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RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IBITINGA EM 04/02/2015

PROCESSO :0000467-28.2015.8.26.0236
CLASSE :AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE : M.I.
ADVOGADO : Sebastiao de Paula Xavier Neto

PROCESSO :1000311-23.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MANOEL ANTONIO DE CARVALHO
ADVOGADO : 269234/SP - Marcelo Casteli Bonini
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000313-90.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : DIRCEU BENEDITO FRANCO DE GODOY
ADVOGADO : 213106/SP - Adriana Angelucci
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000314-75.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : FERNANDA APARECIDA BORALLI
ADVOGADO : 319270/SP - Hugo Aldebaran Brandão
REQDO : VIDEOPC PRODUTORA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000315-60.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ANTONIO ANSELMO DE LIMA
ADVOGADO : 226489/SP - Angela Fabiana Campopiano
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000312-08.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : B.F.S.S.
ADVOGADO : 263460/SP - Lyvia Maria Zucchi Derissio de Miranda
EXECTDO : R.M.S.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000316-45.2015.8.26.0236
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : A.D.
ADVOGADO : Stella Cupini de Moraes

PROCESSO :1000317-30.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA SEM LIMITES LTDA ME
ADVOGADO : 311132/SP - Luiz Paulo Padovini Ferreira
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REQDA : MAIRA CECÍLIA BELOTO DE AMORIM
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000310-38.2015.8.26.0236
CLASSE :TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO
REQTE : I.C.L.
ADVOGADO : 275643/SP - Carlos Pasqual Junior
REQDO : D.A.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000461-21.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DS ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : ANGELA VANILDE MELOCRO DE ALMEIDA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000455-14.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : LUIZ PEREIRA DOS SANTOS
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000456-96.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : GIDEILSA ALVES REIS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000457-81.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : CANDIDO ALVES CORDEIRO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000458-66.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : DORIVAL PAVANI
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000459-51.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : RAIMUNDO REGINALDO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000460-36.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : JAIR DE LIMA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000234-72.2014.8.26.0072
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : C.A.S.
ADVOGADO : 69558/SP - Paulo Sergio Detoni Lopes
REQDA : L.T.S.
ADVOGADO : 247618/SP - Claudio Jorge de Oliveira
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000468-13.2015.8.26.0236
CLASSE :MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE : C.T.E.T.I.
AVERIGUADA : M.C.Q.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :1000318-15.2015.8.26.0236
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CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : M.E.G.A.P.
ADVOGADO : 196698/SP - Luciana Karine Maccari
REQDA : A.A.P.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000479-42.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL SUPERINTENDÊNCIA - SP

PROCESSO :0000481-12.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Eric Bispo dos Santos
REQDO : VIA VAREJO S/A -”CASAS BAHIA”
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000480-27.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL SUPERINTENDÊNCIA - SP

PROCESSO :1000109-61.2015.8.26.0037
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : R.M.S.
ADVOGADO : 264024/SP - Roberto Romano
REQDO : F.J.S.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000320-82.2015.8.26.0236
CLASSE :EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : JONAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO : 213826/SP - Deivid Zanelato
EMBARGDO : PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000319-97.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : QUEILA ALEXANDRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : 356458/SP - Lucas dos Santos de Oliveira
REQDA : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000321-67.2015.8.26.0236
CLASSE :EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : MATHEUS VALENTIM DE CARVALHO
ADVOGADO : 214856/SP - Mario Sergio Charamitaro Mergulhão
EMBARGDO : Itaú Unibanco S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000462-06.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : ANA ZILDA MARIANO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000463-88.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : EDIEL EDIONES DE MELO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000465-58.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : MARCOS ROGERIO CHECHI
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000464-73.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : JOSE PEREIRA GOMES FILHO
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VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000469-95.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICÍPIO DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : UBELINO DA SILVA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000470-80.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : ALEVINO RODRIGUES DOS SANTOS
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000471-65.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : MARINA DO NASCIMENTO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000472-50.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : AFONSO HENRIQUE DO NASCIMENTO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000322-52.2015.8.26.0236
CLASSE :EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : MATHEUS VALENTIM DE CARVALHO
ADVOGADO : 214856/SP - Mario Sergio Charamitaro Mergulhão
EMBARGDO : HSBC BANK BRASIL S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000323-37.2015.8.26.0236
CLASSE :EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : MATHEUS VALENTIM DE CARVALHO
ADVOGADO : 214856/SP - Mario Sergio Charamitaro Mergulhão
EMBARGDO : Banco Bradesco S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000324-22.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : HELEN HIROMI TANAKA TICIANELI
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000325-07.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : CINTHIA CALDAS CONSTANTINO TOREZAN
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000326-89.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : SILVANA MARIA LOZANO VERDO
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000327-74.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : CARLOS ROBERTO PEREIRA DE CARVALHO
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000328-59.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE : CELSO ROMÃO
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000329-44.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : PAULO MASSOCHINI
ADVOGADO : 139831/SP - Rosemarie Gazetta Marconato
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA :2ª VARA CÍVEL

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IBITINGA EM 05/02/2015

PROCESSO :1000330-29.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : TRANSPORTES WILTON PEREIRA LTDA ME
ADVOGADO : 306722/SP - Bruno Zaniboni
REQDO : DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000331-14.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : BENEDITA ANTONIA MENDES SIMÕES
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000332-96.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : DENISE GOMES PALHARES
ADVOGADO : 139831/SP - Rosemarie Gazetta Marconato
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000333-81.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : G.F.N.
ADVOGADO : 259339/SP - Thiago Henrique Jorge
REQDA : L.R.O.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000334-66.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ANTONIO DONIZETE STEFANUTO
ADVOGADO : 225234/SP - Edemilson Serotini
REQDO : PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000335-51.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : SYBITINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADO : 303684/SP - Alan Emidio da Silva
REQDO : LUÍS ANTONIO CORBETA & CIA LTDA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000336-36.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : APARECIDA MARCHEZIN
ADVOGADO : 269234/SP - Marcelo Casteli Bonini
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000337-21.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MARIA RITA ALVES
ADVOGADO : 97726/SP - Jose Luiz Martins Coelho
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000338-06.2015.8.26.0236
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : OMNI S/A - Credito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 328945/SP - Daniela Ferreira Tiburtino
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REQDO : AILTON CONCEICAO SILVA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000339-88.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : LUIZ CARLOS FRANÇA
ADVOGADO : 132377/SP - Fernando Camargo da Silva
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000340-73.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : DIONISIO FLOHLISH
ADVOGADO : 59709/SP - Eugenio Carpigiani Neto
REQDO : JEFFERSON GONÇALVES PEREIRA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000506-25.2015.8.26.0236
CLASSE :AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE : F.N.S.M.I.

PROCESSO :0000500-18.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : AURELIO FRANCISCO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000501-03.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : JOSE CARLOS LUIZ
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000502-85.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : JOSE F DOMINGUES
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000503-70.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : CARMELO TROVATE
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000492-41.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : MARIA AIRES DE CAMPOS LAZARO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000504-55.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : MARIA GORETTE LOPES DOS ANJOS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000505-40.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : FRANCISCO C. DE AMORIM
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000493-26.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
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EXECTDO : LUIZ CARLOS M. OLIVEIRA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000494-11.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000495-93.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : ANTONIO MAÇOLA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000496-78.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : CRISTIANO APARECIDO SGARBI
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000497-63.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : JOAQUIM DE MELO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000498-48.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : JUNIO CESAR DE SOUZA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000499-33.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : AURELIO FRANCISCO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000400-63.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : ARLINDO DE QUADROS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000398-93.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : GENARES FORTE
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000399-78.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : LUIZ ROBERTO DE ABREU
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000442-15.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : PAULO CARLOS GONÇALVES
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000441-30.2015.8.26.0236
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CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : CLAUDEMIR MOREIRA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000473-35.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : SEBASTIANA MARTINS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000474-20.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : ANTONIO CARLOS COSTA SILVA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000475-05.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : OSVALDO BRAZ DE SOUZA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000476-87.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : IDEFONSO P. DA SILVA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000477-72.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : ELISANGELA APARECIDA DA SILVA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000478-57.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : CLARICE MARIA DE JESUS CARVALHO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000435-23.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : MANOEL CLODOVINO ALMEIDA COELHO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000436-08.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : DEOLINDA MOREIRA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000438-75.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : SEBASTIÃO CARLOS MENGUE
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000437-90.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : FRANCISCA DE SENE
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VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000439-60.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : CEZARIO ROMÃO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000440-45.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : SERGIO APARECIDO ALVES
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000341-58.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : V.G.C.R.
ADVOGADO : 136781/SP - Idilio Francisco dos Santos Neto
EXECTDO : A.R.J.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000342-43.2015.8.26.0236
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : OMNI S/A - Credito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 328945/SP - Daniela Ferreira Tiburtino
REQDO : DAVID JONATHAN CORRELIANO DA SILVA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000343-28.2015.8.26.0236
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : OMNI S/A - Credito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 328945/SP - Daniela Ferreira Tiburtino
REQDO : FERNANDO ALTAREIJO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000344-13.2015.8.26.0236
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : OMNI S/A - Credito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 328945/SP - Daniela Ferreira Tiburtino
REQDO : OSVALDO MORARO RODRIGUES
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000345-95.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : J.F.S.
ADVOGADO : 263074/SP - Josiane de Fátima Teixeira

PROCESSO :1000346-80.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : R.M.Q.
ADVOGADO : 225234/SP - Edemilson Serotini
REQDO : M.L.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000510-62.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : FRANCISCO C. AMORIM
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000511-47.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : FRANCISCO C. AMORIM
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000512-32.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
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EXECTDO : FRANCISCO DE AMORIN
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000513-17.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : BENEDITO MARTINS
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000514-02.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : BENEDITO MARTINS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000516-69.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : MARIO CARDOSO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000517-54.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : IVANI GARCIA DE GODOI CARNEIRO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000518-39.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : MARIA ELZA VILLELA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000519-24.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : ANTONIO SERGIO DE CARVALHO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000520-09.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : ANTONIO SERGIO DE CARVALHO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000521-91.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : MILTON DE ANDRADE MANOEL
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000347-65.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : VALDIR DE CARLI
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000349-35.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : LUIZ QUEQUIM JUNIOR
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000350-20.2015.8.26.0236
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CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ANTONIO DE LIMA
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000351-05.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : JOEL DONIZETE LENHARO
ADVOGADO : 245469/SP - Joel Alexandre Scarpin Agostini
REQDO : JOÃO APARECIDO BUZATTO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000352-87.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : VERONICA FRANCISCA DE MORAES CARNEIRO
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000353-72.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ELISABETH CONSTANTINO ABDALA
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000355-42.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : AISLAN QUIRINO
ADVOGADO : 340293/SP - Paula Roberta Dias de Souza
REQDA : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000356-27.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : HELENA APARECIDA MANÇANO
ADVOGADO : 245469/SP - Joel Alexandre Scarpin Agostini
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000354-57.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : K.C.B.
ADVOGADO : 219132/SP - Balssanufo Justino Ferreira Junior
EXECTDO : E.B.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000348-50.2015.8.26.0236
CLASSE :ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO
REQTE : RODRIGO MANCHINI CANTARIM
ADVOGADO : 252338/SP - Luiz Eduardo de Sant’ana Custodio
REQDA : ELZA CANTARIN
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000527-98.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDA : MARIA MARTINS PASSOS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000526-16.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : MARIA FRANCISCA RIBEIRO DE PONTES
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000528-83.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : FRANCISCO BARBOSA



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 12

VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000529-68.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : DOMINGUES FLEXA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000522-76.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : FELIX LAZARO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000523-61.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : GENI GODOI
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000524-46.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : WELLINGTON MENEZES PAIVA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000525-31.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : MARIA APARECIDA DE LIMA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000530-53.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : EDUARDO ROSSATO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000531-38.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Rodolfo Rodrigues Santana
REQDO : MÓVEIS ROMERA LTDA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000357-12.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : VALDIR CABRAL
ADVOGADO : 139831/SP - Rosemarie Gazetta Marconato
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000359-79.2015.8.26.0236
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : J.I.F.
ADVOGADO : 102042/SP - Rubens Carpigiani Filho
REQDA : M.G.F.I.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000358-94.2015.8.26.0236
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : A.L.Q.S.
ADVOGADO : 322867/SP - Osmar José Giansante
ALIMENTANTE : F.S.S.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0006521-15.2012.8.26.0236
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL
REQTE : O.P.
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ADVOGADO : 76489/SP - Adevaldo de Paula Souza
REQDO : M.R.O.J.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000360-64.2015.8.26.0236
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : NANCI FERREIRA CARDOZO
ADVOGADO : 209408/SP - Veridiana Carpigiani
REQDO : GEOVANI HONORATO PEDROSO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000542-67.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : APARECIDA D. LEITE SIQUEIRA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000541-82.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : JOSE LUIZ ROSSI
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000540-97.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : JUAREZ LOPES DOS ANJOS
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000539-15.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : MARLY MARCOS DA SILVA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000538-30.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : SEBASTIÃO ROSA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000537-45.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : MESSIAS MARQUES DA SILVA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000536-60.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : RAFAEL VALENTINO
VARA :2ª VARA CÍVEL

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IBITINGA EM 06/02/2015

PROCESSO :1000361-49.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : E.M.S.S.
ADVOGADO : 112120/SP - Acacio Alves Navarro
REQDO : L.L.L.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000362-34.2015.8.26.0236
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : D.P.S.O.
ADVOGADO : 334506/SP - Daivid Cardoso de Oliveira
REQDO : A.O.G.S.
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VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000363-19.2015.8.26.0236
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : F.J.O.S.
ADVOGADO : 97726/SP - Jose Luiz Martins Coelho
REQDA : A.P.S.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000535-75.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : MARIA APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000534-90.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : ROSIMEIRE DA SILVA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000533-08.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : MARIA ROSA DA SILVA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000532-23.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : ZILDA APARECIDA DE SOUZA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000364-04.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : LAERTE DE SOUZA
ADVOGADO : 247618/SP - Claudio Jorge de Oliveira
REQDO : BANCO CIFRA S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000365-86.2015.8.26.0236
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL
REQTE : ROQUE DO PRADO
ADVOGADO : 182939/SP - Marco Aurélio Sabione

PROCESSO :1000366-71.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : SUPERMERCADOS JAÚ SERVE LTDA
ADVOGADO : 199409/SP - José Alfredo Albertin Delandrea
EXECTDA : TACIANA APARECIDA PEREIRA DE AZEVEDO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000367-56.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : SUPERMERCADOS JAÚ SERVE LTDA
ADVOGADO : 199409/SP - José Alfredo Albertin Delandrea
EXECTDO : GARBUIO & SANTESSO CHOPERIA E RESTAURANTE
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000368-41.2015.8.26.0236
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : NATALEE ANE ALEXANDRINO DOS SANTOS
ADVOGADO : 141285/SP - Ana Paula Geretto Caldas Mazo
IMPTDO : ATO DO DIRETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABATINGA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000369-26.2015.8.26.0236
CLASSE :ARROLAMENTO COMUM
REQTE : ANTONIO SÉRGIO ROSA
ADVOGADO : 171759/SP - Tatiana Cristina de Arruda Fodra Justino Ferreira
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REQDO : TEREZINHA DO CARMO ROSA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000370-11.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : VALDELICE DONIZETI GARCIA
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000371-93.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ELENILTON TEODORO DOMINGUES
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000372-78.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : JOÃO NATAL PREVIERO
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000373-63.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MAGDALENA PREVIERO ABDALLA
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000558-21.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : EDUARDO ROSSATO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000559-06.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : RENATA CRISTINA ANTUNES DE MORAIS
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000560-88.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : NAIR F. DOS SANTOS
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000561-73.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : MARIA DO CARMO OLIVEIRA DE MELLO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000562-58.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNIIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDA : LEDA CELINA DE SOUSA LOBO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000563-43.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : GELSON CERQUEIRA LEITE
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000564-28.2015.8.26.0236
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CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : EDISON DA SILVA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000565-13.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : ROSENIR PEREIRA DOS SANTOS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000566-95.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : AMAURI APARECIDO ELIAS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000567-80.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : ANTONIO CORREIA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000568-65.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : VALDOMIRO LUIZ
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000569-50.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PRFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : JOÃO NOGUEIRA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000570-35.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : RICO CAVALINI
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000571-20.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : ABEL VICENTE
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000572-05.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : MIGUEL JANUARIO BONIFACIO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000573-87.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : JOÃO BATISTA FERMINO DOS SANTOS
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000574-72.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : BRIGIDA MODESTA DE CARVALHO
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VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000575-57.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : CARLOS MANOEL ALEXANDRE
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000576-42.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : SEVERINA ANA DOS SANTOS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000577-27.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : PUPI & CIA LTDA - ME
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000578-12.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : RENATO D. FRANCISCO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000579-94.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : JOSE SANTOS DA SILVA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000580-79.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDA : OSNILDA APARECIDA DA SILVA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000374-48.2015.8.26.0236
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : M.J.G.
ADVOGADO : 300465/SP - Matheus Rodrigo Scarpin
REQDO : A.G.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000375-33.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MARIA VALDEREZ TICIANELI
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000376-18.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : GERALDO GONÇALVES APARECIDO
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000587-71.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Rosimeire Aparecida Higino
REQDA : Joana Alem
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000377-03.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : JOÃO SEBASTIÃO RUIZ
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ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000378-85.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : JOSE APARECIDO STEVANATO
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000581-64.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : APARECIDA DE FATIMA CALIXTO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000582-49.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : MOACIR APARECIDO VAZ
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000583-34.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : FABIO INOCENCIO SILVERIO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000379-70.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : NELMA DE LOURDES BOIANI CRUZ
ADVOGADO : 321874/SP - Edeval de Oliveira Leme Júnior
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IBITINGA EM 09/02/2015

PROCESSO :1000383-10.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MARIA JOSE DOS SANTOS
ADVOGADO : 245469/SP - Joel Alexandre Scarpin Agostini
REQDO : SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITINGA (SAMS)
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000382-25.2015.8.26.0236
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : A.A.S.F.
ADVOGADO : 294151/SP - Carlos Roberto Modesto Gomes
REQDO : C.R.F.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000381-40.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 312611/SP - Diego Henrique da Silva
EXECTDO : CARLOS ALBERTO M MOURA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000385-77.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ROBERTO CARLOS MARIA
ADVOGADO : 269234/SP - Marcelo Casteli Bonini
REQDO : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

CDHU
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000384-92.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : PAULO BENEDITO ALVES MOREIRA
ADVOGADO : 339573/SP - Agnaldo Jorge Castelo
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REQDO : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000387-47.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.A.Z.
ADVOGADO : 203274/SP - Laurita Romero Alves
REQDO : T.A.M.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000380-55.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
ALIMENTADO : I.V.L.P.
ADVOGADO : 327509/SP - Domingos Lovato Filho
ALIMENTANTE : M.R.P.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000388-32.2015.8.26.0236
CLASSE :ARROLAMENTO SUMÁRIO
REQTE : ROBERTA CRISTINA DA SILVA AQUINO
ADVOGADO : 100944/SP - Ricardo Tofi Jacob
REQDO : CELSO DA SILVA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000389-17.2015.8.26.0236
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : A.A.S.F.
ADVOGADO : 294151/SP - Carlos Roberto Modesto Gomes
REQDO : C.R.F.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000598-03.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Veridiana Mara Garcia
REQDA : Joana Alem
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000386-62.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : JOSE MARQUES DO NASCIMENTO SILVA
ADVOGADO : 340293/SP - Paula Roberta Dias de Souza
REQDA : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000390-02.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : SELITA APARECIDA CUSTÓDIO
ADVOGADO : 275643/SP - Carlos Pasqual Junior
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000599-85.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : FATIMA VICTOR
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000600-70.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : ANTONIO ABONIZIO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000601-55.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : ANTENOR RODRIGUES MOURA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000602-40.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : ANDREA LOPES DA SILVA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000603-25.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABTAINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : VANDERLEI APARECIDO COSTA BARLETTO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000604-10.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : DONIZETE APARECIDO BARBOSA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000609-32.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : João Teodoro da Silva
REQDO : IGOR RODRIGO ALVES DE CAMPOS
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000605-92.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : CLUBE MUNICIPAL
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000606-77.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA
ADVOGADO : 169687/SP - Reginaldo José Cirino
EXECTDO : SALAO DE FESTAS ASILAO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000391-84.2015.8.26.0236
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : ROBERTO SAAD
ADVOGADO : 159545/SP - Alexandre Saad
REQDA : MARIA CRISTINA MARQUES
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000618-91.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : DANIEL JACOMINI
REQDO : Alex Sandro Cardoso Furlaneto de Araújo
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO RAINERI SIMÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL REINALDO DE PAULA RAMOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0057/2015
Processo 0000045-54.1995.8.26.0236 (236.01.1995.000045) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias - A Fazenda do Estado de São Paulo - Frigorifico Frigiro Lt e outros - Fls. 324/325: Ciência às partes sobre o 
Detalhamento de Ordem Judicial de bloqueio de valores do BacenJud referente ao bloqueio de valores, para que, querendo, o 
executado apresente a impugnação à penhora (valor bloqueado: R$ 135,49 no Banco Santander e R$ 38,21 no Banco Bradesco). 
Providenciem, os executados, o recolhimento da taxa de procuração. - ADV: CARLOS DONIZETE GUILHERMINO (OAB 91299/
SP), JOSELICE MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 78036/SP)

Processo 0000206-83.2003.8.26.0236 (236.01.2003.000206) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa - Cristiane Moreira Alves Moraes e outro - VISTOS Requeira o exequente o que entender necessário. Nada 
sendo requerido, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/
SP), WELLINGTON MOREIRA DA SILVA (OAB 128855/SP)

Processo 0000208-34.1995.8.26.0236 (apensado ao processo 0000030-51.1996.8.26) (236.01.1995.000208) - Execução 
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Fiscal - Contribuições Previdenciárias - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Emilio Fernandes Vasques Júnior e outro - Fls. 
253: Compareça, o arrematante, em cartório para o levantamento judicial. - ADV: ERICA VENTURA COSTA (OAB 1943/TO), 
LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP), OSMARINO JOSÉ DE MELO (OAB 5792/GO)

Processo 0000252-23.2013.8.26.0236 (023.62.0130.000252) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco 
Itaucard Sa - Luiz Donizete Afonso - Fls. 71/73: Fls. 72/75: Fique ciente o autor sobre endereços informados e detalhamento 
de informações (Rua Barão do Rio Branco, 877, Centro, Itápolis-SP, CEP: 14900-000; Sítio Laranjal Laranjal na cidade de 
Tabatinga-SP; Rua Raphael Mastroceza, 342, Fundos, Tabatinga-SP). - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 
308730/SP)

Processo 0000455-82.2013.8.26.0236 (023.62.0130.000455) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
José Parassu Borges - Revol Indústria e Comércio de Máquinas Ltda Me e outros - VISTOS Fls. 271: Recebo o recurso em seus 
regulares efeitos. Intime-se o(a) apelado(a) para que, querendo, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso. Int. - ADV: 
RONALDO LEANDRO MIGUEL (OAB 223553/SP), LUIS CARLOS BARELLI (OAB 85385/SP), HENRIQUE TREMURA LOPES 
(OAB 318984/SP), CRISTIANO TRIZOLINI (OAB 192978/SP), MARIA ELVIRA CARDOSO DE SA (OAB 142595/SP), PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), JONATHAN MARCONDES STOPA (OAB 317903/SP)

Processo 0000816-85.2002.8.26.0236 (236.01.2002.000816) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Santander Brasil 
Sa - Megapoint Bordados Ltda e outros - VISTOS Recolhidas as taxas nos termos do Comunicado 170/2011-CSM, elabore-
se minuta para penhora on-line Bacenjud, Renajud e pesquisa Infojud. Decorrido o prazo de cinco(05) dias, proceda-se a 
conferência junto ao Sistema BACENJUD verificando se houve bloqueio de ativos financeiros. Em caso positivo, elabore-se 
minuta de transferência até o limite do crédito exeqüendo e eventual desbloqueio do saldo remanescente, intimando-se o 
executado sobre a penhora on-line. Em caso negativo, requeira o exequente o que entender necessário. Int. (Providencie, o 
requerente, o recolhimento das taxas Renajud, Infojud e Bacenjud no valor de R$ 73,20) - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ 
(OAB 73055/SP), CLAUDIO JORGE DE OLIVEIRA (OAB 247618/SP)

Processo 0000883-98.2012.8.26.0236 (236.01.2012.000883) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Pecúnia Sa - Willian Rodrigues da Silva - O mandado de busca e apreensão e citação já foi encaminhado 
para a Central de Mandados. Providencie, o requerente, os meios necessários para o cumprimento do mandado expedido. - 
ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)

Processo 0001077-35.2011.8.26.0236 (236.01.2011.001077) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Aurora 
Teodoro da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls.527: Manifestem-se as partes. Int. - ADV: ISIDORO 
PEDRO AVI (OAB 140426/SP), DANIELA NAVARRO WADA (OAB 259079/SP)

Processo 0001588-38.2008.8.26.0236 (236.01.2008.001588) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Fabricio Cezar 
Agostinho - Alexandre da Silva e Filho Ltda Me - VISTOS Fls.199: Defiro. Oficie-se conforme requerido. Int. (Ciência ao 
requerente sobre a resposta do TRE: Rua Maria de Souza de Carvalho, 204, Jardim Santa Cecília, Barbosa-SP. Manifeste-se). - 
ADV: SERGIO JOSE ARAUJO DE SOUZA (OAB 137387/SP), ANA KELLY DA SILVA (OAB 229374/SP)

Processo 0001588-67.2010.8.26.0236 (236.01.2010.001588) - Embargos de Terceiro - Antonio Marcos Clementino da Silva 
- Uniao ( Instituto Nacional do Seguro Social Inss) - VISTOS Subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo. Desapensem-se. Int. - ADV: LUIZ EDUARDO DE SANT’ANA CUSTODIO (OAB 252338/SP)

Processo 0001714-20.2010.8.26.0236 (236.01.2010.001714) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa - Alberto Sgarbi - VISTOS Recolhidas as taxas nos termos do Comunicado 170/2011-CSM, elabore-se minuta 
para penhora on-line. Decorrido o prazo de cinco(05) dias, proceda-se a conferência junto ao Sistema BACENJUD verificando 
se houve bloqueio de ativos financeiros. Em caso positivo, elabore-se minuta de transferência até o limite do crédito exeqüendo 
e eventual desbloqueio do saldo remanescente, intimando-se o executado sobre a penhora on-line. Em caso negativo, requeira 
o exequente o que entender necessário. Int. (Providencie, o requerente, o recolhimento da taxa Bacenjud no valor de R$ 12,20). 
- ADV: TATIANA CRISTINA DE ARRUDA FODRA JUSTINO FERREIRA (OAB 171759/SP), ALESSANDRA QUINELATO (OAB 
141653/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0002683-64.2012.8.26.0236 (apensado ao processo 0004886-96.2012.8.26) (236.01.2012.002683) - Exibição - 
Provas - Aristeu Rodrigues Motta Junior e outros - Banco do Brasil Sa - Ofícios expedidos. Providenciar, o requerente, a 
impressão e encaminhamento dos mesmos. - ADV: MARIO SERGIO CHARAMITARO MERGULHÃO (OAB 214856/SP), NEI 
CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)

Processo 0003162-67.2006.8.26.0236 (236.01.2006.003162) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias - A Fazenda do Estado de São Paulo - Casbemo Usinagem e Calderaria Ltepp e outro - Manifestem-se, as partes, 
sobre o pedido de desistência da FESP. - ADV: JOSELICE MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 78036/SP)

Processo 0003215-43.2009.8.26.0236 (236.01.2009.003215) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Luiz Anselmo Macari e outro - VISTOS Recolhidas as taxas nos termos do Comunicado 170/2011-CSM, 
elabore-se minuta para penhora on-line Bacenjud e pesquisa junto ao Renajud. Decorrido o prazo de cinco(05) dias, proceda-se 
a conferência junto ao Sistema BACENJUD verificando se houve bloqueio de ativos financeiros. Em caso positivo, elabore-
se minuta de transferência até o limite do crédito exeqüendo e eventual desbloqueio do saldo remanescente, intimando-se 
o executado sobre a penhora on-line. Em caso negativo, requeira o exequente o que entender necessário. Int. (Ciência ao 
requerente sobre o resultado da pesquisa Renajud (“a pesquisa não retornou resultados”). - ADV: ANDRESSA CAVALCA (OAB 
186718/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP)

Processo 0003591-58.2011.8.26.0236 (236.01.2011.003591) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Aes Tietê Sa 
- Carlos Alberto Aparecido Antonelli - Fls. 181/203: : Ciência ao requerido sobre o laudo técnico do assistente da requerente e 
documentos, para que, querendo, manifeste-se. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), MARIO PAULO 
DA COSTA (OAB 133970/SP)

Processo 0003627-95.2014.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.P.S. - Fique ciente o requerente que a carta 
precatória já foi expedida. Providencie, o autor, a impressão e o encaminhamento. - ADV: JOEL ALEXANDRE SCARPIN 
AGOSTINI (OAB 245469/SP)

Processo 0003759-26.2012.8.26.0236/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - Matheus Valentim de Carvalho - Robson 
Adler de Rosa - Fls. 134/135: Ciência às partes sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de bloqueio de valores do BacenJud 
referente ao bloqueio de valores, para que, querendo, o executado apresente a impugnação à penhora (valor bloqueado: R$ 
12,20 no Banco Bradesco; R$ 2,07 no Banco do Brasil). - ADV: MELISSA VELLUDO FERREIRA (OAB 202468/SP), MARIO 
SERGIO CHARAMITARO MERGULHÃO (OAB 214856/SP)

Processo 0003879-06.2011.8.26.0236 (236.01.2011.003879) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
G.P.C. - E.E.L.V. e outro - VISTOS Oficie-se a Clinilab para que estime os honorários para a realização da colheita do material 
genético, conforme requerido às fls.246, bem como designação de local e data. Int. (Ofício expedido. Providencie, o requerente, 
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a impressão e encaminhamento). - ADV: LUIZ EDUARDO DE SANT’ANA CUSTODIO (OAB 252338/SP), UBALDO JOSE 
MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP)

Processo 0004153-96.2013.8.26.0236 (023.62.0130.004153) - Procedimento Ordinário - Exoneração - R.A.R. - A.C.A.R. - 
Fls. 219/220: Mandado de Averbação expedido. Providencie, o requerente, a impressão e encaminhamento. - ADV: RUBENS 
CARPIGIANI FILHO (OAB 102042/SP), JOSE OCLAIR MASSOLA (OAB 24935/SP)

Processo 0004174-43.2011.8.26.0236 (236.01.2011.004174) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Rosangela Santana - Fls. 132/133: Manifeste-se, a requerente, em 05 dias, sobre o laudo pericial juntado aos autos. - 
ADV: MATHEUS RICARDO BALDAN (OAB 155747/SP), LÍVIA SOARES BIONDO (OAB 264965/SP)

Processo 0004315-62.2011.8.26.0236 (236.01.2011.004315) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Higipres 
Comércio e Serviços Ltda Me - Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga - VISTOS Considerando as manifestações 
existentes nos autos e não havendo custas em aberto, julgo extinta a presente execução nos termos do artigo 794, inciso 
I, do Código de Processo Civil e, em consequência determino o arquivamento dos autos. Defiro a executada os benefícios 
da assistência judiciária. P.R.I. - ADV: PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI (OAB 249388/SP), DENISE SANTELLO SANTOS 
D’ANDREA (OAB 174179/SP), MARCOS ANÉSIO D’ANDREA GARCIA (OAB 164232/SP)

Processo 0004369-43.2002.8.26.0236 (236.01.2002.004369) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Adão Machado e outros 
- Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Ibitinga e outros - VISTOS Recebo como aditamento à inicial. Proceda o 
cartório as devidas anotações. Prossiga-se. Int. - ADV: LAERCIO HAINTS (OAB 171128/SP), MARIO SERGIO CHARAMITARO 
MERGULHÃO (OAB 214856/SP), WALTER RAUCCI JUNIOR (OAB 68922/SP), MARIA APARECIDA CHAGAS DE ALMEIDA 
STUCHI (OAB 117369/SP)

Processo 0004557-55.2010.8.26.0236 (236.01.2010.004557) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / 
Embargos à Execução - Lozatti Indústria e Comércio de Utilidades do Lar Ltda e outros - Banco Bradesco - VISTOS Cumpra-
se o V. Acórdão. Requeira, o interessado, o que entender necessário.Nada sendo requerido, arquivem-se. Int. - ADV: ELIEL 
BELARDINUCI (OAB 259929/SP), MARCELO GONÇALVES SCUTTI (OAB 223128/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 
167647/SP)

Processo 0004615-24.2011.8.26.0236 (236.01.2011.004615) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Adriano Santiago Cordeiro - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - VISTOS Fls. 163/184 : Recebo o recurso em seus 
regulares efeitos. Intime-se o(a) apelado(a) para que, querendo, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso. Int. - ADV: 
DEIVID ZANELATO (OAB 213826/SP)

Processo 0004722-34.2012.8.26.0236 (236.01.2012.004722) - Procedimento Ordinário - Bancários - Aurea Rodrigues da 
Silva - Banco Bradesco Cartoes Sa - VISTOS Cumpra-se o V. Acórdão. Requeira, o interessado, o que entender necessário.Nada 
sendo requerido, arquivem-se. Int. - ADV: REGINALDO JOSÉ CIRINO (OAB 169687/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES 
(OAB 131351/SP)

Processo 0004852-58.2011.8.26.0236 (236.01.2011.004852) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / 
Ameaça - Aes Tietê Sa - Adjanira Monteiro - Fls. 176/190: Ciência ao requerido sobre o laudo técnico do assistente da requerente 
e documentos, para que, querendo, manifeste-se. - ADV: MARIO PAULO DA COSTA (OAB 133970/SP), BRUNO HENRIQUE 
GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0004886-96.2012.8.26.0236 (236.01.2012.004886) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Aristeu 
Rodrigues Motta Junior e outros - Banco do Brasil Sa - Ofícios expedidos. Providencie, o requerente, a impressão e 
encaminhamento dos mesmos. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), MARIO SERGIO CHARAMITARO 
MERGULHÃO (OAB 214856/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0005057-58.2009.8.26.0236 (236.01.2009.005057) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercados 
Jaú Serve Ltda - Rosângela Aparecida Teixeira - Fls. 128: Manifeste-se o exequente sobre o resultado da pesquisa Renajud 
(“a pesquisa não retornou resultados”). - ADV: JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP), DANIELLY VIEIRA 
DELANDREA (OAB 179912/SP)

Processo 0005411-44.2013.8.26.0236 (023.62.0130.005411) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Vinicius Teixeira Pita - VISTOS Considerando as 
manifestações lançadas nos autos e não havendo custas em aberto, homologo a desistência, julgando extinto este processo nos 
termos do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil e, em consequência, determino o arquivamento dos autos.Fixo os 
honorários no máximo da tabela. Certifique-se nos termos do convênio PGE/OAB Expeça-se o necessário.P.R.I. - ADV: LUCAS 
GARBELINI DE SOUZA (OAB 309843/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE 
(OAB 112409/SP)

Processo 0005473-55.2011.8.26.0236/01 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Fundo de Investimento Em 
Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I - Reginaldo Rossi Rodrigues Ibitiniga Me e outro - VISTOS Cumpra-se a decisão de 
fls.106. Int. (Providencie, o requerente, o recolhimento das taxas Infojud no valor de R$ 24,40). - ADV: RAFAEL MIGLIO (OAB 
285791/SP), MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (OAB 303021/SP)

Processo 0005590-46.2011.8.26.0236 (236.01.2011.005590) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / 
Ameaça - Aes Tietê Sa - Silas Kulicz - Fls. 170/189: Ciência ao requerido sobre o laudo técnico do assistente da requerente e 
documentos, para que, querendo, manifeste-se. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), MARIO PAULO 
DA COSTA (OAB 133970/SP)

Processo 0005661-48.2011.8.26.0236 (236.01.2011.005661) - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Maria 
Benedita da Silva Rufino - VISTOS Cumpra-se o V. Acórdão. Requeira, o interessado, o que entender necessário.Nada sendo 
requerido, arquivem-se. Int. - ADV: FLAVIO PINHEIRO JUNIOR (OAB 214311/SP)

Processo 0005928-83.2012.8.26.0236/01 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Liliane Aparecida Mouro 
Bernardo - Banco Panamericano - VISTOS Considerando as manifestações existentes nos autos e não havendo custas em 
aberto, julgo extinta a presente execução nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil e, em consequência 
determino o arquivamento dos autos. P.R.I. - ADV: JULIANA CHILIGA (OAB 288300/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 
108911/SP)

Processo 0006086-07.2013.8.26.0236 (023.62.0130.006086) - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Erik Bottan e 
outro - Davi Sachi - Fls. 37: Ciência às partes sobre o Ofício recebido do Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Ibitinga. - ADV: LUIZ ANTONIO CUSTODIO GARCIA (OAB 321967/SP)

Processo 0006184-89.2013.8.26.0236 (023.62.0130.006184) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Aparecido 
Melocro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 
PROCEDENTE a presente ação, CONDENANDO o requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) a pagar 
ao autor APARECIDO MELOCRO o benefício consistente em aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação do auxílio 
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doença em 30/06/2013 (fls. 40), com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos 
legais, havendo prova inequívoca nos autos e convencendo-me da verossimilhança do alegado, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO 
DA TUTELA pleiteada para que o autor passe a receber desde já os benefícios decorrentes da aposentadoria, antes do trânsito 
em julgado desta decisão, nos termos do artigo 273 do Código de Processo Civil. Oficie-se solicitando a imediata implantação 
do benefício. As prestações vencidas deverão ser pagas de uma só vez, devidamente corrigidas segundo a variação do INPC, 
por força do que dispõe o artigo 41-A da Lei nº 8.213/91, e acrescidas de juros de mora pelos índices dos juros dos depósitos em 
caderneta de poupança a partir da citação, nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.960/09, observando-se o Manual de Orientação 
de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 267, de 02 de dezembro de 2013, do 
Conselho da Justiça Federal. Isento de custas, em razão da sucumbência, o requerido pagará os honorários advocatícios, que 
fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas até esta data e corrigidas quando do efetivo pagamento, incluindo-se, para 
fins deste cálculo, as prestações vencidas após a tutela antecipada. Dispenso a presente decisão do reexame necessário, com 
fundamento no artigo 475, § 2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o valor das prestações, em tese, considerando 
o início do benefício, não ultrapassa 60 salários mínimos. Expeça-se o necessário. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: 
CLAUDIO JORGE DE OLIVEIRA (OAB 247618/SP)

Processo 0006200-43.2013.8.26.0236 (023.62.0130.006200) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação 
/ Embargos à Execução - Banco Itaú Unibanco Sa - VISTOS Maresul Industria e Comércio de Bordados Ltda Epp, Carolina 
Colautti Vergaças, Marystela Collauti Vergaças, Lahyr Vergaças Junior, devidamente qualificado e representado nos autos, esta 
ajuizando a presente ação ordinária contra Banco Itaú Unibanco Sa,devidamente qualificado nos autos. Sobreveio a intimação, 
para que o autor apresentasse comprovante do pagamento das custas inicial, sob pena de extinção e cancelamento do processo, 
ficando o mesmo inerte. Intimado para dar regular tramitação ao processo deixou transcorrer o prazo sem cumprimento da 
determinação. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O processo comporta cancelamento, pois o autor intimado 
a dar andamento ao feito quedou-se inerte, ficando o processo paralisado sem recolhimento das custas iniciais. Diante exposto, 
por esses fundamentos, DETERMINO o CANCELAMENTO da distribuição, com fundamento no artigo 257 do Código de Processo 
Civil. Remetam-se os autos à Seção de Distribuição para cancelamento da distribuição e devolução dos autos ao autor ou seu 
procurador. P.R.I. - ADV: ESTELA BARRIOS TRENCH (OAB 313056/SP), JOAO CARLOS MANAIA (OAB 90881/SP), GISELE 
ANTUNES MARQUES (OAB 229243/SP), JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)

Processo 0006504-47.2010.8.26.0236 (236.01.2010.006504) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo 
/ Atualização - Megapoint Bordados Ltda - Banco Santander Sa - VISTOS Subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo. Desapensem-se. Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), CLAUDIO JORGE DE 
OLIVEIRA (OAB 247618/SP)

Processo 0006549-46.2013.8.26.0236 (023.62.0130.006549) - Monitória - Cheque - Carlos Roberto Rosa Estabile - André 
Leandro de Araujo - VISTOS 1. Regularmente citado(a), deixou o(a) requerido(a) de efetuar o pagamento da quantia reclamada 
na inicial, bem assim deixou escoar in albis o prazo para oposição de embargos monitórios, os quais suspenderiam a eficácia 
do mandado judicial. 2. Destarte, nos termos do artigo 1.102c do Código de Processo Civil, não cumprido o mandado e não 
oferecidos os embargos constitui-se, de pleno direito, o título executivo judicial. 3. Converto, também ex vi legis, o mandado 
inicial em mandado executivo, na forma prevista no artigo 1102c, segunda parte, do Código de Processo civil. 4. O cumprimento 
de sentença deverá seguir nos termos do artigo 475-J, do Código de Processo Civil, de forma incidental. 5- Se não houver a 
execução da sentença remetam-se ao arquivo. P.R.I. - ADV: ANA KELLY DA SILVA (OAB 229374/SP)

Processo 0007139-57.2012.8.26.0236 (236.01.2012.007139) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Marilda 
Rucco Pereira - Banco Finasa Sa - VISTOS Intime-se a requerente para que esclareça a petição de fls.167, tendo em vista a 
manifestação de fls.165. Int. - ADV: MARIO PAULO DA COSTA (OAB 133970/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), 
FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0007139-91.2011.8.26.0236 (236.01.2011.007139) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira - Gilson Porfirio de 
Paula - O mandado de busca e apreensão e citação já foi encaminhado para a Central de Mandados. Providencie, o requerente, 
os meios necessários para o cumprimento do mandado expedido. - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/
SP)

Processo 0007396-87.2009.8.26.0236 (236.01.2009.007396) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
José Carlos Siqueira - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - VISTOS Cumpra-se o V. Acórdão. Requeira, o interessado, 
o que entender necessário.Nada sendo requerido, arquivem-se. Int. - ADV: MARIA CAMILA COSTA DE PAIVA (OAB 252435/SP), 
PEDRO CARLOS DO AMARAL SOUZA (OAB 38423/SP)

Processo 0007435-79.2012.8.26.0236 (236.01.2012.007435) - Interdição - Tutela e Curatela - J.A.R.S. e outro - M.D.S.R. 
- VISTOS João Batista Ruiz Sanches, José Antônio Ruiz Sanches, devidamente qualificado e representado nos autos, esta 
ajuizando a presente ação de Interdição contra Maria Dolores Sanches Ruiz, devidamente qualificado nos autos. Sobreveio o 
despacho para que a autor(a) apresentasse manifestação nos autos, ficando inerte. Houve a tentativa de intimação pessoal do 
autor para que desse regular tramitação ao processo, sob pena de extinção, entretanto, a mesma não foi localizada no endereço 
fornecido na inicial. Assim,nos termos do artigo 238, parágrafo único, do Código de Processo Civil, declaro como válida a 
intimação da autora. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O processo comporta a extinção, pois a autor(a) 
intimado(a) a dar andamento ao feito quedou-se inerte, ficando o processo paralisado por mais de trinta dias(30). Isso posto, 
por esses fundamentos até aqui expostos, JULGO EXTINTO este processo, com fundamento no artigo 267, III, do Código de 
Processo Civil.Fixo os honorários no máximo da tabela. Certifique-se nos termos do convênio PGE/OAB. Arquivem-se. P.R.I. - 
ADV: ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RACY (OAB 272595/SP)

Processo 0007632-68.2011.8.26.0236 (236.01.2011.007632) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Aes Tietê Sa 
- Candido Augusto Gonçalves Rocha - Fls. 188/210: Ciência ao requerido sobre o laudo técnico do assistente da requerente e 
documentos, para que, querendo, manifeste-se. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), MARIO PAULO 
DA COSTA (OAB 133970/SP)

Processo 0008004-22.2008.8.26.0236 (236.01.2008.008004) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Ipiranga Asfaltos Sa - Monte Castelo Empreendimentos e Construções Ltda - FLS. 351/352: Ciência ao exequente 
sobre o Ofício do BacenJud referente ao bloqueio de valores (infrutífera), para que, querendo, manifeste-se. - ADV: MICHEL 
KALIL HABR FILHO (OAB 166590/SP)

Processo 0008098-33.2009.8.26.0236 (236.01.2009.008098) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 
- Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sao Paulo - Lucimara Rossati - Ciência às partes que já decorreu o prazo 
para que o executado se manifestasse. - ADV: FERNANDO EUGENIO DOS SANTOS (OAB 192844/SP)

Processo 0008242-07.2009.8.26.0236 (236.01.2009.008242) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
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Juraci Ricci - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - VISTOS Fls. 198 : Recebo o recurso no efeito devolutivo, nos termos 
do artigo 520, VII do CPC. Apresente o apelado, querendo, contrarrazões ao recurso de apelação. Int. - ADV: HELEN CARLA 
SEVERINO (OAB 221646/SP), CARLOS AUGUSTO BIELLA (OAB 124496/SP)

Processo 0008530-81.2011.8.26.0236 (236.01.2011.008530) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Cimcal 
Materiais de Construção Osvaldo Cruz Ltda - Ederson Henrique Razza - Fls. 141: Manifeste-se, o requerente, sobre a certidão 
do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: MARCO ANTÔNIO GOULART (OAB 179755/SP), ANTENOR ROBERTO BARBOSA (OAB 
169409/SP)

Processo 0008753-34.2011.8.26.0236 (236.01.2011.008753) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Aes Tietê Sa 
- José Carlos Aparecido Pelegrini e outro - Fls. 164/185: Ciência ao requerido sobre o laudo técnico do assistente da requerente 
e documentos, para que, querendo, manifeste-se. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), MARIO PAULO 
DA COSTA (OAB 133970/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO RAINERI SIMÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL REINALDO DE PAULA RAMOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0058/2015
Processo 1000090-40.2015.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - RODRIGO 

FABIANO MORI - VISTOS Fls.42/43:- Recebo como aditamento à inicial. Cite-se com as advertências legais.Defiro ao autor os 
benefícios da assistência judiciária. Int. - ADV: FRANCIANI GENARO (OAB 321908/SP), EDEVAL DE OLIVEIRA LEME JÚNIOR 
(OAB 321874/SP)

Processo 1000192-62.2015.8.26.0236 - Monitória - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - Providencie o autor, o 
complemento das custas de postagem em R$ 4,50 para a citação da pessoa física por AR+MP. - ADV: GISELE ANTUNES 
MARQUES (OAB 229243/SP), JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)

Processo 1000255-87.2015.8.26.0236 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Fique o(a) autor(a) ciente de que houve a expedição de mandado de Busca e Apreensão, tendo o mesmo sido encaminhado 
à Central de Mandados para integral cumprimento. Deverá providenciar os meios necessários para o integral cumprimento do 
mesmo. - ADV: VINICIUS JOSE DUTRA PEREIRA (OAB 329685/SP)

Processo 1000256-72.2015.8.26.0236 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Fique o(a) autor(a) ciente de que houve a expedição de mandado de Busca e Apreensão, tendo o mesmo sido encaminhado 
à Central de Mandados para integral cumprimento. Deverá providenciar os meios necessários para o integral cumprimento do 
mesmo. - ADV: JACKSON WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 226132/SP)

Processo 1000258-42.2015.8.26.0236 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing 
S/A - Fique o(a) autor(a) ciente de que houve a expedição de mandado de Reintegração de Posse, tendo o mesmo sido 
encaminhado à Central de Mandados para integral cumprimento. Deverá providenciar os meios necessários para o integral 
cumprimento do mesmo. - ADV: VINICIUS JOSE DUTRA PEREIRA (OAB 329685/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 1000326-89.2015.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - SILVANA 
MARIA LOZANO VERDO - VISTOS Conforme vem decidindo reiteradamente o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a 
sentença proferida nos autos principais é ilíquida e não pode, desse modo, ser executada pela via presente no artigo 475-J, 
do CPC, sob pena de nulidade absoluta dos atos praticados na execução. Há necessidade de fixação, de início, do “quantum 
debeatur”, para posterior execução, com ampla possibilidade de cognição e defesa. Em tais termos, manifeste-se a requerente, 
aditando a inicial, para prosseguimento.Int. - ADV: FRANCIANI GENARO (OAB 321908/SP), EDEVAL DE OLIVEIRA LEME 
JÚNIOR (OAB 321874/SP)

Processo 1000328-59.2015.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - CELSO 
ROMÃO e outro - VISTOS Conforme vem decidindo reiteradamente o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a sentença 
proferida nos autos principais é ilíquida e não pode, desse modo, ser executada pela via presente no artigo 475-J, do CPC, sob 
pena de nulidade absoluta dos atos praticados na execução. Há necessidade de fixação, de início, do “quantum debeatur”, para 
posterior execução, com ampla possibilidade de cognição e defesa. Em tais termos, manifestem-se os requerentes, aditando a 
inicial, para prosseguimento. Int. - ADV: FRANCIANI GENARO (OAB 321908/SP), EDEVAL DE OLIVEIRA LEME JÚNIOR (OAB 
321874/SP)

Processo 1000338-06.2015.8.26.0236 - Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária - OMNI S/A - Credito, Financiamento e 
Investimento - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69. Cite-se 
o réu para pagar a integralidade da dívida pendente(valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5(cinco) 
dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, 
no prazo de 15(quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, 
tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam 
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69), 
oficiando-se. Infrutífera a busca e apreensão, desde já determino a restrição judicial do veículo, através do sistema Renajud ( 
taxa de R$ 12,20). Int. Ibitinga, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), TATIANE 
CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP)

Processo 1000342-43.2015.8.26.0236 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - OMNI S/A - Credito, Financiamento e 
Investimento - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69. Cite-se 
o réu para pagar a integralidade da dívida pendente(valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5(cinco) 
dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, 
no prazo de 15(quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, 
tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam 
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69), 
oficiando-se. Infrutífera a busca e apreensão, desde já determino a restrição judicial do veículo, através do sistema Renajud ( 
taxa de R$ 12,20). Int. Ibitinga, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), PLUMA 
NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)

Processo 1000344-13.2015.8.26.0236 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - OMNI S/A - Credito, Financiamento e 
Investimento - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69. Cite-se 
o réu para pagar a integralidade da dívida pendente(valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5(cinco) 
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dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, 
no prazo de 15(quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, 
tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam 
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69), 
oficiando-se. Infrutífera a busca e apreensão, desde já determino a restrição judicial do veículo, através do sistema Renajud 
( taxa de R$ 12,20). Int. Ibitinga, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), 
DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/
SP)

Processo 1000347-65.2015.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - VALDIR DE 
CARLI - Fls. 21: Providencie, o requerente, cópia do RG legível. - ADV: EDEVAL DE OLIVEIRA LEME JÚNIOR (OAB 321874/
SP), FRANCIANI GENARO (OAB 321908/SP)

Processo 1000352-87.2015.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - VERONICA 
FRANCISCA DE MORAES CARNEIRO - VISTOS Conforme vem decidindo reiteradamente o Egrégio Tribunal de Justiça de 
São Paulo, a sentença proferida nos autos principais é ilíquida e não pode, desse modo, ser executada pela via presente no 
artigo 475-J, do CPC, sob pena de nulidade absoluta dos atos praticados na execução. Há necessidade de fixação, de início, 
do “quantum debeatur”, para posterior execução, com ampla possibilidade de cognição e defesa. Em tais termos, manifeste-
se a requerente, aditando a inicial, para prosseguimento.Int. - ADV: EDEVAL DE OLIVEIRA LEME JÚNIOR (OAB 321874/SP), 
FRANCIANI GENARO (OAB 321908/SP)

Processo 1000355-42.2015.8.26.0236 - Procedimento Sumário - Seguro - AISLAN QUIRINO - VISTOS Cite-se com as 
advertências legais. Defiro os benefícios da assistência judiciária. Int. - ADV: PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/
SP)

Processo 1001929-37.2014.8.26.0236 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - Fique o(a) autor(a) ciente de que houve a expedição de mandado de Busca e Apreensão, tendo 
o mesmo sido encaminhado à Central de Mandados para integral cumprimento. Deverá providenciar os meios necessários para 
o integral cumprimento do mesmo - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE 
(OAB 155574/SP)

Processo 1002723-58.2014.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - GLAUCE RIBEIRO ANDRADE 
e outros - Itaú Unibanco S/A - Fls. 312/314: Ciência às partes sobre o Ofício recebido do Banco Central do Brasil. - ADV: 
MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP), VANESSA PADILHA ARONI (OAB 202007/SP), ALESSANDRO ALCANTARA 
COUCEIRO (OAB 177274/SP)

Processo 1003622-56.2014.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - LUIVEL COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA EPP - Providencie, o autor, a impressão, encaminhamento e a juntada do comprovante de distribuição da carta 
precatória de citação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. - ADV: ELLEN CAMILA ANDRADE ALONSO (OAB 262784/
SP)

Processo 1003951-68.2014.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - MARA ROSANI FARIAS 
MEIRELLES - Fls. 54: Ciência da interposição de Agravo de Instrumento. Fls. 66/72: Manifestar-se, em 10 dias, sobre a 
contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: HELENA LIMA FERREIRA (OAB 350114/SP)

Processo 1003964-67.2014.8.26.0236 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - IRACEMA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: 
JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), ANDERSON LUIZ MATIOLI (OAB 182881/SP)

Processo 1003981-06.2014.8.26.0236 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Vistos. 
Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar 
a integralidade da dívida pendente(valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5(cinco) dias contados 
do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 
15(quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme 
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, 
desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69), oficiando-se. 
Infrutífera a busca e apreensão, desde já determino a restrição judicial do veículo, através do sistema Renajud ( taxa de R$ 
12,20). Int. Ibitinga, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 1004020-03.2014.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Edeval 
de Oliveira Leme - Providencie o autor o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento da 
distribuição, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: FRANCIANI GENARO (OAB 321908/SP)

Processo 4000515-84.2013.8.26.0236 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - NANCI 
FERREIRA CARDOZO - VISTOS Fls.123/124:- Cumpra-se com urgência. Int. - ADV: VERIDIANA CARPIGIANI (OAB 209408/
SP)

Processo 4000862-20.2013.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ELTON JUNIOR BARBOSA 
- COLIGAÇÃO PRA TABATINGA SEGUIR EM FRENTE - - VALTER VALENTIM DE CAMARGO - - MARCOS APARECIDO 
CAMARGO - - EDMAR APARECIDO NUNES - - JANDERSON ROSSI PRADELLI - - JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO - - JOSÉ 
CARLOS ROSA - VISTOS Fls. 234: Defiro. Redesigno a audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 27/04/2015, 
às 15:30 horas. As partes deverão arrolar testemunhas, se ainda não o fizeram, dentro do prazo legal, requerendo sejam elas 
intimadas, caso necessário, ou trazê-las independentemente de intimação. Devendo as partes, caso ainda não tenha, informar 
a qualificação das testemunhas (Número do RG), sob pena de inviabilizar a intimação das mesmas por meio de mandado. Int. 
- ADV: JOSIANE DE FÁTIMA TEIXEIRA (OAB 263074/SP), JOSE ROBERTO COLOMBO (OAB 97886/SP), CARLOS RODRIGO 
DOS SANTOS (OAB 245610/SP), REGINALDO JOSÉ CIRINO (OAB 169687/SP), FERNANDO CAMARGO DA SILVA (OAB 
132377/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO RAINERI SIMÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL REINALDO DE PAULA RAMOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0059/2015
Processo 1000080-30.2014.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - R.P. - Ciência à procuradora 

da requerente, de que foi expedida a certidão de honorários. - ADV: FRANCISLAINE TITATO DE CASTRO MEIRA MARGADONA 
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(OAB 164761/SP)
Processo 1000145-88.2015.8.26.0236 - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A - LUCENI ADOLFO FERREIRA 
- EPP - VISTOS Cite-se com as advertências legais.Int. - ADV: AARON YOSEFF TORRES (OAB 343924/SP)

Processo 1003243-18.2014.8.26.0236 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - M.E.P.S. - Decurso de prazo: 
manifeste-se novamente o interessado. - ADV: WALTER RAUCCI JUNIOR (OAB 68922/SP)

Processo 1003742-02.2014.8.26.0236 - Divórcio Litigioso - Dissolução - V.N.B. - VISTOS Considerando as manifestações 
lançadas nos autos e não havendo custas em aberto, homologo a desistência, julgando extinto este processo nos termos do 
artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil e, em conseqüência, determino o arquivamento dos autos.P.R.I. - ADV: 
CELIA APARECIDA CORREA SILVA COBRA (OAB 92898/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO RAINERI SIMÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL REINALDO DE PAULA RAMOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0060/2015
Processo 1002234-21.2014.8.26.0236 - Mandado de Segurança - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE 

DIREITO PÚBLICO - VALDEMAR FAGOTTI - VISTOS Manifeste-se o Ministério Público.Após, tornem cls para sentença.Int. - 
ADV: FERNANDO EMANUEL DA FONSECA (OAB 154916/SP), EMERSON FRANCISCO (OAB 223364/SP)

Processo 1002234-21.2014.8.26.0236 - Mandado de Segurança - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE 
DIREITO PÚBLICO - VALDEMAR FAGOTTI - Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o presente Mandado de Segurança e CONCEDO a ordem pleiteada na inicial pela paciente VALDEMAR 
FAGOTTI em face do DIRETOR TÉCNICO II DA UNIDADE DE TRÂNSITO DE TABATINGA/SP, tão somente para obstar a 
Administração de impor restrição à renovação da CNH da impetrante enquanto pendente o recurso administrativo, mantendo a 
liminar anteriormente concedida, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 
Oportunamente, arquivem-se. Custas na forma da lei. P.R.I.C. - ADV: FERNANDO EMANUEL DA FONSECA (OAB 154916/SP), 
EMERSON FRANCISCO (OAB 223364/SP)

Processo 1002277-55.2014.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - MARIA APARECIDA DE 
MATOS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Fls. 66/67: Manifeste-se, a requerente, em 05 dias, sobre o 
laudo pericial juntado aos autos. - ADV: MARIA CAMILA COSTA DE PAIVA (OAB 252435/SP), CARLA SAMANTA ARAVECHIA 
DE SA (OAB 220615/SP)

Processo 1003571-45.2014.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - MADALENA PATRIARCA DE 
SOUZA - Instituto Nacional do Seguro Social - Fls. 53: Ciência à requerente sobre o Ofício recebido do INSS (“foi restabelecido 
o benefício de n. 31/607.486.786-4 na data de 20/11/2014). - ADV: LUIS SOTELO CALVO (OAB 163382/SP), ANA KELLY DA 
SILVA (OAB 229374/SP)

Processo 4000171-06.2013.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
SIRIVALDO TABATINI - Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 
presente ação proposta por SIRIVALDO TABATINI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, o que faço para 
RECONHER o tempo de atividade rural exercido pelo autor no período de 29/05/1964 até 30/05/1977, num total de 13 (treze) 
anos e 02 (dois) dias, bem como a atividade de pedreiro autônomo, incluindo os recolhimentos mensais, durante o período 
de 19/08/1993 a 31/01/1997, num total de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias, os quais, somados ao período já 
reconhecido pela autarquia, resultam em 30 (trinta) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias, anotando-se no Cadastro Nacional de 
Informações Sociais, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca, 
cada qual das partes deverá arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de seus 
respectivos patronos, ficando o autor dispensado em face dos benefícios da assistência judiciária que lhe foram concedidos, 
observando-se, contudo, o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50, enquanto que o réu fica isento das custas e despesas 
processuais por imposição legal. Expeça-se o necessário. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: ROSEMARIE GAZETTA 
MARCONATO (OAB 139831/SP)

Processo 4001066-64.2013.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - PRISCILA MOURA MASSA 
- FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e outros - Manifeste-se, a autora, sobre a resposta de verificação de 
endereços, disponível para consulta junto ao sistema informatizado SAJ. - ADV: JOSE LUIZ MARTINS COELHO (OAB 97726/
SP), SARA CORREA FATTORI (OAB 87005/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP), TANIA MIYUKI 
ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP)

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GLARISTON RESENDE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDO LUCAS PASCOAL MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0026/2015
Processo 0000302-49.2013.8.26.0236 (023.62.0130.000302) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 

Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Alessandra Joaquim dos Santos - MANIFESTAR-SE EM 
5 DIAS: CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao 
mandado nº 236.2014/013764-3, uma vez que até a presente data o autor/depositário não compareceu e nem ofereceu meios 
necessáriospara o devido cumprimento. O referido é verdade e dou fé. Ibitinga, 12 de janeiro de 2015. - ADV: ALEXANDRE 
PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0000396-94.2013.8.26.0236 (023.62.0130.000396) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Valdineia Gonçalves Vieira - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Vistos. Fls. 90: Ante ao certificado, intime-se a parte autora, 
pessoalmente, para recolhimento da taxa judiciária, no prazo de 60 dias. Decorrido, sem que haja cumprimento, expeça-se 
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certidão para inscrição em dívida ativa (art. 1098, § 1º, Cap. VIII, das NSCGJSP). Quanto ao não recolhimento da taxa de 
juntada de procuração, comunique-se o IPESP. Oportunamente, arquivem-se. Int. Ibitinga, 05 de dezembro de 2014. - ADV: 
MURILO CAVALHEIRO BUENO (OAB 269935/SP), OSIAS SOARES DE OLIVEIRA (OAB 269008/SP)

Processo 0000597-72.2002.8.26.0236 (236.01.2002.000597) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Maria Barbosa 
Ribeiro da Silva - Adao Ribeiro da Silva - Vistos. Oficie-se conforme requerido a fls. 161/162. Int.(retirar ofício expedido pelo 
cartório comprovando seu protocolo em 10 dias) - ADV: JOSELICE MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 78036/SP), JOSE LUIZ 
MARTINS COELHO (OAB 97726/SP), DIVALDO EVANGELISTA DA SILVA (OAB 82443/SP)

Processo 0000723-73.2012.8.26.0236 (236.01.2012.000723) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Carlos Alves 
de Almeida - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a 
juntada de documentos novos (art. 398 do CPC). - Ofício do perito informando o não comparecimento da autora à perícia. - ADV: 
MURILO CAVALHEIRO BUENO (OAB 269935/SP)

Processo 0000998-22.2012.8.26.0236 (236.01.2012.000998) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco 
S/A - Ozeias Fernandes Me e outro - Vistos. 1) Fls. 112: Cite-se no endereço indicado. 2) Intimem-se. Ibitinga, 05 de dezembro 
de 2014. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)

Processo 0000998-22.2012.8.26.0236 (236.01.2012.000998) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco 
S/A - Ozeias Fernandes Me e outro - Vistas dos autos ao autor para: Recolher, em 05 dias, a taxa para expedição de Carta AR, 
sob pena de extinção do processo (art. 267, IV do CPC). Valor R$ 30,00. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/
SP)

Processo 0001495-85.2002.8.26.0236 (236.01.2002.001495) - Monitória - Compra e Venda - Wa do Brasil Hospitalar e 
Laboratorial Ltda - Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga - Vistos. 1) Fls. 274: Defiro. Oficie-se. 2) Intimem-se.
Ibitinga, 02 de dezembro de 2014. (retirar ofício expedido pelo cartório comprovando seu protocolo no prazo de 5 dias). - ADV: 
JOSE LUIZ MARTINS COELHO (OAB 97726/SP), PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI (OAB 249388/SP)

Processo 0001645-80.2013.8.26.0236 (023.62.0130.001645) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Elza Miranda de Freitas Me - Bradesco Financiamentos Sa - Vistos. Fls. 86/88: Ante ao certificado, intime-se pessoalmente para 
recolhimento da taxa judiciária, no prazo de 60 dias. Decorrido, sem que haja cumprimento, expeça-se certidão para inscrição 
em dívida ativa (art. 1098, § 1º, Cap. VIII, das NSCGJSP). Quanto ao não recolhimento da taxa de juntada de procuração, 
comunique-se o IPESP. Oportunamente, arquivem-se. Int. Ibitinga, 27 de novembro de 2014. - ADV: MARIO PAULO DA COSTA 
(OAB 133970/SP)

Processo 0002085-13.2012.8.26.0236 (236.01.2012.002085) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Brandina Maria Cordeiro - Rede de Comercio de Moveis e Eletrodomesticos Ltda Me e outro - Vistos. 1) Fls. 110: 
Cite-se no endereço indicado. 2) Intimem-se. Ibitinga, 05 de dezembro de 2014. - ADV: ILAN GOLDBERG (OAB 241292/SP), 
EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), CLAUDIO JORGE DE OLIVEIRA (OAB 247618/SP)

Processo 0002247-42.2011.8.26.0236/01 (023.62.0110.002247/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Rosimeire Rios - Claudemir Aparecido Felix Soares - Vistos. Fls. 116/117:expeça-se mandado de penhora, intimação 
e avaliação. Int. - ADV: EDNELSON DE MORAES (OAB 245188/SP), NILÉIA ELIANE PIPOLI (OAB 209662/SP)

Processo 0002644-67.2012.8.26.0236 (236.01.2012.002644) - Procedimento Ordinário - Ingresso e Exclusão dos Sócios 
na Sociedade - Ana Carla Antonelli de Rosa - Sociedade Radio Ternura Ltda e outros - Vistos. 1) Fls. 271/272: Depreque-se a 
citação. 2) Intimem-se. Ibitinga, 11 de novembro de 2014. - ADV: JOSE OCLAIR MASSOLA (OAB 24935/SP)

Processo 0003010-87.2004.8.26.0236 (236.01.2004.003010) - Procedimento Ordinário - Joaquim Jose Filho - Cooperbens 
Administradora de Bens Sc Ltda - Vistos. Oficie-se à OAB local solicitando a indicação de outro profissional para atuar no 
presente feito ante à renúncia do procurador anteriormente nomeado. Após, dê-se-lhe vista dos autos. Certifiquem-se os seus 
honorários. Int. - ADV: VIRLEI APARECIDA FERREIRA DA SILVA (OAB 74982/SP), JOAO LUIZ PINHEIRO DE FREITAS (OAB 
135770/SP)

Processo 0003907-18.2004.8.26.0236 (236.01.2004.003907) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Espolio de Oscar Amancio 
de Souza e outros - D.E.R.- DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. 1) 
Analisando os autos, verifica-se que resta a citação do DER (fls. 725, item 49). 2) Depreque-se. 3) Intimem-se. Ibitinga, 04 de 
dezembro de 2014. (retirar carta precatória comprovando sua distribuição no prazo de 30 dias). - ADV: ANDREA ALESSANDRA 
DA SILVA CAMARGO

Processo 0004206-14.2012.8.26.0236 (236.01.2012.004206) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Zélia 
Aparecida Santana Ferraz - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1) Processo formalmente em ordem. Não foram 
arguidas preliminares. Dou-o por saneado. 2) Defiro a produção da prova oral (depoimento pessoal da parte autora e oitiva de 
testemunhas). 3) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de maio de 2.015, 15:40 horas. 4) Intimem-se. 
Ibitinga, 11 de dezembro de 2014. - ADV: MAURÍCIO SOARES BIONDO (OAB 316529/SP)

Processo 0005175-78.2002.8.26.0236 (236.01.2002.005175) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Geraldo 
Antonio Pereira - Cooperbens Administradora de Bens Sc Ltda - Vistos. 1) Fls. 427/428: Expeça-se mandado para que o sr. Oficial 
de justiça constate, junto ao processo em trâmite na 1ª Vara Cível local, se há depósitos em favor da executada COOPERBENS 
ADMINISTRADORA DE BENS S/C. LTDA. 2) Em caso positivo, deverá ser realizada a penhora no rosto dos autos. 3) Intimem-
se. Ibitinga, 28 de novembro de 2014. - ADV: ADEVALDO DE PAULA SOUZA (OAB 76489/SP), EVANDRO DEMETRIO (OAB 
137172/SP)

Processo 0005312-45.2011.8.26.0236 (236.01.2011.005312) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Tab 
Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda - Eronildo Fernandes da Silva e outro - Vistos. 1) Fls. 165: Oficie-se a OAB 
solicitando a indicação de profissional para atuar como curador especial. 2) Após, dê-se-lhe vista dos autos. 3) Intimem-se. 
Ibitinga, 05 de dezembro de 2014. - ADV: ALEXANDRE SAAD (OAB 159545/SP), ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 264382/
SP), JOÃO GERALDO PAGHETE (OAB 166664/SP)

Processo 0006118-51.2009.8.26.0236/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Luzia Aparecida 
Jose - Roque de Rosa e outro - Luzia Aparecida Jose - Vistos. 1) Fls. 400: Defiro. Lavre-se termo de penhora, nomeando-se o 
executado como depositário. 2) Após, anote-se junto ao sistema ARISP. 3) Intimem-se da constrição, pessoalmente, o executado 
e seu cônjuge. 4) Intimem-se. Ibitinga, 27 de novembro de 2014. - ADV: MELISSA VELLUDO FERREIRA (OAB 202468/SP), 
LUZIA APARECIDA JOSE (OAB 67269/SP)

Processo 0007033-03.2009.8.26.0236 (236.01.2009.007033) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
Z.D.C. - A.C. - Vistos. 1) Fls. 163: Intime-se no endereço indicado. 2) Intimem-se. Ibitinga, 28 de novembro de 2014. - ADV: 
DECIO SPERA JUNIOR (OAB 260114/SP), ANA KELLY DA SILVA (OAB 229374/SP)

Processo 0007845-16.2007.8.26.0236 (236.01.2007.007845) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Edison Gameiro - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Cite-se nos termos do artigo 730 do CPC. Int. (vista dos autos ao autor para: 
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manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos - fls. 194 e ss). - ADV: LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 
130696/SP), ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA (OAB 140741/SP), MARIO LUCIO MARCHIONI (OAB 122466/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GLARISTON RESENDE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDO LUCAS PASCOAL MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0088/2015
Processo 0000369-14.2013.8.26.0236 (023.62.0130.000369) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 

do dinheiro - Maria Luiza Comercio e Empreendimentos Ltda - Andrei dos Santos e outros - MANIFESTAR-SE EM 5 DIAS: 
CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 
236.2014/013876-3, em razão de que até a presente data não houve manifestação do autor ou alguém por ele para acompanhar 
a diligência e fornecer os meios necessários. O referido é verdade e dou fé. Ibitinga, 27 de janeiro de 2015. - ADV: EDEMILSON 
SEROTINI (OAB 225234/SP), JOÃO GERALDO PAGHETE (OAB 166664/SP)

Processo 0000369-14.2013.8.26.0236 (023.62.0130.000369) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Maria Luiza Comercio e Empreendimentos Ltda - Andrei dos Santos - - Maria Nilsa Martins dos Santos e outros - 
Vista dos autos ao autor para dizer sobre a certidão do senhor oficial de justiça. - ADV: EDEMILSON SEROTINI (OAB 225234/
SP), JOÃO GERALDO PAGHETE (OAB 166664/SP)

Processo 0001534-53.2000.8.26.0236 (236.01.2000.001534) - Execução Fiscal - Cofins - A Uniao - Barrados e Cor Industria 
e Comercio de Bordados Ltda Me e outros - Vistos. Cumpra-se o determinado à fl. 160. Aguarde-se provocação em arquivo. 
Int. Ibitinga, 16 de janeiro de 2015. - ADV: VALDIR JOSE GAZETTA (OAB 112023/SP), CARLOS ALBERTO DOS RIOS JUNIOR 
(OAB 280917/SP), ROSEMARIE GAZETTA MARCONATO (OAB 139831/SP), FELIPE AUGUSTO VILELA DE SOUZA (OAB 
197076/SP)

Processo 0001648-21.2002.8.26.0236 (236.01.2002.001648) - Monitória - Espécies de Contratos - Banco do Estado de 
Sao Paulo Sa Banespa - Jose Teixeira Mendonca Ibitinga Me e outro - Vistos. 1) Fls. 391: Aguarde-se pelo prazo requerido. 2) 
Decorrido, sem que haja manifestação, aguarde-se provocação em arquivo. 3) Intimem-se. Ibitinga, 30 de janeiro de 2015. - 
ADV: JOSE LUIZ MARTINS COELHO (OAB 97726/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0001848-57.2004.8.26.0236 (236.01.2004.001848) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Maria Lucia Rosa de 
Oliveira - Daisy Maria de Oliveira Machado Cordeiro - Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro - Vistos. Aguarde-se 
provocação em arquivo. Int. - ADV: ALFREDO CESAR GANZERLI (OAB 122385/SP), JOSELICE MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 
78036/SP), PAULO ROBERTO MIRANDA (OAB 193633/SP), LUIZ CARLOS COSTA (OAB 101808/SP)

Processo 0002889-49.2010.8.26.0236 (236.01.2010.002889) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga Saae - Maria Lúcia Roncada - Vistos. Fls. 50: Providencie a 
serventia nova tentativa de penhora on line. Com a resposta, manifeste-se a exequente. Int. (valor bloqueado BacenJud: R$ 
0,54) - ADV: JOAO HENRIQUE GONCALVES DE AMORIM (OAB 229270/SP), LYVIA MARIA ZUCCHI DERISSIO DE MIRANDA 
(OAB 263460/SP), BRUNO RODRIGUES RAPOSO (OAB 276759/SP)

Processo 0003030-34.2011.8.26.0236 (236.01.2011.003030) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Hospital Ibitinga 
Ltda - Amabilo Alexandre Chiquesi - Vistos. Fls. 89: Defiro a penhora dos eventuais créditos da Nota Fiscal Paulista existentes em 
nome do executado. Oficie-se à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para que efetue o depósito judicial dos créditos 
em conta judicial a disposição do juízo. Int. (retirar em 5 dias, via portal e-saj, ofício expedido pelo cartório, comprovando seu 
protocolo). - ADV: JULIANA CHILIGA (OAB 288300/SP)

Processo 0003082-93.2012.8.26.0236 (236.01.2012.003082) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Zechi & Zechi Fomento Mercantil Ltda - Moisés Donisete Antônio Armarinhos Me e outros - Vistos. A) Fls. 62, item 
“1”: Oficie-se ao banco ITAÚ, conforme solicitado pelo exequente. B) Recolhidas as despesas, nos termos do Provimento CSM 
1864/11 e Comunicado CSM 2195/2014, providencie, a Serventia, o necessário para a pesquisa postulada nas fls. 62, item “2”. 
Com a resposta, diga a exequente e conclusos. No silêncio, prossiga-se nos termos da NEP. Int.(retirar em 5 dias, via portal 
e-saj, ofício expedido pelo cartório, comprovando seu protocolo). - ADV: ELIANA DO VALE (OAB 225250/SP)

Processo 0003171-82.2013.8.26.0236 (023.62.0130.003171) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Devair Marcos Mapeli - MANIFESTAR-SE EM 5 DIAS: CERTIDÃO 
- MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 
236.2014/013798-8, em razão de que até a presente data não houve manifestação do autor ou alguém por ele para cumprimento 
da diligência. O referido é verdade e dou fé. Ibitinga, 27 de janeiro de 2015. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA 
(OAB 321324/SP)

Processo 0003171-82.2013.8.26.0236 (023.62.0130.003171) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Devair Marcos Mapeli - Vista dos autos ao autor para dizer sobre 
a certidão do senhor oficial de justiça. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)

Processo 0003381-07.2011.8.26.0236 (236.01.2011.003381) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Aes Tietê 
Sa - Osvaldo Rubio e outros - Vista, à parte autora, sobre a contestação juntada aos autos. Prazo: 10 dias. - ADV: MARCOS 
ANTONIO MAZO (OAB 129206/SP), ANA PAULA GERETTO CALDAS MAZO (OAB 141285/SP), JOSÉ ANTONIO GERETTO 
CALDAS (OAB 172232/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0003530-03.2011.8.26.0236 (236.01.2011.003530) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Aes Tietê 
Sa - Sebastião Angelo Macari - Vistos. 1) Fls. 145: Suspendo a tramitação do processo, nos termos do artigo 265, inciso I, do 
Código de Processo Civil. 2) Fls. 139/140: Citem-se os sucessores, nos termos do artigo 1057 do Código de Processo Civil. 3) 
Intimem-se. Ibitinga, 30 de janeiro de 2015. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0003672-07.2011.8.26.0236 (236.01.2011.003672) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - O Municipio de Tabatinga 
- Mariangela Marques Costa Roque - Vistas dos autos ao réu para: (X ) comparecer na Prefeitura de Tabatinga no prazo de 
cinco cias, com a finalidade de subscrever a petição conjunta necessária para a formalização do parcelamento. - ADV: JOSE 
ROBERTO COLOMBO (OAB 97886/SP), WALTER RAUCCI JUNIOR (OAB 68922/SP), ANDRESSA FERNANDA BORGES P. DA 
COSTA NEVES (OAB 302027/SP), REGINALDO JOSÉ CIRINO (OAB 169687/SP)

Processo 0004103-85.2004.8.26.0236 (236.01.2004.004103) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Elaine Cristina Bernardo - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. A) Fls. 179/180: Acolho a justificativa. 
Anote-se o novo endereço da parte autora. B) Intime-se a senhora perita nomeada nos autos para novo agendamento. Com 
sua resposta, intimem-se as partes para comparecimento. Int. - ADV: FERNANDO APARECIDO BALDAN (OAB 58417/SP), 
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FLORISVALDO ANTONIO BALDAN (OAB 48523/SP)
Processo 0004437-07.2013.8.26.0236 (023.62.0130.004437) - Execução Fiscal - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo 

de Serviço - União - Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga - Vistos. É notória a grave dificuldade financeira 
vivenciada pela Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga, razão pela qual evidencia-se o grave prejuízo sofrido pela 
comunidade local em rezão da penhora on line dos autos, na medida em que os valores penhorados são destinado ao custeio 
da saúde pública local, razão pela qual DEFIRO O DESBLOQUEIO dos valores penhorados. Cumpra-se. Após, intime-se a 
parte exequente para dar prosseguimento à execução, utilizando-se de meios menos gravosos à manutenção da saúde pública 
local. Intime-se. Ibitinga, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: CARLOS EDUARDO DE FREITAS FAZOLI (OAB 184296/SP), FELIPE 
AUGUSTO VILELA DE SOUZA (OAB 197076/SP), PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI (OAB 249388/SP)

Processo 0004627-82.2004.8.26.0236 (236.01.2004.004627) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - A Uniao - Zilio 
Alimentos Ltda - Vistos. Fls. 266: Diante do parcelamento do débito, nos termos do artigo 151, VI, do CTN, defiro a suspensão 
do feito pelo prazo de doze (12) meses. Transcorrido o prazo da suspensão, diga novamente a Fazenda e tornem os autos 
conclusos. No silêncio, intime-se a exequente, pessoalmente, para que dê regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, 
sob pena de extinção. Int. - ADV: FELIPE AUGUSTO VILELA DE SOUZA (OAB 197076/SP), BRUNO MARTELLI MAZZO (OAB 
202784/SP), ANTONIO CARLOS DO AMARAL (OAB 55351/SP), CARLOS ALBERTO DOS RIOS JUNIOR (OAB 280917/SP), 
ANTONIO CARLOS ANANIAS DO AMARAL (OAB 285871/SP), AGNALDO AILTON GUIRRO (OAB 287789/SP)

Processo 0004654-84.2012.8.26.0236 (236.01.2012.004654) - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença 
- B.D.L. - J.P.L. - Vistos. Cota retro: Defiro. Intime-se. Int. - ADV: ANDREA ALESSANDRA DA SILVA CAMARGO

Processo 0006162-36.2010.8.26.0236 (236.01.2010.006162) - Inventário - Inventário e Partilha - Akemi Watanabe Ambrizi - 
Chiroto Cobatake - Vistos, Aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: JOSE CARLOS BENEDITO MARQUES (OAB 58874/
SP)

Processo 0006390-74.2011.8.26.0236 (236.01.2011.006390) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Antonio 
Gilberto Malaspina e outro - Usina Santa Fé e outro - Manifestem-se as partes em memoriais finais, no prazo sucessivo de dez 
dias, iniciando-se pela autora, conforme deliberação de fls. 246. - ADV: FABIO GIANINI D’AMICO (OAB 129089/SP), JOÃO 
OTAVIO SPILARI GOES (OAB 309819/SP), JOSE EDUARDO DE ALMEIDA BERNARDO (OAB 105968/SP), FAIZ MASSAD 
(OAB 12071/SP), VIRLEI APARECIDA FERREIRA DA SILVA (OAB 74982/SP)

Processo 0006755-65.2010.8.26.0236/01 (023.62.0100.006755/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Ademir Teixeira Pitta - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Expeça(m)-se alvará(s) de levantamento. 
A retirada do alvará pertencente à parte autora, quando procedida por procurador, ocorrerá diante dos poderes especiais 
constantes do respectivo instrumento de procuração. Sem prejuízo, cientifique-se a parte autora, pessoalmente, por oficial 
de justiça, de que foi determinada a liberação, em seu favor, do valor retro indicado, dizendo, em seguida, por petição, sobre 
a satisfação do crédito, para efeito de extinção, com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC. Int. (retirar, via portal e-saj, 
alvará expedido). - ADV: JOEL ALEXANDRE SCARPIN AGOSTINI (OAB 245469/SP)

Processo 0009327-62.2008.8.26.0236 (236.01.2008.009327) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - O Municipio 
de Tabatinga - Walter Jorge de Oliveira Junior - Vistos. Fls. 58/62: Defiro a isenção. Proceda o recolhimento da certidão de fls. 
57. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: CLAUDIO JORGE DE OLIVEIRA (OAB 247618/SP), ANDRESSA FERNANDA BORGES P. 
DA COSTA NEVES (OAB 302027/SP)

Processo 0011697-77.2009.8.26.0236 (236.01.2009.011697) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - A União - 
Industria de Bordados Cristiane Ltda Epp - Vistos. Fls. 117: Diante do parcelamento do débito, nos termos do artigo 151, VI, do 
CTN, defiro a suspensão do feito pelo prazo de cento e oitenta (180) dias. Transcorrido o prazo da suspensão, diga novamente 
a Fazenda e tornem os autos conclusos. No silêncio, intime-se a exequente, pessoalmente, para que dê regular andamento 
ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: FELIPE AUGUSTO VILELA DE SOUZA (OAB 197076/SP), 
CARLOS ALBERTO DOS RIOS JUNIOR (OAB 280917/SP), CARLOS EDUARDO DE FREITAS FAZOLI (OAB 184296/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GLARISTON RESENDE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDO LUCAS PASCOAL MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0089/2015
Processo 0000336-92.2011.8.26.0236 (236.01.2011.000336) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Elias 

Cardoso de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Expeça(m)-se alvará(s) de levantamento. A retirada 
do alvará pertencente à parte autora, quando procedida por procurador, ocorrerá diante dos poderes especiais constantes do 
respectivo instrumento de procuração. Sem prejuízo, cientifique-se a parte autora, pessoalmente, por oficial de justiça, de que 
foi determinada a liberação, em seu favor, do valor retro indicado, dizendo, em seguida, por petição, sobre a satisfação do 
crédito, para efeito de extinção, com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC. Int. (retirar, via portal e-saj, alvará expedido). 
- ADV: JOEL ALEXANDRE SCARPIN AGOSTINI (OAB 245469/SP)

Processo 0002677-28.2010.8.26.0236 (236.01.2010.002677) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Odino Malaspina - Instituto Nacional do Seguro Social (inss) - Vistos. Expeça(m)-se alvará(s) de levantamento. A retirada do 
alvará pertencente à parte autora, quando procedida por procurador, ocorrerá diante dos poderes especiais constantes do 
respectivo instrumento de procuração. Sem prejuízo, cientifique-se a parte autora, pessoalmente, por oficial de justiça, de que 
foi determinada a liberação, em seu favor, do valor retro indicado, dizendo, em seguida, por petição, sobre a satisfação do 
crédito, para efeito de extinção, com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC. Int. (retirar, via portal e-saj, alvará expedido). 
- ADV: CARLA SAMANTA ARAVECHIA DE SA (OAB 220615/SP), ANTONIO CARLOS DA MATTA NUNES DE OLIVEIRA (OAB 
126179/SP)

Processo 0002932-30.2003.8.26.0236/01 (023.62.0030.002932/1) - Cumprimento de sentença - Mario Paulo da Costa - 
Banco Santander (brasil) Sa - Vistos. 1) Cumpra-se o determinado a fls. 387. 2) Após, preparados, arquivem-se. 3) Intimem-se. 
Ibitinga, 11 de novembro de 2014. - ADV: MARIO PAULO DA COSTA (OAB 133970/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 
73055/SP)

Processo 0003804-06.2007.8.26.0236 (236.01.2007.003804) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Sebastião Geraldo Rodrigues - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS - Vistos. Expeça(m)-se alvará(s) de levantamento. 
A retirada do alvará pertencente à parte autora, quando procedida por procurador, ocorrerá diante dos poderes especiais 
constantes do respectivo instrumento de procuração. Sem prejuízo, cientifique-se a parte autora, pessoalmente, por oficial 
de justiça, de que foi determinada a liberação, em seu favor, do valor retro indicado, dizendo, em seguida, por petição, sobre 
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a satisfação do crédito, para efeito de extinção, com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC. Int. (retirar, via portal e-saj, 
alvará expedido). - ADV: ROSEMARIE GAZETTA MARCONATO (OAB 139831/SP)

Processo 0004095-30.2012.8.26.0236 (236.01.2012.004095) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Silvia 
Neide Pinheiro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. A) Considerando os termos do 
Ofício nº 88/09, encaminhado pelo INSS, no sentido de conferir maior agilidade à tramitação processual e prestação da tutela 
jurisdicional, antecipo a produção da prova pericial, o que mostra-se benéfico aos interesses da parte autora, afastando maior 
demora, trazendo de pronto o resultado da principal prova dos fatos envolvidos na lide, seja qual for o seu sentido. Nomeio, 
para a realização de perícia, o(a) Sr(a) JUSSARA SAMPAIO GERETTO GONÇALVES FARINHA, com prontuário homologado 
nesta Vara. Intime-se-o(a), via email institucional, para designação de data. Com sua resposta, intimem-se as partes para 
comparecimento, bem assim oficie-se comunicando o sr. Gerente da agência local do INSS, que providenciará a comunicação 
ao assistente técnico da autarquia, conforme requerido no mencionado ofício 88/09. Quanto aos quesitos da parte autora, se 
ainda não apresentados na inicial, deverão ser formulados, no prazo de cinco dias. Quanto aos quesitos do INSS, são eles 
os seguintes, conforme consignado no referido ofício 88/09: 1) em que data foi realizada a perícia ?; 2) o sr. Perito já prestou 
atendimento à parte autora anteriormente ?; 3) Quando e em que circunstâncias ? 4) é amigo, parente ou tem, de alguma 
forma, ligação pessoal com a parte autora ?; 5) qual a atividade laborativa atual da parte autora e, caso esteja afastada, qual 
a atividade laborativa anterior ao afastamento ?; 6) a parte autora está acometida de alguma doença ou lesão ?; 7) em caso 
afirmativo, de qual enfermidade ou deficiência se trata (especificar a CID)? 8) o diagnóstico está fundamentado em critérios 
técnicos? Quais documentos?; 9) a doença ou lesão existente causa incapacidade para o trabalho habitual da parte autora 
?; 10) qual data de início da doença (DID) ?; 11) fixar o ponto de vista técnico (e não segundo relato da parte autora), a data 
de início da incapacidade (DII) ? 12) a incapacidade, no caso, é total ou parcial ?; 13) é permanente ou temporária ? 14) se 
temporária, qual o tratamento adequado para que a parte autora recupere a condição de trabalho ?; 15) há seqüelas definitivas 
que comprometam a capacidade laboral habitual ? Quais ?; 16) trata-se de conseqüência de acidente de qualquer natureza 
?; 17) trata-se de acidente de trabalho ou doença ocupacional ?; 18) é possível a reabilitação da parte autora para outras 
atividades profissionais ?; 19) em tendo o perito verificado a redução da capacidade funcional, há enquadramento nas situações 
previstas no anexo III do Decreto nº 3048/99 (Regulamento da Previdência Social) ? Em qual item ?; 20) outras observações que 
julgar convenientes. B) Após a juntada do laudo pericial determinado pelo Juízo, tornem conclusos para apreciação do pedido 
de antecipação da tutela. C) Defiro a gratuidade. D) Cite-se com as advertências legais. Int. - ADV: FLAVIO PINHEIRO JUNIOR 
(OAB 214311/SP)

Processo 0004300-59.2012.8.26.0236 (236.01.2012.004300) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercados 
Jaú Serve Ltda - Vagner Antonio Ferrari e outro - Vistos 1) Fls. 67: Por primeiro, recolha, a parte autora, os custos do serviço 
de impressão de documentos, instituídos pelo Provimento CSM 1864/2011, e aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura, 
através do comunicado 170/2011, publicado no Diário de Justiça Eletrônico de 26/04/2011. 2) Recolhidas as custas devidas, fica 
autorizada a providência requerida. Int. Ibitinga, 30 de janeiro de 2015. - ADV: DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB 179912/
SP), JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP)

Processo 0005460-61.2008.8.26.0236 (236.01.2008.005460) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Serviço (Art. 52/4) - Antonio Roberto Paveis - Instituto Nacional do Seguro Social (inss) - Vistos. Expeça(m)-se alvará(s) de 
levantamento. A retirada do alvará pertencente à parte autora, quando procedida por procurador, ocorrerá diante dos poderes 
especiais constantes do respectivo instrumento de procuração. Sem prejuízo, cientifique-se a parte autora, pessoalmente, por 
oficial de justiça, de que foi determinada a liberação, em seu favor, do valor retro indicado, dizendo, em seguida, por petição, 
sobre a satisfação do crédito, para efeito de extinção, com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC. Int. (retirar, via portal 
e-saj, alvará expedido). - ADV: MARIO LUCIO MARCHIONI (OAB 122466/SP), ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA 
(OAB 140741/SP), LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP)

Processo 0006009-66.2011.8.26.0236 (236.01.2011.006009) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Rubens de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Expeça(m)-se alvará(s) de levantamento. A retirada 
do alvará pertencente à parte autora, quando procedida por procurador, ocorrerá diante dos poderes especiais constantes do 
respectivo instrumento de procuração. Sem prejuízo, cientifique-se a parte autora, pessoalmente, por oficial de justiça, de que 
foi determinada a liberação, em seu favor, do valor retro indicado, dizendo, em seguida, por petição, sobre a satisfação do 
crédito, para efeito de extinção, com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC. Int. (retirar, via portal e-saj, alvará expedido). 
- ADV: ACACIO ALVES NAVARRO (OAB 112120/SP)

Processo 0006094-62.2005.8.26.0236 (236.01.2005.006094) - Inventário - Inventário e Partilha - Sylvia Tosi Rodrigues - 
Antonio Rodrigues Capovilla - Vistos. Fls. 265: defiro o prazo requerido. Recolha, a procuradora a taxa de substabelecimento, 
sob pena de comunicação ao IPESP. Int. - ADV: MIRNA ELIZA DA SILVA (OAB 269000/SP), MARIA CAROLINA RODRIGUES 
PEREIRA (OAB 146292/SP)

Processo 0006475-94.2010.8.26.0236 (236.01.2010.006475) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) 
- Maria Benedita da Silva - Instituto Nacional de Previdencia Social - Vistos. Expeça(m)-se alvará(s) de levantamento. A retirada 
do alvará pertencente à parte autora, quando procedida por procurador, ocorrerá diante dos poderes especiais constantes do 
respectivo instrumento de procuração. Sem prejuízo, cientifique-se a parte autora, pessoalmente, por oficial de justiça, de que 
foi determinada a liberação, em seu favor, do valor retro indicado, dizendo, em seguida, por petição, sobre a satisfação do 
crédito, para efeito de extinção, com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC. Int. (retirar, via portal e-saj, alvará expedido). 
- ADV: JOSE LUIZ MARTINS COELHO (OAB 97726/SP)

Processo 0006788-26.2008.8.26.0236 (236.01.2008.006788) - Procedimento Ordinário - Concessão - Gustavo Cechi Pereira 
Lima - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Expeça(m)-se alvará(s) de levantamento. A retirada do alvará pertencente 
à parte autora, quando procedida por procurador, ocorrerá diante dos poderes especiais constantes do respectivo instrumento 
de procuração. Sem prejuízo, cientifique-se a parte autora, pessoalmente, por oficial de justiça, de que foi determinada a 
liberação em seu favor do valor retro indicado, dizendo, em seguida, por petição, sobre a satisfação do crédito, para efeito de 
extinção, com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC. Int. (retirar, via portal e-saj, alvará expedido). - ADV: ALEXANDRE 
AUGUSTO FORCINITTI VALERA (OAB 140741/SP)

Processo 0007692-80.2007.8.26.0236 (236.01.2007.007692) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Alice Romão 
Morcina - - Eurides Morcina e outros - Vistos. Expeça(m)-se alvará(s) de levantamento. A retirada do alvará pertencente à 
parte autora, quando procedida por procurador, ocorrerá diante dos poderes especiais constantes do respectivo instrumento de 
procuração. Sem prejuízo, cientifique-se a parte autora, pessoalmente, por oficial de justiça, de que foi determinada a liberação, 
em seu favor, do valor retro indicado, dizendo, em seguida, por petição, sobre a satisfação do crédito, para efeito de extinção, 
com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC. Int. (retirar, via portal e-saj, alvará expedido). - ADV: CLAUDIO JOSE OLIVEIRA 
DE MORI (OAB 197040/SP), WALTER LUIZ DE OLIVEIRA (OAB 224625/SP)
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Processo 0008114-16.2011.8.26.0236 (236.01.2011.008114) - Procedimento Ordinário - Concessão - Edilene Maria dos Santos 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Expeça(m)-se alvará(s) de levantamento. A retirada do alvará pertencente à 
parte autora, quando procedida por procurador, ocorrerá diante dos poderes especiais constantes do respectivo instrumento de 
procuração. Sem prejuízo, cientifique-se a parte autora, pessoalmente, por oficial de justiça, de que foi determinada a liberação, 
em seu favor, do valor retro indicado, dizendo, em seguida, por petição, sobre a satisfação do crédito, para efeito de extinção, 
com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC. Int. (retirar, via portal e-saj, alvará expedido). - ADV: ROSEMARIE GAZETTA 
MARCONATO (OAB 139831/SP)

Processo 0009493-60.2009.8.26.0236/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Jose 
Lazaro - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Expeça(m)-se alvará(s) de levantamento. A retirada do alvará 
pertencente à parte autora, quando procedida por procurador, ocorrerá diante dos poderes especiais constantes do respectivo 
instrumento de procuração. Sem prejuízo, cientifique-se a parte autora, pessoalmente, por oficial de justiça, de que foi 
determinada a liberação, em seu favor, do valor retro indicado, dizendo, em seguida, por petição, sobre a satisfação do crédito, 
para efeito de extinção, com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC. Int. (retirar, via portal e-saj, alvará expedido). - ADV: 
JOEL ALEXANDRE SCARPIN AGOSTINI (OAB 245469/SP)

Processo 0009510-28.2011.8.26.0236 (236.01.2004.001696/2) - Cumprimento de sentença - Ariovaldo de Arruda Cano - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 46/47: Expeça(m)-se alvará(s) de levantamento. A retirada do alvará 
pertencente à parte autora, quando procedida por procurador, ocorrerá diante dos poderes especiais constantes do respectivo 
instrumento de procuração. Sem prejuízo, cientifique-se a parte autora, pessoalmente, por oficial de justiça, de que foi 
determinada a liberação, em seu favor, do valor de R$ 53.167,47, dizendo, em seguida, por petição, sobre a satisfação do 
crédito, para efeito de extinção, com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC. Int. (retirar, via portal e-saj, alvará expedido). - 
ADV: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA (OAB 140741/SP), LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP), MARIO 
LUCIO MARCHIONI (OAB 122466/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GLARISTON RESENDE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDO LUCAS PASCOAL MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0090/2015
Processo 0000044-39.2013.8.26.0236 (023.62.0130.000044) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) 

- Sandra Flois de Azevedo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1) Especifiquem, as partes, as provas que 
efetivamente pretendam produzir, justificando a pertinência, sob pena de preclusão da prova em caso de protesto genérico. 
2) Intimem-se. Ibitinga, 27 de janeiro de 2015. - ADV: CARLA SAMANTA ARAVECHIA DE SA (OAB 220615/SP), ALEXANDRE 
SAAD (OAB 159545/SP)

Processo 0000221-37.2012.8.26.0236 (236.01.2012.000221) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Anulação - A.C.P. e outros 
- Antonio Parra e outros - Vistas dos autos ao autor para: complementar, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob 
pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$ 288,51 - conforme CG 28/2014. - ADV: IDILIO FRANCISCO DOS 
SANTOS NETO (OAB 136781/SP), ANTONIO DINIZETE SACILOTTO (OAB 88660/SP)

Processo 0001155-29.2011.8.26.0236 (236.01.2011.001155) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Locação de Imóvel - Mara Regina Catto Massa - Luzia Marcia Boter Rodrigues Me - Vistos. 1) Preparados, arquivem-se. 2) 
Intimem-se. Ibitinga, 30 de janeiro de 2015. - ADV: DIVALDO EVANGELISTA DA SILVA (OAB 82443/SP)

Processo 0001351-96.2011.8.26.0236 (236.01.2011.001351) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - 
Antônio Aparecido Gazetta - Roselaine de Carvalho Grade e outros - Vistos. 1) Aguarde-se, em cartório, a execução, pelo prazo 
de seis meses. 2) Decorrido tal prazo, e independente de intimação, preparados e arquivem-se. Int. Ibitinga, 30 de janeiro de 
2015. - ADV: MARCOS JANERILO (OAB 245484/SP)

Processo 0001396-08.2008.8.26.0236 (236.01.2008.001396) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Cia Itauleasing 
de Arrendamento Mercantil - Sueli Leme - Vistos. 1) Preparados, arquivem-se. 2) Intimem-se. Ibitinga, 27 de janeiro de 2015. - 
ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), FRANCISCO MORATO CRENITTE (OAB 98479/SP)

Processo 0001717-72.2010.8.26.0236 (236.01.2010.001717) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula Hipotecária - Banco 
do Brasil S A - Elvira de Poli e outros - Vistos. 1) Aguarde-se provocação em arquivo. 2) Intimem-se. Ibitinga, 27 de janeiro de 
2015. - ADV: LUIZ HENRIQUE MARTINS FERNANDES (OAB 143104/SP), GILBERTO ANTONIO CAMPLESI JUNIOR (OAB 
238083/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), FRANCISCO MARIANO SANT ANA (OAB 58606/
SP)

Processo 0001751-13.2011.8.26.0236 (236.01.2011.001751) - Monitória - Cheque - Gonçalves & Saraiva Ltda Me - Liliana 
Ribeiro da Silva Me - Vistos. 1) Fls. 68: Aguarde-se pelo prazo requerido. 2) Decorrido, sem que haja manifestação, prossiga-se 
nos termos da NEP. 3) Intimem-se.Ibitinga, 30 de janeiro de 2015. - ADV: JULIANA CHILIGA (OAB 288300/SP)

Processo 0001804-28.2010.8.26.0236 (236.01.2010.001804) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - José Januário 
Bonifácio - Instituto Nacional do Seguro Social (inss) - Vistos. 1) Fls. 179: Manifeste-se a parte autora. 2) Intimem-se. Ibitinga, 
30 de janeiro de 2015. - ADV: ROSEMARIE GAZETTA MARCONATO (OAB 139831/SP)

Processo 0002084-28.2012.8.26.0236 (236.01.2012.002084) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - T.K.S.S. - 
T.R.S. - Vistas dos autos procurador do requerido (Dr. André Luiz Oliveira) para: Requerer o que entender de direito. - ADV: 
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA (OAB 154509/SP), CLAUDIO JORGE DE OLIVEIRA (OAB 247618/SP)

Processo 0002603-08.2009.8.26.0236 (236.01.2009.002603) - Procedimento Ordinário - Revisão - R.F. - V.V.F. - Vistos. 
Cumpra-se o v. Acórdão. Requeira, a parte vencedora, o que entender necessário. Nada sendo requerido, aguarde-se em 
cartório, pelo prazo de seis meses (artigo 475-J, § 5º, do CPC). Decorrido tal prazo e, independentemente de nova intimação, 
preparados e arquivem-se. Int. - ADV: JOAO LUIZ PINHEIRO DE FREITAS (OAB 135770/SP), JOSE ROBERTO COLOMBO 
(OAB 97886/SP)

Processo 0002745-17.2006.8.26.0236 (236.01.2006.002745) - Procedimento Ordinário - Licitações - Município da Estância 
Turística de Ibitinga - Construtora Máxima de Araraquara Ltda - Vistos. Requeira, a parte vencedora, o que entender necessário. 
Nada sendo requerido, aguarde-se, em cartório, a execução, pelo prazo de seis meses. Decorrido tal prazo, e independente de 
intimação, preparados e arquivem-se. Int. Ibitinga, 30 de janeiro de 2015. - ADV: WALTER RAUCCI JUNIOR (OAB 68922/SP), 
ADRIANA ANGELUCCI (OAB 213106/SP), LUCIANO RODRIGO FURCO (OAB 196058/SP)

Processo 0003568-25.2005.8.26.0236 (236.01.2005.003568) - Procedimento Ordinário - Elza Tomaz Ferreira - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1) Arquivem-se. 2) Intimem-se. Ibitinga, 27 de janeiro de 2015. - ADV: MARIO LUCIO 
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MARCHIONI (OAB 122466/SP), EMERSOM GONÇALVES BUENO (OAB 190192/SP), LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 
130696/SP), MATHEUS RICARDO BALDAN (OAB 155747/SP)

Processo 0004281-19.2013.8.26.0236 (023.62.0130.004281) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Luciano de Morais - Aparecida Baio Palhari - Vistos. 1) Fls. 76/77: Manifeste-se a parte autora. 2) Após, tornem 
conclusos. 3) Intimem-se. Ibitinga, 30 de janeiro de 2015. - ADV: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS BAYONA (OAB 90962/SP), 
CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR (OAB 220448/SP), BRUNO MARTELLI MAZZO (OAB 202784/SP), LUIZ ANTONIO 
CUSTODIO GARCIA (OAB 321967/SP)

Processo 0004753-54.2012.8.26.0236 (236.01.2012.004753) - Procedimento Ordinário - Seguro - Adriano Gilson de Souza - 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A e outro - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que, transcorrido o prazo in 
albis, o requerente não se manifestou acerca do Laudo Pericial de fls. 109/110 - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI 
(OAB 115762/SP), PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP)

Processo 0005730-80.2011.8.26.0236 (236.01.2011.005730) - Monitória - Cheque - Supermercados Jaú Serve Ltda - Dayana 
Paula de Araujo - Vistos. 1) Fls. 59: Expeça-se mandado para constatação e penhora de bens. 2) Intimem-se. Ibitinga, 30 de 
janeiro de 2015. - ADV: JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP), DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB 
179912/SP)

Processo 0006700-85.2008.8.26.0236/01 - Cumprimento de sentença - Ismael Edson Boiani - Luiz Antonio Attuy Sandoli - 
Vistos 1) Fls. 154/155: Por primeiro, recolha, a parte autora, os custos do serviço de impressão de documentos, instituídos pelo 
Provimento CSM 1864/2011, e aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura, através do comunicado 170/2011, publicado 
no Diário de Justiça Eletrônico de 26/04/2011. 2) Recolhidas as custas devidas, fica autorizada a providência requerida. Int. 
Ibitinga, 30 de janeiro de 2015. - ADV: JOAO LUIZ BRANDAO (OAB 153097/SP), AGEU LIBONATI JUNIOR (OAB 144716/SP), 
MARLOS CERVANTES CHACAO (OAB 133435/SP), EDSON FRANCISCATO MORTARI (OAB 259809/SP)

Processo 0007124-88.2012.8.26.0236 (236.01.2012.007124) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Ana Paula Rodrigues - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1) Arquivem-se. 2) Intimem-se. Ibitinga, 27 de janeiro de 
2015. - ADV: MATHEUS RICARDO BALDAN (OAB 155747/SP), EMERSOM GONÇALVES BUENO (OAB 190192/SP)

Processo 0008466-13.2007.8.26.0236 (236.01.2007.008466) - Monitória - Espécies de Contratos - FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I e outro - Robson Adler de Rosa - Vistos. 1) 
Fls. 323: Aguarde-se pelo prazo requerido. 2) Decorrido, sem que haja manifestação, aguarde-se provocação em arquivo. 3) 
Intimem-se. Ibitinga, 30 de janeiro de 2015. - ADV: MELISSA VELLUDO FERREIRA (OAB 202468/SP), ILDA HELENA DUARTE 
RODRIGUES (OAB 70148/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0008780-17.2011.8.26.0236/01 - Cumprimento de sentença - Aes Tietê Sa - Adail Colaneri - Vistos. 1) Fls. 109/110: 
Desnecessária a intimação pessoal do devedor na fase do artigo 475-J do CPC, pois sua obrigação de pagamento decorre 
do trânsito em julgado da sentença condenatória (seja ele revel ou não - artigo 322 do CPC). Contudo, considerando que o 
exequente é senhor de seu crédito, defiro a intimação do devedor para pagamento da quantia indicada pelo credor, no prazo 
de quinze dias, sob pena de incidência da multa do artigo 475-J do CPC. 2) A intimação do devedor será pela imprensa oficial, 
tenha ele advogado constituído ou não (artigo 322 do CPC). 3) Intimem-se. Ibitinga, 30 de janeiro de 2015. - ADV: BRUNO 
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GLARISTON RESENDE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDO LUCAS PASCOAL MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0107/2015
Processo 0000234-72.2014.8.26.0072 - Procedimento Ordinário - Exoneração - C.A.S. - L.T.S. - Vistos. Designo audiência 

de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de março de 2015, às 15h30min. Int. - ADV: CLAUDIO JORGE 
DE OLIVEIRA (OAB 247618/SP), PAULO SERGIO DETONI LOPES (OAB 69558/SP)

Processo 0000822-48.2009.8.26.0236 (apensado ao processo 0000811-19.2009.8.26) (236.01.2009.000822) - 
Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - D.O.S. - D.V.N. - J.V.O. - Vistos. Acolho o postulado pela parte autora 
e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 267, inciso IX, do CPC. Certifiquem-
se os honorários dativos, se o caso. Isento de custas. Oportunamente, arquivem-se. PRIC - ADV: REGIANE GIMENEZ NUVENS 
(OAB 204849/SP), BALSSANUFO JUSTINO FERREIRA JUNIOR (OAB 219132/SP), LUCIMARA GAMA SANTANNA (OAB 
219858/SP), JOSÉ DE ALMEIDA BARROS NETO (OAB 181262/SP)

Processo 0001191-37.2012.8.26.0236 (236.01.2012.001191) - Interdição - Capacidade - J.F.P.F. - R.C.S.F. - Vistos. 
HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 267, inciso 
VIII, do CPC. Custas na forma da lei. Oportunamente, preparados e arquivem-se. PRIC - ADV: LÍVIA SOARES BIONDO (OAB 
264965/SP), FLORISVALDO ANTONIO BALDAN (OAB 48523/SP), JOSUE CIZINO DO PRADO (OAB 28883/SP), MATHEUS 
RICARDO BALDAN (OAB 155747/SP), FERNANDO APARECIDO BALDAN (OAB 58417/SP)

Processo 0002902-77.2012.8.26.0236 (236.01.2012.002902) - Procedimento Ordinário - Guarda - A.G.A. - I.M.P.A. - Vistos. 
Fls. 389 e seguintes: Nos termos da sentença proferida nos autos, designo audiência para oitiva das partes e fixação definitiva 
das datas e horários do acréscimo ao direito de visitas da genitora para o dia 25 de fevereiro de 2015, às 13h30min. As partes 
e seus advogados deverão ser intimados via imprensa oficial. Int. - ADV: VANDERLEI VITORINO (OAB 75631/SP), DIVALDO 
EVANGELISTA DA SILVA (OAB 82443/SP)

Processo 0004206-14.2012.8.26.0236 (236.01.2012.004206) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Zélia Aparecida 
Santana Ferraz - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Em referência ao despacho de fls. 80, retifique-se a data 
da audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de março de 2.015 às 15:40 horas. Intimem-se. Ibitinga, 28 de janeiro de 
2015. - ADV: MAURÍCIO SOARES BIONDO (OAB 316529/SP)

Processo 0004206-14.2012.8.26.0236 (236.01.2012.004206) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Zélia Aparecida 
Santana Ferraz - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - MANIFESTAR-SE EM 5 DIAS: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 236.2015/000010-1 dirigi-me aos 
endereços indicados, NO DIA 28/01/15, e aí sendo intimei WALDOMIRO INOCENTE; EDUARDO MIGUEL CREPÁLDI e a ZÉLIA 
APARECIDA SANTANA FERRAZ por todo teor deste mandado, do que bem ciente ficaram, exarando suas assinaturas,Receberam 
cópia do mandado.DEIXEI de intimar a ELPÍDIO CALORE porque ele não foi localizado e antes de tentar nova diligência o 
escrevente competente pediu verbalmente a devolução imediata do mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MAURÍCIO 
SOARES BIONDO (OAB 316529/SP)
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Processo 0004614-39.2011.8.26.0236 (236.01.2011.004614) - Monitória - Espécies de Contratos - Auto Posto 7 de Ibitinga 
Ltda - Nilvane Bianchini - Vistos. Fls. 134/135: HOMOLOGO o acordo e JULGO EXTINTO o feito, o que faço com fundamento 
no artigo 269, inciso III, do CPC. Aguarde-se, em cartório, pelo prazo do acordo. Certifiquem-se os honorários do(a) patrono(a) 
dativo(a), se o caso. Oportunamente, preparados e arquivem-se. PRIC - ADV: ADRIANA LAIS DA SILVA (OAB 121302/SP)

Processo 0005959-69.2013.8.26.0236 (023.62.0130.005959) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - João Alves Baia - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1) Processo formalmente em 
ordem. Dou-o por saneado. 2) Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de fevereiro de 2.015, às 14:30 horas. 
3) Defiro a produção da prova oral (depoimento pessoal da parte autora e oitiva de testemunhas). 4) Intimem-se. Ibitinga, 30 de 
janeiro de 2015. - ADV: CARLA SAMANTA ARAVECHIA DE SA (OAB 220615/SP)

Processo 0008584-13.2012.8.26.0236 (apensado ao processo 0007187-89.2007.8.26) (processo principal 0007187-
89.2007.8.26) (236.01.2007.007187/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Avelina de Jesus 
Ribeiro Pereira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Diante da notícia de pagamento, JULGO EXTINTA a execução 
do julgado, o que faço com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC. Isento de custas. Oportunamente, arquivem-se. PRIC 
- ADV: EMERSOM GONÇALVES BUENO (OAB 190192/SP), LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP), MARIO LUCIO 
MARCHIONI (OAB 122466/SP)

Processo 1000081-78.2015.8.26.0236 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - LEONI GANDRA FERREIRA SILVA 
- CALIXTO FLAVIO RAZZA - Vistos, Defiro a assistência judiciária. Prossiga-se nos termos da decisão lançada a fls. 16. INt. - 
ADV: EDUARDO REZENDE ESTEVES (OAB 354022/SP)

Processo 1000185-70.2015.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - R.L.Q. - J.C.V.C. - Vistos, 
Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Fixo os alimentos provisórios em um terço do salário mínimo, devidos a 
partir da citação. Defiro a guarda provisória à requerente. Considerando que a guarda já é exercida por um dos genitores, que 
já detém o dever legal de bem e fielmente exercê-la, desnecessária a lavratura de termo. Designo audiência de tentativa de 
conciliação, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, localizado na Rua Tiradentes, 
519, sala 03, nesta cidade de Ibitinga (setor criado pelo Provimento CSM n. 1892/2011), para o dia 25 de fevereiro de 2015, 
às 11:30 horas. Cite(m)-se o(s) réu(s). Intimem-se o(s) autor(es) e o(s) réu(s). Cientifiquem-se o(s) réu(s) que, caso não se 
obtenha a conciliação, o prazo para contestar fluirá da data da audiência acima designada. Caso o(s) réu(s) não tenha(m) 
condições de constituir Advogado(s), deverá(ao) solicitar à OAB a nomeação gratuita. Expedido os mandados e documentos 
acima determinados, encaminhem-se os autos ao CEJUSC, onde será realizada a audiência. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE DE 
MACHADO SANT’ANA (OAB 272830/SP)

Processo 1000191-77.2015.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Anulação - K.S.F. - Vistos. Fls. 62: manifeste-se 
a parte autora. Int. - ADV: JULIANA CHILIGA (OAB 288300/SP)

Processo 1000208-16.2015.8.26.0236 - Interdição - Tutela e Curatela - N.G.M. - J.M.M. - Vistos. Defiro os benefícios da 
justiça gratuita. Anote-se. Considerando o parecer ministerial favorável e o laudo pericial acostado aos autos, defiro à requerente 
a curatela provisória do interditando. Lavre-se termo. Providencie, o procurador das partes, no prazo de 10 (dez) dias, contado 
da intimação da presente, o comparecimento dos interessados em juízo, no horário compreendido entre 13:30 e 16:30 horas, 
para interrogatório do requerido. Dê-se ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: MARIO SERGIO CHARAMITARO MERGULHÃO 
(OAB 214856/SP)

Processo 1000216-27.2014.8.26.0236 - Depósito - Propriedade Fiduciária - Banco Pecúnia S/A - LUCAS MURILO PIZANI 
- Vistos. Recolhidas as despesas, nos termos do Provimento CSM 1864/11 e Comunicado CSM 2195/2014, providencie, a 
Serventia, o necessário para a pesquisa postulada a fls. 66. Com a resposta, diga a exequente e conclusos. No silêncio, 
prossiga-se nos termos da NEP. Int. - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)

Processo 1000235-33.2014.8.26.0236 (apensado ao processo 4001192-17.2013.8.26) - Inventário - Inventário e Partilha - 
NOEMIA ROSSIGALI e outros - MARIA NILSA MARTINS DOS SANTOS - Vistos. Intime-se conforme requerido pelo representante 
do Ministério Público. Int. - ADV: ANDRÉ LUIZ GONÇALVES RACY (OAB 272595/SP)

Processo 1000310-38.2015.8.26.0236 - Tutela e Curatela - Nomeação - Família - I.C.L. - D.A. - Vistos. 1-Defiro a curatela 
provisória. Lavre-se termo. 2-Oficie-se, com urgência, para que requerido seja submetido à perícia médica junto à municipalidade. 
3-Diga, a parte autora quanto ao pedido de aditamento requerido pelo representante do Ministério Público. 4-Processe-se pelos 
benefícios da assistência judiciária. Int. - ADV: CARLOS PASQUAL JUNIOR (OAB 275643/SP)

Processo 1000366-71.2015.8.26.0236 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - SUPERMERCADOS JAÚ SERVE LTDA 
- TACIANA APARECIDA PEREIRA DE AZEVEDO - Vistos, Nos termos da redação do art 652 conferida pela Lei n. 11.382, de 
06.12.06, cite (m)-se o (s) executado (s) para que, em 3(três) dias, efetue (m) o pagamento da dívida reclamada, ficando, 
desde já, arbitrados os honorários advocatícios provisórios em 10% (dez) por cento sobre o valor dado à causa. No caso de 
integral pagamento, no prazo retro, será reduzida a verba honorária para a metade, nos termos do parágrafo único do art 652 
-A do Estatuto Processual Civil. Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação. Caso o Sr Oficial de Justiça certifique 
que não há bens a penhorar, deve(m) o(s) executado (s) indicar, em 5 (cinco) dias, contados da juntada do mandado, quais e 
onde se encontram os bens passíveis de penhora e seus respectivos valores, sob pena de incidência das penas cominadas no 
art 600, IV, do CPC. Conste do mesmo mandado o disposto no art 655 do CPC. Fica(m) o(s) executado(s) advertido(s) de que 
dispõe (m) do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada do mandado de citação aos autos, para o oferecimento 
de embargos. Caso o executado pretenda o parcelamento do débito (art. 745-A do CPC), reconhecendo-o como incontroverso, 
deverá - dentro do prazo para embargos (item “b”, acima) - depositar judicialmente ao menos trinta (30%) por cento do total da 
execução (principal atualizado e acessórios, custas, honorários, etc), com o que lhe será admitido pagar o restante em até seis 
(06) parcelas mensais e sucessivas, cada uma delas acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês, advertido de que o 
não pagamento de qualquer das parcelas acarretará o vencimento das demais, e sobre o montante que sobejar incidirá multa de 
10%, com a imediata retomada dos atos executórios. Cumpra-se e, se necessário, com os benefícios do ar. 172, §2º, do CPC. 
Int. - ADV: JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP), DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB 179912/SP)

Processo 1000368-41.2015.8.26.0236 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - NATALEE ANE ALEXANDRINO DOS SANTOS - ATO DO DIRETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TABATINGA 
e outro - Vistos. 1) Defiro a gratuidade. Anote-se. 2) Conforme iterativo entendimento jurisprudencial, são responsáveis, 
solidariamente, o Estado e o Município pelo fornecimento gratuito de medicamentos para o tratamento contínuo de enfermos. 
É preceito constitucional (arts. 6º e 196, da CF/88) o direito do cidadão à garantia de sua saúde, no que reside o fumus da 
pretensão desenvolvida na petição inicial. No caso, é preciso que se resguarde tais preceitos, considerando-se os indicativos 
de necessidade dos materiais e aparelhos mencionados na exordial, para a enfermidade noticiada, razão por que ora determino 
que sejam fornecidos, que poderá(ão) ser substituído(s) por similar s) ou outro(s) que contenha(m) a mesma função, desde 
que não interfira(m) na eficácia do tratamento, dentro de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa diária de R$-400,00 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 34

(quatrocentos reais), por dia de descumprimento injustificado da medida liminar. O direito à saúde, preconizado na Constituição 
Federal, constitui um dever do Estado para com a população, não sofrendo qualquer restrição. Dentro deste direito, encontra-se 
o de ampla assistência farmacêutica, com o fornecimento de medicamentos de alto custo para quem deles necessite. Cumpra-
se, considerando-se a responsabilidade solidária dos apontados “coatores”. No mais, com cópias da inicial e documentos que 
a instruem, notifiquem-se os componentes do pólo passivo, objetivando a prestação de informações. Intimem-se o impetrante 
e o M.P. Dê-se ciência às Fazendas Municipal e Estadual, encaminhando-se cópia da inicial. Int. - ADV: ANA PAULA GERETTO 
CALDAS MAZO (OAB 141285/SP)

Processo 1000371-93.2015.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - ELENILTON 
TEODORO DOMINGUES - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 
Intime-se o requerido para, no prazo de quinze dias, apresentar sua manifestação, nos termos do artigo 475-A do CPC. Int. - 
ADV: EDEVAL DE OLIVEIRA LEME JÚNIOR (OAB 321874/SP), FRANCIANI GENARO (OAB 321908/SP)

Processo 1000372-78.2015.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - JOÃO 
NATAL PREVIERO - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Intime-
se o requerido para, no prazo de quinze dias, apresentar sua manifestação, nos termos do artigo 475-A do CPC. Int. - ADV: 
FRANCIANI GENARO (OAB 321908/SP), EDEVAL DE OLIVEIRA LEME JÚNIOR (OAB 321874/SP)

Processo 1000378-85.2015.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - JOSE 
APARECIDO STEVANATO - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 
Intime-se o requerido para, no prazo de quinze dias, apresentar sua manifestação, nos termos do artigo 475-A do CPC. Int. - 
ADV: FRANCIANI GENARO (OAB 321908/SP), EDEVAL DE OLIVEIRA LEME JÚNIOR (OAB 321874/SP)

Processo 1000379-70.2015.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - NELMA 
DE LOURDES BOIANI CRUZ e outro - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. 
Anote-se. Intime-se o requerido para, no prazo de quinze dias, apresentar sua manifestação, nos termos do artigo 475-A do 
CPC. Int. - ADV: FRANCIANI GENARO (OAB 321908/SP), EDEVAL DE OLIVEIRA LEME JÚNIOR (OAB 321874/SP)

Processo 1000537-62.2014.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - IVANDILZA MATEUS - 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA e outro - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, 
em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: LUCIANO RODRIGO FURCO (OAB 196058/SP), JOEL 
ALEXANDRE SCARPIN AGOSTINI (OAB 245469/SP), ELCIO SENO (OAB 34157/SP)

Processo 1000897-94.2014.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - MARIA QUITERIA DE 
BRITO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Considerando a existência de outra beneficiária recebendo a 
pensão por morte, deve esta figurar no polo passivo da ação, na qualidade de litisconsorte passivo necessário (art. 46 e 47, 
do C.P.C), uma vez que a hipótese em questão, eventual direito da parte autora ao recebimento da pensão por morte implicará 
em interferência direta na esfera de direitos dos demais dependentes do de cujus, à medida que resultará em desdobramento 
de benefício já concedido (art. 77 da Lei 8.213/91). Nesse diapasão, defiro a inclusão de JAISLAINE DE MIRANDA no polo 
passivo da ação. Anote-se na Distribuição de demais assentos. Promova a parte autora a citação da litisconsorte, recolhendo o 
necessário, no prazo de 10 (dez) dias. Cumprido o determinado, cite-se com as advertências e orientações de praxe. Intime-se. 
Ibitinga, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: ANGELO AUGUSTO DE SIQUEIRA GONÇALVES (OAB 337522/SP)

Processo 1001494-63.2014.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - IVACIR ANTONIO TOMÉ - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Reitere-se o ofício visto por cópia a fls. 173, com urgência. Int. 
- ADV: DEIVID ZANELATO (OAB 213826/SP)

Processo 1001721-53.2014.8.26.0236 - Inventário - Inventário e Partilha - LEILA DA SILVA SIMÕES - FLÁVIO DA SILVA 
SIMÕES - Vistos. 1) Fls. 140/144: Manifeste-se a inventariante. 2) Após, tornem conclusos. 3) Intimems-se. Ibitinga, 09 de 
fevereiro de 2015. - ADV: RUBENS APARECIDO BOZZA (OAB 102301/SP), JOAQUIM FERNANDO RUIZ FELICIO (OAB 167218/
SP), MIGUEL ROBERTO PERTINHEZ (OAB 229154/SP), ANDERSON MICHAEL PRADO (OAB 283698/SP)

Processo 1001846-21.2014.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - VALDINÉIA DE FÁTIMA 
ROCETI - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada 
de documentos novos (art. 398 do CPC). - Laudo Pericial (fls. 81/83). - ADV: JOEL ALEXANDRE SCARPIN AGOSTINI (OAB 
245469/SP)

Processo 1002116-45.2014.8.26.0236 - Alvará Judicial - Família - SILVIA LÉA DUCI - PREFEITURA MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA e outro - Vistos, Defiro a realização de nova avaliação médica do requerido, devendo ser 
encaminhados os quesitos do promotor de justiça de fls. 104/105. Com a juntada aos autos, manifestem-se as partes e tornem 
conclusos. Int. - ADV: ALESSANDRA TEIXEIRA DE GODOI LUTAIF (OAB 126069/SP), JOSIANE DE FÁTIMA TEIXEIRA (OAB 
263074/SP), LUCIANO RODRIGO FURCO (OAB 196058/SP)

Processo 1002281-92.2014.8.26.0236 - Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária - OMINI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO - RUBIOLAN JOSE DA SILVA NUNES - Vistos. Providencie, a serventia, a necessária anotação junto ao 
sistema RENAJUD. Prossiga-se. Int. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), PLUMA NATIVA 
TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 1002558-11.2014.8.26.0236 - Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard S/A - JOSIMEIRE MARIA 
SOUZA SANTOS - PROCEDA, O AUTOR, NO PRAZO DE 05 DIAS, AO RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO DA DILIGÊNCIA 
DE CONDUÇÃO DO SENHOR DO OFICIAL DE JUSTIÇA. VALOR FALTANTE: R$ 36,57 - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/
SP), VINICIUS JOSE DUTRA PEREIRA (OAB 329685/SP)

Processo 1002813-66.2014.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - S.V.S. e outro - Vistos, 
Expeçam-se ofícios de praxe bem como procedam-se as necessárias consultas on line visando a localização do requerido. Int. 
- ADV: LUIZ CARLOS COSTA (OAB 101808/SP)

Processo 1002975-61.2014.8.26.0236 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - S.V.S.L. e outro 
- R.P.S. - Vistos. 1) Tendo em vista o pagamento do débito, julgo extinta a execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, 
do C.P.C., determinando o arquivamento dos autos. 2) Certifiquem-se os honorários da procuradora dativa. 3) Oportunamente, 
arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. PRI - ADV: ANDREA ALESSANDRA DA SILVA CAMARGO

Processo 1003010-21.2014.8.26.0236 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento 
e Investimento - EVANILDE MOREIRA BENTO - PROCEDA, O AUTOR, NO PRAZO DE 05 DIAS, AO RECOLHIMENTO DA 
DILIGÊNCIA DE CONDUÇÃO DO SENHOR DO OFICIAL DE JUSTIÇA. VALOR: R$ 63,75 - ADV: ALEXANDRE PASQUALI 
PARISE (OAB 112409/SP), CASSIO DOS SANTOS SOUZA (OAB 204255/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/
SP)

Processo 1003062-17.2014.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - CRISTIANE MELRO 
FLOIS - CIFRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Fls. 42/43: providencie, a parte autora, a juntada 
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de documento com melhor qualidade de digitalização. Sem prejuízo, cite-se com as advertências legais. Int. - ADV: MARIO 
PAULO DA COSTA (OAB 133970/SP)

Processo 1003336-78.2014.8.26.0236 - Exibição - Provas - ISABEL DE SOUZA DOS SANTOS - Banco Bradesco 
Financiamento S/A - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). 
- ADV: DANILO EMANUEL BUSSADORI (OAB 254605/SP), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS (OAB 71377/SP), 
SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA (OAB 264825/SP), CLAUDETE GUILHERME DE SOUZA VIEIRA TOFFOLI (OAB 300250/
SP)

Processo 1003337-63.2014.8.26.0236 - Exibição - Provas - CRISTIANO DOS SANTOS ALTAREIJO - Banco Panamericano 
S/A - ANTE O EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e 
determino ao requerido BANCO FINASA S/A. a exibição dos documentos aduzidos na inicial, lembrando que o requerido o 
juntou à fl. 22/38 e 46/47, cumprindo integralmente o determinado. Por força da sucumbência e do princípio da causalidade, 
arcará o autor com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 800,00 
(oitocentos reais), na forma do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, que deverão ser recolhidos conforme o art. 12 da 
Lei n°. 1.060/50, ante a gratuidade de justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ibitinga, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: 
NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), DANILO EMANUEL BUSSADORI (OAB 254605/SP)

Processo 1003369-68.2014.8.26.0236 - Procedimento Ordinário - Fixação - J.P.R.S. - Vistos. Prossiga-se nos termos do 
despacho de fls. 34. Int. - ADV: CARLA SAMANTA ARAVECHIA DE SA (OAB 220615/SP)

Processo 1003712-64.2014.8.26.0236 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - FAZENDA SANTA ROSA - MICHELI 
DE OLIVEIRA CAMARGO e outro - Vistos, HOMOLOGO o pedido de desistência e JULGO EXTINTO o presente feito, com 
fundamento no artigo 267, inciso VIII, do CPC. Custas, pela parte autora. Oportunamente, preparados, arquivem-se os autos, 
com as cautelas de praxe. PRIC. - ADV: VINICIUS KALIL JACOB MOUTINHO (OAB 328331/SP)

Processo 4000561-73.2013.8.26.0236 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.F.C.G. - C.H.C.G. - Vistos. 1) Diga a Fazenda 
Pública. 2) Não havendo objeção, expeça-se formal de partilha, devendo o sr. Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, quando 
do registro, observar as pendências indicadas a fls. 64. 3) Intimem-se. Ibitinga, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: LUCIANA 
MARQUES DE ARAUJO (OAB 254335/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IBITINGA EM 04/02/2015

PROCESSO :3000534-10.2013.8.26.0236
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 290/2013 - Ibitinga
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : R.A.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000071-61.2015.8.26.0556
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
OF : 368/2015 - Ibitinga
AUTOR : J.P.
RÉU : R.C.M.P.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000070-76.2015.8.26.0556
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
OF : 363/2015 - Ibitinga
AUTOR : J.P.
RÉU : A.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000491-56.2015.8.26.0236
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
OF : 102/2015 - Ibitinga
AUTOR : J.P.
INDICIADO : J.C.L.
VARA :VARA CRIMINAL

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IBITINGA EM 05/02/2015

PROCESSO :0000508-92.2015.8.26.0236
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
OF : 001/2015 - Ibitinga
AUTOR : J.P.
INDICIADO : G.S.F.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000453-44.2015.8.26.0236
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 03/2015 - Tabatinga
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AUTOR : J.P.
DECLARANTE : G.C.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000454-29.2015.8.26.0236
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 65/2014 - Tabatinga
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : J.J.P.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000509-77.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 084/2015 - Ibitinga
AUTOR : J.P.
INFRATOR : M.A.O.J.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000515-84.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 402015 - PM - Tabatinga
AUTOR : J.P.
INFRATOR : K.R.B.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003980-38.2014.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 385/2014 - Tabatinga
EXEQTE : J.P.
EXECTDO : R.M.G.
VARA :VARA CRIMINAL

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IBITINGA EM 06/02/2015

PROCESSO :0006570-37.2004.8.26.0236
CLASSE :PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS
PF : 123/2004 - Ibitinga
AUTOR : Justiça Pública
RÉU : Jorge Ricardo dos Santos
ADVOGADO : 97726/SP - Jose Luiz Martins Coelho
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000584-19.2015.8.26.0236
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 3716/2014 - Ibitinga
AUTOR : J.P.
INFRATOR : F.H.B.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000588-56.2015.8.26.0236
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 035/2015 - Tabatinga
REPRESENTANTE : J.P.
REPRESENTADO : V.S.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000550-44.2015.8.26.0236
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 09/2015 - Ibitinga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : M.L.
VARA :VARA CRIMINAL

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IBITINGA EM 09/02/2015

PROCESSO :0000547-89.2015.8.26.0236
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 12/2015 - Ibitinga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : D.R.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000548-74.2015.8.26.0236
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 37

TC : 11/2015 - Ibitinga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : F.C.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000549-59.2015.8.26.0236
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 10/2015 - Ibitinga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : S.N.G.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000617-09.2015.8.26.0236
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 040/2015 - Ibitinga
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : J.R.S.
VARA :VARA CRIMINAL

1ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO MONTES NETTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DARCI APARECIDO DE ALMEIDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0030/2015

Processo 0000279-35.2015.8.26.0236 - Inquérito Policial - Crimes do Sistema Nacional de Armas - J.P. - S.T. - Vistos. Trata-
se de pedido de liberdade provisória formulado em favor de SÉRGIO TIBÚRCIO, argumentando, em síntese, que o acusado 
está acometido de doença grave e que necessita de tratamento médico. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento 
(fls. 25). A materialidade delitiva bem como os indícios de autoria constam do auto de prisão em flagrante (fls. 04/05). Ainda 
que assim não fosse, este não possui incólume folha de antecedentes, o que de per si, afastaria a possibilidade de deferimento 
do pedido. O fato de o requerente ter residência fixa e trabalho lícito não é suficiente para que lhe seja deferida a liberdade 
provisória. Em relação ao tratamento de saúde, o preso, ainda que provisório, tem garantido o direito à assistência médica, não 
sendo necessária a concessão da liberdade provisória para esta finalidade. O art. 14, § 2º, c. c. Art. 2º, parágrafo único ambos 
da Lei 7.210/84 disciplina que “evidenciado o estado de saúde periclitante, diante de atestados médicos, concede-se o direito 
ao tratamento médico-hospitalar do preso” (RSTJ 73/116). Eventual tratamento médico, caso o autuado ainda não o esteja 
recebendo adequadamente, deverá ser solicitado junto ao estabelecimento prisional em que se encontra. Isto posto, INDEFIRO 
o pedido de liberdade provisória formulado vez que presentes os requisitos que autorizam sua manutenção no cárcere, nos 
moldes preconizados pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. - ADV: ALEXANDRE SAAD (OAB 159545/SP)

Processo 0004054-92.2014.8.26.0236 - Carta Precatória Criminal - Intimação (nº 0000865-95.2009.8.26.0264 - Juízo de 
Direito da Vara Única do Foro Distrital de Itajobi/SP) - JAIR DIONIZIO DE OLIVEIRA - Vistos. Para o ato deprecado, designo o 
dia 20 de 03 de 2.015, às 14:30 horas. Expeça-se o necessário. Comunique-se ao Juízo deprecante. Int. Ibitinga, d.s. - ADV: 
BALSSANUFO JUSTINO FERREIRA JUNIOR (OAB 219132/SP), CARLOS EDUARDO BRIGUELI MANSANO (OAB 312331/
SP)

Processo 0004176-08.2014.8.26.0236 - Carta Precatória Criminal - Intimação (nº 0000177-75.2014.8.26.0453 - 2ª VARA) 
- WILLIAM ANTONIO DA SILVA - Vistos. Para o ato deprecado, designo o dia 20 de 03 de 2015, às 15:00 horas. Expeça-se o 
necessário. Comunique-se ao Juízo deprecante. Int. Ibitinga, d.s. - ADV: ROBERTA FERREIRA LOPES GOTTI (OAB 178292/
SP)

Processo 0004436-27.2010.8.26.0236 (236.01.2010.004436) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro - Jeberson 
Samuel de Souza - Fica o defensor intimado a se manifestar sobre a prova acrescida aos autos, dentro do prazo legal. - ADV: 
RUBENS CARPIGIANI FILHO (OAB 102042/SP)

Processo 0006690-36.2011.8.26.0236 (236.01.2011.006690) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - J.P. - C.A.S. - Vistos. 
Considerando o integral cumprimento da transação penal, na modalidade de prestação pecuniária, consistente no pagamento 
do valor equivalente à 1/3 do salário mínimo, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante depósito judicial, nos termos da Resolução 
154/12 do CNJ, conforme se verifica às fls. 40, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE da autora do fato CRISLAINE APARECIDA 
SIATICOSQUI, nos termos do artigo 84, § único, com observação do artigo 76, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 
expeçam-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos oportunamente. P.R.I.C. - ADV: ROGERIO BENEDITO DE 
MELO (OAB 296001/SP)

Processo 0008470-11.2011.8.26.0236 (236.01.2011.008470) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - M.H.D.S. - Extinção 
- Vistos, etc. 1) Considerando o integral cumprimento da pena restritiva de direito, na modalidade de prestação pecuniária, 
consistente na entrega de R$150,00, em materiais, em prol do GACCI de Ibitinga, conforme se verifica às fl.227, JULGO 
EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato MARCIO HENRIQUE DEMICIANO DA SILVA nos termos do artigo 84, Parágrafo 
Único, com observação dos artigos 74 e 76, todos da Lei 9.099/95. 2) Após o trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se 
às comunicações de praxe, arquivando-se os autos. P.R.I.C. Ibitinga, data supra... - ADV: CARLOS PASQUAL JUNIOR (OAB 
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275643/SP)

Processo 3000877-06.2013.8.26.0236 - Termo Circunstanciado - Contravenções Penais - J.P. - J.C.S. - Vistos. Nos termos 
da cota ministerial de fls. 28/31, que acolho e adoto como razões de decidir, considerando a ausência de elementos suficientes 
para a propositura da ação penal, determino o ARQUIVAMENTO destes autos com relação à contravenção penal de perturbação 
do trabalho ou sossego, onde figura como averiguado JUNIOR CEZAR DA SILVA e como vítima FERNANDO ALBERTO ZUCCO, 
sem prejuízo do disposto no artigo 18 do Código de Processo Penal. Expeçam-se as comunicações de praxe, arquivando-se os 
autos oportunamente. Com relação ao delito de dano, considerando que a vítima FERNANDO ALBERTO ZUCCO não propôs 
a queixa-crime no prazo legal, acolho a manifestação do representante do Ministério Público (fls. 28/31) e JULGO EXTINTA a 
punibilidade do autor do fato RICARDO APARECIDO FERRARI, em face da ocorrência da decadência, nos termos do artigo 107, 
inciso IV e V, do Código Penal. Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações de praxe, arquivando-se os autos 
oportunamente. P.R.I.C. - ADV: LUZIA APARECIDA JOSE (OAB 67269/SP), ROGERIO BENEDITO DE MELO (OAB 296001/SP)

Processo 3000877-06.2013.8.26.0236 - Termo Circunstanciado - Contravenções Penais - J.P. - J.C.S. - Vistos. Conforme se 
verifica na sentença de fls. 33, por um lapso, constou incorretamente o nome do autor do fato como o de RICARDO APARECIDO 
FERRARI. Assim, DECLARO A CITADA DECISÃO, RETIFICANDO-A NOS SEGUINTES TERMOS: Com relação ao delito de dano, 
considerando que a vítima FERNANDO ALBERTO ZUCCO não propôs a queixa-crime no prazo legal, acolho a manifestação do 
representante do Ministério Público (fls. 28/31) e JULGO EXTINTA a punibilidade do autor do fato JUNIOR CEZAR DA SILVA, 
em face da ocorrência da decadência, nos termos do artigo 107, inciso IV e V, do Código Penal. No mais, fica mantida, tal como 
lançada aos autos. P.R.I.C. - ADV: LUZIA APARECIDA JOSE (OAB 67269/SP), ROGERIO BENEDITO DE MELO (OAB 296001/
SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO RAINERI SIMÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL KEILLY KALINNY CHAVES FEITOSA MOI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0016/2015

Processo 0001630-14.2013.8.26.0236 (023.62.0130.001630) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de 
Contratos - Geraldo Roberto Camas Amarante - Gizeli Lopes Volpi Simões - - Bruno Simões Amarante - Fls.114:- “Fls. 111/113:- 
Indefiro o requerimento constante do item 02, devendo o autor ajuizar ação própria para a finalidade pretendida. No mais, antes 
de determinar o prosseguimento do feito em fase de cumprimento de sentença, manifeste-se novamente o autor, em dez dias, 
apresentando uma memória de cálculo para cada um dos réus, a fim de indicar o valor devido por cada um deles, tudo sob pena 
de indeferimento. Prossiga-se. Int.” - (FICAM AS PARTES INTIMADAS DO TEOR DA R. DECISÃO SUPRA) (MANIFESTE-SE O 
AUTOR, COMO DETERMINADO PELA REFERIDA DECISÃO) - ADV: LUIS OLAVO RODRIGUES DE ALMEIDA (OAB 126342/
SP), IVANIL DE MARINS (OAB 86931/SP)

Processo 0005337-24.2012.8.26.0236 (236.01.2012.005337) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de 
Contratos - Maria da Conceição Oliveira - Banco Itauleasing Sa - FLS. 115/116:-”FICA O(A) AUTOR(A) INTIMADO(A)(S), NA 
PESSOA DE SEU(SUA)(S) PROCURADOR(A)(ES), QUE OS AUTOS FORAM DESARQUIVADOS E ENCONTRAM-SE EM 
CARTÓRIO, PELO PRAZO DE DEZ DIAS, PARA AS PROVIDÊNCIAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS COMO REQUERIDO. 
DECORRIDO O PRAZO, OS AUTOS RETORNARÃO AO ARQUIVO” - ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP), LUIS 
ROBERTO DE LUCCA JUNIOR (OAB 257695/SP)

Processo 0005922-42.2013.8.26.0236 (023.62.0130.005922) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Moral - Tania Teles Silva de Paula - Losango Promoções de Vendas Ltda - Fls.130:- “Fl. 129:- Face ao contido na certidão 
supra, presume-se a concordância tácita do(a) autor(a) em relação ao integral cumprimento da sentença proferida. Intime-
se-o(a) a respeito desta decisão e, decorrido o prazo legal para interposição de recurso, façam-se as necessárias anotações 
no sistema informatizado para baixa do processo. Após, arquivem-se os autos. Defiro o desentranhamento, pelas partes, de 
eventuais documentos por elas acostados aos autos, independentemente de traslado, o que deverá ser providenciado no 
prazo de 90 dias, contados desta decisão, ressaltando-se que, após referido prazo, os autos serão destruídos, nos termos do 
provimento nº1.679/09 do C.S.M., independentemente de nova intimação. Prossiga-se. Int.” - (FICA A AUTORA INTIMADA DO 
TEOR DA R. DECISÃO SUPRA) - ADV: SAULO CESAR SARTORI (OAB 274202/SP), MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 98089/
SP), JULIO CESAR DIAS NOVAIS (OAB 237580/SP), FABIO ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP), NATALIA CASTELI ARNONI 
(OAB 338717/SP)

Processo 0006321-08.2012.8.26.0236 (236.01.2012.006321) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização 
por Dano Moral - Amarildo Vicente Vitro - Unimed de Ibitinga Cooperativa de Trabalho Médico - Fls. 236:- “Fls. 235:- Face o 
recolhimento das custas processuais, arquivem-se os autos. Defiro o desentranhamento, pelas partes, de eventuais documentos 
por elas acostados aos autos, independentemente de traslado, o que deverá ser providenciado no prazo de 90 dias, contados 
desta decisão, lembrando que, após referido prazo, os autos serão destruídos, nos termos do provimento n.1679/09 do C.S.M., 
independentemente de nova intimação. Prossiga-se. Int.” - (FICAM AS PARTES CIENTIFICADAS DO TEOR DA R. DECISÃO 
SUPRA) - ADV: JULIANA CHILIGA (OAB 288300/SP), FABIANA BARBASSA LUCIANO (OAB 320144/SP), SÉRGIO LUIZ DE 
CARVALHO PAIXÃO (OAB 155847/SP), PAULO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA (OAB 128222/SP)

Processo 0007201-34.2011.8.26.0236 (236.01.2011.007201) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - C H Lazzari Me 
- Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga - Fls.350:- “Fl. 349:- Antes de apreciar o requerimento, manifeste-se o(a) 
exequente, no prazo de 48:00 horas, informando se pretende que sejam realizadas outras diligências pelo Juízo, para localização 
de bens do(a) devedor(a), especificando-as, tudo sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, tornem 
conclusos para novas deliberações. Prossiga-se. Int.” - (MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, COMO DETERMINADO PELA R. 
DECISÃO SUPRA) - ADV: PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI (OAB 249388/SP), MATEUS TAMURA ARANHA (OAB 209328/
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SP), CARINA PAULA QUEVEDO GASPARETTO ARANHA (OAB 204897/SP), MAURÍCIO TAMURA ARANHA (OAB 201459/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO RAINERI SIMÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL KEILLY KALINNY CHAVES FEITOSA MOI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0017/2015

Processo 0000686-75.2014.8.26.0236 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - APOLO 
RACHAM - Renata Eduvirges Pagliaro Fernandes - Fls.47:- “Fls. 46:- Defiro. Assim, por primeiro, elabore-se demonstrativo 
atualizado do débito, com dedução dos pagamentos realizados e posterior acréscimo da multa de 10% fixada no acordo 
celebrado. Além disso, providencie-se o necessário no sistema informatizado para criação de incidente de execução de 
sentença, consignando-se, como valor da causa, o montante apurado. Anote-se no controle cartorário a criação do incidente. 
Após, juntem-se, nos autos do incidente, cópia da certidão de fl. 46 e do cálculo elaborado, devendo, aquele feito, vir concluso 
para análise. Intimado o autor a respeito desta decisão, façam-se as necessárias anotações no sistema informatizado (filas 
de trabalho do sistema digital), para suspensão do presente feito, ressaltando-se que, doravante, todos os atos processuais 
deverão ser realizados no incidente processual, a fim de não tumultuar o feito. Prossiga-se. Int.” - (FLS.48:- FOI PROCEDIDA 
ANOTAÇÃO NO SISTEMA INFORMATIZADO, COMO DETERMINADO) - (FICA A REQUERIDA CIENTIFICADA DO TEOR DA R. 
DECISÃO SUPRA) - ADV: JOSE LUIZ MARTINS COELHO (OAB 97726/SP)

Processo 0001878-43.2014.8.26.0236 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Terezinha 
de Jesus Bueno - ALF CRED Intermediações de Negócios - - BANCO SEMEAR S/A - Fls.172:- “Fl. 171:- O valor mencionado 
na certidão da serventia está dispensado de apresentação, em caso de autos digitais, nos termos do Provimento nº 2195/2014, 
do Conselho Superior da Magistratura. Destarte, fica o recurso do réu BANCO SEMEAR S/A recebido, pois é tempestivo, nos 
efeitos suspensivo e devolutivo, anotando-se no controle cartorário. Processe-se-o, intimando-se o(a) autor(a)/recorrido(a) para, 
querendo, no prazo de dez dias, apresentar suas contrarrazões ao recurso. Decorrido tal prazo, com ou sem apresentação de 
contrarrazões, fica mantido o recebimento do recurso, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade. Assim, na sequência, 
subam os autos ao Egrégio Colégio Recursal, com as cautelas de praxe. Nos termos do Provimento nº 1.591/08 do C.S.M, 
desnecessária a formação de autos suplementares por não envolver questão de alto risco. Prossiga-se. Int.” -(MANIFESTE-SE 
O(A) AUTOR(A) / RECORRIDO(A)(S), NO PRAZO DE DEZ DIAS, APRESENTANDO SUAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO, 
COMO DETERMINADO PELA R. DECISÃO SUPRA) - ADV: ALEX CAMBREA (OAB 342923/SP), ERICA PEREIRA BATISTA 
(OAB 343289/SP), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO (OAB 356077/SP)

Processo 1002929-72.2014.8.26.0236 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ROBERTO FELIPE PIERRI - 
CLAUDIA CRISTINA VIEIRA RODRIGUES - Fls.23:- “Vistos. Considerando que o(a) exequente regularmente intimado(a) para 
promover a regular tramitação do processo, quedou-se inerte, conforme certificado a fl. 22, JULGO EXTINTO PROCESSO, 
o que faço com fundamento no artigo 267, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Expeça-se, de imediato, ofício ao 
Serasa, pelo motivo da extinção. Transitada esta em julgado, anote-se no sistema informatizado, com baixa do processo. Na 
sequência, arquivem-se os autos. Indevidas custas processuais. P.R.I.C.” - (NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, 
RECOLHER AS TAXAS RELATIVAS AO PREPARO) - (FLS. 24:- FOI EXPEDIDO OFÍCIO AO SERASA, COMO DETERMINADO) 
- ADV: HELNER RODRIGUES ALVES (OAB 269522/SP)

Processo 1002931-42.2014.8.26.0236 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ROBERTO FELIPE PIERRI 
- MARISETE CARDOSO - Fls.23:- “Vistos. Considerando que o(a) exequente regularmente intimado(a) para promover a 
regular tramitação do processo, quedou-se inerte, conforme certificado a fl. 22, JULGO EXTINTO PROCESSO, o que faço com 
fundamento no artigo 267, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Expeça-se, de imediato, ofício ao Serasa, pelo motivo 
da extinção. Transitada esta em julgado, anote-se no sistema informatizado, com baixa do processo. Na sequência, arquivem-
se os autos. Indevidas custas processuais. P.R.I.C.” - (NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, RECOLHER AS 
TAXAS RELATIVAS AO PREPARO) - (FLS. 24:- FOI EXPEDIDO OFÍCIO AO SERASA, COMO DETERMINADO) - ADV: HELNER 
RODRIGUES ALVES (OAB 269522/SP)

Processo 1002935-79.2014.8.26.0236 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ROBERTO FELIPE PIERRI - 
SHEILA LEITE DA SILVA OLIVEIRA - Fls.24:- “Vistos. Considerando que o(a) exequente regularmente intimado(a) para promover 
a regular tramitação do processo, quedou-se inerte, conforme certificado pela serventia, JULGO EXTINTO PROCESSO, o que 
faço com fundamento no artigo 267, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Expeça-se, de imediato, ofício ao Serasa, 
pelo motivo da extinção. Transitada esta em julgado, anote-se no sistema informatizado, com baixa do processo. Na sequência, 
arquivem-se os autos. Indevidas custas processuais. P.R.I.C.” - (NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, RECOLHER 
AS TAXAS RELATIVAS AO PREPARO) - (FLS. 25:- FOI EXPEDIDO OFÍCIO AO SERASA, COMO DETERMINADO) - ADV: 
HELNER RODRIGUES ALVES (OAB 269522/SP)

Processo 1002937-49.2014.8.26.0236 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ROBERTO FELIPE PIERRI 
- SILVIA APARECIDA SOARES SCHEEL - Fls.23:- “Vistos. Considerando que o(a) exequente regularmente intimado(a) para 
promover a regular tramitação do processo, quedou-se inerte, conforme certificado pela serventia, JULGO EXTINTO PROCESSO, 
o que faço com fundamento no artigo 267, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Expeça-se, de imediato, ofício ao 
Serasa, pelo motivo da extinção. Transitada esta em julgado, anote-se no sistema informatizado, com baixa do processo. Na 
sequência, arquivem-se os autos. Indevidas custas processuais. P.R.I.C.” - (NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, 
RECOLHER AS TAXAS RELATIVAS AO PREPARO) - (FLS. 24:- FOI EXPEDIDO OFÍCIO AO SERASA, COMO DETERMINADO) 
- ADV: HELNER RODRIGUES ALVES (OAB 269522/SP)

Processo 1002939-19.2014.8.26.0236 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ROBERTO FELIPE PIERRI 
- SUELLEN NAIARA GUILMO - Fls.24:- “Vistos. Considerando que o(a) exequente regularmente intimado(a) para promover a 
regular tramitação do processo, quedou-se inerte, conforme certificado a fl. 23, JULGO EXTINTO PROCESSO, o que faço com 
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fundamento no artigo 267, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Expeça-se, de imediato, ofício ao Serasa, pelo motivo 
da extinção. Transitada esta em julgado, anote-se no sistema informatizado, com baixa do processo. Na sequência, arquivem-
se os autos. Indevidas custas processuais. P.R.I.C.” - (NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, RECOLHER AS 
TAXAS RELATIVAS AO PREPARO) - (FLS. 25:- FOI EXPEDIDO OFÍCIO AO SERASA, COMO DETERMINADO) - ADV: HELNER 
RODRIGUES ALVES (OAB 269522/SP)

Processo 1002989-45.2014.8.26.0236 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - JOÃO MARCELO ROMANO 
JUNIOR - RUBELENE MARCILI TEIXEIRA ME - Fls.40:- “Fls. 38/39:- Defiro a pesquisa sobre o endereço do(a) réu(ré) por meio 
do sistema Bacen-Jud. Providencie-se, aguardando-se pelo prazo de cinco dias. Decorrido, verifique a serventia a resposta 
obtida. Após, manifeste-se o(a) autor(a), no prazo de 48:00 horas, promovendo a regular tramitação do feito, tudo sob pena de 
extinção do processo. Por fim, friso que, em razão da não localização do(a) réu(ré) e tendo em vista a proximidade da audiência 
designada a fl. 20, dou-a por prejudicada. Retire-se da pauta. Prossiga-se. Int.” - (FLS.41:- FOI PROCEDIDA ANOTAÇÃO NO 
SISTEMA INFORMATIZADO PARA RETIRADA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DA PAUTA) - (FLS.42/43:- MANIFESTE-SE 
O EXEQUENTE, COMO DETERMINADO PELA R. DECISÃO SUPRA, EM RELAÇÃO À PESQUISA REALIZADA JUNTO AO 
SISTEMA BACENJUDTUDO SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO) - ADV: ANDRE LUIZ BORGES (OAB 266574/SP)

Processo 1003654-61.2014.8.26.0236 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - MALASPINA & ALMEIDA 
COELHO LTDA ME - ROSANGELA PAULINO DONDA - Fls.27:- “Fls. 26:- Recebo como aditamento à inicial. No mais, designe 
a serventia audiência de tentativa de conciliação. Cite-se e intimem-se. Prossiga-se. Int.” - (DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
- FLS.28: FICA(M) O(A)(S) AUTOR(A)(ES) INTIMADO(A)(S), NA PESSOA DE SEU(SUA)(S) PROCURADOR(A)(ES), PARA 
COMPARECER(EM) À AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 20 DE MARÇO DE 2015, 
ÀS 10:20 HORAS - JIT DE TABATINGA (RUA QUINTINO DO VALE, Nº 315 - CENTRO), BEM ASSIM ADVERTIDO(A)(S) QUE 
O SEU COMPARECIMENTO É OBRIGATÓRIO, TUDO SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO E SUA CONDENAÇÃO 
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. FICA TAMBÉM ADVERTIDO(A) QUE NÃO SERÁ EXPEDIDA CARTA PARA 
SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. FICAM, TAMBÉM, ADVERTIDOS QUE COMPAREÇAM À AUDIÊNCIA COM ANTENCEDÊNCIA 
DE VINTE MINUTOS) - (FLS.29:- FOI EXPEDIDA CARTA DE CITAÇÃO, COMO DETERMINADO) - (FICA O(A) AUTOR(A) 
CIENTIFICADO DO TEOR DA R. DECISÃO SUPRA) - ADV: CARLA SAMANTA ARAVECHIA DE SA (OAB 220615/SP)

Processo 1003722-11.2014.8.26.0236 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - MALASPINA & ALMEIDA 
COELHO LTDA ME - ELISANGELA GARCIA DE GODOI - Fls.20:- “Fls. 18:- Recebo como aditamento à inicial. Retifique-se, no 
sistema informatizado, o valor atribuído à causa. No mais, designe a serventia audiência de tentativa de conciliação. Cite-se 
e intimem-se. Prossiga-se. Int.” - (FOI PROCEDIDA ANOTAÇÃO NO SISTEMA INFORMATIZADO, COMO DETERMINADO) - 
(DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA - FLS.20: FICA(M) O(A)(S) AUTOR(A)(ES) INTIMADO(A)(S), NA PESSOA DE SEU(SUA)(S) 
PROCURADOR(A)(ES), PARA COMPARECER(EM) À AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 
20 DE MARÇO DE 2015, ÀS 10:30 HORAS - JIT DE TABATINGA (RUA QUINTINO DO VALE, Nº 315 - CENTRO), BEM ASSIM 
ADVERTIDO(A)(S) QUE O SEU COMPARECIMENTO É OBRIGATÓRIO, TUDO SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO 
E SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. FICA TAMBÉM ADVERTIDO(A) QUE NÃO SERÁ 
EXPEDIDA CARTA PARA SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. FICAM, TAMBÉM, ADVERTIDOS QUE COMPAREÇAM À AUDIÊNCIA 
COM ANTENCEDÊNCIA DE VINTE MINUTOS) - (FLS.21:- FOI EXPEDIDA CARTA DE CITAÇÃO, COMO DETERMINADO) - 
(FICA O(A) AUTOR(A) CIENTIFICADO DO TEOR DA R. DECISÃO SUPRA) - ADV: CARLA SAMANTA ARAVECHIA DE SA (OAB 
220615/SP)

Processo 1003748-09.2014.8.26.0236 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - MALASPINA & ALMEIDA 
COELHO LTDA ME - INGRIDI NAIARA FERREIRA - Fls.19:- “Fls. 18:- Recebo como aditamento à inicial. No mais, designe 
a serventia audiência de tentativa de conciliação. Cite-se e intimem-se. Prossiga-se. Int.” - (DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
- FLS.20: FICA(M) O(A)(S) AUTOR(A)(ES) INTIMADO(A)(S), NA PESSOA DE SEU(SUA)(S) PROCURADOR(A)(ES), PARA 
COMPARECER(EM) À AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 20 DE MARÇO DE 2015, 
ÀS 10:40 HORAS - JIT DE TABATINGA (RUA QUINTINO DO VALE, Nº 315 - CENTRO), BEM ASSIM ADVERTIDO(A)(S) QUE 
O SEU COMPARECIMENTO É OBRIGATÓRIO, TUDO SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO E SUA CONDENAÇÃO 
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. FICA TAMBÉM ADVERTIDO(A) QUE NÃO SERÁ EXPEDIDA CARTA PARA 
SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. FICAM, TAMBÉM, ADVERTIDOS QUE COMPAREÇAM À AUDIÊNCIA COM ANTENCEDÊNCIA 
DE VINTE MINUTOS) - (FLS.21:- FOI EXPEDIDA CARTA DE CITAÇÃO, COMO DETERMINADO) - (FICA O(A) AUTOR(A) 
CIENTIFICADO DO TEOR DA R. DECISÃO SUPRA) - ADV: CARLA SAMANTA ARAVECHIA DE SA (OAB 220615/SP)

Processo 1003749-91.2014.8.26.0236 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - MALASPINA & 
ALMEIDA COELHO LTDA ME - LEONARDO APARECIDO PIRES - Fls.20:- “Fls. 18/19:- Recebo como aditamento à inicial. No 
mais, designe a serventia audiência de tentativa de conciliação. Cite-se e intimem-se. Prossiga-se. Int.” - (DESIGNAÇÃO DE 
AUDIÊNCIA - FLS.21: FICA(M) O(A)(S) AUTOR(A)(ES) INTIMADO(A)(S), NA PESSOA DE SEU(SUA)(S) PROCURADOR(A)
(ES), PARA COMPARECER(EM) À AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 20 DE MARÇO DE 
2015, ÀS 10:50 HORAS - JIT DE TABATINGA (RUA QUINTINO DO VALE, Nº 315 - CENTRO), BEM ASSIM ADVERTIDO(A)(S) 
QUE O SEU COMPARECIMENTO É OBRIGATÓRIO, TUDO SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO E SUA CONDENAÇÃO 
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. FICA TAMBÉM ADVERTIDO(A) QUE NÃO SERÁ EXPEDIDA CARTA PARA 
SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. FICAM, TAMBÉM, ADVERTIDOS QUE COMPAREÇAM À AUDIÊNCIA COM ANTENCEDÊNCIA 
DE VINTE MINUTOS) - (FLS.22:- FOI EXPEDIDA CARTA DE CITAÇÃO, COMO DETERMINADO) - (FICA O(A) AUTOR(A) 
CIENTIFICADO DO TEOR DA R. DECISÃO SUPRA) - ADV: CARLA SAMANTA ARAVECHIA DE SA (OAB 220615/SP)

Processo 1003883-21.2014.8.26.0236 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - LUÍS 
CARLOS DOMINGUES DA SILVA - - SIMONE STUQUI DA SILVA - MARCOS ANTONIO SAMPAIO - Fls.21:- “Vistos. Ciente do 
processado. Designe-se audiência de tentativa de conciliação. Cite-se e intimem-se. Prossiga-se. Int.” - (DESIGNAÇÃO DE 
AUDIÊNCIA - FLS.22: FICA(M) O(A)(S) AUTOR(A)(ES) INTIMADO(A)(S), NA PESSOA DE SEU(SUA)(S) PROCURADOR(A)
(ES), PARA COMPARECER(EM) À AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 07 DE ABRIL 
DE 2015, ÀS 11:30 HORAS - JEC DE IBITINGA (RUA TIRADENTES, Nº 519 - CENTRO), BEM ASSIM ADVERTIDO(A)(S) QUE 
O SEU COMPARECIMENTO É OBRIGATÓRIO, TUDO SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO E SUA CONDENAÇÃO 
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. FICA TAMBÉM ADVERTIDO(A) QUE NÃO SERÁ EXPEDIDA CARTA PARA 
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SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. FICAM, TAMBÉM, ADVERTIDOS QUE COMPAREÇAM À AUDIÊNCIA COM ANTENCEDÊNCIA 
DE VINTE MINUTOS) - (FLS.23:- FOI EXPEDIDA CARTA DE CITAÇÃO, COMO DETERMINADO) - (FICA O(A) AUTOR(A) 
CIENTIFICADO DO TEOR DO R. DESPACHO SUPRA) - ADV: LUIZ EDUARDO DE SANT’ANA CUSTODIO (OAB 252338/SP)

Processo 1003885-88.2014.8.26.0236 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - HELIO DE JESUS 
NOBREGA - ERCILIA CARDOSO - - EDLAINE DE FRANÇA GODOI - Fls.17/18:- “1. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para, em 
três (03) dias, efetuar(em) o pagamento do débito. Devolvido o mandado e decorrido o prazo sem informação sobre a quitação, 
considerando a ordem de preferência estabelecida pelo C.P.C., nos temos do Provimento CSM nº 1.670/09, Seção V, Subseção 
XX, itens 119 e 119.1, disponibilizado no D.J.E. de 17/09/09, página 17, determino que seja realizada a penhora “on-line”, 
desde que conste dos autos o número de CPF/CNPJ do(a) executado(a), que é indispensável para o cadastro da ordem de 
bloqueio. Providencie-se, cadastrando no sistema do Bacen. Após, aguarde-se pelo prazo de cinco dias. Decorrido, verifique a 
serventia se ocorreu bloqueio. Na hipótese afirmativa e sendo o valor suficiente e não irrisório, proceda à transferência do valor 
bloqueado até o limite do crédito do(a) exequente, bem como providencie-se a liberação de eventual valor bloqueado a maior. 
Comprovada a transferência, intime-se o(a) executado(a) a respeito da constrição realizada e para apresentar embargos, no 
prazo legal. Não havendo, expeça-se mandado de levantamento em favor do exequente e intime-se este para requerer o que 
entender necessário, no prazo de dez dias. 2. Na hipótese de restar infrutífera ou insuficiente a tentativa de penhora “on-line”, 
expeça-se mandado de penhora e estimativa, entregando-o ao sr. oficial de justiça para cumprimento. Não sendo encontrado 
bem sujeito à penhora, serão relacionados todos aqueles que guarnecem a residência do(a) executado(a). Ficam deferidos, 
para o cumprimento do mandado, os benefícios do artigo 172 e seus parágrafos do C.P.C., a ordem de arrombamento e o 
auxílio de força policial, sendo que este último será requisitado, independentemente da expedição de ofício, servindo uma das 
vias do mandado como requisição. Os benefícios somente serão utilizados se necessários e nos limites legais. 3. Realizada a 
constrição, será procedida a estimativa do(s) bem(ou bens) eventualmente penhorado(s). Nos termos do item 119.2 do citado 
provimento, fica dispensada a designação de audiência, devendo o(a) executado(a) ser intimado(a) para apresentação de 
embargos em 15 (quinze) dias, desde que garantida a execução. No mesmo prazo, nos termos do item 119.3, reconhecendo 
o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá o(a) executado(a) requerer o 
parcelamento do restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao 
mês. 4. Garantida a execução, e optando o(a) executado(a) pela oposição de embargos, fica desde já advertido(a) que os 
mesmos não dependerão de distribuição e serão processados nestes próprios autos, conforme determinação do item 123 do 
Provimento supra mencionado. 5. Decorrido o prazo para oferecimento de embargos, manifeste-se o(a) exeqüente, no prazo de 
dez dias, requerendo o que entender necessário, bem assim se tem interesse na adjudicação do bem penhorado. 6. Não sendo 
o(a) executado(a) encontrado(a) para citação, intimação ou penhora e/ou não sendo localizados bens sujeitos à constrição, 
ficam desde já deferidos, desde de que sejam pertinentes, eventuais pedidos de solicitações de informações e dados cadastrais. 
Fica o(a) exequente advertido(a) que, não sendo o(a) devedor(a) encontrado(a) no novo endereço fornecido, será motivo para 
extinção do processo de imediato, assim o será também caso, esgotados os meios disponíveis, fique constatada a inexistência 
ou não localização de bens do(a) executado(a) (item 122 do Provimento). Prossiga-se. Int.” - (FLS.19:- FORAM EXPEDIDOS 
MANDADOS DE CITAÇÃO, COMO DETERMINADO, OS QUAIS FORAM ENCAMINHADOS À CENTRAL DE MANDADOS, 
PARA INTEGRAL CUMPRIMENTO) - (FICA A EXEQUENTE CIENTIFICADA DO TEOR DA R. DECISÃO SUPRA) - ADV: BRUNO 
ZANIBONI (OAB 306722/SP)

Processo 1003887-58.2014.8.26.0236 - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - 
CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL LTDA - ME - EDSON ANTONIO DALMAS - Fls.28/29:- “Vistos. Retifique-se, no sistema 
informatizado, a classe do presente feito, de modo que fique constando “Execução de Título Extrajudicial”, como indicado na 
petição inicial. Após, cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para, em três (03) dias, efetuar(em) o pagamento do débito. Devolvido o 
mandado e decorrido o prazo sem informação sobre a quitação, considerando a ordem de preferência estabelecida pelo C.P.C., 
nos temos do Provimento CSM nº 1.670/09, Seção V, Subseção XX, itens 119 e 119.1, disponibilizado no D.J.E. de 17/09/09, página 
17, determino que seja realizada a penhora “on-line”, desde que conste dos autos o número de CPF/CNPJ do(a) executado(a), 
que é indispensável para o cadastro da ordem de bloqueio. Providencie-se, cadastrando no sistema do Bacen. Após, aguarde-se 
pelo prazo de cinco dias. Decorrido, verifique a serventia se ocorreu bloqueio. Na hipótese afirmativa e sendo o valor suficiente 
e não irrisório, proceda à transferência do valor bloqueado até o limite do crédito do(a) exequente, bem como providencie-
se a liberação de eventual valor bloqueado a maior. Comprovada a transferência, intime-se o(a) executado(a) a respeito da 
constrição realizada e para apresentar embargos, no prazo legal. Não havendo, expeça-se mandado de levantamento em favor 
do exequente e intime-se este para requerer o que entender necessário, no prazo de dez dias. Na hipótese de restar infrutífera ou 
insuficiente a tentativa de penhora “on-line”, expeça-se mandado de penhora e estimativa, entregando-o ao sr. oficial de justiça 
para cumprimento. Não sendo encontrado bem sujeito à penhora, serão relacionados todos aqueles que guarnecem a residência 
do(a) executado(a). Ficam deferidos, para o cumprimento do mandado, os benefícios do artigo 172 e seus parágrafos do C.P.C., 
a ordem de arrombamento e o auxílio de força policial, sendo que este último será requisitado, independentemente da expedição 
de ofício, servindo uma das vias do mandado como requisição. Os benefícios somente serão utilizados se necessários e nos 
limites legais. Realizada a constrição, será procedida a estimativa do(s) bem(ou bens) eventualmente penhorado(s). Nos termos 
do item 119.2 do citado provimento, fica dispensada a designação de audiência, devendo o(a) executado(a) ser intimado(a) para 
apresentação de embargos em 15 (quinze) dias, desde que garantida a execução. No mesmo prazo, nos termos do item 119.3, 
reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá o(a) executado(a) 
requerer o parcelamento do restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês. Garantida a execução, e optando o(a) executado(a) pela oposição de embargos, fica desde já advertido(a) que 
os mesmos não dependerão de distribuição e serão processados nestes próprios autos, conforme determinação do item 123 do 
Provimento supra mencionado. Decorrido o prazo para oferecimento de embargos, manifeste-se o(a) exeqüente, no prazo de 
dez dias, requerendo o que entender necessário, bem assim se tem interesse na adjudicação do bem penhorado. Não sendo 
o(a) executado(a) encontrado(a) para citação, intimação ou penhora e/ou não sendo localizados bens sujeitos à constrição, 
ficam desde já deferidos, desde de que sejam pertinentes, eventuais pedidos de solicitações de informações e dados cadastrais. 
Fica o(a) exequente advertido(a) que, não sendo o(a) devedor(a) encontrado(a) no novo endereço fornecido, será motivo para 
extinção do processo de imediato, assim o será também caso, esgotados os meios disponíveis, fique constatada a inexistência 
ou não localização de bens do(a) executado(a) (item 122 do Provimento). Prossiga-se. Int.” - (FLS.30/31:- FOI PROCEDIDA 
ANOTAÇÃO NO SISTEMA INFORMATIZADO E EXPEDIDO MANDADO DE CITAÇÃO, COMO DETERMINADO, O QUAL FOI 
ENCAMINHADO À CENTRAL DE MANDADOS, PARA INTEGRAL CUMPRIMENTO) - (FICA A EXEQUENTE CIENTIFICADA 
DO TEOR DA R. DECISÃO SUPRA) - ADV: ALAN GUILHERME SCARPIN AGOSTINI (OAB 320973/SP), JOEL ALEXANDRE 
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SCARPIN AGOSTINI (OAB 245469/SP)

Processo 1003888-43.2014.8.26.0236 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL 
LTDA - ME - MOISES GAMEIRO - Fls.26/27:- “1. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para, em três (03) dias, efetuar(em) o 
pagamento do débito. Devolvido o mandado e decorrido o prazo sem informação sobre a quitação, considerando a ordem de 
preferência estabelecida pelo C.P.C., nos temos do Provimento CSM nº 1.670/09, Seção V, Subseção XX, itens 119 e 119.1, 
disponibilizado no D.J.E. de 17/09/09, página 17, determino que seja realizada a penhora “on-line”, desde que conste dos 
autos o número de CPF/CNPJ do(a) executado(a), que é indispensável para o cadastro da ordem de bloqueio. Providencie-
se, cadastrando no sistema do Bacen. Após, aguarde-se pelo prazo de cinco dias. Decorrido, verifique a serventia se ocorreu 
bloqueio. Na hipótese afirmativa e sendo o valor suficiente e não irrisório, proceda à transferência do valor bloqueado até o 
limite do crédito do(a) exequente, bem como providencie-se a liberação de eventual valor bloqueado a maior. Comprovada 
a transferência, intime-se o(a) executado(a) a respeito da constrição realizada e para apresentar embargos, no prazo legal. 
Não havendo, expeça-se mandado de levantamento em favor do exequente e intime-se este para requerer o que entender 
necessário, no prazo de dez dias. 2. Na hipótese de restar infrutífera ou insuficiente a tentativa de penhora “on-line”, expeça-
se mandado de penhora e estimativa, entregando-o ao sr. oficial de justiça para cumprimento. Não sendo encontrado bem 
sujeito à penhora, serão relacionados todos aqueles que guarnecem a residência do(a) executado(a). Ficam deferidos, para 
o cumprimento do mandado, os benefícios do artigo 172 e seus parágrafos do C.P.C., a ordem de arrombamento e o auxílio 
de força policial, sendo que este último será requisitado, independentemente da expedição de ofício, servindo uma das vias 
do mandado como requisição. Os benefícios somente serão utilizados se necessários e nos limites legais. 3. Realizada a 
constrição, será procedida a estimativa do(s) bem(ou bens) eventualmente penhorado(s). Nos termos do item 119.2 do citado 
provimento, fica dispensada a designação de audiência, devendo o(a) executado(a) ser intimado(a) para apresentação de 
embargos em 15 (quinze) dias, desde que garantida a execução. No mesmo prazo, nos termos do item 119.3, reconhecendo 
o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá o(a) executado(a) requerer o 
parcelamento do restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 
ao mês. 4. Garantida a execução, e optando o(a) executado(a) pela oposição de embargos, fica desde já advertido(a) que 
os mesmos não dependerão de distribuição e serão processados nestes próprios autos, conforme determinação do item 123 
do Provimento supra mencionado. 5. Decorrido o prazo para oferecimento de embargos, manifeste-se o(a) exeqüente, no 
prazo de dez dias, requerendo o que entender necessário, bem assim se tem interesse na adjudicação do bem penhorado. 
6. Não sendo o(a) executado(a) encontrado(a) para citação, intimação ou penhora e/ou não sendo localizados bens sujeitos à 
constrição, ficam desde já deferidos, desde de que sejam pertinentes, eventuais pedidos de solicitações de informações e dados 
cadastrais. Fica o(a) exequente advertido(a) que, não sendo o(a) devedor(a) encontrado(a) no novo endereço fornecido, será 
motivo para extinção do processo de imediato, assim o será também caso, esgotados os meios disponíveis, fique constatada 
a inexistência ou não localização de bens do(a) executado(a) (item 122 do Provimento). Prossiga-se. Int.” - (FLS.29:- FOI 
EXPEDIDO MANDADO DE CITAÇÃO, COMO DETERMINADO, O QUAL FOI ENCAMINHADO À CENTRAL DE MANDADOS, 
PARA INTEGRAL CUMPRIMENTO) - (FICA A EXEQUENTE CIENTIFICADA DO TEOR DA R. DECISÃO SUPRA) - ADV: JOEL 
ALEXANDRE SCARPIN AGOSTINI (OAB 245469/SP), ALAN GUILHERME SCARPIN AGOSTINI (OAB 320973/SP)

Processo 1003891-95.2014.8.26.0236 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - CARROCERIAS E MADEIRAS 
CIMAL LTDA - ME - ROMERO CUSTÓDIO JUNIOR - Fls.32/33:- “1. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para, em três (03) dias, 
efetuar(em) o pagamento do débito. Devolvido o mandado e decorrido o prazo sem informação sobre a quitação, considerando 
a ordem de preferência estabelecida pelo C.P.C., nos temos do Provimento CSM nº 1.670/09, Seção V, Subseção XX, itens 119 
e 119.1, disponibilizado no D.J.E. de 17/09/09, página 17, determino que seja realizada a penhora “on-line”, desde que conste 
dos autos o número de CPF/CNPJ do(a) executado(a), que é indispensável para o cadastro da ordem de bloqueio. Providencie-
se, cadastrando no sistema do Bacen. Após, aguarde-se pelo prazo de cinco dias. Decorrido, verifique a serventia se ocorreu 
bloqueio. Na hipótese afirmativa e sendo o valor suficiente e não irrisório, proceda à transferência do valor bloqueado até o 
limite do crédito do(a) exequente, bem como providencie-se a liberação de eventual valor bloqueado a maior. Comprovada 
a transferência, intime-se o(a) executado(a) a respeito da constrição realizada e para apresentar embargos, no prazo legal. 
Não havendo, expeça-se mandado de levantamento em favor do exequente e intime-se este para requerer o que entender 
necessário, no prazo de dez dias. 2. Na hipótese de restar infrutífera ou insuficiente a tentativa de penhora “on-line”, expeça-
se mandado de penhora e estimativa, entregando-o ao sr. oficial de justiça para cumprimento. Não sendo encontrado bem 
sujeito à penhora, serão relacionados todos aqueles que guarnecem a residência do(a) executado(a). Ficam deferidos, para 
o cumprimento do mandado, os benefícios do artigo 172 e seus parágrafos do C.P.C., a ordem de arrombamento e o auxílio 
de força policial, sendo que este último será requisitado, independentemente da expedição de ofício, servindo uma das vias 
do mandado como requisição. Os benefícios somente serão utilizados se necessários e nos limites legais. 3. Realizada a 
constrição, será procedida a estimativa do(s) bem(ou bens) eventualmente penhorado(s). Nos termos do item 119.2 do citado 
provimento, fica dispensada a designação de audiência, devendo o(a) executado(a) ser intimado(a) para apresentação de 
embargos em 15 (quinze) dias, desde que garantida a execução. No mesmo prazo, nos termos do item 119.3, reconhecendo 
o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá o(a) executado(a) requerer o 
parcelamento do restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 
ao mês. 4. Garantida a execução, e optando o(a) executado(a) pela oposição de embargos, fica desde já advertido(a) que 
os mesmos não dependerão de distribuição e serão processados nestes próprios autos, conforme determinação do item 123 
do Provimento supra mencionado. 5. Decorrido o prazo para oferecimento de embargos, manifeste-se o(a) exeqüente, no 
prazo de dez dias, requerendo o que entender necessário, bem assim se tem interesse na adjudicação do bem penhorado. 
6. Não sendo o(a) executado(a) encontrado(a) para citação, intimação ou penhora e/ou não sendo localizados bens sujeitos à 
constrição, ficam desde já deferidos, desde de que sejam pertinentes, eventuais pedidos de solicitações de informações e dados 
cadastrais. Fica o(a) exequente advertido(a) que, não sendo o(a) devedor(a) encontrado(a) no novo endereço fornecido, será 
motivo para extinção do processo de imediato, assim o será também caso, esgotados os meios disponíveis, fique constatada 
a inexistência ou não localização de bens do(a) executado(a) (item 122 do Provimento). Prossiga-se. Int.” - (FLS.35:- FOI 
EXPEDIDO MANDADO DE CITAÇÃO, COMO DETERMINADO, O QUAL FOI ENCAMINHADO À CENTRAL DE MANDADOS, 
PARA INTEGRAL CUMPRIMENTO) - (FICA A EXEQUENTE CIENTIFICADA DO TEOR DA R. DECISÃO SUPRA) - ADV: JOEL 
ALEXANDRE SCARPIN AGOSTINI (OAB 245469/SP), ALAN GUILHERME SCARPIN AGOSTINI (OAB 320973/SP)

Processo 1003892-80.2014.8.26.0236 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - CARROCERIAS E MADEIRAS CIMAL 
LTDA - ME - LUIZ BENEDITO DALMAS - Fls.24/25:- “1. Cite(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) para, em três (03) dias, efetuar(em) 
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o pagamento do débito. Devolvido o mandado e decorrido o prazo sem informação sobre a quitação, considerando a ordem de 
preferência estabelecida pelo C.P.C., nos temos do Provimento CSM nº 1.670/09, Seção V, Subseção XX, itens 119 e 119.1, 
disponibilizado no D.J.E. de 17/09/09, página 17, determino que seja realizada a penhora “on-line”, desde que conste dos 
autos o número de CPF/CNPJ do(a) executado(a), que é indispensável para o cadastro da ordem de bloqueio. Providencie-
se, cadastrando no sistema do Bacen. Após, aguarde-se pelo prazo de cinco dias. Decorrido, verifique a serventia se ocorreu 
bloqueio. Na hipótese afirmativa e sendo o valor suficiente e não irrisório, proceda à transferência do valor bloqueado até o 
limite do crédito do(a) exequente, bem como providencie-se a liberação de eventual valor bloqueado a maior. Comprovada 
a transferência, intime-se o(a) executado(a) a respeito da constrição realizada e para apresentar embargos, no prazo legal. 
Não havendo, expeça-se mandado de levantamento em favor do exequente e intime-se este para requerer o que entender 
necessário, no prazo de dez dias. 2. Na hipótese de restar infrutífera ou insuficiente a tentativa de penhora “on-line”, expeça-
se mandado de penhora e estimativa, entregando-o ao sr. oficial de justiça para cumprimento. Não sendo encontrado bem 
sujeito à penhora, serão relacionados todos aqueles que guarnecem a residência do(a) executado(a). Ficam deferidos, para 
o cumprimento do mandado, os benefícios do artigo 172 e seus parágrafos do C.P.C., a ordem de arrombamento e o auxílio 
de força policial, sendo que este último será requisitado, independentemente da expedição de ofício, servindo uma das vias 
do mandado como requisição. Os benefícios somente serão utilizados se necessários e nos limites legais. 3. Realizada a 
constrição, será procedida a estimativa do(s) bem(ou bens) eventualmente penhorado(s). Nos termos do item 119.2 do citado 
provimento, fica dispensada a designação de audiência, devendo o(a) executado(a) ser intimado(a) para apresentação de 
embargos em 15 (quinze) dias, desde que garantida a execução. No mesmo prazo, nos termos do item 119.3, reconhecendo 
o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá o(a) executado(a) requerer o 
parcelamento do restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) 
ao mês. 4. Garantida a execução, e optando o(a) executado(a) pela oposição de embargos, fica desde já advertido(a) que 
os mesmos não dependerão de distribuição e serão processados nestes próprios autos, conforme determinação do item 123 
do Provimento supra mencionado. 5. Decorrido o prazo para oferecimento de embargos, manifeste-se o(a) exeqüente, no 
prazo de dez dias, requerendo o que entender necessário, bem assim se tem interesse na adjudicação do bem penhorado. 
6. Não sendo o(a) executado(a) encontrado(a) para citação, intimação ou penhora e/ou não sendo localizados bens sujeitos à 
constrição, ficam desde já deferidos, desde de que sejam pertinentes, eventuais pedidos de solicitações de informações e dados 
cadastrais. Fica o(a) exequente advertido(a) que, não sendo o(a) devedor(a) encontrado(a) no novo endereço fornecido, será 
motivo para extinção do processo de imediato, assim o será também caso, esgotados os meios disponíveis, fique constatada 
a inexistência ou não localização de bens do(a) executado(a) (item 122 do Provimento). Prossiga-se. Int.” - (FLS.27:- FOI 
EXPEDIDO MANDADO DE CITAÇÃO, COMO DETERMINADO, O QUAL FOI ENCAMINHADO À CENTRAL DE MANDADOS, 
PARA INTEGRAL CUMPRIMENTO) - (FICA A EXEQUENTE CIENTIFICADA DO TEOR DA R. DECISÃO SUPRA) - ADV: JOEL 
ALEXANDRE SCARPIN AGOSTINI (OAB 245469/SP), ALAN GUILHERME SCARPIN AGOSTINI (OAB 320973/SP)

IBIÚNA
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IBIÚNA EM 09/02/2015

PROCESSO :0000659-52.2015.8.26.0238
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : SIMÉIA VIEIRA EPP ( MIZA CALÇADOS )
RECLAMADA : MICHELLE DO NASCIMENTO CRISPIM
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000655-15.2015.8.26.0238
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : PYROZZAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO : 232673/SP - Michelangelo Antoni Mazarin Agostinho
REQDO : SIDNEI APARECIDO DE MORAES EPP
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000663-89.2015.8.26.0238
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : DIANA COMÉRCIO DE MÓVEIS IBIÚNA LTDA EPP ( DIANA MÓVEIS )
RECLAMADA : MARIA NEUZA FRANCISCA PEREIRA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000665-59.2015.8.26.0238
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : SIMÉIA VIEIRA EPP ( MIZA CALÇADOS )
RECLAMADA : DIONICE SOUZA SANTOS
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000656-97.2015.8.26.0238
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : L.A.B.S.P.
ADVOGADO : 149848/SP - Marco Antonio Falci de Mello
ALIMENTANTE : L.S.P.N.
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VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000664-74.2015.8.26.0238
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : YOSHIKAZU MIZUGUCHI
ADVOGADO : 225113/SP - Sergio Alves Leite
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000668-14.2015.8.26.0238
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Helinor da Silva Duarte
EXECTDO : Nelson Takayuki Kanie
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000669-96.2015.8.26.0238
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Helinor da Silva Duarte
EXECTDA : Olga Nunes da Silva Oliveira
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000670-81.2015.8.26.0238
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Helinor da Silva Duarte
EXECTDO : Maria da Graça Vieira Frioli
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000667-29.2015.8.26.0238
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : E.R.S.
ADVOGADO : 129203/SP - Jonas de Oliveira

PROCESSO :0000666-44.2015.8.26.0238
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : J.G.P.
ADVOGADO : 325001/SP - Vanessa Arruda Longano
REQDA : G.M.B.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000671-66.2015.8.26.0238
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : GIRLENE SOUZA SANTOS
RECLAMADA : DIRCE DE ALMEIDA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000672-51.2015.8.26.0238
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ARNALDO FERNANDES RUIZ
RECLAMADO : JOÃO DIMAS VALLANDRO JUNIOR
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000673-36.2015.8.26.0238
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : L.F.D.S.
ADVOGADO : 262687/SP - Lílian Ragusa Moriano Elias
REQDO : M.B.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000675-06.2015.8.26.0238
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Francini Alves dos Santos
EXECTDO : Kyoda Wada
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000674-21.2015.8.26.0238
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Itaú Unibanco S/A
ADVOGADO : 34204/SP - Jorge Vicente Luz
EXECTDO : BIGBLOCK COMERCIO DE MATERIAIS PARA COSNTRUÇÃO LTDA
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000676-88.2015.8.26.0238
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : BENEDITO GABRIEL VIEIRA EPP ( LOJAS DIANA )
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ADVOGADO : 278123/SP - Priscila da Costa Vieira
EXECTDO : LUIZ CLAUDIO NUNES DA SILVA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000677-73.2015.8.26.0238
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : W.A.A.S.
ADVOGADO : 279519/SP - Celia Biondo Polotto

PROCESSO :0000678-58.2015.8.26.0238
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : MICHELE ANSELMO DOMINGUES
RECLAMADO : UNIESP - FACULDADE DE SÃO ROQUE
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000679-43.2015.8.26.0238
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : A.D.S.S.
ADVOGADO : 55113/SP - Batista Atui Neto
ALIMENTANTE : A.S.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000681-13.2015.8.26.0238
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : M.A.R.S.
ADVOGADO : 303824/SP - Valdionor Placido Vieira da Silva

PROCESSO :0000684-65.2015.8.26.0238
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : JOSÉ ROQUE LUZ CAMARGO
ADVOGADO : 77363/SP - Heide Fogaca Canalez
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000680-28.2015.8.26.0238
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : J.V.S.C.
ADVOGADO : 55113/SP - Batista Atui Neto
REQDA : U.G.G.S.
VARA :2ª VARA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELE ROLIM DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0091/2015
Processo 0000023-57.2013.8.26.0238 (023.82.0130.000023) - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Companhia de 

Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp Sa - Paulo Kajima Kumamoto - Proc. 18/13 Vistos. Fls. 104/113: Por ora, 
lance a Serventia o cálculo do preparo a fim de se averiguar o correto valor recolhido pelo apelante. Após, intime-se o apelante 
para que recolha a diferença, se for o caso, no prazo de 05 dias, sob pena de ser julgada deserta a sua apelação. Caso o 
preparo esteja correto, tornem os autos conclusos para recebimento do recurso. Torne-se sem efeito a certidão de fls 101. Int. 
(Cálculo do preparo: R$ 104,81 - Guia DARE Cód. 230-6 e R$ 32,70 Guia FEDTJ Cód. 110-4. Fica a autora intimada recolher a 
diferença no prazo de 05 dias) - ADV: ELI ALVES DA SILVA (OAB 81988/SP), ELOISA HELENA FLORIANO PERES (OAB 97491/
SP)

Processo 0000026-75.2014.8.26.0238 - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos - COPAGAZ 
DISTRIBUIDORA DE GAS SA - ESTER CORDEIRO DAS NEVES ME - - ESTER CORDEIRO DAS NEVES - Vistos. Diante da 
manifestação da requerida à fl. 128 e nos termos do art. 331 do C.P.C., designo audiência preliminar para o DIA 10 DE MARÇO 
DE 2015, às 16:00 HORAS, a ser realizada perante esta Magistrada, no edifício do Fórum local, sito à Praça Monsenhor Antonio 
Pepe, n 02, Centro, Ibiúna-SP. Providenciem os Procuradores constituídos o comparecimento das partes à audiência supra 
designada. Intimem-se, com urgência. - ADV: EUGENIO LEONI (OAB 10211/SP), RUTH MARIA CANTO CURY (OAB 51937/SP), 
DALVA PRAZERES DE ALMEIDA (OAB 72131/SP)

Processo 0000234-25.2015.8.26.0238 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamentos S/A - EDNALVA BARROS DE JESUS DA SILVA - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento 
no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente 
do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 
2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob 
pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 
do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade 
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plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. (Certifico e dou fé que nesta data deixei de expedir mandado de busca 
e apreensão posto que a diligência recolhida é insuficiente sendo o valor correto R$ 63,75.) - ADV: FREDERICO ALVIM BITES 
CASTRO (OAB 269755/SP)

Processo 0000237-82.2012.8.26.0238 (238.01.2012.000237) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Marta 
Pereira Teixeira - Nextel Telecomunicações Ltda - Certidão cartorária informando que o autor não compareceu em cartório para 
retirada da guia. (Manifeste-se) - ADV: TADEU ANTONIO SOARES (OAB 64405/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 
266894/SP), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB 169709/SP)

Processo 0000291-87.2008.8.26.0238 (238.01.2008.000291) - Procedimento Ordinário - Cleonice Aparecida Pires Sgarbe - 
Chapecó Materiais Didáticos Ltda - Certidão cartorária informando que decorreu o prazo de 01 ano determinado às fls. 167 sem 
manifestação da exequente. (Manifeste-se a exequente) - ADV: ELISANGELA FERNANDES DE MATTOS (OAB 159297/SP)

Processo 0000535-69.2015.8.26.0238 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré - Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A - JILVAN JOSE VIEIRA - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no 
artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do 
financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com 
a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena 
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do 
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena 
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-
se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. (Mandado expedido devendo o aturor entrar em contato com o Oficial de Justiça 
encarregado da diligência a fim de dar cumprimento ao mandado) - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), GIOVANI 
GIANCOLI DE CAMPOS (OAB 317122/SP)

Processo 0000573-81.2015.8.26.0238 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - SUL 
FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - JOSE CARLOS RODRIGUES - Vistos. Comprovada a mora, 
defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida 
pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar 
(DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a 
efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, 
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, 
a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia 
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. (Mandado expedido devendo o autor entrar em 
contato com o Oficial de Justiça encarregado da diligência a fim de dar cumprimento ao mandado) - ADV: MARCUS VINICIUS 
GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP), JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA SANCHES (OAB 220568/SP)

Processo 0001063-40.2014.8.26.0238 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - F FLEITLICH 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - LAERTE - Vistos. Razão assiste ao autor, diante da impossibilidade encontrada 
pelo Sr. Oficial de Justiça para executar com precisão a referida liminar. Defiro, portanto, que a diligência seja acompanhada 
pelo topografo Sr. Toshiharu Akiyoshi, o qual deverá entrar em contato com o oficial de justiça. Adite-se o mandado, conforme 
requerido. Intime-se. (Mandado expedido) - ADV: LUIZ CARLOS WAISMAN FLEITLICH (OAB 131761/SP)

Processo 0001735-82.2013.8.26.0238 (023.82.0130.001735) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- J.A.O.S. - M.S.S. - Proc. 457/13 Vistos. Fls. 44: diligencie a serventia no sentido no sentido de obter -se informação quanto 
ao motivo da prisão. Após, novamente conclusos. (folha de antecedentes juntada às fls. 48/51) - ADV: MARIA LUIZA MARTINS 
SOTO (OAB 129476/SP), ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA (OAB 267981/SP)

Processo 0001978-26.2013.8.26.0238 (023.82.0130.001978) - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.A.S.C. - L.R.C. - Fica a 
autora intimada a retirar em cartório a Certidão de Casamento averbada. - ADV: MAGALY FRANCISCA PONTES DE CAMARGO 
(OAB 271790/SP), DANILO HENRIQUE MEOLA (OAB 207810/SP)

Processo 0003214-76.2014.8.26.0238 - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - ESTADO DE SÃO PAULO - FLÁVIO BOTELLE 
- Proc. 1138/14 Vistos. Fls. 115: expeça-se carta precatória à Comarca da capital para citação do requerido. (Carta precatória 
expedida) - ADV: JOSÉ ÂNGELO REMÉDIO JÚNIOR (OAB 195545/SP)

Processo 0003676-33.2014.8.26.0238 - Interdição - Tutela e Curatela - V.A.B. - C.A.B. - Ficam as partes intimadas de que foi 
designado o dia 26/02/2015 para realização de perícia médica no interditando devendo comparecer à Avenida Pereira da Silva, 
928 - Santa Rosália, Sorocaba - SP às 08:00 horas por ordem de chegada. - ADV: CORNELIO GABRIEL VIEIRA (OAB 110695/
SP)

Processo 0004332-63.2009.8.26.0238 (238.01.2009.004332) - Outros Feitos não Especificados - Obrigações - Ministério 
Público do Estado de São Paulo - Estância Turística de Ibiúna - Manifestem-se as partes acerca da estimativa de honorários 
apresentada pelo perito às fls. 744/745. - ADV: ANDERSON RAMOS GERALDO (OAB 192862/SP), CARLA FERREIRA DA SILVA 
(OAB 204401/SP), ANDRE CABRINO MENDONÇA (OAB 235951/SP), VIVIANE DE MELO BARATELLA (OAB 247287/SP)

Processo 0005464-82.2014.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - OBRAGEN ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA - PREFEITURA DA ESTANCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA - Manifeste-se a autora, no prazo legal, acerca 
da contestação apresentada às fls. 206/272. - ADV: MARCELO BADDINI (OAB 208795/SP), VIVIANE DE MELO BARATELLA 
(OAB 247287/SP), MARCIA SIQUEIRA (OAB 213003/SP), ALVARO BADDINI JUNIOR (OAB 22884/SP)

Processo 0005743-44.2009.8.26.0238 (238.01.2009.005743) - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais - 
Associação dos Proprietários e Moradores do Loteamento Residencial Vale dos Coqueiros - Ademir Fernando dos Santos - 
Proc. 1587/09 Vistos. 1. Fls. 112/113: Procedam-se às anotações necessárias quanto à propositura da execução.2. Intime-se 
pessoalmente o devedor, na forma requerida pelo credor, para pagamento da dívida no prazo de quinze dias, contado da 
juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado (artigo 241, incisos I e II do CPC), sob pena de multa de 10% do 
valor da condenação (artigo 475-J da CPC).Decorrido o prazo, prossiga-se com penhora e avaliação. Int. - ADV: MARINA 
LEITE AGOSTINHO (OAB 277506/SP), RAFAEL FERRACINA (OAB 253126/SP), VIVIANE PEREIRA DE ALBUQUERQUE (OAB 
283841/SP)

Processo 0006155-96.2014.8.26.0238 - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - ESTADO DE SÃO PAULO - ORANIDE 
FRANCELINO - Vistos. Baixo os autos em cartório para juntada de petição. (Ciência ao autor do mandado de citação e 
constatação cumprido positivo fls. 100/105. - ADV: CLAUDIO TAKESHI TUDA (OAB 119151/SP), MARCELO BULIANI BOLZAN 
(OAB 140715/SP), FERNANDO HUMBERTO PAROLO CARAVITA (OAB 153266/SP), JOSÉ ÂNGELO REMÉDIO JÚNIOR (OAB 
195545/SP), MARCELO GASPAR (OAB 87291/SP)

Processo 0006844-43.2014.8.26.0238 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
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SANTANDER ( BRASIL ) SA - THIAGO DA SILVA PINTO - Manifeste-se o autor, no prazo legal, acerca do mandado sem 
cumprimento de fls. 43. - ADV: ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP), GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/
SP)

Processo 0007459-33.2014.8.26.0238 - Ação Popular - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.C.R. - MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE IBIÚNA - Vistos. Fls. 211/237: Trata-se de novo pedido de liberação de valores para pagamento dos funcionários 
da educação (R$1.848.627,16), bem como de pleito de suposto ressarcimento ao Município de verbas pagas aos referidos 
funcionários, diante do bloqueio da conta do Fundeb (R$1.230.000,62). A autora manifestou-se contrária ao ressarcimento de 
valores e favorável à liberação de valores para pagamento dos funcionários (fls. 239/241). O Ministério Público opinou pelo 
indeferimento de ambos os pleitos (fls. 243/245). Decido. Razão assiste ao Ministério Público no que toca à divergência de 
informações prestadas pela Municipalidade. Com efeito, há franca contradição entre o valor apontado pela Municipalidade 
para fazer frente às despesas com os funcionários da educação no mês de dezembro de 2014 (R$1.444.323,18 - fls. 133, em 
07/01/2015), o valor apresentado na prestação de contas (R$1.347.740,65 - fls. 196, em 02/01/2015) e o valor apontado como 
total pago com a folha de pagamento (R$2.228.364,91 -fls. 213, em 05 de fevereiro de 2015). A matemática é uma ciência exata. 
Portanto, inadmissível a flagrante divergência entre os valores apresentados, referentes a uma simples folha de pagamento 
dos funcionários da educação. Indefiro o pleito de ressarcimento dos valores à Municipalidade, pois, controverso o real valor 
pago com os funcionários da educação. Ademais, o que se discute na presente lide é, justamente, a recomposição dos recursos 
do FUNDEB, supostamente utilizados indevidamente pela Municipalidade. Por óbvio, despropositada a retirada de valores de 
um fundo que precisa supostamente ser recomposto, e não servir de fonte de ressarcimento. No que toca ao pagamento 
das despesas com os funcionários da educação referente ao mês de janeiro, observo que os funcionários não podem ficar 
sem a devida remuneração. Questiono, apenas, porque a Municipalidade demorou tanto para requerer o desbloqueio dos 
valores (05/02/2015), criando uma situação de caos entre os professores, que ficaram desesperados por não receberem a 
remuneração, por demora causada pela própria Municipalidade. Apesar de necessária a liberação dos valores para pagamento 
de janeiro de 2015, o deferimento fica condicionado à apresentação de prestação de contas prévia, contendo o nome, cargo 
e remuneração a ser percebida. A Municipalidade precisa apresentar informações contábeis confiáveis, na medida em que 
utiliza verbas públicas, inclusive de outros entes políticos. Intime-se. - ADV: NIVALDO XAVIER DOS SANTOS (OAB 245237/
SP), JOICE VIEIRA MARTINS (OAB 284672/SP), ANDRE CABRINO MENDONÇA (OAB 235951/SP), CÉSAR AUGUSTO DE 
OLIVEIRA (OAB 224415/SP), MARCIA SIQUEIRA (OAB 213003/SP)

Processo 3003232-80.2013.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
MARCIO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR - - MARCIO DE ALMEIDA SILVA JUNIOR - - ELIZA AKEMI TANAKA DE ALMEIDA SILVA - 
Ciência ao autor dos Ofícios juntados às fls. 71/73. - ADV: MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP), SILVIO CARLOS CARIANI 
(OAB 100148/SP)

Processo 3004196-73.2013.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - V.O. - P.A.A. - Ciência ao 
autor do ofício recebido da Telefônica às fls. 96. - ADV: PRISCILA DA COSTA VIEIRA (OAB 278123/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELE ROLIM DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0092/2015
Processo 0001326-09.2013.8.26.0238 (023.82.0130.001326) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer 

- Daniel Vieira Pinto - Banco do Brasil Sa - Vistos. 1 Dou por penhorado o valor bloqueado. Intime-se pela imprensa. 2 Caso 
o executado que teve valor bloqueado não esteja representado nos autos ou não tenha endereço para diligência, verifique-se 
seu endereço na instituição financeira que efetuou a transferência, via BACENJUD. O protocolo será efetuado por sistema. 
3 Se a pesquisa retornar com endereço novo, expeça-se mandado de intimação. 4 Caso o endereço informado já tenha sido 
diligenciado sem sucesso, intime-se por edital. 5 Quanto aos demais executados, intimem-se pela imprensa, mandado ou edital, 
conforme o caso. Intime-se. - ADV: ALVINO GABRIEL NOVAES MENDES (OAB 57521/PR)

Processo 0002201-76.2013.8.26.0238 (023.82.0130.002201) - Interdição - Família - E.B.O. - M.S.L.S. - Proc. 583/13 Vistos. 
Certidão retro: oficie-se ao ERSA -59, comunicando o não envio do laudo pericial até a presente data, - ADV: LUCIA HELENA 
FLORIANO (OAB 77509/SP)

Processo 0002786-07.2008.8.26.0238 (238.01.2008.002786) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Katlen 
Lillian Amorim Boedler - - Georg Karl Valentin Boedler - Norbert Reisinger - - Marines Reisinger - Proc. 750/08 Vistos. Certidão 
retro: aguardem os autos em arquivo eventual provocação da parte interessada. - ADV: CAMILA DE CAMPOS (OAB 264869/
SP), RICARDO SILVA FERNANDES (OAB 154452/SP), LUCIO LEONARDI (OAB 143414/SP), TIAGO DE OLIVEIRA BUZZO 
(OAB 122090/SP)

Processo 0003323-32.2010.8.26.0238 (238.01.2010.003323) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Antonio Noel Filho - - Pedro Ikenoue - Cpfl Companhia Piratininga de Força e Luz - Fls. 459: Juntado aos autos 
comprovante de depósito judicial. Manifeste-se. - ADV: ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI (OAB 153176/SP), KAREN 
ALESSANDRA DE SIMONE (OAB 268963/SP), MARIA CLARA WANDERLEY DINIZ DA COSTA (OAB 131935/SP)

Processo 0004019-97.2012.8.26.0238 (238.01.2012.004019) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Marco Antonio Falci de Mello - Município de Ibiúna - Marco Antonio Falci de Mello - Proc. 990/12 Vistos. 1. Fls. 180/181: 
Procedam-se às anotações necessárias quanto à propositura da execução.2. Cite-se a Prefeitura Municipal, nos termos do 
art. 730 do CPC, com as advertências legais.3. Certificado o não oferecimento de embargos, expeça-se ofício requisitório. 
4. Quanto ao pedido de isenção de custas, anoto que a gratuidade processual concedida ao autor não abrange a execução 
de sucumbência, promovida pelo Procurador. Assim, a diligencia de oficial de justiça para a citação deve ser recolhida em 
10 dias. - ADV: ANDRE CABRINO MENDONÇA (OAB 235951/SP), CARLA FERREIRA DA SILVA (OAB 204401/SP), CÉSAR 
AUGUSTO DE OLIVEIRA (OAB 224415/SP), JOICE VIEIRA MARTINS (OAB 284672/SP), MARCO ANTONIO FALCI DE MELLO 
(OAB 149848/SP)

Processo 0004446-94.2012.8.26.0238 (238.01.2012.004446) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Sergio Rufino de 
Sena - Feiez Tufik Mereb - Prefeitura Municipal de Ibiúna - Fls. 177/182: Manifestação da Prefeitura de Ibiuna juntada aos 
autos. - ADV: JOSE APARECIDO VIANA DE LARA JUNIOR (OAB 262085/SP), JORDAO DE GOUVEIA (OAB 89789/SP), CÉSAR 
AUGUSTO DE OLIVEIRA (OAB 224415/SP)

Processo 0004711-28.2014.8.26.0238 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.S.V.M. - O.M.M. - Fls. 
27/28: Resposta da CIRETRAN juntada aos autos. Manifeste-se. - ADV: ELOISA HELENA FLORIANO PERES (OAB 97491/SP)
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Processo 0004834-65.2010.8.26.0238 (238.01.2010.004834) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Jacira 
Fernandes - - AYRTON PEDRO DOMINGUES - - ANILTON FERNANDES DOMINGUES - - David Angelito Fernandes de Góes - - 
Lilian Cristina Fernandes - - TANIA MARIA FERNANDES - - Wheel Robson Fernandes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss 
- Manifeste-se acerca do cálculo apresentado pelo INSS. - ADV: WAGNER ALEXANDRE CORRÊA (OAB 154945/SP), LORY 
CATHERINE SAMPER OLLER OLIVEIRA, RICARDO ALEXANDRE MENDES (OAB 232710/SP)

Processo 0005108-87.2014.8.26.0238 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A - 
Credito, Financiamento e Investimento - LADY FRANCISCA DOS SANTOS MACHADO CONSTANTINOV - Vistos. A desistência 
manifestada pela autora a fls. 45 deve ser homologada, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, eis que presente 
aquiescência legal (se a parte ré não chegou a ser citada) ou expressa da parte contrária. Posto isso e considerando tudo o 
mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, a desistência 
formulada pela parte autora e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do Código 
de Processo Civil. A parte autora deverá arcar com as custas e despesas do processo e, na hipótese de ter sido apresentada 
contestação, deverá arcar com honorários advocatícios, ora fixados por equidade em R$ 100,00, observado o quanto consta 
do art. 26 do Código de Processo Civil e o art. 12 da Lei n° 1060/50. Expeçam-se certidões de honorários arbitrados em 75% 
do valor máximo da tabela em favor de advogados dativos eventualmente atuantes nesses autos. Decorridos dez dias da 
publicação oficial da presente sem quitação das taxas remanescentes, inscrevam-se em dívida ativa. Considerando não haver, 
no presente caso, interesse recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas 
de praxe. P.R. I.C. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)

Processo 0005344-39.2014.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - MARIA MADALENA ALVES 
FERNANDES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Diga sobre a contestação. - ADV: ROSE MARY SILVA 
MENDES HASHIMOTO (OAB 106533/SP)

Processo 0006113-47.2014.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - IVANI ALVES DOS 
SANTOS - MUNICÍPIO DE IBIÚNA - Fls. 32/39: Informações prestadas pela Prefeitura de Ibiúna. - ADV: JOICE VIEIRA MARTINS 
(OAB 284672/SP), SERGIO ALVES LEITE (OAB 225113/SP), CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA (OAB 224415/SP)

Processo 0007046-20.2014.8.26.0238 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - JOAO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA - Vistos. Reitere-se a intimação ao autor para que se manifeste nos autos no prazo 
de 10 dias. Em nada sendo requerido, aguarde-se por 30 dias. Na inércia, intime-se pessoalmente o autor para dar andamento 
útil ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção (§ 1º e inciso III do art. 267, do CPC). Int. - ADV: MOISÉS BATISTA DE 
SOUZA (OAB 149225/SP), LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)

Processo 3000867-53.2013.8.26.0238 - Interdição - Tutela e Curatela - J.P.S. - C.O.S. - Retirar certidão de honorários, a 
qual deverá ser impressa pelo(a) patrono(a) por seus próprios meios, eis que disponibilizada no sistema com assinatura digital. 
Providenciar, o procurador da autora, seu comparecimento em cartório para assinatura do termo de curador definitivo. - ADV: 
RODRIGO MARCICANO (OAB 267750/SP)

Processo 3001621-92.2013.8.26.0238 - Reintegração / Manutenção de Posse - Servidão - Cia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo - SABESP - PAULA ALZUGARAY VAN STEEN - - RICARDO SILVEIRA MELLO VAN STEEN - Fls. 166/169: 
Juntada aos autos Carta Precatória cumprida positiva. - ADV: ALEXSSANDRO DE SOUZA (OAB 231837/SP)

Processo 3001685-05.2013.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Água - Cia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo - SABESP - MARIA ZENILDA FERREIRA ALVAREZ - Vistos. Reitere-se a intimação ao autor para que se 
manifeste nos autos no prazo de 10 dias. Em nada sendo requerido, aguarde-se por 30 dias. Na inércia, intime-se pessoalmente 
o autor para dar andamento útil ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção (§ 1º e inciso III do art. 267, do CPC). Int. 
- ADV: ELI ALVES DA SILVA (OAB 81988/SP)

Processo 3002209-02.2013.8.26.0238 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - CASSIO ROBERTO 
CORREA CARDOSO - Banco do Brasil S/A - Manifeste-se acerca da impugnação apresentada. - ADV: MARCELO OLIVEIRA 
ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), ALVINO GABRIEL NOVAES MENDES (OAB 330185/SP)

Processo 3002238-52.2013.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 
CERVILLE LTDA - ROGERIO APARECIDO DIAS - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 238.2014/012457-9 dirigi-me ao endereço mencionado e aí sendo procedi 
a Penhora de bem do executado Rogério Aparecido Dias; tudo conforme Auto em separado, bem como Intimei-o da Penhora 
realizada e para apresentação de Embargos dentro de 15 dias, caso queira; de tudo bem ciente ficou, recebeu cópia do Auto 
de Penhora e exarou o seu ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: SONIA SILVESTRE ARAUJO REDIGOLO DE JESUS 
(OAB 298266/SP)

Processo 3002388-33.2013.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - MILTON ALVES - - BENTA 
ANDRIOLI ALVES - CIA AGROPECUARIA SILVIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - - ANDRE PONCE NETO - - SONIA SOARES 
COSTA PONCE - - SILVANO CORDEIRO DOS SANTOS - - KIYOMI HISATOMI DOS SANTOS - Certidão da serventia informando 
o decurso do prazo do Edital, bem como da contestação. - ADV: IUQUIM ELIAS FILHO (OAB 70435/SP)

Processo 3002622-15.2013.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Guarda - E.F.P. - A.M.T. - Proc. 1680/13 Vistos. Tendo em 
vista que foi expedida intimação pessoal ao autor para dar andamento ao feito (fls.59), tendo este quedado-se inerte, aliado ao 
parecer do Ministério Publico, JULGO EXTINTO, por sentença, este processo de Guarda requerido por Eriton Farias Pereira 
contra Alessandra Maria Torquato, com fundamento no artigo 267, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil. Custas pelo autor 
beneficiário da assistência judiciaria gratuita. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários advocatícios 
em favor do Procurador do autor no valor de 100% conforme tabela de honorários da OAB/DP. Em seguida, arquivem-se os 
autos, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: MARIANGELA CARVALHO BORGES DE CAMARGO (OAB 195582/SP), 
SAMIRA RAQUEL GERMANO GODINHO DA SILVA (OAB 240187/SP)

Processo 3003071-70.2013.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - SERVI OBRAS 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - - TEREZINHA FEITOSA - - VALDINAR ALVES FEITOSA - Fls 
80: Correspondência à requerida Terezinha feitosa devolvida negativa por motivo de mudança de endereço. - ADV: ARNOR 
SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), VANESSA DIAS DE OLIVEIRA (OAB 297983/SP)

Processo 3003948-10.2013.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Cia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo - SABESP - GRANJA SAITO LTDA - CUSTAS EM ABERTO - Referente a taxa de mandato judicial no valor de R$ 
15,76 a ser recolhida em Guia DARE Código 304-9; despesas com o Correio no valor de R$ 19,40 a ser recolhida em Guia 
FEDTJ Código 120-1, totalizando o valor de R$ 35,16. Providencie, o autor, o recolhimento das custas mencionadas no prazo de 
10 dias. - ADV: ELI ALVES DA SILVA (OAB 81988/SP), DENIS DONAIRE JUNIOR (OAB 147015/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
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JUIZ(A) DE DIREITO PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELE ROLIM DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0093/2015
Processo 0000085-97.2013.8.26.0238 (023.82.0130.000085) - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Companhia de 

Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp Sa - Maria Divina Cruz da Silva - Proc. 46/13 Vistos. Tendo em vista que 
foi expedida intimação pessoal à autora para dar andamento ao feito (fls.67), JULGO EXTINTO, por sentença, este processo 
de Cobrança requerido por Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo contra Maria Divina Cruz da Silva, com 
fundamento no artigo 267, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil. Custas pela autora Certificado o trânsito em julgado e, 
pagas eventuais custas em aberto, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: ELI ALVES DA SILVA 
(OAB 81988/SP), SERGIO ALVES LEITE (OAB 225113/SP), EDSON UBEDA (OAB 212011/SP)

Processo 0000149-10.2013.8.26.0238 (023.82.0130.000149) - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Arnaldo 
Dias - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fica o autor intimado a retirar os alvarás para levantamento já expedidos, 
conforme fls.84/85 dos autos, dentro do prazo legal. - ADV: LORY CATHERINE SAMPER OLLER OLIVEIRA, WAGNER 
ALEXANDRE CORRÊA (OAB 154945/SP), PATRÍCIA APARECIDA GODINHO DOS SANTOS (OAB 284271/SP)

Processo 0000346-67.2010.8.26.0238 (238.01.2010.000346) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - 
Hilda Fernandes Saavedra - Celso Roldan Lopes - Proc. 96/10 Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, a desistência da ação expressamente manifestada pela autora a fls.130 e, em conseqüência, JULGO EXTINTA, por 
sentença, a presente ação de Reparação de Danos Materiais proposta por Hilda Fernandes Saavedra contra Celso Roldan 
Lopes, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de processo Civil, deixando de condenar a parte que desistiu ao 
pagamento das custas e despesas processuais por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. Certificado o trânsito em 
julgado, expeça-se certidão de honorários advocatícios em nome do Procurador da autora no valor máximo previsto na tabela 
do convênio DPE/OAB. Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: EDER BENEDITO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 261599/SP)

Processo 0001074-50.2006.8.26.0238 (238.01.2006.001074) - Despejo - Locação de Imóvel - Maria Vilma Guimarães 
Rodrigues - - Vânia Maria Rodrigues - - Vanderlei de Jesus Rodrigues - Elisangela Martins Me - - Angela Maria Daniel Mafra 
- Vistos. Fls. 323/331: Defiro a habilitação nos autos, dos herdeiros da exequente. Providencie a serventia as alterações e 
anotações necessárias. Nos termos dos Provimentos CSM nº 1.826/10 e 1864/11 e Comunicado nº 97/2010 CSM, publicados no 
DJE de 22 de outubro de 2010 e 3 de março de 2011, providencie o exequente ao recolhimento da taxa do serviço de obtenção 
das informações visadas (R$ 24,40), a ser recolhida na Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, no código 
434-1 “impressão de informação do Sistema BACENJUD”. Em dez dias. Sem prejuízo da determinação supra, apresente o 
cálculo atualizado do débito . Intime-se. - ADV: MARCO ANTONIO FALCI DE MELLO (OAB 149848/SP), NIVALDO XAVIER DOS 
SANTOS (OAB 245237/SP), LUIZ CLEMENTE MACHADO (OAB 75946/SP)

Processo 0001101-23.2012.8.26.0238 (238.01.2012.001101) - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp - Warley Junior Cardoso Neto - Proc. 294/12 Vistos. Cumpra-se o v. 
Acórdão. Aguarde-se em cartório pelo prazo de 06 meses provocação da parte interessada, em nada sendo requerido ao 
arquivo, sem anotação de extinção. Int. (Obs.: pelo V. Acórdão datado de 25/09/2014, que transitou em julgado em 17/10/2014, 
foi rejeitada a preliminar e negado provimento ao recurso.) - ADV: JOSÉ AROLDO FERREIRA DA SILVA (OAB 180386/SP), ELI 
ALVES DA SILVA (OAB 81988/SP), SAMIRA RAQUEL GERMANO GODINHO DA SILVA (OAB 240187/SP), PAULO ROGERIO 
KITADANI SOARES (OAB 189427/SP)

Processo 0001890-22.2012.8.26.0238 (238.01.2012.001890) - Procedimento Ordinário - Nota Promissória - Benedito Gabriel 
Vieira Epp Lojas Diana - Silvana Vieira da Silva - Fica a parte autora intimada ao pagamento das custas em aberto (fls.63v.º), 
devendo ser recolhido o valor de R$ 106,25 - guia dare - cód.230-6, no prazo de 10 dias. - ADV: PRISCILA DA COSTA VIEIRA 
(OAB 278123/SP)

Processo 0002273-97.2012.8.26.0238 (238.01.2012.002273) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- T.H.C.C. - - M.H.C.C. - - J.H.C.C. - A.C.C. - Proc. 605/12 Vistos. Fls. 95: os autos não se encontram arquivados. Assim, fica 
deferida vista dos autos fora de cartório aos exequentes por des dias. - ADV: MAGALY FRANCISCA PONTES DE CAMARGO 
(OAB 271790/SP), ‘JOSÉ LUIZ DE MORAES CASABURI (OAB 189812/SP)

Processo 0002689-94.2014.8.26.0238 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - FRANCISCO ARAUJO DA SILVA - - 
IZALTINA FRANCISCA PEREIRA DA SILVA - Vistos. Fls. 56/58 e 60: Publique-se para as providências necessárias. Int. (Obs.: 
Fls.56/58: “Vistos. 1. Colha-se o parecer do Registrador de Imóveis local. Em havendo apontamentos, que as cumpra a parte 
autora ou dê as razões porque deixa de fazê-lo, dentro em 10 dias. 2. Verifique a escrivania se já apresentada a competente 
certidão quinzenária em nome da parte autora relativamente a ações de natureza possessória e petitória a que responda ou 
tenha respondido (Código Civil, artigos 1.238 a 1.244 e Código de Processo Civil, artigo 923). Caso não apresentada, que o faça 
a parte autora dentro em 10 dias. 3. Com tal certidão nos autos, e sendo ela negativa, e tanto verificadas todas as condições 
da ação e pressupostos processuais, promova-se à citação de todos quantos devam integrar a relação jurídica processual. A 
citação deverá ser realizada pessoalmente para a pessoa em nome de quem estiver registrado o imóvel usucapiendo e para 
todos os confrontantes do imóvel usucapiendo, bem como de seus cônjuges, se casados forem, competindo ao oficial de 
justiça como ora determino percorrer toda a linha de confrontação e aí proceder à citação de todas as pessoas ali localizadas, 
mesmo que não constem do mandado, para apresentarem contestação, caso queiram. A citação deverá ser realizada por edital, 
com prazo de 30 dias, para os réus dados como em lugar incerto e dos eventuais interessados para apresentarem a defesa 
que tiverem, afixando-se também cópia no átrio do fórum, no local de costume, advertindo-se como de praxe. A parte autora 
apresentará a competente minuta do edital, encaminhá-la-á, por e-mail à escrivania e bem assim proverá os meios necessários 
i.e., recolherá, se o caso, as despesas próprias para o cumprimento de todas as diligências ora determinadas. Oportunamente, 
certifique a escrivania se concluído o ciclo citatório, estando o ofício judicial autorizado desde logo a tomar em caráter supletivo 
às diligências da parte autora todas as medidas cabíveis e necessárias visando ao descobrimento do endereço de eventuais 
pessoas que devam integrar a lide. Os citados ficarão cientificados de que a não apresentação de resposta ao pedido inicial, 
dentro de 15 dias da juntada da citação positiva aos autos, implicará na presunção legal de veracidade dos fatos articulados 
pela parte autora. 4. Intimem-se para que se manifestem quanto a eventual interesse na causa (a) a UNIÃO, na pessoa do 
Procurador-Seccional da União, (b) o ESTADO DE SÃO PAULO, na pessoa do Procurador-Chefe da Procuradoria do Patrimônio 
Imobiliário e (c) o MUNICÍPIO, na pessoa do Prefeito Municipal local. 5. Dê-se ciência ao MINISTÉRIO PÚBLICO, tarjando-se os 
autos somente na hipótese da continuidade de sua atuação. Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente de mandado. Fls.60: 
“Certifico e dou fé que para remeter o edital de citação à Imprensa Oficial, deverá ser recolhido o valor de R$ 303,90 através 
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da guia FEDTJ cód.435-9, bem como, deixei de expedir mandado de citação aos confrontantes e cartas de cientificação às 
Fazendas Públicas, uma vez que falta cópias da inicial, memorial descritivo e mapa (6 vias de cada), ser recolhida a diligência 
do Sr. Oficial de Justiça e ser recolhida a taxa para as despesas de postagem.”) - ADV: DERCILIA GUERREIRO DOS SANTOS 
(OAB 324875/SP), LALDEMIR GUERREIRO DOS SANTOS (OAB 323848/SP)

Processo 0004555-40.2014.8.26.0238 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
EIJI TAKAFUJI - LUIZ CLAUDIO NUNES DA SILVA - - SOLANGE APARECIDA TOLEDO VASQUES - - JOSÉ NUNES DA SILVA - 
- MARIA APARECIDA DE ALMEIDA SILVA - Proc. 1606/14 Vistos. Fls. 46/47: expeça-se novo mandado de citação. - ADV: EDER 
BENEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 261599/SP)

Processo 0004849-05.2008.8.26.0238 (238.01.2008.004849) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Finasa Sa - - Banco 
Bradesco Financiamentos S/A - Sandra Aparecida do Amaral Gurgel - Proc. 1355/08 Vistos. Chamei os autos à conclusão. 
Observo que os patronos do autor a partir de fls . 127, vem peticionando em nome de Banco Bradesco S.A. . Entretanto a 
ação foi distribuída em nome de Banco Finasa SA. Assim, manifestem-se os Procuradores esclarecendo o ocorrido. - ADV: 
MÁRCIA CAROLINA ASSUMPÇÃO PILLER (OAB 168616/SP), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE (OAB 167107/
SP), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 122626/SP)

Processo 0005219-71.2014.8.26.0238 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - ANTONIO 
AIRES SANDOVAL - - VERA LUCIA ROMANO SANDOVAL ( ESPOLIO ) - ITAU UNIBANCO SA - Vistos. Para apreciação do 
pedido de gratuidade processual junte o embargante cópia da última declaração de imposto de renda. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: 
DIÓGENES SOARES DA SILVA (OAB 166696/SP)

Processo 0005673-51.2014.8.26.0238 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - JOÃO BASILIO DOS SANTOS - - PAULINA 
DOS ANJOS SANTANA - Proc. 2014/14 Vistos. Fls. 22: os documentos indicados a fls. 18 são indispensáveis à propositura da 
ação, cabendo à parte autora apresentá-los já no ato da distribuição da ação. Em sendo assim, as despesas com a elaboração 
de tais documentos constituem custas extra processuais, não abrangidas, portanto, pela gratuidade processual. Assim, concedo 
o prazo de trinta dias para que os autores apresentem os documentos, sob pena de indeferimento da inicial. - ADV: VANDERLEY 
SAVI DE MORAES (OAB 41028/SP)

Processo 0006172-35.2014.8.26.0238 - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - ESTADO DE SÃO PAULO - ERALDA - Fica 
o autor intimado a se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls.99, que diz: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 238.2014/011141-8 dirigi-me ao endereço mencionado em companhia dos funcionários do 
Parque Jurupará Wesley Henrique da Silva Lima e João Batista, vigilantes; e aí sendo Deixei de Intimar, Citar Eralda; pelo fato 
de não tê-la localizado no endereço, nem mesmo a área invadida. O referido é verdade e dou fé.”; requerendo o que entender 
de direito, dentro do prazo legal. - ADV: JOSÉ ÂNGELO REMÉDIO JÚNIOR (OAB 195545/SP)

Processo 0006546-51.2014.8.26.0238 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - SOLANGE APARECIDA DE 
LIMA - - RICARDO VIEIRA DE LIMA - - DEBORA VIEIRA DE LIMA - - MEIRE VIEIRA DE LIMA - MARIA APARECIDA MAURICIO 
- Vistos. Defiro aos autores os benefícios da gratuidade da justiça. Anote-se e tarjem os autos. Remetam-se os autos ao 
Distribuidor local para que junte aos autos certidão a respeito de distribuição de inventário ou arrolamento. Int. - ADV: ROSANA 
VILLAR (OAB 85870/SP)

Processo 3000327-05.2013.8.26.0238 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - FRANCISCO LUIZ FERREIRA - - VILANIR 
FELIX DE OLIVEIRA FERREIRA - SÉRGIO OLIVEIRA - Vistos. Juntem os autores aos autos mapa e memorial descritivo do 
imóvel que pretende usucapir. Prazo: 30 dias. Após, remetam-se os autos ao SRI para manifestação do seu oficial Int. - ADV: 
CELZA CAMILA DOS SANTOS (OAB 170587/SP)

Processo 3000488-15.2013.8.26.0238 - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - RENATA RODRIGUES MONTEIRO 
DA ROSA - - HERELES MANOEL DA ROSA - - NATALIA RODRIGUES MONTEIRO COELHO DA SILVA - - WELITON MACIO 
COLEHO DA SILVA - - FERNANDA RODRIGUES MONTEIRO - - DAVI RODRIGUES MONTEIRO - MARIA NILDA RODRIGUES 
MONTEIRO - - MANOEL RIVALDO MONTEIRO - Proc. 894/13 Vistos. Fls. 157: defiro o prazo de trinta dias requerido pelo 
inventariante. Decorrido, diga. Na inércia, intime-se pessoalmente o inventariante a dar andamento útil ao feito em dez dias. - 
ADV: JOSE ALTEMIO FERNANDES BORGES (OAB 82590/SP), FABIANA DA SILVA COSTA DE CAMARGO (OAB 200431/SP), 
MARIANGELA CARVALHO BORGES DE CAMARGO (OAB 195582/SP)

Processo 3001784-72.2013.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ERNESTINA PIRES DE 
JESUS - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL - Não há preliminares a analisar, nulidades ou irregularidades a 
conhecer, razão pela qual dá-se o feito por saneado. Inocorrentes as hipóteses dos artigos 329 ou 330 do Código de Processo 
Civil, impõe-se a dilação da instrução probatória para o julgamento do mérito. Passo a fixação dos pontos controvertidos. A 
controvérsia fática repousa, exclusivamente, na existência, ou não, de dano ou defeito no aparelho medidor de consumo de 
energia retirado da unidade consumidora (n. 6161588) e relacionado pela requerida às fls. 05, bem como o medidor atual 
da residência da autora (n. 6732707). Deverá, ainda, o Sr. Perito, se possível for, apontar, em suas conclusões, se o valor 
efetivamente consumido equivale à média do período afirmado pela parte autora em sua inicial ou, se, de fato, houve um 
acréscimo no consumo. Diante da controvérsia existente no presente feito, a ensejar conhecimento de natureza técnica, 
especificamente na área da engenharia, necessária a produção da prova pericial, se o caso, de natureza indireta, tomando-se 
em conta o conjunto probatório carreado aos autos. Sendo beneficiário da gratuidade de justiça, afasta-se o prévio recolhimento 
das despesas para que sejam custeados tão somente pela parte sucumbente ao final da demanda. Nomeio, para tanto, o Sr. 
Boris Largman, que deverá informar se deseja aceitar o encargo nessas condições e, em caso positivo, fixar os seus honorários 
provisórios no prazo de 10 (dez) dias. No mais, anote-se que o moderno processo civil não se contenta com a inércia do juiz, 
calcada no princípio dispositivo. Ao revés, reveste o juiz de poderes instrutórios, de forma a possibilitar a elucidação das 
alegações objeto do processo. Nessa esteira, consoante os artigos 130 e 355 do Código de Processo Civil, admite a emanação, 
de ofício, do comando à parte para a exibição do documento que se encontre em seu poder e repute imprescindível para o 
deslinde da controvérsia (cf., nesse sentido, Theotonio Negrão et alli, Código de Processo Civil e Legislação Processual em 
Vigor, 39a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 487; e STJ, REsp 856.862/PE, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 22.08.2006, DJ 14.09.2006 p. 295). Assim, sob pena da desconsideração no convencimento judicial, nos 
termos do artigo 359 do Código de Processo Civil, das alegações que o documento tem por objeto a prova inexistência do dever 
de indenizar ante a ocorrência de fraude no medidor da unidade de consumo, a ré deve providenciar toda a documentação 
solicitada pelo experto (cf., Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, 2a ed, Malheiros, 2002, p. 
572). Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos, no prazo de cinco dias, sob pena de 
preclusão. Intime-se. - ADV: MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS (OAB 220418/SP), ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI (OAB 
153176/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)

Processo 3003307-22.2013.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - IRACEMA VIEIRA DA COSTA - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Fica a autora intimada a retirar os alvarás para levantamento já expedidos, 
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conforme fls.72/73 dos autos, dentro do prazo legal. - ADV: VIVIANE PEREIRA DE ALBUQUERQUE (OAB 283841/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELE ROLIM DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0095/2015
Processo 0000647-53.2006.8.26.0238 (238.01.2006.000647) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - João Alves 

de Sousa - - Severina da Silva Alves - Angelo Prestes de Oliveira - - Lourdes de Oliveira Pinto - - Dorival Rodrigues - - Neusa 
Rodrigues - - Ruth Rodrigues - - Vera Rodrigues - - Dirce Prestes de Oliveira - - Rose Barbosa - - Fernanda Barbosa de Oliveira 
- - Aparecida Prestes de Camargo - - Patricia Barbosa de Oliveira - Fls. 381/382vº: manifestação do perito judicial informando 
não ter condições de realizar a perícia pelo valor reservado pela Defensoria Pública. Manifestem-se as partes. - ADV: PATRÍCIA 
APARECIDA GODINHO DOS SANTOS (OAB 284271/SP), MARCELO MACHADO CARVALHO (OAB 224009/SP), ORLANDO DA 
SILVA (OAB 30432/SP), FRANCISCO GABRIEL DE LIMA FILHO (OAB 79102/SP), TADEU ANTONIO SOARES (OAB 64405/SP), 
DANILO HENRIQUE MEOLA (OAB 207810/SP)

Processo 0000784-54.2014.8.26.0238 - Interdição - Tutela e Curatela - H.M. - H.M. - O(A) autor(a) deverá comparecer 
em cartório para assinar o Termo de Compromisso de Curador Definitivo. - ADV: ‘JOSÉ LUIZ DE MORAES CASABURI (OAB 
189812/SP)

Processo 0001120-58.2014.8.26.0238 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - ASSOCIAÇÃO DOS 
PROPRIETÁRIOS DO REST CENTER COCAIS - JOSE ROBERTO LAGO - Vistos. Em sede de Juízo de admissibilidade, 
vislumbro preenchidos os requisitos válidos ao regular desenvolvimento do recurso. Posto isso, admito o recurso de apelação, 
nos regulares efeitos da espécie, exceto se presentes quaisquer das hipóteses constantes do art. 520 do Código de Processo 
Civil ou de norma especial. Apresentem-se as contrarrazões. Com a juntada da contrariedade ou decorrido o prazo legal para sua 
apresentação, proceda-se a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça, na Seção pertinente, com as nossas homenagens e 
cautelas de estilo. Intimem-se. - ADV: THAIS TEIXEIRA RIBEIRO NISIYAMA (OAB 220441/SP), TAMMY NORIZUKI TAKAHASHI 
(OAB 224055/SP), OTAVIO AUGUSTO SOARES RESENDE (OAB 83194/SP)

Processo 0002768-73.2014.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - JESSICA ISABEL DIAS LEÃO - - 
ODETE DIAS DE OLIVEIRA - YOSHIYUKI SAKAE - - AKIO ARTUR SAKAE - Agendada a data de 02/06/2015, às 07:00 horas, 
para que JESSICA ISABEL DIAS LEÃO compareça à Rua Barra Funda, 824, Barra Funda, São Paulo-SP, para realização do 
EXAME PERICIAL. Faz-se necessário frisar que a pericianda deverá apresentar documento de identificação ORIGINAL E COM 
FOTO, SEM O QUAL NÃO SERÁ ATENDIDA, carteira de trabalho - CTPS (todas que possuir) e todo material de interesse 
médico-legal (exames laboratoriais, de imagem, relatórios e/ou prontuários médico-hospitalares). Favor chegar com 30 minutos 
de antecedência. O procurador constituído deverá providenciar o comparecimento da requerente. - ADV: JOSÉ FERNANDES 
DA SILVA JUNIOR (OAB 190235/SP), JULIO CESAR MENEGUESSO (OAB 95054/SP), DANIELE CRISTINA LEITE LOPES 
(OAB 230275/SP)

Processo 0002782-57.2014.8.26.0238 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - ORLANDO APARECIDO 
DE OLIVEIRA - SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE IBIUNA - O Município da Estância 
Turística de Ibiúna, informa que o suplemento Normocalórico e Hiperproetico está sendo regularmente fornecido ao Impetrante, 
eis que o mesmo compareceu ao Setor do Farmasus e fora devidamente cadastrado. Informa também que ao contrário das 
alegações do Impetrante às fls. 53/55, o Impetrado jamais agiu de má fé, porém, o que ocorreu in casu, é que o mandado não 
fora instruído com o receituário de fls. 14, o qual descreve o produto e suas quantidades. Manifeste-se o Impetrante acerca da 
informação prestada pelo Impretado. - ADV: JOICE VIEIRA MARTINS (OAB 284672/SP), JONAS DE OLIVEIRA (OAB 129203/
SP)

Processo 0002948-89.2014.8.26.0238 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - F.A.P.F. - W.C.F. - Proc. 
1051/14 Vistos. Fls. 26/27: defiro. Expeça-se certidão de honorários em nome do procurador, a qual deverá ser impressa pelo 
patrono por seus próprios meios, posto que disponibilizada no sistema com assinatura digital, bem como oficie-se à OAB para 
nomeação de novo Procurador ao autor. Int. - ADV: CAROLINE COELHO DE MORAES (OAB 270927/SP)

Processo 0003923-19.2011.8.26.0238 (238.01.2011.003923) - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - M.N.J. - 
P.M.M.S. - Manifeste-se o(a) autor(a), no prazo legal, acerca do AR devolvido negativo. - ADV: ODETE NEUBAUER DE ALMEIDA 
(OAB 82491/SP), DALVA MARIA DOS SANTOS AGUIAR (OAB 87478/SP)

Processo 0004113-84.2008.8.26.0238 (238.01.2008.004113) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Central Park Empreendimentos Imobiliários Ltda - Sandro Augusto Martoni - - Lilian Ostrovsky Martoni - Vistos. 
Manifeste-se o exequente acerca das pesquisas realizadas junto à Receita Federal através do sistema Infojud. Prazo: 10 dias. 
Na inércia, agaurde no arquivo geral de feitos eventual provocação do exequente. Int. - ADV: EDER SOUZA RÊGO (OAB 
166391/SP), ÉMERSON CALLEJON LINCKA (OAB 176707/SP), MARCIA MARIA ANDREOS EVANGELISTA (OAB 261085/SP)

Processo 0004207-22.2014.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ALMIR JOSE REVIGLIO ( 
ESPOLIO ) - BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA - - BRADESCO SA - Vistos. À réplica. Sem prejuízo, digam as partes 
se têm interesse na realização de audiência de conciliação e especifiquem as provas que pretendem efetivamente produzir, 
com a juntada de rol de testemunhas (devidamente qualificadas) e apresentação de quesitos, dentro de 10 dias, sob pena de 
preclusão. Explicitem se todas as testemunhas arroladas podem comparecer em Juízo independentemente de intimação, a 
título de colaboração para dar agilidade aos trabalhos cartorários. Em sendo requerida diligência, recolham-se imediatamente 
as custas pertinentes, igualmente sob pena de preclusão, salvo prévio deferimento de acesso gratuito à Justiça. Anote-se 
na contracapa dos autos e no SAj os dados dos procuradores das rés indicados nas fls. 99 e 124 vº. Int. - ADV: VICTOR 
JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), REGIANE DE FATIMA GODINHO DE LIMA (OAB 254393/SP), ANA RITA DOS REIS 
PETRAROLI (OAB 130291/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0004261-56.2012.8.26.0238 (238.01.2012.004261) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Comércio de Máquinas Oliveira Chaves Ibiúna Ltda Me - - Devison de Oliveira Chaves - Vistos. Manifeste-
se o exequente acerca das pesquisas realizadas junto à Receita Federal através do sistema Infojud. Prazo: 10 dias. Na inércia, 
aguarde no arquivo geral de feitos eventual provocação do exequente. Int. - ADV: SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), 
OLIVIA DE SOUZA UNTERKIRCHER WILL (OAB 247821/SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP)

Processo 0004801-36.2014.8.26.0238 - Procedimento Ordinário - Condomínio - ASSOCIAÇÃO PATRIMÔNIO DO JAHÚ - 
WALDEMIR SANTOS TEIXEIRA - Proc. 1691/14 Vistos. Fls 367/368:por primeiro, oficie-se à Prefeitura Municipal local para que 
envie copia do cadastro do requerido junto ao setor de IPTU. - ADV: VIVIANE PEREIRA DE ALBUQUERQUE (OAB 283841/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 52

Processo 0005763-30.2012.8.26.0238 (238.01.2012.005763) - Depósito - Alienação Fiduciária - Omni Sa Credito 
Financiamento e Investimento - Placido Antonio Domingues - Proc. 1502/12 Vistos. 1. Fls.47/49. Defiro o requerimento de 
conversão, com fundamento no art. 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação da Lei n. 6.071/74, converto a ação de busca e 
apreensão em depósito. Efetuem-se as necessárias anotações. 2. Cite-se o devedor, na forma do art. 902 do CPC, para, em 
05 dias: a) entregar a coisa, depositá-la em Juízo ou consignar o valor do débito; b) contestar a ação (CPC, art. 902. I e II). 3. 
Consigne no mandado que, não contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 
(CPC, art. 285 e 319). - ADV: DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP)

Processo 0006315-24.2014.8.26.0238 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A - 
Credito, Financiamento e Investimento - FLAVIO OLIVEIRA SANTOS - Manifeste-se o(a) autor(a), no prazo legal, acerca do AR 
devolvido negativo. - ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 0007304-30.2014.8.26.0238 - Alvará Judicial - Obrigação de Fazer / Não Fazer - CARLOS ALBERTO DE SOUZA 
BENTO - ANTONIO BOLZON - Vistos. Para apreciação do pedido de gratuidade da justiça junte o autor cópia da última declaração 
do imposto de renda, no prazo de 10 dias, facultando-lhe, ainda, o recolhimento das custas iniciais, se assim desejar. Int. - ADV: 
VILMA DE CAMARGO SILVA (OAB 143325/SP)

Processo 3000801-73.2013.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Itaú Unibanco S/A 
- IBITRANS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA ME - - AGUINALDO ANTONIO DE CAMARGO - - ANTONIA OLIMPIA FALCI 
DA SILVA - Vistos. Manifeste-se o exequente acerca das pesquisas realizadas através do sistema Infojud e Renajud. Prazo: 10 
dias. Na inércia, aguarde no arquivo geral de feitos eventual provocação do exequente. Int. - ADV: JORGE VICENTE LUZ (OAB 
34204/SP), MONICA LUISA MORAN DE OLIVEIRA (OAB 124239/SP)

Processo 3002410-91.2013.8.26.0238 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - ANDRE DE OLIVEIRA NOVAES - Vistos. Nesta data procedi a pesquisa de 
endereços da ré através do sistema Infojud, bem como procedi a inclusão da restrição do veículo através do sistema Renajud, 
conforme requerido pelo autor. Assim, manifeste-se o autor a respeito das informações prestadas requerendo o que de direito 
no prazo de 10 dias. Em nada sendo requerido, aguarde-se por 30 dias. Na inércia, intime-se pessoalmente o autor para dar 
andamento útil ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção (§ 1º e inciso III do art. 267, do CPC). Int. - ADV: RODOLFO 
GERD SEIFERT (OAB 183944/SP)

Processo nº 11/05  PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA X ELAC  EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA  Tópico final da sentença de fls. 420/421vº: Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido por PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IBIÚNA e ELAC  Empreendimentos Imobiliários Ltda., para REGULARIZAR o loteamento denominado Chácara 
dos Amigos, localizado no Bairro do Sorocamirim, neste município, e de propriedade da segunda requerente acima referida, 
matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Ibiúna, sob nº 988, devendo ser considerada a área, nos termos das 
aprovações, plantas, certificado do Graprohab, decreto municipal e demais documentos aprovados, que passam a fazer parte 
integrante do julgado, atentando-se às observações feitas pelo oficial do Cartório de Registro de Imóveis, especialmente no 
último parágrafo de fls. 405, no tocante à juntada apenas dos documentos que serão utilizados tanto para retificação como 
para registro de regularização. Expeça-se o mandado de retificação do imóvel matriculado sob nº 988 para que se proceda 
à abertura de duas matrizes, sendo uma para a área de loteada 107.580,42 m2 onde está implantado o referido loteamento 
e outra de 13.419,58 m2 como área remanescente, pertencente à proprietária, não integrante do empreendimento, conforme 
diretrizes do CRI de fls. 383. Cumpra a loteadora os termos do art. 38, parágrafo 4º, da Lei 6.766/79, se o caso. Cientifique-se 
o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis desta decisão. Publique-se, registre-se, intime-se. Arquivem-se os autos.  ADV.: 
DR. ANDRÉ CABRINO MENDONÇA, OAB/SP 235.951 - ADV.: DRA. CARLA FERREIRA DA SILVA, OAB/SP 204.401 - ADV.: 
DR. ALESSANDRO PRADO DE AQUINO, OAB/SP 199.145 - ADV.: DRA. VANESSA RAIMONDI, OAB/SP 227.735 - ADV.: DR. 
VINICIUS ETTORE RAIMONDI ZANOLLI, OAB/SP 242.454.

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IBIÚNA EM 09/02/2015

PROCESSO :0000636-09.2015.8.26.0238
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 621/2014 - Ibiuna
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : F.P.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000635-24.2015.8.26.0238
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 641/2014 - Ibiuna
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : G.A.N.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000637-91.2015.8.26.0238
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 649/2014 - Ibiuna
AUTOR : J.P.
AVERIGUADO : D.T.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000638-76.2015.8.26.0238
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CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 23/2015 - Ibiuna
AUTOR : J.P.
INDICIADA : M.A.S.B.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000639-61.2015.8.26.0238
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 024/2015 - Ibiuna
AUTOR : J.P.
INDICIADA : M.A.S.B.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000640-46.2015.8.26.0238
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 617/2014 - Ibiuna
AUTOR : J.P.

PROCESSO :0000644-83.2015.8.26.0238
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900585/2014 - Ibiuna
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : G.E.A.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000645-68.2015.8.26.0238
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 599/2014 - Ibiuna
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : P.P.C.R.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000648-23.2015.8.26.0238
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 607/2014 - Ibiuna
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : T.R.M.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000649-08.2015.8.26.0238
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 616/2014 - Ibiuna
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : P.A.A.M.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000647-38.2015.8.26.0238
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900605/2014 - Ibiuna
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : G.M.M.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000650-90.2015.8.26.0238
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900703/2014 - Ibiuna
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : A.P.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000651-75.2015.8.26.0238
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2500/2014 - Ibiuna
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : M.A.A.M.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000683-80.2015.8.26.0238
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP-Flagr. : 080/2015 - Ibiuna
AUTOR : J.P.
INDICIADO : M.A.S.
VARA :1ª VARA
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PROCESSO :0000682-95.2015.8.26.0238
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 081/2015 - Ibiuna
AUTOR : J.P.
INDICIADO : J.C.S.
VARA :2ª VARA

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ RICARDO MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0013/2015
Processo 0000208-61.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - MAURICIO 

SHIGUENORI TACHIBANA - Telefônica Brasil S/A - Vistos. Cumpra-se o venerando acórdão. Expeçam-se mandados de 
levantamento judicial do depósito de fls. 132, observando a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios. Manifeste-se 
o requerente, informando se houve o cumprimento da decisão e requerendo o que entender de direito. Int. (Negaram provimento 
ao recurso, com condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado 
da condenação por danos morais. Os mandados de levantamento encontram-se expedidos). - ADV: RICARDO MALACHIAS 
CICONELO (OAB 130857/SP), RODRIGO MARCICANO (OAB 267750/SP), EDUARDO MARCICANO (OAB 192886/SP)

Processo 0000216-38.2014.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - BRAZ DOS 
SANTOS CALDAS - - IVAN DOS SANTOS CALDAS - Vistos. Chamei os autos à conclusão para determinar o desbloqueio do 
veículo indicado no pedido inicial. Oficie-se. Int. - ADV: MARCO ANTONIO FALCI DE MELLO (OAB 149848/SP)

Processo 0000299-88.2013.8.26.0238/01 - Cumprimento de sentença - Seguro - Maria Guedes Broetto - Mapfre Nossa Caixa 
Vida e Previdência Sa - Fl. 260: Defiro à requerida o prazo improrrogável de dez dias para manifestar-se quanto ao interesse 
na realização e audiência de conciliação presidida pelo juiz, ciente de que o silêncio será interpretado como desinteresse. 
Intime-se. - ADV: RODRIGO MARCICANO (OAB 267750/SP), MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP), PAULO 
AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP)

Processo 0000377-48.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - BENEDITA 
PIRES DE CAMARGO - ROYAL CARIBBEAN CRUZEIROS ( BRASIL ) LTDA e outro - Vistos. Cumpra-se o venerando acórdão. 
Expeça-se mandado de levantamento judicial dos depósitos de fls. 121/122. Manifeste-se a requerente, informando se houve 
o cumprimento da decisão e requerendo o que entender de direito. Int.(Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade 
com o voto do Relato, que integra este acórdão. “Especificamente para fixar a indenização por danos morais em R$ 7.000,00 
corrigidos nos termos fixados pela r. sentença e acrescidos de juros moratórios legais de 1% a contar desta data, 04 de setembro 
de 2014. Não há condenação a despesas processuais ou a honorários advocatícios de sucumbências por expressa disposição 
da Lei.” . O mandado de levantamento judicial já se encontra expedido, no valor de R$ 8.762,13. - ADV: MAGALY FRANCISCA 
PONTES DE CAMARGO (OAB 271790/SP), RODRIGO HENRIQUE COLNAGO (OAB 145521/SP)

Processo 0000488-95.2015.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
HERMANTINO BARROCO RAGOZO - Observo, à vista dos princípios informativos do Juizado Especial Cível, que em inúmeras 
ações que tramitam por este Juizado versando sobre fatos idênticos, o(a) requerido(a) tem comparecido às audiências de 
conciliação, porém, sem proposta de acordo ou, quando muito, com propostas que não atendem minimamente ao interesse 
da parte-autora, restando infrutífero o ato, com flagrante prejuízo à parte-autora. De outro lado, ocorre que a lei específica 
autoriza a utilização da equidade no Juizado e tal extensão deve ser admissível também no aspecto processual, pois visa 
a sua própria economia. Isto considerado, e em respeito aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, 
deverá o feito seguir procedimentos diferenciados, citando-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 
dias, a contar da data da intimação, sob pena de revelia. Havendo proposta de acordo deverá o(a) requerido(a) mencioná-la 
em preliminar de contestação. Após a contestação, tornem conclusos os autos para as deliberações pertinentes. Sem prejuízo, 
havendo real interesse poderá o(a) requerido(a) solicitar a realização da audiência de conciliação. Consigno, outrossim, que por 
tratar-se de relação de consumo, poderá ocorrer a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do Código de Defesa 
do Consumidor. Intime-se. - ADV: PAULO ROGERIO KITADANI SOARES (OAB 189427/SP), SAMIRA RAQUEL GERMANO 
GODINHO DA SILVA (OAB 240187/SP)

Processo 0000498-42.2015.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - NILSON VIEIRA FONTAO - Os cheques 
acostados à inicial, porque foram emitidos entre os meses de abril e outubro de 2013, não mais ostentam força executiva 
em razão da prescrição, nos termos do art. 59 c.c. 47, ambos da Lei 7.357/85. Assim, defiro ao autor o prazo de dez dias 
para emendar a inicial adequando-a ao rito processual correto, sob pena de indeferimento. Intime-se. - ADV: ‘JOSÉ LUIZ DE 
MORAES CASABURI (OAB 189812/SP)

Processo 0000509-71.2015.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - RUBENS 
TADEU XAVIER DE LIMA - Analisando os autos, em que pesem os argumentos do autor, entendo que a prova documental até 
então acostada não permite concluir, de forma segura, pela concessão da tutela de urgência. Em outros termos, verifico que os 
documentos angariados não evidenciam, de maneira inequívoca, haja abuso de direito ou fundado receio de dano irreparável 
ou de difícil reparação, requisito necessário à concessão da tutela de urgência, porquanto se trata de serviço não essencial, TV 
por assinatura, sendo indispensável a instauração do contraditório. Por isto, ante a ausência dos requisitos do art. 273, do CPC 
receio de dano ou abuso de direito indefiro a tutela antecipada. Cite-se a ré bem como intime-a para comparecer à audiência 
de conciliação, a ser oportunamente designada pela Serventia Outrossim, intime-a que deverá ofertar contestação na audiência 
de conciliação ou nos quinze dias subsequentes, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos imputado pelo autor. 
Atente o autor ao disposto no artigo 51, inciso I e parágrafo 2º da Lei 9099/95. Intime-se. (Certifico e dou fé que nesta data, em 
cumprimento à decisão de fls. 15, designo audiência para o dia 30 (trinta) de março de 2015, às 14:50 horas. ) - ADV: PATRÍCIA 
APARECIDA GODINHO DOS SANTOS (OAB 284271/SP)

Processo 0000542-61.2015.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Rosana 
Villar - Rosana Villar - Os cheques encartados aos autos foram objeto da ação de execução de título extrajudicial nº 1965-
90/2014, cujo credor/exequente era a pessoa jurídica PSA Comercial Ltda EPP, representada por Pedro de Almeida Leme. 
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Referida ação foi extinta por desistência da exequente, logo após ser intimada a comprovar sua legitimidade ativa perante o 
Juizado Especial (condição de ME ou EPP). Na sequência foi proposta a ação executiva dos mesmos cheques, ação nº 2916-
84/2014, nela figurando como credor/exequente o preposto da PSA, Pedro de Almeida Leme. Esta ação fora extinta, porquanto 
restou caracterizada tentativa de burla às regras da legitimidade ativa no sistema dos Juizados Especiais. Assim sendo, deve a 
advogada ora exequente comprovar sua condição de credora dos valores ora cobrados e representados pelos cheques de fls. 
05/08, juntando aos autos o contrato de honorários a que se refere na petição inicial, em cinco dias, sob pena de indeferimento. 
Intime-se. - ADV: ROSANA VILLAR (OAB 85870/SP)

Processo 0000552-08.2015.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - SONIA 
TERESA NASCIMENTO NUNES DA COSTA - EVERTON ALVES - - BRADESCO AUTO / RE COMPANHIA DE SEGUROS - 
Nos termos do Provimento 1.670/09, itens 5.3 e 6, da Subseção IV (Da Ordem Gral dos Serviços), da E. Corregedoria Geral 
de Justiça de São Paulo, designo audiência de conciliação para o dia 30 (trinta) de março de 2015, às 14:40 horas, que será 
realizada no próprio Juizado Especial Cível, na Rua Capitão Cardoso de Mello, nº 80, 1º Andar, Centro. A presença do(a) autor(a) 
na audiência é indispensável, sendo que em caso de ausência haverá condenação ao pagamento de custas processuais. - ADV: 
VANESSA ARRUDA LONGANO (OAB 325001/SP)

Processo 0000572-96.2015.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - DURCILENE 
BATISTA DE SOUZA OLIVEIRA - Ante o manifesto risco de dano em decorrência da negativação do nome do(a) autor(a) e a 
verossimilhança da sua alegação, corroborada com os documentos carreados aos autos, antecipo os efeitos da tutela pretendida 
para o fim de determinar a exclusão de seu nome do sistema de proteção ao crédito (SCPC e SERASA), relativamente aos débitos 
em discussão, autorizada a comunicação por e-mail. Outrossim, observo, à vista dos princípios informativos do Juizado Especial 
Cível, que em inúmeras ações que tramitam por este Juizado versando sobre fatos idênticos, o(a) requerido(a) tem comparecido 
às audiências de conciliação, porém, sem proposta de acordo ou, quando muito, com propostas que não atendem minimamente 
ao interesse da parte-autora, restando infrutífero o ato, com flagrante prejuízo à parte-autora. De outro lado, ocorre que a lei 
específica autoriza a utilização da equidade no Juizado e tal extensão deve ser admissível também no aspecto processual, pois 
visa a sua própria economia. Isto considerado, e em respeito aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, 
deverá o feito seguir procedimentos diferenciados, citando-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 
dias, a contar da data da intimação, sob pena de revelia. Outrossim, havendo proposta de acordo deverá o(a) requerido(a) 
mencioná-la em preliminar de contestação. Após a contestação, tornem conclusos os autos para as deliberações pertinentes. 
Sem prejuízo, havendo real interesse poderá o(a) requerido(a) solicitar a realização da audiência de conciliação. Consigno, 
outrossim, que por tratar-se de relação de consumo, poderá ocorrer a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do 
Código de Defesa do Consumidor. Servirá este, por cópia digitada, para CITAR o(a)(s) requerido(a)(s) dos termos da referida 
ação, acompanhado do roteiro simplificado pertinente e cópia da petição inicial, bem como INTIMÁ-LO(A) a ofertar contestação 
no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial e, finalmente, 
INTIMAR o SCPC e a SERASA para proceder(em) à imediata exclusão do nome do(a)(s) requerente(s) DURCILENE BATISTA 
DE SOUZA OLIVEIRA, CPF/CNPJ 357.184.868-32, supraqualificado(a)(s), do rol de inadimplentes, relativamente aos débitos 
em discussão (contrato(s) número(s): 0213398474), no(s) valor(es) de R$127,60, apontados pelo(a) requerido(a). Servirá a 
presente, por cópia digitada, como ofício/carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como 
comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. (A comunicação ao SCPC 
por e-mail foi realizada, e à Serasa cabe à requerente diligenciar no cumprimento). - ADV: ELISANGELA FERNANDES DE 
MATTOS (OAB 159297/SP), VANELLE DE FATIMA CAMPOS (OAB 305919/SP)

Processo 0000590-20.2015.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ANTONIO CARLOS VIEIRA BASTOS 
JUNIOR - Nos termos do artigo 53, caput da Lei nº 9.099/95, ante a vigência da Lei nº 11.382/06, CITE-SE o(a) executado(a), 
para no prazo de 3 (três) dias, contados da data da citação, efetuar o pagamento da dívida (CPC, art. 652), sob pena de 
penhora de bens e avaliação. Decorrido o prazo sem pagamento, PROCEDA-SE à penhora, devendo a constrição incidir em 
tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado e juros (CPC, art. 659, caput), servindo o presente como 
mandado de citação, intimação, penhora e avaliação. Não encontrados bens penhoráveis, deverá o oficial de justiça descrever 
os bens que guarnecem a residência do devedor (CPC, art.652, § 5.º). Se efetivada a penhora, intimem-se as partes para 
comparecerem à audiência de conciliação, a ser designada, quando a parte executada poderá oferecer embargos, por escrito 
ou verbalmente (Lei nº 9.099/95, art. 53, §1). No prazo para embargos, se o(a) executado(a) reconhecer o crédito do exequente 
e comprovar o depósito judicial de 30% do valor em execução, poderá requerer que o restante do débito seja dividido em até 6 
(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A, por analogia, 
com suspensão dos atos executivos em caso de deferimento da proposta (art. 745-A, §1º). O não pagamento de qualquer das 
prestações implicará, de pleno direito, no vencimento das subsequentes e no prosseguimento do processo, com o imediato 
início dos atos executivos, impondo-se ao executado(a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas, 
vedada a oposição de embargos (CPC, art. 745-A, § 2º). Autorizo reforço policial e ordem de arrombamento, se necessário, 
com as cautelas de praxe. Havendo recusa do (a) Executado (a) em assumir o encargo de depositário (a) em eventuais bens 
penhorados, fica autorizada a remoção ao (à) exequente, que deverá ser nomeado(a) Depositário(a) e providenciar os meios 
necessários, bem como fica deferido o benefício do art. 172, § 2º, do CPC. Servirá cópia do presente como mandado. Nos 
termos do art. 285 do Código de Processo Civil, em caso de inércia do devedor, os fatos narrados na petição inicial (cópia em 
anexo) poderão ser presumidos como verdadeiros. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei. Advirto que é defeso ao oficial 
devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. Int. - ADV: ‘JOSÉ LUIZ DE 
MORAES CASABURI (OAB 189812/SP)

Processo 0000592-87.2015.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - LUCIMEIRE DE ALMEIDA 
MORI MUNIZ - Nos termos do Provimento 1.670/09, itens 5.3 e 6, da Subseção IV (Da Ordem Gral dos Serviços), da E. 
Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, designo audiência de conciliação para o dia 19 (dezenove) de março de 2015, às 
13:30 horas, que será realizada no próprio Juizado Especial Cível, na Rua Capitão Cardoso de Mello, nº 80, 1º Andar, Centro. 
A presença do(a) autor(a) na audiência é indispensável, sendo que em caso de ausência haverá condenação ao pagamento de 
custas processuais. - ADV: FLAVIA FERNANDA DE LUCCA (OAB 289735/SP)

Processo 0000596-61.2014.8.26.0238/01 - Cumprimento de sentença - Telefonia - Maria de Lourdes Almeida de Souza - 
Telefônica Brasil S/A - Fls. 64/67: Expeça-se mandado de levantamento judicial do(s) depósito(s) de fls. 62 em favor do(a) autora, 
observando-se as legais formalidades. Sem prejuízo, manifeste-se o(a) autora(a) quanto ao integral cumprimento da sentença, 
em cinco dias, sob pena de restar presumido, extinguindo-se a execução, independente de nova intimação. Oportunamente 
conclusos. Intime-se. (O mandado encontra-se emitido.) - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP)

Processo 0000658-67.2015.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AGOSTINHA 
MARTA PEREIRA DE OLIVEIRA - Inicialmente, retifique-se o nome da autora na cada doa autos e no sistema, devendo constar 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 56

AGOSTINHA MARTA PEREIRA DE OLIVEIRA, conforme documento de identidade de fl. 12. Ante o manifesto risco de dano 
em decorrência da negativação do nome do(a) autor(a) e a verossimilhança da sua alegação, corroborada com os documentos 
carreados aos autos, antecipo os efeitos da tutela pretendida para o fim de determinar a exclusão de seu nome do sistema 
de proteção ao crédito (SCPC e SERASA), relativamente aos débitos em discussão, autorizada a comunicação por e-mail. 
Para audiência de conciliação designo o próximo dia 26 de março de 2015, às 14h00min, a ser realizada no prédio do Juizado 
Especial, endereço acima, sendo que a ausência do(a)(s) autor(a)(es) na audiência importará na extinção do processo e a 
do(a)(s) ré(u)(s) na decretação de sua revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados na petição inicial. Ressalto que 
a oportunidade para ofertar contestação será na audiência de conciliação, ou nos quinze dias subsequentes, sob pena de se 
presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial. Consigno, outrossim, que por tratar-se de relação de consumo, poderá 
ocorrer a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Servirá este, por cópia 
digitada, para CITAR o(a)(s) requerido(a)(s) dos termos da referida ação, acompanhado do roteiro simplificado pertinente e 
cópia da petição inicial, bem como INTIMAR as partes para comparecerem pessoalmente à audiência ora designada que se 
realizará na sala das audiências do Juizado Especial Cível desta Comarca, no endereço em epígrafe e, finalmente, INTIMAR o 
SCPC e a SERASA para proceder(em) à imediata exclusão do nome do(a)(s) requerente(s) AGOSTINHA MARTA PEREIRA DE 
OLIVEIRA, CPF/CNPJ 072.897.708-70 supraqualificado(a)(s), do rol de inadimplentes, relativamente aos débitos em discussão 
(contrato(s) número(s): 201101372941), no(s) valor(es) de R$734,40, apontado(s) pelo(a) requerido(a). Servirá a presente, por 
cópia digitada, como ofício/carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante 
de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. (cabe à requerente diligenciar no 
cumprimento do ofício expedido à Serasa) - ADV: JOSIMAR JOAQUIM DE OLIVEIRA (OAB 345797/SP)

Processo 0000663-26.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - SOLANGE 
PARTITE DE MELO - BANCO DO BRASIL SA - Fls. 101/102: Procedam-se às anotações necessárias quanto à propositura 
da execução de sentença. Intime-se o(a) devedor(a) para cumprimento da sentença no prazo de quinze (15) dias, contados 
da efetiva intimação (por carta, mandado ou pela imprensa), devendo neste prazo restabelecer os limites de crédito da conta 
corrente da autora, sob pena de multa-diária no valor e R$100,00, até o limite de quarenta salários-mínimos, que somente 
incidirá na hipótese de não cumprimento da ordem no prazo assinalado. Decorrido o prazo, tornem-me conclusos os autos. 
Anote-se para fins de estatística (planilha). Intime-se. - ADV: VANESSA ARRUDA LONGANO (OAB 325001/SP), ADRIANO 
ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), BRUNO ROGER FRANQUEIRA FERNANDES (OAB 273595/SP)

Processo 0000689-92.2012.8.26.0238 (238.01.2012.000689) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Romeu Vieira de Góes - O ofício à JUCESP encontra-se expedido, cabendo ao requerente diligenciar. - ADV: 
DANILO HENRIQUE MEOLA (OAB 207810/SP)

Processo 0000858-11.2014.8.26.0238/01 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Mariza Maria de Borba Pena - 
- Sergio Antonio Pena - GERALDO FRANCISCO RIBEIRO - Decorrido o prazo para cumprimento da sentença sem manifestação 
do executado, embora intimado, expeça-se MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO, INTIMAÇÃO e CONSTATAÇÃO, agregando-
se o valor da multa do art. 475-J, do CPC. Efetivada a penhora, intime-se o executado do prazo de 15 dias para apresentação de 
embargos. Não efetuada a penhora, deverá o Oficial proceder à descrição dos bens existentes na residência do executado(a). 
Opostos embargos pelo executado, dê-se vista ao exequente para resposta no prazo legal, independentemente de outro 
despacho, vindo os autos, na sequência, conclusos para decisão. Decorrido o prazo, sem interposição de embargos pelo 
executado, intime-se o exequente para se manifestar em termos de prosseguimento, notadamente acerca de seu interesse na 
imediata adjudicação dos bens penhorados (salvo penhora de dinheiro), pelo valor da avaliação, sem prejuízo do prosseguimento 
da execução em caso de remanescer parte da dívida a executar. Na hipótese de todas as diligências anteriores restarem 
negativas, ou havendo interesse em reforço da penhora, o exequente deverá indicar bens à penhora, por seus próprios meios, 
no prazo de trinta dias. Decorrido o prazo sem manifestação, o processo será EXTINTO, independente de outro despacho. Na 
hipótese de haver pedido de prazo suplementar para indicação de bens, fica deferido desde logo, por uma única vez, o lapso de 
30 dias. Caso haja reiteração do pedido de prazo fica desde já indeferido Intime-se. - ADV: RODRIGO BARBOSA DE MORAES 
LEITE (OAB 278545/SP)

Processo 0000941-27.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - JOSE 
OSNIL DO PRADO - Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. O requerente deixou de dar efetivo 
andamento do processo, abandonando a causa há mais de trinta dias, razão pela qual JULGO EXTINTO o presente processo, 
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, III, do Código de Processo Civil. Defiro à parte autora a o desentranhamento 
dos documentos que instruíram a inicial, mediante recibo, sob pena de destruição. Arquivem-se após as devidas anotações, 
comunicando-se que os autos serão destruídos em noventa dias. P.R.I.C. - ADV: CELIO EVALDO DO PRADO (OAB 48674/SP)

Processo 0001011-44.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - CARLOS 
AUGUSTO DE CARVALHO - SONY BRASIL LTDA - Cumpra-se o v. acórdão. Expeça-se mandado de levantamento judicial 
do(s) depósito(s) de fls. 152/153 e 155) em favor do(a) autor e seu patrono, mediante cálculo previamente elaborado por este, 
observando-se as legais formalidades. Sem prejuízo, manifeste-se o(a) autora(a) quanto ao integral cumprimento da sentença, 
em cinco dias, sob pena de restar presumido, arquivando-se os autos, independente de nova intimação. Oportunamente, feitas 
as devidas anotações e comunicações e nada mais havendo, arquivem-se os autos, comunicando-se às partes que serão 
destruídos em noventa dias. Intime-se. - ADV: MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO (OAB 156347/SP), WALMIR RODRIGUES 
DE OLIVEIRA (OAB 228804/SP)

Processo 0001069-47.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - BANCO DO 
BRASIL - Cumpra-se o v. acórdão. Expeça-se mandado de levantamento judicial do(s) depósito(s) de fl. 117 em favor do(a) autor, 
observando-se as legais formalidades. Sem prejuízo, manifeste-se o(a) autora(a) quanto ao integral cumprimento da sentença, 
em cinco dias, sob pena de restar presumido, arquivando-se os autos, independente de nova intimação. Oportunamente, feitas 
as devidas anotações e comunicações e nada mais havendo, arquivem-se os autos, comunicando-se às partes que serão 
destruídos em noventa dias. Defiro ao(à) autor o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante recibo, 
sob pena de destruição. Intime-se. (Negaram provimento ao recurso, condenando o recorrente ao pagamento das custas, 
deixando de condená-lo aos honorários advocatícios, eis que a parte adversa não se fez representar por advogado). - ADV: 
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0001762-65.2013.8.26.0238 (023.82.0130.001762) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Fernando dos Santos Lima - Mapfre Vera Cruz Seguradora Sa - Cumpra-se o v. acórdão. Manifeste-
se o(a) autora(a) quanto ao integral cumprimento da sentença, em cinco dias, sob pena de restar presumido, arquivando-se 
os autos, independente de nova intimação. Int.(acórdão: “Deram proviemnto em parte ao recurso. Por maioria dos votos”, 
alterando unicamente a sentença para que o valor indenizatório seja corrigido desde a propositura da ação, incindindo juros 
legais a partir da citação.Houve embargos de declaração os quais foram acolhidos, dando provimento para acrescer ao Acórdão 
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que o embargado deverá, concomitantemente ao recebimento da indenização, proceder à entrega do salvado à embargante, 
pois, situação em contrário, ensejaria enriquecimento ilícito. - ADV: CORNELIO GABRIEL VIEIRA (OAB 110695/SP), MÁRCIO 
ALEXANDRE MALFATTI (OAB 139482/SP)

Processo 0001777-97.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - PRISCILA 
CAMPOS GAMA - FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - Trata-se de recurso de embargos de declaração em 
que se aduziu haver equivoco no julgado, por omissão, contradição, dúvida ou obscuridade. Deixo de conhecer o recurso como 
interposto porquanto ausentes hipóteses legais de cabimento. Contradição é incompatibilidade entre a fundamentação e o 
comando da decisão. Omissão é a falta de análise de algum dos pedidos por parte do julgador. Obscuridade é o descumprimento 
do dever de clareza no julgamento. Nos procedimentos sumaríssimos ainda é prevista como hipótese de cabimento do recurso 
em espécie a dúvida, exigindo-se, certamente, sua objetividade. No caso dos autos, a decisão tomada mostrou-se coerente em 
relação aos seus fundamentos, bem como resolveu a questão com base no Direito posto, ainda que não tenha se pronunciado, 
ponto a ponto, sobre todas as teses aventadas pelas partes conforme o que se considerou suficiente para decidir, não estando 
o Juízo legalmente obrigado a rebater cada argumento levantado pelas partes -, assim como mostrou-se deveras clara, de 
forma que não há contradição, omissão ou obscuridade a sanar. Neste lanço, verifica-se que a pretensão do recorrente é de 
reforma e não meramente infringente neste ponto, razão pela qual incabível o presente remédio na hipótese. “Os embargos 
de declaração podem ter excepcionalmente caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; 
b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência pode ser apenas consequência do provimento dos 
embargos de declaração, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha 
aos embargos de declaração. Em outras palavras o embargante não pode deduzir como pretensão recursal dos embargos de 
declaração pedido infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência pode ocorrer quando for 
consequência necessária ao provimento dos embargos.”(NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de 
Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 12 edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 1079) grifos nossos. 
Por conseguinte e por todo o mais que dos autos consta, DEIXO DE CONHECER o recurso de embargos de declaração como 
interposto, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/
SP), GIOVANI GIANCOLI DE CAMPOS (OAB 317122/SP)

Processo 0001797-88.2014.8.26.0238 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - SILVIO DO ESPIRITO 
SANTO - Vistos. Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Tendo em vista que o executado satisfez 
integralmente a obrigação, conforme evidenciado pelo comprovante de depósito judicial de fls. 66, JULGO EXTINTO o presente 
feito nos termos do artigo 794, I, do C.P.C.. Autorizo o levantamento, pelo exequente, da importância depositada às fls. 66. 
Arquivem-se após as devidas anotações, comunicando-se as partes que os autos serão destruídos em noventa dias. R.P.I.C. 
- ADV: LUCIO HENRIQUE FURTADO DE SOUZA (OAB 302713/SP), MARCIO KIYOSHI RAIMUNDO PEREIRA (OAB 341871/
SP)

Processo 0001804-80.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Energia Elétrica - JOSE 
CARLOS DE MORAES - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL - Ante o silêncio do autor, embora reiteradamente 
intimado, presume-se o integral cumprimento da sentença. Assim, feitas as devidas anotações e comunicações e nada mais 
havendo, arquivem-se os autos, comunicando-se às partes que serão destruídos em noventa dias. Defiro ao(à) autor o 
desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante recibo, sob pena de destruição. Intime-se. - ADV: ALINE 
CRISTINA PANZA MAINIERI (OAB 153176/SP), BRUNO ROGER FRANQUEIRA FERNANDES (OAB 273595/SP), JOSIMAR 
JOAQUIM DE OLIVEIRA (OAB 345797/SP)

Processo 0001918-19.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - ALICE 
LOPES MOTA - ROYAL CARIBBEAN CRUZEIROS ( BRASIL ) LTDA e outro - Vistos. Cumpra-se o venerando acórdão. Expeçam-
se mandados de levantamento judicial do depósito de fls. 136, observando a condenação ao pagamento dos honorários 
advocatícios. Manifeste-se a requerente, informando se houve o cumprimento da decisão e requerendo o que entender de direito. 
Int. (Negaram provimento ao recurso , condenando a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% 
do valor atualizado da condenação. Os mandados de levantmaneto encontram-se expedidos). - ADV: RODRIGO HENRIQUE 
COLNAGO (OAB 145521/SP), MAGALY FRANCISCA PONTES DE CAMARGO (OAB 271790/SP)

Processo 0002009-46.2013.8.26.0238 (023.82.0130.002009) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de 
Trânsito - João Elson Miguel - Rafael Severiano Wakukawa - Até a presente data não houve manifestação do autor quanto ao 
cumprimento do acordo. Manifeste-se em cinco dias. - ADV: ELIANA APARECIDA FERRACINI (OAB 268717/SP), ANTONIO 
AUGUSTO TERAMAE (OAB 285873/SP)

Processo 0002271-30.2012.8.26.0238/01 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
Sandra Regina dos Santos Santana - Transit do Brasil Sa - Certidão: até a presente data a autora não se manifestou quanto ao 
despacho de fls. 242. Manifestar-se no prazo de cinco dias. - ADV: MARIA APARECIDA CAPUTO (OAB 105973/SP), ROSANA 
VILLAR (OAB 85870/SP)

Processo 0002271-30.2012.8.26.0238/01 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
Sandra Regina dos Santos Santana - Transit do Brasil Sa - Relatório dispensado, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 
Considerando que houve acordo comunicado ao Juízo, e que a parte exequente quedou-se inerte quanto ao seu cumprimento, 
JULGO EXTINTO o presente feito nos termos do artigo 794, I, do C.P.C.. Defiro à parte interessada o desentranhamento 
dos documentos que instruíram a inicial, mediante recibo, sob pena de destruição. Arquivem-se após as devidas anotações, 
comunicando-se às partes que os autos serão destruídos em noventa dias. P.R.I.C. - ADV: MARIA APARECIDA CAPUTO (OAB 
105973/SP), ROSANA VILLAR (OAB 85870/SP)

Processo 0002752-22.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - Suzete 
Aparecida Galves Munhoz - Fls. 126/127: A simples declaração de pobreza gera presunção relativa, nos termos do Enunciado 
116 do Fonaje: O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 
benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação de pobreza goza apenas de presunção 
relativa de veracidade. Assim, intime-se pessoalmente a autora para cumprir a determinação de fl. 123, em cinco dias, ou 
recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. - ADV: RICARDO DUARTE ALIAGA (OAB 272744/SP)

Processo 0002927-84.2012.8.26.0238 (238.01.2012.002927) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Reginaldo Aparecido Gabriel Camargo Me - Evani Domingues - Ante o silêncio do autor, embora intimado, 
presume-se o integral cumprimento do acordo. Assim, feitas as devidas anotações e comunicações e nada mais havendo, 
arquivem-se os autos, comunicando-se às partes que serão destruídos em noventa dias. Intime-se. - ADV: MÁRIO PIRES DE 
OLIVEIRA FILHO (OAB 183635/SP)

Processo 0002992-11.2014.8.26.0238/01 - Cumprimento de sentença - Bancários - Banco do Brasil S/A - Fl. 119: Procedam-
se às anotações necessárias quanto à propositura da execução de sentença. Intime-se o(a) devedor(a) para cumprimento da 
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sentença no prazo de quinze (15) dias, contado efetiva intimação (por carta, mandado ou pela imprensa), sob pena de multa de 
10% sobre o valor devido (art. 475-J do CPC), que somente será aplicada se não houver o pagamento espontâneo.Decorrido o 
prazo, tornem-me conclusos os autos.Anote-se para fins de estatística (planilha).Intime-se.( o valor do débito perfaz o montante 
de R$ 2.964,43 dois mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos) - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI 
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0003675-48.2014.8.26.0238/01 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Ivair 
Vieira Pinto - Banco Bradesco S/A - Fls. 78/79: Observe-se o requerimento de exclusividade nas publicações formulado pelo 
banco requerido. Fls. 80/85: Procedam-se às anotações necessárias quanto à propositura da execução de sentença. Intime-se 
o(a) devedor(a) para cumprimento da sentença no prazo de quinze (15) dias, contado efetiva intimação (por carta, mandado ou 
pela imprensa), sob pena de multa de 10% sobre o valor devido (art. 475-J do CPC), que somente será aplicada se não houver o 
pagamento espontâneo.Decorrido o prazo, tornem-me conclusos os autos.Intime-se.( deixo por ora de publicar o valor, uma vez 
que o cálculo apresentado pelo autor está embutido a multa de 10% sobre o valor devido) - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 
139961/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), RODRIGO MARCICANO (OAB 267750/SP)

Processo 0003690-17.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Telefônica Brasil S/A - CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso inominado interposto pela ré a fls. 149/176 é tempestivo, 
tendo sido recolhido corretamente o preparo e o porte de remessa e retorno. Nada mais. José Ricardo Martins. Esc. Jud. II. Mat. 
354.583-4. CONCLUSÃO Nesta data, faço conclusos os autos a MM. Juíza de Direito Dra. Paula da Rocha e Silva Formoso. 
Eu, Servidor, assino digitalmente. Vistos. Recebo em ambos os efeitos o recurso inominado interposto pela parte-ré. Dê-se vista 
à parte contrária para contrarrazões no prazo de dez (10) dias. Na sequência, remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal de 
Sorocaba, com as homenagens deste juízo. Intime-se. - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE 
MELLO LACROUX (OAB 183762/SP)

Processo 0004211-59.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Telefônica Brasil S/A - CERTIDÃO 
Certifico e dou fé que o recurso inominado interposto pela ré a fls. 149/171 é tempestivo, tendo sido recolhido corretamente o 
preparo e o porte de remessa e retorno. Nada mais. José Ricardo Martins. Esc. Jud. II. Mat. 354.583-4. CONCLUSÃO Nesta data, 
faço conclusos os autos a MM. Juíza de Direito Dra. Paula da Rocha e Silva Formoso. Eu, Servidor, assino digitalmente. Vistos. 
Recebo em ambos os efeitos o recurso inominado interposto pela parte-ré. Dê-se vista à parte contrária para contrarrazões no 
prazo de dez (10) dias. Na sequência, remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal de Sorocaba, com as homenagens deste 
juízo. Intime-se. - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP)

Processo 0004764-48.2010.8.26.0238 (238.01.2010.004764) - Cumprimento de sentença - Cheque - José Cesar Madeireira 
Me - Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal para o executado apresentar embargos à penhora (reavaliação), sem qualquer 
manifestação.. Nada Mais. (A televião penhorada nos autos foi reavaliada em R$ 1.000,00 (manifeste-se o exequente) - ADV: 
VIVIANE PEREIRA DE ALBUQUERQUE (OAB 283841/SP), MARINA LEITE AGOSTINHO (OAB 277506/SP)

Processo 0004855-02.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Lojas ED+ 
Confecções Edibiúna Ltda EPP - Vistos. Fls. 31: Defiro, porquanto a autora não está representada por Advogado nestes autos, 
assim, a fim de evitar prejuízos visto que a parte contrária está representada, oficie-se à OAB para que proceda à nomeação 
de Procurador para defesa dos interesses da autora neste processo. Intime-se. - ADV: EDER BENEDITO RODRIGUES DE 
OLIVEIRA (OAB 261599/SP)

Processo 0004913-05.2014.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - DIANA COMÉRCIO DE 
MÓVEIS IBIÚNA LTDA EPP - O ofício ao Ciretran encontra-se expedido, cabendo à exequente diligenciar. - ADV: PRISCILA DA 
COSTA VIEIRA (OAB 278123/SP)

Processo 0005050-84.2014.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - BENEDITO GABRIEL VIEIRA 
EPP ( LOJAS DIANA ) e outro - Certifico e dou fé que até a presente data não houve resposta ao requerimento encaminhado 
pelos exequentes à Ciretran, bem como não houve manifestação destes quanto à decisão de fls. 41. Nada Mais. (manifeste-sem 
em cinco dias) - ADV: PRISCILA DA COSTA VIEIRA (OAB 278123/SP)

Processo 0005149-54.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - RENATO ALVES CARDOSO 
DE MORAES - Fls. 23/24: Procedam-se às anotações necessárias quanto à propositura da execução de sentença. Intime-se 
o(a) devedor(a) para pagamento da dívida (cumprimento do acordo) no prazo de quinze (15) dias, contado efetiva intimação 
(por carta, mandado ou pela imprensa), sob pena de multa de 10% sobre o valor devido (art. 475-J do CPC), que somente 
será aplicada se não houver o pagamento espontâneo. Decorrido o prazo, tornem-me conclusos os autos. Anote-se para fins 
de estatística (planilha). Intime-se. - ADV: MARCIO KIYOSHI RAIMUNDO PEREIRA (OAB 341871/SP), LUCIO HENRIQUE 
FURTADO DE SOUZA (OAB 302713/SP)

Processo 0005162-53.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - Abril 
Comunicações S/A - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 69 em favor da parte-autora, que 
deverá manifestar-se quanto ao cumprimento da obrigação. Anote-se no sistema e capa dos autos o nome do patrono da ré, 
indicado a fls. 71. Intime-se. - ADV: MÁRCIO VINICÍUS COSTA PEREIRA (OAB 297551/SP)

Processo 0005311-20.2012.8.26.0238 (238.01.2012.005311) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de 
Trânsito - Gilmar Salustiano Pinto - - Luis Carlos dos Santos Alves - Fabio Cordeiro das Neves - DEIXEI, POR ORA, DE 
PROCEDER À PENHORA de bens do requerido pois este se mudou do endereço há algum tempo, residindo no bairro Gemima 
ou Paiol Pequeno,Sendo assim, haja vista a penhora ter de ser realizada no endereço residencial do requerido, necessário 
que o requerente esclareça qual seria o atual endereço do Sr. Fábio, mesmo com o fornecimento de croqui. (Manfeste-se o 
requerente em 05 dias.) - ADV: RODRIGO BARBOSA DE MORAES LEITE (OAB 278545/SP), MÁRIO PIRES DE OLIVEIRA 
FILHO (OAB 183635/SP)

Processo 0005703-86.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - NITHUANI LIMA BECATI CARDOSO - HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo - - Lojas ED+ Confecções Edibiúna 
Ltda EPP - fls. 53:Informa a requerente: ter contratado seguro com o HSBC (fls. 54/58), pago de apenas uma das sessenta 
parcelas, que quando assinou o contrato um funcionário do Banco HSBC informou que o contrato seria automaticamente 
cancelado em caso de inadimplemento, não gerando débitos para a autora, que o débito descrito na petição inicial não se refere 
à dívida junto à requerida “Loja ED+”.Requereu o prosseguimento do feito somente em relação ao HSBC Banck Brasil S/A 
Banco Múltiplo, com o declaração de inexigibilidade do débito, e indenização por dano moral. (Manifeste-se a requerida em 05 
dias.) - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), ILAN GOLDBERG (OAB 241292/SP)

Processo 0005921-17.2014.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - DIANA COMERCIO DE 
MÓVEIS IBIUNA LTDA ME ( DIANA MÓVEIS ) e outros - Defiro o requerimento formulado pelo autor e determino a suspensão 
do processo por trinta (30) dias. Ao final da suspensão deverá o autor manifestar-se independentemente de nova intimação, sob 
pena de extinção. Int. - ADV: PRISCILA DA COSTA VIEIRA (OAB 278123/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 59

Processo 0006000-93.2014.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - CELIA PEREIRA DE JESUS - 
Fl. 45: A fim de atender ao requerimento da exequente, oficie-se ao órgão de trânsito para que informe os dados do veículo Fiat 
Palio registrado em nome da devedora, bem como de outros que eventualmente existirem, com a máxima brevidade, incumbindo 
à exequente diligenciar no cumprimento. Após a resposta, tornem-me conclusos. Intime-se. - ADV: FLAVIA FERNANDA DE 
LUCCA (OAB 289735/SP)

Processo 0006086-64.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Cláudia Cardoso - 
Vistos. Designo audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 08 de junho de 2015, às 13h30min. Intimem-se as partes 
quanto à produção de provas, oitiva de testemunhas e consequências de ausências. Todas as provas deverão ser produzidas 
em audiência. Poderá cada parte, se quiser, fazer ouvir até 03 testemunhas que deverão acompanhá-la na data supracitada ou, 
querendo sejam elas intimadas, deverá indicar nomes e endereços no prazo de até 10 dias antes da data designada e mesmo 
quando já referidas nos autos deverá a parte interessada expressamente reiterar o pedido e requerer a intimação, sob pena 
de comparecimento independente de intimação. Deixando a(o) ré(u) de comparecer, será considerada(o) revel, reputando-se 
verdadeiras as alegações do(a) autor(a), sendo proferido julgamento de imediato. Deixando o(a) autor(a) de comparecer, o 
processo será extinto na forma da lei. Sendo pessoa jurídica, deverá comparecer preposto trazendo cópia dos atos constitutivos 
da empresa e carta de preposição, sob pena de revelia. Int. (A audiência será realizada no edifício do Fórum, na Praça Monsenhor 
Antonio Pepe, 02, Centro, Ibiúna/SP). - ADV: GUILHERME ARAUJO NUNES (OAB 338175/SP)

Processo 0006117-84.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Jair Rodrigues de Camargo - CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - - MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA - 
Nesta data recebi os autos da conclusão, disponibilizando-os à parte-autora para que se manifesto sobre o que entender de 
direito. - ADV: DENIS TOLEDO LOPES (OAB 321867/SP), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP), RODRIGO 
MARCICANO (OAB 267750/SP)

Processo 0006239-97.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - DENILSON DONIZETE XAVIER 
- MÁRCIO JOSÉ PEREIRA - Fls. 34/36: O documento apresentado pelo requerido é imprestável para a finalidade de comprovar 
sua impossibilidade de comparecimento à audiência de conciliação, porquanto dele não consta a data em que teria se verificado 
o atendimento médico, nem que o requerido tenha sido o acompanhante do filho menor naquela ocasião. Assim sendo, pela 
derradeira vez, concedo ao réu o prazo improrrogável de cinco (05) dias para que justifique sua ausência à audiência. No 
silêncio, tornem-me conclusos para sentença. Intime-se. - ADV: MARCIO KIYOSHI RAIMUNDO PEREIRA (OAB 341871/SP), 
LUCIO HENRIQUE FURTADO DE SOUZA (OAB 302713/SP), CLAUDIA REGINA MORAES BASTOS RIVAS (OAB 276279/SP)

Processo 0006257-89.2012.8.26.0238/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Renata de Almeida 
Lima do Nascimento - Rubens Murilo Athaide Prudêncio - Fl. 229: Indeferida a concessão de efeito suspensivo ao agravo de 
instrumento pelo E. Colégio Recursal, aguarde-se notícia de seu julgamento. Manifeste-se o exequente quanto à transferência 
de propriedade do veículo, em dez dias, diligenciando junto ao órgão de trânsito, se necessário. Int. - ADV: EMERSON MOISES 
DANTAS DE MEDEIROS (OAB 275295/SP), VALENTIM AMERICO FILHO (OAB 297490/SP), SIDNEY REGOZONI JUNIOR 
(OAB 312431/SP)

Processo 0006300-55.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - 
MARCELINO MENDES FILHO - EASY IMPLANTES - Nesta data recebi os autos da conclusão, disponibilizando-os à parte-ré 
para que se manifeste sobre o que entender de direito. - ADV: FABIANO DE SAMPAIO AMARAL (OAB 135008/SP), RICARDO 
SANDRI (OAB 253970/SP)

Processo 0006478-04.2014.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - DIANA COMÉRCIO DE 
MÓVEIS IBIÚNA LTDA EPP (DIANA MÓVEIS) - Defiro o requerimento do(a) autor(a) e determino a realização de audiência 
de conciliação, em data a ser agendada pela Serventia, devendo as partes comparecerem pessoalmente, ou por preposto 
constituído, se pessoa jurídica. Atente o(a) autor(a) quanto às consequência de sua ausência à audiência, conforme disposto 
no art. 51, inciso I e parágrafo 2º, da Lei 9.099/95. Int. (Certifico e dou fé que nesta data, em cumprimento ao despacho de fls. 
32, designo audiência para o dia 06 (seis) de abril de 2015, às 14:40 horas) - ADV: PRISCILA DA COSTA VIEIRA (OAB 278123/
SP)

Processo 0006507-54.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
FABIANA VIEIRA URUSHIMOTO - Recebidos os autos da conclusão, estando disponíveis à parte interessada. - ADV: ANTONIO 
AUGUSTO TERAMAE (OAB 285873/SP)

Processo 0006532-67.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
RODOLFO FAVERO DE AGOSTINI - VOSSOROCA DO BRASIL PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA - - DMO ENGENHARIA E 
INCORPORAÇÕES LTDA - Nesta data recebi os autos da conclusão, disponibilizando-os à parte autora para que se manifeste 
sobre o que entender de direito. - ADV: LORY CATHERINE SAMPER OLLER OLIVEIRA, ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/
SP)

Processo 0006699-84.2014.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - DIANA COMÉRCIO DE 
MÓVEIS IBIÚNA LTDA EPP (DIANA MÓVEIS) - Até a presente data não houve manifestação da exequente quanto à certidão 
do oficial de justiça de fls. 15, embora devidamente intimada (fls. 16). Manifeste-se em cinco dias. - ADV: PRISCILA DA COSTA 
VIEIRA (OAB 278123/SP)

Processo 0006754-35.2014.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - DIANA COMERCIO DE 
MOVEIS IBIUNA LTDA ME ( DIANA MÓVEIS ) - Defiro o requerimento do(a) autor(a) e determino a realização de audiência 
de conciliação, em data a ser agendada pela Serventia, devendo as partes comparecerem pessoalmente, ou por preposto 
constituído, se pessoa jurídica. Atente o(a) autor(a) quanto às consequência de sua ausência à audiência, conforme disposto no 
art. 51, inciso I e parágrafo 2º, da Lei 9.099/95. Int.(Certifico e dou fé que nesta data, em cumprimento ao despacho de fls. 34, 
designo audiência para o dia 30 (trinta) de março de 2015, às 15:00 horas. - ADV: PRISCILA DA COSTA VIEIRA (OAB 278123/
SP)

Processo 0007048-87.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - PAULO 
CESAR DIAS - KAIO CAR MULTIMARCAS - - JOÃO PEREIRA DE SOUZA - Compulsando os autos para melhor análise percebo 
que não foi encaminhada à publicação a devolução da carta para citação e intimação da requerida Kaio Car de fls. 28/30 (o 
AR informa que a requerida mudou-se), razão pela qual faço agora a remessa. (Manfifeste-se o requerente em 05 dias.) - ADV: 
LUCIANA DE FÁTIMA ARIZONO (OAB 231455/SP)

Processo 0007062-71.2014.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - DIANA COMÉRCIO DE 
MÓVEIS IBIÚNA LTDA EPP (DIANA MÓVEIS) e outro - Defiro o requerimento formulado pelo autor e determino a suspensão do 
processo por trinta (30) dias. Ao final da suspensão deverá o autor manifestar-se independentemente de nova intimação, sob 
pena de extinção. Intime-se. - ADV: PRISCILA DA COSTA VIEIRA (OAB 278123/SP)

Processo 0007080-92.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica 
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- PATRICIA TAVARES PEREIRA - Banco Bradesco S/A - Fls. 26/2: Dê-se ciência à autora. Deve o advogado peticionário juntar 
aos autos a procuração que lhe fora outorgada pela ré até a data da audiência designada nos autos (02/03/2015). No mais, 
aguarde-se a realização da audiência de conciliação. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0007180-47.2014.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - HELIO 
TADASHI FUJIKAWA - SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - Nesta data recebi 
os autos da conclusão, disponibilizando-os à parte-ré para que se manifeste sobre o que entender de direito. - ADV: MARCO 
ANTONIO FALCI DE MELLO (OAB 149848/SP)

Processo 3001748-30.2013.8.26.0238/01 - Cumprimento de sentença - Nota Fiscal ou Fatura - BARONI E FABBRI COMERCIO 
DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA ME - PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIUNA - Expeça-
se precatório para requisição do valor apontado no cálculo de fl. 118 (R$ 8.773.94). Após, aguarde-se o pagamento ou eventual 
requerimento das partes. Intime-se. - ADV: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES (OAB 279654/SP), JOICE VIEIRA MARTINS (OAB 
284672/SP), MARINA SALZEDAS GIAFFERI (OAB 271804/SP), MARCIA SIQUEIRA (OAB 213003/SP)

Processo 3001991-71.2013.8.26.0238/01 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - DIANA COMÉRCIO DE MÓVEIS 
IBIÚNA LTDA ME ( DIANA MÓVEIS ) - Defiro o requerimento do(a) autor(a) e determino a realização de audiência de conciliação, 
em data a ser agendada pela Serventia, devendo as partes comparecerem pessoalmente, ou por preposto constituído, se 
pessoa jurídica. Atente o(a) autor(a) quanto às consequência de sua ausência à audiência, conforme disposto no art. 51, inciso 
I e parágrafo 2º, da Lei 9.099/95. Int.(a audiência de conciliação foi designada para o dia 26 (vinte e seis) de março de 2015 às 
14h10min, que será realizada no Juizado Especial Cível, sito, Rua: Capitão Cardoso de Mello, 80 centro (em cima do Banco do 
Brasil). - ADV: PRISCILA DA COSTA VIEIRA (OAB 278123/SP)

Processo 3002719-15.2013.8.26.0238/01 - Cumprimento de sentença - Maria Amelia Caixeta Faustino - Rafael Parmigiano 
Me - Fls. 120/125: Ante o desinteresse da exequente fica levantada a penhora efetivada nos autos, desobrigando-se o 
depositário. Defiro o pedido de penhora online dos ativos financeiros da executada, pois há situação excepcional nestes autos 
para afastar os atos anteriores à quebra do sigilo financeiro, uma vez que diversos esforços foram empreendidos pela exequente 
para a localização de patrimônio penhorável, razão pela qual defiro o pedido de penhora online, conforme comprovante que 
se segue. Em 07 dias tornem os autos conclusos para outras deliberações. Realizei pesquisa de bens do executado pelo 
sistema INFOJUD, comprovante anexo, a qual restou infrutífera por ausência de declarações. Intime-se. Vistos. 1 - Nesta data 
realizei consulta à resposta do sistema Bacen-Jud, protocolo anexo, inexistindo bloqueio, restando, pois, infrutífera a diligência 
solicitada. 2 - A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física de seus sócios, respondendo cada qual com seus próprios 
bens pelas dívidas adquiridas. A não localização de bens suficientes para satisfação do débito ou a não localização da pessoa 
jurídica executada não é motivo, por si só, para a medida pleiteada, nem há indícios de abuso da personalidade jurídica, desvio 
de finalidade ou confusão patrimonial. Ademais, houve nestes autos penhora de bens, pela qual a exequente não se interessou 
e dela desistiu, razão pela qual não se pode falar em insolvência da executada. Assim, indefiro o pedido de desconsideração 
de personalidade jurídica da executada. Diante de seu desinteresse nos únicos bens encontrados pelo oficial de justiça no 
endereço da executada, incumbe à exequente indicar bens enhoráveis no prazo improrrogável de quinze dias. No silêncio 
tornem conclusos os autos para extinção, ndependente de nova intimação.Intime-se. - ADV: LÍLIAN RAGUSA MORIANO ELIAS 
(OAB 262687/SP), CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES (OAB 137816/SP)

Processo 3003007-60.2013.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
LUCIENE MIDORI IWAMOTO SHIMABUKURO - Mandado para cancelamento definitivo do protesto foi expedido, cabendo ao 
autor diligenicar no cumprimento - ADV: MÁRIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO (OAB 183635/SP)

Processo 3003035-28.2013.8.26.0238 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Alienação Fiduciária - Benedito Xavier 
Parente - Banco Itaucard S/A - Cumpra-se o v. acórdão. Manifeste-se o(a) autora(a) quanto ao integral cumprimento da 
sentença, em cinco dias, sob pena de restar presumido, arquivando-se os autos, independente de nova intimação. Intime-se. 
(Deram provimento em parte ao recurso, v.u. para reformar a sentença profrida, mantendo-se apenas a devolução, em favor do 
recorrido, do valor relativo ao registro do contrato (R$ 55,66), valor este que deverá ser devolvido devidamente atualizado desde 
a propositura da ação, de forma simples, incidindo juros legais a partir da citação. Em razão do julgado, sem sucubência.) - ADV: 
CAROLINE CORDIOL DE SOUSA (OAB 324703/SP), RONNY MAX MACHADO (OAB 299736/SP)

Processo 3003339-27.2013.8.26.0238/01 - Cumprimento de sentença - Telefonia - Telefônica Brasil S/A - Fls. 217/232: 
Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se notícia quanto aos efeitos atribuídos ao agravo. 
Prossiga-se com a execução. Intime-se. - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI 
KANAMARU (OAB 111887/SP)

Processo 3003542-86.2013.8.26.0238/01 - Cumprimento de sentença - Telefonia - Telefônica Brasil S/A - Foi expedido 
mandado de levantamento em favor da Telefônica. Retirar em cinco dias. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO 
(OAB 126504/SP)

Processo 3003804-36.2013.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ISER DE AZEVEDO CALDEVILLA 
FILHO - Para que produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 57/58) e, 
consequentemente, JULGO EXTINTA, por sentença, a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, com fundamento 
no artigo 269, inciso III c.c. o artigo 598, ambos do Código de Processo Civil. Aguarde-se o cumprimento do acordo, devendo 
o exequente manifestar-se ao final, em cinco dias, sob pena de presumir-se a quitação, arquivando-se os autos. Faculto aos 
executados o desentranhamento dos documentos encartados na inicial, mediante recibo, sob pena de destruição. Cancelo 
a audiência designada nos autos. Libere-se da pauta. Comunicado, pelo credor, o integral cumprimento do acordo, ficará 
imediatamente levantada a penhora, desobrigando-se o depositário, caso contrário, subsistira a constrição. Oportunamente, 
nada mais havendo, feitas as devidas comunicações e anotações no sistema, arquivem-se os autos com as legais formalidades, 
cientificando-se às partes de que os autos serão destruídos em 90 dias. P.R.I. - ADV: CAMILA ORIANI DURO (OAB 287810/
SP)

Processo 3003806-06.2013.8.26.0238 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - LIVIA FRANCINE PIPINO GIANCOLI - Para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 57/58) e, consequentemente, 
JULGO EXTINTA, por sentença, a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, com fundamento no artigo 269, inciso III 
c.c. o artigo 598, ambos do Código de Processo Civil. Aguarde-se o cumprimento do acordo, devendo o exequente manifestar-se 
ao final, em cinco dias, sob pena de presumir-se a quitação, arquivando-se os autos. Faculto aos executados o desentranhamento 
dos documentos encartados na inicial, mediante recibo, sob pena de destruição. Oportunamente, nada mais havendo, feitas as 
devidas comunicações e anotações no sistema, arquivem-se os autos com as legais formalidades, cientificando-se às partes de 
que os autos serão destruídos em 90 dias. P.R.I. - ADV: CAMILA ORIANI DURO (OAB 287810/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 61

IGARAPAVA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CLÓVIS HUMBERTO LOURENÇO JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DIVINO DE OLIVEIRA FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0038/2015
Processo 0000145-24.2014.8.26.0242 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - V.C.C. - E.C.C. 

- 448/14. Vistos. Diante da concordância da parte exequente com o valor depositado pelo executado (fls. 69/70) o JULGO 
EXTINTO O PROCESSO em que contendem Victoria Constante Colani X Ed Carlos Colani com fundamento no artigo 794, 
inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a expedição de contramando de prisão. Expeça-se certidão de honorários. Após, 
arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV: GILCÉLIO DE SOUZA SIMÕES 
(OAB 175909/SP), VANDERLEI RAFACHINI JUNIOR (OAB 319673/SP)

Processo 0000145-24.2014.8.26.0242 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - V.C.C. - E.C.C. - 
3244/09. Vistos etc. POSTO TORÃO LTDA opôs a presente impugnação ao cumprimento de sentença contra PAULO PEREIRA 
DE CASTRO. Alegou o impugnante, preliminarmente, a tese de ilegitimidade passiva ad causam, haja vista que seria simples 
locatário do imóvel em que anteriormente se estabelecia o executado Posto Igarapava. No mérito, arguiu que, na realidade, 
houve sucessão empresarial em relação ao denominado Posto Igarapava Ltda Filial, já que nesse caso foi vendido o fundo de 
comércio. Juntou documentos. Irresignado, o impugnado apontou, também em sede de preliminar, que o Posto Torão se valeu 
de via inidônea para questionar o pagamento, haja vista que a execução se escora em título extrajudicial e, portanto, apenas 
poderia ser questionada mediante embargos. Arguiu que o impugnante figura como sucessor do executado e que, portanto, 
também deve ser responsabilizado pelo passivo deixado pelo sucedido. Afirmou que não houve a sucessão em relação à 
empresa Petroverci. Requereu a condenação do Posto Torão por litigância de má-fé. É o breve relatório. Fundamento e decido. 
Ab initio, a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não prospera, porquanto exige a análise de provas e, portanto, não 
pode ser aferida in status assertionis, conforme preconiza a melhor doutrina: O interesse e a legitimidade para causa representam 
requisitos para o julgamento do pedido (não podendo mais ser considerados, como se propôs, elementos constitutivos da ação) 
e devem ser aferidos in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas 
produzidas no processo. Por outro lado, em que pese o impugnante não ter manejado o instrumento processual correto para 
atacar a cobrança de título extrajudicial, entendo que tal equívoco não causou ao exequente nenhuma forma de prejuízo, 
devendo prevalecer, assim, o princípio da instrumentalidade das formas. Assim, presentes todos os pressupostos para a hígida 
formação da relação jurídico-processual, bem como as condições fundamentais para o exercício do direito de ação, passo a 
analisar o mérito. Em compulsa à petição de fls. 221-227, nota-se que o argumento utilizado pelo impugnado para incluir o Posto 
Torão no polo passivo foi a ocorrência da venda do estabelecimento comercial, denominada de trespasse, a qual teria o claro 
intuito de embaraçar a satisfação de crédito dos credores da empresa trespassante. A documentação que acompanha referido 
arrazoado demonstra que o impugnante explora a mesma atividade empresarial do executado Posto Igarapava Ltda., no mesmo 
ponto empresarial, valendo-se ainda de atributos originários da gestão anterior. Ante a existência de tais elementos, os quais 
conferiram verossimilhança à tese sustentada pelo impugnado, reconheceu-se a sucessão pretendida por esse. Entretanto, uma 
vez oportunizado o direito de defesa ao impugnante, este logrou êxito em demonstrar situação diversa daquela narrada pelo 
exequente, tornando clara a inocorrência do fenômeno do trespasse. Nesse sentido, o Torão carreou às fls. 291-295 um contrato 
demonstrando que o Sr. João Hauck Barboza não promoveu a venda do estabelecimento, mas tão somente a locação do espaço 
físico em que o Posto Igarapava Ltda. desenvolvia suas atividades comerciais. Corroborando tal versão, encontram-se às fls. 
300-312 os respectivos recibos de pagamento, os quais comprovam que o impugnante, desde 2010, está na posse do imóvel a 
título de locação. Uma vez desconstruída a tese de que o impugnante havia adquirido o estabelecimento, torna-se impossível a 
correspondente responsabilização, já que na qualidade de mero locatário (ou sublocatário, já que o contrato foi firmado por seu 
sogro), o primeiro não está vinculado a assumir o passivo deixado pelo proprietário do imóvel. Versando acerca da impossibilidade 
de reconhecer-se a sucessão em hipóteses como a dos autos, assim se manifestaram, respectivamente, os Egrégios Tribunais 
Regionais Federais de 3ª e 5ª Região: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE POR 
SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 133 DO CTN. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SUCESSÃO. 1. 
Inexistência de provas suficientes a corroborar a hipótese descrita no art. 133, do CTN que, ao tratar da sucessão tributária, a 
conceitua como o ato de uma pessoa física ou jurídica que adquire o fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial 
ou profissional de uma outra empresa e continua a explorar a mesma atividade desempenhada pela sociedade antecessora. 2. 
Se é certo que a responsabilidade por sucessão tributária não se presume, também é certo que, nos termos do inciso I, do art. 
333 do CPC, mister é a comprovação efetiva pela parte interessada (no caso, a União) do preenchimento de todos os elementos 
estabelecidos em lei (art. 133, do CTN). 3. Como na hipótese dos autos não houve a comprovação da aquisição a que faz 
menção o art. 133 do CTN, uma vez que a documentação dos autos atesta, tão-somente, que a posse direta pela embargante 
do imóvel onde se localizava a executada originária advém de um contrato de locação, não há que se falar em sucessão da 
responsabilidade tributária. 4. Apelação e remessa oficial improvidas (TRF-3 - AC: 36000 SP 2001.03.99.036000-5, Relator: 
DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, Data de Julgamento: 04/08/2011, SEXTA TURMA.) TRIBUTÁRIO. 
EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE SUCESSÃO. ART. 133 DO CTN. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO. 1. Sentença em face da decisão que determinou o redirecionamento da execução fiscal contra a sociedade 
empresarial apelante. 2. De acordo com o art. 133 do CTN, a responsabilidade tributária em virtude de sucessão apenas se 
verifica quando houver a aquisição do fundo de comércio ou do estabelecimento da devedora por terceiro e este continuar a 
explorar a atividade, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual 3. A locação de imóvel no qual 
funcionava anteriormente a pessoa jurídica devedora, não leva à responsabilização tributária do locador, mesmo que este 
continue a explorar o mesmo tipo de atividade daquela sociedade. Precedentes desta casa. 4. No caso sob análise, não restou 
cabalmente comprovado que a apelante adquiriu o fundo de comércio relativo ao imóvel onde atualmente exerce suas atividades, 
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e no qual funcionava a empresa executada, devendo, por consequência, ser afastada a sua responsabilidade tributária, haja 
vista que a simples instalação no mesmo local e o desenvolvimento da mesma atividade econômica, por si sós, como in casu, 
não revelam a sua ocorrência. 5. Excluir da apelante do polo passivo do executivo fiscal. Apelação provida (TRF-5 - AC: 
51448320104058000 , Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 08/05/2014, Terceira Turma, 
Data de Publicação: 14/05/2014.) Insta salientar que, se em processos de execução fiscal, nos quais está envolvido o interesse 
público, a jurisprudência não vem aceitando o reconhecimento da sucessão, a fortiori o instituto não deve ser reconhecido no 
caso vertente, em que apenas o interesse particular está em disputa. Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, ACOLHO 
a impugnação oposta pelo POSTO TORÃO LTDA, reconhecendo a ausência de responsabilidade do mesmo em relação à 
satisfação do crédito exequendo. Assim, extingo a execução em relação ao último. Por força do princípio da causalidade, arcará 
o impugnado com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados, com fulcro 
no art. 20, § 4º do CPC, em R$ 400,00, levando-se ainda em conta i) o tempo exigido para o serviço e ii) o grau de complexidade 
da demanda. Referida verba honorária será corrigida monetariamente, nos termos da Tabela Prática do E. TJ-SP, a partir da 
publicação da presente decisão. Por ter sido acolhida a pretensão do impugnante, deixo de condená-lo a título de litigância de 
má-fé. O impugnante alega que o contrato social da empresa Petroverci foi assinado por um componente do mesmo escritório 
do patrono do impugnado, havendo inclusive relação familiar entre os causídicos. Dessa feita, e considerando que em outro 
feito existem razoáveis indícios da compra do fundo de comércio do Posto Igarapava-Filial pela Petroverci, manifeste-se o 
patrono do exequente acerca de eventual conflito de interesses entre mandante e mandatário. Diga ainda sobre o prosseguimento 
da execução. Intimem-se as partes. - ADV: VANDERLEI RAFACHINI JUNIOR (OAB 319673/SP), GILCÉLIO DE SOUZA SIMÕES 
(OAB 175909/SP)

Processo 0000372-77.2015.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Vanilda Alves - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 143/15. Vistos. 1. Cuida-se de ação de BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 
requerido por VANILDA ALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, visando em síntese a 
obtenção de aposentadoria por invalidez. Postula o pedido de antecipada da tutela. Embora a requerente tenha comprovado 
prévio requerimento administrativo (fls. 39/42), a comunicação de decisão de fls. 40, que indeferiu o pedido de prorrogação 
do benefício, mantendo a data da cessação do benefício - DCB em 09/07/2012. Tal decisão foi proferida há mais de dois 
anos e cinco dias. É necessário que referido documento esteja com data recente, a fim de comprovar a atual resistência por 
parte da autarquia e, consequentemente, o interesse de agir da parte autora. . 2. É o breve relatório. Decido. 3. O interesse 
processual da segurada e a utilidade da prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses a) da recusa de recebimento do 
requerimento ou b) negativa de concessão do benefício previdenciário conforme tem decidido o STF: STF - RE 631240 RG/MG 
- CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO 
DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está 
caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 
defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional 
de idêntico direito. 4. Isto posto, determino que o polo ativo comprove no prazo de dez dias a recusa de recebimento do 
requerimento ou b) negativa de concessão do benefício previdenciário, sob pena de extinção. 5. Concedo ao requerente os 
benefícios da assistência judiciária (Lei 1.060/50), anotando-se. 6. Intime. - ADV: SUELI CRISTINA SILVA (OAB 141178/MG)

Processo 0000388-31.2015.8.26.0242 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - GERALDO LOURENÇO DE ARAÚJO SILVA 
- 162/15. Vistos. Não foi demonstrada, in totum, a hipossuficiência do demandante, lembrando-se de que a simples declaração 
não possui o condão para o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Necessária, portanto, a comprovação 
idônea para análise do pedido.  A parte requerente deve comprovar, juntando documentação idônea para tanto, para além da 
mera declaração, o enquadramento na situação definida pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, em dez dias, sob 
pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. Assim, deve carrear aos autos, notadamente, as três últimas 
declarações de bens e rendimentos perante a Receita Federal, além do último hollerith, ou comprovante de rendimentos, ou, no 
mesmo prazo, recolher as custas e despesas processuais, sob pena de extinção do processo, sem resolução de mérito, por falta 
de pressuposto processual (artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil).  No caso de isenção do pagamento do tributo, 
impõe-se, para o acolhimento do pedido, a juntada aos autos da impressão extraída do sítio da Receita Federal, noticiando que 
não há declarações bens e rendimentos, tomando em conta o CPF da parte, em sua base de dados com relação aos três últimos 
exercícios (http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual. app/INDEX.asp). - ADV: HELDER RODRIGUES 
MAIA (OAB 335875/SP)

Processo 0000393-53.2015.8.26.0242 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ROBSON CARMO DE OLIVEIRA - 
MANOEL CLAUDIO DA SILVA JUNIOR - 171/15. Vistos. Cite-se a parte executada MANOEL CLÁUDIO DA SILVA JÚNIOR para 
efetuar o pagamento da dívida no valor de R$8.311,84, em 3 dias, em conformidade ao artigo 652 do Código de Processo Civil. 
Desde já, segundo o artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, resta fixada a verba honorária em 10% do valor do 
débito, a qual será reduzida da metade em caso de pagamento integral, por força do artigo 652-A, parágrafo único, do Código 
de Processo Civil. Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, procederá o Sr. Oficial de Justiça à penhora 
de bens necessários à satisfação do débito, observando-se a ordem legal do art. 655 do Código de Processo Civil. Realizada 
a penhora e intimação da mesma, tornem os autos conclusos para nomeação de perito avaliador, tendo em vista o volume de 
processos e a quantidade de oficiais de justiça, que não detêm conhecimento técnico e tempo para aprimoramento. Recaindo a 
penhora sobre bem imóvel, o Sr. Oficial de Justiça intimará também o(s) cônjuge(s) do(s) respectivo(s) executado(s). Nos termos 
do artigo 738, do Código de Processo Civil, os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contados da data da juntada aos 
autos do mandado de citação, por advogado legalmente habilitado, sob pena de presunção da aceitação dos fatos articulados 
na petição inicial, consoante o disposto no artigo 285 do Código de Processo Civil. No prazo para embargos, reconhecendo o 
crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 
de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Em caso de ausência de pagamento no prazo assinalado, os 
honorários advocatícios a serem pagos ao patrono da parte exequente deverão ser incluídos no demonstrativo do débito, além 
do montante de 1%, a título de taxa judiciária, em consonância ao artigo 4o, inciso III, da Lei Estadual no 11.608/03, sob pena 
do exequente suportar seu pagamento, por ocasião de sua satisfação. Intime. - ADV: NATHALIA MENDES DE MATOS (OAB 
149376/MG), DR. FREDERICO LOIOLA (OAB 60692/MG), VICENTE FLAVIO MACEDO RIBEIRO (OAB 60830/MG)

Processo 0000764-08.2001.8.26.0242 (242.01.2001.000764) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
R.R.F. - L.R.F. - N.B.S. - 1000/01. Fls. 330. Manifeste-se o polo ativo acerca da Carta Precatória devolvida negativa, deixando 
de citar o requerido, sendo pessoa desconhecida pela vizinhança. Prazo 5 dias. - ADV: NILVA MARIA PIMENTEL (OAB 136867/
SP)

Processo 0000845-83.2003.8.26.0242 (242.01.2003.000845) - Procedimento Ordinário - Posse - Antonio Alberto Damiani 
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- - Claricinda Clementino Damiani - Luiz Carlos Teodoro - 925/03. Vistos. Cumpra-se o v. acórdão, manifestando-se a parte 
vencedora, em cinco dias, com observância, desde logo, de se tratar de execução definitiva, ante o trânsito em julgado (fls. 
577). Anote-se, de mais a mais, que, em consonância ao artigo 475-B do Código de Processo Civil, o pleito de cumprimento de 
sentença não prescinde de demonstrativo atualizado do débito. No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo, aguardando-se 
provocação ou o prazo de prescrição intercorrente. Intime. - ADV: NILVA MARIA PIMENTEL (OAB 136867/SP), KATIA NASSER 
(OAB 77884/SP)

Processo 0001484-57.2010.8.26.0242 (242.01.2010.001484) - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil 
- Banco Itaucard Sa - Orivaldo Cezar Trombeta - 824/10. Vistos. Cumpra o polo ativo no prazo de cinco dias o ítem “I” da r. 
Decisão proferida as fls. 173, comprovando ao recolhimento da taxa referente ao sistema do BACENJUD. No silêncio, remetam-
se os autos, incontinenti, ao arquivo, aguardando-se provocação ou decurso do prazo de prescrição intercorrente. Intime. - 
ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), 
RICARDO ALEXANDRE PERESI (OAB 235156/SP)

Processo 0001545-49.2009.8.26.0242 (242.01.2009.001545) - Procedimento Sumário - Pagamento Atrasado / Correção 
Monetária - Supermercado Medalha Milagrosa - Silvio Francisco Alves - 810/09. Vistos. Diante da certidão lançada as fls. 
135, homologo o auto de adjudicação constante de fls. 133. Expeça-se mandado de entrega de bens, devendo o polo ativo 
comprovar no prazo de cinco dias ao recolhimento das diligências do oficial de justiça. Após manifeste o requerente em termos 
de prosseguimento da demanda. P.I. - ADV: ANDREY FRANCHINI TORNATORE (OAB 249365/SP), JOAQUIM RODRIGUES 
ROSA JUNIOR (OAB 215343/SP), ANA CAROLINA FERREIRA BORGES (OAB 287318/SP)

Processo 0001913-24.2010.8.26.0242 (242.01.2010.001913) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Espólio 
de Rubens Bichuette - Banco Nossa Caixa Sa - 1150/10. Vistos. Nos termos da r. Decisão proferida as fls. 117, defiro nova 
suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Intime. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 
180737/SP), ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA (OAB 231427/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 0002099-08.2014.8.26.0242 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Edna Pereira da Silva - Cristieli Guimarães Duarte - - Jose Antonio Rafachini - - Neide de Oliveira Rafachini - 1197/14. Vistos. 
Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre Edna Pereira da Silva x 
Cristieli Guimarães Duarte e outros (fls. 33 e 35) e, como consectário lógico a desistência do recurso. Assim, JULGO EXTINTO 
O PROCESSO, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeça-se 
certidão de honorários. Ao arquivo. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV: RUBIANA MARIA C. SOARES DOS SANTOS 
GABELLINI (OAB 175978/SP), JULIO CESAR BATISTA (OAB 281075/SP)

Processo 0002227-38.2008.8.26.0242 (242.01.2008.002227) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Comercio de Materiais 
para Construcao Neves e Teles Ltda Me - Posto Delta Ltda - 1156/08. Vistos. Tendo em vista a sentença de fls. 387/389, 
defiro a expedição de mandado de levantamento conforme postulado pelo autor as fls. 417. Ao arquivo. Intime. - ADV: ELTON 
FERNANDES RÉU (OAB 185631/SP), GILSON CARAÇATO (OAB 186172/SP), ALMIR CARACATO (OAB 77560/SP)

Processo 0002750-79.2010.8.26.0242 (242.01.2010.002750) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - 
Nair Teixeira da Silva - Carlos Henrique Gonçalves de Oliveira - - Maria Eugenia dos Santos - - Aparecida Gonçalves de 
Oliveira - - Luciene Gonçalves de Oliveira - 1504/10. Tendo em vista a certificação do decurso do prazo para manifestação pela 
zelosa Serventia, manifeste-se a parte exequente, em cinco dias. No silêncio, remetam-se os autos, incontinenti, ao arquivo, 
aguardando-se provocação ou decurso do prazo de prescrição intercorrente. - ADV: JULIO CESAR BATISTA (OAB 281075/SP)

Processo 0002754-19.2010.8.26.0242 (242.01.2010.002754) - Inventário - Inventário e Partilha - Vanderlei Guimarães - 
Hermelinda Guimarães Mattar - 1507/10. Vistos. Fls. 215/216: indefiro ao pedido de suspensão do feito postulado pela herdeira 
SUZEL GUIMARÃES visto que os fatos ali elencados deverão ser objeto de pedido de remoção de inventariante, se o caso, 
conforme disposto no artigo 995 do Código de Processo Civil. Manifeste a herdeira SUZEL GUIMARÃES no prazo de cinco dias 
acerca das primeiras declarações de fls. 197/202. Sem prejuízo determino que o inventariante proceda no prazo de cinco dias 
a elaboração e recolhimento do imposto causa-mortis. Caso a herdeira SUZEL GUIMARÃES manifeste seu de acordo com as 
primeiras de fls. 197/202, fica desde já determino que a inventariante cumpra o disposto no artigo 1.022 também do Código de 
Processo Civil, apresentando auto e esboço de partilha. Intime. - ADV: HELENI BERNARDON (OAB 167813/SP)

Processo 0002773-83.2014.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Ingrid Cristina Alves Camilo das Neves 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - - GERENCIA EXECUTIVA DE RIBEIRÃO PRETO - 1362/14. Vistos. Homologo, em 
conformidade ao disposto pelo artigo 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o pedido de desistência formulado por 
Ingrid Cristina Alves Camilo das Neves às fls. 55, tendo a AUTARQUIA manifestado seu consentimento (fls. 56), nos termos 
artigo 267, parágrafo 4o, do mesmo diploma legal. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento 
no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sem resolução de mérito. Inexistindo interesse recursal, certifique a 
Serventia, desde logo, o trânsito em julgado. Ao arquivo. Publique-se, registre-se e intime-se. Vistos. Defiro a expedição de 
certidão de honorários em favor da patrona dativa conforme postulado as fls. 60. No mais cumpra a sentença proferida as fls. 57. 
Intime. - ADV: ANA CAROLINA FERREIRA MACHADO (OAB 310398/SP)

Processo 0002836-11.2014.8.26.0242 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - D.S.D. - J.F.D. - 1715/14. Vistos. 
Conforme se verifica da manifestação de fls. 27 e certidão lançada pelo oficial de justiça (fls. 34), o requerente mudou-se 
para a cidade de Américo Brasiliense-SP, não informando seu atual endereço na demanda. Configura-se, in casu, o abandono 
do processo, porquanto decorridos mais de trinta dias, sem a promoção dos atos e diligências necessárias para o regular 
andamento do feito. Por conseguinte, é o caso de extinguir-se o feito, observando-se que, com o advento da Lei no 11.382/06, 
inserindo o parágrafo único ao artigo 238 do Código de Processo Civil, reputa-se válida a intimação da parte encaminhada ao 
endereço indicado na petição inicial. Neste sentido, trilha a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo: “EXTINÇÃO DO PROCESSO - ação declaratória e cautelar julgadas simultaneamente extintas pelo artigo 267, inciso IV 
do CPC - Sentença mantida - autora que muda de endereço e não comunica ao juízo - descaso - aplicação da regra do parágrafo 
único do artigo 238 do CPC - Recurso de apelação não provido” (Ap. no 7166370800, rel. Ribeiro de Souza, j. em 19/12/2007). 
Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III, do 
Código de Processo Civil. Expeça-se certidão de honorários. Sentença com base no artigo 459, caput, in fine, do Código de 
Processo Civil. Ao arquivo. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV: MARISLAINE VIEIRA CAETANO (OAB 294086/SP)

Processo 0003300-74.2010.8.26.0242 (242.01.2010.003300) - Outros Feitos não Especificados - Wellington dos Santos 
Monteiro - Wender Rosse - 1786/10. Vistos. Cumpra-se o venerando acórdão. Ciência as partes. Expeça-se certidão de 
honorários. Ao arquivo. - ADV: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR (OAB 149725/SP), LUCIANE APARECIDA TEIXEIRA 
(OAB 260195/SP)

Processo 0003613-93.2014.8.26.0242 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Banco Santander (Brasil) 
S/A - Silmara Martins Caputti - 2269/14. Vistos. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 
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o acordo celebrado entre Banco Santander (Brasil) S/A x Silmara Martins Caputti (fls. 29/32) e, como consectário lógico a 
desistência do recurso. Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 794, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Inexistindo interesse recursal, certifique a Serventia, desde logo, o trânsito em julgado. 
Com fundamento no artigo 792 também do Código de Processo Civil, suspendo o andamento do feito até o integral cumprimento 
do avençado. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV: JORDANA HELENA GOUVEIA DE OLIVEIRA (OAB 279577/SP)

Processo 0003794-65.2012.8.26.0242 (242.01.2012.003794) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Companhia de 
Bebidas Ipiranga - Silvia Aparecida Florencio Me - 941/12. Vistos. Fls. 88/89: defiro a penhora e avaliação do bem constante da 
pesquisa junto ao RENAJUD (fls. 84), devendo o polo ativo comprovar no prazo de cinco dias ao recolhimento das diligências 
do oficial de justiça para tal mister. No silêncio, remetam-se os autos, incontinenti, ao arquivo, aguardando-se provocação ou 
decurso do prazo de prescrição intercorrente. Intime. - ADV: FERNANDO CORREA DA SILVA (OAB 80833/SP), MARIANA LIZA 
NICOLETTI MAGALHÃES (OAB 282184/SP)

Processo 0003820-92.2014.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - D.L.C. - E.P.R. - 2327/14. 
Vistos. Defiro a citação da requerida no endereço indicado as fls. 25, para querendo ofereça resposta no prazo de quinze dias. 
Intime. - ADV: ALOIR ALVES VIANA (OAB 272812/SP)

Processo 0004128-31.2014.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Paulo Roberto Alves - 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - 2043/14. Fls. 52/66. Contestação tempestiva. À réplica. Manifestem-
se as partes sobre eventual interesse em audiência preliminar. Sem prejuízo, especifiquem as provas que pretendem produzir, 
justificando-as sob pena de, no silêncio, interpretação pelo desinteresse em relação à instrução. O autor poderá retirar os autos 
da Serventia, pelo prazo de dez dias. Após, poderá o réu ter vista dos autos pelo prazo de cinco dias. (item 3 da Ordem de 
Serviço nº 001/2007) - ADV: GUILHERME HENRIQUE BARBOSA FIDELIS (OAB 209097/SP)

Processo 0004436-77.2008.8.26.0242 (apensado ao processo 0004705-19.2008.8.26) (242.01.2008.004436) - Arrolamento 
de Bens - Luzia Aparecida Costa - Mário Custódio da Silva - 2387/08 apenso 2245/08. Encontra-se pronta a certidão de 
honorarios - ADV: ANDRÉ LUIZ QUIRINO (OAB 186961/SP), ROGERIO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 109396/SP)

Processo 0004519-59.2009.8.26.0242 (242.01.2009.004519) - Monitória - Contratos Bancários - Fundo de Investimento 
Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I fundo - Cleber Balduino de Oliveira Me - - Marilda Teixeira - - Cleber Balduino 
de Oliveira - 2402/09. Vistos. 1) Defiro o pedido para a pesquisa de bens da parte requerida - CLEBER BALTUINO DE 
OLIVEIRA ME E OUTROS - CNPJ E CPF (fls. 02), o qual é realizado, por meio de ofício enviado à Receita Federal, protocolado 
eletronicamente, por intermédio do sistema INFOJUD, devendo o polo ativo comprovar no prazo de cinco dias ao recolhimento 
da taxa devida. 2) Prescindindo de intervenção judicial, a parte deve diligenciar, diretamente, junto ao DETRAN, na busca de 
veículos e bens imóveis integrantes do patrimônio da parte executada. Anote-se, nessa ordem de ideias, que o Provimento no 
30/11 veda a expedição de certidão para penhora e de ofício para pesquisa de bens de titularidade do devedor, o que, neste 
último caso, tem aplicação limitada aos exequentes que tiveram deferido o pedido de assistência judiciária, uma vez que os 
demais podem e devem diligenciar por meios próprios. Intime. - ADV: ROBERTA NOGUEIRA NEVES MATTAR (OAB 145316/
SP), RAFAEL MIGLIO (OAB 285791/SP)

Processo 0004745-59.2012.8.26.0242 (242.01.2012.004745) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e 
Apreensão - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Marcio Jose Andre - 1134/12. Vistos. Fls. 66: defiro o 
pedido de sobrestamento do feito somente pelo prazo de trinta dias. Decorrido esse prazo nada sendo requerido ou apresentado 
o presente será extinção. Intime. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA 
(OAB 160262/SP), DARIO BRAZ DA SILVA NETO (OAB 254878/SP)

Processo 0004820-40.2008.8.26.0242 (242.01.2008.004820) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - 
Nadja Ione Esaquiel - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - - Hilda de Oliveira Almeida - 2455/08. Posto isso, JULGO 
PROCEDENTE a pretensão deduzida pela autora e, em conseqüência, CONDENO o réu a pagar-lhe, à razão de cem por cento, 
a pensão por morte do falecido Sérgio Ribeiro de Almeida no valor do salário-de-benefício que lhe era devido. As prestações e 
abonos, devidos a partir do ajuizamento da demanda, serão pagos em uma única parcela, devidamente corrigidos e acrescidos 
de juros de 1% ao mês, contados a partir da citação. Correção monetária fixada nos termos da Súmula 148 do STJ e 8 do TRF 
3ª Região e da Resolução nº 242 do Conselho da Justiça Federal, acolhida pelo Provimento 26 da Corregedoria Geral da Justiça 
Federal da 3ª Região. Os juros de mora são devidos a partir do vencimento de cada uma das parcelas, no percentual de 1% 
(um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento (artigos 405 e 406 do CC e 161 § 1º do CTN) Tratando-se de beneficiária da 
assistência judiciária gratuita, não há custas a serem reembolsadas pela autarquia sucumbente. CONDENO a autarquia, porém, 
no pagamento das despesas processuais comprovadas, além de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total 
da condenação, com base no artigo 20, parágrafo 3º, alínea “c”, do CPC, excluindo-se as prestações vincendas, nos termos da 
Súmula 111, do Superior Tribunal de Justiça. Ante o valor da condenação, ao reexame necessário, nos termos do art. 475 do 
CPC. Antecipo os efeitos da tutela, com base no artigo 273 daquele diploma, para imediata implantação do benefício. P.R.I. - 
ADV: NILVA MARIA PIMENTEL (OAB 136867/SP), SANDRA BATISTA FELIX (OAB 113319/SP)

Processo 0004856-43.2012.8.26.0242 (242.01.2012.004856) - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - Marcia 
Maria da Silva - Rodoreche Transportes e Logistica Ltda Epp - 1187/12. Fls. 66. Sobrestamento do feito deferido, (30) dias, nos 
termos do item 18 da ordem de serviço nº 001/2007. Decorridos tal prazo, manifeste-se o polo ativo, no prazo legal. - ADV: JOSÉ 
CARLOS DIAS GUIMARÃES (OAB 209638/SP), ALINE FERNANDA ROBERTO PEREIRA (OAB 339986/SP)

Processo 0004942-14.2012.8.26.0242 (242.01.2012.004942) - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Guilherme 
Bessa Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - 1198/12. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado 
por GUILHERME BESSA FERREIRA, representado por sua genitora Aparecida Maria de Bessa contra o INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL INSS, e, por conseqüência, extingo o feito, com base no artigo 269, I do Código de Processo Civil. 
Vencida, arcará a autora com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados 
em R$ 500,00, nos termos do art. 20, §4°, do CPC, observado o artigo 12 da Lei 1.060/50. P.R.I. - ADV: RUTE MATEUS VIEIRA 
(OAB 82062/SP)

Processo 0005184-02.2014.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Maurene dos Santos Silva 
- MUNICÍPIO DE IGARAPAVA - - Instituto de Previdencia Municial de Igarapava - 2521/14. Fls. 44/49 e 51/67. Contestações 
tempestivas. À réplica. Manifestem-se as partes sobre eventual interesse em audiência preliminar. Sem prejuízo, especifiquem 
as provas que pretendem produzir, justificando-as sob pena de, no silêncio, interpretação pelo desinteresse em relação à 
instrução. O autor poderá retirar os autos da Serventia, pelo prazo de dez dias. Após, poderá o réu ter vista dos autos pelo prazo 
de cinco dias. (item 3 da Ordem de Serviço nº 001/2007) - ADV: ‘ZAINA ABRAO DE CARVALHO (OAB 339231/SP), ROBERTA 
NOGUEIRA NEVES MATTAR (OAB 145316/SP), CLAUDIO EUSTAQUIO FILHO (OAB 252498/SP)

Processo 0005307-44.2007.8.26.0242 (242.01.2007.005307) - Outros Feitos não Especificados - Nilson Barroso - - Clícia 
Leite Barroso - Cosan Sa Indústria e Comércio - - Fundação de Assistência Social Sinha Junqueira - 2760/07. Tendo em vista 
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o trânsito em julgado (fls. 395) tornando-se definitiva a execução, intime-se a parte executada NILSON BARROSO E OUTRA 
na pessoa do patrono constituído nos autos, para, consoante ao artigo 475-J, caput, do Código de Processo Civil, efetuar, 
no prazo de quinze dias, o pagamento do montante atualizado do débito R$1.066,14 a incidir atualização a contar do mês 
de outubro de 2014, sob pena de incidência de multa na razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. Superado o 
prazo assinalado para cumprimento da obrigação, apresente a parte exequente, no prazo de dez dias, sob pena de extinção, 
demonstrativo atualizado do débito, com a incidência da multa na razão de 10% (dez por cento), indicando bens do executado 
passíveis de penhora, com observância da ordem prevista no artigo 655 do Código de Processo Civil. Em caso da ausência de 
cumprimento espontâneo do decisum, desde logo, fixo em 10% sobre o quantum exequendo os honorários advocatícios a serem 
pagos ao patrono da parte exequente (STJ, REsp 978.545/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 11.03.2008, DJe 01.04.2008), os quais deverão ser incluídos no cálculo a ser ofertado, além do montante de 1%, a título 
de taxa judiciária, em consonância ao artigo 4o, inciso III, da Lei Estadual no 11.608/03, sob pena da parte exequente suportar 
seu pagamento, por ocasião de sua satisfação. Intime. - ADV: GLÁUCIA CRISTINA FERREIRA MENDONÇA (OAB 156536/SP), 
CRISTIANO CECILIO TRONCOSO (OAB 111273/SP), SERGIO MARTIN VIDAL FRANCA (OAB 81322/SP), MARCO ANTONIO 
TOBAJA (OAB 54853/SP), CELSO RODRIGUES GALLEGO (OAB 38363/SP), FRANCISCO JAVIER SOTO GUERRERO (OAB 
115443/SP)

Processo 0005404-73.2009.8.26.0242 (242.01.2009.005404) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.F.F.F. - R.F. - 
2949/09. Vistos. Fls. 206/207: defiro a expedição de ofício à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL requisitando informação acerca de 
recolhimento atual na conta vinculada do FGTS do executado e em caso positivo informar o nome e CNPJ do empregador. Defiro 
ainda a pesquisa do atual endereço do requerido oficiando-se ao Banco Central através do BACENJUD. Intime. Fls. 211/213. 
Manifeste-se o polo ativo acerca do ofício da CEF, atendendo determinação judicial. Fls. 215/216. Manifeste-se o polo ativo 
acerca da pesquisa de endereço positiva, constando os seguintes endereços: Rua Roque José da Silva, 108 - Bairro Miragem - 
Lauro de Freitas - BA; Rua Quinze Novembro, 143 - V. Euclides - Cep. 09725580 - São Bernardo do Campo - SP; Rua Princeza 
Isabel, 90 - Vila Galo - Cep. 01328000 - Vinhedo - SP; Rua Polimeros, 2000 - Polo Petroquimi - Cep. 04281022 - Camaçari - BA; 
Rua Martim Afonso, 2416 - Apt 1401 - Bigorrilho - Cep. 80730030 - Curitiba e Rua Velcy Bolivar Grando, 645 - Uberaba - MG - 
Cep, 81560615 - Curitiba. Prazo 5 dias. - ADV: ROBERTA NOGUEIRA NEVES MATTAR (OAB 145316/SP)

Processo 0005797-95.2009.8.26.0242 (242.01.2009.005797) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Luiz Antonio Bortoleto - Posto Igarapava Ltda - 3146/09. Vistos etc. LUIZ ANTÔNIO BORTOLETO alegou que houve sucessão 
empresarial entre o POSTO IGARAPAVA LTDA. e a empresa Posto Torão Ltda., visto que esta desenvolve as mesmas atividades, 
utiliza-se do mesmo local físico e até mesmo se vale do mesmo título de estabelecimento da executada. Requereu, então, com 
base na teoria da aparência, o reconhecimento da sucessão de empresas, de forma a incluir a sucessora no polo passivo da 
execução. É o brevíssimo relatório. Fundamento e decido. Com efeito, este magistrado já se encontra familiarizado com a 
questão, tendo decidido em diversos outros feitos pela inclusão do Posto Torão na demanda, vez que presentes razoáveis indícios 
de sucessão empresarial. No entanto, uma vez oportunizado nesses processos o direito de defesa ao suposto trespassário, 
este comprovou que a ocupação do espaço anteriormente utilizado pelo Posto Igarapava Ltda. decorre de contrato de aluguel, 
e não da compra do estabelecimento, conforme sustenta o exequente (vide cópias que acompanham esta decisão). Destarte, 
uma vez desconstruída a tese de aquisição do estabelecimento, torna-se impossível a correspondente responsabilização, já 
que na qualidade de mero locatário o Posto Torão não está vinculado a assumir o passivo deixado pelo proprietário do imóvel. 
Versando acerca da impossibilidade de reconhecer-se a sucessão em hipóteses como a dos autos, assim se manifestaram, 
respectivamente, os Egrégios Tribunais Regionais Federais de 3ª e 5ª Região: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO 
FISCAL. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 133 DO CTN. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NÃO 
CARACTERIZAÇÃO DE SUCESSÃO. 1. Inexistência de provas suficientes a corroborar a hipótese descrita no art. 133, do 
CTN que, ao tratar da sucessão tributária, a conceitua como o ato de uma pessoa física ou jurídica que adquire o fundo de 
comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional de uma outra empresa e continua a explorar a mesma atividade 
desempenhada pela sociedade antecessora. 2. Se é certo que a responsabilidade por sucessão tributária não se presume, 
também é certo que, nos termos do inciso I, do art. 333 do CPC, mister é a comprovação efetiva pela parte interessada (no 
caso, a União) do preenchimento de todos os elementos estabelecidos em lei (art. 133, do CTN). 3. Como na hipótese dos autos 
não houve a comprovação da aquisição a que faz menção o art. 133 do CTN, uma vez que a documentação dos autos atesta, 
tão-somente, que a posse direta pela embargante do imóvel onde se localizava a executada originária advém de um contrato 
de locação, não há que se falar em sucessão da responsabilidade tributária. 4. Apelação e remessa oficial improvidas (TRF-3 
- AC: 36000 SP 2001.03.99.036000-5, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, Data de Julgamento: 
04/08/2011, SEXTA TURMA.) TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE 
SUCESSÃO. ART. 133 DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Sentença em face da decisão que determinou o redirecionamento 
da execução fiscal contra a sociedade empresarial apelante. 2. De acordo com o art. 133 do CTN, a responsabilidade tributária 
em virtude de sucessão apenas se verifica quando houver a aquisição do fundo de comércio ou do estabelecimento da devedora 
por terceiro e este continuar a explorar a atividade, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual 3. A 
locação de imóvel no qual funcionava anteriormente a pessoa jurídica devedora, não leva à responsabilização tributária do 
locador, mesmo que este continue a explorar o mesmo tipo de atividade daquela sociedade. Precedentes desta casa. 4. No 
caso sob análise, não restou cabalmente comprovado que a apelante adquiriu o fundo de comércio relativo ao imóvel onde 
atualmente exerce suas atividades, e no qual funcionava a empresa executada, devendo, por consequência, ser afastada a 
sua responsabilidade tributária, haja vista que a simples instalação no mesmo local e o desenvolvimento da mesma atividade 
econômica, por si sós, como in casu, não revelam a sua ocorrência. 5. Excluir da apelante do polo passivo do executivo fiscal. 
Apelação provida (TRF-5 - AC: 51448320104058000 , Relator: Desembargador Federal Geraldo Apoliano, Data de Julgamento: 
08/05/2014, Terceira Turma, Data de Publicação: 14/05/2014.) Insta salientar que, se em processos de execução fiscal, nos 
quais está envolvido o interesse público, a jurisprudência não vem aceitando o reconhecimento da sucessão, a fortiori o instituto 
não deve ser reconhecido no caso vertente, em que apenas o interesse particular está em disputa. Ante o exposto, INDEFIRO 
o pedido de inclusão do Posto Torão Ltda. no polo passivo da lide, vez que inobservado o fenômeno do trespasse. Providencie 
a zelosa serventia a juntada de cópias das fls. 275-284, 291-295 e 300-312 do processo nº 0006546-15.2009.8.26.0242 (nº de 
ordem 3244/09), as quais demonstram o exposto na fundamentação supra. Manifeste-se o exequente acerca do prosseguimento 
da execução. Intimem-se. - ADV: DEIVISON CARAÇATO (OAB 280768/SP), ALMIR CARACATO (OAB 77560/SP), MARCELO 
HUMBERTO PIRES (OAB 61141/MG), CARLOS EDUARDO IZIDORO (OAB 174713/SP)

Processo 0005872-61.2014.8.26.0242 - Notificação - Inadimplemento - CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
- Adriano Reis Belagamba - 3226/14. 1. Defiro a notificação, como requerida. 2. Efetivada a notificação, pagas as custas e 
decorrido o prazo de 48 horas, na forma do artigo 872 do Código de Processo Civil, o que o Cartório certificará, entreguem-se os 
autos ao(à) requerente, observadas as formalidades legais. - ADV: MARCELA BERGAMO MORILHA (OAB 253678/SP)
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Processo 0006071-83.2014.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Silvana dos Reis Gomes 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 2913/14. Fls. 20 e ss. Contestação tempestiva. À réplica. Manifestem-
se as partes sobre eventual interesse em audiência preliminar. Sem prejuízo, especifiquem as provas que pretendem produzir, 
justificando-as sob pena de, no silêncio, interpretação pelo desinteresse em relação à instrução. O autor poderá retirar os autos 
da Serventia, pelo prazo de dez dias. Após, poderá o réu ter vista dos autos pelo prazo de cinco dias. (item 3 da Ordem de 
Serviço nº 001/2007). m - ADV: HANNA BRIGIDA PINHEIRO LIMA SARRETA DE FRANÇA (OAB 215552/SP)

Processo 0006262-31.2014.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Euripedes de Oliveira - 
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 3271/14. Vistos. Cite-se a parte demandada FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
para que, querendo, ofereça resposta à demanda, no prazo de quinze dias. Não sendo contestada a presente ação, no prazo de 
sessenta dias (artigo 188 do CPC), por advogado legalmente habilitado, presumir-se-ão aceitos os fatos articulados na petição 
inicial, consoante o disposto no artigo 285 do Código de Processo Civil. Diante da declaração de pobreza de fls. 33, concedo ao 
requerente os benefícios da justiça gratuita, anotando-se. Intime. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS S DOS SANTOS (OAB 107113/
SP)

Processo 0006612-19.2014.8.26.0242 - Usucapião - Usucapião Ordinária - ANEZITA VIERIA DA SILVA - 3337/14. Providencie 
a requerente a juntada do croqui e memorial descritivo do imóvel objeto da presente ação. Intime. - ADV: JULIO CESAR BATISTA 
(OAB 281075/SP)

Processo 0006694-50.2014.8.26.0242 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M.P.C. - D.C. - 3147/14. Vistos. 
Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de três meses conforme postulado as fls. 19/20, retirando-se da pauta a audiência 
designada as fls. 13. Decorrido esse prazo manifeste o polo ativo no prazo de cinco dias em termos de prosseguimento da 
demanda. Intime. - ADV: FRANCO CORTEZ MENDONCA (OAB 250426/SP)

Processo 0006776-81.2014.8.26.0242 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Toyota do Brasil S. A. - Mateus Lima Paes - 3179/14. Vistos. Com fundamento no artigo 284 do Código de Processo Civil, 
recebo o aditamento a petição inicial (fls. 34/35), para fazer constar o valor da causa como R$34.144,47, devendo a serventia 
providenciar as anotações na distribuição e autuação. O polo ativo deverá comprovar no prazo de cinco dias a complementação 
do recolhimento das custas iniciais. No mais, aguarde o cumprimento do mandado expedido as fls. 32. Intime. - ADV: MARIA 
LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 0006776-81.2014.8.26.0242 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Toyota do 
Brasil S. A. - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento 
ao mandado nº 242.2014/005474-8, tendo em vista que, até a presente data não compareceu a esta Comarca representante 
legal do autor para a efetivação das diligências. O referido é verdade e dou fé. Igarapava, 29 de novembro de 2014. - ADV: 
MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 0006784-34.2009.8.26.0242 (apensado ao processo 0003353-02.2003.8.26) (processo principal 0003353-
02.2003.8.26) (242.01.2003.003353/1) - Embargos à Execução (Inativa) - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Espolio de 
Antonio de Oliveira - 2664/03. Vistos. Recebo o recurso de apelação de fls. 181/182(artigo 520 do CPC) em seu efeito legal. 
Intime-se o embargado para contrarrazões. Remetam os presentes autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3ª 
REGIÃO-SP., com as nossas homenagens. - ADV: NILVA MARIA PIMENTEL (OAB 136867/SP)

Processo 0006811-41.2014.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - C.V.T. e outro - Cynthia 
Vieira Tristão - - Cynthia Vieira Tristão - Vistos. Homologo, em conformidade ao disposto pelo artigo 158, parágrafo único, 
do Código de Processo Civil, o pedido de desistência formulado pelos requerentes Cynthia Vieira Tristão e outro às fls. 23. 
Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 
sem resolução de mérito. Inexistindo interesse recursal, certifique a Serventia, desde logo, o trânsito em julgado. Ao arquivo. 
Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV: CYNTHIA VIEIRA TRISTÃO (OAB 233942/SP), CAROLINA THOZO VIEIRA (OAB 
351081/SP)

Processo 0007135-65.2013.8.26.0242 (024.22.0130.007135) - Procedimento Ordinário - Alienação Fiduciária - Katia Cristina 
Braga - Aymore Credito, Financiamento e Investimento Sa - 872/13. Vistos. Homologo, por sentença, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre Katia Cristina Braga x Aymore Credito, Financiamento e Investimento Sa 
(fls. 99 e 106) e, como consectário lógico a desistência do recurso. Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 
de mérito, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Inexistindo interesse recursal, certifique a 
Serventia, desde logo, o trânsito em julgado. Ao arquivo. Publique-se, registre-se e intime-se. - ADV: JOÃO BARCELOS DE 
MENEZES (OAB 193411/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0007290-34.2014.8.26.0242 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - SYNERGYX ENGENHARIA LTDA - Condominio Edificio Porto das Canoas - 3388/14. Vistos. A parte requerente deve 
comprovar, juntando documentação idônea para tanto, para além da mera declaração, o enquadramento na situação definida 
pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, em dez dias, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária 
gratuita. Assim, deve carrear aos autos, notadamente, as três últimas declarações de bens e rendimentos perante a Receita 
Federal ou, no mesmo prazo, recolher as custas e despesas processuais, sob pena de extinção do processo, sem resolução 
de mérito, por falta de pressuposto processual (artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil). No caso de isenção do 
pagamento do tributo, impõe-se, para o acolhimento do pedido, a juntada aos autos da impressão extraída do sítio da Receita 
Federal, noticiando que não há declarações bens e rendimentos, tomando em conta o CPF da parte, em sua base de dados com 
relação aos três últimos exercícios (http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atual. app/INDEX.asp). Intime. 
- ADV: GIOVANI DIAS FERREIRA (OAB 292030/SP), LAWRENCE DE MELO BORGES (OAB 84153/MG)

Processo 0007306-85.2014.8.26.0242 - Usucapião - Propriedade - Maria Apparecida Guerreiro - 3414/14. Com fundamento 
no artigo 4º da Lei 1060/50, concedo a parte autora, os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. Providencie a requerente 
a juntada do croqui e memorial descritivo do imóvel objeto da presente ação. Intime. - ADV: MARA FERNANDA PIMENTEL (OAB 
263951/SP)

Processo 0007336-57.2013.8.26.0242 (024.22.0130.007336) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Hugo 
Charlie Guillen - Banco Itaucard Sa - 1046/13. Fls. 53/78. Contestação tempestiva. À réplica. Manifestem-se as partes sobre 
eventual interesse em audiência preliminar. Sem prejuízo, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as sob 
pena de, no silêncio, interpretação pelo desinteresse em relação à instrução. O autor poderá retirar os autos da Serventia, pelo 
prazo de dez dias. Após, poderá o réu ter vista dos autos pelo prazo de cinco dias. (item 3 da Ordem de Serviço nº 001/2007). - 
ADV: JOSÉ RAMIRES NETO (OAB 185265/SP), JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)

Processo 0007411-96.2013.8.26.0242 (024.22.0130.007411) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Lucia Helena Arantes 
- Adolpho Arantes Espolio - - Antonio Arantes - - Nassib Mattar Espolio - - Paulo Arantes Espolio - 1061/13. Vistos. Fls. 23: 
defiro o pedido de sobrestamento do feito até julgamento final dos autos de RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL sob número 
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0002794-59.2014.8.26.0242 - 1ª VARA, com fundamento no artigo 265, inciso I letra “a” do Código de Processo Civil. Intime. - 
ADV: ALOIR ALVES VIANA (OAB 272812/SP)

Processo 0007601-25.2014.8.26.0242 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Antonia Helena Alves de Jesus - Jose 
Francisco de Souza - 3566/14. Vistos etc. A fim de instruir os autos de Ação de Alvará, determino que a autora esclareça em 
qual Instituição Econômica se encontra a quantia deixada pelo de cujus. De acordo com a inicial, a requerente declara que 
está na Caixa Econômica Federal, porém na Carta de Concessão á fls. 7, mostra que o órgão pagador/ agência bancária é o 
Bradesco. Determino o prazo de 5 dias para esclarecer. Intime-se pólo ativo. - ADV: LEONARDO JOSÉ GOMES ALVARENGA 
(OAB 255976/SP), HELEN AGDA ROCHA DE MORAIS GUIRAL (OAB 243929/SP), EDNEI MARCOS ROCHA DE MORAIS (OAB 
149014/SP)

Processo 1000003-03.2014.8.26.0242 - Monitória - Inadimplemento - CONFECÇÕES DOREME LTDA. - RENATA MARQUES 
TEIXEIRA ME (BELLA BOUTIQUE) - 2130/14. Vistos. Tendo em vista a petição e os documentos juntados pela parte demandante 
fls. 76/108 e 112/113, a fim de evitar posterior argüição de nulidade por violação do princípio constitucional do contraditório, 
consoante o artigo 398 do Código de Processo Civil, concedo prazo de cinco dias para manifestação da parte adversa. Intime. - 
ADV: ALEXSANDRO DE CASTRO (OAB 22851/GO), ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA (OAB 231427/SP)

Processo 3001613-06.2013.8.26.0242 - Usucapião - Propriedade - Luzia Ponciana do Nascimento - 1311/13. Fls. 102. 
Sobrestamento do feito deferido, (30) dias, nos termos do item 18 da ordem de serviço nº 001/2007. Decorridos tal prazo, 
manifeste-se o polo ativo, no prazo legal. - ADV: LELIO SARRETA (OAB 260604/SP)

Processo 3002374-37.2013.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento 
de Medicamentos - JOÃO BATISTA NUNES - MUNICIPIO DE IGARAPAVA - - ESTADO DE SÃO PAULO - 1554/13. Vistos. 
Fls. 145/149: regularize os patronos do MUNICÍPIO DE IGARAPAVA no prazo de cinco dias as contrarrazões visto estar sem 
“assinatura”. Intime. - ADV: VANDERLEI RAFACHINI JUNIOR (OAB 319673/SP), PAULA REGINA PIMENTEL (OAB 263996/SP), 
JOSE BORGES DA SILVA (OAB 68735/SP), ROBERTA NOGUEIRA NEVES MATTAR (OAB 145316/SP)

Processo 3002512-04.2013.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.C.A. - P.D.S. - 311/14. Vistos. Indefiro a 
complementação do estudo social, conforme postulado pelo autor as fls. 55 e 61, vez que a criança possui apenas 06 (seis) 
anos de idade, ou seja, não apresenta discernimento qualquer para aferir o que atende melhor a seus interesses. No mais, 
percebo que não há nos autos certidão de nascimento da criança. Assim, determino que a parte autora apresente referido 
documento, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Int. - ADV: SERGIO APARECIDO BAGIANI (OAB 134593/SP), ANDREY 
FRANCHINI TORNATORE (OAB 249365/SP)

2ª Vara

RELAÇÃO Nº 0020/2015
Processo 0000168-67.2014.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - F.H.A.O. - P.A.O. - - F.H.O. 

- 441/14 - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, em consequência, desconstituo a paternidade 
de Fernando Henrique de Oliveira em relação a Priscila Aparecida de Oliveira, inclusive junto ao Cartório de Registro Civil 
Competente. Também, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas 
na forma da lei, observados os limites da gratuidade processual. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necesário. Após, 
arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: JOSÉ RAMIRES NETO (OAB 185265/SP), ADELIA DE PAULA (OAB 110993/SP)

Processo 0000399-60.2015.8.26.0242 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1026876-24.2014.8.26.0506 - 3ª Vara de 
Família e Sucessões) - I.H.S.S. - - W.J.O.S. - J.M.S. - 177/2015 (Carta Precatória) Certidão do Oficial de Justiça “CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 242.2015/000483-2 
dirigi-me na Rua José Brasiliano Teixeira, uma vez que nesta cidade e comarca de Igarapava não existe a Rua José Basílio 
Teixeira, e aí sendo, deixei de citar e intimar Junio Marcos Sevirino, por não existir na Rua José Brasiliano Teixeira o nº 179 
constante do mandado.” : Manifeste-se o requerente, no prazo legal. - ADV: FERNANDA CARNEIRO BUENO GUARALDO (OAB 
109376/SP), SANDRA HELENA MARCON (OAB 136066/SP), SORAIA COCHONI ACHICAR (OAB 186609/SP)

Processo 0000413-44.2015.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - Elisa Regina Queiroz 
de Oliveira - MUNICIPIO DE IGARAPAVA - - OMAR GUILHERME QUEIROZ DE OLIVEIRA - 175/15 - Vistos. Conforme se 
depreende dos documentos acostados aos autos, o requerente já propôs idêntica demanda em face dos requeridos, distribuída 
ao Juízo da Primeira Vara desta Comarca (feito n. 0000403-68.2013.8.26.0242), a qual foi extinta sem resolução do mérito, nos 
termos do artigo 267, VI, Código de Processo Civil (fls.19/25). Segundo o disposto no artigo 253, II, do Código de Processo Civil, 
in verbis: “Distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza: I (...); II quando, tendo sido extinto o processo, sem 
julgamento do mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros ou que sejam parcialmente alterados os réus 
da demanda; (...)”. Não se olvida que a finalidade da regra em comento é de determinar a prevenção de todos os processos, cuja 
petição reproduza pedidos formulados em anterior processo extinto, sem resolução do mérito, em prestígio ao princípio do juízo 
natural. Desta feita, decerto que a situação em apreço se amolda perfeitamente ao dispositivo supra transcrito, notadamente 
porque se trata de demanda com mesmas partes e mesma pretensão, impondo-se o reconhecimento da prevenção do Juízo 
da Primeira Vara Cível desta Comarca para processamento e julgamento da presente ação. Em mesmo sentido: “Conflito de 
competência. Processo extinto sem resolução do mérito. Nova ação. Distribuição por dependência. O juízo que extinguiu o 
processo sem resolução do mérito é o competente para processar e julgar a nova ação proposta, sobretudo quando idênticas 
as partes e o pedido (CPC, art. 253, II). Conflito conhecido e declarado competente o juízo suscitado: Conflito de Competência 
: CCP 20140020181948 DF - 0018327-36.2014.8.07.0000. J: 10.10.2014, DJE/DF p. 67”. “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - 
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROCESSO ANTERIOR EXTINTO POR DESISTÊNCIA - SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO - RENOVAÇÃO DO PLEITO - MESMAS PARTES - ARTIGO 253, II, DO CPC - INTERPRETAÇÃO - PRINCÍPIO DO 
JUÍZO NATURAL - LIVRE DISTRIBUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PREVENÇÃO - CONFIGURADA - COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO SUSCITADO. De prevalecer a competência do Juízo perante o qual foi extinto o feito anterior, sem resolução do mérito, 
considerando a interpretação da norma insculpida no inciso II, do artigo 253 do Código de Processo Cível, que deve primar pela 
preservação do princípio do Juiz natural. (CC 10000130703911000-TJMG. Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho. J. 30.01.2014)”. 
Diante do exposto, com amparo no artigo 253, II, do Código de Processo Civil, declino da competência, e determino a imediata 
remessa do presente feito ao Cartório Distribuidor para distribuição, incontinenti, ao Juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca. 
Procedam-se às anotações de estilo, inclusive para fim de controle estatístico. Int. - ADV: FABIO LUIS MORETI PEREIRA (OAB 
327847/SP)

Processo 0000431-36.2013.8.26.0242 (024.22.0130.000431) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
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Execução - E.M.F.B. - A.L.M.S.B. - 140/13 - Vistos. Tendo em vista o pagamento do crédito exequendo (fls.86) e a concordância 
da exequente manifestada a fls.93, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo 
Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado, nos termos do convênio OAB/DPESP, 
se o caso, arquivando-se os autos mediante anotações de praxe, inclusive para fim de controle estatístico. Publique-se. Registre-
se. Intime-se. - ADV: ANDREY FRANCHINI TORNATORE (OAB 249365/SP), ELAINE MENDES BASSO MASSON (OAB 341558/
SP)

Processo 0000477-54.2015.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - Silene Aparecida de 
Oliveira de Paula - MUNICÍPIO DE IGARAPAVA - - Eurípedes Mariano de Paula - 189/15 - Vistos. Trata-se de ação proposta 
por Silene Aparecida de Oliveira de Paula em face do Município de Igarapava e Eurípedes Mariano de Paula em que postula a 
internação compulsória do segundo requerido em clínica especializada para tratamento de sua saúde às expensas do primeiro 
requerido. O Ministério Público requereu que a parte autora fosse instada a aditar a petição inicial (fls. 27/28). Com razão 
o Parquet. Não foram juntadas quaisquer provas da suposta recusa ao fornecimento do tratamento pleiteado. Dessa forma, 
concedo ao requerente o prazo de dez dias para apresentar prova de que houve recusa da internação pela Municipalidade, sob 
pena de indeferimento da inicial (em situação equiparada RE 631.240, rel. Ministro Roberto Barroso). Sem prejuízo, deverá a 
parte autora, no mesmo prazo, trazer declaração médica circunstanciada explicitando a necessidade da internação em clínica 
especializada e o CID da enfermidade, conforme requerido pelo Ministério Público (fls.28). Por fim, deverá a parte requerente, 
no mesmo prazo, proceder à inclusão da Fazenda Pública do Estado de São Paulo no polo passivo da ação, visto tratar-se de 
terapêutica sabidamente de alto custo. Após, renove-me a conclusão. Intimem-se. - ADV: ERICA FERNANDES PEREIRA (OAB 
341254/SP)

Processo 0000519-11.2012.8.26.0242 (242.01.2012.000519) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 
Fornecimento de Medicamentos - Carlos Roberto Machado - Municipio de Igarapava - 109/12 - Para a expedição do mandado de 
citação nos termos do artigo 730 do CPC, complemente o exequente o recolhimento das diligências do Sr. Oficial de Justiça, nos 
termos do Comunicado CG nº 28/2014, ficando desde já consignado que nos autos já consta um recolhimento prévio no valor 
de R$13,95. - ADV: ROBERTA NOGUEIRA NEVES MATTAR (OAB 145316/SP), RUTE MATEUS VIEIRA (OAB 82062/SP), LELIO 
SARRETA (OAB 260604/SP), MATHEUS QUEIROZ DE SOUZA (OAB 294252/SP)

Processo 0000780-39.2013.8.26.0242 (024.22.0130.000780) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Algri Empreendimentos 
e Participações Ltda - Lamunier Zanetti - - Helenir Osorio Zanetti - - Lolester Zanetti - - Leonice Zanetti Marçola - - Reinaldo 
Marçola - - Nilde Dutra Zanetti - 199/13 - As cartas de citação encontram-se à disposição do requerente, para serem instruídas e 
postadas, com AR. Para publicação do edital no DOE, efetue o depósito no importe de R$267,00 - ADV: JOSÉ RICARDO TRITO 
BALLAN (OAB 169717/SP)

Processo 0001118-13.2013.8.26.0242 (024.22.0130.001118) - Procedimento Ordinário - Alimentos - E.T. - J.T.M.T. - 252/13 
- Vistos. Anote-se o retorno dos autos do E.T.J. para fim de controle estatístico. Cumpra-se o v. acórdão, manifestando-se a 
parte vencedora, em cinco dias, com observância, desde logo, de se tratar de execução definitiva ante o trânsito em julgado 
(fls.84). Anote-se, de mais a mais, que, em consonância ao artigo 475-B, do Código de Processo Civil, o pleito de cumprimento 
de sentença não prescinde de demonstrativo atualizado do débito. No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo, aguardando-se 
provocação ou o prazo de prescrição intercorrente, mediante anotações de praxe, inclusive para fins estatísticos. Intimem-se. - 
ADV: ANDRÉ LUIS MACHADO ARANTES (OAB 165422/SP), NILVA MARIA PIMENTEL (OAB 136867/SP)

Processo 0001149-96.2014.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Jose Henrique Menezes 
Santos - Embratel TVSAT Telecomunicações S/A - 682/14 - Fls. 30 (AR negativo juntado “recusado”): manifeste-se o requerente, 
no prazo legal. - ADV: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA (OAB 231427/SP)

Processo 0001307-59.2011.8.26.0242 (242.01.2011.001307) - Procedimento Sumário - Seguro - Clemente Gaspar de Araujo 
- Sul America Seguros de Vida e Previdencia Sa - 590/11 - Fls. 119/122 (Ofício empregadora do autor: Usina Mendonça Agro 
Industrial e Comercial): Manifestem-se as partes, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: HELEN AGDA ROCHA DE MORAIS 
GUIRAL (OAB 243929/SP), EDNEI MARCOS ROCHA DE MORAIS (OAB 149014/SP), CARLOS ADALBERTO ALVES (OAB 
137503/SP), WILSON JOSE DORTA DE OLIVEIRA (OAB 135809/SP), VALNIR BATISTA DE SOUZA (OAB 192669/SP)

Processo 0001346-56.2011.8.26.0242 (242.01.2011.001346) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Gilmar da Silva - Banco Itaucard Sa - - Star Veiculos - 609/11 - Vistos. Anote-se o retorno dos autos do E. TJ. para fim de 
controle estatístico. Cumpra-se o v. acórdão, manifestando-se a parte vencedora, em cinco dias, com observância, desde logo, 
de se tratar de execução definitiva ante o trânsito em julgado (fls.105). Anote-se, de mais a mais, que, em consonância ao artigo 
475-B, do Código de Processo Civil, o pleito de cumprimento de sentença não prescinde de demonstrativo atualizado do débito. 
No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo, aguardando-se provocação ou o prazo de prescrição intercorrente, mediante 
anotações de praxe, inclusive para fins estatísticos. Intimem-se. - ADV: JULIO CESAR BATISTA (OAB 281075/SP), MARLI 
INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FLÁVIA ARAÚJO ALVES CARRARA (OAB 217611/SP)

Processo 0001565-98.2013.8.26.0242 (024.22.0130.001565) - Execução de Alimentos - Inadimplemento - G.A.L. - J.Z.L. - 
352/13 - Regularmente citado o executado e já tendo transcorrido o prazo do artigo 733, CPC, conforme certidão acostada aos 
autos, manifeste-se o exequente requerendo o que de direito. - ADV: GISELLE ALVES FIOD (OAB 233169/SP)

Processo 0001685-10.2014.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Helio Gomes Geneiro 
- Prefeitura Municipal de Igarapava - - Estado de São Paulo - 953/14 - Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 
do feito, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, em audiência 
ou fora dela, justificando e esclarecendo a pertinência de cada uma delas, pois será com base nos fundamentos trazidos pelas 
partes que se deliberará acerca da necessidade de produzi-las. Intimem-se. - ADV: MAURO DONISETE DE SOUZA (OAB 
74947/SP), MATHEUS QUEIROZ DE SOUZA (OAB 294252/SP), MARA FERNANDA PIMENTEL (OAB 263951/SP), ROBERTA 
NOGUEIRA NEVES MATTAR (OAB 145316/SP)

Processo 0001696-10.2012.8.26.0242 (242.01.2012.001696) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Lucia Sarreta 
Delefrate - Helio Delefrate - 407/12 - Vistos. Tendo em vista que o feito vem sendo sobrestado há mais de dois anos, indefiro o 
pedido de novo sobrestamento. Intime-se o inventariante a promover o prosseguimento do feito em 30 (trinta) dias, juntando: 
a) Declarações de bens e herdeiros, esboço de partilha amigável e(ou) pedido de adjudicação; b) Comprovantes relativos 
aos bens inventariados, negativas fiscais (municipal, estadual e federal); c) Declaração da Fazenda Pública do Estado acerca 
do recolhimento do imposto de transmissão “causa-mortis”. No silêncio, certificada essa ocorrência, arquivem-se os autos no 
aguardo de provocação, mediante anotações de praxe, inclusive para fim de controle estatístico. Intimem-se. - ADV: FRANCO 
CORTEZ MENDONCA (OAB 250426/SP)

Processo 0001762-19.2014.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - ARTHUR HENRIQUE 
RAFALOVSCHI DE CASTRO - MUNICIPIO DE IGARAPAVA - 988/14 - Contestação tempestiva. À réplica. Sem prejuízo de 
eventual julgamento antecipado do feito, especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão, as provas que 
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pretendem produzir, em audiência ou fora dela, justificando e esclarecendo a pertinência de cada uma delas, pois será com 
base nos fundamentos trazidos pelas partes que se deliberará acerca da necessidade de produzi-las, sob pena de, no silêncio, 
interpretação pelo desinteresse em relação à instrução. O autor poderá retirar os autos da Serventia, pelo prazo de cinco dias. 
Após, poderá o réu ter vista dos autos pelo prazo de cinco dias. Após, se o caso, ao Ministério Público. (item 3 da Ordem de 
Serviço nº 001/2007) - ADV: ROBERTA NOGUEIRA NEVES MATTAR (OAB 145316/SP), DANIEL ROSA DE OLIVEIRA (OAB 
326474/SP), VANDERLEI RAFACHINI JUNIOR (OAB 319673/SP)

Processo 0001994-31.2014.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Maria Luzia Gomes - 
MUNICIPIO DE IGARAPAVA - - Estado de São Paulo - 1046/14 - Vistos. Oficie-se à Municipalidade para realização de Estudo 
Social junto à requerente. Com a juntada, manifestem-se as partes, em memoriais, no prazo particular e sucessivo de 05 (cinco) 
dias. Após, diga o MP. Em seguida, conclusos para decisão. Intimem-se. Fls. 116/119 (Estudo Social Juntado): Manifestem-se 
as partes, em memoriais, no prazo particular e sucessivo de 05 (cinco) dias. - ADV: ROBERTA NOGUEIRA NEVES MATTAR 
(OAB 145316/SP), MATHEUS QUEIROZ DE SOUZA (OAB 294252/SP), MARINA ELISA COSTA DE ARAUJO (OAB 300895/SP), 
HARIANA APARECIDA SARRETA (OAB 301643/SP)

Processo 0002425-58.2013.8.26.0288 (028.82.0130.002425) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Vanilda 
Lassalli Orlando - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - 161/15 - Vistos. Trata-se de ação previdenciária de concessão de 
aposentadoria por invalidez ou auxílio doença movida por VANILDA LASSALI ORLANDO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL - INSS ajuizada inicialmente perante o Juízo de Direito da Primeira Vara Cível de Ituverava que, após regular 
tramitação, reconheceu a incompetência absoluta daquele juízo para o julgamento da ação. A despeito de o feito ter tramitado 
perante juízo absolutamente incompetente, entendo não estarem nulos todos atos processuais praticados, pois, nos termos 
do art. 113, § 2º do Código de Processo Civil, “declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, 
remetendo-se os autos ao juiz competente”. Assim, em respeito ao princípio da celeridade processual e da instrumentalidade das 
formas, tendo-se em vista que houve a citação válida, contestação tempestiva, saneamento do feito e até mesmo agendamento 
de perícia, entendo que tais atos não devem ser nulificados, pois não possuem qualquer carga decisória. Nesse sentido também 
é a lição do Ministro Luiz Fux: ‘Entendem-se por atos decisórios nulificados apenas aqueles que versam sobre o mérito, 
posto que para promover o andamento do processo e proferir decisões interlocutórias formais não esse revela importante a 
competência objetiva. Esta mostra-se influente no plano jurídico, apenas quando o juiz dispõe sobre o litígio em si, para o qual 
não é especializado. Assim, a decisão sobre as condições da ação, bem como em relação à demais questões formais não são 
nulificadas pelo reconhecimento da incompetência absoluta. Entretanto, as decisões liminares de antecipação da solução de 
mérito contaminam-se inexoravelmente, posto adiantamento da solução final para a qual o juízo é absolutamente incompetente’ 
Diante do exposto, recebo a presente demanda e ratifico os atos processuais anteriores praticados pelo Juízo de Direito ao qual 
fora distribuído o feito. Para realização da prova pericial nomeio o DR. LUIZ ALVES FERREIRA AVEZUM, perito deste juízo que 
deverá apresentar o laudo em 30 (trinta) dias. A fixação de honorários pericial, obedecerá as normas contidas na resolução de 
nº 541 de 18 de janeiro de 2007 do Conselho da Justiça Federal em seu artigo 3º e parágrafo único do mencionado artigo, ou 
seja, após elaboração do laudo, manifestação das partes e eventuais esclarecimentos. Designo perícia para o dia 06 DE ABRIL 
DE 2015, às 10 horas, a ser realizada no Hospital dos Canavieiros, sito na Rua Pereira Rebouças, 147, Igarapava-SP. Consigno, 
desde já, que o periciando será cientificado para comparecimento à perícia acima agendada por intermédio de seu patrono, 
mediante intimação via D.J.E. (art. 236 e 237, ambos do CPC), devendo o patrono constituído providenciar o comparecimento 
de seu constituinte ao local da perícia, no dia e hora acima indicados, devidamente munido de documento de identificação, bem 
como dos exames de laboratório, radiológicos, receitas e demais documentos úteis para a avaliação, se porventura os tiver, 
independentemente de intimação pessoal, sob pena de preclusão da prova pericial em caso de não comparecimento injustificado. 
Nesse sentido, os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Apelação 0077089-90.2009.8.26.0000 
TJ/SP - Ementa: CIVIL - SEGURO OBRIGATÓRIO - PERÍCIA INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - EXEGESE DO 
ARTIGO 431-A DO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. O artigo 431-A do Código de 
Processo Civil, impõe apenas a ciência das partes a respeito da data e local designados para a perícia. Inexiste previsão legal 
que exija a intimação pessoal de qualquer delas para esse fim”. “Apelação com Revisão nº 0006207-21.2006.8.26.0417 TJ/
SP- RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Danos morais e materiais sofridos em decorrência de gravidez, após a autora ter 
realizado laqueadura tubária. Alegação de nulidade processual pela falta de intimação pessoal da requerente para a realização 
da prova pericial. Impossibilidade. Não é obrigatória a intimação pessoal da parte, bastando a sua regular intimação, por meio de 
seus patronos, através de publicação na imprensa oficial. Observância dos artigos 238, caput, e 431-A do Código de Processo 
Civil. Nulidade afastada. Sentença mantida. Recurso impróvido”. Com a juntada do laudo, dê-se vista às partes e ao MP, se 
o caso. Decorrido o prazo para manifestação, requisite-se o pagamento dos honorários periciais, que ora fixo em R$200,00, 
nos termos da tabela V, anexo único da Resolução CJF-305/2014, de 07.10.2014. Intimem-se. - ADV: VANESSA DE OLIVEIRA 
RODRIGUES (OAB 86267/MG), FABIO VIEIRA BLANGIS (OAB 213180/SP), GENILDO VILELA LACERDA CAVALCANTE (OAB 
247006/SP), SILVIO MARQUES GARCIA (OAB 265924/SP)

Processo 0002509-03.2013.8.26.0242 (024.22.0130.002509) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.K.L.M. - - 
M.F.L.M. - R.F.M.J. - 382/13 - Vistos. Com fundamento no artigo 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil, homologo, 
o pedido de desistência formulado por Joana Kaena Leal Marcelino e outro às fls. 52, o que independe de consentimento da 
parte adversa posto não ter sido efetivada a citação do demandado (CPC, art. 267, § 4º). Em consequência, JULGO EXTINTO 
O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Revogo 
os alimentos provisórios fixados às fls.10. Oficie-se ao INSS, com urgência, para cessação dos descontos dos alimentos no 
benefício do requerido. Inexistindo interesse recursal, certifique-se, desde logo, o trânsito em julgado, expedindo-se certidão 
de honorários ao patrono nomeado em virtude do convênio OAB/DPESP, se o caso. Após, arquivem-se os autos, mediante 
anotações de praxe, inclusive para fim de controle estatístico. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: JOSE RICARDO 
RODRIGUES MATTAR (OAB 149725/SP)

Processo 0002567-06.2013.8.26.0242 (024.22.0130.002567) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - G.A.C. - 
J.G.R.C. - 431/13 - Fica o(a) requerente devidamente intimado a dar andamento ao feito no prazo de quarenta e oito horas, nos 
termos do artigo 267, inciso III do CPC (item 12 da Ordem de Serviço nº 001/2007). - ADV: ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA (OAB 
231427/SP)

Processo 0003150-59.2011.8.26.0242 (242.01.2011.003150) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Luis 
Antonio dos Santos - Jr Veiculos Ltda - 1160/11 - Vistos. Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da 
empresa-executada e inclusão do sócio proprietário no polo passivo da demanda (fls.109/110). A teoria da desconsideração da 
personalidade jurídica, criada pela jurisprudência dos tribunais norte-americanos (disregard of legal entity), encontrou guarida 
em vários diplomas legais integrantes do nosso ordenamento jurídico, culminando com sua consagração pelo Novo Código Civil, 
em seu artigo 50, de modo a aplicar-se às relações civis. Tem como objetivo, desde sua origem, obstar a utilização da autonomia 
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patrimonial dos entes despersonalizados como expediente para a consecução de fraudes. Por conseguinte, preenchidos os 
pressupostos legais, admite-se a desconsideração da autonomia patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios. Na regulação 
das relações de natureza civil, o Código Civil admitiu a desconsideração da personalidade jurídica do ente em duas hipóteses 
bem definidas: desvio de finalidade e confusão patrimonial, permitindo que as obrigações contraídas estendam-se para além do 
patrimônio do ente despersonalizado. Nesse sentido, julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Responsabilidade civil e 
Direito do consumidor. Recurso especial. Shopping Center de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. 
Ministério Público. Legitimidade ativa. Pessoa jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria menor. Limite de responsabilização 
dos sócios. Código de Defesa do Consumidor. Requisitos. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 
Art. 28, § 5º. A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera 
demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da 
prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de 
confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração)” (REsp 279.273/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04.12.2003, DJ 29.03.2004 p. 230). Na hipótese sub judice, não 
foi produzido qualquer elemento de prova apto a comprovar a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial 
entre a pessoa jurídica e seus sócios, tampouco a cessação irregular de suas atividades. Portanto, a desconsideração de 
sua autonomia patrimonial, por ora, não encontra amparo legal. Ante o exposto, indefiro o pedido de desconsideração da 
personalidade jurídica. No mais, manifeste-se a parte exequente, em cinco dias, a fim de propiciar o seguimento da marcha 
processual, indicando bens da parte executada passíveis de penhora, com observância do artigo 655 do Código de Processo 
Civil, e coligindo demonstrativo atualizado do débito. No silêncio, arquivem-se os autos no aguardo de provocação ou prescrição 
intercorrente, mediante anotações de praxe, inclusive para fim de controle estatístico. Intimem-se. - ADV: RUBIANA MARIA C. 
SOARES DOS SANTOS GABELLINI (OAB 175978/SP), ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA (OAB 231427/SP)

Processo 0003153-14.2011.8.26.0242 (242.01.2011.003153) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Milton Samuel 
dos Santos - Municipio de Igarapava - 1258/11 - Sobrestamento do feito deferido, nos termos do item 18 da ordem de serviço nº 
001/2007 (10 dias). Decorrido o prazo, manifeste o requerente no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de arquivamento. 
(item 12 da Ordem de Serviço nº 001/2007) - ADV: NILVA MARIA PIMENTEL (OAB 136867/SP), ROBERTA NOGUEIRA NEVES 
MATTAR (OAB 145316/SP), MATHEUS QUEIROZ DE SOUZA (OAB 294252/SP)

Processo 0003905-83.2011.8.26.0242 (242.01.2011.003905) - Inventário - Inventário e Partilha - Waldeisse de Souza 
Sevirino - - Leandro Sevirino - - Carlos Henrique Sevirino - - Adriana Sevirino Martins - Sebastião Sevirino - 1500/11 - Fica o(a) 
requerente devidamente intimado a dar andamento ao feito no prazo de quarenta e oito horas, nos termos do artigo 267, inciso 
III do CPC. (item 12 da Ordem de Serviço nº 001/2007) - ADV: RUBIANA MARIA C. SOARES DOS SANTOS GABELLINI (OAB 
175978/SP)

Processo 0003967-89.2012.8.26.0242 (242.01.2012.003967) - Procedimento Ordinário - Bancários - Moacir Faustino - Banco 
Bradesco Financiamentos Sa - 859/12 - Ante o exposto e considerando o que mais dos autos constam, JULGO PROCEDENTE, 
EM PARTE a presente ação movida por MOACIR FAUSTINO contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A para declarar 
inexigíveis os valores cobrados a título de tarifas de despesas com registro de contrato/gravame no órgão de trânsito (cláusula 
C.6), serviços prestados pela revenda (clausula C.7), bem como para condenar o réu a restituir à parte autora o valor das 
referidas tarifas, de forma simples, atualizado monetariamente a partir do pagamento pela tabela prática do TJ/SP, acrescido 
de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação até o efetivo pagamento. Em consequência, julgo extinto o processo com 
base no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais deverão 
ser suportadas por ambas as partes, na proporção de 50% cada. As partes arcarão com os honorários de seus respectivos 
advogados, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Por fim, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro 
no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Preparo Recursal no valor de R$ 115,62 (cento e quinze reais e 
sessenta e dois centavos), a ser recolhido por meio da guia DARE, código 230-6. Taxa de Porte de Remessa e Retorno dos 
autos, no valor de R$ 32,70 (trinta e dois reais e setenta centavos), por volume, por meio da guia F.E.D.T.J., código 110-4, 
tudo sob pena de deserção, conforme artigo 511 do Código do Processo Civil, Lei Estadual 2195/2014 e Comunicado SPI nº 
2195/2014. Mencionadas guias poderão ser obtidas no site do Banco do Brasil S/A e da Secretaria da Fazenda. - ADV: RENATO 
COSTA QUEIROZ (OAB 153584/SP), THATIANA ROMANO CAMARGO OKUSU (OAB 286365/SP)

Processo 0004241-87.2011.8.26.0242/01 (apensado ao processo 0004241-87.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Busca e Apreensão - Ed Carlos Colani - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - 1522/11 - Vistos. Defiro 
a penhora pelo sistema Bacenjud, que é moderna, eficiente e desburocratizante, atendendo aos anseios de instrumentalidade 
do processo e de celeridade (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988), bem como à ordem legal para penhora (art. 655, I, do CPC). 
Providencie-se o necessário ao bloqueio, devendo o requerido, ora exequente, primeiramente antecipar o recolhimento da 
despesa respectiva (artigo 19, CPC e Provimento CSM 2195/14). Com a resposta, conforme a situação dentre as seguintes, 
independente de nova conclusão, observe-se e cumpra-se: 1. Bloqueio até o valor do débito: será providenciada a transferência, 
e assim que juntado o comprovante de depósito, será intimada a parte executada (na pessoa do procurador, ou pessoalmente, 
se não o possuir), para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 475-J, § 1º, do CPC. A 
seguir, aguarde-se o prazo para impugnação. Caso não haja impugnação, certifique-se, e publique-se para manifestação da 
parte credora. No caso de silêncio desta última, certifique-se e aguarde-se provocação ou prescrição intercorrente em arquivo, 
anotando-se para fim de controle estatístico. 2. Bloqueio em valor ínfimo: será providenciado o imediato desbloqueio quando 
evidente que o numerário encontrado será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução, nos termos do artigo 
659, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo o exequente intimado a se manifestar em termos de prosseguimento do feito. Caso 
não haja manifestação em 10 dias, certifique-se e aguarde-se provocação ou prescrição intercorrente em arquivo, anotando-se 
para fim de controle estatístico. Intimem-se. - ADV: HELENI BERNARDON (OAB 167813/SP)

Processo 0005183-17.2014.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Margarete Aparecida 
Morlin - MUNICÍPIO DE IGARAPAVA - 2644/14 - Vistos. Anote-se a interposição do agravo de instrumento (44/65). Mantenho 
a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos (fls. 39/40). Aguarde-se, portanto, a decisão do órgão ad quem. 
Intimem-se. - ADV: ‘ZAINA ABRAO DE CARVALHO (OAB 339231/SP)

Processo 0005236-95.2014.8.26.0242 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.H.S.O. - V.J.S.O. - 2642/14 - 
Fls. 36/37: Certidão de honorários advocatícios disponível para retirada pelo(a)(s) patrono(a)(s) nomeado(a)(s) em decorrência 
do Convênio de Assistência Judiciária firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP. Fls. 39 (Ofício 
de Silva Silva Posto de Molas Igarapava Ltda - ME informando que o requerido Vitor José da Silva se desligou do quadro de 
funcionários da empresa no dia 19/12/2014): Ciência ao requerente. - ADV: VANDERLEI RAFACHINI JUNIOR (OAB 319673/
SP), LEANDRO BOZZOLA GUITARRARA (OAB 307946/SP)

Processo 0005407-86.2013.8.26.0242 (024.22.0130.005407) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Balbina Primitiva 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 71

Mendonça Mateus - Jose Mateus Junior - ‘Fazenda do Estado de São Paulo - 657/13 - Vistos. A renúncia à meação feita pelo 
cônjuge supérstite (fls.50) equivale a doação, que constitui fato gerador de tributo nos termos da Lei Estadual n. 10.705/2000. 
Assim, comprove o inventariante as providências administrativas perante o Fisco Estadual para apuração e recolhimento 
do referido imposto. Aguarde-se por 30 (trinta) dias as providências a cargo do inventariante. Cumpridas estas, intime-se o 
Procurador da Fazenda Estadual, por via postal (AR), para que se manifeste a respeito do recolhimento dos impostos “causa 
mortis” e “inter vivos”. Em caso de inércia do inventariante, arquivem-se os autos no aguardo de provocação, mediante anotações 
de praxe, inclusive para fim de controle estatístico. Intimem-se. - ADV: FRANCO CORTEZ MENDONCA (OAB 250426/SP), 
PAULO ROBERTO MOTA FERREIRA (OAB 64367/SP)

Processo 0005429-81.2012.8.26.0242 (242.01.2012.005429) - Procedimento Ordinário - Guarda - Edilson Santos Nascimento 
- Vanessa Aparecida Cassiano - 1242/12 - Vistos. Por ora, cite-se a requerida, nos endereços constantes às fls.62 e 64, para 
resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Não sendo contestada a ação presumir-se-ão aceitos pelo réu como verdadeiros os fatos 
articulados pelo autor. Restando negativa a diligência acima, cite-se por por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, observadas 
as formalidades legais do artigo 232, do Código de Processo Civil. Efetivada a citação editalícia, oportunamente, e se o caso, 
oficie-se à subseção local da OAB solicitando indicação de advogado para patrocinar a defesa do requerido, conforme artigo 
9º, II, do CPC. Com a indicação supra, intime-se o patrono nomeado, para vista dos autos e apesentação de resposta no prazo 
legal. Intimem-se. 1242/12 - Nomeado curador especial para requerida Vanessa Aparecida Cassiano, Dr. José Ricardo Rodrigues 
Mattar, apresente resposta no prazo legal. - ADV: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR (OAB 149725/SP), GIOVANI DIAS 
FERREIRA (OAB 292030/SP)

Processo 0005507-12.2011.8.26.0242 (242.01.2011.005507) - Execução de Alimentos - Alimentos - S.M.C. - A.D.C. - 1949/11 
- Intime-se o executado, por intermédio de seu patrono constituído (art. 236 e 237, ambos do CPC), para pagamento do débito 
alimentar que se venceu nos meses de janeiro e fevereiro de 2015 (fls. 323), no importe de R$1.576,00 (mil quinhentos e 
setenta e seis reais), no prazo de 24 horas, comprovandos-e nos autos, sob pena de prisão, nos termos do artigo 733, parágrafo 
1º, do CPC, artigo 5º LXVII, da CRFB e Súmula 309, STJ, sem prejuízo das prestações que se vencerem no curso da presente 
ação, em conta cujo número é de conhecimento do executado. - ADV: JOSE DIAS GUIMARAES (OAB 73931/SP), GUILHERME 
AUGUSTO SEVERINO (OAB 297773/SP)

Processo 0005586-83.2014.8.26.0242 (apensado ao processo 0002837-93.2014.8.26) (processo principal 0002837-
93.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Revisão - M.J.S.A. - M.Y.S.A. - Ap. 1802/14 (Impugnação ao Valor da Causa)- 
Ante o exposto, rejeito a impugnação e mantenho o valor da causa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), tal como exposto na inicial. 
Não há custas. Prossiga-se nos autos principais, neles certificando-se o presente desfecho. Int. - ADV: MARISLAINE VIEIRA 
CAETANO (OAB 294086/SP), RUTE MATEUS VIEIRA (OAB 82062/SP)

Processo 0005753-03.2014.8.26.0242 - Execução de Alimentos - Alimentos - A.H.R.S. - D.S.S. - 2868/14 - Manifestem as 
parte sobre as parcelas a serem depositadas pelo executado, foi comprovada nos autos somente a de 13/11/2014. - ADV: ANA 
CAROLINA FERREIRA BORGES (OAB 287318/SP), CAMILA APARECIDA GOBBI (OAB 311733/SP)

Processo 0006143-70.2014.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Alcides Alves dos Santos 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 3389/14 - Trata-se de ação previdenciária de restabelecimento de 
auxílio-doença c.c. aposentadoria por invalidez movida por ALCIDES ALVES DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL INSS ajuizada inicialmente perante o Juizado Especial Federal de Ribeirão Preto que, após regular 
tramitação, reconheceu a incompetência absoluta daquele juízo para o julgamento da ação. A despeito de o feito ter tramitado 
inteiramente perante juízo absolutamente incompetente, entendo não estarem nulos todos atos processuais praticados, pois, 
nos termos do art. 113, § 2º do Código de Processo Civil, declarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios 
serão nulos, remetendo-se os autos ao juiz competente. Assim, em respeito ao princípio da celeridade processual e da 
instrumentalidade das formas, tendo-se em vista que houve a citação válida, contestação tempestiva e até mesmo realização de 
perícia, entendo que tais atos não devem ser nulificados, pois não possuem qualquer carga decisória. Nesse sentido também 
é a lição do Ministro Luiz Fux: ‘Entendem-se por atos decisórios nulificados apenas aqueles que versam sobre o mérito, 
posto que para promover o andamento do processo e proferir decisões interlocutórias formais não esse revela importante a 
competência objetiva. Esta mostra-se influente no plano jurídico, apenas quando o juiz dispõe sobre o litígio em si, para o qual 
não é especializado. Assim, a decisão sobre as condições da ação, bem como em relação à demais questões formais não são 
nulificadas pelo reconhecimento da incompetência absoluta. Entretanto, as decisões liminares de antecipação da solução de 
mérito contaminam-se inexoravelmente, posto adiantamento da solução final para a qual o juízo é absolutamente incompetente. 
Diante do exposto, recebo a presente demanda e ratifico os atos processuais anteriores à prolação da sentença. Considerando 
a extemporaneidade da perícia médica e a possibilidade de alteração do quadro clínico do autor, determino a realização de nova 
perícia e, para tanto, nomeio o DR. LUIZ ALVES FERREIRA AVEZUM, perito deste juízo que deverá apresentar o laudo em 30 
(trinta) dias. A fixação de honorários periciais obedecerá às normas contidas na resolução de nº 541 de 18 de janeiro de 2007 
do Conselho da Justiça Federal em seu artigo 3º e parágrafo único do mencionado artigo, ou seja, após elaboração do laudo, 
manifestação das partes e eventuais esclarecimentos. Mantenho como quesitos do juízo aqueles formulados a fls. 76. Intimem-
se as as partes para apresentação de quesitos, bem assim a indicação de assistente técnico, se assim desejarem. Em seguida, 
intime-se o perito judicial para designar data de realização da perícia. Informada a data pelo expert, cientifiquem-se as partes. 
Consigno, desde já, que o periciando será cientificado da perícia por intermédio de seu patrono, mediante intimação pelo D.J.E. 
(art. 236 e 237, ambos do CPC), devendo a patrona providenciar o comparecimento de seu constituinte à perícia designada, 
devidamente munido de documento de identificação, bem como dos exames de laboratório, radiológicos, receitas e demais 
documentos úteis para a avaliação, se porventura os tiver, independentemente de intimação pessoal, sob pena de preclusão 
da prova pericial em caso de não comparecimento injustificado. Nesse sentido, os julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo: Apelação 0077089-90.2009.8.26.0000 TJ/SP - Ementa: CIVIL - SEGURO OBRIGATÓRIO - PERÍCIA 
INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - EXEGESE DO ARTIGO 431-A DO CPC - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. O artigo 431-A do Código de Processo Civil, impõe apenas a ciência das partes a respeito 
da data e local designados para a perícia. Inexiste previsão legal que exija a intimação pessoal de qualquer delas para esse 
fim. Apelação com Revisão nº 0006207-21.2006.8.26.0417 TJ/SP- RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Danos morais e 
materiais sofridos em decorrência de gravidez, após a autora ter realizado laqueadura tubária. Alegação de nulidade processual 
pela falta de intimação pessoal da requerente para a realização da prova pericial. Impossibilidade. Não é obrigatória a intimação 
pessoal da parte, bastando a sua regular intimação, por meio de seus patronos, através de publicação na imprensa oficial. 
Observância dos artigos 238, caput, e 431-A do Código de Processo Civil. Nulidade afastada. Sentença mantida. Recurso 
improvido. Cumprida a diligência, intimação das partes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se quanto ao 
possível interesse na composição amigável, bem como especifiquem as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 
necessidade e relevância, por meio de indicação do fato que objetiva-se provar com o meio postulado, sob pena de indeferimento 
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e julgamento da causa no estado em que se encontra. Intimem-se. - ADV: LUCIENE PILOTTO DO NASCIMENTO (OAB 204530/
SP)

Processo 0006333-67.2013.8.26.0242 (024.22.0130.006333) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Cooperativa 
de Lavradores e Fornecedores de Cana de Igarapava Ltda - Angelo Fontana - 806/13 - Ciência às partes da penhora realizada 
sobre o veículo, vem como a avaliação no importe de R$9.000,00. Fls. 103/105 (Petição do executado com proposta de acordo 
e depósito da primeira parcela): manifeste-se o exequente, no prazo legal. - ADV: CELSO MARTINS NOGUEIRA (OAB 86859/
SP), ANDRÉ LUIZ QUIRINO (OAB 186961/SP)

Processo 0006472-19.2013.8.26.0242 (024.22.0130.006472) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Isaac 
Ferreira - Ctbc Celular - 646/13 - Vistos. Converto o julgamento em diligência para dirimir questão relevante. Apresente a 
requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, contrato firmado com a demandante para fornecimento do serviço de internet 3G 
móvel, bem como a nota fiscal mencionada no canhoto de fls. 49, nos termos do art. 359, do CPC. Int. - ADV: ANDRÉ LUIS DE 
ALMEIDA (OAB 231427/SP), GUSTAVO MARTINIANO BASSO (OAB 206244/SP)

Processo 0006483-14.2014.8.26.0242 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D.B.S.G. - J.A.G. - 3245/14 - Vistos. 
Processe-se em segredo de Justiça (art.155, II do CPC) com isenção de custas e, com fundamento no artigo 4º da lei 6050/50, 
defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita (Lei 1.060/50), em vista da declaração de pobreza acostada aos autos. 
Anote-se. A presente demanda depende de colheita de prova para instrução, não sendo plausível, por ora, a concessão da 
liminar postulada, notadamente porque a requerente não comprovou a dependência econômica em relação ao demandado. Ante 
o exposto, indefiro o pedido de fixação dos alimentos provisionais. Tratando-se de ação de direito de família, designo audiência 
de conciliação para o dia 08/04/2015 às 13:25h. Intimem-se as partes para comparecerem à audiência supra, a ser realizada no 
Setor de Mediação deste juízo 1º Circuito, no Edifício do Fórum local, situado na Rua Capitão Antônio Augusto Maciel. Cite-se 
o requerido para, querendo, oferecer resposta, no prazo de (15) dias, que fluirá a partir da realização da audiência, sob pena 
de revelia. Intime-se a parte autora, com a advertência de que o não-comparecimento injustificado implicará o arquivamento do 
pedido, nos termos do art. 7º, Lei 5478/68. Intimem-se. Após, ao MP, se o caso. Servirá a presente, por cópia digitada, como 
carta/mandado de citação/intimação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de 
que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: FELIPE MARQUES VIEIRA MARCELO (OAB 
316455/SP)

Processo 0006592-62.2013.8.26.0242 (024.22.0130.006592) - Notificação - Inadimplemento - Cia Habitacional Regional 
de Ribeirão Preto Cohabrp - Weder Luiz Ambrozio da Silva - - Denise Santos da Silva Ambrozio - 852/13 - Vistos. Inicialmente, 
atente-se o requerente para o fato de que a notificanda Denise foi regularmente notificada, conforme certidão acostada às fls.22. 
Indefiro a expedição de ofícios à CPFL para obtenção do endereço do notificando Weber Luiz, assim como a realização de 
pesquisas de endereço via sistemas INFOJUD e BACENJUD, porquanto não demonstrado pelo requerente o esgotamento das 
vias administrativas. Primeiramente, deve o autor exaurir todos os meios que lhe são disponibilizados para realizar a citação 
do demandado, sem a interferência do Poder Judiciário, e, posteriormente, demonstrar que seus esforços foram frustrados, ou 
que os órgãos públicos se recusaram a atender, dentro dos limites legais, às solicitações desejadas. Ressalte-se, ainda, que 
o sistema BACENJUD foi criado com a finalidade de se obter, com celeridade, a satisfação de créditos postulados em juízo, 
mediante bloqueio e liberação de ativos financeiros. Não pode mencionada ferramenta, portanto, servir como supedâneo para 
realizar pesquisas no intuito de se localizar o endereço dos executados quando existem outros meios para tanto. Nesse sentido, 
é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES - Requerimento 
de envio de ofícios ou utilização dos sistemas INFOJUD e BACENJUD para localização do endereço dos réus - Indeferimento - 
Interesse particular que não se confunde com interesse público - Caracterização do ônus da parte em diligenciar a respeito, sem 
interferência do Poder Judiciário - Ausência, ademais, de provas de que a credora esgotou todas as providências necessárias 
no sentido de localizar os réus Recurso impróvido. (AI 990.09.329187-8, j. em 06.07.2010, Rel. Carlos Alberto Lopes)”. Também 
o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da “excepcionalidade da providência de expedição de ofício às 
repartições públicas com o intuito de requisitar informações, condicionando tal prática a dois pressupostos, quais sejam, a 
sua imprescindibilidade e a realização de prévia e infrutífera tentativa da parte, por sua atuação direta, no sentido de obter os 
documentos que alega necessários ao deslinde da causa” (STJ, 4ª Turma, REsp 113.635, Relator Min. Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, j. em 09.06.1998). Assim, intime-se o interessado para as providências necessárias quanto ao fornecimento do endereço 
para notificação do demandado, sob pena de arquivamento do feito. Fixo prazo de até 30 (trinta) dias para tanto. Em nada sendo 
requerido ou apresentado pelo autor, certificada essa ocorrência, arquivem-se os autos, mediante anotações de praxe, inclusive 
para fim de controle estatístico. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA ALVES DE FREITAS (OAB 131114/SP)

Processo 0006745-95.2013.8.26.0242 (024.22.0130.006745) - Monitória - Inadimplemento - Metalúrgica Tuzzi Ltda - Carlos 
Roberto Rosseti Me - 873/13 - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial e CONSTITUO DE 
PLENO DIREITO o título executivo judicial, consistente na quantia de R$ 17.368,58 (dezessete mil e trezentos e sessenta e 
oito reais e cinquenta e oito centavos), valor este a ser atualizado conforme fundamentação acima. Ainda, com base no artigo 
1.102C do Código de Processo Civil, converto o mandado inicial em mandado executivo. Em face da sucumbência, condeno a 
parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte contrária, que fixo 
em 10% sobre o valor total da condenação, com base no artigo 20, do CPC. Deixo de extinguir o feito face à nova sistemática da 
execução de título judicial, trazida pela reforma processual. P.R.I. Preparo Recursal no valor de R$ 377,08 (trezentos e setenta 
e sete reais e oito centavos), a ser recolhido por meio da guia DARE, código 230-6. Taxa de Porte de Remessa e Retorno dos 
autos, no valor de R$ 32,70 (trinta e dois reais e setenta centavos), por volume, por meio da guia F.E.D.T.J., código 110-4, 
tudo sob pena de deserção, conforme artigo 511 do Código do Processo Civil, Lei Estadual 2195/2014 e Comunicado SPI nº 
2195/2014. Mencionadas guias poderão ser obtidas no site do Banco do Brasil S/A e da Secretaria da Fazenda. - ADV: PAULO 
ROBERTO BIDO (OAB 103228/SP)

Processo 0006847-83.2014.8.26.0242 - Carta Precatória Cível - Atos executórios (nº 0006329-66.2008.8.26.0319 - 2ª Vara 
Civel/Lençois Paulista) - Dsp Transportes e Produção Agricola Ltda - - Maria Aparecida Tangerino dos Santos - MARA CRISTINA 
DE ALMEIDA - 3547/14 - Vistos. Reconsidero a determinação de fls.10. Tendo em vista que a Oficiala de Justiça encarregada da 
diligência não logrou localizar o bem (fls.07), intime-se o requerente para que indique o local onde pode ser encontrado o veículo 
para efetivação da penhora. Aguarde-se a manifestação do exequente por 30 (trinta) dias. No silêncio, restituam-se os autos à 
origem, mediante anotações de praxe, inclusive para fim de controle estatístico, com as homenagens deste Juízo. Intimem-se. 
- ADV: CESAR DO AMARAL (OAB 99580/SP), LEXANDRO PAULO GODINHO BRIGIDO (OAB 114609/SP), MANOEL LUIZ DE 
OLIVEIRA (OAB 86573/SP)

Processo 0006996-79.2014.8.26.0242 (apensado ao processo 0004007-08.2011.8.26) - Embargos à Execução - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Jenifer Victoria Pereira de Jesus 
- - Jessica Veronica Pereira de Jesus - - Ashey Fernanda Pereira de Jesus - Ap. 1446/11 - Vistos. Proceda ao apensamento 
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do presente feito aos autos principais, anotando-se. Certifique a Serventia acerca da tempestividade do presente. Se no 
prazo, recebo os presentes embargos, suspendendo-se os principais até final decisão nos presentes. Certifique-se. Intime-se 
o embargado para impugnação, no prazo de quinze dias. Oportunamente, ao MP, se o caso. Após, conclusos para decisão. 
Intimem-se. Fls. 14 (Certidão: os embargos à execução, foram apresentados tempestivamente.) - ADV: SERGIO APARECIDO 
BAGIANI (OAB 134593/SP)

Processo 0006997-64.2014.8.26.0242 (apensado ao processo 0001505-96.2011.8.26) - Embargos à Execução - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Norberto Ferreira de Menezes 
- Ap. 700/11 - Vistos. Proceda-se ao apensamento do presente feito aos autos principais de nº 0001505-96.2011.8.26.0242, 
anotando-se. Certifique a Serventia acerca da tempestividade do presente. Se no prazo, recebo os presentes embargos, 
suspendendo-se os principais até final decisão nos presentes. Certifique-se. Intime-se o embargado para impugnação, no prazo 
de quinze dias. Oportunamente, ao MP, se o caso. Após, conclusos para decisão. Intimem-se. Fls. 13 (Certidão: os embargos à 
execução, foram apresentados tempestivamente.) - ADV: LEONARDO JOSÉ GOMES ALVARENGA (OAB 255976/SP), EDNEI 
MARCOS ROCHA DE MORAIS (OAB 149014/SP)

Processo 0006998-49.2014.8.26.0242 (apensado ao processo 0004381-24.2011.8.26) - Embargos à Execução - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Aparecida Helena do Carmo Bessa 
- Ap. 1551/11 - Vistos. Proceda ao apensamento do presente feito aos autos principais, anotando-se. Certifique a Serventia 
acerca da tempestividade do presente. Se no prazo, recebo os presentes embargos, suspendendo-se os principais até final 
decisão nos presentes. Certifique-se. Intime-se o embargado para impugnação, no prazo de quinze dias. Oportunamente, ao 
MP, se o caso. Após, conclusos para decisão. Intimem-se. Fls. 23 (Certidão: os embargos à execução, foram apresentados 
tempestivamente.) - ADV: SADAO OGAVA RIBEIRO DE FREITAS (OAB 232931/SP), FABIANA SATURI TORMINA FREITAS 
(OAB 280934/SP)

Processo 0007165-66.2014.8.26.0242 (processo principal 3000127-44.2013.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Valor 
da Causa - Marcos Ferreira Santos - Cemig Geração e Trasmissão Sa - Ap. 1822/14 - Fls. 02/09: Impugnação ao valor da 
causa, manifeste o impugnado no prazo legal. - ADV: EURIPEDES MIGUEL FIDELIS (OAB 191268/SP), JASON SOARES 
DE ALBERGARIA NETO (OAB 46631/MG), LUIZ FRANCISCO BRUSSOLO FERREIRA (OAB 145001/MG), DANIELLE ZAUZA 
PASSOS (OAB 110382/MG)

Processo 0007180-69.2013.8.26.0242 (024.22.0130.007180) - Procedimento Ordinário - Requisição para tratamento de sua 
saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar - Cleuza Fernandes de Souza - Cleiton de Souza - - Município de 
Igarapava Sp - 816/13 - Vistos. Para análise do pedido de desistência do feito manifestado às fls.58, traga a peticionária a 
concordância expressa da requerente com tal pleito, posto tratar-se de patrono que atua em virtude de nomeação do convênio 
OAB/Defensoria Pública do Estado de São Paulo, cuja nomeação não contempla poderes para desistência do feito. Após, 
renove-me a conclusão. Intimem-se. - ADV: HANNA BRIGIDA PINHEIRO LIMA SARRETA DE FRANÇA (OAB 215552/SP), 
MATHEUS QUEIROZ DE SOUZA (OAB 294252/SP), ROBERTA NOGUEIRA NEVES MATTAR (OAB 145316/SP)

Processo 0007391-71.2014.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Maurilio da Silva - 
Fazenda Publica do Municipio de Aramina Sp - 3633/14 - Vistos. Intime-se o autor para comprovar nos autos, em 10 (dez) 
dias, a recusa do poder público na substituição dos medicamentos ora pretendida. Sem prejuízo, traga o demandante, no 
mesmo prazo, declaração médica donde conste, expressamente, que o medicamento “Mirtazapina 30mg” deve ser substituído 
pelo fármaco “lexapro 10g” (fls.37). O autor deverá apresentar, ainda, no mesmo prazo, documento que comprove o valor 
dos medicamentos “Dalmadorm 30mg” e “Lexapro 10g”. Intimem-se. - ADV: RODRIGO GARCIA JACINTO (OAB 147741/SP), 
GUILHERME AUGUSTO SEVERINO (OAB 297773/SP)

Processo 0007403-22.2013.8.26.0242 (024.22.0130.007403) - Interdição - Tutela e Curatela - O.C. - G.S. - 998/13 - 
Manifestem as partes acerca do laudo pericial (item 9, V da Ordem de Serviço nº 001/2007) no prazo particular e sucessivo de 
cinco dias. Após, se o caso, ao Ministério Público. - ADV: MARCO ANTONIO BOSCAIA DE REZENDE (OAB 251327/SP)

Processo 0007594-33.2014.8.26.0242 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Adjovan Carlos dos Santos - 
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - 3732/14 - Vistos. Defiro a tutela antecipada para o fim precípuo 
de exclusão do nome da parte autora da lista de restrição de crédito da SERASA e SCPC. Com efeito, a verossimilhança do 
alegado reside não no fato da irregularidade das inscrições, o que ainda deverá ser discutido nos autos, mas no fato de que não 
se justifica a permanência do nome do requerente junto aos cadastros de restrição de crédito enquanto o débito ensejador da 
inscrição é objeto de questionamento judicial. Além disso, não há no provimento antecipado nenhum risco de irreversibilidade 
(art. 273, § 2º, do Código de Processo Civil). Diante do exposto, determino à requerida Aymoré Crédito Financiamento e 
Inventimento S/A que proceda à exclusão do nome do autor das listas de restrição de crédito - SERASA e SCPC - , relativamente 
ao contrato n. 20014751571, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, nos termos do artigo 8º, do 
Regulamento Nacional de Serviços de Proteção ao Crédito, que dispõe, in verbis, que “as associadas-usuárias assumem, 
perante a mantenedora do SPC e terceiros, a responsabilidade total pelos registros dos débitos em atraso, demais ocorrências 
e seus imediatos cancelamentos”. Consigne-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça adotou como tese a ser 
firmada para efeitos do disposto no artigo 543-C, do Código de Processo Civil que: “Diante das regras previstas no Código de 
Defesa do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição no nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, 
após o integral pagamento da dívida incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito 
vencido. (Resp. 1.424.792-BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 10/9/2014)”. Cite-se o requerido para que, querendo, 
ofereça contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, com a advertência de que não sendo contestada a ação, por advogado 
habilitado, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 285 e 319, ambos do CPC), e intime-se para 
cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela pretendida, no prazo acima fixado. Intimem-se. Considerando o 
reduzido número de funcionários prestando serviços no Cartório Judicial, e buscando atender à celeridade imposta pela Emenda 
Constitucional nº 45 (reforma do Judiciário), o presente servirá de carta/mandado, instruído com a contrafé, devendo o Sr. Oficial 
de Justiça atender os ditames legais e observar o disposto no Capítulo VI da NSCGJ, itens 04 e 05. O recibo que a acompanha 
valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: BRUNO RENE 
CRUZ RAFACHINI (OAB 279915/SP)

Criminal

1ª Vara
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CLÓVIS HUMBERTO LOURENÇO JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DIVINO DE OLIVEIRA FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0039/2015
Processo 0000331-18.2012.8.26.0242 (242.01.2012.000331) - Outros Feitos não Especificados - Uso de documento falso 

- Jose Adenildo Hilario da Silva - 21/2012 Ciência da audiência de inquirição de testemunha de acusação a ser realizada em 
12/02/2015, às 16:30 horas, no Fórum da Comarca de Guará/SP. Ciência da audiência de inquirição de testemunha de acusação 
a ser realizada em 22/06/2015, às 13:00 horas, no Fórum da Comarca de Campinas/SP, 4ª Vara Criminal. - ADV: FRANCISCO 
DE ASSIS S DOS SANTOS (OAB 107113/SP)

Processo 0003723-39.2007.8.26.0242 (242.01.2007.003723) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - 
Antonio Ribeiro Costa Filho - 313/2007 Vistos. Intime-se a defesa, Após ofício encaminhado conforme solicitado, testemunha 
continua sem endereço. Manifeste-se com urgência. - ADV: NILVA MARIA PIMENTEL (OAB 136867/SP)

Processo 0003901-75.2013.8.26.0242 (024.22.0130.003901) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - 
Lucas da Rocha Nepomuceno e outro - 223/2013 Condeno LUCAS DA ROCHA NEPOMUCENO, filho de Afonso José Nepomuceno 
e de Lucia da Rocha Nepomuceno, nascido em 10/08/1993, como incurso no artigo 155, §4°, inc. I, c/c art 14, inc. II, todos do 
Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao 
pagamento de 06 (seis) dias-multa, no valor mínimo - ADV: JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR (OAB 149725/SP), RONI 
ANDERSON MANTOANI (OAB 322895/SP)

Processo 0005052-42.2014.8.26.0242 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - R.R.O. 
- 145/2014 C Ciência da audiência de inquirição de testemunha de acusação a ser realizada em 12/02/2015, às 16:15 horas, 
no Fórum da Comarca de Guará/SP. - ADV: HAMILTON PAULINO PEREIRA JUNIOR (OAB 126874/SP), ALINE LOPES (OAB 
340364/SP)

IGUAPE
Cível

Distribuidor Cível

Juíz de Direito: José Marques de Lacerda.

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IGUAPE EM 05/02/2015

PROCESSO :0004108-34.2014.8.26.0244
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : JC INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO : 190180/SP - Cintia Carla Junqueira
EXECTDO : CHRISTINE ARNOLD-ME
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0004109-19.2014.8.26.0244
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : JC INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO : 190180/SP - Cintia Carla Junqueira
EXECTDO : CHRISTINE ARNOLD-ME
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000348-43.2015.8.26.0244
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : DALVA DOS REIS
REQDA : TELEFONICA BRASIL S/A
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0004110-04.2014.8.26.0244
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : JC INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO : 190180/SP - Cintia Carla Junqueira
EXECTDA : IZABELA ARNOLD CORDEIRO
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0004111-86.2014.8.26.0244
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : JC INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO : 190180/SP - Cintia Carla Junqueira
EXECTDA : IZABELA ARNOLD CORDEIRO
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0004112-71.2014.8.26.0244
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CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : JC INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO : 190180/SP - Cintia Carla Junqueira
EXECTDO : MANSUR & RIBEIRO CONVENIÊNCIA LTDA-ME
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000358-87.2015.8.26.0244
CLASSE :AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE : T.M.F.Q.

PROCESSO :0000202-02.2015.8.26.0244
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : CARMEM FELIX LAMEIRA
ADVOGADO : 64314/SP - Joaquim Coutinho Ribeiro
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000360-57.2015.8.26.0244
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : R.G.A.
ADVOGADO : 301287/SP - Fellipe Braga Fortes
REQDA : F.O.A.
VARA :2ª VARA

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IGUAPE EM 06/02/2015

PROCESSO :0000361-42.2015.8.26.0244
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : JOSE HENRIQUE FORTES MUNIZ
ADVOGADO : 332316/SP - Rodrigo Vicente
REQDO : Rogerio Barbosa de Oliveira
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000375-26.2015.8.26.0244
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : MARA CRISTINA DE SOUZA SANTOS
REQDO : Aloisio Ribeiro de Souza
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000179-56.2015.8.26.0244
CLASSE :USUCAPIÃO
REQTE : MARIA DOS REIS SANTOS
ADVOGADO : 316610/SP - Maurisfran Santos do Nascimento
REQDO : HAMILTON JOSE DE SOUZA
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000192-55.2015.8.26.0244
CLASSE :USUCAPIÃO
REQTE : CARLOS EDSON SHIGUEMATSU
ADVOGADO : 332316/SP - Rodrigo Vicente
REQDO : EUGENIO OSCAR ROBERTO RICHTER
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000395-17.2015.8.26.0244
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : D.A.R.N.
ADVOGADO : 243137/SP - José Borges da Rosa
REQDO : C.G.C.O.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000211-61.2015.8.26.0244
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BANCO ITAUCARD S A
ADVOGADO : 206339/SP - Felipe Andres Acevedo Ibanez
REQDA : FABIANA DE LIMA
VARA :1ª VARA

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IGUAPE EM 09/02/2015

PROCESSO :0000220-23.2015.8.26.0244
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : 87696/SP - Michel Chedid Rossi
REQDO : JOSE LUIZ KOVAC - ME
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VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000406-46.2015.8.26.0244
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.A.H.
ADVOGADO : 194168/SP - Carlo Alexandre Barleta Dias
REQDO : M.A.H.J.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000408-16.2015.8.26.0244
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : ADELINO ALVES FILHO
ADVOGADO : 213905/SP - Ivan Luiz Rossi Anunciato
IMPTDO : ESTANCIA BALNEARIA MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000407-31.2015.8.26.0244
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : RICARDO DOS SANTOS CRUZ
ADVOGADO : 213905/SP - Ivan Luiz Rossi Anunciato
IMPTDO : ESTANCIA BALNEARIA MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000131-97.2015.8.26.0244
CLASSE :REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE : N.M.R.
ADVOGADO : 128219/SP - Nelsimar Moraes Ribeiro
REQDO : F.A.N.S.
ADVOGADO : 301287/SP - Fellipe Braga Fortes
VARA :1ª VARA

Criminal

Distribuidor Criminal

Juíz de Direito: José Marques de Lacerda.

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IGUAPE EM 05/02/2015

PROCESSO :0000175-19.2015.8.26.0244
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
PORT : 216/2014 - Iguape
AUTOR : J.P.
INDICIADO : I.S.A.F.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000176-04.2015.8.26.0244
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
PORT : 218/2014 - Iguape
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.B.A.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000177-86.2015.8.26.0244
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
PORT : 219/2014 - Iguape
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : C.A.S.P.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000178-71.2015.8.26.0244
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
PORT : 221/2014 - Iguape
AUTOR : J.P.

PROCESSO :0000190-85.2015.8.26.0244
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
PORT : 203/2014 - Iguape
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : J.R.S.A.
VARA :2ª VARA
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RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE IGUAPE EM 09/02/2015

PROCESSO :0000203-84.2015.8.26.0244
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900003/2015 - Iguape
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.L.S.
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000213-31.2015.8.26.0244
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900004/2015 - Ilha Comprida
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : M.P.C.
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000214-16.2015.8.26.0244
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900003/2015 - Ilha Comprida
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : P.N.S.
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000215-98.2015.8.26.0244
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900002/2015 - Ilha Comprida
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.S.
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000216-83.2015.8.26.0244
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900005/2015 - Ilha Comprida
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : C.F.S.
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000219-38.2015.8.26.0244
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
PORT : 360/2014 - Ilha Comprida
AUTOR  : J.P.

Petições Iniciais não Distribuídas
Petições aguardando regularização nos termos do Provimento CG nº 33/2013 - publicada no DJE no
dia 30/10/2013.

Juíz de Direito: José Marques de Lacerda.

Advogado: Fabio Cardoso. - OAB/SP nº 202.606
Autor: MOVEP - Motores, Máquinas e Acessórios P/Industria Ltda-EPP.
Requerido: Alexandre Moliani.
Ação: Ação Monitória
Protocolo nº 0000296-47.2015.8.26.0244
Prazo para regularizar: 10 dias, sob pena de devolução.
(não constou da guia de recolhimento no campo “observações” o nome do autor, Réu, natureza da Ação e Comarca da 

distribuição).

Advogado: Ricardo Arantes Martins - OAB/SP nº 149.450
Autor: Clube de Campo e Náutico Aquárius.
Requerido: Sérgio Grun e D.Iraci de Cassia Grun.
Ação Monitória
Protocolo nº 0000362-27.2015.8.26.0244
Prazo para regularizar: 10 dias, sob pena de devolução.
(não constou da guia de recolhimento no campo “observações” o nome do autor, Réu, natureza da Ação e Comarca da 

distribuição).

Advogado: Ricardo Arantes Martins - OAB/SP nº 149.450
Autor: Clube de Campo e Náutico Aquárius.
Requerido: Francisco Mello e D. Lidia Mello.
Ação Monitória
Protocolo nº 0000363-12.2015.8.26.0244
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Prazo para regularizar: 10 dias, sob pena de devolução.
(não constou da guia de recolhimento no campo “observações” o nome do autor, Réu, natureza da Ação e Comarca da 

distribuição).

Advogado: Ricardo Arantes Martins - OAB/SP nº 149.450
Autor: Clube de Campo e Náutico Aquárius.
Requerido: José Ricardo do Amaral Duarte.
Ação Monitória
Protocolo nº 0000364-94.2015.8.26.0244
Prazo para regularizar: 10 dias, sob pena de devolução.
(não constou da guia de recolhimento no campo “observações” o nome do autor, Réu, natureza da Ação e Comarca da 

distribuição).

Advogado: Ricardo Arantes Martins - OAB/SP nº 149.450
Autor: Clube de Campo e Náutico Aquárius.
Requerido: Cristiane Aparecida Ferreira de Souza.
Ação Monitória
Protocolo nº 0000365-79.2015.8.26.0244
Prazo para regularizar: 10 dias, sob pena de devolução.
(não constou da guia de recolhimento no campo “observações” o nome do autor, Réu, natureza da Ação e Comarca da 

distribuição).

Advogado: Ricardo Arantes Martins - OAB/SP nº 149.450
Autor: Clube de Campo e Náutico Aquárius.
Requerido: Sergio Orensztejn e D. Denise Orensztejn.
Ação Monitória
Protocolo nº 0000366-64.2015.8.26.0244
Prazo para regularizar: 10 dias, sob pena de devolução.
(não constou da guia de recolhimento no campo “observações” o nome do autor, Réu, natureza da Ação e Comarca da 

distribuição).

Advogado: Ricardo Arantes Martins - OAB/SP nº 149.450
Autor: Clube de Campo e Náutico Aquárius.
Requerido: Margarida Maria Berto e Claudio Berto.
Ação Monitória
Protocolo nº 0000367-49.2015.8.26.0244
Prazo para regularizar: 10 dias, sob pena de devolução.
(não constou da guia de recolhimento no campo “observações” o nome do autor, Réu, natureza da Ação e Comarca da 

distribuição).

Advogado: Ricardo Arantes Martins - OAB/SP nº 149.450
Autor: Clube de Campo e Náutico Aquárius.
Requerido: Henrique Calderon Mundança e D.Celia Loeni Casagrande Calderon Nubdanca.
Ação Monitória
Protocolo nº 0000368-34.2015.8.26.0244
Prazo para regularizar: 10 dias, sob pena de devolução.
(não constou da guia de recolhimento no campo “observações” o nome do autor, Réu, natureza da Ação e Comarca da 

distribuição).

Advogado: Ricardo Arantes Martins - OAB/SP nº 149.450
Autor: Clube de Campo e Náutico Aquárius.
Requerido: Earle Francis Pierce.
Ação Monitória
Protocolo nº 0000369-19.2015.8.26.0244
Prazo para regularizar: 10 dias, sob pena de devolução.
(não constou da guia de recolhimento no campo “observações” o nome do autor, Réu, natureza da Ação e Comarca da 

distribuição).

Advogado: Ricardo Arantes Martins - OAB/SP nº 149.450
Autor: Clube de Campo e Náutico Aquárius.
Requerido: Maria Linda Saad.
Ação Monitória
Protocolo nº 0000370-04.2015.8.26.0244
Prazo para regularizar: 10 dias, sob pena de devolução.
(não constou da guia de recolhimento no campo “observações” o nome do autor, Réu, natureza da Ação e Comarca da 

distribuição).

ILHA SOLTEIRA
Cível

1ª Vara
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANDREA COPPOLA BRIÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDECI PLINIO DE NOVAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0063/2015
Processo 0000017-36.2007.8.26.0246 (246.01.2007.000017) - Procedimento Ordinário - Edna de Fátima Bettinardi - - 

Ezequiel Pereira dos Santos - Banco Nossa Caixa Sa - Vistos. Trata-se de “cumprimento de sentença” proposto por EDNA 
DE FÁTIMA BETTINARDI, em face de BANCO NOSSA CAIXA S/A, sucedido por incorporação pelo BANCO DO BRASIL S/A, 
procedimento que se encontra na fase de impugnação de execução. 1. Por primeiro, providencie o cartório as anotações 
necessárias no sistema informatizado SAJ-PG5 e na contracapa dos autos, a fim de fazer constar a evolução do processo para 
cumprimento de sentença, inclusive apondo-se a tarja correspondente a processo sentenciado, conforme inciso VII do art. 192 
das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, atualizadas até janeiro de 2015. 2. Diante da petição 
de fl. 342, entendo que o Banco-Executado desistiu da impugnação de fls. 331/334. 3. Assim sendo, e para por fim ao litígio 
entre as partes em definitivo, defiro os requerimentos de fls. 328 e 342. Para tanto, expeça-se mandado de levantamento em 
favor da autora, do saldo remanescente na conta judicial nº 300109470906, vinculada a estes autos. 4. Ante o exposto, julgo 
extinta a execução (cumprimento de sentença), nos termos do inciso I do art. 794, do Código de Processo Civil. Cumpridas as 
diligências acima enumeradas, ao arquivo, com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR 
(OAB 79797/SP), JOAO CARLOS LOURENÇO (OAB 61076/SP)

Processo 0000839-49.2012.8.26.0246 (246.01.2012.000839) - Procedimento Ordinário - Doação - Município de Ilha Solteira 
- José Marinho de Barros - Vistos. Trata-se de “ação declaratória do direito de reversão”, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE ILHA 
SOLTEIRA em face de JOSÉ MARINHO DE BARROS. Alegou o autor, em síntese, que doou, mediante encargos, em favor do 
réu um imóvel público municipal, destinado exclusivamente para fins comerciais e industriais (Fábrica de Artefatos de Madeira). 
Aduz, ainda, que no “Contrato de Promessa de Alienação por Doação com encargo”, constou que o descumprimento das 
obrigações ou encargos implicaria a REVERSÃO do bem doado ao patrimônio da DOADORA, assim como a devolução das 
benfeitorias, sem direito a indenização ou retenção. Diante disso, e afirmando que a parte requerida não cumpriu o encargo, 
requer a reversão do bem ao patrimônio municipal. O Município apresentou petição informando acordo entre as partes litigantes 
(fls. 140/142), cujos termos foram aceitos pela representante do Ministério Público (fls. 144), desde que a parte requerida os 
ratificasse, o que foi feito pela petição de acordo de fls. 150/152. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Considerando a 
manifestação favorável da D. representante do Ministério Público (fls. 144), tenho para mim que inexiste qualquer previsão legal 
que possa vedar às partes transacionarem nos autos visando a colocar fim ao litígio. Em que pese tratar-se de imóvel público 
e, portanto, a questão debatida ser de interesse público, tal fato, per si, não obsta a composição amigável e a consequente 
homologação da avença por sentença. Isto porque, na hipótese, além de a transação amparar-se na Lei Municipal nº. 1.977, de 
26 de setembro de 2012, que autorizou o “Chefe do Poder Executivo a firmar acordo judicial, através da Procuradoria Jurídica 
Municipal, em processos judiciais que tramitam no Fórum da Comarca de Ilha Solteira - SP, cujo objeto é a reversão de imóvel 
alienado por doação com encargos e obrigações assumidas em contrato” (art. 1º), a anterior doação e o atual acordo foram 
realizados no intuito de incentivar o desenvolvimento econômico do Município, sendo certo que a avença resguarda o interesse 
público, tanto primário quanto secundário, na medida em que torna certo o direito de o Município reaver o imóvel (conforme item 
3 do acordo DAS PENALIDADES), caso o donatário não cumpra por completo os encargos no prazo estabelecido (conforme 
itens 01 e 02 do acordo DAS OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO). Portanto, a homologação do acordo é medida de rigor. Ante 
o exposto, homologo por sentença o acordo celebrado entre as partes e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, 
com resolução de mérito, o que faço com fulcro no art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil, observado que o não 
cumprimento do avençado importará nas sanções previstas no pacto e não no ajuizamento de uma nova ação de reversão pela 
municipalidade, haja vista que o eventual inadimplemento da parte ré concernente ao pactuado deverá culminar na devolução 
do imóvel ao Município, sem prejuízos das demais sanções previstas no acordo. Nos termos do art. 26, §2º, do Código de 
Processo Civil, cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos, bem como com 50% das custas e despesas 
processuais. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. P.R.I.C.. - ADV: 
FÁBIO CORCIOLI MIGUEL (OAB 208565/SP)

Processo 0001541-68.2007.8.26.0246 (246.01.2007.001541) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Wanessa Velozo Waessman - Lucas Yukisada - Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por WANESSA VELOZO 
WAESSMAN, com relação à decisão proferida a fl. 54, que indeferiu os pedidos formulados pela autora a fls. 49/50 e determinou 
o retorno dos autos ao arquivo. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Recebo os Embargos de Declaração eis 
que tempestivos. No mérito, nego-lhes provimento. E assim o faço porque, ao contrário do alegado pela Embargante, não há, 
na decisão impugnada, qualquer contradição a ser sanada. A propósito do assunto, importante trazer à baila em que consiste 
a contradição, apontada no inciso II do art. 535 do Código Instrumental Civil, que dá azo à propositura dos Declaratórios. 
Consoante lição de DIDIER JR e CARNEIRO DA CUNHA, no seu Curso de Direito Processual Civil: meios de impugnação às 
decisões judiciais e processo nos tribunais, vol. 3, 2ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2006, p. 131/132, “a decisão é contraditória 
quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e 
a decisão.” No mesmo sentido os ensinamentos de MARINONI e MITIDIERO no seu Código de Processo Civil: comentado 
artigo por artigo, 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 569: “A decisão é contraditória quando encerra 
duas ou mais proposições inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições que se encontram dentro da mesma decisão. 
Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2ª Turma. 
REsp 928.075/PR, rel. Min. Castro Meira, j. em 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p.290). A contradição pode se estabelecer entre 
afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. 
Min. Cesar Asfor Rocha, j. em 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para o efeito de 
aferição do dever de não contradição.” Não há qualquer contradição na decisão proferida a fl. 54, uma vez que não há naquela 
decisão quaisquer proposições que sejam inconciliáveis entre si. Indeferir os pedidos formulados pela Exequente às fls. 49/50, 
por já terem sido deferidos anteriormente por este juízo, pois de fato o foram, conforme decisões de fls. 29, 39 e 40 e determinar 
que os autos retornem ao arquivo são proposições totalmente conciliáveis entre si. Logo, não há qualquer contradição na decisão 
guerreada. Por outro lado, observo que o fundamento dos embargos configura, em verdade, inconformismo pelo indeferimento 
dos pedidos formulados a fls. 49/50, que deve ser eventualmente impugnado pela via recursal adequada, não se prestando os 
embargos de declaração a tal função. Como decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal: “Os embargos de declaração desde 
que ausentes os seus requisitos de admissibilidade não podem ser utilizados com o indevido objetivo de infringir o julgado, sob 
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pena de inaceitável desvio da específica função jurídico-processual para a qual esse tipo de recurso se acha juridicamente 
vocacionado.” (RT 831/206). Ante o exposto, conheço dos embargos porque tempestivos e, no mérito, nego-lhes provimento, 
mantida a decisão guerreada tal como lançada a fl. 54. Intime-se. - ADV: CRISTIANE BERTAGLIA GAMA (OAB 317068/SP)

Processo 0001934-46.2014.8.26.0246 - Divórcio Litigioso - Casamento - L.M.P. - L.C.A.M. - L.C.A.M. - L.M.P. - Vistos em 
saneador. Trata-se de ação de divórcio c/c oferta de alimentos ajuizada por LEANDRO MARINI PEREIRA em face de LEIDEANE 
CRISTINA ALVES MARINI. É o relatório. Fundamento e decido. 1. Não ocorre nenhuma hipótese de julgamento do processo no 
estado em que se encontra (art. 329 do Código de Processo Civil) ou de julgamento antecipado da lide (art. 330 do referido 
Código). 2. Passo à analise das preliminares suscitadas pelo autor/reconvindo. Ao contrário do alegado, as peças defensivas 
são tempestivas. Isto porque, segundo o termo da audiência de tentativa de conciliação, o prazo de 15 dias seria contado a 
partir da data da audiência, ou seja, 08/05/2014. De modo que, pela regra do art. 132 do Código Civil e art. 184 do Código de 
Processo Civil, exclui-se o dia 08, iniciando a contagem no dia 09, estendendo-se o prazo até o dia 23, data em que as petições 
foram protocolizadas. Portanto, não há que se falar em intempestividade da peça de contestação e da reconvenção. O não 
recolhimento da taxa de mandato constitui vício sanável, não implicando extinção do processo, sem resolução do mérito. 
Contudo, como foram deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita à requerida/reconvinte, não será o caso de se 
determinar seu recolhimento. Por fim, com relação à ilegitimidade da requerida/reconvinte para pleitear alimentos em nome da 
filha também é caso de não acolhimento da preliminar. Isto porque a reconvenção foi apresentada em ação de divórcio, na qual 
o autor oferece alimentos à filha, sem inclui-la no pólo passivo da ação. Da mesma forma, sendo objeto da ação de divórcio a 
regulamentação do exercício dos direitos e deveres dos pais, pelos princípios da economia e da celeridade processual, cabe à 
mãe requerida requerer alimentos à filha na reconvenção. Neste sentido, confira-se: “A fixação de alimentos provisórios em prol 
de filho menor, requeridos em ação de separação judicial dos pais, vem expressamente prevista no art. 20, da Lei n°. 6.515/77. 
E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça até recomenda que essa questão seja disciplinada nessa própria lide, para 
evitar o suceder infindável de demandas” - (REsp. n. 132.304-SP, 4ª Turma, Rei Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, j. 10.11.97). 
“A jurisprudência tem consentido em que a mãe, conservando o pátrio-poder dos filhos menores, absolutamente incapazes, sob 
sua guarda, pleiteie alimentos para eles, em nome próprio” - (RJTJESP- 80/22). O E. Tribunal de Justiça, em caso parelho, 
também já se manifestou a respeito: “Separação Judicial Alimentos provisórios em favor de filho menor Possibilidade de serem 
fixados em ação de separação judicial Preliminar de ilegitimidade de parte rejeitada Pretensão do réu à redução do valor 
liminarmente fixado Arbitramento, entretanto, que, segundo as provas até o momento colhidas, mostra-se razoável, considerado 
o padrão de vida das partes e a teimosia do réu em não especificar os seus ganhos atuais Recurso Desprovido” (TJSP, 2ª 
Câmara de Direito Privado, A.I. 535.597-4/4-00, rel. Morato de Andrade). Por igual, YUSSEF SAID CAHALI bem ensina que: “O 
tema relativo aos alimentos da mulher e dos filhos deveria ficar resolvido na própria ação de divórcio; inadequado que se 
decretasse a dissolução do vínculo e nada fosse dito sobre a guarda dos filhos menores, alimentos etc., questões que decorrem 
da sentença de divórcio e nele referentemente já deveriam vir dispostas; submeter a mulher e os filhos ao calvário de novas 
ações para buscar decisão sobre a condição pessoal deles, consequência do divórcio, somente seria justificado pela absoluta 
impossibilidade do exame na própria ação de divórcio”. Ainda, complementa que, atualmente, “... em função do citado art. 1.632 
do CC, deverá a sentença prover a respeito da guarda dos filhos menores e incapazes, e também dos alimentos a eles devidos, 
como efeitos colaterais do decreto do divórcio” (in Dos Alimentos, Revista dos Tribunais, 5ª ed./2006, pp. 304/305). Assim, não 
se verificam incompatibilidades intransponíveis entre o pedido de alimentos e o rito escolhido pela requerida/reconvinte, devendo 
serem privilegiados os princípios da economia processual, celeridade e do melhor interesse da criança. 3. Superadas as 
preliminares, estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, razão pela qual dou o feito por saneado. 4. 
Fixo como pontos controvertidos ou questões: 1. O exercício do direito de visitas do genitor não guardião; 2. O valor da pensão 
alimentícia a ser paga pelo genitor não guardião à filha; 3. O pagamento de alimentos à requerida/reconvinte; 4. Os bens que 
compõem o patrimônio comum e sua partilha; 5. Se houve dano moral à requerida/reconvinte e, eventualmente, sua quantificação. 
5. Para a solução destas, defiro a produção de prova testemunhal e documental. 6. Designo audiência de conciliação, instrução 
e julgamento para o dia 07 de maio de 2015, às 15h00, intimando-se as partes e testemunhas cujo rol deverá ser apresentado 
no prazo de 20 dias, contados desta decisão. 7. Para viabilizar a partilha de bens, oficie-se ao Banco do Brasil S/A, Agência nº 
2833, para que, no prazo de 20 dias, remeta a este juízo os extratos bancários de janeiro de 2013 até a data de recebimento 
deste ofício, referente à conta poupança nº 33.016-7, de titularidade de Leandro Marini Pereira. 8. Oficie-se também à 
responsável pelo sítio eletrônico “Ilhanabalada.com”, a i-Agora Comunicação, situada no Passeio Tijucas, 415, nesta, na pessoa 
de seus representantes legais, Douglas Cossi e Leandro Marini Pereira, para que, no prazo de 20 dias, remetam a este juízo 
seu contrato social, esclarecendo sobre a participação do autor em seus quadros, bem como informando seu faturamento ao 
longo dos anos de 2013/2014, por meio de cópias dos livros contábeis próprios, e o quanto foi pago ao autor/reconvindo neste 
período. 9. O autor/reconvindo, no prazo de vinte dias, deverá trazer aos autos, nota fiscal, recibo de pagamento ou comprovante 
do valor pago pelo veículo Peugeot. 10. Sem prejuízo, a requerida/reconvinte deverá trazer aos autos, no prazo de 20 dias, 
demonstrativos sobre a renda auferida com seu trabalho de fotógrafa nos anos de 2013/2014, discriminando os clientes, as 
datas de pagamento e os respectivos valores; e o autor deverá, no prazo de 30 dias, trazer aos autos certidão de matrícula do 
imóvel do casal ou, na sua falta, documento apto a demonstrar a aquisição do bem. Neste prazo, deverá manifestar-se se tem 
ou não interesse na manutenção do contrato relativo ao imóvel objeto do financiamento imobiliário, situado no Bairro Morada do 
Sol. 11. Indefiro o pedido de separação de corpos, uma vez que as partes informam em suas petições que o autor/requerido 
deixou o lar conjugal em fevereiro de 2014. 12. Determino que o autor/reconvindo cesse de efetuar o pagamento de alimentos à 
infante por meio de depósitos judiciais, uma vez que, tratando-se de verba alimentar, mostra-se extremamente prejudicial à 
manutenção da criança. Providencie o cartório, com urgência, a expedição de mandado de levantamento das quantias 
depositadas às fls. 198, 207, 208 e 210, em favor da requerida/reconvinte, que tem a guarda da criança. 13. Arbitro os alimentos 
provisórios devidos pelo autor/reconvinte à filha do casal, estando aquele empregado e registrado, em 75% (setenta e cinco por 
cento) do salário mínimo, mediante desconto em folha de pagamento e depósito em conta poupança / corrente, cujos dados 
serão fornecidos pela requerida/reconvinte nestes autos, no prazo de cinco dias, sem prejuízo de também ser entregue 
diretamente ao alimentante. De posse dos dados da conta, oficie-se à empregadora do autor para a efetivação dos descontos, 
sob às penas do art. 22 da Lei n.º 5.478/68. Caso o autor/reconvinte esteja desempregado ou trabalhando como autônomo, 
pagará mensalmente, até o dia 15 de cada mês, à sua filha, à título de alimentos, a quantia equivalente de 50% (cinquenta por 
cento) do salário mínimo nacional vigente à época do pagamento, mediante depósito em na conta mencionada no item anterior. 
14. Indefiro o pedido de alimentos provisórios à requerida/reconvinte, uma vez que não restou demonstrada sua incapacidade 
de inserção no mercado de trabalho. 15. Em virtude da proximidade da audiência, deixo de decretar neste momento o divórcio, 
para fazê-lo por ocasião da sentença. Dê-se ciência desta decisão à representante do Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se 
com urgência. - ADV: JOAO CARLOS LOURENÇO (OAB 61076/SP), STELA RICCIARDI (OAB 72436/SP)

Processo 0002356-65.2007.8.26.0246 (246.01.2007.002356) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
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Banco Nossa Caixa Sa - Fábio Alves dos Santos - - Lázaro Martins Peres - intimação DA(S) PARTE(S) REQUERIDAS Fábio 
Alves dos Santos e Lázaro Martins Peres para RETIRAR(EM) O(S) MANDADO(S) DE LEVANTAMENTO EM CARTÓRIO. NÃO 
É NECESSÁRIO O PROCESSO, pois encontra(m)-se no LIVRO DE CARGA DE ALVARÁS E MANDADOS DE LEVANTAMENTO. 
Basta retirar. FAVOR FORNECER ESTA INFORMAÇÃO AO ATENDENTE NO BALCÃO. Advertência: O prazo para levantar o 
montante no banco é de 30 (trinta) dias, contado da data de expedição (05.02.2015) - ADV: ALVARO COLETO (OAB 71549/SP), 
ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), STELA RICCIARDI (OAB 72436/SP), ROGÉRIO SANCHES DE QUEIROZ (OAB 
196114/SP)

Processo 0002742-32.2006.8.26.0246 (246.01.2006.002742) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Empresa 
Brasileira de Telecomunicações Sa Embratel - - Fernanda Cristina Rodrigues Nogueira - 3con Assessoria, Consultoria e 
Provimento de Internet Ltda - Vistos. Trata-se de “cumprimento de sentença”, proposta por EMPRESA BRASILEIRA DE 
TELECOMUNICAÇÕES S/A EMBRATEL, em face de 3CON ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROVIMENTO DE INTERNET 
LTDA, procedimento que se encontra na fase de constrição de bens. 1. Por primeiro, providencie o cartório as anotações 
necessárias no sistema informatizado SAJ-PG5 e na contracapa dos autos, a fim de fazer constar a evolução do processo para 
cumprimento de sentença, inclusive apondo-se a tarja correspondente a processo sentenciado, conforme inciso VII do art. 192 
das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, atualizadas até janeiro de 2015. 2. Indefiro, por ora, o 
pedido formulado pela Exequente de desconsideração da personalidade jurídica da Executada, por entender que não há nos 
autos elementos que autorizem a aplicação da “disregard doctrine”. A Exequente alega (fls. 285/290), como fundamento para 
a decretação da desconsideração da personalidade jurídica da Executada, que houve, na hipótese sub judice: 1) a criação de 
obstáculos pela Executada para saldar o débito, utilizando-se de meios ardilosos para frustrar a satisfação do crédito, e; 2) que 
encerrou suas atividades de maneira irregular, sem reservar bens para honrar suas obrigações. Não obstante o alegado pela 
Exequente, a análise do instrumental não permite a aplicação da teoria da superação, pois não há prova do uso abusivo da 
personalidade jurídica da Executada, caracterizado pelo excesso de mandato, desvio de finalidade da empresa ou confusão 
patrimonial entre a sociedade e os sócios, com o intuito de fraudar a presente execução, nos termos estritamente previstos 
pelo art. 50 do Código Civil. Nesse sentido, em recente voto proferido no REsp 1.306.553 a ministra Isabel Gallotti afirmou 
que: “Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação 
que melhor se coaduna com o artigo 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa 
jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão 
patrimonial”. No mesmo diapasão já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: “Ação de cobrança Desconsideração de 
personalidade jurídica Demonstração de abuso da personalidade Inocorrência CC 50 Inteligência - Recurso improvido. Em que 
pese o insucesso da execução até o momento, não há demonstração de abuso da personalidade jurídica consistente em desvio 
de finalidade ou de confusão patrimonial, de molde a possibilitar a desconsideração requerida”. (A.I. nº 990.10.507245-3, Rel. 
JESUS LOFRANO, j. 08/02/2011). “DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Execução por quantia certa contra 
devedor solvente - Não localizados bens passíveis de penhora Ausência de comprovação de má-fé ou abuso da personalidade 
O deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária reclama a demonstração pelo 
requerente da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Incabível a teoria da despersonificação da pessoa 
jurídica, para atingir os bens dos sócios, quando não restam comprovados a má-fé, abuso, desvio ou fraude perpetrados pela 
empresa devedora. Recurso desprovido”. (A.I. nº 990.10.479722-5, Rel. Jacob Valente, J. 19/01/2011). Sem prejuízo do acima, 
ainda que houvesse o alegado encerramento irregular da Executada, tal fato não seria suficiente, por si, para a decretação 
da “disregard doctrine”. Nesse sentido o Conselho da Justiça Federal, na IV Jornada de Direito Civil, aprovou, dentre outros, 
o enunciado nº 282 nos seguintes termos: “O encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta 
para caracterizar abuso de personalidade jurídica”, e o C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.306.553 em que aponta 
que o simples encerramento irregular das atividades da empresa (quando a empresa é fechada sem a devida baixa na Junta 
Comercial ou deixando dívidas na praça), não é suficiente, por si, para autorizar a desconsideração e o redirecionamento da 
execução contra o patrimônio pessoal dos sócios. Pelas razões acima expostas, indefiro o quanto formulado na petição de fls. 
285/290, no que toca à aplicação da desconsideração da personalidade jurídica da Executada. 3. Intime-se a parte exequente 
para, no prazo de 10 dias, requerer o que de direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena de suspensão deste e 
remessa ao arquivo, com fulcro no inciso III do art. 791 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: FERNANDA 
CRISTINA RODRIGUES NOGUEIRA PENTEADO (OAB 112992/SP), PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 173477/SP), NELSON 
FREITAS PRADO GARCIA (OAB 61437/SP)

Processo 0003420-66.2014.8.26.0246 - Cautelar Inominada - Liminar - LUCI PANUCCI - NAIR ETELVINA DE SOUZA - ME 
(VIDRO BOX) - Vistos. Trata-se de “ação cautelar inominada” ajuizada por LUCI PANUCCI em face de NAIR ETELVINA DE 
SOUZA ME, procedimento que se encontra na fase postulatória. Decorrido o prazo concedido por meio da decisão proferida 
a fls. 21, sem que a parte autora comprovasse o recolhimento das custas e despesas processuais, taxa de mandado e as 
diligências do Sr. Oficial de Justiça, ou comprovasse sua situação de hipossuficiência econômica, cancele-se a distribuição 
conforme autoriza o art. 257 do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: AMANDA ANGÉLICA TRENTIN (OAB 
179435/SP)

Processo 0004335-18.2014.8.26.0246 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.A.J. - P.M.N.A. - intimação 
das partes de que foi designado o dia 12.03.2015, ÀS 13:00 HORAS, no laboratório de análises clínicas da Santa Casa de 
Araçatuba - Floriano Peixoto, 896 - Vila Mendonça - ARAÇATUBA-SP, para a realização da COLETA para FUTURA PERÍCIA DE 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - ADV: DANIEL LOPES DE OLIVEIRA (OAB 191532/SP)

Processo 0004971-81.2014.8.26.0246 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - VALMIR MARTINS - Vistos. Trata-se de “ação de busca e apreensão com pedido liminar”, ajuizada pelo BANCO ITAUCARD 
S/A em face de VALMIR MARTINS, procedimento que se encontra na fase postulatória, sem a citação do réu. 1. Homologo a 
desistência da ação para os fins do art. 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Julgo, em consequência, extinto o 
processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, VIII, do Código de Processo Civil e revogo a decisão proferida 
a fl. 23 que antecipou os efeitos da tutela pretendida. 3. Recolha-se imediatamente o mandado que se encontre, eventualmente, 
com o Sr. Oficial de Justiça, independentemente de cumprimento. 4. Indefiro a expedição de ofício ao DETRAN, pois não houve 
bloqueio nestes autos. Logo, caso haja qualquer bloqueio do veículo objeto da lide junto a referido órgão, as providências para 
o desbloqueio são de inteira responsabilidade do Banco-Autor. 5. Atenta ao princípio da causalidade, arcará o Banco-Autor com 
o pagamento das custas e despesas processuais iniciais. 6. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, haja 
vista que não formada a relação jurídico-processual. 7. Diante da natureza desta sentença, evidente a falta de interesse recursal 
da parte. Certifique o cartório de imediato o trânsito em julgado desta sentença, e, após, procedidas as anotações necessárias, 
arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0004981-28.2014.8.26.0246 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
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S/A - JAMERSON DANTAS N HORA - Vistos. Trata-se de “ação de busca e apreensão com pedido liminar”, ajuizada pelo 
BANCO ITAUCARD S/A em face de JAMERSON DANTAS N HORA, procedimento que se encontra na fase postulatória, sem 
a citação do réu. 1. Homologo a desistência da ação para os fins do art. 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. 
Julgo, em consequência, extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, VIII, do Código de Processo 
Civil e revogo a decisão proferida a fl. 33 que antecipou os efeitos da tutela pretendida. 3. Recolha-se imediatamente o mandado 
que se encontre, eventualmente, com o Sr. Oficial de Justiça, independentemente de cumprimento. 4. Indefiro a expedição de 
ofício ao DETRAN, pois não houve bloqueio nestes autos. Logo, caso haja qualquer bloqueio do veículo objeto da lide junto 
a referido órgão, as providências para o desbloqueio são de inteira responsabilidade do Banco-Autor. 5. Atenta ao princípio 
da causalidade, arcará o Banco-Autor com o pagamento das custas e despesas processuais iniciais. 6. Sem condenação ao 
pagamento de honorários advocatícios, haja vista que não formada a relação jurídico-processual. 7. Homologo, também, o pedido 
de desistência do prazo recursal. Certifique o cartório de imediato o trânsito em julgado desta sentença, e, após, procedidas as 
anotações necessárias, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: JAYME JOSE ORTOLAN NETO (OAB 134839/SP)

INDAIATUBA
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE INDAIATUBA EM 09/02/2015

PROCESSO :0000720-77.2015.8.26.0248
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Valdenir de Jesus Macedo
REQDO : Jeferson Rosa Bilis
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000824-52.2015.8.26.0248
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Ana Sofia Braga Baldo
ADVOGADO : 129386/SP - Eleazar Francisco Braga
REQDO : Instituto de Ensino Superior de Indaiatuba - Iesi - Faculdade Max Planck
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000831-44.2015.8.26.0248
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : K.A.D.S.
ADVOGADO : 238366/SP - Taciane Elbers Bozzo Gil
REQDO : F.S.S.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000830-59.2015.8.26.0248
CLASSE :CAUTELAR INOMINADA
REQTE : Almir Móes de Souza
ADVOGADO : 110204/SP - Joao Carlos de Campos Bueno
REQDO : Fazenda do Estado de São Paulo
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000823-67.2015.8.26.0248
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : V.F.P.
ADVOGADO : 193163/SP - Luís Henrique Guidetti
EXECTDO : L.R.P.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000826-22.2015.8.26.0248
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Elaine Ester Canezin de Oliveira
ADVOGADO : 230903/SP - Ana Carolina de Cássia Franco
EXECTDA : Rosilda Ferreira de Lucca
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000827-07.2015.8.26.0248
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Elaine Ester Canezin de Oliveira
ADVOGADO : 230903/SP - Ana Carolina de Cássia Franco
EXECTDO : Roberto Alexandrino de Souza
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000825-37.2015.8.26.0248
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE : A.S.O.
ADVOGADO : 263268/SP - Tercio Emerich Neto
REQDO : J.G.C.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000828-89.2015.8.26.0248
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Mauricio Ciciliato Costa
ADVOGADO : 226611/SP - Erica Bertolini
EXECTDO : Luiz Carlos de Arruda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000829-74.2015.8.26.0248
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Genival Malaquias de Meneses
ADVOGADO : 252206/SP - Cláudio José Bannwart
EMBARGDO : Nicolas Ferreira Meneses
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000833-14.2015.8.26.0248
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : M.M.O.
ADVOGADO : 225064/SP - Reginaldo Aparecido Dionisio da Silva

PROCESSO :1000832-29.2015.8.26.0248
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : E.L.D.T.
ADVOGADO : 331102/SP - Nadja Araujo Ferreira
EXECTDO : B.T.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000834-96.2015.8.26.0248
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Abel Peixoto Moreira
ADVOGADO : 261562/SP - Bruna de Vasconcellos
REQDO : Só Lotes Empreendimentos Imobiliários Ltda
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000835-81.2015.8.26.0248
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : João Miranda Silva
ADVOGADO : 185370/SP - Rogerio Negrão de Matos Pontara
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000836-66.2015.8.26.0248
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Gerson Marques de Souza
ADVOGADO : 306992/SP - Vanusa Fabiano Mendes
REQDO : Transportadora Camilo Ltda
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000837-51.2015.8.26.0248
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : J.H.I.S.
ADVOGADO : 117237/SP - Odair Donisete de Franca
REQDO : J.H.C.S.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000838-36.2015.8.26.0248
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Centro de Formação de Condutores Lopes & Carvalho Ltda
ADVOGADO : 287616/SP - Milena Aparecida Tadiotto Martimiano Nunes
REQDO : Automec Comércio de Veículos Novos e Usados Ltda
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000839-21.2015.8.26.0248
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Osias Moreira da Silva
ADVOGADO : 259014/SP - Alexandre Intrieri
REQDO : INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000840-06.2015.8.26.0248
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CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : V.A.J.
ADVOGADO : 241175/SP - Danilo Rogério Peres Ortiz de Camargo
REQDA : J.L.S.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000841-88.2015.8.26.0248
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Colsol Coletores Solares Ltda
ADVOGADO : 248071/SP - Cristiano Anastacio da Silva
EMBARGDA : Ivone de Jesus Benedetti
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000771-88.2015.8.26.0248
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Maria Lucia de Lima Nassif
REQDO : Qualicorp Administradora de Benefícios S.A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000842-73.2015.8.26.0248
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Marco Antonio Barbosa da Silva
ADVOGADO : 259014/SP - Alexandre Intrieri
REQDO : INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000844-43.2015.8.26.0248
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Banco Santander (Brasil) S/A
ADVOGADO : 232255/SP - Marcos Alberto Gazzeta
REQDO : Alessandro Morais Rocha
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000845-28.2015.8.26.0248
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : M.H.B.
ADVOGADO : 154894/SP - Daniel Blikstein
REQDO : T.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000846-13.2015.8.26.0248
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Glaucia Cunha Passos Fernandes
ADVOGADO : 191411/SP - Elaine Cosmo Hergenhan
REQDO : Nextel Telecomunicações Ltda.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000847-95.2015.8.26.0248
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : M.T.F.
ADVOGADO : 340097/SP - Juliano Ribeiro Mota
EXECTDO : A.F.F.
VARA :1ª VARA CÍVEL

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PATRÍCIA BUENO SCIVITTARO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO HENRIQUE LANÇONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015
Processo 0000195-18.2003.8.26.0248 (248.01.2003.000195) - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - Industria Eletro 

Metalurgica Brasil Ltda - Vistos. Fls. 374/375: Intime-se a Curadora Especial nomeada às fls. 367 para manifestação e 
oferecimento da defesa pertinente, no prazo legal. Int. - ADV: ADRIANA DA COSTA LARANGEIRA (OAB 217093/SP), DARCI 
CEZAR ANADAO (OAB 123059/SP), ADALBERTO ROBERT ALVES (OAB 124764/SP), JEFERSON SOUZA COSTA (OAB 53949/
RS), ANA CAROLINA DE CÁSSIA FRANCO (OAB 230903/SP), MARCELO PELEGRINI BARBOSA (OAB 199877/SP)

Processo 0000345-81.2012.8.26.0248 (248.01.2012.000345) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Antonio 
Ferreira de Lima e outro - Aparecida Moraes - Vistos. Oficie-se para reserva dos honorários periciais. Int. - ADV: FÁBIO 
RESENDE NARDON (OAB 214303/SP), JOAIS HENRIQUE DO NASCIMENTO DA SILVA (OAB 258165/SP)

Processo 0000566-59.2015.8.26.0248 (apensado ao processo 0000345-81.2012.8.26) (processo principal 0000345-
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81.2012.8.26) - Exceção de Suspeição - Espécies de Contratos - Antonio Ferreira de Lima - Vistos. Recebo a presente exceção 
sem suspensão do processo, nos termos do art. 138, § 1º, do CPC. Intime-se o sr. Perito para manifestação sobre a exceção 
oposta, no prazo de 05 dias. Int. - ADV: FÁBIO RESENDE NARDON (OAB 214303/SP)

Processo 0000974-55.2012.8.26.0248 (248.01.2012.000974) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito 
Bancário - Geber J Baia & Cia Ltda - Joao Pereira de Oliveira - Vistos. 1- Visando a otimização da prestação jurisdicional no 
empreendimento de diligências para localização de bens passíveis de penhora e observando a ordem estabelecida no art. 
655, do CPC, proceda, a serventia, às pesquisas de informações junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, 
devendo, a parte exequente, comprovar, para tanto, a complementação do recolhimento das custas relativas aos serviços de 
pesquisa, nos termos dos Provimentos CSM nº 1.864/2001 e 2.195/2014, no valor de R$ 12,20, para cada CPF ou CNPJ e 
para cada instituição a ser consultada, a ser recolhido na Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça (FEDTJ), 
informando-se o código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”, apresentando, ainda, 
o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 30 dias. 2- Deverá, a parte exequente, ainda, proceder à pesquisa junto ao 
registro imobiliário, comprovando-se nos autos. A consulta, mediante pagamento, está disponível no sítio eletrônico www.arisp.
com.br. 3- Comprovada a complementação do recolhimento devido, proceda, a serventia, às pesquisas de informações. 4- Na 
inércia, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: TATIANA APARECIDA RAMOS (OAB 254461/SP), DIRCEU QUINALIA 
FILHO (OAB 166977/SP), HENRIQUE SHIMABUKURO (OAB 159253/SP)

Processo 0002853-63.2013.8.26.0248 (024.82.0130.002853) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Cleide Alves Nogueira Rodrigues - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Foi designado a perícia médica para autora no 
IMESC na Rua Barra Funda, nº824, Barra Funda, São Paulo/SP., no dia 13/05/2015 às 09:45 horas, prontuário Nº314873 - ADV: 
GUILHERME RICO SALGUEIRO (OAB 229463/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)

Processo 0003080-39.2002.8.26.0248 (248.01.2002.003080) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de Serviço 
(Art. 52/4) - Jovelino Pereira Soutello - Instituto Nacional do Seguro Social INSS - Vistos. Tendo em vista a noticia do falecimento 
do autor (fls.226), aguarde-se habilitação dos sucessores interessados nestes autos. Estando findo o inventário (fls.242), a parte 
autora deverá ser substituída por todos seus sucessores, observando-se o procedimento próprio dos arts. 1055 e seguintes do 
CPC, ficando concedido, para tanto, o prazo de 15 dias. Na inércia, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: CARLOS 
ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), ROGERIO NEGRÃO DE MATOS PONTARA (OAB 185370/SP)

Processo 0003250-40.2004.8.26.0248 (248.01.2004.003250) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Paulo Ferreira Junior - Ferroban - - Mrs Transportes Ferroviarios - Unibanco Aig Seguros Sa - Mitsui Sumimoto Seguros Sa - Irb 
Brasil Resseguros Sa - Vistos. Fls. 940/945: Ciência às partes. Sem prejuízo, intimem-se as partes para manifestação sobre 
o laudo juntado, no prazo sucessivo de 10 dias, iniciando-se pela parte autora. Após, então, venham, os autos conclusos para 
prolação de sentença. Int. - ADV: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (OAB 128998/SP), ANGELICA LUCIA CARLINI (OAB 
72728/SP), CLAUDIA RENATA BONI (OAB 231885/SP), SILVANA MOTA VIEIRA (OAB 194121/SP), DANIEL ROBERTO DE 
MATOS JORGE FERREIRA (OAB 172330/SP), ANA LUISA PORTO BORGES (OAB 135447/SP), ADRIANA ASTUTO PEREIRA 
(OAB 80696/RJ), ADILSON MONTEIRO DE SOUZA (OAB 120095/SP), DEBORA SCHALCH (OAB 113514/SP)

Processo 0003271-69.2011.8.26.0248 (248.01.2011.003271) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Zelia 
Mota Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Intime-se o sr. Perito para complementação do laudo elaborado, 
nos termos requeridos pela autarquia previdenciária, encaminhando-se cópia (fls. 245/248). Com a complementação do laudo, 
intimem-se as partes para manifestação, no prazo sucessivo de 10 dias, iniciando-se pela parte autora. Int. - ADV: CARLOS 
ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), DANILO ROGÉRIO PERES ORTIZ DE CAMARGO (OAB 241175/SP)

Processo 0003647-84.2013.8.26.0248 (024.82.0130.003647) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Joel Walter 
Fernandes - Fazenda do Estado - Vistos. Nos termos do convênio da Assistência Judiciária Gratuita, fixo honorários à DD. 
Patrona da parte autora no valor máximo previsto em tabela. Expeça-se certidão. Após, arquivem-se os autos, procedendo-
se às anotações de costume. Int. (DRA. MARIA DA CONCEIÇÃO: APÓS 5 DIAS ÚTEIS DA PUBLICAÇÃO, retirar certidão de 
honorários). - ADV: FABRIZIO LUNGARZO O’CONNOR (OAB 208759/SP), MARIA DA CONCEICAO P COUTINHO (OAB 64236/
SP)

Processo 0004144-35.2012.8.26.0248 (apensado ao processo 0000974-55.2012.8.26) (248.01.2012.004144) - Embargos 
à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Joao Pereira de Oliveira - Geber J Baia & Cia Ltda - 
Vistos. Revendo os autos, verifica-se que o despacho de fl. 56 restou equivocado, uma vez que os documentos a que se refere 
instruem a impugnação aos presentes embargos, e não à réplica, ainda não apresentada. Assim, determino que a serventia 
certifique a tempestividade da impugnação apresentada às fls. 45/54, intimando-se a parte embargante para manifestação sobre 
a impugnação, no prazo legal. Oportunamente, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: HENRIQUE SHIMABUKURO (OAB 
159253/SP), TATIANA APARECIDA RAMOS (OAB 254461/SP)

Processo 0004884-71.2004.8.26.0248 (248.01.2004.004884) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Sucatuba Sa 
Comercio de Motores e Redutores Ltda - Josenil Sella - Vistos. 1- Fls. 446 e 450: Defiro o pedido. Contudo, visando a otimização 
da prestação jurisdicional no empreendimento de diligências para localização de bens passíveis de penhora e observando a 
ordem estabelecida no art. 655, do CPC, proceda, a serventia, às pesquisas de informações junto aos sistemas BACENJUD, 
RENAJUD e INFOJUD, devendo, a parte exequente, comprovar, para tanto, o recolhimento das custas relativas aos serviços 
de pesquisa, nos termos dos Provimentos CSM nº 1.864/2001 e 2.195/2014, no valor de R$ 12,20, para cada CPF ou CNPJ e 
para cada instituição a ser consulta, a ser recolhido na Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça (FEDTJ), 
informando-se o código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”, apresentando, ainda, 
o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 30 dias. 2- Deverá, a parte exequente, ainda, proceder à pesquisa junto ao 
registro imobiliário, comprovando-se nos autos. A consulta, mediante pagamento, está disponível no sítio eletrônico www.arisp.
com.br. 3- Comprovado o recolhimento devido, proceda, a serventia, às pesquisas de informações. 4- Na inércia, aguarde-se 
provocação em arquivo. Int. - ADV: LUIS HENRIQUE FERNANDES DE CAMPOS (OAB 204057/SP)

Processo 0006183-49.2005.8.26.0248 (248.01.2005.006183) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa - 
Auto Pecas Dnc Ltda Me e outros - Vistos. 1- Fls. 375/376: Expeça-se novo mandado de levantamento, conforme requerido, 
cancelando-se aquele anteriormente expedido. 2- Fls. 377: Esclareça, a parte exequente, se insiste na penhora dos veículos, 
isto porque, dentre os cinco veículos, dois deles apresentam restrição de alienação fiduciária e adminisrativa, conforme 
demonstrado na pesquisa de fls. 368/371, no prazo de 30 dias. 3- Sem prejuízo, providencie, a parte exequente, demonstrativo 
atualizado do débito, bem como as diligências do Oficial de Justiça para cumprimento do ato, se o caso, no mesmo prazo. 
4- Deverá, a parte exequente, ainda, proceder à pesquisa de bens junto ao registro imobiliário, comprovando-se nos autos. A 
consulta, mediante pagamento, está disponível no sítio eletrônico www.arisp.com.br. 5- Na inércia, aguarde-se provocação em 
arquivo. Int. (RETIRAR GUIA N. 53/15 expedida para Banco do Brasil S/A, após 5 dias úteis desta publicação). - ADV: RENATO 
OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), LAERCIO DERCOLI 
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(OAB 127914/SP)
Processo 0006326-57.2013.8.26.0248 (024.82.0130.006326) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Uallas 

Oliveira Rocha - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Expedido mandado de intimação 
para autor comparecer no I.M.E.S.C., sito na Rua Barra Funda, 824, bairro Barra Funda, São Paulo - Capital, CEP - 01152-000, 
Fone/Fax 3821.1200, no dia 14/5/2015, , às 12.00 horas, - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), ALEXANDRE 
INTRIERI (OAB 259014/SP)

Processo 0007250-73.2010.8.26.0248 (248.01.2010.007250) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Estevam 
Rodrigues Neto - Fazenda do Estado - Vistos. Recebo a petição de fls. 67 como aditamento ao plano de partilha homologado 
nestes autos (fls. 39), com fundamento no art. 1.028, do CPC. Adite-se o formal de partilha. Após, tornem, os autos, ao arquivo. 
Int. - ADV: IOLANDO BERNARDINETTI (OAB 74288/SP), DANIELA YURIE ISHIBASHI COSIMATO (OAB 204414/SP)

Processo 0007887-53.2012.8.26.0248 (248.01.2012.007887) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Banco Santander Brasil Sa - Robson Domingos Rocha - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 
NÃO PADRONIZADOS NPL I - Vistos. Desentranhem-se as certidões de fls.56/58, 64/66, restituindo-se-as ao advogado subscritor 
da petição, pois estranhas aos autos. Considerando o disposto no artigo 567, II, do CPC, e tendo em vista a documentação 
apresentada às fls. 61/63, comprovando a cessão do crédito, defiro a substituição do polo ativo da ação, nele passando a 
figurar Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NPL I. Procedam-se as anotações necessárias. Aguarde-se, após, por 
manifestação da parte exequente, que deverá indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 30 dias. Na inércia, aguarde-se 
por provocação no arquivo. Int. - ADV: GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP), ROBERTA SEMMLER LAUDISSI 
(OAB 236479/SP), ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP), RAFAEL MIGLIO (OAB 285791/SP)

Processo 0009522-40.2010.8.26.0248 (248.01.2010.009522) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Everaldo Soares da Silva - Jorge Fernando Rodrigues da Silva Bueno - - Joyce da Silva Mello - Vistos. Observo 
que os réus foram citados por edital, tendo-lhes sido nomeado curador especial, que contestou o feito por negativa geral. 
Inicialmente, cumpre consignar que, a teor do que dispõe o art. 302, parágrafo único do CPC, o ônus da impugnação específica 
não recai sobre o curador especial. Assim, a contestação por negativa geral apresentada pelo curador especial torna os fatos 
alegados na inicial controvertidos, impondo-se, na hipótese dos autos, a dilação probatória, motivo pelo qual passo a sanear o 
feito. Partes legítimas e bem representadas. Pedido juridicamente possível, uma vez que previsto no ordenamento jurídico em 
vigor, concorrendo ao autor interesse de agir, pois se utilizou da via adequada para obter a pretensão jurisdicional almejada. Não 
visualizando qualquer irregularidade a ser sanada, dou o processo por saneado. Fixo como ponto controvertido: a não devolução 
dos equipamentos descritos na inicial pelos réus, quando da entrega do fundo de comércio a eles arrendados pelo autor. Para 
dirimir a controvérsia, defiro a produção de prova oral, que consistirá oitiva de testemunhas. Designo Audiência Conciliação, 
Instrução Debates e Julgamento para o dia 30/03/2.015, às 15:30 horas, devendo as partes arrolarem as testemunhas até 
60 dias antes da data da audiência. Intimem-se as partes para comparecerem à audiência designada. A ré, na pessoa de 
seu curador especial. Intimem-se as testemunhas oportunamente arroladas, se assim requerido pelas partes. Expeça-se o 
necessário. Intime-se. - ADV: MARIA DO CARMO NUNEZ MARTINEZ (OAB 143421/SP), DANIELA FURLAN PECHT (OAB 
161688/SP), JOSIVANIA DA SILVA (OAB 246869/SP), ELAINE CHRISTINA C FERNANDES CHECCHIA (OAB 134701/SP)

Processo 0010151-53.2006.8.26.0248 (248.01.2006.010151) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Carmen Carpi 
Giomi - - Darcy Antonio Barnabé e outro - Fazenda do Estado - Vistos. Recebo a petição de fls. 224/230 como emenda às 
primeiras declarações. Anote-se. Lavre-se em cartório termo de renúncia com instituição do usufruto pretendido, devendo, as 
partes interessadas, comparecer em cartório para lavratura do respectivo termo, no prazo de 30 dias. Sem prejuízo, providencie, 
a arrolante, o cumprimento integral das determinações de fls.176, no mesmo prazo. Na inércia, aguarde-se provocação em 
arquivo. Int. (Da. Carmen, sr. Mauro e da. Maria Edtih: comparecer em cartório em 5 dias para assinatura de termo de renúncia e 
de usufruto). - ADV: FABRIZIO LUNGARZO O’CONNOR (OAB 208759/SP), MARCOS MARCELO DE MORAES E MATOS (OAB 
131379/SP), BENEDITO ANTONIO LOPES PEREIRA (OAB 58240/SP)

Processo 0010658-72.2010.8.26.0248 (248.01.2010.010658) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Construtora 
Estrutural Ltda - Jose Francisco da Silva - (Manifeste-se o DD. Patrono da autora a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça 
de fls. 142, ou seja: Deixei de citar o réu acima mencionado em virtude do mesmo haver mudado há aproximadamente três anos 
para local ignorado, segundo informações de sua ex-mulher, Lucineia Santos Peres) - ADV: ATHOS CARLOS PISONI FILHO 
(OAB 164374/SP)

Processo 0010674-89.2011.8.26.0248 (248.01.2011.010674) - Execução de Título Extrajudicial - Gravex Comercial 
Importadora e Exportadora Ltda - Francisco Sinnete M Souza - Vistos. Fls. 57: Defiro. Expeça-se mandado de constatação e 
nova avaliação do bem penhorado a fl. 48, providenciando, a parte exequente, o depósito das despesas de condução do Oficial 
de Justiça, no prazo de 30 dias. Na inércia, aguarde-se por provocação no arquivo. Int. - ADV: EDUARDO ALVES FERNANDEZ 
(OAB 186051/SP)

Processo 0010748-80.2010.8.26.0248 (248.01.2010.010748) - Procedimento Ordinário - Guarda - E.B.G. - - C.G.L. - J.J.L. - 
Vistos. Nos termos do convênio da Assistência Judiciária Gratuita, fixo honorários às DD. Patronas das partes em 30% do valor 
máximo previsto em tabela, relativamente à fase de recurso. Expeçam-se as respectivas certidões. Após, arquivem-se os autos, 
procedendo-se às anotações de costume. Int.(Retirar certidão de honorários, 05(cinco) dias após a publicação - ADV: FLÁVIA 
THAÍS DE GENARO (OAB 204044/SP), FABIANA DUARTE PIRES (OAB 245194/SP)

Processo 0010819-48.2011.8.26.0248 (248.01.2011.010819) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda 
- Hugo Caraffa Filho - Enzo Martini - - Mariana Fagnani Petraglia - Vistos. Sobre a petição e documento de fls. 221/223, 
manifeste-se a parte autora, em dez dias, requerendo o que de direito. Int. - ADV: SÓSTHENES HALTER MENEZES (OAB 
170311/SP), JOAO HENRIQUE CREN CHIMINAZZO (OAB 222762/SP), BENTO LUPERCIO PEREIRA NETO (OAB 225603/SP), 
THAIS CARNIEL (OAB 254425/SP), EDUARDO FELIPE SOARES TAVARES (OAB 152686/SP)

Processo 0010918-81.2012.8.26.0248 (248.01.2012.010918) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Maicon Pereira de Oliveira - Vistos. Ante o Comunicado nº 031/2012, da Presidência do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, publicado no DJE de 20/03/2012, o qual determina que, antes de efetuar a citação 
por edital, seja tentada a confirmação do endereço ou localização da parte ré por meio dos convênios disponibilizados pelo 
Poder Judiciário, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital, conforme requerido pela parte autora. Deverá ser tentada, 
pois, a localização da parte ré através do convênio RENAJUD, devendo, a parte autora, comprovar, para tanto, o recolhimento 
das custas relativas aos serviços de pesquisa, nos termos dos Provimentos CSM nº 1.864/2001 e 2.195/2014, no valor de R$ 
12,20, para cada CPF ou CNPJ e para cada instituição a ser consultada, a ser recolhido na Guia do Fundo Especial de Despesa 
do Tribunal de Justiça (FEDTJ), informando-se o código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/
RENAJUD”, no prazo de 30 dias. 2- Comprovado o recolhimento devido, proceda, a serventia, à pesquisa de informações, 
inclusive junto ao sistema SIEL. 3- Na inércia, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob 
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pena de extinção. 4- Certificado o decurso do prazo, sem manifestação, venham conclusos para extinção, nos termos do art. 
267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO 
BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0011472-16.2012.8.26.0248 (248.01.2012.011472) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Luis Carlos de 
Melo - Angela Maria Cunha e Cia Ltda Me - Vistos. A desconsideração da personalidade jurídica é admissível quando encerrada 
irregularmente as atividades da empresa-executada, ou caracterizada sua insolvência, após esgotados todos os esforços pelo 
exequente para localização de bens. No caso dos autos, entretanto, não há que se considerar envidadas todas as diligências 
necessárias à constatação da inexistência de bens, inclusive na sede da empresa (fl. 44). Por essas razões, indefiro, por ora, 
o pedido de fls. 39/44. Aguarde-se manifestação da parte exequente, que deverá indicar bens passíveis de penhora, no prazo 
de 30 dias. Na inércia, aguarde-se por provocação no arquivo. Int. - ADV: LUIS CARLOS JUSTE (OAB 83948/SP), KAROLINE 
WOLF ZANARDO (OAB 301670/SP)

Processo 0011683-57.2009.8.26.0248 (248.01.2009.011683) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Real 
Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Everton Silva de Lima - Vistos. Tendo em vista o ofício de fl. 128, informando que, quando 
de sua soltura, o réu retornou ao endereço constante na inicial, expeça-se mandado para tentativa de citação naquele endereço, 
providenciando, a parte autora, o depósito das despesas de condução do oficial de justiça. Na inércia, intime-se a parte autora 
para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Certificado o decurso do prazo, sem manifestação, 
venham conclusos para extinção, nos termos do art. 267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. Int. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES 
(OAB 124809/SP), MAURICIO SANITA CRESPO (OAB 124265/SP)

Processo 0012551-35.2009.8.26.0248 (248.01.2009.012551) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Deuclides Vicente Dionizio - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - (Expedido os alvarás em favor do autor e sua DD. Patrona, 
disponível no sistema para impressão) - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), MARIA CECÍLIA OLIVATO PERES 
DE CAMARGO (OAB 196511/SP)

Processo 0012580-80.2012.8.26.0248 (apensado ao processo 0014380-51.2009.8.26) (248.01.2012.012580) - Embargos 
à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Geni Andrade Peres - Augusto Leonardo Bicudo - Vistos. 1- Ante a certidão 
de fls. 41, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. 2- Certificado o 
decurso do prazo, sem manifestação, venham conclusos para extinção, nos termos do art. 267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. 3- 
Sem prejuízo, cumpra, a serventia, a providência determinada nos autos da execução em apenso (fls. 189). Int. - ADV: CLARICE 
GIAMARINO (OAB 89685/SP)

Processo 0012618-92.2012.8.26.0248 (248.01.2012.012618) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Lucas 
Paulino de Siqueira - Cristina Michyo Uzita - (Manifeste-se a DD. Patrona do autor a respeito da certidão do Sr. Oficial de 
Justiça, ou seja: “Constatei os bens que guarnecem a residência da executada: 01 geladeira Cônsul branca; 01 fogão branco 
sem marca aparente; 01 armário de cozinha branco com pia de alumínio (com e repartições e 4 gavetas:); 01 armário de cozinha 
branco (2 portar e 4 gavetas); 01 bicicleta Sundow azul; 01 bicicleta laranja; 01 armário de madeira com 6 portas e 3 gavetas; 01 
beliche; 01 guarda-roupa cor marfim; 01 sofá-cama; 01 TV Philips de 14 polegadas e 01 cômoda com 4 gavetas (preta e tabaco). 
- ADV: NAIR APARECIDA CHRISTO (OAB 276111/SP)

Processo 0012788-64.2012.8.26.0248 (248.01.2012.012788) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - A.S.O. - F.O. - Vistos. Fls. 115/117: Defiro ao executado os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. 
Outrossim, tendo em vista a notícia do cumprimento do mandado de prisão expedido contra o executado nestes autos, aguarde-
se o decurso do prazo do decreto prisional. Int. - ADV: MARCELA BASTAZINI VANUSSI (OAB 327109/SP), MARCOS ALVES DA 
SILVA (OAB 231159/SP), SILVIA SANTOS GODINHO (OAB 223871/SP), CLAUDIA CRISTINA PIRES OLIVA (OAB 144817/SP)

Processo 0013002-89.2011.8.26.0248 (248.01.2011.013002) - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - Bv 
Financeira Sa - Vistos. Dê-se ciência à parte autora dos documentos juntados pelo réu às fls. 119/121, oportunizando o prazo 
de cinco dias para manifestação. Após, tornem os autos conclusos para decisão. Int. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA 
MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), JOYCE LIMA DE FREITAS (OAB 250455/
SP)

Processo 0013110-21.2011.8.26.0248 (248.01.2011.013110) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Diso 
Comercio de Alimentos Ltda - Tim Celular Sa e outro - Vistos. Intime-se a parte autora para manifestação em réplica em relação 
à contestação de fls. 166/167, no prazo legal. Int. - ADV: GENTIL PITALUGA FILHO (OAB 56801/SP), ANTONIO RODRIGO 
SANT ANA (OAB 234190/SP), VÂNIA DANIELA ESTEVÃO (OAB 291201/SP)

Processo 0013211-29.2009.8.26.0248 (248.01.2009.013211) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Everton de Carvalho Epp - - Everton de Carvalho - Vistos. Certifique, a serventia, o decurso dos prazos 
dos editais de citação e de intimação da conversão do arresto em penhora. Após, e tendo em vista a inércia do exequente, 
arquivem-se os autos, no aguardo de provocação. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0013393-83.2007.8.26.0248 (248.01.2007.013393) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Jose 
Eduardo Leonardo Bicudo - Lidertron Industria e Comercio Ltda Epp - - Paulo Rogerio da Silva - - Norberto Antonio da Silva Neto 
- - Priscila Viviani da Silva - Vistos. 1- Fls. 358: Defiro o pedido. Contudo, visando a otimização da prestação jurisdicional no 
empreendimento de diligências para localização de bens passíveis de penhora e observando a ordem estabelecida no art. 655, 
do CPC, proceda, a serventia, às pesquisas de informações junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, devendo, a 
parte exequente, comprovar, para tanto, o recolhimento das custas relativas aos serviços de pesquisa, nos termos dos Provimentos 
CSM nº 1.864/2001 e 2.195/2014, no valor de R$ 12,20, para cada CPF ou CNPJ e para cada instituição a ser consultada, a 
ser recolhido na Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça (FEDTJ), informando-se o código 434-1 “Impressão 
de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”, apresentando, ainda, o demonstrativo atualizado do débito, no 
prazo de 30 dias. 2- Deverá, a parte exequente, ainda, proceder à pesquisa junto ao registro imobiliário, comprovando-se nos 
autos. A consulta, mediante pagamento, está disponível no sítio eletrônico www.arisp.com.br. 3- Comprovado o recolhimento 
devido, proceda, a serventia, às pesquisas de informações. 4- Na inércia, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: LUIS 
CARLOS JUSTE (OAB 83948/SP), SILVIA SANTOS GODINHO (OAB 223871/SP), ELISÂNGELA PINHÃO DE OLIVEIRA (OAB 
214068/SP), JOAO LUIZ DA MOTTA (OAB 88614/SP), MARIA DO CARMO NUNEZ MARTINEZ (OAB 143421/SP)

Processo 0013574-45.2011.8.26.0248 (248.01.2011.013574) - Monitória - Cato Antoniale & Cia Ltda - Luiza Maria Conceicao 
Ferreira - Vistos. Fls. 54: Providencie, a parte exequente, a complementação do recolhimento das custas relativas às demais 
pesquisas, nos termos determinados no despacho de fls. 51, no prazo de 30 dias. Na inércia, aguarde provocação em arquivo. 
Int. - ADV: GABRIEL LUIZ SALVADORI DE CARVALHO (OAB 107460/SP)

Processo 0013847-87.2012.8.26.0248 (248.01.2012.013847) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Joaquim 
da Cruz Ferreira de Almeida - Anesio Casagrande - Vistos. Fls. 172: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias, 
conforme requerido. Decorrido o prazo sem manifestação, tornem os autos conclusos para decisão. Int. - ADV: RICARDO 
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BUENO REIS (OAB 267744/SP), LUIZ ROBERTO DE CASTRO SIQUEIRA JUNIOR (OAB 214572/SP)
Processo 0013856-49.2012.8.26.0248 (248.01.2012.013856) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Prefeitura 

Municipal de Indaiatuba - Pamela Daniel dos Santos - Vistos. Ante a certidão de fls. 45, certifique, a serventia, o decurso do 
prazo legal para oposição de embargos. Aguarde-se, no mais, manifestação da parte exequente, que deverá indicar bens à 
penhora, no prazo de 30 dias. Na inércia, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST 
(OAB 116180/SP), CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES (OAB 110663/SP)

Processo 0015084-59.2012.8.26.0248 (248.01.2012.015084) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Cesta Basica 
Brasil Comercio de Alimentos Ltda - Vistos. 1- Defiro o arresto do veículo indicado à fl. 50, cuja propriedade restou comprovada 
à 44. 2- Fls. 50: visando a otimização da prestação jurisdicional no empreendimento de diligências para localização do atual 
paradeiro do executado, ainda não citado, proceda, a serventia, às pesquisas de informações junto aos sistemas BACENJUD, 
INFOJUD e RENAJUD, devendo, a parte autora, comprovar, para tanto, o recolhimento das custas relativas aos serviços de 
pesquisa, nos termos dos Provimentos CSM nº 1.864/2001 e 2.195/2014, no valor de R$ 12,20, para cada CPF ou CNPJ e 
para cada instituição a ser consultada, a ser recolhido na Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça (FEDTJ), 
informando-se o código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”, no prazo de 30 dias. 
2- Comprovado o recolhimento devido, proceda, a serventia, às pesquisas de informações, inclusive junto ao sistema SIEL. 
3- Oportunamente, em sendo infrutífera a diligência para arresto do bem, será apreciado o pedido de bloqueio do bem. 4- Na 
inércia, aguarde-se por provocação no arquivo. Int. - ADV: ANDRÉ SOCOLOWSKI (OAB 274544/SP), CASSIANA CRISTINA 
FILIER SOCOLOWSKI (OAB 274932/SP)

Processo 0015761-89.2012.8.26.0248 (248.01.2012.015761) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Vistos. 1- Fls. 73: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias, conforme requerido. 2- Decorrido 
o prazo sem manifestação,aguarde-se por provocação no arquivo. Int. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR 
FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 0015813-32.2005.8.26.0248 (248.01.2005.015813) - Monitória - Associacao dos Servidores Publicos Municipais 
de Indaiatuba Aspmi - Vistos. 1- Fls. 253 e 258: Defiro o pedido. Contudo, visando a otimização da prestação jurisdicional no 
empreendimento de diligências para localização de bens passíveis de penhora e observando a ordem estabelecida no art. 655, 
do CPC, proceda, a serventia, às pesquisas de informações junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, devendo, a 
parte exequente, comprovar, para tanto, o recolhimento das custas relativas aos serviços de pesquisa, nos termos dos Provimentos 
CSM nº 1.864/2001 e 2.195/2014, no valor de R$ 12,20, para cada CPF ou CNPJ e para cada instituição a ser consulta, a ser 
recolhido na Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça (FEDTJ), informando-se o código 434-1 “Impressão 
de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”, apresentando, ainda, o demonstrativo atualizado do débito, no 
prazo de 30 dias. 2- Deverá, a parte exequente, ainda, proceder à pesquisa junto ao registro imobiliário, comprovando-se nos 
autos. A consulta, mediante pagamento, está disponível no sítio eletrônico www.arisp.com.br. 3- Comprovado o recolhimento 
devido, proceda, a serventia, às pesquisas de informações. 4- Na inércia, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: ERICA 
BERTOLINI (OAB 226611/SP)

Processo 0015908-18.2012.8.26.0248 (248.01.2012.015908) - Procedimento Ordinário - Títulos de Crédito - Dox Comercio 
de Valvulas Conexoes Instrumentacoes e Acessorios Industriais Ltda - Vistos. 1- Visando a otimização da prestação jurisdicional 
no empreendimento de diligências para localização do atual paradeiro do réu, proceda, a serventia, às pesquisas de informações 
junto aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, devendo, a parte autora, comprovar, para tanto, o recolhimento das 
custas relativas aos serviços de pesquisa, nos termos dos Provimentos CSM nº 1.864/2001 e 2.195/2014, no valor de R$ 12,20, 
para cada CPF ou CNPJ e para cada instituição a ser consultada, a ser recolhido na Guia do Fundo Especial de Despesa do 
Tribunal de Justiça (FEDTJ), informando-se o código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/
RENAJUD”, no prazo de 30 dias. 2- Comprovado o recolhimento devido, proceda, a serventia, às pesquisas de informações, 
inclusive junto ao sistema SIEL. 3- Na inércia, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob 
pena de extinção. 4- Certificado o decurso do prazo, sem manifestação, venham conclusos para extinção, nos termos do art. 
267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. Int. - ADV: CRISTIANE MARIA CAMPOS CONTI (OAB 209171/SP)

Processo 0015950-67.2012.8.26.0248 (248.01.2012.015950) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Maria Ines da Cunha - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Especifiquem, as partes, as provas que, efetivamente, 
pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão, no prazo comum de 05 dias. Int. - ADV: GUSTAVO MARTIN 
TEIXEIRA PINTO (OAB 206949/SP), ULIANE RODRIGUES MILANESI DE MAGALHÃES CHAVES (OAB 184512/SP), CASSIA 
MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP), EDSON RICARDO PONTES (OAB 
179738/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)

Processo 0016340-42.2009.8.26.0248 (248.01.2009.016340) - Monitória - Cheque - Cleni Goncalves de Oliveira - Carlos 
Eduardo A Malavazi - Vistos. Fixo honorários ao DD. Patrono de fls. 66/67 em 70% do valor máximo previsto em tabela. Expeça-
se certidão. Recebo a apelação interposta nos autos em seus efeitos devolutivo e suspensivo. À parte autora para oferecimento 
de contrarrazões, no prazo legal. Após, em havendo ou não apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, subam os autos 
ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, Seção de Direito Privado II Serviço de Entrada de Autos de Direito Privado II SEJ 
2.1.2 Complexo Judiciário do Ipiranga Sala 44, com nossas homenagens e anotações de costume. Int.(Dr.Paulo Roberto Ferrari-
OAB/SP168073, retirar certidão de honorarios, cinco(05) dias após a publicação - ADV: LILIAN ORFANO FIGUEIREDO (OAB 
297626/SP), PAULO ROBERTO FERRARI (OAB 168073/SP)

Processo 0016703-24.2012.8.26.0248 (248.01.2012.016703) - Procedimento Ordinário - Seguro - Astanilo Costa Resende 
- Seguradora Porto Seguro - Vistos. Recebo a apelação interposta em seus efeitos devolutivo e suspensivo. À parte ré para 
oferecimento de contrarrazões, no prazo legal. Após, em havendo ou não apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, 
subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, Seção de Direito Privado I Serviço de Entrada de Autos de Direito 
Privado I SEJ 2.1.1 Complexo Judiciário do Ipiranga Sala 45, com nossas homenagens e anotações de costume. Int. - ADV: 
RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), CLAUDIO TADEU MUNIZ (OAB 78619/SP)

Processo 0016907-05.2011.8.26.0248 (248.01.2011.016907) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Ligia Moraes Mello - Vistos. 1- Por primeiro, providencie o autor cópia do Anexo I, referido no 
Breve Relatório acostado às fls. 55, a fim de comprovar que o crédito referente a estes autos também foi objeto da mencionada 
cessão, no prazo de 30 dias. 2- Na inércia, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob 
pena de extinção. 3- Certificado o decurso do prazo, sem manifestação, venham conclusos para extinção, nos termos do art. 
267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. Int. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), 
FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP), CRISTINA 
ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0017221-82.2010.8.26.0248 (248.01.2010.017221) - Execução de Título Extrajudicial - Hsbc Bank Brasil Sa 
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Banco Multiplo - Industria de Pecas Indaiatuba Ltda - - Fernando Rodrigo de Campos Steffen - - Sonia Maria Steffen - Vistos. 
Considerando que a pesquisa efetuada junto ao sistema Renajud restou infrutífera, aguarde-se manifestação da parte exequente, 
que deverá indicar bens à penhora, no prazo de 30 dias. Na inércia, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: JULIO 
CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 0017692-30.2012.8.26.0248 (248.01.2012.017692) - Interdição - Tutela e Curatela - S.H.M.S. - M.A.M. - Vistos. 
1- Certifique, a serventia, o decurso de prazo para impugnação ao pedido. 2- Fls. 73: Defiro o sobrestamento do feito pelo 
prazo de 10 dias, conforme requerido. 3- Sem prejuízo do acima determinado, no prazo de 30 dias, deverá, a parte autora: a) 
esclarecer se o interditando é proprietário de bens, comprovando-se nos autos. b) apresentar cópia da certidão de nascimento 
ou casamento do interditando. 4- Cumpridas as determinações supra, ao M.P, para parecer final, e, em seguida, conclusos para 
sentença. Int. - ADV: THIAGO EDUARDO GALVÃO (OAB 241089/SP), MARCELO ANSELMO DE SOUSA (OAB 153137/SP)

Processo 0017819-02.2011.8.26.0248 (248.01.2011.017819) - Sobrepartilha - Inventário e Partilha - Soraya de Tulio - Junior 
Lopes da Silva - Vistos. Considerando que a parte ré constituiu novo patrono nos autos, defiro o pedido de vistas pelo prazo de 
05 dias. Após, aguarde-se noticia do julgamento do agravo de instrumento interposto. Int. - ADV: CLITO FORNACIARI JUNIOR 
(OAB 40564/SP), BARBARA NASCIMENTO MARTINS (OAB 272402/SP), ANTONIO CARLOS COSMO VARGAS FERNANDES 
(OAB 103334/SP), ALEXANDRE SOARES FERREIRA (OAB 254479/SP)

Processo 0017930-54.2009.8.26.0248 (248.01.2009.017930) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - 
Miranda & Pimentel Empreendimentos Sociais Sc Ltda - Aparecida Ribeiro dos Santos - - Moacir Fagotti - - Alice Henrique 
Vitorino Fagotti - Vistos. Para a homologação do acordo de fls. 173/175, necessário se faz a juntada do mesmo em seu original. 
Assim, providencie, o exequente, a juntada do acordo noticiado, em seu original, em trinta dias. Sem prejuízo, e no mesmo 
prazo, diga o exequente o que pretende em relação à corré Aparecida Ribeiro dos Santos, que não figurou no termo de acordo. 
Na inércia, arquivem-se os autos. Int. - ADV: RENATO MONTEIRO VALIM (OAB 277392/SP), THAIS CARNIEL (OAB 254425/
SP), MAURÍCIO SANTALUCIA FRANCHIM (OAB 167015/SP)

Processo 0018003-55.2011.8.26.0248 (248.01.2011.018003) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Aroldo Szychowski 
Cavalheiro - Fernando Lino da Silva - (Manifeste-se o DD. Patrono do autor a respeito da certidão do Sr. Oficial de Justiça de 
fls. 29, ou seja: Deixei de proceder a citação/intimação do requerido, tendo em vista ser desconhecido, sendo ignorado o atual 
paradeiro, conforme informações prestadas pela moradora Cleonice, proprietária de um mercadinho estabelecido ha 32 anos no 
local) - ADV: ROGERIO NEGRÃO DE MATOS PONTARA (OAB 185370/SP)

Processo 0018379-12.2009.8.26.0248 (248.01.2009.018379) - Procedimento Ordinário - Aislan Correa de Assis - Banco 
Ibi Sa Banco Multiplo - Vistos. Dê-se ciência do trânsito em julgado às partes. Aguarde-se o prazo de quinze (15) dias, para o 
cumprimento voluntário da sentença pela parte vencida (artigo 475-J, do CPC). Decorrido o prazo sem pagamento e em nada 
sendo requerido pela parte vencedora, ao arquivo. Int. - ADV: TEREZINHA RUZ PERES (OAB 129578/SP), RENATA MARIA 
SILVEIRA TOLEDO (OAB 165255/SP)

Processo 0018737-06.2011.8.26.0248 (apensado ao processo 0019124-26.2008.8.26) (processo principal 0019124-
26.2008.8.26) (248.01.2008.019124/2) - Cumprimento Provisório de Sentença - Maria Ivone Dias de Oliveira - Instituto Nacional 
do Seguro Social Inss - Vistos. A petição de fls. 211 pertence aos autos principais devendo naqueles ser juntada. Assim, 
desentranhe-se a petição de fls. 211, juntando-a nos autos principais da ação de concessão de benefício previdenciário, de 
n° 0019124-26.2008.8.26.0248, em apenso. Após, tornem os autos conclusos nos autos principais, para deliberação. Int. - 
ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), RUBENS ROBELIO PEREIRA (OAB 281710/SP), MICHELLE ANUNCIATO 
PEREIRA (OAB 232115/SP)

Processo 0018857-15.2012.8.26.0248 (248.01.2012.018857) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Cleidil Aparecida 
Bergamo de Genaro - Vistos. Fls. 67: O pedido de penhora sobre os bens imóveis indicados não pode ser acolhido tal como 
requerido. Isto porque, conforme se depreende das certidões juntadas às fls. 27/29 e 30/32, em relação aos imóveis objeto das 
matrículas de números 31.993 e 49.689, a executada é proprietária de parte ideal correspondente a 50%. Além disso, verifica-
se que referidos bens foram dados em hipoteca de primeiro grau em favor de Banco Bradesco S/A. Sobre tanto, aguarde-se 
manifestação da parte exequente, formulando pedido adequado à sua pretensão, no prazo de 30 dias. Na inércia, aguarde-se 
provocação em arquivo. Int. - ADV: VOLNEI SIMOES PIRES DE MATOS TODT (OAB 57526/SP), DARCI CEZAR ANADAO (OAB 
123059/SP)

Processo 0018977-63.2009.8.26.0248 (248.01.2009.018977) - Procedimento Sumário - Maria de Fatima Esquevinim - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Expedido mandado de intimação para autor comparecer no I.M.E.S.C., sito na Rua 
Barra Funda, 824, bairro Barra Funda, São Paulo - Capital, CEP - 01152-000, Fone/Fax 3821.1200, no dia 08/05/2015, 15.00 
horas, - ADV: LUCAS SCALET (OAB 213742/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), THIAGO HENRIQUE ASSIS 
DE ARAUJO (OAB 250561/SP)

Processo 0019854-95.2012.8.26.0248 (024.82.0120.019854) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Kimiko 
Tashiro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo a apelação interposta nos autos em seus efeitos devolutivo 
e suspensivo. À parte ré para oferecimento contrarrazões, no prazo legal. Sem prejuízo, intime-se o réu da sentença prolatada 
nos autos. Após, em havendo ou não apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, subam os autos ao Egrégio Tribunal 
Regional Federal, 3ª Região, com nossas homenagens e anotações de costume. Int. - ADV: LUCAS SCALET (OAB 213742/SP), 
CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), THIAGO HENRIQUE ASSIS DE ARAUJO (OAB 250561/SP), SERGIO PELARIN 
DA SILVA (OAB 255260/SP)

Processo 0020149-11.2007.8.26.0248 (248.01.2007.020149) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose 
Celio Batista - Instituto Nacional do Seguro Social - Dê-se ciência às partes do trânsito em julgado. Considerando o que restou 
decidido nestes autos, arquivem-se, procedendo-se às anotações de costume. Int. - ADV: SERGIO PELARIN DA SILVA (OAB 
255260/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), THIAGO HENRIQUE ASSIS DE ARAUJO (OAB 250561/SP)

Processo 1000082-27.2015.8.26.0248 - Procedimento Sumário - Locação de Imóvel - MARIA CLEUSA ALVES - JONATHAN 
SANTANA DE PAIVA - - AUGUSTO CESAR FONSECA VALENTE - - ANA LETÍCIA FONSECA VALENTE - - claudio luiz valente - - 
CIBELIA FONSECA VALENTE - Vistos. 1- Providencie o autor o complemento das custas judiciais, de conformidade com o artigo 
4º, § 1º, da Lei 11.608/03 (mínimo de 5 UFESP). Prazo: 10 dias. 2- No mesmo prazo, ante a ilegibilidade do documento de fls. 
23, providencie-se a juntada de nova cópia. Após, conclusos. Int. - ADV: FRANCISCO PINTO DUARTE NETO (OAB 72176/SP)

Processo 1000185-34.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Betrissa Piaia Vancini - 
Anderson Lima Pereira - Betrissa Piaia Vancini - Vistos. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cite-se a(o) 
ré(u) advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios do artigo 172, parágrafos 
1º e 2º, do CPC. Int. - ADV: BETRISSA PIAIA VANCINI (OAB 348381/SP)

Processo 1000211-32.2015.8.26.0248 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Edapa Escola de Aviaçao Civil 
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Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Aeronautico Ltda - Ismael Jose Gonzaga - Vistos. 1- Providencie o autor o complemento 
das custas judiciais, de conformidade com o artigo 4º, § 1º, da Lei 11.608/03 (mínimo de 5 UFESP). Prazo: 10 dias. 2- No 
mesmo prazo, providencie-se o complemento do recolhimento das diligências do Oficial de Justiça (valor atual R$63,75). Após, 
conclusos. Int. - ADV: CELIA MISSAE OKURA DE OLIVEIRA (OAB 340995/SP), DANIELA PARISOTTO (OAB 334513/SP)

Processo 1000215-69.2015.8.26.0248 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Edapa Escola de Aviaçao Civil 
Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Aeronautico Ltda - Thiago Gomes Chivites - Vistos. 1- Providencie o autor o complemento 
das custas judiciais, de conformidade com o artigo 4º, § 1º, da Lei 11.608/03 (mínimo de 5 UFESP). Prazo: 10 dias. 2- No 
mesmo prazo, providencie-se o complemento do recolhimento das diligências do Oficial de Justiça (valor atual R$63,75). Após, 
conclusos. Int. - ADV: MARCO CESAR LONGO (OAB 341875/SP), CELIA MISSAE OKURA DE OLIVEIRA (OAB 340995/SP)

Processo 1000263-28.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ROBSON DAVID ALVES 
PEREIRA - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL INSS - Vistos. Defiro a(a-o) autor(a) os benefícios da justiça 
gratuita. Anote-se. CITE(M)-SE a(o)(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)(s), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da 
petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo de 60 (sessenta) dias para 
apresentar(em) defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 
285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. ADVERTÊNCIAS: 
1- Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada 
na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Para 
visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha anexa. Petições, procurações, defesas etc, 
devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Intime-se. - ADV: APARECIDA TEIXEIRA FONSECA (OAB 62473/
SP), MIRIAM MORENO (OAB 140882/SP)

Processo 1000271-05.2015.8.26.0248 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Edapa Escola de Aviaçao Civil de 
Desenvolvimento e Aperf Aeronautico Sc Ltda - Elisangela Mateus Fernandes - Vistos. 1- Providencie o autor o complemento 
das custas judiciais, de conformidade com o artigo 4º, § 1º, da Lei 11.608/03 (mínimo de 5 UFESP). Prazo: 10 dias. 2- No 
mesmo prazo, providencie-se o complemento do recolhimento das diligências do Oficial de Justiça (valor atual R$63,75). Após, 
conclusos. Int. - ADV: DANIELA PARISOTTO (OAB 334513/SP), CELIA MISSAE OKURA DE OLIVEIRA (OAB 340995/SP)

Processo 1000277-12.2015.8.26.0248 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - EVERTON LUIZ XAVIER COMINATTO - 
- ESPEDITA XAVIER COMINATTO - ANTONIO VALDIR COMINATTO - Vistos. Esclareça o autor, em dez dias, o motivo pelo qual 
a indicação para o cargo de arrolante não obedeceu a ordem prevista no artigo 990 do CPC. Int. - ADV: CRISTIANE RIZZATI DE 
ALMEIDA (OAB 197644/SP)

Processo 1000334-30.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Paulo Sérgio Correa 
Vianna - Banco Santander (Brasil) S/A - - Itaú Unibanco S/A - Vistos. Providencie o autor o complemento do recolhimento das 
custas iniciais, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei 11.608/03. Prazo: dez dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 
Int. - ADV: ADRIANA CRISTINA MONTU (OAB 186303/SP)

Processo 1000379-34.2015.8.26.0248 (apensado ao processo 4003161-31.2013.8.26) - Embargos à Execução - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - A.L.A. - L.F.G.A. - Vistos. 1- Tem os embargos à execução natureza jurídica 
de ação de cognição incidental com caráter constitutivo, que são distribuídos por dependência ao Juízo da causa principal (ação 
executiva), com formação de autos próprios. Sua respectiva inicial deve satisfazer as exigências dos artigos 282 e 283, do CPC 
e preencher os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Assim, para os embargos serem recebidos, 
deverá a parte embargante comprovar: a- a juntada de cópia das peças relevantes da ação executiva, entendidas estas como: 
procuração da parte exequente; mandado de citação, com a respectiva citação; auto de penhora, se houver, observando-se o 
artigo 544, parágrafo primeiro, in fine, do CPC; b- a apresentação de memória do cálculo do valor do débito que reputa devido, 
ante a alegação do excesso de execução (artigo 739-A, parágrafo 5º, do CPC). 2- Para tanto, concedo o prazo de 10 dias, sob 
pena de, em não sendo cumprida(s) a(s) determinação(ões) supra(s), serem liminarmente rejeitados os presentes embargos 
(artigo 739, caput, do CPC). 3- Oportunamente, tornem conclusos para, se o caso, recebimentos destes embargos. Int. - ADV: 
JOSÉ ANTONIO PEREIRA (OAB 258745/SP)

Processo 1000407-02.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - SAMUEL TELES 
DE MORAIS - - SAULO TELES DE MORAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA - Vistos. 1- Fls. 22: mantenho o 
despacho de fls. 21. Para integral cumprimento daquela determinação, concedo o prazo de trinta dias. 2- Decorrido o prazo, 
independentemente de nova intimação, manifeste-se a parte autora, requerendo o que de direito, em termos de prosseguimento, 
advertindo-se que novo pedido de dilação de prazo não será admitido pelo Juízo. 3- Na inércia, sem manifestação, venham 
conclusos para extinção, nos termos do artigo 267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. Int. - ADV: DANILO ROGÉRIO PERES ORTIZ 
DE CAMARGO (OAB 241175/SP)

Processo 1000461-65.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - ROSEBELIM VIEIRA 
DA SILVA - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. 1- Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. 
Anote-se. 2- A inicial deverá ser emendada para a correção do nome do autor, ante a divergência do nome declinado no 
preâmbulo da inicial e aquele discriminado nos documentos de fls. 06. 3- Providencie-se a juntada de comprovante de residência 
atualizado em nome do autor. Para o cumprimento das determinações supra, defiro o prazo de dez dias. Int. - ADV: EVELISE 
SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)

Processo 1000485-93.2015.8.26.0248 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.S.S.C. - A.W.S.C. - Vistos. 1- Defiro, a parte 
autora, os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2- O documento de fls. 13 encontra-se parcialmente legível. Nestes termos, 
providencie-se a juntada de nova cópia, em dez dias. 3- No mesmo prazo, providencie-se, a juntada aos autos da certidão de 
casamento atualizada. Com a juntada, tornem conclusos. Int. - ADV: MARIA APARECIDA F DELTREGGIA (OAB 52558/SP)

Processo 1000497-10.2015.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - FINANCEIRA ALFA S/A - 
CFI - CRISTIANE SANTOS SILVA FERRARI MING - Vistos. 1- De conformidade com a nova redação dada pela Lei 11.382/06 às 
execuções por quantia certa contra devedor solvente, cite-se o(a) executado(a) para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento 
da dívida (art. 652 do CPC, sob pena de, decorrido referido prazo, proceder o sr. Oficial de Justiça, munido da segunda via 
do mandado, a penhora e avaliação de bens, sobre os quais fica desde já deferida eventual indicação pelo(a) exequente (art. 
652, § 3º, do CPC). Quando da citação, deverá o executado ser intimado do prazo de quinze dias para oferta de embargos, 
independente de penhora (art. 736 do CPC). Desde já, arbitro os honorários advocatícios a serem pagos pelo(a) executado(a) 
em 10% sobre o valor da execução, reduzindo-o pela metade na hipótese de pagamento integral no prazo legal (art. 652-A, 
parágrafo único). 2- Defiro os benefícios do artigo 172, parágrafos 1º e 2º, do CPC, bem como ordem de arrombamento e reforço 
policial, se necessário. 3- Para expedição do mandado de citação, providencie, a parte autora, o recolhimento de nova taxa 
de diligência do Oficial de Justiça, correspondente ao mandado de penhora, nos termos do artigo 1.012 do Provimento CG nº 
28/2014, que estabelece o valor de 3 UFESPs, correspondentes à R$ 63,75 cada. Para tanto, concedo o prazo de trinta dias. 
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4- Na inércia, intime-se a parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de arquivamento. Int. - ADV: FABIO FRASATO 
CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 1000503-17.2015.8.26.0248 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.S.H.S. - - 
C.S.H.S. - M.H.S. - Vistos. 1- Defiro a(o-s) exequente(s) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2- Em se elegendo o rito 
do artigo 733, do CPC, o pedido de execução deve se restringir aos três últimos meses de pensão alimentícia vencida. Em se 
pretendendo executar período superior, o pedido deve ser alterado segundo rito previsto no artigo 732 do CPC. Para emenda 
à inicial, concedo o prazo de 10 dias. 3- No mesmo prazo, providencie-se a juntada da comprovação da citação do executado 
no processo n. 1002791-69.2014.8.26.0248, comprovando-se a ciência da decisão que determinou a obrigação de pagar os 
alimentos provisórios. Int. - ADV: DANIELA PARISOTTO (OAB 334513/SP)

Processo 1000516-16.2015.8.26.0248 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - João Laércio Maurys - Vistos. 
1- Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora. Anote-se. 2- Providencie, a parte autora, a juntada da certidão de óbito da 
de cujus, no prazo de dez dias. 3- Sem prejuízo, oficie-se ao INSS solicitando informes sobre a existência de dependentes 
habilitados naquele órgão. Int. - ADV: LAURA MARIA RABELLO (OAB 167367/SP)

Processo 1000518-83.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Anezio da Silva 
- INSS - Vistos. 1- Defiro a(o-a) autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2- Providencie-se a juntada de comprovante 
de residência atualizado em nome do(a) autor(a). Prazo: dez dias. Int. - ADV: ALEXANDRE INTRIERI (OAB 259014/SP)

Processo 1000555-13.2015.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré - 
Crédito, Financiamento e Investimento S/A - ANDERSON VINICIUS LUSTOZA DINIZ - Vistos. 1- Defiro, liminarmente, a medida. 
Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor ou com a pessoa por ele indicada. Executada 
a liminar, cite-se o réu para, em cinco (05) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 
valores apresentados pelo autor na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, ou para apresentar resposta 
no prazo de quinze (15) dias da execução da liminar, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 2- Defiro os benefícios do artigo 172, parágrafos 1º e 2º, do CPC, bem como ordem 
de arrombamento e reforço policial, se necessário. ADVERTÊNCIAS: 1- Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do 
processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 
9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe 
o número do processo e a senha anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento 
eletrônico. Intime-se. - ADV: VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP)

Processo 1000574-19.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Benedito Roberto 
Hilario - BANCO BONSUCESSO - Vistos. 1- Providencie, a serventia, a materialização destes autos, apensando-se à cautelar 
nº 0002442-20.2013.8.26.0248, que determinou a distribuição por dependência. 2- Defiro a(o-a) autor(a) os benefícios da justiça 
gratuita. Anote-se. 3- Trata-se de ação de revisão contratual c.c. com pedido de tutela antecipada, onde o(a) autor(a) alega 
que celebrou com o réu contrato de financiamento descrito na inicial, no qual contém cláusulas abusivas pré-estipuladas, que 
impossibilita a discussão pela parte aderente, onde restaram fixados encargos contratuais, como previsão de capitalização 
de juros remuneratórios, propiciadores de total desequilíbrio contratual entre as partes, o que possibilita a revisão contratual 
pelo Judiciário. Requer, a título de antecipação de tutela, a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito, com a 
consignação das parcelas vencidas e vincendas, no valor que reputa correto e discriminado na inicial. Através de uma análise 
perfunctória da inicial e dos documentos que a acompanham, não vislumbro estarem presentes os pressupostos para concessão 
dos provimentos requeridos pelo(a) autor(a) a título de tutela antecipada, pedidos estes com nítido caráter cautelar, nos moldes 
previstos no parágrafo sétimo, do art. 273, do CPC. Com efeito, não há nos autos elemento probatório suficiente para verificação, 
de plano, da alegada cobrança capitalizada de juros remuneratórios de forma ao Juízo fixar o valor apontado pelo(a) autor(a) 
como o correto para as prestações do financiamento mencionado na inicial. Por outro lado, é de se ter em mente os princípios 
que norteiam a teoria geral dos contratos, notadamente o da autonomia de vontade e o pacta sunt servanda. O outro pedido 
formulado a título de antecipação de tutela visa, de forma indireta, impedir que o banco réu exerça um direito seu, o que é 
vedado pela Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV. Com efeito, se a Carta Magna não admite que a lei exclua da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, muito menos poderá o próprio Poder Judiciário excluir que o direito 
de pessoas, físicas ou jurídicas, seja por ele apreciado. Impossível, também, a consignação nestes autos das parcelas vencidas 
e vincendas do contrato de financiamento referido na inicial, pois a consignação em pagamento é a via adequada para afastar 
a mora. O(A) autor(a) já se encontra em mora. Tanto é que pretende depositar o valor correspondente às parcelas já vencidas, 
além das parcelas vincendas. Tal pedido é juridicamente impossível. Da mesma forma, ante a mora do(a) autor(a), inviável 
a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito. Nestes termos, através de uma análise superficial das alegações 
trazidas na inicial, nada está a indicar a presença a fumaça do bom direito autorizadora do deferimento da cautela pretendida 
pelo(a) autor(a). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. 4- Cite-se, com as advertências legais. 5- Defiro os benefícios do artigo 172, 
parágrafos 1º e 2º, do CPC. Intime-se. - ADV: LETICIA CAETANO SILVA (OAB 323058/SP), CAIO FABRICIO CAETANO SILVA 
(OAB 282513/SP)

Processo 1000600-17.2015.8.26.0248 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - L.D.F. - J.A.F. - 
Vistos. 1- Defiro à exequente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2- Providencie-se a juntada de cópia da sentença onde 
se estipulou os alimentos, cuja execução se pretende. Prazo: dez dias. Int. - ADV: LIDIANA DANIEL MOIZIO (OAB 258196/SP)

Processo 1000621-90.2015.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - JOSÉ PAULO CARDOSO DE ANDRADE - Vistos. 1- Defiro, liminarmente, a medida. 
Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor ou com a pessoa por ele indicada. Executada 
a liminar, cite-se o réu para, em cinco (05) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os 
valores apresentados pelo autor na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, ou para apresentar resposta 
no prazo de quinze (15) dias da execução da liminar, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 2- Defiro os benefícios do artigo 172, parágrafos 1º e 2º, do CPC, bem como ordem 
de arrombamento e reforço policial, se necessário. ADVERTÊNCIAS: 1- Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do 
processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 
9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe 
o número do processo e a senha anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento 
eletrônico. Intime-se. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 1000623-60.2015.8.26.0248 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.E.M.O. - - 
V.M.M.O. - D.F.O. - Vistos. Foi o presente distribuído por direcionamento ao processo nº 1006198-83.2014.8.26.0248, porém 
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inexiste qualquer prevenção, uma vez que o objeto desta ação é diverso do reclamado naquele processo. Portanto, encaminhem-
se os autos ao Distribuidor para distribuição livre, com urgência, dando-se baixa. Int. - ADV: VENIA MENEGATTO (OAB 126324/
SP)

Processo 1000645-21.2015.8.26.0248 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.C.D.Z. - C.A.Z. - Vistos. 1- 
Regularize, a DD. patrona da autora, a sua representação processual. 2- Providencie, a parte autora, o recolhimento das 
custas iniciais, taxa de mandato e taxa postal/diligências do Oficial de Justiça, ou alternativamente, apresente a declaração de 
pobreza, ante o pedido de Justiça Gratuita de fls. 04. 3- E, finalmente, ante o pedido de regulamentação de visitas de fls. 06, 
item “e”, emende a parte autora a inicial, a fim de atender todos os requisitos do artigo 282 do CPC, em especial do contido no 
inciso III. Para o cumprimento das determinações supra, defiro o prazo de dez dias. Após, tornem conclusos com urgência para 
apreciação do pedido liminar. Int. - ADV: TÂNIA DAVID MIRANDA MAIA (OAB 322049/SP)

Processo 1000648-73.2015.8.26.0248 - Monitória - Cheque - VP BARBOSA RINCÃO EPP - - Valmir Paiva Barbosa - G 
BRISOLINO & JUNIOR S/C LTDA - Vistos. 1- Providencie, o autor, o recolhimento das custas iniciais, taxa de mandato e taxa 
postal/diligências do Oficial de Justiça. 2- Providencie-se a juntada de memória de cálculo discriminada e atualizada do débito 
sob discussão. 3- E, finalmente, providencie-se a juntada de novas cópias dos documentos de fls. 07/12 e 15, tendo em vista 
que os mesmos encontram-se parcialmente legíveis. Para o cumprimento das determinações supra, defiro o prazo de dez dias. 
Int. - ADV: LEONORA ARNOLDI MARTINS FERREIRA (OAB 173286/SP)

Processo 1000651-28.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Dorival Teixeira - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1- Defiro a(o-a) autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2- Providencie-se 
a juntada de comprovante de residência atualizado em nome do(a) autor(a). Prazo: dez dias. Int. - ADV: DAIANE DOS SANTOS 
LIMA (OAB 315841/SP)

Processo 1000672-04.2015.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - Banco 
Volkswagen S/A. - ROSANGELA FLORENSE - Vistos. 1- Defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e 
apreensão, depositando-se o bem com o autor ou com a pessoa por ele indicada. Executada a liminar, cite-se o réu para, em 
cinco (05) dias da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo autor 
na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, ou para apresentar resposta no prazo de quinze (15) dias 
da execução da liminar, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 
285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas 
da Lei. 2- Defiro os benefícios do artigo 172, parágrafos 1º e 2º, do CPC, bem como ordem de arrombamento e reforço policial, 
se necessário. ADVERTÊNCIAS: 1- Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo (petição inicial, documentos 
e decisões) poderá ser visualizada na internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) 
que desobriga a anexação. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha anexa. 
Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Intime-se. - ADV: FABÍOLA 
BORGES DE MESQUITA (OAB 206337/SP)

Processo 1000684-18.2015.8.26.0248 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - A.R.R.N. - M.A.P. - 
Vistos. 1- O documento de fls. 03 encontra-se ilegível. Nestes termos, providencie-se a juntada de nova cópia, em dez dias. 
2- Providencie, o autor, o recolhimento das custas iniciais, taxa de mandato e taxa postal/diligências do Oficial de Justiça 
ou, alternativamente, apresente declaração de pobreza, ante o pedido de Justiça Gratuita de fls. 03. Com a juntada, tornem 
conclusos. Int. - ADV: VANESSA JOAQUIM (OAB 326375/SP)

Processo 1000686-85.2015.8.26.0248 - Inventário - Inventário e Partilha - MARA LÚCIA LOBATO DE VARGAS - - PRISCILA 
LOBATO DE VARGAS - ALESSANDRA LOBATO DE VARGAS ROSA - PAULO SÉRGIO SANTOS DE VARGAS - Vistos. Da análise 
dos documentos acostados aos autos, depreende-se que o de cujus deixou testamento público. A abertura de testamento dá-se 
por procedimento próprio, a ser distribuído por dependência ao presente inventário, devendo a autora comprovar nos autos sua 
interposição, no prazo de 30 dias. Na inércia, ao arquivo. Int. - ADV: JULIO CESAR DE BRITO TEIXEIRA (OAB 277253/SP)

Processo 1000695-47.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Renúncia ao benefício - ROSEBELIM VIEIRA DA SILVA 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Foi o presente distribuído por direcionamento ao processo nº 
1000461-65.2015.8.26.0248, porém inexiste qualquer prevenção, uma vez que o objeto desta ação é diverso do reclamado 
naquele processo. Portanto, encaminhem-se os autos ao Distribuidor para distribuição livre, com urgência, dando-se baixa. Int. 
- ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)

Processo 1000701-54.2015.8.26.0248 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.M.G.F. - T.D.G. - Vistos. 1- Defiro, a parte autora, 
os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2- A inicial deverá ser emendada para a correção do nome da parte autora, ante 
a divergência do nome declinado no preâmbulo da inicial e aquele discriminado nos documentos de fls. 09. 3- Providencie, a 
parte autora, a juntada aos autos da certidão de casamento atualizada. Prazo: dez dias. Int. - ADV: CRISTIANO ANASTACIO DA 
SILVA (OAB 248071/SP)

Processo 1000738-81.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - Maria Aparecida de Jesus 
Giacomeli - Prefeitura do Municipio de Indaiatuba/SP - Vistos. 1- Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2- 
Maria Aparecida de Jesus Giacomeli, através da petição inicial, requer a aplicação de medida protetiva em favor de Luiz Ovídio 
Giacomeli, sob a alegação, em síntese, de que é portador de doença psiquiátrica, recusando-se ao tratamento médico necessário. 
É o relatório. Decido. O pedido deve ser deferido. Considerando os documentos juntados com a inicial, notadamente os de fls. 
08 e 09, em que médico(a) psiquiatra recomenda a internação, defiro a internação de Luiz Ovídio Giacomeli, qualificado(a) 
nos autos, em unidade a ser estabelecida pelo órgão municipal, através da Secretaria da Saúde. 3- Uma vez que para o 
cumprimento do mandado de internação compulsória há necessidade de prévia disponibilização de vaga em estabelecimento 
de saúde, oficie-se ao CAPS, com urgência, solicitando a vaga. 4- Com a resposta, expeça-se mandado de internação, o qual 
deverá fazer a menção de que o(a) internando(a) deverá ser submetido(a) a urgente exame psiquiátrico a ser elaborado por 
profissional da área, especificando a necessidade ou não da continuidade da medida protetiva hoje determinada, com posterior 
remessa de laudo para estes autos. Consigne-se, ainda, que eventual desinternação dependerá única e exclusivamente de 
alta médica, hipótese em que a instituição de tratamento deverá comunicar referida alta médica ao representante legal do 
paciente e somente permitir a saída do mesmo do estabelecimento psiquiátrico se ele estiver devidamente acompanhado por 
seu representante legal. 5- Com a vinda do laudo, dê-se vistas ao Ministério Público. 6- Tratando-se este procedimento de 
jurisdição voluntária, não há necessidade de instauração de contraditório, pelo que excluo o prefeito do Município de Indaiatuba 
do polo passivo da ação. Façam-se as anotações necessárias. 7- Defiro ordem de arrombamento e acompanhamento policial. 
Cumpra-se através do Oficial de Justiça de plantão. Intime-se. - ADV: LAURA MARIA RABELLO (OAB 167367/SP)

Processo 1000754-35.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.P.S. - J.L.P. - Vistos. 1- Emende, a parte 
autora, a petição inicial para a inclusão do menor no polo ativo da presente ação, providenciando-se a sua regular representação 
processual. Prazo: dez dias. Após, tornem conclusos com urgência para apreciação do pedido liminar. Int. - ADV: PAULO TADEU 
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TEIXEIRA (OAB 334266/SP), THIAGO CHAVIER TEIXEIRA (OAB 352323/SP), STEPHANIE MAZARINO DE OLIVEIRA (OAB 
331148/SP)

Processo 1000763-94.2015.8.26.0248 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D.A.S. - D.A.S. - Vistos. 1- 
Defiro a(o-a) autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2- Visando a composição das partes, designo audiência de 
CONCILIAÇÃO para o 01/04/2015 às 09:00h, a se realizar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania CEJUSC, 
situado na AV. NOVE DE DEZEMBRO, 460, JARDIM LEONOR, CEP 13.343-060, Indaiatuba/SP. Cite-se a parte ré e intime-se-a 
para comparecer à audiência de conciliação, com a advertência de que, não obtida a conciliação, será designada Audiência 
de Instrução, Debates e Julgamento, na qual deverá ser oferecida contestação, com a apresentação, no máximo, de três 
testemunhas. Intime-se, pessoalmente, a parte autora da audiência, e pela imprensa, seu respectivo advogado. 3- Defiro os 
benefícios do artigo 172, parágrafos 1º e 2º, do CPC. Int. - ADV: LUÍS FERNANDO CONTI RODRIGUES (OAB 334228/SP)

Processo 1000795-02.2015.8.26.0248 - Mandado de Segurança - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física - BEATRIZ DE 
PAULA SALDANHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA - Departamento de Recursos Humanos - Vistos. Defiro à 
autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Emende-se a inicial, com a correção do polo passivo desta ação mandamental, 
nele incluindo, em substituição da pessoa jurídica ali indicada, a autoridade coatora do ato reputado ilegal e ofensivo a direito 
líquido e certo da impetrante, o qual deverá também ser informado e comprovado documentalmente. Prazo: dez dias. Com 
a juntada, tornem conclusos com urgência. Int. - ADV: ANDERSON VALERIANO DOS SANTOS (OAB 348377/SP), CINTIA 
RENATA AMARAL (OAB 348822/SP)

Processo 1002135-15.2014.8.26.0248 - Exibição - Provas - ELIZA ALVES DE OLIVEIRA - REGIANE APARECIDA 
DO NASCIMENTO - Vistos. Recebo a petição de fls. 31/33 como emenda à inicial. Anote-se. Procedam-se às necessárias 
retificações junto à distribuição do feito para corrigir o nome da ré, para constar Regiane Aparecida do Nascimento. Cumpra-se 
o determinado a fls. 23, expedindo-se nova carta precatória para citação da ré. Intime-se. - ADV: BARBARA CAROLINE DIAS 
FAZANI (OAB 336416/SP)

Processo 1003069-70.2014.8.26.0248 - Exibição - Medida Cautelar - MHM Comércio de Modas Indaiatuba Ltda. - BANCO 
ITAU UNIBANCO S/A - Vistos. As petições de fls. 23/26 e 27/31 são subscritas e assinadas digitalmente por advogados que não 
possuem procuração nos autos. Aguarde-se a regularização, pelo prazo de 05 dias, sob pena de referidas peças serem tornadas 
sem efeito. Sem prejuízo, ante a notícia de composição entre as partes em outro processo, esclareça a parte autora, no prazo 
de 05 dias, o que pretende em relação à presente ação. Na inércia, prossiga-se, cumprindo-se a decisão de fl. 15. Int. - ADV: 
MARCELLO DE OLIVEIRA (OAB 184772/SP)

Processo 1003081-84.2014.8.26.0248 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA/SP - ADELINO GRANA - - NAIR REGINA PAVAN GRANA - Vistos. Fls. 409/430: 
Anote-se a interposição de agravo, ficando mantida a decisão de fl. 419 por seus próprios fundamentos. Deverão, os 
expropriados, formular expressamente pedido de prioridade na tramitação no feito para posterior apreciação pelo Juízo. Sobre a 
contestação apresentada, manifeste-se, a parte expropriante, em réplica, no prazo legal. Int. - ADV: SERGIO HENRIQUE DIAS 
(OAB 115725/SP), JULIANA HADDAD PEREIRA MARRONE (OAB 311796/SP)

Processo 1004123-71.2014.8.26.0248 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Joaquim Américo - Maria Aparecida 
Américo - Vistos. Recebo a petição de fls. 41/42 como emenda às primeiras declarações. Anote-se e observe-se. Aguarde-se, 
por trinta dias, o integral cumprimento das determinações de fls. 37. Na inércia, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: 
RITA DE CÁSSIA PENILHA (OAB 266078/SP)

Processo 1004353-16.2014.8.26.0248 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Jose Nery de Mendonca - - 
Filomena Fonseca de Almeida - - José Paulino de Almeida - Alice Camaro - - SO LOTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
S/C LTDA - Vistos. 1- Em dez dias, a inicial deverá ser emendada para individualizar o imóvel objeto do pedido de adjudicação, 
consoante descrição existente na sua respectiva matrícula. 2- No mesmo prazo, deverá apresentar documento que comprove 
a quitação integral do preço estipulado no contrato de venda e compra acostado a fls. 32. Int. - ADV: LAURA MARIA RABELLO 
(OAB 167367/SP)

Processo 1004485-73.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - HOSANA LIMA DA SILVA - 
HORACIO DE OLIVEIRA CAMARGO - - SERGIO ALIPIO DE OLIVEIRA CAMARGO - - MARIA JOSE CERQUEIRA CAMARGO 
- - PAULO DE OLIVEIRA CAMARGO - Vistos. O despacho de fls. 22 não restou integralmente cumprido, em especial o 
determinado no item 3. Para tanto, aguarde-se por trinta dias. Na inércia, cumpra-se o despacho de fls. 28, parte final. Int. - 
ADV: ALEXSANDRA MANOEL GARCIA (OAB 315805/SP), PAULO MARCELO LEITÃO (OAB 244218/SP)

Processo 1005192-41.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - ESPÓLIO DE CARLOS EDUARDO 
LANZONI FERREIRA - SEPREV - SERVIÇO DE PRVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE INDAIATUBA - Vistos. Fls. 125/146: 
Comprovado o óbito do autor (fls. 148), assim como a condição de inventariante da postulante Eliângela Senoni (fls. 150), 
defiro a substituição do pólo ativo da presente ação para que nele passe a constar Espólio de Carlos Eduardo Lanzoni Ferreira. 
Procedam-se às anotações de costume. Após, tornem conclusos para prolação de sentença. Int. - ADV: RENATA CARVALHO 
DOS SANTOS FERREIRA (OAB 195113/SP), DOUGLAS TANUS AMARI FARIAS DE FIGUEIREDO (OAB 238399/SP)

Processo 1005906-98.2014.8.26.0248 (apensado ao processo 1005659-20.2014.8.26) - Divórcio Litigioso - Dissolução - 
V.C.C. - E.C. - Vistos. É de rigor o reconhecimento da conexão entre a presente ação e a ação de Divórcio em trâmite nesta 
mesma Vara, sob nº 1005659-20.2014.8.26.0248, na qual há inversão dos pólos em relação à presente ação, sendo comum 
a causa de pedir. Com efeito, segundo dispõe o artigo 103 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes 
for comum o objeto ou causa de pedir. Na hipótese em tela, como as duas ações tem fundamento na mesma causa de pedir, 
havendo apenas a inversão dos pólos, há identidade de causas, e, pois, conexão. Nesse sentido: RP 3/330. Reconhecida, 
pois, a conexão existente entre a presente ação e a de número 1005659-20.2014, inequívoca a necessidade de reunião das 
ações. Apensem-se os presentes autos à ação de Divórcio nº 1005659-20.2014.8.26.0248, em trâmite nesta Primeira Vara 
Cível, na qual houve a determinação de citação em data anterior (fl. 64). Dou por prejudicada a audiência designada a fls. 
31/32 destes autos, uma vez que há audiência designada naqueles autos para data anterior, estando as partes devidamente 
intimadas. Façam-se as anotações necessárias. Aguarde-se para decisão conjunta. Int. - ADV: TACIANE ELBERS BOZZO GIL 
(OAB 238366/SP), VÂNIA DANIELA ESTEVÃO (OAB 291201/SP)

Processo 1006418-81.2014.8.26.0248 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - Rafael de Fátima Sousa 
Silva - LUCIANA STAHL ARAUJO - Vistos. 1- O(A) autor(a) faz pedido final próprio de rito ordinário, que será adotado pelo 
Juízo. Retifique-se a distribuição. 2- Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 3- Cite-se a(o) ré(u) advertindo-
se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios do artigo 172, parágrafos 1º e 2º, do CPC. 
Int. - ADV: PAULO TADEU TEIXEIRA (OAB 334266/SP)

Processo 1006604-07.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - ERF 
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COMERCIO DE METAIS LTDA - - edison rodrigues filho - Vistos. Fls. 61/72: aguarde-se manifestação da parte exequente, nos 
termos do despacho de fl. 60. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIA ELISA PERRONE 
DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 1007030-19.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - MIGUEL 
DA SILVA NASCIMENTO - G3 PETRI EDIÇÕES CULTURAIS LTDA ME - Vistos. Defiro a(o-a) autor(a) os benefícios da justiça 
gratuita. Anote-se. Em dez dias, e sob pena de indeferimento, deverá o(a) autor(a) emendar a petição inicial para estimar o valor 
pretendido a título de indenização por danos morais, já que embora este deva ser arbitrado pelo juízo, é necessário que a parte 
estime o quanto entende devido para ressarcir do sofrimento moral que lhe foi infringido. A estimativa do valor, vale ressaltar, 
é necessária para nortear o Juízo a respeito da intensidade desse dano, bem como para garantir à parte ré direito da ampla 
defesa. Com a estimativa do dano moral, deverá ser recalculado o valor atribuído à causa, decorrente da somatória dos pedidos 
formulados. Int. - ADV: DEBORA ESTEFANIA VIEIRA (OAB 331302/SP)

Processo 1007138-48.2014.8.26.0248 (apensado ao processo 1004881-50.2014.8.26) - Embargos à Execução - Nulidade / 
Inexigibilidade do Título - NL FESTAS E EVENTOS LTDA.-ME - MISAEL COLOMBO PEREIRA DOS SANTOS - Vistos. Recebo 
os presentes embargos para discussão, porém sem efeito suspensivo. Ao embargado, para impugnação, no prazo legal. Int. - 
ADV: REINALDO ROSSI JUNIOR (OAB 255818/SP), ADRIANO GREVE (OAB 211900/SP), ELIANA MARTINS PEREIRA (OAB 
205866/SP), DANILO GODOY ANDRIETTA (OAB 344422/SP), RENAN ALARCON ROSSI (OAB 345590/SP)

Processo 1007272-75.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - JOÃO RUBENS VEGLIONI 
- Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A - Vistos. Defiro a(o-a) autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Em dez dias, e 
sob pena de indeferimento, deverá o(a) autor(a) emendar a petição inicial para estimar o valor pretendido a título de indenização 
por danos morais, já que embora este deva ser arbitrado pelo juízo, é necessário que a parte estime o quanto entende devido 
para ressarcir do sofrimento moral que lhe foi infringido. A estimativa do valor, vale ressaltar, é necessária para nortear o Juízo 
a respeito da intensidade desse dano, bem como para garantir à parte ré direito da ampla defesa. Com a estimativa do dano 
moral, deverá ser recalculado o valor atribuído à causa, decorrente da somatória dos pedidos formulados. Int. - ADV: TIAGO 
SERAFIN (OAB 245009/SP)

Processo 1007602-72.2014.8.26.0248 - Procedimento Sumário - Responsabilidade Civil - Suely dos Santos - C&A Modas 
LTDA - Vistos. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. A autora, em sua inicial, sustenta que o débito apontado 
pela ré é inexigível em relação a sua pessoa, sob o argumento de que não efetuou compra no estabelecimento da ré. Entretanto, 
não formula qualquer pedido em relação a esse débito reputado inexigível. Em emenda à inicial, esclareça a autora se pretende 
a declaração da inexigibilidade desse débito, formulando pedido específico para este fim. Prazo: dez dias. Int. - ADV: ROSA 
MARIA TOMAZELI (OAB 246880/SP)

Processo 1008347-52.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Roseli Conceição Tobaldini - 
UNIMED CAMPINAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - Vistos. Defiro a(o-a) autor(a) os benefícios da justiça gratuita. 
Anote-se. Em dez dias, e sob pena de indeferimento, deverá o(a) autor(a) emendar a petição inicial para estimar o valor 
pretendido a título de indenização por danos morais, já que embora este deva ser arbitrado pelo juízo, é necessário que a parte 
estime o quanto entende devido para ressarcir do sofrimento moral que lhe foi infringido. A estimativa do valor, vale ressaltar, 
é necessária para nortear o Juízo a respeito da intensidade desse dano, bem como para garantir à parte ré direito da ampla 
defesa. Com a estimativa do dano moral, deverá ser recalculado o valor atribuído à causa, decorrente da somatória dos pedidos 
formulados. Int. - ADV: MARIANA DE CASTRO ANTUNES MARTINS (OAB 341884/SP)

Processo 1008540-67.2014.8.26.0248 - Procedimento Sumário - Usucapião Especial (Constitucional) - ELIZABETE 
APARECIDA BATICIOTO - RIVALDO DE SANTANA - - MARIA DE SANTANA DE SOUZA - - CAROLINA SANTANA DA SILVA - - 
MARIA ELENA DOS SANTOS - - OSVALDINO DE SANTANA - - JUDITE DE SANTANA - Vistos. Defiro à autora os benefícios da 
justiça gratuita. Anote-se. Apresente a autora: a) planta do imóvel usucapiendo, com a indicação de todos os seus confrontantes; 
b) certidão dos distribuidores cíveis em nome da autora dos últimos vinte anos. Para cumprimento das determinações acima, 
concedo o prazo de vinte dias. Int. - ADV: WANDERLEY BETHIOL (OAB 102806/SP)

Processo 1008591-78.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Gustavo Tadeu Beltrame - - Maura Teixeira 
da Costa Antonucci - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Da análise dos documentos de fls. 18, o veículo descrito 
na inicial está registrado em nome de Rodrigo Tibaldi, pessoa em nome de quem é feito o lançamento do débito tributário cuja 
exigibilidade se questiona. Para a Fazenda, é a pessoa em nome de quem está registrado o veículo que é o responsável pelo 
pagamento do tributo em questão, o que se confirma pelo documento de fls. 25, sendo aquele, e não as pessoas que foram 
incluídas no polo ativo da ação, a parte legítima para figurar no polo ativa desta ação. Sob pena de indeferimento da inicial, 
corrija-se o polo ativo da ação, com a regularização da respectiva representação processual. Para tanto, concedo o prazo de 10 
dias. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS DUARTE PEREIRA (OAB 129989/SP)

Processo 1008785-78.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Trisul S/A - LUXOR 
ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - Vistos. 1- Providencie, o autor, a juntada do formulário DARE 
correspondente ao recolhimento das custas iniciais de fls. 134, em dez dias. 2- No mesmo prazo, deverá o(a) autor(a) emendar 
a petição inicial para estimar o valor pretendido a título de indenização por danos morais, já que embora este deva ser arbitrado 
pelo juízo, é necessário que a parte estime o quanto entende devido para ressarcir do sofrimento moral que lhe foi infringido. 
A estimativa do valor, vale ressaltar, é necessária para nortear o Juízo a respeito da intensidade desse dano, bem como para 
garantir à parte ré direito da ampla defesa. Com a estimativa do dano moral, deverá ser recalculado o valor atribuído à causa, 
decorrente da somatória dos pedidos formulados, com a correspondente complementação do recolhimento das custas iniciais. 
Int. - ADV: EDUARDO PEDROSA MASSAD (OAB 184071/SP), FERNANDO BERNARDES PINHEIRO JUNIOR (OAB 246572/
SP)

Processo 1008833-37.2014.8.26.0248 - Procedimento Sumário - Usucapião Especial (Constitucional) - MOACIR OLIVEIRA 
SIMAS - SÓ LOTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C. LTDA. - - VANDERLEI SERTORI - Vistos. Defiro ao autor os 
benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Deverá, o autor, apresentar: a) planta do imóvel usucapiendo, com a indicação de todos 
os seus confrontantes; b) certidão dos distribuidores cíveis em nome do autor dos últimos 5 anos; c) certidão do CRI local, com 
a informação da existência ou não de outros imóveis urbano ou rural em nome do autor. Para cumprimento das determinações 
acima, concedo o prazo de trinta dias. Int. - ADV: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA (OAB 218133/SP)

Processo 1009195-39.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Fatos Jurídicos - Osvaldo Moraes dos Santos - - Maria do 
Socorro Vieira Santos - Cleide Jacira Coppini Alesina - Vistos. 1- Regularizem, os autores, suas representações processuais. 
2- Sem prejuízo, providencie-se o recolhimento das custas iniciais, taxa de mandato, taxa postal/diligências do Oficial de Justiça 
e o recolhimento da taxa para impressão da contrafé, nos termos do Comunicado SPI 306/2013, através da Guia do Fundo 
Especial de Despesa do Tribunal - FEDT, código 201-0, no valor correspondente a R$0,55 por folha. Prazo: dez dias. 3- No 
mesmo prazo, considerando que o negócio noticiado na inicial foi firmado com a pessoa de Altevir Ângelo Alesina, falecido, a 
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inicial deverá ser emendada para figurar no polo passivo, além de Cleide, o espólio da pessoa acima mencionada, devidamente 
representado pelo inventariante nomeado. Int. - ADV: CASSIA CRISTIAN PAULINO (OAB 258077/SP)

Processo 1009494-16.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Usucapião Especial (Constitucional) - Edvaldo Gonçalves 
de Lima - - Amara Severina de Lima - - Edidelson Correia dos Santos - - Angelica Aparecida da Silva - Anésio Pereira - Vistos. 
Defiro aos autores os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Procedam-se às necessárias anotações para prioridade na 
tramitação do feito, em face do que dispõe o art. 71 da Lei 10.741/03, tendo em vista a idade do(a-s) autor(a-es), comprovada 
através do(s) documento(s) de fls. 14. Deverão, os autores, apresentar: a) planta do imóvel usucapiendo, com a indicação de 
todos os seus confrontantes; b) certidão dos distribuidores cíveis em nome dos requerentes dos últimos 5 anos; c) certidão do 
CRI local, com a informação da existência ou não de outros imóveis urbano ou rural em nome dos requerentes. Para cumprimento 
das determinações acima, concedo o prazo de trinta dias. Int. - ADV: BRUNA DE VASCONCELLOS (OAB 261562/SP)

Processo 1009758-33.2014.8.26.0248 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Antonio Carvalho Ribeiro - - 
Marta Alves Lobato Ribeiro - Sachs Automotive do Brasil Ltda - Vistos. 1- Providenciem, os autores, o recolhimento das custas 
iniciais, taxa de mandato, taxa postal/diligências do Oficial de Justiça e o recolhimento da taxa para impressão da contrafé, 
nos termos do Comunicado SPI 306/2013, através da Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDT, código 201-0, 
no valor correspondente a R$0,55 por folha. 2- Sem prejuízo, a inicial deverá ser emendada, no prazo de dez dias, para 
individualizar o imóvel objeto do pedido de adjudicação, consoante descrição existente na sua respectiva matrícula. 3- É de 
conhecimento do Juízo, em razão de ações de adjudicação anteriormente propostas, tendo por objeto lotes do residencial 
Jardim São Conrado, de que a Sachs Automotive Ltda foi incorporada pela ZF do Brasil Ltda. Deste modo, a legitimidade para 
figurar no polo passivo desta ação é desta última empresa, devendo a inicial ser emendada para este fim, comprovando-se a 
respectiva incorporação documentalmente. 3- No mesmo prazo, deverá apresentar: a) cópia da escritura pública mencionada 
na inicial, comprovando a cessão de direitos sobre o imóvel, com os correspondentes documentos comprobatórios da quitação 
integral do preço estipulado; b) certidão negativa de tributos incidentes sobre o imóvel objeto desta ação. Int. - ADV: CLAUDIA 
CRISTINA PIRES OLIVA (OAB 144817/SP)

Processo 1009802-52.2014.8.26.0248 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - CARLOS LUIZ XAVIER DA 
COSTA - FRANCISCO HITAECIO CANDIDO DA SILVA - - SELMA MARIA DE QUEIROZ SILVA - - FRANCISCO PEIXOTO DE 
AQUINO - - MARIA JOSE DE JESUS AQUINO - Vistos. 1- Cite(m)-se para, no prazo de 15 dias, a parte ré purgar a mora ou, 
no mesmo prazo, contestar(em) a ação. Constem do mandado as advertências do art. 319, do CPC. 2- Arbitro os honorários 
advocatícios, para o caso de purgação da mora, em 10% do débito no caso de efetivo pagamento. 3- Cientifiquem-se os 
sublocatários eventualmente indicados (art. 59, § 2º, da Lei 8.245/91) e fiadores, exceto se estes últimos já figurarem no polo 
passivo da ação como co-réus. 4- Defiro os benefícios do artigo 172, parágrafos 1º e 2º, do CPC. Intime-se. - ADV: LEANDRO 
CESAR VENTURA (OAB 266379/SP)

Processo 1009802-52.2014.8.26.0248 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - CARLOS LUIZ XAVIER DA 
COSTA - FRANCISCO HITAECIO CANDIDO DA SILVA - - SELMA MARIA DE QUEIROZ SILVA - - FRANCISCO PEIXOTO DE 
AQUINO - - MARIA JOSE DE JESUS AQUINO - 1- Providencie a parte autora o recolhimento de taxas postais/diligências do 
Sr. Oficial de Justiça, para fins de expedição de cartas/mandados de citação, observando-se o valor previsto no artigo 1.012 
do Provimento CG nº 28/2014, publicado no DOE de 28/10/2014, no prazo de 30 dias. 2- Na inércia, intime-se a parte autora 
para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. 3- Certificado o decurso do prazo, sem manifestação, 
venham conclusos para extinção, nos termos do art. 267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. - ADV: LEANDRO CESAR VENTURA 
(OAB 266379/SP)

Processo 1009831-05.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Seguro - Amanda Caroline Marques - Seguradora Líder 
dos Consórcios DPVAT - Vistos. Conforme requerimento expresso do autor, a presente seguirá o rito ordinário. Retifique-se a 
distribuição. Defiro a(o-a) autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo de 15 
(quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos 
termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios do artigo 172, parágrafos 1º e 2º, do CPC. Int. - ADV: 
PAULA FERREIRA DA SILVA (OAB 276341/SP)

Processo 1009867-47.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Viação Indaiatubana Ltda 
- ISAC SILVEIRA PEREIRA FILHO - Vistos. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) 
dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei. Intime-se. - ADV: LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME (OAB 195805/SP)

Processo 1030767-65.2014.8.26.0114 - Procedimento Ordinário - Seguro - REINALDO ALVES DA SILVA - Porto Seguro 
Companhia de Seguros Gerais - Vistos. O(A) autor(a) faz pedido final próprio de rito ordinário, que será adotado pelo Juízo. 
Retifique-se a distribuição. Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo 
de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios do artigo 172, parágrafos 1º e 2º, do CPC. Int. - ADV: 
ENIO SOLER DO AMARAL JUNIOR (OAB 172787/SP)

Processo 4001555-65.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - FINAMAX S/A CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - ALEF GUSTAVO GOMES DE SOUZA - Vistos. Defiro, determinando a suspensão da 
presente execução, nos termos do art. 791, inciso III, do CPC. Aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: LUCAS MARQUES 
MENDONÇA (OAB 229107/SP)

Processo 4002439-94.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - Condomínio Villagio D Amore 
- Heliton Borges - Providencie a parte autora, com urgência, o recolhimento das diligências do Sr. Oficial de Justiça, para fins 
de expedição de mandado de intimação da parte autora, ou informe o d. procurador do autor se o requerente comparecerá à 
audiência designada nestes autos, independentemente de intimação. - ADV: ADRIANA CRISTINA BELAVARY (OAB 313236/
SP)

Processo 4003262-68.2013.8.26.0248 (apensado ao processo 4003323-26.2013.8.26) - Procedimento Ordinário - 
Interpretação / Revisão de Contrato - JOSE DE FATIMA MOREIRA - Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A - 
Vistos. Fls. 56/59: a minuta de acordo apresentada pela parte autora (fl. 57/59) refere-se ao processo de busca e apreensão, em 
apenso, e, conforme verifica-se pela sentença de fl. 90 daqueles autos, o acordo não foi homologado, sendo o processo extinto 
nos termos do art. 267, VI, do CPC. Aguarde-se, pelo prazo de 30 dias, o cumprimento pela parte autora da providência contida 
no despacho de fl. 54. Decorrido o prazo, independentemente de nova intimação, manifeste-se a parte autora, requerendo o que 
de direito, em termos de prosseguimento, advertindo-se que novo pedido de dilação de prazo não será admitido pelo Juízo. Na 
inércia, sem manifestação, venham conclusos para extinção, nos termos do artigo 267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. Int. - ADV: 
MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP)
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Processo 4003393-43.2013.8.26.0248 (apensado ao processo 0004507-85.2013.8.26) - Embargos de Terceiro - Esbulho 
/ Turbação / Ameaça - Vanessa Portes da Silva - BANCO SAFRA S.A - Vistos. Fls. 213/215: Sobre o pedido formulado pela 
embargante, manifeste-se o banco embargado, no prazo de 05 dias. Int. - ADV: PEDRO MENDES FERREIRA NETO (OAB 
65454PR), STEPHANO DE LIMA ROCCO E MONTEIRO SURIAN (OAB 144884/SP)

Processo 4003443-69.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Doraci Pereira Torrezan 
- Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos em saneamento. Partes legítimas e bem representadas. Concorre ao(a) autor(a) 
interesse de agir, uma vez que se utilizou da via adequada para a obtenção da tutela jurisdicional pretendida, sendo o pedido 
juridicamente possível, uma vez que previsto no ordenamento jurídico em vigor. Assim, presentes as condições da ação e os 
pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido do processo. Não visualizando qualquer irregularidade a 
ser sanada, dou o processo por saneado. Tratando-se de matéria fática que depende de prova pericial, defiro a realização 
de perícia tempestivamente requerida. Em sendo o(a) autor(a) beneficiário(a) da assistência judiciária gratuita, nomeio o Dr. 
Juliano de Lara para examiná-lo(a), a fim de esclarecer: a) Se o autor é portador de algum problema físico ou mental que lhe 
retire a capacidade, total ou parcial, permanente ou temporária, para o desempenho de atividade laborativa; b) Se constatada 
a incapacidade, dimensionar se total ou parcial, bem como se permanente ou temporária, justificando, bem como, precisando, 
se possível, o seu termo inicial; As partes poderão indicar assistente técnico e apresentar quesitos, no prazo de 5 (cinco) dias 
(CPC, art. 421, § 1º, incisos I e II). Observe-se que se cuida de Justiça Gratuita. Os assistentes técnicos oferecerão seus 
pareceres no prazo comum de 10 dias após a apresentação do laudo, independente de intimação (CPC, art. 433, § único). 
Anoto, por fim, que, sendo, a parte autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, os honorários periciais correrão à conta 
da Justiça Federal, nos termos da Resolução nº 541/2007 do E. Conselho da Justiça Federal (art. 1º). Defiro, ainda, a produção 
de prova oral, cuja oportunidade de sua produção será analisada após a efetivação da perícia médica. Em sendo necessário, 
a audiência de instrução será futuramente designada. Quando da expedição de ofício ao Senhor Perito, para solicitação de 
perícia, a SERVENTIA DEVERÁ encaminhar junto com o ofício cópia deste despacho, pois contém os quesitos do Juízo, bem 
como os quesitos das partes. Intime-se. - ADV: THAIS DIAS FLAUSINO (OAB 266876/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 
232476/SP), PEDRO EGBERTO DA FONSECA NETO (OAB 222613/SP)

Processo 4004526-23.2013.8.26.0248 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba - Waldemar Costa - - Maria Stella de Oliveira - - Helio Martinelli - - Zenaide Cordtz Martinelli - - Associação 
Atlética Ponte Preta - Vistos. Fls. 280: Assiste razão a impugnação apresentada pela expropriante quanto à estimativa dos 
honorários periciais para avaliação inicial e provisória do imóvel expropriado. Isto porque o imóvel objeto desta ação faz parte 
de um grande loteamento, cujos lotes estão sendo individualmente expropriados pela Prefeitura. Como os lotes apresentam 
todos as mesmas características, variando, apenas, a sua metragem quadrada, não há razão para que a remuneração dos 
peritos seja no valor proposto em cada um dos processos. O trabalho de se apurar o valor do metro quadrado é único. Deve-
se, então, admitir os honorários estimados no primeiro processo em que o perito foi nomeado. Nos demais, é evidente que o 
trabalho do perito simplificou-se, uma vez que a apuração do valor do metro quadrado da área já se realizou, cabendo ao perito 
elaborar conta aritmética para atingir o resultado do valor do lote sob avaliação. Assim, para as demais avaliações, parece justo 
fixar o valor correspondente a um salário mínimo vigente no país. Observa-se, contudo, que nesta ação cumula-se o pedido de 
desapropriação de 22 lotes, o que justifica o pedido formulado pelo Sr. Perito, pois pediu um salário mínimo por lote avaliado. 
Observe-se que, a despeito do trabalho maior já ter sido executado, o Sr. Perito terá de apurar a metragem quadrada de cada 
lote, diligenciar em cada um deles e elaborar o respectivo laudo para cada um deles, o que justifica a remuneração pretendida, 
pois é o mínimo fixado usualmente pelo Juízo para avaliações dessa natureza. Lembre-se, ainda, que se a Prefeitura tivesse 
entrado com pedidos de desapropriações individuais e não cumulativa como é o caso da presente, teria de suportar com os 
honorários propostos, de um salário mínimo, em cada processo. Nestes termos, fixo, nestes autos, os honorários periciais 
definitivos no valor equivalente a 22 salários mínimos, ressaltando que a remuneração corresponde a um salário mínimo para 
cada lote avaliado. Comprovado o depósito, intime-se o perito a dar início aos trabalhos, nos termos da decisão de fls. 273. Int. 
- ADV: MARY TERUKO IMANISHI HONO (OAB 114427/SP)

Processo 4005517-96.2013.8.26.0248 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - CLARICE PAES LANDIM - - 
MARIA LUIZA DE JESUS GOMES - - MISSIAS PINTO GOMES - TAKAYOSHI SASAKI - - JOSÉ PISTONI - - OLINDA ANTUNES 
LABADESSA - - Só Lotes Empreendimentos Imobiliários Ltda - - WILSON LABADESSA BALLISTA - - ANA RITA APARECIDA 
BUENO PISTONI - Vistos. 1- Da análise dos documentos juntados com a inicial, verifica-se que já houve homologação da 
partilha dos bens deixados pelo de cujus Messias Pinto Gomes, o que afasta a legitimidade do espólio para figurar no polo 
ativo desta ação. Nestes termos, a inicial deverá ser emendada, para substituir o espólio de Messias pelos sucessores e 
respectivos cônjuges, se casados forem, observando-se a regular representação processual de todos os interessados. Prazo: 
30 dias. 2- No mesmo prazo, deverá apresentar: a) documento que comprove a quitação integral do preço estipulado no contrato 
de cessão ou transferência acostado a fls. 49; b) certidão negativa de tributos incidentes sobre o imóvel objeto desta ação. 
3- Decorrido o prazo, independentemente de nova intimação, manifeste-se a parte autora, requerendo o que de direito, em 
termos de prosseguimento, advertindo-se que novo pedido de dilação de prazo não será admitido pelo Juízo. 4- Na inércia, 
sem manifestação, venham conclusos para extinção, nos termos do artigo 267, inciso III, c.c. § 1º, do CPC. Int. - ADV: PERSIO 
ROBSON NUNES (OAB 147356/SP)

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO FERNANDES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ GENARI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0016/2015
Processo 0000032-09.2001.8.26.0248 (248.01.2001.000032) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de Serviço 

(Art. 52/4) - Manoel Rejano - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 193: Comprovada a intimação pessoal do 
autor (fls. 198), levante-se em seu favor o depósito de fls. 197, expedindo-se alvará. Julgo extinto o feito em sua fase executória, 
nos termos do art. 794, I do CPC. Transitada esta em julgado, arquivem-se estes autos, anotando-se no sistema informatizado. 
Int. (Certifico e dou fé que expedi alvará em favor do requerente, referente ao depósito de fls. 197, conforme cópia que segue e 
determinado na r. Sentença de fls. 199, devendo ser retirado em cartório. Nada Mais.) - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 
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232476/SP), RENATO MATOS GARCIA (OAB 128685/SP)
Processo 0000247-62.2013.8.26.0248 (024.82.0130.000247) - Monitória - Cheque - Marcos Antonio de Moraes - Sonia 

Regina de Cassia Grella - Manifeste-se o requerente sobre embargos monitórios (por negativa) à fls. 85. - ADV: SABRINA CERA 
(OAB 133377/SP), ROBERY BUENO DA SILVEIRA (OAB 303253/SP), FERNANDO AUGUSTO BERNARDINETTI NUNES (OAB 
314611/SP)

Processo 0000587-35.2015.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0004250-07.2014.8.26.0125 - 2ª Vara da 
Comarca de Capivari) - LUCIO MAURO DE MOURA QUEIROZ - FABIANA CRISATINA DOS SANTOS QUEIROZ - A presente 
precatória não veio instruída com o instrumento de mandato; portanto, intime-se o autor para regularização no prazo de 30 dias. 
Oficie-se ao Juízo Deprecante. Com a regularização, expeça-se folha de rosto para cumprimento do determinado a fls. 02. Na 
inércia, devolva-se com as cautelas de estilo. Int.(Certifico e dou fé que expedi ofício ao Juízo Deprecante, encaminhando-o 
para o e-mail apontado a fls. 02. Nada Mais) - ADV: SIMONE FERREIRA (OAB 123914/SP)

Processo 0001324-09.2013.8.26.0248 (024.82.0130.001324) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Luzia 
Angeleu da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Sobre o laudo pericial juntado a fls. 119/122, manifestem-se as 
partes no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se pessoalmente o INSS nos termos do artigo 17, da Lei nº 10910/2004. Int. - 
ADV: LEANDRO HENRIQUE COSTANTINO (OAB 322813/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), ALEXANDRE 
ORTOLANI (OAB 185586/SP)

Processo 0001618-52.1999.8.26.0248 (248.01.1999.001618) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Sueli 
Fabiano - Serasa Centralizacao de Servicos dos Bancos Sa - Manifeste-se a credora/ requerida sobre certidão do oficial de 
justiça:dirigi-me ao endereço: Alameda das Imbuias, 710, Colinas do Mosteiro de Itaici, e aí sendo, DEIXEI DE INTIMAR SUELI 
FABIANO, em razão de não mais residir no local, segundo informação da Sra. Márcia que disse que comprou o imóvel da 
requerente há mais de dez anos e alegou desconhecer para onde ela mudou-se. - ADV: ANA MARIA DE PAULA TAKAMINE 
(OAB 237950/SP), ADRIANA DE OLIVEIRA PENTEADO VARGAS (OAB 103311/SP), MARIA ISABEL NASCIMENTO MORANO 
(OAB 128815/SP)

Processo 0002183-25.2013.8.26.0248 (processo principal 0001169-89.2002.8.26) (024.82.0130.002183/40) - Habilitação 
de Crédito - Espólio de Nilton de Souza - Avatar Industria e Comercio Ltda - Síndico da Massa Falida de Avatar - Vistos. Ante 
o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a habilitação de crédito formulada por NILTON 
DE SOUZA, neste ato representado por sua mulher JULIANA APARECIDA SOARES DE SOUZA, nos autos da Recuperação 
Judicial proposta por AVATAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. E OUTRA e faço para determinar a inclusão no quadro geral 
de credores do valor R$ 1.373,66 (um mil, trezentos e setenta e tres reais e sessenta e seis centavos), na condição de crédito 
extraconcursal. P.R.I.C. - ADV: DANIEL CATUZZI ARAUJO (OAB 268027/SP), ANA CAROLINA FONTES CARICATTI CONDE 
(OAB 208848/SP), ROGERIO NEGRÃO DE MATOS PONTARA (OAB 185370/SP), TANIA MARCIA DE ALECIO (OAB 152446/
SP), WALTER ALEXANDRE DO AMARAL SCHREINER (OAB 120762/SP), EDUVAL MESSIAS SERPELONI (OAB 208631/SP)

Processo 0002209-14.1999.8.26.0248 (248.01.1999.002209) - Inventário - Inventário e Partilha - Rogerio Jose Cecon - Jose 
Francisco Ceccon - Fazenda do Estado de São Paulo - Edisson Antonio Ceccon Herdeiro e outros - Fls. 950/951: Manifeste-
se a Fazenda. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST (OAB 116180/SP), CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES (OAB 
110663/SP), DANIELA YURIE ISHIBASHI COSIMATO (OAB 204414/SP), CLODOALDO RIBEIRO MACHADO (OAB 35075/SP), 
CLEBER GOMES DE CASTRO (OAB 140217/SP)

Processo 0002982-68.2013.8.26.0248 (024.82.0130.002982) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Locação de Imóvel - Leonard de Moura Beukers - - Andre de Moura Beukers - Wmb Editora de Guias de Comunicacao Ltda 
- - Edio Mutsumi Nakazato - - Marcia de Aquino Nakazato - Certifico e dou fé que expedi mandado de reintegração de posse, 
conforme determinado no r. Despacho de fls. 485, bem como expedi carta precatória para intimação da requerida Wmb Editora 
de Guias de Comunicação Ltda quanto a audiência designada para o dia 19/03/2015, face a devolução do AR (fls. 486) com 
a informação “local sem entrega domiciliar”, devendo ser retirada em cartório e instruída com as cópias necessárias. Certifico 
ainda que para expedir nova carta AR/MP para intimação da requerida Marcia de Aquino Nakazato, face a devolução do AR 
(fls. 487) com a informação “ausente”, é necessário o recolhimento de R$ 19,40 na guia FEDTJ - cód. 120-1. Nada Mais. - ADV: 
OSVALDO FLAUSINO JUNIOR (OAB 145063/SP), MARIA GABRIELA ROSA GOMES RIBEIRO (OAB 222023/SP)

Processo 0003353-32.2013.8.26.0248 (024.82.0130.003353) - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença 
- A.P.F.B. - - V.M.F.B. - L.C.B. - Vistos. Em face do depósito efetuado a fls. 221, expeça-se com urgência contramandado de 
prisão em favor do executado Luiz Carlos Betelli. Manifestem-se as exequentes no prazo de 05 (cinco) dias, inclusive quanto a 
extinção da execução. Int. (Certifico e dou fé que expedi contramandado de prisão em favor do executado. Nada Mais.) - ADV: 
VERONICA BASTAZINI (OAB 113255/SP), LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 281505/SP)

Processo 0003377-12.2003.8.26.0248 (248.01.2003.003377) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa - 
Comercial Sobramat Ltda - - Orlando dos Anjos de Almeida Jorge - - Sonia Daoud de Almeida Jorge - Vistos. Inclua-se o nome 
dos dd. Advogados do autor no sistema e contracapa. Regularizem os dd. advogados do requerente (fls. 519) a representação 
processual bem assim deverão no prazo de cinco (5) dias, comprovar o recolhimento da taxa da Carteira da Previdência da 
Ordem dos Advogados do Brasil S/A. Fls. 519: Providencie o Cartório a minuta para a transferência do valor bloqueado (vide 
fls. 512). O protocolo será efetivado pelo juízo mesma data da confecção da minuta. Comprovada a transferência do valor , fica 
convertida em penhora, intimando-se o executado Orlando na pessoa de seu procurador constituído , da penhora, bem como 
para que, querendo, no prazo de 15 dias, apresente impugnação nos termos do artigo 475-J, § 1º do CPC. No mais, diga o 
requerente, ora credor sobre o que for a bem de seus direitos -em termos de prosseguimento e, se o caso, apresentando memória 
de cálculo atualizado do débito residual. Int.(elaborado minuta para transferência do valor bloqueado (fls. 512 - valor de R$ 
2.114,66) - ADV: TÁRIK SANTOS SILVA (OAB 17423/MS), FLÁVIA VAZ RABELLO (OAB 262057/SP), LUANA SACILOTTO LAPA 
(OAB 308611/SP), FLÁVIA THAÍS DE GENARO (OAB 204044/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), 
FERNANDO SÉRGIO DE CAMARGO BLANK (OAB 154553/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)

Processo 0003814-58.2000.8.26.0248 (248.01.2000.003814) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de Serviço 
(Art. 52/4) - Alecio Marascalchi - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 176: Comprovada a intimação pessoal do 
autor (fls. 179), levante-se em seu favor o depósito de fls. 172, expedindo-se alvará. Julgo extinto o feito em sua fase executória, 
nos termos do art. 794, I do CPC.. Transitada esta em julgado, arquivem-se estes autos, anotando-se no sistema informatizado. 
Int.(retirar Alvará) - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), RENATO MATOS GARCIA (OAB 128685/SP)

Processo 0005480-74.2012.8.26.0248 (248.01.2012.005480) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Luzia Maximiano 
Lopes Elias - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - V. Fls. 91: Intime-se pessoalmente a autora do agendamento da perícia. 
Ciência ao DD. advogado da mesma. Intime-se pessoalmente o INSS, nos termos do artigo 17, da Lei nº 10910/2004. Int.. 
(Certifico e dou fé que expedi mandado de intimação à requerente quanto a audiência designada a fls. 91, ficando o DD. 
Advogado da mesma cientificado de que a perícia médica foi agendada para o dia 08/04/2015, às 18:00 horas, no endereço sito 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 98

à Av. Dr. Moraes Salles, nº 1136, Centro, Campinas-SP, ocasião em que será examinado pelo(a) perito(a) judicial nomeado(a), 
Sr(a). Dr. Alexandre Augusto Ferreira. Nada Mais.) - ADV: LUCAS SCALET (OAB 213742/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA 
(OAB 232476/SP), THIAGO HENRIQUE ASSIS DE ARAUJO (OAB 250561/SP), SERGIO PELARIN DA SILVA (OAB 255260/SP)

Processo 0007004-09.2012.8.26.0248 (248.01.2012.007004) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - C.H.S. - - G.F.S. - M.F.S. - Vistos. Fls. 141 e 142: Indefiro o requerimento para intimação do procurador do 
executado para informar o juízo sobre o seu endereço atualizado, vez que se trata de advogado dativo. Elabore-se minuta de 
requisição de informações sobre eventuais endereços junto ao BacenJud, via “on line”. O protocolo será efetivado na mesma 
data da confecção da minuta. Com a informação positiva, cumpra-se a determinação exarada à f. 122, expedindo-se o mandado 
de penhora e avaliação. Int.(a consulta Bacenjud restou frutífera, conforme cópia145/148, expedido mandado de penhora) - 
ADV: FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP), TIAGO BERTACI DOS SANTOS (OAB 253768/SP)

Processo 0007971-83.2014.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 00090185320144036105 - 8ª Vara Federal 
em Campinas) - Caixa Economica Federal - LUIS GONZAGA SANTOS - Teor do ato: “CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 248.2014/032959-1 dirigi-me ao endereço: 
Alameda das Rosas, 866, Recanto das Flores, e aí sendo, DEIXEI DE CITAR LUIZ GONZAGA SANTOS, em razão de não mais 
residir no local, segundo informação da Sra. Caroline que alegou desconhecer o novo endereço ou algum meio de contato. O 
referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 02 de fevereiro de 2015.”. - ADV: FERNANDO CARVALHO NOGUEIRA (OAB 247677/
SP)

Processo 0008623-03.2014.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
(nº 0000403-38.2010.8.26.0286 - 1ª Vara Cível) - CENTERIN FOMENTO MERCANTIL LTDA - CAVALLI FERRAMENTAS LTDA. 
- - LAERCIO LUIZ CAVALLI - Manifeste-se o autor sobre certidão do oficial CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 248.2014/032977-0, entrega do bem adjudicado, 
em razão da necessidade de o autor fornecer os meios para o cumprimento, o qual não efetuou contato/não compareceu a esta 
Comarca para acompanhar as diligências e receber o bem (Veículo : Motocicleta). Ante o exposto, decorrido o prazo legal para 
cumprimento, devolvo o presente para os fins de direito. - ADV: JEAN CLAYTON THOMAZ (OAB 146620/SP)

Processo 0008715-25.2007.8.26.0248 (248.01.2007.008715) - Procedimento Ordinário - Darcy Antonio Barnabe - - Eduardo 
Giomi Barnabe - - Renata Giomi Barnabe - Banco Bradesco Sa - Manifeste-se o requerente sobre petição de fls. 161. - ADV: 
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), FLÁVIO SPOTO CORRÊA (OAB 156200/SP), MARCOS MARCELO DE 
MORAES E MATOS (OAB 131379/SP)

Processo 0009602-33.2012.8.26.0248 (248.01.2012.009602) - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.O.R. - A.A.R. - V. Fls. 
39: Defiro, expeça-se a carta de sentença. Após, aguarde-se pelo prazo de 06 meses. Após, os autos serão arquivados, sem 
prejuízo do desarquivamento posterior, mediante pedido da parte, pagas as custas (art. 475-J, §5º, do CPC). Int..(retirar carta de 
sentença) - ADV: MARILIA CRISTINA BONI (OAB 272715/SP)

Processo 0011239-19.2012.8.26.0248 (248.01.2012.011239) - Interdição - Tutela e Curatela - I.J. - I.S.J. - Vistos. Em face 
da da entrega do laudo de fls. 89/93, oficie-se ao DIR XII - Secretaria da Saúde de Campinas, solicitando o pagamento dos 
honorários do perito, conforme fls. 88. Manifestem-se as partes quanto ao laudo. Após, vista ao M.P.. Int..(expedido oficio e 
certidão de objeto e pé) - ADV: MARCUS VINICIUS GOMES CARNEIRO POSSATO (OAB 213257/SP), ROGERIO DO CARMO 
TOLEDO (OAB 204084/SP)

Processo 0011776-88.2007.8.26.0248 (248.01.2007.011776) - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - Churrascaria 
Riograndense de Indaiatuba Ltda - Clovis Wolf - Manifeste-se o credor sobre a propositura de incidente de objeção de 
preexecutividade pela autora/devedora (fls. 410/414). - ADV: LAERCIO DERCOLI (OAB 127914/SP), CARLOS ALBERTO 
ALONSO DE OLIVEIRA (OAB 102813/SP)

Processo 0011849-84.2012.8.26.0248 (248.01.2012.011849) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Jose Orlando Ricardo - Claudio Rossini - Vistos. Fls. 237/238: Defiro. Expeça-se conforme requerido.(expedido oficio) - ADV: 
EDUARDO BARBIERI (OAB 112954/SP), ROSA MARIA TOMAZELI (OAB 246880/SP), ANTONIO LUIZ BUENO BARBOSA (OAB 
48678/SP), MARCIO CORREA GOMES (OAB 315743/SP)

Processo 0012528-60.2007.8.26.0248 (248.01.2007.012528) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Tereza 
Batista dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - Em face da certidão da Serventia noticiando que o perito judicial não 
prestou os esclarecimentos requeridos pelo INSS, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se o requerido 
nos termos do artigo 17, da Lei nº 10910/2004. Fls. 529/530, 535/542, 544/546, 548/549, 551/552 e 553/555: Manifeste-se o 
INSS nos termos do artigo 17 da lei nº 10910/2004. Int. - ADV: FERNANDA SOARES FERREIRA DOS SANTOS (OAB 234649/
SP), DANILO ROGÉRIO PERES ORTIZ DE CAMARGO (OAB 241175/SP), ISABELA CRISTINA PEDROSA BITTENCOURT 
(OAB 297583/SP), SILVANA MARINHO DA COSTA (OAB 4028/PI), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)

Processo 0012732-31.2012.8.26.0248 (248.01.2012.012732) - Divórcio Consensual - Dissolução - W.G. - - R.F.G. - expedido 
Carta de Sentença, conforme determinado.(retirar carta de sentença) - ADV: ROSANA DE CARVALHO (OAB 288867/SP), 
APARECIDO ALEXANDRE VALENTIM (OAB 260713/SP), LAERCIO COSTA FERREIRA (OAB 92970/SP)

Processo 0013096-37.2011.8.26.0248 (248.01.2011.013096) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Itaucred Financiamentos Sa - Deverá o autor, para expedição de mandado de intimação do requerido, no 
endereço fornecido a fls. 67, recolher o valor referente a 3 UFESP’s (R$ 63,75), na guia Oficiais de Justiça. - ADV: CELSO 
MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 0013309-09.2012.8.26.0248 (248.01.2012.013309) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Antonio Reginaldo Ratti - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Em face da certidão retro, nomeio perito em substituição 
o Dr. ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA, independentemente de compromisso. Intime-se o perito, nos termos do despacho 
proferido a fls. 130/131. Fls. 146/149 e 153/154: Intime-se o INSS para manifestação, nos termos do artigo 17, da Lei 10910/2004. 
(Certifico e dou fé que expedi carta de intimação do Sr. Perito nomeado, conforme cópia que segue e determinado). - ADV: 
CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), GUILHERME RICO SALGUEIRO (OAB 229463/SP)

Processo 0014052-87.2010.8.26.0248 (248.01.2010.014052) - Outros Feitos não Especificados - Obrigações - Romeu Festa 
- - Benedicta Nunes Festa - Sul America Servicos de Saude Sa - Manifeste-se o requerido sobre petição e documentos da 
requerente (fls. 237/238. - ADV: FELIPE DE LIMA GRESPAN (OAB 239555/SP), ESTEVAM FERRAZ DE LARA (OAB 300294/
SP), ARMANDO DE ABREU LIMA JUNIOR (OAB 124022/SP)

Processo 0014059-45.2011.8.26.0248 (248.01.2011.014059) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - H.P.S. - W.R.S. - 
Manifeste-se a credora sobre valores bloqueados junto ao bacen jud no valor de R$ 51,00 (cinquenta e um reais) - ADV: TERCIO 
EMERICH NETO (OAB 263268/SP)

Processo 0014131-95.2012.8.26.0248 (248.01.2012.014131) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Sumerbol 
Supermercados Ltda - Deverá o autor recolher o valor complementar de R$ 3,33, na guia Oficiais de Justiça, vez que à data do 
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recolhimento da diligência (05/01/2015), o valor de cada UFESP já havia sido alterado para R$ 21,25, ou seja, é necessário, 
para o cumprimento da diligência, o valor total de R$ 63,75, referente da 3 UFESP’s. Deverá também o autor apresentar nos 
autos o demonstrativo de débito, atualizado. - ADV: FRANCISCO PINTO DUARTE NETO (OAB 72176/SP)

Processo 0014203-82.2012.8.26.0248 (248.01.2012.014203) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M.A.S.O. - 
I.M.O. - Vistos. Partes legítimas, inexistindo nulidades a sanar ou irregularidades a suprir. Presentes os pressupostos processuais 
e as condições da ação, considerada esta como direito abstrato, motivos pelos quais dou o feito por saneado. Defiro a produção 
de prova oral, consistente nos depoimentos pessoais das partes que deverão ser pessoalmente intimadas - e na oitiva das 
testemunhas que forem arroladas na forma da lei, assim como a prova documental, desde que nos termos do art. 397 do CPC. 
Designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 27 de maio de 2015, às 16:00 horas. Intimem-se. (Certifico e dou fé que 
expedi cartas de intimação às partes, para audiência de instrução e julgamento retro designada). - ADV: CLAUDIA CRISTINA 
PIRES OLIVA (OAB 144817/SP), LEONARDO DRIGO AMBIEL (OAB 284682/SP)

Processo 0016900-81.2009.8.26.0248 (248.01.2009.016900) - Procedimento Ordinário - Antonio Bernardo Vieira - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 202: Defiro. Expeça-se alvará judicial, autorizando o procurador a efetuar o 
levantamento do pagamento do requisitório alusivo à verba honorária sucumbencial. No mais, aguarde-se o pagamento/depósito 
do valor principal (fls. 196). Int.(retirar Alvará) - ADV: JURACY NUNES SANTOS JUNIOR (OAB 3954/PI), ISABELA CRISTINA 
PEDROSA BITTENCOURT (OAB 297583/SP), RENATO MATOS GARCIA (OAB 128685/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 
232476/SP)

Processo 0016926-21.2005.8.26.0248 (248.01.2005.016926) - Procedimento Ordinário - Adilson Eleodoro de Morais e 
outros - Municipalidade de Indaiatuba - Vistos. Fls. 749 e 752: Diante da nova dinâmica adotada com o advento de nova 
norma regulamentadora quanto a expedição de ofício requisitório municipal de pequeno valor, em cumprimento à determinação 
exarada à f. 747, expeça-se ofício requisitório ao ente público municipal para pagamento do débito exequendo já homologado 
nos autos. Int. (Certifico e dou fé que, para expedição de ofício requisitório, conforme determinado, deverá o DD. Procurador 
do autor, Dr. Joab Pucinelli, informar nos autos o número de seu CPF, bem como sua data de nascimento. Certifico mais que 
deverá também apresentar 01 cópia de fls. 734 e 01 cópia de fls. 746). - ADV: JOAB JOSE PUCINELLI JUNIOR (OAB 97386/
SP), FÁBIO RESENDE NARDON (OAB 214303/SP), MARY TERUKO IMANISHI HONO (OAB 114427/SP)

Processo 0017311-90.2010.8.26.0248 (248.01.2010.017311) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Jose 
Jorge Lourenco - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Em face da entrega do laudo pericial, fixo os honorários do perito em 
R$ 200,00 (Duzentos) reais. Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Federal 3ª Região, solicitando o pagamento dos honorários 
do Sr. Perito. Intime-se o INSS da decisão proferida a fls. 190, com urgência. Int. (Certifico e dou fé que deixo de expedir 
ofício requisitório “on line”, para o pagamento do Sr. Perito, vez que consultando o sistema do TRF 3ª Região, verifiquei que 
o Dr. Jorge Raul Costa Gottschall não se encontra cadastrado. Certifico mais que o comuniquei, por e-mail, da necessidade 
de tal cadastramento, anexando edital com as informações necessárias, conforme cópia que segue). - ADV: RENATO MATOS 
GARCIA (OAB 128685/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), ISABELA CRISTINA PEDROSA BITTENCOURT 
(OAB 297583/SP)

Processo 0018473-52.2012.8.26.0248 (248.01.2012.018473) - Procedimento Ordinário - Guarda - G.P.B. - “...Diante do 
exposto, e por tudo mais que dos autos consta e alicerçada na manifestação do Ministério Público a qual acolho integralmente, 
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, 
fixando-se a guarda do menor à autora bem como que o direito de visitas do requerido seja da forma descrita na exordial. Em 
face da sucumbência, o Réu arcará com as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios arbitrados 
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado, na forma do artigo 20, parágrafo 3o, do Código 
de Processo Civil. Fixo os honorários dos procuradores das partes no máximo previsto em tabela, expedindo-se o necessário. 
P.R.I.C.” - ADV: MARIA CECÍLIA OLIVATO PERES DE CAMARGO (OAB 196511/SP), VITÓRIO CÉSAR SÓSTER (OAB 218188/
SP)

Processo 0018942-98.2012.8.26.0248 (248.01.2012.018942) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Viacao Indaiatubana Ltda - Jefferson Luiz Facchini - Vistos. Em que pesem os fundamentos expendidos pelo embargante, tenho 
que o recurso não pode ser conhecido, isso porque, é impossível a discussão pretendida, devendo ficar claro, aqui, que não 
houve a alegada omissão e contradição, daí por que e tendo o embargante represtinando questões já decididas na sentença não 
é de se conhecer dos embargos. De fato, como se sabe, os embargos declaratórios, muito embora permita o efeito infringente, 
possui um limite acerca da extensão em que pode incidir, ou seja, não tem o condão de possibilitar um reexame das matérias 
já decididas, mas sim para os fins preconizados no artigo 535, do CPC, qual seja para sanar possível omissão, obscuridade ou 
contradição. No caso vertente, o embargante pretende, claramente, rediscutir matéria que já foi alvo de apreciação e julgamento 
pela sentença, e, como se sabe, tal pretensão não é possível via embargos de declaração. Neste sentido a jurisprudência é 
assente: Processual Civil Embargos de declaração Pressupostos Inexistência Rejeição Os embargos de declaração constituem 
recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para o seu 
acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, 
obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo. Embargos rejeitados, sem discrepância(Embargos de 
Declaração no Agravo Regimental no Agravo n.º 207.969-0-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 29.11.99). 
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC 
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso 
não é meio hábil ao reexame da causa.” (STJ-1a Turma, REsp. 13.843-0-SP-EDcl, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 6.4.92, 
rejeitaram os embs., v.u., DJU 24.8.92, p. 12.980) Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em 
vigor, 30a ed., nota 16a ao art. 535. Sendo assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535, 
do Código de Processo Civil, é de rigor seja negado seguimento aos declaratórios. Posto isso, não conheço do recurso. - ADV: 
PEDRO AMERICO NASCIMENTO DE ALCANTARA (OAB 266160/SP), LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME 
(OAB 195805/SP)

Processo 0019857-50.2012.8.26.0248 (024.82.0120.019857) - Procedimento Ordinário - Propriedade - Jose Roberto Toffoli 
- Mirian Freitas Nascimento - Fls. 273: Defiro o pedido de levantamento dos honorários provisórios depositados a fls. 250, 
em favor do perito, expedindo o competente mandado. Sobre o pedido formulado pelo avaliador requerendo a fixação dos 
honorários definitivos em R$ 2.500,00 (descontando os provisórios já depositados no valor de R$ 1.500,00), manifestem-se as 
partes em 05 dias. No mais, aguarde-se o determinado a fls. 331. Int.(expedido mandado de levantamento) expedido mandado 
de levantamento sob nº 51, no valor de R$ 1.500,00, em favor do perito, conforme determinado) - ADV: SIDVAL ALVES DE 
OLIVEIRA JUNIOR (OAB 168872/SP), MARIANA BARNABE (OAB 282183/SP), GISLAINE D ERCOLI (OAB 110202/SP)

Processo 0020134-66.2012.8.26.0248 (024.82.0120.020134) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Alessandra Vieira Cavalcanti - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 213/214: Manifeste-se o INSS. Sobre o laudo 
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pericial juntado a fls. 217/220, manifestem-se as partes no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se pessoalmente o requerido, 
nos termos do artigo 17, da Lei nº 10910/2004. Fls. 222/226: Manifeste-se a autora. Int. - ADV: GUILHERME RICO SALGUEIRO 
(OAB 229463/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)

Processo 1000045-34.2014.8.26.0248 - Exibição - Liminar - Alessandra Maiolo - Dibens Leasing S/A - Arrendamento Mercantil 
- Vistos. Fls. 87/96: Recebo o recurso de apelação em seus efeitos regulares. Intime-se a requerente para contrarrazoar o 
recurso de apelação. Int. - ADV: JULIO CESAR DE NADAI (OAB 262094/SP), LEANDRO CECON GARCIA (OAB 245476/SP), 
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1000127-65.2014.8.26.0248 (apensado ao processo 4004980-03.2013.8.26) - Procedimento Ordinário - Indenização 
por Dano Moral - Comunidade Terapêutica Casa do Oleiro - João Januário da Silva - Vistos. Especifiquem as partes as provas 
que pretendam produzir, justificando a sua relevância e pertinência. Int. - ADV: EVERSON FERNANDES VAROLI ARIA (OAB 
172061/SP), MARCELO DANIEL STEIN (OAB 148771/SP)

Processo 1000479-86.2015.8.26.0248 - Mandado de Segurança - Atos Administrativos - JAINE DE SOUZA FREIRE SANTOS 
- Diretora da 110ª Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN) - Vistos. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. 
Anote-se. Trata-se de mandado de segurança impetrado por JANE DE SOUZA FREIRE SANTOS contra Diretora Técnica da 
110 Circunscrição Regional de Trânsito deste Município e Comarca de Indaiatuba - SP. Aduz a impetrante que recebeu diversas 
notificações de multas do municpipio de Feira de Santana, Estado da Bahia, cidade onde nunca esteve, que possivelmente 
foram decorrentes de infrações praticadas por veículo dublê, sendo certo que efetuou pedido de substituição de placas à 
CIRETRAN que ainda está em andamento e não consegue licenciar o veículo sem pagamento das multas que não cometeu. 
Juntou Boletim de Ocorrência, requerimento protocolado junto à CIRETRAN local, e vasta documentação. Por reputar como 
presentes os requisitos legais, concedo a medida de antecipação de tutela a fim de possibilitar que a impetrante proceda 
ao licenciamento do veículo Fiat/Palio Trekking, cinza, 2008/2009, álcool/gasolina, placas DWB0259, Indaiatuba - SP, chassi 
9BD17350M94246562, motor 310A2011*8484683**, independentemente do recolhimento das multas mencionadas na inicial, até 
o término do procedimento administrativo competente para apurar a existência de veículo “clonado”, promovido pela CIRETRAN, 
sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais). Quanto ao pedido para alteração da numeração alfanumérica das 
placas do veículo da impetrante, é necessário que se aguarde a conclusão do procedimento administrativo supra. Notifique-se 
e requisite as informações cabíveis. Após, vista ao Ministério Público.(Certidão da serventia de fls. 128: “...que expedi Mandado 
de Notificação e Intimação em desfavor do Impetrado, conforme retro determinado e adiante segue. Nada Mais.”.). - ADV: JOÃO 
ELIAS DA SILVA (OAB 343775/SP)

Processo 1000745-73.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - HELTON NUNES SOARES 
- CAEDU ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO PALMA AVANTI CARD - Vistos. Concedo ao autor os benefícios da 
Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Presentes os requisitos legais concedo a antecipação de tutela na forma requerida em 
fls. 14, item “1”, e determino que a empresa ré CAEDU-ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO PALMA AVANTI CARD, 
exclua o nome do autor HELTON NUNES SOARES junto aos cadastros de inadimplência, até o julgamento da causa, sob pena 
de multa diária de R$200,00. Expeça-se o mandado para imediata exclusão. Cite-se. Intime-se. (Certidão da serventia de fls. 
26: “...que, em face da antecipação de tutela concedida ao autor, expedi os ofícios ao SCPC e ao SERASA, conforme segue. 
Certifico mais e finalmente que expedi Carta AR DIGITAL para Citação da requerida na pessoa de seu representante legal, 
conforme segue. Nada Mais.”.). - ADV: LETICIA CAETANO SILVA (OAB 323058/SP), CAIO FABRICIO CAETANO SILVA (OAB 
282513/SP)

Processo 1000785-55.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Liminar - ANA LUISA DE SOUZA SOUTO - HSBC Bank 
Brasil S/A Banco Múltiplo - Vistos. Concedo a autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Presentes os 
requisitos legais concedo a antecipação de tutela na forma requerida a fls. 10 e determino que a instituição financeira ré, HSBC 
BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO, tome as providências administrativas necessárias para sustação dos dois protestos 
conforme documento de fls. 15, lançados em nome da requerente ANA LUÍSA DE SOUZA SOUTO, junto ao Tabelionato de 
Protestos e Títulos de Indaiatuba, bem como se abstenha de realizar quaisquer inscrições de débitos em nome da autora junto a 
cadastros de inadimplência no tocante a matéria tratada no presente feito, até o julgamento da causa, sob pena de multa diária 
de R$200,00. Expeça-se o necessário. Cite-se. Intime-se. (Certidão da serventia de fls. 26: “...que expedi Mandado de Citação 
e Intimação em desfavor do requerido, na pessoa de seu representante legal, conforme retro determinado e cópia que segue. 
Nada Mais.”.). - ADV: RICARDO MELO GOMES (OAB 280101/SP)

Processo 1000798-54.2015.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - LÚCIA FERREIRA DE 
LIMA - Municipio de Indaiatuba - - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Trata-se de ação cominatória 
com pedido de antecipação de tutela que objetiva o fornecimento de medicamento antidrepressivo (princípio ativo cloridrato de 
venlafaxina - EFEXOR XR) indicada pelo médico da parte autora. Com efeito, a concessão de tutela antecipada nos termos 
do artigo 273, do Código de Processo Civil, pressupõe a coexistência da prova inequívoca e a verossimilhança da alegação. 
A respeito, segue os ensinamentos do doutrinador Teori Albino Zavascki, in verbis: Atento, certamente, à gravidade do ato que 
opera restrição a direitos fundamentais, estabeleceu o legislador, como pressupostos genéricos indispensáveis a qualquer das 
espécies de antecipação de tutela, que haja (a) prova inequívoca e (b) verossimilhança da alegação. O fumus boni iuris deverá 
estar, portanto, especialmente qualificado: exige-se que os fatos, examinados com base na prova já carreada, possam ser tidos 
como fatos certos. Em outras palavras: diferentemente do que ocorre no processo cautelar (onde já juízo de plausibilidade 
quanto ao direito e de probabilidade quanto aos fatos alegados), a antecipação de mérito pressupõe verossimilhança quanto 
ao fundamento de direito, que decorre de (relativa) certeza quanto à verdade dos fatos. Sob este aspecto, não há como deixar 
de identificar os pressupostos da antecipação da tutela de mérito, do art. 273, como os da liminar em mandado de segurança: 
nos dois casos, além da relevância dos fundamentos (de direito), supõe-se provada nos autos a matéria fática. No caso em 
testilha, a autora é portadora de depressão gravíssima, encontrando-se em tratamento desde fevereiro de 2014, em decorrência 
de tentativa de suicídio, apatia, tristeza excessiva e indisposição para quaisquer hábitos da vida comum, sendo indicado o 
antidepressivo supra como única opção terapêutica capaz de reduzir os sintomas da doença. Por outro lado, conforme vasta 
documentação que acompanha a inicial, os antidepressivos fornecidos pelo SUS não causam à autora os efeitos almejados para 
atenuar os sintomas da doença que a acomete. Protegida pela Constituição da República é a pretensão autoral, consistente 
a saúde em direito fundamental social (art. 6o.), direito de todos e dever do Estado (aqui no sentido amplo de Poder Público - 
art. 196), destacando a Carta da República a relevância do tema (art. 197), com atendimento integral (art. 198, II), de acesso 
universal e igualitário ás ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196, in A aplicabilidade direta 
e imediata dos direitos individuais e sociais, proclamada no § 2º do longo e não exaustivo art. 5º da Constituição, não se 
destina somente às suas dezenas de incisos; aliás, neste aspecto, a Suprema Corte, ao apreciar a constitucionalidade da lei 
complementar que criou o então Imposto Provisório sobre a Movimentação Financeira, pela voz unânime de seus Ministros, 
proclamou que também outros direitos assegurados na Constituição, inclusive aqueles previstos na parte tributária, também 
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estão garantidos pela eficácia direta e imediata, a dispensar a interpositio legislatoris. Alega-se que o Poder Público não pode 
realizar despesas sem previsões orçamentárias. Tal é verdadeiro no que concerne ao orçamento fiscal, referente aos órgãos 
públicos, mas não é verdadeiro no que se refere ao orçamento da seguridade social, em que se integram as atividades da saúde 
pública, onde gerenciam verbas que também, e principalmente, recebem de outras entidades. Vejam-se as disposições do art. 
165, § 5º, III, complementadas pelas constantes nos arts. 196 a 197, todas da Lei Maior. De outro lado, resta configurado o perigo 
à saúde da autora visto que são manifestamente inequívocos os danos decorrentes de eventual privação ao medicamento ora 
requerido. Dessa feita, entendo que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, determinando 
que as rés forneçam o medicamento antidrepressivo (princípio ativo cloridrato de venlafaxina - EFEXOR XR) na forma indicada 
na inicial sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 para o caso de descumprimento. Faço consignar que em face da 
peculiaridade do caso, o mandado a ser expedido em cumprimento da determinação exarada, deverá ser encaminhado à Central 
de Mandados em caráter emergencial, a ser liberado ao sr. Oficial de Justiça Plantonista. Citem-se e intimem-se. Concedo à 
autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, bem como prioridade na tramitação do feito, anotando-se.(Certidão da 
serventia de fls. 1015: “...que expedi Mandado de Citação e Intimação em desfavor da requerida Prefeitura Municipal Local, na 
pessoa de seu representante legal, conforme segue. Certifico mais e finalmente que expedi Precatória de Citação e Intimação 
em desfavor da Fazenda Estadual, na pessoa de seu procurador regional, conforme segue. Nada Mais.”.). - ADV: MARCELA 
BASTAZINI VANUSSI (OAB 327109/SP)

Processo 1000860-31.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - GIBIM SEGURANÇA 
ELETRÔNICA LTDA - ANA PAULA DA SILVA - Para expedir mandado de citação, penhora e avaliação, em desfavor da executada 
são necessárias 02 (duas) diligências do Sr. Oficial de Justiça. Portanto, deverá a autora complementar o recolhimento de fls. 
37 (R$ 50,16), recolhendo mais R$ 13,59, totalizando o valor de R$ 63,75 correspondente à 03 UFESP’s, em guia própria. 
(Provimento CG n.° 24/2014, publicado no D.J.E. em 28/10/2014 - em vigor a partir de 03/11/2014. - ADV: ÉDINA MARIA 
TORRES CANÁRIO (OAB 214290/SP)

Processo 1002370-79.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - BALILLA DISTRIBUIDORA DE 
VEÍCULOS LTDA. - EMERSON APARECIDO JEFERSON DOS SANTOS - Vistos. Fls.98: Primeiramente providencie o requerente 
a comprovação do recolhimento da taxa devida nos termos do Comunicado nº 170/2011 do Conselho Superior da Magistratura, 
no valor de R$12,20, para cada consulta (BacenJud) (guia Fedtj código 434-10). Após, providencie a serventia a minuta para 
requisição de informações sobre eventuais endereços junto ao BacenJud, via “on line”. O protocolo da minuta será efetivado 
na mesma data da confecção da minuta. Com a resposta, intime-se o requerente para se manifestar nos autos, no prazo de 
cinco (5) dias. Na inércia,intime-se pessoalmente o autor, por meio de carta ar independentemente de recolhimento da taxa 
(Provimento nº 833/04), para dar andamento ao feito no prazo de 4 8 (quarenta) e oito horas, sob pena de extinção do feito, sem 
resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inc.III, parágrafo 1º do CPC. Int. - ADV: MARILIA CRISTINA BONI (OAB 272715/
SP)

Processo 1003248-04.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - José Ronaldo Lopes da 
Silva - Sky Brasil Serviços LTDA - MANIFESTE-SE O requerido sobre a petição de fls.84. - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES 
PIRES (OAB 131600/SP), AUGUSTO THOMÉ DA FONSECA (OAB 171782/SP)

Processo 1003395-30.2014.8.26.0248 - Divórcio Consensual - Dissolução - L.M.F.L. - - F.L. - Certifico e dou fé, nesta data, 
expedi mandado de averbação e ofício “CUMPRA-SE”, estando - APÓS ASSINATURA DIGITAL -, à disposição do advogado(s) 
do autor para impressão e encaminhamento. Certifico, ainda, que procedi às anotações de extinção do feito no sistema 
informatizado do TJ/SP. - ADV: PAULA AKEMI OKUYAMA MARCOLINO (OAB 239234/SP)

Processo 1004201-65.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil) 
S/A - M. F. SANTOS TRANSPORTES EPP - - MARCELO FERREIRA SANTOS - Manifeste-se o autor quanto à carta precatória 
de fls 65/77. - ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)

Processo 1004725-62.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - SIRLEI THEODORO DE 
SENA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIATUBA - - HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO - HAOC 
- Manifeste-se a autora quanto às contestações, preliminares e documentos juntados às fls 31/48 e 105/130. - ADV: RUBENS 
GALDINO FERREIRA DE C FILHO (OAB 101463/SP), SERGIO HENRIQUE DIAS (OAB 115725/SP), CLEBER GOMES DE 
CASTRO (OAB 140217/SP), FRANCISNEIDE NEIVA DE BRITO (OAB 289739/SP)

Processo 1005025-24.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Valeria Gatti - INSS - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Manifeste-se a autora quanto à contestação e documentos juntados às fls 34/49. - ADV: GUILHERME 
RICO SALGUEIRO (OAB 229463/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)

Processo 1005383-86.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - URBINA 
DO BRASIL ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA - - FELIPE LAVERDE HERRERA - - GUSTAVO ADOLFO MATOS SANCHEZ 
- Certifico e dou fé que, em face do recolhimento de fls. 71/72, expedi mandado de citação, penhora e avaliação a executada 
pessoa jurídica, no endereço informado às fls. 70. Para expedir mandado de citação, penhora e avaliação são necessárias 02 
(duas) diligências do Sr. Oficial de Justiça, (R$ 127,50) para cada executado (ainda que estabelecidos no mesmo endereço). 
Portanto, deverá o autor complementar o recolhimento de fls. 71/72, recolhendo mais 01 (uma) diligência do Sr. Oficial de 
Justiça, no valor de 3 UFESP’s, correspondente à R$ 63,75, em guia própria, totalizando o valor de R$ 255,00 necessários. 
(Provimento CG n.° 24/2014, publicado no D.J.E. em 28/10/2014 - em vigor a partir de 03/11/2014. - ADV: GRAZIELA ANGELO 
MARQUES (OAB 251587/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1006278-47.2014.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré - Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A - OJIS CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA ME - Vistos. Homologo, por sentença, para 
que surta seus jurídicos e legais efeitos a desistência retro e, em consequência, julgo extinto o feito sem resolução do mérito 
nos termos do art. 267, VIII do C.P.C., ficando revogada a liminar retro concedida. Indefiro o pedido de expedição de ofício à 
ciretran, uma vez que não houve, nestes autos, qualquer determinação deste Juízo para bloqueio do veículo. Transitada em 
julgado, arquivem-se os autos, anotando-se no sistema informatizado. Int. - ADV: VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 
140390/SP)

Processo 1006304-45.2014.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - CLAUDELEI JOSE DE SOUZA - Esclareça o autor quanto a petição de fls. 43, em 
face da ausência de informações sobre o endereço. - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 1006625-80.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - ANGELIM 
RONCOLETA CORTEZ - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Manifeste-se o autor quanto à contestação e 
documentos juntados às fls 52/71. - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 
211735/SP), JULIANA SALATE BIAGIONI (OAB 277919/SP)

Processo 1006665-62.2014.8.26.0248 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - RENATA NAVARRO - WILSON 
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NAVARRO LOPES - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Primeiramente, retifique o autor as primeiras 
declarações apresentadas (fls. 08/13), tendo em vista que no item “d”, a fls. 10, deve constar o número correto da matrícula 
do imóvel (nº 14845), conforme fls. 27/30. Ademais, observo que: 1)quanto aos imóveis de matrículas 14844 e 14845 (fls. 
23/30 - itens “c” e “d” das primeiras declarações), não foram apresentadas as certidões de valor venal; 2)quanto aos imóveis 
referidos nos itens “e”, “f” e “g” (fls. 10/11), também não foram apresentas as certidões negativas de débito e de valor venal; e 
3)a fls. 45/50 constaram certidões expedidas pela Prefeitura de Campo Limpo Paulista, a respeito de imóveis que não constam 
nas declarações apresentadas. Diante do acima narrado, providencie a inventariante, no prazo de 05 (cinco) dias, as devidas 
retificações e esclarecimentos. - ADV: FABRIZIO LUNGARZO O’CONNOR (OAB 208759/SP), WANDERLEY BETHIOL (OAB 
102806/SP)

Processo 1006792-97.2014.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Renan Marcel Pacheli Rueda - Vistos. Fls. 48: Primeiramente comprove o requerente 
o recolhimento da taxa devida nos termos do Comunicado nº 170/2011 do Conselho Superior da Magistratura, no valor de 
R$12,20, para o bloqueio do veículo junto ao renajud (guia Fedtj código 434-10. Após, proceda a serventia o bloqueio do veículo 
objeto da lide, junto ao renajud. No mais, manifeste-se o requerente sobre a localização do requerido no prazo de 05 (cinco) 
dias. Na inércia,intime-se pessoalmente o autor, por meio de carta ar independentemente de recolhimento da taxa (Provimento 
nº 833/04), para dar andamento ao feito no prazo de 4 8 (quarenta) e oito horas, sob pena de extinção do feito, sem resolução 
do mérito, nos termos do artigo 267, inc.III, parágrafo 1º do CPC. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/
SP)

Processo 1007059-69.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - TRM 
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - - AIRTON JOSÉ VEGETTE - Deverá o autor proceder a complementação do depósito 
de fls. 14, uma vez que, conforme se observa do expediente de fls. 90/94, os mandados de fls. 84/85 e 86/87, não puderam ser 
cumpridos por insuficiência de saldo na referida guia. Para expedição de Mandado de Citação, Penhora e Avaliação em desfavor 
do executado Airton José, deverá o autor recolher R$ 122,52 (2 diligências + 2 pedágios - saldo da guia). - ADV: MARCIO 
PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP)

Processo 1007923-10.2014.8.26.0248 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Oscar de Assis 
Cunha - Instituto Nacional de Seguro Social INSS - Vistos. Concedo ao requerente os benefícios da assistência judiciária 
gratuita. Anote-se. Defiro ainda a concessão da tramitação do feito com prioridade, nos termos do art. 71 do Estatuto do Idoso. 
Anote-se. Cite-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de 
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 
Concedo ao sr. Oficial de Justiça os benefícios do artigo 172 do CPC, se o caso. Int.(Certifico e dou fé que, nesta data, procedi 
à inclusão da tarja de PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO nestes autos, expedindo imediatamente a carta precatória de citação em 
desfavor do requerido.) - ADV: CLAUDIA CRISTINA PIRES OLIVA (OAB 144817/SP)

Processo 1008331-98.2014.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Finamax S/A - 
Crédito, Financiamento e Investimento - SUSANA NERIS - Manifeste-se o autor quanto à certidão negativa do oficial de justiça 
de fls 32. - ADV: LUCAS MARQUES MENDONÇA (OAB 229107/SP)

Processo 1009799-97.2014.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Francisco Marcos Caldeira - Certifico e dou fé que, expedi mandado de busca e apreensão ao requerido, conforme 
determinação judicial às fls. 28. Manifeste-se o autor quanto a Contestação, com preliminares, juntada às fls. 38/50. - ADV: 
CLAUDIA CARDOSO MENEGATI MINGUCCI (OAB 252782/SP), RODRIGO KAWAMURA (OAB 242874/SP), LEDA MARIA DE 
ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 1010065-84.2014.8.26.0248 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - LUIZ 
CASSIO GENEROSO IANNUZZO - CAVALLI FERRAMENTAS LTDA. - - Laercio Cavalli - - Maria de Lourdes Cazoni Cavalli - 
Manifeste-se o autor quanto à certidão negativa do oficial de justiça de fls 44. - ADV: FERNANDA DIAZ (OAB 268405/SP)

Processo 4000177-74.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO S.A - ROSSANEZ 
& ROSSANEZ INFORMATICA LTDA - ME - - SANDRA DA SILVA ROSSANEZ - Vistos. Observo nos autos que há divergências 
nas informações constantes nas certidões expedidas pelos oficiais de justiça (fls. 51/52 e 56/57), portanto intimem-se os 
mesmos para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecerem as divergências nas referidas certidões no que tange à citada positiva 
ou negativa das requeridas, bem como da penhora realizada, em face dos mandados expedidos à cada oficial de justiça. Com a 
informação dos oficiais de justiça, manifeste-se o autor. Fls. 61/63: Esclareça o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o 
que a bem de direito. Int.. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 4001532-22.2013.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO YAMAHA 
MOTORS DO BRASIL S/A - WESLEI MIGUEL DA SILVA - Para expedir mandado de busca, apreensão e citação ao requerido, 
deverá o autor recolher uma diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de 03 UFESP’s, correspondente à R$ 63,75, em guia 
própria. (Provimento CG n.° 24/2014, publicado no D.J.E. em 28/10/2014 - em vigor a partir de 03/11/2014. - ADV: FERNANDA 
VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP)

Processo 4001954-94.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - Fernando Garcia Brito - Hospital Santa 
Ignes - - Mauro Sérgio Calviello Nunes da Costa - Vistos. Partes legitimas e bem representadas, inexistindo nulidade a suprir 
ou irregularidades a sanar. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação , considerada este direito abstrato, 
motivos pelo qual dou o feito por sanado. Defiro a produção de provas pericial e oral, consistente esta última nos depoimentos 
pessoais das partes que deverão ser pessoalmente intimadas - e na oitiva das testemunhas que forem arroladas na forma da lei. 
Defiro também a produção de prova a produção de prova documental, desde que nos termos do art. 397 do CPC. Para a prova 
pericial oficie-se ao IMESC para agendamento. Se já não oferecidos faculto às partes, no prazo de cinco dias, o oferecimento 
dos quesitos que forem julgados pertinentes e procederem, se for o caso, na indicação de assistentes técnicos, os quais 
terão o prazo de dez dias, contados da data de intimação das partes para falarem sobre o laudo oficial, para apresentarem o 
laudo critico independentemente de intimação . Laudo em trinta dias. Oportunamente, será designada audiência de instrução 
e julgamento. Intimem-se. - ADV: VANESSA JOAQUIM (OAB 326375/SP), RUBENS GALDINO FERREIRA DE C FILHO (OAB 
101463/SP), ANA MARIA FRANCISCO DOS SANTOS TANNUS (OAB 102019/SP), CLÉBER EGÍDIO ANDRADE BANDEIRA 
(OAB 172446/SP)

Processo 4003053-02.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - LUCIANO BALBINO VIEIRA - 
BANCO VOLKSWAGEN S/A - Manifeste-se o autor quanto à contestação, preliminares e documentos juntados às fls 49/98. 
- ADV: MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP), FABÍOLA BORGES DE MESQUITA (OAB 206337/SP)

Processo 4003205-50.2013.8.26.0248 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome - 
E.G.S. - Certifico e dou fé que, nesta data, expedi mandado de averbação e ofício “CUMPRA-SE”, bem como carta de sentença, 
estando - APÓS ASSINATURA DIGITAL -, à disposição do advogado(s) do autor para impressão e encaminhamento. Certifico, 
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ainda, que procedi às anotações de extinção do feito no sistema informatizado do TJ/SP. - ADV: THIAGO EDUARDO GALVÃO 
(OAB 241089/SP)

Processo 4003924-32.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Luciano 
Jefferson Gago Rodriguez - - Elaine Aparecida Pinhoti Rodriguez - Citec Construção e Incorporação Ltda - Vistos. Recebo 
o recurso retro interposto, em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Ao requerente para apresentação das contrarrazões de 
apelação Int. - ADV: LUIZ ALEXANDRE IGNACIO PEREIRA (OAB 113179/SP), CARLOS EDUARDO ZULZKE DE TELLA (OAB 
156754/SP)

Processo 4004048-15.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - 
KELWYN RINALDO - ME - - KELWIN RINALDO - Vistos. Homologo, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos 
o acordo celebrado entre as partes a fls. 67/69 e diante do cumprimento da avença (fls. 80/86 e 92), julgo extinta a presente 
execução com fulcro no artigo 794, I, do CPC.. Elabore-se cálculo de eventuais custas e despesas processuais em aberto. 
Após, intimem-se os executados para recolhimento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição da dívida. Transitada em 
julgado, pagas as custas ou extraída certidão para inscrição da dívida, façam-se as necessárias anotações. Fls. 86: Extraia-se 
certidão de objeto e pé em favor do executado. Int. (Certidão da serventia de fls. 96: “...que, em face do recolhimento de fls. 93, 
expedi certidão de objeto e pe dos presentes autos, ao contribuinte Kelwyn Rinaldo, conforme adiante segue. Nada Mais.”.). - 
ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ELIAS FERRAZ DE LARA FILHO (OAB 235799/SP), FELIPE 
DE LIMA GRESPAN (OAB 239555/SP)

Processo 4005338-65.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Finamax S/A - Crédito, 
Financiamento e Investimento - LUIS HENRIQUE MARIANO DA SILVA ME - - LUIS HENRIQUE MARIANO DA SILVA - Para 
expedir mandado de citação, penhora e avaliação, são necessárias 02 (duas) diligências do Sr. Oficial de Justiça para cada 
executado. Portanto, providencie o autor o complemento de fls. 95 (R$ 63,75), recolhimento mais 03 (três) diligências do Sr. 
Oficial de Justiça no valor R$ 191,25, em guia própria, integralizando assim a quantia total necessária de R$ 255,00. - ADV: 
PATRICIA LEONE NASSUR (OAB 131474/SP)

DESPACHOS E SENTENÇAS PROFERIDAS PELO MM. JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE INDAIATUBA,SP., DR. 
SÉRGIO FERNANDES.

Knt - Petição protocolada sob nº 00004006-1, referente ao Processo nº 0016425-28.2009.8.26.0248, Ordem nº 2762/2009: 
Em face da certidão supra, devolva-se a petição a sua subscritora para a devida regularização. Int..  (...os autos aludidos na 
petição em anexo encontram-se arquivados, e, que em aludida petição não menciona ser a parte beneficiária da justiça gratuita, 
e a mesma não se fez acompanhar do comprovante de recolhimento, relativo ao desarquivamento de autos.)  ADV.: Mary Helen 
Mattiuzzo - 249385

3ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CAMILA CASTANHO OPDEBEECK
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA GORETI LOPES PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0037/2015
Processo 0000003-65.2015.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 4000130-22.2013.8.26.0565 - 3ª Vara Cível) 

- BANCO BRADESCO S/A - BARBARA CRISTINA RIBEIRO ME - - BARBARA CRISTINA RIBEIRO GAUDIOSI - Proc. 08/15 
Vistos. Expeça-se mandado de citação ao(s) executado(s), nos termos do determinado a fls. 2. Juntada a 1ª via do mandado 
de citação devidamente cumprido, oficie-se ao MM. Juízo deprecante com cópia do mandado cumprido. Int. - ADV: ELIANE 
ABURESI (OAB 92813/SP)

Processo 0000011-47.2012.8.26.0248 (248.01.2012.000011) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Waldir Antonio Orlando - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Proc. Nº 17/2012 Vistos. Ante a certidão retro, 
reitere-se os “e-mails”, solicitando urgência. Int. - ADV: THIAGO HENRIQUE ASSIS DE ARAUJO (OAB 250561/SP), LUCAS 
SCALET (OAB 213742/SP), KARINA BACCIOTTI CARVALHO (OAB 186442/SP), SERGIO PELARIN DA SILVA (OAB 255260/
SP)

Processo 0000036-36.2007.8.26.0248 (248.01.2007.000036) - Inventário - Inventário e Partilha - Lucia Estela Correia Paula 
Leite - - Francisco de Paula Leite de Barros Neto - - Estela de Paula Leite de Barros - Francisco Paula Leite de Barros Junior 
- Proc. Nº 88/2015 Vistos. Recebo os autos na fase em que se encontram. Fls. 147: Anote-se. Providencie a advogada o 
recolhimento da contribuição devida à OAB em 05 dias. Requeira a inventariante o que de direito em 05 dias. Na inércia, 
aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: JOAO GRECCO FILHO (OAB 107495/SP), LENORA THAIS STEFFEN TODT 
PANZETTI (OAB 140322/SP), FABRIZIO LUNGARZO O’CONNOR (OAB 208759/SP)

Processo 0000193-28.2015.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1013763-12.2014.8.26.0309 - 1ª Vara da 
Familia e Sucessoes) - RAFHAEL YOSHIO MARINO MARUYAMA - MARCELO MARUYAMA COSTA - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 248.2015/001470-4 dirigi-me 
ao endereço: Rua Oswaldo Groff, 200- Bl 2- Ap 114, por mais de cinco vezes, em horários distintos, inclusive com os benefícios 
do art. 172, parágrafo 2º do CPC e aí sendo DEIXEI de CITAR e INTIMAR Marcelo Maruyama Costa em razão de ali não o(a) 
encontrar. Sendo informada, pelos funcionários do segundo e terceiro turno do condomínio, de que o requerido ali não se 
encontrava. Certifico, também, que após informação, dia 28, dirigi-me à empresa Ceva Logística, e ali fui informada de que o 
requerido não mais trabalha desde novembro de 2014. Certifico que, na presente data, dirigi-me ao endereço que consta no 
mandado e fui informada por funcionário do primeiro turno do condomínio de que o Sr. Marcelo ali não mais reside. O referido é 
verdade e dou fé. Indaiatuba, 28 de janeiro de 2015. - ADV: LEANDRO IENNE (OAB 341299/SP)

Processo 0000194-13.2015.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0051668-57.2003.8.26.0114 - 8ª Vara Cível de 
Campinas) - Sociedade Campineira de Educação e Instrução - Arlindo Angelieri Neto - - Francisco Carlos Angelieri - Proc. 93/15 
Vistos. Expeçam-se mandados de citação como requerido às fls. 02. Int. (Mandados expedidos) - ADV: NILZABETH CRISTINA 
FRANCISCO (OAB 207329/SP), RENATO ANTONIO BARROS FIORAVANTE (OAB 70751/SP)

Processo 0000374-05.2010.8.26.0248 (248.01.2010.000374) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Servico 
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Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba Saae - Wagner Martins Bueno - Proc. 0060/2010 Vistos. Fls. 228: Defiro. Expeça-se 
mandado de levantamento em favor do autor. No mais, nova vista ao requerente; nada sendo requerido ou no silêncio, conclusos 
para extinção em fase de cumprimento de sentença. Int. (Expedido mandado de levantamento judicial, guia nº 031/2015. Retirar.) 
- ADV: RENATA VALDEMARIN (OAB 145762/SP), ELISABETE CALEFFI (OAB 123160/SP)

Processo 0000380-46.2009.8.26.0248 (248.01.2009.000380) - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito - 
Rode Perez Martins - Blink Comercio de Box e Vidros Temperados Ltda e outros - Proc. N. 65/09. Vistos. 1- Diante do “AR” de fls 
222, verso, dirigido à Delegacia Federal de Estrangeiros de São Paulo, com a informação “desconhecido”, e informações de fls 
216/218, manifeste-se o autor. 2- Defiro o pedido de bloqueio da transferência do veículo apontado às fls 220, item 2, junto ao 
sistema RENAJUD. Providencie a serventia o registro da solicitação, tornando-me conclusos para a consulta. Após, manifeste-
se o(a) autora em 05 dias, requerendo o que de direito. Na inércia, aguardem-se providências em arquivo. Int. - ADV: GIBEON 
ORLANDIM (OAB 118799/SP), GABRIELA COSTA LUCIO MARCELINO (OAB 283747/SP)

Processo 0000542-36.2012.8.26.0248 (248.01.2012.000542) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
N.P.C. - F.A.S. - Proc. 0107/2012 Vistos. Em face da certidão-consulta de fls. 258, solicite a serventia via “e-mail” a Central 
de Mandados a devolução com urgência do mandado sob nº 248.2014/032843-9. Com a juntada do mandado, cumpra-se o 
determinado às fls. 247, com urgência. Int. - ADV: ROGERIO NEGRÃO DE MATOS PONTARA (OAB 185370/SP), ELIO EULER 
BALDASSO (OAB 169976/SP)

Processo 0000732-67.2010.8.26.0248 (248.01.2010.000732) - Separação Consensual - Dissolução - S.M.L.O. - S.A.O. - 
Proc. 0120/2010 Vistos. Para avaliação do imóvel e consequentemente o valor do aluguel nomeio o senhor ANTONIO BADIM, 
independente de compromisso. Intime-se o Perito nomeado para que, no prazo de 05 dias, apresente sua concordância em 
receber os honorários pela Procuradoria Geral do Estado, oportunamente. Após, oficie-se à Procuradora Geral do Estado para 
que seja autorizada a realização da perícia pelo perito nomeado. Int. - ADV: FERNANDO MACHADO DE CAMPOS (OAB 195747/
SP), MARCELO DA CRUZ (OAB 250779/SP)

Processo 0000763-92.2007.8.26.0248 (248.01.2007.000763) - Procedimento Sumário - Rescisão / Resolução - Marcelo 
Trevizan Milani - Luana Pohl Elias - Proc. nº 082/2007 Vistos. Desentranhe-se as cartas precatórias de fls. 349/353 e 354/356, 
aditando-as com a petição de fls. 360/361, solicitando o integral cumprimento uma vez que não foi diligenciado, pelo Sr. Oficial 
de Justiça, em todos os endereços informados. Int. - ADV: CANDIDA AUGUSTA AMBIEL (OAB 156265/SP), LUIS CARLOS 
JUSTE (OAB 83948/SP), LUIZ CARLOS BUENO DA SILVA JUNIOR (OAB 251320/SP), MARIA DO CARMO NUNEZ MARTINEZ 
(OAB 143421/SP)

Processo 0001242-41.2014.8.26.0248 (apensado ao processo 0002546-56.2006.8.26) (processo principal 0002546-
56.2006.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Obrigações - Companhia Piratininga de Forca e Luz - Gro Tem 
Modas e Confeccoes Sa - Proc. N. 571-1/06. Vistos. Ante a manifestação de fls 25/26, tornem os autos ao Contador para 
ratificação do cálculo ou apresentação de novo. Após, dê-se vista às partes e tornem conclusos. Int. - ADV: ANDRE NASSIF 
GIMENEZ (OAB 142106/SP), GUSTAVO FLORENCE PELLEGRINELLI (OAB 217184/SP), FLÁVIO SPOTO CORRÊA (OAB 
156200/SP), MARCOS MARCELO DE MORAES E MATOS (OAB 131379/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 
126504/SP)

Processo 0001242-41.2014.8.26.0248 (apensado ao processo 0002546-56.2006.8.26) (processo principal 0002546-
56.2006.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Obrigações - Companhia Piratininga de Forca e Luz - Gro Tem 
Modas e Confeccoes Sa - Proc. N. 571-1. Vistos. FLS 31/32: Desentranhar e juntar aos autos principais. Após, cumpra-se fls 28, 
parte final. Int. - ADV: MARCOS MARCELO DE MORAES E MATOS (OAB 131379/SP), FLÁVIO SPOTO CORRÊA (OAB 156200/
SP), GUSTAVO FLORENCE PELLEGRINELLI (OAB 217184/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), 
ANDRE NASSIF GIMENEZ (OAB 142106/SP)

Processo 0001549-34.2010.8.26.0248 (248.01.2010.001549) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Fernanda Fernandes Felix - Proc., nº 297/2010 Vistos. Providencie 
a serventia o cadastro dos demais advogados do autor, no sistema informatizado, tendo em vista que o Dr. Felipe Martins 
Pereira (fls. 82) não mais figura como procurador nos autos. Com a regularização, publique-se, com urgência, este e o despacho 
de fls. 79, fazendo-se constar o valor da taxa a ser recolhida. Int. - ADV: LUCAS MARQUES MENDONÇA (OAB 229107/SP), 
MARCELINA DRUMSTA PRADO CUNHA (OAB 165570/SP), GUILHERME FLAVIANO RABELO (OAB 258151/SP)

Processo 0001549-34.2010.8.26.0248 (248.01.2010.001549) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Fernanda Fernandes Felix - (Proc nº 0297/2010) Vistos. Providencie 
a serventia nova publicação da taxa de publicação do edital a ser recolhida, ante a correção da tabela de valores. Providencie o 
autor, no prazo de 10 dias, o recolhimento da taxa para publicação do edital na Imprensa Oficial, bem como comprove nos autos 
a publicação na imprensa local.(Valor a ser recolhido R$ 306,75 que corresponde a R$ 0,12 X 2045 caracteres, valor este que 
deverá ser recolhido em guia propria código 435-9). Na inércia, intime-se o(a) autor(a) pessoalmente para que no prazo de 48 
horas, providencie o regular andamento do feito, sob pena de extinção (art. 267, III do CPC). Nada sendo requerido, conclusos 
para extinção. - ADV: MARCELINA DRUMSTA PRADO CUNHA (OAB 165570/SP), GUILHERME FLAVIANO RABELO (OAB 
258151/SP), LUCAS MARQUES MENDONÇA (OAB 229107/SP)

Processo 0001552-81.2013.8.26.0248 (024.82.0130.001552) - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - 
Aparecido dos Santos Nogueira - Zf do Brasil Ltda - - Julio Cezar de Oliveira - - Fatima Regina de Oliveira - - Arminio Ananias 
Lino - - Valdemir Di Stefano - - Marlene Fernandes dos Santos Stefano - - JOSE LINO - - DARCI LINO - - ROSA LINO - - ROSELI 
LINO - Proc. nº 302.2013 Vistos. Fls. 104/105: Determino o seguinte: a-Quanto ao requerido Valdemir, requisitei, nesta data, 
o endereço junto ao sistema Bacenjud, conforme minuta que segue. Quanto ao infojud, providencie a serventia a pesquisa. 
b-Citação da requerida Fátima por edital com prazo de 30 dias. c-Citação do requerido Júlio no endereço retro indicado. 
d-Expedição de Ofício à OAB solicitando a indicação de advogado para exercer a função de Curador Especial a requerida 
Marlene. e-Fl. 111: Providencie a serventia a inclusão do(a) advogado(a) do(a) requerido(a) no sistema informatizado para fins 
de publicação. Int. (Expedido Mandado de Citação e Ofício à OAB) - ADV: ELIANA SOAVE DE VASCONCELLOS (OAB 243894/
SP), EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE (OAB 174081/SP), ERIK GUEDES NAVROCKY (OAB 240117/SP)

Processo 0002162-49.2013.8.26.0248 (024.82.0130.002162) - Monitória - Cheque - Marcos Antonio de Moraes - Thays 
Sander Americo de Barros - Processo 396/2013 Vistos. MARCOS ANTONIO DE MORAES ajuizou ação monitória em face de 
THAYS SANDER AMERICO DE BARROS, todos qualificados nos autos, alegando ser credor da requerida. Com a inicial, os 
documentos de fls. 14/21. Regularmente citada (fls. 72/73), a ré não pagou nem ofertou embargos (fls. 74). Nos termos do 
artigo 1.102-C do Código de Processo Civil, não sendo opostos embargos pelo requerido(a), constitui-se de pleno direito os 
documentos acostados a inicial em título executivo judicial. Assim, converto o mandado inicial em mandado executivo (artigo 
1.102.c, 2a parte, do Código de Processo Civil). Prossiga-se no mesmo mandado, na forma prevista no Livro II, Título II, 
Capítulos II e IV do C.P.C. (artigo 1.102.c). P.R.I.C. - ADV: ROBERY BUENO DA SILVEIRA (OAB 303253/SP), FERNANDO 
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AUGUSTO BERNARDINETTI NUNES (OAB 314611/SP)
Processo 0002694-57.2012.8.26.0248 (248.01.2012.002694) - Monitória - Cheque - Cato Antoniale & Cia Ltda - Rosana 

Aparecida da Silva - Proc. 0486/2012 Vistos. Em face do disposto no art. 655-A do CPC, introduzido pela Lei 11.382 de 2006, 
defiro o bloqueio “on line” em relação à (ao) executada (o) Rosana Aparecida da Silva, observado o CPF n. 343.436.268-14 no 
valor de R$ 971,57 (novecentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos), constatando o seguinte: . A providência foi 
requisitada, nesta data, bem como foi determinada a indisponibilidade até o valor indicado na execução, constatando o seguinte: 
(x) foi encontrado para bloqueio o valor de R$ 1,94 (um real e noventa e quatro centavos), conforme minutas que seguem. ( 
) nenhum valor foi encontrado para bloqueio, conforme minutas que seguem. ( ) foi encontrado o valor requisitado, ou seja, 
R$___________ conforme minuta que segue. Assim, manifeste-se o(a) credor(a) em 05 dias, requerendo o que de direito. Nada 
sendo requerido, intime-se o (a) autor(a) pessoalmente para que no prazo de 48 horas, providencie o regular andamento do 
feito. Nada sendo requerido, conclusos para extinção. Int. - ADV: GABRIEL LUIZ SALVADORI DE CARVALHO (OAB 107460/
SP)

Processo 0003213-95.2013.8.26.0248 (024.82.0130.003213) - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Jose 
Alendario Marques - - Zilma Maria de Oliveira Marques - Carlos Roberto de Moura - - Suzete de Cassia Henrique de Souza 
- - Leonice de Fatima Oliveira - - Nivaldo Sebastiao de Souza - - Juracy Rodrigues de Oliveira - - Clelia Dias da Silva - - Marli 
Aparecida de Avelar - - Horácio de Oliveira - - Sérgio Alípio de Oliveira Camargo - - Maria José Cerqueira Camargo - - Paulo 
de Oliveira Camargo - Vista para as Curadoras nomeadas: Dra. Cristiane R. de Almeida e de Dra. Nadja Araujo Ferreira, para 
apresentar contestação no prazo legal. - ADV: CRISTIANE SOUZA BUENO (OAB 306740/SP), ELIZABETH LONGATI (OAB 
322382/SP), NADJA ARAUJO FERREIRA (OAB 331102/SP), CRISTIANE RIZZATI DE ALMEIDA (OAB 197644/SP)

Processo 0003313-50.2013.8.26.0248 (024.82.0130.003313) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Edinalva Melo Costa - Proc. 611/13 Vistos. Fls. 76, último 
parágrafo: Anote-se. Para apreciação do pedido de substituição processual, providencie o autor a juntada de cópia autenticada 
ou o original do termo de cessão referente ao objeto destes autos. Após a regularização do polo ativo da ação, expeça-se carta 
precatória como determinado às fls. 71. - ADV: MARIA DO CARMO BARBOSA VIEIRA DE MELLO PEPE (OAB 63266/SP)

Processo 0003362-62.2011.8.26.0248 (248.01.2011.003362) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Roberto Aparecido Bueno - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Proc. Nº 87/2011 Vistos. Ante a certidão da serventia de 
fls. 154, expeça-se novo e-mail ao perito, solicitando esclarecimentos. Int.(e-mail expedido) - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA 
(OAB 232476/SP), ALEXANDRE INTRIERI (OAB 259014/SP)

Processo 0003530-30.2012.8.26.0248 (248.01.2012.003530) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Banco Itauleasing Sa - Gibimtec Comercio e Servicos Ltda Me - Proc. N. 642/12. Vistos. Ante a regularização da 
representação processual (fls 73/78), providencie a serventia a inclusão, junto ao sistema informatizado. Após, defiro vista dos 
autos, mediante carga, por 10 dias. Int. - ADV: PETRUCIO OMENA FERRO (OAB 55263/SP), CLEUSA MARIA BUTTOW DA 
SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 0003652-14.2010.8.26.0248 (248.01.2010.003652) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Colegio Episteme Ltda Me - - Evandro Jovem da Silva - Proc. Nº 690/2010 Vistos. Ante a consulta retro, 
lavre-se o competente termo de penhora do veículo, ficando nomeado depositário o devedor, intimando-se este, pessoalmente 
da penhora efetivada. Int.(Certifico e dou fé que expedi termo de penhora.Certifico mais que a petição datada de 23.10.2014 
não se fez acompanhar da diligência ali mencionada e para intimação pessoal da penhora é necessário recolher o valor de uma 
diligência no importe de 03 UFESPs. ) - ADV: LUCAS PEREIRA NEVES (OAB 303762/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES 
(OAB 131351/SP)

Processo 0003883-07.2011.8.26.0248 (248.01.2011.003883) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Metalforf 
Reciclagem Metais Ltda - Axe Industrial Ltda - Proc. 0790/2011 Vistos. Fls. 121/122: Expeça-se mandado de levantamento dos 
valores penhorados (fls. 123), em favor da credora. Defiro a reiteração do pedido de bloqueio “on line”, considerando a diferença 
apresentada. Assim, nos termos do Provimento n. 1864/2011, providencie o autor, no prazo de 05 dias, o depósito do valor de 
R$12,20 para cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado nos termos do Comunicado n. 170/11 do CSM, a ser recolhido na guia do 
fundo de Despesas do TJSP (FEDTJ), código 434-1 “Impressão de Informações do sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”. 
Comprovado o depósito, providencie a serventia o registro da solicitação, tornando-me conclusos para a consulta. Sem prejuízo, 
manifeste-se o devedor sobre o cálculo apresentado às fls. 121/122. Int. (Expedido mandados de levantamento judicial, guia nº 
027/2015. Retirar.) - ADV: CELSO RICARDO MARCONDES DE ANDRADE (OAB 194727/SP), RODRIGO FLORES PIMENTEL 
DE SOUZA (OAB 182351/SP)

Processo 0003998-91.2012.8.26.0248 (248.01.2012.003998) - Execução de Alimentos - Alimentos - R.M.J. - - R.M. - - R.M. 
- R.M. - Proc. N. 732/12. Vistos. A petição juntada às fls 87 encontra-se nos autos às fls 61, sendo que a petição, objeto do 
despacho de fls 83, 3º parágrafo, é outra: FIDU 14.00006785-2. Aguarde-se por mais trinta dias o cumprimento do despacho 
de fls 83. Int. - ADV: RODRIGO NEGRÃO PONTARA (OAB 301193/SP), LIGIA THOMAZETTO (OAB 274657/SP), ADRIANA 
CRISTINA MONTU (OAB 186303/SP)

Processo 0004211-97.2012.8.26.0248 (248.01.2012.004211) - Interdição - Capacidade - J.E.A. - M.F.A. - Proc. Nº 776/2012 
Vistos. O Dr. Francisco Carlos Ruiz pediu o cancelamento do prontuário de perito, uma vez que não realizará mais perícias nesta 
Vara. Assim, requeira o autor o que de direito em termos de prosseguimento do feito, Uma vez que já houve três agendamentos 
de perícia na Comarca de Campinas, e não houve sequer o depósito da 1ª parcela do honorários. Int. - ADV: MARY HELEN 
MATTIUZZO (OAB 249385/SP), CARLOS OLIMPIO PIRES DA CUNHA (OAB 51704/SP), FRANCISCO PINTO DUARTE NETO 
(OAB 72176/SP)

Processo 0004304-12.2002.8.26.0248 (248.01.2002.004304) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Glassec 
Vidros de Seguranca Ltda - Cinthens Industria e Comercio Ltda - - João Carlos Martins Gomes - - Roberto José da Silva 
- Certifico e dou fé que, nesta data, efetuei protocolo de Penhora On line junto ao sistema ARISP, sob nº PH000082064, 
conforme Certidão de Penhora e comprovante de remessa que segue adiante. - ADV: MARCO AURELIO VICENTE VIEIRA (OAB 
123113/SP), EDUARDO JULIANI AGUIRRA (OAB 250407/SP), RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL (OAB 211853/SP), RENATA 
SOLTANOVITCH (OAB 142012/SP)

Processo 0004317-25.2013.8.26.0248 (024.82.0130.004317) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Zulmira de 
Carvalho - Banco Itaucard Sa - Proc. N. 793/13. Vistos. Fls 147: Exclua-se, conforme o requerido. Fls 149: Expeçam-se novas 
guias, conforme o requerido. Com a providência, com o levantamento das guias e nada mais sendo requerido, cumpra-se a parte 
final do despacho de fls 142. Int. (Expedido mandados de levantamento judicial, guia nº 025/2015 e guia nº 026/2015. Retirar.) 
- ADV: MARCUS VINICIUS GOMES CARNEIRO POSSATO (OAB 213257/SP), JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 
308730/SP)

Processo 0004403-93.2013.8.26.0248 (024.82.0130.004403) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - 
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Locação de Imóvel - Spartus Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Tyn Comercio de Pecas Automotivas Ltda - - Ronaldo Gomes 
Pereira - Proc. N. 812/13. Vistos. Fls 197 e 204: Anote-se. Aguarde-se o retorno da Carta de Citação (fls 194) por mais dez 
dias. Na inércia, expeça-se nova. Int. - ADV: EDSON FRANCISCO RICETTO (OAB 101788/SP), NUBIA BUENO SOARES (OAB 
321501/SP), OCTÁVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA (OAB 196524/SP)

Processo 0004548-18.2014.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Busca e Apreensão (nº 0008154-64.2013.403.6100 - 4ª 
VARA FEDERAL CIVEL) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - Michael Marques - Proc. Nº 1679/2014 Vistos. Manifeste-se o 
autor sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls.15. Oficie-se ao Juízo Deprecante via “e-mail.” Na inércia, devolva-
se com as nossas homenagens. Int. (CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 248.2014/031489-6 dirigi-me três vezes ao endereço indicado, e aí sendo, deixei de proceder a 
apreensão do veiculo indicado na ordem em virtude de não encontra-lo, bem como, o requerido acima mencionado, que nunca 
residiu no aludido endereço, segundo informações do morador local, FRANCISCO CAMPOS, que alegou saber apenas que o 
requerido estaria residindo em Louveira/SP. O referido é verdade e dou fé.) - ADV: RODRIGO MOTTA SARAIVA (OAB 234570/
SP)

Processo 0004742-96.2006.8.26.0248 (248.01.2006.004742) - Separação Consensual - Dissolução - D.F.C. - - A.B.C. - Proc. 
1026/2006 Vistos. Fls. 62: Anote-se, ficando mantidos os benefícios da Justiça Gratuita concedidos. Aguarde-se por mais 10 
(dez) dias eventuais requerimentos. Decorrido o prazo, nada sendo requerido, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: KAREN 
SCHWENCK VAN DIJKE (OAB 191436/SP), JOSE YOITI KINOSHITA (OAB 300365/SP), MARA REGINA BUENO KINOSHITA 
(OAB 86356/SP)

Processo 0004820-46.2013.8.26.0248 (024.82.0130.004820) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Hofbauer 
Lourenco da Silva - Valeria Dias - Quanto ao alegado pela parte executada a fls. 58/59, inviável a procedência. Inicialmente, 
consigno que é admissível a exceção de pré-executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade 
do título, quando aferíveis de plano, com base em prova documental - independe da nomenclatura dada à peça, desde que seu 
conteúdo se amolde ao previsto para admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade. A alegação de pagamento apresentada 
pela petição fls. 58/59, entretanto, requer a análise de prova documental para aferir se houve mesmo o pagamento, eis que não 
há como se verificar de plano. Deste modo, verifica-se que as alegações da executada não se referem a matérias de ordem 
pública, nulidades absolutas aferíveis de plano. Elas exigem a dilação probatória para análise e, assim, a Exceção de Pré-
Executividade não é a via adequada para sua discussão. Caberia à parte executada ter promovido as respectivas alegações 
por meio do instrumento adequado, através de embargos à execução, o que não foi feito pelo executado (fl. 52). Manifeste-
se o exequente em termos de prosseguimento da execução. Int. Indaiatuba, 04 de dezembro de 2014. CAMILA CASTANHO 
OPDEBEECK Juíza de Direito - ADV: CARLOS ROGÉRIO BERTI (OAB 201892/SP), ANDERSON DAVID DE CASTRO (OAB 
168603/SP)

Processo 0004830-32.2009.8.26.0248 (248.01.2009.004830) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Nossa Caixa Sa - 
Tec Lav Jeans Lavanderia Industrial Ltda Me - - Heliton Aparecido Gaviolli - - Dativa Oka - Lut Intermadiação de Ativos e Gestão 
Judicial Ltda - Às fls. 330, a serventia lançou ato ordinatório, publicado no DJE em 21/01/2015 (fls. 332) especificando que o 
valor a ser recolhido a título de taxa de publicação do edital era de R$ 531,75. Às fls. 340/340-A, a parte autora recolheu apenas 
R$ 200,00, estando, pois, o recolhimento, a menor. Deverá assim a parte autora, com urgência devido à proximidade das datas 
aprazadas, complementar o valor da taxa devida para publicação do edital junto ao DJE. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE 
AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), MARIANA DO CARMO JURADO GARCIA 
(OAB 302668/SP)

Processo 0004838-67.2013.8.26.0248 (024.82.0130.004838) - Procedimento Ordinário - Propriedade - Juliana dos Reis 
Teodoro - Valdenir Simao - Proc. 909.2013 Vistos. Rito Especial. Defiro a prova pericial nomeando o Sr. ANTONIO BADIM, 
independente de compromisso, cujos honorários serão pagos ao final pelo vencido, considerando que os requerentes, principais 
interessados na perícia, são beneficiários da Lei 1.060/50. Intime-se o Perito nomeado para que, no prazo de 05 dias, apresente 
sua concordância em receber os honorários pela Procuradoria Geral do Estado, oportunamente. Após, oficie-se à Procuradora 
Geral do Estado para que seja autorizada a realização da perícia pelo perito nomeado. Concedo às partes o prazo de 05 dias 
para apresentação de quesitos e indicação de Assistente Técnico. Laudo em 15 dias. Int. - ADV: REGINA CELIA BARBOSA 
(OAB 251977/SP), LUCIANA CIVOLANI DOTTA (OAB 120741/SP)

Processo 0004838-67.2013.8.26.0248 (024.82.0130.004838) - Procedimento Ordinário - Propriedade - Juliana dos Reis 
Teodoro - Valdenir Simao - Proc. 0909/2013 Vistos. Ante a concordância de fls. 79/80, oficie-se a PGE para reserva de 
honorários. Fls. 76/77: Manifeste-se o requerido. Int. - ADV: LUCIANA CIVOLANI DOTTA (OAB 120741/SP), REGINA CELIA 
BARBOSA (OAB 251977/SP)

Processo 0004898-45.2010.8.26.0248 (248.01.2010.004898) - Embargos à Execução - Jocimar Aparecido Martins - Irmaos 
de Genaro Ltda - Proc. Nº 940/2010 Vistos. Ciência às partes do V. Acórdão. Traslade-se cópia da sentença e V. Acórdão de fls. 
97/102 para os autos de execução. Manifeste-se o embargado requerendo o que de direito em 05 dias. Na inércia, aguarde-se 
06 meses eventual provocação. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: FLÁVIA THAÍS DE GENARO (OAB 
204044/SP), FERNANDA APARECIDA CALEGARI DA SILVA (OAB 250748/SP), RICARDO BUENO REIS (OAB 267744/SP)

Processo 0004965-05.2013.8.26.0248 (024.82.0130.004965) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Geraldo Guilherme Vicente - Eroniva Coelho Leal - Proc. 0927/2013 Vistos. Tendo em vista o requerimento formulado pelo 
procurador dativo, expeça-se ofício à OAB local, solicitando a indicação de outro profissional para atuar na defesa dos interesses 
do seu patrocinado, ficando desde já nomeado o novo procurador. Fixo os honorários do patrono no mínimo previsto em tabela. 
Expeça-se certidão. No mais, prossigam-se. Int. (expedido Certidão de honorários, retirar em cartório) - ADV: ROSA MARIA 
TOMAZELI (OAB 246880/SP)

Processo 0005114-35.2012.8.26.0248 (248.01.2012.005114) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação 
- Dione Sozio Borlenghi - Superguia Editora Ltda Me - Proc. 0997/2012 Vistos. A transferência dos valores bloqueados, foi 
requisitada nesta data, conforme minuta que segue. Aguarde-se a vinda do depósito judicial para os autos. Com o depósito, 
expeça-se mandado de levantamento a favor da procuradora do autor, por tratar-se de verbas sucumbenciais. Int. (Expedido 
mandado de levantamento judicial, guia nº 032/2015. Retirar.) - ADV: CRISTIANE DA SILVA BRESCANSIN (OAB 200072/SP), 
AVELINO ROSA DOS SANTOS (OAB 130023/SP), FERNANDO SOUZA DA SILVA BRESCANSIN (OAB 263881/SP)

Processo 0005132-56.2012.8.26.0248 (248.01.2012.005132) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.M.N. - - E.M.N. - - 
A.M.N. - A.S.N. - Proc. Nº 1158/2012 Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado 
pelas partes, o que contou com a concordância do M.P. e, em conseqüência, suspendo a execução até a comprovação nos autos 
da transferência do veículo dado como pagamento da dívida, para posterior extinção. Após o decurso do prazo previsto para 
cumprimento do acordo, manifestem-se as partes. No silêncio, o acordo será considerado integralmente cumprido e o processo 
será extinto. Expeça-se, com urgência, o contramandado de prisão em favor do executado. Fixo os honorários do patrono dativo 
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que atuou nos autos no máximo previsto em tabela. Expeça-se certidão. Aguarde-se o cumprimento do acordo. Int. - ADV: ELIO 
EULER BALDASSO (OAB 169976/SP), ROGERIO NEGRÃO DE MATOS PONTARA (OAB 185370/SP)

Processo 0005132-56.2012.8.26.0248 (248.01.2012.005132) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.M.N. - - E.M.N. - - 
A.M.N. - A.S.N. - Ciência à parte interessada que o contramandado de prisão encontra-se expedido, e encaminhado ao setores 
competentes, podendo advogado do autor imprimi-lo no sistema. - ADV: ELIO EULER BALDASSO (OAB 169976/SP), ROGERIO 
NEGRÃO DE MATOS PONTARA (OAB 185370/SP)

Processo 0005225-82.2013.8.26.0248 (024.82.0130.005225) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Uindra Alves Santos - Massao Kanesaki - Proc. 971/2013 - Expedida Certidão de Honorários. Retirar em cartório ou faculta-
se ao advogado da parte imprimir a certidão em seu escritório. - ADV: JOSE ELIAS AUN FILHO (OAB 139906/SP), HIROSHI 
MATSURA (OAB 68584/SP)

Processo 0005501-21.2010.8.26.0248 (248.01.2010.005501) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Danilo 
de Gasperi - Heloisa Helena Valim dos Santos - Processo 1062/2010 Vistos. Fls. 105: anote-se. Defiro o pedido de pesquisa 
de endereço junto ao Bacenjud. Diligenciei e constatei que foram prestadas informações, conforme minuta que segue. Assim, 
manifeste-se o(a) autor(a) em 05 dias, requerendo o que de direito. Int. - ADV: DANILO ROGÉRIO PERES ORTIZ DE CAMARGO 
(OAB 241175/SP), ADRIANO PRIETO LOPES (OAB 343655/SP)

Processo 0005635-14.2011.8.26.0248 (248.01.2011.005635) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Nelson dos 
Santos - Joao Quinto de Carvalho - Proc. 1127/2011 Vistos. Observo que a certidão de publicação de fls. 80 não pertencem a 
estes autos, assim providencie a serventia seu desentranhamento juntando-a nos autos corretos. Observo também que não foi 
tentada a citação no endereço informado às fls. 86. Assim, em que pese a apresentação de contestação pelo Curador Especial, 
a fim de evitar futura nulidade, determino seja tentada a citação no endereço mencionado. Se frustrada a citação, tornem-me 
conclusos. Int. (Expedido Mandado de Citação) - ADV: TERCIO EMERICH NETO (OAB 263268/SP), LAISA DE CARVALHO 
(OAB 260180/SP)

Processo 0005719-83.2009.8.26.0248 (248.01.2009.005719) - Separação Consensual - Dissolução - R.R.S. - - D.A.S. - Proc. 
0996/2009 Vistos. Os autos foram desarquivados. Assim, aguarde-se por 30 (trinta) dias eventuais requerimentos. Decorrido o 
prazo, nada sendo requerido, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: ADRIANA CRISTINA MONTU (OAB 186303/SP)

Processo 0005961-03.2013.8.26.0248 (024.82.0130.005961) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Itau Unibanco Sa - Kounma Industria e Comercio Ltda Me - Proc. N. 1141/13. Vistos. Fls 68: Anote-se. Providencie, o 
requerente, o recolhimento da taxa de mandato. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de trinta dias. Decorrido, manifeste-
se o requerente em termos de prosseguimento, sob as penas da lei. Int. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 
91275/SP)

Processo 0006017-02.2014.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0012740-30.2008.8.26.0286 - 1ª Vara Cível) 
- OSAC Organização Sorocabana de Assistencia e Cultura - Faditu - Juliano Ribeiro Mota - Proc. 2307/2014 Vistos. Com 
urgência, comunique-se o Juízo Deprecante de que houve a citação do executado e que o mesmo apresentou cópia do acordo 
realizado. Após, devolva-se ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Int. - ADV: CAMILA MARTINS DE SIQUEIRA 
(OAB 224696/SP)

Processo 0006017-36.2013.8.26.0248 (024.82.0130.006017) - Procedimento Ordinário - Títulos de Crédito - Total Finishing 
Abrasivos Ltda Epp - Mdz Industria e Comercio de Embalagens Ltda - Processo 1146/2013 Vistos. Ante o recolhimento retro, 
determino a pesquisa de endereço junto ao sistema Bacenjud. Diligenciei e constatei que foram prestadas informações, conforme 
minuta que segue. Assim, manifeste-se o(a) autor(a) em 05 dias, requerendo o que de direito. Int.(end. pesquisado.: R.Prof. 
Luiz Gonzaga de Godoy, 72-Vl. Sta. Edwirges, São João da Boa Vista-SP-CEP 13874-240). - ADV: LUIS EDUARDO PACKER 
MUNHOZ (OAB 195566/SP)

Processo 0006194-63.2014.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1007937-46.2014.8.26.0554 - 9ª Vara Civel) 
- PAULO BANOV TINTAS EPP - - PAFRAN DISTRIBUIDORA DE TINTAS ESPECIAIS LTDA - NEW QUALLITY PINTURAS 
INDUSTRIAIS E PREDIAIS LTDA - Proc. 2372/2014 - À partir de 03/11/2014, o recolhimento de diligências de oficial de justiça 
deverá reger-se pelo Provimento CG nº 28/2014 de 24/10/2014, publicado no D.J.E, em 28/10/2014, o qual determina que o valor 
de uma diligência será de três UFESPs. Deverá assim, a parte interessada regularizar o recolhimento efetuado, adequando-o ao 
mencionado Provimento - ADV: VANESSA BERGAMO (OAB 141323/SP)

Processo 0006447-85.2013.8.26.0248 (024.82.0130.006447) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Alzira Darci Ramalho - Vivo Sa Telefonica Brasil Sa - Proc. 1240/2013 Vistos. Ante a manifestação retro, dou por 
cumprida a sentença. Expeça-se mandado de levantamento, com urgência, da forma requerida. Após, arquivem-se os autos. 
Int. (Expedido mandados de levantamento judicial, guia nº 028/2015 e guia nº 029/2015. Retirar.) - ADV: EDUARDO COSTA 
BERTHOLDO (OAB 115765/SP), FÁBIO RESENDE NARDON (OAB 214303/SP)

Processo 0006694-37.2011.8.26.0248 (248.01.2011.006694) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - 
Rosemara Gonzaga - Rodan Rpresentações Ltda - Proc. Nº 1306/2011 Vistos. Ante a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 89, 
manifeste-se a autor Na inércia, intime-se pessoalmente, independentemente de recolhimento, para que no prazo de 48 horas, 
providencie o regular andamento ao feito, sob pena de extinção (art. 267, III, do CPC). Int. - ADV: GABRIEL ALMEIDA ROSSI 
(OAB 242995/SP)

Processo 0006714-23.2014.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0011600-58.2013.8.26.0100 - 16ª Vara Cível) - 
Sociedade Educacional das Américas - Danilo Ribeiro - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 248.2014/029100-4, em razão de que o executado Danilo Ribeiro, não 
foi localizado para a citação na Av. Francisco de Paula Leite nº399- Jardim Pedroso. O referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 
28 de novembro de 2014. - ADV: JANAINA DE ALMEIDA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 243235/SP)

Processo 0006714-23.2014.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0011600-58.2013.8.26.0100 - 16ª Vara Cível) - 
Sociedade Educacional das Américas - Danilo Ribeiro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 248.2014/029099-7 dirigi-me ao endereço: Av. Francisco de Paula Leite nº399, 
e ali sendo, DEIXEI de CITAR e INTIMAR Danilo Ribeiro, pois nesse local funciona o Hospital Augusto de Oliveira Camargo, 
e tendo buscado informação no Departamento de Recursos Humanos, com Mara Furlanetto, soube que não há funcionário 
chamado Danilo Ribeiro naquele Hospital, ela não o conhece, e nada mais soube acrescentar a respeito. Sendo assim, devolvo 
o presente à Central de Mandados. O referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 24 de novembro de 2014. - ADV: JANAINA DE 
ALMEIDA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 243235/SP)

Processo 0007099-39.2012.8.26.0248 (248.01.2012.007099) - Procedimento Ordinário - Invalidez Permanente - Helena 
Dechechi Rescler - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Publique-se fls 323, com urgência, dando-se ciência à 
requerente da petição de fls 325, do INSS. Após, vista aos autos ao INSS, conforme o requerido às fls 325. Com a manifestação 
do INSS, vista à requerente para manifestação. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: DANILO ROGÉRIO PERES ORTIZ DE 
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CAMARGO (OAB 241175/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)
Processo 0007246-65.2012.8.26.0248 (248.01.2012.007246) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 

Fundacao Leonor de Barros Camargo - Rosely Aparecida Leite - Processo 1346/2012 Vistos. Defiro o pedido de pesquisa de 
endereço da executada junto ao Bacenjud. Diligenciei e constatei que foram prestadas informações, conforme minuta que segue. 
Assim, manifeste-se o(a) autor(a) em 05 dias, requerendo o que de direito. Int. (Resultado da pesquisa: R. Para, 212-B. Cidade 
Intercap, Taboão da Serra/SP-CEP 06757-120; R. Nagib Simão, 1118 Antiga R. 84-Jd. Morada do Sol, Indaiatuba/SP-CEP 
13348-823; R. Jacutinga, 71-Vl. Georgina, Indaiatuba/SP-CEP 13330-312; R. Vol. João dos Santos, 221 - Centro, Indaiatuba-
CEP 13330-023). - ADV: MAIRA STOCCO PRANSTETE (OAB 307747/SP), EDUVAL MESSIAS SERPELONI (OAB 208631/SP)

Processo 0007290-16.2014.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1026615-32.2014.8.26.0224 - 1ª Vara de 
Família e Sucessões) - SONIA REGINA DE OLIVEIRA ROCHA - IVAN ROCHA - Proc. N. 2743/14. Vistos. Tendo-se em vista o 
certificado pelo Oficial de Justiça (fls 19), providencie a serventia a expedição de mandados individuais quanto aos endereços 
não diligenciados. Com as respostas dos mandados, intime-se, por e-mail, o exequente a se manifestar, inclusive quanto à 
certidão de fls 20. Int. (expedido novo mandado de citação com os endereços constantes na precatória exceto os anteriormente 
diligenciados, tendo em vista a devolução equivocada para o cartório conforme e-mail com esclarecimentos da central de 
mandados às fls. 23) - ADV: LUCI CONCEIÇÃO DOS SANTOS (OAB 192769/SP)

Processo 0007455-34.2012.8.26.0248 (248.01.2012.007455) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título 
- Alessandro Gustavo Lopes - Sociedade Campineira de Educacao e Instrucao - Proc. 1386/2012 Vistos. Intime-se através de 
Oficial de Justiça, nos termos do quarto parágrafo de fls. 184. Int. - ADV: ROSILEI DOS SANTOS (OAB 199691/SP), ANDRÉ 
NICOLAU HEINEMANN FILHO (OAB 157574/SP), CARLOS ERVINO BIASI (OAB 128898/SP)

Processo 0008263-68.2014.8.26.0248 (apensado ao processo 0008145-63.2012.8.26) (processo principal 0008145-
63.2012.8.26) - Assistência Judiciária - Indenização por Dano Moral - Danilo Tezoto - Carlos Roberto Andrade - Proc. 1491-
12 Vistos. Considerando que este feito trata-se de pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 
reconsidero a parte final de fls. 04 e determino que o requerido manifeste-se sobre o pedido inicial. - ADV: FRANCISCO PINTO 
DUARTE NETO (OAB 72176/SP), MARILIA CRISTINA BONI (OAB 272715/SP)

Processo 0008568-52.2014.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0323244-87.2012.8.13.0433 - 2ª VARA DE 
FAMILIA) - Thiago Costa Lopes - Thiago Nazareth Lopes - Proc. Nº 3251/2014 Vistos. Manifeste-se o autor sobre a certidão 
negativa do Oficial de Justiça. Oficie-se ao Juízo Deprecante via “e-mail”. Na inércia, devolva-se com as nossas homenagens. 
Int. - ADV: DANIEL FERREIRA DOS SANTOS (OAB 117021/MG)

Processo 0008658-36.2009.8.26.0248 (248.01.2009.008658) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa - Heber 
Marcelo Sanches - Proc. 1502/2009 - À partir de 03/11/2014, o recolhimento de diligências de oficial de justiça deverá reger-
se pelo Provimento CG nº 28/2014 de 24/10/2014, publicado no D.J.E, em 28/10/2014, o qual determina que o valor de uma 
diligência será de três UFESPs. Deverá assim, a parte interessada regularizar o recolhimento efetuado, adequando-o ao 
mencionado Provimento. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0008831-84.2014.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Liquidação / Cumprimento / Execução (nº 0022453-
53.2007.8.26.0451 - 2ª vara de família e sucessoes do Foro de Piracicaba) - TAMARA FREITAS DOS SANTOS - OSMAR 
SILVA DOS SANTOS - Proc. 3381/2014 - Manifeste-se o a parte interessada sobre - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 248.2015/000129-7 dirigi-me ao endereço: 
Rua Júlio Stein, nº 271, Jardim Paraíso (Empresa Corpus Saneamento e Obras Ltda) e aí sendo fui recebida pela funcionária 
Ana Carolina, que me informou que o requerido trabalha na unidade da empresa localizada na cidade de Paulínia/SP, no 
seguinte endereço: Rua Professor Zeferino Vaz, nº 988, Santa Terezinha 2. Diante do exposto, DEIXEI DE CITAR OSMAR SILVA 
DOS SANTOS e devolvo o r. mandado para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. - ADV: THAIS CRISTINA 
COIMBRA SCHIAVINATO (OAB 229313/SP)

Processo 0008930-54.2014.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0044232-88.2014.8.13.0028 - Vara Única) - 
RAYANE VITORIA SOUZA RAMOS DE LARA - CHARLES FRANCIS RAMOS LARA - Proc. 3441/2014 - Manifeste-se a parte 
interessada sobre CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO -CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 248.2015/000558-6 dirigi-me ao endereço: rua Pacaembu nº 148 e aí sendo, DEIXEI DE CITAR e INTIMAR CHARLES 
FRANCIS RAMOS LARA em razão de ali não residir, segundo informações da moradora Deise, a qual alegou desconhecê-lo. O 
referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 19 de janeiro de 2015. - ADV: ERLEI EROS MISAEL (OAB 92120/MG)

Processo 0008991-56.2007.8.26.0248 (248.01.2007.008991) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos 
Econômicos - Mario Nobukazu Takemoto - Banco Nossa Caixa Sa - Proc. Nº 859/2007 Vistos. Ante a certidão retro, diligencie 
a serventia acerca do julgamento do Agravo. Não tendo sido julgado, aguarde-se por mais 180 dias. Int. (Autos com vista às 
partes ante a consulta realizada acerca do julgamento do Agravo às fls. 269/270) - ADV: CAIO FABRICIO CAETANO SILVA (OAB 
282513/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), 
LEANDRO CECON GARCIA (OAB 245476/SP)

Processo 0009264-59.2012.8.26.0248 (248.01.2012.009264) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Espécies de 
Contratos - Bv Financeira Sa Cfi - Valeria Pereira dos Santos - Proc. 1701/12 Vistos. Fls. 68: Anote-se. Providencie o autor o 
recolhimento da taxa de mandato. Para apreciação do pedido de substituição processual ativa, providencie o autor a juntada 
do original ou cópia autenticada do termo de cessão de crédito referente a estes autos. - ADV: MARIA DO CARMO BARBOSA 
VIEIRA DE MELLO PEPE (OAB 63266/SP)

Processo 0009458-59.2012.8.26.0248 (apensado ao processo 0011696-51.2012.8.26) (248.01.2012.009458) - Cautelar 
Inominada - Sustação de Protesto - Visconde Comercio de Veiculos Utilitarios Ltda Epp - All Time Importadora e Exportadora 
Ltda - Proc. 1742/2012 Vistos. Sem prejuízo da autonomia processual, o presente feito será julgado juntamente com a ação 
principal. Int. - ADV: PRISCILLA COELHO CRUZ (OAB 319655/SP), MICHELE OLIVEIRA ESPARRINHA GUIMARÃES (OAB 
261740/SP), TRICYA PRANSTRETTER ARTHUZO (OAB 185699/SP), SINDY OLIVEIRA NOBRE SANTIAGO (OAB 175105/SP), 
JANDERLY GLEICE KOWALEZ (OAB 162509/SP)

Processo 0010098-96.2011.8.26.0248 (248.01.2011.010098) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Jofege 
Pavimentacao e Construcao Ltda - Eduardo de Freitas Miranda - Proc. 1926/2011 Vistos. Esclareça o credor se do cálculo 
atualizado (fls. 125), já foi abatido o valor bloqueado neste processo (fls. 113/114). Após, tornem conclusos. Int. - ADV: ANTONIO 
DE CARVALHO (OAB 90460/SP), VANIA DE FATIMA BAPTISTELLA (OAB 236997/SP)

Processo 0010740-35.2012.8.26.0248 (248.01.2012.010740) - Interdição - Tutela e Curatela - C.A.B. - E.C.B. - Proc. Nº 
1926/2012 Vistos. Providencie a requerente a juntada da certidão de óbito da requerida, no prazo de 05 dias. Após, nova vista 
ao M.P. Int. - ADV: ADONAI ANGELO ZANI (OAB 39925/SP), DENISE MARTINS DE CARVALHO CHANDER (OAB 156134/SP)

Processo 0011528-83.2011.8.26.0248 (248.01.2011.011528) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Financeira Alfa Sa Credito Financ e Investimentos - Jose Carlos Spezia - Proc. 2202/11 Vistos. Informe a autora se o 
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acordo foi integralmente cumprido, sendo que a inércia será interpretada como cumprido o acordo e o feito será extinto. - ADV: 
RODOLFO GERD SEIFERT (OAB 183944/SP)

Processo 0011617-43.2010.8.26.0248 (248.01.2010.011617) - Outros Feitos não Especificados - Sebastiao Dutra - Vera 
Lucia Almeida Santos - - Angelo Cassemiro dos Santos - Proc. N. 2263/10. Vistos. Arquivem-se, com as cautelas de estilo. Int. - 
ADV: MARCIO TREVISAN (OAB 186707/SP), CARLOS ROGÉRIO BERTI (OAB 201892/SP)

Processo 0011696-51.2012.8.26.0248 (248.01.2012.011696) - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título 
- Visconde Comercio de Veiculos Utilitarios - All Time Importadora e Exportadora Ltda - PROC. 2076/2012 Vistos. Fls. 51: 
Providencie a serventia a inclusão do advogado do requerido junto ao sistema informatizado - SAJ. Concedo o prazo de 10 
(dez) dias para que o requerido providencie o recolhimento da taxa de procuração devida a OAB. Fls. 41/62: Em face da 
contestação e documentos apresentados, manifeste-se o requerente. Int. - ADV: JANDERLY GLEICE KOWALEZ (OAB 162509/
SP), SINDY OLIVEIRA NOBRE SANTIAGO (OAB 175105/SP), MICHELE OLIVEIRA ESPARRINHA GUIMARÃES (OAB 261740/
SP), PRISCILLA COELHO CRUZ (OAB 319655/SP)

Processo 0011940-77.2012.8.26.0248 (248.01.2012.011940) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Valdinei Ramos de Almeida - Proc. N. 2132/12. Vistos. 
Fls 68: Anote-se. Providencie o autor o recolhimento da taxa de mandato. Para apreciação do pedido de substituição ativa 
processual, providencie o autor a juntada do Anexo 1, mencionado às fls 70, referente ao crédito discutido nestes autos. Após, 
conclusos para apreciação do pedido. Int. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/
SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), 
ALEXANDRE BONILHA (OAB 163888/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0012109-98.2011.8.26.0248 (248.01.2011.012109) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau 
Unibanco Sa - Avp Som e Acessorios Ltda Me - - Vanessa Pimentel - Proc. 2308/2011 Vistos. Fls. 95/96: Defiro. Providencie a 
serventia as devidas anotações. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente comprove nos autos o recolhimento 
da contribuição devida a OAB. Int. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 0012469-33.2011.8.26.0248 (248.01.2011.012469) - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Agnaldo 
Santos de Souza - L&m Empreendimentos Imobiliarios e Servicos de Construcao Civil Ltda - - Cleusa de Lourdes Tenelli - 
- Eraldo Tenelli - Proc. Nº 1458/2013 Vistos. Antes de determinar a citação dos requeridos Eraldo e Cleusa, por edital, é 
necessário esgotarem-se todos os meios de localização. Assim, determino pesquisa de endereço junto aos sistemas INFOJUD 
e BACENJUD, cujos nºs dos CPFs, se encontram às fls. 08. Providencie a serventia a pesquisa. Com a vinda de endereço 
não diligenciado, expeça-se mandado de citação. Caso negativo, tornem os autos conclusos para apreciação de fls. 67. Int. 
(Expedidas Cartas de Citação) - ADV: LENORA THAIS STEFFEN TODT PANZETTI (OAB 140322/SP)

Processo 0012583-06.2010.8.26.0248 (248.01.2010.012583) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Serviço (Art. 52/4) - Adao Geraldo Tarciso Rossone - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Proc. 2478/2010 Vistos. Em face 
da concordância de fls. 240vº , homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fls.224/238 Expeçam-se 
os ofícios requisitórios. Após, aguarde-se o pagamento por 180 (cento e oitenta dias). Intime-se, pessoalmente, o INSS desta 
decisão, nos termos do art.. 17 da lei 10.910/04. Int. (Expedido ofício requisitório). - ADV: KARINA BACCIOTTI CARVALHO 
(OAB 186442/SP), GUILHERME RICO SALGUEIRO (OAB 229463/SP)

Processo 0012763-90.2008.8.26.0248 (248.01.2008.012763) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
Residencial Portal das Flores - Eduardo Eiji Kuse - Necessário o recolhimento, pela parte autora, de uma diligência de oficial de 
justiça , para intimação do levantamento de penhora, nos moldes seguintes: À partir de 03/11/2014, o recolhimento de diligências 
de oficial de justiça deverá reger-se pelo Provimento CG nº 28/2014 de 14/10/2014, publicado no D.J.E, em 28/10/2014, o qual 
determina que o valor de uma diligência será de três UFESPs (até 50km) por diligência. - ADV: SUSANA RAQUEL CHICONATO 
(OAB 236494/SP)

Processo 0013064-95.2012.8.26.0248 (248.01.2012.013064) - Procedimento Ordinário - Alimentos - B.M.L. - Processo nº 
2362/2012 Vistos. Considerando a informação da nova empregadora à fl. 132, com urgência, expeça-se o ofício para desconto 
da pensão. Após, aguarde-se eventuais requerimentos por mais 10 dias. Na inércia, tornem os autos ao arquivo. Dê-se ciência 
ao M.P. Int.(Certifico e dou fé que expedi oficio. Certifico ainda que compulsando os autos verifiquei que não foi informado o 
nº da conta bancária para depósito dos valores, informar nos autos para posterior informação a nova empregadora. ) - ADV: 
BRUNO RODRIGO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 262006/SP)

Processo 0013108-85.2010.8.26.0248 (248.01.2010.013108) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Citibank Sa - Waldyr Wanderley Junior - Proc 2581/2010: Em face da certidão supra, e à vista do Comunicado CG nº 
2.333/11 providencie o advogado subscritor da petição o recolhimento da taxa de desarquivamento, no prazo de 05 dias, para 
posterior desarquivamento. Na inércia, encaminhe-se o expdiente à OAB, oportunamente (após 02 anos item 42.1, Cap. II das 
NSCGJ) Int - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), 
JORGE RIBEIRO DA SILVA JUNIOR (OAB 33874/SP)

Processo 0013405-24.2012.8.26.0248 (248.01.2012.013405) - Procedimento Ordinário - Compromisso - Maria Alice 
Pacchioni - Teodoro Renato Martins - Proc. N. 2422/12. Vistos. Ante a reserva dos honorários, ao perito para a realização do 
trabalho. Laudo em 30 dias, conforme já determinado às fls 114/115. Int. - ADV: CARLOS ROGÉRIO BERTI (OAB 201892/SP), 
ECILDA DE MARIA SANTOS VELOSO (OAB 284117/SP)

Processo 0013930-06.2012.8.26.0248 (248.01.2012.013930) - Procedimento Ordinário - Propriedade - Luiz Roberto de Castro 
Siqueira - - Elisabete Alberti de Castro Siqueira - Sergio da Silva Moutinho - - Santa Olinda de Nazare Comercio e Participacoes 
Ltda - - Itaici Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Proc. N. 2524/12. Vistos. Intime-se novamente a advogada do requerido, 
Sérgio, a regularizar a representação processual, em 5 dias, sob as penas da lei. Aguarde-se por mais 10 dias a regularização 
do polo ativo, com a juntada do termo de inventariante. Sem prejuízo, digam os requeridos em face da documentação juntada 
às fls 203/236. Após o cumprimento do supra determinado, conclusos para saneamento ou julgamento no estado. Int. - ADV: 
JULIANA MAGALHÃES DE MORAES BARROS MOUTINHO (OAB 203520/SP), OSNIR RODRIGUES DA SILVA (OAB 314690/
SP), LUIZ ROBERTO DE CASTRO SIQUEIRA JUNIOR (OAB 214572/SP)

Processo 0014017-59.2012.8.26.0248 (248.01.2012.014017) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - 
Selvino Alves da Silva - Casa de Carnes Predileta - Proc. N. 2543/12. Vistos. Ante o recolhimento do mandado de levantamento 
em face da perda de validade, manifeste-se o autor. Aguarde-se por dez dias. Nada sendo requerido, tornem os autos ao 
arquivo. Int. - ADV: ERICSON FERNANDO TIRIBELLI (OAB 320431/SP), MARIA DO CARMO NUNEZ MARTINEZ (OAB 143421/
SP), ELAINE CHRISTINA C FERNANDES CHECCHIA (OAB 134701/SP)

Processo 0014255-78.2012.8.26.0248 (248.01.2012.014255) - Divórcio Litigioso - Dissolução - D.P.S.B. - E.L.B. - Autos 
com vista dos autos, a Dra. Miriam Moreno, que foram desarquivados, encontram-se em Cartório pelo prazo de 30 dias. - ADV: 
MIRIAM MORENO (OAB 140882/SP), SILVANIA SANTANA GONÇALVES DE FREITAS (OAB 259447/SP)
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Processo 0014390-66.2007.8.26.0248 (248.01.2007.014390) - Desapropriação - Desapropriação - Prefeitura Municipal de 
Indaiatuba - Anercio Boreli - - Claudeonor Peruzim Boreli - - Isac Garcia - - Michel Garcia - - Aline Garcia - Proc. 1540/2007 
- Expedida Carta de Sentença, retirar em cartório. - ADV: VAGNER FRANCISCO SOARES DE ARAUJO (OAB 322920/SP), 
JULIANO AUGUSTO DE SOUZA SANTOS (OAB 205299/SP), CLEBER GOMES DE CASTRO (OAB 140217/SP), MARY TERUKO 
IMANISHI HONO (OAB 114427/SP), CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES (OAB 110663/SP)

Processo 0014644-34.2010.8.26.0248 (248.01.2010.014644) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Micael 
Alves Ribeiro Santos - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Proc. 2888/2010 Vistos. Em face da concordância do INSS , 
homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o cálculo de fls. 171/179. Expeçam-se os ofícios requisitórios. Após, 
aguarde-se o pagamento por 90 (noventa) dias. Intime-se, pessoalmente, o INSS desta decisão, nos termos do art.. 17 da 
lei 10.910/04. Sem prejuízo, vista ao autor fls. 184/186. Int. (Expedido ofícios requisitórios, conforme extratos que adiante 
seguem). - ADV: FERNANDO SOUZA DA SILVA BRESCANSIN (OAB 263881/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/
SP), CRISTIANE DA SILVA BRESCANSIN (OAB 200072/SP)

Processo 0014807-43.2012.8.26.0248 (248.01.2012.014807) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação 
/ Embargos à Execução - Gammatec Ferramentaria Industria e Comercio Ltda Epp - Itau Unibanco Sa - Proc. Nº 2706/2012 
Vistos. Ante a inércia do credor, tendo em vista que os autos se encontram em fase de cumprimento de sentença, aguarde-se 
provocação em arquivo. Int. - ADV: VITÓRIO CÉSAR SÓSTER (OAB 218188/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS 
(OAB 23134/SP)

Processo 0014920-36.2008.8.26.0248 (248.01.2008.014920) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - 
Cleidinez Rodrigues Prates Cescon - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Proc. N. 2302/08. Vistos. Ante a concordância 
da autora (fls 285) e a manifestação retro do INSS, homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o cálculo de 
fls. 275/280. Expeçam-se os ofícios necessários e aguardem-se os pagamentos. Int. (Expedido ofícios requisitórios, conforme 
extratos que adiante seguem). - ADV: LUCAS SCALET (OAB 213742/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/
SP), THIAGO HENRIQUE ASSIS DE ARAUJO (OAB 250561/SP), SERGIO PELARIN DA SILVA (OAB 255260/SP), KARINA 
BACCIOTTI CARVALHO (OAB 186442/SP)

Processo 0015082-89.2012.8.26.0248 (248.01.2012.015082) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
V.S. - G.S.F. - Proc. N. 2763/12. Vistos. Fls 78: Anote-se para fins de publicação deste despacho. Aguardem-se eventuais 
requerimentos pela peticionária de fls 77, por dez dias. Na inércia, arquivem-se. Int. - ADV: SILVIA SANTOS GODINHO (OAB 
223871/SP), VENIA MENEGATTO (OAB 126324/SP), PAULO ROBERTO FERRARI (OAB 168073/SP)

Processo 0015692-62.2009.8.26.0248 (248.01.2009.015692) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil 
- Bradesco Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Juarez Souza Limeira Me - Proc. 1256/2012: Em face da certidão supra, e à 
vista do Comunicado CG nº 2.333/11 providencie o advogado subscritor da petição o recolhimento da taxa de desarquivamento, 
no prazo de 5 dias, para posterior desarquivamento. Ne inércia, encaminhe-se o expediente à OAB, oportunemente (após 02 
anos item 42.1, Cap. II das NSCGJ) int. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 0015707-94.2010.8.26.0248 (248.01.2010.015707) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Rodrigo da Silva Moron - Juliane Cristina Silverio e outro - Expedido mandado de levantamento judicial, guia nº 
033/2015. Retirar. - ADV: WALTER ALEXANDRE DO AMARAL SCHREINER (OAB 120762/SP), THAIS CARNIEL (OAB 254425/
SP), LEANDRO CESAR VENTURA (OAB 266379/SP)

Processo 0015741-35.2011.8.26.0248 (248.01.2011.015741) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Luiza 
Gotardo Galvao - Eliete Caldeira Barros - - Nair Lobo de Barros - Proc. 3149/2011 Vistos. Expeça-se mandado de levantamento 
dos valores de fls. 112/114 a favor da autora. No mais, informe a autora se o acordo foi integralmente cumprido. Na inércia ou 
em caso positivo, conclusos para extinção. Int. ( Expedido mandado de levantamento judicial, guia nº 030/2015. Retirar.) - ADV: 
WANDERLEY BETHIOL (OAB 102806/SP), CLÁUDIO JOSÉ BANNWART (OAB 252206/SP)

Processo 0015847-60.2012.8.26.0248 (248.01.2012.015847) - Procedimento Ordinário - Concessão - Luzinete Ribeiro de 
Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social - Proc. 2933/12 Vistos. Reitere-se a intimação do perito. Aguarde-se por mais 60 
dias. - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), LEANDRO CECON GARCIA (OAB 245476/SP)

Processo 0016493-07.2011.8.26.0248 (248.01.2011.016493) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - 
Francisco da Silva Lima - Instituto Nacional do Seguro Social - Expedido ofício requisitório, conforme extrato que adiante segue. 
- ADV: KARINA BACCIOTTI CARVALHO (OAB 186442/SP), FELIPE DE LIMA GRESPAN (OAB 239555/SP), CARLOS ALBERTO 
PIAZZA (OAB 232476/SP)

Processo 0016685-03.2012.8.26.0248 (248.01.2012.016685) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Rodolfo Antonio Lima de Oliveira - Banco Itau - Proc. 3097/2012 Vistos. Fls. 291, 2º parágrafo, anote-se para correta publicação 
pelo D.J.E. Fls. 287/290: Ciência ao autor da petição e depósito judicial apresentados pelo requerido. Após, subam os autos, 
conforme determinado às fls. 283. Int. - ADV: CAIO FABRICIO CAETANO SILVA (OAB 282513/SP), EGBERTO HERNANDES 
BLANCO (OAB 89457/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA 
(OAB 120410/SP)

Processo 0016900-47.2010.8.26.0248 (248.01.2010.016900) - Inventário - Inventário e Partilha - Antonio Carlos Campagnollo 
- Antonio Campagnollo Filho - Fazenda do Estado - Proc. Nº 3349/2010 Vistos. Ante a consulta do partidor, tome-se por termo a 
doação constante do esboço de partilha em favor do monte. Após, ao partidor. Int.(assinar termo de doação em cartório munida 
de doc. de identificação) - ADV: PEDRO AMERICO NASCIMENTO DE ALCANTARA (OAB 266160/SP), VALMIR VICENTE DE 
SOUZA (OAB 279422/SP), FABRIZIO LUNGARZO O’CONNOR (OAB 208759/SP)

Processo 0017247-12.2012.8.26.0248 (248.01.2012.017247) - Interdição - Tutela e Curatela - S.N.S.V. - S.N.S. - Proc. 
3189/2012 - Ciência às partes do teor do Ofício de fls. 72 oriundo do Dr. Antonio Veriano Pereira Neto, dando conta que fora 
designada a data de 25/02/2015, às 13 horas, para realização de Perícia Médica a qual será realizada no Fórum da Cidade 
Judiciária da Comarca de Campinas, no seguinte endereço: Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco D - Sala 
49, Jd. Santana em Campinas-SP, ocasião em que a Sra. Santa Nicola dos Santos será examinada pelo(a) perito(a) judicial 
nomeado(a), Sr(a). Dr. ANTONIO VERIANO PEREIRA NETO, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, 
devidamente trajado(a). Outrossim REQUER que o examinado seja intimado a comparecer acompanhado de parente ou pessoa 
com quem conviva, bem como munido de toda documentação pessoal e médica que possua, sem o qual a perícia não poderá 
ser realizada. - ADV: MARILIA CRISTINA BONI (OAB 272715/SP), PAULO ROBERTO ORTELANI (OAB 122897/SP), MARCELO 
DANIEL STEIN (OAB 148771/SP)

Processo 0017457-63.2012.8.26.0248 (248.01.2012.017457) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Sibonei do Amaral - Santander Leasing Sa Arrendamento - Proc. N. 3233/12. Vistos. Diante da certidão de fls 113, 
arquivem-se. Int. - ADV: VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP), WILLIAN FERNANDO DE PROENÇA GODOY 
(OAB 298738/SP)
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Processo 0017491-72.2011.8.26.0248 (248.01.2011.017491) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associacao 
dos Proprietarios de Lotes do Lot Residencial Jd Reserva Bom Viver Indaiatuba - Vitacon Ltda - Proc. N. 3293/11. Vistos. 
Observo que a Dra Amanda Cristina de Barros, subscritora de fls 82, não possui Procuração nos autos. Assim, providencie, a 
serventia, a sua inclusão junto ao SAJ. Regularize-se, a peticionária, juntando o substabelecimento mencionado às fls 82, o qual 
não acompanhou referida petição. Int. (substabelecimento juntado às fls. 83/88). - ADV: DIEGO BEU RUIZ (OAB 276533/SP), 
AMANDA CRISTINA DE BARROS (OAB 241981/SP), GIOVANNA ZANELLATO (OAB 167916/SP)

Processo 0018090-74.2012.8.26.0248 (248.01.2012.018090) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau 
Unibanco Sa - Rl Santana Representacao Me - - Reginaldo Lima Santana - Proc. nº 3352.2012 Vistos. Ante o recolhimento retro, 
realizei a pesquisa do endereço junto ao sistema Bacenjud, conforme minuta que segue. Assim, manifeste-se o(a) autor(a) em 
05 dias, requerendo o que de direito. Int. (Resultado da pesquisa: R. dos Indaias, 1117-apto. 23D, Bl. 1D, Bairro Jd. Sta. Cruz, 
Indaiatuba/SP-CEP 13344-000) - ADV: ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP), LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS 
(OAB 110091/SP)

Processo 0018152-51.2011.8.26.0248 (248.01.2011.018152) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - PROC. N. 224/12. Vistos. 1- Diante do recolhimento retro, providencie a Serventia pesquisa de veículos 
junto ao sistema RENAJUD. 2- Sem prejuízo, cite-se no endereço indicado às fls 191. Int. (Realizado pesquisa junto ao 
sistema informatizado RENAJUD, conforme extratos que adiante seguem: ‘não foram encontrados veículos para o CNPJ nº 
13.270.753/0001-69, bem como para o CPF nº 282.374.418/50. Dados do veículo encontrado para o CPF nº. 040.287.899-
07: placa: EON3382, ano fabr./mod.: 2011, marca/modelo: YAMAHA/NEO AT 115, chassi nº 9C6KE1000B0046941”.) - ADV: 
ALEXANDRE AUGUSTO FIORI DE TELLA (OAB 126070/SP)

Processo 0018335-22.2011.8.26.0248 (248.01.2011.018335) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco 
Citicard Sa - Khaled Ely Karam - Proc. Nº 3457/2011 Vistos. Ante a certidão retro, diligencie a serventia junto ao sistema, a 
fim de verificar se houve a distribuição da precatória retro. Caso positivo, solicite-se a devolução, devidamente cumprida, via 
e-mail. Caso negativo, intime-se pessoalmente o autor, independentemente de recolhimento, para que no prazo de 48 horas, 
providencie o regular andamento ao feito, sob pena de extinção (art. 267, III, do CPC). Int. (Carta de Intimação expedida) - ADV: 
MARIA TERESA TREVISAN MORAES (OAB 214590/SP), CARLA PASSOS MELHADO (OAB 187329/SP)

Processo 0018692-70.2009.8.26.0248 (248.01.2009.018692) - Execução de Alimentos - Alimentos - K.H.L. - C.L. - Proc. 
N. 3321/09. Vistos. Indique o DD. Procurador do exequente, especificamente, em quais endereços deseja a diligência. Com 
a indicação, intime-se o exequente a dar andamento ao feito, em 48 horas, sob as penas da lei. Int. (Realizada a Pesquisa 
Bacenjud às fls. 138: Endereço - Não Disponível) - ADV: CRISTIANO ANASTACIO DA SILVA (OAB 248071/SP), MICHEL SILVA 
TAVARES (OAB 164243/SP)

Processo 0019256-49.2009.8.26.0248 (248.01.2009.019256) - Procedimento Ordinário - Dolorice Massoca Mirandola 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Proc. Nº 3588/2009 Vistos. Ciência às partes do V. Acórdão, intimando-se, 
pessoalmente, o INSS nos termos do art. 17 da lei 10910/04. Manifeste-se o autor, requerendo o que de direito, em 05 dias. 
Nada sendo requerido, aguarde-se por 06 meses eventual execução da sentença (art. 475-J, CPC). Na inércia, arquivem-se 
os autos. Comprove o INSS em 05 dias, a implantação do benefício. Int. - ADV: ALEXANDRE INTRIERI (OAB 259014/SP), 
CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)

Processo 0019412-71.2008.8.26.0248 (248.01.2008.019412) - Inventário - Inventário e Partilha - Luiz Carlos Amaro - 
Francisco Amaro - Fazendao do Estado - Proc. N. 3105/08. Vistos. 1- Devolva-se em Cartório o Formal de Partilha expedido; 
2- Tome-se por termo a retificação mencionada às fls 143/144; 4- Após, conclusos. Int.(assinar termo em cartório) - ADV: 
ISMAEL GIL (OAB 139380/SP), TACIANE ELBERS BOZZO GIL (OAB 238366/SP), DANIELA YURIE ISHIBASHI COSIMATO 
(OAB 204414/SP)

Processo 0020913-94.2007.8.26.0248 (apensado ao processo 0003192-42.2001.8.26) (processo principal 0003192-
42.2001.8.26) (248.01.2001.003192/1) - Embargos à Execução (Inativa) - Solaris Logistica e Transportes Ltda - Maria Helena 
de Campos Zeppini - Proc. 1973-1/07 Vistos. Intime(m)-se o(s) executado(s) pessoalmente, independente de recolhimento de 
diligência/taxa postal, para, no prazo de 05 dias, efetuar(em) o recolhimento das custas apuradas, sob pena de inscrição. Com 
o recolhimento, arquivem-se os autos. Int. - ADV: JOSE LUIZ FRANCISCO (OAB 48176/SP), CLOVES HUBER (OAB 41106/SP), 
VIVIANE DOS REIS (OAB 177212/SP)

Processo 0050879-34.2012.8.26.0602 (602.01.2012.050879) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Erenilson Cardoso de Matos - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Proc. 21/14 Vistos. Recebo o recurso 
de apelação interposto pela requerida, em seus efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o autor para apresentação das 
contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Câmara de Direito Privado, com nossas homenagens. 
Intime-se. - ADV: ERIC EMERSON ARRUDA (OAB 260124/SP), MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP), FRANCISCO 
BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0050879-34.2012.8.26.0602 (602.01.2012.050879) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Erenilson Cardoso de Matos - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Proc. N. 21/2014. Vistos. Publique-se 
fls 113. Fls 127: Anote-se. Recebo o recurso interposto pelo autor, por tempestivo, em seus efeitos devolutivo e suspensivo. À 
contrarrazões, intimando-se a requerida. Oportunamente, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Câmara de Direito 
Privado, com as nossas homenagens. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ 
DA SILVA (OAB 160262/SP), ERIC EMERSON ARRUDA (OAB 260124/SP), MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CAMILA CASTANHO OPDEBEECK
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA GORETI LOPES PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0038/2015
Processo 0005072-15.2014.8.26.0248 (processo principal 1003664-69.2014.8.26) - Cumprimento de sentença - ASSISTÊNCIA 

SOCIAL - Reinaldo Luiz Souto - Secretaria de Saúde do Município de Indaiatuba SP - Vistos. Em face do silêncio do requerente, 
aguarde-se o retorno do processo principal do Egrégio Tribunal. Int. - ADV: RÚBIA HELENA FILASI GIRELLI (OAB 206838/SP), 
CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES (OAB 110663/SP)

Processo 1000703-24.2015.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Edna Clementina Angelieri 
Rocha - - Celso Moreira Rocha - Keila Azevedo da Silva Guimarães - Edna Clementina Angelieri Rocha - - Edna Clementina 
Angelieri Rocha - Vistos. Cite(m)-se o(s) executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, ficando 
desde já fixados os honorários advocatícios do patrono do exeqüente em 10% sobre o débito. Em caso de pagamento no prazo 
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legal, a verba honorária será reduzida pela metade. Conste do mandado, que será expedido em três vias, que o(s) executado(s) 
terá o prazo de quinze dias para oposição de embargos, contados da data da juntada da 1ª via do mandado aos autos. Nesse 
mesmo prazo, nos termos do artigo 745-A do Código de Processo Civil, poderá o executado, desde que comprovado o pagamento 
de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários, requerer seja admitido a pagar o restante em até seis parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não havendo pagamento, tornem conclusos ante a indicação 
de bens (página 2, “b”). Int. - ADV: EDNA CLEMENTINA ANGELIERI ROCHA (OAB 117451/SP)

Processo 1000703-24.2015.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Edna Clementina Angelieri 
Rocha - - Celso Moreira Rocha - Keila Azevedo da Silva Guimarães - Edna Clementina Angelieri Rocha - - Edna Clementina 
Angelieri Rocha - A parte autora deverá recolher mais uma diligência de oficial de justiça, tendo em vista tratarem-se de dois 
atos (citação + penhora e avaliação) - ADV: EDNA CLEMENTINA ANGELIERI ROCHA (OAB 117451/SP)

Processo 1000989-36.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - CAMPINAS 
ATACADISTA DE CARNES E DERIVADOS LTDA - Vistos. Comprove, o exequente, o recolhimento da taxa de Mandado Judicial 
(código 304-9). Sem prejuízo, cite(m)-se o(s) executado(s) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 
ficando desde já fixados os honorários advocatícios do patrono do exeqüente em 10% sobre o débito. Em caso de pagamento 
no prazo legal, a verba honorária será reduzida pela metade. Conste do mandado, que será expedido em três vias, que o(s) 
executado(s) terá o prazo de quinze dias para oposição de embargos, contados da data da juntada da 1ª via do mandado aos 
autos. Nesse mesmo prazo, nos termos do artigo 745-A do Código de Processo Civil, poderá o executado, desde que comprovado 
o pagamento de 30% do valor em execução, acrescido de custas e honorários, requerer seja admitido a pagar o restante em até 
seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não havendo pagamento, deverá o Sr. Oficial 
de Justiça, de imediato, munido da 2ª via do mandado, proceder à penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação da 
dívida, avaliando-os em seguida. Em caso de penhora, o(s) executado(s) será(ão) intimado(s) pessoalmente ou na pessoa de 
seu advogado. Int. - ADV: ROBERTA BATISTA MARTINS ROQUE (OAB 203117/SP)

Processo 1001251-83.2014.8.26.0248 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - B. V. Leasing 
Arrendamento Mercantil S/A - MANOEL ODILON DA SILVA - MANIFESTE-SE A PARTE INTERESSADA SOBRE - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 248.2014/033391-2 
dirigi-me ao endereço: rua Armando Sales de Oliveira, 1192 (imobiliária Sim) e fui informado de que o requerido ali não mais 
trabalha. Certifico que me dirigi até a rua clarindo G. Pinto, 57, Jd. Do Sol e aí sendo deixei de proceder à reintegração de 
posse em razão de não localizar o veículo descrito no mandado. Certifico que o requerido me informou que não sabe informar a 
localização do veículo, objeto dos autos e que é sua filha VALÉRIA quem estava cuidando do financiamento e ela está viajando 
e não informou quando retornaria. O referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: TIAGO CARREIRA 
(OAB 279690/SP), MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP), SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP), FERNANDO LUZ 
PEREIRA (OAB 147020/SP), RICARDO ALECSSANDER DE QUEVEDO MUNHOZ (OAB 124960/SP)

Processo 1001406-86.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - CATO ANTONIALE & CIA LTDA - Vistos. 
Defiro o pedido de pesquisa de veículos junto ao sistema RENAJUD. Providencie a serventia o registro da solicitação, tornando-
me conclusos para a consulta. Após, manifeste-se o(a) autora em 05 dias, requerendo o que de direito. Int. (Realizado pesquisa 
de veículos em nome do executado, conforme extrato que adiante segue). - ADV: GABRIEL LUIZ SALVADORI DE CARVALHO 
(OAB 107460/SP)

Processo 1001609-48.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - CÍCERO MANUEL DA SILVA 
- TAM - Linhas Aéreas S/A - Vistos. Homologo, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado 
nos autos às fls. 75/76 e, em consequência, julgo extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 269, III do 
C.P.C. Tendo em vista que a data prevista para cumprimento do acordo era 28/01/2015, informem as partes se este restou 
cumprido, sendo que a inércia será interpretado como “sim” e o processo será arquivado. Transitada em julgado, com a notícia 
do cumprimento do acordo ou na inércia, façam-se as necessárias anotações e arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: FABIO 
RIVELLI (OAB 297608/SP), TIAGO SERAFIN (OAB 245009/SP)

Processo 1002148-14.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - CLAUDINEY APARECIDO DE 
ARAUJO - Banco Itaucard S/A - Manifeste-se o requerido no prazo de 05 dias acerca da proposta de honorários periciais 
apresentada as fls 152 - ADV: ROBERTO LUIS GIAMPIETRO BONFA (OAB 278135/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 
73055/SP)

Processo 1003153-71.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Wellington Correia Mota - 
CORNELIO RIVIERA - Vistos. No prazo de 05 dias, esclareçam as partes se é possível ou não a composição amigável para que 
se analise a necessidade ou não da audiência de tentativa de conciliação prevista no artigo 331 do CPC, formulando proposta 
do acordo que entendem viável. Esclareço que o silêncio será considerado como dispensa da audiência No mesmo prazo, 
especifiquem as partes expressamente as provas que pretendem produzir, justificando a sua pertinência, reiterando eventual 
pedido anterior, apontando, ainda, o ponto controvertido que pretendem dirimir e com qual prova, não bastando o simples 
protesto genérico, sob pena de preclusão. Int. - ADV: SILVANA MOTA VIEIRA (OAB 194121/SP), LUCIANA CIVOLANI DOTTA 
(OAB 120741/SP)

Processo 1004601-79.2014.8.26.0248 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Thereza Abacherli Muller - 
Heber Abrahão Zanutello - Ante o exposto e, considerando o que mais dos autos consta: a) Decreto o despejo do requerido do 
imóvel descrito na inicial, assinalando o prazo de quinze dias para desocupação voluntária, sob pena de execução de despejo 
forçada e; b) Quanto ao pedido de rescisão contratual, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para declarar rescindido o contrato de 
locação firmado entre as partes (fls. 09/13). Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 
aos honorários advocatícios da parte contrária, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 800,00, nos termos do art. 20, § 4º, 
do Código de Processo Civil. Após, se nada for requerido, ao arquivo. P. R. I. C. - ADV: MILENA AKEMI IMANISHI PARISOTTO 
(OAB 334663/SP)

Processo 1004601-79.2014.8.26.0248 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Thereza Abacherli Muller 
- Heber Abrahão Zanutello - Para expedição de mandado de notificação, é necessário o recolhimento de uma diligência de 
Oficial de Justiça. (À partir de 03/11/2014, o recolhimento de diligências de oficial de justiça deverá reger-se pelo Provimento 
CG nº 28/2014 de 24/10/2014, publicado no D.J.E, em 28/10/2014, o qual determina que o valor de uma diligência será de três 
UFESPs.). - ADV: MILENA AKEMI IMANISHI PARISOTTO (OAB 334663/SP)

Processo 1004656-30.2014.8.26.0248 - Prestação de Contas - Exigidas - Bancários - Luzia da Silva de Paula - Banco 
Santander S.A. - Vistos. Fls. 42: Anote-se. Providencie o advogado do requerido o recolhimento da contribuição devida à OAB 
em 05 dias. Sem prejuízo, manifeste-se o autor sobre a contestação com preliminar. Após, conclusos para decisão/sentença. Int. 
- ADV: ELIANA ROSSIGNATTI (OAB 180229/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/
SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)
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Processo 1005447-96.2014.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - MARCIO BERTOLLI NICOLETTI - Vistos. Providencie o autor a juntada de cópia 
da sentença arbitral, tendo em vista o pedido de extinção nos termos do art. 267, VII do CPC. Após, conclusos. Int. - ADV: 
ALEXANDRE BONILHA (OAB 163888/SP)

Processo 1006196-16.2014.8.26.0248 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - G.M.F. - G.M. - M.M. - Vistos. 
Tornem os autos ao setor social, a fim de ser realizado estudo nos termos requerido pelo Ministério Público. Laudo em 15 dias. 
Após, nova vista ao autor e M.P. Int. - ADV: JOSE WALSER WALMIR RU BARNABE (OAB 87832/SP)

Processo 1006218-74.2014.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FICSA 
S/A - FERNANDO DA PIEDADE FERNANDES - Vistos. A busca e apreensão deferida liminarmente ainda não foi cumprida. 
Sem isso não cabe a apresentação de contestação, eis que não se aperfeiçoou regularmente a relação jurídica. Assim, forneça 
o banco autor o endereço para que possa ser efetivada a busca, providenciando o necessário. Int. Indaiatuba, 06 de fevereiro 
de 2015. - ADV: OSVALDO DOS SANTOS NETO (OAB 178513/SP), JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA SANCHES 
(OAB 220568/SP), THIAGO ANTONIO VITOR VILELA (OAB 239947/SP), RODRIGO KAWAMURA (OAB 242874/SP), DANILO 
CALHADO RODRIGUES (OAB 246664/SP)

Processo 1006287-09.2014.8.26.0248 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Pecúnia S/A - MARCELO 
SILVA DE OLIVEIRA - A parte autora efetuou o recolhimento de R$ 60,42 a título de diligência de oficial de justiça. Ocorre que à 
partir de 01/01/2015, o valor da Ufesp foi atualizado para R$ 21,25. Uma diligência de oficial de justiça é composta de 3 Ufesps, 
totalizando R$ 63,75. Deverá assim, a parte autora, efetuar o recolhimento de R$ 3,33 a título de complementação do valor 
já recolhido. - ADV: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 
71318/SP), CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)

Processo 1006417-96.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco do Brasil S/A 
- Logimasters Transportes Nacionais e Internacionais Ltda - - Marco Aurelio Oliveira Soares - - LGM Soluções e Participações 
S/A - NANIFESTE-SE A PARTE INTERESSADA SOBRE - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, 
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 248.2014/030662-1 dirigi-me quatro vezes em dias e horários diferentes 
ao endereço indicado, e aí sendo, deixei de citar a executada acima mencionada em razão de não conseguir localizar seu 
representante legal, sr. Marco Aurélio. CERTIFICO ainda, que em todas as ocasiões, encontrei o escritório da empresa ré 
fechado e sem sinal da presença de pessoas no local. CERTIFICO que, segundo informações do porteiro Arnaldo, o sr. Marco 
Aurélio tem vindo esporadicamente ao local, em dias e horários incertos. CERTIFICO finalmente, que deixei de proceder ao 
arresto em bens da executada em razão de não encontra-los. O referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 19 de dezembro de 
2014. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 1006484-61.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
Manifestar-se sobre CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 248.2014/033467-6 dirigi-me ao endereço: rua Cerqueira César, 751 e aí sendo DEIXEI DE CITAR SILMARA 
CRISTINA DELBONI SOLIANI em razão de ali não trabalhar (óticas Diniz), segundo informações da Sra. MARISA, a qual alegou 
desconhecê-la. O referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 23 de janeiro de 2015. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/
SP)

Processo 1006484-61.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
Manifestar-se sobre CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 248.2014/033466-8 dirigi-me ao endereço: rua Siqueira Campos, 751 e aí sendo DEIXEI DE CITAR CARLOS 
CÉSAR SOLIANI em razão de ali não trabalhar (óticas Diniz), segundo informações da Sra. MARISA, a qual alegou desconhecê-
lo. O referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 23 de janeiro de 2015. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 1006484-61.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A 
- Manifestar-se sobre CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar 
cumprimento ao mandado nº 248.2014/033469-2, em razão do executado não ter sido localizado para ser citado. O referido é 
verdade e dou fé. Indaiatuba, 23 de janeiro de 2015. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 1006484-61.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A 
- Manifestar-se sobre CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar 
cumprimento ao mandado nº 248.2014/033471-4 em razão da executada não ter sido localizado para ser citada. O referido é 
verdade e dou fé. Indaiatuba, 23 de janeiro de 2015. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 1006598-97.2014.8.26.0248 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - 
JEFERSON NOGUEIRA - Banco do Brasil S/A - Vistos. A execução individual da sentença coletiva, no presente caso, instaura 
lide nova e autônoma. Há necessidade de recolhimento das custas e não há fundamento para o recolhimento ao fim do processo. 
Considerando que o autor disse que não juntará as últimas declarações de imposto de renda, presume-se que pode arcar com 
as custas. Assim, indefiro a gratuidade da justiça. Intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 48 horas, com o 
devido recolhimento, sob pena de extinção. Indaiatuba, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE 
PRINCE (OAB 163569/SP)

Processo 1006689-90.2014.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat SA - 
Realizado o bloqueio do veículo junto ao sistema informatizado RENAJUD, conforme extrato que adiante segue. - ADV: HELENA 
MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP), LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 1006896-89.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Guarda - D.B.G. - - E.P.G. - Manifestar-se nos termos da 
informação do Setor Técnico as fls 050 de que os requerentes não foram encontrados no endereço informado para a realização 
do estudo Social. - ADV: MARILIA CRISTINA BONI (OAB 272715/SP)

Processo 1007529-03.2014.8.26.0248 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Vania Ribeiro Grillo - Manifestar-se sobre CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 248.2015/000720-1 dirigi-me ao endereço: Rua Ipiranga, nº 33, Cidade Nova e aí sendo 
DEIXEI DE CITAR MITIE JO GIRÃO em razão de ali não mais residir, segundo informações do Sr. Marcos, ex-marido da 
requerida, o qual disse que ela reside atualmente na cidade de Vila Velha/ES, mas não soube informar seu endereço completo 
nesse Município. O referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: ANDERSON DAVID DE CASTRO 
(OAB 168603/SP)

Processo 1007529-03.2014.8.26.0248 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Vania Ribeiro Grillo - Manifestar-se sobre CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 248.2015/000721-0 dirigi-me ao endereço: Rua Tuiuti, nº 474, Jardim Rossignatti (MG 
Uniformes) e aí sendo encontrei o imóvel fechado, com um cartaz dizendo “CPFL, pegar a chave no imóvel nº 483 (Alfaiataria 
Silva)”. Certifico que me dirigi ao imóvel nº 483 (Alfaiataria Silva) e fui recebida pelo funcionário Rafael, que me informou que 
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faz cerca de 4 meses que a empresa MG Uniformes não está funcionando, sendo que o responsável pela empresa apenas 
deixou a chave do imóvel no local para que a CPFL possa fazer a leitura de luz. O Sr. Rafael não soube informar o paradeiro do 
responsável pela empresa. Diante do exposto, DEIXEI DE CITAR MARCOS GIRÃO e devolvo o r. mandado para os devidos fins 
de direito. O referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: ANDERSON DAVID DE CASTRO (OAB 
168603/SP)

Processo 1007614-86.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco 
S/A - Bar e Lanchonete Nunes de Indaiatuba Ltda Me - - Cosme da Silva Nunes - MANIFESTE-SE A PARTE INTERESSADA 
SOBRE - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 248.2014/030723-7 dirigi-me ao endereço: indicado no mandado e aí sendo deixei de proceder à penhora em razão do Sr. 
Cosme da Silva Nunes, representante da empresa ter me exibido cópia de acordo entre as partes (em anexo). O referido é 
verdade e dou fé. Indaiatuba, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP), MARCOS 
ALBERTO GAZZETA (OAB 232255/SP)

Processo 1007645-09.2014.8.26.0248 - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - Manifestar-se sobre 
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
248.2015/000718-0 dirigi-me ao endereço: rua 24 de maio, 811 e aí sendo DEIXEI DE CITAR VB FERRARI TRANSPORTES 
LTDA EPP em razão de ali não mais funcionar, pois o imóvel está fechado e com a seguinte placa “ IGP ALUGA...”. O referido é 
verdade e dou fé. Indaiatuba, 23 de janeiro de 2015. - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 1007984-65.2014.8.26.0248 - Divórcio Litigioso - Família - M.S.V.C. - F.P.C. - Vistos. Manifeste-se com urgência 
o autor, tendo em vista a não localização do requerido, ficando consignado que na inércia, a audiência designada poderá restar 
prejudicada. Int. - ADV: CAETANO FERNANDO DE DOMENICO (OAB 303699/SP)

Processo 1008053-97.2014.8.26.0248 - Interdição - Interdição - E.D.A. - A.D.A. - Autos com vista ao Curador Especial da 
requerida para apresentar contestação bem como formular quesitos, no prazo de 05 dias. - ADV: MARIA CECÍLIA OLIVATO 
PERES DE CAMARGO (OAB 196511/SP), CRISTIANE DA SILVA BRESCANSIN (OAB 200072/SP)

Processo 1008113-70.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Seguro - Bradesco Saúde S/A - Comercial 
Agropecuária Pimenta Ltda - Vistos. Fls. 73: Anote-se. Aguarde-se o cumprimento do determinado, nesta data, nos autos 
de Embargos à Execução. Sem prejuízo, manifeste-se a exequente sobre a Exceção de Pré-Executividade. Int. - ADV: LUIS 
HENRIQUE FERNANDES DE CAMPOS (OAB 204057/SP), NATANAEL RICARDO BERTI VASCONCELLOS (OAB 184803/
SP), WALTER ROBERTO HEE (OAB 29484/SP), PEDRO HENRIQUE LEOPOLDO E SILVA (OAB 292130/SP), MONICA ELISA 
LANGE (OAB 103926/SP), WALTER ROBERTO LODI HEE (OAB 104358/SP)

Processo 1008162-14.2014.8.26.0248 - Prestação de Contas - Exigidas - Locação de Imóvel - Samara Avanzo - BUGATI 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI- M.E., - Vistos. Fls. 34: Anote-se. Providencie o advogado da requerida o 
recolhimento da contribuição devida à OAB em 05 dias. Manifeste-se a autora sobre a contestação apresentada com documentos. 
Após, conclusos para decisão/sentença. Int. - ADV: SANDRA GOMES PAIXÃO (OAB 324989/SP), NAIR APARECIDA CHRISTO 
(OAB 276111/SP), GRAZIELLA BEBER (OAB 291071/SP)

Processo 1008642-89.2014.8.26.0248 - Procedimento Sumário - Direitos / Deveres do Condômino - CONDOMÍNIO 
COMERCIAL KENNEDY OFFICES EXECUTIVE TOWER - Para expedição de mandado nos dois endereços informados é 
necessário recolher uma diligência no importe 03 UFESPs conforme provimento CG n 28/2014 publicado no DJE em 28.10.2014. 
- ADV: SUSANA RAQUEL CHICONATO (OAB 236494/SP)

Processo 1008647-14.2014.8.26.0248 - Procedimento Sumário - Direitos / Deveres do Condômino - Condominio Illuminare 
- Manifestar-se sobre devolução de AR as fls 102 com anotação de “ mudou-se “ - ADV: SUSANA RAQUEL CHICONATO (OAB 
236494/SP)

Processo 1009904-74.2014.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - AMA CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA - Manifestar-se sobre AR negativo devolvido as fls 049 com anotação de “ Mudou-se” - ADV: CLARISSA 
ALINE PAIÉ RODELLA (OAB 209019/SP)

Processo 1010034-64.2014.8.26.0248 - Embargos à Execução - Adimplemento e Extinção - Comercial Agropecuária Pimenta 
Ltda - Bradesco Saúde S/A - Vistos. Providencie a embargante, a juntada da certidão de trânsito em julgado da sentença juntada 
às fls. 95/99. Após, conclusos. Int. - ADV: NATANAEL RICARDO BERTI VASCONCELLOS (OAB 184803/SP), LUIS HENRIQUE 
FERNANDES DE CAMPOS (OAB 204057/SP)

Processo 4001863-04.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - DIOGO DOS 
SANTOS ANHAIA - Banco Bradesco Financiamentos S/A - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 
acordo de fls. 129/130 e, em consequência, julgo extinto o processo em sua fase de cumprimento de sentença, com fundamento 
no art. 794, II, do CPC. Ante a manifestação do requerido de fls. 143, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos a desistência do recurso interposto. Elabore-se cálculo de custas e despesas processuais. Após, intime-se o autor para 
recolhimento das custas finais, no prazo de 05 dias, sob pena de inscrição. Em caso de inércia, intime-se o autor pessoalmente. 
No silêncio, expeça-se certidão para inscrição da dívida. Concedo ao autor o prazo de 05 dias para a juntada da taxa de 
mandato. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. (Cálculo das custas elaborado pelo Contador conforme fls. 146: R$ 
106,25) - ADV: JULIANA PENAFIEL (OAB 308980/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 4002196-53.2013.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - HSBC Bank 
Brasil S/A Banco Múltiplo - EDNEI ROSA - Vistos. Antes de homologar o acordo retro, providencie a Dra. Cláudia de Oliveira 
Martins Pierry Garcia a regularização da representação processual em 05 dias, face a renúncia de fls. 46/48. Int. - ADV: TATIANE 
PAULINO DA SILVA (OAB 294325/SP), CLAUDIA DE OLIVEIRA MARTINS PIERRY GARCIA (OAB 221165/SP)

Processo 4002571-54.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARIA DOS SANTOS 
VIEIRA AMÉRICO - Viação Indaiatubana Ltda - - Adão Aroldo Mendes Vieira - Vistos. Trata-se de ação de Indenização por dano 
material, moral e estético ajuizada por MARIA DOS SANTOS VIEIRA AMÉRICO em face de VIAÇÃO INDAIATUBANA LTDA., 
com denunciação da lide de ADÃO AROLDO MENDES VIEIRA, qualificados nos autos. Devidamente citados, os requeridos 
apresentaram contestação (fls. 69/87 e 133/147). Réplica às fls. 106/114 e 162/169, manifestação da primeira requerida com 
relação à contestação do segundo requerido às fls. 157/159. A preliminar de denunciação da lide já foi apreciada à fl. 121. Com 
relação à preliminar de ilegitimidade de parte deduzida por Adão Aroldo Mendes Vieira, sob o fundamento de que não pode 
figurar no polo passivo por não ter dado causa aos alegados danos, confunde-se com o mérito e com ele será apreciado. Partes 
legítimas e bem representadas, inexistindo nulidades a sanar ou irregularidades a suprir. Não sendo o caso de julgamento 
antecipado, fixo como pontos controvertidos: a dinâmica do acidente (especialmente se a autora pediu ao motorista para entrar 
no ônibus e se foi ou não orientada a entrar pela porta traseira; se o motorista tinha ciência do embarque da passageira; se a 
queda e lesão guardaram nexo de causalidade com a conduta do motorista fechar a porta durante a subida da passageira ou 
se caiu sozinha, independentemente de qualquer ação do motorista; se o ônibus estava parado ou em movimento quando do 
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acidente; se não houve o socorro por ambulância a pedido da passageira que teria pedido para ser levada à rodoviária ou por 
iniciativa do motorista; se a condução da passageira da rodoviária ao hospital foi feita em ambulância ou em veículo da empresa 
ré e por qual motivo); a titularidade da culpa pela ocorrência do acidente e o nexo causal entre os danos experimentados pela 
autora e os fatos narrados na inicial; se houve debilidade permanente ou redução da capacidade para as atividades cotidianas 
por parte da autora e sua extensão; a existência e extensão dos danos material, moral e estético. Defiro a produção de provas 
pericial e oral, a última consistente na oitiva das partes e testemunhas já arroladas. Defiro, também, a produção de prova 
documental, fixando o prazo de trinta (30) dias da audiência que será oportunamente designada para a exibição de documentos, 
com observância do artigo 397 do Código de Processo Civil. Para a realização da prova pericial nomeio o Dr. JOÃO DE SOUZA 
MEIRELLES JUNIOR. Intime-o, por e-mail, da nomeação bem como para apresentar estimativa de honorários. Com a estimativa, 
vistas às partes e com a concordância, intime-se a requerida Viação Indaiatubana Ltda a efetuar o depósito em cinco (05) dias. 
Após, intime-se o Perito para designar data, com a indicação, intime-se a parte a comparecer perante este Juízo e retirar o ofício 
e documentação necessária à perícia, documentos estes que deverão ser entregues ao Perito, pela parte, na data agendada 
para a perícia. Laudo em trinta (30) dias. Concedo aos interessados o prazo de cinco (05) dias para a indicação de Assistente 
Técnico e oferecimento de quesito, ficando aceitos os eventualmente já indicados. Oportunamente, designarei audiência de 
instrução e julgamento. Intimem-se. Indaiatuba, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: LIGIA THOMAZETTO (OAB 274657/SP), KELEN 
CRISTINA DA SILVA (OAB 298824/SP), LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME (OAB 195805/SP)

Processo 4002832-19.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Focus Comércio e Serviços de Locação 
de Sistemas Ltda - W. MARKETING CONSULTORIA LTDA - Vistos. Fls. 60: Anote-se como 3º vinculado ao processo. Providencie 
o Dr. Marcelo Hartmann a regularização da representação processual, em 05 dias, inclusive recolhendo a contribuição devida 
à OAB em 05 dias. Manifeste-se o credor sobre a petição e documentos de fls. 59/67. Int. - ADV: MARCELO HARTMANN (OAB 
157698/SP), ROBERY BUENO DA SILVEIRA (OAB 303253/SP)

Processo 4002900-66.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JOSÉ ROMÃO DA 
SILVA - HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo - Vistos. Fls. 168: Anote-se. Providencie a advogada a juntada da procuração, 
regularizando a sua representação processual, bem como providencie o recolhimento da contribuição devida à OAB, em 05 
dias. No mais, cumpra-se o despacho de fls. 162. Int. - ADV: PEDRO HENRIQUE LAGUNA MIORIN (OAB 253957/SP), SERGIO 
RENATO DE SOUZA SECRON (OAB 253984/SP), MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP), ROBERTA SANCHES DA 
PONTE (OAB 224325/SP), CLAUDIA DE OLIVEIRA MARTINS PIERRY GARCIA (OAB 221165/SP)

Processo 4002927-49.2013.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Manifestar-se sobre CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 248.2014/034062-5 dirigi-me ao endereço: Rua Silvio Talli, 1424- Jd. 
Belo Horizonte e aí sendo DEIXEI de PROCEDER à Busca e Apreensão do bem descrito no mandado em razão de ali não o 
encontrar. Sendo informada pelo Sr. Jorge da JR Reparações Mecânicas de que o requerido ali não se encontra estabelecido, 
bem como o desconhece. O referido é verdade e dou fé. Indaiatuba, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO 
DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 4002958-69.2013.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
VOLKSWAGEN S/A - Vistos. Considerando que houve o descumprimento do acordo estando o processo em regular 
prosseguimento, defiro o bloqueio do veículo objeto desta ação, através do sistema RENAJUD, conforme solicitado pelo autor à 
fl. 51. Considerando que já houve o recolhimento da respectiva taxa, providencie a serventia, com urgência. No mais, aguarde-
se a devolução do mandado expedido. Int. (Realizado o bloqueio do veículo objeto da lide junto ao sistema informatizado 
RENAJUD). - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RAPHAEL NEVES 
COSTA (OAB 225061/SP), HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP)

Processo 4003004-58.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - 
Rosimara Mariano de Oliveira - TIM CELULAR S/ATIM CELULAR S/A - Rosimara Mariano de Oliveira - Ante o exposto, JULGO 
PROCEDENTE esta ação para: a) tornar definitiva a tutela antecipada concedida anteriormente, cancelando as anotações 
de débito inseridas pela ré nos órgãos de proteção ao crédito; b) declarar inexistentes os débitos apontados pela requerida 
em relação à autora; c) declarar rescindido o contrato referente à linha telefônica 019-81604792; d) condenar a requerida a 
ressarcir à requerente o valor de R$ 59,67, referente às faturas pagas de vencimentos 20/03/2013 e 20/06/2013, atualizados 
monetariamente nos moldes da Tabela de Prática do Tribunal de Justiça a partir da publicação desta sentença até a data 
do efetivo pagamento, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a contar a partir do trânsito em julgado da 
sentença; Condeno a requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados, 
por equidade, nos termos do artigo 20, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). P. 
R. I. C. Indaiatuba, 03 de fevereiro de 2015. CAMILA CASTANHO OPDEBEECK Juíza de Direito - ADV: JÉSSICA SANFELICI 
POTOMATI (OAB 334062/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP), ROSIMARA MARIANO DE OLIVEIRA (OAB 
134925/SP)

Processo 4003083-37.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Duplicata - CERAMICA SHANADU LTDA - VALDIR 
GAZANO - Vistos. Face o trânsito em julgado, manifeste-se o credor, requerendo o que de direito, em 05 dias. Nada sendo 
requerido, aguarde-se por 06 meses eventual execução da sentença (art. 475-J, CPC). Na inércia, arquivem-se os autos. Int. - 
ADV: JOSE INNOCENCIO DOMINGUES (OAB 152108/SP)

Processo 4003908-78.2013.8.26.0248 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA/SP - Elias Halim Moufarrej - - Manoeal dos Santos Pereira - - Syllas de Barros - - 
Casa Lotex de Tecidos Ltda. - - MARIA JOANA NANCY DE BARROS - - SYLVIA TERESA DE BARROS e outro - Manifeste-se 
a parte autora, em termos de prosseguimento do feito, diante dos avisos de recebimento negativos juntados aos autos. - ADV: 
MARY TERUKO IMANISHI HONO (OAB 114427/SP), EDUARDO BARBOSA NASCIMENTO (OAB 140578/SP), LUIS FERNANDO 
GIACON LESSA ALVERS (OAB 234573/SP), ANDRE HENRIQUE AZEREDO SANTOS (OAB 330217/SP)

Processo 4004001-41.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Adelina de Fatima Avila Silva - 
JOSE ANTONIO PERIN - MARITIMA SEGUROS LTDA - Autos com vista à autora nos termos do despacho de fls 419 - ADV: 
JOAB JOSE PUCINELLI JUNIOR (OAB 97386/SP), FÁBIO RESENDE NARDON (OAB 214303/SP), ANGELICA LUCIA CARLINI 
(OAB 72728/SP), MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA (OAB 133065/SP), GABRIEL LUIZ SALVADORI DE CARVALHO 
(OAB 107460/SP)

Processo 4004018-77.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - ISSAMU NAKAMURA - 
RONALDO FERREIRA DIAS e outros - Realizado pesquisa de veículos em nome dos executados, conforme extratos que adiante 
seguem. - ADV: RICHARDSON RIBEIRO DE FARIA (OAB 243587/SP), TATIANA EMERICH ANGELOZZI GOMES (OAB 338302/
SP), CLAUDIO CARDOSO (OAB 264880/SP)

Processo 4004417-09.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Obrigações - ARTEPAN INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 
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- - ELADIO NAYA LOUZAN - - FRANCISCA PEREIRA DA SILVA NAYA - Banco Bradesco S/A - Vistos. Manifeste-se o banco-
réu acerca da proposta de acordo formulada em audiência pelos autores. Int. Indaiatuba, 06 de fevereiro de 2015. CAMILA 
CASTANHO OPDEBEECK Juíza de Direito - ADV: SANDRA ALVES DO NASCIMENTO (OAB 336572/SP), MELISSA ZORZI 
LIMA VIANNA (OAB 340642/SP), FABIANO LOPES PEREIRA (OAB 290581/SP), BENEDITO ANTONIO LOPES PEREIRA (OAB 
58240/SP), JULIA BOTOSSI MEIRELLES (OAB 331420/SP), SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP)

Processo 4004441-37.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Telefonia - TIM CELULAR S/A - LOGIMASTERS 
TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA. - Assim, JULGO IMPROCEDENTES os presentes embargos. P. R. I. 
C. Indaiatuba, 06 de fevereiro de 2015 - ADV: VANIR MIRANDA DE OLIVEIRA (OAB 280492/SP), RICARDO DIAS DE CASTRO 
(OAB 254813/SP), ALVIN FIGUEIREDO LEITE (OAB 178551/SP)

Processo 4005354-19.2013.8.26.0248 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Alex Sandro Bispo de Azevedo 
ME - Ednelson Assis dos Santos - Vistos. Ante a certidão retro, manifeste-se o autor. Após, conclusos. Int. - ADV: SAMARA 
LUNA (OAB 310759/SP)

Processo 4005706-74.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Marcos Antonio de Moraes - Vera 
Regina Mendes de Godoy - Vistos. Homologo, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos a desistência retro e, 
em conseqüência, julgo extinto o feito sem julgamento do mérito nos termos do art. 267, VIII do C.P.C. Transitada em julgado, 
façam-se as necessárias anotações e arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: ROBERY BUENO DA SILVEIRA (OAB 303253/SP)

Processo 4005775-09.2013.8.26.0248 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - M.G.C.S. e outros - Vistos. Defiro 
o pedido de pesquisa de veículos junto ao sistema RENAJUD. Providencie a serventia o registro da solicitação, tornando-me 
conclusos para a consulta. Após, manifeste-se o(a) autora em 05 dias, requerendo o que de direito. Int.(Realizado pesquisa junto 
ao sistema informatizado RENAJUD, conforme extrato que adiante segue). - ADV: ROSANA MARIA PETRILLI (OAB 109446/
SP)

Processo 4006035-86.2013.8.26.0248 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - Aymoré - 
Crédito, Financiamento e Investimento S/A - MARIA VERA DE LIMA MACHADO - Vistos. Manifeste-se a requerida/reconvinte 
sobre a petição de fls. 182/183. Após, conclusos. Int. - ADV: MARIA DE CASSIA A CAMPOS DE ALMEIDA (OAB 125496/SP), 
JULIANA CASEIRO DE LIMA MACHADO (OAB 284434/SP)

Processo 4006289-59.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - DIAMANTE AUTO 
POSTO DE CAMPINAS LTDA. - FILEMON EMPILHADEIRAS LTDA - ME - Vistos. Primeiramente, ante o endereço informado na 
certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 44, depreque-se a citação, penhora e avaliação. Comprove o exequente a distribuição 
da carta precatória em 10 dias. Com a comprovação, aguarde-se o cumprimento pelo prazo de 60 dias. Int. ATENÇÃO: 
PRECATÓRIA JÁ EXPEDIDA. DISPONÍVEL PARA RETIRADA PELO ADVOGADO DA AUTORA, FACULTADA A IMPRESSÃO EM 
SEU ESCRITÓRIO. DEVERÁ INSTRUÍ-LA COM A CONTRAFÉ E DISTRIBUI-LA JUNTO AO DEPRECADO, COMPROVANDO-
SE A DISTRIBUIÇÃO NESTES AUTOS. - ADV: JOÃO APARECIDO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 218535/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE INDAIATUBA EM 09/02/2015

PROCESSO :0000723-32.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 324/2013 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : V.G.L.D.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000722-47.2015.8.26.0248
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 825/2015 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : E.L.N.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000727-69.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 900016/2015 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : F.C.M.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000724-17.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 6/2015 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.B.A.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000725-02.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 7/2015 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : F.C.M.



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 117

VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000728-54.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 3162/2014 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : W.D.B.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000726-84.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 900008/2015 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.C.J.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000731-09.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 352/2015 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : F.L.T.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000732-91.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 201/2015 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : E.A.M.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000729-39.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1020/2014 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.R.G.J.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000733-76.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 60/2015 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : R.R.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000730-24.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 658/2015 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : W.G.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000734-61.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 900135/2014 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : E.F.Z.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000737-16.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 21/2015 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : W.C.S.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000739-83.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 4045/2014 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : R.C.J.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000749-30.2015.8.26.0248
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
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BO : 795/2015 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : D.M.A.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000738-98.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 4250/2014 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : R.C.J.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000740-68.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 3946/2014 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.

PROCESSO :0000750-15.2015.8.26.0248
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 803/2015 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.S.F.N.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000735-46.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 133/2014 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : D.S.R.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000751-97.2015.8.26.0248
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 797/2015 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : B.O.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000741-53.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 3854/2014 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.P.J.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000736-31.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 130/2014 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : B.C.M.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000742-38.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 3791/2014 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : P.O.J.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000743-23.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 3778/2014 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : W.E.L.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000745-90.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 3523/2014 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.

PROCESSO :0000744-08.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 3661/2014 - Indaiatuba
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AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.R.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000747-60.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 3409/2014 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : D.N.C.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000746-75.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 3499/2014 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.N.L.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000752-82.2015.8.26.0248
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 2081/2014 - Indaiatuba
AUTOR : M.P.E.S.P.
INFRATOR : L.R.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000748-45.2015.8.26.0248
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 3237/2014 - Indaiatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : R.L.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000770-06.2015.8.26.0248
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 42/2015 - Indaiatuba
AUTOR : M.P.E.S.P.
INFRATORA : C.M.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000775-28.2015.8.26.0248
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 76/2015 - Indaiatuba
AUTOR : M.P.E.S.P.

1ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ EDUARDO DA COSTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA HELENA DOMINGUES CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0043/2015
Processo 0000488-70.2012.8.26.0248 (248.01.2012.000488) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Leuri Luis Pires 

de Mesquita - Proc. 26/2012 - Precatória distribuída ao 2º Juizado Especial Criminal de Foz do Iguaçu, sob o nº 0031696-
55.2014.8.16.0030. Audiência designada para o dia 25/02/2015 às 16:30h. - ADV: DIEGO LABRE ABDALLA (OAB 53229/PR), 
RENATO MONTEIRO VALIM (OAB 277392/SP)

Processo 0000532-84.2015.8.26.0248 - Carta Precatória Criminal - Oitiva (nº 0001083-11.2014.8.26.0083 - Vara Única) - 
Michael Aparecido Faria de Oliveira - CONTROLE 173/2015-SAMW- Vistos. Para o ato deprecado, designo o dia 10 de março de 
2015, às 15 horas e 45 minutos. Comunique-se ao juízo deprecante, por e-mail, servindo este despacho como ofício. Intimem-se 
a testemunha e advogado. Requisite-se o réu. Dê-se ciência ao Ministério Público.(DESPACHO CUMPRIDO) - ADV: SADRACK 
SORENCE BORGES (OAB 218154/SP)

Processo 0000538-91.2015.8.26.0248 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 3336371-47.2010.8.26.0125 
- 2ª Vara da Comarca de Capivari) - Justiça Pública - Albano de Souza Neto - Controle: 176/2015-emr__fls.,32__Vistos. Para o 
ato deprecado, designo o dia 16 de março de 2015, às 14 horas e 20 minutos. Comunique-se ao juízo deprecante, por e-mail, 
servindo este despacho como ofício. Intimem-se a testemunha e advogado. Requisite-se o réu. Dê-se ciência ao Ministério 
Público. - ADV: DANIEL PIAZZA MAZZINI (OAB 216709/SP)

Processo 0000901-49.2013.8.26.0248 (024.82.0130.000901) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema 
Nacional de Armas - Gilmar Lopes da Silva e outro - (62/13 ersp) Vistos. Em face da certidão supra, intime-se novamente o 
defensor dativo, Dr.Eduardo César de Oliveira Silva, a apresentar as contrarrazões ao recurso internposto, no prazo de oito 
dias, sob pena de comunicação à OAB (Comissão de Ética e Disciplina) e Defensoria Pública. Fica, portanto o d.d. Dr. Eduardo 
intimado a apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de oito dias, sob pena de comunicação à OAB. - ADV: EDUARDO 
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CESAR DE OLIVEIRA SILVA (OAB 301276/SP)
Processo 0002690-88.2010.8.26.0248 (248.01.2010.002690) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Ordem 

Tributária - Justiça Pública - Engermold Industrial Ltda Me - Sidney Pinto de Miranda e outro - (132/10 ersp) ANTE O EXPOSTO, 
ABSOLVO a acusada, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal. - ADV: LUIZ JULIO RIGGIO TAMBASCHIA 
(OAB 229828/SP), MARIA LUIZA PALLANDI TAMBASCHIA (OAB 296504/SP)

Processo 0002746-19.2013.8.26.0248 (024.82.0130.002746) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Lesão Corporal - 
G.R.A. - (152/13 ersp) Ficam os d.d. defensores intimados de que foi designada audiência de inquirição das testemunhas de 
defesa na Vara de Violência Doméstica do Foro Central Criminal da Barra Funda para o dia 18/05/2015, às 16h30. - ADV: FILIPE 
SCHMIDT SARMENTO FIALDINI (OAB 234093/SP), ANA CAROLINA IANOVALI PERA (OAB 207561E/SP)

Processo 0003609-38.2014.8.26.0248 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável - M.G.O. - CONTROLE 
912/2014-SAMW-Fica a defesa intimada que foi reagendado a perícia do réu com o psiquiatra Dr.Eduardo Henrique Teixeira 
para o dia 05/03/2015, às 13:00 horas, na Sala de Prícias Médicas do bloco A da Cidade Judiciária. - ADV: SUZANA MARIA DA 
SILVA (OAB 314725/SP)

Processo 0005039-25.2014.8.26.0248 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - HERNARDES HENRIQUE 
INOCENCIO DE SOUZA - - JOSE ANTONIO ALVES DA SILVA - CONTROLE 1271/2014-SAMW- (oficios ao IIRGD de São Paulo 
já expedidos e ao Instituto de Açlagoas também já expedidos) - Manifeste-se a defesa sobre o laudo juntado nos autos. - ADV: 
THIAGO RODRIGUES RAMOS (OAB 301757/SP)

Processo 0005078-90.2012.8.26.0248 (248.01.2012.005078) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - Marcos Fernando Martins da Silva - Vistos. Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, no valor 
previsto em tabela. Intime-o da expedição. Após, arquivem-se os autos. - ADV: GILMAR VIEIRA DE CAMARGO (OAB 160295/
SP)

Processo 0005817-97.2011.8.26.0248 (248.01.2011.005817) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções 
Penais - Benedito Jose Possan - Vistos. Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 24 de março de 2015, às 
14 horas e 50 minutos. Intime-se o acusado, advertindo-o de que eventuais testemunhas deverão ser trazidas pessoalmente 
ou arroladas para prévia intimação, no prazo de cinco dias. Em audiência, a defesa se manifestará sobre a acusação e, uma 
vez recebida a denúncia, iniciar-se-á a instrução, sendo seguida do interrogatório do réu, debates e julgamento. Intime-se o 
Defensor e dê-se ciência ao Ministério Público. - ADV: ARTUR EUGENIO MATHIAS (OAB 97240/SP), DANIEL FRAGA MATHIAS 
NETTO (OAB 309227/SP)

Processo 0007286-76.2014.8.26.0248 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
RENAN ERICK FERNANDES DA SILVA - CONTROLE 1832/2014-SAMW- Vistos. Em face da certidão supra, julgo preclusa à 
defesa a prova consistente na oitiva da testemunha RAFAEL HUBERT. Int. - ADV: AVELINO ROSA DOS SANTOS (OAB 130023/
SP)

Processo 0007483-31.2014.8.26.0248 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Anderson Jacob Francisco de Souza 
- CONTROLE 1882/2014-SAMW-Vistos. Recebo a resposta a fls. 53. Tendo em vista que a defesa não contém nenhuma das 
matérias previstas nos incisos I a IV, do art. 397, do Código de Processo Penal, bem como não apresenta nenhuma outra 
alegação relevante acerca das condições da ação penal e pressupostos processuais, prossiga-se nos autos. Para a audiência 
de instrução e julgamento designo o dia 17 de março de 2015, às 13 horas e 30 minutos, com a advertência de que o réu será 
interrogado ao final dela. No caso de réu preso, o Ofício deverá providenciar, além da intimação, a requisição para comparecer 
ao interrogatório. Para a audiência, requisitem-se os policiais arrolados na denúncia/defesa e intime-se a vítima, intimando-se 
ainda o defensor e o Ministério Público. Int. - ADV: GUSTAVO NOGUEIRA STOCHI (OAB 313829/SP)

Processo 0008047-10.2014.8.26.0248 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - L.F. - - K.V.B.R. - CONTROLE 
2035/2014-SAMW- Vistos. Em face da certidão supra, intime-se novamente o defensor constituído, Dr. Hélio Ercínio dos Santos 
Júnior, a apresentar resposta à acusação em favor dos acusados, no prazo de dez dias, sob pena de multa, nos termos do artigo 
265, do Código de Processo Penal. Int. - ADV: HÉLIO ERCÍNIO DOS SANTOS JÚNIOR (OAB 169140/SP)

Processo 0011512-37.2008.8.26.0248 (248.01.2008.011512) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
Joab Oliveira Silva - (1292/09 ersp) ANTE O EXPOSTO, ABSOLVO Joab Oliveira Silva da acusação de incurso(a) no art. 309 
da Lei nº 9.503/97, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. - ADV: JEAN FERNANDO VIEIRA (OAB 
250761/SP)

Processo 0015626-14.2011.8.26.0248 (248.01.2011.015626) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - 
Ivan Moreira - Vistos. Não havendo outras provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução. Apresente a Defesa suas 
razões finais, em forma de memoriais, ficando concedido o prazo de 05 dias para cada parte. - ADV: JAIR LONGATTI (OAB 
266364/SP)

Processo 0017947-85.2012.8.26.0248 (248.01.2012.017947) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas 
para Consumo Pessoal - Rafael Souza de Oliveira - Vistos. Para audiência de advertência, nos termos do artigo 28, da Lei 
11.343/06, designo o dia 24 de março de 2015, às 15 horas e 50 minutos. Intime-se o réu e sua defensora. Dê-se ciência ao MP. 
Int. Ind.d.s. - ADV: ROSILENE MOURA LEITE (OAB 283257/SP)

2ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIELA FARIA ROMANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA HELENA DOMINGUES CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0023/2015
Processo 0000885-61.2014.8.26.0248 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Valdir de Sousa - - Ricardo Bueno 

Sapienza - - Mike Wellington Oliveira de Sousa e outros - (CONTROLE 170/2014) Fica a defesa intimada a manifestar-se em 
Alegações Finais em forma de memoriais escritos, no prazo de cinco dias. - ADV: MARA REGINA BUENO KINOSHITA (OAB 
86356/SP)

Processo 0002734-05.2013.8.26.0248 (024.82.0130.002734) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - 
Roberto Carlos Ramos Filho - (CONTROLE 159/2013) Fica a defesa intimada a manifestar-se sobre a juntada do laudo médico 
complementar com a resposta dos quesitos da defesa, às fls. 73 do apenso Incidente de Insanidade Mental. - ADV: PEDRO 
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AMERICO NASCIMENTO DE ALCANTARA (OAB 266160/SP), VALMIR VICENTE DE SOUZA (OAB 279422/SP)
Processo 0003597-29.2011.8.26.0248 (248.01.2011.003597) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 

Justiça Pública - Danilo Henrique Silva - Adriana Pavan - (165/11 ersp)Vistos. Tendo em vista que o réu efetuou o recolhimento 
integral da pena de multa, conforme recibo a fls. 193, julgo-a extinta. Procedam-se as necessárias anotações e comunicações. 
Dê-se ciência às partes e arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: VALDETE APARECIDA CAMPOS CHICONATO (OAB 103105/
SP)

Processo 0006261-28.2014.8.26.0248 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0078891-67.2012.8.26.0114 
- 4ª VARA CRIMINAL DE CAMPINAS) - LUZIA PERPETUA CASAGRANDE FERNANDES - Fica o dd.defensor intimad a se 
manifestar em relação a não localização da testemunha Carlos Hamilton Cipriano. - ADV: PLINIO AMARO MARTINS PALMEIRA 
(OAB 135316/SP), KEILA ADRIANA BORGES (OAB 235436/SP)

Processo 0006819-97.2014.8.26.0248 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - Antenor Lourenço Lopes - 
- Alessandro Alves da Silva - - José do Carmo Lima - - Odervaldo Candido Alves - - Izael Quirino Duarte - CONTROLE 382/2013-
DESMEMBRADO-SAMW- Fica o DD.Defensor do réu Odervaldo Candido, DR.ALEXANDRE NAVARRO EMANUELLI intimado 
para no prazo de cinco dias, apresentar os memoriais nos autos. - ADV: ALEXANDRE NAVARRO EMANUELLI (OAB 208979/
SP)

Processo 0007287-61.2014.8.26.0248 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins 
- MAXSUEL FERREIRA DOS SANTOS - CONTROLE 1163/2014-SAMW- Maxsuel Ferreira dos Santos foi denunciado como 
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Regularmente noticiado (fl.42), através de sua defensora apresentou resposta 
à acusação (fls.45/46). Em síntese, requer a rejeição da denúncia, sob o argumento de que não foi demonstrado que a droga 
apreendida pertencia ao denunciado. Subsidiariamente, requer a instauração do incidente de dependência química, em razão de 
ser o denunciado usuário de drogas. O DD. Representante do Ministério Público Estadual se manifestou as fls.48/49, opinando 
pelo prosseguimento do feito e indeferimento do pedido de instauração de incidente. É o relatório. Decido. Recebo a defesa 
de fls. 45/46, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, a Defesa não trouxe para os autos qualquer documento 
indicativo de que o denunciado seja dependente químico. E considerando que a simples alegação do réu de ser usuário de 
droga não autoriza a realização do exame, indefiro o pedido de instauração do incidente de dependência, consignando que 
após o contato pessoal com o acusado em interrogatório a decisão poderá ser revista. No mais, o fato narrado na denúncia 
constitui crime, não existindo qualquer prova de causa excludente de ilicitude ou causa excludente de culpabilidade, sendo 
que a punibilidade do denunciado não se encontra extinta. Nestes termos, e estando presentes indícios suficientes de autoria 
e materialidade, RECEBO a denúncia oferecida contra o acusado Maxsuel Ferreira dos Santos. Para a audiência de instrução 
e julgamento, designo o próximo dia 05/03/2015, às 13:00 horas. Cite-se e requisite-se o réu para a audiência. Requisitem-
se os policiais militares arrolados na denúncia em comum com a defesa. Dê-se ciência ao Ministério Público e a Defensa. Ao 
IIRGD, comunique-se o recebimento da denúncia e cobre-se a remessa da FA, requisitando-se certidões criminais relativas ao 
que eventualmente nela constar. Certifique a serventia se o laudo de exame pericial químico-toxicológico da droga apreendida, 
bem como todos os laudos dos demais exames periciais requisitados, estão juntados aos autos.(DESPACHO CUMPRIDO)- 
(Manifeste a defesa sobre os laudos juntados nos autos) - ADV: JOSE YOITI KINOSHITA (OAB 300365/SP), MARA REGINA 
BUENO KINOSHITA (OAB 86356/SP)

Processo 0008216-02.2011.8.26.0248 (248.01.2011.008216) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Justiça Pública - 
Douglas da Silva - Adriano Moraes dos Santos e outro - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Procedam-se as necessárias anotações 
e comunicações. Lance-se o nome do réu no Livro Rol dos Culpados. Fixo os honorários advocatícios da defensora nomeada 
em 30% do valor previsto em convênio. Expeça-se certidão. Em caso de haver objeto apreendido, oficie-se ao Setor de Armas. 
Expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu DOUGLAS DA SILVA. Com o cumprimento do mandado de prisão, expeça-se 
guia de recolhimento. Cumpra-se o disposto no artigo 399, das NSCGJ. Após, arquivem-se os autos. - ADV: CLAUDIA CRISTINA 
PIRES OLIVA (OAB 144817/SP)

Processo 0008423-93.2014.8.26.0248 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Dener Augusto Barrias de Oliveira - COBNTROLE 1322/2014-SAMW- Dener Augusto Barrias de Oliveira foi denunciado como 
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Notificado (fls. 44), o Defensor por ele constituído apresentou defesa prévia a 
fls. 46/47. Em síntese, postula pela rejeição da denúncia por falta de justa causa, sob a alegação de que a droga apreendida 
destinava-se ao consumo pessoal do denunciado, devido ser usuário de drogas. Subsidiariamente, requereu expedição de 
ofício à Prefeitura Municipal de Indaiatuba, para que essa forneça relatório de tratamento ambulatorial de tratamento de 
dependência química, realizado pelo CAP’S AD, em que o denunciado frequentava. Juntou os documentos de fls. 48/50. O DD. 
Representante do Ministério Público Estadual manifestou-se a fls. 52/53, requerendo o indeferimento do pedido de rejeição, o 
recebimento da denúncia e o prosseguimento do feito. É o relatório do necessário. Recebo a defesa de fls. 46/47, nos termos 
do artigo 55 da Lei nº 11.343/06. Afasto o pedido de rejeição da denúncia nela contido. Com efeito, as circunstâncias da prisão 
em flagrante, a apreensão de quantidade expressiva de drogas, a forma de seu acondicionamento e a confissão informal do 
denunciado indicam, em princípio, a finalidade de tráfico ilícito. A matéria alegada refere-se ao mérito da causa e será apreciada 
em momento oportuno, razão pela qual indefiro o pedido de expedição de ofícios formulado pela defesa. Nestes termos, e 
estando presentes indícios de autoria e a materialidade, RECEBO a denúncia oferecida contra o acusado Dener Augusto Barrias 
de Oliveira. Para a audiência de instrução e julgamento, designo o próximo dia 19 de março de 2015, às 15:00 horas. Cite-se 
e requisite-se o réu para a audiência. Requisitem-se os policiais militares arrolados na denúncia. Intimem-se as testemunhas 
de defesa arroladas a fls. 47. Dê-se ciência ao MPE e aos Defensores. Ao IIRGD, comunique-se o recebimento da denúncia e 
cobre-se a remessa das folhas de antecedentes. Por ofício a ser entregue por Oficial de Justiça em mãos da Autoridade Policial, 
cobre-se a imediata remessa do laudo toxicológico, reiterando o ofício de fl.40. Expeça-se ofício à Municipalidade de Indaiatuba, 
solicitando com urgência a remessa de relatório de tratamento ambulatorial de tratamento de dependência química realizado no 
CAP’S em que o denunciado frequentava. Dê-se ciência às partes. Int.(DESPACHO CUMPRIDO) - ADV: GUSTAVO NOGUEIRA 
STOCHI (OAB 313829/SP)

Processo 0008859-52.2014.8.26.0248 - Auto de Prisão em Flagrante - Receptação - T.R.S. - CONTROLE 1405/2014-SAMW-
Vistos. Por ofício a ser entregue por Oficial de Justiça em mãos da Autoridade Policial competente, cobre-se resposta ao ofício 
de fls. 74 do apenso, no prazo de 48 horas. Intime-se. (resposta já cobrada) - ADV: HÉLIO ERCÍNIO DOS SANTOS JÚNIOR 
(OAB 169140/SP)

Processo 0010158-35.2012.8.26.0248 (248.01.2012.010158) - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo 
Pessoal - A.C.S. - Vistos. Diante da soltura do réu conforme certificado a fls. 83/84, e não sendo infração passível de conversão 
em pena privativa de liberdade, a competência para fiscalização do cumprimento da prestação de serviços à comunidade é o 
Juízo da condenação. Portanto, oficie-se a CPMA informando a pena imposta. Intime-se o réu para comparecimento junto a 
CPMA. Em caso de haver objeto apreendido, oficie-se ao Setor de Armas. Cumpra-se o disposto no artigo 399, das NSCGJ. Dê-



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 122

se ciência às partes. Após, arquivem-se os autos. - ADV: ANDERSON DAVID DE CASTRO (OAB 168603/SP)
Processo 0010550-72.2012.8.26.0248 (248.01.2012.010550) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Ederson 

Rodrigo de Oliveira dos Santos - - Valter Guilherme Lourenson Domingues - CONTROLE 562/2012-SAMW- Designo audiência 
em continuação para o dia 19/03/2015, ÀS 13:00 HORAS. Intime-se a testemunha nos exatos termos requeridos pelo MPE a 
fls. 229. Requisite-se o réu, Dê-se ciência às partes. Intime-se. (DESPACHO CUMPRIDO) - ADV: FRANCISNEIDE NEIVA DE 
BRITO (OAB 289739/SP), ODAIR DONISETE DE FRANCA (OAB 117237/SP), EMIL REGINALDO GEISS (OAB 146882/SP), 
MARIANA DE CASTRO ANTUNES MARTINS (OAB 341884/SP), SANDRA REGINA LEITE (OAB 272757/SP)

Processo 0011947-55.2001.8.26.0248 (248.01.2001.011947) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
Agnaldo Jacob - Vistos. Não havendo outras provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução. Apresente a defesa 
suas razões finais, em forma de memoriais, ficando concedido o prazo de 05 dias. Intime-se - ADV: AILSON P. CARPINÉ (OAB 
34962/PR)

Processo 0012982-98.2011.8.26.0248 (248.01.2011.012982) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
J.B.S. - (422/11 ersp) Vistos. Determino à(s) empresa(s) de telefonia celular CLARO, OI, TIM, VIVO e NEXTEL, bem como às 
empresas CPFL e TELEFONICA providências para informar a este Juízo o(s) endereço(s) constante(s) em seus cadastros de: 
NOME: Jose Bantim Simplicio, RG: 36121846, CPF.179.115.178-78. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como 
OFÍCIO. Intime-se. - ADV: CLARISSA ALINE PAIÉ RODELLA (OAB 209019/SP)

Processo 0015897-28.2008.8.26.0248 (248.01.2008.015897) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Jeferson Carlos 
da Silva - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Oficie-se ao Egr. Colégio Recursal de Itú comunicando o trânsito em julgado para a 
defesa. Procedam-se as necessárias anotações e comunicações. Fixo os honorários advocatícios do defensor nomeado em 30% 
do valor previsto em convênio. Expeça-se certidão. Em caso de haver objeto apreendido, oficie-se ao Setor de Armas. Após, 
arquivem-se os autos. (Certidão de Honorários expedida e à disposição) - ADV: LUÍS HENRIQUE GUIDETTI (OAB 193163/SP)

Processo 0017346-79.2012.8.26.0248 (248.01.2012.017346) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - 
Israel Calegarini Valentin - - Leandro Natalino do Nascimento - CONTROLE 1015/2012-SAMW- Manifeste-se a defesa sobre os 
cálculos da pena de multa dos réus. - ADV: ROSA MARIA TOMAZELI (OAB 246880/SP), KAREN SILVIA OLIVA (OAB 135113/
SP)

Processo 0018869-29.2012.8.26.0248 (248.01.2012.018869) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Fabio 
Fernandes Teixeira de Souza - - Wesley de Barros Borges - (CONTROLE 1090/2012) Intimação das defesas da pesquisa 
juntada às fls. 295/296 destes autos, informando a designação de Audiência para Oitiva daTestemunha de acusação Adilson 
Dias dos Santos para o dia 03/03/2015 às 16:45 horas no Juízo Deprecado da 2ª Vara de Tremembé/SP. - ADV: MARCELO DA 
CRUZ (OAB 250779/SP), CARLOS EDUARDO MARTINEZ (OAB 240333/SP)

Processo 3001704-78.2013.8.26.0248 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - 
Jonathan Vinicius Barreto da Silva - Controle: 436/2014-emr__fls.,58__Vistos. Recebo a defesa prévia apresentada a fls. 55, nos 
termos do art. 55 da Lei nº 11.343/06. E considerando que a defesa não suscitou questões preliminares, e estando presentes 
indícios suficientes de autoria e materialidade, recebo a denúncia oferecida a fls. 01i/02i, contra o acusado JONATHAN VINICIUS 
BARRETO DA SILVA. Cite-se o réu, por edital com o prazo de 15 dias, para os atos e termos do processo. Decorrido o prazo 
do edital, fica SUSPENSO o andamento do processo nos termos do artigo 366 do CPP, já que o réu foi citado por edital, bem 
como o curso do prazo prescricional. Comunique-se ao IIRGD o recebimento da denúncia. Elabore-se o cálculo prescricional. 
Dê-se ciência ao Ministério Público e ao Defensor. Int.(-DECORRIDO O PRAZO DO EDITAL DE CITAÇÃO-) - ADV: ROGERIO 
NEGRÃO DE MATOS PONTARA (OAB 185370/SP)

Processo 3003692-37.2013.8.26.0248 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - J.P. - J.M.D. e 
outro - Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 02 de março p.f., às 13:30 horas. Cite-se e intime-se o autor 
do fato JOHNNI MARQUES DELAMURA, advertindo-o de que suas testemunhas deverão ser trazidas pessoalmente. Caso o 
acusado tenha interesse na intimação das testemunhas, deverá providenciar requerimento para tanto, no mínimo cinco dias 
antes da data da audiência. Para a audiência, intimem-se os guardas municipais arrolados na denúncia, oficiando-se ao superior 
hierárquico, intimando-se ainda o Ministério Público. Oficie-se à OAB local, solicitando a indicação de defensor ao autor do 
fato. Com a indicação, fica desde já o defensor nomeado, intimando-o pessoalmente da audiência designada. Em audiência, a 
defesa se manifestará sobre a acusação e, caso recebida a denúncia, serão ouvidos o ofendido, as testemunhas de acusação e 
defesa e, ao final, realizado o interrogatório, passando-se em seguida aos debates e julgamento. Certifique a serventia se todas 
as certidões dos processos constantes da FA do referido réu estão juntadas nos autos. Int. - ADV: HIROSHI MATSURA (OAB 
68584/SP)

Processo 3004712-63.2013.8.26.0248 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso - Adilson Pinto de 
Souza - (CONTROLE 1178/2013) Parte dispositiva da r. Sentença: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório 
e condeno ADILSON PINTO DE SOUZA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 
(dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso 
no art. 304, c.c. o art. 299, ambos do Código Penal. Diante da reincidência do condenado, determino que a pena privativa de 
liberdade seja inicialmente cumprida em regime fechado. Pela mesma razão, deixo de substituir a pena privativa de liberdade 
por restritivas de direitos e denego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Oportunamente, com o trânsito em julgado, lance-se o 
nome do condenado no rol dos culpados. P. R. I. C.” - ADV: JOSE PEDRO SAID JUNIOR (OAB 125337/SP), PAULO ROGÉRIO 
DE ALMEIDA (OAB 295939/SP), PAULO ANTONIO SAID (OAB 146938/SP)

Processo 3004712-63.2013.8.26.0248 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso - Adilson Pinto de 
Souza - (CONTROLE 1178/2013) Decisão de fls. 154/155: “Vistos. Fls. 150/152: Trata-se de embargos de declaração interpostos 
pela Defesa do sentenciado Adilson Pinto de Souza. Pretende o embargante, sob o fundamento de existir omissão e contradição, 
a reforma do julgado para modificação do regime imposto, aplicação da detração e para que seja conferido ao embargante o 
direito de recorrer em liberdade. Recebo os embargos posto que tempestivos. Entretanto, deixo de acolhe-los, pois os embargos 
de declaração só podem ter caráter infringente quando forem deduzidos para suprir omissão, extirpar contradição ou para 
corrigir decisão manifestamente errônea. Não vislumbrando nenhuma dessas hipóteses, rejeito os embargos. Consigno que o 
regime fechado foi fixado diante da reincidência do condenado e pela mesma razão foi-lhe denegado o direito de recorrer em 
liberdade. Por fim, inaplicável, no caso, o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. Com efeito, inexistem nos 
autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do requerente, como um todo, mas, também, 
o requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do imposto pela sentença, constituindo matéria afeta ao 
Juízo da Execução. Nesse sentido: “Por fim, não se há falar em detração ou progressão de regime ante o cumprimento de 
prisão preventiva, pois há necessidade de se aferirem outros requisitos para efetivação de regime mais brando, que somente 
podem ser julgados em sede de execução penal, cujo juízo é o competente para eventual atendimento do pleito” (Apelação 
n.0058914-87.2012 - Relator: Figueiredo Gonçalves - julgado em 10 de março de 2014). “Eventual abatimento do período 
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em que permaneceu o réu preso cautelarmente será operado pelo Juízo das Execuções, a quem compete, pelo artigo 66, 
III, “c”, da Lei 7.210/84, proferir decisão sobre detração penal” (HC 169072/SP - Relator Ministro Og Fernandes (1139) - T6 
- Sexta Turma). “Não se vinculando o regime imposto, no caso concreto, à mera quantidade da pena, impossível a aplicação 
da detração penal prevista no artigo 387 § 2º do Código de Processo Penal. Isto porque, como cediço, além do cumprimento 
de parcela da pena, exige-se à progressão de regime requisito de ordem subjetiva, qual seja, o mérito demonstrado durante o 
tempo de encarceramento. Se tal pudesse ser dispensado, estar-se-ia privilegiando indevidamente o réu que respondeu preso 
ao processo, em detrimento daquele que, por não ostentar periculosidade, foi mantido em liberdade antes do trânsito em julgado 
da condenação, somente iniciando a execução depois disso. Outrossim, expedida guia de recolhimento provisória, o cálculo 
referente a detração, caberá ao Juízo das Execuções Criminais verificar, na sede própria, se os sentenciados farão jus, desde 
logo, à progressão” (TSP - Apelação Criminal n.0008827-97.2012.8.26.0157). Intimem-se.” - ADV: JOSE PEDRO SAID JUNIOR 
(OAB 125337/SP), PAULO ANTONIO SAID (OAB 146938/SP), PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA (OAB 295939/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIELA FARIA ROMANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA HELENA DOMINGUES CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0025/2015
Processo 0005534-11.2010.8.26.0248 (248.01.2010.005534) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Latrocínio - Adilson 

Soares e outros - (CONTROLE 310/2010) Desp. de fl. 1442: “Considerando a informação de que a Dra. Luciana Civolani Dotta, 
por motivo de problemas de saúde na família, está impossibilitada de promover a defesa do denunciado Adilson Soares, oficie-se 
com urgência a OAB local para sua substituição. Dê-se ciência às partes.” (FICA A DRA. NAIR APARECIDA CHRISTO INTIMADA 
DE QUE FOI NOMEADA DATIVA AO RÉU ADILSON SOARES, DEVENDO FICAR CIENTE DE TODO O PROCESSADO, BEM 
COMO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 12/02/2015 ÀS 13:00 HORAS.) - ADV: LUCIANA CIVOLANI DOTTA (OAB 
120741/SP), NAIR APARECIDA CHRISTO (OAB 276111/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FABIO LUIS CASTALDELLO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GENTIL ROBERTO SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0045/2015
Processo 0000630-06.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Antonio Carlos Scatolin - 

Banco Panamericano S/A - Expedir mandado de levantamento da quantia retro referida em favor da parte credora. Nada sendo 
requerido pelo credor no prazo de cinco dias contados do levantamento, arquivar. Intimem-se.(O mandado de levantamento 
estará disponível em Cartório a partir de 11/02/2015) - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA 
(OAB 113887/SP), CELIA REGINA DANTONIO (OAB 122134/SP)

Processo 0001772-45.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - Renilson Costa 
Santos - Banco Santander (Brasil) S/A - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa 
ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): “Ciência às partes acerca dos ofícios SCPC (fls. 76/78) 
e SERASA(fl.80)” Nada Mais. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), 
FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0006147-89.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Eloá Avallone Correa - - 
CLÁUDIO ROBERTO SGRÓI CORREA - BALÃO DA INFORMÁTICA (Ecco do Brasil Ltda) - Pelo depósito efetuado e o teor 
da manifestação retro, com fundamento no artigo 269, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 
julgamento do mérito. Expedir mandado de levantamento da quantia depositada em favor da parte autora. Feitas as necessárias 
anotações, arquivem-se os autos. Valor do preparo para fins de recurso: R$ 212,50. - ADV: DIEGO FERNANDO MOREIRA 
ROSSI (OAB 343708/SP), NATASHA SOVERAL AVOGLIO (OAB 292058/SP)

Processo 1000039-27.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - ROBERTO 
CARLOS BUENO - EMBRATEL TVSAT Telecomunicações S.A. - Expedir mandado de levantamento da quantia retro referida em 
favor da parte credora. Nada sendo requerido pelo credor no prazo de cinco dias contados do levantamento, arquivar. Intimem-
se. (Retirar mandado de levantamento em Cartório a partir de 11/02/2015) - ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES 
(OAB 98709/SP), DIOGO PASSOS FERNANDES (OAB 329518/SP), HENRIQUE SHIMABUKURO (OAB 159253/SP), MONIQUE 
MARCELINO (OAB 329626/SP), PAULA FABIANI PEREIRA FIRMINO (OAB 342721/SP)

Processo 1000086-64.2015.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ALYSSON HENRIQUE TRAVAIN 
MACIEL - ME - JMC REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - Recebo os embargos, mas nego provimento, pois não 
vislumbro, na decisão em questão, quaisquer dos vícios contemplados pelo artigo 535 do CPC e pelo artigo 48 da Lei n° 9.099/95. 
Bem se depreende que se pretende, pelos embargos, convencer o Juízo sobre o desacerto da decisão, com consequente 
reforma. Portanto, a parte sucumbente deve se valer do recurso adequado para tanto. E o requerimento de assistência judiciária 
gratuita não precisa ser apreciado necessariamente em sentença e, em face da desnecessidade de recolhimento das custas 
processuais para litigar pelo Juizado Especial em primeiro grau, pode ser apreciado em momento oportuno. Passo a decidir tal 
pleito. O réu é empresário individual, sendo sua solvabilidade presumida. O que consta de sua declaração de imposto de renda 
a pág. 10/13 evidencia que ele tem condição de arcar com o pagamento do preparo recursal, que é de valor módico - R$ 259,01. 
Pelo exposto, nego ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. - ADV: WILSON CUNHA PIMENTEL JUNIOR (OAB 
350929/SP)

Processo 1000305-14.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - AMILTON JOSÉ 
VOLPATO - FABIO MARTINEZ FONSECA - Prosseguir com a execução pelo valor objeto da condenação, conforme cálculo de 
pág. 42. Intimem-se. - ADV: ROSANA DE CASSIA GASGUES PAVARINA CHIGNOLLI (OAB 127924/SP)

Processo 1000305-14.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - AMILTON JOSÉ 
VOLPATO - FABIO MARTINEZ FONSECA - Conforme documentação que segue, oriunda do sistema informatizado “Bacen 
Jud”, a ordem de bloqueio “on line” resultou infrutífera por inexistência de valores ou bloqueio de valor irrisório. Conforme 
documentação que segue, oriunda do sistema informatizado “Renajud”, a parte devedora não tem veículo automotor registrado 
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em seu nome. Tentar penhora livre de bens na residência/estabelecimento da parte devedora. Autorizada a expedição de carta 
precatória, conforme resolução 586/2013. Após a tentativa de penhora, se os bens do(a) devedor(a) estiverem em local não 
sabido, intimar a parte exequente para indicar o paradeiro de bens penhoráveis, em dez dias, sob pena de extinção. Intimem-se. 
- ADV: ROSANA DE CASSIA GASGUES PAVARINA CHIGNOLLI (OAB 127924/SP)

Processo 1000364-02.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Fiança - CARLOS ROBERTO DE GENARO - LUIS 
CLAUDIO DE FREITAS VALENTE - - ACACIO FERNANDO DE MORAES - - VALQUIRIA DA SILVA - Pág. 69: defiro. Redistribuir 
à Vara comum. Intimem-se. - ADV: FLÁVIA THAÍS DE GENARO (OAB 204044/SP)

Processo 1000607-43.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Priscila Ims - Magali Casali - 
Pelo pagamento, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução. Pelo sistema 
Renajud determinamos o desbloqueio do veículo. Certificar desde logo o trânsito em julgado desta decisão, pois não remanesce 
o interesse recursal, dispensada a confecção de cálculo para preparo. Oportunamente, feitas as necessárias anotações, 
arquivem-se os autos. - ADV: FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS (OAB 234651/SP)

Processo 1000774-26.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
SERGIO CAMURÇA BARBOSA - AMX IDIOMAS LTDA - Diante da controvérsia decorrente da propositura da presente ação, bem 
como em consideração ao fato de que a parte ré não experimentará qualquer prejuízo, defiro a medida liminar para determinar a 
exclusão dos dados pessoais da parte autora dos cadastros de inadimplentes, por conta de “negativação” promovida pela parte 
ré. Para eficaz cumprimento da decisão, comunicar diretamente ao SCPC via e-mail e oficiar à SERASA. Designar sessão de 
conciliação. - ADV: RICARDO BUENO REIS (OAB 267744/SP)

Processo 1000774-26.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
SERGIO CAMURÇA BARBOSA - AMX IDIOMAS LTDA - Certifico e dou fé que nos termos do § 3º do artigo 614 ou § 4º do artigo 
747 das NSCGJ, independentemente de despacho, designo audiência de conciliação para: 11/05/2015, às 16h. (audiência a ser 
realizada na sede do Juizado: Rua Humaitá, 1463, sala 01, nesta comarca). “Compete ao advogado informar seu representado 
sobre a presente designação, pois não se expede carta ou mandado de intimação”. O não comparecimento a qualquer das 
audiências do processo, implicará na extinção do feito (inciso I, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95) e a condenação ao pagamento 
de custas no valor de 1% sobre o valor da causa ou no mínimo de 5 UFESP. Nada Mais - ADV: RICARDO BUENO REIS (OAB 
267744/SP)

Processo 1000792-47.2015.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - SAULO 
ALEXANDRE MORENO - Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A - - MOTOMADIA COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS 
LTDA - Indefiro a pretensão liminar, pois ausente prova inequívoca que convença sobre a verossimilhança do alegado direito 
autoral, notadamente no que pertine à obrigação imputada à parte ré. Mesmo nesta fase de sumária cognição, a experiência 
ordinária autoriza a segura conclusão de que o bloqueio do veículo do autor nada tem a ver com uma falha da financiadora em 
não reconhecer a quitação do contrato de financiamento. Trata-se de impossibilidade de retirada da restrição porque esta não foi 
levada, oportunamente, para registro junto aos órgãos públicos competentes. Ou seja, a restrição tem a ver com procedimentos 
inerentes ao registro público do veículo e da restrição financeira que sobre ele pesava. Não resta alternativa ao autor, para 
conseguir licenciar seu veículo, senão providenciar a confecção de novo documento em que conste o registro da restrição 
financeira que já deveria haver constado em ocasião pretérita. Tomada tal providência, nada impede que se adite o pedido 
inicial, para que seja incluído pedido de ressarcimento da despesa respectiva. O que não se pode é deferir medida jurisdicional 
que imponha ao órgão público de trânsito a subversão do procedimento regularmente adotado para o caso. Aguardar por dez 
dias eventual aditamento da petição inicial. No silêncio, designar sessão de conciliação. - ADV: ELIO EULER BALDASSO (OAB 
169976/SP)

Processo 1000839-55.2014.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Samara Luna - Dirce Penha Matricardi 
- Samara Luna - Conforme documentação que segue, oriunda do sistema informatizado “Bacen Jud”, a ordem de bloqueio “on 
line” resultou infrutífera por inexistência de valores ou bloqueio de valor irrisório. Conforme documentação que segue, oriunda 
do sistema informatizado “Renajud”, a parte devedora não tem veículo automotor registrado em seu nome. Em trinta dias, deve 
o exequente indicar bens penhoráveis, sob pena de extinção. Intimem-se. - ADV: SAMARA LUNA (OAB 310759/SP), TÂNIA 
DAVID MIRANDA MAIA (OAB 322049/SP)

Processo 1001789-64.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - ALVINA TEÓFILO TAVELLA 
- Telefônica Brasil S/A - Pág. 92: em face do silêncio da ré, que nada noticiou sobre o cumprimento do despacho de pág. 
73, verificamos que o valor da multa arbitrada a pág. 12 restou insuficiente para forçar a ré a cumprir a obrigação de fazer. 
Sendo assim, deve a ré restabelecer a prestação de serviço de telefonia fixa sob o n. 19-3935-2130, no endereço da Rua Dr. 
Jalma Jurado, 310, Indaiatuba/SP, no prazo de dez dias contados da intimação desta decisão, sob pena de incidência de nova 
penalidade pecuniária, fixada em multa diária de R$ 300,00 até o limite de R$ 6.000,00, ou no mesmo prazo apresente relatório 
técnico que justifique a impossibilidade de cumprimento desta ordem, sob pena de majoração da multa ora fixada. O feito será 
remetido ao Colégio Recursal apenas depois de decorrido o prazo de dez dias retro fixados para o cumprimento da ordem sem 
incidência de penalidade. Int. - ADV: ISRAEL DARCY DE SOUZA (OAB 150623/SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 
115765/SP)

Processo 1002733-66.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - JOSÉ 
AUGUSTO DE JESUS - Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel - Expedir mandado de levantamento da quantia 
retro referida em favor da parte credora. Nada sendo requerido pelo credor no prazo de cinco dias contados do levantamento, 
arquivar. Intimem-se. (Retirar mandado de levantamento em Cartório a partir de 11/02/2015) - ADV: PAULO GUILHERME DE 
MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP), MARCUS VINICIUS GOMES CARNEIRO POSSATO (OAB 213257/SP)

Processo 1003460-25.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - TEREZINHA ZELESKI DE 
ALMEIDA - Telefônica Brasil S/A - Expedir mandado de levantamento da quantia retro referida em favor da parte credora. 
Nada sendo requerido pelo credor no prazo de cinco dias contados do levantamento, arquivar. Intimem-se.(Retirar mandado de 
levantamento em Cartório disponibilizado a partir de 11/02/2015) - ADV: JOÃO CARLOS FARIA DA COSTA (OAB 319628/SP), 
PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 1003742-63.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Óptica Indaiatuba Ltda 
Me - Sandra Aparecida de Souza - Conforme documentação que segue, oriunda do sistema informatizado “Bacen Jud”, a ordem 
de bloqueio “on line” resultou infrutífera por inexistência de valores ou bloqueio de valor irrisório. Conforme documentação que 
segue, oriunda do sistema informatizado “Renajud”, a parte devedora não tem veículo automotor registrado em seu nome. Tentar 
penhora livre de bens na residência/estabelecimento da parte devedora. Autorizada a expedição de carta precatória, conforme 
resolução 586/2013. Após a tentativa de penhora, se os bens do(a) devedor(a) estiverem em local não sabido, intimar a parte 
exequente para indicar o paradeiro de bens penhoráveis, em dez dias, sob pena de extinção. Intimem-se. - ADV: NATANAEL 
RICARDO BERTI VASCONCELLOS (OAB 184803/SP), LUIS HENRIQUE FERNANDES DE CAMPOS (OAB 204057/SP)
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Processo 1004155-76.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - PATRICIA FERNANDES SUNDIN - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Designo audiência 
de instrução e julgamento para o dia 28 de ABRIL de 2015, às 15h40, quando serão ouvidas as partes e as testemunhas por 
elas apresentadas, não se deferindo a intimação, salvo motivo excepcional, conforme item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. 
Sendo as partes representadas por advogados, suas intimações se aperfeiçoam na pessoa destes, pelo DJE, dispensando-
se a confecção de cartas de intimação. Intimem-se. - ADV: CRISTINA DE FATIMA DALDON LOTTO (OAB 71501/SP), PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1004386-06.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Adão Francisco Rodrigues - Nextel Telecomunicações LTDA - Expedir mandado de levantamento da quantia 
retro referida em favor da parte credora. Nada sendo requerido pelo credor no prazo de cinco dias contados do levantamento, 
arquivar. Intimem-se. (Retirar mandado de levantamento em Cartório disponibilizada a partir de 11/02/2015) - ADV: GUSTAVO 
GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP), FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 272074/SP), MARIA TERESA SEIF RATTI (OAB 
274687/SP)

Processo 1004960-29.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Alaor Jose Cheracomo - Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas - Certifico e dou fé que, nos 
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): 
“Ciência às partes acerca dos ofícios SCPC (fls. 73/75) e SERASA(fl.80)”. Nada Mais. - ADV: RÉGIS SANCHEZ MONTEIRO 
(OAB 305891/SP), DAURO LOHNHOFF DOREA (OAB 110133/SP)

Processo 1005524-08.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Ronaldo da Silva - Banco Itáu Unibanco S/A - - Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Designo 
audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de abril de 2015, às 14h50, quando serão ouvidas as partes e as testemunhas 
por elas apresentadas, não se deferindo a intimação, salvo motivo excepcional, conforme item 10.2 do Prov. nº 806/03 do CSM. 
Sendo as partes representadas por advogados, suas intimações se aperfeiçoam na pessoa destes, pelo DJE, dispensando-se a 
confecção de cartas de intimação. Intimem-se. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), LUCAS DE MELLO RIBEIRO 
(OAB 205306/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), CARLOS NARCY DA SILVA MELLO (OAB 70859/SP), ROBERY 
BUENO DA SILVEIRA (OAB 303253/SP)

Processo 1005537-07.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Justus 
Contabilidade Ltda - S.O.S. do Buraco Eireli - Conforme documentação que segue, oriunda do sistema informatizado “Bacen 
Jud”, a ordem de bloqueio “on line” resultou infrutífera por inexistência de valores ou bloqueio de valor irrisório. Conforme 
documentação que segue, oriunda do sistema informatizado “Renajud”, a parte devedora não tem veículo automotor registrado 
em seu nome. Tentar penhora livre de bens na residência/estabelecimento da parte devedora. Autorizada a expedição de carta 
precatória, conforme resolução 586/2013. Após a tentativa de penhora, se os bens do(a) devedor(a) estiverem em local não 
sabido, intimar a parte exequente para indicar o paradeiro de bens penhoráveis, em dez dias, sob pena de extinção. Intimem-se. 
- ADV: PAULO DONIZETI CANOVA (OAB 117975/SP), IVONE DE JESUS BENEDETTI (OAB 70161/SP)

Processo 1005680-93.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - STEFANY YUKI UEDA - 
Telefônica Brasil S/A - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça 
Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):”Ciência às partes acerca dos ofícios SCPC (fls. 86/88) e SERASA(fl. 91)”. Nada 
Mais. - ADV: VIVIANE GONÇALVES TEIXEIRA MATAVELLI (OAB 220819/SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/
SP)

Processo 1006015-15.2014.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade Civil - ISAURA BICESTO 
MIRANDA - LUIZACRED S/A - MAGAZINE LUIZA - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para 
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): “Ciência às partes acerca dos ofícios SCPC (fls. 
164/166) e SERASA(fl.168)” Nada Mais. - ADV: RODRIGO NEGRÃO PONTARA (OAB 301193/SP), CRISTHIANE ANTINARELLI 
GUIMARAES (OAB 354397/SP)

Processo 3006341-72.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Teixeira 
Joukhadar Livros Ltda ME - DG Workcenter - Conforme documentação que segue, oriunda do sistema informatizado “Bacen 
Jud”, a ordem de bloqueio “on line” resultou infrutífera por inexistência de valores ou bloqueio de valor irrisório. Conforme 
documentação que segue, oriunda do sistema informatizado “Renajud”, a parte devedora não tem veículo automotor registrado 
em seu nome. Tentar penhora livre de bens na residência/estabelecimento da parte devedora. Autorizada a expedição de carta 
precatória, conforme resolução 586/2013. Após a tentativa de penhora, se os bens do(a) devedor(a) estiverem em local não 
sabido, intimar a parte exequente para indicar o paradeiro de bens penhoráveis, em dez dias, sob pena de extinção. Intimem-se. 
- ADV: SUSANA RAQUEL CHICONATO (OAB 236494/SP), CRISTIANO ANASTACIO DA SILVA (OAB 248071/SP)

Processo 4000488-65.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Duplicata - Reginaldo Xavier - Flazão 
Edificações Ltda - - EUNICE FONSECA FLAZÃO - - Jose Aparecido Frazao - Conforme documentação que segue, oriunda do 
sistema informatizado “Bacen Jud”, a ordem de bloqueio “on line” resultou infrutífera por inexistência de valores ou bloqueio 
de valor irrisório. Conforme documentação que segue, oriunda do sistema informatizado “Renajud”, a parte devedora não tem 
veículo automotor registrado em seu nome. Em trinta dias, deve o exequente indicar bens penhoráveis, sob pena de extinção. 
Intimem-se. - ADV: DIEGO ANDRE BERNARDO (OAB 286970/SP), LAERTE DE CASSIO GARCIA LOBO (OAB 282147/SP), 
THIAGO LUIS BUENO ANTONIO (OAB 277555/SP)

Processo 4002606-14.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - KARIZA ROSA MODESTO - Banco Itaucard S/A - Diante do exposto, na forma do art. 269, I, do CPC, julgo 
improcedente a pretensão autoral. Não se condena no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios conforme 
art. 55 da Lei n. 9.099/95. Nos termos do decidido em página 113, parte final, que não resta prejudicado pela improcedência da 
pretensão autoral, expedir guia de levantamento da quantia depositada em página 90 em favor da ré, em nome do advogado 
identificado em página 119, competindo à ré promover o necessário para registrar a quitação das prestações 47/48 e 48/48 da 
obrigação objeto destes autos. Expedir guia de levantamento da quantia depositada em página 151 em favor da autora. Valor 
do preparo para fins de recurso: R$ 336,02 (Retirar mandado de levantamento em favor da autora, com relação ao mandado de 
levantamento do requerido já foi determinada a sua transferência às fls.126/127) - ADV: ALEXANDRE ORTOLANI (OAB 185586/
SP), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 45445/PR)

Processo 4003197-73.2013.8.26.0248 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Entregar - FERNANDO CESAR DA 
SILVA COSTA - ITAICI VEÍCULOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - - Domingos Benedetti Neto - - JOSE CARLOS TONIN - - 
OSCAR TONIN - - FLAVIO TONIN - Certifico e dou fé que em virtude de descumprimento de acordo na execução nº 0000691-
37.2009.8.26.0248 também serão realizadas praças do imóvel de matrícula 53.540 do CRI local, naquele processo, no Fórum de 
Indaiatuba, sito na Rua Ademar de Barros, nº 774, Indaiatuba-SP, pelo leiloeiro nomeado Antonio Badin. A 1ª Praça será no dia 
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16/03/2015, às 13:30h. Caso não haja licitantes na primeira, no mesmo local, será realizada a 2ª Praça no dia 30/03/2015, às 
14:00h, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito preço vil (art. 692 do CPC). Nada Mais. Nada 
Mais. - ADV: ISRAEL DARCY DE SOUZA (OAB 150623/SP)

Processo 4003315-49.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - AURELIO 
RODRIGUES DA SILVA - CLARO S/A - Pelo pagamento, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, 
julgo extinta a execução. Expedir mandado de levantamento do depósito de pág. 99 em favor do exequente e do depósito de 
pág. 98 em favor do executado. Transitada esta em julgado e feitas as necessárias anotações, arquivar. Valor do preparo para 
fins de recurso: R$ 212,50. (Mandado de levantamento emitido para autor e ofício encaminhado ao banco para transfêrencia 
do valor do requerido) - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), PAULO DONIZETI CANOVA (OAB 
117975/SP)

Processo 4003593-50.2013.8.26.0248 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - LUCIA HELENA MORA 
MORETTO - CLEBER RICARDO BRANDÃO BONANI - - Maria Cecilia Pigatto - Declaro precluso o direito ao oferecimento de 
embargos. Expedir mandado de levantamento da quantia de pág. 82 em favor da exequente. Após o levantamento, deve a parte 
exequente apresentar cálculo do saldo remanescente no prazo de 10 dias, sob pena de extinção. Intimem-se. (Retirar mandado 
de levantamento em Cartório a partir de 11/2/15 - ADV: MILENA AKEMI IMANISHI PARISOTTO (OAB 334663/SP)

Processo 4004838-96.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Ana Cláudia Tonietti 
ME - Valdomiro Lopez - Observo que decorreu o prazo então concedido sem manifestação da parte interessada. Assim, com 
fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução. Pelo sistema Renajud determinamos 
o desbloqueio do veículo. Transitada esta em julgado e feitas as necessárias anotações, arquivar. Certifico e dou fé que nos 
termos do artigo 698 da NSCGJ o valor do preparo para eventual interposição de recurso é de R$ 212,50. - ADV: NATANAEL 
RICARDO BERTI VASCONCELLOS (OAB 184803/SP), LUIS HENRIQUE FERNANDES DE CAMPOS (OAB 204057/SP)

Processo 4004861-42.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Ana Cláudia Tonietti 
ME - Jéssica Aparecida Oliveira - Manifestar em termos de prosseguimento, em face da certidão de pág. 45, onde consta que 
não foi efetuada a penhora. (a ausência de manifestação tempestiva acarreta a extinção do feito). - ADV: LUIS HENRIQUE 
FERNANDES DE CAMPOS (OAB 204057/SP), NATANAEL RICARDO BERTI VASCONCELLOS (OAB 184803/SP)

Processo 4006001-14.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Lógica Assessoria 
Contábil S/C Ltda - Marinho & Marinho Materiais Eletricos e Sistemas de Incendio Ltda - Conforme documentação que segue, 
oriunda do sistema informatizado “Bacen Jud”, a ordem de bloqueio “on line” resultou infrutífera por inexistência de valores ou 
bloqueio de valor irrisório. Conforme documentação que segue, oriunda do sistema informatizado “Renajud”, a parte devedora 
não tem veículo automotor registrado em seu nome. Tentar penhora livre de bens na residência/estabelecimento da parte 
devedora. Autorizada a expedição de carta precatória, conforme resolução 586/2013. Após a tentativa de penhora, se os bens 
do(a) devedor(a) estiverem em local não sabido, intimar a parte exequente para indicar o paradeiro de bens penhoráveis, em 
dez dias, sob pena de extinção. Intimem-se. - ADV: ALESSANDRA REGINA OLIVO PIACENTE (OAB 291523/SP)

Processo 4006256-69.2013.8.26.0248 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - NEIDE NICE JOANA DA ROSA - BANCO BRADESCARD S.A. - - C&A Modas Ltda - Expedir mandado de 
levantamento da quantia retro referida em favor da parte credora. Nada sendo requerido pelo credor no prazo de cinco dias 
contados do levantamento, arquivar. Intimem-se. (Retirar mandado de levantamento em Cartório a partir de 11/02/2015) - ADV: 
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LEONARDO DRIGO AMBIEL (OAB 284682/SP), ANDREA BARBIERI 
(OAB 323677/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FABIO LUIS CASTALDELLO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GENTIL ROBERTO SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0046/2015
Processo 0000691-37.2009.8.26.0248 (248.01.2009.000691) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do 

contrato e devolução do dinheiro - Antonio Carlos Pinheiro - Itaici Veiculos Comercio e Servicos Ltda - - Domingos Benedetti 
Neto - - Jose Carlos Tonin - - Flavio Tonin - - Oscar Tonin - Marcia Zerbini Pinto - Considerando a manifestação de fls. 234, 
cumprir o despacho de fls. 215. Intimem-se. (Despacho de pág 215: Considerando fls. 183/192, fixo o valor do bem penhorado, 
na sua integralidade, em R$ 220.000,00. Providenciar o necessário para a hasta pública, nomeando-se leiloeiro Antonio Badin. 
Tratando-se de bem indivisível, será levado a hasta pública o imóvel em sua integralidade, subrogando-se a meação da cônjuge 
no produto da arrematação. O bem será levado à praça na sua integralidade, pois indivisível, observando-se, quanto à meação 
da cônjuge, o disposto no art. 655-B do CPC. Intimar os credores com penhora anteriormente averbada.) Certifico e dou fé haver 
designado, primeira praça do bem penhorado para o dia 16 de março de 2015, às 13:30h e segunda praça do bem penhorado 
para o dia 30 de março de 2015, às 14:00h, bem como haver afixado cópia do edital expedido no átrio do Fórum e na sede deste 
Juizado Especial Cível, em lugar público de costume e enviado para publicação no DJE on line. Certifico também que expedi 
mandado de intimação para Oscar Tonin e Aparecida Tonin, proprietários do imóvel. Nada Mais. - ADV: ANTONIO CARLOS 
DUARTE PEREIRA (OAB 129989/SP), MAURÍCIO SANTALUCIA FRANCHIM (OAB 167015/SP)

Processo 0001119-77.2013.8.26.0248 (024.82.0130.001119) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Eduardo 
Akira Takaki - Norival Carianha de Souza - Fls. 68: sem que o veículo seja avaliado, impossível deferir sua adjudicação. Sendo 
assim, aguardo manifestação do autor por vinte dias. No silêncio, conclusos para extinção. Intimem-se. - ADV: PEDRO RICARDO 
BOARETO (OAB 211847/SP), RÚBIA HELENA FILASI GIRELLI (OAB 206838/SP)

Processo 0001307-70.2013.8.26.0248 (024.82.0130.001307) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Solange Maria Andrade de Melo - Marcelo de Oliveira Cardoso - Manifestar em termos de prosseguimento, em face do ofício 
de pág. 80/84.(a ausência de manifestação tempestiva acarreta a extinção do feito). - ADV: MAIRA STOCCO PRANSTETE 
(OAB 307747/SP), EDUVAL MESSIAS SERPELONI (OAB 208631/SP), WALTER ALEXANDRE DO AMARAL SCHREINER (OAB 
120762/SP)

Processo 0001999-35.2014.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Atos executórios (nº 51808138501-6 - 2 Secretaria Cível e 
Criminal do Juízado Especial) - Rodrigo Donizete de Piza - Omini Internacional Brasil Comercio Importacao e Exportacao Ltda 
- - Luiz Francisco Ribeiro Pinto - Deve a serventia conferir o edital apresentado pela gestora a fls. 88/95. Se estiver correto, 
promover conclusão para sua assinatura, transmiti-lo assinado à gestora e promover as intimações necessárias com urgência 
em face da proximidade da praça. Intimem-se. - ADV: ALEXANDRE NUNES PETTI (OAB 257287/SP), CLAUDIA LADEIRA 
NETTO (OAB 109642/MG)
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Processo 0001999-35.2014.8.26.0248 - Carta Precatória Cível - Atos executórios (nº 51808138501-6 - 2 Secretaria Cível 
e Criminal do Juízado Especial) - Rodrigo Donizete de Piza - Omini Internacional Brasil Comercio Importacao e Exportacao 
Ltda - - Luiz Francisco Ribeiro Pinto - Certifico e dou fé que conferi o edital, o qual dever ser corrigido conforme segue: corrigir 
o sobrenome do autor, o correto é Piza, averbação 94 nº correto do processo: 0011811-14.2008.8.26.0248, averbação 99 nº 
correto do processo: 011480-95.2009.8.26.0248, averbação 103 nº correto do processo: 0518 07 126949-3, averbação 104 nº 
correto do processo: 010329824.2008, sendo que enviei tais informações via e.mail à gestora Lut. Nada Mais - ADV: CLAUDIA 
LADEIRA NETTO (OAB 109642/MG), ALEXANDRE NUNES PETTI (OAB 257287/SP)

Processo 0004230-69.2013.8.26.0248 (024.82.0130.004230) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito 
- Carlos Eduardo Pinheiro do Prado Beccari - - Lais Camargo Villaverde Beccari - Jadir Mariano da Silva - - JAIR MARIANO 
DA SILVA - Conforme documentação que segue, obtida pelo sistema Renajud, o veículo cuja penhora se pretende não está em 
nome do executado. Sendo assim, manifeste-se o exequente no prazo de trinta dias, sob pena de extinção. Intimem-se. - ADV: 
EDUARDO CESAR DE OLIVEIRA SILVA (OAB 301276/SP)

Processo 0005091-94.2009.8.26.0248 (248.01.2009.005091) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Marcia 
Zerbini Pinto - Itaici Veiculos Comercio e Servicos Ltda - - Domingos Benedetti Neto - - Jose Carlos Tonin - - Flavio Tonin - - 
Oscar Tonin - Certifico e dou fé que em virtude de descumprimento de acordo na execução nº 0000691-37.2009.8.26.0248 serão 
realizadas praças do imóvel de matrícula 53.540 do CRI local, no Fórum de Indaiatuba, sito na Rua Ademar de Barros, nº 774, 
Indaiatuba-SP, pelo leiloeiro nomeado Antonio Badin. A 1ª Praça será no dia 16/03/2015, às 13:30h. Caso não haja licitantes na 
primeira, no mesmo local, será realizada a 2ª Praça no dia 30/03/2015, às 14:00h, ocasião em que o bem será entregue a quem 
mais der, não sendo aceito preço vil (art. 692 do CPC). Nada Mais.. - ADV: MAURÍCIO SANTALUCIA FRANCHIM (OAB 167015/
SP), ANTONIO CARLOS DUARTE PEREIRA (OAB 129989/SP)

Processo 0006036-76.2012.8.26.0248 (248.01.2012.006036) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de 
Serviços - Justus Contabilidade Ltda - V de Js Cavalini Minimercado Me - Manifestar em termos de prosseguimento, em face 
do ofício de pág.156/159.(a ausência de manifestação tempestiva acarreta a extinção do feito). - ADV: IVONE DE JESUS 
BENEDETTI (OAB 70161/SP)

Processo 0015864-33.2011.8.26.0248 (248.01.2011.015864) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do 
contrato e devolução do dinheiro - Sebastiao Lombardi - Mundial Line Ltda - - Valdecir Clemene Imbeman - - Katiany Regina 
Celestiano - Certidão de fls. 374: expedir nova carta precatória, melhor especificando que o que se depreca é a nomeação de 
perito pelo juízo deprecado, que deverá avaliar o bem penhorado. Instruir com cópia do auto de penhora de fls. 358. Intimem-
se. - ADV: LUIZ FERNANDO MENEGUSSI (OAB 286227/SP), MARCO AURELIO FARIA (OAB 254696/SP), GABRIELA COSTA 
LUCIO MARCELINO (OAB 283747/SP)

Processo 0016550-88.2012.8.26.0248 (248.01.2012.016550) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Renovadora 
de Pneus Inove Ltda Epp - Campinas Brasil Transportes Ltda Me - Manifestar em termos de prosseguimento, em face do ofício 
de pág.120/123 .(a ausência de manifestação tempestiva acarreta a extinção do feito). - ADV: HUMBERTO STANYSLAWS 
CARDOSO BIANCHI (OAB 313535/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ EDUARDO DA COSTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA HELENA DOMINGUES CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0046/2015
Processo 0000078-14.2015.8.26.0569 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo (art. 157) - J.P. - D.M.S. - - J.S.N. - 

Vistos. A representação foi recebida a fls. 27. Portanto, façam-se as devidas anotações (rosto dos autos, sistema SAJ e balanço) 
e cadastre-se no CNJ. Expeça(m)-se guia(s) de execução de internação provisória. Oficie-se à OAB local, via fax ou e-mail, 
solicitando a indicação de defensor ao(s) representado(s). Feita a indicação, fica o defensor nomeado, devendo ser intimado 
para a audiência abaixo designada, bem como a assinar o termo de compromisso. Designo audiência de apresentação para 
o dia 12 de fevereiro de 2015, às 16 horas e 30 minutos, notificando-se e requisitando-se o(s) adolescente(s), notificando-se 
também os representantes legais a respeito do teor da representação, bem como para comparecerem à audiência supra. Tendo 
em vista o prazo de 45 dias, improrrogável, para o término do procedimento, pois se trata(m) de adolescente(s) custodiado(s), 
este processo e seus atos são classificados como urgentes, nos termos do artigo 1.060 das Normas da Corregedoria. Prazo 
para cumprimento do(s) mandado(s): três dias. Dê-se ciência ao Ministério Público, por e-mail, encaminhando-se-lhe cópia 
deste despacho. - ADV: KAREN SILVIA OLIVA (OAB 135113/SP)

Processo 0002874-05.2014.8.26.0248 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - J.P.D.M. - Vistos. Para 
oitiva de J.P., designo o dia 04 de março de 2015, às 16 horas e 30 minutos. Intimem-se J.P., o responsável legal e o Defensor. 
Dê-se ciência ao Ministério Público e comunique-se ao CREAS, por e-mail. Tendo em vista a natureza educacional da medida 
socioeducativa, com necessidade de intervenção urgente e imediata, evitando o sentimento de impunidade do adolescente, este 
processo e seus atos são classificados como urgentes, nos termos do artigo 1.060 das Normas da Corregedoria. Prazo para 
cumprimento do(s) mandado(s): cinco dias. - ADV: FERNANDO SÉRGIO DE CAMARGO BLANK (OAB 154553/SP)

Processo 0004776-90.2014.8.26.0248 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Prestação de serviços à comunidade 
- D.F.C. - Vistos. Considerando que o socioeducando foi novamente inserido em medida socioeducativa de Prestação de 
Serviços à Comunidade (cf. Apenso 02), UNIFICO A PRESENTE EXECUÇÃO, relativamente aos processos de Apuração de Ato 
Infracional 0001727-41.2014.8.26.0248 (Apenso 01) e 0004672-98.2014.8.26.0248 (Apenso 02), para o fim de manter DANIEL 
FAGUNDES DE CARVALHO inserido em medida socioeducativa de Prestação de Serviços à Comunidade, nos mesmos termos 
e prazo que vem sendo executada. Expeça-se, por meio do CNACL, guia unificadora, arquivando-se imediatamente os autos 
unificados, conforme Resoluções do CNJ, 165/2012 e 191/2014 e NSCGJ. Com cópia deste despacho e das peças necessárias, 
encaminhe-se a guia unificadora das PSC ao CREAS, salientando que deverão ser desconsideradas as guias de PSC anteriores. 
Dê-se ciência ao Ministério Público e intime-se a defesa. Int. - ADV: MICHEL SILVA TAVARES (OAB 164243/SP)

Processo 0017034-06.2012.8.26.0248 (apensado ao processo 0005800-27.2012.8.26) (248.01.2012.017034) - Perda ou 
Suspensão ou Restabelecimento do Poder Familiar - Abandono Intelectual - L.A.S. e outros - Vistos. Intime-se o requerido da R. 
Sentença, por edital. (Carta precatória para intimação da requerida Lindinalva da r. sentença devolvida devidamente cumprida) 
- ADV: RAFAEL DOMINGUES (OAB 215474/SP), GUSTAVO NOGUEIRA STOCHI (OAB 313829/SP)

Processo 3005058-14.2013.8.26.0248 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - F.H.R. - Fica a dd. 
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defensora intimada que a certidão de honorários foi expedida e encontra-se à disposição. - ADV: CLAUDIA CRISTINA PIRES 
OLIVA (OAB 144817/SP)

IPUÃ
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DE JESUS GOMES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCILA FIOD MARTINS RAFALOVSCHI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0027/2015
Processo 0000005-76.2013.8.26.0257 (025.72.0130.000005) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 

Execução - P.J.S.M. - J.C.C.M. - Vistos. Certidão retro: Nos termos dos art. 167,§3º, I das NSCGJ que dispõe: § 3º Ao advogado 
que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do cartório 
até o encerramento do processo; Anote-se a vedação de carga ao advogado identificado a fls.120, no sistema SAJ-PG5 e 
capa destes autos. Após, conclusos para demais deliberações. - ADV: FERNANDO AUGUSTO FRESSATTI (OAB 303725/SP), 
MARCO AURÉLIO CUNHA NEGREIROS (OAB 265589/SP)

Processo 0000084-31.2008.8.26.0257 (257.01.2008.000084) - Outros Feitos não Especificados - Roberto Moreira dos 
Santos - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Nos termos dos art. 167,§3º, I das NSCGJ que dispõe: § 3º Ao 
advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do 
cartório até o encerramento do processo; Anote-se a vedação de carga ao advogado identificado a fls. 391, no sistema SAJ-PG5 
e capa destes autos. Após, conclusos para demais deliberações. - ADV: ANTÔNIO WILSON DE OLIVEIRA (OAB 176140/SP), 
CLAUDIO RENE D’AFFLITTO (OAB 95154/SP)

Processo 0000101-53.1997.8.26.0257 (257.01.1997.000101) - Procedimento Ordinário - Base de Cálculo - Maria de 
Lourdes Romanato Lopes - - Euripedes Romanato - - Francisco Romanato - - Joao Aparecido Romanato - - Ana Rosa Romanato 
Evangelista - - Antonia Aparecida Romanato da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 155/156: diante 
da concordância expressa do INSS com os valores requisitados (fls. 151 verso), intime-se o(a) patrono(a) do(a) autor(a) para 
proceder à individualização do valor creditado a fls. 155, descontando-se a porcentagem referente aos honorários contratuais, 
apresentando o respectivo demonstrativo, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. O contrato de honorários, caso não 
esteja nos autos, deverá ser apresentado junto com o demonstrativo. Com a juntada da petição de individualização ou decorridos 
“in albis”, expeçam-se os alvarás, publicando-se para visualização e impressão através do site: www.tjsp.jus.br. Após, voltem 
conclusos para extinção, nos termos do art. 794, I, CPC. Dilig. e int. - ADV: GILSON BENEDITO RAIMUNDO (OAB 118430/SP), 
CLAUDIO RENE D’AFFLITTO (OAB 95154/SP)

Processo 0000199-62.2002.8.26.0257 (257.01.2002.000199) - Monitória - Pagamento - Banco Nossa Caixa S\\\<a - Sol e 
Lua Comercio de Modas Ltda Me - - Adriana de Oliveira Marquetto - - Fabiano Alves de Oliveira - Fls. 729/730: homologo a 
renúncia, excluindo-se o subscritor. Sem prejuízo, intimem-se os requeridos, por mandado, da renúncia supra e para constituir 
novo patrono, no prazo de 20 (vinte) dias. Servirá a presente decisão como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas 
da lei. Dilig. e Int. - ADV: TATIANA MIGUEL RIBEIRO (OAB 209396/SP), SANDRA HADAD LIMA CURY (OAB 158382/SP), 
MATHEUS AUGUSTO DE GUIMARÃES CARDOSO (OAB 178636/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 
109631/SP), PATRICIA COELHO MOREIRA BAZZO (OAB 244214/SP)

Processo 0000302-98.2004.8.26.0257 (257.01.2004.000302) - Outros Feitos não Especificados - Silveli de Azevedi - Jose 
Roberto Ferreira Leandro - Intime-se o patrono do autor para visualizar e imprimir a certidão de honorários, em 10 dias. - ADV: 
ZÉLIA DA SILVA FOGAÇA LOURENÇO (OAB 159340/SP), MOACIR TASINAFO (OAB 21136/SP), ADAO NOGUEIRA PAIM (OAB 
57661/SP)

Processo 0000402-04.2014.8.26.0257 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Cleide Aparecida Ferreira da Silva - 
Manoel Messias da Silva - Vistos. Certidão retro: Nos termos dos art. 167,§3º, I das NSCGJ que dispõe: § 3º Ao advogado que 
não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o 
encerramento do processo; Anote-se a vedação de carga ao advogado identificado a fls. 44, no sistema SAJ-PG5 e capa destes 
autos. Após, conclusos para demais deliberações. - ADV: LUDMILA DE FREITAS BARBOSA (OAB 229827/SP)

Processo 0000427-17.2014.8.26.0257 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R.P.S.M. - E.R.M. - Fls. retro: defiro. 
Depreque-se a intimação do requerido EDINEY RODRIGUES DE MELO, CPF: 342.679.378-42, residente no endereço Rua 50, 
s/n, Bairro: Luzilândia, Santa Terezinha de Goiás-GO, CEP: 76.500-000, para que informe nos autos qual seu atual empregador, 
bem como o valor de seu respetivo salário. Prazo de 20 (vinte) dias. Servirá o presente despacho como CARTA PRECATÓRIA. 
Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao 
cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Aline Raphael da Silva Intime-se. - ADV: ALINE RAPHAEL DA SILVA (OAB 
322299/SP), MOACIR TASINAFO (OAB 21136/SP)

Processo 0000450-60.2014.8.26.0257 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Dalvina Timoteo 
da Silva Mendes - Instituto Nacional do Seguro Social INSS - Ao autor para impugnar contestação, em 10 dias. - ADV: RODOLFO 
TALLIS LOURENZONI (OAB 251365/SP)

Processo 0000497-68.2013.8.26.0257 (025.72.0130.000497) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - A.V.A.O. - L.A.O. - Vistos. Certidão retro: Nos termos dos art. 167,§3º, I das NSCGJ que dispõe: § 3º Ao advogado 
que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o 
encerramento do processo; Anote-se a vedação de carga ao advogado identificado a fls. 91, no sistema SAJ-PG5 e capa destes 
autos. Após, conclusos para demais deliberações. - ADV: MARCO AURÉLIO CUNHA NEGREIROS (OAB 265589/SP)

Processo 0000702-34.2012.8.26.0257 (257.01.2012.000702) - Outros Feitos não Especificados - Devanir Pereira - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Intime-se a parte autora para apresentar cálculos de liquidação, no prazo de 30 dias, 
individualizando os valores. - ADV: RONYWERTON MARCELO ALVES PEREIRA (OAB 192681/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 129

Processo 0000715-96.2013.8.26.0257 (025.72.0130.000715) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Jose Carlos da 
Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Recebo a apelação interposta pelo autor no efeito devolutivo apenas no que diz 
respeito à parte que concedeu a tutela antecipada, e no duplo efeito, quanto ao mais. Neste sentido é a lição de Nelson Nery 
Junior: “Quando a sentença confirmar a tutela antecipada, concedida no curso do processo, a apelação interposta contra ela 
será recebida no efeito apenas devolutivo quanto à parte que confirmou a tutela antecipada, e no duplo efeito, quanto ao mais”.
(Código de Processo Civil Comentado, nota n. 18, art. 520, Ed. RT, 10ª. ed., p. 869). Ao INSS para contrarrazões. Após, subam 
os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região - SP, com as homenagens deste Juízo. Int. - ADV: FERNANDO 
AUGUSTO FRESSATTI (OAB 303725/SP)

Processo 0000741-60.2014.8.26.0257 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Andréia Cristina Grupo 
- Shirlei Torres - Intime-se o patrono da autora para visualizar e imprimir a certidão de honorários expedida, em 10 dias. - ADV: 
TENILLE BORDA OLIVEIRA MARCOS (OAB 254960/SP), MAURO DIAS MARTINS (OAB 247802/SP)

Processo 0000768-14.2012.8.26.0257 (257.01.2012.000768) - Procedimento Ordinário - Concessão / Permissão / 
Autorização - Angela Aparecida Braga Zanutto - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 232/233: diante da 
concordância expressa do INSS com os valores requisitados (fls. 230 verso), intime-se o(a) patrono(a) do(a) autor(a) para 
proceder à individualização do valor creditado a fls. 232, descontando-se a porcentagem referente aos honorários contratuais, 
apresentando o respectivo demonstrativo, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão. O contrato de honorários, caso não 
esteja nos autos, deverá ser apresentado junto com o demonstrativo. Com a juntada da petição de individualização ou decorridos 
“in albis”, expeçam-se os alvarás, publicando-se para visualização e impressão através do site: www.tjsp.jus.br. Após, voltem 
conclusos para extinção, nos termos do art. 794, I, CPC. Dilig. e int. - ADV: ANDRÉ LUÍS CARVALHO (OAB 201187/SP), JOSÉ 
LUIS CARVALHO (OAB 167364/SP)

Processo 0000880-12.2014.8.26.0257 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Makio Gomes de Oliveira - - Maria 
Aparecida dos Santos Oliveira - Fernanda Aparecida da Silva - - Roberto Carlos da Silva - Ao autor para impugnar contestação, 
em 10 dias. - ADV: JOÃO AYRES TAVARES E SILVA (OAB 294060/SP), ALESSANDRO BRAS RODRIGUES (OAB 143006/SP)

Processo 0000992-78.2014.8.26.0257 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.S.S. - V.O.S. - Fls. retro: defiro. Cite-se o requerido 
por edital, com prazo de trinta dias, observando-se os requisitos do art. 232 do CPC. Expedido o edital, afixe-o no local de 
costume. Decorrido o prazo sem apresentação de contestação, oficie-se à OAB local para nomeação de curador especial ao 
revel, nos termos do art. 9º, II, do CPC. Dilig. e Int.. - ADV: RONYWERTON MARCELO ALVES PEREIRA (OAB 192681/SP)

Processo 0001032-60.2014.8.26.0257 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - João Clóvis Malaquias - 
Companhia de Telecomunicacoes do Brasil Central Celular S/A - Recebo o recurso de apelação interposto pela parte requerida a 
fls. 122/130 em ambos os efeitos. À parte autora para contrarrazões, em quinze dias. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal 
de Justiça com as homenagens deste Juízo. Int. - ADV: FERNANDO AUGUSTO FRESSATTI (OAB 303725/SP), GUSTAVO 
MARTINIANO BASSO (OAB 206244/SP), MARCELO AUGUSTO DA SILVEIRA (OAB 135562/SP)

Processo 0001132-15.2014.8.26.0257 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria Marta de Melo - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 10 dias, acerca do laudo médico 
pericial. - ADV: ZÉLIA DA SILVA FOGAÇA LOURENÇO (OAB 159340/SP)

Processo 0001157-28.2014.8.26.0257 - Interdição - Tutela e Curatela - L.F.L.C. - J.P.C. - Fls. retro: arquivem-se os autos 
com as formalidades legais e cautelas de praxe. Ciência ao MP. Int. - ADV: ALINE RAPHAEL DA SILVA (OAB 322299/SP)

Processo 0001282-93.2014.8.26.0257 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Andresa de 
Almeida - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Ao autor para impugnar contestação, em 10 dias. - ADV: OLENO FUGA 
JÚNIOR (OAB 182978/SP)

Processo 0001363-42.2014.8.26.0257 - Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural - Banco do Brasil S/A - Manifeste-
se o exequente, no prazo de 10 dias, sobre o que entender de direito, acerca dos endereços identificados através do sistema 
BACEN JUD. (FLS. 45/46) - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)

Processo 0001393-48.2012.8.26.0257 (257.01.2012.001393) - Procedimento Ordinário - Guarda - J.A. - D.C.F.O. - 
Compulsando os autos, verifico a existência de elementos de prova documental suficientes para o julgamento antecipado da 
lide. Assim sendo, declaro encerrada a instrução probatória, pois embora a matéria seja de direito e de fato, não há necessidade 
de produzir prova em audiência (CPC, art. 330, I, segunda figura). Regularizados os autos, conclusos para sentença. Dilig. e 
Int.. - ADV: TENILLE BORDA OLIVEIRA MARCOS (OAB 254960/SP)

Processo 0001466-83.2013.8.26.0257 (025.72.0130.001466) - Arrolamento de Bens - Arrolamento de Bens - Jose Mioto - 
Joana Darc de Almeida Mioto - Vistos. Certidão retro: Nos termos dos art. 167,§3º, I das NSCGJ que dispõe: § 3º Ao advogado 
que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o 
encerramento do processo; Anote-se a vedação de carga ao advogado identificado a fls. 62, no sistema SAJ-PG5 e capa destes 
autos. Após, conclusos para demais deliberações. - ADV: GILSON BENEDITO RAIMUNDO (OAB 118430/SP)

Processo 0001479-53.2011.8.26.0257/01 (apensado ao processo 0001479-53.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Aposentadoria por Invalidez - Paulo Donisete Gonçalves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 215: Abra-se vista ao 
INSS, por 10 dias, acerca dos pagamentos realizados. Após, expeçam-se os alvarás competentes (valores já individualizados), 
que não serão objetos de impressão e encarte nestes autos, devendo os interessados procederem à consulta processual e 
visualização do documento para impressão, acessando o site: www.tjsp.jus.br. Após, voltem conclusos para extinção nos termos 
do art. 794, I, CPC. Dilig. e int. - ADV: ZÉLIA DA SILVA FOGAÇA LOURENÇO (OAB 159340/SP)

Processo 0001576-58.2008.8.26.0257 (257.01.2008.001576) - Inventário - Inventário e Partilha - Du Pont do Brasil Sa 
Divisao Pioneer Sementes - Joao Talis - Hortência Pita Talis - Fls. 300/301: defiro. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 
(dez) dias, recolher o valor referente à despesa de impressão de informações do sistema INFOJUD, conforme determinado no 
Provimento CSM nº 1864/2011, publicado no DJE de 03.03.2011 (Guia de Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, 
código 434-1, valor R$ 12,20, conforme Comunicado do E. CSM nº 170/2011). Com o recolhimento, passarei a proceder a 
pesquisa pelo sistema INFOJUD a fim de que seja exibida a última declaração de imposto de renda do de cujus. Comprovada a 
pesquisa pela serventia, manifeste-se o autor, no prazo de 10 dias. Dilig. e Int. - ADV: PRISCILA DE ANDRADE RICARDO (OAB 
300511/SP), DANIEL PUGLIESSI (OAB 49226/RS)

Processo 0001594-69.2014.8.26.0257 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome 
- Heraldo Cunha Negreiros - Intime-se a patrona do autor para visualizar e imprimir a certidão de honorários, em 10 dias. - ADV: 
SANDRA HADAD LIMA CURY (OAB 158382/SP)

Processo 0001607-15.2007.8.26.0257 (257.01.2007.001607) - Outros Feitos não Especificados - Maria de Lourdes Pereira 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o patrono do autor acerca do agravo de instrumento, juntado a fls. 
265/267. - ADV: CLAUDIO RENE D’AFFLITTO (OAB 95154/SP), GILSON BENEDITO RAIMUNDO (OAB 118430/SP)

Processo 0001734-79.2009.8.26.0257/01 - Cumprimento de sentença - Aposentadoria por Invalidez - Julio Alves da Silva - 
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Instituto Nacional do Seguro Social - Ciência às partes acerca do ofício apresentado pela APS de Ribeirão Preto, juntado a fls. 
227. - ADV: GILSON BENEDITO RAIMUNDO (OAB 118430/SP)

Processo 0001777-40.2014.8.26.0257 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.H.A.F. - - Y.C.A.F. - 
W.A.F. - Vistos. Certidão retro: Nos termos dos art. 167,§3º, I das NSCGJ que dispõe: § 3º Ao advogado que não restituir os 
autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento 
do processo; Anote-se a vedação de carga ao advogado identificado a fls. 28, no sistema SAJ-PG5 e capa destes autos. 
Após, conclusos para demais deliberações. - ADV: ALINE RAPHAEL DA SILVA (OAB 322299/SP), MARCO AURÉLIO CUNHA 
NEGREIROS (OAB 265589/SP)

Processo 0001834-92.2013.8.26.0257 (025.72.0130.001834) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Lucia Paula Almeida Ferreira - Santa Casa de Misericordia de Sao Joaquim da Barrasanta Casa Saude - Vistos. Certidão retro: 
Nos termos dos art. 167,§3º, I das NSCGJ que dispõe: § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer 
depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; Anote-se a vedação de 
carga ao advogado identificado a fls. 211, no sistema SAJ-PG5 e capa destes autos. Após, conclusos para demais deliberações. 
- ADV: ALEXANDRE NADER (OAB 177154/SP), MARCIEL MANDRÁ LIMA (OAB 164227/SP)

Processo 0001878-14.2013.8.26.0257 (025.72.0130.001878) - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - Edilene 
Rocha Peixoto - Ctbc Celular - Vistos. Certidão retro: diante do alegado, declaro sem efeito a certidão de trânsito em julgada 
para a requerida CTBC. Cadastre-se o patrono da requerida no sistema, intimando-o dos termos da sentença de fls. 131/136 e 
demais decisões posteriores. Dilig. e int.. Vistos. EDILENE ROCHA PEIXOTO, qualificada nos autos, ajuizou a presente ação 
declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais (com pedido de tutela antecipada) contra CTBC CELULAR 
S/A, também qualificada. Juntou documentos (fls. 10/28). A tutela antecipada foi deferida a fls. 41. Audiência de conciliação 
infrutífera (fls. 50). Citada, a ré apresentou contestação (fls. 52/107). Houve réplica (fls. 114/128). A fls. 129 a preliminar de 
carência de ação por falta de interesse de agir foi rejeitada e encerrada a instrução probatória para o julgamento antecipado da 
lide. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Passo ao julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330, I). No mérito, os 
pedidos são procedentes. Alega a autora, em síntese, que desde o ano de 2009 possuía uma linha de celular da requerida, 
porém no ano de 2011, sem mais interesse em continuar com o serviço, pediu o cancelamento de referida linha, no entanto se 
espantou quando em meados de 2013 começou a receber faturas referentes à linha cancelada, e seu nome foi inserido nos 
órgãos de restrição de crédito, lhe impedindo de realizar negócio imobiliário. Inicialmente, cabe consignar que o vínculo 
estabelecido entre as partes configura relação de consumo, sendo, portanto, aplicáveis todos os dispositivos do Código de 
Defesa do Consumidor, notadamente os princípios da vulnerabilidade, hipossuficiência do consumidor e inversão do ônus da 
prova. Aplicando-se a inversão do ônus da prova, constata-se que a empresa requerida confessou os fatos, alegando que 
realmente as cobranças efetuadas são indevidas diante do cancelamento da linha telefônica a pedido da requerente no dia 24 
de abril de 2009 (fls. 67/68). A requerida também comprovou que a autora entrou em contato para resolver a pendência no dia 
04 de setembro de 2013, sendo que quando apurados os fatos, as faturas emitdas foram devidamente canceladas (fls. 71/73). 
Assim, ficou demonstrado nos autos que a autora não se encontrava inadimplente com a empresa requerida, sendo indevida a 
inclusão de seu nome em órgão de proteção ao crédito, conforme fls. 24. A requerida também não juntou qualquer documento 
que demonstrasse que a requerente estava inadimplente ou que não havia solicitado o cancelamento de sua linha telefônica, o 
que lhe competia fazer, a teor do art. 333, II, do CPC. Ao contrário, a requerida confessou os fatos, alegando que seu sistema 
interno gerou automaticamente as faturas indevidas. Considerando que se trata de relação de consumo, incide na hipótese a 
responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Neste 
sentido: Prestação de serviço Telefonia Cobrança indevida Indenização Dano moral Elementos caracterizadores do dever de 
indenizar Prova Ação procedente. Sendo incerta a dívida cobrada, na medida em que não comprovada a responsabilidade pelas 
ligações impugnadas, afigura-se indevida a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Indenização Dano 
Moral quantificação. O valor do dano moral deve ser arbitrado com moderação e dentro dos padrões de razoabilidade, tendo em 
vista o grau de culpa, a realidade da hipótese e suas peculiaridades. Recurso improvido (TJSP, 30ª Câmara de Direito Privado, 
Rel. Orlando Pistoresi, Apelação com revisão nº. 1047760-0/9, j. 19/12/07). Ante a responsabilidade objetiva estabelecida pelo 
Código de Defesa do Consumidor, não trazendo a requerida elementos para se desincumbir do ônus da prova, de rigor seja 
reconhecido a inexigibilidade do débito e a irregularidade da inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 
(SCPC), ficando caracterizado também o dano extrapatrimonial, que encontra fundamento no art. 5º, X, da Constituição Federal. 
Os danos morais resultam da aflição, angústia e vergonha experimentadas pela autora diante do procedimento perpetrado pela 
ré que levou o seu nome ao rol dos inadimplentes (fls. 24), impedindo a mesma de efetuar um financiamento imobiliário (fls. 26). 
Mesmo que não houvesse esse constrangimento, a indenização ainda assim seria cabível, tendo em vista que nesta hipótese 
presumível o dano moral. Esse é o entendimento vigorante nos tribunais pátrios, em casos como o aqui relatado, no sentido de 
que a existência do dano moral não reclama rigorosa demonstração probatória. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. CIVIL. 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INCLUSÃO INDEVIDA EM REGISTRO DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSTRANGIMENTO PREVISÍVEL DÉBITO QUITADO. INDENIZAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. 
REDUÇÃO. 1. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório trazido aos autos, julgou comprovado a conduta 
ilícita da recorrente, ao proceder a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito já 
inteiramente quitado. 2. Consoante jurisprudência firmada nesta Corte, o dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição 
indevida nos cadastros de restrição ao crédito, “independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrido 
pelo autor, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento” (Resp. 110.091/MG, Rel. Min. 
ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ 28.08.00; REsp. 196.824, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 02.08.99; REsp. 323.356/
SC, Rel. Min. ANTONIO PÁDUA RIBEIRO, DJ. 11.06.2002). 3. Constatado evidente exagero ou manifesta irrisão na fixação, 
pelas instâncias ordinárias, do montante indenizatório do dano moral, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, é possível a revisão, nesta Corte, da aludida quantificação. Precedentes.3. Inobstante a efetiva ocorrência 
do dano e o dever de indenizar, há de se considerar, in casu, na fixação do quantum indenizatório, as peculiaridades que 
envolvem o pleito - vale dizer: o grau de culpa da instituição-recorrente, a qual reconheceu que a inscrição indevida, que durou 
apenas três dias, ocorreu em razão “de problemas operacionais do sistema”, e, tão logo constatado o erro, este foi reparado; 
quanto às repercussões do dano, estas se limitaram à recusa de um pagamento mediante cartão de crédito junto a um posto de 
gasolina, tendo a r. sentença concluído ser “de média intensidade” os efeitos do dano, “nem tão sutil a ponto de caracterizar-se 
como simples constrangimento, nem tão grave a ponto de demandar longo tempo para restabelecer-se”; há de ser, ainda, 
considerada a existência de outros apontamentos negativos do nome dos autores.4. Diante das particularidades do caso em 
questão, dos fatos assentados pelas instâncias ordinárias, bem como observados os princípios de moderação e da razoabilidade, 
o valor fixado pelo Tribunal a quo, a titulo de danos morais, em R$ 1.000,00 (hum mil reais) mostra-se excessivo, não se 
limitando à compensação dos prejuízos advindos do evento danoso. Assim, para assegurar ao lesado a justa reparação pelos 
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danos sofridos, sem, no entanto, incorrer em enriquecimento ilícito, reduzo o valor indenizatório para fixá-lo na quantia certa de 
R$ 300,00 (trezentos reais).5. Recurso conhecido parcialmente e, nesta parte, provido (STJ, Quarta Turma, REsp 724304 / PB, 
Min. Jorge Scartezzini, DJ 12.09.2005 p. 343). grifos nossos Outrossim, seria inadmissível que alguém que causasse mal a 
outrem não sofresse nenhum tipo de sanção, deixando de reparar o dano inferido, sob a alegação de que agiu com boa-fé. 
Cabível, portanto, a indenização que deve ser fixada num quantum justo, de modo a não se configurar enriquecimento ilícito. Na 
fixação do quantum a ser pago a título de dano moral, é mister que se observe dois princípios: o da proporcionalidade e o da 
razoabilidade, para que haja a justa reparação, sob pena de haver enriquecimento indevido daquele que sofreu o dano. Para 
aferir a razoabilidade, deve-se pautar nas duas funções distintas da indenização do dano moral, quais sejam, a compensatória 
e a inibitória. É de se ressaltar que nas ofensas perpetradas contra consumidores, a função inibitória assume maior relevo, 
posto que práticas abusivas e prejudiciais devem ser desestimuladas. No presente caso, a negativação do nome da requerente 
no Serviço de Proteção ao Crédito (SCPC fls. 24) provocou transtornos que vão além do mero aborrecimento e inconvenientes 
do cotidiano como a impossibilidade de efetuar um financiamento imobiliário. Nesses termos, para fim de compensar a vítima, 
como forma de atenuar a lesão e com o fito de inibir a empresa-ré da prática de atos como os aqui retratados, reputo conveniente 
e adequada a indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor fixado atinge os objetivos almejados pela indenização 
por danos morais, efetivando, pois, sua função social, que no caso em tela serve como meio para preservar a dignidade da 
pessoa humana, bem como para sancionar e conscientizar a ré de que na relação de consumo é imprescindível o emprego de 
maior cautela, criando mecanismos aptos a uma eficaz prestação de serviços, de modo a evitar infortúnios como este, ora 
discutido. Acrescente-se que na “ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na 
inicial não implica em sucumbência recíproca” (TJSP, 28ª Câmara Seção de Direito Privado Apelação com Revisão Rel. Des. 
Celso Pimenta DJ: 12.06.2007 proc. 331/04). Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para 
DECLARAR a inexistência do débito objeto desta ação, bem como condenar a requerida a pagar a autora, a título de indenização 
por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigida pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça 
de São Paulo, com a incidência dos juros legais de 1% ao mês e correção monetária, ambos a partir da data desta condenação 
(Súmula 362 do STJ) até a data do efetivo pagamento. Confirmo os efeitos da tutela deferida a fls. 41. Condeno a ré no 
pagamento das custas e despesas processuais comprovadas, atualizadas pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça, desde 
a data do desembolso, e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da condenação. Após o trânsito em 
julgado a autora deverá apresentar cálculo atualizado do débito, requerendo a intimação da ré para pagar no prazo de 15 dias, 
sob pena de acréscimo de multa de 10%, no montante da condenação (CPC, art. 475-J). Não sendo requerida a execução no 
prazo de 06 meses, ao arquivo (CPC, art. 475-J, § 5º.). P.R.I.C Ipua, 21 de maio de 2014. - ADV: NAIRANA DE SOUSA GABRIEL 
(OAB 220809/SP), MARCELO AUGUSTO DA SILVEIRA (OAB 135562/SP), GUSTAVO MARTINIANO BASSO (OAB 206244/SP), 
MURILO DE ALMEIDA (OAB 329105/SP)

Processo 0001930-54.2006.8.26.0257 (257.01.2006.001930) - Monitória - Mogiana Veiculos Ltda - Espolio de Jacy Brbosa 
Franco - Certidão de fls. 132: Nos termos dos art. 167,§3º, I das NSCGJ que dispõe: § 3º Ao advogado que não restituir os 
autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento 
do processo; (negritei). Anote-se a vedação de carga ao advogado identificado na certidão retro, no sistema SAJ-PG5 e capa 
destes autos. Bem como, nos termos do art. 167, II, das NSCGJ, oficie-se à seção local da OAB para as providências previstas 
no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, arts. 34, inciso XXII, e 37, inciso I. Após, conclusos para demais deliberações. 
Ipua, 02 de fevereiro de 2015. MARCOS DE JESUS GOMES JUIZ DE DIREITO - ADV: JOSÉ LUIS CARVALHO (OAB 167364/
SP), ANTÔNIO WILSON DE OLIVEIRA (OAB 176140/SP)

Processo 0001980-02.2014.8.26.0257 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Angela Ribeiro dos Santos 
Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 10 dias, acerca do laudo 
médico pericial. - ADV: RODOLFO TALLIS LOURENZONI (OAB 251365/SP)

Processo 0001981-26.2010.8.26.0257 (257.01.2010.001981) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Clemente 
Pereira dos Santos - Job Galhardo - - Luiz Roberto Vieira - - Joyce Elaine Pinheiro de Brito Monteiro - - João Lucas Silva - - 
Isabel Galhardo Pursino - - Johnny Carlos Pinheiro de Brito e outros - Vistos. Certidão retro: Nos termos dos art. 167,§3º, I das 
NSCGJ que dispõe: § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será mais 
permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; Anote-se a vedação de carga ao advogado identificado a fls. 
245, no sistema SAJ-PG5 e capa destes autos. Após, conclusos para demais deliberações. - ADV: GIULIANO CINTRA PRADO 
(OAB 338170/SP), PRISCILA DE SOUZA MELLO (OAB 281386/SP), CESAR EDUARDO CUNHA (OAB 81851/SP)

Processo 0002071-92.2014.8.26.0257 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Vanir Silverio da 
Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 10 dias, acerca do laudo 
médico pericial. - ADV: JOÃO AYRES TAVARES E SILVA (OAB 294060/SP)

Processo 0002073-62.2014.8.26.0257 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria de Fátima Honorato 
dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 10 dias, acerca do 
laudo médico pericial. - ADV: JOÃO AYRES TAVARES E SILVA (OAB 294060/SP)

Processo 0002108-22.2014.8.26.0257 - Procedimento Ordinário - Seguro - José Antonio Cipriano de Carvalho - Unibanco 
Seguros - Manifestem-se as partes, no prazo sucessivo de 10 dias, acerca do laudo médico pericial. - ADV: GILSON BENEDITO 
RAIMUNDO (OAB 118430/SP), MARTA LARRABURE MEIRELLES (OAB 153258/SP)

Processo 0002117-81.2014.8.26.0257 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Claudemir Jose do Amaral 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Diante da documentação juntada pelo autor a fls. 62/65, defiro o prosseguimento 
do feito. Em decorrência da natureza alimentar do crédito pretendido, excepcionalmente, determino a antecipação da prova 
pericial e, para este encargo, nomeio como perito o DR. LUIZ ALVES FERREIRA AVEZUM e DESIGNO O DIA 24 DE MARÇO 
DE 2015, ÀS 10:30 HORAS, para realização do exame pericial, na Santa Casa local. Obedecendo as normas contidas na 
resolução nº 541, de 18.01.2007, do Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários periciais em R$ 200,00. Em caso de 
existência de assistente técnico, o mesmo deverá acompanhar a perícia na Santa Casa de Misericórdia de Ipuã. Os quesitos do 
Juízo e do INSS constam da Ordem de Serviço nº 02/2012, deste Juízo. Proceda a serventia a juntada de cópia dos quesitos 
aos autos, para resposta pelo Sr. Perito. Faculto à parte Autora a apresentação de quesitos periciais, caso não constem da 
inicial, bem como a indicação assistente-técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 421, parágrafo 1º, do CPC. 
Desde já ficam as partes intimadas da perícia médica ora designada, devendo a parte autora ser também intimada de que: 
a)deverá comparecer ao exame munido (a) de documento de identidade; b)poderá apresentar ao perito atestados médicos, 
laudos de exames laboratoriais e outros documentos complementares que possam servir de subsídios à perícia, lembrando-
se de que, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, cabe-lhe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, entre eles, a 
existência da doença alegada na inicial e o início de sua incapacidade; c)a sua ausência injustificada implicará na presunção 
de desistência da prova pericial ora deferida. Com o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, encaminhem-se ao senhor perito os 
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quesitos apresentados pelo autor e eventual cópia da peça com a indicação de seu assistente técnico. Com a apresentação 
do laudo em juízo, CITE-SE o INSS para apresentar resposta (art. 297 do CPC) e manifestação sobre o laudo pericial, ou, 
ALTERNATIVAMENTE, APRESENTAR PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO. Em seguida, vista à parte autora para, em 10 (dez) 
dias, manifestar-se sobre eventual proposta conciliatória apresentada pelo INSS, ou em caso negativo, querendo, apresentar 
impugnação à contestação e manifestar-se sobre o laudo pericial. Caso haja necessidade de intervenção do Ministério Público 
no presente feito, por envolver interesses de incapazes, vista àquele órgão, pelo prazo de 10 dias. Caso o laudo pericial tenha 
sido apresentado tempestivamente, e não haja requerimento de sua complementação pelas partes, com fundamento no artigo 
3º da Resolução nº 558, de 22 de maio de 2007 (que dispõe sobre o pagamento de honorários de peritos), expeça-se ofício ao 
Núcleo Orçamentário para pagamento dos honorários periciais, nos termos anteriormente deferidos. Por fim, caso haja proposta 
de acordo e esta for aceita pela parte autora, voltem-me os autos conclusos para sentença. Em caso negativo, conclusos para 
deliberações. Dilig. e Int. - ADV: NAIRANA DE SOUSA GABRIEL (OAB 220809/SP)

Processo 0002205-22.2014.8.26.0257 - Procedimento Ordinário - Seguro - Jose Gomes da Silva Filho - Banco do Brasil 
Seguros S/A - Vistos. Fls. 28/39: concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. Anote-se. Em decorrência da 
natureza da ação proposta (cobrança de seguro de vida pelo próprio beneficiário), da hipossuficiência da parte autora e por se 
tratar de relação de consumo, aplico ao caso o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, invertendo-se o ônus da 
prova a favor do autor/consumidor, que é pessoa hipossuficiente, bem como em virtude da verossimilhança de suas alegações, 
caracterizada pelos documentos juntados com a inicial. Acrescente-se que a inversão do ônus da prova logo no despacho 
que recebe a inicial atende melhor os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, possibilitando ao requerido(a) 
exercer o contraditório sob o aspecto de inversão de prova desde o início da tramitação da presente ação. Em cumprimento à 
Portaria nº 02/2007, desta Comarca, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o próximo dia 09 DE MARÇO DE 2015, às 13:50 
horas, que será realizada no SETOR DE CONCILIAÇÃO, que funciona no prédio do Juizado Especial Cível desta Comarca, 
na Rua Campos Sales, nº 363. Intimem-se as partes para comparecimento (por mandado os residentes nesta Comarca e por 
carta “AR” os de fora). Cite-se e intime-se com as cautelas e advertências legais, CONSIGNANDO-SE QUE O PRAZO PARA 
EVENTUAL CONTESTAÇÃO (15 DIAS) PASSARÁ A FLUIR A PARTIR DA DATA DA AUDIÊNCIA SUPRA DESIGNADA, CASO 
NÃO HAJA ACORDO. Intime-se a parte autora e seus procuradores, para comparecimento, pela Imprensa Oficial, já que, não 
havendo imposição legal para que a intimação acerca do ato oficial se dê na própria pessoa da parte litigante, é suficiente que 
a comunicação ocorra por meio de publicação na imprensa em nome do advogado constituído nos autos pelo interessado. 
Reputar-se-ão validadas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, 
contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou 
definitiva, nos termos do artigo 238, § único do CPC. FRUTÍFERA A CONCILIAÇÃO, VOLTEM CONCLUSOS PARA FINS DE 
HOMOLOGAÇÃO; SE INFRUTÍFERA: Considerando a inversão do ônus da prova em favor do autor, conforme fundamentado 
no item 02, em homenagem aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, desde logo determino 
a realização de prova pericial e, para este encargo, nomeio como perito o DR. LUIZ ALVES FERREIRA AVEZUM o qual servirá 
independentemente de compromisso (CPC, art. 422). Em virtude da complexidade do trabalho, e o arbitramento de honorários 
em outros processos da mesma natureza nesta Comarca, fixo os honorários do Sr. Perito em R$ 724,00 (Setecentos e vinte e 
quatro reais). Intime-se o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da audiência supra designada (caso 
não haja acordo) e sob pena de preclusão, e de serem admitidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos 
do art. 359 do CPC, recolher o valor fixado a título de honorários periciais (R$ 724,00), tendo em vista a inversão do ônus da 
prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor . Nesse sentido, a decisão abaixo, proferida pelo 
E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão deste Juízo: “Agravo de 
Instrumento Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) Perícia Honorários. É possível ao juiz inverter o ônus da prova para 
facilitar a defesa dos direitos do consumidor, quando a alegação deste for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, segundo 
as regras ordinárias da experiência (art. 6º, VIII, do CDC). Agravo desprovido, com observação.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento 
n.º 0145412-79.2011.8.26.0000 Rel. Des. Lino Machado DJ: 14/09/2011). Faculto à parte autora e ao requerido a apresentação 
de quesitos periciais, caso não constem da inicial, bem como a indicação assistente-técnico, também no prazo de 15 (quinze) 
dias contados da data da audiência supra designada. Desde já fica a parte autora intimada de que: a)deverá comparecer ao 
exame pericial munido (a) de documento de identidade; b)poderá apresentar ao perito atestados médicos, laudos de exames 
laboratoriais e outros documentos complementares que possam servir de subsídios à perícia, lembrando-se de que, nos termos 
do artigo 333, inciso I, do CPC, cabe-lhe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, entre eles, a existência da doença 
alegada na inicial e o início de sua incapacidade; c)a sua ausência injustificada implicará na presunção de desistência da prova 
pericial ora deferida. Com o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da contestação, quesitos, indicação 
de assistentes técnicos e depósito dos honorários periciais, CONTADOS A PARTIR DA AUDIÊNCIA SUPRA, FICA DESDE JÁ 
DESIGNADA A DATA DE 31 DE MARÇO DE 2015, ÀS 10:30 HORAS, NA SANTA CASA LOCAL. Laudo em 30 dias. Com a 
vinda do laudo, vista às partes para, em 10 (dez) dias, manifestarem-se sobre o laudo pericial e demais requerimentos. Após 
a manifestação das partes, ou decorrido in albis, conclusos para deliberações. Servirá a presente como carta de citação e 
intimação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Dilig. e Intime-se. - ADV: ZÉLIA DA SILVA FOGAÇA LOURENÇO (OAB 159340/SP)

Processo 0002208-74.2014.8.26.0257 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Reinaldo dos Santos 
Medeiros - Magazine Luiza S/A - Vistos. Diante da documentação juntada (fls. 13/16), defiro o beneficio da Assistência Judiciária. 
Anote-se. Em decorrência da natureza da ação proposta (ação de obrigação de fazer), da hipossuficiência da parte autora e 
por se tratar de relação de consumo, aplico ao caso o art. 6.º, inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor, invertendo-se o 
ônus da prova a favor do autor/consumidor, que é pessoa hipossuficiente, bem como em virtude da verossimilhança de suas 
alegações, caracterizada pelos documentos juntados com a inicial. Acrescente-se que a inversão do ônus da prova logo no 
despacho que recebe a inicial atende melhor os princípios da ampla defesa e do devido processo legal, possibilitando ao 
requerido(a) exercer o contraditório sob o aspecto da inversão do ônus da prova desde o início da tramitação da presente ação. 
Nesse sentido: “Muito embora a doutrina majoritária entenda que a regra inscrita no inciso VIII do art. 6º do CDC contém apenas 
uma regra de julgamento, forçoso é convir que, ainda assim, o disposto no art. 333 do CPC estabelece um norte tanto para 
o autor quanto para o réu no sentido de indicar, aprioristicamente, quais são os fatos que cada qual deverá demonstrar, para 
que não venha a ser surpreendido com sentença desfavorável, por insuficiência de provas. Não é por outro motivo que alguns 
sustentam que, se a hipótese enquadrar-se no inciso VIII do art. 6º do CDC, o juiz deve o quanto antes indicar que é caso de 
inversão do ônus da prova, no propósito justamente de não causar perplexidade” (TJSP, 8ª Câm. Dir. Priv., AI 188.660.4/9, rel. 
Des. Silvio Marques Neto, j. 05.03.2001, RDC vol. 40:335) . Em cumprimento à Portaria nº 02/2007, desta Comarca, designo 
audiência de CONCILIAÇÃO para o próximo dia 09 DE MARÇO DE 2015, às 13;40 horas, que será realizada no SETOR DE 
CONCILIAÇÃO, que funciona no prédio do Juizado Especial Cível desta Comarca, na Rua Campos Sales, nº 363. Intimem-se as 
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partes para comparecimento (por mandado os residentes nesta Comarca e por carta “AR” os de fora). Cite-se e intime-se com 
as cautelas e advertências legais, CONSIGNANDO-SE QUE O PRAZO PARA EVENTUAL CONTESTAÇÃO (15 DIAS) PASSARÁ 
A FLUIR A PARTIR DA DATA DA AUDIÊNCIA SUPRA DESIGNADA, CASO NÃO HAJA ACORDO. Intime-se a parte autora e seus 
procuradores, para comparecimento, pela Imprensa Oficial, já que, não havendo imposição legal para que a intimação acerca 
do ato oficial se dê na própria pessoa da parte litigante, é suficiente que a comunicação ocorra por meio de publicação na 
imprensa em nome do advogado constituído nos autos pelo interessado. Reputar-se-ão validadas as comunicações e intimações 
dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar 
o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva, nos termos do artigo 238, § único do CPC. 
FRUTÍFERA A CONCILIAÇÃO, VOLTEM CONCLUSOS PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO; SE INFRUTÍFERA: Com o decurso do 
prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da contestação, intime-se a parte autora para impugnação, manifestação sobre 
documentos juntados e demais requerimentos, no prazo de 10 (dez) dias. Após a manifestação do requerente, ou decorrido in 
albis, conclusos para deliberações. Dilig. e Int. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, 
ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob 
as penas da Lei. - ADV: MARCO AURÉLIO CUNHA NEGREIROS (OAB 265589/SP)

Processo 0002236-42.2014.8.26.0257 - Divórcio Consensual - Casamento - D.J.F.A. - - A.C.C.A. - Intime-se a patrona do 
autor para visualizar e imprimir a certidão de honorários expedida, em 10 dias. - ADV: LUDMILA DE FREITAS BARBOSA (OAB 
229827/SP)

Processo 0002256-33.2014.8.26.0257 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Francisco Mendes Ferreira 
Filho - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Diante da certidão juntada pelo autor a fls. 37, defiro o prosseguimento 
do feito. Em decorrência da natureza alimentar do crédito pretendido, excepcionalmente, determino a antecipação da prova 
pericial e, para este encargo, nomeio como perito o DR. LUIZ ALVES FERREIRA AVEZUM e DESIGNO O DIA 24 de MARÇO DE 
2015, ÀS 10:30 HORAS, para realização do exame pericial, na Santa Casa local. Obedecendo as normas contidas na resolução 
nº 541, de 18.01.2007, do Conselho da Justiça Federal, fixo os honorários periciais em R$ 200,00. Em caso de existência de 
assistente técnico, o mesmo deverá acompanhar a perícia na Santa Casa de Misericórdia de Ipuã. Os quesitos do Juízo e do 
INSS constam da Ordem de Serviço nº 02/2012, deste Juízo. Proceda a serventia a juntada de cópia dos quesitos aos autos, 
para resposta pelo Sr. Perito. Faculto à parte Autora a apresentação de quesitos periciais, caso não constem da inicial, bem 
como a indicação assistente-técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme artigo 421, parágrafo 1º, do CPC. Desde já ficam as 
partes intimadas da perícia médica ora designada, devendo a parte autora ser também intimada de que: a)deverá comparecer ao 
exame munido (a) de documento de identidade; b)poderá apresentar ao perito atestados médicos, laudos de exames laboratoriais 
e outros documentos complementares que possam servir de subsídios à perícia, lembrando-se de que, nos termos do artigo 
333, inciso I, do CPC, cabe-lhe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, entre eles, a existência da doença alegada na 
inicial e o início de sua incapacidade; c)a sua ausência injustificada implicará na presunção de desistência da prova pericial ora 
deferida. Com o decurso do prazo de 05 (cinco) dias, encaminhem-se ao senhor perito os quesitos apresentados pelo autor e 
eventual cópia da peça com a indicação de seu assistente técnico. Com a apresentação do laudo em juízo, CITE-SE o INSS 
para apresentar resposta (art. 297 do CPC) e manifestação sobre o laudo pericial, ou, ALTERNATIVAMENTE, APRESENTAR 
PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO. Em seguida, vista à parte autora para, em 10 (dez) dias, manifestar-se sobre eventual proposta 
conciliatória apresentada pelo INSS, ou em caso negativo, querendo, apresentar impugnação à contestação e manifestar-se 
sobre o laudo pericial. Caso haja necessidade de intervenção do Ministério Público no presente feito, por envolver interesses 
de incapazes, vista àquele órgão, pelo prazo de 10 dias. Caso o laudo pericial tenha sido apresentado tempestivamente, e não 
haja requerimento de sua complementação pelas partes, com fundamento no artigo 3º da Resolução nº 558, de 22 de maio de 
2007 (que dispõe sobre o pagamento de honorários de peritos), expeça-se ofício ao Núcleo Orçamentário para pagamento dos 
honorários periciais, nos termos anteriormente deferidos. Por fim, caso haja proposta de acordo e esta for aceita pela parte 
autora, voltem-me os autos conclusos para sentença. Em caso negativo, conclusos para deliberações. Dilig. e Int. - ADV: JOÃO 
AYRES TAVARES E SILVA (OAB 294060/SP)

Processo 0002319-58.2014.8.26.0257 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
S/A - Fabricio Domingues Transportes Me - Homologo o pedido de desistência formulado a fls. 37 e, em consequência, JULGO 
EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 267, VIII do Código de Processo Civil. Autorizo o representante da autora a retirar 
o(s) documento(s) que instruiu(íram) a inicial, mediante advertência de que o(s) mesmo(s) permanecerá(ão) à disposição da 
parte interessada, pelo prazo de noventa (90) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, findo o qual, se não for(em) 
reclamado(s), será(ão) inutilizado(s), nos termos do item 30.2, Subseção VIII, Seção V, Capítulo IV, das N.S.C.G.J. Cancele-se 
o mandado expedido que se encontra na contra-capa dos autos. Sem prejuízo, determino a baixa imediata de eventual restrição 
judicial no prontuário do veículo objeto da ação. Comunique-se o distribuidor. Arquivem-se com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - 
ADV: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP), MARIANE CARDOSO MACAREVICH (OAB 203358/SP)

Processo 0002349-64.2012.8.26.0257/01 (apensado ao processo 0002349-64.2012.8.26) (025.72.0120.002349/1) - 
Cumprimento de sentença - Anita Cavalcante dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - Intime-se o patrono do autor 
para visualizar e impirmir os alvarás expedidos, em 10 dias. - ADV: JOÃO AYRES TAVARES E SILVA (OAB 294060/SP)

Processo 0002625-08.2006.8.26.0257/01 (apensado ao processo 0002625-08.2006.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Inez Perreira da Silva Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 
269/270: Abra-se vista ao INSS, por 10 dias, acerca dos pagamentos realizados. Após, expeçam-se os alvarás competentes 
(valores já individualizados), que não serão objetos de impressão e encarte nestes autos, devendo os interessados procederem 
à consulta processual e visualização do documento para impressão, acessando o site: www.tjsp.jus.br. Após, voltem conclusos 
para extinção nos termos do art. 794, I, CPC. Dilig. e int. - ADV: ZÉLIA DA SILVA FOGAÇA LOURENÇO (OAB 159340/SP)

Processo 0002688-67.2005.8.26.0257 (257.01.2005.002688) - Cumprimento de sentença - Dissolução - P.P.P.S.M. - P.A.M. 
- Fls. retro: por cautela, intime-se a parte autora para que se manifeste acerca de petição juntada a fls. 581/593, no prazo de 
10 (dez) dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo “in albis”, conclusos para deliberações. Int. - ADV: CLOVIS NOCENTE 
(OAB 85651/SP), LARISSA MILENA CUNHA NEGREIROS MAGNO ROSADA (OAB 260181/SP)

Processo 0002805-14.2012.8.26.0257 (257.01.2012.002805) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ana 
Maria Ferreira de Almeida - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Ciência às partes do retorno dos autos. Cumpra-
se a decisão proferida no V. Acórdão. Intime-se o Sr. Perito nomeado para que complemente o laudo pericial, nos termos 
determinados a fls. 222, no prazo de 20 dias. Com a juntada, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça. Intime-se. - ADV: 
NAIARA DE SOUSA GABRIEL (OAB 263478/SP)

Processo 0002885-75.2012.8.26.0257 (apensado ao processo 0001041-42.2002.8.26) (257.01.2002.001041/2) - Cumprimento 
de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Adriana Aparecida de Oliveira - - Cassia Avila Conrado - - Francisco 
Donizetti Miguel - - Homero de Freitas Barbosa - - Iracema Fornel do Vale - - Iraci de Pina dos Santos - - Julia Roberta Stabile 
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Ulian e outros - Fazenda Publica Estadual Sao Paulo Sp - Intime-se o patrono do autor para retirar o mandado de levantamento 
expedido, em 10 dias,. - ADV: DANIEL CARMELO PAGLIUSI RODRIGUES (OAB 174516/SP), GILSON BENEDITO RAIMUNDO 
(OAB 118430/SP)

Processo 0002897-89.2012.8.26.0257 (apensado ao processo 0002097-71.2006.8.26) (257.01.2006.002097/1) - 
Cumprimento de sentença - E.M.A. - - J.C.A.J. - - M.G.M.A. - - P.E.A.B. - C.C.S.E.S.P. - Vistos. Certidão retro: Nos termos 
dos art. 167,§3º, I das NSCGJ que dispõe: § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de 
intimado: I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; Anote-se a vedação de carga ao 
advogado identificado a fls. 458, no sistema SAJ-PG5 e capa destes autos. Após, conclusos para demais deliberações. - ADV: 
ZÉLIA DA SILVA FOGAÇA LOURENÇO (OAB 159340/SP), EDUARDA GOMES VILHENA DE ANDRADE (OAB 249371/SP), 
CARLOS DE ANDRADE VILHENA (OAB 135186/SP), LUCIANO NOGUEIRA LUCAS (OAB 156651/SP), FABIO LOPES TOLEDO 
(OAB 238060/SP)

Processo 0002899-59.2012.8.26.0257 (apensado ao processo 0002579-19.2006.8.26) (257.01.2006.002579/2) - 
Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Gilson Benedito Raimundo - Cosesp Seguros - Gilson 
Benedito Raimundo - Fls. retro: pela derradeira vez, intime-se novamente a COSESP para que apresente a quitação do saldo 
devedor do imóvel junto à CDHU, conforme já determinado a fls. 300 e 321. Com a juntada ou decorrido o prazo “in albis”, 
conclusos para deliberações. Int. - ADV: ROBERTO BROCANELLI CORONA (OAB 83471/SP), GILSON BENEDITO RAIMUNDO 
(OAB 118430/SP), MAURÍCIO SURIANO (OAB 190293/SP), EDUARDA GOMES VILHENA DE ANDRADE (OAB 249371/SP)

Processo 2000003-68.1996.8.26.0257 (apensado ao processo 2000002-87.2013.8.26) - Embargos à Execução - Valor da 
Execução / Cálculo / Atualização - Instituto Nacional do Seguro Social INSS - Monica Coelho - Fls. retro: intime-se a parte 
embargada para que se manifeste acerca de petição de fls. 40/42, no prazo de 10 (dez) dias. Com a manifestação ou decorrido o 
prazo “in albis”, conclusos para deliberações. Int. - ADV: DIONISIO FERREIRA GOMES (OAB 104829/SP), EDVALDO BOTELHO 
MUNIZ (OAB 81886/SP), ROBERTO RAMOS (OAB 83392/SP), ANA LUCIENE MARTINS GARCIA (OAB 96879/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DE JESUS GOMES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CASSIA AVILA CONRADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0012/2015
Processo 0000003-38.2015.8.26.0257 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Flavio de 

Oliveira - Banco Santander (Brasil) S/A - Emende o autor a inicial, em 10 dias (art. 284 do CPC), para adequar o valor da causa 
aos pedidos, devendo computar o valor do pedido de restituição da quantia que entende indevidamente cobrada, em dobro, 
mais o valor dos danos morais (itens “c” e “d”), observando-se que em sede de Juizado deve-se limitar a 40 salários mínimos, 
sob pena de indeferimento da inicial, com a consequente extinção do feito. Sem prejuízo, no mesmo prazo, deverá apresentar o 
comprovante de recolhimento do valor de 01 (uma) CPA, sob pena de ser comunicada a ausência de recolhimento à Carteira de 
Previdência dos Advogados do Estado de São Paulo. Int. - ADV: ANTÔNIO WILSON DE OLIVEIRA (OAB 176140/SP)

Processo 0000047-57.2015.8.26.0257 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Joaquim 
Alves de Oliveira - Banco Santander (Brasil) S/A - Vistos. Trata-se de pedido de tutela antecipada requerido por Joaquim Alves 
de Oliveira em ação de Ação de Indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em face do Banco Santander, 
para que seja determinado à ré a retirada imediata do nome do requerente de qualquer dos órgãos de proteção ao crédito, 
em especial SCPC e SERASA, até decisão final. Juntou documentos (fls. 16/21). Emendou a inicial (fls.26). FUNDAMENTO 
E DECIDO. Fls. 26: dou por emendada a inicial. Anote-se. Para o deferimento liminar da tutela antecipada não se dispensa 
o preenchimento dos requisitos legais: a “prova inequívoca”, a “verossimilhança da alegação”, o “fundado receio de dano 
irreparável”, o “abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu”, bem como da verificação da existência 
de “perigo de irreversibilidade do provimento antecipado”. “Prova inequívoca deve ser considerada aquela que apresenta 
um grau de convencimento tal que, a seu respeito, não possa ser oposta qualquer dúvida razoável, ou, em outros termos, 
cuja autenticidade ou veracidade seja provável” (CARREIRA ALVIM apud BEATRIZ CATARIA DIAS, A Jurisdição na Tutela 
Antecipada, 1999, Saraiva, p.76). Não estão presentes os requisitos necessários, pois não vislumbro nos autos prova inequívoca 
da verossimilhança da alegação do autor, sendo que o número do contrato no documento de fls.19 não é o mesmo do que foi 
negativado (fls. 17), bem como não apresentou cópia do contrato em que o requerente figurava como avalista perante o Banco 
Santander, portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Sem prejuízo, proceda-se à citação do(a) réu(ré) dos 
atos e termos da ação proposta, com as advertências legais, ficando designado o DIA 19 DE MARÇO DE 2015, ÀS 11h10, para 
audiência de conciliação, no edifício do Fórum local, sito na Av. Carlos Fernandes, 320, centro, Ipuã-SP. Cumpra-se. Intimem-se. 
Ipua, 28 de janeiro de 2015. - ADV: ANTÔNIO WILSON DE OLIVEIRA (OAB 176140/SP)

Processo 0000424-96.2013.8.26.0257 (025.72.0130.000424) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - 
Raimundo da Silva - Gilson Carlos Costa - Vistos. Certidão fls. 56: fica a patrona advertida a respeitar o prazo estipulado no art. 
164, §2º das NSCGJ, pois a retenção indevida dos autos por prazo superior ao previsto pode ensejar prejuízo ao andamento 
processual, à parte contrária, sem prejuízo das providências previstas nos arts. 34, XXII e 37, I, do Estatuto da OAB, nos termos 
do art. 165 das NSCGJ. Int. - ADV: SANDRA HADAD LIMA CURY (OAB 158382/SP)

Processo 0000594-34.2014.8.26.0257 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Rita de 
Cássia Lima - Sky Brasil Serviços Ltda (SKY) - VISTOS. Fato controvertido, a suspensão da prestação de serviços de TV por 
assinatura contratado pela autora com a empresa ré, em outubro de 2013 e fevereiro de 2014, bem como o motivo de eventual 
suspensão. Com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora hipossuficiente, 
inverto o ônus da prova para que a ré apresente documentos capazes de comprovar que não houve suspensão na prestação 
de serviços de TV por assinatura na residência da autora, nos meses de outubro de 2013 e fevereiro de 2014, e caso tenha 
havido a suspensão, qual o motivo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados 
pela autora. No mesmo prazo, a autora deverá juntar aos autos comprovantes do pagamento das mensalidades do serviço 
contratado, no período mencionado na inicial e a fls. 134. Fls. 134: para o deferimento liminar da tutela antecipada não se 
dispensa o preenchimento dos requisitos legais: a “prova inequívoca”, a “verossimilhança da alegação”, o “fundado receio 
de dano irreparável”, o “abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu”, bem como da verificação 
da existência de “perigo de irreversibilidade do provimento antecipado”. “Prova inequívoca deve ser considerada aquela que 
apresenta um grau de convencimento tal que, a seu respeito, não possa ser oposta qualquer dúvida razoável, ou, em outros 
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termos, cuja autenticidade ou veracidade seja provável” (CARREIRA ALVIM apud BEATRIZ CATARIA DIAS, A Jurisdição na 
Tutela Antecipada, 1999, Saraiva, p.76). Não estão presentes os requisitos necessários, pois não há nos autos prova inequívoca 
e fundado receio de dano irreparável. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Int. - ADV: NAIRANA DE 
SOUSA GABRIEL (OAB 220809/SP), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)

Processo 0000712-10.2014.8.26.0257 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Jose Sinomar Ribeiro 
Pinto Me - Arnaldo Nomiama Júnior - Manifeste-se a exequente sobre a certidão do oficial de justiça a fls. 29, nos seguintes 
termos: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 257.2015/000149-0 dirigi-me no endereço 
indicado, e aí sendo, deixei de proceder a penhora determinada uma vez que não encontrei bens penhoráveis do executado, 
quando então passo a descrever os que guarnecem sua residência a saber: um jogo de sofá 03 e 02 lugares, uma raque, uma 
televisão colorida, uma geladeira, uma mesa de granito com 06 cadeiras, um armário de aço de 08 portas, um fogão de 06 bocas 
com botijão, um tanquinho de lavar roupas, uma cama de casal, duas camas de solteiro, dois guarda roupas, um de cinco e 
outro de 06 portas, roupas de uso pessoal, utensílios de cozinha. Ipuã, 04 de fevereiro de 2015.” - ADV: ALINE RAPHAEL DA 
SILVA (OAB 322299/SP)

Processo 0001025-73.2011.8.26.0257 (257.01.2011.001025) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Norival 
Mendonça de Freitas Mattos - Isaias Romualdo - Intime-se o requerente para retirar mandado de levantamento judicial. - ADV: 
SÉRGIO EDUARDO PIMENTA DE FREITAS (OAB 212594/SP), LARISSA MILENA CUNHA NEGREIROS MAGNO ROSADA 
(OAB 260181/SP)

Processo 0002315-21.2014.8.26.0257 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Luciana da Silva 
Romualdo Ipuã ME - Juliano Ferreira dos Santos - Intime-se a requerente de que foi designada audiência de conciliação para 
o dia 16/03/2015, às 18:05 horas, que será realizada no Fórum de Ipuã, sito na Av. Carlos Fernandes, 320, centro. - ADV: 
LUDMILA DE FREITAS BARBOSA (OAB 229827/SP)

Processo 0002316-06.2014.8.26.0257 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Luciana da Silva Romualdo 
Ipuã-ME - Evaldo Silva - Designada audiência de conciliação para o dia 20 de março de 2015, às 11:05 horas, que será realizada 
no Fórum de Ipuã, sito na Av. Carlos Fernandes, 320, centro. - ADV: LUDMILA DE FREITAS BARBOSA (OAB 229827/SP)

Processo 3000310-09.2013.8.26.0257 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Vizinhança - Flávio César 
Anjoletto - Devanir Ferrari - Vistos. Considerando a devolução do mandado sem a devida intimação do requerido (fls. 49) e já 
que, não há imposição legal para que a intimação acerca do ato oficial se dê na própria pessoa da parte litigante, é suficiente 
que a comunicação ocorra por meio de publicação na imprensa em nome do advogado constituído nos autos pelo interessado. 
Assim, intime-se o requerido na pessoa de seu procurador, pela Imprensa Oficial, encarregando-o de apresentá-lo à audiência 
de instrução de instrução, debates e julgamento, designada para o dia 05/03/2015, às 11:05 horas, no edifício do Fórum local, 
sito na Av. Carlos Fernandes, 320, centro, nesta, sob pena de revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegado pelo autor 
na petição inicial. Reputar-se-ão validadas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional 
declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver 
modificação temporária ou definitiva, nos termos do artigo 238, § único do Código de Processo Civil. Int. - ADV: FERNANDO 
AUGUSTO FRESSATTI (OAB 303725/SP), WIVIANE CRISTINA GARCIA PEIXOTO DE BRITO (OAB 232705/SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DE JESUS GOMES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CASSIA AVILA CONRADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0013/2015
Processo 0000760-03.2013.8.26.0257 (025.72.0130.000760) - Termo Circunstanciado - Desacato - A.A. - Em audiência 

realizada em 02.12.2014, foi feita transação, atribuindo-se a autora dos fatos a obrigação de cumprir com prestação alternativa, 
conforme consta do termo lavrado a folhas 94. A fls. 98/99 foi apresentado recibo que comprova o cumprimento da obrigação, 
e a fls. 101 o representante do Ministério Público manifestou pela extinção da punibilidade. Ante o exposto, JULGO EXTINTA 
A PUNIBILIDADE DE ALCINÉIA AVILA, dos fatos a ela atribuídos, com fundamento no artigo 84, parágrafo único, da Lei nº 
9.099/95. Após o trânsito em julgado, efetuem-se as comunicações de praxe ao I.I.R.G.D e delpol local, e arquivem-se os autos 
com as cautelas de estilo. P.R.I.C. - ADV: JULIO CESAR DE OLIVEIRA GUIMARÃES MOSSIN (OAB 254921/SP), HERACLITO 
ANTONIO MOSSIN (OAB 29689/SP)

Processo 0002781-83.2012.8.26.0257 (257.01.2012.002781) - Termo Circunstanciado - Crimes contra o Meio Ambiente e o 
Patrimônio Genético - J.P. - C.A.O.R.M. - Vistos. Fls.139: certifique a serventia se consta o nome de Eli Norberto Ferreira como 
autor dos fatos no sistema SAJ. Em caso positivo, exclua o referido nome do sistema, uma vez trata-se de representante legal 
da pessoa jurídica. Fls. 148: Aguarde-se o laudo pericial por 60 dias. Com a juntada, nova vista ao Ministério Público. Int. - ADV: 
PAULO DAETWYLER JUNQUEIRA (OAB 238527/SP), NICOLAS CUTLAC (OAB 82836/SP)

ITAÍ
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO RUBENS PETERSEN NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ FRANCISCO ROMANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0032/2015
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Processo 0000014-89.1991.8.26.0263 (263.01.1991.000014) - Procedimento Ordinário - RMI pela equivalência entre Salário-
de-Benefício e Salário-de-Contribuição - 0rlando Torelo Guelfi - Ana Maria Guelfi Maciel - Francisco Ferreira - Valdir Martins - 
Maria do Carmo Martins - Leonisio Martins Filho - José Eugenio Martins - Consuelo Martins Fogaça dos Santos - Valmir Fogaça 
dos Santos - Maria Luiza Martins e Martins - Martins Antonio de Sales - Maria Rita da Conceição - Instituto Nacional do Seguro 
Social - Inss - Vistos. Ante a manifestação do INSS de fl. 569 e não havendo mais qualquer valor a ser devolvido à autarquia 
federal, determino arquivem-se estes autos observadas as formalidades legais. Int. - ADV: JOSÉ AFONSO ROCHA JÚNIOR 
(OAB 160513/SP), CESAR AUGUSTO MAZZONI NEGRAO (OAB 144566/SP)

Processo 0000109-79.2015.8.26.0263 - Inventário - Inventário e Partilha - Elisa Ferreira Francisco - Aparecida Maria Fonseca 
- Jose Manoel Francisco - Maria Aparecida Francisco - João Manoel Francisco Neto - João Manoel Francisco Filho - Intime-se a 
requerente para recolhimento das custas judiciais, em 10 dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do art. 257 
do Código de Processo Civil. Int. - ADV: ISMAR ANTONIO NOGUEIRA (OAB 63257/SP)

Processo 0000131-11.2013.8.26.0263 (026.32.0130.000131) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Cooperativa de Crédito Rural de Itaí - Paranapanema - Avaré Sicoob Crediceripa - Autofar Comércio e Locação de Veíc. Ltda 
- Giorge da Silva Gianetti - Enrique Gianetti - Manifeste-se o autor, em cinco dias, sobre o resultado negativo do BacenJud 
acostado às fls. 150/151. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 0000131-11.2013.8.26.0263 (026.32.0130.000131) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Cooperativa de Crédito Rural de Itaí - Paranapanema - Avaré Sicoob Crediceripa - Autofar Comércio e Locação de Veíc. Ltda 
- Giorge da Silva Gianetti - Enrique Gianetti - Vistos. Em razão do valor ínfimo, remetam-se os autos ao Supervisor de Serviço 
para desbloqueio. Oportunamente, dê-se vista dos autos à exequente para que, em 15 dias, se manifeste especificamente sobre 
o que for de seu interesse para o prosseguimento do feito e providencie o necessário. Nada sendo requerido, arquivem-se os 
autos. Intime-se. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 0000151-31.2015.8.26.0263 - Procedimento Ordinário - Contagem Recíproca de Tempo de Serviço - Benedito 
Rosa de Moraes - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao autor. 
Anote-se. Cite-se, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: ALVARO AUGUSTO RODRIGUES (OAB 232951/SP)

Processo 0000191-13.2015.8.26.0263 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Luiz Carlos de Souza - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao autor. Anote-se. 
Cite-se, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: ELIS MACEDO FRANCISCO PESSUTO (OAB 272067/SP), FERNANDA 
KATSUMATA NEGRÃO (OAB 303339/SP)

Processo 0000192-95.2015.8.26.0263 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Isabel Cristina dos Santos 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à autora. Anote-se. Cite-
se, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: FERNANDA KATSUMATA NEGRÃO (OAB 303339/SP), ELIS MACEDO 
FRANCISCO PESSUTO (OAB 272067/SP)

Processo 0000198-05.2015.8.26.0263 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Jesuino Domingues 
de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao autor. 
Anote-se. Cite-se, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: DAIANE CHRISTIAN ARAUJO (OAB 251539/SP), DANILA 
APARECIDA DOS SANTOS FLORIANO (OAB 279529/SP)

Processo 0000199-87.2015.8.26.0263 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Zenite de Oliveira 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à autora. Anote-se. Cite-
se, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: DAIANE CHRISTIAN ARAUJO (OAB 251539/SP), DANILA APARECIDA DOS 
SANTOS FLORIANO (OAB 279529/SP)

Processo 0000211-04.2015.8.26.0263 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Edson Fogaça - Kalby Garcia 
de Oliveira - - Viviane Araujo Pereira - Cite-se, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: JOSE MARIA DE MELO (OAB 
93734/SP)

Processo 0000242-24.2015.8.26.0263 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.V.G.A. - L.G.G.A. - M.E.G.A. 
- V.D.G.A. - G.T.A. - Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita aos requerentes. Anote-se. Ante os elementos 
constantes dos autos, arbitro os alimentos provisórios no valor de 30% do salário mínimo, devidos a partir da citação. Para a 
audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 08 de maio de 2015, às 14:15 horas. CITE-SE e INTIME-SE 
o réu acima qualificado, para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer 
parte integrante. As partes devem se apresentar à audiência acompanhadas de suas testemunhas e advogados. Na audiência, 
se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado. A ausência do autor importará 
em arquivamento do processo e a do réu ou de seu advogado, em confissão e revelia. Intimem-se os requerentes. Oficie-se 
à empregadora para que informe os rendimentos do requerido. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: 
Praça da Colonização Japonesa, 220, Vila Florentino Dognani, Itaí-SP. - ADV: ANA CAROLINA FONSECA NOGUEIRA (OAB 
291727/SP)

Processo 0000244-91.2015.8.26.0263 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Evandir Gabriel de 
Freitas - Prefeitura Municipal de Itaí - Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) 
a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei. Int. - ADV: TÁCIA DE QUEIROZ CERQUEIRA VIEIRA (OAB 323609/SP), BENEDITO APARECIDO DE MORAES 
(OAB 80427/SP)

Processo 0000245-13.2014.8.26.0263 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.C.S. - R.C.S. - Certidão de honorários e 
mandado de averbação à disposição para retirada em 05 dias. - ADV: JOSE RAMIRO ANTUNES DO PRADO (OAB 306834/SP), 
FREDERICO AUGUSTO POLES DA CUNHA (OAB 271736/SP)
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Processo 0000257-90.2015.8.26.0263 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Berenice Bernardino - 
Prefeitura Municipal de Itaí - SP - Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à autora. Anote-se. Cite-se, observadas 
as formalidades legais. Int. - ADV: ANA CAROLINA FONSECA NOGUEIRA (OAB 291727/SP)

Processo 0000260-41.1998.8.26.0263 (263.01.1998.000260) - Monitória - Cooperativa Agro Industrial Holambra - Espólio de 
Francisco Garcia Fernandes - Manifeste-se o requerente, em cinco dias, em termos de prosseguimento do feito, sobre a Carta 
Precatória cumprida positiva devolvida de fls. 396/411. - ADV: ADHEMAR MICHELIN FILHO (OAB 194602/SP)

Processo 0000273-44.2015.8.26.0263 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Rita Rodrigues Martins 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Providencie a parte autora, no prazo de 10 dias, comprovante de endereço 
atualizado em seu nome, notadamente contas de água ou luz, a fim de comprovar seu domicílio nesta comarca. Int. - ADV: 
DAIANE CHRISTIAN ARAUJO (OAB 251539/SP), DANILA APARECIDA DOS SANTOS FLORIANO (OAB 279529/SP)

Processo 0000275-14.2015.8.26.0263 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Wanderlei Pazine 
Caldonazzo - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao autor. Anote-
se. Cite-se, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: DANILA APARECIDA DOS SANTOS FLORIANO (OAB 279529/SP), 
DAIANE CHRISTIAN ARAUJO (OAB 251539/SP)

Processo 0000287-28.2015.8.26.0263 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 
Juraci da Costa Santos - Fazenda Nacional - 1. Certifique a serventia se os embargos foram interpostos dentro do prazo legal. 
2. Se positivo, intime-se a Fazenda Nacional para impugná-los no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 17 da Lei 6.830/80. 
Int. - ADV: GEOVANE DOS SANTOS FURTADO (OAB 155088/SP)

Processo 0000350-49.1998.8.26.0263 (263.01.1998.000350) - Execução de Título Extrajudicial - Mosaic Fertilizantes do 
Brasil S/A - Octavio Jovelli Filho - Luís Antônio Jovelli - Manifestem-se o advogado dos requeridos Luiz Antônio Jovelli e Octavio 
Jovelli Filho, no prazo de 5 dias, sobre o mandado negativo acostado à fl. 287/288, sob risco de inscrição de seus clientes 
no cadastro de dívida ativa por não pagamento das custas finais. O teor do mandado é o seguinte: “(...) me dirigi à rua Tapi 
de Almeida, 957, Itaí, onde fui informado pelos atuais moradores do imóvel que desconhecem Octavio (...), motivo pelo qual 
deixei de intima-lo. (...) me dirigi à Fazenda Palmital, em Itaí, onde não obtive êxito em encontrar Luis Antonio (...).” - ADV: 
JOAO CARLOS LIBANO (OAB 98146/SP), EDUARDO CARRARO (OAB 50115/PR), KARINE YURI MATSUMOTO (OAB 39821/
PR), JOSE DORIVAL PEREZ (OAB 13019/PR), AMAURI DE OLIVEIRA TAVARES (OAB 143007/SP), LUCIANO GUANAES 
ENCARNACAO (OAB 146008/SP)

Processo 0000416-67.2014.8.26.0263 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.R.F. - M.I.F. - R.A.F. 
- I.A.F. - Ante a manifestação da exequente e do Ministério Público, julgo extinta a execução de alimentos, nos termos do art. 
794, I do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários advocatícios do patrono em 100% da Tabela PGE/OAB-SP. Homologo 
a desistência do prazo recursal, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Certifique-se o trânsito em julgado, expeça-se 
certidão e arquivem-se estes autos. P.R.I. - ADV: OSMIR RICARDO BORIN (OAB 242856/SP)

Processo 0000453-94.2014.8.26.0263 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - I.V.O.S. - T.J.S. - K.C.O. - Ciência 
à Dra. Erika dos Santos Oliveira sobre a certidão de honorários que encontra-se disponível em cartório. - ADV: CRISTIANE DE 
PAULA MATIAS (OAB 265541/SP), ERIKA DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB 295846/SP)

Processo 0000466-59.2015.8.26.0263  Impugnação ao Cumprimento de Sentença  Fazenda Pública Municipal  Município 
de Itaí  2002 Produtos de Petróleo Ltda e outro  Vistos. 1. Forme-se outro volume. 2. Cumpra-se o V. Acórdão. 3. Intime-se 
a parte credora para manifestação, no prazo de 30 dias. 4. Na inércia, aguarde-se em arquivo eventual provocação da parte 
interessada.Int. ADV THIAGO DOS SANTOS MICHELIN (OAB:20684/SP) ADV CLAUDIO SERGIO DA SILVA (OAB:119794/SP)

Processo 0000513-38.2012.8.26.0263 (263.01.2012.000513) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Aparecida 
Pedroso de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social - Fls. 224: defiro pedido de suspensão do feito, pelo prazo requerido. 
Aguarde-se. Int. - ADV: ULIANE RODRIGUES MILANESI DE MAGALHÃES CHAVES (OAB 184512/SP), CASSIA MARTUCCI 
MELILLO (OAB 211735/SP)

Processo 0000747-20.2012.8.26.0263 (263.01.2012.000747) - Monitória - Duplicata - P. B. Lopes & Cia Ltda. - Marco Aurélio 
Vieira de Souza - Manifeste-se a Requerente, em 5 dias, acerca do mandado de citação cumprido negativo, com a certidão do 
Sr. Oficial de Justiça acostada aos autos à fl. 139, com o seguinte teor parcial: “(...) DEIXEI DE CITAR a MARCO AURÉLIO 
VIEIRA DE SOUZA, posto que não mais reside no local indicado, sendo informado por vizinhos que ele mudou-se para o Jardim 
Novo Horizonte, porém, em endereço ignorado. (...)”. - ADV: EURICO CESAR NEVES BAPTISTA (OAB 42340/SP), EDWIGES 
LOPES SIMONSEN NEVES BAPTISTA (OAB 53078/SP)

Processo 0001061-92.2014.8.26.0263 - Procedimento Ordinário - Imissão na Posse - Claudio Venancio Pires - Fernanda 
Cristina da Silva Pires - Centro de Formação de Condutores Rally Itaí Ltda - Me - Fabiano Rudson Almeida Vicentini - Michelle 
Gonzaga Vicentini - Ciência da certidão da serventia que segue. “Certifico e dou fé que a contestação oferecida pelo CENTRO 
DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RALLY ITAÍ LTDA ME é tempestiva.”. Manifestem-se os autores, em 05 dias, sobre o 
pedido de fls. 242/243. - ADV: AMAURI DE OLIVEIRA TAVARES (OAB 143007/SP), ALESSANDRO CORTES BELGIORNO (OAB 
149761/SP), MANUEL DONIZETI RIBEIRO (OAB 71602/SP)

Processo 0001106-96.2014.8.26.0263 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.A.S.M. - V.E.M. - A certidão de casamento averbada 
se encontra em cartório para ser retirada. - ADV: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS (OAB 298003/SP), ANGELA DE FATIMA 
ALMEIDA (OAB 328515/SP)

Processo 0001118-81.2012.8.26.0263 (263.01.2012.001118) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Neide 
Seabra - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Trata-se de ação ordinária proposta por Neide Seabra contra o Instituto 
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Nacional do Seguro Social visando o benefício de Auxílio Doença e/ou Aposentadoria por Invalidez, com fundamento na Lei 
8213/91. O laudo médico já foi apresentado, portanto desnecessária a prova oral. Expeça-se alvará de levantamento do valor 
depositado à fl. 76 em favor do perito judicial. No mais, não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por 
encerrada a instrução processual e a fim de poupar a pauta, determino venham as alegações finais por memoriais, no prazo de 
10 dias para cada uma das partes. Int. - ADV: RENATA ARRUDA DE CASTRO ALVES (OAB 283809/SP), BRUNA ARRUDA DE 
CASTRO ALVES (OAB 204683/SP), CAMILA ARRUDA DE CASTRO ALVES (OAB 246953/SP)

Processo 0001135-49.2014.8.26.0263 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Luis Fernando Correa 
- Banco do Brasil S/A - Manifeste-se a requerente sobre os documentos juntados às fls. 167/175 pelo requerido. Int. - ADV: 
AMAURI DE OLIVEIRA TAVARES (OAB 143007/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 
113887/SP)

Processo 0001179-10.2010.8.26.0263 (263.01.2010.001179) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.C.O.T. - J.T.F. - A fls. 
104v foi expedido mandado para intimação da parte a providenciar o andamento do feito, suprindo a falta nele existente, porém 
a mesma mudou-se de endereço sem comunicar ao Juízo (certidão de fls. 104v). O Patrono da autora informou que a mesma 
está residindo em outra cidade e que lá contrataria outro Patrono para pleitear seus direitos (f. 99). Consta também nos autos 
que a genitora da autora faleceu (certidão de óbito de fl. 90). O Ministério Público requereu a nomeação de Curador Especial 
à requerente diante da ausência de representação processual (fl. 105). É o relatório. Segundo consta na certidão de óbito da 
genitora da autora (fl. 90), a mesma possui atualmente 18 anos de idade, pois na data do óbito (16/02/2013) foi declarado que 
ela possuia 16 anos. Em que pese o requerimento do ilustre Representante do Ministério Público de nomeação de Curador 
Especial, tal procedimento não é necessário, uma vez que a autora completou a maioridade. Ademais, não há nos autos nenhum 
documento da autora que comprova a data de seu nascimento. Diante da informação do Patrono de fl. 99, de que a autora está 
residindo em outra cidade e tendo em vista que não deu andamento ao feito desde Abril de 2014, fica claro o total desinteresse 
no andamento deste processo. Em consequência, com fundamento no art. 267, III, c.c. § 1º, do Código de Processo Civil, julgo 
extinto o processo sem resolução do mérito. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 
P.R.I. - ADV: JOSE RAMIRO ANTUNES DO PRADO (OAB 306834/SP), LUIZ CARLOS DALCIM (OAB 47248/SP)

Processo 0001179-44.2009.8.26.0263 (263.01.2009.001179) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - José Carlos de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social - Configurando a hipótese do artigo 265, Inciso I do 
Código de Processo Civil, diante da notícia de falecimento do autor, suspendo o processo, pelo prazo de 60 dias, para a devida 
habilitação de herdeiros. Findo esse prazo, o que o Cartório certificará, venham os autos à conclusão, para providências visando 
ao prosseguimento do feito. Int. - ADV: CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP), EDSON RICARDO PONTES (OAB 
179738/SP)

Processo 0001232-54.2011.8.26.0263 (263.01.2011.001232) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.A.F. - F.S.F. - 
HOMOLOGO a desistência do presente feito (fl. 147 e 161), para fins do artigo 158, parágrafo único, do Código de Processo 
Civil. Julgo, em consequência, extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. 
Arbitro os honorários advocatícios ao Patrono do autor no valor máximo da Tabela vigente. Expeça-se certidão após o trânsito 
em julgado. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: ELOISA MAXIMIANO GOTO (OAB 229804/SP), VALTER 
COSTA DE OLIVEIRA (OAB 61739/SP)

Processo 0001329-49.2014.8.26.0263 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos gravídicos - S.A.L.M. - D.O. - 
Manifeste-se o patrono do requerido no prazo de 05 dias, sobre a petição da autora de fl. 50 e ofício do Imesc de fls 51. - ADV: 
RICARDO MARTINS CORREA (OAB 304433/SP), ADHEMAR MICHELIN FILHO (OAB 194602/SP)

Processo 0001562-51.2011.8.26.0263 (263.01.2011.001562) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Gilberto Tonon - Fialelei da Graça Tonon - Marco Antonio Tonon - Neide Aparecida Rocha Tonon - Marcos Rogerio da Costa 
- Mariana Dias de Oliveira Costa - Alex Raphael Meschini e outros - Regularize o advogado Estevão Henrique Pereira dos 
Santos, no prazo de 15 dias, a sua situação processual, visto que não consta nos autos procuração em seu nome para a defesa 
do terceiro interessado Alex Raphael Meschini. - ADV: VALTER COSTA DE OLIVEIRA (OAB 61739/SP), ESTEVAO HENRIQUE 
PEREIRA DOS SANTOS (OAB 139374/SP), LETICIA DE OLIVEIRA SALES SHIMIZU (OAB 138800/SP)

Processo 0001657-81.2011.8.26.0263 (263.01.2011.001657) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / 
Indisponibilidade de Bens - Silvana Aparecida de Camargo - Luiz Celso dos Santos - Manifeste-se o(a) embargante, no prazo 
de 15 dias, sobre o resultado da pesquisa RENAJUD acostado às fls. 74/75. - ADV: AMAURI DE OLIVEIRA TAVARES (OAB 
143007/SP), APARECIDO FERNANDES LEITAO (OAB 126421/SP)

Processo 0001657-81.2011.8.26.0263 (263.01.2011.001657) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / 
Indisponibilidade de Bens - Silvana Aparecida de Camargo - Luiz Celso dos Santos - Vistos. 1. Indefiro o pedido de fl. 68, pois 
eventual benefício da assistência judiciária gratuita concedido nos autos de execução não alcança este processo autônomo de 
Embargos de Terceiro. 2. Defiro o pedido de fl. 72. Encaminhem-se os autos ao supervisor de serviço para pesquisa e bloqueio 
pelo sistema RENAJUD, conforme requerido. O resultado da pesquisa ficará à disposição da credora pelo prazo de 15 dias. 
Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. 3. Int. - ADV: APARECIDO FERNANDES LEITAO (OAB 126421/SP), AMAURI DE 
OLIVEIRA TAVARES (OAB 143007/SP)

Processo 0001700-81.2012.8.26.0263 (263.01.2012.001700) - Monitória - Contratos Bancários - Cooperativa de Crédito 
Rural de Itaí - Paranapanema - Avaré crediceripa - Alessandro Vitto da Silva - Me - - Alessandro Elias Vitto da Silva - - Leopoldo 
Flavio Vitto - - Beatriz Barbaresco Pires Vitto da Silva - - Márcia Regina Migliorini Vitto - Vistos. Baixo estes autos em cartório, 
tendo em vista a cessação de minha designação nesta vara, sem tempo para análise do processo (conforme DJE 12/12/2014) - 
ADV: JACQUELINE DIAS DE MORAES ARAUJO (OAB 140405/SP), ADOLPHO MAZZA NETO (OAB 105410/SP)

Processo 0001701-66.2012.8.26.0263 (263.01.2012.001701) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
C.C.R.I.P.A.C. - Alessandro Vitto da Silva - Me - - Alessandro Elias Vitto da Silva - - Leopoldo Flavio Vitto - - Beatriz Barbaresco 
Pires Vitto da Silva - - Márcia Regina Migliorini Vitto - Manifeste-se o(a) exequente, no prazo de 15 dias, sobre o resultado da 
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pesquisa INFOJUD acostado às fls. 373/384. - ADV: JACQUELINE DIAS DE MORAES ARAUJO (OAB 140405/SP), ADOLPHO 
MAZZA NETO (OAB 105410/SP)

Processo 0001867-35.2011.8.26.0263 (263.01.2011.001867) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Banco do Brasil S/A - Antonio Eurico Alves - - Marcos Rogerio da Costa - Manifeste-se o Exequente, em 15 dias, 
especificamente sobre o que for de seu interesse para o prosseguimento do feito e providencie o necessário. - ADV: EDUARDO 
JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), JOSE RAMIRO ANTUNES DO PRADO (OAB 306834/SP)

Processo 0001976-25.2006.8.26.0263 (263.01.2006.001976) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.L.A.G. - 
A.D.G. - Ciência à advogada Dra. Ana Carolina de Melo de que os presentes autos se encontram desarquivados e disponíveis 
para consulta por 30 dias. Passado este prazo e nada sendo requerido, os autos serão remetidos novamente ao arquivo. - ADV: 
BENEDITO APARECIDO DE MORAES (OAB 80427/SP), MIGUEL FABRICIO NETO (OAB 229574/SP), ANA CAROLINA DE 
MELO (OAB 265962/SP)

Processo 0002111-56.2014.8.26.0263 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Ana Lúcia Generoso - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o(a) requerente, no prazo de 5 dias, sobre o mandado de constatação 
acostado aos autos às fls. 69/70 cujo teor é o seguinte: “(...) me dirigi ao endereço (...), onde encontrei no local o sr. Aparecido, 
cunhado de Ana Lúcia Generoso, que informou que esta reside no local, porém está em viagem a Sorocaba e retornaria em um 
semana”. - ADV: ALVARO AUGUSTO RODRIGUES (OAB 232951/SP)

Processo 0002161-53.2012.8.26.0263 (263.01.2012.002161) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Conselho Regional de 
Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo - Creci 2ª Região - José Aparecido Gabriel - Vistos. Tendo em vista a exequente 
ser isenta do recolhimento da taxa prevista no Provimento CSM nº 1.864/2011 e restando negativa a pesquisa de ativos 
financeiros, defiro o pedido de fl. 71. Encaminhem-se os autos ao Supervisor de Serviço para pesquisa de veículos pelo Sistema 
Renajud, anotando-se em caso positivo, a restrição de transferência. Intime-se. - ADV: MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA 
(OAB 205792/SP), JACQUELINE DIAS DE MORAES ARAUJO (OAB 140405/SP)

Processo 0002432-91.2014.8.26.0263 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - F.F.S. - A.F.S. - F.F.S. - J.C.J.S. - 
Tendo em vista que o executado está em livramento condicional, conforme certidão de fls. 30 e que declinou endereço na rua 96, 
nº 213, Pouso Alegre, Vila Beira Rio em sua ficha de comparecimento, necessária a realização de audiência. Ante os elementos 
constantes dos autos, arbitro os alimentos provisórios no valor de 30% do salário mínimo, devidos a partir da citação. Para a 
audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 08 de maio de 2015, às 14:30 horas. Cite-se e intime-se o réu e 
intimem-se os requerentes. As partes devem se apresentar à audiência acompanhadas de suas testemunhas e advogados. Na 
audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado. A ausência do autor 
importará em arquivamento do processo e a do réu ou de seu advogado, em confissão e revelia. As audiências deste Juízo 
realizam-se no seguinte endereço: Praça da Colonização Japonesa, 220, Vila Florentino Dognani. - ADV: ADHEMAR MICHELIN 
FILHO (OAB 194602/SP)

Processo 0002465-81.2014.8.26.0263 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - Banco Itaucard S/A - Gustavo 
Benedito P. O. Camargo - Vistos. Antes de apreciar o pedido de desistência da ação formulado à fl. 36, cientifique-se o Sr. Oficial 
de Justiça para que restitua em Cartório o Mandado expedido à fl. 35. Regularizados os autos, conclusos. Int. - ADV: LEDA 
MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 0002496-04.2014.8.26.0263 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.C.M.N. - P.G.N. - Arquivem-se os autos. Int. - ADV: 
JOSE MARIA DE MELO (OAB 93734/SP), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS (OAB 298003/SP)

Processo 0002530-76.2014.8.26.0263 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Itaí, Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa - Vera Neres de Meira - Ante o teor da certidão supra, (...em data de 
20/10/2014 decorreu o prazo para que a requerida efetuasse o pagamento da dívida, bem como para que apresentasse embargos 
ao mandado monitório, devidamente intimada para tanto à fl. 76), manifeste-se a empresa autora, em 05 dias, em termos de 
prosseguimento requerendo o que de direito. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 0002745-52.2014.8.26.0263 - Regulamentação de Visitas - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - G.A.S.S.P. - 
B.P. - Sem prejuízo de eventual julgamento da lide no estado, informem as partes, em cinco dias, se concordam com julgamento 
antecipado. Caso contrário, indiquem, no mesmo prazo, as provas que pretendem produzir, justificando a sua concreta 
necessidade e pertinência, ou seja, qual ponto controvertido pretende provar com cada meio de prova indicado. Desde já, 
informo que não será aceita indicação genérica de prova, o que gerará a preclusão do direito à prova. Em caso de pretensão 
de produção de prova oral, deverão, apresentar o rol de testemunhas, sob pena de preclusão, informando inclusive ser as 
testemunhas virão independentemente de intimação. Por fim, se pretenderem a produção de prova pericial, deverão apresentar 
os quesitos indicando os pontos técnicos que pretendem ver esclarecidos pelo experto. - ADV: JACQUELINE DIAS DE MORAES 
ARAUJO (OAB 140405/SP), ERIKA DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB 295846/SP)

Processo 0002784-49.2014.8.26.0263 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Safra 
S/A - Adenauer Cesar Rockenmeyer - Manifeste-se o(a) requerente, no prazo de 5 dias, sobre o mandado de busca e apreensão 
acostado aos autos às fls. 35/37, cujo resultado se deu negativo e cujo teor é o seguinte:”(...) dirigi-me ao endereço constante 
no mandado, em companhia do depositário João Marrichi Filho, onde não logramos encontrar o bem descrito no mandado, 
sendo que também não logramos êxito em encontrar Adenauer César Rockenmeyer”. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 
108911/SP)

Processo 0002792-26.2014.8.26.0263 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - Banco Itaucard S/A - Alice 
Soares dos Santos - Manifeste-se a autora em 05 dias, sobre os termos da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 42v, do 
seguinte teor” Certifico, eu Oficial de Justiça infra-assinado, que em cumprimento ao r. Mandado retro, DEIXEI DE DAR o 
integral cumprimento do r. Mandado retro, tendo em vista, que até o presente momento o representante legal da autor não 
compareceu perante este Oficial de Justiça, para providenciar os meios necessários para cumprimento do r. Mandado, sendo 
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o telefone celular de contato deste Oficial de Justiça de Justiça para futuro agendamento de diligências, 014-997630910. O 
referido é verdade. - ADV: MARIA CRISTINA BARCHIN DENUNCI (OAB 162059/SP)

Processo 0002812-22.2011.8.26.0263 (263.01.2011.002812) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Cerealista 
Safrasul Ltda - Supermercado Albuquerque Ltda - Vistos. Baixo os autos em cartório para juntada de petição. Sem prejuízo, 
desentranhem-se a cópia do mandado, petição e memória de cálculo juntados às fls. 87/89, deixando-os na contracapa dos 
autos. Intime-se. - ADV: RODRIGO FÁVARO (OAB 224489/SP)

Processo 0002934-98.2012.8.26.0263 (263.01.2012.002934) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco S/A - Edgar de Almeida Pereira - Vistos. Desentranhe-se o mandado para cumprimento no endereço 
indicado à fl. 84, cabendo ao requerente providenciar o necessário para a diligência. Intime-se. - ADV: PRISCILA MENEGUETTI 
ZAIDEN (OAB 280084/SP)

Processo 0002961-18.2011.8.26.0263 (263.01.2011.002961) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Alzira 
dos Santos Camargo - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Considerando que embora o pedido da autora tenha sido 
julgado improcedente, o perito realizou seu trabalho e apresentou laudo às fls. 62/71. Desta feita, expeça-se mandado de 
levantamento dos honorários periciais requisitado à fl. 80. Intime-se. - ADV: ELIS MACEDO FRANCISCO PESSUTO (OAB 
272067/SP), FERNANDA KATSUMATA NEGRÃO (OAB 303339/SP)

Processo 0003031-35.2011.8.26.0263 (263.01.2011.003031) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do 
Brasil S/A - Marcos Rogério da Costa - - Marcio Ribeiro Bernardes da Costa - - Ana Paula de Oliveira Bernardes - - Mariana Dias 
de Oliveira Costa - - Marcos Rogério da Costa - Providencie o autor, em cinco dias, a comprovação da distribuição da Carta 
Precatória de fl. 140. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0003035-43.2009.8.26.0263 (263.01.2009.003035) - Monitória - Pagamento - Supermercado Albuquerque Ltda 
- Epp. - Gislaine Correa - Manifeste-se o Requerente, em 5 dias, acerca do mandado de constatação positivo, com a certidão 
do Sr. Oficial de justiça acostada aos autos à fl. 93, com o seguinte teor parcial: “(...) CONSTATEI a existência dos seguintes 
bens na residência da requerida GISLAINE CORREA: um fogão; um botijão de gás; uma geladeira; um conjunto de armário 
de cozinha; uma mesa com 4 cadeiras; um forno micro ondas; um jogo de estofados com 2 3 lugares; uma TV 29 polegadas; 
um aparelho de som; uma máquina e um tanquinho de lavar roupas. No ato da constatação, a genitora da requerida Gislaine 
informou que os bens são de sua propriedade e não de sua filha, que atualmente reside consigo “de favor”. (...)” - ADV: CARLOS 
ROBERTO NESPECHI JUNIOR (OAB 210051/SP)

Processo 0003178-32.2009.8.26.0263 (263.01.2009.003178) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento - Celia Regina Ferreira Gomes Solla - Manifeste-se a Requerente, 
em 5 dias, acerca das pesquisas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, acostadas aos autos às fls. 124/126, as quais demonstraram 
como endereço da Requerida as seguintes localidades: - Jandira Lopes, nº 44, Pro Morar, Votorantim/SP, CEP: 18113-630. - 
Avenida Antonino Vieira do Amaral, nº1510, Jd. Salete, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18.190-000. - ADV: ANDRÉ LUÍS GABRIEL 
(OAB 208852/SP), LILIAM APARECIDA DE JESUS DEL SANTO (OAB 221678/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 
328945/SP)

Processo 0003184-63.2014.8.26.0263 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Juliana Bueno de Sá Carvalho 
- Município de Itaí - SP - Mantenho a decisão de fls. 18/19 por seus próprios fundamentos. Atenda a requerente, no prazo de 10 
dias. Findo o prazo sem manifestação, tornem-me conclusos para extinção. Int. - ADV: TIAGO RODRIGUES (OAB 322916/SP)

Processo 0003186-33.2014.8.26.0263 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Maurício José Mussel Bastos 
- Município de Itaí - SP - Vistos. Mantenho a decisão de fls. 20 por seus próprios fundamentos. Atenda o requerente, no prazo de 
10 dias. Findo o prazo sem manifestação, tornem-me conclusos para extinção. Int. - ADV: TIAGO RODRIGUES (OAB 322916/
SP)

Processo 0003232-90.2012.8.26.0263 (263.01.2012.003232) - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Improbidade 
Administrativa - Ministério Público do Estado de São Paulo - João Michelin Neto - J. V. Livraria Jurídica - Doniseti Tadeu Villa - 
Leme - Me - Doniseti Tadeu Villa - Ciência às partes acerca do ofício enviado pela comarca deprecada, fls. 1004, informando a 
data designada para a oitiva da testemunha arrolada, qual seja, 21/05/2015 às 15:30 horas. Outrossim, ciência ao Requerido 
acerca do valor a remeter à comarca de Piraju/SP para pagamento de custas e/ou diligências, no importe de R$ 46,83 (quarenta 
e seis reais e oitenta e três centavos). - ADV: JOAO MICHELIN NETO (OAB 131116/SP), NELSON LUIZ FILHO (OAB 32968/
PR)

Processo 0003321-16.2012.8.26.0263 (263.01.2012.003321) - Inventário - Inventário e Partilha - Waldir de Oliveira - José 
Jorge de Oliveira - Fica o inventariante intimado para comparecer em cartório para a lavratura do termo de rerratificação das 
primeiras declarações. - ADV: ERIKA DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB 295846/SP)

Processo 0003377-83.2011.8.26.0263 (263.01.2011.003377) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
J.M.F.R. - K.L.F. - Manifeste-se o(a) requerente, no prazo de 5 dias, sobre o mandado acostado aos autos às fls. 100/101, 
cujo resultado se deu negativo e cujo teor é o seguinte: “(...) me dirigi à rua Nove de Julho, 998, Itaí, onde encontrei Monique, 
moradora do local há cerca de seis anos, que afirmou desconhecer K.L.F., A.P.L e J.M.F.R.”. - ADV: JAIRO GABRIEL NETO 
(OAB 251603/SP)

Processo 0003554-42.2014.8.26.0263 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - Banco Itaucard S/A - Jose 
Maria de Barros - Manifeste-se a autora em 05 dias, sobre os termos da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 42v, do seguinte 
teor” Certifico, eu Oficial de Justiça infra-assinado, que em cumprimento ao r. Mandado retro, DEIXEI DE DAR o integral 
cumprimento do r. Mandado retro, tendo em vista, que até o presente momento o representante legal da autor não compareceu 
perante este Oficial de Justiça, para providenciar os meios necessários para cumprimento do r. Mandado, sendo o telefone 
celular de contato deste Oficial de Justiça de Justiça para futuro agendamento de diligências, 014-997630910. O referido é 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 141

verdade. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 0003697-31.2014.8.26.0263 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - Banco Itaucard S/A - Pedro 
Paulo de Carvalho - Manifeste-se o requerente, em cinco dias, sobre a certidão do senhor oficial de justiça margeada à fl. 31, de 
seguinte teor: “(...) deixei de dar cumprimento do R. Mandado, em virtude da parte interessada não ter providenciado os meios 
necessários para a efetivação da diligencia até a presente data.” - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 0003757-04.2014.8.26.0263 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - BV Financeira 
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Maria Margarida da Costa Oliveira - Manifeste-se o(a) requerente, no prazo de 5 
dias, sobre o mandado acostado aos autos às fls. 25/28, cujo resultado se deu negativo e cujo teor é o seguinte:”(...) deixei de 
dar cumprimento do R. Mandado, em virtude da parte interessada não ter providenciado os meios necessários para a efetivação 
da diligência até a presente data.”. - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)

Processo 0003863-63.2014.8.26.0263 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Itaí, Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa - Martins Alves Equipamentos de Informática Ltda. ME - - Ana Paula Martins 
Alves - Manifeste-se o(a) requerente, no prazo de 5 dias, sobre o mandado acostado aos autos às fls. 75/76, cujo resultado 
se deu negativo e cujo teor é o seguinte:”(...) fui informado pelos moradores do imóvel que desconhecem paradeiro de Ana 
Paula Martins Alves, informando que ela era a antiga moradora do imóvel e que seu último endereço conhecido era uma casa 
de tijolos a vista na rua abaixo, a rua Pedro Alexandre Fogaça. Ao me dirigir à referida rua encontrei no numeral 444 uma 
residência com a descrição informada, sendo que ao indagar aos moradores do imóvel, obtive a informação de que Ana Paula 
(...) era desconhecida. Em 16 de janeiro de 2015 me dirigi à rua Salvador de Freitas, 856, onde encontrei em funcionamento a 
empresa Micro Help Informática. No local fui informado pela funcionária Letícia que ali não funciona a empresa Martins Alves 
Equipamentos de Informática Ltda ME, informou que esta empresa funcionava ali antigamente (...). Informou que desconhece 
o paradeiro de Ana Paula e Martins Alves Equipamentos de Informática Ltda ME (...) “. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA 
NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 0003919-96.2014.8.26.0263 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - BV Financeira S/A Crédito 
Financiamento e Investimento - Elias da Silva - Manifeste-se o requerente, em cinco dias, sobre a certidão do senhor oficial de 
justiça margeada às fls. 22, de seguinte teor: “(...) deixei de dar cumprimento do R. Mandado, em virtude da parte interessada 
não ter providenciado os meios necessários para a efetivação da diligência até a presente data.” - ADV: GUSTAVO PASQUALI 
PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0004025-29.2012.8.26.0263/01 (263.01.2002.001193/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Marcio Jose de Oliveira - Caf Participações Ltda - Capital Ativo Fomento Comercial Ltda - Dê o requerente, no prazo 
de 5 dias, andamento ao feito, requerendo o que de direito, sob pena de extinção do mesmo em caso contrário. - ADV: LUCIANA 
DOS SANTOS MICHELIN (OAB 149142/SP), IRANI VAZ DE OLIVEIRA (OAB 23791/PR), VALTER COSTA DE OLIVEIRA (OAB 
61739/SP)

Processo 0004077-54.2014.8.26.0263 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 00083441020138260003 - 3ª Vara da Família e 
Sucessões - Foro Regional III - Jabaquara) - Isabelly Carvalho Alcino - Claudison da Silva Alcino - Manifeste-se a exequente, no 
prazo de 5 dias, sobre a certidão do oficial de Justiça de seguinte teor: “Me dirigi à rua Major Brasílio, 1119, Itaí, onde obtive a 
informação dos moradores do local que desconhecem C.S.A. Ao indagar a vizinhos também não logrei êxito localiza-lo, sendo 
desconhecido ali.”. - ADV: LORENA PEREIRA SANTIN (OAB 271317/SP)

Processo 0004105-22.2014.8.26.0263 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - A.J.S. - M.M.S. - Defiro os 
benefícios da Assistência Judiciária gratuita ao autor. Anote-se. Trata-se de pedido de exoneração de alimentos cumulada com 
pedido de antecipação de tutela formulado por A.J.S. em face de M.M.S, sob a alegação de que a requerida atingiu a maioridade, 
estando atualmente com 24 anos de idade, é pessoa sadia e plenamente capaz para trabalhar para se sustentar, presumindo 
que não mais necessite da pensão alimentícia paga pelo autor. A tutela antecipada não comportava deferimento desde logo para 
se assegurar ao autor a exoneração da prestação alimentar com relação à sua filha. É necessário no mínimo que se assegure 
a alimentanda o direito de impugnar a exoneração pretendida, fazendo prova de que mesmo maior e capaz, ainda necessita 
receber aquela provisão alimentar, a exigir um mínimo de provas cuja oportunidade não foi aberta à parte contrária. Não se pode 
dizer estejam presentes, desde logo, os requisitos da verossimilhança e do fundado receio. Assim é que, por absoluta falta de 
prova do atendimento aos requisitos legais expressos no artigo 273 do CPC, que a tutela antecipada não comporta deferimento. 
Em situação idêntica, decidiu a 8ª Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento n°: 368.024.4/9-00, de lavra 
da Relatoria, cuja ementa se transcreve: “EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA -Ausência de prova da verossimilhança - 
Desatendimento então à exigência do artigo 273 do CPC Decisão mantida - Recurso improvido.” Isto posto, por ora, indefiro o 
pedido de antecipação de tutela. Cite-se a requerida, com as cautelas legais. Int. - ADV: SERGIO LUIZ PEREIRA LEITE (OAB 
45368/SP)

Processo 0004155-48.2014.8.26.0263 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.C.D. - A.P.Y.M. - Cite-se a requerida, com as 
cautelas legais. Int. - ADV: AMAURI DE OLIVEIRA TAVARES (OAB 143007/SP)

Processo 0004207-44.2014.8.26.0263 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Itaí, Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa - Agenor Marcelino Cabral Transportes Me - Agenor Marcelino Cabral - 
Donatilia Maria de Carvalho Cabral - Vistos. Cuida-se de Ação Monitória movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Itaí Paranapanema Avaré contra Agenor Marcelino Cabral Transportes ME e outros. Primeiramente, tendo em vista esta 
comarca ser sede da Cooperativa, é prática comum a propositura de ações somente neste Juízo, mesmo em face de requeridos 
que residam em outras localidades, inclusive em Municípios fora desta Circunscrição, eis que a autora possui filiais em 
aproximadamente 10 cidades, o que sobrecarrega a já assoberbada serventia judicial. Com efeito, analisando os autos verifico 
que o documento que embasa a presente monitória constitui-se em Cédula de Crédito Bancário (fls. 63/66), em que a autora 
concedeu limite de crédito junto a conta corrente de titularidade da empresa requerida. No referido contrato verifica-se que não 
há qualquer especificação ao que se propõe o referido crédito, não indicando destinar-se ao fomento da atividade exercida pela 
empresa requerida. Ante a ausência de disposição acerca da destinação do limite concedido, presume-se que a liberação do 
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crédito à empresa requerida é apenas para seu uso na atividade meio e não como capital de giro. Desta feita, figuram os 
requeridos como destinatários finais, assumindo a condição de consumidores dos serviços oferecidos pela empresa ré. Na linha 
da jurisprudência tem-se, in verbis: “Ementa: APELAÇÃO CIVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À 
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INOCORRÊNCIA DE PROLONGAMENTO DE DÍVIDA 
ANTERIOR. (...) INCIDÊNCIA DO CDC. Consumidor é a pessoa que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final 
(art. 2º da lei nº 8.078/90). A adoção da teoria finalista restou pacificada no STJ. Via de regra, a pessoa jurídica não se encontra 
ao abrigo do CDC, mas a jurisprudência tem admitido tal hipótese, em caráter excepcional, quando não caracterizada a intrínseca 
correlação entre o negócio firmado e a atividade-fim da empresa a que se questiona o enquadramento no âmbito de aplicação 
do regime consumerista, ou quando caracterizada sua vulnerabilidade. In casu, o empréstimo de valor é utilizado na atividade 
meio da empresa, razão pela qual se caracteriza como consumidora (Súmula 297 do STJ). Às operações de concessão de 
crédito e financiamento aplica-se o CDC, visto que plenamente caracterizado o conceito de consumidor (art. 2°) e de fornecedor 
(art. 3°), nos exatos termos da lei consumerista. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 
nº 297(...)” (Apelação Cível Nº 70023529191, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos 
Santos Mottecy, Julgado em 30/10/2008). Ressalte-se, ainda, que a despeito de inexistir no contrato a expressão “cláusula de 
eleição de foro”, estipula o requerente, de forma maliciosa ao meu ver, a fixação da sede da instituição financeira nesta Comarca 
como local de pagamento. Contudo, possui ele inúmeras agências em vários Municípios da região, tais como: Avaré, 
Paranapanema, Piraju, Taquarituba, Itapeva, Itapetininga, dentre outros. Assim, considerando que se trata o presente contrato 
de adesão, em que não se oferece ao aderente menor possibilidade de escolha, afigura-se abusiva tal cláusula, pois, 
indubitavelmente, faz ela as vezes de cláusula de eleição de foro, já que é como base nela que o requerente ajuíza inúmeras 
ações nesta Comarca, sendo que os requeridos têm domicílio na Comarca de Capão Bonito/SP, local onde os autos devem ser 
remetidos para regular processamento. Ainda, é indiscutível que a relação entabulada entre as partes, a despeito de a requerente 
ser Cooperativa, é de consumo, tendo em vista que a cédula de crédito bancário por esta emitida possui natureza financeira, 
equiparando, portanto, a Cooperativa à Instituição Financeira. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Monitória. Contrato 
de abertura de crédito. Cooperativa. Decisão que reconheceu a incompetência do juízo, de ofício, e determinou a remessa dos 
autos para a comarca de domicílio dos requeridos. Irresignação. Descabimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do 
Consumidor. Art. 101, I do CDC. Contrato de adesão. Declinação de foro, de ofício, em prejuízo da cláusula do foro de eleição. 
Previsão legal atribuindo tais poderes ao juiz. Art. 112, parágrafo único, do CPC. Dificuldade de defesa reconhecida. Decisão 
mantida. Agravo improvido. (TJSP - 24ª Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 2092256-40.2014.8.26.0000 - 
Rel. Des. Erson de Oliveira - j. 14.08.14)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR 
E AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTONOMIA ENTRE O PROCESSO DE EXECUÇÃO E O PROCESSO DE CONHECIMENTO.
DECISÃO NA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. CÉDULA 
DE CRÉDITO.CONTRATO POR ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE.SUJEIÇÃO DO CONTRATO AO 
CDC.FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DOS 
EXCEPTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.- (...) A decisão proferida na exceção de incompetência interposta em 
processo de execução não faz coisa julgada em relação à exceção de incompetência na ação revisional em razão da autonomia 
do processo de TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ conhecimento em relação ao processo de execução de título 
extrajudicial.- A cláusula de eleição de foro em cédula bancária emitida em favor de cooperativa é nula por se tratar de contrato 
de adesão, cumprindo reconhecer a competência do foro em que o consumidor aderente possui seu domicílio e residência. 
Relatório. (...) O contrato celebrado ente as partes é de adesão. É incontroverso que nas cédulas de crédito as cláusulas são 
previamente estipuladas pela Cooperativa seguindo um padrão pré-determinado e não se permite modificações pelo aderente. 
(...) Ademais, o parágrafo único do artigo 112 do CPC, acrescido pela Lei 11280/2006, propicia que seja declarada nula a 
cláusula contratual que preveja foro de eleição diverso daquele da residência ou sede do aderente.Parágrafo único. A nulidade 
da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará de competência 
para o juízo de domicílio do réu.Verifica-se, portanto, que a cláusula do contrato e, ao fixar como foro competente para solução 
de eventual litígio a Comarca de Naviraí/MS, foi estipulada tão somente em benefício da excipiente, configurando-se cláusula 
abusiva e, portanto, nula. Por fim, o argumento de que a relação entre as partes não se sujeita ao Código de Defesa do 
Consumidor não merece acolhida.O fato da operação ser classificada como ato cooperativo não obsta, por si só, a sujeição do 
contrato aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos 
bancários é imperativa por expressa disposição legal - artigos 3º, § 2º e 52.Neste sentido a Súmula 297 do Superior Tribunal de 
Justiça dispõe sobre o assunto: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.As cooperativas de 
crédito, assim como os bancos comerciais, são legalmente tidas como prestadoras de serviços na medida em que atuam no 
recebimento de tributos, fornecimento de extratos, aluguel de cofre, cobrança de títulos e, principalmente, fornecedoras de 
produtos, no caso, dinheiro ou crédito. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ A Lei nº 4.595/64 considera as 
cooperativas de crédito como instituições financeiras: “Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da 
legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, 
intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de 
valor de propriedade de terceiros.(...) Art. 18. As instituições financeiras somente poderão funcionar no País mediante prévia 
autorização do Banco Central da República do Brasil ou decreto do Poder Executivo, quando forem estrangeiras.§ 1º Além dos 
estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades de crédito, financiamento e investimentos, das caixas 
econômicas e das cooperativas de crédito ou a seção de crédito das cooperativas que a tenham, também se subordinam às 
disposições e disciplina desta lei no que for aplicável, as bolsas de valores, companhias de seguros e de capitalização, as 
sociedades que efetuam distribuição de prêmios em imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua 
emissão ou por qualquer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de terceiros, atividade 
relacionada com a compra e venda de ações e outros quaisquer títulos, realizando nos mercados financeiros e de capitais 
operações ou serviços de natureza dos executados pelas instituições financeiras”.Sobre o tema leciona o Prof. Nelson Nery 
Júnior: O aspecto central da problemática da consideração das atividades bancárias como sendo relações jurídicas de consumo 
reside na finalidade dos contratos realizados com os bancos. Havendo a outorga do dinheiro ou crédito para que o devedor o 
utilize como destinatário final, há a relação de consumo que enseja a aplicação dos dispositivos do CDC. 1 E conclui: O sentido 
teleológico dessas normas do CDC é, indisputavelmente, o de considerar como serviço, objeto da relação de consumo, as 
atividades bancárias, financeiras, de crédito e de seguros. Ainda que ad argumentandum se diga que as operações bancárias 
não seriam ontologicamente destinadas ao consumo, são elas consideradas ex lege como serviços para os efeitos de sua 
caracterização como relação de consumo. Haveria,1 Nelson Nery Júnior; Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado 
pelos Autores do Anteprojeto; Editora Forense Universitária; 4ª ed.; p. 313. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ por 
assim dizer, uma ficção jurídica conceituando as atividades bancárias como sendo objeto das relações de consumo. 2 A 
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jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é segura em aplicar o Código Consumerista aos contratos de natureza financeira 
celebrados pelas Cooperativas de Crédito: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
83/STJ. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. 
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Equiparando-se a atividade da 
Cooperativa àquelas típicas das instituições financeiras, aplicáveis são as regras do CDC, a teor do enunciado sumular n. 297/
STJ.2. Aplicável o Código Consumerista, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte, mesmo aos contratos de cédula 
rural. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no Ag 1088329/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 19/06/2012) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DO CDC.- A cooperativa de crédito integra 
o sistema financeiro nacional, estando sujeita às normas do CDC. Agravo não provido.(AgRg no Ag 1224838/DF, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 15/03/2010) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. CIVIL.CEDULA DE PRODUTO RURAL. ARTIGOS 627 DA LEI Nº 5.969/73, 3º, § 1º E 10º, DA LEI Nº 8.929/94, 
LEI Nº 5.764/71, E DECRETO-LEI 167. PREQUESTIONAMENTO.AUSÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA.1. ...2 Autor e obra supra; p. 318. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ 2. É pacífica a jurisprudência 
desta Corte no sentido de que as cooperativas de crédito integram o sistema financeiro nacional, estando sujeita às normas do 
Código de Defesa do Consumidor.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1232435/RS, Rel. Ministro 
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 30/03/2011) A nulidade da cláusula de eleição de foro somada à 
facilitação da defesa dos direitos ao consumidor impõe a confirmação da competência do foro da Marialva para a ação cautelar 
e a ação principal. (...)” (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 11421882 PR 1142188-2 (Acórdão), Relator: Rafael 
Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 07/03/2014, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1300 18/03/2014) 
(grifei) Por oportuno assinalar, se não há demonstração de prejuízo à defesa dos requeridos, há com certeza favorecimento da 
autora que demanda somente nesta Comarca, local de sede da cooperativa, conforme anteriormente mencionado. Desta feita, 
por se tratar de relação de consumo, conforme acima explicitado, possuem os requeridos como direito básico o da facilitação da 
defesa e de seus direitos, consoante o disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser 
afastada a cláusula abusiva de local de pagamento. Ante o exposto, por inequívoca afronta ao direito de defesa dos requeridos, 
reconheço de ofício a incompetência deste Juízo para o processamento da presente ação e, por consequência, determino a 
remessa dos autos à Comarca de Capão Bonito/SP, com as homenagens deste Juízo, fazendo-se as anotações e comunicações 
necessárias. Int. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 0004217-88.2014.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Cooperativa de 
Crédito de Livre Admissão de Itaí, Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa - Agenor Marcelino Cabral Transportes Me - 
Agenor Marcelino Cabral - Donatilia Maria de Carvalho Cabral - José Conceição Cabral - DEPRECADO: Juízo de Direito de uma 
das Varas Cíveis da Comarca de CAPÃO BONITO/SP. Citem-se os devedores, nos termos do art. 652 do Código de Processo 
Civil, para que, em três (03) dias efetuem o pagamento do débito atualizado, no valor de R$ 4.638,67, ou em igual prazo, 
nomeiem bens à penhora, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução. Em caso 
de pagamento, ou não oposição de embargos, fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do débito atualizado, a qual será 
reduzida pela metade em caso de pagamento integral. No prazo de 15 (quinze) dias contados da própria citação, reconhecendo 
o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 
de advogado, os executados poderão requerer autorização do juízo para pagarem o restante do débito em até 06 (seis) parcelas 
mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês. O não 
pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subsequentes e o prosseguimento do 
processo, com o imediato início dos atos executivos, imposição ao executado de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
das prestações não pagas e vedação à oposição de embargos. Não efetuado o pagamento, nem o parcelamento, munido da 
segunda via do mandado/carta precatória, o oficial de justiça procederá, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens 
quantos bastem para a satisfação da dívida, lavrando-se o competente auto e efetivando-se o depósito na forma da lei. Caso 
não sejam localizados bens, os executados devem ser intimados a indicá-los em 05 (cinco) dias, sob pena de multa de até 20% 
do valor da causa, se constatada omissão (arts. 600 e 601 CPC). PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias, contados da 
data da juntada aos autos do mandado de citação (artigo 738 do CPC). A exequente deverá retirar a carta precatória, instruí-la 
com as peças obrigatórias, recolher taxas e diligências do oficial de justiça, e comprovar a distribuição em 15 dias, sob pena 
de extinção do processo. Cumpra-se e intime-se. (Carta Precatória à disposição para retirada) - ADV: VINICIUS ANTONIO 
FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 0004220-43.2014.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Cooperativa de 
Crédito de Livre Admissão de Itaí, Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa - André Luiz Rodrigues de Almeida - Andrelino 
Rodrigues Nogueira - Dirma Leria Nogueira - Cuida-se de Ação de Execução movida pela Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Itaí - Paranapanema - Avaré contra André Luiz Rodrigues de Almeida e outros. Com efeito, analisando os autos 
verifico que o documento que embasa a presente ação constitui-se em Cédula de Crédito Bancário pactuado entre as partes (fls. 
62/66). O referido contrato, em sua décima quinta cláusula, estabelece como foro para o ajuizamento de demandas oriundas 
entre as partes o local de emissão o município de Itaí. Por outro lado, consta da inicial, que o executado reside na Comarca de 
Capão Bonito/SP. Conquanto tratar-se de contrato de adesão, em que não é dado ao aderente a menor possibilidade de escolha, 
têm decidido os Tribunais ser nula de ofício eventual cláusula de foro de eleição que resulte em prejuízo à parte hipossuficiente. 
Neste sentido, clara a norma inserta no artigo 112, do Código de Processo Civil, “A nulidade da cláusula de eleição de foro, em 
contrato de adesão, pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu”. In 
casu, verifica-se que a relação entabulada entre as partes, a despeito de a requerente ser Cooperativa, é de consumo, tendo em 
vista que a cédula de crédito bancário por esta emitida possui natureza financeira, equiparando, portanto, a Cooperativa à 
Instituição Financeira. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR E 
AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTONOMIA ENTRE O PROCESSO DE EXECUÇÃO E O PROCESSO DE CONHECIMENTO.
DECISÃO NA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. CÉDULA 
DE CRÉDITO.CONTRATO POR ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE.SUJEIÇÃO DO CONTRATO AO 
CDC.FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DOS 
EXCEPTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.- (...) A decisão proferida na exceção de incompetência interposta em 
processo de execução não faz coisa julgada em relação à exceção de incompetência na ação revisional em razão da autonomia 
do processo de TRIBUNAL DE JUSTIÇAESTADO DO PARANÁ conhecimento em relação ao processo de execução de título 
extrajudicial.- A cláusula de eleição de foro em cédula bancária emitida em favor de cooperativa é nula por se tratar de contrato 
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de adesão, cumprindo reconhecer a competência do foro em que o consumidor aderente possui seu domicílio e residência. 
Relatório. (...) O contrato celebrado ente as partes é de adesão. É incontroverso que nas cédulas de crédito as cláusulas são 
previamente estipuladas pela Cooperativa seguindo um padrão pré-determinado e não se permite modificações pelo aderente. 
(...) Ademais, o parágrafo único do artigo 112 do CPC, acrescido pela Lei 11280/2006, propicia que seja declarada nula a 
cláusula contratual que preveja foro de eleição diverso daquele da residência ou sede do aderente.Parágrafo único. A nulidade 
da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará de competência 
para o juízo de domicílio do réu.Verifica-se, portanto, que a cláusula do contrato e, ao fixar como foro competente para solução 
de eventual litígio a Comarca de Naviraí/MS, foi estipulada tão somente em benefício da excipiente, configurando-se cláusula 
abusiva e, portanto, nula. Por fim, o argumento de que a relação entre as partes não se sujeita ao Código de Defesa do 
Consumidor não merece acolhida.O fato da operação ser classificada como ato cooperativo não obsta, por si só, a sujeição do 
contrato aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos 
bancários é imperativa por expressa disposição legal - artigos 3º, § 2º e 52.Neste sentido a Súmula 297 do Superior Tribunal de 
Justiça dispõe sobre o assunto: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.As cooperativas de 
crédito, assim como os bancos comerciais, são legalmente tidas como prestadoras de serviços na medida em que atuam no 
recebimento de tributos, fornecimento de extratos, aluguel de cofre, cobrança de títulos e, principalmente, fornecedoras de 
produtos, no caso, dinheiro ou crédito. TRIBUNAL DE JUSTIÇAESTADO DO PARANÁ A Lei nº 4.595/64 considera as cooperativas 
de crédito como instituições financeiras: “Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, 
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou 
aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de 
propriedade de terceiros.(...) Art. 18. As instituições financeiras somente poderão funcionar no País mediante prévia autorização 
do Banco Central da República do Brasil ou decreto do Poder Executivo, quando forem estrangeiras.§ 1º Além dos 
estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades de crédito, financiamento e investimentos, das caixas 
econômicas e das cooperativas de crédito ou a seção de crédito das cooperativas que a tenham, também se subordinam às 
disposições e disciplina desta lei no que for aplicável, as bolsas de valores, companhias de seguros e de capitalização, as 
sociedades que efetuam distribuição de prêmios em imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua 
emissão ou por qualquer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de terceiros, atividade 
relacionada com a compra e venda de ações e outros quaisquer títulos, realizando nos mercados financeiros e de capitais 
operações ou serviços de natureza dos executados pelas instituições financeiras”.Sobre o tema leciona o Prof. Nelson Nery 
Júnior: O aspecto central da problemática da consideração das atividades bancárias como sendo relações jurídicas de consumo 
reside na finalidade dos contratos realizados com os bancos. Havendo a outorga do dinheiro ou crédito para que o devedor o 
utilize como destinatário final, há a relação de consumo que enseja a aplicação dos dispositivos do CDC. 1 E conclui: O sentido 
teleológico dessas normas do CDC é, indisputavelmente, o de considerar como serviço, objeto da relação de consumo, as 
atividades bancárias, financeiras, de crédito e de seguros. Ainda que ad argumentandum se diga que as operações bancárias 
não seriam ontologicamente destinadas ao consumo, são elas consideradas ex lege como serviços para os efeitos de sua 
caracterização como relação de consumo. Haveria,1 Nelson Nery Júnior; Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado 
pelos Autores do Anteprojeto; Editora Forense Universitária; 4ª ed.; p. 313. TRIBUNAL DE JUSTIÇAESTADO DO PARANÁ por 
assim dizer, uma ficção jurídica conceituando as atividades bancárias como sendo objeto das relações de consumo. 2 A 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é segura em aplicar o Código Consumerista aos contratos de natureza financeira 
celebrados pelas Cooperativas de Crédito: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
83/STJ. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. 
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Equiparando-se a atividade da 
Cooperativa àquelas típicas das instituições financeiras, aplicáveis são as regras do CDC, a teor do enunciado sumular n. 297/
STJ.2. Aplicável o Código Consumerista, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte, mesmo aos contratos de cédula 
rural. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no Ag 1088329/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 19/06/2012) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DO CDC.- A cooperativa de crédito integra 
o sistema financeiro nacional, estando sujeita às normas do CDC. Agravo não provido.(AgRg no Ag 1224838/DF, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 15/03/2010) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. CIVIL.CEDULA DE PRODUTO RURAL. ARTIGOS 627 DA LEI Nº 5.969/73, 3º, § 1º E 10º, DA LEI Nº 8.929/94, 
LEI Nº 5.764/71, E DECRETO-LEI 167. PREQUESTIONAMENTO.AUSÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA.1. ...2 Autor e obra supra; p. 318. TRIBUNAL DE JUSTIÇAESTADO DO PARANÁ 2. É pacífica a jurisprudência 
desta Corte no sentido de que as cooperativas de crédito integram o sistema financeiro nacional, estando sujeita às normas do 
Código de Defesa do Consumidor.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1232435/RS, Rel. Ministro 
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 30/03/2011) A nulidade da cláusula de eleição de foro somada à 
facilitação da defesa dos direitos ao consumidor impõe a confirmação da competência do foro da Marialva para a ação cautelar 
e a ação principal. (...)” (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 11421882 PR 1142188-2 (Acórdão), Relator: Rafael 
Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 07/03/2014, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1300 18/03/2014) 
(grifei) Certo é que por se tratar de relação de consumo, conforme acima explicitado, possuem os requeridos como direito 
básico o da facilitação da defesa e de seus direitos, consoante o disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 
Consumidor, razão pela a qual afigura-se abusiva a cláusula de eleição de foro estipulada no contrato de adesão, devendo ser 
ela afastada, incidindo, assim, a regra geral de competência (artigo 94, do CPC). Neste diapasão: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE 
FORO. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de relação de consumo, tendo em vista o princípio da 
facilitação de defesa do consumidor, não prevalece o foro contratual de eleição, por ser considerada cláusula abusiva, devendo 
a ação ser proposta no domicílio do réu, podendo o juiz reconhecer a sua incompetência ex officio. 2. Pode o juiz deprecado, 
sendo absolutamente competente para o conhecimento e julgamento da causa, recusar o cumprimento de carta precatória em 
defesa de sua própria competência. 3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo de Direito da Vara Cível de Cruz Alta 
- RS, o suscitante”. (CC 48.647/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2005, DJ 
05/12/2005, p. 215) (grifei) Por derradeiro, pelos mesmo motivos retro expendidos, a fixação da sede da instituição financeira 
como local de pagamento também não deve prevalecer. Ante o exposto, por inequívoca afronta ao direito de defesa do requerido, 
reconheço de ofício a incompetência deste Juízo para o processamento da presente ação e, por consequência, determino a 
remessa dos autos à Comarca de Capão Bonito/SP, com as homenagens deste Juízo, fazendo-se as anotações e comunicações 
necessárias. P. Int. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)
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Processo 0004253-33.2014.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Cooperativa de 
Crédito de Livre Admissão de Itaí, Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa - Rogério Marcos da Silva - Suziane Rodrigues da 
Silva - Cuida-se de Ação de Execução movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itaí - Paranapanema - Avaré 
contra Rogério Marcos da Silva e outro. Com efeito, analisando os autos verifico que o documento que embasa a presente ação 
constitui-se em Cédula de Crédito Bancário pactuado entre as partes (fls. 63/65v). O referido contrato, em sua décima oitava 
cláusula, estabelece como foro para o ajuizamento de demandas oriundas entre as partes o local de emissão o município de 
Itaí. Por outro lado, consta da inicial, que os executados residem na Comarca de Itaberá/SP. Conquanto tratar-se de contrato de 
adesão, em que não é dado ao aderente a menor possibilidade de escolha, têm decidido os Tribunais ser nula de ofício eventual 
cláusula de foro de eleição que resulte em prejuízo à parte hipossuficiente. Neste sentido, clara a norma inserta no artigo 112, 
do Código de Processo Civil, “A nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, pode ser declarada de ofício 
pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu”. In casu, verifica-se que a relação entabulada entre as 
partes, a despeito de a requerente ser Cooperativa, é de consumo, tendo em vista que a cédula de crédito bancário por esta 
emitida possui natureza financeira, equiparando, portanto, a Cooperativa à Instituição Financeira. Neste sentido: “AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR E AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUTONOMIA ENTRE O 
PROCESSO DE EXECUÇÃO E O PROCESSO DE CONHECIMENTO.DECISÃO NA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NO 
PROCESSO DE EXECUÇÃO QUE NÃO FAZ COISA JULGADA. CÉDULA DE CRÉDITO.CONTRATO POR ADESÃO. CLÁUSULA 
DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE.SUJEIÇÃO DO CONTRATO AO CDC.FACILITAÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR. 
COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DOS EXCEPTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.- (...) 
A decisão proferida na exceção de incompetência interposta em processo de execução não faz coisa julgada em relação à 
exceção de incompetência na ação revisional em razão da autonomia do processo de TRIBUNAL DE JUSTIÇAESTADO DO 
PARANÁ conhecimento em relação ao processo de execução de título extrajudicial.- A cláusula de eleição de foro em cédula 
bancária emitida em favor de cooperativa é nula por se tratar de contrato de adesão, cumprindo reconhecer a competência do 
foro em que o consumidor aderente possui seu domicílio e residência. Relatório. (...) O contrato celebrado ente as partes é de 
adesão. É incontroverso que nas cédulas de crédito as cláusulas são previamente estipuladas pela Cooperativa seguindo um 
padrão pré-determinado e não se permite modificações pelo aderente. (...) Ademais, o parágrafo único do artigo 112 do CPC, 
acrescido pela Lei 11280/2006, propicia que seja declarada nula a cláusula contratual que preveja foro de eleição diverso 
daquele da residência ou sede do aderente.Parágrafo único. A nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, 
pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu.Verifica-se, portanto, que 
a cláusula do contrato e, ao fixar como foro competente para solução de eventual litígio a Comarca de Naviraí/MS, foi estipulada 
tão somente em benefício da excipiente, configurando-se cláusula abusiva e, portanto, nula. Por fim, o argumento de que a 
relação entre as partes não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor não merece acolhida.O fato da operação ser 
classificada como ato cooperativo não obsta, por si só, a sujeição do contrato aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.A 
aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários é imperativa por expressa disposição legal - artigos 3º, 
§ 2º e 52.Neste sentido a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça dispõe sobre o assunto: “O Código de Defesa do 
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.As cooperativas de crédito, assim como os bancos comerciais, são legalmente 
tidas como prestadoras de serviços na medida em que atuam no recebimento de tributos, fornecimento de extratos, aluguel de 
cofre, cobrança de títulos e, principalmente, fornecedoras de produtos, no caso, dinheiro ou crédito. TRIBUNAL DE 
JUSTIÇAESTADO DO PARANÁ A Lei nº 4.595/64 considera as cooperativas de crédito como instituições financeiras: “Art. 17. 
Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que 
tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de 
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.(...) Art. 18. As instituições 
financeiras somente poderão funcionar no País mediante prévia autorização do Banco Central da República do Brasil ou decreto 
do Poder Executivo, quando forem estrangeiras.§ 1º Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades 
de crédito, financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas de crédito ou a seção de crédito das 
cooperativas que a tenham, também se subordinam às disposições e disciplina desta lei no que for aplicável, as bolsas de 
valores, companhias de seguros e de capitalização, as sociedades que efetuam distribuição de prêmios em imóveis, mercadorias 
ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por qualquer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, 
por conta própria ou de terceiros, atividade relacionada com a compra e venda de ações e outros quaisquer títulos, realizando 
nos mercados financeiros e de capitais operações ou serviços de natureza dos executados pelas instituições financeiras”.Sobre 
o tema leciona o Prof. Nelson Nery Júnior: O aspecto central da problemática da consideração das atividades bancárias como 
sendo relações jurídicas de consumo reside na finalidade dos contratos realizados com os bancos. Havendo a outorga do 
dinheiro ou crédito para que o devedor o utilize como destinatário final, há a relação de consumo que enseja a aplicação dos 
dispositivos do CDC. 1 E conclui: O sentido teleológico dessas normas do CDC é, indisputavelmente, o de considerar como 
serviço, objeto da relação de consumo, as atividades bancárias, financeiras, de crédito e de seguros. Ainda que ad 
argumentandum se diga que as operações bancárias não seriam ontologicamente destinadas ao consumo, são elas consideradas 
ex lege como serviços para os efeitos de sua caracterização como relação de consumo. Haveria,1 Nelson Nery Júnior; Código 
Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto; Editora Forense Universitária; 4ª ed.; p. 313. 
TRIBUNAL DE JUSTIÇAESTADO DO PARANÁ por assim dizer, uma ficção jurídica conceituando as atividades bancárias como 
sendo objeto das relações de consumo. 2 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é segura em aplicar o Código 
Consumerista aos contratos de natureza financeira celebrados pelas Cooperativas de Crédito: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. 
Equiparando-se a atividade da Cooperativa àquelas típicas das instituições financeiras, aplicáveis são as regras do CDC, a teor 
do enunciado sumular n. 297/STJ.2. Aplicável o Código Consumerista, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte, 
mesmo aos contratos de cédula rural. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no Ag 1088329/PR, Rel. Ministra 
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 19/06/2012) PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 
AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DO CDC.- A 
cooperativa de crédito integra o sistema financeiro nacional, estando sujeita às normas do CDC. Agravo não provido.(AgRg no 
Ag 1224838/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 15/03/2010) AGRAVO 
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL.CEDULA DE PRODUTO RURAL. ARTIGOS 627 DA LEI Nº 5.969/73, 3º, 
§ 1º E 10º, DA LEI Nº 8.929/94, LEI Nº 5.764/71, E DECRETO-LEI 167. PREQUESTIONAMENTO.AUSÊNCIA. CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR.INCIDÊNCIA.1. ...2 Autor e obra supra; p. 318. TRIBUNAL DE JUSTIÇAESTADO DO PARANÁ 2. É 
pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que as cooperativas de crédito integram o sistema financeiro nacional, 
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estando sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 
1232435/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 30/03/2011) A nulidade da cláusula 
de eleição de foro somada à facilitação da defesa dos direitos ao consumidor impõe a confirmação da competência do foro da 
Marialva para a ação cautelar e a ação principal. (...)” (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa: 11421882 PR 1142188-2 
(Acórdão), Relator: Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 07/03/2014, 13ª Câmara Cível, Data de 
Publicação: DJ: 1300 18/03/2014) (grifei) Certo é que por se tratar de relação de consumo, conforme acima explicitado, possuem 
os requeridos como direito básico o da facilitação da defesa e de seus direitos, consoante o disposto no artigo 6º, inciso VIII, do 
Código de Defesa do Consumidor, razão pela a qual afigura-se abusiva a cláusula de eleição de foro estipulada no contrato de 
adesão, devendo ser ela afastada, incidindo, assim, a regra geral de competência (artigo 94, do CPC). Neste diapasão: 
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA 
ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de relação de consumo, tendo em vista o 
princípio da facilitação de defesa do consumidor, não prevalece o foro contratual de eleição, por ser considerada cláusula 
abusiva, devendo a ação ser proposta no domicílio do réu, podendo o juiz reconhecer a sua incompetência ex officio. 2. Pode o 
juiz deprecado, sendo absolutamente competente para o conhecimento e julgamento da causa, recusar o cumprimento de carta 
precatória em defesa de sua própria competência. 3. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo de Direito da Vara 
Cível de Cruz Alta - RS, o suscitante”. (CC 48.647/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
23/11/2005, DJ 05/12/2005, p. 215) (grifei) Por derradeiro, pelos mesmo motivos retro expendidos, a fixação da sede da 
instituição financeira como local de pagamento também não deve prevalecer. Ante o exposto, por inequívoca afronta ao direito 
de defesa do requerido, reconheço de ofício a incompetência deste Juízo para o processamento da presente ação e, por 
consequência, determino a remessa dos autos à Comarca de Itaberá/SP, com as homenagens deste Juízo, fazendo-se as 
anotações e comunicações necessárias. P. Int. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 0004258-55.2014.8.26.0263 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Itaí, Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa - Paulo Sergio de Oliveira - Benedita Aparecida Machado Pereira - Silvana 
Cristina de Oliveira - Manifeste-se a autora em 05 dias, sobre os termos da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 74vº. - ADV: 
VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 0004274-09.2014.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Cooperativa de 
Crédito de Livre Admissão de Itaí, Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa - E.J. Zamarioli - ME - Everaldo José Zamarioli - 
Pamela Romano Alcantara de Azevedo Zamarioli - Cuida-se de Ação de Execução movida pela Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão de Itaí - Paranapanema - Avaré contra E.J. Zamarioli - ME e outros. Com efeito, analisando os autos verifico que o 
documento que embasa a presente ação constitui-se em Contrato de Desconto de Cheque pactuado entre as partes (fls. 62/65). 
O referido contrato, em sua décima sexta cláusula, elege do foro da Comarca de Itaí/SP para o ajuizamento de demandas 
oriundas entre as partes. Por outro lado, consta da inicial, que os executados residem na Comarca de Taquarituba/SP. Conquanto 
tratar-se de contrato de adesão, em que não é dado ao aderente a menor possibilidade de escolha, têm decidido os Tribunais 
ser nula de ofício eventual cláusula de foro de eleição que resulte em prejuízo à parte hipossuficiente. Neste sentido, clara a 
norma inserta no artigo 112, do Código de Processo Civil, “A nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, 
pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu”. Ainda, tem-se nos termos 
da Súmula 297, do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Por oportuno salientar 
que a autora possui filiais em diversas cidades da região, não sendo o mais correto para a defesa da parte hipossuficiente 
ser demandada em endereço diverso de sua residência. A fixação da sede da instituição financeira como local de pagamento 
compromete em muito o exercício de defesa dos executados que, conforme alhures mencionado, residem em outra localidade. 
Na linha da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, trazido à colação tem-se, in verbis: AGRAVO 
DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à 
relação jurídica debatida, nos termos dos artigos 2º e 3º deste diploma legal. COMPETÊNCIA - Decisão que, de ofício, declarou 
a incompetência absoluta do Juízo para processamento e julgamento da execução e determinou a remessa dos autos a uma das 
Varas da Comarca de Barueri, foro de domicílio do executado. Admissibilidade. Sendo o executado a parte mais vulnerável na 
relação jurídica, o trâmite da ação, em foro distante daquele em que ele tem domicílio, dificultaria a sua defesa em Juízo Artigo 
6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula 33, do STJ. Precedentes do STJ e do 
TJSP. Decisão mantida Recurso improvido. (TJSP Agravo de Instumento nº 2023929-43.2014.8.26.0000 Rel. Des. Plínio Novaes 
de Andrade Júnior j. 20.03.14). E ainda: Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial - Declinação de competência “ex 
officio” Cabimento - Em princípio, tem-se como lícita a cláusula de eleição de foro, que prevalecerá, salvo demonstração de que 
é abusiva e resulte em especial dificuldade para a parte contrária exercer seu direito de defesa - Abusividade caracterizada - 
Distância entre os foros que dificulta, de forma relevante, o direito à defesa do agravado Decisão mantida Recurso desprovido. 
(TJSP Agravo de Instrumento nº 2032976-41.2014.8.26.0000 Rel. Des. Sergio Gomes j. 25.03.14). Ante o exposto, por 
inequívoca afronta ao direito de defesa dos requeridos, reconheço a incompetência do Juízo para o processamento da presente 
ação, determinando de ofício a remessa dos autos à Comarca de Taquarituba/SP, com as homenagens deste Juízo, fazendo-se 
as anotações e comunicações necessárias. P. Int. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 0004275-91.2014.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Cooperativa de 
Crédito de Livre Admissão de Itaí, Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa - S G Rolim ME - Simeia Rolim Lourenço - 
Francisco de Assis Lourenço - Cuida-se de Ação de Execução movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itaí 
- Paranapanema - Avaré contra S.G. Rolim ME e outros. Com efeito, analisando os autos verifico que o documento que embasa 
a presente ação constitui-se em Contrato de Desconto de Cheque pactuado entre as partes (fls. 62/64). O referido contrato, em 
sua décima sexta cláusula, elege do foro da Comarca de Itaí/SP para o ajuizamento de demandas oriundas entre as partes. Por 
outro lado, consta da inicial, que os executados residem na Comarca de Tatuí/SP. Conquanto tratar-se de contrato de adesão, 
em que não é dado ao aderente a menor possibilidade de escolha, têm decidido os Tribunais ser nula de ofício eventual cláusula 
de foro de eleição que resulte em prejuízo à parte hipossuficiente. Neste sentido, clara a norma inserta no artigo 112, do Código 
de Processo Civil, “A nulidade da cláusula de eleição de foro, em contrato de adesão, pode ser declarada de ofício pelo juiz, 
que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu”. Ainda, tem-se nos termos da Súmula 297, do STJ: O Código 
de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Por oportuno salientar que a autora possui filiais em diversas 
cidades da região, não sendo o mais correto para a defesa da parte hipossuficiente ser demandada em endereço diverso de sua 
residência. A fixação da sede da instituição financeira como local de pagamento compromete em muito o exercício de defesa 
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dos executados que, conforme alhures mencionado, residem em outra localidade. Na linha da jurisprudência do Eg. Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, trazido à colação tem-se, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FUNDADA 
EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica debatida, nos termos dos 
artigos 2º e 3º deste diploma legal. COMPETÊNCIA - Decisão que, de ofício, declarou a incompetência absoluta do Juízo para 
processamento e julgamento da execução e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Comarca de Barueri, foro de 
domicílio do executado. Admissibilidade. Sendo o executado a parte mais vulnerável na relação jurídica, o trâmite da ação, em 
foro distante daquele em que ele tem domicílio, dificultaria a sua defesa em Juízo Artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa 
do Consumidor. Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula 33, do STJ. Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão mantida Recurso 
improvido. (TJSP Agravo de Instumento nº 2023929-43.2014.8.26.0000 Rel. Des. Plínio Novaes de Andrade Júnior j. 20.03.14). E 
ainda: Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial - Declinação de competência “ex officio” Cabimento - Em princípio, 
tem-se como lícita a cláusula de eleição de foro, que prevalecerá, salvo demonstração de que é abusiva e resulte em especial 
dificuldade para a parte contrária exercer seu direito de defesa - Abusividade caracterizada - Distância entre os foros que 
dificulta, de forma relevante, o direito à defesa do agravado Decisão mantida Recurso desprovido. (TJSP Agravo de Instrumento 
nº 2032976-41.2014.8.26.0000 Rel. Des. Sergio Gomes j. 25.03.14). Ante o exposto, por inequívoca afronta ao direito de defesa 
dos requeridos, reconheço a incompetência do Juízo para o processamento da presente ação, determinando de ofício a remessa 
dos autos à Comarca de Tatuí/SP, com as homenagens deste Juízo, fazendo-se as anotações e comunicações necessárias. P. 
Int. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 0006697-27.2014.8.26.0073  Carta Precatória Cível  Citação  Nataliane Rolim dos Santos  Luiz Carlos dos Santos  
Manifeste-se o Autor, no prazo de 5 dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, a seguir transcrita:..., deixei de citar o 
requerido por desconhecer o seu paradeiro...  ADV ANGELICA CRISTIANE BERGAMO (OAB:282028/SP)

Processo 3000907-57.2013.8.26.0263 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - IVONE NOGUEIRA DA SILVA 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vista às partes dos autos pelo prazo sucessivo de 10 dias. - ADV: ALVARO 
AUGUSTO RODRIGUES (OAB 232951/SP)

Processo 3001334-54.2013.8.26.0263 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Itaí, Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa - Rodrigo Vicente Cardoso 33022138830 - Rodrigo Vicente Cardoso - Silvia 
de Fatima Oliveira - Manifeste-se a Exequente, em 5 dias, acerca do detalhamento de bloqueio de valores pelo BACENJUD, 
acostado aos autos às fls. 117/118, o qual se deu negativo. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/
SP)

Processo 3001343-16.2013.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Cooperativa de Crédito de 
Livre Admissão de Itaí, Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa - João Vitor Junior - João Vitor e outro - Defiro pedido de fls. 
139/140. Encaminhem os autos ao Supervisor de Serviço para pesquisa e bloqueio pelo sistema BACENJUD, do valor atual de 
R$1.050,66, conforme requerido. O resultado da pesquisa ficará à disposição da Exequente pelo prazo de 15 dias. Nada sendo 
requerido, arquivem-se os autos. Int. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 3001343-16.2013.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Cooperativa de Crédito de 
Livre Admissão de Itaí, Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa - João Vitor Junior - Nadir Divina de Oliveira Vitor - João 
Vitor - Vistos. Em razão do valor ínfimo, remetam-se os autos ao Supervisor de Serviço para desbloqueio. Oportunamente, dê-
se vista dos autos à exequente para que, em 15 dias, se manifeste especificamente sobre o que for de seu interesse para o 
prosseguimento do feito e providencie o necessário. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: VINICIUS 
ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 3001362-22.2013.8.26.0263 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.R.S. - J.F.B.E. - Manifeste-
se as partes, no prazo sucessivo de 5 dias, a se iniciar pelo requerente, sobre o laudo do IMESC, de seguinte teor (parcial): “ A 
partenidade de J.F.D (falecido indicado pai), em relação a M.R.S. Filho de T.A.B.S., foi excluída pelos sistemas de Polimorfismos 
de DNA nos locos FGA, SE33 e D10S1248”. - ADV: JACQUELINE DIAS DE MORAES ARAUJO (OAB 140405/SP), ISMAR 
ANTONIO NOGUEIRA (OAB 63257/SP)

Processo 3002167-72.2013.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - C.C.L.A.I.P.A.S.C. 
- Danilo Azevedo - Ignes Marques Azevedo - Manifeste-se o(a) exequente, no prazo de 15 dias, sobre o resultado da pesquisa 
INFOJUD acostado às fls. 105/110. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 3002167-72.2013.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - C.C.L.A.I.P.A.S.C. - 
Danilo Azevedo - Ignes Marques Azevedo - Vistos. Defiro o pedido de fl. 102. Encaminhem-se os autos ao supervisor de serviço 
para pesquisa pelo sistema INFOJUD, conforme requerido. O resultado da pesquisa ficará à disposição da exequente pelo prazo 
de 15 dias. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Int. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/
SP)

Processo 3002284-63.2013.8.26.0263 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - C.E.A.S.S. - 
R.A.S. - 1. A parte interessada foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do feito, suprindo a falta nele existente, 
que impede o prosseguimento (fls. 41v), mas deixou decorrer o prazo assinado, sem providência (certidão de fls. 42). Em 
consequência, com fundamento no art. 267, III, c.c. § 1º, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução 
do mérito. 2. Arbitro os honorários do patrono do autor em 70% da tabela do convênio firmado entre a OAB-SP e a DPE. 
3. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquive-se, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: 
FREDERICO AUGUSTO POLES DA CUNHA (OAB 271736/SP)

Processo 3002348-73.2013.8.26.0263 - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco Financiamento S/A - Saulo Diego 
de Souza - Manifeste-se o(a) requerente, no prazo de 5 dias, sobre o resultado das pesquisas BACENJUD e INFOJUD, que 
trouxe os seguintes endereços: - “Rua José Antunes de Oliveira, 693, bairro Florentino Dognani, Itaí - SP CEP: 18730-000.” - 
“Rua João Pedro de Oliveira 48, Bairro: Jardim Planalto, Itaí = SP, CEP: 18730-000” - ADV: THIAGO MANFIO ARCURI (OAB 
253765/SP), VALTER COSTA DE OLIVEIRA (OAB 61739/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
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Processo 3002430-07.2013.8.26.0263 - Monitória - Cheque - Werther Francisco Luiz Fiori - Sonia Lourdes Pereira Nery - 
Vistos. Defiro o pedido de fl. 51. Desentranhe-se a carta precatória de fls. 43/48, deixando-a em cartório à disposição do autor, 
que deverá retirá-la, instruí-la com as peças obrigatórias, recolher a taxas e diligências do oficial de justiça, e comprovar a 
distribuição em 15 dias, sob pena de extinção do processo. Intime-se.(Precatória À disposição para retirada) - ADV: CARLA 
GRACIELA GHEDIN PINTO (OAB 279827/SP), ERIKA DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB 295846/SP)

Processo 3002542-73.2013.8.26.0263 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Silvio Aparecido Pinheiro - Município 
de Itaí - Valdir Sodré Filho - Mapfre Seguros Gerais S/A - Vistos. Baixo estes autos em cartório, tendo em vista a cessação de 
minha designação nesta vara, sem tempo para análise do processo (conforme DJE 12/12/2014) - ADV: THIAGO DOS SANTOS 
MICHELIN (OAB 206847/SP), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB 139482/SP), VALTER COSTA DE OLIVEIRA (OAB 61739/
SP), WALNER DE BARROS CAMARGO (OAB 101484/SP), ERIKA DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB 295846/SP), VINICIUS 
ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP), MAYARA CRISTINA TAKAKI ROTELLI (OAB 316611/SP)

Processo 3002972-25.2013.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Cooperativa de 
Crédito de Livre Admissão de Itaí, Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa - Cerâmica Paraiso Angatuba Ltda - Me - Edil 
Carlos de Oliveira - Valéria Lopes de Morais Oliveira - Maria Aparecida Machado de Oliveira - Edil de Oliveira - Manifeste-se 
a exequente em 05 dias, sobre a petição dos executados de fls. 126/132. Após conclusos. - ADV: PEDRO VALTER CLIMENI 
JUNIOR (OAB 246404/SP), VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 3002976-62.2013.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Cooperativa de 
Crédito de Livre Admissão de Itaí, Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa - Edil Carlos de Oliveira - Cerâmica Paraiso 
Angatuba Ltda - Me - Maria Aparecida Machado de Oliveira - Edil de Oliveira - Manifeste-se o(a) exequente, no prazo de 5 dias, 
sobre a petição e documentos dos executados acostados às fls. 122/134. - ADV: PEDRO VALTER CLIMENI JUNIOR (OAB 
246404/SP), VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 3002990-46.2013.8.26.0263 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Nunes de Oliveira - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - 1. Recebo o recurso de apelação interposto pelo INSS às fls. 281/298, em seus regulares 
efeitos. 2. Vista à parte contrária para as contrarrazões no prazo legal. 3. Após, com ou sem elas, subam estes autos ao Egrégio 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: DANILA APARECIDA DOS SANTOS FLORIANO 
(OAB 279529/SP)

Processo 3003460-77.2013.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural - Cooperativa de Crédito 
de Livre Admissão de Itaí, Paranapanema, Avaré - SICOOB CREDICERIPA - Amarildo Dalcin - Elza Maria de Oliveira Dalcin - 
Amarildo Dalcin Junior - Manifeste-se o(a) exequente, no prazo de 5 dias, sobre o resultado da pesquisa BACENJUD acostado 
às fls. 133/134, que retornou negativo. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 3003460-77.2013.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural - Cooperativa de Crédito 
de Livre Admissão de Itaí, Paranapanema, Avaré - SICOOB CREDICERIPA - Amarildo Dalcin - Elza Maria de Oliveira Dalcin - 
Amarildo Dalcin Junior - Vistos. Cuida-se de execução de título extrajudicial, do valor de R$16.767,44, atualizado até outubro 
de 2013 (fl. 66), em que sobreveio bloqueio do valor de R$6.234,51 (fl. 129C), via Bacenjud. O executado manifestou-se às fls. 
120/122, impugnando a penhora on line, por tratar-se de conta salário, pleiteando o imediato desbloqueio do numerário. Inviável 
o recebimento como impugnação, eis que referido expediente é afeto somente aos casos de cumprimento de sentença (artigo 
475-J, § 1º, do CPC), muito menos como embargos à execução, por tratar-se este de ação autônoma a ser oposta no há muito 
decorrido prazo de 15 dias da juntada do mandado de citação aos autos (artigo 738, CPC) e ainda exceção de pré-executividade 
que cuida somente de questões relativas as condições da ação e aos pressupostos processuais. Porém, à vista dos argumentos 
expendidos pelo executado, recebo a petição para discussão e reconheço de plano impenhorabilidade do bloqueio do valor 
excedente a 30% do constante na conta corrente do requerido. O executado comprovou mediante apresentação de documentos 
de fls. 126/128 tratar-se de bloqueio de valores em conta destinada a recebimento de salário, sendo imperioso o reconhecimento 
da impenhorabilidade somente dos valores que excederem a 30% do quanto lá depositado, porquanto a regra do artigo 649, 
inciso IV, CPC, não pode ser interpretada de forma literal a beneficiar o executado em detrimento dos seus credores. Posto 
isto, mantenho o bloqueio dos valores efetuados na conta do executado em 20 de janeiro de 2015 em até 30%, determinando 
a manifestação do exequente. Prazo: 10 dias. Sem prejuízo, remetam-se os autos ao Supervisor de Serviço para liberação do 
valor excedente. Oportunamente cumpra a serventia o determinado no item 19 do Comunicado CG 1307/07. Intime-se. Intime-
se. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 3003461-62.2013.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - C.C.L.A.I.P.A.S.C. 
- Luciana Aparecida Leite Rodrigues - Antonio Rodrigues Cordeiro - Manifeste-se o(a) exequente, no prazo de 15 dias, sobre 
o resultado da pesquisa INFOJUD acostado às fls. 106/112. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/
SP)

Processo 3003461-62.2013.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - C.C.L.A.I.P.A.S.C. 
- Luciana Aparecida Leite Rodrigues - Antonio Rodrigues Cordeiro - Vistos. Defiro o pedido de fl. 106. Encaminhem-se os autos 
ao supervisor de serviço para pesquisa pelo sistema INFOJUD, conforme requerido. O resultado da pesquisa ficará à disposição 
da exequente pelo prazo de 15 dias. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Int. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA 
NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 3003467-69.2013.8.26.0263 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
de Itaí, Paranapanema, Avaré - SICOOB CREDICERIPA - Meire Augusta Serafim ME - Meire Augusta Serafim - Antônio Carlos 
Rahmi Garcia - Ante o teor da certidão supra, (...decorreu “in albis” o prazo para que os requeridos efetuassem o pagamento 
do débito, devidamente intimados, pessoalmente, à fl. 94vº), manifeste-se a empresa autora, em 05 dias, em termos de 
prosseguimento, requerendo o que de direito. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 3003891-14.2013.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - C.C.L.A.I.P.A.S.C. 
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- EDITORA CAMARGO E CIA LTDA - Claudio Elmec - Bernadete do Carmo Camargo Elmec - Manifeste-se o(a) exequente, no 
prazo de 15 dias, sobre o resultado da pesquisa INFOJUD acostado às fls. 117/123. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA 
NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 3003891-14.2013.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - C.C.L.A.I.P.A.S.C. 
- EDITORA CAMARGO E CIA LTDA - Claudio Elmec - Bernadete do Carmo Camargo Elmec - Vistos. Defiro o pedido de fl. 114. 
Encaminhem-se os autos ao supervisor de serviço para pesquisa pelo sistema INFOJUD, conforme requerido. O resultado da 
pesquisa ficará à disposição da exequente pelo prazo de 15 dias. Se nada for requerido, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: 
VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 3003921-49.2013.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Cooperativa de Crédito de 
Livre Admissão de Itaí, Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa - Milene Ribeiro Prestes Campos e outros - Manifeste-se o(a) 
exequente, no prazo de 15 dias, sobre o resultado da pesquisa RENAJUD acostado às fls. 104/106. - ADV: VINICIUS ANTONIO 
FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Processo 3003921-49.2013.8.26.0263 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Cooperativa de Crédito de 
Livre Admissão de Itaí, Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa - Tiago de Camargo Costa ME - Thiago de Camargo Costa 
- Milene Ribeiro Prestes Campos - Vistos. Defiro o pedido de fl. 101. Encaminhem-se os autos ao supervisor de serviço para 
pesquisa e bloqueio pelo sistema RENAJUD, conforme requerido. O resultado da pesquisa ficará à disposição da exequente 
pelo prazo de 15 dias. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Int. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA 
(OAB 288458/SP)

Processo 3003924-04.2013.8.26.0263 - Monitória - Contratos Bancários - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 
Itaí, Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa - Elmec Comunicações e Marketing Ltda - ME - Bernadete do Carmo Camargo 
Elmec - Claudio Elmec - Ante o teor da certidão supra, (...decorreu “in albis” o prazo para que os requeridos efetuassem o 
pagamento do débito, devidamente intimados, via postal, às fls. 112/114), manifeste-se a empresa autora, em 05 dias, em 
termos de prosseguimento, requerendo o que de direito. - ADV: VINICIUS ANTONIO FONSECA NOGUEIRA (OAB 288458/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RUBENS PETERSEN NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IDALIA APARECIDA FOGAÇA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0006/2015
Processo 0003742-74.2010.8.26.0263 (263.01.2010.003742) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Nivaldo Minardi 

- Supermercado Albuquerque Ltda - Epp - Vistos. Expeça-se Ofício para acompanhar a Carta de Adjudicação já retirada 
pelo autor à fls. 149, fazendo-se ainda acompanhar da citada Carta, com as cópias necessárias, deixando o expediente em 
cartório à disposição do autor pelo prazo de trinta dias. Decorrido o prazo retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: BENEDITO 
APARECIDO DE MORAES (OAB 80427/SP), CAROLINA DE CARVALHO MINARDI GONÇALVES (OAB 275644/SP), TÁCIA DE 
QUEIROZ CERQUEIRA VIEIRA (OAB 323609/SP)

ITANHAÉM
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITANHAÉM EM 09/02/2015

PROCESSO :0001112-60.2015.8.26.0266
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : R.H.N.
ADVOGADO : 155833/SP - Ana Lúcia Pereira da Silva Oliveira
EXECTDO : G.C.N.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001128-14.2015.8.26.0266
CLASSE :NOTIFICAÇÃO
REQTE : Círculo Social São Camilo
ADVOGADO : 92461/SP - Jamesson Amaro dos Santos
REQDO : JOSÉ MINEIRO
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001129-96.2015.8.26.0266
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Rei Salomão Automoveis Ltda
ADVOGADO : 212840/SP - Simone Gomes de Oliveira
REQDA : Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
VARA :1ª VARA
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PROCESSO :0001111-75.2015.8.26.0266
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : LUCI BATISTA GOMES
ADVOGADO : 155833/SP - Ana Lúcia Pereira da Silva Oliveira
REQDA : Elisabeth da Silva
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001130-81.2015.8.26.0266
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Rei Salomão Automoveis Ltda
ADVOGADO : 212840/SP - Simone Gomes de Oliveira
REQDO : Procuradoria Geral do Estado de São Paulo
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0001114-30.2015.8.26.0266
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : LINDAURA GOMES CERQUEIRA
ADVOGADO : 184725/SP - José Renato Costa de Oliva
REQDA : VALDINETE FERREIRA LIMA VIEIRA
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001142-95.2015.8.26.0266
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Altamiro de Souza Campos
RECLAMADO : EMPRESA SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001143-80.2015.8.26.0266
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Altamiro de Souza Campos
RECLAMADO : FABRICIO MATOS
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001144-65.2015.8.26.0266
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : S.T.R.S.
RECLAMADO : R.R.S.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001113-45.2015.8.26.0266
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Oremi Donatti
ADVOGADO : 320704/SP - Marco Antonio Nalessio Nunes
EMBARGDO : Josival Bispo dos Santos
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0001146-35.2015.8.26.0266
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : JOSÉ JULIO DA SILVA
RECLAMADO : IMOBILIARIA SIDNEY SILVA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001145-50.2015.8.26.0266
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo
ADVOGADO : 281098/SP - Rafael Barioni
EXECTDA : MARIA LUIZA LIMA DIZ
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001148-05.2015.8.26.0266
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : B.F.L.
ADVOGADO : 210999/SP - Maria da Conceição Isaias
EXECTDO : J.G.L.
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001127-29.2015.8.26.0266
CLASSE :NOTIFICAÇÃO
REQTE : CIRCULO SOCIAL SÃO CAMILO
ADVOGADO : 92461/SP - Jamesson Amaro dos Santos
REQDO : CHRISTO
VARA :1ª VARA
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PROCESSO :0001150-72.2015.8.26.0266
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Lidia Agostinho
REQDO : RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001153-27.2015.8.26.0266
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ANTONIO HENRIQUE BARBOSA
RECLAMADO : CATIA DIAS DOS SANTOS E PAULO AMADEU KURTH MARQUEZ
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001152-42.2015.8.26.0266
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : J.S.C.
ADVOGADO : 299702/SP - Nicolli Merlino
ALIMENTANTE : R.C.S.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0001131-66.2015.8.26.0266
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Rei Salomão Automoveis Ltda
ADVOGADO : 212840/SP - Simone Gomes de Oliveira
REQDO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0001155-94.2015.8.26.0266
CLASSE :CAUTELAR INOMINADA
REQTE : M. M. DE FREITAS ME
ADVOGADO : 107004/SP - Djalma Filoso Junior
REQDO : Raul Albino Industria e Comercio de Confecção Ltda
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001140-28.2015.8.26.0266
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : ELISA HELENA GABRIEL MELES
ADVOGADO : 233028/SP - Rodrigo França Gabriel
REQDO : Complexo Educacional Albert Einstein Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001149-87.2015.8.26.0266
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : EUJACIO PALMEIRA
ADVOGADO : 288726/SP - Fabio Santos Palmeira
REQDO : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO S/A
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001141-13.2015.8.26.0266
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : LEONEZ SANTOS SILVA
ADVOGADO : 128181/SP - Sonia Maria Capua de Souza Ferreira Paixao
REQDO : MUNICIPIO DE ITANHAEM
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001158-49.2015.8.26.0266
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : E.A.L.R.
ADVOGADO : 256265/SP - Peterson Gonzaga Dias
REQDA : A.R.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001154-12.2015.8.26.0266
CLASSE :EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : MIRIAN LUCIA TESSITORE
ADVOGADO : 105879/SP - Maria Lucia de Castro Carvalho Travalini
EMBARGDO : PAMA COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001156-79.2015.8.26.0266
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : R.A.P.P.D.A.
ADVOGADO : 259369/SP - Antonio Carlos Alves de Lira
REQDO : J.D.A.
VARA :1ª VARA
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2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JAMIL CHAIM ALVES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE CARLOS CUSTÓDIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0033/2015
Processo 0000063-86.2012.8.26.0266 (266.01.2012.000063) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/

ou Fornecimento de Medicamentos - Rafael da Silva Cipriano - Fazenda Publica Estadual de São Paulo e outro - NOTA DE 
CARTÓRIO: EXPEDIDO E ENCAMINHADO OFICIO RPV À AUTORIDADE DEVEDORA - ADV: DANIELA GOMES INDALENCIO 
(OAB 259804/SP), BRUNO PIETRACATELLI BARBOSA (OAB 311828/SP), CINTIA OREFICE (OAB 83293/SP)

Processo 0000137-82.2008.8.26.0266 (266.01.2008.000137) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Angélica Vitória Roque dos Santos - Prefeitura Municipal de Itanhaém - NOTA DE CARTÓRIO Foi designado o dia 22 de abril 
de 2015, às 14:00 horas, para oitiva da testemunha SrªPaula, no juízo deprecado 1ª Vara Cível de Peruíbe/SP. Deverão os 
defensores comunicar seus respectivos assistidos, para o ato. - ADV: RODRIGO VALLEJO MARSAIOLI (OAB 127883/SP), 
ANA LÚCIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA (OAB 155833/SP), JORGE EDUARDO DOS SANTOS (OAB 131023/SP), MARCELO 
VALLEJO MARSAIOLI (OAB 153852/SP)

Processo 0000239-70.2009.8.26.0266 (266.01.2009.000239) - Usucapião - Antonio Oliveira da Silva - - Maressa Aparecida 
Mendes - - Jorge Cirino - - Marinalva Adão - Circulo Social São Camilo - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se o autor em termos 
de prosseguimento, no prazo de 10 dias. - ADV: MELISSA DE SOUZA OLIVEIRA LIMA (OAB 163463/SP), DIOMARIO DE 
SOUZA OLIVEIRA (OAB 29723/SP), TATIANE DAS GRAÇAS MAFRA (OAB 287264/SP)

Processo 0000322-91.2006.8.26.0266 (266.01.2006.000322) - Outros Feitos não Especificados - Maria Bernadete Carneiro 
Simione - Elektro Eletricidade e Serviços Sa - Vistos. 1 - Tendo em vista o silêncio da exequente, apesar de devidamente 
intimada, conforme verifica-se às fls. 161, JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de 
Processo Civil. 2 - Ficam sustados eventuais leilões e levantadas as penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e 
havendo expedição de carta precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem 
como ao Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes, valores não levantados 
ou pedidos não decididos nos autos, certifique-se e abra-se vista à exequente. 4 Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com 
as cautelas de estilo. P.R.I.C. - ADV: MARIA DE LURDES RONDINA MANDALITI (OAB 134450/SP), VANESSA FERNANDES 
ALVES (OAB 263283/SP), ERIVALDA MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 136613/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 
178033/SP), FREDERICO AUGUSTO VEIGA (OAB 211774/SP), PATRICIA DA SILVA VALENTE (OAB 263188/SP)

Processo 0000335-75.2015.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Guarda - I.B.F. - L.F.S. - Vistos, Fls. 24/25: Providencie 
o procurador a regularização da representação processual do requerido, bem como, subscreva a petição de fls. 24/25 a qual 
encontra-se apócrifa no prazo de 10 dias, após, abra-se nova vista ao M.P. Int. - ADV: FAIÇAL SALIBA (OAB 38615/SP)

Processo 0000407-96.2014.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Guarda - D.W.C.F.M. - L.O.D. - VISTOS. Tendo em vista 
a concordância expressa do M.P. (fls. 45), homologo a desistência formulada nestes autos (fl. 43), nos termos do artigo 158, 
§ único do C.P.C. Julgo, em consequência, EXTINTO o processo com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do C.P.C. Arbitro 
os honorários advocatícios da patrona da autora em 100% da Tabela Vigente. Sem custas por ser a requerente beneficiária da 
assistência judiciária. Ao trânsito em julgado da sentença, expeça-se certidão de honorários. Oportunamente, comunique-se e 
arquivem-se. Ciência ao M.P. P.R.I.C. - ADV: FABIO SANTOS PALMEIRA (OAB 288726/SP)

Processo 0000685-68.2012.8.26.0266 (266.01.2012.000685) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - 
Rosangela Lopes de Luca - Ida Margarida Rossi - - Marco Antonio Rossi - - Salete Ponchi Rossi - NOTA DE CARTÓRIO 
Manifeste-se o requerente sobre o mandado de citação/intimação retro juntado aos autos, no prazo de 10 dias. - ADV: BRUNO 
COSTA XAVIER (OAB 299567/SP), LUIZ FERNANDO NASCIMENTO BARBOSA (OAB 239170/SP), LARISSA DOMINISKI 
BARBOSA (OAB 334600/SP)

Processo 0000827-67.2015.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Exoneração - R.A.V. - R.A.F.A.V. - Vistos. Defiro a tutela 
antecipada para o fim precípuo de suspensão do dever do autor de prestar alimentos ao seu filho e requerido ROBERTO 
ALEXANDRE FURUKAWA DE ANDRADE VICHINO Com efeito, a verossimilhança do alegado reside na comprovada maioridade 
do requerido, com o que, de fato, faz cessar a obrigação dos pais exceto em casos específicos e não embasados unicamente 
no pátrio poder de pagar pensão alimentícia, ante a presunção de que este, o filho, já pode prover seu próprio sustento. 
Presunção, claro, juris tantum. Neste sentido: ALIMENTOS MAIORIDADE EXONERAÇÃO. Os alimentos devidos em razão do 
pátrio poder cessam com a maioridade do alimentando. Cessada a causa, cessam os efeitos imediatamente, sem necessidade 
de ação de exoneração. Os filhos maiores que não puderem prover a própria subsistência têm ação contra os pais, mas sob 
fundamento diverso em ação distinta. (TJDF AI 4.014 (Reg. Ac. 63.828) 2ª T. Rel. Des. Getúlio Oliveira DJU 26.05.1993) (RJ 
190/99). Outrossim, não há no provimento antecipado nenhum risco de irreversibilidade (art. 273, §2º, do Código de Processo 
Civil). Portanto, ante o exposto, defiro a antecipação da tutela para suspender a obrigação do autor de pagar pensão alimentícia 
ao réu. Recebo a presente ação pelo Rito Ordinário. Processe-se em Segredo de Justiça (art. 155, inciso II, do Código de 
Processo Civil). Cite-se o réu com as advertências que a lei recomenda nos termos dos Artigos 285 e 319 ambos do C.P.C. 
e com os benefícios do Artigo 172 do C.P.C. Oficie-se com urgência à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo Previdência SPPREV para que cessem os descontos da pensão alimentícia do autor conforme solicitado na inicial. Int.
(observação da serventia: expedido ofício e encaminhado por email a Coordenadoria de Despesa e Processamento da Folha 
de Pagamento do Tribunal de Justiça de São Paulo. PARA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE CITAÇÃO DEVERÁ O REQUERENTE 
JUNTAR AS CUSTAS POSTAIS OU INFORMAR SE DESEJA A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA.) - ADV: DIOMARIO DE 
SOUZA OLIVEIRA (OAB 29723/SP)

Processo 0001036-70.2014.8.26.0266 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamentos S/A - CORTEZ AGUIAR CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - VISTOS. Homologo a desistência formulada 
às fls. 75/76, nos termos do artigo 158, parágrafo único do Código de Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos. Em consequência, julgo extinto o processo, com base no artigo 267, inciso VIII, do mesmo diploma. Eventuais custas 
em aberto, pelo credor. Homologo ainda, o pedido de desistência do prazo recursal, devendo a Serventia certificar de imediato 
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o trânsito em julgado da presente. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN, pois por este Juízo não foi determinado 
o bloqueio do veículo. Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias. PRIC. - ADV: 
ROSILENE ALVES DOS SANTOS (OAB 178232/SP)

Processo 0001119-14.1999.8.26.0266 (266.01.1999.001119) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Shell Brasil Sa 
- Auto Posto Sao Jose de Itanhaem Ltda - - Neiva Moons - - Antonio Fernando de Oliveira Galvao - - Maria Luiza Mde Oliveira 
Galvao - Vistos. Fls. 285/286: Manifestem-se as partes, no prazo de 10 dias, requerendo o que de direito. Int. - ADV: FARID 
CHAHAD (OAB 14749/SP), PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (OAB 131725/SP), ANA MARIA GOES (OAB 144106/SP), 
RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO (OAB 137399/SP), LUIZ HENRIQUE DUCHEN AUROUX (OAB 153452/SP), DARCI DE 
SOUZA NASCIMENTO (OAB 28280/SP), DAVID DEBES NETO (OAB 91286/SP), ALINE RIBEIRO VALENTE (OAB 268365/SP)

Processo 0001466-90.2012.8.26.0266 (266.01.2012.001466) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material 
- Prefeitura Municipal de Itanhaém - Aparecido Luiz Batista - VISTOS. Tendo em vista o integral pagamento do débito por parte 
do executado, conforme noticiado pelo credor à fl. 124, julgo extinto o presente processo, em fase de execução, com fulcro no 
artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Beneficiário da assistência judiciária, fica o autor-vencido isento do pagamento 
de custas e despesas processuais Expeça-se guia de levantamento em favor do patrono da requerida-vencedora, conforme 
solicitado (fl. 124). Ao trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias. PRIC. - ADV: 
CASSIO LUIZ MUNIZ (OAB 105413/SP), JULIANA MEZZANOTTE BATISTA (OAB 259435/SP)

Processo 0001631-50.2006.8.26.0266 (266.01.2006.001631) - Procedimento Ordinário - Adriel Victor Monteiro da Silva - 
José Ribeiro de Almeida - - Ivanilda Silva Viana Almeida - Vistos. Ante o trânsito em julgado do V. Acórdão, aguardem os autos 
provocação em cartório pelo prazo de seis (06) meses, após o trânsito. No silêncio, arquivem-se os autos, nos termos do artigo 
475-J, § 5º do Código de Processo Civil. Int. - ADV: MARCOS DI CARLO (OAB 175148/SP), KARLA VANESSA SCARNERA (OAB 
140733/SP), MARIA DA CONCEIÇÃO ISAIAS (OAB 210999/SP), EDUARDO ALBERTO KERSEVANI TOMAS (OAB 140731/SP)

Processo 0001640-02.2012.8.26.0266 (266.01.2012.001640) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Nilton 
Ferreira dos Santos - Maria Helena dos Santos - Vistos. Fl. 80: Defiro o sobrestamento do feito, pelo prazo de trinta (30) dias, 
conforme solicitado pelo credor. Decorrido o prazo, manifeste-se em termos de efetivo prosseguimento. Int. - ADV: RODRIGO 
CAETANO CARVALHO RODRIGUES (OAB 239269/SP)

Processo 0001681-03.2011.8.26.0266 (266.01.2011.001681) - Procedimento Ordinário - Cartão de Crédito - Andreia Santa 
Cruz - Redecard Sa - Vistos. Manifeste-se a requerente, no prazo de dez (10) dias, sobre o depósito judicial efetuado pela ré, no 
importe de R$ 3.111,40 (três mil, cento e onze reais e quarenta centavos), bem como sobre o pedido de arquivamento dos autos, 
tendo em vista o cumprimento da condenação. Int. - ADV: THAIA DEL CISTIA TUCUNDUVA (OAB 275355/SP), GIANCARLLO 
MELITO (OAB 196467/SP), WILLIAM DE SOUZA CARRILLO (OAB 287289/SP), WALTER WIGDEROWITZ NETO (OAB 153790/
SP)

Processo 0001774-78.2002.8.26.0266 (266.01.2002.001774) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Celeste Garcia Paulo e 
outro - Omar Leite de Barros e outros - NOTA DE CARTÓRIO: EXPEDIDO ADITAMENTO DE CARTA DE SENTENÇA, ESTANDO 
À DISPOSIÇÃO DA PARTE INTERESSADA PARA RETIRADA EM CARTÓRIO. - ADV: CLAUDIA MAGALHÃES ARRIVABENE 
FERNANDES (OAB 197639/SP), DJALMA FILOSO JUNIOR (OAB 107004/SP), EDUARDO ALBERTO KERSEVANI TOMAS 
(OAB 140731/SP), KARLA VANESSA SCARNERA (OAB 140733/SP), ALEXANDRE MARCELO CORONADO (OAB 187454/SP), 
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS (OAB 197091/SP), CLAUDIA ANDRADE DE ANDRADE (OAB 210175/SP), JOAO 
ARMANDO DE LIMA TORTORELLI (OAB 53878/SP), BEATRIZ TIYOKO SHINOHARA TORTORELLI (OAB 53423/SP), DENYSE 
SPROCATI (OAB 59796/SP), DIOMARIO DE SOUZA OLIVEIRA (OAB 29723/SP), JIVAGO VICTOR KERSEVANI TOMAS (OAB 
238661/SP), CARLOS EDUARDO GALIAZI MERLO (OAB 216018/SP), DEBORA CRISTIANI FERREIRA REQUEIJO DOS 
SANTOS (OAB 262978/SP), DANIELA GOMES INDALENCIO (OAB 259804/SP), CRISTINA ROBERTA PESTANA (OAB 259800/
SP)

Processo 0001900-60.2004.8.26.0266 (266.01.2004.001900) - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Vicente 
dos Santos Terrinha Espolio - Prefeitura Municipal de Itanhaem - Vistos. Fls. 272/275: Primeiramente, deverá a Serventia 
diligenciar junto ao Banco do Brasil S/A - posto Forum, a fim de comprovar a realização dos dois (02) depósitos, conforme 
alegado pela municipalidade. Após, tornem conclusos para apreciação do pedido. Int. (NOTA DE CARTÓRIO: JUNTADO AOS 
AUTOS EXTRATOS DO DEPÓSITOS JUDICIAIS) - ADV: MARCOS DI CARLO (OAB 175148/SP), RENATA ALIBERTI DI CARLO 
(OAB 177493/SP), FAUSTO DE FREITAS FERREIRA (OAB 44110/SP)

Processo 0002083-21.2010.8.26.0266 (266.01.2010.002083) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Raquel Silva Santos 
- - Luana Silva Santos - Lucivaldo Silva - Vistos. Fl. 82: Indefiro. Deverão os autores darem regular andamento ao processo, 
providenciando o integral cumprimento ao determinado no despacho de fl. 56. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: INALDO ALEXANDRE 
DO NASCIMENTO (OAB 250759/SP), FABIO HUMBERTO CIRINO DOS SANTOS (OAB 238632/SP)

Processo 0002353-84.2006.8.26.0266 (266.01.2006.002353) - Cumprimento de sentença - Anulação de Débito Fiscal - 
Galvão Engenharia Sa - Prefeitura Municipal de Itanhaém - Vistos. Fls. 583/585: Manifeste-se a requerente, no prazo de dez 
(10) dias, sobre o depósito efetuado. Fica ciente que seu silêncio será interpretado como concordância, quando então, será o 
processo extinto e determinada a expedição da guia de levantamento em seu favor. Int. - ADV: SAULO DE OLIVEIRA LIMA (OAB 
26224/SP), IVAN RODRIGUES AFONSO (OAB 128498/SP), CARLOS ALBERTO FERNANDES DA SILVA (OAB 172862/SP), 
ANA LÚCIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA (OAB 155833/SP)

Processo 0002356-92.2013.8.26.0266 (026.62.0130.002356) - Embargos à Execução - Extinção da Execução - Regioberto 
Carmo de Oliveira - Regioberto Carmo de Oliveira Junior e outros - Vistos, Fls. 56: considerando que o embargante alega 
pagamento, junte a Serventia Certidão atualizada do feito atinente a execução dos alimentos. Sem prejuízo, intime-se 
pessoalmente o embargante, em decorrência do silêncio dos embargados, conforme Certidão de fls. 56vº. Com a juntada da 
Certidão, ciência às partes e ao Ministério Público, em dez (10) dias, vindo após, novamente conclusos. Intimem-se. (NOTA DE 
CARTÓRIO: EXPEDIDA CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ DO FEITO N. 0008356-45.2012.8.26.0266) - ADV: RODRIGO MEDEIROS 
(OAB 259485/SP), SIDNEY DI CARLO (OAB 278552/SP)

Processo 0002504-11.2010.8.26.0266 (266.01.2010.002504) - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - José 
Carlos Castilho - Detran de São Paulo - - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 133/136: Recebo a apelação 
em ambos os efeitos: suspensivo e devolutivo e apenas no efeito devolutivo no tocante ao capítulo da sentença que confirmou 
a liminar deferida no curso do processo. Às contrarrazões. Após, subam os autos à Superior Instância. Int. - ADV: MARIA LIA 
PINTO PORTO (OAB 108644/SP), VALERIA CRISTINA FARIAS (OAB 127164/SP), CARLOS ANTONIO RIBEIRO (OAB 238961/
SP), CASSIO GARCIA CIPULLO (OAB 285577/SP)

Processo 0002601-06.2013.8.26.0266 (026.62.0130.002601) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
Eliana Alexandre Ribeiro - - Elis Ribeiro Gonçalves Domingues - - H.R.G.D. - Emerson Gonçalves Domingues - Vistos. Fls. 
675/676: De acordo com o artigo 475 C e D, do Código de Processo Civil, nomeio perito judicial o Dr. Luiz Getúlio Alves, 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 154

para a realização da necessária perícia, de acordo com o mencionado na sentença. As partes poderão indicar assistentes e 
apresentar quesitos, no prazo legal. Oficie-se à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, solicitando a reserva de honorários. 
Após comunicação, intime-se o expert judicial a dar início a seus trabalhos. Laudo em trinta (30) dias. Com a vida do laudo 
pericial, manifestem-se as partes sobre o mesmo. Oportunamente, se necessário, será designada audiência. Int.(observação 
da serventia: expedido e encaminhado ofício). - ADV: PABLO DOMINGUES CARVALHO LIMA (OAB 319802/SP), CARLOS 
ANTONIO RIBEIRO (OAB 238961/SP)

Processo 0002602-54.2014.8.26.0266 - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Metodista de Ensino Superior - Fabricia 
Carvalho - Vistos. Fl. 77: Ciência ao autor sobre a resposta positiva da empresa de telefonia Claro, manifestando-se em termos 
de efetivo prosseguimento, no prazo de dez (10) dias. Int. - ADV: PATRICIA ROCHA ALVES DA SILVA (OAB 188144/SP)

Processo 0002741-45.2010.8.26.0266 (266.01.2010.002741) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Orlando Moreno 
Junior - Talita Berthi Oliveira - - Talita Berthi Oliveira Me - - Companhia Teatral Arueiras do Brasil Ltda - - Edp Bandeirantes 
- Vistos. Fls. 1341/1342: Defiro o rol de testemunhas apresentado pela ré Talita Berthi Oliveira, as quais comparecerão à 
audiência independentemente de intimação. Expeça-se mandado para intimação do autor, no endereço indicado (fl. 1342), 
para depoimento pessoal, sob as penas da lei. No mais, aguarde-se a audiência. Int.(observação da serventia: expedido e 
encaminhado mandado de intimação para depoimento pessoal do requerente). - ADV: FERNANDA DA SILVA MAGALHÃES 
(OAB 213677/SP), LEO WOJDYSLAWSKI (OAB 206971/SP), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP), CAMILA 
ALVES SAAD (OAB 268179/SP), FABRICIO SICCHIEROLLI POSOCCO (OAB 154463/SP), RENATA FRAGA BRISO (OAB 
145131/SP), PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP)

Processo 0002748-66.2012.8.26.0266 (266.01.2012.002748) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Márcia Toccolini 
- - Marco Antonio Toccolini - - Fabio Toccolini - - Andrea Mary Toccolini Santos - Neusa Eva Toccolini - FAZENDA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO - Vistos, Cumpra integralmente a inventariante o despacho de fls. 141, após, tornem conclusos. Int. - ADV: 
MARCIA TOCCOLINI (OAB 142870/SP), MARCOS NEVES VERÍSSIMO (OAB 238168/SP), CASSIO GARCIA CIPULLO (OAB 
285577/SP)

Processo 0002841-29.2012.8.26.0266 (apensado ao processo 0006063-39.2011.8.26) (266.01.2012.002841) - Reintegração 
/ Manutenção de Posse - Coisas - Ivania da Silva Thiago Muniz - Rivaldo Francisco dos Santos - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-
se o autor em termos de prosseguimento, no prazo de 10 dias. - ADV: JOELMA CARNEIRO DIOGO (OAB 209698/SP)

Processo 0003325-78.2011.8.26.0266 (266.01.2011.003325) - Depósito - Alienação Fiduciária - Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios Não Padronizados PCG-Brasil Multicarteira - Sonia Maria Rodrigues Teixeira da Costa - Vistos. Fl. 94: 
Desnecessário prazo suplementar, tendo em vista que já consta dos autos ofício do DETRAN, comunicando haver procedido ao 
desbloqueio do veículo objeto da lide. Assim sendo, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias. Int. - 
ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 0003421-98.2008.8.26.0266 (266.01.2008.003421) - Cumprimento de sentença - Obrigações - Aços Granjo 
Comercial Ltda - Marcos Humberto Cavallari - Vistos. Fl. 115: Defiro o sobrestamento do feito, pelo prazo de dez (10) dias, 
conforme solicitado pelo autor. Decorrido o prazo, manifeste-se em termos de efetivo prosseguimento. Int. - ADV: LUIZ 
FERNANDO MARTINS NUNES (OAB 168055/SP)

Processo 0003612-70.2013.8.26.0266 (026.62.0130.003612) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Janete Maria Mota dos 
Santos - NOTA DE CARTÓRIO: EXPEDIDO E ENCAMINHADO OFICIO À ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO COM PLANTA E 
DEMAIS DOCUMENTOS, PARA A MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL - ADV: DULCINEIA LEME RODRIGUES (OAB 82236/
SP)

Processo 0003701-59.2014.8.26.0266 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - Livia 
Alexandra Bosco - S/C ESTEVES ASSESSORIA ME - NOTA DE CARTÓRIO Forneça o requerente as diligências do Oficial de 
Justiça, necessárias para expedição do mandado de citação, no prazo de 10 dias. - ADV: FAIÇAL SALIBA (OAB 38615/SP)

Processo 0003945-90.2011.8.26.0266 (266.01.2011.003945) - Monitória - Cheque - Centro Itanhaense de Ensino e Comércio 
de Artigos Escolares Ltda Colégio Profpaulo Frei - Manuel Simões - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre os 
ofícios retro juntados aos autos. - ADV: CLÉCIA CABRAL DA ROCHA (OAB 235770/SP)

Processo 0004255-05.1988.8.26.0266 (266.01.1988.004255) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 
3.365/1941 - Prefeitura Municipal de Itanhaém - Panamericana Empreendimentos e Administração Ltda - Vistos. Fls. 593/595: 
cumpra-se fls. 591, primeiro parágrafo. Certifique a Serventia eventual decurso de prazo para atendimento quanto ao segundo 
parágrafo daquela decisão. Oportunamente, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se.(observação da 
serventia: expedido e encaminhado ofício ao Banco do Brasil, o qual seguiu com cópia do depósito de fls. 44.) - ADV: DULCINEIA 
LEME RODRIGUES (OAB 82236/SP), JOAQUIM DE ALMEIDA BAPTISTA (OAB 13405/SP), FAUSTO DE FREITAS FERREIRA 
(OAB 44110/SP), SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA (OAB 61528/SP)

Processo 0004525-91.2009.8.26.0266 (266.01.2009.004525) - Execução de Alimentos - Alimentos - R.D.J. - R.J. - NOTA 
DE CARTÓRIO Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, no prazo de 10 dias. - ADV: MARIÂNGELA MACHADO 
CAMPOS DOBREVSKI (OAB 261727/SP)

Processo 0004639-30.2009.8.26.0266 (266.01.2009.004639) - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - ABRIGO À VELHICE ALLAN KARDEC - Luiz Carlos Galera - Reiterada carta de intimação para andamento em 48 
horas. - ADV: MELISSA DE SOUZA OLIVEIRA LIMA (OAB 163463/SP)

Processo 0004952-15.2014.8.26.0266 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - S.M.S. - A.A.T.P. - - M.S. 
- NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre a pesquisa CAEX retro juntado aos autos. - ADV: RICARDO MORAES 
SANTOS (OAB 178290/SP)

Processo 0004965-14.2014.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Seguro - MAURICIO DE PAULA E SILVA - SEGURADORA 
LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Vistos. As partes são legítimas e estão bem representadas, sendo que 
a preliminar argüida pela ré confunde-se com o mérito e, portanto, será analisada ao final. Não há nulidades ou irregularidades 
a serem sanadas, estando presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem 
como as condições da ação. Desse modo, declaro saneado o feito. Defiro a produção da prova pericial e testemunhal. Oficie-se 
ao IMESC solicitando seja designada data para a realização de perícia médica no requerente. As partes poderão apresentar 
quesitos e indicar assistentes no prazo legal. Oportunamente, será designada audiência de instrução, debates e julgamento. Int. 
(NOTA DE CARTÓRIO: EXPEDIDO E ENCAMINHADO OFICIO AO IMESC) - ADV: GUSTAVO RINALDI RIBEIRO (OAB 287057/
SP), VIVIAN BOZELLI PEREIRA (OAB 321220/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), MELISSA CARPINELLI FRAGA 
(OAB 279761/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP)

Processo 0005227-23.1998.8.26.0266 (266.01.1998.005227) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - José 
Roberto Rodrigues - - Ignêz Durigan Rodrigues - Banco Bradesco Sa - Indefiro o pedido de dilação de prazo de 45 dias, para 
o Perito contador atender ao Juízo e devolver os autos que estão com carga desde agosto/2014. Assinalo prazo de 10 dias, 
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para concluir os trabalhos. Intime-o por e-mail, com cópia. Int. - ADV: CHRISTIANE AMICI GONÇALVES DOS SANTOS (OAB 
139947/SP), RICARDO RIBEIRO DE LUCENA (OAB 47490/SP)

Processo 0005277-87.2014.8.26.0266 - Inventário - Inventário e Partilha - LUIZ ANTONIO GOUVEA MERLO - - ROSA 
APARECIDA GODOY MERLO - Vistos. Fls. 68/70: Defiro novo prazo de sessenta (60) dias para a apresentação das declarações 
e plano de partilha, bem como para comprovação da apresentação da declaração do ITCMD junto ao posto fiscal. Esclareço 
que a pesquisa através do sistema BACENJUD já foi realizada (fls. 87/89), devendo o inventariante manifestar-se sobre a 
resposta. Oficie-se à Porto Seguro Administração de Consórcios Ltda. (fl. 70 - item “c”), comunicando da abertura do presente 
inventário e solicitando informações, no prazo de dez (10) dias, sobre o consórcio realizado pelo “de cujus”, esclarecendo se o 
contrato firmado esta acobertado por seguro de vida, bem sobre a possibilidade dos valores referentes à carta de crédito serem 
depositados em conta judicial, à disposição deste Juízo. Instrua-se o ofício com cópias de fls. 44 e 45. Fls. 77/79: Indefiro, por 
ora, a expedição de alvará para venda do veículo pois, tendo parcelas em aberto o mesmo ainda deve permanecer alienado 
ao Banco Fiat S/A. Oficie-se, às expensas do inventariante, ao Banco Fiat S/A., nos mesmos moldes acima determinados, e 
solicitando informações quanto à quitação do financiamento realizado pelo “de cujus”. Instrua-se o ofício com cópias de fls. 80/84. 
Fl. 91: Tendo em vista a resposta do INSS - agência Itanhaém, expeça-se novo ofício (fl. 65), o qual deverá ser endereçado ao 
INSS - agência Cidade Ademar. Int. (NOTA DE CARTÓRIO: FICA INTIMADO O AUTOR A RETIRAR E ENCAMINHAR O OFICIO 
ENDEREÇADO AO BANCO FIAT) - ADV: MARCOS NEVES VERÍSSIMO (OAB 238168/SP), INACIO ROBERTO GONÇALVES 
(OAB 275359/SP), CASSIO GARCIA CIPULLO (OAB 285577/SP)

Processo 0005675-34.2014.8.26.0266 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.L.O.S. - E.S.S. 
- Fls. 32: Defiro. Desentranhe-se o mandado de citação de fls. 29/30, para que seja cumprido com o acompanhamento da 
exequente, que informará a correta localização do endereço. Tão logo publicado este despacho, deverá a exequente manter 
contato com a Central de Mandados, através do telefone 3422-1215 ramal 251, a fim de agendar a diligência. Int.(observação da 
serventia: DEVERÁ A PATRONA INFORMAR A REPRESENTANTE DA REQUERENTE QUE DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO 
COM A CENTRAL DE MANDADOS DESTA COMARCA ATRAVÉS DO TELEFONE: 13 - 34221215 RAMAL 251 E INFORMAR 
O NÚMERO DO MANDADO (ADITAMENTO) EXPEDIDO: 266.2015/002107-5 A FIM DE COMBINAR COM O SR. OFICIAL DE 
JUSTIÇA O DIA E HORA PARA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA PARA QUE SEJA POSSÍVEL O ACOMPANHAMENTO PELA 
REPRESENTANTE DO REQUERENTE CONFORME DESPACHO SUPRA). - ADV: JAQUELINE TAMAYOSHI CAVALCANTE 
QUIRINO (OAB 210350/SP)

Processo 0005925-48.2006.8.26.0266 (266.01.2006.005925) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material 
- Eduardo João Massarenti - Prefeitura Municipal de Itanhaém - Vistos. Fls. 157/159: Manifeste-se o requerente sobre os 
depósitos efetuados, no prazo de dez (10) dias. Fica ciente que seu silêncio será interpretado como concordância, quando 
então, o processo em fase de execução, será extinto e determinada a expedição de guias de levantamento em seu favor. Int. - 
ADV: MELISSA DE SOUZA OLIVEIRA LIMA (OAB 163463/SP), VALDIR ZANELLA RAMOS (OAB 61738/SP), DULCINEIA LEME 
RODRIGUES (OAB 82236/SP), FAUSTO DE FREITAS FERREIRA (OAB 44110/SP), FERNANDA DE CASSIA CIRINO DOS 
SANTOS (OAB 209076/SP)

Processo 0006401-86.2006.8.26.0266 (266.01.2006.006401) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Márcia Garcia Lopes - 
Juan Moreno Moreno - NOTA DE CARTÓRIO Tendo em vista a nomeação, pelo convenio da OAB, manifeste-se o advogado 
recém nomeado, no prazo de 05 dias, tomando ciência de todo o processado, bem como requerer o que de direito. - ADV: ALINE 
ORSETTI NOBRE (OAB 177945/SP)

Processo 0006419-29.2014.8.26.0266 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - BFB Leasing S/A - Arrendamento 
Mercantil - NOTA DE CARTÓRIO: DEVERÁ O PATRONO DO REQUERENTE ENTRAR EM CONTATO COM A CENTRAL 
DE MANDADOS DESTA COMARCA ATRAVÉS DO TELEFONE 13-34221215, RAMAL 251 E INFORMAR O NUMERO DO 
MANDADO EXPEDIDO 266.2015/00019844, AFIM DE COMBINAR COM O OFICIAL DE JUSTIÇA DESIGNADO O INTEGRAL 
CUMPRIMENTO DO MANDADO EXPEDIDO - ADV: GUSTAVO CORREIA LINAN (OAB 249848/SP)

Processo 0006916-87.2007.8.26.0266 (266.01.2007.006916) - Depósito - Alienação Fiduciária - BANCO FINASA S/A - Carlos 
Magno Alves - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre o mandado de citação/intimação retro juntado aos autos, 
no prazo de 10 dias. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)

Processo 0007029-02.2011.8.26.0266 (266.01.2011.007029) - Cumprimento de sentença - Cheque - Centro Itanhaense de 
Ensino e Comercio de Artigos Escolares Ltda Cl Prof Paulo Freire - Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação do 
executado, para o bem retro descrito. Int.(NOTA DE CARTÓRIO: EXPEDIDO E ENCAMINHADO MANDADO DE PENHORA, 
AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO DO EXECUTADO) - ADV: CLÉCIA CABRAL DA ROCHA (OAB 235770/SP)

Processo 0007193-64.2011.8.26.0266 (266.01.2011.007193) - Procedimento Ordinário - Cédula Hipotecária - Instituto de 
Previdência do Estado de São Paulo Ipesp - Fabio da Silva Marques - - Leila Aparecida Rodrigues Marques - Manifeste-se o 
autor diante da estimativa do Srº Perito (R$2.850,00) no prazo de 10dias. - ADV: ROSIMAR ALMEIDA DE SOUZA LOPES (OAB 
156784/SP), FERNANDO CESAR GONCALVES PEDRINHO (OAB 137660/SP), ORLANDO GONCALVES DE CASTRO JUNIOR 
(OAB 94962/SP)

Processo 0007469-90.2014.8.26.0266 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.P.M.C. - V.C.C. - Intimação do Cartório: 
ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DA PARTE PARA RETIRADA O OFÍCIO EXPEDIDO PARA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA 
PARA DEPÓSITO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. Expedido e encaminhado mandado de averbação. - ADV: LUIZ CONRRADO 
MOURA RAMIRES (OAB 314156/SP), KEITH KIOME DE ALMEIDA GERALDO (OAB 227106/SP)

Processo 0008001-64.2014.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - DEACOIRA 
AMERICANA DE ARAUJO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos, Defiro a realização de estudo social. 
Primeiramente, encaminhe-se os autos ao Setor Social. Por entender necessária a produção de prova pericial para o deslinde 
da ação e considerando o disposto na Resolução nº 541/07, do E. Conselho da Justiça Federal e Provimento CSM nº 1626/09, 
onde diz incabível a prova produzida pelo IMESC em ações de competência federal delegada, nomeio como Perito Oficial o 
Dr. MARCIO ANTONIO BERENCHTEIN. Nos termos do artigo 426, inciso II, do Código de Processo Civil, formulo os seguintes 
QUESITOS JUDICIAIS necessários ao esclarecimento da causa: 1. Queira o Senhor Perito identificar o periciando, informando 
nome, sexo, data de nascimento, profissão, estado civil, naturalidade, endereço, número de identidade e CPF. 2. Queira o 
Senhor Perito informar quais os exames médicos apresentados pela periciando. 3. Qual a atividade laborativa habitual do 
periciando? 4. Em caso de estar atualmente desempregada, qual a última atividade profissional por ela desempenhada? 5. 
Até quando desempenhou tal atividade? 6. O periciando se encontra acometido de alguma doença ou deficiência física ou 
mental que o incapacite para o trabalho? Qual? Se possível, indique o CID. 7. Essa doença ou deficiência o incapacita para o 
seu trabalho ou para a sua atividade habitual? Descrever brevemente as limitações físicas ou mentais impostas pela doença 
ou deficiência. 8. A incapacidade decorre do exercício de seu trabalho habitual? 9. A incapacidade decorre de acidente de 
qualquer natureza? 10. Desde quando o periciando é portador da doença ou deficiência (dia, mês e ano)? 11. Desde quando 
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se manifestaram as sequelas da doença (dia, mês e ano)? 12. Há quanto tempo está incapacitado (dia, mês e ano)? 13. A 
data do início da incapacidade foi fixada com base em que documento do processo? 14. A fixação baseou-se apenas nas 
declarações do periciando? 15. O periciando recebe auxílio-doença? 16. O periciando já recebeu auxílio-doença que foi cessado 
por alta médica? 17. É possível afirmar que o periciando estava incapacitado para o trabalho ou para suas atividades habituais 
quando da cessação do referido benefício? 18. A incapacidade permaneceu a partir da cessação do benefício? 19. Houve ou 
continua existindo progressão, agravamento ou desdobramento da doença e de suas sequelas? Especifique. 20. As sequelas 
da doença podem ser eliminadas ou minimizadas? Como? 21. A incapacidade é restrita a um ou alguns tipos de atividades? 
Quais? 22. A incapacidade impede a realização das atividades laborais típicas da profissão exercida pelo periciando? 23. A 
incapacidade é plena, para toda e qualquer atividade laboral? 24. Considerando que: A) INCAPACIDADE TOTAL = incapacidade 
para toda e qualquer atividade laboral; B) INCAPACIDADE PARCIAL = incapacidade, ao menos, para a atividade habitual; 
C) INCAPACIDADE DEFINITIVA = sem prognóstico de recuperação e D) INCAPACIDADE TEMPORÁRIA = com prognóstico 
de recuperação. Defina se a incapacidade verificada é: Total e definitiva; Total e temporária; Parcial e definitiva; Parcial e 
temporária. Há chance de reabilitação profissional? Como? 25. Se possível a recuperação, qual o prazo provável para que a 
mesma ocorra? 26. A doença de que o periciando padece se manifesta de forma objetiva ou subjetiva? 27. A incapacidade do 
periciando o impede de praticar os atos da vida diária (incapacidade para a vida independente)? 28. O periciando depende do 
auxilio de terceiro para sua higiene, para vestir-se ou alimentar-se? Especifique. 29. Em razão de sua enfermidade, o periciando 
necessita de permanentes cuidados médicos, de enfermagem ou de terceiros? Especifique. 30. O periciando necessita do 
auxílio de órteses ou próteses? Especifique. 31. O periciando possui sequela definitiva, decorrente de consolidação de lesões 
após acidente de qualquer natureza? Em caso afirmativo, a partir de quando as lesões se consolidaram, deixando sequela 
definitiva (dia, mês, ano)? 32. Esta sequela implica em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? 33. 
Esta sequela implica em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente? 34. Especifique 
outras informações úteis à solução do litígio. Intimem-se as partes para que, no prazo de cinco dias, apresentem quesitos. No 
mesmo prazo, caso entendam necessário, poderão indicar assistentes técnicos, nos termos do artigo 421, § 1º, do Código de 
Processo Civil. Após, voltem conclusos para os fins do artigo 426, inciso I, do Código de Processo Civil, com futura intimação do 
perito para estimativa de honorários ou expedição de ofício à Justiça Federal Seção Judiciária de Santos/SP, caso o autor seja 
beneficiário da justiça gratuita, nos termos do Provimento CSM nº 1.626/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
combinado com a Resolução nº 541/2007, do Conselho da Justiça Federal. Intime-se. - ADV: CAROLINA PEREIRA DE CASTRO 
(OAB 202751/SP), EDUARDO MASSARU DONA KINO (OAB 216352/SP)

Processo 0008257-80.2009.8.26.0266 (266.01.2009.008257) - Monitória - Cheque - Zdravko Cvetanoski - Francisco da 
Silva Sales - - Mariza Augusta Lopes Munhoz - Defiro a citação por edital, pois esgotadas as tentativas de localização do 
requerido. Apresente a minuta encaminhando cópia para o e-mail itanhaem2@tjsp.jus.Br, no prazo de 10 dias. Int. - ADV: 
MILENA DOBREVSKA CVETANOSKA (OAB 268119/SP), SVETLANA DOBREVSKA CVETANOSKA (OAB 232295/SP)

Processo 0008303-64.2012.8.26.0266 (266.01.2012.008303) - Procedimento Ordinário - Guarda - N.C.S. - F.B.S. - Vistos. 
Tendo-se em vista que o réu, quando citado, encontrava-se preso, e à época não lhe foi nomeado curador especial, tendo 
ainda a requerente solicitado sua citação pessoal, defiro o requerido às fls. 054, determinado a expedição da carta precatória à 
Comarca de Itaquaquecetuba/SP., para a citação do requerido, no endereço ali indicado. Int. e ciência ao M.P..(observação da 
serventia: expedida e encaminhada carta precatória.) - ADV: RAFAEL CANIATO BATALHA (OAB 290003/SP)

Processo 0008629-53.2014.8.26.0266 - Monitória - Cheque - LUIZ MARCELO DE OLIVEIRA SILVA - VALDENE ENEAS DA 
COSTA - VISTOS. Homologo a desistência formulada nestes autos (fl. 24), nos termos do artigo 158, § único do C.P.C. Julgo, 
em consequência, EXTINTO o processo com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do C.P.C. Defiro o desentranhamento dos 
documentos originais, mediante substituição por cópia simples. Transitada esta decisão em julgado, comunique-se e arquivem-
se. P.R.I.C. - ADV: NICCOLAS PIRES RODRIGUES (OAB 347063/SP)

Processo 0009071-19.2014.8.26.0266 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A.K.S.O. - V.S.O. - NOTA 
DE CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre o mandado de citação/intimação retro juntado aos autos, no prazo de 10 dias. 
- ADV: MARTIN GONZALEZ JUDICE (OAB 127759/SP)

Processo 0009087-70.2014.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Guarda - V.L.Q.L. - - V.S. - A.A. - - E.F.O. - NOTA DE 
CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre a carta precatória retro juntado aos autos. - ADV: HELOINA MARIA MAXIMIANO 
(OAB 308237/SP), SILVIA FERREIRA PINHEIRO GODOY (OAB 279783/SP)

Processo 0009223-67.2014.8.26.0266 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0007023-35.2013.8.24.0054 - VARA DA FAMILIA 
ÓRFÃOS SUCESSÕES INF. E JUVENTUDE) - ARIEL REY ORTIZ OLSTAN - NOTA DE CARTÓRIO: “Tendo em vista a ausência 
da testemunha Ivan José Simões Salgueiro, devidamente intimada, redesigno a presente audiência para o dia 19 de março de 
2015, às 15h30min. Conduza a testemunha, coercitivamente” - ADV: RAQUEL WOLLERT (OAB 17234/SC)

Processo 0009226-22.2014.8.26.0266 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Itaú Unibanco S/A - Raquel Juliani Barbosa 
da Silva - - R. Juliani B. da Silva - Me - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre o mandado de citação/intimação 
retro juntado aos autos, no prazo de 10 dias. - ADV: MARCIA HOLLANDA RIBEIRO (OAB 63227/SP)

Processo 0009722-51.2014.8.26.0266 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.G.S. - R.L.S. - VISTOS. JUSSIELIA GOMES 
SILVA moveu ação de divórcio direto em face de ROSENILSON LIMA DOS SANTOS, alegando separação de fato. Desta união 
nasceram dois filhos menores, cuja pensão está sendo discutida em ação própria de alimentos. Requer a citação do réu, a 
procedência da ação e a decretação do divórcio. Solicitou os benefícios da assistência judiciária. Junta documentos. O Ministério 
Público opinou pela citação do requerido e a designação de audiência de conciliação (fls. 17). Foi determinada a citação do réu 
para os termos da ação e designada audiência de tentativa de conciliação (fls. 18). Às fls. 25 foi redesignada a audiência. Às fls. 
33/34 a autora e réu pedem a conversão do divórcio litigioso em consensual juntando um acordo. O Ministério Público opinou 
pela homologação do acordo e a extinção do processo (fls. 39). É o relatório. Decido. O requerimento satisfaz às exigências 
do Art. 226, par. 6º, da Constituição Federal, conforme se vê dos documentos juntados e a nova redação dada pela emenda 
constitucional nº 66 de 13/07/2010. Fls. 35: Anote-se. Ante o exposto, decreto o divórcio consensual dos requerentes, que se 
regerá pelas cláusulas e condições fixadas no acordo de fls. 33/34 que ficará fazendo parte integrante da presente sentença. 
As partes renunciam alimentos entre si. A guarda dos menores pertencerá a cônjuge varoa. Não houve alteração no nome das 
partes. As visitas serão livres. A pensão alimentícia dos menores está sendo discutida em ação própria. Sem custas e honorários 
pelo principio da causalidade. Arbitro os honorários advocatícios da patrona da autora em 100% da Tabela vigente. Cancele-se 
a audiência designada às fls. 25 retirando-a da pauta do CEJUSC. Ao trânsito em julgado da sentença, expeça-se mandado 
de averbação e certidão de honorários. Oportunamente, arquivem-se. Ciência ao M.P. P.R.I.C. - ADV: MARIA DA CONCEIÇÃO 
ISAIAS (OAB 210999/SP)

Processo 0010200-59.2014.8.26.0266 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - N.S. - D.D.S. - Vistos. Fl. 27: Defiro 
a dilação de prazo, solicitada pelo autor. Aguarde-se por mais quinze (15) dias e após, manifeste-se em termos de efetivo 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 157

prosseguimento, dando integral cumprimento ao determinado à fl. 24. Int. - ADV: MARIA DA CONCEIÇÃO ISAIAS (OAB 210999/
SP)

Processo 0010409-28.2014.8.26.0266 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Edmilson Costa dos Reis - NOTA 
DE CARTÓRIO: FICA INTIMADO O AUTOR A RETIRAR CARTA PRECATÓRIA PARA CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA REQUERIDA 
, DEVENDO SER OBSERVADO QUE HÁ AUDIÊNCIA DESIGANDA COMPROVAR SUA DISTRIBUIÇÃO EM 30 DIAS - ADV: 
FAIÇAL SALIBA (OAB 38615/SP)

Processo 0010415-35.2014.8.26.0266 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.E.F.S. - D.A.F.S. - NOTA DE 
CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre o mandado de citação/intimação retro juntado aos autos, no prazo de 10 dias. - 
ADV: MARIANA DIAS SOLLITTO BELON (OAB 308409/SP)

Processo 0010540-03.2014.8.26.0266 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M.I.S.O. - G.A.B.O. - Vistos. Fl. 28: 
Designo nova audiência de conciliação, a ser realizada na sala de audiências do CEJUSC, para o dia 02 de março de 2015, às 
14:30 horas. Expeça-se o necessário para citação do réu e intimação das partes, conforme determinado no despacho inicial (fl. 
18). Int.(observação da serventia: expedidos e encaminhados mandados). - ADV: THAIS HELENA SANTOS FONDELLO (OAB 
307818/SP)

Processo 0010762-68.2014.8.26.0266 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- Noberto dos Santos - - Eduardo dos Santos - - Ângelo dos Santos - Vinicius de Lima Silva - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-
se o requerente sobre o mandado de citação/intimação retro juntado aos autos, no prazo de 10 dias. - ADV: JULIANA NOBILE 
FURLAN (OAB 213227/SP)

Processo 0011928-38.2014.8.26.0266 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
RAMOS & SILVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - - Cicero Cassimiro Domingos - - RONILDO ALEXANDRE DA SILVA - - IVAN 
RAMOS DA SILVA - Vistos. Fls. 25-A/27 e 28-A/29: Homologo, por decisão interlocutória, o acordo celebrado entre as partes 
litigantes, suspendendo-se o feito pelo prazo necessário ao cumprimento da avença, conforme disposto no artigo 792, do 
Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, informe o credor se houve o adimplemento das obrigações assumidas e, após, 
tornem conclusos. Int. - ADV: RICARDO RIBEIRO DE LUCENA (OAB 47490/SP)

Processo 0011930-08.2014.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - WANDA 
YASSUE HIGA ICHIHASHI - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre o mandado de citação/intimação retro 
juntado aos autos, no prazo de 10 dias. - ADV: RICARDO RIBEIRO DE LUCENA (OAB 47490/SP)

Processo 0012109-39.2014.8.26.0266 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO ITAÚ 
VEÍCULOS S/A - PAULO SÉRGIO DIZ - Fls. 45/47: Indefiro, por ora. Aguarde-se manifestação do autor. Observo que não houve 
pagamento da integralidade da dívida, necessária para purgação da mora. Tal exigência decorre da Lei. Int. - ADV: REGINA 
MUNTANER DOS SANTOS LEGRAMANTI (OAB 244679/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 0041505-85.2010.8.26.0562 (562.01.2010.041505) - Cumprimento de sentença - Obrigações - Sociedade Visconde 
de São Leopoldo - Clelia Francisco da Silva - NOTA DE CARTÓRIO Decorreu o prazo para depósito (Art. 475-J). Manifeste-se o 
autor em termos de prosseguimento, no prazo de 10 dias. - ADV: LUCIANA VAZ PACHECO DE CASTRO (OAB 163854/SP)

Processo 3002125-14.2013.8.26.0266 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - JOÃO PEDRO DE CARVALHO e 
outros - Fazenda do Estado de São Paulo - NOTA DE CARTÓRIO: EXPEDIDO ALVARÁ, ESTANDO À DISPOSIÇÃO DA PARTE 
INTERESSADA PARA RETIRADA EM CARTÓIRO - ADV: MARCOS NEVES VERÍSSIMO (OAB 238168/SP), CASSIO GARCIA 
CIPULLO (OAB 285577/SP), CYNTHIA APARECIDA BALDAN OTERO RODRIGUES FERNANDES (OAB 311847/SP)

Processo 3002192-76.2013.8.26.0266 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - Adriano 
Ferreira de Souza Produções e Eventos Me - - Adriano Ferreira de Souza - Vistos. Fl. 90: Defiro a suspensão do andamento da 
presente execução, por prazo indeterminado, nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil. Remetam-se os 
autos ao arquivo geral, onde deverão aguardar eventual provocação. Int. - ADV: ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 
177274/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)

Processo 3002574-69.2013.8.26.0266 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - JOSE ROBERTO DE JESUS - OTTO 
GROSSKOPF - NOTA DE CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre o mandado de citação/intimação retro juntado aos autos, 
no prazo de 10 dias. - ADV: WILSON CARLOS GATTO (OAB 146945/SP)

Processo 3003739-54.2013.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - W.N.S. - J.N.S. - NOTA DE 
CARTÓRIO Manifeste-se o requerente sobre a carta precatória retro juntado aos autos. - ADV: MARIA EDNA AGREN DA SILVA 
(OAB 146570/SP)

Processo 3003995-94.2013.8.26.0266 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - HEMELY CARNEIRO 
MARQUES - SUPERMERCADO SAITO LTDA - - LATICÍNIOS CURRAL DE MINAS - Intimação do Cartório: Forneça o 
REQUERIDO as diligências do Oficial de Justiça, necessárias para expedição do mandado de intimação para as testemunhas, 
no prazo máximo de 10 (dez) dias. - ADV: RICARDO GODOY TAVARES PINTO (OAB 233389/SP), JULIANA NOBILE FURLAN 
(OAB 213227/SP), ANA MARIA SACCO (OAB 76654/SP)

Processo 3004862-87.2013.8.26.0266 - Divórcio Litigioso - Dissolução - O.S. - NOTA DE CARTÓRIO: EXPEDIDO E 
ENCAMINHADO MANDADO DE AVERBAÇÃO - ADV: LUIZ CARLOS BASTOS DE ALEMAR (OAB 214571/SP)

Processo 3005075-93.2013.8.26.0266 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- Marco Antonio Magri - Marcus Vinicius Pires Dias - Vistos. Fls. 376/377: Com razão o apelado/embargante. Com fulcro no art. 
518, e parágrafos, reexamino a decisão de recebimento do recurso de apelação, no sentido de rejeitá-lo, pois a sentença de 
fls. 287/288 foi dada em conformidade com súmula do S.T.J. Desse modo, aguarde-se o trânsito em julgado e certifique-se nos 
autos principais. Intime-se. - ADV: RUTINALDO DA SILVA BASTOS (OAB 210971/SP), THIAGO AUGUSTO SEABRA MARQUES 
(OAB 289974/SP)

Processo 3005730-65.2013.8.26.0266 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - M.S. - A.S.A. - VISTOS. 
MARIZETE DOS SANTOS ajuizou a presente ação de conversão de separação em divórcio em face de ANTONIO DE SOUZA 
ABREU, alegando que estão separados judicialmente há mais de um ano, por sentença judicial. O requerido foi devidamente 
citado (fl. 41 verso) e não contestou a ação (fl. 54). É o relatório. DECIDO. Considerando satisfeitas as exigências legais, pois 
a separação data de mais de um ano e não sendo noticiado o descumprimento das obrigações assumidas na separação (Lei nº 
6.515/77, artigo 3º, parágrafo único, I e II), CONVERTO EM DIVÓRCIO a separação do casal, com fundamento no artigo 35 da 
Lei nº 6.515/77. Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais. Arbitro os honorários advocatícios da 
patrona da autora em cem por cento (100%) da tabela vigente. Ao trânsito em julgado, expeçam-se mandado de averbação e 
certidão de honorários. Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações necessárias. P.R.I.C. - ADV: 
MARA SANCHES FIGUEIREDO (OAB 120608/SP)

Processo 3006669-45.2013.8.26.0266 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Banco Itauleasing S/A - Airton 
Manoel dos Santos - Fls. 119/120: Anote-se devendo ser recolhida a taxa de juntada de mandato e arquive-se. Nada mais à 
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decidir. Int. - ADV: LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP), FABIO SANTOS PALMEIRA (OAB 288726/SP)
Processo 3007985-93.2013.8.26.0266 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Instituto Metodista de Ensino 

Superior - Aline Dias da Rocha - NOTA DE CARTÓRIO Forneça o requerente as diligências do Oficial de Justiça, necessárias 
para expedição do mandado de citação, no prazo de 10 dias. - ADV: ROBERTO ALVES DA SILVA (OAB 94400/SP)

Processo 3008135-74.2013.8.26.0266 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - J.L.C. - B.R.S. - NOTA 
DE CARTÓRIO Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, no prazo de 10 dias. - ADV: ADILSON PEDRO MACHADO 
(OAB 59177/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITANHAÉM EM 09/02/2015

PROCESSO :0001123-89.2015.8.26.0266
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 428/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : K.R.S.
ADVOGADO : 236658/SP - Max Ovidio de Souza Oliveira
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001126-44.2015.8.26.0266
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 424/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : M.H.S.F.
ADVOGADO : 194892/SP - Merenciano Oliveira Santos Júnior
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001118-67.2015.8.26.0266
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 136/2015 - Itanhaem
AUTOR : J.P.
INDICIADO : M.C.S.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0001120-37.2015.8.26.0266
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 141/2015 - Itanhaem
AUTOR : J.P.
INDICIADO : W.N.
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001119-52.2015.8.26.0266
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 19/2015 - Itanhaem
AUTOR : J.P.
INDICIADO : M.A.M.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0001115-15.2015.8.26.0266
CLASSE :REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
QUERELANTE : D.Q.S.
ADVOGADO : 184725/SP - José Renato Costa de Oliva
QUERELADA : G.A.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001121-22.2015.8.26.0266
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 426/2015 - Itanhaem
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.O.P.M.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0006932-94.2014.8.26.0266
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR : J.P.
INFRATOR : C.S.R.S.
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001135-06.2015.8.26.0266
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CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 151/2015 - Itanhaem
AUTOR : J.P.
INDICIADO : Y.L.S.F.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001137-73.2015.8.26.0266
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 434/2015 - Itanhaem
AUTOR : J.P.
INDICIADO : J.R.F.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0001136-88.2015.8.26.0266
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 440/2015 - Itanhaem
AUTOR : J.P.
INDICIADO : I.F.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001138-58.2015.8.26.0266
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900011/2015 - Itanhaem
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : U.T.C.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001116-97.2015.8.26.0266
CLASSE :CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
AUTOR : Danilo Queiroz da Silva
ADVOGADO : 184725/SP - José Renato Costa de Oliva
RÉ : ELIANE CHAMAS
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001139-43.2015.8.26.0266
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900010/2015 - Itanhaem
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : L.H.M.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUIZ(A) DE DIREITO JAMIL CHAIM ALVES

Processo 0000021-08.2010.8.26.0266 (266.01.2010.000021) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado 
- Bruno dos Santos Leon e outro - Vistos. Homologo o pedido de desistência da oitiva da testemunha Anderson Gonzaga 
Dias, formulado pelo I. Representante do Ministério Público a fls. 352. Considerando que a testemunha Anderson é comum 
com a defesa, manifeste-se acerca do pedido de fls. 344/345, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. Intime-se. - ADV: 
FERNANDO BARBIERI (OAB 249447/SP), LETICIA LOPEZ (OAB 212781/SP)

Processo 0000744-51.2015.8.26.0266 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0012227-32.2012.8.26.0477 
- 2ª Vara Criminal do Foro de Praia Grande) - WELLINGTON CARLOS DA SILVA CRUZ - Vistos. Para cumprimento do ato 
deprecado, designo o próximo dia 14 de Maio p.f., às 15:00 horas. Comunique-se o Juízo deprecante. Oficie-se à OAB local, 
solicitando a indicação de defensora para participar da audiência Int. - ADV: MARIANA APARECIDA GONÇALVES (OAB 258233/
SP)

Processo 0000953-20.2015.8.26.0266 (apensado ao processo 0010378-08.2014.8.26) (processo principal 0010378-
08.2014.8.26) - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - WELLINGTON RAMOS 
LAUDELINO - ‘....Do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. Int. Exp. as necessárias comunicações’ - 
ADV: THEODORICO OTAVIO DE ALMEIDA COUTINHO (OAB 159923/SP)

Processo 0001106-47.2014.8.26.0441 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Wanderson Souza da Silva - Vistos. 
1- Designo o dia 20 demaio de 2015., às 14:00 horas para realização de audiência una concentrada de instrução, debates 
e julgamento. 3- Requisite(m)-se e intime(m)-se o(a) acusado(a), advertindo-o de que neste ato processual dar-se-á o seu 
interrogatório. 4- Intime as vitima. 5- Requisite FA e eventuais certidões nela contidas. Intime-se. - ADV: RAIMUNDO NONATO 
PEREIRA DOS REIS (OAB 189060/SP)

Processo 0001506-04.2014.8.26.0266 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - STEVEM AUGUSTO 
STADUTO - - CLAUDIONOR MESSIAS - Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência para o dia 15/04/2015 às 
15:20 hs. Int. Expeça-se o necessário. - ADV: RODRIGO DA CONCEIÇÃO VIEIRA (OAB 257779/SP), ROSEMARY MORELLI 
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(OAB 99542/SP)
Processo 0003111-24.2010.8.26.0266 (266.01.2010.003111) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro - Flavio 

Alexandre Brito - Vistos. Fixo os honorários advocatícios da patrona do réu em 100% (por cento) da tabela vigente, expedindo-
se certidão. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu, com urgência. Intime-se. - ADV: TATIANE DAS GRAÇAS MAFRA 
(OAB 287264/SP)

Processo 0006619-07.2012.8.26.0266 (266.01.2012.006619) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Exercício arbitrário ou 
abuso de poder - V.M.V. - Vistos. Cota retro: Defiro. 1- Designo o dia 19 de Maio de 2015 pf., às 15:00 horas para realização de 
audiência una concentrada de instrução, debates e julgamento. 2- Requisite(m)-se e intime(m)-se o(a) acusado(a), advertindo-o 
de que neste ato processual dar-se-á o seu interrogatório. 3- Intime as testemunhas Luiz Alves, no endereço fornecido a fls. 269. 
4- Requisite FA e eventuais certidões nela contidas. Intime-se. - ADV: ANNA CAROLINA FERREIRA CENCI (OAB 301834/SP), 
ANSELMO FERNANDES PRANDONI (OAB 332949/SP), MARIA LUCIA DE CASTRO CARVALHO TRAVALINI (OAB 105879/
SP), EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI (OAB 127964/SP), PATRICK RAASCH CARDOSO (OAB 191770/SP), MARCO 
AURELIO MAGALHÃES JUNIOR (OAB 248306/SP)

Processo 0010378-08.2014.8.26.0266 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
WELLINGTON RAMOS LAUDELINO - Vistos. 1- As alegações contidas na defesa preliminar não são suficientes para, por ora, 
afastar o mérito da imputação. Há prova da materialidade e indícios de autoria. 2- Designo o dia 06 de maio de 2015., às 15:00 
hs horas para realização de audiência una concentrada de instrução, debates e julgamento. 3- Requisite(m)-se e intime(m)-se 
o(a) acusado(a), advertindo-o de que neste ato processual dar-se-á o seu interrogatório. 4- Intime as testemunhas da acusação 
e da defesa eventualmente arroladas. 5- Cobre-se com a máxima urgência o laudo pericial, requisitado a fls. 19. 6-Requisite FA 
e eventuais certidões nela contidas. Intime-se. - ADV: THEODORICO OTAVIO DE ALMEIDA COUTINHO (OAB 159923/SP)

Processo 3003236-33.2013.8.26.0266 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - ROBSON OLIVEIRA DA 
SILVA - Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência para o dia 26 de Maio de 2015 às 16:30 horas. Int. Expeça-se o 
necessário. - ADV: ROBERTO RAMAZZOTTI PERES (OAB 85103/SP), JULIANA NOBILE FURLAN (OAB 213227/SP)

3ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO DE MELLO GONÇALVES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DORIVAL MARIANO ESTRIGA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0033/2015
Processo 0000032-61.2014.8.26.0633 - Auto de Prisão em Flagrante - Estupro de vulnerável - J.L.C. - Fica o ilustre defensor 

ciente que foi expedida Carta Precatória ao Juízo de Marília para oitiva da testemunha MARCELO SIMON SGAMBATTI e ao 
Juízo de São Bernardo do Campo para oitiva da testemunha TATIANA OLIVEIRA COSTA - ADV: JOAO CARLOS ZELANTE (OAB 
104270/SP)

Processo 0000039-19.2015.8.26.0633 - Auto de Prisão em Flagrante - Homicídio Simples - R.L.D. e outro - Vistos Prejudicado 
o pedido de fls. 119/126, ante a expedição do Alvará de Soltura. Int. Aguarde-se a citação. - ADV: CARLOS ANTONIO RIBEIRO 
(OAB 238961/SP), MARCELO ROBERTO LOURENÇO (OAB 353677/SP)

Processo 0000577-34.2015.8.26.0266 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - Thiago Entholzer - Diante 
do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para CONDENAR o acusado THIAGO 
ENTHOLZER, qualificado nos autos, ao cumprimento de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, a iniciarem em 
regime fechado, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa no valor mínimo legal, por infração ao artigo 155, caput, do 
Código Penal. - ADV: TEREZA TOLENTINO (OAB 109503/SP)

Processo 0000750-58.2015.8.26.0266 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0017495-72.2009.8.29.0477 
- 2ª Vara Criminal do Foro de Praia Grande) - HELIO ARCANJO DOS SANTOS - Vistos. Designe-se audiência para realização 
do ato deprecado. Intime(m)-se a(s) testemunha(s) de acusação, mediante ofício requisitório. Intime(m)-se o(a/s) advogado(a/s) 
indicado(a/s) às fls. 2. Comunique-se o Juízo Deprecante. Ciência ao Ministério Público. “Certifico e dou fé que designei 
audiência para o dia 05/05/2015 às 14:00h. Nada Mais. Itanhaem, 03 de fevereiro de 2015. Eu, Luciana Maniero, Escrevente 
Técnico Judiciário”. - ADV: LUILÇO JOAQUIM DA SILVA FILHO (OAB 188844/SP), SUELI MARIA BEZERRA DE MORAES (OAB 
171004/SP)

Processo 0000796-47.2015.8.26.0266 - Carta Precatória Criminal - Oitiva (nº 0002142-49.2012.8.26.0424 - VARA ÚNICA 
FORO DISTRITAL DE PARIQUERA - AÇU COMARCA DE JACUPIRANGA) - NORBERTO FERREIRA - Vistos. Designe-se 
audiência para realização do ato deprecado. Intime(m)-se a(s) testemunha(s) do Juízo. Desnecessária intimação ao superior 
hierárquico. Requisite(m) o(a/s) réu(ré/s). Intime(m)-se o(a/s) advogado(a/s) indicado(a/s) às fls. 2. Comunique-se o Juízo 
Deprecante. Ciência ao Ministério Público. “FICA O ILUSTRE DEFENSOR INTIMADO DA AUDIÊNCIA DESIGNADA NESTE 
JUÍZO PARA O DIA 11/03/2015 ÀS 14:00HS. NADA MAIS. ITANHAÉM, 06 DE FEVEREIRO DE 2015. EU, EDSON ROBERTO 
YAMANAKA, ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO, SUBSCREVI”. - ADV: VALDECIR SANT’ANNA (OAB 245267/SP)

Processo 0000991-32.2015.8.26.0266 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0001492-77.2014.8.26.0441 
- 1ª VARA JUDICIAL PERUÍBE/SP) - LEANDRO DE AGUIAR NETO - Fica a ilustre defensora intimada a comparecer a audiência 
de oitiva das testemunhas CARLOS ALBERTO NASCIMENTO BARRO e FAGNER CELSO NUNES designada para o dia 
22/04/2015 às 15:00h, na Sala de Audiências da 3ª Vara - Itanhaém - ADV: SELMA SANTOS FERNANDES (OAB 85228/SP)

Processo 0001017-30.2015.8.26.0266 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0003221-41.2014.8.26.0441 
- 1ª Vara) - Justiça Pública - Rafael Weslley Santos Pereira da Silva - Vistos. Designe-se audiência para realização do ato 
deprecado. Intime(m)-se a(s) testemunha(s) de acusação. Oficie-se o superior hierárquico. Requisite(m) o(a/s) réu(ré/s). 
Intime(m)-se o(a/s) advogado(a/s) indicado(a/s) às fls. 2v.º. Comunique-se o Juízo Deprecante. Ciência ao Ministério Público. 
“Certifico e dou fé que designei audiência para o dia 11/03/2015 às 16:30h. Nada Mais. Itanhaem, 05 de fevereiro de 2015. Eu, 
Luciana Maniero, Escrevente Técnico Judiciário”. - ADV: MARIA MICHELA RICUPITO DE ALBUQUERQUE (OAB 44014/SP)

Processo 0001126-15.2013.8.26.0266 (026.62.0130.001126) - Inquérito Policial - Homicídio Simples - L.S. - Vistos, Em 
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análise da defesa preliminar apresentada pelo acusado, observo que não estão presentes as hipóteses elencadas no artigo 
397 e incisos do Código de Processo Penal, aptas a autorizar sua absolvição sumária. As questões suscitadas necessitam de 
esclarecimentos através da produção de provas sob o crivo do contraditório. Posto isso, determino o prosseguimento da ação 
penal. Designe-se audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamentos. Requisite-se o policial militar, intime-se o réu, 
bem como as testemunhas para comparecerem na audiência designada. Intime-se o defensor da referida audiência. Depreque-
se a oitiva da vítima e das demais testemunhas residentes fora da Comarca. Dê-se ciência ao Ministério Público. “Certifico e dou 
fé que designei audiência para o dia 28/04/2015 às 16:00h. Nada Mais. Itanhaem, 04 de fevereiro de 2015. Eu, Luciana Maniero, 
Escrevente Técnico Judiciário”. - ADV: CARLOS ANTONIO RIBEIRO (OAB 238961/SP)

Processo 0002024-91.2014.8.26.0266 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
E.G.C. e outros - Fica o ilustre defensor intimado a apresentar alegações finais no prazo legal - ADV: MARCOS JOSÉ LEME 
(OAB 215865/SP)

Processo 0003400-49.2013.8.26.0266 (026.62.0130.003400) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - 
M.A.F. - - Vanderlei Braga Velloso - Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para: CONDENAR, 
MARCO ANTÔNIO FERREIRA e VANDERLEI BRAGA VELLOSO, qualificados nos autos, como incurso no artigo 155, caput, 
do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, 
observando-se, quanto à pecúnia, o valor mínimo legal, ante a ausência de dados sobre suas capacidade financeira. Substituo, 
em favor dos acusados a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consiste em prestação de serviço à comunidade 
ou a entidades públicas, na forma que vier a ser estabelecida na execução deste julgado, pelo mesmo período daquela, ou 
seja, 1 (um) ano, observado o disposto no art. 46, § 4º do Código Penal. - ADV: FABIO HUMBERTO CIRINO DOS SANTOS 
(OAB 238632/SP), ELIAS DE FREITAS SOUZA (OAB 100104/SP), ROBERTO RAMAZZOTTI PERES (OAB 85103/SP), JULIANA 
NOBILE FURLAN (OAB 213227/SP)

Processo 0003400-49.2013.8.26.0266 (026.62.0130.003400) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - 
M.A.F. e outro - Vistos. Recebo os embargos de declaração porque tempestivos e os acolho, reconhecendo a contradição 
apontada pelo Ministério Público, e aplico-lhes efeito infringente. Dessa forma, na sentença prolatada passará a constar o 
seguinte trecho, a partir do último parágrafo da fundamentação, substituindo-se o seu teor a seguir deste último: “ Embora a 
qualificadora do rompimento de obstáculo tenha sido afastada, presente ainda se faz a qualificadora do concurso de agentes, 
o que não substitui o furto qualificado para o simples, posto que, os dois réus foram condenados, o que confirma a presença 
da qualificadora do concurso de agentes. Passo a aplicação da pena. CORRÉU MARCO Na primeira fase, atento-me as 
circunstâncias judicias elencadas no artigo 59, do Código Penal. Anoto que o réu não ostenta maus antecedentes, desse modo, 
fixo a pena no seu patamar mínimo, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, observo que 
não está presente nenhuma circunstância agravante ou atenuante de pena, de modo que, mantenho a pena, ora fixada, em 2 
(dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. Na terceira e última fase, também não há causas de aumento ou diminuição 
a serem consideradas, desse modo torno a pena fixada por definitivo em 2 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. 
O réu faz jus ao beneficio do artigo 44, do Código Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade por duas 
restritivas de direito. A primeira restritiva consiste no pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo em 
favor de instituição pública ou privada de destinação social a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 
45, parágrafo 1º c.c art. 44, § 2º do Código Penal. A segunda pena restritiva de direitos consiste em 2 (dois) anos de prestação 
de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 46 
do Código Penal. Em caso de descumprimento do benefício ora concedido, o regime inicial de cumprimento da pena privativa 
de liberdade será o aberto. Cada dia-multa será fixado no mínimo legal, na ausência de maior conhecimento das condições 
econômicas do réu. Em razão de não existir prova de melhores condições econômicas do réu, cada dia-multa é fixado no 
valor mínimo legal. CORRÉU VANDERLEI Na primeira fase, atento-me as circunstâncias judicias elencadas no artigo 59, do 
Código Penal. Anoto que o réu não ostenta maus antecedentes, desse modo, fixo a pena no seu patamar mínimo, ou seja, 2 
(dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, observo que está presente a circunstância atenuante da 
confissão, todavia, à luz da Súmula 231 do STJ, mantenho a pena base em 2 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. 
Na terceira e última fase, também não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, desse modo torno a pena 
fixada por definitivo em 2 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. O réu faz jus ao beneficio do artigo 44, do Código 
Penal, motivo pelo qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. A primeira restritiva consiste no 
pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo em favor de instituição pública ou privada de destinação 
social a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 45, parágrafo 1º c.c art. 44, § 2º do Código Penal. A 
segunda pena restritiva de direitos consiste em 2 (dois) anos de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na 
forma a ser disciplinada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 46 do Código Penal. Em caso de descumprimento 
do benefício ora concedido, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto. Cada dia-multa será 
fixado no mínimo legal, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu. Em razão de não existir prova de 
melhores condições econômicas do réu, cada dia-multa é fixado no valor mínimo legal. Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a ação penal para: CONDENAR, MARCO ANTÔNIO FERREIRA e VANDERLEI BRAGA VELLOSO, qualificados 
nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial 
ABERTO, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, observando-se, quanto à pecúnia, o valor mínimo legal, ante a ausência de 
dados sobre suas capacidades financeiras. Substituo em favor dos réus a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 
direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo em favor de instituição pública 
ou privada de destinação social a ser indicada pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 45, parágrafo 1º c.c art. 44, § 
2º do Código Penal, e em 2 (dois) anos de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública na forma a ser disciplinada 
pelo Juízo das Execuções Criminais, conforme art. 46 do Código Penal. Os réus poderão recorrer em liberdade. Após o trânsito 
em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. 
III, da Constituição Federal. Oportunamente, intimem-se os réus para efetuarem o pagamento da multa. Condeno os acusados, 
por fim, ao pagamento das custas processuais, ressalvado eventual benefício da assistência judiciária. Arbitro os honorários 
dos defensores nomeados no valor máximo da tabela vigente, expeça-se o necessário. P.R.I.C.” Procedam-se as anotações 
necessárias. Int. - ADV: ROBERTO RAMAZZOTTI PERES (OAB 85103/SP)

Processo 0005336-75.2014.8.26.0266 - Carta Precatória Criminal - Intimação (nº 0006111-02.8.26.0268 - Juízo de Direito da 
1ª Vara do Foro de Itapecerica da Serra -) - EDCARLOS RIBEIRO DA ROCHA - Processo nº:0005336-75.2014.8.26.0266 Classe 
- AssuntoCarta Precatória Criminal - Intimação Autor:Justiça Pública, CNPJ 51.174.001/0001-93 Réu:EDCARLOS RIBEIRO DA 
ROCHA Data da audiência:03/02/2015 às 15:00h Juiz de Direito: LEONARDO DE MELLO GONÇALVES Presente(s): Promotora 
de Justiça Dra. LUCIANA M. FIGUEIRA PORTELLA; Ausente(s): réu EDCARLOS RIBEIRO DA ROCHA, réu ODAIR JOSÉ DA 
SILVA; réu FLAVIO AUGUSTO NOVAES; test ac LUIZ CARLOS DE CAMARGO; Advogado Dra. PATRÍCIA RAMUNNI Nesta 
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data, nesta cidade e comarca de Itanhaém, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum local, no horário acima indicado, na 
sala de audiências da 3ª Vara, sob a presidência do Juiz de Direito LEONARDO DE MELLO GONÇALVES, onde o mesmo se 
achava, comigo escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, foi aberta a audiência e efetuado o pregão das partes 
e testemunhas. Constatou-se a presença e ausência das pessoas acima mencionadas. INICIADOS OS TRABALHOS, pelo 
Ministério Publico foi dito que: insistia na oitiva da testemunha Luiz. Em seguida pelo MM juiz foi dito que: acolho o pedido 
e, considerando certidão de fls. 71, onde consta que a testemunha foi regularmente intimada para esta audiência, redesigno 
a oitiva para o dia 10/03/2015 às 13:50h. Expeça-se o necessário e conduza coercitivamente a testemunha. Nada mais. Lido 
e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu,(Luciana Maniero), Escrevente Técnico Judiciário, digitei e providenciei a 
impressão. - ADV: PATRICIA RAMUNNI (OAB 178494/SP)

Processo 0005429-38.2014.8.26.0266 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - MARCOS 
VINICIUS DE MATOS - “Designo audiência de continuação para o interrogatório do acusado, debates e julgamento para o dia 
04/03/2015 às 17:00hs. Requisite-se o réu. INTIME-SE o defensor nomeado para justificar sua ausência (na audiência realizada 
em 04/02/2015 às 15:00hs), sob pena de cancelamento da nomeação”. - ADV: ELIAS DE FREITAS SOUZA (OAB 100104/SP)

Processo 0006237-43.2014.8.26.0266 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - Everton Pereira de 
Souza Oliveira - Vistos, Em análise da defesa preliminar apresentada pelo acusado, observo que não estão presentes as 
hipóteses elencadas no artigo 397 e incisos do Código de Processo Penal, aptas a autorizar sua absolvição sumária. As 
questões suscitadas necessitam de esclarecimentos através da produção de provas sob o crivo do contraditório. Posto isso, 
determino o prosseguimento da ação penal. Designe-se audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamentos. Intime-
se a(s) testemunha(s) residentes nesta Comarca para comparecerem na audiência designada. Intime-se o defensor da referida 
audiência. Depreque-se a oitiva das testemunhas e vítimas residentes fora da terra. Com a expedição da carta precatória acima 
mencionada, deverá o defensor ser intimado; Verifique junto à Delegacia informações acerca do cumprimento do mandado 
de prisão. Sem prejuízo, verifique junto à VEC. Intime-se, cientificando-se. “FICA O ILUSTRE DEFENSOR INTIMADO DA 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA NESTE JUÍZO PARA O DIA 28/04/2015 ÀS 16:30HS BEM COMO 
DA EXPEDIÇÃO, NESTA DATA, DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS JUNTO ÀS COMARCAS DE 
SÃO BERNARDO DO CAMPO SP E APARECIDA SP. NADA MAIS.ITANHAÉM, 06 DE FEVEREIRO DE 2015. EU, EDSON 
ROBERTO YAMANAKA, ESCREVENTE TÉCNICO JUDICIÁRIO, SUBSCREVI”. - ADV: ADILSON PEDRO MACHADO (OAB 
59177/SP)

Processo 0007167-32.2012.8.26.0266 (266.01.2012.007167) - Inquérito Policial - Lesão Corporal - ROGERIO FERREIRA 
SANTOS - Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para CONDENAR o acusado ROGÉRIO 
FERREIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, ao cumprimento de 3 (três) 
meses de detenção, em regime aberto. Porém, anoto que o acusado faz jus à suspensão condicional da pena, nos termos do 
artigo 77 e seguintes do Código Penal, por isso, suspendo a execução da pena privativa de liberdade aplicada, pelo prazo de 2 
(dois) anos, ficando o réu sujeito à prestação de serviços à comunidade durante o primeiro ano, nos termos fixados pelo juízo da 
execução e, no ainda às limitações previstas nas alíneas a, b e c do § 2º do art.78 do Código Penal. - ADV: MARTIN GONZALEZ 
JUDICE (OAB 127759/SP)

Processo 0007274-08.2014.8.26.0266 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo - J.R.F.O. - Vistos. Fls.112: recebo os 
embargos de declaração porque tempestivos e, no mérito, os acolho, atribuindo-lhes efeito excepcionalmente infringente. Da 
sentença prolatada, constou que o acusado cumpriria a pena em regime semiaberto. Contudo, por disposição do artigo 33, § 2º, 
alínea “c”, do Código Penal, o regime correto a ser atribuído à pena do acusado é o aberto. Dessa forma, modifico a sentença 
a partir da dosimetria, constando o seguinte: “(...) Passo a aplicação da pena. Na primeira fase da dosimetria da pena, atento-
me as circunstâncias judicias elencadas no artigo 59, do Código Penal. Observo que o réu não ostenta maus antecedentes, 
portanto, fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, considero a atenuante 
da confissão, todavia à luz da Súmula 231 do STJ, mantenho a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-
multa. Na terceira e última fase, anoto que não estão presentes nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, portanto, 
fixo a pena por definitivo em 4 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa. O réu não faz jus aos benefícios do artigo 
44 do Código Penal, por ter sido o crime praticado mediante grave ameaça. O regime inicial será o aberto, nos termos do 
artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR JOSÉ 
RAFAEL FARIAS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 4 (quatro) anos de reclusão, a serem cumpridos em 
regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal. Pela gravidade dos 
crimes ora descritos, não será possível conceder-lhe o direito de recorrer em liberdade, e ainda, esta medida se impõe para se 
garantir o cumprimento da reprimenda penal imposta e para se preservar a ordem pública abalada pelo crime praticado. Após 
o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 
15, inc. III, da Constituição Federal. Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa. Condeno o réu ao 
pagamento das custas processuais, devendo ser observada sua condição de beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. 
Arbitro os honorários do defensor nomeado no valor máximo da tabela vigente, expeça-se o necessário. P.R.I.C.” Procedam-se 
as anotações necessárias. Int. - ADV: ORLANDO CUSTODIO (OAB 133201/SP)

Processo 0007274-08.2014.8.26.0266 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo - J.R.F.O. - Diante do exposto, julgo 
PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR JOSÉ RAFAEL FARIAS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento 
de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal. - 
ADV: ORLANDO CUSTODIO (OAB 133201/SP)

Processo 0008137-08.2007.8.26.0266 (266.01.2007.008137) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples - 
Rodrigo Aparecido da Silva Fidêncio e outro - FICA A ILUSTRE DEFENSORA DO RÉU RODRIGO INTIMADA, PELA 2ª VEZ, A 
APRESENTAR RAZÕES RECURSAIS DENTRO DO PRAZO LEGAL. - ADV: MAX OVIDIO DE SOUZA OLIVEIRA (OAB 236658/
SP), NICOLLI MERLINO (OAB 299702/SP)

Processo 0010398-96.2014.8.26.0266 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0001204-32.2014.8.26.0441 
- 1ª VARA JUDICIAL PERUÍBE/SP) - RODOLFO GONÇALVES BARTOLOZI - Gelvander Nunes - acolho o pedido do Ministério 
Publico e designo audiência para oitiva da testemunha LUIZ ROBERTO MONTEIRO FONSECA, para o dia 25/02/2015 às 
14:15h. Requisitem-se os réus. Expeça-se o necessário para intimação da testemunha que é policial civil. Nada mais. Lido 
e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu,(Luciana Maniero), Escrevente Técnico Judiciário, digitei e providenciei a 
impressão. ADVOGADOS DRS MARCIA RENATA SILVA SIMÕES SANTOS OAB/SP 183909 E MARCELO PASQUATO - OAB/SP 
184774/SP. - ADV: MÁRCIA RENATA SILVA SIMÕES SANTOS (OAB 183909/SP), MARCELO PASQUATO

Processo 0011585-42.2014.8.26.0266 - Auto de Prisão em Flagrante - Falsificação de documento público - J.P. - M.A.C.S. - 
Vistos, Em análise da defesa preliminar apresentada pelo acusado, observo que não estão presentes as hipóteses elencadas no 
artigo 397 e incisos do Código de Processo Penal, aptas a autorizar sua absolvição sumária. As questões suscitadas necessitam 
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de esclarecimentos através da produção de provas sob o crivo do contraditório. Posto isso, determino o prosseguimento da 
ação penal. Designe-se audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamentos. Requisite-se a ré bem como os policiais 
militares como testemunhas para comparecerem na audiência designada. Intime-se o defensor da referida audiência. Dê-se 
ciência ao Ministério Público. “Certifico e dou fé que designei audiência para o dia 18/03/2015 às 16:20h. Nada Mais. Itanhaem, 
05 de fevereiro de 2015. Eu, Luciana Maniero, Escrevente Técnico Judiciário”. - ADV: ELISA CARLA CAMARGO (OAB 155249/
SP)

Processo 0011618-32.2014.8.26.0266 - Auto de Prisão em Flagrante - Furto - B.S. - Certifico e dou fé que designei audiência 
para o dia 18/03/2015 às 15:50h. Nada Mais. Itanhaem, 05 de fevereiro de 2015. Eu, Luciana Maniero, Escrevente Técnico 
Judiciário. - ADV: KARLA VANESSA SCARNERA (OAB 140733/SP)

Processo 3005067-95.2013.8.26.0564 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - J.A.N. - - R.M.F.J. - - V.A.S.S. - - 
B.O.V. - AUTOS À DISPOSIÇÃO DO ILUSTRE DEFENSOR DR MERENCIANO - RÉU VINICIUS, PARA APRESENTAÇÃO DE 
CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. - ADV: ELIZABETH DE SOUZA VALE (OAB 110422/SP), MELISSA DE SOUZA OLIVEIRA 
LIMA (OAB 163463/SP), MERENCIANO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR (OAB 194892/SP), MAX OVIDIO DE SOUZA OLIVEIRA 
(OAB 236658/SP), ELIANA RIVERA COIMBRA (OAB 85512/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO DE MELLO GONÇALVES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DORIVAL MARIANO ESTRIGA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0032/2015
Processo 0000192-57.2013.8.26.0266 (026.62.0130.000192) - Adoção c/c Destituição do Poder Familiar - Adoção de Criança 

- A.O.S. e outro - Vistos Manifestem-se as partes se há outras provas a produzir, no prazo comum de 10 dias. Int. - ADV: CARLA 
PRISCILA CORREA (OAB 246959/SP), CARLOS ANTONIO RIBEIRO (OAB 238961/SP), VALÉRIA BERNARDES VIEIRA (OAB 
236990/SP)

Processo 0000792-78.2013.8.26.0266 (026.62.0130.000792) - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Internação sem 
atividades externas - M.S.A. - Vistos Cumpra-se o V. Acórdão. Expeça-se mandado de busca e apreensão ao adolescente, 
remetendo-o à Delegacia Seccional de Polícia. Com a notícia da apreensão, providencie-se a solicitação de vaga na Fundação 
CASA. Intime-se o Patrono constituído. Ciência ao MP. - ADV: GUSTAVO MARQUES DIAS (OAB 6688/MA)

Processo 0001123-89.2015.8.26.0266 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Roubo (art. 157) - K.R.S. - Fica o Defensor 
Dativo intimado de sua nomeação pelo convêncio PGE/OAB para defender o adolescente K.R.da S., bem como do seguinte 
despacho: Designo audiência de apresentação para o dia 12/03/2015, às 15:20 horas. Cientifiquem-se e intimem-se o(a/s) 
adolescente(s) e seus responsáveis para comparecerem na audiência acompanhado(a/s) de advogado(a/s) regularmente 
constituído(a/s) [...] - ADV: MAX OVIDIO DE SOUZA OLIVEIRA (OAB 236658/SP)

Processo 0001126-44.2015.8.26.0266 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas 
- M.H.S.F. - Vistos, Providencie a colocação da representação no início dos autos, bem como, retifique-se numeração para 
constar 01i/02-i. Designo audiência de apresentação para o dia 05/03/2015, às 16:20 horas. Cientifiquem-se e intimem-se 
o(a/s) adolescente(s) e seus responsáveis para comparecerem na audiência acompanhado(a/s) de advogado(a/s) regularmente 
constituído(a/s) ou informar(em), no ato da cientificação, a impossibilidade de fazê-lo. Requisite(m)-se o(a/s) adolescente(s). 
Solicite-se Advogado por intermédio do Convênio da Defensoria Pública. Cobre-se o laudo químico-toxicológico. Expeça-se guia 
de execução provisória junto ao sistema CNACL. Por se tratar de processo envolvendo adolescente(s) apreendido(a/s) com 
prazo legal para encerramento de 45 dias, deverá a SADM cumprir os mandados expedidos deste processo a ela encaminhados 
com urgência. No que concerne a redação atual do § 3º do art. 50 da Lei 11343/2006, certifique a serventia a regularidade 
formal do laudo de constatação preliminar. Se em termos, oficie-se à Delegacia de Polícia, visando a destruição das drogas 
apreendidas, guardando-se amostra necessária à realização do Laudo definitivo, tudo com observância do que dispõe os §§ 
4º e 5 º do mesmo artigo do referido Diploma legal. Ciência ao M.P. - ADV: MERENCIANO OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR (OAB 
194892/SP)

Processo 0001176-70.2015.8.26.0266 (apensado ao processo 0010849-24.2014.8.26) (processo principal 0010849-
24.2014.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Abandono Material - V.R.M.S. - Vistos. Tendo em vista que a gratuidade 
decorre de Lei, nos termos do despacho exarado às fls. 81 dos autos principais, indefiro o pleito. Intime-se. - ADV: KATIA 
MESQUITA DE SOUZA (OAB 323053/SP)

Processo 0003774-31.2014.8.26.0266 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Ato Infracional - A.P.S. - Intime-se o 
defensor nomeado ao adolescente para justificar sua ausência sob pena de cancelamento da nomeação. Sem prejuízo, diante 
da informação de fls. 116, aguarde-se a data requerida para cobrança da carta precatória, regularmente cumprida. Após, tornem 
conclusos para novas deliberações. Nada mais. - ADV: RENATA LOUZADA DE LIMA (OAB 212821/SP)

Processo 0004018-57.2014.8.26.0266 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Ato Infracional - G.A.A. e outro - Vistos 
Certifique a serventia o integral cumprimento do quanto determinado às fls. 78/79. No mais, fica o Defensor do adolescente 
Guilherme intimado a apresentar alegações finais, no prazo legal. Int. - ADV: RODRIGO BRAGA RAMOS (OAB 240673/SP)

Processo 0010849-24.2014.8.26.0266 - Guarda - Abandono Material - O.M.S.J. - V.R.M.S. - Vistos Abra-se vista ao Ministério 
Público nos autos em apenso. Outrossim, com o retorno, providencie a urgente remessa ao Setor Técnico, nos termos da parte 
final do relatório de fls. 110. Intime-se. - ADV: KATIA MESQUITA DE SOUZA (OAB 323053/SP), ARNALDO FERAZO JUNIOR 
(OAB 144273/SP)

Processo 0011469-36.2014.8.26.0266 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - G.A.M. 
- Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO oferecida pelo Ministério Público para reconhecer a prática pelo 
adolescente G. A. M. e em consequência aplico-lhe a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO, nos termos do artigo 121 do 
ECA, determinando ainda a realização de nova reavaliação, no prazo de 06 (seis) meses, nos termos do § 2º do mesmo artigo 
121 do ECA, pela prática do ato infracional equivalente ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. - ADV: CARLA 
PRISCILA CORREA (OAB 246959/SP)

FORO DISTRITAL DE ITARIRI
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Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ITARIRI EM 09/02/2015

PROCESSO :0000191-59.2015.8.26.0280
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : A.S.L.
ADVOGADO : 190139/SP - Alessandro da Silva França
REQDO : P.S.M.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000192-44.2015.8.26.0280
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : A.L.S.J.
ADVOGADO : 190139/SP - Alessandro da Silva França
REQDO : J.M.J.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000190-74.2015.8.26.0280
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : B.A.S.
ADVOGADO : 311124/SP - Karla Tawata
REQDO : C.J.G.S.A.C.J.G.R.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000193-29.2015.8.26.0280
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : D.S.M.
ADVOGADO : 151296/SP - Yolanda Botan Ramalho Pinto
REQDA : L.M.S.M.
VARA :VARA ÚNICA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ PEDRO REBELLO GIANNINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALICE HARUKO TAMASHIRO TAMAKI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0044/2015
Processo 0000001-67.2013.8.26.0280 (028.02.0130.000001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 

Fiduciária - Banco Panamericano S.A. - Jorge Ferreira Simas - Vistos. Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença, 
requeira a parte interessada o que de direito, no prazo de quinze dias. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os 
autos. Int. - ADV: DANILO CALHADO RODRIGUES (OAB 246664/SP), THIAGO ANTONIO VITOR VILELA (OAB 239947/SP), 
MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)

Processo 0000083-35.2012.8.26.0280 (280.01.2012.000083) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria 
Neuza da Silva - Inss Instituto Nacional de Seguro Social - Vistos. Manifeste-se o(a) autor(a) sobre os cálculos de liquidação 
apresentados pelo INSS, no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: CAROLINA PEREIRA DE CASTRO (OAB 202751/SP), ANA 
CAROLINA DE OLIVEIRA FERREIRA (OAB 215536/SP)

Processo 0000094-89.1997.8.26.0280 (280.01.1997.000094) - Procedimento Ordinário - Servidão Administrativa - Alexandre 
Manrubia Haddad e outro - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Digam os autores acerca da manifestação do perito 
acostada às fls. 623/625. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: KATIA REGINA DANTAS MANRUBIA HADDAD (OAB 112576/SP), 
FERNANDO CESAR GONCALVES PEDRINHO (OAB 137660/SP)

Processo 0000111-32.2014.8.26.0280 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Ana Caroline Oliveira Antonio - Vistos. 
Reitere-se ofício expedido às fls. 34. Int. - ADV: ANA CAROLINA PRIULI MOTA (OAB 246938/SP)

Processo 0000114-50.2015.8.26.0280 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Paulo Cesar Soares Coleta - 
Aparecida das Dores Elias - Vistos. Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cite-se a requerida, com as 
cautelas de praxe, consignando-se no mandado que, não sendo contestada a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, presumir-
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (Código de Processo Civil, artigos 285 e 319). Concedo ao 
Sr. Oficial de Justiça, os benefícios constantes no § 2º, do artigo 172, do Código de Processo Civil. Int. e providencie-se o 
necessário. - ADV: RENATA VILIMOVIE GONÇALVES (OAB 302482/SP)

Processo 0000133-27.2013.8.26.0280 (028.02.0130.000133) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
N.S.S. - W.P.M. - Vistos. Fls. 75/76: ciente. Oficie-se à OAB solicitando indicação de outro(a) advogado(a) para defender os 
interesses do(a) requerido, o qual fica desde já nomeado(a). Ao(À) advogado(a) nomeado(a) às fls. 32, arbitro honorários nos 
termos do convênio vigente. Expeça-se certidão. Aguarde-se laudo pericial. Int. - ADV: OSCAR SANTOS DE CARVALHO (OAB 
247822/SP), AWDREY MAILOS SIMÕES (OAB 296123/SP)
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Processo 0000136-16.2012.8.26.0280 (280.01.2012.000136) - Interdição - Capacidade - D.A.S. - W.A.S. - Vistos. Manifeste-
se o patrono da autora acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 104. Prazo: 05 dias. Int. - ADV: SELMA SANTOS 
FERNANDES (OAB 85228/SP), CELSO DE MENDONÇA DUARTE (OAB 200321/SP), KARLA TAWATA (OAB 311124/SP), 
NELSON MARQUES LUZ (OAB 78943/SP)

Processo 0000149-59.2005.8.26.0280 (280.01.2005.000149) - Monitória - Avelino Augusto - Marcel Siguekazu Miyazato - 
Vistos. Ante o decurso do prazo de sobrestamento do feito, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo 
de 10 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, aguardando provocação. Int. - ADV: DAIANE BARROS SPINA 
(OAB 226103/SP)

Processo 0000157-84.2015.8.26.0280 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens (nº 1003165-50.2014.8.26.0001 - Foro Regional I - Santana - 2ª Vara Cível) - Maria Eulalia Pinto Malheiro Siqueira - Milton 
Soares de Almeida e outros - Vistos. Para a oitiva da testemunha designo o dia 07 de maio de 2015, às 16:40 horas. Promova-
se sua intimação. Oficie-se ao Juízo deprecante, comunicando-se. Int. - ADV: AIRTON TREVISAN (OAB 74607/SP), LEANDRO 
EDUARDO CAPALBO COCA (OAB 138063/SP)

Processo 0000208-52.2002.8.26.0280 (280.01.2002.000208) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Zilda Deo 
Bezerra e outros - Sonia Virginia de Jesus e outros - Vistos. Fls. 717: defiro. Lavre-se auto de adjudicação em nome de 
Zilda Déo Bezerra, conforme requerido. Providencie-se o necessário. Int. - ADV: KARLA TAWATA (OAB 311124/SP), CARLOS 
ALBERTO JUSTINIANO PEREIRA (OAB 98278/SP)

Processo 0000229-76.2012.8.26.0280 (280.01.2012.000229) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Cicera Martins da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Diante do trânsito em julgado da sentença 
prolata nos embargos à execução, autuados em apenso, expeçam-se as respectivas Requisições de Pagamento de Pequeno 
Valor, pelo montante indicado às fls. 217. Int. - ADV: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA FERREIRA (OAB 215536/SP), CAROLINA 
PEREIRA DE CASTRO (OAB 202751/SP)

Processo 0000229-86.2006.8.26.0280 (280.01.2006.000229) - Monitória - Pagamento - Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo Sabesp - Marilene Monteiro Hibrahim - Vistos. Ante o decurso do prazo de suspensão do feito, 
manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, ao arquivo, 
aguardando provocação. Int. - ADV: MIGUEL BALAZS NETO (OAB 59214/SP), RAQUEL DIAS DE SOUZA CAMARGO (OAB 
176111/SP)

Processo 0000244-74.2014.8.26.0280 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Espolio de Ubaldo Joaquim Silva - Jose Ilson Mateus Luis e outro - Vistos. Por ora, notifiquem os réus a desocupar o imóvel no 
prazo de 15 dias, sob pena de despejo coercitivo. Int. - ADV: AIALA DELA CORT MENDES (OAB 261537/SP), JOSÉ CARLOS 
DOS SANTOS LIMA (OAB 320167/SP)

Processo 0000291-82.2013.8.26.0280 (028.02.0130.000291) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - 
M.G.R. - Vistos. Cumpra a autora o quanto determinado às fls. 38, apresentando a minuta de edital para citação do requerido, no 
prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, intime-se a autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob 
pena de extinção, devendo contatar sua advogada ou dirigir-se à OAB local a fim de requerer o que de direito. Int. - ADV: MARIA 
CRISTINA GONTIJO PERES VALDEZ SILVA (OAB 275188/SP)

Processo 0000316-61.2014.8.26.0280 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.C.C.B.C. - 
J.B.C. - Vistos. Cite-se o executado no endereço informado às fls. 32, nos termos de fls. 16. Providencie-se o necessário. Int. 
- ADV: RAPHAEL JOSÉ DE MORAES CARVALHO (OAB 162482/SP)

Processo 0000323-87.2013.8.26.0280 (028.02.0130.000323) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Ministerio Publico do 
Estado de São Paulo - João Miguel Clementino - Vistos. Tendo em vista as manifestações de fls. 304 e 311/312, intime-se o perito 
José Eduardo Narciso, para se manifestar, no prazo de 10 dias, quanto a aceitação do encargo. Providencie-se o necessário. 
Int. - ADV: VALÉRIA CRISTINA DE BRANCO GONÇALVES (OAB 171875/SP), MARIÂNGELA APARECIDA BUCCIOLI PIMENTA 
(OAB 199980/SP)

Processo 0000421-14.2009.8.26.0280/01 (028.02.0090.000421/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Julio Francisco Guimarães - Noelma Aparecida de Matos Carvalho Amoedo e outro - Vistos. Em face da manifestação 
de fls. 216/217, e em se considerando que a executada quitou o débito, JULGO EXTINTA a ação de Execução de Sentença 
movida por JÚLIO FRANCISCO GUIMARÃES em face de NOELMA APARECIDA DE MATOS CARVALHO AMOEDO, com 
fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil Cobre-se a devolução da carta precatória expedida às fls. 211, 
independente de cumprimento. Após o trânsito em julgado, efetivadas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se 
os autos. P.R.I.C. - ADV: AIALA DELA CORT MENDES (OAB 261537/SP), ARIEL MARTINS (OAB 78886/SP)

Processo 0000463-44.2001.8.26.0280 (280.01.2001.000463) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Silvestre Rivero 
Filho - Francisca Ribeiro - Amélia da Piedade Souza Ribeiro e outros - Vistos. Fls. 327: ao contrário do informado pelo Espólio 
de Carlota Rivero Garcia, não foram juntados aos autos documentos comprobatórios do falecimento do inventariante Silvestre 
Rivero Filho. Assim, providencie o procurador do inventariante a juntada da certidão de óbito de Silvestre Rivero Filho, indicando, 
se o caso, outro herdeiro para ocupar o referido cargo, no prazo de 10 dias. Int. - ADV: PAULO EDUARDO DE CAMPOS E 
SOUZA (OAB 167434/SP), JOSÉ CARLOS DOS SANTOS LIMA (OAB 320167/SP), ANDRE FABIANO YAMADA GUENCA (OAB 
290182/SP), CLEBER DINIZ BISPO (OAB 184303/SP)

Processo 0000537-44.2014.8.26.0280 - Busca e Apreensão - Liminar - BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO - Jose Alves da Silva Junior - Vistos. Fls. 61: defiro. Expeça-se carta precatória de busca e apreensão no 
endereço informado. Providencie-se o necessário. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), LAÉRCIO 
FLORENCIO DOS REIS (OAB 209271/SP)

Processo 0000643-45.2010.8.26.0280 (280.01.2010.000643) - Arrolamento de Bens - Fixação - Washington Jose da Cruz 
- Mario da Cruz e outro - Vistos. Antes de apreciar a cota ministerial de fls. 177, intime-se o autor, pela derradeira vez, a 
comprovar, no prazo de cinco dias, que efetuou o depósito judicial da parte cabente ao herdeiro incapaz, sob pena de expedição 
de ofício à autoridade policial para instauração de inquérito policial para apuração de eventual crime de desobediência. Ciência 
ao MP. Int . - ADV: ANA CAROLINA PRIULI MOTA (OAB 246938/SP)

Processo 0000679-53.2011.8.26.0280 (280.01.2011.000679) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Rivaldavio Gomes da Cruz - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Ciência ao autor acerca da implantação 
do benefício (fls. 158). Diante da concordância da autarquia ré com o cálculo apresentado pelo autor, expeçam-se os respectivos 
RPV’s, nos valores apresentados às fls. 154/155. Int. - ADV: MÁRCIA DE PAULA BLASSIOLI (OAB 202501/SP), GILSON LUIZ 
LOBO (OAB 246010/SP)

Processo 0000708-21.2002.8.26.0280 (280.01.2002.000708) - Execução de Título Extrajudicial - Bunge Fertilizantes Sa - 
Sergio Shindin Tawata - Vistos. Os autos foram desarquivados e encontram-se disponíveis em cartório. Assim, requeira o(a) 
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autor(a) o que de direito, no prazo de trinta dias. Na inércia, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: ANDREA LUZIA MORALES 
PONTES (OAB 210737/SP), NADIR CARDOSO VITORIANO (OAB 170196/SP), CELIA CARDOSO (OAB 131708/SP), LUIZ 
RAFAEL NÉRY PIEDADE (OAB 207184/SP)

Processo 0000799-91.2014.8.26.0280 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Ednaldo Alves Sales - Marcos 
Aurelio Larangeira - Vistos. Fls. 49: defiro. Expeça-se novo mandado de penhora e avaliação, conforme pleiteado. Int. - ADV: 
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS LIMA (OAB 320167/SP)

Processo 0000882-44.2013.8.26.0280 (028.02.0130.000882) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - 
Jaqueline de Souza Santana - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Diante da manifestação de fls. 100, onde a autarquia 
ré informa não ter interesse em apresentar embargos, expeçam-se ofícios de requisição de pagamento de pequeno valor ao 
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, conforme cálculo de fls. 97, consignando-se a não incidência de Imposto 
de Renda. Disponibilizado o pagamento, expeçam-se os respectivos alvarás, intimando-se para sua retirada. Oportunamente, 
arquivem-se os autos. Providencie-se o necessário. Int. - ADV: AIALA DELA CORT MENDES (OAB 261537/SP), CAROLINA 
PEREIRA DE CASTRO (OAB 202751/SP)

Processo 0001088-24.2014.8.26.0280 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Antonia Lopes 
Fermino - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Ação que pleiteia aposentadoria por conta de ser o pólo ativo 
pretensamente trabalhador rural. Aduz-se que os requisitos legais estão preenchidos. Contestado o feito. Defiro a prova 
testemunhal quanto ao período de exercício efetivo de atividade rural, lembrando que de nada adiantará a prova simplesmente 
oral sem um início de prova escrita, sendo certo que a valia da palavra das pessoas para as quais laborou o pólo ativo é de 
extrema relevância em audiência. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de maio de 2015, às 17:00 horas. 
As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em até 30 dias antes da audiência. Eventuais testemunhas arroladas 
intempestivamente não devem ser intimadas, pois não serão ouvidas, ainda que compareçam espontaneamente. Intimem-
se o INSS pessoalmente, ficando a autora intimada por meio de sua advogada, advertindo-os que, caso haja a prolação da 
sentença na audiência, reputar-se-ão as partes intimadas na ocasião, independente de seus comparecimentos, iniciando-se de 
imediato o prazo para eventual interposição de recurso. Precedentes: (Agravo de Instrumento AG 689513220104010000 MG 
0068951-32.2010.4.01.0000 (TRF-1) Agravo Regimental no Agravo de Instrumento AGA 721437020104010000 MG 0072143-
70.2010.4.01.0000 (TRF-1). Int. - ADV: CAROLINA PEREIRA DE CASTRO (OAB 202751/SP), DAIANE BARROS SPINA (OAB 
226103/SP)

Processo 0001119-83.2010.8.26.0280 (280.01.2010.001119) - Procedimento Ordinário - Revisão - B.C.N.R.N. e outro - A.J.N. 
- Vistos. Diante da manifestação de fls. 95, e, em se considerando que o requerido não se encontra trabalhando com vínculo 
empregatício, tornem os autos ao arquivo. Ciência ao MP. Int. - ADV: EDUARDO KLIMAN (OAB 170539/SP)

Processo 0001120-34.2011.8.26.0280 (280.01.2011.001120) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - 
Aparecida Silva de Araujo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Diante da disponibilização dos valores requisitados, 
expeçam-se os respectivos alvarás, intimando as partes interessadas para retirá-los. Oportunamente, ao arquivo, com as 
cautelas de praxe. Int. - ADV: GILSON LUIZ LOBO (OAB 246010/SP), FLÁVIO AUGUSTO CABRAL MOREIRA (OAB 178585/
SP)

Processo 0001125-61.2008.8.26.0280 (280.01.2008.001125) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Valdir de Oliveira Florindo - Nilson Yoshidi Tamashiro (espólio) - Maritima Seguros Ltda - Vistos. Diga a denunciada Marítima 
Seguros S.A acerca da manifestação e documento apresentado pelo autor às fls. 517/518. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: RICARDO 
MORAES REIS (OAB 179975/SP), DAIANE BARROS SPINA (OAB 226103/SP), RENATO LUIS DE PAULA (OAB 130851/SP)

Processo 0001162-49.2012.8.26.0280 (280.01.2012.001162) - Inventário - Inventário e Partilha - Eluana Cristina da Silva 
Antonio - Adalberto Santos Antonio - Vistos. Fls. 95/96: Tal documentação já havia sido apresentada nos autos; atente a autora 
para o correto andamento do feito, devendo atender o despacho de fl. 77, conforme ela mesma requereu à fl. 93, sob pena de, 
na inércia, encaminhamento dos autos ao arquivo. Prazo: 30 dias, certificando-se. Após, com ou sem manifestação, venham os 
autos conclusos. Intime-se. - ADV: MAELY ROBERTA DOS SANTOS SARDINHA (OAB 323449/SP)

Processo 0001202-60.2014.8.26.0280 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Eunice das Graças da Silva - INSS - 
Instituto Nacional da Seguridade Social - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 280.2014/003995-0 dirigi-me ao endereço, onde não localizando o endereço da Sra Eunice, 
perguntei à agente de saúde local, Sra Mari que informou que D. Eunice não está mais residindo no endereço há alguns anos, 
que residiria no sítio que hoje é do Sr João Freitas. Assim, devolvo o presente. O referido é verdade e dou fé. Itariri, 18 de 
dezembro de 2014. - ADV: FABIANA TRENTO (OAB 156608/SP), AIALA DELA CORT MENDES (OAB 261537/SP)

Processo 0001202-60.2014.8.26.0280 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Eunice das Graças da Silva - INSS - 
Instituto Nacional da Seguridade Social - Vistos. Manifeste-se o autos acerca da certidão negativa do oficial de justiça de fls. 59. 
Int. - ADV: FABIANA TRENTO (OAB 156608/SP), AIALA DELA CORT MENDES (OAB 261537/SP)

Processo 0001248-49.2014.8.26.0280 - Procedimento Ordinário - Exoneração - D.J.S. - V.S. e outro - Vistos. Ante o decurso 
do prazo para as requeridas apresentarem contestação, requeira o autor o que de direito. Prazo: 05 dias. Int. - ADV: IRIS 
BOTAN RAMALHO PINTO (OAB 308159/SP)

Processo 0001283-29.2002.8.26.0280 (280.01.2002.001283) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Fazenda 
Publica do Estado de Sao Paulo - Pedro Ribeiro de Oliveira e outro - Vistos. Ante o decurso do prazo de suspensão do feito, 
conforme certificado às fls. 581, manifeste-se a Fazenda Pública do Estado em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias. 
Int. - ADV: TATIANA CAPOCHIN PAES LEME (OAB 170880/SP), ALESSANDRO DA SILVA FRANÇA (OAB 190139/SP)

Processo 0001284-91.2014.8.26.0280 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Miguel Carlos Coutinho - Fazenda do 
Estado de São Paulo e outros - “À Réplica.” - ADV: TATIANA CAPOCHIN PAES LEME (OAB 170880/SP), PATRICIA ROSA DE 
OLIVEIRA (OAB 226784/SP)

Processo 0001364-55.2014.8.26.0280 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Arnou de Oliveira - 
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Ação que pleiteia aposentadoria por conta de ser o pólo ativo pretensamente 
trabalhador rural. Aduz-se que os requisitos legais estão preenchidos. Contestado o feito. Defiro a prova testemunhal quanto 
ao período de exercício efetivo de atividade rural, lembrando que de nada adiantará a prova simplesmente oral sem um início 
de prova escrita, sendo certo que a valia da palavra das pessoas para as quais laborou o pólo ativo é de extrema relevância 
em audiência. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de maio de 2015, às 16:30 horas. Intimem-se 
as testemunhas arroladas pelo autor às fls. 53, com as advertência legais. Intimem-se o INSS pessoalmente, ficando o autor 
intimado por meio de seu advogado, advertindo-os que, caso haja a prolação da sentença na audiência, reputar-se-ão as partes 
intimadas na ocasião, independente de seus comparecimentos, iniciando-se de imediato o prazo para eventual interposição 
de recurso. Precedentes: (Agravo de Instrumento AG 689513220104010000 MG 0068951-32.2010.4.01.0000 (TRF-1) Agravo 
Regimental no Agravo de Instrumento AGA 721437020104010000 MG 0072143-70.2010.4.01.0000 (TRF-1). Int. - ADV: FABIANA 
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TRENTO (OAB 156608/SP), AIALA DELA CORT MENDES (OAB 261537/SP)
Processo 0001401-82.2014.8.26.0280 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.G.P. e outro - R.S.S. - Vistos. Ante o decurso do 

prazo para o requerido apresentar contestação, manifestem-se os autores, requerendo o que de direito, bem como providenciem 
a atualização de seus endereços nos autos, tendo em vista a certidão negativa do oficial de justiça de fls. 33. Prazo: 10 dias. 
Int. - ADV: YOLANDA BOTAN RAMALHO PINTO (OAB 151296/SP)

Processo 0001454-63.2014.8.26.0280 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Marilene Gabulão - 
Companhia de Saneamento Basico de São Paulo-SABESP - Vistos. Fls. 91: defiro.. Cite-se a denunciada para contestar, no 
prazo legal. Int. - ADV: MARCELO YUITI HAMANO (OAB 223475/SP), PAULO EDUARDO DE CARVALHO TAURO (OAB 191453/
SP)

Processo 0001457-18.2014.8.26.0280 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Fumiko Shinzato - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 05 de maio de 2015, 
às 16:00 horas. Intimem-se as testemunhas arroladas às fls. 40, residentes na terra, com as advertências legais. Quanto as 
testemunha residentes em Praia Grande, esclareça a autora, no prazo de cinco dias, se as mesmas comparecerão a este juízo, 
em audiência, independente de intimação ou se deseja expedição de carta precatória para suas oitivas. O autor fica intimado 
por meio de sua advogada. Intime-se o INSS pessoalmente. Providencie-se o necessário. Int. - ADV: FABIANA TRENTO (OAB 
156608/SP), AIALA DELA CORT MENDES (OAB 261537/SP)

Processo 0001509-82.2012.8.26.0280/01 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Francisco Antonio Bonrruque 
Damasceno - Empresa Empreiteira Baldin Ltda e outro - Vistos. Fls. 177/179: expeça-se precatória em face da executada 
EMPREITEIRA BALDIN LTDA ME, para formalização da penhora e avaliação sobre o veículo descrito às fls. 164/165, sendo 
certo que já houve a restrição judicial do referido bem através do RENAJUD (fls. 174). Sem prejuízo, na mesma diligência, o 
oficial deverá proceder a busca de outros bens penhoráveis, tantos quantos bastem para o pagamento da dívida, que alcança o 
valor de R$. 143.909,64 (atualizado até dezembro de 2014 - fls. 179), inclusive junto ao outro executado LEANDRO CECCON. 
Int. - ADV: ÉDIPO DAMASCENO DE ALMEIDA (OAB 63748/PR), NARA DENISE BASTOS (OAB 60199/PR)

Processo 0001537-50.2012.8.26.0280 (280.01.2012.001537) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Murilo Silvano Squarça - Inssinstituto Nacional do Seguro Social - Ciência ao autor acerca da implantação do benefício. 
- ADV: CAROLINA PEREIRA DE CASTRO (OAB 202751/SP), DAIANE BARROS SPINA (OAB 226103/SP)

Processo 0001583-68.2014.8.26.0280 - Divórcio Litigioso - Dissolução - G.R.N. - I.T.N. - Vistos. Ante o decurso do prazo 
para a requerida apresentar contestação, diga o requerente em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito. Prazo: 
05 dias. Int. - ADV: PAULO EDUARDO DE CARVALHO TAURO (OAB 191453/SP)

Processo 0001588-61.2012.8.26.0280 (280.01.2012.001588) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Tereza Aparecida 
Deodato - Eurico Silva Deodato - Vistos. Comprove a inventariante, no prazo de 20 dias, o recolhimento do ITCMD, conforme já 
determinado às fls. 63. Int. - ADV: GRAZIELA CRUZ ALVES (OAB 285195/SP)

Processo 0001593-15.2014.8.26.0280 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - D.F.S. - J.C.S.S. 
- Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido. Decorridos, manifeste-se. Int. - ADV: 
DAIANE BARROS SPINA (OAB 226103/SP)

Processo 0001601-89.2014.8.26.0280 - Mandado de Segurança - Abuso de Poder - MAXMIX COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA ME - Prefeito Municipal do Município de Pedro de Toledo - Vistos. Tendo em vista o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos, observadas as formalidades legais. Providencie-se o necessário. Dê-se ciência ao MP. Int. - ADV: ADRIANA CANUTI 
(OAB 146255/SP), ARTHUR HENRIQUE DE PONTES RODRIGUES (OAB 249430/SP)

Processo 0001791-57.2011.8.26.0280 (280.01.2011.001791) - Inventário - Inventário e Partilha - Angela Maria de Alencar 
Dotta - Angelo Leite de Alencar - Vistos. Informe o inventariante se ainda pretende que o feito permaneça suspenso pelo prazo 
mencionado no despacho de fl. 123, ou se pretende dar andamento ao feito, caso em que deverá informar o estágio do feito 
com cópias às fls. 119/122. Prazo:10 dias, sob pena de permanecer suspenso o andamento do feito. Intime-se. - ADV: MARCIA 
HAIDEE SILVA MOLINA (OAB 231962/SP), GISELE RIBEIRO FIDALGO BRAGA (OAB 267447/SP)

Processo 0001947-40.2014.8.26.0280 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.C.M.P.S. - A.C.P.S. - Vistos. 
Diante das informações de fls. 38, expeça-se novo mandado de citação e intimação nos termos de fls. 23. Int. - ADV: KARLA 
TAWATA (OAB 311124/SP)

Processo 0001984-67.2014.8.26.0280 - Usucapião - Propriedade - Alzina Rodrigues de Souza Ribeiro e outro - Jose Oshiro 
- Vistos. Fls. 71/72: ciente. Oficie-se à OAB solicitando indicação de outro(a) advogado(a) para defender os interesses dos(as) 
requerentes, o qual fica desde já nomeado(a). Com a nomeação, intime-se a se manifestar, em atendimento ao determinado às 
fls. 66. Ao(À) advogado(a) nomeado(a) às fls. 11, arbitro honorários nos termos do convênio vigente. Expeça-se certidão. Int. - 
ADV: AWDREY MAILOS SIMÕES (OAB 296123/SP)

Processo 0002092-96.2014.8.26.0280 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Dumar Aterro e Cascalho Ltda 
- Termaq Terraplanagem, Construção Civil e Escavações Ltda e outro - Manifeste-se o autor acerca da devolução da carta de 
citação juntada às fls. 578vº, informando ser a requerida Astra Engenharia Ltda desconhecida. - ADV: IDENE APARECIDA DELA 
CORT (OAB 242795/SP)

Processo 0002120-64.2014.8.26.0280 - Procedimento Ordinário - Veículos - Marcio Santos da Silva - Bradesco Adm 
Consorcios Ltda - Vistos. Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cite-se a requerida, com as cautelas 
de praxe, consignando-se que, não sendo contestada a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados pelo autor (Código de Processo Civil, artigos 285 e 319). Int. e providencie-se o necessário. - 
ADV: RENATA VILIMOVIE GONÇALVES (OAB 302482/SP)

Processo 0002171-46.2012.8.26.0280 (028.02.0120.002171) - Alvará Judicial - Família - Barbara Sayuri Tamashiro e outros 
- Nilson Yoshidi Tamashiro - Vistos. Manifestem-se os autores em termos de prosseguimento, no prazo de 10 dias. Decorrido o 
prazo, intimem-se pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Ciência ao MP. Int. 
- ADV: CELSO DE MENDONÇA DUARTE (OAB 200321/SP)

Processo 0002176-10.2008.8.26.0280/01 - Cumprimento de sentença - Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro - 
Manoel Pereira da Silva - Vistos. Abre-se vista dos autos à promotoria de justiça de Itariri. Após, tornem. Int. - ADV: FERNANDO 
CESAR GONCALVES PEDRINHO (OAB 137660/SP), IDENE APARECIDA DELA CORT (OAB 242795/SP)

Processo 0002545-96.2011.8.26.0280 (280.01.2011.002545) - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - 
Ananda Cristiane Dias Paz - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Ciência à autora acerca da implantação do benefício 
(fls. 127/128). Diante da concordância do INSS com o cálculo apresentado, expeçam-se as respectivas RPV’s. Providencie-se o 
necessário. Int. - ADV: CAROLINA PEREIRA DE CASTRO (OAB 202751/SP), GILSON LUIZ LOBO (OAB 246010/SP)

Processo 0003474-32.2011.8.26.0280 (apensado ao processo 0002179-91.2010.8.26) (280.01.2010.002179/2) - Impugnação 
de Assistência Judiciária - Arlindo Leite - Durval Alves dos Santos - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Apense-se novamente aos 
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autos principais, onde terá prosseguimento. Int. - ADV: RICARDO PONZETTO (OAB 126245/SP), FAICAL SALIBA (OAB 38615/
SP)

Processo 0004569-73.2006.8.26.0280 (280.01.2006.004569) - Inventário - Inventário e Partilha - Armando Ibrahin Junior - 
Aurora Ibrahim - Meyla Monteiro Ibrahim e outros - Renata Travassos dos Santos - Renata Travassos dos Santos - - Renata 
Travassos dos Santos - - Renata Travassos dos Santos - Vistos. Ante o decurso do prazo de suspensão do feito, manifeste-se 
o inventariante em termos de prosseguimento. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: RENATA TRAVASSOS DOS SANTOS (OAB 179677/
SP), KARLA TAWATA (OAB 311124/SP)

Processo 3000220-29.2013.8.26.0280 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Rui Barbosa - 
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado nesta ação 
movida por RUI BARBOSA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e extinto o processo, com resolução 
do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Em face da Lei 8.213/91, artigo 129, parágrafo único, 
e em consonância com a súmula 110, do Superior Tribunal de Justiça, deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários 
advocatícios. P.R.I.C. - ADV: AIALA DELA CORT MENDES (OAB 261537/SP), ALVARO PERES MESSAS (OAB 131069/SP)

Processo 3000294-83.2013.8.26.0280/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Fundação Hermínio Ometto 
- Rafaela Martins Kotona - Vistos. Antes de apreciar o pleito de fls. 80/81 apresente o exequente nova memória de cálculo, tendo 
em vista que no acordo homologado às fls. 76 consta que a multa moratória em caso de descumprimento seria de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do débito, e não 20% conforme cálculo apresentado. Prazo: 05 dias. Int. - ADV: GUILHERME ALVARES 
BORGES (OAB 149720/SP), OSCAR SANTOS DE CARVALHO (OAB 247822/SP)

Processo 3000312-07.2013.8.26.0280 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Hermínio Ometto - Aline Paixão 
Barboza - Vistos. Diante da notícia do descumprimento do acordo homologado, defiro o bloqueio junto ao Bacenjud, desprezando-
se valores ínfimos, anotando-se que é ônus da executada a prova de eventual impenhorabilidade, devendo o autor recolher as 
custas para efetivação da medida, no valor de R$ 12,20 por CPF ou CNPJ, de acordo com o Provimento CSM nº 2195/14. Int. 
- ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 3000313-89.2013.8.26.0280/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Fundação Hermínio Ometto 
- Isabel Taynara Ribeiro Moreira - Vistos. Defiro a pesquisa para existência de bens através do sistema Renajud, conforme 
requerido. Providencie-se o necessário. Int. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), ALESSANDRO DA SILVA FRANÇA (OAB 
190139/SP)

Processo 3000382-24.2013.8.26.0280 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Paulo Roberto Bonfim dos 
Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Antes de remeter os autos à ao Tribunal de Justiça, diga o autor 
acerca da manifestação e cálculo apresentados pelo INSS às fls. 151/159. Prazo: 05 dias. Int. - ADV: ALVARO PERES MESSAS 
(OAB 131069/SP), AIALA DELA CORT MENDES (OAB 261537/SP)

Processo 3000476-69.2013.8.26.0280 (apensado ao processo 0000136-16.2012.8.26) (processo principal 0000136-
16.2012.8.26) - Reabilitação - Capacidade - W.A.S. - D.A.S. - Vistos. Reitere-se a carta de intimação expedida às fls. 37. 
Providencie-se o necessário. Int. - ADV: SELMA SANTOS FERNANDES (OAB 85228/SP), NELSON MARQUES LUZ (OAB 
78943/SP), CELSO DE MENDONÇA DUARTE (OAB 200321/SP)

Processo 3000676-76.2013.8.26.0280 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Josué Dias Domingues e outro - 
BANCO BRADESCO S/A - Vistos. Fls. 217/221 e 227/230: Diga a ré, devendo comprovar documentalmente o atendimento à 
decisão e respectivo Venerando Acórdão. Prazo: 5 dias. Após, com ou sem manifestação, conclusos. Int. E C. - ADV: EVANDRO 
MARDULA (OAB 258368/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), ARNALDO APARECIDO PALOPOLI (OAB 243398/
SP)

Processo 3001065-61.2013.8.26.0280 - Procedimento Ordinário - Guarda - P.R.N. - A.E.N.L. - Aos 05/02/2015, às 14H40min, 
nesta Comarca de Itanhaém, na sala de audiências do Juízo da Vara Distrital de Itariri, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de 
Direito, Dr. JOSÉ PEDRO REBELLO GIANNINI, comigo escrevente abaixo assinado, na presença do Dr. LUCAS DAMASCENO 
DE LIMA, DD. Promotor de Justiça, foi aberta a audiência, nos autos da ação e entre as partes supra-referidas. Aberta, com 
as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram a requerente, acompanhado de sua advogada, e a requerida 
desacompanhada. Iniciados os trabalhos, pela requerente foi reiterado o pedido de desistência da ação, conforme petição de fls. 
242/243. Pela requerida foi dito que aguarda a manifestação de sua patrona, conforme intimação de fls. 257. Pelo Dr. Promotor 
de Justiça foi dito que: “Não me oponho ao pedido de desistência, mas requeiro aguarde-se manifestação da patrona da ré”. A 
seguir, pelo MM Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Tendo em vista o pedido de desistência da ação, deixo de produzir prova 
na presente data, inclusive o pedido de desistência é incompatível com oitiva de testemunha, sendo certo ainda que a ausência 
da patrona da requerida também é incompatível com a oitiva de suas testemunhas, tornando assim preclusa para ambas as 
partes a produção de prova oral. Aguarde-se manifestação da patrona da requerida com relação ao pedido de desistência da 
ação, vindo posteriormente conclusos sem necessidade de vista ao MP. Nada mais” - ADV: JOSE TAVARES DA SILVA (OAB 
119188/SP), PALOMA DE BRITO NOGUEIRA (OAB 318453/SP)

Processo 3001216-27.2013.8.26.0280 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Maria do Carmo Jesus 
de Almeida - Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS - Vistos. Diante da manifestação de fls. 79, certifique a serventia 
o trânsito em julgado. Após, oficie-se para implantação do benefício, nos termos da sentença de fls. 76/78. Sem prejuízo, 
manifeste-se a autora, requerendo o que de direito. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: AUGUSTO CESAR VIEIRA MENDES (OAB 
125904/SP), AIALA DELA CORT MENDES (OAB 261537/SP)

Processo 3001290-81.2013.8.26.0280 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S A - Adriana Fernandes - Vistos. Aguarde-se os autos em cartório pelo prazo de 20 dias. Nada mais sendo requerido, 
arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP)

Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ PEDRO REBELLO GIANNINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALICE HARUKO TAMASHIRO TAMAKI
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0046/2015
Processo 0000010-92.2014.8.26.0280 - Inquérito Policial - Latrocínio - A.G.R.M. - Fica a Defesa intimada de que foi 

designado o dia 19 de março de 2.015, às 16:30 horas, junto à 1ª Vara da Comarca de Peruíbe/SP, para a audiência de oitiva da 
testemunha de acusação. - ADV: ALESSANDRO DA SILVA FRANÇA (OAB 190139/SP)

Processo 0001215-59.2014.8.26.0280 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - 
J.A.A.F. - - A.O.S. - Fica a Defesa intimada de que foi designado o dia 08 de abril de 2.015, às 14:30 horas, para audiência em 
continuação de oitiva das testemunhas Maria Sulimara de Brito e Sonia Regina de Queiroz, junto à 2ª Vara Criminal da Comarca 
de Santos/SP. - ADV: LOURIVAL ANTUNES DO NASCIMENTO (OAB 109264/SP), EDUARDO DIAS DURANTE (OAB 215615/
SP)

ITAPECERICA DA SERRA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANGELO JOSE DA LUZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0018/2015
Processo 0000033-71.1977.8.26.0268 (268.01.1977.000033) - Desapropriação - Azis Miguel Jorge - - Angelina Gasparoto 

Jorge - Prefeitura Municipal de Taboão da Serra - Vistos. 1. A expropriante para depositar em cartório a carta de sentença 
expedida as fls.297/298 para os devidos. 2. Após, tornem-me conclusos para apreciação acerca do aditamento da carta. Int. - 
ADV: MARCO AURELIO FERREIRA DOS ANJOS (OAB 139636/SP), LUIZ CARLOS NACIF LAGROTTA (OAB 123358/SP)

Processo 0000181-85.2014.8.26.0268 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Espécies de Contratos 
- EDINALDO SANTOS QUEIROZ - Adeilton Pereira do Nascimento - - Fabio Bruno Rodrigues de Souza Santos - Vistos. 
Homologo, por sentença, a fim de produzir os efeitos legais, a desistência da ação manifestada pelo autor (fls.44), e, em 
conseqüência, com fulcro no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil, declaro extinto o processo, sem resolução de 
mérito. Custas Transitada esta em julgado, feita as anotações e comunicações de estilo, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: 
ROGÉRIO OLIVEIRA QUEIROZ (OAB 281709/SP)

Processo 0000231-29.2005.8.26.0268 (268.01.2005.000231) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Assyr Fávero Filho - Edilton Candido da Silva - Processo desarquivado a disposição dos interessados e que decorrido 
o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo. - ADV: ASSYR FAVERO FILHO (OAB 138196/SP)

Processo 0000381-63.2012.8.26.0268 (268.01.2012.000381) - Procedimento Ordinário - William de Camargo - João 
Evangelista dos Santos - Vistos. William de Camargo moveu ação desconstitutiva (rescisão de contrato) e condenatória 
(indenização por danos materiais) em face de João Evangelista dos Santos, alegando, em suma que: celebrou com o requerido 
compromisso de contrato de compra e venda, por meio de qual ele vendeu um terreno pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais). Contudo, após dois anos sem que a transferência do terreno ocorresse, veio a descobrir que tal terreno foi objeto de 
uma ação de reintegração, a qual o requerido figurava como réu e perdeu a posse e a propriedade do terreno para o antigo 
proprietário. Citado (fls. 49), deixou o réu transcorrer “in albis”, o prazo legal para apresentar sua defesa (certidão de fls. 50), 
tornando-se assim, revel, protestando a autora pelo julgamento antecipado do feito (fls. 52/53). É o relatório. D E C I D O. A 
ação é procedente. Com efeito, a ação deve prosperar diante da inércia do réu, que chamado aos autos para sua defesa, deixou 
transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, correndo-lhe os efeitos da revelia, reputando-se assim, como verdadeiros 
os fatos alegados pelo autor na inicial (artigo 319). Assim, o julgamento antecipado é de rigor diante da ocorrência da revelia 
(artigo 330, inciso II do Código de Processo Civil) O autor comprovou, documentalmente, o alegado (fls. 12/42). O contrato de 
compra e venda de fls. 12/13, comprova a relação jurídica entre as partes. Além disso, verifico que há sentença transitada em 
julgado, onde o réu desta ação perdeu a posse e a propriedade do imóvel para o antigo proprietário (fls. 31/34). Assim, partindo 
do princípio de que todo dano deve ser reparado e que, por outro lado, não pode haver enriquecimento sem causa, reputo por 
bem determinar que o requerido devolva todas as quantias pagas pelo autor, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais) mais a 
quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) referente as despesas referente à transação do contrato de compra e venda, perfazendo 
uma quantia de R$12.000,00 (doze mil reais). Ante o exposto, julgo procedente a ação, declarando rescindido o contrato e 
condenando o requerido à devolução de todas as quantias pagas pelo autor, qual seja R$12.000,00 (doze mil reais), acrescidos 
de juros de mora e correção monetária de 1% ao mês. Por derradeiro, deverá o requerido arcar com as custas processuais e 
honorários advocatícios do autor, que fixo em vinte por cento sobre o importe da condenação. P.R.I.C - ADV: RICARDO AMADO 
AZUMA (OAB 285360/SP)

Processo 0000496-21.2011.8.26.0268 (268.01.2011.000496) - Desapropriação - Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo Sabesp - Espolio de Sebastião Pereira da Silva - Fls.133/134:Petição da expropriante apresentando minuta 
do edital. (A expropriante para encaminhar a minuta do edital para o e-mail “itapecerica1@tjsp.jus.br” para fins de elaboração do 
cálculo da taxa judiciaria e publicação no DJE). - ADV: ALEXSSANDRO DE SOUZA (OAB 231837/SP)

Processo 0000578-04.2001.8.26.0268 (268.01.2001.000578) - Inventário - Inventário e Partilha - M.R.S. - - H.R.S. - - D.R.S. 
- - M.R.S. - F.O.S. - L.R.S. - F.A.S. - Cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem 
manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). * - ADV: RODRIGO PIRES CORSINI (OAB 
169934/SP), RAMON PIRES CORSINI (OAB 224488/SP), DOUGLAS DI PIERRO (OAB 128740/SP)

Processo 0000711-31.2010.8.26.0268 (268.01.2010.000711) - Procedimento Ordinário - Vicente Rodrigues de Oliveira - 
Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - - Pedro Antonio Beraldi Amadei - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2014/018290-7 , de posse do Mandado, em anexo, 
em diligência ao endereço constante do mesmo, sendo qy[ue a Rua atualmente se chama Excanda A. Bassith, e alí onde é uma 
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Clinica, foi dito, dito, pela Recepcionista, Sra. Patrícia, que o Sr. Pedro Antonio Beraldi Amadei, que é Médico, nunca atendeu 
no local, e que apenas ela sabe, que ele trabalhou no Detran, e assim ficou sabendo que o mesmo é Médico; mas confirmando, 
que não conhece e nem mesmo sabe onde se encontra ou onde possa ser encontrado o referido; E assim sendo, diante do 
exposto, e como não tenho meios para localizar o mesmo, devolvo o presente ao respectivo Cartório, dando, se não houver 
outro endereço, que para este Oficial de Justiça, o Requerido, como consta no Termo de Aditamento, Sr. PEDRO ANTONIO 
BERALDI AMADEI, se encontra em lugar incerto e não sabido. O REFERIDO É VERDADE. 01 Ato Itapecerica da Serra, 29 de 
outubro de 2014. - ADV: ELISEU PEREIRA GONÇALVES (OAB 153229/SP), ÉRICO TSUKASA HAYASHIDA (OAB 192082/SP), 
IVONETE DE ALMEIDA MOREIRA (OAB 132740/SP)

Processo 0000740-42.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Andre Rodrigues da Silva - Aba 
Motors Comercial Importadora de Pecas e Servicos Ltda - - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Fls. 113/148: 
Contestação apresentada tempestivamente. (Manifeste-se o autor em termos de réplica no prazo de 10 dias). - ADV: PAULO 
ROBERTO VIGNA (OAB 173477/SP), SANDRA MARA LIMA GARCIA STRASBURG (OAB 139418/SP), JOSE CARLOS GARCIA 
PEREZ (OAB 104866/SP)

Processo 0000793-91.2012.8.26.0268 (268.01.2012.000793) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Mutoplo - Dorvalino Dias da Silva - - Janecleia Custodio de Souza Silva - Vista obrigatória: 
efetuada a pesquisa “on line” via sistema INFOJUD, encontram-se arquivadas em pasta própria do cartório para consulta da 
parte interessada. Nada Mais. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 0000871-85.2012.8.26.0268 (268.01.2012.000871) - Procedimento Ordinário - Banco Itaucard S/A - Luciano 
Ferreira Lopes - Vistos. Banco Itaucard S/A moveu esta ação de Cobrança em face de Luciano Ferreira Lopes, alegando em 
suma que celebrou com o requerido contrato de financiamento, com duração de 36 parcelas no valor de R$ 274,36 (duzentos e 
setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), no entanto, o réu deixou de honrar com a relação contratual, sem o pagamento 
de 24 parcelas pactuadas, perfazendo um débito no valor de R$ 5.289,51 (cinco mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta 
e um centavos). Juntou os documentos de fls. 04/15. Citado (fls. 20), deixou o réu transcorrer “in albis”, o prazo legal para 
apresentar sua defesa (fls.24), tornando-se assim, revel, protestando o autor pelo julgamento antecipado do feito (fls. 38). É o 
relatório. Fundamento e decido. A ação é procedente. Com efeito, a ação deve prosperar diante da inércia do réu, que chamado 
aos autos para sua defesa, deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, correndo-lhe os efeitos da revelia, 
reputando-se assim, como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial (artigo 319). O julgamento antecipado é de rigor 
diante da ocorrência da revelia (artigo 330, inciso II do Código de Processo Civil). Ante o exposto e considerando mais o que 
dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação de cobrança movida pelo Banco Itaucard S/A em face de Luciano Ferreira 
Lopes, condenando o réu ao pagamento da importância de R$ 5.289,51 (cinco mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e 
um centavos), acrescido de juros e correção monetária, arcando ainda com as custas e honorários advocatícios, que arbitro em 
vinte por cento (20%) sobre o valor dado à causa. P.R.I.C. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 0000872-70.2012.8.26.0268 (268.01.2012.000872) - Procedimento Ordinário - Banco Itaucard S/A - Eduardo 
Fernandes da Silva - Vista obrigatória para manifestação em 10 dias - fls. 39/40: devidamente efetivada a pesquisa “on line” via 
sistema INFOJUD informando o endereço do(a) requerido(a) como sendo: Rua Mário Marchetti, 68 - Embu-Mirim - Itapecerica 
da Serra/SP - CEP 06853-140. Nada Mais. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 0000909-97.2012.8.26.0268 (268.01.2012.000909) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - B V Financeira S/A C F I - Antonio Roberto Dias - Vista obrigatória: Certifico e dou fé, que em cumprimento à r. 
decisão de fls. 32, procedi à pesquisa junto ao Sistema Infojud conforme protocolo que se segue, foi constatado como endereço 
da requerida Av. Guatemala 774-Pq Paraíso-Itapecerica da Serra-SP, Cep: 6852-440. - ADV: SERGIO RINALDI (OAB 303260/
SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), JULIANA FERNANDES FAINÉ GOMES (OAB 183568/SP)

Processo 0000991-31.2012.8.26.0268 (268.01.2012.000991) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Honda S/A - Douglas Cintra Hengles - Vista obrigatória para manifestação em 10 dias - fls. 56/58: devidamente 
efetivado o bloqueio “on line” via sistema RENAJUD do veículo objeto da ação. Nada Mais. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO 
(OAB 108911/SP)

Processo 0001152-46.2009.8.26.0268 (268.01.2009.001152) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Cruz Azul de 
São Paulo - Michelly Cordeiro dos Santos - Vista Vista obrigatória: efetuada a pesquisa “on line” via sistema infojud, encontram-
se arquivadas em pasta própria do cartório as declarações de rendimentos para consulta da parte interessada - ADV: ELIADE 
TEIXEIRA DE CARVALHO (OAB 180847/SP), MATILDE REGINA MARTINES COUTINHO (OAB 88494/SP)

Processo 0001392-98.2010.8.26.0268 (268.01.2010.001392) - Inventário - Inventário e Partilha - M.I.S.O. - - A.S.I.O. - - 
A.I.O. - - A.I.O. - N.I.O. - Fls.47: Sobrestado do feito pelo prazo de 90 dias a requerimento da autora. Int. - ADV: VALQUIRIA 
TEIXEIRA PEREIRA (OAB 166629/SP)

Processo 0001691-75.2010.8.26.0268 (268.01.2010.001691) - Divórcio Litigioso - Dissolução - T.R.N.S. - G.M.S. - Vistos. 
Tânia Regina Neves Souza ajuizou a presente ação de divórcio direto em face de Gildásio Martins de Souza. O requerido 
foi citado (fls. 21v) e apresentou contestação (fls. 23/26). Houve réplica (fls. 39/42). A audiência preliminar de tentativa de 
conciliação restou prejudicada ante a ausência da requerente (fls. 50). É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta 
julgamento no estado em que se encontra. Tendo em vista o longo lapso temporal, entendo pertinente a decretação do divórcio 
do casal. Com relação a guarda, alimentos e visitas, já foram decididos em autos próprios (fls. 74/81). No tocante à partilha 
dos bens, ressalto que os bens comprovadamente adquiridos com esforços comuns, deverão ser partilhados meio a meio entre 
as partes, conforme montante a ser objeto de liquidação de sentença, inclusive no que tange à eventual patrimônio negativo. 
Ante o exposto e pelo mais que se pode extrair dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, decretando o divórcio das 
partes, sendo que, quanto aos bens, a resolução da lide dependerá de liquidação de sentença. A autora voltará a usar o nome 
de solteira. Expeça-se mandado de averbação. Por derradeiro, ao i. advogado nomeado a autora, arbitro-lhe os honorários no 
patamar máximo, nos termos do convênio da Assistência Judiciária. P.R.I.C. - ADV: SUELI PIRES DOS SANTOS (OAB 236981/
SP), ADRIANO DAMIÃO DA SILVA (OAB 213842/SP)

Processo 0001748-93.2010.8.26.0268 (268.01.2010.001748) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de 
Crédito - Banco Bradesco S/A - Peterson Ferreira Pedrozo - - Peterson Ferreira Pedrozo - Vista obrigatória para manifestação 
em 10 dias - fls. 85/86: devidamente efetivada a pesquisa “on line” via sistema RENAJUD foi informando não haver encontrado 
veículos em nome do(a) requerido(a). Pesquisa “on line” via sistema INFOJUD (fls. 87/88), encontram-se arquivadas em pasta 
própria do cartório para consulta da parte interessada. Nada Mais. - ADV: ANNA MARIA GACCIONE (OAB 18764/SP), ELCIO 
MONTORO FAGUNDES (OAB 68832/SP), ROSELI MARIA CESARIO GRONITZ (OAB 78187/SP)

Processo 0002044-47.2012.8.26.0268 (268.01.2012.002044) - Interdição - Capacidade - E.F.A. - M.G.A. - Vistos (fls. 65). 
1. Não constato a necessidade de nomeação de curador especial, pois às fls. 24 já houve nomeação de curadora provisória. 2. 
Em vista do laudo pericial médico de fls. 53/58, julgo procedente a ação e DECRETO A INTERDIÇÃO da requerida MARIA DAS 
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GRAÇAS ARANÃ, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, e nomeio-lhe Curadora 
a requerente Edna Ferreira Aranã. Ciência ao Ministério Público. Inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se edital 
por três (3) vezes, com intervalo de dez (10) dias. Honorários pelo valor máximo. Por fim, regularizados os autos, arquivem-se. 
P.R.I.C. - ADV: SUELI PIRES DOS SANTOS (OAB 236981/SP)

Processo 0003333-69.1999.8.26.0268 (268.01.1999.003333) - Execução de Título Extrajudicial - Ambev S/A - Distribuidora 
de Bebidas Itapecerica da Serra Ltda - - Nasif Saliba Abdo - - Wilma de Araújo Abdo - - William Alfredo Atuy - - Pedro Constantino 
Rotger Domingues - - Lucy Rodrigues Domingues - Vistos (fls. 537). 1. Promova a serventia as anotações junto ao sistema 
e autuação com a extração de nova etiqueta, para fins de alteração do polo ativo da ação passando a figurar a empresa 
“AMBEV S/A” na qualidade de exequente. Anote-se o nome dos novos procuradores. 2. Após, regularizados os autos, intime-se 
a exequente para que no prazo de 30 dias, promova o necessário para a realização do leilão. 4. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE 
GONCALVES (OAB 131351/SP), LUIZ DE ANDRADE SHINCKAR (OAB 50907/SP), KARIN BELLÃO CAMPOS (OAB 174671/
SP)

Processo 0004283-87.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO SA - JOEL DE 
JESUS OLIVEIRA - Vista obrigatória - pesquisa “on line” via sistema BACENJUD (fls. 46/47) e INFOJUD (fls. 49), aguardando-se 
manifestação da exequente no prazo de 10 dias, pois, além da informação do endereço do executado constante da inicial, as 
pesquisas apontam também outros sete endereços como sendo: “1 - Rua Mergenthaler, nº 232, 6º andar, Vila Leopoldina, São 
Paulo-SP / CEP 00531103; 2 - PSG José Pereira Rosário, nº 68, Embu Mirim, Itapecerica da Serra-SP / CEP 00685053; 3 - Rua 
Sabrina Matias Santos, nº 28, casa 1, Palmeirinha, São Lourenço da Serra-SP / CEP 00689000; 4 - Rua Alagoas, nº 347, Parque 
Paraíso, Itapecerica da Serra-SP / CEP 06852070; 5 - Rua Major Manoel Francisco de Moraes, nº 286, Centro, Itapecerica da 
Serra-SP / CEP 06850050; 6 - Rua Tenente João Damasceno Pereira, nº 408, Itapecerica da Serra-SP / CEP 06871120; 7 - 
Praça da Bandeira, nº 11, Centro, Itapecerica da Serra-SP / CEP 06850-005”. - ADV: SIMONE DA SILVA THALLINGER (OAB 
91092/SP)

Processo 0004450-07.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.B.P.B. - J.R.M.B. - Manifestar 
sobre a certidão negativa do Senhor Oficial de Justiça, que dirigindo-se por toda a extensão da Rua Márcio Akira Miúra, não 
localizou o nº 59, deixando de citar o requerido, o qual é desconhecidos pelos vizinhos moradores da referida rua. - ADV: 
EVANDRO MACHADO (OAB 205873/SP)

Processo 0004583-15.2014.8.26.0268 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.D.S. - R.S.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2014/016951-0 dirigi-me 
ao endereço da Rua Jorge Fadlo,07, Parque Paraíso, onde não consegui localizar a casa de n. 7, sendo que os numeros mais 
próximos encontrados foram 04 e 06. Trata de uma rua com numeração irregular e com muitas vielas. Assim devolvo aguardando 
a indicação de outra referência para localização e no caso de viela a indicação do número de entrada. O referido é verdade e 
dou fé. Itapecerica da Serra, 26 de setembro de 2014. - ADV: NANCY APARECIDA PEREIRA A DE SOUZA (OAB 107303/SP)

Processo 0004854-24.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ROSILDA KRUSYG 
KODUBIZKI - PEDRO DOS SANTOS - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 268.2014/016937-4 dirigi-me ao endereço retro mencionado nos dia 17/10, as 13,00 horas, no 
dia 18/10 as 10,00 horas sábado, e no dia 19/10 as 8,oó horas, domingo, deixei de citar o sr. Pedro dos santos, em virtude da 
residência encontrar-se fechada, não havendo ninguém para atender este oficial, segunda informações do sr. Carlos, vizinho, ali 
residia uma pessoa, homem,e o mesmo não mas reside no local mudou-se a pouco tempo, pois o local hoje, casa esta encontra-
se fechada, sem ninguém residindo ali, devolvo para fins de direito. e aí sendo * O referido é verdade e dou fé. Itapecerica da 
Serra, 19 de outubro de 2014. - ADV: SANDRA REGINA SANTANA CORREIA (OAB 217438/SP)

Processo 0005001-07.2001.8.26.0268 (268.01.2001.005001) - Execução de Alimentos - Alimentos - B.S.R. - - T.B.S.R. - 
V.A.R. - Vistos. Ao exequente para que em 10 dias fundamente melhor seu pedido, eis que desarquivados os autos que se 
encontravam sem qualquer providência desde abril/2005. Int. - ADV: JAIR SILVEIRA (OAB 30095/SP), LUIZ FABIANO SANTIAGO 
(OAB 191445/SP), JEANNY KISSER DE MORAES (OAB 231506/SP), JOSE CLAUDIO PACHECO LUCIANI (OAB 146302/SP), 
LUCIA CATARINA DOS SANTOS (OAB 171129/SP)

Processo 0005129-70.2014.8.26.0268 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - D.I.B.S. - A.K.A.S. 
- Certificos e dou fé que, a contestação juntada às fls. 18/35 é tempestiva. Assim, fica o autor intimado através deste ato 
ordinatório para se manifestar em sede de réplica no prazo de 10 dias. - ADV: HERVANIL RODRIGUES DE SOUZA (OAB 
295677/SP), CRISTIANE MARCIA DA SILVA MENDONÇA (OAB 298308/SP)

Processo 0005184-55.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.R.S. - W.T. - Deixou o Senhor Oficial de Justiça 
de citar o requerido, o qual não foi localizado, uma vez que não localizou na via indicada o nº 514, não tendo conseguido 
qualquer informação a respeito do requerido. - ADV: SILNEY YOSHIMITSU ONO (OAB 272758/SP)

Processo 0007059-31.2011.8.26.0268 (268.01.2011.007059) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Firmo Gomes de 
Araujo - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao 
mandado nº 268.2014/017738-5, * tendo em vista que entrei em contato com o Sr. Douglas, através do telefone 973789371, 
e o mesmo não soube informar o endereço correto dos confrontantes, dizendo que uns residem em São Paulo, ficando de 
providenciar em entrar em contato com este Oficial a fim de acompanhar as diligências. Certifico mais, que até a presente data o 
Sr. Douglas não apresentou os endereços dos confrontantes, nem entrou em contato com este Oficial para indicar a localização 
dos mesmos, e decorrido o prazo para cumprimento, devolvo o presente em cartório para o que de direito. O referido é verdade 
e dou fé. Itapecerica da Serra, 27 de outubro de 2014. - ADV: ANA PAULA DE MORAES (OAB 275626/SP)

Processo 0007062-83.2011.8.26.0268 (268.01.2011.007062) - Arrolamento de Bens - Sucessões - I.R. - - A.R.P. - - A.C.R.S. 
- - F.J.R. - M.J.C.R. - Vistos. 1. Fls. 82/88: Com os dados de qualificação de Francisca de Jesus, primeiramente, promova a 
serventia a pesquisa “on line” através do sistema Siel/TRE. Caso negativo, ficam desde já deferidas as expedições de ofícios 
requeridos às fls. 87/88 - item “18”. 2. Fls. 90: Indefiro, por ora, a expedição de alvarás para levantamento de valores, devendo 
a inventariante, primeiramente, dar entrada no procedimento administrativo junto ao Posto Fiscal da Fazenda do Estado, onde 
verificar-se-á quanto ao recolhimento devido do ITCMD, salientando a possibilidade de isenção, uma vez que os herdeiros 
são beneficiários da gratuidade. Int. - ADV: MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO ANTONACCIO (OAB 214759/SP), PAULO 
EDUARDO GARCIA PERES (OAB 222034/SP)

Processo 0007174-52.2011.8.26.0268 (268.01.2011.007174) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Companhia 
de Engenharia de Tráfego Cet - Cristiano Pereira de Lima - Vistos. Fls.96: uma vez que o autor(a) demonstrou que procedeu 
várias diligências para localização do(a) requerido(a), defiro a expedição de alvará para obtenção das informações pretendidas, 
com validade de 180 dias, mediante o pagamento eventual de taxa ou preço, caso seja exigido pelo órgão, autorizando a 
apresentação de cópia autenticada. Excetuam-se da presente autorização as informações constantes do Banco Central do 
Brasil e da Delegacia da Receita Federal. 2. Retire-se o alvará no prazo de 10 dias e aguarde-se por 90 dias informações acerca 
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das medidas efetivadas e manifestação em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: ELAINE GHERSEL (OAB 84583/SP), 
DENISE CRISTINA PENA FERREIRA (OAB 236015/SP)

Processo 0007395-69.2010.8.26.0268 (268.01.2010.007395) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação 
/ Embargos à Execução - Industria de Maquinas Gutmann Ltda - Importadora de Rolamentos Radial Ltda - Vista obrigatória 
para manifestação em 10 dias - pesquisa INFOJUD (fls. 87/89): não constam declaração(ões) de rendimentos apresentadas 
pela executada. Nada Mais. - ADV: MARCOS VALÉRIO DOS SANTOS (OAB 199052/SP), MERLYN GRANDO MARTINS (OAB 
38408/PR)

Processo 0007431-77.2011.8.26.0268 (268.01.2011.007431) - Divórcio Litigioso - Dissolução - I.M.M. - E.M.F. - Nomeada 
a Drª Cláudia Gamosa para funcionar como curadora de ausentes do requerido Emílio Moreno Fernandez, o qual foi citado por 
edital, a qual deverá apresentar contestação por negativa geral no prazo de 15 dias. - ADV: EDSON GALINDO (OAB 103852/
SP), CLÁUDIA GAMOSA (OAB 214193/SP)

Processo 0007786-87.2011.8.26.0268 (268.01.2011.007786) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
G.A.C. - E.C. - Vistos (fls.76). 1. Defiro, expeça-se carta de sentença conforme pretendido, providenciando o que for necessária. 
2. No mais, prossiga nos termos da deliberação de fls.67/68. Int. retirar carta de sentença - ADV: SANDRA JABUR MALUF 
ZEITUNI (OAB 158333/SP), MADALENA SALMERÃO GUEDES (OAB 190269/SP)

Processo 0008292-63.2011.8.26.0268 (268.01.2011.008292) - Procedimento Ordinário - Desapropriação Indireta - Município 
de Itapecerica da Serra - José Maria Alves Moreira - Vistos (fls. 211/212). 1. Defiro o sobrestamento pretendido, pelo prazo de 
90 dias. 2. Sem prejuízo, forme-se o 2º volume a partir de fls. 193. Int. - ADV: KARIN BELLÃO CAMPOS (OAB 174671/SP), 
JULIANA MORAES DE SOUSA (OAB 185912/SP)

Processo 0008467-57.2011.8.26.0268 (268.01.2011.008467) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bmg S/A - José Clarino da Cruz - Vista obrigatória para manifestação em 10 dias - fls. 57/58: devidamente 
efetivada a pesquisa “on line” via sistema INFOJUD informando o endereço do(a) requerido(a) como sendo: Rua Santa Maria 
Goretti, 180 - Santa Amélia - Itapecerica da Serra/SP - CEP 06852-810. Nada Mais. - ADV: LUCIA TEREZINHA PEGAIA (OAB 
88215/SP)

Processo 0008518-68.2011.8.26.0268 (268.01.2011.008518) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Banif Banco Internacional do Funchal ( Brasil) S/A - Juscelino Dias do Vale - Recolher diligência do Sr. Oficial 
de Justiça no valor de R$63,75 para fins de citação. Int. - ADV: MAURICIO DE LIMA CAMARGO (OAB 249803/SP), RODRIGO 
NUNES ALVES (OAB 211676/SP)

Processo 0008595-53.2006.8.26.0268 (268.01.2006.008595) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Finasa S/A - Glaucio Roberto de Carvalho - VISTA OBRIGATÓRIA - Ao autor para manifestação sobres as 
informações de endereços do requerido, ainda não diligenciados, a saber: 1. Rua Monte Alto, 167, Centro, Itabuna/BA, CEP 
45600-002; 2. Rua A, 258, Vila Anália, Itabuna/BA, CEP 45600-000; 3. Rua Castro Alves, 595, São Caetano, Itabuna/BA, CEP 
45600-000; 4. Avenida Getúlio Vargas, 930, São Roque/SP, CEP 18130-000. - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 
77460/SP)

Processo 0012788-33.2014.8.26.0268 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE 
EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SHEILA RODRIGUES PINTO - Vistos. O exame superficial da prova escrita expressa o 
grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a relação de direito material entre 
as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da 
quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos encargos de sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito 
da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte. Igualmente, será informado(a) de que, 
no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Int. recolher diligência em 3 Ufesps - ADV: JOÃO ADELINO MORAES DE ALMEIDA 
PRADO (OAB 220564/SP), LUIZ AUGUSTO AZEVEDO DE ALMEIDA HOFFMANN (OAB 220580/SP)

Processo 0012928-04.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - HELENA DA SILVA DOS 
SANTOS - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos Declaro saneado o feito. 2. Determino a realização de perícia 
médica, nomeando, para tanto, o Dr. Daniel Constantino Yazbek. 3. Após a vinda do laudo, será avaliada a necessidade de 
produção de outras provas. Int. - ADV: JOSUE SANTO GOBY (OAB 290471/SP)

Processo 0012947-10.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Comercial Lua 
Crescente Ltda - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - - GERMANI ALIMENTOS LTDA - Para ciência de que foi expedida 
Carta Precatória para a Comarca de Santa Cruz do Sul/RS, e que a mesma encontra-se disponível para retirada. Salientando 
que deverá ser comprovada nos autos a distribuição da referida Carta Precatória no juízo deprecado. - ADV: FRANCISCO 
HENRIQUE SEGURA (OAB 195020/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 0013080-18.2014.8.26.0268 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Adalberto Aparecido Rocha - - ELAINE 
MAGDA ROCHA - ARI RAMOS NOGUEIRA - - Maria Perside de Freitas Nogueira - Vistos. 1. Cite-se a pessoa em cujo nome 
estiver registrado o imóvel e os confinantes, pessoalmente, e, por edital, com o prazo de trinta (30) dias, os interessados ausentes 
incertos e desconhecidos (artigos 942 e 232, inciso IV, do Código de Processo Civil). 2. Intimem-se, para que manifestem 
eventual interesse na causa (artigo 943 do Código de Processo Civil), a União, o Estado e o Município, encaminhando-se a cada 
ente cópia da petição inicial, memorial descritivo e planta do imóvel usucapiendo. 3. O prazo para contestar será contado na 
forma do artigo 241 do Código de Processo Civil. 4. Forneçam os promoventes, em quinze (15) dias, o extrato do edital, planta, 
memorial descritivo e as cópias necessárias para as citações e intimações e recolha o numerário respectivo para as despesas 
do Oficial de Justiça e demais diligências. Int. - ADV: MARCOS DE CARVALHO PAGLIARO (OAB 166020/SP)

Processo 0013123-52.2014.8.26.0268 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itaú BBA 
S/A - JAILSON PAULINO DOS SANTOS - Vistos. 1. A arrendadora informa a crise de adimplemento da obrigação contratada no 
arrendamento mercantil, o que qualifica, em tese, a rescisão do contrato. A Súmula nº 293 do STJ estabelece que “a cobrança 
antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”. A cláusula contratada 
possibilita a restituição do veículo diante da impontualidade do arrendatário e da existência da cláusula resolutória expressa. 
A constituição da mora qualifica a posse injusta e a liminar para retomada do bem arrendado. 2. Preenchidos os requisitos 
legais, defiro, liminarmente, a medida de Reintegração de Posse. Ato contínuo, independentemente do cumprimento da liminar, 
cite-se o requerido, ficando advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de ser presumidos 
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 3. Servirá o presente, 
por cópia digitada, como mandado, devidamente acompanhado de cópia em anexo da petição inicial e cujo prazo acima será 
contado da data da juntada do mandado devidamente cumprido ao processo, na forma do item “2” desta decisão. 4. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 0013325-63.2013.8.26.0268 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.L.V. - T.L.V. - Vista obrigatória - fls. 23 (pesquisa 
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de endereço “on line” pelo sistema Siel/TRE) - Manifeste a autora em 10 dias requerendo o que de direito em termos de 
prosseguimento, eis que se trata do mesmo endereço apresentado na petição inicial. - ADV: JOSE ACACIO DA ROCHA JUNIOR 
(OAB 235839/SP)

Processo 0013378-44.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Joana Silveira - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando sua 
pertinência, sob pena de preclusão. 2. Digam, outrossim, se possuem interesse na realização de audiência para tentativa de 
conciliação. 3. Concedo o prazo sucessivo de 10 dias, iniciando-se pela autora. Int. - ADV: ELISEU PEREIRA GONÇALVES 
(OAB 153229/SP), JOSUE SANTO GOBY (OAB 290471/SP)

Processo 0013382-81.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Terezinha Miranda dos 
Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 
justificando sua pertinência, sob pena de preclusão. 2. Digam, outrossim, se possuem interesse na realização de audiência para 
tentativa de conciliação. 3. Concedo o prazo sucessivo de 10 dias, iniciando-se pela autora. Int. - ADV: THALES RAMAZZINA 
PRESCIVALLE (OAB 235243/SP), JOSUE SANTO GOBY (OAB 290471/SP)

Processo 0013524-85.2013.8.26.0268 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO SA 
- BETTER DISTRIBUIDORA DE EPI E SINALIZAÇAO LTDA ME - - VANDERLEY BARBOSA DE ALMEIDA JUNIOR - Vistos. 
Homologo, por sentença, o acordo de fls. 45/48 celebrado entre as partes. No mais, aguardem-se notícias quanto a eventual 
descumprimento, sendo que honrado o termo final do pactuado, ou decorrido tal prazo e não informado nos 10 dias subsequentes, 
tornem conclusos para extinção da execução. P.R.I.C. - ADV: MARLENE NERY SANTIAGO PINEIRO (OAB 321988/SP), ANDRE 
LUIS FULAN (OAB 259958/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP)

Processo 0013567-22.2013.8.26.0268 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Joao Francisco Xavier - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2014/011945-8 
dirigi-me ao endereço informado e lá sendo, constatei tratar-se de uma avenida com numeração irregular e algumas residências 
sem numeração aparecente, tendo percorrido toda sua extensão e não localizei o n º 352, razão pela qual, indaguei a diversos 
moradores acerca da requerida, mas todos informaram desconhece-la, sendo assim, devolvo o presente mandado em cartório, 
sem o integral cumprimento, haja vista que encontra-se LILIANA APARECIDA JOAQUIM, para esta oficial de justiça, EM LOCAL 
INCERTO E NÃO SABIDO. O referido é verdade e dou fé. Itapecerica da Serra, 24 de outubro de 2014. - ADV: RITA DE CASSIA 
SANTOS MIGLIORINI (OAB 170386/SP)

Processo 0013574-14.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C.C.S. - R.M.S. - Certifico e dou fé 
que decorreu o prazo legal, sem manifestação do requerido, acerca de eventual contestação, apesar de regularmente citado, 
conforme fls. 21. (A autora para se manifestar em termos de prosseguimento). - ADV: SELENE MARIA DA SILVA (OAB 149334/
SP)

Processo 0013677-21.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Exoneração - E.G. - E.A.S.G. - Vista obrigatória - fls. 27/28 
(pesquisa de endereço “on line” pelo sistema Siel/TRE) - Manifeste o autor em 10 dias requerendo o que de direito em termos de 
prosseguimento, eis que a resposta restou infrutífera. - ADV: LUCIA CATARINA DOS SANTOS (OAB 171129/SP)

Processo 0013782-95.2013.8.26.0268 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - JAYME ALIPIO DE BARROS - Vistos(fls. 
502/503). Defiro a citação do(s) requerido(s) por edital, providenciando o(a) autor(a) a minuta para fins de conferência e posterior 
publicação. Int. - ADV: ADRIANA KOUZNETZ DE S E SILVA FERNANDES (OAB 123613/SP)

Processo 0013787-20.2013.8.26.0268 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - JAYME ALIPIO DE BARROS - Vistos(fls. 
435/436). Defiro a citação do(s) requerido(s) por edital, providenciando o(a) autor(a) a minuta para fins de conferência e posterior 
publicação. Int. - ADV: ADRIANA KOUZNETZ DE S E SILVA FERNANDES (OAB 123613/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ALENA COTRIM BIZZARRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PLACIDO RAMOS FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0031/2015
Processo 0000650-97.2015.8.26.0268 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 1014711-54.2014.8.26.0405 - 7ª VARA CIVEL 

FORO DE OSASCO) - AUTO VIAÇAO URUBUPUNGA - Aline Andrea Martins Moreira - Fls. 150: Vistos. Para oitiva da(s) 
testemunha(s) arrolada(s) designo o dia 26 DE MARÇO DE 2015, ÀS 15H30. Intime-se a(s) testemunha(s) e Oficie-se ao Juízo 
deprecante informado a data designada. Realizado o interrogatório, devolva-se, com as nossas homenagens. Int. - ADV: FLAVIO 
LUIZ YARSHELL (OAB 88098/SP), NATALIA FORMICA REZENDE (OAB 339121/SP), ALINE FIGUEIREDO (OAB 305768/SP), 
KARIM CRISTINA VIEIRA PATERNOSTRO (OAB 125972/SP), CARLOS ROBERTO FORNES MATEUCCI (OAB 88084/SP)

Processo 0000712-40.2015.8.26.0268 - Carta Precatória Cível - Depoimento (nº 1032459-60.2014.8.26.0224 - 5ª Vara de 
Família e Sucessoes de Guarulhos SP) - MARIA DAS GRAÇAS HENRIQUE - WESLEY HENRIQUE FRANÇA BARBOSA - fls. 
18: Vistos. Designo interrogatório do(a) interditando(a) para o dia 12 DE MARÇO E 2015, ÀS 14H30. Intime-se o interditando 
acerca do interrogatório designado, bem como seu responsável na clínica, para que providencie(m) seu comparecimento no 
interrogatório designado. Sem prejuízo, oficie-se ao Juízo deprecante informando a data designada. Realizado o interrogatório, 
devolva-se, com as nossas homenagens. Int. - ADV: MARLÍ ANTÔNIA COSTA (OAB 286265/SP)

Processo 0000737-24.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Financiamento de Produto - Patricia da Silva - Merididano- 
Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Multisegmentos - Súmula da r. sentença de fls. 46/47v.: Diante do exposto JULGO 
PARCIALMENTE PRO-CEDENTE a pretensão para o fim de declarar inexigível o débito descrito na inicial, por inexistência de 
negócio jurídico a respaldá-lo, bem como para condenar a ré à indenização pelos danos morais sofridos pela autora, no valor de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais) devidamente corrigido desde a propositura da ação, acrescido de juros de mora a contar da citação. 
Indevida porém, a repetição de indébito. Em razão da sucumbência arcará a requerida com o pagamento das custas, despesas 
processuais e hono-rários advocatícios do patrono do autor, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Oportunamente, 
expeça-se ofício ao órgão de proteção ao crédito, para exclusão do apontamento objeto da presente. P.R.I.C.; No caso de 
apelação, recolher o preparo no valor de R$ 100,70 (conferir o presente cálculo junto a tabela de cálculos de atualização 
monetária dos débitos judiciais do TJ, disponível no site do TJ), e o valor da taxa de porte, remessa e retorno dos autos, no 
importe de R$ 32,70. - ADV: THAIS BRANCO (OAB 280123/SP)
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Processo 0000756-59.2015.8.26.0268 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itaú BBA 
S/A - FLAVIO ROSA DO NASCIMENTO - fls. 48: Vistos. Diante da existência de cláusula resolutória expressa no contrato 
celebrado entre as partes, e comprovada a mora pela notificação levada a efeito, está caracterizado o esbulho, de sorte que 
defiro o pedido liminar de reintegração de posse, expedindo-se mandado. Efetivada a liminar, CITE-SE o(a) ré(u) para contestar 
a ação, no prazo de 15 dias, constando do mandado as advertências de estilo. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se; (V.O.: Mandado de Citação e Reintegração na Posse em 
mãos do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça. Nos termos do Parecer nº 359/02: Entrar em contato com o(a) mesmo(a), a fim de 
acompanhar a diligência). - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 0000770-43.2015.8.26.0268 - Divórcio Consensual - Dissolução - R.S.M.B. - - C.N.M.B. - Sentença de fls. 13 e v.: 
Vistos etc. Trata-se de pedido de divórcio, formulado por R.S.M.B. e outro. Apontam a inexistência de filhos e a falta de bens 
a partilhar, bem como a renúncia aos alimentos. É o relatório. DECIDO. Conheço diretamente do pedido, uma vez que a partir 
da emenda 66 de 2010 foram suprimidos os prazos para o divórcio. Isto posto, DECRETO o DIVÓRCIO do casal com base na 
petição conjunta de fls. 02/05 com fundamento no art. 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, resolvido o mérito nos termos 
do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao(s) advogado(s) dativo(s), arbitro os honorá-rios advocatícios em 100% 
do valor da tabela vigente. Transitada esta em julgado, expeça-se mandado de averbação e certidão de honorários. Após, 
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: RENATO KAEL SIMOES LOPES (OAB 125711/SP)

Processo 0000808-55.2015.8.26.0268 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO MERCANTIL 
DO BRASIL S/A - SAÚDE MEDICOL S/A - - Antonio Jose Monaco - Fls. 36: Vistos. Primeiramente, regularize o autor a inicial 
(falta assinatura) no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA 
(OAB 35365/SP), ALEXANDRE BORGES LEITE (OAB 213111/SP), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP)

Processo 0000831-98.2015.8.26.0268 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0002676-07.2013.8.26.0408 - 1 Vara Cível) - 
MANOELE APARECIDA MENDES BASSI - Ronaldo Aparecido Bassi - Fls. 05: Vistos. Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando 
a redesignação da audiência, ante a falta de tempo hábil para cumprimento do ato. Redesignada a audiência, cumpra-se, servin-
do a presente de mandado. Após, devolva-se com as nossas homenagens. Int. - ADV: ADRIANO BARBOSA MURARO (OAB 
182874/SP)

Processo 0000880-42.2015.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - PAULO ARTHUR DA SILVA - Fls. 21 e v.: Vistos. Trata-se de ação de 
busca e apreensão com pedido de liminar, amparada no Decreto-Lei 911/69. A documentação carreada aos autos, especialmen-
te a notificação de fls. 11/11v comprova a mora e o inadimple-mento do devedor, estando presentes os requisitos necessários 
à concessão da medida, na forma do artigo 3º da legislação em referência. Portanto, defiro liminarmente a medida, expedin-
do-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em mãos do(a) autor(a). Efetivada a liminar, cite-se o requerido 
para os termos da ação, cientificando-o de que, em cinco dias, poderá pagar a integralidade da divida pendente, segundo os 
valores apresentados na inicial, conforme cópia que segue anexa, bem como daqueles que se vencerem após o ajuizamento 
da ação, todos acrescidos de correção monetária e demais encargos, hipó-tese em que o bem lhe será restituído livre de ônus. 
Do con-trário, consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. O prazo 
para apresentação de resposta será de 15 dias da execução da liminar, ainda que tenha pago a quantia re-ferida no parágrafo 
anterior, sob pena de revelia. Int.; (V.O.: Mandado de Busca, Apreensão e Citação em mãos do(a) senhor(a) Oficial(a) de 
Justiça. Nos termos do Parecer nº 359/02: Entrar em contato com o(a) mesmo(a), a fim de acompanhar a diligência). - ADV: 
SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)

Processo 0000922-91.2015.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - J.S.O. - J.M.O. - fls. 
23 e v.: Vistos, etc. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gra-tuita diante da pobreza declarada. Anote-se. Indefiro a 
antecipação da tutela diante da ausên-cia do fundado receio de dano irreparável ou de difícil repa-ração, nos exatos termos 
do Artigo 273 do Código de Proces-so Civil. Ademais, a execução de título judicial contempla-da no Artigo 475-J do Código de 
Processo Civil só autoriza a constrição de bens do devedor após possibilitar-lhe o adimplemento da obrigação. Assim, indefiro 
a antecipação da tutela. No mais, a interpretação literal do artigo 732 do Código de Processo Civil, referente à execução de 
alimentos por quantia certa, leva à conclusão de que o rito a seguir é o do processo de execução por quantia certa contra 
devedor solvente tratado nos artigos 646 e ss. daquele diploma legal. Ocorre que a interpretação teleológica, que deve ser 
feita em razão da reforma trazida pela Lei nº 11.232/05, leva à conclusão de que o procedimento correto a ser adotado é o do 
cumprimento de sentença (art. 475 do C.P.C.). Assim, cite-se o devedor para que, em 15 dias, efetue o pagamento do débito 
de R$ 90.465,88 (devida-mente atualizado), sob pena de ser acrescida multa de 10% (dez por cento) sobre esse valor, mais 
expedição de mandado de penhora e avaliação, tudo nos termos do artigo 475-J do CPC. Intime-se. - ADV: ALESSANDRA DAS 
DORES MENDES (OAB 249488/SP)

Processo 0000931-87.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - CELSO ARAUJO 
ROCHA - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - (V.O.: Nos termos do Prov. C.G. nº 1.307/07, art. 5º: 
Manifestar-se o(a) autor(a) em termos de prosseguimento, no prazo de 5  dias, diante da certidão do(a) senhor(a) oficial(a) de 
justiça, fls. 57, a seguir transcrita: “CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 268.2014/019910-9, me dirigi ao endereço retro, onde funciona o BANCO SANTANDER, sendo 
informado pela funcionária Sra. Ednéia, que a AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA, funcionou no local, 
porém, se mudaram ha mais de 01 ano, não sabendo informar para onde; motivos pelos quais, devolvo-o para os fins de direito. 
O referido é verdade e dou fé”). - ADV: WALTER JOAQUIM CASTRO (OAB 128563/SP)

Processo 0000990-56.2006.8.26.0268 (268.01.2006.000990) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - José Custódio Pires 
Filho - - Terezinha de Jesus Silva Pires - Pedro Geraldo da Silva - - Wanney Maria da Silva - - Margarete Rose Domingues da 
Silva - - Paulo Roberto Domingues da Silva - - Wagner Tadeu Domingues da Silva - - Jefferson Antonio Domingues da Silva - - 
Jacqueline Ane Domingues da Silva - - Debora Regina Domingues Felipe da Silva - - Antonio Carlos Felipe da Silva - - Maria 
Aparecida Pereira - Procurador do Estado - Mosart Beraldo - (V.O. Certidão de fls. 496: “Certifico e dou fé que, por um lapso 
desta serventia, não foi feito o cálculo do valor de preparo e remessa e retorno dos autos ao T.J., e a pedido da Drª. GREICE 
LANE MORAES, OAB/SP nº 188.486, o fiz nesta data. Destarte, o valor a ser recolhido a título de preparo é de R$ 1.188,68 e a 
taxa de porte, remessa e retorno do autos o valor de R$ 98,10 (três volumes dos autos). Sem Mais”). - ADV: CRISTIANE LOPES 
SILVA MARTINS (OAB 268171/SP), FATIMA SEBASTIANA GARIANI (OAB 217605/SP), DANIEL SMOLENTZOV (OAB 194992/
SP), GREICE LANE MORAES (OAB 188486/SP)

Processo 0001059-73.2015.8.26.0268 - Mandado de Segurança - Posse e Exercício - Marcia Cecilia dos Santos Pisaneschi 
- DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DA DIRETORA DE ENSINO - REGIÃO DE ITAPECERICA DA SERRA - fls. 60 e v.: Vistos. 
A impetrante afirma ter sido classificada em primeiro lugar no processo de atribuição de aulas e de classe do ano letivo de 
2015. Sustenta que, apesar disso, a autoridade coatora, agindo de forma arbitrária, não lhe permitiu escolha das aulas e das 
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classes. A documentação acostada aos autos - fls. 22 - comprova o suposto direito da impetrante quanto à escolha das aulas, 
já que classificada em primeiro lugar no respectivo processo de atribuição, sendo de rigor o deferimento do pedido liminar. 
Contudo, o faço de forma parcial, a fim de que a autoridade coatora observe a classificação da impetrante, conferindo-lhe a 
oportunidade de escolha das aulas e da classe que pretende lecionar, sem contudo, cancelar as atribuições já efetivadas. Isso 
porque o cancelamento das atribuições anteriores prejudicará o curso das aulas já iniciadas no ano letivo, o que não se afigura 
razoável. No mais, notifique-se a autoridade coatora, para que preste informações no prazo legal. Cumpra-se o artigo 7º, inciso 
II, da Lei nº 12.016/09, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, com cópia da inicial. 
Por fim, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e venham conclusos para decisão. Int.; (VISTA OBRIGATÓRIA: Retirar 
o requerente o Ofício e a Carta Precatória expedida, conforme determinado á fls. 60 e v. Referidos expedientes poderão ser 
retirados diretamente pelo SITE do Tribunal de Justiça (https://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/open.do), haja vista que foram assinados 
digitalmente, ou em Cartório, se o caso, efetuando-se a devida distribuição junto ao Juízo Deprecante. Porém, deverá ser 
juntada(s) contrafé(s) necessária(s) à instrução da mesma, recolher a taxa de distribuição, diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 
de Justiça. Sem mais). - ADV: ANDREIA MOREIRA MARTINS (OAB 268509/SP)

Processo 0001085-42.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Direito de Vizinhança - Celia Marcelino Campos - Valdemir 
Barros de Matos - Fls. 68: Vistos. Nos termos do artigo 331 do CPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 19 
DE MARÇO DE 2015, ÀS 14H30. Intime-se. - ADV: JORGE APARECIDO NOGUEIRA (OAB 239501/SP), ELIAS POLUBOIARINOV 
(OAB 122820/SP)

Processo 0001404-73.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Idalicio 
Elias Sampaio - Nova Casas Bahia S/A - - BANCO BRADESCO SA - (V.O.; Fls. 44 e ss.: Falar sobre a contestação e documentos 
do requerido VIA VAREJO S.A; Fls. 72 e ss.: Falar sobre a contestação e documentos do corréu: BANCO BRADESCO CARTÕES 
S/A. Sem mais; V.O.: Doutor EDOARDO DE STEFANO, OAB/SP n. 267.867 , recolher a taxa de procuração). - ADV: HERVANIL 
RODRIGUES DE SOUZA (OAB 295677/SP), MATHEUS STARCK DE MORAES (OAB 316256/SP), EDOARDO DE STEFANO 
(OAB 267867/SP)

Processo 0001717-05.2012.8.26.0268 (268.01.2012.001717) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1 - Angela Maria Silvestre 
Hemenegildo - Fls. Vistos. Ante o informado a fls. 83/88, efetue-se a alteração no pólo ativo e respectivo procurador. Anote-
se, inclusive para fins de intimação. No mais, manifeste-se o requerente nos autos, requerendo o que de direito para o regular 
prosseguimento do feito. Prazo: 30 dias. Int.; (V.O.: Certidão de fls. 93: “Certifico e dou fé que alterei o polo ativo e seu 
respectivo procurador, conforme determinado na r. decisão de fls. 89. Nada Mais”). - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ 
(OAB 206339/SP)

Processo 0001808-61.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E.V.S. - E.C. - (V.O.: Nos 
termos do Prov. C.G. nº 1.307/07, art. 16: Manifestar-se as partes acerca do laudo DNA - IMESC juntado à fls. 51/57. Sem mais). 
- ADV: CLAUDIO ALBERTO NARANJO COKE (OAB 283179/SP), MARINA DA SILVA MAIA ARAUJO (OAB 108141/SP)

Processo 0002767-95.2014.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - S.G.S. - - M.R.G.S. - J.P.S. - 
Súmula da r. sentença de fls. 54 e v.: Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE a 
presente ação proposta por S.G.S. e M.R.G.S., menores representadas por sua mãe, Sra. M.G.P., em face de J.P.S., para o 
fim de condenar o réu a prestar alimentos às filhas menores no montante equivalente a 1 (um) salário mínimo, que deverão 
ser depositados/pagos todo dia 10 de cada mês, observando sempre o salário mínimo vigente à época do pagamento, valendo 
neste caso os comprovantes de depósito/pagamento como recibo. O requerido arcará com o pagamento das custas e despesas 
processuais, além de honorários que fixo em R$ 900,00, de acordo com os critérios do artigo 20, § 4° do CPC. Transitada 
esta em julgado, intime-se o requerido, por carta seed, desta decisão. Arbitro os honorários do advogado dativo no teto da 
tabela vigente. Oportunamente, expeça-se certidão. Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, observando-se as 
formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: MARCOS PAULO CUNHA (OAB 315963/SP)

Processo 0002919-80.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - N.N.M.S. - A.M. - - G.M. 
- - S.I.M. - - I.M. - - G.M. - Fls. 33: Vistos. Retire-se da capa dos autos a tarja indicativa da intervenção do Ministério Público. 
No mais, de rigor a inclusão de todos os filhos do falecido no pólo passivo da demanda, pelo recebo a petição de fls. 32 como 
aditamento à inicial - anote-se. Citem-se os requeridos, indicando a autora a localização deles, caso necessário. Intime-se; 
(V.O.: Nos termos do Prov. C.G. nº 1.307/07, art. 5º: Manifestar-se o(a) autor(a) em termos de prosseguimento, no prazo de 5  
dias, diante das certidões dos(a/as) senhor(es/as) oficial(a/ais) de justiça, fls. 39, a seguir transcrita: “CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2014/019304-6, me dirigi 
à Rua Domingos Antonio de Moraes, nº. 40, SP, onde fui informado pelo morador e proprietário, o Sr. J.L., que I.M., morou ali 
de aluguel, porém, se mudou ha mais de 06 meses, não sabendo para onde, motivos pelos quais a dou como estando em local 
incerto e não sabido deste Oficial; me dirigi em seguida à Rua Gagliano Netto, 65, SP, por duas vezes, não localizando G.M., 
sendo informado pela Sra. M.J., que reside no local, que o mesmo é seu genro, que mora com ela, porém, trabalha em Pinheiros 
- SP, não sabendo informar onde e nem um horário certo para encontrá-lo; deixei recado para que entrasse em contato com 
este Oficial, porém, não o fez; decorrido o prazo de permanência com o mandado, devolvo-o para os fins de direito. O referido 
é verdade e dou fé”; Fls. 47: ,Certifico e dou fé, que em cumprimento ao presente mandado, dirigi-me à QSD 53, lote 30, AP. 
106 Tag. Sul e deixei de citar G.M., pois segundo informações prestadas por A.C.M. CI n. 828778-3 SSP/RJ, locatário do imóvel 
desder março/14, o requerido não reside neste endereço nem o conhece. Tag/DF, 09.12.14”). - ADV: CARLOS ALBERTO ABDO 
(OAB 122133/SP)

Processo 0002939-37.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Exoneração - J.R.A. - J.R.A. - - B.R.A. - Fls. 34: Vistos. 
Observo que quando foi fixado o valor a título de pensão não foi estabelecido o percentual que caberia para cada filho. Assim, 
necessária a citação de Bruna Rodrigues Albuquerque. Providencie a serventia o necessário. Int.; (V.O.; Certidão de fls. 35: 
“Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. Despacho de fls. 34, inclui nesta data no pólo passivo da ação B.R.A., bem como 
expedi mandado de citação para a mesma, conforme cópia que segue. Nada Mais”; Fls. 36: Expedido Mandado de Citação, em 
dezembro último, o mesmo está no aguardo da devolução, haja vista que foi devidamente cumprido pelo senhor Marco Aurélio, 
Oficial de Justiça). - ADV: GIANPAOLO D’ALVIA (OAB 231762/SP), ANGELO ANDRADE DEPIZOL (OAB 185163/SP)

Processo 0003152-77.2013.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Jonathan Lamin - (V.O.: Certidão de fls. 46: “Certifico e dou fé que a cópia 
do termo de Cessão não acompanhou a petição de fls. 45. Nada Mais”). - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA 
(OAB 68723/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)

Processo 0003578-89.2013.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - K.L.B.S. - - J.R.B.S. 
- C.B.S. - Fls. 44: Vistos. Diante da manifestação de fls. 39/40 do princípio da economia processual, intime-se o executado 
nos termos do art. 733 do CPC, para que no prazo de três (03) dias efetue o pagamento da quantia apontada como saldo 
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residual remanescente (R$ 4.658,24), prove que o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, SOB PENA DE PRISÃO, com 
a advertência de que deverá pagar, também, as parcelas que se vencerem no curso da ação nos seus respectivos vencimentos 
(Súmula 309 do STJ). No mais, anoto que o depósito referente o pagamento da obrigação supra deverá ser realizado mediante 
depósito judicial ou diretamente na conta bancária de titularidade da representante dos exequentes, caso ela tenha conta 
bancária e o executado saiba qual é a conta. Advirto que na eventual reiterada inércia ou mero pagamento parcial do saldo 
devedor, as sanções inerentes serão aplicadas automaticamente. Anexe-se ao mandado cópia de fls. 39/41 destes autos para 
instrução do executado. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado de intimação. Int. - ADV: SUELI PIRES DOS 
SANTOS (OAB 236981/SP)

Processo 0003617-52.2014.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PANAMERICANO SA - Anderson Alexandre Tavares Silva - Fls. 65: Vistos. Intime-se o(a) autor(a), na pessoa de seu(sua) 
advogado(a) e pela imprensa oficial, a providenciar o necessário ao andamento regular do feito no prazo de 30 (trinta) dias, em 
especial o recolhimento da taxa de R$ 12,20 (cód. 434-1), comprovando a este Juízo, a fim de se efetuar o bloqueio do veículo 
conforme peticionado a fls. 57 destes autos. No silêncio, certifique a serventia a inércia, liberando-se esta decisão que servirá 
como CARTA para INTIMAÇÃO PESSOAL DO(A) AUTOR(A), para providenciar o necessário ao andamento regular do feito NO 
PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS, sob pena de extinção do processo e arquivamento dos autos. - ADV: CRISTIANE 
BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), JOSE SANDRO DA COSTA (OAB 349147/SP)

Processo 0004418-02.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - J.C. - J.S.M. - Sentença 
de fls. 70: Vistos. Fls. 66: Homologo a desistência da ação e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos 
do artigo 267, inciso III, do Código Processo Civil. Arbitro os honorários do(a)(s) advogado(a)(s) dativo(a)(s) no teto da tabela 
vigente, expeçam-se as devidas certidões. Transitada esta em julgado, feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-
se os autos. P.R.I. - ADV: TALITA SANTOS DE MORAES (OAB 223213/SP), HELIO DE JESUS DA SILVA (OAB 90052/SP)

Processo 0004635-11.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - K.C.B.C. - T.O.T. - - P.I.S. - Fls. 445: Vistos. 
Indefiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, visto que, a autora possui condições financeiras para arcar com as 
custas e despesas processuais, de acordo com a declaração de rendimentos apresentada a fls. 442. Destarte, proceda a autora 
ao recolhimento das custas iniciais (Lei 11.608/03, art. 4º, inc. I) e taxa de juntada de mandato no prazo de dez (10) dias, sob 
pena de cancelamento da distribuição. Esclareça também a autora a discrepância exis-tente entre o nome lançado na inicial 
e o nome lançado no termo de compromisso de curador provisório, esclarecendo ainda se já houve nomeação como curador 
definitivo, juntando a referida certidão. Cumpridas as determinações supra, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: ALCIONEI 
MIRANDA FELICIANO (OAB 235726/SP), JOÃO MANUEL GOUVEIA DE MENDONÇA JÚNIOR (OAB 269572/SP)

Processo 0004761-61.2014.8.26.0268 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.M.O.S. - L.V.S. - Fls. 26: Vistos. Fls. 25: Cite-se 
o requerido por carta precatória, expedindo-se o necessário. Int.; (V.O.: Fls. 27: Expedida Carta Precatória para a Comarca de 
Pedra Azul/MG, em janeiro último. Os autos estão no aguardo da devolução/cumprimento). - ADV: CARLOS ALBERTO ABDO 
(OAB 122133/SP)

Processo 0005413-78.2014.8.26.0268 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Leonso Pedro - 
BANCO DO BRASIL S/A - (V.O.: Fls. 61 e ss.: Falar sobre a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, tendo como impugnante: 
Banco do Brasil S/A. Sem mais). - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM 
PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), ALEX LOPES SILVA (OAB 221905/SP), FELIPE 
GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP)

Processo 0005499-49.2014.8.26.0268 - Monitória - Cheque - Jorge Hirokazu Hayashi - CLEONICE SIMONETE TENORIO-
ME - fls. 31: Vistos. Diante do certificado retro, requeira o autor o quê de direito no prazo de 5 dias. Intime-se; (V.O.: Certidão 
de fls. 30: “Certifico e dou fé que salvo melhor juízo o feito ainda não se encontra em termos para cumprimento da ordem de 
penhora/arresto on line, porquanto ainda na fase de conhecimento. Nada Mais”). - ADV: LUIZ CARLOS MACIEL (OAB 206819/
SP)

Processo 0006054-66.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Saneamento - Nelicio Santos Bonfim - - MARLENE LIMA 
BONFIM - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA - Fls. 51: Vistos. Recebo a petição de fls. 15/20 como aditamento à inicial e 
defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gra-tuita diante da pobreza declarada. Anote-se. Cite-se, ficando o(a)(s) réu(ré)(s) 
advertido(a)(s) do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar a contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros 
os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 e 188 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: IVONETE DE ALMEIDA 
MOREIRA (OAB 132740/SP)

Processo 0006143-60.2012.8.26.0268 (268.01.2012.006143) - Divórcio Litigioso - Dissolução - D.F.O. - M.S.O. - fls. 150: 
Vistos. Fls. 149: Observo que o feito está em termos para sentença, todavia, por ora, deixo de sentenciar porque as custas 
judiciais iniciais não foram recolhidas, a qual, conforme decisão proferida a fls. 113 deverá ser recolhida/paga antes da sentença. 
Diante disso, providencie a requerente o recolhimento da taxa judiciária, a qual deverá ser recolhida na forma do art. 4º, § 7º, 
da Lei 11.608/2003. Prazo: 10 dias. Após, comprovado o recolhimento das custas, tornem-se os atuos conclusos para sentença. 
Int. - ADV: RENATO KAEL SIMOES LOPES (OAB 125711/SP)

Processo 0006312-47.2012.8.26.0268 (268.01.2012.006312) - Separação de Corpos - Medida Cautelar - V.J.S. - C.R.A.S. 
- Fls. 67 e v.: Vistos. Emende a autora a inicial no prazo de 10 dias a fim de incluir o pedido de partilha do bem comum, assim 
como o reconhecimento do uso exclusivo desse bem pela autora e os filhos até final solução da lide. No mais, a autora requer 
liminarmente o afastamento do requerido do lar em que reside, alegando que foi casada com o requerido mas que já estão 
divorciados, persistindo os mesmos motivos que ensejaram o divórcio. Com a inicial vieram os documentos de fls. 05/15. 
A liminar deve ser DEFERIDA, visto que, a esta altura estão presentes os requisitos para concessão da medida. De fato, a 
sentença que homologou o divórcio do casal definiu a guarda dos menores à requerente, preservando-lhes o direito de moradia 
no imóvel das partes. Ademais, dissolvido o casamento pelo divórcio, cessam-se os direitos e deveres a ele inerentes. Assim, 
a ruptura do vínculo matrimonial pressupõe, entre outros deveres/direi-tos, a separação de corpos. Pelo exposto, DEFIRO 
liminarmente o pedido a fim de determinar o afastamento do requerido da residência da autora, autorizando-o a retirar seus 
objetos de uso pessoal. Desde já fica autorizado o arrombamento e força policial para o cumprimento do mandado. Por fim, cite-
se o réu nos termos do artigo 802 do CPC, devendo o Sr. Oficial de Justiça proceder com muita calma e ponderação, explicando 
ao requerido que se trata de liminar, informando-lhe ainda que poderá ser ouvido em Juízo e se manifestar por intermédio de 
advogado, podendo os seus motivos levar a outra decisão, de forma que sua atividade sensata nos autos será muito importante 
em prol de sua posição jurídica. Intimem-se o(a) autor(a) e seu advogado(a). Intime-se. - ADV: IVAN FIGUEIRO DA SILVA (OAB 
66938/SP)

Processo 0006318-54.2012.8.26.0268 (268.01.2012.006318) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Antonio Farias Almeida - Banco Bradesco S/A - Fls. 133: Vistos. Fls. 125/132: Recebo o recurso adesivo por ser tempestivo 
e estar isento de preparo ante o benefício da Assistência Judiciária Gratuita deferido ao autor. Assim, manifeste-se a parte 
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contrária no prazo legal. Após a apresentação das contrarrazões, ou no silêncio, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça. 
Int. - ADV: CLEBER PINHEIRO (OAB 94092/SP), CICERO GOMES DE LIMA (OAB 265627/SP), WELLINGTON ALVES SOARES 
(OAB 319688/SP)

Processo 0006416-68.2014.8.26.0268 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1008047-49.2014.8.26.0003 - 2ª VARA CIVEL 
FORO REG III JABAQUARA) - RED BARON COMERCIAL LTDA - SAMUEL FREDERICO CESAR SANTOS - (V.O.: Nos termos 
do Prov. C.G. nº 1.307/07, art. 5º: Manifestar-se o(a) autor(a) em termos de prosseguimento, no prazo de 5  dias, diante da 
certidão do(a) senhor(a) oficial(a) de justiça, fls. 22 , a seguir transcrita: “CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2014/021358-6 dirigi-me ao endereço mencionado 
por quatro vezes em dias e horários diferentes sendo que não encontrei no endereço o requerido SAMUEL FREDERICO CÉSAR 
DOS SANTOS, sendo certo que o mesmo ali reside, conforme informação de seu pai Sr. Sebastião, que declarou ainda que 
o veiculo objeto da ação encontra-se na posse do mesmo, que sai muito cedo para o trabalho e retorna apenas em período 
noturno, usando como meio de transporte a motocicleta descrita no presente. Certifico mais e finamente que deixei recado a 
fim de que o requerido entrasse em contato com este Oficial, o que não ocorreu até a presenta data. Assim sendo e pelo acima 
exposto devolvo o presente ao cartório sem o seu integral cumprimento, havendo se esgotado o prazo legal, ressaltando-se 
que o representante legal do autor entrou em contato com este Oficial se colocando à disposição para o acompanhamento nas 
diligencias. O referido é verdade e dou fé”). - ADV: TERUO MAKIO (OAB 13137/SP), YUKA MIZUMOTO TANIGUCHI (OAB 
167652/SP)

Processo 0007099-76.2012.8.26.0268 (268.01.2012.007099) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título 
- Supermercado Castelo da Serra Ltda - Banco Santander S/A - - Adolpho Weber - - Fabio Minetto Aoki Suprimentos - Fls. 
113: Vistos. Defiro a citação do corréu Fabio Minetto Aoki Suprimentos, por edital com prazo de 30 dias. Apresente o autor a 
respectiva minuta para cálculo das despesas, no prazo de 10 dias. Sem prejuízo, manifeste-se o autor acerca da citação de 
ADOLPHO WEBER, até agora não ocorrida nos autos, sendo necessário o mínimo de dados qualificativos deste para a busca 
de endereço. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP), INARA HATSUMURA (OAB 263628/SP), 
ANNA CAROLINA PARONETO MENDES PIGNATARO (OAB 191958/SP), CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 
118516/SP)

Processo 0007272-03.2012.8.26.0268 (268.01.2012.007272) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.C.O.C.M. - J.M.M. - 
Sentença de fls. 77: Vistos. A autora deixou de impulsionar o processo por mais de trinta (30) dias. Intimada pessoalmente a dar 
andamento ao feito, em (48) horas, suprindo a falta que lhe impede o prosseguimento, deixou de fazê-lo, consoante certidão 
de fls. 74 destes autos. Em face do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 267, 
III, § 1º do Código de Processo Civil. Vistos. A autora deixou de impulsionar o processo por mais de trinta (30) dias. Intimada 
pessoalmente a dar andamento ao feito, em (48) horas, suprindo a falta que lhe impede o prosseguimento, deixou de fazê-lo, 
consoante certidão de fls. 74 destes autos. Em face do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, nos 
termos do art. 267, III, § 1º do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários do(a) advogado(a) dativo(a) no teto da tabela 
vigente, expeça-se a devida certidão. Transitada em julgado e feitas as comunicações e anotações de estilo, arquivem-se os 
autos. P.R.I.C. - ADV: JULIO CEZAR ROVERSI (OAB 227477/SP)

Processo 0007312-19.2011.8.26.0268 (268.01.2011.007312) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Susumo Hayashi 
- - Terezinha Furquim Miranda Hayashi - Américo Fernandes Figueira e outros - Jorge Luis Abrão Furlan e outro - MARIA 
IRENE FIGUEIRA PENA e outro - (V.O.: Nos termos do Prov. C.G. nº 1.307/07, art. 5º: Manifestar-se o(a) autor(a) em termos 
de prosseguimento, no prazo de 5  dias, diante da certidão do(a) senhor(a) oficial(a) de justiça, fls. 253, a seguir transcrita: 
“CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
268.2014/014895-4 que após proceder a inúmeras diligencias negativas em dias e horários diversos ao endereço constante não 
encontrando a confrontante Catharina Xavier de Oliveira, moradores ou pessoas que pudessem prestar informações precisas, 
encontrando-me com o prazo para cumprimento apresentado pela SADM ha muito esgotado, inclusive cobrada a sua devolução 
pela serventia, atendendo as normas devolvo o presente sem seu cumprimento, solicitando ao autor que apresente informações 
que possam auxiliar o oficial em futuro aditamento. Nada mais. O referido é verdade e dou fé”). - ADV: EPIFANIO GAVA (OAB 
150614/SP), MEYER BRUNO DE OLIVEIRA (OAB 156307/SP), KEIKO TAGOMORI OISHI (OAB 62091/SP), MANOEL MESSIAS 
DE OLIVEIRA FILHO (OAB 63695/SP)

Processo 0007734-86.2014.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - ALBERTO DEMIS DE SOUZA - Sentença dde fls. 41: Vistos. Homologo 
a desistência da ação e do prazo recursal pleiteados a fls. 40 e julgo extinto o processo nos termos do artigo 267, inciso VIII 
do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, pagas as eventuais custas em aberto e feitas as comunicações 
e anotações de estilo, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP), FERDINANDO 
MELILLO (OAB 42164/SP)

Processo 0007824-65.2012.8.26.0268 (268.01.2012.007824) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - K.F.J. - F.M.J. - Fls. 47: Vistos. Fls. 46: Defiro a expedição de novo mandado nos termos da decisão de fls. 33, 
anotando que cabe a(o) Oficial de Justiça verificar se é o caso de cumpri-lo conforme as normas que regem a citação com hora 
certa - art. 227 do CPC. Anoto que o requerente, representado por sua genitora, poderá, caso queira, acompanhar o(a) oficial 
de justiça no cumprimento da diligência, com o(a) qual deverá agendar data, horário e local para acompanha-lo(a) na diligência. 
Int.; (V.O.: Mandado de Citação em mãos do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça. Nos termos do Parecer nº 359/02: Entrar em 
contato com o(a) mesmo(a), a fim de acompanhar a diligência). - ADV: NANCY APARECIDA PEREIRA A DE SOUZA (OAB 
107303/SP)

Processo 0008189-22.2012.8.26.0268 (268.01.2012.008189) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Laudelino Acacio da Silva - Banco Itau Card - Fls. 124: Vistos. Não há omissão ou contradições na sentença 
embargada. A r. sentença foi fundamentada e da fundamentação decorreu logicamente a conclusão, resolvendo a controvérsia. 
O Juiz não é obrigado a analisar tópico por tópico das alegações da parte na sentença, bastando mencionar os elementos 
necessários ao deslinde da controvérsia e fundamentar sua decisão. O inconformismo do embargante deve ser veiculado em 
apelação. Assim, recebidos os embargos, por tempestivos, mas rejeito-os por não haver irregularidade a ser sanada. Int. - 
ADV: ADRIANA SARAIVA DE FREITAS FONSECA (OAB 199287/SP), ALEXANDRE FELIPPE PIAZZOLLA DE OLIVEIRA (OAB 
278299/SP)

Processo 0008238-29.2013.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - E.A.O. - P.W.B.O. - Fls. 
85: Vistos. Por ora, desnecessário o encaminhamento destes autos ao contador, conforme requerido pelo i. r. do Ministério 
Público, haja vista o valor substancial/significativo depositado pelo executado, o qual corresponde a mais de 90% do valor 
pleiteado nestes autos. Nesses termos, considerando o acima relatado, defiro a expedição de alvará de soltura. Sem prejuízo, 
apresente a exequente, no prazo de dez (10) dias, planilha atualizada do valor/débito remanescente a pagar, excluindo-se os 
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valores pagos/depositados, intimando-se, em seguida, o executado para pagamento. Expeça-se mandado de levantamento dos 
valores depositados em favor da exequente, bem como ofício ao empregador do executado (fls. 66) para desconto da pensão 
alimentícia, cujo valor deverá ser depositado na conta da genitora da menor (fls. 20), com urgência. Deixo por ora de arbitrar os 
honorários dos defensores dativos, o que se fará em momento oportuno, haja vista as diligencias acima a serem efetuadas. Int. 
- ADV: MONICA NOGUEIRA DE SOUZA (OAB 233205/SP), UGO BARBERI GNECCO (OAB 275806/SP)

Processo 0008305-09.2004.8.26.0268 (268.01.2004.008305) - Arrolamento de Bens - A.R.M. - - A.R.M. - - T.R.M. - E.A.R. - 
F.E. - Fls. 89: J. Defiro, se termos. (Deferido que se aguarde o requerimento da Procuradoria Geral do Estado, “o processamento 
da declaração de ITCMD por 90 (noventa) dias, abrindo-se, então, nova vista”. Sem mais). - ADV: EDSON GALINDO (OAB 
103852/SP), ELISABETE NUNES GUARDADO (OAB 105818/SP), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES (OAB 
329170/SP)

Processo 0008387-59.2012.8.26.0268 (268.01.2012.008387) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Associaçao de 
Moradores do Residencial Parque Delfim Verde Ii - Renata Cristina Faria Vassoler - - Rodrigo de Lima Vassoler - (V.O.: Certidão 
de fls. 311: “Certifico e dou fé que a r. sentença de fls. 307/309 transitou em julgado em 28/11/2014. Nada Mais”). - ADV: 
CLAUDIO SILVESTRE RODRIGUES JUNIOR (OAB 203619/SP)

Processo 0008433-77.2014.8.26.0268 (processo principal 0007930-27.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Inadimplemento 
- BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A - Royal Security Serviços Ltda - Fls. 34: Vistos. Defiro integralmente a cota retro do i. 
r. do Ministério Público. Nesses termos, no derradeiro prazo de 5 dias, informe o requerente, nos autos, a data da falência, 
conforme já determinado a fls. 28, sob pena de indeferimento da inicial. Int.; (Cota do M.P., fls. 33: “MM. Juíza: Requeiro que 
o autor informe a data da falência, conforme determinação de V. Exa. a fls. 28. Ademais, após isso, requerio que a falida se 
manifeste quanto à concordância da habilitação ou não, bem como do valor a ser habilitado, e ainda sejá há inventariante 
nomeado para a falência”). - ADV: BEATRIZ APARECIDA MESQUITA POLITANI (OAB 132641/SP), FRANCISCO CARLOS DOS 
S POLITANI (OAB 132660/SP)

Processo 0009782-04.2003.8.26.0268 (268.01.2003.009782) - Procedimento Sumário - Mercadinho e Padaria Ray Ltda 
- Eletropaulo Eletricidade de Sao Paulo S/A - Fls. 453: Vistos. Fls. 450/452: Com o propósito resguardar a celeridade e a 
efetividade processuais e prestigiar a rápida solução da lide, defiro o acesso a todos os cadastrados de endereços e dados 
complementares em nome do(a,s) demandado(a,s), com exceção daqueles do BACEN e da DRF. O acesso ora assegurado 
dependerá, exclusivamente, da apresentação, pelo(a) interessado(a), de cópia assinada digitalmente desta decisão requisitória, 
que servirá como ofício, solicitando que seja cumprida pelos órgãos públicos, repartições, empresas públicas, autoridades e 
particulares, sob as penas da lei e na forma do artigo 5º, XXXIV, “b”, da Constituição Federal. Para controle da legalidade, 
as respostas das requisições judiciais deverão ser remetidas, exclusivamente, a este Juízo, via correio, ou protocolizadas 
neste Fórum, no cartório da administração geral, situado no endereço em epígrafe. Dessa forma, resta garantida a prestação 
de informações de modo mais ágil e desburocratizado, bem como a fiscalização de sua utilização. Observo, outrossim, que: 
havendo recusa de atendimento da requisição judicial, a parte interessada deve dirigir-se ao superior hierárquico do(a) agente 
da autoridade e promover a representação e os demais pedidos. Dados do(a) demandado(a): Nome: MERCADINHO E PADARIA 
RAY LTDA - CNPJ 67.585.430/0001-93. Defiro a pesquisa/consulta on-line a ser feita diretamente por este Juízo junto ao 
BacenJud e InfoJud, o que só deverá/poderá ser feito após o recolhimento da inerente taxa. Por fim, expeça-se ofício conforme 
requerido no item 1 de fls. 450. Intime-se; VISTA OBRIGATÓRIA: Retirar o requerente o ofício expedido por este Juízo, conforme 
deferido à fls. 453. O referido ofício poderá ser retirado diretamente pelo SITE do Tribunal de Justiça (https://esaj.tjsp.jus.br/cpo/
pg/open.do), haja vista que foi assinado digitalmente, ou em Cartório, se o caso). - ADV: BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 
20047/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR (OAB 131896/SP), VANESSA CRISTINA F. F. DE O. ROGICK PACHECO 
(OAB 197985/SP)

Processo 0009827-56.2013.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - E.M.W.S. - E.W.S. - 
Sentença de fls. 46: Vistos. Fls. 41: Homologo a desistência da ação e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos 
termos do artigo 267, inciso III, do Código Processo Civil. Arbitro os honorários do(a) advogado(a) dativo(a) no teto da tabela 
vigente, expeça-se a devida certidão. Transitada esta em julgado, feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os 
autos. P.R.I. - ADV: UGO BARBERI GNECCO (OAB 275806/SP)

Processo 0009832-54.2008.8.26.0268 (268.01.2008.009832) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - David Eduardo 
Juarez - - Sonia Regina Pereira Juarez - Procurador do Estado - Prefeitura Municipal de Juquitiba - Marcus Vinicius Vieira - fls. 
315: Vistos. Defiro o aditamento nos termos do item “6” nota de exigência de fls. 307, providenciando a serventia o necessário. 
Intime-se/; (V.O.: O Mandado de Registro de Usucapião Aditado foi devidamente retirado pelo Dr. MOSART L. LOPES, na 
data de 09/02/p.p.). - ADV: LUANA PEDROSA DE FIGUEIREDO CRUZ (OAB 227175/SP), SIMONE MENDES GODINHO (OAB 
225995/SP), ALESSANDRA FERREIRA DE ARAUJO RIBEIRO (OAB 228259/SP), DANIELLI OLIVEIRA DA SILVA (OAB 256695/
SP), MOSART LUIZ LOPES (OAB 76376/SP), ALESSANDRA NASCIMENTO SILVA E FIGUEIREDO MOURAO (OAB 97953/SP), 
CLERIO RODRIGUES DA COSTA (OAB 94553/SP)

Processo 0009954-57.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - R.V.L.S. - A.P.S.N. - (V.O.: 
Nos termos do Prov. C.G. nº 1.307/07, art. 16: Manifestar-se as partes acerca do Parecer do Setor Técnico - Estudo Social, fls. 
91/94; Fls. 101/102vº: Ofício e Parecer do Conselho Tutelar de Itapecerica da Serra; Fls. 106/113: Laudo Técnico Psicológico. 
Sem mais). - ADV: LUCIA CATARINA DOS SANTOS (OAB 171129/SP), FABIO CHAGAS DE PAIVA (OAB 283887/SP)

Processo 0010063-47.2009.8.26.0268 (268.01.2009.010063) - Execução de Alimentos - Alimentos - K.V.S. - - B.V.S. - S.D.S. 
- fls. 115 e v.: Vistos. Trata-se de ação de execução de prestação alimentícia nos moldes do artigo 733 do Código de Processo 
Civil. Observo que foi expedido mandado de prisão (fls. 46) que foi devidamente cumprido a fls. 68/vº. Observo ainda que a fls. 
64 foi expedido Alvará de Soltura porque o requerido-executado depositou quantia substancial em relação ao débito pleiteado 
nestes autos. Diante disso os requerentes insistem em nova prisão do requerido-executado (fls. 73/74 e fls. 110/111), tendo 
em vista que ele não pagou a integralidade do débito e nem apresentou justificativa. O Ministério Público concordou com nova 
prisão do executado (fls. 114). É o breve relatório. DECIDO. Tais circunstâncias revelam a despreocupação do executado com 
a situação de seus filhos e seu descaso não pode ser prestigiado ou tolerado. Assim sendo, somente a medida coercitiva resta 
como viável a compelir o executado ao cumprimento de suas obrigações. Diante do exposto, com fundamento no artigo 733, 
parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, DECRETO novamente a PRISÃO CIVIL de S.D.S., pelo prazo de trinta dias. Expeça-
se mandado de prisão constando que uma vez cumprido e vencido o prazo da pena fixada, deverá o réu ser colocado em 
liberdade, se por outro processo não estiver preso, independentemente de expedição de alvará de soltura. Oficie-se ao CAEX a 
fim de obter eventual novo endereço do requerido-executado, conforme peticionado a fls. 111, e, em caso positivo, encaminhe-
se o mandado de prisão para a Delegacia de Polícia responsável pelo cumprimento em tal endereço. Int. - ADV: JOSE ACACIO 
DA ROCHA JUNIOR (OAB 235839/SP), INÊS RODRIGUES LEONEL (OAB 156019/SP)

Processo 0010734-94.2014.8.26.0268 - Divórcio Consensual - Dissolução - G.A.D. - - G.B.D. - (Vista Obrigatória: Retirar 
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a certidão de honorários advocatícios. Referida certidão poderá ser retirada, se preferir, diretamente pelo SITE do Tribunal de 
Justiça (https://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/open.do), haja vista que foi assinada digitalmente, ou em Cartório, SE O CASO). - ADV: 
EDSON GALINDO (OAB 103852/SP)

Processo 0011445-07.2011.8.26.0268 (268.01.2011.011445) - Monitória - Espécies de Contratos - Instituto Adventista de 
Ensino - Elenita Souza de Oliveira - Fls. 61: Vistos. Converto em penhora o bloqueio de fls. 45/46, transferindo-se os valores 
para conta judicial. Intime-se pessoalmente a requerida-executada da penhora do valor de R$ 118,02, realizada na conta 
bancária de sua titularidade, para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 475-J, § 1º do CPC. 
Na inércia, expeça-se mandado de levantamento do referido valor em favor do requerente/credor. Após, cumprida/realizada as 
determinações supra, manifeste-se o requerente em termos de prosseguimento do feito. Servirá o presente, por cópia digitada, 
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: ROSANE DA SILVA (OAB 273908/SP), JOCYMAR 
BAYARDO VALENTE (OAB 79503/SP)

Processo 0011519-90.2013.8.26.0268 - Interdição - Tutela e Curatela - M.F.B.R. - A.R. - Súmula da r. de fls. 63 e v.: Diante 
do exposto, julgo procedente a presente ação para decretar a interdição de ADELINO RAINHA, declarando-a absolutamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, de acordo com o artigo 1767, inciso III do Código Civil, e nomear-lhe 
Curadora definitiva a requerente, MARIA DE FÁTIMA BORBA RAINHA, mediante compromisso. No mais, não há que se falar em 
prestação de contas em virtude da ausência de informações, nos autos, de bens de titularidade do interditando. Em obediência 
ao disposto no artigo 1.184 do Código de Processo Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa 
local e no Órgão Oficial, por três vezes, com intervalos de dez dias. Oportunamente, arquivem-se os autos. Transitada esta em 
julgado, feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: VERA MARIA ALMEIDA LACERDA 
(OAB 220716/SP), MÔNICA DA SILVA (OAB 265004/SP)

Processo 0011785-43.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Diana de Almeida - VIAÇÃO 
MIRACATIBA LTDA - (V.O.: Fls. 48 e ss.: Falar sobre a contestação e documentos. Sem mais). - ADV: MARIA APARECIDA DIAS 
RODRIGUES (OAB 293913/SP), MARCIO CUNHA BARBOSA (OAB 242168/SP)

Processo 0011987-20.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F.C.C. - R.A.A. - (V.O.: Fls. 
29 e ss.: Falar sobre a contestação e documentos. Porém, Dr. RENATO KAEL SIMÕES LOPES, OAB/SP nº 125.711, por favor, 
assinar sua petição. Sem mais). - ADV: RENATO KAEL SIMOES LOPES (OAB 125711/SP), MARCOS PAULO CUNHA (OAB 
315963/SP)

Processo 0012047-95.2011.8.26.0268 (268.01.2011.012047) - Monitória - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil S/A - 
Banco Múltiplo - Edvaldo de Oliveira - - Magda Aparecida da Fonseca - fls. 302: Vistos. Fls. 299/300: Manifeste-se o requerente, 
para fins de negociação, sobre a proposta/oferta de pagamento do débito apresentada pelo requerido, a saber: pagar R$ 
7.085,87 em dez parcelas mensais e consecutivas de R$ 708,58, tendo, inclusive, já efetuado o 1º depósito judicial de R$ 
708,00. Prazo: 10 dias. Int.; (V.O.: Fls. 306 e 309: Depósitos judiciais efetuados pelo requerido). - ADV: MARCELLY DE ABREU 
(OAB 288810/SP), ADRIANO DE MORAES (OAB 199941/SP), JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 0012215-92.2014.8.26.0268 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1013892-51.2013.8.26.0309 - 6ª VARA CIVEL 
FORO DE JUNDIAI/SP) - TAIVAN TOZZATO - ARISTOFANES VIEIRA DE ANDRADE - (V.O.: Recolher a diligência complementar 
do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça no valor de R$ 3,33 . Prov. 28/2014. Sem mais). - ADV: THAÍS MELLO CARDOSO (OAB 
159484/SP)

Processo 0012337-08.2014.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - KARINE DA SILVA NAVES DOS REIS - (V.O.: Mandado de Busca, 
Apreensão e Citação em mãos do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça. Nos termos do Parecer nº 359/02: Entrar em contato com 
o(a) mesmo(a), a fim de acompanhar a diligência. Sem mais). - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 0013117-79.2013.8.26.0268 - Separação de Corpos - Casamento e Divórcio - C.A.I.S. - M.R.D.S. - (V.O.: Nos 
termos do Prov. C.G. nº 1.307/07, art. 5º: Manifestar-se o(a) autor(a) em termos de prosseguimento, no prazo de 5  dias, diante 
da certidão do(a) senhor(a) oficial(a) de justiça, fls. 62, a seguir transcrita: “CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2015/000055-0 dirigi-me ao endereço que nele 
consta e, aí sendo, deixei de proceder a Intimação do Requerente: C.A.I.S., tendo em vista que o mesmo não foi encontrado 
no local, pois ali, fui recebido pela Sra. R., que declarou ser Irmã do Requerente em questão e declarou ainda que o Sr. C. 
reside atualmente no Bairro Branca Flor, Itapecerica da Serra/SP, mas não soube informar o nome da Rua e o número da casa, 
declarou também que o mesmo aparece esporadicamente no local para visita-la. Então, entreguei a contrafé para a Sra. Rosana 
que prontificou-se a entrega-la para o Requerente. E para constar a Sra. R. exarou seu ciente no mandado. O referido é verdade 
e dou fé”). - ADV: SELENE MARIA DA SILVA (OAB 149334/SP)

Processo 1000030-10.2011.8.26.0268 (processo principal 0012315-52.2011.8.26) (268.01.2011.012315/7) - Habilitação de 
Crédito - Mauricio Candido de Queiroz - Comercial Pneutop Ltda e Outras - Advogados do Feito Principal - Fls. 51: Certifique 
a serventia o trânsito em julgado da sentença. Após, aguarde-se os autos em cartório para futuro arquivamento em conjunto 
com as demais habilitações; Vistos. Cumpra-se a parte final do despacho de fls. 51. Intime-se; (V.O.: Certidão de fls. 58: 
“Certifico e dou fé que a r. sentença de fls. 50 transitou em julgado em 31/08/2013 para as partes. Nada Mais”; Fls. 59: Vistos. 
Cumpra-se a parte final do despacho de fls. 51. Intime-se. - ADV: CÁRITAS BORGES DOURADO (OAB 93509/MG), THIAGO 
GROPPO NUNES (OAB 209795/SP), RENATA BICCA ORLANDI VIZIOLI (OAB 236940/SP), MONICA LUZ RIBEIRO CARVALHO 
(OAB 121001/SP), MARCIO DE SOUZA POLTO (OAB 144384/SP), GILBERTO JOSÉ DA SILVA (OAB 195023/SP), RODRIGO 
MARTINEZ NUNES MELLO (OAB 208280/SP), JOSE LUIZ BUCH (OAB 21938/SP), OMAR MOHAMAD SALEH (OAB 266486/
SP), FABIO ANTONIO PECCICACCO (OAB 25760/SP), NELSON GAREY (OAB 44456/SP), SILVANA BENINCASA DE CAMPOS 
(OAB 54224/SP), JOSE ROBERTO RIBEIRO (OAB 56695/SP), KAREN AOKI ITO (OAB 257417/SP)

Processo 3003603-85.2012.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Revisão - W.S.M. - D.T.F. - Sentença de fls. 75: Vistos. 
Diante do noticiado nos autos (fls. 68/72) - lide resolvida noutro processo, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, 
nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código Processo Civil, ante a perda do objeto. Transitada esta em julgado, feitas as 
comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: SOCRATES DOS SANTOS ALMEIDA (OAB 272760/
SP), ANA PAULA DE MORAES (OAB 275626/SP), ANTONIO ABRANTES GONÇALVES (OAB 161428/SP)

3ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GLAUBER BARBOSA MIRANDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0045/2015
Processo 0000531-39.2015.8.26.0268 - Mandado de Segurança - Licenças - Vagner Zechmeister de Andrade - Retirar Carta 

Precatória, disponível através do site do TJ-SP, instruindo com as necessárias cópia. - ADV: JOSE BARBOSA GALVAO CESAR 
(OAB 124732/SP)

Processo 0000739-23.2015.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - DANIEL CARDOZO 
FAGUNDES - Vistos. Fls. 12: emendar a parte autora inicial, para o fim de: a) incluir a genitora Aurineide Maria Cardozo 
Fagundes no polo ativo da ação; b) juntamente com a PREFEITURA DE MUNICIPALIDADE, incluir Daniel Cardozo Fagundes 
no polo passivo da ação, ante o conflito de interesses com sua genitora; e c) regularizar a representação processual. Prazo: 10 
(dez) dias, sob pena de extinção. Intime-se - ADV: REGINA AKEMI FURUICHI (OAB 178434/SP)

Processo 0000817-17.2015.8.26.0268 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1002059-15.2013.8.26.0704 - 2 VARA CIVEL 
FORO REGIONAL XV - BUTANTÃ) - ITAU UNIBANCO SA - Recolher, o autor, em cinco dias, valor complementar para diligência 
do Oficial de Justiça em São Lourenço da Serra, no valor de R$ 4,00 (pedágio). - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS 
TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 0000819-07.2003.8.26.0268 (268.01.2003.000819) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Silvania Ferreira de 
Lemos - Fantasy Empreendimento Turísticos Ltda - Vistos. Fls. 339/345: Ciência às partes. No mais, aguarde-se o leilão. 
Intime-se. - ADV: ADELINO MOREIRA MARQUES (OAB 10541/SP), OLEMA DE FATIMA GOMES (OAB 51407/SP), LISLEI DE 
SOUSA (OAB 57278/SP), ADEMAR GOMES (OAB 116983/SP), MARIANA DE CARVALHO SOBRAL (OAB 162668/SP), MARIO 
MUSTARO FILHO (OAB 140878/SP)

Processo 0000882-12.2015.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Guarda - W.P.B. - Trata-se de ação de modificação de 
guarda movida por Walter Peres Biazotto em face de VICTOR CIUFFATELLI BIAZOTTO, GRAZIELA CIUFFATELLI. É o relatório. 
Fundamento e decido. Este Juízo é incompetente para processar e julgar a presente demanda, já que o endereço da ré é em 
São Paulo. Considerando que este Juízo é incompetente para processar e julgar ações envolvendo partes com residência e 
sede em Comarca diversa de Itapecerica da Serra, declino a competência e determino a remessa dos autos à uma das Varas 
Cíveis do Fórum Regional da Comarca da Capital que abrange o endereço de residência da parte ré. Com tais considerações, 
DECLINO A COMPETÊNCIA para processar e julgar a presente ação e determino, após adotadas as providencias de estilo, com 
as cautelas de praxe, a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Fórum Regional da Comarca da Capital. Cumpra-se, com 
urgência. - ADV: RICARDO AMADO AZUMA (OAB 285360/SP)

Processo 0002320-54.2007.8.26.0268 (268.01.2007.002320) - Procedimento Ordinário - Aparecida Correa - Maf Mandu 
Assistência Funeral - “V.O.: RENAJUD - desbloqueio realizado com sucesso em 09/12/2014, conforme extrato anexado”. - ADV: 
ERICA APARECIDA GIMENES (OAB 143477/SP), EVANDRO MACHADO (OAB 205873/SP), JAMIL FERREIRA DA SILVA (OAB 
212187/SP)

Processo 0003760-12.2012.8.26.0268 (268.01.2012.003760) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - B.S.S. 
- Fixada a data de 27/03/2015, às 07:30 horas, para realização da coleta para futura perícia de Investigação de Paternidade, a 
realizar-se no IMESC, sito à Rua Barra Funda, 824, Barra Funda, São Paulo-SP. - ADV: ANDREA CRISTINA CHAVERNUE (OAB 
331228/SP), ADAO RUBENS TONANNI (OAB 37081/SP), JANDIRA RODRIGUES PINTO (OAB 295402/SP)

Processo 0005381-54.2006.8.26.0268 (268.01.2006.005381) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.A.A.M. e outro - 
J.A.M. - Vistos. 1. Intimem-se os Exequentes para manifestação, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, acerca do depósito 
de fls. 244/245, no valor de R$ 11.373,73 (onze mil trezentos e setenta e três reais e setenta e três centavos). 2. Caso não haja 
manifestação no prazo determinado, presumir-se-a a concordância com o valor depositado pelo Executado, com a consequente 
extinção do processo de execução pelo pagamento. Intimem-se. - ADV: GISELE MALOSTE SILVA (OAB 243923/SP), KUMIKO 
SUELI SHIMIZU (OAB 263934/SP), SUELLEN MAIUZE DA SILVA RODRIGUES (OAB 277593/SP), JEANNY KISSER DE 
MORAES (OAB 231506/SP)

Processo 0005447-87.2013.8.26.0268 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - VERA LUCIA 
ALVES FRÓIO - Vistos. 1. Reconsidero o item “1” da decisão de fls. 126. Com razão a parte autora, no que se refere à 
condenação ao pagamento de indenização pelo uso do imóvel, conforme decisão proferida nos embargos de declaração (fls. 
115). 2. Todavia, tendo em vista tratar-se de incidente processual, devendo assim ser autuado em apartado, providencie a 
serventia o desentranhamento da petição de liquidação de sentença por artigos de fls. 121/125, conforme determina o artigo 917, 
inciso X, das Normas de Serviço, observado o contido no parágrafo 2º, do mesmo artigo. 3. Após, tornem aqueles conclusos. 
Intimem-se - ADV: WILLIAN ANBAR (OAB 261204/SP)

Processo 0005483-95.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.E.P.O. - Fixada a data 
de 26/03/2015, às 07:30 horas, para realização da coleta para futura perícia de Investigação de Paternidade, a realizar-se no 
IMESC, sito à Rua Barra Funda, 824, Barra Funda, São Paulo-SP. - ADV: SELMA REGINA GOMES DA SILVA (OAB 143686/
SP)

Processo 0005760-14.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.R. - R.J.S. - Fixada a 
data de 26/03/2015, às 07:30 horas, para realização da coleta para futura perícia de Investigação de Paternidade, a realizar-se 
no IMESC, sito à Rua Barra Funda, 824, Barra Funda, São Paulo-SP. - ADV: SEBASTIÃO FONSECA NETO (OAB 183241/SP), 
PATRICIA SAYURI NARIMATSU DOS SANTOS (OAB 331543/SP)

Processo 0005914-66.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.S.S. e outro - Fixada a 
data de 26/03/2015, às 07:30 horas, para realização da coleta para futura perícia de Investigação de Paternidade, a realizar-
se no IMESC, sito à Rua Barra Funda, 824, Barra Funda, São Paulo-SP. - ADV: MARIA APARECIDA DIAS RODRIGUES (OAB 
293913/SP), JORGE APARECIDO NOGUEIRA (OAB 239501/SP)

Processo 0008533-32.2014.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.B. - Fls. 18: ciência. 
Não indicados bens à penhora em trinta dias, arquivem os autos com as cautelas de praxe. - ADV: MÁRIO SÉRGIO GUASTINI 
(OAB 170420/SP)

Processo 0008595-09.2013.8.26.0268 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL SA 
BANCO MULTIPLO - 1. Apresente o excepto resposta à exceção, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Decorrido o prazo, venham os 
autos conclusos para decisão. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0008679-73.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Evicção ou Vicio Redibitório - Antonio Francisco de Melo 
- OFICIO ao Cartório de Protestos disponível para impressão, através do site do TJ-SP. - ADV: JOSE VALTIN TORRES (OAB 
65235/SP)

Processo 0008754-15.2014.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
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CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Ante a desistência da ação antes da citação, EXTINGO O PROCESSO 
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil. Verbas de sucumbência pelo(a) 
autor(a)/exeqüente (CPC, artigo 267, §2º). Certifique o trânsito em julgado, tendo em vista que a desistência é ato incompatível 
com o desejo de recorrer. Defiro o desentranhamento dos documentos mediante cópia. Oportunamente, arquive-se. - ADV: 
SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)

Processo 0008789-72.2014.8.26.0268 - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - INSTITUTO ADVENTISTA DE 
ENSINO - Fls. 37: indique a parte autora o endereço da parte ré para citação, em 30 (trinta) dias, e/ou providencie o necessário, 
sob pena de extinção sem resolução do mérito. - ADV: JOCYMAR BAYARDO VALENTE (OAB 79503/SP), ROSANE DA SILVA 
(OAB 273908/SP)

Processo 0008814-85.2014.8.26.0268 - Monitória - Contratos Bancários - Banco Citibank S/A - Fls. 57: indique a parte autora 
o endereço da parte ré para citação, em 30 (trinta) dias, e/ou providencie o necessário, sob pena de extinção sem resolução do 
mérito. - ADV: LUCIA TEREZINHA PEGAIA (OAB 88215/SP)

Processo 0008865-96.2014.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.P.C.S. - Vistos. 1. 
CITE-SE o(a) executado(a), pessoalmente, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar de R$ 
1.102,42 (UM MIL E CENTO E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), além das prestações alimentares que se 
vencerem no curso da execução, com a devida atualização monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal 
de Justiça de São Paulo e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada um dos vencimentos, 
comprovar já tê-lo feito ou justificar a impossibilidade de realiza-lo, sob pena de prisão civil, nos termos do artigo 733, caput 
e §1º, do referido Código e da Súmula nº 309 do E. Superior Tribunal de Justiça: O débito alimentar que autoriza a prisão civil 
do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 
do processo. Defiro os benefícios do art. 172 e seguintes do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. O 
oficial de justiça deverá observar o endereço do (a)(s) ré(u)(s) indicados na petição inicial, que servirá de contrafé, para as 
diligências. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. A urgência decorre da absoluta prioridade da criança e adolescente. 2. 
Por fim, saliento ser recomendável ao exequente apresentação de memória atualizada de cálculo em todas as manifestações 
no processo, de forma a agilizar a satisfação de seu crédito. 3. Cabe à parte procurar o meirinho para acompanhar à diligência. 
Intime-se. - ADV: TALITA SANTOS DE MORAES (OAB 223213/SP)

Processo 0009117-36.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Guarda - T.S.A. - Trata-se de ação de guarda movida 
por Sandra Batista Sena em face de Taise Sena Araujo pretendendo a guarda de seu neto Arthur Sena Araujo. Deferida a 
antecipação dos efeitos da tutela (fl. 14), a parte ré foi citada e ofertou contestação por curador especial (fls. 44/47). A parte 
autora apresentou réplica (fls. 52). Apresentados relatórios técnicos (fls. 65/69), as partes apresentaram manifestação (fls. 
76/77). O Ministério Público do Estado de São Paulo manifestou-se pela procedência do pedido inicial (fls. 79/80). É o relatório. 
Fundamento e decido. A presente ação é procedente. 1. As provas angariadas aos autos são suficientes para o acolhimento do 
pedido inicial. Com efeito, os estudos sociais realizados nos autos (fls. 65/69), demonstraram que a criança está sob a guarda 
da autora e é por ela bem cuidada. Afora isso, evidenciou-se que a autora reúne as melhores condições para continuar com 
a guarda de seu neto. De rigor, pois, a procedência do pedido com a fixação da guarda com a autora. Desta forma, de rigor a 
procedência dos pedidos iniciais. Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o 
pedido formulado por Sandra Batista Sena em face de Taise Sena Araujo para o fim de: 1) fixar a guarda de Arthur Sena Araujo, 
com sua avó, ora autora e, consequentemente, resolvo o mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. 
Em virtude da sucumbência, condeno a parte ré sucumbente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 
honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixo por equidade, nos termos do art. 20, §4º, do Código 
de Processo Civil, considerando os benefícios da assistência judiciária. Fixo os honorários ao procurador nomeado em 100% 
do valor da tabela do convênio OAB/DP. Após o trânsito em julgado, expeça-se a certidão, termo de guarda e responsabilidade 
definitiva e arquive-se. - ADV: ANA PAULA DE MORAES (OAB 275626/SP), LUCIA CATARINA DOS SANTOS (OAB 171129/SP)

Processo 0009225-31.2014.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - W.A.P.S. - Fls. 19: 
ciência. Não sendo apresentados bens à penhora em trinta dias, arquivem os autos com as cautelas de praxe. - ADV: PAULA 
VANESSA ARAUJO RAIO (OAB 263196/SP)

Processo 0009323-16.2014.8.26.0268 (processo principal 0010845-15.2013.8.26) - Habilitação de Crédito - Autofalência - 
Caixa Economica Federal - Fls. 92: manifeste a falida, em trinta dias. Após, ao administrador judicial. Intime-se. - ADV: LILIAN 
CARLA FÉLIX THONHOM (OAB 210937/SP), NELSON GAREY (OAB 44456/SP)

Processo 0009994-39.2014.8.26.0268 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Forte Credito Fomento Comercial Ltda - 
Fls. 30: indique a parte autora o endereço da parte ré para citação, em 30 (trinta) dias, e/ou providencie o necessário, sob pena 
de extinção sem resolução do mérito. - ADV: VANESSA CHRISTINA SEPULCRE SCHNEIDER (OAB 254208/SP)

Processo 0009996-09.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS - Trata-
se de ação previdenciária movida por JOSÉ TEIXEIRA DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
- INSS para a declaração de vida. Determinada a emenda à petição inicial para o fim de comprovar o pedido administrativo 
(fls. 70), a parte autora informou não haver pedido administrativo (fls. 73/133). É o relatório. Fundamento e decido. De rigor 
o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. Inviável atualmente o pedido judicial de 
benefício previdenciário sem prévio pedido administrativo, segundo recente posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de 
Justiça, que passo a adotar para ações proposta a partir deste momento, em evolução a meu anterior entendimento. Neste 
sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CONCESSÓRIA DE BENEFÍCIO. PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE 
DE AGIR (ARTS. 3º E 267, VI, DO CPC). PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE, EM REGRA. 1. Trata-
se, na origem, de ação, cujo objetivo é a concessão de benefício previdenciário, na qual o segurado postulou sua pretensão 
diretamente no Poder Judiciário, sem requerer administrativamente o objeto da ação. 2. A presente controvérsia soluciona-se 
na via infraconstitucional, pois não se trata de análise do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF). 
Precedentes do STF. 3. O interesse de agir ou processual configura-se com a existência do binômio necessidade-utilidade 
da pretensão submetida ao Juiz. A necessidade da prestação jurisdicional exige a demonstração de resistência por parte do 
devedor da obrigação, já que o Poder Judiciário é via destinada à resolução de conflitos. 4. Em regra, não se materializa a 
resistência do INSS à pretensão de concessão de benefício previdenciário não requerido previamente na esfera administrativa. 
5. O interesse processual do segurado e a utilidade da prestação jurisdicional concretizam-se nas hipóteses de a) recusa de 
recebimento do requerimento ou b) negativa de concessão do benefício previdenciário , seja pelo concreto indeferimento do 
pedido, seja pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada. 6. A aplicação dos critérios acima deve observar a 
prescindibilidade do exaurimento da via administrativa para ingresso com ação previdenciária, conforme Súmulas 89/STJ e 213/
ex-TFR. 7. Recurso Especial não provido” (recurso especial nº 1.310.042/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, da Colenda 
2ª Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, j. 15.5.2012). Desta forma, ausente o interesse processual, a parte autora 
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é carecedora da ação. Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, indefiro a petição inicial e EXTINGO 
O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 267, inciso I, cumulado com 295, inciso III, todos do 
Código de Processo Civil. Custas pela autora, considerando os benefícios da justiça gratuita. - ADV: SAULO JOSÉ CAPUCHO 
GUIMARÃES (OAB 250291/SP)

Processo 0010028-14.2014.8.26.0268 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.S.Z.S. - 
Trata-se de embargo à execução ajuizado por Alex Sandro Zillig e Souza em face de Manuelly Bianchi alegando, em síntese, 
incapacidade para pagar os alimentos. É o relatório. Fundamento e decido. O processo deve ser extinto sem julgamento do 
mérito (art. 267, VI, do CPC), por falta de interesse processual, uma vez que a medida pleiteada é inadequada. De acordo com 
o artigo 745, do Código de Processo Civil, nos embargos, poderá o executado alegar: - ADV: LUCIANA SANTOS FERNANDES 
(OAB 314374/SP)

Processo 0010076-70.2014.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PECUNIA S/A - Fls. 30: providencie o autor o necessário para o cumprimento da liminar, no prazo de quinze dias sob pena de 
extinção do processo sem análise de mérito, por conduta processual incompatível com a pretensão deduzida. - ADV: GUSTAVO 
PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0010124-29.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - T.M.F.N. - 1. Somente os 
herdeiros devem figurar no polo passivo e, como o de cujus deixou filhas e esposa, a irmão não é herdeira. Assim, extingo o 
processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do CPC, em relação a Maria Helena Pereira Paes do 
polo passivo. 2. Emende a parte autora a petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da petição 
inicial, para o fim de incluir no polo passivo a filha Isabelle e a esposa Dalva Garcia da Silva Nascimento, com a respectiva 
qualificação, inclusive com endereço para citação. - ADV: JOSUE SANTO GOBY (OAB 290471/SP)

Processo 0010258-90.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C.F.O.B. - P.S.B. - Pelo derradeiro 
prazo de 48 horas, regularize o requerido a representação processual. No silêncio, oficie-se a OAB comunicando o ocorrido. 
Após, cumpra-se o tópico final da determinação de fls.99. Intime-se. - ADV: ANA PAULA DE MORAES (OAB 275626/SP), 
LAERCIO JOSE DE AZEVEDO FILHO (OAB 33880/SP)

Processo 0010364-18.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Marco de Almeida Turra Vieira 
- 1. Fls. 20/22: recebo como emenda da inicial. ANOTE-SE. 2. Apesar de a Lei nº 1.060/1950 estabelecer que basta a juntada 
aos autos de declaração de pobreza assinada pela parte para a concessão da benesse, verifica-se que a Constituição Federal 
de 1988, em seu artigo 5º, LXXIV,dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos”, devendo, portanto, a norma constitucional ser aplicada, em prejuízo do artigo 4º da Lei nº 1.060/1950. 
Neste sentido: “ARRENDAMENTO MERCANTIL - AÇÃO DECLARATÓRIA -PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
-NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, EXIGIDA PELO ARTIGO 5º , INCISO LXXIV, DA 
CF - RECURSO IMPROVIDO. Dispondo o artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que ‘o Estado prestará assistência jurídica integral 
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’, incabível a concessão desse benefício a quem deixa de fazer 
essa prova”. (agravo de instrumento n° 990.10.155122-5, da 29ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, Relator Desembargador Luís de Carvalho, j. 12.5;2010). Também neste sentido: agravo de instrumento 
nº 0438941-08.2010.8.26.0000, da 17ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
Relator Desembargador Tersio Negrato, j. 2;2;2011. Dos termos do mencionado artigo verifica-se a exigência de comprovação 
de insuficiência de recursos, sendo que, pelo que consta dos autos, não juntou a parte documentos que comprovassem sua 
real situação financeira. Ademais, a parte autora é consultor de imóveis, o que faz prova da capacidade financeira do autor para 
pagar custas e despesas processuais. Sendo assim, indefiro os benefícios da justiça gratuita. Também não estando presente 
no caso sub judice, quaisquer das hipóteses do artigo 5º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, indefiro o diferimento do recolhimento 
das custas processuais. Recolha o autor custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento 
da distribuição. - ADV: ANA PAULA DE MORAES (OAB 275626/SP)

Processo 0010659-55.2014.8.26.0268 - Separação Litigiosa - Dissolução - E.S.O.A. - 1. Defiro os benefícios da lei 1.060/50. 
ANOTE-SE. 2. Recebo fls. 18 como emenda da inicial.ANOTE-SE. 3. Designo audiência de conciliação, que será realizado no 
SETOR DE CONCILIAÇÃO (art. 4º, § 6º, Provimento CSM n. 893/04), para o dia 10 de abril de 2015, às 10:00 horas. 4. CITE(M)-
SE o(a)(s) réu(a)(s) para comparecer à audiência, acompanhado(a)(s) de advogado, cientificando-o(a)(s) de que, frustrada 
a composição, poderá(ão), querendo, apresentar defesa, no prazo de 15 (QUINZE) DIAS, sob pena de serem considerados 
verdadeiros os fatos descritos na inicial, arcando o(s) ré(u)(s) com o ônus da revelia, nos termos dos artigos 297 e 319 do 
Código de Processo Civil, bem como de que, o prazo para contestar passará a fluir a partir da audiência. As audiências deste 
Juízo realizam-se no seguinte endereço: Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Jardim Santa Isabel - CEP 06850-850, 
Fone: (11) 4666-7277, Itapecerica da Serra-SP - E-mail: itapecerica3@tjsp.jus.br, cabendo ao patrono informar a parte autora 
sobre a audiência. Caso a parte não tenha advogado nem condições de suportar as despesas do sem prejuízo próprio e/ou de 
sua família, poderá obter advogado gratuito do Estado procurando a OAB-local com antecedência suficiente para a nomeação 
de causídico para tutelar seus interesses. O(s) patronos deverá(ao) providenciar o comparecimento do(a)(s) autor(a)(es) à 
audiência, independentemente de intimação pessoal. Expeça-se carta precatória. - ADV: MÁRIO SÉRGIO GUASTINI (OAB 
170420/SP)

Processo 0010764-66.2013.8.26.0268 - Monitória - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO SA - Fls. 100: indique a parte 
autora o endereço da parte ré para citação, em 30 (trinta) dias, e/ou providencie o necessário, sob pena de extinção sem 
resolução do mérito. - ADV: MARCIA HOLLANDA RIBEIRO (OAB 63227/SP), JOSE ROBERTO RIBEIRO (OAB 56695/SP), 
MARCIAL HERCULINO DE HOLLANDA FILHO (OAB 32381/SP)

Processo 0011171-38.2014.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Fls. 30: providencie o autor o necessário para o cumprimento da liminar, 
no prazo de quinze dias sob pena de extinção do processo sem análise de mérito, por conduta processual incompatível com a 
pretensão deduzida. - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)

Processo 0011171-38.2014.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Recolher, o autor, em cinco dias, diligência do Oficial de Justiça no valor de 
R$ 15,93 (complemento), nos termos do Provimento CG 28/2014. - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)

Processo 0011311-72.2014.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - G.C.P.S. - Determinada 
a emenda da petição inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 284, do Código de Processo 
Civil, a parte pediu designação de audiência e não emendou a inicial. Assim, de rigor o indeferimento da petição inicial. 
Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, indefiro a petição inicial e EXTINGO O PROCESSO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 267, inciso I, cumulado com 284, parágrafo único, e 282, 283 e 295, inciso VI, 
do Código de Processo Civil. Custas pela parte ativa, considerando a justiça gratuita. Fixo os honorários ao(s) procurador(es) 
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nomeado(s) nestes autos em 30% do valor da tabela do convênio OAB/DP. Expeça-se certidão após o trânsito em julgado. 
Defiro o desentranhamento dos documentos mediante cópia. Oportunamente, arquive-se. - ADV: JOSE CARLOS FABRI (OAB 
152059/SP)

Processo 0011428-63.2014.8.26.0268 - Divórcio Consensual - Dissolução - A.A.S. e outro - HOMOLOGO, por sentença, 
o acordo de fls. 02/07 a que chegaram as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e resolvo o mérito, nos 
termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, com aplicação dos artigos 158 e 26, §2º, do mesmo diploma legal. 
Expeça-se mandado de averbação do divórcio, constando que a divorcianda voltará a usar o nome de solteira, MARTA SOUZA 
MAURO. Expeça-se carta de sentença, desde que providenciado o necessário pelos autores. Certifique o trânsito em julgado, 
tendo em vista que a formalização do acordo é ato incompatível com o desejo de recorrer. Oportunamente, arquive-se. - ADV: 
TALITA SANTOS DE MORAES (OAB 223213/SP)

Processo 0011709-19.2014.8.26.0268 - Divórcio Consensual - Dissolução - S.R.L. e outro - HOMOLOGO, por sentença, 
o acordo de fls. 02/07 a que chegaram as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e resolvo o mérito, nos 
termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, com aplicação dos artigos 158 e 26, §2º, do mesmo diploma legal. 
Expeça-se ofício ao empregador, conforme estipulado à fl. 06/07. Expeça-se mandado de averbação do divórcio, constando que 
a divorcianda voltará a usar o nome de solteira, SANDRA RIBEIRO DOS SANTOS. Certifique o trânsito em julgado, tendo em 
vista que a formalização do acordo é ato incompatível com o desejo de recorrer. Oportunamente, arquive-se. - ADV: ANDRE 
FERNANDES BACALHAU (OAB 343220/SP)

Processo 0011840-04.2008.8.26.0268 (268.01.2008.011840) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
R.C.S. - J.K.S. - Fixada a data de 26/03/2015, às 07:30 horas, para realização da coleta para futura perícia de Investigação 
de Paternidade, a realizar-se no IMESC, sito à Rua Barra Funda, 824, Barra Funda, São Paulo-SP. - ADV: CARLA SOUBIHE 
CASSAVIA (OAB 322286/SP), ALESSANDRA DAS DORES MENDES (OAB 249488/SP)

Processo 0012041-83.2014.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - H.P.S. e outro - 1. 
Defiro os benefícios da lei 1.060/50. ANOTE-SE. 2. FLs. 15: recebo como emenda. ANOTE-SE. 3. CITE-SE o(a) executado(a), 
pessoalmente, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito alimentar de R$ 2.867,04 (DOIS MIL E 
OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS), além das prestações alimentares que se vencerem no 
curso da execução, com a devida atualização monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São 
Paulo e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada um dos vencimentos, comprovar já tê-lo 
feito ou justificar a impossibilidade de realiza-lo, sob pena de prisão civil, nos termos do artigo 733, caput e §1º, do referido 
Código e da Súmula nº 309 do E. Superior Tribunal de Justiça: “O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante 
é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”. 
Defiro os benefícios do art. 172 e seguintes do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. O oficial de justiça 
deverá observar o endereço do (a)(s) ré(u)(s) indicados na petição inicial, que servirá de contrafé, para as diligências. Cumpra-
se na forma e sob as penas da Lei. A urgência decorre da absoluta prioridade da criança e adolescente. 3. Por fim, saliento ser 
recomendável ao exequente apresentação de memória atualizada de cálculo em todas as manifestações no processo, de forma 
a agilizar a satisfação de seu crédito. - ADV: ANA LUCIA DO NASCIMENTO LORENZI (OAB 235734/SP)

Processo 0012212-74.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B.B.N.S. - 1. Diante das respostas às 
pesquisas realizadas que levam à conclusão de que a parte passiva está em local incerto e não sabido, determino a citação por 
edital. Expeça-se edital com o prazo de 30 (trinta) dias. 2. Decorrido o prazo para resposta sem apresentação de resposta, oficie-
se à OAB-local para indicação de advogado para atuar como curador especial do réu revel citado de forma ficta, apresentando 
contestação por negativa geral. 3. Apresentada resposta por negativa geral, intime as partes pela imprensa oficial para, em 05 
(cinco) dias, especificar as provas que pretendem produzir, indicando a necessidade e pertinência, através do apontamento 
do fato que pretende provar com a prova pleiteada. Em caso de prova oral, para melhor adequação da pauta, devem no prazo 
de cinco dias (CPC, art. 407, primeira parte), arrolar as testemunhas, sob pena de preclusão. 4. Em seguida, abra-se vista 
ao Ministério Público para manifestação sobre todo o processado e, após, tornem os autos conclusos para decisão. - ADV: 
JURANDYR MANFRIN FILHO (OAB 142279/SP)

Processo 0012517-24.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JOSENILTON 
GOMES PEREIRA - Emende a parte autora a petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da petição 
inicial, para o fim de dar o correto valor à causa de R$ 16.110,35, conforme artigo 259, inciso V, do Código de Processo Civil, e 
recolher as custas respectivas. - ADV: TALITA SANTOS DE MORAES (OAB 223213/SP)

Processo 0012654-06.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - RR PASTRO TRANSPORTE DE 
CARGA LTDA - Apresente a parte autora o comprovante das custas inicias, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento 
da distribuição. - ADV: FABIA RAMOS PESQUEIRA (OAB 227798/SP), JANAINA DE MELO MIRANDA (OAB 316479/SP)

Processo 0012803-02.2014.8.26.0268 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1033269-53.2013.8.26.0100 - 19ª VARA CIVEL 
DO FORO CENTRAL CIVEL DA CAPITAL SP) - SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - Cumpra-se a 
carta precatória. Com o cumprimento, devolva-se a carta precatória, com nossas homenagens. Defiro os benefícios do art. 172 
e seguintes do CPC. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. - ADV: REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPHICO 
(OAB 147738/SP)

Processo 0012839-44.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Claudio Francisco dos Santos - Recolher, o autor, em cinco dias, diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 
67,75, nos termos do Provimento CG 28/2014. - ADV: TALITA SANTOS DE MORAES (OAB 223213/SP)

Processo 0012869-79.2014.8.26.0268 - Embargos à Execução - Adimplemento e Extinção - SANDRA DOS SANTOS SILVA 
- Apesar de a Lei nº 1.060/1950 estabelecer que basta a juntada aos autos de declaração de pobreza assinada pela parte 
para a concessão da benesse, verifica-se que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, LXXIV,dispõe que “o Estado 
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, devendo, portanto, a norma 
constitucional ser aplicada, em prejuízo do artigo 4º da Lei nº 1.060/1950. Neste sentido: “ARRENDAMENTO MERCANTIL 
- AÇÃO DECLARATÓRIA -PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA -NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA 
INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, EXIGIDA PELO ARTIGO 5º , INCISO LXXIV, DA CF - RECURSO IMPROVIDO. Dispondo o 
artigo 5º, inciso LXXIV, da CF que ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos’, incabível a concessão desse benefício a quem deixa de fazer essa prova”. (agravo de instrumento n° 990.10.155122-5, 
da 29ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Desembargador Luís de 
Carvalho, j. 12.5;2010). Também neste sentido: agravo de instrumento nº 0438941-08.2010.8.26.0000, da 17ª Câmara de 
Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Relator Desembargador Tersio Negrato, j. 2;2;2011. 
Dos termos do mencionado artigo verifica-se a exigência de comprovação de insuficiência de recursos, sendo que, pelo que 
consta dos autos, não juntou a parte documentos que comprovassem sua real situação financeira. Ademais, a parte autora 
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celelbrou contratro de consultoria no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como adquiriu veículo no valor de mais de 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de ser servidora pública, tudo a demonstrar capacidade financeira do autor para pagar 
custas e despesas processuais. Sendo assim, indefiro os benefícios da justiça gratuita. Também não estando presente no caso 
sub judice, quaisquer das hipóteses do artigo 5º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, indefiro o diferimento do recolhimento das 
custas processuais. Recolha o autor custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da 
distribuição. - ADV: ONIAS FERREIRA DIAS JUNIOR (OAB 132812/SP)

Processo 0012876-71.2014.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Emende a parte autora a petição inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da petição 
inicial, para o fim de dar o correto valor à causa, conforme artigo 259, inciso V,do Código de Processo Civil, e recolher as 
respectivas custas. - ADV: LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)

Processo 0012880-11.2014.8.26.0268 - Divórcio Consensual - Dissolução - A.F.R. e outro - HOMOLOGO, por sentença, 
o acordo de fls. 02/04 a que chegaram as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e resolvo o mérito, nos 
termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, com aplicação dos artigos 158 e 26, §2º, do mesmo diploma legal. 
Expeça-se mandado de averbação do divórcio, constando que a divorcianda voltará a usar o nome de solteira, ERONDINA ROSA 
HONÁRIO. Defiro a justiça gratuita às partes. Fixo os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s) em 100% da tabela OAB-DP. 
Expeça(m)-se certidão(ões). Certifique o trânsito em julgado, tendo em vista que a formalização do acordo é ato incompatível 
com o desejo de recorrer. Oportunamente, arquive-se. - ADV: CECILIA VIEIRA BARRETO DE MORAES (OAB 310668/SP)

4ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SOLANGE BEMI FERRAZ NAVARRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0040/2015
Processo 0000033-61.2014.8.26.0628 - Procedimento Ordinário - Guarda - K.A.L.S. - Do exposto, diante da ausência de 

interesse e, com fundamento no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 
do mérito. - ADV: SANDRA REGINA SANTANA CORREIA (OAB 217438/SP)

Processo 0000172-65.2010.8.26.0268 (268.01.2010.000172) - Despejo - Locação de Imóvel - Shell Brasil Ltda - Fls. 480: 
Certifique a serventia o decurso do prazo para defesa, uma vez que um dos representantes da pessoa jurídica já foi citado 
(fls. 476). Após, vista ao autor e conclusos. Int. (O PRAZO PARA DEFESA EXPIROU EM 26/12/2014 - MANIFESTAR-SE O 
AUTOR EM PROSSEGUIMENTO). - ADV: RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO (OAB 137399/SP), PATRICIA MARIA DA 
SILVA OLIVEIRA (OAB 131725/SP)

Processo 0000213-56.2015.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, 
do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento 
com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da 
Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de 
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, 
do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de citação. Cumpra-se na forma e 
sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)

Processo 0000385-95.2015.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - JOSE MARIA MARQUES CARVALHO - 1) INDEFIRO o pedido de tramitação 
em segredo de justiça, uma vez que o feito versa apenas acerca da busca e apreensão de veículo. Retire-se a respectiva tarja. 
2) Preliminarmente, apresente a parte autora seus atos constitutivos. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. - ADV: 
SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)

Processo 0000455-15.2015.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - EMBRACON 
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - Preliminarmente, regularize a parte autora sua representação processual, tendo 
em vista a apocrifia do documento de fls. 06. Esclareça, ainda, qual patrona subscreveu a petição inicial por procuração, tendo 
em vista a aposição da expressão “pp”, regularizando, também, a representação processual, se o caso. Prazo: 10 (dez) dias. 
Após, tornem conclusos.. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 0000585-39.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Elaine Bispo dos Santos - Certidão 
de fls. 64: Tendo em vista o não conhecimento do agravo de instrumento, concedo à parte autora, o derradeiro prazo de 05 
(cinco) dias, para que providencie o recolhimento das custas devidas, sob pena de extinção, sem julgamento do mérito. Int. - 
ADV: JOSÉ ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA (OAB 287091/SP)

Processo 0000605-93.2015.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - DIREITO CIVIL - AYMORE CREDITO 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - 1) INDEFIRO o pedido de tramitação em segredo de justiça, uma vez que o feito 
versa apenas acerca da busca e apreensão de veículo. 2) Apresente a parte autora seus atos constitutivos. Prazo: 10 (dez) dias. 
Após, tornem conclusos. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)

Processo 0000698-56.2015.8.26.0268 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 3001061-89.2012,8,26,0108 - 1ª VARA JUDICIAL 
FORO DISTRITAL DE CAJAMAR - COMARCA DE JUNDIAI/SP) - VANESSA DE MELO LIMA BESERRA - EDNASALDO BESERRA 
DE LIMA - Cumpra-se e devolva-se, com as homenagens de praxe. Ato ordinatório: informar a parte autora o endereço completo 
com numeração e CEP para a citação do executado. Nada Mais. - ADV: ROSALINA CABRAL GAVAZZI (OAB 108726/SP)

Processo 0000722-89.2012.8.26.0268 (268.01.2012.000722) - Interdição - Capacidade - G.F.S.N. - Fls. 227/228: Acolho a 
renúncia do expert. Tendo em vista que o Dr. Daniel é o único perito habilitado neste Juízo na área médica, oficie-se à Secretaria 
Municipal de Saúde, solicitando a indicação de profissional para realização da perícia. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Int. - ADV: 
CLÁUDIA GAMOSA (OAB 214193/SP), MARINA GONTIJO VIANA (OAB 110681/MG)

Processo 0000749-43.2010.8.26.0268 (268.01.2010.000749) - Arrolamento de Bens - Constrição / Penhora / Avaliação / 
Indisponibilidade de Bens - U.O.R. - O.J.R. - P.G.E. - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos 
termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao 
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autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o prosseguimento do feito. - ADV: SANDRO RIBEIRO CINTRA (OAB 211874/SP), 
CELSO ALVES DE RESENDE JUNIOR (OAB 301935/SP), RENÊ RIBEIRO CINTRA (OAB 188000/SP)

Processo 0000795-90.2014.8.26.0268 - Interdição - Tutela e Curatela - B.C.L.M. - Fls. 89: Acolho a renúncia do expert. 
Tendo em vista que o Dr. Daniel é o único perito habilitado neste Juízo na área médica, oficie-se à Secretaria Municipal de 
Saúde, solicitando a indicação de profissional para realização da perícia. Oficie-se, ainda, à Defensoria Pública do Estado de 
São Paulo cancelando-se a reserva dos honorários periciais ao Dr. Daniel. (Vista obrigatória: fls. 89 - petição do Dr. Daniel 
Constantino Yasbek solicitando destituição da nomeação.) - ADV: NEIDE MACIEL ESTOLASKI (OAB 277515/SP)

Processo 0000921-48.2011.8.26.0268 (268.01.2011.000921) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito 
- Banco Bradesco S/A - Smr Transporte de Prudente Ltda Me - - Silvana Donisete Munhoz - Fls. 142/144: DEFIRO. Desentranhe 
e adite-se o mandado para cumprimento no endereço informado, após o recolhimento das despesas para diligência do Oficial de 
Justiça. Int. (Diligências no valor de R$ 63,75). - ADV: ELIANE ABURESI (OAB 92813/SP)

Processo 0000999-03.2015.8.26.0268 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - ARLINDO DA SILVA - 1) DEFIRO os 
benefícios da justiça gratuita à parte autora, em razão da declaração de fls. 08. Anote-se. 2) Designo audiência de justificação 
para o dia 11 de março de 2015, às 17:30 horas, nos termos do artigo 928, do Código de Processo Civil. Cite-se o requerido. As 
testemunhas indicadas à fls. 06 serão trazidas independente de intimação. - ADV: FRANCISCO JOSE LAULETTA ALVARENGA 
(OAB 134183/SP)

Processo 0001030-67.2008.8.26.0268 (268.01.2008.001030) - Dissolução e Liquidação de Sociedade - Dissolução - 
Francisco Roberto dos Santos e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 268.2014/022236-4 dirigi-me a Rua do endereço que nele consta e, aí sendo, deixei 
de proceder a Citação do Requerido: Fernando Ribeiro Santos, tendo em vista que percorri toda a extensão da Rua Irumu, 
mas não localizei o nº 171 e ainda indaguei há vários moradores da região sobre o Requerido mencionado mas estes nada 
souberam informar. Assim sendo, devolvo o presente mandado, aguardando outros elementos para localização (croqui ou mapa 
da região). O referido é verdade e dou fé. Itapecerica da Serra, 05 de fevereiro de 2015. Ato ordinatório: manifestar-se a parte 
autora em prosseguimento. Nada Mais. - ADV: EMERSON CESAR KUTNER CORDEIRO (OAB 238046/SP), JOSE AUGUSTO 
GONÇALVES NETO (OAB 166173/SP)

Processo 0001103-97.2012.8.26.0268 (268.01.2012.001103) - Procedimento Ordinário - Exoneração - A.L.M.C. - Fls. 69: 
INDEFIRO, uma vez que não foram esgotados os meios para localização do requerido. Int. - ADV: WALTER TADEU TRINDADE 
FERREIRA JUNIOR (OAB 282407/SP)

Processo 0001135-34.2014.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - K.V.S. - T.P.S. - 1) Fls. 
36/37: Ciente. 2) Expeça-se mandado de prisão em desfavor de TIAGO PEREIRA DA SILVA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, 
constando, todavia, que uma vez cumprido e vencido o prazo da pena fixada, deverá o réu ser colocado em liberdade, se por 
outro processo não estiver preso, independentemente de expedição de alvará de soltura. - ADV: SEBASTIÃO FONSECA NETO 
(OAB 183241/SP), PATRÍCIA ZILLIG CINTRA DOS SANTOS (OAB 202664/SP)

Processo 0001196-89.2014.8.26.0268 - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - Isabel 
Maria e Silva Costa Diniz Natario - Intime-se a executada, via imprensa, nos termos da manifestação ministerial de fls. 252. 
(APRESENTAR, A EXECUTADA, BENS À PENHORA). - ADV: TALITA SANTOS DE MORAES (OAB 223213/SP)

Processo 0001303-41.2011.8.26.0268 (268.01.2011.001303) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Edson Silva Abade - - 
Cassia Juliana Fernandes Tamborino Abade e outros - 1) Fls. 238/240: Intimem-se as partes sobre a nova data de realização 
da perícia (17/03/2015 às 12h30). 2) Ato contínuo, deverá a serventia informar o expert, por e-mail, sobre a ciência das partes 
- ADV: KELLY CRISTINA SOLBES PIRES (OAB 178478/SP), ESTELA REGINA MAZZUCO (OAB 210897/SP)

Processo 0001766-12.2013.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A.A.V. - Do exposto, 
diante da quitação da dívida (fls. 76), com fundamento no artigo 794 I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 
processo. - ADV: MAURICIO RODRIGUES DA SILVA (OAB 125795/SP), PAULO SERGIO DE BORBA (OAB 328796/SP)

Processo 0001805-77.2011.8.26.0268 (268.01.2011.001805) - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.L.A. - V.G.A. - Fls. 56: 
DEFIRO, devendo a serventia providenciar a impressão daquele constante no sistema, ato contínuo, intimando o interessado a 
retirar. Após, retornem os autos ao arquivo. Int. Ato ordinatório: comparecer em cartório a parte interessada para retirar a 2ª via 
do mandado de averbação. Nada Mais. - ADV: ROSEMARY DA CONCEIÇAO LIMA (OAB 144598/SP)

Processo 0001979-81.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - C.R.S. - A.A.S. - Assim, 
HOMOLOGO o acordo formulado entre as partes (fls. 77/78) e, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito. - ADV: MAURICIO RODRIGUES DA SILVA (OAB 125795/SP), 
EDSON GALINDO (OAB 103852/SP)

Processo 0002054-28.2011.8.26.0268 (268.01.2011.002054) - Ação Civil Pública - Ministerio Público do Estado de São 
Paulo - Imobiliária Alcântara Ltda e outros - “”manifestar-se a Curadora Especial nomeada em favor do réu, citado por edital, em 
prosseguimento.”. - ADV: IRAINA GODINHO MACEDO TKACZUK (OAB 236059/SP)

Processo 0002075-33.2013.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - G.M.S. e outro - 
Manifeste-se a parte autora sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, no prazo de 5 dias. - ADV: TALITA SANTOS DE 
MORAES (OAB 223213/SP)

Processo 0002183-62.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - ANJO 
DA GUARDA LAISSE DA SILVA - BANCO BRADESCO SA - “retirar mandado de levantamento judicial em cartório.”. - ADV: 
JUSCELINO TEIXEIRA PEREIRA (OAB 160595/SP)

Processo 0002230-75.2009.8.26.0268 (268.01.2009.002230) - Usucapião - Luiz Oreste Bomfanti Junior e outro - Luiggi 
Della Vecchia e outro - “manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC).”. - ADV: REGINA AKEMI 
FURUICHI (OAB 178434/SP), LAERCIO JOSE DE AZEVEDO FILHO (OAB 33880/SP), WELLINGTON ANTONIO DA SILVA (OAB 
190352/SP)

Processo 0002348-80.2011.8.26.0268 (268.01.2011.002348) - Ação Civil Pública - Violação aos Princípios Administrativos 
- Municipio de Itapecerica da Serra - Waldecy Tenorio de Lima - - Maria Elizabeth Prata Tenorio de Lima - “O endereço da 
testemunha, Reinhard Paul Richard Schozel, foi localizado. Providenciar a parte autora o número do CPF/MF de Ana Maria de 
Castro Schozel e o número completo do CPF/MF de Marisa Ometto. Nada Mais”. Nada Mais. - ADV: LUCIANA RAMOS AZAM 
(OAB 211318/SP), DANIEL PRATA TENORIO DE LIMA (OAB 221949/SP), VALÉRIA MATOS SAHD (OAB 192518/SP)

Processo 0002410-86.2012.8.26.0268 (268.01.2012.002410) - Monitória - Instituição Paulista Adventista de Educação e 
Assistência Social - Fls. 80: Recolhidas as custas para diligência, desentranhe e adite-se o mandado, devendo o Oficial de 
Justiça providenciar a citação por hora certa, se o caso. Defiro a prerrogativa do artigo 172, § 2º do CPC. Int. - ADV: JOÃO 
ADELINO MORAES DE ALMEIDA PRADO (OAB 220564/SP), LUIZ AUGUSTO AZEVEDO DE ALMEIDA HOFFMANN (OAB 
220580/SP)
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Processo 0002435-65.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.A.F. - O feito não está pronto para julgamento. 
Depreque-se o estudo social, que deverá ser feito na Comarca de Cafelândia, tendo em vista ser este o local de residência da ré 
e da menor. Sem prejuízo, encaminhe-se o feito ao Setor Social desta Comarca para realização de estudo com o genitor. Com 
a juntada dos dois laudos, manifestem-se as partes. Em seguida ao Ministério Público e conclusos. - ADV: TALITA SANTOS DE 
MORAES (OAB 223213/SP)

Processo 0002573-32.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - JAQUEANES PEREIRA JOAQUIM - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DO ESTADO DA 
SAÚDE - certidão de honorários disponível para impressão - ADV: MARIA APARECIDA DIAS RODRIGUES (OAB 293913/SP)

Processo 0002631-98.2014.8.26.0268 - Monitória - Obrigações - JOSÉ MANOEL RICIATI e outro - FLORIANO TRANSPORTE 
LTDA e outro - 1) INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré. A requerida Floriano Transportes Ltda 
é pessoa jurídica com fins lucrativos e não há informações de que esteja em estado de insolvência. Também não há qualquer 
documento que demonstre que o sócio proprietário Wilson Soares esteja em estado de miserabilidade. 2) Especifiquem as 
partes eventuais provas que pretendam produzir em juízo, justificando a pertinência. Prazo comum: 05 dias. Após, conclusos. 
Int. - ADV: ANTONIO DE ABREU NETO (OAB 200404/SP), MARIMELIA MARTINS (OAB 30301/SC)

Processo 0002632-88.2011.8.26.0268 (268.01.2011.002632) - Reintegração / Manutenção de Posse - Banco Itaú Bba S/A - 
recolher R$ 12,20, para bloqueio RENAJUD - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 0002646-72.2011.8.26.0268 (268.01.2011.002646) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Itau Unibanco S/A - “autos em Cartório aguardando retirada pela parte autora.”. - ADV: MARCOS ZUQUIM (OAB 81498/SP)

Processo 0002663-45.2010.8.26.0268 (268.01.2010.002663) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Carolina 
Martins Cabral - Autopista Regis Bittencourt S/A e outro - 1) Anote-se que o feito tramita na fase de execução, trocando-se a 
etiqueta dos autos. 2) Fls. 316/317: Intimem-se os executados, via DJE, para cumprirem o título judicial ora constituído em 15 
(quinze) dias, sob pena do débito ser acrescido de 10% sobre o total do título executivo, incluindo o valor da sucumbência (art. 
475-J) do CPC. Não efetivado o pagamento no prazo assinalado, aguarde-se o requerimento do credor por seis meses (art.475-J, 
§ 5º do CPC). Decorrido o prazo sem manifestação do credor, arquivem-se. Int. - ADV: DANIEL FERNANDES MARQUES (OAB 
194380/SP), RODRIGO VINICIUS ALBERTON PINTO (OAB 167139/SP), ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR (OAB 191618/SP), 
JULIANA FERREIRA NAKAMOTO (OAB 302232/SP), BENTO MARQUES PRAZERES (OAB 221157/SP)

Processo 0002688-29.2008.8.26.0268 (268.01.2008.002688) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
F.M.S. - A.B.M. - “Comparecer a parte autora em cartório para retirar a guia de levantamento no valor de R$ 311,00 (trezentos e 
onze reais)”. Nada Mais. - ADV: ERIKA RIBEIRO DE MENEZES (OAB 250668/SP), GISELE MALOSTE SILVA (OAB 243923/SP), 
ROBERTA GUZELOTTO (OAB 319817/SP)

Processo 0002707-59.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Guarda - F.A.S.O. - S.V.S.T. - Certifico e dou fé que 
pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria 
e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, em termos de prosseguimento. - 
ADV: REGINA CÉLIA MONTEIRO DE ASSUNÇÃO (OAB 222042/SP)

Processo 0002814-69.2014.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - V.C.B.B.A. - - H.B.A. - 
M.B.A.J. - Vista obrigatória: Depósito realizado no valor de R$ 103,59. - ADV: JULIANA KLEIN DE MENDONÇA VIEIRA (OAB 
196808/SP), ROGERIO BARROS GUIMARÃES (OAB 239989/SP)

Processo 0002955-98.2008.8.26.0268 (268.01.2008.002955) - Execução de Alimentos - Alimentos - W.H.S.T. - A.A.T. - 
Fls. 85/87 e 88: DEFIRO. Expeça-se mandado de prisão atualizado em desfavor de Aurino Alves Teixeira. Int. Ato ordinatório: 
mandado expedido em 24/10/2014. Nada Mais. - ADV: MARCUS VINICIUS ALVES RODRIGUES DE SOUZA (OAB 16362/BA), 
ALESSANDRA DAS DORES MENDES (OAB 249488/SP)

Processo 0002964-94.2007.8.26.0268 (268.01.2007.002964) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Miguel Roberto Soares 
Silva - - Arlete Trevizan Silva - Companhia Brasileira de Alumínio - Ausentes, Incertos - “Manifestar-se a parte autora sobre 
o ofício do CRI informando que o processo não contém os requisitos necessários à abertura da matrícula, isto por que: 1) 
Os promoventes deverão substituir o Levantamento Topográfico às fls. 494, tendo em vista estar danificado, na tabela da 
“Gleba A”, dos pontos A2 - A3 e pontos A9 - A10”. Nada Mais. - ADV: DANIELLE EUGENNE MIGOTO FERRARI (OAB 203077/
SP), FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/SP), WALDIR ORLANDO PENTEADO (OAB 325317/SP), CARLOS ALBERTO 
ABDO (OAB 122133/SP), LEOPOLDO ZANCHETTA POZZOBON (OAB 201051/SP), DANIEL SMOLENTZOV (OAB 194992/
SP), JEFFERSON SERAFIM SCLAFFANI (OAB 289769/SP), BENEDICTO HYGINO MANFREDINI NETTO (OAB 107948/SP), 
CLERIO RODRIGUES DA COSTA (OAB 94553/SP)

Processo 0002994-56.2012.8.26.0268 (268.01.2012.002994) - Cumprimento de sentença - Obrigações - Sétima da Silva de 
Souza - 1) Fls. 100/101: Tendo em vista que os valores ainda se encontram bloqueados, proceda-se a transferência para conta 
judicial. Em seguida, expeça-se mandado de levantamento judicial em favor da exequente. 2) DEFIRO o bloqueio pelo sistema 
Bacenjud do valor remanescente, conforme planilha apresentada a fls. 91. Int. (Vista Obrigatória: fls. 100/101 -petição da parte 
autora datada de 15.01.15. Fls. 91: planilha que acompanhou petição datada de 08.09.14.) - ADV: LUIZA MUNIZ PIRES (OAB 
330309/SP)

Processo 0002994-56.2012.8.26.0268 (268.01.2012.002994) - Cumprimento de sentença - Obrigações - Sétima da Silva 
de Souza - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., 
Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Cientificá-los de que a pesquisa via Bacenjud, referente 
a transferência restou frutífera (valores de R$903,51 e R$5,02) e a nova tentativa de bloqueio restou negativa (fls. 104/111). - 
ADV: LUIZA MUNIZ PIRES (OAB 330309/SP)

Processo 0003011-24.2014.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.S.A.C. - Certidão de 
fls. 38: Arbitro os honorários advocatícios da advogada nomeada a fls. 06/07, no valor máximo da tabela OAB/SP. No mais, 
cumpra-se a sentença de fls. 28. Int. (Vista Obrigatória: fls. 38 - certidão cartorária datada de 28.01.15. Fls. 28 - disponibilizada 
no DJE em 17.11.14.) - ADV: SELENE MARIA DA SILVA (OAB 149334/SP)

Processo 0003172-44.2008.8.26.0268 (268.01.2008.003172) - Depósito - Alienação Fiduciária - Osmar Saldanha de Almeida 
- “manifestar-se a Curadora Especial nomeada em favor do réu, citado por edital, em prosseguimento.”. - ADV: SUELI PIRES 
DOS SANTOS (OAB 236981/SP)

Processo 0003212-84.2012.8.26.0268 (268.01.2012.003212) - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Julieta 
Gomes Leopoldo - Fls. 116/117: Preliminarmente, deverá a parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua 
representação. Após, conclusos. Int. - ADV: AUGUSTO SESTINI MORENO (OAB 259371/SP), EVANDRO MACHADO (OAB 
205873/SP)

Processo 0003274-90.2013.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R.W.S.C.N. - Fls. 
64: Cumpra-se a sentença de fls. 60, com urgência. Após, arquivem-se os autos. Int. (Vista Obrigatória: fls. 64 - petição do 
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Dr. Marcelo Martim Cordioli datada de 19.01.15. Fls. 60 - disponibilizada no DJE em 04.12.14.) - ADV: MARCELO MARTIN 
CORDIOLI (OAB 203425/SP)

Processo 0003294-18.2012.8.26.0268 (268.01.2012.003294) - Usucapião - Usucapião Ordinária - José Maria Rodrigues 
Gomes e outro - Vistos. 1) Anote-se todas as pessoas que compõem o pólo passivo do feito, trocando a etiqueta dos autos. 2) 
Fls. 166/167: DEFIRO. Inclua a serventia no pólo passivo do feito DAISE HANNICKEL no lugar de MILTON BESCAER. Anote-
se. 3) Desentranhe-se e o mandado de citação para cumprimento com relação ao confinante MATEUS DO REIS DE JESUS no 
endereço indicado pela parte autora. Int. - ADV: GLAUCE MARIA PEREIRA (OAB 224200/SP)

Processo 0003377-63.2014.8.26.0268 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - TED TECNOLOGIA DE ATIVOS 
E FOMENTO MERCANTIL LTDA - manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 dias, sobre a certidão negativa do(a) Oficial(a) de 
Justiça. - ADV: JOSE EDUARDO VUOLO (OAB 130580/SP)

Processo 0003442-68.2008.8.26.0268 (268.01.2008.003442) - Prestação de Contas - Exigidas - Emidio Dias Carvalho - - 
Maria Carolina Pinto Coelho - Bernardino Leite Bastos - “Recolher as custas para o desarquivamento do processo no valor de 
R$ 24,40 (vinte e quatro reais e quarenta centavos)”. Nada Mais. - ADV: RICARDO DA SILVA REGO (OAB 237392/SP), LUIZ 
ANTONIO DOS SANTOS (OAB 80000/SP)

Processo 0003471-45.2013.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA - Jaciel Ferreira de 
Sousa - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas 
de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: Suspensão do feito pelo prazo 
de 05 dias. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 
71318/SP)

Processo 0003515-06.2009.8.26.0268 (268.01.2009.003515) - Monitória - Obrigações - Dahás Nassif - Empresa Limpadora 
Metro S/c Ltda e outro - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do 
C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Manifestar-se, em 10 dias, sobre os Embargos 
apresentados. - ADV: KÁTIA NUNES DE OLIVEIRA (OAB 211935/SP), JAKSON FLORENCIO DE MELO COSTA (OAB 157476/
SP)

Processo 0003585-47.2014.8.26.0268 - Divórcio Litigioso - Dissolução - F.S.J. - A.C.C.J. - Certifico e dou fé que pratiquei o 
ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado 
CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o decurso de prazo para apresentação de 
contestação. - ADV: ANA PAULA DE MORAES (OAB 275626/SP)

Processo 0003596-57.2006.8.26.0268 (268.01.2006.003596) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Finasa S/A - Damião 
Rebouças - “Manifestar-se a parte autora em prosseguimento, tendo em vista o decurso do prazo para o sobrestamento do 
feito”. Nada Mais. - ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)

Processo 0003607-08.2014.8.26.0268 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Wania de Moraes 
Pedro - BANCO DO BRASIL S/A - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 
162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: 
Manifestar-se, em 10 dias, sobre a impugnação e sobre o depósito de fls. 47 (R$839,47). - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM 
PIMENTA (OAB 226496/SP), ALEX LOPES SILVA (OAB 221905/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), KARINA 
DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)

Processo 0003610-94.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Antonia Maria 
Oliveira Camara - BANCO BGN S/A - Do exposto, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido de revisão de contrato bancário formulado por ANTONIA MARIA OLIVEIRA CAMARA em face do 
BANCO BGN S/A. - ADV: LUIZ ANTONIO TOLOMEI (OAB 33508/SP)

Processo 0003669-53.2011.8.26.0268 (268.01.2011.003669) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.S.G.S. - M.G.S. - 
Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de 
Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, em termos 
de prosseguimento. - ADV: AUGUSTO SESTINI MORENO (OAB 259371/SP)

Processo 0003746-28.2012.8.26.0268 (268.01.2012.003746) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Albano Lopes 
Morais dos Santos - Antonio Alves Guimarães e outro - Fls. 302/307: Intime-se o perito Jean Pierre Suplicy para dar início aos 
trabalhos, uma vez que as parcelas dos honorários periciais já foram depositadas. Int. (Vista Obrigatória: fls. 302/307 - petição 
da parte autora datada de 06.01.15.) - ADV: ONIAS FERREIRA DIAS JUNIOR (OAB 132812/SP), ANDERSON CARDOSO 
AMARAL (OAB 262573/SP)

Processo 0004089-87.2013.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA - Fls. 58/62: Ciente. 
Cumpra-se o despacho de fls. 48 (Recolhida a despesa, DEFIRO o bloqueio do veículo para fins de transferência pelo sistema 
RENAJUD. DEFIRO a pesquisa de endereços pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD. ). Int. - ADV: ACACIO FERNANDES 
ROBOREDO (OAB 89774/SP)

Processo 0004100-53.2012.8.26.0268 (268.01.2012.004100) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - FIDC - Fundo de Investimentos em Direitos Creditorios Multisegmentos NPL Ipanema II - Não Padronizado - Fls. 72: 
DEFIRO a pesquisa de endereço do executado pelo sistema Bacenjud, após o recolhimento da respectiva despesa. Int. - ADV: 
LUIZ ROQUE DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 302897/SP)

Processo 0004123-96.2012.8.26.0268 (268.01.2012.004123) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Redfactor 
Factoring e Fomento Comercial S/A - “pesquisa BACENJUD negativa. Manifestar-se em prosseguimento.”. - ADV: MOHAMAD 
FAHAD HASSAN (OAB 228151/SP), CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES (OAB 107950/SP)

Processo 0004160-55.2014.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.G.M.S. - manifestar-se 
em prosseguimento. Prazo: 05 dias.”. - ADV: CECILIA VIEIRA BARRETO DE MORAES (OAB 310668/SP)

Processo 0004170-02.2014.8.26.0268 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - NELI JURACI QUEIROZ 
SANT ANA - BANCO DO BRASIL S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 268.2014/012266-1 dirigi-me ao endereço: onde procedi a INTIMAÇÃO do BANCO DO BRASIL 
S/A na pessoa do Sr. IVAN CARLOS R. RAMOS o qual recebeu a contrafé e exarou o seu ciente. O referido é verdade e dou fé. 
(ciência: O executado comprovou o pagamento do valor de R$ 10.820,31). - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA 
(OAB 123199/SP), ALEX LOPES SILVA (OAB 221905/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 0004264-52.2011.8.26.0268 (268.01.2011.004264) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Municipio de São 
Lourenço da Serra - “Pesquisa INFOJUD positiva. Manifestar-se, em prosseguimento.”. - ADV: RITA DE KÁSSIA DE FRANÇA 
TEODORO (OAB 237670/SP), GUIDO OLIVEIRA AMADOR (OAB 318258/SP)
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Processo 0004269-69.2014.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.G.C.J. - L.G.C. - Aguarde-se a 
audiência de instrução, debates e julgamento já designada a fls. 27. Int. - ADV: CICERO GOMES DE LIMA (OAB 265627/SP), 
SEBASTIÃO FONSECA NETO (OAB 183241/SP)

Processo 0004396-80.2009.8.26.0268 (268.01.2009.004396) - Procedimento Sumário - Jurandir de Castro Martins - Fazenda 
do Estado de São Paulo - “Manifestem-se os interessados , no prazo comum de 05 (cinco) dias, sobre o transito do v.Acórdão . 
Nada Mais. - ADV: MARIA LIA PINTO PORTO (OAB 108644/SP), ANDRE LUIS LOPES SANTOS (OAB 220483/SP)

Processo 0004401-29.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Tulio 
Sergio da Silva Carvalho - BANCO BRADESCO S/A - Fls. 116/118: Manifeste-se a parte autora. Int. - ADV: MATHEUS STARCK 
DE MORAES (OAB 316256/SP), JOSÉ EDMUNDO DE SANTANA (OAB 185574/SP)

Processo 0004440-94.2012.8.26.0268 (268.01.2012.004440) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Instituto Adventista de 
Ensino - Gilberto Paulo Martins - “Manifestar-se a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o andamento ao feito que se 
encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento 
ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC).”. Nada Mais. - ADV: SANDRO LUIS DE 
SANTANA (OAB 153344/SP)

Processo 0004589-66.2007.8.26.0268 (268.01.2007.004589) - Cumprimento de sentença - Maria Dolores de Paula - Viação 
Miracatiba Ltda - Do exposto, diante do pagamento, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto 
o processo. (MANDADO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL DISPONÍVEL PARA RETIRADA EM CARTÓRIO). - ADV: ADEMAR 
GOMES (OAB 116983/SP), MARCIO CUNHA BARBOSA (OAB 242168/SP), OLEMA DE FATIMA GOMES (OAB 51407/SP)

Processo 0004639-87.2010.8.26.0268 (268.01.2010.004639) - Execução de Título Extrajudicial - Madesol Madeiras 
e Ferragens Ltda - Mandado devolvido sem cumprimento. A parte interessada deverá complementar as custas de diligência 
(recolher R$ 46,80, em guia própria).”. - ADV: GUILHERME PEREIRA C DE FIGUEIREDO (OAB 128708/SP)

Processo 0004737-38.2011.8.26.0268 (268.01.2011.004737) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Bgn S/A - 1) Fls. 
77/78: DEFIRO. Com fundamento no artigo 4º do Decreto Lei 911/69, com redação da Lei 6.071/74, CONVERTO a ação de busca 
e apreensão em depósito. Efetuem-se as necessárias anotações e retificações, inclusive no Distribuidor. 2) Cite-se a devedora, 
na forma do artigo 902 do Código de Processo Civil, para em 05 dias: a) entregar a coisa, depositá-la em Juízo ou consignar-lhe 
o equivalente em dinheiro; b) contestar a ação. 3) Consigne-se no mandado que, não contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (artigos 285 e 319 do CPC). 4) Fls. 82/83: Prejudicado, diante do pleito de fls. 
77/78. - ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP)

Processo 0004842-10.2014.8.26.0268 - Monitória - Duplicata - Nextel Telecomunicações LTDA - Fls. 71/72: HOMOLOGO 
a desistência da presente ação em face dos requeridos Hermes Pereira de Souza, Nobuo Tanque e Fernanda Sayuri Tanque, 
devendo prosseguir exclusivamente em face de Mahatel Engenharia e Telec Ltda. Certifique a serventia eventual decurso 
de prazo para defesa. Após, vista ao autor. Int. (MANIFESTAR-SE A PARTE AUTORA ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA 
DE OFICIAL DE JUSTIÇA ÀS FLS. 66. PRAZO: 05 DIAS). - ADV: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS (OAB 303021/SP), 
FRANCIELI GARCIA (OAB 337983/SP)

Processo 0004894-40.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Consórcio - REMAZA ADMINISTRADORA DE 
CONSORCIOS LTDA - Especifiquem as partes eventuais provas que pretendam produzir em juízo, justificando a pertinência. 
Prazo comum: 05 dias. No silêncio, conclusos para sentença. Int. - ADV: RICARDO RICCI (OAB 42440/SP)

Processo 0005155-68.2014.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - GABRIEL NASCIMENTO OLIVEIRA - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, 
do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento 
com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da 
Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de 
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, 
do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de citação. Cumpra-se na forma 
e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP), CARLOS PRADO DE ALMEIDA 
GRAÇA PAVANATO (OAB 237054/SP)

Processo 0005411-11.2014.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - ADEILDA MARIA GOMES - Do exposto, revogo a liminar deferida a fls. 40 e, com fundamento no artigo 267, 
inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Ato ordinatório: valor do preparo 
e do porte e remessa dos autos na hipótese de recurso: R$ 160,68 (cento e sessenta reais e sessenta e oito centavos) e R$ 
32,70 (trinta e dois reais e setenta centavos), respectivamente. Nada Mais. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 0005541-98.2014.8.26.0268 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 
Realeza Fretamento Turismo e Locadora Ltda e outros - 1) Fls. 56/86: Ciente. 2) Concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias 
para recolhimento das custas e despesas processuais devidas, conforme já determinado na decisão de fls. 49, que mantenho 
pelos seus próprios fundamentos, sob pena de indeferimento. Após, tornem conclusos. - ADV: WALDIR ORLANDO PENTEADO 
(OAB 325317/SP), BENEDICTO HYGINO MANFREDINI NETTO (OAB 107948/SP)

Processo 0005625-41.2010.8.26.0268 (268.01.2010.005625) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.V.S. - - E.V.S. - 
E.A.S. - Fls. 102: DEFIRO a pesquisa “on-line” sobre possíveis novos endereços do executado, via BACENJUD. Int. (Certidão 
da serventia: que a pesquisa via Bacenjud restou negativa,) - ADV: ROSIMARI RODRIGUES PEREIRA (OAB 240183/SP), 
ROMILDO ANDRADE DE SOUZA JUNIOR (OAB 146539/SP)

Processo 0005656-56.2013.8.26.0268 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Porto Seguro Companhia de 
Seguros Gerais - Fls. 87/90: Prejudicado. Aguarde-se a devolução do mandado de intimação (fls. 85). Int. (Vista Obrigatória: fls. 
87/90 - petição da parte autora datada de 12.01.15.) - ADV: FRANCINI VERISSIMO AURIEMMA (OAB 186672/SP)

Processo 0005815-04.2010.8.26.0268 (268.01.2010.005815) - Usucapião - Severino Camilo de Oliveira e outro - manifestar-
se a parte autora em prosseguimento, considerando-se a manifestação do Cartório de Registro de Imóveis, às fls. 135/135vº.”. 
- ADV: SILVIO ROBERTO BUENO CABRAL DE MEDEIROS FILHO (OAB 211879/SP)

Processo 0005826-33.2010.8.26.0268 (268.01.2010.005826) - Usucapião - Duzanjos Jose Martins - - Santa Pires da Silva 
- Domingos Stroilese - Fls. 99: Intimem-se os requerentes para atender integralmente o quanto solicitado pelo Cartório de 
Imóveis local. Após, vista ao MP, se o caso, e conclusos. Int. - ADV: DANIELA LACERDA SANTIAGO (OAB 206925/SP), SILVIO 
ROBERTO BUENO CABRAL DE MEDEIROS FILHO (OAB 211879/SP), HERIKA DANIELLA MENESES MORAES (OAB 261342/
SP)

Processo 0005904-22.2013.8.26.0268 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.A.S. - T.M.O.S. 
- “Comparecer a parte embargada em cartório para retirar a guia de levantamento no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
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reais)”. Nada Mais. - ADV: IOLE VICENTE DE PONTES (OAB 259711/SP), LUCAS AGUIL CAETANO (OAB 232243/SP)
Processo 0005930-20.2013.8.26.0268 - Divórcio Litigioso - Dissolução - W.E. - S.S.E. - Certifico e dou fé que pratiquei o ato 

ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado 
CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a certidão da serventia que informou não 
ser possível a pesquisa em virtude de não constar dos autos o nº do CPF/MF do requerido. - ADV: CLÁUDIA GAMOSA (OAB 
214193/SP)

Processo 0006155-79.2009.8.26.0268 (268.01.2009.006155) - Execução de Alimentos - Alimentos - V.H.A.O. - S.A.S. - 
“Comparecer a parte autora em cartório para retirar a guia de levantamento no valor de R$ 1.475,98 (um mil quatrocentos 
e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos)”. Nada Mais. - ADV: LECI MARTA DE ALMEIDA (OAB 125481/SP), JOÃO 
BATISTA VIANA DE BRITO (OAB 292785/SP)

Processo 0006183-42.2012.8.26.0268 (268.01.2012.006183) - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Manoel Dias dos 
Reis - Fls. 71: DEFIRO o bloqueio pelo sistema Bacenjud, conforme planilha apresentada, no valor de R$ 16.087,67 (dezesseis 
mil e oitenta e sete reais e sessenta e sete centavos), em desfavor do executado. Int. (Vista Obrigatória: fls. 71 - petição da parte 
autora datada de 13.01.15. Fls. 74/76 - certidão e pesquisa via Bacenjud restou negativa.) - ADV: ANA PAULA DE MORAES 
(OAB 275626/SP)

Processo 0006199-25.2014.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - I.A.S.Z. - T.Z. - 1) Fls. 
38: PREJUDICADO, em razão da certidão de fls. 21/22. 2) Certidão de fls. 41: Manifeste-se o exequente em prosseguimento. 
Após, ao Ministério Público e, em seguida, tornem conclusos. - ADV: SANDRA REGINA SANTANA CORREIA (OAB 217438/SP), 
ANTONIA GENEZI DE CAMPOS (OAB 181976/SP)

Processo 0006202-77.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Revisão - I.A.S.Z. - T.Z. - Fls. 54/56: Recebo o recurso de 
apelação em ambos os efeitos (art. 520, do Código de Processo Civil). Intime-se o apelado para contrarrazões. Após, subam 
os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Int. - ADV: MARCOS PAULO CUNHA (OAB 315963/SP), SANDRA 
REGINA SANTANA CORREIA (OAB 217438/SP), ANTONIA GENEZI DE CAMPOS (OAB 181976/SP)

Processo 0006283-26.2014.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - F.S.S.S. - S.O.S. - Fls. 
38/39: Designo audiência de conciliação, a ser realizada com conciliadores cadastrados neste Juízo, para o dia 13 de março de 
2015, às 16:30 horas. Int. - ADV: JOSE AUGUSTO GONÇALVES NETO (OAB 166173/SP), RODRIGO RODRIGUES DE LIMA 
(OAB 212339/SP)

Processo 0006299-14.2013.8.26.0268 (apensado ao processo 0006005-59.2013.8.26) - Outras medidas provisionais - 
Cancelamento de Protesto - NITROTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA - Fls. 96: Aguarde-
se a audiência designada nos autos principais (fls. 138). Int. (Vista Obrigatória: fls. 96 -petição da parte requerida datada de 
20.10.14.) - ADV: RUBEM ALBERTO SANT’ANA (OAB 111064/SP), LILIAM DE OLIVEIRA ALMEIDA LACERDA (OAB 250470/
SP)

Processo 0006453-95.2014.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Safra S/A 
- Fabiana Marques Pereira de Souza - “A pesquisa de endereços da parte requerida pelo SERASA restou negativa. Manifestar-
se a parte autora em prosseguimento”. Nada Mais. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 0006523-20.2011.8.26.0268 (268.01.2011.006523) - Execução de Título Extrajudicial - B V Leasing S/A 
Arrendamento Mercantil - 1) Fls. 61/65: DEFIRO. Se a citação não foi efetivada nem a ordem judicial de busca e apreensão 
foi cumprida, porque não se localizou o bem objeto de alienação fiduciária, admite-se a conversão da busca e apreensão em 
execução de quantia certa. Providencie a serventia as alterações no sistema e etiqueta dos autos. 2) Cumpra-se a decisão 
de fls. 58. 3) Após, expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação (artigo 652 do Código de Processo Civil), bem como 
de intimação do executado para oferecimento de embargos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos 
autos do mandado de citação (artigo 738). Para o caso de pagamento ou de não oferecimento de embargos, fixo os honorários 
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da dívida. No caso de integral pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária 
será reduzida pela metade (parágrafo único do artigo 652-A da lei processual civil). Int. (Vista Obrigatória:fls. 61/65 - petição 
da parte autora datada de 15.01.15. Fls. 58: disponibilizada no DJE em 15.01.15.) - ADV: EDUARDO RODRIGUES NETTO 
FIGUEIREDO (OAB 149066/SP)

Processo 0006697-24.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E.M.E.S. - Certifico e dou fé 
que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria 
e Comunicado CG nº. 1307/2007. Cientificá-la de que não foi expedido oficio ao SCPC, bem como não foram feitas consultas via 
sistemas Siel, Caex e Infojud, tendo em vista que não consta dos autos filiação e CPF das requeridas. - ADV: NEIDE MACIEL 
ESTOLASKI (OAB 277515/SP)

Processo 0006830-37.2012.8.26.0268 (268.01.2012.006830) - Inventário - Sucessões - C.C.P. - F.P.E.S.P. - “manifestar-se a 
parte autora acerca do ofício da Fazenda Pública Estadual.”. - ADV: MOZART DA SILVA PASSOS (OAB 71457/SP)

Processo 0006848-58.2012.8.26.0268 (268.01.2012.006848) - Inventário - Inventário e Partilha - A.J.S. - F.P.E.S.P. - 
“manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será 
o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, 
III e § 1º do CPC).”. - ADV: MICHELE MIYAMOTO TORRES (OAB 229998/SP)

Processo 0006964-40.2007.8.26.0268 (268.01.2007.006964) - Desapropriação - Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A - 
“cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão 
ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ).”. - ADV: JOSE OSDIVAL DE PAULA (OAB 140722/SP), CARLOS ROGERIO 
RODRIGUES SANTOS (OAB 147931/SP), DANIELA DAMBROSIO (OAB 155883/SP)

Processo 0006989-77.2012.8.26.0268 (268.01.2012.006989) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Trevilub 
Comercio de Lubrificantes Ltda - Do exposto, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Ato ordinatório: valor do preparo e do porte e remessa dos autos na hipótese 
de recurso: R$ 702,84 (setecentos e dois reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 32,70 (trinta e dois reais e setenta centavos), 
respectivamente. Nada Mais. - ADV: PATRICIA BLANDER MATA DOS SANTOS DE CAMPOS (OAB 165579/SP), MARCIO 
EDUARDO DE CAMPOS (OAB 163937/SP)

Processo 0006995-50.2013.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - T.L.F. - A.J.S.F. - Fls. 
98/104: DEFIRO a penhora on line via Bacenjud, no limite do débito (R$ 10.477,66). Providencie a serventia o necessário. 
Ato ordinatório: a penhora on-line restou parcialmente cumprida no valor de R$ 36,94 (trinta e seis reais e noventa e quatro 
centavos). Nada Mais. - ADV: PAULO TADEU PRATES CARVALHO (OAB 94684/SP), TATIANE ALESSANDRE PESSOA (OAB 
345617/SP), CLAUDIO SILVESTRE RODRIGUES JUNIOR (OAB 203619/SP)

Processo 0007154-32.2009.8.26.0268 (268.01.2009.007154) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Marcos Cesar Correa - Vladimir de Oliveira Soares - - Márcia Sobreira Xavier Me e outros - A preliminar de falta de legitimação 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 190

passiva se confunde com o mérito, pelo que será tratada por ocasião da sentença. A citação editalícia não é nula, tendo em vista 
que foram esgotados os meios para localização da ré Marcia Sobreira Xavier ME. Não há nulidades ou irregularidades a serem 
supridas, estando presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as 
condições da ação. Desse modo, DECLARO SANEADO o feito. Dentre as provas requeridas, defiro, como a única pertinente e 
relevante ao deslinde da questão a oitiva de testemunhas, sendo que o ponto controvertido será definido na audiência. Designo 
audiência de tentativa de conciliação, instrução, debates e julgamento para o dia 15 de julho de 2015, às 16:15 horas . Defiro 
às partes a juntada de novos documentos, nos termos do art. 397 do CPC. A parte autora indicou seu rol de testemunhas a 
fls. 173. A parte ré não requereu a produção de prova testemunhal (certidão de fls. 268). Int. - ADV: IZABELLE PAES OMENA 
DE OLIVEIRA LIMA (OAB 196272/SP), FATIMA NIETO SOARES (OAB 100067/SP), EDSON TADEU VARGAS BRAGA (OAB 
130002/SP), ELKE GOMES VELOSO (OAB 137615/SP), ISABELA VELOSO MONREAL (OAB 279117/SP), JOSE ACACIO DA 
ROCHA JUNIOR (OAB 235839/SP), LUCIA CATARINA DOS SANTOS (OAB 171129/SP)

Processo 0007219-85.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Ab Motors Comercial Importadora 
de Peças e Serviços Ltda - Roberta Michelle Costa - Roberta Michelle Costa - Do exposto, com fundamento no artigo 269, 
inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a requerida ROBERTA MICHELLE 
COSTA a pagar à parte autora a quantia de R$ 9.288,14 (nove mil duzentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), a título 
de danos materiais, com aplicação de juros legais desde a citação e correção monetária de acordo com a Tabela Prática do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o ajuizamento da ação até o efetivo pagamento. (Valor do preparo: 
R$ 245,24; Porte e remessa: R$ 65,40, na hipótese de eventual recurso). - ADV: ROBERTA MICHELLE COSTA (OAB 235908/
SP), PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 173477/SP)

Processo 0007460-69.2007.8.26.0268 (268.01.2007.007460) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Safra S/A - Do 
exposto, revogo a liminar deferida a fls. 19 e, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. (VALOR DE PREPARO: R$ 1.421,67; PORTE E REMESSA: R$ 32,70, POR 
VOLUME). - ADV: JOSE BATISTA FERREIRA DE AGUILAR (OAB 111297/SP)

Processo 0007473-80.2013.8.26.0002 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.T.G. - R.A.B.F. - 1) 
Fls. 297/299: Ciente. 2) Intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica à contestação (fls. 48/64) e para contestar a 
reconvenção (fls. 270/278). - ADV: ANDRE CORDEIRO DE MORAES (OAB 329046/SP), CARLA ROSA DE ARIMATHÉA DOS 
SANTOS (OAB 321586/SP)

Processo 0007502-74.2014.8.26.0268 - Procedimento Sumário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Nair de 
Oliveira - RJ/BJ MESSIAS COSTA - “Manifestar-se a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o andamento ao feito que se 
encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento 
ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC).”. Nada Mais. - ADV: FRANCISCO 
ALESSANDRO FERREIRA (OAB 284659/SP)

Processo 0007651-41.2012.8.26.0268 (268.01.2012.007651) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco S/A - Fls. 85: INDEFIRO, uma vez que já foram expedidos ofícios de praxe. Recolhida a taxa, 
DEFIRO a pesquisa pelo BACENJUD e INFOJUD. Int. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0007656-63.2012.8.26.0268 (268.01.2012.007656) - Cumprimento de sentença - Rescisão / Resolução - Manoel 
Campos Novais - Katia Regina Silva e outro - Fls. 101/102: DEFIRO as pesquisas “on-line” em busca de possíveis bens em 
nome do executado, via INFOJUD (última declaração de renda) e RENAJUD. Int. Ato ordinatório: as pesquisas pelo sistema 
INFOJUD e RENAJUD restaram negativas. Manifestar-se o exequente em prosseguimento. Nada Mais. - ADV: ANTONIO JOSE 
DOS SANTOS (OAB 91295/SP), ROBERTA MICHELLE COSTA (OAB 235908/SP)

Processo 0007690-67.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
CARLOS ANTONIO DE FRANÇA - “manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC).”. - ADV: GILDASIO 
FEBRONIO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 282595/SP)

Processo 0007770-65.2013.8.26.0268 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - Auto Pista 
Regis Bittencourt S/A - - CRISTOVAM DE MORAES PREVIATI - - VALERIA PIMENTEL PREVIATI - Certifico e dou fé que 
pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria 
e Comunicado CG nº. 1307/2007. Suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. - ADV: JULIANA FERREIRA NAKAMOTO 
(OAB 302232/SP), ALTAIR JOSÉ ESTRADA JUNIOR (OAB 191618/SP), LUIZ CARLOS BARTHOLOMEU (OAB 176938/SP)

Processo 0007828-10.2009.8.26.0268 (268.01.2009.007828) - Usucapião - Propriedade - Paulo Verçosa Gonçalves - 
Procuradoria Geral do Estado - “retirar mandado de registro de usucapião, em Cartório.”. - ADV: ESTELA REGINA MAZZUCO 
(OAB 210897/SP), KELLY CRISTINA SOLBES PIRES (OAB 178478/SP), ROMILDO ANDRADE DE SOUZA JUNIOR (OAB 
146539/SP)

Processo 0008020-64.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Seguro - PAULO CESAR LIMA SILVA - Seguradora Líder 
dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Fls. 113/126: Ao agravado, nos termos do artigo 523, § 2º, do Código de Processo Civil. 
Após, tornem conclusos. - ADV: JOSUE SANTO GOBY (OAB 290471/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 0008184-34.2011.8.26.0268 (268.01.2011.008184) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material 
- Banco Bradesco S/A - - Redecard S/A - Ricardo da Silva Gregorio - Fls. 220/222 e 223/226: DEFIRO os bloqueios dos 
valores via Bacenjud, conforme planilhas apresentadas. Int. (Certidão da serventia: que as pesqisas via Bacenjud restaram 
negativas, tendo em vista o ínfimo valor bloqueado somente ao credor Banco Bradesco S/A no valor de R$ 40,75) - ADV: ALVIN 
FIGUEIREDO LEITE (OAB 178551/SP), JOSÉ JERÔNIMO DOS REIS SILVA (OAB 244637/SP), WALTER WIGDEROWITZ NETO 
(OAB 153790/SP), RENATA FARIAS ARAUJO (OAB 294166/SP), VALDIR ROSA (OAB 307444/SP)

Processo 0008185-14.2014.8.26.0268 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1078462-91.2013.8.26.0100 - 18ª VARA CIVEL 
DO FORO CENTRAL - COMARCA DE SÃO PAULO) - CÂMARA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA CCEE - DECK 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA - - JANIO DOMINGOS DOS SANTOS - Cumpra-se e devolva-se, com as homenagens 
de praxe. (Providenciar diligências no valor de R$ 63,35). - ADV: DANIEL HOSSNI RIBEIRO DO VALLE (OAB 249948/SP)

Processo 0008237-54.2007.8.26.0268 (268.01.2007.008237) - Monitória - Nota Promissória - Antonio Carlos Leme da Silva 
- Albaniva da Silva Romão - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 
4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: Suspensão 
do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. - ADV: BENEDICTO HYGINO MANFREDINI NETTO (OAB 107948/SP), WALDIR 
ORLANDO PENTEADO (OAB 325317/SP)

Processo 0008434-96.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - SATIO KIMURA e outro - As partes 
são legítimas e estão bem representadas. Não há nulidades ou irregularidades a serem supridas, estando presentes os 
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação. Desse modo, 
DECLARO SANEADO o feito. Dentre as provas requeridas, DEFIRO, por ora, a prova pericial para verificar se o valor do 
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contrato foi integralmente arcado pela parte ré. Designo para perícia o Sr. Émerson Nogueira Sales, que deverá ser intimado 
para apresentar seus honorários, que serão arcados pela parte ré. Após, intime-se a parte ré a efetuar o depósito dos honorários 
periciais. Em seguida, intime-se o perito para dar início aos trabalhos. Faculto, dentro do prazo legal, a formulação de quesitos 
e a indicação de assistente(s) técnico(s). Int. - ADV: TALLES SOARES MONTEIRO (OAB 329177/SP), JOAQUIM LEAL GOMES 
SOBRINHO (OAB 178193/SP)

Processo 0008447-95.2013.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - K.F.F. - C.G.F. - Fls. 
71/77: DEFIRO. Oficie-se ao empregador do executado para que efetue descontos de 30% da sua folha de rendimento, até 
atingir ao montante devido (R$ 4.613,85). Int. Vista Obrigatória; fls. 71/77 - petição da parte autora datada de 21.01.15 - 
ADV: RENALDO ARGEMIRO DOMINGOS (OAB 281025/SP), CLAUDIO SILVESTRE RODRIGUES JUNIOR (OAB 203619/SP), 
TATIANE ALESSANDRE PESSOA (OAB 345617/SP)

Processo 0008475-29.2014.8.26.0268 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - LUANA LIA 
SANTANA KOSCHELNY GUARNIERE - DIRETOR DO SETOR DE REGISTRO NACIONAL DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO 
(RENACH) DO DETRAN DO EST DE SP - Fls. 61/62: INDEFIRO. Mantenho a decisão de fls. 54 pelos seus próprios fundamentos. 
Providencie a parte autora a guia de juntada de procuração e a taxa de expedição de carta precatória, conforme já determinado 
à fls. 54 verso. Providencie, ainda, o recolhimento da complementação da diligência para cientificação da Fazenda, conforme já 
determinado à fls. 57, sob pena de indeferimento. Prazo: 10 (dez) dias. (Providenciar complementação das diligências no valor 
de R$ 4,3,75, peças e retirar precatória.) - ADV: PAULO VITOLDO KOSCHELNY (OAB 49283/SP), SOLANGE NELI SANTANA 
DA ROCHA KOSCHELNY (OAB 99841/SP)

Processo 0008629-23.2009.8.26.0268 (268.01.2009.008629) - Usucapião - Propriedade - Agostinho Rosa Coutinho e outro - 
Com a devida vênia, deixo de dar cumprimento ao r. despacho de fls. retro, uma vez que o número do CPF (fls. 179) é inválido. 
(Manifestar-se a parte autora, em prosseguimento). - ADV: SILVIO ROBERTO BUENO CABRAL DE MEDEIROS FILHO (OAB 
211879/SP)

Processo 0008849-45.2014.8.26.0268 - Monitória - Prestação de Serviços - P & M Proteção e Conservação Patrimonial Ltda 
- Hidropav Construção e Pavimentação Ltda - 1) Fls. 46/50: Ciente. 2) O exame superficial da prova escrita expressa o grau 
de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a relação de direito material entre 
as partes, o que determina a expedição do mandado de citação para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da 
quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos encargos de sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito 
da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte. Igualmente, será informado(a) de que, 
no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Após recolhimento da respectiva diligência, servirá o 
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se. (providenciar diligências no 
valor de R$ 63,75). - ADV: VALTENCIR NICASTRO (OAB 192670/SP), MARIA ANGELICA MASS GONZALEZ (OAB 240859/SP)

Processo 0008926-54.2014.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial de Justiça, fls 45, no prazo legal. - ADV: CELSO MARCON 
(OAB 260289/SP)

Processo 0009032-26.2008.8.26.0268 (268.01.2008.009032) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Alice de Jesus 
Marques Faria - E.A.F.M. e outros - R.S.M. - 1) Fls. 2405/2419: Ciente. 2) Aguarde-se o prazo, conforme despacho de fls. 
2402. Int. (Vista obrigatória: fls. 2405/2419 - petição da parte autora datada de 28.01.16.Fls. 2402: disponibilizada no DJE em 
29.01.15.) - ADV: PATRICIA DUARTE TAURIZANO (OAB 254668/SP), ADARCIR SEIDL JUNIOR (OAB 236666/SP), CELSIO 
DARIO HEIN (OAB 77568/SP), EDSON ANTONIO MIRANDA (OAB 90271/SP), RUI DE SALLES OLIVEIRA SANTOS (OAB 
174942/SP), CARLOS HENRIQUE DE ARRUDA (OAB 158399/SP), MARCIO RIBEIRO DO NASCIMENTO (OAB 147913/SP)

Processo 0009697-32.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Jose Carlos Fabri - Jose 
Carlos Fabri - Vistos. Mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aguarde-se a comunicação da 
decisão de segunda instância. Intime-se. - ADV: JOSE CARLOS FABRI (OAB 152059/SP)

Processo 0009743-21.2014.8.26.0268 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - DAVID MARTIN ZECKSER - - MARIA 
EROTILDES DE LIMA ZECKSER - “Manifestar-se a parte autora sobre o ofício do CRI informando que o processo não contém 
os requisitos necessários à abertura da matrícula, isto por que: 1) Em complemento à certidão de fls. 123, os Promoventes 
deverão apresentar certidões com base no INDICADOR REAL a serem expedidas pelo Oficial do 1º, 2º, 4º, 10º e 11º Registro 
de Imóveis da Comarca de São Paulo, Capital, instruindo os requerimentos com cópia da planta topográfica e do memorial 
descritivo do imóvel a ser usucapido”. Nada Mais. - ADV: HENRIQUE DE OLIVEIRA (OAB 77878/SP)

Processo 0009866-92.2009.8.26.0268 (268.01.2009.009866) - Procedimento Sumário - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Sociedade Amigos do Jardim Europa de Itapecerica da Serra - Rubens Estevam de Oliveira - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº268.2014/011270-4, de posse do 
Mandado, em anexo, depois de tr^s diligências realizadas, encontrei, e aí sendo, INTIMEI, tanto o sr. RUBENS ESTEVAM DE 
OLIVEIRA, como a Sra. WANESSA GARCIA SANTOS OLIVEIRA. Dei-lhes conhecimento de todo o conteúdo do Mandado, que 
lí e do qual ficaram ciente. Dei-lhes contra-fé, que receberam e exararam o seus ciente, como pode se vê no verso do Mandado, 
em anexo. O REFERIDO É VERDADE. Distância Percorridas - 08 Km. = R$ l3,59 - ADV: RENATO MOREIRA FIGUEIREDO 
(OAB 229908/SP), JOSE AUGUSTO GONÇALVES NETO (OAB 166173/SP)

Processo 0009866-92.2009.8.26.0268 (268.01.2009.009866) - Procedimento Sumário - Liquidação / Cumprimento / Execução 
- Sociedade Amigos do Jardim Europa de Itapecerica da Serra - Rubens Estevam de Oliveira - Certifico e dou fé que pratiquei o 
ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado 
CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada do oficio do Registro de Imóveis 
solicitando seja apresentado Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra no original, para possibitar a qualificação 
registrária do título, conforme sentenças das decisões do CSM do Estado de São Paulo, como decidido nas Apelações Civil nº 
30.728/7 da Comarca de Ribeirão Preto e nº 0000002-61.2010.8.26.0602 da Comarca de Sorocaba. - ADV: JOSE AUGUSTO 
GONÇALVES NETO (OAB 166173/SP), RENATO MOREIRA FIGUEIREDO (OAB 229908/SP)

Processo 0009875-78.2014.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - 1) Fls. 41/42: Recebo como emenda à petição inicial. Anote-se, trocando-se a etiqueta dos autos. 2) Sem 
prejuízo, concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para atendimento dos itens ‘2’ e ‘3’ da decisão de fls. 38, sob pena 
de indeferimento. Após, tornem conclusos. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), ALEXANDRE 
MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 0010258-56.2014.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.C.L.O. - manifeste-se a parte 
autora, no prazo de 05 dias, sobre a certidão negativa do(a) Oficial(a) de Justiça - ADV: CLAUDIO BARBOSA DOS SANTOS 
(OAB 328129/SP)

Processo 0010359-30.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.M.J. - CERTIDÃO 
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CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2013/021992-1, de posse do presente, dirigi-me ao 
endereço constante do Mandado, e aí sendo, CITEI o Requerido Sr. EDUARDO OLIVEIRA DE JESUS. Dei-lhe conhecimento de 
todo o conteúdo do Mandado, que lí e do qual ficou ciente. Dei-lhe contra-fé, que recebeu e exarou o seu ciente, como pode se 
vê no verso do Mandado, em anexo. O REFERIDO É VERDADE. Distância Percorrida - 28 Km. + Pedágios = 0 Itapecerica da 
Serra, 18 de outubro de 2013. - ADV: NANCY APARECIDA PEREIRA A DE SOUZA (OAB 107303/SP)

Processo 0010359-30.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.M.J. - E.O.J. - CERTIDÃO 
- MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 268.2014/015451-2 
dirigi-me ao endereço nele contido e lá sendo INTIMEI pessoalmente o Sr. Eduardo Oliveira de Jesus e a Sra. Ellen Mgalhães 
de Jesus, na qualidade de responsável legal pelo menor Michel e, estando ambos cientes de tudo, aceitaram a contrafé que 
lhes ofereci, exarando seus cientes no mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: CARLA CRISTIANA SILLES MENDES 
MATURANO (OAB 244929/SP), NANCY APARECIDA PEREIRA A DE SOUZA (OAB 107303/SP), JOÃO BATISTA VIANA DE 
BRITO (OAB 292785/SP)

Processo 0010359-30.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.M.J. - E.O.J. - Certifico 
e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da 
Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: Manifestarem-se, em 05 dias, sobre o laudo 
pericial juntado aos autos. - ADV: NANCY APARECIDA PEREIRA A DE SOUZA (OAB 107303/SP), CARLA CRISTIANA SILLES 
MENDES MATURANO (OAB 244929/SP), JOÃO BATISTA VIANA DE BRITO (OAB 292785/SP)

Processo 0010360-83.2011.8.26.0268 (268.01.2011.010360) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA 
- Telma Mary Mateus Ferreira - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 
4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: Providenciar 
custas no valor de R$ 12,20 para bloqueio on line. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO 
BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)

Processo 0010491-58.2011.8.26.0268 (268.01.2011.010491) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - A.S.F.S. - manifestar-
se a parte autora, no prazo de 05 dias, sobre a carta precatória negativa juntada aos autos, nesta data. - ADV: LUCIMARA 
FIGUEIRO GODINHO (OAB 239705/SP)

Processo 0010816-28.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - HOSPITAL GERAL DE 
ITAPECERICA DA SERRA - SECONCI-SP - “A carta precatória para citação da denunciada foi expedida e pode ser imprimida 
pelo sistema e-saj, comprovando a parte requerida, por petição, a sua distribuição”. Nada Mais. - ADV: ANA PAULA DE MORAES 
(OAB 275626/SP), TARCISIO RODOLFO SOARES (OAB 103898/SP)

Processo 0010956-96.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.M.F. - manifeste-se a parte autora, 
no prazo de 05 dias, sobre a certidão negativa do(a) Oficial(a) de Justiça - ADV: ADRIANO DAMIÃO DA SILVA (OAB 213842/
SP)

Processo 0010968-52.2009.8.26.0268 (268.01.2009.010968) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Damião Ortencio de Souza 
e outro - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Fls. 229/235: Diante da impossibilidade de localização dos réus, DEFIRO 
a citação por edital, devendo a parte autora providenciar a minuta. Int. - ADV: EDSON GALINDO (OAB 103852/SP), MARCIA 
MARIA DE CASTRO MARQUES (OAB 121971/SP), MARIA DE LOURDES D’ARCE PINHEIRO (OAB 126243/SP), ADRIANA 
RUIZ VICENTIN (OAB 196161/SP)

Processo 0011354-19.2008.8.26.0268 (268.01.2008.011354) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Paulista S/A - “Manifestar-se a parte autora sobre o resultado sem cumprimento da carta precatória, tendo em 
vista o não acompanhamento do depositário”. Nada Mais. - ADV: MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/
SP), JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA SANCHES (OAB 220568/SP)

Processo 0011643-39.2014.8.26.0268 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0604374-26.2008.8.26.0003 - 4ª VARA CIVEL 
FORO REG III JABAQUARA) - ALLGAR TECNOLOGIA E COMERCIO DO BRASIL IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA - 
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
268.2015/000500-5, me dirigi por 03 vezes ao endereço constante do mandado, nunca localizando ninguém no local, onde 
acionando a campainha e chamando, nunca fui atendido, deixei recado no portão, para que entrassem em contato com 
este Oficial, porém, negativo; em contato com vizinhos informaram que o representante da empresa requerida COGETEC 
ENGENHARIA LTDA, Sr. JOÃO BATISTA RODRIGUES MONTEIRO, morou ali, porém, se mudou ha muito tempo, pois, ninguém 
mais o viu no local; quem reside ali é a sua mãe Sra. Maria, porém, é idosa e não atende o portão; motivos pelos quais, o dou 
como estando em local incerto e não sabido deste Oficial. O referido é verdade e dou fé. Itapecerica da Serra, 05 de fevereiro de 
2015. “Manifestar-se a parte autora sobre as respostas aos ofícios enviados”. Nada Mais. - ADV: MARCO ANTONIO MACHADO 
(OAB 106429/SP)

Processo 0012136-16.2014.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
BRADESCO SA - 1) Fls. 23: Recebo como emenda à petição inicial. Anote-se, trocando-se a etiqueta dos autos. 2) Sem prejuízo, 
concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para atendimento do item ‘1’ da decisão de fls. 20, sob pena de indeferimento. 
Após, tornem conclusos. - ADV: MARIANE CARDOSO MACAREVICH (OAB 203358/SP), ROSANGELA DA ROSA CORRÊA 
(OAB 205961/SP)

Processo 0012241-90.2014.8.26.0268 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - SPRINGER CARRIER LTDA - Parametro 
Ar Condicionado e Ventilaçao Ltda - 1) Preliminarmente, esclareça a parte autora qual o patrono subscreveu a petição inicial por 
procuração, conforme aposição da inscrição “p.p”, regularizando a representação processual, se o caso. 2) Apresente, também, 
o comprovante original de fls. 35 e as guias de juntada de procuração e da diligência do oficial de justiça para citação. Prazo: 10 
(dez) dias. Após, tornem conclusos. - ADV: MÁRCIO LOUZADA CARPENA (OAB 46582/RS)

Processo 0012268-10.2013.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A 
Financiamento e Investimento - Alessandro Rodrigues da Silva - Do exposto e, com fundamento no artigo 269, inciso I, do 
Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de busca e apreensão para consolidar nas mãos do 
autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar de fls. 72 torno definitiva. VISTA OBRIGATÓRIA: 
Valor do preparo R$402,21; porte de remessa R$32,70. - ADV: SANDRA REGINA SANTANA CORREIA (OAB 217438/SP), 
TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)

Processo 0012320-69.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Revisão - F.J.B. - L.M.B. - 1) A liminar não comporta 
deferimento. Nessa fase de cognição sumária, não merece prosperar a minoração da prestação alimentícia, sob pena de se 
causar prejuízo à outra parte que ainda não foi ouvida nos autos. Ressalta-se que o acordo entre as partes para fixação dos 
alimentos é recente (28.01.13). Assim, INDEFIRO o pedido urgente, em razão da ausência dos requisitos do artigo 273 do 
Código de Processo Civil. 2) Designo audiência de conciliação, que será realizada por conciliadores cadastrados neste Juízo, 
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para o dia 13 de fevereiro de 2015, às 16:30 horas. Intimem-se as partes e cite-se o(a) requerido(a), constando no mandado 
que não é obrigatória a presença de advogado para formalização do acordo. No entanto, para melhor assessoramento técnico, 
o(a) requerido(a) poderá comparecer à OAB/SP local e solicitar que seja patrocinado por um advogado do convênio da OAB-
SP/Defensoria Pública. Deverá constar ainda que, em sendo infrutífera a conciliação, será designada audiência de instrução, 
debates e julgamento, momento em que poderá ser apresentada a contestação, nos termos do artigo 9º da Lei de Alimentos. 
Na audiência de instrução, as partes deverão comparecer acompanhadas de advogado e testemunhas, independente de prévio 
depósito do rol, exceto se desejarem que sejam intimadas pessoalmente e a ausência do autor importará em arquivamento do 
processo e a do réu ou de seu advogado, em confissão e revelia. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: 
Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Jardim Santa Isabel, em Itap. da Serra/SP - CEP 06850-850. Servirá o presente 
como mandado de citação. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: MIRIAN APARECIDA VERGIANI WIGNER (OAB 
191504/SP)

Processo 0012796-83.2009.8.26.0268 (268.01.2009.012796) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - 
Banco Finasa Bmc S/A - Wilson Pereira da Conceição - “Manifestar-se a parte autora sobre as respostas aos ofícios enviados”. 
Nada Mais. - ADV: DAISA APARECIDA PEREIRA BELTRAN (OAB 244393/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/
SP)

Processo 0012862-24.2013.8.26.0268 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S.M.C. - S.C.S. - Do exposto, diante do 
reconhecimento do pedido e, com fundamento no artigo 269, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 
pedido para DECRETAR o divórcio do casal SIRLEY MARTINS DA COSTA e SUELI COSTA DE SALES. A ré voltará a usar o 
nome de solteira, qual seja, SUELI COSTA DE SALES. - ADV: ANTONIO ABRANTES GONÇALVES (OAB 161428/SP), REGINA 
AKEMI FURUICHI (OAB 178434/SP)

Processo 0012948-58.2014.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - GISLEINE DE SOUZA MARTINS - Do exposto, com fundamento no artigo 
267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. - ADV: PAULO EDUARDO 
MELILLO (OAB 76940/SP)

Processo 0012977-11.2014.8.26.0268 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0005009-81.2008.8.26.0609 - 3ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE TABOAO DA SERRA) - Evomar Informatica Ltda Me - Requisite-se ao juízo deprecante, via e-mail institucional, 
o envio das peças necessárias para o cumprimento. Após, cumpra-se e devolva-se, com as homenagens de praxe. Int. - ADV: 
ODILAR LOPES (OAB 263990/SP)

Processo 0013003-09.2014.8.26.0268 - Divórcio Consensual - Dissolução - F.G.A. e outro - À vista da petição inicial (fls. 
02/03), HOMOLOGO o acordo formulado entre os requerentes e, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de 
Processo Civil, DECRETO o divórcio do casal e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito. A requerente voltará a 
usar o nome de solteira, qual seja, FRANCISCA GLAUCIA DO NASCIMENTO. - ADV: JOSE CARLOS FABRI (OAB 152059/SP)

Processo 0013034-29.2014.8.26.0268 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - BANCO ITAUCARD S/A - O exame 
superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção 
envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de citação para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos encargos de 
sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça 
inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Servirá o 
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV: FELIPE ANDRES 
ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)

Processo 0013082-85.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.L.S.L. - 1) RETIFIQUE-SE no distribuidor para 
constar no pólo passivo do feito a genitora VITÓRIA APARECIDA KWAPIS, ao invés do menor Victor Lohan. Anote-se, trocando-
se a etiqueta dos autos. 2) DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora, em razão da declaração de fls. 23. Anote-
se. 3) Emende a parte autora a petição inicial, nos termos da manifestação ministerial, fornecendo a qualificação completa do 
genitor para a sua citação. Prazo: 10 (dez) dias. Após, ao Ministério Público e, em seguida, tornem conclusos. - ADV: ALEX DE 
ASSIS DINIZ MAGALHAES (OAB 324530/SP)

Processo 0013175-48.2014.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
DO RESIDENCIAL PARQUE DELFIM VERDE II - 1) Anote-se que o feito tramita sob o rito ordinário, trocando-se, inclusive, a 
etiqueta dos autos. 2) Após recolhimento da respectiva despesa, cite-se o requerido, via postal, para apresentar defesa no prazo 
de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, 
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV: CLAUDIO SILVESTRE RODRIGUES JUNIOR (OAB 203619/SP)

Processo 0013264-08.2013.8.26.0268 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.K.N.C. - manifeste-se a parte 
autora, no prazo de 05 dias, sobre a certidão negativa do(a) Oficial(a) de Justiça - ADV: IOLE VICENTE DE PONTES (OAB 
259711/SP)

Processo 0013301-35.2013.8.26.0268 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - JOÃO PEREIRA BIBIANO - 
Edmundo Wysocki e outro - As preliminares elencadas pela parte ré serão tratadas por ocasião do saneador ou na sentença. 
Especifiquem as partes eventuais provas que pretendam produzir em juízo, justificando a pertinência. Prazo comum: 05 dias. 
No silêncio, conclusos para sentença. Int. - ADV: HELIO DE JESUS DA SILVA (OAB 90052/SP), MARCELO LAURINDO PEDRO 
(OAB 268284/SP)

Processo 3000650-51.2012.8.26.0268 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.B.S.C. - F.M.O.C. 
- Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de 
Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos às partes para: Manifestarem-se, em 05 dias, em 
termos de prosseguimento. - ADV: WALDIR ORLANDO PENTEADO (OAB 325317/SP), BENEDICTO HYGINO MANFREDINI 
NETTO (OAB 107948/SP), IVONETE VIEIRA (OAB 91747/SP)

Processo 3000989-10.2012.8.26.0268 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE 
EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 268.2014/013657-3 que após inúmeras diligencias negativas ao endereço constante não 
encontrando a requerida ou pessoas que soubessem informações precisas acerca da referida, finalmente atendeu-me o Sr. 
Douglas que informou-me que a referida não trabalha ali e desconhece o seu endereço. Dessa forma devolvo o presente sem o 
seu integral cumprimento haja encontrar-se Severina Maria de Oliveira em local incerto e não sabido por esta oficial. Nada mais. 
O referido é verdade e dou fé. Itapecerica da Serra, 09 de dezembro de 2014. - ADV: LUIZ AUGUSTO AZEVEDO DE ALMEIDA 
HOFFMANN (OAB 220580/SP), JOÃO ADELINO MORAES DE ALMEIDA PRADO (OAB 220564/SP)

Processo 3000989-10.2012.8.26.0268 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE 
EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do 
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artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: 
Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado (certidão: que a reqda encontra-se em lugar incerto e não 
sabido). - ADV: JOÃO ADELINO MORAES DE ALMEIDA PRADO (OAB 220564/SP), LUIZ AUGUSTO AZEVEDO DE ALMEIDA 
HOFFMANN (OAB 220580/SP)

Processo 3001519-14.2012.8.26.0268 - Procedimento Sumário - Gratificações Estaduais Específicas - Maria Magdalena 
Gozzi Dias - Governo do Estado de São Paulo - Especifiquem as partes eventuais provas que pretendam produzir em juízo, 
justificando a pertinência. Prazo comum: 05 dias. Após, conclusos. Int. - ADV: TALLES SOARES MONTEIRO (OAB 329177/SP), 
SANDRO ROBERTO BERLANGA NIGRO (OAB 178391/SP)

Processo 3001566-85.2012.8.26.0268 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - JOSÉ ALMEIDA FERNANDES 
e outro - “Manifestar-se a parte autora em prosseguimento, tendo em vista o decurso do prazo para o sobrestamento do feito”. 
Nada Mais. - ADV: IVANILDA MARIA SOUZA CARVALHO (OAB 158018/SP)

Processo 3002220-72.2012.8.26.0268 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PECUNIA S/A - Fls. 52: DEFIRO o sobrestamento do feito, pelo prazo de 10 (dez) dias. Ultrapassado o prazo, no silêncio, 
tornem os autos conclusos para extinção. Int. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI 
PARISE (OAB 112409/SP)

Processo 3002438-03.2012.8.26.0268 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Rosangela Maria Pio Neves - - GESSICA 
PIO DAS NEVES - “Manifestar-se a parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o andamento ao feito que se encontra 
paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 
48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC).”. Nada Mais. - ADV: EDSON GALINDO (OAB 103852/
SP)

Processo 3003582-12.2012.8.26.0268 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Joao Carlos Pereira - - Ezilir de Bom 
Pereira - IMOBILIÁRIA MUNICIPAL LTDA - 1) Citem-se a pessoa em cujo nome estiver registrado o imóvel e os confinantes, 
pessoalmente, e, por edital, com o prazo de trinta (30) dias, os interessados ausentes incertos e desconhecidos (arts. 942 e 232, 
IV do CPC). 2) Intimem-se, para que manifestem eventual interesse na causa (art. 943 do CPC), a União, o Estado e o Município, 
por via postal, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial, memorial descritivo e planta do imóvel usucapiendo. 3) O 
prazo para contestar será contado na forma do art. 241 do Código de Processo Civil. 4) Forneça a (o) promovente, em quinze 
(15) dias, o extrato do edital, as cópias necessárias para as citações e intimações e recolha o numerário necessário para as 
despesas, se o caso. 5) Após, vista ao Ministério Público. Int. (Providenciar diligências no valor de R$ 255,00 custas para 
cientificação das fazendas no valor de R$ 52,50; 3 vias das contrafés; 4 vias da planta e memorial descritivo). - ADV: EVANDRO 
MACHADO (OAB 205873/SP)

Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO AUGUSTO GALVÃO DE FRANÇA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANGELO JOSE DA LUZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0021/2015
Processo 0000583-69.2014.8.26.0268 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - Eric de Oliveira Santos 

- FLS.316: Vistos. Certidão retro: Reitere-se a intimação. Sem prejuízo, intime-se por telefone. Cumpra-se com a máxima 
urgência. INTIMAÇÃO para o Dr. ARMANDO SAMPAIO DE REZENDE JR para apresentar com urgência defesa do réu Eric 
de Oliveira Santos - RÉU PRESO - ADV: MAURICIO RODRIGUES DA SILVA (OAB 125795/SP), ARMANDO SAMPAIO DE 
REZENDE JUNIOR (OAB 68083/SP), OBEDES REIS (OAB 1057/AC)

Processo 0001664-63.2008.8.26.0268 (268.01.2008.001664) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes Praticados por 
Particular Contra a Administração em Geral - Jefferson Marcelino Zamaitis - - Rogerio Silva dos Santos - fLS. 282/285:Vistos. 
Jefferson Marcelino Zamaitis e Rogério Silva dos Santos, qualificados nos autos (fls. 230 e 239), estão sendo processados como 
incursos no artigo 163 parágrafo único, inciso III, do Código Penal. Conforme os termos da denúncia, no dia 27 de fevereiro 
de 2008, no interior do CDP Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra, nas demais circunstâncias de tempo e 
local indicadas, os acusados deterioraram patrimônio público, ateando fogo em colchões, danificando, além dos colchões, 
o piso e as paredes da cela na qual estavam recolhidos. Em 01 de abril de 2009, a denúncia foi recebida (fls. 81). Os réus 
foram citados (fls. 115 e 146v) e apresentaram defesas escritas (fls. 140 e 154/155). Na audiência de instrução, foram ouvidas 
duas testemunhas de acusação (fls. 182/183 e 204/206), sendo os réus ao final interrogados (fls. 230 e 239/241). Encerrada 
a instrução, nas alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela condenação dos acusados nos exatos termos da 
denúncia (fls. 245/248 e 272/273). Já as Defesas requereram absolvição por insuficiência de provas ou com base no principio 
da insignificância e ausência de tipicidade, pois os danos foram de pequena monta e eventualmente perpetrados como forma de 
reivindicar direitos (fls. 250/261, 265/268, 275/276 e 280). É o relatório. Fundamento e decido. A materialidade restou evidenciada 
pelo laudo de exame do local dos fatos (fls. 24/28). Também é certa a autoria, pois os réus foram surpreendidos em situação de 
flagrante e prontamente encaminhados para a Autoridade Policial, a qual lavrou termo circunstanciado (fls. 03/04). Os agentes 
penitenciários que figuraram como condutores ou apresentantes da ocorrência foram ouvidos em juízo e confirmaram que, na 
essência, os fatos se deram tal como narrados na denúncia. Como se não bastasse, o acusado Jefferson foi ouvido em juízo 
e confessou a prática da conduta que lhe é imputada, afirmando: “confesso que coloquei fogo em um colchão... fiz isso para 
protestar, pois fui mandado para lá (cela disciplina) sem qualquer motivo” (fls. 230). É certo que o acusado Rogério, também 
em juízo, negou a prática da conduta que lhe é imputada, afirmando não ter sido o autor dos fatos, sendo que o fogo teria 
ocorrido no corredor, ou seja, fora das celas (fls. 242). Contudo, tal versão está isolada no conjunto das provas e contraria 
(conforme bem observado pelo digno Promotor de Justiça fls. 248) as conclusões do laudo pericial de fls. 24/25 e fotografias 
de fls. 26/27, pelas quais é possível visualizar os focos de incêndio no interior da cela. Finalmente, insta salientar que, quando 
de seu interrogatório extrajudicial, o acusado Rogério confessou a prática dos fatos, afirmando: “realmente ateou fogo nos 
colchões” (fls. 04). Por tudo isso, não há que se falar em insuficiência de provas. De igual sorte, não é possível acolher a 
tese da insignificância ou da ausência de tipicidade, eis que a conduta consistente em atear fogo em cela de estabelecimento 
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prisional com centenas de custodiados é extremamente grave. Além disso, não há qualquer prova de que a insurgência dos 
acusados teria qualquer razão remotamente legítima, sendo que, nesse ponto, a palavra do acusado Jefferson está isolada 
no conjunto probatório. Certa a condenação, passo a dosar a pena. Atentando à culpabilidade dos réus, em consonância com 
os demais elementos norteadores do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico uma maior reprovabilidade, eis que os fatos 
ocorreram no interior de estabelecimento prisional com centenas de presos. Outrossim, de rigor ressaltar que os acusados já 
se encontravam em cela disciplinar, na qual, presumivelmente, deveriam ter comportamento ainda mais regrado do que aquele 
usualmente esperado numa cela comum, o que, evidentemente, não ocorreu. Como se não bastasse, acolho as ponderações 
ministeriais, no sentido de reconhecer que os dois acusados podem ser tidos como criminosos habituais. Note-se que Rogério 
ostenta passagens por porte ilegal de arma, furto qualificado, roubo majorado, formação de quadrilha e receptação (FA - apenso 
de antecedentes fls. 02/06), ao passo que Jefferson tem imputações por receptação, porte de arma, roubo e estelionato (FA - 
apenso de antecedentes fls. 03/07). Por tudo isso, estipulo as penas base seis meses acima do piso, ou seja, em 01 (um) ano 
de detenção. Já na segunda fase, verifico que os dois réus são reincidentes (Jefferson certidão criminal de fls. 27/28 e 39 do 
apenso de antecedentes e Rogério certidão criminal de fls. 14 do seu apenso de antecedentes). Portanto, agravo as reprimendas 
em mais dois meses, ao patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção. Por outro lado, compenso a agravante da 
reincidência com a atenuante da confissão espontânea do corréu Jefferson, tornando sua pena para 01 (um) ano de detenção. 
Em suma, estipulo a derradeira reprimenda do acusado Rogério em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e a do acusado 
Jefferson em 01 (um) ano de detenção. Quanto ao regime, levando em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a 
reincidência, declaro que o inicio de cumprimento das penas deverá se dar no semiaberto. Com relação à multa, levando em 
conta os mesmos fundamentos já explanados no computo das penas corporais, o acusado Rogério deverá arcar com 30 (trinta) 
dias multa e Jefferson com 20 (vinte) dias multa, com o valor de cada dia no piso. Ainda com relação às multas, lembro que os 
diferentes parâmetros dos preceitos secundários das penas corporais e pecuniárias indicam que essas não precisam guardar 
exata sinergia. Ante o exposto e pelo mais que se pode extrair dos autos, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, condenando: 1. 
Rogério Silva dos Santos, por incurso no artigo 163 parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 
(dois) meses de detenção em regime inicial semiaberto, cumulada com o pagamento de 30 (trinta) dias multa, com cada dia 
no valor mínimo. 2. Jefferson Marcelino Zamaitis, por incurso no artigo 163 parágrafo único, inciso III, do Código Penal, à pena 
de 01 (um) ano de detenção em regime inicial semiaberto, cumulada com o pagamento de 20 (vinte) dias multa, com cada dia 
no valor mínimo. Transitada em julgado, tornem-me conclusos para análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 
da pena aplicada ao acusado Jefferson. No que diz respeito ao corréu Rogério, ainda após o trânsito em julgado, expeça-se 
o necessário ao início do cumprimento da pena, procedendo-se às devidas anotações. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Cumpra-se. Itapecerica da Serra, 18 de setembro de 2013. Antonio Augusto Galvão de França Juiz de Direito - ADV: LEANDRO 
SOARES DE JESUS CASACCHI (OAB 274110/SP), ALFREDO MILEN FILHO (OAB 172767/SP)

Processo 0002199-55.2009.8.26.0268 (268.01.2009.002199) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Wellington 
Santana da Costa - FLS.267: Vistos. 1. Primeiramente, forme-se 2º volume nestes autos a partir de fls. 204. 2. Expeça-se a 
guia de recolhimento em definitivo, encaminhando-a ao MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais competente. 3. 
Lance-se o nome do réu no livro do rol dos culpados. 4. Encaminhe-se cópia da sentença à vítima ou seus familiares conforme 
determina o provimento em vigor. 5. Após feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os presentes autos. 
Cumpra-se com urgência. Int. - ADV: EDSON COSTA DA SILVA (OAB 268489/SP), WILLIAM SARAN DOS SANTOS (OAB 
192841/SP), GUILHERME DE ARAÚJO FÉRES (OAB 176862/SP), JAIME ALEJANDRO MOTTA SALAZAR (OAB 162029/SP), 
MARCOS AURELIO ECCARD DE SOUZA (OAB 261388/SP)

Processo 0005205-94.2014.8.26.0268 - Inquérito Policial - Lesão Corporal - J.P. - W.S. - Vistos. 1. Recebo a denúncia. 
2. Defiro o requerido pelo M.P às fls. 36. Providencie-se. 3. Cite-se o réu para apresentar defesa prévia no prazo de 10 dias, 
caso não o faça, oficie-se à OAB local, solicitando indicação de defensor dativo para prosseguir em sua defesa. 4. Após a 
apresentação da defesa prévia, abra-se nova vista ao M.P. 5. Com relação ao crime de injúria, aguarde-se o decurso do prazo 
decadencial, o qual ocorrerá em 06/10/14. Após, certifique-se sobre eventual propositura de queixa crime, abrindo-se nova vista 
ao M.P. Cumpra-se com urgência. Int. fls.45: J. Nomeio o advogado indicado a partir desta data. (Nomeação indicando o Dr,. 
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS oab/SP 237.245). APRESENTAR DEFESA PRÉVIA NO PRAZO LEGAL. (URGENTE) - ADV: 
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS (OAB 237245/SP)

Processo 0005588-72.2014.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo - C.P.C. - Vistos. CARLOS PEDRACONI 
COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 157, § 2º, 
incisos I, II e V, por três vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 01 de junho 
de 2014, por volta das 02 horas, na Rua Zoraide Eva das Dores, 456, Bairro Delfim Verde, na cidade de Itapecerica da Serra, 
agindo em concurso de agentes, com unidade de desígnios entre si e com dois outros indivíduos não identificados, mediante 
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítimas, subtraiu para proveito comum um 
rádio transmissor, uma aparelho celular pertencente ao ofendido Manoel, um aparelho celular pertencente à vítima Ademair e 
um aparelho celular da vítima Julio. Recebida a denúncia (fls. 61), foi o réu citado pessoalmente (fls. 69), apresentando resposta 
à acusação(fls. 70/73). Ratificado o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 
100), na qual foram ouvidas as vítima, uma testemunha arrolada pela acusação, bem como interrogado o réu (fls. 111/115). Em 
debates, o Ministério Público entendendo provadas autoria e materialidade do delito imputado na denúncia, pediu a procedência 
da pretensão punitiva estatal, com a fixação do regime inicial fechado (fls. 115), enquanto que a defesa técnica do réu, (fls. 115), 
pediu a declaração de improcedência da pretensão punitiva, com a conseqüente absolvição do denunciado, além do 
reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa, com a fixação de regime aberto e recurso em liberdade. É 
o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva estatal deduzida na inicial acusatória é procedente, posto que 
demonstradas autoria e materialidade delitiva. A materialidade delitiva acha-se consubstanciada nos autos pelo Boletim de 
Ocorrência de fls. 05/09, autos de exibição e apreensão de fls. 23/24, laudo pericial de fls. 93/94, bem como pela prova oral 
colhida durante a instrução. A autoria, por sua vez, acha-se demonstrada em virtude da prova oral produzida.Com efeito, temos 
que o réu, quando interrogado em juízo, confessou os fatos narrando que dois indivíduos o chamaram para carregar um 
caminhão, oferecendo-lhe o valor de R$ 2.000,00 para tanto. Como precisava do dinheiro aceitou participar do delito e ficou 
vigiando as vítimas amarradas e presas em um quarto. Narrou ainda que estavam todos armados. A confissão restou corroborada 
pelas demais provas dos autos. A vítima Manoel disse trabalhar no almoxarifado da Prefeitura e, que no dia dos fatos, ao 
retornar do jantar foi rendido por uma pessoa armada que guardava a porta. Foi amarrado e levado para junto dos demais, 
sendo que após cerca de duas horas foram libertados por policiais que lograram deter um dos meliantes. Reconheceu o réu 
como aquele vigiou as vítimas, não só pelo porte físico como também pelo roupa que usava, moletom claro. O relato foi 
corroborado pela vítima Júlio que narrou que também trabalhava na Prefeitura, como porteiro do local, quando chegaram três 
indivíduos armados e encapuzados, anunciando o assalto. Foi amarrado e levado para um quarto junto com outra vítima. Apenas 
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um dos roubadores foi detido pelos policiais, sendo este levado ao reconhecimento da vítima que reconheceu suas características 
físicas, bem como a roupa que o réu usava. Foi subtraído um celular de sua posse não recuperado. Acrescentou que todos os 
roubadores estavam armados e que as vítimas ficaram sob a vigilância do réu por cerca de duas horas. Ademir asseverou que 
trabalhava no almoxarifado da Prefeitura e que no dia dos fatos, foram abordados por um indivíduo armado, posteriormente 
acompanhado por dois outros elementos armados e encapuzados. Foi amarrado junto com a vítima Júlio e levando para um 
quarto onde ficou sob a vigilância do réu. Posteriormente a vítima Manoel também foi trazida ao encontro deles no mesmo 
quarto. Acrescentou que seu celular foi subtraído. O policial militar Anderson de Moura narrou que foi noticiada a ocorrência de 
roubo e para lá se deslocou juntamente com seu colega de farda, quando viram 3 meliantes correndo, sendo que dois 
conseguiram pular o muro e fugir. Lograram deter o réu, que jogou a arma no terreno baldio. Em seguida, seguiram para o local 
do crime e libertaram as vítimas que se encontravam amarradas e presas em um quarto. O réu detido foi levado ao reconhecimento 
das vítimas, que prontamente o reconheceram pelas vestimentas. Não paira qualquer dúvida sobre a autoria do crime narrado 
na denúncia. Além da confissão do réu, as vítimas prestaram depoimentos claros sobre o desenvolvimento da empreitada 
criminosa apontando o denunciado como autor do fato, mais especificamente como aquele encarregado de vigiá-las enquanto 
amarradas e presas em um quarto. Reconheceram o réu no dia dos fatos, logo após sua detenção pelos policiais, em razão das 
roupas que usavam e também em audiência, pelo porte físico. Restaram configuradas ainda as causas de aumento previstas 
nos incisos I, II e V do artigo 157 do Código Penal. As vítimas foram firmes ao sustentar que os três roubadores estavam 
armados e delas se utilizaram para fazer ameaças; agiram em concurso de três pessoas; bem como restringiram a liberdade das 
vítimas que permaneceram trancadas no quarto por cerca de duas horas até os policiais chegarem para libertá-las. Passo a 
dosar a pena. Tendo em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, do Código Penal, que foram as normais para o tipo 
penal, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja em 4 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias multa. Na 
segunda fase do cálculo das pena, as circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa não tem o condão de 
diminuir a pena aquém do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do STJ. Reconheço as causas de aumento previstas nos 
inciso I, II e V do parágrafo 2o do artigo 157, em desfavor do acusado e aumento sua pena em três oitavos, alcançando o 
patamar de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias multa. Tal aumento justifica-se pois 
houve emprego de arma de fogo e concurso de agentes, além de restrição de liberdade das vítimas, circunstâncias que 
evidenciam maior periculosidade das condutas e deve refletir na exasperação das penas. Incidente, ainda, a regra do artigo 70 
do Código Penal, uma vez que os delitos foram praticados em concurso formal tendo em vista que por meio de uma só conduta, 
embora composta de vários atos, foram atingidas três vítimas com patrimônios diversos. Assim, aumento a pena em 1/6, 
fixando-a em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e o pagamento de 15 dias multa. Torno tal pena definitiva em razão da 
ausência de outras circunstâncias modificadoras. Fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena, tendo em vista 
que é o compatível com a gravidade concreta do crime de roubo praticado sob ameaça de arma de fogo, em concurso de 
agentes e com restrição de liberdade, na forma do artigo 33, parágrafo 2, alínea a do Código Penal. Como respondeu ao 
presente processo preso cautelarmente, não poderá recorrer desta decisão em liberdade, uma vez presente a necessidade de 
se assegurar a aplicação da lei penal, devendo ser recomendado na prisão em que se encontra. Ante todo o exposto, JULGO 
PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR CARLOS PEDRACONI COSTA à 
pena definitiva de pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 
(quinze) dias multa no valor mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, por três vezes, na forma 
do artigo 70, todos do Código Penal do Código Penal. Deixo de condenar o réu no pagamento da taxa judiciária instituída pela 
Lei Estadual nº 11.608/2003, posto que defendido por defensor dativo. Arbitro os honorários no valor máximo da tabela, 
expedindo-se certidão. Fixo como valor mínimo para reparação dos danos dos ofendidos a quantia de R$ 2.400,00. Ocorrendo 
o trânsito em julgado desta decisão, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados. P.R.I.C. - ADV: CECILIA VIEIRA 
BARRETO DE MORAES (OAB 310668/SP)

Processo 0005902-28.2008.8.26.0268 (268.01.2008.005902) - Crimes de Arma de Fogo (Lei 10.826/2003) - Do Sistema 
Nacional de Armas - A.F.N. - Vistos. 1. Forme-se 2º volume nestes autos a partir de fls. 201. 2. Aguarde-se o julgamento do 
recurso especial junto ao Colendo Superior Tribunal de Justiça (fls. 277). Int. - ADV: JOSE ANTONIO PIRES SOBRINHO (OAB 
145290/SP)

Processo 0006284-55.2007.8.26.0268 (268.01.2007.006284) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
I.S.Q. - Vistos (Fls. 337/340). 1. Abra-se nova vista ao M.P. 2. Após, tornem-me conclusos. Int. - ADV: CRISTIANE LOPES SILVA 
MARTINS (OAB 268171/SP)

Processo 0006284-55.2007.8.26.0268 (268.01.2007.006284) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - I.S.Q. 
- Fls. 352: Ofício da Comarca de Iturama/MG., informando que foi designado o dia 03/02/2015 às 14:20 horas para interrogatório 
do réu. - ADV: JURANDYR MANFRIN FILHO (OAB 142279/SP), CRISTIANE LOPES SILVA MARTINS (OAB 268171/SP)

Processo 0007746-03.2014.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo - W.N.A. - FLS. 121: Vistos (fls.113/116). 1. As 
questões suscitadas pela Defesa demandam a dilação probatória e serão oportunamente dirimidas. 2. Nos termos do art. 400 do 
Código de Processo Penal, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 08/04/15, às 14h30, quando serão 
ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação (fls.02-d) e, por fim, realizado o interrogatório do réu. 3. Finda a instrução, se 
dará oportunidade às partes para os fins do art. 402 do Código de Processo Penal e não havendo requerimento de diligências, 
ou sendo indeferidos, serão oferecidas alegações finais, na forma do art. 403 do Código de Processo Penal. - ADV: ALEX DE 
ASSIS DINIZ MAGALHAES (OAB 324530/SP)

Processo 0008151-78.2010.8.26.0268 (268.01.2010.008151) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - 
Justiça Pública - Almir Gustavo Batista e Silva - - Caciel Severino da Silva - 1. Intime-se a Defesa do acusado Caciel Severino 
da Silva para se manifestar nos termos do art. 422 do CPP no prazo legal. 2. Intime-se o i. Defensor Dr. Maurício Rodrigues da 
Silva para regularizar seu rol de testemunhas, uma vez que Caciel será submetido a julglamento juntamente com o acusado 
Almir. 3. Após regularizados os autos, cumpra-se o determinado a fls. 302. - ADV: ADAO RUBENS TONANNI (OAB 37081/SP), 
RODRIGO VINICIUS ALBERTON PINTO (OAB 167139/SP), MAURICIO RODRIGUES DA SILVA (OAB 125795/SP)

Processo 0008151-78.2010.8.26.0268 (268.01.2010.008151) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - 
Almir Gustavo Batista e Silva e outro - Despacho - Genérico - ADV: MAURICIO RODRIGUES DA SILVA (OAB 125795/SP)

Processo 0008398-30.2008.8.26.0268 (268.01.2008.008398) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
Odair Propodoski - fls.284: Vistos 1. Defiro o requerido na preliminar de fls. 280. Requisite-se FA atualizada do réu, inclusive do 
Estado do Paraná. 2. Após, abra-se nova vista ao M.P. para complementar seus memoriais. 3. Em seguida, intime-se à Defesa 
para apresentar memoriais em 05 dias. 4. Por fim, tornem-me conclusos para sentença. Int. - ADV: ADRIANO MARREIRO DOS 
SANTOS (OAB 242180/SP)

Processo 0008882-35.2014.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.W.S.F. - - 
D.F.S.S. - FLS.159:Vistos (Fls. 138/144 e 149/155). 1. Indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, reiterando o inteiro 
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teor da decisão que decretou a custódia cautelar (apenso de comunicação de flagrante - fls. 79). 1. No mais, as questões 
suscitadas pelas Defesas demandam a dilação probatória e serão oportunamente dirimidas. 2. Assim, nos termos do art. 400 
do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 13/04/15, às 13h00, quando 
será realizada a oitiva das testemunhas arroladas em comum (fls. 04d, 143 e 155), e, por fim, realizado os interrogatórios 
dos réus. 3. Finda a instrução, se dará oportunidade as partes para os fins do art. 402 do Código de Processo Penal e não 
havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferidos, serão oferecidas alegações finais, na forma do art. 403 do Código 
de Processo Penal. Int. - ADV: NEIDE MACIEL ESTOLASKI (OAB 277515/SP), KATIA CRISTINA ANDRADE (OAB 282629/SP)

Processo 0010297-34.2006.8.26.0268 (268.01.2006.010297) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples 
- Gilberto Marques - FLS. 785:Vistos. Homologo a desistência da oitiva da testemunha de Defesa Angela Maria Saporito 
Teixeira, manifestada às fls.778. Comunique-se através de contato telefônico. Acolho a certidão de fls.779. Prossiga-se. - ADV: 
ETEVALDO QUEIROZ FARIA (OAB 61182/SP)

Processo 0010539-12.2014.8.26.0268 - Inquérito Policial - Roubo - J.P. - R.C.S. - - N.W.S.M. - - V.A.S. - - D.B.S. - Vistos. 
1. Recebo a denúncia. 2. Defiro o requerido pelo Ministério Público às fls.209/211. Providencie-se. 3. Citem-se os réus para 
apresentarem defesa escrita no prazo de 10 dias, caso não o façam, oficie-se à OAB local solicitando indicação de defensores 
dativos para prosseguirem em suas defesas. 4. Após apresentação de defesas escritas, abra-se vista ao Ministério Público. 
5. Os réus estão sendo processados por roubo duplamente majorado. Note-se que os acusados teriam agido no número de 
quatro pessoas, fazendo uso de pelo menos duas armas de fogo. Outrossim, há notícia de que houve violência real. Como se 
não bastasse, o relatório da autoridade policial dá conta de que os réus teriam formado quadrilha e perpetrado outros delitos 
semelhantes, indicando habitualidade delitiva. Portanto, a custódia cautelar é a medida que se impõe, notadamente para a 
garantia da ordem pública. Ante o exposto, decreto a prisão preventiva dos acusados Rafael Carlos da Silva, Nayfer Willians 
de Souza Machado, Vítor Amorim da Silva e Daniel Batista dos Santos. Expeçam-se mandados de prisão. Cumpra-se com a 
máxima urgência..Fls.270:: J. Nomeio o advogado indicado a partir desta data. (Nomeação indicando a Drª CECILIA VIEIRA 
BARRETO DE MORAES, oab/SP 310.668 para defesa do réu Vitor Amorim da Silva); Fls. 271: . Nomeio o advogado indicado 
a partir desta data. (Nomeação indicando a Dr. JOSÉ BARBOSA DA SILVA , oab/SP 192.119. para defesa do réu Daniel Batista 
dos Santos ) Fls..Fls.272:: J. Nomeio o advogado indicado a partir desta data. (Nomeação indicando a Drª FATIMA SEBASTIANA 
GARIANI, oab/SP 217605 para a defesa do réu Nayfer Willians de Souza Machado). APRESENTAR DEFESA PRÉVIA NO 
PRAZO LEGAL. URGENTE RÉU PRESO. - ADV: JOSÉ BARBOSA DA SILVA (OAB 192119/SP), FATIMA SEBASTIANA GARIANI 
(OAB 217605/SP), CECILIA VIEIRA BARRETO DE MORAES (OAB 310668/SP)

3ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GLAUBER BARBOSA MIRANDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0047/2015
Processo 0000089-60.2015.8.26.0628 - Auto de Apreensão em Flagrante - Homicídio Simples - Z.M.D.V.O. - Intime-se a 

defesa para apresentar defesa preliminar no prazo legal, bem como comparecer em audiência no dia 23/02/2015 às 16:00 
horas. - ADV: PATRÍCIA ZILLIG CINTRA DOS SANTOS (OAB 202664/SP)

Processo 0001604-17.2013.8.26.0268 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Seguida de Morte - JOSUÉ DE OLIVEIRA 
FERREIRA e outro - REITERAÇÃO - 1. Recebo a apelação de fls. 167/173 nos efeitos devolutivo e suspensivo. 2. À parte 
contrária para contrarazões, no prazo legal. 3. Decorrido o prazo para contrarazões, remetam os autos ao Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, com nossas homenagens. - ADV: KUMIKO SUELI SHIMIZU (OAB 263934/SP)

Processo 0001660-16.2014.8.26.0268 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Estupro - A.S.R. - Intime-se a defesa para 
apresentar defesa preliminar no prazo legal, bem como para comparecer em audiência no dia 26/02/2015 às 16:00 horas. - ADV: 
JOSÉ BARBOSA DA SILVA (OAB 192119/SP)

Processo 0001664-87.2013.8.26.0268 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - JURACIR ALVES DOS 
SANTOS - Para proposta de suspensão condicional do processo designo o dia 18 de junho de 2015, às 14:15 horas. Intime-se 
a(s) parte(s) ré(s) e seu(s) patrono(s) para comparecimento. Ciência ao Ministério Público. - ADV: JULIO REYNALDO KRUGER 
JUNIOR (OAB 103551/SP)

Processo 0004656-21.2013.8.26.0268 - Inquérito Policial - Estupro - J.C.P.R. - 1. Não está presente qualquer hipótese de 
absolvição sumária, nos termos do artigo 397, do Código de Processo Penal, já que não está extinta a punibilidade do agente, 
não há manifesta existência de causa excludente da ilicitude do fato, nem de manifesta existência de causa excludente da 
culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, bem como não verificou que o fato narrado evidentemente não constitui crime, 
razão pela qual determino o prosseguimento do trâmite processual. 2. Designo audiência de instrução e julgamento para o 
dia 09 de junho de 2015, às 15:45 horas. 3. Intimem as partes e seus patronos. Intimem, por mandado, as testemunhas de 
acusação e defesa tempestivamente arroladas para comparecimento. O servidor público, além da intimação pessoal, comunique 
ao superior hierárquico. Requisite-se o policial militar. Expeça carta precatória para oitiva da testemunha de fora da terra, com 
prazo de cumprimento de 20 (vinte) dias, salvo em caso de Comarca contígua, para a qual deverá ser expedido mandado de 
intimação para comparecimento em audiência. Ciência ao Ministério Público do Estado de São Paulo. - ADV: SUELI PIRES DOS 
SANTOS (OAB 236981/SP)

Processo 0004737-33.2014.8.26.0268 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo (art. 157) - W.A.S. - Intime-se a 
defesa para apresentar defesa preliminar no prazo legal, bem como para comparecer em audiência no dia 26/02/2015 às 15:00 
horas. - ADV: JOSE ANTONIO PIRES SOBRINHO (OAB 145290/SP)

Processo 0005478-10.2013.8.26.0268 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - 
DEIVID MILER SOARES - - VITOR HUGO CAMARGO DOMINGUES - 1. Não está presente qualquer hipótese de absolvição 
sumária, nos termos do artigo 397, do Código de Processo Penal, já que não está extinta a punibilidade do agente, não há 
manifesta existência de causa excludente da ilicitude do fato, nem de manifesta existência de causa excludente da culpabilidade 
do agente, salvo inimputabilidade, bem como não verificou que o fato narrado evidentemente não constitui crime, razão pela 
qual determino o prosseguimento do trâmite processual. 2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de 
junho de 2015, às 16:45 horas. 3. Intimem as partes e seus patronos. Intimem, por mandado, as testemunhas de acusação e 
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defesa tempestivamente arroladas para comparecimento. O servidor público, além da intimação pessoal, comunique ao superior 
hierárquico. Requisite-se o policial militar. Expeça carta precatória para oitiva da testemunha de fora da terra, com prazo de 
cumprimento de 20 (vinte) dias, salvo em caso de Comarca contígua, para a qual deverá ser expedido mandado de intimação 
para comparecimento em audiência. Ciência ao Ministério Público do Estado de São Paulo. - ADV: EDSON GALINDO (OAB 
103852/SP), FATIMA SEBASTIANA GARIANI (OAB 217605/SP)

Processo 0006205-32.2014.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Decorrente de Violência Doméstica - P.F.A. - 1. Não 
está presente qualquer hipótese de absolvição sumária, nos termos do artigo 397, do Código de Processo Penal, já que não 
está extinta a punibilidade do agente, não há manifesta existência de causa excludente da ilicitude do fato, nem de manifesta 
existência de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, bem como não verificou que o fato narrado 
evidentemente não constitui crime, razão pela qual determino o prosseguimento do trâmite processual. 2. Designo audiência 
de instrução e julgamento para o dia 19 de maio de 2015, às 14:00 horas. 3. Intimem as partes e seus patronos. Intimem, por 
mandado, as testemunhas de acusação e defesa tempestivamente arroladas para comparecimento. O servidor público, além 
da intimação pessoal, comunique ao superior hierárquico. Requisite-se o policial militar. Expeça carta precatória para oitiva da 
testemunha de fora da terra, com prazo de cumprimento de 20 (vinte) dias, salvo em caso de Comarca contígua, para a qual 
deverá ser expedido mandado de intimação para comparecimento em audiência. Ciência ao Ministério Público do Estado de São 
Paulo. - ADV: ALEX DE ASSIS DINIZ MAGALHAES (OAB 324530/SP)

Processo 0007263-41.2012.8.26.0268 (268.01.2012.007263) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
Cleiton Nascimento Soares da Silva - Para proposta de suspensão condicional do processo designo o dia 18 de junho de 2015, 
às 14:30 horas. Intime-se a(s) parte(s) ré(s) e seu(s) patrono(s) para comparecimento. Ciência ao Ministério Público. - ADV: 
HELIO DE JESUS DA SILVA (OAB 90052/SP)

Processo 0007730-20.2012.8.26.0268 (268.01.2012.007730) - Inquérito Policial - Crimes de Trânsito - A.M.S. - Junte a 
serventia a certidão do outro processo do réu em trâmite nesta Vara, conforme já determinado. Para proposta de suspensão 
condicional do processo designo o dia 18 de junho de 2015, às 15:00 horas. Intime-se a(s) parte(s) ré(s) e seu(s) patrono(s) 
para comparecimento. Ciência ao Ministério Público. - ADV: ADRIANO DAMIÃO DA SILVA (OAB 213842/SP)

Processo 0008308-79.2014.8.26.0278 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo Majorado - EDILSON LEANDRO DE SOUZA 
- - ROGÉRIO DE MATOS SOBREIRA - Proc. nr. 1989/14-penal: Carta Precatória expedida à Comarca de Ribeirão Petro/SP, 
à quarta Vara Criminal - marcada audiência para o próximo dia 30.3.2015, às 14:10m (endereço: rua Alice Alem Saadi, 1010 - 
Ribeirão Preto/SP - CEP: 14096-570) - ADV: RENATO ANTONIO DA SILVA (OAB 276609/SP), DANIEL ARAUJO CARVALHO 
DOS SANTOS (OAB 292181/SP)

Processo 0008760-27.2011.8.26.0268 (268.01.2011.008760) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples - 
Juvenal José dos Anjos Gonçalves - 1. Não está presente qualquer hipótese de absolvição sumária, nos termos do artigo 397, do 
Código de Processo Penal, já que não está extinta a punibilidade do agente, não há manifesta existência de causa excludente 
da ilicitude do fato, nem de manifesta existência de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, bem 
como não verificou que o fato narrado evidentemente não constitui crime, razão pela qual determino o prosseguimento do 
trâmite processual. 2. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de junho de 2015, às 15:00 horas. 3. Intimem 
as partes e seus patronos. Intimem, por mandado, as testemunhas de acusação e defesa tempestivamente arroladas para 
comparecimento. O servidor público, além da intimação pessoal, comunique ao superior hierárquico. Requisite-se o policial 
militar. Expeça carta precatória para oitiva da testemunha de fora da terra, com prazo de cumprimento de 20 (vinte) dias, salvo 
em caso de Comarca contígua, para a qual deverá ser expedido mandado de intimação para comparecimento em audiência. 
Ciência ao Ministério Público do Estado de São Paulo. - ADV: MAURICIO RODRIGUES DA SILVA (OAB 125795/SP)

Processo 0009501-96.2013.8.26.0268 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - JOSÉ ALCIONE PEREIRA e outros 
- REITERAÇÃO - 1. Presentes os requisitos para a liberdade provisória, defiro a liberdade provisória sem fiança para os réus 
Cleyton Pereira, Ailton Faria, José Alcíone Pereira e Tiago da Costa garcia, com a obrigação de comparecimento em todos os 
atos do processo. Expeça-se alvará de soltura clausulado, se por al não estiverem presos. 2. Declaro encerrada a instrução e 
concedo às partes o prazo de cinco dias para memoriais escritos, iniciando pelo Ministério Público. Ciência ao Ministério Público 
do Estado de São Paulo. - ADV: FATIMA SEBASTIANA GARIANI (OAB 217605/SP)

Processo 0011627-85.2014.8.26.0268 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo - ALISON PINOTTI e outro - Proc. nr.2790/14 
- PENAL; I) Em 28.1.p.p., foi indicado(a) como advogado(a) dativo(a) do(a) acusado(a) constante dos autos. II) Compareça em 
cartório para assinar termo de compromisso, indicando a forma para futuras intimações nos autos. III) Apresente a sua defesa 
no prazo previsto em Lei. - ADV: MÁRIO SÉRGIO GUASTINI (OAB 170420/SP)

Processo 0013129-55.2014.8.26.0625 - Carta Precatória Infracional - Intimação (nº 0025656-57.2012.8.26.0577 - Juízo de 
Direito da Vara da Infância e Juventude do Foro de São José dos Campos) - F.K.F. - Intime-se a defesa para apresentar defesa 
preliminar no prazo legal, bem como para comparecer em audiência no dia 05/03/2015 às 16:15 horas. - ADV: JEANNY KISSER 
DE MORAES (OAB 231506/SP)

Processo 0029980-51.2014.8.26.0050 - Inquérito Policial - Roubo - RICARDO PEREIRA RAINHA - 1. Não está presente 
qualquer hipótese de absolvição sumária, nos termos do artigo 397, do Código de Processo Penal, já que não está extinta a 
punibilidade do agente, não há manifesta existência de causa excludente da ilicitude do fato, nem de manifesta existência de 
causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade, bem como não verificou que o fato narrado evidentemente 
não constitui crime, razão pela qual determino o prosseguimento do trâmite processual. 2. Designo audiência de instrução e 
julgamento para o dia 09 de junho de 2015, às 14:45 horas. 3. Intimem as partes e seus patronos. Intimem, por mandado, as 
testemunhas de acusação e defesa tempestivamente arroladas para comparecimento. O servidor público, além da intimação 
pessoal, comunique ao superior hierárquico. Requisite-se o policial militar. Expeça carta precatória para oitiva da testemunha 
de fora da terra, com prazo de cumprimento de 20 (vinte) dias, salvo em caso de Comarca contígua, para a qual deverá ser 
expedido mandado de intimação para comparecimento em audiência. Ciência ao Ministério Público do Estado de São Paulo. - 
ADV: LUCIMARA FIGUEIRO GODINHO (OAB 239705/SP)

Processo 0066297-48.2014.8.26.0050 - Carta Precatória Criminal - Interrogatório (nº 0015842-17.2002.8.26.0045 - 1ª Vara 
do Foro Distrital de Arujá/SP) - JOAS ANTUNES DA SILVA - Designado o dia 30/03/2015, às 14h15 para o interrogatório de Joas 
Antunes da Silva - c. prec. oriunda da 1ª Vara Distrital de Arujá - proc. nº 0015842-17.2002.8.26.0045 - ADV: BRUNO PEREIRA 
DOS SANTOS (OAB 331252/SP)

Processo 3003215-85.2012.8.26.0268 - Inquérito Policial - Roubo - WELLINGTON SANTOS SILVA - - CARLOS HENRIQUE 
GONÇALVES - Proc. nr. 46/13-PENAL: I) Em 15.1.p.p., foi indicado(a) como advogado(a) dativo(a) do(a) acusado(a) constante 
dos autos. II) Compareça em cartório para assinar termo de compromisso, indicando a forma para futuras intimações nos 
autos. III) Apresente a sua defesa no prazo previsto em Lei. - ADV: PAULA VANESSA ARAUJO RAIO (OAB 263196/SP), NEIDE 
MACIEL ESTOLASKI (OAB 277515/SP)
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Colégio Recursal
Juíza Presidente: DRA. PATRÍCIA DE ASSIS FERREIRA BRAGUINI.

Ordem do dia para julgamento do Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária, a realizar-se no dia 11 de fevereiro de 
2015, às 17:00 horas (quarta-feira), na Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155  Fórum de Itapecerica da Serra/SP (o prazo 
para recorrer da decisão da turma recursal fluirá a partir da publicação do resultado no D.J.E., bem como os V. Acórdãos estarão 
disponíveis na Secretaria do Colégio Recursal no mesmo endereço desde a data da publicação). Recurso n.º 604/2014 - Proc. 
de origem n.º 2791/13  COTIA - Recorrente: ADELMA BARROS DA SILVA - Recorrido: FABIO XAVIER DE OLIVEIRA  - Advs.: 
LUCIANO MESSIAS DOS SANTOS OAB 154.156; EDUARDO LOESCH JORGE OAB 120.494.

Ordem do dia para julgamento do Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária, a realizar-se no dia 11 de fevereiro de 
2015, às 17:00 horas (quarta-feira), na Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155  Fórum de Itapecerica da Serra/SP (o prazo 
para recorrer da decisão da turma recursal fluirá a partir da publicação do resultado no D.J.E., bem como os V. Acórdãos estarão 
disponíveis na Secretaria do Colégio Recursal no mesmo endereço desde a data da publicação). Recurso n.º 638/2014 - Proc. 
de origem n.º 604/13  EMBU DAS ARTES - Recorrente: MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS - Recorrido: ÓTICA GABBI LTDA ME  
- Advs.: EVANIR APARECIDA DA SILVA OAB 163.241; SÉRGIO TADEU PUPO OAB 193.480.

Ordem do dia para julgamento do Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária, a realizar-se no dia 11 de fevereiro 
de 2015, às 17:00 horas (quarta-feira), na Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155  Fórum de Itapecerica da Serra/SP (o 
prazo para recorrer da decisão da turma recursal fluirá a partir da publicação do resultado no D.J.E., bem como os V. Acórdãos 
estarão disponíveis na Secretaria do Colégio Recursal no mesmo endereço desde a data da publicação). Autos n.º 0014776-
20.2012.826.0152 - Recorrente: A.M.F. - Recorrido: J.P  - Advs.: MILTON VALERIO LUZ - OAB 186.493.

Ordem do dia para julgamento do Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária, a realizar-se no dia 11 de fevereiro 
de 2015, às 17:00 horas (quarta-feira), na Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155  Fórum de Itapecerica da Serra/SP (o 
prazo para recorrer da decisão da turma recursal fluirá a partir da publicação do resultado no D.J.E., bem como os V. Acórdãos 
estarão disponíveis na Secretaria do Colégio Recursal no mesmo endereço desde a data da publicação). Autos n.º 0000934-
86.2014.826.0609 - Recorrente: MABER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - Recorrido: ARIANE MARINHO SILVA  - Advs.: 
FLÁVIO LUIZ YARSHELL OAB 88.098; LUIZ CARLOS NEGHERBON OAB 119.247.

Ordem do dia para julgamento do Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária, a realizar-se no dia 11 de fevereiro 
de 2015, às 17:00 horas (quarta-feira), na Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155  Fórum de Itapecerica da Serra/SP (o 
prazo para recorrer da decisão da turma recursal fluirá a partir da publicação do resultado no D.J.E., bem como os V. Acórdãos 
estarão disponíveis na Secretaria do Colégio Recursal no mesmo endereço desde a data da publicação). Autos n.º 0001271-
75.2014.826.0609 - Recorrente: CREDITUNI PROMOÇÃO E INTERMEDIAÇÃO - Recorrido: CARLA LETICIA ALBUQUERQUE 
MANFREDO NANTES  - Advs.: FERNANDO DA GAMA SILVEIRO OAB 125.313; ELIETE INEZ DO NASCIMENTO GRANDÃO 
OAB 295.006.

Ordem do dia para julgamento do Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária, a realizar-se no dia 11 de fevereiro 
de 2015, às 17:00 horas (quarta-feira), na Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155  Fórum de Itapecerica da Serra/SP (o 
prazo para recorrer da decisão da turma recursal fluirá a partir da publicação do resultado no D.J.E., bem como os V. Acórdãos 
estarão disponíveis na Secretaria do Colégio Recursal no mesmo endereço desde a data da publicação). Autos n.º 0002956-
20.2014.826.0609 - Recorrente: REGINA DE DEUS RONDO - Recorrido: SAÚDE MEDICOL S.A.  - Advs.: MARCIA REGINA 
GARCIA ARIAS OAB 193.275; GUILHERME COUTO CAVALHEIRO OAB 159.730.

Ordem do dia para julgamento do Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária, a realizar-se no dia 11 de fevereiro 
de 2015, às 17:00 horas (quarta-feira), na Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155  Fórum de Itapecerica da Serra/SP (o 
prazo para recorrer da decisão da turma recursal fluirá a partir da publicação do resultado no D.J.E., bem como os V. Acórdãos 
estarão disponíveis na Secretaria do Colégio Recursal no mesmo endereço desde a data da publicação). Autos n.º 0003751-
26.2014.826.0609 - Recorrente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA - Recorrido: MARIA ISABEL SOUZA DA 
SILVA  - Advs.: ELAINE CRISTINA KUIPERS ASSAD OAB 183.071.

Ordem do dia para julgamento do Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária, a realizar-se no dia 11 de fevereiro 
de 2015, às 17:00 horas (quarta-feira), na Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155  Fórum de Itapecerica da Serra/SP (o 
prazo para recorrer da decisão da turma recursal fluirá a partir da publicação do resultado no D.J.E., bem como os V. Acórdãos 
estarão disponíveis na Secretaria do Colégio Recursal no mesmo endereço desde a data da publicação). Autos n.º 0003942-
71.2014.826.0609 - Recorrente: AMERICAN EXPRESS CARTÕES S.A. - Recorrido: GISLENE NOGUEIRA DE SOUZA  - Advs.: 
FABIO CABRASIL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB 261.844; MONICA NOGUEIRA DE SOUZA OAB 233.205.

Ordem do dia para julgamento do Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária, a realizar-se no dia 11 de fevereiro 
de 2015, às 17:00 horas (quarta-feira), na Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155  Fórum de Itapecerica da Serra/SP (o 
prazo para recorrer da decisão da turma recursal fluirá a partir da publicação do resultado no D.J.E., bem como os V. Acórdãos 
estarão disponíveis na Secretaria do Colégio Recursal no mesmo endereço desde a data da publicação). Autos n.º 0004665-
90.2014.826.0609 - Recorrente: SOLANGE BEMI FERRAZ NAVARRO - Recorrido: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO  - 
Advs.: WILLIAM LIMA CABRAL (OAB: 56263/SP); MARCUS VENICIO GOMES PACHECO DA SILVA (OAB: 182940/SP); Gabriel 
Alves Bueno Pereira (OAB: 308459/SP); Renan Raulino Santiago (OAB: 329030/SP).

Ordem do dia para julgamento do Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária, a realizar-se no dia 11 de fevereiro 
de 2015, às 17:00 horas (quarta-feira), na Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155  Fórum de Itapecerica da Serra/SP (o 
prazo para recorrer da decisão da turma recursal fluirá a partir da publicação do resultado no D.J.E., bem como os V. Acórdãos 
estarão disponíveis na Secretaria do Colégio Recursal no mesmo endereço desde a data da publicação). Autos n.º 0005095-
23.2013.826.0271 - Recorrente: ARISTEU INÁCIO DA SILVA - Recorrido: CRED SYSTEM  - Advs.: ZENAIDE FERNANDES DE 
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OLIVEIRA (OAB: 266428/SP); Dário Letang Silva (OAB: 196227/SP); Eduardo Alberto Squassoni (OAB: 239860/SP).

Ordem do dia para julgamento do Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária, a realizar-se no dia 11 de fevereiro 
de 2015, às 17:00 horas (quarta-feira), na Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155  Fórum de Itapecerica da Serra/SP (o 
prazo para recorrer da decisão da turma recursal fluirá a partir da publicação do resultado no D.J.E., bem como os V. Acórdãos 
estarão disponíveis na Secretaria do Colégio Recursal no mesmo endereço desde a data da publicação). Autos n.º 0005167-
42.2014.826.0152 - Recorrente: MAPRE SEGUROS - Recorrido: VALDICLEIDE MENDONÇA DOS SANTOS  - Advs.: MARCELO 
RAYES (OAB: 141541/SP); OZIAR DE SOUZA (OAB: 137432/SP).

Ordem do dia para julgamento do Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária, a realizar-se no dia 11 de fevereiro 
de 2015, às 17:00 horas (quarta-feira), na Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155  Fórum de Itapecerica da Serra/SP (o 
prazo para recorrer da decisão da turma recursal fluirá a partir da publicação do resultado no D.J.E., bem como os V. Acórdãos 
estarão disponíveis na Secretaria do Colégio Recursal no mesmo endereço desde a data da publicação). Autos n.º 0008437-
36.2013.826.0176 - Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A. - Recorrido: FRANCISCO ELEODORO DE SOUZA  - Advs.: Eduardo 
Costa Bertholdo (OAB: 115765/SP); José Iran Ferreira Leite (OAB: 283755/SP).

Ordem do dia para julgamento do Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária, a realizar-se no dia 11 de fevereiro 
de 2015, às 17:00 horas (quarta-feira), na Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155  Fórum de Itapecerica da Serra/SP 
(o prazo para recorrer da decisão da turma recursal fluirá a partir da publicação do resultado no D.J.E., bem como os V. 
Acórdãos estarão disponíveis na Secretaria do Colégio Recursal no mesmo endereço desde a data da publicação). Autos 
n.º 0008589-46.2013.826.0609 - Recorrente: AYMAN YOUSSEF MOSTAFA DARWITCH KING STAR COLCHÕES - Recorrido: 
ALAN RICARDO NAZARETH DE OLIVEIRA  - Advs.: LUIZ HENRIQUE LANAS SOARES CABRAL (OAB: 194558/SP); 
Marcos Paulo Ribeiro (OAB: 325904/SP).

Ordem do dia para julgamento do Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária, a realizar-se no dia 11 de fevereiro 
de 2015, às 17:00 horas (quarta-feira), na Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155  Fórum de Itapecerica da Serra/SP (o 
prazo para recorrer da decisão da turma recursal fluirá a partir da publicação do resultado no D.J.E., bem como os V. Acórdãos 
estarão disponíveis na Secretaria do Colégio Recursal no mesmo endereço desde a data da publicação). Autos n.º 0009108-
68.2012.826.0152 - Recorrente: J.P. - Recorrido: M.J.S.  - Advs.: HEBE LEITE (OAB: 178019/SP).

Ordem do dia para julgamento do Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária, a realizar-se no dia 11 de fevereiro de 
2015, às 17:00 horas (quarta-feira), na Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155  Fórum de Itapecerica da Serra/SP (o prazo 
para recorrer da decisão da turma recursal fluirá a partir da publicação do resultado no D.J.E., bem como os V. Acórdãos estarão 
disponíveis na Secretaria do Colégio Recursal no mesmo endereço desde a data da publicação). Recurso n.º 52/2014-JECRIM 
- Proc. de origem n.º 1634/12  ITAPEVI - Recorrente: LAEL BAPTISTELLA - Recorrido: JUSTIÇA PÚBLICA  - Advs.: MÔNICA 
ALMEIDA MENDIZABAL OAB 156.918.

Ordem do dia para julgamento do Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária, a realizar-se no dia 11 de fevereiro de 
2015, às 17:00 horas (quarta-feira), na Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155  Fórum de Itapecerica da Serra/SP (o prazo 
para recorrer da decisão da turma recursal fluirá a partir da publicação do resultado no D.J.E., bem como os V. Acórdãos estarão 
disponíveis na Secretaria do Colégio Recursal no mesmo endereço desde a data da publicação). Recurso n.º 619/2014 - Proc. 
de origem n.º 3378/13  TABOÃO DA SERRA - Recorrente: CELSO LUIZ LUIZETTO - Recorrido: MUNICÍPIO DE TABOÃO DA 
SERRA  - Advs.: CARLOS EDUARDO DE TOLEDO OAB 319.415; MÁRCIA REGINA DE SOUZA OAB 85.853.

Ordem do dia para julgamento do Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária, a realizar-se no dia 11 de fevereiro 
de 2015, às 17:00 horas (quarta-feira), na Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155  Fórum de Itapecerica da Serra/SP (o 
prazo para recorrer da decisão da turma recursal fluirá a partir da publicação do resultado no D.J.E., bem como os V. Acórdãos 
estarão disponíveis na Secretaria do Colégio Recursal no mesmo endereço desde a data da publicação). Recurso n.º 590/2014-
EMBARGOS - Proc. de origem n.º 3369/13  TABOÃO DA SERRA - Recorrente: DANIELA BRAMBILA - Recorrido: MUNICÍPIO 
DE TABOÃO DA SERRA  - Advs.: CARLOS EDUARDO DE TOLEDO OAB 319.415; LUIZ CARLOS NACIF LAGROTTA OAB 
123.358.

Ordem do dia para julgamento do Colégio Recursal da 52ª Circunscrição Judiciária, a realizar-se no dia 11 de fevereiro 
de 2015, às 17:00 horas (quarta-feira), na Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155  Fórum de Itapecerica da Serra/SP (o 
prazo para recorrer da decisão da turma recursal fluirá a partir da publicação do resultado no D.J.E., bem como os V. Acórdãos 
estarão disponíveis na Secretaria do Colégio Recursal no mesmo endereço desde a data da publicação). Recurso n.º 614/2014-
EMBARGOS - Proc. de origem n.º 2346/2013  TABOÃO DA SERRA - Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A. - Recorrido: 
SILVIO FERREIRA  - Advs.: HELDER KANAMARU OAB 111.887; THAIS DE MELLO LACROUX OAB 183.762; BIANCA BRITO 
DOS REIS BONONI OAB 216.977; JOSÉ CARLOS BEZERRA DOS SANTOS OAB 252.637.

Recurso n.º 767/2014 - Proc. de origem n.º 299/14 - TABOÃO DA SERRA  Recorrente: HILDELINE SONIA DANTAS 
CAVALCANTE DE LIMA - Recorrido: MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA  Fls. 158: Conforme art. 49 da Lei nº 9.099/95, o prazo 
para interposição dos embargos de declaração é de 5 (cinco) dias. A decisão foi disponibilizada em 21/10/2014, considera-se 
publicada em 22/10/2014, o prazo para embargar findou-se em 27/10/2014, sendo protocolados em 29/10/2014, portanto, são 
INTEMPESTIVOS, motivo pelo qual deixo de receber.Int.  Advs.: CARLOS EDUARDO DE TOLEDO OAB 319.415; ELAINE 
CRISTINA KUIPERS ASSAD OAB 183.071.

FORO DISTRITAL DE EMBU GUAÇU

Criminal



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 201

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO WILLI LUCARELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MAURICIO PELARIO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0106/2015
Processo 0003599-13.2014.8.26.0177 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.P. - 

P.R.S.L. - Vistos. Recebo o recurso manifestado pelo adolescente as fls. 111. Intime-se o defensor dativo para apresentação das 
razões do recurso, no prazo legal. Após ao Ministério Público para contrarrazões. Sem prejuízo expeça-se a guia de execução 
provisória, com urgência. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. Deverá regularizar representação processual. - ADV: 
JOSINEI MARCOS DA SILVA (OAB 164035/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO WILLI LUCARELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MAURICIO PELARIO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0107/2015
Processo 0003546-32.2014.8.26.0177 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Lesão Corporal - J.P. - C.S.S. e outros 

- Vistos. Fls. 101/102: MANTENHO a decisão anteriormente lançada por seus próprios fundamentos. Cumpra-se o quanto 
anteriormente deliberado. COMUNIQUE-SE. CUMPRA-SE. - ADV: LUIS AMERICO NASCIMENTO (OAB 248539/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO WILLI LUCARELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MAURICIO PELARIO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0108/2015
Processo 0000092-10.2015.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L.T.S. - Vistos. Defiro 

ao(à) autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Designo audiência de tentativa de conciliação, NO SETOR DE 
CONCILIAÇÃO DA FAMÍLIA, para o dia 03/03/2015 às 14:00h. Servindo-se o despacho como MANDADO, cite-se o requerido, 
consignando-se que o prazo de quinze (15) dias de contestação, será contado a partir da data da audiência, a ser realizada no 
endereço supramencionado, sob pena de revelia, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a), 
caso não seja apresentada defesa, e que o não comparecimento do(a) autor(a) implicará em extinção. Desde já, autorizo o 
cumprimento do ato processual em todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código 
de Processo Civil. Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP 110/305. Intime-se o(a) autor(a) e cite-se o(a) réu(ré) (pessoalmente). 
Int. e cumpra-se na forma da lei. Após, ciência ao Ministério Público, se o caso. - ADV: JULIO FERNANDEZ (OAB 302865/SP)

Processo 0000150-13.2015.8.26.0177 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.B.S. - Vistos. Defiro ao(à) autor(a) 
os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Designo audiência de tentativa de conciliação, NO SETOR DE CONCILIAÇÃO DA 
FAMÍLIA, para o dia 26/02/2015 às 15:00h. Servindo-se o despacho como MANDADO, cite-se o requerido, consignando-se 
que o prazo de quinze (15) dias de contestação, será contado a partir da data da audiência, a ser realizada no endereço 
supramencionado, sob pena de revelia, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a), caso não 
seja apresentada defesa, e que o não comparecimento do(a) autor(a) implicará em extinção. Desde já, autorizo o cumprimento 
do ato processual em todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo 
Civil. Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP 110/305. Intime-se o(a) autor(a) e cite-se o(a) réu(ré) (pessoalmente). Int. e cumpra-
se na forma da lei. Após, ciência ao Ministério Público, se o caso. - ADV: VANESSA DE MATOS TEIXEIRA SALIM (OAB 240547/
SP)

Processo 0000275-78.2015.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.S. - Vistos. Defiro ao(à) 
autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. O pedido liminar não merece acolhida, eis que, ao menos até então, sem a 
vinda da prova pericial técnica, não é possível concluir pela presença da plausibilidade das alegações trazidas. 3. Servindo-se o 
despacho como MANDADO, cite-se o(a/s) réu(ré/s), para os termos e atos da presente ação, e para que querendo, apresente(m) 
contestação, que deverá ser apresentada, por meio de Advogado, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada deste ao 
processo, advertindo que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a/s) 
requerente(s) na petição inicial. 4. Sem prejuízo, oficie-se ao IMESC solicitando realização de perícia médica. 5. Faculto às 
partes a apresentação de quesitos, em cinco(5) dias. 6. Designada a perícia, intimem-se as partes acerca da data designada. 7. 
Apresentado o laudo, venham os autos conclusos para designação de audiência, se o caso. 8. Desde já, autorizo o cumprimento 
do ato processual em todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo 
Civil. Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP 110/305. 9. Cite-se o(a) réu(ré) (pessoalmente), devendo o Sr Oficial de Justiça, 
quando do cumprimento do ato, colher a completa qualificação do requerido, com o número do C.P.F/M.F. 10. Int. e cumpra-se 
na forma da lei. - ADV: LUCAS BERTAN POLICICIO (OAB 290156/SP)

Processo 0000276-63.2015.8.26.0177 - Divórcio Litigioso - Dissolução - O.P.M. - Vistos. Defiro ao(à) autor(a) os benefícios 
da justiça gratuita. Anote-se. Designo audiência de tentativa de conciliação, NO SETOR DE CONCILIAÇÃO DA FAMÍLIA, para 
o dia 26/02/2015 às 14:30h. Servindo-se o despacho como MANDADO, cite-se o requerido, consignando-se que o prazo de 
quinze (15) dias de contestação, será contado a partir da data da audiência, a ser realizada no endereço supramencionado, sob 
pena de revelia, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a), caso não seja apresentada defesa, 
e que o não comparecimento do(a) autor(a) implicará em extinção. Desde já, autorizo o cumprimento do ato processual em 
todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo Civil. Neste sentido: 
RT 494/107 e RJTJESP 110/305. Intime-se o(a) autor(a) e cite-se o(a) réu(ré) (pessoalmente). Int. e cumpra-se na forma da lei. 
Após, ciência ao Ministério Público, se o caso. - ADV: LUCAS BERTAN POLICICIO (OAB 290156/SP)

Processo 0000292-17.2015.8.26.0177 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V.O.G. e outros - R.A.G. - Vistos. 
Defiro ao(à) autor(a) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Designo audiência de tentativa de conciliação, NO SETOR DE 
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CONCILIAÇÃO DA FAMÍLIA, para o dia 25/02/2015 às 16:00h. Servindo-se o despacho como MANDADO, cite-se o requerido, 
consignando-se que o prazo de quinze (15) dias de contestação, será contado a partir da data da audiência, a ser realizada no 
endereço supramencionado, sob pena de revelia, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a), 
caso não seja apresentada defesa, e que o não comparecimento do(a) autor(a) implicará em extinção. Desde já, autorizo o 
cumprimento do ato processual em todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código 
de Processo Civil. Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP 110/305. Intime-se o(a) autor(a) e cite-se o(a) réu(ré) (pessoalmente). 
Int. e cumpra-se na forma da lei. Após, ciência ao Ministério Público, se o caso. - ADV: ISRAEL NERES DE FARIAS (OAB 
314626/SP)

Processo 0000295-69.2015.8.26.0177 - Divórcio Litigioso - Dissolução - G.J.S. - Vistos. Como se trata de repetição de 
ação, apenas com inversão dos polos, e nos autos 0000111-16.2015, distribuídos primeiro já consta audiência designada para 
o dia 10/02/2015 às 16h00. Apensem-se os presentes autos, e aguardem a audiência designada. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS 
CHEQUER POLACHINI RODRIGUES (OAB 340735/SP)

Processo 0000297-39.2015.8.26.0177 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.D.C.S. - Vistos. Defiro ao(à) autor(a) os benefícios 
da justiça gratuita. Anote-se. Designo audiência de tentativa de conciliação, NO SETOR DE CONCILIAÇÃO DA FAMÍLIA, para 
o dia 26/02/2015 às 15:30h. Servindo-se o despacho como MANDADO, cite-se o requerido, consignando-se que o prazo de 
quinze (15) dias de contestação, será contado a partir da data da audiência, a ser realizada no endereço supramencionado, sob 
pena de revelia, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a), caso não seja apresentada defesa, 
e que o não comparecimento do(a) autor(a) implicará em extinção. Desde já, autorizo o cumprimento do ato processual em 
todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo Civil. Neste sentido: 
RT 494/107 e RJTJESP 110/305. Intime-se o(a) autor(a) e cite-se o(a) réu(ré) (pessoalmente). Int. e cumpra-se na forma da lei. 
Após, ciência ao Ministério Público, se o caso. - ADV: CLAUDIA MARIA FARIA DA SILVA (OAB 268022/SP)

Processo 0000298-24.2015.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Alimentos - M.A.M.L. - Vistos. Defiro ao(à) autor(a) os 
benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Designo audiência de tentativa de conciliação, NO SETOR DE CONCILIAÇÃO DA 
FAMÍLIA, para o dia 02/03/2015 às 16:00h. Servindo-se o despacho como MANDADO, cite-se o requerido, consignando-se 
que o prazo de quinze (15) dias de contestação, será contado a partir da data da audiência, a ser realizada no endereço 
supramencionado, sob pena de revelia, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a), caso não 
seja apresentada defesa, e que o não comparecimento do(a) autor(a) implicará em extinção. Desde já, autorizo o cumprimento 
do ato processual em todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo 
Civil. Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP 110/305. Intime-se o(a) autor(a) e cite-se o(a) réu(ré) (pessoalmente). Int. e cumpra-
se na forma da lei. Após, ciência ao Ministério Público, se o caso. - ADV: CLAUDIA MARIA FARIA DA SILVA (OAB 268022/SP)

Processo 0000303-46.2015.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Alimentos - E.M. - Vistos. Defiro ao(à) autor(a) os benefícios 
da justiça gratuita. Anote-se. Designo audiência de tentativa de conciliação, NO SETOR DE CONCILIAÇÃO DA FAMÍLIA, para 
o dia 02/03/2015 às 16:30h. Servindo-se o despacho como MANDADO, cite-se o requerido, consignando-se que o prazo de 
quinze (15) dias de contestação, será contado a partir da data da audiência, a ser realizada no endereço supramencionado, sob 
pena de revelia, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a), caso não seja apresentada defesa, 
e que o não comparecimento do(a) autor(a) implicará em extinção. Desde já, autorizo o cumprimento do ato processual em 
todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo Civil. Neste sentido: 
RT 494/107 e RJTJESP 110/305. Intime-se o(a) autor(a) e cite-se o(a) réu(ré) (pessoalmente). Int. e cumpra-se na forma da lei. 
Após, ciência ao Ministério Público, se o caso. - ADV: JULIO FERNANDEZ (OAB 302865/SP)

Processo 0000306-98.2015.8.26.0177 - Alimentos - Provisionais - Fixação - A.R.A. - Vistos. Defiro ao(à) autor(a) os benefícios 
da justiça gratuita. Anote-se. Designo audiência de tentativa de conciliação, NO SETOR DE CONCILIAÇÃO DA FAMÍLIA, para 
o dia 25/02/2015 às 16:30h. Servindo-se o despacho como MANDADO, cite-se o requerido, consignando-se que o prazo de 
quinze (15) dias de contestação, será contado a partir da data da audiência, a ser realizada no endereço supramencionado, sob 
pena de revelia, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a), caso não seja apresentada defesa, 
e que o não comparecimento do(a) autor(a) implicará em extinção. Desde já, autorizo o cumprimento do ato processual em 
todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo Civil. Neste sentido: 
RT 494/107 e RJTJESP 110/305. Intime-se o(a) autor(a) e cite-se o(a) réu(ré) (pessoalmente). Int. e cumpra-se na forma da lei. 
Após, ciência ao Ministério Público, se o caso. - ADV: ADRIANA ALVES DA SILVA (OAB 178539/SP)

Processo 0000307-83.2015.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - E.B.M. - 
VISTOS. Trata-se de ação de guarda, com pedido liminar, proposta pela tia dos menores, em face de seus genitores, ao 
argumento de que as crianças encontram-se em seu poder desde janeiro deste ano. DECIDO. O pleito merece acolhida. De 
fato, a guarda deverá ser atribuída àqueles que revelem melhores condições para exercê-la e, objetivamente, maior aptidão 
para propiciar ao menor afeto, saúde, segurança e educação. Trata-se de instituto que foi concebido para proteger o menor, a 
fim de salvaguardá-lo de situação de perigo, tornando perene sua ascensão à vida adulta, nos termos do artigo 33 da Lei n.º 
8.069/90. E, compulsando os autos, ao menos neste juízo de cognição sumária, verifica-se a existência, ainda que mínima, 
de elementos aptos a legitimar a situação de fato existente. Essencialmente porque, as peculiaridades do caso, aferíveis até 
então, estão a atestar que os menores vêm recebendo tratamento condigno com as suas necessidades, enquanto sob a guarda 
da parte autora. E nada há nada nos autos, ao menos neste momento, que demonstre que esta situação não deva prevalecer, 
até o julgamento final da demanda. Desse modo, as circunstâncias de fato estão a apontar para o mesmo sentido, de modo a 
configurar a plausibilidade das alegações da parte autora, sendo que a concessão do provimento, neste momento, afigura-se 
absolutamente viável. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, a fim de conceder a guarda do menor Nayara Batista do Nascimento 
de Azevedo e Jonatas Batista Moreira, em favor da parte autora, até final julgamento da demanda. Expeça-se termo de guarda 
provisória. 1. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. Cite-se os requeridos, para os termos e atos da 
presente ação, e para que querendo, apresentem contestação, que deverá ser apresentada, por meio de Advogado, no prazo de 
15 (quinze) dias, contados da juntada deste ao processo, advertindo que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na petição inicial. 3. Desde já, autorizo o cumprimento do ato processual 
em todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo Civil. Neste 
sentido: RT 494/107 e RJTJESP 110/305. 4. Cite-se o(a) réu(ré) (pessoalmente). 5. Int. e cumpra-se na forma da lei. - ADV: 
ADRIANA ALVES DA SILVA (OAB 178539/SP)

Processo 0000315-60.2015.8.26.0177 - Regulamentação de Visitas - Liminar - L.I. - Vistos. Defiro ao(à) autor(a) os benefícios 
da justiça gratuita. Anote-se. Designo audiência de tentativa de conciliação, NO SETOR DE CONCILIAÇÃO DA FAMÍLIA, para 
o dia 26/02/2015 às 16:00h. Servindo-se o despacho como MANDADO, cite-se o requerido, consignando-se que o prazo de 
quinze (15) dias de contestação, será contado a partir da data da audiência, a ser realizada no endereço supramencionado, sob 
pena de revelia, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a), caso não seja apresentada defesa, 
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e que o não comparecimento do(a) autor(a) implicará em extinção. Desde já, autorizo o cumprimento do ato processual em 
todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo Civil. Neste sentido: 
RT 494/107 e RJTJESP 110/305. Intime-se o(a) autor(a) e cite-se o(a) réu(ré) (pessoalmente). Int. e cumpra-se na forma da lei. 
Após, ciência ao Ministério Público, se o caso. - ADV: VANESSA MOSCAN FERREIRA DA SILVA (OAB 306168/SP)

Processo 0000355-42.2015.8.26.0177 - Procedimento Ordinário - Guarda - T.T.P.M. - Defiro ao(à) autor(a) os benefícios da 
justiça gratuita. Anote-se. Designo audiência de tentativa de conciliação, NO SETOR DE CONCILIAÇÃO DA FAMÍLIA, para o dia 
24/02/2015 às 16:30h. Servindo-se o despacho como MANDADO, cite-se o requerido, consignando-se que o prazo de quinze 
(15) dias de contestação, será contado a partir da data da audiência, a ser realizada no endereço supramencionado, sob pena 
de revelia, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a), caso não seja apresentada defesa, e 
que o não comparecimento do(a) autor(a) implicará em extinção. Desde já, autorizo o cumprimento do ato processual em todos 
os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo Civil. Neste sentido: RT 
494/107 e RJTJESP 110/305. Intime-se o(a) autor(a) e cite-se o(a) réu(ré) (pessoalmente). Int. e cumpra-se na forma da lei. 
Após, ciência ao Ministério Público, se o caso. - ADV: JANAINA DE MELO MIRANDA (OAB 316479/SP)

Processo 3000042-35.2012.8.26.0177 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.D.F. - Vistos. Designo audiência de 
tentativa de conciliação, NO SETOR DE CONCILIAÇÃO DA FAMÍLIA, para o dia 03/03/2015 às 13:30h. Servindo-se o despacho 
como MANDADO, intimem-se as partes. Int. e cumpra-se na forma da lei. Após, ciência ao Ministério Público, se o caso. - ADV: 
JANAINA DE MELO MIRANDA (OAB 316479/SP), VANESSA DE MATOS TEIXEIRA SALIM (OAB 240547/SP)

ITAPETININGA
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAPETININGA EM 09/02/2015

PROCESSO :1000656-84.2015.8.26.0269
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : Roberto Nacco
ADVOGADO : 326679/SP - Odair Francisco Cardoso Filho
REQDO : Uelton Lima dos Santos
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000657-69.2015.8.26.0269
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : Eiki da Silva Fukushima
ADVOGADO : 296383/SP - Bruno Meirelles do Espirito Santo
REQDA : Glaucia Aparecida Ribeiro Pereira
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000658-54.2015.8.26.0269
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : E.B.D.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO : A.F.D.
VARA :2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES

PROCESSO :1000659-39.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Agro Industrial Vista Alegre Ltda
ADVOGADO : Adriana Coutinho Pinto
REQDO : João Castanho de Medeiros
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000660-24.2015.8.26.0269
CLASSE :INVENTÁRIO
INVTANTE : Valquíria de Mattos Vieira
ADVOGADO : 310944/SP - Lilia Aparecida Rodrigues Souza Santos
HERDEIRO : Marcio Jose Vieira
ADVOGADO : 310944/SP - Lilia Aparecida Rodrigues Souza Santos
VARA :2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
AUTHERANÇA : João Batista Vieira
VARA :2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES

PROCESSO :1000661-09.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Maria Vieira Inocencio Ventura
ADVOGADO : 268554/SP - Rodrigo Faria de Almeida Magnabosco
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social
VARA :2ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000663-76.2015.8.26.0269
CLASSE :RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO
REQTE : Copemak Construtora e Comércio Ltda
ADVOGADO : 174993/SP - Fabiana Andréa Tozzi
REQDO : Clube Atlético Sorocabana de Itapetininga - Casi
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000664-61.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Valdimir Rodrigues
ADVOGADO : 149930/SP - Rubens Moreira
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000665-46.2015.8.26.0269
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : G.E.S.M.
ADVOGADO : 262517/SP - Carolina Vieira Lopes de Oliveira
REQDA : T.M.G.M.
VARA :2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES

PROCESSO :1000662-91.2015.8.26.0269
CLASSE :TUTELA E CURATELA - REMOÇÃO E DISPENSA
REQTE : T.S.R.
ADVOGADO : 134223/SP - Vitor de Camargo Holtz Moraes

PROCESSO :1000666-31.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : João Paulo Fernandes Di Conti
ADVOGADO : 287299/SP - Alessandra Proto Vianna
REQDO : Associação Comercial do Paraná Scpc
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000667-16.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Neusa Bueno Soares
ADVOGADO : 116621/SP - Edemir de Jesus Santos
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000668-98.2015.8.26.0269
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
AUTORA : M.D.S.
ADVOGADO : 287299/SP - Alessandra Proto Vianna
RÉ : M.M.A.S.
VARA :2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES

PROCESSO :1000669-83.2015.8.26.0269
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Pan S/a
ADVOGADO : 298933/SP - Sergio Schulze
REQDO : Claudio Gonçalves
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000670-68.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Maria de Almeida Nogueira
ADVOGADO : 116621/SP - Edemir de Jesus Santos
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000671-53.2015.8.26.0269
CLASSE :EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : Andreia de Oliveira Dutil
ADVOGADO : 287299/SP - Alessandra Proto Vianna
EMBARGDO : Renan Augusto Tosin de Mello Vieira
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000672-38.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Agro Industrial Vista Alegre Ltda
ADVOGADO : Adriana Coutinho Pinto
REQDO : Antonio Maricato Sobrinho
VARA :4ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000673-23.2015.8.26.0269
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A
ADVOGADO : 140390/SP - Viviane Aparecida Henriques
REQDA : Dorotea Andrade
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001410-43.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Lucas Brisola Casabona Castilho
REQDA : Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000675-90.2015.8.26.0269
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Glei Marcos Santos
ADVOGADO : 174993/SP - Fabiana Andréa Tozzi
EXECTDO : Bruno Francisco Vieira Rodrigues
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001426-94.2015.8.26.0269
CLASSE :MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE : M.P.
REQDA : V.A.V.B.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :1000570-16.2015.8.26.0269
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : GLAUCIA GONZAGA DE CAMPOS
ADVOGADO : 300282/SP - Edison Haruo Nishiduka Costa
REQDA : DANIELA MAZZA RODRIGUES PAES
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001427-79.2015.8.26.0269
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : N.S.N.
ADVOGADO : 298452/SP - Samuel Marques de Moura
IMPTDO : S.E.I.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :1000676-75.2015.8.26.0269
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : Alexandre Chauar Neto
ADVOGADO : 134223/SP - Vitor de Camargo Holtz Moraes
REQDA : Sandra Regina Alves Rodrigues
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001418-20.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Ivoni Tonin Maschietto
ADVOGADO : 341206/SP - Ana Flávia Holtz de Oliveira
REQDO : Adriana Helena de Moraes Lopes
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001419-05.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Cristiva e Baby Ltda Me
ADVOGADO : 341206/SP - Ana Flávia Holtz de Oliveira
REQDA : Juliene Carriel de Campos
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001420-87.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Cristiva e Baby Ltda Me
ADVOGADO : 341206/SP - Ana Flávia Holtz de Oliveira
REQDA : Nandara Monique de Lara
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001421-72.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Cristiva e Baby Ltda Me
ADVOGADO : 341206/SP - Ana Flávia Holtz de Oliveira
REQDA : Damaris Cristina Correa da Silva
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VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001469-31.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Tiago Ramos Estanagel de Barros
REQDO : Adilson Nunes Colaça
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001422-57.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Fabricio do Canto e Pinho
ADVOGADO : 339680/SP - Helena Aparecida Paulino dos Santos
REQDO : Rangel Dias Silva
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001445-03.2015.8.26.0269
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : V.A.S.M.O.
ADVOGADO : 153115/SP - Rachel Lavorenti Rocha Pardo
IMPTDO : S.S.M.I.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001423-42.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Jeferson Rodrigo Brun
ADVOGADO : Jeferson Rodrigo Brun
REQDO : Companhia Sul Paulista de Energia Elétrica - Cpfl
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001424-27.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Ari Tadeu de Almeida
ADVOGADO : Jeferson Rodrigo Brun
REQDO : Leonardo Henrique de Oliveira Barretti
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001425-12.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Ari Tadeu de Almeida
ADVOGADO : Jeferson Rodrigo Brun
REQDO : Banco Itaucard S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000677-60.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Fernando Natanael de Oliveira
ADVOGADO : 268580/SP - Andre de Siqueira Moraes
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000678-45.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : E.R.P.
ADVOGADO : 277640/SP - Fabiano Ramos Teixeira
REQDA : R.R.A.
VARA :2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES

PROCESSO :0001456-32.2015.8.26.0269
CLASSE :AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE
REQTE : G.W.V.
REQDO : R.C.X.
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001474-53.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Antonio Monteiro de Barros Neto
REQDO : BANCO BRADESCARD S.A.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001468-46.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : ROLF DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO : 204345/SP - Paulo Roberto Campos de Camargo
REQDO : JESUEL PEDROSO



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 207

VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000679-30.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Reinaldo Rodrigues Galvão Junior
ADVOGADO : 348888/SP - Laura Marchesin Marini
REQDA : Ione Aparecida Oliveira Lao Galvão
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000680-15.2015.8.26.0269
CLASSE :HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQTE : E.P.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo

PROCESSO :1000681-97.2015.8.26.0269
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : G.M.D.M.
ALIMENTANTE : P.M.
ADVOGADO : 147772/SP - Antonio Justiniano Palhares Junior
VARA :2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES

PROCESSO :1000683-67.2015.8.26.0269
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : L.F.F.V.
ADVOGADO : 253397/SP - Monica Ribeiro Ferreira Neix
REQDA : H.F.F.V.
VARA :2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES

PROCESSO :1000684-52.2015.8.26.0269
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Sandro Roberto Feliciano
ADVOGADO : 127476/SP - Mario Sergio do Amaral
REQDO : Reginaldo de Jesus Ferreira
VARA :2ª VARA CÍVEL

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO JAIRO SAMPAIO INCANE FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PEDRO AVELINO MOREIRA MESSIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0044/2015
Processo 0001677-83.2013.8.26.0269 (026.92.0130.001677) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Mg 

Engenharia Projetos Construções e Comercio Ltda Me - Mcs e Silva Me - - Milton Carlos Silva e Silva - Vistos. Fl.92: Apresente o 
exequente a planilha atualizada do débito. Após, conclusos para pesquisa. Int. - ADV: ANTONIO MIRANDA NETO (OAB 151532/
SP)

Processo 0001699-44.2013.8.26.0269 (026.92.0130.001699) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 
3.365/1941 - Rodovias Integradas do Oeste Sa Spvias - Vitalina Ines de Almeida - - Helio Dias de Almeida - - Zeni Rodrigues 
Dias de Almeida - - Antonio de Jesus Rodrigues - - Jose Dias de Almeida - - Maria Isabel Dias de Almeida - - Jose Luiz Machado 
de Moraes - - Ana Lucia Dias de Almeida Moraes - - Veronica Dias de Almeida Rodrigues - - Vera Lucia Dias Almeida Carriel - - 
Adalto Carriel - - Ricardo Ramos - - Valdicéia Dias de Almeida Ramos - Vistos. Diga o autor sobre o endereço informado pelo 
sistema INFOJUD. Int. - ADV: PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP), GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP)

Processo 0002099-92.2012.8.26.0269 (269.01.2012.002099) - Monitória - Cheque - Kazumi Roberto Okano - Patricia 
Aparecida de Oliveira Alves Araujo Me - Vistos. Infrutífera a pesquisa de valores em ativos financeiros da executada através 
do sistema BACENJUD. A executada também, não apresentou declaração de bens conforme informações transmitidas via 
INFOJUD. Diga a parte exequente em termos de prosseguimento. Prazo: cinco dias. Na inércia, anote-se a extinção da fase de 
conhecimento e aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: MARA DENISE BARROS AYRES (OAB 90625/SP)

Processo 0003440-22.2013.8.26.0269 (026.92.0130.003440) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Romilda Alves 
dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Fls. 100: Aguarde-se o prazo de 180 dias conforme requerido pela 
autora. Intime-se. - ADV: EDEMIR DE JESUS SANTOS (OAB 116621/SP)

Processo 0003597-92.2013.8.26.0269 (026.92.0130.003597) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Celso Thibes 
Prado - Willian Eramis Valim - Vistos. Providencie o exequente o recolhimento da diligência do oficial de justiça. Após, expeça-
se mandado de penhora e avaliação que deverá recair sobre o bem indicado em a folha 96. Int. - ADV: RODRIGO CHAGAS DO 
NASCIMENTO (OAB 227364/SP), TALES MACIA DE FARIA (OAB 208927/SP)

Processo 0004488-65.2003.8.26.0269 (269.01.2003.004488) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Nossa Caixa Sa 
- Espolio de Donatilia Timoteo da Costa - - Eliana Regina da Costa Coelho - Vistos. Infrutífera, a tentativa de bloqueio on line 
via Bacen-Jud em nome da executada ELIANA REGINA COSTA. Informe o exequente o nome e CPF do representante legal do 
Espólio de Donatília Timoteo da Costa e outros. Prazo: 30 dias. Int. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), 
GRAZIELE CRISTINA RICARDO DE MORAES (OAB 314342/SP), LAERTE AMERICO MOLLETA (OAB 148863/SP)

Processo 0004947-18.2013.8.26.0269 (026.92.0130.004947) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
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Contribuição (Art. 55/6) - Amadeu Nunes Vieira - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Fl.107: Defiro vista dos autos ao 
autor pelo prazo legal. Int. - ADV: ALTEVIR NERO DEPETRIS BASSOLI (OAB 160800/SP)

Processo 0006219-38.1999.8.26.0269 (269.01.1999.006219) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Julio 
Antonio Dias Reis - Jorge Charabe - - Tacar Veiculos Ltda - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do 
art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Vista ao 
autor para que se manifeste sobre a certidão supra, dando o regular andamento nos autos.Int. - ADV: DARCY PEREIRA DE 
MORAES JUNIOR (OAB 90129/SP), PAULO MURILO SOARES DE ALMEIDA (OAB 132893/SP), LUIZ MIGUEL MANFREDINI 
(OAB 110096/SP), ANTONIO LUIZ DE ALMEIDA (OAB 28303/SP), JOAO BATISTA VIEIRA DE MORAES (OAB 41128/SP), JOAO 
AQUILES ASSAF (OAB 73366/SP), EDUARDO CARON DE CAMPOS (OAB 78262/SP)

Processo 0007803-18.2014.8.26.0269 - Carta Precatória Cível - Atos executórios (nº 0003331-84.1995.8.26.0286 - 1ª Vara 
Cível) - Banco do Brasil S/a - Incabe Incubatorio Cabreuva Ltda - - Hermelindo Federzoni - - Marlene da Costa Federzoni - 
Vistos. Observo que por equívoco da serventia, não houve publicação da data do leilão designado para os dias 11/02/2015 e 
25/02/2015, visando a ciência dos procuradores dos executados pela Imprensa Oficial. Tendo em vista que não há tempo hábil 
para tal publicação considero prejudicado o leilão. Proceda a serventia o agendamento de novas datas, se atentando aos termos 
da decisão de fls. 38, principalmente no tocante a cientificação da parte executada por intermédio de seu advogado, eis que 
constituído nos autos. A publicação do edital será feita por diligência do Juízo. Intime-se. - ADV: RAFAEL PRADO GAZOTTO 
(OAB 154960/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/
SP)

Processo 0008165-88.2012.8.26.0269 (269.01.2012.008165) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cesar 
Tadao Titae - Daniel Cunha de Albuquerque Me - - Daniel Cunha de Albuquerque - Vistos. Fls. 154/158: Diga o exequente. Int. - 
ADV: ALESSANDRA PROTO VIANNA (OAB 287299/SP)

Processo 0008984-50.1997.8.26.0269 (269.01.1997.008984) - Separação Consensual - Dissolução - L.N.B. - - A.B. - Vistos. 
Redistribua-se os autos à uma das Varas da Família e Sucessões local, procedendo-se às devidas anotações. Intime-se. - ADV: 
RICARDO LOPES DE OLIVEIRA (OAB 39347/SP)

Processo 0010111-27.2014.8.26.0269 (processo principal 0003455-45.2000.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária 
- BANCO FICSA - Steidler & Steidler Ltda - - Djanil Valencia Steidler - Vistos. Os dados fornecidos pelo sistema INFOJUD, 
estão à disposição da parte exequente em cartório, pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, os documentos serão destruídos 
mecanicamente nos termos do art. 4º do Provimento nº 293, de 03 de julho de 1986, do Conselho Superior da Magistratura. Int. 
- ADV: ROGER DE CASTRO KNEBLEWSKI (OAB 135098/SP), WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM (OAB 53258/SP)

Processo 0012163-64.2012.8.26.0269 (269.01.2012.012163) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Adalgisa Antunes 
Rodrigues de Proença - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Recebo o recurso de apelação da autora (fls. 80/82), eis 
que tempestivo, nos efeitos devolutivo e suspensivo. Vista ao INSS para contrarrazões. Prazo: 15 dias. Após, revisados, subam 
os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: CAIO BATISTA 
MUZEL GOMES (OAB 173737/SP), EDEMIR DE JESUS SANTOS (OAB 116621/SP)

Processo 0013800-84.2011.8.26.0269 (269.01.2011.013800) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- Walkyria Reigota do Rosario Rosa - Fazenda do Municipio de Itapetininga - - Serviço de Previdencia Municipal de Itapetininga 
Seprem - Vistos. Cumpra-se a r. Decisão superior. Diga a parte vencedora. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS LEONEL 
FERREIRA JUNIOR (OAB 197597/SP), AMELIA DE OLIVEIRA (OAB 71529/SP), DANIELLY APARECIDA CAMARGO DA SILVA 
GEHRING CARDOSO (OAB 197660/SP)

Processo 0016583-15.2012.8.26.0269 (269.01.2012.016583) - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - 
Raquel Aparecida de Almeida Padilha - Instituto Nacional do Seguro Social - Conforme determinado a folhas 102 dos autos, a 
folhas 103/104 foi(am) expedido(s) e liberado(s) nos autos o(s) ALVARÁ(S), devendo a autora, no prazo de 30 dias, apresentar o 
comprovante de pagamento, para fins de extinção do feito. - ADV: JOÃO MANOEL DE SIQUEIRA MACHADO (OAB 269219/SP), 
CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP)

Processo 0017727-92.2010.8.26.0269 (269.01.2010.017727) - Monitória - Cartão de Crédito - Supermercado Defavari Ltda 
- Card Mais Administradora de Cartões Ltda - - Claudio Alves de Carvalho - - Nivaldo Macedo - Vistos. Aguarde-se por mais 10 
dias a apresentação da matrícula atualizada do imóvel indicado. Na inércia, anote-se a extinção da fase de conhecimento e 
aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: FRANCISCO IRINEU CASELLA (OAB 81551/SP), MARCELO EDNILSON 
MARINS (OAB 263111/SP), GREICE VIEIRA DE ANDRADE (OAB 313303/SP), FLAVIA ORTOLANI COSTA (OAB 251579/SP)

Processo 0021121-39.2012.8.26.0269 (269.01.2012.021121) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa C F I - Adão do Carmo Pires - Vistos. Diga o autor sobre a pesquisa INFOJUD. Int. - ADV: ANA 
PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/
SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO JAIRO SAMPAIO INCANE FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PEDRO AVELINO MOREIRA MESSIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0045/2015
Processo 1000387-45.2015.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - VANDELI MORAIS DE 

OLIVEIRA - Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos - Vista ao Requerente, para manifestar-se nos autos, no prazo 
de 10 dias, acerca da contestação apresentada. - ADV: CAROLINA DE ROSSO AFONSO (OAB 195972/SP), DANIEL AMORIM 
ASSUMPÇÃO NEVES (OAB 162539/SP), FERNANDO ARAUJO SCHEIDE DE CASTRO (OAB 284151/SP)

Processo 1001756-11.2014.8.26.0269 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 
ALESSANDRE AGUIAR OLIVEIRA e outro - Mg Engenharia Projetos Construções e Comercio Ltda Me - Pelo exposto, JULGO 
PROCEDENTE EM PARTE os embargos para reconhecer a quantia supra como devida, corrigida e acrescida com juros na forma 
decidida, mas com verba honorária de 10% sobre o valor do débito nos autos da execução, atualizados da propositura com juros 
de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. No tocante às verbas advindas da sucumbência destes embargos, o 
embargado arcará com metade das custas e despesas, corrigidas do desembolso, sem juros de mora. Não há verba advinda 
de honorários em decorrência da sucumbência parcial. P.R.I. - ADV: ANTONIO MIRANDA NETO (OAB 151532/SP), APOLIANA 
RODRIGUES FIGUEIREDO (OAB 266749/SP)

Processo 1001973-54.2014.8.26.0269 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - LINEU 
FERREIRA CERQUEIRA e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
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cumprimento ao mandado nº 269.2014/033595-5 dirigi-me ao endereço indicado no mandado e aí sendo INTIMEI ANTONIO 
CARLOS PIRES, por todo conteúdo do presente mandado que bem ciente ficou e exarou sua assinatura. O referido é verdade e 
dou fé. Itapetininga, 30 de novembro de 2014. Número de Atos:01 - ADV: MIGUEL ALEIXO MACHADO (OAB 62370/SP)

Processo 1001973-54.2014.8.26.0269 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - LINEU 
FERREIRA CERQUEIRA e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 269.2014/033595-5-Em Aditamento á Certidão anterior, onde se lê n. De atos 01, leia se condução 
R$ 13,59- Guia. O referido é verdade e dou fé. Itapetininga, 03 de dezembro de 2014. - ADV: MIGUEL ALEIXO MACHADO (OAB 
62370/SP)

Processo 1001973-54.2014.8.26.0269 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - LINEU 
FERREIRA CERQUEIRA e outro - CERTIDÃO Processo Digital n°:1001973-54.2014.8.26.0269 Classe - Assunto:Reintegração / 
Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça Requerente:LINEU FERREIRA CERQUEIRA e outro Requerido:ANTONIO 
CARLOS PIRES e outro Situação do MandadoCumprido - Ato positivo Oficial de JustiçaPriscila Elna Medeiros Carneiro Mendes 
(25567) CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 269.2014/037953-7 dirigi-me à Rua Rio Claro, nº 834, Tatetu, Alambari/SP, e aí sendo citei e intimei a requerida: Jossibele 
Antunes Marcondes, do inteiro teor do presente que lhe foi lido, bem ciente ficou, aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou seu 
ciente. O referido é verdade e dou fé. Itapetininga, 07 de janeiro de 2015. Número de Atos: 02 - Tatetu - ADV: MIGUEL ALEIXO 
MACHADO (OAB 62370/SP)

Processo 1001973-54.2014.8.26.0269 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - LINEU 
FERREIRA CERQUEIRA e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
ADITAMENTO à certidão anterior do mandado nº 269.2014/037953-7, onde lê-se número de atos: 02 - Tatetu, leia-se: Diligência: 
R$ 60,42. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MIGUEL ALEIXO MACHADO (OAB 62370/SP)

Processo 1001973-54.2014.8.26.0269 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - LINEU 
FERREIRA CERQUEIRA e outro - Vistos. HOMOLOGO a desistência da ação e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 
de mérito, com fundamento no art. 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas iniciais recolhidas, incabíveis as finais. 
Satisfeito o requisito previsto no art. 267, § 4º pois às fls. 83/84 a requerida expressou concordância com a pretensão dos 
autores e, além disso, não houve contestação, após decurso do prazo. Prejudicada a solenidade adrede agendada, libere-se a 
pauta. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, anotando-se a extinção. P.R.I.C. Itapetininga, 04 de fevereiro de 2015. - 
ADV: MIGUEL ALEIXO MACHADO (OAB 62370/SP)

Processo 1002647-32.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Itapetintas Distribuidora de Tintas 
Ltda - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
269.2014/037472-1 dirigi-me ao endereço: rua João Mendes de Moraes n. 366 Vila Nova Itapetininga, nesta cidade e, DEIXEI 
DE CITAR a ALEXANDRE DE ALMEIDA, visto ser atendido pela moradora Sra. Aneli e sua cuidadora, Sra. Ivani Leite da Silva 
de que o executado não reside no local e nem mesmo é conhecido das informantes. O referido é verdade e dou fé. Itapetininga, 
05 de fevereiro de 2015. - ADV: MARCELO FERREIRA (OAB 180497/SP)

Processo 1002647-32.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Itapetintas Distribuidora de Tintas 
Ltda - Vista ao Requerente, para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 dias, acerca da certidão de Oficial de Justiça. - ADV: 
MARCELO FERREIRA (OAB 180497/SP)

Processo 1004287-70.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - FRANCISCA PEREIRA 
BEZERRA SANTOS - PAULINO CORDEIRO DOS SANTOS e outros - Vistos. Manifeste-se a Requerente acerca das pesquisas 
Renajud, Infojud e Renajud realizadas, conforme extratos que seguem. Para a realização da pesquisa Siel é necessário ser 
informando nos autos a data de nascimento e nome da mãe dos Requeridos. Intime-se. - ADV: MARCIO LEME DE ALMEIDA 
(OAB 250781/SP), FABIO COELHO DE OLIVEIRA (OAB 110426/SP)

Processo 1006428-62.2014.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 269.2014/037628-7 dirigi-me ao endereço por inúmeras vezes , sem êxito,não localizei a 
requerida nem mesmo o veículo, somente na data de 02/02/2015, retorneiem companhia do representante do autor Sr. Marcos 
Roberto da Silva, e lá estando DEIXEI DE PROCEDER À APREENSÃO DO veículo indicado, tendo em vista que em contato 
com a requerida, Elaine Cristina Lopes , a mesma declarou não está na posse do mesmo, pois financiou o veículo para outra 
pessoa e no momento desconhece o seu paradeiro , bem como do veículo. Portanto, devolvo o r. Mandado em cartório para 
os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Itapetininga, 05 de fevereiro de 2015. Número de Atos: R$ 13,59 - ADV: MARLI 
INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 1006428-62.2014.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vista ao Requerente, para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 dias, acerca da 
certidão de Oficial de Justiça. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 1006549-90.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Sérgio Roberto de Paiva 
Almeida - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 269.2014/035189-6 dirigi-me ao endereço indicado no mandado e aí sendo CITEI FUNDAÇÃO KARNIG BAZARIAN, na 
pessoa de seu representante legal o Sr ADILSON BARBOSA, por todo conteúdo do presente mandado e petição inicial que bem 
ciente ficou, aceitou contrafé que lhe ofereci e exarou sua assinatura O referido é verdade e dou fé. Itapetininga, 20 de janeiro 
de 2015. Número de Atos:01 - ADV: BRUNO HOLTZ SALEM CERQUEIRA (OAB 343237/SP)

Processo 1006549-90.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Sérgio Roberto de Paiva 
Almeida - Fundação Karnig Bazarian - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, 
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): VISTA ao requerente para que se 
manifeste sobre a CONTESTAÇÃO apresentada nos autos. Int. - ADV: MARIA INES MONTEIRO (OAB 115255/SP), BRUNO 
HOLTZ SALEM CERQUEIRA (OAB 343237/SP)

Processo 1007207-17.2014.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré - 
Crédito, Financiamento e Investimento S/A - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 269.2015/001981-9, eis que, até o presente momento a parte interessada não se 
manifestou no sentido de fornecer os meios necessários para o eventual cumprimento; assim sendo, estando o mandado com o 
prazo de permanência vencido, devolvo-o em cartório para os fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Itapetininga, 06 de 
fevereiro de 2015. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 1007207-17.2014.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré - 
Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Vista ao Requerente, para manifestar-se nos autos, no prazo de 05 dias, acerca da 
certidão de Oficial de Justiça de fls. 42. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)
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Processo 4004106-52.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Cartão de Crédito - Miguel Arcanjo Brasil de Oliveira - 
Itaú Unibanco S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 269.2014/027904-4 dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo INTIMEI o requerido ITAÚ UNIBANCO SA, na 
pessoa da Gerente Operacional, Sra. Natalie Yume Watanabe, de todo teor do presente mandado que li, bem ciente ficou, 
aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. Itapetininga, 22 de setembro de 2014. 
01 ato. - ADV: RODRIGO FARIA DE ALMEIDA MAGNABOSCO (OAB 268554/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS 
(OAB 23134/SP)

Processo 4004106-52.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Cartão de Crédito - Miguel Arcanjo Brasil de Oliveira - Itaú 
Unibanco S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO (RETIFICAÇÃO) CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, ao termo 
subscritor, que em RETIFICAÇÃO ao teor certidão do mandado nº 269.2014/030135-0, anteriormente confeccionada, onde 
constou “Dilig. = 01 cota”, leia-se, “Dilig. = R$ 13,59”. NADA MAIS. Todo o referido é verdade e dou fé. O referido é verdade 
e dou fé. - ADV: RODRIGO FARIA DE ALMEIDA MAGNABOSCO (OAB 268554/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS 
(OAB 23134/SP)

Processo 4004106-52.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Cartão de Crédito - Miguel Arcanjo Brasil de Oliveira - 
Itaú Unibanco S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, ao termo subscritor, 
que, em cumprimento ao mandado nº 269.2014/030135-0, dirigi-me ao local nele indicado, no dia 03/10/2014, onde INTIMEI 
pessoalmente o requerente, o Sr. MIGUEL ARCANJO BRASIL DE OLIVEIRA, para todos os atos, termos e conteúdo do presente 
mandado, que li e dei-lhe para ler, do que de tudo bem ciente ficou. Aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou a sua assinatura 
no anverso do r. mandado. CERTIFICO mais e finalmente que este documento eletrônico foi escrito e assinado digitalmente, 
nos termos da Lei nº 11.419/06, conforme impressão à sua margem direita. NADA MAIS. Todo o referido é verdade e dou 
fé. Itapetininga, 04 de outubro de 2014. Dilig. = 01 cota. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), 
RODRIGO FARIA DE ALMEIDA MAGNABOSCO (OAB 268554/SP)

Processo 4004106-52.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Cartão de Crédito - Miguel Arcanjo Brasil de Oliveira - Itaú 
Unibanco S/A - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado por MIGUEL ARCANJO 
BRASIL DE OLIVEIRA contra BANCO ITAÚ S.A, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, DECLARO 
a nulidade dos débitos objetos da lide, lançados na conta corrente do autor, bem como o empréstimo contratado. CONDENO 
o banco a estornar as citadas movimentações financeiras com exceção da transferência do valor oriundo do empréstimo, pois 
inválido como dito e eventual crédito em favor do autor deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela do Tribunal de Justiça 
desde o ajuizamento da ação (Lei nº 6.899/81, artigo 1º, § 2º), e acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da citação, nos 
termos do artigo 406 do Código Civil de 2002, que remete ao artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. No mais, condeno 
o requerido ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, sem honorários de sucumbência em decorrência da 
procedência parcial. P.R.I. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), RODRIGO FARIA DE ALMEIDA 
MAGNABOSCO (OAB 268554/SP)

Processo 4004383-68.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - BRUNO NEVES VITORINO - ME 
- AGNALDO DOS SANTOS - Recolhidas as despesas do Oficial de Justiça, expeça-se o competente Mandado de Reintegração 
de Posse do veículo VW/Gol Plus, ano 2000, modelo 2001, chassi número 9BWCA05X31T011046, cor branca, placas DAU 
2969, em favor da parte autora. Defiro o uso de força policial e arrombamento, se necessário. Int. - ADV: LUCIANO HALLAK 
CAMPOS, RUBENS MULLER NETTO (OAB 274729/SP)

RELAÇÃO Nº 0046/2015
Processo 1001353-42.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Ana Lucia Ferreira - Instituto Nacional 

do Seguro Social - CERTIDÃO Processo Digital n°:1001353-42.2014.8.26.0269 Classe - Assunto:Procedimento Ordinário - 
Restabelecimento Requerente:Ana Lucia Ferreira Requerido:Instituto Nacional do Seguro Social Situação do MandadoCumprido 
- Ato positivo Oficial de JustiçaMárcio Ricardo Affonso (25581) Justiça Gratuita CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 269.2014/022922-5 dirigi-me ao endereços indicados e 
INTIMEI ANA LÚCIA FERREIRA, DARCI DA COSTA RODRIGUES, ADRIANA SANTANA NUNES DA ROSA e VALMIR GOMES 
CARDOSO dos termos do presente mandado, de tudo os deixando cientes, colhendo suas assinaturas, após lhe ofertar as 
cópias com que ficaram. O referido é verdade e dou fé. Itapetininga, 29 de setembro de 2014. Número de Atos:01 cota - ADV: 
SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP), GERSON ARCANJO RODRIGUES (OAB 322408/SP)

Processo 1001353-42.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Ana Lucia Ferreira - Instituto Nacional 
do Seguro Social - Ante a necessidade de remanejamento da pauta, por motivo de força maior, redesigno a solenidade que 
estava agendada esta data para o dia 4 de novembro de 2014, às 15 h e 30 min, nos exatos termos da designação anterior. 
Providenciem-se as respectivas intimações. Int. - ADV: SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP), GERSON ARCANJO 
RODRIGUES (OAB 322408/SP)

Processo 1001353-42.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Ana Lucia Ferreira - Instituto Nacional 
do Seguro Social - Assim, pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL INSS a pagar a ANA LÚCIA FERREIRA pensão pela morte de Paulino Carlos de Almeida, desde a data da propositura. 
A atualização monetária desde a propositura, conforme critérios adotados pelo Tribunal Regional Federal 3ª Região. Os Juros 
de mora desde a citação, nos termos da Lei 9.494/97. O INSS pagará a verba honorária que ora fixo em 10% sobre o montante 
das pensões devidas a partir da propositura até a prolação desta sentença. Não há custas ou despesas devido ao benefício 
concedido à autora, além de a requerida ser autarquia federal. P.R.I. - ADV: GERSON ARCANJO RODRIGUES (OAB 322408/
SP), SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP)

Processo 1002783-29.2014.8.26.0269 - Ação Civil Pública - Fornecimento de Medicamentos - Fazenda do Estado de São 
Paulo - Vista ao requerido para que se manifeste nos autos, no prazo de cinco dias, sobre o arbitramento dos honorários 
periciais (fls.95). - ADV: CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR (OAB 229163/SP)

Processo 1004815-07.2014.8.26.0269 - Ação Civil Pública - Fornecimento de Medicamentos - Ministério Público do 
Estado de São Paulo - Fazenda do Municipio de Itapetininga - Vistos. O requerimento de liminar deve ser deferido porque o 
fundamento invocado é relevante e, além disso, impossível ignorar que, sem a liminar, a medida resultará ineficaz, caso venha 
a ser concedida apenas na sentença. Trata-se de dano irreparável, posto que a saúde da parte autora corre risco, enquanto 
o prejuízo da Fazenda Municipal será somente de ordem patrimonial na hipótese de improcedência da ação a final. Assim, 
com fundamento no art. 12, da lei n.º 7.347/85, DEFIRO a liminar e determino que a Fazenda Municipal, passe a fornecer o 
medicamento mencionado na inicial (Espironolactona, 25mg, tomar um comprimido ao dia, de uso contínuo, e Pantogar, 180 
comprimidos, tomar um comprimido, via oral, no almoço e um no jantar, por noventa dias) e relatório médico no prazo de dez 
dias e até o julgamento final do presente feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00, oficiando-se. Instrua-se o ofício com 
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cópias da inicial, declarações e relatório médico. Cite-se e intime-se. Int. - ADV: FERNANDO ARAUJO SCHEIDE DE CASTRO 
(OAB 284151/SP)

Processo 1004815-07.2014.8.26.0269 - Ação Civil Pública - Fornecimento de Medicamentos - Ministério Público do 
Estado de São Paulo - Fazenda do Municipio de Itapetininga - CERTIDÃO Processo Digital n°:1004815-07.2014.8.26.0269 
Classe - Assunto:Ação Civil Pública - Fornecimento de Medicamentos Requerente:Ministério Público do Estado de São 
Paulo Requerido:Fazenda do Municipio de Itapetininga Situação do MandadoCumprido - Ato positivo Oficial de JustiçaJoão 
Batista Mendes (25571) CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO Certifico, que em cumprimento ao mandado nº 
269.2014/025072-0; diligenciei ao endereço fornecido e no dia 25/08 às 16h50min., CITEI a FAZENDA DO MUNICIPIO DE 
ITAPETININGA, na pessoa de seu representante legal, DR. JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA SANTOS - Assessor Jurídico, para os 
atos e termos da ação proposta, conforme cópia da petição inicial, bem como a INTIMEI da concessão da liminar pleiteada e dos 
demais termos do mandado; que lhe li e ciente ficou, aceitou a contrafé que lhe entreguei e exarou a sua assinatura no anverso. 
Todo o referido é verdade e dou fé. Itapetininga, 26 de agosto de 2014. JOÃO BATISTA MENDES. OFICIAL DE JUSTIÇA. 01 
cota. - ADV: FERNANDO ARAUJO SCHEIDE DE CASTRO (OAB 284151/SP)

Processo 1004815-07.2014.8.26.0269 - Ação Civil Pública - Fornecimento de Medicamentos - Fazenda do Municipio 
de Itapetininga - Recebo a apelação da Fazenda Pública, eis que tempestiva, nos efeitos devolutivo e suspensivo. O efeito 
suspensivo não abrange a liminar concedida. Apresentadas as contrarrazões à fls. 59/65. Subam os autos ao Egrégio Tribunal 
de Justiça, Seção de Direito Público SJ 2.1.4. Int. - ADV: FERNANDO ARAUJO SCHEIDE DE CASTRO (OAB 284151/SP)

Processo 1005687-22.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI - 
ROSENI SCREPANTI BRAUN - Fazenda do Estado de São Paulo - Vista ao Requerente, para manifestar-se nos autos, no prazo 
de 10 dias, acerca da contestação apresentada. - ADV: DANIEL DEPERON DE MACEDO (OAB 184618/SP), CLOVIS MORAES 
BORGES (OAB 223239/SP), CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR (OAB 229163/SP)

Processo 1005767-83.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Elaine Cristina de 
Meira - Vistos. Acolho a indicação do assistente técnico Rubens Donizeti Aleixo Júnior (fls. 11), o qual está autorizado ao 
acompanhamento da perícia, munido de cópia deste despacho. A requerente deverá intimá-lo para os demais atos processuais. 
Intime-se a autora, pessoalmente, para comparecimento na perícia agendada às fls 134/135. Recomendo urgência. Int. - ADV: 
ALEXANDRE MIRANDA MORAES (OAB 263318/SP)

Processo 1007183-86.2014.8.26.0269 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - Rodovias 
Integradas do Oeste S/a Spvias - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 269.2015/002375-1 dirigi-me ao endereço indicado e procedi a imissão provisória na posse 
conforme o auto em anexo. Certifico mais, que a representante da autora, Sra. Rany Néri do Amaral, apresentou a cópia da sua 
autorização conforme consta anexo. Certifico finalmente, que deixei de cientificar Silvio Devicsi e Maria de Lourdes Devicsi, 
pois fui informada no endereço indicado, que os possuidores residem no Condomínio do Ouroville em setor diverso, motivo pelo 
qual devolvo o mandado em cartório para devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Itapetininga, 02 de fevereiro de 2015. 
Diligência: R$ 63,75 - ADV: PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP)

Processo 1007183-86.2014.8.26.0269 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - Rodovias 
Integradas do Oeste S/a Spvias - Vista a(o) autor(a) para que se manifeste nos autos, no prazo de cinco dias, sobre a certidão 
de fls.176/177 - ADV: PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP)

Processo 4000670-85.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Anezio Alves da 
Silva - Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, acolho a preliminar de falta de interesse e JULGO EXTINTO o 
feito, sem resolução de mérito, ante a carência superveniente da ação, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. Condeno o 
requerente ao pagamento da verba honorária correspondente a 10% do valor atribuído à demanda, mas suspensa a exigibilidade 
nos termos da Lei 1.060/50. Não há custas ou despesas processuais, ante a gratuidade deferida à parte autora. P.R.I.C. - ADV: 
SERGIO RICARDO SAMBRA SUYAMA (OAB 301400/SP)

Processo 4001804-50.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Pagamento Atrasado / Correção Monetária - FRANCISCO 
CARLOS PINHEIRO - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Posto isto e considerando o mais constante dos autos, 
JULGO PROCEDENTE a presente ação, extinguindo o processo nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC., para determinar 
a incidência da sexta-parte sobre a integralidade dos proventos do servidor, com exceção de verbas eventuais, bem como 
o pagamento de diferenças não atingidas pela prescrição. Tal condenação limita-se até o mês de julho de 2010, porque em 
1º de julho de 2010 passou a vigorar a Lei Complementar nº 1.111/2010, que, como reconhecido pelo autor (fls. 10 e 88), já 
promoveu as adequações ora pretendidas. Consequentemente, deverá a ré adotar esse parâmetro ao calcular as diferenças a 
serem pagas, respeitando-se a prescrição quinquenal, com atualização monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora 
desde a citação, aos índices aplicáveis à caderneta de poupança, na forma da Lei N.º 9.494/1997 (com a redação dada pela 
Lei N.º 11.960/2009). Entendo que não merece prosperar a pretensão de que o termo inicial do cálculo das diferenças seja a 
data da propositura da primeira ação, perante a Vara da Fazenda Pública da Capital, porque mencionado feito fora extinto sem 
resolução do mérito e proposto perante juízo incompetente e não houve recurso dessa decisão. Arcará ainda, a vencida, com a 
verba honorária que fixo em 10% do valor da condenação. P.R.I.C. - ADV: RENATO OLIVEIRA DE ARAUJO (OAB 335738/SP), 
MARCOS EDUARDO MIRANDA (OAB 306893/SP)

Processo 4004378-46.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - 
APARECIDA RAPHAEL DE ALMEIDA FERREIRA - Vistos. Recebo a apelação do INSS (fls. 148/161), eis que tempestiva, nos 
efeitos devolutivo e suspensivo. Vista à autora para contrarrazões. Prazo: 15 dias. Apresentadas as contrarrazões, ou decorrido 
o prazo legal, subam os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Int. - ADV: ANA LICI BUENO DE MIRA COUTINHO 
(OAB 232168/SP)

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO APARECIDO CESAR MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALCINA MARIA MEIRA BENTO CAMARGO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0061/2015
Processo 0014024-17.2014.8.26.0269 (processo principal 1004851-49.2014.8.26) - Exceção de Incompetência - Alienação 
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Fiduciária - Santino Pinto - BANCO FIBRA SA - Vistos. Certidão retro: cumpra-se integralmente a decisão de pág. 34/35. Após, 
arquive-se o presente incidente. Intime-se. - ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP), MILENA SOLA ANTUNES (OAB 
277306/SP)

Processo 1000015-96.2015.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JOSIANE NUNES 
DE ALMEIDA SOARES - Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Vistos. Mantenho a decisão agravada por seus 
próprios fundamentos. Anote-se a interposição do recurso. No mais, como não há notícia da concessão de efeito suspensivo ao 
agravo interposto, aguarde-se a citação. Intime-se. - ADV: MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP)

Processo 1000023-73.2015.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Servidão - Cia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo - SABESP - CAMBUÍ EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÃO LTDA - Vistos. Tendo em vista que há previsão legal e ante 
a urgência alegada, defiro a expedição do mandado de imissão de posse, após a comprovação do depósito da oferta. Cite-se. 
Após a complementação das despesas de condução do oficial de justiça (recolher R$ 67,08), expeçam-se os mandados. Intime-
se. - ADV: ENI DA ROCHA (OAB 54843/SP)

Processo 1000382-23.2015.8.26.0269 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - JUSTINO MARTINS - OCUPANTE 
DA GLEBA 3 DA FAZENDA MARTINS - Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução 
do mérito, com fundamento nos arts. 267, inciso I, e 295, ambos do CPC. Custas pelo autor, ficando indeferidos os benefícios 
da gratuidade porque a alegação de hipossuficiência econômica é incompatível com a qualificação apresentada e com domínio 
sobre imóvel de vasta área. P.R.I.C. - ADV: FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS (OAB 191972/SP)

Processo 1000384-90.2015.8.26.0269 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - JUSTINO MARTINS - OCUPANTES 
DA GLEBA 4 DA FAZENDA MARTINS - Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução 
do mérito, com fundamento nos arts. 267, inciso I, e 295, ambos do CPC. Custas pelo autor, ficando indeferidos os benefícios 
da gratuidade porque a alegação de hipossuficiência econômica é incompatível com a qualificação apresentada e com domínio 
sobre imóvel de vasta área. P.R.I.C. - ADV: FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS (OAB 191972/SP)

Processo 1000385-75.2015.8.26.0269 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - JUSTINO MARTINS - OCUPANTES 
DA GLEBA 5 DA FAZENDA MARTINS - Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução 
do mérito, com fundamento nos arts. 267, inciso I, e 295, ambos do CPC. Custas pelo autor, ficando indeferidos os benefícios 
da gratuidade porque a alegação de hipossuficiência econômica é incompatível com a qualificação apresentada e com domínio 
sobre imóvel de vasta área. P.R.I.C. - ADV: FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS (OAB 191972/SP)

Processo 1000397-89.2015.8.26.0269 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - JUSTINO MARTINS - OCUPANTES 
DA GLEBA 6 DA FAZENDA MARTINS - Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução 
do mérito, com fundamento nos arts. 267, inciso I, e 295, ambos do CPC. Custas pelo autor, ficando indeferidos os benefícios 
da gratuidade porque a alegação de hipossuficiência econômica é incompatível com a qualificação apresentada e com domínio 
sobre imóvel de vasta área. P.R.I.C. - ADV: FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS (OAB 191972/SP)

Processo 1000400-44.2015.8.26.0269 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - JUSTINO MARTINS - OCUPANTES 
DA GLEBA 7 DA FAZENDA MARTINS - Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução 
do mérito, com fundamento nos arts. 267, inciso I, e 295, ambos do CPC. Custas pelo autor, ficando indeferidos os benefícios 
da gratuidade porque a alegação de hipossuficiência econômica é incompatível com a qualificação apresentada e com domínio 
sobre imóvel de vasta área. P.R.I.C. - ADV: FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS (OAB 191972/SP)

Processo 1000402-14.2015.8.26.0269 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - JUSTINO MARTINS - OCUPANTES 
DA GLEBA 8 DA FAZENDA MARTINS - Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução 
do mérito, com fundamento nos arts. 267, inciso I, e 295, ambos do CPC. Custas pelo autor, ficando indeferidos os benefícios 
da gratuidade porque a alegação de hipossuficiência econômica é incompatível com a qualificação apresentada e com domínio 
sobre imóvel de vasta área. P.R.I.C. - ADV: FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS (OAB 191972/SP)

Processo 1000404-81.2015.8.26.0269 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - JUSTINO MARTINS - OCUPANTES 
DA GLEBA 9 DA FAZENDA MARTINS - Diante do exposto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo sem resolução 
do mérito, com fundamento nos arts. 267, inciso I, e 295, ambos do CPC. Custas pelo autor, ficando indeferidos os benefícios 
da gratuidade porque a alegação de hipossuficiência econômica é incompatível com a qualificação apresentada e com domínio 
sobre imóvel de vasta área. P.R.I.C. - ADV: FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS (OAB 191972/SP)

Processo 1000453-25.2015.8.26.0269 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
PANAGIOTIS JEAN GKIONIS - TRANSRÁPIDO TRANSPORTE ITAPETININGA LTDA ME - Vistos. Cite-se, ficando a ré advertida 
do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cientifiquem-se eventuais sublocatários e 
ocupantes. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: 
FABIO AMBROSIO FRANCIOSI (OAB 291617/SP), ANA MARIA KUBE DE CAMARGO (OAB 119002/SP)

Processo 1000486-15.2015.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - OURO SAFRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA - MARIO KAVANO - Vistos. Após o recolhimento de R$ 63,75, em complementação à guia de fls. 21, CITE-SE o executado 
para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários 
de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela 
metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade 
de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na 
concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja 
efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo 
de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, 
o oficial de justiça procederá, de imediato, à PENHORA DE BENS E AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e de tais 
atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia 
da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens 
passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto 
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução 
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição 
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do 
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos 
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, 
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e 
honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do 
saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 
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(CPC, art. 745-A). Defiro os benefícios do artigo 172, § 2º, do CPC, e o reforço policial, acaso aferida a necessidade pelo oficial 
de justiça responsável pela diligência, bastando, para tanto, a apresentação deste mandado à autoridade policial competente. 
Intime-se. - ADV: NELVIS TENORIO DE ASSIS RIBEIRO (OAB 270418/SP), SÉRGIO AUGUSTO PEREIRA (OAB 153906/SP)

Processo 1000588-37.2015.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - ROSELI MITIKO ENDO - Vistos. Preliminarmente, o autor deverá comprovar a mora. Prazo para a providência: 30 dias, 
sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 1000592-74.2015.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cooperativa de Econ. e Créd. 
Mútuo dos Policiais Militares e Serv. da Sec. dos Neg. da Seg. Púb. do Est. de São Paulo - Robson Garcia da Silva - Vistos. 
Após a complementação das despesas de condução do Oficial de Justiça (recolher R$ 63,75), CITE-SE o executado para 
possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de 
advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela 
metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade 
de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na 
concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja 
efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo 
de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, 
o oficial de justiça procederá, de imediato, à PENHORA DE BENS E AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e de tais 
atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia 
da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens 
passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto 
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução 
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição 
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do 
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos 
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, 
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e 
honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do 
saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 
(CPC, art. 745-A). Para consulta ao processo, informe a senha a ser solicitada no site, que acompanha este mandado. Ressalto 
que a senha é de uso pessoal e intransferível, permitindo acesso total à tramitação processual. Defiro os benefícios do artigo 
172, § 2º, do CPC, e o reforço policial, acaso aferida a necessidade pelo oficial de justiça responsável pela diligência, bastando, 
para tanto, a apresentação deste mandado à autoridade policial competente. Intime-se. - ADV: ELIEZER PEREIRA MARTINS 
(OAB 168735/SP)

Processo 1000597-96.2015.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Seguro - Luiz Carlos Milanês de Camargo - - JULIANA 
MILANES DE CAMARGO - Cagil Corretora de Seguros Ltda - - Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A - - Azul Companhia de Seguros 
Gerais - Vistos. Os comprovantes de rendimentos juntados com a inicial, o bem adquirido pela autora, e, ainda, o fato desta 
ter renunciado à pensão alimentícia (fls. 60/62) são incompatíveis com a alegada condição de hipossuficientes econômicos. 
Ademais, litigam em litisconsórcio, de modo que, com o rateio, não se vislumbra possibilidade de prejuízo ao sustento próprio ou 
da família. Assim, indefiro os benefícios da gratuidade. Recolham-se as custas iniciais e despesas processuais, no prazo de dez 
dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: PEDRO DE SOUZA VICENTIN (OAB 289897/SP)

Processo 1000599-66.2015.8.26.0269 - Procedimento Sumário - Inadimplemento - CBE - CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - JORGE APARECIDO PEREIRA PARDIM - - ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS 
FOGAÇA - Vistos. 1. Designo audiência de conciliação para o próximo dia 11 de março, às 15:30 horas, sendo obrigatório 
o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. O advogado da 
autora providenciará o comparecimento, independentemente de intimação. 2. A audiência para instrução e julgamento, se for o 
caso, será oportunamente designada (artigo 278, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil). 3. Após a complementação das 
despesas de condução do Oficial de Justiça (recolher R$ 67,08), CITEM-SE os requeridos para que compareçam à audiência 
supradesignada, ocasião em que, se não houver acordo, poderão, através de advogado, oferecer resposta escrita ou oral, 
acompanhada de documento e rol de testemunhas, ficando cientes de que, não comparecendo e não se defendendo, inclusive 
por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial (artigo 277, parágrafos 2º e 3º 
e 278, caput, do Código de Processo Civil) 4. ADVIRTA-SE se que, nos termos do artigo 1268 das Normas da Corregedoria 
Geral da Justiça, a contestação, pedido contraposto e eventuais documentos que devam ser apresentados em audiência serão 
objeto de peticionamento eletrônico prévio, se o advogado não dispuser de meios tecnológicos necessários para fazê-lo no 
momento de sua realização. 5. Local da audiência: sala de audiências da 2ª Vara Cível, com endereço no Fórum Novo (próximo 
à Prefeitura local), Rua Carlos Cardoso, s/n, Jardim Marabá. 6. Para consulta ao processo, informe a senha a ser solicitada 
no site, que acompanha este mandado. Ressalto que a senha é de uso pessoal e intransferível, permitindo acesso total à 
tramitação processual. 7. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - 
ADV: WAGNER BINI (OAB 123464/SP)

Processo 1000632-56.2015.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - BRUNA CRISTINA NEIX 
NIEBLE DE ALMEIDA - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. 1. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. 2. Demonstrado, 
em princípio, o indevido avanço sobre verba alimentar, defiro a antecipação de tutela para determinar que os descontos das 
parcelas do empréstimo limitem-se a 30% dos vencimentos líquidos, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00. 3. 
INTIME-SE o réu para imediato cumprimento da tutela antecipada. 4. CITE-SE, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) 
dias para apresentar defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do 
artigo 285 do Código de Processo Civil. 5. Para consulta ao processo, informe a senha a ser solicitada no site, que acompanha 
este mandado. Ressalto que a senha é de uso pessoal e intransferível, permitindo acesso total à tramitação processual. 6. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: EDSON 
CANTO CARDOSO DE MORAES (OAB 262042/SP)

Processo 1000647-25.2015.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Sandra Regina de 
Proença - Elvis Plantio e Serviços Ltda Me - - Marcelo Santos de Jesus - Vistos. As guias de fls. 7/12 estão preenchidas em 
desacordo com o provimento CG nº 16/12 e comunicado CG nº 722/2013, pois nelas não consta o nome das partes, a natureza 
da ação, a comarca, requisitos mínimos necessários para identificação do processo a que se referem. Assim, recolha a autora 
as custas e despesas iniciais, preenchendo adequadamente as guias, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da 
inicial. Intime-se. - ADV: AUGUSTO PAIVA DOS REIS (OAB 324859/SP)
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Processo 1000669-83.2015.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pan S/a 
- Claudio Gonçalves - Vistos. 1. Comprovada a mora, DEFIRO A LIMINAR, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei 
nº 911/69. Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com o autor, na pessoa de seu representante 
legal, não podendo, entretanto, o veículo ser removido para outra comarca durante o transcurso do prazo para a purgação da 
mora. 2. Executada a liminar, CITE-SE o réu para pagar a dívida (depósito integral do valor apresentado pelo credor fiduciário 
na inicial) no prazo de cinco dias, contados do cumprimento da liminar, e apresentar defesa, no prazo de quinze dias, sob pena 
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 
do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade 
plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. 3. A entrega do mandado ao Oficial de Justiça será feita 
somente mediante a presença do representante legal do autor para o efetivo cumprimento da medida. Aguarde-se por trinta 
dias. 4. Ficam desde já deferidos os benefícios do artigo 172, § 2º, do CPC, bem como o reforço policial, caso constatada sua 
necessidade, bastando, para tanto, a apresentação do mandado à autoridade policial competente. 5. Servirá o presente, por 
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 6. Após o recolhimento de R$ 12,20 na guia FEDTJ, 
código 434-1, efetue-se o bloqueio na transferência, circulação e licenciamento do veículo. Intime-se. - ADV: SERGIO SCHULZE 
(OAB 298933/SP)

Processo 1000675-90.2015.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Glei Marcos Santos - Bruno Francisco 
Vieira Rodrigues - Vistos. Regularize o exequente sua representação processual no prazo de quinze dias, juntando instrumento 
de mandato com a assinatura do mandante, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo, junte os comprovantes 
de pagamento das custas iniciais e despesas processuais, cujas guias estão juntadas a fls. 6/8. Intime-se. - ADV: FABIANA 
ANDRÉA TOZZI (OAB 174993/SP)

Processo 1000997-47.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Francisco 
Roberto Ziglio - Banco do Brasil S/A - Vista do processo ao autor para se manifestar sobre a impugnação. - ADV: MARINA 
EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), CELINA APARECIDA JUBRAM GOMES (OAB 61893/SP), ALVINO 
GABRIEL NOVAES MENDES (OAB 330185/SP)

Processo 1001357-79.2014.8.26.0269 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - IRACY SCATENA JUIZ - ROBERTO 
DONIZETE DOS SANTOS - Vistos. Fls. 91/92: aguarde-se o cumprimento do acordo em cartório. Decorrido o prazo e noticiado 
o cumprimento, arquive-se o processo com as cautelas de praxe, após o pagamento ou inscrição das custas finais, a cargo do 
réu. Intime-se. - ADV: FÁBIO ALBUQUERQUE (OAB 164311/SP), AUGUSTO PAIVA DOS REIS (OAB 324859/SP)

Processo 1001469-48.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Sociedade Campineira de Educação 
e Instrução - Pontifícia Universidade Católica de Campinas - ESPÓLIO DE PEDRO PAULO SALEM - Vistos. Como já foram 
recolhidas as despesas para extração da contrafé, imprima-se o mandado de fls. 19/20. Intime-se. - ADV: ANA LUCIA DIAS 
FURTADO KRATSAS (OAB 194162/SP), NILZABETH CRISTINA FRANCISCO (OAB 207329/SP), THIAGO GOUVEIA RIBEIRO 
(OAB 287270/SP)

Processo 1001469-48.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Sociedade Campineira de Educação e 
Instrução - Pontifícia Universidade Católica de Campinas - ESPÓLIO DE PEDRO PAULO SALEM - Vistos. Designo audiência 
preliminar para o próximo dia 11 de março, às 14:00 horas, ocasião em que será tentada a conciliação, ficando as partes 
intimadas na pessoa de seus procuradores. Caso não seja obtida a conciliação, o feito será saneado, oportunizando-se a 
especificação de provas. Intime-se. - ADV: ANA LUCIA DIAS FURTADO KRATSAS (OAB 194162/SP), THIAGO GOUVEIA 
RIBEIRO (OAB 287270/SP), NILZABETH CRISTINA FRANCISCO (OAB 207329/SP)

Processo 1002632-63.2014.8.26.0269 - Monitória - Cheque - JOSE APARECIDO DOS ANJOS - GEVANIR RODRIGUES 
DE ALMEIDA - Diante do exposto, com fundamento no artigo 1102 do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES 
os embargos e, por consequência, ACOLHO o pedido inicial, declarando constituído o título executivo judicial no valor de 
R$7.169,90 , com correção monetária desde o ajuizamento e juros de 1% ao mês, contados da citação. Sucumbente, condeno 
o requerido no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor do débito. 
Transitada em julgado, prossiga-se na forma do art. 475-J do Código de Processo Civil. P.R.I.C. - ADV: FABIO NICARETTA 
(OAB 311190/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1002660-31.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Regina Celia Amaral 
da Cruz - Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Vistos. Já foi autorizado o levantamento do valor depositado 
nestes autos, bastando para tanto a impressão da decisão de pág. 81 e apresentação no Banco do Brasil pela interessada. 
Nada mais sendo requerido, ao arquivo. Intime-se. - ADV: MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP), RICARDO NEVES 
COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)

Processo 1003094-20.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - MARCOS DE ALMEIDA CUNHA - - LUIZ 
FERNANDO DAMAS DE OLIVEIRA - - KÁTIA TRISTÃO GUEDES - - RAFAEL ORSI - JOÃO VITOR DOS SANTOS - - GEGLIANE 
DE FÁTIMA CRUZ - Vistos. Aguarde-se a providência por cinco dias. Intime-se. - ADV: ANTONIO AUGUSTO FERRAZ DE 
MORAES (OAB 98276/SP)

Processo 1003224-10.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural - Banco do Brasil S/A 
- Nilton José Rodrigues - Vistos. Foi efetuada pesquisa junto à Receita Federal, por meio do Infojud, conforme declarações 
que permanecerão arquivadas em pasta própria no cartório, para ciência e consulta pelo interessado, por trinta dias. Vedada a 
extração de cópias. Após, serão destruídas, nos termos do artigo 4º, §§ 1º e 2º, do Provimento nº 293/86. Intime-se. Itapetininga, 
06 de fevereiro de 2015. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP)

Processo 1003497-86.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Hilda 
Monteiro Terra Souza - - Maria Cristina Terra Souza - - Francisco José de Souza Filho - - Maria Nazare Terra de Souza Viotto 
- Banco do Brasil S/A - Vistos. Trata-se de pedido individual de cumprimento de sentença proferida com efeito erga omnes nos 
autos da ação civil pública que tramitou perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF (certidão de 
pág. 34), proposta por HILDA MONTEIRO TERRA SOUZA, MARIA CRISTINA TERRA SOUZA, FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA 
FILHO, MARCELLE LOUISSE SPOSIO BOURREAI, MARIA NAZARÉ DE SOUZA VIOTTO, LUIZ CARLOS VIOTTO, PÉRSIO 
ANTONIO TERRA e LÍVIA DA ROCHA SACRAMENTO TERRA DE SOUZA em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qualidade 
de sucessor do Banco Nossa Caixa S/A, onde alega os autores, em apertado resumo, que são herdeiros de FRANCISCO JOSÉ 
QUE SOUZA que, por sua vez, mantinha conta-poupança junto a instituição bancária na primeira quinzena de janeiro de 1989 
e que por meio da sentença mencionada o réu foi condenado ao pagamento da diferença entre o que foi efetivamente pago 
naquele período e o percentual de 42,72%, contando-se correção monetária desde a data do aniversário, mais juros legais 
desde a citação, cujo valor atualizado importa em R$33.691,95, mais honorários advocatícios que estimaram em R$3.369,19. 
Juntou documentos. Intimado, o executado apresentou impugnação a págs. 112/145 onde alega a ilegitimidade ativa dos 
autores, suspensão do processo, necessidade prévia de liquidação da sentença e limitação de seus efeitos. No mérito impugnou 
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os índices de correção relativos aos meses de janeiro/fevereiro de 1989, a forma de aplicação dos juros remuneratórios e dos 
juros de mora contados da citação da ação civil pública e, por fim, impugnou o cálculo dos autores. Réplica a págs. 260/307. 
Parecer do Contador Judicial a págs. 103/104 e 441/442, manifestando-se as partes a págs. 446/449 e 450/451. É o relatório. 
Decido. Afasto as preliminares de ilegitimidade ativa e limitação dos efeitos da sentença uma vez que não é necessária prévia 
filiação ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor-IDEC para propositura individual da ação que exija o cumprimento da 
sentença mencionada nos autos. Isso porque referida decisão não individualizou as pessoas que seriam por ela beneficiadas. 
Nesse sentido: “INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS HABILITAÇÃO INDIVIDUAL. A consumidora, titular dos direitos individuais 
homogêneos, beneficiária do título executivo havido na ação civil pública, pode promover o cumprimento do julgado no foro 
da comarca do seu domicílio Desnecessidade de que a habilitação seja proposta no juízo perante o qual foi distribuída a 
ação coletiva. A eficácia do decisum é erga omnes Legitimidade passiva configurada, vez que a recorrente responde pelos 
débitos da instituição financeira incorporada. Desnecessidade de a poupadora ser associada ao IDEC”. (Agravo de Instrumento 
nº 0141146-15.2012.8.26.0000, Des. Relator Carlos Alberto Lopes, 18ª Câmara de Direito Privado, julgado em 03/10/2012). 
Deve ser afastada, ainda, a alegação da necessidade de prévia liquidação, na medida em que a execução depende somente 
de cálculo aritmético (artigo 475-B, Código de Processo Civil). Tendo vista o julgamento do recurso especial nº 1.391.198 - 
RS pelo E. Superior Tribunal de Justiça, não há mais que se falar em suspensão do trâmite das ações de cumprimento de 
sentença referentes ao Processo nº 1998.01.1.016798-9 da 12ª Vara Cível de Brasília-DF. Os juros compensatórios decorrem 
de expressa previsão legal. Já os juros de mora são devidos a partir da citação da ação que deu origem à obrigação ora 
posta em cumprimento, posição, aliás, recentemente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos 
Resp nº 1.370.899/SP e Resp nº 1.361.800, de modo que correto o parâmetro utilizado pelo contador Judicial. Por fim, tem-se 
que a conta de liquidação apresentada pelo contador judicial não merece qualquer reparo na medida em que se utilizou dos 
parâmetros já discutidos na ação que deu ensejo ao presente cumprimento de sentença, observando-se a aplicação dos índices 
da poupança desde a época do expurgo, abrangendo-se os juros remuneratórios de meio por cento ao mês e juros de mora, 
de meio por cento ao mês até a vigência do Código Civil de 2002 e 1% a partir de então, contados desde a data da citação na 
ação coletiva, na forma dos julgados acima mencionados. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e determino que o 
pedido de liquidação de sentença para que se faça tomando-se por base o cálculo apresentado pelo contador Judicial a págs. 
441/442, devendo o feito prosseguir na forma do art. 475-J do Código de Processo Civil, anotando-se que esse montante já 
incluiu os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% sobre o valor da conta e que há saldo credor no valor de 
R$8.602,97 que deverá ser restituído em favor da instituição financeira. Arcará o réu, por fim, com o pagamento das custas e 
despesas processuais. Intime-se. - ADV: ALVINO GABRIEL NOVAES MENDES (OAB 330185/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR 
(OAB 79797/SP), CELINA APARECIDA JUBRAM GOMES (OAB 61893/SP), GALIBAR BARBOSA FILHO (OAB 180457/SP)

Processo 1004015-76.2014.8.26.0269 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- NAIR PADOVANI RUZZA - PIRES FABRICA DE CALHAS LTDA ME - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos 
para decretar o despejo de PIRES FÁBRICA DE CALHAS LTDA. ME. Por esta mesma decisão, condeno-a ao pagamento dos 
alugueres e acessórios inadimplidos, corrigidos monetariamente, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da 
citação. Em razão da sucumbência, condeno-a, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 
de advogado que fixo em 10% do valor da condenação. Concedo o prazo de 15 dias para desocupação voluntária. Decorrido 
esse prazo sem a desocupação, expeça-se mandado para o despejo coercitivo. P.R.I.C. - ADV: ODAIR MINALI JUNIOR (OAB 
119116/SP), DARCI PIRES (OAB 72606/SP)

Processo 1004557-94.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Leni 
Santiago Pontes Orsi - - Sonia Maria Pontes Jensen - - Joaquuim Laureano e Pontes Orsi - - Maria de Lourdes Luniz Pontes 
Furlani - - Paula Andrea Muniz Pontes Garcia - - Darci Magali Pontes - - Luis Antonio Pontes - Banco do Brasil S/a - Vistos. Págs. 
83/84: Intimem-se pessoalmente os herdeiros Élio Pontes e Maria de Lourdes para, querendo, habilitarem-se no presente feito 
no prazo de 15 dias, instruindo a intimação com cópia do pedido inicial formulado pelos demais autores. Ressalvo, desde já, 
que em caso de não habilitação desses herdeiros, o quinhão respectivo deverá, oportunamente, permanecer depositado nestes 
autos. Intime-se. - ADV: ROGÉRIO MILANESI DE MAGALHÃES CHAVES, SANDRO CARLOS BALARIN (OAB 309909/SP), 
PAULO HENRIQUE GARDEMANN (OAB 25359/PR)

Processo 1004710-30.2014.8.26.0269 - Monitória - Cheque - AGNALDO ROBERTO DE FARIA - VALMIR CORREA BARBOSA 
- Vistos. O sistema Arisp não se presta ao fim almejado pelo autor, de modo que indefiro o pedido de fls. 39. Manifeste-se o autor 
se tem interesse na pesquisa de endereço via Bacenjud. Intime-se. - ADV: MARCOS LEANDRO PEDROSO DE MORAIS (OAB 
328239/SP)

Processo 1005166-77.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Wanda 
Belfort D’Arantes Cariani - - Maria Cristina Belfort D’Arantes Cariani - - José Roberto Belfort D’Arantes Cariani - - Sérgio 
Belfort D’Arantes Cariani - - Maria Luisa Belfort Cariani Ferndes - Banco do Brasil S/a - Vistos. Trata-se de pedido individual de 
cumprimento de sentença proferida com efeito erga omnes nos autos da ação civil pública que tramitou perante a 6ª Vara Cível 
da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF (certidão de pág. 58), proposta por WANDA BELFORT DARANTES CARIANI, 
MARIA CRISTINA BELFORT DARANTES CARIANI, JOSÉ ROBERTO BELFORT DARANTES CARIANI, SÉRGIO BELFORT 
DARANTES CARIANI e MARIA LUÍSA BELFORT DARANTES CARIANI em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qualidade de 
sucessor do Banco Nossa Caixa S/A, onde alega os autores, em apertado resumo, que são herdeiros de CAETANO LEITÃO 
CARIANI que, por sua vez, mantinha conta-poupança junto a instituição bancária na primeira quinzena de janeiro de 1989 e que 
por meio da sentença mencionada o réu foi condenado ao pagamento da diferença entre o que foi efetivamente pago naquele 
período e o percentual de 42,72%, contando-se correção monetária desde a data do aniversário, mais juros legais desde a 
citação, cujo valor atualizado importa em R$56.626,89. Juntaram documentos. Intimado, o executado apresentou impugnação 
a págs. 208/234 onde alega a ilegitimidade ativa dos autores, suspensão do processo, necessidade prévia de liquidação da 
sentença e limitação de seus efeitos. No mérito impugnou os índices de correção relativos aos meses de janeiro/fevereiro de 
1989, a forma de aplicação dos juros remuneratórios e dos juros de mora contados da citação da ação civil pública e a fixação de 
honorários advocatícios, por fim, impugnou o cálculo dos autores. Réplica a págs. 245/279. Parecer do Contador Judicial a págs. 
197/198, manifestando-se as partes a págs. 202/207 e 243. É o relatório. Decido. Afasto as preliminares de ilegitimidade ativa e 
limitação dos efeitos da sentença uma vez que não é necessária prévia filiação ao Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor-
IDEC para propositura individual da ação que exija o cumprimento da sentença mencionada nos autos. Isso porque referida 
decisão não individualizou as pessoas que seriam por ela beneficiadas. Nesse sentido: “INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS 
HABILITAÇÃO INDIVIDUAL. A consumidora, titular dos direitos individuais homogêneos, beneficiária do título executivo havido 
na ação civil pública, pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio Desnecessidade de que a 
habilitação seja proposta no juízo perante o qual foi distribuída a ação coletiva. A eficácia do decisum é erga omnes Legitimidade 
passiva configurada, vez que a recorrente responde pelos débitos da instituição financeira incorporada. Desnecessidade de a 
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poupadora ser associada ao IDEC”. (Agravo de Instrumento nº 0141146-15.2012.8.26.0000, Des. Relator Carlos Alberto Lopes, 
18ª Câmara de Direito Privado, julgado em 03/10/2012). O mencionado julgamento pelo Supremo Tribunal Federal que dispõe 
sobre a prévia filiação às entidades autoras das demandas de ação civil pública não está afeto às demandas de execução 
de sentença de ação civil pública intentada pelo IDEC, visando o recebimento de expurgos inflacionários. Deve ser afastada, 
ainda, a alegação da necessidade de prévia liquidação, na medida em que a execução depende somente de cálculo aritmético 
(artigo 475-B, Código de Processo Civil). Os juros compensatórios decorrem de expressa previsão legal. Já os juros de mora 
são devidos a partir da citação da ação que deu origem à obrigação ora posta em cumprimento, posição, aliás, recentemente 
confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos Resp nº 1.370.899/SP e Resp nº 1.361.800, de modo 
que correto o parâmetro utilizado pelo contador Judicial. Os honorários advocatícios são devidos em razão da necessidade de 
propor a ação executiva para ver reposto o direito lesado e, ainda, em razão da resistência à pretensão deduzida. Por fim, tem-
se que a conta de liquidação apresentada pelo contador judicial não merece qualquer reparo na medida em que se utilizou dos 
parâmetros já discutidos na ação que deu ensejo ao presente cumprimento de sentença, observando-se a aplicação dos índices 
da poupança desde a época do expurgo, abrangendo-se os juros remuneratórios de meio por cento ao mês e juros de mora, de 
meio por cento ao mês até a vigência do Código Civil de 2002 e 1% a partir de então, contados desde a data da citação na ação 
coletiva, na forma dos julgados acima mencionados. A multa é devida porquanto o depósito tenha sido efetivado fora do prazo 
de quinze dias contados da juntada do aviso de recebimento de págs. 193. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e 
determino que o pedido de liquidação de sentença para que se faça tomando-se por base o cálculo apresentado pelo contador 
Judicial a págs. 197/198, devendo o feito prosseguir na forma do art. 475-J do Código de Processo Civil, anotando-se que esse 
montante já incluiu os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% sobre o valor da conta e que há saldo credor 
que deverá ser apurado e restituído em favor da instituição financeira. Arcará o réu, por fim, com o pagamento das custas e 
despesas processuais. Intime-se. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), ANTONIO AMOROSO 
NETO (OAB 260083/SP), RICARDO BENELI DULTRA (OAB 272991/SP), HELOÍSA MANZONI GONÇALVES CABRERA (OAB 
277647/SP), FABRICIA MONTEIRO VILLAR (OAB 351850/SP)

Processo 1005170-17.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Zoraide 
Aparecida Basile - Banco do Brasil S/a - Vistos. Trata-se de pedido individual de cumprimento de sentença proferida com efeito 
erga omnes nos autos da ação civil pública que tramitou perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de 
Brasília-DF (certidão de págs. 44), proposta por ZORAIDE APARECIDA BASILE, representada por sua procuradora MARIA DO 
CARMO BASILE MATARAZZO em face do BANCO DO BRASIL S/A, na qualidade de sucessor do Banco Nossa Caixa S/A, onde 
alega a autora, em apertado resumo, que mantinha conta-poupança junto a instituição bancária na primeira quinzena de janeiro 
de 1989 e que por meio da sentença mencionada o réu foi condenado ao pagamento da diferença entre o que foi efetivamente 
pago naquele período e o percentual de 42,72%, contando-se correção monetária desde a data do aniversário, mais juros 
legais desde a citação, cujo valor atualizado importa em R$405.089,55. Juntou documentos. Intimado, o executado deixou de 
apresentar impugnação no prazo que lhe foi concedido (certidão de página 174). Parecer do Contador Judicial a págs. 176/178, 
manifestando-se a autora a pág. 182/183. O prazo de manifestação do executado passou novamente “in albis” (pág. 184). É o 
relatório. Decido. A conta de liquidação apresentada pelo contador judicial não merece qualquer reparo na medida em que se 
utilizou dos índices já discutidos na ação que deu ensejo ao presente cumprimento de sentença, observando-se a aplicação 
dos índices da poupança desde a época do expurgo, abrangendo-se os juros remuneratórios de meio por cento ao mês e juros 
de mora, de meio por cento ao mês até a vigência do Código Civil de 2002 e 1% a partir de então, contados desde a data da 
citação na ação coletiva, posição, aliás, recentemente confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos 
Resp nº 1.370.899/SP e Resp nº 1.361.800. Diante do exposto, ACOLHO o pedido de liquidação de sentença para que se faça 
tomando-se por base o cálculo apresentado pelo contador Judicial a págs. 176/178, anotando-se que esse montante já incluiu 
os honorários advocatícios anteriormente fixados em 10% sobre o valor da conta e que há saldo credor no valor de R$96.367,83 
que deverá ser oportunamente restituído em favor da instituição financeira. Arcará o réu, por fim, com o pagamento das custas e 
despesas processuais. Intime-se. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), ANTONIO AMOROSO NETO (OAB 260083/SP)

Processo 1005362-47.2014.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Itaucard S/A - Elza de Oliveira Silva - Vistos. Para possibilitar a pesquisa pretendida, via Sistema Infojud, providencie o autor o 
recolhimento da taxa respectiva, no valor de R$ 12,20, em guia F.E.D.T.J., cod. 434-1. No que tange ao outro órgão indicado, 
indefiro o pedido, porque não se presta a tal finalidade. Intime-se. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 
308730/SP)

Processo 1006021-56.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - Marcelaine Regina 
Cordeiro - Companhia Sul Paulista de Energia Cpfl - vista à autora para se manifestar sobre contestação de pág. 49 e seguintes. 
- ADV: ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI (OAB 153176/SP), KAREN MARCELLO (OAB 318670/SP), DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1006115-04.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - C.D.A.C. EXTINTORES LTDA - EPP 
- SIQUEIRA & JAMAL LTDA ME - Comunicado à exequente: efetuar o recolhimento de R$ 50,16 (cinquenta reais e dezesseis 
centavos) para complementar a diligência de oficial de justiça. - ADV: AUGUSTO PAIVA DOS REIS (OAB 324859/SP)

Processo 1006180-96.2014.8.26.0269 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Cristina Costa e Silva - Tatiana de Oliveira - Vistos. A contestação e o incidente de falsidade documental são tempestivos, porque 
protocolados no dia 2 de fevereiro, e o prazo se encerraria no dia três do corrente mês em razão da suspensão dos prazos 
processuais (recesso forense). Assim, torne-se sem efeito a certidão de fls. 23. Manifeste-se a autora sobre a contestação e 
o incidente de falsidade. Intime-se. - ADV: EDUARDO GONÇALVES PEREIRA (OAB 243435/SP), ANA PAULA RUIVO (OAB 
256232/SP)

Processo 1006254-53.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Sueli 
Antunes Leite - Banco do Brasil S/A - Vistos. Encaminhe-se o processo à contadoria judicial para que se manifeste sobre os 
cálculos apresentados pelo autor e a impugnação do réu, com atenção às diretrizes já estabelecidas por este juízo em feitos 
que tratam da mesma questão. Intime-se. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), MATHEUS DE 
PAIVA LEITE (OAB 339484/SP)

Processo 1006347-16.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Maria 
Joana de Meira La Luna - - Sandro La Luna - - Sergio Walter La Luna - Banco do Brasil - Vistos. Comprovada a regularidade 
do polo ativo, conforme formal de partilha de fls. 202, prossiga-se com o recolhimento das custas iniciais e despesas postais, 
no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da inicial. Efetuados os recolhimentos, cite-se. Intime-se. - ADV: ANTONIO 
AMOROSO NETO (OAB 260083/SP), RICARDO BENELI DULTRA (OAB 272991/SP)

Processo 1006433-84.2014.8.26.0269 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - VALDECIR DE OLIVEIRA - MARIA 
DE LURDES TELLES MOTTA - Vistos. Pág. 61/64: por ora, providencie o defensor nomeado a juntada aos autos do pedido de 
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renúncia, bem como a ratificação feita pela Defensoria Pública do Estado. Até a devida comprovação, o advogado nomeado 
continuará vinculado ao processo até seus ulteriores termos. Sem prejuízo, diga o autor sobre a certidão do oficial de justiça de 
pág. 65. Intime-se. - ADV: ODAIR MINALI JUNIOR (OAB 119116/SP), FERNANDO FRANCESCHINI PRADO (OAB 206724/SP)

Processo 1006477-06.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - João 
Fonseca Diniz - Banco do Brasil S/A - Vistos. Encaminhe-se o processo à contadoria judicial para que se manifeste sobre 
os cálculos apresentados pelo autor e a impugnação do réu, com atenção às diretrizes já estabelecidas por este juízo em 
feitos que tratam da mesma questão. Intime-se. - ADV: FABIANO ZAVANELLA (OAB 163012/SP), ANDRE AUGUSTO GOLOB 
FERNANDES (OAB 309220/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 1006477-06.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - João 
Fonseca Diniz - Banco do Brasil S/A - Vista do processo às partes para se manifestarem sobre o cálculo de fls. 117/118. - ADV: 
NEI CALDERON (OAB 114904/SP), FABIANO ZAVANELLA (OAB 163012/SP), ANDRE AUGUSTO GOLOB FERNANDES (OAB 
309220/SP)

Processo 1006651-15.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Hipolito 
Carriel dos Santos - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1. Tendo em vista a certidão de fls. 113, a impugnação é tempestiva, pois 
protocolada dentro do prazo de quinze dias previsto no § 1º, do artigo 475-J, do CPC. 2. Encaminhe-se o processo à contadoria 
judicial para que se manifeste sobre os cálculos apresentados pelo autor e a impugnação do réu, com atenção às diretrizes já 
estabelecidas por este juízo em feitos que tratam da mesma questão. Intime-se. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 
178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), ANDRE AUGUSTO GOLOB FERNANDES (OAB 309220/SP)

Processo 1006850-37.2014.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamentos S/A - Jussara de Fatima Pontes - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de busca e apreensão 
formulado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA em face de JUSSARA DE FÁTIMA PONTES, declarando rescindido 
o contrato de pág. 19/25 e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão 
liminar torno definitiva. Facultada a venda pelo autor, na forma do artigo 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Oficie-se ao DETRAN, 
ficando liberada a transferência do veículo a terceiros. Sucumbente, pagará a requerida as custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios que fixo, na forma do artigo 20, § 4º do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Todas as verbas de 
condenação devem ser corrigidas monetariamente. P.R.I.C. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)

Processo 1007325-90.2014.8.26.0269 - Cautelar Inominada - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ivone Jubram - Banco do 
Brasil S/A - Vistos. A intimação pessoal já ocorreu, conforme certidão de fls. 133. Aguarde-se a propositura da ação principal. 
Intime-se. - ADV: MARIA LAURA P. R. BATISTA NOGUEIRA (OAB 321135/SP), MARIA VERONICA PINTO RIBEIRO B NOGUEIRA 
(OAB 92137/SP)

Processo 1007332-82.2014.8.26.0269 - Produção Antecipada de Provas - Provas - AGROPECUARIA DOURADOS S/A. - 
AGRO INDUSTRIAL VISTA ALEGRE LTDA - - Agricola Almeida Ltda - Vistos. Acolho o assistente técnico e os quesitos de fls. 
149/151. Aguarde-se a perícia. Intime-se. - ADV: ALAN HUMBERTO JORGE (OAB 329181/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO 
JUNIOR (OAB 131896/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP), TIAGO ALEXANDRE ZANELLA (OAB 304365/SP)

Processo 1007335-37.2014.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - FABRICIO RODRIGUES C SILVA - Vistos. Homologo a desistência do processo manifestada pelo autor a pág. 48 e, em 
consequência, JULGO EXTINTA esta ação de busca e apreensão, requerida por BANCO ITAUCARD SA em face de FABRICIO 
RODRIGUES C SILVA, sem apreciação do mérito, na forma do artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. Ficam 
cessados os efeitos da liminar concedida a pág. 45. Deixo de determinar o desbloqueio judicial do bem, porque não houve 
ordem anterior nesse sentido. Sem custas. Transitada em julgado, arquive-se o processo com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - 
ADV: MARCIO AYRES DE OLIVEIRA (OAB 310545/SP), EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)

Processo 4001326-42.2013.8.26.0269 - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - Itaú Unibanco S/A - ARGEMIRO 
JOSÉ DE CAMARGO ROSSI - - DORETTA CADIOLI ROSSI - Vistos. Os embargos de declaração não comportam acolhida, 
na medida em que a decisão contra a qual se insurge o embargante contem todas as razões que permitem a compreensão do 
posicionamento adotado por este Juízo, não havendo necessidade de nenhuma consideração adicional, notadamente no que 
se refere às condições do contrato anterior que permanecem mantidas. Diante do exposto, conheço os embargos de declaração 
interpostos a págs. 193/197 e lhes nego provimento por entender que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser 
sanada. Intime-se. - ADV: RENE VIEIRA DA SILVA NETTO (OAB 254578/SP), RENE VIEIRA DA SILVA JUNIOR (OAB 133807/
SP), LUCIANA CAVALCANTE URZE PRADO (OAB 148984/SP), JOAO HENRIQUE BRANCO (OAB 119009/SP), ANA LIGIA 
RIBEIRO DE MENDONCA (OAB 78723/SP), ANA LUISA GOMES LIGIERA (OAB 275624/SP)

Processo 4003845-87.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria De Lourdes Queiros 
- Janira Conceição Alves de Lima - Vistos. Recebidos os autos que se encontravam na Superior Instância, com o V. Acórdão de 
pág. 190/193 o qual manteve a sentença de pág. 152/154, proceda-se ao arquivamento do feito, com as anotações de estilo. 
Intime-se. - ADV: EDERALDO PAULO DA SILVA (OAB 141159/SP), LEILA FARID HADDAD (OAB 109627/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO APARECIDO CESAR MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALCINA MARIA MEIRA BENTO CAMARGO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0062/2015
Processo 1000163-10.2015.8.26.0269 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - SÃO PAULO 

PREVIDÊNCIA SPPREV - LAIS COSTA DAMAS - - JOÃO EDUARDO DAMAS - Diante o exposto, JULGO PROCEDENTES 
os embargos, para determinar que a execução prossiga, tomando-se por base o calculo apresentado pelo embargante SÃO 
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV a págs. 05/08. Sucumbentes, condeno os embargados nas custas, despesas processuais 
e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atribuído à causa, respeitado o disposto no artigo 12 da Lei n. 1.060/50. 
Transitada em julgado, prossigam os autos principais, expedindo-se ofício requisitório. P.R.I.C. - ADV: CÁSSIO HENRIQUE 
MATARAZZO CARREIRA (OAB 182889/SP), CAROLINA APARECIDA ALIAGA NOGUEIRA MATARAZZO CARREIRA (OAB 
334140/SP), DANILO GAIOTTO (OAB 251153/SP)

Processo 1000231-57.2015.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - MIRIAM DE OLIVEIRA 
MIRANDA - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Fls. 86 e seguintes: mantenho a decisão agravada pelos seus 
próprios fundamentos. Em que pese a ausência de efeito suspensivo, é conveniente que se aguarde o julgamento do recurso. 
Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MIRANDA MORAES (OAB 263318/SP)

Processo 1000661-09.2015.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - Maria 
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Vieira Inocencio Ventura - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. 2. Não 
se encontram presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos legais próprios da concessão da antecipação da tutela, 
de forma que a INDEFIRO e determino a instalação do contraditório. 3. Regularize a autora sua representação processual, 
juntando instrumento de mandato, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial. 4. Cumprida a determinação, 
cite-se com as advertências legais. Intime-se. - ADV: RODRIGO FARIA DE ALMEIDA MAGNABOSCO (OAB 268554/SP)

Processo 1000670-68.2015.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Maria de 
Almeida Nogueira - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita e da prioridade 
na tramitação. Não se encontram presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos legais próprios da concessão da 
antecipação da tutela, de forma que a INDEFIRO e determino a instalação do contraditório. Cite-se com as advertências legais. 
Intime-se. - ADV: EDEMIR DE JESUS SANTOS (OAB 116621/SP), RONALDO ANTONIO DA SILVA (OAB 176334/SP)

Processo 1001213-08.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - VALDIR RODRIGUES DE 
QUEIROZ - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Antes de apreciar os pressupostos de admissibilidade do recurso 
interposto a fls. 82/84, manifeste-se o autor se permanece o interesse em recorrer, diante da petição e documentos de fls. 86/92. 
Intime-se. - ADV: DANIEL DE FREITAS TRIDAPALLI (OAB 210142/SP), CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP), 
CLAUDINÉIA APARECIDA ALVES NERY DE OLIVEIRA (OAB 205937/SP)

Processo 1003029-25.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI 
- REINALDO SOARES REDUCINO - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Recebo a apelação interposta pela 
ré nos efeitos devolutivo e suspensivo, uma vez que se encontram presentes os requisitos subjetivos e objetivos para a sua 
interposição, em especial sua tempestividade. Vista à parte contrária para contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça - Seção de Direito Público l.1, com as cautelas de praxe. Intime-se. - ADV: JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO 
(OAB 311302/SP), THIAGO CAMARGO GARCIA (OAB 210837/SP), MARA CILENE BAGLIE (OAB 111687/SP)

Processo 1005459-47.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 
- Benedito Aprigio de Camargo - Instituto Nacional do Seguro Social - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 
formulado por BENEDITO APRIGIO DE CAMARGO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS para 
reconhecer o seu direito à “desaposentação”, a partir do ajuizamento desta demanda, mediante cessação de benefício anterior 
e imediata implantação de novo benefício, considerando o tempo e as contribuições tanto anteriores quanto posteriores à 
concessão da aposentadoria da qual renuncia, sem que haja necessidade de devolução do que foi pago a título do benefício 
anterior. As prestações vencidas ou diferenças apuradas deverão ser pagas devidamente atualizadas pela correção monetária, 
a partir da data em que deveriam ter sido pagas, e acrescidas de juros de mora desde a citação, na forma do artigo 1º-F, 
da lei 9494/1997, com as alterações da Lei 11.960/09. Sucumbente, pagará o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS os 
honorários advocatícios que fixo, na forma do artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, em mil reais. P.R.I.C. 
- ADV: ALEXANDRE MIRANDA MORAES (OAB 263318/SP), CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP), RICARDO 
ALEXANDRE MENDES (OAB 232710/SP)

Processo 1005505-36.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - FÁTIMA APARECIDA DE 
OLIVEIRA MARIANO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Comunicado: A autora para comparecer à perícia médica 
agendada para o dia 20 de fevereiro de 2015, às 9:00 horas, no Edifício do Forum novo, situado na Rua Carlos Cardoso, s/n, 
Jd. Mesquita, Itapetininga/SP, ocasião em que será examinada pelo perito judicial nomeado, Dr. Marcos de Carvalho Costa, 
devendo apresentar-se com 30 minutos de antecedência, devidamente trajada e munida de cédula de identidade, carteira 
profissional e CPF, bem como exames de laboratório, exames radiológicos, receitas, etc., se porventura os tiver. - ADV: MARIA 
CLAÚDIA DE MELO CAMPOS (OAB 178904/SP), WAGNER ALEXANDRE CORRÊA (OAB 154945/SP), CAIO BATISTA MUZEL 
GOMES (OAB 173737/SP)

Processo 1005768-68.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - Amadeu Martins 
Furtado - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Acolho os quesitos e assistente técnico de fls. 239/241. Intime-se o perito 
a designar data para a perícia. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MIRANDA MORAES (OAB 263318/SP), CAIO BATISTA MUZEL 
GOMES (OAB 173737/SP), RUBENS JOSÉ KIRK DE SANCTIS JUNIOR (OAB 269451/SP)

Processo 1005910-72.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Santina de 
Campos Antunes - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Fls. 94/96: mantenho a decisão agravada por seus próprios 
fundamentos. Anote-se a interposição do agravo na forma retida e promova-se vista à agravada. Sem prejuízo, intimem-se o 
perito e a assistente social a darem início a seus trabalhos. Intime-se. - ADV: CRISTIANO TRENCH XOCAIRA (OAB 147401/
SP), CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP)

Processo 1006699-71.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Fazenda do Municipio de 
Sarapui - Alcindo José de Almeida - Vistos. Defiro ao réu os benefícios da justiça gratuita. Designo audiência preliminar para o 
próximo dia 11 de março, às 14:30 horas, ocasião em que será tentada a conciliação, devendo o réu ser intimado pessoalmente. 
Caso reste infrutífera a tentativa de conciliação, o feito será saneado, oportunizando-se a especificação de provas. Intime-se. - 
ADV: HEITOR VIEIRA HOLTZ FILHO (OAB 323715/SP), JOSE OLIMPIO DE MEDEIROS PINTO JUNIOR (OAB 233348/SP)

Processo 4002419-40.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Suspensão da Exigibilidade - EDUARDO ALCIATI - 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. 1. Fls. 226: considerando-se que o agravo de instrumento restou prejudicado, 
conforme r. decisão monocrática da Instância Superior (fls. 232/234), determino que o nome do autor seja incluído no CADIN 
Estadual em razão dos IPVAs do veículo citado neste processo, por conta do débito apontado no comunicado nº 0514642816. 
Referida inclusão deverá ser providenciada pela ré, independentemente de expedição de ofício, ficando intimada para tanto 
através da publicação desta decisão no DJE. 2. No mais, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento noticiado a fls. 210. 
Intime-se. - ADV: MARCELO FERREIRA (OAB 180497/SP), JORGE PEREIRA VAZ JUNIOR (OAB 119526/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO APARECIDO CESAR MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALCINA MARIA MEIRA BENTO CAMARGO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0063/2015
Processo 1000455-29.2014.8.26.0269 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Maria Lucia dos Santos - - Roberto Alves de 

Lima - Vistos. Cumpram os autores integralmente a decisão de pág. 24, no tocante aos itens 3.2, 3.3 e 3.4. Aguarde-se por trinta 
dias. Após o decurso, no silêncio, intimem-se pessoalmente os autores a promoverem o andamento útil do feito, no prazo de 48 
horas, sob pena de extinção. Intimem-se. - ADV: JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP)

Processo 1001145-58.2014.8.26.0269 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - JOSÉ DE ALMEIDA - - ESTHER BAPTISTA 
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DE ALMEIDA - Vista do processo aos autores para se manifestarem sobre o prosseguimento do feito, pois decorreu o prazo 
concedido a fls. 85. - ADV: JOSE ELIAS PRADO JUNIOR (OAB 219574/SP)

Processo 1001638-35.2014.8.26.0269 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - José Augusto Saturnino dos Santos - - Ana 
Lucia dos Santos - Vistos. Aguarde-se pelo prazo de sessenta dias, conforme requerido a fls. 83. Intime-se. - ADV: ALESSANDRO 
CARRON LUISI (OAB 210845/SP), JOSÉ ÂNGELO REMÉDIO JÚNIOR (OAB 195545/SP)

Processo 1002047-11.2014.8.26.0269 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Marcos Domingues Vieira - - Maria Rita 
Vieira - Vistos. A certidão de fls. 68 não permite identificar se o processo de inventário está arquivado aguardando providências 
ou se já está encerrado. Providencie o interessado nova certidão de objeto e pé, no prazo de trinta dias. Intime-se. - ADV: JOSE 
TEODORO CLARO VIEIRA (OAB 70710/SP)

Processo 1003123-70.2014.8.26.0269 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - NÉLIO JOSUÉ DE MAGALHÃES - - MARIA 
MADALENA RIBEIRO MAGALHÃES - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, promovo vista do processo ao 
Oficial do Cartório de Registro de Imóveis para lançar seu parecer. - ADV: ALESSANDRO CARRIEL VIEIRA (OAB 314944/SP)

Processo 1003975-94.2014.8.26.0269 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - ROQUE DA SILVA DUARTE - - EVA SOARES 
DUARTE - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, promovo vista do processo ao Oficial do Cartório de 
Registro de Imóveis para lançar seu parecer. - ADV: JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP)

Processo 1005288-90.2014.8.26.0269 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Simone Aparecida de Lima Camargo - 
Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, promovo vista do processo ao Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis para lançar seu parecer. - ADV: RONALDO ANTONIO DA SILVA (OAB 176334/SP), EDEMIR DE JESUS SANTOS (OAB 
116621/SP)

Processo 1007396-92.2014.8.26.0269 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Manoel Gomes de Araujo - - Rosa Gomes 
de Araujo - Sipal Sociedade Imobiliária Paulista Ltda - Vistos. Providenciem os autores a juntada de certidão de casamento 
atualizada, no prazo de dez dias. Na inércia, venham-me conclusos para indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: FABIO 
PAQUES DE OLIVEIRA GRAÇA (OAB 300299/SP)

Processo 4000011-76.2013.8.26.0269 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - AIRTON GUERINO - - ELISABETE PEREIRA 
DE OLIVEIRA GUERINO - Fazenda Municipal de Itapetininga e outros - Fazenda Publica Estadual e outros - Vistos. Como o 
processo já foi sentenciado (fls. 90/91), tornem ao aquivo. Intime-se. - ADV: GUSTAVO JUSTUS DO AMARANTE (OAB 302012/
SP), ANTONIO CARLOS MACHADO JUNIOR (OAB 209836/SP), LILIAN ALVES CAMARGO (OAB 131698/SP)

Processo 4002249-68.2013.8.26.0269 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Maria do Carmo Vidal - Maria Bernadete C de 
Oliveira e outros - Fazenda Pública Estadual e outros - Vistos. Aguarde-se pelo prazo de sessenta dias, conforme requerido a 
fls. 130. Intime-se. - ADV: GUSTAVO JUSTUS DO AMARANTE (OAB 302012/SP), DIEGO DA SILVA SOARES (OAB 278729/
SP), JOSE TEODORO CLARO VIEIRA (OAB 70710/SP), PRISCILA DE FATIMA CAVALCANTE BUENO (OAB 214032/SP)

Processo 4003551-35.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Registro de Óbito após prazo legal - Jair de Almeida - 
Vistos. Com a finalidade de comprovar o óbito de Sérgio de Almeida designo audiência de instrução e julgamento para o próximo 
dia 11 de março, às 15:00 horas. Intimem-se o autor e as testemunhas tempestivamente arroladas. Cientifique-se o Ministério 
Público. Intime-se. - ADV: DARCY PEREIRA DE MORAES JUNIOR (OAB 90129/SP)

Processo 4004184-46.2013.8.26.0269 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Benedito Pires Piloto - - Maria da Graça 
Moraes Piloto - Vistos. Fls. 34/35: o processo está extinto, conforme sentença de fls. 30. Tornem ao arquivo. Intime-se. - ADV: 
JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP)

3ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DIEGO MIGLIORINI JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GERALDO BENEDITO NUNES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0024/2015
Processo 0015169-11.2014.8.26.0269 (apensado ao processo 1007037-45.2014.8.26) (processo principal 1007037-

45.2014.8.26) - Exceção de Incompetência - Alienação Fiduciária - NERCI RODRIGUES DE MORAIS - BV Financeira S/A 
Crédito, Financiamento e Investimento - Fl. 12: A fim de dar suporte ao pedido de gratuidade judicial, apresente a parte autora, 
no prazo de 10 dias, declaração de rendas e bens junto à Receita Federal, comprovando-se a regularidade, bem como apresente 
seus rendimentos através de contrato de trabalho, holerite (atualizado) ou outro documento hábil a demonstrar seus ganhos, 
pois cumpre observar que o artigo 4º, parágrafo 1º, da Lei nº 1.060/50 deve ser interpretado em consonância ao disposto pelo 
artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que exige a comprovação da insuficiência de recursos para que se faça jus 
à assistência judiciária gratuita e, por comprovação, naturalmente, deve-se entender a produção de prova efetiva, de natureza 
documental, acerca do alegado, como demonstrativos de pagamento, declarações de rendimentos, etc., não simples declaração 
unilateral do interessado (grifei). Neste sentido: “Os lapidares julgados oriundos da Colenda Sétima Câmara de Direito Público 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: ‘(...) O preceito constitucional emerge claro: ‘o Estado prestará 
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos (artigo 5.º, inciso LXXIV). Estabeleceu-se 
ônus processual. Comprovar, demonstrar, evidenciar, não é o mesmo que, simplesmente, se afirmar necessitado, no sentido 
da lei de assistência judiciária (artigo 2.º,parágrafo único, c.c. o art. 4.º e seu § 1.º, da Lei n. 1.060, de 5.2.50). Convém 
lembrar, de outra sorte, que se mostra insustentável a tese de que a mera declaração da parte forçaria o Juiz a deferir-lhe o 
pedido de benefício, de modo automático. No sentido da lei, necessitado é quem não pode pagar as custas e despesas do 
processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família (artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição da República, c.c.artigo 2.º, 
parágrafo único, da Lei n. 1.060, de 1950, e artigo 19 do Código de Processo Civil) (...)’ (JTJ 200/213, Relator Desembargador 
SÉRGIO PITOMBO). ‘(...) O texto do inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição assegura “assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse texto ressalta, primeiro, que, constitucionalmente, a Justiça no Brasil 
não é gratuita. Não passa de postura ideológica característica, alegar, assim mesmo, que o é. Do mesmo texto ressalta, em 
segundo lugar, que com ele não é compatível a liberalidade do artigo 4.º da Lei Especial, que dispensa a comprovação (pois 
simples declaração da própria parte interessada nada comprova), pelo que tal disposição deve considerar-se revogada. Se 
o mandamento constitucional condicionou o favor da gratuidade à prova de insuficiência econômica (medida de proteção do 
patrimônio público), o legislador ordinário já não está autorizado a dispensá-la (...)’ (JTJ 196/240, Relator Desembargador 
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WALTER MORAES)”. Na mesma direção, o posicionamento já consolidado da Colenda quarta Câmara de Direito Privado da 
centenária Corte Paulista: “’Assistência Judiciária Justiça Gratuita Declaração do interessado de que não possui condições de 
suportar as despesas processuais- Fato que,por si só, não obriga o juiz a conceder o benefício ‘A declaração pura e simples 
do interessado de que não possui condições econômico-financeiras para suportar as despesas do processo não obriga o juiz à 
concessão do benefício da gratuidade da Justiça, se inexistentes outras provas que demonstrem a necessidade’ (JTJ 229/249, 
aresto mencionado em acórdão no mesmo sentido, de que foi relator o Desembargador CUNHA CINTRA). Assim, respaldado 
que foi o pedido de assistência judiciária em simples declaração unilateral da parte, não pode ser ele aqui mantido. Conquanto 
se entenda continuar em vigor a disposição de natureza infraconstitucional em sua plenitude,ainda assim se deve ter por relativa 
a presunção de veracidade emanada da aludida declaração de pobreza. Frequentemente notam-se pleitos de gratuidade com 
claro objetivo de poupar recursos da parte para pagar verba advocatícia, em detrimento de taxa judiciária e despesas processuais 
(geralmente perícia), casos em que o Juiz, embora não seja coletor fazendário,tem o dever de evitar prejuízo fiscal, pois embora 
independentes são harmônicos os poderes estatais”. Neste sentido: “Não se pode esquecer, também, que ao Juiz compete 
zelar pelo erário porquanto a Justiça é sustentada pelos tributos pagos pelo contribuinte,que, tanto quanto o juridicamente 
pobre, deve ser respeitado, mormente num País de escassos recursos oficiais.Por outro lado, em muitos casos evidencia-se 
advocacia filantrópica exclusivamente em troca de verba sucumbencial decorrente de eventual vitória do constituinte, situação 
essa que se assim declarada expressamente nos autos, justifica o benefício de justiça gratuita.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO 
N°7.005.212-7, SÃO PAULO, j. 30/03/2005, Relator Desembargador Silveira Paulilo). Por fim, caso necessário, serão efetuadas 
pelo Juízo, pesquisas junto ao sistema INFOJUD. Decorrido “in albis”, intime-se a dar andamento em 48 horas, sob pena 
de extinção. No mais, conforme disposto nos Comunicados CG número 661/2014 e SPI número 02/2011, determino ao(s) 
procurador(s) o recolhimento da contribuição previdenciária referente ao mandato outorgado, como carteira de previdência dos 
advogados, em consonância com a Lei 13549/2009. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), MILENA 
SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP)

Processo 1000062-07.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Urbana (Art. 48/51) - Pedro Granado - Instituto Nacional 
do Seguro Social - Ciência ao requerente do andamento da carta precatória de Uraí/PR: “07/01/2015 - PROFERIDO DESPACHO 
DE MERO EXPEDIENTE.” - ADV: EDUARDO PIERRE DE PROENCA (OAB 126388/SP)

Processo 1000063-55.2015.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Santander (Brasil) S/A - EDUARDO SHUN ITI TAKAKU - Fls. 39/41: Defiro o prazo de 30 dias para a comprovação da mora. 
Súmula 72, STJ - Enunciado: A COMPROVAÇÃO DA MORA E IMPRESCINDIVEL A BUSCA E APREENSÃO DO BEM ALIENADO 
FIDUCIARIAMENTE. Decorrido “in albis”, intime-se a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: CLEUSA 
MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 1000067-92.2015.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A 
Banco Múltiplo - Ricardo Lopes de Oliveira e outro - Vistos. Dispensada a citação dos requeridos, face o comparecimento 
espontâneo. Defiro o pedido de SUSPENSÃO da presente execução, nos termos do artigo 792, do Código de Processo Civil. 
Decorrido o prazo acordado, manifeste-se o exequente sobre a satisfação do débito. Int. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 
132679/SP)

Processo 1000068-14.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - REINALDO ALVES 
DIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Fls. 156/157: assiste razão à serventia. A decisão prolatada à folha 151 
mencionou a empresa Nisshinbo do Brasil quando deveria constar somente a empresa Duratex. No mais, indefiro a realização 
da perícia técnica requerida, tendo em vista o encaminhamento de laudo pela empresa Duratex (fls. 115/118), o qual elenca e 
responde as questões necessárias para análise da situação exposta pelo autor. Dessa forma, nada mais sendo requerido no 
prazo de 15 dias, venham os autos conclusos para sentença, com carga em livro próprio. - ADV: FABIANO DA SILVA DARINI 
(OAB 229209/SP), RUBENS JOSÉ KIRK DE SANCTIS JUNIOR (OAB 269451/SP), HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO 
(OAB 191283/SP)

Processo 1000106-89.2015.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Helio 
Maciel de Almeida - Maison Imóveis e outro - A fim de dar suporte ao pedido de gratuidade judicial, apresente a parte autora, no 
prazo de 10 dias, declaração de rendas e bens junto à Receita Federal, comprovando-se a regularidade, bem como apresente 
seus rendimentos através de contrato de trabalho, holerite (atualizado) ou outro documento hábil a demonstrar seus ganhos, 
pois cumpre observar que o artigo 4º, parágrafo 1º, da Lei nº 1.060/50 deve ser interpretado em consonância ao disposto pelo 
artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que exige a comprovação da insuficiência de recursos para que se faça jus 
à assistência judiciária gratuita e, por comprovação, naturalmente, deve-se entender a produção de prova efetiva, de natureza 
documental, acerca do alegado, como demonstrativos de pagamento, declarações de rendimentos, etc., não simples declaração 
unilateral do interessado (grifei). Neste sentido: “Os lapidares julgados oriundos da Colenda Sétima Câmara de Direito Público 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: ‘(...) O preceito constitucional emerge claro: ‘o Estado prestará 
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos (artigo 5.º, inciso LXXIV). Estabeleceu-se 
ônus processual. Comprovar, demonstrar, evidenciar, não é o mesmo que, simplesmente, se afirmar necessitado, no sentido 
da lei de assistência judiciária (artigo 2.º,parágrafo único, c.c. o art. 4.º e seu § 1.º, da Lei n. 1.060, de 5.2.50). Convém 
lembrar, de outra sorte, que se mostra insustentável a tese de que a mera declaração da parte forçaria o Juiz a deferir-lhe o 
pedido de benefício, de modo automático. No sentido da lei, necessitado é quem não pode pagar as custas e despesas do 
processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família (artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição da República, c.c.artigo 2.º, 
parágrafo único, da Lei n. 1.060, de 1950, e artigo 19 do Código de Processo Civil) (...)’ (JTJ 200/213, Relator Desembargador 
SÉRGIO PITOMBO). ‘(...) O texto do inciso LXXIV do artigo 5.º da Constituição assegura “assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse texto ressalta, primeiro, que, constitucionalmente, a Justiça no Brasil 
não é gratuita. Não passa de postura ideológica característica, alegar, assim mesmo, que o é. Do mesmo texto ressalta, em 
segundo lugar, que com ele não é compatível a liberalidade do artigo 4.º da Lei Especial, que dispensa a comprovação (pois 
simples declaração da própria parte interessada nada comprova), pelo que tal disposição deve considerar-se revogada. Se 
o mandamento constitucional condicionou o favor da gratuidade à prova de insuficiência econômica (medida de proteção do 
patrimônio público), o legislador ordinário já não está autorizado a dispensá-la (...)’ (JTJ 196/240, Relator Desembargador 
WALTER MORAES)”. Na mesma direção, o posicionamento já consolidado da Colenda quarta Câmara de Direito Privado da 
centenária Corte Paulista: “’Assistência Judiciária Justiça Gratuita Declaração do interessado de que não possui condições de 
suportar as despesas processuais- Fato que,por si só, não obriga o juiz a conceder o benefício ‘A declaração pura e simples 
do interessado de que não possui condições econômico-financeiras para suportar as despesas do processo não obriga o juiz à 
concessão do benefício da gratuidade da Justiça, se inexistentes outras provas que demonstrem a necessidade’ (JTJ 229/249, 
aresto mencionado em acórdão no mesmo sentido, de que foi relator o Desembargador CUNHA CINTRA). Assim, respaldado 
que foi o pedido de assistência judiciária em simples declaração unilateral da parte, não pode ser ele aqui mantido. Conquanto 
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se entenda continuar em vigor a disposição de natureza infraconstitucional em sua plenitude,ainda assim se deve ter por relativa 
a presunção de veracidade emanada da aludida declaração de pobreza. Frequentemente notam-se pleitos de gratuidade com 
claro objetivo de poupar recursos da parte para pagar verba advocatícia, em detrimento de taxa judiciária e despesas processuais 
(geralmente perícia), casos em que o Juiz, embora não seja coletor fazendário,tem o dever de evitar prejuízo fiscal, pois embora 
independentes são harmônicos os poderes estatais”. Neste sentido: “Não se pode esquecer, também, que ao Juiz compete 
zelar pelo erário porquanto a Justiça é sustentada pelos tributos pagos pelo contribuinte,que, tanto quanto o juridicamente 
pobre, deve ser respeitado, mormente num País de escassos recursos oficiais.Por outro lado, em muitos casos evidencia-se 
advocacia filantrópica exclusivamente em troca de verba sucumbencial decorrente de eventual vitória do constituinte, situação 
essa que se assim declarada expressamente nos autos, justifica o benefício de justiça gratuita.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO 
N°7.005.212-7, SÃO PAULO, j. 30/03/2005, Relator Desembargador Silveira Paulilo). Por fim, caso necessário, serão efetuadas 
pelo Juízo, pesquisas junto ao sistema INFOJUD. Decorrido “in albis”, intime-se a dar andamento em 48 horas, sob pena de 
extinção. Sem embargo do acima determinado, providencie o(a) autor(a) a juntada nos autos de comprovante de residência 
onde conste expressamente seu(s) nome(s). No mais, conforme disposto nos Comunicados CG número 661/2014 e SPI número 
02/2011, determino ao(s) procurador(s) o recolhimento da contribuição previdenciária referente ao mandato outorgado, como 
carteira de previdência dos advogados, em consonância com a Lei 13549/2009. - ADV: ALLAN VENDRAMETO MARTINS (OAB 
227777/SP)

Processo 1000263-62.2015.8.26.0269 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing 
S/A - Díbia Almeida de Camargo - (* publicado novamente porque não saiu o nome do advogado indicado na petição inicial) 
Presentes os requisitos legais, mormente pela comprovação da mora, defiro a concessão da liminar para que o autor seja 
reintegrado na posse do veículo, objeto do contrato de “leasing”. Providencie o requerente contato direto com o cartório para o 
cumprimento da diligência. Com o cumprimento da determinação acima, simultaneamente a juntada da procuração outorgada 
pelo autor ao advogado Wellington R. De Carvalho - OAB nº 171.961, o qual substabeleceu ao advogado João Flávio, expeça-se 
mandado de reintegração de posse e citação, com as advertências legais, para, querendo, oferecer contestação ao feito no prazo 
de 15 dias, com os benefícios do artigo 172, do Código de Processo Civil, bem como ordem de arrombamento e reforço policial. 
O(s) nome(s) e/ou a OAB do(s) depositário(s) indicado(s), deverá(ão) ser inserido(s) no mandado a ser cumprido. Decorrido “in 
albis”, intime-se a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção. No mais, conforme disposto nos Comunicados CG 
número 661/2014 e SPI número 02/2011, determino ao(s) procurador(s) o recolhimento da contribuição previdenciária referente 
ao mandato outorgado, como carteira dos advogados, em consonância com a Lei 13549/2009. Intime-se. Advogados(s): Luana 
da Rocha Silva (OAB 324301/SP) - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP)

Processo 1000333-79.2015.8.26.0269 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Zamarioli 
Comercial Itape Ltda - Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Empresarios de Itapetininga Sicoob Credaci - Recebo 
os embargos para discussão e suspendo o feito principal, no tocante ao prosseguimento dos atos executórios, antes que se 
tente a citação do(s) executado(s), nos endereços indicados pela Defensoria Pública. Providencie a serventia a certificação em 
ambos, bem como a anotação, nestes autos, dos dados do(a) procurador(a) da parte requerida. Oportunamente, prossiga-se a 
presente ação. Intime-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), FABIO COELHO DE 
OLIVEIRA (OAB 110426/SP)

Processo 1000493-41.2014.8.26.0269 - Usucapião - Usucapião Ordinária - HÉLIO PALERMO FILHO - - WLADIRES MUGA 
PALERMO - Fls. 151/180: recebo como aditamento à peça inicial. No mais, encaminhem-se os autos ao Cartório de Registro de 
Imóveis, a fim de que informe se os requisitos para o registro estão preenchidos. - ADV: LIGIA MARIA CANTON (OAB 56829/
SP)

Processo 1000785-26.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Perda da Propriedade - AURORA DA CRUZ TAVARES 
- FAZENDA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA - O procurador do Município encaminhou a petição para Terceira Vara Cível 
quando na verdade, conforme cabeçalho, teria que ter sido direcionada para a Quarta Vara Cível local. Dessa forma, providencie 
a serventia que seja tornado sem efeito a juntada de folha 234. Após, cumpra-se o determinado à folha 227, encaminhando-se 
os autos ao Tribunal respectivo, com as cautelas de praxe. - ADV: PRISCILA DE FATIMA CAVALCANTE BUENO (OAB 214032/
SP), FERNANDO ARAUJO SCHEIDE DE CASTRO (OAB 284151/SP), MANOEL MARQUES DA SILVA NETO (OAB 49091/SP), 
ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO (OAB 213166/SP)

Processo 1001327-44.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - MARIANO DE 
BARROS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (tópico final) Ante o exposto, e do mais do que dos autos consta, 
julgo PROCEDENTE a ação condenando o INSS a averbar e converter em especial os períodos de 26/08/1987 a 06/01/1992 e 
de 04/06/1992 a 05/07/2013, em que MARIANO DE BARROS laborou em condições especiais e, consequentemente, a implantar 
o benefício aposentadoria especial em favor do autor desde a DER (05/07/2013), com pagamento das diferenças devidas 
acrescidas de correção monetária, de acordo com o TRF da 3ª Região, e juros legais de 1% ao mês, contados da data da 
citação até seu efetivo pagamento. Como corolário da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 
do processo, bem como aos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da ação, respeitada a súmula 111 do STJ, 
para que não incida sobre prestações vincendas após a sentença e atendo ao que dispõe o artigo 20, parágrafo 4º, do Código 
de Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se o necessário, arquivem-se, oportunamente, com as cautelas necessárias. 
P.R.I.C. - ADV: FABIANO DA SILVA DARINI (OAB 229209/SP), HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO (OAB 191283/SP)

Processo 1001354-27.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - 
NICOLE RODRIGUES DOS SANTOS - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Recebo a apelação interposta nos efeitos 
devolutivo e suspensivo. Abra-se vista para contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas 
de praxe. - ADV: JOSE CARLOS CANDIDO DA SILVA (OAB 329023/SP), DANILO MINALI ORLANDO (OAB 293800/SP)

Processo 1001642-72.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - ANTONIO DE 
JESUS - Fl. 54: cobre-se a devolução.(cobrar a confecção do laudo pericial) - ADV: CLAUDINÉIA APARECIDA ALVES NERY DE 
OLIVEIRA (OAB 205937/SP)

Processo 1001739-72.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Maria do Carmo Goes 
Rodrigues - Instituto Nacional do Seguro Social - Recebo a apelação interposta nos efeitos devolutivo e suspensivo. Abra-se 
vista para contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional da Terceira Região, com as cautelas de praxe. 
Sem embargo do acima determinado, providencie a serventia nova tentativa de requisição de honorários. - ADV: RODRIGO 
FARIA DE ALMEIDA MAGNABOSCO (OAB 268554/SP)

Processo 1001765-70.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI - 
JOSE CARLOS LEME TEODORO - Fazenda do Estado de São Paulo - Fls. 124/125: no prazo de 10 dias, providencie o autor a 
comprovação da distribuição da carta precatória expedida, junto ao Juízo Deprecado. - ADV: JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO 
(OAB 311302/SP)
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Processo 1002014-21.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Licença-Prêmio - J.V.P. - F.E.S.P. - Recebo a apelação 
interposta nos efeitos devolutivo e suspensivo. Abra-se vista para contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de 
Justiça com as cautelas de praxe. - ADV: WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM (OAB 53258/SP), LUCAS AMERICO GAIOTTO 
(OAB 317965/SP), JOSE CARLOS CANDIDO DA SILVA (OAB 329023/SP)

Processo 1002036-79.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI - 
ANTONIO EDISON FERREIRA - Certidão retro: intime-se a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: 
LUCAS AMERICO GAIOTTO (OAB 317965/SP)

Processo 1002170-09.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Alex Sandro Rodrigues 
Ywahara - Fazenda do Estado de São Paulo - Fl. 102: Digam as partes se têm interesse na produção de outras provas, 
indicando-as e justificando sua pertinência, no prazo comum de 10 dias. Decorrido “in albis” ou em caso negativo, tornem os 
autos conclusos para sentença. - ADV: ANA BEATRIZ DA SILVA GARCIA (OAB 275620/SP), THIAGO CAMARGO GARCIA (OAB 
210837/SP)

Processo 1002272-31.2014.8.26.0269 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Valter Rodrigues Carrascal - - Neide de Fátima 
Mariano Carrascal - Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 09 de MARÇO de 2015, às 14:50 horas. Intime(m)-
se a(s) parte(s). Defiro o prazo de 10 dias, contados da publicação desta decisão, para apresentação do rol de testemunhas, 
sob pena de preclusão, ao comparecimento na data designada, sob pena de condução coercitiva. - ADV: CELSO ARAUJO SILVA 
(OAB 98934/SP), FERNANDO HUMBERTO PAROLO CARAVITA (OAB 153266/SP), ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO (OAB 
213166/SP)

Processo 1002326-94.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - MARCIA APARECIDA 
RAMOS DA SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (tópico final) Dessa forma, torna-se forçoso concluir que a 
autora não faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos 
do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, condenando a autora MARCIA APARECIDA RAMOS DA SILVA nas verbas da 
sucumbência e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atribuído à causa, com fundamento no artigo 20, § 4º, do 
Código de Processo Civil, observando-se o disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50, ante a gratuidade deferida. Com o trânsito 
em julgado da sentença, expeça-se o necessário e, oportunamente, arquive-se. P.R.I.C. - ADV: RODRIGO FARIA DE ALMEIDA 
MAGNABOSCO (OAB 268554/SP), CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP)

Processo 1002611-87.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Itapetintas Distribuidora de Tintas 
Ltda - Luiz Fernando Rocha dos Santos - Defiro. Cite-se o requerido por edital. Providencie a autora a publicação pelo menos 
por duas vezes na imprensa local, nos termos do disposto no artigo 232, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como o 
recolhimento da despesa respectiva para publicação no D.J.E. - ADV: MARCELO FERREIRA (OAB 180497/SP)

Processo 1003025-85.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Flavia Curcio - Certidão retro: 
aguarde-se a devolução da carta precatória por 60 dias. Decorrido “in albis”, proceda-se consulta junto ao site ou por e-mail. - 
ADV: GUSTAVO PESSOA CRUZ (OAB 292769/SP)

Processo 1003126-25.2014.8.26.0269 - Exibição - Medida Cautelar - SALOMÃO DE JESUS ALVES - BANCO ITAÚ S/A 
- Justiça Gratuita Juiz(a) de Direito: Dr(a). Diego Migliorini Junior Vistos. SALOMÃO DE JESUS ALVES, qualificado nos 
autos, ajuizou ação de exibição de documentos contra o BANCO ITAU S/A, alegando em resumo que realizaram contrato de 
financiamento e seguro financiamento; não foi entregue a cópia do contrato; pagou despesas sem saber valores indevidos e 
abusivos; o contrato é de adesão; foram cobradas tarifas ilegais e taxas abusivas. Juntou documentos (fls.07/12). Citado, o 
banco apresentou contestação onde aduz que estão ausentes os requisitos necessários para o processamento da prestação 
pretendida; recebeu o contrato no ato da contratação; o autor deu causa à ação e sobre ele deve recair o ônus da sucumbência; 
não foi buscada a exibição dos documentos na esfera administrativa. Houve réplica (fls.39/43). O réu exibiu os documentos 
(fls.59/62). As partes não demonstraram interesse na audiência de conciliação. É o relatório. Fundamento e decido. De fato 
pode ser observado que o banco não pretendia apresentar os documentos, mesmo porque não vieram com a contestação. 
Posteriormente, havendo apresentação dos documentos pretendidos pelo autor, a exibição alcançou o seu objetivo. Com razão 
o banco no que tange ao pedido que poderia ser feito incidentalmente na ação onde o autor pretende discutir as tarifas e valores 
que entende indevidos e abusivos. Destarte indevida a verba honorária. Posto isto e mais o que dos autos consta JULGO 
PROCEDENTE o pedido contido na inicial. Sem condenação em custas e honorários. P.R.I.C. Itapetininga, 15 de janeiro de 
2015. - ADV: ADIRSON MARQUES (OAB 142773/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1003282-13.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - LAURENTINA ALMEIDA DA CRUZ - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (tópico final) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação, condenando a 
autora nas verbas da sucumbência e honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atribuído à causa, com fundamento 
no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50, ante a gratuidade 
deferida. Com o trânsito em julgado da sentença, expeça-se o necessário e, oportunamente, arquive-se. P.R.I.C. Itapetininga, 19 
de janeiro de 2015. - ADV: HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO (OAB 191283/SP), LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE PAULA 
(OAB 261685/SP), FABIANO DA SILVA DARINI (OAB 229209/SP)

Processo 1003512-55.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - DORLI DIAS IANS 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (tópico final) Diante do exposto e do que mais nos autos consta, julgo 
IMPROCEDENTE o pedido da inicial com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, e condeno o autor ao pagamento 
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, respeitado o disposto 
no art.12, da Lei 1.060/50, diante da gratuidade deferida. Fica indeferida a tutela antecipada. Após o trânsito em julgado, ao 
arquivo com as devidas cautelas. P.R.I.C. - ADV: UILSON DONIZETI BERTOLAI (OAB 219912/SP)

Processo 1003698-78.2014.8.26.0269 - Monitória - Cheque - ZAPOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA. - RAMOS & 
SILVA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.  ME - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Diego Migliorini Junior Vistos. Trata-se de embargos 
de declaração opostos por RAMOS SILVA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, em ação monitória que lhe move ZAPOS 
COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA, objetivando sanar ponto contraditório que condenou o embargante ao pagamento das 
custas e despesas processuais e honorários advocatícios. É o relatório. Fundamento e decido. Conheço dos embargos porque 
tempestivos. De fato, o pagamento espontâneo libera o réu do ônus da sucumbência de acordo com o art. 1.102c, §1º do CPC . 
ACOLHO os embargos para passe a constar: “Posto isto e mais o que dos autos consta JULGO EXTINTO o feito com fulcro no 
art. 269, II do CPC. Sem condenação em custas e honorários.” No mais permanece inalterada a decisão. Publique-se, registre-
se na sequência atual do livro de registro de sentenças. Anote-se a retificação, por certidão, na própria sentença destes autos e 
no registro respectivo, se necessário. Intimem-se. P.R.I.C. Itapetininga, 19 de janeiro de 2015. - ADV: RUTINETE BATISTA DE 
NOVAIS (OAB 143276/SP), LUCAS AMERICO GAIOTTO (OAB 317965/SP)

Processo 1004280-78.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Osmar Custódio - 
Banco GMAC S/A - O esclarecimento já foi prestado pela serventia, conforme se verifica à folha 76 dos autos. - ADV: MILENA 
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SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP)
Processo 1004955-41.2014.8.26.0269 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - José Carlos 

de Oliveira - - Otaviano Rodrigues de Oliveira Filho - Vanderlei Leme de Camargo - Cobrem-se as custas finais, ficando deferida 
a inscrição em caso de não pagamento. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de praxe. - ADV: CLAUDIO GUILHERME 
DA ROCHA (OAB 101127/SP)

Processo 1005162-40.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - NELSON JOSE MELO - AGRO 
INDUSTRIAL VISTA ALEGRE LTDA. - Vistos, Págs. 71/86: Anote-se a interposição do Agravo de Instrumento pela requerida, 
dando-se ciência à parte autora. A decisão agravada permanece mantida, pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se por 
30 (trinta) dias notícias sobre a concessão do efeito suspensivo. Int. - ADV: MARCOS ANGELO SOARES DE ANDRADE (OAB 
252656/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR (OAB 131896/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP)

Processo 1005260-25.2014.8.26.0269 - Nunciação de Obra Nova - Liminar - Fazenda do Município de Itapetininga - Isaac 
Dias da Cruz - (tópico final) Face o exposto, com base no art. 1.299 e seguintes do Código Civil, JULGO PROCEDENTE a ação 
e ORDENO proceda a parte ré a demolição ou desfazimento da obra indigitada, bem como por ventura edificadas no curso deste 
processo, também irregulares, sob pena de que tal se realize compulsoriamente, às suas custas. Pagará a parte ré as eventuais 
custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00, fincado no art. 20, §4º do CPC, respeitada a gratuidade 
deferida. Transitada em julgado, fica autorizada a extração de mandado, se necessário. Nada sendo requerido, ao arquivo 
com as devidas cautelas. P.R.I.C. - ADV: JOSE BENEDITO MONTEIRO (OAB 80795/SP), FERNANDO ARAUJO SCHEIDE DE 
CASTRO (OAB 284151/SP), GRAZIELA AYRES ETO GIMENEZ (OAB 159753/SP)

Processo 1005592-89.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Daniela Almeida Oliveira 
Prestes Machado - (tópico final) Posto isto e mais o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação condenando 
ALEXANDRE MARTINS DE OIVEIRA a retirar do quintal de DANIELA ALMEIDA OLIVEIRA PRESTES MACHADO todas as 
máquinas, ferro velho e lixo deixando limpo o local no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem 
reais). CONDENO-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00. P.R.I.C. 
Itapetininga, 14 de janeiro de 2015. - ADV: BEATRIZ APARECIDA DE MEDEIROS (OAB 62242/SP)

Processo 1005719-27.2014.8.26.0269 - Ação Civil Pública - Fornecimento de Medicamentos - Ministério Público do Estado 
de São Paulo - Fazenda do Estado de São Paulo - (tópico final) Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, 
confirmo a decisão de antecipação da tutela e JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO 
PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do ESTADO DE SÃO PAULO e, por consequência, condeno a ré a fornecer 
em favor da paciente HARILSON GRACIANO ROSA o medicamento descrito: XARELTO, 20 mg, um comprimido ao dia, de uso 
contínuo, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento. Isento de custas ou 
sucumbências, por se tratar de pedido formulado pelo Ministério Público. Expeça-se o necessário, oportunamente, arquive-se. 
P.R.I.C. - ADV: MARA CILENE BAGLIE (OAB 111687/SP)

Processo 1006033-70.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Diárias e Outras Indenizações - FÁBIO LUIZ DE LIMA 
FRANCO - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Providencie a serventia que seja tornado sem efeito a contestação de 
folhas 92/121, uma vez que digitalizada em duplicidade. Após, abra-se vista ao autor para réplica. - ADV: JOÃO GUILHERME 
SIMÕES HERRERA (OAB 249038/SP), HELENA APARECIDA PAULINO DOS SANTOS (OAB 339680/SP)

Processo 1006081-29.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - JOAO 
JOSE SOBRINHO - - MARIA VIEIRA - - LOURENCO JOSE VIEIRA - - DIVA VIEIRA - - NELSON JOSE VIEIRA - - NELI VIEIRA 
GUSMAO - Banco do Brasil S/A - Vistos, Cumpra-se o V. Acórdão. O recolhimento das custas e despesas processuais se dará 
ao final do processo. Intime-se o requerido para pagamento do débito apontado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
aplicação das penas previstas no artigo 475, “J”, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: PAULA PRADO DE SOUSA CAMPOS 
(OAB 137021/SP), ALVINO GABRIEL NOVAES MENDES (OAB 330185/SP)

Processo 1006163-60.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Karnig Bazarian 
- Jessica Maria de Oliveira - - Audrey Raul da Silveira Romeiro - Anote-se, em pendências, o agravo de instrumento interposto 
pelo(a) requerido(ente). A decisão agravada, pelos motivos que lá já foram expostos, permanece mantida. No mais, aguarde-se 
o julgamento do recurso ou informações sobre a concessão de efeito suspensivo/ativo. - ADV: MARIA INES MONTEIRO (OAB 
115255/SP)

Processo 1006222-48.2014.8.26.0269 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Jonas Lerri - Fazenda do Estado 
de São Paulo - Certidão retro: intime-se a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção e revogação da liminar 
concedida. - ADV: RICARDO LOPES DE OLIVEIRA (OAB 39347/SP)

Processo 1006309-04.2014.8.26.0269 - Usucapião - Usucapião Ordinária - JOÃO BATISTA MATARAZZO - FLAVIO SOARES 
HUNGRIA - - APARECIDA PRADO HUNGRIA - Fl. 99: Encaminhem-se os autos ao Cartório de Registro de Imóveis, para 
informação pelo oficial, bem como para que verifique se os requisitos para o registro estão preenchidos. - ADV: JOSE CARLOS 
BONADIA (OAB 72845/SP)

Processo 1006309-04.2014.8.26.0269 - Usucapião - Usucapião Ordinária - JOÃO BATISTA MATARAZZO - FLAVIO SOARES 
HUNGRIA - - APARECIDA PRADO HUNGRIA - Vistos. Sem prejuízo do cumprimento do determinado na página 100, defiro o 
sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, dê-se nova vista ao autor, a fim de que se manifeste em termos de 
prosseguimento. Int. - ADV: JOSE CARLOS BONADIA (OAB 72845/SP)

Processo 1006613-03.2014.8.26.0269 - Ação Civil Pública - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Ministério Público do Estado de São Paulo - Fazenda do Municipio de Itpaetininga - Vistos. Digam as partes 
se têm interesse na produção de outras provas, indicando-as e justificando sua pertinência, no prazo comum de 10 (dez) dias. 
Decorrido “in albis” ou em caso negativo, venham os autos conclusos para sentença. Int. - ADV: JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA 
SANTOS (OAB 220452/SP), ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO (OAB 213166/SP), PRISCILA DE FATIMA CAVALCANTE BUENO 
(OAB 214032/SP), ALINE APARECIDA CASTRO (OAB 208057/SP)

Processo 1006769-88.2014.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - HSBC Bank 
Brasil S/A Banco Múltiplo - AMIZADE MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLAR LTDA 
- Fls. 54/56: Homologo por sentença o acordo entabulado entre as partes e, dessa forma, JULGO EXTINTO este feito, com 
resolução do mérito, com fundamento no art. 269, III do CPC. Custas recolhidas. Em caso de manifestação, em 05 (cinco) dias, 
de interesse na diligência do oficial de justiça restante, fica desde já, deferido o levantamento em favor do autor. Após o trânsito 
em julgado, expeça-se o necessário, arquivem-se com as cautelas de praxe. No caso de descumprindo do acordo, prossiga o 
feito com fundamento no artigo 475, “J”, do Código de Processo Civil. P.R.I. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 1007192-48.2014.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Lindinalva Maria da Conceição - Reporto-me ao decidido à folha 33 dos autos. Aguarde-se por mais 15 dias. Decorrido “in 
albis”, intime-se a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 
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241999/SP), NATALIA EMY ISHIHARA LUNGHINI (OAB 314863/SP)
Processo 1007293-85.2014.8.26.0269 - Ação Civil Pública - Saúde - Ministério Público do Estado de São Paulo - Fazenda do 

Município de Itapetininga - Vistos, Digam as partes se têm interesse na produção de outras provas, indicando-as e justificando 
sua pertinência, no prazo comum de 10 (dez) dias. Decorrido “in albis” ou em caso negativo, venham os autos conclusos para 
sentença. Int. - ADV: ELIEL RAMOS MAURÍCIO FILHO (OAB 213166/SP), PRISCILA DE FATIMA CAVALCANTE BUENO (OAB 
214032/SP), JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA SANTOS (OAB 220452/SP)

Processo 1007556-20.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI 
- JOSÉ LAÉRCIO COSTA - Serviço de Previdência Municipal Seprem e outro - (tópico final) Destarte, em razão do acima 
exposto e em atendimento à norma processual acima citada (Artigo 285-A, do Código de Processo Civil), reconheço tratar-se 
de caso unicamente de direito já apreciado por este Juízo e, por consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado 
por JOSÉ LAÉRCIO COSTA contra o SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ITAPETININGA SEPREM e a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPETININGA, condenando-o nas verbas da sucumbência, observando-se a gratuidade da justiça que fica 
deferida. Transitada em julgado, arquive-se. P.R.I.C. - ADV: ROANNY ASSIS TREVIZANI (OAB 292069/SP)

Processo 4000308-83.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Sandra Maria De Oliveira - 
Instituto Nacional do Seguro Social - Fl. 116: defiro. - ADV: RODRIGO TREVIZANO (OAB 188394/SP)

Processo 4001191-30.2013.8.26.0269 - Usucapião - Aquisição - Clarice Aparecida da Costa - Jose de Mello Leonel - 
ESPÓLIO e outros - Fazenda Pública da União-Seccional Sorocaba e outros - Fl. 182: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo 
requerido, a fim de que a parte autora possa dar cumprimento integral aos apontamentos trazidos pelo oficial do cartório de 
registro de imóvel local. Após, abra-se vista ao(à) autor(a), a fim de que requeira o que entender de direito. Decorrido “in albis”, 
intime-se a dar andamento em 48 horas, sob pena de extinção - ADV: GUSTAVO JUSTUS DO AMARANTE (OAB 302012/SP), 
CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO MATARAZZO (OAB 274582/SP), CARLOS ALBERTO CURIA ZANFORLIN (OAB 147374/SP)

Processo 4001501-36.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - MARIA 
APARECIDA DE SOUZA SANTOS - Instituto Nacional do Seguro Social - Proc. 667/13 Providencie a serventia a digitalização 
das peças destes autos, que não constarem no sistema SAJ. Após, proceda-se a destruição deste processo. No mais, cumpra-
se o v. acórdão. Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. - ADV: CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP), 
AUGUSTO PAIVA DOS REIS (OAB 324859/SP)

Processo 4001502-21.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banesprev - Fundo 
Banespa de Seguridade Social - Jairo Belmiro de Souza - Ante os documentos juntados nos autos, verifica-se a condição 
do requerido para o pagamento das custas e despesas processuais. Dessa forma, indefiro a gratuidade pleiteada. No mais, 
após o recolhimento da taxa de R$ 12,20, ao Fundo de Despesa do Tribunal de Justiça (FEDTJ), no código nº 434-1, nos 
termos previstos nos Provimentos nº 1864/2011 e comunicado 170/2011 do CSM, para cada CPF e/ou CNPJ, fica deferida a(s) 
pesquisa(s) requerida(s). Sem embargo do acima determinado, com a apresentação da planilha atualizada do débito, defiro 
a realização de novas praças. - ADV: JULIANA APARECIDA CORREA TAMBELLI (OAB 305825/SP), MAURICIO ELIAS DE 
ALMEIDA TAMBELLI (OAB 241061/SP), CAIO MARCELO REBOUCAS DE BIASI (OAB 22370PR)

Processo 4002087-73.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - ROBERTO SOARES QUEIROZ 
- - VALDEMAR FERREIRA DE ALMEIDA - FAZENDA DO MUNICIPIO DE ALAMBARI - Digam as partes se têm interesse na 
produção de outras provas, indicando-as e justificando sua pertinência, no prazo comum de 10 dias. Decorrido “in albis” ou em 
caso negativo, tornem os autos conclusos para sentença. - ADV: FABIO PAQUES DE OLIVEIRA GRAÇA (OAB 300299/SP), 
DENIS DE OLIVEIRA RAMOS SOUZA (OAB 248843/SP), ANDERSON ANTONIO HERGESEL (OAB 228984/SP)

Processo 4002338-91.2013.8.26.0269 - Ação Civil Pública - Fornecimento de Medicamentos - Fazenda do Municipio de 
Itapetininga - Cumpra-se o determinado à folha 133 dos autos. (cobrança da certidão do trânsito em julgado) - ADV: JOÃO 
BATISTA DE SIQUEIRA SANTOS (OAB 220452/SP), PRISCILA DE FATIMA CAVALCANTE BUENO (OAB 214032/SP), ELIEL 
RAMOS MAURÍCIO FILHO (OAB 213166/SP)

Processo 4002411-63.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Judite de Jesus Santos Leite 
- Instituto Nacional do Seguro Social - Proc. 829/13 Providencie a serventia a digitalização das peças destes autos, que não 
constarem no sistema SAJ. Após, proceda-se a destruição deste processo. No mais, cumpra-se o v. acórdão. Arquivem-se os 
autos, com as cautelas de praxe. - ADV: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI (OAB 73062/SP)

Processo 4003339-14.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Seguro - Eliane Aparecida Meireles - Banco Santander 
(Brasil) S/A - (tópico final) Posto isto e mais o que dos autos consta JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial 
e CONDENO a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários periciais e advocatícios que fixo em 
R$ 1.000,00. P.R.I.C. Itapetininga, 14 de janeiro de 2015. - ADV: MILTON LOPES DE OLIVEIRA NETTO (OAB 270636/SP), 
EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 4003922-96.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Saúde - MR - CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 
LTDA - FAZENDA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA e outro - Abra-se vista às partes pelo prazo comum de 10 dias, a fim de 
que se manifestem sobre o interesse na realização da audiência de tentativa de conciliação prevista no artigo 331 do CPC. Não 
havendo interesse de conciliar, manifestem-se no mesmo prazo, sobre o interesse na produção de outras provas, indicando-as 
e justificando sua pertinência. Oportunamente, tornem os autos conclusos para sentença. - ADV: MICHEL PAZINI AYRES (OAB 
315976/SP), LAURA FERNANDA REMEDIO (OAB 208119/SP), JOÃO BATISTA DE SIQUEIRA SANTOS (OAB 220452/SP), 
ANDRESSA APARECIDA GIARDINI (OAB 229747/SP), MAURICIO APARECIDO DA SILVA (OAB 297837/SP), ELIEL RAMOS 
MAURÍCIO FILHO (OAB 213166/SP)

Processo 4004417-43.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Mary Ellen 
Pellegrinetti Leite - Banco do Brasil S/A - Vistos. Defiro a dilação do prazo de 05 (cinco) dias para manifestação do banco 
requerido acerca do laudo pericial. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: MARIA MERCEDES OLIVEIRA FERNANDES DE LIMA 
(OAB 82402/SP), HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO (OAB 191283/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), 
FABIANO DA SILVA DARINI (OAB 229209/SP), CAROLINA KLOCKER FERREIRA (OAB 199901/SP)

Processo 4004567-24.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Diárias e Outras Indenizações - AGENOR LOPES DE 
ALMEIDA - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Recebo a apelação interposta nos efeitos devolutivo e suspensivo. Abra-
se vista para contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas de praxe. - ADV: DANILO 
GAIOTTO (OAB 251153/SP), ALEXANDRE MIRANDA MORAES (OAB 263318/SP), CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR 
(OAB 229163/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DIEGO MIGLIORINI JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GERALDO BENEDITO NUNES
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0026/2015
Processo 0000750-20.2013.8.26.0269 (026.92.0130.000750) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Amador Manoel 

de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social - Proc. 48/13 Cumpra-se o v. acórdão. Ante o acordo homologado, abra-se vista 
à parte autora a fim de que requeira, no prazo de 15 dias, o que de direito. Decorrido “in albis”, arquivem-se os autos, com as 
cautelas de praxe. - ADV: CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP), CARLOS EDUARDO VIANA KORTZ (OAB 235758/
SP)

Processo 0000952-31.2012.8.26.0269/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Fundação 
Karnig Bazarian - Sandro Carlos Balarin - Vistos. Fls. 116: Providencie a serventia a certificação do decurso de prazo para 
impugnação dos valores bloqueados (fls. 112/113), após, cumpra-se o determinado no despacho de fls. 115. Int. - ADV: MARIA 
INES MONTEIRO (OAB 115255/SP), SANDRO CARLOS BALARIN (OAB 309909/SP)

Processo 0000952-31.2012.8.26.0269/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Fundação 
Karnig Bazarian - Sandro Carlos Balarin - Manifeste o exequnete sobre a certidão de que deixou de proceder a penhora, e 
avaliação uma vez que foi informado que o bem foi vendido em 2012. - ADV: SANDRO CARLOS BALARIN (OAB 309909/SP), 
MARIA INES MONTEIRO (OAB 115255/SP)

Processo 0001152-04.2013.8.26.0269 (026.92.0130.001152) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / 
DL 3.365/1941 - Rodovias Integradas do Oeste Sa Spvias - Nelson Aliperti Junior - - Lynette Lee Aliperti - - Celso Augusto 
Magalhães da Costa Viellas - - Maria Elcidia Martins Ribeiro da Costa Viellas - - WELBY JOSÉ COSTA - - DELMA CUSTODIO 
- - RITA DE CASSIA COSTA GRECCO - Fl. 312: Defiro. Expeça-se carta precatória para citação do requerido Nelson Aliperti 
Júnior no endereço informado. Providencie a requerente a sua impressão junto ao sistema SAJ, instruindo-a com as cópias 
pertinentes, comprovando-se a sua distribuição no prazo de 15 dias. - ADV: GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP), 
RICARDO MONTE OLIVA (OAB 175668/SP), PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP)

Processo 0001392-27.2012.8.26.0269/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Clarice Antunes 
da Silva - Omega Veiculos e outros - Proc. 82/12 Ante o pagamento do débito executado, bem como a retirada do(s) alvará(s) 
expedido(s), julgo EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas 
pelo requerido, ficando deferida a inscrição em caso de não pagamento. Expeça-se mandado de levantamento em favor do 
exequente (fl. 204). Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e arquivem-se com as cautelas de praxe. P.R.I. (valor do 
preparo - cód. 230-6 - R$ 207,49) - ADV: MICHELE APARECIDA LIMA GONÇALVES (OAB 304572/SP), LEANDRO MACHADO 
BINO (OAB 174565/SP), ANDRÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 155305/SP)

Processo 0001392-27.2012.8.26.0269/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Clarice Antunes da 
Silva - Omega Veiculos e outros - Proc. 82/12 Fl. 212: Publique-se a sentença proferida (fl. 210). - ADV: MICHELE APARECIDA 
LIMA GONÇALVES (OAB 304572/SP), LEANDRO MACHADO BINO (OAB 174565/SP), ANDRÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 
155305/SP)

Processo 0001503-16.2009.8.26.0269/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria 
de Fatima de Oliveira Dias - Instituto Nacional do Seguro Social - Proc. 250/09-1 Vistos. Fl. 85/86:Diante da concordância 
expressa do Instituto Nacional do Seguro Social, e considerando a informação de que não foram encontrados débitos em 
nome do postulante (compensação aludida nos parágrafos 9º e 10º, do artigo 100, da Constituição Federal e conforme artigo 
6º da Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça), homologo para que produza seus efeitos de direito, a conta 
apresentada pela autora-exequente às fls. 78/81. Requisite-se o pagamento em favor da parte e do advogado individualmente, 
atentando aos termos da Resolução nº 122/2010, do Conselho da Justiça Federal, mediante precatório. Após, aguardem-se 
o pagamento do precatório ou eventual manifestação das partes. - ADV: CRISTIANO TRENCH XOCAIRA (OAB 147401/SP), 
JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP)

Processo 0001601-59.2013.8.26.0269 (026.92.0130.001601) - Depósito - Alienação Fiduciária - Omni Sa Credito 
Financiamento e Investimento - Iago Ferreira - Proc. 103/13 Fls. 71/73: após a juntada da procuração, taxa de mandato, bem 
como diligência do oficial de justiça, nos termos do artigo 475, J, do CPC, intime-se o(a) executado(a) a efetuar o pagamento do 
montante ao (à) qual foi condenado(a), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação ser acrescido da 
multa legal coercitiva no percentual de dez por cento sobre o valor da dívida. Não havendo o pagamento voluntário em quinze 
dias, o devedor será considerado inadimplente e iniciar-se-á a fase de execução forçada, devendo a serventia providenciar a 
devida anotação do início da execução de sentença, formando-se processo incidental. Após, abra-se vista ao(à) exequente, a 
fim de que requeira o que entender de direito. - ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), DENISE VAZQUEZ 
PIRES (OAB 221831/SP)

Processo 0001836-70.2006.8.26.0269 (269.01.2006.001836) - Monitória - Nota Promissória - Banco do Brasil S/A - Alessandro 
Martins de Proenca Me - - Alessandro Martins de Proenca - Proc. 58/06 Fl. 87: Após o recolhimento da taxa respectiva, nos 
termos previstos nos Provimentos nº 1864/2011 e comunicado 170/2011 do CSM, defiro a determinação de bloqueio para 
transferência do veículo existentes/indicados em nome do(a) requerido(a), através do sistema RENAJUD. - ADV: FERNANDA 
SCARDOELLI AMERICO (OAB 261622/SP), IVO ROBERTO PEREZ (OAB 148245/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), 
FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 0001926-34.2013.8.26.0269 (026.92.0130.001926) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Margarida 
Lourenço Vieira - Instituto Nacional do Seguro Social - Proc. 128/13 Cumpra-se o v. acórdão. Ante o acordo homologado, abra-
se vista à parte autora a fim de que requeira, no prazo de 15 dias, o que de direito. Decorrido “in albis”, arquivem-se os autos, 
com as cautelas de praxe. - ADV: CARLOS EDUARDO VIANA KORTZ (OAB 235758/SP), CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 
173737/SP)

Processo 0002281-30.2002.8.26.0269 (269.01.2002.002281) - Mandado de Segurança - Sonia Maria de Andrade S de 
Almeida - Dirigente Regional de Ensino da Diretoria de Ensino de Itapetining - - Fazenda Estadual - Vista ao procurador da 
requrente para que se manifeste sobre o calculo da Fazenda Estadual que demonstram os valores devidos a autora ate 2006. 
- ADV: GUSTAVO JUSTUS DO AMARANTE (OAB 302012/SP), FABIANA CRISTINA CHIUFFA CONDE (OAB 197366/SP), 
DANILO GAIOTTO (OAB 251153/SP), FLAVIA REGINA VALENÇA (OAB 269627/SP), RENATA SOARES DE SIQUEIRA (OAB 
271080/SP)

Processo 0002469-71.2012.8.26.0269 (269.01.2012.002469) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Alessandra Oliveira de Queiroz - Instituto Nacional do Seguro Social - 145/12 Cumpra-se o v. acórdão. Abra-se vista à parte 
autora a fim de que requeira, no prazo de 15 dias, o que de direito. Decorrido “in albis”, arquivem-se os autos, com as cautelas 
de praxe. - ADV: LARISSA BORETTI MORESSI (OAB 188752/SP), ULIANE RODRIGUES MILANESI DE MAGALHÃES CHAVES 
(OAB 184512/SP), GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO (OAB 206949/SP), CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP), 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 226

EDSON RICARDO PONTES (OAB 179738/SP), CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI 
(OAB 167526/SP)

Processo 0002633-70.2011.8.26.0269 (269.01.2011.002633) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Antonio Carlos Dias Oliveira - Proc. 339/11 Fl. 161: 
Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido. Após, abra-se vista ao(à) autor(a), a fim de que dê andamento ao feito, 
requerendo o que de direito. Decorrido “in albis”, intime-se a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: 
FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0002838-70.2009.8.26.0269 (269.01.2009.002838) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Antonio 
Carlos Munhoz Soares - - Regina Teresa Aguiar Munhoz Soares - Maria Esther Soares de Barros Tambelli Pires - - José 
Wladimir Tambelli Pires - - Maria de Lourdes Soares de Barros - - Pedro Baptista de Barros - - Maria Nazareth Soares Zanotto 
- - Vera Lúcia Soares de Almeida - - Ezequiel Ricardo de Almeida Filho - - Célio Luiz Zanotto Filho - - Érika Fernanda Soares 
Zanotto - - Karine Fernanda Soares Zanotto - - Sandro Reginaldo de Almeida - - Francisco Antonio Soares Zanotto - Proc. 432/09 
Fl. 855: ciente. No mais, aguarde-se o julgamento do recurso ou eventual requerimento das partes. - ADV: MANUEL ALCEU 
AFFONSO FERREIRA (OAB 20688/SP), MAGALI CORREA TAMBELLI (OAB 26322/SP), WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM 
(OAB 53258/SP), ARTHUR CARUSO JUNIOR (OAB 57925/SP), CRISTIANE REGINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (OAB 88922/SP), 
FRANCISCO TAMBELLI FILHO (OAB 20236/SP)

Processo 0002955-27.2010.8.26.0269 (269.01.2010.002955) - Procedimento Ordinário - Jose Antonio dos Santos - Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo - Proc. 288/10 Cumpra-se o v. acórdão. Abra-se vista à parte autora a fim de que requeira, 
no prazo de 15 dias, o que de direito. Decorrido “in albis”, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. - ADV: DOUGLAS 
PESSOA DA CRUZ (OAB 239003/SP), MARCELO BASSI (OAB 204334/SP), GUSTAVO PESSOA CRUZ (OAB 292769/SP), 
ALEXANDRE MIRANDA MORAES (OAB 263318/SP), ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP), AMARILIS INOCENTE 
BOCAFOLI (OAB 199944/SP)

Processo 0003476-84.2001.8.26.0269 (269.01.2001.003476) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa - Valdir Garcia Filadelfo - Proc. 337/01 Fl. 327: Após o recolhimento da taxa de R$ 12,20, ao Fundo de 
Despesa do Tribunal de Justiça (FEDTJ), no código nº 434-1, nos termos previstos nos Provimentos nº 1864/2011 e comunicado 
170/2011 do CSM, para cada CPF e/ou CNPJ, fica deferida a(s) pesquisa(s) requerida(s). - ADV: RENATA RUIZ ORFALI (OAB 
131874/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), HILEIA MACHADO DA SILVA (OAB 229261/SP), ANACLETO 
NUNES (OAB 19078/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP)

Processo 0004268-52.2012.8.26.0269 (269.01.2012.004268) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Eleandro Lemes da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Vista ao procurador do requerente para que manifeste-se se 
concorda ou não com o valor de R$13.097,02 (principal) e R$ 1.414,49 (honorarios) apresentados pela autarquia. - ADV: CAIO 
BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP), RONALDO ANTONIO DA SILVA (OAB 176334/SP), EDEMIR DE JESUS SANTOS 
(OAB 116621/SP)

Processo 0004511-59.2013.8.26.0269 (026.92.0130.004511) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Maria 
de Fatima Gonçalves - Instituto Nacional do Seguro Social - - Maria Tereza Oliveira de Carvalho - - Angela Maria Oliveira de 
Carvalho - - José Roberto Oliveira de Carvalho - - Willian Oliveira de Carvalho - Proc. 288/13 Cumpra-se o v. acórdão. Abra-se 
vista à parte autora a fim de que requeira, no prazo de 15 dias, o que de direito. Decorrido “in albis”, arquivem-se os autos, com 
as cautelas de praxe. - ADV: RODRIGO TREVIZANO (OAB 188394/SP), ROBERTO AUGUSTO DA SILVA (OAB 172959/SP), 
CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP)

Processo 0004584-12.2005.8.26.0269 (269.01.2005.004584) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Itapetintas 
Distribuidora de Tintas Ltda - Nilson Tsukamoto - Proc. 773/05. Vistos, Defiro a penhora sobre os bens móveis indicados, com 
exceção do veículo, uma vez que não comprovada a sua aquisição pelo executado. No que se refere aos bens que guarnecem 
a residência do requerido, deve o Sr. Oficial de Justiça observar o disposto no artigo 649, inciso II, do CPC. Depreque-se a 
penhora e avaliação, intimando o executado da constrição efetivada, bem como do prazo de 15 (quinze) dias para impugnação. 
Após a assinatura, a Carta Precatória poderá ser diretamente impressa pelo interessado através do sistema informatizado. 
Aguarde-se a comprovação da distribuição pelo prazo de 15 (quinze) dias. Sem embargo do acima determinado, forme-se o 2º 
volume dos presentes autos a partir de fls. 200. Int. (Carta Precatória encaminhada a Sorocaba). - ADV: MARCELO FERREIRA 
(OAB 180497/SP)

Processo 0004930-31.2003.8.26.0269 (269.01.2003.004930) - Procedimento Ordinário - Fundacao Karnig Bazarian - Irene 
Fatima Ribeiro - Intimação da requerente para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento complementar da diligência 
de Oficial de Justiça no valor de R$ 36,57. - ADV: MARIA INES MONTEIRO (OAB 115255/SP), JEANNAMELYN PRISCILA 
VIEIRA DA SILVA (OAB 341027/SP)

Processo 0004971-95.2003.8.26.0269 (269.01.2003.004971) - Procedimento Ordinário - Posse - Sonia Casciano Trolesi - 
Joao Carlos Trolesi - - Luiz Carlos Pereira Nunes - - Maria Jose - Proc. 2325/03 Fls. 525/526: defiro a permanência dos autos 
em cartório pelo prazo de 30 dias. Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: 
DIEGO CARNEIRO GIRALDI (OAB 258105/SP), JOAO PAULO ALVES DE SOUZA (OAB 133547/SP), MARCIO ROLIM NASTRI 
(OAB 176033/SP), ANDREA MARIA MONTEIRO DE MORAES (OAB 171845/SP), REGGER EDUARDO BARROS ALVES (OAB 
180357/SP)

Processo 0005384-98.2009.8.26.0269 (269.01.2009.005384) - Procedimento Ordinário - Aureo Cardoso do Amaral - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Proc. 735/09 Cumpra-se o v. acórdão. Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. - ADV: 
JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP), RUBENS MOREIRA (OAB 149930/SP)

Processo 0005698-73.2011.8.26.0269 (269.01.2011.005698) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - José Jairo da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Proc. 551/11 Fls. 403/422 e 423/430: Recebo 
as apelações interpostas nos efeitos devolutivo e suspensivo. Abra-se vista para contrarrazões. Após, subam os autos ao 
Egrégio Tribunal Regional da Terceira Região, com as cautelas de praxe. Sem embargo do acima determinado, providencie a 
serventia a abertura do 3º volume destes autos a partir de folha 423. - ADV: CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP), 
HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO (OAB 191283/SP), FABIANO DA SILVA DARINI (OAB 229209/SP), LUCIO HENRIQUE 
RIBEIRO DE PAULA (OAB 261685/SP)

Processo 0006227-73.2003.8.26.0269 (269.01.2003.006227) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Portomix 
Concreto Ltda - Kameo Oi - Proc. 2625/03 Fl. 391: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido. Após, abra-se vista 
ao(à) autor(a), a fim de que dê andamento ao feito, requerendo o que de direito. Decorrido “in albis”, intime-se a dar andamento 
ao feito em 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: MAGDA HELENA LEITE GOMES TALIANI (OAB 183576/SP), FÁBIO 
ALBUQUERQUE (OAB 164311/SP), ROBERTO ANEZIO DE OLIVEIRA (OAB 84167/SP)

Processo 0006595-67.2012.8.26.0269 (269.01.2012.006595) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
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CF/88) - Lucas Monteiro Lara - Instituto Nacional do Seguro Social - Proc. 361/12 Cumpra-se o v. acórdão. Abra-se vista à parte 
autora a fim de que requeira, no prazo de 15 dias, o que de direito. Decorrido “in albis”, arquivem-se os autos, com as cautelas 
de praxe. - ADV: EDUARDO PIERRE DE PROENCA (OAB 126388/SP), CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP)

Processo 0007052-61.1996.8.26.0269 (269.01.1996.007052) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo 
/ Atualização - Costabile Matarazzo Neto - José Francisco Matarazzo - - Bruno Matarazzo - - Costabile Matarazzo Júnior - - 
Center Matarazzo Ltda - - José Matarazzo Sobrinho - Proc. 4931/99. Vistos. Defiro o desentranhamento do documento de 
fls. 583/585, substituindo-o pela cópia apresentada. Defiro, ainda, a expedição do ofício para 1ª Vara Cível local, conforme 
solicitado. Int.( Ja se encontra nos autos a certidão de objeto e pé da 1° vara cível). - ADV: JOAO BATISTA VIEIRA DE MORAES 
(OAB 41128/SP), ALEXANDRE CARDOSO HUNGRIA (OAB 120661/SP), RICARDO LOPES DE OLIVEIRA (OAB 39347/SP), 
RAFAEL DEL ANTONIO SAMPAIO SILVA (OAB 280086/SP), WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM (OAB 53258/SP), LORELEI 
MORI DE OLIVEIRA (OAB 61789/SP), JOSE HERCULES RIBEIRO DE ALMEIDA (OAB 73175/SP)

Processo 0007650-10.1999.8.26.0269 (269.01.1999.007650) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos 
de Crédito - Banco do Brasil Sa - Carmelo Percichito - Proc. 2179/99 Fls. 836/842: Anote-se, em pendências, o agravo de 
instrumento interposto pelo(a) requerente. No mais, aguarde-se o julgamento do recurso ou informações sobre a concessão de 
efeito suspensivo/ativo. - ADV: ISRAEL THEODORO DE CARVALHO LEITÃO (OAB 233343/SP), JOSE OLIMPIO DE MEDEIROS 
PINTO JUNIOR (OAB 233348/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO 
(OAB 180737/SP), DEANDREIA GAVA HUBER (OAB 92663/SP)

Processo 0007773-22.2010.8.26.0269 (269.01.2010.007773) - Procedimento Ordinário - Ana Maria Rolim Cyrineu Bulgari 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Proc. 829/10 Cumpra-se o v. acórdão. Arquivem-se os autos, com as cautelas de 
praxe. - ADV: CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP), EMILIO NASTRI NETO (OAB 230186/SP)

Processo 0008523-53.2012.8.26.0269 (269.01.2012.008523) - Procedimento Sumário - Locação de Imóvel - Maria Eunice 
dos Santos Antunes - Jacques Carlos Biazotto - - Robson Jose Almeida da Silva - Vista a requerente para que se manifeste sobre 
ofício resposta da sentença da ADM Penitenciária. - ADV: EDER DA SILVA COSTA (OAB 271715/SP), ANDRE DE SIQUEIRA 
MORAES (OAB 268580/SP)

Processo 0009150-91.2011.8.26.0269/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - João Carlos 
Grajauskas - - Sueli Aparecida Pinto de Carvalho - Terramar Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Trata-se de impugnação 
à execução, com fulcro no artigo 475, L, inciso V, do Código de Processo Civil, sob alegação de excesso de penhora, bem 
como de que o bem não pertence à executada. Alega que o valor do bem penhorado mostra-se excessivamente superior 
ao devido. Instado a manifestar-se, os executados discordaram do pretendido: levantamento da constrição, tendo em vista 
que em caso de não adjudicação, o valor excedente aferido em leilão será revertido aos executados. É o relatório. Decido. A 
impugnação não comporta acolhida. Em que pese os argumentos trazidos pelos impugnantes, o excesso na execução não se 
justifica quando há outros bens de menor valor, aceitos pelo exequente, que possam substituí-lo. Não é o que ocorre no caso 
presente. O executado não comprova a propriedade do imóvel indicado para substituição da penhora. Na matrícula acostada 
às folhas 408/409, expedida em 23/09/2014, verifica-se que a requerida é proprietária do imóvel penhorado que, caso tenha 
sido vendido, ocorreu em fraude à execução. Diante do exposto, INDEFIRO a impugnação de fls. 415/420. Abra-se vista ao 
autor, pelo prazo de 10 dias, a fim de que requeira o que entender de direito, dando prosseguimento ao feito. Sem embargo do 
acima determinado, expeça-se certidão para registro, conforme determinado (fl. 410, “in fine”). - ADV: JULIANA APARECIDA 
LEMOS RODRIGUES (OAB 224783/SP), FÁBIO GUSMÃO DE MESQUITA SANTOS (OAB 198743/SP), RODRIGO TREVIZAN 
FESTA (OAB 216317/SP), ALESSANDRA PROTO VIANNA (OAB 287299/SP), PATRICIA ANTUNES TAVARES (OAB 315102/
SP), RICARDO DORNELLES CORREA (OAB 80471/SP)

Processo 0009297-98.2003.8.26.0269/01 - Cumprimento de sentença - Depósito - Banco do Brasil Sa - Zelina Soares 
Abaitinga - - Zelina Soares - Proc. 841/03 Fl. 291: O sistema disponibilizado pela ARISP para pesquisa, se aplica apenas 
aos casos em que a parte é beneficiária da Justiça Gratuita. Dessa forma, indefiro, tendo em vista que a pesquisa poderá ser 
providenciada diretamente pelo interessado junto ao site da ARISP (www.arisp.com.br). Nada mais sendo requerido no prazo 
de 15 dias, arquivem-se os autos, com fundamento no artigo 791, inciso III do CPC. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE 
AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 0009823-94.2005.8.26.0269/01 - Cumprimento de sentença - Jose Carlos Alves Pereira - Companhia de 
Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp - Proc. 1708/05-1 Fl. 926: intime-se o executado para pagamento do débito 
apontado. - ADV: MARIA LUIZA CAMARGO GANDRA (OAB 65385/SP), ANIBAL MIRANDA PORTO JUNIOR (OAB 205020/SP), 
MARCELO FERREIRA VILAR DOS SANTOS (OAB 162801/SP), FÁBIO ALBUQUERQUE (OAB 164311/SP), LUCIANO GANDRA 
MARTINS (OAB 147044/SP)

Processo 0009849-53.2009.8.26.0269/01 (026.92.0090.009849/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Omni Sa Credito, Financiamento e Investimento - Jose Carlos André - Proc. 1293/09-1 Após a apresentação da 
planilha atualizada do débito, subam os autos conclusos para a realização da pesquisa requerida. - ADV: PATRICIA APARECIDA 
SIMÃO DA LUZ (OAB 261943/SP), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP), IVO PEREIRA (OAB 143801/SP), 
CLAUDIO LUIZ LOMBARDI (OAB 30236/SP), ANNA CHRISTINA ALMEIDA PEREIRA (OAB 116942/SP), DECIO DE CAMPOS 
(OAB 122255/SP)

Processo 0009923-05.2012.8.26.0269 (269.01.2012.009923) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Eunice 
da Rocha Vieira Santos - Rosalia Cordeiro dos Santos - - Ramonycolas Bernard dos Santos - - Maria de Lourdes Rodrigues - Proc. 
598/12 Vistos. Fls.118/119: Assiste razão à exequente. Com efeito, nesta data realizei pesquisa junto ao sistema BACENJUD e 
verifiquei a existência de bloqueio no valor de R$ 400,00, na conta do co-executado Ramonycolas Bernard dos Santos Júnior, 
conforme extrato que segue adiante. Destarte defiro o pedido retro para converter em penhora os valores bloqueados às fls. 116 
e121. Dê-se ciência aos executados da penhora efetivada. Segue ordem de transferência. Com o depósito, expeça-se mandado 
de levantamento em favor da exequente, intimando-se para sua retirada. Após, abra-se nova vista a fim de que se manifeste em 
termos de prosseguimento. - ADV: FÁBIO ALBUQUERQUE (OAB 164311/SP), NELSON MARTINS DE PONTES JUNIOR (OAB 
115430/SP)

Processo 0011587-42.2010.8.26.0269/01 (apensado ao processo 0011587-42.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Aposentadoria por Invalidez - Davina Fermino da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Proc. 1098/10 Vistos. Cite-
se o Instituto Nacional do Seguro Social na forma do artigo 730 do Código de Processo Civil, formando-se incidente na cor 
laranja, cadastrando-se no SAJ como Processo Incidental. Intime-se para, no mesmo prazo aludido no disposto legal acima 
invocado, manifestar-se para efeitos da compensação prevista nos parágrafos 9º e 10º, do artigo 100, da Constituição Federal 
e conforme artigo 6º da Resolução nº 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. No mais, com cópia da sentença, Acórdão e 
certidão de trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto Nacional do Seguro Nacional, determinando a implantação do benefício 
previdenciário de Aposentadoria por Invalidez em favor da autora. Int. - ADV: CLAUDIO MIGUEL CARAM (OAB 80369/SP), 
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ROBERTO AUGUSTO DA SILVA (OAB 172959/SP), RODRIGO TREVIZANO (OAB 188394/SP), JOSÉ ALFREDO GEMENTE 
SANCHES (OAB 233283/SP)

Processo 0011765-25.2009.8.26.0269/01 (apensado ao processo 0011765-25.2009.8.26) - Cumprimento de sentença 
- Maria Vieira de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social - Proc. 1530/09-1 Vistos. Fls. 149: Diante da concordância 
expressa do Instituto Nacional do Seguro Social, homologo para que produza seus efeitos de direito, a conta apresentada pela 
autora-exequente às fls. 145/146. Em se tratando de Requisição de Pequeno Valor, o Conselho da Justiça Federal editou a 
Resolução nº 122, de 28/10/2010, a qual prevê em seu artigo 13 que o procedimento de compensação não se aplica. Dessa 
forma, requisitem-se os valores através de requisição de pequeno valor. Aguardem-se informações sobre o pagamento ou 
eventual manifestação das partes. - ADV: JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP), RODRIGO TREVIZANO 
(OAB 188394/SP), ROBERTO AUGUSTO DA SILVA (OAB 172959/SP)

Processo 0013535-48.2012.8.26.0269 (269.01.2012.013535) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Unimed 
de Itapetininga Cooperativa de Trabalho Médico - Giuliano Andre Endo - Manifeste-se o exequente sobre a pesquisa realizada 
no Renajud que teve o resultado negativo. - ADV: ANIELE CARLA PASTINA VIEIRA PACHECO (OAB 233452/SP), ANTONIO 
AUGUSTO FERRAZ DE MORAES (OAB 98276/SP), GABRIELA NORONHA DA SILVA (OAB 282591/SP)

Processo 0013695-73.2012.8.26.0269 (269.01.2012.013695) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Edison Roberto 
Vieira - - Rita de Cassia Moreira Vieira - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 
162, § 4° do CPC., promovo a abertura de vista ao procurador (a) do autor (a), para que se manifesta sobre o ofício do CRI de 
fls:160. - ADV: WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM (OAB 53258/SP), GUSTAVO JUSTUS DO AMARANTE (OAB 302012/SP), 
JOAO BATISTA VIEIRA DE MORAES (OAB 41128/SP)

Processo 0015628-81.2012.8.26.0269/01 (apensado ao processo 0015628-81.2012.8.26) - Cumprimento de sentença 
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - Mirella Portela Trevisani - Walter Antunes Filho - Proc. 1004/12-1 Fl. 166: depreque-
se a avaliação e alienação do veículo penhorado (fls. 156/157). Após, aguarde-se a devolução da carta precatória por 90 
dias. Decorrido “in albis”, proceda-se consulta junto ao site ou por e-mail. (Guia de levantamento aguardando retirada). - ADV: 
RUBENS MULLER NETTO (OAB 274729/SP), FERNANDO ARAUJO SCHEIDE DE CASTRO (OAB 284151/SP), HENRY 
CARLOS MULLER (OAB 65414/SP)

Processo 0015950-09.2009.8.26.0269 (269.01.2009.015950) - Depósito - Depósito - Bv Financeira Sa Cfi - Luiz Fernando 
Rodrigues - Proc. 218/09 Fl. 252: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido. Após, abra-se vista ao(à) autor(a), a 
fim de que dê andamento ao feito, requerendo o que de direito. Decorrido “in albis”, intime-se a dar andamento ao feito em 48 
horas, sob pena de extinção. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA 
DA MOTA (OAB 192562/SP), WAGNER BRISOLLA MARTINS NOGUEIRA (OAB 133081/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE 
CASTRO (OAB 283065/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)

Processo 0016556-32.2012.8.26.0269/01 - Cumprimento de sentença - Defeito, nulidade ou anulação - Banco Bradesco Sa 
- Josias Machado Verdadeiro - Manifeste-se o exequente sobre a pesquisa realizada no Renajud que teve o resultado negativo. 
- ADV: EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), ROSANO DE CAMARGO (OAB 128688/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 
139961/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), MIGUEL MOMBERG VENÂNCIO JUNIOR (OAB 219879/SP)

Processo 0018072-58.2010.8.26.0269 (269.01.2010.018072) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Allison Junio de Almeida - Proc. 1688/10 Fl. 133: defiro. - ADV: 
DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DENISE 
VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP)

Processo 0020518-63.2012.8.26.0269 (269.01.2012.020518) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 
3.365/1941 - Rodovias Integradas do Oeste Sa Spvias - Proc. 1224/12 Vistos. Fl.230: Ciente. Intime-se o perito nomeado para 
agendar nova data para realização da perícia. Com a resposta, intime(m)-se a (as) partes. (Obs: DATA AGENDADA: 21 DE 
MARÇO DE 2015, ÀS 08:00 HORAS no local em questão); providenciar o autor o recolhimento das diligências do oficial de 
justiça necessárias para a intimação das rés da data designada pelo perito). - ADV: GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/
SP), MARCELO JOSE DEPENTOR (OAB 89370/SP)

Processo 0023440-77.2012.8.26.0269 (processo principal 0005628-37.2003.8.26) (269.01.2003.005628/1) - Cumprimento 
de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Edson de Oliveira Giriboni - Audizo Afonso Belarmino - - Calazans 
Engenharia e Comercio Ltda - - ELZA DUTRA FERNANDES - - Edvaldo Barbosa de Albuquerque - - Raphael Afonso de Oliveira 
Belarmino - - Jose Antonio Rolim de Souza - Proc. 2473/03-1 Fl. 453: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido. Após, 
abra-se vista ao(à) autor(a), a fim de que dê andamento ao feito, requerendo o que de direito. Decorrido “in albis”, arquivem-se 
os autos, com as cautelas de praxe, nos termos do artigo 791, inciso III do CPC. - ADV: REGGER EDUARDO BARROS ALVES 
(OAB 180357/SP)

Processo 0023488-36.2012.8.26.0269 (processo principal 0016842-83.2007.8.26) (269.01.2007.016842/1) - Cumprimento 
de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Moacyr Vieira de Moraes - Elias Vieira de Medeiros - - Florinda 
Rodrigues Vieira - Proc. 1825/07-1 Certidão retro: informe o autor o endereço atualizado dos requeridos, bem como esclareça 
o pleito de folha 319, tendo em vista que requereu a alienação por iniciativa particular, porém indicou agência de leilões. - ADV: 
PEDRO AMBRALIO LOPES (OAB 116864/SP), REGGER EDUARDO BARROS ALVES (OAB 180357/SP)

Processo 0023561-13.2009.8.26.0269 (processo principal 0010931-56.2008.8.26) (269.01.2008.010931/1) - Cumprimento 
de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria de Lurdes Marques Vieira Cesar - Marco Antonio Pereira - - Roberto 
Dias da Silva - Proc. 1330/08 Fl. 628: intime-se o executado a indicar, no prazo de 05 dias, onde se encontra o bem a ser 
penhorado (fl. 623), sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça. - ADV: GUILHERME ABRAHAM DE 
CAMARGO JUBRAM (OAB 272097/SP), ERICK DOS SANTOS LICHT (OAB 273509/SP), WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM 
(OAB 53258/SP), LUCAS AMERICO GAIOTTO (OAB 317965/SP), MARIA DE LOURDES MARQUES VIEIRA CESAR (OAB 
176058/SP), JOAO BATISTA VIEIRA DE MORAES (OAB 41128/SP), LUIZ HENRIQUE MITSUNAGA (OAB 229118/SP), NELSON 
DOS SANTOS JUNIOR (OAB 52354/SP)

Processo 0023607-94.2012.8.26.0269 (apensado ao processo 0011123-81.2011.8.26) (processo principal 0011123-
81.2011.8.26) (269.01.2011.011123/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Tabata Matarazzo 
de Mello Vieira - Marcia Aparecida de Almeida Messias - - Oseias Rodrigues - Proc. 797/11-1 Primeiramente, intimem-se os 
executados ao cumprimento do acordo entabulado, no prazo de 05 dias, sob pena de prosseguimento da execução. - ADV: 
RODRIGO CHAGAS DO NASCIMENTO (OAB 227364/SP), FABIANA ANDRÉA TOZZI (OAB 174993/SP)

Processo 0023692-80.2012.8.26.0269 (apensado ao processo 0002080-86.2012.8.26) (processo principal 0002080-
86.2012.8.26) (269.01.2012.002080/1) - Cumprimento de sentença - Salvador Soares Bonfim - Fernanda Roberta Bengozi & 
Cia Ltda - Proc. 127/12-1 Manifestem-se as partes, no prazo comum de 05 dias, a fim de que requeiram o que entenderem de 
direito. - ADV: GIOVANNI UZZUM (OAB 246284/SP), MÁRCIO PIEDADE VIEIRA (OAB 157413/SP)
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Processo 0027906-51.2011.8.26.0269 (269.01.2011.027906) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito 
Financiamento e Investimento - Valdeci Benedito Correa - Proc. 1527/11 Fl. 143: defiro. Providencie o autor contato direto com o 
cartório para o cumprimento da diligência. Efetivada a medida, expeça-se mandado de busca e apreensão do bem objeto desta 
causa, bem como para citação do(a) requerido(a), consignando-se que terá o prazo de 15 (quinze) dias para contestar o pedido, 
sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Cientifique-o(a), ainda, que poderá em 05 (cinco) dias 
pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o 
bem lhe será restituído livre do ônus, independentemente da apresentação de defesa. Defiro a aplicação do artigo 172, § 2º, do 
CPC., bem como ordem de arrombamento e reforço policial, caso necessários. Sem embargo do acima determinado, cumpra-se 
o determinado à folha 141 dos autos. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA 
SILVA (OAB 150793/SP), RODRIGO FRASSETTO GOES (OAB 326454/SP), DARIO BRAZ DA SILVA NETO (OAB 254878/SP), 
GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI (OAB 319501/SP)

Processo 3000720-31.2013.8.26.0269 (processo principal 0008783-67.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - Jose Teodoro 
Primo - Auto Sete Class Veiculos - - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Proc. 701/11-1 Fl. 413: a certidão foi expedida. Dessa 
forma, retornem os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. - ADV: MIRIAM APARECIDA TEODORO (OAB 293864/SP), 
HEITOR ALVES PINHEL (OAB 284167/SP), SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP), VIVIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA 
(OAB 218546/SP)

4ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO VILMA TOMAZ LOURENÇO FERREIRA ZANINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLAUDIA JOSE SOARES DA SILVA MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0048/2015
Processo 0000154-36.2013.8.26.0269 (026.92.0130.000154) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa C F I - 

Jose Antonio Nogueira - Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, manifeste-se a requerente sobre 
o prosseguimento do feito. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE 
CASTRO (OAB 283065/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0000671-51.2007.8.26.0269 (269.01.2007.000671) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa - Walter Antunes - - Walter Antunes Filho - Fl. 358 - Indefiro o pedido em destaque, eis que o veículo em 
questão não foi penhorado. - ADV: BRUNO CAÇÃO RIBEIRO (OAB 292913/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/
SP), ANTONIO CARLOS MACHADO JUNIOR (OAB 209836/SP)

Processo 0000754-91.2012.8.26.0269 (269.01.2012.000754) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Gilmar 
Santana - Instituto Nacional do Seguro Social - Ciência às partes da decisão de fls. 124/125 e cumpra-se. Oportunamente, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP), MARCO ANTONIO 
DE MORAIS TURELLI (OAB 73062/SP)

Processo 0000961-56.2013.8.26.0269 (026.92.0130.000961) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc 
Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Salvador Lopes Vieira - Fl. 85 - Indefiro o pedido em destaque, eis que a pesquisa de bens em 
nome do executado junto ao sistema Arisp pode ser feita diretamente pelo exequente, independentemente de intervenção do 
Pode Judiciário. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 0001041-83.2014.8.26.0269 (processo principal 0022057-64.2012.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença 
- Mútuo - Luiz Antonio Monteiro - Banco do Brasil Sa - Fls. 239/240 - Providencie o advogado a regularização da petição em 
destaque, assinando-a, no prazo de 05 dias. - ADV: IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), MARINA EMILIA 
BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), MAURICIO ELIAS DE ALMEIDA TAMBELLI (OAB 241061/SP), EDUARDO 
PIERRE DE PROENCA (OAB 126388/SP)

Processo 0001179-02.2004.8.26.0269 (269.01.2004.001179) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa - Joao Batista de Moraes Barros Itapetininga Me - - Joao Batista de Moraes Barros - - Creusa Aparecida 
Rodrigues de Freitas - Fl. 534 - Primeiramente, cumpra a serventia novamente o determinado no despacho de fl. 471. Int. - ADV: 
FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)

Processo 0001209-03.2005.8.26.0269 (269.01.2005.001209) - Procedimento Ordinário - Veículos - Arlindo do Carmo Martins 
- - Valdirene de Jesus Martins - Rodovias Integradas do Oeste Sa Spvias - Certidão retro - Aguarde-se por mais 180 dias. - 
ADV: PAULO FLEURY DE SOUZA LIMA (OAB 78645/SP), VITOR DE CAMARGO HOLTZ MORAES (OAB 134223/SP), MÔNICA 
PADOVANI DE CARVALHO (OAB 191992/SP)

Processo 0001424-95.2013.8.26.0269 (026.92.0130.001424) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Josias 
Bueno - Instituto Nacional do Seguro Social - Fl. 207 - Defiro o prazo de 10 dias para que o autor manifeste-se sobre a 
complementação à perícia juntada às fls. 202/204. - ADV: FABIANO DA SILVA DARINI (OAB 229209/SP), HENRIQUE AYRES 
SALEM MONTEIRO (OAB 191283/SP), ROANNY ASSIS TREVIZANI (OAB 292069/SP)

Processo 0002487-92.2012.8.26.0269 (269.01.2012.002487) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Eli do Carmo 
- Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Considerando o informado fl. 235, julgo EXTINTO o presente feito, 
nos termos do art. 794, inc. I, do CPC. Não há que se falar em custas, eis que o executado cumpriu a obrigação imposta na 
sentença de forma espontânea. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de levantamento do valor depositado à fl. 235 
em favor do autor, observando-se os poderes outorgados à fl. 13. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas 
de praxe. - ADV: RUBENS TELIS DE CAMARGO JUNIOR (OAB 260254/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/
SP), ARACELY CELENE DE BRITO ALMEIDA (OAB 255694/SP), JEAN CRISTIANO MOURA MARTINS (OAB 250448/SP), 
ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 
105400/SP)

Processo 0002695-42.2013.8.26.0269 (026.92.0130.002695) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa C F I - Edvaldo Roberto Machado - Para apreciação do pedido formulado à fl. 132, providencie 
o interessado a juntada do “anexo I” mencionado no termo de cessão de fls. 135/136, no prazo de 05 dias. - ADV: LEANDRO 
BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE 
FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
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Processo 0002850-45.2013.8.26.0269 (026.92.0130.002850) - Procedimento Ordinário - Gratificação Incorporada / Quintos 
e Décimos / VPNI - Maria Francisca Cleto Silva - Fazenda do Estado de São Paulo - Fls. 240/242 - Cumpra a requerida o 
determinado no 3º parágrafo do despacho de fl. 237. - ADV: DANILO GAIOTTO (OAB 251153/SP), ALEXANDRE MIRANDA 
MORAES (OAB 263318/SP)

Processo 0003209-34.2009.8.26.0269 (269.01.2009.003209) - Procedimento Ordinário - Marta de Araujo Cruz - Companhia 
de Seguros do Estado de São Paulo - Intime-se a requerida, na pessoa de sua advogada pela Imprensa Oficial, para, no prazo 
de 15 dias, efetuar o pagamento do montante da condenação, segundo o valor informado pelo(a) requerente (R$ 73.347,36 - 
fl. 534), sob pena de incidência da multa de 10%, prevista no art. 475-J do CPC. - ADV: MARLI NICCIOLI (OAB 128679/SP), 
MARIA CAROLINA CORRÊA DE SOUZA CUNHA (OAB 277091/SP), DANIELLY APARECIDA CAMARGO DA SILVA GEHRING 
CARDOSO (OAB 197660/SP), MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA (OAB 133065/SP), ANGELICA LUCIA CARLINI (OAB 
72728/SP)

Processo 0003506-02.2013.8.26.0269 (026.92.0130.003506) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Pedro Paulo Rodrigues dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - Ciência às partes da decisão de fls. 140/141 
e cumpra-se. Intime-se o requerido para que apresente a planilha representativa do valor devido, em trinta dias. Sem prejuízo 
e no mesmo prazo, o INSS deverá informar a existência de eventuais débitos fiscais em desfavor do requerente a serem 
compensados. - ADV: ELAINE CRISTINA MIRANDA DA SILVA EBURNEO (OAB 243437/SP), CAIO BATISTA MUZEL GOMES 
(OAB 173737/SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP)

Processo 0003888-92.2013.8.26.0269 (026.92.0130.003888) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Izete Vaz Domingues - Instituto Nacional do Seguro Social - Considerando o depósito dos valores, objeto da presente execução 
(fls. 123/124), julgo EXTINTA a execução da sentença iniciada à fl. 106, nos termos do art. 794, inc. I, do CPC. Isentos de custas. 
Após o trânsito em julgado, expeçam-se alvarás para levantamento dos valores depositados em às fls. 123/124, em favor da 
autora e de sua advogada. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. - ADV: ANDERSON MACOHIN (OAB 284549/SP)

Processo 0003903-61.2013.8.26.0269 (026.92.0130.003903) - Procedimento Ordinário - Servidão Administrativa - Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp - Evandro Luiz Tavares Ruivo - Certifico e dou fé que, nos termos do 
art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Providencie o 
requerente o recolhimento das cópias necessárias e taxas necessárias, para expedição da carta de adjudicação. - ADV: FLAVIO 
AUGUSTO BARBATO (OAB 41230/SP), HERMELINO DE OLIVEIRA GRACA (OAB 51209/SP), ENI DA ROCHA (OAB 54843/
SP), FREDERICO AUGUSTO DE MESQUITA LUNA (OAB 238077/SP), ANDRÉA PAQUES DE OLIVEIRA GRAÇA (OAB 173956/
SP)

Processo 0004083-77.2013.8.26.0269 (026.92.0130.004083) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Itaú Unibanco Sa - Clemente da Cunha Neves Me - - Clemente da Cunha Neves - Fls. 165/166 - Primeiramente, esclareça 
o exequente se tem interesse na manutenção do valor bloqueado à fl. 163. - ADV: JORGE VICENTE LUZ (OAB 34204/SP), 
MONICA LUISA MORAN DE OLIVEIRA (OAB 124239/SP)

Processo 0004502-34.2012.8.26.0269 (269.01.2012.004502) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ester 
de Lupi Fernandes Romão - Instituto Nacional do Seguro Social - Considerando o depósito dos valores, objeto da presente 
execução (fls. 135/136), julgo EXTINTA a execução da sentença iniciada à fl. 118, nos termos do art. 794, inc. I, do CPC. Isentos 
de custas. Após o trânsito em julgado, expeçam-se alvarás para levantamento dos valores depositados às fls. 135/136, em favor 
da autora e de seu advogado. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. - ADV: CARLOS EDUARDO VIANA KORTZ (OAB 
235758/SP)

Processo 0005019-15.2007.8.26.0269 (269.01.2007.005019) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Maria 
Isabel Antunes - Instituto Nacional do Seguro Social - Considerando o depósito dos valores, objeto da presente execução (fls. 
271/272), julgo EXTINTA a execução da sentença iniciada em as fls. 214, nos termos do art. 794, inc. I, do CPC. Isentos de 
custas. Após o trânsito em julgado, expeçam-se alvarás para levantamento dos valores depositados às fls. 271/272, em favor da 
autora e de sua advogada, observando-se os poderes outorgados na procuração de fl. 260. Transitada em julgado, arquivem-
se os autos. - ADV: ANA LICI BUENO DE MIRA COUTINHO (OAB 232168/SP), JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 
233283/SP)

Processo 0005606-95.2011.8.26.0269 (269.01.2011.005606) - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial, 
Reajustes e Revisões Específicas - Zacarias Antonio - Instituto Nacional do Seguro Social - Considerando o depósito do valor 
objeto da presente execução, julgo EXTINTA a execução da sentença, nos termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo 
Civil. Transitada em julgado, expeçam-se alvará para levantamento da importância depositada às fls. 329 em favor exclusivo 
do(a) autor(a), observando-se que seus patronos às fls. 13 não têm poderes outorgados para receber e dar quitação . Isentos 
de custas. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: ANDERSON MACOHIN (OAB 284549/SP), 
MILTON LOPES DE OLIVEIRA NETTO (OAB 270636/SP), CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP)

Processo 0005672-41.2012.8.26.0269 (269.01.2012.005672) - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço - 
Silso Diniz Moreira - Fazenda do Estado de São Paulo - Ciência às partes do v. acórdão de fls. 60/70 e cumpra-se. Manifeste-se 
o autor sobre o prosseguimento do feito. - ADV: FLAVIA REGINA VALENÇA (OAB 269627/SP), PEDRO ALVES FERREIRA (OAB 
263490/SP)

Processo 0005961-76.2009.8.26.0269 (269.01.2009.005961) - Procedimento Ordinário - David Freitas - Instituto Nacional do 
Seguro Social - Ciência às partes da Decisão de fls. 186/191 e cumpra-se. Manifeste-se o requerente sobre o prosseguimento do 
feito. - ADV: JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP), HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO (OAB 191283/
SP), FABIANO DA SILVA DARINI (OAB 229209/SP)

Processo 0006458-17.2014.8.26.0269 - Carta Precatória Cível - Atos executórios (nº 405.01.2009.051931-2 - 7ª Vara Cível) 
- Banco do Bradesco S/a - Nomeio a “Mais Ativo Intermediação de Ativos Ltda” por meio do sistema “Superbid Judicial”, empresa 
gestora do sistema de alienação judicial eletrônica, para realizar a venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos presentes autos 
(fl. 32), com divulgação e captação de lances em tempo real, através do portal da rede internet www.superbidjudicial.com.br, 
ferramenta devidamente habilitada perante o E.Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Intime-se da nomeação, bem como 
para designe datas para realização dos leilões. Com a designação, providencie o requerente o depósito da diligência do oficial 
de justiça, no prazo de 10 dias. Após, intime-se o executado. Em segundo pregão, não serão admitidos lanços inferiores a 70% 
(setenta por cento) do valor da avaliação (atualizada pelos índices adotados pelo TJSP, desde o laudo), alienação se dará pelo 
maior lanço ofertado. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem da hasta, fornecendo 
todas as informações solicitadas e requeridas pelo provimento nº 1625/09 do CSM. O interessados ficam intimados das datas 
locais e forma de realização de leilão pela publicação do edital na imprensa oficial. Elaborado e aprovado o edital, a empresa 
gestora entrará em contato com o(a) advogado(a) do(a) exequente(s), o(a) qual(is) deverá(ão) providenciar a sua publicação em 
prazo não inferior a dez dias contado da data fixada para início da hasta, comprovando sua publicação para a empresa gestora, 
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com cópia nos autos. Correrão por conta do(a) arrematante eventuais débitos que recaiam sobre o bem, despesas relativas a 
remoção e transporte, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários (art.130 CTN), bem como do leiloeiro que fixo em 
5% sobre o valor do lance vencedor, cabendo-lhe efetuar o depósito do lanço e da comissão no prazo de 24 horas. Autorizo os 
funcionários da Superbid Gestor Judicial, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela internet, 
dos interessados em vistoriar o bem penhorado, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados, 
designando-se datas para as visitas, além de providenciar a extração de cópia dos autos e de fotografias do(s) bem(ns) para 
inseri-lo(s) no portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, que serão 
vendidos no estado em que se encontram. - ADV: MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP), CHARLES MATEUS 
SCALABRINI (OAB 225627/SP)

Processo 0007071-92.2014.8.26.0283 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1002986-05.2014.8.26.0038 - 3ª Vara Cível 
da Comarca de Araras/SP) - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - WILLIAN DIOGENES MARQUES 
CARNEIRO - Complemente o(a) requerente o depósito da diligência do oficial de justiça em R$ 50,16, no prazo de 10 dias. 
Com o recolhimento, cumpra-se, servindo a presente de mandado. Na inércia, devolva-se ao r. Juízo deprecante com nossas 
homenagens. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 
99983/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 0007634-46.2005.8.26.0269 (269.01.2005.007634) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Bunge 
Fertilizantes Sa - Aliagro Comercio e Representacao Ltda - - Cassia Aparecida da Roz - - Jose Ricardo de Queiroz - Defiro a 
suspensão do feito pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, manifeste-se a requerente sobre o prosseguimento do feito. - ADV: 
NADIR CARDOSO VITORIANO (OAB 170196/SP)

Processo 0007776-74.2010.8.26.0269 (269.01.2010.007776) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Maria de Lourdes Camargo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Considerando o depósito do valor objeto da presente 
execução, julgo EXTINTA a execução da sentença, nos termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil. Transitada em 
julgado, expeçam-se alvarás para levantamento das importâncias depositadas em à fl. 312/313 em favor do(a) autor(a) e de seu 
advogado(a), observando-se os poderes outorgados às fls. 18. Isentos de custas. Oportunamente, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. - ADV: EMILIO NASTRI NETO (OAB 230186/SP), CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP)

Processo 0008034-16.2012.8.26.0269 (269.01.2012.008034) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Helio Benedito de Paula - Instituto Nacional do Seguro Social - Considerando o depósito dos valores, objeto da presente 
execução (fls. 187/188), julgo EXTINTA a execução da sentença iniciada à fl. 175, nos termos do art. 794, inc. I, do CPC. Isentos 
de custas. Após o trânsito em julgado, expeçam-se alvarás para levantamento dos valores depositados às fls. 187/188, em favor 
do autor e de seu advogado, observando-se os poderes outorgados na procuração de fl. 08. Transitada em julgado, arquivem-se 
os autos. - ADV: CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP), ALLAN VENDRAMETO MARTINS (OAB 227777/SP)

Processo 0008580-76.2009.8.26.0269 (269.01.2009.008580) - Procedimento Ordinário - Marystela Afonso Moreira - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Cumpra a requerente o determinado no item “3” da petição de fl. 325, no prazo de 05 dias. Na 
inércia, cumpra-se o determinado no terceiro parágrafo do despacho de fl. 327. - ADV: IOVANI BRANDÃO TINI JUNIOR (OAB 
220562/SP), JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP)

Processo 0008906-31.2012.8.26.0269 (269.01.2012.008906) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Rubens Donizeti Simões - Recebo a apelação de fls. 173/184, nos efeitos devolutivo e suspensivo. Apresente o(a) 
requerido(a) contra-razões, no prazo de 15 dias. Observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região. - ADV: LIZ MARIA COELHO DE ALMEIDA MORAES (OAB 211801/SP), MARCO ANTONIO DE 
MORAIS TURELLI (OAB 73062/SP)

Processo 0009461-87.2008.8.26.0269 (269.01.2008.009461) - Procedimento Ordinário - Caiuby Soares - Instituto Nacional 
do Seguro Social - Considerando o depósito do valor objeto da presente execução, julgo EXTINTA a execução da sentença, 
nos termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se alvará para levantamento da 
importância depositada em à fl. 174/175, exclusivamente em favor do(a) autor(a), eis que não há poderes de receber e dar 
quitação a seu advogado (fls. 12). Expeça-se ainda alvará a favor do patrono do autor para levantamento da importância de fls. 
176/177. Isentos de custas. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. PRI. - ADV: CARLOS EDUARDO 
VIANA KORTZ (OAB 235758/SP), JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP)

Processo 0010568-69.2008.8.26.0269 (269.01.2008.010568) - Procedimento Ordinário - João Batista da Costa Filho - 
Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Considerando o depósito dos valores, objeto da presente execução (fls. 240/241), 
julgo EXTINTA a execução da sentença iniciada às fls. 224/225, nos termos do art. 794, inc. I, do CPC. Isentos de custas. Após 
o trânsito em julgado, expeçam-se alvarás para levantamento dos valores depositados às fls. 240/241, em favor do autor e de 
seu advogado, observando-se os poderes outorgados na procuração de fl. 09. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 
PRI. Itapetininga, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP), ESAU PEREIRA 
PINTO FILHO (OAB 97819/SP)

Processo 0011618-91.2012.8.26.0269 (269.01.2012.011618) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário 
- Calisa Mendes Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social - Ciência às partes da Decisão de fls. 97/98 e cumpra-se. 
Manifeste-se a requerente sobre o prosseguimento do feito. - ADV: SUZETE MARTA SANTIAGO (OAB 113251/SP)

Processo 0012200-96.2009.8.26.0269 (269.01.2009.012200) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Darci Vilarino da 
Silva - - Maria Aparecida Diniz da Silva - Valdir Laureano Martins - Darci Vilarino da Silva e Maria Aparecida Diniz da Silva 
ingressaram com a presente ação, tendo como objeto a declaração do domínio (usucapião) sobre a área descrita na inicial. 
Intimados a promoverem ao andamento do feito, os requerentes quedaram-se inertes. Eis a síntese necessária. Fundamento 
e decido. A ação deve ser extinta. Os requerentes não aproveitaram as oportunidades que lhes foram dadas (fls.239 e 244), 
deixando de dar o regular prosseguimento da ação. Posto isto, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 267, inc. III, 
do CPC. Isento de custas, eis que os autores são beneficiários da Justiça Gratuita. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 
com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: EVERTON VIDAL (OAB 283351/SP), ALINE APARECIDA CASTRO (OAB 208057/SP), 
ANTONIO CARLOS LEONEL FERREIRA JUNIOR (OAB 197597/SP)

Processo 0012995-97.2012.8.26.0269 (269.01.2012.012995) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Agromaia 
Industria e Comércio de Produtos Agropecuarios Ltda - José Mario Rodrigues - Certidão retro: atente a serventia para que tal 
falha não ocorra novamente. Fls. 113/114 - pelo teor da certidão de fl. 109, constata-se que nenhum representante da exequente 
acompanhou o ato para que fosse efetuada a entrega da motocicleta, razão pela qual indefiro o pedido em referência. Assim, 
determino que a serventia depreque-se a entrega do bem adjudicado (fl. 65), devendo a exequente providenciar a impressão e 
distribuição da carta precatória junto ao r. Juízo deprecado e fornecer os meios necessários ao cumprimento da diligência junto 
àquele Juízo. - ADV: LETICIA DE OLIVEIRA SALES SHIMIZU (OAB 138800/SP)

Processo 0013478-98.2010.8.26.0269 (269.01.2010.013478) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Escola 
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Superior de Educação Itapetininga Ltda - Almir Francisco Penedo - Fl. 152 - Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 60 dias. 
Decorrido o prazo, manifeste-se a requerente sobre o prosseguimento do feito. - ADV: DONIZETI EMANUEL DE MORAIS (OAB 
89860/SP), SHEILA CRISTINE DE ARAUJO SILVA HIGUCHI (OAB 171219/SP)

Processo 0013970-61.2008.8.26.0269 (269.01.2008.013970) - Procedimento Ordinário - Osana Marucci - Instituto Nacional 
do Seguro Social - Ciência às partes dos V. Acórdãos de fls. 151/153; 164/165 e cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se os 
autos com as cautelas de praxe. - ADV: JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP), FABIANO DA SILVA DARINI 
(OAB 229209/SP), HENRIQUE AYRES SALEM MONTEIRO (OAB 191283/SP)

Processo 0014625-96.2009.8.26.0269 (269.01.2009.014625) - Procedimento Ordinário - Maria do Carmo Silva Bonini - 
Instituto Nacional do Seguro Social - Considerando o depósito dos valores, objeto da presente execução (fls. 181/182), julgo 
EXTINTA a execução da sentença iniciada à fl. 166, nos termos do art. 794, inc. I, do CPC. Isentos de custas. Após o trânsito em 
julgado, expeçam-se alvarás para levantamento dos valores depositados às fls. 181/182, em favor da autora e de seu advogado, 
observando-se os poderes outorgados na procuração de fl. 08. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. - ADV: JOSÉ 
ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP), EDEMIR DE JESUS SANTOS (OAB 116621/SP), RONALDO ANTONIO DA 
SILVA (OAB 176334/SP)

Processo 0014996-55.2012.8.26.0269 (269.01.2012.014996) - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) 
- Daniela Aparecida Silva de Medeiros - Instituto Nacional do Seguro Social - Considerando o depósito dos valores, objeto da 
presente execução (fls. 119/120), julgo EXTINTA a execução da sentença iniciada à fl. 98, nos termos do art. 794, inc. I, do CPC. 
Isentos de custas. Após o trânsito em julgado, expeçam-se alvarás para levantamento dos valores depositados às fls. 119/120, 
em favor da autora e de seu advogado, observando-se os poderes outorgados na procuração de fl. 08. Transitada em julgado, 
arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: AUGUSTO PAIVA DOS REIS (OAB 324859/SP), CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 
173737/SP)

Processo 0015024-96.2007.8.26.0269 (269.01.2007.015024) - Procedimento Ordinário - José Silva Paifer - Instituto Nacional 
do Seguro Social - Considerando o depósito dos valores, objeto da presente execução (fls. 354/355), julgo EXTINTA a execução 
da sentença iniciada à fl. 331, nos termos do art. 794, inc. I, do CPC. Isentos de custas. Após o trânsito em julgado, expeçam-
se alvarás para levantamento dos valores depositados às fls. 354/355, em favor do autor e de seu advogado. Transitada em 
julgado, arquivem-se os autos. - ADV: JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP), CARLOS EDUARDO VIANA 
KORTZ (OAB 235758/SP)

Processo 0015421-24.2008.8.26.0269 (269.01.2008.015421) - Cautelar Inominada - Maria Inez Correa da Silva - - Luiz 
Fernando Alves da Silva - Banco Bradesco Sa - Fl. 155/156 - Comprove o requerido documentalmente o alegado, no prazo de 
05 dias. - ADV: EDER DA SILVA COSTA (OAB 271715/SP), JEFFERSON RIBEIRO VIANA (OAB 102055/SP), FABIO ANDRE 
FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), RODRIGO FLORES PIMENTEL DE SOUZA (OAB 
182351/SP)

Processo 0015663-75.2011.8.26.0269 (269.01.2011.015663) - Procedimento Ordinário - Vicente Leme Ribeiro - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Ciência às partes da Decisão de fls. 106/107 e cumpra-se. Intime-se o requerido para que apresente 
a planilha representativa do valor devido, em trinta dias. Sem prejuízo e no mesmo prazo, o INSS deverá informar a existência 
de eventuais débitos fiscais em desfavor do requerente a serem compensados. - ADV: CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 
173737/SP), CARLOS EDUARDO VIANA KORTZ (OAB 235758/SP)

Processo 0015672-37.2011.8.26.0269 (269.01.2011.015672) - Procedimento Ordinário - Joana Soares Godinho - Santander 
Seguros Sa - Fls. 294. Considerando a má qualidade da cópia do contrato de seguro firmado entre a autora e a Cosep em 1989 
juntado às fls. 291, previdencie a requerida, no prazo de 15 dias, nova cópia do aludido contrato. - ADV: EDUARDO CHALFIN 
(OAB 241287/SP), LUIZ PAULO THEODORO (OAB 72610/SP), LILIAN ALVES CAMARGO (OAB 131698/SP)

Processo 0015729-55.2011.8.26.0269 (269.01.2011.015729) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Adelina Ferreira da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Considerando o depósito dos valores, objeto da 
presente execução (fls. 236/237), julgo EXTINTA a execução da sentença iniciada à fl. 192, nos termos do art. 794, inc. I, do 
CPC. Isentos de custas. Após o trânsito em julgado, expeçam-se alvarás para levantamento dos valores depositados às fls. 
236/237, em favor da autora e de seu advogado, observando-se os poderes outorgados na procuração de fl. 10. Transitada 
em julgado, arquivem-se os autos. - ADV: ROBERTO AUGUSTO DA SILVA (OAB 172959/SP), RODRIGO TREVIZANO (OAB 
188394/SP), CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP)

Processo 0015846-80.2010.8.26.0269 (269.01.2010.015846) - Procedimento Ordinário - Aparecida de Fatima Gonçalves - 
Instituto Nacional do Seguro Social - Considerando o depósito dos valores, objeto da presente execução (fls. 113/114), julgo 
EXTINTA a execução da sentença iniciada à fl. 98, nos termos do art. 794, inc. I, do CPC. Isentos de custas. Após o trânsito 
em julgado, expeçam-se alvarás para levantamento dos valores depositados em às fls. 113/114, em favor do autor e de seu 
advogado, observando-se os poderes outorgados na procuração de fl. 08. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. - ADV: 
RONALDO ANTONIO DA SILVA (OAB 176334/SP), CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP), EDEMIR DE JESUS 
SANTOS (OAB 116621/SP)

Processo 0017570-56.2009.8.26.0269 (269.01.2009.017570) - Procedimento Ordinário - Edison Cesar Leonel da Silva - 
Banco Unibanco Sa - Homologo o acordo celebrado pelas partes as fls. 210/211, razão pela qual julgo EXTINTO o presente 
feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc. III, do Código de Processo Civil. Custas recolhidas as fls. 16/17. 
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as comunicações de praxe. - ADV: GLAUBER BARBOSA MIRANDA (OAB 
278284/SP), ESAU PEREIRA PINTO FILHO (OAB 97819/SP), TALES MACIA DE FARIA (OAB 208927/SP)

Processo 0017648-21.2007.8.26.0269 (269.01.2007.017648) - Procedimento Ordinário - Tereza Nunes de Almeida - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Considerando o depósito dos valores, objeto da presente execução (fls. 149/150), julgo EXTINTA a 
execução da sentença iniciada à fl. 132, nos termos do art. 794, inc. I, do CPC. Isentos de custas. Após o trânsito em julgado, 
expeçam-se alvarás para levantamento dos valores depositados em às fls. 149/150, em favor do autor e de seu advogado, 
observando-se os poderes outorgados na procuração de fl. 12. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. - ADV: CRISTIANE 
MARIA MARQUES GAVIÃO (OAB 151358/SP), JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP)

Processo 0018319-10.2008.8.26.0269 (269.01.2008.018319) - Execução de Título Extrajudicial - Quirino de Jesus Lopes 
- Mário Ezequiel Guerra - - Cecília Gomes Marcondes da Silva - - Lázaro Benedito da Silva - Certifico e dou fé que decorreu 
o prazo da suspensão razão pela qual, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, promovo a abertura de vista ao exequente para 
que se manifeste sobre o prosseguimento do feito. - ADV: MARCIO ROLIM NASTRI (OAB 176033/SP), FÁBIO ALBUQUERQUE 
(OAB 164311/SP)

Processo 0018919-89.2012.8.26.0269 (269.01.2012.018919) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Esther Alves 
Ladeira - Valdirene de Albuquerque Oliveira - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação proposta por Esther Alves 
Ladeira em face de Valdirene de Albuquerque Oliveira para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel descrito na 
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petição inicial, objeto da Matrícula 25.574, do CRI local (Rua Doutor Coutinho, 860 - Fundos, Centro, Itapetininga-SP). Defiro 
à requerida os benefícios da Justiça Gratuita. Em razão da sucumbência, condeno a requerida no pagamento das custas, das 
despesas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas dos artigos 
11 e 12, ambos da Lei nº 1060/50, eis que beneficiária da justiça gratuita. Independentemente do trânsito, oficie-se à Defensoria 
Pública, comunicando-lhe a realização dos trabalhos periciais, visando a liberação dos honorários do perito nomeado. Após o 
trânsito em julgado, expeça-se mandado de reintegração de posse. PRI. - ADV: ALLAN VENDRAMETO MARTINS (OAB 227777/
SP), VIVIANE CRISTINA MARTINIUK (OAB 305493/SP)

Processo 0019449-93.2012.8.26.0269 (269.01.2012.019449) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Jose Fabiano de Almeida 
Alves - Providencie o autor os endereços dos herdeiros de Ondina de Moraes Kerr, Lígia Vieira de Moraes Camargo e Lênio 
Vieira de Moraes a fim de viabilizar a citação dos mesmos. Sem prejuízo, providencie o autor a citação dos demais confrontantes 
constantes às fls. 49/50 ainda não encontrados. Prazo: 15 dias. - ADV: LUIZ GONZAGA LISBOA ROLIM (OAB 60530/SP)

Processo 0019829-92.2007.8.26.0269 (269.01.2007.019829) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Ana Maria de 
Moraes Antunes - - PRISCILA ANTUNES DA SILVA COSTA - - Alexandre Terra Antunes - Instituto Nacional do Seguro Social - 
Fls. 320 - Providencie a serventia a retificação do polo ativo da presente ação a fim de ficar constando como autores Ana Maria 
de Moraes Antunes, Priscila Antunes da Silva Costa e Alexander Terra Antunes. Após, intime-se o requerido para que apresente 
a planilha representativa do valor devido, em trinta dias. Sem prejuízo e no mesmo prazo, o INSS deverá informar a existência 
de eventuais débitos fiscais em desfavor do requerente a serem compensados. - ADV: JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES 
(OAB 233283/SP), ALTEVIR NERO DEPETRIS BASSOLI (OAB 160800/SP), SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP)

Processo 0020039-70.2012.8.26.0269 (269.01.2012.020039) - Procedimento Ordinário - Férias - Silvio Leme Junior - 
Fazenda do Estado de São Paulo - Manifeste-se o autor sobre o depósito de fl. 134, no prazo de 05 dias. - ADV: MIGUEL 
MOMBERG VENÂNCIO JUNIOR (OAB 219879/SP), FLAVIA REGINA VALENÇA (OAB 269627/SP)

Processo 0021230-53.2012.8.26.0269 (269.01.2012.021230) - Procedimento Ordinário - Gratificação Incorporada / Quintos 
e Décimos / VPNI - Maria Aparecida Pereira de Meira - Serviço de Previdencia Municipal Seprem - Ciência às partes dos V. 
Acórdãos de fls. 200/207; de fls. 218/220 e cumpra-se. Manifeste-se a requerente sobre o prosseguimento do feito. - ADV: 
AMELIA DE OLIVEIRA (OAB 71529/SP), LAIS APARECIDA SANTOS VIEIRA (OAB 108582/SP), JOSE TEODORO CLARO 
VIEIRA (OAB 70710/SP)

Processo 0022212-67.2012.8.26.0269 (269.01.2012.022212) - Cautelar Inominada - Obrigações - Levi de Oliveira Reis - 
Cotemo Estacionamento e Manutenção Ltda - - Peixoto Comercio Industria Serviços e Transportes Sa - Fls. 286/289 - Aguarde-
se o decurso de prazo na forma determinada no despacho de fl. 284. - ADV: FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA (OAB 
216045/SP), PEDRO HANSEN NETO (OAB 236464/SP), DIVANIR GONÇALVES ROSA (OAB 72819/MG)

Processo 0022996-15.2010.8.26.0269 (269.01.2010.022996) - Procedimento Ordinário - Marcos Vinicius Holtz - Fazenda 
do Município de Sarapuí - Ciência às partes dos V. Acórdãos de fls. 86/92; 102/104, da Decisão de fl. 116 e cumpra-se. 
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA (OAB 277480/SP), 
VITOR DE CAMARGO HOLTZ MORAES (OAB 134223/SP), HELLEN CRISTINA DO LAGO RAMOS (OAB 256718/SP)

Processo 0023023-27.2012.8.26.0269 (269.01.2012.023023) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Benedita Aparecida de Lima - Instituto Nacional do Seguro Social - Ciência às partes da Decisão de fls. 133/134, do 
V. Acórdão de fl. 146/147 e cumpra-se. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: RODRIGO 
TREVIZANO (OAB 188394/SP)

Processo 0024213-25.2012.8.26.0269 (026.92.0120.024213) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Nair 
Saborosa - Instituto Nacional do Seguro Social - Ciência às partes da Decisão de fls. 132/134 e cumpra-se. Oportunamente, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI (OAB 73062/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO VILMA TOMAZ LOURENÇO FERREIRA ZANINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLAUDIA JOSE SOARES DA SILVA MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0049/2015
Processo 0000042-97.2014.8.26.0571 (apensado ao processo 1000310-36.2015.8.26) - Cautelar Inominada - Sustação de 

Protesto - Guaraci Comercio de Lubrificantes Ltda - Montebello Lubrificantes Ltda - Prossiga-se nos autos principais. - ADV: 
DECIO AUGUSTO TAGLIARINI ROLIM (OAB 330108/SP)

Processo 1000087-83.2015.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Itaucard S/A - ADALBERTO INACIO - A mora não restou caracterizada por nenhuma das alternativas legais já que a notificação 
extrajudicial não foi entregue ao seu destinatário (fl. 20). A exigência prevista em lei poderia ser suprida pelo protesto do título 
vinculado ao ajuste (art. 2º, § 2º do Dec. Lei nº 911/69). Diante do exposto, indefiro a liminar, ante a ausência de requisito 
essencial. Cite-se o(a) réu(é), cientificando-o que terá o prazo de 15 (quinze) dias para contestar o pedido, sob pena de serem 
tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Cientifique-o, ainda, que poderá em 05 (cinco) dias pagar a integralidade 
da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem restará livre do 
ônus, independentemente da apresentação de defesa. Defiro a aplicação do artigo 172, §2º, do CPC. - ADV: HELENA MARIA 
MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP)

Processo 1000124-47.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Itapetintas Distribuidora de Tintas Ltda 
- PAULO VAZ DE OLIVEIRA - Fl. 100 - esclareça a exequente a proposta de acordo que pretende formular. - ADV: MARCELO 
FERREIRA (OAB 180497/SP)

Processo 1000149-26.2015.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Darci 
Ferreira de Queiroz - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa 
ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):- VISTA ao EXEQUENTE para que se manifeste sobre a 
IMPUGNAÇÃO do executado de folhas 55/85. Nada Mais - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/
SP), ANDRE AUGUSTO GOLOB FERNANDES (OAB 309220/SP)

Processo 1000155-33.2015.8.26.0269 - Prestação de Contas - Exigidas - Contratos de Consumo - Wagner de Moraes 
Quirino - Banco do Brasil S/A - Sob pena de preclusão, em 15 (quinze) dias, especifiquem as partes as provas que pretendem 
produzir, em audiência ou fora dela (através de Carta Precatória,etc), justificando e esclarecendo a pertinência de cada uma 
delas, pois será com base nos fundamentos trazidos pelas partes que se deliberará acerca da necessidade de produzi-las 
(provas desnecessárias ou não justificadas não serão produzidas). A justificativa e os esclarecimentos sobre a pertinência da 
prova pretendida não poderão ser genéricos, devendo se referir aos fatos discutidos no processo, pois só assim será possível 
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analisar a necessidade de se produzir, no caso concreto, a prova pleiteada. No mesmo prazo e também sob pena de preclusão, 
deverão as partes, caso pretendam produzir prova oral, apresentar rol de testemunhas, o que se determina, visando a melhor 
adequação da pauta de audiência para que as partes e advogados de outras audiências que se realizarão no mesmo dia não 
sejam obrigados a esperar por período muito longo. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), 
PEDRO DE SOUZA VICENTIN (OAB 289897/SP)

Processo 1000220-28.2015.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Direitos / Deveres do Condômino - Maria do Carmo Ferreira 
de Malavazzi Lima - João Tadeu Malavazzi Lima - - João Tadeu Malavazzi Lima & Cia Ltda - Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) 
advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV: PAULO RUBENS SOARES HUNGRIA 
JÚNIOR (OAB 33628/SP)

Processo 1000290-45.2015.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamentos S/A - STEFANNY BRUNA AMANCIO BENEDITO - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, 
promovo a abertura de vista ao autor para que se manifeste sobre a contestação de fls. 49/54. - ADV: VALDEMIR PEREIRA 
(OAB 79048/SP), NATALI GOMES BARBOSA DA SILVA (OAB 336343/SP)

Processo 1000310-36.2015.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - GUARACI COMERCIO DE 
LUBRIFICANTES LTDA - MONTEBELLO LUBRIFICANTES LTDA - CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja 
cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem 
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV: 
DECIO AUGUSTO TAGLIARINI ROLIM (OAB 330108/SP)

Processo 1000349-67.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco do Brasil 
S/A - RAFAEL NUNES VIEIRA - - NELSON NUNES VIEIRA - - MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA NUNES VIEIRA - Primeiramente, 
manifeste-se o exeqüente na forma referida à fl. 138. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1000440-26.2015.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Bradesco 
Administradora de Consórcios Ltda - Iury Augustus Prometeus Oliveira dos Santos - Fl. 44 - defiro o depósito do bem com a 
pessoa indicada. Aguarde-se, no mais, o decurso do prazo conforme determinado a fl. 42. - ADV: ANDREA TATTINI ROSA (OAB 
210738/SP), PEDRO ROBERTO ROMÃO (OAB 209551/SP)

Processo 1000596-14.2015.8.26.0269 (apensado ao processo 1007157-88.2014.8.26) - Reintegração / Manutenção de 
Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - NEUSA DE FÁTIMA VIEIRA - Christian Veríssimo Fogaça - - Maria Cecília Esquitini 
Fogaça - Neusa de Fatima Vieira ingressou com reconvenção nos autos da ação possessória que lhe move Maria Cecilia 
Esquitini Fogaça e Cristian Verissimo Fogaça, objetivando a indenização por benfeitorias e acessões. Eis a síntese necessária. 
Fundamento e decido. Estabelece o artigo 922 do Código de Processo Civil que é lícito ao réu, na contestação, demandar a 
proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Assim, a 
reconvenção deve ser extinta, porquanto a ação possessoria tem natureza dúplice, prescindindo-se do formal oferecimento de 
reconvenção/pedido contraposto, devendo o pedido de retenção/indenização por benfeitorias ser feito em sede de contestação. 
Posto isto, REJEITO LIMINARMENTE a reconvenção, nos termos do art. 295, inc. III do CPC, e, por conseguinte, julgo EXTINTA 
a presente reconvenção, nos termos do art. 267, inc. I, do mesmo código. Isenta a requerida/reconvinte de custas, ante os 
benefícios da justiça gratuita, que ora defiro - ADV: CELSO ANTONIO VIEIRA SANTOS (OAB 135691/SP)

Processo 1000620-42.2015.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - João 
Paulo Fernandes de Conti - HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo - 1. Determino que o autor traga aos autos cópia de sua 
última declaração do imposto de renda para apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Prazo: 10 
dias, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Sem prejuízo da determinação supra, passo a apreciar o pedido de antecipação 
da tutela. Para concessão da tutela antecipada exige-se prova inequívoca do direito que deseja antecipar e verossimilhança 
da alegação, desde que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, inc. I, do CPC), inocorrente 
in casu, à míngua de maiores elementos no tocante à origem do débito indicado na inicial, questão complexa que depende de 
dilação probatória. Ademais, a convocação do requerido não poderá gerar, em tese, a consumação do dano que se busca evitar 
com o pedido de antecipação de tutela. Neste sentido: “A antecipação de tutela sem audiência da parte contrária é providência 
excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir para consumação do dano que se pretende evitar” (RT. 
764/221). Posto isto, não há falar na imediata concessão da tutela antecipada, sendo, recomendável, no caso, a oitiva da parte 
contrária. - ADV: ALESSANDRA PROTO VIANNA (OAB 287299/SP)

Processo 1000932-52.2014.8.26.0269/01 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
- Daniela Elisa Gomes Hergessel - Banco Santander S/A - Fls. 14/19 - manifeste-se a exequente sobre a impugnação ao 
cumprimento de sentença. - ADV: JOSE AUGUSTO PEREIRA PASTORELLI (OAB 263066/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 
258368/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 1001149-95.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - Andréia Correa Maciel - Alceu Cardoso 
Neto - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação movida por ANDRÉIA CORREA MACIEL em face de ALCEU 
CARDOSO NETO. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 
em honorários advocatícios, ora fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), a serem executados nos termos da Lei de Assistência 
Judiciária (Lei nº 1.060/50). - ADV: JOÃO FLÁVIO RIBEIRO RUSTICHELLI (OAB 172072/SP), HUGO LEONARDO OLIVEIRA 
PIERUZZI (OAB 255515/SP)

Processo 1001179-33.2014.8.26.0269 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - KARINE CRISTIANE 
MARTINS INOCÊNCIO - Itapetintas Distribuidora de Tintas Ltda - Fl. 128 - não há falar em penhora na “boca do caixa”, porquanto 
a embargante/executada é pessoa física. Assim, expeça-se mandado de penhora e avaliação que deverá recair em tantos bens 
quantos forem necessários para garantir a execução, consignando-se as advertências legais. - ADV: MARCELO FERREIRA 
(OAB 180497/SP), WALNER HUNGERBÜHLER GOMES (OAB 155824/SP)

Processo 1001665-18.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Fundação dos Economiários Federais 
- FUNCEF - Andresa Maria de Moura Almeida - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 269.2015/002251-8, dirigi-me, no dia 29/01/2015, à Rua Saldanha Marinho, 781, 
centro, onde, entretanto, DEIXEI DE CITAR a executada ANDRESA MARIA DE MOURA ALMEIDA; de vez que em contato com 
a atual moradora, Sra. Kátia Moisés, esta disse ali estar morando há aproximadamente um mês, desconhecendo a citanda 
em questão. CERTIFICO, mais, que por ocasião da retirada do presente mandado junto à SADM, verifiquei em seu verso 
anotação manuscrita, atípica e não identificada por quem a lançou, dando conta dos documentos que o acompanham. Assim 
sendo, devolvo o r. mandado em Cartório, no aguardo do eventual fornecimento de novo endereço, e, sobretudo, de posteriores 
determinações do r. Juízo. O referido é verdade e dou fé. Itapetininga, 05 de fevereiro de 2015. Despesas das diligências 
realizadas= 01 DIL.:= (negativa de citação)= 03 UFESPs= R$ 63,75. Documento bancário que instruiu o mandado e o qual 
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servirá ao devido ressarcimento: nº 20150040000012423, de 23/01/2015, no valor de R$ 63,75. - ADV: RENATA MOLLO DOS 
SANTOS (OAB 179369/SP)

Processo 1001665-18.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Fundação dos Economiários Federais 
- FUNCEF - Andresa Maria de Moura Almeida - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para 
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Manifeste-se a exequente acerca da devolução 
do mandado de citação, penhora e avaliação nº 2251-8 cumprido negativo em razão de não ser encontrada a executada no 
endereço fornecido conforme certidão do oficial de justiça de fl. 135. Nada Mais. - ADV: RENATA MOLLO DOS SANTOS (OAB 
179369/SP)

Processo 1002037-64.2014.8.26.0269 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - PRIME 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DE ITAPETININGA LTDA ME - - FASCOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 
JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO - Fl. 117 - indefiro o pedido formulado, porquanto a provisão não foi juntada aos autos. 
Ademais, o requerido é revel. Cumpra a serventia o determinado a fl. 116. - ADV: ALINE ALEIXO HUNGRIA (OAB 122515/SP), 
FABIANA ANDRÉA TOZZI (OAB 174993/SP)

Processo 1002227-27.2014.8.26.0269 - Monitória - Cheque - MARCIO AURELIO RABELO ORSI - JOÃO ROBERTO 
QUEIROZ - Expeçam-se mandados de penhora e avaliação para cumprimento nos endereços indicados a fl. 99, consignando-se 
as advertências legais. - ADV: EDUARDO BRANCO RIBEIRO (OAB 269193/SP), DANIELA CRISTINA URBANI (OAB 308272/
SP)

Processo 1002771-15.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Thais Marina Fernandes Vieira - UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 
- Considerando o pedido formulado a fl. 361, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 794, inc. I, do CPC. Isenta 
a executada de custas, porquanto efetuou o pagamento voluntariamente. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 
levantamento do depósito de fl. 356 em favor da advogada da autora, porquanto se trata de honorários advocatícios. Transitada 
em julgado e cumprida a determinação supra, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: RICARDO MARFORI 
SAMPAIO (OAB 222988/SP), MIRIAM APARECIDA TEODORO (OAB 293864/SP)

Processo 1003103-79.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - PAMELA REGINA DE OLIVEIRA - 
TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA ITAPETININGA I SPE LTDA - Oportunamente, arquivem-se os 
autos com as cautelas de praxe. - ADV: JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (OAB 152165/SP), GILSON SANTONI FILHO (OAB 
217967/SP), ANA CAROLINA ALVES SOUZA (OAB 239960/SP), SAMUEL MARQUES DE MOURA (OAB 298452/SP), SANDRO 
SCHEMITE F. DE ALMEIDA (OAB 300549/SP), RODRIGO CARLOS HERNANDES (OAB 236953/SP)

Processo 1003375-73.2014.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIBRA 
S/A - ELIZABETH DA SILVA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS ME - Certifique a serventia o trânsito em julgado e arquivem-se os 
autos com as cautelas de praxe. - ADV: RENATA CRISTINA BERTOLINO (OAB 238701/SP), JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 
66919/SP)

Processo 1003543-75.2014.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Panamericano S/A - JUCELANI CARVALHO - Aguarde-se o cumprimento da carta precatória por 120 dias. Decorrido o prazo, 
pesquise a serventia o seu andamento junto ao site do Tribunal de Justiça. - ADV: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 
205961/SP)

Processo 1004578-70.2014.8.26.0269 - Monitória - Cheque - Sandro Sala Matarazzo - Leonardo Vieira Marcondes 
Machado - Defiro a suspensão do presente feito pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, manifeste-se o(a) requerente sobre 
o prosseguimento do feito. - ADV: WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM (OAB 53258/SP), VANESSA MACHADO DE CASTILHO 
(OAB 345179/SP)

Processo 1004754-49.2014.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamentos S/A - Gil Siqueira Rodrigues - Homologo a desistência formulada em a fl. 99, em razão do que julgo EXTINTO o 
presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Custas recolhidas as fls. 
42/48. Cobre-se a devolução do mandado expedido as fls. 96/97, com urgência. Transitada em julgado, arquivem-se os autos 
com as comunicações de praxe. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 1005005-67.2014.8.26.0269 - Monitória - Cheque - Luciano Alexandre Vicentin - Mariza da Silva Bueno Costa - 
Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal, sem informação nestes autos sobre o pagamento do débito, razão pela qual, nos 
termos do art. 162, § 4º do CPC, promovo a abertura de vista ao autor para que se manifeste sobre o prosseguimento do feito. 
- ADV: PEDRO DE SOUZA VICENTIN (OAB 289897/SP)

Processo 1005045-49.2014.8.26.0269 (apensado ao processo 1005323-50.2014.8.26) - Execução de Título Extrajudicial - 
Cheque - AGNALDO ROBERTO DE FARIA ME - ALEXANDRE SANTANNA DE ALMEIDA GOMES - Fl. 98 - esclareça o exequente 
se insiste no pedido formulado, porquanto o veículo indicado à penhora está alienado fiduciariamente (fl. 99) e eventual penhora 
irá recair sobre os direitos que o executado tem sobre o mesmo. Prazo: 5 dias. - ADV: EDERALDO PAULO DA SILVA (OAB 
141159/SP), FABIO ROCKENBACH DE CARVALHO VIEIRA GOMES (OAB 336739/SP)

Processo 1005167-62.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Maria 
Angélica Romanha Camargo - - Maria de Lourdes Romanha - - Vilma Maria Romanha - Banco do Brasil S/A - Fls. 308/313 
- ciência às partes e cumpra-se. Aguarde-se, no mais, a manifestação das partes conforme determinado a fl. 307. - ADV: 
ANTONIO AMOROSO NETO (OAB 260083/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)

Processo 1005324-35.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - Claudinei Roberto Antunes Ferreira Junior - Fls. 108/114. Esclareça a exeqüente se ratifica o 
acordo em destaque. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/
SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 1005376-31.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Itapetintas Distribuidora de Tintas Ltda 
- Edson dos Santos - Fl. 100 - esclareça a exequente a proposta de acordo que pretende formular. - ADV: MARCELO FERREIRA 
(OAB 180497/SP)

Processo 1005456-92.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - DOMINGOS DECICILLO FILHO - 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SARAPUÍ - - MÁRIO CARNEIRO NETO - A Prefeitura Municipal de Sarapuí é parte legítima 
para figurar no polo passivo da lide, porquanto o atendimento médico foi realizado na Unidade de Saúde do município, havendo 
responsabilidade objetiva. Não há nulidades a suprir. Fixo, desde já, os seguintes pontos controvertidos: a) dano; b) extensão; c) 
nexo causal; e d) dever de indenizar, se é que existente. Defiro a produção de prova pericial e testemunhal. Para tanto, oficie-se 
ao Imesc solicitando a designação de perícia a ser realizada no(a) requerente, encaminhando-se cópia das principais peças dos 
autos, aguardando-se a resposta do ofício por 120 dias, conforme Comunicado nº 1284/07 da E. Corregedoria Geral de Justiça. 
Oportunamente, será designada audiência de instrução e julgamento. - ADV: SYLVIA REGINA N CORDEIRO CARNEIRO (OAB 
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127986/SP), HEITOR VIEIRA HOLTZ FILHO (OAB 323715/SP), ALESSANDRO CARDILHO VIEIRA SANCHES (OAB 328504/
SP)

Processo 1005569-46.2014.8.26.0269 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing 
S/A - CLAUDINEI NALESSO - Certifico e dou fé, que nos termos do comunicado da CG nº 1307/07, dou ciência as partes do 
ofício oriundo do Serasa (foram excluída temporariamente as anotações referente ao feito) de fls. 44 dos autos. - ADV: JOSÉ 
CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 1005655-17.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Paulo Eduardo Mazzei Lerri - 
Banco Itaucard S/A - Fl. 65 - ciência ao requerido para que se manifeste, no prazo de 5 dias. - ADV: LUÍS HENRIQUE HIGASI 
NARVION (OAB 154272/SP), RICARDO LOPES DE OLIVEIRA (OAB 39347/SP)

Processo 1005658-69.2014.8.26.0269 - Embargos à Execução - Nulidade - Euler Henrique Ferreira - - MAURÍCIO MANDU 
LOPES RIBEIRO DE SOUZA - Banco Bradesco Sa - Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: MICHEL CHEDID 
ROSSI (OAB 87696/SP), SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(OAB 999999/DP)

Processo 1005828-41.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Luiz 
Antonio Monteiro - - Maria Beatriz Nanini Pontes - - Maurício Moreira Silva - - Olini Gioconda Dalmásio - - Sonia das Graças 
Lauriano Bloes - Banco do Brasil - Esclareçam os exequentes se já houve julgamento do Agravo de Instrumento interposto as 
fls. 328/354, demonstrando documentalmente nos autos. Prazo: 5 dias. - ADV: ANTONIO AMOROSO NETO (OAB 260083/SP), 
RICARDO BENELI DULTRA (OAB 272991/SP)

Processo 1005851-84.2014.8.26.0269 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- MAGRI E MAGRI SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - ANTONIA IARA RUIZ - - RITA MARGARIDA MARQUES DOS SANTOS - 
Aguarde-se manifestação do(a) requerente, pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, intime-se a promover o andamento do 
feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: SERGIO MARCOS GUEDES (OAB 173932/SP)

Processo 1005970-45.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - IRANI 
DA SILVA LEITE - LUIZACRED S/A - Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação proposta por 
IRANI DA SILVA LEITE em face de LUIZACRED S/A apenas para declarar inexigível o débito inscrito nos órgãos de proteção ao 
crédito em relação a informante LUIZACRED S/A , tornando definitiva a antecipação da tutela deferida às fls. 25, expedindo-se 
o necessário após o trânsito em julgado. Por haver sucumbência recíproca os honorários advocatícios serão reciprocamente 
compensados. Custas em proporção, atentando-se que o autor é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. - ADV: BRUNO 
HOLTZ SALEM CERQUEIRA (OAB 343237/SP), JOÃO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (OAB 203012/SP)

Processo 1006086-51.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Deiva 
de Almeida Bueno Janez - Banco do Brasil S/A - Considerando o informado a fl. 62 e o decurso do prazo sem que o executado 
oferecesse impugnação ao cumprimento de sentença (fl. 59), julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 794, inc. I, 
do CPC. Custas pelo(a) executado(a). Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de levantamento do depósito de fl. 36 
em favor da exequente. Transitada em julgado e pagas as custas, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: NEI 
CALDERON (OAB 114904/SP), PAULA PRADO DE SOUSA CAMPOS (OAB 137021/SP), ALVINO GABRIEL NOVAES MENDES 
(OAB 330185/SP)

Processo 1006157-53.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - EVILASIO 
MASSAINE PIRES JUNIOR - BANCO DO BRASIL S/A - 1. Recebo a apelação de fls. 190/203 nos efeitos devolutivo e suspensivo. 
2. Apresente o executado contrarrazões, no prazo de 15 dias. 3. Oportunamente, observadas as formalidades legais, remetam-
se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Privado 2. - ADV: EDUARDO PIERRE DE 
PROENCA (OAB 126388/SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
SP)

Processo 1006276-14.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - 
CLAUDIO ANTUNES LEITE - Banco do Brasil S/A - Remetam-se os autos ao cartório contador para que aponte o valor do 
débito, atualizado até a data em que efetuado o depósito de fl. 74, observando-se que os índices para correção da poupança e 
os juros remuneratórios deverão incidir até a propositura da presente ação. A partir de então, deverão incidir correção monetária 
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros de mora desde a citação realizada nestes autos. - ADV: ARNOR SERAFIM 
JUNIOR (OAB 79797/SP), MATHEUS DE PAIVA LEITE (OAB 339484/SP)

Processo 1006280-51.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Araujo Material Eletrico Ltda - Conseg 
Monitoramento de Imagens Ltda Me - Defiro a suspensão do presente feito pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, manifeste-
se o(a) requerente sobre o prosseguimento do feito. - ADV: CELSO ANTONIO VIEIRA SANTOS (OAB 135691/SP)

Processo 1006687-57.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Irma 
Prestes Molina - Banco do Brasil S/A - Fl. 78. Indefiro por falta de amparo legal. Cumpra-se o determinado à fl. 76. - ADV: 
ANDRE AUGUSTO GOLOB FERNANDES (OAB 309220/SP)

Processo 1007002-85.2014.8.26.0269 - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - SENAC - Tabata Cristine Santoni - Certidão retro: ante a inercia do autor, dê baixa na pauta de audiências no 
tocante à designada a fl. 168. Aguarde-se manifestação do(a) requerente, pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, intime-se 
a promover o andamento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: LUCIENE RODRIGUES MARTINS (OAB 
252014/SP), ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA (OAB 19993/SP)

Processo 1007096-33.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Obrigações - MURAD KARABACHIAN - Fundação Karnig 
Bazarian - Ante o exposto, indefiro a petição inicial, nos termos do artigo 295, incisos I e III, do Código de Processo Civil e, 
em consequência, julgo extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso I, do mesmo Código. Custas 
recolhidas (fls. 131/138). Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. - ADV: MARCUS MACHADO 
(OAB 122464/SP)

Processo 1007173-42.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - SUELI 
APARECIDA VERISSIMO LUIZ FRANÇA - Vivo S/A - - HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA - SUELI APARECIDA 
VERISSIMO LUIZ FRANÇA ingressou com ação de indenização por danos morais c.c. declaratória de inexigibilidade de débito 
em face de VIVO S/A e HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA. Determinado a regularização da representação 
processual, a requerente quedou-se inerte. Eis a síntese necessária. Fundamento e decido. A ação deve ser extinta. A requerente 
não aproveitou a oportunidade que lhe foi dada (fl. 39), deixando de trazer aos autos instrumento de procuração outorgando 
poderes à advogada indicada na petição inicial, bem como sua declaração de hipossuficiência. Posto isto, julgo EXTINTO 
o presente feito, nos termos do art. 267, inc. IV, do Código de Processo Civil. Não há falar em custas processuais, ante o 
fundamento da extinção. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: FABIANA FERREIRA 
VOMIERO DE FRANÇA (OAB 264182/SP)
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Processo 1007248-81.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ADAILTO ANTONIO DOS SANTOS - 
MIGUEL DE CAMARGO - Aguarde-se o cumprimento da carta precatória pelo prazo de 120 dias. Decorrido o prazo, pesquise a 
serventia o andamento, junto ao site do Tribunal de Justiça. Int. - ADV: RAFAEL RIBAS DE MARIA (OAB 309894/SP)

Processo 1007344-96.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - MARIA 
DAS NEVES OLIVEIRA COSTA SILVA DE SOUZA - MONISE NICOLAU - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do 
CPC, promovo a abertura de vista à autora para que se manifeste sobre a contestação de fls. 28/39. - ADV: PAULO RUBENS 
VIEIRA DE ARAUJO (OAB 280161/SP), SERGIO RICARDO SAMBRA SUYAMA (OAB 301400/SP)

Processo 1007362-20.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco 
S/A - JOÃO GABRIEL JUBRAM GOMES ME - - José Gabriel Jubram Gomes - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 269.2014/038322-4 dirigi-me ao endereço: Rua Coronel 
Afonso, 172 B, Centro, Itapetininga-SP, e aí sendo DEIXEI DE CITAR o executado JOÃO GABRIEL JUBRAM GOMES ME porque 
encontrei o imóvel fechado, e perguntando ao vizinho fui informado que o imóvel está desocupado e não soube informar o atual 
endereço do executado. Assim sendo, devolvo o mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Itapetininga, 
05 de fevereiro de 2015. Diligência despendida = R$ 60,42 Diligência depositada = R$ 181,26 - ADV: MICHEL CHEDID ROSSI 
(OAB 87696/SP), LARISSA MAGNATTI CHEDID (OAB 213733/SP), SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), FERNANDO 
AIRES MARTINS (OAB 215329/SP)

Processo 1007362-20.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco S/A 
- JOÃO GABRIEL JUBRAM GOMES ME - - José Gabriel Jubram Gomes - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do 
CPC, promovo abertura de vista ao Exequente para que se manifeste sobre as certidões do Oficial de Justiça de fls. 30/32 dos 
autos. - ADV: SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), LARISSA MAGNATTI CHEDID (OAB 213733/SP), MICHEL CHEDID 
ROSSI (OAB 87696/SP), FERNANDO AIRES MARTINS (OAB 215329/SP)

Processo 1007444-51.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - HELENA 
DE SOUZA BARROS VIEIRA - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, promovo a 
abertura de vista à autora para que se manifeste sobre a impugnação de fls. 44/82. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 
SHCAIRA (OAB 140055/SP), ALVINO GABRIEL NOVAES MENDES (OAB 330185/SP)

Processo 1007545-88.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - ROYAL FIC 
DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A - Auto Posto Irmãos Alciati Ltda - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 269.2015/000398-0 dirigi-me ao endereço: 
Rua Padre Albuquerque, 1017, Centro, Itapetininga-SP, e aí sendo DEIXEI DE CITAR o executado AUTO POSTO IRMÃOS 
ALCIATI LTDA porque encontrei o posto fechado, e os vizinhos não souberam informar o endereço dos representante do 
executado. Assim sendo, devolvo o mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Itapetininga, 05 de fevereiro 
de 2015. Diligência despendida = R$ 60,42 Diligência depositada = R$ 60,42 - ADV: EMILIANO MATHEUS BORTOLOTTO 
BEGHINI (OAB 286992/SP)

Processo 1007545-88.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - ROYAL FIC 
DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S/A - Auto Posto Irmãos Alciati Ltda - Certifico e dou fé que, nos termos do 
art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Vista ao 
exequente quanto ao mandado de citação devolvido cumprido, NEGATIVO (pág. 49). - ADV: EMILIANO MATHEUS BORTOLOTTO 
BEGHINI (OAB 286992/SP)

Processo 4000051-58.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - JOSE 
BENEDITO LEME - CPFL COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - Fls. 162/173 - Tornem os autos ao Egrégio Tribunal de 
Justiça - Seção de Direito Privado para apreciação do Recurso Especial interposto pela requerida. - ADV: JOSE EDGARD DA 
CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), ANTONIO CARLOS MACHADO JUNIOR (OAB 209836/SP)

Processo 4000051-58.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - JOSE 
BENEDITO LEME - CPFL COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - 1. Expeça-se mandado de levantamento da caução 
depositada a fl. 46 em favor do autor. 2. Informe o autor se o depósito de fl. 199 satisfaz integralmente o valor da execução. - 
ADV: ANTONIO CARLOS MACHADO JUNIOR (OAB 209836/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/
SP)

Processo 4000259-42.2013.8.26.0269 - Procedimento Sumário - Corretagem - LEOPOLDO DE JESUS - VALEBENS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - Proceda-se nova pesquisa Infojud em nome do autor/
executado. - ADV: MIRELLA FRANCHINI (OAB 307401/SP), MARCOS ALMEIDA JUNQUEIRA REIS (OAB 81392/MG), LEANDRO 
JOSE SANTALA (OAB 145497/SP)

Processo 4000619-74.2013.8.26.0269 - Monitória - Cheque - LATICINIO DOM ARMANDO LTDA - ANDREIA LOPES DOS 
SANTOS - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, promovo abertura de vista ao Requerente para que se 
manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de fl. 278 doa autos. - ADV: WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM (OAB 53258/
SP), ENIMAR PIZZATTO (OAB 352379/SP)

Processo 4001228-57.2013.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - CIFRA S.A 
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - TATIANE APARECIDA CARDOSO DE ARRUDA VARGAS - 1. Fl. 165 - defiro 
a expedição de novo mandado de busca e apreensão, na forma determinada na decisão de fl. 29. 2. Contudo, estas ações 
são distribuídas em caráter de urgência e da mesma forma processadas. 3. Porém, muitas vezes, a parte interessada não 
acompanha devidamente o andamento processual, ocasionando a expedição desnecessária de mandados pela serventia, já 
com muitas atribuições. 4. Sendo assim, determino que a parte requerente agende em cartório a data de expedição do mandado 
de busca e apreensão no prazo de 30 dias. 5. Defiro, desde já, os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil, bem 
como a ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário. 6. O nome e/ou a OAB do depositário indicado deverá ser 
inserido no mandado a ser cumprido. 7. Decorrido “in albis” o prazo previsto no item 4, intime-se a parte autora a dar andamento 
ao feito em 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: ROGERIO MORI (OAB 261169/SP), MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS 
(OAB 303021/SP), ALEXANDRE SCHMITT DA SILVA MELLO (OAB 321739/SP)

Processo 4001896-28.2013.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fibra 
S/A - Ivair Correa - Aguarde-se o cumprimento do determinado a fl. 154 pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, intime-se o 
requerente a promover o andamento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 
66919/SP)

Processo 4001952-61.2013.8.26.0269 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Fabio Augusto dos Santos Vieira - Fls. 170/171 - reporto-me ao despacho de fl. 167. 
- ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 4002377-88.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - DAVI 
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PRANDO DA SILVA - IMPROCROP DO BRASIL LTDA - Fls. 550/552 - segundo o que dispõe o art. 535 do CPC, somente cabe 
embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou acórdão. Logo, inadequado 
o meio escolhido pelo autor para a finalidade pretendida. Ademais, a decisão proferida a fl. 547 indeferiu o pedido de tutela 
antecipada já pugnado inúmeras vezes pelo requerente, não havendo obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. 
Assim, mantenho a decisão proferida em a fl. 547 por seus próprios fundamentos. - ADV: MARIA CLAÚDIA DE MELO CAMPOS 
(OAB 178904/SP), VITOR DE CAMARGO HOLTZ MORAES (OAB 134223/SP), ANDRÉ LUIZ BETTEGA D’AVILA (OAB 31102/
PR), FREDERICO R DE RIBEIRO LOURENÇO (OAB 29134/PR)

Processo 4002855-96.2013.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Tulio Henrique Dutil Janez - J R 
Publicidade e Eventos Ltda ME - Ante a inércia do(a) exequente, remetam-se os autos ao arquivo até futura provocação da parte 
interessada. - ADV: MARCIO CAMILO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 217992/SP), FRANCISCO CARLOS SILVA JANEZ (OAB 
331185/SP)

Processo 4003243-96.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - André Liria 
Raz - - Edileide dos Santos Silva Raz - - Bruno Angelis Moraes Ribeiro - Basilio Otavio Miranda - - Maria Celeste Marcondes 
Cyrineu Miranda - Fl. 270 - a petição se refere a processo diverso. Determino que a serventia torne sem efeito a presente. - ADV: 
CELSO ANTONIO VIEIRA SANTOS (OAB 135691/SP), MARCELO FERREIRA (OAB 180497/SP)

Processo 4003340-96.2013.8.26.0269 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - José Mateus de Oliveira 
Leite - Tiago Ortiz Cordeiro - Certifico e dou fé que deixei de cumprir a determinação da pág. 187 porque a diligência depositada 
(pág. 181) é insuficiente para o ato, razão pela qual, nos termos do Comunicado da CG n. 1307/07, fica o autor intimado, na 
pessoa de seu advogado, a efetuar a complementação em R$ 3,33. - ADV: FÁBIO ALBUQUERQUE (OAB 164311/SP)

Processo 4004751-77.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Clovis Rodrigues Tibagy - Cia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Dou por encerrada a instrução processual, devendo as partes 
apresentar suas alegações finais através de memoriais, no prazo sucessivo de 5 dias, iniciando-se pelo(a) requerente. - ADV: 
ROMULO NOGUEIRA RECART (OAB 331606/SP), FÁBIO ALBUQUERQUE (OAB 164311/SP), FREDERICO AUGUSTO DE 
MESQUITA LUNA (OAB 238077/SP)

Processo 4013509-16.2013.8.26.0602 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - DRM MONTEBELO MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA. - J A L Costa & Cia Ltda - Defiro a suspensão do presente feito pelo prazo de 20 dias. Decorrido o prazo, 
manifeste-se o(a) requerente sobre o prosseguimento do feito. - ADV: HEITOR DE MELLO DIAS GONZAGA (OAB 258735/SP), 
FABIO KATTAN CHOAIRY (OAB 286129/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

1ª Vara da Família e Sucessões

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PATRICIA YOSHIMI HORIY VIEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0046/2015
Processo 1000505-55.2014.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.D.S. - E.D.S.F. 

- Entendo desnecessária a realização de audiência de tentativa de conciliação, pois o consenso pode ser alcançado pelas partes 
sem a intervenção deste Juízo e, caso isso ocorra, basta que apresentem petição conjunta de acordo para homologação. No 
mais, ordeno que a exequente se manifeste, em 10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento do feito. Dê-se ciência ao Ministério 
Público. Int. - ADV: ALESSANDRA PROTO VIANNA (OAB 287299/SP), SILVIA POMPEU DE ALMEIDA (OAB 325941/SP)

Processo 1000607-77.2014.8.26.0269 - Interdição - Tutela e Curatela - M.O.V. - Defiro o requerido a fls. 78 e determino que 
a Serventia expeça a competente certidão de curatela provisória. No mais, aguarde-se a resposta do ofício expedido a fls. 77. 
Int. - ADV: EUGÊNIA SCOTT (OAB 162450/SP)

Processo 1000629-04.2015.8.26.0269 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - LAIRCE MARIANO ONO - Concedo os 
benefícios da justiça gratuita à requerente, que, nos moldes do artigo 4º da Lei nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, afirmou 
a impossibilidade de pagamento dos custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, presumindo-se 
tal circunstância até prova em contrário, por força do §1º do mencionado artigo. Nomeio LAIRCE MARIANO ONO, cônjuge 
sobrevivente, para o cargo de inventariante, independentemente de compromisso nos autos, e determino que, no prazo de 
30 (trinta) dias, providencie: 1. Representação processual e cópias dos documentos pessoais de todos os herdeiros e dos 
respectivos cônjuges, se houver, além de cópias das certidões de casamentos dos que forem casados, divorciados ou separados 
judicialmente, com eventuais averbações; 2. Declaração de bens e herdeiros; 3. Plano de partilha; 4. Adequação do valor da 
causa, que deve corresponder ao total do monte mor; 5. Havendo bem imóvel a ser inventariado, a certidão da matrícula desse 
bem no Serviço de Registro de Imóveis, na qual contenha o registro da transmissão da propriedade ao autor da herança, ou cópia 
do instrumento, particular, público ou judicial, da mencionada transmissão, caso a averbação não tenha sido providenciada; 6. 
Se o bem imóvel situar em área urbana, cópia do carnê de IPTU do referido bem imóvel ou certidão emitida pelo órgão municipal 
competente, no qual constem o valor venal, o endereço do imóvel urbano e o número do contribuinte, devendo qualquer um 
desses documentos se referir ao ano em que ocorreu o óbito; 7. Certidão negativa de tributos municipais, referente ao bem 
imóvel situado em área urbana; 8. Caso o bem imóvel se situe em área rural, a cópia da declaração de ITR, referente ao ano em 
que ocorreu o óbito; 9. Havendo veículos automotores a serem inventariados, as cópias dos respectivos certificados de registro 
da propriedade no DETRAN e da tabela de periódico, de revista especializada, do Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores IPVA ou qualquer outro meio idôneo de avaliação desses automóveis; 10. Havendo saldos credores em contas 
bancárias e/ou aplicações financeiras, os extratos ou demonstrativos de saldo existentes na data do óbito, ficando, desde já, 
autorizada, caso a inventariante não os possua, a consulta ao sistema BACENJUD; 11. Apresentação da declaração de ITCMD 
junto ao Posto Fiscal local da Fazenda Pública Estadual, comprovando, nestes autos, a entrega por meio de cópia do respectivo 
protocolo; 12. Recolhimento do imposto de transmissão “causa mortis” eventualmente devido; Decorrido o prazo ora concedido, 
deverá a Serventia apurar se foram cumpridas tais providências e cobrar as faltantes por meio de ato ordinatório. No silêncio, 
arquivem-se os autos. Int. - ADV: EMERSON JOSUÉ LEITE (OAB 290768/SP)

Processo 1000653-32.2015.8.26.0269 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - F.C.C. - Concedo os benefícios da 
justiça gratuita ao demandante, que afirmou, nos moldes do artigo 4º da Lei nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, a impossibilidade 
do pagamento dos custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e da sua família, presumindo-se tal circunstância até 
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prova em contrário, por força do §1º do mencionado artigo. Determino, com fundamento no artigo 283 do Código de Processo 
Civil, que o autor, no prazo de 10 (dez) dias, apresente a cópia assinada da sentença que fixou os alimentos ou certidão de 
objeto e pé do correspondente processo que acuse em seu teor o percentual fixado a título de pensão alimentícia e o trânsito 
em julgado, sob pena de indeferimento liminar e extinção do processo (CPC, artigo 284, parágrafo único). Ordeno, ainda, que 
o demandante providencie, no mesmo prazo, nova digitalização de fls. 12 e 13, tendo em vista que essas peças não estão 
legíveis. Int. - ADV: FILIPE RAMPONI HACHIGUTI (OAB 328566/SP)

Processo 1001059-87.2014.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E.I.O.M. - 
E.O.M. - Proceda-se à penhora e à avaliação de bens do executado, tantos quanto bastem para garantir o débito, no importe 
de R$ 888,43 (conforme cálculo de fevereiro de 2015). Após, intime-se o executado sobre o ato de constrição efetivado, 
advertindo-o de que poderá oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 475-J, §1º, do 
Código de Processo Civil. Defiro, desde já, os benefícios do artigo 172, §2º, do Código de Processo Civil. Servirá o presente, 
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma da lei. - ADV: FERNANDA CARDOZO HUNGRIA (OAB 128148/SP), 
GISELE DE MACEDO ALMEIDA (OAB 311102/SP), JOSÉ CARLOS CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP)

Processo 1001314-45.2014.8.26.0269 - Inventário - Inventário e Partilha - OLESIA THEODORO DE SILLOS - Idival dos 
Santos - Manifeste-se a inventariante, em 10 (dez) dias, sobre a petição e os documentos de fls. 109/114. Int. - ADV: GLAUCO 
SCHEIDE PEREIRA IGNÁCIO (OAB 202440/SP), ALESSANDRO CARRIEL VIEIRA (OAB 314944/SP)

Processo 1001645-27.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.C.G. - M.C.C.G. - 
Esclareça a ré, no prazo de 10 (dez) dias, o motivo pelo qual não compareceu ao Instituto de Medicina Social e de Criminologia 
de São Paulo (IMESC), a fim de se submeter ao exame de pesquisa de DNA. Int. - ADV: LUCIANA PAULA DE C LYRIO DUARTE 
(OAB 119816/SP), THAÍS VIEIRA VENÂNCIO (OAB 305913/SP)

Processo 1001766-55.2014.8.26.0269 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - M.A.R.V. - S.F.S. - Rejeito 
a questão preliminar de ausência de interesse processual, pois o provimento jurisdicional, ao menos em tese, se revela útil 
e adequado à pretensão manifestada. Já a viabilidade do pleito se confunde com o próprio mérito da causa, cuja análise se 
realizará oportunamente. No mais, verifico que as partes estão bem representadas e concorrem com interesse processual. 
Dou, pois, o feito por saneado, já que não existem nulidades a sanar ou irregularidades a suprir e fixo como ponto controvertido 
da lide a presença dos requisitos autorizadores da continuidade do encargo alimentar. Em virtude da necessidade de dilação 
probatória, determino a realização de estudo social nas residências do autor e da ré pela equipe técnica judicial, que aferirá o 
contexto socioeconômico em que eles vivem, coletará dados pormenorizados sobre a renda e prestará esclarecimentos sobre 
a compatibilidade dessa renda com o padrão de vida de cada família verificado nessas moradias. Sem prejuízo, a fim de aferir 
a capacidade da demandada para o trabalho, determino a produção de prova pericial a cargo do IMESC, devendo a serventia 
expedir ofício acompanhado por cópias das principais peças do processo, a fim de que sejam designados data e horário para a 
realização de exame médico sobre a capacidade laborativa, do qual deverão ser cientificados os litigantes, por força do disposto 
no artigo 431-A do Código de Processo Civil. Faculto, ainda, às partes, no prazo de 05 (cinco) dias, a apresentação de quesitos 
e a indicação de assistente técnico, devendo o Sr. Perito responder aos seguintes quesitos do Juízo: a) a ré é portadora de 
alguma deficiência física ou doença? b) em caso positivo, a presença dessa deficiência ou doença a torna inapta para o trabalho 
de forma absoluta e definitiva? Oportunamente, dê-se vista dos autos às partes para manifestação sobre tais provas, no prazo 
comum de 10 (dez) dias, tornando-os, em seguida, conclusos para ulteriores deliberações. Int. - ADV: MARCIO LEME DE 
ALMEIDA (OAB 250781/SP), RAFAEL SIQUEIRA OLIVEIRA (OAB 334275/SP)

Processo 1002393-59.2014.8.26.0269 - Inventário - Inventário e Partilha - Zilda Maria Moreira - Aguarde-se o decurso do 
prazo já concedido a fls. 181. Int. - ADV: EDMO PONTES MAGALHAES (OAB 103807/SP)

Processo 1002780-74.2014.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - P.A.V.M. e 
outros - D.M.B. - INTIMEM-SE os exequentes para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), promovam o regular andamento 
do feito, informando o endereço atualizado do executado, a fim de viabilizar a sua intimação, sob pena de extinção do processo, 
nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Defiro, desde já, os benefícios do artigo 172, §2º, do Código de 
Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma da lei. - ADV: JOSUE GERSON DE 
ALMEIDA (OAB 56831/SP), JOÃO RICARDO BARACHO NAVAS (OAB 185259/SP)

Processo 1002858-68.2014.8.26.0269 - Divórcio Consensual - Dissolução - L.C.M.L. e outro - Ante a manifestação de fls. 
37, determino que a serventia expeça mandado para retificação da averbação do divórcio dos requerentes, a fim de que passe a 
constar que a mulher continuará a usar o nome de casada. Oportunamente, arquivem-se os autos. Int. - ADV: PAULO RUBENS 
SOARES HUNGRIA JÚNIOR (OAB 33628/SP)

Processo 1003270-96.2014.8.26.0269 - Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento - Sucessões - Guilherme Augusto 
de Souza Junior - Defiro o requerimento formulado a fls. 39 e determino a suspensão deste procedimento pelo prazo de 90 
(noventa) dias. Int. - ADV: ALCIDENEY SCHEIDT (OAB 96141/SP)

Processo 1003924-83.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.H.G. - Ficam às PARTES, 
em conformidade com o artigo 162, §4º, do Código de Processo Civil, a Portaria nº 03/2011 do Juízo da 1ª Vara da Família e das 
Sucessões da Comarca de Itapetininga e o Comunicado nº 1.307/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, intimado(a)
(s) do do ofício do IMESC, fls. 91 informando que foi fixada a data de 10/03/2015 às 07:00 horas, para a COLETA para futura 
perícia de investigação de paternidade, no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, Av. Com. Pereira Inácio, 564 - Lageado - Sorocaba 
SP. - ADV: MONICA RIBEIRO FERREIRA NEIX (OAB 253397/SP)

Processo 1003992-33.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R.O. - R.F. - Ficam às 
PARTES, em conformidade com o artigo 162, §4º, do Código de Processo Civil, a Portaria nº 03/2011 do Juízo da 1ª Vara da 
Família e das Sucessões da Comarca de Itapetininga e o Comunicado nº 1.307/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, 
intimado(a)(s) do do ofício do IMESC, fls. 43 informando que foi fixada a data de 10/03/2015 às 07:00 horas, para a COLETA 
para futura perícia de investigação de paternidade, no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, Av. Com. Pereira Inácio, 564 - Lageado 
- Sorocaba SP. - ADV: PATRICIA ANTUNES TAVARES (OAB 315102/SP), RUBENS PAES JUBRAN (OAB 275268/SP)

Processo 1004194-10.2014.8.26.0269 - Divórcio Litigioso - Dissolução - H.C.P.P. - W.P.D. - Manifeste-se a autora, em 10 
(dez) dias, sobre a contestação apresentada a fls. 64/69. Após, dê-se vista dos autos ao representante do Ministério Público 
para manifestação, em conformidade com o artigo 82, inciso II, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: TATIANA AZEVEDO DE 
CAMARGO (OAB 243618/SP), JOAO BATISTA VIEIRA DE MORAES (OAB 41128/SP), WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM (OAB 
53258/SP)

Processo 1005501-96.2014.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K.F.P. - INTIME-
SE o exequente para que, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), promova o regular andamento do feito, informando o 
endereço atualizado do executado, a fim de possibilitar a sua intimação, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 
267, inciso III, do Código de Processo Civil. Defiro, desde já, os benefícios do artigo 172, §2º, do Código de Processo Civil. 
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Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma da lei. - ADV: NELSON MARTINS DE PONTES 
JUNIOR (OAB 115430/SP)

Processo 1006211-19.2014.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - S.N.P.D. - E.A.D.D. 
- Dê-se acesso dos autos digitais à Dra. Natália Cardilo de Oliveira Gouveia. Int - ADV: CANDIDA CRISTINA CARDOSO SOARES 
(OAB 168727/SP), NATALIA CARDILO DE OLIVEIRA GOUVEIA (OAB 318067/SP)

Processo 4000801-60.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - G.T. - Ficam às PARTES, 
em conformidade com o artigo 162, §4º, do Código de Processo Civil, a Portaria nº 03/2011 do Juízo da 1ª Vara da Família e das 
Sucessões da Comarca de Itapetininga e o Comunicado nº 1.307/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, intimado(a)(s) 
do ofício do IMESC, fls. 54 informando que foi fixada a data de 11/03/2015 às 07:00 horas, para a COLETA para futura perícia de 
investigação de paternidade, no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, Av. Com. Pereira Inácio, 564 - Lageado - Sorocaba SP. - ADV: 
CRISTIANE REGINA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (OAB 88922/SP)

Processo 4000984-31.2013.8.26.0269 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V.P.N. e outro - Atento à certidão 
retro e às informações prestadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), manifestem-se as partes, no prazo comum 
de 10 (dez) dias. Cumpridas tal providência, dê-se vista ao representante do Ministério Público e após, tornem conclusos 
para ulteriores deliberações. Int. - ADV: CANDIDA CRISTINA CARDOSO SOARES (OAB 168727/SP), ISRAEL THEODORO DE 
CARVALHO LEITÃO (OAB 233343/SP)

Processo 4001113-36.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.J.B.M. - E.S.P. - Ficam 
às PARTES, em conformidade com o artigo 162, §4º, do Código de Processo Civil, a Portaria nº 03/2011 do Juízo da 1ª Vara 
da Família e das Sucessões da Comarca de Itapetininga e o Comunicado nº 1.307/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 
Justiça, intimado(a)(s) do do ofício do IMESC, fls. 91 informando que foi fixada a data de 10/03/2015 às 07:00 horas, para a 
COLETA para futura perícia de investigação de paternidade, no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, Av. Com. Pereira Inácio, 564 
- Lageado - Sorocaba SP. - ADV: JOAO LOPES DE OLIVEIRA NETTO (OAB 53857/SP), RITA MARIA CAPUANO CAVALCANTE 
DE ARAUJO (OAB 53868/SP), MILTON LOPES DE OLIVEIRA NETTO (OAB 270636/SP)

Processo 4002285-13.2013.8.26.0269 - Divórcio Litigioso - Dissolução - B.M.R. - Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 
processo sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 267, incisos IX, do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários da 
advogada nomeada (fls. 5) no importe de 30% (trinta por cento) do valor previsto pelo convênio OAB/DPE. No mais, oficie-se 
a Defensoria Pública do Estado, dando-lhe conhecimento da extinção do presente feito e da desnecessidade de nomeação 
de curador especial. Após o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários advocatícios. Oportunamente, arquivem-
se os autos, anotando-se a extinção. Isento de custas, em virtude da gratuidade judiciária concedida. P.R.I.. - ADV: ALINE 
APARECIDA CASTRO (OAB 208057/SP)

Processo 4002751-07.2013.8.26.0269 - Inventário - Inventário e Partilha - GABRIELA BRÁS e outro - Dê-se vista dos autos 
ao representante do Ministério Público para que se manifeste sobre a petição e documentos de fls. 98/104. - ADV: SILENE 
REGINA SGARBI (OAB 106802/SP), HAPOENAN THAIZA FERREIRA (OAB 309461/SP)

Processo 4002751-07.2013.8.26.0269 - Inventário - Inventário e Partilha - GABRIELA BRÁS e outro - Ante a manifestação 
favorável do representante do Ministério Público, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. - ADV: SILENE REGINA 
SGARBI (OAB 106802/SP), HAPOENAN THAIZA FERREIRA (OAB 309461/SP)

Processo 4002766-73.2013.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.F.J.R. - 
J.C.R. - Atento às informações apresentadas, manifeste-se a exequente, em 10 (dez) dias, sobre a proposta de parcelamento 
do débito formulada pelo executado a fls. 106/107. Após, tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações. Int. - ADV: 
DANIELA CRISTINA URBANI (OAB 308272/SP), ANDREA MARIA MONTEIRO DE MORAES (OAB 171845/SP)

Processo 4002894-93.2013.8.26.0269 - Inventário - Inventário e Partilha - ANTONIO DE MARMO FOGAÇA DE ALMEIDA - 
Determino a expedição de novo ofício a Banco do Brasil S.A., instruído com cópias de fls. 31/37, a fim de requisitar os extratos 
de todas as contas de titularidade do falecido no período compreendido entre 16 de julho de 2013 e a presente data. No mais, 
defiro a suspensão deste procedimento pelo prazo de 60 (sessenta) dias, findo o qual deverá ser conferido regular andamento 
ao feito. Int. - ADV: JOSE LUIZ ABREU (OAB 61517/SP)

Processo 4003231-82.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Exoneração - C.B.R.M. - N.A.R.M. - Ante todo o exposto, 
REJEITO os embargos de declaração, mantendo a sentença tal como lançada. Int. - ADV: HELOISA HELENA SOGLIA (OAB 
102116/SP), SILVIA POMPEU DE ALMEIDA (OAB 325941/SP)

Processo 4003607-68.2013.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - F.J.C. - CERTIDÃO DE 
ATO ORDINATÓRIO Faço vista dos autos, em conformidade com os artigos 398 e 162, §4º, do Código de Processo Civil, a 
Portaria nº 02/2011 do Juízo da 1ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Itapetininga e o Comunicado nº 1.307/2007 
da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, ao autor, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para que se manifeste sobre os documentos 
juntados aos autos. Nada Mais. - ADV: ALINE ALEIXO HUNGRIA (OAB 122515/SP)

Processo 4004128-13.2013.8.26.0269 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - L.C.S. - M.L.S. - CERTIDÃO 
DE ATO ORDINATÓRIO Faço vista dos autos, em conformidade com os artigos 398 e 162, §4º, do Código de Processo 
Civil, a Portaria nº 02/2011 do Juízo da 1ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Itapetininga e o Comunicado nº 
1.307/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, às partes, pelo prazo comum de 10 (dez) dias, para que se manifeste 
sobre os documentos juntados aos autos. Nada Mais. - ADV: GLAUCO SCHEIDE PEREIRA IGNÁCIO (OAB 202440/SP), LUCAS 
AMERICO GAIOTTO (OAB 317965/SP)

Processo 4004366-32.2013.8.26.0269 - Inventário - Inventário e Partilha - Aureo Pedro de Oliveira - Promova-se a vista 
dos autos para a Fazenda Pública do Estado, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para manifestação sobre o imposto de transmissão 
“causa mortis”, devendo o Procurador Estadual atuante nesta vara especializada ser intimado mediante publicação deste 
despacho no Diário da Justiça Eletrônico. Int. - ADV: LUCAS AMERICO GAIOTTO (OAB 317965/SP), SILENE REGINA SGARBI 
(OAB 106802/SP), JOAO BATISTA VIEIRA DE MORAES (OAB 41128/SP), JOAO ALCINDO VIEIRA DE MORAES (OAB 43528/
SP), WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM (OAB 53258/SP), GUILHERME ABRAHAM DE CAMARGO JUBRAM (OAB 272097/SP), 
ERICK DOS SANTOS LICHT (OAB 273509/SP)

Processo 4004392-30.2013.8.26.0269 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - W.R.R. - Determino, a fim de 
viabilizar a realização de diligências tendentes à localização da ré, que se oficie à Receita Federal para que informe a este 
Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, o seu nº de inscrição no CPF/MF. Int. - ADV: ANDRE DE SIQUEIRA MORAES (OAB 268580/
SP)

Processo 4004601-96.2013.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - V.G.S. - Ante 
o decurso do prazo estabelecido para que a executada comprovasse o pagamento do débito ou apresentasse justificativa, 
manifeste-se o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao prosseguimento do feito. Int. - ADV: ANNA CAROLINA SANTOS 
PIEDADE GONÇALVES (OAB 254495/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 241

Processo 4004758-69.2013.8.26.0269 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - P.A.O.C. e outros - Ante todo 
o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo a sentença tal como lançada. Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO DE 
BASTOS PINTO (OAB 265620/SP)

Processo 4004762-09.2013.8.26.0269 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Josiane Alciati Ribas - 
CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO Faço vista dos autos, em conformidade com os artigos 398 e 162, §4º, do Código de 
Processo Civil, a Portaria nº 02/2011 do Juízo da 1ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Itapetininga e o Comunicado 
nº 1.307/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, a autora, pelo prazo de 10 (dez) dias, para que se manifeste sobre os 
documentos juntados aos autos. Nada mais. Nada Mais. - ADV: CERES CAVALCANTI DE NORONHA (OAB 79741/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PATRICIA YOSHIMI HORIY VIEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0047/2015
Processo 1000363-51.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Guarda - L.M.G. - A.C.C.S. - Aos 09 de fevereiro de 2015, 

às 15:30h, nesta cidade e comarca de Itapetininga, do Estado de São Paulo, no edifício do Fórum, na sala das audiências da 
Primeira Vara da Família e das Sucessões, onde presente se encontravam as conciliadoras Adaice Gatto de Almeida e Sulamita 
Paulino dos Santos Fogaça, sob a supervisão do Excelentíssimo Senhor Doutor Trazibulo José Ferreira da Silva, Meritíssimo 
Juiz Titular da mencionada unidade judiciária, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final nomeado e assinado. Ao porteiro 
dos auditórios ordenou Sua Excelência fossem apregoadas as partes da ação de Procedimento Ordinário (Guarda) processo nº 
1000363-51.2014.8.26.0269, promovido por Leandro Mendes Gonçalves em face de Aniele Cristiane de Campos Santos. Feitos 
os pregões, verificou-se a presença do Excelentíssimo Senhor Doutor JOSÉ ROBERTO DE PAULA BARREIRA, Digníssimo 
Promotor de Justiça, do Autor, acompanhado de sua advogada, Dra. Alessandra Proto Vianna, e da Ré, desacompanhada de 
advogado. Abertos os trabalhos da presente audiência, esta restou infrutífera, tendo a demandada informado que seu advogado 
está ausente em virtude de desentendimento com ela. Em seguida pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte decisão: “Atento 
à informação prestada pela demandada, determino que o advogado desta esclareça, em 10 (dez) dias, se prosseguirá na 
defesa dos interesses de sua constituinte ou renunciará ao mandato que lhe foi concedido”. Nada mais para constar, eu, André 
Luiz Andrade de Oliveira, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. - ADV: HENRY CARLOS MULLER (OAB 65414/SP), HENRY 
CARLOS MULLER JUNIOR (OAB 259141/SP), ALESSANDRA PROTO VIANNA (OAB 287299/SP)

Processo 1007260-95.2014.8.26.0269 - Alvará Judicial - Família - Helena Maria Gamarros Prestes Alfredo Meira - Concedo 
os benefícios da justiça gratuita à requerente, que, nos moldes do artigo 4º da Lei nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, afirmou 
a impossibilidade do pagamento dos custos do processo sem prejuízo do sustento próprio e da sua família, presumindo-se tal 
circunstância até prova em contrário, por força do §1º do mencionado artigo. Determino que a Fazenda Pública do Estado se 
manifeste, em 20 (vinte) dias, quanto à incidência do imposto de transmissão “causa mortis” na sucessão da propriedade do 
veículo automotor decorrente do óbito de LUIZ QUADRI PRESTES, ocorrido em 08 de fevereiro de 2013. Int. (Republicado para 
a Dra. Silene Regina Sgarbi, OAB/SP 106.802, Procuradora da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, cadastrada nesta 
data.) - ADV: SILENE REGINA SGARBI (OAB 106802/SP), ALINE ALEIXO HUNGRIA (OAB 122515/SP)

2ª Vara da Família e Sucessões

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ELIAS JUNIOR DE AGUIAR BEZERRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PATRICIA YOSHIMI HORIY VIEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0016/2015
Processo 0001203-44.2015.8.26.0269 (apensado ao processo 1006898-93.2014.8.26) (processo principal 1006898-

93.2014.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença - Reconhecimento / Dissolução - D.C.B.C. - Vistos. Ante a decisão 
proferida por este Juízo a fls. 62 do feito principal, que reduziu o valor dos alimentos fixados provisoriamente, bem como os 
recibos e depósitos judiciais apresentados pelo executado, que indicam valor suficiente para a satisfação do débito apurado 
pela Contadoria Judicial (fls. 63 daqueles autos), JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 794, inciso 
I, do Código de Processo Civil. Isento de custas, em virtude da gratuidade judiciária ora concedida. Após o trânsito em julgado, 
arquive-se o presente incidente processual, observando-se as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: CERES CAVALCANTI DE 
NORONHA (OAB 79741/SP)

Processo 0012628-05.2014.8.26.0269 (processo principal 1004569-11.2014.8.26) - Cumprimento Provisório de Decisão - 
Reconhecimento / Dissolução - M.P.B. - E.C.J.D. - Recebo apenas no efeito devolutivo a apelação interposta pelo autor, nos 
termos do inciso IV do artigo 520 “caput” do CPC e determino que seja dada vista à parte contrária para ofertar contrarrazões, 
bem como ao Ministério Público, em seguida, para manifestação. Remetam-se os autos principais à conclusão para apreciação 
da petição de fls. 418/420. Int. - ADV: JOSEMAR SILVERIO LOPES (OAB 109675/SP), FÁBIO REGINO SACCO (OAB 197707/
SP)

Processo 1000078-24.2015.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Y.S.A. - Exclua-
se do sistema o nome da advogada destituída (fls. 33/34). Após, aguarde-se a devolução do mandado de citação. Int. - ADV: 
CAROLINA VIEIRA LOPES DE OLIVEIRA (OAB 262517/SP)

Processo 1000594-44.2015.8.26.0269 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - P.S.O.M. - Vistos, Designo para 
o dia 11/03/2015 às 13:30h, audiência de conciliação, ocasião em que o réu deverá comparecer acompanhado de advogado, 
ficando registrado que, caso as partes não entrem em consenso, terá o demandado, à partir da data da audiência, o prazo de 15 
(quinze) dias para apresentação da contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se com as formalidades e cautelas de praxe, sendo 
que, em relação ao autor, proceda-se a intimação na pessoa de seu respectivo advogado, por meio de publicação no Diário 
da Justiça Eletrônico. Sem prejuízo, apresente o autor a declaração de hipossuficiência econômica ou guia de recolhimento 
da taxa judiciária devida, a fim de viabilizar a fim de viabilizar a análise do pedido de gratuidade judiciária. Defiro, desde já, os 
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benefícios do artigo 172, §2º, do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Int. - ADV: 
JOSE HERCULES RIBEIRO DE ALMEIDA (OAB 73175/SP)

Processo 1000602-21.2015.8.26.0269 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - J.S.S. - Vistos, Concedo os 
benefícios da justiça gratuita ao demandante. Anote-se. Designo para o dia 10/03/2015, às 15:00h, audiência de tentativa de 
conciliação, ocasião em que o requerido deverá comparecer acompanhado de advogado, ficando registrado que, caso as partes 
não entrem em consenso, terão os demandados, à partir da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 
da contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do 
Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se com as formalidades e cautelas de praxe. Defiro, desde já, os benefícios do 
artigo 172, §2º, do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma da lei. 
Intimem-se. - ADV: RICALI APARECIDO ASSUNÇÃO (OAB 316005/SP), PEDRO CARRIEL DE PAULA (OAB 323451/SP)

Processo 1000635-11.2015.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Guarda - IRANI TELES DA ROCHA e outro - Vistos, 
Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora. Anote-se. Ante a certidão de fls. 13, determino que a autora, 
no prazo de 10 (dez) dias, proceda ao aditamento da petição inicial para que, em cumprimento ao disposto no artigo 282, incisos 
II e III, do Código de Processo de Civil, esclareça sobre eventual fixação de guarda unilateral do menor João Vítor Hirakawa em 
favor da genitora e comprove tal informação por documento, ou, em caso negativo, inclua no polo passivo o genitor e forneça 
os dados de qualificação deste, sob pena de indeferimento liminar e extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, artigo 
284, parágrafo único). Determino, ainda, que a demandante, em conformidade com o artigo 283 do Código de Processo Civil, 
providencie, dentro do mesmo prazo, nova digitalização da certidão de nascimento da criança, tendo em vista que o documento 
de fls. 8 não está legível. Int.. - ADV: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 101845/SP)

Processo 1000636-93.2015.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L.J.O.C.A. - Vistos, 
Determino, com fundamento no artigo 284 do Código de Processo Civil, o aditamento da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) 
dias, para que conste no polo passivo da demanda os sucessores do falecido, observando-se a ordem de vocação hereditária 
prevista pelo artigo 1.829 do Código Civil, sob pena de indeferimento liminar e extinção do processo sem resolução do mérito. 
Cumprida a determinação, tornem conclusos. Int. - ADV: JOAO AQUILES ASSAF (OAB 73366/SP)

Processo 1000641-18.2015.8.26.0269 - Divórcio Consensual - Dissolução - D.V.R. e outro - Determino, com fundamento 
nos artigos 282, inciso V, e 257, ambos do Código de Processo Civil, que os requerentes, no prazo de 10 (dez) dias, atribuam 
o correto valor da causa, para que corresponda ao total do patrimônio passível de partilha, e comprovem o recolhimento das 
custas processuais, sob pena de indeferimento liminar e extinção do processo (CPC, artigo 284, parágrafo único). No mesmo 
prazo, apresentem documento que comprove a propriedade do veículo automotor Citroen XSara, placa EOV 8054. Int. - ADV: 
ODAIR MINALI JUNIOR (OAB 119116/SP)

Processo 1000645-55.2015.8.26.0269 - Inventário - Inventário e Partilha - ISRAEL DE CAMARGO - Vistos, Concedo os 
benefícios da justiça gratuita aos requerentes e aos herdeiros. Anote-se. Nomeio o requerente ISRAEL DE CAMARGO como 
inventariante, independente de compromisso nos autos, o qual deverá providenciar, no prazo de 30 (trinta) dias: Primeiras 
declarações; Plano de partilha; Em relação ao* herdeiro*: ) Cópia da certidão de nascimento ou, se for o caso, da certidão 
de casamento (cumprir em relação ao herdeiro: Diogo de Camargo) Em relação ao ITCMD: ) Apresentação da Declaração de 
ITCMD junto ao Posto Fiscal local da Fazenda Pública Estadual, comprovando, nestes autos, a entrega através de cópia do 
respectivo protocolo; ) Recolhimento do ITCMD eventualmente devido. Decorrido o prazo ora concedido, deverá a serventia 
apurar se foram cumpridas tais providências e cobrar as faltantes por meio de ato ordinatório. Int. - ADV: IZABELLA MIOLO DE 
CARVALHO (OAB 302061/SP)

Processo 1000648-10.2015.8.26.0269 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B.A.M. - Vistos, Concedo os 
benefícios da justiça gratuita à demandante. Anote-se. Comprovado o vínculo de parentesco por filiação, exposta a necessidade 
da autora e indicada a possibilidade econômica do réu, fixo, ainda, mediante juízo de cognição sumária e com fundamento 
no artigo 4º da Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968, alimentos provisórios no importe equivalente a 30% (trinta por cento) do 
salário mínimo, que serão devidos até decisão final. Por fim, designo para o dia 05/05/2015 às 14:15h, audiência de conciliação, 
ocasião em que o réu deverá comparecer acompanhado de advogado, ficando registrado que, caso as partes não entrem em 
consenso, terá o demandado, à partir da data da audiência, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação da contestação, sob 
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Cite-se e intimem-se com as formalidades e cautelas de praxe, expedindo-se carta precatória em relação ao réu. Defiro, 
desde já, os benefícios do artigo 172, §2º, do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. 
Int. - ADV: ANA RITA MENIN MACHADO (OAB 269342/SP)

Processo 1004238-29.2014.8.26.0269 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - J.J.F.S. - Fica o autor, em 
conformidade com o artigo 162, §4º, do Código de Processo Civil, as Portarias nº 02/2011 e 03/2011 do Juízo da 1ª Vara da 
Família e das Sucessões da Comarca de Itapetininga e o Comunicado nº 1.307/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, 
intimado para comparecimento em cartório, a fim de assinar o termo de curador definitivo. - ADV: ANDREA MARIA MONTEIRO 
DE MORAES (OAB 171845/SP)

Processo 1004326-67.2014.8.26.0269 - Inventário - Inventário e Partilha - ANDREA BOITCHENCO - Fls. 52/53: indefiro 
o pedido de suspensão, devendo a inventariante dar o regular cumprimento ao determinado à fls. 43/44. Int. - ADV: ESAU 
PEREIRA PINTO FILHO (OAB 97819/SP)

Processo 1004501-61.2014.8.26.0269 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - PAULO HENRIQUE DOS 
SANTOS HASHIMURA - Vistos. Trata-se de pedido de expedição de alvará para levantamento de saldos existentes em contas 
bancárias e contas vinculadas ao PIS/FGTS deixados pelo “de cujus” JOSÉ EDUARDO SANTANA HASHIMURA. Determinada 
a expedição de ofícios à instituições financeiras constatou-se haver saldo em conta poupança junto à Caixa Econômica Federal 
(fls. 47). Sucintamente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.º, caput, da Lei n.º 6.858/80, têm legitimidade para 
pleitear o levantamento dos referidos valores os dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação 
específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, os sucessores previstos na lei civil. O requerente comprovou a 
condição de único sucessor do falecido. Assim, DEFIRO o pedido inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO este processo, 
com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Servirá uma via desta sentença como ALVARÁ, com o 
prazo de validade de 90 (noventa) dias, autorizando o requerente Paulo Henrique dos Santos Hashimura, RG 41.231.108-2, 
CPF 367.295.898-09, ou seu procurador, Dr. Emerson Josué Leite, OAB/SP nº 290768/SP, a proceder ao saque/levantamento 
dos valores depositados na conta poupança nº 0307.013.78327-8, junto à Caixa Econômica Federal, de titularidade de José 
Eduardo Santana Hashimura, CPF 167.261.298-58, podendo para tanto praticar todos os atos necessários para essa finalidade, 
independente de prestação de contas. Registro, finalmente, que, por se tratar de documento assinado digitalmente, o alvará 
poderá ser impresso pelo interessado através do sistema informatizado, ficando dispensada a sua emissão pela serventia 
judicial. Isento de custas ante a gratuidade concedida. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de 
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praxe. P.R.I. - ADV: EMERSON JOSUÉ LEITE (OAB 290768/SP)
Processo 1004569-11.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E.C.J.D. - M.P.B. - Vistos, 

Atento ao pedido formulado a fls. 420 e ao parecer favorável do Dr. Promotor de Justiça a fls. 427, determino que se elabore 
minuta de consulta junto ao sistema BACENJUD acerca de ativos financeiros existentes em nome do requerido (fls. 31) e 
também em nome da empresa da qual é sócio (fls. 72). Efetue-se, também, consulta através do sistema RENAJUD, buscando 
informações acerca da existência de veículos registrados em nome do requerido ou da referida empresa. Requisite-se, outrossim, 
através do sistema INFOJUD, cópias das últimas três declarações de IRPF do requerido, e consulte-se o sistema ARISP, 
buscando averiguar a existência de imóveis registrados em nome do réu. Por fim, oficie-se às operadoras de cartão de crédito 
MASTERCARD e VISA, requisitando que nos enviem cópias das faturas de cartões que o requerido eventualmente possua junto 
àquelas instituições, relativas aos últimos 06 (seis) meses. Registro ser desnecessária a requisição de informações da empresa 
junto à Receita Federal, pois estas já se encontram nos autos (fls. 112/220). Com as respostas à todas as solicitações acima 
mencionadas, dê-se vistas as partes para que se manifestem sobre os documentos. Int. - ADV: FÁBIO REGINO SACCO (OAB 
197707/SP), JOSEMAR SILVERIO LOPES (OAB 109675/SP)

Processo 1004591-69.2014.8.26.0269 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - SARA PASSARINHO DE 
OLIVEIRA e outros - Diligencie a serventia junto ao posto de atendimento do Banco do Brasil localizado no interior deste Fórum 
a fim de se obter extrato atualizado dos valores depositados à fls. 54 e 63. Após, remetam-se os autos à Contadoria para rateio 
dos valores, devendo a Srª. Contadora apontar os valores que deverão ficar retidos em favor dos irmãos não representados 
nestes autos. Com os cálculos, voltem-me conclusos. Int. - ADV: FABIO PAQUES DE OLIVEIRA GRAÇA (OAB 300299/SP)

Processo 1004795-16.2014.8.26.0269 - Divórcio Litigioso - Dissolução - V.A.F. - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 
o pedido para decretar o divórcio do casal, com fundamento no artigo 226, § 6.º, da Constituição Federal, com a redação 
ditada Emenda Constitucional n.º 66/10, dissolvendo o casamento e declarando cessados os deveres de coabitação, fidelidade 
recíproca e o regime matrimonial de bens. Deixo, contudo, de impor condenação ao ônus de sucumbência, em virtude da 
concessão dos benefícios da justiça gratuita e da ausência de litígio. Esta sentença servirá como mandado ao Serviço de 
Registro Civil do 2º Subdistrito desta Comarca, para que proceda à averbação junto ao assento de casamento lavrado sob nº 115
220.01.55.2014.2.00073.184.0014683-10, voltando o cônjuge virago a adotar o nome de solteira, ou seja, VALÉRIA APARECIDA 
FERREIRA. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado, encaminhe-se cópia desta sentença ao Cartório de Registro 
Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: CELSO ANTONIO VIEIRA SANTOS (OAB 135691/SP)

Processo 1004830-73.2014.8.26.0269 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.A.O. - M.A.O. - INTIME-SE a 
autora para que compareça na agência do Banco do Brasil (situada na Rua Venâncio Ayres, nº 348, Centro, nesta), a fim de 
proceder à abertura de conta corrente destinada ao depósito dos alimentos fixados, devendo estar munida dos documentos 
necessários (RG, CPF e comprovante de residência) e, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a este Juízo os dados da conta 
bancária. É desnecessária a expedição de ofício, servindo o presente de requisição para a abertura da aludida conta. Informados 
tais dados, oficie-se ao empregador do alimentante na forma estabelecida à fls. 47/48. Defiro, desde já, os benefícios do artigo 
172, §2º, do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma da lei. 
Intime-se. - ADV: ANDRÉ LUIZ SILVEIRA VIEIRA (OAB 156194/SP), MIRIAM APARECIDA TEODORO (OAB 293864/SP)

Processo 1004831-58.2014.8.26.0269 - Divórcio Litigioso - Dissolução - I.C.A.F. - E.F. - CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO 
Fica o autor, em conformidade com o artigo 162, §4º, do Código de Processo Civil, as Portarias nº 02/2011 e 03/2011 do Juízo da 
1ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Itapetininga e o Comunicado nº 1.307/2007 da Egrégia Corregedoria Geral 
de Justiça, intimado para comparecimento em cartório, a fim de retirar FORMAL DE PARTILHA . - ADV: MIRIAM APARECIDA 
TEODORO (OAB 293864/SP)

Processo 1005147-71.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R.A. - Oficie-se à 
empregadora do requerido requisitando-se que preste informações acerca dos rendimentos pagos ao réu, encaminhando a este 
Juízo cópia dos holerites relativos aos últimos três meses. Com a resposta dê-se vista dos autos a requerente, anotando-se 
que eventual execução das prestações não pagas deverá ser realizada em autos apartados. Após, ao arquivo. - ADV: RAFAEL 
RIBAS DE MARIA (OAB 309894/SP), ISAAC AUGUSTO SALIM DE CARVALHO (OAB 313307/SP)

Processo 1005176-24.2014.8.26.0269 - Divórcio Consensual - Dissolução - E.S. e outro - Faço vista dos autos, em 
conformidade com o artigo 162, §4º, do Código de Processo Civil, o artigo 22 do Decreto nº 46.655/2002, as Portarias nº 
02/2011 e 03/2011 do Juízo da 1ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Itapetininga e o Comunicado nº 1.307/2007 
da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, à Fazenda Pública do Estado, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para que se manifeste 
sobre o imposto de transmissão “causa mortis”, segundo a declaração ITCMD juntada aos autos por inventariante. - ADV: 
TATIANA AZEVEDO DE CAMARGO (OAB 243618/SP), SILENE REGINA SGARBI (OAB 106802/SP)

Processo 1006150-61.2014.8.26.0269 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - A.C.P. - Ante o exposto, 
JULGO PROCEDENTE o pedido e, com fundamento no artigo 226, § 6.º, da Constituição Federal, com a redação ditada Emenda 
Constitucional n.º 66/10, converto em divórcio a separação judicial do casal. Deixo, contudo, de impor condenação ao ônus de 
sucumbência, em virtude da ausência de litígio. Esta sentença servirá como mandado ao Serviço de Registro Civil da Comarca 
de São Caetano do Sul, para que proceda à averbação junto ao assento de casamento lavrado sob matrícula nº 116327.01.55
.1968.2.00093.237.0026101.44. Registro que, por se tratar de documento assinado digitalmente, a presente sentença poderá 
ser, após o trânsito em julgado, impressa pelo interessado através do sistema informatizado e apresentada com os documentos 
necessários junto ao serviço registral, ficando dispensada a sua emissão e encaminhamento pela serventia judicial, uma vez 
que a autora não é beneficiária da justiça gratuita. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: JOSE HERCULES 
RIBEIRO DE ALMEIDA (OAB 73175/SP)

Processo 1006237-17.2014.8.26.0269 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - E.L. - Vistos, Trata-se de ação 
de exoneração de obrigação alimentar fundada no advento da maioridade dos alimentados. Houve pedido de antecipação dos 
efeitos da tutela, para fazer cessar imediatamente o desconto da pensão, que acabou sendo indeferido por este juízo (fls. 46 e 
47). Não obstante, o comportamento dos requeridos nos autos sugere a inexistência de base fática que autorize a manutenção 
do encargo, o que exige seja reapreciado o pedido de antecipação da tutela. Com efeito, ao ajuizar a ação, indicou o autor o 
endereço dos requeridos de que dispunha (fls. 01), mas o Oficial de Justiça da Comarca de Votorantim não conseguiu localizar 
o prédio que se enquadrava na numeração indicada (fls. 28). Indicou o autor, então, outro endereço onde os réus poderiam 
eventualmente ser encontrados (fls. 33), mas o Meirinho conseguiu localizar apenas a mãe deles, a qual, estranhamente, 
disse que os dois estariam residindo na cidade de Sorocaba, mas ela “não sabia” declinar seus endereços (fls. 37). Sobreveio 
nova manifestação do autor, que afirmou que o requeridos efetivamente estariam residindo nesta cidade, no mesmo endereço 
da mãe deles, pedindo fossem os mesmos citados por hora certa (fls. 51). Acolhido aquele pedido e expedida nova ordem de 
citação, retornou o Oficial de Justiça à residência da genitora dos réus, que desta feita lhe disse que eles estariam residindo 
em “Sorocaba ou Votorantim” e reafirmou que não possuía o endereço dos filhos. Ainda certificou o Oficial que obteve o número 
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do telefone celular da requerida Iris e conseguiu contactá-la, mas a mesma “se recusou” a fornecer seu atual endereço (fls. 
57). Observa-se, portanto, que existem fortes indícios de que os requeridos estão ocultando informações necessárias para o 
correto andamento do feito, numa indicação de que não possuem qualquer justificativa plausível para pleitear a subsistência do 
encargo alimentar. Esta situação acaba conferindo verossimilhança às alegações do autor, quando disse que nenhum deles está 
cursando o ensino superior, fato que permite determinar a imediata cessação dos descontos, até porque o acordo celebrado 
entre as partes previu expressamente que “o encargo alimentar será devido aos alimentados até que completem 18 (dezoito) 
anos ou até 24 (vinte e quatro) anos, se estudante devidamente inscrito e matriculado em curso superior, quando então cessará 
de forma definitiva...” (fls. 15, cláusula “8”). É bom consignar que a requerida Iris completou dezoito anos em março de 2014 e o 
requerido Lucas completou vinte anos de idade em abril de 2014 (fls. 11 e 12). Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 47 
e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando que se oficie ao E. Tribunal de Justiça solicitando que 
cessem imediatamente os descontos da pensão alimentícia instituída em favor dos requeridos Iris Soares Lopes e Lucas Soares 
Lopes. Outrossim, diante do acima relatado, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de fls. 80/81 e, com fundamento no artigo 231, 
inciso II, do Código de Processo Civil, determino sejam os réus citados por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, a fim de que, 
se quiserem, ofereçam contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do referido estatuto. Ad cautelam, determino que o Oficial que lavrou a certidão 
de fls. 57 informe nos autos o número do telefone através do qual contatou os requeridos e determino que, depois, a serventia 
tenta a citação pessoal deles através do mesmo telefone, fornecendo-lhes, em caso positivo, a senha para acesso aos autos do 
processo digital. Int. - ADV: RODRIGO CHAGAS DO NASCIMENTO (OAB 227364/SP)

Processo 1006237-17.2014.8.26.0269 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - E.L. - Ante o teor da decisão 
retro, fica cancelada a audiência designada para o dia 11/02, p.f.. Libere-se a pauta. Int. - ADV: RODRIGO CHAGAS DO 
NASCIMENTO (OAB 227364/SP)

Processo 1006838-23.2014.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.S.O. - Vistos. 
Tendo em vista que o comando de bloqueio eletrônico de ativos financeiros em nome de GILBERTO ANTONIO OLIVEIRA restou 
parcialmente positivo no importe de R$ 314,33 (trezentos e quatorze reais e trinta e três centavos), conforme comprovante que 
segue, determino a transferência dos valores para conta judicial. Após, dê-se vista ao exequente para que se manifeste, no 
prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento útil. Int. - ADV: THIAGO TERRA RODRIGUES (OAB 305917/SP)

Processo 1006890-19.2014.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.A.B.R.C. 
- M.A.G.C. - Manifeste-se a exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a petição e documentos de fls. 20/24. Int. - ADV: 
FREDERICO AUGUSTO DE MESQUITA LUNA (OAB 238077/SP), HELOISA HELENA SOGLIA (OAB 102116/SP)

Processo 1006898-93.2014.8.26.0269 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - D.C.B.C. - L.A.S.P.G. - 
CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da 
Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Ficam às partes, em conformidade com o artigo 162, §4º, do Código de 
Processo Civil e o Comunicado nº 1.307/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, intimados para comparecimento em 
cartório, a fim de retirar os mandados de levantamento e, dentro do prazo comum de 10 (dez) dias, para que se manifestem 
sobre a informação apresentada a fls. 66/67 (Bacenjud). Nada Mais. Itapetininga, 05 de fevereiro de 2015. Eu, André Moura 
de Barros, Chefe de Seção Judiciário. - ADV: CERES CAVALCANTI DE NORONHA (OAB 79741/SP), EUGÊNIA SCOTT (OAB 
162450/SP)

Processo 1006965-58.2014.8.26.0269 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - ANTONIO SIMÕES PINTO - Vistos. 
Diante da notícia do falecimento do Sr. Antonio Simões Pinto, nomeio, em substituição, para o cargo de inventariante, a herdeira 
Solange Leme Simões Arantes . Em razão do falecimento do cônjuge meeiro supérstite, determino, nos termos do art. 1043, do 
CPC, que se processem em conjunto o inventário deste e o de Maria Antonia Leme Pinto. Deverá a inventariante, em relação ao 
inventário do Sr. Antonio Simões Pinto, no prazo de trinta dias, trazer aos autos: a-) Primeiras declarações e plano de partilha; 
d-) Certidão negativa federal e municipal em nome do falecido; c-) Apresentação da Declaração de ITCMD junto ao Posto 
Fiscal local da Fazenda Pública Estadual, comprovando, nestes autos, a entrega através de cópia do respectivo protocolo; d-)
Recolhimento do ITCMD. Int. - ADV: ALLAN ROGÉRIO PASTINA VIEIRA (OAB 269980/SP)

Processo 1006976-87.2014.8.26.0269 - Interdição - Tutela e Curatela - B.L.S. - Faço vista dos autos, em conformidade 
com o artigo 162, §4º, do Código de Processo Civil, a Portaria nº 02/2011 do Juízo da 1ª Vara da Família e das Sucessões da 
Comarca de Itapetininga e o Comunicado nº 1.307/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, à autora, pelo prazo de 10 
(dez) dias, para que se manifeste sobre laudo pericial apresentado. - ADV: EMERSON JOSUÉ LEITE (OAB 290768/SP)

Processo 1006982-94.2014.8.26.0269 - Interdição - Tutela e Curatela - R.P. - Dê-se vista dos autos ao Dr. Promotor 
de Justiça, a fim de que se manifeste nos autos, analisando inclusive a possibilidade de dispensa da prova pericial, pois o 
interrogatório da interditanda sugere que ela detém plena capacidade intelectual (fls. 36). Int. - ADV: IARA ABIGAIL CUBAECHI 
SAAD TAMBELLI (OAB 92320/SP), MARIA DE LOURDES MARQUES VIEIRA CESAR (OAB 176058/SP)

Processo 1007142-22.2014.8.26.0269 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - O.S.T.M. - 
Diante da certidão de fls. 23, manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito. Após, dê-se vista ao MP. Int. - 
ADV: MARCOS JOSÉ LOPES (OAB 339104/SP)

Processo 1007436-74.2014.8.26.0269 - Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento - Sucessões - MARTA ADRIANA 
MACEDO CORREA - CERTIDÃO DE ATO ORDINATÓRIO Faço vista dos autos, em conformidade com o artigo 162, §4º, do 
Código de Processo Civil, a Portaria nº 02/2011 do Juízo da 1ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Itapetininga 
e o Comunicado nº 1.307/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, ao autor, pelo prazo de 05 (cinco) dias, para que 
se manifeste sobre devolução do mandado/carta com aviso de recebimento, sem o efetivo cumprimento. Nada Mais. - ADV: 
PEDRO ANTONIO DE MACEDO (OAB 115093/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAPETININGA EM 09/02/2015

PROCESSO :0001397-44.2015.8.26.0269
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 437/2015 - São Paulo
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AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : PAULO ROBERTO NOGUEIRA MACHADO
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001398-29.2015.8.26.0269
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 442/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : S.J.V.N.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001399-14.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900027/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : M.C.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001401-81.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 70/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.R.O.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001405-21.2015.8.26.0269
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 16/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001402-66.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 33/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : F.M.G.B.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001406-06.2015.8.26.0269
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 12/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.I.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001403-51.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900220/2014 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : T.A.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001407-88.2015.8.26.0269
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 13/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.C.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001404-36.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 59/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : M.M.C.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001408-73.2015.8.26.0269
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 01/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : G.M.R.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0001412-13.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900030/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : L.C.O.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001409-58.2015.8.26.0269
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 01/2015 - Sorocaba
AUTOR : J.P.

PROCESSO :0001428-64.2015.8.26.0269
CLASSE :AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
Auto Ap : 25/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
INFRATOR : J.L.M.N.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001451-10.2015.8.26.0269
CLASSE :AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
Auto Ap : 26/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
INFRATOR : G.R.M.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001452-92.2015.8.26.0269
CLASSE :AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
Auto Ap : 409/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
INFRATOR : J.G.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001453-77.2015.8.26.0269
CLASSE :AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
Auto Ap : 429/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
INFRATOR : W.H.C.P.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001413-95.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900031/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : T.T.O.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001454-62.2015.8.26.0269
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 415/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
INDICIADO : P.R.A.C.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001470-16.2015.8.26.0269
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 811/2014 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
INFRATOR : M.G.S.R.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001455-47.2015.8.26.0269
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 431/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
INDICIADO : E.A.R.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001414-80.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900032/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : G.P.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0001415-65.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900038/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : U.F.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001416-50.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 340/2014 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : R.R.S.B.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001417-35.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900036/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : H.R.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001475-38.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 41/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : L.F.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001476-23.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 52/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : E.L.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001477-08.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 424/2014 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : S.S.V.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001400-96.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900028/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : D.V.B.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001478-90.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 166/2014 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : O.A.F.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001479-75.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 834/2014 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : C.E.M.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001485-82.2015.8.26.0269
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 001/2015 - Alambari
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : J.A.B.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001491-89.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 79/2015 - Itapetininga



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 248

AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : F.D.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001486-67.2015.8.26.0269
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 007/2015 - Alambari
AUTOR : J.P.
INDICIADO : E.O.A.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001487-52.2015.8.26.0269
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 11/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.

PROCESSO :0001492-74.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 81/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : W.J.C.M.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001488-37.2015.8.26.0269
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 008/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.

PROCESSO :0001493-59.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 54/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : F.D.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001489-22.2015.8.26.0269
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 007/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.

PROCESSO :0001494-44.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 50/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.R.V.V.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001490-07.2015.8.26.0269
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 006/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.

PROCESSO :0001495-29.2015.8.26.0269
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 58/2015 - Itapetininga
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : F.M.N.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

2ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALFREDO GEHRING CARDOSO FALCHI FONSECA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO CARLOS GAIOTTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0017/2015
Processo 0001730-30.2014.8.26.0269 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 

Jones Valter de Medeiros - - Lucas Almeida da Silva - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar 
JONES VALTER DE MEDEIROS, qualificado as fls. 24, a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime 
inicial fechado, e 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias multa, no piso e LUCAS ALMEIDA DA SILVA, qualificado as fls. 28, 
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a pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 1200 (mil e duzentos) dias multa, no piso; por incidirem 
no art. 33, “caput”, e no art. 35, “caput” da Lei nº. 11.343/2006. Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos. Sem 
condenação nas custas, em virtude da presunção de que o Réu não dispõe de recursos para custear as despesas do processo 
sem prejuízo do sustento próprio ou do sustento de sua família. Os réus responderam ao processo presos, de maneira que 
deverão aguardar reclusos o desfecho de eventual recurso, conforme fundamentação de fls. 43 (apenso auto de prisão em 
flagrante). Recomendem-se os acusados nos presídios em que se encontram recolhidos. P.R.I.C. - ADV: JOÃO RICARDO 
BARACHO NAVAS (OAB 185259/SP), SERGIO RICARDO SAMBRA SUYAMA (OAB 301400/SP)

Processo 0012014-05.2011.8.26.0269 (269.01.2011.012014) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Samuel 
Ferreira Geraldo - Ofício de fls.1175:”Designado o dia 18/03/2015, às 14:30 horas, na 1ª Vara Criminal da Comarca de Suzano/
SP, CP nº 12657-14.2014.8.26.0606, para a oitiva da testemunha de acusação Laércio Lopes Rodrigues” - ADV: DECIO DE 
CAMPOS (OAB 122255/SP)

Processo 0013594-65.2014.8.26.0269 - Inquérito Policial - Denunciação caluniosa - L.C.C. - Despacho de fls.41: “Vista a 
defesa para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa escrita, nos termos do artigo 386 do CPP.” - ADV: JOÃO RICARDO 
BARACHO NAVAS (OAB 185259/SP), GEORGIA SUELI PROENÇA OLIVEIRA NAVAS (OAB 322407/SP)

Processo 3010303-40.2013.8.26.0269 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável - J.J.A. - “Termo de 
audiência de fls.127: “Vista a defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar memoriais.” - ADV: EDSON MARQUES DE 
OLIVEIRA (OAB 188712/SP), ANIBAL MIRANDA PORTO JUNIOR (OAB 205020/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALFREDO GEHRING CARDOSO FALCHI FONSECA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO CARLOS GAIOTTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0018/2015
Processo 0000241-55.2014.8.26.0269 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra as Relações de Consumo 

- P.P.N.F. - Vistos. Fls. 67/69: Não existe prova pré-constituída que permita o reconhecimento de qualquer uma das causas 
previstas no artigo 397 do CPP, que conduziriam à absolvição sumária do denunciado. O fato narrado na denúncia está amparado 
por indícios suficientes de autoria e materialidade, havendo justa causa para a persecução penal, sendo impositiva a abertura 
da fase instrutória, que permitirá melhor cognição acerca da ocorrência, ou não, do delito. Assim, designo o dia 16 de julho pf., 
às 14:40 horas, para audiência de Instrução, Debates e Julgamento. Expeça-se o necessário para intimação e requisição da(s) 
vítima(s) e testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Int. - ADV: JOANY BARBI BRUMILLER (OAB 65648/SP)

Processo 0000935-87.2015.8.26.0269 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0000661-53.2013.8.26.0412 
- Vara Única da Comarca de Palestina) - Justiça Pública - OLIVIO SCAMATTI - - LUIZ CARLOS SELLER - - MARIA AUGUSTA 
SELLER SCAMATTI - - JEOVÁ APARECIDO ROMANO - Para a diligência deprecada designo o dia 08 de julho pf., às 15:45 
horas. Comunique-se ao Juízo deprecante. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. - ADV: ANTONIO 
CARLOS FRANCISCO (OAB 75538/SP), RENATO LUCHI CALDEIRA (OAB 335659/SP), GUILHERME FERRARI ROCHA (OAB 
322786/SP), LILIAN AMENDOLA SCAMATTI (OAB 293839/SP)

Processo 0003183-04.2010.8.26.0624 (624.01.2010.003183) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (nº 7748-
8/2010 - 2ª. Vara Criminal) - Edson Galeano e outros - Despacho de fls.610: “Vistos. Intime-se a defesa dos réus Edson Galeano 
e Marcos Luiz, acerca da decisão proferida em V.Acórdão.” Acórdão de fls.598 “Negaram provimento ao recurso de Marcos Luiz 
Pereira e deram parcial provimento ao recurso de Edson Galeano para alterar o regime prisional para o aberto.V.U.” - ADV: 
EDSON ROBERTO REIS (OAB 69568/SP)

Processo 0013247-32.2014.8.26.0269 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - TIAGO LEME DE 
ALMEIDA CORRÊA DE MORAES - Fls. 50/53: Não existe prova pré-constituída que permita o reconhecimento de qualquer 
uma das causas previstas no artigo 397 do CPP, que conduziriam à absolvição sumária do denunciado. O fato narrado na 
denúncia está amparado por indícios suficientes de autoria e materialidade, havendo justa causa para a persecução penal, 
sendo impositiva a abertura da fase instrutória, que permitirá melhor cognição acerca da ocorrência, ou não, do delito. Assim, 
designo o dia 15 de abril pf., às 16:10 horas, para audiência com os fins do artigo 89 da Lei 9.099/95, observando-se a proposta 
de fls. 59. Diligencie-se. - ADV: EDER DA SILVA COSTA (OAB 271715/SP), ALCIDENEY SCHEIDT (OAB 96141/SP)

Processo 0015592-10.2010.8.26.0269 (269.01.2010.015592) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Antonio 
Carlos Baptista dos Santos - Designo o dia 11 de fevereiro pf., às 13:50 horas, para audiência de Instrução, Debates e Julgamento 
em continuação, para oitiva das testemunhas de defesa, Gilberto, Nanci e Marco e interrogatório do réu. Solicite-se a devolução, 
independente de cumprimento, da Carta Precatória expedida à fls. 703, considerando que a testemunha de defesa Manoel 
Alves já foi ouvida (fls. 713). Expeça-se o necessário. - ADV: LUIZ GONZAGA LISBOA ROLIM (OAB 60530/SP), GUSTAVO 
GIRARDELLI MELO (OAB 322422/SP), ADRIANO SCALZARETTO (OAB 286860/SP)

Processo 3003798-33.2013.8.26.0269 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - A.A.L. - Ante o exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE a denúncia e o faço para absolver ANDERSON DE ALMEIDA LARA, qualificado a fls. 08, da acusação de 
incidir no art. 155, “caput”, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal. Sem custas. 
P.R.I.C. - ADV: JOÃO RICARDO BARACHO NAVAS (OAB 185259/SP)

Processo 3006178-29.2013.8.26.0269 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - Suzana Aparecida Ferreira 
- - Alisson Alessandro Guerino - Fls. 165/166: Ante o alegado pelo Dr. Defensor e a fim de evitar eventual alegação de nulidade, 
redesigno o ato para o dia 23 de julho pf., às 14:20 horas. Providencie-se o necessário. Int.. - ADV: JOAO JOSE RIBEIRO (OAB 
39514/SP), WENDELL KLAUSS RIBEIRO (OAB 249546/SP), ANTONIO CARLOS MACHADO JUNIOR (OAB 209836/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTO BRANDÃO GALVÃO FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIS CARLOS CARDOSO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0021/2015
Processo 0001296-07.2015.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro - Airton Donizetti Rodrigues - Vistos, A designação de audiência de conciliação prévia se mostra providência sem efeito 
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prático e envolve interpretação de normas jurídicas, não havendo, em princípio, matéria de prova em audiência. Nesse sentido, 
dispõe a Súmula 15 do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital e Enunciado 5 do 
Encontro de Juizes de Juizados Especiais e Colégios Recursais da Escola Paulista da Magistratura, razão porque determino 
seja o(a) requerido(a) citado(a) para apresentar sua contestação em 15 dias, devendo, outrossim, no mesmo prazo, informar 
sobre o interesse em propor acordo, apresentando proposta por escrito. Contestada a ação, intime-se o(a) requerente para 
réplica, em 10 dias, devendo informar se há interesse na produção de prova oral em audiência. Cumpra-se. - ADV: CRISTIANE 
VALÉRIA COSTA (OAB 219313/SP), MARIANA PAVANELLI GAIOTTO (OAB 305718/SP)

Processo 0002076-78.2014.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
Omni Financeira Sa e outro - Vistos. Ante a certidão do oficial de justiça, indique a autora o atual endereço da executada, em 
trinta dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: DANIELA CAMILLO ROQUE (OAB 212136/SP), FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 
CARVALHO (OAB 96864/MG)

Processo 0002130-44.2014.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Smiley Willian de 
Oliveira Abreu - - Bianca Rodrigues Fernandes - - Luiz Antonio Franci - Rosana Pires de Assis - Vistos. Informe o requerente, 
no prazo legal de cinco (5) dias, se o acordo celebrado nos autos foi integralmente cumprido. No silêncio, proceda a Serventia 
a extinção do processo no sistema de distribuição, aguardando-se por 90 dias, prazo em que fica autorizada a restituição de 
documentos aos interessados. Decorrido o prazo os autos serão destruídos em conformidade com o item 30.2 dos Provimentos 
CSM 1670/09 e 1679/09. - ADV: RUBENS MULLER NETTO (OAB 274729/SP), LILIANA ALMEIDA SCABIA MONTES (OAB 
281555/SP), HENRY CARLOS MULLER (OAB 65414/SP)

Processo 0009221-88.2014.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Lucas 
Matheus Vairolette - Irineu Pires Filho - Vistos. Ante ao trânsito em julgado da sentença, manifeste-se o(a) requerente em cinco 
dias. - ADV: MARIA ANTONIA VIEIRA LOPES DE OLIVEIRA (OAB 227491/SP), SERGIO RICARDO SAMBRA SUYAMA (OAB 
301400/SP), RICARDO LOPES DE OLIVEIRA (OAB 39347/SP)

Processo 0009262-55.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Aliança Itapetininga Calçados e 
Uniformes Ltda - Me - Vistos. Ante a não indicação, pelo(a) exequente, de bens do(a) devedor(a) à penhora, JULGO EXTINTA a 
execução com fulcro no artigo 53, parágrafo 4.º, da Lei 9.099/95. Sem custas, face ao artigo 54, do mesmo diploma legal. P.R.I. 
e, após o trânsito em julgado, proceda a Serventia a extinção do processo no sistema de distribuição, aguardando-se por 90 
dias, prazo em que fica autorizada a restituição de documentos aos interessados. Decorrido o prazo os autos serão destruídos 
em conformidade com o item 30.2 dos Provimentos CSM 1670/09 e 1679/09. - ADV: GUILHERME AUGUSTO GARCIA PORTO 
GONÇALVES (OAB 343311/SP), JURACI DE PROENÇA SOARES SOBRINHO (OAB 350458/SP)

Processo 0009781-30.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - S.S. Calçados e Uniformes Ltda M.e. 
- Solange Rodrigues Nery - Vistos. Decorrido o prazo legal sem que o executado efetuasse o pagamento do débito, manifeste-
se o exequente em cinco dias. - ADV: GUILHERME AUGUSTO GARCIA PORTO GONÇALVES (OAB 343311/SP), JURACI DE 
PROENÇA SOARES SOBRINHO (OAB 350458/SP)

Processo 0009784-82.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - S.S. Calçados e Uniformes Ltda M.e. 
- Andrea Ribeiro Fernandes - Vistos. Ante a não indicação, pelo(a) exequente, de bens do(a) devedor(a) à penhora, JULGO 
EXTINTA a execução com fulcro no artigo 53, parágrafo 4.º, da Lei 9.099/95. Sem custas, face ao artigo 54, do mesmo diploma 
legal. P.R.I. e, após o trânsito em julgado, proceda a Serventia a extinção do processo no sistema de distribuição, aguardando-
se por 90 dias, prazo em que fica autorizada a restituição de documentos aos interessados. Decorrido o prazo os autos serão 
destruídos em conformidade com o item 30.2 dos Provimentos CSM 1670/09 e 1679/09. - ADV: JURACI DE PROENÇA SOARES 
SOBRINHO (OAB 350458/SP), GUILHERME AUGUSTO GARCIA PORTO GONÇALVES (OAB 343311/SP)

Processo 0009786-52.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Aliança Itapetininga Calçados e 
Uniformes Ltda - Me - Vistos. Ante a não indicação, pelo(a) exequente, de bens do(a) devedor(a) à penhora, JULGO EXTINTA a 
execução com fulcro no artigo 53, parágrafo 4.º, da Lei 9.099/95. Sem custas, face ao artigo 54, do mesmo diploma legal. P.R.I. 
e, após o trânsito em julgado, proceda a Serventia a extinção do processo no sistema de distribuição, aguardando-se por 90 
dias, prazo em que fica autorizada a restituição de documentos aos interessados. Decorrido o prazo os autos serão destruídos 
em conformidade com o item 30.2 dos Provimentos CSM 1670/09 e 1679/09. - ADV: GUILHERME AUGUSTO GARCIA PORTO 
GONÇALVES (OAB 343311/SP), JURACI DE PROENÇA SOARES SOBRINHO (OAB 350458/SP)

Processo 0010719-25.2014.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LCI 
Tecnologia de Informatica Ltda ME - Banco Bradesco S/A - Vistos. Tendo em vista o trânsito em julgado da r. sentença, proceda 
a Serventia a extinção do processo no sistema de distribuição. Após, aguarde-se por 90 dias, prazo em que fica autorizada a 
restituição de documentos aos interessados. Decorrido o prazo os autos serão destruídos em conformidade com o item 30.2 dos 
Provimentos CSM 1670/09 e 1679/09. Int. - ADV: EDER DA SILVA COSTA (OAB 271715/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES 
(OAB 131351/SP)

Processo 0011028-46.2014.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Ana 
Maria Marcondes - Banco Itaú S/A - Vistos. Tendo em vista o trânsito em julgado da r. sentença, proceda a Serventia a extinção 
do processo no sistema de distribuição. Após, aguarde-se por 90 dias, prazo em que fica autorizada a restituição de documentos 
aos interessados. Decorrido o prazo os autos serão destruídos em conformidade com o item 30.2 dos Provimentos CSM 
1670/09 e 1679/09. Int. - ADV: RICARDO LOPES DE OLIVEIRA (OAB 39347/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/
SP), CAROLINA VIEIRA LOPES DE OLIVEIRA (OAB 262517/SP)

Processo 0011827-89.2014.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Mirian 
Sumiko Kubo - JJ Ourives - Vistos. Decorrido o prazo sem manifestação do requerente nos autos, proceda a Serventia a 
extinção do processo no sistema de distribuição. Após, aguarde-se por 90 dias, prazo em que fica autorizada a restituição de 
documentos aos interessados. Decorrido o prazo os autos serão destruídos em conformidade com o item 30.2 dos Provimentos 
CSM 1670/09 e 1679/09. Int. - ADV: CELSO ANTONIO VIEIRA SANTOS (OAB 135691/SP), CAROLINA MORAES CAMARGO 
KUBO (OAB 251531/SP)

Processo 0012669-69.2014.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Angelica 
Salem Paques - Multilaser Tecnologia - Vistos. Certifique a serventia a tempestividade da contestação apresentada. Após, 
tornem conclusos. Int.(Certificado: em resumo que a contestação é intempestiva, contestação protocolizada em 18/11/2014, 
prazo fluiu por inteiro em 11/11/2014 e certificado que decorreu também o prazo para que as partes informassem se possuem 
prova oral para ser produzida em audiência) - ADV: RICARDO WEBERMAN (OAB 174370/SP), LUCIO HENRIQUE RIBEIRO DE 
PAULA (OAB 261685/SP), FLAVIA LEONEL QUEIROZ (OAB 312219/SP), FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/SP)

Processo 0013139-03.2014.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Bruna 
coelho de Barros - Lu Cunha Store Comércio, Importação, Exportação de Eletrônicos Ldta. - Vistos. Ante ao trânsito em julgado 
da sentença, manifeste-se o(a) requerente em cinco dias. - ADV: LUCIANA GRILLO NEGRIN (OAB 233184/SP)
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Processo 0013461-91.2012.8.26.0269 (269.01.2012.013461) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - 
Talita Rita Marinha Nogueira - Vistos. O desentranhamento já encontra-se autorizado em fls. 62. Aguarde sua retirada por cinco 
dias. Após, destrua-se os autos. - ADV: EDSON CHIAVEGATO (OAB 148093/SP)

Processo 0013657-90.2014.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Fernanda Cristina de 
Oliveira Nascimento - Banco do Brasil s/a - Por todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo extinta a presente ação 
sem a resolução do mérito, na forma do artigo 267, VI do CPC, por reconhecer a ilegitimidade passiva para a causa do banco 
requerido. Deixo de condenar a requerente ao pagamento de custas e demais despesas processuais, bem como ao pagamento 
de honorários de advogado, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. - ADV: EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), 
ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), RODRIGO CHAGAS DO NASCIMENTO (OAB 227364/SP)

Processo 0013816-33.2014.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Luiz Carlos Vieira Filho - ESCOLA MASTER DE ENSINO REGULARES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE 
ITAPETININGA LTDA - Vistos. Informem as partes se possuem prova oral para produzirem em audiência, justificando sua 
pertinência e, em caso positivo, apresentarem rol de testemunhas no prazo de cinco dias. No silêncio, tornem conclusos para 
sentença. Int. - ADV: ANDREA MARIA MONTEIRO DE MORAES (OAB 171845/SP), ELIANA PEREIRA DE TOLEDO CANCISSU 
(OAB 95245/SP)

Processo 0013836-24.2014.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA e outro - Pelo exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo extinta a 
presente ação, com fundamento no artigo 51, inciso II da Lei 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas e 
demais despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de advogado, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. 
P.R.I. - ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 173524/RJ), KAREN BADARO VIERO (OAB 270219/SP), EDOARDO 
DE STEFANO (OAB 267867/SP), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (OAB 117417/SP)

Processo 0014396-63.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - S S Calçados e Uniformes Ltda Me - 
Vistos. Ante ao decurso do prazo legal, sem que o(a) exequente, devidamente intimado(a), informasse o endereço atualizado 
do(a) executado(a), JULGO EXTINTO o processo com fulcro no artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9.099/95. Sem custas, face 
ao artigo 54, do mesmo diploma legal. P.R.I. e, após o trânsito em julgado, proceda a Serventia a extinção do processo no 
sistema de distribuição, aguardando-se por 90 dias, prazo em que fica autorizada a restituição de documentos aos interessados. 
Decorrido o prazo os autos serão destruídos em conformidade com o item 30.2 dos Provimentos CSM 1670/09 e 1679/09. - ADV: 
GUILHERME AUGUSTO GARCIA PORTO GONÇALVES (OAB 343311/SP), JURACI DE PROENÇA SOARES SOBRINHO (OAB 
350458/SP)

Processo 0014399-18.2014.8.26.0269 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - S S Calçados e Uniformes Ltda Me - 
Dyulia Aparecida Vieira - Vistos. Ante ao decurso do prazo legal, sem que o(a) exequente, devidamente intimado(a), informasse 
o endereço atualizado do(a) executado(a), JULGO EXTINTO o processo com fulcro no artigo 53, parágrafo 4º, da Lei 9.099/95. 
Sem custas, face ao artigo 54, do mesmo diploma legal. P.R.I. e, após o trânsito em julgado, proceda a Serventia a extinção do 
processo no sistema de distribuição, aguardando-se por 90 dias, prazo em que fica autorizada a restituição de documentos aos 
interessados. Decorrido o prazo os autos serão destruídos em conformidade com o item 30.2 dos Provimentos CSM 1670/09 e 
1679/09. - ADV: GUILHERME AUGUSTO GARCIA PORTO GONÇALVES (OAB 343311/SP), JURACI DE PROENÇA SOARES 
SOBRINHO (OAB 350458/SP)

Processo 0014692-85.2014.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Gildasio Mota Fagundes - Santander Brasil S/A - - Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Vistos. 
Informem as partes se possuem prova oral para produzirem em audiência, justificando sua pertinência e, em caso positivo, 
apresentarem rol de testemunhas no prazo de cinco dias. No silêncio, tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: JESSICA 
PALHARES AVERSA (OAB 308832/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), 
BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP)

Processo 0017107-41.2014.8.26.0269 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Casas Bahia - Vistos. 
Contestação apresentada. Manifeste-se o(a) autor(a) em réplica, em dez dias. Int. - ADV: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS 
VISEU (OAB 117417/SP), EDOARDO DE STEFANO (OAB 267867/SP)

Processo 0025539-54.2011.8.26.0269 (269.01.2011.025539) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material 
- Edgar Mario Carron - Leise Caron de Proença Munhoz - - Carlos Roberto Munhoz - - Lady Caron de Proença - Vistos. Tendo 
em vista o pedido de fls. 169, JULGO EXTINTA a execução com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo 
Civil. Sem custas. P. R. I. e após o trânsito em julgado, arquive-se o processo, aguardando-se por noventa dias, prazo em que 
fica autorizado a restituição dos documentos as partes. Decorrido o prazo os autos serão destruídos em conformidade com o 
item 30.2 dos Provimentos CSM 1670/09 e 1679/09. - ADV: ANTONIO ROBERTO FRANCO CARRON (OAB 128415/SP), LEISE 
CARON DE PROENÇA MUNHOZ (OAB 75878/SP), AMANDA CARON DE PROENÇA MUNHOZ (OAB 333312/SP)

Processo 3007423-75.2013.8.26.0269 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Alexandre Silva - Vistos. Decorrido 
o prazo legal sem que o executado, devidamente intimado, apresentasse impugnação à execução, levante-se em favor do 
exequente o valor penhorado e transferido às fls. 44. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, em cinco dias. - 
ADV: JOÃO BATISTA DA COSTA JÚNIOR (OAB 171466/SP)

ITAPEVA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO FÁBIO BERNARDES DE OLIVEIRA FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO SERGIO TAKAHASHI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0015/2015
Processo 0000162-39.2015.8.26.0270 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0034968-55.2007.8.26.0602 - 2ª vara civel do 
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Foro de Sorocaba / SP) - Banco do Brasil Sa - Julio da Silva Moreira - - Dirce Paulo Moreira - - Julio da Silva Moreira Ribeirao 
Branco Me - Nos termos do artigo 162, parágrafo 4º do CPC: Manifestar-se sobre Certidão de Oficial de Justiça (...) DEIXEI DE 
INTIMAR DIRCE PAULO MOREIRA, JULIO DA SILVA MOREIRA E JULIO DA SILVA MOREIRA RIBEIRÃO BRANCO ME. - ADV: 
ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0000379-82.2015.8.26.0270 - Exibição - Medida Cautelar - Norberto Benedetti Penha - Silvano Verneque do 
Amaral - Vistos. Diante das razões expostas pelo autor, que demonstram a necessidade da exibição dos documentos, entendo 
presentes o “fumus bonis juris” e o “periculum in mora”, autorizado a concessão da medida liminar. Assim, nos termos do artigo 
845 do CPC cc. artigo 355 e seguintes do mesmo Código, providencie o requerido a exibição dos documentos indicados na 
inicial, no prazo de cinco dias ou demonstre que não o possui, sob pena de multa diária no importe de R$ 50,00, restrito a 20 
dias. Cite-se e intime-se o réu da decisão em questão. - ADV: THIAGO MULLER MUZEL (OAB 250900/SP)

Processo 0000444-82.2012.8.26.0270 (270.01.2012.000444) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Banco Itau 
S/A - complementar diligencia oficial R$ 50.16. - ADV: JAIRO DE FREITAS (OAB 23851/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS 
REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0000486-44.2006.8.26.0270 (270.01.2006.000486) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo 
/ Atualização - Maria Zilmar Bezerra - Vida Seguradora S/A - retirar guia de levantmaneo. - ADV: DANIEL MATIAS S. SILVA 
(OAB 200759/RJ), ANDRÉIA CRISTINA LEITÃO (OAB 160689/SP), MARCO ANTONIO CERDEIRA MATTOS (OAB 140767/SP), 
LEXANDRO PAULO GODINHO BRIGIDO (OAB 114609/SP)

Processo 0000727-08.2012.8.26.0270 (270.01.2012.000727) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Maria José de Oliveira - Janete de Jesus Oliveira Ribas - recolher custas-R$106.25. - ADV: PAULO EDUARDO NICOLETT (OAB 
266402/SP), EZEQUIEL DE OLIVEIRA CORDEIRO (OAB 293045/SP), MARCIO ROBERTSON CHRISCHNER FIGUEIREDO 
(OAB 249595/SP), JULIANA SCAVASSIN VAZ MARTINS (OAB 198657/SP)

Processo 0000845-81.2012.8.26.0270 (270.01.2012.000845) - Monitória - Pagamento - Itau Unibanco S/A - Industria Grafica 
Ita News Ltda Me - MANIFESTAR PESQUISA BACEM- begativo. - ADV: PATRICK AGRESTE VASCONCELOS (OAB 290002/
SP), DEBORA DA SILVA LEMES (OAB 282544/SP), ANA LUZIA DE CAMPOS MORATO LEITE (OAB 170710/SP), MARCELO 
MORATO LEITE (OAB 152396/SP)

Processo 0001059-82.2006.8.26.0270 (270.01.2006.001059) - Cumprimento de sentença - Agromaia Comercio de Produtos 
Agropecuarios Ltda - Djalma Vander P. Zambianco - CLS - ADV: WALTER JOSE TARDELLI (OAB 103116/SP), ORLANDO 
CESAR MUZEL MARTHO (OAB 92672/SP)

Processo 0001059-82.2006.8.26.0270 (270.01.2006.001059) - Cumprimento de sentença - Agromaia Comercio de Produtos 
Agropecuarios Ltda - Djalma Vander P. Zambianco - recolher custas R$ 1.353.93. - ADV: LETICIA DE OLIVEIRA SALES SHIMIZU 
(OAB 138800/SP), SÉRGIO AUGUSTO PEREIRA (OAB 153906/SP), ORLANDO CESAR MUZEL MARTHO (OAB 92672/SP), 
WALTER JOSE TARDELLI (OAB 103116/SP), FABIO ALEXANDRE TARDELLI (OAB 82023/SP), MARCOS EDUARDO ESPINOSA 
(OAB 179973/SP)

Processo 0001218-44.2014.8.26.0270 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Milene Cristina Rodrigues Leite - Nos termos do artigo 162, parágrafo 4º do CPC: 
Providenciar 01 cópia de fls. 22 para contrafé (emenda à inicial) Recolher diligência para Oficial de Justiça no valor de R$ 60,42, 
anexando aos autos três vias da guia devidamente autenticada pelo banco. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/
SP)

Processo 0001244-42.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Telefonia - Ivanhoé Ronaldo Silva Lopes - Vivo Telefonica 
Brasil Sa - Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, EXTINGUINDO-SE O FEITO 
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar a 
inexistência do débito apontado na inicial e, ainda, condenar a ré ao pagamento de indenização pelos danos morais arbitrados 
em R$ 4.000,00, a serem corrigidos pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir deste 
arbitramento, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, incidentes desde o corte indevido. Por consequência, ratifica-se a 
liminar concedida às fls. 43/43vº. Tendo a autora sucumbido de parte mínima do pedido, tão somente em relação ao quantum 
indenizatório, condena-se, ainda, a ré, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que se 
arbitram em R$ 500,00, nos termos do artigo 20, § 4º, do CPC. P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. - ADV: 
LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB 75081/SP), CIRO PERETTI ALVES DE SOUZA (OAB 320521/SP), GEOVANE 
DOS SANTOS FURTADO (OAB 155088/SP), LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO (OAB 117515/SP)

Processo 0001671-88.2004.8.26.0270 (270.01.2004.001671) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Prefeitura Municipal 
de Taquarivai - MANIFESTAR PESQUISA BACEM- r$ 7.554.88 - ADV: CARLOS EDUARDO BRUGNARO VERONEZI (OAB 
326914/SP), NELSON GONCALVES LOPES (OAB 42908/SP), DANIELE PIMENTEL DE OLIVEIRA BRAATZ (OAB 199532/SP)

Processo 0001887-97.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - MANIFESTAR 
PESQUISA BACEM- ESTRA FAZENDA BELA VISTA-BAIRRO TAQUARAL- ASSOCIAÇÃO BANCO DA TERRA-PADRE MIGUEL-
BAIRRO TAQUARAL- AGENCIA POSTAL - - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 
113887/SP)

Processo 0001998-52.2012.8.26.0270 (270.01.2012.001998) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de 
Imóvel - Simpliciano Campolim de Almeida Neto - - Heloisa Campolim de Almeida Pagotto - - Paulo Roberto Pagotto - - Patricia 
Campolim de Almeida - - Claudio Jose Campolim de Almeida - - Maria Angelica Fassi Geraldo - Nos termos do artigo 162, 
parágrafo 4º do CPC: Providenciar 01 cópia da inicial para contrafé. - ADV: JOÃO MEIRA JUNIOR (OAB 274085/SP)

Processo 0002216-80.2012.8.26.0270 (270.01.2012.002216) - Cumprimento de sentença - Família - Ronaldo Macedo Lanna 
- MANIFESTAR PESQUISA BACEM-R$ 1.407.15 - ADV: FRANCISCO CELSO SERRANO (OAB 129449/SP), FRANCISCO DE 
CARVALHO (OAB 251584/SP)

Processo 0002732-37.2011.8.26.0270 (270.01.2011.002732) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Hsbc Bank Brasil S/a- Banco Multiplo - Mario Sansei Yamamoto - recolher custas-R$ 106.25. - ADV: MARLI INACIO 
PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), ADHEMAR MICHELIN FILHO (OAB 
194602/SP)

Processo 0003207-61.2009.8.26.0270 (270.01.2009.003207) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.G.R. e outro - L.G.R. 
- fls.376: defiro-prazo de 10 dias. - ADV: FERNANDO CANCELLI VIEIRA (OAB 116766/SP), LUCIANO DA SILVA SANTOS (OAB 
154133/SP), FABIANO DE ALMEIDA FERREIRA (OAB 196782/SP), ANA KEICO HIROMITSU FREITAS (OAB 236291/SP)

Processo 0003824-16.2012.8.26.0270 (270.01.2012.003824) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - 
manifestar certidao oficial de justiça- citou adil e valdecila -deixou de citar Adriano,rep,legal da firma requerida Adriano da Silva 
Pontes Capão Bonito-Me, tendo obtido informações de seus genitores de que ele se encontra residindo atualmente na cidade de 
Cascavel/PR,nao conseguindo obter seu endereço residencial,podendo ser encontrado no forum daquele municipio onde exerce 
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atividade de assessoria no gabinete. - ADV: MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 
34248/SP), FRANCINE DE CARVALHO PEDROSO (OAB 293059/SP), VANESSA PEREIRA BARREIRA (OAB 228941/SP)

Processo 0003901-25.2012.8.26.0270 (270.01.2012.003901) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni S/a- Credito Financiamento e Investimento - diante da certidao de fls.133, dando conta da inexistencia de 
abertura de inventario,defiro a habilitação dos herdeiros indicaos a fls.118/120.proceda-se as devidas anotações. - ADV: DENISE 
VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)

Processo 0003947-14.2012.8.26.0270 (270.01.2012.003947) - Cumprimento de sentença - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Tania Mara Mattos Holtz - Estado de São Paulo e outro - recolher custas -R$ 106.25. - ADV: 
FABIANO DE ALMEIDA FERREIRA (OAB 196782/SP), MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 205816/SP), THIAGO 
CAMARGO GARCIA (OAB 210837/SP), HELENA VASCONCELOS MIRANDA MARCZUK (OAB 220187/SP)

Processo 0004099-67.2009.8.26.0270 (270.01.2009.004099) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Irmãos Soldera 
Ltda - MANIFESTAR PESQUISA BACEM negativo. - ADV: ANGELO FABRICIO THOMAZ (OAB 303393/SP), RENATO JENSEN 
ROSSI (OAB 234554/SP)

Processo 0004859-40.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Valter Aparecido Del Vechio - recolher custas 
-R$ 113.99. - ADV: VINICIUS FERREIRA HOLZLSAUER DE ARAUJO (OAB 258332/SP)

Processo 0004937-49.2005.8.26.0270 (270.01.2005.004937) - Outros Feitos não Especificados - Xerox Comercio e 
Industria Ltda - Prefeitura Municipal de Taquarivai - Nos termos do artigo 162, parágrafo 4º do CPC: Retirar guia de Mandado 
de Levantamento Judicial. - ADV: NATAL CAMARGO DA SILVA FILHO (OAB 104431/SP), CARLOS EDUARDO BRUGNARO 
VERONEZI (OAB 326914/SP), MARIA TEREZA PERES MELO (OAB 122892/SP)

Processo 0004977-70.2001.8.26.0270 (270.01.2001.004977) - Mandado de Segurança - Adicional por Tempo de Serviço - 
Dirigente Regional de Ensino de Itapeva Sp - recolher custas -R$ 196.78. - ADV: CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR (OAB 
229163/SP), FLÁVIO AUGUSTO OVILLE COUTO (OAB 279559/SP)

Processo 0005091-28.2009.8.26.0270 (270.01.2009.005091) - Divórcio Litigioso - Dissolução - I.S.R. - M.R.S.S. - Nos termos 
do artigo 162, parágrafo 4º do CPC: Retirar mandado de averbação. - ADV: IVO ANTUNES HOLTZ (OAB 141402/SP), ERICA 
SANTOS DE ARAUJO (OAB 229904/SP)

Processo 0005263-91.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Ricardo Trimer Me - Neoflag 
Engenharia de Manutenção Ltda e outro - Fls. 164/165: HOMOLOGA-SE, POR SENTENÇA, A TRANSAÇÃO HAVIDA ENTRE 
AS PARTES, EXTINGUINDO-SE O FEITO COM APRECIAÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 269, III, do Código de Processo 
Civil. P.R.I.C. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. - ADV: LUCIANA TAKITO TORTIMA (OAB 127439/SP), VAGNER 
FRANCISCO SOARES DE ARAUJO (OAB 322920/SP), ANTONIO MIRANDA NETO (OAB 151532/SP), JULIANO AUGUSTO DE 
SOUZA SANTOS (OAB 205299/SP), MILENA CRISTINA DE SOUZA (OAB 294817/SP), ANNA LAURA SQUARISI SEGLIO (OAB 
316393/SP)

Processo 0005695-13.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Aguinaldo Adriano da Silva - Seguradora 
Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat S/A - Nos termos do artigo 162, parágrafo 4º do CPC: Manifestar-se sobre Petição 
juntada pelo Requerido. - ADV: VINICIUS FERREIRA HOLZLSAUER DE ARAUJO (OAB 258332/SP), RENATO TADEU RONDINA 
MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 0005719-12.2012.8.26.0270 (270.01.2012.005719) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
I.B.H. - V.R.V. - Nos termos do artigo 162, parágrafo 4º do CPC: Recolher taxa de desarquivamento. - ADV: GEOVANE DOS 
SANTOS FURTADO (OAB 155088/SP)

Processo 0005761-90.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Marcelo de Oliveira Santos - Seguradora 
Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat S/A - Nos termos do artigo 162, parágrafo 4º do CPC: Manifestar-se sobre Petição 
juntada pelo Requerido. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), VINICIUS FERREIRA HOLZLSAUER 
DE ARAUJO (OAB 258332/SP)

Processo 0006200-04.2014.8.26.0270 - Despejo - Espécies de Contratos - Milton José Roel - Kelwe Greik Rocco - Nos 
termos do artigo 162, parágrafo 4º do CPC: Falar sobre a contestação de fls. 29/37. - ADV: EDUARDO MITIO GONDO (OAB 
204271/SP), DINARTE PINHEIRO NETO (OAB 293533/SP)

Processo 0006345-31.2012.8.26.0270 (270.01.2012.006345) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Depósito - 
Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento - Marcelo Cristiano de Pina Santos - Nos termos do artigo 162, parágrafo 4º 
do CPC: Recolher taxa no valor de R$ 3,33 referente a complementação de diligência de Oficial de Justiça e encaminhar para a 
2ª Vara de Itararé/SP. - ADV: DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP)

Processo 0006684-87.2012.8.26.0270 (270.01.2012.006684) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni S/a- Credito, Financiamento e Investimento - MANIFESTAR PESQUISA BACEM- SITIO PASSO FUNDO-
BAIRRO BOAVAS-RIB.BRANCO- - ADV: DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP)

Processo 0006692-35.2010.8.26.0270 (270.01.2010.006692) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / 
Indisponibilidade de Bens - Marcelo Aparecido Francisco - Banco do Brasil S/A - manifestação deposito. - ADV: NEI CALDERON 
(OAB 114904/SP), RUBENS RABELO DA SILVA (OAB 81708/SP)

Processo 0006835-82.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Espolio de Antonio 
Benedito Campolim de Almeida - Espolio de Solange Falzoni Ferraz Brunharo - Mariza Silveira Donini Campolim e outro - Nos 
termos do artigo 162, parágrafo 4º do CPC: Retirar Certidão de Objeto e pé. - ADV: VANIO JOSE PRADO (OAB 113505/SP)

Processo 0008274-31.2014.8.26.0270 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K.T.S. - - 
T.T.O.S. - V.G.S. - Nos termos do artigo 162, parágrafo 4º do CPC: Providenciar 01 cópia da inicial para contrafé. Providenciar 
01 cópia de fls. 19 para contrafé (emenda á inicial) - ADV: VALDICREI FRANCISCO DE LIMA (OAB 293664/SP)

Processo 0008386-78.2006.8.26.0270 (apensado ao processo 0003857-89.2001.8.26) (270.01.2006.008386) - Execução de 
Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Silvio Glauser e outro - Comercio de Frutas 
e Legumes da Boa Ltda - ciencia transferencia valor. - ADV: ANDREA MARA GARONI SUCUPIRA (OAB 131739/SP), ROBERTO 
VALERIO REZENDE (OAB 86662/SP)

Processo 0008621-64.2014.8.26.0270 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - T.R.C.L. - providenciar 01 copia da 
inicial para contrafé,com urgencia. - ADV: LETICIA GARCIA CARDOSO (OAB 217337/SP)

Processo 3000253-49.2013.8.26.0270 - Depósito - Liminar - Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - OMNI S/A 
ajuizou ação com pedido de busca e apreensão contra RODRIGO APARECIDO RIBEIRO, por meio da qual alega ter firmado 
com o requerido um contrato por este inadimplido e que fora garantido com o veículo descrito na petição inicial. Nessa toada, 
liminarmente o requerente pretendeu a busca e apreensão do veículo mencionado na exordial. Sucede, que citado o requerido, 
não se deu a entrega do bem, tanto que convertida a ação em ação de depósito (fls.34). Citado o requerido na ação de depósito, 
este manteve-se inerte (fls. 84). É o relato do essencial. Fundamento e decido. Como cediço, é ônus da parte requerida a 
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apresentação de contestação que impugne os fatos alegados contra si em determinada demanda, sob pena de assim não o 
fazendo, serem estes fatos presumidos por verdadeiros em seu desfavor, desde que críveis (CPC, artigo 319). No caso dos 
autos, os fatos são críveis e não se deu a apresentação de contestação, de modo que os efeitos da revelia, malgrado não 
sejam absolutos, no caso vertente devem se fazer presentes. Diante do exposto, e considerando o mais que dos autos consta, 
resolvendo o mérito nos termos do inciso I, do artigo 269, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido formulado 
na petição inicial e, em conseqüência, torno definitiva a liminar anteriormente deferida e condeno o requerido a entregar o bem 
mencionado na petição inicial ou o seu equivalente em dinheiro, equivalente este a ser considerado o valor do bem no momento 
da propositura da demanda devidamente atualizado pela Tabela Prática do E. TJSP, e com a incidência de juros de mora de 
um por cento ao mês, considerados desde a citação na ação de depósito, e acaso haja a entrega do bem, desde já defiro a sua 
liberação junto aos órgãos administrativos competentes para que o requerente possa aliená-lo. Por conta procedência do pedido, 
arcará o requerido com as despesas processuais suportadas pelo requerente, bem como com os honorários sucumbenciais ora 
fixados em 10% do valor conferido à causa. P. R. I. e Cumpra-se. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/
SP)

Processo 3001068-46.2013.8.26.0270 - Embargos à Execução - Pagamento - Silicate Industria e Comercio Ltda - Ancora 
Assessoria Empresarial S/c Ltda - Nos termos do artigo 162, parágrafo 4º do CPC: Manifestar-se sobre Petição juntada pela 
Embargante. DEFIRO. Anote-se. Recolha-se a taxa de mandado. - ADV: FERNANDO CANCELLI VIEIRA (OAB 116766/SP), 
EDUARDO MITIO GONDO (OAB 204271/SP), GUSTAVO MUZEL PIRES (OAB 247914/SP), THIAGO MULLER MUZEL (OAB 
250900/SP), LUIZ FERNANDO CACHOEIRA (OAB 17869/PR), LUANA ZUB (OAB 64852/PR)

Processo 3002077-43.2013.8.26.0270 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - S.O.R. - F.G.B. - Nos 
termos do artigo 162, parágrafo 4º do CPC: Manifestar-se sobre Carta Precatória. - ADV: MARCIO CALÇADA FERNANDES 
MACHADO (OAB 299133/SP)

Processo 3002831-82.2013.8.26.0270 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0001820161999.8.26.0123 - 1ª Vara 
Judicial) - Paulo Martiniuk Filho - designado o dia 03/03/2015 a partir das 1430 horas através do portal www.superbirdidjudicial.
co.br,encerando-se em 03 dias uteis a contar desta data as 1’430horas.caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação 
do imovel no 1 pregão, a praça seguir-se-á sem interrupção até as 1430 horas do dia 25/03/2015- 2} pregão. - ADV: LUIZ 
DONIZETI DE SOUZA FURTADO (OAB 108908/SP), GEOVANE DOS SANTOS FURTADO (OAB 155088/SP)

Processo 3003026-67.2013.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - HSBC Bank Brasil S/A 
- Banco Multiplo - Magda de Souza Verneque - ME e outro - manifestar certidao : decorreu prazo concedido a fls.126. - ADV: 
MARLI RIBEIRO BUENO (OAB 305065/SP), LUIZ ANTONIO MACHADO DE WERNECK (OAB 71898/SP), GIOVANE LUIZ DE 
FREITAS (OAB 332629/SP), LUIS GUSTAVO OCON DE OLIVEIRA (OAB 171579/SP), PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/
SP)

Processo 3003026-67.2013.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - HSBC Bank Brasil S/A - 
Banco Multiplo - Magda de Souza Verneque - ME e outro - manifestar certidao: decorreu o prazo concedido. - ADV: GIOVANE 
LUIZ DE FREITAS (OAB 332629/SP), MARLI RIBEIRO BUENO (OAB 305065/SP), LUIZ ANTONIO MACHADO DE WERNECK 
(OAB 71898/SP), LUIS GUSTAVO OCON DE OLIVEIRA (OAB 171579/SP), PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 3005540-90.2013.8.26.0270 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S.R.O.R. - - T.C.O.R. - - F.R. - - H.R. - E.R. - Nos 
termos do artigo 162, parágrafo 4º do CPC: Retirar mandado de averbação. - ADV: ADILSON SOARES (OAB 292359/SP), 
LUCIANO DA SILVA SANTOS (OAB 154133/SP)

Processo 3005839-67.2013.8.26.0270 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Zakia 
Hussne Sagioratto - Banco do Brasil - sucessor do Banco Nossa Caixa Nosso Banco - MANIFESTAR PESQUISA BACEM-R$ 
7.367.58. - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 
23134/SP), IZAUL LOPES DOS SANTOS (OAB 331029/SP)

Processo 3006638-13.2013.8.26.0270 - Imissão na Posse - Imissão - Rodovias Integradas do Oeste S/A - Maria Adalginsa 
Ryden - Ação de desapropriação manejada pela empresa concessionária RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A - 
SPVIAS contra MARIA ADALGIZA RYDEN, ambos qualificados nos autos, objetivando a imissão na posse do imóvel, cuja 
desapropriação se pretende. Tal imóvel foi declarado de utilidade pública pelo Decreto Estadual n° 59.518, de 10 de setembro 
de 2013, publicado em 11 de setembro de 2013, por estar inserido no projeto que objetiva a execução de obras e serviços de 
duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão SP258. A área encontra-se delimitada nos autos. O requerente ofereceu, para 
se imitir na posse, a quantia de R$15.990,86 (quinze mil, novecentos e noventa reais e oitenta e seis centavos). A inicial veio 
acompanhada dos documentos de fls. 06/102. O pleito liminar foi deferido (fls. 104/106). Depósito às fls. 108. A ré foi citada e os 
promitentes compradores do imóvel foram cientificados da demanda. Os autores foram imitidos na posse do bem (fls. 161/162). 
A ré quedou-se inerte. Por sua vez, os promitentes compradores apresentaram contestação (fls. 167/170). Alegam serem os 
legítimos proprietários do imóvel, insurgindo-se contra o valor da avaliação. Postulam, ainda, a suspensão da execução da 
obra, em razão do impacto ambiental. Juntaram documentos (fls. 171/214). Réplica às fls. 221/227. Instadas a especificarem 
as provas que pretendiam produzir, os contestantes postularam a realização de prova oral e pericial (fls. 232). O autor requereu 
a homologação do laudo apresentado ou, subsidiariamente, a produção de prova pericial (fls. 235). Realizada audiência 
de tentativa de conciliação, as partes não se compuseram (fls. 243). É o relatório. Passo a sanear o feito. Primeiramente, 
providencie a z. serventia a inclusão de EDVALDO GOMES BUENO e AIDA BRIGIDA MARQUES CARVALHO no polo passivo da 
demanda, face à resistência apresentada à pretensão do autor. As partes são legítimas e estão adequadamente representadas. 
Há interesse processual e o provimento jurisdicional almejado pelos requerentes é juridicamente possível. Os pressupostos 
processuais de existência e validade estão preenchidos, razão pela qual declaro o feito saneado. De se ressaltar que a questão 
relativa ao impacto ambiental supostamente ocasionado pelas obras é questão a ser resolvida administrativamente. Assim 
sendo, fixo como ponto controvertido o valor de avaliação do imóvel em litígio. Necessária a perícia. Para tanto, nomeio perito 
o Sr. leandro oliveira albuquerque. Intime-se a apresentar estimativa de seus honorários em 10 dias. Após o pagamento, prazo 
de 30 dias para a entrega do laudo. As partes poderão formular quesitos e indicar assistente técnico no prazo de cinco dias, nos 
termos do art.421, do Código de Processo Civil. Após a vinda do laudo, será designada audiência de instrução e julgamento, se 
necessário. - ADV: EVERTON LEANDRO DA FÉ (OAB 342979/SP), JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB 260164/SP), 
GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP), PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP)

Processo 3008074-07.2013.8.26.0270 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Amauri de Lara - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Nos termos do artigo 162, parágrafo 4º do CPC: Manifestar-se sobre Petição juntada pelo 
Requerido. - ADV: JOSE CARLOS DE MORAIS (OAB 91695/SP)

Processo 3009044-07.2013.8.26.0270 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - J.C.C.B. - R.M.S. - Trata-se 
de ação de interdição, ajuizada por JOÃO CARLOS CARDOSO BARROS em face de ROSA MARIA SANTOS. A fls 122/123 
há noticia de que a interditanda faleceu. È o brevíssimo relatório. DECIDO. Diante do falecimento , JULGO EXTINTO o feito, 
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sem julgamento do mérito nos termos do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil,por carência superveniente da 
ação. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos. - ADV: RUBENS DE CARVALHO RINALDI JUNIOR (OAB 278852/SP), 
GABRIEL MARCHETTI VAZ (OAB 282590/SP)

Processo 3009551-65.2013.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Guarda - L.J.T.J. - Graziele Vieira Lara - Defiro manifestação 
Ministerial.Em 10 dias manifeste a requerida acerca da concordância sobre eventual acordo quanto ao regime de visitas, citado 
no estudo social (fls.55/56) e no estudo psicológico (fls.58/60). Após, retornem os autos ao MP. - ADV: MARLI ALMEIDA DE 
OLIVEIRA (OAB 268295/SP), EDILENE PELICHEK (OAB 156235/SP)

Processo 3009564-64.2013.8.26.0270 - Busca e Apreensão - Liminar - Itaú Unibanco S/A - MANIFESTAR PESQUISA 
BACEMavenida governardor mario cas,250- centro- - ADV: SONIA MENDES DE SOUZA (OAB 91262/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO JÚLIO DA SILVA BRANCHINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ ROBERTO SIMÕES FERRAZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0025/2015

Processo 0000419-98.2014.8.26.0270 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itaucard 
S/A - Proc.102/14 fls.59- Vistos. Providencie o autor o recolhimento de diligência para expedição de mandado, tendo em vista 
que ainda não houve o cumprimento da medida liminar. Com o recolhimento, desentranhe-se o mandado de reintegração de 
posse e citação, aditando-o para cabal cumprimento. Na inércia, o feito será extinto sem resolução do mérito. Int. - ADV: JOSÉ 
CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 0001041-22.2010.8.26.0270 (270.01.2010.001041) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito 
- Trok Pneus Ltda - C.e. Garcia de Oliveira Itapeva Epp - Proc.208/10 fls.191- Vistos. Defiro o pedido da exequente. Expeça-se 
mandado para penhora e avaliação do bem indicado. Int. (Mandado expedido). - ADV: ADILSON SOARES (OAB 292359/SP), 
FERNANDO DOMINGUES NUNES (OAB 279557/SP), DANIELA PETROCELLI (OAB 188339/SP), ANDRÉ LUIZ AMORIM DE 
SOUSA (OAB 172988/SP)

Processo 0001378-69.2014.8.26.0270 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré - 
Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Sonia Aparecida de Campos Pinn - Proc.333/14 fls.108- Vistos.Fl. 100, atenda-se.
Recebo o recurso de apelação de fls. 102/107 apenas no efeito devolutivo.Intime-se o apelado para apresentar suas contra 
razões, em 15 dias.Oportunamente remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção de Direito Privado. Int. Fls.111 
-Vistos. Observo que o ofício de fl. 100 é estranho a estes autos. Isto posto, desentranhe-se encaminhando-o à seção criminal 
para que seja devidamente atendido. Int. - ADV: VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP), FERNANDO CANCELLI 
VIEIRA (OAB 116766/SP)

Processo 0001663-62.2014.8.26.0270 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Angelita Rodrigues dos Santos - Proc.393/14 
fls.58- Manifeste-se o autor acerca da certidão do oficial de justiça: Deixei de citar José Ferreira de Camargo e s/m porque os 
mesmos não foram localizados no local, sendo informado pela filha, moradora da Rua Carlos R. Amorim(frente ao nº 236), que 
os mesmos residem em Apiaí, em endereço que não soube informar,apenas que o pai trabalha na Loja Estrela naquela cidade e 
recolher R$ 231,75 para publicação do edital na Impresa local. - ADV: ROBERTO VALERIO REZENDE (OAB 86662/SP)

Processo 0001790-78.2006.8.26.0270 (270.01.2006.001790) - Outros Feitos não Especificados - Joao Leopoldo Sobrinho 
- Proc.283/06 fls.139- Vistos.Defiro o pedido do autor. Expeça-se carta precatória.Int. ( Carta Precatória expedida ). - ADV: 
LEONARDO MARIOZI RUSSI (OAB 229492/SP)

Processo 0001867-77.2012.8.26.0270 (270.01.2012.001867) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Bb Leasing 
S/a- Arrendamento Mercantil - Proc.276/12 fls.84- Vistos. Recebo o recurso de apelação de fls. 77/83 no duplo efeito. 
Oportunamente remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção de Direito Privado. Int. - ADV: PAULA RODRIGUES 
DA SILVA (OAB 221271/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)

Processo 0002505-42.2014.8.26.0270 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - José Roberto Rocha e outro - Vistos. Intime-
se como requerido pelo Ministério Público. Int. - ADV: ORLANDO CESAR MUZEL MARTHO (OAB 92672/SP)

Processo 0002562-07.2007.8.26.0270 (270.01.2007.002562) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Geraldo Tuvani - Leonicio Lopes Cruz e outro - Proc.413/07 fls.286- Vistos. Remetam-se os autos à perícia. Int. - ADV: DARCI 
CEZAR ANADAO (OAB 123059/SP), RICARDO GIORDANI (OAB 200725/SP), LUCIANE TAVARES DE MORAES (OAB 227485/
SP)

Processo 0002750-24.2012.8.26.0270 (270.01.2012.002750) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira S/a- Credito, Financiamento e Investimento - Proc.403/12 fls.104- Vistos. Informe a autora o endereço 
de MARCOS DE ARAUJO OLIVEIRA, bem como providencie o recolhimento de diligência e cópias das petições de fls. 95 e 103, 
para sua citação. Após as referidas providências, cite-se o herdeiro MARCOS DE ARAUJO OLIVEIRA para, querendo, contestar 
o pedido de habilitação, no prazo de 05 (cinco) dias. Na inércia da parte autora, o feito será extinto sem resolução do mérito. 
Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0002811-84.2009.8.26.0270 (270.01.2009.002811) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Finasa S/A - Proc.504/09 fls.153- VISTOS. Homologo o pedido de desistência da ação formulado à fl. 152 
e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação de busca e apreensão movida por Banco Finasa S/A contra Daiane 
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Lima Macedo, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos. 
P.R.I.C. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0003099-27.2012.8.26.0270 (270.01.2012.003099) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc 
Bank Brasil S/A - Banco Multiplo - Proc.464/12 fls.112- Vistos. Defiro a suspensão do feito. Remeta-se os autos ao arquivo, onde 
deverão permanecer até eventual provocação pela parte interessada. Int. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 0003286-64.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Itaú Unibanco S/A - Proc. 773/14 
fls.92- Vistos. Providencie a parte autora o recolhimento de diligência. Com o recolhimento, intime-se o devedor para pagamento 
da dívida, no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 10% do valor da condenação (artigo 475-J do CPC). Decorrido o 
prazo prossiga-se com penhora e avaliação. Na inércia do autor, remeta-se os autos ao arquivo, onde deverão permanecer até 
eventual provocação pela parte interessada. Int. - ADV: MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP)

Processo 0003369-51.2012.8.26.0270 (270.01.2012.003369) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Jesus Vicente Castelano 
Junior e outro - Proc.496/12 fls.197- Vistos. 1. Acolho os argumentos apresentados pelo perito judicial (fls. 169/170) e 
HOMOLOGO o laudo pericial por ele apresentado (fls. 111/156). 2. Providencie a parte autora a citação dos herdeiros de 
Euclides, conforme já determinado. Int. - ADV: ORLANDO CESAR MUZEL MARTHO (OAB 92672/SP)

Processo 0003488-41.2014.8.26.0270 - Divórcio Litigioso - Dissolução - N.M.S.B.F. - Proc.827/14 fls.33- Vistos. 
Primeiramente, tendo em vista que o requerido foi citado por edital e quedou-se inerte, oficie-se à OAB local para indicar curador 
para defender os interesses do ausente. Fica automaticamente nomeado o advogado indicado, dando-lhe vista dos autos. Int. 
(Ofício expedido). - ADV: MARIOLI ARCHILENGER LEITE (OAB 140785/SP)

Processo 0003737-02.2008.8.26.0270 (270.01.2008.003737) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Indalécio Leme de Oliveira - Proc.626/08 fls.164- Vistos. Expeça-se alvará para levantamento do valor depositado, em favor 
do patrono do autor, tendo em vista tratar-se de verbas sucumbenciais. Após, aguarde-se o pagamento do valor principal em 
arquivo provisório. Int. (Retirar o Alvará ). - ADV: ANTONIO MIRANDA NETO (OAB 151532/SP)

Processo 0003874-71.2014.8.26.0270 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - R.N.C. - Proc.923/14 
fls.29- Vistos. Tendo em vista os dados qualificadores do requerido constantes da certidão de fl. 07, proceda-se à pesquisa 
através do sistema SIEL. Int. (Resultado da pesquisa : endereço Rua Coronel Frutuoso, 757- centro/ Itararé/SP - ADV: MÔNICA 
LANGNOR E SOUSA (OAB 289376/SP)

Processo 0004244-50.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.G.B.S. - Proc.1013/14 
fls.40- Vistos. Informe o autor o atual endereço de ROSANA KULIK DA COSTA no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 
do feito sem resolução do mérito. Int. - ADV: GISELLE MELO SANTOS MORAES (OAB 317857/SP)

Processo 0004278-25.2014.8.26.0270 - Monitória - Cheque - Fátima Franciele Aparecida da Rocha Construções - Me 
- Proc.1028/14 fls.38- Vistos. Desentranhe-se o mandado de citação, aditando-o para cabal cumprimento. Int. (Aditamento 
expedido). - ADV: DANIELLE BIMBATI DE MOURA BRAATZ (OAB 315849/SP)

Processo 0004566-12.2010.8.26.0270 (270.01.2010.004566) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material 
- Lucas Gomes Ribeiro - Proc.910/10 fls.182- Vistos. Expeça-se nova certidão de honorários com as devidas correções. 
Oportunamente, tornem os autos ao arquivo. Int. ( Certidão expedida). - ADV: GEOVANE DOS SANTOS FURTADO (OAB 
155088/SP)

Processo 0004598-51.2009.8.26.0270 (270.01.2009.004598) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Unibanco- União de Bancos Brasileiros S/A - Proc.842/09 fls.138- Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo 
de 45 (quarenta e cinco) dias. Decorridos sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo, onde deverão permanecer até 
eventual provocação pela parte interessada. Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0004644-35.2012.8.26.0270 (270.01.2012.004644) - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - Antonio Pinto 
Malheiro - - Rosa Pinto Malheiro - CEREALISTA NOSSA SENHORA DA CANDELÁRIA LTDA - Proc.678/12 fls.229- Vistos. 
Ante a certidão de fls. 228 e o recibo de fls. 224, intime-se o perito nomeado para proceder, em 24h, a retirada dos autos 
para realização da perícia, sob pena de destituição do encargo e do seu nome no rol dos peritos deste Juízo, bem como 
proceder a estorno aos autores do valor recibo, com a devida correção. Int. - ADV: GUSTAVO MUZEL PIRES (OAB 247914/SP), 
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 196461/SP), THIAGO MULLER MUZEL (OAB 250900/SP), SAMARA HELENA 
ROQUE CAMARGO (OAB 216319/SP)

Processo 0004656-78.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Cerealista A.C. Ltda ME - Tim 
Celular S/A - Proc.1114/14 fls.333- Vistos. Informem as partes se concordam com o julgamento antecipado. Caso negativo 
especifiquem, de modo concreto e fundamentado, cada prova cuja colheita se almeja. Observo que a parte deve informar, 
individual e especificamente, qual tipo de prova pretende produzir e custear (e qual o fato controverso nestes autos onde inicial 
e contestação porventura divirjam - será objeto dela). Requerimentos genéricos, sem fundamentação ou em desacordo com o 
acima estipulado serão tidos por inexistentes e autorizarão o julgamento antecipado. Sem prejuízo, manifestem-se as partes se 
têm interesse na realização de audiência para tentativa de conciliação. Int. - ADV: ANTONIO RODRIGO SANT

ANA (OAB 234190/SP), ALBERTO CANCISSU TRINDADE (OAB 189137/SP)

Processo 0004704-37.2014.8.26.0270 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.V.B.C. - - C.D.B.C.S. - M.C.S. - Proc.1133/14 
fls.43- Vistos. Fls. 35/36, recebo como emenda à inicial. Intime-se a parte requerida. Proceda a serventia às anotações 
necessárias no sentido de incluir a pessoa de CARLA DIAS BOAVENTURA DE CARVALHO SILVA no polo ativo da ação. Após, 
intime-se as partes para que informem se concordam com o julgamento antecipado. Caso negativo especifiquem, de modo 
concreto e fundamentado, cada prova cuja colheita se almeja. Observo que a parte deve informar, individual e especificamente, 
qual tipo de prova pretende produzir e custear (e qual o fato controverso nestes autos onde inicial e contestação porventura 
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divirjam - será objeto dela). Requerimentos genéricos, sem fundamentação ou em desacordo com o acima estipulado serão tidos 
por inexistentes e autorizarão o julgamento antecipado. Sem prejuízo, manifestem-se as partes se têm interesse na realização 
de audiência para tentativa de conciliação. Int. - ADV: BRUNO HEREGON NELSON DE OLIVEIRA (OAB 313170/SP), MARIO 
LOBO RIBEIRO NETO (OAB 178911/SP)

Processo 0005258-69.2014.8.26.0270 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.L.S.O. - 
M.A.R.O. - Proc.1286/14 fls.32- Vistos. Primeiramente, apresente a exequente memória de cálculo atualizada do débito, no 
prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Int. - ADV: LUCIANE TIEMI MENDES MAEDA 
LANZOTTI (OAB 232246/SP), GISELLE MELO SANTOS MORAES (OAB 317857/SP)

Processo 0005549-45.2009.8.26.0270 (270.01.2009.005549) - Interdição - Capacidade - A.C.P. - Proc.1026/09 fls.123- 
Ciência ao autor do ofício da Secretaria Municipal de Saúde (Impossibilidade de atendimento ao pedido,não dispõe em seu 
quadro de servidores de Médico Perito). - ADV: LUIZ ANTONIO MACHADO DE WERNECK (OAB 71898/SP)

Processo 0005687-36.2014.8.26.0270 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.G.V.A. 
- Proc.1395/14 fls.30- Vistos. Fl. 29, defiro o prazo de 30 (trinta) dias. Desentranhe-se o mandado, aditando-o para cabal 
cumprimento. Int. (Aditamento expedido). - ADV: RITA DE CÁSSIA DOMINGUES DE BARROS PEREIRA (OAB 283444/SP)

Processo 0006055-16.2012.8.26.0270 (apensado ao processo 3000652-78.2013.8.26) (270.01.2012.006055) - Interdição 
- Tutela e Curatela - J.V. - S.V.I. - Proc.882/12 apensao ao Proc.349/14 fls.66- Vistos. Abra-se vista dos autos ao Ministério 
Público. Int. - ADV: MARIOLI ARCHILENGER LEITE (OAB 140785/SP), AFONSO ALEIXO DE BARROS JUNIOR (OAB 225556/
SP)

Processo 0006738-87.2011.8.26.0270 (270.01.2011.006738) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.G.V. e outros - C.L.V. - 
Proc.1102/11 fls.110- Vistos. Com relação ao pedido de prisão civil, assiste razão ao Ministério Público, uma vez que, estando o 
executado encarcerado, tal medida se mostra ineficaz. Dessa forma, INDEFIRO o referido pleito. Para apreciação do pedido de 
penhora online, informe a exequente o número do CPF do executado. Na inércia, o feito será extinto sem resolução do mérito. 
Int. - ADV: RUBENS DE CARVALHO RINALDI JUNIOR (OAB 278852/SP), LUCIANE TIEMI MENDES MAEDA LANZOTTI (OAB 
232246/SP)

Processo 0007123-98.2012.8.26.0270 (270.01.2012.007123) - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença 
- G.C.L.C. e outros - Proc.1047/12 fls.86- Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 
Decorridos sem manifestação, o feito será extinto sem resolução do mérito. Int. - ADV: ROBERTO FLAVIO MORAIS MUZEL 
(OAB 268689/SP)

Processo 0007408-23.2014.8.26.0270 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Isabel Odair 
Oliveira de Almeida - Proc.1814/14 fls.35- Vistos. Tendo em vista a decisão que concedeu a gratuidade processual à autora, 
tarje-se os autos. Indefiro a liminar requerida, pois a despeito da aparente relevância dos fundamentos invocados, não estão 
presentes os requisitos para a concessão da liminar; sendo extremamente necessária a formação do contraditório. Cite-se 
a parte requerida para contestar a ação em 15 dias, consignando-se que, não contestado o pedido, presumir-se-ão como 
verdadeiros os fatos alegados pela autora (CPC, artigos 285 e 319). Int. - ADV: LARISSA MACHADO GARCIA (OAB 351197/
SP), WALDO LOBO RIBEIRO JUNIOR (OAB 283159/SP)

Processo 0008579-15.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.A.P. - Proc.2069/14 
fls.25- Vistas dos autos ao interessado para manifestar-se, em 05 dias, sobre a cota ministerial, sob pena de extinção do feito 
sem resolução do mérito: (opino pela emenda da inicial, se não houver ação própria, no tocante a guarda do filho em comum, 
bem como aos alimentos a serem prestados). - ADV: ERIK YOSHIHIRO NISHI (OAB 291645/SP)

Processo 0008704-51.2012.8.26.0270 (270.01.2012.008704) - Execução de
Título Extrajudicial - Cheque - H.c.r. Factoring Ltda - Proc.1299/12 fls.98- Vistos.Manifeste-se o exequente sobre a informação 

obtida ajunto ao sistema RENAJUD.Int. ( Placa HVN3492 / SP- Marca: FORD/ F1000 4.9I- Ano: 1997- Modelo 1997 Proprietário: 
Iluiza de Fátima Oliveira- Restrições: Sim- CPF/CNPJ 218.739.438-73 )). - ADV: GEOVANE DOS SANTOS FURTADO (OAB 
155088/SP)

Processo 0010270-74.2008.8.26.0270 (270.01.2008.010270) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Arcindo Favero e outro 
- Proc.2033/08 fls.251-Vistos. Encaminhe-se os autos ao setor responsável pela extração e autenticação de cópias. Após, 
intime-se a parte autora para retirada. Oportunamente, arquive-se os autos. Int. ( Retirar as cópias). - ADV: AGEU GOMES DOS 
SANTOS MARTINS (OAB 86134/SP)

Processo 3000652-78.2013.8.26.0270 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - S.A. - S.V.I. - Proc.349/14 
fls.106- Vistos. Intime-se a autora, através de sua advogada, para que providencie o depósito solicitado pelo IMESC à fl. 91, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Int. - ADV: SIRLEI DE ALMEIDA PAULA 
PEREIRA DA CRUZ (OAB 276171/SP), JAIR DE JESUS MELO CARVALHO (OAB 81382/SP), MARCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA 
CARVALHO (OAB 81965/SP)

Processo 3006131-52.2013.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Vanderleia Pontes - Federal Seguros S/A 
- Proc.1618/13 fls. 122- Vistos. Oficie-se ao IMESC para agendamento de data para realização de exame pericial. Int. (Ofício 
expedido). - ADV: VINICIUS FERREIRA HOLZLSAUER DE ARAUJO (OAB 258332/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI 
(OAB 115762/SP)

3ª Vara



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 258

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO BRUNO LUÍS COSTA BURAN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MIRIAN DE FATIMA CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0016/2015

Processo 0000143-33.2015.8.26.0270 - Busca e Apreensão - Liminar - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 
Investimento - Fabiana da Rocha Oliveira Araujo - Vistos. 1 - Comprovado o inadimplemento em contrato de alienação fiduciária 
em garantia, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do bem móvel descrito na petição inicial, depositando-o em mãos das 
pessoas indicadas pela parte autora. 2 - Cinco (05) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena 
e exclusiva do referido bem móvel (objeto do ajuste) no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 
quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre 
do ônus da propriedade fiduciária. 3 - Dentro do mesmo prazo, poderá o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida 
pendente, segundo os valores apresentados na inicial, hipótese na qual o bem móvel objeto do contrato será restituído livre de 
ônus. A propósito: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de Busca e Apreensão - Purgação da mora reservada à fase extrajudicial 
Integralidade da dívida que compreende as parcelas vencidas acrescidas do saldo remanescente do financiamento Julgamento 
de recurso especial repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria - Depósito do valor de parte do débito 
pelo devedor - Medida liminar que deve ser mantida. Agravo provido”. Agravo de Instrumento nº 2082654-25.2014.8.26.0000. 
Comarca: Lençóis Paulista - 1ª Vara Cível - Processo nº 0003335-55.2014.8.26.0319. Agravante: BANCO BRADESCO S/A. 
Agravado: Herbert Rodrigo Spirandelli ME. TJSP 36ª Câmara de Direito Privado. Julgado: 26/06/2014. Relator: Des. Sá Moreira 
de Oliveira. “AGRAVO REGIMENTAL. Insurgimento contra decisão que rejeitou de plano agravo de instrumento, por manifesta 
improcedência. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Purgação da mora. Interpretação da expressão “integralidade da dívida 
pendente”. 1. Discussão acerca da interpretação do termo “dívida pendente” em virtude das alterações introduzidas pela Lei 
10.931/04. 2. Questão dirimida recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial repetitivo (REsp. 
nº 1.418.593 MS), tendo sido pacificado o entendimento de que, sob pena de consolidação da posse e propriedade de bem 
móvel objeto de alienação fiduciária, compete ao devedor pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores 
apresentados e comprovados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Efeitos do atual posicionamento que deverão ser mitigados, na 
hipótese, sob pena de notório prejuízo ao devedor, o qual, de acordo com o anterior entendimento, estava seguro quanto ao seu 
direito de purgar a mora apenas realizando o pagamento das prestações vencidas, além dos encargos, como ocorreu no caso. 
Retorno dos autos à primeira instância, com oferecimento de oportunidade para o devedor, querendo, purgar a mora, no prazo 
legal. 4. Deram provimento ao recurso, com observação”. Agravo Regimental Nº 2054003-80.2014.8.26.0000/50000. Registro: 
2014.0000381371. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Processo nº 4004308-29.2013.8.26.0269. Comarca de Itapetininga, 
3ª Vara Cível. Recorrente: BANCO BRADESCO S/A. Recorrido: JOZIVAN DE LIMA VIEIRA. Julgado: 26/06/2014. Relator: Des. 
Vanderci Álvares 4 - Oportunamente, expeça-se ofício para os fins do § 1º, do art. 3º, do Dec. Lei nº 911/69, com a redação que 
lhe foi atribuída pela Lei nº 10.931/04. 5 - CITE-SE a parte requerida, nos termos do art. 285 do CPC. A contestação poderá ser 
ofertada no prazo de 15 dias da execução da liminar. 6 - Defiro as prerrogativas do artigo 172, parágrafo 1º do CPC, reforço 
policial e ordem de arrombamento, para serem utilizadas se necessário. 7 - SERVIRÁ O PRESENTE, ACOMPANHADO POR 
CÓPIA DA INICIAL, COMO MANDADO. CUMPRA-SE COM AS FORMALIDADES LEGAIS. 8 - Int. - ADV: MOISÉS BATISTA DE 
SOUZA (OAB 149225/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)

Processo 0000447-66.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco do Brasil S/A - Valter 
Auto Pecas Itapeva Ltda ME - - Valter Lazaro Gonçalves Junior - - Vanessa Dias Gonçalves - Vistos. Manifeste-se o requerente 
sobre a pesquisa de fls. 67. Int. - ADV: CLARI GOMES DOS SANTOS MARTINS RIBEIRO (OAB 112444/SP), HENRIQUE KNAP 
RIBEIRO (OAB 172489/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 
140055/SP)

Processo 0000669-39.2011.8.26.0270 (270.01.2011.000669) - Execução de Alimentos - Alimentos - L.G.R.C. - R.C.C. - 
Vistos. Fls. 104: atenda-se. Após, ao arquivo com as cautelas de praxe. - ADV: ORLANDO CESAR MUZEL MARTHO (OAB 
92672/SP), MARIA BENE VILELA FIDÊNCIO (OAB 107823/SP)

Processo 0000704-72.2006.8.26.0270 (270.01.2006.000704) - Monitória - Banco Nossa Caixa Sa - Oswaldo Tortelli - - 
Oswaldo Tortelli - - Cecilia Fogaça Tortelli - VISTOS. Defiro o desarquivamento dos autos, pelo prazo de 30 dias. Findo o 
mesmo, em nada sendo requerido, tornem ao arquivo. Int. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA 
ROCHA (OAB 113887/SP)

Processo 0000761-80.2012.8.26.0270 (270.01.2012.000761) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação 
- Nancy Rezende - Banco Santander S/A - VISTOS. Fls. 96/97: Indefiro a devolução de prazo solicitada, posto que o requerido, 
citado (fl. 81 verso), não apresentou contestação (fl. 87), tampouco constituiu advogado nos autos. Int. - ADV: ANDRÉ LUIZ 
AMORIM DE SOUSA (OAB 172988/SP)

Processo 0000762-94.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Maria Valdirene Alves da Silva 
Lima - Saf Veículos Ltda - - Fiat do Brasil - VISTOS. 01 Especifiquem as partes, em 05 dias, as provas que tencionam produzir, 
justificando de forma adequada e fundamentada sua pertinência e adequação, bem como sobre quais pontos de controvérsia 
irão as mesmas incidir. 02 Requerimentos genéricos e sem a devida fundamentação serão tidos como inexistentes. 03 Sem 
prejuízo, informem as partes se têm interesse na conciliação. Int. - ADV: EDUARDO MITIO GONDO (OAB 204271/SP), 
VALTER EDUARDO FRANCESCHINI (OAB 95021/SP), FERNANDO CANCELLI VIEIRA (OAB 116766/SP), ADELMO DA SILVA 
EMERENCIANO (OAB 91916/SP)

Processo 0000922-61.2010.8.26.0270 (270.01.2010.000922) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de 
Crédito - Fundo de Investimentos Npl I - VISTOS. Fl. 132: Defiro o prazo suplementar de 30 dias. Findo o mesmo, manifeste-
se. Procedam-se às anotações de praxe no sistema e na contracapa dos autos, com relação ao nome da advogada. Int. - ADV: 
IRENE ROMEIRO LARA (OAB 57376/SP)
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Processo 0000963-57.2012.8.26.0270 (270.01.2012.000963) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos 
- Bv Leasing Arrendamento Mercantil S/A - Angela Aparecida da Silva Almeida - VISTOS. Fl. 67: Defiro o sobrestamento do feito 
pelo prazo de 45 dias. Após, manifeste-se em termos de prosseguimento. Int. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA 
SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)

Processo 0001232-43.2005.8.26.0270 (270.01.2005.001232) - Cumprimento de sentença - Adiel Dias Goncalves - Jose 
Everaldo da Silva - VISTOS. Defiro o desarquivamento dos autos, pelo prazo de 30 dias. Findo o mesmo, em nada sendo 
requerido, tornem ao arquivo. Int. - ADV: JOAO BATISTA DE ALMEIDA (OAB 102810/SP)

Processo 0001387-02.2012.8.26.0270 (270.01.2012.001387) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Pedro Luiz Conti Mariozi - Espolio de Carlos Ribeiro Gomes - Vistos. Tendo em vista que às fls. 120-v consta informação de 
que o executado apresentou recurso de apelação contra a decisão que julgou improcedente os embargos do devedor (proc.: 
0007680-85.2012), determino o sobrestamento do presente feito até julgamento do recurso interposto. Int. - ADV: PEDRO LUIZ 
CONTI MARIOZI (OAB 140640/SP), MARLI RIBEIRO BUENO (OAB 305065/SP)

Processo 0001450-95.2010.8.26.0270 (270.01.2010.001450) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Brancalhão 
Auto Posto Ltda - Ciapetro Distribuidora de Combustiveis Ltda - Vistos. 1 - Fls. 192/193: Deixo de receber o presente recurso, 
ante a ausência do requisito objetivo consistente na adequação do meio impugnativo à decisão a ser atacada. Afinal, a decisão 
de fls. 189 não se trata de sentença, motivo pelo qual não pode ser passível de apelação (art. 535 do CPC). Evidente, pois, o 
erro grosseiro. 2 Concedo derradeiros 10 dias para o recolhimento da taxa judiciária, sob pena de extinção do feito. Int. - ADV: 
AGNALDO JUAREZ DAMASCENO (OAB 18551/PR), AURINO MUNIZ DE SOUZA (OAB 42568/PR), FERNANDO CANCELLI 
VIEIRA (OAB 116766/SP)

Processo 0001466-10.2014.8.26.0270 (apensado ao processo 3007983-14.2013.8.26) (processo principal 3007983-
14.2013.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Investigação de Paternidade - J.V.A. - A.A. - Vistos. 1. Certifique-se o 
oferecimento de impugnação no processo principal. 2. Processe-se a forma do artigo 261 do Código de Processo Civil, sem 
suspensão do processo, ouvindo-se o impugnado em 5 dias. 3. Intime-se. - ADV: JOAO MARIA VIEIRA (OAB 100357/SP), 
VICTOR RONCON DE MELO (OAB 270918/SP)

Processo 0001568-47.2005.8.26.0270 (270.01.2005.001568) - Execução de Alimentos - Alimentos - S.E.R.R. - E.S.R. - 
Vistos. Intime-se pessoalmente a requerente para dar regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e 
arquivamento (artigo 267, III e parágrafo 1º, C.P.C.). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se, com as 
formalidades legais. Int. - ADV: ALESSANDRO REICHERT (OAB 144560/SP), DINARTE PINHEIRO NETO (OAB 293533/SP)

Processo 0001894-02.2008.8.26.0270 (270.01.2008.001894) - Alvará Judicial - Família - Ivanilda da Cruz Araujo - VISTOS. 
Defiro o desarquivamento dos autos, pelo prazo de 30 dias. Findo o mesmo, em nada sendo requerido, tornem ao arquivo. Int. - 
ADV: VANESSA APARECIDA COSTA SANTIAGO (OAB 220714/SP)

Processo 0002256-62.2012.8.26.0270 (270.01.2012.002256) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Elma 
da Costa Lacerda - Luciana Rosa Engue - - Dirceu Antunes de Lima - Vistos. Intime-se a exequente para que apresente nova 
planilha de débito atualizada incluindo apenas os valores dos aluguéis vencidos a partir de novembro de 2011, bem como os 
vincendos até a data da efetiva desocupação do bem, nos termos em que determinado pela r. Sentença de fls. 48/49. Com a 
apresentação dos cálculos, intimem-se os executados para pagamento, nos termos do art. 475-J do CPC. Int. e cumpra-se. - 
ADV: VANIO JOSE PRADO (OAB 113505/SP), MARINA ARAUJO CAMARGO (OAB 289861/SP)

Processo 0002329-63.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Guarda - D.D.S. - VISTOS. 1 - Fls. 41: Remetam-se os 
autos ao Setor Técnico para a conclusão do estudo social. 2 Int. - ADV: ARTHUR RONCON DE MELO (OAB 259964/SP)

Processo 0002544-39.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Guarda - L.P.S. - L.R.L.S. - VISTOS. 1 - Fls. 89: Remetam-
se os autos ao Setor Técnico para a conclusão do estudo social. 2 Int. - ADV: MARCELO BENEDITO RODRIGUES (OAB 
292817/SP), ADILSON MARCOS DOS SANTOS (OAB 73552/SP)

Processo 0002613-38.1995.8.26.0270 (270.01.1995.002613) - Execução Contra Devedor Solvente - Banco Bradesco S/A - 
Agroponto Com. e Repres. Ltda - - Jairo Tadeu de Almeida - VISTOS. Fl. 56: Procedam-se às anotações de praxe no sistema e 
na contracapa dos autos, com relação ao nome da advogada. Defiro o desarquivamento dos autos, bem como vistas dos autos, 
pelo prazo legal. Findo o mesmo, em nada sendo requerido, tornem ao arquivo. Int. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 
165231/SP), AILTON FERREIRA (OAB 91289/SP)

Processo 0002652-68.2014.8.26.0270 - Divórcio Consensual - Dissolução - V.F.O.C. - A.R.C. - VISTOS. Melhor compulsando 
os autos, verifico ser desnecessária a realização da audiência designada a fls. 21. Libere-se a pauta de audiências. Intimem-se 
as partes quanto ao cancelamento da audiência, advertindo-se a parte ré de que o prazo para contestar, de 15 dias, começará a 
fluir à partir da intimação da presente decisão e não da audiência, como constou. Adite-se o mandado, servindo o presente como 
aditamento. Intime-se. - ADV: WALTER LUIZ SANTOS BARBOSA JUNIOR (OAB 318242/SP)

Processo 0002676-77.2006.8.26.0270 (270.01.2006.002676) - Outros Feitos não Especificados - Top Sinalização Comercio 
e Serviços Ltda Epp - Prefeitura Municipal de Taquarivai - VISTOS. Fl. 146: Revejo o despacho de folha 140, a fim de deferir a 
isenção da taxa ao requerido, nos termos do art. 6º, da Lei 11.608/2003, sendo desnecessária a inscrição das custas. Arquivem-
se. Fl. 150: Observo que o mandado de levantamento foi expedido, conforme cópia na folha 133. Int. - ADV: FLÁVIA CICCOTTI 
(OAB 200613/SP), FABIANO DE ALMEIDA FERREIRA (OAB 196782/SP), IVAN APARECIDO DE CASTILHO (OAB 169671/SP), 
CLARO ROBERTO DE LIMA (OAB 86050/SP)

Processo 0002778-21.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Guarda - E.D. - E.R.O.L. - - A.W.P.L. - VISTOS. 1 - Fls. 
29: Remetam-se os autos ao Setor Técnico para a conclusão do estudo social. 2 Int. - ADV: MARCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA 
CARVALHO (OAB 81965/SP)
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Processo 0002790-35.2014.8.26.0270 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - S.M.P.O. - A.J.Q. - 
VISTOS. 1- Melhor compulsando os autos, revejo os Despachos de fls. 16 e 17. 2 - Defiro à parte autora os benefícios da 
Justiça Gratuita. Anote-se. 3 - Indefiro, por ora, o pedido de liminar de guarda provisória, tendo em vista que a parte autora 
não trouxe aos autos nenhuma prova material capaz de assegurar a verossimilhança de suas alegações. 4 - CITE-SE a parte 
requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 5 - Sem prejuízo da contestação, remetam-se 
os autos ao setor técnico para que seja realizado estudo social. 6 - Com a vinda do laudo será apreciado o pedido de liminar. 
7 - Defiro os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 8 - SERVIRÁ O PRESENTE, ACOMPANHADO POR CÓPIAS DA INICIAL, 
COMO MANDADO. CUMPRA-SE COM AS FORMALIDADES LEGAIS. 9 - Int. - ADV: GISELE MARIA MIRANDA GERALDI (OAB 
317855/SP)

Processo 0002899-25.2009.8.26.0270 (270.01.2009.002899) - Procedimento Ordinário - Guarda - Joao Carlos de Oliveira 
- Regiane dos Santos - Vistos. Fls. 84: Defiro vista dos autos ao ministério público, pelo prazo legal. Após tornem ao arquivo. - 
ADV: JULIANE DE CÁSSIA SILVEIRA CAMARGO (OAB 237720/SP), MARIO LOBO RIBEIRO NETO (OAB 178911/SP)

Processo 0003214-48.2012.8.26.0270 (270.01.2012.003214) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira S/a- Credito, 
Financiamento e Investimento - Cheila Ribeiro - VISTOS. Nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil, 
aguarde-se eventual provocação em arquivo. Int. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 
268862/SP)

Processo 0003318-69.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.J.S.S. - VISTOS. 1 - Fls. 30: Remetam-se os 
autos ao Setor Técnico para a conclusão do estudo social. 2 Int. - ADV: MARINA ARAUJO CAMARGO (OAB 289861/SP)

Processo 0003405-25.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Itaú Unibanco S/A - Elzira Meire 
de Castro Santine Me - Vistos. Analisando os autos, em especial a contestação apresentada pela ré (fls. 23/34) verifico que a 
matéria suscitada a título de preliminar deve ser, momentaneamente, afastada uma vez que a ausência do contrato que gerou 
a relação jurídica entre as partes é matéria que diz respeito ao mérito e como tal será analisada. Dessa forma, torno os autos 
saneados e faculto as partes, no prazo de 10 (dez) dias, indicarem as provas que pretendem produzir. Transcorrido o prazo, 
voltem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: ROSEMARI MUZEL DE CASTRO (OAB 111950/SP), MONICA LUISA MORAN DE 
OLIVEIRA (OAB 124239/SP), JORGE VICENTE LUZ (OAB 34204/SP)

Processo 0003476-27.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Jeferson Santos Galvão - Federal Seguros 
S/A - VISTOS. Providencie o autor cópia da inicial e razões de recurso, para fins do art. 285-A, §2º, no prazo de 10 dias, sob 
pena de extinção. Int. - ADV: VINICIUS FERREIRA HOLZLSAUER DE ARAUJO (OAB 258332/SP)

Processo 0003568-73.2012.8.26.0270 (270.01.2012.003568) - Procedimento Ordinário - Guarda - P.D.S. - C.L.A.S. - Proc. 
553/2012. Vistos. 1. Fls. 78/84: Manifeste-se o Ministério Público sobre o estudo psicossocial. 2. Após, tornem conclusos. Int. - 
ADV: EDNA DOS SANTOS MENDES CASTILHO (OAB 201152/SP), ROBERTO VALERIO REZENDE (OAB 86662/SP)

Processo 0003872-04.2014.8.26.0270 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Eunice de Jesus Nunes Silva - Proc. 0003872-
04.2014 1. Considerando que a parte autora recolheu as custas processuais conforme se verifica às fls. 26, torno sem efeito a 
decisão de fls. 20 e determino o prosseguimento do feito. 2. Cite(m)-se a(s) pessoa(s) cujo nome estiver transcrito o imóvel e os 
confinantes, pessoalmente; e por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, os interessados, ausentes, incertos e desconhecidos 
(artigos. 942 e 232, IV); 3. Intime-se por via postal, para que manifeste eventual interesse na causa a União, o Estado e o 
Município (art. 943 do C.P.C.), encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que a instruíram; 4. O prazo 
para contestar será de 15 (quinze) dias, observando o disposto no inciso IV do artigo 232 do C.P.C. Int. - ADV: FERNANDO 
CANCELLI VIEIRA (OAB 116766/SP)

Processo 0003929-22.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Isael Bueno Werneck - - 
Maria Angelica dos Santos - Jose Carlos da Silva Fogaça - Vistos. Chamo o feito a ordem para tornar sem efeito a decisão de 
fls. 44 e conceder os benefícios da justiça gratuita aos autores na forma da Lei. 1060/50. Cite-se o réu para que no prazo de 15 
(quinze) dias conteste a presente ação, sob pena de revelia, nos termos do art. 319 e ss. do CPC. Expeça-se o necessário. Int. 
E Cumpra-se. - ADV: MARLON AUGUSTO FERRAZ (OAB 135233/SP)

Processo 0003935-78.2004.8.26.0270 (270.01.2004.003935) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.R.P. - - R.R.P. - 
- G.R.P. - F.R.P.F. - VISTOS. Oficie-se solicitando informações quanto ao cumprimento do mandado de prisão. Int. - ADV: 
ANTONIO MAURICIO DE ANDRADE MACIEL (OAB 276401/SP), ANTONIO CARLOS GONCALVES DE LIMA (OAB 100449/SP), 
PRISCILLA DI CASSIA VIEIRA SANTOS PILOTO (OAB 201106/SP)

Processo 0004056-57.2014.8.26.0270 - Divórcio Litigioso - Dissolução - V.L.M.F.L. - A.L. - VISTOS. Melhor compulsando os 
autos, verifico ser desnecessária a realização da audiência designada a fls. 17. Libere-se a pauta de audiências. Intimem-se as 
partes quanto ao cancelamento da audiência, advertindo-se a parte ré de que o prazo para contestar, de 15 dias, começará a 
fluir à partir da intimação da presente decisão e não da audiência, como constou. Adite-se o mandado, servindo o presente como 
aditamento. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS GONCALVES DE LIMA (OAB 100449/SP)

Processo 0004275-70.2014.8.26.0270 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Maria Aparecida do Prado - - Pedro Pires do 
Prado - VISTOS. Fl. 26: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 45 dias. Após, manifeste-se em termos de prosseguimento. 
Int. - ADV: ERIKA CRISTYNE DE SOUZA COSTA (OAB 291214/SP)

Processo 0004389-14.2011.8.26.0270 (270.01.2011.004389) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Marcelo Rico Afonso - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo- Der - VISTOS. Fls. 137/150: Procedam-
se às anotações de praxe no sistema e na contracapa dos autos, incluindo a denunciada à lide. Fl. 153: Defiro. Proceda 
a Serventia às anotações de praxe no sistema e na contracapa dos autos. Manifestem-se em termos de prosseguimento. 
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Int. - ADV: FÁBIO LUIS YANSSEN DE FARIA (OAB 217738/SP), MARIOLI ARCHILENGER LEITE (OAB 140785/SP), THIAGO 
CAMARGO GARCIA (OAB 210837/SP), CLODOVYL DOTA TELLES (OAB 313045/SP)

Processo 0004489-61.2014.8.26.0270 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Abdul Lafit 
Ibrahim Neto - - Stefano Navarro de Barros Ibrahim - Comercial e Transportadora Luizinho Ltda - Vistos. 1. Recebo os embargos 
para discussão, sem suspensão dos autos principais. Com o advento da Lei nº 8.362/06, os embargos à execução deixaram 
de ter efeito suspensivo, via de regra, haja vista o teor do disposto no artigo 739-A do C.P.C. Dessa forma, a suspensão 
será exceção. No caso em tela, não se vislumbra a hipótese de exceção, ou seja, aplicação do disposto no parágrafo 1º do 
artigo 739-A. 2. Certifique-se naqueles (proc. 0000734-29.2014.87.26.0270). 3. Ao exeqüente, para impugnar os embargos, 
em 15 (quinze) dias (art. 740 do CPC). 4. Int. - ADV: ROBERTO DOS SANTOS JACINTO DE ALMEIDA (OAB 303799/SP), 
BRUNO HEREGON NELSON DE OLIVEIRA (OAB 313170/SP), MARCELO JOSÉ NALIO GROSSI (OAB 248233/SP), CARLOS 
ROSSETO JUNIOR (OAB 118908/SP)

Processo 0004618-71.2011.8.26.0270 (270.01.2011.004618) - Procedimento Ordinário - Guarda - L.M.C. - J.R.L. - VISTOS. 
Junte-se cópia da sentença de fl. 110 aos autos em apenso (Número de ordem 1021/12. Após, conclusos naqueles. Int. - ADV: 
MARIANA HELENE DE ASSIS ARAUJO (OAB 278652/SP), ERIKA CRISTYNE DE SOUZA COSTA (OAB 291214/SP)

Processo 0004631-65.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.C.D.N. - V.A.A. - VISTOS. 
1 Anote-se a gratuidade concedida à parte autora. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo 
de 15 dias, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código 
de Processo Civil. 2 - SERVIRÁ O PRESENTE, ACOMPANHADO POR CÓPIAS DA INICIAL, COMO MANDADO. CUMPRA-SE 
COM AS FORMALIDADES LEGAIS. 3 - Sem prejuízo, expeçam-se os ofícios, conforme requerido na folha 07, itens A, B e C. 
4 - Intime-se. - ADV: GERMANO MARQUES RODRIGUES JUNIOR (OAB 285654/SP)

Processo 0004659-33.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Exoneração - A.P.C. - K.A.R.L. - - B.J.A.C. - VISTOS. 
Melhor compulsando os autos, verifico ser desnecessária a realização da audiência designada a fls. 25/26. Libere-se a pauta de 
audiências. Intimem-se as partes quanto ao cancelamento da audiência, advertindo-se a parte ré de que o prazo para contestar, 
de 15 dias, começará a fluir à partir da intimação da presente decisão e não da audiência, como constou. Adite-se o mandado, 
servindo o presente como aditamento. Intime-se. - ADV: LUCIANA DE FÁTIMA ZANZARINI (OAB 335497/SP)

Processo 0005419-60.2006.8.26.0270 (270.01.2006.005419) - Separação Consensual - Dissolução - J.F.S. - - H.L.A.S. - 
VISTOS. Defiro o desarquivamento dos autos, bem como vistas dos autos, pelo prazo legal. Findo o mesmo, em nada sendo 
requerido, tornem ao arquivo. Int. - ADV: IVAN APARECIDO DE CASTILHO (OAB 169671/SP), GEOVANE DOS SANTOS 
FURTADO (OAB 155088/SP)

Processo 0005653-61.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Exoneração - A.M.D.M.R. - Vistos. 1. Fls. 22/23: Promova 
a parte autora o recolhimento de diligência Oficial de Justiça conta depósito Oficiais de Justiça - guia específica (valor de 3 
UFESP), conforme Provimento CG n.º 28/2014. 2. Para tanto, concedo o prazo de 10 (dez) dias. 3. Int. - ADV: DIEGO CAMARGO 
DRIGO (OAB 317774/SP), WALTER LUIZ SANTOS BARBOSA JUNIOR (OAB 318242/SP)

Processo 0005742-94.2008.8.26.0270 (270.01.2008.005742) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
Fabiane Karina da Silva Miranda - Juliane de Fatima Oliveira e outros - RETIRADO PRAZO - ADV: JOSE MARQUES DE SOUZA 
ARANHA (OAB 101163/SP)

Processo 0005742-94.2008.8.26.0270 (270.01.2008.005742) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
Fabiane Karina da Silva Miranda - Juciane Mara de Oliveira - - Isabela Maria de Oliveira e outros - VISTOS. Fl. 113: Defiro vista 
dos autos, pelo prazo legal. Quanto ao provimento e mandato, procedam-se às anotações de praxe no sistema e na contracapa 
dos autos. Int. - ADV: JOSE MARQUES DE SOUZA ARANHA (OAB 101163/SP), ROBERTO FLAVIO MORAIS MUZEL (OAB 
268689/SP), ERIKA CRISTYNE DE SOUZA COSTA (OAB 291214/SP)

Processo 0005837-17.2014.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sociedade Cultural e 
Educacional de Itapeva S/S Ltda - Márcia Divina de Oliveira - VISTOS. 1. CITE-SE o (a/s) executado(a/s), para, no prazo de 03 
(três) dias, pagar(em) a dívida apontada na inicial, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos 
honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme 
pedido inicial, cuja cópia segue anexa e faz parte integrante deste. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue(m) o pagamento no prazo 
acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 652-A, parágrafo único, do Código de Processo 
Civil). 2. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 
do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, o(a,s) executado(a,s) poderá(ão) requerer autorização do 
Juízo para pagar(em) o restante do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de 
Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (Art. 745-A do Código de Processo Civil). O não pagamento de 
quaisquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com 
o imediato início dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não 
pagas e vedação à oposição de embargos (art. 745-A, § 2º do Código de Processo Civil). 3. Não efetuado o pagamento, nem o 
parcelamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de 
tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, lavrando-se o competente auto, intimando-se o executado de tais atos 
na mesma oportunidade e efetivando-se o depósito na forma da lei. Caso não sejam localizados bens, o(a,s) executado(a,s) 
deve(m) ser intimado(a,s) a indicá-los em 05 (cinco) dias, sob pena de multa de até 20% do valor da causa, se constatada 
omissão (arts. 600 e 601 do Código de Processo Civil). 4. PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias, contados da data da 
juntada aos autos do mandado de citação (artigo 738 do Código de Processo Civil). 5 Defiro os benefícios do artigo art. 172, 
§§ 1º e 2º, do CPC. 6 - SERVIRÁ O PRESENTE, ACOMPANHADO POR CÓPIAS DA INICIAL, COMO MANDADO. CUMPRA-
SE COM AS FORMALIDADES LEGAIS. 7 - Int. - ADV: DANILO DE OLIVEIRA SILVA (OAB 237489/SP), ANTONIO CARLOS 
GONCALVES DE LIMA (OAB 100449/SP)

Processo 0005840-69.2014.8.26.0270 - Alimentos - Provisionais - Liminar - T.O.S. - M.M.S. - VISTOS. Fl. 10: Defiro o prazo 
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suplementar de 30 dias. Findo o mesmo, manifeste-se. Int. - ADV: ALHANDRA GARCIA FARIA DE ALMEIDA (OAB 341442/SP)

Processo 0005913-17.2009.8.26.0270 (270.01.2009.005913) - Execução de Alimentos - Alimentos - L.A.F. - C.V.A.F. - Vistos. 
Defiro o pedido de fls. 118. Arquivem-se os autos até posterior manifestação da parte exequente. Int. - ADV: IRENE CARVALHO 
FELIPE (OAB 119805/SP), ERICA SANTOS DE ARAUJO (OAB 229904/SP)

Processo 0005946-31.2014.8.26.0270 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S.E.O.A.C. - 
E.A.C. - VISTOS. Fls. 18/19: Manifeste-se a exequente. Int. - ADV: DEBORA FERNANDES LOURENÇO SCALCO (OAB 327354/
SP)

Processo 0005955-90.2014.8.26.0270 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.S.G.M.L. - J.A.M.L. - Vistos. 
Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao requerido, bem como vista dos autos pelo prazo legal. Anote-se. Int. - ADV: CLAYTON 
AUGUSTO DE OLIVEIRA MOURA (OAB 274012/SP), CLAUDIA VALERIA ALMEIDA PIMENTEL (OAB 282998/SP)

Processo 0005987-95.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - S.J.A.B. - J.M.M. - VISTOS. 
1 Melhor compulsando os autos, verifico ser desnecessária a audiência anteriormente designada (para o dia 31/03/2015, às 
10:30 horas - fls. 14). Libere-se a pauta. 2 INTIME-SE a parte ré quanto à liberação da pauta, bem como de que terá à partir 
da intimação desta decisão, o prazo de 15 dias para contestar o pedido, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos 
narrados pelo requerente, nos termos do art. 285 e 319 do CPC, prazo este que contará à partir desta intimação. 3 SERVIRÁ 
O PRESENTE COMO ADITAMENTO AO MANDADO. 4 - Intime-se. - ADV: RODRIGO ALEXANDRE BENFICA ORZECHOWSKY 
(OAB 293883/SP)

Processo 0006048-24.2012.8.26.0270 (270.01.2012.006048) - Procedimento Ordinário - Guarda - M.A.A. - VISTOS. 1 - 
Fls. 51: Remetam-se os autos ao Setor Técnico para a conclusão do estudo social. 2 Int. - ADV: WANDERLEY VERNECK 
ROMANOFF (OAB 101679/SP)

Processo 0006106-56.2014.8.26.0270 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - G.C.O. - R.A. - VISTOS. 
Apresente a requerente emenda à inicial, nos termos sugeridos pelo Ministério Público (fl. 17). Int. - ADV: LUCIANA DE FÁTIMA 
ZANZARINI (OAB 335497/SP)

Processo 0006148-76.2012.8.26.0270 (270.01.2012.006148) - Depósito - Depósito - Bv Leasing Arrendamento Mercantil 
S/A - VISTOS. Nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil, aguarde-se eventual provocação em arquivo. 
Int. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)

Processo 0006293-64.2014.8.26.0270 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Espécies de Contratos 
- Adalberto Marcio Pires Alves Tomasoni - Art Pinnus Resineira Ltda - Vistos. 1 - Nos termos do art. 62 da Lei nº 8.245/91 
(alterado pela Lei nº 12.112/09), CITE-SE a parte requerida por mandado para, no prazo de 15 dias, defender-se ou pagar o 
débito atualizado, mediante depósito judicial. 2 - Conste do mandado as advertências dos artigos 285 e 319 do CPC, bem como 
a ressalva de que não se admitirá o pagamento se o réu já houver utilizado dessa faculdade nos 24 meses imediatamente 
anteriores à propositura da ação (Lei das Locações, art. 62, parágrafo único). 3 - Arbitro os honorários advocatícios, para o 
caso de purgação da mora, em 10% do débito no dia do efetivo pagamento. 4 - Autorizo o uso das prerrogativas do artigo 172 
do CPC. 5 - SERVIRÁ O PRESENTE, ACOMPANHADO POR CÓPIAS DA INICIAL, COMO MANDADO. CUMPRA-SE COM AS 
FORMALIDADES LEGAIS. 6 - Int. - ADV: ADILSON MARCOS DOS SANTOS (OAB 73552/SP)

Processo 0006298-91.2011.8.26.0270 (270.01.2011.006298) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Valdivia 
Maria da Silva Abel - Instituto Nacional do Seguro Social- Inss - Vistos. Especifiquem as partes, no prazo de 10 (dez) dias, 
se ainda possuem provas a produzir. Caso contrário, voltem os autos conclusos para decisão. Int. - ADV: MARINA ARAUJO 
CAMARGO (OAB 289861/SP)

Processo 0006306-63.2014.8.26.0270 - Averiguação de Paternidade - Registro Civil das Pessoas Naturais - R.R. - A.M.N. e 
outros - VISTOS. Fl. 14: Mantenho a decisão de fls. 10/11 por seus próprios fundamentos, devendo o requerente atendê-la, no 
prazo de 10 dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: MAGDIEL CORREA DOS SANTOS (OAB 303219/SP)

Processo 0006697-18.2014.8.26.0270 - Divórcio Litigioso - Dissolução - G.S.S. - F.B.F. - Vistos. Verifico que o acordo 
juntado a fls. 25/27 não veio acompanhado de instrumento de mandado outorgado pela requerida ou com firma reconhecida de 
sua assinatura. Observo, ainda, que os termos do acordo restringem-se à divisão dos bens móveis. Desse modo, esclareçam 
as partes se tiveram filhos, guarda e visitas, se o caso, pensão alimentícia aos filhos e recíproca, nomes que passarão a adotar. 
Após, tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: MARLI RIBEIRO BUENO (OAB 305065/SP), GIOVANNA VIAN TOLEDO 
(OAB 259131/SP)

Processo 0007095-62.2014.8.26.0270 - Prestação de Contas - Exigidas - Obrigações - Edmilson Seabra filho - Valmir Trileto 
- Vistos. 1 - CITE-SE o(a) requerido(a) para, nos termos do art. 915 do Código de Processo Civil, apresentar as contas, ou 
contestar a ação. 2 - Servirá o presente, acompanhado por cópia da inicial, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que 
o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da 
Lei. 3 - Intime-se. - ADV: GUSTAVO MUZEL PIRES (OAB 247914/SP)

Processo 0007303-51.2011.8.26.0270 (270.01.2011.007303) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - Felipe 
C. de Camargo e Cia Ltda e outros - Intime-se o autor para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra o despacho 
de 104, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito por abandono processual. Cumpra-se. - ADV: GRAZIELA 
ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP), ELAINE EVANGELISTA (OAB 224891/SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), LUIZ 
FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP), ORLANDO CESAR MUZEL MARTHO (OAB 92672/SP), PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0007395-24.2014.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Comercial Sul Paraná S/A - 
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Agropecuária - Bio Grãos Comercio de Cereais Ltda - EPP - VISTOS. 1. CITE-SE o (a/s) executado(a/s), para, no prazo de 03 
(três) dias, pagar(em) a dívida apontada na inicial, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos 
honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme 
pedido inicial, cuja cópia segue anexa e faz parte integrante deste. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue(m) o pagamento no prazo 
acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 652-A, parágrafo único, do Código de Processo 
Civil). 2. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 
do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, o(a,s) executado(a,s) poderá(ão) requerer autorização do 
Juízo para pagar(em) o restante do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de 
Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (Art. 745-A do Código de Processo Civil). O não pagamento de 
quaisquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com 
o imediato início dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não 
pagas e vedação à oposição de embargos (art. 745-A, § 2º do Código de Processo Civil). 3. Não efetuado o pagamento, nem o 
parcelamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de 
tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, lavrando-se o competente auto, intimando-se o executado de tais atos 
na mesma oportunidade e efetivando-se o depósito na forma da lei. Caso não sejam localizados bens, o(a,s) executado(a,s) 
deve(m) ser intimado(a,s) a indicá-los em 05 (cinco) dias, sob pena de multa de até 20% do valor da causa, se constatada 
omissão (arts. 600 e 601 do Código de Processo Civil). 4. PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias, contados da data da 
juntada aos autos do mandado de citação (artigo 738 do Código de Processo Civil). 5 Defiro os benefícios do artigo art. 172, §§ 
1º e 2º, do CPC. 6 - SERVIRÁ O PRESENTE, ACOMPANHADO POR CÓPIAS DA INICIAL, COMO MANDADO. CUMPRA-SE 
COM AS FORMALIDADES LEGAIS. 7 - Int. - ADV: ANTONIO CARLOS GONCALVES DE LIMA (OAB 100449/SP), WANDERLEY 
VERNECK ROMANOFF (OAB 101679/SP)

Processo 0007407-38.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Itaú Unibanco S/A - Bio Grãos 
Comercio de Cereais Ltda - EPP - VISTOS. 1 Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 
15 dias, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código 
de Processo Civil. 2 - SERVIRÁ O PRESENTE, ACOMPANHADO POR CÓPIAS DA INICIAL, COMO MANDADO. CUMPRA-SE 
COM AS FORMALIDADES LEGAIS. 3 - Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0007613-52.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Relações de Parentesco - G.C.S. - M.I.S.S.S. - VISTOS. 
1 Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor. Cite-se a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo 
de 15 dias, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código 
de Processo Civil. 2 - SERVIRÁ O PRESENTE, ACOMPANHADO POR CÓPIAS DA INICIAL, COMO MANDADO. CUMPRA-SE 
COM AS FORMALIDADES LEGAIS. 3 - Intime-se. - ADV: CLAUDIA VALERIA ALMEIDA PIMENTEL (OAB 282998/SP)

Processo 0007715-74.2014.8.26.0270 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat S/A 
- James Garcia da Silva - VISTOS. Fl. 25: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. Após, manifeste-se em termos 
de prosseguimento. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 0007865-31.2009.8.26.0270 (270.01.2009.007865) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Mauricio Fernandes Dias - 
Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 280: defiro. Expeça o mandado de levantamento judicial do valor depositado a fls. 
274 ao sr. Perito. Fls. 304: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido. Decorrido o prazo, manifeste-se o requerente. 
No silêncio, intime-se o requerente pessoalmente, sob pena de extinção. Int. - ADV: ORLANDO CESAR MUZEL MARTHO (OAB 
92672/SP), GUSTAVO JUSTUS DO AMARANTE (OAB 302012/SP)

Processo 0007874-17.2014.8.26.0270 - Divórcio Litigioso - Dissolução - T.F.T.S. - J.B.S. - VISTOS. Melhor compulsando os 
autos, verifico ser desnecessária a realização da audiência designada a fls. 13. Libere-se a pauta de audiências. Intimem-se as 
partes quanto ao cancelamento da audiência, advertindo-se a parte ré de que o prazo para contestar, de 15 dias, começará a 
fluir à partir da intimação da presente decisão e não da audiência, como constou. Adite-se o mandado, servindo o presente como 
aditamento. Intime-se. - ADV: MÔNICA LANGNOR E SOUSA (OAB 289376/SP)

Processo 0008373-06.2011.8.26.0270 (270.01.2011.008373) - Inventário - Inventário e Partilha - Narciso Lucio Bicudo - - 
Elisabete de Oliveira Bicudo - Maria Aparecida Ribeiro (falecida) - Orácio Ribeiro e outro - VISTOS. Fls. 92/93: Em relação ao 
solicitado no item 1, já deferido na folha 26, bastando o comparecimento do inventariante em cartório. Quanto ao mais, defiro 
o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. Após, manifeste-se em termos de prosseguimento. Int. - ADV: ADEMIR SENE 
(OAB 68799/SP), WAINE GEMIGNANI (OAB 41614/SP)

Processo 0008434-32.2009.8.26.0270 (270.01.2009.008434) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Quatro K Textil 
Ltda - Ana Maria Locatelli-me - VISTOS. Fl. 154: Defiro. Int. - ADV: ARMANDO QUINTELA DE MIRANDA (OAB 76910/SP), 
ANTONIO MIRANDA NETO (OAB 151532/SP), PAULA MARCILIO TONANI DE CARVALHO (OAB 130295/SP)

Processo 0008718-06.2010.8.26.0270 (270.01.2010.008718) - Interdição - Capacidade - E.B.S. - I.D.O.I. - - S.D.O.I. - 
VISTOS. 1 - Fls. 108: Remetam-se os autos ao Setor Técnico para a conclusão do estudo social. 2 Int. - ADV: MARCIA CLEIDE 
RIBEIRO ESTEFANO DE MORAES (OAB 185674/SP), AFONSO ALEIXO DE BARROS JUNIOR (OAB 225556/SP)

Processo 0008734-18.2014.8.26.0270 - Monitória - Duplicata - Nogueira Comércio de Pneus Ltda - Edson Menin - recolher, 
em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). Valor referente a 3 
Ufesps. - ADV: LUAN MORA FERREIRA (OAB 59047/PR)

Processo 0008761-98.2014.8.26.0270 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A - 
Credito, Financiamento e Investimento - Marcos Henrique Rodrigues - Vistos. 1 - Comprovado o inadimplemento em contrato 
de alienação fiduciária em garantia, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do bem móvel descrito na petição inicial, 
depositando-o em mãos das pessoas indicadas pela parte autora. 2 - Cinco (05) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão 
a propriedade e a posse plena e exclusiva do referido bem móvel (objeto do ajuste) no patrimônio do credor fiduciário, cabendo 
às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou 
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de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3 - Dentro do mesmo prazo, poderá o devedor fiduciante 
pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, hipótese na qual o bem móvel objeto do 
contrato será restituído livre de ônus. A propósito: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de Busca e Apreensão - Purgação da mora 
reservada à fase extrajudicial Integralidade da dívida que compreende as parcelas vencidas acrescidas do saldo remanescente 
do financiamento Julgamento de recurso especial repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria - Depósito 
do valor de parte do débito pelo devedor - Medida liminar que deve ser mantida. Agravo provido”. Agravo de Instrumento nº 
2082654-25.2014.8.26.0000. Comarca: Lençóis Paulista - 1ª Vara Cível - Processo nº 0003335-55.2014.8.26.0319. Agravante: 
BANCO BRADESCO S/A. Agravado: Herbert Rodrigo Spirandelli ME. TJSP 36ª Câmara de Direito Privado. Julgado: 26/06/2014. 
Relator: Des. Sá Moreira de Oliveira. “AGRAVO REGIMENTAL. Insurgimento contra decisão que rejeitou de plano agravo 
de instrumento, por manifesta improcedência. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Purgação da mora. Interpretação da 
expressão “integralidade da dívida pendente”. 1. Discussão acerca da interpretação do termo “dívida pendente” em virtude 
das alterações introduzidas pela Lei 10.931/04. 2. Questão dirimida recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça em 
sede de Recurso Especial repetitivo (REsp. nº 1.418.593 MS), tendo sido pacificado o entendimento de que, sob pena de 
consolidação da posse e propriedade de bem móvel objeto de alienação fiduciária, compete ao devedor pagar a integralidade 
da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Efeitos do atual 
posicionamento que deverão ser mitigados, na hipótese, sob pena de notório prejuízo ao devedor, o qual, de acordo com o 
anterior entendimento, estava seguro quanto ao seu direito de purgar a mora apenas realizando o pagamento das prestações 
vencidas, além dos encargos, como ocorreu no caso. Retorno dos autos à primeira instância, com oferecimento de oportunidade 
para o devedor, querendo, purgar a mora, no prazo legal. 4. Deram provimento ao recurso, com observação”. Agravo Regimental 
Nº 2054003-80.2014.8.26.0000/50000. Registro: 2014.0000381371. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Processo nº 
4004308-29.2013.8.26.0269. Comarca de Itapetininga, 3ª Vara Cível. Recorrente: BANCO BRADESCO S/A. Recorrido: JOZIVAN 
DE LIMA VIEIRA. Julgado: 26/06/2014. Relator: Des. Vanderci Álvares 4 - Oportunamente, expeça-se ofício para os fins do § 
1º, do art. 3º, do Dec. Lei nº 911/69, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei nº 10.931/04. 5 - CITE-SE a parte requerida, 
nos termos do art. 285 do CPC. A contestação poderá ser ofertada no prazo de 15 dias da execução da liminar. 6 - Defiro 
as prerrogativas do artigo 172, parágrafo 1º do CPC, reforço policial e ordem de arrombamento, para serem utilizadas se 
necessário. 7 - SERVIRÁ O PRESENTE, ACOMPANHADO POR CÓPIA DA INICIAL, COMO MANDADO. CUMPRA-SE COM AS 
FORMALIDADES LEGAIS. 8 - Int. - ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 0008839-92.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Adelino Rodrigues de Oliveira 
da Silveira - Prefeitura Municipal de Itapeva - Vistos. 1. O(s) autor(es) não juntou(aram) aos autos nenhum documento para 
comprovar alegada hipossuficiência. Entendo que cabe ao magistrado fazer juízo de valor acerca do conceito do termo 
pobreza, deferindo ou não o benefício. Além do mais, o(s) requerente(s) optou(aram) por constituir(em) patrono, deixando 
de se submeter(em) ao crivo da triagem da OAB. A propósito: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - 
JUSTIÇA GRATUITA “Por mais liberal e benevolente que se seja na concessão da gratuidade da justiça, há limites à idéia de sua 
justificativa pela simples declaração de pobreza. A gratuidade deve ser concedida com alguma parcimônia até para possibilitar 
o acesso à Justiça daqueles reconhecidamente necessitados NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO (Relator(a): Gilberto 
de Souza Moreira Comarca: Itaporanga Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 02/09/2009 Data 
de Registro: 14/09/2009)”. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 990.10.541905-4 MEDIDA CAUTELAR JUSTIÇA GRATUITA “A 
simples declaração de estar na condição de juridicamente pobre não satisfaz à lei para a comprovação da circunstância para os 
fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo necessária a comprovação do estado alegado. Ademais, 
o juiz está autorizado a examinar a situação assim definida, para apurar a sua veracidade, deferindo ou negando a benesse 
que deve ser conferida àqueles realmente necessitados NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO (Presidente e Relator: Maia 
da Rocha Comarca: Itapeva Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado Data do Julgamento: 15/12/2010)”. 3. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO Nº 0079050-61.2012.8.26.0000 MEDIDA CAUTELAR JUSTIÇA GRATUITA “A garantia do acesso à Justiça veio 
estabelecida na Constituição Federal de 1988, onde no artigo 5º inciso LXXIV se estabeleceu que: “O Estado prestará assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A regra não revogou a lei 1060/50, mas permitiu, com 
maior vigor, a vigilância contra os abusos que vinham ocorrendo nessa área, onde a simples declaração praticamente impunha a 
concessão da benesse. A declaração pode ser admitida como prova da miserabilidade. Mas se existem elementos nos autos que 
contrariem a afirmação, não precisa o Juiz vincular-se à concessão. Assim não fosse, obrigado estaria o Judiciário a conceder 
Justiça Gratuita, por exemplo, a Bill Gates, apenas porque ele a pretendesse. O agravante diz estar desempregado, mas sequer 
se qualifica nos autos, nem como desempregado, nem com nenhuma profissão. Não juntou declaração de bens e rendimentos 
e contratou Advogado particular, o que também é elemento demonstrador de sua capacidade econômica, pois o normal, quando 
de miseráveis, é que venham representados por Advogados, que atuam gratuitamente. Limitou-se à defesa da tese no sentido 
de que a simples declaração de miserabilidade basta, não se preocupando em demonstrar que não tem condições de suportar 
os custos do processo. Destarte nega-se provimento ao recurso. (Relator: José Luiz Gavião de Almeida Comarca: Itapeva Órgão 
Julgador: 3ª Câmara de Direito Público Data do Julgamento: 07/08/2012)”. 2. Desse modo, indefiro os benefícios da assistência 
judiciária gratuita. Providencie(m) o(s) autor(es) o recolhimento da taxa judiciária, taxa de mandato e diligência do senhor Oficial 
de Justiça. Concedo o prazo de prazo de 10 dias. 3. Intime-se. - ADV: DANIELLE BIMBATI DE MOURA BRAATZ (OAB 315849/
SP)

Processo 0008876-22.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Joaquim da Silveira Toledo 
Junior - Industrias Brasileiras de Artigos refratários - Ibar - Ltda - Vistos. 1. O(s) autor(es) não juntou(aram) aos autos nenhum 
documento para comprovar alegada hipossuficiência. Entendo que cabe ao magistrado fazer juízo de valor acerca do conceito do 
termo pobreza, deferindo ou não o benefício. Além do mais, o(s) requerente(s) optou(aram) por constituir(em) patrono, deixando 
de se submeter(em) ao crivo da triagem da OAB. A propósito: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - 
JUSTIÇA GRATUITA “Por mais liberal e benevolente que se seja na concessão da gratuidade da justiça, há limites à idéia de sua 
justificativa pela simples declaração de pobreza. A gratuidade deve ser concedida com alguma parcimônia até para possibilitar 
o acesso à Justiça daqueles reconhecidamente necessitados NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO (Relator(a): Gilberto 
de Souza Moreira Comarca: Itaporanga Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 02/09/2009 Data 
de Registro: 14/09/2009)”. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 990.10.541905-4 MEDIDA CAUTELAR JUSTIÇA GRATUITA “A 
simples declaração de estar na condição de juridicamente pobre não satisfaz à lei para a comprovação da circunstância para os 
fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo necessária a comprovação do estado alegado. Ademais, 
o juiz está autorizado a examinar a situação assim definida, para apurar a sua veracidade, deferindo ou negando a benesse 
que deve ser conferida àqueles realmente necessitados NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO (Presidente e Relator: Maia 
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da Rocha Comarca: Itapeva Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado Data do Julgamento: 15/12/2010)”. 3. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO Nº 0079050-61.2012.8.26.0000 MEDIDA CAUTELAR JUSTIÇA GRATUITA “A garantia do acesso à Justiça veio 
estabelecida na Constituição Federal de 1988, onde no artigo 5º inciso LXXIV se estabeleceu que: “O Estado prestará assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A regra não revogou a lei 1060/50, mas permitiu, com 
maior vigor, a vigilância contra os abusos que vinham ocorrendo nessa área, onde a simples declaração praticamente impunha a 
concessão da benesse. A declaração pode ser admitida como prova da miserabilidade. Mas se existem elementos nos autos que 
contrariem a afirmação, não precisa o Juiz vincular-se à concessão. Assim não fosse, obrigado estaria o Judiciário a conceder 
Justiça Gratuita, por exemplo, a Bill Gates, apenas porque ele a pretendesse. O agravante diz estar desempregado, mas sequer 
se qualifica nos autos, nem como desempregado, nem com nenhuma profissão. Não juntou declaração de bens e rendimentos 
e contratou Advogado particular, o que também é elemento demonstrador de sua capacidade econômica, pois o normal, quando 
de miseráveis, é que venham representados por Advogados, que atuam gratuitamente. Limitou-se à defesa da tese no sentido 
de que a simples declaração de miserabilidade basta, não se preocupando em demonstrar que não tem condições de suportar 
os custos do processo. Destarte nega-se provimento ao recurso. (Relator: José Luiz Gavião de Almeida Comarca: Itapeva Órgão 
Julgador: 3ª Câmara de Direito Público Data do Julgamento: 07/08/2012)”. 2. Desse modo, indefiro os benefícios da assistência 
judiciária gratuita. Providencie(m) o(s) autor(es) o recolhimento da taxa judiciária, taxa de mandato e diligência do senhor Oficial 
de Justiça. Concedo o prazo de prazo de 10 dias. 3. Intime-se. - ADV: FLÁVIO AUGUSTO OVILLE COUTO (OAB 279559/SP)

Processo 0008910-94.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Helio Eduardo Prestes - Seguradora Líder 
dos Consórcios DPVAT - Vistos. 1. O(s) autor(es) não juntou(aram) aos autos nenhum documento para comprovar alegada 
hipossuficiência. Entendo que cabe ao magistrado fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não 
o benefício. Além do mais, o(s) requerente(s) optou(aram) por constituir(em) patrono, deixando de se submeter(em) ao crivo da 
triagem da OAB. A propósito: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA “Por mais liberal 
e benevolente que se seja na concessão da gratuidade da justiça, há limites à idéia de sua justificativa pela simples declaração 
de pobreza. A gratuidade deve ser concedida com alguma parcimônia até para possibilitar o acesso à Justiça daqueles 
reconhecidamente necessitados NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO (Relator(a): Gilberto de Souza Moreira Comarca: 
Itaporanga Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 02/09/2009 Data de Registro: 14/09/2009)”. 2. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 990.10.541905-4 MEDIDA CAUTELAR JUSTIÇA GRATUITA “A simples declaração de estar 
na condição de juridicamente pobre não satisfaz à lei para a comprovação da circunstância para os fins de concessão do 
benefício da assistência judiciária gratuita, sendo necessária a comprovação do estado alegado. Ademais, o juiz está autorizado 
a examinar a situação assim definida, para apurar a sua veracidade, deferindo ou negando a benesse que deve ser conferida 
àqueles realmente necessitados NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO (Presidente e Relator: Maia da Rocha Comarca: 
Itapeva Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado Data do Julgamento: 15/12/2010)”. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Nº 0079050-61.2012.8.26.0000 MEDIDA CAUTELAR JUSTIÇA GRATUITA “A garantia do acesso à Justiça veio estabelecida 
na Constituição Federal de 1988, onde no artigo 5º inciso LXXIV se estabeleceu que: “O Estado prestará assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A regra não revogou a lei 1060/50, mas permitiu, com maior 
vigor, a vigilância contra os abusos que vinham ocorrendo nessa área, onde a simples declaração praticamente impunha a 
concessão da benesse. A declaração pode ser admitida como prova da miserabilidade. Mas se existem elementos nos autos que 
contrariem a afirmação, não precisa o Juiz vincular-se à concessão. Assim não fosse, obrigado estaria o Judiciário a conceder 
Justiça Gratuita, por exemplo, a Bill Gates, apenas porque ele a pretendesse. O agravante diz estar desempregado, mas sequer 
se qualifica nos autos, nem como desempregado, nem com nenhuma profissão. Não juntou declaração de bens e rendimentos 
e contratou Advogado particular, o que também é elemento demonstrador de sua capacidade econômica, pois o normal, quando 
de miseráveis, é que venham representados por Advogados, que atuam gratuitamente. Limitou-se à defesa da tese no sentido 
de que a simples declaração de miserabilidade basta, não se preocupando em demonstrar que não tem condições de suportar 
os custos do processo. Destarte nega-se provimento ao recurso. (Relator: José Luiz Gavião de Almeida Comarca: Itapeva Órgão 
Julgador: 3ª Câmara de Direito Público Data do Julgamento: 07/08/2012)”. 2. Desse modo, indefiro os benefícios da assistência 
judiciária gratuita. Providencie(m) o(s) autor(es) o recolhimento da taxa judiciária, taxa de mandato e diligência do senhor Oficial 
de Justiça. Concedo o prazo de prazo de 10 dias. 3. Intime-se. - ADV: VINICIUS FERREIRA HOLZLSAUER DE ARAUJO (OAB 
258332/SP)

Processo 0009021-78.2014.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Banco Bradesco S/A - J. 
Ricardo da Silva Rodrigues - me - - Jose Ricardo da Silva Rodrigues - VISTOS. 1. CITE-SE o (a/s) executado(a/s), para, no prazo 
de 03 (três) dias, pagar(em) a dívida apontada na inicial, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida 
dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme 
pedido inicial, cuja cópia segue anexa e faz parte integrante deste. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue(m) o pagamento no prazo 
acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 652-A, parágrafo único, do Código de Processo 
Civil). 2. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 
do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, o(a,s) executado(a,s) poderá(ão) requerer autorização do 
Juízo para pagar(em) o restante do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de 
Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (Art. 745-A do Código de Processo Civil). O não pagamento de 
quaisquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com 
o imediato início dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não 
pagas e vedação à oposição de embargos (art. 745-A, § 2º do Código de Processo Civil). 3. Não efetuado o pagamento, nem o 
parcelamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de 
tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, lavrando-se o competente auto, intimando-se o executado de tais atos 
na mesma oportunidade e efetivando-se o depósito na forma da lei. Caso não sejam localizados bens, o(a,s) executado(a,s) 
deve(m) ser intimado(a,s) a indicá-los em 05 (cinco) dias, sob pena de multa de até 20% do valor da causa, se constatada 
omissão (arts. 600 e 601 do Código de Processo Civil). 4. PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias, contados da data da 
juntada aos autos do mandado de citação (artigo 738 do Código de Processo Civil). 5 Defiro os benefícios do artigo art. 172, §§ 
1º e 2º, do CPC. 6 - SERVIRÁ O PRESENTE, ACOMPANHADO POR CÓPIAS DA INICIAL, COMO MANDADO. CUMPRA-SE 
COM AS FORMALIDADES LEGAIS. 7 - Int. - ADV: MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP), SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 
100148/SP)

Processo 0009022-63.2014.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Banco Bradesco S/A 
- J. Ricardo da Silva Rodrigues - me - - Jose Ricardo da Silva Rodrigues - - Neri Gomes Rodrigues - VISTOS. 1. CITE-SE o 
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(a/s) executado(a/s), para, no prazo de 03 (três) dias, pagar(em) a dívida apontada na inicial, que deverá ser atualizada até 
a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% (dez por cento) 
sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial, cuja cópia segue anexa e faz parte integrante deste. Caso o(a,s) 
executado(a,s) efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade 
(art. 652-A, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 2. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do(a) exequente 
e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, o(a,s) 
executado(a,s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o restante do débito em até 06 (seis) parcelas mensais, 
corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês (Art. 745-A do Código 
de Processo Civil). O não pagamento de quaisquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subsequentes 
e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedação à oposição de embargos (art. 745-A, § 2º do Código de Processo 
Civil). 3. Não efetuado o pagamento, nem o parcelamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá, 
de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, lavrando-se o competente 
auto, intimando-se o executado de tais atos na mesma oportunidade e efetivando-se o depósito na forma da lei. Caso não sejam 
localizados bens, o(a,s) executado(a,s) deve(m) ser intimado(a,s) a indicá-los em 05 (cinco) dias, sob pena de multa de até 
20% do valor da causa, se constatada omissão (arts. 600 e 601 do Código de Processo Civil). 4. PRAZO PARA EMBARGOS: 15 
(quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação (artigo 738 do Código de Processo Civil). 5 Defiro 
os benefícios do artigo art. 172, §§ 1º e 2º, do CPC. 6 - SERVIRÁ O PRESENTE, ACOMPANHADO POR CÓPIAS DA INICIAL, 
COMO MANDADO. CUMPRA-SE COM AS FORMALIDADES LEGAIS. 7 - Int. - ADV: SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/
SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP)

Processo 0009053-83.2014.8.26.0270 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - V.V.S.A. - 
V.R.A. - VISTOS. 1 - Defiro à parte a exequente os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. 2 - Cite-se o executado para que 
no prazo de 03 (três) dias, pague o débito apontado na inicial, bem como as parcelas vincendas (art. 290 do CPC) ou em igual 
prazo prove que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão (art. 733, do CPC). 3 - Defiro ao oficial 
de justiça os benefícios do artigo 172, parágrafos 1º e 2º do CPC. 4 SERVIRÁ O PRESENTE, ACOMPANHADO POR CÓPIAS 
DA INICIAL, COMO MANDADO. CUMPRA-SE COM AS FORMALIDADES LEGAIS. 5 - Int. - ADV: JOSE CARLOS DE SANTANA 
(OAB 268269/SP)

Processo 0009068-52.2014.8.26.0270 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez Acidentária - Narciso Mariano 
de Castilho - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1. O(s) autor(es) não juntou(aram) aos autos nenhum documento 
para comprovar alegada hipossuficiência. Entendo que cabe ao magistrado fazer juízo de valor acerca do conceito do termo 
pobreza, deferindo ou não o benefício. Além do mais, o(s) requerente(s) optou(aram) por constituir(em) patrono, deixando 
de se submeter(em) ao crivo da triagem da OAB. A propósito: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - 
JUSTIÇA GRATUITA “Por mais liberal e benevolente que se seja na concessão da gratuidade da justiça, há limites à idéia de sua 
justificativa pela simples declaração de pobreza. A gratuidade deve ser concedida com alguma parcimônia até para possibilitar 
o acesso à Justiça daqueles reconhecidamente necessitados NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO (Relator(a): Gilberto 
de Souza Moreira Comarca: Itaporanga Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 02/09/2009 Data 
de Registro: 14/09/2009)”. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 990.10.541905-4 MEDIDA CAUTELAR JUSTIÇA GRATUITA “A 
simples declaração de estar na condição de juridicamente pobre não satisfaz à lei para a comprovação da circunstância para os 
fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo necessária a comprovação do estado alegado. Ademais, 
o juiz está autorizado a examinar a situação assim definida, para apurar a sua veracidade, deferindo ou negando a benesse 
que deve ser conferida àqueles realmente necessitados NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO (Presidente e Relator: Maia 
da Rocha Comarca: Itapeva Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado Data do Julgamento: 15/12/2010)”. 3. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO Nº 0079050-61.2012.8.26.0000 MEDIDA CAUTELAR JUSTIÇA GRATUITA “A garantia do acesso à Justiça veio 
estabelecida na Constituição Federal de 1988, onde no artigo 5º inciso LXXIV se estabeleceu que: “O Estado prestará assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A regra não revogou a lei 1060/50, mas permitiu, com 
maior vigor, a vigilância contra os abusos que vinham ocorrendo nessa área, onde a simples declaração praticamente impunha a 
concessão da benesse. A declaração pode ser admitida como prova da miserabilidade. Mas se existem elementos nos autos que 
contrariem a afirmação, não precisa o Juiz vincular-se à concessão. Assim não fosse, obrigado estaria o Judiciário a conceder 
Justiça Gratuita, por exemplo, a Bill Gates, apenas porque ele a pretendesse. O agravante diz estar desempregado, mas sequer 
se qualifica nos autos, nem como desempregado, nem com nenhuma profissão. Não juntou declaração de bens e rendimentos 
e contratou Advogado particular, o que também é elemento demonstrador de sua capacidade econômica, pois o normal, quando 
de miseráveis, é que venham representados por Advogados, que atuam gratuitamente. Limitou-se à defesa da tese no sentido 
de que a simples declaração de miserabilidade basta, não se preocupando em demonstrar que não tem condições de suportar 
os custos do processo. Destarte nega-se provimento ao recurso. (Relator: José Luiz Gavião de Almeida Comarca: Itapeva Órgão 
Julgador: 3ª Câmara de Direito Público Data do Julgamento: 07/08/2012)”. 2. Desse modo, indefiro os benefícios da assistência 
judiciária gratuita. Providencie(m) o(s) autor(es) o recolhimento da taxa judiciária, taxa de mandato e diligência do senhor Oficial 
de Justiça. Concedo o prazo de prazo de 10 dias. 3. Intime-se. - ADV: ELIANE ANDRÉA DE MOURA MONTANARI (OAB 304559/
SP)

Processo 0009076-29.2014.8.26.0270 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A - 
Credito, Financiamento e Investimento - Vicente Lourival de Camargo - Vistos. 1 - Comprovado o inadimplemento em contrato 
de alienação fiduciária em garantia, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do bem móvel descrito na petição inicial, 
depositando-o em mãos das pessoas indicadas pela parte autora. 2 - Cinco (05) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão 
a propriedade e a posse plena e exclusiva do referido bem móvel (objeto do ajuste) no patrimônio do credor fiduciário, cabendo 
às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou 
de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3 - Dentro do mesmo prazo, poderá o devedor fiduciante 
pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, hipótese na qual o bem móvel objeto do 
contrato será restituído livre de ônus. A propósito: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de Busca e Apreensão - Purgação da mora 
reservada à fase extrajudicial Integralidade da dívida que compreende as parcelas vencidas acrescidas do saldo remanescente 
do financiamento Julgamento de recurso especial repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria - Depósito 
do valor de parte do débito pelo devedor - Medida liminar que deve ser mantida. Agravo provido”. Agravo de Instrumento nº 
2082654-25.2014.8.26.0000. Comarca: Lençóis Paulista - 1ª Vara Cível - Processo nº 0003335-55.2014.8.26.0319. Agravante: 
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BANCO BRADESCO S/A. Agravado: Herbert Rodrigo Spirandelli ME. TJSP 36ª Câmara de Direito Privado. Julgado: 26/06/2014. 
Relator: Des. Sá Moreira de Oliveira. “AGRAVO REGIMENTAL. Insurgimento contra decisão que rejeitou de plano agravo 
de instrumento, por manifesta improcedência. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Purgação da mora. Interpretação da 
expressão “integralidade da dívida pendente”. 1. Discussão acerca da interpretação do termo “dívida pendente” em virtude 
das alterações introduzidas pela Lei 10.931/04. 2. Questão dirimida recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça em 
sede de Recurso Especial repetitivo (REsp. nº 1.418.593 MS), tendo sido pacificado o entendimento de que, sob pena de 
consolidação da posse e propriedade de bem móvel objeto de alienação fiduciária, compete ao devedor pagar a integralidade 
da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Efeitos do atual 
posicionamento que deverão ser mitigados, na hipótese, sob pena de notório prejuízo ao devedor, o qual, de acordo com o 
anterior entendimento, estava seguro quanto ao seu direito de purgar a mora apenas realizando o pagamento das prestações 
vencidas, além dos encargos, como ocorreu no caso. Retorno dos autos à primeira instância, com oferecimento de oportunidade 
para o devedor, querendo, purgar a mora, no prazo legal. 4. Deram provimento ao recurso, com observação”. Agravo Regimental 
Nº 2054003-80.2014.8.26.0000/50000. Registro: 2014.0000381371. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Processo nº 
4004308-29.2013.8.26.0269. Comarca de Itapetininga, 3ª Vara Cível. Recorrente: BANCO BRADESCO S/A. Recorrido: JOZIVAN 
DE LIMA VIEIRA. Julgado: 26/06/2014. Relator: Des. Vanderci Álvares 4 - Oportunamente, expeça-se ofício para os fins do § 
1º, do art. 3º, do Dec. Lei nº 911/69, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei nº 10.931/04. 5 - CITE-SE a parte requerida, 
nos termos do art. 285 do CPC. A contestação poderá ser ofertada no prazo de 15 dias da execução da liminar. 6 - Defiro 
as prerrogativas do artigo 172, parágrafo 1º do CPC, reforço policial e ordem de arrombamento, para serem utilizadas se 
necessário. 7 - SERVIRÁ O PRESENTE, ACOMPANHADO POR CÓPIA DA INICIAL, COMO MANDADO. CUMPRA-SE COM 
AS FORMALIDADES LEGAIS. 8 - Int. - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), ALEXANDRE 
RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)

Processo 0009101-42.2014.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Neide Aparecida Alves da Cruz Rodrigues 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - - Fazenda Publica do Municipio de Itapeva - Vistos. 1. O(s) autor(es) não 
juntou(aram) aos autos nenhum documento para comprovar alegada hipossuficiência. Entendo que cabe ao magistrado 
fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. Além do mais, o(s) requerente(s) 
optou(aram) por constituir(em) patrono, deixando de se submeter(em) ao crivo da triagem da OAB. A propósito: 1. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO NOTIFICAÇÃO JUDICIAL - JUSTIÇA GRATUITA “Por mais liberal e benevolente que se seja na concessão 
da gratuidade da justiça, há limites à idéia de sua justificativa pela simples declaração de pobreza. A gratuidade deve ser 
concedida com alguma parcimônia até para possibilitar o acesso à Justiça daqueles reconhecidamente necessitados NEGARAM 
PROVIMENTO AO AGRAVO (Relator(a): Gilberto de Souza Moreira Comarca: Itaporanga Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito 
Privado Data do julgamento: 02/09/2009 Data de Registro: 14/09/2009)”. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 990.10.541905-4 
MEDIDA CAUTELAR JUSTIÇA GRATUITA “A simples declaração de estar na condição de juridicamente pobre não satisfaz à lei 
para a comprovação da circunstância para os fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo necessária 
a comprovação do estado alegado. Ademais, o juiz está autorizado a examinar a situação assim definida, para apurar a sua 
veracidade, deferindo ou negando a benesse que deve ser conferida àqueles realmente necessitados NEGARAM PROVIMENTO 
AO AGRAVO (Presidente e Relator: Maia da Rocha Comarca: Itapeva Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado Data 
do Julgamento: 15/12/2010)”. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0079050-61.2012.8.26.0000 MEDIDA CAUTELAR JUSTIÇA 
GRATUITA “A garantia do acesso à Justiça veio estabelecida na Constituição Federal de 1988, onde no artigo 5º inciso LXXIV 
se estabeleceu que: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 
A regra não revogou a lei 1060/50, mas permitiu, com maior vigor, a vigilância contra os abusos que vinham ocorrendo nessa 
área, onde a simples declaração praticamente impunha a concessão da benesse. A declaração pode ser admitida como prova 
da miserabilidade. Mas se existem elementos nos autos que contrariem a afirmação, não precisa o Juiz vincular-se à concessão. 
Assim não fosse, obrigado estaria o Judiciário a conceder Justiça Gratuita, por exemplo, a Bill Gates, apenas porque ele a 
pretendesse. O agravante diz estar desempregado, mas sequer se qualifica nos autos, nem como desempregado, nem com 
nenhuma profissão. Não juntou declaração de bens e rendimentos e contratou Advogado particular, o que também é elemento 
demonstrador de sua capacidade econômica, pois o normal, quando de miseráveis, é que venham representados por Advogados, 
que atuam gratuitamente. Limitou-se à defesa da tese no sentido de que a simples declaração de miserabilidade basta, não 
se preocupando em demonstrar que não tem condições de suportar os custos do processo. Destarte nega-se provimento 
ao recurso. (Relator: José Luiz Gavião de Almeida Comarca: Itapeva Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público Data do 
Julgamento: 07/08/2012)”. 2. Desse modo, indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Providencie(m) o(s) autor(es) 
o recolhimento da taxa judiciária e taxa de mandato. Concedo o prazo de prazo de 10 dias. 3. Intime-se. - ADV: JOSÉ CARLOS 
CEZAR DAMIÃO (OAB 311302/SP)

Processo 0009143-91.2014.8.26.0270 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat 
SA - Palmiro Soares de Camargo - Vistos. 1 - Comprovado o inadimplemento em contrato de alienação fiduciária em garantia, 
DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do bem móvel descrito na petição inicial, depositando-o em mãos das pessoas 
indicadas pela parte autora. 2 - Cinco (05) dias após executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 
exclusiva do referido bem móvel (objeto do ajuste) no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 
quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre 
do ônus da propriedade fiduciária. 3 - Dentro do mesmo prazo, poderá o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida 
pendente, segundo os valores apresentados na inicial, hipótese na qual o bem móvel objeto do contrato será restituído livre de 
ônus. A propósito: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Ação de Busca e Apreensão - Purgação da mora reservada à fase extrajudicial 
Integralidade da dívida que compreende as parcelas vencidas acrescidas do saldo remanescente do financiamento Julgamento 
de recurso especial repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria - Depósito do valor de parte do débito 
pelo devedor - Medida liminar que deve ser mantida. Agravo provido”. Agravo de Instrumento nº 2082654-25.2014.8.26.0000. 
Comarca: Lençóis Paulista - 1ª Vara Cível - Processo nº 0003335-55.2014.8.26.0319. Agravante: BANCO BRADESCO S/A. 
Agravado: Herbert Rodrigo Spirandelli ME. TJSP 36ª Câmara de Direito Privado. Julgado: 26/06/2014. Relator: Des. Sá Moreira 
de Oliveira. “AGRAVO REGIMENTAL. Insurgimento contra decisão que rejeitou de plano agravo de instrumento, por manifesta 
improcedência. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Purgação da mora. Interpretação da expressão “integralidade da dívida 
pendente”. 1. Discussão acerca da interpretação do termo “dívida pendente” em virtude das alterações introduzidas pela Lei 
10.931/04. 2. Questão dirimida recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial repetitivo (REsp. 
nº 1.418.593 MS), tendo sido pacificado o entendimento de que, sob pena de consolidação da posse e propriedade de bem 
móvel objeto de alienação fiduciária, compete ao devedor pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores 
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apresentados e comprovados pelo credor fiduciário na inicial. 3. Efeitos do atual posicionamento que deverão ser mitigados, na 
hipótese, sob pena de notório prejuízo ao devedor, o qual, de acordo com o anterior entendimento, estava seguro quanto ao seu 
direito de purgar a mora apenas realizando o pagamento das prestações vencidas, além dos encargos, como ocorreu no caso. 
Retorno dos autos à primeira instância, com oferecimento de oportunidade para o devedor, querendo, purgar a mora, no prazo 
legal. 4. Deram provimento ao recurso, com observação”. Agravo Regimental Nº 2054003-80.2014.8.26.0000/50000. Registro: 
2014.0000381371. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Processo nº 4004308-29.2013.8.26.0269. Comarca de Itapetininga, 
3ª Vara Cível. Recorrente: BANCO BRADESCO S/A. Recorrido: JOZIVAN DE LIMA VIEIRA. Julgado: 26/06/2014. Relator: Des. 
Vanderci Álvares 4 - Oportunamente, expeça-se ofício para os fins do § 1º, do art. 3º, do Dec. Lei nº 911/69, com a redação que 
lhe foi atribuída pela Lei nº 10.931/04. 5 - CITE-SE a parte requerida, nos termos do art. 285 do CPC. A contestação poderá ser 
ofertada no prazo de 15 dias da execução da liminar. 6 - Defiro as prerrogativas do artigo 172, parágrafo 1º do CPC, reforço 
policial e ordem de arrombamento, para serem utilizadas se necessário. 7 - SERVIRÁ O PRESENTE, ACOMPANHADO POR 
CÓPIA DA INICIAL, COMO CARTA PRECATÓRIA. CUMPRA-SE COM AS FORMALIDADES LEGAIS. 8 - Depreco a Vossa 
Excelência que, após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, se digne determinar as diligências para o seu integral cumprimento 
com o que estará prestando relevantes serviços à justiça. 9 - Int. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 0009249-63.2008.8.26.0270 (270.01.2008.009249) - Reintegração / Manutenção de Posse - Obrigações - 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - Cdhu - Lourdes de Barros Vieira - VISTOS. Fl. 
100: Procedam-se às anotações de praxe no sistema e na contracapa dos autos. Manifeste-se em termos de prosseguimento, 
no prazo de 10 dias. Em nada sendo requerido, tornem ao arquivo. Int. - ADV: FLAVIA MUZEL GOMES NITEROI (OAB 145159/
SP), JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO (OAB 174547/SP)

Processo 0009496-73.2010.8.26.0270 (270.01.2010.009496) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Luiz Cavalcante 
Carneiro e outros - Vistos. 1. Fls. 134: Manifeste-se o Procurador do Estado. Int. - ADV: ELZA NUNES MACHADO GALVAO 
(OAB 80649/SP)

Processo 0010838-56.2009.8.26.0270 (270.01.2009.010838) - Mandado de Segurança - Juarez Leão Borges - Eliel Cardoso 
Santiago,exmo Prefeito Municipal do Municipio de Nova Campina/sp - Vistos. Fls. 331/332: ciente. Aguarde-se o pagamento. Int. 
- ADV: JOSE MARQUES DE SOUZA ARANHA (OAB 101163/SP), GIOVANNA VIAN TOLEDO (OAB 259131/SP)

Processo 3001086-05.2013.8.26.0420 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- Daniela Bueno Fortes - Jacobus Johannes Hubertus Derks - Vistos. Revejo o item 2 do despacho de fls. 134 para suspender a 
execução apenas com relação ao objeto dos presentes autos (artigo 1.052 do Código de Processo Civil). Oficie-se comunicando 
ao juízo da execução. Sem prejuízo, cadastre-se o patrono do embargado e cumpra-se os itens 3 e 4 do despacho de fls. 
134. Int. - ADV: VANILZA VENANCIO MICHELIN (OAB 226774/SP), ADHEMAR MICHELIN FILHO (OAB 194602/SP), ALAN 
CIMARELLI (OAB 261539/SP)

Processo 3001947-53.2013.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - M.A.O. - A.R.O. - VISTOS. 
Fl. 103: Expeça-se ofício ao INSS, observando-se o que foi estipulado no acórdão, bem como certidão de honorários, em 
cumprimento à sentença de fls. 63/65. Fl. 104: Conforme oportunamente mencionado pelo peticionário, o requerido juntou na 
folha 49 declaração alegando a condição de hipossuficiente. Visto ter sido observado na sentença (fl. 65) e no V. Acórdão (fl. 
96) o disposto na Lei 1060/50, indefiro o pedido. Int. - ADV: WANDERLEY VERNECK ROMANOFF (OAB 101679/SP), JULIANA 
MARQUES SALLES (OAB 307308/SP)

Processo 3002786-78.2013.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - A Fazenda Publica do Estado de 
São Paulo - Azuir Rodrigues Bastos - VISTOS. Manifeste-se a exequente. Int. - ADV: GUSTAVO JUSTUS DO AMARANTE (OAB 
302012/SP), DIEGO RODRIGUES ZANZARINI (OAB 333373/SP)

Processo 3002897-62.2013.8.26.0270 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - S.R.O. - C.A.C.J. 
- VISTOS. Intime-se o executado, na pessoa de seu patrono, para pagamento do saldo devedor remanescente, apontado nas 
folhas 76/77. Int. - ADV: LUCIANE TIEMI MENDES MAEDA LANZOTTI (OAB 232246/SP), VALTER COSTA DE OLIVEIRA (OAB 
61739/SP), MAURO DA COSTA (OAB 80269/SP)

Processo 3003928-20.2013.8.26.0270 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Pureza Adriano Theobaldo - PRAZO 23/09/2013 
- ADV: ADEMIR SENE (OAB 68799/SP)

Processo 3003928-20.2013.8.26.0270 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Pureza Adriano Theobaldo - VISTOS. Fl. 54: 
Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. Após, manifeste-se em termos de prosseguimento. Int. - ADV: ADEMIR 
SENE (OAB 68799/SP)

Processo 3004021-80.2013.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.S.C. - VISTOS. 1 - Fls. 41: Remetam-se os 
autos ao Setor Técnico para a conclusão do estudo social. 2 Int. - ADV: JOSIANE DE JESUS MOREIRA UBALDO (OAB 169677/
SP)

Processo 3004098-89.2013.8.26.0270 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Terezinha de Jesus Medeiros de Paula - 
Vistos. 1. Fls. 41: Promova a parte autora o recolhimento de diligência complementar Oficial de Justiça (valor de R$ 46,83), 
conforme Provimento CG n.º 28/2014, bem como, a juntada de certidão do CRI sobre o imóvel objeto da ação. 2. Providencie 
cópias do memorial descritivo (fls.12) para instruir as citações e cientificação das Fazendas Públicas. 3. Para tanto, concedo 
o prazo de 10 (dez) dias. 4. Desnecessário a cientificação do Município de Itapeva-SP, uma vez que o mesmo figura como 
confrontante e sua citação será por oficial de justiça. 5. Cumprido os itens acima, cite-se conforme determinação de fls.37, 
expedindo-se o necessário. Int. - ADV: THEODORICO PEREIRA DE MELLO NETO (OAB 229315/SP)

Processo 3004207-06.2013.8.26.0270 - Inventário - Inventário e Partilha - Nilda de Almeida Camargo - Nelson Bueno de 
Camargo - Falçecido - VISTOS. Fls. 83/85: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 45 dias. Após, manifeste-se em termos 
de prosseguimento. Int. - ADV: LUIZ ANTONIO MACHADO DE WERNECK (OAB 71898/SP)
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Processo 3004242-63.2013.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Guarda - F.F.C. - J.F.R.A. - VISTOS. 1 - Fls. 26: Remetam-
se os autos ao Setor Técnico para a conclusão do estudo social. 2 Int. - ADV: ADILSON MARCOS DOS SANTOS (OAB 73552/
SP)

Processo 3004643-62.2013.8.26.0270 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - M.A.S. - J.B.S. - Vistos. Diante da 
pesquisa realizada na folha 50 junto ao site da VEC, cite-se o(a) requerido(a) Joao Bezerra da Silva, CPF 712.880.908-20, RG 
7401153, nascido em 24/06/1946, Casado com Vicentina Alves em regime de Comunhão Universal de Bens, Brasileiro, natural 
de Garanhuns-PE, Motorista, pai Pedro Bezerra da Silva, mãe Maria Teixeira da Silva, atualmente recolhido na Penitenciária 
Antonio S. Neto, Sorocaba-SP , para contestar a ação, dentro do prazo de 15 dias, sob pena de serem considerados verdadeiros 
os fatos alegados pelo(a) autor(a) na inicial (art. 285 do Código de Processo Civil). Servirá o presente despacho, por cópia 
digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se 
determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Nelson Rodrigues de Oliveira Intime-
se. - ADV: NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 74845/SP)

Processo 3004823-78.2013.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Guarda - L.O. - J.I.L. - VISTOS. 1 - Fls. 77: Remetam-se 
os autos ao Setor Técnico para a conclusão do estudo social. 2 Int. - ADV: FÁBIO EDUARDO DE PROENÇA (OAB 162744/SP), 
MARINA ARAUJO CAMARGO (OAB 289861/SP)

Processo 3004980-51.2013.8.26.0270 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - F.S.V. - J.C.V. - VISTOS. Defiro vista 
dos autos ao Ministério Público. Int. - ADV: RICARDO ESTEFANO DE MORAES (OAB 296553/SP), FERNANDO CANCELLI 
VIEIRA (OAB 116766/SP)

Processo 3005582-42.2013.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.M.A. - R.F. - VISTOS. 1 - Fls. 57: Remetam-se 
os autos ao Setor Técnico para a conclusão do estudo social. 2 Int. - ADV: MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB 
205816/SP), GABRIEL MARCHETTI VAZ (OAB 282590/SP)

Processo 3007440-11.2013.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Guarda - D.V. - S.R.B.P. - VISTOS. 1 - Fls. 30: Remetam-
se os autos ao Setor Técnico para a conclusão do estudo social. 2 Int. - ADV: LUCIANE TIEMI MENDES MAEDA LANZOTTI 
(OAB 232246/SP)

Processo 3007481-75.2013.8.26.0270 - Divórcio Litigioso - Dissolução - I.L.C.L. - P.L. - VISTOS. Revejo o despacho de fl. 
38, para receber as petições de folhas 37 e 41/42 como embargos de declaração, e o faço para retificar a sentença, bem como 
o termo de audiência de folha 34, com fundamento no art. 535, I, do CPC, para que fique constando: a) No item 05 “O requerido 
compromete-se”, ao invés de “o requerente compromete-se”; b) No tocante à manifestação Ministerial, deverá ser retirada a 
parte que remete à prova testemunhal produzida em audiência, uma vez que o presente termo resultou de acordo entre as 
partes; c) Na parte final (fl. 34 verso), “a divorcianda voltará a usar o nome de solteira, qual seja, IVANI LARA DE CARVALHO”, 
ao invés de “SONIA APARECIDA DA SILVA”. No que se refere ao pedido de alteração do item 03, indefiro, posto que homologado 
por acordo, só podendo ser alterado com anuência de ambas as partes, bem como do Ministério Público. No mais, permanece a 
sentença como está lançada. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação e certidão de honorários. Int. - ADV: 
FABRÍCIO MARCEL NUNES GALVÃO (OAB 293048/SP)

Processo 3007623-79.2013.8.26.0270 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Ancora Assessoria Empresarial S/c 
Ltda - Silicate Industria e Comercio Ltda - VISTOS. Fl. 60: Defiro. Proceda a Serventia às anotações de praxe no sistema 
e na contracapa dos autos. Autorizo vistas, pelo prazo legal. Após, à exequente, para que requeira o quê de direito. Int. - 
ADV: THIAGO MULLER MUZEL (OAB 250900/SP), LUANA ZUB (OAB 64852/PR), GUSTAVO MUZEL PIRES (OAB 247914/SP), 
FERNANDO CANCELLI VIEIRA (OAB 116766/SP)

Processo 3008536-61.2013.8.26.0270 - Divórcio Consensual - Dissolução - J.A.S. - - M.N.P.S. - VISTOS. Fl. 44: Expeça a 
Serventia mandado de averbação, fazendo constar que as partes são beneficiárias da Justiça Gratuita. Int. - ADV: EDNA DOS 
SANTOS MENDES CASTILHO (OAB 201152/SP), ROBERTO VALERIO REZENDE (OAB 86662/SP)

Processo 3009057-06.2013.8.26.0270 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Mauricio Isamu Yamada - 
Aliandre Cristiane Barros - Vistos. 1 - Cite-se o(a) requerido(a) para contestar a ação, dentro do prazo de 15 dias, sob pena de 
serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a) na inicial (art. 285 do Código de Processo Civil). 2 - Servirá 
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. (Ato Ordinatório: Manifeste-se 
a parte autora sobre a contestação de fls.183/189) - ADV: ARTHUR RONCON DE MELO (OAB 259964/SP), VICTOR RONCON 
DE MELO (OAB 270918/SP), FLÁVIO AUGUSTO OVILLE COUTO (OAB 279559/SP)

Colégio Recursal
DESPACHO

Nº 0000216-80.2014.8.26.0030/50000 - Recurso Extraordinário - Apiaí - Recorrente: Oliveira de Campos Ribeiro (Por 
herdeiro) - Recorrido: Banco Santander (Brasil) S/A - Vistos. Cuida-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão 
proferido por este Colégio Recursal. Não estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, impondo-se o seu 
indeferimento ainda nesta instância. Afinal, de conformidade com as sempre lúcidas observações de José Carlos Barbosa 
Moreira, “a sobrevivência de feitos manifestamente inviáveis até etapas avançadas do ‘iter’ processual, em vez do respectivo 
trancamento no próprio nascedouro (pelo indeferimento do recurso) ou em ponto tão próximo daquele quanto possível somente 
contribui para o atravancamento da Justiça” (José Carlos Barbosa Moreira, “Sobre a ‘participação’ do juiz no processo civil”, 
na obra “Temas de Direito Processual” (quarta série), Saraiva, SP, 1989, nº 5, p. 56). Descuraram os Recorrentes em dar 
pleno atendimento ao pressuposto da regularidade formal do recurso - um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do 
extraordinário - inviabilizando, pois, a via recursal excepcional: “Regularidade formal. O recorrente deve interpor o RE ou o 
REsp obedecendo os requisitos mencionados na CF e na norma ora analisada (CPC, artigo 541). Faltando um dos requisitos 
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estabelecidos na CF e na norma sob comentário, o recurso não poderá ser conhecido”. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade 
Nery, “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”, RT, SP, 1997, 3ª edição, nota 
4 ao artigo 541, p. 789; vide, ainda, na mesma obra, nota 20 ao artigo 496, p. 715. In casu, os Recorrentes deixaram de declinar 
as razões pelas quais o recurso extraordinário teria cabimento, limitando-se, ao revés, a tecer considerações ligadas ao mérito 
da sua insurgência. Na realidade, não fosse pelo nomen juris aposto na petição de interposição, de resto poder-se-ia facilmente 
baralhar o recurso extraordinário da Recorrente com uma simples apelação - o que não se pode conceber, pois, consoante 
destacava Castro Nunes, o Supremo Tribunal Federal, “como instância de preservação do direito federal (agora, de preservação 
da Carta Magna), de que é instrumento o recurso extraordinário nas suas diferentes hipóteses, não é uma instância revisora dos 
julgados locais, no sentido de uma terceira instância, um Super-Tribunal de Apelação - de vez que limitada a jurisdição por ele 
exercida ao âmbito da questão federal (atualmente, questão constitucional) que se circunscreve ao julgamento de uma questão 
de direito” (Castro Nunes, “Teoria e Prática do Poder Judiciário”, p. 200. apud Waldemar Martins Ferreira, “História do Direito 
Constitucional Brasileiro”, Max Limonad, SP, 1954, p. 351). Em suma: não há efetiva “demonstração do cabimento do recurso 
interposto” (CPC, artigo 541, II), impondo-se o indeferimento do extraordinário, ainda nesta instância de origem. Ante o exposto, 
NEGA-SE seguimento ao recurso. - Magistrado(a) Fábio Bernardes de Oliveira Filho - Advs: ADEMAR PINGAS (OAB: 71668/
SP) - Eduardo Chalfin (OAB: 241287/SP)

Nº 3000274-49.2013.8.26.0262/50000 - Recurso Extraordinário - Itapeva - Recorrente: Fazenda Publica do Estado de São 
Paulo - Recorrido: Dimas José Aparecido Ferreira - Vistos. Cuida-se de recurso extraordinário interposto com fundamento 
no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por este Colégio Recursal. Insurge-se 
o Recorrente, esposando o entendimento de que a decisão do Colegiado seria contrária à Constituição Federal. É o breve 
relatório. Não estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, impondo-se o seu indeferimento ainda nesta instância. 
Afinal, de conformidade com as sempre lúcidas observações de José Carlos Barbosa Moreira, “a sobrevivência de feitos 
manifestamente inviáveis até etapas avançadas do ‘iter’ processual, em vez do respectivo trancamento no próprio nascedouro 
(pelo indeferimento do recurso) ou em ponto tão próximo daquele quanto possível somente contribui para o atravancamento da 
Justiça” (José Carlos Barbosa Moreira, “Sobre a ‘participação’ do juiz no processo civil”, na obra “Temas de Direito Processual” 
(quarta série), Saraiva, SP, 1989, nº 5, p. 56). As supostas violações dos preceitos declinados teriam ocorrido de maneira 
indireta, oblíqua ou reflexa, quando, segundo posição assente na doutrina e na jurisprudência, a violação deve ser direta e 
frontal: “A ‘contrariedade’, quando se dê em face da CF, desafiando recurso extraordinário, fica restrita aos casos em que 
essa ofensa seja ‘direta e frontal’ (RTJ 107/661); ‘direta e não por via reflexa’ (RTJ 105/704), ou seja, quando é o próprio 
texto constitucional que resultou ferido” (Rodolfo de Camargo Mancuso - Recurso Extraordinário e Recurso Especial, coleção 
Recursos no Processo Civil - 3, Revista dos Tribunais, SP, 1996, 4a. edição, p. 116). Note-se que apesar de o Recorrente 
expressamente aludir a preceitos da Carta Magna para tentar demonstrar uma suposta agressão, teve que, inicialmente, apontar 
uma eventual distorção dos citados preceitos de ordem infra-constitucional, para somente depois de transcorrer a extensa e 
longa via oblíqua, arriscar atingir o ponto almejado. E, segundo vem entendendo a jurisprudência, se, para tentar demonstrar 
a violação de uma norma, há necessidade de, preliminarmente, abordar outra regra, é esta, e não aquela, que deveria ser 
impugnada. Tal entendimento já foi trilhado em precedente do próprio Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. QUINQUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DO 
PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL 
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STF, ARE 737230 AgR / AM - AMAZONAS AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO Relator(a):  Min. CARMEN LÚCIA Julgamento:  29/10/2013, Órgão Julgador:  Segunda Turma). Ante o exposto, 
NEGA-SE seguimento ao recurso. - Magistrado(a) Rodrigo Vieira Murat - Advs: MARA CILENE BAGLIE (OAB: 111687/SP) - José 
Carlos Cezar Damião (OAB: 311302/SP)

Nº 3000740-89.2013.8.26.0279/50000 - Recurso Extraordinário - Itararé - Recorrente: Comercial Ferreira Santos Ltda - Cofesa 
Loja 2 - Recorrido: Sanjo Célio Rolle - Vistos. Cuida-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso 
III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido neste Colégio Recursal. Insurge-se a Recorrente, esposando o 
entendimento de que a decisão do Colegiado seria contrária à Constituição Federal. É o breve relatório. Não estão presentes os 
requisitos de admissibilidade do recurso, impondo-se o seu indeferimento ainda nesta instância. Afinal, de conformidade com as 
sempre lúcidas observações de José Carlos Barbosa Moreira, “a sobrevivência de feitos manifestamente inviáveis até etapas 
avançadas do ‘iter’ processual, em vez do respectivo trancamento no próprio nascedouro (pelo indeferimento do recurso) ou em 
ponto tão próximo daquele quanto possível somente contribui para o atravancamento da Justiça” (José Carlos Barbosa Moreira, 
“Sobre a ‘participação’ do juiz no processo civil”, na obra “Temas de Direito Processual” (quarta série), Saraiva, SP, 1989, nº 5, p. 
56). Inicialmente, impende realçar que descurou o Recorrente em dar pleno atendimento ao pressuposto da regularidade formal 
do recurso - um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do extraordinário - inviabilizando, pois, a via recursal excepcional: 
“Regularidade formal. O recorrente deve interpor o RE ou o REsp obedecendo os requisitos mencionados na CF e na norma ora 
analisada (CPC, artigo 541). Faltando um dos requisitos estabelecidos na CF e na norma sob comentário, o recurso não poderá 
ser conhecido”. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual 
civil extravagante em vigor”, RT, SP, 1997, 3ª edição, nota 4 ao artigo 541, p. 789; vide, ainda, na mesma obra, nota 20 ao artigo 
496, p. 715. In casu, deixou o Recorrente de apontar as razões pelas quais o recurso extraordinário teria cabimento, limitando-
se, ao revés, a tecer considerações ligadas ao mérito da sua insurgência. Na realidade, não fosse pelo nomen juris aposto 
na petição de interposição, de resto poder-se-ia facilmente baralhar o recurso extraordinário do Recorrente com uma simples 
apelação - o que não se pode conceber, pois, consoante destacava Castro Nunes, o Supremo Tribunal Federal, “como instância 
de preservação do direito federal (agora, de preservação da Carta Magna), de que é instrumento o recurso extraordinário 
nas suas diferentes hipóteses, não é uma instância revisora dos julgados locais, no sentido de uma terceira instância, um 
Super-Tribunal de Apelação - de vez que limitada a jurisdição por ele exercida ao âmbito da questão federal (atualmente, 
questão constitucional) que se circunscreve ao julgamento de uma questão de direito” (Castro Nunes, “Teoria e Prática do 
Poder Judiciário”, p. 200. apud Waldemar Martins Ferreira, “História do Direito Constitucional Brasileiro”, Max Limonad, SP, 
1954, p. 351). Em suma: não há efetiva “demonstração do cabimento do recurso interposto” (CPC, artigo 541, II), impondo-se 
o indeferimento do extraordinário, ainda nesta instância de origem. Além disto, deixou o Recorrente de demonstrar de forma 
clara e insofismável a existência de REPERCUSSÃO GERAL (CPC, art.543-A), apontando questões relevantes do ponto de 
vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, a justificar o conhecimento do 
presente recurso pelo Excelso Pretório. Ante o exposto, NEGA-SE seguimento ao recurso. - Magistrado(a) João de Oliveira 
Rodrigues Filho - Advs: Paulo Roberto de Borba - Fernando Tadeu Nunes da Silva - JOSÉ REINALDO SILVA (OAB: 277245/SP) 
- SILMARA DE LIMA (OAB: 277356/SP) - JOSÉ LUIS MEIRA (OAB: 272681/SP)
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Nº 3001103-88.2013.8.26.0275/50000 - Recurso Extraordinário - Itaporanga - Recorrente: Aymoré - Crédito, Financiamento 
e Investimento S/A - Recorrido: LUIZ ROBERTO PAULINO - Vistos. Cuida-se de recurso extraordinário interposto com 
fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido neste Colégio Recursal. 
Insurge-se a Recorrente, esposando o entendimento de que a decisão do Colegiado seria contrária à Constituição Federal. É o 
breve relatório. Não estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, impondo-se o seu indeferimento ainda nesta 
instância. Afinal, de conformidade com as sempre lúcidas observações de José Carlos Barbosa Moreira, “a sobrevivência de 
feitos manifestamente inviáveis até etapas avançadas do ‘iter’ processual, em vez do respectivo trancamento no próprio 
nascedouro (pelo indeferimento do recurso) ou em ponto tão próximo daquele quanto possível somente contribui para o 
atravancamento da Justiça” (José Carlos Barbosa Moreira, “Sobre a ‘participação’ do juiz no processo civil”, na obra “Temas de 
Direito Processual” (quarta série), Saraiva, SP, 1989, nº 5, p. 56). Inicialmente, impende realçar que descurou a Recorrente em 
dar pleno atendimento ao pressuposto da regularidade formal do recurso - um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do 
extraordinário - inviabilizando, pois, a via recursal excepcional: “Regularidade formal. O recorrente deve interpor o RE ou o 
REsp obedecendo os requisitos mencionados na CF e na norma ora analisada (CPC, artigo 541). Faltando um dos requisitos 
estabelecidos na CF e na norma sob comentário, o recurso não poderá ser conhecido”. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 
Andrade Nery, “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”, RT, SP, 1997, 3ª 
edição, nota 4 ao artigo 541, p. 789; vide, ainda, na mesma obra, nota 20 ao artigo 496, p. 715. In casu, muito embora tenha a 
Recorrente atribuído a determinado tópico de seu recurso a designação “do cabimento do recurso extraordinário”, deixou ela, 
porém, de efetivamente apontar as razões pelas quais o recurso extraordinário teria cabimento, limitando-se, ao revés, a tecer 
considerações ligadas ao mérito da sua insurgência. Na realidade, não fosse pelo nomen juris aposto na petição de interposição, 
de resto poder-se-ia facilmente baralhar o recurso extraordinário da Recorrente com uma simples apelação - o que não se pode 
conceber, pois, consoante destacava Castro Nunes, o Supremo Tribunal Federal, “como instância de preservação do direito 
federal (agora, de preservação da Carta Magna), de que é instrumento o recurso extraordinário nas suas diferentes hipóteses, 
não é uma instância revisora dos julgados locais, no sentido de uma terceira instância, um Super-Tribunal de Apelação - de vez 
que limitada a jurisdição por ele exercida ao âmbito da questão federal (atualmente, questão constitucional) que se circunscreve 
ao julgamento de uma questão de direito” (Castro Nunes, “Teoria e Prática do Poder Judiciário”, p. 200. apud Waldemar Martins 
Ferreira, “História do Direito Constitucional Brasileiro”, Max Limonad, SP, 1954, p. 351). Em suma: não há efetiva “demonstração 
do cabimento do recurso interposto” (CPC, artigo 541, II), impondo-se o indeferimento do extraordinário, ainda nesta instância 
de origem. Considerando-se, porém, que a decisão de admissão, ou não, do recurso excepcional - como de resto toda e qualquer 
decisão judicial (CF, artigo 93, IX) - deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais 
(Súmula n° 123 do STJ), insta dar nesta altura pleno e integral cumprimento ao juízo de admissibilidade provisório e, portanto, 
analisar e apontar os demais óbices ao seguimento do extraordinário da Recorrente. Neste sentido, não esbarrasse no obstáculo 
já referido, o recurso extraordinário ainda assim não comportaria admissão, porquanto a teor do veto consubstanciado na 
Súmula 283 do Pretório Excelso, torna-se inadmissível o extraordinário se os reais fundamentos sobre os quais se alicerça a 
decisão recorrida não foram impugnados: “Cabe ao recorrente, ao interpor o recurso, dar as razões pelas quais entende 
ofendidos, pelo Acórdão, o texto de lei indicado. Caso não as forneça, ou AS DÊ DE MODO DEFICIENTE, o recurso torna-se 
inadmissível” (STJ, REsp. nº 9.174-SP - 3a. Turma - Rel. Min. Nilson Naves - j. 28.05.91, DJU 24.06.91 - p. 8637 - 2a. col.). 
(destaque nosso) É o entendimento da melhor doutrina pátria: “Quando se tratar de interposição de recurso especial por ofensa 
a direito federal, deve ser explicitada qual a norma que teria sido violada, bem como que parte da decisão recorrida o teria feito” 
(NELSON LUIZ PINTO, Recurso Especial para o STJ, Malheiros, SP, 2a. edição, pág. 138). Caso, todavia, fosse feita qualquer 
concessão à Recorrente, melhor sorte continuaria a não lhe assistir: as supostas violações dos preceitos declinados, então, 
teriam ocorrido de maneira indireta, oblíqua ou reflexa, quando, segundo posição assente na doutrina e na jurisprudência, a 
violação deve ser direta e frontal: “A ‘contrariedade’, quando se dê em face da CF, desafiando recurso extraordinário, fica 
restrita aos casos em que essa ofensa seja ‘direta e frontal’ (RTJ 107/661); ‘direta e não por via reflexa’ (RTJ 105/704), ou seja, 
quando é o próprio texto constitucional que resultou ferido” (Rodolfo de Camargo Mancuso - Recurso Extraordinário e Recurso 
Especial, coleção Recursos no Processo Civil - 3, Revista dos Tribunais, SP, 1996, 4a. edição, p. 116). Note-se que apesar de a 
Recorrente expressamente aludir ao art. 5º da Carta Magna para tentar demonstrar uma suposta agressão, teve que, inicialmente, 
apontar uma eventual distorção dos citados preceitos de ordem infra-constitucional, para somente depois de transcorrer a 
extensa e longa via oblíqua, arriscar atingir o ponto almejado. E, segundo vem entendendo a jurisprudência, se, para tentar 
demonstrar a violação de uma norma, há necessidade de, preliminarmente, abordar outra regra, é esta, e não aquela, que 
deveria ser impugnada. Não se pode arguir violação oblíqua de preceito federal: “Para ter cabimento o recurso especial pela 
letra “a” é preciso demonstrar de forma inequívoca e frontal do texto infraconstitucional, e não de forma implícita ou oblíqua” 
(STJ - Ag. nº 44.316-7-SP - 2a. Turma - Rel. Min. José de Jesus Filho - j. 15/12/93 - v.u. - RSTJ 57/21). Ou seja: no que tange à 
irresignação recursal fundada na negativa de vigência de preceito, o recurso não preenche o requisito da irregularidade formal, 
na medida em que não houve a escorreita citação dos preceitos supostamente agredidos, pois: a) não se apontou de maneira 
clara qual teria sido a violação; b) não indicou a recorrente qual teria sido a parte específica do decisum que afrontou (e em que 
medida afrontou) cada norma; e, ainda porque: c) as alegadas violações, teriam ocorrido, sempre, de maneira indireta, oblíqua 
ou reflexa (transversa), o que é inadmissível. O recurso, sem prejuízo de esbarrar em todos os óbices anteriormente destacados, 
ainda é inadmissível por falta de prequestionamento, aliás, que a recorrente sequer se preocupou em efetuar nas instâncias 
ordinárias e ao qual, na petição recursal, simplesmente deixou de aludir ou indicar. Com efeito, analisando as decisões - isto é, 
tanto a r. decisão monocrática como o v. Acórdão - é inarredável a conclusão de que as teses de direito, agitadas no último 
átimo, não foram objeto do indispensável prequestionamento. Nestas condições, sem que se tenha cogitado da disposição legal 
nas decisões proferidas nas instâncias ordinárias, torna-se inadmissível a interposição do recurso extremo: “RECURSO 
ESPECIAL - DISPOSIÇÃO LEGAL NÃO COGITADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO - “Não provocada na decisão da instância 
ordinária recorrida a aplicação da lei que se argumenta violada, do Especial não se conhece” (STJ - REsp 1.443 - 3a. Turma - 
Rel. Min. Cláudio Santos - DJU 18.12.89). “Incabível o recurso especial quando o acórdão impugnado não se refere expressa ou 
implicitamente, aos dispositivos legais cuja violação foi alegada” (STJ - REsp 39.172-5-RJ - Rel. Min. Peçanha Martins, v.u. - j. 
01/12/93 - RSTJ 58/402). É ponto pacífico, tanto na doutrina como na jurisprudência, a necessidade do prequestionamento, 
exigência essa que decorre, aliás, da própria locução constitucional (causa decidida). É inegável, outrossim, que o que deve 
estar pré-decidido, prequestionado, não é um preceito normativo, um artigo de lei, mas, sim, a tese de direito CONSTITUCIONAL. 
E se a r. decisão recorrida não versou sobre a tese levantada agora pelo Recorrente, impõe-se reconhecer que não ficou o tema 
devidamente prequestionado nas instâncias ordinárias, pois: “Para que se tenha como atendida a exigência do prequestionamento, 
necessário que a matéria seja versada na decisão recorrida, não bastando que o tenha sido pelas partes, no curso do processo. 
Havendo omissão, poderia ser suprida com o uso dos declaratórios” (STJ - REsp 24.332-8-AM - 3a. Turma - Rel. Min. Eduardo 
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Ribeiro - v.u. - j. - 04/02/92 - DJU 27/09/93 p. 19.819, 2a. col. em.); “As questões com as quais a parte se conformou na primeira 
instância ou sobre as quais não versou o acórdão recorrido, não dão ensejo à admissibilidade do recurso especial” (RF 310/123). 
Não tendo sido debatida a tese federal nas instâncias ordinárias, não se poderá agitá-la, agora, perante o Egrégio Supremo 
Tribunal Federal (que não é um terceiro grau de jurisdição). Ou seja, somente aquelas questões efetivamente decididas no 
Colegiado de origem podem ser apreciadas pelo Tribunal Nacional, e não estoutras, estranhas ao thema decidendum, agitadas 
em última hora e que não foram abordadas no V. Acórdão recorrido: “Somente aquilo que estiver no corpo do acórdão e no corpo 
da sentença é que pode ser objeto de recurso extraordinário e de recurso especial. Eles não julgam a matéria, a lide, na sua 
inteireza - vamos colocar a questão assim - mas sim esses dois Tribunais Superiores julgam o acórdão impugnado ou a sentença 
impugnada; “é dizer que o STJ não julgam - digamos assim - a matéria que foi alegada pela parte, mas sim julgam o Tribunal 
inferior, julgam o acórdão” (NELSON NERY JÚNIOR - A Nova Lei de Recursos - Lei nº 8.038/90 - in RTDP Malheiros 2/300). É o 
entendimento prevalente nos Tribunais: “Se a Corte de origem não adotou o entendimento explícito sobre a matéria veiculada no 
recurso extraordinário, impossível é proceder-se ao cotejo indispensável à conclusão sobre o enquadramento do recurso no 
permissivo constitucional” (STF - Ag.Rg. 138.554 - 2a. Turma - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 13/04/92, DJU 15/05/92 - p. 6.787); 
“Argüindo o recorrente questão nova, não ventilada na decisão recorrida, é inadmissível o apelo excepcional” (STJ - Ag.Rg.Ag. 
6.523-DF - 4a. Turma - Rel. Min. Barros Monteiro - j. 27/06/91 - DJU 19/08/91 - p. 10.997). Note-se, ainda, sob outro prisma, 
que, se no entendimento da Recorrente, a questão fazia parte, de algum modo, do julgamento da causa, cabia-lhe o ônus de 
prequestioná-la da necessária interposição do recurso de embargos de declaração (Súmula STF 356), uma vez que se “diz 
prequestionada determinada matéria quando o órgão julgador haja adotado entendimento explícito a respeito, incumbido à parte 
sequiosa de ver a controvérsia guindada à sede extraordinária instá-lo a fazê-lo” (STF, Ag. 143.242-0-SP, 2a. Turma, Rel. Min. 
Marco Aurélio - DJU 03/08/93 - p. 14.445). Se isto não foi feito, exsurge o óbice da falta de prequestionamento da matéria de 
fundo, a teor da Súmula 282 do Excelso Pretório: “Súmula 282 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não 
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”. Comentando o citado enunciado do Excelso Supremo Tribunal e a 
amplitude do Recurso Extraordinário (e também do Recurso Especial), ROBERTO ROSAS anota o seguinte: “Limita-se este (o 
Recurso Extraordinário) às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte 
deve opôr embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida” (RTJ 
55/70, v. Súmula 356; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público - p. 236). Por último, deixou a Recorrente de dar 
cumprimento ao último requisito de admissibilidade para o recurso extraordinário, consistente em demonstrar de forma clara e 
insofismável a existência de REPERCUSSÃO GERAL (CPC, art.543-A), apontando questões relevantes do ponto de vista 
econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, a justificar o conhecimento do 
presente recurso pelo Excelso Pretório. Ante o exposto, NEGA-SE seguimento ao recurso. - Magistrado(a) Rafael Bragagnolo 
Takejima - Advs: Fabio Andre Fadiga (OAB: 139961/SP) - Evandro Mardula (OAB: 258368/SP) - GUSTAVO TEODORO PERES 
(OAB: 244770/SP)

Nº 3006107-24.2013.8.26.0270/50001 - Recurso Extraordinário - Itapeva - Recorrente: Fazenda Publica do Municipio de 
Itapeva (Prefeitura do Municipio de Itapeva) - Recorrida: Elizete Lopes Moreira - Vistos. Cuida-se de recurso extraordinário 
interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por 
este Colégio Recursal. Insurge-se a Recorrente, esposando o entendimento de que a decisão do Colegiado seria contrária à 
Constituição Federal. É o breve relatório. Não estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, impondo-se o seu 
indeferimento ainda nesta instância. Afinal, de conformidade com as sempre lúcidas observações de José Carlos Barbosa 
Moreira, “a sobrevivência de feitos manifestamente inviáveis até etapas avançadas do ‘iter’ processual, em vez do respectivo 
trancamento no próprio nascedouro (pelo indeferimento do recurso) ou em ponto tão próximo daquele quanto possível somente 
contribui para o atravancamento da Justiça” (José Carlos Barbosa Moreira, “Sobre a ‘participação’ do juiz no processo civil”, na 
obra “Temas de Direito Processual” (quarta série), Saraiva, SP, 1989, nº 5, p. 56). As supostas violações dos preceitos declinados 
teriam ocorrido de maneira indireta, oblíqua ou reflexa, quando, segundo posição assente na doutrina e na jurisprudência, a 
violação deve ser direta e frontal: “A ‘contrariedade’, quando se dê em face da CF, desafiando recurso extraordinário, fica 
restrita aos casos em que essa ofensa seja ‘direta e frontal’ (RTJ 107/661); ‘direta e não por via reflexa’ (RTJ 105/704), ou 
seja, quando é o próprio texto constitucional que resultou ferido” (Rodolfo de Camargo Mancuso - Recurso Extraordinário e 
Recurso Especial, coleção Recursos no Processo Civil - 3, Revista dos Tribunais, SP, 1996, 4a. edição, p. 116). Note-se que 
apesar de a Recorrente expressamente aludir a preceitos da Carta Magna para tentar demonstrar uma suposta agressão, teve 
que, inicialmente, apontar uma eventual distorção dos citados preceitos de ordem infra-constitucional, para somente depois 
de transcorrer a extensa e longa via oblíqua, arriscar atingir o ponto almejado. E, segundo vem entendendo a jurisprudência, 
se, para tentar demonstrar a violação de uma norma, há necessidade de, preliminarmente, abordar outra regra, é esta, e 
não aquela, que deveria ser impugnada. Tal entendimento já foi trilhado em precedente do próprio Supremo Tribunal Federal: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. QUINQUÊNIOS. BASE DE 
CÁLCULO. NECESSIDADE DO PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STF, ARE 737230 AgR / AM - AMAZONAS AG.REG. 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a):  Min. CARMEN LÚCIA Julgamento:  29/10/2013, Órgão Julgador:  
Segunda Turma). Ante o exposto, NEGA-SE seguimento ao recurso. - Magistrado(a) João de Oliveira Rodrigues Filho - Advs: 
JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB: 276162/SP) - FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB: 272074/SP) - MARCOS 
PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB: 205816/SP) - José Carlos Cezar Damião (OAB: 311302/SP)

Nº 3006109-91.2013.8.26.0270/50001 - Recurso Extraordinário - Itapeva - Recorrente: Fazenda Publica do Municipio de 
Itapeva (Prefeitura do Municipio de Itapeva) - Recorrido: Benedito dos Santos Almeida - Vistos. Cuida-se de recurso extraordinário 
interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por 
este Colégio Recursal. Insurge-se a Recorrente, esposando o entendimento de que a decisão do Colegiado seria contrária à 
Constituição Federal. É o breve relatório. Não estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, impondo-se o seu 
indeferimento ainda nesta instância. Afinal, de conformidade com as sempre lúcidas observações de José Carlos Barbosa 
Moreira, “a sobrevivência de feitos manifestamente inviáveis até etapas avançadas do ‘iter’ processual, em vez do respectivo 
trancamento no próprio nascedouro (pelo indeferimento do recurso) ou em ponto tão próximo daquele quanto possível somente 
contribui para o atravancamento da Justiça” (José Carlos Barbosa Moreira, “Sobre a ‘participação’ do juiz no processo civil”, na 
obra “Temas de Direito Processual” (quarta série), Saraiva, SP, 1989, nº 5, p. 56). As supostas violações dos preceitos declinados 
teriam ocorrido de maneira indireta, oblíqua ou reflexa, quando, segundo posição assente na doutrina e na jurisprudência, a 
violação deve ser direta e frontal: “A ‘contrariedade’, quando se dê em face da CF, desafiando recurso extraordinário, fica 
restrita aos casos em que essa ofensa seja ‘direta e frontal’ (RTJ 107/661); ‘direta e não por via reflexa’ (RTJ 105/704), ou 
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seja, quando é o próprio texto constitucional que resultou ferido” (Rodolfo de Camargo Mancuso - Recurso Extraordinário e 
Recurso Especial, coleção Recursos no Processo Civil - 3, Revista dos Tribunais, SP, 1996, 4a. edição, p. 116). Note-se que 
apesar de a Recorrente expressamente aludir a preceitos da Carta Magna para tentar demonstrar uma suposta agressão, teve 
que, inicialmente, apontar uma eventual distorção dos citados preceitos de ordem infra-constitucional, para somente depois 
de transcorrer a extensa e longa via oblíqua, arriscar atingir o ponto almejado. E, segundo vem entendendo a jurisprudência, 
se, para tentar demonstrar a violação de uma norma, há necessidade de, preliminarmente, abordar outra regra, é esta, e 
não aquela, que deveria ser impugnada. Tal entendimento já foi trilhado em precedente do próprio Supremo Tribunal Federal: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. QUINQUÊNIOS. BASE DE 
CÁLCULO. NECESSIDADE DO PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL 
INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STF, ARE 737230 AgR / AM - AMAZONAS AG.REG. 
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO Relator(a):  Min. CARMEN LÚCIA Julgamento:  29/10/2013, Órgão Julgador:  
Segunda Turma). Ante o exposto, NEGA-SE seguimento ao recurso. - Magistrado(a) João de Oliveira Rodrigues Filho - Advs: 
JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA (OAB: 276162/SP) - FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB: 272074/SP) - MARCOS 
PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB: 205816/SP) - José Carlos Cezar Damião (OAB: 311302/SP)

Nº 3006863-33.2013.8.26.0270/50001 - Recurso Extraordinário - Itapeva - Recorrente: Fazenda Publica do Municipio de 
Itapeva - Recorrido: Ivonete de Oliveira Pontes Jesus - Vistos. Cuida-se de recurso extraordinário interposto com fundamento 
no artigo 102, inciso III, alíneas ‘a’ e ‘c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por este Colégio Recursal. Insurge-
se a Recorrente, esposando o entendimento de que a decisão do Colegiado seria contrária à Constituição Federal. É o breve 
relatório. Não estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, impondo-se o seu indeferimento ainda nesta instância. 
Afinal, de conformidade com as sempre lúcidas observações de José Carlos Barbosa Moreira, “a sobrevivência de feitos 
manifestamente inviáveis até etapas avançadas do ‘iter’ processual, em vez do respectivo trancamento no próprio nascedouro 
(pelo indeferimento do recurso) ou em ponto tão próximo daquele quanto possível somente contribui para o atravancamento da 
Justiça” (José Carlos Barbosa Moreira, “Sobre a ‘participação’ do juiz no processo civil”, na obra “Temas de Direito Processual” 
(quarta série), Saraiva, SP, 1989, nº 5, p. 56). As supostas violações dos preceitos declinados teriam ocorrido de maneira 
indireta, oblíqua ou reflexa, quando, segundo posição assente na doutrina e na jurisprudência, a violação deve ser direta e 
frontal: “A ‘contrariedade’, quando se dê em face da CF, desafiando recurso extraordinário, fica restrita aos casos em que 
essa ofensa seja ‘direta e frontal’ (RTJ 107/661); ‘direta e não por via reflexa’ (RTJ 105/704), ou seja, quando é o próprio texto 
constitucional que resultou ferido” (Rodolfo de Camargo Mancuso - Recurso Extraordinário e Recurso Especial, coleção Recursos 
no Processo Civil - 3, Revista dos Tribunais, SP, 1996, 4a. edição, p. 116). Note-se que apesar de a Recorrente expressamente 
aludir a preceitos da Carta Magna para tentar demonstrar uma suposta agressão, teve que, inicialmente, apontar uma eventual 
distorção dos citados preceitos de ordem infra-constitucional, para somente depois de transcorrer a extensa e longa via 
oblíqua, arriscar atingir o ponto almejado. E, segundo vem entendendo a jurisprudência, se, para tentar demonstrar a violação 
de uma norma, há necessidade de, preliminarmente, abordar outra regra, é esta, e não aquela, que deveria ser impugnada. 
Tal entendimento já foi trilhado em precedente do próprio Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. QUINQUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DO PRÉVIO 
EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO 
QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STF, ARE 737230 AgR / AM - AMAZONAS AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO Relator(a):  Min. CARMEN LÚCIA Julgamento:  29/10/2013, Órgão Julgador:  Segunda Turma). Ante o exposto, NEGA-
SE seguimento ao recurso. - Magistrado(a) Fábio Bernardes de Oliveira Filho - Advs: FABIO DE ALMEIDA MOREIRA (OAB: 
272074/SP) - MARCOS PAULO CARDOSO GUIMARÃES (OAB: 205816/SP) - JOAO RICARDO FIGUEIREDO DE ALMEIDA 
(OAB: 276162/SP) - José Carlos Cezar Damião (OAB: 311302/SP)

Nº 3007245-26.2013.8.26.0270/50000 - Recurso Extraordinário - Itapeva - Recorrente: Fazenda Pública do Estado de São 
Paulo, Recursos Humanos PM - Recorrido: Eduardo Pacheco Silva - Vistos. Cuida-se de recurso extraordinário interposto com 
fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido por este Colégio Recursal. 
Insurge-se o Recorrente, esposando o entendimento de que a decisão do Colegiado seria contrária à Constituição Federal. É o 
breve relatório. Não estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, impondo-se o seu indeferimento ainda nesta 
instância. Afinal, de conformidade com as sempre lúcidas observações de José Carlos Barbosa Moreira, “a sobrevivência de feitos 
manifestamente inviáveis até etapas avançadas do ‘iter’ processual, em vez do respectivo trancamento no próprio nascedouro 
(pelo indeferimento do recurso) ou em ponto tão próximo daquele quanto possível somente contribui para o atravancamento da 
Justiça” (José Carlos Barbosa Moreira, “Sobre a ‘participação’ do juiz no processo civil”, na obra “Temas de Direito Processual” 
(quarta série), Saraiva, SP, 1989, nº 5, p. 56). As supostas violações dos preceitos declinados teriam ocorrido de maneira 
indireta, oblíqua ou reflexa, quando, segundo posição assente na doutrina e na jurisprudência, a violação deve ser direta e 
frontal: “A ‘contrariedade’, quando se dê em face da CF, desafiando recurso extraordinário, fica restrita aos casos em que 
essa ofensa seja ‘direta e frontal’ (RTJ 107/661); ‘direta e não por via reflexa’ (RTJ 105/704), ou seja, quando é o próprio texto 
constitucional que resultou ferido” (Rodolfo de Camargo Mancuso - Recurso Extraordinário e Recurso Especial, coleção Recursos 
no Processo Civil - 3, Revista dos Tribunais, SP, 1996, 4a. edição, p. 116). Note-se que apesar de o Recorrente expressamente 
aludir a preceitos da Carta Magna para tentar demonstrar uma suposta agressão, teve que, inicialmente, apontar uma eventual 
distorção dos citados preceitos de ordem infra-constitucional, para somente depois de transcorrer a extensa e longa via 
oblíqua, arriscar atingir o ponto almejado. E, segundo vem entendendo a jurisprudência, se, para tentar demonstrar a violação 
de uma norma, há necessidade de, preliminarmente, abordar outra regra, é esta, e não aquela, que deveria ser impugnada. 
Tal entendimento já foi trilhado em precedente do próprio Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. QUINQUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DO PRÉVIO 
EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO 
QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (STF, ARE 737230 AgR / AM - AMAZONAS AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM 
AGRAVO Relator(a):  Min. CARMEN LÚCIA Julgamento:  29/10/2013, Órgão Julgador:  Segunda Turma). Ademais, o acórdão 
guerreado fundamenta-se em precedente do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, que, exercendo sua 
competência constitucional pela ADI nº 175.199-0, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 11.064/2002, em 
razão da mesma ter criado nova forma de admissão e remuneração de servidores não prevista na Constituição Federal. Ante o 
exposto, NEGA-SE seguimento ao recurso. - Magistrado(a) Fábio Bernardes de Oliveira Filho - Advs: Renato Oliveira de Araújo 
(OAB: 335738/SP) - CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR (OAB: 229163/SP) - GUSTAVO GABARDO JANSSON (OAB: 
268257/SP)
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FORO DISTRITAL DE ITABERÁ

Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO FÁBIO BERNARDES DE OLIVEIRA FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NILSON CASSU ALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0035/2015
Processo 0000115-89.2015.8.26.0262 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.G.F.F. - Concedo 

à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite(m) o(s) devedor(es), para no prazo de três (03) dias, efetuar 
o pagamento da dívida, advertindo que poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, opor-se à execução, por meio de embargos, 
independentemente de penhora, depósito ou caução, a contar da data da juntada aos autos do mandado de citação. Não 
efetuado o pagamento, o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado, proceda de imediato à PENHORA, observando 
a ordem do Art. 655, CPC (nova relação dada pela Lei 11.382/2006) de tantos bens quantos bastem para o pagamento do 
principal, juros, custas e honorários advocatícios, advertindo, ainda, que poderá no prazo de 10 (dez) dias após a penhora, 
requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove cabalmente que a substituição não terá prejuízo algum ao 
exeqüente e será menos onerosa para ele devedor e AVALIAÇÃO, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando 
o executado. Caso o sr. Oficial de Justiça não encontrar bens para que sejam penhorados, ou os encontrar em quantidade 
insuficiente para o pagamento do principal, juros, custas e honorários advocatícios, deverá proceder a INTIMAÇÃO do devedor 
para que indique ao Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, onde se encontram os bens sujeitos à execução, especificando seu estado 
atual, lugar em que se encontra, e respectivo valor de mercado, bem como comprovando por meio hábil sua propriedade, sob 
pena de caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, nos moldes do art. 600, IV, CPC, e incidir em multa de até 20% (vinte 
por cento) do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (art. 
601, CPC) Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito corrigido. Autorizo as diligências, nos termos do 
artigo 172, § 2º, do CPC. Int. Itabera, 04 de fevereiro de 2015 - ADV: LANA ELIZABETH PERLY LIMA (OAB 191437/SP)

Processo 0000379-48.2011.8.26.0262 (262.01.2011.000379) - Procedimento Ordinário - Dirso Lobo de Freitas - Alessander 
Prestes Transportes Epp - Cumpra-se o v. Acórdão. Fica, então, levantada da revelia do requerido. Da contestação ofertada 
(fls. 43/48), diga a parte autora. - ADV: LANA ELIZABETH PERLY LIMA (OAB 191437/SP), DIOGO MATHEUS DE MELLO 
BARREIRA (OAB 264445/SP), GILBERTO GONÇALO CRISTIANO LIMA (OAB 159939/SP)

Processo 0000704-18.2014.8.26.0262 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.H.O. e outros - Manifestar-
se o autor sobre a devolução da Carta Precatória cumprida negativa: “ requerido não encontrado”. - ADV: RODRIGO FERREIRA 
DE FREITAS (OAB 333143/SP)

Processo 0000861-88.2014.8.26.0262 - Embargos de Terceiro - Posse - CARLOS CESAR VILAS BOAS e outro - 1. A r. 
Sentença já teve o seu trânsito em julgado certificado nos autos. 2. A determinação lá proferida cumprida. 3. Assim, feitas as 
comunicações de praxe, nada mais sendo requerido,arquivem-se os autos com as formalidades legais. Int. - ADV: VANDIR 
AZEVEDO MANDOLINI (OAB 318851/SP), ALEXANDRE PIMENTEL (OAB 144999/SP), ROSELENE DE OLIVEIRA PIMENTEL 
(OAB 136351/SP), JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA PIMENTEL (OAB 318656/SP)

Processo 0000930-67.2007.8.26.0262 (262.01.2007.000930) - Procedimento Ordinário - Luiz Cardoso de Lima e outro - 
Banco do Brasil S/A e outro - 1. Cumpra-se o v. Acórdão, o qual já teve o seu trânsito em julgado certificado nos autos, 
procedendo-se às atualizações necessárias no sistema informatizado. 2. Após, manifeste-se a parte interessada, em termos de 
prosseguimento do feito requerendo a execução da forma adequada. 3.Intime-se. - ADV: MARCELO LALONI TRINDADE (OAB 
86908/SP), DHAIANNY CAÑEDO BARROS FERRAZ (OAB 197054/SP), IVO ROBERTO PEREZ (OAB 148245/SP)

Processo 0001235-90.2003.8.26.0262 (262.01.2003.001235) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Gilberto 
Sizenando Lobo de Freitas - Expeça-se mandado de penhora, intimação e avaliação do bem indicado pelo exequente, desde 
já indeferido o pedido de bloqueio do mesmo, o qual só poderá ser realizado se efetivada a constrição, uma vez que veículo 
automotor é considerado bem móvel e a transferência de sua propriedade se aperfeiçoa apenas pela tradição, independentemente 
de registro identificação ou de licenciamento no departamento de trânsito. Providencie o exequente o depósito das diligências do 
sr. Oficial de Justiça. Intimem-se. - ADV: ARLINDO CHINELATTO FILHO (OAB 45321/SP), FERNANDO CÉSAR DOMINGUES 
(OAB 180115/SP)

Processo 0001263-72.2014.8.26.0262 - Monitória - Cheque - Sandra Andreia Rodrigues da Silva - Preliminarmente, certifique 
o decurso do prazo para a requerida apresentar embargos monitórios. Após, como não cumprido o mandado e não oferecidos 
embargos, constitui-se, ex vi legis, o título executivo judicial. Assim, nos termos do art. 475-J, intime-se a executado para 
pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), pessoalmente, desde que 
depositadas as diligências do sr. Oficial de Justiça. Decorrido o prazo sem pagamento, manifeste o exeqüente em termos de 
prosseguimento. Int. - ADV: REGINALDO NOGUEIRA (OAB 322026/SP)

Processo 0001306-09.2014.8.26.0262 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV FINANCEIRA 
S/A -CFI - Defiro o requerimento de fls. 38/41, que foi manifestado com expressa estimação pecuniária do valor do bem, 
convertendo a ação de busca e apreensão em DEPÓSITO, efetuando-se as necessárias anotações, inclusive no distribuidor, 
retificando-se a autuação e registros cartorários. Depositada a diligência do sr. Oficial de Justiça, cite-se o devedor para, no 
prazo de 05 dias, entregar o bem, depositando-o em Juízo ou consignar o equivalente em dinheiro e contestar a ação. Consigne-
se do mandado que, não contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Defiro a 
expedição do ofício, nos moldes solicitados no item “c” de fls. 40. Cumpra-se. Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA 
(OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0001388-50.2008.8.26.0262 (262.01.2008.001388) - Outros Feitos não Especificados - Ana Cristina Costa - 
Telecomunicações de São Paulo S/a-telesp - Cumpra-se a r. Decisão. Aguarde-se o feito em cartório, sem a prática de atos 
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processuais, no aguardo do desfecho do recurso interposto, cujo resultado final deverá ser oportunamente comunicado. - ADV: 
DEMIAN RICARDO ROSA DA COSTA (OAB 270557/SP), ANA CRISTINA COSTA (OAB 272585/SP), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA 
PACIFICO (OAB 75081/SP)

Processo 0001521-82.2014.8.26.0262 - Procedimento Ordinário - Anulação - Tereza Mariano Pereira - BANCO BMG 
- Manifestar-se o autor, no prazo de 10 dias, sobre a contestação. - ADV: GIOVANNI UZZUM (OAB 246284/SP), VALDELI 
PEREIRA (OAB 260446/SP)

Processo 0001577-86.2012.8.26.0262 (262.01.2012.001577) - Reintegração / Manutenção de Posse - Reintegração - 
Municipio de Itaberá/sp - 1. Cumpra-se o v. Acórdão, o qual já teve o seu trânsito em julgado certificado nos autos, procedendo-
se às atualizações necessárias no sistema informatizado. 2. Após, feitas as comunicações de praxe, nada mais sendo requerido, 
arquivem-se os autos com as formalidades legais. - ADV: JOSE AUGUSTO DE FREITAS (OAB 71537/SP)

Processo 0001662-77.2009.8.26.0262 (262.01.2009.001662) - Monitória - Prestação de Serviços - Elektro-eletricidade e 
Serviços S/A - Manifeste-se o requerente uma vez decorrido o prazo de sobrestamento anteriormente deferido. - ADV: JOSE 
EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)

Processo 0001924-56.2011.8.26.0262 (262.01.2011.001924) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Auto Posto 
Paquetá Ltda - Cpai Central Paulista de Alimentos de Itaberá Ltda- Epp - (x ) deverá recolher a(s) diligência(s) do Oficial de 
Justiça, em complementação aos valores já depositados. Valor R$ 36,57 - ADV: MARIA DO CARMO SANTOS PIVETTA (OAB 
107981/SP), VITOR DE CAMARGO HOLTZ MORAES (OAB 134223/SP)

Processo 0006104-59.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Oferta - P.F.V. - 1.Nos termos do quanto já decidido às fls. 
12, designo audiência de tentativa de conciliação, instrução, debates e julgamento para o dia 11 de março de 2015, às 14:10 
horas. 2. Cite-se e intime-se o (a) ré (u) para que compareça à audiência, consignando-se no mandado que, caso não haja 
acordo, poderá oferecer contestação, por intermédio de advogado, na mencionada solenidade, sob pena de incidir nos efeitos 
da revelia, além da confissão quanto à matéria fática. 3. Providencie-se a intimação pessoal do (a) (s) autor (a) (es) na pessoa 
de sua (eu) representante, com a ressalva de que sua ausência injustificada ensejará o arquivamento do processo. 4. Intimem-
se e dê-se ciência ao Ministério Público. - ADV: ALAN CIMARELLI (OAB 261539/SP)

Processo 3001299-97.2013.8.26.0262 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - RISEL COMBUSTÍVEL LTDA - Para 
efetivação da medida (artigo 655-A, § 3º do CPC), indique o exequente depositário e / ou diga se tem interesse em assumir o 
pagamento de honorários de depositário a ser nomeado pelo juízo (artigo 149 do CPC). Int. - ADV: WALTER CARVALHO DE 
BRITTO (OAB 235276/SP)

Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO FÁBIO BERNARDES DE OLIVEIRA FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NILSON CASSU ALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0033/2015
Processo 0001255-95.2014.8.26.0262 - Inquérito Policial - Homicídio Qualificado - N.S.C. - Assiste razão ao Ministério 

Público. Assim, diante da manifestação, que adoto como razão de decidir, indefiro o pedido de reconstituição do crime, até 
porque, neste átimo processual, não haverá qualquer utilidade na providência, a qual tão somente procrastinará o regular 
andamento deste feito pelo qual o réu encontra-se preso. Assim, em termos de prosseguimento, o denunciado apresentou sua 
resposta escrita, não concordando com os termos da peça acusatória, reservando-se no direito de se manifestar após a instrução 
probatória. Arrolou testemunhas (fls. 144/145). A matéria elencada pela defesa do réu não configura caso de absolvição sumária 
e a apuração dos fatos aqui narrados depende de produção de provas. Para audiência de instrução, interrogatório, debates e 
julgamento designo o dia 24 de março de 2015 às 13:30 horas, intimando-se para comparecimento as testemunhas arroladas 
pela acusação e defesa, o réu e defensor, deprecando se o caso. Requisite-se a apresentação do réus no presídio em que se 
encontrar. Ciência ao MP. Cumpra-se. Int. - ADV: GIULIANO BELLINETTI (OAB 264923/SP)

Infância e Juventude

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO FÁBIO BERNARDES DE OLIVEIRA FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NILSON CASSU ALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0034/2015
Processo 0000684-95.2012.8.26.0262 (262.01.2012.000684) - Adoção - Adoção Nacional - Cezar de Freitas Netto e outro 

- 1. A r. Sentença já teve o seu trânsito em julgado certificado nos autos. 2. As determinações lá proferidas foram regularmente 
cumpridas. 3. Assim, deitas as comunicações de praxe, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as formalidades 
legais. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS SILVA NETO (OAB 301039/SP), ELENICE CRISTIANO LIMA (OAB 318583/SP)

ITAPEVI
Cível
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1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO NATÁLIA ASSIS MASCARENHAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0013/2015
Processo 0000291-13.1993.8.26.0271 (271.01.1993.000291) - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - J.C.S. - 

Vistas dos autos aos interessados para: cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 10 dias 
sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: LEONICE MARIA FREITAS (OAB 
105876/SP)

Processo 0000541-02.2000.8.26.0271 (271.01.2000.000541) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - R.T.S.B.R.J.P.S. - 
R.S.B. - Vistas dos autos aos interessados para: cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 
10 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: OSMAR DE CALDAS 
PEREIRA (OAB 211898/SP)

Processo 0000616-46.1997.8.26.0271 (271.01.1997.000616) - Inventário - Inventário e Partilha - N.A.S. e outros - F. - 
Vistas dos autos aos interessados para: cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 10 dias 
sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: RUTH KATHERINE GARCIA 
ANDERSON (OAB 222651/SP), VÂNIA REGINA QUEIROZ MATUKIWA (OAB 182283/SP)

Processo 0000774-96.2000.8.26.0271 (271.01.2000.000774) - Inventário - Inventário e Partilha - E.M.S. - Vistas dos autos 
aos interessados para: cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 10 dias sem manifestação, 
os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: VINICIUS BERNARDO LEITE (OAB 138856/SP)

Processo 0000992-12.2009.8.26.0271 (271.01.2009.000992) - Separação Consensual - Dissolução - J.G.A.A. e outro - 
Vistas dos autos aos interessados para: cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 10 dias 
sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: CELIA REGINA NUNES (OAB 
265252/SP)

Processo 0001541-80.2013.8.26.0271 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - MUNICIPIO DE 
ITAPEVI - IVONE DOS SANTOS SILVA - Manifestem-se as partes sobre o calculo da contadoria. - ADV: ROBERTO PEREIRA DE 
ARAUJO (OAB 304363/SP), WAGNER DOS SANTOS LENDINES (OAB 197529/SP), EDUARDO RODRIGUES DELFINO (OAB 
223951/SP)

Processo 0001893-09.2011.8.26.0271 (271.01.2011.001893) - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.A. - H.L.L.A. - Vistas 
dos autos aos interessados para: cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 10 dias sem 
manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: VAGNER LUIS DA SILVA RIBAS (OAB 
291229/SP)

Processo 0002410-77.2012.8.26.0271 (271.01.2012.002410) - Procedimento Ordinário - Regina Celia Conceicao dos Santos 
Epp - FLS. 50/58: MANIFESTE-SE O REQUERENTE EM RÉPLICA À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. - ADV: MARCELO 
MARTINS CESAR (OAB 159139/SP), ROGERIO DE OLIVEIRA (OAB 261796/SP)

Processo 0003463-40.2005.8.26.0271 (271.01.2005.003463) - Separação Consensual - Dissolução - E.A.L. - - C.R.A.L. - 
Retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: VINICIUS BERNARDO LEITE (OAB 138856/SP)

Processo 0003750-66.2006.8.26.0271 (271.01.2006.003750) - Procedimento Ordinário - Vinicius Bernardo Leite - Banco 
do Brasil S/A - 1 - Providencie a Serventia a retirada das tarjas indicadoras da “meta 2”. 2 - Intime-se Vinicius Bernardo Leite, 
através de seu patrono, para que no prazo de 15 (quinze) dias satisfaça a divida (R$ 2.659,23 em outubro/2014), devidamente 
atualizada, nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil. Caso necessária a fase executória de iniciativa do credor, fixo 
os honorários advocatícios em 10% do valor da execução. Int. - ADV: REGINALDO GOMES MENDONÇA (OAB 184467/SP), 
MARIA MERCEDES OLIVEIRA FERNANDES DE LIMA (OAB 82402/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0003751-12.2010.8.26.0271 (271.01.2010.003751) - Monitória - Associacao Beneditina de Educacao e Assistencia 
Social Abeas - Maria Cristina Orsini e outro - Vistos. Defiro a suspensão do feito, nos termos do artigo 791, III do CPC. Aguarde-
se no arquivo provocação da parte interessada. Int. - ADV: FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP)

Processo 0003758-43.2006.8.26.0271 (271.01.2006.003758) - Divórcio Consensual - Dissolução - R.W.O. e outro - Vistas 
dos autos aos interessados para: cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 10 dias sem 
manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: SIMONE APARECIDA DE FIGUEIREDO 
(OAB 269435/SP)

Processo 0003931-28.2010.8.26.0271 (271.01.2010.003931) - Procedimento Ordinário - Anulação - Lindolfo Luiz de Araujo 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1 - Ao Assessor para solicitação do pagamento dos honorários periciais pela 
via eletrônica. 2 - Sem prejuízo, digam as partes quanto ao laudo apresentado. Int. - ADV: JOSÉ SIMEÃO DA SILVA FILHO (OAB 
181108/SP), ELISEU PEREIRA GONÇALVES (OAB 153229/SP)

Processo 0004001-94.2000.8.26.0271 (271.01.2000.004001) - Monitória - Antonio Augusto Felix Loterias Me - Jose Francisco 
da Silva - Ciência ao autor de fls. 306/309. - ADV: THEREZA CHRISTINA C DE CASTILHO CARACIK (OAB 52126/SP)

Processo 0004017-14.2001.8.26.0271 (271.01.2001.004017) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Francisco 
Teixeira Gomes - Vistos. Aguarde-se o processamento dos embargos a execução. Int. - ADV: RICARDO MENDIZABAL (OAB 
151546/SP)

Processo 0004117-17.2011.8.26.0271 (271.01.2011.004117) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Jose Augusto de Moura e outro - Nicanor Nunes de Souza e outro - Vistos. Recebo o Recurso de Apelação 
interposto pela parte (pag. 145/149) nos efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, artigo 520). Intime-se o recorrido a responder 
em 15 dias (CPC, artigos 508 e 518). A seguir, com ou sem as contra-razões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal “ad 
quem”, observadas as cautelas de praxe e com as homenagens deste Juízo. - ADV: ZAMORA GOMES NETTO (OAB 68315/SP), 
BÁRBARA ELIANE PEDROSO (OAB 226493/SP)

Processo 0004121-49.2014.8.26.0271 (apensado ao processo 4000683-15.2012.8.26) (processo principal 4000683-
15.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - Reivindicação - IDEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Vista dos 
autos ao autor: recolha taxa para expedição do Mandado. - ADV: DANIELA CARUSO MARIANO ALMEIDA (OAB 248076/SP)

Processo 0004290-07.2012.8.26.0271 (271.01.2012.004290) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira S/A Cfi - Thiago Aparecido da Silva Alves - Oficio de desbloqueio de veículo disponível no Sistema 
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SAJ para impressão e distribuição. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), 
BARBARA RAQUEL AURELIO PORTO (OAB 259040/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA 
ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0004323-41.2005.8.26.0271 (271.01.2005.004323) - Procedimento Ordinário - Sandra Regina Goncalves Amaral 
- Ricardo Automoveis & Caminhoes - Vistos. Diante da Sentença proferida, retire-se as tarjas da “Meta 2” da autuação. Paginas 
132/133: ao exequente. Int. - ADV: ELAINE RODRIGUES BUENO DE FREITAS (OAB 154949/SP), MARCIO ROBERTO SANTOS 
DA SILVA (OAB 152611/SP)

Processo 0004513-62.2009.8.26.0271 (271.01.2009.004513) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - 
M.I.F.V. - Vistas dos autos aos interessados para: cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 
10 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: EDWIL SANTOS NETO 
(OAB 212237/SP)

Processo 0004616-40.2007.8.26.0271 (apensado ao processo 0005677-33.2007.8.26) (271.01.2007.004616) - Protesto 
- Fazelo Industria Comercio e Prestação de Serviços Ltda Me - Vistas dos autos aos interessados para: cientificá-los do 
desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 10 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 
128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: MARIA DALVA GONÇALVES CORDEIRO (OAB 239714/SP)

Processo 0004637-50.2006.8.26.0271 (271.01.2006.004637) - Outros Feitos não Especificados - Obrigações - Teresinha 
Lazarin Barreto - Telecomunicações de Sao Paulo S A Telefonica - Vistos. Pagina 267: anote-se. Defiro a devolução do prazo 
para a executada. Intime-se. Int. - ADV: LEANDRO VICENZO SILVA CONSENTINO (OAB 235855/SP), EDUARDO COSTA 
BERTHOLDO (OAB 115765/SP), GEORGE WASHINGTON TENORIO MARCELINO (OAB 25685/SP)

Processo 0004649-69.2003.8.26.0271 (271.01.2003.004649) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / 
DL 3.365/1941 - Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp - Ytaquary Administracao Participacao 
Sociedade Civil Ltda - Vistos. Recebo o Recurso de Apelação interposto pela parte (pag. 313/327) nos efeitos devolutivo e 
suspensivo (CPC, artigo 520). Intime-se o recorrido a responder em 15 dias (CPC, artigos 508 e 518). A seguir, com ou sem as 
contra-razões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal “ad quem”, observadas as cautelas de praxe e com as homenagens 
deste Juízo. - ADV: CARINA GALAN FERNANDES SPICCIATI (OAB 252247/SP), MARCONI HOLANDA MENDES (OAB 111301/
SP), FABIO ANTONIO MARTIGNONI (OAB 149571/SP)

Processo 0004651-97.2007.8.26.0271 (271.01.2007.004651) - Reintegração / Manutenção de Posse - Scopel 
Empreendimentos e Obras S/A - Sidnei Aparecido da Silva - Vistos. Aguarde-se informação do julgamento do Recurso. Int. 
- ADV: OTÁVIO JORGE ASSEF (OAB 221714/SP), PATRÍCIA MARGOTTI MAROCHI (OAB 157374/SP), CARLOS RENATO 
MONTEIRO GUIMARÃES (OAB 247056/SP), EDSON BEZERRA DE ANDRADE (OAB 92812/SP)

Processo 0004761-57.2011.8.26.0271 (271.01.2011.004761) - Execução de Alimentos - Alimentos - R.F.R. - - V.C.F.R. - S.R. 
- Manifeste-se a patrona do(s) autor(es), no prazo legal, acerca da nomeação de fls. 35. - ADV: MÔNICA ALMEIDA MENDIZABAL 
(OAB 156918/SP)

Processo 0004771-67.2012.8.26.0271 (271.01.2012.004771) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Fundação Herminio Ometto - Vistos. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial promovida por Fundação Herminio Ometto em 
face de Roberta Regina Balmant Carlos Cugliandro. Juntou documentos. No curso do feito, as partes ofertaram manifestação 
informando a transação celebrada e requerendo a homologação. É o breve relato. DECIDO. O processo comporta extinção com 
julgamento de mérito diante da expressa manifestação das partes. Assim, homologo, por sentença, para que surta os jurídicos 
e legais efeitos, o acordo celebrado. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 269, inciso III, do 
Código de Processo Civil. Oficie-se, se necessário. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Int. - ADV: DAIRUS 
RUSSO (OAB 227611/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP)

Processo 0004774-56.2011.8.26.0271 (271.01.2011.004774) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Antonio Marcos Menino - Crusam Cruzeiro do Sul Servico de Assistencia Medica S/A - - Organizacao Medica Cruzeiro do Sul S/A 
- Vistos. Manifeste-se o autor em réplica, no prazo de 10 (Dez) dias. Int. - ADV: ANA LÚCIA CARLOMAGNO MOLINARI (OAB 
202035/SP), FERNANDO LOPES CAMPOS FERNANDES (OAB 261016/SP), EDSON ANTOCI DA CONCEIÇÃO (OAB 282305/
SP), AUREANE RODRIGUES DA SILVA PINESE (OAB 111960/SP)

Processo 0004857-38.2012.8.26.0271 (271.01.2012.004857) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Ideal 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda e outro - Ocupantes do Lote 21 A da Quadra 82 Parque Suburbano e outro - Vistos. Deixo 
de apreciar petição de paginas 103/105, pois Viviane Maria de França é estranha nestes autos. Ciência ao autor. Após, nada 
mais sendo requerido, arquive-se, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: ORDELANDO CAETANO DE SOUZA (OAB 175514/SP), 
DANIELA CARUSO MARIANO ALMEIDA (OAB 248076/SP)

Processo 0004861-75.2012.8.26.0271 (271.01.2012.004861) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Ideal 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda - - Joao Marcos de Oliveira - Jose Carlos de Souza Nunes - - Sandra Farias de Brito Nunes 
- Conforme Provimento CG 28/2014, recolha diferença da Diligência do Oficial de Justiça para expedição do Mandado. - ADV: 
DANIELA CARUSO MARIANO ALMEIDA (OAB 248076/SP)

Processo 0004863-45.2012.8.26.0271 (271.01.2012.004863) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Ideal 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda e outro - Vistos. Deixo de apreciar petição de pagina 52/54, pois Gilvan Amancio da Silva 
é estranho nestes autos. Certifique-se o transito em julgado da sentença proferida. Int. - ADV: DANIELA CARUSO MARIANO 
ALMEIDA (OAB 248076/SP)

Processo 0005279-47.2011.8.26.0271 (271.01.2011.005279) - Procedimento Ordinário - Cleide Pacheco de Oliveira - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ciência ao autor de fls. 124/125. - ADV: ARISMAR AMORIM JUNIOR (OAB 161990/
SP), ÉRICO TSUKASA HAYASHIDA (OAB 192082/SP)

Processo 0005514-82.2009.8.26.0271 (271.01.2009.005514) - Execução de Título Extrajudicial - Hsbc Bank Brasil S/A 
Banco Multiplo - Vistos. 1 - Conforme cópia que segue, a penhora on line restou parcialmente positiva. Os valores se encontram 
penhorados e a disposição deste juízo, independente da lavratura de termo de penhora. 2 - Nesta data, encaminhei nova ordem 
para bloqueio de ativos financeiros da executada, como comprova documento ora juntado. 3 - Tornem conclusos após 05 (cinco) 
dias para verificar o atendimento da determinação. Int. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP), LUIS GUSTAVO 
OCON DE OLIVEIRA (OAB 171579/SP)

Processo 0005959-03.2009.8.26.0271 (271.01.2009.005959) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Patricia de Paula 
Silva - Manifeste-se nos autos, o patrono da Ré, acerca de nomeação de fls. 120. - ADV: GILMAR RODRIGUES SILVA (OAB 
107697/SP)

Processo 0006085-87.2008.8.26.0271 (271.01.2008.006085) - Procedimento Ordinário - Exoneração - J.A.A. - Informo que 
não houve arbitramento de Honorários à V.Sa. conforme r. despacho abaixo transcrito. “Vistos. Solicito à entidade de classe 
abaixo mencionada, nos termos do Convênio Defensoria/O.A.B., as providências necessárias no sentido de ser indicado(a) 
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profissional para exercer as funções de Advogado em favor de Anderson Thiago Amparo, pois o mesmo fora citado por edital e 
o curador anteriormente nomeado, Dr. Marcio Aparecido Reis, embora devidamente intimado, não se manifestou nos autos.” - 
ADV: MARCIO ROBERTO SANTOS DA SILVA (OAB 152611/SP)

Processo 0006368-76.2009.8.26.0271 (271.01.2009.006368) - Procedimento Ordinário - Guarda - N.P.B. e outro - Informo 
que a Certidão de Honorário já foi expedida, e que a mesma já está disponível no sistema para impressão - ADV: ANA CARLA 
FAUSTINO CRUZ (OAB 191956/SP), ERIKA SANTOS DAS CHAGAS (OAB 210438/SP)

Processo 0006612-97.2012.8.26.0271 (271.01.2012.006612) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Adilson Benedito Machado - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 271.2014/017316-0 dirigi-me ao endereço indicado e ali sendo, deixei de citar os requeridos Cicera 
Gomes Cavaleiro e Agostinho Antonio Almeida Cavaleiro, em virtude de não haver logrado êxito em localizá-los pessoalmente, 
pois fui informada no local pela moradora daquela residência, que disse se chamar Srª. “Nalzira” que os mesmos se mudaram 
dali há cerca de vários meses para local que não soube ela declinar. Face o exposto, baixo o presente mandado em cartório 
para os devidos fins de direito. O referido é verdade. Dou fé. Itapevi, 24 de novembro de 2014. - ADV: LUCIANA FIGUEIREDO 
PIRES DE OLIVEIRA (OAB 245040/SP)

Processo 0007056-67.2011.8.26.0271 (271.01.2011.007056) - Execução de Alimentos - Alimentos - L.R.B. - E.B.B. - Certidão 
de honorários disponível no SAJ para impressão e distribuição. - ADV: MARCIA MARINA DE SA (OAB 101200/SP)

Processo 0007476-82.2005.8.26.0271 (271.01.2005.007476) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Jose Roberto 
dos Santos - Bbtt Benfica de Barueri Transporte e Turismo Ltda e outro - Vistos. Manifeste-se o(a) exequente em termos de 
prosseguimento, no prazo de 05 dias. No silêncio, aguarde-se provocação da parte interessada no arquivo. Int. - ADV: JANE 
ALZIRA MUNHOZ (OAB 130085/SP), FRANCISCO ONOFRE DA FREIRIA (OAB 70227/SP)

Processo 0007588-07.2012.8.26.0271 (271.01.2012.007588) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Helio Silva de Araujo - Banco Itaucard S/A - Vistos. Diante da certidão de fls. 98, com fundamento no artigo 519 do Código de 
Processo Civil, JULGO DESERTA a apelação de fls. 87/95, interposta por Hélio Silva de Araújo, que deixou de efetuar o preparo. 
Certifique o Cartório o trânsito em julgado da sentença, após, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Int. - 
ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), EDSON DE OLIVEIRA FERRAZ (OAB 87790/SP)

Processo 0008126-22.2011.8.26.0271 (271.01.2011.008126) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Vistos. Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias, sob pena de 
extinção. Int. - ADV: PAULO CESAR MEDEIROS EYZANO (OAB 272353/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 
248970/SP), PAULO ROGERIO BEJAR (OAB 141410/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 0008369-05.2007.8.26.0271 (271.01.2007.008369) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / 
Ameaça - Cicero Jose da Silva - Vistos. Aguarde-se a decisão do embargos opostos, certidão de fls. 103, os quais determinaram 
a suspensão destes autos. Int. - ADV: MANUEL NONATO CARDOSO VERAS (OAB 118715/SP)

Processo 0008709-12.2008.8.26.0271 (271.01.2008.008709) - Execução de Alimentos - Alimentos - B.F.B. - Certidão de 
honorários disponível no SAJ para impressão e distribuição. - ADV: MARLON TEIXEIRA MARÇAL (OAB 210670/SP), ERIKA 
SANTOS DAS CHAGAS (OAB 210438/SP)

Processo 0008938-35.2009.8.26.0271 (271.01.2009.008938) - Procedimento Ordinário - Nobel Empreendimentos e 
Participacoes Imobiliarios Ltda - Deudete Oliveira Alves - Vistos. 1 - Diante do certificado na pagina 119, defiro a Imissão na 
posso. Expeça-se o necessário. 2 - Indefiro o pedido de citação editalicia, pois não esgotados os meios de localização do 
requerido. 3 - Requeira o autor, o que de direito, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: SONIA GONCALVES (OAB 122815/
SP)

Processo 0008973-29.2008.8.26.0271 (271.01.2008.008973) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Finasa Bmc S/A - Vistos. Comprove o autor a distribuição dos ofícios expedidos nos autos, no prazo de 10 
dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: CHANDER ALONSO MANFREDI MENEGOLLA (OAB 302572/SP), SERGIO SCHULZE 
(OAB 298933/SP)

Processo 0009160-95.2012.8.26.0271 (271.01.2012.009160) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Masa 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Vistos. Verifico que na publicação de fls. 47 não constou o nome dos patronos indicados 
nas fls. 41, logo, a autora não foi intimada para dar regular andamento ao feito, razão pela qual revogo a Sentença de fls. 54. 
Anote-se. Regire-se a indicação na autuação de processo sentenciado. Regularize-se no Sistema de dados a representação 
da autora (fls. 41). Sem prejuízo, concedo prazo de 30 (trinta) dias para a autora comprovar a distribuição da carta precatória 
expedida nas fls. 46. Intime-se. - ADV: LUIZ AUGUSTO HADDAD FIGUEIREDO (OAB 235594/SP), TANIA VANETTI SCAZUFCA 
(OAB 235694/SP), LEONARDO TAVARES SIQUEIRA (OAB 238487/SP)

Processo 0009556-48.2007.8.26.0271 (271.01.2007.009556) - Depósito - Depósito - Bv Financeira S/A Cfi - Vistos. Manifeste-
se a autora em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: MARCELO TESHEINER 
CAVASSANI (OAB 71318/SP)

Processo 0009637-89.2010.8.26.0271 (271.01.2010.009637) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - V.H.S.R. - Vistos. 
Apresente a Curadora Especial nomeada nos autos em favor do requerido, citado por edital, a defesa cabível, no prazo legal. 
Int. - ADV: CESAR LUIS DE ARAUJO OLIVEIRA (OAB 265253/SP), THIAGO SILVA PEREIRA (OAB 305741/SP)

Processo 0009637-89.2010.8.26.0271 (271.01.2010.009637) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - V.H.S.R. - J.R. - 
Apresente a Curadora Especial nomeada nos autos em favor do requerido, citado por edital, a defesa cabível, no prazo legal. 
Int. - ADV: VALERIA CRISTINA IANACONI (OAB 186387/SP), THIAGO SILVA PEREIRA (OAB 305741/SP)

Processo 0010007-73.2007.8.26.0271 (271.01.2007.010007) - Reclamações Trabalhistas - Geraldo Donizete Bras - 
Francisco de Assis da Silva e outros - Vistos. Ciente do V. Acórdão. Manifeste-se o Vencedor em termos de prosseguimento, no 
prazo de 05 dias. Int. - ADV: ANDERSON NAKAMOTO (OAB 195953/SP), ZENAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB 266428/
SP), ELIAS GOMES LISBOA (OAB 131077/SP)

Processo 0010256-87.2008.8.26.0271 (271.01.2008.010256) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução 
- V.S.S. - Vistas dos autos aos interessados para: cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 
10 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: CRISTIANE VALÉRIA DE 
QUEIROZ FURLANI (OAB 172322/SP)

Processo 0010379-51.2009.8.26.0271 (271.01.2009.010379) - Procedimento Sumário - Yara Scaglione - Vistos. Fls. Defiro 
a prioridade na tramitação, tendo em vista a avançada idade da autora. Anote-se. Defiro a citação dos requeridos por edital. 
Providencie a autora o fornecimento da minuta do edital, bem como o recolhimento das custas pertinentes aos caracteres. Int. - 
ADV: HERALDO AUGUSTO ANDRADE (OAB 163442/SP)

Processo 0011078-71.2011.8.26.0271 (271.01.2011.011078) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - V.S.S. - Vistos. 
Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: ANTONIA APARECIDA 
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FERRAZ (OAB 144457/SP)
Processo 0011781-02.2011.8.26.0271 (271.01.2011.011781) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 

Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA 
- O processo comporta extinção com julgamento de mérito diante da expressa manifestação das partes. Assim, homologo, por 
sentença, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com 
fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. - ADV: 
ACACIO FERNANDES ROBOREDO (OAB 89774/SP)

Processo 0011793-16.2011.8.26.0271 (271.01.2011.011793) - Procedimento Ordinário - Jorge Henrique Midao Jordao 
da Mota - Intime-se o autor, através de seu patrono, para que no prazo de 15 (quinze) dias satisfaça a divida (R$ 117,00 
em agosto/2014), devidamente atualizada, nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil. Caso necessária a fase 
executória de iniciativa do credor, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da execução. Int. - ADV: CLAUDIO CESAR 
DE SIQUEIRA (OAB 132516/SP)

Processo 0011811-37.2011.8.26.0271 (271.01.2011.011811) - Interdição - Capacidade - R.O.S. - Vistos. Reitere-se a 
intimação da autora, ne pessoa de sua advogada, para que compareça a este Juízo e Cartório respectivo, a fim de prestar o 
compromisso definitivo, no prazo de 05 dias. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: MARAISA CHAVES (OAB 218915/
SP)

Processo 0011900-60.2011.8.26.0271 (271.01.2011.011900) - Procedimento Ordinário - Marleide da Silva Florencio - Anna 
Di Santi Fernandes e outro - Vistos. A pesquisa junto ao BACEN trouxe o(s) endereço(s) que segue(m) no(s) documento(s) 
ora juntado(s). Manifeste-se o autor, em termos de prosseguimento, em 10 (Dez) dias. Int. - ADV: CHRISTIANO DE MIRANDA 
RODRIGUES (OAB 269560/SP), DANIELA MOREIRA DE ALBUQUERQUE (OAB 217144/SP), RUTH MOREIRA SANTOS 
ALBUQUERQUE (OAB 141319/SP)

Processo 0011909-22.2011.8.26.0271 (271.01.2011.011909) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos S/A - Marco Antonio Toledo - Vistos. Diante da decisão proferida nas paginas 
77/78, equivocada a expedição do mandado de busca e apreensão posterior. Encaminhe-se o feito ao Distribuidor, para as 
devidas retificações. Sem prejuízo, requeira o exequente, o que de direito, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: EDUARDO 
SIMON (OAB 219458/SP), HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA (OAB 157875/SP)

Processo 0012364-84.2011.8.26.0271 (271.01.2011.012364) - Monitória - Itaucard S/A - Vistos. Manifeste-se o autor em 
termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/
SP)

Processo 0038151-56.2012.8.26.0053 - Procedimento Sumário - Incapacidade Laborativa Permanente - Lupercio Luiz - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1 - Encaminhe-se o feito ao Assessor para liberação dos honorários periciais. 
2 - Sem prejuízo, intimem-se as partes quanto ao laudo apresentado. Int. - ADV: ÉRICO TSUKASA HAYASHIDA (OAB 192082/
SP), FERNANDO FAVARO ALVES (OAB 212016/SP)

Processo 1000027-07.2015.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Patrícia Balthazar 
Massafeli - Aba Motors Comercial Importadora de Peças e Seviços Ltda - - General Motors do Brasil Ltda - Vista dos autos ao 
autor: Cumpra integralmente a determinação do r. Despacho página 65, item 1, recolhendo a diferença faltante para impressão 
das contrafés. - ADV: BRUNA LONRENSATTO E SILVA (OAB 168806/SP)

Processo 1000031-06.1999.8.26.0271 (processo principal 0002095-06.1999.8.26) (271.01.1999.002095/1) - Embargos à 
Execução - Município de Itapevi - Darcy de Oliveira Freitas - 1 - Verifico que a petição de paginas 188/192 não pertence a estes 
autos, devendo ser desentranhada e juntada nos autos 2095-06/1999, juntamente com cópias de fls. 193/194. 2 - Intime-se 
Darcy de Oliveira Freitas, através de seu patrono, para que no prazo de 15 (quinze) dias satisfaça a divida (R$ 1.269,91 em 
30/09/2014), devidamente atualizada, nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil. Caso necessária a fase executória 
de iniciativa do credor, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da execução. Int. - ADV: DAVID FRANCISCO MENDES 
(OAB 80090/SP), WAGNER DOS SANTOS LENDINES (OAB 197529/SP)

Processo 1000067-86.2015.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - BANIF BANCO 
INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S/A - FAZENDA MUNICIPAL DE ITAPEVI - Vistos. Ciente do recurso interposto. Em 
sede de Juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamento. Para citação da requerida, deverá 
a interessada apresentar a diligencia do Oficial de Justiça, pois a Fazenda Municipal deve ser citada pessoalmente. Int. - ADV: 
ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL (OAB 152186/SP)

Processo 1000256-64.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - MARIA ISABEL PEREIRA DE SOUZA - Vista dos autos ao autor para: Mandado enviado à Central de Mandados. 
- ADV: EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), CARLA 
CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 1000259-19.2015.8.26.0271 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - GENIVAL 
PAULO MONTEIRO - DERANILDO SOUZA PEREIRA - MANDADO REMETIDO A CENTRAL DE MANDADOS. - ADV: ELAINE 
RODRIGUES BUENO DE FREITAS (OAB 154949/SP)

Processo 1000270-48.2015.8.26.0271 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - NOBEL 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA - MARIA RITA PEREIRA SILVA - - Ocupantes Invasores do lote 
26 B quadra 72 - - KAIANE PEDRINA DA SILVA - - GILMARA DAS DORES AMPARO - MANDADO REMETIDO A CENTRAL DE 
MANDADOS. - ADV: SONIA GONCALVES (OAB 122815/SP), CAROLINA GONÇALVES (OAB 277848/SP)

Processo 1000274-85.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
VOLKSWAGEN S/A - JEFERSON RIBEIRO DOS SANTOS - Vista dos autos ao autor para: Mandado enviado à Central de 
Mandados. - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)

Processo 1000283-81.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - PRISCILA PAULA SOUZA 
OLIVEIRA - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM - Vistos. Certifique a Serventia à intempestividade 
alegada na pagina 99. Após, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: CELSO MARTINS GODOY (OAB 217127/SP), HELOIZA 
MEROTO DE LUCA (OAB 323775/SP)

Processo 1000418-59.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - MARIO BATISTA COLETTI - MANDADO REMETIDO A CENTRAL DE 
MANDADOS. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 1000430-73.2015.8.26.0271 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - NOBEL EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA - Vistos etc. No prazo de 10 (Dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, apresente 
o autor o recolhimento do custo de reprodução de peças processuais para impressão da contrafé, consoante o valor estipulado 
para a cópia reprográfica (Comunicado SPI 306/2013). Cumprido o paragrafo anterior, CITE-SE - ADV: CAROLINA GONÇALVES 
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(OAB 277848/SP)
Processo 1000431-58.2015.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Josivaldo José dos 

Santos - - José Carlos de Oliveira - Pedro Severino do Nascimento - - IMOBILIÁRIA RAMOS DE FREITAS SC DE IMÓVEIS E 
ADM DE BENS LTDA ME - No prazo de 10 (Dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial, apresente o autor o recolhimento do 
custo de reprodução de peças processuais para impressão da contrafé, consoante o valor estipulado para a cópia reprográfica 
(Comunicado SPI 306/2013), bem como, as custas de postagem ou a diligencia do oficial de Justiça. Cumprido o paragrafo 
anterior, citem-se os reus. - ADV: FRANCISCO ONOFRE DA FREIRIA (OAB 70227/SP)

Processo 1000647-87.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco do Brasil S/A. - 
JORGE DE JESUS ALBINO - Vistas dos autos ao autor para: conforme Provimento CG 28/2014, recolha diferença da Diligência 
do Oficial de Justiça para expedição do Mandado. - ADV: RICARDO ALEXANDRE PERESI (OAB 235156/SP), CRISTIANE 
BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP)

Processo 1000766-48.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL SA 
BANCO MULTIPLO - ADRIANO APARECIDO DA SILVA - Vistos Promova o autor o recolhimento da taxa de “impressão de 
informações do Sistema ARISP”, no valor de R$ 12,20, código 434-1. Int. Itapevi, - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/
SP)

Processo 1000842-38.2014.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Serveng Civilsan S/A-Empresas 
Associadas de Engenharia - MARIA DA CONCEICAO LACERDA DOS SANTOS MATERIAIS - ME - Vistos. Nesta data encaminhei 
ordem para bloqueio de ativos financeiros do(s) executado(s), como comprova documento ora juntado. Tornem conclusos após 
5 (cinco) dias, para verificar o atendimento da determinação. - ADV: JOSÉ GOULART NETO (OAB 187592/SP), MARCELA 
GROSS SIMIONATO SCIARRA DOS SANTOS (OAB 278961/SP), PRISCILA SANSONE BENEDETTI (OAB 236670/SP)

Processo 1000941-08.2014.8.26.0271 - Monitória - Duplicata - JULIO & JULIO MINERAÇÃO LTDA - TLMIX Construções 
Industrializadas Ltda - Maicel Anesio Titto - Maicel Anesio Titto - Vistos. Manifeste-se a requerida, o Administrador, bem como, o 
Ministério Público. Após, conclusos. Int. - ADV: BRUNO RUIZ ALVES (OAB 314128/SP), MAICEL ANESIO TITTO (OAB 89798/
SP), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO (OAB 120528/SP)

Processo 1000972-28.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - JESSICA DA SILVA SANTOS - Vista dos autos ao autor: Recolha Diligência do Oficial de Justiça para expedição 
do Mandado. - ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP)

Processo 1001400-10.2014.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Acos Premium Prods Siderurgicos 
Lt Epp - TLMIX CONSTRUÇÕES INDUSTRIALIZADAS LTDA - Maicel Anesio Titto - Maicel Anesio Titto - Vistos. Diante das 
manifestações acostadas aos autos, defiro a suspensão do feito. Aguarde-se no arquivo. Int. - ADV: SANDRO FRANCISCO 
ALTHEMAN (OAB 213315/SP), MAICEL ANESIO TITTO (OAB 89798/SP), PATRICIA COPINI MOURA (OAB 349069/SP), GRACE 
KELLI CONNIS ARAUJO SILVA (OAB 242594/SP)

Processo 1002143-20.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - LUCIDALVA SOUZA SILVA - Vista dos autos ao autor para: Mandado 
enviado à Central de Mandados. - ADV: FLÁVIA CUNHA SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP)

Processo 1002246-61.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Honda 
S/A - DANILO MANOEL REGIS - Vista dos autos ao autor para: Mandado enviado à Central de Mandados. - ADV: NELSON 
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 1002865-54.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - LEONARDO PEREIRA DA COSTA - mandado remetido a central de mandados - ADV: ALEXANDRE MARQUES 
SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1002901-33.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - JOSÉ AUGUSTO DE MOURA - 
Alexandre Ribeiro de Moura - - OCUPANTES DE 50% DO LOTE 02 DA QUADRA D - Vistas dos autos ao autor para: conforme 
Provimento CG 28/2014, recolha diferença da Diligência do Oficial de Justiça para expedição do Mandado observando o valor 
vigente para 2015. - ADV: BÁRBARA ELIANE PEDROSO (OAB 226493/SP), DORALICE ALVES DE ALMEIDA SILVEIRA (OAB 
283016/SP)

Processo 1002968-95.2013.8.26.0271 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BANCO 
SANTANDER ( BRASIL ) S/A - Nilton Severino da Silva ME - - Nilton Severino da Silva - Vista dos autos ao autor: Recolha 
diligência do Oficial de Justiça bem como a respectiva taxa para reprodução das contrafés no código 201-0. - ADV: REGINA 
APARECIDA SEVILHA SERAPHICO (OAB 147738/SP)

Processo 1003145-25.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - OLINDA CASTANHARO DE OLIVEIRA - mandado remetido a central de mandados. - ADV: ALEXANDRE 
MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), EGBERTO HERNANDES 
BLANCO (OAB 89457/SP)

Processo 1003210-20.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - IRALTINA MARIA MEDEIROS - Vistas dos autos ao autor para: conforme 
Provimento CG 28/2014, recolha diferença da Diligência do Oficial de Justiça para expedição do Mandado. - ADV: PAULO 
EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)

Processo 1003514-53.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - RINALDO JOSÉ 
TEIXEIRA - BANCO ITAUCARD S/A - Vistos. 1 - Ciente quanto ao V. Acórdão. 2 - Pagina 136: manifeste-se o autor. Int. - ADV: 
AGNES EVELISE FUCIDJI (OAB 304861/SP), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), REGINA CAETANO 
SANTOS (OAB 284712/SP), MARIA APARECIDA VISMAR (OAB 250489/SP)

Processo 1003648-46.2014.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.J.C. - E.C.S.C. - Manifeste-se o autor sobre a 
Contestação. - ADV: JOSE PAULO FREITAS GOMES DE SÁ (OAB 310359/SP), EMILIA AUGUSTA DA COSTA (OAB 260372/
SP)

Processo 1003685-73.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - ORIDES DE ASSIS SALINAS - Vistas dos autos ao autor para: conforme Provimento CG 28/2014, recolha 
diferença da Diligência do Oficial de Justiça para expedição do Mandado. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 
120410/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP)

Processo 1003715-11.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - MILLS ESTRUTURAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A - TLMIX CONSTRUÇÕES INDUSTRIALIZADAS LTDA - Vistos. Considerando que não ha 
determinação nos autos de não cumprimento do mandado expedido, encaminhe-se o, novamente, a Central de Mandados. Int. - 
ADV: MAICEL ANESIO TITTO (OAB 89798/SP), SIBELE APARECIDA BEZERRA (OAB 119860/SP)

Processo 1003723-22.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.F.S. - M.G.N. - Designo audiência de tentativa de 
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conciliação para o dia 05 de março de 2015, às _11:00 horas. Intimem-se as partes por seus patronos, via imprensa oficial. - 
ADV: ANDERSON ESTEVAM ENGRACIA (OAB 323304/SP), PEDRO NOVAES BONOME (OAB 213968/SP)

Processo 1003723-85.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - REGINALDO JOSE CASSIMIRO - mandado remetido a central de mandados - ADV: CARLA CRISTINA LOPES 
SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 1003740-58.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Associação - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO VILA 
VERDE - MARCO ANTONIO BARBOSA - - ADRIANA HONORIO NOGUEIRA BARBOSA - Vista dos autos ao autor: recolha 
diligência do Oficial de Justiça ou taxa para postagem para expedição da notificação ao credor fiduciário conforme determinado 
à Sentença página 74. - ADV: ADRIANA TORRES MALLEGNI (OAB 143643/SP)

Processo 1003765-37.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - LENILSON DANIEL GONCALVES DE SOUZA - mandado remetido a central 
de mandados. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), 
CASSIO DOS SANTOS SOUZA (OAB 204255/SP)

Processo 1003816-48.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - MARLI DA CONCEIÇÃO FRANCISCO - intime se o defensor a recolher a diferença da taxa do oficial de justiça. 
- ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1003822-55.2014.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - W.L.S. e outro - Distribuída nova 
CP, com alerta de “tentativa de ocultação”. - ADV: JORGE RODRIGUES PERES (OAB 200006/SP)

Processo 1004177-65.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - MARIA ELIZABETE F SILVA - intime se o def a recolher a diferença da taxa do oficial de justiça - ADV: CARLA 
CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 1004462-58.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Portoseg 
S/A Crédito Financiamento e Investimento - RUBENILTON JOSE DOS SANTOS - INTIME SE O DEFENSOR A RECOLHER A 
DIFERENÇA DA TAXA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP)

Processo 1004780-41.2014.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Hermínio 
Ometto - Jéssica Moje da Silva - Vistos. Conforme cópia que segue, a penhora on line restou parcialmente positiva. Os valores 
se encontram penhorados e a disposição deste juízo, independente da lavratura de termo de penhora. Apresente o exequente 
a diligencia do oficial de justiça e após, Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 dias, apresentar impugnação ou se 
manifestar sobre a concordância no levantamento pela exeqüente do valor penhorado. Deverá ficar ciente a parte executada de 
que seu silêncio será interpretado como concordância com o levantamento dos valores penhorados pela parte exeqüente. Int. - 
ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP)

Processo 1004802-02.2014.8.26.0271 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - DEVANIR DA SILVA FERNANDES 
- Defiro os benefícios da Assistência Judiciária gratuita ao autor. Anote-se. Nomeio como inventariante a Sra(o). DEVANIR 
DA SILVA FERNANDES, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias, e em vinte dias as primeiras declarações. Deverá a 
inventariante, em 30 (trinta) dias: Esclarecer e juntar a qualificação do viúvo da “de cujus” vez que a certidão de óbito menciona 
que deixou viúvo, com documentos; Juntar certidão negativa de débitos que poderá ser extraída junto ao www.receita.fazenda.
gov.br, autorizado pela Delegacia da Receita Federal por meio da SRF nº 96/2000. Recolher o imposto causa mortis, a teor das 
Leis 10.705 de 28.12.2000 e 10.992, de 21.12.2001, regulamentadas pelo Decreto 46655 de 1º de abril de 2002, publicada em 
02.04.2002; Não havendo o cumprimento deste despacho e não sendo requerido novo prazo, arquivem-se os autos. Intime-se - 
ADV: SELMA PEREIRA LEMOS PASSINHO (OAB 216618/SP)

Processo 1004802-02.2014.8.26.0271 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - DEVANIR DA SILVA FERNANDES - 
Termo disponível para assinatura em Cartório. - ADV: SELMA PEREIRA LEMOS PASSINHO (OAB 216618/SP)

Processo 1004935-44.2014.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Distribuidora de Bebidas Cerville Ltda 
- Vistos. A pesquisa junto ao BACEN trouxe o(s) endereço(s) que segue(m) no(s) documento(s) ora juntado(s). Manifeste-se o 
autor, em termos de prosseguimento, em 10 (Dez) dias. Int. - ADV: SONIA SILVESTRE ARAUJO REDIGOLO DE JESUS (OAB 
298266/SP)

Processo 1004946-10.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - M.G.S. - Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS - CIENCIA AUTOR REFERENTE AO LAUDO FLS. 384/385. - ADV: HAROLDO BIANCHI F DE CARVALHO 
(OAB 126359/SP), ELISEU PEREIRA GONÇALVES (OAB 153229/SP)

Processo 1005002-09.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Corretagem - Juracy Pereira dos Santos - Mauro Aparecido 
da Costa - - Mônica Bezerra Lopes da Costa - Juracy Pereira dos Santos - Vista dos autos ao autor: recolha custas de postagem 
no código 120-1, conforme determinado no r. Despacho de 17/12/2014 para expedição das cartas de citação tendo em vista 
ter recolhido incorretamente Diligência do Oficial de Justiça em valor inferior. - ADV: JURACY PEREIRA DOS SANTOS (OAB 
276315/SP)

Processo 1005124-22.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Ficsa 
S/A - ANDRE TOME DA SILVA JUNIOR - mandado remetido a central de mandados. - ADV: RICARDO FERNANDEZ NOGUEIRA 
(OAB 96574/SP), ROSELI ROSA DE SOUSA ANDRADE (OAB 202747/SP)

Processo 1005126-26.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Casamento - C.A.S. - N.M.S. - Manifeste-se o Requerente quanto 
ao Laudo Social de págs. 41/42. - ADV: VAGNER OLIVEIRA RODRIGUES (OAB 244703/SP), ADILSON VIEIRA DA ROCHA 
(OAB 193104/SP)

Processo 1005387-88.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - SERVENG CIVILSAN SA EMPRESAS 
ASSOCIADAS DE ENGENHARIA - D SANTOS EMPREITEIRA DE OBRAS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - Vistos. 
Cumpra-se, integralmente, a decisão de pagina 91, expedindo-se mandado de penhora e avaliação. Int. - ADV: ANA LUCIA 
MELLO FONSECA DE CARVALHO E SILVA (OAB 126197/SP), JOSÉ GOULART NETO (OAB 187592/SP)

Processo 3000025-08.2012.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - B2W Companhia 
Global do Varejo - Rodoviario Ramos Ltda - 1) Digam as partes, em 10 dias, se possuem interesse na designação de audiência 
de tentativa de conciliação, presumindo-se, no silêncio, o desinteresse. 2) Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, 
especifiquem as partes, no prazo de 10 dias, as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade e pertinência, 
sob pena de preclusão. 3) Em obediência ao princípio da economia processual, as partes que pretenderem produzir prova 
testemunhal, deverão, no mesmo prazo de 10 dias contados da intimação da presente decisão, depositar o rol das testemunhas 
cuja oitiva pretendem, observando-se o número legal, a possibilitar melhor adequação da pauta em caso de deferimento, e 
informando se as testemunhas comparecerão mediante intimação, com endereço, ou independentemente de tal formalidade, 
presumindo-se, no silêncio, a desnecessidade da intimação. Ficam as partes advertidas de que a não apresentação do rol 
no prazo indicado acarretará a preclusão da oportunidade de produzir prova testemunhal e tornará prejudicada a análise de 
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tal pedido quando do eventual despacho saneador. 4) Caso pretendam a produção de prova pericial, apresentem desde logo 
os seus quesitos, a possibilitar melhor fixação dos pontos controvertidos e estimativa de honorários periciais, caso deferida 
a prova. - ADV: OTTO WILLY GÜBEL JÚNIOR (OAB 172947/SP), MOHAMED CHARANEK (OAB 287621/SP), CAMILA DE 
CASSIA FACIO SERRANO (OAB 329487/SP)

Processo 4000305-59.2012.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - DIONISIO MENDES COSTA 
- BFB Leasing S/A Arrendamento Mercantil - Vistos. Paginas 107/126: ciência ao requerido. Após, conclusos. Int. - ADV: 
ANDERSON CLAYTON NOGUEIRA MAIA (OAB 202324/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP), TANIA 
MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP)

Processo 4000311-66.2012.8.26.0271 - Busca e Apreensão - Medida Cautelar - Luiz Antonio de Jesus Martins - Helder 
Avelino Dutra - MANDADO REMETIDO A CENTRAL DE MANDADOS. - ADV: JANAÍNA DA SILVA SPORTARO ORLANDO (OAB 
279993/SP)

Processo 4000386-08.2012.8.26.0271 (apensado ao processo 4000388-75.2012.8.26) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
- Fixação - P.B.P. - - O.B.P. - J.C.P. - Manifestem-se as partes sobre os esclarecimentos de págs. 174/176 prestados pelo Setor 
Psicológicos. - ADV: ANA CAROLINA SILVEIRA AKEL (OAB 171043/SP), FABIO GUEDES GARCIA DA SILVEIRA (OAB 130563/
SP), MIRIAN RUTE DE SOUZA OLIVEIRA (OAB 130333/SP)

Processo 4000507-36.2012.8.26.0271 - Depósito - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIMENTO 
E INVESTIMENTO - CARLOS AUGUSTO DANIEL - Vistos. 01. Fls. 142/143: Defiro, face ao documento juntado às paginas 
157/158. Fica retificado o pólo ativo da demanda, dele excluindo-se o autor originário e incluindo-se RENOVA COMPANHIA 
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Proceda a serventia as retificações e anotações necessárias. 02. No 
mais, aguarde-se manifestação do interessado pelo prazo estabelecido no artigo 475, J, §5º do CPC. Int. Itapevi, 09 de fevereiro 
de 2015. - ADV: JULIANA MARIA COSTA LIMA ARAUJO (OAB 210491/SP), EDUARDO RODRIGUES NETTO FIGUEIREDO 
(OAB 149066/SP), PAULO CÉSAR ROSA GÓES (OAB 4008/SC)

Processo 4000692-74.2012.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1 - WESLEI FABIO PINTO ASSIS - Vista dos autos 
ao autor para dar andamento ao feito, através de seu advogado, em 48 horas, sob pena de extinção nos termos do artigo 267, 
parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP), ANA ROSA DE LIMA LOPES 
BERNARDES (OAB 298923/SP)

Processo 4000714-35.2012.8.26.0271 - Depósito - Alienação Fiduciária - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - 
ANDERSON PEDRO PAULINO DE OLIVEIRA - Vistos. Apresente o interessado o valor a ser executado, dando regular andamento 
ao feito. Após, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: EDSON DE OLIVEIRA FERRAZ (OAB 87790/SP), HELIANDRO SANTOS 
DE LIMA (OAB 272450/SP)

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MAURÍCIO MARTINES CHIADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIS REJANE GONÇALVES DE CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0014/2015
Processo 0000036-16.1997.8.26.0271 (271.01.1997.000036) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - 

Condominio Refugio dos Pinheiros - Li Jung Kan - Vistos. Intimem-se os executados da penhora do bem imóvel. Intime-se. - 
ADV: ROGERIO PIEDADE BARBOSA (OAB 286344/SP), JOSE CARLOS DA SILVA (OAB 135148/SP), PATRICIA GONÇALVES 
SILVA MENDIZABAL (OAB 151544/SP), RICARDO MENDIZABAL (OAB 151546/SP)

Processo 0000116-47.2015.8.26.0271 (processo principal 1004896-81.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Esbulho 
/ Turbação / Ameaça - IDEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, com 
fundamento no art. 295, III, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo, sem apreciação do mérito, na forma 
do artigo 267, I e VI, do mesmo Código. Arcará a parte requerente com as custas e despesas processuais, ressalvada a 
concessão de justiça gratuita. Deixo de fixar honorários em favor da patrona, em razão do fato de que a ação não deveria ter 
sido proposta. Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: DANIELA CARUSO 
MARIANO ALMEIDA (OAB 248076/SP)

Processo 0000583-60.2014.8.26.0271 (processo principal 1001547-70.2013.8.26) - Incidente de Falsidade - Nulidade / 
Inexigibilidade do Título - HELIO ROBERTO PEDROSO - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Vistos Nomeio o expert de 
confiança deste juízo FRANCISCO MARTORI SOBRINHO. Intime-se o perito para que estime seus honorários provisórios em 
10 (dez) dias. No mesmo prazo, as partes deverão indicar assistentes técnicos e formular quesitos, sob pena de preclusão. Com 
a estimativa dos honorários, intime-se o autor deste incidente para depositar tal quantia em 10 (dez) dias. Com o depósito dos 
honorários, o perito deverá ser intimado para dar início aos trabalhos. Esclareço, por fim, que a inversão dos ônus da prova 
prevista no art. 6º, VIII, do CPC, não implica a inversão do custeio das provas requeridas pelas partes. Int. - ADV: ROGÉRIO 
COSTA FERREIRA (OAB 264027/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP), FLAVIO CHRISTENSEN NOBRE 
(OAB 211772/SP), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB 169709/SP)

Processo 0001783-88.2003.8.26.0271 (271.01.2003.001783) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Mario 
Henrique Novaes e outro - Carlos de Castro (espolio) e outro - Terceiros, Interessados, Ausentes, Incertos e Desconhecidos 
e outros - Autos em cartório pelo prazo de 30 dias. No silêncio, retornará ao arquivo. - ADV: JOAO SALVADOR NEVES (OAB 
98753/SP)

Processo 0001977-05.2014.8.26.0271 (processo principal 1005358-38.2013.8.26) - Exceção de Incompetência - Medida 
Cautelar - ROSIMEIRE RIBEIRO MORAES - MARCO ANTONIO RODRIGUES DE ARAUJO - Vistos. ROSEMEIRE RIBEIRO 
MORAIS opôs EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, no processo cautelar que lhe move MARCO ANTONIO RODRIGUES DE 
ARAÚJO Alega, em síntese, que reside na cidade de São Paulo, de modo que o processo deveria ter sido distribuído na 
respectiva Comarca. Recebida a exceção, o excepto apresentou contestação aduzindo a existência de continência/conexão, 
haja vista que o provimento ora almejado decorreu de sentença proferida em processo que tramitou neste juízo de Itapevi. 
Pugna pela rejeição. É o relatório. Fundamento e decido. A exceção de incompetência deve ser acolhida. Já tendo sido proferida 
sentença no processo anterior, não há se falar em reunião dos feitos em razão da continência ou conexão, de sorte que 
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prevalece a regra geral prevista no art. 94 do CPC, segundo o qual a ação deve ser ajuizada no foro de domicílio do réu. Posto 
isso, ACOLHO a exceção de incompetência e determino a remessa dos autos a uma das Varas da Comarca de São Paulo, com 
nossas homenagens. Int. - ADV: IRENE ELVIRA DA SILVA (OAB 80569/SP), SERGIO AUGUSTO DE MORAES (OAB 214221/
SP)

Processo 0002189-94.2012.8.26.0271 (271.01.2012.002189) - Ação Civil Pública - Flora - Municipio de Itapevi - - Hulusa 
Comercial e Imoveis Ltda - B2w - Companhia Global do Varejo - - Viaoeste - - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. 
Fl. 2709v. Oficie-se à CETESB, conforme requerido. Com a juntada da resposta, vista às partes e ao MP. Int. - ADV: PEDRO 
ESTEVAM ALVES PINTO SERRANO (OAB 90846/SP), LUIZ TARCISIO TEIXEIRA FERREIRA (OAB 67999/SP), MOHAMED 
CHARANEK (OAB 287621/SP), RODRIGO RUF MARTINS (OAB 287688/SP), JÉSSICA RICCI GAGO (OAB 228442/SP), 
ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA COELHO (OAB 100060/SP), WAGNER DOS SANTOS LENDINES (OAB 197529/SP), FABIO 
TEIXEIRA OZI (OAB 172594/SP), MARIA CONCEIÇÃO DA HORA GONÇALVES COELHO (OAB 65619/SP)

Processo 0003643-75.2013.8.26.0271 - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Dano ao Erário - Marcio Paulo Galvao e 
outros - Vistos. Considerando minha remoção para o cargo de Juiz de Direito Auxiliar da Capital publicada no Diário da Justiça 
Eletrônico em 23/10/2014, baixo os presentes autos em cartório sem decisão, anotando terem sido envidados os máximos 
esforços para esgotamento de toda conclusão aberta em meu nome, o que somente não foi possível, em razão do invencível 
volume de processos. Promova-se nova carga dos autos ao Magistrado que assumir a Vara no próximo dia útil. Desnecessária 
intimação. - ADV: FAISAL MOHAMAD SALHA (OAB 283354/SP)

Processo 0005451-81.2014.8.26.0271 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0027332-98.2012.8.26.0590 - 4a. VARA CIVEL 
FORO DE SÃO VICENTE - COMARCA DE SÃO VICENTE - SP) - WILSON VITORINO DA SILVA - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/018239-8 dirigi-me 
ao endereço: Rua Giacomo Silicani, e aí sendo DEIXEI DE CITAR o requerido WILSON VITORINO DA SILVA, por considerar o 
mesmo em local incerto e não sabido, sendo que ao percorrer a mencionada via não logrei localizar o numero 2241, indaguei a 
moradores e nada souberam me dizer a respeito do requerido. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 12 de janeiro de 2015. - 
ADV: FREDERICO DE MELLO ALLENDE TOLEDO (OAB 198187/SP)

Processo 0006095-24.2014.8.26.0271 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1002913-21.2014.8.26.0624 - 2ª VARA CIVEL 
DE TATUI - SP) - LUNA ALLANE BRASIL - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/022889-4 dirigi-me ao endereço dirigi-me junto ao endereço indicado e, ali sendo, 
deixei de citar o requerido Antonio Carlos Cardoso, em virtude de não haver logrado êxito em localizá-lo pessoalmente durante 
ás diversas diligências ali realizadas em dias e horários alternados, inclusive em finais de semana, sendo sempre atendida pela 
Srª. “Maria Lucinda” que dizia apenas que o requerido não se encontrava e o mesmo estava trabalhando, em virtude de suas 
atividades, pois é caminhoneiro e não tem ele horário fixo de permanência no local. Face o exposto, baixo o presente mandado 
em cartório, devido haver se esgotado o tempo de permanência do mesmo com esta servidora. O referido é verdade. Dou fé. - 
ADV: WILIAM DOS SANTOS (OAB 249085/SP)

Processo 0006910-21.2014.8.26.0271 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0036141-81.2011.8.26.0309 - 6a. VARA CIVEL 
FORO DE JUNDIAI - COMARCA DE JUNDIAI - SP) - BANCO BRADESCO SA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 
CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/021181-9 dirigi-me ao endereço indicado e, 
ali sendo, deixei de citar os requeridos Banca Anhanguera de Alimentos EPP e Luiz Antonio da Silva, em virtude de não haver 
logrado êxito em localizá-los pessoalmente, pois fui informada no local pela moradora que disse se chamar Srª.”Andrea” que o 
mesmo ali não reside e esta Banca e desconhecida no local. Face ao exposto, baixo o presente mandado em cartório, para os 
devidos fins de direito. O referido é verdade. Dou fé. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 
177709/SP)

Processo 0007344-15.2011.8.26.0271 (271.01.2011.007344) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - P.S. - 
P.M.S.N. - - R.S.R. - Vistos. Diante da certidão retro, expeça-se novo ofício a OAB nos seguintes termos: Solicito à entidade de 
classe abaixo mencionada, nos termos do Convênio Defensoria/O.A.B., as providências necessárias no sentido de ser indicado(a) 
profissional para exercer as funções de curador especial aos(à) requeridos(a) Pedro Manoel da Silva Neto e Rosangela da Silva 
Rosa. Com a resposta intime-se o advogado nomeado via imprensa oficial para que apresente a defesa cabível. Servirá o 
presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: PATRÍCIA GISELE COSTA LIMAS (OAB 197896/SP)

Processo 0007610-94.2014.8.26.0271 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 499062-44.2011.8.09.0160 - 1º Civel, Familia 
e Sucessoes e Inf. Juv. da Comarca de Novo Gama) - TARCISIO PEREIRA DA SILVA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/022725-1 dirigi-me ao endereço 
indicado e, ali sendo, deixei de citar o requerido Rosival Pereira da Silva, em virtude de não haver logrado êxito em localizá-lo 
pessoalmente, pois fui informada no local pela moradora que disse se chamar Srª.”Anita” que o mesmo ali não reside. Face ao 
exposto, baixo o presente mandado em cartório, para os devidos fins de direito. O referido é verdade. Dou fé. - ADV: RONIELE 
SOARES DA SILVA (OAB 29125/GO)

Processo 0008221-47.2014.8.26.0271 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0007980-88.2014.8.26.0072 - 3a. VARA FORO 
DE BEBEDOURO - COMARCA DE BEBEDOURO - SP) - ROSEMEIRE DE CAMARGO SOARES DOS SANTOS - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/024607-8 
dirigi-me ao endereço: Rua Luiz Belli, nº 265, APTO. 42C - Conjunto Habitacional - Setor A (CEP 66650-80 ) - Itapevi/SP, e aí 
sendo, em 10.01.2015, deixei de citar e intimar Luiz Rogerio Amancio dos Santos, por considerá-lo em local não sabido deste 
oficial de justiça, eis que o Douglas, sobrinho deste Requerido, informou-me que o Luiz Rogerio Amancio dos Santos ali nunca 
morou, salientando desconhecer seu paradeiro. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 10 de janeiro de 2015. - ADV: CLAUDIA 
SILVANA DA COSTA (OAB 148665/SP)

Processo 0008476-05.2014.8.26.0271 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0113743-67.2009.8.26.0100 - 7a. VARA 
CIVEL DO FORO REGIONAL II SANTO AMARO SAO PAULO SP) - Neugel Produtos Quimicos Ltda - BUN TECH TECNOLOGIA 
DE INSUMOS LTDA - Vistos. Cumpra-se, servindo esta de mandado. Após, devolva-se a presente Carta Precatória com as 
homenagens de praxe. Intime-se e cumpra-se. - ADV: SORAYA HISSAE GOMES KOMIYAMA (OAB 217275/SP), MARCOS 
ALBERTO SANT’ANNA BITELLI (OAB 87292/SP)

Processo 0011122-90.2011.8.26.0271 (271.01.2011.011122) - Guarda - Guarda - J.M. e outro - Vistos. Diante da inércia 
da curadora anteriormente nomeada Dra. Patrícia ?Gisele Costa Limas OAB/SP 197.896, solicito à entidade de classe abaixo 
mencionada, nos termos do Convênio Defensoria/O.A.B., as providências necessárias no sentido de ser indicado(a) outro 
profissional para exercer as funções de curador especial ao(à) requerido(a) José Moraes. Com a resposta intime-se o advogado 
nomeado via imprensa oficial para que apresente a defesa cabível. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como 
OFÍCIO. Intime-se. - ADV: NELSON MANOEL (OAB 81527/SP)

Processo 0011342-88.2011.8.26.0271 (271.01.2011.011342) - Procedimento Sumário - Coisas - Fazenda do Estado de Sao 
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Paulo Fesp - Leandro da Silva Santos e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/024815-1 dirigi-me ao endereço: R BALEIAS, DAS, nº 14 - CHACARA 
SANTA CECILIA (CEP 06655-510) - Itapevi/SP, e aí sendo, em 11.01.2015, deixei de intimar pessoalmente Marivaldo João 
Nascimento, eis que não logrei êxito em localizá-lo em sua residência, portanto deixei cópia deste Respeitável mandado em 
mãos de Raimundo Nonato Dias, sogro deste, o qual ficou de dar ciência desta audiência designada por Vossa Excelência ao 
Marivaldo João Nascimento. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 11 de janeiro de 2015. - ADV: EDUARDO FRONZAGLIA 
FERREIRA (OAB 273101/SP), JOÃO CARLOS CAMPANINI (OAB 258168/SP), VIVIAN NOVARETTI HUMES (OAB 286802/SP)

Processo 1000033-14.2015.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - D.J.S. - Vistos. I Defiro os benefícios da assistência 
judiciária gratuita ao(s) autor(es). Anote-se. II - Tratando-se de direito de família, remetam-se os autos ao Setor de Conciliação 
para audiência de tentativa de conciliação, que designo para o dia 10/04/2015 às 15:15h horas. Cite-se o(a) requerido(a) por 
Mandado, advertindo-o de que o prazo para contestar será de quinze dias e fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte 
infrutífera a conciliação. O(a) autor(a) fica intimado(a) através de seu(sua) patrono(a), via Imprensa Oficial. Servirá o presente, 
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Defiro os benefícios do art. 172 do CPC. Intime-
se. - ADV: DANIELE CAMPOS FERNANDES (OAB 249956/SP)

Processo 1000063-49.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1000066-04.2015.8.26.0271 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Carrefour Comércio e Indústria LTDA 
- Vistos. Recolha o autor o valor referente às custas judiciais, nos termos do Tomo I, Capítulo III, Art. 1.093, § 1º das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, no prazo de dez dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257, CPC). 
Após, conclusos com urgência, para apreciação do pedido de liminar. Intime-se. - ADV: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (OAB 
244463/SP)

Processo 1000075-34.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Fls. 67 - Providencie a parte autora o integral cumprimento da r. 
decisão de fls. 65, juntando o termo de cessão dos direitos firmado entre o Banco e o Fundo de Investimento, no prazo de 05 
(cinco) dias. Na inércia, intime-se o (a) autor(a) para que dê o regular andamento ao feito, através de advogado, no prazo de 
48 horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: MARIA DO CARMO BARBOSA VIEIRA DE MELLO PEPE (OAB 63266/SP), 
HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP)

Processo 1000079-03.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e 
apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, 
independentemente do cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor 
remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, 
artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 
(quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme 
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, 
desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. 
Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 
dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora 
concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento 
da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de 
interesse do autor nesta quadra, incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de 
direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é 
imprescindível o cumprimento da medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito 
à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para 
acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, 
desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. 
Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial 
do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 
434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não 
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a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 
165046/SP)

Processo 1000082-55.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e 
apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, 
independentemente do cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor 
remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, 
artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 
(quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme 
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, 
desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. 
Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 
dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora 
concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento 
da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de 
interesse do autor nesta quadra, incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de 
direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é 
imprescindível o cumprimento da medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito 
à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para 
acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, 
desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. 
Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial 
do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 
434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não 
a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 1000084-25.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PECUNIA S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Recolha o autor o valor da diligência do Oficial de Justiça, nos termos do Provimento CG n° 28/2014. 
Libere-se o mandado somente após o recolhimento das custas necessárias, nos termos do Comunicado CG nº 165/2014 (CG 
Nº 1109/2014). Intime-se. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER 
CAVASSANI (OAB 71318/SP)

Processo 1000084-93.2013.8.26.0271 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - GIOVANA 
CAVALHEIRO - ROBERTO CARLOS PEDROSO DE OLIVEIRA - - BENEDITA SANTOS DE OLIVEIRA - - BENEDITA CORREIA DE 
OLIVEIRA e outros - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 271.2014/014530-1 dirigi-me ao endereço: Rua Jose Luiz Rodrigues, n. 51 e aí sendo CITEI a requerida BENEDITA 
SANTOS DE OLIVEIRA, pelo inteiro teor do presente mandado a qual de tudo ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe deixei, 
a mesma não exarou sua nota por ser ela analfabeta, se identificando com seu RG. N. 26.148.367-5. O referido é verdade e dou 
fé. - ADV: LEONOR ALEXANDRE PEREIRA (OAB 121413/SP), OSMAR NUNES MENDONÇA (OAB 181328/SP)

Processo 1000088-62.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
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mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP)

Processo 1000092-02.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e 
apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, 
independentemente do cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor 
remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, 
artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 
(quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme 
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, 
desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. 
Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 
dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora 
concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento 
da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de 
interesse do autor nesta quadra, incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de 
direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é 
imprescindível o cumprimento da medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito 
à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para 
acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, 
desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. 
Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial 
do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 
434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não 
a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 
165046/SP)

Processo 1000100-76.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1000109-72.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Vistas ao autor para: recolher a diligência do Sr. Oficial de Justiça nos termos do 
Provimento CG nº 28/2014. - ADV: ROSILENE ALVES DOS SANTOS (OAB 178232/SP)

Processo 1000128-44.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
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do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: CLAUDIA CARDOSO MENEGATI MINGUCCI (OAB 252782/SP)

Processo 1000153-57.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1000157-31.2014.8.26.0271 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Antonio Gomes Filho - - Marinalva Silva Gomes - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado. - ADV: 
CARLANE ALVES SILVA (OAB 302563/SP)

Processo 1000159-64.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)

Processo 1000165-71.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
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ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: RODRIGO LIMA LOPES (OAB 269264/SP)

Processo 1000172-63.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão 
do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, 
independentemente do cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor 
remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, 
artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 
(quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme 
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, 
desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. 
Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 
dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora 
concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento 
da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de 
interesse do autor nesta quadra, incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de 
direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é 
imprescindível o cumprimento da medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito 
à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para 
acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, 
desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. 
Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial 
do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 
434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não 
a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: NATALI GOMES BARBOSA DA SILVA (OAB 336343/
SP)

Processo 1000177-85.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO ITAÚ 
VEÍCULOS S/A (atual denominação do BANCO FIAT S/A) - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a 
busca e apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia 
processual, independentemente do cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente 
(valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL 
nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, 
no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, 
tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam 
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), 
oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, 
no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência 
da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para 
cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada 
a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração 
de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, 
para o qual é imprescindível o cumprimento da medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 
267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. 
Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial 
para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, 
ficando, desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo 
for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da 
restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao 
Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, 
caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA 
(OAB 120410/SP)
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Processo 1000181-59.2014.8.26.0271 - Separação Consensual - Casamento - J.C.M. - - M.H.N. - Vistos. Recebo os 
documentos de fls. 11/12 como emenda à inicial. Abra-se vistas dos autos ao Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. 
Int. - ADV: ERNESTO DE CAMARGO RIBEIRO NETO (OAB 189533/SP)

Processo 1000183-92.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIBRA 
S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, com 
fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento ou não 
da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no 
prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04 e 
com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena 
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do 
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena 
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de 
cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente 
de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de 
aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo 
prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível com o 
desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. 
Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida liminar, de 
modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de 
pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as 
providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no 
cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado 
poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os 
autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para 
recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de 
Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida 
ativa. Libere-se o mandado somente após o recolhimento das custas necessárias, nos termos do Comunicado CG nº 165/2014 
(CG Nº 1109/2014). Intime-se. - ADV: TABATA NOBREGA BONGIORNO (OAB 223620/SP)

Processo 1000188-17.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e 
apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, 
independentemente do cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor 
remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, 
artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 
(quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme 
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, 
desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. 
Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 
dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora 
concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento 
da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de 
interesse do autor nesta quadra, incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de 
direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é 
imprescindível o cumprimento da medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito 
à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para 
acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, 
desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. 
Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial 
do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 
434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda 
não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Libere-se o mandado somente após o recolhimento das custas 
necessárias, nos termos do Comunicado CG nº 165/2014 (CG Nº 1109/2014). Intime-se. - ADV: EDUARDO RODRIGUES NETTO 
FIGUEIREDO (OAB 149066/SP)

Processo 1000192-54.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
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deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: RODRIGO LIMA LOPES (OAB 269264/SP)

Processo 1000198-95.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da 
diligência junto ao Bacenjud/Infojud/Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo 
nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias. Recolhida a diligência, tornem para consulta. Int. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 
76940/SP)

Processo 1000215-34.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da 
diligência junto ao Bacenjud/Infojud/Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo 
nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias. Recolhida a diligência, tornem para consulta. Sem prejuízo, remetam-se os autos para 
bloqueio do veículo no Sistema Renajud, considerando as recentes alterações no Decreto-Lei nº 911/69. Int. - ADV: ROBERTO 
STOCCO (OAB 169295/SP)

Processo 1000219-08.2013.8.26.0271 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.R.S. e outro - Ato Ordinatório - Formulário - 
ADV: ANA MARIA SVIATEK PASCHOAL (OAB 177696/SP)

Processo 1000219-08.2013.8.26.0271 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.R.S. e outro - Manifestar-se, em 05 dias, 
sobre a juntada de documentos novos folhas 29/35. - ADV: ANA MARIA SVIATEK PASCHOAL (OAB 177696/SP)

Processo 1000225-44.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)

Processo 1000233-21.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - A.C.F.I. - Vistos. 
Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no 
artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento ou não da liminar, 
cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo 
de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04 e com 
a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena 
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do 
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena 
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de 
cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente 
de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de 
aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo 
prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível com o 
desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. 
Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida liminar, de 
modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de 
pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as 
providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no 
cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado 
poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os 
autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para 
recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de 
Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida 
ativa. Intime-se. - ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)

Processo 1000235-59.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO SA - 
Precatória disponível para impressão através do sistema Esaj - ADV: MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP)
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Processo 1000244-50.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PANAMERICANO SA - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito 
na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do 
cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento 
com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da 
Lei nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível com 
o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. 
Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida liminar, de 
modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de 
pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as 
providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no 
cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado 
poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os 
autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para 
recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de 
Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida 
ativa. Libere-se o mandado somente após o recolhimento das custas necessárias, nos termos do Comunicado CG nº 165/2014 
(CG Nº 1109/2014). Intime-se. - ADV: FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ (OAB 142568/SP)

Processo 1000255-79.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE DE TOLEDO (OAB 154789/SP)

Processo 1000258-34.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e 
apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, 
independentemente do cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor 
remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, 
artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 
(quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme 
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, 
desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. 
Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 
dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora 
concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento 
da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de 
interesse do autor nesta quadra, incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de 
direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é 
imprescindível o cumprimento da medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito 
à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para 
acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, 
desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. 
Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial 
do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 
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434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não 
a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)

Processo 1000271-04.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO CITIBANK 
S/A - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a devolução da carta precatória sem 
cumprimento. - ADV: CARLA PASSOS MELHADO (OAB 187329/SP)

Processo 1000276-55.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE DE TOLEDO (OAB 154789/SP)

Processo 1000282-62.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP)

Processo 1000298-16.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
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se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: RODRIGO LIMA LOPES (OAB 269264/SP)

Processo 1000306-90.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO ITAÚ 
VEÍCULOS S/A (atual denominação do BANCO FIAT S/A) - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a 
busca e apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia 
processual, independentemente do cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente 
(valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL 
nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, 
no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, 
tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam 
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), 
oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, 
no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência 
da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para 
cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada 
a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração 
de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, 
para o qual é imprescindível o cumprimento da medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 
267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. 
Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial 
para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, 
ficando, desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo 
for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da 
restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao 
Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, 
caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA 
(OAB 120410/SP)

Processo 1000310-30.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO TOYOTA 
DO BRASIL S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível com 
o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. 
Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida liminar, de 
modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de 
pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as 
providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no 
cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado 
poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os 
autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para 
recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de 
Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida 
ativa. Libere-se o mandado somente após o recolhimento das custas necessárias, nos termos do Comunicado CG nº 165/2014 
(CG Nº 1109/2014). Intime-se. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 1000320-74.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
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ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 1000325-96.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO ITAÚ 
VEÍCULOS S/A (atual denominação do BANCO FIAT S/A) - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a 
busca e apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia 
processual, independentemente do cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente 
(valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL 
nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, 
no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, 
tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam 
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), 
oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, 
no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência 
da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para 
cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada 
a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração 
de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, 
para o qual é imprescindível o cumprimento da medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 
267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. 
Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial 
para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, 
ficando, desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo 
for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da 
restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao 
Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, 
caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA 
(OAB 120410/SP)

Processo 1000327-66.2015.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - SCOPEL EMPREENDIMENTOS 
E OBRAS S/A - Vistos. I Deixo de apreciar, por ora, o pedido de liminar, ante os fatos alegados na inicial. II - Tratando-se de 
direito que admite transação, remetam-se os autos ao Setor de Conciliação para audiência de tentativa de conciliação, que 
designo para o dia 09 de abril de 2015, às 14:30 horas. Cite-se o(a) requerido(a), advertindo-o de que o prazo para contestar 
será de quinze dias e fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação. Caso infrutífera a conciliação, o 
pedido de liminar será apreciado. O(a) autor(a) fica intimado(a) através de seu(sua) patrono(a), via Imprensa Oficial. Defiro os 
benefícios do art. 172 do CPC. Expeça-se o necessário, somente após o recolhimento das custas necessárias, nos termos do 
Comunicado CG nº 165/2014 (CG Nº 1109/2014). Intime-se. - ADV: OTÁVIO JORGE ASSEF (OAB 221714/SP)

Processo 1000333-73.2015.8.26.0271 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - SEBASTIANA MARIA 
MARQUES DE SOUSA - Vistos. Emende o autor a inicial, no prazo de 10 dias, para o fim de atender ao disposto no artigo 
283 do Código de Processo Civil, juntando documentos indispensáveis (certidão de dependentes habilitados), sob pena de 
indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: JOSE CARLOS DA SILVA (OAB 135148/SP)

Processo 1000337-13.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
BRADESCO SA - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP)

Processo 1000342-35.2015.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - SCOPEL EMPREENDIMENTOS 
E OBRAS S/A - Vistos. I Deixo de apreciar, por ora, o pedido de liminar, ante os fatos alegados na inicial. II - Tratando-se de 
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direito que admite transação, remetam-se os autos ao Setor de Conciliação para audiência de tentativa de conciliação, que 
designo para o dia 09 de abril de 2015, às 14:45 horas. Cite-se o(a) requerido(a), advertindo-o de que o prazo para contestar 
será de quinze dias e fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação. Caso infrutífera a conciliação, o 
pedido de liminar será apreciado. O(a) autor(a) fica intimado(a) através de seu(sua) patrono(a), via Imprensa Oficial. Defiro os 
benefícios do art. 172 do CPC. Expeça-se o necessário, somente após o recolhimento das custas necessárias, nos termos do 
Comunicado CG nº 165/2014 (CG Nº 1109/2014). Intime-se. - ADV: OTÁVIO JORGE ASSEF (OAB 221714/SP)

Processo 1000345-87.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e 
apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, 
independentemente do cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor 
remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, 
artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 
(quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme 
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, 
desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. 
Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 
dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora 
concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento 
da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de 
interesse do autor nesta quadra, incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de 
direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é 
imprescindível o cumprimento da medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito 
à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para 
acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, 
desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. 
Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial 
do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 
434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não 
a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/
SP)

Processo 1000347-57.2015.8.26.0271 - Nunciação de Obra Nova - Direito de Vizinhança - Roberto Martins dos Santos - 
Vistos. INDEFIRO o pedido liminar. Não há provas de que a suposta construção no terreno das requeridas esteja causando 
danos no imóvel do requerente. Ademais, a questão relativa ao escoamento das chuvas do imóvel das requeridas para o prédio 
do requerente já foi resolvida por demanda aforada no Juizado de Itapevi, de modo que o eventual descumprimento do lá 
determinado deverá ser executado naqueles autos. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial 
segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos 
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por 
cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de 
que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA DE 
OLIVEIRA (OAB 177745/SP)

Processo 1000348-42.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PANAMERICANO SA - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito 
na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do 
cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento 
com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da 
Lei nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível com 
o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. 
Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida liminar, de 
modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de 
pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as 
providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no 
cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado 
poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os 
autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para 
recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de 
Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida 
ativa. Libere-se o mandado somente após o recolhimento das custas necessárias, nos termos do Comunicado CG nº 165/2014 
(CG Nº 1109/2014). Intime-se. - ADV: FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ (OAB 142568/SP)

Processo 1000349-61.2014.8.26.0271 - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - FD TRANSPORTES LTDA EPP - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o 
pedido e, consequentemente, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Condeno a parte 
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor 
do débito (CPC, art. 20, § 3º). P.R.I e, com o trânsito, arquive-se. - ADV: IVAN REIS FERRACIOLI (OAB 22255/SP)

Processo 1000355-34.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
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ITAÚ VEÍCULOS S/A (atual denominação do BANCO FIAT S/A) - Ante o exposto, com fundamento no art. 267, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, julgo o feito extinto sem resolução de mérito, cancelando-se a distribuição. Sem condenação em 
honorários porque o caso não superou a fase de admissibilidade, não restando instalado o contraditório. Tendo em vista que a 
distribuição será cancelada, deixo de condenar a parte em custas e despesas processuais, podendo a parte aproveitar as custas 
eventualmente já pagas na nova distribuição. P.R.I.C. - ADV: HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP)

Processo 1000357-04.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: CLAUDIA CARDOSO MENEGATI MINGUCCI (OAB 252782/SP)

Processo 1000359-71.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO ITAÚ 
VEÍCULOS S/A (atual denominação do BANCO FIAT S/A) - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a 
busca e apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia 
processual, independentemente do cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente 
(valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 
911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo 
de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme 
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, 
desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. 
Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 
dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora 
concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento 
da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de 
interesse do autor nesta quadra, incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de 
direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é 
imprescindível o cumprimento da medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito 
à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para 
acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, 
desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. 
Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial 
do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 
434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda 
não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Recolha o autor o valor da diligência do Oficial de Justiça, nos 
termos do Provimento CG n° 28/2014. Libere-se o mandado somente após o recolhimento das custas necessárias, nos termos 
do Comunicado CG nº 165/2014 (CG Nº 1109/2014). Intime-se. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/
SP), HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP)

Processo 1000360-56.2015.8.26.0271 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itaú 
BBA S/A - Vistos. A arrendadora informa a crise de adimplemento da obrigação contratada no arrendamento mercantil, o que 
qualifica, em tese, a rescisão do contrato. A Súmula nº 293 do STJ estabelece que “a cobrança antecipada do valor residual 
garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”. A cláusula contratada possibilita a restituição do 
veículo diante da impontualidade do arrendatário e da existência da cláusula resolutória expressa. A constituição da mora 
qualifica a posse injusta e a liminar para retomada do bem arrendado. Determino a reintegração e citação, ficando o(s) réu(s) 
advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como consequência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
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mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Intime-se. - ADV: RODRIGO LIMA LOPES (OAB 269264/SP)

Processo 1000365-78.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
DAYCOVAL S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)

Processo 1000372-70.2015.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - ROSILDA MARIA DE OLIVEIRA - 
Vistos. Comungo do entendimento de que a Constituição Federal não recepcionou o art. 4º, da Lei 1.060/50, pois em seu art. 5°, 
LXXIV prevê a gratuidade somente aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, para a análise do pedido de Justiça 
Gratuita, intime-se a parte autora para trazer aos autos cópia de sua última declaração do imposto de renda ou dos três últimos 
contracheques no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do benefício. Intime-se. - ADV: MIGUEL DIAS DA SILVA 
(OAB 240937/SP)

Processo 1000373-55.2015.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - FALE FÁCIL COMÉRCIO LTDA 
EPP - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do 
mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. 
Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta 
verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), 
assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto 
que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, 
havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter 
a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento 
pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto 
e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a 
garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os 
bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto 
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução 
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição 
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do 
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos 
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, 
art. 740, par. ún.). Fica o executado ciente de que, caso reconheça o débito, tem direito ao parcelamento da dívida, devendo 
para tanto realizar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no 
prazo de 15 (quinze) dias, o que permitirá ao executado o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Em caso de dúvida, o executado 
poderá comparecer ao 2º Ofício Judicial. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei. Libere-se o mandado somente após o recolhimento das custas necessárias, nos termos do Comunicado CG nº 
165/2014 (CG Nº 1109/2014). Defiro os benefícios do art. 172 do CPC. Intime-se. - ADV: NELSON GARCIA MEIRELLES (OAB 
140440/SP)

Processo 1000377-92.2015.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - F.C.F.I. - Vistos. 
Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no 
artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento ou não da liminar, 
cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo 
de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04 e com 
a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena 
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do 
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena 
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de 
cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente 
de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de 
aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo 
prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível com o 
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desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. 
Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida liminar, de 
modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de 
pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as 
providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no 
cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado 
poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os 
autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para 
recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de 
Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida 
ativa. Intime-se. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)

Processo 1000382-17.2015.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Reivindicação - JOSÉ AUGUSTO DE MOURA e outro - 
Vistos. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos 
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios do 
art. 172 do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: 
BÁRBARA ELIANE PEDROSO (OAB 226493/SP)

Processo 1000383-02.2015.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - THAIS MENDES 
FIGUEIREDO - Assim, o caso é de indeferimento da inicial, já que não atendidos os requisitos constantes do art. 259, 283 e 286, 
todos do Código de Processo Civil, sendo inviável no caso concreto a possibilidade de emenda a esse respeito, pois o próprio 
autor confessou que não possui o contrato. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 295, inciso I, 283 e 286, bem como 
no artigo 267, incisos I e IV, todos do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL e julgo o feito extinto sem resolução de 
mérito, restando prejudicada a apreciação do pedido de liminar. Sem condenação em honorários porque o caso não superou a 
fase de admissibilidade, não restando instalado o contraditório. Quanto às custas e despesas processuais, anoto que o autor, 
em vez de se valer dos serviços da assistência judiciária mantida graciosamente à população com recursos do Estado de São 
Paulo, contratou advogado de sua confiança e com escritório sediado em outra cidade, circunstâncias essas que traduzem sua 
possibilidade em arcar com as despesas processuais. Nesse passo, e considerando que o art. 5º, inciso LXXIV é expresso 
no sentido de que o Estado prestará assistência jurídica gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, a 
rigor, o caso seria de total indeferimento dos benefícios de gratuidade requeridos na inicial. Não obstante, a fim de não dilatar 
o curso de um feito já extinto sem apreciação do mérito (o que somente teria o condão de ampliar os custos suportados pelo 
erário bandeirante), com fundamento no artigo 13 da Lei n. 1.060/50 defiro parcialmente os benefícios da assistência judiciária 
gratuita apenas e exclusivamente em relação às despesas iniciais. Desse modo, em havendo recurso, caberá ao recorrente 
o recolhimento das custas e despesas recursais. P.R.I.C. - ADV: CARLOS PRADO DE ALMEIDA GRAÇA PAVANATO (OAB 
237054/SP)

Processo 1000402-08.2015.8.26.0271 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - ALEX DOS SANTOS 
FERRAZ - Vistos. Defiro ao(à)(s) autor(a)(es) os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Não é possível vislumbrar a presença 
dos requisitos necessários à antecipação da tutela, eis que o reconhecimento da alegada abusividade das cláusulas contratuais 
que venham a influir no valor das prestações não dispensa instrução probatória, pelo art. 273 do Código de Processo Civil. 
Ademais, a Súmula 380 do E. STJ é clara no sentido de que a simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe 
a caracterização da mora do autor, de modo que não há como impedir a inscrição do nome do autor no rol de inadimplentes 
dos órgãos de proteção ao crédito, tratando-se de direito assegurado ao credor na hipótese de inadimplência. Por tais razões, 
indefiro os pedidos de tutela antecipada. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue 
em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios do art. 
172 do CPC. Intime-se. - ADV: SIDNEY APARECIDO ALCASSA (OAB 128450/SP)

Processo 1000437-02.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - ITAMED CLÍNICA MÉDICA LTDA 
- MUNICIPIO DE ITAPEVI - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO, eu, Oficiala de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 271.2014/022081-8, dirigi-me à Rua Izola Belli Leonardi, nº 08, Vila Nova Itapevi, neste Município 
de Itapevi/SP., e ali estando, onde no referido endereço localiza-se a Secretaria de Higiene e Saúde, encontrei a testemunha 
Sr. Luiz, e aí sendo, PROCEDI A INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA, SR. LUIZ CARLOS VALINO PESSOA, portador do RG. nº 
7153399, pelo inteiro teor do presente mandado, o qual após ouvir a leitura, de tudo bem ciente ficou, exarando sua assinatura 
no verso do mandado e aceitando a cópia que lhe ofereci. CERTIFICO, mais, que lá estando, indaguei-lhe quanto ao paradeiro 
das testemunhas: Rafael e Edvaldo, ocasião em que, recebi a informação através do Sr. Luiz, que a testemunha Edvaldo, 
encontra-se de licença médica e a testemunha Rafael, não mais encontra-se trabalhando naquele endereço e que ele foi 
exonerado há 04 (quatro) meses, assim sendo, em insistência desta oficiala, dirigi-me ainda, no Setor de Administração, onde 
fui atendida pela funcionária Sra. Eliane B. de Souza, a qual após efetuar pesquisas, finalmente, informou a esta oficiala, 
que a testemunha Edvaldo Leite Fernandes, encontra-se de licença médica, não sabendo, portanto, a funcionária Sra. Eliane, 
informar a data prevista de retorno de trabalho do Sr. Edvaldo, porém, a funcionária Sra. Eliane B. de Souza, portadora do RG. 
nº 25.121.544-1, comprometeu-se em tentar localizar e cientificar a testemunha, Sr. Edvaldo Leite Fernandes, do inteiro teor 
do presente mandado e da audiência designada, exarando sua assinatura no verso do mandado e aceitando a cópia que lhe 
ofereci, bem como, recebi a informação através da funcionária Sra. Eliane, que a testemunha Rafael Fernandes Barros, não 
mais encontra-se exercendo suas atividades naquele endereço e que ele foi exonerado há 04 (quatro) meses, não sabendo, 
portanto, a funcionária Sra. Eliane, informar nada com relação ao paradeiro do Sr. Rafael Fernandes Barros. Ante o exposto e 
em razão de não encontrar pessoalmente as testemunhas, Sr. Edvaldo e Sr. Rafael, no endereço diligenciado, aí sendo, DEIXEI 
DE PROCEDER A INTIMAÇÃO PESSOALMENTE DAS TESTEMUNHAS, SR. EDVALDO LEITE FERNANDES E SR. RAFAEL 
FERNANDES BARROS, bem como, baixo o presente mandado em cartório, para que Vossa Excelência, determine o que for 
de direito. O referido é verdade e dou fé. - ADV: WAGNER DOS SANTOS LENDINES (OAB 197529/SP), SIDNEY FRANCISCO 
CHIESA KETELHUT (OAB 235205/SP)

Processo 1000463-34.2013.8.26.0271 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Walter do Nascimento Ribeiro - Vistos. Intime-se o executado, através da Imprensa Oficial, para que satisfaça voluntariamente 
a dívida (fls. 43), sob pena de incidência de multa no percentual de dez por cento. Caso necessária a fase executória fixo os 
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da execução. Decorrido o prazo sem o cumprimento do acima disposto 
e considerando que o dinheiro tem preferência na ordem de penhora, intime-se o interessado para recolhimento dos valores 
devidos da diligência junto ao Bacenjud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 
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170/11 no prazo de 10 (dez) dias. Recolhida a diligência, tornem para consulta. Intime-se. - ADV: HELIO DE JESUS CALDANA 
(OAB 87483/SP)

Processo 1000464-19.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL SA 
BANCO MULTIPLO - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 1000464-19.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL SA 
BANCO MULTIPLO - Vistas dos autos ao autor para: (X) Carta Precatória disponível no sistema SAJ. - ADV: JULIO CESAR 
GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 1000527-10.2014.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Leandro Lopez 
de Freitas - ME - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 271.2014/010877-5 dirigi-me ao endereço: Rua Yoshihiro Iwahashi, n. 1000, e aí sendo CITEI a executada TLMIX 
CONSTRUÇÕES INDUSTRIALIZADAS LTDA, pelo inteiro teor do presente mandado, na pessoa de seu representante legal, 
Cláudia Coelho RG. N. 20.168.037, o qual bem ciente de tudo ficou, exarando sua nota e aceitando a contrafé que lhe ofereci 
acompanhada de cópias da inicial. CERTIFICO MAIS que, decorrido o prazo legal, e não constando o pagamento do débito, 
tornei a efetuar novas diligencias junto a requerida e aí então procedi à PENHORA de bens da mesma, conforme auto em anexo. 
O referido é verdade e dou fé. - ADV: KELLY CORREIA DO CANTO (OAB 271951/SP)

Processo 1000568-74.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAÚ VEÍCULOS S/A (atual 
denominação do BANCO FIAT S/A) - Vistos. Fls. 43 - Determino o cumprimento da liminar e citação, nos termos da r. decisão 
de fls. 40/41, que segue: “Vistos Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito 
na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do 
cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento 
com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da 
Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de 
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, 
do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de 
busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente de cumprimento, bem como 
decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento 
do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma 
vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante 
a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o 
procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com 
lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido 
do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar 
força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos 
supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, se necessário.” Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca 
onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao 
RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da 
diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no 
prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: EDUARDO 
HILARIO BONADIMAN (OAB 124890/SP)

Processo 1000572-48.2013.8.26.0271 - Depósito - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIMENTO 
E INVESTIMENTO - Vistos. Fls. 54: Anote-se no sistema e na contracapa dos autos, devendo os advogados substabelecidos 
providenciar o recolhimento das custas da juntada do substabelecimento. Sem prejuízo, junte o autor o termo de cessão dos 
direitos firmado entre B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO e FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA. Intime-se. - ADV: ACACIO FERNANDES 
ROBOREDO (OAB 89774/SP)

Processo 1000584-62.2013.8.26.0271 (apensado ao processo 4001046-02.2012.8.26) - Procedimento Ordinário - Guarda - 
T.M.S.L. - E.R.S. e outro - Vistos. Abra-se vista ao MP. Após, tornem conclusos. - ADV: ANA PAULA MAURICIO KRUMPOS DA 
SILVEIRA (OAB 251506/SP), MARCIA MARINA DE SA (OAB 101200/SP)

Processo 1000643-16.2014.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - J.O.G.R. - L.O.L. - 
J.G.R. - Vistos. Fls. 50/51 - Manifeste-se a exequente. Intime-se. - ADV: ANTONIO DE SIQUEIRA RAMOS (OAB 111596/SP), 
SUELEN ROSATTO (OAB 263528/SP), SIMONE SANDRA DA SILVA FIGUEREDO (OAB 290844/SP)

Processo 1000643-16.2014.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - J.O.G.R. - L.O.L. 
- J.G.R. - Vistas dos autos para a exequente: manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (Ofício INSS 
de fls. 58/59). - ADV: SIMONE SANDRA DA SILVA FIGUEREDO (OAB 290844/SP), SUELEN ROSATTO (OAB 263528/SP), 
ANTONIO DE SIQUEIRA RAMOS (OAB 111596/SP)

Processo 1000669-14.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - F.C.F.I. - 
Vistos. Fls. 28 - Cumpra o autor a determinação de fls. 26, pela derradeira vez, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Intime-se. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)

Processo 1000715-37.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - A.H.N.S. - G.S.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/014721-5 dirigi-me 
ao endereço retro descrito em 14/12 e aí sendo DEIXEI DE CITAR Gilvaldo da Silva Santos tendo em vista o mesmo não mais 
residir no local há cerca de aproximadamente 06 meses, tendo se mudado para a cidade de Arujá/SP, não sabendo o morador 
Sr. Mário declinar seu atual endereço por completo. - ADV: ROGERIO JOSE LEITAO (OAB 110298/SP), ELIAS GOMES LISBOA 
(OAB 131077/SP)

Processo 1000747-08.2014.8.26.0271 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES S A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/014322-8 dirigi-me ao endereço: Rua Avelino Braz, n. 38, Osasco nos dias 18/11 
as 10:12hrs., 21/11 as 14:40hrs., 23/11 as 18:02hrs., e dia 30/11 as 09:41hrs., sendo que em nenhuma destas ocasiões ali logrei 
encontrar ou ser atendida pela requerida, bem como não recendo informação satisfatória de quando ou onde poderia encontra-
la, e suspeitando então que o mesmo vinha se ocultando desta Oficial de Justiça para não citada, designei-lhe “Hora Certa”, para 
o dia seguinte às 09:41hrs., na pessoa de seu marido Jose Alves Cordeiro, que comprometeu-se a avisá-lo para aguardar por 
esta Oficial naquele dia e horário. No dia e hora aprazo ali retornei, e novamente não fui atendida pela requerida, bem como não 
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foi dada qualquer satisfação pelo motivo da mesma não se encontrar presente, muito embora tenha sido avisada para fazê-lo. Aí 
então DEI POR CITADA a parte requerida DROGARIA FARMA LEÃO LTDA - ME ADGAIR ANTUNES MARCHIOLLI, na pessoa 
de Jose Alves Cordeiros, que bem ciente de tudo ficou, exarando sua nota e aceitando a contrafé que lhe ofereci acompanhada 
de cópias da inicial. O referido é verdade e dou fé. - ADV: JOSE CARLOS DE JESUS GONCALVES (OAB 101103/SP)

Processo 1000755-19.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MOLINS DO BRASIL 
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS LTDA - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: RENE TOEDTER (OAB 42420PR)

Processo 1000755-19.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MOLINS DO BRASIL 
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS LTDA - Recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do 
processo (art.267, IV do CPC). - ADV: RENE TOEDTER (OAB 42420PR)

Processo 1000806-30.2013.8.26.0271 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - CLAUDIA SANTANA DOS 
SANTOS - BANCO BRADESCO SA - Vistos. Fls. 171/173 - Manifeste-se a parte autora do pagamento da condenação da r. 
sentença de fls. 166/168, no prazo de 05 (cinco) dias, o silêncio será tomado como concordância do valor. Decorrido o prazo, 
tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: JURACY PEREIRA DOS SANTOS (OAB 276315/SP), FABIO CABRAL SILVA DE 
OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP)

Processo 1000848-45.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - MARIA 
JOSILENE MACIEL ROCHA - TNL PCS S/A - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO (OAB 
111264/SP), ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR (OAB 112027/SP), SILVIA HELENA JUSTINIANO LENZI (OAB 199276/SP)

Processo 1000848-45.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - MARIA 
JOSILENE MACIEL ROCHA - TNL PCS S/A - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação 
(art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO (OAB 111264/SP), SILVIA HELENA JUSTINIANO LENZI 
(OAB 199276/SP), ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR (OAB 112027/SP)

Processo 1000866-66.2014.8.26.0271 (apensado ao processo 1001584-63.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Guarda - 
A.N.R. - R.A.B. e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 271.2014/021214-9 dirigi-me ao endereço constante no mandado e ali estando CITEI GABRIELA CAROLINE F. 
BENIGNO pelo inteiro teor do presente mandado a qual bem ciente de tudo ficou aceitando a contrafé que lhe ofereci exarando 
seu ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: JOAO CLAUDIO SILICANI (OAB 128215/SP), JOSÉ FERNANDO SILVEIRA 
QUILLES (OAB 324026/SP)

Processo 1001008-70.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - VERA MARIA SANTANA DA 
COSTA - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: GUILHERME DE CARVALHO (OAB 229461/SP)

Processo 1001008-70.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - VERA MARIA SANTANA DA 
COSTA - Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: GUILHERME DE CARVALHO (OAB 
229461/SP)

Processo 1001032-98.2014.8.26.0271 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - VBM 
Administração e Participações Ltda. - ME - João Antonio de Souza e outros - Vistos. Fl. 193. Inclua-se o nome do patrono para 
que receba as futuras intimações pela imprensa oficial, republicando-se a decisão de fl. 176. Fls. 181/182. INDEFIRO, pois o 
pedido deverá ser formulado em ação própria, assegurando aos requeridos o exercício da ampla defesa. Int. - ADV: MARCO 
AURELIO ALVES BARBOSA (OAB 107859/SP), ALCEDO FERREIRA MENDES (OAB 22329/SP), CHRISTIANO DE MIRANDA 
RODRIGUES (OAB 269560/SP), RONALDO NERY DUARTE (OAB 327448/SP), ROBERTO JOSE MINERVINO (OAB 34086/
SP)

Processo 1001035-87.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Fls. 47 - Defiro o prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, 
manifeste-se a parte em termos de prosseguimento. No silêncio, intime-se o (a) autor(a) para que dê o regular andamento ao 
feito, através de advogado, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 
CAÑAL (OAB 167974/SP)

Processo 1001081-42.2014.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - B.H.L.N.C. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/024102-5 dirigi-me ao 
endereço declinado, e, ali estando, CITEI ao requerido, Everton Pereira da Costa, pelo inteiro teor do presente mandado que lhe 
foi lido, ficando de tudo ciente, aceitando a contrafé oferecida, deixando de exarar sua assinatura, porém, fornecendo o número 
de sua identidade, R.G. 40.860.741-5. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MARIÂNGELA FREITAS DE ABREU (OAB 268991/
SP)

Processo 1001101-67.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ARNALDO DIAS 
MATINHA - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Isso posto e considerando o mais que dos autos consta, julgo 
IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ARNALDO DIAS MATINHA em face de BANCO FINASA BMC S/A. Condeno o 
requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre 
o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 20, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, os benefícios da 
justiça gratuita deferidos ao autor. Por fim, julgo extinto o processo de conhecimento, com resolução do mérito, nos termos 
do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Tratando-se de sentença de valor ilíquido, fixo o valor dado à causa, 
devidamente atualizado, para efeito do cálculo do preparo de recurso, nos termos do § 2.º, do artigo 4.º, da Lei n.º 11.608/03, 
observando-se o valor mínimo estabelecido no § 1.º, do artigo 4.º, da aludida Lei. P.R.I.C. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 
139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), MARILEY GUEDES LEAO CAVALIERE (OAB 192473/SP), EVANDRO 
MARDULA (OAB 258368/SP), RENATO CORREIA DE LIMA (OAB 321182/SP)

Processo 1001141-49.2013.8.26.0271 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Edvanio Silva dos Santos - 
Vistos. Diante da informação de fls. retro, nomeio em substituição ao(à) perito(a) anteriormente nomeado o Dra. Cláudia de 
Oliveira Paulo, a qual deverá ser intimado para independentemente de compromisso apresentar o laudo. Int. - ADV: MANUEL 
NONATO CARDOSO VERAS (OAB 118715/SP)

Processo 1001141-49.2013.8.26.0271 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Edvanio Silva dos Santos - 
Tomar ciência de que o exame pericial será realizado por Dra. CLAUDIA DE OLIVEIRA PAULO, no dia 30 DE MAIO de 2015, as 
11:30h, para realização do exame médico pericial do autor(a), a ser realizado na RUA CINCINATO BRAGA, 106, BELA VISTA, 
SÃO PAULO (PRÓXIMO AO METRO BRIGADEIRO). O autor deve comparecer com cópias Xérox do RG, CPF, CTPS, Relatórios 
Médicos e Laudos Médicos recentes. - ADV: MANUEL NONATO CARDOSO VERAS (OAB 118715/SP)

Processo 1001239-97.2014.8.26.0271 - Inventário - Inventário e Partilha - ANTONIA VIEIRA PAIVA DE JESUS - SIDNEY 
SHEWDON VIEIRA DE JESUS e outro - (X) manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, sobre o andamento do feito que se 
encontra paralisado há mais de 30 dias. - ADV: WALDOMIRO HILDEBRANDO RIBEIRO DOS SANTOS (OAB 70081/SP)

Processo 1001244-22.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
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ITAUCARD S/A - Vistas ao autor para: recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Bacenjud/Infojud/Renajud (código 
434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: SAMARA 
FRANCIS CORREIA DIAS (OAB 213581/SP)

Processo 1001244-22.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Atendendo ao que lhe foi requerido pelo(s) requerente(s) e em face das provas constantes dos autos, 
AUTORIZA BANCO ITAUCARD S/A, CNPJ/CPF nº 17.192.451/0001-70, através de seu(ua)(s) procurador(a)(s), a requerer, 
mediante o pagamento da taxa ou preço exigido, e diante da apresentação do original ou cópia autenticada do presente alvará aos 
órgãos públicos e/ou empresas privadas, informações a respeito de endereço eventualmente constante dos cadastros, referente 
à(s) pessoa(s) abaixo indicada(s). NOME: JAILSON JOSE DA SILVA CPF/MF Nº: 010.492.644-95 RG Nº: Nada Consta CPF/
MF Nº: 010.492.644-95\<CPF do réu\> ADVERTÊNCIA: AS RESPOSTAS DEVERÃO SER ENCAMINHADAS A ESTE JUÍZO NO 
ENDEREÇO ACIMA MENCIONADO. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como ALVARÁ, que está disponibilizado 
no sistema SAJ, localizado no site do Tribunal de Justiça, devendo o autor providenciar a impressão e distribuição . Intime-se. - 
ADV: SAMARA FRANCIS CORREIA DIAS (OAB 213581/SP)

Processo 1001268-50.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. HOMOLOGO a desistência da ação manifestada pelo autor, e, 
em conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação de Busca e Apreensão, na forma do artigo 267, inciso VIII, do Código de 
Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se o feito, com as cautelas de praxe. Oficie-se, se necessário. Fica desde já 
homologada, se requerida, a desistência do prazo recursal. P.R.I. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP), 
JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP)

Processo 1001281-49.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - SPE Itapevi Empreendimentos 
Imobiliarios Ltda - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado do mandado (fls. 77) e da certidão de fls. 80. - ADV: ANDERSON 
BURIOLA CAVALCANTE (OAB 220480/SP)

Processo 1001322-50.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - PHILLIPI VAZ DA SILVA 
- - ANGÉLICA TEIXEIRA DOS SANTOS - CONVÊNIO MÉDICO CRUZEIRO DO SUL - ORGANIZAÇÃO MÉDICA CRUZEIRO 
DO SUL S/AV - - Fazenda do Estado de São Paulo e outros - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, 
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2013/011150-1 dirigi-me ao endereço retro descrito e aí sendo CITEI 
Município de Barueri na pessoa de seu rep. Legal e procurador Dr. José Benedito Pereira Fernandes, secretário dos Negócios 
Jurídicos - ADV: DAGOBERTO JOSE STEINMEYER LIMA (OAB 17513/SP), ANTONIO DA SILVA PIRES (OAB 272250/SP), 
RENAN RAULINO SANTIAGO (OAB 329030/SP)

Processo 1001334-30.2014.8.26.0271 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - ARNALDO 
SERRATI GIMENES e outros - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: ALINA ANDRÉ DA COSTA (OAB 263320/SP)

Processo 1001375-31.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - AYMORE CREDITO 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Fls. 65/68: Defiro o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em 
execução por quantia certa, eis que a liminar ainda não foi cumprida e a citação também não foi efetivada (nesse sentido: TJSP, 
Agravos de Instrumento nºs 0204986-96.2012.8.26.0000, 0105565-36.2012.8.26.0000, 0274835-92.2011.8.26.0000, 836.949-
00/6 e 1062704-00/9). Anote-se junto ao distribuidor. Deverá o autor comprovar nos autos o recolhimento do valor referente à 
diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 10 (Dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Recolhida a diligência, 
expeça-se o necessário. Intime-se. - ADV: SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)

Processo 1001381-04.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da 
diligência junto ao Bacenjud/Infojud/Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo 
nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias. Recolhida a diligência, tornem para consulta. Intime-se. - ADV: GUSTAVO PASQUALI 
PARISE (OAB 155574/SP), SAMUEL MOREIRA REIS DE AZEVEDO SILVA (OAB 251859/SP)

Processo 1001424-72.2013.8.26.0271 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - CLEMENTE SERAFIM RIBEIRO 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
271.2014/020357-3 dirigi-me ao endereço mencionado e lá estando procedi a devida INTIMAÇÃO nos termos da ordem judicial 
expedida, conforme assinatura exarada. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ANDRÉA PORTO VÉRAS ANTONIO (OAB 322270/
SP)

Processo 1001431-64.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - HSBC BANK 
BRASIL SA BANCO MULTIPLO - Vistos. Fls. 56/57 - Determino o cumprimento da liminar e citação, nos termos da r. decisão 
de fls. 29/30, que segue: “Vistos Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito 
na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do 
cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento 
com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da 
Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de 
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, 
do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de 
busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente de cumprimento, bem como 
decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento 
do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma 
vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante 
a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o 
procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com 
lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido 
do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar 
força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos 
supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, se necessário.” Servirá a presente, por cópia digitada, como 
mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca 
onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao 
RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da 
diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no 
prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: PEDRO 
HENRIQUE LAGUNA MIORIN (OAB 253957/SP), CLAUDIA DE OLIVEIRA MARTINS PIERRY GARCIA (OAB 221165/SP)
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Processo 1001455-58.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Guarda - P.R.B.C. - M.S.C. - Ato Ordinatório - Formulário 
- ADV: MARCOS DA SILVA VALÉRIO (OAB 227913/SP), GABRIELA PEREIRA DA SILVA VALERIO (OAB 231920/SP), JOSÉ 
SIMEÃO DA SILVA FILHO (OAB 181108/SP)

Processo 1001455-58.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Guarda - P.R.B.C. - M.S.C. - Manifestar-se, em 05 dias, 
sobre a não apresentação de contestação. - ADV: GABRIELA PEREIRA DA SILVA VALERIO (OAB 231920/SP), JOSÉ SIMEÃO 
DA SILVA FILHO (OAB 181108/SP), MARCOS DA SILVA VALÉRIO (OAB 227913/SP)

Processo 1001566-76.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Associação - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO VILA 
VERDE - Vistos. Fls. 56: defiro. Forneça o autor a minuta do edital, recolhendo o valor correspondente à sua publicação no 
importe de R$ 0,20 (vinte centavos) por caractere. Int. - ADV: ADRIANA TORRES MALLEGNI (OAB 143643/SP)

Processo 1001581-11.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Fls. 57/58 - Determino o cumprimento da liminar e citação, nos termos da r. decisão de fls. 33/34, que 
segue: “Vistos Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, com 
fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento ou não 
da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no 
prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), 
e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato 
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem 
o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do 
Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de 
busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente de cumprimento, bem como 
decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento 
do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma 
vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante 
a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o 
procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com 
lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido 
do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar 
força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos 
supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, se necessário.” Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca 
onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao 
RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da 
diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no 
prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE 
MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1001591-89.2013.8.26.0271 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - CRISTIANO DE SOUZA RAMOS 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
271.2014/023553-0 dirigi-me ao endereço: Rua dos Amazonenses, nº 20 - Parque Suburbano (CEP 66634-90 ) - Itapevi/SP, - 
ADV: SILVIO ROBERTO BUENO CABRAL DE MEDEIROS FILHO (OAB 211879/SP)

Processo 1001605-73.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - D.P.S. - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, 
para que no PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito, através de advogado, sob pena de suspensão da execução de alimentos 
e posterior remessa dos autos ao arquivo. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei. Defiro os benefícios do art. 172 do CPC. Intime-se. - ADV: VINICIUS BERNARDO LEITE (OAB 138856/SP)

Processo 1001648-73.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO ITAÚ 
VEÍCULOS S/A (atual denominação do BANCO FIAT S/A) - Vistos. Fls. 48/52 - Indefiro o pedido, tendo em vista que a ação 
revisional de contrato foi julgada improcedente, conforme extrato de fls. 55/56. Fls. 72 - Determino o cumprimento da liminar 
e citação, nos termos da r. decisão de fls. 41/42, que segue: “Vistos Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a 
busca e apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia 
processual, independentemente do cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente 
(valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL 
nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a 
efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, 
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, 
a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. 
Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver 
o mandado independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará 
aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor 
recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, 
incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade 
do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da 
medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário.” Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: PATRÍCIA FORSTER FRANCO SALGADO (OAB 225319/SP)

Processo 1001754-69.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PECUNIA S/A - Vistos. HOMOLOGO a desistência da ação manifestada pelo autor, e, em conseqüência, JULGO EXTINTA a 
presente ação de Busca e Apreensão, na forma do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 
arquive-se o feito, com as cautelas de praxe. Oficie-se, se necessário. Fica desde já homologada, se requerida, a desistência do 
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prazo recursal. P.R.I. - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)
Processo 1001755-20.2014.8.26.0271 - Arresto - Medida Cautelar - CONCRETO PREFABRICADO INDÚSTRIA E 

ENGENHARIA LTDA - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTAGEM LTDA - Republicação: Vistos. Anote-se o nome do 
patrono do réu no sistema para intimação. O arresto é medida cautelar, instrumental ao processo executivo, que tem por 
objetivo assegurar a não dissipação dos bens do devedor, em prol da satisfação do crédito. Assim, não é possível que o Juízo 
determine o arresto de qualquer bem, se já não há litígio a ser dirimido, se o devedor reconhece o débito e pretende quita-
lo espontaneamente. Além disso, se o crédito junto ao FDE pertence à requerida, deve ela efetuar a cessão ou promover 
o pagamento, por seus próprios meios, não havendo razão para que o Judiciário intervenha em tal relação. Por fim, não é 
adequada a fixação de prestação a ser cumprida pelo Judiciário em acordo entre as partes. Diante do exposto, indefiro o pedido 
de arresto do crédito da empresa requerida e, por conseguinte, a homologação do acordo, como formulado. Digam as partes, em 
5 dias, se desejam a reformulação do acordo. No silêncio das partes, iniciar-se-á, no primeiro dia subsequente ao escoamento 
do quinquídio, o prazo para o réu contestar, já que se deu por citado. Intime-se. - ADV: RODRIGO ROBERTO RUGGIERO (OAB 
222645/SP), DANIEL DORSI PEREIRA (OAB 206649/SP)

Processo 1001771-71.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - MAIAN IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar inexigível o título 
executivo descrito na inicial e, assim, determinar o cancelamento do respectivo protesto, tornando definitiva a liminar condida, 
bem como JULGO IMPROCEDENTE o pedido indenizatório. Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito 
(CPC, art. 269, I). Condeno o requerido, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 
advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade 
processual, se o caso. P.R.I. - ADV: JOÃO PAULO SILVEIRA LOCATELLI (OAB 242161/SP)

Processo 1001784-70.2014.8.26.0271 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - EDNA BATISTA DE SANTANA - 
Vistos. INTIME-SE o(a) Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na pessoa do Procurador, para que efetue o pagamento dos 
honorários da Sra. Perita, no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), nos termos da r. decisão de fls. 19/20. Servirá 
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Defiro os benefícios do art. 172 do 
CPC. Intime-se. - ADV: DEYSE DE FATIMA LIMA (OAB 277630/SP)

Processo 1001797-69.2014.8.26.0271 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - D.P.S. - “Respeitosamente 
informo a Vossa Excelência que conforme determinação judicial, o início do estudo social está previsto para o dia 02/09/2015.” 
- ADV: RODRIGO MENDIZABAL (OAB 147852/SP)

Processo 1001862-98.2013.8.26.0271 - Procedimento Sumário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - MARCOS 
RISSELE SILVA DE SOUZA - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO e outro - Vistos. Ante o interesse, remetam-se os 
autos ao Setor de Conciliação/Mediação, sito à Rua Bélgica, nº 405, Jardim Santa Rita, Itapevi/SP para audiência de conciliação, 
que designo para o dia 09 de abril de 2015, às 13:30 horas. Ficam as partes intimadas através de seus patronos. Intimem-se. - 
ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), SERGIO NOGUEIRA GARCIA SANTANA (OAB 271160/SP)

Processo 1001875-63.2014.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - H.N.O. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/014898-0 dirigi-me ao endereço 
retro descrito e aí sendo CITEI João Paulo Nunes de Oliveira - ADV: ALCYONI APARECIDA DOS SANTOS (OAB 175401/SP)

Processo 1001938-25.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: EDUARDO RODRIGUES NETTO 
FIGUEIREDO (OAB 149066/SP)

Processo 1001938-25.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Recolher, em 05 dias, custa Bacenjud, Renajud, Infojud, etc. - ADV: 
EDUARDO RODRIGUES NETTO FIGUEIREDO (OAB 149066/SP)

Processo 1001948-69.2013.8.26.0271 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - VAGNER 
RIBEIRO DOS SANTOS - JOSEFA ALVES DO NASCIMENTO - Vistos. Ante o interesse das partes, remetam-se os autos ao 
Setor de Conciliação/Mediação, sito à Rua Bélgica, nº 405, Jardim Santa Rita, Itapevi/SP para audiência de conciliação, que 
designo para o dia 09 de abril de 2015, às 14:15 horas. Ficam as partes intimadas através de seus patronos. Intimem-se. - ADV: 
ROGERIO PIEDADE BARBOSA (OAB 286344/SP), MARIÂNGELA FREITAS DE ABREU (OAB 268991/SP)

Processo 1001969-11.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - F.C.F.I. - Vistos. 
Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial 
do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 
434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não 
a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)

Processo 1002019-37.2014.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.A.V. - - R.A.V. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/019816-2 
dirigi-me aos endereços indicados e, ali sendo, deixei de citar o requerido Antonio Carlos Domingues Valério na rua dos Goianos, 
1046-A, em virtude de não haver logrado êxito em localizá-lo pessoalmente, pois fui informada no local pela moradora que disse 
se chamar Srª.”Ivonete” que o mesmo ali não reside; ato contínuo dirigi-me a rua dos Sul Americanos e, ali sendo deixei de 
citar o requerido Antonio Carlos Domingues Valério, em virtude de não haver logrado êxito em localizar o referido número 28 na 
mencionada rua, sendo que percorri já a mencionada via pública em toda a sua extensão nos sentidos de ir e vir, porém, todas 
as tentativas restaram infrutíferas uma vez que a numeração no local é caótica e não obedece a qualquer seqüência, mesmo 
assim perguntei sobre o mesmo, a diversos moradores e comércio próximo, porém, todas as respostas foram negativas. Face o 
exposto, baixo o presente mandado em cartório, para os devidos fins de direito. O referido é verdade. Dou fé. - ADV: RIOLANDO 
JOSE DO VALLE (OAB 255244/SP)

Processo 1002027-48.2013.8.26.0271 (apensado ao processo 1002054-31.2013.8.26) - Embargos à Execução - Nulidade / 
Inexigibilidade do Título - EDUARDO MORI - BANCO BRADESCO SA - Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento conforme o 
estado do processo, manifestem-se as partes, em cinco dias, se possuem interesse na realização de audiência de conciliação. 
O silêncio será entendido como desinteresse, sem prejuízo de tentativa de conciliação em audiência de instrução e julgamento. 
No mesmo prazo, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, com indicação do fato a ser demonstrado, sob 
pena de preclusão. Em caso de prova oral, para melhor adequação da pauta, devem, também no prazo de cinco dias (CPC, art. 
407, primeira parte), arrolar as testemunhas, sob pena de preclusão. Int. - ADV: MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/
SP), MAURICIO VISSENTINI DOS SANTOS (OAB 269929/SP)

Processo 1002034-06.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Companhia Paulista 
de Trens Metropolitanos CPTM - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 271.2014/018199-5 dirigi-me ao endereço CONSTANTE NO MANDADO e ali estando CITEI PEDRO 
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LOPES DE SOUZA pelo inteiro teor do presente mandado o qual bem ciente de tudo ficou aceitando a contrafé que lhe ofereci 
exarando seu ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: LIGIA BRASIL DA SILVA ALVES DOS SANTOS (OAB 203938/SP)

Processo 1002034-06.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos CPTM - PEDRO LOPES DE SOUZA - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: PAULO ROBERTO QUISSI (OAB 
260420/SP), LIGIA BRASIL DA SILVA ALVES DOS SANTOS (OAB 203938/SP)

Processo 1002034-06.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos CPTM - PEDRO LOPES DE SOUZA - Requerido regularizar, em 15 dias, a sua representação processual. 
Requerente manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: PAULO ROBERTO QUISSI (OAB 
260420/SP), LIGIA BRASIL DA SILVA ALVES DOS SANTOS (OAB 203938/SP)

Processo 1002086-36.2013.8.26.0271 - Procedimento Sumário - Pagamento Indevido - SANPORT COMÉRCIO E LOCAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS LTDA - Ante o exposto, homologo a desistência requerida, razão pela qual julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Oficie-se, se necessário. A parte autora 
arcará com as custas e despesas processuais, além de honorários de seu próprio patrono. Transitada em julgado, arquivem-se 
com as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: ADRIANO BISKER (OAB 187448/SP), ALEXANDRE BISKER (OAB 118681/SP)

Processo 1002093-91.2014.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - G.B.Q.L. - Vistas dos autos a exequente para: 
( x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre a justificativa apresentada (fls. 22/25). - ADV: EMILIA AUGUSTA DA COSTA (OAB 260372/
SP)

Processo 1002093-91.2014.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - G.B.Q.L. - Vistos. Solicito à entidade de classe 
abaixo mencionada, nos termos do Convênio Defensoria/O.A.B., as providências necessárias no sentido de ser indicado(a) 
profissional para exercer as funções de advogado dativo ao(à) requerido(a), considerando que a defesa foi apresentada 
pela Defensoria Pública do Estado do Paraíba. Com a resposta intime-se o advogado nomeado via imprensa oficial para que 
apresente a defesa cabível. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: EMILIA AUGUSTA 
DA COSTA (OAB 260372/SP)

Processo 1002100-83.2014.8.26.0271 (apensado ao processo 1002824-87.2014.8.26) - Execução de Título Extrajudicial - 
Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO SA - Vistos. Fls. 27/30. Defiro, de início, penhora on line (CPC, art. 655, I). Proceda-se 
ao necessário. Int. - ADV: MARCOS ZUQUIM (OAB 81498/SP)

Processo 1002151-31.2013.8.26.0271 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
ROBERTO ANTUNES RIBEIRO - Vistos. Fls. 72/73 - Antes de apreciar o pedido, providencie o exequente a juntada de planilha 
de cálculo com o débito devidamente atualizado. Após, tornem os autos conclusos com urgência. Intime-se. - ADV: CHRISTIANO 
DE MIRANDA RODRIGUES (OAB 269560/SP), FELIPE DOS SANTOS SILVA (OAB 307913/SP)

Processo 1002151-94.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PECUNIA S/A - LEANDRO CONCEIÇÃO DE JESUS - Vistos. Fls. 35/48 - Afasto a preliminares alegadas, a discussão não 
é própria da natureza desta lide, na medida em que objetiva apenas a rescisão do contrato e a busca e apreensão. Assim 
é que, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a parte requerida, na contestação, só pode alegar o pagamento do 
débito vencido ou cumprimento das obrigações contratuais, não sendo admitido o questionamento da validade e legalidade 
das cláusulas contratuais, como ocorreu no caso em tela. A propósito do tema, convém trazer à colação o seguinte precedente 
jurisprudencial: “O Decreto-Lei 911/69 não ofende os princípios constitucionais da igualdade, da ampla defesa e do contraditório, 
ao conceder ao proprietário fiduciário a faculdade de requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (art. 3º, 
“caput”) e ao restringir a matéria de defesa alegável em contestação (art. 3º, § 2º)” (STF 1ª Turma, RE 141.320-RS, rel. Min. 
Octavio Gallotti, j. 22.10.96, não conheceram, v.u., DJU 28.2.97, p. 4.071). Assim, determino a busca e apreensão do veículo 
alienado no endereço fornecido pela parte autora, nos termos de decisão de fls. 26/27, que segue: “Vistos. Comprovada a mora, 
defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do 
Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar 
a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados 
do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 
15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme 
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, 
desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. 
Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 
dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora 
concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento 
da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de 
interesse do autor nesta quadra, incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de 
direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é 
imprescindível o cumprimento da medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito 
à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para 
acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, 
desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. “ Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-
se na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. 
Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial 
do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 
434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda 
não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: THAIS CLEMENTE (OAB 276147/SP), CARLOS 
PRADO DE ALMEIDA GRAÇA PAVANATO (OAB 237054/SP)

Processo 1002159-08.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - WALDYANE DA SILVA DE SOUZA - - MICHEL 
RICHARD DA SILVA SOUZA - - MELISSA DA SILVA DE SOUZA - Bradesco Saúde S/A e outro - Ato Ordinatório - Formulário - 
ADV: VÂNIA REGINA QUEIROZ MATUKIWA (OAB 182283/SP), ALESSANDRA MARQUES MARTINI (OAB 270825/SP)

Processo 1002159-08.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - WALDYANE DA SILVA DE SOUZA - - 
MICHEL RICHARD DA SILVA SOUZA - - MELISSA DA SILVA DE SOUZA - Bradesco Saúde S/A e outro - Manifestar-se, em 
10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: ALESSANDRA MARQUES MARTINI (OAB 270825/SP), VÂNIA 
REGINA QUEIROZ MATUKIWA (OAB 182283/SP)

Processo 1002170-37.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 
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PADRONIZADOS NPL 1 - Vistos. I. Defiro o requerido às fls. 72, admito o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1 no pólo ativo em substituição ao Aymoré Crédito Financiamento e Investimento 
S/A. Anote-se o nome dos advogados constantes na petição, para as futuras intimações. II. Isto posto, providencie o autor a 
citação do requerido, de modo que a inércia caracteriza abandono da causa, no prazo de dez dias, sob pena de extinção. Intime-
se. - ADV: FLÁVIA CUNHA SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP), RODRIGO FRASSETTO GOES (OAB 326454/SP), GUSTAVO 
RODRIGO GÓES NICOLADELI (OAB 319501/SP)

Processo 1002219-78.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Serviços Hospitalares - Hospital Nove de Julho - Jurema 
Cristina de Oliveira Melo - - Edson Ribeiro Correira - Vista dos autos ao requerido para manifestar-se acerca da contestação à 
reconvenção apresentada - ADV: SORAYA PARASCHIN MASO COUCEIRO (OAB 191511/SP), WALMIR ANTONIO BARROSO 
(OAB 241317/SP), HELIO LAGROTERIA JUNIOR (OAB 186739/SP)

Processo 1002258-75.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Vencedor Indústria e Comércio 
de Produtos Lacteos Ltda - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: ANNA CAROLINA PARONETO MENDES PIGNATARO (OAB 
191958/SP)

Processo 1002271-40.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Open Andaimes Comercio 
e Locação de Equipamentos para Construção Ltda ME - Vistos. Manifeste-se a requerente se a decisão de fls. 95/97 foi 
integralmente cumprida pela requerida, bem como informe a data em que se efetivou a devolução do maquinário, sob pena 
de presumir-se que o integral cumprimento da decisão liminar ocorreu na data em que prolatada. Int. - ADV: ANGELICA BRAZ 
MOLINA (OAB 248038/SP), CLAUDELICE ALVES DE OLIVEIRA DELCHIARO (OAB 151056/SP)

Processo 1002291-31.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - RAIMUNDO MORAIS 
- “Vistos. Fls. 41/59 - Mantenho a decisão de indeferimento da justiça gratuita pelos seus próprios fundamentos, devendo a 
parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo do recurso de apelação. Após, tornem os autos conclusos. 
Intime-se.” - ADV: MARYKELLER DE MELLO (OAB 336677/SP)

Processo 1002296-53.2014.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.G.S.S. e outro - Ato Ordinatório - 
Formulário - ADV: SIDNEY FRANCISCO CHIESA KETELHUT (OAB 235205/SP)

Processo 1002296-53.2014.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.G.S.S. e outro - Manifestar-se, 
em 10 dias, sobre o resultado negativo do mandado de citação. - ADV: SIDNEY FRANCISCO CHIESA KETELHUT (OAB 235205/
SP)

Processo 1002368-40.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: FLÁVIA CUNHA SEABRA MORAIS 
(OAB 177683/SP)

Processo 1002368-40.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de 
extinção do processo (art.267, IV do CPC). - ADV: FLÁVIA CUNHA SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP)

Processo 1002398-75.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: PATRÍCIA FORSTER FRANCO SALGADO (OAB 225319/SP)

Processo 1002406-86.2013.8.26.0271 - Inventário - Inventário e Partilha - Gilberto dos Santos - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/022165-2 dirigi-me ao 
endereço: Rua Santa Terezinha, 52, Vila Yara, OSASCO, e aí sendo INTIMEI a interessada FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, na pessoa da Procuradora do Estado Dra. ELISABETE NUNES GUARDADO, por todo o teor do presente 
mandado que lhe foi lido e de tudo bem ciente ficou, aceitando a contrafé e exarando sua assinatura no final do mandado. O 
referido é verdade e dou fé. - ADV: ARLETE ALVES MARTINS CARDOSO (OAB 235748/SP)

Processo 1002436-87.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - MARCILEINE SANTOS SILVA MOZER - Vistos. Fls. 45/53 - Afasto a preliminares alegadas, a discussão não é 
própria da natureza desta lide, na medida em que objetiva apenas a rescisão do contrato e a busca e apreensão. Assim é que, 
nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a parte requerida, na contestação, só pode alegar o pagamento do débito vencido 
ou cumprimento das obrigações contratuais, não sendo admitido o questionamento da validade e legalidade das cláusulas 
contratuais, como ocorreu no caso em tela. A propósito do tema, convém trazer à colação o seguinte precedente jurisprudencial: 
“O Decreto-Lei 911/69 não ofende os princípios constitucionais da igualdade, da ampla defesa e do contraditório, ao conceder 
ao proprietário fiduciário a faculdade de requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (art. 3º, “caput”) e ao 
restringir a matéria de defesa alegável em contestação (art. 3º, § 2º)” (STF 1ª Turma, RE 141.320-RS, rel. Min. Octavio Gallotti, j. 
22.10.96, não conheceram, v.u., DJU 28.2.97, p. 4.071). Assim, determino a busca e apreensão do veículo alienado no endereço 
fornecido pela parte autora, nos termos de decisão de fls. 32/33, que segue: “Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para 
determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. 
Por economia processual, independentemente do cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da 
dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da 
liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, 
desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue 
em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do 
autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate 
o Sr. Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo 
devolver o mandado independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se 
aplicará aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o 
autor recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta 
quadra, incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento 
da dignidade do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o 
cumprimento da medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código 
de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade 
Policial Militar abaixo mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) 
Oficial(a| de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado 
o arrombamento, se necessário. “ Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei. Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 
13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da 
lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do 
Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob 
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pena de inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), CARLOS PRADO 
DE ALMEIDA GRAÇA PAVANATO (OAB 237054/SP), CAIQUE DOS SANTOS RIBEIRO (OAB 341753/SP)

Processo 1002466-59.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.V.S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/020360-3 dirigi-me ao endereço: 
Rua dos Riobranquenses, n. 501, Pq. Suburbano, e aí sendo CITEI NEUZA ANUNCIAÇÃO DE FREITAS SANTOS, pelo inteiro 
teor do presente mandado a qual de tudo ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe deixei, exarando sua nota. O referido é 
verdade e dou fé. - ADV: VALERIA LOUREIRO KOBAYASHI (OAB 251387/SP)

Processo 1002481-91.2014.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - A.C.C.N. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/013320-6 dirigi-me ao endereço 
retro descrito por diversas vezes, entre elas dias 06/12, 29/12 e 05/01 e aí sendo não logrei êxito em ali encontrar o requerido 
em nenhuma das diligências realizadas, sendo informada pela proprietária do imóvel de que o mesmo é inquilino e mora nos 
fundos, mas que trabalha com transporte e chega por volta das 23:30hs, saindo de casa pra trabalhar por volta das 04:30 da 
madrugada todos os dias, inclusive nos finais de semana. Cerifico que mesmo informando que retornaria, não obtive êxito em 
encontrá-lo, razão pela qual designei o dia 06/01 as 18 hs para ali retornar, prontificando-se a Sra. Vania em cientificá-lo. NO 
dia e hora designados, retornei ao local e, novamente não o encontrando, bem como não sendo fornecidas qualquer informação 
sobre o motivo de sua ausência, CITEI Marcelo Aparecido Nascimento com hora certa na pessoa da Sra. Wania Soares - ADV: 
REGINALDO GOMES MENDONÇA (OAB 184467/SP)

Processo 1002483-61.2014.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO ITAUCARD S/A - 
Ato Ordinatório - Formulário - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1002483-61.2014.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO ITAUCARD S/A - 
Recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). - ADV: 
ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1002492-23.2014.8.26.0271 - Mandado de Segurança - Tabelionatos, Registros, Cartórios - L.S.Q. - C.M.R. - 
Vistos. Remetam-se os autos à(o) MM.(a) Juiz(a) Auxiliar prolator da sentença de fls. 124/125 para apreciação dos embargos de 
declaração interpostos juntado às fls. 127/132. Intime-se. - ADV: CARLOS ROBERTO RICCIO GENOVEZZI (OAB 42194/SP), 
JOSÉ FERNANDO SILVEIRA QUILLES (OAB 324026/SP)

Processo 1002492-23.2014.8.26.0271 - Mandado de Segurança - Tabelionatos, Registros, Cartórios - L.S.Q. - C.M.R. - Ante 
o exposto NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios uma vez inexistentes omissões, contradições ou obscuridades 
na r.Sentença. Intime-se. - ADV: JOSÉ FERNANDO SILVEIRA QUILLES (OAB 324026/SP), CARLOS ROBERTO RICCIO 
GENOVEZZI (OAB 42194/SP)

Processo 1002522-92.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - IZANONIO DA SILVA SOUZA - BANCO 
BRADESCO S/A - Vistas dos autos ao autor para: (X) CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023056-2 dirigi-me ao endereço mencionado e lá estando DEIXEI 
de proceder a devida intimação DA TESTEMUNHA, HAJA VISTA QUE A MESMA MUDOU-SE DO LOCAL para a cidade de 
Carapicuíba, conforme informação prestada pela Sra ILZANI, atual inquilina do imóvel,contudo não soube precisar o atual 
ednereço para contato. O referido é verdade e dou fé. - ADV: JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP), JOSÉ SIMEÃO 
DA SILVA FILHO (OAB 181108/SP)

Processo 1002567-62.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado. Decorrido o prazo, será o autor intimado, 
por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). 
- ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 1002575-39.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. HOMOLOGO a desistência da ação manifestada pelo autor, e, em conseqüência, JULGO EXTINTA a 
presente ação de Busca e Apreensão, na forma do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 
arquive-se o feito, com as cautelas de praxe. Oficie-se, se necessário. Fica desde já homologada, se requerida, a desistência do 
prazo recursal. P.R.I. - ADV: MARIA CRISTINA BARCHIN DENUNCI (OAB 162059/SP)

Processo 1002648-45.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO SA 
- Ato Ordinatório - Formulário - ADV: PAULO DE TARSO MONZANI (OAB 321165/SP), MARIANA MELLO MONZANI BORGES 
(OAB 321140/SP), ZOZIMAR VITOR RAMONDA CABRAL (OAB 313169/SP)

Processo 1002648-45.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO SA 
- Vistas dos autos ao autor para: (X) Fornecer planilha atualizada do débito, para a expedição do mandado de penhora. - ADV: 
PAULO DE TARSO MONZANI (OAB 321165/SP), MARIANA MELLO MONZANI BORGES (OAB 321140/SP), ZOZIMAR VITOR 
RAMONDA CABRAL (OAB 313169/SP)

Processo 1002661-44.2013.8.26.0271 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - MARGARITA 
EDELMIRA CHANDIA PAILAMILLA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023759-1 dirigi-me ao endereço: Estrada Elias Alves da Costa, nº 1800 - Quatro 
Encruzilhadas (CEP 66752-00 ) - Itapevi/SP, e aí sendo, em 15.01.2015, deixei de citar Akira Teixeira Kobata, por considerá-lo 
em local incerto deste oficial de justiça, eis que o Robson e a Clara, respectivamente tio e genitora, informaram-me que o Akira 
Teixeira kobata dali se mudou há mais de um ano para Itapevi, na Rua da Caixa d’água, não sabendo precisar o nome da rua 
e número. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2015. - ADV: KELI CRISTINA CANDIDO DE MORAES (OAB 
209950/SP)

Processo 1002665-47.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficiala 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/014274-4 dirigi-me ao endereço indicado e, ali sendo pricedi 
apreensão do bem melhor descrito no mandado, conforme auto junto, bem como deixei de citar o requerido Jackson Cardozo 
Monteiro de Queiroz, em virtude de não haver logrado êxito em localizá-lo pessoalmente, pois fui informada no loal pelo Srº. 
“Adilson Monteiro de Queiroz” que disse ser genitor do requerido, que o mesmo não reside ali. Face o exposto, baixo o presente 
mandado em cartório para os devidos fins de direito. O referido é verdade. Dou fé. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 
(OAB 94243/SP), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP)

Processo 1002665-47.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 
(OAB 94243/SP), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP)

Processo 1002665-47.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se a respeito da certidão do Sr(a). 
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Oficial de Justiça: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 271.2014/014274-4 dirigi-me ao endereço indicado e, ali sendo pricedi apreensão do bem melhor descrito no 
mandado, conforme auto junto, bem como deixei de citar o requerido Jackson Cardozo Monteiro de Queiroz, em virtude de não 
haver logrado êxito em localizá-lo pessoalmente, pois fui informada no loal pelo Srº. “Adilson Monteiro de Queiroz” que disse ser 
genitor do requerido, que o mesmo não reside ali. Face o exposto, baixo o presente mandado em cartório para os devidos fins 
de direito. O referido é verdade. Dou fé. Itapevi, 22 de setembro de 2014 - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/
SP), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP)

Processo 1002701-26.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - I.S.F. 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
271.2014/018192-8 dirigi-me ao endereço retro descrito e aí sendo INTIMEI Isabela dos Santos Freire na pessoa de sua rep. 
Legal - ADV: SHIRLEY GUIMARÃES COSTA (OAB 190341/SP)

Processo 1002726-05.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao 
Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para 
recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de 
Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida 
ativa. Intime-se. - ADV: FLÁVIA CUNHA SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP)

Processo 1002737-34.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO ITAÚ 
VEÍCULOS S/A (atual denominação do BANCO FIAT S/A) - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: MARIA CRISTINA BARCHIN 
DENUNCI (OAB 162059/SP)

Processo 1002737-34.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO ITAÚ 
VEÍCULOS S/A (atual denominação do BANCO FIAT S/A) - Recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob 
pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). - ADV: MARIA CRISTINA BARCHIN DENUNCI (OAB 162059/SP)

Processo 1002814-43.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - A.C.F.I. - N.A.S. 
- Vistos. Fls. 43/48 - Afasto a preliminares alegadas, a discussão não é própria da natureza desta lide, na medida em que 
objetiva apenas a rescisão do contrato e a busca e apreensão. Assim é que, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, a 
parte requerida, na contestação, só pode alegar o pagamento do débito vencido ou cumprimento das obrigações contratuais, 
não sendo admitido o questionamento da validade e legalidade das cláusulas contratuais, como ocorreu no caso em tela. 
A propósito do tema, convém trazer à colação o seguinte precedente jurisprudencial: “O Decreto-Lei 911/69 não ofende os 
princípios constitucionais da igualdade, da ampla defesa e do contraditório, ao conceder ao proprietário fiduciário a faculdade 
de requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (art. 3º, “caput”) e ao restringir a matéria de defesa alegável 
em contestação (art. 3º, § 2º)” (STF 1ª Turma, RE 141.320-RS, rel. Min. Octavio Gallotti, j. 22.10.96, não conheceram, v.u., 
DJU 28.2.97, p. 4.071). Assim, determino a busca e apreensão do veículo alienado no endereço fornecido pela parte autora, 
nos termos de decisão de fls. 39/40, que segue: “Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e 
apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, 
independentemente do cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor 
remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, 
artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível com 
o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. 
Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida liminar, de 
modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de 
pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as 
providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no 
cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. “ 
Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado 
poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os 
autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para 
recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de 
Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida 
ativa. Intime-se. - ADV: MAURICIO PEREIRA DE ARRUDA (OAB 157211/SP), SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA 
SANTOS (OAB 157721/SP)

Processo 1002831-79.2014.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.C.R. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023985-3 dirigi-me ao endereço: 
Avenida Edir Ajala de Oliveira, nº 12 - Jardim Santa Rita - 2a Parte - Itapevi/SP , e aí sendo DEIXEI DE INTIMAR o requerente 
REGINALDO CRIPALDI RIBEIRO, em razão do mesmo NÃO residir no local indicado, sendo que procedí diligências por toda 
extensão da referida via pública, tratando-se Avenida de grande extensão e numeração toda irregular, logrei encontrar duas 
casas de número 12, em uma delas reside a Sra. Maria Aparecida, acerca de 27 anos e desconhece a pessoa do requerente 
e na outra reside a Sra. Val, que disse ali residir acerca de 02 anos e também desconhece a pessoa do requerente, diligenciei 
ainda junto ao comércio local ao lado, porém não recebi qualquer informação que levasse ao paradeiro do requerente, sendo 
pessoa desconhecida daqueles. Ante ao exposto devolvo o presente para o que de direito. O referido é verdade e dou fé. 
Itapevi, 15 de janeiro de 2015. - ADV: VALERIA LOUREIRO KOBAYASHI (OAB 251387/SP)

Processo 1002833-83.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.J.F.S. - S.M.G.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/022077-0 dirigi-me ao 
endereço mencionado e lá estando procedi a devida CITAÇÃO do requerido nos termos da ordem judicial expedida, conforme 
assinatura exarada. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MARIA EDINEIDE DA SILVA (OAB 194861/SP), SILVIA HELENA 
JUSTINIANO LENZI (OAB 199276/SP)

Processo 1002875-35.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - FABIANO BENEVIDES 
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DOS SANTOS - Banco do Brasil S/A. - Vistos. Recebo o recurso de apelação em ambos os efeitos, à exceção do capítulo 
confirmatório da medida liminar. Às contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem elas, remetam-se ao E. TJ/SP com nossas 
homenagens. Int. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), FELIPE DOS SANTOS SILVA (OAB 
307913/SP)

Processo 1002878-53.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - A.M.R. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/022318-3 
dirigi-me ao endereço indicado e, ali sendo, citei o requerido Genival José da Silva, pelo inteiro teor do presente mandado, 
o qual após a leitura que lhe fiz de tudo bem ciente ficou, aceitou a contra fé que lhe ofereci e exarou a sua assinatura no 
mandado. O referido é verdade. Dou fé. - ADV: SEBASTIÃO ZÁCCARO FILHO (OAB 291364/SP)

Processo 1002895-26.2013.8.26.0271 - Inventário - Inventário e Partilha - AMANDA DA SILVA MARINS - APARECIDA 
MARINS - Vistos. Nomeio como inventariante a requerente, representada por sua genitora, que prestará compromisso em 
05 (cinco) dias. Deverá o(a) inventariante, em 60 (sessenta) dias: a) Apresentar as primeiras declarações b) Juntar certidão 
negativa de débitos que poderá ser extraída junto ao www.receita.fazenda.gov.br, autorizado pela Delegacia da Receita Federal 
por meio da SRF nº 96/2000; c) Recolher o imposto causa mortis, a teor das Leis 10.705 de 28.12.2000 e 10.992, de 21.12.2001, 
regulamentadas pelo Decreto 46655 de 1º de abril de 2002, publicada em 02.04.2002; Int. - ADV: KELI CRISTINA CANDIDO DE 
MORAES (OAB 209950/SP)

Processo 1002917-50.2014.8.26.0271 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Antonio 
Edisom Coutinho - Wagner Jesus Alves Nascimento - ( ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do 
CPC). - ADV: IRENE ELVIRA DA SILVA (OAB 80569/SP), PAULINO CAMARGO RIBEIRO JUNIOR (OAB 196530/SP)

Processo 1003007-58.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, para que no PRAZO de 48 horas dê 
andamento ao feito, através de advogado, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, 
do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. - ADV: GUSTAVO 
PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), CASSIO DOS SANTOS SOUZA (OAB 204255/SP)

Processo 1003067-31.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - GISELE DOS SANTOS 
BARBOSA - CARLOS DUTRA BARBOSA - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: ENÉIAS PIEDADE (OAB 164699/SP), PAULO 
ROBERTO QUISSI (OAB 260420/SP)

Processo 1003067-31.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - GISELE DOS SANTOS 
BARBOSA - CARLOS DUTRA BARBOSA - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 
326 ou 327 do CPC). - ADV: ENÉIAS PIEDADE (OAB 164699/SP), PAULO ROBERTO QUISSI (OAB 260420/SP)

Processo 1003077-75.2014.8.26.0271 - Interdição - Tutela e Curatela - M.I.F. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/017417-4 dirigi-me ao endereço 
retro descrito e aí sendo CITEI Cilene Aparecida Coutinho na pessoa de sua curadora Sra. Maria Ivone Ferreira - ADV: ERNESTO 
BOLZAN FILHO (OAB 230078/SP)

Processo 1003078-60.2014.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER ( 
BRASIL ) S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 271.2014/019418-3 dirigi-me ao endereço retro descrito e aí sendo CITEI N2 Logística e Distribuição Ltda Me na 
pessoa de seu rep. Legal - ADV: DEBORA GUIMARAES BARBOSA (OAB 137731/SP)

Processo 1003080-30.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - OSVALDO FERREIRA DOS 
SANTOS - - EDNA RIBEIRO DA PAIXÃO - Vistos. Diante da certidão de fls. 22, cobre a serventia a devolução ou informações 
sobre o cumprimento da Carta Precatória de fls. 21. Int. - ADV: SIDNEY FRANCISCO CHIESA KETELHUT (OAB 235205/SP)

Processo 1003134-30.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Fls. 68/71: Manifeste-se o requerente, no prazo de 10 dias, quanto 
a certidão de fls. 71. Int. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP), CECILIA COSTA DO AMARAL ALMEIDA (OAB 
300946/SP)

Processo 1003144-74.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - R.S.J.J. - - J.V.S.J. - R.S.J. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/020348-4 
dirigi-me ao endereço declinado, e, ali estando, INTIMEI a Adne dos Anjos Santos, pelo inteiro teor do presente mandado que 
lhe foi lido, ficando de tudo ciente, aceitando a contrafé oferecida, bem como exarando sua assinatura. O referido é verdade e 
dou fé. - ADV: RIOLANDO JOSE DO VALLE (OAB 255244/SP), ANA CARLA FAUSTINO CRUZ (OAB 191956/SP)

Processo 1003145-59.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - MARLI SOARES 
DOS SANTOS - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: BARBARA RUIZ DOS 
SANTOS (OAB 327953/SP), MELISSA ZORZI LIMA VIANNA (OAB 340642/SP), THAIS GABRIELA DE MELO E SOUZA (OAB 
319399/SP)

Processo 1003145-59.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - MARLI SOARES 
DOS SANTOS - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 
do CPC). - ADV: MELISSA ZORZI LIMA VIANNA (OAB 340642/SP), THAIS GABRIELA DE MELO E SOUZA (OAB 319399/SP), 
BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)

Processo 1003156-54.2014.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - M.P.S. - Manifestar-se ofício de folha 
29/30 - ADV: DORALICE ALVES DE ALMEIDA SILVEIRA (OAB 283016/SP), ADOLFO JORGE SILVEIRA (OAB 188408/SP)

Processo 1003157-73.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO GMAC 
S/A - Manifestar-se, em 48 horas sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de um ano sob pena de 
extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: JORGE LUIS CONFORTO (OAB 259559/SP), DANIEL NUNES 
ROMERO (OAB 168016/SP)

Processo 1003196-36.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. HOMOLOGO a desistência da ação manifestada pelo autor, e, em 
conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação de Busca e Apreensão, na forma do artigo 267, inciso VIII, do Código de 
Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se o feito, com as cautelas de praxe. Oficie-se, se necessário. Fica desde já 
homologada, se requerida, a desistência do prazo recursal. P.R.I. - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/
SP)

Processo 1003240-55.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes nestes autos para que produza os seus 
jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 269, III, do CPC. Transitada 
em julgado, arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público, se necessário. P.R.I.C. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO 
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IBANEZ (OAB 206339/SP)
Processo 1003240-89.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ITAMAR DO CARMO 

PINHEIRO - Vistas dos autos ao autor para: (X) CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023056-2 dirigi-me ao endereço mencionado e lá estando DEIXEI 
de proceder a devida intimação DA TESTEMUNHA, HAJA VISTA QUE A MESMA MUDOU-SE DO LOCAL para a cidade de 
Carapicuíba, conforme informação prestada pela Sra ILZANI, atual inquilina do imóvel,contudo não soube precisar o atual 
ednereço para contato. O referido é verdade e dou fé. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)

Processo 1003261-31.2014.8.26.0271 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - A.C.J. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/017935-4 
dirigi-me ao endereço declinado, em data de 19 de setembro de 2014 às 09:30 hs, e, ali estando, CITEI a requerida, Sra. Raquel 
Maria de Lima, pelo inteiro teor do presente mandado que lhe foi lido, ficando de tudo ciente, aceitando a contrafé oferecida, 
bem como exarando sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV: KARIN CHRISTINA DOS SANTOS MANOEL (OAB 
212777/SP)

Processo 1003264-83.2014.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - M.D.M.S. - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: 
MAURICIO PEREIRA DE ARRUDA (OAB 157211/SP)

Processo 1003288-48.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.G.S.S. - - K.S.S. - J.P.S. - Ato 
Ordinatório - Ciência ao Ministério Público - ADV: RENATO TADEU LORIMIER (OAB 221745/SP), LUIZ CLAUDIO DE FREITAS 
(OAB 258210/SP)

Processo 1003317-98.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - SONIA IRIS DOS ANJOS 
- Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023009-0 dirigi-me ao endereço: Rua Bonfim, nº 24 - Vila 
Lourdes (CEP 63972-00 ) - Carapicuiba/SP, - ADV: GRAZIELA CAMARGO QUINO PAREDES (OAB 182791/SP), JOSENIR 
TEIXEIRA (OAB 125253/SP)

Processo 1003318-83.2013.8.26.0271 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- ITÁ IMÓVEIS LTDA - Vistos. Fls. 37 - Defiro o prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, manifeste-se a parte autora em 
termos de prosseguimento. No silêncio, intime-se o (a) autor(a) para que dê o regular andamento ao feito, através de advogado, 
no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: ALINA ANDRÉ DA COSTA (OAB 263320/SP)

Processo 1003381-11.2013.8.26.0271 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - MARIA SALOME ALVES - Manifestar-se 
ofício de folha 45/46. - ADV: PATRICIA SOARES LINS MACEDO (OAB 201276/SP)

Processo 1003388-03.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - F. - Ato 
Ordinatório - Formulário - ADV: DANIEL NUNES ROMERO (OAB 168016/SP), JORGE LUIS CONFORTO (OAB 259559/SP), 
MICHEL DAVID MORENO (OAB 315975/SP)

Processo 1003388-03.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - F. - Recolher, 
em 05 dias, a taxa Renajud para cada veículo. - ADV: DANIEL NUNES ROMERO (OAB 168016/SP), JORGE LUIS CONFORTO 
(OAB 259559/SP), MICHEL DAVID MORENO (OAB 315975/SP)

Processo 1003419-86.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Cifra S/A 
Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 55/58 - Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de contestação. 
Intime-se. - ADV: RODRIGO NUNES ALVES (OAB 211676/SP)

Processo 1003440-62.2014.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - A.P.V.M. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/017982-6 dirigi-me ao endereço 
declinado, em data de 27 de setembro de 2014 às 08:50 hs, e, ali estando, CITEI ao executado, Sr. Paulo Sergio Machado, pelo 
inteiro teor do presente mandado que lhe foi lido, ficando de tudo ciente, aceitando a contrafé oferecida, bem como exarando 
sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ANA PAULA SILVA BERTOZI (OAB 241407/SP)

Processo 1003459-68.2014.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - N.A.B. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/019130-3 dirigi-me ao endereço 
mencionado e lá estando procedi a devida CITAÇÃO do executado nos termos da ordem judicial expedida, conforme assinatura 
exarada. O referido é verdade e dou fé. - ADV: SANDRO EMIO PAULINO DE FARIAS (OAB 242695/SP)

Processo 1003481-63.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Adriano Garcia Pereira e outro - 
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO, eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
271.2014/019626-7, dirigi-me à Rua Eduarda Rios Trevisan, nº 96, Vila Licia, neste Município de Itapevi/SP., no dia 11/10/2014, 
às 12h15min, e ali estando, PROCEDI A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, SRA. FERNANDA LACERDA SANTOS, 
portadora do RG. nº 43.910.802-0, pelo inteiro teor do presente mandado e para os atos e termos da presente ação proposta, 
conforme a cópia da petição inicial, que por mim lhe foi entregue, a qual após ouvir a leitura, de tudo bem ciente ficou, exarando 
sua assinatura no verso do mandado e aceitando a contrafé que lhe ofereci. CERTIFICO, mais, que ali estando, não encontrei 
o requerido Renan, (nome correto), no endereço, ocasião em que, recebi a informação através da Sra. Fernanda, que ela 
é irmã do requerido, declarando ainda, que ela não possui informações quanto ao paradeiro do requerido, haja vista, que o 
requerido, não possui paradeiro certo, conforme informações prestadas pela requerida Fernando, assim sendo, em insistência 
desta oficiala, retornei ao endereço acima mencionado, na tentativa de localização do requerido, onde diligenciei por diversas 
vezes, em dias diversos e em horários alternados, inclusive nos finais de semana (sábado e domingo), porém, não consegui 
encontrar o requerido, na residência, nas diligências ali realizadas, cujas diligências foram feitas nos dias: 12/10/2014, às 
12:00 horas, 14/10/2014, às 13h20min, 16/10/2014, às 18h20min, 17/10/2014, às 09h15min, sendo que, em todas as vezes, 
encontrava apenas a requerida Fernanda, na residência, a qual em nenhuma das vezes, sabia afirmar ou informar o paradeiro 
certo do seu irmão Renan, assim sendo, suspeitando esta oficiala, que o requerido encontra-se ocultando para não ser citado, 
marquei então, a sua citação naquele endereço, no dia 19/10/2014, às 13:00 horas, ocasião em que, a requerida Fernanda, 
comprometeu-se em cientificar o requerido Renan, da data e do horário marcado, assim sendo, retornei no endereço supra 
mencionado, no dia 19/10/2014, às 13:00 horas, como havia marcado, e lá estando, novamente, não encontrei o requerido 
Renan, ocasião em que, fui atendida na residência pelo morador Sr. Odair Pereira dos Santos, portador do RG. nº 10575356, 
o qual informou a esta oficiala, que ele é pai do requerido Renan, declarando ainda, que o requerido Renan, não estava na 
residência, não sabendo, portanto, o Sr. Odair, explicar os motivos da sua ausência e tampouco o local em que o mesmo 
poderia ser encontrado. Confirmando as suspeitas de ocultações, lá estando, então, PROCEDI A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM 
HORA CERTA DO REQUERIDO: RENAN LACERDA DOS SANTOS, na pessoa de seu representante legal e genitor, Sr. ODAIR 
PEREIRA DOS SANTOS, portador do RG. nº 10575356, pelo inteiro teor do presente mandado e para os atos e termos da 
presente ação proposta, conforme a cópia da petição inicial, que por mim lhe foi entregue, o qual após ouvir a leitura, de tudo 
bem ciente ficou, exarando sua assinatura no verso do mandado e aceitando a contrafé que lhe ofereci. O referido é verdade e 
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dou fé. - ADV: ELI ALVES NUNES (OAB 154226/SP)
Processo 1003481-63.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Adriano Garcia Pereira - - Marcia 

Antunes Garcia Pereira - Renna Lacerda dos Santos - - Fernanda Lacerda Santos - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: ELI 
ALVES NUNES (OAB 154226/SP), EDSON DE OLIVEIRA FERRAZ (OAB 87790/SP), PRISCILLA LACOTIZ (OAB 275339/SP)

Processo 1003481-63.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Adriano Garcia Pereira - - Marcia Antunes 
Garcia Pereira - Renna Lacerda dos Santos - - Fernanda Lacerda Santos - Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação 
(art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: ELI ALVES NUNES (OAB 154226/SP), EDSON DE OLIVEIRA FERRAZ (OAB 87790/SP), 
PRISCILLA LACOTIZ (OAB 275339/SP)

Processo 1003488-21.2014.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - K.M.V. e outro - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO, eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/019131-1, dirigi-me 
à Rua Neide Silva Guimarães, nº 96, antiga Rua Corvina, nº 96, bairro Jardim São Carlos, neste Município de Itapevi/SP., no dia 
13/10/2014, às 15:00 horas, e ali estando, não encontrei o requerido: Renato Jesus Vieira, no referido endereço, ocasião em 
que, fui atendida na residência pela moradora Dna. Maria Sirleide, a qual informou a esta oficiala, que ela é mãe do requerido, 
informando ainda, que o requerido Renato, não mais reside naquele endereço e que ele mudou-se do local há 04 (quatro) meses, 
não sabendo, portanto, a moradora Dna. Maria Sirleide, informar o novo endereço corretamente do requerido, declarando ainda, 
que o requerido, poderia ser encontrado no seu local de trabalho, no endereço situado à Estrada do Ingaí, nº 11300, Aldeia 
da Serra, neste Município de Itapevi/SP., assim sendo, em insistência desta oficiala, dirigi-me ainda, ao endereço fornecido 
pela Sra. Maria Sirleide, e lá estando, às 15h20min, onde no referido endereço localiza-se a empresa Intecom, encontrei o 
requerido, e aí sendo, PROCEDI A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, SR. RENATO JESUS VIEIRA, portador do RG. 
nº 30.078.591-4, pelo inteiro teor do presente mandado e para os atos e termos da presente ação de execução proposta e para 
os termos do r. despacho transcrito, o qual após ouvir a leitura, de tudo bem ciente ficou, exarando sua assinatura no verso 
do mandado e aceitando a contrafé que lhe ofereci. O referido é verdade e dou fé. - ADV: FELIPE DOS SANTOS SILVA (OAB 
307913/SP)

Processo 1003488-21.2014.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - K.M.V. e outro - (X) Manifestar-se, em 10 dias, 
sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC) - ADV: FELIPE DOS SANTOS SILVA (OAB 307913/SP)

Processo 1003488-21.2014.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - K.M.V. e outro - Manifestar-se, em 10 dias, 
sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: FELIPE DOS SANTOS SILVA (OAB 307913/SP)

Processo 1003488-21.2014.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - K.M.V. e outro - Ato Ordinatório - Formulário - 
ADV: FELIPE DOS SANTOS SILVA (OAB 307913/SP)

Processo 1003512-83.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Reajuste de Prestações - ELIANA SANTOS SOUZA - 
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Vistos. 1) Digam as partes, em 10 dias, se possuem interesse na designação de 
audiência de tentativa de conciliação. 2) Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, no prazo de 10 
dias, as provas que pretendem produzir, justificando a sua necessidade e pertinência, sob pena de preclusão. 3) Em obediência 
ao princípio da economia processual, as partes que pretenderem produzir prova testemunhal, deverão, no mesmo prazo de 
10 dias contados da intimação da presente decisão, depositar o rol das testemunhas cuja oitiva pretendem, observando-se o 
número legal e informando se as testemunhas comparecerão mediante intimação ou independentemente de tal formalidade, 
presumindo-se, no silêncio, a desnecessidade da intimação. Ficam as partes advertidas de que a não apresentação do rol 
no prazo indicado acarretará a preclusão da oportunidade de produzir prova testemunhal e tornará prejudicada a análise de 
tal pedido quando do eventual despacho saneador. Int. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), LIA ROSANGELA 
SPAOLONZI (OAB 71418/SP), PRICILA REGINA PENA SANTIAGO (OAB 246788/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/
SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 1003514-19.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 1003514-19.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistas dos autos ao autor para: (X) recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de 
extinção do processo (art.267, IV do CPC). Bem como os valores referente o RENAJUD. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS 
PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 1003549-13.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Pulsos Excedentes - Soliva Desenvolvimento e 
Empreedimentos Ltda - VIVO S/A - Vistos. Ante o interesse das partes, remetam-se os autos ao Setor de Conciliação/Mediação, 
sito à Rua Bélgica, nº 405, Jardim Santa Rita, Itapevi/SP para audiência de conciliação, que designo para o dia 09 de abril de 
2015, às 14:00 horas. Ficam as partes intimadas através de seus patronos. Intimem-se. - ADV: CELSO MARTINS GODOY (OAB 
217127/SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP)

Processo 1003572-56.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.L.C. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023399-5 dirigi-me ao endereço: 
Rua Napolis, nº 1, casa 04 - Jardim Paulista (CEP 66632-00 ) - Itapevi/SP, - ADV: SIDNEY FRANCISCO CHIESA KETELHUT 
(OAB 235205/SP)

Processo 1003578-29.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - S.R.P. - Vistos.Esclareça 
o autor o ajuizamento desta nesta Comarca, eis que, conforme endereçoconstante nos autos, as partes residem em São Roque. 
Intime-se. - ADV: ERNESTO DE CAMARGO RIBEIRO NETO (OAB 189533/SP)

Processo 1003598-20.2014.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - G.C.C. - Ato Ordinatório - Ciência ao Ministério 
Público - ADV: KELI CRISTINA CANDIDO DE MORAES (OAB 209950/SP)

Processo 1003607-79.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - THAISA JACQUELINE MOTA 
DAMASIO - Qualicorp Administradora de Benefícios Ltda - - Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico - Ato 
Ordinatório - Formulário - ADV: TICIANA SCARAVELLI FREIRE (OAB 273404/SP), FERNANDO DE ALMEIDA PASSOS (OAB 
263876/SP), LILIAN CHIARA SERDOZ (OAB 254779/SP), JOÃO PAULO HECKER DA SILVA (OAB 183113/SP)

Processo 1003620-78.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Mandado expedido. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)

Processo 1003625-03.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.L.S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023473-8 dirigi-me ao endereço 
indicado e, ali sendo, deixei de citar a requerida Shirlei Lopes da Silva, em virtude de não haver logrado êxito em localizá-la 
pessoalmente, pois fui informada no local pela moradora que disse se chamar Srª.”Rosita” que a mesma ali não reside. Face 
ao exposto, baixo o presente mandado em cartório, para os devidos fins de direito. O referido é verdade. Dou fé. Itapevi, 15 de 
janeiro de 2015. - ADV: JORGE RODRIGUES PERES (OAB 200006/SP)

Processo 1003628-89.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
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CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. HOMOLOGO a desistência da ação manifestada pelo autor, e, 
em conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação de Busca e Apreensão, na forma do artigo 267, inciso VIII, do Código de 
Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se o feito, com as cautelas de praxe. Oficie-se, se necessário. Fica desde já 
homologada, se requerida, a desistência do prazo recursal. P.R.I. - ADV: JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/
SP), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)

Processo 1003659-75.2014.8.26.0271 - Interdição - Tutela e Curatela - C.A.E. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/019110-9 dirigi-me ao endereço: 
Rua dos Garanhuns, nº 348 - Jardim Marina (CEP 66607-85 ) - Itapevi/SP , e aí sendo Citei a parte requerida Jorge Luiz 
Enéas pelo inteiro teor do presente mandado que apesar de ter dificuldade de entender, aparentemente bem ciente de tudo 
ficou, informando concordar com que o requerente haja por si e seja seu curador, deixando de exarar por não ter controle dos 
membros, sendo que o requerente Carlos Alberto Enéas exarou por si, aceitando ainda a contrafé que lhe ofereci. Isto posto, 
devolvo o presente em Cartório para os fins de Direito. O referido é verdade e dou fé. - ADV: KELI CRISTINA CANDIDO DE 
MORAES (OAB 209950/SP)

Processo 1003676-48.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - J.B.S. - S.G.R. - 
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO, eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
271.2014/023796-6, dirigi-me à Rua Di Cavalcanti, nº 47, bairro Jardim Ruth, neste Município de Itapevi/SP., no dia 13/12/2014, 
às 17h06min, e ali estando, não encontrei a requerida, Sra. Silvia Gomes Ribeiro, no referido endereço, ocasião em que, fui 
atendida na residência pelo morador Sr. Rafael, o qual informou a esta oficiala, que ele reside naquele endereço como inquilino 
há 03 (três) meses, informando ainda, que a requerida, Sra. Silvia, não mais reside naquele endereço e que ela mudou-se do 
local, declarando ainda, que os parentes da requerida, são residentes ali nas proximidades, no endereço situado à Rua Goya, 
nº 155, bairro Jardim Ruth, neste Município de Itapevi/SP., os quais poderiam fornecer mais informações quanto ao paradeiro 
da requerida, assim sendo, em insistência desta oficiala, dirigi-me ainda, ao endereço fornecido pelo morador Sr. Rafael, e lá 
estando, às 17h13min, fui atendida na residência pela moradora Daiane Gomes de Souza, portadora do RG. nº 48.515.776-7, a 
qual informou a esta oficiala, que ela é sobrinha da requerida, Sra. Silvia, informando ainda, que a requerida, não reside naquele 
endereço e que ela encontra-se residindo atualmente em Tatuí-SP., não sabendo, portanto, a moradora Daiane, informar o novo 
endereço corretamente da requerida, porém, a moradora Daiane, comprometeu-se em tentar localizar e cientificar a requerida, 
Sra. Silvia Gomes Ribeiro, do inteiro teor do presente mandado e da audiência designada, exarando sua assinatura no verso 
do mandado e aceitando a cópia que lhe ofereci. Ante o exposto e em razão de não encontrar pessoalmente a requerida, nos 
endereços diligenciados, aí sendo, DEIXEI DE PROCEDER A INTIMAÇÃO PESSOALMENTE DA REQUERIDA, SRA. SILVIA 
GOMES RIBEIRO, bem como, baixo o presente mandado em cartório, considerando a requerida, como em LOCAL INCERTO 
e NÃO SABIDO, desta oficiala de justiça. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 14 de dezembro de 2014. - ADV: EDUARDO 
RODRIGUES DELFINO (OAB 223951/SP), JOSE CARLOS DA SILVA (OAB 135148/SP)

Processo 1003678-81.2014.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - G.J.S.M.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/019962-2 dirigi-me ao 
endereço endereço declinado, em data de 05 de dezembro de 2014, às 10:15 hs, e, ali estando, CITEI ao requerido, Sr. Orlando 
José de Santana, pelo inteiro teor do presente mandado que lhe foi lido, ficando de tudo ciente, aceitando a contrafé oferecida, 
deixando de exarar sua assinatura, porém, fornecendo o número de sua identidade, R.G. 22.961.186-2. O referido é verdade e 
dou fé. - ADV: GILMAR RODRIGUES SILVA (OAB 107697/SP)

Processo 1003708-53.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ILSON PEREIRA DE 
SOUZA - Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. 
Em consequência, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas de cada desembolso 
e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado dado à causa, nos termos do artigo 20, §3º do Código 
de Processo Civil, observando-se a gratuidade, se concedida. P.R.I. - ADV: ALEXANDRE FELIPPE PIAZZOLLA DE OLIVEIRA 
(OAB 278299/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), EDUARDO SILVA NAVARRO (OAB 246261/SP)

Processo 1003730-14.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - BRASCARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em complemento a certidão anterior referente ao mandado nº 271.2014/023770-2, 
informa, este Oficial que erroneamente constou como valor da diligência R$ 13,59, quando o correto seria R$ 60,42 ( 03 
Ufesps). O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 15 de dezembro de 2014. - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP), 
ALMIR DA SILVA SOBRAL (OAB 286015/SP)

Processo 1003738-88.2013.8.26.0271 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - JOAQUIIM JOSE RIBEIRO - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/024016-9 
dirigi-me ao endereço indicado e, ali sendo deixei de intimar o requerente Joaquim José Ribeiro, em virtude de não haver 
logrado êxito em localizá-lo pessoalmente, durante as diversas diligências ali realizadas sendo que fui informada no local, que o 
mesmo está viajando e não souberam informar em que data ele retornará e tampouco o local da viagem. Face o exposto, baixo 
o presente mandado em cartório, para os devidos fins de direito. O referido é verdade. Dou fé. - ADV: SAMUEL RAMOS DE 
OLIVEIRA (OAB 78947/SP)

Processo 1003747-16.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: CASSIO DOS SANTOS SOUZA (OAB 
204255/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 1003747-16.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Vistas dos autos ao autor para recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do 
Oficial de Justiça, sob pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 
112409/SP), CASSIO DOS SANTOS SOUZA (OAB 204255/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 1003776-03.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - MARIA DAS GRAÇAS ABADE 
DOS SANTOS - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 271.2014/024090-8 dirigi-me ao endereço indicado e, ali sendo intimei a requerente Maria das Graças Abade dos 
Santos, pelo inteiro teor do presente mandado, a qual após a leitura que lhe fiz de tudo bem ciente ficou, aceitou a contra fé 
que lhe ofereci e exarou a sua assinatura no mandado. O referido é verdade. Dou fé. - ADV: GUILHERME DE CARVALHO (OAB 
229461/SP)

Processo 1003776-66.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.B.V. - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: 
PEDRO NOVAES BONOME (OAB 213968/SP)

Processo 1003827-14.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Ciência ao requerente quanto a disponibilização da carta precatória que deverá ser distribuída, devendo o 
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requerente comprovar sua distribuição. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)
Processo 1003843-31.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - FELIPE DIAS RIBEIRO LUCIANO 

- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
271.2014/024002-9 dirigi-me ao endereço: Rua Mestre Jose Duarte, nº 71, B - Jardim Itacolomi - Itapevi , e aí sendo - ADV: 
GILBERTO MENDES SOUSA JUNIOR (OAB 325269/SP)

Processo 1003856-30.2014.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.A.P.B. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO, eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023970-5, dirigi-me à Avenida 
Inglaterra, nº 37, Apto. 02, Residencial Santa Paula, no Município de Cotia/SP., (endereço correto), no dia 31/12/2014, às 
15h20min, e ali estando, PROCEDI A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, SR. ROGÉRIO BOLANHO, portador do RG. 
nº 17.926.517-9, pelo inteiro teor do presente mandado e para os atos e termos da presente ação proposta, conforme a cópia 
da petição inicial, que por mim lhe foi entregue, o qual após ouvir a leitura, de tudo bem ciente ficou, exarando sua assinatura 
no verso do mandado e aceitando a contrafé que lhe ofereci. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MARCOS VINICIUS DE 
OLIVEIRA (OAB 135308/SP)

Processo 1003878-88.2014.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
KATATAU S/C LTDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 271.2014/022561-5 dirigi-me ao endereço: Rua Brilhantina, nº 15, Residencial das Flores - Sao Joao (CEP 
66830-08 ) - Itapevi/SP, citei Helena Alves dos Santos e Celso Luiz Gomes Vieira - ADV: EDUARDO LOUSADA CARVALHO 
LIMA (OAB 198410/SP)

Processo 1003886-65.2014.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - N.A.B. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/022421-0 dirigi-me 
ao endereço: Rua Antonio Teixeira Lima, nº 54 - Jardim Freitas Junior (CEP 67843-60 ) - Taboão da Serra/SP, - ADV: RITA DE 
CASSIA SILVERIO (OAB 215372/SP)

Processo 1003889-54.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - SUPERMERCADO ECONOMAX 
LTDA - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: ANNA CAROLINA PARONETO MENDES PIGNATARO (OAB 191958/SP)

Processo 1003889-54.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - SUPERMERCADO ECONOMAX 
LTDA - Vinícula Salton S/A - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do 
CPC). - ADV: JONATAS SEVERIANO DA SILVA (OAB 273842/SP), MARIA ELISABETH BETTAMIO VIVONE (OAB 27821/SP), 
ANNA CAROLINA PARONETO MENDES PIGNATARO (OAB 191958/SP), ANDREIA SANTOS GONCALVES DA SILVA (OAB 
125244/SP)

Processo 1003911-15.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - SUPERMERCADO ECONOMAX 
LTDA - CDA MAX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: ANNA CAROLINA PARONETO 
MENDES PIGNATARO (OAB 191958/SP), JONATAS SEVERIANO DA SILVA (OAB 273842/SP), MONICA ROSA GIMENES DE 
LIMA (OAB 117078/SP)

Processo 1003911-15.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - SUPERMERCADO ECONOMAX 
LTDA - CDA MAX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do 
CPC). - ADV: JONATAS SEVERIANO DA SILVA (OAB 273842/SP), ANNA CAROLINA PARONETO MENDES PIGNATARO (OAB 
191958/SP), MONICA ROSA GIMENES DE LIMA (OAB 117078/SP)

Processo 1003928-17.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - WILSON FILGUEIRA 
SOARES - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 271.2014/022412-0 dirigi-me ao endereço retro descrito e aí sendo CITEI o INSS na pessoa de seu procurador - ADV: 
MARCOS ALVES FERREIRA (OAB 255783/SP)

Processo 1003970-66.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - W.N.O. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/022418-0 
dirigi-me ao endereço mencionado e lá estando procedi a devida CITAÇÃO do requerido na pessoa de seu representante legal 
Sra Tatielyde Araujo Mantovani, nos termos da ordem judicial expedida, conforme assinatura exarada. O referido é verdade e 
dou fé. - ADV: ANA PAULA MAURICIO KRUMPOS DA SILVEIRA (OAB 251506/SP)

Processo 1003970-66.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - W.N.O. - M.H.M.O. - Ato 
Ordinatório - Formulário - ADV: ANA PAULA MAURICIO KRUMPOS DA SILVEIRA (OAB 251506/SP), THIAGO SILVA PEREIRA 
(OAB 305741/SP)

Processo 1003970-66.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - W.N.O. - M.H.M.O. - 
Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: THIAGO SILVA PEREIRA (OAB 305741/SP), 
ANA PAULA MAURICIO KRUMPOS DA SILVEIRA (OAB 251506/SP)

Processo 1003972-36.2014.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - K.H.A.Q. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO, eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/022575-5, dirigi-me à Rua Marcos 
Jose Santos de Souza, nº 356, Chacara Vitapolis, neste Município de Itapevi/SP., no dia 03/12/2014, às 11h20min, e ali estando, 
PROCEDI A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, SR. FABIO FERREIRA QUEIROZ, portador do RG. nº 48.405.226-3, 
pelo inteiro teor do presente mandado e para os atos e termos da presente ação proposta e do r. despacho transcrito, conforme 
a cópia da petição inicial, que por mim lhe foi entregue, o qual após ouvir a leitura, de tudo bem ciente ficou, exarando sua 
assinatura no verso do mandado e aceitando a contrafé que lhe ofereci. O referido é verdade e dou fé. - ADV: DORALICE ALVES 
DE ALMEIDA SILVEIRA (OAB 283016/SP)

Processo 1003980-13.2014.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.S.A. e outro - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/022458-9 
dirigi-me ao endereço: Rua Coronel José Nunes dos Santos, 640, Vargem Grande Paulista, e aí sendo CITEI e INTIMEI o 
alimentante Sr. FERNANDO MATIAS DOS SANTOS, por todo o teor do presente mandado que lhe foi lido e de tudo bem ciente 
ficou, aceitando a contrafé e exarando sua assinatura no final do mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ADILSON 
VIEIRA DA ROCHA (OAB 193104/SP)

Processo 1004019-10.2014.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.V.A.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/022456-2 dirigi-me 
ao endereço A Rua José Fortuna, 32, porém, trata-se de casa de referência, sendo que a residência do requerido fica na Viela 
próxima, casa de número 58, em data de 06 de dezembro de 2014, às 15:20 hs, ali estando, CITEI e INTIMEI ao requerido, 
Sr. Alex Sandro Simão, pelo inteiro teor do presente mandado que lhe foi lido, ficando de tudo ciente, aceitando a contrafé 
oferecida, bem como exarando sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV: RAQUEL KATIA CRUZ (OAB 258822/SP)

Processo 1004045-42.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - João Rodrigues da Silva 
ME - ( ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: ROGERIO PIEDADE BARBOSA (OAB 
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286344/SP)
Processo 1004054-67.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO ITAÚ 

VEÍCULOS S/A (atual denominação do BANCO FIAT S/A) - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, 
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/022385-0 dirigi-me ao endereço retro descrito acompanhado 
do sr. Jose Marcos dos Santos e aí sendo APREENDI o bem descrito na inicial, conforme auto que segue. Feito isto, CITEI 
Karen Cristina Santos Cardoso - ADV: NATALIA EMY ISHIHARA LUNGHINI (OAB 314863/SP)

Processo 1004054-67.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAÚ VEÍCULOS S/A (atual denominação do BANCO FIAT S/A) - Diante do exposto, com fulcro no art. 3º, § 5º, do Decreto-
lei nº 911/69, JULGO PROCEDENTE a presente ação para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e, em 
conseqüência, consolidar nas mãos do(a) autor(a) a propriedade e posse plena e exclusiva do bem oferecido em alienação 
fiduciária, tornando definitiva a apreensão liminar. Em razão da sucumbência, arcará a(o) ré(u) com as custas processuais e 
honorários advocatícios devidos ao patrono do(a) autor(a), que fixo em 10% do valor atribuído à causa, a ser monetariamente 
corrigido a partir do ajuizamento da demanda. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo. P. R. I. - ADV: NATALIA EMY 
ISHIHARA LUNGHINI (OAB 314863/SP)

Processo 1004059-26.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Fls. 52 - Determino o cumprimento da liminar e citação, nos termos 
da r. decisão de fls. 31/32, que segue: “Vistos Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão 
do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, 
independentemente do cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor 
remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, 
artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário.” Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: EDUARDO RODRIGUES NETTO FIGUEIREDO (OAB 149066/SP)

Processo 1004062-44.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - ELAINE 
CRISTINA MAIA DOS SANTOS - NEGRESCO S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS CREDPAR - Ato Ordinatório 
- Formulário - ADV: RICARDO RUSSO (OAB 31666/PR), GUSTAVO CHAGAS (OAB 343172/SP), SIDNEI GILSON DOCKHORN 
(OAB 23159/PR), CARLA CRISTINA TAKAKI (OAB 45188/PR), CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RODRIGUES (OAB 29409/
PR)

Processo 1004062-44.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - ELAINE 
CRISTINA MAIA DOS SANTOS - NEGRESCO S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS CREDPAR - Manifestar-se, 
em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: GUSTAVO CHAGAS (OAB 343172/SP), CARLOS HENRIQUE 
DE SOUSA RODRIGUES (OAB 29409/PR), CARLA CRISTINA TAKAKI (OAB 45188/PR), SIDNEI GILSON DOCKHORN (OAB 
23159/PR), RICARDO RUSSO (OAB 31666/PR)

Processo 1004070-21.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Guarda - V.E.M.J. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023963-2 dirigi-me ao endereço 
indicado e, ali sendo citei e intimei a requerida Suelen Abade Santos, pelo inteiro teor do presente mandado, a qual após a 
leitura que lhe fiz de tudo bem ciente ficou, aceitou a contra fé que lhe ofereci e exarou a sua assinatura no mandado. O referido 
é verdade. Dou fé. - ADV: EDSON DE OLIVEIRA FERRAZ (OAB 87790/SP)

Processo 1004074-58.2014.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.P.A. e outros - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/022433-3 
dirigi-me ao Jardim Santo Antonio , rua das Mangueiras e lá estando não foi possível a localização do número 30 indicado na 
ordem judicial expedida.Assim sendo baixo em cartório para que seja verificado o numero indicado bem como para que seja 
dado ponto de referência , pois o local é predominantemente formado por chácaras e sítios, sendo que muitos encontram-se 
sem numeração aparente. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 12 de dezembro de 2014. - ADV: EDUARDO RODRIGUES 
DELFINO (OAB 223951/SP)

Processo 1004086-72.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistas dos autos aos interessados para: (x) outros: Sentença de fls. 32/33 a qual não foi devidamente 
publicada: Ante o exposto, homologo a desistência requerida, razão pela qual julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, 
nos termos do art. 267, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Oficie-se, se necessário. A parte autora arcará com as custas e 
despesas processuais, além de honorários de seu próprio patrono. Transitada em julgado, arquivem-se com as formalidades 
legais. P.R.I.C. - ADV: LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)

Processo 1004109-18.2014.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R.M.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023943-8 dirigi-me ao 
endereço: Rua Santa Clara, nº 07 - Vila Doutor Cardoso (CEP 66542-30 ) - Itapevi/SP , e aí sendo em 11/12 as 13:27 hs., Citei 
a requerida Carolina Saraiva da Silva, RG 50.624.318-7 de 15/02/2007, representada por sua genitora Dinora de Carvalho da 
Silva pelo inteiro teor do presente mandado, que bem ciente de tudo ficou, apresentando seu RG 23.132.676-2 expedido pela 
SSP-SP em 08/02/2007 e aceitando a contrafé que lhes ofereci. Como o também requerido Marcos Vinicius Saraiva da Silva ali 
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não se encontrava, retornei no dia seguinte as 10:30 hs., quando então tambem o Citei pelo inteiro teor do presente mandado, 
que igualmente ciente de tudo ficou, exarando sua nota e aceitando a contrafé que lhe ofereci. O referido é verdade e dou fé. - 
ADV: BRASILINA ALVES MATIAS (OAB 143391/SP)

Processo 1004129-09.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado 
negativo do mandado ou carta de citação/intimação - ADV: FLÁVIA CUNHA SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP)

Processo 1004133-80.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.E.R.M. - Sr(a). Advogado(a) 
informar às partes que está agendada no I.M.E.S.C., sito na Rua Barra Funda nº 824, bairro Barra Funda, São Paulo Capital, 
CEP - 01152-000, Fone/Fax 3821-1200, no dia 02 de Março de 2015, às 07:30 horas, perícia de Investigação de Paternidade, 
devendo ser observados os seguintes requisitos: a) o(a)(s) periciando(a)(s) deve(m) estar munido(a)(s) de um dos seguintes 
documentos: R.G., Carteira de Trabalho, Carteira de Habilitação Profissional, C.N.H. e/ou Certidão de Nascimento, sempre 
legíveis e originais. Qualquer outro documento apresentado que não seja um dos acima citados e não seja original ou legível, 
a perícia não será realizada; b) comparecimento simultâneo do(a)(s) autor(a)(es)(s), da mãe e do suposto pai, ou de todos os 
envolvidos; c) na hipótese de qualquer uma das partes ser absoluta ou relativamente incapaz, deverá estar, respectivamente, 
representada ou assistida, na forma da lei, para a realização da perícia. Nestes casos, o(a) representante legal, pai, mãe, tutor 
ou curador deverá, no ato do exame, apresentar documento comprobatório de sua condição. A data da perícia não coincide com 
a data de análise das amostras, podendo o laudo ser expedido em um prazo aproximado de 6 (seis) meses, sujeito, ainda, a 
variações da demanda e da complexidade dos casos. A PERÍCIA NÃO SERÁ REALIZADA caso os requisitos acima não sejam 
cumpridos em sua totalidade. OBSERVAÇÕES: 1) Deve(m) comparecer ALIMENTADO(A)(S); 2) O(A)(S) periciando(a)(s) NÃO 
deverá(ão) suspender medicação de uso habitual; 3) os assistentes técnicos somente serão admitidos para acompanhamento 
da perícia mediante prova de identificação pela parte e respectivo deferimento deste r. Juízo; 4) o Instituto NÃO dispõe de 
alojamento e NÃO oferece transporte ao(s) periciando(s). - ADV: ANA PAULA SILVA BERTOZI (OAB 241407/SP)

Processo 1004133-80.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.E.R.M. - Ato Ordinatório 
- Formulário - ADV: ANA PAULA SILVA BERTOZI (OAB 241407/SP)

Processo 1004138-05.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Honda 
S/A - Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, II e III, do Código 
de Processo Civil. Não há custas em aberto. Havendo defensores dativos, fixo os honorários advocatícios em 30% do valor da 
tabela do Convênio OAB/Defensoria, expedindo-se o necessário. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Itapevi, 
03 de fevereiro de 2015. - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)

Processo 1004142-08.2014.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.L.F.A. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO, eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023983-7, dirigi-me à Rua Atílio 
Lofredo, nº 17, bairro Jardim Padroeira, no Município de Osasco/SP., no dia 08/01/2013, às 10h03min, e ali estando, PROCEDI 
A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, SR. LUIZ FABIANO ALVES, portador do RG. nº 34.353.383-2, pelo inteiro teor do 
presente mandado e para os atos e termos da presente ação proposta, conforme a cópia da petição inicial, que por mim lhe foi 
entregue, o qual após ouvir a leitura, de tudo bem ciente ficou, exarando sua assinatura no verso do mandado e aceitando a 
contrafé que lhe ofereci. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ERIKA DE ALMEIDA MOURA NUNES (OAB 266349/SP)

Processo 1004178-50.2014.8.26.0271 - Interdição - Tutela e Curatela - R.R. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO, eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/022411-2, dirigi-me à Rua 
Brasília de Abreu Alves, nº 23, Casa 01, Vila Nova Itapevi, neste Município de Itapevi/SP., no dia 16/11/2014, às 11h40min, e ali 
estando, PROCEDI A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA REQUERIDA: SONIA VICENTE, devidamente acompanhada e assistida por 
sua curadora provisória, Sra. ROSANGELA RIBEIRO, portadora do RG. nº 16.284.715-4, pelo inteiro teor do presente mandado 
e para os atos e termos da presente ação proposta, conforme a cópia da petição inicial, que por mim lhes foram entregues, as 
quais após ouvirem a leitura, de tudo bem cientes ficaram, aceitando a contrafé que lhes ofereci. CERTIFICO, mais, que no ato 
da diligência foi apresentado pela curadora provisória, Sra. Rosangela Ribeiro, o documento de RG. da requerida Sonia Vicente, 
haja vista, que a requerida, não assina documentos, assim sendo, passei a qualificar a requerida Sonia Vicente, como sendo: 
filha de Sebastião Vicente e Maria do Carmo Vicente, natural de Indaiatuba/SP., nascida aos 25/10/1938 e RG. Nº 9.563.587-7, 
dados constantes no documento apresentado pela curadora provisória Dna. Rosangela Ribeiro, a qual exarou sua assinatura no 
verso do mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ANDERSON ESTEVAM ENGRACIA (OAB 323304/SP)

Processo 1004252-07.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Fls. 35/36 - Determino o cumprimento da liminar e citação, nos termos da r. decisão de fls. 30/31, que 
segue: “Vistos Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, com 
fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento ou não 
da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no 
prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), 
e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato 
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem 
o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do 
Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de 
busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente de cumprimento, bem como 
decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento 
do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma 
vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante 
a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o 
procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com 
lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido 
do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar 
força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos 
supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, se necessário.” Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca 
onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao 
RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da 
diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no 
prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE 
MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), EGBERTO HERNANDES 
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BLANCO (OAB 89457/SP)
Processo 1004286-79.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Terezinha Aparecida 

de Almeida Moraes - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA EÇA DE QUEIROS e outro - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: 
KRIKOR PALMA ARTISSIAN (OAB 261059/SP), THAIS FERNANDA CAMPAGNARO MOITINHO (OAB 334723/SP)

Processo 1004286-79.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Terezinha Aparecida 
de Almeida Moraes - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA EÇA DE QUEIROS e outro - Manifestar-se, em 10 dias, sobre a 
contestação (art. 326 ou 327 do CPC) - ADV: KRIKOR PALMA ARTISSIAN (OAB 261059/SP), THAIS FERNANDA CAMPAGNARO 
MOITINHO (OAB 334723/SP)

Processo 1004291-04.2014.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Y.G.R.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023948-9 dirigi-me 
ao endereço indicado e, ali sendo deixei de citar e intimar o alimentante Jefferson dos Santos Albino, em virtude de não haver 
logrado êxito em localizar o referido número 109 na mencionada Rua Jandira - Amador Bueno - Itapevi, sendo que percorri já a 
mencionada via pública em toda a sua extensão nos sentidos de ir e vir, porém, todas as tentativas restaram infrutíferas uma vez 
que a numeração no local é caótica e não obedece a qualquer seqüência, mesmo assim perguntei sobre o mesmo, a diversos 
moradores e comércio próximo, porém, todas as respostas foram negativas. Face o exposto, baixo o presente mandado em 
cartório, para os devidos fins de direito. O referido é verdade. Dou fé. Itapevi, 15 de janeiro de 2015. - ADV: ANA PAULA 
MAURICIO KRUMPOS DA SILVEIRA (OAB 251506/SP)

Processo 1004296-60.2013.8.26.0271 - Monitória - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO - VISTOS. 1. 
Não cumprido o mandado e não oferecidos embargos, constitui-se, ex vi legis, o título executivo judicial; 2. Convertido, também 
ex vi legis, o mandado inicial em mandado executivo (CPC, art. 1.102, “c”, 2ª parte), prossiga-se na forma prevista na Lei (CPC, 
art. 1.102.c). 3. Retifique-se no sistema para constar cumprimento de sentença. 4. Junte o exequente planilha atualizada do 
débito. 5. Após, intime-se o executado na pessoa de seu advogado para que satisfaça voluntariamente a dívida, sob pena de 
incidência de multa no percentual de dez por cento e posterior expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 475-J do 
Código de Processo Civil). 5. Caso necessária a fase executória fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do 
valor da execução. Int. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP)

Processo 1004300-97.2013.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO HERMÍNIO 
OMETTO - Vistas dos autos ao exequente para: manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (Pesquisa 
Sistema Bacenjud fls. 42/44). - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP)

Processo 1004303-18.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 271.2014/022455-4 dirigi-me ao endereço: Rua dos Goianos, 379 (sobrado cinza) e aí sendo DEIXEI DE PROCEDER 
A BUSCA E APREENSÃO do veiculo retro sendo que nas oportunidades que lá estive não logrei localizar o veiculo no local e em 
especial de que ate o presente momento a autora não dispos a fornecer os meios necessários. O referido é verdade e dou fé. 
Itapevi, 12 de janeiro de 2015. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 1004322-24.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Companhia de 
Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil - Vista dos autos ao autor para manifestar-se acerca da certidão negativa do 
oficial de justiça - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)

Processo 1004328-65.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.R.S.F. - H.C.S.F. - Vistas dos autos às partes 
para comparecerem ao Setor Social no dia 19/03/2015, a requerente Sra. Maria Izabel de Souza às 10h00 e a requerida Sra. 
Cristiane Mara de Oliveira às 11h00. - ADV: RITA DE CASSIA SILVERIO (OAB 215372/SP), ROSELY CARLA DOS SANTOS 
(OAB 194065/SP)

Processo 1004341-30.2014.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - B.S.B.S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/022579-8 dirigi-me ao endereço: 
Rua Nelson Ezequiel de Farias, n. 481, e aí sendo CITEI o executado WAGNER RODRIGUES DE SOUZA, pelo inteiro teor do 
presente mandado o qual de tudo ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe deixei, exarando sua nota. O referido é verdade e 
dou fé. - ADV: SUELEN ROSATTO (OAB 263528/SP)

Processo 1004361-21.2014.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - K.C.N.K.F.M. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023980-2 dirigi-me ao endereço: 
Rua dos Goianos, nº 251 - Parque Suburbano (CEP 66634-70 ) - Itapevi/SP, - ADV: PAULINO CAMARGO RIBEIRO JUNIOR 
(OAB 196530/SP)

Processo 1004371-65.2014.8.26.0271 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - ADEMAR 
ANTONIO MARTINS e outro - Banco do Brasil S/A - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: FLAVIA MARIA OKAMOTO TOSCANO 
(OAB 288738/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), JOSE ROBERTO GALVAO TOSCANO (OAB 64373/SP)

Processo 1004371-65.2014.8.26.0271 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - ADEMAR 
ANTONIO MARTINS e outro - Banco do Brasil S/A - Vistas dos autos ao autor para: (X) manifestar-se, em 10 dias, sobre 
a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: JOSE ROBERTO GALVAO TOSCANO (OAB 64373/SP), ARNOR SERAFIM 
JUNIOR (OAB 79797/SP), FLAVIA MARIA OKAMOTO TOSCANO (OAB 288738/SP)

Processo 1004373-35.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Fls. 37/45 - Afasto a preliminares alegadas, a discussão não é própria da natureza desta lide, na 
medida em que objetiva apenas a rescisão do contrato e a busca e apreensão. Assim é que, nos termos do artigo 3º do Decreto-
Lei 911/69, a parte requerida, na contestação, só pode alegar o pagamento do débito vencido ou cumprimento das obrigações 
contratuais, não sendo admitido o questionamento da validade e legalidade das cláusulas contratuais, como ocorreu no caso em 
tela. A propósito do tema, convém trazer à colação o seguinte precedente jurisprudencial: “O Decreto-Lei 911/69 não ofende os 
princípios constitucionais da igualdade, da ampla defesa e do contraditório, ao conceder ao proprietário fiduciário a faculdade 
de requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (art. 3º, “caput”) e ao restringir a matéria de defesa alegável 
em contestação (art. 3º, § 2º)” (STF 1ª Turma, RE 141.320-RS, rel. Min. Octavio Gallotti, j. 22.10.96, não conheceram, v.u., 
DJU 28.2.97, p. 4.071). Assim, determino a busca e apreensão do veículo alienado no endereço fornecido pela parte autora, 
nos termos de decisão de fls. 32/33, que segue: “Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e 
apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, 
independentemente do cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor 
remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, 
artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
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propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. “ Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1004380-61.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao 
Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para 
recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de 
Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida 
ativa. Intime-se. - ADV: ROBERTO STOCCO (OAB 169295/SP)

Processo 1004382-94.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - A.C.P. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO, eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023972-1, 
dirigi-me à Rua Copo de Leite, nº 65, São João, Residencial das Flores, neste Município de Itapevi/SP., (endereço correto), no 
dia 22/12/2014, às 17h40min, e ali estando, PROCEDI A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA REQUERIDA, SRA. MARIA DO SOCORRO 
LOPES MARINHEIRO, portadora do RG. nº 39.929.099-0, pelo inteiro teor do presente mandado e para os atos e termos da 
presente ação proposta, conforme a cópia da petição inicial, que por mim lhe foi entregue, a qual após ouvir a leitura, de tudo 
bem ciente ficou, exarando sua assinatura no verso do mandado e aceitando a contrafé que lhe ofereci. O referido é verdade e 
dou fé. - ADV: ANDRÉA GOMES DE MORAES (OAB 174630/SP)

Processo 1004433-08.2014.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - V.A.F.D. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023979-9 dirigi-me ao endereço 
indicado e, ali sendo citei e intimei o requerido Edimar Raymundo Duarte, pelo inteiro teor do presente mandado, o qual após a 
leitura que lhe fiz de tudo bem ciente ficou, aceitou a contra fé que lhe ofereci e exarou a sua assinatura no mandado. O referido 
é verdade. Dou fé. - ADV: RAFAEL FELIPE DIAS (OAB 286309/SP), ADILSON PAULO DIAS (OAB 66481/SP)

Processo 1004485-04.2014.8.26.0271 - Interdição - Tutela e Curatela - E.V.S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023419-3 dirigi-me ao endereço: 
Rua Bolivia, nº 196, casa 02 - Jardim Santa Rita (CEP 66603-90 ) - Itapevi/, e aí sendo CITEI e INTIMEI a requerida CAMILA 
VENTURA DA SILVA na pessoa de sua genitora e curadora Sra. EDNEUSA VENTURA DA SILVA, em razão da requerida Camila 
aparentemente não ter condições de discernir o conteúdo do presente, sua genitora de tudo bem ciente ficou, aceitando a 
contrafé e exarando sua assinatura no final do mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: RICHARD AFONSO DE JESUS 
CAMARGO (OAB 207342/SP)

Processo 1004548-63.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - R.H.F.S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/018197-9 dirigi-me ao endereço: 
Rua Ubarana, 154 e aí sendo INTIMEI RUAN HENRIQUE FÉLIX DOS SANTOS, na pessoa de sua mãe ROSANA ALINE FÉLIX, 
pelo inteiro teor do presente mandado o qual de tudo ciente ficou, aceitando a contrafé que lhe deixei, exarando sua nota. O 
referido é verdade e dou fé. - ADV: NEILA MARISE BARRETO LONGA (OAB 273663/SP)

Processo 1004576-94.2014.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - P.H.R.F. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023933-0 dirigi-me ao 
endereço endereço declinado, em 10 de dezembro de 2014, e, ali estando, CITEI ao requerido, Pedro Augusto Figueiredo, pelo 
inteiro teor do presente mandado que lhe foi lido, ficando de tudo ciente, aceitando a contrafé oferecida, bem como exarando 
sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV: SANDRA REGINA DOS SANTOS (OAB 235348/SP)

Processo 1004653-06.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
SANTANDER ( BRASIL ) S/A - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre as partes nestes autos para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 269, III, do 
CPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPHICO (OAB 147738/
SP), ERICA VANESSA MARQUES DOS SANTOS (OAB 315972/SP)

Processo 1004680-23.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - E.R.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2015/000400-0 dirigi-
me ao endereço: Rua Marcolina Bernardes, nº 09, CASA 3 - Jardim Rosemary (CEP 66572-10 ) - Itapevi/SP, e aí sendo, em 
14.01.2015, deixei de intimar Edvando Rocha Santos, por considerá-lo em local incerto deste oficial de justiça, eis que o Sr. 
Fernando, morador no referido endereço, informou-me que o Edvando Rocha Santos mudou-se há mais de meses para Perus, 
SP, não sabendo precisar seu endereço. O referido é verdade e dou fé. Itapevi, 14 de janeiro de 2015. - ADV: JOSE CARLOS 
LIMA BARBOSA (OAB 208239/SP)

Processo 1004688-97.2013.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.J.S.M. - Vistos. Considerando a intervenção do 
Ministério Público, providencie a Serventia abertura de vista à Promotoria de Justiça - Família para parecer final. Após, tornem 
os autos conclusos para prolação de sentença. Intime-se. - ADV: JESSE FERREIRA BERNARDINO (OAB 308085/SP)

Processo 1004719-83.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. HOMOLOGO a desistência da ação manifestada pelo autor, e, em conseqüência, JULGO EXTINTA a 
presente ação de Busca e Apreensão, na forma do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 
arquive-se o feito, com as cautelas de praxe. Oficie-se, se necessário. Fica desde já homologada, se requerida, a desistência do 
prazo recursal. P.R.I. - ADV: LUCIANO ZAUHY DE AZEVEDO (OAB 173314/SP)

Processo 1004732-19.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - D.P.L.B. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
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POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/021767-1 dirigi-me ao endereço: 
Rua Benedito de Araujo Novaes, nº 568 - Jardim Paulista (CEP 66633-40 ) - Itapevi/SP, - ADV: CRISTINA ROCHA (OAB 225643/
SP), ELOISA GOMES (OAB 126932/SP)

Processo 1004739-74.2014.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.S.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023930-6 dirigi-me ao 
endereço: Rua dos Goianos, nº 95 - Parque Suburbano (CEP 66634-70 ) - Itapevi/SP, - ADV: TATIANA CONCEICAO ALMEIDA 
DA SILVA (OAB 146510/SP)

Processo 1004746-03.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - OLDARLENE DA SILVA FREITAS - 
Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: GILCENOR SARAIVA DA SILVA (OAB 171081/
SP)

Processo 1004746-03.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - OLDARLENE DA SILVA FREITAS - Ato 
Ordinatório - Formulário - ADV: GILCENOR SARAIVA DA SILVA (OAB 171081/SP)

Processo 1004782-45.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - ITAU UNIBANCO 
SA - BRASCARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, 
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/023771-0 dirigi-me ao endereço declinado, acompanhado 
do representante legal da autora, Sr. Sérgio M. Ito, e, ali estando, procedi a APREENSÃO, do veículo de placas CUA 1153, 
tudo conforme auto lavrado em anexo, não sendo encontrado no local os demais veículos, constantes do mandado. Cumpre 
informar que a príncipio o representante legal da empresa ré, se mostrou indignado, haja vista ter informado de que existiria um 
despacho pela 28ª vara Cível de São Paulo em foram suspensas todas a apreensões, no entanto, este Oficial, após, entrar em 
contato com a 2ª Vara Cível desta Comarca, foi determinado o fiel cumprimento do mandado. O referido é verdade e dou fé. - 
ADV: ALMIR DA SILVA SOBRAL (OAB 286015/SP), ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP)

Processo 1004799-81.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PECUNIA S/A - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), MARCELO TESHEINER 
CAVASSANI (OAB 71318/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), RENATA REIS (OAB 114129/
SP)

Processo 1004799-81.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PECUNIA S/A - Recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do processo (art.267, IV 
do CPC), para liberação do mandado de folha 41. - ADV: CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), RENATA REIS 
(OAB 114129/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 
71318/SP)

Processo 1004803-21.2013.8.26.0271 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ALBERTO FERREIRA 
DO CARMO - Ante o exposto, e mais que dos autos consta, indefiro a inicial, com fundamento no artigo 295, inciso III, do Código 
de Processo Civil e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 
267, inciso VI, do mesmo Diploma Processual. Condeno o autor ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais 
em aberto, observado o disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50, em virtude da gratuidade que ora lhe é concedida. Havendo 
defensores dativos, fixo seus honorários em 50% do valor máximo da tabela do convênio OAB/Defensoria Pública, em caso de 
recurso, ou em 70% em caso de trânsito em julgado direto. Em caso de recurso, na ocasião do trânsito em julgado, expeça-se 
certidão correspondente aos 20% restantes. Expeça-se certidão. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo. P. R. I. - 
ADV: SHIRLEY GUIMARÃES COSTA (OAB 190341/SP)

Processo 1004862-72.2014.8.26.0271 - Monitória - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO - VISTOS. 
1. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem petição devidamente instruída com prova 
escrita, sem eficácia de título executivo de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 1.102-a). 2. Defiro, pois, de 
plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos pedido na inicial (CPC, art. 1.102-b), anotando-se nesse 
mandado, que, caso o réu o cumpra, ficará isento de custas e horários advocatícios (CPC, art. 1.102-c, § 1º). 3. Conste, ainda, 
do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento 
de embargos, “constituir-se-á, de pleno de direito o título executivo judicial” (CPC, art. 1.102-c). 4. Cumpra-se dando preferência 
a citação via postal. - ADV: LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 1004895-62.2014.8.26.0271 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade 
de Bens - IDEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Vistos. O r. julgado é completo, claro e preciso, de sorte que 
não há se falar, respectivamente, em omissão, obscuridade ou contradição. É manifesto o caráter infringente dos embargos de 
declaração opostos. Na via recursal eleita, tal efeito somente é admitido de forma excepcional quando decorrente do saneamento 
dos vícios ora apontados, o que não se verifica na espécie. Assim, NÃO ACOLHO os embargos. Intime-se. - ADV: EDSON JOSE 
DE AZEVEDO (OAB 106115/SP)

Processo 1004911-16.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. HOMOLOGO a desistência da ação manifestada pelo autor, e, 
em conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação de Busca e Apreensão, na forma do artigo 267, inciso VIII, do Código de 
Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se o feito, com as cautelas de praxe. Oficie-se, se necessário. Fica desde já 
homologada, se requerida, a desistência do prazo recursal. P.R.I. - ADV: ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP)

Processo 1004950-47.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.S.A. - A.A. - Ato Ordinatório - 
Formulário - ADV: RAQUEL KATIA CRUZ (OAB 258822/SP), SANDRA REGINA DOS SANTOS (OAB 235348/SP)

Processo 1004950-47.2013.8.26.0271 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.S.A. - A.A. - Manifestar-se, em 10 
dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: RAQUEL KATIA CRUZ (OAB 258822/SP), SANDRA REGINA DOS 
SANTOS (OAB 235348/SP)

Processo 1004972-08.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - J.V.A.S. - A.A.S. - 
Vistos. Fls. 69 - Anote-se. Fls. 67/68 - Defiro a conversão da presente execução de alimentos sob o rito do art. 733 para o art. 
475-J, ambos do Código de Processo Civil. Anote-se. Assim, intime-se o executado, através de seu(sua) advogado(a), para que 
satisfaça voluntariamente a dívida (fls. 67), sob pena de incidência de multa no percentual de dez por cento. Caso necessária 
a fase executória fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da execução. Decorrido o prazo sem o 
cumprimento do acima disposto e considerando que o dinheiro tem preferência na ordem de penhora, abra-se vista ao Ministério 
Público, após, tornem para consulta. Intime-se. - ADV: RAQUEL KATIA CRUZ (OAB 258822/SP), PATRICIA GONÇALVES SILVA 
MENDIZABAL (OAB 151544/SP)

Processo 1005006-46.2014.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - WANDERSON MATHIAS 
DE SOUSA - Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fulcro no artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo 
Civil e em conseqüência JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 267, incisos I e IV, do 
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Código de Processo Civil, cancelando-se a distribuição. O autor arcará com a integralidade das custas e despesas processuais, 
e com os honorários de seu próprio patrono. Não há honorários à parte contrária por falta de defesa. Transitada esta em julgado, 
remetam-se os autos ao arquivo, após feitas as devidas anotações e comunicações. P.R.I.C. - ADV: ISABEL CRISTINA OMIL 
LUCIANO (OAB 125251/SP)

Processo 1005022-97.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Fls. 31 - Mantenho a r. decisão de fls. 28/29 por seus próprios fundamentos. No mais, aguarde-se o 
cumprimento da mencionada liminar. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1005038-51.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e 
apreensão do veículo descrito na inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, 
independentemente do cumprimento ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor 
remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, 
artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 
(quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme 
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, 
desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. 
Caso o autor não contate o Sr. Oficial de Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 
dias, deverá o mesmo devolver o mandado independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora 
concedida, e o que se aplicará aos eventuais pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento 
da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de 
interesse do autor nesta quadra, incompatível com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de 
direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é 
imprescindível o cumprimento da medida liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito 
à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para 
acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, 
desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. 
Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial 
do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 
434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda 
não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 
167974/SP)

Processo 1005041-06.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível com 
o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder Judiciário. 
Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida liminar, de 
modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de 
pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo mencionada as 
providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça deste Juízo no 
cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, se necessário. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Referido mandado 
poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, encaminhem-se os 
autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se o interessado para 
recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal de 
Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de inscrição em dívida 
ativa. Libere-se o mandado somente após o recolhimento das custas necessárias, nos termos do Comunicado CG nº 165/2014 
(CG Nº 1109/2014). Intime-se. - ADV: LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)

Processo 1005052-35.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
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liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE DE TOLEDO (OAB 154789/SP)

Processo 1005055-87.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: RODRIGO LIMA LOPES (OAB 269264/SP)

Processo 1005061-94.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. HOMOLOGO a desistência da ação manifestada pelo autor, e, em conseqüência, julgo extinta a 
presente ação de Busca e Apreensão, na forma do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitado em Julgado, 
arquive-se o feito, com as cautelas de praxe. Oficie-se, se necessário. Fica desde já homologada, se requerida, a desistência do 
prazo recursal. P.R.I. - ADV: RODRIGO LIMA LOPES (OAB 269264/SP)

Processo 1005070-56.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE DE TOLEDO (OAB 154789/SP)

Processo 1005087-92.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
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Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 1005095-69.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Esclareça o autor o ajuizamento desta ação, tendo em vista o certificado acima, no prazo de 10 (dez) 
dias, sob pena de cancelamento. Intime-se. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)

Processo 1005105-16.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Vistos. Esclareça o autor o ajuizamento desta ação, tendo em vista o certificado acima, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento. Intime-se. - ADV: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP)

Processo 1005121-04.2013.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Fls. 55/58 - Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de 
contestação. Intime-se. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)

Processo 1005135-51.2014.8.26.0271 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.F.V. - Vistos. I Defiro os benefícios da assistência 
judiciária gratuita ao(s) autor(es). Anote-se. II - Tratando-se de direito de família, remetam-se os autos ao Setor de Conciliação 
para audiência de tentativa de conciliação, que designo para o dia 10/04/2015 às 15:00h horas. Cite-se o(a) requerido(a) por 
Mandado, advertindo-o de que o prazo para contestar será de quinze dias e fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte 
infrutífera a conciliação. O(a) autor(a) fica intimado(a) através de seu(sua) patrono(a), via Imprensa Oficial. Servirá o presente, 
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Defiro os benefícios do art. 172 do CPC. Intime-
se. - ADV: VANESSA SACRAMENTO DOS SANTOS (OAB 199256/SP)

Processo 1005144-13.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)

Processo 1005149-35.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
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mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: MARIA CRISTINA BARCHIN DENUNCI (OAB 162059/SP)

Processo 1005150-20.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: MARCIO SANTANA BATISTA (OAB 257034/SP)

Processo 1005153-09.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - VALÉRIA 
APARECIDA SOARES LIMA - FERNANDEZ MERA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outro - Ato Ordinatório - Formulário - 
ADV: PAULO ROBERTO DEMARCHI (OAB 184458/SP), MARIA EDINEIDE DA SILVA (OAB 194861/SP), ALEXANDRE ICIBACI 
MARROCOS ALMEIDA (OAB 212080/SP)

Processo 1005153-09.2013.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - VALÉRIA 
APARECIDA SOARES LIMA - FERNANDEZ MERA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outro - Manifestar-se, em 10 dias, sobre 
a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: PAULO ROBERTO DEMARCHI (OAB 184458/SP), MARIA EDINEIDE DA SILVA 
(OAB 194861/SP), ALEXANDRE ICIBACI MARROCOS ALMEIDA (OAB 212080/SP)

Processo 1005153-72.2014.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Por economia processual, independentemente do cumprimento 
ou não da liminar, cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04 e com a redação da Lei nº 13.043/14), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Caso o autor não contate o Sr. Oficial de 
Justiça para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 30 dias, deverá o mesmo devolver o mandado 
independentemente de cumprimento, bem como decairá a urgência da medida ora concedida, e o que se aplicará aos eventuais 
pedidos de aditamento. Caso haja aditamento do mandado para cumprimento da ordem, e prossiga o autor recalcitrante pelo 
mesmo prazo, restará revogada a medida, uma vez configurada a ausência de interesse do autor nesta quadra, incompatível 
com o desiderato processual manifestado, e ante a configuração de abuso de direito, em detrimento da dignidade do Poder 
Judiciário. Como conseqüência, ficará inviabilizado o procedimento, para o qual é imprescindível o cumprimento da medida 
liminar, de modo que será incontinenti extinto o feito, com lastro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, por 
ausência de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Requisito à Autoridade Policial Militar abaixo 
mencionada as providências necessárias no sentido de disponibilizar força policial para acompanhar o(a) Oficial(a| de Justiça 
deste Juízo no cumprimento da diligência determinada nos autos supracitados, ficando, desde já, autorizado o arrombamento, 
se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Referido mandado poderá ser cumprido em qualquer Comarca onde o veículo for localizado. Nos termos da Lei nº 13.043/14, 
encaminhem-se os autos ao Assessor para inserção, junto ao RENAJUD, da restrição judicial do veículo objeto da lide. Intime-se 
o interessado para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado 
do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias, caso ainda não a tenha recolhido, sob pena de 
inscrição em dívida ativa. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1005179-07.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - B.L.S. - Ato 
Ordinatório - Formulário - ADV: ANDERSON NAKAMOTO (OAB 195953/SP)

Processo 1005179-07.2013.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - B.L.S. - 
Manifestar-se, em 10 dias, o exequente em termos de prosseguimento da execução. - ADV: ANDERSON NAKAMOTO (OAB 
195953/SP)

Processo 4000036-20.2012.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - JOSE MIGUEL FERNANDES - 
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Vistas dos autos ao Exequente (Banco Bradesco) para que recolha, no prazo de 
10 dias, o valor relativo a pesquisa via BACENJUD. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR 
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(OAB 141123/SP), EDSON DE OLIVEIRA FERRAZ (OAB 87790/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)
Processo 4000148-86.2012.8.26.0271 - Ação Civil Pública - Serviços Profissionais - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO - Thaís da Silva Nunes - Thaís da Silva Nunes - Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
move ação civil pública em face de THAIS DA SILVA NUNES, com pedido de liminar “inaudita altera pars”. A liminar deve ser 
deferida. Há verossimilhança no alegado na petição inicial, porque corroborado pelos documentos apresentados. A matrícula 
n. 29.728 do Cartório de Registro de Imóveis de Cotia, juntada a fls. 44/47, comprova a alegação de que a empresa Territorial 
é a proprietária do imóvel que originou o loteamento “Jardim Amador Bueno”. O documento de fls. 34/38 demonstra que a ré 
adquiriu a integralidade das cotas da empresa Territorial, em 09 de agosto de 2012, por R$ 130.000,00, com prazo de 60 dias 
para pagamento da segunda parte do preço. Os documentos de fls. 20/21 comprovam que a referida empresa está com situação 
cadastral descrita como “baixada” junto à Receita Federal. O documento de fls. 18 demonstra que, já em 23 de agosto de 2012, 
a ré se apresentava como representante da empresa Territorial Jardim Amador Bueno S/C Ltda. e que está convocando os 
moradores do loteamento para “tratar de assunto referente à aquisição do imóvel adquirido” da referida empresa. Por fim, tem-
se que a própria ré, em suas informações de fls. 23/32, prestadas no inquérito civil, reconhece que ainda não houve a cessão 
da cotas ou a reativação da empresa perante os órgãos competentes, não havendo sequer as devidas averbações do formal 
de partilha e do inventário dos antigos sócios-cotistas, tanto que os cedentes se obrigaram a tomar tais providências legais (fls. 
25). Logo, presente a verossimilhança da alegação de que a ré não está autorizada a agir em nome da empresa, seja porque 
a empresa não se encontra regularizada perante os órgãos estatais competentes, seja porque o ato de cessão das cotas ainda 
não foi submetido à JUCESP e homologado, seja, por fim, porque não há nenhum ato formal que atribua à ré a condição de 
administradora da sociedade. O receio de dano irreparável está presente, pois os devedores da sociedade, adquirentes dos 
lotes do Jardim Amador Bueno, poderão efetuar pagamentos à ré, em razão da aparência de que ela tem poderes para receber 
tais quantias e para dar quitação, quando, em verdade, por ora ela não os tem. Tal fato ensejaria grave prejuízo para tais 
pessoas, humildes em sua maioria, que poderiam vir a ser obrigadas a efetuar novo pagamento para o verdadeiro representante 
da sociedade. Além disso, não estando a sociedade regularizada perante os órgãos competentes, há que se reconhecer que 
ela não pode estar em funcionamento. De toda forma, caso a ré não tivesse a intenção de efetuar as cobranças mencionadas, 
tem-se que a presente liminar não representará qualquer restrição para si. Por outro lado, não cabe exigir da ré a abertura 
de filial da sociedade em Itapevi, como pretende o Ministério Público, pois a negociação de débitos vencidos não pode ser 
considerada exercício da atividade-fim da sociedade, razão pela qual entendo que pode dar-se em estabelecimento estranho 
à sede e às filiais regulares. De toda forma, o local escolhido pela ré para tal atividade, quando estiver autorizada a realiza-la, 
deverá ter alvará de funcionamento. Desse modo, por todas as razões acima delineadas, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR 
para determinar que a ré, a partir da intimação desta decisão, se abstenha de atuar, a qualquer título, em nome da sociedade 
Territorial Jardim Amador Bueno S/C Ltda., enquanto não estiverem satisfeitas as seguintes condições, cumulativamente: a) 
averbação no Registro de Pessoas Jurídicas da sede e filiais da alteração do ato constitutivo que indique sua entrada na 
sociedade na condição de sócia-administradora e a atualização do endereço de sede e filiais; b) regularização da sociedade 
frente à Receita Federal - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/CNPJ; e c) regularização da sociedade frente à Fazenda 
Municipal competente, incluindo o registro no cadastro mobiliário municipal e o alvará de funcionamento. Fixo multa de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) por ato de descumprimento (representação indevida da sociedade), sem prejuízo da responsabilidade 
de indenizar os que sofrerem prejuízo. Cite-se e intime-se, com as advertências legais. Int. - ADV: THAÍS DA SILVA NUNES 
(OAB 247278/SP)

Processo 4000148-86.2012.8.26.0271 - Ação Civil Pública - Serviços Profissionais - Thaís da Silva Nunes - Thaís da Silva 
Nunes - Vistos. Fls. 108 - Assiste razão a Representante do Ministério Público, assim, indefiro o pedido formulado pela requerida 
(fls. 80/82). Ademais, o feito já foi sentenciado. Assim, nada mais sendo requerido, arquivem-se, observadas as formalidades 
legais. Intime-se. - ADV: THAÍS DA SILVA NUNES (OAB 247278/SP)

Processo 4000156-63.2012.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Fls. 41/47. Trata-se de pedido de homologação de acordo com 
suspensão do feito até cumprimento do acordado. O acordo deve ser homologado, mas o feito deve ser extinto, com resolução 
de mérito, e não suspenso. Com efeito, trazendo as partes petição contendo os termos da composição a que chegaram, 
como no presente caso, deixa de existir a necessidade de o Judiciário conhecer da lide e proferir sentença de procedência ou 
improcedência. As partes chegaram a um consenso do quanto devido por cada uma, e com isso, a lide se encerrou. Se não 
houver cumprimento do acordo, passar-se-á à fase de cumprimento da sentença que homologou o acordo, pois já haverá título 
executivo judicial. Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO DE FLS. 41/47, para que produza seus efeitos legais, e JULGO 
EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil. Cada parte 
arcará com metade das custas e com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, salvo se houver disposição 
em contrário no acordo formulado. Com o trânsito em julgado da presente sentença, arquivem-se os autos observadas as 
formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 4000211-14.2012.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO SA - Ato 
Ordinatório - Formulário - ADV: PAULO ESTEVÃO MENEGUETTI (OAB 85558/SP)

Processo 4000211-14.2012.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO SA - 
Manifestar-se, em 05 dias, documentos de folhas - ADV: PAULO ESTEVÃO MENEGUETTI (OAB 85558/SP)

Processo 4000277-91.2012.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Seguro - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 
Paulo Hissato Kawaji - Vistos. Ante o interesse do requerido, remetam-se os autos ao Setor de Conciliação/Mediação, sito à 
Rua Bélgica, nº 405, Jardim Santa Rita, Itapevi/SP para audiência de conciliação, que designo para o dia 09 de abril de 2015, 
às 13:45 horas. Ficam as partes intimadas através de seus patronos. Intimem-se. - ADV: MARCIA REGIANE DA SILVA (OAB 
280806/SP), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP)

Processo 4000366-17.2012.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Pela derradeira vez, cumpra a parte autora o teor da r. Decisão 
de fls. 38, juntando o termo de cessão, no prazo de 05 (cinco) dias. Na inércia, intime-se o (a) autor(a) para que dê o regular 
andamento ao feito, através de advogado, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: MARIA DO CARMO 
BARBOSA VIEIRA DE MELLO PEPE (OAB 63266/SP), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP)

Processo 4000407-81.2012.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Diego 
Figueiredo Siminara - - Michelle Tenório Cavalcante Silva - Flex Negócios Imobiliários LTDA - - RCQ Empreendimentos LTDA 
- Ato Ordinatório - Formulário - ADV: MAURICIO SILVEIRA (OAB 98794/SP), ADELINA APARECIDA DO NASCIMENTO (OAB 
269696/SP), LUIZ CLAUDIO DE FREITAS (OAB 258210/SP), EGLE SABINO SKORUPA (OAB 98456/SP), CIDMEIRE DE 
OLIVEIRA ANDRIOLI (OAB 217590/SP), EVANDRO BARBOSA LIMA (OAB 170016/SP)

Processo 4000407-81.2012.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Diego 
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Figueiredo Siminara - - Michelle Tenório Cavalcante Silva - Flex Negócios Imobiliários LTDA - - RCQ Empreendimentos LTDA 
- Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: EVANDRO 
BARBOSA LIMA (OAB 170016/SP), CIDMEIRE DE OLIVEIRA ANDRIOLI (OAB 217590/SP), EGLE SABINO SKORUPA (OAB 
98456/SP), MAURICIO SILVEIRA (OAB 98794/SP), LUIZ CLAUDIO DE FREITAS (OAB 258210/SP), ADELINA APARECIDA DO 
NASCIMENTO (OAB 269696/SP)

Processo 4000654-62.2012.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PANAMERICANO SA - Vistos. O feito já foi sentenciado. Assim, nada mais sendo requerido, arquivem-se, observadas as 
formalidades legais. Int. - ADV: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI (OAB 319501/SP), RODRIGO FRASSETTO GOES 
(OAB 326454/SP)

Processo 4000657-17.2012.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Transportadora Sana Ltda ME - Vistos. 
Nos termos do artigo 655, I do Código de Processo Civil, o dinheiro tem preferência na ordem de penhora. O processo deve 
obedecer à efetividade, cabendo a medida prevista no art. 655 do diploma citado. Assim, providencie o exequente o recolhimento 
dos valores devidos da diligência junto ao Bacenjud/Infojud/Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. Tribunal 
de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias. Recolhida a diligência, tornem para consulta. Intime-se. - ADV: 
MARCOS AURÉLIO SOLLER CALONEGO (OAB 86222RS)

Processo 4000703-06.2012.8.26.0271 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Sandra Regina 
Gonçalves Amaral - Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 269, I, do Código de 
Processo Civil. Em consequência, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas de 
cada desembolso e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado dado à causa, nos termos do artigo 
20, §3º do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade, se concedida. P.R.I. - ADV: EDSON DE OLIVEIRA FERRAZ 
(OAB 87790/SP)

Processo 4000782-82.2012.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - J.M.A. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 271.2014/016313-0 dirigi-me ao endereço: 
Rua Sao Benedito, nº 302 - Jardim Monte Santo (CEP 67002-96 ) - Cotia/SP , e aí sendo Deixei de Citar ao requerido eis que 
no referido numero a casa da frente encontra-se abandonada com vidros e portas quebrados e nos fundos há uma moradia 
simples, aparentemente invadida, onde uma moça que se encontrava ao fundo informou desconhecer ao requerido. Vizinhos 
também nada souberam informar sobre o mesmo. Isto posto, devolvo o presente em Cartório para os fins de Direito. O referido 
é verdade e dou fé. Itapevi, 12 de setembro de 2014. - ADV: JOAO TEIXEIRA JUNIOR (OAB 326656/SP)

Processo 4001010-57.2012.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MUITICARTEIRA - Vistos. Defiro o 
requerido às fls. 47/48, admito o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-
BRASIL MULTICARTEIRA no pólo ativo em substituição ao Banco BV Financeira S/A CFI. HOMOLOGO a desistência da ação 
manifestada pelo autor, e, em conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação de Busca e Apreensão, na forma do artigo 267, 
inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquive-se o feito, com as cautelas de praxe. Providencie o 
autor para recolhimento dos valores devidos da diligência junto ao Renajud (código 434-1) nos termos do Comunicado do Eg. 
Tribunal de Justiça de São Paulo nº 170/11 no prazo de 10 (dez) dias. Recolhida a diligência, tornem para retirada da constrição 
de fls. 53. Fica desde já homologada, se requerida, a desistência do prazo recursal. P.R.I. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO 
SACRAMENTO (OAB 166822/SP), LUCIANA BERRO (OAB 255589/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/
SP)

Processo 4001014-94.2012.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, para que no PRAZO de 48 horas dê andamento 
ao feito, através de advogado, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código 
de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. - ADV: RAIMUNDO HERMES 
BARBOSA (OAB 63746/SP), DEBORA GUIMARAES BARBOSA (OAB 137731/SP)

Processo 4001026-11.2012.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
BRADESCO SA - DEBORA APARECIDA DOS SANTOS ME - Vistos. Fls. 109/110. Trata-se de pedido de homologação de 
acordo com suspensão do feito até cumprimento do acordado. O acordo deve ser homologado, mas o feito deve ser extinto, 
com resolução de mérito, e não suspenso. Com efeito, trazendo as partes petição contendo os termos da composição a que 
chegaram, como no presente caso, deixa de existir a necessidade de o Judiciário conhecer da lide e proferir sentença de 
procedência ou improcedência. As partes chegaram a um consenso do quanto devido por cada uma, e com isso, a lide se 
encerrou. Se não houver cumprimento do acordo, passar-se-á à fase de cumprimento da sentença que homologou o acordo, 
pois já haverá título executivo judicial. Diante do exposto, HOMOLOGO O ACORDO DE FLS. 109/110, para que produza seus 
efeitos legais, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III do Código de 
Processo Civil. Cada parte arcará com metade das custas e com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, salvo 
se houver disposição em contrário no acordo formulado. Com o trânsito em julgado da presente sentença, arquivem-se os autos 
observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP), EDSON GOMES 
DE OLIVEIRA (OAB 260729/SP), ELISEU GOMES DE OLIVEIRA (OAB 297755/SP)

Processo 4001064-23.2012.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA (OAB 157875/SP)

Processo 4001064-23.2012.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do 
processo (art.267, IV do CPC). - ADV: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA (OAB 157875/SP)

Processo 4001069-45.2012.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - CREDIFIBRA 
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Ato Ordinatório - Formulário - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO 
(OAB 241999/SP)

Processo 4001069-45.2012.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - CREDIFIBRA 
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Vistas dos autos ao autor para recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) 
do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 
241999/SP)

Processo 4001080-74.2012.8.26.0271 - Execução de Alimentos - Alimentos - M.R.C. - T.P.C. - (X) Manifeste-se o exequente, 
em termos de prosseguimento da execução. - ADV: GILMAR RODRIGUES SILVA (OAB 107697/SP), EDSON DE OLIVEIRA 
FERRAZ (OAB 87790/SP)

Processo 4001087-66.2012.8.26.0271 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Diante do exposto, com fulcro no art. 3º, § 5º, do Decreto-lei nº 911/69, JULGO 
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PROCEDENTE a presente ação para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e, em conseqüência, consolidar 
nas mãos do(a) autor(a) a propriedade e posse plena e exclusiva do bem oferecido em alienação fiduciária, tornando definitiva 
a apreensão liminar. Em razão da sucumbência, arcará a(o) ré(u) com as custas processuais e honorários advocatícios devidos 
ao patrono do(a) autor(a), que fixo em 10% do valor atribuído à causa, a ser monetariamente corrigido a partir do ajuizamento 
da demanda. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo. P. R. I. - ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA 
SANTOS (OAB 157721/SP)

Criminal

1ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO APARECIDO BUENO DE GODOY
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLÁUDIO CENTALVI JÚNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0008/2015
Processo 0001313-86.2005.8.26.0271 (271.01.2005.001313) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 

e Condutas Afins - André Luis dos Santos - - Guilherme Martins de Oliveira - - Cristian Mauricio Sousa Lecaros - Intimação de 
defensor para a audiência de instrução, debates e julgamento, designada para o dia 03 de março de 2015, às 16:30 horas, 
neste Juízo, bem como da expedição da carta precatória da oitiva da testemunha PAULO SERGIO RODRIGUES a Comarca de 
ITAPEVA/SP. - ADV: ANTONIO ALEXANDRE DANTAS DE SOUZA (OAB 318509/SP), CIDMEIRE DE OLIVEIRA ANDRIOLI (OAB 
217590/SP), ORLANDO BORIS ALBA VALVERDE (OAB 257724/SP)

Processo 0001340-54.2014.8.26.0271 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo Majorado - A.C.V.S. e outros - ‘’Intimação da 
defensora para que se manifeste sobre a não localização da testemunha Neide Ferreira Neto.’’ - ADV: ELAINE RODRIGUES 
BUENO DE FREITAS (OAB 154949/SP)

Processo 0002903-83.2014.8.26.0271 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
JHONES MARCOS DO NASCIMENTO - - LUCAS PEREIRA - ‘’Intimação dos defensores para audiência em continuação para o 
dia 20 de fevereiro de 2015, às 13h35min.’’ - ADV: PAULINO CAMARGO RIBEIRO JUNIOR (OAB 196530/SP), PEDRO NOVAES 
BONOME (OAB 213968/SP)

Processo 0004343-22.2011.8.26.0271 (271.01.2011.004343) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - Sidney Nunes Medeiros - Intime-se a defensora constituída a fim de que apresente as ALEGAÇÕES FINAIS 
em forma de memoriais, dentro do prazo legal. - ADV: ROSA MARIA MASANO (OAB 51411/SP)

Processo 0005938-51.2014.8.26.0271 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - W.D.C. - - 
L.A.S. - Intimem-se os defensores constituidos para participarem da audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento 
designada para o dia 02/03/2015 às 16:30 horas. - ADV: CARLUSIA SOUSA BRITO (OAB 295567/SP), JUNIOR BARBOSA DA 
SILVA (OAB 321282/SP)

Processo 0005938-51.2014.8.26.0271 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - W.D.C. - - L.A.S. 
- Vistos. Anote(m)-se o(s) nome(s) do(s) defensor(es) no sistema Saj e na contracapa dos autos, caso seja necessário. Os 
argumentos trazidos pela Defesa versam sobre matéria de fundo, a ser apreciada ao final, na sentença, após regular instrução 
probatória. Mantenho o recebimento da denúncia, não restando configurada nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código 
de Processo Penal. Designo audiência una de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 02 de março de 2014, 
às 16:30 horas. Intimem-se e requisitem-se o ofendido, se o caso, as testemunhas de acusação e de defesa, ressalvado o 
disposto no artigo 222 do C.P.P. Intime-se o réu e seu defensor. Depreque-se o necessário, intimando-se às partes. Publique-se, 
este despacho na imprensa oficial, caso haja advogado constituído. Ciência ao M.P. Itapevi, 05 de dezembro de 2014. - ADV: 
CARLUSIA SOUSA BRITO (OAB 295567/SP), JUNIOR BARBOSA DA SILVA (OAB 321282/SP)

Processo 0007417-84.2011.8.26.0271 (271.01.2011.007417) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - Julio 
Cesar de Queiroz Tavares e outro - Intimem-se o Defensor Constituido para participar da audiência de instrução, interrogatório, 
debates e julgamento designada para o dia 04/03/2015 às 14:45 horas, bem como para regularizar sua situação quanto a 
representação processual até a data da audiência. - ADV: PEDRO LUSTOSA GROBMAN ALVES ZACARIAS (OAB 337682/SP)

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Criminal, do Foro de Itapevi, Estado de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Aparecido Bueno de 
Godoy, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente RAFAEL LUCIO DOS 
SANTOS, Rua França, 157, Vila Olímpia, São Paulo-SP, RG 40871300, nascido em 21/11/1983, de cor Pardo, Brasileiro, 
natural de Osasco-SP, mãe ROSANA APARECIDA DOS SANTOS, por infração ao(s) artigo(s): Art. 155 “caput” do(a) CP, e que 
atualmente encontra(m)-se, o(s) réu(s), em lugar incerto e não sabido, que por este Juízo e respectivo cartório tramitam os 
autos da Ação Penal nº 0000848-96.2013.8.26.0271, que lhe(s) move a Justiça Pública, ficando pelo presente edital CITADO(A)
(S) para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o(a)(s) acusado(a)(s) poderá(ão) argüir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos dos Arts. 396 
e 396-A do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.719/2008, a respeito dos fatos constantes da denúncia 
assim resumidos: “Ante o exposto, denuncio RAFAEL LÚCIO DOS SANTOS, como incurso no artigo 155, caput, do Código 
Penal. Concomitantemente, requeiro que recebida e autuada esta, seja o réu citado e intimado para interrogatório e demais 
atos processuais, prosseguindo-se nos termos do rito erigido no art. 394 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se, 
oportunamente, as testemunhas abaixo”. E como não tenha(m) sido(a)(s) encontrado(a)(s), expediu-se o presente edital, com 
prazo de 15 dias, que será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Itapevi, aos 06 
de fevereiro de 2015.

Juizado Especial Cível
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JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA HELENA STEFFEN TONIOLO BUENO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA CRISTINA DE FREITAS LISBOA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0030/2015
Processo 0000056-11.2014.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Dijalmo 

Felix Ribeiro - Valdomiro dos Santos - NOTA DE CARTÓRIO: Fica o advogado do autor intimado para que devolva o processo 
0000056-11.2014 no prazo de 48 horas uma vez que o prazo para devolução venceu em 04/02/2015. - ADV: ELIANA MARIA 
COIMBRA JORGE (OAB 53116/SP), FERNANDO LOPES CAMPOS FERNANDES (OAB 261016/SP)

Processo 0000546-96.2015.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - José Rodrigo Haro Ramilo - SS Reversa 
e Projetos Customizados Ltda - Vistos. 1) Processem-se nos termos do art. 53 da Lei n.º 9.099/95. 2) Em se tratando de 
execução de título extrajudicial, CITE-SE o(a) devedor(a), por mandado, para que no prazo de três dias, efetue o pagamento 
da dívida (artigo 652 do Código de Processo Civil, no valor de R$ 26.923,84 (VINTE E SEIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E 
TRES REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.382/06), ou indique bens à 
penhora, sob pena de ordem de bloqueio “on line”, pelo sistema Bacen Jud, com fundamento no artigo 655, CPC, e penhora de 
bens. O pagamento deverá ser realizado no BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6818-7, localizada no próprio FÓRUM de Itapevi. 
Realizada a PENHORA, proceda o Oficial de Justiça a AVALIAÇÃO do bem, nos termos do Artigo 143, inciso V do CPC. Em 
não sendo efetuado o pagamento ou a penhora de bens, deverá o Sr. Oficial de Justiça, juntar a via do mandado aos autos, que 
tornarão conclusos após certificado o decurso de prazo. 3) Sem prejuízo, designo audiência de tentativa de conciliação para o 
dia 06/04/2015 às 14:30h. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - 
ADV: SANDRA REGINA DOS SANTOS (OAB 235348/SP)

Processo 0000618-83.2015.8.26.0271 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Empreiteira de mão de 
obra Performance Ltda - ME - IMPACTO GOUVEA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - - Polimix - Vistos. 1) Processem-
se nos termos do art. 53 da Lei n.º 9.099/95. 2) Em se tratando de execução de título extrajudicial, CITE-SE o(a) devedor(a), 
por mandado, para que no prazo de três dias, efetue o pagamento da dívida (artigo 652 do Código de Processo Civil, no valor 
de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.382/06), ou indique bens à penhora, 
sob pena de ordem de bloqueio “on line”, pelo sistema Bacen Jud, com fundamento no artigo 655, CPC, e penhora de bens. O 
pagamento deverá ser realizado no BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 6818-7, localizada no próprio FÓRUM de Itapevi. Realizada 
a PENHORA, proceda o Oficial de Justiça a AVALIAÇÃO do bem, nos termos do Artigo 143, inciso V do CPC. Em não sendo 
efetuado o pagamento ou a penhora de bens, deverá o Sr. Oficial de Justiça, juntar a via do mandado aos autos, que tornarão 
conclusos após certificado o decurso de prazo. 3) Sem prejuízo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 
06/04/2015 às 15:50h. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - 
ADV: VALERIA LOUREIRO KOBAYASHI (OAB 251387/SP)

Processo 0001538-28.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica 
- ELETRICA FORTE ITAPEVI COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICA LTDA ME - - Joel Firmino Silva Sobrinho - - SANDRA 
REGINA DOS SANTOS SILVA - INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A - Vistos. Ciente do retorno dos autos. Manifeste-se 
a parte vencedora, se o caso, em 10 dias, em termos de iniciar a fase de cumprimento de sentença. No silêncio, arquivem-
se. - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), PATRICIA 
GONÇALVES SILVA MENDIZABAL (OAB 151544/SP)

Processo 0001841-08.2014.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Jadissom Pedreira Mão de 
Obra para Construção Civill - Me - Consórcio HFH Pontal - - Heleno & Fonseca Construtecnica S/A - Fls. 417 - Nada a prover, 
uma vez que já houve sentença e trânsito em julgado. Arquivem-se os autos com as formalidades legais. - ADV: ALAN BOUSSO 
(OAB 122600/SP), DULCILÉIA FERDINANDO DA COSTA (OAB 337775/SP), FRANCISCO ONOFRE DA FREIRIA (OAB 70227/
SP), CARLOS CYRILLO NETTO (OAB 11706/SP)

Processo 0002013-81.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Adoniel 
Alves Barbosa - Credipar Crediparana Serviços Financeiros Ltda - Vistos. Fls. 56 - Ciente. Ante a justificativa apresentada às fls. 
56, isento o autor do pagamento das custas a que foi condenado. Arquivem-se os autos com as formalidades legais. Int. - ADV: 
CARLA CRISTINA TAKAKI (OAB 45188/PR)

Processo 0002719-98.2012.8.26.0271 (271.01.2012.002719) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
José Luis de Souza - Fernando Ferreira Tomanini - Vistos. Compulsando os autos, verifico que não houve regular penhora quanto 
ao segundo valor bloqueado à fl. 112. Assim, dou por penhorado também o valor de R$ 480,01. Intime-se o executado para, 
querendo, oferecer impugnação. No silêncio, expeça-se guia de levantamento em favor da parte exequente, que, na retirada, 
deverá requerer o que de direito em relação ao saldo remanescente. Int. - ADV: HERIKA DANIELLA MENESES MORAES (OAB 
261342/SP), JOSUE FEITOSA DOS SANTOS (OAB 256335/SP)

Processo 0002738-07.2012.8.26.0271 (271.01.2012.002738) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - André 
Sanches - Comercial Zena Móveis Sociedade Ltda Marabrás - - Losngo Promoções de Vendas Ltda - Vistos. Certidão retro: 
ciente. O autor está intimado da decisão de fls. 89, nos termos do art. 19, §2º, da lei 9.099/95. Diante do descumprimento do 
acordo por parte do requerente, intime-se a requerida, para que se manifeste, em 15 dias, requerendo o que de direito, se o 
caso. No silêncio, presumindo-se o desinteresse das partes em dar continuidade com o processo, o mesmo será arquivado. Int. 
- ADV: SANDRA REGINA COMI (OAB 114522/SP), MARILENE DE MENDONÇA LEITE HEIRAS (OAB 171665/SP)

Processo 0003069-18.2014.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Karen 
Severiano da Silva - IREP - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. - Vistos. Intime-se a parte 
autora para que se manifeste em 10 dias em termos de prosseguimento. No silêncio, arquivem-se. - ADV: PRISCILA JULIANA 
BELLI SILICANI (OAB 286300/SP), LUIZ GUILHERME MENDES BARRETO (OAB 200863/SP)

Processo 0003872-69.2012.8.26.0271 (271.01.2012.003872) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Noel 
Lourenço da Silva - Banco do Brasil Sa - Vistos. Fls. 182/184: Por ora, deixo de aplicar a multa arbitrada. Conforme parte 
final da decisão de fls. 177, a intimação do banco requerido deveria ser pessoal, e não como foi, pela imprensa. Diante disso, 
e considerando as alegações trazidas pela requerente às fls. 182/184, intime-se a requerida, pessoalmente, da decisão de 
fls. 177. Se após intimação pessoal da requerida persistirem as cobranças, o autor deve noticiar este juízo. Cumpra-se, com 
urgência. - ADV: SUELEN ROSATTO (OAB 263528/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0004068-10.2010.8.26.0271 (271.01.2010.004068) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Reginaldo Justino da Silva - Lg Electronics da Amazonia Ltda - - Claro Sa - - Unimex Serviços e Comércio 
Ltda - Vistos. Fls. 188. Nos termos do artigo 19 §2º da Lei 9.099/95, as partes comunicarão ao Juízo as mudanças de endereço 
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ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 
comunicação. Sendo assim, o(a) requerido(a) Unimex encontra-se intimado(a) da sentença de fls. 181. Certifique-se o trânsito 
em julgado com data desta decisão e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: PAULO BARDELLA CAPARELLI 
(OAB 216411/SP), DENISE LEAL SANTOS (OAB 47361/RJ)

Processo 0004579-71.2011.8.26.0271 (271.01.2011.004579) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Sebastião dos Santos Martins - Evanilda Maria de Lourdes - Vistos. Fls. 85. Intime-se a parte autora para que se manifeste 
em 10 dias em termos de prosseguimento, informando nos autos o endereço atualizado da requerida. - ADV: MARIA IVONE 
AQUINO CARDOSO (OAB 116885/SP)

Processo 0007597-32.2013.8.26.0271 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Robson Felipe Ramos - TIM 
Celular S/A - - Intelig Telecomunicações Ltda. - Vistos. Expeça-se guia de levantamento do valor depositado às fls. 128 em 
favor da parte autora. Após a retirada e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as formalidades legais. - ADV: 
GUSTAVO BARBOSA VINHAS (OAB 255427/SP), CELSO SIMOES VINHAS (OAB 23835/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA 
(OAB 234190/SP)

Processo 0009861-27.2010.8.26.0271 (271.01.2010.009861) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Cristiane Valéria 
de Queiroz - Borges e Santos Lanchonete Ltda - NOTA DE CARTÓRIO: Fica o autor, através de seu advogado, intimado a 
retirar o título extrajudicial que se encontra encartado nos autos no prazo de 10 dias. - ADV: CRISTIANE VALÉRIA DE QUEIROZ 
FURLANI (OAB 172322/SP)

Processo 0010982-56.2011.8.26.0271 (271.01.2011.010982) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Ulisses Antunes da Silva - Globex Utilidadesa Sa - - Financeira Itaú Cdb Sa - Vistos. Fls. 137/139: Por 
ora, indefiro, vez que a ré não foi intimada pessoalmente, como reza a súmula 410, STJ. Diante da persistência das cobranças 
indevidas anunciada pelo autor, intime-se a requerida da decisão de fls. 126, pessoalmente e com urgência. Int. - ADV: ELAINE 
RODRIGUES BUENO DE FREITAS (OAB 154949/SP), ALEXANDRE MACHADO GUARITA (OAB 157017/SP), ANALURDES DA 
SILVA SANTOS (OAB 122227/RJ)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA HELENA STEFFEN TONIOLO BUENO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA CRISTINA DE FREITAS LISBOA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0031/2015
Processo 0002641-36.2014.8.26.0271 - Termo Circunstanciado - Contravenções Penais - F.L.A. - Vistos. Patente a 

caracterização de equívoco processual. Conforme se verifica de fls. 69, a audiência de fls. 54 foi redesignada para o dia 
16.03.2015, e não deveria ter sido realizada. A anotação não constou em agenda, dando causa ao erro que desde já reconheço. 
Diante disso, toda a instrução processual é nula (todos os atos posteriores a fls. 54). Sem mais, aguarde-se a audiência 
já designada para o dia 16.03.2015 às 13h15. Int. - ADV: MARCOS AUGUSTO LUIZ PINA (OAB 222341/SP), FELIPE DOS 
SANTOS SILVA (OAB 307913/SP)

Setor de Execuções Fiscais
JUÍZO DE DIREITO DA SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA HELENA STEFFEN TONIOLO BUENO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ MOURA DE SOUZA IRMÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0004/2015
Processo 0001163-37.2007.8.26.0271 (apensado ao processo 0504158-34.2005.8.26) (271.01.2007.001163) - Embargos à 

Execução Fiscal - Nulidade - Francisco Perez - Municipio de Itapevi - Tendo em vista que, decorreu o prazo sobre a sentença de 
fls 129/130, prossiga-se nos autos principais , abrindo-se vista. - ADV: FERNANDO SAMPAIO LINS (OAB 235388/SP), PATRICK 
OLIVER DE CAMARGO SCHEID (OAB 201830/SP)

Processo 0002081-94.2014.8.26.0271 - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) - CONSELHO REGIONAL 
DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO COREN SP - Shirlei Gonzales Rossati da Silva - Manifeste-se a exequente no prazo legal 
de 5 dias, requerendo o que de direito, tendo em vista a não devolução do A.R referente a carta de citação expedida. - ADV: 
ENIVALDO DA GAMA FERREIRA JUNIOR (OAB 112490/SP)

Processo 0003139-69.2013.8.26.0271 (apensado ao processo 0508882-81.2005.8.26) - Embargos à Execução Fiscal - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Municipalidade de Itapevi Sp - Vistos. 1) Recebo o Recurso de Apelação interposto, no 
efeito devolutivo e suspensivo. 2) Intime (m)-se o (a) recorrido (s), para responder. 3) Ao final, tornem conclusos. Intimem-se. - 
ADV: MILTON CELIO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 69554/SP), IZABELLA NEIVA EULALIO BELLIZIA SCARABICHI (OAB 112851/
SP)

Processo 0003388-25.2010.8.26.0271 (271.01.2010.003388) - Execução Fiscal - Conselho Regional de Tecnicos Em 
Radiologia da 5ª Regiao Sp - Valmor de Oliveira Azevedo - Manifeste-se o exequente, no prazo legal de cinco dias,requerendo o 
que de direito, em termos de prosseguimento do feito,tendo em vista a devolução do mandado pelo Sr. Oficial de Justiça, o qual 
informa que citou o executado, deixando de proceder a penhora. - ADV: KELLEN CRISTINA ZANIN LIMA (OAB 190040/SP)

Processo 0003514-70.2013.8.26.0271 (apensado ao processo 0573326-55.2007.8.26) - Embargos à Execução Fiscal - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB - Municipalidade de 
Itapevi Sp - VISTOS. Trata-se de embargos de declaração opostos pela COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE 
SÃO PAULO (COHAB), sustentando a existência de erro material na sentença de fls. 56/59, pois apresenta dispositivos em 
conflito, gerando contradição. Alega que os embargos à execução interpostos não se destinavam à protelar o feito, iludir o 
Judiciário ou prejudicar a embargada, razão pela qual a condenação em multa no importe de 20% do valor atualizado do débito 
se mostra indevida, devendo ser excluída (fls. 26/29). É o breve relatório. Decido. Com efeito, os embargos de declaração 
apresentam caráter manifestamente protelatório, já que não visam sanar os defeitos da decisão de fls. 56/59, pois inexistem 
contradições ou erros materiais, pretendendo o embargante, apenas, alterar por completo o decidido. A alegação de que a 
sentença apresenta dispositivos em conflito não se sustenta, haja vista que restou demonstrado que os embargos à execução 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 327

veicularam as mesmas matérias já analisadas e afastadas pelo juízo quando da análise da objeção de pré-executividade, de tal 
sorte que o intuito de protelar o andamento processual mostrou-se manifesto, dando ensejo à consequência lógica consistente 
na incidência da multa por disposição expressa da lei (art. 740, parágrafo único do Código de Processo Civil). No mais, para 
a incidência da multa, mostra-se inviável adentrar a análise de aspectos subjetivos, como a existência ou não de intenção da 
embargante em “iludir o Judiciário ou prejudicar a embargada”, uma vez que, pela prática do ato processual acima descrito, 
objetivamente foi possível comprovar a tentativa maliciosa de prejudicar a regular tramitação da execução . Ante o exposto, 
JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração, pelas razões acima expostas, mantendo-se a sentença prolatada por 
seus próprios fundamentos. Int. - ADV: IZABELLA NEIVA EULALIO BELLIZIA SCARABICHI (OAB 112851/SP), MILTON CELIO 
DE OLIVEIRA FILHO (OAB 69554/SP)

Processo 0003696-27.2011.8.26.0271 (271.01.2011.003696) - Execução Fiscal - Conselho Regional de Engenharia 
Arquitetura e Agronomia do Estado de Sao Paulo Crea Sp - Premises Engenharia Ltda - Manifeste-se o exequente, no prazo 
legal de cinco dias, requerendo o que de direito, tendo em vista a devolução da carta de citação, a qual resultou negativa. - ADV: 
MARCIA LAGROZAM SAMPAIO MENDES (OAB 126515/SP)

Processo 0003940-48.2014.8.26.0271 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Conselho Regional de Farmácia do Estado de São 
Paulo - ANTONIO IVAN DA COSTA BARBOSA e outro - Manifeste-se o exequente, no prazo legal de cinco dias, requerendo o 
que de direito, tendo em vista a devolução do mandado pelo Sr. Oficial de Justiça, o qual resultou negativo , deixando de citar 
o executado. - ADV: ROBERTO TADAO MAGAMI JUNIOR (OAB 244363/SP), MARCUS ELIDIUS MICHELLI DE ALMEIDA (OAB 
100076/SP)

Processo 0004114-57.2014.8.26.0271 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda Nacional - Delfort Vigilancia e Seguranca 
Ltda - Manifeste-se a exequente, no prazo legal de cinco dias, requerendo o que de direito, tendo em vista o não pagamento do 
débito pela executada, apesar de ter sido regularmente citada. - ADV: RODRIGO MOTTA SARAIVA (OAB 234570/SP)

Processo 0004204-27.1998.8.26.0271 (271.01.1998.004204) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
- Municipio de Itapevi - Lucas Conde - Vistos. 1 - Homologo a desistência apresentada pela Prefeitura Municipal de Itapevi e, 
em consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 26, da Lei 6830/80. 2 - Expeça-se guia de 
levantamento do valor bloqueado ás fls. 28, em favor do executado. 3 - Homologo a desistência do prazo recursal, dando-se 
por transitada em julgada a sentença nesta data. 4-Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: 
LEANDRO LUIZ NOGUEIRA (OAB 275175/SP), PATRICK OLIVER DE CAMARGO SCHEID (OAB 201830/SP)

Processo 0004204-27.1998.8.26.0271 (271.01.1998.004204) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - 
Municipio de Itapevi - Lucas Conde - Providencie o executado, no prazo legal de cinco dias, a retirada da guia de levantamento 
expedida nos autos em seu favor. - ADV: LEANDRO LUIZ NOGUEIRA (OAB 275175/SP), PATRICK OLIVER DE CAMARGO 
SCHEID (OAB 201830/SP)

Processo 0004668-02.2008.8.26.0271 (271.01.2008.004668) - Execução Fiscal - Dívida Ativa não-tributária - Conselho 
Regional de Corretores de Imoveis do Estado de Sao Paulo Creci 2ª Regiao - Reinaldo Marques de Miranda - Manifeste-se o 
exequente, no prazo legal de cinco dias, requerendo o que de direito, em termos de prosseguimento do feito. - ADV: APARECIDA 
ALICE LEMOS (OAB 50862/SP), MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA (OAB 205792/SP)

Processo 0005084-72.2005.8.26.0271 (271.01.2005.005084) - Execução Fiscal - Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado de Sao Paulo Crc - Vistos. Manifeste-se o exequente no prazo de cinco dias, requerendo o que de direito em termos de 
prosseguimento do feito. Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, suspendo o andamento do processo pelo prazo de 1 
ano, nos termos do artigo 40, § 1° da Lei 6.830/80. Int. - ADV: FERNANDO LUIZ VAZ DOS SANTOS (OAB 28222/SP), CELSO 
MARTINS GODOY (OAB 217127/SP)

Processo 0005773-04.2014.8.26.0271 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Conselho Regional de Corretores de Imóveis do 
Estado de São Paulo CRECI 2ª Região - GERALDO SOARES DE OLIVEIRA - Manifeste-se o exequente, no prazo legal de cinco 
dias, requerendo o que de direito, tendo em vista a devolução do mandado pelo Sr. Oficial de Justiça, o qual resultou negativo , 
deixando de citar o executado. - ADV: MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA (OAB 205792/SP)

Processo 0007179-94.2013.8.26.0271 (apensado ao processo 0573285-88.2007.8.26) - Embargos à Execução Fiscal - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB - MUNICIPALIDADE 
DE ITAPEVI SP - VISTOS. Trata-se de ação de embargos à execução proposta pela Companhia Metropolitana de Habitação de 
São Paulo COHA-SP, em face da Municipalidade de Itapevi SP. A decisão de fls. 38 determinou a embargante que cumprisse 
integralmente o determinado no ato ordinatório de fls. 12, no prazo de 10 dias,emendando a petição inicial, nos termos do artigo 
282 do CPC, dando valor a causa, recolhendo ainda as custas de distribuição,sob pena de indeferimento da petição inicial. 
A embargante foi devidamente intimada (fls. 39), contudo quedou-se inerte (fls. 40). É o relatório. Decido. Considerando-se 
a inércia da embargante em atender ao comando de fls. 12, é de rigor a extinção do feito, sem resolução do mérito, com a 
rejeição dos embargos. Portanto, diante do exposto, rejeito os embargos à execução proposto pela Companhia Metropolitana 
de Habitação de São Paulo COHAB-SP. em face da Municipalidade de Itapevi SP, e DECLARO EXTINTO o feito, com fulcro no 
artigo 267, inciso I, do CPC. Após o trânsito, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. P.R.I.C. - ADV: JULIO CESAR 
SILVEIRA ZANOTTI (OAB 313631/SP)

Processo 0007657-05.2013.8.26.0271 (apensado ao processo 0573351-68.2007.8.26) - Embargos à Execução Fiscal - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB - MUNICIPALIDADE 
DE ITAPEVI - Vistos. Trata-se de ação de embargos à execução proposta pela Companhia Metropolitana de Habitação de 
São Paulo COHA-SP, em face da Municipalidade de Itapevi SP. A decisão de fls. 38 determinou a embargante que cumprisse 
integralmente o determinado no ato ordinatório de fls. 12, no prazo de 10 dias, emendando a petição inicial, nos termos do artigo 
282 do CPC, dando valor a causa, recolhendo ainda as custas de distribuição,sob pena de indeferimento da petição inicial. 
A embargante foi devidamente intimada (fls. 398), contudo quedou-se inerte (fls. 40). É o relatório. Decido. Considerando-se 
a inércia da embargante em atender ao comando de fls. 12, é de rigor a extinção do feito, sem resolução do mérito, com a 
rejeição dos embargos. Portanto, diante do exposto, rejeito os embargos à execução proposto pela Companhia Metropolitana 
de Habitação de São Paulo COHAB-SP. em face da Municipalidade de Itapevi SP, e DECLARO EXTINTO o feito, com fulcro no 
artigo 267, inciso I, do CPC. Após o trânsito, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. P.R.I.C. - ADV: JULIO CESAR 
SILVEIRA ZANOTTI (OAB 313631/SP)

Processo 0008217-93.2003.8.26.0271 (271.01.2003.008217) - Execução Fiscal - Fazenda Nacional - Deny Guazi Resende 
e outro - Abra-se vista dos autos a exequente para que no prazo legal , manifesta-se sobre a exceção de pré-executividade, 
acostada aos autos, ofertada pelo executado. - ADV: NELSON RUY CAMARGO SILVAROLLI (OAB 143460/SP), MARIZE 
TARCILA NUNES GUIMARÃES (OAB 203846/SP), NELSON RUY SILVAROLLI (OAB 18636/SP)

Processo 0008279-70.2002.8.26.0271 (271.01.2002.008279) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - 
Prefeitura do Municipio de Itapevi - Armando Biral - VISTOS. ARMANDO BIRAL e os demais executados apresentaram incidente 
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processual de exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO 
DE ITAPEVI sustentando, em síntese, não serem responsáveis pelo pagamento do imposto predial cobrado, pois, o imóvel 
objeto de cobrança de IPTU foi vendido a terceiro, nos termos dos documentos juntados (fls. 51/52). Facultada oportunidade, 
a excepta manifestou-se, apontando, em suma, o não cabimento do alegado e a existência de litigância de má-fé haja vista a 
nomeação do próprio bem sobre o qual recai o tributo à penhora (fls. 58/61). É o relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, 
cabe deixar consignado ser possível, em tese, a apresentação de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, 
desde que se trate de matéria a ser conhecida de ofício pelo juiz e que indique, de plano, a necessidade de extinção da ação 
em debate. Outro não é o entendimento de nossa melhor jurisprudência: “EXECUÇÃO FISCAL - Exceção de pré-executividade 
- Admissibilidade apenas em situações excepcionais, quando evidenciada desde logo a impossibilidade da válida instauração 
do processo executivo - Situação inocorrente na espécie - Exceção rejeitada - Agravo não provido” (Agravo de Instrumento n. 
135.213-5 - Tietê - 3ª Câmara de Direito Público - Relator: José Cardinale - 22.02.00 - V.U.) No mérito, a presente exceção 
de pré-executividade é improcedente. Com efeito, pretende os excipientes a discussão do ato administrativo que constituiu 
a dívida ativa ora executada, aduzindo que não são mais responsáveis pelo pagamento das dívidas do imóvel. Contudo, ao 
contrário do que afirmam, os documentos que apresentam não são suficientes para a demonstração de suas alegações. Não 
há prova pré-constituída dos fatos alegados. Frise-se que os documentos apresentados com a exceção não são aptos para 
demonstrar a transferência de propriedade do imóvel, já que não foi juntado aos autos o registro da venda na matrícula do 
bem. Ora, artigo 1.245 do Código Civil deixa claro que a transferência de propriedade de bem imóvel depende de registro do 
título translativo no Registro de Imóveis. Assim, ausente tal registro, continuam os executados a figurar como proprietários do 
bem, responsáveis pelo pagamento dos impostos a ele inerentes, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional. Nada 
obsta, evidentemente, que os excipentes exijam do compromissário comprador o valor relativo a débito decorrente de exercício 
posterior à assunção da posse por este último, porém a verdade é que o referido compromisso somente opera efeito entre 
as partes, não impedindo o trâmite da presente execução fiscal. Não se verifica, no mais, a falta de quaisquer pressupostos 
processuais ou condições da ação. Diante do exposto, e considerando todo o mais que dos autos consta, REJEITO a presente 
exceção de pré-executividade e deixo de condenar os excipientes ao pagamento de honorários sucumbenciais, por se tratar 
de mero incidente processual. Considerando que os excipientes se deram por citados nos autos, aguarde-se o prazo de cinco 
dias para o pagamento da dívida ou garantia da execução, a contar da publicação desta. Nesta oportunidade, não vislumbro 
a alegada litigância de má-fé sustentada pela excepta, pois os executados, tendo a sua tese afastada, têm o direito a nomear 
bens a execução, não havendo impedimento para que assim o façam, em relação ao próprio imóvel, objeto da tributação. 
Posteriormente, proceda-se ao necessário para a elaboração da minuta a fim de que seja realizada a penhora “on line”, já que 
o dinheiro possui prevalência sobre o bem oferecido (art. 11, I, da lei nº 6.830/80), o qual não foi aceito pela municipalidade, 
levando-se em consideração, ainda, o diminuto valor do crédito cobrado em face do valor do bem oferecido. Int. - ADV: MARIA 
DAS GRACAS GODOI (OAB 84622/SP), PATRICK OLIVER DE CAMARGO SCHEID (OAB 201830/SP)

Processo 0009390-74.2011.8.26.0271 (apensado ao processo 0002336-14.1998.8.26) (271.01.2011.009390) - Embargos à 
Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Celio Joaquim Amorim - Fazenda Publica Municipal - Manifesta-se 
o embargado requerendo o que de direito, tendo em vista o decurso do prazo da r. sentença de fls 58/59 - ADV: PATRICK OLIVER 
DE CAMARGO SCHEID (OAB 201830/SP), ALESSANDRA GALDINO DA SILVA (OAB 285134/SP), CLAUDIA APARECIDA PENA 
DO NASCIMENTO (OAB 289294/SP)

Processo 0009442-12.2007.8.26.0271 (apensado ao processo 0007328-03.2007.8.26) (271.01.2007.009442) - Embargos à 
Execução - Hsbc Bank Brasil S/A Banco Multiplo - Municipio de Itapevi - Vistos. 1. Fls. 357/359: Acolho a justificativa sobre o 
arbitramento dos honorários, haja vista que o perito nomeado discriminou a origem do valor informado a fls. 333 e, diferente do 
que afirma o embargante, constata-se que o valor não se mostra exorbitante, considerando que, em virtude da complexidade da 
causa, será necessário o investimento de várias horas de trabalho para a conclusão do laudo, sendo que cada uma delas possui 
custo razoável e proporcional ao preço de mercado. 2. Ante o exposto, intime-se a embargante para que recolha o valor indicado 
a fls. 357/359, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Com o recolhimento, intime-se o Sr. Perito para de que dê início aos trabalhos, 
informando a este Juízo a data e horário em que será realizada a perícia, atentando-se para a necessidade de que haja tempo 
hábil para comunicar previamente às partes. 4. Após a respectiva informação, intimem-se o embargante e o embargado, a fim 
de que tomem ciência do dia e horários fixados para a realização da perícia, nos termos do art. 431-A do Código de Processo 
Civil Int. - ADV: PATRICK OLIVER DE CAMARGO SCHEID (OAB 201830/SP), LUIZ EDUARDO DE CASTILHO GIROTTO (OAB 
124071/SP), RUBENS JOSE NOVAKOSKI F VELLOZA (OAB 110862/SP)

Processo 0010726-21.2008.8.26.0271 (271.01.2008.010726) - Execução Fiscal - Conselho Regional de Tecnicos Em 
Radiologia da 5ª Regiao Sp - Ricardo Marcelo Ricci - Providencie o exequente, no prazo legal de cinco dias, a juntada aos 
autos do comprovante de pagamento da taxa de diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento da diligência , citação do 
executado. - ADV: KELLEN CRISTINA ZANIN LIMA (OAB 190040/SP)

Processo 0011810-52.2011.8.26.0271 (apensado ao processo 0009224-81.2007.8.26) (271.01.2011.011810) - Embargos à 
Execução Fiscal - Supermercados Oj Ltda - Fazenda Nacional - Vistos. 1) Recebo o Recurso de Apelação interposto pela 
Embargante ( Supermercados OJ Ltda) ás fls. 62/69, no efeito devolutivo e suspensivo. 2) Intime (m)-se o (a) recorido (s) ( 
Fazenda nacional), para responder. 3) Ao final, tornem conclusos. Intimem-se. - ADV: RENATA MANGUEIRA DE SOUZA (OAB 
147569/SP), MARIANA SALES CAVALCANTE (OAB 18378DC/E)

Processo 0625618-75.2011.8.26.0271 (271.01.2011.625618) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Itapevi - Cia 
Metropolitana de Hab. de S. Paulo Cohab- - - Antonio Benedicto Comunian e outros - VISTOS. COMPANHIA METROPOLITANA 
DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO COHAB/SP apresentou incidente processual de exceção de pré-executividade nos autos da 
execução fiscal que lhe move a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI sustentando, em síntese, não ser responsável 
pelo pagamento do imposto predial cobrado, pois o imóvel objeto de cobrança de IPTU foi compromissado à venda a terceiro, 
nos termos dos documentos juntados (fls. 07/11). Facultada oportunidade, a excepta manifestou-se, apontando, em suma, o 
não cabimento do alegado, haja vista que a excipiente continua sendo responsável tributária pelo tributo na condição de titular 
do domínio útil, devendo o compromissário comprador Fred Jorge Ribeiro ser incluído no polo passivo (fls. 40/41). É o relatório. 
Fundamento e decido. Primeiramente, cabe deixar consignado ser possível, em tese, a apresentação de exceção de pré-
executividade em sede de execução fiscal, desde que se trate de matéria a ser conhecida de ofício pelo juiz e que indique, de 
plano, a necessidade de extinção da ação em debate. Outro não é o entendimento de nossa melhor jurisprudência: “EXECUÇÃO 
FISCAL - Exceção de pré-executividade - Admissibilidade apenas em situações excepcionais, quando evidenciada desde logo 
a impossibilidade da válida instauração do processo executivo - Situação inocorrente na espécie - Exceção rejeitada - Agravo 
não provido” (Agravo de Instrumento n. 135.213-5 - Tietê - 3ª Câmara de Direito Público - Relator: José Cardinale - 22.02.00 - 
V.U.) No mérito, a presente exceção de pré-executividade é improcedente. Com efeito, pretende a excipiente a discussão do ato 
administrativo que constituiu a dívida ativa ora executada, aduzindo que não é mais responsável pelo pagamento das dívidas do 
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imóvel. Contudo, ao contrário do que afirma, os documentos que apresenta não são suficientes para a demonstração de suas 
alegações. Não há prova pré-constituída dos fatos alegados. Frise-se que os documentos apresentados com a exceção não são 
aptos para demonstrar a transferência de propriedade do imóvel, já que não foi juntado aos autos o registro da venda na matrícula 
do bem. Ora, artigo 1.245 do Código Civil deixa claro que a transferência de propriedade de bem imóvel depende de registro do 
título translativo no Registro de Imóveis. Assim, ausente tal registro, continua a executada a figurar como proprietária do bem, 
responsável pelo pagamento dos impostos a ele inerentes, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional. Nada obsta, 
evidentemente, que a excipente exija do compromissário comprador o valor relativo a débito decorrente de exercício posterior 
à assunção da posse por este último, em ação de regresso, porém a verdade é que o referido compromisso somente opera 
efeito entre as partes, não impedindo o trâmite da presente execução fiscal. Quanto ao pedido formulado pela exequente de 
inclusão do novo adquirente do imóvel, Fred Jorge Ribeiro, no polo passivo da demanda, certo é que tal pretensão não encontra 
fundamento no ordenamento jurídico e na jurisprudência. Com efeito, para incluir o novo adquirente no polo passivo da demanda, 
seria necessária a substituição da Certidão da Dívida Ativa (CDA) original, acostada aos autos a fls. 02 e, conforme dispõe a 
súmula 392 do STJ, em atenção ao art. 2°, § 8º da Lei 6.830/1980, a Fazenda Pública somente pode realizar tal procedimento 
até a prolação da sentença em sede de embargos à execução, todavia, desde que se trate de erro material ou formal e não 
implique modificação do sujeito passivo da obrigação. Ora, no caso em tela, a realização da substituição para inclusão do novo 
adquirente no polo não tem por fundamento mero erro formal ou material, antes, aponta para uma irregularidade na definição 
do contribuinte, o que implica, necessariamente, na realização de alteração da sujeição passiva da obrigação, vedada pelo 
posicionamento sumulado. Verifica-se que o referido posicionamento não se mostra arbitrário, quando se reconhece que a 
Certidão de Dívida Ativa é um reflexo do ato de lançamento do tributo. Este, por sua vez, tem a finalidade de constituir o crédito 
tributário e fixar o sujeito passivo e o valor devido a título de tributo, de tal forma que o contribuinte apontado como devedor 
possa promover eventuais impugnações administrativas contra a constituição do crédito. Sendo assim, admitir a inclusão do 
novo adquirente nos moldes pleiteados pela exequente, sem a modificação da CDA, nesta fase processual, acabaria por violar 
às garantias acima descritas de Fred Jorge Ribeiro que não poderia impugnar administrativamente o lançamento realizado, 
violando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, que vigem tanto na esfera judicial, quanto 
administrativa e que encontram guarida constitucional. Outrossim, nada impede que a Fazenda Pública Municipal promova 
nova execução em face do verdadeiro responsável tributário, desde que apresente uma certidão de dívida ativa apta para tanto. 
Diante do exposto, e considerando todo o mais que dos autos consta, REJEITO a presente exceção de pré-executividade. Sem 
sucumbência, por se tratar de mero incidente processual. Considerando que a excipiente se deu por citada nos autos, aguarde-
se o prazo de cinco dias para o pagamento da dívida ou garantia da execução, a contar da publicação desta. Decorrido o prazo 
sem notícia de pagamento, ao assessor para elaboração de minuta on line. Intimem-se. - ADV: CLAUDIO ALEXANDRE SENA 
REI (OAB 244776/SP), MILTON CELIO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 69554/SP)

Processo 0626940-33.2011.8.26.0271 (271.01.2011.626940) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Itapevi - Cia de 
Desenv Hab e Urbano - - Carmelita Ana Lopes de Albuquerque e outros - Vistos. Trata-se de exceção de pré-executividade 
argüida por COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU 
em face da MUNICIPALIDADE DE ITAPEVI. Alega a excipiente, em suma, imunidade tributária, a ilegitimidade de parte e a 
impenhorabilidade dos seus bens. A excepta manifestou-se pela improcedência. É o breve relatório. Fundamento e decido. 
Primeiramente cabe deixar consignado ser possível, em tese, a apresentação de exceção de pré-executividade em sede de 
execução fiscal, desde que se trate de matéria a ser conhecida de ofício pelo juiz e que indique, de plano, a necessidade de 
extinção da ação em debate. As alegações da excipiente não merecem, contudo, acolhimento. Continua a excipiente figurando 
como sujeito passivo da obrigação tributária, uma vez que o compromisso de venda e compra não tem o condão de gerar 
efeitos para terceiros. O IPTU é tributo que possui natureza ambulatorial, aderindo ao imóvel objeto da exação, independente 
de quem seja o possuidor ou proprietário do bem. Este o sentido do artigo 34 do Código Tributário Nacional. Por esta razão, 
indiferente saber se à época do lançamento do tributo o contribuinte era ou não possuidor ou proprietário do bem. Nesse sentido 
a jurisprudência: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. 
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 
1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o 
seu possuidor a qualquer titulo. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador 
(possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada 
no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP no. 979.970/SP, Rel. 
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 /SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ 
de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João 
Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ l1.8.2007; 
REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ20.2.2006. 3. “Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito 
passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o 
titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a 
facilitar o procedimento de arrecadação” (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ27.9.2004). 4. Recurso especial 
provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08 (STJ - Primeira Seção - REsp 111055 l/SP 
- Rel. Min. Mauro Campbell Marques - j . 10/06/2009)” No caso em apreço, não obstante a existência do compromisso de venda 
e compra, a excipiente, com relação a terceiros, ainda deve ser considerada proprietária, na medida em que não comprovou 
que tenha ocorrido a transcrição do título de transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis. Desta feita, em que pese 
à presunção que opera no sentido de que a excipiente não mais detém a posse do bem, certo é que ainda figura como sua 
proprietária, inclusive para efeitos tributários, ensejando, assim, que seja a ela direcionada a cobrança do imposto, à luz do que 
dispõe o art. 34 do Código Tributário Nacional. Isso porque não houve prova de que o referido instrumento tenha sido registrado, 
tampouco foi demonstrada a transferência da propriedade no Cartório de Imóveis competente. Nada obsta, evidentemente, que 
a excipente exija do compromissário comprador o valor relativo a débito decorrente de exercício posterior à assunção da posse 
por este último, porém a verdade é que o referido compromisso somente opera efeito entre as partes, não impedindo o trâmite 
da presente execução fiscal. No que tange à alegação de imunidade, não há como considerar a executada como “extensão” da 
Municipalidade pelo simples fato de que seu objeto seja voltado à construção de casas populares. A excipiente não é pessoa 
jurídica de direito público, sendo os bens de sua propriedade objeto de tributação, como aqueles pertencentes a qualquer 
sociedade, ainda que de economia mista. Também não se insere a excipiente na extensão da imunidade prevista no art. 150, 
§2º, da Constituição da República, pois não se trata de autarquia ou fundação pública, as quais são entidades de direito público. 
No que tange à essencialidade dos serviços prestados, tal circunstância não impede a execução, devendo apenas se atentar 
para que bens diretamente ligados à prestação do serviço não sejam penhorados. Diante do exposto, e considerando todo o 
mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente exceção de pré-executividade. Considerando que a excipiente 
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se deu por citada nos autos, aguarde-se o prazo de cinco dias para o pagamento da dívida ou garantia da execução, a contar 
da publicação desta. Após, tornem os autos conclusos, inclusive para análise do pedido de penhora de dinheiro formulado pela 
excepta. Intimem-se. - ADV: HENRIQUE SIN ITI SOMEHARA (OAB 200832/SP), MILTON CELIO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 
69554/SP)

Processo 0630194-14.2011.8.26.0271 (271.01.2011.630194) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Itapevi - Jair 
Salgado Junior e outros - Vistos. Trata-se de exceção de pré-executividade argüida por JAIR SALGADO JÚNIOR em face da 
MUNICIPALIDADE DE ITAPEVI. Alega o excipiente, em suma, que não pode ser responsabilizado pelo débito, vez que não é 
proprietário do imóvel, conforme certidão da matrícula que juntou (fls. 10/11), razão pela qual requer a extinção da execução 
fiscal por ilegitimidade de parte (fls. 07/09). Em sua manifestação (fls. 14), a excepta apontou, em suma, o não cabimento 
do alegado, haja vista que a própria certidão da matrícula do imóvel apresentada pelo excipiente aponta que o executado é 
o proprietário do bem. É o breve relatório. Fundamento e decido. De início, cabe deixar consignado ser possível, em tese, a 
apresentação de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, desde que se trate de matéria a ser conhecida 
de ofício pelo juiz e que indique, de plano, a necessidade de extinção da ação em debate. Outro não é o entendimento de 
nossa melhor jurisprudência: “EXECUÇÃO FISCAL - Exceção de pré-executividade - Admissibilidade apenas em situações 
excepcionais, quando evidenciada desde logo a impossibilidade da válida instauração do processo executivo - Situação 
inocorrente na espécie - Exceção rejeitada - Agravo não provido” (Agravo de Instrumento n. 135.213-5 - Tietê - 3ª Câmara 
de Direito Público - Relator: José Cardinale - 22.02.00 - V.U.) Com efeito, não se vislumbra no caso concreto a existência 
de ilegitimidade passiva, razão pela qual a extinção da presente ação de execução fiscal sem resolução do mérito se mostra 
inviável. A alegação do excipiente de que não seria o proprietário do imóvel não procede. Conforme faz prova os documentos 
juntados aos autos, notadamente o registro de nº 04 da certidão da matrícula do imóvel (fls. 11), o executado adquiriu o terreno 
sob o qual incide o tributo por meio de negócio jurídico oneroso, devidamente documentado na escritura lavrada em 06 de agosto 
de 1996. Ora, artigo 1.245 do Código Civil deixa claro que a transferência de propriedade de bem imóvel depende de registro do 
título translativo no Registro de Imóveis. Assim, presente tal registro, continua o executado a figurar como proprietário do bem, 
responsável pelo pagamento dos impostos a ele inerentes, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional. Atente-se 
que, diferente do que faz crer o excipiente, nos termos da averbação de nº 05 (fls. 11), a ineficácia da alienação acima descrita 
foi reconhecida de forma incidental no curso da Execução Fiscal 743/1993, que tramitou perante a Comarca de Osasco, razão 
pela qual gerou efeitos apenas em relação ao processo supracitado, isto é, “inter partes”. Posto isso, a referida decisão não 
constitui instrumento hábil para impedir o curso da execução fiscal em questão, pois a alienação descrita no registro de nº 04 
mantém sua eficácia incólume até que seja impugnada em demanda autônoma (como em decorrência de eventual fraude contra 
credores reconhecida em ação pauliana) ou por meio de embargos à execução oportunamente apresentados pelo excipiente. 
Consequentemente, reconhecido que o executado é o proprietário do bem, à luz do que dispõem os art. 34, 130 e 131, inciso 
I do Código Tributário Nacional, o excipiente deve ser tido como contribuinte do tributo, devendo a execução fiscal prosseguir, 
haja vista que presentes os demais pressupostos e condições da ação. Diante do exposto, e considerando todo o mais que dos 
autos consta, REJEITO a presente exceção de pré-executividade, deixando de fixar honorários sucumbenciais por se tratar de 
mero incidente processual. Considerando que o excipiente se deu por citado nos autos, aguarde-se o prazo de cinco dias para 
o pagamento da dívida ou garantia da execução, a contar da publicação desta. Posteriormente, em caso de eventual inércia, 
proceda-se ao necessário para a elaboração da minuta a fim de que seja realizada a penhora “on line”, já que o dinheiro possui 
prevalência sobre o bem oferecido (art. 11, inciso I, da lei nº 6.830/80), o qual não foi aceito pela municipalidade, levando-se 
em consideração, ainda, o diminuto valor do crédito cobrado em face do valor do bem oferecido. Int. - ADV: MILTON CELIO DE 
OLIVEIRA FILHO (OAB 69554/SP), ALEXANDRE DUMAS (OAB 157159/SP)

Processo 0633326-79.2011.8.26.0271 (271.01.2011.633326) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Itapevi - Central Park 
Empreendimentos Imobiliarios Lt - - Maria Helena do Nascimento e outros - VISTOS. CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA apresentou incidente processual de exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal que lhe 
move a FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI sustentando, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente 
quanto ao IPTU de 2008 e consequente nulidade do processo (fls. 07/12). Facultada oportunidade, a excepta manifestou-se 
(fls. 22/23), apontando, em suma, o não cabimento do alegado, pois o prazo prescricional somente poderia ser reconhecido 
diante da inércia do exequente, que não ocorreu no caso em tela (Súmula 106 do Superior tribunal de Justiça). É o relatório. 
Fundamento e decido. Primeiramente, cabe deixar consignado ser possível, em tese, a apresentação de exceção de pré-
executividade em sede de execução fiscal, desde que se trate de matéria a ser conhecida de ofício pelo juiz e que indique, de 
plano, a necessidade de extinção da ação em debate. Outro não é o entendimento de nossa melhor jurisprudência: “EXECUÇÃO 
FISCAL - Exceção de pré-executividade - Admissibilidade apenas em situações excepcionais, quando evidenciada desde logo 
a impossibilidade da válida instauração do processo executivo - Situação inocorrente na espécie - Exceção rejeitada - Agravo 
não provido” (Agravo de Instrumento n. 135.213-5 - Tietê - 3ª Câmara de Direito Público - Relator: José Cardinale - 22.02.00 - 
V.U.) No mérito, a presente exceção de pré-executividade é improcedente, pois não há que se falar em prescrição do crédito 
tributário. No caso em tela, pretende a Municipalidade executar a dívida fiscal pertinente ao IPTU do exercício de 2008 a 2010, 
cujo prazo prescricional dá-se em cinco anos, contados da constituição do crédito tributário (isto é, a partir de 1º de janeiro do 
exercício fiscal correspondente) e observadas as causas interruptivas previstas em lei. Assim, considerando que a ação foi 
proposta em 11/11/2011, sendo determinada a citação da executada em 15/01/2013 (fls. 04), observa-se que entre a constituição 
do crédito tributário correspondente ao IPTU de 2008 até a referida causa interruptiva, decorreu-se mais de 05 (cinco) anos. 
Entretanto, como bem apontado pela exequente, não se pode atribuir a demora na tramitação da execução à inércia ou descaso 
da parte credora. Antes, observa-se que a morosidade do processamento do feito, decorreu da própria burocracia estatal, isto 
é, de forma independente da vontade do exequente. Nesse sentido, em que pese a execução ter sido proposta no prazo legal, 
o despacho determinando a citação apenas foi proferido quase 2 (dois) anos após a interposição, sem que tal demora tenha 
vínculo com a atuação da parte exequente. Da mesma forma, desde a citação até o presente momento, a exequente foi diligente 
quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o avanço da marcha processual, rumo à constrição do patrimônio do devedor 
que foi devidamente citado (fls. 21). Diante desse cenário, de rigor a aplicação da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, 
“in verbis”: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da 
justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. No mais, observo que presentes os pressupostos 
processuais e as condições da ação e na ausência de qualquer outro vício processual, mostra-se inviável o reconhecimento de 
qualquer nulidade da execução. Pelo exposto, e considerando todo o mais que dos autos consta, REJEITO a presente exceção 
de pré-executividade, deixando de fixar os ônus da sucumbência por se tratar de mero incidente processual. Considerando que 
a excipiente se deu por citada nos autos, aguarde-se o prazo de cinco dias para o pagamento da dívida ou garantia da execução, 
a contar da publicação desta. Sem prejuízo, defiro a citação da co-executada Maria Helena do Nascimento no endereço indicado 
a fls. 23, item “b”, deixando de incluir seu nome na capa dos autos, haja vista que está implicitamente contido na expressão 
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“outros”, apontando para a existência de litisconsórcio passivo. Decorrido o prazo sem notícia de pagamento, ao assessor para 
elaboração de minuta on line. Intimem-se. - ADV: MILTON CELIO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 69554/SP), ANTÔNIO CARDOSO 
DA ROSA JUNIOR (OAB 215594/SP), IAN BECKER MACHADO (OAB 173165/SP)

Processo 0635231-22.2011.8.26.0271 (271.01.2011.635231) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Itapevi - Central 
Park Empreendimentos Imobiliarios Lt e outros - VISTOS. CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
apresentou incidente processual de exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal que lhe move a FAZENDA 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI sustentando, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente quanto ao IPTU de 
2008 e consequente nulidade do processo (fls. 07/12). Facultada oportunidade, a excepta manifestou-se (fls. 21/22), apontando, 
em suma, o não cabimento do alegado, pois o prazo prescricional somente poderia ser reconhecido diante da inércia do 
exequente, que não ocorreu no caso em tela (Súmula 106 do Superior tribunal de Justiça). É o relatório. Fundamento e decido. 
Primeiramente, cabe deixar consignado ser possível, em tese, a apresentação de exceção de pré-executividade em sede de 
execução fiscal, desde que se trate de matéria a ser conhecida de ofício pelo juiz e que indique, de plano, a necessidade de 
extinção da ação em debate. Outro não é o entendimento de nossa melhor jurisprudência: “EXECUÇÃO FISCAL - Exceção de 
pré-executividade - Admissibilidade apenas em situações excepcionais, quando evidenciada desde logo a impossibilidade da 
válida instauração do processo executivo - Situação inocorrente na espécie - Exceção rejeitada - Agravo não provido” (Agravo 
de Instrumento n. 135.213-5 - Tietê - 3ª Câmara de Direito Público - Relator: José Cardinale - 22.02.00 - V.U.) No mérito, a 
presente exceção de pré-executividade é improcedente. Com efeito, não há que se falar em prescrição do crédito tributário. No 
caso em tela, pretende a Municipalidade executar a dívida fiscal pertinente ao IPTU do exercício de 2008 a 2010, cujo prazo 
prescricional dá-se em cinco anos, contados da constituição do crédito tributário (isto é, a partir de 1º de janeiro do exercício 
fiscal correspondente) e observadas as causas interruptivas previstas em lei. Assim, considerando que a ação foi proposta em 
11/11/2011, sendo determinada a citação da executada em 15/01/2013 (fls. 04), observa-se que entre a constituição do crédito 
tributário correspondente ao IPTU de 2008 até a referida causa interruptiva, decorreu-se mais de 05 (cinco) anos. Entretanto, 
como bem apontado pela exequente, não se pode atribuir a demora na tramitação da execução à inércia ou descaso da parte 
credora. Antes, observa-se que a morosidade do processamento do feito, decorreu da própria burocracia estatal, isto é, de forma 
independente da vontade do exequente. Nesse sentido, em que pese a execução ter sido proposta no prazo legal, o despacho 
determinando a citação apenas foi proferido quase 2 (dois) anos após a interposição, sem que tal demora tenha vínculo com a 
atuação da parte exequente. Da mesma forma, desde a citação até o presente momento, a exequente foi diligente quanto ao 
prosseguimento do feito, requerendo o avanço da marcha processual, rumo à constrição do patrimônio do devedor. Diante desse 
cenário, de rigor a aplicação da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “Proposta a ação no prazo fixado para o 
seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de 
prescrição ou decadência”. No mais, observo que presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e na ausência 
de qualquer outro vício processual, mostra-se inviável o reconhecimento de qualquer nulidade da execução. Pelo exposto, e 
considerando todo o mais que dos autos consta, REJEITO a presente exceção de pré-executividade. Sem sucumbência, por 
se tratar de mero incidente processual. Considerando que a excipiente se deu por citada nos autos, aguarde-se o prazo de 
cinco dias para o pagamento da dívida ou garantia da execução, a contar da publicação desta. Decorrido o prazo sem notícia 
de pagamento, ao assessor para elaboração de minuta on line. Intimem-se. - ADV: IAN BECKER MACHADO (OAB 173165/SP), 
ANTÔNIO CARDOSO DA ROSA JUNIOR (OAB 215594/SP), MILTON CELIO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 69554/SP)

Processo 0637023-11.2011.8.26.0271 (271.01.2011.637023) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Itapevi - Central 
Park Empreendimentos Imobiliarios Lt e outros - VISTOS. CENTRAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
apresentou incidente processual de exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal que lhe move a FAZENDA 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI sustentando, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente quanto ao IPTU de 
2008 e consequente nulidade do processo (fls. 07/13). Facultada oportunidade, a excepta manifestou-se (fls. 24/25), apontando, 
em suma, o não cabimento do alegado, pois o prazo prescricional somente poderia ser reconhecido diante da inércia do 
exequente, que não ocorreu no caso em tela (Súmula 106 do Superior tribunal de Justiça). É o relatório. Fundamento e decido. 
Primeiramente, cabe deixar consignado ser possível, em tese, a apresentação de exceção de pré-executividade em sede de 
execução fiscal, desde que se trate de matéria a ser conhecida de ofício pelo juiz e que indique, de plano, a necessidade de 
extinção da ação em debate. Outro não é o entendimento de nossa melhor jurisprudência: “EXECUÇÃO FISCAL - Exceção de 
pré-executividade - Admissibilidade apenas em situações excepcionais, quando evidenciada desde logo a impossibilidade da 
válida instauração do processo executivo - Situação inocorrente na espécie - Exceção rejeitada - Agravo não provido” (Agravo 
de Instrumento n. 135.213-5 - Tietê - 3ª Câmara de Direito Público - Relator: José Cardinale - 22.02.00 - V.U.) No mérito, a 
presente exceção de pré-executividade é improcedente. Com efeito, não há que se falar em prescrição do crédito tributário. 
No caso em tela, pretende a Municipalidade executar a dívida fiscal pertinente ao IPTU do exercício de 2008, cujo prazo 
prescricional dá-se em cinco anos, contados da constituição do crédito tributário (isto é, a partir de 1º de janeiro do exercício 
fiscal correspondente) e observadas as causas interruptivas previstas em lei. Assim, considerando que a ação foi proposta em 
22/11/2011, sendo determinada a citação da executada em 15/01/2013 (fls. 04), observa-se que entre a constituição do crédito 
tributário correspondente ao IPTU de 2008 até a referida causa interruptiva, decorreu-se mais de 05 (cinco) anos. Entretanto, 
como bem apontado pela exequente, não se pode atribuir a demora na tramitação da execução à inércia ou descaso da parte 
credora. Antes, observa-se que a morosidade do processamento do feito, decorreu da própria burocracia estatal, isto é, de 
forma independente da vontade do exequente. Nesse sentido, em que pese a execução ter sido proposta no prazo legal, o 
despacho determinando a citação apenas foi proferido quase 2 (dois) anos após a interposição, sem que tal demora tenha 
vínculo com a atuação da parte exequente. Da mesma forma, desde a citação até o presente momento, a exequente foi diligente 
quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o avanço da marcha processual, rumo à constrição do patrimônio do devedor 
que foi devidamente citado (fls. 23). Diante desse cenário, de rigor a aplicação da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, 
“in verbis”: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da 
justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. No mais, observo que presentes os pressupostos 
processuais e as condições da ação e na ausência de qualquer outro vício processual, mostra-se inviável o reconhecimento de 
qualquer nulidade da execução. Pelo exposto, e considerando todo o mais que dos autos consta, REJEITO a presente exceção 
de pré-executividade. Sem sucumbência, por se tratar de mero incidente processual. Considerando que a excipiente se deu por 
citada nos autos, aguarde-se o prazo de cinco dias para o pagamento da dívida ou garantia da execução, a contar da publicação 
desta. Decorrido o prazo sem notícia de pagamento, ao assessor para elaboração de minuta on line. Intimem-se. - ADV: IAN 
BECKER MACHADO (OAB 173165/SP), MILTON CELIO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 69554/SP)

Processo 1000006-46.2006.8.26.0271 (processo principal 0006469-21.2006.8.26) (271.01.2006.006469/1) - Embargos à 
Execução - Multa - Henkel Ltda - Instituto Nacional do Seguro Social-inss - Vistos. Intime-se a exequente, ora embargada, para 
que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, acoste aos autos as cópias dos processos administrativos mencionados a fls. 
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1044. Após cumprida a determinação supra, intime-se o senhor perito para que inicie os seus trabalhos, deferindo-se desde este 
momento o levantamento do montante requerido a fls. 1.105 em seu último parágrafo. Intime-se. - ADV: MARCELLO PEDROSO 
PEREIRA (OAB 205704/SP), RODRIGO RAMOS DE ARRUDA CAMPOS (OAB 157768/SP), LARISSA ROCHA SANTOS (OAB 
17323/ES)

Processo 3000594-09.2012.8.26.0271 (apensado ao processo 0573324-85.2007.8.26) - Embargos à Execução Fiscal - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Municipalidade de Itapevi - Vistos. 1) Recebo o Recurso de Apelação interposto, no 
efeito devolutivo e suspensivo. 2) Intime (m)-se o (a) recorrido (s), para responder. 3) Ao final, tornem conclusos. Intimem-se. 
- ADV: IZABELLA NEIVA EULALIO BELLIZIA SCARABICHI (OAB 112851/SP), OSWALDO CALLERO (OAB 117319/SP), MILTON 
CELIO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 69554/SP)

Processo 3001138-94.2012.8.26.0271 (apensado ao processo 0508853-31.2005.8.26) - Embargos à Execução Fiscal - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - MUNICIPALIDADE DE ITAPEVI - Vistos. 1) Recebo o Recurso de Apelação interposto, 
no efeito devolutivo e suspensivo. 2) Intime (m)-se o (a) recorrido (s), para responder. 3) Ao final, tornem conclusos. Intimem-se. 
- ADV: IZABELLA NEIVA EULALIO BELLIZIA SCARABICHI (OAB 112851/SP), OSWALDO CALLERO (OAB 117319/SP), MILTON 
CELIO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 69554/SP)

Processo 3001139-79.2012.8.26.0271 (apensado ao processo 0508793-58.2005.8.26) - Embargos à Execução Fiscal - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - MUNICIPALIDADE DE ITAPEVI - Vistos. 1) Recebo o Recurso de Apelação interposto, 
no efeito devolutivo e suspensivo. 2) Intime (m)-se o (a) recorrido (s), para responder. 3) Ao final, tornem conclusos. Intimem-se. 
- ADV: OSWALDO CALLERO (OAB 117319/SP), IZABELLA NEIVA EULALIO BELLIZIA SCARABICHI (OAB 112851/SP), MILTON 
CELIO DE OLIVEIRA FILHO (OAB 69554/SP)

ITÁPOLIS
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUANA IVETTE ODDONE CHAHIM ZULIANI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DANILO VALENTIM MIQUELETTI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0017/2015
Processo 0000006-06.1996.8.26.0274 (274.01.1996.000006) - Execução de Título Extrajudicial - Cooperativa dos 

Cafeicultores e Citricultores de São Paulo Coopercitrus - Durval Mauro Perusso - - Doraci Perusso - Vistos. Fls.679:Defiro o 
prazo de 15(quinze) dias, conforme requerido. No mesmo prazo, cumpra o exequente integralmente o quanto determinado no 
despacho de fls.676, item “1”, especificando qual a porcentagem exata dos imóveis penhorados. Intime-se. - ADV: REGINALDO 
MARTINS DE ASSIS (OAB 34709/SP), REGINALDO MARTINS DE ASSIS JUNIOR (OAB 115693/SP), UBALDO JOSE MASSARI 
JUNIOR (OAB 62297/SP)

Processo 0000039-97.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000039) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Ficsa Sa - Reginaldo Aparecido Dolavala - Com o depósito da diligência, defiro o desentranhamento do 
mandado, aditando-o para cumprimento no endereço fornecido. Referido desentranhamento deverá ser realizado somente após 
a publicação deste despacho, quando então terá o procurador da interessada o prazo de trinta (30) dias para contactar o oficial 
encarregado da diligência, para cumprimento do mandado. Decorrido o prazo, devolvido o mandado sem cumprimento por falta 
de interesse da parte, cumpra-se o determinado às fls. 54. Defiro os benefícios do artigo 172 do CPC para cumprimento da 
diligência. - ADV: EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP), MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)

Processo 0000054-95.2015.8.26.0274 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Aulmir Wanderlei Sbracci - Emilio 
Sbracci - - Leontina Vessoni Sbracci - - Lazara Aparecida Celestino Sbracci - 1) Nomeio Aulmir Wanderlei Sbracci para o cargo 
de inventariante independentemente de compromisso. 2) Providencie a inventariante a apresentação da negativa federal que 
poderá ser emitida através dos seguintes sites: www.pgfn.fazenda.gov.br ou www.receita.fazenda.gov.br, de acordo como Decreto 
nº 5512 de 15/08/2005, regulamentado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 31/08/2005. 3) Providencie a inventariante 
junto ao Posto Fiscal, o recolhimento do imposto devido, ou o protocolo de isenção do mesmo, comprovando-se nos autos. Int. - 
ADV: UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP), PEDRO VINICIUS GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP)

Processo 0000084-34.1995.8.26.0274 (274.01.1995.000084) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Neide Teresinha 
do Nascimento - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Em face da concordância do exequente, homologo o valor apresentado 
pelo executado às fls. 234/240. Requisitem-se os pagamentos. Com os pagamentos dos requisitórios, defiro o levantamento, 
com expedição do necessário, sem retenção de Imposto de Renda, nos termos do Provimento 1463/2007, do Egrégio Conselho 
Superior da Magistratura, devendo a requerente se manifestar quanto à satisfação do débito ou eventual prosseguimento do 
feito, no prazo de cinco (05) dias após o levantamento. Int - ADV: EDGAR JOSE ADABO (OAB 85380/SP), VANDERLEIA 
ROSANA PALHARI BISPO (OAB 134434/SP)

Processo 0000123-30.2015.8.26.0274 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S.D.F. - M.B.F. 
- Defiro ao requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem inclusão no convênio. Anote-se. Cite-se o devedor 
para que, em 3(três) dias, efetue o pagamento do débito de R$ 800,27(oitocentos reais e vinte e sete centavos) (devidamente 
atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a 
impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma 
e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JOÃO RICARDO SEVERINO CLAUDINO (OAB 263061/SP), OLDEMAR DOMINGOS 
TRAZZI (OAB 55917/SP)

Processo 0000188-25.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Transação - Carlos Antonio Torres - Celso 
Fernando Zilio - - Regina Aparecida Zilio - Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. 
Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) 
dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a 
advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, 
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art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à 
execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, 
§ 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. 
O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não 
efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-
se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam 
insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e 
onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de 
Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre 
o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca 
de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da 
juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). 
No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 10% sobre o valor 
em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução 
(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido 
o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês (CPC, art. 745-A). - ADV: JOSE CARLOS BARBOZA (OAB 136462/SP)

Processo 0000202-82.2010.8.26.0274 (274.01.2010.000202) - Procedimento Ordinário - Anulação - Adriana Perpétua 
Sonemberg Me - A A da Silva Leão Me - Intime-se a(o) requerente, através de seu procurador pelo DJE, a dar andamento ao 
feito em quarenta e oito horas sob pena de extinção (art. 267, III, do CPC). - ADV: FÁBIO RODRIGO CAMPOPIANO (OAB 
154954/SP), ELIANE CRISTINA VICENTIN SEMENSATO (OAB 212936/SP)

Processo 0000204-76.2015.8.26.0274 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecunia 
S/A - Aldir José Massarotti - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 
911/69. Cite-se a parte requerida para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de 
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 
1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se, ficando desde já autorizado os benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de Processo 
Civil, reforço policial e arrombamento se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado Cumpra-se na forma 
e sob as penas da Lei Intime-se. - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)

Processo 0000287-68.2010.8.26.0274/01 (apensado ao processo 0000287-68.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Indenização por Dano Material - Paulo Roberto Joaquim dos Reis - Claudinei Travessolo Minimercado Me - Paulo Roberto 
Joaquim dos Reis - Vistos. Aguarde-se por mais quinze dias. Não havendo manifestação do exequente quanto depósito realizado 
às fls. 09, remetam-se os presentes autos ao arquivo, aguardando provocação. Int. - ADV: ELIANA DO VALE (OAB 225250/SP), 
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ALEX SIQUEIRA RIPAMONTE (OAB 284810/SP)

Processo 0000371-45.2005.8.26.0274 (274.01.2005.000371) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Geraldo de 
Oliveira Correa - - Elisabeth Aparecida Morais - Municipio de Itapolis - Fls. 268/269: Ciência as partes. - ADV: OLDEMAR 
DOMINGOS TRAZZI (OAB 55917/SP), PEDRO VINICIUS GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP), UBALDO JOSE MASSARI 
JUNIOR (OAB 62297/SP), JAIR LUIS DO AMARAL (OAB 94703/SP)

Processo 0000386-62.2015.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Parceria Agrícola e/ou pecuária - Roberto Antonio Landim 
- - José Maria Landim - - Maria Roza de Lima Landim - Angelo Scabello - - Maria Lucia Tucci Scabello - - Carlos Alexandre 
Pim - Vistos. Inicialmente, determino a emenda da inicial, no prazo de 10 dias, tendo em vista que, por envolver contrato de 
parceria agrícola, a demanda a ser proposta deveria ser a de despejo, nos termos do artigo 32 do Decreto 59.566/66. Sem 
prejuízo, indefiro a antecipação de tutela pretendida. O parágrafo único do artigo 32 do Decreto 59.566/66 prevê que poderá 
o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da contestação da ação 
de despejo, seja-lhe admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do 
advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz. Aguarde-se o decurso do prazo da emenda. Devidamente apresentada, 
cite-se o réu. Não cumprida a determinação, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: NURIAN THAMIRES RINALDI (OAB 351640/
SP), JOSE DOMINGOS RINALDI (OAB 101589/SP)

Processo 0000398-52.2010.8.26.0274 (274.01.2010.000398) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Nelson 
Reys - Maria Ester Dias Reys - Wellington Lucio Pavan - Vistas dos autos às partes para se manifestarem sobre a certidão 
do oficial de justiça de fls 84/85 - ADV: MARIA LUCIA DELFINA DUARTE SACILOTTO (OAB 99566/SP), ANTONIO DINIZETE 
SACILOTTO (OAB 88660/SP)

Processo 0000411-75.2015.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Edroaldo Aparecido Izzo 
- Município de Itápolis - - Fazenda do Estado de São Paulo - 1) Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 
inclusão no convênio. Anote-se. 2) Primeiramente, antes de analisar o pedido deverá a parte requerente providenciar a juntada 
de comprovante de sua renda atualizada, bem como de orçamento para apurar o valor da prótese mencionada. Prazo:- 05 dias. 
3) Com o documentação, tornem os autos conclusos com urgência. - ADV: UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP), 
PEDRO VINICIUS GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP)

Processo 0000429-33.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F.C. - T.F.R. - Para 
que produza seus regulares efeitos jurídicos e de direito, homologo por sentença a desistência formulada às fls. 32/33 dos 
presentes autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, guarda e alimentos promovida 
por Francisnato Claro contra TAISA FERNANDA RAMOS, e com fundamento no artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil, 
julgo extinto o feito, sem resolução de mérito. Não havendo interesse recursal, desde já, certifique-se o trânsito em julgado e 
arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: FERNANDO JOSÉ BRÁZ (OAB 318964/SP)

Processo 0000511-35.2012.8.26.0274 (274.01.2012.000511) - Procedimento Ordinário - Seguro - Jeferson Leandro 
de Rezende - Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais - Ciência à requerida do comprovante de resgate de depósito 
judicial e comprovante de agendamento de Convênio centralizado DJC, no valor de R$572,88, efetuado em 17/12/2014. - ADV: 
PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), EMERSON 
FLORIANO MARCHIORI (OAB 323833/SP)

Processo 0000544-88.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000544) - Procedimento Ordinário - Requisição para tratamento de 
sua saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar - Valdeci Januario - Valdenice Januario - Vistos etc... Trata-se a 
presente de pedido de Internação Compulsória promovida por Valdeci Januário contra Valdenice Januário, qualificado nos autos. 
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Compulsando os autos, constata-se que a existe pedido idêntico processo nº 5765-18.2014.8.26.0274, conforme certidão de fls. 
160. É O RELATÓRIO. DECIDO. Incabível o prosseguimento da presente ação, visto que já existe outra ação distribuída, em 
andamento, ensejando assim litispendência. Isso posto, com fundamento no artigo 267, V do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito. Fixo os honorários advocatícios ao patrono nomeado (fls. 151) no valor 
de 60% do valor constante na tabela do convênio - código 101. Fixo os honorários advocatícios ao Curador Especial nomeado 
(fls. 78) no valor de 100% do valor constante na tabela do convênio - código 115. Transitada esta em julgado, expeça-se a 
competente certidão, que ficará disponível no SAJ, devendo o procurador providenciar a impressão e encaminhamento. Oficie-
se, solicitando devolução da precatória, independentemente de cumprimento. Após, arquivem-se os presentes autos, com as 
cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: ERIC FABIANO PRAXEDES CORRÊA (OAB 264461/SP), AGNALDO AILTON GUIRRO (OAB 
287789/SP), JAIR LUIS DO AMARAL (OAB 94703/SP)

Processo 0000577-64.2002.8.26.0274/01 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Luiz Claudemir Pagin - Banco 
Abn Amro Sa - - Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A - Intime-se o executado, na pessoa de seu 
advogado (pela imprensa oficial), para que, no prazo de quinze (15) dias, cumpra o julgado efetuando o pagamento da quantia 
devida, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação. Havendo pedido do exeqüente devidamente instruído nos 
termos do artigo 614, II do CPC, expeça-se mandado para penhora e avaliação dos bens. Em seguida, intime-se o devedor, 
através de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo 
oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze (15) dias. - ADV: ROBERTO ABRAMIDES GONCALVES SILVA (OAB 
119367/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP)

Processo 0000585-26.2011.8.26.0274 (274.01.2011.000585) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Joaquim Teixeira da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o requerente sobre planilha de cálculos 
juntada às fls. 225/239. - ADV: EDGAR JOSE ADABO (OAB 85380/SP), VANDERLEIA ROSANA PALHARI BISPO (OAB 134434/
SP)

Processo 0000613-91.2011.8.26.0274 (274.01.2011.000613) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Maria Thereza Mortari Benaglia - - Marli Benaglia Melo - - Madalena Benaglia Duarte - - Vicente José Costa - - 
Angelo Boralli - - Ondina da Silva Gil - - Angela Aparecida Gil Hial - - Roque Gil Neto - - Antonia Guimarães Caruso - - André 
Henrique Costa - - Willy Renato Caruso - - Silvia Marcia Caruso - - João Portes - - Ademir José Pompeo - - Natal Albanes - 
Banco do Brasil Sa - Diante do desinteresse da parte exequente, remetam-se os autos ao arquivo, aguardando provocação. 
Intime-se. - ADV: ROSICLEIA APARECIDA STECHE DOS SANTOS (OAB 146540/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 
178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP)

Processo 0000646-47.2012.8.26.0274 (274.01.2012.000646) - Procedimento Ordinário - Arras ou Sinal - José Amélio 
Bellanda - Mecabento Mercantil e Administradora de Bens e Consórcio Ltda - Quanto à prorrogação do prazo do consórcio, essa 
não pode ser aceita uma vez que a procuração de fls. 10 não é específica para o determinado evento, já que às fls. 63, artigo 
33, paragrafo 3 é especifico que a Administradora somente poderá representar se lhe for outorgado poderes específicos para o 
evento, que no presente caso não ocorreu. No mais, o art. 117 do Código Civil obsta a pretensão do embargante, ao dispor que: 
“Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta 
de outrem, celebrar consigo mesmo.” Ante o exposto, conheço e NÃO ACOLHO os embargos opostos, mantendo a decisão por 
seus próprios fundamentos Publique-se, Registre-se Intimem-se. - ADV: LEONARDO FRANCISCO RUIVO (OAB 203688/SP), 
MARIA LUCIA DELFINA DUARTE SACILOTTO (OAB 99566/SP), ANTONIO DINIZETE SACILOTTO (OAB 88660/SP), FABIO DA 
ROCHA GENTILE (OAB 163594/SP)

Processo 0000823-74.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000823) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Rosangela Valquiria dos Santos Lourenço - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Em face da concordância da exequente, 
homologo o valor apresentado pelo executado às fls. 157. Requisitem-se os pagamentos. Com os pagamentos dos requisitórios, 
defiro o levantamento, com expedição do necessário, sem retenção de Imposto de Renda, nos termos do Provimento 1463/2007, 
do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, devendo o requerente se manifestar quanto à satisfação do débito ou eventual 
prosseguimento do feito, no prazo de cinco (05) dias após o levantamento. Int. - ADV: EDGAR JOSE ADABO (OAB 85380/SP), 
VANDERLEIA ROSANA PALHARI BISPO (OAB 134434/SP)

Processo 0000882-28.2014.8.26.0274 - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) - Conselho Regional de 
Enfermagem de São Paulo - Coren - SP - Zilda Terezinha de Araujo - Vistos. CITE-SE o(a) executado(a) para que, no prazo 
de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento do débito, cujo valor importa em R$ R$ 909,28, conforme cópias da petição inicial e da 
C.D.A. que seguem em anexo, valor este a ser corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa, 
juros e honorários advocatícios, que ora ficam fixados em 10% (dez por cento), além das custas judiciais e processuais, ou, em 
igual prazo, ofereça bens à penhora, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, 
ficando CIENTE de que o prazo para oposição de embargos é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da constrição (art. 16, 
da Lei 6830/80), valendo a citação para todos os termos e atos legais do processo, até final liquidação. Servirá a presente, por 
cópia digitada, como carta de citação, conforme o disposto na Lei 6.830/80, artigo 8º, incisos I e II c.c. Lei nº 8710/93, ficando, 
ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma 
e sob as penas da Lei. - ADV: ENIVALDO DA GAMA FERREIRA JUNIOR (OAB 112490/SP)

Processo 0000882-28.2014.8.26.0274 - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) - Conselho Regional de 
Enfermagem de São Paulo - Coren - SP - Zilda Terezinha de Araujo - Face à certidão:- “Certifico e dou fé que decorreu o prazo 
legal e não houve o pagamento do débito.” Manifeste-se o exequente. - ADV: ENIVALDO DA GAMA FERREIRA JUNIOR (OAB 
112490/SP)

Processo 0000896-46.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000896) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - João 
Benedito - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Nos termos do art. 3º, parágrafo único da Resolução 541 do CJF de 
18/01/2007 e considerando a complexidade do trabalho realizado pelo sr. Perito bem como o seu grau de especialidade, aliado 
ao local de sua realização, distante de grandes centros, bem como o fato de que nesta cidade poucos são os peritos habilitados, 
havendo a necessidade de estímulo para que outros também participem, arbitro os honorários periciais em R$ 300,00 ( trezentos 
reais). Expeça-se o ofício requisitório. Int. - ADV: ANGELA FABIANA CAMPOPIANO (OAB 226489/SP)

Processo 0000952-84.2010.8.26.0274/01 - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - José Augusto de Miranda - 
Leandra Aparecida Mendes - - Maria Lourdes Souza Rodrigues - Intimem-se as executadas, na pessoa de seu advogado (pela 
imprensa oficial), para que, no prazo de quinze (15) dias, cumpra o julgado efetuando o pagamento da quantia devida, sob pena 
de multa de 10% sobre o valor da condenação. Havendo pedido do exeqüente devidamente instruído nos termos do artigo 614, 
II do CPC, expeça-se mandado para penhora e avaliação dos bens. Em seguida, intime-se o devedor, através de seu advogado, 
ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer impugnação, 
querendo, no prazo de quinze (15) dias. - ADV: VILMAR DONISETE CALCA (OAB 114768/SP), JOSE DOMINGOS RINALDI 
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(OAB 101589/SP), VALDINÉIA VALENTINA DE CAMPOS (OAB 220214/SP)
Processo 0001045-13.2011.8.26.0274 (274.01.2011.001045) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Olinda 

Fogo Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se a autora quanto aos cálculos apresentados pelo INSS. - 
ADV: EDGAR JOSE ADABO (OAB 85380/SP), VANDERLEIA ROSANA PALHARI BISPO (OAB 134434/SP)

Processo 0001071-06.2014.8.26.0274 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R.T.S. - Y.E.T.S. - Para que produza 
seus regulares efeitos jurídicos e de direito, homologo por sentença a composição de fls. 68/69, dos presentes autos de ação 
de revisional de alimentos promovida por Rodrigo Trauzi da Silva contra Yasmin Eduarda Trauzi da Silva, representada por 
Ana Moreira Trauzi Amaral e, nos termos do artigo 269, III do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, com resolução de 
mérito. Fixo a verba honorária aos patronos das partes em 100% do valor do débito. Homologo a renúncia do prazo recursal, 
conforme requerido. Certifique-se o trânsito em julgado e expeçam-se as competentes requisições. Posteriormente, arquivem-
se os presentes autos, com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: ANGELA FABIANA CAMPOPIANO (OAB 226489/SP), ERIC 
FABIANO PRAXEDES CORRÊA (OAB 264461/SP)

Processo 0001076-28.2014.8.26.0274 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - N.A.C. - A.F. - Fls. 41: 
Ciência as partes. - ADV: SANDRA MARIA ORSI (OAB 113999/SP), FÁBIO CÉSAR TRABUCO (OAB 183849/SP)

Processo 0001078-95.2014.8.26.0274 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - Hevandra Marcela Romão 
Marquesini - José Roberto Portapilla - Ante o exposto e do mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTES os embargos 
opostos por HEVANDRA MARCELA ROMÃO MARQUESINI contra JOSÉ ROBERTO PORTAPILLA e assim o faço com fulcro 
no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência, condeno o embargante ao pagamento de custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00, atualizado a partir da presente data. Certifique-se 
o desfecho nos autos de nº 871/2012. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se. PREPARO PARA 2ª INSTANCIA - Ao estado - R$ 
587,39 - valor de porte de remessa e retorno de autos - R$ 32,70. - ADV: ALINE AMOROSO (OAB 217700/SP), LAHÓS OTÁVIO 
BRIZOTI (OAB 169478/SP)

Processo 0001095-68.2013.8.26.0274/01 - Cumprimento de sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à 
Execução - JOSÉ CARLOS DE MORAIS FILHO - Sidnei Antonio Possari - - Angelo Possari - Fls. 248. Defiro o levantamento da 
importância depositada às fls. 240, conforme requerido. Expeça-se a guia de levantamento. Após, recolhido eventuais custas em 
aberto, tornem. Int. - ADV: VICTOR AUGUSTO NARDARI (OAB 315148/SP), JOSE CARLOS DE MORAIS FILHO (OAB 145755/
SP)

Processo 0001108-04.2012.8.26.0274 (274.01.2012.001108) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Lidemara Bertioti Pedroso - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Tendo em vista a expedição de alvarás de levantamento 
que se encontram em cartório para retirada, manifeste-se a requerente quanto à satisfação do débito ou eventual prosseguimento 
do feito. - ADV: HELEN CARLA SEVERINO (OAB 221646/SP), CARLOS AUGUSTO BIELLA (OAB 124496/SP)

Processo 0001242-60.2014.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Jose Arlindo Furlan - Ademir Aparecido 
Pierobon - Tendo em vista que a pesquisa pelo RENAJUD restou negativa, manifeste-se o exequente. - ADV: LUIZ JOAQUIM 
BUENO TRINDADE (OAB 81762/SP)

Processo 0001361-36.2005.8.26.0274 (274.01.2005.001361) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Adail 
Aparecido Campos - Megna Veiculos, Nome Fantasia da Empresa Miguel Pisani Megna Junior Pederneirasme - Face à certidão: 
“Certifico e dou fé que decorreu o prazo de sobrestamento do feito” Manifeste-se o exequente. - ADV: ELTON RICARDO BOCCHI 
(OAB 218233/SP), ELIEL OIOLI PACHECO (OAB 147337/SP)

Processo 0001396-83.2011.8.26.0274 (274.01.2011.001396) - Reintegração / Manutenção de Posse - Desapropriação por 
Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - Interligação Elétrica do Madeira Sa - Claudomiro Belucci - - Maria Ines Marconi Belucci 
- - Edson Lucio Belucci - - Rosangela Luzia Martins Boaro Belucci - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
para declarar instituída em favor da autora a servidão administrativa de passagem da linha de transmissão de energia elétrica 
no interior do imóvel matriculado sob o nº 2.243, do Cartório de Registro de Imóveis de Itápolis, em conformidade com a 
área identificada no memorial descritivo e levantamento topográfico acostados às fls. 54/56, mediante o pagamento, pela 
demandante em favor da ré, da quantia total de R$ 50.077,47 (cinquenta mil setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), 
com correção monetária, pelos índices previstos na Tabela Prática pertinente do E. Tribunal de Justiça do Estado, desde o dia 
06/12/2011, e acrescida de juros de mora, à taxa de 6,0% (seis por cento) ao ano, incidente sobre a diferença entre o valor dos 
depósitos prévios existentes nos autos, considerada, inclusive, a complementação procedida para imissão provisória na posse, 
devidamente atualizados pelos mesmos índices, e o montante total da indenização ora definida, a partir da data do trânsito em 
julgado, ambas as verbas incidindo até a liquidação completa do débito, abatidas, porém, as importâncias já depositadas a este 
título, com os acréscimos aplicados pela instituição financeira-depositária, cumulado com juros compensatórios, no valor de 12% 
ao ano, desde a data da imissão na posse, de conformidade com a Súmula nº 618 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista 
que o STF suspendeu por inconstitucionalidade a expressão de “até 6% ao ano” (ADIN 2.332-2 DF Medida Cautelar- Rel. Min. 
Moreira Alves). Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados 
de acordo com o disposto no art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41, combinado com o art. 20, § 4º, do Código de Processo 
Civil, na quantia equivalente a 5% (cinco por cento) da importância correspondente à diferença entre o valor ofertado na exordial 
e o montante total da indenização fixada na data do cumprimento voluntário ou da propositura da execução, com correção 
monetária a partir de então pelos mesmos indexadores, não incidindo juros sobre estas verbas senão depois de constituída 
em mora a parte devedora, com o decurso do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento, após o trânsito em julgado e regular 
intimação. Com o trânsito em julgado desta decisão e exibição, se o caso, de memorial descritivo e levantamento topográfico 
específicos da área da presente servidão pública situada no imóvel serviente, servirá esta sentença de título para inscrição no 
Registro Imobiliário, expedindo-se a respectiva carta, sendo que o levantamento, pela ré, dos valores depositados nos autos 
está condicionado ao cumprimento do disposto no art. 34, do mesmo Decreto-lei. Afasta-se o reexame obrigatório, pois se trata 
de concessionária de serviço público empresa privada e, assim, não há como se aplicar o disposto no art. 475, II, do Cód. Proc. 
Civil, o qual abriga, além dos órgãos públicos, somente “as autarquias e fundações de direito público.” P.R.I.C. PREPARO PARA 
2ª INSTANCIA - Ao estado R$ 192,07 - valor de porte de remessa e retorno de autos - R$ 65,40. - ADV: MURILO DE OLIVEIRA 
FILHO (OAB 284261/SP), HERIVELTO CARLOS FERREIRA (OAB 84282/SP), HÉLIDA MACIEL MILHOCI DE SOUZA (OAB 
262385/SP)

Processo 0001449-35.2009.8.26.0274 (274.01.2009.001449) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Virginia 
Conceição de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Expeça-se alvará em favor da parte exequente, do 
valor remanescente informado pelo banco às fls. 116. Após, deverá a exequente se manifestar quanto à satisfação do débito 
ou eventual prosseguimento do feito, no prazo de cinco (05) dias após o levantamento. Int. - ADV: ALEXANDRE AUGUSTO 
FORCINITTI VALERA (OAB 140741/SP), ROSICLEIA APARECIDA STECHE DOS SANTOS (OAB 146540/SP)

Processo 0001464-33.2011.8.26.0274/01 - Cumprimento de sentença - Marcio Henrique Soares Pinto - Instituto Nacional do 
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Seguro Social Inss - Manifeste-se o autor quanto aos cálculos apresentados pelo INSS. - ADV: ANGELA FABIANA CAMPOPIANO 
(OAB 226489/SP)

Processo 0001493-15.2013.8.26.0274 (027.42.0130.001493) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) 
- Leonildo da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante os termos do prov. 1463/2007 do Conselho Superior da 
Magistratura, DEFIRO os levantamentos sem retenção do imposto de renda, anotando-se. Expedindo-se alvará em favor dos 
beneficiários. Após, manifeste-se a parte exeqüente se concorda com a extinção ou quanto a eventual prosseguimento. Int. - 
ADV: LUCIANO MARCELO MARTINS COSTA (OAB 243963/SP)

Processo 0001577-16.2013.8.26.0274 (027.42.0130.001577) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 
48/51) - Sonia Regina Lopes Motta - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Com a improcedência da ação e sendo a parte 
vencida beneficiária da assistência judiciária gratuita, remetam-se os autos ao arquivo, com as anotações de praxe. - ADV: 
JOSE VALDIR MARTELLI (OAB 135509/SP)

Processo 0001590-15.2013.8.26.0274 (027.42.0130.001590) - Procedimento Ordinário - Nulidade - Ademir Aparecido 
Pierobon - Dalmyr Osmar Semeghini - Isto posto, julgo IMPROCEDENTE a ação declaratória de nulidade de título e cancelamento 
de protesto, bem como a cautelar de sustação de protesto que segue em apenso (autos 1198-75.2013) e assim o faço com 
resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao 
pagamento das custas e despesas do processo; e pagamento de honorários do patrono adverso que fixo em R$ 500,00 nos 
termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. PREPARO PARA 2ª INSTANCIA - Ao estado R$ 181,41 - Valor 
de porte de remessa de retorno de autos R$ 32,70. - ADV: PEDRO VINICIUS GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP), ANNELLO 
RAYMUNDO (OAB 12487/SP), UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP)

Processo 0001960-04.2007.8.26.0274 (274.01.2007.001960) - Procedimento Ordinário - Dirce Monti Abate - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Em face da concordância da exequente, homologo o valor apresentado pelo executado às fls. 132. 
Requisitem-se os pagamentos. Com os pagamentos dos requisitórios, defiro o levantamento, com expedição do necessário, 
sem retenção de Imposto de Renda, nos termos do Provimento 1463/2007, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, 
devendo a requerente se manifestar quanto à satisfação do débito ou eventual prosseguimento do feito, no prazo de cinco (05) 
dias após o levantamento. Int. - ADV: JOSE VALDIR MARTELLI (OAB 135509/SP)

Processo 0001980-87.2010.8.26.0274/01 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - Cooperativa dos Cafeicultores e 
Citricultores de São Paulo Coopercitrus - Denilso Batista Pereira - - João Piquera Fernandes - - Natalina Remazini Fernandes 
- - Sandra Aparecida Piquera Pereira - 1) Para a realização da penhora “on -line”, necessário que primeiramente o exequente 
providencie o recolhimento de R$ 12,20 por CPF que se pretende a consulta, no caso de pessoa física, ou por conjunto de 
declaração solicitada, no caso de pessoa jurídica a ser consultado junto ao sistema BACEN-JUD, que deverá ser devidamente 
recolhido em guia própria FEDTJ cód. 434-1, nos termos do Comunicado CSM 170/2011. Comprovado o recolhimento e 
apresentado o valor atualizado do débito, proceda a sua inclusão em minuta. 2) Restando frustrada a diligência junto ao BACEN 
e para a obtenção de informações junto à Receita Federal pelo sistema INFOJUD, o exequente também deverá proceder ao 
prévio recolhimento da taxa de acordo com o comunicado CSM 170/2011, em guia do Fundo de Despesas do TJSP (FEDTJ) 
- cód., 434-1, a saber: 2.1) pessoa física:- R$ 12,20 por CPF que se pretende a consulta de endereço ou busca das 5 últimas 
declarações de renda. 2.2) Pessoa jurídica: R$ 12,20 por CNPJ que se pretende a consulta de endereço ou por cada exercício 
financeiro a ser pesquisado. 3) Defiro a pesquisa junto ao sistema Renajud, para localização de veículos em nome do(s) 
executado(s), após o recolhimento de R$ 12,20 por CPF ou CNPJ a ser consultado, que deverá ser devidamente recolhido 
em guia própria FEDTJ cód. 434-1, nos termos do Comunicado CSM 170/2011 . Comprovado o recolhimento, proceda-se a 
inclusão em minuta da consulta. - ADV: CECILIA BETANHO (OAB 124628/SP), LUIZ CARLOS BETANHO (OAB 20319/SP), 
JOSE ANTONIO PAVAN (OAB 92591/SP)

Processo 0002190-02.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria Juraci Pereira da 
Silva - Banco Itaucard S/A - Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a ação, confirmando a tutela antecipada, para declarar 
a inexistência do débito apontados na inicial, nos valores de R$ 173,06, R$ 585,12 e de R$ 290,00, determinando a exclusão 
definitiva do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito referentes a esses débitos, bem como condenar o requerido 
ao pagamento de R$ 3.000,00, a título indenização por dano moral, corrigida monetariamente da presente data, com juros 
de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condeno o requerido ainda no pagamento das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, também corrigido desde essa data. No mais, fica mantida 
a sentença tal como prolatada. Intimem-se. - ADV: ELIANA DO VALE (OAB 225250/SP), FERNANDO EMÍLIO TRAVENSOLO 
(OAB 217742/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP), TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/
SP)

Processo 0002232-22.2012.8.26.0274 (274.01.2012.002232) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) 
- Vicentina Mendes da Silva - Instituto Nacional da Previdência Social Agência de Itápolis Sp - Instada a exequente a se 
manifestar nos autos, acerca da extinção da execução, quedou-se inerte. Desta forma com fundamento no artigo 794, I, do 
Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação ordinária declaratório condenatório de concessão e cobrança de 
benefício previdenciário de pensão por morte, em fase de execução promovida por Vicentina Mendes da Silva contra INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. Transitada esta em julgado, ao arquivo com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: 
ANTONIO CARLOS DA MATTA NUNES DE OLIVEIRA (OAB 126179/SP), JOSE VALDIR MARTELLI (OAB 135509/SP), MARIA 
LUCIA NIGRO (OAB 171210/SP)

Processo 0002338-81.2012.8.26.0274 (274.01.2012.002338) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Investigação de 
Paternidade - R.P.S. - P.C. - Para que produza seus regulares efeitos jurídicos e de direito, homologo por sentença a composição 
de fls. 103/104, dos presentes autos de ação de investigação de paternidade c/c alimentos promovida por Raíssa Paula de 
Souza, representada por sua genitora Isolina de Souza Martelli contra Paulino de Castilho e, nos termos do artigo 269, III do 
Código de Processo Civil, julgo extinto o feito, com resolução de mérito. Fixo a verba honorária aos patronos das partes em 
100% do valor da tabela - código 205. Homologo a renúncia do prazo recursal, conforme requerido. Certifique-se o trânsito em 
julgado e expeçam-se as competentes certidões. Após,arquivem-se os presentes autos,com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - 
ADV: MÁRCIO JOSÉ RODRIGUES (OAB 197850/SP), VALDOMIRO PISANELLI (OAB 65411/SP)

Processo 0002356-05.2012.8.26.0274 (274.01.2012.002356) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Nereide Galhardi Ferreira Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o(a) autor(a) quanto aos cálculos 
apresentados pelo INSS. - ADV: ANGELA FABIANA CAMPOPIANO (OAB 226489/SP)

Processo 0002424-18.2013.8.26.0274 (027.42.0130.002424) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Mercantil do Brasil Sa - Triângulo Alimentos Ltda - - Frederico de Carvalho Bonini - - Romeu Bonini Junior - Face a 
certidão: “Certifico e dou fé que compulsando os autos observei que o coexecutado Frederico não se encontra representado 
por procurador nos autos, conforme mencionado na petição de fls.164. Nada Mais”- Providencie o procurador o recolhimento da 
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diligência do oficial de Justiça - ADV: LUIZ GUSTAVO BACELAR (OAB 201254/SP), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 
21057/SP), LEANDRO PRÓSPERO (OAB 173899/SP), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP)

Processo 0002426-71.2002.8.26.0274 (274.01.2002.002426) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Julcileia Fabiana Barbosa - Pl Intermediações de Negócios Ltda - Manifeste-se a autora uma vez que a carta 
precatória para Penhora e Avaliação, foi devolvida cumprida cumprimento. - ADV: VALDINÉIA VALENTINA DE CAMPOS (OAB 
220214/SP), ELIANA DO VALE (OAB 225250/SP)

Processo 0002427-41.2011.8.26.0274/01 - Cumprimento de sentença - Adelino Boralli - Vilma Perpetuo Galante - - Iria 
Aparecida Martins - Fls. 106:- Anote-se. Fls. 107:- Manifeste-se o exequente em prosseguimento, requerendo no prazo de 
cinco (05) dias o que for de seu interesse. Decorrido o prazo acima e certificado nos autos, nada sendo requerido, ao arquivo 
aguardando provocação. - ADV: ROSEMARIE GAZETTA MARCONATO (OAB 139831/SP), JOSE CARLOS BARBOZA (OAB 
136462/SP)

Processo 0002491-17.2012.8.26.0274 (274.01.2012.002491) - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - Adar 
Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda - Wm Indústria e Comércio Ltda - - Wlamyr Aparecido Justino - Ante a 
certidão do Sr. Oficial de Justiça informando que deixou de proceder a penhora dos veículos em virtude de não os encontrar no 
local indicado, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. - ADV: GUILHERME DE FREITAS GERMANO (OAB 
288971/SP), ALAN BOUSSO (OAB 122600/SP)

Processo 0002559-93.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Elizabeth Caliari da Silva 
Moraes - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Manifeste-se o autor no prazo legal acerca da contestação apresentada, 
bem como acerca do processo Administrativo. - ADV: JOSE VALDIR MARTELLI (OAB 135509/SP)

Processo 0002576-66.2013.8.26.0274 (027.42.0130.002576) - Interdição - Tutela e Curatela - L.A.N. - O.N. - 1. Considerando 
o parecer favorável do Ministério Público, e tendo em vista a documentação juntada, mormente os comprovantes das despesas 
havidas com o requerido, DEFIRO o pedido para autorizar o requerente Laudenir Antonio Novelli, qualificado nos autos, a 
proceder junto ao Banco SICOOB-Credicitrus-agência 3188-7, ao levantamento, recebimento e saque da importância de R$ 
3.156,74(três mil, cento e cinquenta e seis reais e setenta e quatro centavos)existente na conta nº 36.518-1, de titularidade do 
requerido Oswaldo Novelli. Expeça-se o competente alvará, com prazo de 90(noventa) dias. 2. Quanto ao pedido de alvará, para 
transferência do caminhão MB/MBenz, que se encontra em nome das partes, acolho o parecer Ministerial e, por ora, indefiro 
o pedido nessa fase processual. 3. Em face do acordo de cooperação firmado neste Município, oficie-se, ao CEMAIA para 
agendamento da avaliação psicológica do(a) interditando(a), a fim de atestar suas condições para exercer os atos da vida civil. 
Esta solicitação deverá ser respondida no prazo de 15 dias, informando a data designada para a avaliação. 4. A seguir, intime-se 
a(s) parte (s) requerente (s) para a apresentação da (s) parte (s) requerida (s) na data marcada, para os exames necessários. 5. 
Com a resposta, vista as partes, ao Ministério Público e conclusos. - ADV: CÉLIA REGINA SALA (OAB 169411/SP), VALDOMIRO 
PISANELLI (OAB 65411/SP), ANDRÉ GENTIL (OAB 282488/SP)

Processo 0002599-75.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Vagner Tomaz Mascari - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Foi designado o dia 16.03.2015, às 13:30 horas para realização da perícia médica 
com o Dr. Laudelino Custódio Neto, com endereço na Av. Campos Salles, nº 388 - ADV: JOSE VALDIR MARTELLI (OAB 135509/
SP)

Processo 0002608-23.2003.8.26.0274 (274.01.2003.002608) - Retificação de Registro de Imóvel - Registro de Imóveis - 
Euclydes Bozelli - - Sophia Brumatti Bozelli - Face ao desinteresse da parte, aguarde-se provocação em arquivo. - ADV: EDGAR 
JOSE ADABO (OAB 85380/SP), VANDERLEIA ROSANA PALHARI BISPO (OAB 134434/SP)

Processo 0002622-75.2001.8.26.0274 (274.01.2001.002622) - Separação Consensual - Dissolução - I.E.P.C. - - J.A.C. - 
Nada mais sendo requerido nos presentes autos, tornem ao arquivo. Int. - ADV: MARIA LUCIA NIGRO (OAB 171210/SP)

Processo 0002647-10.2009.8.26.0274 (274.01.2009.002647) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Agrotécnica 
Matão Comércio e Representações Ltda - Odair Venturinelli - Fls.163/164:- Indefiro a expedição de ofício ao Detran, conforme 
requerido. Porém, caso haja interesse, para bloqueio de transferência de veículo(s) junto ao sistema RENAJUD, necessário 
que primeiramente o interessado comprove nos autos o recolhimento da taxa de acordo com o comunicado CSM 170/2011, em 
guia do Fundo de Despesas do TJSP (FEDTJ) - cód., 434-1, a saber:pessoa física:- R$ 12,20 por CPF ; Pessoa jurídica: R$ 
12,20 por CNPJ. Com o recolhimento, proceda-se o bloqueio do(s) veículo(s), conforme requerido. Indefiro ainda, a penhora 
sobre eventuais valores referentes as parcerias agricolas, tendo em vista que o exequente não juntou nenhum documento hábil 
a comprovar as alegadas parcerias. - ADV: LOURDES CARVALHO (OAB 228678/SP), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA (OAB 
251871/SP), UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP), PEDRO VINICIUS GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP)

Processo 0002714-04.2011.8.26.0274 (274.01.2011.002714) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Paulo 
Sérgio Povineli - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Em face da concordância do exequente, homologo o valor apresentado 
pelo executado às fls. 236. Requisitem-se os pagamentos. Com os pagamentos dos requisitórios, defiro o levantamento, com 
expedição do necessário, sem retenção de Imposto de Renda, nos termos do Provimento 1463/2007, do Egrégio Conselho 
Superior da Magistratura, devendo o requerente se manifestar quanto à satisfação do débito ou eventual prosseguimento do 
feito, no prazo de cinco (05) dias após o levantamento. Int. - ADV: EDGAR JOSE ADABO (OAB 85380/SP), VANDERLEIA 
ROSANA PALHARI BISPO (OAB 134434/SP)

Processo 0002821-48.2011.8.26.0274 (274.01.2011.002821) - Interdição - Capacidade - L.C. - J.R.C. - Ao arquivo com as 
cautelas de praxe. - ADV: ANTONIO AMOROSO NETO (OAB 260083/SP), ANTONIO DINIZETE SACILOTTO (OAB 88660/SP)

Processo 0002949-63.2014.8.26.0274 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.Y.F.S. - - G.E.F.S. - J.A.S. - Fls. 
17: Ciência aos autores. - ADV: FERNANDO EMÍLIO TRAVENSOLO (OAB 217742/SP)

Processo 0003034-64.2005.8.26.0274 (274.01.2005.003034) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Velmach 
Comércio de Peças e Serviços Ltda - - Euclides Stech - Banco Santander Brasil Sa - Face à certidão: “Certifico e dou fé que 
decorreu o prazo legal sem que os executados apresentassem impugnação à penhora realizada.” Manifeste-se o exequente. 
- ADV: DANIEL CURIONI PUZZI (OAB 198957/SP), HEITOR SALLES (OAB 103881/SP), RENATA TAMAROZZI RODRIGUES 
(OAB 140810/SP), MÁRIO SOARES DE ALMEIDA FILHO (OAB 213013/SP)

Processo 0003040-32.2009.8.26.0274 (274.01.2009.003040) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Fundo 
de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I - Ana Carolina Machado da Silveira - Face ao desinteresse da 
parte, aguarde-se provocação em arquivo. - ADV: ALEXANDRE DE ALMEIDA (OAB 341167/SP)

Processo 0003061-37.2011.8.26.0274 (274.01.2011.003061) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / 
Embargos à Execução - Silveira Itápolis Distribuidora de Bebidas Ltda - Banco Bradesco Sa - Face ao desinteresse da parte, 
aguarde-se provocação em arquivo. - ADV: MARIA ELVIRA CARDOSO DE SA (OAB 142595/SP), LUZIA APARECIDA JOSE 
(OAB 67269/SP), DALILA GALDEANO LOPES (OAB 65611/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP)

Processo 0003079-53.2014.8.26.0274 - Procedimento Sumário - Arrendamento Rural - Alcides Silvio Zambanini - - Nahir 
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Zanotto Zambanini - - Luis Antonio Zambanini - - Cassia Aparecida Vicentim Zambanini - - Espolio de Luzia Aldrigui Zambanini 
Rep Pelo Inventariante Valentim Geraldo Zambanini - - Valentim Geraldo Zambanini - Luis Otávio Rangel - Face á certidão: 
“Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que os requeridos contestassem a ação.” Manifestem-se os requerentes. - 
ADV: UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP), PEDRO VINICIUS GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP)

Processo 0003329-43.2001.8.26.0274 (apensado ao processo 0002479-23.2000.8.26) (274.01.2001.003329) - Procedimento 
Ordinário - Contratos Bancários - Feira Itapolis das Roupas Feitas Ltda Me - Banco Abn Amro Sa - - Fundo de Investimento Em 
Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 1 - 1-Fls. 553: Proceda a serventia as devidas anotações, passando a figurar no pólo 
passivo da presente ação FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I. 2- Defiro 
o sobrestamento do feito pelo prazo requerido. Decorridos, não havendo manifestação, tornem os presentes autos ao arquivo, 
aguardando provocação. Int. - ADV: AMANDA RODRIGUES DANTAS (OAB 322698/SP), WELLINGTON MOREIRA DA SILVA 
(OAB 128855/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), RAFAEL MIGLIO (OAB 285791/SP)

Processo 0003344-26.2012.8.26.0274 (274.01.2012.003344) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Celso Antonio Guimarães - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante a juntada do Laudo pericial de fls. 186/198, manifestem-
se as partes. - ADV: MARIA LUCIA DELFINA DUARTE SACILOTTO (OAB 99566/SP), ANTONIO DINIZETE SACILOTTO (OAB 
88660/SP)

Processo 0003354-75.2009.8.26.0274 (274.01.2009.003354) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Maria Cristina 
Portanti - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA 
CRISTINA PORTANTI contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. Condeno a autora nas custas e despesas 
processuais, além de honorários advocatícios que fixo em R$ 700,00, atualizados a partir dessa data, com as ressalvas da Lei 
nº 1060/50, por ser beneficiária da justiça gratuita. P.R.I.C - ADV: JOSE VALDIR MARTELLI (OAB 135509/SP)

Processo 0003423-68.2013.8.26.0274 (027.42.0130.003423) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Banco Bradesco Sa - Comércio de Frutas Nossa Terra Ltda Me - Fls. 70/71:- Com o deposito da diligência, expeça-se 
mandado para intimação da executada na pessoa de um de seus sócios, conforme requerido. - ADV: TAÍS VANESSA MONTEIRO 
(OAB 167647/SP)

Processo 0003510-92.2011.8.26.0274 (274.01.2011.003510) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Margarete Aparecida de Melo Também Conhecida Margarete Aparecida de Melo da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social 
Inss - Manifeste-se a autora quanto aos cálculos apresentados pelo INSS. - ADV: VANDERLEIA ROSANA PALHARI BISPO 
(OAB 134434/SP), EDGAR JOSE ADABO (OAB 85380/SP)

Processo 0003656-70.2010.8.26.0274 (274.01.2010.003656) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Fátima 
Antonia Malaman Constâncio - Instituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se a autora quanto aos cálculos apresentados 
pelo INSS, juntado as fls. 137/150. - ADV: VALDINÉIA VALENTINA DE CAMPOS (OAB 220214/SP)

Processo 0003682-29.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - Ana Maria Fazio - 
Município de Itápolis - - Vinicius Fazio Salibi - Para que produza seus regulares efeitos jurídicos e de direito, homologo por 
sentença a desistência formulada às fls. 39/40 dos presentes autos de ação de internação compulsória promovida por Ana Maria 
Fazio contra Município de Itápolis e Vinicius Fazio Salibi, e com fundamento no artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil, 
julgo extinto o feito, sem resolução de mérito. Embora devidamente citado, deixo de intimar o Município de Itápolis, acerca da 
concordância com a desistência, uma vez que não apresentou contestação. Fixo a verba honorária ao patrono da requerente em 
100% do valor da tabela - código 101. Não havendo interesse recursal, desde já, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se 
a competente certidão. Após, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: RONOEL LUPORINI 
NETO (OAB 292901/SP)

Processo 0003727-77.2007.8.26.0274 (274.01.2007.003727) - Procedimento Ordinário - Sueli Martins dos Santos - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - J. Defiro. Expeça-se ofício, conforme requerido, determinando a imediata implantação do 
benefício, conforme determinado pela segunda instância. Int. - ADV: LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP), PAULO 
SANTOS DA SILVA (OAB 137625/SP), ERIC FABIANO PRAXEDES CORRÊA (OAB 264461/SP), MARCIO ADRIANO PRAXEDES 
CORRÊA (OAB 170557/SP)

Processo 0003731-70.2014.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Rural S/A 
- em liquidação extrajudicial - Romeu Bonini Junior - - Frederico de Carvalho Bonini - Observo a existência dos requisitos 
específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento 
voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o 
valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral 
pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum 
litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização 
do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na 
forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 
15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, 
de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 
executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos 
do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja 
aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o 
mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa 
no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos 
mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-
se-á ao pagamento de multa de até 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito 
do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta 
de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Expeça-se carta precatória 
para citação do executado residente fora da comarca, devendo o exequente providenciar a retirada e distribuição da deprecata 
no prazo de 30(trinta) dias. - ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG), FLAVIA ALMEIDA MORA DI 
LATELLA (OAB 109730/MG)

Processo 0003740-32.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Industria e Comercio de 
Bordados Valdaluci Ltda - Município de Itápolis - Especifiquem as partes outras provas que pretendem produzir, no prazo comum 
de dez (10) dias, justificando, de modo específico, a pertinência e necessidade, sem prejuízo do julgamento do processo no 
estado em que se encontra. Int. - ADV: DÁRCIO MARCELINO FILHO (OAB 209151/SP)
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Processo 0003744-69.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Leordino de Almeida Prado 
Filho - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Manifeste-se o autor no prazo legal acerca da contestação apresentada, bem 
como acerca do processo Administrativo. - ADV: ANTONIO JOSE ZACARIAS (OAB 93848/SP)

Processo 0003747-92.2012.8.26.0274 (apensado ao processo 0001623-39.2012.8.26) (274.01.2012.003747) - Despejo - 
Despejo por Denúncia Vazia - Nazir Maria Hartung Lutaif - Francisco José Biazotti - Vistos. Recebo a apelação apresentada pela 
parte Francisco José Biazotti em seu efeito devolutivo. À parte contrária para contra-razões. - ADV: UBALDO JOSE MASSARI 
JUNIOR (OAB 62297/SP), MÁRCIO JOSÉ RODRIGUES (OAB 197850/SP), MARIANA TEIXEIRA ZEQUINI (OAB 300454/SP)

Processo 0003764-60.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Execução Contratual - Município de Itápolis - Licit Com. 
Distrtibuidora e Comércio Ltda EPP - Ciência ao procurador que foi expedida carta precatória, encontrando-se disponível para 
impressão no site do Tribunal de Justiça, via portal e-SAJ , cabendo ao autor providenciar a sua distribuição. - ADV: JOSE 
ANTONIO PAVAN (OAB 92591/SP)

Processo 0003795-51.2012.8.26.0274 (274.01.2012.003795) - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - 
V.F.S.G. - J.G. - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nas ações conexas (proc 
3795-51.2012 e 3957-46.2012) para: 1. Reconhecer a existência de união estável entre as partes, iniciada em 2004; 2. Partilhar 
entre as partes os bens móveis elencados na inicial; 3. Partilhar o patrimônio imóvel do casal, fazendo jus a autora à quantia de 
R$ 21.000,00, mais o valor equivalente à metade das parcelas pagas pelo financiamento do imóvel, pertencendo ao requerido 
a outra metade das parcelas. 3. Em relação à decretação do divórcio, conheço diretamente do pedido, uma vez que a atual 
redação do § 6º do artigo 226 da Constituição Federal não exige nenhum requisito especial para a decretação do divórcio, tendo 
as partes concordado com a extinção do vínculo conjugal, voltando a autora a adotar o nome de solteira, qual seja, VALENTINA 
FRANCISCA DA SILVA. Em razão da sucumbência recíproca, devem as partes dividir as custas e despesas processuais, sendo 
que cada qual arcará com os honorários advocatícios dos respectivos patronos, com as ressalvas da Lei n.º 1060/50, por 
serem beneficiárias da justiça gratuita. Remeta-se cópias da presente decisão aos autos em apenso (3957-46.2012). P.R.I.C 
Oportunamente, arquivem-se. - ADV: AGNALDO MÁRIO GALLO (OAB 238905/SP), UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 
62297/SP), PEDRO VINICIUS GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP)

Processo 0003960-30.2014.8.26.0274 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Dauria Portanti - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os Embargos para 
o fim de extirpar o excesso de execução no que concerne apenas ao calculo de juros e correção monetária, conforme acima 
determinado. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito e fundamento no artigo 269, 
inciso I, do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência recíproca, as partes deverão arcar, em partes iguais, com o 
pagamento das custas e despesas processuais, sendo cada qual responsável pelos honorários advocatícios de seus patronos, 
ressalvados os benefícios da assistência judiciária gratuita (art. 11, § 2º, 12 e 13 da Lei 1.060/50). Com o trânsito em julgado 
desta decisão, prossiga-se na execução, expedindo-se o necessário. P.R.I.C. - ADV: VANDERLEIA ROSANA PALHARI BISPO 
(OAB 134434/SP), CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA PORTUGAL (OAB 311196/SP), EDGAR JOSE ADABO (OAB 85380/SP)

Processo 0004093-72.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Adriano Antonio Domingues - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Foi designado o dia 02.03.2015 às 13:30 horas para realização da perícia médica 
com o Dr. Laudelino Custódio Neto, com endereço na Av. Campos Salles, nº 388 - ADV: ANGELA FABIANA CAMPOPIANO (OAB 
226489/SP)

Processo 0004122-64.2010.8.26.0274/01 - Cumprimento de sentença - Silma Maria Siqueira - Instituto Nacional do Seguro 
Social Inss - Requeira a exequente o que for de seu interesse. Int. - ADV: JOSE VALDIR MARTELLI (OAB 135509/SP)

Processo 0004146-53.2014.8.26.0274 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.V.F.C. 
- O.C.C.J. - Diante da notícia de quitação do débito às fls. 39/40 dos presentes autos de ação de execução da alimentos 
promovida por João Vítor de França Claudino, representada por sua genitora Ana Paula de França contra Osvander Candido 
Claudino Junior, com fundamento no artigo 794, I do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução. Fixo a verba honorária 
ao patrono do exequente em 100% do valor da tabela - código 206. Não havendo interesse recursal, certifique-se o trânsito 
em julgado e expeça-se a competente certidão. Após, ao arquivo, com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: SAMUEL JOSÉ 
PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 352033/SP), ANGELO AUGUSTO DE SIQUEIRA GONÇALVES (OAB 337522/SP), GUSTAVO 
BETTINI (OAB 148872/SP)

Processo 0004202-09.2002.8.26.0274 (274.01.2002.004202) - Inventário - Inventário e Partilha - Marlene Eva de Souza - 
Francisco Carlos de Oliveira - Fls. 120 - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo retro requerido. Decorrido, certificado nos 
autos, nada sendo requerido, tornem ao arquivo. - ADV: TAIS CRISTIANE SIMÕES (OAB 183964/SP)

Processo 0004235-47.2012.8.26.0274 (274.01.2012.004235) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Edna 
Aparecida Ruas - Marcelo Zuchi Sanches Me - - Banco do Brasil Sa - 1) Diga o vencedor se tem interesse na execução da 
sucumbência. 2) Se decorrido o prazo de seis (06) meses estabelecido no artigo 475, “j”, § 5ºdo CPC, sem qualquer requerimento 
para execução da sentença pelo interessado, remetam-se os autos ao arquivo, aguardando nova provocação, com as anotações 
de praxe. - ADV: LARISSA NOGUEIRA GERALDO CATALANO (OAB 128522/SP), UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 
62297/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0004252-15.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Requisição para tratamento de sua saúde, em regime 
ambulatorial, hospitalar ou domiciliar - Ezequiel de Souza - Antonio de Souza - Ezequiel de Souza, devidamente qualificado e 
representado nos autos interpôs ação de internação compulsória contra Antonio de Souza, devidamente qualificado nos autos. 
Determinada a emenda da petição inicial (fls. 21) deixou o autor, entretanto, transcorrer sem qualquer providência, o prazo 
que lhe foi assinado (fls. 26). É O BREVE RELATÓRIO DO NECESSÁRIO, FUNDAMENTO E DECIDO. O autor não sanou o 
defeito da petição inicial, emendando-a como lhe foi determinado, de maneira que deve ela ser indeferida por inábil a dar início 
à relação jurídica processual. Isso posto, por esses fundamentos até aqui expostos, com fundamento no artigo 284, parágrafo 
único do C.P.C. INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o feito. Fixo a verba honorária a patrona do requerente em 60% 
do valor da tabela - código 101. Transitada em julgado, expeça-se a competente certidão e arquivem-se os presentes autos, com 
as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: SANDRA MARIA ORSI (OAB 113999/SP)

Processo 0004288-04.2007.8.26.0274/01 - Cumprimento de sentença - Francisco Marcos Ferrarezzi - BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A. - Face a certidão: “Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o executado cumprisse o julgado, 
deixando de efetuar o pagamento do valor devido.” Manifeste-se o exequente. - ADV: MARIA LUCIA DELFINA DUARTE 
SACILOTTO (OAB 99566/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0004357-94.2011.8.26.0274 (274.01.2011.004357) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Mario 
Roque Nanetti - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Face à certidão: “Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem 
que o INSS apresentasse os cálculos nos presentes autos.” Manifeste-se o exequente. - ADV: VANDERLEIA ROSANA PALHARI 
BISPO (OAB 134434/SP), EDGAR JOSE ADABO (OAB 85380/SP)
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Processo 0004468-44.2012.8.26.0274 (apensado ao processo 0004187-25.2011.8.26) (processo principal 0004187-
25.2011.8.26) (274.01.2011.004187/2) - Cumprimento de sentença - Leonardo Sambini Longhini - - Silvia Aparecida Sambini 
Longhini - Adler José Rolla - - Edmar Aparecido Rolla - Fls. 70/71: Manifestem-se os exequente. - ADV: UBALDO JOSE 
MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP), PEDRO ANESIO DO AMARAL (OAB 88318/SP), PEDRO VINICIUS GALACINI MASSARI 
(OAB 274869/SP), JOSE VALDIR MARTELLI (OAB 135509/SP)

Processo 0004561-12.2009.8.26.0274 (274.01.2009.004561) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
RAIZEN ENERGIA S/A - Pedro Mantovani - 1) Proceda a substituição do polo ativo da ação, conforme fls.272/273. 2) Manifeste-
se o vencedor. 3) Se decorrido o prazo de seis (06) meses estabelecido no artigo 475, “j”, § 5ºdo CPC, sem qualquer requerimento 
para execução da sentença pelo interessado, remetam-se os autos ao arquivo, aguardando nova provocação, com as anotações 
de praxe. - ADV: MILTON FLAVIO DE ALMEIDA C. LAUTENSCHLAGER (OAB 162676/SP), OLDEMAR DOMINGOS TRAZZI 
(OAB 55917/SP), JOÃO RICARDO SEVERINO CLAUDINO (OAB 263061/SP)

Processo 0004735-45.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Marco Antônio Rodrigues - Jussara 
Aparecida Campos - 1-Diante da documentação acostada aos autos, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita 
ao autor, sem inclusão no convênio. Anote-se. 2-Trata-se de pedido de arbitramento de aluguel, requerido por Marco Antonio 
Rodrigues, em face de Jussara Aparecida Campos, requerendo em sede de tutela o arbitramento de alugueis provisórios. 
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, por ora, não merece acolhimento. A princípio, para a concessão 
da antecipação de tutela inaudita altera pars, se faz necessária prova pré-constituda do fumus boni iuris e do periculum in 
mora. Os fundamentos expostos pelo autor e os documentos que instruem a inicial não são hábeis a comprovar os requisitos 
acima elencados. Com efeito, considerando que o autor não apresentou nenhuma avaliação prévia das comumente feitas 
por imobiliárias locais, eventual arbitramento apenas poderá ser feito após regular perícia, com observância do contraditório. 
Também se faz necessária a comprovação do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso a tutela pretendida 
seja concedida em momento posterior, o que, in casu não ocorre, já que, em sendo reconhecido o direito pleiteado pelo do 
autor, após exercício do contraditório e ampla defesa, eventuais valores devidos poderão ser cobrados em execução. Posto 
isso, Indefiro o pedido de tutela antecipada. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue 
em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia 
digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que 
esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: MIRNA ELIZA DA SILVA (OAB 269000/SP), MARIA 
IZABEL PENTEADO (OAB 281878/SP)

Processo 0004754-51.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Guarda - E.P.P. - M.S.L.B.R. - Especifiquem as partes 
outras provas que pretendem produzir, no prazo comum de dez (10) dias, justificando, de modo específico, a pertinência e 
necessidade, sem prejuízo do julgamento do processo no estado em que se encontra. Int. - ADV: CLAUDINEI ELMER MIARELI 
(OAB 313043/SP), JESUINO ORLANDINI JUNIOR (OAB 103679/SP)

Processo 0004872-27.2014.8.26.0274 - Procedimento Sumário - Duplicata - Gda Comercio de Pneus e Serviços Ltda EPP 
- Luis Carlos Fernandes - Face á certidão: “Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o requerido contestasse a 
ação.” Manifeste-se a requerente. - ADV: FABRICIO ASSAD (OAB 230865/SP)

Processo 0004875-79.2014.8.26.0274 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.H.A.Z. - 
F.R.Z. - Diante da notícia de quitação do débito às fls. 35 dos presentes autos de ação de execução de alimentos promovida 
por Luan Henrique de Azevedo Zambianco, representada por sua genitora Mariana Campos de Azevedo contra Flavio Rodrigo 
Zambianco, com fundamento no artigo 794, I do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução. Fixo a verba honorária ao 
patrono do exequente em 100% sobre o valor da tabela código 206. Não havendo interesse recursal, desde já, certifique-se a 
serventia o trânsito em julgado e expeça-se a competente certidão. Após, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de 
praxe. P.R.I.C. - ADV: ANTONIO AMOROSO NETO (OAB 260083/SP), JAIR LUIS DO AMARAL (OAB 94703/SP)

Processo 0005110-46.2014.8.26.0274 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito 
Financiamento e Investimento S/A - Carlos Xavier Pereira - Ante a certidão do Sr. Oficial de Justiça informando que deixou de 
dar cumprimento ao mandado porque o requerente não compareceu a fim de proceder às diligências de busca e Apreensão, 
manifeste-se o requerente em termos de prosseguimento. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)

Processo 0005132-07.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Infração Administrativa - Eduardo Henrique Severino - 
113ª Ciretran Unidade Itápolis - Manifeste-se o autor acerca do ofício de fls. 57/58 oriundo da CIRETRAN. - ADV: VICTOR 
AUGUSTO NARDARI (OAB 315148/SP)

Processo 0005256-63.2009.8.26.0274 (274.01.2009.005256) - Procedimento Ordinário - Luiza Filomena Vignoli - A fim de 
evitar atos processuais desnecessários que possam causar morosidade processual, intime-se o Instituto para apresentar os 
cálculos do valor devido à requerente, dentro do prazo de sessenta (60) dias, encaminhando-se cópia das peças necessárias. 
Com os cálculos, manifeste-se a parte contrária em cinco (05) dias. Havendo concordância, requisitem-se os pagamentos ao 
Egrégio Tribunal Regional Federal 3ª Região. Havendo discordância da requerente, deverá no mesmo prazo apresentar o valor 
que entende devido, providenciando a serventia a expedição de precatória de citação, nos termos do artigo 730 do CPC. Servirá 
o presente despacho, por cópia digitada, como ofício. Int. - ADV: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA (OAB 140741/
SP)

Processo 0005442-13.2014.8.26.0274 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.V. Financeira 
S/A Crédito Financiamento e Investimentos - Aline Marconi - Manifeste-se o autor uma vez que o mandado de Busca e Apreensão 
e Citação, foi devolvido sem cumprimento. - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)

Processo 0005501-98.2014.8.26.0274 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.V. Financeira 
S/A Crédito Financiamento e Investimentos - Alexsandro Ribeiro da Silva - Manifeste-se o autor uma vez que o mandado 
de Busca e Apreensão e Citação, foi devolvido sem cumprimento. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), 
ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)

Processo 0005837-05.2014.8.26.0274 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Luzia Izilda Carnavae Anastácio - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei 
nº 911/69. Cite-se a parte requerida para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de 
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 
1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se, ficando desde já autorizado os benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de Processo 
Civil, reforço policial e arrombamento se necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado Cumpra-se na forma 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 341

e sob as penas da Lei Intime-se. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP)
Processo 0006751-79.2008.8.26.0274 (274.01.2008.006751) - Monitória - Cheque - Marcos Antonio de Godoy Itápolis Me 

- Izilda Aparecida dos Santos - Fls. 70. Defiro, expedindo-se o competente mandado de penhora, conforme requerido, com as 
cautelas de praxe. Int. - ADV: ANGELA FABIANA CAMPOPIANO (OAB 226489/SP), FÁBIO RODRIGO CAMPOPIANO (OAB 
154954/SP)

Processo 0007197-65.2009.8.26.0236/01 - Cumprimento de sentença - Lourdes Saturnino da Silva - - Jose Luiz Rossi - I 
R V P Publicidade e Propaganda Ltda - Face a certidão: “Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o executado 
cumprisse o julgado, deixando de efetuar o pagamento do valor devido.” Manifeste-se o exequente. - ADV: UBALDO JOSE 
MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP), CLAUDIO JORGE DE OLIVEIRA (OAB 247618/SP), MARLI APARECIDA NOVELLI DE 
CAMARGO (OAB 212803/SP)

Processo 3000471-65.2013.8.26.0274 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Wesley Kawan Pessoa 
dos Santos - Fls. 56/61: Ciência ao autor. - ADV: PEDRO VINICIUS GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP), UBALDO JOSE 
MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP)

Processo 3000622-31.2013.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Fatos Jurídicos - Adilson José Brito - Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP - - Perpetua Araujo 
da Silva - - Orlando de Souza - - Maria Elisabete da Silva - - Gabriela da Silva Macedo - Manifeste-se o autor uma vez que as 
cartas de citação dos co-requeridos Perpetua Araujo da Silva, Maria Elisabete da Silva e Orlando de Souza, foram devolvidas 
sem cumprimento. - ADV: CRISTIANO AURÉLIO BONINI (OAB 317069/SP), THELMA CRISTINA A DO V SA MOREIRA (OAB 
81821/SP)

Processo 3001103-91.2013.8.26.0274 - Interdição - Tutela e Curatela - M.J.P.S. - Manifeste-se a autora quanto ao laudo 
pericial juntado aos autos. - ADV: MARIA LUCIA DELFINA DUARTE SACILOTTO (OAB 99566/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ROGERIO BELLENTANI ZAVARIZE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANIBAL APARECIDO ROCHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0034/2015
Processo 0000032-71.2014.8.26.0274 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Maria de Lourdes dos Santos Amancio 

- Benedito Amancio - Vistos. 1.) Para que produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por sentença a partilha de fls. 
20/23, destes autos de arrolamento dos bens deixados por falecimento de BENEDITO AMÂNCIO. 2.) Em consequência, adjudico 
à viúva meeira e aos herdeiros filhos os bens inventariados, salvo erros e omissões e ressalvados direitos de terceiros. 3.) 
Considerando não haver interesse recursal, certifique-se desde já o trânsito em julgado. 4.) Defiro os benefícios da gratuidade 
judiciária às partes. Expeça-se o competente formal de partilha. 5.) Após, arquive-se o presente feito com as cautelas de praxe. 
P. R. I. - ADV: UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP), PEDRO VINICIUS GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP)

Processo 0000072-19.2015.8.26.0274 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecunia 
S/A - Jeferson Eduardo Tozzi - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei 
nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no 
prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), 
e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato 
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o 
pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-
lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Intime-se. - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)

Processo 0000210-83.2015.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Lawrence Carneloci - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1-) Indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Conforme se infere do 
Laudo de fls. 17/19, datado de 19/09/2011 e extraído dos autos do processo nº 0001421-96.2011.8.26.0274, a incapacidade 
que acometia o autor na ocasião era de natureza parcial e temporária, sem sequelas definitivas. Passados mais de três anos 
desde a perícia, a situação pode ter se modificado e é possível que o autor tenha recuperado sua capacidade laborativa, não 
podendo o referido laudo servir de prova para antecipação dos efeitos da tutela. Os demais documentos médicos de fls. 21/24 
são parcialmente ilegíveis, razão pela qual não podem servir de base a provar a incapacidade alegada. Cite-se o requerido com 
as advertências legais. 2-) Concedo a(o) requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem inclusão no convênio. 
Anote-se. 3-) Eventual necessidade de juntada do processo administrativo será avaliada em momento oportuno. 4-) Int. - ADV: 
ANTONIO DINIZETE SACILOTTO (OAB 88660/SP), MARIA LUCIA DELFINA DUARTE SACILOTTO (OAB 99566/SP)

Processo 0000246-67.2011.8.26.0274 (274.01.2011.000246) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Edna Aparecida 
Bucieri Victor - Laydes Gresppi Bucieri - - Raphael Arcanjo Bucieri - OS AUTOS ENCONTRAM-SE COM VISTAS À AUTORA 
PELO PRAZO REQUERIDO. - ADV: ANGELA FABIANA CAMPOPIANO (OAB 226489/SP)

Processo 0000303-46.2015.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Zilda de Fátima Carneloci 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1-) Cite-se o requerido com as advertências legais. 2-) Concedo a(o) 
requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem inclusão no convênio. Anote-se. 3-) Eventual necessidade de 
juntada do processo administrativo será avaliada em momento oportuno. 4-) Int. - ADV: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI 
VALERA (OAB 140741/SP)

Processo 0000321-58.2001.8.26.0274 (274.01.2001.000321) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
Triangulo Alimentos Ltda - Brinco Alimentos Ltda - - Acacio Manuel Venancio - - Olema Comercio e Industria de Oleos Vegetais 
Ltda - - Oreste Mario Lavagnini - - Vera Maria Vanderley Capelo - OS AUTOS FORAM DESARQUIVADOS E ENCONTRAM-
SE COM VISTA PARA O AUTOR PELO PRAZO DE TRINTA DIAS. DECORRIDOS E NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO, OS 
AUTOS RETORNARÃO AO ARQUIVO. - ADV: SAMARA PLACA DA SILVA (OAB 138521/SP), BRUNO MARTELLI MAZZO (OAB 
202784/SP), LUIS ROBERTO DE LUCCA JUNIOR (OAB 257695/SP), ADRIANA FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB 132699/SP), 
ANTONIO CARLOS DO AMARAL (OAB 55351/SP), AGNALDO AILTON GUIRRO (OAB 287789/SP)

Processo 0000328-59.2015.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Acacia Gonçalves Bueno 
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- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1-) Cite-se o requerido com as advertências legais. 2-) Concedo a(o) 
requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem inclusão no convênio. Anote-se. 3-) Eventual necessidade de 
juntada do processo administrativo será avaliada em momento oportuno. Int. - ADV: VANDERLEIA ROSANA PALHARI BISPO 
(OAB 134434/SP), EDGAR JOSE ADABO (OAB 85380/SP)

Processo 0000330-29.2015.8.26.0274 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J.S.G. - M.J.G. - Vistos. 1-) Indefiro 
a antecipação dos efeitos da tutela ante a inexistência de prova inequívoca do direito alegado. Nos termos do Prov. 1892/2011 
que instituiu o CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta comarca, designo audiência para o dia 
31/03/2015, às 11:00 horas, quando será tentada a conciliação das partes. 2-) Cite-se e intime-se o réu, a fim de que compareça 
na data acima aprazada no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, localizado na Avenida dos Amaros 
nº 432 (Próximo ao Anfiteatro Municipal). Advirto o requerido que restando prejudicada a conciliação,o prazo de contestação de 
quinze dias fluirá desta data. 3-) O comparecimento do autor deve ser providenciado por seu advogado. 4-) Servirá o presente, 
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei - ADV: SANDRA MARIA ORSI (OAB 113999/
SP)

Processo 0000330-29.2015.8.26.0274 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J.S.G. - M.J.G. - Vistos. 1 - Defiro 
ao autor os benefícios da gratuidade judiciária. 2 - Cumpra-se o despacho de fls. 22. Int. - ADV: SANDRA MARIA ORSI (OAB 
113999/SP)

Processo 0000331-14.2015.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Rosangela Maria de 
Sousa - 113ª Circunscrição Regional de Trânsito de Itápolis - Ciretran - - Detran SP Departamento de Trânsito do Estado de Sao 
Paulo - - Secretaria da Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. 1 - A “CIRETRAN” não possui personalidade jurídica. 
É mera unidade administrativa do DETRAN/SP, este sim, autarquia estadual criada pela lei complementar 1195/2013. Da mesma 
forma a Secretaria da Fazenda Pública do Estado, que é mero órgão pertencente à administração direta, vinculado ao Estado 
de São Paulo, pessoa jurídica de direito público. 2 - Assim, emende a autora a inicial a fim de retificar o polo passivo. Intime-se. 
- ADV: ALINE AMOROSO (OAB 217700/SP)

Processo 0000340-73.2015.8.26.0274 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Luiz Montera - Odair Pereira Garcia - Vistos. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial 
segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos 
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, ou efetuar(em) o 
pagamento, mediante depósito judicial, para o qual fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor do débito atualizado. 
Cientifiquem-se eventuais fiadores, sublocatários e ocupantes. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, 
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: DIOGO RIBEIRO DE BARROS (OAB 333736/SP)

Processo 0000354-57.2015.8.26.0274 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.S.M.N. - V.M.N. - Vistos. 1-) Nos 
termos do Prov. 1892/2011 que instituiu o CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta comarca, 
designo audiência para o dia 31/03/2015, às 11:30 horas, quando será tentada a conciliação das partes. 2-) Arbitro os alimentos 
provisórios em 1/3 do salário mínimo, que serão devidos a partir da citação. Deverá a autora comparecer à agência 6569-2 do 
Banco do Brasil para abertura de conta corrente, servindo cópia deste despacho como ofício para abertura. Após informado 
o número da conta, intime-se o requerido, que até lá deverá entregar os alimentos diretamente à autora mediante recibo. 3-) 
Cite-se e intime-se o réu, a fim de que compareça na data acima aprazada no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, localizado na Avenida dos Amaros nº 432 (Próximo ao Anfiteatro Municipal). Advirto o requerido que 
restando prejudicada a conciliação,o prazo de contestação de quinze dias fluirá desta data. 4-) Intime-se o(a) autor(a) para 
comparecimento pessoal. 5-) Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da 
Lei - ADV: CLAUDIO SICHIERI FILHO (OAB 226910/SP)

Processo 0000356-27.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Itaú Unibanco S/A - 
R Castiglio Pneus Ltda - - José Aparecido Castiglio - - Vilma Antonia Moco Castiglio - Vistos. Observo a existência dos requisitos 
específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento 
voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o 
valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral 
pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum 
litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do 
devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma 
do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias 
para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, 
à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. 
Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo 
único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de 
multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com 
a mera alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 
(quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição 
por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de 
multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito 
de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá 
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: MARCELO MORATO LEITE (OAB 
152396/SP)

Processo 0000361-49.2015.8.26.0274 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.C.S.D. - 
A.C.D. - Vistos. Cite-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito de R$ 735,58 (devidamente atualizado e 
acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade 
de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da 
Lei. Intime-se. - ADV: VICTOR AUGUSTO NARDARI (OAB 315148/SP)

Processo 0000364-04.2015.8.26.0274 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0009052-78.2007.8.26.0453 - Juízo de Direiro da 
2ª Vara Judicial do Foro de Pirajui) - Nair Aparecida Giansante - José Américo Porta - - Nidilce Aparecida Cruciari Porta - Vistos. 
1.) Para oitiva deprecada, designo o dia 21.07.2015 às 16:00 horas. 2.) Notifique-se, Intimem-se e comunique-se. It., data supra. 
- ADV: JOSE DOMINGOS RINALDI (OAB 101589/SP), FRANCISCO JOSE DAS NEVES (OAB 122257/SP)
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Processo 0000366-71.2015.8.26.0274 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R.V.C.S. - 
A.A.S. - Vistos. Cite-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito de R$ 554,09 (devidamente atualizado e 
acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade 
de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da 
Lei. Intime-se. - ADV: ELBER DOUGLAS BUTARELLO RODRIGUES (OAB 168025/SP)

Processo 0000371-93.2015.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Vitor Luis de Freitas - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1-) Cite-se o requerido com as advertências legais. 2-) Concedo a(o) 
requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem inclusão no convênio. Anote-se. 3-) Eventual necessidade de 
juntada do processo administrativo será avaliada em momento oportuno. Int. - ADV: VANDERLEIA ROSANA PALHARI BISPO 
(OAB 134434/SP), EDGAR JOSE ADABO (OAB 85380/SP)

Processo 0000375-67.2014.8.26.0274 - Inventário - Inventário e Partilha - Vera Lucia Benaglia - Geni Filomena Benaglia Di 
Masi - Vistos. Fls. 126: Comprove a inventariante o protocolo da declaração de ITCMD junto ao Posto Fiscal. Com a juntada, 
aguarde-se a manifestação da FESP. Int. - ADV: MIRIANA APARECIDA AMATTO (OAB 313699/SP)

Processo 0000388-32.2015.8.26.0274 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Maria Clementina dos Santos Ferreira - 
José Francisco Ferreira - Vistos. 1-) Nomeio para o cargo de inventariante o(a) requerente Maria Clementina dos Santos Ferreira, 
independente de compromisso. 2-) Defiro os benefícios da gratuidade judiciária às partes. 3-) Providencie a inventariante o 
recolhimento do imposto “causa mortis” que deverá ocorrer antes da homologação da partilha, ou, a declaração de sua isenção. 
Int. - ADV: ALVARO VENTURINI (OAB 57257/SP)

Processo 0000400-46.2015.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Viação Taistur Ltda Epp - Locabus 
Locação e Transportes Ltda Me - Vistos. Converto o rito para o ordinário, que se provou na prática ser mais ágil que o sumário. 
A conciliação será tentada em eventual audiência de instrução. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja 
cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem 
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá 
a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como 
comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: AGNALDO JORGE 
CASTELO (OAB 339573/SP)

Processo 0000412-60.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Transação - S/A STEFANI COMERCIAL - Marcelo 
José Romanini - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a 
expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena 
de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência 
de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, 
par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. 
Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), 
para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital 
deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado 
o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se 
o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam 
insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são 
e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código 
de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) 
sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca 
de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da 
juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). 
No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor 
em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução 
(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido 
o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: LEA CRISTINA DE LIMA PARISI BENELLI (OAB 90224/SP)

Processo 0000419-52.2015.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Guarda - S.N.S. - P.M.S.S. - Vistos. Cite(m)-se e intime(m)-
se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos 
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por 
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JESUINO ORLANDINI JUNIOR 
(OAB 103679/SP)

Processo 0000476-07.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Aparecida do Carmo 
Lopes Antunes - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - FICA O(A) ADVOGADO(A) DO(A) REQUERENTE INTIMADO DE 
QUE FOI DESIGNADO O DIA 30/03/2015, ÀS 1:30 HORAS PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PELO PERITO DO JUÍZO, DR. 
LAUDELINO CUSTÓDIO NETO, EM SEU CONSULTÓRIO LOCALIZADO NA AV. CAMPOS SALLES, 388, CENTRO, ITÁPOLIS-
SP, DEVENDO O PRÓPRIO ADVOGADO PROVIDENCIAR O COMPARECIMENTO DO(A) REQUERENTE, INDEPENDENTE DE 
INTIMAÇÃO JUDICIAL, QUE DEVERÁ COMPARECER MUNIDO(A) DE DOCUMENTOS E DE EVENTUAIS EXAMES MÉDICOS 
QUE POSSUIR. - ADV: ANTONIO DINIZETE SACILOTTO (OAB 88660/SP), MARIA LUCIA DELFINA DUARTE SACILOTTO 
(OAB 99566/SP)

Processo 0000484-18.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000484) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - R.R.J. - R.R. - TENDO DECORRIDO O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO, INFORME O EXEQUENTE 
SE O DÉBITO FOI INTEGRALMENTE SATISFEITO. - ADV: ANTONIO DINIZETE SACILOTTO (OAB 88660/SP)

Processo 0000589-58.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ivan Aparecido Custódio 
Alves - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - MANIFESTE-SE O REQUERENTE ACERCA DA INFORMAÇÃO DO PERITO 
DE FLS. 189. - ADV: JOSE DARIO DA SILVA (OAB 142170/SP)

Processo 0000638-70.2012.8.26.0274 (274.01.2012.000638) - Monitória - Cheque - Severina Maria da Silva - Regina 
de Oliveira Alves - MANIFESTE-SE A REQUERENTE ACERCA DO MANDADO DE PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO 
CUMPRIDO ÀS FLS. 94/96, REQUERENDO O QUE DE DIREITO EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. - ADV: 
RENATA LOPES DE OLIVEIRA SEMEGHINI (OAB 193754/SP)

Processo 0000669-22.2014.8.26.0274 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.F.Z.Q. - J.C.Q. - Vistos. A fim de se evitar 
desnecessários embargos declaratórios, esclareça a requerente se pretende voltar a assinar seu nome de solteira. Int. - ADV: 
WILSON JOSÉ PAVAN (OAB 214415/SP)
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Processo 0000675-97.2012.8.26.0274 (274.01.2012.000675) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Alice Aparecida Ernesto Leonardi - Banco Santander ( Brasil ) Sa - - Visa Administradora de Cartões de Crédito - 1.) CIÊNCIA 
À REQUERENTE ACERCA DA PETIÇÃO E DOCUMENTOS DE FLS. 317/318, 320/321, 323/363, 366/389. 2.) MANIFESTE-SE 
A REQUERENTE ACERCA DA INFORMAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE FLS. 315. - ADV: ABRÃO JORGE MIGUEL NETO 
(OAB 172355/SP), ANTONIO DE PÁDUA SOUBHIE NOGUEIRA (OAB 139461/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 
131351/SP), VALDOMIRO PISANELLI (OAB 65411/SP)

Processo 0000753-23.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria de Lourdes Pavão 
da Costa - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - MANIFESTE-SE A AUTORA ACERCA DO LAUDO PERICIAL DE FLS. 
93/102 E PRONTUÁRIO MÉDICO DE FLS. 60/75. - ADV: EDGAR JOSE ADABO (OAB 85380/SP), VANDERLEIA ROSANA 
PALHARI BISPO (OAB 134434/SP)

Processo 0001154-61.2010.8.26.0274 (274.01.2010.001154) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Fundo de Investimento Creditórios Não Padronizados Npl1 - Adriana Aparecida Defavere - DE ACORDO COM A PORTARIA 
N. 05/2010 DESTE JUÍZO, FOI CONCEDIDO O PRAZO SOLICITADO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO, QUAL SEJA, 
DEZ DIAS. DECORRIDO O PRAZO DE SOBRESTAMENTO, DEVERÁ O EXEQUENTE SE MANIFESTAR EM TERMOS DE 
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. - ADV: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ 
(OAB 73055/SP), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/
SP)

Processo 0001281-57.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Tereza Caspani Diniz - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - FICA O(A) ADVOGADO(A) DO(A) REQUERENTE INTIMADO DE QUE FOI DESIGNADO O 
DIA 31/03/2015, ÀS 13:30 HORAS PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PELO PERITO DO JUÍZO, DR. LAUDELINO CUSTÓDIO 
NETO, EM SEU CONSULTÓRIO LOCALIZADO NA AV. CAMPOS SALLES, 388, CENTRO, ITÁPOLIS-SP, DEVENDO O PRÓPRIO 
ADVOGADO PROVIDENCIAR O COMPARECIMENTO DO(A) REQUERENTE, INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO JUDICIAL, 
QUE DEVERÁ COMPARECER MUNIDO(A) DE DOCUMENTOS E DE EVENTUAIS EXAMES MÉDICOS QUE POSSUIR. - ADV: 
JOEL ALEXANDRE SCARPIN AGOSTINI (OAB 245469/SP)

Processo 0001500-70.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Rosalina de Oliveira de 
Souza - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - MANIFESTE-SE A REQUERENTE ACERCA DO PRONTUÁRIO MÉDICO 
DE FLS. 81/86 E LAUDO PERICIAL DE FLS. 94/103. - ADV: ALLAN CARLOS GARCIA COSTA (OAB 258623/SP), ALEXANDRE 
ROBERTO GAMBERA (OAB 186220/SP)

Processo 0001667-87.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Silvana Goncalves de 
Almeida - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - FICA O(A) ADVOGADO(A) DO(A) REQUERENTE INTIMADO DE QUE 
FOI DESIGNADO O DIA 02/04/2015, ÀS 13:30 HORAS PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PELO PERITO DO JUÍZO, DR. 
LAUDELINO CUSTÓDIO NETO, EM SEU CONSULTÓRIO LOCALIZADO NA AV. CAMPOS SALLES, 388, CENTRO, ITÁPOLIS-
SP, DEVENDO O PRÓPRIO ADVOGADO PROVIDENCIAR O COMPARECIMENTO DO(A) REQUERENTE, INDEPENDENTE DE 
INTIMAÇÃO JUDICIAL, QUE DEVERÁ COMPARECER MUNIDO(A) DE DOCUMENTOS E DE EVENTUAIS EXAMES MÉDICOS 
QUE POSSUIR. - ADV: EDGAR JOSE ADABO (OAB 85380/SP), VANDERLEIA ROSANA PALHARI BISPO (OAB 134434/SP)

Processo 0001766-57.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Marisa Fenilli dos 
Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - FICA O(A) ADVOGADO(A) DO(A) REQUERENTE INTIMADO DE QUE 
FOI DESIGNADO O DIA 09/04/2015, ÀS 13:30 HORAS PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PELO PERITO DO JUÍZO, DR. 
LAUDELINO CUSTÓDIO NETO, EM SEU CONSULTÓRIO LOCALIZADO NA AV. CAMPOS SALLES, 388, CENTRO, ITÁPOLIS-
SP, DEVENDO O PRÓPRIO ADVOGADO PROVIDENCIAR O COMPARECIMENTO DO(A) REQUERENTE, INDEPENDENTE DE 
INTIMAÇÃO JUDICIAL, QUE DEVERÁ COMPARECER MUNIDO(A) DE DOCUMENTOS E DE EVENTUAIS EXAMES MÉDICOS 
QUE POSSUIR. - ADV: JOSE VALDIR MARTELLI (OAB 135509/SP)

Processo 0001771-21.2010.8.26.0274 (274.01.2010.001771) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Maria de Lourdes 
Fanelli Silveira - - Silvio da Silveira Coelho - - Silvana da Silveira Coelho - - Sidnei da Silveira Coelho - Unimed Cooperativa de 
Trabalho Médico - MANIFESTE-SE A EXEQUENTE UNIMED ACERCA DA INFORMAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE FLS. 
416 E CERTIDÃO DA SERVENTIA DE FLS. 417. - ADV: HENRIQUE FURQUIM PAIVA (OAB 128214/SP), RICARDO SORDI 
MARCHI (OAB 154127/SP)

Processo 0002321-16.2010.8.26.0274/01 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Município de Itápolis - 
Ranulfo Mascari - INFORMEM AS PARTES SE HOUVE ACORDO. EM CASO NEGATIVO, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE EM 
TERMOS DE PROSSEGUIMENTO. - ADV: MARIA LUCIA DELFINA DUARTE SACILOTTO (OAB 99566/SP), JOSE ANTONIO 
PAVAN (OAB 92591/SP)

Processo 0002347-43.2012.8.26.0274/01 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Rodrigo Cesar Massa 
- Sonia Isabel Massa Ferrarezi - - Primo Antonio Ferrarezi - - Sueli Aparecida Massa Ferreira - - Alcides Ferreira - Rodrigo 
Cesar Massa - DECORREU O PRAZO LEGAL E O EXECUTADO NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO DÉBITO (FLS. 137). 
MANIFESTE-SE O EXEQUENTE REQUERENDO O QUE DE DIREITO EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. - ADV: 
PEDRO VINICIUS GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP), UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP), RODRIGO 
CESAR MASSA (OAB 235909/SP)

Processo 0002605-19.2013.8.26.0274 (027.42.0130.002605) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Aparecida Claudete Pinto Flores - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Embora a autora tenha apenas apresentado 
declaração de sua alegação, sem qualquer prova concreta, oficie-se ao perito para novo agendamento. Com a data, providencie 
o patrono do autor o seu comparecimento no local e data assinalados, independentemente de intimação, levando consigo todos 
os exames já realizados. Intime-se. (NOTA DE CARTÓRIO: FICA O(A) ADVOGADO(A) DO(A) REQUERENTE INTIMADO DE 
QUE FOI DESIGNADO O DIA 16/04/2015, ÀS 13:30 HORAS PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PELO PERITO DO JUÍZO, DR. 
LAUDELINO CUSTÓDIO NETO, EM SEU CONSULTÓRIO LOCALIZADO NA AV. CAMPOS SALLES, 388, CENTRO, ITÁPOLIS-
SP, DEVENDO O PRÓPRIO ADVOGADO PROVIDENCIAR O COMPARECIMENTO DO(A) REQUERENTE, INDEPENDENTE DE 
INTIMAÇÃO JUDICIAL, QUE DEVERÁ COMPARECER MUNIDO(A) DE DOCUMENTOS E DE EVENTUAIS EXAMES MÉDICOS 
QUE POSSUIR) - ADV: JOSE VALDIR MARTELLI (OAB 135509/SP)

Processo 0002605-19.2013.8.26.0274 (027.42.0130.002605) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Aparecida Claudete Pinto Flores - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - FICA O(A) ADVOGADO(A) DO(A) REQUERENTE 
INTIMADO DE QUE FOI DESIGNADO O DIA 16/04/2015, ÀS 13:30 HORAS PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PELO PERITO 
DO JUÍZO, DR. LAUDELINO CUSTÓDIO NETO, EM SEU CONSULTÓRIO LOCALIZADO NA AV. CAMPOS SALLES, 388, 
CENTRO, ITÁPOLIS-SP, DEVENDO O PRÓPRIO ADVOGADO PROVIDENCIAR O COMPARECIMENTO DO(A) REQUERENTE, 
INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO JUDICIAL, QUE DEVERÁ COMPARECER MUNIDO(A) DE DOCUMENTOS E DE EVENTUAIS 
EXAMES MÉDICOS QUE POSSUIR. - ADV: JOSE VALDIR MARTELLI (OAB 135509/SP)
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Processo 0002653-41.2014.8.26.0274 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Maria Aparecida Regatieri Brunaldi - 
Pedro Adonir Brunaldi - Vistos. 1.) Para que produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por sentença a partilha de fls. 
11/15, destes autos de arrolamento dos bens deixados por falecimento de PEDRO ADONIR BRUNALDI. 2.) Em conseqüência, 
adjudico à viúva meeira e aos herdeiros filhos, os bens inventariados, salvo erros e omissões e ressalvados direitos de terceiros. 
3.) Considerando não haver interesse recursal, certifique-se desde já o trânsito em julgado. 4.) Defiro a gratuidade judiciária aos 
herdeiros. Expeça-se o competente formal de partilha. 5.) Após, arquive-se o presente feito com as cautelas de praxe. P. R. I. - 
ADV: UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP), PEDRO VINICIUS GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP)

Processo 0002863-39.2007.8.26.0274 (apensado ao processo 0000043-81.2006.8.26) (274.01.2007.002863) - Conversão de 
Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - W.M.S. - M.D. - OS AUTOS FORAM DESARQUIVADOS E ENCONTRAM-SE COM 
VISTA PARA A DRA. ÉDERA SEMEGHINI PELO PRAZO DE TRINTA DIAS. DECORRIDOS E NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO, 
OS AUTOS RETORNARÃO AO ARQUIVO. - ADV: GLEICE KELI TEODORO (OAB 335063/SP), EDERA SEMEGHINI (OAB 
98671/SP), ROSICLEIA APARECIDA STECHE DOS SANTOS (OAB 146540/SP)

Processo 0002892-16.2012.8.26.0274 (274.01.2012.002892) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Luzia Raimundo Soares - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - MANIFESTE-SE O AUTOR ACERCA DO LAUDO PERICIAL 
DE FLS. 142/150. - ADV: MARIA LUCIA NIGRO (OAB 171210/SP)

Processo 0002940-04.2014.8.26.0274 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - C.H.B.L. - 
- K.E.B.L. - V.R.L. - MANIFESTEM-SE OS EXEQUENTES ACERCA DA CERTIDÃO DA SERVENTIA DE FLS. 74, NA QUAL 
INFORMA QUE DECORREU O PRAZO LEGAL E O EXECUTADO NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO DÉBITO. - ADV: 
JESUINO ORLANDINI JUNIOR (OAB 103679/SP), ALINE AMOROSO (OAB 217700/SP)

Processo 0003365-02.2012.8.26.0274 (274.01.2012.003365) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - V.X.D.S. - O.J.D.S. - TENDO DECORRIDO O PRAZO DE TRINTA DIAS DA PRISÃO DO EXECUTADO, MANIFESTE-
SE O EXEQUENTE, REQUERENDO O QUE DE DIREITO, EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. - ADV: MARIA 
ELVIRA CARDOSO DE SA (OAB 142595/SP)

Processo 0003734-93.2012.8.26.0274 (274.01.2012.003734) - Monitória - Inadimplemento - Severina Maria da Silva - 
Wanderlei de França - Vistos etc. PROCEDA-SE à penhora e avaliação de bens livres pertencente(s) ao executado Wanderlei 
de França, tantos quantos bastem para garantir a execução cujo valor importa em R$ 541,11 (atualizado até outubro de 2014). 
Proceda ainda à avaliação dos bens, bem como intimação do executado e de seu cônjuge caso recaia sobre imóveis. Não 
encontrando bens penhoráveis, relacione os bens existentes na residência. Servirá a presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RENATA LOPES DE OLIVEIRA SEMEGHINI (OAB 
193754/SP)

Processo 0003797-50.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Neusa dos Santos Azevedo 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos em saneador 1-) O feito encontra-se em ordem e não foram alegadas 
matérias preliminares. 2-) Encontram-se presentes as condições da ação, bem como os pressupostos processuais de existência, 
desenvolvimento e validade do processo. 3-) Dou o feito por saneado. 4-) A prova pericial se faz necessária. Em conformidade 
com a Resolução nº 541 de 18/01/2007 do Conselho da Justiça Federal, nomeio como perito do Juízo o Dr. Laudelino Custódio 
Neto, para a realização de perícia no(a) autor(a). Em razão da complexidade do trabalho e de seu grau de especialização, aliado 
ao fato de que nesta cidade poucos são os peritos habilitados, havendo a necessidade de estimulá-los para que outros também 
participam, faço uso da concessão posta no Artigo 28, parágrafo único, da Resolução nº 305/2014, no âmbito da jurisdição 
delegada, para arbitrar os honorários periciais definitivos no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Requisite-se, oportunamente. 
5-) Oficie-se a Secretaria Municipal de Saúde para enviar cópia do prontuário do(a) autor(a) 6-) Defiro a indicação de assistente 
técnico e a apresentação de quesitos 7-) Oficie-se comunicando da nomeação e requerendo data para designação do exame 
pericial, instruindo o ofício com os quesitos e cópias dos documentos médicos que instruem a inicial e o prontuário médico cuja 
juntada foi determinada. 8-) Com a data, providencie o patrono do autor o seu comparecimento no local e data assinalados, 
independentemente de intimação, levando consigo todos os exames já realizados. Int. - ADV: DARIO ZANI DA SILVA (OAB 
236769/SP), JOSE DARIO DA SILVA (OAB 142170/SP)

Processo 0004088-50.2014.8.26.0274 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Claudia Zuliani Furlan - Marcilia 
Gregorio Papa Soares de Carvalho - - Analia Franco Gregorio Vianna - Bonifácio Gregório - DECISÃO PROFERIDA NO CORPO 
DA PETIÇÃO DE FLS. 55, A SABER: “J. EXPEÇA-SE ALVARÁ NO VALOR TOTAL INDICADO, PARA OS PAGAMENTOS. INT. 
ITÁPOLIS, 06.02.15. DR. ROGÉRIO BELLENTANI ZAVARIZE, JUIZ DE DIREITO.” (NOTA DE CARTÓRIO: ALVARÁ DISPONÍVEL 
PARA IMPRESSÃO E ENCAMINHAMENTO) - ADV: OLDEMAR DOMINGOS TRAZZI (OAB 55917/SP), JOÃO RICARDO 
SEVERINO CLAUDINO (OAB 263061/SP)

Processo 0004374-28.2014.8.26.0274 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R.F.C.M. - J.M.C. 
- NOTA DE CARTÓRIO: EXPECIDA CERTIDÃO DE HONORÁRIOS, ENCONTRANDO-SE DISPONÍVEL PARA IMPRESSÃO NO 
SITE DO TJ/SP. - ADV: LUIS ROBERTO DE LUCCA JUNIOR (OAB 257695/SP), AGNALDO MÁRIO GALLO (OAB 238905/SP)

Processo 0004564-88.2014.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.D.A.B. - R.A.V. - MANIFESTEM-SE AS PARTES 
ACERCA DA COTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE FLS. 98/99. - ADV: ANDRÉ GENTIL (OAB 282488/SP), DANIEL CATUZZI 
ARAUJO (OAB 268027/SP), BRUNO MARTELLI MAZZO (OAB 202784/SP)

Processo 0004670-50.2014.8.26.0274 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Maria de Lourdes Ferreira Hoffmann 
- Valentim Hoffmann - - Elisabeth Hoffmann Morais - Lauro Hoffmann - Vistos. 1.) Para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, HOMOLOGO por sentença a partilha de fls. 08/11, destes autos de arrolamento dos bens deixados por falecimento de 
LAURO HOFFMANN. 2.) Em conseqüência, adjudico à viúva meeira e aos herdeiros filhos, os bens inventariados, salvo erros 
e omissões e ressalvados direitos de terceiros. 3.) Considerando não haver interesse recursal, certifique-se desde já o trânsito 
em julgado. 4.) Defiro a gratuidade judiciária aos herdeiros. Expeça-se o competente formal de partilha. 5.) Após, arquive-se o 
presente feito com as cautelas de praxe. P. R. I. - ADV: MARCOS SAMUEL NARDINI (OAB 169683/SP)

Processo 0005729-73.2014.8.26.0274 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - B.B.F. - E.B.F. 
- MANIFESTE-SE O EXEQUENTE ACERCA DA PETIÇÃO DO EXECUTADO E DOCUMENTOS DE FLS. 20/25. - ADV: MARCOS 
ANTONIO REMANZINI (OAB 122267/SP), JAIR LUIS DO AMARAL (OAB 94703/SP)

Processo 0005803-30.2014.8.26.0274 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Geny Maria Travensolo 
Ferraz - Vistos. Pretende a requerente a expedição de Alvará para levantamento de valores existentes em conta vinculada do 
FGTS. Os extratos indicam que os valores referem-se a períodos anteriores à entrada em vigor da Constituição de 1988, quando 
o FGTS não era universal. Embora a requerente não tenha comprovado ter optado pelo FGTS antes da nova constituição, a 
existência de depósitos pelo empregador referente a este período indica que a opção foi realizada. Entretanto, os documentos 
de fls. 09/10 fazem menção a um bloqueio sobre o referido valor, razão pela qual determino que a Caixa informe a natureza do 
referido bloqueio. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO, a ser instruído com cópias dos documentos de 
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fls. 09/10. Intime-se. - ADV: RENATO GARIERI (OAB 274186/SP)
Processo 0005819-81.2014.8.26.0274 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 

S/A - Leonice Bina - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. 
Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo 
de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e 
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato 
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o 
pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-
lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Intime-se. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP), MIRNA ELIZA DA SILVA (OAB 269000/SP)

Processo 0006247-39.2009.8.26.0274 (274.01.2009.006247) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez 
- Sebastiana da Silva Alves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - MANIFESTE-SE A AUTORA ACERCA DO LAUDO 
PERICIAL DE FLS. 224/233. - ADV: VANDERLEIA ROSANA PALHARI BISPO (OAB 134434/SP), EDGAR JOSE ADABO (OAB 
85380/SP)

Processo 0012227-69.2006.8.26.0274 (274.01.2006.012227) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria de Lourdes Bragagnoli 
Garieri - Wanderlei Garieri - Alberigo Segundo Bellanda e outro - MANIFESTE-SE O INVENTARIANTE ACERCA DA CERTIDÃO 
E DOCUMENTOS DE FLS. 142/147. - ADV: ROSICLEIA APARECIDA STECHE DOS SANTOS (OAB 146540/SP), LAERTE 
DANTE BIAZOTTI (OAB 29800/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), GLEICE KELI TEODORO (OAB 
335063/SP), JOSE CARLOS BARBOZA (OAB 136462/SP)

Processo 3000235-16.2013.8.26.0274 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Maria Marluce Maciel 
de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - FICA O(A) ADVOGADO(A) DO(A) REQUERENTE INTIMADO DE 
QUE FOI DESIGNADO O DIA 25/03/2015, ÀS 13:30 HORAS PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PELO PERITO DO JUÍZO, DR. 
LAUDELINO CUSTÓDIO NETO, EM SEU CONSULTÓRIO LOCALIZADO NA AV. CAMPOS SALLES, 388, CENTRO, ITÁPOLIS-
SP, DEVENDO O PRÓPRIO ADVOGADO PROVIDENCIAR O COMPARECIMENTO DO(A) REQUERENTE, INDEPENDENTE DE 
INTIMAÇÃO JUDICIAL, QUE DEVERÁ COMPARECER MUNIDO(A) DE DOCUMENTOS E DE EVENTUAIS EXAMES MÉDICOS 
QUE POSSUIR. - ADV: ALVARO VENTURINI (OAB 57257/SP)

Processo 3000362-51.2013.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Transação - Metalex Ltda - Alsud Indústria de 
Produtos Siderúrgicos Ltda - FLS. 91: Vistos. Fls. 86/88 - Defiro o pedido para arresto de valores em contas e ativos financeiros 
do executado através do sistema BACENJUD, procedendo-se na forma dos artigos 653, parágrafo único e 654 do Código de 
Processo Civil. Intime-se. Itápolis, 10 de novembro de 2014. - ADV: FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/SP)

Processo 3000362-51.2013.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Transação - Metalex Ltda - Alsud Indústria de 
Produtos Siderúrgicos Ltda - MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, ANTE A 
CERTIDÃO DA SERVENTIA DE FLS. 103, A SABER: “C E R T I D Ã O - DECURSO DE PRAZO - Certifico e dou fé que decorreu 
o prazo legal e até a presente data a executada não efetuou o pagamento do débito e não opôs embargos à execução. Nada 
Mais. Itapolis, 07 de fevereiro de 2015. Eu, Enedir Triano Françoso, Escrevente Técnico Judiciário.” - ADV: FERNANDO JOSE 
GARCIA (OAB 134719/SP)

Processo 3001139-36.2013.8.26.0274 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - E.F.G.J. - E.C.C. - Vistos. 
Nos termos da manifestação do MP, designo audiência de tentativa de conciliação para 01.07.2015, às 13:30 horas. Int. - 
ADV: GILBERTO MARINHO GOUVEA FILHO (OAB 277893/SP), GUILHERME NORÍ (OAB 196470/SP), SILMARA APARECIDA 
SALVADOR (OAB 163154/SP)

Processo 3001144-58.2013.8.26.0274 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Nilce Bianchi Gomes - Rubens Marques 
Gomes - Vistos. 1.) Para que produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO por sentença a partilha de fls. 15/16 destes 
autos de arrolamento dos bens deixados por falecimento de Rubens Marques Gomes, adjudicando o bem inventariado, salvo 
erros e omissões e ressalvados direitos de terceiros, observados o usufruto e a renúncia (fls. 39/40). 2.) Considerando não 
haver interesse recursal, certifique-se desde já o trânsito em julgado. 3.) Oportunamente, se pagas as eventuais custas em 
aberto, expeça-se o competente formal de partilha. 4.) Após, arquive-se o presente feito com as cautelas de praxe. P. R. I. - 
ADV: ELIANE CRISTINA VICENTIN SEMENSATO (OAB 212936/SP), FÁBIO RODRIGO CAMPOPIANO (OAB 154954/SP)

Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUANA IVETTE ODDONE CHAHIM ZULIANI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DANILO VALENTIM MIQUELETTI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0024/2015
Processo 0000136-29.2015.8.26.0274 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 3001682-66.2013.8.26.0168 

- Juízo de Direito da 1ª Vara Judicial do Foro de Tupi Paulista) - Graziele Marques da Silva - Vistos, etc... 1. Para realização da 
diligência deprecada, designo o dia 14 de abril de 2015, às 16:00 horas. 2. Comunique-se o Juízo Deprecante. 3. Intimem-se os 
réus e Defensores, se for o caso. 4. Int. e Prov. - ADV: ALINE FONTES PASCHOAL (OAB 275091/SP)

Processo 0000195-17.2015.8.26.0274 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0002547-48.2013.8.26.0619 
- 2ª VARA COMARCA DE TAQUARITINGA -SP) - I.C.S.S. - Vistos, etc... 1. Para realização da diligência deprecada, designo 
o dia 14 de abril de 2015, às 15:30 horas. 2. Comunique-se o Juízo Deprecante. 3. Intimem-se os réus e Defensores, se for o 
caso. 4. Int. e Prov. - ADV: VANESSA PRADO DA SILVA JANINI (OAB 233231/SP)

Processo 0000613-23.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000613) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência 
Doméstica - Claudinei Rodrigues Pereira - Vistos, etc... 1. As questões suscitadas na defesa preliminar, não têm o condão de 
afastar o recebimento da denúncia, sendo que não há causa para absolvição sumária ou rejeição da peça acusatória. 2. As 
demais questões deverão ser solucionadas sob o crivo do contraditório, após a instauração da respectiva relação jurídica 
processual. 3. Desta forma, MANTENHO a decisão que recebeu a denúncia. 4. Designo audiência de suspensão processual, 
para o dia 20 de março de 2015, às 15:30 horas. 5. Int. e Prov. - ADV: WANDERLEY SIMOES FILHO (OAB 141329/SP)
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Processo 0000730-14.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000730) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
José Milton Mariano - 12 de novembro de 2014 - ADV: ALVARO VENTURINI (OAB 57257/SP)

Processo 0000743-13.2013.8.26.0274 (027.42.0130.000743) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - Alex Antonio de Souza - VISTOS. 1. Fls. 174. Reitere-se o ofício, solicitando urgência. 2. Int. e Prov. - ADV: 
VALDOMIRO PISANELLI (OAB 65411/SP)

Processo 0001131-76.2014.8.26.0274 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - Mauricio Vidal Soares - 
VISTOS. 1. Fls. 107. Intime-se como requerido pelo Dr. Promotor de Justiça. 2. Int. e Prov. - ADV: ALVARO VENTURINI (OAB 
57257/SP)

Processo 0001600-98.2009.8.26.0274 (274.01.2009.001600) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado 
- Claudemir Carlos Zirondi - VISTOS. 1. Oficie-se à Delegacia de Polícia local, solicitando informações sobre o cumprimento do 
mandado de prisão. 2. Int. e Prov. - ADV: EUGENIO CARPIGIANI NETO (OAB 59709/SP)

Processo 0001704-51.2013.8.26.0274 (027.42.0130.001704) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - 
Jorge Luiz dos Santos - VISTOS. 1. Fls. 165/168 e 170. Aguarde-se a realização da audiência já designada, ocasião em que 
o Ministério Público verificará a necessidade de inquirição da testemunha. 2. Int. e Prov. - ADV: WANDERLEY SIMOES FILHO 
(OAB 141329/SP)

Processo 0001783-30.2013.8.26.0274 (027.42.0130.001783) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - 
Ronaldo Montti Abate - Diante do exposto, com fulcro no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal e a fim de que seja 
submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, PRONUNCIO o acusado Ronaldo Montti Abate, como incurso no artigo 
121, “caput” c.c artigo 14, inciso II e artigo 61, inciso II, “f” e artigo 147, todos do Código Penal, para que seja submetido a 
julgamento pelo E. Tribunal do Júri. Ante a ausência dos requisitos para a custódia cautelar do acusado, concedo-lhe o direito 
de continuar respondendo o processo em liberdade, até porque assim permaneceu até o atual estágio do processo, tendo sido 
intimado no endereço indicado, comparecido aos atos processuais, sem criar obstáculos para a instrução criminal. Passada em 
julgado a presente decisão, retornem conclusos para o fim de cumprimento ao disposto no art. 422 e ss. do CPP. P. R. I. C. - 
ADV: UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP), PEDRO VINICIUS GALACINI MASSARI (OAB 274869/SP)

Processo 0002115-60.2014.8.26.0274 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça - D.D.P. - Vistos, etc... 1. As 
questões suscitadas na defesa preliminar, não têm o condão de afastar o recebimento da denúncia, sendo que não há causa 
para absolvição sumária ou rejeição da peça acusatória. 2. As demais questões deverão ser solucionadas sob o crivo do 
contraditório, após a instauração da respectiva relação jurídica processual. 3. Desta forma, MANTENHO a decisão que recebeu 
a denúncia. 4. Designo audiência de suspensão processual, para o dia 20 de março de 2015, às 16:15 horas. 5. Int. e Prov. - 
ADV: ANA BEATRIZ LAPENTA SGARBI (OAB 329459/SP)

Processo 0002261-38.2013.8.26.0274 (027.42.0130.002261) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - C.C.G.L. e 
outro - Vistos, etc... 1. HOMOLOGO a composição efetuada entre as partes (fls. 180/181), para que produzam seus regulares 
efeitos de direito. 2. Providencie a Serventia o DESMEMBRAMENTO do feito em relação ao acusado Juliano de Castro Chacon, 
com as cautelas de estilo. 3. Após, tornem os autos conclusos para novas deliberações. 4. Int. e Prov. - ADV: DIOGO RIBEIRO 
DE BARROS (OAB 333736/SP), ALVARO VENTURINI (OAB 57257/SP)

Processo 0002429-06.2014.8.26.0274 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - Rivelino Vieira da Silva 
- Vistos, etc... 1. As questões suscitadas na defesa preliminar, não têm o condão de afastar o recebimento da denúncia, sendo 
que não há causa para absolvição sumária ou rejeição da peça acusatória. 2. As demais questões deverão ser solucionadas sob 
o crivo do contraditório, após a instauração da respectiva relação jurídica processual. 3. Desta forma, MANTENHO a decisão 
que recebeu a denúncia. 4. Designo audiência de suspensão processual, para o dia 20 de março de 2015, às 16:30 horas. 5. Int. 
e Prov. - ADV: LUIS ROBERTO DE LUCCA JUNIOR (OAB 257695/SP)

Processo 0002528-10.2013.8.26.0274 (027.42.0130.002528) - Inquérito Policial - Crimes de Trânsito - F.C.M. - Vistos, etc... 
1. Fls. 138: Depreque-se a inquirição da testemunha de acusação MATHEUS BIFARONI MORELLI, ao Juízo de Direito de 
uma das Varas Criminais da comarca de VOTUPORANGA-SP, com o prazo de sessenta (60) dias. 2. Cumpra-se o Artigo 222 
do Código de Processo Penal, “salientando, nos termos dos §§ 1º e 2º, do referido dispositivo que a expedição de precatória 
não suspenderá a instrução criminal e que findo o prazo marcado, poderá realizar-se o julgamento, mas, a todo o tempo, a 
precatória, uma vez devolvida, será junta aos autos”. 3. Int. e Prov. - ADV: MÁRCIO JOSÉ RODRIGUES (OAB 197850/SP)

Processo 0002640-42.2014.8.26.0274 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - Adilson da Cunha Leão 
- Vistos, etc... 1. As questões suscitadas na defesa preliminar, não têm o condão de afastar o recebimento da denúncia, sendo 
que não há causa para absolvição sumária ou rejeição da peça acusatória. 2. As demais questões deverão ser solucionadas sob 
o crivo do contraditório, após a instauração da respectiva relação jurídica processual. 3. Desta forma, MANTENHO a decisão 
que recebeu a denúncia. 4. Designo audiência de suspensão processual, para o dia 20 de março de 2015, às 16:45 horas. 5. Int. 
e Prov. - ADV: CÉLIA REGINA SALA (OAB 169411/SP)

Processo 0002648-19.2014.8.26.0274 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Paulo Cézar dos Santos - Vistos, 
etc... 1. As questões suscitadas na defesa preliminar não têm o condão de afastar o recebimento da denúncia, sendo que não 
há motivos para absolvição sumária ou rejeição da peça acusatória. 2. As demais questões deverão ser solucionadas sob o crivo 
do contraditório, após a instauração da respectiva relação jurídica processual. 3. Desta forma, MANTENHO o recebimento da 
denúncia. 4. Designo audiência de instrução, debates e julgamento, nos termos do Art. 399 do Código de Processo Penal, para 
o dia 04 de março de 2015, às 14:00 horas. Nessa mesma oportunidade, será colhido o interrogatório do(a) ré(u). 5. Int. e Prov. 
- ADV: EDERA SEMEGHINI (OAB 98671/SP)

Processo 0002768-96.2013.8.26.0274 (027.42.0130.002768) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema 
Nacional de Armas - João Roberto Soares - Vistos, etc... 1. Recebo o recurso de Apelação de fls. 233, em seus regulares efeitos 
de direito. 2. Abra-se vista à defesa para apresentação de razões de apelação, e, em sequência, ao Ministério Público para o 
oferecimento de contrarrazões. 3. Após, observadas as formalidades legais, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo - Seção Criminal, com as cautelas de estilo e com nossas homenagens. 4. O termo final da 
prescrição ocorrerá em 07/01/2023. 5. Int. e Prov. - ADV: UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP)

Processo 0002903-74.2014.8.26.0274 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - 
Amantino Carnevalli - Vistos, etc... 1. As questões suscitadas na defesa preliminar, não têm o condão de afastar o recebimento 
da denúncia, sendo que não há causa para absolvição sumária ou rejeição da peça acusatória. 2. As demais questões deverão 
ser solucionadas sob o crivo do contraditório, após a instauração da respectiva relação jurídica processual. 3. Desta forma, 
MANTENHO a decisão que recebeu a denúncia. 4. Designo audiência de suspensão processual, para o dia 20 de março de 
2015, às 15:45 horas. 5. Int. e Prov. - ADV: MARIANA JACOMELLI PRÓSPERO (OAB 212798/SP)

Processo 0003010-87.2013.8.26.0619 (061.92.0130.003010) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Anderson Luis 
Loterio - - Claudemir Dias dos Santos - - Andre Luis Loterio e outro - 1. Em face da certidão retro, DECLARO a preclusão da 
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prova testemunhal pretendida pelos acusados. 2. Expeça-se precatória ao Juízo de Direito de Uma das Varas Criminais da 
Comarca de TAQUARITINGA-SP, para interrogatório dos acusados. Obs. Foram expedidas as precatórias para a Comarca de 
Taquaritinga SP., Penápolis SP., Jaboticabal - SP., para interrogatório dos réus.. - ADV: ANTONIO DONATO (OAB 45278/SP)

Processo 0003124-57.2014.8.26.0274 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica - Alex 
Souza de Oliveira - Vistos, etc... 1. As questões suscitadas na defesa preliminar, não têm o condão de afastar o recebimento 
da denúncia, sendo que não há causa para absolvição sumária ou rejeição da peça acusatória. 2. As demais questões deverão 
ser solucionadas sob o crivo do contraditório, após a instauração da respectiva relação jurídica processual. 3. Desta forma, 
MANTENHO a decisão que recebeu a denúncia. 4. Designo audiência de suspensão processual, para o dia 20 de março de 
2015, às 16:00 horas. 5. Int. e Prov. - ADV: FERNANDO EMÍLIO TRAVENSOLO (OAB 217742/SP)

Processo 0003129-79.2014.8.26.0274 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - José 
Celestino Neto - Vistos, etc... 1. As questões suscitadas na defesa preliminar, não têm o condão de afastar o recebimento da 
denúncia, sendo que não há causa para absolvição sumária ou rejeição da peça acusatória. 2. As demais questões deverão 
ser solucionadas sob o crivo do contraditório, após a instauração da respectiva relação jurídica processual. 3. Desta forma, 
MANTENHO a decisão que recebeu a denúncia. 4. Designo audiência de suspensão processual, para o dia 20 de março de 
2015, às 17:00 horas. 5. Int. e Prov. - ADV: LEANDRO PRÓSPERO (OAB 173899/SP)

Processo 0003361-96.2011.8.26.0274 (274.01.2011.003361) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro - Sérgio David 
de Amorim - Vistos, etc... 1. Observadas as formalidades legais, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo Seção Criminal, com as cautelas de estilo. 2. O termo final da prescrição ocorrerá em 30/08/2017. 3. 
Int. e Prov. - ADV: CAETANO CAVICCHIOLI JUNIOR (OAB 121310/SP)

Processo 0003426-57.2012.8.26.0274 (274.01.2012.003426) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes do Sistema 
Nacional de Armas - José Aparecido da Silva - VISTOS. 1. Manifeste-se o Ministério Público e a Defesa, no prazo de cinco (05) 
dias, sobre a conservação das armas e munições, sob pena de encaminhamento para destruição pelo Ministério do Exército. 2. 
Int. e Prov. - ADV: RONOEL LUPORINI NETO (OAB 292901/SP)

Processo 0003758-58.2011.8.26.0274 (274.01.2011.003758) - Crimes de Arma de Fogo (Lei 10.826/2003) - Do Sistema 
Nacional de Armas - W.J.G. - Vistos, etc... 1. Recebo os recursos de Apelação de fls. 184/192; 194 e 198, em seus regulares 
efeitos de direito. 2. Abra-se vista à defesa para apresentação de razões e de contrarrazões. Após, ao Ministério Público para o 
oferecimento de contrarrazões. 3. Após, observadas as formalidades legais, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo - Seção Criminal, com as cautelas de estilo e com nossas homenagens. 4. Int. e Prov. - ADV: 
UBALDO JOSE MASSARI JUNIOR (OAB 62297/SP)

Processo 0003760-28.2011.8.26.0274 (274.01.2011.003760) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
Sérgio Pereira da Cunha - Vistos, etc... 1. Cumpra-se o V. Acórdão. 2. Providencie-se o apensamento do traslado. 3. Notifique-
se a vítima. 4. Expeça-se certidão de honorários em favor da ilustre Defensora. 5. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do 
sentenciado. 6. Int. e Prov. - ADV: HELEN CARLA SEVERINO (OAB 221646/SP)

Processo 0003981-06.2014.8.26.0274 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Andre Borges Fernandes - Vistos, etc... 1. Para acomodação da pauta, redesigno a audiência de fls. 125, designo o dia 18 de 
março de 2015, às 17:00 horas. 2. Int. e Prov. - ADV: JOÃO RICARDO SEVERINO CLAUDINO (OAB 263061/SP)

Processo 0005780-84.2014.8.26.0274 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - J.C.C. - VISTOS. 1. Providencie 
a Serventia as necessárias anotações, comunicações e averbações, quanto à suspensão concedida ao acusado. 2. Após, 
aguarde-se o cumprimento das condições fixadas na advertência. 3. Int. e Prov. - ADV: ALVARO VENTURINI (OAB 57257/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO LUANA IVETTE ODDONE CHAHIM ZULIANI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SÔNIA REGINA CARROCCIA ROCHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0010/2015
Processo 0000142-36.2015.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luis Henrique Guirro - Juliano 

Cesar Colombo - 1. Cite(m)-se a(s) parte executada(s) para, em três (03) dias, efetuar(em) o pagamento do débito, devidamente 
atualizado. Devolvido o mandado sem a realização da penhora e não sendo relacionados os bens que guarnecem a residência, 
considerando a ordem de preferência estabelecida pelo C.P.C., determino que seja realizada a penhora “on-line” se solicitada 
pelo(a) exequente, e desde que conste dos autos o número de CPF/CNPJ do(a) executado(a), que é indispensável para o 
cadastro da ordem de bloqueio. Providencie-se, cadastrando no sistema do Bacen. Após, aguarde-se pelo prazo de cinco dias. 
Decorrido, verifique a serventia se ocorreu bloqueio. Na hipótese afirmativa e sendo o valor suficiente e não irrisório, proceda 
à transferência do valor bloqueado até o limite do crédito do(a) exequente, bem como providencie-se a liberação de eventual 
valor bloqueado a maior. 2. Ficam deferidos, para o cumprimento do mandado, os benefícios do artigo 172 e seus parágrafos do 
C.P.C., a ordem de arrombamento e o auxílio de força policial, sendo que este último será requisitado, independentemente da 
expedição de ofício, servindo uma das vias do mandado como requisição. Os benefícios somente serão utilizados se necessários 
e nos limites legais. Realizada a constrição, será procedida a estimativa do(s) bem(ns) eventualmente penhorado(s). 3. Sendo 
frutífera a penhora, seja em dinheiro ou bens, fica dispensada a designação de audiência, nos termos do art. 747, § 2°, das 
NSCGJ, devendo o(a) executado(a) ser intimado(a) para apresentação de embargos em 15 (quinze) dias. A partir da citação, e 
até o decurso do prazo para oposição de embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 
do valor da execução, poderá o(a) executado(a) requerer o parcelamento do restante em até seis parcelas mensais, acrescidas 
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 4. Decorrido o prazo para oferecimento de embargos, dê-se vista 
o(a) exequente para que em cinco dias, requeira o que entender necessário, inclusive se tem interesse na adjudicação do bem 
penhorado. A omissão acarretará a extinção. 6. Não sendo o(a) executado(a) encontrado(a) para citação, intimação ou penhora 
e/ou não sendo localizados bens sujeitos à constrição, intime-se o exequente para que em dez dias traga aos autos o endereço 
correto ou indique bens pertencentes ao(à) executado(a), sob pena de extinção. 7. Caso seja requerida a expedição de ofícios 
ou providências para localização do(a) executado(a), determino a realização de pesquisa através dos sistemas BacenJud, 
InfoJud e da CPFL, aos quais este Juízo tem acesso. Fica indeferida a expedição de outros ofícios para pesquisa de endereços 
junto às empresas, já que estas não possuem cadastros públicos ou dever de manter quadro pessoal próprio para prestar 
informações a terceiros daqueles que seriam seus clientes, até porque referida diligência não se coaduna com os princípios da 
Lei 9.099/95. 8. Com a resposta das consultas determinadas no item 7, deverá a serventia tomar as seguintes providências: a) 
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Sendo obtido um único novo endereço, expeça-se o necessário para nova diligência. b) Caso o(s) endereço(s) obtido seja(m) 
aquele(s) onde as diligências já resultaram infrutíferas, ou nada seja obtido, dê-se vista ao(à) exequente para que diligencie 
pessoalmente a obtenção do endereço correto, em 10 dias, sob pena de extinção. c) Sendo fornecidos vários novos endereços, 
determino que a parte exequente, no prazo improrrogável de 10 dias, diligencie previamente e forneça ao Juízo, com exatidão, o 
correto endereço da parte acionada, sob pena de extinção. 9. Fica o(a) exequente advertido(a) que, não sendo o(a) devedor(a) 
encontrado(a) no novo endereço fornecido, o processo será extinto de imediato. Assim o será também, caso esgotados os meios 
disponíveis, fique constatada a inexistência de bens penhoráveis. 10. Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita 
sem inlcusão no convênio. Anote-se. 11. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de citação do inteiro teor deste 
despacho, bem como do prazo para pagamento. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: VICTOR AUGUSTO 
NARDARI (OAB 315148/SP)

Processo 0000147-58.2015.8.26.0274 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Rodrigo Cardilli 
Lucinio Me - Eder Aparecido Hernandes - nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça 
Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 13/03/2015 
às 09:40h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Itápolis, localizado na Av. dos Amaros nº 
432, ( em frente à loja do Arakem), Centro, 14900-000, Itapolis, fone (16) 3262 -7876. Itapolis. Certifico, ainda, que as partes 
devem comparecer munidas de documentos de identificação, sendo que o procurador deve providenciar o comparecimento da 
parte requerente e quanto à parte requerida será expedida a carta de citação pela serventia. - ADV: GUILHERME BONIFÁCIO 
HERNANDES (OAB 281194/SP)

Processo 0000253-20.2015.8.26.0274 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Rodrigo Cardilli 
Lucinio Me - Luciana Rosa Sanches - nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico 
o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 13/03/2015 às 09:20h no 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Itápolis, localizado na Av. dos Amaros nº 432, ( em frente à 
loja do Arakem), Centro, 14900-000, Itapolis, fone (16) 3262 -7876. Itapolis. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer 
munidas de documentos de identificação, sendo que o procurador deve providenciar o comparecimento da parte requerente e 
quanto à parte requerida será expedida a carta de citação pela serventia. - ADV: GUILHERME BONIFÁCIO HERNANDES (OAB 
281194/SP)

Processo 0000289-96.2014.8.26.0274/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Fernando 
Emílio Travensolo - Telefonica Brasil S/A - O requerido efetuou o depósito no valor de R$ 3.419,56, referente ao valor atualizado 
da condenação. Fica o autor intimado, na pessoa de seu nobre procurador, a se manifestar, no prazo de 05 dias, informando 
se com tal depósito dá quitação ao débito e requerendo o que for de direito. No silêncio, presumir-se-á a concordância com o 
valor depositado, podendo o processo ser extinto e arquivado. - ADV: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB 75081/SP), 
VALDINÉIA VALENTINA DE CAMPOS (OAB 220214/SP)

Processo 0000427-29.2015.8.26.0274 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Jamal Mustafa 
Yusuf - Indústria e Comércio de Refrigerantes Martinelli Ltda - ME - Nos termos do Provimento 1892/2011, que instituiu o 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, nesta Comarca, designada Audiência de Tentativa de Conciliação para 
o dia 13/03/2015 às 11:20h, no CEJUSC, localizado na Avenida dos Amaros, nº 432, Centro -Itápolis, em frente à Loja do 
ARAKEN - Fone: (16) 3262-7876. O(A) nobre procurador(a) do(a)s autor(a)(es) fica cientificado(a) de que deverá providenciar 
o comparecimento de seu(sua)s cliente(s) à audiência, sob pena de extinção do processo. Certifico ainda que as partes devem 
comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: RODOLFO VALENTIM SILVA (OAB 102438/SP)

Processo 0000455-94.2015.8.26.0274 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Jaquelina Elvira 
Marques de Oliveira Rosseti - Usina Pitangueiras Açucar e Alcool Ltda - Fica a parte autora intimada a emendar a petição inicial 
em relação ao valor da causa, tendo em vista os parágrafos 3, 4 e 7 de fl. 12. Prazo: 05 dias, sob pena de extinção. - ADV: LUIS 
ROBERTO DE LUCCA JUNIOR (OAB 257695/SP)

Processo 0000912-34.2012.8.26.0274 (274.01.2012.000912) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Zolbeide 
Carla de Santanna - Luciana de Moraes Ferreira - Vistos. O(a) exequente foi regularmente intimado(a) para que entrasse em 
contato com o Oficial de Justiça, no prazo de quinze dias, para agendamento da remoção do(s) bem(ns) adjudicado(s), sob pena 
de extinção. O mandado de remoção e entrega foi devolvido pelo Oficial, com a certidão de que não houve contato por parte 
do(a) exequente. A extinção é de rigor, observando-se que o § 1º do art. 51 da Lei 9.099/95 dispensa, em qualquer hipótese, 
a intimação pessoal, e, por se tratar de disposição específica, prevalece sobre a norma do § 1º do art. 267 do CPC. Diante 
do exposto, decreto a EXTINÇÃO do processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC e § 1º do art. 51, da Lei 9.099/95. 
Dispenso o(a) executado(a) do encargo de depositário(a). Autorizo o desentranhamento e a retirada pelo(a) exequente do(s) 
documento(s) que instruiu(iram) a inicial, o que lhe ficará facultado pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo, façam-se as 
anotações necessárias e eliminem-se os autos e documentos não retirados, nos termos do artigo 636 das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça.. P.R.I.C. - ADV: AGNALDO MÁRIO GALLO (OAB 238905/SP)

Processo 0001084-78.2009.8.26.0274 (274.01.2009.001084) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - 
Murilo Fernando Ruffino Benevento Me - Celia Aparecida Coleti - Vistos. Não foram localizados bens penhoráveis pertencentes 
ao(à) executado(a), além daqueles que foram objeto de adjudicação, remoção e entrega. Intimado(a) a indicá-los, sob pena 
de extinção, o(a) exequente manteve-se silente. O art. 53, § 4º, da lei nº 9.099/95 impõe a extinção do processo em caso de 
inexistência de bens penhoráveis ou quando não localizado o devedor, exigindo a imediata extinção, aliás, em conformidade 
com os princípios da referida Lei em seu art. 2º (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade), 
sendo incompatível qualquer prorrogação de prazo ou suspensão do processo. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo 
(fase executória), e o faço com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Caso requerido, expeça-se certidão de crédito. 
Aguarde-se o prazo de 90 dias previsto no artigo 636 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Decorrido, 
façam-se as anotações necessárias e eliminem-se os autos e documentos não retirados. P.R.I.C. - ADV: MARLI APARECIDA 
NOVELLI DE CAMARGO (OAB 212803/SP)

Processo 0001384-64.2014.8.26.0274 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Gentil 
Maester - Município de Itápolis - 1) Conforme informação prestada a fls. 49, os medicamentos Captopril 50 mg, Cloriana 25 
mg se encontram a disposição na Secretaria da Saúde para retirada, mediante apresentação dos documentos necessários. 2) 
Quanto ao medicamento Ictus a parte requerente deverá aguardar pelo prazo de quinze (15) dias a partir da sua ciência desta 
decisão, para a entrega do medicamento. 3) Em relação aos medicamentos Ritmonorm 300 mg e Diosmin, considerando que 
será realizado um novo pregão em 05/02/2015, a parte requerente deverá aguardar o decurso de prazo de trinta (30) dias. 4) Se 
decorridos os prazos acima, os medicamentos não forem entregues por inércia do requerido, deverá a autora comunicar o juízo 
para concessão da liminar. - ADV: FERNANDO EMÍLIO TRAVENSOLO (OAB 217742/SP), ELIANA DO VALE (OAB 225250/SP)

Processo 0001642-11.2013.8.26.0274/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Moacir 
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Rodeguer - Clotilde Regina Bacci - Não foram localizados bens penhoráveis pertencentes ao(à) executado(a). Intimado(a) a 
indicá-los, sob pena de extinção, o(a) exequente manteve-se silente. O art. 53, § 4º, da lei nº 9.099/95 impõe a extinção do 
processo em caso de inexistência de bens penhoráveis ou quando não localizado o devedor, exigindo a imediata extinção, aliás, 
em conformidade com os princípios da referida Lei em seu art. 2º (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual 
e celeridade), sendo incompatível qualquer prorrogação de prazo ou suspensão do processo. Diante do exposto, julgo EXTINTO 
o processo, e o faço com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 Autorizo o desentranhamento e a retirada pelo(a) 
exequente do(s) documento(s) que instruiu(iram) a inicial, o que lhe ficará facultado pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo, 
façam-se as anotações necessárias e eliminem-se os autos e documentos não retirados, nos termos do artigo 636 das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. - ADV: FERNANDO JOSÉ BRÁZ (OAB 318964/SP)

Processo 0001694-07.2013.8.26.0274 (027.42.0130.001694) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Moacir 
Rodeguer - Ivone Aparecida Benaglia de Godoy - Deferido o parcelamento do dábito nos termos do art. 745-A do CPC, a 
executada efetuou os depósitos que lhe competiam. Intimado a informar se dava quitação, sob pena de extinção, o exequente 
manteve-se silente. Desta forma, julgo EXTINTA a Execução e o faço com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC. Deverá o 
SERASA, proceder a exclusão do nome e CPF da parte executada do rol de inadimplentes, no tocante ao presente feito. Autorizo 
o desentranhamento e a retirada pela parte executada do (s) documento(s) que instruiu(iram) a inicial, o que lhe ficará facultado 
pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo, façam-se as anotações necessárias e eliminem-se os autos e documentos não 
retirados, nos termos do artigo 636 das NSCGJ. Servirá a presente por cópia digitada como sentença-ofício. - ADV: FERNANDO 
JOSÉ BRÁZ (OAB 318964/SP)

Processo 0001748-75.2010.8.26.0274 (274.01.2010.001748) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda 
- Alex de Cássio Avansi Me - Rosangela Corrêa - Vistos. Regularmente intimado, o autor deixou de dar andamento ao feito, 
deixando de promover os atos que lhe competiam. A extinção é de rigor, observando-se que o §1º do art. 51 da Lei 9099/95 
dispensa, em qualquer hipótese, a intimação pessoal, e, por se tratar de disposição específica, prevalece sobre a norma geral 
do §1º do 267 do CPC, devendo o mesmo entendimento ser aplicado quando se tratar de execução (art. 2º da Lei 9099/95). 
Diante do exposto, decreto a extinção do processo, com fundamento nos arts. 267, III, do CPC, e §1º do art. 51 da Lei 9099/95. 
Considere-se levantada a penhora de fls. 35. Caso requerido, expeça-se certidão de crédito. Aguarde-se o prazo de 90 dias 
previsto no artigo 636 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Decorrido, façam-se as anotações necessárias 
e eliminem-se os autos e documentos não retirados. P.R.I.C. - ADV: LEONARDO ROBERTO ZECHI (OAB 290281/SP), ALEX 
SIQUEIRA RIPAMONTE (OAB 284810/SP), ELIANA DO VALE (OAB 225250/SP)

Processo 0002114-51.2009.8.26.0274 (274.01.2009.002114) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Gazetta e Almeida Ltda Me - Luis Carlos Ferreira - Vistos. Sem comunicação de descumprimento, reputo cumprido o acordo 
homologado e, em conseqüência julgo EXTINTO o processo, e o faço com fundamento no artigo 794, inciso II, do CPC. Considere-
se levantada a penhora de fls. 55. Autorizo o desentranhamento e a retirada pelo(a) executado(a) do(s) documento(s) que 
instruiu(iram) a inicial, o que lhe ficará facultado pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo, façam-se as anotações necessárias 
e eliminem-se os autos e documentos não retirados, nos termos do artigo 636 das NSCGJ. P.R.I.C. - ADV: VILMAR DONISETE 
CALCA (OAB 114768/SP), ELIANA DO VALE (OAB 225250/SP), ALEX SIQUEIRA RIPAMONTE (OAB 284810/SP)

Processo 0002136-75.2010.8.26.0274 (274.01.2010.002136) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Adriana 
Telma Gonçalves Me - Patricia Cassalho Chagas - Defiro a realização de pesquisa do endereço do(a) requerido(a) através 
dos sistemas BacenJud, InfoJud e da CPFL, aos quais este Juízo tem acesso. Com a resposta das consultas determinadas 
no item 1, deverá a serventia tomar as seguintes providências: Sendo obtido um único novo endereço,tornem conclusos para 
designação de audiência. Caso o(s) endereço(s) obtido seja(m) aquele(s) onde as diligências já resultaram infrutíferas, dê-se 
vista ao exequente para que diligencie pessoalmente a obtenção do endereço correto, em 10 dias, sob pena de extinção. Sendo 
fornecidos vários novos endereços, determino que a parte exequente, no prazo improrrogável de 10 dias, diligencie previamente 
e forneça ao Juízo, com exatidão, o correto endereço da parte acionada, sob pena de extinção. - ADV: AGNALDO MÁRIO 
GALLO (OAB 238905/SP)

Processo 0002136-75.2010.8.26.0274 (274.01.2010.002136) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Adriana 
Telma Gonçalves Me - Patricia Cassalho Chagas - Através do sistema BACENJUD houve informação dos seguintes endereços:- 
Rua 21, 104 - Jardim São Lucas - Itápolis - SP e Avenida Frei Paulo Luig, 177 - Portal das Laranjeiras - Itápolis - SP. - ADV: 
AGNALDO MÁRIO GALLO (OAB 238905/SP)

Processo 0002364-79.2012.8.26.0274 (274.01.2012.002364) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória 
- Jair do Carmo Martelli - Sirlene Oliveira - Vistos. Estando cumprido o acordo, conforme informado às fls. 32/33, julgo EXTINTA 
a Execução e o faço com fundamento no artigo 794, inciso II, do CPC. Autorizo o desentranhamento e a retirada pelo(a) 
executado(a) do(s) documento(s) que instruiu(iram) a inicial, o que lhe ficará facultado pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo, 
façam-se as anotações necessárias e eliminem-se os autos e documentos não retirados, nos termos do art. 636 das NSCGJ. 
P.R.I.C. - ADV: MARLI APARECIDA NOVELLI DE CAMARGO (OAB 212803/SP)

Processo 0002468-37.2013.8.26.0274 (027.42.0130.002468) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento 
de Medicamentos - Suzan Amelia Lopes Ponciano - Município de Itápolis - Fls. 124 - Expeça-se certidão de honorários, 
considerando o trabalho prestado pelo advogado nomeado - cód. 116, providenciando o seu encaminhamento. Após, nada mais 
sendo requerido, aguarde-se o pagamento nos autos de incidente em apenso. - ADV: FÁBIO RODRIGO CAMPOPIANO (OAB 
154954/SP), DÁRCIO MARCELINO FILHO (OAB 209151/SP)

Processo 0002496-73.2011.8.26.0274 (274.01.2011.002496) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Francisco Carlos 
Aquaroni - Vanessa Avelino Frutas Me - Além do valor obtido através de penhora on-line, cuja guia de levantamento a favor do 
exequente já foi expedida, não foram localizados bens penhoráveis pertencentes ao(à) executado(a). Intimado(a) a indicá-los, 
sob pena de extinção, o(a) exequente manteve-se silente. O art. 53, § 4º, da lei nº 9.099/95 impõe a extinção do processo em caso 
de inexistência de bens penhoráveis ou quando não localizado o devedor, exigindo a imediata extinção, aliás, em conformidade 
com os princípios da referida Lei em seu art. 2º (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade), 
sendo incompatível qualquer prorrogação de prazo ou suspensão do processo. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo, e 
o faço com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 Autorizo o desentranhamento e a retirada pelo(a) exequente do(s) 
documento(s) que instruiu(iram) a inicial (com anotação do valor recebido) ou, alternativamente, a expedição de certidão do 
crédito remanescente, o que lhe ficará facultado pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo, façam-se as anotações necessárias 
e eliminem-se os autos e documentos não retirados, nos termos do artigo 636 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça. - ADV: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO (OAB 254335/SP)

Processo 0003151-74.2013.8.26.0274 (027.42.0130.003151) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de 
Medicamentos - Maria Derci Miler - Município de Itápolis - Vistos. Considerando a resposta da Secretaria da Saúde informando 
que o medicamento estará a disposição para entrega a partir do 09/02/2015, basta a parte requerente dirigir-se àquela repartição 
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munida dos documentos necessários na data indiada para retirada. Tornem os autos para eliminação, com as anotações de 
praxe. Int. - ADV: DÁRCIO MARCELINO FILHO (OAB 209151/SP)

Processo 0003250-10.2014.8.26.0274 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Marcos 
Jonata de Lima Venancio - Arthur Lundgren Tecidos S/A - - Consul Whirlpool S/A - Manifeste-se a parte autora, sob pena 
de extinção, no prazo de 05 dias, informando se o acordo foi cumprido, tendo em vista manifestação da requerida juntando 
comprovantes de depósito e de troca do produto, segundo petição de fls. 23/26. - ADV: EMERSON FLORIANO MARCHIORI 
(OAB 323833/SP)

Processo 0003350-96.2013.8.26.0274 (027.42.0130.003350) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - 
Alexandra Inocencia da Silva Goes Me - Cristina Aparecida Fagundes - Vistos. Iniciada a fase executória, não foram localizados 
bens penhoráveis pertencentes ao(à) executado(a). Embora a exequente tenha tido ciência de que não foram encontrados bens, 
pois em 27/09/2014 teve vista dos autos (fls. 30), até a presente data não indicou bens e nada requereu. O art. 53, § 4º, da lei 
nº 9.099/95 impõe a extinção do processo em caso de inexistência de bens penhoráveis ou quando não localizado o devedor, 
exigindo a imediata extinção, aliás, em conformidade com os princípios da referida Lei em seu art. 2º (oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade), sendo incompatível qualquer prorrogação de prazo ou suspensão do 
processo. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo (fase executória), e o faço com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 
9.099/95. Caso requerido, expeça-se certidão de crédito. Aguarde-se o prazo de 90 dias previsto no artigo 636 das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Decorrido, façam-se as anotações necessárias e eliminem-se os autos e documentos 
não retirados. P.R.I.C. - ADV: ROSICLEIA APARECIDA STECHE DOS SANTOS (OAB 146540/SP)

Processo 0003429-41.2014.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Daniela Hernandes de Araujo 
- Marilena Aparecida Martins Januário dos Santos - 1) Providencie a serventia a inclusão em minuta via “on-line” junto ao 
BACENJUD, do valor do débito atualizado. 2) Restando positiva a diligência, intime-se a parte executada para, querendo, opor 
embargos no prazo de quinze (15) dias, sob pena de restar precluso o seu direito de defesa por este meio. 3) Se restar negativa, 
terá o exequente o prazo de trinta (30) dias para indicar bens, sob pena de extinção ( art. 53, § 4º do CPC). - ADV: ALEX 
SIQUEIRA RIPAMONTE (OAB 284810/SP)

Processo 0003896-20.2014.8.26.0274 (processo principal 0003460-03.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - Liquidação 
/ Cumprimento / Execução - Márcio José Rodrigues - Município de Itápolis - Márcio José Rodrigues - Vistos. Dou por corretos 
os cálculos apresentados pela parte exequente, pois atualizado corretamente. Verifico que o valor da condenação viabiliza 
a expedição de RPV, nos termos da Resolução n° 199/2005, do Colendo órgão Especial do TJSP: “Art. 1° - Considera-se 
Requisição de Pequeno Valor (RPV), para os fins do § 3° do artigo 100 da Constituição Federal, aquela relativa a crédito cujo 
valor bruto originário, devidamente atualizado, por beneficiário, seja igual ou inferior a: I 1.135,2885 Unidades Fiscais do Estado 
de São Paulo UFESP quando o requisitado for o Estado de São Paulo, suas Autarquias e Fundações Públicas, nos termos do 
art. 3° da Lei Estadual n° 11.377/03; II 30 salários mínimos quando o requisitado for Município, suas Autarquias e Fundações 
Públicas, ressalvada a existência de lei local estabelecendo valor diverso”. Nos termos do inciso I do § 3° e inciso I do artigo 13 
da Lei n° 12.153/09, expeça-se ofício requisitório para pagamento de R$ 204,91. O prazo para pagamento é de 60 (sessenta) 
dias, contado da entrega da requisição do Juiz à autoridade citada para a causa, sendo que, não atendido referido prazo, 
imediatamente será determinado o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência 
da fazenda pública (art. 13, § 1°, da Lei n° 12.153/09). Int. - ADV: MÁRCIO JOSÉ RODRIGUES (OAB 197850/SP), DÁRCIO 
MARCELINO FILHO (OAB 209151/SP)

Processo 0004258-22.2014.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Hernandes Hernandes e Cia Ltda Epp 
- Mara Lucia de Carvalho - HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 25. Havendo notícias 
do integral cumprimento (fls. 26), julgo EXTINTA a Execução com fundamento no artigo 794, inciso II, do CPC. Deverá o Serasa 
providenciar a exclusão do nome e CPF do(a) executado(a) do rol de inadimplentes, no tocante ao presente feito. Autorizo o 
desentranhamento e a retirada pelo(a) executado(a) do(s) documento(s) que instruiu(iram) a inicial, o que lhe ficará facultado 
pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo, façam-se as anotações necessárias e eliminem-se os autos e documentos não 
retirados, nos termos do artigo 636 das NSCGJ. Servirá a presente por cópia digitada como sentença-ofício. - ADV: AGNALDO 
MÁRIO GALLO (OAB 238905/SP)

Processo 0004740-67.2014.8.26.0274 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Infração Administrativa - Lourival Fernando 
Gagno - 113ª Ciretran Unidade Itápolis - Manifeste-se a parte requerente em dez (10) dias sobre a contestação apresentada 
tempestivamente. - ADV: VICTOR AUGUSTO NARDARI (OAB 315148/SP), THELMA CRISTINA A DO V SA MOREIRA (OAB 
81821/SP)

Processo 0004816-91.2014.8.26.0274 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Vania 
Manzoni - Vêra Pedrassoli Mariano - Certifico e dou fé, que tendo em vista o atestado apresentado nos autos comprovando 
a impossibilidade de comparecimento da requerente à audiência anteriormente designada, e após consulta ao MM. Juiz Dr. 
Rogério Bellentani Zavarize, autorizou o mesmo a redesignação da audiência de Conciliação para o dia 06 de março de 2015, 
às 10 horas e 40 minutos , que será realizada junto ao CEJUSC, bem como haver expedida a carta de intimação eletrônicada da 
parte requerida, devendo o procurador providenciar o comparecimento da parte requerente. Nada Mais. Itapolis, 31 de janeiro 
de 2015. Eu, ___, Sônia Regina Carroccia Rocha, Diretora. - ADV: DIVALDO EVANGELISTA DA SILVA (OAB 82443/SP)

Processo 0005715-89.2014.8.26.0274 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Severina Maria da Silva - 
Maria Helena Pedreiro Alves - 1. Cite(m)-se a(s) parte executada(s) para, em três (03) dias, efetuar(em) o pagamento do débito, 
devidamente atualizado. Devolvido o mandado sem a realização da penhora e não sendo relacionados os bens que guarnecem 
a residência, considerando a ordem de preferência estabelecida pelo C.P.C., determino que seja realizada a penhora “on-line” se 
solicitada pelo(a) exequente, e desde que conste dos autos o número de CPF/CNPJ do(a) executado(a), que é indispensável para 
o cadastro da ordem de bloqueio. Providencie-se, cadastrando no sistema do Bacen. Após, aguarde-se pelo prazo de cinco dias. 
Decorrido, verifique a serventia se ocorreu bloqueio. Na hipótese afirmativa e sendo o valor suficiente e não irrisório, proceda 
à transferência do valor bloqueado até o limite do crédito do(a) exequente, bem como providencie-se a liberação de eventual 
valor bloqueado a maior. 2. Ficam deferidos, para o cumprimento do mandado, os benefícios do artigo 172 e seus parágrafos do 
C.P.C., a ordem de arrombamento e o auxílio de força policial, sendo que este último será requisitado, independentemente da 
expedição de ofício, servindo uma das vias do mandado como requisição. Os benefícios somente serão utilizados se necessários 
e nos limites legais. Realizada a constrição, será procedida a estimativa do(s) bem(ns) eventualmente penhorado(s). 3. Sendo 
frutífera a penhora, seja em dinheiro ou bens, fica dispensada a designação de audiência, nos termos do art. 747, § 2°, das 
NSCGJ, devendo o(a) executado(a) ser intimado(a) para apresentação de embargos em 15 (quinze) dias. A partir da citação, e 
até o decurso do prazo para oposição de embargos, reconhecendo o crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 
do valor da execução, poderá o(a) executado(a) requerer o parcelamento do restante em até seis parcelas mensais, acrescidas 
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. 4. Decorrido o prazo para oferecimento de embargos, dê-se vista 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 352

o(a) exequente para que em cinco dias, requeira o que entender necessário, inclusive se tem interesse na adjudicação do bem 
penhorado. A omissão acarretará a extinção. 6. Não sendo o(a) executado(a) encontrado(a) para citação, intimação ou penhora 
e/ou não sendo localizados bens sujeitos à constrição, intime-se o exequente para que em dez dias traga aos autos o endereço 
correto ou indique bens pertencentes ao(à) executado(a), sob pena de extinção. 7. Caso seja requerida a expedição de ofícios 
ou providências para localização do(a) executado(a), determino a realização de pesquisa através dos sistemas BacenJud, 
InfoJud e da CPFL, aos quais este Juízo tem acesso. Fica indeferida a expedição de outros ofícios para pesquisa de endereços 
junto às empresas, já que estas não possuem cadastros públicos ou dever de manter quadro pessoal próprio para prestar 
informações a terceiros daqueles que seriam seus clientes, até porque referida diligência não se coaduna com os princípios da 
Lei 9.099/95. 8. Com a resposta das consultas determinadas no item 7, deverá a serventia tomar as seguintes providências: a) 
Sendo obtido um único novo endereço, expeça-se o necessário para nova diligência. b) Caso o(s) endereço(s) obtido seja(m) 
aquele(s) onde as diligências já resultaram infrutíferas, ou nada seja obtido, dê-se vista ao(à) exequente para que diligencie 
pessoalmente a obtenção do endereço correto, em 10 dias, sob pena de extinção. c) Sendo fornecidos vários novos endereços, 
determino que a parte exequente, no prazo improrrogável de 10 dias, diligencie previamente e forneça ao Juízo, com exatidão, o 
correto endereço da parte acionada, sob pena de extinção. 9. Fica o(a) exequente advertido(a) que, não sendo o(a) devedor(a) 
encontrado(a) no novo endereço fornecido, o processo será extinto de imediato. Assim o será também, caso esgotados os meios 
disponíveis, fique constatada a inexistência de bens penhoráveis. 10. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de 
citação do inteiro teor deste despacho, bem como do prazo para pagamento. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - 
ADV: RENATA LOPES DE OLIVEIRA SEMEGHINI (OAB 193754/SP)

ITAPORANGA
Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROGÉRIO SATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0010/2015
Processo 0000131-72.2013.8.26.0275 (027.52.0130.000131) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes da Lei de 

licitações - J.P. - M.C.G.S.M. e outros - Vistos. Fls.332/332v: De fato, tendo em consideração a continuidade delitiva, incabível o 
benefício da suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima excede a 1(um) ano. Por conseguinte, o processo 
deverá seguir seu trâmite regular, efetivando-se a citação. Assim, citem-se as denunciadas para que apresentem respostas 
escritas no prazo de 10 dias, oportunidade em que poderão alegar tudo que interesse à defesa, constando do instrumento de 
citação a advertência de que, caso não apresentada a resposta no prazo assinado, ser-lhes-ão nomeados defensores. Expeça-
se carta precatória para citação. Int. - ADV: DANILA APARECIDA DOS SANTOS FLORIANO (OAB 279529/SP)

Processo 0000306-32.2014.8.26.0275 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - J.P. - A.F. - Vistos. Não 
sendo o caso de absolvição sumária, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16/04/2015 às 15:20h. Intime-se 
com as advertências legais, o réu as testemunhas em comum arroladas, requisitando as que forem policiais. Oportunamente, 
providencie a serventia folha de antecedentes e certidões atualizadas. Int. - ADV: ELIANA CRISTINA FABRI SANDOVAL (OAB 
159622/SP)

Processo 0000694-03.2012.8.26.0275 (275.01.2012.000694) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
Ronaldo Antonio Peixoto Lopes e outro - Audiência designada para o dia 16.04.2015 às 13:30 horas na Comarca de Fartura/SP. 
- ADV: JULIANA MARIA BIGLIA PELICER (OAB 317925/SP)

Processo 0000969-83.2011.8.26.0275 (275.01.2011.000969) - Outros Feitos não Especificados - Quadrilha ou Bando - 
EDNILSON ALVES DO VALLE e outros - Vistos. Não sendo o caso de absolvição sumária, tendo sido a denúncia recebida, 
designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de junho de 2015, às 13:20 horas. Intimem-se os acusados à 
audiência de instrução e interrogatórios, seus defensores, o Ministério Público e as testemunhas abaixo arroladas, servindo-se 
do presente despacho, por cópia digitada, como mandado. Testemunha de acusação: DAMIÃO FERREIRA DE ANDRADE, Sitio 
Paraíba, Bairro Samambainha - Riversul-SP RG 24.703.387-X-SSP-SP, nascido em 04/02/1970, Solteiro, Brasileiro, natural 
de Sao Jose de Piranhas-PB, Agropecuarista, filho de José Ferreira de Andrade e Maria Ferreira de Andrade. Vítima: JOSÉ 
FERREIRA DE ANDRADE, Sitio Paraíba, Bairro Samambainha - Riversul-SP, RG 15.750.920-SSP-SP, nascido em 02/08/1946, 
de cor Branco, Viúvo, Brasileiro, natural de Sao Jose de Piranhas-PB, Pecuarista, filho de Severino Ferreira de Andrade e Maria 
Francisca Gomes. - ADV: RUBENS RABELO DA SILVA (OAB 81708/SP), LEÔNIDAS DÊNIS DE LIMA (OAB 259188/SP), TANIA 
MARISTELA MUNHOZ (OAB 96262/SP)

Processo 0001279-55.2012.8.26.0275 (275.01.2012.001279) - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo 
Pessoal - A.O.S. - Vistos. Não sendo o caso de absolvição sumária, tendo sido a denúncia recebida, designo audiência de 
instrução e julgamento para o dia 26 de março de 2015, às 15:20 horas. Intimem-se o acusado à audiência de instrução e 
interrogatório, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas arroladas. Requisitem-se o réu e as testemunhas policiais, 
TEODORICO ATALIBA DE OLIVEIRA JÚNIOR e MARCELO JOSÉ DE SOUZA. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, 
como ofício e mandado de intimação. - ADV: LUIZ FLAVIO DE ALMEIDA (OAB 89744/SP)

Processo 0001915-41.2000.8.26.0275 (275.01.2000.001915) - Crime Contra a Lib.Individual(arts146 a 147 e 149 a 154, CP) 
- Crimes contra a liberdade pessoal - Justiça Pública - Leandro Aparecido de Almeida - Autos desarquivados aguardando em 
cartorio pelo prazo de 10 (dez) dias. - ADV: TANIA MARISTELA MUNHOZ (OAB 96262/SP)

Processo 0001983-97.2014.8.26.0275 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 2008.111-0 - Vara Criminal) 
- Justiça Pública - Jose Franca de Araujo e outro - Vistos. Para ouvir a testemunha VALDOMIRO CÂNDIDO DOS SANTOS, 
Rua José Ferreira Filho, 586 - CEP 18470-000, Riversul-SP, RG 5.243.655-9-PR, Companheiro, Comerciante, designo o dia 21 
de maio de 2015, às 16:30 horas. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como ofício ao Juízo deprecante. Intime-
se a testemunha, servindo-se do presente despacho, por cópia digitada, como mandado. Ciência ao M.P. Int. - ADV: MÁRCIO 
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NUNES DA SILVA (OAB 35041/PR), MARLI APARECIDA WASEM (OAB 40218/PR)
Processo 0002033-26.2014.8.26.0275 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0001103-29.2012 - Vara 

Única) - Roberto Candido da Vargem - Vistos. Para ouvir a testemunha ADRIANA ROBERTO DE FREITAS, Rua Bom Jesus, 
218, Departamento de Assistência Social - Riversul-SP, RG 30.720.420, Psicóloga, designo o dia 21 de maio de 2015, às 16:20 
horas. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como ofício ao Juízo deprecante. Intime-se a testemunha, servindo-se 
do presente despacho, por cópia digitada, como mandado. Ciência ao M.P. Int. - ADV: GUSTAVO PERES DE ALBUQUERQUE 
(OAB 220111/SP)

Processo 0002041-03.2014.8.26.0275 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 2009.180-4 - Vara Criminal) 
- Adriano Xavier Ruas e outros - Vistos. Para ouvir a testemunha MARIA CACILDA DE CAMPOS, Rua Sebastião Teodoro dos 
Santos, 681, Rio Verde - Itaporanga-SP, RG 72.922.727, nascida em 12/09/1957, de cor Branca, Casada, natural de Itapeva-SP, 
Trabalhadora Rural, filha de Laurindo Atanasio Nunes e Silvina Maria da Conceição, designo o dia 21 de maio de 2015, às 16:40 
horas. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como ofício ao Juízo deprecante. Intime-se a testemunha, servindo-
se do presente despacho, por cópia digitada, como mandado. Ciência ao M.P. Int. - ADV: CELIO APARECIDO RIBEIRO (OAB 
269353/SP), ALEXANDRE AUGUSTO DE JESUS (OAB 40437/PR), MÁRCIO NUNES DA SILVA (OAB 35041/PR)

Processo 0002133-78.2014.8.26.0275 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0000690-70.2011 - VARA 
ÚNICA FARTURA/SP) - Justiça Pública - Alexandre Cristovam Silvestre Gonçalves - Vistos. Para ouvir a testemunha ROBSON 
DE ALMEIDA SANTOS, Rua Arquelino Rodrigues Bueno, 442 - Riversul-SP, RG 30.720.929-5-SSP-SP, nascido em 17/11/1979, 
de cor Branca, Casado, natural de São Miguel Arcanjo-SP, Comerciante, filho de José Almeida Santos e Miriam Almeida Santos, 
designo o dia 21 de maio de 2015, às 17:00 horas. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como ofício ao Juízo 
deprecante. Intime-se a testemunha, servindo-se do presente despacho, por cópia digitada, como mandado. Ciência ao M.P. Int. 
- ADV: ELIAS BONASSAR NETO (OAB 83561/SP), SILVANA RODRIGUES HARGESHEIMER (OAB 342906/SP)

Processo 0002243-77.2014.8.26.0275 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0008657-89.2014 - 3ª 
VARA CRIMINAL DE OSASCO) - Monica Cruz da Silva - Vistos. Para ouvir a testemunha AMILTON DE JESUS CORREA, Rua 
21 de Abril, 1128, Casa - RG 27.808.296-SSP-SP, Policial Rodoviário, filho de Liberato Corrêa Neto e Rita de Cássia Santos, 
designo o dia 21 de maio de 2015, às 16:00 horas. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como ofícios ao Juízo 
deprecante e autoridade militar. Intime-se a testemunha, servindo-se do presente despacho, por cópia digitada, como mandado. 
Ciência ao M.P. Int. - ADV: HUMBERTO FERREIRA SA (OAB 273557/SP)

Processo 0002271-45.2014.8.26.0275 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 3000728-22.2013 - Vara 
Única) - JOSÉ PAIXÃO DO NASCIMENTO CALDEIRA - Vistos. Para ouvir a testemunha SEBASTIANA MACHADO, Bairro 
Samambaial, ou Rua 21 de Outubro, 157 - RG 13.539.954, nascida em 03/11/1973, de cor Branca, Separada judicialmente, 
natural de Castelo-ES, Prendas do Lar, filha de Carlinda Machado de Oliveira, designo o dia 21 de maio de 2015, às 16:10 
horas. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como ofício ao Juízo deprecante. Intime-se a testemunha, servindo-se 
do presente despacho, por cópia digitada, como mandado. Ciência ao M.P. Intime-se. - ADV: SUELI APARECIDA SILVA DOS 
REIS (OAB 104691/SP)

Processo 0002353-81.2011.8.26.0275 (275.01.2011.002353) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - CARLOS JOSÉ 
DOS SANTOS JUNIOR - Vistos. Não sendo o caso de absolvição sumária, tendo sido a denúncia recebida, designo audiência 
de instrução e julgamento para o dia 14 de maio de 2015, às 16:20 horas. Intimem-se o acusado à audiência de instrução e 
interrogatório, sua defensora, o Ministério Público e as testemunhas arroladas. Requisite-se a testemunha policial. Servirá 
o presente despacho, por cópia digitada, como ofício e mandado de intimação. Testemunhas de acusação: RIVAILTON DE 
ALMEIDA, Rua Curitiba, 36 - CEP 18490-000, Barão de Antonina-SP, RG 23.011.108-7-SSP-SP, nascido em 10/11/1973, de cor 
Branco, Solteiro, Brasileiro, natural de Barao de Antonina-SP, Policial Militar, pai Benedito Ribeiro de Almeida, mãe Maria de 
Lurdes Nascimento Almeida. PEDRO LUIZ TEIXEIRA, Rua Natal, 175 - CEP 18490-000, Barao de Antonina-SP, RG 24.552.273-
6-SSP-SP, nascido em 02/03/1972, Companheiro, Brasileiro, natural de Guarulhos-SP, Lavrador, pai Iodalbo Luiz Teixeira, mãe 
Maria Aparecida Franco Teixeira . CLEDERSOM BATISTA FERREIRA, Rua Belém, 194 - CEP 18490-000, Barao de Antonina-
SP, RG 42.857.093-8-SSP-SP, nascido em 31/07/1982, Companheiro, Brasileiro, natural de Itaporanga-SP, Servente, pai João 
Batista Ferreira, mãe Ana Lúcia Ferreira. - ADV: MARIZA AIKO MORIOKA SIQUEIRA (OAB 334652/SP)

Processo 0002471-52.2014.8.26.0275 - Carta Precatória Criminal - Oitiva (nº 3001340-57.2013 - Vara Única) - Eduardo Felipe 
Duarte Batista da Silva - Vistos. Para ouvir a vítima MARIA APARECIDA VEIGA LEAL, Rua 07 de setembro, 492, Bairro Lava 
pé - Itaporanga-SP, nascida em 15/02/1998, de cor Branco, Solteira, Brasileiro, natural de Itararé-SP, Estudante, pai Osvaldo 
Teodoro Leal, mãe Ivone Veiga Gil, designo o dia 21 de maio de 2015, às 15:35 horas. Servirá o presente despacho, por cópia 
digitada, como ofício ao Juízo deprecante e mandado de intimação. Ciência ao M.P. - ADV: AMANDA CELUTA MASCARENHAS 
DE MORAES (OAB 210363/SP)

Processo 0002746-40.2010.8.26.0275 (275.01.2010.002746) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado 
- Dirceu de Moraes Andrade - Vistos. Em ordem para julgamento pelo Tribunal do Júri desta comarca, designo o dia 23 de abril 
de 2.015, às 13:00 horas. Intimem-se o réu, as vítimas e as testemunhas arroladas, expedindo-se o necessário. Requisite-se 
escolta para prestar serviços em plenário, servindo-se do presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Oportunamente, 
providencie a serventia folha de antecedentes e certidões atualizadas. Ciência ao M.P. Intime-se. - ADV: TANIA MARISTELA 
MUNHOZ (OAB 96262/SP)

Processo 1004488-46.2014.8.26.0533 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - M.L.G.J. - L.A.R.J. - Vistos. 
DEPRECADO: Juízo de Direito da Vara da Comarca de SANTA BÁRBARA D’OESTE-SP. CIENTIFIQUE-SE a requerente acima 
qualificada, para comparecer perante este Juízo, no endereço supra, no dia 10 de março de 2015, às 15:20 horas, a fim de 
participar de audiência de conciliação. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Intime-se 
o requerido, servindo-se do presente despacho, por cópia digitada, como mandado. Rogo a Vossa Excelência que após exarar 
o seu respeitável cumpra-se, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). 
Renan Grego Maximo Intime-se. - ADV: GUSTAVO TEODORO PERES (OAB 244770/SP), RENAN GREGO MAXIMO (OAB 
318148/SP)

Processo 3000065-41.2013.8.26.0275 - Inquérito Policial - Furto - LUIZ FERNANDO GONÇALVES - Vistos. Não sendo o 
caso de absolvição sumária, tendo sido a denúncia recebida, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 
março de 2015, às 14:20 horas. Intimem-se o acusado à audiência de instrução e interrogatório, seu defensor, o Ministério 
Público e as testemunhas arroladas. Se necessário, requisitem-se o réu e as testemunhas policiais, JOSÉ HONOREDI NUNES 
FILHO e DIEGO MARCELO DE PAIVA. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como ofício e mandado de intimação. 
Int. - ADV: ADALBERTO LUIZ DE OLIVEIRA (OAB 185137/SP)

Processo 3000145-05.2013.8.26.0275 - Inquérito Policial - Estelionato - NILDA NEIDE FAUSTINO PADILHA - Vistos. Não 
sendo o caso de absolvição sumária, tendo sido a denúncia recebida, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 
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de junho de 2015, às 13:20 horas. Intimem-se a acusada à audiência de instrução e interrogatório, sua defensora, o Ministério 
Público e as testemunhas arroladas. Denunciada: NILDA NEIDE FAUSTINO PADILHA, Rua José Inácio Froes, 113, Casa, 
Centro - Riversul-SP, RG 10.740.675-SSP-SP. Vítimas: SEBASTIÃO ALVES DE LIMA, Rua Jamil Loureiro dos Santos, 664, 
Bairro S. José - Riversul-SP, nascido em 05/11/1931, filho de Vergilio Alves de Lima e Maria Generosa da Cruz. FRIDA ALMEIDA 
LIMA, Rua Jamil Loureiro dos Santos, 664, Bairro S. José - Riversul-SP, RG 29.066.564-SSP-SP, nascida em 20/07/1934, filha 
de Guilherme Barra e Isaura Leme de Almeida. Testemunhas de acusação: DIRCE DE LIMA, Rua Jamil Loureiro dos Santos, 
71, Bairro São José - CEP 18480-000, Itaporanga-SP, Solteiro, natural de Itaporanga-SP, Prendas do Lar, filja de Sebastião 
Alves de Lima e Frida Almeida Lima. GILCELÉIA CRISTINA PADILHA CAMPOS, Rua José Inácio Froes, 113 - Riversul-SP, RG 
40.857.253-X-SP, Professora, filha de Joramir Pereira Padilha e Nilda Neide Faustino Padilha. Testemunhas de defesa: JOÃO 
MARIA BUENO, Rua Fabrício Vieira de Lima, 100 - Riversul-SP. MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS, Rua José Inácio Froes, 
46 - Riversul-SP. ORLANDO BRAILA, Rua Adão Batista, 763 - Riversul-SP. SULMIRO PEREIRA DOS SANTOS, Rua Josefa 
Bonin Bortoleto, 754 - Riversul-SP. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como mandado. - ADV: JURACI PEREIRA 
DE OLIVEIRA (OAB 69013/SP)

Processo 3001319-49.2013.8.26.0275 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - J.C.A.S. - 
Vistos. Não sendo o caso de absolvição sumária, tendo sido a denúncia recebida, designo audiência de instrução e julgamento 
para o dia 18 de junho de 2015, às 16:00 horas. Intimem-se o acusado à audiência de instrução e interrogatório, seu defensor, o 
Ministério Público e as testemunhas arroladas. Requisitem-se as testemunhas policiais. ANIEL TONON GARCIA, RG 32.809.380/
SP, Policial Militar. JUNIVAL DE QUEIROZ, RG 24.550.481-SP, Policial Militar. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, 
como ofício e mandado de intimação. Réu: JULIO CESAR ALENCASTRO DE SOUZA, Avenida Santa Cruz, 1870, Bairro Bela 
Vista - Itaporanga-SP, RG 49.051.056-SP, nascido em 28/05/1993, de cor Branco, Solteiro, natural de Itaporanga-SP, Lavrador, 
filho de Alicio de Souza e Aderléia de Alencastro. Testemunhas de acusação: ANIEL TONON GARCIA, RG 32.809.380/SP, 
Policial Militar e JUNIVAL DE QUEIROZ, RG 24.550.481-SP, Policial Militar. REGIS SILVA PADILHA, Rua Dr. Felipe Vita, 944 
- Itaporanga-SP, RG 44.910.679-SP, nascido em 24/08/1989, de cor Branco, Solteiro, natural de Itararé-SP, Eletricista, filho de 
Sérgio Aparecido Padilha e Sueli Silva Padilha. Testemunhas de defesa: ELON MONTEIRO, Rua Frei Pacífico de Monte Falco, 
Escritório de Contabilidade Paulino - Itaporanga-SP. FELIPE FIERI, Rua Elizário Gonçalves de Oliveira, 680 - Itaporanga-SP. 
JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, Rua João Scott Siqueira, 849 - Itaporanga-SP. - ADV: EDMAR ROBSON DE SOUZA (OAB 
303715/SP)

Processo 3001914-48.2013.8.26.0275 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes Previstos no Estatuto da criança e 
do adolescente - Juliana Aparecida Galvão - Vistos. Não sendo o caso de absolvição sumária, designo audiência de instrução, 
interrogatório, debates e julgamento para o dia 30/04/2015 às 14:20h. Intime-se com as advertências legais, o réu e as 
testemunhas arroladas, requisitando as que forem policiais. Oportunamente, providencie a serventia a folha de antecedentes e 
certidões atualizadas. Int. - ADV: LEÔNIDAS DÊNIS DE LIMA (OAB 259188/SP)

Processo 3002089-42.2013.8.26.0275 - Inquérito Policial - Furto Qualificado - Justiça Pública - JAIR LOPES DE ALMEIDA - 
Vistos. Não sendo o caso de absolvição sumária, tendo sido a denúncia recebida, designo audiência de instrução e julgamento 
para o dia 25 de junho de 2015, às 15:40 horas. Intimem-se o acusado à audiência de instrução e interrogatório, sua defensora, 
o Ministério Público e as testemunhas arroladas. Denunciado: JAIR LOPES DE ALMEIDA, Rua Alcíbio dos Santos, 51, Ao lado 
do posto de combustível - Riversul-SP, RG 34.411.496-X/SP, nascido em 04/12/1979, de cor Branco, natural de Itararé-SP, 
Trabalhador Rural, filho de Onil Lopes de Almeida e Anesia Severina de Moraes Almeida. Vítima: LEDINALVA BRANDÃO DE 
SOUZA, Rua João Antonio, 63, Vila Santa Terezinha - Riversul-SP, RG 28.053.628-8/SP, nascida em 11/07/1976, de cor Branco, 
Separada judicialmente, natural de Castro Alves-BA, Comerciante, filha de Augusto Teles de Souza e Eunice Brandão de Souza. 
Testemunha de acusação: FRANCISLAINE DOS SANTOS DE SOUZA, Rua Sidnei Pereira Cesar, 62, Vila São José - Riversul-
SP, RG 46.045.986-7-SSP-SP, nascida em 22/05/1996, Solteira, natural de Riversul-SP, Balconista, filha de Gerson de Souza 
e Neuseli dos Santos de Souza. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como mandado. - ADV: ELIANA CRISTINA 
FABRI SANDOVAL (OAB 159622/SP)

Processo 3002112-85.2013.8.26.0275 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - DOUGLAS DE MELO DE SOUZA - 
Vistos. Não sendo o caso de absolvição sumária, tendo sido a denúncia recebida, designo audiência de instrução e julgamento 
para o dia 11 de junho de 2015, às 13:20 horas. Intimem-se o acusado à audiência de instrução e interrogatório, seu defensor, 
o Ministério Público e as testemunhas arroladas. Vítima: CONCEIÇÃO CARDOSO DE LIMA PEDROSO, Rua Josefa Bonin 
Bortoletto, 873, Vila Santa Terezinha - Riversul-SP, RG 23.696.199-8/SP, nascida em 07/03/1956, Viúva, natural de Riversul-SP, 
Aposentada, filha de José Cardoso de Lima e Flauzina Maria. Testemunhas de acusação: JÉSSICA APARECIDA DA COSTA 
DE LIMA, Rua Josefa Bonin Bortoletto, 873, Vila Santa Terezinha - nascida em 12/04/1995, Solteira, natural de Riversul-SP, 
Estudante, filha de Antonio Cardoso de Lima e Nizete Aparecida da Costa. APARECIDO LEITE DE OLIVEIRA, Rua Josefa Bonin 
Bortoletto, 905, Santa Terezinha - Riversul-SP, RG 9.569.045-SSP-SP, Divorciado, Trabalhador Rural. Ciência ao MP. Servirá o 
presente despacho, por cópia digitada, como mandado. Int. - ADV: LEONEL DOS SANTOS LINO (OAB 321954/SP)

Processo 3002281-72.2013.8.26.0275 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - AUGUSTO HENRIQUE 
BRISOLA - Vistos. Não sendo o caso de absolvição sumária, tendo sido a denúncia recebida, designo audiência de instrução e 
julgamento para o dia 30 de abril de 2015, às 16:20 horas. Intimem-se o acusado à audiência de instrução e interrogatório, seu 
defensor, o Ministério Público e as testemunhas arroladas. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como mandado. 
Réu: AUGUSTO HENRIQUE BRISOLA, RG 40.213.379-1-SSP-SP. Vítima: LUIZ FERNANDO JOVANHAQUE NOGUEIRA, RG 
40.326.057. Testemunha de acusação: AMILTON ARCADIE BOHATIR, filho de Stefan Bohatir e Maria Lucia Arcadie Bohatir. - 
ADV: MARCIO APARECIDO LOPES (OAB 121145/SP)

Processo 3002289-49.2013.8.26.0275 - Inquérito Policial - Dano Qualificado - VAGNER CORREIA DOS SANTOS - Vistos. 
Não sendo o caso de absolvição sumária, tendo sido a denúncia recebida, designo audiência de instrução e julgamento para 
o dia 25 de junho de 2015, às 16:40 horas. Intimem-se o acusado à audiência de instrução e interrogatório, seu defensor, o 
Ministério Público e as testemunhas arroladas. Requisitem-se as testemunhas policiais. Réu: VAGNER CORREIA DOS SANTOS, 
Rua Vicente Lopes Ferreira, 338, Vila Santa Terezinha - Riversul-SP, pai Francisco Rodrigues dos Santos, mãe Maria Cecilia 
dos Santos. Testemunhas de acusação: JOÃO APARECIDO VEIGA, Rua Pedro Alcântara de Moraes, 1110, Policial Civil. JAIME 
RIBEIRO DOS SANTOS, Rua Pedro Alcântara de Moraes, 1110, Policial Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, 
como ofício e mandado de intimação. - ADV: CARLOS HENRIQUE CHUERI GURGEL (OAB 85586/SP)

ITAQUAQUECETUBA
Cível
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Distribuidor Cível

\\\<publicação\\\<3DWZE.000, 10/02/15))

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAQUAQUECETUBA EM 09/02/2015

PROCESSO :1000650-50.2015.8.26.0278
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : Silvani de Paula Lima
ADVOGADO : 247573/SP - Andre Novaes da Silva
IMPTDO : Prefeito do Municipio de Itaquaquecetuba
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000651-35.2015.8.26.0278
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Edson Roberto de Avila Me
ADVOGADO : 187811/SP - Lizandra dos Santos Roque
REQDO : Contern Construção e Comercio Ltda
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000652-20.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Jadilson Ferreira de Lima
ADVOGADO : 151379/SP - Dulcinea Pessoa de Almeida
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social Inss
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000653-05.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Raimundo Ferreira de Almeida
ADVOGADO : 151379/SP - Dulcinea Pessoa de Almeida
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social Inss
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000654-87.2015.8.26.0278
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Cooperativa de Econ. e Créd. Mútuo dos Policiais Militares e Serv. da Sec. dos Neg. da Seg. Púb. do Est. 

de São Paulo
ADVOGADO : 168735/SP - Eliezer Pereira Martins
EXECTDO : Marcos dos Santos Silva
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000655-72.2015.8.26.0278
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : Aplicon Empreendimentos Imobiliários Ltda.
ADVOGADO : 306515/SP - Marina Morena Azevedo Fraga Chagas
REQDO : Paulo de Tal
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000656-57.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Benigno Ribeiro da Silva
ADVOGADO : 162982/SP - Clécio Marcelo Cassiano de Almeida
REQDO : Detran - Departamento de Transito de São Paulo
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000657-42.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Af Locação & Serviço de Construção Civil Ltda
ADVOGADO : 305022/SP - Fernando Floriano
REQDO : Argo Seguros Brasil S.a.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1078715-45.2014.8.26.0100
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : Sueli Kayo Fujita
ADVOGADO : 186299/SP - Angela Fabiana Quirino de Oliveira
REQDO : ROBERT KEN ITI FUJITA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001445-73.2015.8.26.0278
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CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : C.M.M.S.
RECLAMADO : R.P.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000658-27.2015.8.26.0278
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Marcos Rogerio da Silva Feraudo
ADVOGADO : 183367/SP - Eriton da Silva Santos
REQDO : Jose do Carmo Cordeiro
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000659-12.2015.8.26.0278
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : Banco Pecúnia S/A
ADVOGADO : 276147/SP - Thais Clemente
REQDO : Eder Beltrão da Rocha
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000660-94.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Mauricio Antonio da Silva
ADVOGADO : 265153/SP - Natan Florencio Soares Junior
REQDO : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001453-50.2015.8.26.0278
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Ana Alves de Queiroz
RECLAMADA : Luciana Dantas Pereira
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000661-79.2015.8.26.0278
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Bradesco Financiamentos S/A
ADVOGADO : 147020/SP - Fernando Luz Pereira
REQDO : Fabrica de Blocos Silva & Rodrigues Ltda Me
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001466-49.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Luzia Rodrigues da Silva
REQDO : Luzinete Batista Alves
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000662-64.2015.8.26.0278
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : A.R.F.A.
ADVOGADO : 99848/SP - Valdelice Castro de Oliveira
REQDA : D.S.S.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001478-63.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Zenaide Luzia Lima de Arruda
ADVOGADO : 99848/SP - Valdelice Castro de Oliveira
REQDO : Bandeirante Energia S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001480-33.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Carmelito Alves de Melo
REQDO : MAGAZINE LUIZA S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001481-18.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Moacir Liete Mendes
REQDO : Condominio Solar - na pessoa da Sr. Maria Ap. de Jesus
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001482-03.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Elias Agostinho Santana
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REQDO : Oi Telefonica Móvel
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001484-70.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : JOSÉ CARLOS CORREIA
REQDO : C S Brasil Transportes de Passageiros e Serviços Ambientais Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001486-40.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Flavio Jesus de Sousa
REQDO : Itaú Unibanco S/A.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000663-49.2015.8.26.0278
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : G.F.N.
ADVOGADO : 340111/SP - Luana Cristina de Loiola

PROCESSO :0001492-47.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Anderson Oliveira do Nascimento
REQDO : Bandeirante Energia S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001493-32.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : William Fernando de Lima
REQDO : Fama Motors
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001496-84.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Evelyn Sena da Conceição
REQDO : Associação Educacional Nove de Julho - UNINOVE
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001494-17.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Abel Arruda de Jesus
ADVOGADO : 228502/SP - Wagner Juzo Alves
REQDA : Claro S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001497-69.2015.8.26.0278
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Maria Conceicao dos Santos
RECLAMADO : Bandeirante Energia S/A
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000664-34.2015.8.26.0278
CLASSE :ALIMENTOS - PROVISIONAIS
REQTE : H.L.
ADVOGADO : 124171/SP - Cristina Maria Felice
REQDA : L.L.S.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001498-54.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.P.E.S.P.
REQDA : K.M.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001479-48.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Fabiana Luzia Lima Namikawa
ADVOGADO : 99848/SP - Valdelice Castro de Oliveira
REQDO : Laudemi Azevedo Freitas
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000665-19.2015.8.26.0278
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : Roberto Letrista de Oliveira
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ADVOGADO : 290640/SP - Mauro Reinaldo Ricardo
REQDO : Leandro Muniz Paixao
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000666-04.2015.8.26.0278
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ADVOGADO : 91275/SP - Cleusa Maria Buttow da Silva
REQDO : Andre Luis Pereira Mendes Pimenta
VARA :1ª VARA CÍVEL

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDRA CRISTINA LARANJEIRA CRIPPA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0020/2015
Processo 1006604-14.2014.8.26.0278 - Divórcio Consensual - Dissolução - R.R.O.M. - - J.M.N. - Diante do exposto, 

homologo o acordo a que chegaram as partes, noticiado na petição inicial, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e 
conseqüentemente DECRETO o divórcio do casal, voltando a mulher a usar o nome de solteira, qual seja, R. R. O.. RESOLVE-
SE O MÉRITO com fundamento no artigo 269, inc. III, do CPC. Custas na forma da Lei, ressalvados os benefícios da gratuidade 
da Justiça, que ora concedo as partes, devendo o patrono juntar as declarações de pobreza dos requerentes. Considerando os 
documentos juntados nos autos de fls. 07 dos autos, retifique o nome da requerente. Homologo a desistência do prazo recursal, 
se requerido. Transitada esta em julgado, expeça-se mandado de averbação. Cumpridas todas as determinações, arquivem-
se os autos com as anotações e comunicações de praxe. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C. - ADV: PAULO ROBERTO 
CORREIA JUNIOR (OAB 349308/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDRA CRISTINA LARANJEIRA CRIPPA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0025/2015
Processo 1006238-72.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - JAIR BASSI - Fundo 

de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados América Multicarteira - Defiro à parte autora os benefícios da justiça 
gratuita. Anote-se. Trata-se de pleito de concessão de liminar no bojo de ação de ordinária ajuizada por JAIR BASSI em face 
de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS AMÉRICA MULTICARTEIRA. O autor 
não comprovou eventual inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Assim, defiro parcialmente a liminar 
pretendida, para que o requerido se abstenha de inscrever, em relação ao contrato nº 00839953403, o nome do autor no cadastro 
de maus pagadores e indefiro, por ora, o requerido no item “b” da inicial, uma vez que o deferimento da providência requerida 
demanda dilação probatória. Ademais, prudente a oitiva da parte contrária acerca das alegadas irregularidades. Cite(m)-se 
e intime(m) o(s) réu(s), para que no prazo de quinze dias, em querendo, apresente(m) contestação sob pena de revelia, nos 
termos do contido nos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. Artigo 285 do CPC: “... não sendo contestada a ação se 
presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor”. Artigo 319 do CPC: “Se o réu não contestar a 
ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo autor”. PRAZO PARA CONTESTAR: 15 DIAS observada a contagem 
do prazo prevista no art. 188 do CPC. Cumpra-se com urgência, na forma e sob as penas da Lei. Int. e dil. - ADV: DALETE 
TIBIRICA (OAB 115472/SP)

Processo 1006296-75.2014.8.26.0278 (apensado ao processo 1005650-65.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Sustação 
de Protesto - Cozil Equipamentos Industriais Ltda - JETFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA - Pelo que se depreende da inicial o 
autor pretende discutir a inexigibilidade de débito, relativa a título sequencial àquele discutido na ação principal (14872/5). 
Assim estendo os efeitos da decisão de fls. 43/44 daquela ação, para sustar os efeitos públicos do protesto (título 14872/6, 
protocolo 0024-11/11/2014, vencimento 19/10/2014, valor R$ 50.000,00 - fls. 11), até que se resolva o mérito, mediante a 
prestação de caução em dinheiro ou fiança bancária, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de revogação da medida. Na 
contingência de o protesto já ter se efetivado, estendo, por seu turno, os efeitos do provimento liminar, com espeque no poder 
geral de cautela, determinando a suspensão dos efeitos publicísticos do protesto, abstendo-se, por conseguinte, o Sr.Tabelião, 
no uso de suas atribuições, de fornecer certidão sobre o apontamento da sobredita duplicata. Expeça-se, de imediato, ofício 
ao Tabelionato de Notas e de Protestos de Letras e Títulos desta Comarca, devendo a autora providenciar a impressão e o 
competente protocolo naquela Serventia, comprovando-se nos autos. No mais, cite-se, observando-se as advertências legais. 
Consigno que, oportunamente, as ações serão julgadas em conjunto. Cumpra-se com urgência. Int. e dil. - ADV: PAULO CESAR 
CARMO DE OLIVEIRA (OAB 163319/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDRA CRISTINA LARANJEIRA CRIPPA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0026/2015
Processo 1006604-14.2014.8.26.0278 - Divórcio Consensual - Dissolução - R.R.O.M. - - J.M.N. - Vistos. Verifico que do 

relatório da sentença de fls. 23/24 dos autos não constou o recebimento do aditamento à inicial juntado as fls. 17. Desse 
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modo passo a declarar a sentença para que dela fique constando em seu relatório o parágrafo abaixo, do seguinte teor: “Fls. 
16/17:recebo o aditamento à inicial. Proceda-se as anotações, se necessário.” No mais, permanece a sentença tal qual lançada. 
Cumpra-se nela determinada, procedendo-se as anotações, se o caso. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO CORREIA JUNIOR 
(OAB 349308/SP)

2ª Vara Cível

Retranca nº 36/15- 10/02/2015
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE MUÑOZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSIMEIRE BOTASSINI DUTRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0027/2015- física

Processo 0001001-12.1993.8.26.0278 (278.01.1993.001001) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Luzia 
Neves de Souza - I.n.s.s. - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Diante da concordância das partes com o cálculo 
apresentado pelo contador, homologo-o, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em conseqüência, julgo extinto o 
processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, já distribuídas entre as 
partes, na transação, custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Manifeste-se o INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL, nos termos do artigo 100, §§ 9º e 10º,da Constituição Federal,no prazo de 30 (trinta) dias. Após, em havendo 
concordância, expeça-se ofício requisitório. P.R.I. e após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. - ADV: 
LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP), VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP)

Processo 0003349-95.1996.8.26.0278 (278.01.1996.003349) - Desapropriação - Desapropriação - Companhia de Saneamento 
Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp - Emilio Libero Forte e outro - Providencie a serventia a regularização da certidão de 
fls. 623vº. Fls. 627/629: Anote-se junto ao sistema SAJPG5. Não obstante a manifestação de fls.625/626, cabe ao expropriante 
o cumprimento integral do quanto disposto no artigo 34, do Decreto-Lei nº 3.365/41. Providencie-se o necessário. Fls. 63/631: 
Defiro o prazo de dez (10) dias para que os requeridos providenciem a regularização de sua representação processual. Após, 
tornem conclusos para apreciação do pedido de levantamento dos valores. Int. - ADV: ELIZABETH MELEK TAVARES (OAB 
152557/SP), ENI DA ROCHA (OAB 54843/SP), FLAVIO AUGUSTO BARBATO (OAB 41230/SP), RUBENS CESAR PATITUCCI 
(OAB 30242/SP), ALEXSSANDRO DE SOUZA (OAB 231837/SP), APARECIDA HELENA CHEDID (OAB 67504/SP), ADILSON 
GAMBINI MONTEIRO (OAB 149616/SP), MATHEUS MITRAUD JUNIOR (OAB 122654/SP), GABRIELA DA COSTA CERVIERI 
(OAB 108924/SP)

Processo 0006944-97.1999.8.26.0278 (278.01.1999.006944) - Procedimento Sumário - Instituto Nacional do Seguro Social 
- Inss - Vistos. Diante da concordância do autor, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os cálculos 
apresentados pelo INSS. Em conseqüência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo, com 
resolução de mérito, na forma do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, já distribuídas entre as partes, na transação, 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Não havendo interesse recursal, desde já certifique-se o trânsito em 
julgado. Manifeste-se o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, nos termos do artigo 100, §§ 9º e 10º,da Constituição 
Federal,no prazo de 30 (trinta) dias. Após, expeça-se ofício requisitório. P.R.I. - ADV: LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/
SP), ELISABETH TRUGLIO (OAB 130155/SP)

Processo 0006979-08.2009.8.26.0278 (278.01.2009.006979) - Procedimento Ordinário - Ailton Souza - Instituto Nacional do 
Seguro Social-inss - Observo que inadvertidamente, não foram arbitrados os honorários do Sr. Perito Judicial, tendo o mesmo 
apresentado seu laudo (fls. 50/61). Assim, fixo em três vezes o valor previsto na Tabela II da Resolução CJF nº 541/2007, 
observando o grau de especialização do(a) perito(a) e a longa distância de seu local de trabalho em relação a esta Comarca, 
serão pagos pela Justiça Federal, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e o processo tramita 
pela Justiça Estadual em razão da competência federal delegada (CF, art. 109, § 3º). Desde logo, autorizo o cadastro do 
presente junto ao sistema para, oportuno para pagamento dos honorários periciais, independentemente de novo despacho. 
Oportunamente, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: ELISABETH TRUGLIO (OAB 
130155/SP), LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP)

Processo 0007134-06.2012.8.26.0278 (278.01.2012.007134) - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - Maria José 
dos Santos - Ante todo o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido, atribuindo-se à autora MARIA JOSÉ DOS SANTOS, a 
guarda da neta CAROLINA DE JESUS SILVA, lavrando-se para tanto, termo de guarda e responsabilidade. P.R.I. e certificado 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. - ADV: MARCONDES PEREIRA ASSUNCAO 
(OAB 135153/SP)

Processo 0007179-59.2002.8.26.0278 (278.01.2002.007179) - Procedimento Ordinário - Adicional de Periculosidade - 
Edmilson Venancio de Carvalho e outros - Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba - Diante da consulta de fls. 58, encaminhe-
se os autos ao Sr. Contador judicial para que providencie a atualização do cálculo de fls. 45 com os índices das Fazendas. Sem 
prejuízo, publique-se o despacho de fls. 57. Oportunamente, expeça-se ofício requisitório. No mais, cumpra-se integralmente 
o despacho de fls. 90, dos autos em apenso, regularizando-se a etiqueta dos autos. Cumpra-se com a máxima urgência. Int. 
- ADV: GERSON ELIEZER VAEVITCA COUTINHO (OAB 101739/SP), JOAO CAPELOA DA MAIA TARENTO (OAB 30937/SP), 
RENATO MONACO (OAB 34015/SP)

Processo 0007179-59.2002.8.26.0278 (278.01.2002.007179) - Procedimento Ordinário - Adicional de Periculosidade - 
Edmilson Venancio de Carvalho e outros - Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba - 1. Manifeste-se a Municipalidade nos 
termos do artigo 100, §9º e 10º, da Constituição Federal, no prazo de 30 (trinta) dias. 2. Após, em havendo concordância, 
expeça-se ofício requisitório. Int. - ADV: GERSON ELIEZER VAEVITCA COUTINHO (OAB 101739/SP), JOAO CAPELOA DA 
MAIA TARENTO (OAB 30937/SP), RENATO MONACO (OAB 34015/SP)

Processo 0008033-14.2006.8.26.0278 (278.01.2006.008033) - Procedimento Ordinário - DIREITO CIVIL - Renato Teixeira 
da Silva - Mariuza Maria Ferreira da Silva - Unifisa Ad. Nacional de Consorcios Ltda - RITA DE CASSIA FERREIRA DA SILVA e 
outro - Vistos. Defiro à autora os benefícios do artigo 71 e seus parágrafos da Lei nº 10.741, de 01/10/2003. Tarjem-se os autos. 
Esclareça a habilitante Ângela Regina a divergência existente entre os nomes informados às fls. 250, 252 e 261. Int. - ADV: 
GABRIELA FERES BRANCO (OAB 159205/SP), REGINA CÉLIA BALZAN MARCUSCHI (OAB 159154/SP), ALBERTO BRANCO 
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JUNIOR (OAB 86475/SP), VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP), NEUZA APARECIDA FERREIRA (OAB 177818/SP)
Processo 0008457-61.2003.8.26.0278 (278.01.2003.008457) - Monitória - Compromisso - Sao Lucas Imoveis Ltda - Joao 

Batista Ferraz Barbosa e outro - Baixo os autos em Cartório para juntada de Petição. Providenciado, ante a transação exposta 
pelas partes aos autos, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito o acordo formulado 
às fls. 40/41. 2. Em conseqüência, JULGO EXTINTO o feito com fulcro no disposto no artigo 269, III do Código de Processo 
Civil. Sem condenação em honorários tendo em vista que o acordo faz presumir ajuste acerca desta verba. 3. Publicada esta 
sentença, determino, com fundamento no artigo 503, parágrafo único do Código de Processo Civil, que o trânsito em julgado 
seja imediatamente certificado. 4. P.R.I.C. e certificando-se o trânsito em julgado, expeça-se ofício para liberação da penhora, 
após, arquivem-se os autos. - ADV: ANA MARIA CARVALHO MARANTES (OAB 66425/SP), NICEAS HOLANDA GURGEL (OAB 
29811/SP), NADIA DINIZ CORREA (OAB 233939/SP), JOÃO BOSCO BENTO BARBOSA (OAB 195039/SP)

Processo 0008824-70.2012.8.26.0278 (apensado ao processo 0010657-26.2012.8.26) (278.01.2012.008824) - Cautelar 
Inominada - Sustação de Protesto - Zukauskas e Cia Ltda - Fortune Agencia de Empregos Ltda - Vistos. Certifique a Serventia 
se houve a propositura da ação principal. Fls. 46/47: anote-se. Se ajuizada a principal, apensem-se para julgamento conjunto. 
- ADV: KAMILLA CARVALHO DE FREITAS (OAB 321446/SP), PALOMA IZAGUIRRE (OAB 188858/SP), DANIEL ROGERIO 
FORNAZZA (OAB 106570/SP)

Processo 0009372-37.2008.8.26.0278 (278.01.2008.009372) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - 
Natalia da Silva Carvalho - Empreiteira Pajoan Ltda - Servindo o presente despacho, por cópia digitalizada, como ofício, solicito 
de Vossa Senhoria, em reiteração ao ofício expedido em data de 03 de setembro de 2013, as providências necessárias no 
sentido de informar à este Juízo qual o resultado do Boletim de Ocorrência nº 7792/2007 e o número do termo circunstanciado 
ou inquérito policial correspondente, para que se confirme se houve ou não ação penal. Solicito outrossim, informações se o 
veículo causador do acidente que deu origem ao B.O. Nº 7792/2007 foi devidamente periciado e se possui croqui do local. 
Solicita-se resposta no prazo de quinze (15) dias, sob pena de desobediência. Int. - ADV: ZENIVAL ALVES DE LIMA (OAB 
194887/SP), MARIA MARGARETH FEITOSA RODRIGUES (OAB 90977/SP)

Processo 0009392-91.2009.8.26.0278 (278.01.2009.009392) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Real Leasing 
S A Arrendamento Mercantil - Vistos etc. INTIME(M)-SE a(s) pessoa(s) acima indicada(s) para informar que se concorda com 
o pedido de desistência formulado pela autora, salientando que o silêncio será interpretado como aceitação tácita, com a 
consequente extinção do processo. Cumpra-se por determinação judicial. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)

Processo 0009466-43.2012.8.26.0278 (278.01.2012.009466) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - G.L.M. - A certidão de fls. 33 dá conta de que o autor mudou de residência sem comunicar o novo endereço 
ao juízo, o que revela desinteresse pelo prosseguimento do feito. Diante dessa realidade, a intimação tentada no endereço 
constante dos autos deve ser reputada válida, a teor do disposto nos arts. 39, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 
19, § 2º, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aqui aplicado por analogia. Assim, verificada a contumácia dos autores, 
julgo extinto o processo, sem conhecimento do mérito, com fundamento no art. 267, inciso III, combinado com o § 1º, do 
Código de Processo Civil. Arbitro honorários advocatícios a patrona dativa do autor, tendo em vista os atos praticados, em 60% 
(sessenta por cento) da tabela vigente. Expeça-se certidão. P.R.I.C. e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 
observadas as formalidades legais. - ADV: ELIANA DA COSTA SAMARTIN FRANCO (OAB 178946/SP)

Processo 0009565-81.2010.8.26.0278 (278.01.2010.009565) - Arrolamento de Bens - Maria Jose de Souza Monteiro 
- Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos de direito a partilha de fls. 40/43 e aditamento de fls. 127/129, destes autos de ARROLAMENTO dos bens deixados 
por FLORIVAL URBANO MONTEIRO, atribuindo às pessoas nele contempladas o respectivo quinhão, salvo erro ou omissão 
e ressalvados os direitos de terceiros. Expeça-se formal e, a seguir, arquivem-se os autos. Itaquaquecetuba, 05 de dezembro 
de 2014. - ADV: ALDO EXPEDITO PACHECO PASSOS FILHO (OAB 341163/SP), ANA PAULA MENEZES FAUSTINO (OAB 
134228/SP)

Processo 0009740-75.2010.8.26.0278 (278.01.2010.009740) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Ademir Elias da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Observo que inadvertidamente, não foram arbitrados os 
honorários do Sr. Perito Judicial, tendo apresentado seu laudo (fls. 140/152). Assim, fixo em três vezes o valor previsto na 
Tabela II da Resolução CJF nº 541/2007, observando o grau de especialização do(a) perito(a) e a longa distância de seu local 
de trabalho em relação a esta Comarca, serão pagos pela Justiça Federal, tendo em vista que a parte autora é beneficiária 
da justiça gratuita e o processo tramita pela Justiça Estadual em razão da competência federal delegada (CF, art. 109, § 
3º). Desde logo, autorizo o cadastro do presente junto ao sistema para, oportuno para pagamento dos honorários periciais, 
independentemente de novo despacho. No mais, certifique a serventia eventual trânsito em julgado da sentença proferida. 
Oportunamente, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: LUCIANO SANTOS DO AMARAL 
(OAB 300809/SP), FERNANDO CARDOSO (OAB 252837/SP), LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP)

Processo 0010000-60.2007.8.26.0278 (278.01.2007.010000) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.S.A. e outros - 
Edmilson de Andrade - Vistos etc. INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)(s) a dar(em) regular andamento ao feito no prazo de 48 horas 
e para que regularizem a representação processual um vez que atingiram a maioridade, sob pena de extinção da ação nos 
termo do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MÁRCIO MAURÍCIO DE ARAUJO (OAB 220741/SP), MARIA DO 
SOCORRO SANTOS DE SOUZA LIMA (OAB 204337/SP)

Processo 0010540-06.2010.8.26.0278 (278.01.2010.010540) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
Fernanda Aparecida de Freitas - Vistos. A autora fora intimada pessoalmente (fls. 25vº) a dar andamento ao feito, no prazo de 
48 horas, sob pena de extinção do feito. Contudo, deixou transcorrer o prazo, sem manifestação. Considerando que a autora 
fora regularmente intimada a providenciar o andamento do processo, deixando de tomar qualquer providência ou apresentar 
justificação, confirmando o seu desinteresse, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 267, inciso III do Código 
de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, consignando que a execução da 
sucumbência, todavia, ficará condicionada a cessação do estado de miserabilidade, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50. 
P.R.I.C. e certificando-se o trânsito em julgado, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. - ADV: MARILEINE 
RITA RUSSO (OAB 142365/SP)

Processo 0010639-05.2012.8.26.0278 (278.01.2012.010639) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução 
- Vanda Marreiros dos Santos - Vistos. Posto isso, julgo procedente o pedido e extinto o processo, com exame do mérito, nos 
termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para converter em divórcio a separação judicial de V. M.D. S. e M. A. 
D. L.N.. Condeno o requerido em custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o 
valor da causa, com atualização desde a propositura, consignando que a execução da sucumbência, todavia, fica condicionada 
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a cessação do estado de miserabilidade do réu, nos termos do artigo 12, da Lei 1060/50. Transitado esta em julgado, expeça-
se mandado de averbação. Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: ELENA BARROS 
BARBARO (OAB 250409/SP), SERGIO HENRIQUE ROMANO GARCIA RUIZ (OAB 339531/SP)

Processo 0010657-26.2012.8.26.0278 (278.01.2012.010657) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Fortune Agencia de Empregos Ltda - Me - Vistos. Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com 
fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Zukauskas e Cia 
Ltda contra Fortune Agencia de Empregos Ltda - Me. Arcará a sucumbente com as custas processuais e com os honorários 
advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, §4º, do Código de Processo 
Civil. PRIC. Preparo em fls. 306 Valor atualizado...................R$ 76.765,31 Percentual incidente sobre o valor atualizado:.........2
%.............R$ 1.535,31 Valor de porte, remessa, por volume (Prov. nº 833/2004)............R$ 32,70 Valor do preparo..................R$ 
1.535,31. - ADV: KAMILLA CARVALHO DE FREITAS (OAB 321446/SP), DANIELA DE ALMEIDA CARVALHO (OAB 317758/SP), 
CICERO OSMAR DA ROS (OAB 25888/SP)

Processo 0013320-16.2010.8.26.0278 (278.01.2010.013320) - Execução de Alimentos - Alimentos - Denis Wilian de 
Oliveira - Preliminarmente, manifeste-se a exequente acerca da petição/documentos de fls. 68/76, inclusive informando se os 
valores depositados em envelope junto a sua conta foram regularmente compensados. Providencie-se ainda, a juntada aos 
autos de cálculo atualizado e discriminado do débito. Após, será apreciado o item “III” de fls. 68/69, referente a expedição do 
contramandado de prisão. Publique-se com a máxima urgência. Int. - ADV: VANESSA DOS SANTOS MIRANDA (OAB 243627/
SP), VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP)

Processo 0016360-35.2012.8.26.0278 (278.01.2012.016360) - Interdição - Tutela e Curatela - A.C.C.R. - Ante o exposto, 
DECRETO A INTERDIÇÃO de Maria do Socorro Camelo Ribeiro, brasileira, viúva, nascida aos 13 de janeiro de 1936, filha 
de Antonio Camelo de Andrade e Ana de Oliveira Andrade, natural de Campina Grande, Estado da Paraíba , declarando-a 
absolutamente incapaz de exercer, pessoalmente, os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, II do Código Civil, e, de acordo 
com o artigo 1775, § 1º, do Código Civil, nomeio-lhe curadora, ANA CLÁUDIA CAMELO RIBEIRO. Em obediência ao disposto 
no artigo 1184 do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil 
e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, 3 vezes, com intervalo de dez (10) dias. Prestado o compromisso, fica a 
curadora dispensada da especialização em hipoteca legal, nos termos do que dispõe o artigo 1188 do Código de Processo Civil. 
Pelo trabalho desenvolvido pelo advogado nestes autos, atribuo ao mesmo, honorários advocatícios correspondentes a 100% 
do teto da tabela vigente. P.R.I.C. e certificado o trânsito em julgado expeçam-se os editais, mandado de inscrição, ofício ao 
TRE e certidão de honorários. Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. - ADV: LOURIVAL 
ARANTES MARQUES (OAB 110210/SP)

Processo 0016626-27.2009.8.26.0278 (278.01.2009.016626) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Gabrielle de 
Lima Santos - HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus devidos e regulares efeitos de direito o pedido de desistência 
da ação formulado em fls. 288, em relação ao corréu Ricardo Sousa dos Santos. Em consequência, julgo EXTINTO o feito, com 
fulcro no disposto no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil, relação ao corréu Ricardo Sousa Santos. Condeno 
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, consignando que a execução da sucumbência, todavia, ficará 
condicionada a cessação do estado de miserabilidade, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50. Publicada esta sentença, 
determino, com fundamento no artigo 503, parágrafo único do Código de Processo Civil, que o trânsito em julgado seja 
imediatamente certificado. P.R.I.C. e certificando-se o trânsito em julgado, prossiga-se com a presente demanda em face de 
Eliene Santos Cardoso e Alessandra Mara Moreira. intime-se a corré Eliene Santos Cardoso, por carta, para que providencie a 
regularização de sua representação processual, no prazo de dez (10) dias, sendo certo que no silêncio os prazos processuais 
fluirão independentemente de intimação. No mais, informe a autora, no prazo de dez (10) dias, endereço completo e atual da 
corré Alessandra Mara Moreira a fim de viabilizar a sua citação. - ADV: JORGE DONIZETTI FERNANDES (OAB 82747/SP), 
NORIO OTA (OAB 117773/SP)

Processo 0016749-20.2012.8.26.0278 (278.01.2012.016749) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - B.E.S. e outros - Tratando-se de parte beneficiária da gratuidade da justiça, defiro tão somente pesquisas de 
endereço do executado junto aos sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud. Providencie a Sra. Escrivã o quanto necessário. Int. - 
ADV: CRISTIANE MACEDO GOMES SILVA (OAB 153947/SP)

Processo 0016749-20.2012.8.26.0278 (278.01.2012.016749) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - B.E.S. e outros - Vistos. Manifeste-se a exequente acerca da pesquisa realizada a fls. 31, devido à discordância 
entre o número do CPF/MF informado e o nome do executado. Aguarde-se pelo prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido tal prazo, 
com ou sem manifestação, abra-se conclusão. Int. - ADV: CRISTIANE MACEDO GOMES SILVA (OAB 153947/SP)

Processo 0016946-19.2005.8.26.0278 (278.01.2005.016946) - Execução de Alimentos - Alimentos - Raphael Pereira Pinto 
Simões e outro - Riberto Simões - Vistos. Considerando que os exequentes mudaram de endereço (fls. 106vº), deixando de 
informar ao juízo, confirmando o seu desinteresse, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no disposto no artigo 267, 
inciso III, do CPC. Condeno-os em custas e despesas processuais, consignando que a execução da sucumbência, todavia, ficará 
condicionada a cessação do estado de miserabilidade dos mesmos nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50. Arbitro honorários 
ao advogado dos exequentes, Dr. Cleber Clemente de Lima, nos termos do convênio mantido entre a Defensoria Pública do 
Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo, em 100% (cem por cento) do valor constante 
na tabela vigente. P.R.I.C e, certificado o trânsito em julgado, expeça-se certidão e arquivem-se, observadas as formalidades 
legais. - ADV: CLEBER CLEMENTE DE LIMA (OAB 184302/SP), SIMONE MARQUES DO NASCIMENTO (OAB 257523/SP)

Processo 0017860-73.2011.8.26.0278 (278.01.2011.017860) - Procedimento Ordinário - Telefonia - Telefonica S.a. - Vistos. 
Especifiquem as partes, no prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência, sem prejuízo 
de eventual julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (OAB 98628/SP), EDUARDO 
RECUPERO GHIBERTI (OAB 132455/SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP)

Processo 0018253-66.2009.8.26.0278 (278.01.2009.018253) - Execução de Alimentos - Alimentos - Thayna Marcolino da 
Silva Poeta - Tratando-se de parte beneficiária da gratuidade da justiça, defiro tão somente pesquisas de endereço do executado 
junto aos sistemas do Bacenjud, Infojud e Renajud. Providencie a Sra. Escrivã o necessário. Int. - ADV: WALTER GONÇALVES 
SAMPAIO (OAB 160047/SP)

Processo 0018253-66.2009.8.26.0278 (278.01.2009.018253) - Execução de Alimentos - Alimentos - Thayna Marcolino da 
Silva Poeta - Vistos. Manifeste-se a exequente acerca das pesquisas realizadas a fls. 51/54. Aguarde-se pelo prazo de 10 (dez) 
dias. Transcorrido tal prazo, com ou sem manifestação, abra-se conclusão. Int. - ADV: WALTER GONÇALVES SAMPAIO (OAB 
160047/SP)

Processo 0018986-61.2011.8.26.0278 (278.01.2011.018986) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Joao 
Roberto de Souza e outro - Vistos. 1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 146/147, 
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celebrado entre as partes. 2. Em conseqüência, tendo o acordo efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo, com 
resolução de mérito, na forma do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, já distribuídas entre as partes, na transação, 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios. P.R.I. e após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 
legais. - ADV: LUCIO SOARES LEITE (OAB 288006/SP), MARIO CESAR FONSI (OAB 98302/SP)

Processo 0022880-54.2012.8.26.0005 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Nubia Soares de Souza - Recebo 
como desistência da ação a manifestação de fls. 73/7, homologando-a e extinguindo o processo sem resolução de mérito (art. 
267, VIII, CPC). Condeno o autor nas despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro, por equidade, em R$ 500,00 
(art. 26, CPC), condicionada sua execução à regra do artigo 12 da Lei nº 1.060/50. De rigor, ainda, a condenação do requerente 
por litigância de má-fé, por ter deliberadamente alterado a verdade dos fatos, de modo a induzir o Juízo a erro (art. 17, II, CPC). 
A petição inicial dolosamente omite a existência de união estável entre as partes, de modo a fazer crer em relação negocial 
de cunho meramente patrimonial, quando na verdade o veículo em questão, ao que tudo indica, integra o patrimônio comum, 
devendo ser partilhado em sede de dissolução da entidade familiar. A má-fé é tão patente que o autor logo em réplica admite 
a existência da união estável e em seguida desiste da ação. Sendo assim, pela litigância de má-fé, condeno o autor em multa 
equivalente a 20% do valor da causa. Conquanto beneficiário da justiça gratuita, o requerente deve responder pela penalidade, 
não abrangida pela isenção legal (art. 3º, Lei nº 1.060/50). - ADV: JEFFERSON URSIOLI LOPES (OAB 282326/SP), SANDRA 
REGINA URCIOLI LOPES (OAB 288111/SP), CARLOS EDUARDO TARGINO DA SILVA (OAB 265803/SP)

Processo 0026841-04.2005.8.26.0278 (278.01.2005.026841) - Depósito - Depósito - Banco do Brasil S.a - Julio dos Santos - 
Cumpra-se o V. Acórdão. Providencia a serventia as anotações necessárias quanto a anulação da sentença proferida nos autos. 
No mais, requeira o autor o que entender de direito em termos do prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de 
extinção do feito, sem julgamento do mérito, trazendo aos autos endereço completo e atual do requerido. Int. - ADV: MARCELO 
PARISE CABRERA (OAB 142240/SP), MAGALI SOLANGE DIAS CABRERA (OAB 148949/SP), ELAINE LUZ SOUZA (OAB 
222738/SP).

RELAÇÃO Nº 0030/2015- física-

Processo 0000018-57.1986.8.26.0278 (278.01.1986.000018) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Rosimeire Bezerra 
dos Santos - Vistos. Apensem-se a estes os autos dos embargos à execução, aguardando-se o seu julgamento. Int. - ADV: 
LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP), EPAMINONDAS MURILO VIEIRA NOGUEIRA (OAB 16489/SP)

Processo 0000040-27.2000.8.26.0278 (278.01.2000.000040) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Jonas 
Francisco Xavier - Imobiliaria e Construtora Continental Ltda - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Requeira o autor o que de direito 
no prazo de 05 (cinco) dias. No silêncio e decorrido, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: JOSE 
BARBOSA (OAB 110269/SP), LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES (OAB 104616/SP)

Processo 0000053-46.1988.8.26.0278 (278.01.1988.000053) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade da Administração 
- Silvestre Matias dos Santos e outro - Vistos. Esclareçam os autores o quanto requerido às fls. 454, uma vez que: I - para a 
expedição do alvará de levantamento dos depósitos de fls. 403 e 407, deverá o autor atender ao quanto determinado no 
despacho de fls. 452, trazendo aos autos o nº de CPF válido. II - o pedido de fls. 435 e 436 já foi atendido conforme se verifica 
às fls. 439. Sem prejuízo, diligencie a Serventia junto ao Banco do Brasil a fim de verificar se o depósito de fls. 450 trata-se 
de valor transferido dos depósitos de fls. 403 e 407. Int. - ADV: OLIVEIROS ALVES FERREIRA (OAB 9576/SP), VAGNER DA 
COSTA (OAB 57790/SP), ANA MARIA MEIRELLES (OAB 49842/SP), RENATO MONACO (OAB 34015/SP), TOKUYA SATO 
(OAB 100275/SP)

Processo 0000165-44.1990.8.26.0278 (278.01.1990.000165) - Procedimento Sumário - Inss - Instituto Nacional do Seguro 
Social - Vistos. Diante da manifestações de fls. 334/337 e 348, cancelo o requisitório de fls. 330 e determino a expedição de 
novo ofício, no valor de R$ 1.484,30 (março/97), relativo ao honorários sucumbenciais, conforme o cálculo de fls. 222. Sem 
prejuízo, manifestem-se as partes sobre a petição e documentos de fls. 349/358. Int. - ADV: VAGNER DA COSTA (OAB 57790/
SP), LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP)

Processo 0000259-54.2011.8.26.0278 (278.01.2011.000259) - Inventário - Inventário e Partilha - L.O.I. - Vistos. 
Preliminarmente, providencie a inventariante, no prazo de 10 (dez) dias, a juntada aos autos de: a) Cópia de documento 
referente ao imóvel situado à Av. Uberaba, 870 - Itaquaquecetuba/SP; b) Cópia da certidão da matrícula de todos os imóveis 
objetos de partilha; c) Certidão negativa da Receita Federal em nome do “de cujus”; d) Recolhimento do imposto “causa mortis”. 
Oportunamente, abra-se vista dos autos à Fazenda do Estado. Int. - ADV: EMILENE MIRANDA DE ALMEIDA (OAB 260586/SP)

Processo 0000319-61.2010.8.26.0278 (278.01.2010.000319) - Procedimento Ordinário - Leticia Silva de Souza - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Inss - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido ajuizado por LETICIA SILVA DE 
SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no artigo 333, inciso I, e extinto o 
processo nos termos do artigo 269, I, ambos do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento de custas, despesas 
processuais e verba honorária, a qual fixo, dado os termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, em R$. 300,00 
(trezentos reais) atualizado monetariamente. Tal condenação fica adstrita ao preceituado nos artigos 11 e 12 da Lei 1.060/50. - 
ADV: LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP), ANGELA FABIANA QUIRINO DE OLIVEIRA (OAB 186299/SP)

Processo 0000449-90.2006.8.26.0278 (278.01.2006.000449) - Reintegração / Manutenção de Posse - Osvaldo Francisco 
Neves - Empreendedora, e Incorporadora, Construtora, A Firma Imobiliaria Santa Tereza S/A - Vistos. Manifeste-se o exequente, 
no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento da execução, requerendo o que de direito, sob pena de arquivamento. 
No silêncio, inércia, e decorridos mais de 6 (seis) meses, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: MARIA BATISTA DE 
SOUZA (OAB 148346/SP), JOSE WALTER PEDROSO DE MORAES (OAB 224437/SP)

Processo 0000463-45.2004.8.26.0278 (278.01.2004.000463) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Elaine Maria 
de Lima e outro - Organizacao Social de Saude Santa Marcelina de Itaquaquecetuba e outro - Vistos. Tratam-se de embargos 
de declaração opostos por Governo do Estado de Sao Paulo em face da decisão de fls. 431/432, nos quais alega que houve 
omissão, contradição e obscuridade. É a síntese do necessário. Os embargos de declaração possuem regramento próprio e 
está restrito aos casos de omissão, obscuridade ou contradição existentes em decisões judiciais. Portanto, não se prestam 
para a modificação de decisões, não podendo ter caráter infringente. Nestes últimos casos, há recurso específico para tais 
irresignações. No caso em tela, verifica-se que os embargos merecem acolhimento, visto que faltou a mensuração dos honorários 
advocatícios. Neste sentido, fixo-os em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, §4º, do Código 
de Processo Civil. Dessa forma, ACOLHO os embargos de declaração, nos moldes acima mencionados. PRIC. Retifique-se. 
Itaquaquecetuba, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: DANIELE CRISTINA MORALES (OAB 341164/SP), ELIZA YUKIE INAKAKE 
(OAB 91315/SP), JOAO EDUARDO ESTEVES DANTAS (OAB 125284/SP), LILIAN HERNANDES BARBIERI (OAB 149584/SP), 
ALDO EXPEDITO PACHECO PASSOS FILHO (OAB 341163/SP), PRISCILA GIMENEZ AGUILAR (OAB 164487/SP)
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Processo 0000661-96.2015.8.26.0278 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0007557-15.2014.8.26.0045 - 2ª Vara Judicial 
- Foro Distrital de Arujá) - Instituto Educacional Jr Ltda. - Vistos. Ante a devolução do mandado sem cumprimento em razão de 
insuficiência de diligências, providencie o autor, a juntada do comprovante de recolhimento da complementação das diligências 
do Sr. Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco) dias. No silêncio e decorrido, devolva-se a presente ao J. deprecante com as 
nossas homenagens de estilo. Int. - ADV: SILMARA PANEGASSI PERES (OAB 180825/SP)

Processo 0000843-24.2011.8.26.0278 (278.01.2011.000843) - Insolvência Requerida pelo Devedor ou pelo Espólio - 
Adimplemento e Extinção - Mario Marcelo Oliveira Martins - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - Vistos. Diante da 
manifestação de fls. 145/148, encaminhem-se ao Perito os quesitos formulados às fls. 114/115, devendo, inclusive, responder 
ao quesito complementar formulado pela requerida às fls. 148, último parágrafo. Int. - ADV: CEDRIC DARWIN ANDRADE DE 
PAULA ALVES (OAB 146556/SP), LUCIANA PINHEIRO GONCALVES (OAB 134498/SP), ROSANGELA CANDIDO DA SILVA 
(OAB 304258/SP), EDUARDO AUGUSTO ALCKMIN JACOB (OAB 206675/SP)

Processo 0001122-68.2015.8.26.0278 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0001166-44.2014.8.26.0045 - 1ª Vara do Foro 
Distrital de Arujá) - Gildo Luiz Romolu - Vistos. Preliminarmente, providencie o autor, o recolhimento da diferença das diligências 
do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 3,33. Com o recolhimento, cumpra-se a presente servindo como mandado. Após, devolva-
se ao J. Deprecante com as nossas homenagens de estilo. Int. - ADV: EUCARIO CALDAS REBOUCAS (OAB 71746/SP)

Processo 0001195-45.2012.8.26.0278 (278.01.2012.001195) - Procedimento Ordinário - Banco Itaucard S/A - Vistos. 
Manifeste-se a credora em termos de prosseguimento. Por até seis meses, aguarde-se em cartório manifestação da parte 
interessada. No silêncio, na inércia da credora, e decorridos os seis meses, aguarde-se eventual provocação em arquivo Int. - 
ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 0001213-61.2015.8.26.0278 - Carta Precatória Cível - Busca e Apreensão (nº 0006953-19.2014.8.26.0283 - 1ª 
Vara Foro Distrital de Itirapina) - Silvana Cristina de Faria - Vistos. Aguarde-se o comparecimento da genitora, ora autora, 
neste Cartório da 2ª Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba, sito na Estrada de Santa Isabel, 1170/1194 - Vila Cláudia 
- Itaquaquecetuba - SP, a fim de viabilizar o cumprimento da deprecata. Com a vinda, servindo a presente como mandado, 
remetam-se os autos em carga à Central de Mandados para o seu integral cumprimento devendo, caso necessário, ser realizado 
por Oficial de Justiça plantonista. Intime-se. - ADV: ALDENI DE LOURDES CHIARI (OAB 150715/SP)

Processo 0001278-71.2006.8.26.0278 (278.01.2006.001278) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.G.S.C. e outro - 
M.S.C. - istos. Preliminarmente, providencie a patrona, Dra. Renata Barreto, a juntada dos documentos pessoais do requerido. 
Sem prejuízo, atendam as partes o quanto requerido pelo Ministério Público às fls. 97. Int. - ADV: RENATA BARRETO (OAB 
133117/SP), ENILSON CAMARGOS CARDOSO (OAB 170543/SP)

Processo 0001450-08.2009.8.26.0278 (278.01.2009.001450) - Procedimento Ordinário - Maria Izabel de Oliveira - Sidnei 
Gomes Bertelli - Decorrido o prazo sem pagamento, apresentada pelo credor memória de cálculo atualizada (art. 475-J, in fine 
c/c art. 614, II do CPC) prossiga-se com penhora “on-line” conforme requerido pelo exequente. Para tanto, deverá o mesmo 
providenciar o recolhimento da taxa para emissão da solicitação no valor de R$ 11,00, consoante Comunicado 170/11 CSM. Int. 
- ADV: ROBERVAL BIANCO AMORIM (OAB 171003/SP), BRUNO ANGELO STANCHI (OAB 242948/SP)

Processo 0001697-18.2011.8.26.0278 (278.01.2011.001697) - Procedimento Ordinário - Instituto Nacional do Seguro Social 
- Inss - Ante ao exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 
para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS a restabelecer o beneficio e conceder aposentadoria por 
invalidez ao autor ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS, diante do preenchimento de todos os requisitos legais, a partir da data da 
cessação do beneficio (08.08.2008), momento em que o requerido tomou ciência da pretensão do autor. Às parcelas do benefício 
em atraso serão calculados juros moratórios aplicados de conformidade com os critérios fixados no Manual de Orientação de 
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 134/2010, do Conselho da Justiça Federal, 
observada a aplicação imediata da Lei nº 11.960/09, a partir de sua vigência, independentemente da data do ajuizamento da 
ação (EREsp 1.207.197/RS; REsp 1.205.946/SP). A incidência dos juros de mora fixados em 0,5% ao mês a partir da citação, 
em atenção ao disposto no artigo 1062 do Código Civil de 1916 e 219 do Código de Processo Civil, até a vigência do novo 
Código Civil (11/01/2003), quando o percentual é elevado a 1% ao mês, em atenção ao disposto no artigo 406 do novo Código 
Civil, devendo, a partir da vigência da Lei nº 11.960/09 (30/06/2009), refletir a mesma taxa aplicada aos depósitos da caderneta 
de poupança (art. 5º). DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de que o réu inicie imediatamente o 
pagamento em favor do autor do benefício previdenciário. Oficie-se. Em razão da sucumbência, arcará o requerido com a verba 
honorária, a qual, com fulcro no art. 20, §3º do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) calculados sobre o 
valor das parcelas vencidas até a data da prolação desta sentença (Súmula 111, do STJ). Indevida condenação em custas, face 
ao teor do artigo 9º, inciso I da Lei 6.032/74 e artigo 8º, § 1º da Lei 8.620/93. - ADV: LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/
SP), REGIHANE CARLA DE SOUZA BERNARDINO VIEIRA (OAB 179845/SP)

Processo 0002380-34.2011.8.26.0091 (361.02.2011.002380) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Sonivaldo 
da Silva Brito - Vistos. Decorrido o prazo, apresentada pelo credor memória de cálculo atualizada e com cópia (art. 475-J, in 
fine c/c art. 614, II do CPC) prossiga-se com penhora e avaliação a serem efetuadas pelo Sr. Oficial de Justiça, lavrando-se os 
respectivos autos (art. 475-J, §1º CPC). Expeça-se mandado. Juntados os autos de penhora e avaliação, intime-se o executado 
na pessoa de seu advogado, através da imprensa (art. 237 do CPC), ou na falta deste, pessoalmente o executado, para oferecer 
impugnação em 15 dias. Int. - ADV: JULIANA DE SOUSA GONÇALVES ROMERA (OAB 215032/SP)

Processo 0002441-13.2011.8.26.0278 (278.01.2011.002441) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - G.P.M. e outro - Vistos. Diante da informação dando conta que o executado satisfez a obrigação, JULGO EXTINTA 
a execução nos termos do artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil. Pelos trabalhos desenvolvidos pelos advogados 
nestes autos, atribuo ao patrono dos autores, honorários advocatícios em 100% (cem por cento) do valor constante na tabela 
vigente, nos termos do convênio mantido entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil 
- Secção de São Paulo. P.R.I.C. e certificando-se o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários e arquivem-se os 
autos, observadas as formalidades legais. - ADV: JOÃO BOSCO BENTO BARBOSA (OAB 195039/SP)

Processo 0002694-30.2013.8.26.0278 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 
Instituto Nacional do Seguro Social - João Miranda de Souza - Vistos. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 
com fulcro no artigo 740 cc artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 
embargos de devedor formulados por Instituto Nacional do Seguro Social na execução que lhe move João Miranda de Souza, 
declarando como correto o valor de R$ 50.194,22 (cinquenta mil, cento e noventa e quatro reais e vinte e dois centavos) - 
atualizado até maio de 2003. Em razão da maior sucumbência, condeno o embargado ao pagamento das custas processuais, 
bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da diferença apurada, com fulcro 
no artigo 20, §§3º e 4º, do Código de Processo Civil - valor este que deverá ser descontado no momento do pagamento 
-. PRIC. Prossiga-se na ação executiva principal, remetendo-se os autos novamente à contadoria judicial para atualização. 
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Itaquaquecetuba, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP), LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 
226835/SP)

Processo 0003158-25.2011.8.26.0278 (278.01.2011.003158) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Banco Itaucard S/A - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de reintegração de posse aforada 
pelo BANCO ITAUCARD S.A em face de ADAIR ALVES DE FARIAS, para, com fulcro no art. 269, I, do CPC, acolher os pedidos 
formulados pelo autor, declarando a rescisão contratual do contrato de arrendamento mercantil mencionado na inicial, celebrado 
entre as partes, reintegrando o autor na posse do veículo Volkswagen Gol placas ANF 1712, tornando em definitiva a liminar 
concedida a fls. 46, consolidando o domínio e a posse plena do bem reintegrado em mãos do autor. O réu arcará com custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atribuído à causa. P.R.I.C. Autorizo a extração de 
cópias reprográficas desta sentença. - ADV: LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP), PAULO CESAR MEDEIROS 
EYZANO (OAB 272353/SP), MARINA ALVES DE OLIVEIRA (OAB 254713/SP)

Processo 0003158-25.2011.8.26.0278 (278.01.2011.003158) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Banco Itaucard S/A - Preparo em fls. 88: Valor atualizado...........................R$35.271,40 Percentual incidente sobre 
o valor atualizado.................2%...R$ 705,43 Valor de porte, remessa, por volume (Prov. nº 833)..............R$ 32,70 Valor de 
preparo...........R$ 705,43 - ADV: PAULO CESAR MEDEIROS EYZANO (OAB 272353/SP), MARINA ALVES DE OLIVEIRA (OAB 
254713/SP), LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)

Processo 0003627-71.2011.8.26.0278 (278.01.2011.003627) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Itamar 
Gonçalves dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 
ajuizado por ITAMAR GONÇALVES DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com 
fundamento no artigo 333, inciso I, e extinto o processo nos termos do artigo 269, I, ambos do Código de Processo Civil. 
Condeno o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária, a qual fixo, dado os termos do artigo 20, 
§ 4º, do Código de Processo Civil, em R$. 300,00 (trezentos reais) atualizado monetariamente. Tal condenação fica adstrita ao 
preceituado nos artigos 11 e 12 da Lei 1.060/50. P.R.I.C. - ADV: LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP), LUIZ PERTINO 
DE MORAIS (OAB 44460/SP), ADEMAR MOREIRA DOS SANTOS (OAB 85662/SP)

Processo 0004047-04.1996.8.26.0278 (278.01.1996.004047) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação 
/ Ameaça - Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba - Vistos. Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba ajuizou a presente 
ação de reintegração de posse em face de Luiz Lopes da Silva e outros, na qual alegou que a área em questão é pública 
- localizada na confluência da Rua Salvador com a Rua Baltazar A. Saraiva, motivo pelo qual faz jus à posse da mesma. 
Requereu a procedência do pedido para ser reintegrado na posse da área, bem como para ser possibilitado a demolição de 
construção irregular e demais consectários. Juntou documentos. Citada, a parte ré apresentou contestação, na qual alegou 
matéria preliminar. No mérito, sustentou ter comprado o imóvel de particular, inércia da Administração, ocupação anterior e 
prescrição aquisitiva. Assim, requereu a improcedência. Juntou documentos. Houve oportunidade para réplica. É o relatório. 
Fundamento e decido. Prescinde o feito dilação probatória, comportando o julgamento antecipado nos termos do artigo 330, 
inciso I, do Código de Processo Civil, vez que tratam os autos somente de matéria de direito. Por primeiro, rejeita-se a matéria 
preliminar de ilegitimidade de parte ativa, por se tratar a área objeto dos autos de domínio do Município, que foi invadido 
pela parte ré. Por segundo, está regularmente capacitada a parte autora, de forma que não subsiste a alegação de falta de 
capacidade postulatória. Trata-se de ação de reintegração de posse, cumulada com consectários proposta pela Municipalidade 
de Itaquaquecetuba contra a parte ré, a quem imputa a ocupação de área pública, pertencente ao seu patrimônio, sem a devida 
autorização. No mérito, o pedido é procedente. Em sua contestação a parte ré não negou ocupar área pública municipal, mas 
sustentou inércia da Administração, ocupação anterior e prescrição aquisitiva. Nada obstante essa defesa, deixou a parte ré 
de demonstrar que a área ocupada, objeto dos autos era particular e não área pública como restou bem comprovado. Ao 
contrário, acabou corroborada a afirmação da parte autora quanto a área ser pública pelos documentos juntados aos autos, 
em especial os documentos trazidos com o expediente administrativo municipal, no qual se atestou ser a área sobre qual versa 
o litígio pertencente à municipalidade, não restando qualquer dúvida, então, quanto procedência da pretensão. Aliás, quanto 
ao direito propriamente dito, temos que por tratar-se de bem público, no presente caso, de uso comum do povo (inciso I, do 
artigo 65 do Código de Processo Civil), está o imóvel fora do comércio, restando prejudicado qualquer pretensão da parte ré à 
compra, mesmo com autorização legal, pois vinculados à sua destinação, difícil seria figurar uma hipótese em que a alienação 
se tornaria conveniente ou aconselhável à Administração Municipal. Do mesmo modo, por tratar-se de bem público, seja qual 
for a natureza (de uso comum do povo, especial ou dominicais), não seria suscetível de usucapião nos termos do parágrafo 
único do artigo 191 da Constituição Federal. Ademais, embora sedutora a tese da parte ré, vez que, de fato, a preexistência de 
posse é detalhe elementar à busca da recuperação da posse, entretanto, cuidando-se da posse de imóvel público, mercê do 
simples poder da administração sobre os bens públicos é capaz de configurar ato de posse, sendo admissível a dispensa de 
exteriorização de forma mais ampla e completa, até levando em conta as características do imóvel, sobretudo porque inerente 
ao interesse público. Por outro lado, os atos praticados pela parte ré na aludida àrea pública, configura-se como mera detenção. 
Nesse exato sentido, o C. STJ no REsp 816.585/RJ, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, frisa que: “ (...) O pleito da autora merece 
prosperar, face ao princípio da indisponibilidade do bem público, incogitável qualquer tese de posse, que possa inviabilizar a 
gestão da coisa pública, bem como cessão, locação e etc. No caso dos autos trata-se de mera detenção (STJ, mutatis mutandis, 
Resp 146367, DJ 14/03/05) exercida pelo réu. A posse neles exercida não oferece garantia de permanência. A demonstração 
de posse anterior, em nada muda esta situação, simplesmente porque nenhum particular pode possuir bens públicos exercendo 
sobre estes a mera detenção(...)”. Outrossim, dada as conclusões acima extraídas, era mesmo desnecessária a produção de 
prova documental, pericial ou oral. Certa a reintegração pelo ato ilícito, conseqüentemente, certa a obrigação da parte ré em 
ressarcir o erário municipal, quanto aos gastos com a reintegração, bem como, com a demolição/recomposição do bem público 
ao seu “status quo ante”. Danos outros careceram de prova e não podem ser considerados. Por fim, sem a prova de que a parte 
ré era possuidora de boa fé não há que se falar em direito de retenção. O direito de retenção só é deferido àquele que possui 
de boa fé. Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo 
Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba contra Luiz Lopes da Silva e 
outros para (i) determinar a reintegração de posse em favor da parte autora nos termos da inicial, bem como para (ii) condenar 
a parte ré na demolição das construções e ações irregulares realizadas sobre a área, retornando-a a sua situação anterior. 
Por força do princípio da sucumbência, arcará a parte vencida com as custas e verba honorária, a qual arbitro na quantia de 
R$ 3.000,00, atualizados, observado o benefício da Justiça Gratuita. Excepcionalmente, concedo o prazo de 60 (sessenta) 
dias para desocupação voluntária, após o qual poderá a parte autora requerê-la de forma forçada. PRIC. Itaquaquecetuba, 04 
de fevereiro de 2015. - ADV: ROSANE RODRIGUES DE LUCENA BEGLIOMINI (OAB 255256/SP), RENATO MONACO (OAB 
34015/SP), ANDERSON AURELIO MARQUES BEGLIOMINI (OAB 155335/SP)

Processo 0005512-23.2011.8.26.0278 (278.01.2011.005512) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
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Maria Inês Lopes Flor - Claudia Pedroso - Vistos. Ante o exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, 
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Maria Inês Lopes Flor em face de Claudia Pedroso. Em razão da sucumbência, 
arcará a parte autora com as custas processuais, bem como com os honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte 
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, observado a gratuidade. 
PRIC. - ADV: CRISTIANO DA ROCHA FERNANDES (OAB 204903/SP), MARIA ADELAIDE DA SILVA (OAB 205629/SP)

Processo 0005988-08.2004.8.26.0278 (278.01.2004.005988) - Outros Feitos não Especificados - Jocelino Jose de Santana 
- O documento de fls. 131 dá conta de que o autor mudou de residência sem comunicar o novo endereço ao juízo, o que revela 
desinteresse pelo prosseguimento do feito. Diante dessa realidade, a intimação tentada no endereço constante dos autos deve 
ser reputada válida, a teor do disposto nos arts. 39, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 19, § 2º, da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, aqui aplicado por analogia. Assim, verificada a contumácia dos autores, julgo extinto o processo, sem 
conhecimento do mérito, com fundamento no art. 267, inciso III, combinado com o § 1º, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. 
e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. - ADV: ROSA MARIA BADIN DE 
ALMEIDA SILVEIRA (OAB 83673/SP)

Processo 0006112-54.2005.8.26.0278 (278.01.2005.006112) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Mrs Logistica 
S/A - Vistos. Tratam-se de embargos de declaração opostos por Mrs Logistica S/A em face da decisão de fls. 387, nos quais alega 
que houve omissão, contradição e obscuridade. É a síntese do necessário. Os embargos de declaração possuem regramento 
próprio e está restrito aos casos de omissão, obscuridade ou contradição existentes em decisões judiciais. Portanto, não se 
prestam para a modificação de decisões, não podendo ter caráter infringente. Nestes últimos casos, há recurso específico 
para tais irresignações. No caso em tela, verifica-se que os embargos NÃO merecem acolhimento. Segundo, note-se que 
pretende a parte produzir prova pericial visando confirmar a existência de passarela de pedestre próxima ao local! Ora, a 
apresentação de croqui por engenheiro - até mesmo o que seria assistente técnico da parte - é suficiente para comprovação, 
permitida a manifestação da parte contrária. Não há que se designar perito e causar ainda mais custo ao processo, se pode a 
parte produzir documentos e juntá-los, sem necessidade de encarecer ainda mais a lide. Mesmo porque, a depender da prova 
oral, poderão serem requeridas diligências. Dessa forma, REJEITO os embargos de declaração. Int. Itaquaquecetuba, 02 de 
fevereiro de 2015. - ADV: LUCIANO GIONGO BRESCIANI (OAB 214044/SP), ADRIANA ASTUTO PEREIRA (OAB 80696/RJ), 
MARIA LUISA ALVES DOS SANTOS (OAB 87980/SP), PAULO ROBERTO ROCHA ANTUNES DE SIQUEIRA (OAB 108339/SP), 
PAULA CAMILA OKIISHI DE OLIVEIRA COCUZZA (OAB 174357/SP)

Processo 0006362-87.2005.8.26.0278 (278.01.2005.006362) - Alvará Judicial - Usufruto e Administração dos Bens de Filhos 
Menores - João Paulo Francisco de Araujo e outros - Vistos. Considerando que os autores mudaram de endereço (fls. 90), 
deixando de informar ao juízo, confirmando o seu desinteresse, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no disposto 
no artigo 267, inciso III, do CPC. Condeno os autores em custas e despesas processuais, consignando que a execução da 
sucumbência, todavia, ficará condicionada a cessação do estado de miserabilidade da mesma nos termos do artigo 12 da Lei 
1060/50. Arbitro honorários à advogada dos autores, Dra. Andréia Inácio Arrivete, nos termos do convênio mantido entre a 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo, em 100% (cem por cento) 
do valor constante na tabela vigente. P.R.I.C e, certificado o trânsito em julgado, expeça-se certidão e arquivem-se, observadas 
as formalidades legais. - ADV: ANDRÉIA INÁCIO ARRIVETTE (OAB 181382/SP)

Processo 0006669-65.2010.8.26.0278 (278.01.2010.006669) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Junior 
Cezar Ferreira da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 
ajuizado por JUNIOR CEZAR FERREIRA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com 
fundamento no artigo 333, inciso I, e extinto o processo nos termos do artigo 269, I, ambos do Código de Processo Civil. 
Condeno o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária, a qual fixo, dado os termos do artigo 20, 
§ 4º, do Código de Processo Civil, em R$. 300,00 (trezentos reais) atualizado monetariamente. Tal condenação fica adstrita 
ao preceituado nos artigos 11 e 12 da Lei 1.060/50. P.R.I.C. - ADV: ELISABETH TRUGLIO (OAB 130155/SP), LEONARDO 
KOKICHI OTA (OAB 226835/SP)

Processo 0007826-15.2006.8.26.0278 (278.01.2006.007826) - Procedimento Ordinário - Seguro - Juciel Alves dos Santos 
- Banco Bradesco Vida e Previdência S.a. - Vistos. Do visto e exposto, concluo: De acordo com os dados obtidos, o periciando 
apresenta doença infecciosa fúngica denominada Histoplasmose, com acometimento do sistema nervoso central e pulmões, 
evoluindo com acidente vascular hemorrágico, com sequelas caracterizadas por hemiparesia à direita, perda visual de olho 
esquerdo e déficit cognitivo e de memória de fixação. Há incapacidade laborativa total e permanente.” - negritei - Significa dizer 
que não restou configurado o sinistro, na forma contratada, de modo que o pagamento da indenização é indevido. Note-se que 
o segurado não está com doença em estágio terminal, mas apenas incapacitante. Isto porque ainda tem expectativa de vida, 
não estando demonstrado o sinistro. Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 
pedido formulado por Juciel Alves dos Santos - ADV: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), DARCI SEBASTIÃO 
DA CRUZ (OAB 260725/SP), GISELLE DE SOUZA LOTTI E SILVA (OAB 130294/SP)

Processo 0007829-91.2011.8.26.0278 (apensado ao processo 0016509-02.2010.8.26) (278.01.2011.007829) - Embargos 
à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Itaqua Industria e Comercio de Termoplasticos Ltda - 
Camada Ind e Com de Plasticos Ltda - Vistos. Trata-se de embargos de devedor opostos por Itaqua Industria e Comercio de 
Termoplasticos Ltda na execução que lhe é movida por Camada Ind e Com de Plasticos Ltda, na qual alega que, em virtude 
de as partes serem as mesmas originárias da relação cambial, é possível se discutir a exigibilidade dos títulos e a relação 
jurídica subjacente aos mesmos. Aduz que os títulos foram dados como pagamento de matéria-prima, a qual foi entregue 
em desconformidade com o pedido. Narra que foi tentada solução entre as partes, mas a embargada não tomou nenhuma 
providência, tendo os cheques sido sustados junto ao banco. Requer a procedência dos embargos para que seja julgados 
procedentes os embargos e, por conseguinte, julgada improcedente a ação executiva principal. Juntou documentos. Intimado, o 
embargado apresentou impugnação, na qual impugna os argumentos da embargante. Diz que não são verídicas as alegações, 
as quais servem apenas para procrastinar o feito. Requereu a improcedência dos embargos. Juntou documentos. É o relatório. 
Fundamento e decido. Os embargos improcedem. Note-se que assiste razão ao embargado ao dizer que pretende a embargante 
efeito procrastinatório. Isto porque, ao apresentar os embargos, ainda que pretendesse discutir a relação jurídica subjacente, 
deveria apresentar provas mínimas de suas alegações. Não o fez. Não juntou qualquer documentação. Não apresentou qualquer 
e-mail sobre a tentativa de contato com a embargada, a despeito de ter se negado a pagar o valor das mercadorias. Além disso, 
diz que colocou as mesmas à disposição, mas não comprovou tal fato. Não explicou o que ocorreu depois com estas. Indica, 
assim, que se enriquece de forma ilícita. De qualquer forma, a embargante não se desincumbiu de seu ônus da prova, consoante 
o disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, arcando com a improcedência dos embargos. Diante do exposto, 
e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 740 cc artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 
IMPROCEDENTES os embargos de devedor formulados por Itaqua Industria e Comercio de Termoplasticos Ltda na execução 
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que lhe move Camada Ind e Com de Plasticos Ltda. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais, bem como 
dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução, com fulcro no artigo 20, §§3º e 
4º, do Código de Processo Civil. PRIC. Não havendo a suspensão do principal, certifique-se naquele apenas o resultado destes 
embargos. Itaquaquecetuba, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: MARCELO JOSE CORREIA (OAB 157489/SP), MIRELE QUEIROZ 
JANUARIO PETTINATI (OAB 131447/SP), CYLLENEO PESSOA PEREIRA (OAB 17064/SP), KAREN GISELE VAZ DE LIMA 
(OAB 301667/SP)

Processo 0007882-43.2009.8.26.0278 (278.01.2009.007882) - Depósito - Depósito - Aymoré Crédito Financiamento e 
Investimento S/A - O documento de fls. 55/57 dá conta de que a autora mudou de residência sem comunicar o novo endereço 
ao juízo, o que revela desinteresse pelo prosseguimento do feito. Diante dessa realidade, a intimação tentada no endereço 
constante dos autos deve ser reputada válida, a teor do disposto nos arts. 39, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 
19, § 2º, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aqui aplicado por analogia. Assim, verificada a contumácia dos autores, 
julgo extinto o processo, sem conhecimento do mérito, com fundamento no art. 267, inciso III, combinado com o § 1º, do 
Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais. P.R.I.C. e certificado o trânsito 
em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Preparo em fls. 60, Percentual incidente sobre o valor 
atualizado..............2%.....R$ 57,43 Valor do preparo, remessa, por volume............(Prov. n 833/2004)............R$ 32,70 Valor 
mínimoa recolher: R$ 106,25 (Art. 4º, § 1º, da LEI Nº 11.608/03) - ADV: MIRIAM GODOY ARRUDA (OAB 192797/SP), PATRICIA 
GODOY ARRUDA (OAB 221718/SP)

Processo 0007894-62.2006.8.26.0278 (278.01.2006.007894) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade 
- Nathan Henrique Carreira - Considerando a paralisação do processo e que o interessado foi regularmente intimado por 
mandado a providenciar o seu andamento, deixando de tomar qualquer providência ou apresentar justificação, confirmando 
o seu desinteresse, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no disposto no artigo 267, inciso III do Código de Processo 
Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, consignando que a execução da sucumbência, 
todavia, ficará condicionada a cessação do estado de miserabilidade, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50. Pelo trabalho 
desenvolvido pela advogada nestes autos, atribuo a mesma, honorários advocatícios no valor correspondente a 60% do teto 
da tabela vigente. P.R.I.C. e certificando-se o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários e, arquivem-se os autos 
observadas as formalidades legais. - ADV: HERMINIO AUGUSTO MADEIRA PEREIRA (OAB 194744/SP), ELIZETH MARCIA DE 
GODOY ALVARES (OAB 101580/SP)

Processo 0008040-06.2006.8.26.0278 (278.01.2006.008040) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade 
- Vithor Rafael Lima da Silva - Ernesto Rafael Landim - Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO 
IMPROCEDENTE O PEDIDO E EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, inciso I, 
do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários 
advocatícios, estes fixados, consoante apreciação eqüitativa (CPC, art. 20, § 4º), em R$ 400,00 (quatrocentos reais), observada 
a regra do art. 12 da Lei n° 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, tendo em vista que ele é beneficiário da assistência judiciária 
gratuita. Arbitro honorários aos patronos das partes, nos termos do convênio mantido entre a Defensoria Pública do Estado de 
São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil Secção de São Paulo, em 100% (cem por cento) do valor constante da tabela 
vigente. Transitada esta em julgado, expeçam-se certidões de honorários e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 
P.R.I.C. - ADV: EDUARDO ANDRE ESQUERDO (OAB 77964/SP), AMELIA APARECIDA RESSUTTI (OAB 67802/SP)

Processo 0008642-84.2012.8.26.0278 (278.01.2012.008642) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos 
- Diniz do Nascimento Gomes - Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, artigo 269, I, do CPC; para o fito de reconhecer o direito à renúncia da parte autora ao recebimento de sua 
aposentadoria atual e concessão de nova aposentadoria por tempo de contribuição, se preenchidos os ditames constitucionais 
e legais, desde a data do respectivo pedido administrativo, com o direito à percepção das diferenças de mister, respeitada 
a prescrição quinquenal, aplicando-se correção monetária a partir do fato gerador e o acréscimo de juros moratórios (0,5% 
ao mês) a contar da citação. Atento à sucumbência, deverá a autarquia federal suportar honorários advocatícios em prol dos 
patronos da parte contrária sob a monta de R$ 800,00 (oitocentos reais); atento aos critérios ditados pelo artigo 20, §4º, do 
CPC. P. R. I. - ADV: GUILHERME DE CARVALHO (OAB 229461/SP), LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP)

Processo 0008838-30.2007.8.26.0278 (278.01.2007.008838) - Execução de Alimentos - Alimentos - Jhennifer Vitoria dos 
Santos Sales - William Aparecido Sales - Considerando a paralisação do processo e que a interessada foi regularmente intimada 
por mandado a providenciar o seu andamento, deixando de tomar qualquer providência ou apresentar justificação, confirmando 
o seu desinteresse, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no disposto no artigo 267, inciso III do Código de Processo 
Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, consignando que a execução da sucumbência, 
todavia, ficará condicionada a cessação do estado de miserabilidade, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50. Pelo trabalho 
desenvolvido pelos advogados nestes autos, atribuo aos mesmos, honorários advocatícios no valor correspondente a 60% 
do teto da tabela vigente. P.R.I.C. e certificando-se o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários e, arquivem-
se os autos observadas as formalidades legais. - ADV: GILBERTO PINHEIRO ALVES (OAB 155327/SP), CLÉCIO MARCELO 
CASSIANO DE ALMEIDA (OAB 162982/SP)

Processo 0009293-33.2008.8.26.0157 (157.01.2008.009293) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
M.F.C.M. - A certidão de fls. 91 dá conta de que a autora mudou de residência sem comunicar o novo endereço ao juízo, o 
que revela desinteresse pelo prosseguimento do feito. Diante dessa realidade, a intimação tentada no endereço constante dos 
autos deve ser reputada válida, a teor do disposto nos arts. 39, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 19, § 2º, da 
Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aqui aplicado por analogia. Assim, verificada a contumácia da autora, julgo extinto o 
processo, sem conhecimento do mérito, com fundamento no art. 267, inciso III, combinado com o § 1º, do Código de Processo 
Civil. Arbitro honorários advocatícios a patrona dativa da autora, tendo em vista os atos praticados, em 30% (trinta) da tabela 
vigente. Expeça-se certidão. P.R.I.C. e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 
legais. - ADV: KAREN RINDEIKA SEOLIN (OAB 157281/SP)

Processo 0010014-68.2012.8.26.0278 (278.01.2012.010014) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - 
Instituto Nacional do Seguro Nacional - Inss - Assim, diante das provas produzidas e a adequação do requerente às exigências 
legais, forçoso concluir pela procedência do pedido inicial. Ante ao exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I do Código de 
Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS a conceder 
aposentadoria por invalidez ao autor MANOEL GOMES PEREIRA NUNES, diante do preenchimento de todos os requisitos 
legais, a partir da data da cessação do beneficio (09.05.2012), momento em que o requerido tomou ciência da pretensão da 
autora e a ela resistiu. Às parcelas do benefício em atraso serão calculados juros moratórios aplicados de conformidade com 
os critérios fixados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução 
nº 134/2010, do Conselho da Justiça Federal, observada a aplicação imediata da Lei nº 11.960/09, a partir de sua vigência, 
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independentemente da data do ajuizamento da ação (EREsp 1.207.197/RS; REsp 1.205.946/SP). A incidência dos juros de mora 
fixados em 0,5% ao mês a partir da citação, em atenção ao disposto no artigo 1062 do Código Civil de 1916 e 219 do Código 
de Processo Civil, até a vigência do novo Código Civil (11/01/2003), quando o percentual é elevado a 1% ao mês, em atenção 
ao disposto no artigo 406 do novo Código Civil, devendo, a partir da vigência da Lei nº 11.960/09 (30/06/2009), refletir a mesma 
taxa aplicada aos depósitos da caderneta de poupança (art. 5º). DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para 
o fim de que o réu inicie imediatamente o pagamento em favor da autora do benefício previdenciário. Oficie-se. Em razão da 
sucumbência, arcará o requerido com a verba honorária, a qual, com fulcro no art. 20, §3º do Código de Processo Civil, arbitro 
em 10% (dez por cento) calculados sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação desta sentença (Súmula 111, do 
STJ). Indevida condenação em custas, face ao teor do artigo 9º, inciso I da Lei 6.032/74 e artigo 8º, § 1º da Lei 8.620/93. P.R.I.C 
- ADV: GEANE PATRICIA BEZERRA (OAB 269315/SP), LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP)

Processo 0010158-23.2004.8.26.0278 (278.01.2004.010158) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
Maria Anizia Souza - Espolio Severino Soares de Albuquerque, Representado Por Evaldo Soares de Albuquerque - Vistos. 
Trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada por Maria Anizia Souza em face de Espolio Severino 
Soares de Albuquerque, Representado Por Evaldo Soares de Albuquerque. Alega que viveu maritalmente com o de cujus, de 
forma pública, com comunhão de esforços, inclusive financeiros. Alega que não tiveram fihos. Argumenta que somente houve a 
dissolução por conta do falecimento do mesmo. Sustenta que necessita do reconhecimento da união visando reconhecimento 
de direitos sobre bens adquiridos na constância da relação. Requereu a procedência do pedido para que seja reconhecida a 
união estável. Juntou documentos. Citada, a parte ré, por meio de seu representante, apresentou contestação, na qual alegou 
que não houve a citada união. Sustentou que os fatos narrados não caracterizam a união, mas apenas uma relação afetiva sem 
quaisquer consequências. Requereu a improcedência do pedido. Réplica. É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta 
julgamento antecipado, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que desnecessária a produção de 
quaisquer outras provas que não as já constantes dos autos. Inclusive, as produção das provas foi realizada de forma genérica, 
não atendendo ao despacho que a possibilitou. Mais que isto, se verifica que realmente não houve contestação específica 
de nenhum dos pontos - correlacionados às provas documentais - produzidos pela parte autora. Desta forma, a produção da 
prova traria somente tumulto e atraso ao processo, violando o princípio constitucional da duração razoável do processo, além 
dos princípios da celeridade e economia processuais. No mais, quanto ao mérito, constata-se dos autos que a união estável 
restou bem demonstrada por toda a prova carreada. Neste sentido, a parte autora carreou as autos documentos suficientes 
a demonstrar que a convivência com o/a de cujus era pública, contínua e duradoura. Tal se constata especificamente pelas 
fotografias juntadas - retratando momentos de informalidade e intimidade entre o casal -, pelas cópias de faturas de serviços 
públicos e de outros - nas quais consta o de cujus como destinatário e o mesmo endereço da parte autora -, bem como pelo 
próprio reconhecimento da autarquia previdenciária no sentido de conceder benefício de pensão por morte por entender haver 
suficiente comprovação da dependência econômica da parte autora em relação ao de cujus, além de outros elementos de prova, 
trazidos pelos documentos acostados à inicial. Deste modo, inafastável tal caracterização, devendo ser reconhecida a união 
estável. Todavia, como se verifica da certidão de óbito anexa, o de cujus faleceu em 14 de setembro de 2004, devendo ser 
reconhecida esta data como de término da relação, na ausência de prova de separação ou de outra causa de dissolução. Diante 
do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, determino a com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo 
Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Maria Anizia Souza em face de Espolio Severino Soares de Albuquerque, 
Representado Por Evaldo Soares de Albuquerque para reconhecer e dissolver a união estável, havida no período compreendido 
entre junho de 1.999 a 14 de setembro de 2.004. Em razão do princípio da causalidade e em virtude da gratuidade de justiça, sem 
condenação em ônus de sucumbência. PRIC. Itaquaquecetuba, 28 de janeiro de 2015. - ADV: JOSE CARLOS NOGUEIRA (OAB 
110088/SP), PALOMA IZAGUIRRE (OAB 188858/SP), MARCELO HIDEAKI ODA (OAB 187977/SP), CLAUDINEI PALHARES DE 
RESENDE (OAB 159406/SP)

Processo 0010781-09.2012.8.26.0278 (278.01.2012.010781) - Procedimento Ordinário - Guarda - E.A.C. - Preliminarmente, 
certifique a serventia eventual decurso de prazo do despacho de fls. 105. No mais, informe o autor, no prazo de dez (10) dias, 
com quem a menor encontra-se residindo. Sem prejuízo, cumpra-se com a máxima urgência o quanto determinado no termo de 
audiência de fls. 31/32, procedendo-se ao Estudo Social na residência das partes. Expeça-se o necessário. Int. - ADV: CINTIA 
DOURADO FRANCISCO (OAB 223672/SP), NILZA SALETE ALVES (OAB 312402/SP)

Processo 0011224-57.2012.8.26.0278 (278.01.2012.011224) - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Domingos Cerqueira 
de Almeida e outro - Gilberto de Tal e outro - Vistos. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: ANDRE NOVAES DA SILVA (OAB 247573/
SP), CINEIDE PEREIRA MARQUES (OAB 109748/SP), ANDREZZA FERNANDA DE AZEVEDO DENAME (OAB 287802/SP)

Processo 0011315-55.2009.8.26.0278 (278.01.2009.011315) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Expedito Martins - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido ajuizado 
por EXPEDITO MARTINS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no artigo 333, 
inciso I, e extinto o processo nos termos do artigo 269, I, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento de 
custas, despesas processuais e verba honorária, a qual fixo, dado os termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, em 
R$. 300,00 (trezentos reais) atualizado monetariamente. Tal condenação fica adstrita ao preceituado nos artigos 11 e 12 da Lei 
1.060/50. P.R.I.C. - ADV: LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP), EDIMAR CAVALCANTE COSTA (OAB 260302/SP)

Processo 0011324-85.2007.8.26.0278 (278.01.2007.011324) - Alvará Judicial - Usufruto e Administração dos Bens de Filhos 
Menores - Daniele Rodrigues Fernandes e outros - Preliminarmente, providencie a serventia a regularização da numeração dos 
autos, nos termos do que determina as NSCGJ, certificando-se. Observo que houve a maioridade de Juliana e Felipe, devendo 
assim, se proceder a regularização da representação processual dos mesmos. Com a regularização, fica desde já, deferido a 
expedição de mandado de levantamento dos valores depositados à fls. 78. Oportunamente, arquivem-se os autos observadas 
as formalidades legais. Int. - ADV: FABIANA LE SENECHAL PAIATTO (OAB 204175/SP), MAURICIO MARTINES CHIADO (OAB 
267926/SP)

Processo 0011515-28.2010.8.26.0278 (278.01.2010.011515) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Municipio de 
Itaquaquecetuba - Vistos. Municipio de Itaquaquecetuba ajuizou a presente ação de reintegração de posse em face de Vera 
Lucia da Silva Lopes e outros, na qual alegou que a área em questão é pública - localizada na Rua Borba Gato - entre os lotes 
77, 83, 84, 195, 201, 206 e 213 -, motivo pelo qual faz jus à posse da mesma. Requereu a procedência do pedido para ser 
reintegrado na posse da área, bem como para ser possibilitado a demolição de construção irregular e demais consectários. 
Juntou documentos. A liminar foi parcialmente concedida. Citada a parte ré, apenas Valdemir Bispo dos Santos e Antonio 
Carlos de Araújo Oliveira apresentaram contestação, na qual alegou matéria preliminar. No mérito, sustentou ter comprado 
o imóvel de particular, inércia da Administração, ocupação anterior e prescrição aquisitiva. Assim, requereu a improcedência. 
Juntou documentos. Houve oportunidade para réplica. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, como demonstrado o 
relatório elaborado pela municipalidade, a área pertence ao Município de Itaquaquecetuba e não ao de Mogi das Cruzes, motivo 
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pelo qual não se sustenta a arguição de incompetência do Juízo. No mais, prescinde o feito dilação probatória, comportando o 
julgamento antecipado. Por primeiro, não há que se falar em ilegitimidade de parte ativa, por se tratar a área objeto dos autos 
de domínio do Município, que foi invadido pela parte ré. Trata-se de ação de reintegração de posse, cumulada com consectários, 
proposta pela Municipalidade de Itaquaquecetuba contra a parte ré, a quem imputa a ocupação de área pública, pertencente ao 
seu patrimônio, sem a devida autorização. No mérito, o pedido é procedente. Em sua contestação a parte ré não negou ocupar 
área pública municipal, mas sustentou inércia da Administração e ocupação anterior. Nada obstante essa defesa, deixou a parte 
ré de demonstrar que a área ocupada, objeto dos autos era particular e não área pública, como restou bem comprovado. Ao 
contrário, acabou corroborada a afirmação da parte autora quanto a área ser pública pelos documentos juntados aos autos, em 
especial os documentos trazidos com o expediente administrativo municipal, no qual se atestou ser a área sobre qual versa 
o litígio pertencente à municipalidade, não restando qualquer dúvida, então, quanto procedência da pretensão. Aliás, quanto 
ao direito propriamente dito, temos que por tratar-se de bem público, no presente caso, de uso comum do povo (inciso I, do 
artigo 65 do Código de Processo Civil), está o imóvel fora do comércio, restando prejudicado qualquer pretensão da parte ré à 
compra, mesmo com autorização legal, pois vinculados à sua destinação, difícil seria figurar uma hipótese em que a alienação 
se tornaria conveniente ou aconselhável à Administração Municipal. Do mesmo modo, por tratar-se de bem público, seja qual 
for a natureza (de uso comum do povo, especial ou dominicais), não seria suscetível de usucapião nos termos do parágrafo 
único do artigo 191 da Constituição Federal. Ademais, embora sedutora a tese da parte ré, vez que, de fato, a preexistência de 
posse é detalhe elementar à busca da recuperação da posse, entretanto, cuidando-se da posse de imóvel público, mercê do 
simples poder da administração sobre os bens públicos é capaz de configurar ato de posse, sendo admissível a dispensa de 
exteriorização de forma mais ampla e completa, até levando em conta as características do imóvel, sobretudo porque inerente 
ao interesse público. Por outro lado, os atos praticados pela parte ré na aludida àrea pública, configura-se como mera detenção. 
Nesse exato sentido, o C. STJ no REsp 816.585/RJ, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, frisa que: “ (...) O pleito da autora merece 
prosperar, face ao princípio da indisponibilidade do bem público, incogitável qualquer tese de posse, que possa inviabilizar a 
gestão da coisa pública, bem como cessão, locação e etc. No caso dos autos trata-se de mera detenção (STJ, mutatis mutandis, 
Resp 146367, DJ 14/03/05) exercida pelo réu. A posse neles exercida não oferece garantia de permanência. A demonstração 
de posse anterior, em nada muda esta situação, simplesmente porque nenhum particular pode possuir bens públicos exercendo 
sobre estes a mera detenção(...)”. Outrossim, dada as conclusões acima extraídas, era mesmo desnecessária a produção 
de prova documental, pericial ou oral. Certa a reintegração pelo ato ilícito, consequentemente, certa a obrigação da parte ré 
em ressarcir o erário municipal, quanto aos gastos com a reintegração, bem como, com a demolição/recomposição do bem 
público ao seu status quo ante. Danos outros careceram de prova e não podem ser considerados. Por fim, sem a prova de 
que a parte ré era possuidora de boa fé não há que se falar em direito de retenção. O direito de retenção só é deferido àquele 
que possui de boa fé. Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código 
de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por Municipio de Itaquaquecetuba contra Vera Lucia da Silva 
Lopes e outros para (i) determinar a reintegração de posse em favor da parte autora nos termos da inicial, bem como para (ii) 
condenar a parte ré na demolição das construções e ações irregulares realizadas sobre a área, retornando-a a sua situação 
anterior. Expeça-se mandado de reintegração incontinenti. Por força do princípio da sucumbência, arcará a parte vencida com 
as custas e verba honorária, a qual arbitro na quantia de R$ 2.000,00, atualizados, observado o benefício da Justiça Gratuita. 
PRIC. Itaquaquecetuba, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: RENATO MONACO (OAB 34015/SP), RAQUEL TRAVASSOS ACCACIO 
(OAB 253127/SP)

Processo 0011565-83.2012.8.26.0278 (278.01.2012.011565) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Arenaldo Pereira de Sena - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 267, inciso V, última figura, do Código de Processo Civil. Arcará a parte 
autora com o pagamento das custas e das despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em 20% do 
valor dado à causa, nos termos do § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil. Entretanto, por ser beneficiário da assistência 
judiciária gratuita, determino que seja observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50. Tendo em vista a litigância de má-
fé, condeno a parte autora a pagar multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, consignando que os benefícios da Justiça 
Gratuita deferidos não impedem sua execução (vide STJ - EDcl no AgRg no REsp n. 1113799/RS, Relator Ministro ALDIR 
PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, DJe de 16/11/2009). P.R.I.C. e, após o trânsito em julgado, com as cautelas de estilo, 
arquivem-se os autos. - ADV: LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP), FABIANA LE SENECHAL PAIATTO (OAB 204175/
SP)

Processo 0011661-79.2004.8.26.0278 (278.01.2004.011661) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Masa 
Empreendimentos Imobiliários Ltda - Vistos. Diante da informação dando conta que o executado satisfez a obrigação, JULGO 
EXTINTA a execução nos termos do artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil. Pelos trabalhos desenvolvidos pela 
advogada nestes autos, atribuo à patrona do réu, honorários advocatícios em 100% (cem por cento) do valor constante na 
tabela vigente, nos termos do convênio mantido entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados 
do Brasil - Secção de São Paulo. P.R.I.C. e certificado o trânsito em julgado, expeça-se certidão e arquivem-se os autos, 
observadas as formalidades legais. - ADV: CINTIA REGINA SILENCIO CAMPOS ALVES (OAB 233651/SP), LUIZ AUGUSTO 
HADDAD FIGUEIREDO (OAB 235594/SP), LEONARDO TAVARES SIQUEIRA (OAB 238487/SP), TANIA VANETTI SCAZUFCA 
(OAB 235694/SP)

Processo 0011851-66.2009.8.26.0278 (278.01.2009.011851) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Edneusa Vicente 
da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Observo que inadvertidamente, não foram arbitrados os honorários do Sr. 
Perito Judicial, tendo o mesmo apresentado seu laudo (fls. 110/119). Assim, fixo em três vezes o valor previsto na Tabela II da 
Resolução CJF nº 541/2007, observando o grau de especialização do(a) perito(a) e a longa distância de seu local de trabalho em 
relação a esta Comarca, serão pagos pela Justiça Federal, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita 
e o processo tramita pela Justiça Estadual em razão da competência federal delegada (CF, art. 109, § 3º). Desde logo, autorizo 
o cadastro do presente junto ao sistema para, oportuno para pagamento dos honorários periciais, independentemente de novo 
despacho. Oportunamente, nada mais havendo a tratar, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Intime-se. - 
ADV: LUCIANO SANTOS DO AMARAL (OAB 300809/SP), LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP)

Processo 0012118-33.2012.8.26.0278 (278.01.2012.012118) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título 
- Sultan Indústria e Comércio de Artefatos Têxteis Ltda. - Vistos. Providencie o autor, o recolhimento da diferença da diligência 
do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 5,80 (referente à taxa do pedágio). Cumprida, desentranhe-se o mandado de fls. 37/39 
para o seu integral cumprimento. Int. - ADV: ALZIRA DOS SANTOS MELO DE SOUZA (OAB 141548/SP), ANDRÉIA BIONDI DE 
JESUS PEREIRA (OAB 189183/SP)

Processo 0012336-95.2011.8.26.0278 (278.01.2011.012336) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - 
Jefferson Duarte - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante ao exposto, com fundamento no artigo 269, inciso I do 
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Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
INSS a conceder auxílio-acidente ao autor JEFFERSON DUARTE, a partir de 04.04.2011, diante do preenchimento de todos 
os requisitos legais, até que, submetido a tratamento médico, reaver sua capacidade laborativa. Às parcelas do benefício em 
atraso serão calculados juros moratórios aplicados de conformidade com os critérios fixados no Manual de Orientação de 
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 134/2010, do Conselho da Justiça Federal, 
observada a aplicação imediata da Lei nº 11.960/09, a partir de sua vigência, independentemente da data do ajuizamento da 
ação (EREsp 1.207.197/RS; REsp 1.205.946/SP). A incidência dos juros de mora fixados em 0,5% ao mês a partir da citação, 
em atenção ao disposto no artigo 1062 do Código Civil de 1916 e 219 do Código de Processo Civil, até a vigência do novo 
Código Civil (11/01/2003), quando o percentual é elevado a 1% ao mês, em atenção ao disposto no artigo 406 do novo Código 
Civil, devendo, a partir da vigência da Lei nº 11.960/09 (30/06/2009), refletir a mesma taxa aplicada aos depósitos da caderneta 
de poupança (art. 5º). DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de que o réu inicie imediatamente o 
pagamento em favor do autor do benefício previdenciário. Oficie-se. Em razão da sucumbência, arcará o requerido com a verba 
honorária, a qual, com fulcro no art. 20, §3º do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) calculados sobre o 
valor das parcelas vencidas até a data da prolação desta sentença (Súmula 111, do STJ). P.R.I.C. - ADV: LEONARDO KOKICHI 
OTA (OAB 226835/SP), FABIANA LE SENECHAL PAIATTO (OAB 204175/SP)

Processo 0012724-95.2011.8.26.0278 (278.01.2011.012724) - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - 
M.F.L.N. - C.L.S.F. - Vistos. Preliminarmente, cumpra-se a zelosa serventia a parte final da r. sentença de fls. 121/124. Tendo 
em vista o decurso de prazo da publicação de fls. 132, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo. Int. - ADV: 
GILSON PEREIRA DOS SANTOS (OAB 266711/SP), HUGO CORREIA GUEDES (OAB 249523/SP)

Processo 0013208-08.2014.8.26.0278 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0005592-36.2013.8.26.0045 - 1ª Vara Judicial 
do Foro Distrital de Aruja) - Fabio Tomada Colchões - Vistos. Ante a certidão da Z. Serventia às fls. retro, providencie o autor 
o recolhimento das diligências necessárias ao cumprimento do(s) ato(s). Prazo de 05 (cinco) dias. No silêncio e decorrido, 
devolva-se a presente ao J. Deprecante. Int. - ADV: MARIA DO SOCORRO LINS (OAB 265414/SP), MARIA TEREZINHA ALVES 
DOS SANTOS (OAB 268987/SP)

Processo 0013340-75.2008.8.26.0278 (278.01.2008.013340) - Execução de Alimentos - Alimentos - Julia do Nascimento 
Almeida - Abel de Almeida Melo - Vistos. Considerando que a exequente mudou de endereço (fls. 59vº), deixando de informar 
ao juízo, confirmando o seu desinteresse, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no disposto no artigo 267, inciso III, do 
CPC. Condeno a exequente em custas e despesas processuais, consignando que a execução da sucumbência, todavia, ficará 
condicionada a cessação do estado de miserabilidade da mesma nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50. Arbitro honorários à 
patrona da exequente, Dra. Maria Cristina Batista Delfino, nos termos do convênio mantido entre a Defensoria Pública do Estado 
de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil - Secção de São Paulo, em 100% (cem por cento) do valor constante na tabela 
vigente. P.R.I.C e, certificado o trânsito em julgado, expeça-se certidão e arquivem-se, observadas as formalidades legais. - 
ADV: MARIA CRISTINA BATISTA DELFINO (OAB 138696/SP), PATRÍCIA DOS SANTOS FONSECA (OAB 166338/SP)

Processo 0013388-29.2011.8.26.0278 (278.01.2011.013388) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Neusa da 
Silva - Ante o exposto e considerando tudo mais que do processo consta, julgo procedente a ação com fundamento nos artigos 
925 e 927 do Código de Processo Civil para tornar definitiva a liminar concedida a fls. 16 e reintegrar a autora NEUSA DA SILVA 
na posse do imóvel urbano localizado na rua Crisópolis, 185, nesta cidade, ora ocupado por JAIRO FERNANDO ALMEIDA DOS 
SANTOS. Expeça-se mandado de reintegração de posse. Em razão da sucumbência, arcará o requerido com o pagamento 
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atribuído à causa. P.R.I.C. - ADV: 
DÉBORA REGINA SERTÓRIO CIAVDAR (OAB 230594/SP)

Processo 0013572-58.2006.8.26.0278 (278.01.2006.013572) - Procedimento Ordinário - Maria de Fátima Lima - Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo - Organização Social de Saúde Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba - Vistos. 
Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido formulado por Maria de Fátima Lima contra Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Organização 
Social de Saúde Santa Marcelina - Hospital Geral de Itaquaquecetuba. Arcará a parte sucumbente com o pagamento das custas 
processuais e com os honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no 
artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade. PRIC. Itaquaquecetuba, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: 
FERNANDA CRISTIANE ODA PASSOS (OAB 187518/SP), CARLOS CARAM CALIL (OAB 235972/SP), ELIZA YUKIE INAKAKE 
(OAB 91315/SP)

Processo 0013793-65.2011.8.26.0278 (278.01.2011.013793) - Interdição - Capacidade - A.L.S.S. - Ante o exposto, DECRETO 
A INTERDIÇÃO de Erivelton Santos Sousa, brasileiro, solteiro, nascido aos 21 de março de 1993, filho de Salviano Sousa Neto 
e Adaias Leite dos Santos Sousa, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, declarando-o absolutamente incapaz de exercer, 
pessoalmente, os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, II do Código Civil, e, de acordo com o artigo 1775, § 1º, do Código 
Civil, nomeio-lhe curadora, ADAIAS LEITE DOS SANTOS SOUSA.. Pelo trabalho desenvolvido pelo advogado nestes autos, 
atribuo ao mesmo, honorários advocatícios correspondentes à 100% do teto da tabela vigente. Em obediência ao disposto 
no artigo 1184 do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil 
e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, 3 vezes, com intervalo de dez (10) dias. Prestado o compromisso, fica a 
curadora dispensada da especialização em hipoteca legal. P.R.I.C. e certificado o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados 
necessários, ofício ao TRE, edital e certidão de honorários. Oportunamente, arquivem-se os autos observadas as formalidades 
legais. - ADV: JAIRO SATURNINO MENDES (OAB 292035/SP)

Processo 0013897-62.2008.8.26.0278 (278.01.2008.013897) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Y.D.B.P. - Vistos. Fls. 67: Defiro. Providencie a Sra. Coordenadora a confecção de minuta para pesquisa de 
endereço do executado, inscrito no CPF/MF nº 340.014748-67, junto aos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD. Expeça-
se também ofício ao TRE com mesmo propósito. Int. - ADV: KATIA GARCIA SANTOS (OAB 186633/SP)

Processo 0013897-62.2008.8.26.0278 (278.01.2008.013897) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Y.D.B.P. - Vistos. Manifeste-se a exequente acerca das pesquisas realizadas a fls. 72/76. Aguarde-se pelo prazo 
de 10 (dez) dias. Transcorrido tal prazo, com ou sem manifestação, abra-se conclusão. Int. - ADV: KATIA GARCIA SANTOS 
(OAB 186633/SP)

Processo 0013934-26.2007.8.26.0278 (278.01.2007.013934) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Lindalva Macedo dos Santos - I N S S - Instituto Nacional do Seguro Social - Observo que inadvertidamente, não 
foram arbitrados os honorários do Sr. Perito Judicial, tendo o mesmo apresentado seu laudo (fls. 142/150). Assim, fixo em 
três vezes o valor previsto na Tabela II da Resolução CJF nº 541/2007, observando o grau de especialização do(a) perito(a) e 
a longa distância de seu local de trabalho em relação a esta Comarca, serão pagos pela Justiça Federal, tendo em vista que 
a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e o processo tramita pela Justiça Estadual em razão da competência federal 
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delegada (CF, art. 109, § 3º). Desde logo, autorizo o cadastro do presente junto ao sistema para, oportuno para pagamento 
dos honorários periciais, independentemente de novo despacho. No mais, cumpra-se o V. Acórdão, intimando-se a autarquia 
para apresentação dos cálculos de liquidação, no prazo de 30 dias. Com a juntada dos cálculos, abra-se vista dos autos ao 
exequente. Concordando o exequente com os cálculos, tornem conclusos para homologação. Em caso de discordância, abra-se 
nova vista ao Procurador Federal para apresentação de embargos nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil. Int. - 
ADV: LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP), ELISABETH TRUGLIO (OAB 130155/SP)

Processo 0013979-64.2006.8.26.0278 (278.01.2006.013979) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Sonia 
Regina dos Santos e outros - Instituto de Nefrologia de Suzano S/c Ltda - Fagima Metals Comercio Asses e Prest de Serv Ltda 
- Vistos. Diante do exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 
formulado por Sonia Regina dos Santos e outros contra Instituto de Nefrologia de Suzano S/c Ltda. Em razão da sucumbência, 
arcará a sucumbente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00, nos 
termos do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil , observada a gratuidade. PRIC. - ADV: ODAIR SANNA (OAB 151328/
SP), SIMONE KESROUANI (OAB 126637/SP), AMARO ALVES DE ALMEIDA NETO (OAB 35463/SP), MARIA JOSE DA SILVA 
ROCHA (OAB 85959/SP), FERNANDO CAMPOS SCAFF (OAB 104111/SP)

Processo 0014193-84.2008.8.26.0278 (278.01.2008.014193) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Inss 
- Instituto Nacional do Seguro Social - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido ajuizado por MOISÉS LAU DA 
SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento no artigo 333, inciso I, e extinto o 
processo nos termos do artigo 269, I, ambos do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento de custas, despesas 
processuais e verba honorária, a qual fixo, dado os termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, em R$. 300,00 
(trezentos reais) atualizado monetariamente. Tal condenação fica adstrita ao preceituado nos artigos 11 e 12 da Lei 1.060/50. 
P.R.I.C. - ADV: ROBSON DA CUNHA MEIRELES (OAB 222640/SP), LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP)

Processo 0014319-95.2012.8.26.0278 (278.01.2012.014319) - Procedimento Ordinário - Alimentos - A.C.S.S. - As certidões 
dos Srs. Oficiais de Justiça acostadas aos autos dá conta de que a autora não informou corretamente seu endereço para que 
seja localizada a dar andamento ao feito, o que revela desinteresse pelo prosseguimento do feito, visto que o mesmo encontra-se 
paralisado desde a data da audiência, ou seja, 22 de abril de 2013 (fls. 126). Assim, verificada a falta de andamento processual, 
JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no disposto no artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil. Condeno a autora 
ao pagamento das custas e despesas processuais, consignando que a execução da sucumbência, todavia, ficará condicionada 
a cessação do estado de miserabilidade, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50. Pelo trabalho desenvolvido pela advogada 
nestes autos, atribuo a Dra. Adriana Nilo de Carvalho honorários advocatícios no valor correspondente a 60% do teto da tabela 
vigente. P.R.I.C. e certificando-se o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários e regularize-se a numeração dos 
autos à partir de fls. 17. Oportunamente, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. - ADV: ADRIANA NILO DE 
CARVALHO (OAB 220238/SP)

Processo 0014609-76.2013.8.26.0278 (processo principal 0014793-66.2012.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - 
Rescisão / Resolução - Jaison Alex Segantini - Aristides Machado Filho - Vistos. Forneça o impugnado a cópia do último holerite 
ou da carteira de trabalho. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: JOSIVANIA MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA (OAB 269896/SP), 
DENIS SOUZA DO NASCIMENTO (OAB 332592/SP)

Processo 0014793-66.2012.8.26.0278 (278.01.2012.014793) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Dorival 
Francisco e outro - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 
justificando-lhes a pertinência, sob pena de se aceitar o resultado do julgamento conforme o estado do processo. Int. - ADV: 
JOSIVANIA MARIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA (OAB 269896/SP), DENIS SOUZA DO NASCIMENTO (OAB 332592/SP), SANDRA 
LOPES ALVARENGA MOREIRA (OAB 112841/SP)

Processo 0014928-15.2011.8.26.0278 (278.01.2011.014928) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - 
Luciana Priscila Pena - Vistos. A omissão do vencedor em execução de sentença não acarreta a extinção do feito. Arquivem-se 
os autos. Int. - ADV: ANTONIO LUIZ RODRIGUES NETTO (OAB 90032/SP)

Processo 0014949-25.2010.8.26.0278 (278.01.2010.014949) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K.G.E.A.G. 
- Vistos. Diante do certificado às fls. retro, acerca da devolução da carta precatória sem a citação do requerido e da informação 
do oficial de justiça de que a mãe do requerido informou que o mesmo reside no Estado do São Paulo e que não sabe informar 
o endereço, manifeste-se a requerente, em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se com urgência, 
ante a proximidade da data da audiência. Int. - ADV: CRISTIANO DA ROCHA FERNANDES (OAB 204903/SP)

Processo 0014961-05.2011.8.26.0278 (278.01.2011.014961) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação 
- Eduardo Cruz Junior - Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de 
Consignação em Pagamento aforada por ELIZABETE DE PAULA MACHADO DE SOUZA em face de EDUARDO CRUZ JÚNIOR 
para deferir o depósito já efetuado nos autos como pagamento e quitação das obrigações referidas às fls. 03, referente aos 
cheques números, com vencimento em, no valor de , respectivamente, julgando em relação a eles, extinta a obrigação da 
autora. Consequentemente, desde logo defiro o desentranhamento e a retirada pelo autor dos cheques apresentados pelo 
réu a fls. 74/77. O réu arcará, ainda, com custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo, por equidade, em 
R$500,00 (quinhentos reais), nos temos do artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil. Com o trânsito em Julgado, defiro ao 
réu o levantamento dos valores depositados no curso da lide, retendo-se os valores relativos à sucumbência. P.R.I.C. autorizo 
extração de cópias. - ADV: THAIS CRISTINA GILIOLI DE CARVALHO (OAB 188640/SP), DANIELLA MARTINS MACHADO (OAB 
246148/SP)

Processo 0015017-09.2009.8.26.0278 (278.01.2009.015017) - Execução de Alimentos - Alimentos - D.M.P. e outro - A 
certidão de fls. 43 dá conta de que os autores mudaram de residência sem comunicar o novo endereço ao juízo, o que revela 
desinteresse pelo prosseguimento do feito. Diante dessa realidade, a intimação tentada no endereço constante dos autos deve 
ser reputada válida, a teor do disposto nos arts. 39, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 19, § 2º, da Lei nº 9.099, de 
26 de setembro de 1995, aqui aplicado por analogia. Assim, verificada a contumácia dos autores, julgo extinto o processo, sem 
conhecimento do mérito, com fundamento no art. 267, inciso III, combinado com o § 1º, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. e 
certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. - ADV: MARIVAN ROSA ANDRADE 
(OAB 196080/SP)

Processo 0015143-93.2008.8.26.0278 (278.01.2008.015143) - Monitória - Adriana Bezerra Leonardo Lino e outro - Desse 
modo, não há como negar que a penhora recaiu sobre imóvel residencial não quitado, objeto de credito concedido para a 
aquisição do mesmo. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 97/100 para manter a constrição sobre o imóvel (fls. 95). 
Expeça-se mandado de avaliação. - ADV: ANA MARIA CARVALHO MARANTES (OAB 66425/SP), CRISTIANO DA ROCHA 
FERNANDES (OAB 204903/SP), ESTELA MARIS BONOME (OAB 160971/SP), ROQUE LEVI SANTOS TAVARES (OAB 94814/
SP), SILVIA FERREIRA PINHEIRO GODOY (OAB 279783/SP)
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Processo 0015336-11.2008.8.26.0278 (278.01.2008.015336) - Execução de Alimentos - Alimentos - Wesley Vinicius Cabral 
Pereira da Silva - Vistos. Diante da informação dando conta que o executado satisfez a obrigação, JULGO EXTINTA a execução 
nos termos do artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil. P.R.I.C. e certificando-se o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos, observadas as formalidades legais. - ADV: EDUARDO GEORGE DA COSTA (OAB 147790/SP)

Processo 0015664-96.2012.8.26.0278 (278.01.2012.015664) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Banco Panamericano S/A - Ante ao exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a 
presente ação ajuizada por JULIO COSME PEREIRA em face do BANCO PANAMERICANO S/A. Em razão da sucumbência 
arcará o autor com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais com fulcro no artigo 20, § 4º, do Código 
de Processo Civil, arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa principal. Tal condenação fica adstrita ao preceituado nos 
artigos 11 e 12 da Lei 1.060/50. P.R.I.C. - ADV: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA (OAB 91811/MG), CRISTIANE 
MACEDO GOMES SILVA (OAB 153947/SP)

Processo 0015889-58.2008.8.26.0278 (278.01.2008.015889) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - 
Cristiano Martins Rocha - A certidão de fls. 123 dá conta de que o autor mudou de residência sem comunicar o novo endereço 
ao juízo, o que revela desinteresse pelo prosseguimento do feito. Diante dessa realidade, a intimação tentada no endereço 
constante dos autos deve ser reputada válida, a teor do disposto nos arts. 39, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 
19, § 2º, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aqui aplicado por analogia. Assim, verificada a contumácia dos autores, 
julgo extinto o processo, sem conhecimento do mérito, com fundamento no art. 267, inciso III, combinado com o § 1º, do 
Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, consignando que a execução 
da sucumbência, todavia, ficará condicionada a cessação do estado de miserabilidade, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50. 
P.R.I.C. e certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. - ADV: ADIELE FERREIRA 
LOPES (OAB 243823/SP)

Processo 0015964-92.2011.8.26.0278 (278.01.2011.015964) - Alvará Judicial - Família - C.O.A. e outros - Ante o exposto, 
DEFIRO O ALVARÁ pretendido para que os autores possam proceder ao levantamento do saldo existente nas contas do PIS - 
Programa de Integração Social e FGTS Fundo de Garantia por tempo de serviço, junto a Caixa Econômica Federal, em nome de 
CICERO RODRIGUES DE ARAÚJO, devendo constar do mesmo que a parte cabente ao autor CEZAR DE ARAÚJO, deverá ser 
depositada em Juízo, visto que o mesmo se encontra preso. Expeça-se o competente Alvará e, oportunamente, arquivem-se os 
autos, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: JAIRO SATURNINO MENDES (OAB 292035/SP)

Processo 0015994-64.2010.8.26.0278 (278.01.2010.015994) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Isabella Dragone Marra - Instituto Nacional do Seguro Social - Preliminarmente, providenciem os habilitantes a regularização 
da representação processual no prazo de dez (10) dias. Regularizado, intime-se o perito, por e-mail, para que informe sobre a 
possibilidade de eventual perícia indireta nos presentes autos. Publique-se com urgência. Int. - ADV: JOÃO VINICIUS RODIANI 
DA COSTA MAFUZ (OAB 249201/SP), LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP)

Processo 0016082-34.2012.8.26.0278 (278.01.2012.016082) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - I.S.B. 
- “ . Diante do exposto, revogo o despacho para constar: “ .... A PATERNIDADE DE I. S. B. , EM RELAÇÃO A M. D. S. I. FILHO 
DE L. M. S. B., ... “ . Permanecendo o demais nos seus exatos termos. Int. - ADV: CLÉCIO MARCELO CASSIANO DE ALMEIDA 
(OAB 162982/SP)

Processo 0016111-89.2009.8.26.0278 (278.01.2009.016111) - Execução de Alimentos - Alimentos - Matheus de Melo Costa 
e outro - Vistos. Considerando a paralisação do processo e ante ante a informação de que a genitora dos exequentes faleceu 
estando os menores residindo com o genitor em local desconhecido, deixando de tomar as providências necessárias ao bom 
andamento do feito ou apresentando justificação, confirmando o seu desinteresse, JULGO EXTINTO o presente feito, com 
fulcro no disposto no artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil. Condeno os exequentes ao pagamento das custas 
e despesas processuais, consignando que a execução da sucumbência, todavia, ficará condicionada a cessação do estado 
de miserabilidade, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50. Pelo trabalho desenvolvido pelo advogado nestes autos, atribuo 
ao Dr. Maurício Pereira da Silva honorários advocatícios no valor correspondente a 60% do teto da tabela vigente. P.R.I.C. e 
certificando-se o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários e, arquivem-se os autos observadas as formalidades 
legais. - ADV: MAURÍCIO PEREIRA DA SILVA (OAB 236132/SP)

Processo 0016162-37.2008.8.26.0278 (278.01.2008.016162) - Reintegração / Manutenção de Posse - Hsbc Bank Brasil 
S/A - Banco Múltiplo - Vistos. 1. Homologo a desistência da ação (fls. 86) para fins do artigo 158, parágrafo único, do Código de 
Processo Civil. 2. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo 
Civil. Condeno a autora em custas e despesas processuais. 3. Certifique-se o trânsito em julgado, porquanto a desistência da 
ação ora homologada é ato incompatível com a vontade de recorrer (CPC, art. 503, parágrafo único), arquivem-se os autos, 
dando-se baixa no sistema. P.R.I.C. e, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais. - ADV: 
PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 0016339-30.2010.8.26.0278 (278.01.2010.016339) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.P.A. - Vistos. Trata-
se de ação de execução de alimentos movida por G. P.D. A., representado por E. P. B. em face de R. S.D. A. C.. Designada 
audiência de conciliação, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil o executado é citado para pagar, provar que o 
fez, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. O executado foi regularmente citado (fls. 21Vº). Em audiência, fora homologado 
acordo para pagamento das parcelas em atraso (fls. 23/25). Decorrido o prazo, o exequente informa o não cumprimento pelo 
executado do acordo entabulado. Impõe-se, pois, a decretação de sua prisão. Ante o exposto, decreto a prisão civil do executado 
R. S.D. A.C., pelo prazo de noventa (90) dias, cuja revogação dependerá da demonstração do pagamento devido nos presentes 
autos, no valor de R$ 2.298,89 (dois mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos cálculo de Abril/2014), 
devidamente atualizado, bem como das parcelas que se venceram no curso do processo. Expeça-se mandado de prisão com 
urgência. Int. - ADV: MILTON BEZERRA DE OLIVEIRA (OAB 208433/SP)

Processo 0017122-56.2009.8.26.0278 (278.01.2009.017122) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Maria 
das Neves Custodio de Sousa - Instituto Nacional de Seguridade Social - Diante das provas produzidas e ausente as exigências 
legais, forçoso concluir pela improcedência do pedido inicial. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido ajuizado por 
MARIA DAS NEVES CUSTODIO DE SOUSA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, com fundamento 
no artigo 333, inciso I, e extinto o processo nos termos do artigo 269, I, ambos do Código de Processo Civil. Condeno a autora 
ao pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária, a qual fixo, dado os termos do artigo 20, § 4º, do Código 
de Processo Civil, em R$. 300,00 (trezentos reais) atualizado monetariamente. Tal condenação fica adstrita ao preceituado nos 
artigos 11 e 12 da Lei 1.060/50. P.R.I.C. - ADV: SAMUEL SOLOMCA JUNIOR (OAB 70756/SP), LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 
226835/SP)

Processo 0019394-52.2011.8.26.0278 (278.01.2011.019394) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - 
Manuel Rodrigues de Souza - Bandeirante de Energia S.a - Vistos. Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 
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com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Manuel 
Rodrigues de Souza contra Bandeirante de Energia S.a. Arcará a parte sucumbente com as custas processuais e com os 
honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, §4°, do Código 
de Processo Civil, observada a gratuidade. PRIC. Itaquaquecetuba, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: GUSTAVO ANTONIO 
FERES PAIXÃO (OAB 95502/RJ), CRISTIANO DA ROCHA FERNANDES (OAB 204903/SP)

Processo 0019416-13.2011.8.26.0278 (278.01.2011.019416) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica 
- Jose Carlos Marcolino - Bandeirante de Energia S/A - Vistos. Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, 
com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Jose Carlos 
Marcolino contra Bandeirante de Energia S/A. Arcará a parte sucumbente com as custas processuais e com os honorários 
advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 20, §4°, do Código de 
Processo Civil. PRIC. Itaquaquecetuba, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: CRISTIANO DA ROCHA FERNANDES (OAB 204903/
SP), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 95502/RJ)

Processo 0056948-05.2013.8.26.0002 - Exibição - Medida Cautelar - Jose Antonio Moreira - Vistos. Defiro os benefícios da 
justiça gratuita. Anote-se. Sem prova do prévio requerimento administrativo, não há como determinar ao Banco a apresentação 
documental. Assim, venha prova do prévio requerimento, por se tratar de documento indispensável para a demanda. Prazo de 
10 dias, nos termos do artigo 284, do CPC. Intime-se. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP), ALEKSANDRA 
DIAS CARNEIRO FAGA (OAB 265092/SP)

Processo 1000400-13.1998.8.26.0278 (processo principal 0004978-36.1998.8.26) (278.01.1998.004978/31) - Habilitação de 
Crédito - Josefa Honório da Silva - Bayco Indústria e Comércio Ltda - Ante os pareceres do Síndico (fls. 32) e do Dr. Curador 
(fls. 34) e verificando-se a inércia da habilitante (fls. 36vº), defiro o pedido de fls. 02/03, devidamente retificado pelo cálculo 
apresentado à fls. 32, e mando que se inclua o crédito habilitado por Josefa Honório da Silva no quadro geral de credores da 
falência de Bayco Indústria e Comércio Ltda, pela importância de R$ 1.598,11 (Um mil, quinhentos e noventa e oito reais e 
onze centavos). P.R.I.C. e certificando-se o trânsito em julgado, certifique nos autos principais, apensando-se aos autos das 
habilitações. - ADV: ADRIANO TADEU SILVESTRINI (OAB 260895/SP), NELSON GAREY (OAB 44456/SP), PRISCILA CESAR 
ARANTES (OAB 177347/SP), LUIZ CARLOS FILETO (OAB 122462/SP)

Processo 1000652-30.2009.8.26.0278 (processo principal 0007183-52.2009.8.26) (278.01.2009.007183/1) - Impugnação ao 
Valor da Causa - Marlene Margarida da Silva Fiorili e outro - Napoli Imóveis e Comércio Ltda - Vistos. Tratam-se de embargos 
de declaração opostos Napoli Imóveis e Comércio Ltda em face da decisão de fls. 431/432, nos quais alega que houve omissão, 
contradição e obscuridade. É a síntese do necessário. Os embargos de declaração possuem regramento próprio e está restrito 
aos casos de omissão, obscuridade ou contradição existentes em decisões judiciais. Portanto, não se prestam para a modificação 
de decisões, não podendo ter caráter infringente. Nestes últimos casos, há recurso específico para tais irresignações. No caso 
em tela, verifica-se que os embargos merecem acolhimento. Isto porque toda a fundamentação é no sentido de não se acolher 
o pedido, de forma que houve apenas um erro material, trocando-se uma letra. A despeito de ser este apenas um erro, acaba 
por macular a decisão, visto que pode efetivamente dar outro sentido ao texto, ficando contraditória. Dessa forma, ACOLHO 
os embargos de declaração para que conste como sendo “ratificado” a última palavra do terceiro parágrafo da segunda folha 
da decisão atacada. PRIC. Retifique-se. Itaquaquecetuba, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: DENISE DE FATIMA PEREIRA 
MESTRENER (OAB 149258/SP), JOSÉ APARECIDO COLLOSSAL (OAB 178955/SP)

3ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO LUDOVICO MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0075/2015
Processo 0000060-95.2012.8.26.0278 (278.01.2012.000060) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Ana Lucia 

Souza Alves - Banco Itaucard S.a. - Vistos. Vistos. ANA LUCIA SOUZA ALVES propôs ação de restituição de valores c.c. tutela 
antecipada em face de BANCO ITAUCARD S.A, alegando ter celebrado com o réu contrato de arrendamento mercantil para 
aquisição do veículo CHEVROLET VECTRA GLS, ANO 1996, PLACA BMP 4888. Esclareceu ter efetuado o pagamento 
inicialmente de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de VRG e o saldo remanescente a ser pago em 48 (quarenta e oito) 
parcelas no valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais). Com isso, a autora efetuou o pagamento a título de VRG na 
importância de R$ 13.607,04 (treze mil, seiscentos e sete reais e quatro centavos). Todavia, em razão de dificuldades financeiras 
não conseguiu honrar com o pagamento das parcelas do financiamento, sendo o veículo apreendido pelo banco réu. Ressaltou 
ter buscado junto ao réu a restituição dos valores pagos a título de VRG, porém não logrou êxito. Alegou ainda que no referido 
contrato houve a cobrança de encargos e tarifas de cadastro e de serviços bancários, sendo estas abusivas. Requereu a tutela 
antecipada para que seu nome não seja inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, a condenação do réu a restituir 
o valor residual garantido (VRG) no valor de R$ 13.607,07 (treze mil, seiscentos e sete reais e sete centavos), bem como ao 
pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados a título de tarifa de cadastro e serviços bancários, dando-se à causa 
o valor de R$ 14.304,24 (catorze mil, trezentos e quatro reais e vinte e quatro centavos). Foram trazidos documentos (fls. 
17/34). Foi indeferida a tutela antecipada e o pedido de justiça gratuita (fls. 36/37). O réu BANCO ITAUCARD S.A foi citado (fls. 
68) e apresentou contestação (fls. 70/76), alegando, em preliminar de mérito, a ocorrência de prescrição. No mérito, defendeu 
que o VRG pode ser cobrado de forma antecipada, ou seja, antes da venda do bem em mercado, ou conjuntamente com a 
venda, sendo que neste caso, houve a cobrança antecipada do VRG, mediante a entrada paga pelo autor diretamente ao 
vendedor do bem e pelas parcelas pagas mensalmente. Esclareceu inexistir responsabilidade do banco réu em arcar com 
qualquer tipo de ressarcimento. Pugnou pela improcedência da ação. Foram trazidos documentos (fls. 77/87). Réplica às fls. 
94/116. Instados a especificarem provas (fls. 118), a autora manifestou interesse no julgamento antecipado da lide (fls. 121). É 
um breve relatório. Passo a decidir. As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a obtenção de transação, não sendo 
caso de designação da audiência preliminar prevista no art. 331, caput, do Código de Processo Civil. Cabível o julgamento 
antecipado da lide, com fundamento no artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria em debate 
é exclusivamente de direito. Trata-se de ação de cobrança, objetivando o pagamento dos valores adimplidos a titulo de valor 
residual garantido e de tarifas. Presentes as condições da ação, passo a análise meritória da ação. A prejudicial de mérito da 
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prescrição não prospera. Com efeito, a ação busca a restituição dos valores adimplidos a título de valor residual garantido e de 
tarifas, sendo sujeita à prescrição prevista no artigo 205 do Código Civil, isto é, de 10 (dez) anos. Assim, rejeito a preliminar 
arguida. No mérito propriamente dito, a ação é parcialmente procedente. O valor residual garantido (VRG) consiste no 
adiantamento da quantia que seria devida ao final do contrato, na hipótese de o arrendatário pretender adquirir o bem. Isto é, 
além do arrendamento já pago durante a vigência do contrato, o arrendatário deveria pagar mais essa importância previamente 
ajustada se pretendesse ficar com a propriedade do bem arrendado, de modo a tornar menos onerosa a opção de adquirir o bem 
no termo final do contrato. Tais valores permanecem sob a administração da arrendadora. Se o arrendatário não optar pela 
aquisição, o bem arrendado lhe é devolvido. Consequentemente, referido valor, devidamente corrigido, deve retornar ao 
arrendatário, com a possibilidade de compensação caso haja eventual saldo devedor. Da mesma forma, desfeito o arrendamento 
mercantil - e não importa a causa - nada justifica a manutenção, com a arrendadora, do valor residual garantido e pago por 
antecipação, devendo ser devolvidos os valores recebidos pelo arrendador a título de VRG, quando da rescisão do contrato por 
inadimplemento da arrendatária. Aliás, nesse sentido, a matéria já se definiu no STJ: É possível a devolução do VRG, pago 
antecipadamente, após a resolução do contrato de arrendamento mercantil e desde que restituído o bem na posse da arrendante. 
Precedentes. (AgRg no REsp 960.532/RJ, 3ª Turma, minha relatoria, DJ de 26/11/2007). Com a resolução do contrato e a 
reintegração do bem na posse da arrendadora, possível a devolução dos valores pagos a título de VRG à arrendatária. 
Precedentes.(AgRg no Ag 923.321/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 17/12/2007). Ocorrendo a rescisão do 
contrato de arrendamento mercantil, com a reintegração do bem à arrendadora, é cabível a restituição ao arrendatário dos 
valores pagos a título de VRG. (AgRg no Ag 599.625/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 03/04/2006). É firme o 
posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade da devolução dos valores pagos a título de VRG, 
quando da rescisão dos contratos de leasing. Precedentes (REsp nºs 738.245/PR e 636.598/MG e AgRg Ag 549.567/SP). (AgRg 
no Ag 672.445/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 22/08/2005). Diante da resolução do contrato de arrendamento 
mercantil por inadimplemento do arrendatário, é devida a devolução do chamado VRG, pago antecipadamente, à conta de ser 
uma conseqüência da reintegração do bem, assim como a compensação deste com eventual crédito existente em favor da 
empresa arrendante. (REsp 373.674/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 16/11/2004). Deste modo, não tendo exercido 
a possibilidade de compra do bem, nulas as cláusulas que estabelecem sua perda, sendo procedente o pedido de devolução 
dos valores pagos a titulo de valor residual garantido, autorizada a compensação dos valores inadimplidos pela autora. Também 
procede o pedido de devolução dos valores pagos a titulo de tarifas de cadastro e serviços bancários. Tais valores foram 
indicados no contrato de modo expresso. Tendo por base a decisão proferida pelo STJ no julgamento do Resp 1251331, em 
28/08/2013, que disciplina a matéria ora posta da seguinte forma: 1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da 
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê 
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 2. Com 
a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas 
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, 
não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou 
outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato 
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o 
consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras 
e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 
Como o presente contrato foi celebrado antes de 30/04/2008, a Tarifa de Cadastro é indevida. Deste modo, em contratos de 
empréstimos e financiamentos são inseridas cláusulas, prevendo o pagamento pelo consumidor de várias espécies de tarifas, 
cuja função é remunerar o banco por um serviço que prestou ao cliente. As cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 
produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, 
ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, são nulas de pleno direito, conforme estabelece o artigo 51, IV, do Código 
de Defesa do Consumidor. Deste modo, é de se concluir pela abusividade da cobrança das taxas de cadastro e serviços 
bancários, impondo-se a devolução dos valores cobrados, todavia, de forma simples, não sendo hipótese de aplicação do artigo 
42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as taxas estavam previstas em contrato, 
caracterizando erro escusável. Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 
pedido formulado na ação proposta por ANA LUICA SOUZA ALVES em face de BANCO ITAUCARD S.A, a fim de declarar a 
nulidade das cláusulas que estabelecem a perda dos valores pagos a titulo de valor residual garantido, impondo-se a devolução 
destes valores, bem como a devolução dos valores pagos a titulo de tarifa de contratação e serviços bancários, todos 
devidamente corrigidos pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data do desembolso e com juros de mora de 1% ao 
mês desde a data da citação. Caso as partes sejam credoras e devedoras entre si, AUTORIZO a compensação de valores. Pelo 
princípio da sucumbência, e considerando que o autor decaiu de parte diminuta, condeno a ré no pagamento de custas e 
despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 15% do valor da condenação, com 
fundamento no artigo 20, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, levando-se em conta a natureza da lide. P.R.I. (Valor do 
Preparo: R$ 340,69 / Valor do porte da remessa R$ 32,70) - ADV: RODRIGO ALMEIDA DE AGUIAR (OAB 258577/SP), 
ANDERSON CLAYTON NOGUEIRA MAIA (OAB 202324/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP), JACKELINE 
MENDES (OAB 263632/SP)

Processo 0000297-32.2012.8.26.0278 (278.01.2012.000297) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de 
Contratos - Pedro Aprigio da Silva - Claudia Sebastiana Rodrigues da Silva - Vistos. PEDRO APRIGIO DA SILVA propôs ação 
de reintegração de posse em face de CLAUDIA SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA, alegando ser legítimo possuidor de 
imóvel situado a Rua Alfenas, nº 27, Vila Zeferina Itaquaquecetuba, desde 1984. Esclareceu que a ré era casada com seu filho 
Geraldo, sendo que em meados de 2010, celebrou com eles contrato de comodato verbal, tendo como objeto o imóvel citado. 
Deste modo, o comodato vigorou até o mês de fevereiro de 2011, ocasião em que o filho do autor e a ré se separaram, deixando 
de coabitar no imóvel. Com isso, após a saída de seu filho do imóvel, solicitou que a ré também desocupasse o bem, porém 
ela recusou o pedido. Requereu a liminar de reintegração de posse do imóvel, dando-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais). Foram trazidos documentos (fls. 08/21). Foi deferida a liminar de reintegração de posse (fls. 46). A ré CLAUDIA 
SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA deu-se por citada e apresentou contestação (fls. 147/158), alegando que o imóvel em 
questão foi objeto de partilha de bens, em razão de seu divórcio com o filho do autor, sendo que convive no referido imóvel junto 
de seu filho mais novo de 14 (catorze) anos. Esclareceu residir no imóvel a mais de 17 (dezessete) anos e ajudou seu ex-marido 
a realizar edificações no terreno que há época era baldio. Ressaltou que em momento algum esbulhou o imóvel adquirido na 
constância de seu casamento. Pugnou pela improcedência da ação. Foram trazidos documentos (fls. 159/177). Réplica às fls. 
98/104. Foi suspensa a liminar de reintegração de posse (fls. 106). É um breve relatório. Passo a decidir. As circunstâncias da 
causa evidenciam ser improvável a obtenção de transação, não sendo caso de designação da audiência preliminar prevista no 
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art. 331, caput, do Código de Processo Civil. Cabível o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 330, inciso I do 
Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria em debate é exclusivamente de direito. Trata-se de ação de reintegração 
de posse, em razão do esbulho praticado pela ré. A ação é procedente. O autor alega ter celebrado com a ré comodato verbal 
e, por seu turno, a ré confessou o referido comodato, em razão da união que mantinha junto ao filho do autor. Com efeito, a 
prova documental produzida nos autos revela, sem dúvida alguma, que o autor é legítimo possuidor do imóvel em questão (fls. 
28). Urge consignar que o contrato entabulado entre as partes é o comodato que tem como obrigação para o comodante pôr a 
disposição do comodatário os bens objetos do contrato e, para o comodatário, o uso do bem, ou, se oneroso, o pagamento de 
preço pelo uso do bem, ambos até a denúncia. O comodato é um contrato unilateral, real, intuitu personae, gratuito se imóvel, 
informal com obrigação do comodatário de devolver a coisa findo o tempo estabelecido ou quando o comodante requerê-la. 
Desta feita, o uso do imóvel pelo comodatário é necessário à instituição do comodato. Assim sendo, a permanência da ré de 
posse do imóvel após dada por citada, donde teve a ciência da extinção da relação comodatária, induz o vício da precariedade 
e torna a posse injusta, ainda mais não havendo o direito de retenção em favor do comodatário, como é o caso dos autos, pois 
não comprovados. A ré deveria deixar o bem a disposição do autor, sem criar qualquer óbice, sendo que permaneceu inerte, 
caracterizando esbulho possessório. Ademais, a informação de ter construído a residência também ficou no mero campo da 
fantasia, vez que a ré não conseguiu provar de forma documental ou por meio outro modo idôneo, as benfeitorias realizadas, ou 
seja, não houve prova contundente dando qualquer direito de retenção de bem imóvel que não lhe pertence, a fim de coagir o 
autor a continuar lhe cedendo o imóvel de forma gratuita, seja a título de ressarcimento, ou compensação. No mais, o contrato de 
compra e venda trazido pela ré às fls. 61/63, que figura como vendedor o autor e comprador seu filho, não contém a assinatura 
deste, não caracterizando ato jurídico perfeito. As provas e argumentações produzidas pela ré, no intuito de demonstrar a justiça 
de sua posse do imóvel, não foram capazes de infirmar o direito do autor em reaver bem que lhe pertence e está privado de uso. 
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta julgo PROCEDENTE a ação proposta por PEDRO APRÍGIO DA SILVA em face 
de CLAUDIA SEBASTIANA RODRIGUES DA SILVA, a fim de confirmar a liminar concedida às fls. 46, rescindir o contrato de 
comodato verbal firmado entre as partes e reintegrar o autor no domínio, posse plena e exclusiva do imóvel objeto da lide. Pelo 
princípio da sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas e despesas do processo, com correção monetária a partir 
de cada desembolso, bem como de honorários advocatícios da parte contrária, que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor 
atualizado da causa. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I. (Valor do Preparo: R$ 238,17 / Valor do porte da remessa R$ 32,70) - 
ADV: VANDA ZENEIDE GONÇALVES DA LUZ (OAB 321575/SP), EDUARDO GEORGE DA COSTA (OAB 147790/SP), FLÁVIO 
JOSÉ GONÇALVES DA LUZ (OAB 1291/AC)

Processo 0001953-92.2010.8.26.0278 (278.01.2010.001953) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Pecunia S/A - Amauri Araujo de Moura - Vistos. A parte-autora deixou de promover os atos e diligências 
que lhe competia, abandonando a causa e quedando-se inerte por mais de 30 dias, conforme intimação por AR postal (fls. 
112). É o relatório. Não há necessidade de que o aviso de recebimento da intimação pessoal por carta seja assinado pela 
parte autora ou intimação por mandado seja positivo. Basta que seja remetida ao endereço fornecido pela parte autora nos 
autos ou que lá seja diligenciado por oficial de justiça, no caso de intimação pessoal. De se ver, do Egr. Superior Tribunal 
de Justiça: Processo REsp 59087/SP, RECURSO ESPECIAL 1995/0001523-4, Relator(a) Ministro ADHEMAR MACIEL (1099), 
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 04/12/1997, Data da Publicação/Fonte DJ 16/02/1998 p. 54. 
Ementa: Processual civil. Abandono da causa. Intimação pessoal da parte. Endereço constante da petição inicial. Precedente do 
stj. Recurso improvido. I - O parágrafo 1.do art. 267 do CPC exige que a parte seja intimada pessoalmente. Não basta a simples 
publicação do ato judicial no órgão oficial de imprensa. II - A intimação pessoal exigida pelo parág. 1. do art. 267 do CPC deverá 
ser realizada no endereço constante da petição inicial ou da contestação, se outro não foi indicado pela parte no decorrer do 
processo. III - Recurso especial conhecido, mas improvido. Acórdão: POR UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO, MAS 
LHE NEGAR PROVIMENTO. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 
267, inciso III, combinado com o § 1º, do Código de Processo Civil. Nos termos do §2º do artigo 267 do Código de Processo 
Civil, condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e, caso tenha havido citação válida da parte 
contrária, honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00, atualizados, ressalvada a hipótese de ser a parte referida beneficiária 
da gratuidade processual. Decorrência lógica, fica revogada ordem liminar eventualmente concedida. Oficie-se ao Detran para 
fins de desbloqueio (fls. 73). Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. (Valor do Preparo: R$ 227,97 / Valor do porte da 
remessa R$ 32,70) - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)

Processo 0002032-03.2012.8.26.0278 (278.01.2012.002032) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Imobiliaria 
Parque Residencial Scaffidi Ltda - Vistos. IMOBILIÁRIA PARQUE RESIDENCIAL SCAFFIDI LTDA ajuizou a presente ação de 
rescisão contratual cumulada com reintegração de posse cc. Perdas e danos em face de SOLANGE APARECIDA FONSECA 
GOMES, alegando, em síntese, que implantou o loteamento denominado “Parque Residencial Scaffidi”, que através de Contrato 
de Compromisso de Compra e Venda firmado com a ré, compromissou a venda do imóvel caracterizado pelo lote de terreno 
n. 42, com área de 250 m². Alegou que a ré realizou o pagamento de apenas 03 parcelas estando em débito com as demais 
117 parcelas, mesmo após ter sido notificada judicialmente pelo processo que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de 
Itaquaquecetuba, sob nº 1551/2002. Requereu, então, a rescisão do contrato celebrado, bem como a reintegração na posse do 
bem e o direito de indenização e retenção de eventuais benfeitorias ou acessões realizadas no imóvel. Com a inicial (fls. 02/05), 
vieram documentos (fls. 06/108). Citada (certidão de fls. 125), a requerida deixou trancorrer in albis o prazo para oferecimento de 
defesa. É o relatório. Fundamento e decido. Considerando que a ré, devidamente citada, deixou transcorrer in albis o prazo para 
apresentar resposta, aplica-se à hipótese o disposto no artigo 319 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeiras as 
assertivas contidas na inicial. Insta salientar que as partes celebraram contrato (fls. 23) através do qual a ré se comprometeu a 
cumprir as clausulas do contrato, e principalmente adimplemento das parcelas. Esta, no entanto, não cumpriu, com o acordado, 
mesmo após ter sido notificada judicialmente através do processo de notificação judicial juntado aos autos (fls. 14/107). Assim 
agindo, descumpriu literal disposição contratual e demonstrou a falta de interesse e desídia em resolver a avença, de rigor a 
rescisão pleiteada. Desta forma, o acolhimento do pedido inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 
a presente ação ajuizada por IMOBILIÁRIA PARQUE RESIDENCIAL SCAFFIDI LTDA em face de SOLANGE APARECIDA 
FONSECA GOMES, e declaro rescindido o compromisso de compra e venda celebrado entre as partes que tem por objeto o lote 
n. 42 da quadra 42 do loteamento denominado ‘Parque Residencial Scaffidi”, reintegrando a autora em sua posse, inclusive das 
benfeitorias e acessões realizadas no imóvel, após o trânsito em julgado desta ação. Em razão da sucumbência, arcará a ré com 
as custas e despesas processuais, assim como com a honorária do patrono da autora, ora fixada em 15% do valor da causa, 
devidamente atualizado. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. (Valor do Preparo: R$ 704,77 / Valor do porte da remessa 
R$ 32,70) - ADV: SILVIA SATIE KUWAHARA (OAB 185387/SP)

Processo 0002134-59.2011.8.26.0278 (278.01.2011.002134) - Procedimento Ordinário - Imobiliaria Parque Residencial 
Scaffidi Ltda - Intimar a parte autora para que providencie o recolhimento das custas de diligências de oficial de justiça, 
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necessário à instrução do mandado. - ADV: SILVIA SATIE KUWAHARA (OAB 185387/SP)
Processo 0002581-86.2007.8.26.0278 (278.01.2007.002581) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 

Elza Aparecida Ramos Transportes - Me - Rio Bahia Veículos S/A - - Omielam Industrial e Comercial Ltda - A parte-autora deixou 
de promover os atos e diligências que lhe competia, abandonando a causa e quedando-se inerte por mais de 30 dias, conforme 
intimação por AR (fls. 269). É o relatório. Não há necessidade de que o aviso de recebimento da intimação pessoal por carta seja 
assinado pela parte autora ou intimação por mandado seja positivo. Basta que seja remetida ao endereço fornecido pela parte 
autora nos autos ou que lá seja diligenciado por oficial de justiça, no caso de intimação pessoal. De se ver, do Egr. Superior 
Tribunal de Justiça: Processo REsp 59087/SP, RECURSO ESPECIAL 1995/0001523-4, Relator(a) Ministro ADHEMAR MACIEL 
(1099), Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 04/12/1997, Data da Publicação/Fonte DJ 16/02/1998 p. 
54. Ementa: Processual civil. Abandono da causa. Intimação pessoal da parte. Endereço constante da petição inicial. Precedente 
do stj. Recurso improvido. I - O parágrafo 1.do art. 267 do CPC exige que a parte seja intimada pessoalmente. Não basta a 
simples publicação do ato judicial no órgão oficial de imprensa. II - A intimação pessoal exigida pelo parág. 1. do art. 267 do CPC 
deverá ser realizada no endereço constante da petição inicial ou da contestação, se outro não foi indicado pela parte no decorrer 
do processo. III - Recurso especial conhecido, mas improvido. Acórdão: POR UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO, 
MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. Na confluência do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 
fundamento no artigo 267, inciso III, combinado com o § 1º e parágrafo único do art. 238, ambos do Código de Processo Civil. 
Nos termos do §2º do artigo 267 do Código de Processo Civil, condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas 
processuais e, caso tenha havido citação válida da parte contrária, honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00, atualizados, 
ressalvada a hipótese de ser a parte referida beneficiária da gratuidade processual. Oportunamente, arquivem-se os autos. 
P.R.I. (Valor do Preparo: R$ 482,21 / Valor do porte da remessa R$ 65,40) - ADV: FABRICIO MICHEL SACCO (OAB 168551/
SP), LEANDRO DE PADUA POMPEU (OAB 170433/SP), ACELVES ANTONIO DA SILVA (OAB 146656/SP), CESAR COSMO 
RIBEIRO (OAB 144497/SP), VILMAR SARDINHA DA COSTA (OAB 152088/SP), DIOGENES DE OLIVEIRA FIORAVANTE (OAB 
189518/SP), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES (OAB 208972/SP), PAULO CESAR DE CASTILHO (OAB 97597/SP)

Processo 0004122-86.2009.8.26.0278 (278.01.2009.004122) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Sergio Salles - 
Nair Aparecida Terbone - A parte autora, Sérgio Salles, ajuizou ação de Reivindicatória cumulada com perdas e danos em 
face de Nair Aparecida Terbone, ambos devidamente qualificados, alegando em, apertada síntese, que houve esbulho em sua 
propriedade. Lançada a contestação (fls. 33/37). Não houve réplica. Houve informação da desocupação voluntária do imóvel 
(fl. 167). É o relatório do necessário. A fase processual importa o julgamento no estado a lide, consoante a dicção do art. 
329, Código de Processo Civil, uma vez que há causa de extinção do processo. A desocupação do imóvel faz desaparecer o 
interesse processual do requerente. O provimento jurisdicional buscado está prejudicado e o processo encontra a extinção por 
carência superveniente da ação. Na confluência do exposto, EXTINGO O PROCESSO, SEM EXAME DE MÉRITO, por carência, 
falta de interesse de agir, com base no art. 267, VI, Código de Processo Civil. A sucumbência pela ré, porque houve a citação. 
Em caso de eventual saldo de diligências, se requerido, defiro expedição de guia de levantamento. Oportunamente, arquivem-
se. P.R.I. (Valor do Preparo: R$ 424,00 / Valor do porte da remessa R$ 32,70) - ADV: ESTELA MARIS BONOME (OAB 160971/
SP), ANGELA FABIANA QUIRINO DE OLIVEIRA (OAB 186299/SP), JULIANA SOLER KOHN (OAB 255336/SP), ANA MARIA 
CARVALHO MARANTES (OAB 66425/SP)

Processo 0004162-10.2005.8.26.0278 (278.01.2005.004162) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Aparecido Fortes - - Renata 
Oliva Alvino Fortes - Antonio Bueno de Miranda - - Clarisse Sá Leite Bueno de Miranda - Intimar a parte autora/exequente para 
regularizar a representação processual em 10 (dez) dias, tendo em vista que o instrumento de substabelecimento citado a fls. 
302 não veio aos autos. - ADV: SAMARA DA SILVA SERRA TORRANO (OAB 264326/SP), MARDILIANE MOURA SILVA (OAB 
177810/SP), FERNANDO PEREIRA MAGALHÃES (OAB 195530/SP), ELENA BARROS BARBARO (OAB 250409/SP), LUIZ 
MARQUES BARRETO (OAB 96074/SP), ALENE CRISTINA SANTANA DE ABREU (OAB 278039/SP), THAIS OLIVEIRA DOS 
SANTOS JAROUCHE (OAB 263272/SP)

Processo 0006180-96.2008.8.26.0278 (278.01.2008.006180) - Procedimento Sumário - Roberto de Albuquerque Croso - 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Vistos. ROBERTO DE ALBUQUERQUE CROSO propõe ação declaratória 
em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando ter adquirido um veículo, todavia, por divergências 
comerciais, a empresa vendedora lavrou um Boletim de Ocorrência contra o autor sob alegação de apropriação indébita do 
veículo. Em que pese ter comprovado a veracidade da compra, e o inquérito policial ter sido arquivado em maio de 2007, 
o Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária DIPO não providenciou a baixa na restrição perante o DETRAN. 
Deste modo, o veículo foi apreendido em abordagem policial, imotivadamente. Requereu a antecipação da tutela para liberação 
imediata do veículo, independente do pagamento das taxas; e, ao final, a declaração de inexigibilidade de qualquer tributo 
decorrente da apreensão do veículo. Dá-se a causa o valor de R$ 1.923,30 (um mil novecentos e vinte e três reais e trinta 
centavos). Foram trazidos documentos (fls. 15/34). Foi deferida a antecipação de tutela (fls. 36/38) e o veículo foi liberado (fls. 
45/46). O autor peticionou, requerendo a expedição de ofício para determinar a baixa na restrição do veículo (fls. 49/50), todavia, 
o pedido foi negado, tendo em vista que a presente demanda não tem por objeto o cancelamento da restrição de bloqueio 
do veículo (fls. 52/53). A ré FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO foi citada (fls. 66) e apresentou contestação 
(fls. 69/76) alegando ter sido o ato de apreensão do veículo efetuado de forma legal, uma vez que, ao contrário da versão 
inicial, a apreensão se deu em razão do cometimento da infração prevista no art. 230, inciso V, do CTN, ou seja, o veículo 
não estava devidamente licenciado. Ressaltou não ter o comprovante de pagamento de licenciamento apresentado pelo autor 
condão de comprovar sua regularidade, tendo em vista que o documento que o torna efetivado é o certificado de licenciamento 
anual. Outrossim, ainda que por mera hipótese, caso o veículo estivesse licenciado, certamente que este documento não 
estava sendo portado pelo condutor do veículo, o que por si só justifica sua apreensão até a sua regularização. Pugnou pela 
improcedência da ação. Foram trazidos documentos (fls. 77/83). Réplica (fls. 85/100). Instados a especificarem provas (fls. 
105), ambos demonstraram desinteresse (fls. 107 e 108/111). Foram trazidos documentos por ambas as partes referentes ao 
licenciamento do veículo (fls. 117/120 e 135/136). É um breve relatório. Passo a decidir. Cabível o julgamento antecipado da lide, 
com fundamento no artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria em debate é exclusivamente 
de direito. Ademais, no caso dos autos, é desnecessária dilação probatória, porquanto as alegações controvertidas encontram-
se elucidadas pela prova documental já acostada aos autos e as partes não postularam pela produção de outras provas. Trata-
se de ação declaratória proposta em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a declaração 
de inexigibilidade do pagamento de multas, tributos e diárias de estádia, de veículo apreendido ilegalmente. Presentes as 
condições da ação, passo à análise meritória da ação. A ação é procedente. O autor afirma ter tido seu veículo apreendido 
ilegalmente, na data de 24 de novembro de 2007, em razão de instauração de inquérito para apuração do crime de apropriação 
indébita, que, em que pese estar arquivado pelo Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária DIPO, não teve sua 
baixa da restrição providenciada perante o Departamento de Trânsito. A ré, por seu turno, nega a culpa lhe atribuída, afirmando 
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ter sido o veículo apreendido pelo cometimento da infração prevista no art. 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro, ou 
seja, falta de licenciamento. Pois bem, depreende-se da análise dos autos que a apreensão do veículo é incontroversa. Todavia, 
a questão cinge-se ao motivo pelo qual ocorreu, e este ser legal ou não. De fato, conforme se verifica do Auto de Recolhimento 
de Veículo de fls. 21, a apreensão do veículo ocorreu pela prática da infração de trânsito tipificada no art. 230, inciso V, 
do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo, no momento, qualquer restrição referente ao inquérito policial pela prática 
do crime de apropriação indébita. Frise-se que, no campo “observações”, em consulta ao terminal Prodesp, nada constava 
quanto à possível restrição judicial. Com efeito, dispõe o art. 230, inciso V do CTB, é infração gravíssima conduzir o veiculo 
que, “não esteja registrado e devidamente licenciado”, impondo como penalidade multa e apreensão do veículo. Ocorre que, 
o comprovante de pagamento eletrônico de fls. 22 constitui prova inequívoca de que o licenciamento do veículo, referente ao 
exercício de 2007, foi pago. Tal comprovante data de 12 de novembro de 2007, ou seja, data anterior a apreensão realizada 
pela Polícia Militar Rodoviária. Corroborando tal cenário, tem-se que, nenhuma prova foi produzida nos autos no sentido de 
que o veículo não estivesse licenciado no momento de sua apreensão; enquanto a ré afirma ter sido o último licenciamento 
realizado em 2005 (fls. 136), o autor demonstra estar em dia com o licenciamento de seu veículo (fls. 119/120). Logo, a lavratura 
de auto de infração, alicerçada na falta de licenciamento do automóvel, não procede. É que na data o autor não se encontrava 
em mora com quaisquer obrigações impostas pela legislação brasileira de trânsito. Em verdade, o ato administrativo guerreado 
restou contaminado pelo vício decorrente da ausência de motivo, já que inexistente a circunstância fática que deu suporte à sua 
prática. Portanto, deve ser assegurada a livre circulação do veículo, independemente do pagamento das despesas relativas ao 
guincho e à estadia no pátio disponibilizado pelo DETRAN, decorrentes da indevida apreensão do bem, uma vez que estas são 
inexigíveis. Ante o exposto e pelo o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação inicial proposta por ROBERTO 
DE ALBUQUERQUE CROSO em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para tornar definitiva a liminar 
concedida às fls. 36/38, e declarar inexigível a cobrança de despesas relativas à apreensão do veículo, tais como guincho e 
estadia no pátio disponibilizado pelo DETRAN. Pelo princípio da sucumbência, condeno a ré no pagamento das despesas e 
custas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em R$ 3.000,00. P.R.I. (Valor do Preparo: 
R$ 106,25 / Valor do porte da remessa R$ 32,70) - ADV: FELIPE SORDI MACEDO (OAB 341712/SP), CARLOS CARAM CALIL 
(OAB 235972/SP), MARCIA EMERITA MATOS (OAB 224984/SP), JOSE CARLOS FRANCISCO PATRAO (OAB 128977/SP)

Processo 0007699-67.2012.8.26.0278 (278.01.2012.007699) - Monitória - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Alberto Sabino 
de Oliveira - Jose Pedro Neto - - Maria das Graças Felix - Vistos. ALBERTO SABINO DE OLIVEIRA propôs ação monitória em 
face de JOSE PEDRO NETO e MARIA DAS GRAÇAS FELIX, alegando ser credor dos réus no valor de R$ 14.680,00 (catorze 
mil, seiscentos e oitenta reais), em razão do “Termo de Confissão de Dívida, Prestação de Caução e Outras Avenças”, em 
transação realizada para quitação de dívida. Esclareceu que o débito foi parcelado em 48 (quarenta e oito) vezes no valor 
de R$ 300,00 (trezentos reais). Requereu a condenação dos réus ao pagamento no valor de R$ 45.354,08 (quarenta e cinco 
mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos), dando-se à causa o valor de R$ 14.680,00 (catorze mil, seiscentos 
e oitenta reais). Foram trazidos documentos (fls. 05/17). Os réus JOSÉ PEDRO NETO e MARIA DAS GRAÇAS FELIX foram 
citados (fls. 22) e opuseram embargos à monitória (fls. 32/37), alegando, em preliminar de mérito, a ocorrência de prescrição, 
pois o instrumento em questão é de 12/01/2007, sendo a ação proposta em 21/05/2012, caracterizando a prescrição da dívida. 
No mérito, defenderam ter morado em um imóvel de propriedade do embargado, ora autor, sendo que ao optarem por mudar-
se, o embargado forneceu um documento para que eles assinassem. Esclareceram que o referido documento era segundo 
o embargado apenas uma autorização para retirada de móveis da casa. Todavia, em razão do nível de escolaridade dos 
embargantes, assinaram o documento sem saber que se tratava de termo de confissão de dívida. Pugnaram pela improcedência 
da ação. Réplica às fls. 40/46. Instados a especificarem provas (fls. 46), os réus manifestaram interesse na produção de prova 
testemunhal (fls. 49). É um breve relatório. Passo a decidir. As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a obtenção 
de transação, não sendo caso de designação da audiência preliminar prevista no art. 331, caput, do Código de Processo Civil. 
Cabível o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que 
a matéria em debate é exclusivamente de direito. Trata-se de ação monitória, ajuizada em razão do inadimplemento por parte 
dos réus. A prejudicial de mérito levantada pelos réus, ora embargantes prospera. Verifica-se que ocorreu a prescrição referente 
à dívida líquida e certa representada pelo “Termo de Confissão de Dívida, Prestação de Caução e Outras Avenças”, portanto, 
tem-se consequente impossibilidade de prosseguimento da lide, pois prescrita a dívida. O contrato em questão, por representar 
uma obrigação de pagamento de quantia líquida e certa, com prazo de pagamento pré-fixado, prescreve em 05 anos, de acordo 
com o art. 206, parágrafo 5º, inciso II, do Código Civil em vigor. Art. 206. Prescreve: Parágrafo quinto - Em cinco anos: I - a 
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; Neste sentido, confira-se: AGRAVO 
REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXECUÇÃO PRESCRITA. AÇÃO MONITÓRIA. 
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO PROVIMENTO. 1. A prescrição da cobrança via ação monitória de nota promissória cuja 
execução está prescrita é de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 
50.642/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 04/12/2012) AGRAVO 
REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS PRESCRITAS. AÇÃO 
MONITÓRIA. PRAZO PARA AJUIZAMENTO. 1. A ação monitória fundada em notas promissórias prescritas está subordinada ao 
prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
(AgRg nos EDcl no REsp 1197943/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 
20/11/2012, DJe 23/11/2012). Neste caso, cumpre consignar que o prazo prescricional começa com o inadimplemento dos 
réus e da assinatura do contrato, ou seja, no caso em questão, janeiro de 2007. Deste modo, verifica-se a prescrição da dívida 
pelo decurso do prazo de 05 anos, não tendo o credor se utilizado de outros meios para a exigibilidade de seu crédito (ação 
executiva). Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos 
do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil face a prescrição do direito do autor (art. 206, § 5º, I do Código Civil). 
Diante da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários 
advocatícios da parte contrária, que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais P.R.I. (Valor do Preparo: R$ 343,69 / Valor do porte 
da remessa R$ 32,70) - ADV: SILVIA FERREIRA PINHEIRO GODOY (OAB 279783/SP), ELSON ANTONIO FERREIRA (OAB 
152099/SP), CRISTIANO DA ROCHA FERNANDES (OAB 204903/SP), EDUARDO ANDRE ESQUERDO (OAB 77964/SP)

Processo 0007967-34.2006.8.26.0278 (278.01.2006.007967) - Outros Feitos não Especificados - José dos Santos Ribeiro - 
Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. JOSÉ DOS SANTOS RIBEIRO propõe ação de prestações por acidente de trabalho 
em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando trabalhar para a empresa “Renovadora de Pneus Presidente 
Guarulhos S/C LTDA” desde o ano de 2000. Exercia a função de cobridor, que consistia em raspar pneus, passar cola e colar 
borracha, lidando sempre com produtos como cola, solvente e borracha, em ambiente excessivamente quente e ruidoso, próximo 
à caldeira. Salienta ter executado tais serviços de natureza pesada, que lhe exigiam esforços físicos constantes e posições 
viciosas do tronco e membros superiores, em jornadas diárias de longa duração (das 5h30min às 17h/21h). E, em decorrência 
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das suas condições de trabalho encontra-se acometido de enfermidade na coluna vertebral, redução da acuidade auditiva, 
cardiopatia, perda de força, enfraquecimento, esquecimentos e “cabeça aérea”, doenças do trabalho, de acordo com o art. 20 da 
Lei 8.213/91, que o incapacitam permanentemente para o trabalho. Requer a condenação do réu ao pagamento dos benefícios 
previstos nas Leis n.º 6.367/76, 8.213/91, 9.032/95, 9.528/97 e seus decretos regulamentadores, considerando-se no salário de 
contribuição e de benefício, além da parte fixa, a parte variável da remuneração. Dá-se a causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais). Foram trazidos documentos (fls. 07/13). Foram deferidos os benefícios da justiça gratuita (fls. 31). O réu INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL foi citado (fls. 35 vº) e apresentou contestação (fls. 38/40), com preliminares da carência da 
ação ante a ausência da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), documento indispensável para comprovação do acidente 
de trabalho. No mérito, afirma ter o autor perdido a qualidade de segurado, eis que não contribuiu para a autarquia nos últimos 
12 (doze) meses antes da distribuição da ação. Outrossim, não prova que está incapacitado para o trabalho ou que encontra-se 
com efetiva redução da capacidade laborativa. Insurgiu-se contra as alegações contidas na inicial e pugna pela improcedência 
da ação. Réplica (fls. 43/45). O feito foi saneado, afastando as preliminares e fixando os pontos controvertidos (fls. 53/55). 
Designada perícia médica, sobreveio o laudo pericial (fls. 76/88) e laudo complementar (fls. 112). Houve manifestação das 
partes acerca do laudo pericial (fls. 101/104 e 105). Foram apresentados memoriais pelo autor (fls. 124/128) e pelo réu (fls. 
132/134). É um breve relatório. Passo a decidir. Trata-se de ação de auxílio acidente, com pedido de aposentadoria por invalidez, 
movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por estar inapto para realização de suas funções laborativas, 
em razão de sequelas decorrentes de acidente de trabalho. Presentes as condições da ação, passo à análise meritória da ação. 
A ação é procedente. Com efeito, o autor busca receber, sucessivamente, benefícios previdenciários de auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez, os quais comportam o seguinte tratamento da Lei nº 8.213/91: Art. 42. A aposentadoria por invalidez, 
uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-
doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 
ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação 
da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas 
expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filar-
se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade 
sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 
que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 
para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao 
segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o 
benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Portanto, 
quanto aos benefícios por incapacidade, o auxílio-doença é devido ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho ou para 
a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, exigindo-se, em alguns casos, cumprimento de período de 
carência. Já a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, deve ser concedida ao 
segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, 
enquanto permanecer nesta condição (artigos 25, 42 e 59 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991). Da análise dos dispositivos 
citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade laboral: a) a qualidade 
de segurado do requerente; b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; c) a superveniência de moléstia 
incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência, e d) o caráter permanente da incapacidade 
(para o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença). No tocante à carência, observa-se 
que tal requisito está devidamente preenchido pela parte autora. Ademais, vislumbra-se através do referido CNIS, que a 
qualidade de segurado do autor restou cabalmente comprovada. Isto porque, quando do início da incapacidade (2005), o autor 
era contribuinte da Previdência Social, ostentando a qualidade de segurado. Pois bem, quanto à incapacidade foi realizada 
pericia médica às fls. 76/88, e o perito concluiu, de forma objetiva, que, o autor “foi submetido ao competente exame médico-
pericial, avaliando seu histórico médico, o exame físico e exames complementares necessários e foi realizada a vistoria ao seu 
local de trabalho, evidenciando que o autor é portador de: -Disacusia Neurossensorial Leve: tem características de lesão por 
exposição a altos níveis sonoros, que foram constatados no local de trabalho; entretanto, a presente deficiência auditiva não 
restringe a sua capacidade de trabalho; - Artrose e Espondilólise: de origem degenerativa e sem implicações no trabalho do 
periciando; - Espondilolistese e Abaulamento Discal Lombar em L4-L5 e L5-S1: que têm agravamento pelo trabalho; de fato, há 
nexo concausal entre o trabalho exercido e as lesões diagnosticadas. E a presença de Espondilolistese e Abaulamento Discal 
Lombar em L4-L5 e L5-S1 determina parcial e permanente limitação funcional para as atividades originalmente exercidas, de 
modo que o periciando ser readaptado para exercer atividades que não exponham a fatores potencialmente agressivos no 
trabalho” (fls. 81). E a conclusão da vistoria realizada no local de trabalho do autor concluiu que, “em suas atividades 
ocupacionais, o autor ficava exposto de modo permanente a altos níveis sonoros que são variados durante a jornada e são 
atenuados adequadamente pelo uso de protetores auditivos (uso obrigatório). A observação das atividades realizadas pelo autor 
revelou que seu trabalho exigia realização de grandes esforços físicos com a coluna vertebral, ficando o periciando exposto a 
fatores ergonômicos potencialmente danosos (esforços físicos intensos, posturas nocivas e movimentação intensa da coluna) 
que foram considerados como a concausa dos males colunares diagnosticados” (fls. 85). Ou seja, o I. Perito concluiu pelo nexo 
concausal entre o trabalho exercido e as lesões diagnosticadas no autor. Deste modo, nenhuma dúvida paira no sentido de ser 
devido o benefício, uma vez constatada, no laudo pericial, a incapacidade parcial e permanente do autor; ademais, as atividades 
exercidas exigiam movimentos que desencadearam o aparecimento da patologia, ficando demonstrada a hipótese de nexo de 
concausalidade. Neste sentido é a jurisprudência: “ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. TENDINITE DO 
SUPRA E INFRAESPINHOSO E SUBESCAPULAR, BURSITE SUBACROMIALSUBDELTÓIDEA NOS OMBROS E LESÕES 
PARCIAIS NO TENDÃO SURAESPINHOSO DIREITO E LESÕES PARCIAIS NO TENDÃO SUBESCAPULAR E 
SUPRAESPINHOSO ESQUERDO. PRESENTES NEXO CAUSAL/CONCAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE 
LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.” (Apelação nº 401089-92.2013.8.26.0564 - 16ª Câmara de 
Direito Público - Rel. Des. VALDECIR JOSÉ DO NASCIMETNO - J. 25/1/2014). Todavia, frise-se que, não se trata de concessão 
de aposentadoria por invalidez, uma vez que tal benefício requer a incapacidade e insuscetibildade de reabilitação do segurado 
para o exercício de atividade remunerada, garantidora de sua subsistência, conforme preconiza o artigo 42 da mencionada Lei 
nº 8.213/91. Assim, é certo que, uma vez evidenciada a incapacidade parcial e permanente, a requerente faz jus ao benefício do 
auxílio acidente, o qual será devido na proporção de 50% sobre o salário de benefício, bem como o abono anual, a teor do artigo 
40 do mesmo diploma normativo, ambos a partir do dia seguinte a cessação do auxílio-doença previdenciário. Esclarece-se que 
o benefício não é vitalício, pois a consolidação das moléstias incapacitantes ocorreu quando já em vigor a legislação restritiva 
(art. 86, §2º, da Lei 8213/91, com a redação dada pela Lei 9528, de 197). Assim sendo, o auxílio-acidente cessará quando for 
concedida aposentadoria de qualquer espécie ao autor. Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso nos períodos 
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em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou previdenciário, por conta da sequela ora 
indenizada (Decreto 3048/9, art. 104, parágrafo 6º). Registro que sobre os atrasados incidem juros a partir do termo inicial do 
benefício, de modo decrescente, mês a mês, pautando-se pelos índices determinados pelo art. 1°-F da Lei 9.494/97, redação 
dada pela Lei n° 1.960/09. A correção monetária, por sua vez, deverá ser feita pelo IGP-DI (Lei n° 8.213/91) até o cálculo de 
liquidação e, a partir de então, pelo IPCA-E. Os honorários advocatícios são fixados no importe de 15% sobre as parcelas 
vencidas até a prolação da sentença, a teor da Súmula 11 do E. Superior Tribunal de Justiça. Consigno, apenas, quanto às 
custas processuais, que tanto a lei de custas anterior quanto a atual (Leis Estaduais n. 4952/85 e 1.608/03) são claras em 
prever a não incidência de custas nas ações decorrentes de acidente de trabalho, assim como a isenção das aludidas custas 
para a União, Estado, Município e respectivas autarquias. Assim, não há que se falar na condenação do INSS nas custas, mas 
somente nas despesas processuais (inclusive honorários periciais), observando-se que são devidas aquelas comprovadas nos 
autos. Ante o exposto e pelo o que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 269, 
inciso I, do CPC e o faço para CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ao pagamento de auxílio-
acidente ao autor, na proporção de 50% sobre o salário de benefício, a partir da data do laudo, sendo também devido o abono 
anual, acrescido de juros de mora a partir do termo inicial do benefício, de modo decrescente, mês a mês, pautando-se pelos 
índices determinados pelo art. 1°-F da Lei 9.494/97, redação dada pela Lei n° 1.960/09 e correção monetária pelo IGP-DI (Lei n° 
8.213/91) até o cálculo de liquidação e após pelo IPCA-E. Em razão da sucumbência, arcará a requerida, com o pagamento das 
despesas processuais (inclusive honorários periciais) e honorários advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas vencidas até 
a prolação da sentença, devidamente corrigidos até a data do pagamento, com juros de mora a partir do trânsito em julgado 
desta decisão. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I. (Valor do Preparo: R$ 319,01 / Valor do porte da remessa R$ 32,70) - ADV: 
IVANI AUGUSTA FURLAN FERREIRA (OAB 60740/SP), MARCELA ESTEVES BORGES (OAB 20483/CE)

Processo 0010239-69.2004.8.26.0278 (278.01.2004.010239) - Retificação de Registro de Imóvel - Registro de Imóveis - 
Francisco Laurindo - - Elisabete Meininger Laurindo - Joana de Souza Laurindo - Vistos. FRANCISCO LAURINDO e ELISABETE 
MEININGER LAURINDO propuseram ação de retificação de área, alegando serem legítimos herdeiros, ante o falecimento de 
BENEDITO LAURINDO, dos imóveis: 1) Gleba de terras para cultura, situada no bairro de Jaguary; 2) Gleba de terras, lavradias 
e sem benfeitorias, situada no bairro do Campo Limpo, denominada “Sítio Santa Cruz”, ambas pertencentes ao Distrito de 
Paz de Suzano, sob os nsº 15.621 e 20.337 do Cartório de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes. Todavia, conforme se 
depreende dos elementos constantes das descrições dos imóveis, eles não preenchem as exigências da Lei 6.015/73, de modo 
que o Formal de Partilha (tramitando perante o Juízo da Comarca de Xambré, no Estado do Paraná) foi devolvido para que se 
proceda à retificação judicial das transcrições para constar todas as medidas de perímetro, bem como sua localização geodésica. 
Esclareceu ter havido desapropriações nas áreas pela Prefeitura do Município de Itaquaquecetuba para duplicação de estrada, 
mas há áreas remanescentes. Requereu a citação de todos os confinantes e a retificação das áreas para que passem a ter os 
termos descritos na inicial. Dá-se a causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Foram trazidos documentos (fls. 07/25 
e 29/82). Foram deferidos os benefícios da justiça gratuita (fls. 27). O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
manifestou-se, informando nada ter encontrado em nome dos requerentes, bem como do confrontante Osório Laurindo (fls. 
88). O MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA manifestou-se informando que a área em questão é particular e não há projeto de 
desapropriação ou interesse sobre ela (fls. 90/92), ao passo que o MUNICÍPIO DE SUZANO também peticionou demonstrando 
desinteresse pelas áreas (fls. 95). Os interessados JOANA DE SOUZA LAURINDO, MARIA APARECIDA LAURINDO PIRES, 
JOSÉ BENEDITO PIRES, TEREZA LAURINDO RODRIGUES PIRES, todos também herdeiros de BENEDITO LAURINDO, 
apresentaram impugnação (fls. 139/142), informando estarem todos os bens inventariados localizados na região do Alto Tiete, 
Estado de São Paulo, em que pese terem sido inventariados na Comarca de Xambrê, no Estado do Paraná, sem qualquer 
justificativa aparente. Alegam ter o técnico em agrimensura, responsável pela elaboração do memorial descritivo do imóvel, 
apresentado memorial divergente; ademais, há na referida descrição, além de medidas diversas, a existência de três casas de 
alvenaria nas denominadas áreas “A” e “B”; havendo, outrossim dúvidas em relação as transcrições e matrículas dos imóveis. 
Deste modo, impugnam o conteúdo da declaração de fls. 21 ante a insegurança das informações. Foram trazidos documentos 
(fls. 106/134 e 143/160). Os autores se manifestaram acerca da impugnação apresentada (fls. 164/165 e 169/170) e trouxeram 
documentos (fls. 175/179). O feito foi saneado (fls. 192/193), e conforme determinado, os demais herdeiros interessados no feito 
manifestaram-se mostrando concordância com os termos da inicial (fls. 200/201). Após sucessivas retificações nos memoriais 
descritos nas áreas objetos da lide, o Cartório de Registro de Imóveis manifestou-se (fls. 266), concordando com o apresentado 
às fls. 247/248. O Ministério Público opinou pela procedência da ação (fls. 269). É um breve relatório. Passo a decidir. Trata-
se de ação de retificação de área das glebas de terras ambas pertencentes ao Distrito de Paz de Suzano, sob os nsº 15.621 e 
20.337, atualmente, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Itaquaquecetuba. Presentes as condições da ação, passo 
à análise meritória da ação. No mérito, a ação é procedente. Inicialmente, oportuno mencionar que o registro de imóveis não se 
presta a dar validade ao ato jurídico que gerou a propriedade, mas, tão somente para outorgar maior segurança ao bem de raiz, 
inclusive, referentemente à eficácia ante terceiros ou a oponibilidade. Nesse diapasão pode-se afirmar que o registro e suas 
circunstâncias e efeitos estão umbilicalmente ligados ao bem imóvel e, por isso mesmo, deve guardar uma consonância perfeita 
com as características físicas e quaisquer outras informações do imóvel que descreve e anota, especialmente quanto a eventuais 
restrições, ônus, etc, sob pena de ser retificado, conforme dispõe o art. 212, da Lei de registros, nº 6.015/73. Portanto, a perfeita 
descrição registrária do imóvel é necessária para cumprir com os princípios da especialidade e publicidade; porque o registro 
do imóvel que não contempla os princípios informadores da norma registrária, principalmente o da especialidade e publicidade, 
não é regular. E assim, detectando deficiências, os autores trouxeram o pedido retificatório em juízo e analisando-o, tenho 
como juridicamente possível, posto que é princípio do sistema registral, denominado princípio da retificação, que o registro não 
é imutável, se não exprimir a realidade jurídica ou a verdade dos fatos, podendo ser modificado através pedido do prejudicado 
e com audiência da parte interessada. Essa retificação encontra-se prevista nos artigos 213 e 216 da Lei 6.015/73. Pois bem. 
Analisando os autos e ante a documentação acostada, ficou claro que os autores são partes legítimas para postular a retificação 
da área, posto serem herdeiros de Benedito Laurindo. A confronte SOLUÇÃO COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS 
LTDA e os demais interessados, também herdeiros do imóvel, aquiesceram com a retificação (fls. 255/256 e 200/201). Enquanto 
a Municipalidade de Itaquaquecetuba não se opôs (fls. 90/92), o Ministério Público apresentou seu parecer favorável ao pedido 
inicial (fls. 269) e o Cartório de Registro de Imóveis manifestou-se, concordando com o memorial descritivo apresentado (fls. 
266). Deste modo, de fato, o pedido está em condições de ser atendido, mesmo porque, amparado na Lei de Registros Públicos 
(Lei 6.015/73). Portanto, nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei 6.015/73 e do artigo 1.247, caput, do Código Civil, é de rigor a 
retificação da descrição das áreas de gleba de terras matriculadas no Registro de Imóveis da Comarca de Itaquaquecetuba sob 
os nsº 15.621 e 20.337, de acordo com os termos constantes no memorial descritivo de fls. 247/248, elaborado por profissional 
qualificado, uma vez que está comprovada a existência de aspectos colidentes entre a área constante na matrícula e a situação 
fática demonstrada. Ante o exposto e pelo o que mais dos autos consta, com fundamento no art. 213 da Lei 6.015/73, JULGO 
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PROCEDENTE o pedido formulado por FRANCISCO LAURINDO e ELISABETE MEININGER LAURINDO e o faço para o fim de 
autorizar a regularização da área de glebas de terras ambas pertencentes ao Distrito de Paz de Suzano, sob os nsº 15.621 e 
20.337, atualmente, registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Itaquaquecetuba, observando-se, para tanto, o memorial 
descritivo de fls. 247/248. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Serviço de Registro de Imóveis 
da Comarca de Itaquaquecetuba. Custas ex lege. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. (Valor do Preparo: R$ 1.715,46 
/ Valor do porte da remessa R$ 64,40) - ADV: CARLOS ALBERTO ZAMBOTTO (OAB 129197/SP), FLAVIO BANDINI JÚNIOR 
(OAB 200533/SP), JORGE VITTORINI (OAB 80263/SP), MILTON NOVOA VAZ (OAB 279855/SP)

Processo 0012104-49.2012.8.26.0278 (278.01.2012.012104) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério 
Público do Estado de São Paulo - Thiago Silva Machado - - Joaquim Gonçalves da Silva - - Municipio de Itaquaquecetuba - Pelas 
razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos pelo Ministério Público, COM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, artigo 269, I, do CPC. Condeno os requeridos Thiago e Joaquim a, solidariamente, ressarcirem o erário público 
de Itaquaquecetuba das multas aplicadas pela CETESB durante o período em que ambos ocuparam os cargos de secretário 
municipal de Itaquaquecetuba, em referência aos anos declinados na petição inicial, com afetação a questões ambientais no 
logradouro de que trata esta ação. Os valores deverão ser atualizados monetariamente desde o efetivo pagamento, além do 
acréscimo de juros moratórios (1% ao mês) a contar da citação. Condeno, ainda, os requeridos Thiago, Joaquim e Município 
de Itaquaquecetuba, solidariamente: - ao pagamento de indenização, por arbitramento, na fase de liquidação do atual édito, 
em razão dos danos ambientais irrecuperáveis, a ser recolhida ao Fundo Estadual de Reparação aos Interesses Difusos; - 
obrigação de não fazer, consistente na paralização imediata do recebimento e disposição de resíduos de qualquer natureza na 
área objeto da atual demanda, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); - obrigação de fazer consistente em 
repararem o dano ambiental, mediante apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) com obediência 
a todas as exigências e recomendações do órgão ambiental, assinado por profissional com habilitação técnica (ART), no prazo 
máximo de 60 dias para aprovação junto ao órgão estadual competente (CETESB), devendo os réus iniciarem a execução 
do projeto no prazo máximo de vinte dias após sua aprovação ou outro que venha a ser apontado pelo órgão aprovador e 
executarem integralmente as medidas constantes do projeto aprovado, de acordo com o cronograma de execução. Citado 
PRAD deverá ser instruído com plantas e documentos sobre a área total degradada, e prever, necessariamente, a recuperação 
da área de preservação permanente; - obrigação de fazer consistente em apresentarem, no prazo máximo de sessenta dias, 
Estudo de Passivo Ambiental, e repararem os danos ambientais constatados, nos moldes do item supra, consoante exigências 
da CETESB. Por força da sucumbência parcial, deverão os requeridos Joaquim e Thiago suportar, solidariamente, metade das 
custas e despesas processuais. Ressalvadas as isenções do artigo 12 da lei n.º 1060/1950. Inviável condenação em verbas 
honorárias. (Valor do Preparo: R$ 106,25 / Valor do porte da remessa R$ 130,80) - ADV: RENATO MONACO (OAB 34015/SP), 
ELSON CUSTODIO DE FARIAS FILHO (OAB 141187/SP), ANDRE NOVAES DA SILVA (OAB 247573/SP), ITAMAR ALVES DOS 
SANTOS (OAB 245146/SP), GILBERTO BARBOSA (OAB 183101/SP)

Processo 0014500-33.2011.8.26.0278 (278.01.2011.014500) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Maicke Martins Frazão - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - MAICKE MARTINS FRAZÃO propõe ação de indenização 
por danos morais e materiais em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando ter se dirigido à casa de 
uma tia para realizar um pagamento. No caminho, encontrou seus amigos CLAYTON HENRIQUE DO CARMO TEIXEIRA SOUSA 
e ALAN DOS SANTOS MONTEIRO, e começaram a conversar sentados sobre um pequeno muro existente na via pública. Neste 
momento, surgiu uma viatura da Polícia Militar e os revistaram, encontrando o que seria droga, da qual não tinha nenhum 
conhecimento. Foram levados à Delegacia, presos e algemados. E, após, encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de 
Suzano e sua liberdade foi negada em todas as instâncias, permanecendo preso por 141 (cento e quarenta e um) dias. Somente 
na audiência foi absolvido, mas afirma que sua vida não será mais a mesma. Requereu o recebimento de indenização por danos 
materiais e morais em valor a ser arbitrado pelo juízo. Dá-se a causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Foram trazidos 
documentos (fls. 14/240). Houve emenda à inicial (fls. 247/248). A ré FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO foi 
citada (fls. 254) e apresentou contestação (fls. 247/258) com preliminares da inépcia da inicial. No mérito, afirma ser necessário, 
para fins de indenização por ter sido preso ilegal ou abusivamente, que a situação em que os policiais se encontravam, diante 
do autor e seus amigos, não demonstrassem nenhuma anormalidade. Contudo, foi encontrado dinheiro em posse do autor e 
substâncias entorpecentes com um de seus amigos. Portanto, presumiu-se que ambos estavam no local dos fatos realizando a 
mercancia de drogas. Ressalta que, se houvesse qualquer abusividade na prisão do autor o Tribunal de Justiça e o Superior 
Tribunal de Justiça teriam corrigido, mas não o fizeram. Por fim, afirma não estarem comprovados os elementos caracterizadores 
do ato ilícito. Pugnou pela improcedência da ação. Réplica (fls. 261/266). Instados a especificarem provas, as partes postularam 
pela oitiva de testemunhas (fls. 270/271 e 273/274). O feito foi saneado (fls. 275 e 286/287), afastando as preliminares arguidas 
e afastando o pedido de danos materiais, uma vez que estes não foram comprovados. Designada audiência de instrução e 
julgamento (fls. 275), nesta houve o depoimento pessoal da parte autora e de duas testemunhas (fls. 302/306). Foram 
apresentados memoriais (fls. 309/312 e 313/324). É um breve relatório. Passo a decidir. Concedo ao autor os benefícios da 
Justiça Gratuita. Anote-se. Trata-se de ação de indenização por perdas e danos proposta em face de FAZENDA PÚBLICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando o recebimento de indenização e compensação pelos danos sofridos em razão de suposta 
prisão ilegal. As preliminares arguidas foram afastadas no momento do saneamento do feito. Presentes as condições da ação, 
passo à análise meritória da ação. No mérito, a ação é improcedente. Inicialmente, importante anotar que, estipula o § 6º do 
artigo 37 da Constituição Federal que, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa”. Ensina a doutrina de Hely Lopes Meirelles, aplicável à responsabilidade civil da 
Administração Pública que, “A teoria do risco administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do ato lesivo e injusto 
causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, 
sem o concurso do lesado. Na teoria da culpa administrativa exige-se a falta do serviço, na teoria do risco administrativo exige-
se, apenas, o fato do serviço. Naquela, a culpa é presumida da falta administrativa; nesta, é inferida do fato lesivo da 
Administração. Aqui não se cogita da culpa da Administração ou de seus agentes, bastando que a vítima demonstre o fato 
danoso e injusto ocasionado por ação ou omissão do Poder Público. Tal teoria como o nome está a indicar, baseia-se no risco 
que a atividade pública gera para os administrados e na possibilidade de acarretar dano a certos membros da comunidade, 
impondo-lhes um ônus não suportado pelos demais” (in Direito Administrativo Brasileiro, 30ª ed., Malheiros Editores, 2005, p. 
631). O agente público atua segundo a lei, nos termos da lei e rigorosamente quando e nos limites do que determinado 
juridicamente. Fora daí é ilegalidade, pela qual deve responder o Estado e regredir, na sequência, se for o caso, contra aquele 
que tenha descumprido a lei, ao argumento de a ela dar cumprimento. Para configurar-se a responsabilidade do Estado, bastam 
três pressupostos: O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de conduta, 
comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. O segundo pressuposto é o dano. 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 380

Não importa a natureza do dano, tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. E, o último pressuposto é o nexo 
causal (ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar 
que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou culpa. Não obstante, o art. 5º, 
inciso LXXV, da Constituição, determina que o Estado só poderá ser responsabilizado pelos danos causados por atos judiciais 
típicos nas hipóteses de condenação por erro judiciário ou prisão além do tempo fixado na sentença, in verbis: “Art. 5º - LXXV - 
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”. De fato, 
enquanto a norma prevista no art. 37, §6º, da Constituição, aplica-se a toda a atividade administrativa, a inserta no dispositivo 
supratranscrito cuida especificamente da responsabilidade do Estado pela prática de atos judiciais típicos, como liminares, 
decisões, sentenças e acórdãos. Contudo, como ensina a boa doutrina, para que se caracterize o erro judiciário, como pretende 
o autor, “(...) não basta a mera injustiça da decisão, tampouco a divergência na interpretação da lei ou na apreciação da prova. 
Será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais, inexistentes e não em simples 
erro de perspectiva; falsa percepção ou interpretação dos fatos, como, por exemplo, condenação de pessoa errada, aplicação 
de dispositivo legal impertinente, ou indevido exercício da jurisdição, motivada por dolo, fraude ou má-fé.” (CAVALIERI FILHO, 
Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. Atlas: São Paulo, 2012, p.293). Registra-se, por pertinente, com relação ao 
dano moral requerido na exordial, que além de se encontrar esse dever indenizatório ínsito na legislação comum, tornou-se 
consagrado pela Constituição da República de 1988, vez que, em diversas oportunidades, a norma constitucional considerou a 
vida, a honra e a imagem das pessoas como direitos invioláveis, passíveis de serem indenizados por dano decorrente de sua 
transgressão, nos termos do seu artigo 5º, incisos V e X. Assim, o equilíbrio moral das pessoas foi incluído no rol dos direitos 
fundamentais, concluindo-se, induvidosamente, ser vedada qualquer ação que importe em lesão ou ameaça a valores protegidos 
como aspectos básicos da personalidade humana, sendo certo que o acentuado desconforto espiritual, a profunda mágoa, o 
constrangimento, o sofrimento e a tristeza resultantes de ofensa ao patrimônio moral, advindos de abalos nas relações sociais e 
públicas, hão de ser objeto de ressarcimento por parte do ofensor. Pois bem. Narrou o autor estar na companhia de dois 
colegas, quando a autoridade policial os abordou e encontrou drogas e dinheiro. Afirmou ser o dinheiro destinado ao pagamento 
de uma conta pessoal, enquanto desconhecia completamente a existência de drogas. Todavia, foi preso e acusado de tráfico de 
drogas. Foi mantido no Centro de Detenção Provisória por 141 (cento e quarenta e um) dias, por não ter-lhe sido concedida 
liberdade provisória em nenhuma instância judiciária. Somente no julgamento da causa foi reconhecida a ausência de provas e, 
então, foi absolvido. Contudo, sua vida não será mais a mesma. A ré, Fazenda Pública, afirmou não estarem preenchidos os 
requisitos ensejadores do ato ilícito. Afirmou ter sido o autor encontrado em uma situação que presumia a mercancia de drogas, 
portanto, nenhuma ilegalidade foi cometida. Porém, não obstante a veemência dos argumentos lançados na inicial, não merece 
vingar a pretensão indenizatória. Com efeito, a mera absolvição por ausência de provas, não torna injusta ou indevida a 
persecução criminal, uma vez que ausente arbitrariedade ou abuso de poder na ocasião, ou ainda durante o processo criminal. 
Examinando os autos, ficou claro que, o autor foi preso em flagrante (fls. 59) por policiais militares, com um colega, portando 
grande quantidade de substâncias entorpecente e com uma quantia em dinheiro de origem não comprovada. Portanto, houve 
motivo fundado para a prisão do autor, sendo certo que a legalidade da prisão acabou endossada pelo Ministério Público, que 
ofereceu a denuncia, pelo Juiz da causa e até mesmo pelo Superior Tribunal de Justiça (cf. afirmado pelo autor) que entenderam 
pelo indeferimento de liberdade provisória em seu favor (cf. fls. 64, 98/101, 102/103, 148, 139/163, 164). Ou seja, havia, de fato, 
materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo que presentes os requisitos legais da prisão preventiva. Logo, percebe-
se que o autor não recebeu condenação criminal injusta (foi absolvido), nem foi submetido à prisão em flagrante injustificada, 
pois esta foi calcada em indícios suficientes para o decreto da medida. Por conseguinte, não há fundamento fático ou jurídico 
que ampare a pretensão do autor, pois a pretensão indenizatória não pode resultar simplesmente do fato de ter sido submetido 
à prisão em flagrante, havendo necessidade de comprovar-se que referida prisão foi injustificada ou excessiva, hipóteses que, à 
evidência, não restaram caracterizadas. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM PROCESSO CRIMINAL INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - PROCEDIMENTO 
PREVISTO EM LEI AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. O simples fato da prisão preventiva em processo criminal não 
habilita o autor a pretender reparação por danos morais do Estado. A prisão processual tem expressa previsão legal no Código 
de Processo Civil e, se efetivada dentro do que prevê os art. 311 e seguintes do CPP, não enseja dever de reparação, mesmo 
que o réu seja, posteriormente, absolvido no processo crime. O entendimento contrário criaria perigoso precedente, 
obstaculizando a ação policial preventiva e repressiva.” (Apelação Cível 1.0024.08.043219-8/001. Rel(a) Des(a) Vanessa 
Verdolim Hudson Andrade. Julgado em 25/08/2009 e publicado em 14/09/2009). “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS 
E MORAIS - DECRETO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS 
- ERRO JUDICIÁRIO - INEXISTÊNCIA - ATO JUDICIAL TÍPICO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - APLICAÇÃO DO 
ART. 5º, INCISO LXXV, DA CR/88 - SENTENÇA MANTIDA. Como é do entendimento dominante, o Estado só poderá ser 
responsabilizado pelos danos causados por atos judiciais típicos nos casos previstos no art. 5º, inciso LXXV, da CR/88, o qual 
contempla as hipóteses do condenado por erro judiciário e daquele que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Na 
hipótese dos autos, o simples fato de o apelante ter sido absolvido ao final do feito criminal, à conclusão de não existir prova de 
ter ele concorrido para a infração penal, não tem o condão de transformar a prisão em flagrante/preventiva em ato ilegal/
abusivo, apto a caracterizar erro judiciário. Improcede, portanto, o pedido indenizatório.” (Apelação Cível nº 10347110004913001/
MG. Rel(a) Des(a): Geraldo Augusto. Julgamento: 07/10/2014. Publicação: 15/10/2014). Com tais premissas, é certo que não 
restou configurado qualquer erro judiciário apto a justificar o pleito indenizatório. Com efeito, tratando-se de prisão em flagrante 
delito, presume-se que os agentes policiais agiram em estrito cumprimento de dever legal, na suposição de que, no momento 
dos fatos, havia indícios de que o autor estava envolvido na atuação criminosa imputada. Soma-se a isso o fato de que o autor 
não logrou demonstrar em que consistiu a arbitrariedade da prisão em flagrante, não sendo suficiente para caracterizá-la, repita-
se, a improcedência da pretensão acusatória. Nesse diapasão, o simples fato de o autor ter sido absolvido ao final do feito 
criminal, a conclusão de não existir prova de ter ele concorrido para a infração penal não tem o condão de transformar a prisão 
em flagrante/preventiva em ato ilegal/abusivo, apto a caracterizar erro judiciário. Nesse contexto, desnecessário acréscimo para 
se concluir que no caso sub judice não houve violação ao direito de personalidade a causar lesão moral, ficando evidente que 
os agentes estatais agiram dentro do estrito cumprimento de dever legal, causa excludente da responsabilidade civil do Estado 
prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 
pedido formulado por MAICKE MARTINS FRAZÃO em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Pelo princípio 
da sucumbência, condeno o autor no pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios da 
parte contrária, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando-se em relação à execução dos valores o disposto no artigo 
12 da Lei nº 1.060/50, de modo que estará isento enquanto perdurar a condição de beneficiário da Justiça Gratuita. P.R.I. (Valor 
do Preparo: R$ 2.426,11 / Valor do porte da remessa R$ 64,40) - ADV: MAURO REINALDO RICARDO (OAB 290640/SP), 
CARLOS CARAM CALIL (OAB 235972/SP)
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Processo 0014608-96.2010.8.26.0278 (278.01.2010.014608) - Monitória - Nota de Crédito Comercial - Banco Bradesco S/A 
- Instituto de Beleza Nova Era Ltda Me - - Marcelo da Silva Trindade - Vistos. BANCO BRADESCO S/A propôs ação monitória 
em face de INSTITUTO DE BELEZA NOVA ERA LTDA ME e MARCELO DA SILVA TRINDADE, alegando ser credor dos réus 
através de Instrumento Particular de Financiamento de Capital Giro, assinado em 26/02/2009, na qual concordaram em efetuar 
o pagamento no valor de R$ 33.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais), em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor de R$ 
1.894,94 (um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos). Todavia, deixaram de cumprir o pactuado, 
acarretando o vencimento antecipado da totalidade da dívida. Esclareceu que o corréu interveio no referido instrumento na 
qualidade de avalista, respondendo solidariamente por todas as obrigações assumidas pela ré. Requereu a condenação dos 
réus ao pagamento no valor de R$ 68.400,29 (sessenta e oito mil, quatrocentos reais e vinte e nove centavos), dando-se à 
causa o referido valor. Foram trazidos documentos (fls. 05/43). Os réus MARCELO DA SILVA TRINDADE e INSTITUTO DE 
BELEZA NOVA ERA LTDA foram citados (fls. 87) e opuseram embargos à monitória (fls. 91/105), alegando, em preliminar, 
carência da ação. No mérito, defendeu que o demonstrativo apresentado pelo embargado contém encargos exorbitantes e não 
indicam quais os critérios utilizados para chegar ao valor pleiteado, tampouco mencionou o valor principal do contrato de 
financiamento de capital de giro, mas apenas o total com juros exorbitantes. Pugnou pela improcedência da ação. Foram trazidos 
documentos (fls. 106/107). Réplica às fls. 111/132. É um breve relatório. Passo a decidir. As circunstâncias da causa evidenciam 
ser improvável a obtenção de transação, não sendo caso de designação da audiência preliminar prevista no art. 331, caput, do 
Código de Processo Civil. Cabível o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 330, inciso I do Código de 
Processo Civil, tendo em vista que a matéria em debate é exclusivamente de direito. Trata-se de ação monitória, objetivando o 
pagamento de valores devidos em razão de contrato de abertura de crédito. A preliminar de carência de ação não prospera. 
Com efeito, o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 
conseqüentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, 
sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto prático. No caso dos autos, está evidenciada a 
necessidade do exercício do direito de ação. Presentes as condições da ação, passo à análise meritória. No mérito, os embargos 
são improcedentes. Pondero não haver qualquer mácula na propositura da ação monitória, tendo em vista o documento de fls. 
30/36, estando acompanhado dos respectivos extratos, que comprovam a evolução da dívida. Nesse passo, não há prova 
alguma do pagamento do débito, que, aliás, sequer foi negado, assim como a respectiva inadimplência. Pelo que se extrai dos 
autos, os embargantes se insurgiram, genericamente, contra o valor que lhes está sendo exigido, afirmando que a cobrança é 
excessiva, em razão da incidência de juros capitalizados e de encargos que, segundo eles, seriam abusivos e ilegais. Em 
relação ao questionamento sobre os valores, urge consignar que os encargos financeiros cobrados são frutos de pacto contratual 
entre as partes. Oportuno esclarecer que a natureza contratual de um pacto de adesão não acarreta, em virtude da impossibilidade 
da discussão de conteúdo, vício de consentimento na formação do acordo, uma vez que o fato do contrato ser de adesão, per si, 
não macula a sua formação. Com efeito, o vício de consentimento alcança, como o próprio termo sugere, o consentir. O contrato 
de adesão ao ser subscrito traz manifestação de consentimento; a liberdade na pactuação é restrita, todavia a manifestação do 
consentimento não o é. A matéria em análise exige verificar que a Lei nº 4.595/64 dispôs sobre a política e as instituições 
monetárias, bancárias e creditícias, além de ter criado o Conselho Monetário Nacional. A partir de sua edição, este passou a ter 
legitimidade para regular o Mercado de Capitais, disciplinando o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias 
em todas as suas formas, além de limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra 
forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, (inciso IX do art. 4º). Ainda, com o advento desta lei, 
restou estabelecido competir ao Banco Central do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela 
legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional (art.9º, Lei nº 4.595/64). Em face da aludida 
norma o Colendo Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo que: “As taxas de juros e outros encargos cobrados 
nas operações realizadas por instituições de crédito já não se acham sob incidência das limitações previstas no Dec. Nº22.626/33, 
mas sim, ao que dispõe a Lei nº 4.595/64, às deliberações do Conselho Monetário Nacional e às limitações e à disciplina do 
Banco Central” (R.esp. Nº 83.743-57). Neste mesmo sentido preceitua a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal: “As 
disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas 
por instituições financeiras, públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”. Desta forma, as instituições 
financeiras ficaram autorizadas a cobrar, de seus devedores, juros remuneratórios e correção monetária, exigidos, conjuntamente, 
com a denominação de “comissão de permanência”, além dos juros moratórios e multa contratual. Em relação às cláusulas 
contratuais, urge consignar que a comissão de permanência foi criada com o advento da citada Lei nº 4.595/64, em que o Banco 
Central, através da Resolução nº 1.129/86, facultou aos bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, bancos de investimento, 
caixas econômicas, cooperativas de crédito, sociedades de arrendamento mercantil cobrarem de seus devedores taxas a título 
de comissão de permanência. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade e a legalidade da comissão de 
permanência, sendo, portanto, legítima sua cobrança, desde que apoiada em previsão contratual. Referida previsão encontra 
disposição no contrato entre as partes, de forma que é legítima sua cobrança. Vale esclarecer que a jurisprudência tem afirmado 
ser a “comissão de permanência” devida somente até o ajuizamento do débito, pois esta taxa tem, embutidos, outros índices 
além do de correção monetária. Da data do ajuizamento em diante, há de incidir a correção monetária pelos índices oficiais 
(Lex-149/119). Outrossim, a Súmula 30 do STJ veda a cumulação da correção monetária com a comissão de permanência. 
Neste contexto, observa-se a possibilidade de cumulação da comissão de permanência com multa contratual e juros moratórios. 
Isto porque a multa contratual tem caráter sancionatório em face do descumprimento do contrato; objetiva, tão-somente, reforçar 
o vínculo obrigacional, firmado entre as partes. Trata-se de um encargo pela impontualidade no cumprimento de uma obrigação. 
No tocante aos juros moratórios distinguem-se dos remuneratórios, na medida em que estes correspondem aos frutos do capital 
mutuado. Decorrem de uma utilização consentida do capital alheio, uma vez preestabelecido no título constitutivo da obrigação, 
onde os contratantes fixam os limites de seu proveito, enquanto perdurar o negócio jurídico. Deste modo, os juros remuneratórios 
não guardam relação com a inexecução do contrato. Os juros moratórios, por sua vez, consistem no pagamento de um quantum 
a título indenizatório pelo atraso do cumprimento da obrigação. De fato, o que se busca é remunerar o credor pela privação de 
seu capital. Desta feita, verifica-se a possibilidade de cumulação destes institutos. Outrossim, a limitação constitucional dos 
juros contratuais já se encontra há muito superada, aplicando-se o valor do contrato, desde que não abusivo. Ademais, a regra 
do artigo 406 somente se aplica quando as partes não fixarem previamente a as taxas de juros remuneratórios e moratórios, 
sendo certo que no contrato firmado as taxas são todas expressas e vinculam as partes ao seu cumprimento. O Min. Aldir 
Passarinho Junior do STJ vem considerando “que a pactuação dos juros é livre entre as partes, somente se podendo falar em 
taxa abusiva se constatado oportunamente por prova robusta que outras instituições financeiras, nas mesmas condições, 
praticariam percentuais muito inferiores” (Resp 915.572/RS, Quarta Turma, DJe 10.03.2008). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 
REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO FIXADA PELO 
BANCO CENTRAL DO BRASIL - RECURSO IMPROVIDO.Mesmo sendo conhecida a possibilidade de revisão contratual, a 
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limitação dos juros remuneratórios somente é possível se restar comprovada que a taxa contratada destoa da taxa média de 
mercado (STJ, Resp n. 1.061.530). Inaplicabilidade do Decreto n. 22.626/33, bem como dos artigos ns. 591 e 406 do Código 
Civil de 2002. (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul - TJMS.Apelação Cível - Ordinário nº 2010.037.617-5/0000-00 - 
Campo Grande - Quinta Turma Cível) Conforme elucida a Ministra Fátima Nancy Andrighi no Resp 1.061.530-RS a jurisprudência 
do STJ, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/
RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJE 
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da taxa média de mercado. 
Portanto, não se pode qualificar como abusiva a taxa praticada no contrato. Os juros de mora de 1%, por sua vez, decorrem de 
eventual não pagamento da parcela quando do seu vencimento e são devidos sem que isso configure capitalização. Se o 
pagamento é feito fora do prazo contratual sujeita-se o devedor a todos os encargos previstos em contrato, o que gera 
obviamente um aumento da dívida, não por abusividade contratual, mas por inadimplemento puro e simples do dever de 
pagamento no prazo legal. Por tais razões, improcede a pretensão do embargante. Pelo exposto e pelo mais que dos autos 
consta, julgo IMPROCEDENTES os embargos opostos por INSTITUTO DE BELEZA NOVA ERA LTDA ME E MARCELO DA 
SILVA TRINDADE em face de BANCO BRADESCO S.A., e condeno os réus no pagamento da dívida no valor de R$ 68.400,29 
(sessenta e oito mil, quatrocentos reais e vinte e nove centavos), valor que deverá ser corrigido pela Tabela Prática do Tribunal 
de Justiça desde a propositura da ação, incidindo ainda juros de mora de 1% ao mês, CONVERTENDO O MANDADO INICIAL 
EM EXECUTIVO. Em razão do princípio da sucumbência, condeno os embargantes no pagamento das despesas e custas 
processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação, com fundamento no artigo 20, 
parágrafo 3º do Código de Processo Civil, levando-se em conta a natureza da lide e o tempo que o processo se desenvolve. 
P.R.I. (Valor do Preparo: R$ 1.772,61 / Valor do porte da remessa R$ 32,70) - ADV: RAIMUNDO HERMES BARBOSA (OAB 
63746/SP)

Processo 0016031-62.2008.8.26.0278 (278.01.2008.016031) - Procedimento Ordinário - Janete Jesus de Oliveira - Saturno 
Veículos - - Banco Panamericano S/A - Vistos. JANETE JESUS DE OLIVEIRA propôs ação declaratória de inexigibilidade de 
débito c.c. reparação por danos em face de SATURNO VEÍCULO e FINANCEIRA PANAMERICANA, alegando ter recebido 
telefone em 05/12/2007, da corré informando que possuía uma dívida pendente, em razão da aquisição de veículo na empresa 
ré. Todavia, a autora não adquiriu nenhum veículo, tampouco realizou financiamento. Esclareceu que nunca teve seus 
documentos roubados, furtados ou extraviados. Compareceu à empresa ré e obteve ciência de que celebraram contrato de 
venda do automóvel VW GOL, PLACAS BME 8978. Ressaltou que a assinatura do contrato não é de sua titularidade. Requereu 
a concessão da tutela antecipada para que seu nome seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito, a declaração de 
inexigibilidade da dívida, a condenação dos réus ao pagamento solidário de danos morais, dando-se à causa o valor de R$ 
114.999,50 (cento e catorze mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). Foram trazidos documentos (fls. 
18/23). Foram deferidos os benefícios da justiça gratuita e a tutela antecipada (fls. 31/32). A ré JOERLY FERRAZ GARCIA 
NAKASHIMA ME foi citada (fls. 101) e apresentou contestação (fls. 44/50), alegando não ter contribuído para qualquer prejuízo 
sofrido pela autora, visto que agiu em exercício regular de direito, pois a compradora se apresentou com os documentos originais 
da autora, inclusive deu sinal para a compra do veículo. Esclareceu que os documentos juntados pela autora na inicial e os 
apresentados no ato da compra são idênticos. Pugnou pela improcedência da ação. Foram trazidos documentos (fls. 51/69). O 
corréu BANCO PANAMERICANO S/A foi citado (fls. 38) e apresentou contestação (fls. 69/90), alegando ter a autora celebrado 
contrato de financiamento no valor de R$ 7.607,60 (sete mil, seiscentos e sete reais e sessenta centavos), que deveria ser pago 
em 36 (trinta e seis) parcelas no valor de R$ 328,57 (trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos). Contudo, a 
autora somente efetuou o pagamento da primeira parcela, tornando-se inadimplente em relação às restantes, razão pela qual o 
banco corréu agiu em exercício regular de direito ao inserir o nome da devedora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. 
Insurgiu-se contra as alegações de danos e pugnou pela improcedência da ação. Foram trazidos documentos (fls. 91/94). 
Réplica às fls. 107/123. Instados a especificarem provas (fls. 125), a ré manifestou interesse na produção de prova documental 
(fls. 127/128). A autora manifestou interesse na inversão do ônus da prova (fls. 130). Designada audiência de conciliação (fls. 
131). O feito foi saneado (fls. 197), sendo deferida a produção de prova pericial (fls. 197). Quesitos apresentados pelo corréu 
(fls. 199/201). Laudo pericial às fls. 232/294. É um breve relatório. Passo a decidir. As circunstâncias da causa evidenciam ser 
improvável a obtenção de transação, não sendo caso de designação da audiência preliminar prevista no art. 331, caput, do 
Código de Processo Civil. Cabível o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 330, inciso I do Código de 
Processo Civil, tendo em vista que a matéria em debate é exclusivamente de direito. Trata-se de ação declaratória de 
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, em razão da negativação do nome da autora. A ação é procedente. 
A relação estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, já que os elementos desta relação estão presentes: a 
autora, na condição de consumidora, os réus na condição de fornecedores e a suposta utilização pela autora do serviço como 
destinatária final. Ainda se assim não fosse, a autora se equipararia à condição de consumidora por ser vítima de uma relação 
de consumo, nos termos dos artigos 17 e 29 do Código de Defesa do Consumidor, que conceituaram consumidor considerando 
não só as pessoas que adquirem ou utilizam os produtos e serviços, como também aqueles que estão expostos às práticas 
comerciais e contratuais ou são vitimas deste evento. Com isso, a hipótese dos autos consagra a inversão do ônus da prova, já 
que é fato incontroverso a condição da autora de consumidora, sendo aplicável às normas do Código de Defesa do Consumidor. 
Com efeito, definida a existência de relação de consumo, passa-se à análise da alegada hipossuficiência, que possa justificar a 
incidência do disposto no artigo 6º, inciso VIII do CDC, determinando a inversão do ônus da prova. A lei permite ao juiz, segundo 
as regras ordinárias da experiência, verificar se o consumidor é hipossuficiente. Necessário consignar que a hipossuficiência 
tratada caracteriza-se, não pelo poder econômico da parte, mas sim pelo nível de informação de que dispõe e da possibilidade 
de defender adequadamente seus interesses. Neste passo, a matéria em discussão coloca a autora na condição de 
hipossuficiência. Desta feita, DETERMINO a inversão do ônus da prova. Neste sentido, procede a declaração de inexigibilidade 
do débito, já que conforme prova pericial produzida às fls. 232/294, o perito grafotécnico concluiu que houve falsificação da 
assinatura exarada no “Recibo de Compra e Venda” (fls. 56), do “Contrato de Abertura de Crédito Veículos” (fls. 136) e do 
“Relatório de Vistoria de Veículos e Termo de Declaração” (fls. 144), pois as referidas assinaturas não foram emanadas do 
punho da autora. Assim, não se pode considerar válida a cobrança perpetrada. Isto porque é pressuposto fundamental da 
existência de ato jurídico a declaração de vontade, fato que não está comprovado nos autos. Diante disto, é de rigor exclusão do 
nome da autora dos cadastros mantidos pelo serviço de proteção ao crédito, bem como a declaração de inexistência da dívida. 
Ressalte-se que, no que tange à solidariedade das requeridas, é sabido que as rés, por terem se coligado para oferecer ao 
mercado um produto/serviço, comungam de interesses comuns, respondendo, por isso, de forma solidária, pelos prejuízos 
suportados pelo consumidor. Logo, causado dano a este, ele pode acionar ambas as empresas ou apenas uma delas nos 
termos do artigo 25, § 1º, da Lei no 8.078/90. Assim, “todos aqueles que intervierem no fornecimento de produtos de consumo 
de bens duráveis ou não duráveis, em face do consumidor são solidariamente responsáveis, sem culpa, por vícios de qualidade 
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ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor” e ainda “o 
consumidor, em razão da solidariedade passiva, tem direito de exigir e receber de um ou alguns daqueles que intervieram nas 
relações de fornecimento, parcial ou totalmente, a sanção do vício ou, esta não sendo levada a efeito, quaisquer das alternativas 
oferecidas no parágrafo primeiro deste art. (ver art. 25, parágrafos primeiro e segundo)” (in Código de Defesa do Consumidor 
Comentado, Arruda Alvim e outros, 2ª ed. RT, pág. 145). Na hipótese, a responsabilidade objetiva é adotada na modalidade do 
risco do empreendimento e está estruturada em três elementos, quais sejam: a ação ou omissão do agente, o dano, o nexo de 
causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. Para que reste configurado o dever de indenizar, necessária à 
demonstração dos referidos elementos, que estão evidenciados nestes autos. Com efeito, a ação está evidenciada, porquanto a 
prestadora do serviço não cumpriu o seu dever de adotar sistemas, instrumentos e meios, que se mostrem seguros e confiáveis. 
O nexo de causalidade também é incontroverso, já que por não ter proporcionado um ambiente seguro para a contratação do 
serviço, a autora foi lesada. No tocante ao dano de ordem extrapatrimonial sofrido pela autora, urge consignar os esclarecimentos 
de Jorge Bustamente Alsina, ao salientar que: “pode-se definir o dano moral como a lesão aos sentimentos que determina dor 
ou sofrimentos físicos, inquietação espiritual, ou agravo às feições legítimas e, em geral toda classe de padecimentos 
insuscetíveis de apreciação pecuniária.” (Teoria general de la responsabilidad civil, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 8ª ed., 
1993, pg.234). A somar, sabe-se que os danos morais apresentam-se irreflexíveis na esfera patrimonial. Como bem esclarece 
Walter Moraes, citado por Rui Stoco: “O que se chama de ‘dano moral’ é, não um desfalque no patrimônio, nem mesmo a 
situação onde só dificilmente se poderia avaliar o desfalque, senão a situação onde não há ou não se verifica diminuição 
alguma. Pois se houve diminuição no patrimônio, ou se difícil ou mesmo impossível avaliar com precisão tal diminuição, já há 
dano, e este pode ser estimado por aproximação (art.1.553);... Daí que na indenização por dano moral não há nem indenização 
nem dano, e nem sempre é moral o mal que se quer reparar, pois o termo ‘moral’ segue o uso da doutrina francesa onde moral 
se diz tudo quanto não é patrimonial ou econômico nem material, como se o econômico e o físico não entrassem no campo da 
moral. Daí também a necessária explicação do fenômeno no sentido de que a indenização por dano moral obraria como medida 
consolatória para a vítima de um mal irremediável no seu gênero. Há algo de compensação, mas de compensação realmente 
não se trata, porquanto não há termo ou medida de equivalência”. (In Responsabilidade Civil e sua interpretação jurisprudencial, 
4ª ed, pg.673). No caso dos autos, em relação ao dano alegado, evidencia-se que a autora experimentou situação vexatória, ao 
ter seu nome inscrito no serviço de proteção ao crédito de forma indevida (fls. 23). A cobrança indevida do numerário por si só 
tem aptidão para provocar abalo moral. Isto porque irrelevante a demonstração do prejuízo à honra do ofendido, posto que, 
conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por 
força do simples fato da violação (dano in re ipsa). Destaco os seguintes julgados: DANO MORAL - Movimentação fraudulenta 
- Terceiro - Conta corrente - Via eletrônica - Disponibilização - Mútuo - Imputação - Débito - Correntista - Cabimento - Indenização. 
Constatado o defeito imputado aos serviços fornecidos pelo banco (CDC, artigo 14, parágrafo 1º), em decorrência de indevida 
movimentação de conta corrente de forma fraudulenta pela via eletrônica (“internet”) por terceiro, a falha havida no seu sistema 
de segurança eletrônico determinara os lançamentos havidos na conta corrente da titularidade da sua correntista, incorrendo 
em culpa, tornando-se responsável pelo mútuo que disponibilizara e pelas conseqüências dele oriundas, inexistindo qualquer 
fato passível de absolvê-lo da sua responsabilidade. Os lançamentos promovidos na conta corrente de titularidade da 
consumidora sem a sua participação, provocando-lhe desassossego e angústia e afetando a intangibilidade do seu patrimônio, 
qualificam-se como fatos geradores do dano moral. (TJDF - ACJ nº 20.030.111.070.987 - Rel. Juiz Teofilo Rodrigues Caetano 
Neto - J. 31.08.2004). RESPONSABILIDADE CIVIL - Instituição bancária - Movimentação irregular em conta corrente por meio 
da internet - Fato exclusivo do consumidor não demonstrado - Teoria do risco do empreendimento - Danos materiais e morais - 
Indenização. Ação de procedimento comum ordinário proposta por cliente em face do Banco, objetivando o imediato estorno da 
importância de R$ 6.845,56 debitada em sua conta corrente através da INTERNET, sem sua autorização, além de indenização 
por danos morais, em importância não inferior a 100 salários mínimos. Sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos 
para condenar o réu a restituir à autora, a quantia de R$ 6.845,56, bem como ao pagamento de R$ 14.000,00 a título de dano 
moral, com custas e honorários compensados. Não havendo o Banco demonstrado a ocorrência de culpa exclusiva da correntista, 
permanece sua responsabilidade pelos defeitos na prestação do serviço, responsabilidade essa que independe da existência de 
culpa e está fundada na teoria do risco do empreendimento. Indenização por dano moral criteriosamente fixada em R$ 14.000,00, 
com observância do princípio da razoabilidade. A indenização por dano moral, fixada em valor inferior ao requerido, não implica, 
necessariamente, em sucumbência recíproca. (Verbete Sumular nº 105, deste Tribunal). Provimento parcial do primeiro recurso 
e desprovimento do segundo. (TJRJ - Ap. Cível nº 2006.001.36.127 - 18ª Câm. Cível - Rel. Des. Cassia Medeiros - J. 14.09.2006). 
ESPÉCIES DE CONTRATOS. COMPRA E VENDA INEXISTENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. ADMISIBILDADE. A 
indenização cabível em casos em que a autora vê seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito, por dívida decorrente de 
contratação que não efetuou, portanto inexistente, leva a abalo moral, que justifica indenização, observados os seguintes 
critérios: grau e extensão do dano, culpa do agente causador do evento danoso e capacidade econômico financeira das partes 
envolvidas, sem que seja valor inexpressivo, que coíba repetição, tampouco exorbitante que leve a enriquecimento sem causa. 
Sentença reformada para alterar o valor de indenização. recurso do autor não provido. recurso do réu provido em parte. (TJSP 
Apel. nº 304636-51.207.8.26.0506. 27ª Câmara de Direito Priva Rel. Des. Alfredo Attié. J 04-11-2014 v.u). Com isto, restou 
evidenciado que o desconforto sofrido dimensionou-se em patamar apto a receber a tutela jurídica pleiteada. Desta feita, 
caracterizados os elementos da responsabilidade civil, surge ao réu o dever de indenizar. Em relação ao numerário a ser fixado, 
observa-se que o dano moral, em razão de sua natureza, não tem a aptidão de restabelecer a situação anterior aos fatos 
veiculados, de forma que visa tão-somente à punição do agente, compensando-se a dor sofrida, sem prestar-se como fonte de 
enriquecimento ilícito e tampouco sem assumir a qualidade de valor inexpressivo, uma vez que a sua fixação tem por objetivo 
coibir a repetição de tais fatos. Para tanto, deve-se analisar que os fatos veiculados comprometeram a autora na sua esfera 
pessoal. Desta feita, considerando referidos aspectos, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por JANETE JESUS DE OLIVEIRA 
em face de SATURNO VEÍCULOS E BANCO PANAMERICANO S/A, a fim de confirmar a liminar concedida a fls. 31/32, 
tornando-a definitiva e declarar a inexistência da dívida cobrada e condenar os réus, solidariamente, no pagamento de R$ 
10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, que deverão ser pagos em parcela única. Os valores serão corrigidos pela 
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e incidirão correção monetária desde a data da sentença, ou seja, do arbitramento, em 
conformidade com a Súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% ao mês da citação. Pelo princípio da sucumbência, condeno os 
réus no pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 20% 
do valor da execução. P.R.I. (Valor do Preparo: R$ 3.229,97 / Valor do porte da remessa R$ 65,40) - ADV: GUILHERME 
RODRIGUES DA COSTA (OAB 173884/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), JORGE NORONHA JUNIOR (OAB 309822/
SP), DANILO KENDY OLEJNIK (OAB 288187/SP), VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP), JULLIANO SPAZIANI DA SILVA (OAB 
207315/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)
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Processo 0017565-02.2012.8.26.0278 (278.01.2012.017565) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Luiz 
Otávio Jesus de Santana - Instituto Nacional de Seguridade Social - Intimar a parte autora a fornecer o seu atual endereço para 
intimação. - ADV: SAMUEL SOLOMCA JUNIOR (OAB 70756/SP), MARCELA ESTEVES BORGES (OAB 20483/CE)

Processo 0017565-02.2012.8.26.0278 (278.01.2012.017565) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Luiz 
Otávio Jesus de Santana - Instituto Nacional de Seguridade Social - Certifico e dou fé que, o Dr. RONALDO JORGE, agendou 
perícia médica para o dia 02/04/2015, às 11 horas, no endereço sito à Praça Independência, 21, Centro - Ferraz de Vasconcelos 
- SP (próximo à estação Ferroviária de Ferraz), ocasião em que a parte-autora será examinada pelo perito, devendo apresentar-
se com 30 (trinta) minutos de antecedência, devidamente trajada e munida de documento de identidade (com foto), Carteira 
Profissional, C.P.F., todos os exames complementares e relatórios médicos, e tudo o mais que for do interesse médico. Assim, 
remeto os presentes autos à serventia competente para que a) intime a parte-autora, por mandado; b) publique o presente ato; 
c) intime a parte-ré, na pessoa de seu Procurador Federal e d) remeta as cópias das principais peças para o perito. - ADV: 
MARCELA ESTEVES BORGES (OAB 20483/CE), SAMUEL SOLOMCA JUNIOR (OAB 70756/SP)

Processo 0018201-02.2011.8.26.0278 (278.01.2011.018201) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Gerdau Aços Longos S/A - Construtora Jetta Ltda - “Ciência à parte-exequente do resultado negativo da(s) diligência(s) 
eletrônica(s) junto ao BACEN que reportou(ram) ausência de saldo/saldo insuficiente. Em tendo interesse na diligência eletrônica 
junto INFOJUD, conforme já determinado no r. despacho retro, deverá a parte-exequente proceder ao recolhimento do valor a 
que se refere o Com. CSM nº 170/2011.”. - ADV: NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ (OAB 122124/SP)

Processo 0020311-16.2011.8.26.0361 (361.01.2011.020311) - Procedimento Ordinário - Infração Administrativa - Celso 
Braghiroli Epp - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. CELSO BRAGUIROLI EPP propõe ação anulatória de débito 
fiscal em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando ser pessoa jurídica de direito privado que exercia 
a atividade de comércio atacadista de produtos alimentícios industrializados para animais, encontrando-se inativa desde 
30/04/2004, sendo que a Fazenda do Estado somente deu baixa no Cadastro de Contribuintes do ICMS em 14/03/2006 e no 
CNPJ em 14/06/2006. Contudo, em 26/04/2006 o autor tomou ciência da lavratura de Auto de Infração e Imposição de Multa, 
através do qual a Fiscalização Estadual veio a constituir crédito tributário no valor de R$ 1.382.909,03 (um milhão trezentos e 
oitenta e dois mil novecentos e nove reais e três centavos), sob as seguintes alegações: Ausência de pagamento do ICMS, nos 
período de 01/2001 a 12/2003; Deixou de exibir à autoridade fiscalizadora documentos fiscais de saídas, devidamente registrados 
nos livros fiscais próprios; Ausência de escrituração de documentos fiscais relativos à entrada de mercadorias no estabelecimento 
no período de 01/2011 a 12/2003; Deixou de fornecer à Secretaria da Fazenda o arquivo digital contento a totalidade de suas 
operações efetuadas nos anos de 2001, 2002 e 2003; Afirma ser a referida cobrança flagrantemente inconstitucional, uma vez 
que formalizada sem a observância dos princípios norteadores do direito, especialmente o principio da legalidade, em razão da 
inobservância dos critérios exigíveis para a realização do lançamento por arbitramento, e o principio da não cumulatividade, eis 
que a fiscalização, quando da apuração do valor imposto, deixou de considerar o valor dos créditos de ICMS, que o contribuinte 
tem por direito constitucionalmente assegurado. Ressaltou ter interposto o competente recurso administrativo, sem, contudo, 
obter a sorte almejada. Quanto ao valor de ICMS afirma ser ilíquido e incerto, uma vez que não foi levado em consideração o 
valor do imposto cobrado na sua entrada. Afirma estarem as notas fiscais de entrada perfeitamente identificadas, ter exibido os 
documentos fiscais por ocasião do pedido de encerramento da empresa. Requereu a procedência da ação para anular o débito 
fiscal constante do Auto de Infração. Dá-se a causa o valor de R$ 1.382.909,03 (um milhão trezentos e oitenta e dois mil 
novecentos e nove reais e três centavos). Foram trazidos documentos (fls. 42/253). Foram deferidos os benefícios da justiça 
gratuita (fls. 254). A ré FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO foi citada (fls. 259) e apresentou contestação (fls. 
260/279) alegando ser o Juízo da Execução Fiscal competente para julgar o caso, tendo em vista que uma vez ajuizada execução 
fiscal, descabe questionamento da dívida em sede de outra ação ou Juízo. No mérito, afirma a higidez do lançamento, haja vista 
ter sido efetuado nas hipóteses do art. 149 do CTN. Alega terem sido os tributos cobrados sobre datas em que a empresa ainda 
estava em funcionamento e que, somente uma multa foi aplicada após a alegada inatividade. Ressalta que os débitos fiscais 
têm expressa previsão legal. Esclarece que a empresa autora estava enquadrada no Regime de Apuração Mensal com operações 
mercantis de importação/substituição tributária, de modo que não houve o chamado arbitramento, posto que o imposto foi 
apurado com base nas notas fiscais ou documentos escriturados e não declarados em GIA; e que a alegada isenção não 
mereceu crédito por parte do fisco, uma vez que, para sua concessão, exige-se o preenchimento de todos os requisitos 
previamente expressos na lei, não atendidos pela empresa autora e que dependiam da obrigatória escrituração e documentação 
que não foram escrituradas. Por fim, afirma não haver qualquer ilegalidade ou nulidade nas multas aplicadas, incluindo-se a 
multa aplicada após a inatividade da empresa, porque se deu no quinquênio decadencial. Pugnou pela improcedência da ação. 
Foram trazidos documentos (fls. 280/423). Réplica (fls. 429/512). É um breve relatório. Passo a decidir. Cabível o julgamento 
antecipado da lide, com fundamento no artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria em debate 
é exclusivamente de direito e as provas produzidas nos autos são suficientes para deslinde da questão. Trata-se de ação 
anulatória proposta em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a anulação de débito fiscal. 
Presentes as condições da ação, passo à análise meritória da ação. A ação é improcedente. De acordo com a sistemática 
adotada pelo Código Tributário Nacional, com a prática do fato gerador, nasce a obrigação principal tributária, a qual, para que 
possa ser exigida pela Fazenda Pública, ficará na dependência da realização do lançamento tributário, de modo a materializar 
tal obrigação, transformando-a em crédito tributário. Com efeito, uma vez constituído o crédito tributário ele gozará de presunção 
de certeza e liquidez. Portanto, se não satisfeito espontaneamente pelo sujeito passivo, poderá o sujeito ativo exigir sua 
satisfação, mediante a propositura de Ação de Execução Fiscal. É nesse sentido os dizeres do Código Tributário Nacional ao 
afirmar que o lançamento tributário é um ato administrativo privativo da autoridade administrativa, sendo que conforme disposto 
nos art. 148 e 150 do CTN, existem três modalidades de lançamento tributário. No caso, o lançamento tributário do ICMS é 
realizado por homologação, previsto no caput do art. 150 do CTN, in verbis: “Art. 150. O lançamento por homologação, que 
ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da 
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida 
pelo obrigado, expressamente a homologa.” Assim, o lançamento por homologação é aquele em que a legislação tributária 
determina a antecipação do pagamento do tributo sem prévio exame da autoridade administrativa, que, tomando conhecimento 
da atividade assim exercida pelo obrigado, o homologa expressamente ou o faz tacitamente, pelo decurso do tempo previsto 
para que se manifeste. Todavia, o autor, em sua inicial, afirma que teria ocorrido o lançamento por arbitramento, o que seria 
ilegal. Porém, o CTN prevê esse tipo de lançamento em seu art. 148, in verbis: “Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por 
base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante 
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os 
esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, 
em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.” Vale dizer sobre o lançamento por arbitramento 
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que, cabe ao contribuinte ou ao terceiro prestar as informações adequadas à autoridade administrativa; contudo, tais pessoas 
podem ser omissas, mendazes ou ainda, faltarem com a verdade em relação a tais valores, e, nesses casos, o CTN autoriza o 
lançamento do tributo por arbitramento. Quando falamos em arbitramento, significa dizer que a autoridade administrativa irá 
verificar o verdadeiro valor dos bens ou direitos e retificará o lançamento apurando eventual diferença de tributo. E, frise-se que, 
não se pode confundir o lançamento por arbitramento, anteriormente exposto, que é modalidade de lançamento regularmente 
prevista na legislação tributária, com a sistemática da chamada pauta fiscal. Na sistemática de pauta fiscal considera-se um 
valor previamente estabelecido na legislação tributária como base de cálculo definitiva do tributo, desprezando-se integralmente 
o valor real de saída da mercadoria tributada. Enquanto o art. 148 do CTN deve ser invocado para determinação da base de 
cálculo do tributo quando, certa a ocorrência do fato imponível, o valor ou preços de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos 
registrados pelo contribuinte não mereçam fé, ficando a Fazenda Pública, nesse caso, autorizada a proceder ao arbitramento 
mediante processo administrativo-fiscal regular, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Ao final do procedimento, nada 
impede que a administração fazendária conclua pela veracidade dos documentos fiscais do contribuinte e adote os valores ali 
consignados como base de cálculo para incidência do tributo. Do contrário, caso se entenda pela inidoneidade dos documentos, 
a autoridade fiscal irá arbitrar, com esteio em parâmetros fixados na legislação tributária, o valor a ser considerado para efeito 
de tributação. No entanto, o que se tem no caso, é que ocorreu o lançamento de ofício, previsto no art. 149 do CTN. Com efeito, 
o lançamento direto ou de ofício é aquele realizado direto pela autoridade administrativa quando a lei assim determinar ou 
quando determinado tributo seja, por força de lei, sujeito a outra modalidade de lançamento (por declaração ou por homologação), 
porém sem que o contribuinte ou o responsável tenha observado a legislação tributária. É utilizado em alguns casos em que não 
houve lançamento ou as informações não foram prestadas por quem de direito, ou quando prestadas, forem inexatas por 
qualquer motivo. Ou seja, caso a declaração não tenha sido realizada em conformidade com o exigido pela norma tributária, 
contendo algum vício, ou não tendo sido prestada, o lançamento operar-se-á de ex officio. Nesse sentido é a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça: “ICMS - LANÇAMENTO DE OFICIO - [...]. O LANÇAMENTO É EFETUADO E REVISTO DE OFICIO 
PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA QUANDO A PESSOA, LEGALMENTE OBRIGADA, DEIXA DE ATENDER AO PEDIDO 
DE ESCLARECIMENTO FORMULADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, OU NÃO OS PRESTES SATISFATORIAMENTE. 
RECURSO IMPROVIDO.” (STJ - REsp: 161919 RJ 1998/0000928-0, Relator: Ministro GARCIA VIEIRA, Data de Julgamento: 
11/05/1998, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 03.08.1998 p. 114). Desde modo, é certo que nos caso de 
lançamento por homologação, que é o caso do ICMS, a formalização do crédito é feita pelo próprio contribuinte, quando o apura 
e o declara. Todavia, no caso concreto, ante a ausência de qualquer elemento que comprove apresentação das devidas apuração 
e declaração do tributo pelo autor, não se pode presumir que tal providência tenha sido adotada. E, exatamente por essa 
peculiaridade, o caso é de lançamento de ofício, ante a inércia do contribuinte de apurar, declarar e pagar o tributo, ou seja, em 
razão da referida inação, fica o fisco autorizado, supletivamente, a proceder ao lançamento de ofício. Quanto à falta de 
apresentação de escrituração de notas fiscais referentes à entrada de mercadorias no estabelecimento autor, tem-se que estes 
não foram apresentados na forma prevista em lei. Igualmente não persiste a alegação quanto à aplicação da alíquota de 18%. 
Isto porque, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a inconstitucionalidade do acréscimo de 1% da 
alíquota do ICMS, inexiste qualquer consequência jurídica a incidir na hipótese, uma vez que a inconstitucionalidade diz respeito 
à norma de direito financeiro e se baseia na impossibilidade de vinculação das receitas dos impostos, de forma que a violação 
do princípio da não vinculação da receita de impostos não interfere na relação tributária entre o sujeito ativo e passivo da 
exação. E, como regra, a alíquota interna é de 18%, nos termos do art. 52 I, do RICMS. Importante também elucidar quanto à 
alegação de ter sido o principio da não-cumulatividade ferido, eis que a fiscalização, quando da apuração do valor imposto, 
deixou de considerar o valor dos créditos de ICMS, que o contribuinte tem por direito constitucionalmente assegurado. Nesse 
sentido não se desconhece que o ICMS é regido pelo Princípio da Não-Cumulatividade, estampado no art. 155 § 2º I, da CF: “§ 
2º - O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 
operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou 
outro Estado ou pelo Distrito Federal”. E, conforme interpretação do Supremo Tribunal Federal, “o princípio da não cumulatividade 
consiste no direito de se abater o imposto nas anteriores operações relativas à circulação de mercadorias, daquele incidente 
nas operações posteriores”. Assim, este creditamento garantido pela Constituição Federal, com relação ao imposto pago na 
operação anterior, somente pode ser exercido nas hipóteses em que haverá uma operação posterior do mesmo bem, ou seja, 
quando há a efetiva circulação daquela mercadoria. E justamente em obediência ao Princípio Constitucional referido é que a 
legislação regulamentadora permite o creditamento do ICMS pela empresa, nas hipóteses em que o os bens adquiridos se 
tornam parte integrante do produto final a ser comercializado, ou ainda, nos casos em que os bens referidos se consomem 
integralmente na produção respectiva. O art. 40 II, da Lei 6.374/89, assim dispõe: “Artigo 40 - É vedado o crédito do imposto 
relativo a mercadoria entrada ou adquirida e, conforme o caso, a prestação de serviço tomado: (...) II - para uso ou consumo do 
próprio estabelecimento, assim entendido a que não seja utilizada na comercialização e a que não seja empregada para 
integração no produto ou para consumo no respectivo processo de industrialização ou, ainda, na prestação de serviço”. Desta 
feita, a questão é de simples compreensão, eis que, conforme dispõe a Lei Estadual, apenas os materiais que se consomem 
totalmente no processo de industrialização, ou que se tornam parte integrante do produto final é que podem ser objeto de 
creditamento do imposto. O dispositivo está em perfeita harmonia com o Princípio da Não-Cumulatividade, porquanto apenas 
nestas duas hipóteses os bens continuarão fazendo parte da cadeia circulatória. A contrario sensu, e nos termos do que dispõe 
o artigo 40 supra transcrito, outros bens adquiridos para composição do ativo fixo, ainda que indiretamente considerados, ou 
mesmo para uso e consumo do estabelecimento, que não se agregam ao produto a ser comercializado, assim, não continuam 
na cadeia de circulação ou de produção industrial, razão pela qual, o ICM devido em razão deles não pode ser objeto de 
creditamento, e é o que ocorre no caso em tela. Por fim, vale esclarecer que, o procedimento adotado pela Administração 
quanto à apuração da irregularidade fiscal está previsto no Regulamento do ICMS de 2002, aprovado pelo Decreto estadual nº 
43.080/2002: “Art. 194 - Para apuração das operações ou das prestações realizadas pelo sujeito passivo, o Fisco poderá utilizar 
quaisquer procedimentos tecnicamente idôneos, tais como: I - análise da escrita comercial e fiscal e de documentos fiscais e 
subsidiários; II - levantamento quantitativo de mercadorias; (...)”. E todos os débitos tributários e fiscais, exigidos no Auto de 
Infração e Imposição de Multa, têm expressas previsões legais. Sobreleva assentar que tanto os argumentos, quanto os 
documentos trazidos com a exordial foram objeto de análise, quando do julgamento da Impugnação Administrativa, oportunidade 
em que se concluiu pela infringência de dispositivos legais pelo autor. Destarte, o autor, embora tenha anexado uma grande 
quantidade de documentos, não logrou êxito em apontar, exatamente, quais deles comprovariam o aventado erro em relação ao 
lançamento fiscal, limitando-se a alegar sem nada provar. Enfim, não se desincumbiu do ônus de desconstituir o fato constitutivo 
de seu suposto direito (CPC 333, I). Confira-se, na hipótese, a lição de HELY LOPES MEIRELLES (Direito Administrativo 
Brasileiro. 27 ed. - São Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 154): “Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou 
espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção 
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decorre do princípio da legalidade da Administração, que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental”. A 
autuação fiscal goza de presunção de legalidade e de veracidade, só podendo ser desconstituída por meio de prova clara e 
escorreita, o que não ocorreu nos autos. Portanto, com relação à nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa AIIM de n. 
3.048.630-0 (fls. 62/66), vejo que esta não merece prosperar, uma vez que, o Auto lavrado contempla todos os requisitos de 
validade e atende plenamente ao Artigo 142 do Código Tributário Nacional, sendo que o procedimento foi devidamente 
confeccionado por autoridade competente, com a apuração sistemática de todos os fatos, onde o autor exerceu plenamente o 
princípio do contraditório e da ampla defesa e se utilizou de todos os meios recursais disponíveis. Ante o exposto e pelo mais 
que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por CELSO BRAGUIROLI EPP em face de FAZENDA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Pelo princípio da sucumbência, condeno o autor no pagamento das despesas e custas 
processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando-se, em 
relação à execução dos valores o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50, de modo que estará isento enquanto perdurar a 
condição de beneficiário da Justiça Gratuita. P.R.I. (Valor do Preparo: R$ 33.550,93 / Valor do porte da remessa R$ 98,10) - 
ADV: JULIANA MACHADO NANO MESQUITA (OAB 190975/SP), JOSE EDSON CAMPOS MOREIRA (OAB 53394/SP)

Processo 1000070-31.1989.8.26.0278/06 (278.01.1989.000018/6) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Valor da 
Execução / Cálculo / Atualização - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.a. - Eunice Nascimento Fagundes - 
Dê-se vista às partes acerca de fls. 45 (cálculo judicial). - ADV: MARLENE ALVARES DA COSTA (OAB 26910/SP), BENEDICTO 
CELSO BENICIO JUNIOR (OAB 131896/SP), VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 
20047/SP), ADRIANA ALVARES DA COSTA DE PAULA ALVES (OAB 162730/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO LUDOVICO MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0076/2015
Processo 1000482-19.2013.8.26.0278 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K.V.A. - Vistos. 

O executado não vem cumprindo com o determinado na sentença as fls. 12/13, deixando de efetuar as prestações alimentícias. 
Pessoalmente citado, não comprovou o pagamento da dívida alimentar, tampouco justificou sua inadimplência. Diante disso, da 
manifestação do exequente e do parecer da representante do Ministério Público e, com fundamento no art. 733, § 1º, do Código 
de Processo Civil, combinado com o art. 19 da Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968, decreto a prisão civil de GILMAR OLIVEIRA 
DE ALMEIDA pelo prazo de 30 (trinta) dias. Remetam-se os autos, com urgência, à contadoria judicial (CPC, art. 475-B, § 3º), 
a fim de que o crédito exequendo seja atualizado. Após, expeça-se mandado de prisão, do qual deverá constar, para efeito de 
elisão da medida coercitiva, o valor atualizado do crédito exequendo. Int. - ADV: CRISTIANO DA ROCHA FERNANDES (OAB 
204903/SP), NADIA MARIA DE SOUZA (OAB 123438/SP)

Processo 1000672-79.2013.8.26.0278 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - D.M.F. - Fls. 
56/58: na esteira do parecer da representante do Ministério Público (fls. 61), indefiro, por ora, a soltura do executado. Isso 
porque, o executado se limitou a pagar o valor constante do mandado sem, contudo, atentar para as parcelas vencidas no curso 
da ação desde de outubro de 2013. Nesses termos, aguarde-se a complementação do pagamento. Publique-se com urgência. - 
ADV: ANA LIVIA MOTTOLA (OAB 306369/SP), RODRIGO DE CAMPOS RODRIGUES (OAB 289137/SP), LEO VINÍCIUS PIRES 
DE LIMA (OAB 183137/SP), PATRICIA BIANCHIM DE CAMARGO (OAB 158584/SP)

Processo 1001032-77.2014.8.26.0278 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E.T.F.S. e 
outros - Manifeste-se a parte-autora acerca da(s) diligência(s) eletrônica(s) de fls. retro. - ADV: ADRIANA DE SOUZA ROCHA 
(OAB 240460/SP)

Processo 1001047-80.2013.8.26.0278 - Interdição - Tutela e Curatela - I.S.S. - Vistos. Tendo em vista a não publicação 
do ato ordinatório de fls. 77, dê-se vista dos autos à parte autora para que se manifeste acerca do laudo pericial de fls. 
75/76. Int. - ADV: MICHELLE FREITAS FERREIRA TEIXEIRA DE ANDRADE (OAB 228402/SP), CARLOS ROBERTO DANTAS 
NASCIMENTO JUNIOR (OAB 261279/SP)

Processo 1001155-75.2014.8.26.0278 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - J.D.S. e outro - Vistos. 
Se nada mais for requerido. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: RENILTON DE ANDRADE E SILVA (OAB 167576/SP)

Processo 1001247-53.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Guarda - E.D. - Vistos. 1) Certifique-se, a serventia, 
eventual decurso de prazo para apresentação de resposta. 2) Após, dê-se vista à parte autora em termos de prosseguimento. 
Int. - ADV: MILTON MEGARON DE GODOY CHAPINA (OAB 312133/SP), EDUARDO GEORGE DA COSTA (OAB 147790/SP), 
ELIZETH MARCIA DE GODOY ALVARES (OAB 101580/SP)

Processo 1001535-35.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - W.T.R. - V.T. - Dar vista dos 
autos ao Dr. José Barbosa acerca da certidão de fls. 44 (regularizar representação processual em nome do requerido). - ADV: 
JOSÉ BARBOSA DA SILVA (OAB 192119/SP), TATIANA MENDES SIMÕES SOARES (OAB 280839/SP)

Processo 1001535-35.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - W.T.R. - V.T. - Intimação 
das partes para que compareçam no I.M.E.S.C., sito na Rua Barra Funda, 824, bairro Barra Funda, São Paulo - Capital, CEP - 
01152-000, Fone/Fax 3821.1200, no dia 27/03/2015, às 7:30 horas, para realização da perícia de Investigação de Paternidade, 
devendo ser observados os seguintes requisitos: a) o(s) periciando(s) deve(m) estar munido(s) de um dos seguintes documentos: 
R.G., Carteira de Trabalho, Carteira de Habilitação Profissional, C.N.H. e/ou Certidão de Nascimento, sempre legíveis e 
originais. Qualquer outro documento apresentado que não seja um dos acima citados e não seja original ou legível, a perícia 
não será realizada; b) comparecimento simultâneo do(s) autor(es), da mãe e do suposto pai, ou de todos os envolvidos; c) 
na hipótese de qualquer uma das partes ser absoluta ou relativamente incapaz, deverá estar, respectivamente, representada 
ou assistida, na forma da lei, para a realização da perícia. Nestes casos, o representante legal, pai, mãe, tutor ou curador 
deverá, no ato do exame, apresentar documento comprobatório de sua condição. A data da perícia não coincide com a data de 
análise das amostras, podendo o laudo ser expedido em um prazo aproximado de 6 (seis) meses, sujeito, ainda, a variações 
da demanda e da complexidade dos casos. A PERÍCIA NÃO SERÁ REALIZADA caso os requisitos acima não sejam cumpridos 
em sua totalidade. OBSERVAÇÕES: 1) Deve(m) comparecer ALIMENTADO(S); 2) O(s) periciando(s) NÃO deverão suspender 
medicação de uso habitual; 3) Os assistentes técnicos somente serão admitidos para acompanhamento da perícia mediante 
prova de identificação pela parte e respectivo deferimento deste r. Juízo; 4) O Instituto NÃO dispõe de alojamento e NÃO 
oferece transporte ao(s) periciando(s) *. *. - ADV: TATIANA MENDES SIMÕES SOARES (OAB 280839/SP), JOSÉ BARBOSA DA 
SILVA (OAB 192119/SP)

Processo 1001695-60.2013.8.26.0278 - Divórcio Litigioso - Dissolução - D.L.G.F.F.C. - Vistos. Certifique-se, a serventia, 
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eventual decurso de prazo para apresentação de defesa. Após, dê-se vista à parte autora em termos de prosseguimento. Int. - 
ADV: FILOVALTER MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR (OAB 220106/SP)

Processo 1002553-91.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - G.S. - Intimação das partes 
para que compareçam no I.M.E.S.C., sito na Rua Barra Funda, 824, bairro Barra Funda, São Paulo - Capital, CEP - 01152-000, 
Fone/Fax 3821.1200, no dia 27/03/2015, às 7:30 horas, para realização da perícia de Investigação de Paternidade, devendo 
ser observados os seguintes requisitos: a) o(s) periciando(s) deve(m) estar munido(s) de um dos seguintes documentos: R.G., 
Carteira de Trabalho, Carteira de Habilitação Profissional, C.N.H. e/ou Certidão de Nascimento, sempre legíveis e originais. 
Qualquer outro documento apresentado que não seja um dos acima citados e não seja original ou legível, a perícia não será 
realizada; b) comparecimento simultâneo do(s) autor(es), da mãe e do suposto pai, ou de todos os envolvidos; c) na hipótese 
de qualquer uma das partes ser absoluta ou relativamente incapaz, deverá estar, respectivamente, representada ou assistida, 
na forma da lei, para a realização da perícia. Nestes casos, o representante legal, pai, mãe, tutor ou curador deverá, no ato 
do exame, apresentar documento comprobatório de sua condição. A data da perícia não coincide com a data de análise das 
amostras, podendo o laudo ser expedido em um prazo aproximado de 6 (seis) meses, sujeito, ainda, a variações da demanda e da 
complexidade dos casos. A PERÍCIA NÃO SERÁ REALIZADA caso os requisitos acima não sejam cumpridos em sua totalidade. 
OBSERVAÇÕES: 1) Deve(m) comparecer ALIMENTADO(S); 2) O(s) periciando(s) NÃO deverão suspender medicação de uso 
habitual; 3) Os assistentes técnicos somente serão admitidos para acompanhamento da perícia mediante prova de identificação 
pela parte e respectivo deferimento deste r. Juízo; 4) O Instituto NÃO dispõe de alojamento e NÃO oferece transporte ao(s) 
periciando(s). - ADV: DIEGO OHARA MESSIAS (OAB 317777/SP), SÉRGIO DECARO (OAB 341677/SP)

Processo 1002794-31.2014.8.26.0278 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E.J.N.J. - 
Aguardar o decurso do prazo solicitado pela parte autora (fls. 25): dez dias. - ADV: LUIZ CARLOS FILETO (OAB 122462/SP)

Processo 1002805-60.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - E.A. - A.E.S.O. - Manifeste-
se a parte ré, acerca da Cota Ministerial de fls. 66. - ADV: GILSON PEREIRA DOS SANTOS (OAB 266711/SP), MITUYUKI 
KOKUBO (OAB 22309/SP), NADIA MARIA DE SOUZA (OAB 123438/SP)

Processo 1002874-29.2013.8.26.0278 (apensado ao processo 1003382-72.2013.8.26) - Divórcio Litigioso - Dissolução - 
I.C.A.O.S. - Vistos. 1) Fls.: 106/112: deixo de apreciar o recurso, a uma, porque ao que parece é mera peça repetitiva (cf. fls. 
78/84), a duas, porque ocorreu a preclusão consumativa. 2) Sem prejuízo, cumpra-se o penúltimo parágrafo de fls. 60, em 
seguida, remetam-se os autos à instância superior (cf. fls. 86). Int. - ADV: SANDRA REGINA TEIXEIRA VIEIRA (OAB 266167/
SP), ADÃO APARECIDO FROIS (OAB 251221/SP)

Processo 1003324-35.2014.8.26.0278 - Inventário - Inventário e Partilha - I.F.S. - Vistos. Manifeste-se a parte autora acerca 
da certidão de fls. 78. Int. - ADV: ROQUE LEVI SANTOS TAVARES (OAB 94814/SP), JESSICA SOUZA TAVARES (OAB 310178/
SP), CRISTIANO DA ROCHA FERNANDES (OAB 204903/SP)

Processo 1004740-72.2013.8.26.0278 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.R.G.C. - 
Vistos. Manifeste-se a parte autora acerca da justificativa apresentada, informe de concorda com o pedido de parcelamento da 
dívida e apresente planilha atualizada da dívida alimentar. Int. - ADV: FILOVALTER MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR (OAB 
220106/SP), JAQUELINE RODRIGUES GOMES CORREA (OAB 337115/SP), PALOMA IZAGUIRRE (OAB 188858/SP), DANIEL 
ROGERIO FORNAZZA (OAB 106570/SP)

Processo 1005340-93.2013.8.26.0278 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - V.S.C.C. - 
Vistos. Diante da afirmação de que o réu se encontra em lugar incerto (CPC, art. 231, caput, II), cite-se ele por edital, com 
o prazo de 20 (vinte) dias ? o qual correrá da data da publicação no órgão oficial (CPC, art. 232, caput, IV, c.c. § 2º) ?, 
para oferecer resposta em 15 (quinze) dias (CPC, art. 297). Int. - ADV: JESSICA SOUZA TAVARES (OAB 310178/SP), SILVIA 
FERREIRA PINHEIRO GODOY (OAB 279783/SP), ROQUE LEVI SANTOS TAVARES (OAB 94814/SP), CRISTIANO DA ROCHA 
FERNANDES (OAB 204903/SP)

Processo 1005866-26.2014.8.26.0278 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.C.G.S. - Dar vista dos autos à 
autora: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
278.2015/002807-8 dia 02-02-2015 dirigi-me ao endereço: rua Pindamonhangaba, n. 28-A, Vila Itaqua Mirim, Itaquaquecetuba, 
e aí sendo, deixei de intimar A. C. G. S., representada por sua genitora M. G. S., em razão de não encontra-la. Certifico ainda 
que fui informado no local pelo irmão da genitora, Sr. E. da S. S., que as mesmas se mudaram há aproximadamente três meses 
para Campo Limpo/SP, porém não soube informar o endereço. Certifico por fim que outras pessoas que indaguei no local, 
também não souberam informar seu atual endereço. - ADV: GREGORIO MAVOUCHIAN JUNIOR (OAB 252861/SP)

Processo 1006642-60.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.A.A. - D.A.N. e outro 
- Intimação das partes para que compareçam no I.M.E.S.C., sito na Rua Barra Funda, 824, bairro Barra Funda, São Paulo - 
Capital, CEP - 01152-000, Fone/Fax 3821.1200, no dia 27/03/2015, às 7:30 horas, para realização da perícia de Investigação 
de Paternidade, devendo ser observados os seguintes requisitos: a) o(s) periciando(s) deve(m) estar munido(s) de um dos 
seguintes documentos: R.G., Carteira de Trabalho, Carteira de Habilitação Profissional, C.N.H. e/ou Certidão de Nascimento, 
sempre legíveis e originais. Qualquer outro documento apresentado que não seja um dos acima citados e não seja original ou 
legível, a perícia não será realizada; b) comparecimento simultâneo do(s) autor(es), da mãe e do suposto pai, ou de todos os 
envolvidos; c) na hipótese de qualquer uma das partes ser absoluta ou relativamente incapaz, deverá estar, respectivamente, 
representada ou assistida, na forma da lei, para a realização da perícia. Nestes casos, o representante legal, pai, mãe, tutor ou 
curador deverá, no ato do exame, apresentar documento comprobatório de sua condição. A data da perícia não coincide com 
a data de análise das amostras, podendo o laudo ser expedido em um prazo aproximado de 6 (seis) meses, sujeito, ainda, a 
variações da demanda e da complexidade dos casos. A PERÍCIA NÃO SERÁ REALIZADA caso os requisitos acima não sejam 
cumpridos em sua totalidade. OBSERVAÇÕES: 1) Deve(m) comparecer ALIMENTADO(S); 2) O(s) periciando(s) NÃO deverão 
suspender medicação de uso habitual; 3) Os assistentes técnicos somente serão admitidos para acompanhamento da perícia 
mediante prova de identificação pela parte e respectivo deferimento deste r. Juízo; 4) O Instituto NÃO dispõe de alojamento e 
NÃO oferece transporte ao(s) periciando(s). - ADV: MARIANA COTRIM SIMON (OAB 287888/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO LUDOVICO MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0077/2015
Processo 0000071-28.1992.8.26.0278 (278.01.1992.000071) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 

Execução - Valdemar Geo Lopes e outro - Roberto Amaro e outro - Antonio Carlos Santos Diniz - Vistos. Reconsidero o 2ª 
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parágrafo do despacho de fls. 415, tendo em vista que estes autos trata-se de cumprimento de sentença. Ante a certidão de 
fls. 417, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: JOSE SANTANA DE CARVALHO (OAB 104214/SP), PAULA LORENTE 
CEOLIN (OAB 164580/SP), NERIVANIA MARIA DA SILVA (OAB 211954/SP), WUALTER CAMANO PEREIRA (OAB 218505/SP), 
PAULO DE OLIVEIRA SOARES (OAB 36540/SP), VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP), AGUINALDO DONIZETI BUFFO (OAB 
83640/SP)

Processo 0000290-60.2000.8.26.0278 (278.01.2000.000290) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Domingos Pereira e outro 
- Dar vista à parte autora/exequente, acerca de fls.190. - ADV: JOÃO BOSCO BENTO BARBOSA (OAB 195039/SP)

Processo 0001077-40.2010.8.26.0278 (278.01.2010.001077) - Monitória - Pagamento - Unibanco - União de Bancos 
Brasileiros S/A - Cltr Industria e Comercio Ltda e outros - Vistos. 01 - ) Fls.482/484- Conheço e nego provimento ao recurso 
de embargos de declaração Sobre o tema, coleciona-se: “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por 
elas e tampouco responder um a um a todos os seus argumentos.” (RJTJESP 115/207) Destaque-se que o decisum vergastado 
bem examinou os elementos constantes dos autos no momento de sua prolatação, devendo a parte recorrente deduzir seus 
argumentos através do instrumento adequado, pois na expressão de Pontes de Miranda, nos embargos declaratórios “não se 
pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VII, pág. 400, ed. Forense). 
Impende frisar que não se admitem embargos de declaração com iniludível pretexto de rejulgamento da causa, desiderato 
que se não compadece com esse recurso de rígidos contornos processuais, cujos pressupostos legais para seu acolhimento 
encontram-se previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil, sendo de se exigir para que venham a prosperar a ocorrência 
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (STJ. Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agr. Instr. n.º 99.083 RS. Relator 
Min. Demócrito Reinaldo. j. 19.08.96) O mais não pertine. 02 - ) Intime-se nos moldes reclamados a fls. 436/437. Intime-se. 
Cumpra-se. - ADV: ADLER SCISCI DE CAMARGO (OAB 292949/SP), LUIS ANTONIO DE CAMARGO (OAB 93082/SP), JOSE 
QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)

Processo 0002957-33.2011.8.26.0278 (278.01.2011.002957) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Clima Comercio e Serviços Tecnicos Industriais Ltda - ALVES LIMA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. moveu AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PERDAS E DANOS em face de CLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 
LTDA., visando a entrega de todo o material contratado na cláusula nº 4.1 do contrato celebrado com a requerida, assim como 
a sua condenação ao pagamento de multa de 10%; subsidiariamente, requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas 
e danos. A liminar foi deferida (fls. 30) e a autora efetivou o depósito determinado (fls. 33/35). A requerida foi citada (fls. 52) e 
apresentou contestação (fls. 54/60). Réplica (fls. 63/67). A autora requereu a inclusão da quantia de R$ 1.100,00 no pedido de 
condenação inicial (fls. 101/102). A audiência de conciliação restou infrutífera (fls. 122). É o relatório. Fundamento e decido. Não 
há preliminares arguidas pelas partes a serem analisadas pelo juízo. No mais, estão presentes todas as condições da ação e 
todos os pressupostos processuais. No mérito, a demanda há de ser julgada procedente. Logo de início, observo que o pedido 
de inclusão do valor de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) na condenação formulado pela autora às fls. 101/102 dos autos não 
pode sequer ser analisado porque após a estabilização da demanda (que se dá com a citação do réu) é vedada a alteração do 
pedido. Prescreve o art. 264 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil: Art. 264. “Feita a citação, é defeso ao autor 
modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições 
permitidas por lei”. Parágrafo único. “A alteração do pedido ou da causa de pedir em nenhuma hipótese será permitida após o 
saneamento do processo”. E, frise-se, que o pedido só poderá ser aditado antes da citação do requerido, a teor do que dispõe 
o art. 294 do Código de Processo Civil. Assim, eventual cobrança dos referidos R$ 1.100,00 deverá ser postulado em outra 
demanda e não aqui no bojo destes autos. Quanto aos demais pedidos constantes da petição inicial, a demanda merece ser 
julgada procedente. A requerida obrigou-se contratualmente a entregar e instalar 49 esquadrias à empresa-autora, conforme 
se infere do item 2 da “Carta Proposta nº 107/10” (fls. 11/12). Tais esquadrias deveriam ser instaladas no dia 31 de janeiro de 
2011, segundo se infere da cláusula 4.1 do contrato entabulado entre as partes (fls. 16). Contudo, a requerida não cumpriu com 
o cronograma acordado com a empresa-autora, inadimplemento contratual este que verificável pela simples leitura da Nota 
Fiscal nº 0484 juntada às fls. 23 dos autos. Depreende-se da leitura do referido documento que a nota fiscal foi emitida em 16 de 
fevereiro de 2011 (fls. 23), ou seja, 16 dias após o término do prazo para a entrega de todas as esquadrias (cláusula contratual 
4.1 fls. 16). Mas não é só. Da referida nota fiscal nº 0484 consta que foram entregues apenas 14 esquadrias (janelas de correr 
fls. 23) das 49 que deveriam ser instaladas (fls. 16). E, muito embora a outra nota fiscal de nº 0445 conste a entrega das demais 
esquadrias (fls. 28), não havia ocorrido as respectivas instalações até a data do cumprimento da ordem liminar. Outrossim, a 
requerida não fez prova de fato impeditivo do direito do autor ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art, 333, inciso II, 
do Código de Processo Civil -, posto que não comprovou “a impossibilidade técnica das instalações das esquadrias, pois não 
tinham sido efetuados os chumbamentos dos contramarcos, serviço que é de responsabilidade do Requerente (cláusula 3.1)” 
sic fls. 56. Ou seja, a requerida em momento algum negou o inadimplemento descrito pela autora em sua petição inicial, e 
também não fez prova de eventual inadimplemento contratual da requerente a lhe salvaguardar o direito de invocar a exceptio 
non adimpleti contractus. Assim, a condenação da requerida na obrigação de fazer é medida que se impõe, assim como de rigor 
a condenação ao pagamento da cláusula penal constante do item 5.1 do contrato entabulado entre as partes, que equivale a 
10% sobre o montante das parcelas não pagas (R$ 959,00). Entretanto, ao contrário do que asseverado pela empresa-autora 
às fls. 107/108, entendo que a requerida cumpriu a ordem liminar à vista dos documentos por ela juntados às fls. 69/78 e 88/94. 
Tanto é assim que os imóveis já encontram-se expostos à futura locação pela própria empresa-autora, consoante as fotografias 
juntadas às fls. 91/94. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PERDAS E DANOS 
que ALVES LIMA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA. moveu em face de CLIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS 
INDUSTRIAIS LTDA. para: (i) CONDENÁ-LA a entregar e instalar as 49 esquadrias descritas no item 2 da “carta proposta nº 
107/10”, cuja obrigação já foi cumprida em 28.06.2011 (fls. 73); e (ii) CONDENÁ-LA ao pagamento de R$ 959,00 (novecentos 
e cinquenta e nove reais), a titulo de cláusula penal, cujo valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês a contar da data 
da citação (29.09.2011 fls. 52) e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a contar 
da data da propositura da demanda (25.02.2011). Torno definitiva a liminar anteriormente concedida às fls. 30 dos autos. Face 
a sucumbência, CONDENO a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro, 
moderadamente, em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). P.R.I. (VALOR DO PREPARO A RECOLHER R$ 250,30 - VALOR 
DO PORTE DE REMESSA A RECOLHER R$ 32,70) - ADV: CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA JUNIOR (OAB 65966/SP), 
CAROLINA BASSANETTO DE MELLO (OAB 312499/SP)

Processo 0006919-40.2006.8.26.0278 (278.01.2006.006919) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria 
da Glória de Souza Mantovani e outro - Municício de Ferraz de Vasconcelos - Vistos. Cumpra-se o v. Decisum do Egrégio 
Tribunal. Ciência às partes. No silêncio, se for o caso, oportunamente, ao arquivo. Int. - ADV: RENATA BESAGIO RUIZ (OAB 
131817/SP), MARCELA CUNHA ALVARES PIRES (OAB 227000/SP), FERNANDA BESAGIO RUIZ RAMOS (OAB 260746/SP), 
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ELISABETH TRUGLIO (OAB 130155/SP), CRISTINA MARIA JUNQUEIRA MAGALHAES (OAB 131354/SP)
Processo 0007881-87.2011.8.26.0278 (278.01.2011.007881) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Maria 

Zilda da Rocha Brito - Dar vista à parte autora/exequente acerca da Certidão do Mandado Negativa (CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 278.2014/025428-8 dirigi-me ao endereço: Rua Paulistânia 136 - Jd. Maragogipe 
- nesta, e aí sendo, após as cautelas legais, DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA dos Bens da Requerida MARIA ZILDA DA 
ROCHA BRITO, em virtude de não encontrar Bens Suficientes para a Satisfação do Débito junto a Requerente, portanto passo 
a descrever os bens encontrado Guarnecidos na Residência: Fogão 06 Bocas Cônsul, Micro-ondas Electrolux branco 30L, 
Geladeira Electrolux Duplex, Mesa de Madeira com 04 Cadeiras, Armário de Cozinha de Madeira, Dormitório de Casal, TV Sony 
32”, Micro Computador, Aparelho de Som Aiwa, Berço com Cômoda, Dormitório de Solteiro, estando os mesmos em Bom estado 
de conservação e uso, e outros em Regular estado de Conservação. Nada Mais. Assim sendo devolvo o Presente em Cartório 
para os devidos fins de Direito.) de fls. 114. - ADV: ROSANGELA MENDES DOS SANTOS RAPOSO (OAB 247868/SP), ELIZETE 
APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)

Processo 0010114-23.2012.8.26.0278 (278.01.2012.010114) - Interdito Proibitório - Esbulho / Turbação / Ameaça - Alvaro 
Nunes Junior e outro - CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S.A. moveu AÇÃO DE 
INTERDITO PROIBITÓRIO em face de ÁLVARO NUNES JÚNIOR e de todos os demais motociclistas manifestantes, visando 
a abstenção dos requeridos em realizar a manifestação prevista para o dia 1º de julho de 2012 nas Rodovias Ayrton Senna - 
Carvalho Pinto, da sua faixa de rolamento, acessos, acostamentos, pontes, viadutos e quaisquer edificações, principalmente 
as Praças de Pedágio. A liminar foi concedida (fls. 92/93). A autora emendou a petição inicial (fls. 102/104). A emenda foi 
recebida (fls. 108). O requerido foi citado (certidão de fls. 167) e apresentou contestação (fls. 125/133). Réplica (fls. 143/157). 
É o relatório. Fundamento e decido. Muito embora a causa envolva questões de fato e de direito, entendo desnecessária a 
produção de outras provas (CPC, art. 330, inciso I). Rejeito a preliminar de carência de ação por perda superveniente do objeto 
porque, à época em que proposto o presente interdito proibitório, havia justo receio de molestação da posse da autora sobre 
a rodovia Ayrton Senna Carvalho Pinto. Em tais casos a análise do interesse processual ocorre quando da propositura da 
demanda, sendo que o cumprimento da ordem liminar não leva à perda do objeto. Neste sentido: “INTERDITO PROIBITÓRIO. 
Concessionária Ecovias dos Imigrantes S/A que pretende afastar justo receio de molestação de sua posse sobre a Rodovia 
Anchieta (Km 24), sob a suspeita de bloqueio da pista de rolamento. Interesse processual bem identificado e distinto da ação 
de reintegração de posse de imóvel lindeiro” (TJSP - AC nº 0024027-24.2011.8.26.0564 Voto nº 7984 - rel. Des. Rebouças de 
Carvalho). Ademais, “o interesse processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de 
ação (e, pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil 
sob o aspecto prático. O interesse processual nasce, portanto, da necessidade da tutela jurisdicional Estado, invocado pelo 
meio adequado, que determinará o resultado útil pretendido, do ponto de vista processual” (LUIZ RODRIGUES WAMBIER, 
Curso Avançado de Processo Civil, 1º vol., p. 136, Ed. RT). No mais, estão presentes todas as condições da ação e todos 
os pressupostos processuais. No mérito, a demanda há de ser julgada procedente. A autora Concessionária das Rodovias 
Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. tem a obrigação de “prestar serviço adequado” (sic) e “zelar pela integridade dos bens que 
integram a concessão e pelas áreas remanescentes, tomando todas as providências necessárias, incluindo as que se referem 
à faixa de domínio e seus acessos” (sic), segundo se infere das cláusulas 46.1, itens I e VIII, respectivamente. O presente 
interdito proibitório não tem [ou tinha] apenas o escopo de proteger a posse da autora sobre todos os bens que estão sob a 
sua guarda e conservação, mas também o direito constitucional de ir e vir de todos os usuários da via [Rodovia Ayrton Senna 
Carvalho Pinto]. No caso em testilha, o direito de ir e vir se sobrepõe o direito à manifestação e livre expressão do pensamento. 
Isto porque: (i) o direito de ir e vir protege, no caso sub judice, a grande maioria das pessoas, ora expressadas por todos os 
usuários da Rodovia Ayrton Senna Carvalho Pinto; (ii) resguarda-se, outrossim, como já vista acima, as obrigações contratuais 
assumidas pela autora perante o Estado; (iii) protege, ao mesmo tempo, a segurança das vias e de seus usuários; e (iv) 
preserva, ademais, o tráfego de pessoas, bens e serviços, que, numa análise sistêmica, insere-se no direito constitucional 
de ir e vir. Neste diapasão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interdito Proibitório. Concessionária que, diante do conhecimento 
pela rede social de manifestação dos usuários de ônibus fretados do ‘Sistema Anchieta/Imigrantes’, pretendeu resguardar seu 
direito de posse sobre bem público que lhe fora atribuído for força de contrato de concessão. Decisão que concedeu liminar 
no sentido de impedir a prática de qualquer ato capaz de turbar a posse e impedir a fluidez das rodovias, fixando multa diária 
em caso de descumprimento. Manutenção. Direito dos usuários de ir e vir que deve se sobrepor ao direito de manifestação 
garantido constitucionalmente. Decisão bem fundamentada. Agravante que não trouxe fundamentos relevantes à concessão da 
tutela antecipada. Inocorrência de direitos absolutos no ordenamento jurídico. J. J. GOMES CANOTILHO (Direito Constitucional, 
Almedina, p. 660) chama de colisão de direitos ou cruzamento de direitos, que ocorre quando há o embate “de direitos entre 
vários titulares de direitos fundamentais e quando há colisão entre direitos fundamentais e bens jurídicos da comunidade e do 
Estado’. Sobreleva notar que as regras de direito constitucional de conflitos tem de construir-se em base na harmonização de 
direitos e, se necessário, na prevalência de um direito em relação ao outro, que somente em face das circunstâncias concretas 
se poderá elaborar, pois só nessas condições é legítimo dizer que um direito tem mais peso do que outro, ou seja, um direito 
prefere outro face às circunstâncias do caso concreto. Negado provimento ao recurso” (TJSP 9ª Câmara de Direito Público 
AI nº 2013891-06.2013.8.26.0000 rel. Des. Oswaldo Luiz Palu julgado em 11.09.2013 negaram provimento, v.u.). Destarte, a 
procedência da demanda é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o INTERDITO PROIBITÓRIO que 
CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S.A. moveu AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO 
em face de ÁLVARO NUNES JÚNIOR e de todos os demais motociclistas manifestantes para determinar que os requeridos não 
utilizem, demoradamente, faixas de rolamento da Rodovia Ayrton Senna Carvalho Pinto com o intuito de paralisar, bloquear ou 
obstar, total ou parcial, o seu tráfego, no dia 1º de julho de 2012 [observando que a ordem já foi cumprida]; e para manter a 
autora na posse de todos os bens integrantes da Rodovia Ayrton Senna Carvalho Pinto, afetos ao serviço público concedido. 
Face a sucumbência, CONDENO o requerido Álvaro Nunes Júnior ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios que arbitro, moderadamente, em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). Expeça-se o necessário. P.R.I. (VALOR 
DO PREPARO A RECOLHER R$ 106,25 - VALOR DO PORTE DE REMESSA A RECOLHER R$ 65,40) - ADV: ALVARO NUNES 
JUNIOR (OAB 149188/SP), SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL (OAB 66905/SP), SERGIO RABELLO TAMM RENAULT 
(OAB 66823/SP), DANIELLE DA SILVA FRANCO (OAB 297127/SP)

Processo 0010667-07.2011.8.26.0278 (278.01.2011.010667) - Procedimento Sumário - Instituto Nacional de Seguridade 
Social - Vistos. Cumpra-se o v. acórdão. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Int. - ADV: MARCELA ESTEVES 
BORGES (OAB 20483/CE), SAMUEL SOLOMCA JUNIOR (OAB 70756/SP)

Processo 0011235-86.2012.8.26.0278 (278.01.2012.011235) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos 
- Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1 - Abra-se o 2º volume. 2 - Fls. 151/267: ouçam-se as partes. Int. - ADV: 
LUANA DA PAZ BRITO SILVA (OAB 291815/SP), MARCELA ESTEVES BORGES (OAB 20483/CE)
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Processo 0011235-86.2012.8.26.0278 (278.01.2012.011235) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - 
Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. Abra-se o 2º volume. Fls. 131/267: ouça-se a parte-autora em 5 dias. Após, à 
parte-ré para manifestação no mesmo prazo. Int. - ADV: LUANA DA PAZ BRITO SILVA (OAB 291815/SP), MARCELA ESTEVES 
BORGES (OAB 20483/CE)

Processo 0012002-95.2010.8.26.0278 (278.01.2010.012002) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Agailde 
França Araujo - Consorcio Nacional Volkswagen Ltda - Vistos. Fls.158/159- Conheço e nego provimento ao recurso de embargos 
de declaração Sobre o tema, coleciona-se: “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco 
responder um a um a todos os seus argumentos.” (RJTJESP 115/207) Destaque-se que o decisum vergastado bem examinou os 
elementos constantes dos autos no momento de sua prolatação, devendo a parte recorrente deduzir seus argumentos através 
do instrumento adequado, pois na expressão de Pontes de Miranda, nos embargos declaratórios “não se pede que se redecida; 
pede-se que se reexprima” (in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VII, pág. 400, ed. Forense). Impende frisar que 
não se admitem embargos de declaração com iniludível pretexto de rejulgamento da causa, desiderato que se não compadece 
com esse recurso de rígidos contornos processuais, cujos pressupostos legais para seu acolhimento encontram-se previstos no 
artigo 535, do Código de Processo Civil, sendo de se exigir para que venham a prosperar a ocorrência de omissão, contradição, 
obscuridade ou erro material (STJ. Emb. Decl. No Ag. Reg. No Agr. Instr. n.º 99.083 RS. Relator Min. Demócrito Reinaldo. j. 
19.08.96) O mais não pertine. De mais a mais, a parte ré depositou o valor referente as quantias pagas (fls. 162/167). Manifeste-
se a esse aspecto, no prazo de 5 dias. No silêncio, arquive-se. - ADV: WILSON LOPES GUIMARÃES (OAB 235715/SP), DANTE 
MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP)

Processo 0012089-90.2006.8.26.0278 (278.01.2006.012089) - Arrolamento de Bens - Sucessões - Maria do Carmo Coelho 
Freitas - Vistos. Encaminhe-se os autos à contadoria judicial para verificação do recolhimento do imposto causa mortis e/ou 
se manifestar sobre o esboço da partilha. Int. - ADV: CRISTIANO DA ROCHA FERNANDES (OAB 204903/SP), ROQUE LEVI 
SANTOS TAVARES (OAB 94814/SP)

Processo 0012089-90.2006.8.26.0278 (278.01.2006.012089) - Arrolamento de Bens - Sucessões - Maria do Carmo Coelho 
Freitas - Dar vista à parte autora, acerca de fls. 139. - ADV: ROQUE LEVI SANTOS TAVARES (OAB 94814/SP), CRISTIANO DA 
ROCHA FERNANDES (OAB 204903/SP)

Processo 0012315-22.2011.8.26.0278 (278.01.2011.012315) - Interdição - Capacidade - P.H.S. - Vistos. Ante a notícia do 
falecimento do interditado e atual marcha processual, remetam-se os autos ao arquivo. Int. - ADV: NADIA MARIA DE SOUZA 
(OAB 123438/SP), CRISTIANO DA ROCHA FERNANDES (OAB 204903/SP), ROQUE LEVI SANTOS TAVARES (OAB 94814/
SP), JESSICA SOUZA TAVARES (OAB 310178/SP)

Processo 0013045-67.2010.8.26.0278 (278.01.2010.013045) - Execução de Alimentos - Alimentos - Luiz Renato Pereira 
da Silva - Edson da Silva - A parte-autora deixou de promover os atos e diligências que lhe competia, abandonando a causa 
e quedando-se inerte por mais de 30 dias, conforme intimação por mandado (fls. 90) e pela imprensa (fls. 87). O Ministério 
Público opinou pela extinção do feito, nos termos do art. 267, III, § 1º e art. 238, parágrafo único do CPC. É o relatório. Não há 
necessidade de que o aviso de recebimento da intimação pessoal por carta seja assinado pela parte autora ou intimação por 
mandado seja positivo. Basta que seja remetida ao endereço fornecido pela parte autora nos autos ou que lá seja diligenciado 
por oficial de justiça, no caso de intimação pessoal. De se ver, do Egr. Superior Tribunal de Justiça: Processo REsp 59087/SP, 
RECURSO ESPECIAL 1995/0001523-4, Relator(a) Ministro ADHEMAR MACIEL (1099), Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, 
Data do Julgamento 04/12/1997, Data da Publicação/Fonte DJ 16/02/1998 p. 54. Ementa: Processual civil. Abandono da causa. 
Intimação pessoal da parte. Endereço constante da petição inicial. Precedente do stj. Recurso improvido. I - O parágrafo 1.do 
art. 267 do CPC exige que a parte seja intimada pessoalmente. Não basta a simples publicação do ato judicial no órgão oficial 
de imprensa. II - A intimação pessoal exigida pelo parág. 1. do art. 267 do CPC deverá ser realizada no endereço constante da 
petição inicial ou da contestação, se outro não foi indicado pela parte no decorrer do processo. III - Recurso especial conhecido, 
mas improvido. Acórdão: POR UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. Na confluência 
do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III, combinado com o 
§ 1º e parágrafo único do art. 238, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos do §2º do artigo 267 do Código de Processo 
Civil, condeno a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e, caso tenha havido citação válida da parte 
contrária, honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00, atualizados, ressalvada a hipótese de ser a parte referida beneficiária 
da gratuidade processual. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: CLAUDIA MORALES BATISTA (OAB 191588/
SP), PALOMA IZAGUIRRE (OAB 188858/SP)

Processo 0015307-92.2007.8.26.0278 (278.01.2007.015307) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Comercial Baby Kery Ltda - Epp - Bonsucesso I Com Art Borr Ltda - Vistos. 1) Certifique-se o trânsito em julgado da sentença 
de fls. 134/138. 2) Aguarde-se por 15 (quinze) dias a contar da publicação deste despacho para que a devedora efetue 
espontaneamente o pagamento do valor da condenação. Na inércia, intime-se o credor para apresentar nova memória de 
cálculo, com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) a que alude o art. 475-J, caput, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: 
ALTAIR CASTOR CERQUEIRA (OAB 67663/SP), IVÂNIA JONSSON STEIN (OAB 161010/SP)

Processo 0016725-94.2009.8.26.0278 (278.01.2009.016725) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Armindo Albino - Cordeiro Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Vistos. ARMINDO ALBINO propôs ação de indenização por danos 
materiais em face de CORDEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, alegando ter celebrado contrato de prestação de 
serviços de administração de bens imóveis na data de 23/10/2006, com o réu, utilizando-se de critério na escolha de inquilinos, 
responsabilizando-se pela confecção e renovação dos contratos, recebimento de aluguéis e emissão de recibos. Com isso, em 
razão de algumas pendências administrativas junto à municipalidade local, a empresa ré através de seu proprietário na data 
de 27/11/2006, sem o consentimento do autor, notificou o senhor Márcio Alves Oliveira que iria rescindir o contrato de locação 
celebrado com término previsto apenas para 24/10/2009, determinando que no prazo de 05 (cinco) dias o locatário removesse 
seus pertences do imóvel por ele ocupado. Em razão do ocorrido, o locatário Márcio ajuizou ação declaratória de rescisão 
contratual c.c. tutela antecipada e danos materiais, morais e lucros cessantes em face do autor, tendo a lide sido julgada 
parcialmente procedente, condenando o autor ao pagamento no valor de R$ 77.228,27 (setenta e sete mil, duzentos e vinte e 
oito reais e vinte e sete centavos), a título de multa contratual e indenização por danos materiais. Todavia, a culpa pela rescisão 
do contrato foi da ré que solicitou o pagamento antecipado do aluguel, visto que havia cláusula no contrato prevendo carência 
para a realização do referido pagamento. Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, 
dando-se à causa o valor de R$ 77.228,27 (setenta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos). Foram 
trazidos documentos (fls. 09/327). A ré CORDEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA foi citada (fls. 372) e apresentou 
contestação (fls. 379/388), alegando que todos os atos praticados eram feitos de forma clara e objetiva, com plena ciência do 
autor e de acordo com seus pedidos. Esclareceu que o autor lhe imputa responsabilidades na tentativa de eximir-se de uma 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 391

situação de desespero. Pugnou pela improcedência da ação. Réplica às fls. 391/394. Instados a especificarem provas (fls. 398), 
o autor manifestou interesse na realização de audiência de conciliação, bem como na produção de prova oral e testemunhal (fls. 
401). É um breve relatório. Passo a decidir. As circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a obtenção de transação, não 
sendo caso de designação da audiência preliminar prevista no art. 331, caput, do Código de Processo Civil. Cabível o julgamento 
antecipado da lide, com fundamento no artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria em debate 
é exclusivamente de direito. Trata-se de ação de indenização por danos materiais. Com efeito, alega o autor ter contratado 
a ré para que intermediasse a locação de seu imóvel. Todavia, a referida imobiliária rescindiu um contrato de locação sem o 
consentimento do autor, razão pela qual o locatário do imóvel ingressou com ação de indenização por danos materiais, julgada 
procedente, condenando-o ao pagamento no valor de R$ 77.228,27 (setenta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e 
sete centavos), a título de danos materiais e multa contratual. A ré, por seu turno, defendeu que os atos praticados eram de 
conhecimento do autor. Analisando o feito, observa-se devidamente comprovada a relação contratual entre as partes (fls. 10/11), 
bem como a existência da notificação de rescisão do contrato. Anota-se ter a imobiliária ré atuado na qualidade de mandatária, 
uma vez que se intitula como administradora do bem. Todavia, a ré na qualidade de mandatária excedeu os poderes do referido 
mandato, pois agiu fora dos limites ao rescindir o contrato de locação sem o consentimento do locador. Com isso, incumbia a ré 
o ônus de provar a anuência e manifestação de vontade do autor em efetuar a rescisão do contrato de locação, por serem fatos 
impeditivos e extintivos do direito do autor, conforme o disposto no inciso II do artigo 333 do Código de Processo Civil. Por outro 
lado, não trouxe a ré para os autos qualquer prova que pudesse amparar, de forma segura, as suas alegações, que devem, 
portanto, ser desconsideradas. Posto isto, tendo em vista o abuso praticado pela imobiliária ré em rescindir o contrato sem o 
consentimento do autor, fazendo com que ele suportasse a condenação em ação ajuizada pelo locatário do imóvel, com isso, 
surge o dever da ré de reparar os danos ocasionados ao autor, desde que confirmada a sentença condenatória. A reparação 
dos danos materiais deve corresponder exatamente à extensão do prejuízo sofrido pelo ofendido. Deste modo, imprescindível 
que haja prova inequívoca de tal prejuízo. Neste sentir, o autor trouxe aos autos cópia da sentença prolatada (fls. 294/304), 
a qual o condenou ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de multa contratual e R$ 57.505,49 (cinquenta e 
sete mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e nove centavos) referentes aos danos materiais. Assim, restou demonstrado 
os danos causados ao autor, em razão da rescisão de contrato efetuada pela ré, tornando-sede rigor a procedência da ação. 
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por ARMINDO ALBINO em face de 
CORDEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, a fim de condenar o réu no pagamento de R$ 77.228,27 (setenta e 
sete mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a título de reparação por danos materiais, que deverão ser pagos 
em parcela única, uma vez transitada em julgado a sentença condenatória. Os valores serão corrigidos pela Tabela Prática do 
Tribunal de Justiça e incidirão correção monetária desde a data da condenação, uma vez transitada em julgado, e juros de mora 
de 1% ao mês da citação. Pelo princípio da sucumbência, condeno o réu no pagamento de custas e despesas processuais, bem 
como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% do valor da execução. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I. 
(VALOR DO PREPARO A RECOLHER R$ 2.090,05 - VALOR DO PORTE DE REMESSA A RECOLHER R$ 65,40) - ADV: SILVIO 
RUPERTO FREIRE (OAB 197966/SP), JOSE RAIMUNDO ARAUJO DINIZ (OAB 60608/SP)

Processo 0019224-80.2011.8.26.0278 (278.01.2011.019224) - Procedimento Ordinário - Multas e demais Sanções - 
Telecomunicações de São Paulo - Telesp - Municipalidade de Itaquaquecetuba - Vistos. TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO 
- TELESP (TELEFÔNICA BRASIL S/A) propôs ação anulatória em face de MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA, alegando ser 
pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social a exploração de serviços de telecomunicação e atividades necessárias 
ou úteis à execução desses serviços. Em julho de 2011, afirma ter sido surpreendida pelo recebimento de avisos de cobrança no 
valor total de R$ 751.068,67 (setecentos e cinquenta e um mil sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos). Tal cobrança 
refere-se à exigência de “Taxa de Fiscalização de Obras e Serviços Executados em Vias e Logradouros Públicos (TFOSVLP)”, 
a qual encontra embasamento legal no art. 251 e seguintes da Lei Complementar Municipal nº 40/98. A aludida cobrança decorre 
de obras realizadas em diversas localidades no Município durante o ano de 2010; todavia, a cargo de terceira empresa, a 
ICOMOM TECNOLOGIA LTDA, o que implica, já num primeiro momento, em ilegitimidade da autora para figurar como sujeito 
passivo na cobrança. E, ainda que assim não fosse, a cobrança da taxa é ilegal e inconstitucional, uma vez que, importa em 
usurpação da competência privativa da União para legislar sobre tais serviços, além de o Município sequer dispor de estrutura 
necessária para fiscalizar tais serviços. A pretensão, inclusive, representa evidente bis in idem, visto que já se submete à 
cobrança da taxa de fiscalização pela ANATEL. Por fim, afirma ter sido estabelecida uma base de cálculo incompatível com a 
figura tributária da taxa, tal como delineada na Constituição Federal, levando em conta critérios pessoais dos contribuintes; 
revestindo-se de um genuíno imposto. Requereu a antecipação de tutela para efeito de declarar a suspensão da exigibilidade do 
débito e, ao final, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue a solicitar autorização ou, ainda, a 
apresentar posterior comunicação, bem como recolher a Taxa de Fiscalização de Obras e Serviços Executados em Vias e 
Logradouros Públicos, declarando, por conseguinte, a inconstitucionalidade e ilegalidade dos dispositivos pertinentes; bem 
como a desconstituir os créditos tributários referentes à citada taxa. Dá-se a causa o valor de R$ 751.068,67 (setecentos e 
cinquenta e um mil sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos). Foram trazidos documentos (fls. 36/386). A antecipação 
de tutela foi indeferida, pois ausentes seus requisitos (fls. 387/389). Houve emenda à inicial (fls. 395/396). O réu MUNICÍPIO DE 
ITAQUAQUECETUBA foi citado (fls. 472) e apresentou contestação (fls. 474/493) alegando ser a cobrança da taxa exigível e 
fundada no Poder de Polícia Municipal, a fim de que, fiscalizando, sejam observadas as normas de postura relativas ao uso e 
ocupação do solo, a tranquilidade, a higiene, ao bem-estar da população local, entre outras, conforme estabelecem os art. 77 e 
78 do Código Tributário Nacional. Aduz haver expressa autorização na Constituição Federal para a criação de taxas pelo 
Municípios. Quanto à alegação de serem os serviços de telecomunicações matéria de competência exclusivamente federal, 
esclarece que a taxa em comento não está incidindo ou obstaculizando o fato de a autora exercer atividades de telecomunicações, 
nem se trata de imposto sobre o uso do solo, mas sim se caracteriza pela fiscalização dos meios em que ocorre o uso e 
ocupação do solo urbano e dos logradouros públicos municipais, portanto assunto tipicamente de interesse do Município. Ou 
seja, está dentro de suas atribuições constitucionais, legais e tributárias, consoante o que lhe atribui o art. 30, incisos I e VIII da 
CF e da tributação decorrente no disposto no art. 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000). Por 
fim, confirma que a base de cálculo da taxa em comento está em consonância com o fato gerados da respectiva obrigação 
tributária, neste sentido, estabeleceu-se um valor para a fiscalização em razão da própria atividade fiscalizatória. Pugnou pela 
improcedência da ação. A autora interpôs agravo de instrumento (fls. 398/423) contra a decisão que indeferiu a antecipação de 
tutela, e sobreveio o Acórdão, negando provimento ao recurso (fls. 495/498). Houve réplica (fls. 503/523). Instados a 
especificarem provas, o réu postulou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 529), enquanto a autora demonstrou interesse em 
prova técnica pericial (fls. 530/531). É um breve relatório. Passo a decidir. Cabível o julgamento antecipado da lide, com 
fundamento no artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria em debate é exclusivamente de 
direito. Ademais, no caso dos autos, é desnecessária dilação probatória, porquanto a prova pericial não tem condão de trazer 
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qualquer esclarecimento relevante para o deslinde do feito. Trata-se de ação anulatória de débito, objetivando ainda, a 
declaração de inexistência de relação jurídico-tributária, declarando, por conseguinte, a inconstitucionalidade e ilegalidade de 
dispositivos pertinentes. Presentes as condições da ação, passo à análise meritória da ação. No mérito a ação é IMPROCEDENTE. 
Inicialmente, cumpre esclarecer em relação à diferença entre taxa e imposto que, não há dúvida de que “tributo” é gênero, do 
qual são espécies os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias. Em comentário ao art. 145, da Constituição Federal de 
1988, José Afonso da Silva, citando Bernardo Ribeiro de Moraes, ensina que: “Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato 
gerador uma situação independentemente de qualquer atividade estatal específica em favor do contribuinte ou relativa a ele. 
Isso quer dizer que o imposto é uma prestação pecuniária que incide sobre fatos descritos em lei só pela atuação do contribuinte. 
Daí provém os diferentes tipos de impostos discriminados nos arts. 153, 155 e 156, os quais aparecem, nestes, classificados 
sob o critério da competência, como impostos federais, estaduais e municipais, abandonando-se a classificação sob o ponto de 
vista econômico da Emenda 18/1965, que, no entanto, se mantém no Código Tributário Nacional”, enquanto que “À diferença do 
imposto, como se nota, o fato gerador da taxa é uma situação dependente de atividade estatal: o exercício do poder de polícia 
ou a oferta de serviço público ao contribuinte. As taxas são cobradas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em 
razão dos respectivos poderes de polícia ou dos respectivos serviços públicos prestados ou postos à disposição do contribuinte. 
A taxa, como se vê, deve atender a três elementos essenciais: (a) ter um pressuposto material vinculado a uma atividade do 
Poder Público, relacionada diretamente ao contribuinte; (b) ter como sujeito passivo da obrigação tributária a pessoa ligada a 
essa atividade estatal; (c) ter como base de cálculo elemento relacionada com essa atividade estatal” (Comentário Contextual à 
Constituição, Malheiros, São Paulo: 2007, 3a Ed., p. 644). Em suma: enquanto o imposto trata-se de tributo não vinculado 
quanto ao fato gerador, ou seja, a cobrança independe de uma atividade estatal especifica prestada ao contribuinte; a taxa, pelo 
contrário, é um tributo bilateral, pois tem seu fato gerador vinculado à prestação de uma atividade estatal específica. Com efeito, 
no caso em tela, a “Taxa de Fiscalização de Obras e Serviços executados em Vias e Logradouros Públicos”, está prevista no art. 
251 e seguintes da Lei Complementar nº 40/98 do Município de Itaquaquecetuba, que assim dispõe: “Art. 251. A Taxa de 
Fiscalização de Obras e Serviços Executados em Vias e Logradouros Públicos, fundada no poder de polícia do Município, tem 
como fato gerador a fiscalização por ele exercida sobre as mesmas, em observância às normas municipais de posturas relativas 
ao uso e ocupação do solo, a tranquilidade, a higiene e o bem estar da população.” Essa cobrança da taxa nada tem a ver com 
a competência da União de explorar, direta ou indiretamente, os serviços e instalações de energia elétrica (art. 21, XII, b, CF), 
nem diz respeito à sua competência legislativa (art. 22, IV, CF). Seu fundamento se encontra, de fato, no art. 145, II, da CF, que 
possibilita aos entes políticos a instituição de taxas em razão do exercício do poder de polícia, que se manifesta, no caso em 
apreço, pelo poder-dever da Administração Municipal fiscalizar as obras da autora feitas em vias e logradouros públicos. Por 
sua vez, conforme disposto no art. 78, do CTN, “Considera-se poder de polícia, atividade de administração pública que, limitando 
ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade 
e aos direitos individuais ou coletivos”. Nesse passo, deve-se atentar para o fato de que a vedação do art. 155, § 3º, da 
Constituição da República aplica-se, exclusivamente, aos impostos. A redação é bastante clara: “§ 3º - À exceção dos impostos 
de que tratam o inciso II do caput deste artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas 
à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País (Redação da EC 
33/01).” Vê-se, assim, que o parâmetro constitucional tido por violado proíbe tão-somente a incidência de “outro imposto” sobre 
operações de energia elétrica. Não inviabilizando a imposição de outras espécies tributárias. Daí se concluir que, fundada no 
poder de polícia, não há como afastar a legitimidade da taxa questionada, decorrente do poder dever da Municipalidade de 
fiscalizar obras executadas nas vias e logradouros públicos, de evidente interesse local, a fim de evitar condutas contrárias às 
posturas municipais, comprometidas com a preservação do bem comum, do bem-estar da comunidade e do desenvolvimento 
urbano. Quanto à alegação de inexistência de vínculo entre a base de cálculo da taxa e o custo da atividade pública específica, 
não tem razão a autora. As taxas não são cobradas em razão da fiscalização do serviço de telecomunicações, mas em função 
da fiscalização das obras e serviços realizados. O custo da atividade estatal advém da contratação de funcionários, compra de 
equipamentos e outras despesas necessárias para a atuação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente na 
tarefa de fiscalizar obras e serviços, sendo o número de obras a base correta para o cálculo do valor do tributo, pois obviamente 
quanto mais obras forem realizadas, maiores serão as despesas da Secretaria para averiguá-las. Há proporcionalidade entre o 
fato gerador e a forma de cálculo do tributo, não havendo necessidade de que os valores sejam perfeitamente correspondentes. 
Destarte, o intuito da legislação ora impugnada é de manter a harmonia entre o uso do solo, zoneamento, trânsito de veículos e 
pedestres e a estética urbana, fiscalizando e acautelando-se dos impactos que as obras e serviços causem sobre os munícipes, 
visto que são realizadas em áreas comuns ao público, cujo dever de zelo é indiscutivelmente do município, jamais incidindo a 
hipótese de que o município esteja interferindo nas questões técnicas das aludidas obras e serviços de telecomunicação. 
Igualmente, excluem-se da cobrança de taxa aquelas obras ou serviços que são realizados no interior da residência dos clientes 
ou remotamente da sede da autora, visto que são de domínio privado e não previsto nos artigos acima descritos. Por outro lado, 
ainda que assim não fosse, a mera criação de um órgão que tem como finalidade fiscalizar determinada atividade exercida por 
agentes concessionários, permissionários ou autorizados, já dá azo para que a taxa de fiscalização fundada no exercício do 
poder de polícia seja cobrada, pois se presume, desde já, o efetivo ato fiscalizatório. Ademais, a existência do tributo não 
prescinde de fiscalização presencial, conforme tenta convencer a autora, bastando, para tanto, que o município disponha de 
instrumentos e técnicas para examinar a conduta do agente fiscalizado. Neste sentido, é clara a jurisprudência do C. Supremo 
Tribunal Federal: “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. HIPÓTESE DE 
INCIDÊNCIA. EFETIVO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA EVENTUAL DE FISCALIZAÇÃO PRESENCIAL. 
IRRELEVÂNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. A incidência de taxa pelo exercício de poder de polícia 
pressupõe ao menos (1) competência para fiscalizar a atividade e (2) a existência de órgão ou aparato aptos a exercer a 
fiscalização. 2. O exercício do poder de polícia não é necessariamente presencial, pois pode ocorrer a partir de local remoto, 
com o auxílio de instrumentos e técnicas que permitam à administração examinar a conduta do agente fiscalizado (cf., por 
semelhança, o RE 416.601, rel. min. Carlos Velloso, Pleno, DJ de 30.09.2005). Matéria debatida no RE 588.332-RG (rel. min. 
Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 16.06.2010. Cf. Informativo STF 591/STF). 3. Dizer que a incidência do tributo prescinde de 
“fiscalização porta a porta” (in loco) não implica reconhecer que o Estado pode permanecer inerte no seu dever de adequar a 
atividade pública e a privada às balizas estabelecidas pelo sistema jurídico. Pelo contrário, apenas reforça sua responsabilidade 
e a de seus agentes. 4. Peculiaridades do caso. Necessidade de abertura de instrução probatória. Súmula 279/STF. Agravo 
regimental ao qual se nega provimento.” (STF - RE: 361009 RJ , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 
31/08/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-217 DIVULG 11-11-2010 PUBLIC 12-11-2010 EMENT VOL-02430-01 PP-
00087). Também não há que se falar em bitributação. Com efeito, o que o município fiscaliza é o cumprimento das leis e 
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posturas municipais para fins de realização de obras e serviços em vias públicas, sob a ótica da ocupação do solo, do trânsito 
de pedestres e da estética urbana, fiscalização diversa daquela realizada pela União, introduzida pela Lei nº 5.070/06, objeto da 
cobrança da taxa de fiscalização de serviços de telecomunicações em suas questões técnicas, não se tratando de hipótese em 
que o mesmo evento foi inserido na hipótese de incidência de taxas diversas. Por fim, merece ser frisado o afastamento da 
ilegitimidade passiva da autora para responder pela cobrança, conforme estabelecido na decisão de fls. 387/389 e no V. Acórdão 
de fls. 495/498, uma vez que a referida Lei Complementar Municipal trouxe a previsão de solidariedade entre contratante e 
contratado em relação ao serviço fiscalizado, tudo em razão do exercício do poder de polícia em relação às diversas atividades 
exercidas na via pública e que estão naturalmente sujeitas à fiscalização municipal, dentre elas a atividade explorada pela 
empresa autora. Ademais, submetida a questão à apreciação do C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado, na Arguição 
de Inconstitucionalidade nº 0287103-18.2010.8.26.0278, julgada em 27.10.2010, da qual foi Relator o Sr. Des. José Roberto 
Bedran, decidiu-se pela constitucionalidade da exação, conforme ementa do julgado, a seguir reproduzida: “Incidente de 
inconstitucionalidade. Taxa de Fiscalização de Obras e Serviços Executados em Vias e Logradouros Públicos, instituída pela Lei 
Complementar nº 40/98, do Município de Itaquaquecetuba. Arguição fundada na competência legislativa privativa da União 
sobre energia e exploração direta ou mediante autorização, concessão ou permissão, dos serviços de instalação de energia 
elétrica, bem como na imunidade tributária do art. 155, § 3º, da CF/88. Taxa legitimamente instituída, fundada no poder de 
polícia atribuído constitucionalmente a todos os entes federados. Interesse local do Município, comprometido em seu poder-
dever de fiscalizar obras executadas nas vias e logradouros públicos, para preservação do bem comum, do bem-estar da 
comunidade e do desenvolvimento urbano. Imunidade do § 3º, do art. 155, da CF, restrita apenas a impostos. Arguição 
improcedente.” Portanto, reconhecida a legitimidade da taxa em questão, decorrente do dever da Municipalidade de fiscalizar 
obras executadas nas vias e logradouros públicos, não há como acolher a pretensão inicial, motivo pelo qual, impõe-se a 
improcedência da ação. Ante o exposto e pelo o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação inicial proposta 
por TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO TELESP (TELEFÔNICA BRASIL S/A) em face de MUNICÍPIO DE 
ITAQUAQUECETUBA. Pelo princípio da sucumbência, condeno o autor no pagamento das despesas e custas processuais, bem 
como honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Oportunamente, ao 
arquivo. P.R.I. (VALOR DO PREPARO A RECOLHER R$ 17.979,79 - VALOR DO PORTE DE REMESSA A RECOLHER R$ 
65,40) - ADV: GABRIEL BAZZEGGIO DA FONSECA (OAB 258142/SP), FERNANDO ANTONIO CAVANHA GAIA (OAB 58079/
SP), ENIO ZAHA (OAB 123946/SP), JOSÉ MARIA ARRUDA DE ANDRADE (OAB 153509/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO LUDOVICO MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0078/2015
Processo 0000069-92.1991.8.26.0278 (278.01.1991.000069) - Usucapião - Propriedade - Esmeraldo Ventura Gomes - - 

Bernadete Santos Gomes - - Willian Santos Gomes - - Tatiana Santos Gomes Tavares - - Esmeraldo Pereira Gomes - Fica 
intimada a Dra. Nadia Maria de Souza para que atue nestes autos, tendo em vista que foi nomeada pela Defensoria Pública 
a fim de defender os interesses dos herdeiros/requerentes. - ADV: NADIA MARIA DE SOUZA (OAB 123438/SP), ELIZARDO 
APARECIDO GARCIA NOVAES (OAB 130713/SP)

Processo 0000794-27.2004.8.26.0278 (278.01.2004.000794) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - 
Maria Madalena Gomes - Cptm - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - Dar vista à parte autora, acerca de fls. 167/168. 
- ADV: PAULO SAMUEL DOS SANTOS (OAB 97013/SP), LUCIANA PINHEIRO GONCALVES (OAB 134498/SP), JEFFERSON 
MAIOLINE (OAB 157946/SP), ANTONIO CESAR ACHOA MORANDI (OAB 113910/SP)

Processo 0001606-79.2010.8.26.0045 (045.01.2010.001606) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Rosana Cristina Brazão Silva - Destaque Concessionária Fiat Automóveis - - Banco Fiat S/A - Dar vista à parte 
autora acerca da contestação de fls. 84/124, apresentada pelo corréu Banco Fiat S/A. - ADV: RICARDO RODRIGUES DE 
AGUIAR (OAB 177379/SP), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), SAMANTHA PERENHA ANTONIO 
BORNSTEIN (OAB 194067/SP)

Processo 0001696-04.2009.8.26.0278 (278.01.2009.001696) - Mandado de Segurança - Teresinha da Silva Nascimento 
- Diretor da Escola Estadual Jose Olympio Pereira Filho - Vistos. Cumpra-se o v. Decisum do Egrégio Tribunal. Ciência às 
partes. No silêncio, se for o caso, oportunamente, aguarde-se no arquivo. Int. - ADV: CINTHIA AOKI MELLO (OAB 124701/SP), 
CARLOS CARAM CALIL (OAB 235972/SP)

Processo 0002194-95.2012.8.26.0278 (278.01.2012.002194) - Interdição - Capacidade - I.L.G.M. - I - Relatório Cuida-se 
de ação de Interdição ajuizada por Ilza Luzia Guimarães Matos em face de Ester Dutra Gonzalez, devidamente qualificados, 
sustentando, em síntese, que, em razão de doença mental, a interditanda é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 
atos da vida civil. Requereu, liminarmente, a atribuição da curatela provisória para si e, ao final, o julgamento de procedência 
do pedido. Houve aditamento da petição inicial. Deferida a curatela provisória em favor do requerente (fls. 30), foi a interditanda 
citada e interrogada (fls. 54), ocasião em que foi determinada a realização de prova pericial pelo Instituto de Medicina Social 
e de Criminologia de São Paulo - IMESC (fls. 33). A interditanda deixou transcorrer in albis o prazo para oferecer contestação. 
O laudo pericial está juntado a fls. 52/53. A representante do Ministério Público opinou pela procedência do pedido, nos 
termos do parecer de fls. 67. É o relatório do necessário. II Fundamentação O feito comporta julgamento antecipado, visto a 
desnecessidade da produção de novas provas. Coleciona-se: “A necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para 
que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos 
estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado.” (STF - RE 101.171-8-SP). A legitimidade da 
requerente, nora da interditanda, para promover o presente pedido de interdição decorre do art. 1.768, inciso II, do Código Civil, 
e do art. 1.177, inciso II, do Código de Processo Civil. Do ponto de vista do parecer social acostado às fls. 45/49, a pretensão 
milita em favor da autora, senão vejamos: “[...] Pareceu-nos que a requerente cuida bem não só da requerida, como também das 
outras pessoas que estão sob sua responsabilidade. Sra. Ester tem seu espaço na casa, é respeitada e bem tratada por todos; 
e manifesta o desejo de que a requerente assuma a sua responsabilidade. Apesar das dificuldades que a requerente aponta, 
aceitou apoio profissional, no Ambulatório de Saúde Mental, quanto à própria saúde, para conseguir lidar com as demandas 
decorrentes de seu cotidiano. A requerente mantém-se predisposta em continuar zelando pela requerida. Desta forma, do 
ponto de vista social, nada observamos que impeça a requerente de obter a curatela da requerida, pois Sra. Ilza já exerce a 
função de Curadora, no cotidiano familiar. [...]”. O perito oficial diagnosticou que a interditanda “é portador de Psicose Crônica 
Transtorno Esquizotípico (CID 10: F21), caracterizado por distorções fundamentais do pensamento, do afeto e da percepção. 
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Trata-se de moléstia de caráter crônico, permanente, adquirida, sem condições de cura ou melhora, apenas passível de controle 
medicamentoso para as intercorrências. Tal acometimento priva o periciando, do ponto de vista médico legal, de maneira total e 
irreversível das condições necessárias para, com discernimento, exercer os atos da vida civil”. Portanto, diante da prova pericial 
e dos demais elementos de convicção coligidos aos autos, forçoso é concluir que a interditanda é absolutamente incapaz 
de exercer pessoalmente os atos da vida civil (CC, art. 3°, II), razão pela qual se impõe a sua interdição e a nomeação da 
requerente como curadora. III - Dispositivo Na confluência do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para decretar a 
interdição de Ester Dutra Gonzales, brasileira, nascida em 07 de outubro de 1970, natural de São Paulo/São Miguel Paulista, 
Estado de São Paulo, filha de Juan Inacio Gonzalez e de Iolanda Dutra Gonzalez, portadora da cédula de identidade RG nº 
25.670.553-7 (SSP/SP), declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos termos do 
art. 3º, inciso II, do Código Civil. Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do 
Código de Processo Civil. Custas processuais pela requerente, observada a regra do art. 12 da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro 
de 1950, tendo em vista o benefício da assistência judiciária gratuita alhures deferido. Com fundamento no art. 1.775, § 3º, do 
Código Civil, nomeio curadora a requerente, Sra. Ilza Lucia Guimarães Matos, RG. N. 10.327.154-5, CPF n. 160.245.668/24, 
o qual, depois de comunicado o registro da interdição pela Unidade de Serviço competente (Lei nº 6.015, de 31.12.1973, art. 
93, parágrafo único, e NSCGJ, Tomo II, Capítulo XVII, item 110.1), deverá ser intimado para prestar compromisso no prazo de 
5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.187, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da inexistência de informações acerca da 
existência de bens em nome do interdito e considerando que a curadora nomeada é de reconhecida idoneidade, dispenso-o da 
especialização de hipoteca legal, conforme autoriza o art. 1.190 do Código de Processo Civil. Em atenção ao disposto no art. 
1.184 do Código de Processo Civil, expeça-se mandado para registro da interdição no Serviço de Registro Civil competente 
e publique-se por 3 (três) vezes no órgão oficial, com intervalo de 10 (dez) dias. Em face da ausência de interesse recursal, 
tanto por parte do requerente como da representante do Ministério Público, certifique-se, incontinênti, o trânsito em julgado. 
Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: IEDA MATOS PEDRO (OAB 298219/SP)

Processo 0002939-27.2002.8.26.0278 (278.01.2002.002939) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Sonia Maria Goncalves - Fazenda Pública do Estado - Dirigente Regional Ensino Diretoria de 
Ensino de Itaquaquecetuba - Dar vista à parte autora, acerca de fls. 249/252. - ADV: ALEXANDRE ZAGER MONTEIRO (OAB 
209820/SP), CARLOS CARAM CALIL (OAB 235972/SP), CINTHIA AOKI MELLO (OAB 124701/SP)

Processo 0002966-83.1997.8.26.0278 (278.01.1997.002966) - Procedimento Ordinário - Olivia Martins Rodrigues - Inss 
- Instituto Nacional Seguro Social - Ante a expressa concordância da parte-exequente (fls. 374) HOMOLOGO os cálculos 
apresentados pela parte-executada a fls. 350/352. Proceda-se à requisição eletrônica. Int. - ADV: ANA LUCIA BAZZEGGIO DA 
FONSECA (OAB 136964/SP), GILSON ROBERTO NOBREGA (OAB 80946/SP)

Processo 0009279-84.2002.8.26.0278 (278.01.2002.009279) - Usucapião - Laurindo Ribeiro da Silva - Juizo de Direito Local 
- Manifeste-se a parte-autora acerca da(s) diligência(s) eletrônica(s) de fls. retro. - ADV: CLEÓPATRA LINS GUEDES (OAB 
198951/SP)

Processo 0009323-69.2003.8.26.0278 (278.01.2003.009323) - Arrolamento de Bens - Sucessões - Carmelita Alves da Silva - 
Vistos. Tendo em vista a certidão de fls. 149, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: CARLOS CARAM CALIL (OAB 235972/SP), 
JANDERSON ALVES DOS SANTOS (OAB 237097/SP)

Processo 0015460-86.2011.8.26.0278 (278.01.2011.015460) - Despejo - Eligio Carpintero Fernandez - Ricardo Lopes 
Sabino - Dar vista à parte autora/exequente acerca de fls. 124. - ADV: MARISA LOPES SABINO DOS SANTOS (OAB 151890/
SP), CAROLINA PEREZ FERNANDEZ (OAB 248829/SP)

Processo 0016913-19.2011.8.26.0278 (278.01.2011.016913) - Interdição - Capacidade - Maria Marli Queiroz da Silva - 
Geraldo Alves Gonçalves - Vistos. Trata-se de ação de INTERDIÇÃO de Geraldo Alves Gonçalves. Foi produzida prova pericial 
e observado o rito previsto no Código de Processo Civil. O Ministério Público opinou pela procedência do pedido. É relatório. 
DECIDO. A prova pericial (fls. 48/50) confirma a incapacidade narrada na inicial. Por outro lado, a curadoria deverá ser exercida 
pela parte interessada, diante do vínculo e do laço de proximidade comprovado nos autos (conforme documentos de fls. 29), 
e considerando que observa o que dispõe o Código Civil no capítulo referente à Curatela dos Interditos. Pelo exposto, JULGO 
PROCEDENTE o pedido para DECRETAR a interdição de Geraldo Alves Gonçalves, brasileiro, casado, RG n° 19.229.191-9 e 
CPF/MF 306.292.924-34 para todos os atos da vida civil, portador de transtorno mental devido à disfunção cerebral CID: 10:F 
- 06 considerando-o(a) absolutamente incapaz, nomeando Maria Marli Queiroz da Silva, brasileira, casada, RG n° 2895439 
emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernanbuco, e CPF/MF n° 486.033.174-53 curador(a) definitivo(a). 
Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inc. I, do CPC. Ausente informações acerca da 
existência de bens em nome da parte-interdita e considerando que a pessoa do curador nomeado ostenta mediana idoneidade, 
dispenso a especialização de hipoteca legal, conforme autoriza o art. 1.190 do Código de Processo Civil. ESTA SENTENÇA 
SERVIRÁ COMO EDITAL, publicada o dispositivo dela pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de dez dias. CÓPIA DESTA 
SENTENÇA, devidamente assinada digitalmente e instruída das cópias necessárias, essencialmente do trânsito em julgado, 
SERVIRÁ COMO MANDADO, para comunicação do registro da interdição pela Unidade de Serviço competente (Lei nº 6.015, 
de 31.12.1973, art. 93, parágrafo único, e NSCGJ, Tomo II, Capítulo XVII, item 110.1). Outrossim, se aplicável, poderá nesta ser 
exarado o respeitável CUMPRA-SE do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Corregedor Permanente competente, ordenando seu 
cumprimento pelo Senhor Oficial da respectiva Unidade do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais competente. Após a 
comprovação do cumprimento desta decisão, por meio da apresentação da certidão retificada, a parte-requerente deverá prestar 
compromisso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.187, inciso I, do Código de Processo Civil. No mais, registre-se 
a presente sentença, na forma do art. 93, e seu parágrafo único, da Lei n.º 6.015/73. Autos processados com os benefícios da 
Justiça Gratuita, de acordo com a Lei Estadual n.º 9250, de 14/12/1995, regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 40604, de 
29/12/1995, que isenta os beneficiários do pagamento das taxas, custas, emolumentos e contribuições junto aos Registros Civis 
de Pessoas Naturais, inclusive junto aos Cartórios de Registros de Imóveis. Em face da ausência de interesse recursal, tanto 
por parte da requerente como da representante do Ministério Público, certifique-se, incontinênti, o trânsito em julgado, após 
a publicação por 3 vezes na imprensa oficial, conforme determinado acima. Comunique-se o teor desta decisão ao TRE e ao 
SCPC. Aos advogados que atuaram sob o Convênio da Assistência Judiciária Gratuita, arbitro os honorários advocatícios em 
100% do valor da tabela em vigência. Expeça-se certidão(ões) se for o caso. P.R.I. - ADV: FLAVIO DA SILVA SANTOS (OAB 
267658/SP)

Processo 0017842-23.2009.8.26.0278 (278.01.2009.017842) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito 
- Recovery do Brasil Fundo de Investimento Em Direitos Credit Não Padronizados Multisetorial - Eriques Gonçalves da Silva - 
“Ciência à parte-exequente do resultado negativo da(s) diligência(s) eletrônica(s) junto ao BACEN que reportou(ram) ausência 
de saldo/saldo insuficiente. Em tendo interesse na diligência eletrônica junto INFOJUD, conforme já determinado no r. despacho 
retro, deverá a parte-exequente proceder ao recolhimento do valor a que se refere o Com. CSM nº 170/2011.”. - ADV: ORESTES 
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BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)
Processo 0018786-54.2011.8.26.0278 (278.01.2011.018786) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 

Fiduciária - Bv Financeira S/A - Credito Financiamento e Investimento - Joao Bruno Neto - Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios Não Padronizados PCG-Brasil Multicarteira “Fundo PCG Brasil” - Proceder da seguinte forma: aguardar o decurso 
do prazo solicitado por “PCG-Brasil” a fls. 67 (5 dias). - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), PAULO 
CESAR MEDEIROS EYZANO (OAB 272353/SP)

Processo 1000267-44.1993.8.26.0278 (processo principal 0000454-69.1993.8.26) (278.01.1993.000454/1) - Embargos à 
Execução - I.n.s.s.- Instituto Nacional do Seguro Social - Joaquim Ferreira - Dar vista dos autos à parte autora /exequente 
acerca fls.202. - ADV: JORGE NORONHA JUNIOR (OAB 309822/SP), MARTA ILACI MENDES MONTEFUSCO (OAB 135504/
SP), VAGNER DA COSTA (OAB 57790/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO LUDOVICO MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0079/2015
Processo 1000036-79.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Lucivalda Pereira do 

Nascimento - Financeira Itaú CBD Crédito, Financiamento e Investimentos - Vistos. 1) Sem prejuízo do julgamento conforme o 
estado do processo, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias. 2) Em igual prazo, 
manifestem eventual interesse na realização de audiência de conciliação. Anoto que o silêncio implicará concordância com a 
solução do feito nessa fase. Int. - ADV: SANDRO JEFFERSON DA SILVA (OAB 208285/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/
SP)

Processo 1000151-66.2015.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Itaú Unibanco 
S/A. - Vistos. Fls. 41/42: Recebo como emenda à inicial. Anote-se. Contrato de alienação fiduciária. Comprovada a mora do 
(a) devedor(a) por notificação/protesto, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado (DL 911/69, art. 3º, caput). 
No prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, o (a,s) réu (é,s) poderá (ão) pagar a integralidade da dívida pendente, para 
efeito de emenda da mora, e o bem lhe será restituído; e também contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias (cf. §§ 2º e 3º 
do art. 3º, redação da Lei 10.931 de 02-8-04). Incontinenti, cite-se o (a,s) réu (é,s). Expeça-se o necessário, ficando o oficial de 
justiça autorizado a proceder à citação na forma do art. 172, § 2º, do Código de Processo Civil e a permanecer com o mandado 
pelo prazo de 30 (trinta) dias aguardando que lhe sejam fornecidos meios para o cumprimento, se for o caso. Na inércia da 
parte, intime-se por AR nos termos do artigo 267, III, § 1º do Código de Processo Civil. Int. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES 
SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 1000313-95.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - ADAUTO JOSÉ DO 
NASCIMENTO e outro - CONDOMÍNIO SOLAR - Vistos. Ante a informação de fls. 156, a fim de se evitar atos processuais inúteis 
e fadados ao fracasso, retire-se da pauta a audiência conciliatória designada às fls. 153. Anote-se, se for o caso, informe o 
CEJUSC. Após, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: EDUARDO TEIXEIRA MAGGI DA SILVA (OAB 286530/SP), RENILTON 
DE ANDRADE E SILVA (OAB 167576/SP)

Processo 1000452-47.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - NOLD POLITECH FILMES 
E EMBALAGENS LTDA - SOLEI COMÉRCIO DE UNIFORMES PROFISSIONAIS E EPI EM GERAL LTDA - ME - Vistos. 1) Sem 
prejuízo do julgamento conforme o estado do processo, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo 
de 05 (cinco) dias. 2) Em igual prazo, manifestem eventual interesse na realização de audiência de conciliação. Anoto que o 
silêncio implicará concordância com a solução do feito nessa fase. Int. - ADV: REGINA APARECIDA DA SILVA ÁVILA (OAB 
201982/SP), VANESSA CARLA LEITE BARBIERI (OAB 149459/SP)

Processo 1000635-81.2015.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - A.C.F.I. - Vistos. 
Contrato de alienação fiduciária. Comprovada a mora do (a) devedor(a) por notificação/protesto, defiro liminarmente a busca 
e apreensão do bem alienado (DL 911/69, art. 3º, caput). No prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, o (a,s) réu (é,s) 
poderá (ão) pagar a integralidade da dívida pendente, para efeito de emenda da mora, e o bem lhe será restituído; e também 
contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias (cf. §§ 2º e 3º do art. 3º, redação da Lei 10.931 de 02-8-04). Incontinenti, cite-se 
o (a,s) réu (é,s). Expeça-se o necessário, ficando o oficial de justiça autorizado a proceder à citação na forma do art. 172, § 2º, 
do Código de Processo Civil e a permanecer com o mandado pelo prazo de 30 (trinta) dias aguardando que lhe sejam fornecidos 
meios para o cumprimento, se for o caso. Na inércia da parte, intime-se por AR nos termos do artigo 267, III, § 1º do Código de 
Processo Civil. Int. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)

Processo 1000663-83.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - ADALBERTO ETELVINO 
DOS SANTOS - Banco Itaucard S/A - Vistos. 1) Sem prejuízo do julgamento conforme o estado do processo, especifiquem 
as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias. 2) Em igual prazo, manifestem eventual interesse 
na realização de audiência de conciliação. Anoto que o silêncio implicará concordância com a solução do feito nessa fase. 
Int. - ADV: EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), 
ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), WALTER JOAQUIM CASTRO (OAB 128563/SP)

Processo 1001239-76.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JOSÉ CARLOS 
CARVALHO SOUZA - Banco Citibank S/A - Vistos. 1) Sem prejuízo do julgamento conforme o estado do processo, especifiquem 
as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias. 2) Em igual prazo, manifestem eventual interesse na 
realização de audiência de conciliação. Anoto que o silêncio implicará concordância com a solução do feito nessa fase. Int. - 
ADV: ALEX DOS REIS (OAB 310647/SP), SIMONE DA SILVA THALLINGER (OAB 91092/SP)

Processo 1001264-26.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Vícios de Construção - ANA GRAZIELLE LIMA PAVEZ e 
outro - CONSTRUTORA TENDA S/A - Audiência designada para o dia 08 de abril de 2015, às 14 horas Vistos. Com fundamento 
no art. 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de solução amigável do litígio para a data 
acima mencionada, a qual será realizada pelo CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania, localizado 
no BANCO DO POVO, na Estrada de Santa Isabel, n.º 1100, Monte Belo, Itaquaquecetuba/SP, CEP. 08577-010. Int. - ADV: 
ANGELA FABIANA QUIRINO DE OLIVEIRA (OAB 186299/SP), LUIZ HENRIQUE IVANOV DORADOR (OAB 325423/SP), 
SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS (OAB 146105/SP), ROBERTO POLI RAYEL FILHO (OAB 153299/SP)

Processo 1001677-39.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - GETELCLAS EDITORA DE 
CATÁLOGOS LTDA - Ab initio, cumpre destacar que o caráter empresarial do serviço cuja contratação se impugna rechaça, 
per si, o conceito de “consumidor final” ditado pelo artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Neste diapasão, registra-se 
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a não aplicação ao caso vertente do regramento especial de proteção insculpido no CDC. Com efeito, a incompetência relativa 
ventilada através de preliminar de contestação, e não exceção própria, traduz mera irregularidade, devendo ser apreciada, 
com arrimo no axioma da instrumentalidade das formas, especialmente porque o error in procedente não enseja exasperação 
de prazo ao interessado, nem tampouco prejuízo á parte contrária. Sobre o tema: Ementa: Embargos à execução - Cheque 
Exceção de incompetência relativa em preliminar de contestação Prescrição Cessão de crédito Negócio jurídico subjacente 
Pagamento parcial Art. 333, I, do CPC. 1. Constitui mera irregularidade a arguição de exceção de incompetência relativa em 
preliminar de contestação, devendo ser apreciada, se preenchida a sua finalidade essencial e não trouxer nenhum prejuízo à 
parte contrária. 2. Embora seja competente a Comarca da praça do pagamento para ajuizamento de ação executiva do título 
(CPC, artigo 100, inciso IV, alínea ‘d’), nada obsta a que o credor prefira ajuizar a ação no foro do domicílio do executado, desde 
que não haja prejuízo para este. 3. Desnatura-se o cheque com sua pós-datação, passando a constituir promessa de pagamento, 
atribuindo ao tomador direito de crédito para exercício em data futura, ficando vedada a apresentação ao sacado antes do 
tempo, sujeitando-se o apresentante, se o fizer, a perdas e danos. Por isso, o prazo para apresentação e o prescricional para 
execução contam-se da pós-data, desprezando-se a da emissão. 4. Para a desconstituição total ou parcial do cheque, o devedor 
deve provar, de forma irrefutável, cabal e convincente, que o título não tem causa ou essa é ilegítima ou demonstrar qualquer 
fato impeditivo ou extintivo do direito representado pelo documento. Exceção de incompetência rejeitada. Recurso improvido. 
(1000456-43.2013.8.26.0691 Apelação / Cheque Relator(a): Itamar Gaino Comarca: Itapeva Órgão julgador: 21ª Câmara de 
Direito Privado Data do julgamento: 29/09/2014 Data de registro: 06/10/2014) Bem analisando os presentes autos, vislumbra-
se foro de eleição livremente pactuado pelas empresas litigantes. Destarte, acolho a incompetência relativa (territorial) trazida 
a lume pela empresa requerida, com determinação de remessa a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP. - ADV: 
LINEU ALVARES (OAB 39956/SP), WALINSON MARTÃO RODRIGUES (OAB 310917/SP), OTAVIO GONÇALVES TORRES 
NETO (OAB 314400/SP), ALONSO SANTOS ALVARES (OAB 246387/SP)

Processo 1001749-89.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LUIZ CARLOS DA CRUZ 
- Teledata Informações e Tecnologia S/A - Vistos. 1) Sem prejuízo do julgamento conforme o estado do processo, especifiquem 
as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias. 2) Em igual prazo, manifestem eventual interesse na 
realização de audiência de conciliação. Anoto que o silêncio implicará concordância com a solução do feito nessa fase. Int. - 
ADV: JOÃO PAULO FOGAÇA DE ALMEIDA FAGUNDES (OAB 154384/SP), EDUARDO VITAL CHAVES (OAB 257874/SP), IEDA 
MATOS PEDRO (OAB 298219/SP), VIVIANE PRISCILA DOS REIS (OAB 311536/SP)

Processo 1002111-28.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Proceder da seguinte forma: aguardar o decurso do prazo (30 dias) solicitado pela parte autora/exequente a fls. 59. - ADV: 
CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 1002496-73.2013.8.26.0278 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - SEVERINO 
MANUEL DA SILVA - Vistos. 1) Sem prejuízo do julgamento conforme o estado do processo, especifiquem as partes as provas 
que pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias. 2) Em igual prazo, manifestem eventual interesse na realização de 
audiência de conciliação. Anoto que o silêncio implicará concordância com a solução do feito nessa fase. Int. - ADV: ILMAISA 
RIBEIRO DE SOUSA (OAB 264199/SP)

Processo 1002881-84.2014.8.26.0278 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco GMAC S/A - Vistos. Comprove 
documentalmente a alegação de fls. 45. Prazo 05 dias. Na mesma oportunidade, tendo em vista a alegação de roubo e natureza 
da demanda, esclareça a necessidade/utilidade do bloqueio do bem alienado fiduciariamente. Int. - ADV: MARCOS ROBERTO 
DE OLIVEIRA (OAB 158887/SP)

Processo 1004041-47.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ANA TEIXEIRA FERNANDES 
- Bandeirante Energia S/A - Vistos. 1) Sem prejuízo do julgamento conforme o estado do processo, especifiquem as partes as 
provas que pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias. 2) Em igual prazo, manifestem eventual interesse na realização de 
audiência de conciliação. Anoto que o silêncio implicará concordância com a solução do feito nessa fase. Int. - ADV: GUSTAVO 
ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP), CEDRIC DARWIN ANDRADE DE PAULA ALVES (OAB 146556/SP)

Processo 1004189-92.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 
- Concessionária SPMAR S/A - Espólio de Antonio Cirilo dos Santos e outros - 01 - ) Certificado o trânsito em julgado, intime-
se a expropriante para que faça os preparos necessários à emissão de carta de adjudicação. 02 - ) Certifique-se se a parte 
expropriado juntou corretamente as certidões negativas de débitos fiscais. Em caso afirmativo, confeccione-se alvará de 
levantamento na forma reclamada. - ADV: ADIELE FERREIRA LOPES (OAB 243823/SP), GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 
242593/SP), ANDRÉ LUIZ DUARTE NEL (OAB 211998/SP)

Processo 1004457-15.2014.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Vistos. Pela derradeira vez, comprove a parte autora que o endereço no qual foi enviada e recebida a notificação pertence à 
parte requerida, porquanto não consta tal informação no contrato de fls. 20/23. É necessário documento que traga o endereço do 
requerido para que a notificação de fls. 15/16 e 35/36 tenha validade. Só não é necessária a comprovação do endereço quando 
a notificação é assinada pelo próprio contratante. Ademais, regularize-se a representação processual, porquanto o patrono que 
assinou a petição de fls. 34 e 40/41 não está constituído nos autos. Prazo: 5 dias. Int. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA 
(OAB 120410/SP)

Processo 1004512-63.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Wellington Miguel Toledo 
- Lojas Cem S A - Vistos. 1) Sem prejuízo do julgamento conforme o estado do processo, especifiquem as partes as provas que 
pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias. 2) Em igual prazo, manifestem eventual interesse na realização de audiência 
de conciliação. Anoto que o silêncio implicará concordância com a solução do feito nessa fase. Int. - ADV: ROBERTO PEREIRA 
DO NASCIMENTO (OAB 262558/SP), EUGENIO JOSE FERNANDES DE CASTRO (OAB 135588/SP), ELEN CRISTINA DE 
CAMARGO (OAB 256357/SP), ESMIR PEREIRA DE ANDRADE (OAB 319991/SP), CARLOS FERNANDES DE CASTRO (OAB 
107922/SP)

Processo 1004683-20.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - JORGE LUIZ RODRIGUES MOURA 
- Banco Itaucard S/A - Vistos. Cumpra-se o v. Decisum do Egrégio Tribunal. Ciência às partes. Se for o caso, certifique-se o 
decurso de prazo de fls. 136. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: WELLINGTON REBERTE DE CARVALHO (OAB 171961/SP), 
CARLOS EDUARDO BARBIERI (OAB 181753/SP)

Processo 1004937-90.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JOEL PEDRO LIMA 
- Vistos. Fls. 54 - Aguarde-se pelo prazo derradeiro de 05 dias. Int. - ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP)

Processo 1005010-62.2014.8.26.0278 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Dinah Francisco - Net 
Serviços de Comunicação S/A - Vista à parte autora acerca de contestação de fls. 22/34. - ADV: EDUARDO DE CARVALHO 
SOARES DA COSTA (OAB 182165/SP), SANDRO JEFFERSON DA SILVA (OAB 208285/SP), ALEXANDRE FONSECA DE 
MELLO (OAB 222219/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 397

Processo 1005716-45.2014.8.26.0278 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - INVESTE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA - Vistos. Fls. 48: o oficial de justiça deverá acionar o plantão do conselho 
tutelar para dar destinação ao menor, se necessário. Int. - ADV: ROSANGELA FAVARIN FERREIRA (OAB 181932/SP), CAMILLA 
ROSA DE SOUZA (OAB 194373/SP)

Processo 1005761-83.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JULIO GILDO 
LOPES DA SILVA - Vistos. Tendo em vista o julgamento definitivo do REsp 1.251.331, determino a retomada da da marcha 
processual. No mais, manifeste-se a parte autora acerca do retorno do AR de fls. 32. Int. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS 
(OAB 327953/SP)

Processo 1006084-88.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Transferência de Financiamento (contrato de gaveta) - 
SEBASTIÃO CARLOS SODRÉ BARTOLE e outro - Fls. 62 - Indefiro o subscritor do pleito de fls. 62 não tem instrumento de 
mandado nos autos e a parte autora já tem procuradores constituídos. No mais, nada sendo requerido, aguarde-se o retorno das 
intimações de fls. 58/59 e fls. 60/61. Int. - ADV: DANIEL EDUARDO CANDIDO (OAB 336069/SP)

Processo 1006269-29.2013.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - Karla Renata Santos - Banco 
do Brasil S/A - Vistos. Por ora, cumpra a parte autora a integralidade do item “3” da decisão de fls. 60. Int. - ADV: BARBARA 
ALMEIDA NUNES RIBEIRO (OAB 328103/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), EDILSON JOSÉ 
MAZON (OAB 161112/SP), SANDRA URSO MASCARENHAS ALVES (OAB 221908/SP)

Processo 1006958-39.2014.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Vistos. Contrato de alienação fiduciária. Comprovada a mora do (a) devedor(a) por notificação/protesto, defiro liminarmente 
a busca e apreensão do bem alienado (DL 911/69, art. 3º, caput). No prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, o (a,s) 
réu (é,s) poderá (ão) pagar a integralidade da dívida pendente, para efeito de emenda da mora, e o bem lhe será restituído; e 
também contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias (cf. §§ 2º e 3º do art. 3º, redação da Lei 10.931 de 02-8-04). Incontinenti, 
cite-se o (a,s) réu (é,s). Expeça-se o necessário, ficando o oficial de justiça autorizado a proceder à citação na forma do art. 
172, § 2º, do Código de Processo Civil e a permanecer com o mandado pelo prazo de 30 (trinta) dias aguardando que lhe sejam 
fornecidos meios para o cumprimento, se for o caso. Na inércia da parte, intime-se por AR nos termos do artigo 267, III, § 1º do 
Código de Processo Civil. Int. - ADV: CARLA PASSOS MELHADO (OAB 187329/SP), RODRIGO LIMA LOPES (OAB 269264/
SP), CELSO MARCON (OAB 10990/ES)

Processo 1007217-34.2014.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Vistos. Fls. 35/36: Recebo como emenda à inicial. Anote-se. Contrato de alienação fiduciária. Comprovada a mora do (a) 
devedor(a) por notificação/protesto, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem alienado (DL 911/69, art. 3º, caput). No 
prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, o (a,s) réu (é,s) poderá (ão) pagar a integralidade da dívida pendente, para efeito 
de emenda da mora, e o bem lhe será restituído; e também contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias (cf. §§ 2º e 3º do art. 
3º, redação da Lei 10.931 de 02-8-04). Incontinenti, cite-se o (a,s) réu (é,s). Expeça-se o necessário, ficando o oficial de justiça 
autorizado a proceder à citação na forma do art. 172, § 2º, do Código de Processo Civil e a permanecer com o mandado pelo 
prazo de 30 (trinta) dias aguardando que lhe sejam fornecidos meios para o cumprimento, se for o caso. Na inércia da parte, 
intime-se por AR nos termos do artigo 267, III, § 1º do Código de Processo Civil. Int. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA 
(OAB 120410/SP)

Processo 4000675-17.2012.8.26.0278 - Imissão na Posse - Propriedade - CONCESSIONARIA SPMAR S/A - Proceder da 
seguinte forma: aguardar o decurso do prazo (10 dias) solicitado pela parte autora/exequente a fls. 270. - ADV: ANDRÉ LUIZ 
DUARTE NEL (OAB 211998/SP), PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP), GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/
SP), ADIELE FERREIRA LOPES (OAB 243823/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO LUDOVICO MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0082/2015
Processo 1001672-17.2013.8.26.0278 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - MAGNA SONIA 

RODRIGUES FRANCISCO - Vistos. 1) Dê-se ciência ao devedor do trânsito em julgado da sentença condenatória. 2) Caso o 
devedor não efetue espontaneamente o pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação 
deste despacho no Diário da Justiça Eletrônico (CPC, arts. 236 e 237), intime-se o credor para apresentar nova memória de 
cálculo, com a inclusão da multa de 10% (dez por cento) a que alude o art. 475-J, caput, do Código de Processo Civil. Int. - 
ADV: FELIPE ARAUJO VIDAL (OAB 215762/SP), MARCIO FERNANDO BEZERRA (OAB 294248/SP), DAVID CONCEIÇÃO DE 
OLIVEIRA (OAB 316712/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

\\\<publicação\\\<3DXLP.000, 10/02/15))

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITAQUAQUECETUBA EM 09/02/2015

PROCESSO :0001449-13.2015.8.26.0278
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 909/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : D.O.J.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001450-95.2015.8.26.0278
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 398

CF : 911/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : G.O.A.
ADVOGADO : 183101/SP - Gilberto Barbosa
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001452-65.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 909/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR : M.P.E.S.P.
INFRATOR : G.H.B.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001451-80.2015.8.26.0278
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 913/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : J.R.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001446-58.2015.8.26.0278
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 35/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : F.W.L.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001454-35.2015.8.26.0278
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 7/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : W.F.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001455-20.2015.8.26.0278
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 3/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : C.F.O.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001485-55.2015.8.26.0278
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 883/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR : M.P.E.S.P.
INFRATOR : N.D.I.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001490-77.2015.8.26.0278
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 896/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : T.O.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001488-10.2015.8.26.0278
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 892/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : M.W.B.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001487-25.2015.8.26.0278
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 28/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INDICIADO : G.S.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001489-92.2015.8.26.0278
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 883/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : V.S.S.
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VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001491-62.2015.8.26.0278
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 894/2015 - Itaquaquecetuba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : J.P.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

1ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL REGINA DA PENHA PORTUGAL DE ALMEIDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0009/2015
Processo 0001322-75.2015.8.26.0278 (apensado ao processo 0000338-91.2015.8.26) (processo principal 0000338-

91.2015.8.26) - Liberdade Provisória com ou sem fiança - DIREITO PENAL - R.X.S. - Trata-se de pedido de liberdade provisória 
formulado pelo réu, alegando, em síntese a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar. Em regular parecer, o 
Ministério Público pugnou pelo acolhimento do pedido. É o que havia a relatar Decido. Em que pese o parecer favorável do 
nobre representante do Ministério Público, o pedido deve ser indeferido. Com efeito, permanecem os requisitos que ensejaram 
a custódia cautelar do réu, nos termos do artigo 312 do CPP. Reitero o despacho exarado às fls. 37/38 dos autos principais, 
que decretou a prisão preventiva. Há nos autos veementes indícios de que tenha o réu praticado o roubo que lhe está sendo 
imputado, ressaltando-se ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima. Alem do mais, trata-se de crime cometido mediante 
grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, que grande mal psicológico causam às vítimas, o que por si só, 
autoriza sua segregação, durante a instrução criminal. “Prisão preventiva Agente de roubo qualificado Decretação Necessidade 
Primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não obstam a decretação da prisão preventiva ao agente de roubo 
perpetrado com emprego de arma, que por si só autoriza a custódia cautelar, levando-se em conta que a preservação da ordem 
pública se sobrepõe a eventuais virtudes pessoais do réu” (RJTACRIM 44/327). Presentes, portanto, os pressupostos do artigo 
312 do código de Processo penal, que autorizam a decretação da prisão preventiva do réu, notadamente o grande riso à ordem 
pública. Não vislumbro, portanto, a adoção de outras medidas cautelares diversas da prisão ao caso em tela. Também não há 
que se falar em prisão domiciliar (artigo 318, do Código de Processo penal). Assim, para a garantia da ordem pública, a aplicação 
da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado, mantendo-se o 
réu no cárcere. Ciência. - ADV: ANGELA FABIANA QUIRINO DE OLIVEIRA (OAB 186299/SP), MONICA CRISTINA EUGELMI 
MOREIRA (OAB 331101/SP), LUIZ HENRIQUE IVANOV DORADOR (OAB 325423/SP)

Processo 0003128-19.2013.8.26.0278 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - C.H.C.S. - Ciente da defesa 
apresentada às fls. 122/123. Mantenho o recebimento da denúncia nos termos do artigo 399 do C.P.P. Saliento que, ao menos 
em cognição não exauriente, não se vislumbram as hipóteses de absolvição sumária do artigo 397 do CPP. Com efeito, não 
se caracteriza existência manifesta de excludentes de culpabilidade ou de excludentes de ilicitude. Também não se vislumbra 
a existência de causa extintiva de punibilidade do réu. Por fim, os fatos imputados ao réu afeiçoam-se típicos. Saliento que as 
alegações formuladas pela defesa se referem ao mérito e, para análise das mesmas, é necessário apreciação aprofundada e 
valorativa das provas, o que não é cabível neste momento processual. Assim, há justa causa para o prosseguimento do feito 
porque há prova testemunhal que aponta o réu como autor dos delitos narrados na denúncia e a análise mais detida desta prova 
não é cabível neste momento, pois sequer iniciou a instrução. Designo para audiência de instrução, debates e julgamento, nos 
moldes do artigo 400 do C.P.P., para o dia 29 de junho de 2015, às 16 horas e 30 minutos Intimem-se e requisite-se. Atente-se 
para que os os laudos e certidões estejam juntados aos autos antes da data aprazada para a audiência, providenciando-se o 
necessário para tanto, independentemente de nova determinação. - ADV: LEANDRO PINHEIRO DEKSNYS (OAB 217643/SP)

Processo 0004958-20.2013.8.26.0278 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - W.S.O. - Ante o certificado 
retro, reitere-se a intimação do defensor para apresentação de contrarrazões de apelação. Decorrido o prazo “in albis”, abra-se 
vista à defensoria para manifestação. - ADV: ANGELA FABIANA QUIRINO DE OLIVEIRA (OAB 186299/SP)

Processo 0005685-13.2012.8.26.0278 (278.01.2012.005685) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Luiz Henrique 
dos Santos - intimação do defensor para tomar ciência da expedição de carta precatória para oitiva da vítima Orlando Paes 
Barretto Júnior, junto a Comarca de Sâo Paulo. - ADV: NINA PERKUSICH (OAB 103142/SP)

Processo 0006733-85.2004.8.26.0278 (278.01.2004.006733) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça 
Pública - Daniel de Souza Araujo - Maria Genadete de Lima de Andrade (raimundo Gas) - Vistos. Daniel de Souza Araújo foi 
denunciado, processado e condenado como incurso no artigo 157, § 2°, I e II, do Código Penal. O acusado foi intimado por edital 
(fls. 235/236) e o feito permaneceu sem andamento aguardando o cumprimento do mandado de prisão expedido em decorrência 
da r. sentença condenatória de fls. 169/184. O acusado acabou preso no Estado do Ceará. Pois bem. Na esteira da petição 
de fls. 277/279, o indivíduo qualificado como réu neste processo, Daniel de Souza Araújo, não foi o autor do delito. Podemos 
chegar a esta conclusão segura através do confronto entre as digitais do verdadeiro autor do crime (fls. 55) e as de Daniel de 
Souza Araújo, havendo conclusão técnica no sentido de que não pertencem à mesma pessoa (fls. 325). Trata-se de hipótese 
típica de crime de falsidade ideológica, por meio da qual o indivíduo que praticou o crime, valendo-se dos dados qualificativos 
de terceira pessoa (no caso de Daniel de Souza Araújo), atribuiu falsa identidade com o escopo de se livrar da aplicação da lei 
penal. No caso concreto, a despeito da existência de uma sentença condenatória transitada em julgado este Magistrado entende 
ser perfeitamente possível decretar a nulidade do feito ab initio nesta fase do procedimento, uma vez que estamos diante de 
caso de nulidade absoluta e, portanto insanável, que pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Daniel de Souza 
Araújo é parte manifestamente ilegítima para responder pelo crime descrito na inicial acusatória, cometido por outra pessoa até 
o presente momento não identificado. E tratando-se de nulidade absoluta esta poderá ser decretada em qualquer tempo e grau 
de jurisdição. Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, reconhecida a ilegitimidade de parte passiva do réu Daniel 
de Souza Araújo, DECLARO a nulidade absoluta do feito ab initio. Comunique-se com urgência ao IIRGD e demais órgãos de 
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praxe para regularização imediata dos dados cadastrais de Daniel de Souza Araújo. Outrossim, na esteira da manifestação final 
do Parquet promovo o arquivamento dos autos, sem prejuízo do disposto no artigo 18, do Código de Processo Penal. Intime-se. 
- ADV: DANILO KENDY OLEJNIK (OAB 288187/SP)

Processo 0007924-19.2014.8.26.0278 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - C.A.H.M. e outros - 
intimação do advogado dos réus Carlos e José Luis, para que apresente alegações finais. - ADV: LEANDRO BUENO FREGOLÃO 
(OAB 185667/SP)

Processo 0008629-51.2013.8.26.0278 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas 
Afins - E.E.C.S. - - J.L.C.S. - Recebo as razões de inconformismo interposto pelos réus, porquanto presentes os requisitos 
de admissibilidade. Manifeste-se o M.P. em contrarrazões. Certifique-se nos termos dos artigos 102 e 152 das N.S.C.G.J. 
Oportunamente, regularizados, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção Criminal, com nossas homenagens. 
Ciência. - ADV: ADIELE FERREIRA LOPES (OAB 243823/SP)

Processo 0009690-44.2013.8.26.0278 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
H.M.S. e outro - Fls. 115 e 126 : Nada a prover, visto que já houve deliberação por parte deste juízo a fls. 102. Retifique-se os 
assentamentos com relação à testemunha Josete. Diante do parecer favorável do Ministério Público, acolho as justificativas 
apresentadas pelo réu Jonathan para as ausências apontadas nos meses de outubro e dezembro de 2014. Saliento, contudo, 
que o réu deverá se abster de novas ausências, sob pena de revogação da liberdade provisória concedida. Intime-se-o quando 
do próximo comparecimento, trasladando-se cópia deste ao apenso de acompanhamento. No mais, decorrido o prazo legal 
sem manifestação da defesa, julgo preclusa a oitiva da testemunha Cicero. Anote-se. Cobre-se a devolução dos mandados 
expedidos. Aguarde-se a realização da audiência. - ADV: WILSON PEREIRA DA SILVA (OAB 177922/SP)

Processo 0009795-84.2014.8.26.0278 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
W.S.V. - Diante da impossibilidade de comparecimento da testemunha, redesigno a audiência para o dia 17/04/2015 às 14:30h. 
Providencie a serventia ao necessário. Int. Ciência. - ADV: KARINA APARECIDA SALES (OAB 333962/SP)

Processo 0012397-48.2014.8.26.0278 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada - I.B.M. - Intime-
se o defensor constituído à apresentação de defesa preliminar, no prazo legal. Não apresentada, intime-se o réu a constituir 
novo defensor, no prazo legal. No silêncio, dê-se vista dos autos à defensoria Pública. - ADV: WALTER NUNES DA SILVA (OAB 
193693/SP)

Processo 0013447-46.2013.8.26.0278 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins 
- N.G.S.F. e outros - Reitere-se a intimação do defensor do réu Nivaldo para apresentação de razões de apelação, no prazo 
legal.. Decorrido o prazo sem manifestação, abra-se vista dos autos à Defensoria Pública. - ADV: JEFFERSON MAIOLINE (OAB 
157946/SP)

Processo 0015036-83.2007.8.26.0278 (278.01.2007.015036) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - 
Claudemir Nazaré Oliveira - Regularize-se a numeração dos autos. Fls. 190: Anote-se. Ciente da defesa apresentada. Mantenho 
o recebimento da denúncia nos termos do artigo 399 do C.P.P. Saliento que, ao menos em cognição não exauriente, não se 
vislumbram as hipóteses de absolvição sumária do artigo 397 do CPP. Com efeito, não se caracteriza existência manifesta 
de excludentes de culpabilidade ou de excludentes de ilicitude. Também não se vislumbra a existência de causa extintiva de 
punibilidade do réu. Por fim, os fatos imputados ao réu afeiçoam-se típicos. Saliento que as alegações formuladas pela defesa 
se referem ao mérito e, para análise das mesmas, é necessário apreciação aprofundada e valorativa das provas, o que não 
é cabível neste momento processual. Assim, há justa causa para o prosseguimento do feito porque há prova testemunhal que 
aponta o réu como autor dos delitos narrados na denúncia e a análise mais detida desta prova não é cabível neste momento, 
pois sequer iniciou a instrução. Designo para audiência de instrução, debates e julgamento, nos moldes do artigo 400 do 
C.P.P., para o dia 15 de junho de 2015, às 14 horas e 30 minutos Intimem-se e requisite-se. Atente-se para que os os laudos 
e certidões estejam juntados aos autos antes da data aprazada para a audiência, providenciando-se o necessário para tanto, 
independentemente de nova determinação. - ADV: WILSON PEREIRA DA SILVA (OAB 177922/SP)

Processo 0015036-83.2007.8.26.0278 (278.01.2007.015036) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - 
Claudemir Nazaré Oliveira - intimação do advogado do réu para que fique ciente da expedição da Carta Precatória a Comarca 
de Osasco - SP., para oitiva da vitima Jose Gaudencio da Silva. - ADV: WILSON PEREIRA DA SILVA (OAB 177922/SP)

Processo 0016615-90.2012.8.26.0278 (278.01.2012.016615) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado 
- Robson da Silveira Martins - Proceda abertura de volume dos autos, conforme previsão nas NSCGJ. No mais, não havendo 
requerimento de provas a serem produzidas ou exibidas, designo o dia 07/04/2015 às 11:30h para a realização da Sessão 
de Julgamento perante o Plenário do Júri. Foram arroladas testemunhas pela acusação à fls. 402 e pela defesa à fls. 406*. 
Procedam-se às intimações e requisições necessárias. Requisite-se escolta policial. Saliento que, em virtude do lapso temporal 
de tramitação deste feito, para garantia da ampla defesa e diante do disposto no artigo 462, § 2.º do C.P.P., por cautela e 
assim que atendido o disposto no artigo 422 do CPP que, caberá ao Ministério Público diligenciar junto ao CAEX e T.R.E., 
visando obter endereço diverso daquele apontado nos autos, a fim de possibilitar intimações necessárias em caso de diligências 
negativas. Requisite-se a folha de antecedentes do réu, bem como eventuais certidões do que nela(s) constar. Certifique a 
serventia acerca de eventual existência de arma ou objeto apreendido nestes autos. Em caso positivo e se solicitado pelas 
partes, oficie-se ao Setor de Armas, para as providências necessárias. Diligencie a serventia junto a base de dados do T.J., afim 
de se verificar eventual distribuição de ação penal em nome do réu. Ciência às partes. No mais, segue em separado o relatório a 
que alude o artigo 423, inciso II, do C.P.P. - ADV: GUILHERME RODRIGUES DA COSTA (OAB 173884/SP), JOÃO FRANCISCO 
DA SILVA (OAB 245468/SP), RENILTON DE ANDRADE E SILVA (OAB 167576/SP)

Processo 0021689-24.2013.8.26.0462 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - I.R.A.S. e outros - Vistos. 1.Igor 
Rodolfo Alves da Silva, Fagner Modesto da Silva, Kaue Costa Reis Santos e Wilder de Souza Santana, qualificados nos autos, 
estão sendo processados como incursos no art. 157, §2º, inciso I e II, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código 
Penal, porque, no dia 19 de agosto de 2013, por volta das 16h00, na Rua Porecatu, 75, Jardim Luciana, nessa cidade e Comarca 
de Itaquaquecetuba, agindo em concurso e unidade de desígnios, caracterizadores de concurso de pessoas, subtraíram, para 
si, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, o automóvel VW/Fox placas: NOG 8547- SP, avaliado em R$24.500,00, 
pertencentes à vítima Maria Aparecida Sales. Consta, ainda, dos presentes autos que, minutos após a consumação do roubo 
acima, na Rua Tito Temporim, 17, Jardim São João, na comarca de Ferraz de Vasconcelos/SP, agindo em concurso e unidade 
de desígnios caracterizados de concurso de pessoas, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo, 
R$65,00 em dinheiro, dois cheques totalizado no valor de R$270,00 e 93 peças de roupas avaliadas em R$5.700,00, pertencentes 
ao estabelecimento comercial “Will Street Stile”. A denúncia foi recebida por despacho de 10/09/2013 (fls. 97/98). Os réus foram 
regularmente citados e apresentaram defesas preliminares (fls.212/216; 201/203; 192/196). O recebimento da denúncia foi 
mantido (fls. 232/233). Designada audiência de instrução foram ouvidas as vítimas e seis testemunhas. Ao final os réus foram 
interrogados. Encerrada a instrução, em alegações finais, o Dr. Promotor de Justiça, após análise da prova produzida, postulou 
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a condenação dos réus, por entender que restou demonstrada a acusação descrita na denúncia. A Douta Defesa dos réus 
Fagner e Igor Rodolfo pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e do crime continuado para os 
delitos imputados aos réus (fls. 310/313). A Douta Defesa do réu Kaue pugnou pela fixação da pena no mínimo legal e pelo 
reconhecimento do crime continuado, sem prejuízo das atenuantes da menoridade e confissão (fls. 331/333). Por fim, a 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, atuando em favor do réu Wilder de Souza Santana, pugnou pela absolvição do réu 
por insuficiência de provas. Subsidiariamente requereu o afastamento da qualificadora de emprego de arma. Por fim, requereu 
o reconhecimento do crime continuado e das atenuantes da menoridade e confissão. A pena deverá ser fixada, no caso de 
condenação, no mínimo legal, o regime inicial de cumprimento de pena deverá se diverso do fechado, facultando-se, ainda, o 
recurso em liberdade (fls. 338/347). É o relatório. Fundamento e decido. 2.A ação penal é procedente. Com efeito, a materialidade 
delitiva restou devidamente demonstrada pelos Autos de Prisão em Flagrante Delito (fls. 02/16), Exibição, Apreensão e Entrega 
(fls. 68/70), Boletim de Ocorrência de fls. 18/28, Laudo dos Telefones Celulares (fls. 283/289), Laudo dos veículos (fls. 276/281), 
bem como pelas demais provas carreadas aos autos, suficientes para um decreto condenatório, nos exatos termos da denúncia. 
A autoria restou igualmente comprovada e é incontroversa. Os réus permaneceram em silêncio durante a fase investigatória. Em 
juízo, interrogados por este Magistrado, os réus apresentaram as seguintes versões: Igor confessou parcialmente a prática dos 
dois crimes de roubo. Aduziu que estava na companhia dos demais acusados dando um “rolê” nesta cidade quando resolveram 
roubar o veículo da primeira vítima. Depois de subtraírem o veículo passaram em Ferraz de Vasconcelos e roubaram o 
estabelecimento da vítima Willian. Salientou que a vitima Willian não estava na loja no momento do roubo. Não usaram qualquer 
arma de fogo para a prática dos assaltos. Estudou até a sexta-série até ser expulso da escola após uma briga. Tem uma 
condenação por crime de tráfico de entorpecentes. Antes da prática dos crimes consumiram bebida alcoólica e drogas. No 
mesmo sentido os depoimentos dos demais acusados Fagner Kaue e Wilder, que confessaram os crimes e negaram o uso de 
arma de fogo, indicando, ainda, o uso de drogas e álcool na data dos crimes. O réu Fagner disse que estava precisando de 
dinheiro e, por isso, resolveu praticar o roubo. Já teve passagem por tráfico de drogas, mas foi absolvido. Está arrependido. 
Kaue já teve passagem por ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas. Está arrependido. Por fim, o réu Wilder 
disse que estava terminando os estudos e teve um filho recentemente. Está arrependido. Na espécie, a confissão dos réus, com 
exceção da parte em que eles negaram o emprego de arma durante o assalto, está em harmonia com as demais provas 
produzidas durante a regular instrução do feito. Senão vejamos: A vítima Maria Aparecida de Sales confirmou o roubo. Relatou 
que pouco antes das 16h00 do dia 19 de Agosto de 2013 chegava em sua residência com seu veículo VW/Fox quando foi 
abordada por quatro indivíduos no momento em parou o veículo defronte a sua residência para abrir o portão da garagem. O 
indivíduo que a abordou, especificamente o réu Wilder, portava uma arma de fogo, aparentemente uma pistola. Imediatamente 
desceu do veículo e os roubadores nele ingressaram rumando para a cidade de Poá. Sua filha Nathalia, de dezessete anos de 
idade, também estava no veículo, mas não permaneceu na Delegacia, pois estava grávida de nove meses. Antes de ingressarem 
no veículo os roubadores pretendiam que as vítimas ficassem no veículo, mas acabaram desistindo do intento após resistirem. 
Não sofreram agressões físicas por parte dos meliantes. Reconheceu sem sombra de duvidas todos os acusados, na fase 
policial e em juízo, como sendo os autores do crime. Salientou, por fim, que o seu carro foi avariado durante a ocorrência, 
sofrendo um prejuízo de R$2.600,00 para consertá-lo. Não tinha contrato de seguro na ocasião. Os seus pertences subtraídos 
(bolsa, telefone celular, etc) foram recuperados ainda no interior do veículo e lhe foram restituídos na Delegacia de Polícia. 
Disse, também, que durante dez minutos ficou tentando se desvencilhar dos roubadores para que eles não a levassem, bem 
como sua filha gestante, que inclusive sofreu lesões corporais durante o assalto, pois foi arrastada pelos meliantes. A outra 
vítima William Bastos Lopes também confirmou o roubo na data dos fatos, prestando um depoimento absolutamente seguro na 
presença dos réus na sala de audiência e olhando nos “olhos” dos roubadores. É proprietário de uma loja de surf denominada 
“Will Street Style”, situada na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Por volta das 16h00 do dia 19 de Agosto de 2013, três indivíduos 
ingressaram na loja e anunciaram o roubo, enquanto o quarto indivíduo, permaneceu na direção do veículo, parado, em frente à 
sua loja. Um dos indivíduos, posteriormente identificado como sendo o réu Fagner, portava uma arma de fogo, aparentemente 
uma pistola, na cor preta. Os roubadores começaram a pegar diversas peças de roupa da loja, colocando-as no banco traseiro 
do veículo Fox. Os meliantes subtraíram, ainda, a quantia de R$65,00 em dinheiro, além de dois cheques no valor de R$135,00 
cada um. Em seguida, os três indivíduos entraram no veículo e o condutor arrancou em alta velocidade no sentido de Poá. 
Comunicou o ocorrido à Polícia Militar algum tempo depois recebeu a comunicação pela própria Polícia Militar que os roubadores 
tinham sido presos em Poá. Reconheceu sem sombra de dúvidas os quatro réus como sendo os autores do delito. “Em sede de 
delito de roubo a palavra da vítima merece crédito, porquanto, incidindo sobre o proceder de desconhecido, não teria ela proveito 
em mentir e até poderia incorrer no crime de denunciação caluniosa” (TACRIM-SP AP 6ª C. Rel. Penteado Navarro j. 29.05.96 
RJTACRIM 32/282). “A palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que não é o caso dos autos, assume 
significativa eficácia probatória, porquanto, como é cediço, o seu único desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e 
não acusar inocentes, mormente quanto não os conhece” (TACRIM-SP AP 11ª C. Rel. Xavier de Aquino j. 04.11.96 RJTACRIM 
33/218). No caso concreto os depoimentos das vítimas, durante a fase investigatória e em juízo, são absolutamente firmes, 
coesos e seguros, apontando os réus como sendo os autores dos dois crimes de roubo, exatamente como descreveu a inicial 
acusatória. E os relatos das vítimas estão corroborados pelas demais provas amealhadas. A testemunha Robson Aparecido 
Ramos, Policial Militar, ouvido durante a fase investigatória e em juízo, relatou que no dia dos fatos realizava patrulhamento de 
rotina juntamente com o seu colega de farda Ricardo, quando receberam a informação via COPOM no sentido de que quatro 
indivíduos tinham cometido um crime de roubo contra um estabelecimento comercial, na cidade de Ferraz de Vasconcelos/SP e 
que tinham fugido na posse de um veículo VW/Fox, cor cinza, no sentido de Poá. Na Avenida Niterói, durante patrulhamento, 
avistaram o veículo com as características informadas, ocupado por quatro indivíduos em seu interior, indicando que eram os 
autores do roubo. Neste momento iniciou-se uma perseguição que culminou com a parada do veículo Fox na Rua Tomé de 
Souza. Antes de parar em razão de um cerco realizado por viaturas da Polícia Militar, durante a perseguição, o veículo Fox 
colidiu com um veículo GM Meriva. Os quatro indivíduos que se encontravam no interior do veículo se entregaram e nada 
disseram durante a abordagem. Nenhum dos quatro meliantes portava documento de identidade. No interior do veículo 
localizaram dois aparelhos de telefonia celular, R$151,00 em dinheiro e dois cheques no valor de R$135,00 cada um, além de 
93 peças de roupa que os indivíduos tinham roubado momento antes do estabelecimento comercial situado na cidade de Ferraz 
de Vasconcelos. Ainda no local da abordagem efetuou pesquisa sobre o veículo Fox, sendo informado que tal veículo tinha sido 
objeto de roubo nesta cidade de Itaquaquecetuba. Nenhuma arma de fogo foi localizada no interior do veículo. Manteve contato 
com a vítima Willian, que relatou o emprego de arma durante o assalto. Os quatro indivíduos receberam voz de prisão em 
flagrante. No mesmo sentido o depoimento do também Policial Militar Ricardo José Nobrega, que participou da diligência que 
culminou coma prisão dos quatro réus. A testemunha Alex Felix da Silva, ouvido durante a fase investigatória, relatou que, 
transitava com o veículo Meriva, placas DQJ 4816/SP pela Rua Pio XII, por volta das 16h00 de 19/08/2013, momento em que o 
veículo Fox, cinza, placas NOG 85/47, de SP, na tentativa de fugir de uma viatura da Policia Militar, veio na contramão da via e 
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acabou colidindo com o veículo conduzido pelo declarante, ocasionando-lhe danos na lateral direita, após o que tal veículo 
continuou em fuga, parando adiante, em razão do cerco efetuado pelas viaturas policiais. Pois bem. Ora, a prova colhida durante 
a fase investigatória e em juízo é robusta, apontando os quatro réus como sendo os autores dos crimes de roubo descritos na 
inicial acusatória. De fato, os depoimentos das vítimas e dos Policiais Militares, na polícia e em juízo, sem prejuízo das próprias 
confissões judiciais dos acusados, ainda que parciais, selaram o desfecho do feito condenatório do feito. De resto, a qualificadora 
de emprego de arma ficou bem configurada diante dos depoimentos das duas vítimas, que indicam que os réus utilizaram uma 
arma de fogo para a prática dos dois assaltos. Anoto, por oportuno, ser irrelevante o fato de que a arma de fogo utilizada no 
crime não tenha sido apreendida, sendo suficientes neste caso, para caracterização da qualificadora, os relatos da vítima na 
fase policial e em juízo. “Em sede de roubo, é irrelevante para a configuração da qualificadora do emprego de arma, a apreensão 
e perícia do instrumento, desde que os depoimentos colhidos não deixem dúvidas quanto a seu emprego” (RJDTACRIM 31/284). 
“Pouco importa à caracterização do roubo qualificado pelo emprego de arma não ter sido o revólver apreendido e não ter ficado 
provado o seu poder vulnerante” (TJ/SP, RT 741/610-1). “O simples fato de a arma não ter sido periciada, ou até mesmo 
apreendida, não afasta a qualificadora do crime de roubo” (TACRIM/SP, RT 753/61). E não há dúvida que incide a qualificadora 
de concurso de agentes uma vez que os crimes foram praticados por mais de um agente. De resto, considerando que os dois 
crimes de roubo foram praticados em curto espaço de tempo, em cidades vizinhas (Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos) 
e com o mesmo modus operandi é de rigor a aplicação ao caso em tela do crime continuado (artigo 71, § único, do Código 
Penal). A condenação dos réus é de rigor como incursos, por duas vezes, no artigo 157, § 2°, I e II, na forma do artigo 71, § 
único, do Código Penal. 3.Passo agora à fixação da pena, observando o critério trifásico exigido pelo Código Penal em seu art. 
68. Réus Wilder de Souza Santana e Kauê Costa Reis Santos. Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 
Penal, fixo a pena base no mínimo legal, tendo em vista a primariedade técnica dos réus, ou seja, em 04 (quatro anos de 
reclusão) e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na segunda fase de aplicação da pena não existem circunstâncias 
agravantes a serem consideradas. Deixo de considerar a atenuante da menoridade, tendo em vista a cominação da pena base 
no mínimo legal. Afasto a atenuante da confissão, que não foi integral, na medida em que os réus negaram o emprego de arma 
para a prática delitiva, alegação esta afastada pelas demais provas produzidas nos autos. Para viabilizar o reconhecimento da 
atenuante a confissão deve ser espontânea e integral, valendo salientar que a matéria já foi objeto de análise pelo Supremo 
Tribunal Federal (HC 73075-SP). Na terceira fase, pelos motivos já expostos durante a parte da fundamentação desta sentença, 
pelas qualificadoras de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, aumento a pena base anteriormente fixada em 3/8, 
resultando em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo. Nesse sentido a 
jurisprudência mais recente vem decidindo: “Havendo duas causas de aumento (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que ambas sejam consideradas na delimitação final da pena” (HC nº 
73766-SP, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 28.06.96, 1a. Turma, v.u., DJU de 06.09.96). Na terceira fase de aplicação da pena, 
reconhecido o crime continuado, nos termos do artigo 71, § único, aplicando ao réu a pena de apenas um dos crimes cometidos, 
posto que idênticas, ou seja, 05 anos e 06 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, aumentada de 1/6, tendo em vista as 
circunstâncias e consequências das condutas do réu perante as vítimas e a quantidade de crimes cometidos, resultando em 06 
(seis) anos e 05 meses de reclusão, além de 15 dias-multa. Por fim, não existem causas de diminuição de pena. O regime inicial 
de cumprimento de pena seria o fechado, tendo em vista que o crime de roubo é grave e tem intranquilizado a sociedade, 
merecendo ser punido com rigor, mormente se praticado com emprego de arma e por mais de um agente. Aliás, os réus 
praticaram dois crimes na mesma data com o mesmo modus operandi e em cidades vizinhas, demonstrando, ainda, 
personalidades deformadas e voltadas para a prática de crimes contra o patrimônio. Sobre o tema transcrevo brilhante trecho de 
recente Acórdão relatado pelo Desembargador Otávio Henrique, do Tribunal de Justiça de São Paulo: “O regime prisional 
fechado deve imperar em se tratando de delito de roubo qualificado. A incidência dos delitos de roubo, nos últimos tempos, 
aumentou de forma tão acelerada que colocou a Sociedade em constante sobressalto, causando nos moradores de nossas 
cidades temor permanente e presente quando da realização das mais comezinhas atividades do cotidiano. Esta Augusta Corte, 
de há muito, preocupada com a escalada da violência e o aumento dos roubos, já decidia, por intermédio da lição do Juiz HÉLIO 
DE FREITAS, Ilustre Desembargador do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, que “tratando-se de crime de roubo à mão 
armada, o regime prisional fechado para o início do cumprimento da pena traduz-se no meio mais eficaz e corresponde a uma 
resposta social mais efetiva em relação à criminalidade violenta. “(in RJDTACRIM, 10/119). A população, procurando resguardar-
se, coloca grades de proteção em todos os imóveis, blinda automóveis e anda sempre desconfiada pelas ruas, procurando ter a 
sensação de estar em segurança, mas, na realidade, continua exposta aos mesmos riscos causados por agentes que se dedicam 
a tal crime contra o patrimônio, fazendo deles a sua forma de subsistência material: o cidadão está preso e os roubadores 
soltos. O delito de roubo qualificado, como no caso em pauta, indica a periculosidade do agente que o pratica, identificando-o 
como sendo astuto, cruel, agressivo e preparado para não só atingir o patrimônio da vítima como também de ceifar-lhe a vida, 
diante da mais insignificante atitude, mesmo que complacente para a efetivação do sucesso por aquele pretendido. Tal 
periculosidade, como é curial, deve influir na medida de reprovação a ser imposta ao agente em proteção da Sociedade que se 
viu pelo mesmo violada, com a aplicação das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não detendo o condão de 
aumentar a pena mas que servem de subsídio quando da fixação do regime prisional, nos exatos termos do artigo 33, § 3o, do 
mesmo Código. A aplicação destas duas normas penais quando da fixação do regime prisional, situação dada como legal por 
nossos Tribunais (RTJ 173/896), deve imperar, diferenciando condutas inicialmente idênticas mas que, nos resultados diferem 
entre si, promovendo, para a adequada reprovação a ser fixada, regime prisional mais gravoso para as mais graves e mais 
brando para as menos graves. No mesmo sentido, o Excelso Pretório, por intermédio do festejado Ministro MAURÍCIO CORRÊA, 
abordando a matéria, sacramentou que” a periculosidade do agente, revelada pela prática do crime de roubo qualificado pelo 
uso de arma e concurso de pessoas, pode constituir motivação para a fixação do regime inicial fechado. A pena-base e o regime 
prisional têm finalidades distintas, ainda que fixados com utilização dos mesmos critérios na aplicação da pena vela-se 
unicamente pela dosagem da reprimenda, enquanto que na fixação do regime objetiva-se tanto a reeducação do agente como a 
segurança da sociedade. “(in RHC n° 75.663/8-SP, DJU de 27.04.01, pág. 59). Com relação a primariedade do agente, a situação 
não diverge, posto que se tem em mente, sempre, resguardar a Sociedade da ação do roubador, seja ela tentada ou consumada, 
independendo da sua idade ou primariedade. Aliás, clara é a lição emanada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que” o 
regime prisional fechado para o cumprimento da pena pela prática de crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, 
ainda que se trate de réu primário. “(in RHC n° 74.301/3-SP, DJU de 06.12.96, pág. 48.711). Por tal quadro, correta a manutenção 
do regime prisional fechado para o cumprimento da pena carcerária face a verificação de roubo qualificado, mediante a aplicação 
das normas dos artigos 59 e 33, § 3o, do Código Penal. Por tal quadro, correta a manutenção do regime prisional fechado par 
ao cumprimento da pena carcerária face a verificação de roubo qualificado, mediante a aplicação das normas dos artigos 59 e 
33, § 3°, do Código Penal” (TJSP, Apelação Criminal n° 990.10.327885-2, j. 02.12.2010). Contudo, tendo em vista o período de 
custódia cautelar dos acusados e a pena fixada fixo desde já, com fulcro no artigo 387, § 2°, do Código de Processo Penal, o 
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regime inicial semiaberto para cumprimento da pena fixada. b) Réus Igor Rodolfo Alves da Silva. Sopesadas as circunstâncias 
judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro anos de reclusão) e 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo. Na segunda fase de aplicação da pena reconheço a agravante da reincidência (fls. 111/113 e 
141) e aumento a pena anteriormente fixada em 1/6, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão. O réu Igor Rodolfo era 
menor de 21 anos na data dos fatos, motivo pelo qual reduzo a reprimenda acima estabelecida par ao mínimo legal. Afasto a 
atenuante da confissão, reiterando nesta oportunidade, tudo o que acima foi dito quando da fixação da pena para os corréus 
Wilder e Kauê. Na terceira fase, pelos motivos já expostos durante a parte da fundamentação desta sentença, pelas qualificadoras 
de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, aumento a pena base anteriormente fixada em 3/8, resultando em 05 
(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo. Ainda na terceira fase de aplicação 
da pena, reconhecido o crime continuado, nos termos do artigo 71, § único, aplicando aos réus a pena de apenas um dos crimes 
cometidos, posto que idênticas, ou seja, 05 anos e 06 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, aumentada de 1/6, tendo em 
vista as circunstâncias e consequências das condutas do réu perante as vítimas e a quantidade de crimes cometidos, resultando 
em 06 (seis) anos e 05 meses de reclusão, além de 15 dias-multa. Por fim, não existem causas de diminuição de pena. No 
tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a pena final estabelecida e o período de custódia cautelar, 
reitero integralmente os argumentos lançados no item “a” supra para fundamentar a fixação do regime inicial fechado para 
cumprimento da pena e, também, para deferir, desde já, o início do cumprimento da reprimenda em regime inicial semiaberto, na 
esteira do artigo 387, § 2°, do Código de Processo Penal. c) réu Fagner Modesto da Silva Sopesadas as circunstâncias judiciais 
do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro anos de reclusão) e 10 (dez) dias-multa, 
no valor unitário mínimo. Na segunda fase de aplicação da pena reconheço a agravante da reincidência (fls. fls. 362) e aumento 
a pena anteriormente fixada em 1/6, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão. Não há atenuantes. Afasto a atenuante da 
confissão para ambos os réus, reiterando nesta oportunidade, tudo o que acima foi dito quando da fixação da pena para os 
corréus Wilder, Kauê e Igor. Na terceira fase, pelos motivos já expostos durante a parte da fundamentação desta sentença, 
pelas qualificadoras de emprego de arma de fogo e concurso de agentes, aumento a pena base anteriormente fixada em 3/8, 
resultando em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, além de 15 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, 
reconhecido o crime continuado, nos termos do artigo 71, § único, aplicando aos réus a pena de apenas um dos crimes 
cometidos, posto que idênticas, ou seja, 06 anos e 05 meses de reclusão, além de 15 dias-multa, aumentada de 1/6, tendo em 
vista as circunstâncias e consequências das condutas do réu perante as vítimas e a quantidade de crimes cometidos, resultando 
em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 dias de reclusão, além de 17 dias-multa. Por fim, não existem causas de diminuição 
de pena. No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a pena final estabelecida e o período de custódia 
cautelar, reitero integralmente os argumentos lançados no item “a” supra para fundamentar a fixação do regime inicial fechado 
para cumprimento da pena e, também, para deferir, desde já, o início do cumprimento da reprimenda em regime inicial 
semiaberto, na esteira do artigo 387, § 2°, do Código de Processo Penal. Mantenho, por fim, a custódia cautelar de todos os 
acusados, que não poderão interpor recursos em liberdade, uma vez que permanecem intactos os pressupostos legais que 
ensejaram a decretação de suas custódias cautelares, reiterando este Magistrado integralmente sua decisão anterior e os 
motivos que embasariam a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena. 4.Posto isto e pelo que mais consta 
dos autos JULGO PROCEDENTE a ação penal para o fim de CONDENAR: a) os réus Igor Rodolfo Alves da Silva, Kaue Costa 
Reis Santos e Wilder de Souza Santana ao cumprimento da pena de em 06 (seis) anos e 05 meses de reclusão, em regime 
inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo previsto no Código Penal, como incursos, 
por duas vezes, no artigo 157, § 2º, incisos I e II, na forma do artigo 71, § único, ambos do Código Penal. b) o réu Fagner 
Modesto da Silva a cumprir pena de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao 
pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário mínimo previsto no Código Penal, como incursos, por duas vezes, no 
artigo 157, § 2º, incisos I e II, na forma do artigo 71, § único, ambos do Código Penal Concedido o regime inicial semiaberto aos 
réus nesta oportunidade, nos termos do artigo 387, § 2°, do Código de Processo Penal, o termo a quo para contagem de novo 
prazo para nova progressão de regime deverá ser feito a partir desta data. Recomentem-se os réus na prisão em que se 
encontram. Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença: a) lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados; b) remeta-
se cópia desta sentença às vítimas. Itaquaquecetuba, 19 de novembro de 2014. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: DILSON CONCEIÇÃO DA SILVA 
(OAB 180563/SP), LEANDRO PINHEIRO DEKSNYS (OAB 217643/SP)

Processo 0021689-24.2013.8.26.0462 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - I.R.A.S. e outros - Regularize a 
serventia o termo lançado a fls. 403. Numerem-se as folhas dos autos. Intime-se a defesa acerca de sentença prolatada, bem 
como da manifestação de recurso externada pelos réus. Requerimentos retro: Expeça-se certidão. Cumpra-se com urgência. - 
ADV: DILSON CONCEIÇÃO DA SILVA (OAB 180563/SP), LEANDRO PINHEIRO DEKSNYS (OAB 217643/SP)

Processo 1000739-88.2006.8.26.0278 (278.01.2006.013600/00/01) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples 
- Márcio da Silva Leme - - Márcio da Silva Leme - Tendo chegado ao conhecimento deste juízo quanto à eventual moradia do 
réu no Estado de Santa Catarina, determino à serventia, expedição de ofício à Secretaria de Segurança Pública daquele Estado, 
visando informações acerca de sua prisão. No mais, nomeio para a defesa do réu, o Dr. Taciano de Nardi Costa. Intime-se-o da 
nomeação, bem como, para fins do artigo 422 do CPP, no prazo legal. - ADV: TACIANO DE NARDI COSTA (OAB 129915/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO LUIZ BATALHA NAVAJAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELENI DE ARAÚJO MENDES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0053/2015  (Em 10/02/2015) - Glória

-Processo 0001121-83.2015.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Edson 
de Moura - Vistos. Em sede de cognição sumária, sem maiores elementos sobre a contratação havida, indefiro o pedido de 
antecipação de tutela. Audiência de tentativa de conciliação para o dia 10 de março de 2015, às 11h. Cite-se. Intime-se. - ADV: 
EDSON DE MOURA (OAB 158176/SP)

-Processo 0004440-93.2014.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Duplicata - Giordani & Fiorili Confecções 
Ltda Me - Comercial Vazzoler Ltda Epp - REPRESENTANTE: HEDWIN HIROMITI WATANABE - Vistos. Somente hoje por conta 
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do excesso de serviço. As chaves do bem foram entregues bem antes da citação efetivada, nula portanto. Assim, anulo o 
processo a partir de fls. 38, inclusive. Designo nova audiência de tentativa de conciliação para 30 de março de 2015, às 
12h. Observe-se o patrono constituído pela ré. Cite-se. Intime-se. - ADV: BRUNO CARMONA (OAB 315524/SP), ALEXANDRE 
BOMBONATO (OAB 266662/SP), ERICA MARIA DE SA SOARES MELHORANÇA (OAB 269561/SP)

-Processo 0010957-17.2014.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria 
do Socorro Monteiro Leite - Banco HSBC - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de fevereiro de 2015, 
às 13h20min. O réu deverá apresentar no ato as imagens a que faz alusão em sua contestação. Int. - ADV: FABIO ROBERTO 
LOTTI (OAB 142444/SP), MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP)

-Processo 0011944-53.2014.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Empresa Brasileira 
de Telecomunicações - Embratel - INTIMAÇÃO AO RÉU: (REPUBLICAÇÃO REFERENTE À DISPONIBILIZAÇÃO NO DJE 
EM 10/02/15, PÁGINA 401): 1) - DO R. DESPACHO de 09/02/15: “Intime-se, com urgência, a ré a respeito do número da 
conta indicado. Int.” 2) - OBSERVAÇÃO da Serventia: O R. Despacho acima referente-se à informação da parte autora em 
cartório, certificado nos autos pela serventia, cujo conteúdo segue: “Certifico e dou fé que, espontaneamente, comparece em 
cartório o autor, SR. ANTONIO FERREIRA PEREIRA - RG. 17.338.805-X/SSP-SP, que informa e requer o que se segue: 1) - 
Equivocadamente o autor, em audiência datada de 28/01/2015, informou o número erradamente da conta bancária para depósito 
do valor acordado entre as partes, razão pela qual O AUTOR INFORMA O NÚMERO CORRETO DE SUA CONTA CORRENTE 
COMO SENDO: AGÊNCIA 0187 - CONTA CORRENTE Nº 05007-5- BANCO ITAÚ.;2) - REQUER, COM URGÊNCIA, SEJA O 
RÉU EMBRATEL INTIMADO A DEPOSITAR O VALOR ACORDADO em sua conta bancária, conforme acima informado. Nada 
mais. Em, 30 de janeiro de 2015.”-). 3) - Para o réu dar cumprimento ao acima determinado, segue teor principal do acordo 
homologado pelo MM. Juiz, em audiência de 28/01/15: “Aos vinte e oito (28) dias do mês de janeiro (01) de dois mil e quinze 
(2015), às 12:00 horas, nesta cidade de Itaquaquecetuba, na sala de audiências sob a presidência do(a) Meritíssimo Juiz de 
Direito, Dr. FERNANDO LUIZ BATALHA NAVAJAS, comigo conciliador abaixo assinado, foi aberta a audiência de Conciliação, 
nos autos da ação e entre as partes supra referidas. Aberta com as formalidades legais e apregoadas as partes, presente o 
Requerente desacompanhado de advogado. E presente a requerida na pessoa de sua preposta Srª Edilaine Castro da Fonseca 
RG: 43.323.045-9 que requer a juntada da de carta de preposição, substabelecimento e ato constitutivos da empresa, o que 
foi deferido. Iniciados os trabalhos, proposta a conciliação, a mesma restou frutífera nos seguintes termos: 1) O requerido se 
compromete em tornar inexigível todos e qualquer débitos em aberto, se compromete em dar baixa definitiva no cadastro de 
proteção ao crédito, rescisão contratual sem ônus ao Requerente tudo em 20 dias úteis; 2) se compromete em pagar a quantia 
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em 20 dias úteis; 2) O pagamento será realizado através de depósito em conta de 
titularidade do autor ... ,” - ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP)

-Processo 0012195-71.2014.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Edilson 
Cardoso - Bandeirante Energia S/A - INTIMAÇÃO: 1) - do R. DESPACHO datado de 02/02/15, que segue: “Fls. 27/29. Ante ao 
alegado, revogo a decisão de fls. 25 e designo audiência de conciliação para 10 de março de 2015 às 12 horas. Cite-se e intime-
se.”; 2) - EM PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, DEVERÁ A ADVOGADA JANES KELLY PALMEIRA SILVA - OAB/SP 345.014, PELA 
PARTE REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO ACIMA, APRESENTAR AOS AUTOS A PROCURAÇÃO CONSTITUINDO-A 
COMO ADVOGADA NOS AUTOS; - ADV: HUMBERTO OLIVIERI (OAB 341823/SP), JANES KELLY PALMEIRA SILVA (OAB 
345014/SP)

-Processo 0013022-82.2014.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Frigo 
Brasil - ME - INTIMAÇÃO: 1) - do R. Despacho, datado de 09/02/15, que segue: “Vistos. Na impossibilidade de se aferir os 
motivos da alegada demora, indefiro o pedido. Cumpra-se fls. 34. Intime-se.”; 2) - para comparecimento à Audiência de tentativa 
de conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2015, às 11h. - ADV: SILVANIA FERREIRA DA SILVA (OAB 330065/SP)

-Processo 0014197-14.2014.8.26.0278 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - Daniela Scardovelli - Vistos. 
Em sede de cognição sumária, a fim de se evitar dano de difícil reparação, determino a suspensão do processo de execução no 
que se refere aos autos expropriatórios do bem tratado nestes autos. Certifique-se nos autos em questão. Audiência de tentativa 
de conciliação para o dia 31 de março de 2015, às 10h. Cite-se. Intime-se. - ADV: EMERSON CESAR KUTNER CORDEIRO 
(OAB 238046/SP)

-Processo 0014197-14.2014.8.26.0278 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - Daniela Scardovelli - Vistos. 
A audiência de tentativa de conciliação integra o rito desta sede. No mais, tento em conta o teor da decisão proferida, oficie-se 
para comunicação da autorização de licenciamento do veículo tratado nos autos. Intime-se. - ADV: EMERSON CESAR KUTNER 
CORDEIRO (OAB 238046/SP)

-Processo 0014552-24.2014.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Nextel 
Telecomunicações Ltda - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA: Data: 07/04/2015 - Hora 11:00 - Local: Sala 116 - 
Conciliação - ADV: GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)

-Processo 0014552-24.2014.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Nextel 
Telecomunicações Ltda - Intime-se a ré a apresentar a petição de acordo em 48 horas. Até sua apresentação fica mantida a 
audiência designada. Int. - ADV: GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)

-Processo 1003057-63.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - NELSON FELISSIMO DA 
SILVA - Fazenda Pública do Município de Itaquaquecetuba - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 
fevereiro de 2015, às 13h. Int. - ADV: MARCOS FELIPE DE PAULA BRASIL (OAB 244714/SP), ROBERVAL BIANCO AMORIM 
(OAB 171003/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO LUIZ BATALHA NAVAJAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELENI DE ARAÚJO MENDES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0054/2015

Processo 0003733-67.2010.8.26.0278 (278.01.2010.003733) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
Euclides Raia - Banco Real Sa - Ao contador, com urgência, para que sejam esclarecidos os pontos arguidos na manifestação 
de fls. 141/142. Após, dê ciência às partes, facultada a manifestação em 05 dias e, tornem conclusos. Cumpra-se com urgência, 
tendo em vista o tempo de tramitação destes autos. - ADV: TEREZA VALERIA BLASKEVICZ (OAB 133951/SP), JOSE EDGARD 
DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), MARCELO FONTES DOS SANTOS (OAB 238158/SP)

Processo 0007368-17.2014.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - João 
Adão dos Santos - Bandeirante Energia S/A - Defiro os benefícios da assistência judiciária ao autor, ante os termos do pedido. 
Anote-se nos autos e no sistema. Recebo o recurso interposto pelo autor sem o efeito suspensivo. Intime-se a parte contrária 
para apresentação das contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos para o Colégio Recursal de Mogi das Cruzes 
para seu julgamento. Anote-se. Intime-se. - ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP), GEANE PATRICIA 
BEZERRA (OAB 269315/SP)

Processo 0010747-63.2014.8.26.0278 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Josefa 
Evangelista Dias - Banco Fibra S/A - - Banco do Brasil S/A - Ante o exposto e do que mais se depreende dos autos, JULGO 
PROCEDENTE a presente ação para fins de declarar a inexigibilidade do débito mencionado na inicial e de todos os encargos e 
multas a ele referentes, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em pagamento 
de custas e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9099/95). P.R.I.C. - ADV: JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA 
SANCHES (OAB 220568/SP), ANDRE CORSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 273769/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 
SHCAIRA (OAB 140055/SP), MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP), GUSTAVO HENRIQUE DOS 
SANTOS VISEU (OAB 117417/SP)

Processo 1000708-87.2014.8.26.0278 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Marcos Novaes de Oliveira - 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Expedida certidão de Objeto e Pé, compareça neste Juizado a fim de retirá-la. - ADV: 
ALDO EXPEDITO PACHECO PASSOS FILHO (OAB 341163/SP), GIULIANO OLIVEIRA MAZITELLI (OAB 221639/SP)

ITARARÉ
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA - JUIZ(A) DE DIREITO GIOVANNA CHRISTINA COLARES - ESCRIVÃ(O) JUDICIAL 
OSVALDO ANSELMO DE LIMA - EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS - RELAÇÃO Nº 0018/2015

Processo 0000001-47.1988.8.26.0279 (279.01.1988.000001) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
E.L.B.L. - M.A.L. - Ante a certidão supra, manifeste-se o requerente. Int. - ADV: GIOVANI LUIZ ULTRAMARI OLIVEIRA (OAB 
191706/SP), DANIEL SANTOS MENDES (OAB 156927/SP), MARIA CATARINA BENINI TOMASS (OAB 119748/SP), LUIZ 
CARLOS LIMA (OAB 49646/SP)

Processo 0000033-46.2011.8.26.0279 (279.01.2011.000033) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Evton 
Luiz Carrinho Lopes - Instituto Nacional de Seguro Social - Inss - Fls. 88: Defiro o pedido de sobrestamento do feito por 
30 (trinta) dias. Decorridos, manifeste-se o requerente. Int.. - ADV: MARIA HELENA BECHARA (OAB 24322/PR), SOLANGE 
GOMES ROSA (OAB 233235/SP)

Processo 0000085-71.2013.8.26.0279 (027.92.0130.000085) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Paulo Sérgio Gering - Hildebrando Duarte do Valle e outro - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, 
nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos 
autos ao * autor para: ( XX ) manifestar-se, em 10 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 
dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de 
extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: SILMARA DE LIMA (OAB 277356/SP)

Processo 0000092-92.2015.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Enriquecimento ilícito - Antonio Bispo de Araújo - 
Considerando que o requerimento do benefício da gratuidade processual tornou-se praxe abusiva, eis que muitas vezes feitos por 
pessoas que a ele não fazem jus, em detrimento daqueles que o fazem e, por fim, do próprio Estado, dada a inolvidável supressão 
de indispensáveis recursos, junte a parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, cópia dos seus últimos doze rendimentos ou 
cópia da carteira de trabalho ou cópia das últimas três declarações de renda à Receita Federal, mormente porque que é lícito 
ao Juízo adotar as providências havidas por necessárias de forma a coibir a lamentável prática, senão vejamos. Ementa: VOTO 
N° 8.703 EMENTA: Agravo de Instrumento - Ação Declaratória - Cheques - Justiça Gratuita indeferida - Alegada satisfação do 
requisito para o benefício, a simples declaração de pobreza - Desacolhimento - Pedido feito intercorrentemente - Necessidade 
de comprovação - Presunção de veracidade da declaração de pobreza inexistente - Elementos probatórios não trazidos ao 
processo - Análise e valoração destes pelo juízo possível e necessária - Existência de indicadores da capacidade da parte de 
suportar as despesas com o processo - Recurso desprovido... deve o requerente fazer as necessárias comprovações, pois não 
o beneficia a presunção de veracidade da declaração de pobreza Gratuidade judicial confere-se aos efetivamente necessitados, 
segundo o artigo 1° da Lei n° 1.060/50, aos que, de modo real, não detêm recursos para custear a lide, sem sacrifício de sua 
mantença e de seus familiares, não àqueles que apenas não se dispõem a reduzir, um pouco, seus gastos com coisas não 
essenciais e vivam, momentaneamente, sem margem de ganho não comprometido...Muitas despesas certamente há que não 
devem ser tidas como imprescindíveis à manutenção do postulante e sua família Justiça Gratuita não se destina àqueles que 
têm ganhos ou patrimônio bastantes a custear o processo e por mero comodismo ou “esperteza” buscam dito favor legal. Agravo 
de Instrumento 7351566500. Relator(a): Vieira de Moraes. Comarca: Osasco. Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Privado. 
Data do julgamento: 21/05/2009. Data de registro: 16/06/2009. Ementa: JUSTIÇA GRATUITA - Estado de miserabilidade jurídica 
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não comprovado - Faculdade do juiz de controlar previamente tal condição, sem depender exclusivamente da iniciativa da 
parte contrária - Irrelevância de ser o postulante pessoa jurídica filantrópica - Agravo para afastar a denegação da benesse 
desprovido, com observação. Agravo de Instrumento 1261707000. Relator(a): Sebastião Flávio da Silva Filho. Comarca: São 
Paulo. Órgão julgador: 25ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 05/05/2009. Data de registro: 15/06/2009. Ainda 
nessa linha: “o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à 
comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar 
de pessoa pobre” (Resp. 178.244-RS, rel. Min. Barros Monteiro). Ementa: JUSTIÇA GRATUITA - Estado de miserabilidade 
jurídica não comprovado - Faculdade do juiz de controlar previamente tal condição, sem depender exclusivamente da iniciativa 
da parte contrária - Irrelevância de ser o postulante pessoa jurídica filantrópica - Agravo para afastar a denegação da benesse 
desprovido, ..CumoIntime-se. - ADV: JOSÉ MARIA DE LIMA (OAB 210486/SP), JOSE RAFAEL CHRISTIANO DE LIMA (OAB 
265353/SP)

Processo 0000126-67.2015.8.26.0279 - Mandado de Segurança - Estabelecimentos de Ensino - Raphael Themiski Braz 
Brigola - AUTOR - MANIFESTAR SOBRE = CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 279.2015/000264-4 dirigi-me ao endereço da impetrada supra, e ali sendo, 
o Sr. Marcus Vinicius Pereira Gonçalves recusou-se a receber a presente notificação, bem como a apor seu ciente neste, 
afirmando ser o Diretor Acadêmico das Faculdades Integradas de Itararé e não o seu representante legal. Afirmou ainda que a 
representante legal da Impetrada denomina-se Gabriela Maria de Almeida Silva. CERTIFICO ainda que procedi a cientificação 
do procurador jurídico da impetrada, Dr. José Reinaldo Silva, o qual recebeu a contrafé, apondo neste a sua assinatura. De tudo 
bem ciente ficou. Diante de todo o exposto, devolvo o r. Mandado, solicitando informações quanto ao integral cumprimento neste 
caso, no que tange ao representante legal da impetrada supra. Nada mais a certificar. O referido é verdade e dou fé. Itararé, 29 
de janeiro de 2015. - ADV: RODRIANE CAVALARO DOS SANTOS MACHADO (OAB 338283/SP)

Processo 0000162-51.2011.8.26.0279 (279.01.2011.000162) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
E.F.R. - Fls. 118: Ante a certidão retro, intime-se pessoalmente o autor, pessoalmente para, no prazo de 48:00 (quarenta e oito) 
horas, dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. Intimem-se. - ADV: JAMILE CARLOS MAGNO 
ZABAD (OAB 265668/SP)

Processo 0000248-80.2015.8.26.0279 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré - 
Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Comprovada a instituição da alienação fiduciária em garantia da dívida, bem como 
a mora do devedor, DEFIRO A LIMINAR para determinar a busca e apreensão do bem, com fundamento no artigo 3º, caput, 
do Decreto-lei n.º 911/69. Tendo em vista o julgamento de recurso repetitivo pelo E. STJ, nos termos do art. 543-C, do CPC. 
“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução 
da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e 
comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”, 
cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, 
artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), hipótese na qual lhe será restituído o bem, bem como para apresentar 
defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de ter ou não pago a dívida pendente, sob pena de presunção de 
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 
1º, do Decreto-lei n.º 911/69), o qual será entregue ao seu representante legal, ficando este advertido, bem como a Instituição 
Financeira, de que não deverão leiloar o bem até a certificação nos autos acerca do decurso de prazo para purgação da mora 
ou, em caso de depósito, até decisão definitiva acerca da validade ou não da purgação da mora, sob pena de incorrer em 
multa no valor do bem financiado. Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: FABIO 
FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 0000250-50.2015.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ana Maria Fonseca Soares 
- Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao (à) requerente, anotando-se. Primeiramente deverá o (a) autor (a), 
no prazo de dez dias, sob pena de extinção do feito, esclarecer se requereu administrativamente o benefício, comprovando 
documentalmente qual a solução alcançada; caso não o tenha feito, o processo será suspenso pelo prazo de 90 dias, dentro 
do qual o autor deverá pleitear o direito junto ao INSS, comprovando ao final o resultado alcançado. Caso a pretensão do autor 
seja de restabelecimento de benefício, comprove o autor a cessação indevida, documentalmente, conforme entendimento do 
TRF 3ª Região, senão vejamos: “O prévio requerimento administrativo do benefício é necessário para que se caracterize o 
interesse de agir do autor. Se não há pretensão resistida, não há lide e, conseqüentemente, falta interesse processual. 2. Não 
se trata de exigir o exaurimento da via administrativa, mas de exigir o ato administrativo cujo controle de legalidade se pretende 
fazer. Precedente da Turma. 3.Apelação do autor não provida. (TRF 3ª Região, 2ª Turma, Processo n° 2000.03.99.001282-5, j. 
12/02/2002) Int. - ADV: GUSTAVO STEFANUTO (OAB 256364/SP)

Processo 0000250-89.2011.8.26.0279 (279.01.2011.000250) - Procedimento Ordinário - Cheque - Nelson Abdelnur - Frigoa 
Carnes e Frios Faria Ltda - Fls. 98/99: Manifestem-se as partes em alegações finais no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Após, 
tornem os autos conclusos para sentença. Int. - ADV: PEDRO VALTER CLIMENI JUNIOR (OAB 246404/SP), DIRCEU JOSE 
MENDES (OAB 118011/SP)

Processo 0000262-35.2013.8.26.0279 (027.92.0130.000262) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni S/A - Crédito , Financiamento e Investimento - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo 
discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. 
Vistas dos autos ao autor para: (x) manifestar-se nos autos em termos de prosseguimento, tendo em vista haver decorrido o 
prazo solicitado anteriormente. - ADV: DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP)

Processo 0000380-74.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Luis Carlos de Andrade - 
FLS. 101/109 - AUTOR - MANIFESETAR SOBRE LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS AUTOS. - ADV: NELSON RIBAS JÚNIOR 
(OAB 283112/SP)

Processo 0000407-57.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Rosmilde Rosa de Aleluia 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - FLS. 125/132- AUTOR - MANIFESTAR SOBRE LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS 
AUTOS. - ADV: SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP), PAULA FERNANDA DE MELLO (OAB 272972/SP)

Processo 0000601-14.2001.8.26.0279 (279.01.2001.000601) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 
48/51) - Maria Izabel de Almeida - Instituto Nacional de Seguro Social - Inss - AUTOR - MANIFESTAR SOBRE = Certidão 
- Genérica- Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal de 60 (sessenta) dias, conforme determinação de fls. 127. - ADV: 
SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP), EDSON ENEMBRECK DA SILVA (OAB 145170/SP), DANIEL SANTOS MENDES 
(OAB 156927/SP)

Processo 0001003-41.2014.8.26.0279 - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) - Conselho Regional de 
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Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - Tendo em vista a certidão de fls. 22, encaminhem-se os presentes autos 
ao Cartório Distribuidor para regularização. Após, cumpra-se a determinação de fls. 15, item 02. Intimem-se. - ADV: RICARDO 
GARCIA GOMES (OAB 239752/SP)

Processo 0001108-18.2014.8.26.0279 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco do Brasil S/A - FLS. 39/76 - AUTOR 
- MANIFESTAR SOBRE EMBARGOS JUNTADOS NOS AUTOS., - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/
SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 0001116-73.2006.8.26.0279 (279.01.2006.001116) - Execução Fiscal - SIMPLES - A União - G Cortes Industria e 
Comercio Ltda - 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente (fls. 260/261), JULGO EXTINTA a presente Execução 
Fiscal movida por A União contra G Cortes Industria e Comercio Ltda, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de 
Processo Civil. 2 - Ficam sustados eventuais leilões e levantadas as penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e 
havendo expedição de carta precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem 
como ao Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente. 3 - Havendo arrematações pendentes, valores não levantados 
ou pedidos não decididos nos autos, certifique-se e abra-se vista à exequente. 4 - Após o trânsito em julgado e pagas eventuais 
custas processuais remanescentes, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 5 - Fls. 258/259: Anote-se. 6 - Publique-se, 
registre-se e intime-se. - ADV: MANOELA JANDYRA FERNANDES DE LARA PRADO (OAB 159981/SP), ROSEMERY MIRANDA 
DA SILVA SANTOS (OAB 353418/SP), ROBERTO CARLOS SOBRAL SANTOS (OAB 568/PE), CESAR LAGOS SANTANA (OAB 
23473/BA), MAURO SILVA OLIVEIRA (OAB 24237/BA), ADALMO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR (OAB 104294/MG)

Processo 0001147-88.2009.8.26.0279 (279.01.2009.001147) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
I.C.M. - W.S.G. - RETIRAR CERTIDÃO DE HONORÁRIOS. - ADV: GIOVANI LUIZ ULTRAMARI OLIVEIRA (OAB 191706/SP), 
ANA PAULA DE MELLO ANDRADE (OAB 143917/SP)

Processo 0001283-12.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - N.F.M. - B. - Diante do 
exposto, julgo PARCIALMENTE procedente o pedido formulado por N.F.M. para declarar inexigível o débito objeto do contrato 
n°. 228202022, tornar definitiva a tutela de urgência e condenar BANCO BMG S.A. ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), 
a título de danos morais, corrigidos desta data em diante (cf. STJ, Súmula no 362); aplicando a Tabela Prática de Atualização 
de Débito Judiciais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além da incidência de juros moratórios de um por cento 
ao mês, desde o evento danoso, a teor do artigo 398 do Código Civil e da Súmula no 54. Condeno o requerido ao pagamento 
das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 23 da Lei no 8.906/94, que arbitro, em 
conformidade ao artigo 20, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade 
ao entendimento consolidado na Súmula no 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula no 326. “Na ação 
de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. 
Com o trânsito em julgado, resta extinta a fase de conhecimento, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo 
Civil, com resolução de mérito. P. R. I.( RECOLHER CUSTAS DE PREPARO NO VALOR DE R$21,25 x 5 = R$106,25 - GUIA 
DARE CÓD. 230-6, MAIS TAXA DE REMESSA E RETORNO NO VALOR DE R$32,70- GUIA DO FUNDO DE DESPESA DO 
TRIBUNAL)., - ADV: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB 76696/MG), NELSON RIBAS JÚNIOR (OAB 283112/SP)

Processo 0001304-90.2011.8.26.0279 (279.01.2011.001304) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos 
Econômicos - João Nito - EXEQUENTE BANCO - MANIFESTAR SOBRE = Certidão - Genérica- Certifico e dou fé que decorreu 
o prazo legal sem qualquer informação quanto ao pagamento do débito, conforme determinação de fls. 344. - ADV: LUIZ 
RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), DANIELA CORREA LOPES (OAB 252792/SP), GIULIANO PRETINI BELLINATTI 
(OAB 248497/SP)

Processo 0001566-89.2001.8.26.0279 (279.01.2001.001566) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
Comercial Dias Ltda ME - Luci Mara Gonçalves - Fls. 100: Ante a certidão retro e a decisão de fls. 95, aguarde-se provocação no 
arquivo. Int. - ADV: SILVIO CARDOSO DEL TEDESCO JUNIOR (OAB 194794/SP), GIOVANI LUIZ ULTRAMARI OLIVEIRA (OAB 
191706/SP), MARCIA CLEIDE RIBEIRO ESTEFANO DE MORAES (OAB 185674/SP)

Processo 0001657-72.2007.8.26.0279 (279.01.2007.001657) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
- Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé - Vistos. Ante a manifestação de fls. 58, intime-se a executada, na pessoa 
de seu representante legal, para que no prazo de 05 (cinco) dias, pague o débito remanescente, sob pena de penhora. Int. 
(RETIRAR CARTA AR). - ADV: EDNA ALICE VIEIRA ZAMBIANCO (OAB 86928/SP)

Processo 0001678-04.2014.8.26.0279 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - AUTOR - MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DE TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 
84314/SP), RODRIGO ALVES SUNEGA (OAB 272196/SP)

Processo 0001793-30.2011.8.26.0279 (279.01.2011.001793) - Procedimento Ordinário - Ensino Superior - Sociedade 
Itarareense de Ensino - Fls. 121: Defiro, expedindo-se mandado de constatação conforme requerido. Providencie a exequente 
as diligências necessárias. Int. - ADV: JOSÉ REINALDO SILVA (OAB 277245/SP)

Processo 0001836-74.2005.8.26.0279 (279.01.2005.001836) - Outros Feitos não Especificados - Larita Produtos Siderurgicos 
Ltda - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de 
Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao * autor para: (XX ) outros: MANIFESTAR NOS 
AUTOS, TENDO EM VISTA QUE DECORREU O PRAZO LEGAL SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO PELO EXECUTADO DA 
PENHORA REALIZADA. - ADV: LUIZ ANTONIO MACHADO DE WERNECK (OAB 71898/SP)

Processo 0001895-91.2007.8.26.0279 (279.01.2007.001895) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - AUTOR - MANIFESTAR SOBRE = CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 279.2014/008293-9 dirigi-me ao endereço 
nele constante; e aí sendo, após dar ciência do inteiro teor do r. Mandado à Sra. IVONETE APARECIDA NICHELE, DEIXEI DE 
PROCEDER A PENHORA DETERMINADA em virtude de alegação da mesma de que o automóvel em questão não se encontra 
em sua posse e de que desconhece seu paradeiro. Diante do exposto, devolvo o r. mandado para as providências cabíveis. 
O referido é verdade e dou fé. Itararé, 15 de dezembro de 2014. - ADV: FERNANDO HUMBERTO PAROLO CARAVITA (OAB 
153266/SP), MILTON OLIMPIO RODRIGUES CAMARGO (OAB 62180/SP)

Processo 0001959-33.2009.8.26.0279 (279.01.2009.001959) - Procedimento Ordinário - Associação Itarareense de Ensino - 
Celio Aparecido Ribeiro - Fls. 162: Defiro a pesquisa on line em nome do (a) requerido (a) através do sistema RENAJUD após o 
recolhimento das respectivas custas, no valor de R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos) cada uma, a serem recolhidas através 
da guia FEDTJ - cód. 434-1. Intimem-se. - ADV: JOSLEIDE SCHEIDT DO VALLE (OAB 268956/SP), JOSÉ REINALDO SILVA 
(OAB 277245/SP)

Processo 0002212-45.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural (empregado/
empregador) - Angela Beatriz Smocovitz - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Partes legítimas e bem representadas, 
sendo que não há nulidades ou vícios a serem sanados, bem como estão presentes as condições da ação e pressupostos 
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processuais, razão pela qual dou o feito por saneado. As preliminares serão analisadas por ocasião da sentença. Defiro a 
produção de prova testemunhal, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 12/03/2015 às 15:00h . Providencie 
a serventia à intimação das partes, bem como eventuais testemunhas arroladas nos autos, ficando consignado que as partes 
deverão apresentar rol de testemunhas 05 (cinco) dias a contar da publicação deste despacho, devendo a parte indicar, 
expressamente, se será necessária a intimação da testemunha para comparecimento à solenidade. Int. - ADV: SOLANGE 
GOMES ROSA (OAB 233235/SP), TAYSSON MARLON DE ALMEIDA VALLADARES (OAB 331157/SP), ROSINETE MATOS 
BRAGA (OAB 331607/SP)

Processo 0002226-97.2012.8.26.0279 (279.01.2012.002226) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - V.A.R.F. - Fls. 123/124: Manifeste-se o executado sobre a proposta do exequente. Int.. - ADV: MARCELO BENEDITO 
RODRIGUES (OAB 292817/SP)

Processo 0002246-88.2012.8.26.0279 (279.01.2012.002246) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Investigação 
de Paternidade - A.J.M. - A.F. - FLS. 72 - DESIGNADA PERICIA NO IMESC - HOSPITAL DE SOROCABA-SP, PARA O DIA 
10/03/2015, AS 07:00 HS - INTIMAR AS PARTES. - ADV: EVERTON LUIS DE SOUZA FURLANI (OAB 306774/SP), GIOVANI 
LUIZ ULTRAMARI OLIVEIRA (OAB 191706/SP)

Processo 0002248-05.2005.8.26.0279 (279.01.2005.002248) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Joao 
Jair Almeida - Instituto Nacional de Seguro Social - Inss - Fls. 207: Ante a certidão retro e o desfecho do agravo interposto (fls. 
193/205), tornem os autos ao Contador Judicial para que esclareça se o cálculo de fls. 170 foi realizado em conformidade com 
a decisão de fls. 168, procedendo a novo cálculo, se o caso. Sem prejuízo, oficie-se à Instituição Financeira para que informe 
sobre eventual levantamento do alvará expedido às fls. 172. Int. (FLS. 210 - NOVO CALCULO DO CONTADFOR). - ADV: 
SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP), ANA CLAUDIA FURQUIM PINHEIRO (OAB 247567/SP), GUSTAVO MARTINI 
MULLER (OAB 87017/SP)

Processo 0002384-84.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Ana Maria Ferreira Pinheiro 
- A preliminar arguida na contestação será analisada por ocasião da sentença, pelo que passo ao ao saneamento do feito. 
Processo em ordem. Partes legítimas e bem representadas, sendo que não há nulidades ou vícios a serem sanados, bem como 
estão presentes as condições da ação e pressupostos processuais, razão pela qual dou o feito por saneado. Defiro a produção 
de prova pericial solicitada e nomeio o Dr. CARLOS EDUARDO SUARDI MARGARIDO para realizar a perícia no (a) requerente, 
designando data. Com a data designada, intimem-se as partes. Caso já não tenham sido apresentados, os quesitos deverão 
ser formulados no prazo legal, bem como as partes deverão, se quiserem, indicar assistente técnico. Int. - ADV: ANDREIA 
DO ESPIRITO SANTO (OAB 327046/SP), HARON GUSMÃO DOUBOVETS PINHEIRO (OAB 279982/SP), GUSTAVO MARTINI 
MULLER (OAB 87017/SP), ANA CLAUDIA FURQUIM PINHEIRO (OAB 247567/SP)

Processo 0002504-45.2005.8.26.0279 (279.01.2005.002504) - Execução de Alimentos - Alimentos - C.T.P.M.R.S.M.M.P. - 
V.A.M. - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas 
de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: (x) AUTOR - manifestar-se nos 
autos em termos de prosseguimento, tendo em vista haver decorrido o prazo solicitado anteriormente. - ADV: RENATO DE 
AZEVEDO (OAB 127080/SP)

Processo 0002844-71.2014.8.26.0279 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Nelson Rodrigues de Oliveira e outro - 
FLS. 30/31 - AUTOR - MANIFESTAR SOBRE OFÍCIO DO INSS JUNTADO NOS AUTOS. - ADV: BENEDITO EDUARDO DE 
MACEDO (OAB 302361/SP)

Processo 0003022-59.2010.8.26.0279 (279.01.2010.003022) - Outros Feitos não Especificados - DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
- Dimas de Jesus Duarte - Instituto Nacional de Seguro Social - Inss - Vistos. Fls. 101 e 103: Homologo o laudo pericial de 
fls. 86/88 e 98 para que surta seus regulares efeitos. Considerando a complexidade do trabalho, zelo profissional, arbitro 
os honorários do perito no valor máximo da Tabela II, da Resolução nº 541 de 18/01/2007, do Conselho da Justiça Federal. 
Oportunamente, expeça-se ofício requisitório. Tornem os autos conclusos para decisão. Int -se. - ADV: MIRELLI APARECIDA 
PEREIRA JORDÃO DE MAGALHÃES (OAB 243990/SP), CARMENCITA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA (OAB 108976/SP), 
CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP)

Processo 0003044-25.2007.8.26.0279 (279.01.2007.003044) - Procedimento Ordinário - Pagamento Atrasado / Correção 
Monetária - Adriana Aparecida Ferreira Cordeiro e outros - Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé - Certifico e 
dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da 
Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao * autor para: ( X ) AUTOR - PROVIDENCIAR A JUNTADA 
DE DOCUMENTOS DOS REQUERENTES PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO E ANEXOS (RG, CPF, CNH, etc.), 
tendo em vista que nos autos não consta informações para preenchimento dos ofícios. - ADV: RAFAEL COUTO SIQUEIRA (OAB 
249130/SP), EDNA ALICE VIEIRA ZAMBIANCO (OAB 86928/SP), TANIA MARISTELA MUNHOZ (OAB 96262/SP)

Processo 0003052-55.2014.8.26.0279 - Monitória - Obrigações - Rodonaves Caminhões Comércio e Serviços Ltda. - 
AUTOR - MANIFESTAR NOS AUTOS SOBRE = Certidão - Genérica- Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem qualquer 
manifestação ou pagamento pelo requerido, conforme determinação de fls. 34. - ADV: MIKAEL LEKICH MIGOTTO (OAB 175654/
SP)

Processo 0003061-22.2011.8.26.0279 (279.01.2011.003061) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.S.L. e outros - FLS. 
85/87 - DR. IDIO - MANIFESTAR NOS AUTOS SOBRE INDICAÇÃO DA OAB LOCAL. - ADV: IDIO ANTONIO E SILVA (OAB 
47673/SP)

Processo 0003260-10.2012.8.26.0279 (279.01.2012.003260) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
James Carlos Flora - Instituto Nacional de Seguro Social - Inss - Fls. 167/168: Encaminhe-se cópia (e-mail), ao Sr Perito Médico 
para esclarecimentos em 15 (quinze) dias. Após, manifestem-se autor e requerida. Int. - ADV: SOLANGE GOMES ROSA (OAB 
233235/SP), LETÍCIA APARECIDA SANTOS (OAB 281299/SP), FERNANDA NASCIMENTO E SILVA DE ABREU (OAB 291860/
SP)

Processo 0003261-24.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Maria Rosa Mattoso 
de Melo - Fls. 20: Ante a certidão supra, intime-se pessoalmente a autora para, no prazo de 48:00 (quarenta e oito) horas, dar 
regular andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. Intimem-se. - ADV: DHAIANNY CAÑEDO BARROS FERRAZ 
(OAB 197054/SP), MARLON AUGUSTO FERRAZ (OAB 135233/SP)

Processo 0003265-61.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Pedrina Rodrigues 
de Oliveira - Ante a certidão supra, intime-se pessoalmente a requerente para manifestar nos autos em 48:00 horas, sob pena 
de indeferimento da inicial. Intimem-se. - ADV: DHAIANNY CAÑEDO BARROS FERRAZ (OAB 197054/SP), MARLON AUGUSTO 
FERRAZ (OAB 135233/SP)

Processo 0003276-95.2011.8.26.0279 (279.01.2011.003276) - Outros Feitos não Especificados - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Claucia Renata Pimentel - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do 
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artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao * autor 
para: ( X ) EXEQUENTE (BANCO) - MANIFESTAR NOS AUTOS SOBRE DECURSO DE PRAZO SEM COMPROVAÇÃO DE 
PAGAMENTO PELA EXECUTADA, apesar de devidamente intimada (fls. 271/272). - ADV: KARINA PACHECO (OAB 251054/
SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), WESLEY TOLEDO RIBEIRO (OAB 36211/PR)

Processo 0003285-52.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Pedro Luiz Ferreira - Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS - FLS. 89/100 - AUTOR - MANIFESTAR SOBRE CONTESTAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS. - ADV: 
PAULA FERNANDA DE MELLO (OAB 272972/SP), SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP)

Processo 0003286-37.2014.8.26.0279 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré - 
Crédito, Financiamento e Investimento S/A - FLS. 48 - AUTOR - MANIFESTAR NOS AUTOS SOBRE CERTIDÃO DE TRANSITO 
EM JULGADO DA SENTENÇA. - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)

Processo 0003294-82.2012.8.26.0279 (279.01.2012.003294) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos 
- Eloina Ribeiro Leite - Fls. 30v: Cite-se a Autarquia consignando-se as advertências legais. Int. - ADV: SILMARA JUDEIKIS 
MARTINS (OAB 247874/SP)

Processo 0003458-47.2012.8.26.0279 (279.01.2012.003458) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Oraci 
Rodrigues de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Diante do exposto, indefiro liminarmente a inicial e, em 
consequência, julgo extinto o presente feito com fundamento nos artigos 267, inciso I, e 284, parágrafo único, ambos do Código 
de Processo Civil. Sem custas, ante a gratuidade deferida. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de 
praxe. P. R. I. - ADV: SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP), GEOVANE DOS SANTOS FURTADO (OAB 155088/SP)

Processo 0003460-85.2010.8.26.0279 (279.01.2010.003460) - Procedimento Sumário - Antônio Carlos Agenor - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Inss - Ante a certidão supra, intime-se pessoalmente o autor para comparecer em Cartório, a fim 
de retirar os documentos de fls. 106/107, os quais devem ser desentranhados, permanecendo cópia nos autos. Após, sem 
custas, arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP), MARCIA ELAINE PERIN LEITE 
LAVAGNINI (OAB 256439/SP)

Processo 0003477-24.2010.8.26.0279 (279.01.2010.003477) - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.P. - E.A.S.P. - Recebo a 
apelação de fls. 110/115 em seus regulares efeitos de direito. Processe-se, vindo as contrarrazões no prazo legal. Decorridos, 
subam os autos ao Egrégio Tribunal. Int.-se. - ADV: ANA CLAUDIA FURQUIM PINHEIRO (OAB 247567/SP), ROSELI APARECIDA 
SANTOS HRETIUK (OAB 104290/SP)

Processo 0003477-24.2010.8.26.0279 (279.01.2010.003477) - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.P. - E.A.S.P. - Fls. 120: 
Expeça-se certidão de honorários (1ª fase) em nome da defensora conforme Convênio Defensoria/OAB. Após, cumpra-se o item 
3 do despacho de fls. 118. Int. - ADV: ROSELI APARECIDA SANTOS HRETIUK (OAB 104290/SP)

Processo 0003521-04.2014.8.26.0279 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Certidão - Genérica- Certifico e dou fé haver desentranhado o mandado de fls. 
31/33, aditando-o e encaminhando-o à Central de Mandados. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/
SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0003521-04.2014.8.26.0279 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Fls. 044/045: Defiro a restrição total sobre o veículo objeto desta demanda, a ser 
realizada através do sistema RENAJUD, com urgência. Após, aguarde-se manifestação do interessado, em cartório, por 90 
(noventa) dias, conforme requerido. Int. (FLS. 47 - CIÊNCIA DA RESTRIÇÃO REALIZADA). - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA 
DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0003662-91.2012.8.26.0279 (279.01.2012.003662) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Ivone 
Garcia - Município de Itararé - SP. - Fls. 88: Cota retro: Manifeste-se a autora. Int.. - ADV: INÊS JESUS DE SOUZA COLTURATO 
(OAB 278084/SP), CELSO COLTURATO (OAB 75068/SP)

Processo 0003742-55.2012.8.26.0279 (279.01.2012.003742) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Serviço (Art. 52/4) - Ismail Rodrigues Gonçalves - Instituto Nacional de Seguro Social - Inss - Em face do exposto e do mais 
que dos autos consta, com fulcro no artigo 269, II do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 
presente ação, para DECLARAR que ISMAIL RODRIGUES GONÇALVES exerceu atividade insalubre que concede direito a 
aposentadoria especial após 25 anos, no período compreendido entre 02/05/1988 e 31/03/1990 e de 01/04/1990 a 10/12/1997, o 
que, multiplicado pelo fator de conversão 1,4 perfaz 23 anos e 20 dias de contribuição. Ante a sucumbência parcial e recíproca, 
o requerente arcará com o pagamento dos honorários devidos ao seu patrono e cada parte, com metade das custas e despesas 
processuais, observando-se a isenção do pagamento de custas de que goza a autarquia ré, bem como a circunstância de que, 
em razão da gratuidade processual que lhe foi deferida, o requerente somente responderá pelas verbas ao pagamento das quais 
foi condenado se comprovado que deixou a condição de necessitado, na forma da Lei 1.060/50. P. R. I. C. - ADV: SILMARA 
JUDEIKIS MARTINS (OAB 247874/SP), SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP)

Processo 0003781-81.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Alimentos - J.V.S.A. e outros - D.J.A. - RETIRAR 
CERTIDÃO DE HONORÁRIOS. - ADV: FILIPE MARTINS DOS SANTOS (OAB 303280/SP)

Processo 0003915-16.2011.8.26.0279 (279.01.2011.003915) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni Local S/A - Credito Financiamento e Investimento - Fls. 69: Aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: 
DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)

Processo 0003979-89.2012.8.26.0279 (279.01.2012.003979) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.a. - FLS. 80/82 - AUTOR - MANIFESTAR NOS AUTOS SOBRE 
RESULTADO DA PESQUISA REALIZADA (endereços:- Bairro Pinhalzinho, Bom Sucesso de Itararé-Sp; e Rua Principal, 250, 
Bom Sucesso de Itararé-Sp). - ADV: FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP), VIVIANE APARECIDA HENRIQUES 
(OAB 140390/SP)

Processo 0004137-81.2011.8.26.0279 (apensado ao processo 0001268-48.2011.8.26) (279.01.2011.004137) - Embargos 
à Execução - Angelino Thomaz de Miranda Me - Embalatec Industrial Ltda. - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório 
abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 
1307/2007. Vistas dos autos ao * autor para: ( XX ) AUTOR - manifestar-se, em 10 dias, sobre o andamento ao feito que se 
encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento 
ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA 
(OAB 49191/SP), CELSO COLTURATO (OAB 75068/SP), NATALIA CRISTINA DE SOUZA (OAB 275330/SP)

Processo 0004179-04.2009.8.26.0279 (279.01.2009.004179) - Execução de Alimentos - Alimentos - K.F.R. - P.S.R.C. 
- RETIRAR CERTIDÃO DE HONORÁRIOS. - ADV: JOAO BATISTA GOMES (OAB 96358/SP), DANIELE PIMENTEL FADEL 
TAKEDA (OAB 205054/SP)

Processo 0004201-57.2012.8.26.0279 (279.01.2012.004201) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Cristiano Pereira 
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dos Santos e outros - AUTOR - RETIRAR CERTIDÃO DE HONORÁRIOS E FORMAL DE PARTILHA. - ADV: CINTIA SANTOS 
MENDES (OAB 272617/SP)

Processo 0004275-82.2010.8.26.0279 (279.01.2010.004275) - Arrolamento de Bens - Anderson Teixeira de Carvalho - Talita 
Teixeira Guimarães e outros - AUTOR - RECOLHER TAXAS DO FORMAL DE PARTILHA, CÓPIAS DOS AUTOS E CÓPIAS 
AUTENTICADAS. - ADV: HARON GUSMÃO DOUBOVETS PINHEIRO (OAB 279982/SP), GUSTAVO MARTINI MULLER (OAB 
87017/SP), ANA CLAUDIA FURQUIM PINHEIRO (OAB 247567/SP)

Processo 0004389-84.2011.8.26.0279 (279.01.2011.004389) - Monitória - Cheque - Comércio de Frios Vila Nova de Itararé 
Ltda. - FLS. 58/61 - AUTOR - MANIFESTAR NOS AUTOS SOBRE RESULTADO DA PESQUISA REALIZADA (endereços:- R. Cel. 
J. Machado, 674, Ribeirão Branco-Sp; e Praça Antonio R. S. Sobrinho, 629, CP 30 A, Ribeirão Branco-Sp,). - ADV: EMANUEL 
BARBOSA DE LIMA (OAB 317803/SP)

Processo 0004412-98.2009.8.26.0279 (279.01.2009.004412) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni S/A - Crédito Financiamento e Investimento - Fls. 057/058: Defiro a restrição parcial (transferência e 
licenciamento) sobre o veículo objeto desta demanda, a ser realizada através do sistema RENAJUD, com urgência, após 
comprovado nos autos o recolhimento das respectivas taxas, no valor de R$12,20 (doze reais e vinte centavos), a serem 
recolhidas através da guia FEDTJ cód. 434-1. Após, manifeste-se o requerente, em termos de prosseguimento, no prazo de 10 
dias, requerendo o que de direito. Int. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA 
TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 0004536-76.2012.8.26.0279 (279.01.2012.004536) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - FLS. 104/112 - AUTOR - MANIFESTAR SOBRE LAUDO PERICIAL JUNTADO NOS 
AUTOS. - ADV: LUCAS OLIVEIRA DE ALMEIDA (OAB 306863/SP)

Processo 0004543-68.2012.8.26.0279 (279.01.2012.004543) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo - Fls. 53/54: Anote-se. Defiro o pedido de fls. 55/57 e converto esta Ação 
de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em Execução de Título Extrajudicial, procedendo a serventia às necessárias 
anotações e retificações junto ao Sistema SAJ. Após, expeça-se mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário 
da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor 
em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral 
pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum 
litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização 
do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na 
forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 
15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, 
de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 
executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos 
do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja 
aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o 
mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa 
no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos 
mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-
se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito 
do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta 
de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Providencie o exequente o 
recolhimento das diligências necessárias. Intime-se. (RECOLHER DILIGÊNCIAS E PROVIDENCIAR CÓPIAS). - ADV: PAULO 
SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 0004569-37.2010.8.26.0279 (279.01.2010.004569) - Outros Feitos não Especificados - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - João Galvão Pinheiro - Fls. 270/282: Anote-se. No mais, cumpra-se a decisão de fls. 267. Int. - ADV: GIULIANO 
PRETINI BELLINATTI (OAB 248497/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), WESLEY TOLEDO RIBEIRO (OAB 
36211/PR)

Processo 0004891-91.2009.8.26.0279 (279.01.2009.004891) - Execução Fiscal - O Conselho Regional de Medicina 
Veterinária do Estado de São Paulo - EXEQUENTE - MANIFESTAR SOBRE = Certidão - Genérica- Certifico e dou fé que 
decorreu o prazo legal de 01 (um) ano, conforme determinação de fls. 65. - ADV: FAUSTO PAGIOLI FALEIROS (OAB 233878/
SP)

Processo 0005156-25.2011.8.26.0279 (279.01.2011.005156) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.A.M.C. e outro - Cota 
retro: Manifeste-se a requerente. Intimem-se. - ADV: INÊS JESUS DE SOUZA COLTURATO (OAB 278084/SP)

Processo 0005207-36.2011.8.26.0279 (279.01.2011.005207) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de 
Itararé - Decisão-Carta AR - Citação - Execução Fiscal - RETIRAR CARTA AR. - ADV: EDNA ALICE VIEIRA ZAMBIANCO (OAB 
86928/SP)

Processo 0005213-43.2011.8.26.0279 (279.01.2011.005213) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de 
Itararé - Decisão-Carta AR - Citação - Execução Fiscal - RETIRAR CARTA AR. - ADV: EDNA ALICE VIEIRA ZAMBIANCO (OAB 
86928/SP)

Processo 0005264-54.2011.8.26.0279 (279.01.2011.005264) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de 
Itararé - Decisão-Carta AR - Citação - Execução Fiscal- RETIRAR CARTA AR. - ADV: EDNA ALICE VIEIRA ZAMBIANCO (OAB 
86928/SP)

Processo 0005351-10.2011.8.26.0279 (279.01.2011.005351) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Maria Genoeffa de Almeida Marques e outros - Fls. 90: Homologo o cálculo de fls. 77/86 para que produza seus 
legais efeitos de direito. No mais, manifeste a exequente especificamente sobre o que entender de direito. Int. - ADV: WESLEY 
TOLEDO RIBEIRO (OAB 36211/PR)

Processo 0005407-43.2011.8.26.0279 (279.01.2011.005407) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
- Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé - Vistos. Fls. 24: Defiro, expedindo-se o necessário. Int. (RETIRAR CARTA 
AR). - ADV: EDNA ALICE VIEIRA ZAMBIANCO (OAB 86928/SP)

Processo 0005497-46.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Alexsandro Suntaque 
de Almeida - Visando a mais rápida solução da lide designo audiência unicamente para tentativa de conciliação a ser realizada 
na Sede do CEJUSC (Edifício do Fórum), localizado na Rua Frei-Caneca n.º 982 Itararé (SP), para 24 de março de 2015, às 
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16h30. Na audiência, os trabalhos serão iniciados sob a condução de Conciliadores do Juízo e mediante supervisão deste 
Juiz de Direito. Expeça-se o necessário para citação do requerido e intime-o a fim de que compareça à audiência e caso não 
haja conciliação deverá, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da audiência, apresentar contestação. INTIME(M)-SE 
a(s) pessoa(s) acima indicada(s) para comparecimento. Intimem-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: ELIZANDRO JOSÉ DE ALMEIDA (OAB 301771/SP), VAGNER BAGDAL 
(OAB 310966/SP)

Processo 0005892-48.2008.8.26.0279 (279.01.2008.005892) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - Cdhu - Roseli Alves Messias e outros - 
Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de 
Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao * autor para: ( XX ) manifestar-se, em 10 
dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, 
por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do 
CPC). - ADV: PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), JOSE CARLOS 
MENDONCA MARTINS (OAB 77410/SP)

Processo 0006103-74.2014.8.26.0279 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.R.P. e outros - 
AUTOR - MANIFESTAR SOBRE = Certidão - Genérica- Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem qualquer informação 
nestes autos quanto ao pagamento dos alimentos (fls. 21/23). - ADV: MANOELA JANDYRA FERNANDES DE LARA PRADO 
(OAB 159981/SP)

Processo 0006534-11.2014.8.26.0279 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - AUTOR - MANIFESTAR SOBRE = CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 279.2014/008386-2, somente nesta data, foram conclusas as diligências e, até o presente 
momento e data, deixei de proceder à BUSCA E APREENSÃO do bem móvel mencionado no r. mandado, com as suas 
respectivas características descritas, pelos seguintes motivos:- 01) Informo que foram procedidas diligências, nesta cidade, 
porém até o presente momento e data, não localizei o veículo descrito no r. mandado, tendo em vista que recebi informações da 
própria requerida SRA. DANIELE FLORINDA RUIVO, que o veículo GOL CITY, ANO 2.007, COM PLACAS EBL-6321, foi vendido 
para o Sr. Márcio, o qual reside na cidade de Itapirapuã Paulista-SP e, trabalha como motorista de táxi, na referida cidade, onde 
poderá ser localizado. Diante de todo o exposto, devolvo o r. mandado em cartório, a fim de que seja determinado o que for de 
direito, ficando no aguardo de novas determinações, caso necessário, para fiel pronto cumprimento. O REFERIDO É VERDADE. 
ITARARÉ - SP, 18 de Dezembro de 2.014. O OFICIAL DE JUSTIÇA GIOVANI DE SIQUEIRA RAMOS.- MAT. 812.582-3. UMA 
DILIGÊNCIA ÁREA URBANA À RECEBER - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 0006730-78.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - K.L. - FLS. 14/17 - AUTOR 
- MANIFESTAR SOBRE CONTESTAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS. - ADV: DIRCEU JOSE MENDES (OAB 118011/SP)

Processo 0006765-48.2008.8.26.0279 (279.01.2008.006765) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Brasil 
Telecom S.a. - - Telecomunicações de São Paulo - Telesp - Certidão - Genérica- Certifico e dou fé que em cumprimento ao 
r. Despacho de fls. 340, expedi mandados de levantamento judiciais em nome do procurador, bem como do requerente, na 
importância proporcional determinada, referente a importância depositada judicialmente as fls. 272/274, cujas cópias seguem 
adiante. Nada Mais. - ADV: JOSÉ MARIA DE LIMA (OAB 210486/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), 
CRISTIANE SANTOS GUSMÃO PEREIRA (OAB 181506/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), RICARDO 
MAGALHAES PINTO (OAB 284885/SP), EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP), TIAGO ESTEVES DA CUNHA (OAB 266999/
SP), JOSE RAFAEL CHRISTIANO DE LIMA (OAB 265353/SP), CARLOS ALBERTO DE BARROS PERINO (OAB 220026/SP), 
ANDRÉIA OLIVEIRA (OAB 282492/SP), ADAM MIRANDA SÁ STEHLING (OAB 252075/SP), MARCELLA SEEGMUELLER DA 
COSTA PINTO (OAB 246446/SP), ANA PAULA DOMINGUES DOS SANTOS (OAB 246437/SP)

Processo 0007584-72.2014.8.26.0279 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- Benedito José Domingues - Fls. 114: Defiro o pedido de sobrestamento do feito por 15 (quinze) dias. Decorridos, manifeste-se 
o embargante. Int.. - ADV: FLÁVIA REGINA DOMINGUES (OAB 219821/SP), LUIS RENATO DOMINGUES (OAB 157802/SP)

Processo 0008152-88.2014.8.26.0279 (apensado ao processo 0000716-54.2009.8.26) - Embargos à Execução - Valor da 
Execução / Cálculo / Atualização - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Maria Conceição Leocadio da Cruz - Recebo 
os embargos para discussão e suspendo o andamento do processo principal, certificando-se. À impugnação, no prazo legal. 
Int.-se - ADV: MANOELA JANDYRA FERNANDES DE LARA PRADO (OAB 159981/SP), ANDRESSA GURGEL DE OLIVEIRA 
GONZALEZ (OAB 270356/SP)

Processo 3000755-58.2013.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.A.B. - R.R.S. e outro - AUTOR - RETIRAR 
CERTIDÃO DE HONORÁRIOS E MANIFESTAR SOBRE = CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 279.2014/008521-0 dirigi-me ao endereço: e aí sendo DEIXEI DE 
INTIMAR A.P.B.S., visto que se mudou para a comarca de Sorocaba-SP, conforme informação prestada pelo sr. P.F.B.S., que 
recebeu a contrafé e se prontificou a entrar em contato com a irmã, a fim de comunicá-la para que compareça em Cartório e 
assinar o TERMO DE GUARDA E RESPONSSABILIDADE. Diante do exposto, devolvo o r. mandado a Cartório a fim de seja 
determinado o que for de Direito, ficando assim no aguardo de novas determinações, para cabal cumprimento do mesmo, caso 
necessário. Deste: 01 cota(s). O referido é verdade e dou fé. Itararé, 05 de janeiro de 2015. - ADV: GISLENE CANTELLI MELO 
GRADIN (OAB 292031/SP)

Processo 3001014-53.2013.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Relações de Parentesco - W.T.P. - Fls. 74: Oficie-se ao 
INSS conforme solicitado pelo Ministério Público. Sem prejuízo, comprove o requerido nos autos, a renda que informou receber. 
Regularizados, tornem ao Ministério Público para parecer e conclusos para sentença. Int. - ADV: CELSO COLTURATO (OAB 
75068/SP)

Processo 3001752-41.2013.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - João Ary Dias da Silva - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Fls. 160/163: Ante o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora às fls. 
146/147 bem como a concordância da requerida (fls. 153), JULGO EXTINTA a presente Ação de Restabelecimento promovida 
por João Ary Dias da Silva contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos termos do artigo 267, VIII do Código de 
Processo Civil. Após o trânsito em julgado, ante a inexistência de custas remanescentes, arquivem-se os autos, anotando-se. P. 
R. I. - ADV: PAULA FERNANDA DE MELLO (OAB 272972/SP), SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP)

Processo 3002381-15.2013.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria de Lourdes Almeida 
Domingues - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Fls. 64v: Defiro o pedido de sobrestamento do feito por 30 (trinta) dias. 
Decorridos, manifeste-se o requerente. Int.. - ADV: ANDREIA DO ESPIRITO SANTO (OAB 327046/SP), SOLANGE GOMES 
ROSA (OAB 233235/SP), ANA CLAUDIA FURQUIM PINHEIRO (OAB 247567/SP), GUSTAVO MARTINI MULLER (OAB 87017/
SP)
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Processo 3002422-79.2013.8.26.0279 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - M Bernardo Transportes 
ME e outros - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., 
Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao requerido M. Bernardo Transportes 
- ME para: ( X ) complementar, no prazo de 05 dias, o recolhimento do valor da diligência do Oficial de Justiça, uma vez que 
recolheu R$54,09, sendo que o valor fixado para o interior é de 03 UFESPs = R$ 63,75 até 50 km, além desse raio, a cada 
faixa de 10 km ou fração, só de ida, o valor será acrescido em 0,5 UFESP = R$ 10,62 e como o denunciado Dirceu Pachedo de 
Oliveira reside no município de Bom Sucesso de Itararé, o valor da diligência é de 04 UFESPs ou seja R$85,00; - ADV: ANGELO 
FABRICIO THOMAZ (OAB 303393/SP), RENATO JENSEN ROSSI (OAB 234554/SP)

Processo 3002882-66.2013.8.26.0279 - Divórcio Consensual - Dissolução - A.G.A.S. - - F.F.A. - RETIRAR MANDADO DE 
AVERBAÇÃO. - ADV: JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 300613/SP), DIRCEU JOSE MENDES (OAB 118011/SP), 
GIOVANI LUIZ ULTRAMARI OLIVEIRA (OAB 191706/SP), CAROLINA BARRETO (OAB 282049/SP)

Processo 3003182-28.2013.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Jean Humberto Leonardo 
de Jesus - José Juramil da Silva - Recebo a apelação de fls. 56/59 em seus regulares efeitos de direito. Processe-se, vindo as 
contrarrazões no prazo legal. Decorridos, subam os autos ao Egrégio Tribunal. Int.-se. - ADV: GUSTAVO GABARDO JANSSON 
(OAB 268257/SP), DAIANE DE PAULA ROSA VIEIRA (OAB 303330/SP)

Processo 3004293-47.2013.8.26.0279 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Panamericano S/A - FLS. 87/90 - AUTOR - MANIFESTAR NOS AUTOS SOBRE RESULTADO DA PESQUISA REALIZADA 
(endereços: R. Itaporanda, 796, Itararé-Sp; R. 28 de Agosto, 964, fundos, Itararé-Sp; R. 2, n 66, Condom. dos preofessores, 
Itararé-Sp; R. Manoel Caetamno Martins, 176, V. Osório, Itararé-Sp; R. Antonio Ferreira Lopes, 54, Jd. Regina, Itararé-Sp- fone 
15-3532.2490, e Bairro do Lageado, s/n- 388A 22, Itararé-Sp.). - ADV: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP).

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA - JUIZ(A) DE DIREITO GIOVANNA CHRISTINA COLARES - ESCRIVÃ(O) JUDICIAL 
OSVALDO ANSELMO DE LIMA - EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS - RELAÇÃO Nº 0022/2015

Processo 0001683-26.2014.8.26.0279 - Imissão na Posse - Imissão - Clóvis Evaristo Nogueira e outro - Luiz Carlos Krubniki 
- Fls. 68/69: Defiro o solicitado. Remetam-se os autos ao CEJUSC para realização de audiência de tentativa de conciliação entre 
as partes. Anote-se. Intime-se. - ADV: ANTONIO EDUARDO FURLANI SILVA GRADIN (OAB 283706/SP), FILIPE MARTINS DOS 
SANTOS (OAB 303280/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ FERNANDO ANGIOLUCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDMILSON SILVA OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0021/2015
Processo 0000123-88.2010.8.26.0279 (279.01.2010.000123) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 

Ana Paula Dias Ponciano Alves - Instituto Nacional de Seguro Social - Inss - No prazo legal, manifeste-se o autor acerca 
dos documentos apresentados pelo requerido a fls. 155/159. - ADV: SILMARA JUDEIKIS MARTINS (OAB 247874/SP), CAIO 
BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP), SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP)

Processo 0000150-52.2002.8.26.0279 (279.01.2002.000150) - Procedimento Sumário - Instituicao Paulista Adventista de 
Educacao e Assistencia Social - Wanderleia Almeida Fonseca Brites - Parte interessada: Vista dos autos pelo prazo legal. - ADV: 
CLEIA ELIZABETH ZANIN (OAB 72565/SP), JOCYMAR BAYARDO VALENTE (OAB 79503/SP)

Processo 0000378-85.2006.8.26.0279 (279.01.2006.000378) - Procedimento Ordinário - Sueli de França - Instituto Nacional 
de Seguro Social - Parte autora: No prazo legal, manifeste-se acerca dos documentos apresentados pelo requerido (fls. 247/255). 
- ADV: WAGNER DE OLIVEIRA PIEROTTI (OAB 202705/SP), ELZA NUNES MACHADO GALVAO (OAB 80649/SP), BENEDITO 
JOEL SANTOS GALVÃO (OAB 214706/SP)

Processo 0000587-73.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Alzira Rodrigues 
dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - A parte autora não comprovou no prazo deferido ter requerido o 
benefício administrativamente, conforme determinação de fls. 12, que ora adoto como razão de decidir. O prévio requerimento 
administrativo do benefício é necessário para que se caracterize o interesse de agir do autor. Se não há pretensão resistida, não 
há lide e, consequentemente, falta interesse processual. Assim, o feito merece ser extinto pela ausência do interesse de agir. 
Anoto, outrossim, que é dispensável a intimação pessoal da parte autora, já que a hipótese em apreço não se encontra entre 
aquelas descritas no artigo 267, parágrafo 1º, do CPC. Pelo exposto JULGO EXTINTO o processo sem análise do mérito, nos 
termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Recolhidas eventuais custas, arquivem-se os autos, anotando-se. 
- ADV: TANIA MARISTELA MUNHOZ (OAB 96262/SP)

Processo 0000599-73.2003.8.26.0279 (279.01.2003.000599) - Interdição - Capacidade - E.G.G. - G.G. - Parte interessada: 
Vista dos autos pelo prazo legal. - ADV: GUSTAVO MARTINI MULLER (OAB 87017/SP), DANIEL SANTOS MENDES (OAB 
156927/SP)

Processo 0000766-07.2014.8.26.0279 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Roseneide Aparecida 
Benedette Moraes - - Jose Augusto Benedetti - - Deolindo Gomes de Moraes - Banco do Brasil S.A. - Trata-se de embargos 
à execução ajuizados por JOSÉ AUGUSTO BENEDETTI, ROSENEIDE APARECIDA BENEDETTI e DEOLINDO GOMES DE 
MORAES em face de BANCO DO BRASIL. Alegam as partes autoras que os autos principais estão relacionados a uma ação 
de execução de título extrajudicial, sendo este a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no. 21/55113-8. Com a inicial, 
nota-se que as partes autoras trouxeram aos autos cópia de execução de título extrajudicial (fls. 70/139). Preceitua o Código 
de Processo Civil: Art. 740. Recebidos os embargos, será o exequente ouvido no prazo de 15 (quinze) dias; a seguir, o juiz 
julgará imediatamente o pedido (art. 330) ou designará audiência de conciliação, instrução e julgamento, proferindo sentença 
no prazo de 10 (dez) dias. .... Às fls. 79 dos autos consta: *** Requer seja anotada na capa dos autos o nome dos 02 (dois) 
primeiros patronos, que esta subscrevem, bem como sejam emitidas as publicações em seus nomes, para efeitos de intimação.. 
Às fls. 143 consta certidão da serventia no sentido de que decorreu o prazo sem manifestação da parte embargada. Às fls. 
147 as partes autoras apresentaram manifestação, solicitando a aplicação do instituto da revelia. Continuando, na certidão 
de publicação de relação de fls. 142 não se verifica o nome do patrono Marcelo Oliveira Rocha, conforme requerimento de 
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fls. 79. No teor do ato consta, entre outras informações, a determinação À impugnação.. Nas Normas de Serviços da E. CGJ 
consta: Art. 135. Nas intimações pela imprensa: I - quando qualquer das partes estiver representada nos autos por mais de 1 
(um) advogado, o ofício de justiça fará constar o nome de qualquer subscritor da petição inicial, da contestação ou da primeira 
intervenção nos autos, com o número da respectiva inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, a não ser que a parte indique 
outro ou, no máximo, 2 (dois) nomes; ... (g. n.). Assim, primeiramente, verifique e certifique a serventia se o artigo 135, inciso I, 
das NSCGJ foi observado, tornando conclusos os autos após. Int. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI 
CALDERON (OAB 114904/SP), LANA ELIZABETH PERLY LIMA (OAB 191437/SP)

Processo 0001226-91.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - Zeli 
Aparecida Ramos - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Mandado devolvido cumprido parcialmente: No prazo legal, 
manifeste-se o autor. - ADV: GUSTAVO MARTINI MULLER (OAB 87017/SP), ANDREIA DO ESPIRITO SANTO (OAB 327046/
SP), HARON GUSMÃO DOUBOVETS PINHEIRO (OAB 279982/SP), ANA CLAUDIA FURQUIM PINHEIRO (OAB 247567/SP)

Processo 0001392-70.2007.8.26.0279 (279.01.2007.001392) - Outros Feitos não Especificados - Laércio Nunes de Barros - 
Instituto Nacional do Seguro Social - O alvará encontra-se disponível para impressão. - ADV: JAMES TALBERG (OAB 208649/
SP), CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP)

Processo 0001462-58.2005.8.26.0279 (279.01.2005.001462) - Outros Feitos não Especificados - Laercio Gonzaga da Cruz 
- - Laercio Gonzaga da Cruz - Prefeitura Municipal de Itarare - Reconsidero o despacho anterior de fls. 333, com relação ao 
cálculo dos honorários contratuais, que não resultam em R$2.596,46, mas sim em R$1.938,28, explica-se. O cálculo homologado 
do valor devido à parte autora, conforme fls. 247, é de R$25.964,57. Deste valor, o patrono do exequente solicitou a destinação 
de R$252,14 para compensação junto à prefeitura (fls. 317 e 314), bem como a destinação de R$7.789,37 como honorários 
contratuais (fls. 317 e 318). Diante disso, resultaria um valor para o exequente de R$17.923,06. Às fls. 332, o patrono do 
exequente solicitou que do valor devido como honorários contratuais, R$7.789,37, seja destinado R$5.851,09 para compensação 
(fls. 332 e 324). Frente a isso, resultaria num valor para o patrono, como honorários contratuais, de R$1.938,28. Ao lado do 
exposto, os honorários sucumbenciais, conforme cálculo homologado de fls. 247, é de R$2.596,46. Encaminhem-se os autos 
para o Contador Judicial para verificação dos valores acima. Após, publique-se o despacho anterior e este, para manifestação 
das partes no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: JAMES TALBERG (OAB 208649/SP), DAVID GILBERTO MORENO JUNIOR 
(OAB 301503/SP)

Processo 0001579-05.2012.8.26.0279 (279.01.2012.001579) - Procedimento Ordinário - Rozilda Theophila dos Santos - 
Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Cumpra-se o V. Acórdão. Oportunamente, recolhidas eventuais custas, arquivem-se 
os autos, anotando-se. - ADV: GEOVANE DOS SANTOS FURTADO (OAB 155088/SP)

Processo 0002020-15.2014.8.26.0279 - Monitória - Compra e Venda - Mineração São Judas Ltda. - Brasceram Colorifício do 
Brasil Ltda. EPP - Parte requerida: No prazo legal, recolher a taxa de mandato, sob pena de comunicação à OAB. - ADV: VIVIAN 
TOPAL (OAB 183263/SP), CELSO LUIZ SIMÕES FILHO (OAB 183650/SP), RAQUEL AMBONI DA CUNHA (OAB 23355/SC)

Processo 0002601-98.2012.8.26.0279 (279.01.2012.002601) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - N.A.A.P. - - N.A.A.P. - C.J.P. - Mandado devolvido cumprido negativo: No prazo legal, manifeste-se o autor. - ADV: 
JOSÉ REINALDO SILVA (OAB 277245/SP)

Processo 0002605-38.2012.8.26.0279 (279.01.2012.002605) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material 
- Transportadora Marcos Ltda. - Locatelli Transportes Ltda. - Fls. 198/203. Manifeste-se a parte autora e a parte requerida 
Locatelli Transportes Ltda., no prazo de 10 dias. - ADV: GEOVANE DOS SANTOS FURTADO (OAB 155088/SP), ROSA MARIA 
V. MARTINELLI (OAB 3713/MS), WILSON MARTINELI (OAB 3689/MS), FABRICIO VENHOFEN MARTINELLI (OAB 6757/MS)

Processo 0002742-20.2012.8.26.0279 (279.01.2012.002742) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - M.M.C.R. - - A.B.C.R. - E.R. - Primeiramente, cumpra-se o despacho de fls. 49. (Patrono do autor, no prazo legal, 
assinar e retirar a certidão de honorários.) - ADV: JOÃO JORGE FADEL FILHO (OAB 280694/SP)

Processo 0003242-18.2014.8.26.0279 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Idilair Alves de 
Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Ante o falecimento da parte autora, noticiado a fls. 21/22, julgo extinta a 
presente ação proposta por Idilair Alves de Oliveira em face de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, sem resolução do 
mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. Oportunamente, recolhidas eventuais custas, arquivem-
se os autos, anotando-se. - ADV: TANIA MARISTELA MUNHOZ (OAB 96262/SP)

Processo 0003302-93.2011.8.26.0279 (279.01.2011.003302) - Execução de Alimentos - Alimentos - C.L.S. - O.C.S. - Tendo 
a parte autora deixado de promover os atos que lhe competiam para o regular andamento do feito, permanecendo inerte(s) após 
regularmente intimado(s) para suprir a falta em 48:00 horas, nos termos do artigo 267, § 1º, do CPC, JULGO EXTINTA a presente 
Ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 
expeça(m)-se certidão(ões) de honorário(s), ao(s) advogado(s) nomeado(s) nos autos, na forma estabelecida pelo convênio 
DPE/OAB e, recolhidas eventuais custas, arquivem-se os autos, anotando-se. PRIC - ADV: EDSON JOSÉ DOS SANTOS (OAB 
289991/SP), MANOELA JANDYRA FERNANDES DE LARA PRADO (OAB 159981/SP), CARMEM LÚCIA DOS SANTOS (OAB 
171230/SP)

Processo 0003452-21.2004.8.26.0279 (279.01.2004.003452) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Marcos Vinicius Brandolin de Freitas - - Rep Roseli Brandolin de Freitas - Instituto Nacional de Seguro Social - Inss 
- Providencie a parte autora, no prazo de 10 dias, o CPF do requerente Marcos Vinícius Brandolin de Freitas para a correta 
expedição do ofício requisitório (RPV). - ADV: GUSTAVO MARTINI MULLER (OAB 87017/SP), ANA CLAUDIA FURQUIM 
PINHEIRO (OAB 247567/SP), WAGNER DE OLIVEIRA PIEROTTI (OAB 202705/SP), CRISTIANE MARIA MARQUES GAVIÃO 
(OAB 151358/SP), HARON GUSMÃO DOUBOVETS PINHEIRO (OAB 279982/SP)

Processo 0003664-95.2011.8.26.0279 (279.01.2011.003664) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Maria Olinda Prado Coladel - Banco do Brasil S/A - Fls. 145/146. O C. STJ já decidiu que: a) a sentença proferida 
pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, 
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de 
poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os 
detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, 
reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio 
ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada 
-, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da 
sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial 
Judiciária de Brasília/DF: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 
DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE 
BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS 
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OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E 
ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para 
fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial 
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de 
diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), 
é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, 
independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar 
o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus 
sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos 
quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 
1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não 
provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014) 
No mais, aguardem-se os julgamentos dos recursos interpostos pelo prazo de 06 meses. Após, consulte a serventia a respeito 
dos julgamentos e voltem conclusos. Sem prejuízo, com a baixa dos autos dos recursos de agravo de instrumento, providencie 
a serventia o apensamento a estes autos. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO 
DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), VANIA COSTA LEITE (OAB 282738/SP), WESLEY TOLEDO RIBEIRO (OAB 36211/PR)

Processo 0003709-02.2011.8.26.0279 (279.01.2011.003709) - Execução Fiscal - Infração Administrativa - Fazenda do 
Estado de São Paulo - Alexandre dos Santos Lopes Itarare Me - Certifico e dou fé que, em obediência à legislação vigente (Lei 
11.606/03, art. 4º, inciso III), revendo os autos da ação em epígrafe, dela verificou-se constar o total correspondente a 161,12, 
relativo às custas de satisfação da execução, o qual deverá ser pago pela parte executada, no prazo de 05 dias, sob pena de 
inscrição na dívida ativa do Estado. - ADV: MILTON OLIMPIO RODRIGUES CAMARGO (OAB 62180/SP), CELSO COLTURATO 
(OAB 75068/SP), MARCELO GASPAR (OAB 87291/SP), INÊS JESUS DE SOUZA COLTURATO (OAB 278084/SP)

Processo 0003731-36.2006.8.26.0279 (279.01.2006.003731) - Inventário - Inventário e Partilha - Rivail de Jesus Moura 
Junior - Rivail de Jesus Moura - - Sueli Ferraz Moura - Remetam-se os autos ao Partidor Judicial para conferência do plano 
de partilha apresentado (fls. 213/222). Prazo de 10 (dez) dias. Após, diga o inventariante. Sem prejuízo, lavre-se o auto de 
adjudicação com referência à cessão noticiada nos autos (fls. 185/186). (Manifeste-se o inventariante, no prazo legal). - ADV: 
GIOVANI LUIZ ULTRAMARI OLIVEIRA (OAB 191706/SP), DANIELE ALMEIDA NUNES JUDEIKIS (OAB 171850/SP), MILTON 
OLIMPIO RODRIGUES CAMARGO (OAB 62180/SP)

Processo 0003854-29.2009.8.26.0279 (279.01.2009.003854) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.C.M.M. - E.M. - 
Mandado devolvido cumprido negativo: No prazo legal, manifeste-se o autor. - ADV: DIRCEU JOSE MENDES (OAB 118011/SP), 
CELSO COLTURATO (OAB 75068/SP)

Processo 0004209-63.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Seção Cível - S.F.R. - D.S.R. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 279.2014/007863-0 dirigi-
me ao(s) endereço(s) declinado(s) e, aí sendo, PROCEDI À INTIMAÇÃO de SEBASTIÃO FERNANDES RAMOS, que ficou bem 
ciente do inteiro teor do mandado, apôs assinatura no anverso do mesmo e recebeu a contrafé que lhe ofereci. Certifico ainda, 
que DEIXEI DE PROCEDER À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de DANIELA SOARES RIBEIRO, tendo em vista que dirigi-me à rua 
Humberto Oliveira, porém não obtive êxito na localização da residência de número 130, uma vez que a rua segue a seguinte 
sequência numérica: (...) 128, 132, 138, 154 (...) e fui informado por diversos moradores dos arredores como o Sr. Eduardo 
(residência de número 132), Sr. Vanildo e Sra. Daiane que a mesma é desconhecida no local, o que acabou por prejudicar o 
prosseguimento das diligências. Diante do exposto, devolvo o r. mandado a Cartório, a fim de que seja determinado o que for 
de Direito, ficando assim no aguardo de novas determinações para cabal cumprimento do mesmo, caso necessário. O referido 
é verdade e dou fé. Itararé, 10 de dezembro de 2014. (No prazo legal, manifeste-se o autor). - ADV: JAMILE CARLOS MAGNO 
ZABAD (OAB 265668/SP)

Processo 0005834-35.2014.8.26.0279 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 3006296-02.2013.8.26.0270 - 2ª VARA JUDICIAL 
DE ITAPEVA) - Ester Fiuza de Almeida - Lidertur Transportes Ltda - - Município de Itapeva - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 279.2014/007113-9, logo após o seu 
recebimento, imediatamente efetuei várias diligências no endereço constante do mesmo e, deixei de proceder à INTIMAÇÃO 
PESSOAL DO SR. EDUARDO BARROS RAFAEL, pelos seguintes motivos:- 01) Em diligências nos endereços constantes do r. 
mandado, mais precisamente na Rua 28 de Agosto, número 368, encontrei a residência somente fechada, não sendo atendido 
por nenhum morador. Em seguida, recebi informações de vizinhos, que a atual moradora do referido endereço é a Sra. Ione 
M. Da Silva, a qual encontrava-se possivelmente viajando. Em razão das informações acima, devolvo o presente mandado 
em cartório, a fim de que sejam fornecidos outros dados a respeito do Sr. EDUARDO BARROS RAFAEL, ou seja, qualificação 
completa, atual local de trabalho, número de telefone para contato, bem como, outros que ajudem na localização da referida 
pessoa. Diante de todo o exposto, devolvo o r. mandado em cartório, a fim de que seja determinado o que for de direito, ficando 
no aguardo de novas determinações, caso necessário, para fiel e pronto cumprimento. O REFERIDO É VERDADE. ITARARÉ 
- SP, 21 de Novembro de 2014. OFICIAL DE JUSTIÇA GIOVANI DE SIQUEIRA RAMOS MAT. 812.582-3. ( No prazo legal, 
manifeste-se o autor.). - ADV: RITA DE CÁSSIA DOMINGUES DE BARROS PEREIRA (OAB 283444/SP)

Processo 0006255-25.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - D.P.C. - A.A.P.C. - Defiro 
os benefícios da justiça gratuita ao(à) autor(a), nomeando o(a) advogado(a) indicado(a), anotando-se. Designo audiência de 
tentativa de conciliação para o dia 20/02/2015, às 13:30 horas, a ser realizada no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, com sede nas dependências deste Fórum. Intime-se a autora e cite-se o requerido, advertindo-o de 
que poderá contestar a ação, no prazo de quinze (15) dias contados do dia da audiência, caso esta reste infrutífera, sob pena 
de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV: 
CELSO COLTURATO (OAB 75068/SP)

Processo 0006984-51.2014.8.26.0279 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Comércio de Frios Vila Nova de Itararé 
Ltda - Valdeci Moreira Ferreira ME - Vistos. Primeiramente, esclareça a parte autora a razão pela qual o cheque de fls. 07, no 
valor de R$5.080,00, não se encontra em favor da parte exequente. Prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: EMANUEL BARBOSA 
DE LIMA (OAB 317803/SP)

Processo 0007343-98.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - D.P. - M.P.C.P. - Defiro os 
benefícios da justiça gratuita ao(à) autor(a), nomeando o(a) advogado(a) indicado(a), anotando-se. Indefiro o pedido liminar, pois 
neste juízo de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao seu deferimento. Designo audiência 
de tentativa de conciliação para o dia 27/02/2015, às 15:30 horas, a ser realizada no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania, com sede nas dependências deste Fórum. Intime-se o autor e cite-se a requerida, advertindo-a de que 
poderá contestar a ação, no prazo de quinze (15) dias contados do dia da audiência, caso esta reste infrutífera, sob pena de 
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serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV: FILIPE 
MARTINS DOS SANTOS (OAB 303280/SP)

Processo 0007416-70.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Medida Cautelar - S.A.A. - A.L.B. - No prazo legal, 
apresente o autor réplica à contestação. - ADV: JOSÉ REINALDO SILVA (OAB 277245/SP)

Processo 0007455-67.2014.8.26.0279 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Sollus Mecanização Agrícola Ltda - 
Maq Forte - Comércio de Peças e Implementos Agrícolas Ltda ME - Mandado devolvido cumprido parcialmente: No prazo legal, 
manifeste-se o autor. - ADV: ISMAEL PEDROSO CAMARGO FILHO (OAB 320013/SP), FRANCISCO VIEIRA PINTO JUNIOR 
(OAB 305687/SP), TENILLE PARRA LUSVARDI (OAB 328815/SP)

Processo 0007501-66.2008.8.26.0279 (279.01.2008.007501) - Execução Fiscal - Conselho Regional de Farmácia do Estado 
de São Paulo - Fatima de Jesus Faria Almeida Me - Fls. 112/113: tratando-se de empresario individual, a responsabilidade é 
ilimitada. Assim, defiro a penhora de ativos através do sistema Bacenjud. Aguarde-se resposta das instituições financeiras pelo 
prazo de dez dias. Após, realize a serventia a consulta ao sistema sobre o resultado da ordem, restando positivo, requisite-
se a transferência e lavre-se o respectivo termo de penhora, intimando-se o(a) executado; caso recaia o bloqueio sobre valor 
ínfimo, deverá ser imediatamente levantado. Resultando negativa a penhora de ativos por meio do sistema Bacenjud, diligencie 
a exequente à localização de bens móveis e imóveis, por meio dos sistemas Renajud e Arisp, respectivamente, comprovando o 
resultado das buscas nos autos, no prazo de 30 dias. No caso de resultarem negativas as pesquisas ou da inércia da exequente, 
tornem os autos conclusos para a suspensão da execução pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 40 da 
Lei 6.830/80, aguardando provocação útil, após este prazo, em arquivo. (Parte autora, no prazo legal, recolher taxa referente à 
pesquisa Bacenjud). - ADV: BIANKA VALLE EL HAGE (OAB 312944/SP), ANNA PAOLA NOVAES STINCHI (OAB 104858/SP)

Processo 0007898-18.2014.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Lourdes 
Aparecida Teixeira Delgado - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Defiro ao(à) autor(a) os benefícios da assistência 
judiciária gratuita, anotando-se. O(a) autor(a) não demonstrou haver requerido o benefício administrativamente. Assim, deverá 
o(a) autor(a), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, esclarecer se requereu administrativamente benefício, 
comprovando documentalmente qual a solução alcançada; caso não o tenha feito, o processo será suspenso pelo prazo 
de 90 (noventa) dias, dentro do qual o(a) autor(a) deverá pleitear o direito junto ao INSS, comprovando ao final o resultado 
alcançado. O E. TRF da 3ª. Região já decidiu que o prévio requerimento administrativo do benefício é necessário para que se 
caracterize o interesse de agir da parte autora, vejamos: “PROC. : 2000.03.99.001282-5 AC 562465 EMENTA PROCESSUAL 
CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA 
DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE LIDE E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. O 
prévio requerimento administrativo do benefício é necessário para que se caracterize o interesse de agir do autor. Se não há 
pretensão resistida, não há lide e, conseqüentemente, falta interesse processual. 2. Não se trata de exigir o exaurimento da 
via administrativa, mas de exigir o ato administrativo cujo controle de legalidade se pretende fazer. Precedente da Turma. 3. 
Apelação do autor não provida.”. Int. - ADV: MARCO ANTONIO DE MORAIS TURELLI (OAB 73062/SP)

Processo 3000216-92.2013.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Marcos Vinicius Rodrigues Lopes Almeida 
- - Pedro Miguel Rodrigues Lopes Almeida - Maria Gilmara Gomes - Mandado devolvido cumprido negativo: No prazo legal, 
manifeste-se o autor. - ADV: HEREGA CASAGRANDE CARLOS DOS SANTOS (OAB 279283/SP), JOSLEIDE SCHEIDT DO 
VALLE (OAB 268956/SP), ROSELI APARECIDA SANTOS HRETIUK (OAB 104290/SP)

Processo 3000314-77.2013.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Maria Clara de Jesus 
Valente dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - Feitas essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE a presente 
ação que MARIA CLARA DE JESUS VALENTE DOS SANTOS move em face do Instituto Nacional do Seguro Social, com 
fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 
bem como ao pagamento da verba honorária, que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), devendo ser observado o artigo 12 da 
Lei 1.060/50. - ADV: ALYSSON IDE RIBEIRO DA SILVA (OAB 197307/SP), FABIO URBANO DA SILVA (OAB 239038/SP)

Processo 3001295-09.2013.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Irene Almeida - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Parte autora: No prazo legal, manifestar-se em réplica à contestação. - ADV: CARMENCITA 
APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA (OAB 108976/SP)

Processo 3001512-52.2013.8.26.0279 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Elena Lopes de Moraes - - José Celso 
de Moraes - - Sueli Pereira de Moraes - - Valdeci Pereira de Moraes - - Edson Pereira de Moraes - - Vandiclei Pereira de Moraes 
- - Silvia Andreia Moraes Tagliatela - - Flávia Meire de Moraes - Valdomiro Pereira de Moraes - Formal de partilha expedido: 
Parte autora: No prazo legal, comparecer para assinar e retirar. - ADV: FILIPE MARTINS DOS SANTOS (OAB 303280/SP)

Processo 3001682-24.2013.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - C.E.G. - E.B.B.C. - Certidão 
de honorários expedida: No prazo legal, compareçam patronos do autor e réu para assinar e retirá-la. - ADV: INÊS JESUS DE 
SOUZA COLTURATO (OAB 278084/SP), MARCO ANTONIO FOGAÇA DA SILVA (OAB 304420/SP)

Processo 3002133-49.2013.8.26.0279 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Pedro Rosa de Almeida - A r. sentença de fls. 78/80 transitou em julgado em 
07/10/2014. - ADV: ROSELI APARECIDA SANTOS HRETIUK (OAB 104290/SP)

Processo 3002500-73.2013.8.26.0279 - Embargos à Execução - Contratos Bancários - Vania Paula Romani Queiroz - - 
Valter Aparecido Queiroz - - TOR RHUV - Manutenção Industrial de Itararé Ltda. ME - - Rudisney Mendes Queiroz - - Aparecida 
Odete Mendes Queiroz - Banco do Brasil S/A - Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os presentes Embargos à 
Execução, EXTINGUINDO-SE O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos dos artigos 269, I, do Código de Processo 
Civil. Condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, 
que se arbitram em 10% do valor dado á causa, na forma do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil. Traslade-se cópia desta 
decisão para o processo de execução, certificando-se. P.R.I.C. - ADV: CRISTIANE SANTOS GUSMÃO PEREIRA (OAB 181506/
SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 3003083-58.2013.8.26.0279 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Volkswagen S/A - Alessandro Ferreira Martins - Certifico e dou fé que decorreu o prazo de sobrestamento do feito (Manifeste-se 
o autor, no prazo legal). - ADV: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA (OAB 206337/SP)

Processo 3003172-81.2013.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Beatriz Dias Domingues 
- - Dina da Cruz dos Santos - Bradesco Seguro S.A. - Aguarde-se manifestação da Caixa Econômica Federal por mais 30 (trinta) 
dias. - ADV: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), CELIO APARECIDO RIBEIRO (OAB 269353/SP), VICTOR 
JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP)

Processo 3003568-58.2013.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Ana Clara 
Andrade de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Certifico e dou fé que decorreu o prazo de sobrestamento do 
feito (Manifeste-se a parte autora, no prazo legal). - ADV: TANIA MARISTELA MUNHOZ (OAB 96262/SP)
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Processo 3003797-18.2013.8.26.0279 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
- Cléia Oliveira Monteiro Barreto - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A - Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, para: 1) determinar que a parte 
requerida promova a exclusão dos débitos relativos às parcelas de números 09 e 10 (fls. 17/18) (contrato no. 102120081944 
cópia às fls. 55/58) dos cadastros de inadimplentes; 2) condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$2.000,00 
(dois mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a data da citação, 
e correção monetária, de acordo com os índices da Tabela Prática do E. TJSP, nos termos da Súmula 362 do C. STJ (a partir 
desta data). Tendo sido a parte requerida sucumbente em maior parte, condeno esta ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação atualizada, nos termos do art. 20, parágrafo 
3º, do CPC. - ADV: ROSINETE MATOS BRAGA (OAB 331607/SP), FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP), JOSE 
AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (OAB 131443/SP)

Processo 3004397-39.2013.8.26.0279 - Execução Fiscal - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores - 
Fazenda do Estado de São Paulo - Frank Walter Schimidt - Mandado devolvido cumprido negativo: No prazo legal, manifeste-se 
o autor. - ADV: MARCELO GASPAR (OAB 87291/SP)

Criminal

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ FERNANDO ANGIOLUCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDMILSON SILVA OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0023/2015
Processo 0002410-87.2011.8.26.0279 (279.01.2011.002410) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 

Cristiano Marcolino de Oliveira - Retirar certidão de honorários. - ADV: JOSÉ REINALDO SILVA (OAB 277245/SP)
Processo 0003856-23.2014.8.26.0279 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 

Rafael Alves Pinto - Expedida cata precatória à Comarca de Cerqueira César-SP para interrogatório do réu, aos 29/01/2015. 
- ADV: CELSO COLTURATO (OAB 75068/SP)

Processo 0004491-77.2009.8.26.0279 (279.01.2009.004491) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
Fernando Diego de Oliveira e outros - Fls. 525: Intime-se novamente o defensor constituído do réu para apresentar o memorial 
de alegações finais no prazo improrrogável de cinco dias. No silêncio, intime-se o réu para constituir novo defensor no prazo 
de dez dias, cientificando-lhe que caso não o faça, ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Int. - ADV: WALNER DE BARROS 
CAMARGO (OAB 101484/SP)

Processo 0004788-79.2012.8.26.0279 (279.01.2012.004788) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - 
Everton Flávio de Souza Macedo - Sem arguição de preliminares pela defesa e não sendo o caso de absolvição sumária (art. 
397 do CPP), ratifico o recebimento da denúncia de fls. 66. Designo audiência de instrução e julgamento (art. 400 do CPP) para 
o dia 28 de abril de 2015 às 17:00 horas; expeça-se o necessário. - ADV: EMANUEL BARBOSA DE LIMA (OAB 317803/SP)

Processo 0004807-17.2014.8.26.0279 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Sidney Marconatto de Lima - Expedida carta precatória à Comarca de Cerqueira César-SP, aos 29 de janeiro de 2015, para 
interrogatório do réu. - ADV: CINTIA SANTOS MENDES (OAB 272617/SP)

Processo 0007281-58.2014.8.26.0279 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - Felipe Fernando da Silva 
Santos - Expedida carta precatória à Comarca de Cerqueira César-SP, em data de 29/01/2015, para interrogatório do réu. - ADV: 
DANIEL PEREIRA FONTE BOA (OAB 303331/SP)

Processo 3000192-64.2013.8.26.0279 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - Anderson Rodrigues 
- Tendo em vista que o réu foi devidamente citado e mudou-se sem comunicar seu endereço ao Juízo, decreto sua revelia. 
Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 30 de abril de 2015, às 14:00 horas. Expeça-se o necessário”. 
- ADV: NELSON RIBAS JÚNIOR (OAB 283112/SP)

Processo 3000422-09.2013.8.26.0279 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - Leonel Barbosa Almeida 
- Sem arguição de preliminares pela defesa e não sendo o caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), ratifico o recebimento 
da denúncia de fls. 42. Designo audiência de instrução e julgamento (art. 400 do CPP) para o dia 07 de maio de 2015 às 15:00 
horas; expeça-se o necessário. - ADV: GERALDO JOSÉ HOLTZ DE FREITAS (OAB 326880/SP)

Processo 3000990-25.2013.8.26.0279 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - Leonel Barbosa Almeida 
- Sem arguição de preliminares pela defesa e não sendo o caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), ratifico o recebimento 
da denúncia de fls. 24. Designo audiência de instrução e julgamento (art. 400 do CPP) para o dia 12 de maio de 2015 às 14:40 
horas; expeça-se o necessário. - ADV: GUSTAVO STEFANUTO (OAB 256364/SP)

Processo 3004434-66.2013.8.26.0279 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Bruno Souza Veiga - Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 
pedido da presente ação penal para CONDENAR BRUNO SOUZA VEIGA, qualificado às fls. 06 dos autos, à pena de 1 (um) ano 
e 8 (meses) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso legal, com correção monetária no momento 
da execução, como incurso no art. 33, “caput” da Lei 11.343/06, c/c o art. 29 do CP, no regime de cumprimento de pena inicial 
aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, prestação de serviços à comunidade ou a 
entidades públicas pelo prazo da pena privativa de liberdade fixada, nos termos do artigo 46 do Código Penal, e prestação 
pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social, na forma do parágrafo 1º., do 
artigo 45, do Código Penal. Custas na forma da lei. Expeça-se o necessário, inclusive alvará de soltura clausulado em favor do 
acusado. Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Expeça-se guia de execução definitiva. Em cumprimento 
ao disposto pelo artigo 72, parágrafo 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando 
a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição 
Federal; Oficie-se ao órgão estatal de cadastro de dados sobre antecedentes, fornecendo informações sobre a condenação do 
réu. P.R.I.C. - ADV: HEREGA CASAGRANDE CARLOS DOS SANTOS (OAB 279283/SP)
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Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ FERNANDO ANGIOLUCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDMILSON SILVA OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0020/2015
Processo 0000221-34.2014.8.26.0279 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - L.F.A.O. - Tendo em 

vista o relatório técnico de fls. 37/38 e a manifestação do Ministério Público de fls. 40, JULGO EXTINTA a medida socioeducativa 
aplicada ao adolescente LUÍS FELIPE ANTUNES DE OLIVEIRA, em razão de seu cumprimento. Após o trânsito em julgado, 
expeça-se certidão de honorários advocatícios ao(à) defensor(a) nomeado(a) pelo convênio DPE/OAB-SP, conforme previsto 
na tabela do referido convênio para o presente caso. Comunique-se o CREAS com urgência, via correio eletrônico. Oficie-
se ao Conselho Tutelar com cópia do documento de fls. 37/38 para ciência e eventuais providências. P.R.I.C. e arquive-se, 
oportunamente - ADV: MANOELA JANDYRA FERNANDES DE LARA PRADO (OAB 159981/SP)

Processo 0000358-50.2013.8.26.0279 (027.92.0130.000358) - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - 
M.E.S.M. e outro - Retirar certidão de honorários. - ADV: RONALDO BARRETO DUARTE (OAB 271158/SP)

Processo 0001259-86.2011.8.26.0279 (279.01.2011.001259) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Furto (art. 155) - 
L.H.G.S. - - I.A.C.A.O. - - T.V.M. - - F.H.R. - - G.M.S. - Nada mais havendo, recolhidas eventuais custas e se cumpridos todos 
os atos processuais, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: CRISTIANE SANTOS GUSMÃO PEREIRA (OAB 
181506/SP), ANA PAULA ABDALAH E SILVA AGASSI (OAB 193113/SP), AMÉRICO GIORDANO NETO (OAB 232165/SP), ANA 
CLAUDIA FURQUIM PINHEIRO (OAB 247567/SP), ALAN CIMARELLI (OAB 261539/SP)

Processo 0001700-62.2014.8.26.0279 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Furto (art. 155) - J.P. - F.X.J. - Nos termos 
do artigo 181, § 1º da Lei n.º 8.069/90, homologo o arquivamento requerido pelo Ministério Público às fls. 28. P.R.I.C. e arquive-
se, oportunamente - ADV: CARLOS ALBERTO GONÇALVES (OAB 293654/SP)

Processo 0003347-92.2014.8.26.0279 - Mandado de Segurança - Liminar - Samuel Ribeiro Oliveira - Expeça-se certidão 
de honorários do(a) Advogado(a) Dativo(a). Decorrido o prazo sem recurso voluntário, nos termos do artigo 14, §1º da Lei 
12016/2009, remetam-se os autos à superior instância para reexame necessário. - ADV: LILIAN CRISTINA DE PAULA CAMARGO 
(OAB 277491/SP)

Processo 0003731-55.2014.8.26.0279 - Mandado de Segurança - Liminar - A.C.M.J. - S.P.M.I.S. e outro - Recebo os 
embargos declaratórios, mas nego-lhes provimento, pois não se verifica na sentença obscuridade, omissão ou contradição. - 
ADV: PEDRO HENRIQUE PEDROSO (OAB 226725/SP), AMÉRICO GIORDANO NETO (OAB 232165/SP)

Processo 0003860-60.2014.8.26.0279 - Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder Familiar - Liminar - L.R.P. - Os 
autos se encontram com vista ao defensor nomeado à requerida, pelo prazo legal. - ADV: ALAN CIMARELLI (OAB 261539/SP)

Processo 0004059-82.2014.8.26.0279 - Mandado de Segurança - Vaga em ensino pré-escolar - J.V.C. - S.P.M.I.S. - Retirar 
certidão de honorários. - ADV: GUSTAVO STEFANUTO (OAB 256364/SP)

Processo 0005303-22.2009.8.26.0279 (279.01.2009.005303) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Atentado Violento 
ao Pudor - E.L.S.J. - Vistos. Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao defensor nomeado pelo convênio DPE/OAB-SP, 
conforme previsto na tabela do referido convênio para o presente caso. Após, nada mais havendo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. - ADV: DANIEL SANTOS MENDES (OAB 156927/SP)

Processo 0005515-67.2014.8.26.0279 - Mandado de Segurança - Vaga em creche - A.L.R.M. - Tendo em vista a certidão de 
fls. 25, a qual narra que a autora não atendeu à intimação para regularização da representação processual, JULGO EXTINTO o 
presente processo com base no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de 
honorários. Oportunamente, recolhidas eventuais custas, arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: GUSTAVO STEFANUTO 
(OAB 256364/SP)

Processo 0007460-89.2014.8.26.0279 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - F.W.B. 
- Pelo exposto, reconhecida a prática do ato infracional equivalente ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, julgo procedente 
a representação e aplico ao adolescente FABIO WELLINGTON BRIZOLA, qualificado nos autos, a medida socioeducativa de 
internação, por prazo indeterminado, respeitado o prazo máximo de três anos, nos termos do artigo 121 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, por se tratar de medida adequada ao caso particular. Deverá o adolescente, desde logo, iniciar tratamento 
para dependência química, como medida de proteção. Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente 
com o artigo 63 da Lei 11.343/06, estabelece que os objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em 
favor da União, decreto o perdimento dos bem apreendido (celular) em favor da União. Oficie-se, após o trânsito em julgado, 
ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Autorizo a 
incineração da substância entorpecente no tocante aos autos, guardando-se apenas o suficiente para eventual contra-prova. 
Expeça-se o necessário. P.R.I.C. - ADV: CLELIA ROSTELATO BABISZ SILVA (OAB 140576/SP)

Processo 3000076-58.2013.8.26.0279 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo Majorado - G.M.F. e outros - 
Designo o dia 03 de março de 2015 às 17:00 horas para audiência de instrução, debates e julgamento; expeça-se o necessário. 
- ADV: IDIO ANTONIO E SILVA (OAB 47673/SP), JOSE CARLOS MENDONCA MARTINS JUNIOR (OAB 143079/SP), DIRCEU 
JOSE MENDES (OAB 118011/SP)

Processo 3004044-96.2013.8.26.0279 - Adoção - Adoção de Criança - N.F.S.R. e outro - Designado o dia 20/05/2015, às 
16:30 horas para oitiva da requerida junto ao Juízo de Direito da 3ª Vara Judicial da Comarca de Itapeva-SP. - ADV: JOSE 
RAFAEL CHRISTIANO DE LIMA (OAB 265353/SP)

ITATIBA
Cível

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
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JUIZ(A) DE DIREITO ROBERTA CRISTINA MORÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVANA BOCALETTO GIARETTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0017/2015
Processo 0000015-30.1985.8.26.0281 (281.01.1985.000015) - Inventário - Inventário e Partilha - L.A. - V.J.A.P. - - J.M.A. 

- PROCESSO COM CARGA A ADVOGADO E COM PRAZO LEGAL VENCIDO E AINDA NÃO RESTITUÍDO ATÉ O DIA 10 DE 
FEVEREIRO DE 2015 (PORTARIA Nº 12/93 DA CORREGEDORIA PERMANENTE DESTA COMARCA DE ITATIBA). Dr(a). LUIZ 
FERNANDO LOSSÁVARO Nos termos do disposto no Capítulo II, item 105 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e item 8 da Portaria 12/93 da Corregedoria Permanente fica o advogado acima 
mencionado, INTIMADO a devolver os presentes autos, que se encontram com carga com prazo expirado e não restituídos, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não o fazendo ser o expediente remetido à Meritíssima Juíza Corregedora 
Permanente deste 1º Ofício Judicial. - ADV: JOAO RICARDO BARSUGLIA (OAB 19459/SP), LUIZ FERNANDO LOSSÁVARO 
(OAB 337649/SP), VICENTE RENATO PAOLILLO (OAB 13612/SP)

Processo 0000032-17.1995.8.26.0281 (281.01.1995.000032) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Autofalência - Granjas Mara S/A - PROCESSO COM CARGA A ADVOGADO 
E COM PRAZO LEGAL VENCIDO E AINDA NÃO RESTITUÍDO ATÉ O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 (PORTARIA Nº 12/93 
DA CORREGEDORIA PERMANENTE DESTA COMARCA DE ITATIBA). Dr(a). ROMUALDO DEVITO Nos termos do disposto 
no Capítulo II, item 105 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e item 
8 da Portaria 12/93 da Corregedoria Permanente fica o advogado acima mencionado, INTIMADO a devolver os presentes 
autos, que se encontram com carga com prazo expirado e não restituídos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena 
de não o fazendo ser o expediente remetido à Meritíssima Juíza Corregedora Permanente deste 1º Ofício Judicial. - ADV: 
MARIA MADALENA SIMOES BONALDO (OAB 67446/SP), SALVADOR FERNANDO SALVIA (OAB 62385/SP), RENATO JOSE 
DA SILVA (OAB 62418/SP), PEDRO ALAMBERT TEIXEIRA (OAB 6295/SP), FRANCISCO MARTINS NETO (OAB 63459/SP), 
ANTONIO CARLOS PEDRONI (OAB 68953/SP), CARMEN DOLORES MONTEIRO (OAB 68721/SP), ELIZETE APARECIDA 
DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), GILBERTO VILARINHO D’ALPINO (OAB 70049/SP), JOSE EDUARDO QUEIROZ 
REGINA (OAB 70618/SP), WALLANCE NOGUEIRA ROCHA (OAB 71286/SP), SERGIO PIMENTEL GOMES (OAB 72108/SP), 
JOSE IGNACIO (OAB 41492/SP), JOSE MARIA DA COSTA (OAB 37468/SP), LUIZ VICENTE DE CARVALHO (OAB 39325/SP), 
MARISA LEITE BRUNIALTI (OAB 40649/SP), ORIVAL MACIERI FILHO (OAB 41057/SP), RENATO DE LUIZI JUNIOR (OAB 
52901/SP), DAVID BRENER (OAB 43144/SP), ANTONIO GALVAO GONÇALVES (OAB 43818/SP), PAULO JOSE GUERREIRO 
CONSTANTINO (OAB 45894/SP), ISIDORO AUGUSTO ROSSETTI (OAB 47153/SP), ARY ESCOBAR RIBEIRO (OAB 49293/
SP), NELSON HOSSNE (OAB 36964/SP), PAULO ANTONIO PINTO COUTO (OAB 97595/SP), CLAUDIO MORGADO (OAB 
91922/SP), INES TOMAZ (OAB 93182/SP), ELZA MEGUMI IIDA (OAB 95740/SP), WALTER DUARTE PEIXOTO (OAB 9640/
SP), RUY RIBEIRO (OAB 96632/SP), CARZENI FARIA NUNES MORENO (OAB 87736/SP), PRISCILA MELO MOISÉS (OAB 
260467/SP), VIVIANE GRANDA (OAB 297683/SP), ANA CRISTINA ANDRADE DE ALBUQUERQUE (OAB 218514/SP), JOSE 
HARFOUCHE (OAB 2790/MS), CATARINA DE SOUZA PACHECO (OAB 24663/RJ), ALAURI CELSO DA SILVA (OAB 75071/SP), 
ABRAHAO ISSA NETO (OAB 83286/SP), RONALDO CORREA MARTINS (OAB 76944/SP), SOLANGE COSTA LARANGEIRA 
(OAB 78437/SP), MARCOS NAPOLEAO REINALDI (OAB 80230/SP), JOSE TADASHI SATO (OAB 82897/SP), MICHEL CHEDID 
ROSSI (OAB 87696/SP), VICENTE ROMANO SOBRINHO (OAB 83338/SP), ROMUALDO DEVITO (OAB 83493/SP), PAUL 
CESAR KASTEN (OAB 84118/SP), ALTAIR ANTONIO DOS SANTOS (OAB 85798/SP), ADEMAR SILVEIRA PALMA JUNIOR 
(OAB 87533/SP), JOSE GERALDO SIMIONI (OAB 62280/SP), SIMONE APARECIDA VERONA (OAB 122018/SP), MARIA 
CRISTINA DE SAMPAIO MOREIRA (OAB 117823/SP), ANTONIO SERGIO BICHARELLI (OAB 118275/SP), LUIS AUGUSTO 
ROUX AZEVEDO (OAB 120528/SP), SAMUEL FERREIRA DOS PASSOS (OAB 121934/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE 
CARVALHO (OAB 12199/SP), MARCO CEZAR CAZALI (OAB 116967/SP), RENATO SEBASTIANI FERREIRA (OAB 12246/
SP), ROBERTO ANTONIO DA SILVA (OAB 122846/SP), FRANCISCO DE ASSIS RAMOS P GOMES (OAB 123349/SP), JOSE 
JORGE MARCUSSI (OAB 17933/SP), ROBINSON ROBERTO RODRIGUES (OAB 125469/SP), FLAVIO LUIS UBINHA (OAB 
127833/SP), EDA MARIA BRAGA DE MELO (OAB 107405/SP), SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), PAULO CESAR 
LOPREATO COTRIM (OAB 100626/SP), MARCELO BACCETTO (OAB 103478/SP), ALVARO BORTOLOSSI (OAB 106885/SP), 
GILBERTO ADAIL MENEGALDO (OAB 116880/SP), SERGIO LUIS QUAGLIA SILVA (OAB 107489/SP), ANTONIO LUIZ DIAS 
DE LIMA (OAB 108797/SP), IARA MARIA ALENCAR DA SILVA (OAB 113329/SP), MARCOS PARUCKER (OAB 114835/SP), 
MANOEL MARCULINO DA SILVA FILHO (OAB 115959/SP), NEY MARTINS GASPAR (OAB 30370/SP), CORALLI RIOS (OAB 
177547/SP), RAFAEL DE SOUZA CAMPOS (OAB 158420/SP), LUIZ HENRIQUE DO CARMO SCHMIDT (OAB 159260/SP), 
DANIEL GUSTAVO MAGNANE SANFINS (OAB 162256/SP), DANIELA BALAN CAMELO DA COSTA (OAB 167721/SP), FABIO 
DE PAULA ZACARIAS (OAB 170253/SP), JOSE WAGNER CORREIA DE SAMPAIO (OAB 152803/SP), ROBERTO FRANCO DE 
CAMARGO JUNIOR (OAB 196589/SP), DANIEL FERREIRA BENATI (OAB 208720/SP), TAMARA CHAVES DE OLIVEIRA (OAB 
226801/SP), JANINE GOMES BERGER DE OLIVEIRA MACATRÃO (OAB 227860/SP), FRANCISCO JOSE BICUDO PEREIRA 
(OAB 24615/SP), RICARDO BOCCHINO FERRARI (OAB 130678/SP), KARINA JORGE DOS SANTOS PUPATTO (OAB 133881/
SP), PAULO SERGIO RESTIFFE (OAB 131914/SP), ADILSON MESSIAS (OAB 132738/SP), PAULO GUILHERME BARBEIRO 
CRUZ (OAB 13276/SP), JANE RAQUEL VIOTTO MARTINS (OAB 133466/SP), ZILDA ELAINE DOS SANTOS (OAB 152533/
SP), ANA LUISA PORTO BORGES (OAB 135447/SP), RENATO GOMES MARQUES (OAB 142834/SP), EDUARDO GARCIA 
CARRION (OAB 149468/SP), JOSE ANTONIO BATISTELA (OAB 14994/SP), WALDINEI DIMAURA COUTO (OAB 150878/SP)

Processo 0000367-94.1999.8.26.0281/01 (281.01.1999.000367/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - José Cucinoto - - Maria Del Carmem Cucinoto - PROCESSO COM CARGA A ADVOGADO E COM PRAZO LEGAL 
VENCIDO E AINDA NÃO RESTITUÍDO ATÉ O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 (PORTARIA Nº 12/93 DA CORREGEDORIA 
PERMANENTE DESTA COMARCA DE ITATIBA). Dr(a). FÁBIO HENRIQUE DI FIORE PIOVANI Nos termos do disposto no 
Capítulo II, item 105 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e item 8 da 
Portaria 12/93 da Corregedoria Permanente fica o advogado acima mencionado, INTIMADO a devolver os presentes autos, que 
se encontram com carga com prazo expirado e não restituídos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não o fazendo 
ser o expediente remetido à Meritíssima Juíza Corregedora Permanente deste 1º Ofício Judicial. - ADV: VANESSA DANIELLE 
TEGA BERNARDES (OAB 253502/SP), FÁBIO HENRIQUE DI FIORE PIOVANI (OAB 167079/SP), SERGIO LUIS QUAGLIA 
SILVA (OAB 107489/SP)

Processo 0000674-77.2001.8.26.0281 (281.01.2001.000674) - Arrolamento de Bens - O.C. - PROCESSO COM CARGA A 
ADVOGADO E COM PRAZO LEGAL VENCIDO E AINDA NÃO RESTITUÍDO ATÉ O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 (PORTARIA 
Nº 12/93 DA CORREGEDORIA PERMANENTE DESTA COMARCA DE ITATIBA). Dr(a). WASHINGTON BORTOLOSSI Nos 
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termos do disposto no Capítulo II, item 105 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo, e item 8 da Portaria 12/93 da Corregedoria Permanente fica o advogado acima mencionado, INTIMADO a devolver os 
presentes autos, que se encontram com carga com prazo expirado e não restituídos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 
pena de não o fazendo ser o expediente remetido à Meritíssima Juíza Corregedora Permanente deste 1º Ofício Judicial. - ADV: 
WASHINGTON BORTOLOSSI (OAB 223235/SP)

Processo 0001491-34.2007.8.26.0281/01 (281.01.2007.001491/1) - Cumprimento de sentença - Hélio Orsi - Carlos Alberto 
Fávaro - - Ignez Bissoto Fávaro - PROCESSO COM CARGA A ADVOGADO E COM PRAZO LEGAL VENCIDO E AINDA NÃO 
RESTITUÍDO ATÉ O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 (PORTARIA Nº 12/93 DA CORREGEDORIA PERMANENTE DESTA 
COMARCA DE ITATIBA). Dr(a). ARNALDO GALVÃO GONÇALVES Nos termos do disposto no Capítulo II, item 105 das Normas 
de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e item 8 da Portaria 12/93 da Corregedoria 
Permanente fica o advogado acima mencionado, INTIMADO a devolver os presentes autos, que se encontram com carga com 
prazo expirado e não restituídos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não o fazendo ser o expediente remetido 
à Meritíssima Juíza Corregedora Permanente deste 1º Ofício Judicial. - ADV: OSMAR GERALDO PINHATA (OAB 55050/SP), 
JOSE FRANCISCO FERES (OAB 105564/SP), ARNALDO GALVÃO GONÇALVES (OAB 168122/SP), REINALDO MARTINS 
(OAB 35018/SP), ANTONIO GALVAO GONÇALVES (OAB 43818/SP)

Processo 0002582-57.2010.8.26.0281 (281.01.2010.002582) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - 
Thatiana Helena de Lima - - Caroline Candida de Lima - Geraldo Francisco - PROCESSO COM CARGA A ADVOGADO E 
COM PRAZO LEGAL VENCIDO E AINDA NÃO RESTITUÍDO ATÉ O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 (PORTARIA Nº 12/93 
DA CORREGEDORIA PERMANENTE DESTA COMARCA DE ITATIBA). Dr(a). NATÁLIA PENTEADO SANFINS Nos termos do 
disposto no Capítulo II, item 105 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e 
item 8 da Portaria 12/93 da Corregedoria Permanente fica o advogado acima mencionado, INTIMADO a devolver os presentes 
autos, que se encontram com carga com prazo expirado e não restituídos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 
não o fazendo ser o expediente remetido à Meritíssima Juíza Corregedora Permanente deste 1º Ofício Judicial. - ADV: ADEMIR 
EDNILSON VAZ (OAB 328684/SP), NATÁLIA PENTEADO SANFINS (OAB 241243/SP)

Processo 0003174-33.2012.8.26.0281 (281.01.2012.003174) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.S.S. - J.R.S. - 
PROCESSO COM CARGA A ADVOGADO E COM PRAZO LEGAL VENCIDO E AINDA NÃO RESTITUÍDO ATÉ O DIA 10 DE 
FEVEREIRO DE 2015 (PORTARIA Nº 12/93 DA CORREGEDORIA PERMANENTE DESTA COMARCA DE ITATIBA). Dr(a). 
WASHINGTON BORTOLOSSI Nos termos do disposto no Capítulo II, item 105 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e item 8 da Portaria 12/93 da Corregedoria Permanente fica o advogado acima 
mencionado, INTIMADO a devolver os presentes autos, que se encontram com carga com prazo expirado e não restituídos, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não o fazendo ser o expediente remetido à Meritíssima Juíza Corregedora 
Permanente deste 1º Ofício Judicial. - ADV: WASHINGTON BORTOLOSSI (OAB 223235/SP), SOFIA LEONARDI ETCHEBEHERE 
(OAB 274740/SP)

Processo 0004299-36.2012.8.26.0281 (281.01.2012.004299) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Garcia 
Veículos de Itatiba Ltda e outro - PROCESSO COM CARGA A ADVOGADO E COM PRAZO LEGAL VENCIDO E AINDA NÃO 
RESTITUÍDO ATÉ O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 (PORTARIA Nº 12/93 DA CORREGEDORIA PERMANENTE DESTA 
COMARCA DE ITATIBA). Dr(a). FLAVIO LUIS UBINHA Nos termos do disposto no Capítulo II, item 105 das Normas de Serviço 
da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e item 8 da Portaria 12/93 da Corregedoria Permanente fica 
o advogado acima mencionado, INTIMADO a devolver os presentes autos, que se encontram com carga com prazo expirado e 
não restituídos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não o fazendo ser o expediente remetido à Meritíssima Juíza 
Corregedora Permanente deste 1º Ofício Judicial. - ADV: FLAVIO LUIS UBINHA (OAB 127833/SP)

Processo 0006631-78.2009.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Direitos / Deveres do Condômino - Associação dos 
Proprietários das Glebas de San Diego - Gilson Ataíde Rodrigues - José Pinheiro da Silva e outro - PROCESSO COM CARGA A 
ADVOGADO E COM PRAZO LEGAL VENCIDO E AINDA NÃO RESTITUÍDO ATÉ O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 (PORTARIA 
Nº 12/93 DA CORREGEDORIA PERMANENTE DESTA COMARCA DE ITATIBA). Dr(a). AURÉLIO COSENZA RELA ZATTONI 
Nos termos do disposto no Capítulo II, item 105 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 
São Paulo, e item 8 da Portaria 12/93 da Corregedoria Permanente fica o advogado acima mencionado, INTIMADO a devolver 
os presentes autos, que se encontram com carga com prazo expirado e não restituídos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
sob pena de não o fazendo ser o expediente remetido à Meritíssima Juíza Corregedora Permanente deste 1º Ofício Judicial. - 
ADV: MARCELO CHOINHET (OAB 143416/SP), AURÉLIO COSENZA RELA ZATTONI (OAB 214468/SP), MARCELO AUGUSTO 
DA SILVA (OAB 285442/SP)

Processo 0008160-64.2011.8.26.0281 (281.01.2011.008160) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Alta 
Contabil Ltda Epp - PROCESSO COM CARGA A ADVOGADO E COM PRAZO LEGAL VENCIDO E AINDA NÃO RESTITUÍDO 
ATÉ O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 (PORTARIA Nº 12/93 DA CORREGEDORIA PERMANENTE DESTA COMARCA DE 
ITATIBA). Dr(a). FÁBIO HENRIQUE DI FIORE PIOVANI Nos termos do disposto no Capítulo II, item 105 das Normas de Serviço 
da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e item 8 da Portaria 12/93 da Corregedoria Permanente fica 
o advogado acima mencionado, INTIMADO a devolver os presentes autos, que se encontram com carga com prazo expirado e 
não restituídos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não o fazendo ser o expediente remetido à Meritíssima Juíza 
Corregedora Permanente deste 1º Ofício Judicial. - ADV: VANESSA DANIELLE TEGA BERNARDES (OAB 253502/SP)

Processo 0008483-74.2008.8.26.0281 (281.01.2008.008483) - Inventário - Inventário e Partilha - H.B.F.P. - E.B.C. - - I.M.C. 
- - J.B.F. - - J.C.R. - - I.B.F.R. - - E.B.F. - - N.B.F. - PROCESSO COM CARGA A ADVOGADO E COM PRAZO LEGAL VENCIDO E 
AINDA NÃO RESTITUÍDO ATÉ O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 (PORTARIA Nº 12/93 DA CORREGEDORIA PERMANENTE 
DESTA COMARCA DE ITATIBA). Dr(a). MARCELO CHOINET Nos termos do disposto no Capítulo II, item 105 das Normas 
de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e item 8 da Portaria 12/93 da Corregedoria 
Permanente fica o advogado acima mencionado, INTIMADO a devolver os presentes autos, que se encontram com carga com 
prazo expirado e não restituídos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não o fazendo ser o expediente remetido à 
Meritíssima Juíza Corregedora Permanente deste 1º Ofício Judicial. - ADV: CLUBE DE CAMPO FAZENDA, SUELI APARECIDA 
FLAIBAM (OAB 210979/SP), FLAVIO LUIS UBINHA (OAB 127833/SP)

Processo 0010366-51.2011.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Defeito, nulidade ou anulação - Carlos Eduardo 
Monteiro - Altitude Sport Center Ltda - PROCESSO COM CARGA A ADVOGADO E COM PRAZO LEGAL VENCIDO E AINDA 
NÃO RESTITUÍDO ATÉ O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 (PORTARIA Nº 12/93 DA CORREGEDORIA PERMANENTE DESTA 
COMARCA DE ITATIBA). Dr(a). NATÁLIA PENTEADO SANFINS Nos termos do disposto no Capítulo II, item 105 das Normas 
de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e item 8 da Portaria 12/93 da Corregedoria 
Permanente fica o advogado acima mencionado, INTIMADO a devolver os presentes autos, que se encontram com carga com 
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prazo expirado e não restituídos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não o fazendo ser o expediente remetido 
à Meritíssima Juíza Corregedora Permanente deste 1º Ofício Judicial. - ADV: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA (OAB 116780/SP), 
NATÁLIA PENTEADO SANFINS (OAB 241243/SP)

Processo 0011776-86.2007.8.26.0281/01 (281.01.2007.011776/1) - Cumprimento de sentença - Donizetti Aparecido de 
Almeida - PROCESSO COM CARGA A ADVOGADO E COM PRAZO LEGAL VENCIDO E AINDA NÃO RESTITUÍDO ATÉ O DIA 
10 DE FEVEREIRO DE 2015 (PORTARIA Nº 12/93 DA CORREGEDORIA PERMANENTE DESTA COMARCA DE ITATIBA). Dr(a). 
ADRIANO ANTONIO FONTANA Nos termos do disposto no Capítulo II, item 105 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e item 8 da Portaria 12/93 da Corregedoria Permanente fica o advogado acima 
mencionado, INTIMADO a devolver os presentes autos, que se encontram com carga com prazo expirado e não restituídos, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não o fazendo ser o expediente remetido à Meritíssima Juíza Corregedora 
Permanente deste 1º Ofício Judicial. - ADV: ADRIANO ANTONIO FONTANA (OAB 242720/SP)

Processo 0089578-34.2005.8.26.0281 (281.01.2005.089578) - Inventário - Inventário e Partilha - A.M.P.M.B. - PROCESSO 
COM CARGA A ADVOGADO E COM PRAZO LEGAL VENCIDO E AINDA NÃO RESTITUÍDO ATÉ O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 
2015 (PORTARIA Nº 12/93 DA CORREGEDORIA PERMANENTE DESTA COMARCA DE ITATIBA). Dr(a). IVAN BEDANI Nos 
termos do disposto no Capítulo II, item 105 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São 
Paulo, e item 8 da Portaria 12/93 da Corregedoria Permanente fica o advogado acima mencionado, INTIMADO a devolver os 
presentes autos, que se encontram com carga com prazo expirado e não restituídos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 
pena de não o fazendo ser o expediente remetido à Meritíssima Juíza Corregedora Permanente deste 1º Ofício Judicial. - ADV: 
AMADEU RICARDO PARODI, SAMUEL FERREIRA DOS PASSOS (OAB 121934/SP)

Processo 2017792-27.2004.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - Leonil 
Diogo Alves - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - PROCESSO COM CARGA A ADVOGADO E COM PRAZO LEGAL 
VENCIDO E AINDA NÃO RESTITUÍDO ATÉ O DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2015 (PORTARIA Nº 12/93 DA CORREGEDORIA 
PERMANENTE DESTA COMARCA DE ITATIBA). Dr(a). FERNANDO RAMOS DE CAMARGO Nos termos do disposto no Capítulo 
II, item 105 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e item 8 da Portaria 
12/93 da Corregedoria Permanente fica o advogado acima mencionado, INTIMADO a devolver os presentes autos, que se 
encontram com carga com prazo expirado e não restituídos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não o fazendo 
ser o expediente remetido à Meritíssima Juíza Corregedora Permanente deste 1º Ofício Judicial. - ADV: FERNANDO RAMOS 
DE CAMARGO (OAB 153313/SP), JOEL GIAROLA (OAB 22812/SP)

RELAÇÃO Nº 0018/2015
Processo 0000021-32.1988.8.26.0281 (281.01.1988.000021) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 

Banco do Brasil S.a. - Autos desarquivados e disponiveis em cartório por 30 (trinta) dias. - ADV: MARCELO BONELLI CARPES 
(OAB 121185/SP), RENATA DE TOLEDO RIBEIRO (OAB 165582/SP)

Processo 0000175-05.2015.8.26.0281 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0002115-38.2010.8.26.0650 - 3ª Vara Judicial) - 
Fernanda Bueno Cardoso da Silva - Manifeste-se o autor sobre o mandado negativo de fls. 05. - ADV: MARIA PRISCILA CONTI 
(OAB 204535/SP)

Processo 0000230-78.2000.8.26.0281/01 (281.01.2000.000230/1) - Cumprimento de sentença - Condomínio Itaembu - Maria 
Francisca Rodrigues da Silva e outros - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 281.2014/011202-6 dirigi-me ao endereço indicado, ou seja, no Condomínio Itaembú, por 
inúmeras vezes e em todas as vezes, na portaria do condomínio me informavam que os procurados não se encontravam, pois 
não moravam ali só vinham esporadicamente, e quando vinha, alguns deles, passavam algumas horas ali e logo retornava para 
sua residência principal, então entrei em contato com a administração do referido Condomínio, que me confirmou o dito pelos 
Seguranças da Portaria, pelos fatos DEIXEI DE CITAR os Srs. Maria Francisca Rodrigues da Silva, Felipe Rodrigues Molina da 
Silva, Vandereli Molina da Silva e Francini Molina da Silva. Pelo motivo exposto, e por estar com o prazo do referido mandado 
totalmente em atraso, devolvo o presente mandado em cartório, sem o devido cumprimento, para a consideração que merece: O 
referido é verdade e dou fé. Itatiba, 28 de janeiro de 2015. - ADV: ANTONIO FRANCISCO BERTONI (OAB 88490/SP), DEBORA 
MONTEIRO ESPOSITO (OAB 158769/SP), LUIZ CARLOS MONTEIRO (OAB 144761/SP)

Processo 0000235-75.2015.8.26.0281 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 4002192-09.2012.8.26.0100 - 26ª Vara Cível do 
Foro Central Cível) - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A - Providencie o autor o complemento da diligência 
do oficial de justiça Valor correto é R$63,75, e foi depositado apenas R$ 60,42. - ADV: ROBERTO POLI RAYEL FILHO (OAB 
153299/SP)

Processo 0000274-72.2015.8.26.0281 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 5000234-23.2011.827.2704 - Vara Cível, Família 
e Sucessões, Infância e Juventude) - Júlio César dos Santos e outro - Maj Essie Naãs - Providencie o autor o endereço completo 
do requerido. - ADV: ANTONIO MARCOS SANTOS RODRIGUES (OAB 46932/MG)

Processo 0000377-84.2012.8.26.0281 (281.01.2012.000377) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S.a. - 
Autos desarquivados e disponiveis em cartório por 30 (trinta) dias. - ADV: FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP), FLAVIO 
DEL PRA (OAB 19817/SP)

Processo 0001218-16.2011.8.26.0281 (281.01.2011.001218) - Procedimento Ordinário - Dirce Aparecida Leme Silveira 
- Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Manifeste-se a parte autora acerca da petição da autarquia de fls. 234/236, 
informando que nada é devido à parte autora. - ADV: THAIS SEGATTO SAMPAIO (OAB 303818/SP), JOSE WAGNER CORREIA 
DE SAMPAIO (OAB 152803/SP), ADRIANA OLIVEIRA SOARES (OAB 252333/SP)

Processo 0001493-28.2012.8.26.0281 (281.01.2012.001493) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira S.a. Crédito, Financiamento e Investimento - Arnold Martins de Andrade - Certidão de Honorários 
expedida. Providencie o interessado a impressão e encaminhamento. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 
192562/SP), ELIETE REGINA GONÇALVES (OAB 311855/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0001637-70.2010.8.26.0281 (281.01.2010.001637) - Procedimento Sumário - Cleuson de Souza dos Santos e 
outros - Teresa Rodrigues - Solange Alaíde Pereira - Autos desarquivados e disponiveis em cartório por 30 (trinta) dias. - ADV: 
THAIS HELENA DOS SANTOS (OAB 220058/SP), MARCELA DA SILVA DIAS BAPTISTELLA (OAB 261699/SP), ANDRE LUIZ 
TORSO (OAB 248820/SP)

Processo 0001993-12.2003.8.26.0281 (281.01.2003.001993) - Procedimento Sumário - Nairde Ferreira da Silva - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Inss - Autos desarquivados e disponiveis em cartório por 30 (trinta) dias. - ADV: ADRIANA OLIVEIRA 
SOARES (OAB 252333/SP), JOAQUIM ROQUE NOGUEIRA PAIM (OAB 111937/SP)

Processo 0002460-73.2012.8.26.0281 (281.01.2012.002460) - Usucapião - Aquisição - Angelo Petroni - Cinco Estrelas 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda e outro - Providencie o requerente cópia da planta para a expedição do mandado de citação. 
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- ADV: HILDISLEY SOCORRO BIÃO DA SILVA (OAB 322429/SP)
Processo 0002460-73.2012.8.26.0281 (281.01.2012.002460) - Usucapião - Aquisição - Angelo Petroni - Cinco Estrelas 

Empreendimentos Imobiliarios Ltda e outro - Providencie o requerente cópia da planta para expedição do mandado de citação - 
ADV: HILDISLEY SOCORRO BIÃO DA SILVA (OAB 322429/SP)

Processo 0004015-28.2012.8.26.0281 (281.01.2012.004015) - Procedimento Sumário - Seguro - Diego Correa da Silva - 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat-sa - Diante do depósito efetuado e da manifestação da requerente, defiro o 
levantamento requerido em favor do exequente, do valor depositado às fls. 128, constando como procuradora a Dra. Fabiana 
Fernandez, OAB/SP 130.561 (proc. fls. 09). Consigno que, assim que expedido o mandado de levantamento, a serventia 
lançará ato ordinatório, intimando, pela imprensa oficial, o patrono do interessado a retirar o documento, evitando, assim, vindas 
desnecessárias do advogado ao Cartório. No mais, diga o exequente sobre eventual débito remanescente, no prazo de cinco 
dias, importando o silêncio na extinção e arquivamento do processo. Intime-se. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI 
(OAB 115762/SP), FABIANA FERNANDEZ

Processo 0004689-06.2012.8.26.0281 (281.01.2012.004689) - Divórcio Consensual - Dissolução - C.A. e outro - Ciência as 
partes da averbação do divórcio. - ADV: CICERO PERRONE (OAB 82118/SP)

Processo 0005240-15.2014.8.26.0281 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0001978-31.2013.8.26.0010 - 2ª Vara Cível do 
Foro Regional X Ipiranga da Comarca de São Paulo) - Marcus Vinicius Apovian Verardi - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2014/011562-9 dirigi-me ao endereço 
indicado e estando nele DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA de bens em nome dos executados os Srs. Mauro Aparecido 
Gonçalves e Gracia Rosineti Rossi, uma vez que, até o presente momento não fora encontrado bens a serem penhorados, que 
garanta a execução. Pelo motivo exposto, e por estar com o prazo do mandado esgotado, devolvo o presente mandado em 
cartório, sem o devido cumprimento, para a consideração que merecer. O referido é verdade e dou fé. Itatiba, 29 de janeiro de 
2015. - ADV: NEWTON CANDIDO DA SILVA (OAB 43379/SP)

Processo 0005360-97.2010.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Rosemary Stefani Figlia - Autos 
desarquivados e disponiveis em cartório por 30 (trinta) dias. - ADV: PRISCILA FERNANDES RELA (OAB 247831/SP), AGNALDO 
LUIS FERNANDES (OAB 112438/SP)

Processo 0006164-26.2014.8.26.0281 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0001602-46.2013.8.26.0430 - VARA ÚNICA 
DA COMARCA DE PAULO DE FARIA-SP) - Sonia Maria dos Santos Araujo - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2014/011677-3 dirigi-me ao endereço indicado por 
inúmeras vezes encontrando o apartamento sempre fechado. Certifico mais que nas vezes em que liguei no celular 982654409, 
não obtive êxito em ser atendida. Diante do exposto, deixei de citar o Sr. Lindomar Candido Araújo, e devolvo o mandado para 
os devidos fins.O referido é verdade e dou fé. Itatiba, 31 de janeiro de 2015. - ADV: MARIA OLYMPIA MARIN (OAB 112893/SP)

Processo 0006164-26.2014.8.26.0281 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0001602-46.2013.8.26.0430 - VARA ÚNICA 
DA COMARCA DE PAULO DE FARIA-SP) - Sonia Maria dos Santos Araujo - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2014/011677-3 dirigi-me ao endereço constante no 
mandado e lá estando encontrei o apartamento fechado; em conversa com vizinhos fui informado de que o requerido reside no 
local porém o mesmo é caminhoneiro e está sempre viajando; quanto a esposa os vizinhos não sabem informar se a mesma 
se encontra no local. Certifico mais que retornei diversas vezes ao local, em horários e dias diversos e não encontrei ninguém 
no apartamento; na ultima diligência consegui o telefone de contato do requerido - 982654409- e em contato com o requerido o 
mesmo informou que a esposa estava de férias e retorna juntamente com o requerido apenas em meados de janeiro, e, tendo 
em vista os motivos expostos acima, DEIXEI DE CITAR LINDOMAR CANDIDO ARAUJO do inteiro teor do mandado e devolvo 
o presente para os fins de direito, aguardando novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Itatiba, 19 de dezembro de 
2014. - ADV: MARIA OLYMPIA MARIN (OAB 112893/SP)

Processo 0006240-50.2014.8.26.0281 - Carta Precatória Cível - Diligências (nº 1007464-16.2014.8.26.0019 - 4 VARA CIVEL 
DE AMERICANA) - PAVAN ZANETTI INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA - Providencie o autor o recolhimento das custas para a 
diligência do oficial de justiça - ADV: RODOLFO OTTO KOKOL (OAB 162522/SP), ANDREA GIUBBINA URBANO (OAB 260360/
SP)

Processo 0006701-61.2010.8.26.0281 (281.01.2010.006701) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Indústria 
de Torrone Nossa Senhora de Montevérgine Ltda - O Mundo das Cestas Produtos Alimentícios Ltda - Autos desarquivados e 
disponiveis em cartório por 30 (trinta) dias. - ADV: FELIPE ROBERTO RODRIGUES (OAB 305681/SP), IVAN VICTOR SILVA E 
SANTOS (OAB 146318/SP), CELSO GOULART MANNRICH (OAB 237301/SP)

Processo 0006753-28.2008.8.26.0281 (281.01.2008.006753) - Procedimento Ordinário - Revisão - L.A.P.S. - M.P.S. - Autos 
desarquivados e disponiveis em cartório por 30 (trinta) dias. - ADV: LUIZ CARLOS SPROVIERI MARTINI (OAB 35692/SP), 
MARIZANE LYRIO DE SOUZA (OAB 229994/SP), STEFANIA PENTEADO CORRADINI RELA (OAB 226334/SP), FRANCO 
EDOARDO GIANNUBILO MARTINI (OAB 244318/SP)

Processo 0009282-49.2010.8.26.0281 (281.01.2010.009282) - Inventário - Inventário e Partilha - Sergio Pedro - ATO 
ORDINATÓRIO - INTIMAÇÃO: De conformidade com o contido no Comunicado - CG nº 1307/2007: Por determinação judicial, 
fica a parte autora intimada a providenciar o andamento do feito, no prazo de trinta dias. Em caso de inércia, será intimada, 
pessoalmente, para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção (artigo 267, inciso III do Código de 
Processo Civil). - ADV: MANOEL MARCELO CAMARGO DE LAET (OAB 99798/SP), MARIA CRISTINA BERNARDO DE LAET 
(OAB 136808/SP)

Processo 0011082-78.2011.8.26.0281 (281.01.2011.011082) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Itaucard S.a. - 
Providencie o interessado o recolhimento das diligências do oficial de justiça. - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP)

Processo 0087955-32.2005.8.26.0281 (281.01.2005.087955) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Hsbc Bank Brasil 
S/A Banco Múltiplo - Sete Voltas Hotel Ltda e outros - Fls. 483: Diante do pedido formulado pelo exequente, determino a 
suspensão da presente execução, nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil . Tendo em vista que o 
número excessivo de processos em trâmite na Vara e as instalações físicas do respectivo ofício, inviabilizam que se aguarde em 
cartório pelo prazo previsto no artigo 475-J, § 5º do Código de Processo Civil, determino que aguarde-se no arquivo provocação 
da parte interessada. Intime-se. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), MARCELO KUTUDJIAN (OAB 106361/
SP), RAFAEL SANGIOVANNI COLLESI (OAB 169071/SP), PAULO ROBERTO PELLEGRINO (OAB 86942/SP)

Processo 1000020-82.2015.8.26.0281 - Divórcio Consensual - Dissolução - E.A.V. e outro - Ato Ordinatório - Ciência ao 
Ministério Público - ADV: GABRIELA GONÇALVES CARDOZO (OAB 246862/SP), NEUSA APARECIDA GONCALVES CARDOZO 
(OAB 113119/SP)

Processo 1000227-18.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - IRACEMA DE 
FÁTIMA GODOY DE OLIVEIRA - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Manifeste-se o interessado a respeito da memória 
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de cálculo apresentada pelo INSS. - ADV: KEDMA IARA FERREIRA (OAB 157323/SP), LUIZ ALBERTO VICENTE (OAB 73060/
SP), ABEL VICENTE NETO (OAB 276737/SP)

Processo 1000242-84.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - JÉSSICA DE OLIVEIRA 
QUIMARÃES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Manifeste-se o interessado a respeito do ofício recebido 
do INSS (fls.95). - ADV: KEDMA IARA FERREIRA (OAB 157323/SP), VIVIAN PINHEIRO ROCHEL (OAB 332766/SP), CRISTIANE 
MARTINELLI ALVES (OAB 293796/SP)

Processo 1000336-95.2015.8.26.0281 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - F.J.S.A. - De acordo com a Portaria 
03/2014, solicito a designação de data para a realização da Oficina de Pais e filhos, bem como para audiência de tentativa de 
solução amigável do litígio - CEJUSC. - ADV: JAQUELINE SUZANA MARTIN (OAB 141898/SP)

Processo 1000352-49.2015.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Fixação - N.B.C.S. e outro - : De acordo com a Portaria 
03/2014, solicito a designação de data para a realização da Oficina de Pais e filhos, bem como para audiência de tentativa de 
solução amigável do litígio - CEJUSC. - ADV: ANA PAULA MENDES MORINI BORTOLOSSI (OAB 328089/SP)

Processo 1000360-26.2015.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Fixação - A.M.M.M. e outro - De acordo com a Portaria 
03/2014, solicito a designação de data para a realização da Oficina de Pais e filhos, bem como para audiência de tentativa de 
solução amigável do litígio - CEJUSC. - ADV: WASHINGTON BORTOLOSSI (OAB 223235/SP)

Processo 1001522-90.2014.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil Sa 
- Guimasa Roupas e Calçados Ltda - ME e outros - Manifeste-se o interessado a respeito dos ofícios recebidos (fls. 138/145 e 
146). - ADV: GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP), MIGUEL ALFREDO MALUFE NETO (OAB 16505/SP), VALDIR 
JOSÉ PATUTTI (OAB 242895/SP)

Processo 1001921-56.2013.8.26.0281 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - 
Concessionária Rota das Bandeiras S/A - Manuel Vieira Carlos e outro - Retirar, Dra. Gisele e/ou Dra. Patrícia, mandado 
de levantamento. - ADV: GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP), ALEXANDRE RAFAEL SECCO (OAB 213113/SP), 
CAMILA MUNHOZ AGOSTINHO (OAB 172858/SP), PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP)

Processo 1002331-17.2013.8.26.0281 - Monitória - Cheque - GILBERTO AMARAL - INTIMAÇÃO: De conformidade com o 
contido no Comunicado - CG nº 1307/2007: Por determinação judicial, fica a parte autora intimada a providenciar o andamento 
do feito, no prazo de trinta dias. Em caso de inércia, será intimada, pessoalmente, para dar andamento ao feito no prazo de 48 
horas, sob pena de extinção (artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil) - ADV: ROBERTO PERRONE JUNIOR (OAB 
136639/SP)

Processo 1002336-05.2014.8.26.0281 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - J.F.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2015/000813-2 dirigi-me 
ao endereço: DEIXEI DE CITAR e INTIMAR A. F. G. e G. R. S., uma vez que os suplicados não mais residem no local, tendo 
se mudado para lugar incerto e não sabido, conforme informações obtidas junto a atual moradora no imóvel (desde dez/2014), 
aSra. Sabrina Flaiban. O referido é verdade e dou fé. - ADV: DILCO JOSE FELTRAN (OAB 30581/SP), RITA DE CASSIA 
FELTRAN GARBELLINE (OAB 143210/SP)

Processo 1002468-62.2014.8.26.0281 - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de Imóvel - DIOGO ROUCO 
DE CAMARGO - - ANTONIO CARLOS DE CAMARGO e outro - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA - Vistos. Fls. 124/125: 
nada há a reconsiderar. Para que a municipalidade possa analisar o pedido, deve a parte interessada providenciar os documentos 
solicitados. Intime-se. - ADV: CLAUDIO RENATO FORSSELL FERREIRA (OAB 98971/SP), EVAIR PIOVESANA (OAB 235805/
SP), SERGIO LUIS GREGOLINI (OAB 248634/SP)

Processo 1002609-81.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.B.M. - T.S.S. e outro - Ato Ordinatório - Ciência 
ao Ministério Público - ADV: ROSANA DA SILVA GARCIA (OAB 190097/SP), CAMILA BERNARDO ULRICH (OAB 280264/SP)

Processo 1002912-95.2014.8.26.0281 - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - PAULIFER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO - INTIMAÇÃO: 
De conformidade com o contido no Comunicado - CG nº 1307/2007: Por determinação judicial, fica a parte autora intimada a 
providenciar o andamento do feito, no prazo de trinta dias. Em caso de inércia, será intimada, pessoalmente, para dar andamento 
ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção (artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil). - ADV: SERGIO 
TEIXEIRA DE ANDRADE FILHO (OAB 148412/SP)

Processo 1002928-49.2014.8.26.0281 - Procedimento Sumário - Condomínio - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FERNANDA 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
281.2014/010152-0 dirigi-me ao endereço indicado e estando nele CITEI os Srs. Clarice Gonçalves e Irineu Donizetti Franco, do 
inteiro teor do mandado, que lhes li e de tudo bem cientes ficaram, receberam suas contrafés, que lhes ofereci e se recusaram 
em exarar suas notas de cientes, como se vê. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ANA PAULA VICENTINI METZNER (OAB 
187182/SP)

Processo 1002932-23.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - MARIA DE 
LOURDES CAGLIERANI DE ABREU - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Manifeste-se o interessado a respeito do 
ofício de recebido do INSS (fls. 117). - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP), HELENA MARTA 
SALGUEIRO ROLO (OAB 236055/SP)

Processo 1003134-63.2014.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - SOCIEDADE 
EDUCACIONAL ITATIBENSE LTDA - INTIMAÇÃO: De conformidade com o contido no Comunicado - CG nº 1307/2007: Por 
determinação judicial, fica a parte autora intimada a providenciar o andamento do feito, no prazo de trinta dias. Em caso de 
inércia, será intimada, pessoalmente, para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção (artigo 267, 
inciso III do Código de Processo Civil). - ADV: ANDRE LUIZ TORSO (OAB 248820/SP), CLAUDIO MARTINS COELI (OAB 
187190/SP)

Processo 1003293-06.2014.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - INTIMAÇÃO: De conformidade com o contido no Comunicado - CG nº 1307/2007: Por determinação judicial, fica a parte 
autora intimada a providenciar o andamento do feito, no prazo de trinta dias. Em caso de inércia, será intimada, pessoalmente, 
para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção (artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil). 
- ADV: ANAMARIA SANCHES DOS SANTOS BACCHETTI (OAB 136050/SP), ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/
SP)

Processo 1003364-08.2014.8.26.0281 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - D.C.J.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2015/000361-0 dirigi-me ao 
endereço retro, procedendo a Intimação dos requeidos Carla Taina Pereira de Jesus,Bruno Pereira dos Santos e Gabriel Pereira 
de Jesus representados pela genitora destes Flavia Santos Pereira, do inteiro teor do r. mandado. O referido é verdade e dou 
fé. - ADV: LIBERATO BONADIA NETO (OAB 46331/SP)
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Processo 1003435-10.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO 
FINANCIAMENTOS S.A. - complemente o autor as diligências ao oficial de justiça, pois o valor correto é: R$ 63,75 e ainda 
regularize o pagamento de fls.68, pois consta com “agendamento de pagamento” não sendo aceito pela Central de Mandados. - 
ADV: ANDRÉ NIETO MOYA (OAB 235738/SP)

Processo 1003976-43.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - CENIRA FERREIRA 
GOMES - HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo - Foi ofertada contestação. Vista ao ex adverso para se manifestar em 10 dias. 
Na sequência, decorrido esse prazo, independentemente de nova intimação, especifiquem, no quinquídio, as partes as provas 
que pretendem produzir, justificando-as. Manifestem-se as partes se há interesse em Audiência de Conciliação. - ADV: CLAUDIA 
DE OLIVEIRA MARTINS PIERRY GARCIA (OAB 221165/SP), MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP), VINICIUS BELAVENUTI 
DIAS (OAB 302953/SP)

Processo 1004014-55.2014.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, 
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2014/013734-7 em busca ao veiculo a ser apreendido, dirigi-me ao 
endereço constante no mandado e lá estando encontrei a residência fechada; na garagem e nas proximidades não encontrei 
o veiculo a ser apreendido; em conversa com a vizinha, a mesma informou que desconhece a pessoa do requerido, e não se 
recorda do veiculo, e, tendo em vista os motivos expostos acima DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO e posterior citação de 
JOSÉ HELENO BEZERRA DA SILVA e devolvo o presente par aos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Itatiba, 18 de 
dezembro de 2014. - ADV: JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 
94243/SP)

Processo 1004150-52.2014.8.26.0281 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - MARIA 
CLARICE COSTA DA SILVA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 281.2015/001029-3 dirigi-me ao endereço retro (04/02/2015 18:15 hs) acompanhado pelos 
Policiais Militares CB Proença, CB Heber, CB Asen, e SG Barussi bem como pela requerente Maria Clarice da Silva. Assim 
sendo, procedemos o arrombamento bem como a reintegração da requerente na posse do referido imóvel, observando que 
os ocupantes não se encontravam, somente bens e animais o qual relacionei cuja descrição pormenorizada consta no auto de 
Reintegração anexo, nomeando a requerente como fiel depositaria de todos os itens relacionados o qual aceitou os encargos 
perante a lei. O referido é verdade e dou fé. - ADV: LARA BOTTACIM TEODORO (OAB 179081/SP)

Processo 1004200-78.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Servidão - COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A - 
Manifestem-se as partes a respeito do laudo pericial juntado às fls. 115/140. - ADV: MARIANA REIS CARTAXO JUSTEN (OAB 
353430/SP)

Processo 1004206-22.2013.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Interpretação / Revisão de Contrato - RICHLINDE 
DE ALMEIDA TORRES GALINDO - BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - manifestem-se as partes sobre a 
estimada de honorários realizada pelo perito - ADV: NATALIA LEONE BASSETTO (OAB 142827/SP), ERIC EMERSON ARRUDA 
(OAB 260124/SP), JAQUELINE SUZANA MARTIN (OAB 141898/SP)

Processo 1004264-88.2014.8.26.0281 - Usucapião - Usucapião Ordinária - MARIA SHIRLEY FONTANA PITTA e outro - 
Vistos. Aguarde-se por trinta dias, providência da autora. No silêncio, decorrido esse prazo sem qualquer providência, intimem-
se os autores pessoalmente, para dar andamento ao processo no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, com fundamento no 
§ 1º do artigo 267 do CPC: “Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: (...) III - quando, por não promover os 
atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz ordenará, nos casos 
dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não 
suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” Servirá a presente decisão como MANDADO. Intime-se. - ADV: GIOVANA SESTI 
STRANIERI (OAB 239626/SP)

Processo 1004270-95.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria Lucia Candotta - Foi 
ofertada contestação. Vista ao ex adverso para se manifestar em 10 dias. Na sequência, decorrido esse prazo, independentemente 
de nova intimação, especifiquem, no quinquídio, as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as. Manifestem-se as 
partes se há interesse em Audiência de Conciliação. - ADV: ADEMIR EDNILSON VAZ (OAB 328684/SP)

Processo 1004369-02.2013.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Edson Luiz Consoline - INTIMAÇÃO: De conformidade com o contido no 
Comunicado - CG nº 1307/2007: Por determinação judicial, fica a parte autora intimada a providenciar o andamento do feito, no 
prazo de trinta dias. Em caso de inércia, será intimada, pessoalmente, para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob 
pena de extinção (artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil). - ADV: MARCOS LIMA MEM DE SÁ (OAB 268289/SP), 
MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)

Processo 1004435-79.2013.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Itau Unibanco 
S/A - INTIMAÇÃO: De conformidade com o contido no Comunicado - CG nº 1307/2007: Por determinação judicial, fica a parte 
autora intimada a providenciar o andamento do feito, no prazo de trinta dias. Em caso de inércia, será intimada, pessoalmente, 
para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção (artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil). 
- ADV: PAULO CESAR MEDEIROS EYZANO (OAB 272353/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), 
ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1004455-36.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - ALEXANDRE 
TRANCOLIM GUIDI - Ofícios expedidos. Providencie o interessado a impressão e o encaminhamento. - ADV: LEANDRO 
AFFONSO TOMAZI (OAB 247739/SP)

Processo 1004545-44.2014.8.26.0281 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome 
- J.C.S. - Vistos. Diante da sentença de mérito, deverá a parte interessada ingressar com o meio processual adequado. Com o 
trânsito em julgado, comunique-se a extinção e arquivem os autos, fazendo as comunicações e anotações de praxe. Intimem-se. 
- ADV: RAFAEL DA CONCEIÇÃO CUNHA (OAB 272737/SP)

Processo 4000148-56.2012.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Seguro - Carlos Braga da Silva - Seguradora Líder dos 
Consórcios DPVAT - Foi designada perícia médica para Carlos Braga da Silva para o dia 17/06/2015, às 9h00min. no IMESC, sito 
à Rua Barra Funda, 824, Barra Funda, São Paulo. Faz-se necessário frisar que o periciando deverá apresentar documento de 
identificação original e com foto (sem o qual não será atendido), carteira de trabalho - CTPS (todas que possuir) e todo material 
de interesse médico-legal (exames laboratoriais, de imagens, relatórios e/ou prontuários médico-hospitalares). Favor chegar 
com 30 minutos de antecedência. - ADV: CLAUDIO RENATO FORSSELL FERREIRA (OAB 98971/SP), EVAIR PIOVESANA 
(OAB 235805/SP), ALEXANDRE CARDOSO JUNIOR (OAB 139455/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/
SP)
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2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVELJUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANE AMOR ESPIN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO ADEMIR MONTANHEZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0017/2015
Processo 0000121-44.2012.8.26.0281 (281.01.2012.000121) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Augusto 

Cesar de Alencar  - Nelson Lourenço Neto -  - Eliamara Faria Lourenço  - NOTA DE CARTÓRIO: Fls. 266/267: Ciência às partes 
acerca do débito tributário no valor de R$ 140,93.  - ADV: ALESSANDRO DINIS (OAB 260706/SP), SERGIO LUIS GREGOLINI 
(OAB 248634/SP), JONATHAS TOFANELO VIANA (OAB 241852/SP), EDIR VALENTE (OAB 190636/SP), SANDRA ELISABETE 
PALACIO (OAB 181333/SP)

Processo 0000153-98.2002.8.26.0281 (281.01.2002.000153) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.S.S.  - J.A.S.S.  - NOTA 
DE CARTÓRIO: Para a autora se manifestar sobre depósito de fls. 587.  - ADV: NEUSA APARECIDA GONCALVES CARDOZO 
(OAB 113119/SP), BÁRBARA COSTA DOS SANTOS (OAB 25270/BA), ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS (OAB 6691/BA)

Processo 0000178-57.2015.8.26.0281 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 4003574-14.2013.8.26.0161 - 3ª Vara Cível) - 
Banco do Brasil S/A  - Orion Indústria e Comércio de Polímeros Ltda - EPP -  - Jeferson Tavares da Silva -  - Angélica Campos 
Couto da Silva -  - Moacyr Brotto Júnior -  - Erli Terezinha de Oliveira Moraes Brotto  - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2015/000382-3 dirigi-me ao endereço 
indicado, e aí sendo,deixei de citar a executada, pois no km indicado, localizei o bairro Princesa da Colina, contudo trata-se de 
um bairro com várias ruas, inúmeras chácaras e escolas, sendo necessário informar o nome da rua e número da chácara. Diante 
do exposto, e tendo em vista a endereço ser insuficiente, devolvo o mandado para os devidos fins.O referido é verdade e dou fé. 
Itatiba, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0000178-57.2015.8.26.0281 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 4003574-14.2013.8.26.0161 - 3ª Vara Cível) - 
Banco do Brasil S/A  - Orion Indústria e Comércio de Polímeros Ltda - EPP -  - Jeferson Tavares da Silva -  - Angélica Campos 
Couto da Silva -  - Moacyr Brotto Júnior -  - Erli Terezinha de Oliveira Moraes Brotto  -  NOTA DE CARTÓRIO: Para autor se 
manifestar sobre certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 22 (...dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo,deixei de citar a 
executada, pois no km indicado, localizei o bairro Princesa da Colina, contudo trata-se de um bairro com várias ruas, inúmeras 
chácaras e escolas, sendo necessário informar o nome da rua e número da chácara. Diante do exposto, e tendo em vista a 
endereço ser insuficiente, devolvo o mandado para os devidos fins). - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 
123199/SP)

Processo 0000486-93.2015.8.26.0281 - Carta Precatória Cível - Diligências (nº 0005661-36.2005.8.26.0114 - 10ª VARA 
CIVEL) - Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S/A - EMDEC  - RR Comércio de Produtos e Equipamentos de 
Limpeza Ltda - EPP  - NOTA DE CARTÓRIO: Complemente o autor as diligências do oficial de justiça, conforme Provimento 
CG nº 28/2014. - ADV: JOSE AUGUSTO DA SILVA JUNIOR (OAB 293094/SP), VITOR MUNHOZ (OAB 242898/SP), FERNANDA 
SOARES DE MARIALVA (OAB 197715/SP), ANA PAULA TARANTI (OAB 174171/SP), DANIELA CRISTINA SILVA DO PRADO 
(OAB 231138/SP)

Processo 0000755-40.2012.8.26.0281 (281.01.2012.000755) - Procedimento Ordinário - Revisão - L.A.F.  - M.R.F. -  - A.C.F.  
- Vistos. Ante o pedido formulado a fls. 115, arbitro os honorários profissionais do advogado da requerida, doutora SOLANGE 
SUELI PINHEIRO, para fins do convênio de assistência judiciária firmado entre a Defensoria e a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB-SP), no valor máximo da tabela vigente. Expeça-se certidão. Após, anote-se a extinção do processo no sistema 
informatizado, relativamente à fase cognitiva, e, inexistindo custas remanescentes a serem recolhidas, o que a serventia 
certificará, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se e dê-se ciência ao representante do Ministério Público.
(NOTA DE CARTÓRIO : Retirar certidão de honorários. - ADV: SOLANGE SUELI PINHEIRO (OAB 218357/SP), GUARACI 
MOURA TAKEDA (OAB 94593/SP)

Processo 0000825-09.2002.8.26.0281 (281.01.2002.000825) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S/A  - 
Levi Cabral Simões  - NOTA DE CARTÓRIO: Processo desarquivado pelo prazo de trinta dias. - ADV: TATIANA CRISTINA 
SACCOMANI SANTOS (OAB 214649/SP), NATALIA GOMES PAES (OAB 305868/SP), ANDERSON NOGUEIRA OLIVEIRA 
(OAB 281658/SP), EDA MARIA BRAGA DE MELO (OAB 107405/SP), FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP), RONALDO 
PROVENCALE (OAB 104495/SP)

Processo 0001241-64.2008.8.26.0281 (281.01.2008.001241) - Procedimento Ordinário - Maria Iolanda de Campos Ambrósio  
- Instituto Nacional do Seguro Social - Inss  - Vistos. 1) Considerando a manifestação da credora (fls. 101), homologo os cálculos 
apresentados pelo devedor a fls. 95/99. 2) Certifique a z. serventia o decurso de prazo para oposição de embargos à execução. 
3) Expeçam-se os respectivos precatórios, via on line. 4) Intimem-se. - ADV: JOAQUIM ROQUE NOGUEIRA PAIM (OAB 111937/
SP), JOSE WAGNER CORREIA DE SAMPAIO (OAB 152803/SP), CARLOS PUTTINI SOBRINHO (OAB 35513/SP)

Processo 0001465-94.2011.8.26.0281 (281.01.2011.001465) - Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente - 
J.F.P.F. -  - M.A.P. -  - M.A.P.  - M.V.P.  - NOTA DE CARTÓRIO: Para os herdeiros se manifestarem acerca da cota do Ministério 
Público de fls.226. - ADV: ADRIANA ALVES DE ANDRADE FRANCISCON (OAB 208966/SP), MAGALI ALVES DE ANDRADE 
COSENZA (OAB 186267/SP), MAYCON MONTEIRO MANTOVANI (OAB 281695/SP), PRISCILA RACHEL SOAVE (OAB 204071/
SP)

Processo 0002142-08.2003.8.26.0281 (281.01.2003.002142) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Serviço (Art. 52/4) - Carmen Lucia Barros Cecon -  - João Carlos Cecon  - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss  - NOTA 
DE CARTÓRIO: Fls.260: Vista ao autor acerca do pagamento do precatório. - ADV: DAGMAR DOS SANTOS (OAB 172325/SP), 
HERMES ARRAIS ALENCAR (OAB 172114/SP)

Processo 0002442-33.2004.8.26.0281 (281.01.2004.002442) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Gepe Estudos Projetos e Empreendimentos Imobiliarios S/c Ltda  - Waldomiro Pazian  - Fls. 1033: Considerando o cumprimento, 
pelo executado, da determinação de fls. 1024, não há que se falar em aplicação de multa prevista no artigo 601 do CPC. Apresente 
a exequente, no prazo de cinco dias, planilha do débito atualizado, excluindo-se a multa aplicada. No mais, encaminhem-se 
os autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSCC, instalado nesta Comarca, para 
agendamento de data para realização de audiência de conciliação, intimando-se as partes para comparecimento. Intimem-se. - 
ADV: EDA MARIA BRAGA DE MELO (OAB 107405/SP), ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA (OAB 101471/SP)

Processo 0002442-33.2004.8.26.0281 (281.01.2004.002442) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Gepe Estudos Projetos e Empreendimentos Imobiliarios S/c Ltda  - Waldomiro Pazian  - NOTA DE CARTÓRIO: Designado o 
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dia 09 de março de 2015, às 09h30min, para realização da audiência de tentativa de conciliação. - ADV: ALEXANDRE DANTAS 
FRONZAGLIA (OAB 101471/SP), EDA MARIA BRAGA DE MELO (OAB 107405/SP)

Processo 0003209-61.2010.8.26.0281 (281.01.2010.003209) - Outras medidas provisionais - Liminar - Sara Silva de Brito  - 
Universidade Luterana do Brasil - Ulbra -  - Comunidade Evangélica Luterana São Paulo - Celsp  - NOTA DE CARTÓRIO: Vista 
ao autor acerca das fls. 569/584. - ADV: KAREN DE BRITTO LIMA HECK (OAB 77547/RS), ALEXANDRE CESAR CARVALHO 
CHEDID (OAB 23108/RS), EDMILSON MARCELO CEOLIM (OAB 104832/SP), RAFAEL BARBINI PETTA (OAB 321517/SP), 
ADNAN ABDEL KADER SALEM (OAB 180675/SP)

Processo 0003761-89.2011.8.26.0281 (281.01.2011.003761) - Execução de Título Extrajudicial - Vanderlei dos Santos  - 
Jose Antonio dos Santos Silva -  - Adir Leme da Silva  - NOTA DE CARTÓRIO: recolher as custas para averbação da penhora, 
em razão do autor não ser beneficiário da Justiça Gratuita. - ADV: FABIO NORA E SILVA (OAB 125765/SP), FERNANDO LUIS 
CARDOSO (OAB 220394/SP), ANDREA CHRISTINA MOREIRA RAMOS DOS SANTOS (OAB 248035/SP), ANDRÉ LUIZ DA 
SILVA (OAB 254730/SP)

Processo 0004083-17.2008.8.26.0281 (281.01.2008.004083) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Claudio 
Ferreira de Souza -  - Marli Ferreira de Souza  - Br Fomento Mercantil e Participações Ltda  - NOTA DE CARTÓRIO: autos 
desarquivados pelo prazo de 30 dias. - ADV: FERNANDO MELRO MENDONÇA (OAB 200612/SP), MARCIO DE ANDRADE 
LOPES (OAB 306636/SP), FERNANDO KOIN KROUNSE DENTES (OAB 274307/SP)

Processo 0004306-28.2012.8.26.0281 (281.01.2012.004306) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Wilson Gonçalves de Menezes  - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss  - NOTA DE CARTÓRIO: Processo desarquivado pelo 
prazo de trinta dias. - ADV: WLADMIR DE OLIVEIRA BRITO (OAB 133674/SP), AGNALDO LUIS FERNANDES (OAB 112438/
SP), PRISCILA FERNANDES RELA (OAB 247831/SP)

Processo 0004723-78.2012.8.26.0281 (281.01.2012.004723) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Santos Candido de Souza  - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss  - Vistos. 1) Considerando a manifestação do credor 
(fls. 202), homologo os cálculos apresentados pelo devedor a fls. 187/189. 2) Certifique a z. serventia o decurso de prazo para 
oposição de embargos à execução. 3) Expeçam-se os respectivos precatórios, via on line. 4) Intimem-se. - ADV: PRISCILA 
FERNANDES RELA (OAB 247831/SP)

Processo 0005059-82.2012.8.26.0281 (281.01.2012.005059) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
A.E.P.B.  - E.R.M.  - NOTA DE CARTÓRIO: Vista ao réu sobre fls. 371/372 e parecer do Ministério Público de fls. 354/360, após, 
conclusos para sentença. - ADV: LUIS ALBERTO DE AZEVEDO E SOUZA (OAB 77858/SP), JOAO ROBERTO DE SOUZA (OAB 
87315/SP), DANIEL FERREIRA BENATI (OAB 208720/SP)

Processo 0005119-55.2012.8.26.0281 (281.01.2012.005119) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Paulo Miranda da Cruz  - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss  - Vistos. 1) Fls. 137: Intime-se o réu, com endereço na Rua 
Barão de Jundiaí, 1150, Centro, Jundiaí/SP, com cópias da sentença (fls. 103/105), do v. Acórdão (fls. 129/131), e da certidão de 
trânsito em julgado (fls. 132), para que, em trinta dias, comprove a implantação do benefício previdenciário em favor do autor, 
sob pena de multa diária de R$ 100,00. 2) Intimem-se. - ADV: AGNALDO LUIS FERNANDES (OAB 112438/SP), PRISCILA 
FERNANDES RELA (OAB 247831/SP)

Processo 0005707-33.2010.8.26.0281 (281.01.2010.005707) - Procedimento Ordinário - Revisão - M.S.R.  - E.C.R.  - 
NOTA DE CARTÓRIO: Autos desarquivados e em cartório pelo prazo de 30 dias. - ADV: FABIO HENRIQUE COSTA VIEIRA 
(OAB 260740/SP), GUSTAVO PUCCINELLI (OAB 221846/SP), FERNANDO LUIS CARDOSO (OAB 220394/SP), MICHELE 
BAPTISTELLA (OAB 260789/SP)

Processo 0005730-42.2011.8.26.0281 (281.01.2011.005730) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S/A  - 
Churrascaria Domingos & Lima S/A -  - Leandro Carlos Lima Borges -  - Claudia Bazanella Borges  - NOTA DE CARTÓRIO: 
Processo desarquivado pelo prazo de trinta dias. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0005755-50.2014.8.26.0281 - Carta Precatória Cível - Diligências (nº 0129667-89.2007.8.26.0003 - 4ª VARA FORO 
REG. III JABAQUARA) - Clube de Campo Fazenda  - Walmir Fernandes de Oliveira  - ATO ORDINATÓRIO: fls. 130/131 - Ciência 
ao autor sobre Leilão negativo - 2ª praça - pelo motivo: “Não houve licitantes” - ADV: WILLIANS BOTER GRILLO (OAB 93936/
SP), SERGIO RODRIGUES ROCHA DE BARROS (OAB 160236/SP)

Processo 0005936-56.2011.8.26.0281 (281.01.2011.005936) - Procedimento Ordinário - Multas e demais Sanções - José 
Roberto Moura Júnior  - Der- Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -  - Fazenda Pública Estadual  - 
NOTA DE CARTÓRIO; retirar guia de levantamento. - ADV: THAIS HELENA DOS SANTOS (OAB 220058/SP), ENIO MORAES 
DA SILVA (OAB 115477/SP)

Processo 0006258-81.2008.8.26.0281 (281.01.2008.006258) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco S.a.  - Ribeiro Comércio de Motos e Automóveis Ltda -  - Paulo Sergio Ribeiro  - ATO ORDINATÓRIO: fls. 
329 - Vistas aoi autor sobre oficio da BMFBOVESPA S/A - ADV: FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP), FLAVIO DEL PRA 
(OAB 19817/SP)

Processo 0006712-56.2011.8.26.0281 (281.01.2011.006712) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Lazzarini & do 
Vale Indústria de Máquinas Ltda ME  - SF Vieira Storani Mecânica ME  - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a autora acerca da 
certidão de fls. 171: ... a referida não permitiu que este oficial adentrasse sua residência, alegando que a ação é contra a pessoa 
juridica SF Vieira Storani Mecânica Me, que não tem bens. Declarou ainda que está compondo acordo junto a exequente com 
desfecho marcado para o dia 11/02/2015 (confirmado pelo patrono desta Dr. Flávio Luis Ubinha). - ADV: FLAVIO LUIS UBINHA 
(OAB 127833/SP), GLAUBER RODOLFO SANFINS (OAB 204696/SP)

Processo 0007727-26.2012.8.26.0281 (281.01.2012.007727) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira S.a. - Crédito, Financiamento e Investimento  - Ederson Francisco Pinto  - NOTA DE CARTÓRIO: 
Processo desarquivado pelo prazo de trinta dias. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO 
CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0007846-84.2012.8.26.0281 (281.01.2012.007846) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Resipol Comércio 
de Resíduos e Polímeros Plásticos Ltda  - Rp Embalagens Plásticas Ltda Epp  - NOTA DE CARTÓRIO: Fls. 183/184 e 187/193, 
vistas ao credor. - ADV: RICARDO COSTA DA CRUZ MONTE (OAB 346061/SP), ANTONIO PAULO DE MATTOS DONADELLI 
(OAB 235964/SP), RAGNER LIMONGELI VIANNA (OAB 102737/SP)

Processo 0010628-98.2011.8.26.0281 (281.01.2011.010628) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Luziana Cavalcante dos Santos  - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss  - Vistos. 1) Fls. 202/206: Ciência às partes acerca 
do desfecho, em definitivo, dos Embargos à Execução opostos pelo devedor (autos digitais nº 1000493-05.2014.8.26.0281). 2) 
Expeçam-se os respectivos precatórios, via on line, observando-se os valores fixados na sentença proferida nos Embargos à 
Execução (fls. 203/205). 3) Intimem-se. - ADV: JOÃO AUGUSTO FASCINA (OAB 264509/SP), CRISTIANE MARTINELLI ALVES 
(OAB 293796/SP)
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Processo 0010753-71.2008.8.26.0281 (281.01.2008.010753) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica 
- Companhia Paulista de Força e Luz - Cpfl.  - J V A Comércio de Tecidos Ltda.  - NOTA DE CARTÓRIO: Deferido o prazo de 
05 dias, conforme solicitado pelo autor. - ADV: THIAGO FRANCISCO PELLIZZER (OAB 246884/SP), BENEDICTO CELSO 
BENICIO JUNIOR (OAB 131896/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP)

Processo 1000018-49.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ADEMIR BUENO 
PINHEIRO  - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO -  - Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São 
Paulo - DETRAN-SP  - Vistos. 1) Recebo a petição de fls. 124/125 como aditamento à inicial, promovendo a serventia as devidas 
anotações no sistema informatizado e demais apontamentos cartorários quanto à inclusão de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN-SP no polo passivo da lide. Após, CITE-SE o réu, por carta precatória,com 
as expressas advertências da lei. 2) Intimem-se. - ADV: WILLIANS BOTER GRILLO (OAB 93936/SP), JUNIA GIGLIO TAKAES 
(OAB 236843/SP), RITA DE CASSIA FELTRAN GARBELLINE (OAB 143210/SP), MARCELO CHOINHET (OAB 143416/SP), 
THAIS HELENA DOS SANTOS (OAB 220058/SP)

Processo 1000097-62.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - JOSE HENRIQUE DA ROSA -  - 
MARIA DONIZETE GIMENEZ  - LUIS ANDRÉ BIZETTO -  - Stela Aparecida Bizetto  - Vistos. 1) Recebo o recurso de apelação 
interposto pelo réu (fls. 112/120), porque tempestivo e preparado, em seu efeito devolutivo, quanto à pretensão alcançada em 
sede de tutela antecipada, com fundamento no artigo 520, VII, do CPC, e, no mais, no duplo efeito Nesse sentido: A apelação 
será recebida em seu efeito devolutivo quando confirmar a antecipação dos efeitos da tutela (CPC, art. 520, inc. VII). Quando 
concedida a medida antecipatória na própria sentença, a apelação interposta deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo 
no tocante à parte em que foi concedida a tutela, ressalvadas as hipóteses excepcionais do art. 558 do CPC. No que se refere 
aos demais capítulos da sentença o recurso de apelação deverá ser processado no duplo efeito. (Enunciado nº 11 da 3ª Câmara 
de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). Ainda que a antecipação da tutela seja deferida na 
própria sentença, a apelação contra esta interposta deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo quanto à parte em que foi 
concedida a tutela (STJ-2ª Seção, REsp 648.886, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.8.04, deram provimento parcial, v.u., DJU 6.9.04, 
p. 162). No mesmo sentido, entendendo que o efeito suspensivo da apelação não atinge o deferimento da tutela antecipada na 
sentença. (RF 344/354, RJ 246/74). 2) À parte contrária para ofertar, querendo, no prazo legal, suas contrarrazões. 3) Decorrido 
esse prazo, independente de qualquer nova intimação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo Seção de Direito Privado (11ª a 24ª Câmaras), observadas as formalidades legais. 4) Intimem-se. - ADV: KATIA LOBO 
DE OLIVEIRA (OAB 265548/SP), MAURO JOSÉ ZECCHIN DE MORAIS (OAB 166432/SP), DANIEL FERREIRA BENATI (OAB 
208720/SP), GERSON LISBÔA JUNIOR (OAB 262065/SP)

Processo 1000112-60.2015.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - APARECIDA DE JESUS 
RIBEIRO GONÇALVES  - DANIEL MARCELO ALVES DA SILVA  - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a parte autora, em réplica, 
no prazo de 10 (dez) dias, sobre a contestação e documentos apresentados. Após, digam as partes, em 5 (cinco) dias, sobre 
as provas que pretendem produzir, especificando-as e justificando a necessidade e pertinência das mesmas, sob pena de 
entender-se que desistiram daquelas pelas quais protestaram genericamente. No mesmo lapso temporal, esclareçam as partes 
se há interesse na realização de audiência de conciliação. - ADV: IVAN BEDANI (OAB 220649/SP), ADEMIR EDNILSON VAZ 
(OAB 328684/SP)

Processo 1000133-36.2015.8.26.0281 - Monitória - Cheque - SUPERMERCADO TESCAROLLO LTDA.  - JULIANA FONSECA 
DAS CHAGAS  - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2015/000547-8 dirigi-me ao 
endereço: CITEI JULIANA FONSECA DAS CHAGAS, a qual de tudo bem ciente ficou e exarou sua assinatura, aceitando a 
contrafé que lhe oferecí. - ADV: EDMILSON MARCELO CEOLIM (OAB 104832/SP)

Processo 1000170-63.2015.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Banco Bradesco S/A  - 
ESQUADRARIAS E CALHAS SÃO PEDRO LTDA ME -  - ANDRÉ RENATO ZANETTI PORRINO  - CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2015/000690-3 dirigi-me ao endereço: CITEI ANDRÉ RENATO ZANETTI 
PORRINO, o qual de tudo bem ciente ficou e exarou sua assinatura, aceitando a contrafé que lhe oferecí. - ADV: EVANDRO 
MARDULA (OAB 258368/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 1000176-70.2015.8.26.0281 - Exibição - Contratos Bancários - Sandra Regina Florentino  - Banco Santander 
Brasil Sa  - Vistos. 1) Diante da declaração de hipossuficiência financeira firmada a fls. 7, e da manifestação superveniente 
de fls. 26/28, defiro à autora o benefício da justiça gratuita. Anote-se e observe-se. 2) Defiro o pedido liminar de exibição de 
documentos. Os documentos cuja exibição se pretende devem ser considerados comuns às partes, pois, ao menos em tese, 
deram origem à dívida cuja exigibilidade se pretende questionar. Ainda, na qualidade de prestador de serviço, é obrigação do 
réu fornecer todos os esclarecimentos e documentos de interesse do consumidor, sendo injustificável eventual recusa. 3) CITE-
SE e INTIME-SE o réu, via correio, com as expressas advertências da lei. 4) Intimem-se. - ADV: LUCIA HELENA DE ASSIS 
BRUNELLI (OAB 274115/SP)

Processo 1000229-51.2015.8.26.0281 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - I.A.B.  - A.B.  - Vistos. 
Recebo a petição de fls. 17/20 como aditamento à inicial. Anote-se e observe-se. CITE-SE o executado, com as expressas 
advertências da lei, para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento do valor constante da inicial, correspondente às três últimas 
prestações inadimplidas (R$ 1.516,34 - fls. 18), acrescidas de juros de mora e correção monetária, mais as que vencerem no 
curso do processo (Súmula 309, STJ), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Ainda, 
CIENTIFIQUE-SE o executado de que em caso de não pagamento e não acolhimento de eventual defesa, possível a inclusão de 
seu nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito. Serve a presente como mandado, cumprindo o Sr. Oficial de Justiça o 
que dispõe o artigo 226, do Código de Processo Civil. Intimem-se e dê-se ciência à representante do Ministério Público. - ADV: 
SEBASTIAO ANTONIO RODRIGUES (OAB 47767/SP)

Processo 1000229-51.2015.8.26.0281 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - I.A.B.  - A.B.  - NOTA 
DE CARTÓRIO: Depositar diligências para Oficial de Justiça. - ADV: SEBASTIAO ANTONIO RODRIGUES (OAB 47767/SP)

Processo 1000242-50.2015.8.26.0281 - Alvará Judicial - Compra e Venda - JOSÉ FRANCISCO SUZAN -  - ANTONIA 
BORTOLOSSO SUZAN  - Vistos. Tratam os presentes autos de pedido de alvará formulado por JOSÉ FRANCISCO DE SUZAN e 
ANTONIA BORTOLOSSO SUZAN, genitores do de cujus, objetivando a venda do veículo VW/VW FUSCA 1300 L, ano fabricação/
modelo 1976/1976, placas CSD3228, RENAVAM 00008306218817, de propriedade de JOSÉ RIBEIRO SUZAN, falecido em 14 
de abril de 2012. Compulsando os autos, verifica-se que todas as etapas procedimentais foram cumpridas e que os requisitos 
legais pertinentes à matéria encontram-se presentes. Posto isso, tendo em vista a prova produzida, DEFIRO o pedido inicial e, 
em consequência, EXTINGUE-SE o processo, com apreciação de mérito, o que faço com fulcro no disposto no artigo 269, inciso 
I do Código de Processo Civil c.c. artigo 329 do mesmo Código, para AUTORIZAR JOSE FRANCISOC SUZAN e ANTONIA 
BORTOLOSSO SUZAN, qualificadas nos autos, a procederem a venda do veículo VW/VW FUSCA 1300 L, ano fabricação/
modelo 1976/1976, placas CSD3228, RENAVAM 00008306218817, de propriedade de JOSÉ RIBEIRO SUZAN, falecido em 14 
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de abril de 2012, conforme atestado de óbito de fls. 09, podendo, para tanto, firmarem quaisquer documentos e praticarem todos 
os atos que se fizerem necessários para esse fim. Expeça-se alvará para o fim especificado, e, oportunamente, arquivem-se os 
autos com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: JAQUELINE SUZANA MARTIN (OAB 141898/SP)

Processo 1000246-87.2015.8.26.0281 - Monitória - Cheque - FERNANDA MEDINA GHISLOTI EPP  - RAQUEL JUSTIMIANO  
- CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2015/000746-2 dirigi-me ao endereço: CITEI 
RAQUEL JUSTIMIANO, o qual de tudo bem ciente ficou e exarou sua assinatura, aceitando a contrafé que lhe oferecí. - ADV: 
MAURA MARTINIANO DE OLIVEIRA (OAB 90608/SP)

Processo 1000248-57.2015.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - F FERRARI 
TRANSPORTES  - ALAN GABRIEL FERNANDES MESSIAS  - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, 
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2015/000743-8 dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo, citei o 
executado, o qual após leitura do mandado, exarou seu ciente e aceitou contrafé que lhe ofereci.O referido é verdade e dou fé. - 
ADV: GIOVANA GONÇALVES CARDOZO (OAB 354063/SP), NEUSA APARECIDA GONCALVES CARDOZO (OAB 113119/SP)

Processo 1000249-42.2015.8.26.0281 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- RODOVIL LUIZ PAPA -  - LURDES VENTURA PAPA  - DOUGLAS RENATO PENHA  - Vistos. Diante da declaração de 
hipossuficiência financeira firmada a fls. 8/9, e da manifestação superveniente de fls. 26/28, defiro aos autores o benefício da 
justiça gratuita. Anote-se e observe-se. CITE-SE o réu, com as expressas advertências da lei, para, no prazo de quinze dias, 
requerer a purgação da mora ou apresentar resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados 
pelo autor. Arbitro, desde já, os honorários advocatícios do patrono do autor, para o caso de eventual purgação da mora, em 
dez por cento do valor do débito apurado no dia do efetivo pagamento. Cientifiquem-se os fiadores e eventuais sublocatários 
e ocupantes do imóvel, se o caso. Serve a presente como mandado, cumprindo o Sr. Oficial de Justiça o que dispõe o artigo 
226 do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: CLAUDIA REGINA DOS SANTOS (OAB 295816/SP), MARCIO CLEITON 
MUROLO (OAB 270953/SP)

Processo 1000317-89.2015.8.26.0281 - Monitória - Prestação de Serviços - Casa de Nossa Senhora da Paz - Ação 
Social Franciscana  - José Rogério Ferreira da Silva  - NOTA DE CARTÓRIO: Carta precatória disponível para ser impressa e 
distribuída junto ao Juízo Deprecado, devidamente instruída. No mais, comprovar a distribuição desta no presente processo. - 
ADV: VALDETE APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA (OAB 280387/SP), ALAN RODRIGO DE PAULA SILVA (OAB 318481/SP)

Processo 1000337-80.2015.8.26.0281 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K.S.N. -  - K.S.N. -  - K.S.N.  - 
A.L.N.S.  - Vistos. Defiro à autora o benefício da assistência juidiciária gratuita. Anote-se e observe-se. Desde já, encaminhem-
se os autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSCC, instalado nesta Comarca, 
para agendamento de data para realização de audiência de conciliação, intimando-se as partes para comparecimento. CITE-
SE o réu, POR CORREIO, com as expressas advertências da lei. Consigne-se, como advertência, que a ausência do autor 
acarretará o arquivamento do processo (art. 7º, Lei nº 5.478/68) e a do réu, em revelia, além de confissão quanto à matéria de 
fato, bem como que a contestação poderá ser apresentada oralmente e registrada no termo de audiência ou digitalmente até as 
vinte e quatro horas do dia em que realizada a audiência, por meio de advogado, caso não seja obtido acordo (art. 5º, § 1º, Lei 
nº 5.478/68 c.c. art. 10, § 1º, da Lei nº 11.419/06), sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Arbitro alimentos provisórios ao filho, devidos a partir da citação, em 30% dos rendimentos líquidos, para o caso de emprego 
com registro, e em ½ salário mínimo vigente ao tempo de efetivo pagamento, para o caso de trabalho informal ou desemprego, 
que deverão ser depositados até o dia dez de cada mês subsequente ao vencido, na agência do Banco do Brasil S/A, valendo 
os comprovantes de depósito como prova de quitação. Serve a presente como CARTA de intimação das partes e citação do 
réu, consignando-se que dela fará parte integrante a certidão a ser emitida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania - CEJUSCC, contendo a data designada para a audiência acima mencionada. Serve a presente, ainda, como ofício, 
a ser encaminhado à agência bancária e ao empregador para desconto em folha e informações quanto ao rendimento do réu, 
que será impressa e enviada pela serventia. Intimem-se e dê-se ciência a representante do Ministério Público. - ADV: AGNALDO 
LUIS FERNANDES (OAB 112438/SP)

Processo 1000342-05.2015.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - R.B.S.  - S.M.R.  - Vistos. 
Defiro à autora o benefício da assistência judiciária gratuita (fls. 11/12). Anote-se e observe-se. Tendo em vista que não há 
nos autos qualquer notícia de situação de risco envolvendo os menores, filhos do casal, a guarda provisória será apreciada 
após oitiva da parte contrária, conforme nova redação do art. 1.585, do Código Civil, com alteração dada pela lei 13.058/14. 
Reputa-se imprescindível a realização de audiência de preparação e conscientização sobre a lide de família, considerando 
a necessidade de preservação do melhor interesse dos filhos menores, devendo as partes comparecerem no Salão do Júri, 
no Fórum local, sendo desnecessário se fazerem acompanhar de advogado em tal oportunidade. Ainda, o evento destina-se 
exclusivamente aos pais dos menores envolvidos, que não devem comparecer acompanhados dos filhos. Outrossim, determina-
se a realização de audiência de conciliação, a ser levada a efeito junto ao CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
E CIDADANIA CEJUSCC, instalado nesta Comarca. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania - CEJUSCC, para agendamento de datas para referidos eventos (audiência de preparação e conscientização e 
audiência de conciliação). CITE-SE o réu, com as expressas advertências da lei, consignando-se que, o prazo para contestar 
passará a fluir da data da audiência de conciliação, caso não obtido acordo. Advertência Nos termos do artigo 285 e 319 do 
Código de Processo Civil, fica(m) o(a)(s) requerido(a)(s) advertidos de que terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, 
apresentar contestação, pena de, em não o fazendo, serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a)(s) autor(a)(es). 
Fica indeferido o pedido de arbitramento de alimentos à autora em sede de cognição sumária, já que a dependência financeira 
em relação ao réu demanda dilação probatória. Arbitram-se alimentos provisórios aos filho, devidos a partir da citação, em 30% 
dos rendimentos líquidos, para o caso de emprego com registro, e em ½ salário mínimo vigente ao tempo de efetivo pagamento, 
para o caso de trabalho informal ou desemprego, que deverão ser depositados até o dia dez de cada mês subsequente ao 
vencido, na agência do Banco do Brasil S/A, valendo os comprovantes de depósito como prova de quitação. Serve a presente 
como mandado de citação do réu e intimação das partes, consignando-se que do presente fará parte integrante a certidão a 
ser emitida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSCC, contendo as datas designadas para as 
audiências acima mencionadas. Cumpra o Sr. Oficial de Justiça o que dispõe o artigo 226, do Código de Processo Civil. Intimem-
se e dê-se ciência ao representante do Ministério Público. - ADV: STEFANIA PENTEADO CORRADINI RELA (OAB 226334/SP)

Processo 1000358-90.2014.8.26.0281 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - APARECIDO LORIDES NICACIO -  - 
ALESSANDRO APARECIDO NICACIO -  - ORÍDIO NICACIO  - Geni Simplicio Nicacio  - NOTA DE CARTÓRIO: Fls. 129/131: 
Vista às partes. - ADV: EDUARDO DA SILVEIRA GUSKUMA (OAB 121996/SP), MONICA RONCADA ESTEVAM DE MELLO 
(OAB 237634/SP), PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ (OAB 223839/SP)

Processo 1000386-24.2015.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - LEONILDE APARECIDA 
SOARES DA SILVA  - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - Vistos. 1) Defiro o benefício da justiça gratuita à autora 
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(fls. 14). Anote-se e observe-se. 2) Para apreciação do pedido de tutela antecipada deverá a autora juntar minucioso parecer 
médico, declinando a existência de incapacidade atual para o trabalho, esclarecendo o tratamento que está sendo realizado. 3) 
CITE-SE o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, com as expressas advertências da lei. Prazo de 60 (sessenta) dias para 
resposta. 4) Sem prejuízo, defiro a produção de prova pericial, por indispensável, para o que nomeio, para o cargo de perito 
judicial, independentemente de compromisso, o médico credenciado CARLOS ALBERTO SERAFIM, a fim de proceder o exame 
pericial. Arbitro os honorários profissionais do Sr. Perito, nos termos da Resolução nº 541/07, do Conselho da Justiça Federal, 
em R$ 200,00 (duzentos reais). Após o cumprimento do item 3, oficie-se ao Setor de Perícias Médicas do Fórum da Comarca de 
Jundiaí/SP, via e-mail institucional, para designar dia e hora para a realização de perícia técnica. Apresentem as partes quesitos 
e indiquem assistentes técnicos, querendo. O laudo oficial deverá ser apresentado em sessenta dias. Com a designação da 
perícia, intimem-se as partes para comparecimento, sendo que oportunamente, designarei audiência de instrução, debates e 
julgamento, se preciso for. 5) Intimem-se. - ADV: LEANDRO POLI DOS REIS (OAB 317150/SP), ELLEN CAROLINA LIMA (OAB 
320502/SP)

Processo 1000388-91.2015.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E.F.O.L.  - M.J.S.D.S.  - 
Vistos. 1) Defiro ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita. Anote-se e observe-se. 2) CITE-SE a ré, pessoalmente, 
com as expressas advertências da lei. Prazo de 15 dias para, querendo, apresentar resposta, penas de revelia e de confissão. 
Advertência Nos termos do artigo 285 e 319 do Código de Processo Civil, fica(m) o(a)(s) requerido(a)(s) advertidos de que 
terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, apresentar contestação, pena de, em não o fazendo, serem aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados pelo(a)(s) autor(a)(es). 3) Manifestem-se as partes, expressamente, na primeira oportunidade, 
sobre eventual interesse na designação de audiência de tentativa de composição, pois, em caso contrário, não será designado 
o ato, considerando-se a rápida solução do litígio, bem como a adequada utilização da pauta de audiências. 4) Serve a presente 
como mandado de citação, cumprindo o Sr. Oficial de Justiça o que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Civil. 5) Intimem-
se e dê-se ciência ao representante do Ministério Público. - ADV: ANA PAULA VICENTINI METZNER (OAB 187182/SP)

Processo 1000392-31.2015.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
S/A  - A7KAMYNHO CENTRO DE RECUPERACAO LTDA  - Vistos. 1) Presentes os requisitos legais (art. 3º, caput, Decreto-lei nº 
911/69), defiro, liminarmente, a medida pleiteada de busca e apreensão do bem móvel descrito na petição inicial, depositando-o 
em mãos do autor. Executada a liminar, CITE-SE o réu, com as expressas advertências da lei, para: no prazo de cinco dias, 
contados da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, com encargos, inclusive as parcelas vencidas 
antecipadamente, quitando-se o contrato, caso em que obterá a restituição do bem livre de quaisquer ônus; no prazo de quinze 
dias, apresentar resposta, pena de serem presumidos verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Observação: Ambos os prazos 
terão início a partir da execução da liminar. 2) Havendo pedido superveniente de bloqueio judicial do bem objeto da lide, fica a 
serventia autorizada a promover, após a conferência do recolhimento da taxa incidente pelo autor, ao respectivo cadastro junto 
ao DENATRAN, na modalidade circulação, mediante a utilização do sistema RENAJUD (justificando-se a escolha do bloqueio 
mais amplo porque para cumprimento da liminar concedida necessária a apreensão e depósito do bem). 3) Serve a presente 
como MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DE CITAÇÃO do(a) réu(ré), cumprindo o Sr. Oficial de Justiça o que dispõe 
o artigo 226 do Código de Processo Civil. 4) Intimem-se. - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP), NELSON 
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 1000394-98.2015.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - LUCAS RODRIGUES 
RASMUSSEN  - Banco Itaucard S/A  - Vistos. 1) Promova o autor, em dez dias, aditamento à inicial, nos termos do art. 285-B, 
do CPC, discriminando o valor incontroverso da prestação, sob pena de indeferimento da inicial. Sem prejuízo, comprove o 
autor, no mesmo prazo, o disposto no art. 285-B, parágrafo único, do CPC. Nesse sentido: “AÇÃO REVISIONAL - Indeferimento 
da petição inicial e extinção decretada, em razão da ausência do contrato discutido e de indicação expressa das cláusulas cuja 
revisão e declaração de nulidade se pretende - Hipótese em que a juntada do instrumento contratual se mostra indispensável, 
assim como a especificação das obrigações que se pretende controverter, devendo ser, ainda, mencionado o valor incontroverso 
- Extinção mantida - Recurso não provido.” (TJSP, Apelação nº 0159047-55.2010.8.26.0100, Rel. Des. PAULO PASTORE FILHO, 
17ª Câmara de Direito Privado, DJ. 05.02.2014). PETIÇÃO INICIAL. Ação revisional de contrato bancário c.c. consignação em 
pagamento. Indeferimento da petição inicial. Determinação para exibição de memória de cálculo nos termos do artigo 285-B, 
do Código de Processo Civil. Autor que alega impossibilidade de quantificar os valores pretendidos por não possuir o contrato. 
Descumprimento da mencionada norma. Indeferimento mantido. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APELAÇÃO Nº 0014823-
62.2013.8.26.0506 - 38ª Câmara de Direito Privado - Rel. Des. FERNANDO SASTRE REDONDO - DJ. 04/02/2015). 2) Cumprida 
a determinação anterior, tornem conclusos para deliberações. 3) Intimem-se. - ADV: JOÃO PAULO DE FARIA (OAB 173183/SP), 
JOAO DALBERTO DE FARIA (OAB 49438/SP)

Processo 1000396-68.2015.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Solange 
Regina de Menezes Mendonça Falcão  - Claro S/A  - Vistos. 1) Remetam-se os autos à Seção de Distribuição Judicial para 
redistribuição dos autos ao Juizado Especial Cível local, tal como solicitado pelo autor na petição inicial. 2) Intimem-se. - ADV: 
KARINA DONATO (OAB 321447/SP), JOÃO RENATO DE FAVRE (OAB 232225/SP)

Processo 1000397-53.2015.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - OLINICE HOMEM DE 
MELLO  - SKY Brasil Serviços LTDA  - Vistos. 1) CITE-SE o réu, por carta registrada (AR), com as expressas advertências da 
lei. Prazo de 15 dias para, querendo, apresentar resposta, penas de revelia e de confissão. Advertência Nos termos do artigo 
285 e 319 do Código de Processo Civil, fica(m) o(a)(s) requerido(a)(s) advertidos de que terá(ão) o prazo de 15 (quinze) dias, 
para, querendo, apresentar contestação, pena de, em não o fazendo, serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a)
(s) autor(a)(es). 2) Manifestem-se as partes, expressamente, na primeira oportunidade, sobre eventual interesse na designação 
de audiência de tentativa de composição, pois, em caso contrário, não será designado o ato, considerando-se a rápida solução 
do litígio, bem como a adequada utilização da pauta de audiências. 3) Serve a presente, assinada digitalmente, como CARTA 
de CITAÇÃO, que, com cópia da contrafé, deverá se encaminhada ao réu pela serventia. 4) Intimem-se. - ADV: LEANDRO 
AUGUSTO GABOARDI (OAB 295888/SP), NATÁLIA PENTEADO SANFINS (OAB 241243/SP)

Processo 1000403-60.2015.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento  - Aluizio Moraes de Freitas  - Vistos. 1) Comprove a autora, em trinta dias, o 
recolhimento integral da taxa judiciária, no valor remanescente de R$ 276,01 (R$ 382,26 - R$ 106,25 = R$ 276,01), sob pena de 
cancelamento da distribuição. 2) Intimem-se. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI 
PARISE (OAB 155574/SP), CASSIO DOS SANTOS SOUZA (OAB 204255/SP)

Processo 1000405-30.2015.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
S/A  - A7kamynho Centro de Recuperação Ltda  - Vistos. 1) Presentes os requisitos legais (art. 3º, caput, Decreto-lei nº 911/69), 
defiro, liminarmente, a medida pleiteada de busca e apreensão do bem móvel descrito na petição inicial, depositando-o em 
mãos do autor. Executada a liminar, CITE-SE o réu, com as expressas advertências da lei, para: no prazo de cinco dias, 
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contados da execução da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, com encargos, inclusive as parcelas vencidas 
antecipadamente, quitando-se o contrato, caso em que obterá a restituição do bem livre de quaisquer ônus; no prazo de quinze 
dias, apresentar resposta, pena de serem presumidos verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Observação: Ambos os prazos 
terão início a partir da execução da liminar. 2) Havendo pedido superveniente de bloqueio judicial do bem objeto da lide, fica a 
serventia autorizada a promover, após a conferência do recolhimento da taxa incidente pelo autor, ao respectivo cadastro junto 
ao DENATRAN, na modalidade circulação, mediante a utilização do sistema RENAJUD (justificando-se a escolha do bloqueio 
mais amplo porque para cumprimento da liminar concedida necessária a apreensão e depósito do bem). 3) Serve a presente 
como MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DE CITAÇÃO do(a) réu(ré), cumprindo o Sr. Oficial de Justiça o que dispõe o 
artigo 226 do Código de Processo Civil. 4) Intimem-se. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 1000413-75.2013.8.26.0281 - Depósito - Alienação Fiduciária - BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e 
Investimento  - FRANCISCO GOMES DA SILVA  - NOTA DE CARTÓRIO: Para apreciação do pedido formulado pelo credor, 
comprove o interessado, em cinco dias, o recolhimento da taxa incidente (R$ 12,20 para cada parte integrante do pólo passivo), 
instituída pelo Provimento CSM nº 1.864/2011, na guia do FEDTJ, código 434-1. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA 
(OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)

Processo 1000470-93.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Finaceira Alfa S/A. Crédito 
Financiamento e Investimentos  - Igor Fernandes Balseiro  - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 281.2015/000457-9 dirigi-me ao endereço: CITEI IGOR FERNANDES BALSEIRO, o qual de tudo bem ciente ficou e exarou 
sua assinatura, aceitando a contrafé que lhe oferecí. - ADV: ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP)

Processo 1000491-35.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Paulo Jose Guerreiro 
Constantino  - UNIMED PAULISTANA-SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO  - NOTA DE CARTÓRIO: Mandado 
de levantamento judicial no valor de 7.071,03, disponível para retirada pelo autor. - ADV: LIAMARA DE BRITTO (OAB 111496/
SP), JOÃO PAULO CONSTANTINO (OAB 149490/SP), RICARDO MARFORI SAMPAIO (OAB 222988/SP)

Processo 1000520-85.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - SONIA DIERICA OLIVEIRA 
DOS SANTOS  - DHL LOGISTICS (BRAZIL) LTDA -  - AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA  - Vistos. 1) Recebo o recurso de apelação 
interposto pela ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA (fls. 198/212), porque tempestivo e preparado, em seus regulares efeitos 
(devolutivo e suspensivo). 2) À parte contrária para ofertar, querendo, no prazo legal, suas contrarrazões. 3) Decorrido esse 
prazo, independente de qualquer nova intimação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
Seção de Direito Privado (1ª a 10ª Câmaras), observadas as formalidades legais. 4) Intimem-se. - ADV: MATHEUS PIGIONI 
HORTA FERNANDES (OAB 212398/SP), ANA CAMILA UBINHA DA SILVA ANDRETTA (OAB 267597/SP), FLAVIO LUIS UBINHA 
(OAB 127833/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)

Processo 1000578-88.2014.8.26.0281 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - R.M.R. -  - I.M.R.  - 
J.A.R.  - NOTA DE CARTÓRIO : Por gentileza enviar a minuta do edital via e-mail : marietag@tjsp.jus.br - ADV: ALESSANDRO 
DINIS (OAB 260706/SP)

Processo 1000717-74.2013.8.26.0281 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - DANIELA AGUIAR DIAS  - TCI 
TRANSPORTE COLETIVO DE ITATIBA LTDA -  - Nobre Seguradora do Brasil S/A  - Vistos. 1) Certifique a serventia acerca da 
suficiência do recolhimento da taxa judiciária relativa ao preparo de apelação de fls. 342/343 e 359/360. Havendo necessidade, 
intime-se o recorrente, por intermédio de seus procuradores, via imprensa oficial, para suprir o recolhimento, em cinco dias, sob 
pena de deserção. 2) Cumprida a determinação anterior, tornem conclusos para o juízo de admissibilidade do recurso interposto 
(fls. 327/341 e 344/358). 3) Intimem-se. - ADV: VILMA LIEBER FANANI (OAB 76106/SP), PAULO ANTONINO SCOLLO (OAB 
148187/SP), EDINILSON FERREIRA DA SILVA (OAB 252616/SP), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB 
72973/SP)

Processo 1000726-36.2013.8.26.0281 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - Cia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP  - JR Terra Administradora  - Vistos. 1) Fls. 375/377: Intime-se o perito, 
via telefone, para os esclarecimentos técnicos suscitados pelas partes (fls. 339/347 e 358/374). Após, dê-se vista às partes 
e conclusos para decisão. 2) Intimem-se. - ADV: LEANDRO CARELLI DE FARIA (OAB 208121/SP), ELISEU DANIEL DOS 
SANTOS (OAB 139373/SP), ANALUCIA KELER (OAB 149615/SP)

Processo 1000791-94.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Suspensão - EDITORA ITATIBA LTDA  - MUNICÍPIO DE 
MORUNGABA -  - JORNAL GAZETA SP LTDA EPP  - Vistos. 1) Recebo o recurso de apelação interposto pela autora (fls. 
331/341), porque tempestivo e preparado, em seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo). 2) À parte contrária para ofertar, 
querendo, no prazo legal, suas contrarrazões. 3) Decorrido esse prazo, independente de qualquer nova intimação, remetam-se 
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público e Meio Ambiente (1ª a 17ª Câmaras), 
observadas as formalidades legais. 4) Intimem-se. - ADV: RONALDO MANZO (OAB 139205/SP), ALEXANDRE SEGATTO 
CIARBELLO (OAB 229895/SP), CELIO DIAS SALES (OAB 139191/SP), EDINILSON FERREIRA DA SILVA (OAB 252616/SP)

Processo 1000819-96.2013.8.26.0281 - Desapropriação - Desapropriação - Concessionária Rota das Bandeiras S/A  - 
Katia Catarina Simões Porto -  - Laércio da Silva Porto -  - Ricardo Simões  - Vistos. 1) Fls. 496/497: Intime-se o perito, via 
e-mail institucional, para que esclareça a divergência entre a área encontrada no levantamento topográfico realizado (fls. 497), 
de 540,49 m2, e aquela objeto de desapropriação (fls. 459/460), de 510,18 m2, comprovando, outrossim, a realização dos 
serviços indicados no documento de fls. 471/472, tal como solicitado pela expropriante. 2) Intimem-se. - ADV: PATRICIA LUCCHI 
PEIXOTO (OAB 166297/SP), GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP), VANESSA DANIELLE TEGA BERNARDES (OAB 
253502/SP), SERGIO LUIS QUAGLIA SILVA (OAB 107489/SP)

Processo 1000858-93.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - VANDERLEI RODRIGUES DA SILVA  - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  - Vistos. Diante da satisfação 
da obrigação (fls. 232/235 e 238), EXTINGUE-SE a presente execução, o que faço com fulcro no disposto no artigo 794, inciso 
I do Código de Processo Civil. Consigno que o trânsito em julgado desta decisão ocorrerá nesta data, tendo em vista o caráter 
consensual do pedido. Expeça-se mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 230, no valor de R$ 563,89, em favor do 
autor. P.R.I., e, inexistindo custas remanescentes a serem recolhidas, o que a Serventia certificará, arquivem-se os autos, com 
as cautelas de praxe. - ADV: NEUSA APARECIDA GONCALVES CARDOZO (OAB 113119/SP), ANAHI BICHIR (OAB 78685/SP), 
MERCIVAL PANSERINI (OAB 93399/SP), GUSTAVO GONÇALVES CARDOZO (OAB 298218/SP)

Processo 1000861-48.2013.8.26.0281 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - G.M.C.L. -  - J.M.C.L.  
- P.C.L.S.  - Vistos. 1) Tendo em vista que a prisão do executado ocorreu no estado de Minas Gerais (fls. 95/96 e 116), oficie-
se ao IIRGD, comunicando-se o cumprimento do mandado de prisão (fls. 66), solicitando a baixa em seu sistema, evitando-se, 
assim, nova prisão do executado. No mais, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento do presente feito, sob 
pena de arquivamento. 2) Intimem-se e dê-se ciência ao representante do Ministério Público. - ADV: STEFANIA PENTEADO 
CORRADINI RELA (OAB 226334/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 430

Processo 1000868-40.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A.  - CONSERVADORA PADRÃO LTDA. -  - ATHAYDE SOARES -  - RENATA RIBEIRO SOARES  - Vistos. 1) 
Fls. 242/251: Mantenho a decisão proferida a fls. 233/234 por seus próprios fundamentos. Anote-se (art. 193, VI, NSCGJ). 
2) Inexistindo comunicação de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada pelo E. Tribunal de Justiça, aguarde-se a 
comprovação da distribuição da carta precatória expedida à Comarca de Santos/SP (fls. 237), tal como solicitado pelo credor 
(fls. 241). 3) Intimem-se. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP), ROGERIO HERNANDES GARCIA (OAB 
211960/SP), NATASHA CAROLINA CAMARGO DE ALMEIDA RIZZO (OAB 284899/SP), NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA 
(OAB 104016/SP), VANESSA SARTORATO RIBEIRO (OAB 299426/SP), VIVIANE DE SENA RIBEIRO (OAB 301766/SP), 
ARTHUR CHEKMENIAN SPERNEGA (OAB 317289/SP)

Processo 1000991-04.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Prescrição e Decadência - GILBERTO MAXIMO  - ATIVOS 
S.A. COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS -  - BANCO DO BRASIL S/A  - NOTA DE CARTÓRIO: 
Manifeste-se a parte autora, em réplica, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a contestação e documentos apresentados. Após, 
digam as partes, em 5 (cinco) dias, sobre as provas que pretendem produzir, especificando-as e justificando a necessidade e 
pertinência das mesmas, sob pena de entender-se que desistiram daquelas pelas quais protestaram genericamente. No mesmo 
lapso temporal, esclareçam as partes se há interesse na realização de audiência de conciliação. - ADV: ADRIANO ATHALA DE 
OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), ALBERTO QUERCIO NETO (OAB 229359/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/
SP), JOICE HELENA CORDEIRO (OAB 301115/SP)

Processo 1001021-73.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ROSANGELA 
MATTIUZZO CARDOSO DE MORAES  - EDGARD BARRETO  - Cumpra-se o item 1 da decisão de fls. 174. No mais, manifeste-
se a credora, no prazo de cinco dias, requerendo o que de direito em termos de efetivo prosseguimento do feito. Intimem-se. 
- ADV: GLAUBER RODOLFO SANFINS (OAB 204696/SP), ADRIANO ANTONIO FONTANA (OAB 242720/SP)

Processo 1001203-59.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Maria Celeste Flausino  - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - NOTA DE CARTÓRIO: Alvarás disponíveis para impressão. - ADV: JOSE WAGNER 
CORREIA DE SAMPAIO (OAB 152803/SP), THAIS SEGATTO SAMPAIO (OAB 303818/SP)

Processo 1001211-02.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Parceria Agrícola e/ou pecuária - CESAR RINALDO 
PRETTI E OUTRA  - RIGOR ALIMENTOS LTDA  - Vistos. CESAR RINALDO PRETTI E OUTRA moveu ação em face de RIGOR 
ALIMENTOS LTDA objetivando condenação ao pagamento de R$ 13.179,48, com correção e juros, em razão de serviços 
prestados. Afirmou que a ré, empresa de abate de aves, contratou o autor para alimentar e engordar aves, devolvendo-as 
após 45 dias. Ocorre que a ré deixou de pagar dois lotes de frangos. Juntou documentos. Citada, a ré apresentou contestação 
(fls. 41/47). Afirmou, preliminarmente, que se encontra em Recuperação Judicial, havendo determinação de suspensão das 
ações e execuções por 120 dias. Ainda, há inépcia da inicial. No mérito, alegou que o autor deixou de comprovar o serviço e a 
inadimplência da ré. Assim, não são devidos quaisquer valores. Juntou documentos. Houve réplica (fls. 100/101). É o relatório. 
DECIDO. O pedido é improcedente. O autor não se desincumbiu de seu ônus probatório. Com efeito, as notas de fls. 12/17 
não foram assinadas, não comprovando, pois, o autor, a prestação do serviço que, ao contrário do sustentado, foi impugnado 
em contestação (fls. 46). Assim, não é cabível o recebimento do preço. POSTO ISSO, e considerando tudo o mais que dos 
autos consta, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado por CESAR RINALDO PRETTI E OUTRA em face de RIGOR 
ALIMENTOS LTDA. Sucumbente o autor, que arcará com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que 
arbitro em R$ 500,00, conforme art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. P.R.I. - ADV: GASTAO MEIRELLES PEREIRA (OAB 
130203/SP), ALESSANDRO DONIZETE PERINI (OAB 272572/SP), FERNANDO BRANDAO WHITAKER (OAB 105692/SP)

Processo 1001390-67.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - PEDRO DONIZETE 
MANFRE  - LUCILENE LEMES JANUÁRIO  - Vistos. 1) Anote-se a extinção do processo no sistema informatizado (art. 267, 
VIII, do CPC), e, inexistindo custas remanescentes a serem recolhidas, o que a serventia certificará, arquivem-se os autos com 
as cautelas de praxe. 2) Intimem-se. - ADV: WASHINGTON BORTOLOSSI (OAB 223235/SP), ALVARO BORTOLOSSI (OAB 
106885/SP), CAMILA BERNARDO ULRICH (OAB 280264/SP)

Processo 1001652-80.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Gilson Firmo  - 
Comercial Automotiva S.A. (Dpaschoal)  - Vistos. 1) Recebo o recurso de apelação interposto pelo réu (fls. 181/191), porque 
tempestivo e preparado, em seu efeito devolutivo, quanto à pretensão alcançada em sede de tutela antecipada, com fundamento 
no artigo 520, VII, do CPC, e, no mais, no duplo efeito. Nesse sentido: Quando a sentença confirmar a tutela antecipada, 
concedida no curso do processo, a apelação interposta contra ela será recebida no efeito apenas devolutivo, quanto à parte que 
confirmou a tutela antecipada e no duplo efeito quanto ao mais. (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código 
de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 9ª ed. rev. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 752, 
nota 17). 2) À parte contrária para ofertar, querendo, no prazo legal, suas contrarrazões. 3) Decorrido esse prazo, independente 
de qualquer nova intimação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito 
Privado (11ª a 24ª Câmaras), observadas as formalidades legais. 4) Intimem-se. - ADV: ANTONIO GALVAO GONÇALVES (OAB 
43818/SP), MATHEUS PENTEADO MASSARETTO (OAB 234895/SP), DENIS AUDI ESPINELA (OAB 198153/SP), EDUARDO 
DA GRAÇA (OAB 205687/SP)

Processo 1001685-70.2014.8.26.0281 - Monitória - Cheque - SUPERMERCADO TESCAROLLO LTDA.  - MARIANA DA 
CUNHA RAMALHO  - NOTA DE CARTÓRIO: Prazo de trinta dias concedido. - ADV: EDMILSON MARCELO CEOLIM (OAB 
104832/SP)

Processo 1001780-03.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - NATANAEL 
SEVERINO DA SILVA  - JOSÉ NILTON DOS SANTOS  - Vistos. Arbitro os honorários profissionais do advogado do autor, 
doutor WASHINGTON BORTOLOSSI, para fins do convênio de assistência judiciária firmado entre a Defensoria e a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-SP), em R$ 846,10. Expeça-se a necessária certidão. Código da causa nº 101. No mais, satisfeita 
a pretensão (fls. 38), anote-se a extinção do processo no sistema informatizado, relativamente à fase cognitiva, e, inexistindo 
custas remanescentes a serem recolhidas, o que a serventia certificará, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 
Intimem-se. - ADV: WASHINGTON BORTOLOSSI (OAB 223235/SP)

Processo 1001879-07.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Lucia Pedro Alves  
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - NOTA DE CARTÓRIO : Laudo de fls. 151/154 : manifestem-se as partes. - 
ADV: JOSE WAGNER CORREIA DE SAMPAIO (OAB 152803/SP), ANA PAULA DOMPIERI GARCIA (OAB 300902/SP), THAIS 
SEGATTO SAMPAIO (OAB 303818/SP)

Processo 1001922-41.2013.8.26.0281 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - 
Concessionária Rota das Bandeiras S/A  - Enyde Fagundes Gatti -  - José Aguinaldo Dona Gatti -  - Marizete Dantas Fagundes 
-  - Lourival Dantas Fagundes -  - Silvania Linhares Arruda Fagundes  - Vistos. 1) Considerando a anuência das partes quanto 
ao levantamento topográfico da área afetada, de 1.388,13 m2 (que coincide com a informada na inicial - fls. 23/24), intime-se 
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perito, via e-mail institucional, para a apresentação do laudo definitivo, tal como já determinado. Sem prejuízo, considerando 
a manifestação superveniente da expropriante (fls. 443/444), comprove o experto a realização das atividades contidas 
no documento de fls. 419, bem como apresente o memorial descritivo da área remanescente do imóvel afetado, tal como 
solicitado pelo expropriado (fls. 445/447). 2) Intimem-se. - ADV: FÁBIO DE MELLO PELLICCIARI (OAB 156510/SP), JULIANA 
APARECIDA JACETTE BERG (OAB 164556/SP), GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP), PATRICIA LUCCHI PEIXOTO 
(OAB 166297/SP)

Processo 1001938-58.2014.8.26.0281 - Ação Civil Pública - Dano Ambiental - J.A.P.P.A.- JACARÉ RIBEIRÃO VIVO 
ASSOCIAÇÃO PARA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL  - COVOLAN BENEFICIAMENTOS 
TÊXTEIS LTDA E COVOLAN INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA  - NOTA DE CARTÓRIO: Fls.755/757: Vista às partes. - ADV: DIEGO 
VANDERLEI RIBEIRO (OAB 265850/SP), PRISCILA RACHEL SOAVE (OAB 204071/SP), EDISON ANTONIO GUIDI (OAB 
173614/SP), MARCIO KERCHES DE MENEZES (OAB 149899/SP)

Processo 1001959-68.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - JELSON 
MARTINS DE MELO  - NEON ELETRO -  - NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA -  - AKATUS MEIOS 
DE PAGAMENTO LTDA  - Vistos. 1) Esgotado o ofício jurisdicional (fls. 149/153), remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo - Seção de Direito Privado (11ª a 24ª Câmaras), para apreciação do recurso de apelação interposto 
pelos autores, tal como já deliberado a fls. 169/170. 2) Intimem-se. - ADV: SUSETE GOMES (OAB 163760/SP), ADRIANA 
ALVES DE ANDRADE FRANCISCON (OAB 208966/SP), OCTAVIO DE PAULA SANTOS NETO (OAB 196717/SP), MAGALI 
ALVES DE ANDRADE COSENZA (OAB 186267/SP)

Processo 1002097-35.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - U.L.C.  - A.B.B.C.A. -  - PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE ITATIBA  - Vistos. 1) Recebo o recurso de apelação interposto pelo réu ABBC (fls. 386/391), porque tempestivo e 
preparado, em seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo). 2) À parte contrária para ofertar, querendo, no prazo legal, suas 
contrarrazões. 3) Decorrido esse prazo, independente de qualquer nova intimação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Privado (1ª a 10ª Câmaras), observadas as formalidades legais. 4) Intimem-
se. - ADV: ANTONIO LACERDA DA ROCHA JUNIOR (OAB 263334/SP), SERGIO LUIS GREGOLINI (OAB 248634/SP), RENATO 
BADALAMENTI (OAB 280096/SP), EDU MONTEIRO JUNIOR (OAB 99688/SP)

Processo 1002240-24.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Aglaide Domingues de Camargo 
Junior  - MAICON RENE DE MORAIS  - Aglaide Domingues de Camargo Junior  - Fls. 76. O empresário individual nada mais é 
que a pessoa física, no exercício de empresa. Não há distinção de patrimônios, porquanto não há dupla personalidade jurídica 
(tal como ocorre quando se trata de sociedade distinta da pessoa física do sócio). Na verdade, a identificação por CNPJ e CPF 
dá-se apenas para fins fiscais junto à Fazenda Pública. Considerando o pedido formulado pela exeqüente e a ordem estabelecida 
pelo artigo 655 do Código de Processo Civil, através do sistema BACEN-JUD, protocolei ordem judicial de bloqueio de valores, 
conforme comprovante que adiante segue. Decorrido o prazo de 48 horas, retornem os autos conclusos para visualização on 
line do resultado da ordem de bloqueio de valores e para ulteriores deliberações. Intimem-se. - ADV: AGLAIDE DOMINGUES DE 
CAMARGO JUNIOR (OAB 327469/SP)

Processo 1002311-89.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Eulalia 
Maria de Oliveira  - Magazine Luiza - Luizacred SA  - Vistos. 1) Após o decurso do prazo para interposição de recurso de 
apelação, o que a serventia certificará, anote-se a extinção do processo no sistema informatizado, relativamente à fase cognitiva, 
e, inexistindo custas remanescentes a serem recolhidas, o que a serventia certificará, arquivem-se os autos com as cautelas de 
praxe. 2) Intimem-se. - ADV: AURÉLIO COSENZA RELA ZATTONI (OAB 214468/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 1002323-40.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - JOSÉ FELIPE DE 
CASTILHO  - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - NOTA DE CARTÓRIO: Fls.154/155: Vista ao autor. - ADV: AGNALDO 
LUIS FERNANDES (OAB 112438/SP), PRISCILA FERNANDES RELA (OAB 247831/SP)

Processo 1002363-85.2014.8.26.0281 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - JOSÉ 
WILSON DE MIRANDA  - Banco do Brasil S/A  - NOTA DE CARTÓRIO: Para as partes se manifestarem sobre laudo pericial, 
pelo prazo de 10 (dez) dias. - ADV: DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 
34248/SP)

Processo 1002440-94.2014.8.26.0281 - Monitória - Prestação de Serviços - Casa de Nossa Senhora da Paz - Ação Social 
Franciscana  - Erica Daniela Rota de Almeida  - Vistos. 1) Expeça-se mandado objetivando a penhora e avaliação de bens que 
guarnecem a residência do devedor, tal como solicitado (fls. 86/87). 2) Intimem-se. - ADV: VALDETE APARECIDA DE OLIVEIRA 
LIMA (OAB 280387/SP), ALAN RODRIGO DE PAULA SILVA (OAB 318481/SP)

Processo 1002440-94.2014.8.26.0281 - Monitória - Prestação de Serviços - Casa de Nossa Senhora da Paz - Ação Social 
Franciscana  - Erica Daniela Rota de Almeida  - ATO ORDINATÓRIO: Providencie o autor a diligencia do Oficial de Justiça 
necessária para a expedição do mandado de penhora e avaliação, no valor de R$ 63,75, apresente também a planilha de cálculo 
atualizado para acompanhar o mandado. - ADV: ALAN RODRIGO DE PAULA SILVA (OAB 318481/SP), VALDETE APARECIDA 
DE OLIVEIRA LIMA (OAB 280387/SP)

Processo 1002461-07.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Licença-Prêmio - DONIZETI FERREIRA  - FAZENDA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO  - Vistos. 1) Fls. 127/130: Diante do desfecho, em definitivo, dos Embargos à Execução (autos 
digitais nº 1003484-51.2014.8.26.0281), oficie-se ao devedor requisitando o pagamento do débito (observar o valor de débito 
indicado na inicial dos Embargos, de R$ 11.090,06, com validade para 06/08/2014 - fls. 23 dos Embargos). 2) Intimem-se. - ADV: 
DENNER PEREIRA (OAB 227881/SP), ALEXANDRE COSTA FREITAS BUENO (OAB 242934/SP), RAFAEL PACELA VAILATTE 
(OAB 274179/SP)

Processo 1002540-83.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - ERCÍLIA MARIA 
GOMEZ DE OLIVEIRA  - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - NOTA DE CARTÓRIO: Fls. 196/197: Ciência às partes. - 
ADV: PRISCILA FERNANDES RELA (OAB 247831/SP)

Processo 1002570-84.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Enriquecimento sem Causa - 3 IRMÃOS MUTTON & CIA 
LTDA.  - SANDRA ANDRÉIA LAMBERT  - 3 IRMÃOS MUTTON E CIA LTDA ajuizou ação de cobrança em face de SANDRA 
ANDRÉIA LAMBERT, objetivando a condenação ao pagamento de R$ 15.231,25. Afirmou que a ré emitiu três cheques em seu 
favor, devolvidos sem provisão de fundos. Houve enriquecimento ilícito. O pedido é formulado com fundamento no art. 61, da lei 
do Cheque, porquanto já ocorrida a perda da executividade do título. Juntou documentos (fls. 19/22 e 42/43). Citada (fls. 36), a 
ré não contestou o pedido (certidão, fls. 38). É O RELATÓRIO. DECIDO. Cabível o julgamento no estado (art. 330, II, do Código 
de Processo Civil). O pedido é procedente. Apresentados os cheques e não sendo contestado o pedido, incontroversos os fatos 
narrados na inicial, em especial o locupletamento sem causa da ré, em decorrência do não pagamento dos títulos. Posto isso, 
e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado por 3 IRMÃOS MUTTON 
E CIA LTDA em face de SANDRA ANDRÉIA LAMBERT para CONDENÁ-LA ao pagamento da quantia de R$ 15.231,25, com 
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atualização desde o vencimento dos títulos e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Face à sucumbência, CONDENO 
a ré ao pagamento das despesas processuais, corrigidas a partir do desembolso, e de honorários advocatícios que fixo, nos 
termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, em 10% sobre o valor da condenação. Com as cautelas de praxe. P.R.I. 
- ADV: PAULO FLAVIO PERRONE CARTIER (OAB 215363/SP)

Processo 1002586-38.2014.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA 
ITATIBA LTDA  - ITA GESSO IND. E COM. LTDA  - NOTA DE CARTÓRIO: Manifestar sobre certidão de fls. 54. - ADV: PRISCILA 
FERNANDES RELA (OAB 247831/SP), AGNALDO LUIS FERNANDES (OAB 112438/SP)

Processo 1002675-95.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - BANCO FIAT S/A  - VIVIANE 
CRISTINA T A RISSATO  - Vistos. Diante da manifestação do autor, EXTINGUE-SE o presente processo, sem apreciação de 
mérito, o que faço com fulcro no disposto no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. No mais, promova a serventia 
o desbloqueio do veículo objeto da lide junto ao DETRAN, via sistema RENAJUD (fls. 51/52). P.R.I., arquivando-se os autos, 
oportunamente, com as cautelas de praxe. - ADV: MARCIO AYRES DE OLIVEIRA (OAB 32504/PR), EDUARDO JOSE FUMIS 
FARIA (OAB 225241/SP)

Processo 1002680-83.2014.8.26.0281 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.L.B.N.  - S.J.N.  - NOTA DE CARTÓRIO : Para 
autor se manifestar sobre certidão de fl.29. - ADV: ALBERTO GLINA (OAB 158431/SP)

Processo 1002809-88.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ANA LÚCIA SOARES 
AGUIAR  - BANCO ITAÚ S/A  - Vistos. 1) Recebo o recurso de apelação interposto pela autora (fls. 64/69), porque tempestivo, em 
seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo). 2) À parte contrária para ofertar, querendo, no prazo legal, suas contrarrazões. 
3) Decorrido esse prazo, independente de qualquer nova intimação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo Seção de Direito Privado (11ª a 24ª Câmaras), observadas as formalidades legais. 4) Intimem-se. - ADV: 
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ADRIANA ALVES DE ANDRADE FRANCISCON (OAB 208966/SP), 
MAGALI ALVES DE ANDRADE COSENZA (OAB 186267/SP)

Processo 1002857-81.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JOSÉ RUI BEDANI  - 
ELISABETE DOS ANJOS MENDES  - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento dos autos 
(decorreu o prazo de 15 dias concedido às fls. 80). - ADV: POLIANA MOREIRA PRATA (OAB 210331/SP), IRÍS ISABEL DA 
SILVA MONTEIRO PRANDO (OAB 327084/SP), ROBERTO CARDOSO DE LIMA JUNIOR (OAB 88645/SP)

Processo 1002965-76.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Renúncia ao benefício - CHRISTIAAN PROSPER MARIA 
HALSBERGHE  - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  - Vistos. 1) Recebo o recurso de apelação interposto pelo 
réu a fls. 66/80, porque tempestivo, em seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo). 2) À parte contrária para ofertar, 
querendo, no prazo legal, suas contrarrazões. 3) Decorrido esse prazo, independente de qualquer nova intimação, remetam-
se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, observadas as formalidades legais. 4) Intimem-se. - ADV: 
STEFANIA PENTEADO CORRADINI RELA (OAB 226334/SP)

Processo 1003013-35.2014.8.26.0281 - Monitória - Cheque - Juma Pedras Ltda ME  - LGA TRANSPORTES LTDA EPP  - 
Vistos. 1) Necessária a repetição da citação, já que o comprovante de recebimento não foi recepcionado pelo réu, em afronta 
ao disposto no art. 223, § único, do CPC. Nesse sentido: Cobrança. Revelia. Ação julgada procedente. Citação de pessoa física. 
Recebimento por pessoa estranha à lide. Autor que não se desincumbiu do ônus de demonstrar ciência da parte contrária. 
Inaplicabilidade da teoria da aparência. Declaração de nulidade da citação, bem como de todos os atos processuais que a 
sucederam. Recurso provido. CITE-SE, pois, por mandado, com as expressas advertências da lei, após a comprovação do 
depósito das diligências do Oficial de Justiça. 2) Intimem-se. - ADV: JOÃO VICTOR DI FIORE CECON (OAB 285418/SP), 
BRUNO CARRA ALMEIDA CARDOSO (OAB 304874/SP)

Processo 1003087-26.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARCELO PEREIRA 
NUNES  - LUIS FERNANDO MONTINI  - Vistos. 1) Recebo o recurso de apelação interposto pelo autor (fls. 124/130), porque 
tempestivo, em seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo). 2) À parte contrária para ofertar, querendo, no prazo legal, suas 
contrarrazões. 3) Decorrido esse prazo, independente de qualquer nova intimação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Privado (25ª a 36ª Câmaras), observadas as formalidades legais. 4) Intimem-
se. - ADV: MARCELO AUGUSTO DA SILVA (OAB 285442/SP), EVAIR PIOVESANA (OAB 235805/SP)

Processo 1003093-33.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - GABRIELA SONIA 
EMILIA ADELAIDE MARTELL SEMPERE -  - Luís Martín Sá  - GP Service Remoção de Veículos Ltda -  - Prefeitura do Municipio 
de Osasco  - NOTA DE CARTÓRIO: Fls.170/171, 177 e 181: Vista ao réu. Após, para sentença. - ADV: CLAUDIO RENATO 
FORSSELL FERREIRA (OAB 98971/SP), ANTONINA KUDRJAWZEW (OAB 97377/SP), EVAIR PIOVESANA (OAB 235805/SP), 
JOÃO CESAR CÁCERES (OAB 162393/SP)

Processo 1003111-20.2014.8.26.0281 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.S.C.  - R.C.  - Vistos. Ante o pedido formulado a 
fls. 29, arbitro os honorários profissionais do advogado da autora, doutor LUIS HENRIQUE HERCULES, para fins do convênio 
de assistência judiciária firmado entre a Defensoria e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), no valor máximo da tabela 
vigente. Expeça-se certidão. Após, cumpra-se o já determinado a fls. 22/23, expedindo-se o mandado de averbação, arquivando-
se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. - ADV: LUÍS HENRIQUE HÉRCULES (OAB 171726/SP)

Processo 1003118-12.2014.8.26.0281 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - H.O.S.  - A.O.S.  - Hermelino de 
Oliveira Santos  - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 281.2015/000536-2 dirigi-me ao endereço indicado por diversas vezes, sem obter êxito em localizar o imóvel 
aberto, contudo na data de hoje, localizei no local, o Sr. Brás, que em informou que cuida do imóvel, mas que a requerida reside 
próximo a cidade de Campinas, pois a chácara encontra-se em reforma e já faz tempo que a mesma não vem ao local. Certifico 
mais que o Sr. Brás, não soube me informar o atual endereço da mesma, motivo pela qual, deixei de citar bem como intimar a 
requerida.O referido é verdade e dou fé. Itatiba, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: ROBERTA ALVARES NASCIMENTO PICCOLO 
(OAB 261791/SP), NICOLAS PETRUCIO MAZARIN FERRO (OAB 264583/SP), HERMELINO DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 
92965/SP)

Processo 1003128-56.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - WF COIFFEURS CABELEIREIROS 
LTDA-ME  - CLEÍLDA SANTANA DOS REIS  - NOTA DE CARTÓRIO: Vista às partes da certidão de fls. 294 - ADV: NATÁLIA 
PENTEADO SANFINS (OAB 241243/SP), LEANDRO AUGUSTO GABOARDI (OAB 295888/SP), JOSE FERNANDO SOLIDO 
(OAB 136723/SP)

Processo 1003195-21.2014.8.26.0281 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - F.A.P.  - L.F.G.P. -  - R.G.P.  - ATO 
ORDINATÓRIO: fls. 82 - Cumpram as partes, a cota ministerial, esclarecendo as partes se pretendem produzir provas em 
audiência, especificando-as, para designação, se necessário, de audiência de instrução e julgamento. - ADV: THAIS HELENA 
DOS SANTOS (OAB 220058/SP), IVONE APARECIDA DA ROCHA CASTRO (OAB 246865/SP), SOLANGE SUELI PINHEIRO 
(OAB 218357/SP)
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Processo 1003222-04.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Renúncia ao benefício - JAYME FRANCISCO DA SILVA 
FILHO  - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - Vistos. JAYME FRANCISCO DA SILVA FILHO ajuizou ação em face de 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pleiteando a renúncia ao benefício de aposentadoria proporcional por 
tempo de contribuição B/42 nº 105.985.848-4, que lhe foi concedido pela Autarquia em 12/06/1997, e a consequente concessão 
de nova aposentadoria mais vantajosa, na forma integral. Afirmou que, apesar de aposentado, continuou trabalhando e 
contribuindo para a Previdência Social, por imposição legal, passando, assim, a fazer jus ao cômputo de mais 13 anos ao tempo 
de contribuição. Pleiteia a utilização das contribuições vertidas após a aposentadoria concedida para obter benefício mais 
vantajoso, o que sustenta não ser vedado por lei e encontrar amparo nos princípios constitucionais e na jurisprudência dominante. 
Juntou documentos (fls. 13/41). Citado (fls. 45), o réu apresentou contestação (fls. 46/61). Arguiu, preliminarmente, a prescrição 
quinquenal. No mérito, afirmou que o autor é segurado obrigatório exclusivamente para fins de custeio da Seguridade Social, 
nos termos do art. 12, § 4º, da lei 8.212/91. Invocou o art. 18, § 2º, da lei 8.213/91, como norma de vedação para a obtenção de 
nova aposentadoria ou majoração da renda ante a utilização de contribuições dos trabalhadores em gozo de aposentadoria. 
Aduziu que o dever de recolhimento das contribuições, nessa hipótese, decorre do princípio constitucional da solidariedade do 
sistema previdenciário, inexistindo respaldo legal para o pleito inicial. A obtenção de aposentadoria proporcional foi uma opção 
realizada livremente pelo autor, visando a obtenção de renda mensal menor, mas com percepção dos valores por mais tempo, 
não podendo se beneficiar do recolhimento de contribuições após o ato administrativo para a obtenção de nova aposentadoria, 
aproveitando o melhor dos dois benefícios em prejuízo do sistema previdenciário. Na eventual hipótese de revogação do ato 
concessório, deverá haver restituição dos proventos percebidos pelo autor enquanto aposentado, retirando-se os efeitos 
jurídicos do ato que se pretende desconstituir. Pugnou pela improcedência do pedido. Houve réplica (fls. 65/69). É O RELATÓRIO. 
DECIDO. O processo comporta julgamento no estado, por se tratar de matéria exclusivamente de direito (art. 330, I, CPC). Os 
pedidos são procedentes. Com efeito, denomina-se “desaposentação” a hipótese de renúncia à aposentadoria pelo titular que 
continuou trabalhando e contribuindo para a previdência após a concessão do ato administrativo, com o objetivo de obter uma 
nova aposentação, mais vantajosa que a primeira, utilizando-se, para tanto, dos salários de contribuição posteriores ao 
jubilamento desfeito, para fins de contagem do tempo e cálculo da Renda Mensal Inicial. A matéria encontra entendimento 
firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, especialmente ante o julgamento, em maio deste ano, do REsp 1.334.488/SC, de 
relatoria do Min. Herman Benjamin, sob o regime dos recursos repetitivos, no sentido de que, tratando-se de direito patrimonial 
disponível, pode o segurado renunciar ao benefício previdenciário já obtido em busca de outro mais vantajoso, operando-se 
efeitos ex nunc, ou seja, sem a necessidade de devolução dos valores auferidos em virtude da primeira aposentadoria. E assim 
entende-se por ser considerado regular o ato administrativo concessório do primeiro jubilamento, não sendo o caso, pois, de 
restituição de proventos a que efetivamente fazia jus o segurado enquanto estava aposentado. Quanto ao tema: “PROCESSUAL 
CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC. DESAPOSENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO 
DE NOVA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. DESNECESSIDADE. 
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 1.334.488/SC, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. CÔMPUTO DOS 
SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A NOVA APOSENTADORIA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. DEBATE DE MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Trata-
se de Embargos de Declaração contra decisão proferida em Agravo Regimental que estabeleceu a desnecessidade de o 
segurado devolver os valores recebidos a título de aposentadoria como consequência da renúncia a esta para utilizar posterior 
tempo de contribuição para futura concessão de benefício de mesma natureza. 2. A Primeira Seção, sob o regime do art. 543-C 
do CPC e da Resolução STJ 8/2008, consignou que “os benefícios previdenciários são direitos patrimoniais disponíveis e, 
portanto, suscetíveis de desistência pelos seus titulares, prescindindo-se da devolução dos valores recebidos da aposentadoria 
a que o segurado deseja preterir para a concessão de novo e posterior jubilamento” (Resp 1.334.488/SC, Rel. Min. Herman 
Benjamin, Primeira Seção, Dje 14.5.2013). 3. Nos Embargos de Declaração opostos contra a decisão prolatada no referido 
Recurso, a Primeira Seção do STJ acolheu em parte os aclaratórios, sem efeito modificativo, para esclarecer que “os benefícios 
previdenciários são direitos patrimoniais disponíveis e, portanto, suscetíveis de desistência pelos seus titulares, prescindindo-se 
da devolução dos valores recebidos da aposentadoria a que o segurado deseja preterir para a concessão de novo e posterior 
jubilamento”. 4. Considerando a possibilidade de interpretação destoante do contexto do acórdão embargado e do próprio objeto 
do pedido de desaposentação, deve ficar expresso que a nova aposentadoria, a ser concedida a contar do ajuizamento da ação, 
deve computar os salários de contribuição subsequentes à aposentadoria a que se renunciou. Esclarecimento necessário. 5. No 
mais, não se afiguram as omissões e contradições apontadas pelo embargante. Sob pena de invasão da competência do STF, 
descabe analisar questão constitucional (arts. 5º, XXXVI; 201, caput, e 195, § 5º, da CF) em Recurso Especial, mesmo que para 
viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 6. Não há falar em incidência da Súmula 10/STF ou em ofensa ao art. 97 da 
CF/1988, nos casos em que o STJ decide aplicar entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, sem declarar 
inconstitucionalidade do texto legal invocado. 7. Embargos de Declaração acolhidos em parte tão somente para esclarecer o 
julgado embargado, sem efeito modificativo.” (g.n.) “PREVIDENCIÁRIO. DESAPOSENTAÇÃO (RENÚNCIA) À APOSENTADORIA. 
CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS PROVENTOS. IMPLANTAÇÃO DO NOVO BENEFÍCIO. DECISÃO 
DEFINITIVA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CÁLCULO DA RMI DO BENEFÍCIO. ART. 103 DA LEI N. 8.213/91. DECADÊNCIA/
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Entendo que a falta de previsão legal para o desfazimento do ato de aposentação impede 
que a Autarquia Previdenciária, subordinada ao regime jurídico de direito público, desfaça referido ato. Reconheço, todavia, que 
este posicionamento é minoritário, e que as duas Turmas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com competência para decidir 
questões previdenciárias - Quinta e Sexta Turmas - são favoráveis à possibilidade de o aposentado que retorna à atividade 
laborativa ter computadas as novas contribuições para efeito de concessão de nova aposentadoria. 2. Observo não desconhecer 
que a matéria encontra-se em debate junto ao Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 661256), com 
submissão à repercussão geral, nos termos da Lei nº 11.418/2006. 3. Pendente de decisão definitiva pelo Pretório Excelso, 
curvo-me, por prudência, ao entendimento de meus pares na 10ª E. Turma deste Tribunal, com vistas a prestigiar a respeitável 
orientação emanada do STJ, e adiro, com a ressalva já formulada, ao seu posicionamento, diante da hodierna homenagem 
rendida à força da jurisprudência na resolução dos conflitos trazidos ao Poder Judiciário, aguardando o final julgamento em 
nossa Suprema Corte de Justiça. 4. A compreensão desta Décima Turma, em conformidade com a orientação firmada pela 
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1334488/SC, em 08/05/2013, publicado em 
14/05/2013, de Relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução nº 
8/2008 do STJ, é no sentido de que o desfazimento (renúncia) da aposentadoria, com o aproveitamento de todo o tempo de 
contribuição, com vistas à concessão de novo benefício, seja no mesmo regime ou em regime diverso, não implica em devolução 
dos valores percebidos, pois enquanto esteve aposentado o segurado fez jus aos seus proventos. 5. Quanto à implantação, por 
sua complexidade, não se justifica seja feita provisoriamente devendo aguardar decisão definitiva, além do que a parte autora já 
vem recebendo benefício de aposentadoria. 6. O termo inicial da nova aposentadoria concedida judicialmente deve ser fixado 
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na data citação do INSS. 7. O valor do novo benefício deve ser apurado em liquidação de sentença, devendo haver a 
compensação dos valores pagos entre a data da citação e a efetiva implantação do novo benefício, para não haver pagamento 
acumulado de duas aposentadorias. 8. No cálculo da RMI do benefício deve ser observado o que determina o art. 3º da Lei 
9.876/99, que deu nova redação ao art. 29 da Lei 8.213/91. 9. O pedido inicial é de renúncia a benefício previdenciário e não de 
revisão de sua renda mensal inicial, não havendo, portanto, se falar em decadência/prescrição do direito. 10. Apelação da parte 
autora parcialmente provida.” Consigna-se que o termo inicial da nova aposentadoria mais vantajosa ao autor deve se dar à 
data do ajuizamento desta ação, consoante entendimento jurisprudencial majoritário, com observância da norma de regência 
vigente à época, apurando-se o valor da Renda Mensal Inicial em sede de liquidação de sentença e compensando-se valores 
pagos entre a data do ajuizamento da ação e da efetiva implantação da nova jubilação, obstando, assim, pagamento acumulado 
de duas aposentadorias. Para rematar, deixa-se aqui expresso, quanto à atualização do débito e fixação dos juros de mora, que 
decidiu o E. Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade na aplicação do índice de cadernetas de poupança como 
forma de correção, raciocínio que também deve se estender à legislação infraconstitucional, em vista da hierarquia das normas. 
Nesse sentido: “E no que tange à aplicabilidade dos critérios de juros moratórios e atualização monetária, previstos na Lei nº 
11.960/09 a partir de seu advento, aos processos em trâmite, a decisão recorrida deve mesmo ser mantida. Inicialmente, 
destaque-se que, em 17 de outubro de 2012, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no EDcl 
no REsp nº 1.205.946/SP, solidando o entendimento de que a coisa julgada não impede a imediata aplicação da Lei nº 11.960/09, 
de modo que os critérios nela insculpidos (art. 5º, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97) deveriam ser aplicados imediatamente 
aos processos em trâmite, em relação ao período posterior à sua vigência, até o efetivo cumprimento da obrigação, em 
observância ao princípio do tempus regit actum. No entanto, importante ressaltar que o Plenário do Colendo Supremo Tribunal 
Federal, em 14 de março de 2013, julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 4357 e 
4425, reconhecendo a inconstitucionalidade do disposto no §12 do art. 100 da Constituição Federal, na parte em que determina 
a correção do débito e juros moratórios pelo índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança, entendimento que 
implicou na inconstitucionalidade por arrastamento do dispositivo de igual teor constante da Lei nº 11.960/09 (art. 5º). Em suma, 
diante da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal da Lei nº 11.960/09, que definia novos critérios de fixação dos 
juros e correção monetária, não há que se falar mais na sua aplicabilidade, razão pela qual deve ser mantido o julgamento em 
seus exatos termos. Isso porque, de acordo com o que já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a declaração de 
inconstitucionalidade de uma lei “(...) inquina de total nulidade os atos emanados do Poder Público, desampara as situações 
constituídas sob sua égide e inibe ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos válidos a possibilidade de invocação de 
qualquer direito A declaração de inconstitucionalidade em tese encerra um juízo de exclusão, que, fundado numa competência 
de rejeição deferida ao Supremo Tribunal Federal, consiste em remover do ordenamento positivo a manifestação estatal inválida 
e desconforme ao modelo plasmado na Carta Política, com todas as conseqüências daí decorrentes, inclusive a plena 
restauração de eficácia das leis e das normas afetadas pelo ato declarado inconstitucional” (g.n.) Ante o exposto e considerando 
tudo o mais que dos autos consta, JULGA-SE PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR o direito do autor JAYME 
FRANCISCO DA SILVA FILHO à renúncia do benefício de aposentadoria B/42 nº 105.985.848-4 (DIB 12/06/1997) do qual é 
titular, bem como a desnecessidade de devolução dos proventos percebidos em razão da aposentadoria renunciada, e b) 
CONDENAR o Instituto-Réu a conceder em seu favor o benefício da aposentadoria por tempo de serviço, na forma integral, a 
contar da data do ajuizamento da ação, com a utilização de todo o tempo de contribuição, compensando-se os valores pagos 
entre a data do ajuizamento da ação e a data da efetiva implantação do novo benefício. O pagamento das verbas atrasadas 
deverá ser devidamente atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC, apurado no período (art. 31 
da lei 10.741/03 e art. 41-A da lei 8.213/91) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Outrossim, em que 
pese a procedência da ação, fica indeferido o pedido de tutela antecipada formulado implicitamente na inicial, face ao reexame 
necessário e à ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, por estar o autor percebendo valores mensais 
pela aposentadoria lhe concedida. Não há custas de reembolso, em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça. 
Não há, de igual modo, condenação ao pagamento de outras custas, nos termos do artigo 4º, I, da Lei Federal nº 9.289/96 e do 
artigo 6º da Lei nº 11.608/2003. Responderá o réu pelo pagamento da verba honorária, que fixo em 10% do somatório das 
parcelas vencidas até esta data, atualizadas, nos termos da Súmula 111, do STJ. Por fim, independentemente de interposição 
de eventual recurso voluntário, subam os autos à Superior Instância, para reexame necessário da matéria. P.R.I. - ADV: TERESA 
SANTANA (OAB 116420/SP)

Processo 1003237-70.2014.8.26.0281 - Despejo - Locação de Imóvel - GRACIA ROSINETI ROSSI  - CREUSA PAULO DE 
SALES MACEDO  - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a requerente acerca do trânsito em julgado da r. sentença proferida, 
conforme fls. 39. - ADV: PAULO SOARES BRANDAO (OAB 151545/SP)

Processo 1003280-07.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Seguro - ERIVAL JUSTINO DA SILVA  - Seguradora Líder 
dos Consórcios DPVAT  - NOTA DE CARTÓRIO: Para o requerente retirar guia de levantamento em Cartório. - ADV: SIMONE 
AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 1003290-51.2014.8.26.0281 - Interdição - Tutela e Curatela - G.T.  - S.T.  - 1) Fls. 55/56: Em vista da inércia do 
requerido, oficie-se ao CAPS-AD para que promova atendimento domiciliar junto ao réu, nos termos do art. 4º, item 4.5.1, alínea 
“d”, da Portaria 336/GM, do Ministério da Saúde, apresentando ao Juízo parecer médico, com urgência. 2) Intimem-se e dê-se 
ciência ao representante do Ministério Público. - ADV: HENRIQUE DE LIMA COLETTI (OAB 317873/SP)

Processo 1003380-59.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARCELO BISSONI 
JUNIOR  - MAMEDE ZAKARIA SULEIMAN -  - MIRIAM SOLANGE BASSETTO SULEIMAN  - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 281.2015/000006-9 dirigi-me ao endereço: CITEI MIRIAM SOLANGE BASSETO SULEIMAN 
e MAMEDE ZAKARIA SULEIMAN, os quais de tudo bem cientes ficaram e exararam suas assinaturas, aceitando a contrafé que 
lhes oferecí. - ADV: DIEGO GONZAGA (OAB 317085/SP), ALEX ANDREWS PELLISSON MASSOLA (OAB 259771/SP)

Processo 1003415-53.2013.8.26.0281 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Giselda Emilia 
Palmonari  - Banco Bradesco S/A  - NOTA DE CARTÓRIO: Providencie o autor a impressão e encaminhamento da certidão 
de honorários expedida. Sem prejuízo, manifeste-se a parte interessada acerca da certidão de trânsito em julgado. - ADV: 
RONALDO PROVENCALE (OAB 104495/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), FABIANA BIZETTO (OAB 227886/SP)

Processo 1003515-08.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Imissão na Posse - Fazenda Publica Municipal da Estancia 
Climática de Morungaba  - Temperos Santa Rita Ltda  - NOTA DE CARTÓRIO: Fls.313/314: Apresente o credor cópia atualizada da 
ficha cadastral da executada. Após, conclusos. - ADV: KEITH NAKANO (OAB 231513/SP), ALEXANDRE SEGATTO CIARBELLO 
(OAB 229895/SP), DECIO GERALDO PACCOLA (OAB 126429/SP)

Processo 1003593-65.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Luis Alberto Tomasi Dias  - 
GMS ENGENHARIA LTDA. -  - GUILHERME MATIAS MOREIRA SIMÕES  - NOTA DE CARTÓRIO: Carta precatória de fls. 69/70, 
disponível para impressão e encaminhamento devidamente instruído pelo autor. Após, comprovar distribuição nos autos. - ADV: 
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ANTONIO RENATO MUSSI MALHEIROS (OAB 122250/SP)
Processo 1003649-98.2014.8.26.0281 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.M.B.S.  - E.C.S.  - NOTA DE CARTÓRIO : Foi 

designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 06/03/2015 às 15:30h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania do Foro de Itatiba, Avenida Barão de Itapema, 181, Sala de Conciliação 26, Centro, 13250-902, Itatiba, (11) 4534-
4711, Itatiba2@tjsp.jus.br. Itatiba. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. 
- ADV: CRISTIANE DE LIMA COLETTI (OAB 262026/SP), RITA DE CASSIA FELTRAN GARBELLINE (OAB 143210/SP), DILCO 
JOSE FELTRAN (OAB 30581/SP)

Processo 1003672-78.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PETROS CRÉDITO PRIVADO SUPREMACIA  - VILLE FRANCE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA -  - BRASILINVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A -  - TOSCANA DESENVOLVIMENTO 
URBANO SA -  - CLAUDETE MARIA DE FAVARI PAMOS -  - ALBERTO DE FARIAS PAMOS  - NOTA DE CARTÓRIO : Para 
Prefeitura Municipal de Itatiba retirar guia de levantamento. - ADV: FABIO MAIER ALEXANDRETTI (OAB 54839/RS), SERGIO 
LUIS GREGOLINI (OAB 248634/SP), JONATHAS TOFANELO VIANA (OAB 241852/SP), MARCIO MAIA DE BRITTO (OAB 
205984/SP), ANA PAULA SILVEIRA DE LABETTA (OAB 174839/SP)

Processo 1003684-58.2014.8.26.0281 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Maria Aparecida da Silva  - João Lucio 
da Silva  - Vistos. 1) Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme peticionado pela inventariante. 
Decorrido, o que a serventia certificará, independentemente de nova deliberação, intime-se a autora, pessoalmente, para dar 
andamento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. 2) Intimem-se. - ADV: EDSON MONTICELLI 
JUNIOR (OAB 234529/SP)

Processo 1003705-34.2014.8.26.0281 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - MARIA DAS DORES 
ALVES FELIX -  - ANGELO FELIX  - JULIANO FÉLIX  - Vistos. 1) Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 10 (dez) dias, 
conforme peticionado pela autora. Decorrido, o que a serventia certificará, independentemente de nova deliberação, intime-se 
pessoalmente para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 2) Intimem-se e dê-se ciência ao representante do Ministério 
Público. - ADV: SOLANGE SUELI PINHEIRO (OAB 218357/SP)

Processo 1003715-15.2013.8.26.0281 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.S.L.  - O.L.  - NOTA DE CARTÓRIO: Fls. 62: 
Vista à autora. - ADV: ANDRE LUIZ TORSO (OAB 248820/SP), LUCIA HELENA DE ASSIS BRUNELLI (OAB 274115/SP), KELLY 
GISLAINE DELFORNO (OAB 293834/SP)

Processo 1003715-15.2013.8.26.0281 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.S.L.  - O.L.  - NOTA DE CARTÓRIO: Fls. 62: Vista 
à autora. - ADV: KELLY GISLAINE DELFORNO (OAB 293834/SP), ANDRE LUIZ TORSO (OAB 248820/SP), LUCIA HELENA DE 
ASSIS BRUNELLI (OAB 274115/SP)

Processo 1003718-33.2014.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco S/A  
- Magda Maria Silva  - Vistos. 1) Efetuada penhora on line através do sistema BACEN-JUD, a mesma restou infrutífera, conforme 
comprovantes que adiante seguem. 2) Requeira, pois, o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o que de direito em termos de 
prosseguimento do feito. Intimem-se. - ADV: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 122626/SP)

Processo 1003787-65.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Hudson 
Bastos  - Banco do Brasil S/A  - NOTA DE CARTÓRIO: 1) Fls.36/38 e 40: Vista às partes. 2) Fls.79/81: Vista ao autor. 3) 
Após, para sentença. - ADV: THAIS HELENA DOS SANTOS (OAB 220058/SP), SOLANGE SUELI PINHEIRO (OAB 218357/SP), 
MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 1003878-58.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - BRUNA ROBERTA GODOI 
DOS SANTOS  - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a parte autora, em réplica, 
no prazo de 10 (dez) dias, sobre a contestação e documentos apresentados. Após, digam as partes, em 5 (cinco) dias, sobre 
as provas que pretendem produzir, especificando-as e justificando a necessidade e pertinência das mesmas, sob pena de 
entender-se que desistiram daquelas pelas quais protestaram genericamente. No mesmo lapso temporal, esclareçam as partes 
se há interesse na realização de audiência de conciliação. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 1003907-11.2014.8.26.0281 - Monitória - Cheque - ALUMINIOS FORGATTI LTDA - EPP  - FERNANDA MONTEIRO 
DE SOUSA  - Vistos. 1) Manifeste-se a ré, objetivamente, em cinco dias, quanto aos termos da proposta de composição 
apresentada pelo autor (fls. 33/34). Após, tornem conclusos para homologação do acordo e extinção do feito. 2) Intimem-se. 
- ADV: CARLA SURSOCK DE MAATALANI (OAB 110410/SP), FRANCISCO MORAIS DE SENA (OAB 162828/SP), ALYSSON 
MORAIS BATISTA SENA (OAB 242726/SP)

Processo 1003911-48.2014.8.26.0281 - Divórcio Litigioso - Dissolução - G.C.C.B.S.  - A.G.B.S.  - Vistos. Diante da 
manifestação da autora (fls. 61), EXTINGUE-SE o presente processo, sem apreciação de mérito, o que faço com fulcro no 
disposto no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. Retire-se da pauta a audiência de conciliação designada perante 
o CEJUSCC (fls. 37). P.R.I., dê-se ciência ao representante do Ministério Público arquivando-se os autos, oportunamente, com 
as cautelas de praxe. - ADV: BEATRIZ DA SILVA BRANCO (OAB 343233/SP)

Processo 1003918-74.2013.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - TROP COMÉRCIO EXTERIOR LTDA  
- TEXTIL ITATIBA S/A -  - FRANCO MATOS TINTÊXTIL S/A -  - SÃO MANOEL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A  
- Vistos. 1) Conheço dos embargos de declaração (fls. 501/504), porquanto tempestivos, e a eles dou provimento. Posto isso, 
declaro a decisão proferida a fls. 498/499, para que tenha a seguinte redação: (...). Considerando o quanto exposto pelo credor 
(fls. 471/479), que ora se acolhe, levanta-se a penhora levada a efeito a fls. 322/324, relativamente aos bens relacionados 
pelo credor a fls. 474/476, persistindo a constrição dos demais bens. Expeça-se o necessário. No mais, em aditamento à Carta 
Precatória expedida (fls. 452), oficie-se à 1ª Vara Cível da Comarca de Pedro Leopoldo/MG (fls. 466), com cópia do auto de 
penhora de fls. 322/324, da petição de fls. 471/479 e 501/504, além desta decisão, objetivando a ampliação do ato deprecado, 
consistente na formalização da constrição de novos bens livres e desembaraçados de propriedade do devedor, bem como a 
avaliação e a realização de leilão, viabilizando-se a garantia da execução. (...). 2) Intimem-se e dê-se ciência ao representante 
do Ministério Público. - ADV: WALDEMAR DECCACHE (OAB 140500/SP), GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES (OAB 31817/
MG), LEONARDO DE ALMEIDA SANDES (OAB 85190/MG), ADNAN ABDEL KADER SALEM (OAB 180675/SP)

Processo 1003921-92.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.M.  - G.R.S.  - Vistos. 1) Fls. 41: Anote-se e 
observe-se. Informada a mudança de domicílio do autor, expeça-se carta precatória, objetivando-se a realização do estudo 
social (fls. 32). No mais, aguarde-se a formalização da citação (fls. 25/26), bem como a realização da audiência de tentativa 
de conciliação já designada (fls. 22). 2) Intimem-se e dê-se ciência ao representante do Ministério Público. - ADV: ELLEN 
CAROLINA LIMA (OAB 320502/SP)

Processo 1003933-43.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - MARIA LÚCIA BOCALETTO  
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2014/014172-7 dirigi-me ao endereço indicado, onde procedi a Intimação de 
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Maria Lúcia Bocaletto, que de tudo bem ciente(s) ficou(aram), aceitou(aram) a(s) contra-fé(s) que lhe(s) ofereci e exarou(aram) 
a(s) sua(s) assinatura(s) no mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: JOÃO AUGUSTO FASCINA (OAB 264509/SP), 
CRISTIANE MARTINELLI ALVES (OAB 293796/SP)

Processo 1004089-31.2013.8.26.0281 - Exibição - Liminar - JUCILEI DE BRITO ALMEIDA  - COMUNIDADE EVANGÉLICA 
LUTERANA SÃO PAULO - ULBRA  - Vistos. 1) Recebo o recurso de apelação interposto pela autora (fls. 217/222), porque 
tempestivo, em seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo). 2) À parte contrária para ofertar, querendo, no prazo legal, 
suas contrarrazões. 3) Decorrido esse prazo, independente de qualquer nova intimação, remetam-se os autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Privado (25ª a 36ª Câmaras), observadas as formalidades legais. 
4) Intimem-se. - ADV: ANDRÉA DE LIMA (OAB 256354/SP), ALEXANDRE CESAR CARVALHO CHEDID (OAB 23108/RS), 
AGLAIDE DOMINGUES DE CAMARGO JUNIOR (OAB 327469/SP)

Processo 1004184-27.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - CARLA 
VITORIA ARAUJO DE JESUS  - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - Vistos. 1) Fls. 66/68: Reporto-me à decisão de 
fls. 58, item “2”. No mais, cumpra-se o quanto determinado a fls. 58/59, viabilizando-se o estudo social pela Municipalidade, 
bem como a intimação do experto para a designação de dia e hora para a realização da perícia médica (fls. 58/59, itens “4” e 
“5”). Providencie-se o necessário. 2) Intimem-se e dê-se ciência ao representante do Ministério Público. - ADV: LUIZ ALBERTO 
VICENTE (OAB 73060/SP), ABEL VICENTE NETO (OAB 276737/SP), RAFAEL ALVARENGA STELLA (OAB 311761/SP)

Processo 1004215-47.2014.8.26.0281 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B.K.G.S.  - V.M.C.G.  - NOTA DE 
CARTÓRIO: Manifeste-se a parte autora, em réplica, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a contestação e documentos apresentados. 
Após, digam as partes, em 5 (cinco) dias, sobre as provas que pretendem produzir, especificando-as e justificando a necessidade 
e pertinência das mesmas, sob pena de entender-se que desistiram daquelas pelas quais protestaram genericamente. - ADV: 
FERNANDO LUIS CARDOSO (OAB 220394/SP), CICERO PERRONE (OAB 82118/SP)

Processo 1004255-29.2014.8.26.0281 - Protesto - Inadimplemento - Banco Bradesco S/A  - Jund Telha Produtos Cerâmicos 
Ltda ME -  - Luis José Sousa dos Santos -  - Maria Solange Bolsonaro Santos  - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 281.2015/000284-3 dirigi-me ao endereço: NOTIFIQUEI JUND TELHA PRODUTOS CERÂMICOS 
LTDA. ME., na pessoa de s/representante legal, o qual de tudo bem ciente ficou e exarou sua assinatura, aceitando a contrafé 
que lhe oferecí. - ADV: TABATA NOBREGA BONGIORNO (OAB 223620/SP)

Processo 1004260-51.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Renúncia ao benefício - HERSILIA PIRES DE OLIVEIRA 
NOGUEIRA  - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - Vistos. HERSILIA PIRES DE OLIVEIRA NOGUEIRA ajuizou ação em 
face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pleiteando a renúncia ao benefício de aposentadoria proporcional 
por tempo de contribuição B/42 nº 135.297.062-4, que lhe foi concedido pela Autarquia em 08/12/2005, e a consequente 
concessão de nova aposentadoria mais vantajosa, na forma integral. Afirmou que, apesar de aposentada, continuou trabalhando 
e contribuindo para a Previdência Social, por imposição legal, passando, assim, a fazer jus ao cômputo de mais 03 anos ao 
tempo de contribuição. Pleiteia a utilização das contribuições vertidas após a aposentadoria concedida para obter benefício 
mais vantajoso, o que sustenta não ser vedado por lei e encontrar amparo nos princípios constitucionais e na jurisprudência 
dominante. Juntou documentos (fls. 9/40). Citado (fls. 91), o réu apresentou contestação (fls. 44/84). Arguiu, preliminarmente, a 
prescrição quinquenal. No mérito, afirmou que a autora é segurada obrigatória exclusivamente para fins de custeio da Seguridade 
Social, nos termos do art. 12, § 4º, da lei 8.212/91. Invocou o art. 18, § 2º, da lei 8.213/91, como norma de vedação para a 
obtenção de nova aposentadoria ou majoração da renda ante a utilização de contribuições dos trabalhadores em gozo de 
aposentadoria. Aduziu que o dever de recolhimento das contribuições, nessa hipótese, decorre do princípio constitucional da 
solidariedade do sistema previdenciário, inexistindo respaldo legal para o pleito inicial. A obtenção de aposentadoria proporcional 
foi uma opção realizada livremente pela autora, visando a obtenção de renda mensal menor, mas com percepção dos valores 
por mais tempo, não podendo se beneficiar do recolhimento de contribuições após o ato administrativo para a obtenção de nova 
aposentadoria, aproveitando o melhor dos dois benefícios em prejuízo do sistema previdenciário. Na eventual hipótese de 
revogação do ato concessório, deverá haver restituição dos proventos percebidos pela autora enquanto aposentada, retirando-
se os efeitos jurídicos do ato que se pretende desconstituir. Pugnou pela improcedência do pedido. Juntou documentos (fls. 
85/88). Houve réplica (fls. 93/96). É O RELATÓRIO. DECIDO. O processo comporta julgamento no estado, por se tratar de 
matéria exclusivamente de direito (art. 330, I, CPC). Os pedidos são procedentes. Com efeito, denomina-se “desaposentação” a 
hipótese de renúncia à aposentadoria pelo titular que continuou trabalhando e contribuindo para a previdência após a concessão 
do ato administrativo, com o objetivo de obter uma nova aposentação, mais vantajosa que a primeira, utilizando-se, para tanto, 
dos salários de contribuição posteriores ao jubilamento desfeito, para fins de contagem do tempo e cálculo da Renda Mensal 
Inicial. A matéria encontra entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, especialmente ante o julgamento, em 
maio deste ano, do REsp 1.334.488/SC, de relatoria do Min. Herman Benjamin, sob o regime dos recursos repetitivos, no 
sentido de que, tratando-se de direito patrimonial disponível, pode o segurado renunciar ao benefício previdenciário já obtido em 
busca de outro mais vantajoso, operando-se efeitos ex nunc, ou seja, sem a necessidade de devolução dos valores auferidos 
em virtude da primeira aposentadoria. E assim entende-se por ser considerado regular o ato administrativo concessório do 
primeiro jubilamento, não sendo o caso, pois, de restituição de proventos a que efetivamente fazia jus o segurado enquanto 
estava aposentado. Quanto ao tema: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 
DO CPC. DESAPOSENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE NOVA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS 
VALORES RECEBIDOS. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 1.334.488/SC, JULGADO SOB O 
RITO DO ART. 543-C DO CPC. CÔMPUTO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA A NOVA APOSENTADORIA. 
ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. DEBATE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA 
DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão proferida em Agravo 
Regimental que estabeleceu a desnecessidade de o segurado devolver os valores recebidos a título de aposentadoria como 
consequência da renúncia a esta para utilizar posterior tempo de contribuição para futura concessão de benefício de mesma 
natureza. 2. A Primeira Seção, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, consignou que “os benefícios 
previdenciários são direitos patrimoniais disponíveis e, portanto, suscetíveis de desistência pelos seus titulares, prescindindo-se 
da devolução dos valores recebidos da aposentadoria a que o segurado deseja preterir para a concessão de novo e posterior 
jubilamento” (Resp 1.334.488/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, Dje 14.5.2013). 3. Nos Embargos de Declaração 
opostos contra a decisão prolatada no referido Recurso, a Primeira Seção do STJ acolheu em parte os aclaratórios, sem efeito 
modificativo, para esclarecer que “os benefícios previdenciários são direitos patrimoniais disponíveis e, portanto, suscetíveis de 
desistência pelos seus titulares, prescindindo-se da devolução dos valores recebidos da aposentadoria a que o segurado deseja 
preterir para a concessão de novo e posterior jubilamento”. 4. Considerando a possibilidade de interpretação destoante do 
contexto do acórdão embargado e do próprio objeto do pedido de desaposentação, deve ficar expresso que a nova aposentadoria, 
a ser concedida a contar do ajuizamento da ação, deve computar os salários de contribuição subsequentes à aposentadoria a 
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que se renunciou. Esclarecimento necessário. 5. No mais, não se afiguram as omissões e contradições apontadas pelo 
embargante. Sob pena de invasão da competência do STF, descabe analisar questão constitucional (arts. 5º, XXXVI; 201, caput, 
e 195, § 5º, da CF) em Recurso Especial, mesmo que para viabilizar a interposição de Recurso Extraordinário. 6. Não há falar 
em incidência da Súmula 10/STF ou em ofensa ao art. 97 da CF/1988, nos casos em que o STJ decide aplicar entendimento 
jurisprudencial consolidado sobre o tema, sem declarar inconstitucionalidade do texto legal invocado. 7. Embargos de Declaração 
acolhidos em parte tão somente para esclarecer o julgado embargado, sem efeito modificativo.” (g.n.) “PREVIDENCIÁRIO. 
DESAPOSENTAÇÃO (RENÚNCIA) À APOSENTADORIA. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS 
PROVENTOS. IMPLANTAÇÃO DO NOVO BENEFÍCIO. DECISÃO DEFINITIVA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CÁLCULO DA RMI 
DO BENEFÍCIO. ART. 103 DA LEI N. 8.213/91. DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Entendo que a falta de 
previsão legal para o desfazimento do ato de aposentação impede que a Autarquia Previdenciária, subordinada ao regime 
jurídico de direito público, desfaça referido ato. Reconheço, todavia, que este posicionamento é minoritário, e que as duas 
Turmas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com competência para decidir questões previdenciárias - Quinta e Sexta 
Turmas - são favoráveis à possibilidade de o aposentado que retorna à atividade laborativa ter computadas as novas contribuições 
para efeito de concessão de nova aposentadoria. 2. Observo não desconhecer que a matéria encontra-se em debate junto ao 
Colendo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 661256), com submissão à repercussão geral, nos termos da Lei 
nº 11.418/2006. 3. Pendente de decisão definitiva pelo Pretório Excelso, curvo-me, por prudência, ao entendimento de meus 
pares na 10ª E. Turma deste Tribunal, com vistas a prestigiar a respeitável orientação emanada do STJ, e adiro, com a ressalva 
já formulada, ao seu posicionamento, diante da hodierna homenagem rendida à força da jurisprudência na resolução dos 
conflitos trazidos ao Poder Judiciário, aguardando o final julgamento em nossa Suprema Corte de Justiça. 4. A compreensão 
desta Décima Turma, em conformidade com a orientação firmada pela PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, no 
julgamento do REsp 1334488/SC, em 08/05/2013, publicado em 14/05/2013, de Relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, 
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução nº 8/2008 do STJ, é no sentido de que o desfazimento (renúncia) da 
aposentadoria, com o aproveitamento de todo o tempo de contribuição, com vistas à concessão de novo benefício, seja no 
mesmo regime ou em regime diverso, não implica em devolução dos valores percebidos, pois enquanto esteve aposentado o 
segurado fez jus aos seus proventos. 5. Quanto à implantação, por sua complexidade, não se justifica seja feita provisoriamente 
devendo aguardar decisão definitiva, além do que a parte autora já vem recebendo benefício de aposentadoria. 6. O termo 
inicial da nova aposentadoria concedida judicialmente deve ser fixado na data citação do INSS. 7. O valor do novo benefício 
deve ser apurado em liquidação de sentença, devendo haver a compensação dos valores pagos entre a data da citação e a 
efetiva implantação do novo benefício, para não haver pagamento acumulado de duas aposentadorias. 8. No cálculo da RMI do 
benefício deve ser observado o que determina o art. 3º da Lei 9.876/99, que deu nova redação ao art. 29 da Lei 8.213/91. 9. O 
pedido inicial é de renúncia a benefício previdenciário e não de revisão de sua renda mensal inicial, não havendo, portanto, se 
falar em decadência/prescrição do direito. 10. Apelação da parte autora parcialmente provida.” Consigna-se que o termo inicial 
da nova aposentadoria mais vantajosa à autora deve se dar à data do ajuizamento desta ação, consoante entendimento 
jurisprudencial majoritário, com observância da norma de regência vigente à época, apurando-se o valor da Renda Mensal 
Inicial em sede de liquidação de sentença e compensando-se valores pagos entre a data do ajuizamento da ação e da efetiva 
implantação da nova jubilação, obstando, assim, pagamento acumulado de duas aposentadorias. Para rematar, deixa-se aqui 
expresso, quanto à atualização do débito e fixação dos juros de mora, que decidiu o E. Supremo Tribunal Federal pela 
inconstitucionalidade na aplicação do índice de cadernetas de poupança como forma de correção, raciocínio que também deve 
se estender à legislação infraconstitucional, em vista da hierarquia das normas. Nesse sentido: “E no que tange à aplicabilidade 
dos critérios de juros moratórios e atualização monetária, previstos na Lei nº 11.960/09 a partir de seu advento, aos processos 
em trâmite, a decisão recorrida deve mesmo ser mantida. Inicialmente, destaque-se que, em 17 de outubro de 2012, a Corte 
Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão no EDcl no REsp nº 1.205.946/SP, solidando o entendimento 
de que a coisa julgada não impede a imediata aplicação da Lei nº 11.960/09, de modo que os critérios nela insculpidos (art. 5º, 
que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97) deveriam ser aplicados imediatamente aos processos em trâmite, em relação ao 
período posterior à sua vigência, até o efetivo cumprimento da obrigação, em observância ao princípio do tempus regit actum. 
No entanto, importante ressaltar que o Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, em 14 de março de 2013, julgou 
parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) nº 4357 e 4425, reconhecendo a inconstitucionalidade 
do disposto no §12 do art. 100 da Constituição Federal, na parte em que determina a correção do débito e juros moratórios pelo 
índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança, entendimento que implicou na inconstitucionalidade por 
arrastamento do dispositivo de igual teor constante da Lei nº 11.960/09 (art. 5º). Em suma, diante da declaração de 
inconstitucionalidade do dispositivo legal da Lei nº 11.960/09, que definia novos critérios de fixação dos juros e correção 
monetária, não há que se falar mais na sua aplicabilidade, razão pela qual deve ser mantido o julgamento em seus exatos 
termos. Isso porque, de acordo com o que já restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade 
de uma lei “(...) inquina de total nulidade os atos emanados do Poder Público, desampara as situações constituídas sob sua 
égide e inibe ante a sua inaptidão para produzir efeitos jurídicos válidos a possibilidade de invocação de qualquer direito A 
declaração de inconstitucionalidade em tese encerra um juízo de exclusão, que, fundado numa competência de rejeição deferida 
ao Supremo Tribunal Federal, consiste em remover do ordenamento positivo a manifestação estatal inválida e desconforme ao 
modelo plasmado na Carta Política, com todas as conseqüências daí decorrentes, inclusive a plena restauração de eficácia das 
leis e das normas afetadas pelo ato declarado inconstitucional” (g.n.) Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos 
consta, JULGA-SE PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR o direito da autora HERSILIA PIRES DE OLIVEIRA 
NOGUEIRA à renúncia do benefício de aposentadoria B/42 nº 135.297.062-4 (DIB 08/12/2005) do qual é titular, bem como a 
desnecessidade de devolução dos proventos percebidos em razão da aposentadoria renunciada, e b) CONDENAR o Instituto-
Réu a conceder em seu favor o benefício da aposentadoria por tempo de serviço, na forma integral, a contar da data do 
ajuizamento da ação, com a utilização de todo o tempo de contribuição, compensando-se os valores pagos entre a data do 
ajuizamento da ação e a data da efetiva implantação do novo benefício. O pagamento das verbas atrasadas deverá ser 
devidamente atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC, apurado no período (art. 31 da lei 
10.741/03 e art. 41-A da lei 8.213/91) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Outrossim, em que pese 
a procedência da ação, fica indeferido o pedido de tutela antecipada formulado implicitamente na inicial, face ao reexame 
necessário e à ausência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, por estar a autora percebendo valores mensais 
pela aposentadoria lhe concedida. Não há custas de reembolso, em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça. 
Não há, de igual modo, condenação ao pagamento de outras custas, nos termos do artigo 4º, I, da Lei Federal nº 9.289/96 e do 
artigo 6º da Lei nº 11.608/2003. Responderá o réu pelo pagamento da verba honorária, que fixo em 10% do somatório das 
parcelas vencidas até esta data, atualizadas, nos termos da Súmula 111, do STJ. Por fim, independentemente de interposição 
de eventual recurso voluntário, subam os autos à Superior Instância, para reexame necessário da matéria. P.R.I. - ADV: LUIZ 
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ALBERTO VICENTE (OAB 73060/SP), ABEL VICENTE NETO (OAB 276737/SP), RAFAEL ALVARENGA STELLA (OAB 311761/
SP)

Processo 1004288-19.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 
- Malvina Marucci  - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS  - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a parte autora, em 
réplica, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a contestação e documentos apresentados. Ainda, digam as partes, em 5 (cinco) dias, 
sobre as provas que pretendem produzir, especificando-as e justificando a necessidade e pertinência das mesmas. No mesmo 
lapso temporal, esclareçam as partes se há interesse na realização de audiência de conciliação, pois, inexistindo manifestação 
expressa quanto ao interesse na composição, não será designado o ato, considerando-se a rápida solução do litígio. - ADV: 
AGNALDO LUIS FERNANDES (OAB 112438/SP), PRISCILA FERNANDES RELA (OAB 247831/SP)

Processo 1004307-59.2013.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria Lúcia Sansigolo 
Lujan  - VIVO S/A  - NOTA DE CARTÓRIO: Fls.292/293: Vista ao réu. - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/
SP), ALESSANDRO DONIZETE PERINI (OAB 272572/SP)

Processo 1004340-15.2014.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A  - Karen Cristina da Silva  - Vistos. 1) Defiro o sobrestamento do processo pelo prazo de quinze dias, tal como solicitado pelo 
autor. Decorrido esse prazo e independentemente de qualquer nova intimação, não havendo manifestação da parte interessada, 
intime-se, via correio, para o efetivo prosseguimento do processo, em 48 horas, pena de extinção. 2) Intimem-se. - ADV: LEDA 
MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 1004347-07.2014.8.26.0281 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - I.F.O.P. -  - L.F.O.P.  - 
F.R.F.O.  - NOTA DE CARTÓRIO: Fls.25: Vista ao autor. - ADV: GUSTAVO GONÇALVES CARDOZO (OAB 298218/SP)

Processo 1004406-92.2014.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - C.C.F.I.R.B.  - 
E.F.C.  - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 281.2015/000475-7 dirigi-me ao endereço: DEIXEI DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO, uma vez que o requerido 
convolou acordo amigável, exibindo a quitação das parcelas em atrazo. O referido é verdade e dou fé. Itatiba, 06 de fevereiro de 
2015. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)

Processo 1004406-92.2014.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - C.C.F.I.R.B.  - 
E.F.C.  - NOTA DE CARTÓRIO: Para autor se manifestar sobre certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 88. - ADV: SERGIO 
SCHULZE (OAB 298933/SP)

Processo 1004448-44.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - F.D.M.P.  - M.I. -  - F.E.S.P.  
- Vistos. O processo deve ser extinto, sem apreciação de mérito, porquanto ausente pressuposto processual. Com efeito, 
verificado que o advogado da autora, doutor REINALDO ANTONIO FERREIRA, nomeado pelo convênio entre a OAB e a 
Defensoria Pública, utilizou a mesma procuração para o ajuizamento de duas ações (o mandato de fls. 34/35, datado de 4 
de dezembro de 2012, foi utilizado também para o ajuizamento do feito nº 4000658-69.2012.8.26.0281, que tramitou perante 
a 1ª Vara Cível local). Intimada para sanar a irregularidade (art. 13, 37 e 284, todos do CPC), deixou de dar cumprimento à 
ordem judicial. Deve ser acrescentado que na ação em trâmite na 1ª Vara Cível local, exaurido restou o mandato, constando 
inclusive arbitramento de honorários em favor do causídico (fls. 171). Outrossim, é sabido que as nomeações pelo convênio 
Defensoria/OAB são expedidas para feitos específicos, segundo a classe da ação, não autorizando a propositura de várias 
ações desconexas, sem pedido expresso do assistido e nova indicação. Posto isso, EXTINGUE-SE o processo, sem resolução 
de mérito, com fundamento no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil. Por fim, promova a serventia a impressão de cópias 
de fls. 1/33, 34/35, 36/41, 160/164, 166, 168/170, e 171/176, além desta decisão, para encaminhamento à OAB local, bem como 
à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para conhecimento e eventuais providências. P.R.I., arquivando-se os autos, 
oportunamente, com as cautelas de praxe. - ADV: REINALDO ANTONIO FERREIRA (OAB 299722/SP)

Processo 2007078-86.1996.8.26.0281 - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Edivânia De Queiroz Silva  - Sidney Boni  - 
NOTA DE CARTÓRIO: autos desarquivados pelo prazo de trinta dias. - ADV: LIAMARA DE BRITTO (OAB 111496/SP), CARLOS 
ALBERTO ZAGO (OAB 17990/SP), LEANDRO TRAVALINI (OAB 184744/SP), PAULO JOSE GUERREIRO CONSTANTINO (OAB 
45894/SP)

Processo 2007705-75.2005.8.26.0281 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Bradesco S/A  - Maria 
Aparecida Siqueira Cavalcanti Itatiba - EEP  - NOTA DE CARTÓRIO: Autos desarquivados e em cartório pelo prazo de 30 dias. - 
ADV: NATALIA GOMES PAES (OAB 305868/SP), ANDERSON NOGUEIRA OLIVEIRA (OAB 281658/SP), LUIS EDUARDO RICCI 
(OAB 273613/SP)

Processo 2050022-25.2004.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Gepe Estudos Projetos e 
Empreendimentos Imobiliarios S.C. Ltda  - Eduardo Oyas Pallini  - Município de Itatiba  - NOTA DE CARTÓRIO: Fls.526: Ciência 
aos interessados acerca do débito do IPTU. - ADV: SERGIO LUIS GREGOLINI (OAB 248634/SP), LEANDRA MANTOVANI 
PRADO (OAB 125884/SP), EDA MARIA BRAGA DE MELO (OAB 107405/SP)

Processo 4000039-42.2012.8.26.0281 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- MUNICÍPIO DE ITATIBA  - Carrantos Transportes Ltda - Me  - NOTA DE CARTÓRIO: Fls.124/125: Vista ao embargado. Após, 
para decisão. - ADV: SERGIO LUIS GREGOLINI (OAB 248634/SP), FLAVIO LUIS UBINHA (OAB 127833/SP)

Processo 4000102-67.2012.8.26.0281 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S.A. - C.F.I  - Fabio Julio da Silva  - NOTA DE CARTÓRIO: Esclareça o autor o peticionado a fls.277, já que foi expedida 
guia em nome de Leandro conforme fls.269/270. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FELIPE 
COGNI CECON (OAB 342873/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), FRANCISCO 
CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 4000289-75.2012.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V.S.  - D.M.S.  - Vistos. 
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 9 de março de 2015, às 15:30 horas. Intimem-se as partes e as 
testemunhas eventualmente arroladas, via correio, por carta registrada (AR) em mão própria (MP), nos termos do art. 412, 
§ 3º, do CPC, consignando-se as expressas advertências da lei. O rol de testemunhas deverá ser protocolizado no prazo de 
vinte dias, contados da intimação desta decisão, consoante o disposto no artigo 407 do Código de Processo Civil, sob pena 
de preclusão. Intimem-se e dê-se ciência ao representante do Ministério Público. - ADV: NEUSA APARECIDA GONCALVES 
CARDOZO (OAB 113119/SP), EDMILSON MARCELO CEOLIM (OAB 104832/SP), THAIS MARIANE GRILO (OAB 297888/SP)

Processo 4000326-05.2012.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A  - JOSE 
ROGERIO SESTI -  - G BIRAIA MAQUINAS ME  - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 281.2014/014283-9 dirigi-me ao endereço indicado, onde deixei de proceder 
a Citação de Jose Rogerio Sesti, em razão em razão de ter sido informado no local que o mesmo é Falecido O referido é 
verdade e dou fé. Itatiba, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: SHEYLA GONÇALVES ALEGRES COSTA (OAB 237912/SP), ARNOR 
SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
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Processo 4000326-05.2012.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A  - JOSE 
ROGERIO SESTI -  - G BIRAIA MAQUINAS ME  - NOTA DE CARTÓRIO: Para autor se manifestar sobre certidão negativa do 
Oficial de Justiça de fls. 132. - ADV: SHEYLA GONÇALVES ALEGRES COSTA (OAB 237912/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR 
(OAB 79797/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JULIANA FRANÇA BASSETTO DINIZ JUNQUEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOÃO CARLOS DE GODOY
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0006/2015
Processo 0000021-84.2015.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ana 

Cristina Passini Ferreira da Silva - Deverá o procurador da autora providenciar o comparecimento da mesmo em audiência de 
tentativa de conciliação designada para o dia 06 de abril de 2015, às 15:10 horas. Ainda, ciência de que o não comparecimento 
do autor à audiência designada, implicará em extinção do presente feito, bem como a condenação do mesmo ao pagamento das 
custas do processo (1% sobre o valor da causa - mínimo 5 UFESP’S), nos termos do artigo 51, parágrafo 2º da Lei 9.099/95. - 
ADV: EDINILSON FERREIRA DA SILVA (OAB 252616/SP)

Processo 0000128-31.2015.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - THEREZINHA 
VALDEREZ AMÁ DA SILVEIRA FRANCO - Fl. 19: Recebo como emenda à inicial, anotando-se. Providencie a Serventia, o 
agendamento de data e horário para audiência de tentativa de conciliação. Após, cite-se e intimem-se as partes para 
comparecimento, com as advertências de praxe. - ADV: CÁSSIA MARIA DA SILVEIRA FRANCO SCORZELLI (OAB 164751/SP)

Processo 0000224-46.2015.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Renata 
Leoni Borella - Deverá o procurador da autora providenciar o comparecimento da mesmo em audiência de tentativa de conciliação 
designada para o dia 14 de abril de 2015, às 15:20 horas. Ainda, ciência de que o não comparecimento do autor à audiência 
designada, implicará em extinção do presente feito, bem como a condenação do mesmo ao pagamento das custas do processo 
(1% sobre o valor da causa - mínimo 5 UFESP’S), nos termos do artigo 51, parágrafo 2º da Lei 9.099/95. - ADV: GILMAR 
CRISTIANO DA SILVA (OAB 240127/SP)

Processo 0000281-64.2015.8.26.0281 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0010313-83.2014.8.26.0566 - Vara do Juizado 
Especial Cível) - Concessionária Rota das Bandeiras S.A. - Tratando-se de precatória expedida em duplicidade, providencie 
a Serventia o apensamento dos autos sob nº 0000352-66.2015 (prec. 116/15) nestes autos. No mais, para o ato deprecado, 
consistente na oitiva da(s) testemunha(s), designo o dia 02 de abril de 2015, às 14:00 horas, providenciando a Serventia 
a(s) intimação(ões) necessária(s), requisitando-se, se o caso. Comunique-se o Juízo deprecante. - ADV: FERNANDO PIRES 
MARTINS CARDOSO (OAB 154267/SP), CARLOS EDUARDO CARDOSO (OAB 29038/SP)

Processo 0000287-71.2015.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Luis Fernando de 
Camargo - Luis Fernando de Camargo - Providencie a Serventia, o agendamento de data e horário para audiência de tentativa de 
conciliação. Após, cite-se e intimem-se as partes para comparecimento, com as advertências de praxe. - ADV: LUIS FERNANDO 
DE CAMARGO (OAB 158371/SP)

Processo 0000303-25.2015.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Neusa Aparecida Goncalves 
Cardozo - Neusa Aparecida Goncalves Cardozo - CITE-SE o(a) executado(a), com as expressas advertências legais, para, no 
prazo de três dias, efetuar o pagamento da dívida reclamada na inicial (R$ 771,49), a ser corrigida na forma da lei. Após a regular 
citação, aguarde-se em cartório o decurso do prazo assinalado para pagamento voluntário e, uma vez decorrido sem qualquer 
manifestação da(o) executada(o), tornem conclusos. Consigno que serve a presente decisão como mandado, cumprindo o Sr. 
Oficial de Justiça o que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Civil, com as prerrogativas do artigo 172, § 2º, do mesmo 
Diploma Processual. - ADV: NEUSA APARECIDA GONCALVES CARDOZO (OAB 113119/SP)

Processo 0000303-59.2014.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Cassio 
Salatiel da Rosa - Manifeste-se o exequente, no prazo legal, acerca da pesquisa ao Sistema BACEN JUD, onde não houve 
resposta positiva à ordem de bloqueio, e Pesquisa RENAJUD em que foram localizados os seguintes veículos em nome do 
executado: GM VECTRA SEDAN ELEGANCE 2006/2007 PLACA DTW9332 - PENHORA 1ª VR COMARCA DE ITATIBA; FIAT 
TEMPRA IE 1994/1995 PLACA BUX 8382 - PENHORA 2ª VARA COMARCA DE ITATIBA ; HONDA CBX 750 F 1987/1987 PLACA 
BVF 6167 - PENHORA VARA DO TRABALHO DE ITATIBA E 2ª VARA DE ITATIBA E VW FUSCA 1500 1972/1972 PLACA BHL 
8465 PENHORA VARA DO TRABALHO DE ITATIBA E 2ª VARA DE ITATIBA. Todos com retsrição RenaJud ( Penhorados ) - ADV: 
ELCIO APARECIDO REIS (OAB 326783/SP)

Processo 0000317-09.2015.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Luis 
Eduardo Alegre - Providencie a parte autora no prazo de 5 dias, o depósito em cartório de três cópias da inicial de forma a servir 
de contrafé. Em mesmo prazo deverá esclarecer se a parte requerida Nelson Juvenal, indicado na inicial, se refere ao pai ou 
ao filho Nelson Juvenal Filho, uma vez que o número do documento (CPF) indicado na inicial pertence ao filho, cujo documento 
encontra-se juntado a fl. 11. Após, tornem conclusos. - ADV: ANDRE LUIZ TORSO (OAB 248820/SP)

Processo 0000399-40.2015.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Nariscar Comércio de Peças, Funilaria 
e Pintura Ltda. ME - Caique Rogério da Silva - Deverá o exequente apresentar cópia da inicial, no prazo de 5 dias, para instruir 
a citação. - ADV: DAVI ELIAS CORREIA (OAB 349240/SP)

Processo 0001291-17.2013.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Auto 
Posto Itatiba Mall Ltda - Cumpra-se a decisão de fl. 176. - ADV: JOÃO APARECIDO GONÇALVES DA CUNHA (OAB 218535/
SP)

Processo 0001322-03.2014.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Raimundo 
Simao de Melo - D. C. Lima Purificadores EPP - Puriá e outro - Raimundo Simao de Melo - Intime-se o autor, por telefone, para 
se manifestar sobre o pedido de rescisão contratual, considerando que os documentos de fls. 34 e 78 comprovam a entrega da 
mercadoria. - ADV: RAIMUNDO SIMAO DE MELO (OAB 58767/SP), JOÃO CARLOS DE ALMEIDA ZANINI (OAB 270476/SP), 
FELIPE DE AZEVEDO MARQUES NOTTOLI (OAB 267432/SP)

Processo 0001331-96.2013.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação - Jailson Alcantara da Silva - M H Dian 
ME - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A - Deixo de apreciar o recurso de agravo interposto (neste juízo), por se 
tratar de juízo absolutamente incompetente para apreciação, consignando, ainda, que o recurso deve ser manejado na Superior 
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Instância, no caso, o E. Colégio Recursal. Certifique a Serventia, se o caso, o decurso do prazo consignado pela decisão de fl. 
211. Se decorrido, cumpra-se o já determinado na parte final da decisão de fl. 215. - ADV: ROGERIO AUGUSTO TREVINE (OAB 
116653/SP), PRISCILA RACHEL SOAVE (OAB 204071/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), ANTONIO 
CARLOS SOAVE (OAB 55599/SP)

Processo 0002572-71.2014.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - José Angelo Carrara - 
Prossiga-se em fase de execução anotando-se e tornando conclusos. - ADV: IVAN BEDANI (OAB 220649/SP)

Processo 0002574-75.2013.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos - Luciana Cristina Cassaro da Silva 
- A. Prize Móveis Planejados e outro - Manifeste-se o exequente acerca da pesquisa ao Sistema BACEN JUD, onde não houve 
resposta positiva à ordem de bloqueio, e Pesquisa RENAJUD em que foram localizados os seguintes veículos em nome da 
executada: HONDA CG 125 FAN KS 2011/2012 PLACA EOR 3065; FIAT PREMIO CSL 1.6 ANO 91/91 PLACA AEE0002; VW 
GOL 1981/1981 PLACA BSI8315 ( TODOS COM RETSRIÇÃO RENAJUD ) e VW SAVEIRO1.8 2001/2001 PLACA DAX 1087; 
VW PARATI 1983/1983 BPK8831 e VW KOMBI PICK UP 1982/1982 PLACA CYZ 6023 ( ESSES SEM RESTRIÇÃO RENAJUD) 
- ADV: ADRIANA ALVES DE ANDRADE FRANCISCON (OAB 208966/SP), MAGALI ALVES DE ANDRADE COSENZA (OAB 
186267/SP), ÉRIKA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA (OAB 262369/SP)

Processo 0002767-56.2014.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Distribuidora 
Andreta de Veiculos Ltda - - Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda - Nos termos do artigo 475-J do CPC, intime-
se a autora, pessoalmente, via precatória (fl. 129), para que efetue o pagamento voluntário, no prazo de 15 dias, do débito 
consignado pela parte requerida (R$ 2.458,22), sob pena de acréscimo de multa de 10% e início da fase executória. Transcorrido 
o prazo, no silêncio, prossiga-se em fase de execução anotando-se e tornando conclusos. - ADV: TATYANA BOTELHO ANDRÉ 
(OAB 170219/SP), MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS (OAB 188868/SP), BRUNO YOHAN SOUZA GOMES (OAB 253205/SP)

Processo 0003223-06.2014.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - TIM Celular S.A. 
- Nos termos do artigo 19, § 2º da Lei 9.099/95, reputo eficaz a intimação da parte autora. Cumpra-se o contido no tópico final 
da decisão de fl. 30. - ADV: ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)

Processo 0003596-71.2013.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Banco Pecúnia S/A - Providencie a Serventia o cancelamento da guia anteriormente expedida, expedindo-se Alvará de 
levantamento. Oportunamente providencie pela destruição dos autos. - ADV: ADJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 151776/
SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP)

Processo 0003630-46.2013.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento Médico-Hospitalar - Jovita 
Nunes da Silva - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - Prefeitura Municipal de Itatiba - Manifeste-se a parte autora em 
termos de satisfação da obrigação ou prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias. - ADV: CRISTIANE MARTINELLI ALVES 
(OAB 293796/SP), SERGIO LUIS GREGOLINI (OAB 248634/SP), VIVIAN ALVES CARMICHAEL DE SOUZA (OAB 232140/SP)

Processo 0004040-07.2013.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
Finamax S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - Cumpra-se o v. acórdão, requerendo a parte interessada o que entender 
em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias. No silêncio, arquivem-se. Os documentos ficarão juntados aos autos 
pelo prazo de 90 dias, a contar desta decisão, após o que serão inutilizados. Nesse lapso, poderão ser retirados a requerimento 
da parte interessada, independentemente de substituição por cópia. - ADV: PATRICIA LEONE NASSUR (OAB 131474/SP), 
ADJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 151776/SP)

Processo 0004326-82.2013.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - James Alves de Souza - 
Proceda-se o senhor Oficial de Justiça, de imediato, à PENHORA E AVALIAÇÃO de bens de propriedade do(a) executado(a), 
tantos quanto bastem para garantia da execução (R$ 6.088,50), valor a ser atualizado, nos termos da lei vigente, por ocasião 
da quitação, lavrando-se o respectivo auto de penhora e depósito e de referido ato intimando, na mesma oportunidade, o(a) 
executado(a). Caso não seja localizado bens penhoráveis, deverá o senhor Oficial de Justiça, promover a constatação dos 
bens que guarnecem a residência do(a) executado(a), relacionando, de forma pormenorizada, aqueles passíveis de penhora. 
Consigno que serve a presente decisão como mandado, cumprindo o Sr. Oficial de Justiça o que dispõe o artigo 226 do CPC, 
facultando-lhe os benefícios do artigo 172, § 2º, do mesmo Diploma Processual. Efetivada ou não -, a penhora e depósito, e 
decorrido o prazo para eventual oposição do devedor ou terceiro, manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento 
do feito. - ADV: ADILSON ROGERIO PIOVANI (OAB 107357/SP)

Processo 0004589-80.2014.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Fábio de Moura 
Sequi - JOÃO CARLOS DE PAULA SILVA (JC Motos) - Nos termos do artigo 475-J do CPC, intime-se o(a) requerido(a) na pessoa 
de seu advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente pelo correio, para que efetue o pagamento 
voluntário, no prazo de 15 dias, do débito consignado pelo autor (R$ 1.191,87), sob pena de acréscimo de multa de 10% e início 
da fase executória. Transcorrido o prazo, no silêncio, prossiga-se em fase de execução anotando-se, com a multa, e tornando 
conclusos. - ADV: KELLY GISLAINE DELFORNO (OAB 293834/SP), LUCIA HELENA DE ASSIS BRUNELLI (OAB 274115/SP), 
GUSTAVO ALVES RIBEIRO (OAB 288753/SP)

Processo 0004715-33.2014.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Pablo Augusto Dias Franco - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - Ante todo o exposto, com fundamento no 
artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR inexistente 
o débito no valor de R$ 5.800,00, vencido em 05/07/2013. Sem condenação em custas ou honorários, nos termos do artigo 55 
da Lei n. 9.099/95.ADVERTÊNCIA À PUBLICAÇÃO: O prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias e o valor do 
preparo deverá ser recolhido independentemente de intimação em 48 horas da interposição do recurso, sendo 1% do valor 
da causa e 2% do valor da condenação, e o valor mínimo de recolhimento deverá ser igual a 10 UFESP’s. Valor do preparo = 
R$249,41 = 10 UFESP’s. (taxa judiciária - guia DARE - código 230-6), nos termos do artigo 4º da Lei Estadual nº. 11.608/03, 
devidamente atualizado. Recolher ainda, o valor de porte de remessa e retorno (guia F.E.D.T.J. código. 110-4) - Valor de R$32,70 
= um volume. SENTENÇA NA ÍNTEGRA NO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ADV: FERNANDO DA GAMA SILVEIRO (OAB 
125313/SP), VIVIAN RAMOS BOCALETTO (OAB 310530/SP)

Processo 0004808-30.2013.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - INSTITUTO MONITOR LTDA. - Cumpra-se o v. Acórdão. Providencie a Serventia, cálculo atualizado do débito devido 
a teor do consignado na sentença de fl. 50/52. Após, nos termos do artigo 475-J do CPC, intime-se a parte requerida na pessoa 
de seu advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente pelo correio, para que efetue o pagamento 
voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% e início da fase executória. Transcorrido o 
prazo, no silêncio, prossiga-se em fase de execução anotando-se e tornando conclusos. - ADV: SERGIO RICARDO NADER 
(OAB 119496/SP)

Processo 0004870-36.2014.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Valdir José Patutti 
- Valdir José Patutti - Prossiga-se em fase de execução anotando-se e tornando conclusos. - ADV: VALDIR JOSÉ PATUTTI (OAB 
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242895/SP)
Processo 0004979-50.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - José Aloisio 

Delforno - Considerando se tratar de Fazenda Pública Estadual e, a inviabilidade em celebrar acordos, convém seja dispensada 
a audiência de tentativa de conciliação, até mesmo para se evitar a sobrecarga desnecessária na pauta de audiência, citando-se 
a requerida para que apresente diretamente contestação. Assim, cite-se a requerida para que apresente contestação no prazo 
de 15 dias, sob pena de revelia. - ADV: NATALIA CARDOSO DE LIMA (OAB 326305/SP), FABIO FERREIRA ALVES IZMAILOV 
(OAB 144414/SP)

Processo 0005168-28.2014.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - 
Jose Francisco Feres - Vivo Telefônica S/A - Jose Francisco Feres e outro - Recebo o recurso interposto tempestivamente 
e devidamente preparado, apenas no efeito devolutivo, pois não há, sequer em tese, qualquer perigo de dano irreparável. 
Intime-se a parte recorrida para apresentação de contrarrazões recursais, no prazo legal. Com a juntada ou certificado a não 
apresentação, remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal, com as cautelas de praxe e as nossas homenagens. - ADV: LUIZ 
OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB 75081/SP), FABIANA BIZETTO (OAB 227886/SP), JOSE FRANCISCO FERES (OAB 
105564/SP)

Processo 0005193-75.2013.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
Tatiene Miranda da Silva - Banco Itaucard S/A - Cumpra-se o v. acórdão, requerendo a parte interessada o que entender em 
termos de prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias. No silêncio, arquivem-se. Os documentos ficarão juntados aos autos 
pelo prazo de 90 dias, a contar desta decisão, após o que serão inutilizados. Nesse lapso, poderão ser retirados a requerimento 
da parte interessada, independentemente de substituição por cópia. - ADV: ADJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 151776/SP), 
TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP)

Processo 0005194-60.2013.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
Paulo Dionísio - Banco Itaucard S/A - Cumpra-se o v. acórdão, requerendo a parte interessada o que entender em termos de 
prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias. No silêncio, arquivem-se. Os documentos ficarão juntados aos autos pelo prazo 
de 90 dias, a contar desta decisão, após o que serão inutilizados. Nesse lapso, poderão ser retirados a requerimento da parte 
interessada, independentemente de substituição por cópia. - ADV: TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP), ADJAIR 
ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 151776/SP)

Processo 0005300-85.2014.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AMAURI 
FERNANDO VEIGA CASANOVA - TELEFÔNICA BRASIL S.A - Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora 
Amauri Fernando Veiga Casanova, resultante de seu inconformismo com a sentença proferida. Verifica-se, no entanto, que 
a sentença foi prolatada aos 04.12.2014, sendo o autor regularmente intimado em 15.12.2014 através da publicação de fl. 
57. O prazo para oposição à sentença proferida, a teor do que dispõe o artigo 42 da Lei 9.099/95, expirou-se em 26.01.2015. 
O recurso foi protocolizado aos 02.02.2015, portanto, fora do prazo legal. Explico. No caso dos autos o prazo para o autor 
iniciou-se em 16.12.2014 o que perdurou até 19/12/2014, tendo transcorrido 4 dias. Restavam, assim, mais 6 dias a partir 
de 19/01/2015 quando o prazo voltou a fluir, uma vez que encontrava-se suspenso desde 20.12.2014 por força normativa. 
Ao contrário do que possa sustentar, a suspensão do prazo para interposição do recurso inominado diante da oposição dos 
embargos de declaração, aproveita-se àqueles que opuseram, no caso, a parte requerida, não o ora recorrente. Assim sendo, 
DEIXO DE RECEBER o recurso inominado interposto, pela parte autora, por intempestivo, certificando-se o trânsito em julgado. 
- ADV: HEBERT VINICIUS CURVELLO VENDITO (OAB 285667/SP), MONICA FERNANDES DO CARMO (OAB 115832/SP), 
JOSE FRANCISCO FERES (OAB 105564/SP), FABIANA BIZETTO (OAB 227886/SP)

Processo 0006116-67.2014.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - TELEFÔNICA BRASIL S.A 
- Recebo o recurso interposto tempestivamente e devidamente preparado, apenas no efeito devolutivo, pois não há, sequer 
em tese, qualquer perigo de dano irreparável. Intime-se a parte recorrida para apresentação de contrarrazões recursais, que 
deverá se dar por meio de profissional habilitado (advogado), no prazo legal. Com a juntada ou certificado a não apresentação, 
remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal, com as cautelas de praxe e as nossas homenagens. - ADV: THAIS DE MELLO 
LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)

Processo 0007806-34.2014.8.26.0281 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Afranio do Carmo Regagnin 
- Fl. 26: Anote-se. Após, providencie a Serventia, o agendamento de data e horário para audiência de tentativa de conciliação. 
Após, cite-se e intimem-se as partes para comparecimento, com as advertências de praxe. - ADV: HENRIQUE DE LIMA COLETTI 
(OAB 317873/SP)

Processo 0008002-04.2014.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - José Benedito 
da Silveira e outro - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - Ciente da interposição do agravo. Mantenho a decisão 
agravada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. No mais, aguarde-se a audiência designada. - ADV: FABIO ANDRE 
FADIGA (OAB 139961/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), ALEXANDRE SEGATTO CIARBELLO (OAB 229895/SP)

Processo 0008322-54.2014.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - André 
Ordine Corcelli - Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento de contestação da Fazenda Estadual. - ADV: AMARILIS 
RIBEIRO GUIMARAES (OAB 76057/SP)

Processo 0008326-91.2014.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - João Carlos 
Franco - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - Fl. 31: Anote-se, se o caso. Após, aguarde-se a audiência designada. - ADV: 
EDA MARIA BRAGA DE MELO (OAB 107405/SP), AMANDA KARLA PEDROSO RONDINA PERES (OAB 302356/SP)

Processo 0010871-42.2011.8.26.0281/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Claudemir 
Crepaldi - Adriana Cristina Felippe - FL. 189/190: A certidão encontra-se regularmente juntada a fl. 186. Aguarde-se pelo último 
prazo de 5 dias, o cumprimento pela parte credora, da determinação de fl. 187 (indicação de bens). Decorrido, tornem conclusos. 
- ADV: RICARDO COBO ALCORTA (OAB 143610/SP), THAIS HELENA DOS SANTOS (OAB 220058/SP)

Processo 1000199-16.2015.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - JOSÉ CLAUDIO MOURA 
- Como bem se sabe, há um rígido e específico procedimento estabelecido pela Lei nº 9.099/95 para os Juizados Especiais, cujo 
pedido deve ser certo, em razão da narrativa fática. Assim é que, quando verificando o Juiz, desde logo, que a inicial apresenta 
defeitos, deve-se determinar a sua emenda, sob pena de indeferimento (art. 284, § único do CPC). Relevante consignar que 
não obstante se tratar de procedimento regido pelo princípio da informalidade, o abrandamento do rigor processual se justifica 
em casos nos quais a parte seja totalmente desprovida dos mais elementares recursos à propositura da demanda judicial, 
seja intelectual ou social, o que não é o caso dos autos. Ademais, o valor da causa é elemento indispensável à propositura de 
qualquer demanda, sem o qual a parte requerida, no ato de citação, não tomará conhecimento de todos os termos da ação que 
lhe é proposta, em flagrante afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Assim sendo, recebo 
como emenda à inicial (fl. 35/38), anotando-se. Por outro lado, o valor dado à causa (R$453.600,00) extrapola, por completo, 
os limites consideráveis para a propositura de demandas junto aos Juizados Especiais. De acordo com a Lei n. 9.099/95, o 
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reconhecimento da incompetência acarreta a extinção do processo, e não a remessa dos autos ao juízo competente, como 
ocorre no juízo comum, onde tem direta e principal aplicação do Código de Processo Civil. Contudo, em vista dos atos até 
aqui praticados, bem assim, em razão da natureza da demanda, economia processual e celeridade, determino a remessa ao 
cartório distribuidor para redistribuição dos presentes autos à origem (1ª Vara Cível), anotando-se. - ADV: MARCO ANTONIO 
BACOCINA GALVAO (OAB 152413/SP), MÁRCIA REGINA DOMINGUES PAES GALVÃO (OAB 223477/SP)

Processo 1000940-90.2014.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - Daniela 
Claro Gimenez - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Cumpra-se o v. acórdão, requerendo a parte interessada o que 
entender em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias. - ADV: KELLY GISLAINE DELFORNO (OAB 293834/SP), 
LUCIA HELENA DE ASSIS BRUNELLI (OAB 274115/SP), CINTIA BYCZKOWSKI (OAB 140949/SP)

Processo 1001645-88.2014.8.26.0281 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - LEONILDER DE JESUS 
PRADO AMENUIYA - MUNICIPIO DE ITATIBA - Com objetivo de se evitar a perpetuação da demanda, concedo a parte autora o 
prazo de 10 dias para que traga aos autos, relatório do profissional de saúde que lhe assiste, de forma a indicar, concretamente, 
a quantidade e o prazo em que deverá se utilizar do medicamento. - ADV: CARLOS HENRIQUE BATISTA (OAB 262015/SP), 
SERGIO LUIS GREGOLINI (OAB 248634/SP)

Processo 3001592-44.2012.8.26.0281 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Providencie a Serventia o cancelamento da guia anteriormente 
expedida, expedindo-se alvará de levantamento, na forma requerida a fl. 113. Oportunamente, providencie pela destruição dos 
autos. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), MARCELA DA SILVA DIAS BAPTISTELLA (OAB 
261699/SP), ADJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 151776/SP)

Processo nº 0000597-48.2013.8.26.0281  Procedimento do Juizado Especial Cível  Indenização por Dano Moral- Requerente: 
Luciana Frigério Oliveira X Aymoré Crédito, financiamento e Investimento S/A e outros. Teor do ato: Manifeste a exequente 
acerca do depósito efetuado pela executada Aymoré Crédito e Fianciamento, no valor de R$ 6.465,02, no prazo de 05 dias. ADV. 
Gisela V. Fernandes - OAB/SP 192.747.

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDEJUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANE AMOR ESPIN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO ADEMIR MONTANHEZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0017/2015
Processo 0002488-71.2014.8.26.0022 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - J.P.  - J.P.D.S.  - Vistos. 

Ante o decurso de prazo para a advogada do adolescente apresentar impugnação (fls. 65) e a concordância do representante do 
Ministério Público com os termos do Plano Individual de Atendimento apresentado pelo Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social CREAS - Secretaria de Ação Social local a fls. 53/55, operou-se, portanto, o instituto previsto no art. 41, § 5º, 
da Lei 12.594/12. Aguarde-se, pois, a vinda aos autos de relatório de acompanhamento da execução de medida socioeducativa 
aplicada ao adolescente, pelo prazo de sessenta dias, cobrando-se, na inércia. Intimem-se e dê-se ciência ao representante do 
Ministério Público. - ADV: RITA DE CASSIA FELTRAN GARBELLINE (OAB 143210/SP)

Processo 0004777-10.2013.8.26.0281 - Auto de Apreensão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.P.  - 
O.H.D.  - nota de cartório : retiar certidão de honorários - ADV: RENATA GOUVEA MEGDA (OAB 141926/SP)

Processo 0004777-10.2013.8.26.0281 - Auto de Apreensão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.P.  - 
O.H.D.  - nota de cartório : retirar certidão de honorários - ADV: RENATA GOUVEA MEGDA (OAB 141926/SP)

Petições Iniciais não Distribuídas
Ref. 1000401-90.2015.8.26.0281; Dr. Victor Salomão Paiva, OAB/MS: 12516;
Rejeitado conforme o item 1, letra G da Portaria nº 01/2014 baixada nos termos da Resolução nº 511/2011, Comunicado 

SPI nº 29/2014, e Comunicado SPI 119/2012 e Comunicado SPI nº 31/2014. (G- Cartas Precatórias cuja distribuição deva ser 
realizada por meio físico, nos termos do Comunicado SPI nº 119/2012 (Processo CPA 2012/154860).

ITU
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITU EM 09/02/2015

PROCESSO :1000621-73.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Alberto Galvao de Souza Lima
ADVOGADO : 305792/SP - Bruno Marcel Melo Verderi da Silva
REQDO : Galvão Antiguidades Ltda - Me
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000637-27.2015.8.26.0286
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : K.T.S.S.
ADVOGADO : 294019/SP - Ciro Cesar Leão Fernandes
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PROCESSO :1000639-94.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : S.R.F.
ADVOGADO : 58246/SP - Moises Francisco Sanches
REQDO : V.P.O.
VARA :VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000634-72.2015.8.26.0286
CLASSE :CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE : F.G.X.
ADVOGADO : 144151/SP - Roberta Vieira Garcia Iarussi

PROCESSO :1000635-57.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Supertractor Peças e Serviços Ltda
ADVOGADO : 200384/SP - Thiago Ghiggi
REQDO : MATHEUS TEIXEIRA DOS SANTOS EPP
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000623-43.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Carlos Alberto de Araújo Carvalho
ADVOGADO : 250736/SP - Cynthia Christina Paschoal
REQDO : Banco Santander
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000628-65.2015.8.26.0286
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Banco Santander (Brasil) S/A
ADVOGADO : 232255/SP - Marcos Alberto Gazzeta
REQDO : Sergio Constantino Me.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000625-13.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Antonio Sergio Artioli Caminha
ADVOGADO : 305792/SP - Bruno Marcel Melo Verderi da Silva
REQDO : Mario Julio França da Cruz Lima
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000633-87.2015.8.26.0286
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : S.A.S.
ADVOGADO : 296208/SP - Willian Bruno Carvalho Ribeiro de Sá
REQDA : E.S.A.
VARA :VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000640-79.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Aline Alessandra Cavallari
ADVOGADO : 58246/SP - Moises Francisco Sanches
REQDO : Companhia Brasileira de Distribuição
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000756-05.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : A.C.Q.J.
ADVOGADO : 167017/SP - Milton Rodrigues
REQDO : M.E.T.I.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :1000632-05.2015.8.26.0286
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL
REQTE : Ministério Público do Estado de São Paulo

PROCESSO :1000642-49.2015.8.26.0286
CLASSE :ARROLAMENTO SUMÁRIO
REQTE : Vilma Lucia da Silva
ADVOGADO : 281412/SP - Robson Barsanulfo de Araujo
REQDO : Antonio Paulino da Silva
VARA :VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000644-19.2015.8.26.0286
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
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REQTE : Eduardo Pacheco
ADVOGADO : 182354/SP - Luiz Carlos Matiuzzi
REQDA : JACYRA PEREIRA PACHECO
VARA :VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000641-64.2015.8.26.0286
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Panamericano S/A
ADVOGADO : 147020/SP - Fernando Luz Pereira
REQDA : Karina Fernanda Rodrigues Ferreira
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000645-04.2015.8.26.0286
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQTE : Jonas de Oliveira
ADVOGADO : 170769/SP - Petrucio Romeu Leite Vanderlei Junior
REQDO : Pereira e Oliveira Comércio de Calçados Ltda. Me
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000626-95.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condomínio Residencial Parque Inca
ADVOGADO : 202459/SP - Marcia Maria Graciolli Fragoas
REQDA : Suelen Pedroso de Souza
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000631-20.2015.8.26.0286
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQTE : Kasi Desenvolvimento Empresarial e Assuntos Contabeis Ltda - Me
ADVOGADO : 317257/SP - Thiago Vinicius Rodrigues
REQDO : Atila Siqueira Horta Moledo -Me
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000636-42.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : João Mendes Neto
ADVOGADO : 289774/SP - João Mendes Neto
REQDO : Banco Santander (Brasil) S/A
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000646-86.2015.8.26.0286
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A
ADVOGADO : 140390/SP - Viviane Aparecida Henriques
REQDO : Marcelo Vilela
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000647-71.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Azul Companhia de Seguros Gerais
ADVOGADO : 71118/SP - Rui Pinheiro Junior
REQDO : Rubens Benedito Venturini
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000638-12.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Marinalva Santiago Lustoza Jucá
ADVOGADO : 275394/SP - Luciany Balo Bruno
REQDO : Instituto Nacional de Seguridade Social  Inss
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000648-56.2015.8.26.0286
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : Andreia de Oliveira Falcini Fulaz
ADVOGADO : 207794/SP - André Rodrigues Duarte
REQDO : Miguel Tadeu Repanas
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000643-34.2015.8.26.0286
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE : Apparecido Barbosa
ADVOGADO : 71036/SP - Benedito de Jesus Silveira Leite
REQDO : Ideam Benedito Barboza
VARA :VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
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PROCESSO :1000235-43.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : S.R.G.S.
ADVOGADO : 339490/SP - Minmolla Vieira Borgo
REQDO : C.C.A.C.A.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :1000649-41.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condomínio Residencial Parque Inca
ADVOGADO : 202459/SP - Marcia Maria Graciolli Fragoas
REQDO : Italo Rodrigo Couri Domingos
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000650-26.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condomínio Residencial Parque Inca
ADVOGADO : 202459/SP - Marcia Maria Graciolli Fragoas
REQDO : Sergio Marcos Pereira
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0011334-91.1996.8.26.0286
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
REQTE : Fazenda Nacional
REQDO : Indaru Industria e Comercio Ltda
VARA :SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL

PROCESSO :1000652-93.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Ademar Antonio de Araujo
ADVOGADO : 198564/SP - Renato Del Rio do Prado
REQDO : Município da Estância Turística de Itu
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000653-78.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Patrícia Claudia Moreira Torres
ADVOGADO : 149885/SP - Fadia Maria Wilson Abe
REQDO : Oi -TNL PCS S/A
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000654-63.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : E.G.P.R.
ADVOGADO : 210203/SP - José Augusto Savioli
REQDO : E.B.S.C.
VARA :VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000657-18.2015.8.26.0286
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : A.L.J.S.
ADVOGADO : 210203/SP - José Augusto Savioli
REQDO : V.B.S.
VARA :VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000658-03.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : L.F.B.
ADVOGADO : 253435/SP - Raphael Thiago Fernandes da Silva Lima
REQDO : J.L.B.
VARA :VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDREA LEME LUCHINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA GISLENE ANDREAZZA GODOI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0106/2015
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Processo 0000171-17.1996.8.26.0286 (286.01.1996.000171) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bamerindus do 
Brasil Sa - Ivone Arruda Sampaio - - Aldo Sampaio Raggio - - Attilio Renato Sampaio Raggio - Ciência do desarquivamento dos 
autos. - ADV: LOTTE RADOWITZ CAMPOS (OAB 33584/PR), FRANSRUI ANTONIO SALVETTI (OAB 45801/SP), EDGARD 
ANTONIO DOS SANTOS (OAB 45142/SP), ARNALDO DOS REIS (OAB 32419/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), 
FABIO ROGERIO GUEDES VIEIRA (OAB 223059/SP), AURICÉLIA MARIA ALVES DA SILVA DUARTE (OAB 185449/SP)

Processo 0002273-94.2005.8.26.0286 (286.01.2005.002273) - Procedimento Ordinário - Fernando Cesar Andreazza - 
Instituto Nacional do Seguro Social I N S S - (N. Ordem 1241/05) Vistos. Fls. 164: tendo em vista a concordância do autor com 
os cálculos apresentados pelo réu requisite-se o pagamento. Int. - ADV: SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP), WATSON 
ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP)

Processo 0007062-24.2014.8.26.0286 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0019816-62.2010.8.26.0019 - 4ª Vara Cível) - 
Gabriele Helena Santos Souza - Viação Cidade de Americana (VCA) - - Município de Americana - - All América Latina Logística 
Sa - Em razão da impossibilidade de comparecimento da testemunha arrolada, Sr. Ícaro Miguel Muniz, justificada pelo fato de que 
acabou tendo problemas de locomoção até o Fórum, solicito nova data para a oitiva da referida testemunha me comprometendo 
a trazê-la independente de intimação. A seguir, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: Redesigno a audiência para 
o dia 19 de março de 2015, às 15:00 horas. Providencie a serventia o necessário. Saem os presentes devidamente intimados. 
- ADV: MARCO ANTONIO DACORSO (OAB 154132/SP), EMERSON ADAGOBERTO PINHEIRO (OAB 260122/SP), REGIANE 
DONIZETI CARUSO LEONI (OAB 281000/SP), MARIANA LAROSE (OAB 284854/SP)

Processo 0008462-49.2009.8.26.0286 (286.01.2009.008462) - Execução de Título Extrajudicial - Estabelecimentos de 
Ensino - Osac Organização Sorocabana de Assistência À Cultura Faditu - Débora Fernandes de Oliveira - Manifestar-se sobre a 
carta precatória devolvida sem cumprimento. - ADV: CAMILA MARTINS DE SIQUEIRA (OAB 224696/SP)

Processo 0009181-65.2008.8.26.0286 (286.01.2008.009181) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Fundo de Investimento Em Direitos Creditório Não Padronizados Pgg Brasil Multicarteira - Mauricio José Maria - 
Ciência do ofício do Detran, juntado nos autos. - ADV: MIRNA LUCHMANN (OAB 28315/PR), DANIEL BARBOSA MAIA (OAB 
32483/PR), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)

Processo 0011155-98.2012.8.26.0286 (286.01.2012.011155) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Maria Aparecida Sene - Inss Instituto Nacional do Seguro Socialinss - (N.Ordem 1364/12) Vistos. Recebo a apelação de 
fls. 67/70 no efeito devolutivo apenas em relação ao tópico da sentença que concedeu a tutela antecipada, com fulcro no artigo 
520, inciso VII, do Código de Processo Civil. No mais, recebo a apelação em ambos os efeitos. Vista à parte contrária para 
oferecimento de contrarrazões. Itu, d.s. - ADV: RAPHAEL THIAGO FERNANDES DA SILVA LIMA (OAB 253435/SP)

Processo 0011187-06.2012.8.26.0286 (286.01.2012.011187) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - 
Locação de Imóvel - Elizabete Angélica de Andrade Ikeda - - Eduardo Toshio Ikeda - Thiago Fernando Eduvirgen e outros - Nº 
Ordem:- 1370/2012 Vistos. Fls. 64: Defiro o pedido. Aguarde-se pelo prazo de 90 (noventa) dias. Após, manifeste-se a requerente 
em termos de prosseguimento do processo. Int. - ADV: ANA CAROLINA DALDON LOTTO (OAB 284064/SP), ANTONIO CESAR 
VITORINO DE ALMEIDA (OAB 85493/SP), CRISTINA DE FATIMA DALDON LOTTO (OAB 71501/SP)

Processo 0011187-06.2012.8.26.0286 (286.01.2012.011187) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Locação de Imóvel - Elizabete Angélica de Andrade Ikeda - - Eduardo Toshio Ikeda - Thiago Fernando Eduvirgen - - Denise 
Akemi Doi - - Genival Vaz Ferreira - decorreu o prazo requerido. - ADV: CRISTINA DE FATIMA DALDON LOTTO (OAB 71501/
SP), ANA CAROLINA DALDON LOTTO (OAB 284064/SP), ANTONIO CESAR VITORINO DE ALMEIDA (OAB 85493/SP)

Processo 0011827-09.2012.8.26.0286 (286.01.2012.011827) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Alessandro Roberto Duarte e outros - (N. Ordem 1458/12) Vistos. Fls. 119: cumpra-
se, integralmente, o despacho de fls. 107 com a pesquisa de bens pertencentes aos executados pelo Sistema INFOJUD. Int. 
Os documentos referentes a pesquisa junto ao Infojud encontram-se arquivados em pasta propria n 01/2015. - ADV: JORGE 
DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0012729-69.2006.8.26.0286 (286.01.2006.012729) - Procedimento Ordinário - Fernanda Cristina de Souza - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - N. Ordem:- 1307/06 Vistos. Tendo em vista a concordância da parte exequente, 
homologo o cálculo apresentado pelo INSS às fls. 145/150. Requisite-se o pagamento na forma da lei. Int. - ADV: WATSON 
ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP), SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP), FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO 
(OAB 163717/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDREA LEME LUCHINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA GISLENE ANDREAZZA GODOI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0107/2015
Processo 0001304-40.2009.8.26.0286 (286.01.2009.001304) - Procedimento Ordinário - Ignez Perez Lima - Unimed de 

Salto Cooperativa de Trabalho Médico - (N. Ordem 252/09) Vistos. Intime-se a parte executada, por meio de seu advogado, 
para efetuar o pagamento do débito em quinze dias, qual seja: R$ 909,57, consignando-se que o descumprimento ensejará o 
acréscimo de multa de dez por cento, a requerimento do credor (art. 475-J do Código de Processo Civil), e para indicar bens à 
penhora em cinco dias, sob pena do pagamento de multa (CPC, art. 601). Int. - ADV: IZILDINHA DE CÁSSIA MESQUITA (OAB 
186063/SP), JUAREZ ANTONIO ITALIANI (OAB 60973/SP), CRISTINA DE FATIMA DALDON LOTTO (OAB 71501/SP), JULIANO 
PRAVATTA REZENDE (OAB 270088/SP)

Processo 0001304-40.2009.8.26.0286 (286.01.2009.001304) - Procedimento Ordinário - Ignez Perez Lima - Unimed de Salto 
Cooperativa de Trabalho Médico - Ordem n. 252/2009 Vistos. Cumpra-se o despacho de fls. 242. Fls. 243-249: ciência às partes. 
Int. - ADV: IZILDINHA DE CÁSSIA MESQUITA (OAB 186063/SP), JUAREZ ANTONIO ITALIANI (OAB 60973/SP), CRISTINA DE 
FATIMA DALDON LOTTO (OAB 71501/SP), JULIANO PRAVATTA REZENDE (OAB 270088/SP)

Processo 0002591-96.2013.8.26.0286 (028.62.0130.002591) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Massey Ferguson Administradora de Consorcios Ltda - Edimir Alves Jorge - Ordem n. 297/2013 Vistos. Defiro 
a retirada da restrição sobre o veículo objeto da lide, junto ao RENAJUD. Após a medida, aguarde-se a juntada da original 
da petição de fls. 216 e tornem os autos conclusos para sentença. Int. - ADV: MILTON SAAD (OAB 16311/SP), EVANDRO 
FERNANDES MUNHOZ (OAB 206425/SP), IRIS VANIA SANTOS ROSA (OAB 115089/SP), JOÃO MARCELO GUERRA 
SAAD (OAB 234665/SP), WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ (OAB 207648/SP), DANIELA CARVALHO (OAB 211049/SP), 
GILBERTO SAAD (OAB 24956/SP)

Processo 0005277-95.2012.8.26.0286 (286.01.2012.005277) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
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A.S.A. - F.R.B. - - E.T. - - E.F.B.I.E. - - E.F.B.C. - (N. Ordem 678/12) Vistos. Ciência dos quesitos e assistentes técnicos 
apresentados pelas partes. Fixo os honorários provisórios do Senhor Perito Judicial em R$ 3.000,00 (três mil reais). Providencie 
o autor o recolhimento no prazo de 10 (dez) dias. Efetuado o depósito, ao perito para o cumprimento de seu encargo no prazo 
de 30 (trinta) dias. Int. - ADV: SUELEN PEDROSO DE SOUZA (OAB 277362/SP), EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA (OAB 
31446/SP), JEAN COLIN TALAVERA (OAB 230741/SP), RICARDO GIORDANI (OAB 200725/SP), CLAÚDIO DA SILVA ALVES 
(OAB 165239/SP), TIAGO VILHENA SIMEIRA (OAB 184877/SP)

Processo 0006248-85.2009.8.26.0286 (286.01.2009.006248) - Monitória - Nota Promissória - Geraldo Fernandes Pessoa - 
Miguel Luciano & Cia Ltda - Davi Luciano - Ordem n. 976/2009 Vistos. Defiro a constatação, penhora, depósito e avaliação dos 
bens móveis penhoráveis localizados nos seguintes endereços dos executados: Rua Padre Roberto Godding, n. 349, Jardim 
Aeroporto I, CEP 13304-745, Rua Inácia de Souza Velozo, n. 57, São Luiz, CEP 13304-277 e Avenida José Leite de Camargo 
n. 388, Jardim Alberto Gomes, CEP 13.311-250, Itu-SP, até o limite do valor do débito, vale dizer:- R$ 39.943,77. Com o 
cumprimento, intimem-se a executados da penhora efetuada. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: EDER WAGNER GONÇALVES (OAB 210470/SP), JANETE DE LIMA LOPES 
BARBOSA (OAB 340433/SP), FRANCO RODRIGO NICACIO (OAB 225284/SP)

Processo 0006313-80.2009.8.26.0286 (286.01.2009.006313) - Procedimento Ordinário - Geraldo Afonso de Andrade - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Autos nº 986/09 Vistos. Cumpra a Serventia o determinado a fls. 204, §2º. Int. - 
ADV: FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP), CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 154523/SP), WATSON 
ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP)

Processo 0006851-18.1996.8.26.0286 (286.01.1996.006851) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Industrias Muller de Bebidas Ltda - Interior Comercio de Bebidas Ltda - Marcelo 
de Almeida Tavares e outros - Ciência do desarquivamento para o Dr. Claudio Barrios. - ADV: RICARDO RIBEIRO DA SILVA 
(OAB 127527/SP), MARIA ANGELICA GUEDES FERREIRA (OAB 160774/SP), LAERCIO JESUS LEITE (OAB 53183/SP), 
CLAUDIO AMAURI BARRIOS (OAB 63623/SP), PEDRO MANUEL G SANCHES OSORIO (OAB 67237/SP)

Processo 0006939-31.2011.8.26.0286 (286.01.2011.006939) - Monitória - Espécies de Contratos - Brasil Kirin Indústria de 
Bebidas Sa - J J Distribuidora de Bebidas Ltda - Ordem n. 857/2011 Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem 
produzir, justificando-as e informe se tem interesse na designação de audiência de conciliação. Int. - ADV: JULIANO IAFELIX 
SILVEIRA (OAB 262093/SP), BENEDITO ANTONIO BARCELLI (OAB 118320/SP), VINICIUS CAMARGO SILVA (OAB 155613/
SP), CÍCERO CAMARGO SILVA (OAB 231882/SP)

Processo 0006971-02.2012.8.26.0286 (286.01.2012.006971) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Itaú Unibanco Sa - Drogaria Vidal de Itu Ltda - - Gustavo Henrique Pereira de Paula Vidal - - Terezinha de Paula Vidal - 
Manifeste-se sobre a devolução da carta precatória sem cumprimento. - ADV: ANTONIO CARLOS DE PAULA TESSILLA (OAB 
259034/SP), JORGE VICENTE LUZ (OAB 34204/SP), MONICA DE PAULA TESSILLA CAMPIONI (OAB 190299/SP), MONICA 
LUISA MORAN DE OLIVEIRA (OAB 124239/SP)

Processo 0007360-55.2010.8.26.0286 (286.01.2010.007360) - Procedimento Ordinário - Liquidação - Ivanize de Cássia 
Alves de Jesus - Custódio Leonardo da Costa - Ordem n. 1000/2010 Vistos. Fls. 482: manifeste-se o executado. Fls. 484/487: 
comprove o executado que se trata de conta poupança. Int. - ADV: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA (OAB 262670/SP), JOAQUIM 
RODRIGUES DA SILVEIRA (OAB 102811/SP)

Processo 0009296-47.2012.8.26.0286 (286.01.2012.009296) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc 
Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Fatima Aparecida Dias Pereira - Ordem n. 1137/12 Vistos. Fls. 120: Intime-se a executada Fátima 
Aparecida Dias Pereira, rua Francisco Nardy Filho, 36, Casa 02, Vila Gatti - SP, por meio do Oficial de Justiça, para indicar bens 
passíveis de penhora, onde se encontram e seus respectivos valores, no prazo de cinco dias, sob pena do pagamento de multa 
prevista no artigo 601 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado ou carta. Cumpra-
se na forma e sob as penas da Lei. Fls. 122: Anote-se o nome do procurador do exequente no Sistema SAJ. Intime-se. - ADV: 
JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDREA LEME LUCHINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA GISLENE ANDREAZZA GODOI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0108/2015
Processo 0006726-20.2014.8.26.0286 (processo principal 1004352-14.2014.8.26) - Assistência Judiciária - Condomínio 

- CONDOMÍNIO CAMPOS DE SANTO ANTÔNIO - Reginaldo Lima Verde - - Márcia Regina Gardiman Lima Verde - Vistos. 
Manifeste-se a parte impugnada em quarenta e oito horas (art. 8º da Lei 1060/50) Int. - ADV: JOSE CARLOS CLEMENTINO 
(OAB 270629/SP), ANTONIO CESAR VITORINO DE ALMEIDA (OAB 85493/SP)

Processo 0008094-64.2014.8.26.0286 (processo principal 1006477-52.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - 
Responsabilidade dos sócios e administradores - A.F.M. - - M.T.F. - - S.C.S. - M.A.C. - Vistos. Trata-se de Impugnação ao valor da 
causa formulada por SOROBENS CONSÓRCIO S/C LTDA, MARCOS TADEU FÓRIO e ANTÔNO FERNANDES MARQUES, nos 
autos de Ação de Prestação de Contas que lhe move MAGGI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Aduz, em síntese, 
que o valor da causa deve ser retificado já que a parte impugnada fixou-o de forma aleatória, não respeitando o determinado no 
art. 259, inciso I e no art. 261 do Código de Processo Civil. O impugnado manifestou-se contrariamente sob o argumento de que 
o valor dado à causa deve ser mantido uma vez que a ação de prestação de contas não se destina a condenação de valores. É 
o relatório. Decido. Como cediço, o valor da causa deve refletir o resultado econômico perseguido pelos demandantes. Nesse 
sentido:”Agravo de Instrumento Ação de Revisão Contratual c.c de tutela antecipada Decisão determinando que o autor indique 
as cláusulas contratuais consideradas abusivas, bem como que retifique o valor dado à causa Descabimento - Determinação de 
emenda da petição inicial que deve ser afastada - Discussão das cláusulas abusivas e não do contrato todo Valor da causa que 
deve adequar-se ao benefício patrimonial pretendido Recurso provido.” (TJSP AI nº 0032182-88.2013.8.26.0000 - 14ª Câmara 
de Direito Privado Rel. Thiago de Siqueira J. 03.04.2013). In casu, o valor atribuído à causa deve refletir a pretensão econômica 
deduzida pelo impugnado na ação principal, conforme planilha juntada a pgs. 38. Deve-se registrar que o valor da causa em nada 
influencia na decisão do mérito, que ocorrerá em momento oportuno. Posto isso, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO para retificar o valor 
da causa, que passará a ser de R$ 2.603.743,25. Deixo de condenar a impugnada às verbas de sucumbência, ante a natureza 
deste incidente. Transitado em julgado, certifique-se o presente desfecho nos autos principais e intime-se à complementação 
das custas. Intime-se. - ADV: SANDRO RODRIGUES PONTES (OAB 343432/SP), LUIZ ANTONIO NUNES FILHO (OAB 249166/
SP), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 196461/SP)
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Processo 1000551-56.2015.8.26.0286 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - BRUNO MOITINHO BORGES DOS REIS - Vistos. Indefiro, por ora, o pedido de liminar, porque o documento de fls. 19 
não comprova o recebimento da notificação pela parte ré. Fixo o prazo de trinta dias para a comprovação da mora, sob pena de 
indeferimento do pedido de liminar. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 1002361-03.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Empreitada - AL&DD COMÉRCIO DE PRODUTOS 
METALÚRGICOS LTDA - Ajax Construtora e Comércio Ltda - Vistos. Fls. 129: diante da comprovação do alegado, defiro o 
pedido e redesigno a audiência de conciliação para o próximo dia 07 de abril de 2015, às 14:30 horas. Int. - ADV: DIEGO JORGE 
ALVES DE ARAUJO (OAB 325592/SP), RUI LUIZ LOURENSETTO JUNIOR (OAB 248931/SP)

Processo 1003622-03.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - JOSÉ 
MIRANDA DE SOUZA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Trata-se de Ação de concessão de aposentadoria 
por invalidez ajuizada por José Miranda de Souza em face de Instituto Nacional da Previdência Social. O autor alega, em 
síntese, que preenche os requisitos legais que autorizam a respectiva concessão, somando-se o tempo de serviço exercido 
em atividade rural, especial e comum. Decido. Compulsando os autos, observo que o autor ajuizou ação de reconhecimento 
de tempo de serviço exercito em atividade rural e especial que tramitou sob o juízo da 3º Vara Cível desta comarca (autos n. 
1339/08) (pgs. 74/83) e encontra-se em grau de recurso perante o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3º Região (processo n. 
2010.03.99.015777-8) (pgs. 170). Muito embora não haja conexão entre a presente demanda e a supracitada, o fato é que há 
prejudicialidade entre as causas e risco potencial de se proferir decisões conflitantes e inexequíveis. Isto porque, apesar dos 
pedidos serem distintos, o julgamento do recurso da ação de reconhecimento terá influência no caso em tela, uma vez que os 
períodos de serviços exercidos em atividade rural e especial que o requerente pretende ver reconhecidos, são os mesmos em 
ambas as demandas. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO 
DO FEITO. PREJUDICIALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. I - Não merece reparos a decisão recorrida, que deu parcial 
provimento ao agravo de instrumento, apenas para manter a suspensão do feito até o julgamento definitivo da primeira ação 
proposta. II - O autor ingressou com ação previdenciária, em 19/05/2008, distribuída para o Juízo de Direito da 2ª Vara de 
Batatais, objetivando a implantação de aposentadoria por tempo de contribuição, na qual pretende ver reconhecido o período 
em que alega ter desenvolvido atividade rural somado à atividade exercida sob condições especiais, junto à Justino de Morais, 
Irmão S/A, de 13/10/1986 a 26/06/2006. III - A ação originária do presente instrumento, proposta em 17/01/2013, em trâmite 
na 1ª Vara do Juízo de Direito de Batatais, visa obter aposentadoria especial, ao argumento de que desenvolveu atividades 
insalubres junto à Justino de Morais, Irmãos S/A, de 13/10/1986 a 26/06/2006, como montador; na Usina Batatais S/A, de 
01/11/2006 a 04/06/2008, na função de rurícola aplicador de defensivo agrícola e junto à Justino de Morais, Irmãos S/A, de 
09/06/2008 a 01/08/2012, como expedidor/montador. IV - Embora os pedidos sejam distintos, o período no qual pretende ver 
reconhecido como tendo laborado sob condições especiais, junto à Justino de Morais, Irmãos S/A, de 13/10/1986 a 26/06/2006, 
como montador, coincidem em ambas as demandas. V - Suspende-se o feito, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, até que seja 
definitivamente julgada a primeira ação proposta, atualmente, aguardando o julgamento da apelação neste E. Tribunal, evitando-
se o julgamento conflitante entre causas relacionadas. Isso porque, o mesmo período está contido nas duas ações, revelando 
evidente hipótese de prejudicialidade entre os feitos em questão (CPC, art. 265, inc. IV, a e § 5º). VI - O reconhecimento daquele 
período ficará vinculado ao que for decidido na demanda ajuizada em primeiro lugar. VII - Não merece reparos a decisão 
recorrida, posto que calcada em precedentes desta E.Corte. VIII - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual 
não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade 
ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. IX - Agravo improvido. TRF-3- Proc. 0032158-
35.2013.4.03.0000- 8º Turma. Julg, 09.06.14- Relatora: Tânia Marangoni. Neste passo, assiste razão ao requerido a despeito 
do pedido de suspensão do processo. Cumpre salientar que, oportunamente, analisar-se-á o pedido de prova emprestada 
formulado pela parte autora (pgs. 149/150). Portanto, configurada a prejudicialidade externa, com fulcro no artigo 265, IV, “a” 
do CPC, determino a suspensão deste processo até o transito em julgado da ação de reconhecimento de tempo exercido em 
atividade rural e especial, nº (processo n. 2010.03.99.015777-8) (pgs. 170) em trâmite no Egrégio Tribunal Regional Federal da 
3º Região. É de se observar, porem, que o período de suspensão não poderá exceder um ano, consoante previsto no parágrafo 
5º do art. 265 do referido Diploma Legal. - ADV: KEILA CARVALHO DE SOUZA (OAB 228651/SP), CAIO BATISTA MUZEL 
GOMES (OAB 173737/SP)

Processo 1004187-64.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Luiza Ramos de Oliveira - 
VIA VAREJO S.A. (CASAS BAHIA) - Vistos. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 
celebrado entre as partes e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, inciso III, do Código 
de Processo Civil. Homologo para todos os efeitos legais, a renúncia do prazo recursal. Certifique-se desde já o trânsito em 
julgado da ação. Após o término do prazo estipulado no acordo, as partes deverão informar o Juízo, no prazo de trinta dias, se 
houve o seu cumprimento. No silêncio, o acordo será considerado cumprido e os autos remetidos ao arquivo com as cautelas de 
praxe. P.R.I.C. - ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG), KAREN BADARO VIERO (OAB 270219/SP), 
JULIO CORREA DE OLIVEIRA

Processo 1004187-64.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Luiza Ramos de Oliveira 
- VIA VAREJO S.A. (CASAS BAHIA) - Manifeste-se sobre a contestação oferecida no prazo legal. - ADV: JULIO CORREA DE 
OLIVEIRA, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG), KAREN BADARO VIERO (OAB 270219/SP)

Processo 1004381-64.2014.8.26.0286 - Monitória - Cheque - Cavicon - Indústria e Comércio de Materiais de Construção 
Ltda - MARCELO BARBOSA DA SILVA - Depositar, a parte autora, o valor de R$ 63,75 referente à diligência do Oficial de Justiça 
para cumprimento do mandado. - ADV: ANA MARIA DOS SANTOS (OAB 116367/SP)

Processo 1004562-65.2014.8.26.0286 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - EXPEDITO XAVIER DE CAMPOS 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Cumpra-se integralmente o despacho de pgs. 67. Após, tornem os autos 
conclusos. Intime-se. - ADV: RICARDO ALEXANDRE MENDES (OAB 232710/SP), MILTON ALVES MACHADO JUNIOR (OAB 
159986/SP)

Processo 1005001-76.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - GABRIELLE CRISTOV RAMOS 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, 
nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o réu a pagar a autora o benefício de 
auxílio-reclusão no período de 25.07.13 à 10.07.14, cuja renda mensal inicial deverá corresponder ao valor da aposentadoria 
que a segurada teria direito se estivesse aposentada. Os juros de mora, de um por cento ao mês, e a correção monetária, pelo 
índice oficialmente adotado, incidirão desde a data do vencimento de cada prestação. Sem reembolso de custas processuais, 
porque a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita e, portanto, isento do recolhimento. Em razão da sucumbência, 
condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que com fulcro no art. 20, §3º, do Código de Processo Civil, fixo 
“por equidade” em dez por cento sobre o valor da condenação, atualizado monetariamente até a data do efetivo pagamento. 
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Oportunamente, remetam-se os autos à Instância Superior para reexame necessário. P.R.I. - ADV: WINNIE MARIE PRIETO 
FERREIRA (OAB 342909/SP), WAGNER ALEXANDRE CORRÊA (OAB 154945/SP)

Processo 1005122-07.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Cheque - MAXXOR DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E 
SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - PAVITU PAVIMENTAÇÃO TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA - Vistos. Fls. 47/49: 
Intime-se a ré para efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 12.998,67 (doze mil, novecentos e noventa e oito reais e 
sessenta e sete centavos), em quinze dias, consignando-se que o descumprimento ensejará o acréscimo de multa de dez por 
cento, a requerimento do credor (art. 475-J do Código de Processo Civil), e para indicar bens à penhora em cinco dias, sob pena 
do pagamento de multa (CPC, art. 601). Intime-se. - ADV: DIEGO CAMPOS DOS SANTOS (OAB 319617/SP), JOSE ROBERTO 
BRUNO POLOTTO (OAB 118672/SP)

Processo 1005122-07.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Cheque - MAXXOR DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E 
SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - PAVITU PAVIMENTAÇÃO TERRAPLANAGEM E COMERCIO LTDA - Depositar, a parte 
autora, o valor de R$ 63,75 referente à diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado. - ADV: DIEGO CAMPOS 
DOS SANTOS (OAB 319617/SP), JOSE ROBERTO BRUNO POLOTTO (OAB 118672/SP)

Processo 1005302-23.2014.8.26.0286 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A 
Banco Múltiplo - FELIPE APARECIDO DOS SANTOS ITU ME - - FELIPE APARECIDO DOS SANTOS - Vistos. Fls. 60: Tendo em 
vista o Provimento CSM n. 1.826/2010 e 1864/2011, providencie a parte autora o recolhimento ao Fundo Especial de Despesa 
do Tribunal de Justiça (cód. 434-1) do valor fixado pelo Conselho Superior de Magistratura, no Comunicado 170/2011 para a 
pesquisa de bens pelos Sistemas Infojud e Renajud, vale dizer: R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos) por órgão a ser consultado 
valendo dizer:Sistema Infojud: Pessoa Física: R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos) - referente aos últimos cinco exercícios 
financeiros e Pessoa Jurídica: R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos) por exercício financeiro.. Comprovado o recolhimento, 
defiro o pedido de pesquisa de bens da parte executada pelos Sistemas Infojud e Renajud (FELIPE APARECIDO DOS SANTOS, 
FELIPE APARECIDO DOS SANTOS ITU ME, CPF/CNPJ 835.498.708-68, 01.881.833/0001-71). Int. - ADV: PAULO SERGIO 
ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 1005376-77.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade da Administração - MARCELO AMORIM 
TAVARES - ESTADO DE SÃO PAULO - Manifeste-se sobre a contestação oferecida no prazo legal. - ADV: THIAGO CAMARGO 
GARCIA (OAB 210837/SP), LUCIANE TAVARES DE MORAES (OAB 227485/SP)

Processo 1006008-06.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - LORENZON MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL EIRELI - EPP - AF Stop Car Peças Ltda. ME - Os autos encontram-se paralisados por mais de 30 (trinta) dias. - 
ADV: JOSE EDUARDO PERES REIS (OAB 75161/SP)

Processo 1006111-13.2014.8.26.0286 (apensado ao processo 1001691-62.2014.8.26) - Embargos à Execução - Constrição 
/ Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - IRACY LOMES DO NASCIMENTO - - IRACY LOMES DO NASCIMENTO ME 
- Banco Santander (Brasil) S/A - Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES OS PRESENTES 
EMBARGOS, e por conseguinte determino o levantamento da penhora que recaiu sobre o imóvel da embargante (pgs.28, 
matrícula 59.333, CRI de Itu) . Condeno o embargando ao pagamento de custas e despesas processuais, de comprovado 
desembolso nos autos, bem como honorários advocatícios, que com fulcro no art. 20, parágrafo 4o do Código de Processo 
Civil, fixo, por equidade, em R$2.000,00, em razão da ausência de resistência ao pedido principal. - ADV: SIDNEY ARAUJO 
(OAB 178730/SP), ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP), RAFAEL LAUANDOS CAVALCANTE (OAB 304579/SP), 
MARIA FERNANDA ELIAS SCHANOSKI (OAB 195087/SP)

Processo 1006431-63.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - ANTONIO 
GERMENES - - MARIA SERINHANO GERMENES - - MATHEUS DE CASTRO GERMENES - ORLANDO ROSSI - - IMOBILIARIA 
WANDERLEI E. SCAVACINI - Diante do exposto, e do mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 
julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, inciso I c.c. art. 295, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 
por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária. P.R.I. - ADV: DANIEL BENEDITO DO CARMO (OAB 144023/SP)

Processo 1007109-78.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL TERRAS 
DI LEONARDI - JOSEANE BALBINO LOPES DA SILVA - Vistos. Fls. 59/ 68: manifeste-se a parte autora. Int. - ADV: ANTONIO 
CESAR VITORINO DE ALMEIDA (OAB 85493/SP)

Processo 1007219-77.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - conceição ramos cezar - Intituto 
Nacional do Seguro - INSS - Manifeste-se sobre a contestação oferecida no prazo legal. - ADV: CAIO BATISTA MUZEL GOMES 
(OAB 173737/SP), ALEXANDRE INTRIERI (OAB 259014/SP)

Processo 1008198-39.2014.8.26.0286 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard S/A - 
JOSE EDUARDO DE SOUZA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 286.2014/028182-2 dirigi-me ao endereço indicado onde fui informada por vizinhos de que o 
executado se mudou ha cerca de 2 meses para local ignorado, motivo pelo qual DEIXEI DE CITAR JOSE EDUARDO DE SOUZA 
por não encontrá-lo e devolvo presente á Cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Itu, 30 de janeiro de 2015. 
- ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)

Processo 1008198-39.2014.8.26.0286 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard S/A - JOSE 
EDUARDO DE SOUZA - Ciência da certidão do oficial de justiça negativa. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 
206339/SP)

Processo 1008354-27.2014.8.26.0286 - Procedimento Sumário - Corretagem - W IMÓVEIS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
- IVAIR SANTOS PEREIRA - Manifeste-se sobre a contestação oferecida no prazo legal. - ADV: LUIS FERNANDO CLAUSS 
FERRAZ (OAB 217345/SP), DIEGO PEIXOTO (OAB 229425/SP), JOANA DE SOUZA LEITE SILVEIRA ARRUDA (OAB 245209/
SP), VICENTE CASTELLO NETO (OAB 90422/SP)

Processo 1008431-36.2014.8.26.0286 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Lorenzon Maquinas e Ferramentas 
Ltda. - ML Bordes Tropical Pools EPP - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 286.2015/000242-0 dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo, deixei de CITAR ML 
BORDES TROPICAL POOL EPP uma vez que não se encontra mais ali estabelecido. Desconhecido seu atual endereço devolvo 
o presente para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Itu, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: JOSE EDUARDO PERES 
REIS (OAB 75161/SP)

Processo 1008431-36.2014.8.26.0286 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Lorenzon Maquinas e Ferramentas 
Ltda. - ML Bordes Tropical Pools EPP - Ciência da certidão do oficial de justiça negativa. - ADV: JOSE EDUARDO PERES REIS 
(OAB 75161/SP)

Processo 4000134-23.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - PAULO ERES 
CARNEIRO DE OLIVEIRA - SEBASTIÃO BENEDITO

FILHO - - EFIGÊNIA JOSÉ DA SILVA BENEDITO - Vistos. Fls. 247: Compulsando os autos constato que a parte ré está 
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representada por vários advogados, com poderes expressos para transigir (fls. 118). Assim, diante da impossibilidade de 
comparecimento da parte ré à audiência de conciliação designada, quaisquer de seus procuradores poderá representá-lo. 
Aguarde-se, pois, a audiência designada. Int. - ADV: FERNANDO APARECIDO DOS SANTOS (OAB 234651/SP), FADIA MARIA 
WILSON ABE (OAB 149885/SP)

Processo 4000404-47.2013.8.26.0286 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - Município da Estância 
Turística de Itu - DISQUE ENTULHO ITUANO LTDA - ME - Vistos. Fls.128: Tendo em vista o Provimento CSM n. 1.826/2010 
e 1864/2011, providencie a parte autora o recolhimento ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça (cód. 434-1) do 
valor fixado pelo Conselho Superior de Magistratura, no Comunicado 170/2011 para a pesquisa de bens pelos Sistemas Infojud 
e Renajud, vale dizer: R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos) por órgão a ser consultado. Comprovado o recolhimento, defiro 
o pedido de pesquisa de bens da parte executada pelos Sistemas Renajud e Infojud (DISQUE ENTULHO ITUANO LTDA - ME, 
CPF/CNPJ 02.035.881/0001-01). Int. - ADV: RAIMUNDO NONATO SILVA (OAB 148878/SP)

Processo 4001614-36.2013.8.26.0286 - Cobrança de Cédula de Crédito Industrial - Espécies de Títulos de Crédito - alex 
felipe luciano - ISO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - - GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - 
Manifestem-se as partes tendo em vista o trânsito em julgado da sentença. - ADV: CIBELI GIANNECCHINI (OAB 168345/SP), 
CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 154523/SP), EDIVALDO DE OLIVEIRA CINTRA (OAB 268606/SP), SEBASTIAO JOSE 
ROMAGNOLO (OAB 70711/SP)

Processo 4003833-22.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco do Brasil S/A - MASILAR 
INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP - - JOSE BENEDITO CAMARGO MARCON - - SUZETE BARBI MARCON - Vistos. Manifeste-
se a parte exequente em termos de prosseguimento do processo. Int. - ADV: ALEXANDRE FABRICIO BORRO BARBOSA (OAB 
154939/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), ANDRE CARNEIRO SBRISSA (OAB 276262/SP), CAMILA THEODORA 
POLO DE MIRANDA MONGES (OAB 328115/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)

Processo 4004006-46.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - avista assessoria em vigilancia 
sanitaria e tecnologia ambiental ltda me - Maria selma de Oliveira - - antonio hermes teixeira - - danielle ribeiro pimenta - - Mapfre 
Vera Cruz Seguradora S/A - Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A - Vistos. Haja vista que quando da designação de audiência de 
tentativa de conciliação a seguradora Mapfre ainda não integrava a lide, esclareçam as partes, no prazo de dez dias, se há 
interesse em nova designação. O silêncio será interpretado como resposta negativa. Int. - ADV: MARCOS PAULO TEIXEIRA 
(OAB 293852/SP), MARCIA MARIA GRACIOLLI FRAGOAS (OAB 202459/SP), MARCELO LUIS TEIXEIRA (OAB 260780/SP), 
MARCELO RAYES (OAB 141541/SP)

Processo 4004223-89.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Títulos de Crédito - HYDRO ALUMÍNIO ACRO S.A. 
- Fernanda Rita Soares do Nascimento - Vistos. Fls. 125: Homologo a renúncia. Intime-se a parte ré para constituir novo 
advogado, no prazo de dez dias, sob pena de revelia. Cópia do presente valerá como carta, encaminhe-se para o cumprimento. 
Int. - ADV: ANTENOR CASSIMRIO NETO (OAB 90334/MG), SERGIO PAULO GERIM (OAB 121371/SP)

Processo 4004525-21.2013.8.26.0286 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Fazenda do Estado de São Paulo 
- MAURICIO ALVES JUNIOR - - VANESSA C. DE MOURA - Ciência do e-mail do IMESC informando que as perícias foram 
agendadas: MAURÍCIO ALVES JÚNIOR, dia 06/05/2015 às 09:30 min; VANESSA CRISTIANE DE MOURA, dia 06/05/2015 
às 09:45 min, ambos no Fórum de Sorocaba - Ambulatório Médico, Rua 28 de Outubro , 691 - sala n.º 37 - Sobsolo - Alto da 
Boa Vista - Sorocaba/SP. - ADV: GUSTAVO JUSTUS DO AMARANTE (OAB 302012/SP), PRISCILA DE CASTRO BAPTISTA 
RUGOLO (OAB 272736/SP), RONALDO APARECIDO FABRICIO (OAB 265492/SP)

Processo 4005018-95.2013.8.26.0286 - Produção Antecipada de Provas - Provas - CLAUDINORO PAOLINI - MAGGI 
VEÍCULOS LTDA. - - FIAT AUTOMÓVEIS SA - - CONTINENTAL BRASIL IND. AUTOMOTIVA LTDA - Ciência do e-mail do perito 
Antonio Lafayette Keese remarcando a perícia do pneu para o dia doze de fevereiro de dois mil e quinze as 9:00 horas, na 
empresa KAR BRASIL JUNDIAÍ CENTRO AUTOMOTIVO, Rua 23 de Maio, 741, Vila Vianelo - Jundiaí-SP, e pedir novamente a 
presença dos Senhores Advogados e assistentes técnicos. - ADV: MARILIA MARTHA CLEMENTE (OAB 308614/SP), CECILIA 
LEMOS NOZIMA (OAB 254067/SP), EDUARDO RIBEIRO DE MENDONÇA (OAB 24978/SP), FERNANDO RODRIGUES DOS 
SANTOS (OAB 196461/SP), MARCELO GUIMARAES MORAES (OAB 123631/SP), HELVÉCIO FRANCO MAIA JÚNIOR (OAB 
77467/MG), LUIS FELIPE BERNARDES SÁ TELES (OAB 98632/MG)

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CÁSSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA DE ARRUDA PEREIRA LEITE NOGUEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0068/2015
Processo 0001449-09.2003.8.26.0286 (286.01.2003.001449) - Monitória - Putzmeister Brasil Ltda - Jane Silvia Venturini 

Bussaglia - Vistos, etc. 1)Fls. 197, 207, 209/217, 220/224, 225: aguarde-se integral garantia do juízo. Quando ela ocorrer, questões 
incidentais referentes a eventual rateio do valor da condenação poderão ser apreciadas. 2) Em termos de prosseguimento, 
indique a parte credora bens penhoráveis. 3) Int. Itu, 28 de janeiro de 2.015. - ADV: PEDRO MANUEL G SANCHES OSORIO 
(OAB 67237/SP), MAURO ROBERTO PRETO (OAB 92377/SP), NORBERTO BEZERRA MARANHAO RIBEIRO BONAVITA (OAB 
78179/SP), ALEX COSTA PEREIRA (OAB 182585/SP), KATIA REGINA SOUZA (OAB 246723/SP)

Processo 0002030-34.1997.8.26.0286 (286.01.1997.002030) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Gaplan 
Administradora de Bens Sc Ltda - Remil Roberto dos Santos - Vistos, etc. Fls. 474/475: aguarde-se, por seis meses, o retorno 
da carta precatória expedida a fls. 469. Fls. 476/489: anote-se, observando-se nas futuras intimações. Int. Itu, 28 de janeiro de 
2.015. - ADV: LIDIA MARIA DEL RIO GATTI (OAB 58244/SP), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA (OAB 160487/SP)

Processo 0003415-80.1998.8.26.0286 (286.01.1998.003415) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bamerindus do 
Brasil Sa Sob Intervencao - Curtume Kiriazi Ltda - - Nabil Kiriazi - Vistos, etc. Fls. 459/462: os peritos habilitados perante a 
Vara aceitam parcelamentos como o proposto. Por tal motivo, dispenso a oitiva do perito sobre a proposta apresentada. Como 
o depósito da primeira parcela foi realizado, a segunda, no valor de R$ 2.000,00, deverá ser realizada em cinco dias, contados 
a partir da publicação deste despacho. Depois disso, depósitos mensais. Integralizados os salários periciais, ao laudo, fixado o 
prazo de trinta dias para sua entrega. Int. Itu, 27 de janeiro de 2015. - ADV: PAULO CYRILLO PEREIRA, GILBERTO RIBEIRO 
GARCIA (OAB 129615/SP), MAURICIO SGARBI MARKS (OAB 151822/SP), JORGE VICENTE LUZ (OAB 34204/SP)
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Processo 0003441-05.2003.8.26.0286 (286.01.2003.003441) - Procedimento Ordinário - Consórcio - LIVIA LOUISE BARCHI 
- Gaplan Administradora de Bens S C Ltda - Vistos, etc. Esclareçam os patronos antigo e atual da parte autora, que estão a 
litigar, se os depósitos efetuados pela ré a fls. 218 e 243 quitam o débito da ré. No silêncio, se presumirá que sim. Então, tornem 
conclusos, para sentença de extinção da fase de satisfação do julgado, ocasião em que se deliberará sobre qual patrono deve 
receber os honorários. Int. Itu, 28 de janeiro de 2.015. - ADV: RODRIGO CARAM MARCOS GARCIA (OAB 104812/SP), JAIRO 
AIRES DOS SANTOS (OAB 109036/SP), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA (OAB 160487/SP), EDUARDO AUGUSTO 
FELLI (OAB 180379/SP), LIDIA MARIA DEL RIO GATTI (OAB 58244/SP)

Processo 0006483-33.2001.8.26.0286 (286.01.2001.006483) - Depósito - Depósito - Gaplan Administradora de Bens S C 
Ltda - Josiane Camargo Mattos Gregorio - Vistos, etc. Fls. 320 e 326: aguarde-se pelo prazo requerido, abrindo-se vista após. 
Int. Itu, 28 de janeiro de 2015. - ADV: MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA (OAB 160487/SP), HELEN PETRUCIA FRÓES 
DE CAMARGO LOPES (OAB 190665/SP), CARLA REIS DE OLIVEIRA (OAB 202399/SP), LIDIA MARIA DEL RIO GATTI (OAB 
58244/SP)

Processo 0006557-09.2009.8.26.0286 (286.01.2009.006557) - Procedimento Ordinário - Renato Alves Feitosa - Águas de Itu 
Exploração de Serviços de Água e Esgoto Sa - Vistos, etc. 1)Fls. 150/154, 155/157, 158/160, 162/170: deverá o Cartório excluir 
da contracapa os nomes dos advogados do réu que renunciaram (fls. 151, 157, 158) e incluir, no lugar deles, o do patrono 
indicado a fls. 162 (José Edgar da Cunha Bueno Filho, OAB/SP 126.504), dirigindo-se para este último intimações, doravante. 
2)Comunique-se a extinção, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, arquivem-se os autos. 
3)Int. Itu, 28 de janeiro de 2015. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), LUCIANO RICARDO 
BRAIMIS (OAB 268100/SP)

Processo 0008660-52.2010.8.26.0286 (286.01.2010.008660) - Embargos à Execução - Constrição / Penhora / Avaliação / 
Indisponibilidade de Bens - Fernanda Cristina de Souza Vieira - Ras Shopping Centers Ltda - - Gulfshopping Sa - - Brinca Brasil 
Comércio e Representações Ltda - - Irb Brasil Resseguros Sa - - Luiz Alberto Gama de Mendonça - - Fleury Alliegro Imóveis Sc 
Ltda - - Bernard J Kaplan Shopping Centers Promoções Sa - - Fipecqfundação de Prev Complementar dos Empr da Finep, do 
Ipea, do Cnpq, do Inpe e Inpa - - Caixa de Previdência dos Func do Banco do Brasil Previ - Afonso Henrique Marques Souza 
Executado Proc227405 - R. INTIMAÇÃO: DR. EDUARDO SIVEIRA ARRUDA CIÊNCIA DA CERTIDÃO DE FLS. 222 (...”a petição 
de fls. 218/219, encontra-se sem assinatura do subscritor, Dr. Eduardo Silveira Arruda.”). - ADV: WANDER DE PAULA ROCHA 
JUNIOR (OAB 107974/SP), EDUARDO SILVEIRA ARRUDA (OAB 47049/SP), ANDRÉA DOS SANTOS PUBLIO RABELLO (OAB 
176731/SP), ALEXANDRE MAGALHÃES RABELLO (OAB 176713/SP), CARLOS AUGUSTO SANTOS ASSUNÇÃO (OAB 295630/
SP), HELIO PINTO RIBEIRO FILHO (OAB 107957/SP), REINALDO FRANCESCHINI FREIRE (OAB 100206/SP), MARCOS 
ALEXANDRE DE ABREU (OAB 154333/SP)

Processo 0008899-56.2010.8.26.0286 (286.01.2010.008899) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Oliveira & Oliveira 
Reciclados Ltda - Banco do Brasil Sa - Ciência às partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça. - ADV: ELAINE 
EVANGELISTA (OAB 224891/SP), RODRIGO SILVA COELHO, THIAGO VIDMAR (OAB 288450/SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 
150587/SP)

Processo 0009363-51.2008.8.26.0286 (286.01.2008.009363) - Procedimento Sumário - Geraldo Antonio de Oliveira - 
Adeciptassoc Assist Em Defesa dos Direitos dos Comerciários Ind Aut e Trab Paulinia e Reg - - Micromed Assist Méd Soc 
Civ Limitada - - Multmed Saúde - Vistos, etc. Fls. 303: aguarde-se, no arquivo, provocação da parte interessada. Int. - ADV: 
MARIA APARECIDA DE O L C A PINHEIRO (OAB 46945/SP), ENILTON JOSE SABINO (OAB 93792/SP), EVANGELISTA 
ALVES PINHEIRO (OAB 113825/SP), FERNANDO ALBERTO TINCANI FRAZATTO (OAB 208873/SP), SOLANGE TAKAHASHI 
MATSUKA (OAB 152999/SP)

Processo 0010384-57.2011.8.26.0286 (286.01.2011.010384) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Santander (brasil) Sa - Lanchonete Sport Snooker 2000 Ltda Me - - Carolina de Azevedo Sampaio - - Jair Fernandes 
da Silva - Vistos, etc. Fls. 112/114: intime-se novamente a curadora especial nomeada, para que apresente embargos, a peça 
processual adequada em casos desta espécie. A interposição de embargos por parte do curador especial é obrigatória, conforme 
entendimento que se encontra nas barras da Súmula n.º 196, do STJ. Int. Itu, 28 de janeiro de 2015. - ADV: ROBERTA SEMMLER 
LAUDISSI (OAB 236479/SP), ZILDA APARECIDA ALVES ZACARIAS DA FONSECA (OAB 269064/SP), PAULA SEBASTIANA 
ULBACH CUSTODIO (OAB 285455/SP), ELISABETE DE CASSIA NOGUEIRA MELO (OAB 301075/SP), GUILHERME MARTINS 
MALUFE (OAB 144345/SP)

Processo 0010386-90.2012.8.26.0286 (286.01.2012.010386) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Pecunia S A - Rogerio Rodrigues Zotti - INT: AUTOR manifestar sobre prosseguimento - ADV: NELSON 
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0010876-83.2010.8.26.0286 (286.01.2010.010876) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil 
- Retificação de Nome - A.S. - - M.G.S. - - J.S. - - P.S. - - P.H.S. - - M.S. - - A.M.S. - - J.B.S. - - L.B.S. - - B.A.B. - - L.B. - - D.A.S. 
- - J.M.S. - - J.A.P.S. - - N.A.U.S. - - D.C.U. - - L.A.R.N.S. - - N.M.S. - - G.R.P.S. - - J.R.S. - - T.T.P.S. - - B.M.S. - Vistos, etc. Fls. 
233/263 e 265/269: ciência ao Ministério Público. Após, comunique-se a extinção, nos termos do artigo 269, I, do Código de 
Processo Civil. Ato contínuo, arquivem-se os autos. Int. - ADV: JOSÉ ROBERTO SALVADORI DE CARVALHO (OAB 254917/
SP), MAXIMILIANO PERATELLO (OAB 259880/SP)

Processo 0011372-78.2011.8.26.0286 (286.01.2011.011372) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃ PADRONIZADOS - Mg Usinagem de Peças Ltda 
- - Terumi Oto Leonel - Vistos, etc. Dou por arrestado(s) o(s) depósito(s) de fls. 114 independentemente de lavratura do termo. 
Manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento. Int. Itu, 29 de janeiro de 2.015. - ADV: PRISCILA MARTINS CARDOZO 
DIAS (OAB 252569/SP), PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 177673/RJ), PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 
139880/MG), PATRÍCIA DONATO MATHIAS (OAB 285959/SP)

Processo 0012252-36.2012.8.26.0286 (286.01.2012.012252) - Monitória - Pagamento - Comercial Jd Ferro e Aço Ltda Epp - 
Jce Comercio de Ferragens Ltda Me - Vistos, etc. Fls. 56/60: antes do mais, traga a credora cópia atualizada do contrato social 
da devedora arquivado na JUCESP. Int. - ADV: ALEXANDRE NAVARRO EMANUELLI (OAB 208979/SP)

Processo 0013187-81.2009.8.26.0286 (286.01.2009.013187) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Auto Socorro 
Peninha Ltda Epp - Reginaldo de Oliveira - Vistos, etc. Fls. 276/277: anote-se, observando-se que se trata de substabelecimento 
sem reservas de poderes. Fls. 278 e 281: redesigno sessão conciliatória para o dia 24 de abril de 2.015, às 15:30 horas. 
Cumpra-se na forma que já havia sido determinada a fls. 112/113, com a observação de que a audiência será realizada na 
Rua Luiz Bolognesi, s/n.º, Bairro Brasil, no Setor Processual do Centro de Conciliação e Solução de Conflitos, e presidida por 
conciliador habilitado. Expeça-se carta precatória para a Comarca de Indaiatuba/SP. Int.(Parte autora retirar o aditamento da 
carta precatória que encontra-se na contracapa dos autos). - ADV: GERCIEL GERSON DE LIMA (OAB 170939/SP), RAPHAEL 
WINDSOR AGRAFOJO DE MOURA ALBERTO
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Processo 0013555-61.2007.8.26.0286 (286.01.2007.013555) - Monitória - Osac Organização Sorocabana de Assistência A 
Cultura Faditu - Peterson Diego Alves - INT: AUTOR manifestar sobre prosseguimento . - ADV: CAMILA MARTINS DE SIQUEIRA 
(OAB 224696/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CÁSSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA DE ARRUDA PEREIRA LEITE NOGUEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0069/2015
Processo 0000008-07.2014.8.26.0286 - Ação Civil Pública - Licenças - Biz Assessoria, Negócios e Eventos Ltda - COAUTOR, 

MUNICÍPIO DE ITU, MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DE FLS. 123. - ADV: DAMIL CARLOS ROLDAN (OAB 162913/SP), 
ANTONIO TADEU BISMARA FILHO (OAB 190877/SP)

Processo 0008184-72.2014.8.26.0286 (apensado ao processo 1004529-75.2014.8.26) (processo principal 1004529-
75.2014.8.26) - Exceção de Incompetência - Arrendamento Mercantil - SONIA CARVALHO DE SOUZA - Vistos, etc. Recebo a 
exceção e determino seu processamento. De acordo com os artigos 306 e 265, III, do Código de Processo Civil, suspendo o 
processo até que ela seja definitivamente julgada. Certifique-se no processo principal o recebimento da exceção e a suspensão 
do feito. Ouça-se o excepto em 10 dias (artigo 308, Código de Processo Civil). Somente nesta data, em razão do brutal acúmulo 
de serviço, fato notório. Int. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP), MILENA SOLA ANTUNES (OAB 
277306/SP)

Processo 1000329-88.2015.8.26.0286 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
NEUZA MARIA BUENO ESPÓSITO - Deverá a parte autora depositar as diligências do Oficial de Justiça para a expedição do 
mandado de citação (ré e fiadora).- - ADV: ESTER LEME (OAB 101158/SP)

Processo 1000365-33.2015.8.26.0286 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - K&A Confecções LTDA - Deverá a 
parte autora depositar as diligências do Oficial de Justiça, para a expedição do mandado de citação.- - ADV: RAQUEL DE 
AMORIM (OAB 29344SC)

Processo 1000501-30.2015.8.26.0286 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ROTORK CONTROLS COMÉRCIO DE 
ATUADORES LTDA - Vistos, etc. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino 
a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena 
de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (Código de Processo Civil, artigo 20, § 3º), 
com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado 
(Código de Processo Civil, artigo 652-A, parágrafo único), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, 
no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do(a) 
devedor(a) deverá ser certificado (Código de Processo Civil, artigo 652, § 5º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o 
arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias 
para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo(a) devedor(a) citado(a), o 
oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, 
na mesma oportunidade, o(a) executado(a). Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, 
o oficial intimará o(a) executado(a) para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis 
de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade 
injustificada do(a) devedor(a) enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (Código 
de Processo Civil, artigo 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do(a) devedor(a) acerca de 
eventual composição amigável. O(a) executado(a) poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 
da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (Código de 
Processo Civil, artigo 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o(a) devedor(a) sujeitar-se-á ao pagamento 
de multa de até 20% sobre o valor em execução (Código de Processo Civil artigo 740, parágrafo único). O reconhecimento do 
crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para 
oferta de embargos, permitirá ao(à) executado(a) requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (Código de Processo Civil, artigo 
745-A). Frise-se que a penhora de bem imóvel deverá ser formalizada lavrando-se termo ou auto, conforme estabelece o artigo 
659, §§ 4.º e 5.º, do Código de Processo Civil. A interpretação sistemática dos artigos 658, 687, § 2º e 747, todos do Código de 
Processo Civil, determina que a praça de imóvel localizado em outra comarca seja realizada mediante carta precatória. Cite(m)-
se, com as advertências supra, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia 
segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia, como mandado. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da lei. Int. - ADV: FERNANDO SOARES JUNIOR (OAB 216540/SP)

Processo 1000515-14.2015.8.26.0286 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BFB Leasing S/A - 
Arrendamento Mercantil - Vistos, etc. Comprove a parte autora, em dez dias, sob pena de indeferimento da liminar, a entrega da 
notificação ao réu, ou a sua constituição em mora por outro meio, vez que o documentado a fls. 19/21 não comprova a entrega 
da correspondência ao destinatário. No mesmo prazo assinalado no item anterior, e sob a mesma penalidade, deverá a autora 
regularizar a sua representação processual, trazendo aos autos o contrato social. Int. Itu, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: JOSÉ 
CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 1000529-95.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - Edson Roberto Paulino 
- Vistos, etc. Defiro as benesses da assistência judiciária requeridas na inicial. Anote-se. Cite-se, ficando o réu advertido do 
prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, 
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Int. Itu, 04 de fevereiro de 2.015. - ADV: MARIA FERNANDA 
MARTINI NUNES CRISTOFOLETTI (OAB 159942/SP)

Processo 1000531-65.2015.8.26.0286 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - JORGE NAVARRO e outro - Vistos, etc. 
Defiro as benesses da assistência judiciária requeridas na inicial. Anote-se. Manifeste-se o CRI sobre a planta e memorial 
descritivo, considerando os indicadores reais e pessoais existentes. Int. Itu, 5 de fevereiro de 2.015. - ADV: JOAIS HENRIQUE 
DO NASCIMENTO DA SILVA (OAB 258165/SP)

Processo 1000534-20.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ROSELI BARNA 
CHRISTO DE CAMARGO - Vistos, etc. Defiro as benesses da assistência judiciária requeridas na inicial. Anote-se. Processe-se 
pelo rito ordinário, sendo certo que disso não advirá prejuízo algum à parte ré, diante da maior amplitude do rito adotado. Nesse 
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sentido, por exemplo: RT 639/130; JTA 94/161. Desde já, ressalto à parte autora que nem sequer é necessária autorização 
judicial para a consignação incidental de quantias. Por óbvio, no entanto, a eficácia liberatória dos depósitos estará condicionada 
ao êxito de sua pretensão. De qualquer forma, apenas para que não exista dúvida quanto ao ponto, autorizo a consignação 
incidental de quantias. Assinalo que o restante postulado a título de liminar, no que não representa tentativa transversa de 
limitação do direito constitucional de ação da parte contrária, esbarra no teor da jurisprudência sedimentada na Súmula n.º 380, 
do STJ, de modo que fica desde já indeferido, por falta de fumaça do bom direito. Cite-se, ficando a parte ré advertida do prazo 
de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos aceitos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, 
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Int. Itu, 5 de fevereiro de 2.015. - ADV: ALEX CANDIDO DE 
OLIVEIRA MARQUES (OAB 272394/SP)

Processo 1000537-72.2015.8.26.0286 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BRADESCO 
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - Vistos, etc. Emende o autor a inicial, em dez dias, sob pena de indeferimento, 
para juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais. Int. Itu, 5 de fevereiro de 2.015. - ADV: MARIA LUCILIA 
GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 1000549-86.2015.8.26.0286 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos, etc. Recebo os embargos, porque tempestivos. À impugnação, no prazo legal. Anote 
a Serventia, na capa dos autos principais, o ajuizamento dos presentes embargos. Para melhor organização dos trabalhos 
cartorários, deverá constar alerta no sistema de que este processo digital se relaciona com a execução n.º 1.443/2007 (processo 
físico). Int. Itu, 05 de fevereiro de 2.015. - ADV: MILENA MICHELIM CRUZOLINI (OAB 243557/SP), GLAUCIA GUEVARA 
MATIELLI RODRIGUES (OAB 186333/SP)

Processo 1000559-33.2015.8.26.0286 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos, etc. Recebo os embargos, porque tempestivos. À impugnação, no prazo 
legal. Anote a Serventia, na capa dos autos principais, o ajuizamento dos presentes embargos. Para melhor organização 
dos trabalhos cartorários, deverá constar alerta no sistema de que este processo digital se relaciona com a execução n.º 
10/2007 (processo físico). Int. Itu, 05 de fevereiro de 2.015. - ADV: WATSON ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP), GLAUCIA 
GUEVARA MATIELLI RODRIGUES (OAB 186333/SP)

Processo 1000566-25.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - BENEDITA 
ANTONIA DE PROENÇA - Vistos, etc. Emende a parte autora a inicial, em dez dias, sob pena de indeferimento, para compatibilizá-
la com o disposto no artigo 9º, alíneas “b” e “c”, da Resolução 551/2011 do TJSP, organizando as peças processuais por 
categorias. Assim sendo, 1) petição, 2) procuração, 3) justiça gratuita (se o caso), 4) documentos pessoais, 5) contrato social/
atos constitutivos/carta de preposição (se o caso), 6) documentos e 7) guias de custas devem ser classificados em categorias 
apartadas, para maior facilidade de compreensão e manuseio do processo digital. Int. Itu, 05 de fevereiro de 2.015. - ADV: 
THIAGO CAMARGO MARICATO (OAB 303570/SP)

Processo 1000569-77.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - LOURDES BONASSA 
SILVEIRA - Vistos, etc. Defiro as benesses da assistência judiciária e o trâmite preferencial requeridos na inicial. Anote-se. 
Retifique-se o pólo passivo, inclusive no Distribuidor, nele incluindo o Município da Estância Turística de Itu, porque é o município 
a pessoa política titular de direitos e obrigações, de acordo com a Constituição Federal. Cuida-se de pedido de concessão de 
tutela antecipada para compelir o réu a fornecer medicamento não contemplado pela rede pública. O pedido merece deferimento. 
Com efeito, os documentos que acompanham a inicial dão conta da necessidade da medicação para tratamento da autora. E 
a saúde pública é dever estatal, de maneira que há fumus boni iuris. Por outro lado, presente o risco da demora, em razão 
da enfermidade relatada. Assim, concedo a liminar, para que o réu seja obrigado a entregar a medicação prescrita a fls. 9/10, 
no prazo de trinta dias e mensalmente, a partir de então, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Expeça-se mandado de 
intimação. Sem prejuízo, cite-se, ficando o réu advertido do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar a defesa, sob pena de 
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código 
de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Dê-se 
ciência ao Ministério Público. Int. Itu, 5 de fevereiro de 2.015. - ADV: GERCIEL GERSON DE LIMA (OAB 170939/SP)

Processo 1001439-59.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - GRAZIELE DA SILVA 
FERNANDES e outros - Parte autora manifestar sobre a contestação de fls. 22/52. - ADV: RICARDO RIBEIRO DA SILVA (OAB 
127527/SP), BRUNO MARCEL MELO VERDERI DA SILVA (OAB 305792/SP)

Processo 1001976-55.2014.8.26.0286 - Procedimento Sumário - Auxílio-transporte - JOÃO ZANIBÃO - VIAÇÃO ITU 
LTDA. e outro - Certidão de honorários já expedida devendo ser impressa pelo interessado, bem como expedido mandado de 
levantamento devendo ser retirado em cartório pelo interessado.- - ADV: FABIANO QUICOLI DOS SANTOS (OAB 254889/SP), 
DAMIL CARLOS ROLDAN (OAB 162913/SP), LEONARDO LIMA CORDEIRO (OAB 221676/SP), IVAN HENRIQUE MORAES 
LIMA (OAB 236578/SP)

Processo 1002253-71.2014.8.26.0286 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - MARIA APARECIDA VILLA - Vistos, etc. 1)Fls. 175: anote-se. Exclua-se do sistema informatizado o nome do signatário. 
2)Fls. 178: anote-se, observando-se nas futuras intimações. 3)Fls. 176/177: recebo como aditamento da inicial. Anote-se. 4)
O aditamento apresentado não satisfaz integralmente o determinado nos últimos três despachos. Posto isso, pela derradeira 
vez, concedo à embargante o prazo de quarenta e oito horas para instrução adequada destes embargos de terceiro. Como 
já explicitado a fls. 61, ela deverá trazer aos autos todos os documentos indispensáveis para que se conheça do pedido aqui 
formulado, independentemente do manuseio de qualquer outro processo. Decorrido o prazo sem o aditamento adequado, a 
inicial será indeferida. 5)Int. Itu, 22 de agosto de 2.014. - ADV: EDUARDO FELIPE SOARES TAVARES (OAB 152686/SP), 
RENATO LUIS OLIVEIRA LELLI (OAB 159659/SP), PEDRO HENRIQUE PARREIRA CONZENDEY MENDES (OAB 183624/RJ)

Processo 1002525-65.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - FERNANDO FRANCISCO 
VIEIRA - RODRIGO TOMBA - Deverá a parte ré depositar as diligências para intimação do autor para depoimento pessoal.- - 
ADV: EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA (OAB 31446/SP), TIAGO VILHENA SIMEIRA (OAB 184877/SP), LUIZ MESSIAS 
MANTOVANI ROZA (OAB 137919/SP)

Processo 1002534-27.2014.8.26.0286 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - Ailton Ovidio Rizzi e outros - Vistos, etc. Dou por penhorado o depósito de fls. 99, independentemente da lavratura de 
termo. Intime-se o devedor, pelo correio, para que, querendo, ofereça impugnação, no prazo legal. Até o julgamento de eventual 
impugnação, inviável o levantamento de quantias. Somente nesta data, em razão do brutal acúmulo de serviço, fato notório. Int. 
Itu, 5 de fevereiro de 2.015. - ADV: RUBENS ANTONIO ALVES (OAB 181294/SP)

Processo 1003371-82.2014.8.26.0286 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Lorenzon Locadora de Equipamentos 
Itu Eirelli - EPP - Intimação: Autor recolher e comprovar nos autos a diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 63,75. - ADV: 
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JOSE EDUARDO PERES REIS (OAB 75161/SP)
Processo 1003901-86.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Obrigações - MARIA SHIRLEI RODRIGUES - ROGÉRIO 

MOREIRA COELHO e outro - PARTE RÉ/RECONVINTE MANIFESTAR SOBRE A DEFESA DA RECONVENÇÃO A FLS. 127/151. 
- ADV: ALEX FERNANDO PEREIRA (OAB 319697/SP), THIAGO VINICIUS RODRIGUES (OAB 317257/SP)

Processo 1004237-90.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - LENILDA FELIPE DA SILVA e outro - 
ISO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e outro - Intimação: Autor(a) manifestar sobre contestação de fls. 137/191. 
- ADV: RODOLFO ANDREAZZA BERTAGNOLI (OAB 306950/SP), SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO (OAB 70711/SP), JOSE 
ALFREDO RE SORIANO (OAB 133548/SP), LUIS FELIPI ANDREAZZA BERTAGNOLI (OAB 278797/SP)

Processo 1004333-08.2014.8.26.0286 - Monitória - Duplicata - MS FARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 
Intimação: Autor recolher e comprovar nos autos a diferença da diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 50,16. - ADV: 
VIVIANE DIAS FIGUEIREDO (OAB 326997/SP)

Processo 1004874-41.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - PANTERA ALIMENTOS LTDA 
e outros - BANCO SAFRA S/A - Vistos, etc. Manifestado interesse bilateral no ato (fls. 1.478 e 1.479/1.480), designo sessão 
conciliatória para o dia 8 de maio de 2.015, às 17:00 horas. A audiência será realizada na Rua Luiz Bolognesi, s/nº, Bairro Brasil, 
edifício do Fórum de Itu, no Setor Processual do Centro de Conciliação e Solução de Conflitos, sendo presidida por conciliador 
habilitado. Intimem-se partes e patronos para comparecimento, cabendo a estes providenciar a presença física daquelas em 
audiência, o que em muito facilitará eventual composição. Somente nesta data, em razão do brutal acúmulo de serviço, fato 
notório. Int. Itu, 5 de fevereiro de 2.015. - ADV: RITA MEIRA COSTA GOZZI (OAB 213783/SP), SANDRA REGINA ASCENSO 
BARZAN (OAB 68636/SP)

Processo 1005201-83.2014.8.26.0286 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - GANDINI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA - Autora manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça (cumprimento negativo). - ADV: SEBASTIAO 
JOSE ROMAGNOLO (OAB 70711/SP), LUCAS DE FRANCISCO LONGUE DEL CAMPO (OAB 320182/SP)

Processo 1005672-02.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Multas e demais Sanções - EDSON TEIXEIRA DE 
SAMPAIO - Município da Estância Turística de Itu - Deverá o autor manifestar a respeito da CONTESTAÇÃO apresentada.- - 
ADV: RAIMUNDO NONATO SILVA (OAB 148878/SP), DAMIL CARLOS ROLDAN (OAB 162913/SP), LETICIA SAMPAIO (OAB 
334222/SP)

Processo 1005691-08.2014.8.26.0286 - Consignação em Pagamento - Obrigações - MARTHAS SERVIÇOS GERAIS LTDA 
- Autora manifestar sobre os Ars devolvidos sem cumprimento. - ADV: ROMILDO MAGALHÃES (OAB 264619/SP), RODRIGO 
ALEXANDRE DE CARVALHO (OAB 247308/SP)

Processo 1006174-38.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS - Deverá o(a) autor(a) manifestar a respeito da CONTESTAÇÃO apresentada.- - ADV: BRUNO MARCEL MELO 
VERDERI DA SILVA (OAB 305792/SP), RICARDO RIBEIRO DA SILVA (OAB 127527/SP), FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO 
(OAB 163717/SP)

Processo 1006519-04.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - DANIELE DA SILVA SOUZA 
MONTADORA E DISTRIBUIDORA EPP - Intimação: Autor deverá imprimir e comprovar, nos autos, a distribuição da carta(s) 
precatória(s) expedida(s) a fls. 80/81, bem como vir em cartório para assinar termo. - ADV: ALINI DE MORAES BOLOGNESI 
(OAB 268203/SP)

Processo 1006687-06.2014.8.26.0286 - Usucapião - Aquisição - Irmandade de Santa Casa de Misericordia de Itu - Autora 
recolher a taxa referente aos Ars no valor de R$ 62,00 mais R$ 11,00 - cód. 201-0, referente às cópias para instruí-los. - ADV: 
MARIA ANTONIETA LEIS (OAB 111176/SP)

Processo 1006907-04.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Osmar Dias - Autor manifestar 
sobre a contestação de fls. - ADV: MANOEL HENRIQUE GIMENEZ ROLDAN (OAB 208673/SP)

Processo 1007001-49.2014.8.26.0286 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S.A. - 
Intimação: Autor manifestar sobre a certidão de fls. 58. - ADV: TATIANA MIGUEL RIBEIRO (OAB 209396/SP)

Processo 1007049-08.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - SONIA REGINA DOS SANTOS - 
Vistos, etc. Fls. 20/22: recebo como aditamento da inicial. Anote-se. Retifique-se o procedimento, inclusive no Distribuidor, para 
constar que a ação tramitará pelo rito sumário. A concessão de tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária constitui 
exceção, e não a regra da sistemática processual. No caso dos autos, recomenda-se formalização do contraditório, antes do 
mais, até porque atualmente o problema de falta de água neste município foi amenizado, em razão das chuvas. Para audiência 
de conciliação, designo o dia 8 de maio de 2.015, às 15:30 horas, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na 
hipótese de transigir, poderão estar representadas por prepostos. O advogado da parte autora providenciará o comparecimento 
de sua cliente, independentemente de intimação. Cite-se e intime-se cada parte ré para comparecer pessoalmente à audiência, 
que se realizará na Rua Luis Bolognesi, s/nº, Bairro Brasil, Itu/SP, ou para nela fazer-se representar por preposto regularmente 
habilitado. A audiência será realizada no Setor Processual do Centro de Conciliação e Solução de Conflitos, sendo presidida por 
conciliador habilitado. Na audiência, se frustrada a conciliação, poderá a parte ré apresentar a defesa que tiver, sob pena de, 
na omissão, serem presumidos aceitos como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, cuja cópia segue anexa. A defesa 
sempre deverá ser apresentada por advogado regularmente constituído. Para concretizar o exercício do direito de defesa, o 
patrono da parte ré poderá: a) apresentar em audiência instrumento de mídia eletrônica que viabilize a pronta digitalização dos 
arquivos pertinentes nele insertos, mediante assinatura digital a cargo do advogado (e, para tanto, ele deverá estar munido de 
sua assinatura digital e do token; sem prejuízo, a mídia apresentada deverá atender aos requisitos das Resoluções números 
551/2011 e 559/2011, ambas do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e da Portaria n.º 
8441/2011, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado), ou; b) apresentar defesa oral em audiência, ou; c) 
protocolizar resposta diretamente por meio de peticionamento eletrônico, na forma do artigo 7º, da Resolução n.º 551/2011, do 
Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até o horário da realização da audiência conciliatória. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Int. Itu, 05 de fevereiro de 
2.015. - ADV: ANDRÉIA RAMOS (OAB 212889/SP)

Processo 1007852-88.2014.8.26.0286 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - DACCA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - Paulo da Silva e outro - Intimação: Autor(a) manifestar sobre contestação de fls. 
104/124, Requerido a reconvenção de fls. 121/124 devera ser distribuída. - ADV: ADRIANO ALVES DOS SANTOS (OAB 313011/
SP), CLAYTON DE SOUZA FRANQUINI (OAB 327502/SP), RENATA MATHIAS DE CASTRO NEVES (OAB 121074/SP)

Processo 1007971-49.2014.8.26.0286 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - WELLINGTON DE SOUZA ANDRADE 
- Autor manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça (cumprimento negativo) e sobre o AR devolvido sem cumprimento. - 
ADV: MICHELE MORENO PALOMARES CUNHA (OAB 213016/SP)

Processo 4000436-52.2013.8.26.0286 - Procedimento Sumário - Pagamento Indevido - BANCO GMAC S/A - PARTE AUTORA 
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MANIFESTAR SOBRE A PETIÇÃO DE FLS. 137/138. - ADV: JOSE CARLOS CLEMENTINO (OAB 270629/SP), ANDRE PHELIPE 
PACE (OAB 308373/SP), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP)

Processo 4001272-25.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS - Autor manifestar sobre o laudo de fls. - ADV: FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP), CARLOS 
ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 154523/SP)

Processo 4001604-89.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - ZULEIKA DE NAPOLI - Parte autora: 
manifestar sobre a certidão de fls. 20. - ADV: KELLY SCAVACINI (OAB 279591/SP)

Processo 4001836-04.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE A CONTESTAÇÃO DE FLS. 18/27. - ADV: FÁBIO 
EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP), RAPHAEL THIAGO FERNANDES DA SILVA LIMA (OAB 253435/SP)

Processo 4003212-25.2013.8.26.0286 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Bradesco Leasing 
S/A - Arrendamento Mercantil - Edmundo José Fernandes Priante - Vistos, etc. BRADESCO LEASING S/A. ARRENDAMENTO 
MERCANTIL moveu AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE contra EDMUNDO JOSÉ FERNANDES PRIANTE. Alega a autora, 
em síntese, que, em 27 de novembro de 2.009, celebrou com o réu operação de arrendamento mercantil que teve por objeto o 
bem individualizado a fls. 1, último parágrafo (caminhão Volkswagem 23.220, ano 2.005, cor branca, chassi 9BW2M82T15R528416). 
Ocorre que o réu passou a inadimplir o avençado, deixando de pagar as contraprestações devidas a partir de 27 de fevereiro de 
2.013. A falta de pagamento teria motivado a rescisão de pleno direito do contrato, com a conseqüente obrigação de devolução 
do bem arrendado, sob pena de configuração de esbulho possessório. Como, conquanto notificado, o réu permaneceu inerte, 
não restou outra alternativa senão a propositura desta ação. Foi postulada liminar para a reintegração da autora na posse do 
bem arrendado e a final procedência para a consolidação em mãos da arrendadora da posse e da propriedade plena do bem, 
dando-se por rescindido o contrato, com a condenação do réu nas verbas de sucumbência. A inicial (fls. 1/3) veio instruída com 
procuração, substabelecimentos, documentos e guias de custas (fls. 4/28). Ordenou-se o aditamento, realizado e recebido, em 
decisão que também concedeu a liminar (fls. 29, 32/67, 68, 71/92, 93/94 e 95), não cumprida até o momento (fls. 99). Dando-se 
por citado, o réu apresentou resposta (fls. 103/126), na qual levantou preliminar de coisa julgada, pois já teria ocorrido rescisão 
do contrato objeto de discussão no processo n.º 1004582-65.2013, que tramitou perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barueri, 
com sentença transitada em julgado naqueles autos em 23 de outubro de 2.013. Na sequência, sustentou que inadimpliu o 
negócio por problemas financeiros. Após tecer inúmeras observações sobre a natureza do leasing, argumentou que, por ter 
quitado quase 80% do valor do contrato, com os pagamentos superando o valor de mercado do bem, a mora estaria 
descaracterizada, tornando-se inadequada a via eleita pela autora para reintegração na posse do bem. No mais, invocando o 
Código de Defesa do Consumidor, alegou que, por não ter escolhido a opção de compra do bem no contrato, os valores 
adiantados a título de Valor Residual Garantido (VRG) deverão ser-lhe devolvidos, devidamente corrigidos. Pediu o acolhimento 
da matéria preliminar ou a improcedência, apenando-se a autora como litigante de má-fé. Procuração, declaração de pobreza e 
documentos de instruíram a resposta (fls. 127/137). Houve réplica (fls. 141/150). Provocados (fls. 151), os litigantes não 
demonstraram interesse na produção de provas adicionais e na realização de sessão conciliatória (fls. 154 e 155). É o relatório. 
Fundamento e decido. Deixo de designar sessão conciliatória, ante o desinteresse dos litigantes na realização da solenidade. A 
hipótese autoriza o julgamento antecipado da lide, porque se amolda no artigo 330, I, do Código de Processo Civil, como 
reconhecido pelas partes. Não vingam as preliminares levantadas em resposta. Não há prova suficiente, cuja produção 
incumbiria tão-somente ao réu, da absoluta identidade de pedido e de causa de pedir entre a presente demanda e o processo 
n.º 1004582-65.2013.8.26.0068, que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barueri, a demonstrar a coisa julgada. Isso 
porque, em nenhum dos documentos apresentados com a defesa (consulta on line do processo, sentença e certidão de trânsito 
em julgado fls. 128/136), há informações concretas e específicas acerca do contrato ou bem da vida tratado naqueles autos. 
Nessa toada, diante da instrução insuficiente para a demonstração da veracidade da tese, não há como ela ser acolhida. Na 
sequência, não há que se falar de carência da ação. O réu resiste à pretensão inicial, o que torna necessária a busca da tutela, 
veiculada por procedimento adequado para a sua obtenção. Presente, portanto, o interesse processual. No mérito, o pedido de 
reintegração de posse, pelo juízo possessório, deve ser acolhido, já que o esbulho possessório restou induvidoso, até mesmo 
porque o réu confessou em sua contestação o inadimplemento. E não há que se falar de inexistência da mora por aplicação da 
“teoria do adimplemento substancial”. Considerado o percentual pago (aproximadamente 80% do valor do contrato, conforme 
alegado a fls. 109), não é possível aceitar a alegação de que o valor faltante seria irrisório, dada a alta expressão econômica do 
negócio. Nunca é demais lembrar que nos contratos de leasing a posse do arrendatário é precária. Somente o pagamento dos 
aluguéis mensais a justifica perante o arrendador. Com o não pagamento, há, automaticamente, situação de esbulho, se não 
houver a simultânea restituição do bem, pois a posse do arrendatário deixa de encontrar fundamento para se impor contra a do 
arrendador, possuidor indireto da coisa. Nessas situações deve-se tutelar a melhor posse do locador. Para tudo o mais alegado 
em defesa, é à luva o ensinamento do excerto a seguir transcrito, extraído da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado: “(...)Por outro lado, irrelevante e especiosa a invocação do código do consumidor, cuja proteção, ou não, à hipótese dos 
autos, não tem nenhuma repercussão substancial ao resultado da lide. Para mais, não se afigura possível a restituição do valor 
residual garantido nesta ação, mas somente em sede própria. Sobre o tema: “Em se tratando de ação possessória, não há lugar 
para se promover a devolução do VRG, pago antecipadamente pelo arrendatário, posto fugir do âmbito da ação” (Extinto 2º 
TAC/SP - Ap. c/ Rev. 569.095-00/1 7ª Câm. - Rel. Juiz Paulo Ayrosa - J. 29.2.2000). No tocante à antecipação do valor residual, 
não se vislumbra nenhuma ilegalidade, tampouco a descaracterização da avença, posto que a Súmula n° 263, do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça, outrora adotada por esta Turma Julgadora, foi cancelada pela Súmula 293, de modo que deve 
prevalecer o antigo entendimento referente à legalidade da cobrança antecipada do valor residual. Nesse diapasão: “O ajuste 
bilateral para a antecipação parcelada do valor residual garantido não descaracteriza o arrendamento mercantil, nem o 
transforma em compra e venda a prazo. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça defíniu orientação que revogou o 
enunciado da súmula 263” (Extinto 2º TAC/SP - Ap. s/ Rev. 799.121-00/9 4ª Câmara - Rel. Juiz Celso Pimentel - J. 3.6.2003). 
(...)”. (26ª Câmara de Direito Privado Apelação com Revisão n.º 990.10.114826-9, Relator Desembargador Andreatta Rizzo, 
julgado em 28 de abril de 2.010; os destaques constam do acórdão). De fato, o artigo 922, do Código de Processo Civil, é claro 
ao restringir a matéria que poderá ser deduzida em sede de pedido contraposto em ações possessórias. E as discussões 
incidentais de nulidade ou revisão de cláusulas contratuais (com todos os pedidos que lhe são logicamente reflexos), articuladas 
pelo réu em sua defesa de mérito, obviamente, exorbita os limites legais do pedido contraposto possessório, que se mostra de 
manejamento descabido na hipótese, com seus consectários. Desnecessárias outras observações. Ante o exposto, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL desta AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE movida por BRADESCO LEASING S/A. 
ARRENDAMENTO MERCANTIL contra EDMUNDO JOSÉ FERNANDES PRIANTE, para declarar rescindido o contrato de fls. 
72/79 e reintegrar definitivamente a autora na posse do bem litigioso, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. 
Tão logo providenciados os meios necessários para realização do ato e localizado o bem arrendado pela autora, adite-se o 
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mandado de reintegração de posse, para integral e definitivo cumprimento. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao 
pagamento das custas e despesas processuais, inclusive as referentes às notificações, bem como dos honorários advocatícios 
dos patronos da autora, que, na forma do artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil, arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nesta 
data. Todas as verbas relacionadas à sucumbência deverão ser corrigidas, na forma da lei, pelos índices constantes da “Tabela 
do Tribunal de Justiça”. Observe-se para a sua cobrança, contudo, a ressalva do artigo 12, da Lei n.º 1.060/50, porque defiro ao 
réu os benefícios da assistência judiciária, ante o que constou de fls. 137. Anote-se. Oficie-se ao DETRAN, comunicando estar 
a autora autorizada a proceder à transferência do automotor a terceiro que indicar. Em atendimento ao determinado pelo 
Provimento CG n.º 14/08, na hipótese de recurso por parte de litigante não beneficiário da assistência judiciária, deverá haver 
recolhimento do valor do preparo, que fixo, com fulcro no artigo 4º, da Lei Estadual n.º 11.608/03, em R$ 485,72. Isento de porte 
de remessa e retorno, por se tratar de processo digital, conforme Provimento n.º 2.195/14, do Conselho Superior da Magistratura. 
Apenas para que não exista dúvida quanto ao ponto, não vislumbro a existência de fundamento para a condenação da autora, 
vencedora, nas sanções atinentes à litigância de má-fé. Indefiro pedido do réu nesse sentido. Transitada em julgado, comunique-
se a extinção, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, arquivem-se os autos. Somente 
nesta data, em razão do brutal acúmulo de serviço, fato notório. P.R.I.C. Itu, 5 de fevereiro de 2.015. - ADV: AMANDIO FERREIRA 
TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP), PAULO CARRARA DE SAMBUY (OAB 131217/SP)

Processo 4003850-58.2013.8.26.0286 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Combustran Derivados de Petróleo 
Ltda - Deverá o autor manifestar a respeito da C. Precatória devolvida à fls.69 e seguintes.- - ADV: LUCIANA CRINCOLI (OAB 
197424/SP), SHIRLEI SARACENE KLOURI (OAB 86968/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CÁSSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA DE ARRUDA PEREIRA LEITE NOGUEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0070/2015
Processo 0000062-07.2013.8.26.0286 (028.62.0130.000062) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 

Fornecimento de Medicamentos - Maria de Lourdes Spinosi - Município da Estância Turística de Itu - Vistos, etc. Ao MP, para 
parecer, facultada a reiteração daquele que já consta dos autos. Após, tornem, mediante carga. Itu, 9 de fevereiro de 2.015. - 
ADV: LUIS FERNANDO CLAUSS FERRAZ (OAB 217345/SP), MARIA BEATRIZ SILVA MOREIRA DE SOUZA COELHO (OAB 
250784/SP)

Processo 0000293-30.1996.8.26.0286 (286.01.1996.000293) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Sp Norte 
Distribuidora de Bebidas Ltda - - Flavio da Costa Pinto - - Jose Gilberto Reina Junior - - Nelson da Costa Pinto Junior - Primo 
Schincariol Industria de Cervejas e Refrigerantes Sa - Vistos, etc. Fls. 799/807, 812/814, 841 e 858/872: a)a exceção de pré-
executividade é um incidente processual criado pela doutrina e admitido excepcionalmente pela jurisprudência majoritária, pelo 
qual se permite ao devedor, em determinadas situações, defender-se no bojo da execução, sem garantir o juízo. Como é cediço, 
a matéria de defesa divide-se em exceções (em sentido técnico) e objeções. Estas, de ordem pública, devem ser conhecidas 
de ofício pelo magistrado, independente de provocação; aquelas precisam ser suscitadas e provadas. O entendimento que vem 
predominando em nossos Tribunais é no sentido de que a defesa do devedor sem embargos é possível para veicular objeções 
(sobretudo as referentes a condições da ação). Corrente mais moderna, a que me filio, permite o oferecimento de simples 
petição pelo devedor para a oposição de exceções (por exemplo, o pagamento), desde que estas envolvam apenas matéria 
de direito ou estejam documentalmente comprovadas, não havendo controvérsia alguma sobre os documentos apresentados. 
O que não se pode admitir é a instauração de uma instrução incidente, de forma que todas as questões que demandem a 
produção de provas devem ser remetidas aos embargos, que têm natureza cognitiva e que admitem ampla instrução. Havendo 
impugnação da parte contrária quanto aos fundamentos invocados e não sendo perceptível ictu oculi o alegado vício formal 
no título executivo, a matéria levantada incidentalmente exorbita os limites cognitivos da exceção, devendo ser deduzida em 
embargos. Fixadas tais balizas, no caso dos autos, não vinga a exceção. Executa-se o julgado, definitivamente formado após 
o advento do Código Civil de 2.003. Desde então, a parte credora teve comportamento ativo, não podendo ser apenada pela 
demora do Judiciário (Súmula n.º 106, do STJ, aplicável por analogia). Logo, não existe prescrição da pretensão à satisfação 
do julgado, porque inércia do interessado não houve pelo lapso previsto no artigo 206, § 5º, III, do Código Civil. Na sequência, 
trata-se de hipótese regida pelo artigo 592, II, do Código de Processo Civil, a justificar a responsabilidade dos sócios pelo 
passivo societário, como determinado na decisão de fls. 706, não agravada. Destarte, não há que se falar de ofensa à coisa 
julgada, ou de ilegitimidade passiva. De resto, a alegação de excesso de execução foi impugnada, de forma específica, pela 
excepta. O ponto, assim, se tornou controvertido. Reclama a produção de provas outras, não existentes nos autos, para sua 
elucidação. Isso apenas evidencia a impropriedade da via eleita para veicular a discussão pretendida. Desnecessárias outras 
observações. Ante o exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada. Os excipientes arcarão com as 
custas e despesas vinculadas ao incidente. Sem honorários advocatícios (JTA 104/385 e conclusão 24 do VI Encontro Nacional 
dos Tribunais de Alçada, aprovada por unanimidade, verbis: “Não há honorários em incidentes do processo”). Prossiga-se na 
execução; b)intimem-se os devedores, na pessoa dos patronos por eles constituídos, para que provem documentalmente o óbito 
de Nelson da Costa Pinto; c)defiro o pedido de penhora no rosto dos autos formulado a fls. 859. Depreque-se o cumprimento 
da medida. Int. Itu, 26 de janeiro de 2.015. ( r. intimação exequentes manifestar sobre a petição e documentos de fls.877/905 
) - ADV: JOSE AYRTON FERREIRA LEITE (OAB 126770/SP), EMERSON ALEXANDRE MOLINA RODRIGUES (OAB 121634/
SP), JULIANO IAFELIX SILVEIRA (OAB 262093/SP), GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA (OAB 154074/SP), VINICIUS 
CAMARGO SILVA (OAB 155613/SP), SÔNIA MARIA GARCIA MISTRELLO (OAB 77390/SP), OLAVO GLIORIO GOZZANO (OAB 
99916/SP)

Processo 0000617-78.2000.8.26.0286 (286.01.2000.000617) - Procedimento Ordinário - Consórcio - Gaplan Administradora 
de Bens S C Ltda - Ednilson Candido Martins - Vistos, etc. Fls. 314: a) homologo a desistência da penhora realizada as fls. 117. 
Declaro, portanto levantada tal penhora; b) expeça-se carta precatória na forma requerida. Int. ( r. intimação autor retirar carta 
precatória que se encontra na contra capa dops autos.) - ADV: MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA (OAB 160487/SP)

Processo 0001403-68.2013.8.26.0286 (028.62.0130.001403) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Maria Francisca Rodrigues Abrahão Gadia - Municipio da Estancia Turistica de Itu - Vistos, 
etc. Provas outras, afora as já produzidas, são desnecessárias. Declaro encerrada a instrução. Concedo às partes o prazo de 
vinte dias para protocolização de memoriais, com vista dos autos à parte autora nos primeiros dez dias da fluência de tal prazo 
e à parte ré nos dez últimos. Somente nesta data, em razão do brutal acúmulo de serviço, fato notório. Int. Itu, 23 de janeiro de 
2.015. - ADV: MARISA FELIX NICACIO MENEZES (OAB 95858/SP), JULIO D’ELBOUX NIZZOLA (OAB 74733/SP), GETULIO 
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VALDIR LETT (OAB 74436/SP), MARIA BEATRIZ SILVA MOREIRA DE SOUZA COELHO (OAB 250784/SP), NILZA DE MELO 
CARDOSO (OAB 159325/SP), EMILIA FABIANA BARBOSA (OAB 224487/SP), TATIANE FRANZZINI MARQUES (OAB 215681/
SP), DAMIL CARLOS ROLDAN (OAB 162913/SP), MURILO GUIMARAES CINTRA (OAB 113946/SP), RAIMUNDO NONATO 
SILVA (OAB 148878/SP)

Processo 0001918-16.2007.8.26.0286 (286.01.2007.001918) - Execução de Título Extrajudicial - Itutech Usinagem e 
Ferramentaria Ltda Me - - Luis Felipe Barbosa Manoel - - Expedito Manoel - Davi Batista - - Roberta Feitosa Soares - - Renata 
Feitosa Soares - - Joyce Visentin Batista - - David Kobata dos Santos - - Jaqueline Batista Kobata dos Santos - - Kobatec 
Ferramentaria e Usinagem Ltda Me - Vistos, etc. Fls. 371/372: apresentem os exequentes documentos hábeis a comprovar a 
ruína financeira da empresa e de seus sócios. Para pessoas jurídicas, não basta singela declaração de pobreza e, em se tratando 
de pedido superveniente, o ônus da alteração da situação do estado patrimonial da parte lhe incumbe. Na omissão, os benefícios 
da assistência judiciária serão indeferidos. Int. Itu, 22 de janeiro de 2.015. - ADV: RICARDO DEL GROSSI HERNANDEZ (OAB 
146326/SP), JORGE OLIVEIRA CARDOSO (OAB 183874/SP), LUIS HENRIQUE TEOTONIO LOPES (OAB 3016/AC), LUCIENE 
ROLIM (OAB 144760/SP), ANSELMO ROLIM NETO (OAB 138114/SP), RENATA ALVES SILVA HERNANDEZ (OAB 159565/SP)

Processo 0002260-85.2011.8.26.0286 (286.01.2011.002260) - Monitória - Sódrogas Distribuidora de Medicamentos e 
Materiais Médico Hospitalares Ltda - Sanatorinhos Ação Comunitaria de Saude - Vistos, etc. Fls. 108/109: defiro, por conta e 
risco da parte credora. Pela imprensa, na pessoa de sua curadora especial, intime-se a parte devedora para pagamento, em 
quinze dias, na forma e sob as penas do artigo 475-J, “caput”, do Código de Processo Civil. O valor apontado pela parte credora 
para pagamento do débito é de R$ 42.846,88 (em setembro/2.014). Int. Itu, 23 de janeiro de 2.015. - ADV: TIAGO GUEDES 
BORGES (OAB 325457/SP), PAULA SARMENTO PENNA (OAB 121071/SP)

Processo 0004349-47.2012.8.26.0286 (286.01.2012.004349) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Alexsilvo Souza Pereira - Sorocred Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Vistos, etc. Provas outras, afora as já produzidas, 
são desnecessárias. Declaro encerrada a instrução. Concedo às partes o prazo de vinte dias para protocolização de memoriais, 
com vista dos autos à parte autora nos primeiros dez dias da fluência de tal prazo e à parte ré nos dez últimos. Int. Itu, 9 
de fevereiro de 2.015. - ADV: DANILO ROSSI (OAB 282542/SP), ARESIO LEONEL DE SOUZA (OAB 209600/SP), BRUNO 
BARRETO LEONEL DE SOUZA (OAB 317689/SP), MARCELO MOREIRA DE SOUZA (OAB 140137/SP)

Processo 0004714-19.2003.8.26.0286 (286.01.2003.004714) - Execução de Título Extrajudicial - Organizacao Sorocabana 
de Assistencia A Cultura Faditu - Marco Antonio Moreira Branco - Vistos, etc. Fls. 287: aguarde-se pelo prazo requerido, abrindo-
se vista após. Int. Itu, 22 de janeiro de 2.015. - ADV: GILMAR DONIZETI MENIGHINI JUNIOR (OAB 282597/SP), CAMILA 
MARTINS DE SIQUEIRA (OAB 224696/SP), LUCIANA PENHA RIBEIRO STECHER (OAB 204055/SP)

Processo 0006616-02.2006.8.26.0286 (286.01.2006.006616) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 
3.365/1941 - Rodovia das Colinas Sa - Mauricio Montrezol - - Rita de Cassia de Oliveira Montrezol - - Manoela Peixoto Marques 
- Rodrigo Ruiz - Luiz Antonio Marques - - Sonia Maria Ruiz - - Fernanda Ruiz - - Luiz Ramires Ruis - - Ana Maria Cané da Silva 
- - Anália Maria Ribeiro da Silva - - Ana Cláudia Ribeiro da Silva - Autora manifestar sobre a petição de fls. 946 e seguintes. - 
ADV: ADEMIR SPERONI (OAB 89344/SP), LAERTE SONSIN JUNIOR (OAB 127331/SP), CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN 
ROSSI (OAB 121994/SP)

Processo 0007644-05.2006.8.26.0286 (286.01.2006.007644) - Procedimento Sumário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Eurides Barbosa da Costa - Coop Lar Administração Participação e Serviços Ltda - - Marines Cardoso da Silva 
- - Wilson José Ferreira - Vistos, etc. Aguarde-se no arquivo provocação da parte interessada. Int. - ADV: FABIO RIBEIRO DA 
SILVA (OAB 214511/SP), CLAÚDIO DA SILVA ALVES (OAB 165239/SP), AIRTON FERREIRA (OAB 68709/SP)

Processo 0007871-58.2007.8.26.0286 (286.01.2007.007871) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Camping Quedasdágua Ltda Me - Telefonica Telecomunicações de São Paulo Sa - Vistos, etc. Fls. 428 verso e 432/433: diga 
o contador, ratificando ou retificando o cálculo apresentado a fls. 426. Após, digam as partes. Int. - ADV: DANIEL ALVES 
FERREIRA (OAB 140613/SP), SANDRA ANCELANI DO PRADO (OAB 150681/SP), EDUARDO GOMES DA ROCHA (OAB 
151781/SP), GUILHERME RIBEIRO MARTINS (OAB 169941/SP), MIRIAN ELISABETE MECIANO LAROCA (OAB 236454/SP), 
GEORGE WASHINGTON TENORIO MARCELINO (OAB 25685/SP)

Processo 0007949-13.2011.8.26.0286 (286.01.2011.007949) - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Guarany 
Industria e Comércio Ltda - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos, etc. 1)Expeça-se mandado de levantamento do 
depósito de fls. 825 em favor do perito. 2)Fls. 830: defiro, expedindo-se certidão de objeto e pé, na forma requerida. 3)Após, 
tornem conclusos para sentença, vez que a autora renunciou o direito sobre o qual se funda a ação. 4) Int. Itu, 21 de janeiro de 
2.015. - ADV: GUSTAVO JUSTUS DO AMARANTE (OAB 302012/SP), CLAUDIO TAKESHI TUDA (OAB 119151/SP), CAROLINA 
APARECIDA BUENO MAZZO GIANFRANCESCO (OAB 218402/SP), VALTER DO NASCIMENTO (OAB 224377/SP), CARLOS 
ROBERTO MARQUES JUNIOR (OAB 229163/SP), EDUARDO MAXIMILIANO V NOGUEIRA (OAB 93012/SP)

Processo 0008465-96.2012.8.26.0286 (286.01.2012.008465) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Edson 
Miguel da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - r. intimação :1) partes perícia designada para o dia 24/03/2.015 as 
14:00 horas, deverá o autor comparecer no posto de saúde de Itu/SP ( ao lado da rodoviária) sito à Av. Dr. Octaviano Pereira 
Mendes, s/nº, centro Itu/SP. 2) deverá o procurador informar o atual endereço da aparte autora, visto constar nos autos que o 
mesmo mudou e para intimação pessoal é necessário o novo endereço. - ADV: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 154523/
SP), FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP)

Processo 0009382-23.2009.8.26.0286 (286.01.2009.009382) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Luciano 
Aparecido da Cruz - Serafim Saldanha Corrêa - - Mapfre Veracruz Seguradora Sa - Vistos, etc. 1)Fls. 538/540: indefiro o postulado 
na manifestação, que considero protelatória. O recurso para o qual havia sido aberta vista para contrarrazões foi interposto pela 
parte que ora peticiona. Advirto o litigante, expressamente, que, doravante, a reiteração de expedientes infundados neste grau 
de jurisdição será considerada e apenada como ato de litigância de má-fé. 2)Fls. 541/542: a) anotem-se os nomes dos patronos 
indicados a fls. 542 nos locais de praxe, dirigindo-se-lhes intimações, doravante; b) a par do aparente desinteresse da parte na 
manifestação, por força do artigo 509, do Código de Processo Civil, apenas por cautela, defiro o pedido de restituição de prazo, 
ante o que constou de fls. 539/540. O prazo para a litisdenunciada apresentar contrarrazões ao recurso de fls. 429/493 fluirá 
a partir da publicação deste despacho. 3)Decorrido o prazo restituído na alínea “b” do item “2” deste despacho, remeta-se o 
processo, com rapidez, ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens deste magistrado. 4)Int. Itu, 9 de fevereiro de 2.015. 
- ADV: OLAVO GLIORIO GOZZANO (OAB 99916/SP), MARIA CECILIA VERDERI PIVA (OAB 249384/SP), MICHEL DOUGLAS 
SIQUEIRA (OAB 247807/SP), TÂNIA MOLINA FROTA (OAB 215376/SP), MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/
SP), PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP)

Processo 0009408-45.2014.8.26.0286 (processo principal 0009950-34.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - Jaqueline Ribeiro Portilho - PRIANTE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE INSUMOS INDUSTRIAIS E 
PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Vistos. 1)Intime-se a devedora, pessoalmente para 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 458

manifestação sobre a impugnação, no prazo cinco dias. 2)Após, intime-se o administrador judicial para emitir parecer, nos 
termos do artigo 12, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05. 3)Ato contínuo, ao Ministério Público, para manifestação. 4)Por fim, 
tornem conclusos, para julgamento. 5)Int. JORGE VICENTE LUZ (OAB 34204/SP), ADRIANO LONGUIM (OAB 236280/SP), 
PATRICIA COELHO MOREIRA BAZZO (OAB 244214/SP), JOÃO GUILHERME SIMÕES HERRERA (OAB 249038/SP), TICIUS 
GODOY (OAB 253494/SP), MARIA LUIZA BRASIL FONTES LEÃO (OAB 230878/SP),TORQUATO DE GODOY (OAB 57018/SP), 
CELSO UMBERTO LUCHESI (OAB 76458/SP), GILBERTO GIANSANTE (OAB 76519/SP), LUIS ANTONIO DE CAMARGO (OAB 
93082/SP), CARLOS ALBERTO PIRES BUENO (OAB 98839/SP), MAURICIO CORRÊA (OAB 222181/SP), LETICIA RODGRS 
DE BRITO BRUNELLI (OAB 211117/SP), RODRIGO BENEDITO TAROSSI (OAB 208700/SP), THIAGO GALVÃO SEVERI (OAB 
207754/SP), EVELYN KAUTZ (OAB 203755/SP), SÉRGIO PIKEL (OAB 20260/SP), ANA PAULA SIMÕES STRUMIELLO (OAB 
199539/SP), ALAN TOBIAS DO ESPIRITO SANTO (OAB 199293/SP), JUAREZ MÁRCIO RODRIGUES (OAB 197773/SP), VITOR 
JOSÉ DE MELLO MONTEIRO (OAB 192353/SP), MARCIO LUIS MANIA (OAB 182519/SP), LUIZ CARLOS IANHEZ JUNIOR 
(OAB 289831/SP), GRAZIELA BESSON (OAB 71729/RS), JORGE W. TAHECH (OAB 15823/PR), MARCOS JOSÉ OLIVEIRA 
ZAMBOLIM (OAB 55603/PR), MONICA DO NASCIMENTO (OAB 326300/SP), FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA (OAB 326004/
SP), KAMILLA CARVALHO DE FREITAS (OAB 321446/SP), KARLA APARECIDA TAROSSI (OAB 309832/SP), GUILHERME 
REMOTO MENEZES (OAB 303191/SP), ROGERIO DE SOUZA NEVES (OAB 302168/SP), AMARILIS RAMONA BIANCHI ALVES 
(OAB 261990/SP), ANDERSON BENEVIDES CAMPOS (OAB 285896/SP), PAULO EDSON FERREIRA FILHO (OAB 272354/
SP), JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA (OAB 277480/SP), ELAINE CARNAVALE BUSSI (OAB 272431/SP), JOSE CARLOS 
CLEMENTINO (OAB 270629/SP), RICARDO SOARES CAIUBY (OAB 156830/SP), PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO 
(OAB 138990/SP), MARCELO LUIS TEIXEIRA (OAB 260780/SP), EDUARDO SORE (OAB 259102/SP), FRANCLAFILA 
ANDREINA DOS SANTOS (OAB 261972/SP), PAULO RICARDO VIRGILI PAVECK (OAB 34535/RS), LUCIENE MOREAU (OAB 
124811/SP), FABIO BISKER (OAB 129669/SP), PAULO NATANAEL TEIXEIRA (OAB 126912/SP), LETICIA BRESSAN (OAB 
126253/SP), ANDREA MIRIAM ROSENBERG VALIO (OAB 125440/SP), ROSEMEIRE GOMES MOTA DE AVILA (OAB 125139/
SP), FERNANDO ALFREDO PARIS MARCONDES (OAB 134514/SP), JOSE RICARDO VALIO (OAB 120174/SP), JOSE LUIS 
DIAS DA SILVA (OAB 119848/SP), SERGIO AUGUSTO DA SILVA (OAB 118302/SP), JOSE AUGUSTO RODRIGUES TORRES 
(OAB 116767/SP), LUIZ RENATO FORCELLI (OAB 116441/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/
SP), PAULO SERGIO UCHÔA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO (OAB 180623/SP), ROGÉRIO LEONETTI (OAB 158423/
SP), PRISCILA TELIO BONILHA (OAB 175859/SP), RICARDO POMERANC MATSUMOTO (OAB 174042/SP), LEANDRO 
JUNQUEIRA MORELLI (OAB 173231/SP), ALFREDO JOSÉ VICENZOTTO (OAB 166823/SP), RODRIGO GAGO FREITAS VALE 
BARBOSA (OAB 165046/SP), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (OAB 164498/SP), MARCIO ROGERIO SOLCIA (OAB 
136953/SP), PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA CARNAÚBA (OAB 155368/SP), CELSO FRANCISCO BRISOTTI (OAB 154160/
SP), FLAVIO POLO NETO (OAB 150059/SP), ELIOREFE FERNANDES BIANCHI (OAB 149883/SP), IVO WAISBERG (OAB 
146176/SP), SIMONE ALBUQUERQUE (OAB 142993/SP, Marcos Monaco ( OAB/SP 62.937, Celso Umberto Luchesi ( OAB/
SP 76.458, RODRIGO DE BARROS VEDANA ( OAB/SP 160.341), Dr. RogérioSchuster Júnior ( OAB/PR 40.191), Fávio Pigatto 
Monteiro(OAB/PR - 37.880) , BRUNO HENRIQUE GONÇALVES ( OAB/SP 131.351), TATIANA MIGUEL RIBEIRO ( OAB/SP 
209.396),LIVIA GONÇALVES DE OLIVEIRA (OAB/MS 14659-B), PAULO TADEU HAENDCHEN (OAB/MS 2926-B) , MARCELO 
CAVAGNARI, OAB/PR 57.579), RAFAEL DO PRADO FLARESSO (OAB/PR 58.193, MARCUS JOSÉ ADRIANO GONÇALVES 
( OAB/SP 157.278.) - ADV: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA (OAB 326004/SP), RODRIGO BARSALINI (OAB 222195/SP), 
RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (OAB 164498/SP)

Processo 0009409-30.2014.8.26.0286 (processo principal 0009950-34.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - CONTINENTAL BANCO FOMENTO MERCANTIL LTDA - PRIANTE INDUSTRIAL E COMERCIAL DE INSUMOS 
INDUSTRIAIS E PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Vistos. 1)Intime-se a devedora, pessoalmente 
para manifestação sobre a impugnação, no prazo cinco dias. 2)Após, intime-se o administrador judicial para emitir parecer, nos 
termos do artigo 12, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05. 3)Ato contínuo, ao Ministério Público, para manifestação. 4)Por fim, 
tornem conclusos, para julgamento. 5)Int. JORGE VICENTE LUZ (OAB 34204/SP), ADRIANO LONGUIM (OAB 236280/SP), 
PATRICIA COELHO MOREIRA BAZZO (OAB 244214/SP), JOÃO GUILHERME SIMÕES HERRERA (OAB 249038/SP), TICIUS 
GODOY (OAB 253494/SP), MARIA LUIZA BRASIL FONTES LEÃO (OAB 230878/SP),TORQUATO DE GODOY (OAB 57018/SP), 
CELSO UMBERTO LUCHESI (OAB 76458/SP), GILBERTO GIANSANTE (OAB 76519/SP), LUIS ANTONIO DE CAMARGO (OAB 
93082/SP), CARLOS ALBERTO PIRES BUENO (OAB 98839/SP), MAURICIO CORRÊA (OAB 222181/SP), LETICIA RODGRS 
DE BRITO BRUNELLI (OAB 211117/SP), RODRIGO BENEDITO TAROSSI (OAB 208700/SP), THIAGO GALVÃO SEVERI (OAB 
207754/SP), EVELYN KAUTZ (OAB 203755/SP), SÉRGIO PIKEL (OAB 20260/SP), ANA PAULA SIMÕES STRUMIELLO (OAB 
199539/SP), ALAN TOBIAS DO ESPIRITO SANTO (OAB 199293/SP), JUAREZ MÁRCIO RODRIGUES (OAB 197773/SP), VITOR 
JOSÉ DE MELLO MONTEIRO (OAB 192353/SP), MARCIO LUIS MANIA (OAB 182519/SP), LUIZ CARLOS IANHEZ JUNIOR 
(OAB 289831/SP), GRAZIELA BESSON (OAB 71729/RS), JORGE W. TAHECH (OAB 15823/PR), MARCOS JOSÉ OLIVEIRA 
ZAMBOLIM (OAB 55603/PR), MONICA DO NASCIMENTO (OAB 326300/SP), FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA (OAB 326004/
SP), KAMILLA CARVALHO DE FREITAS (OAB 321446/SP), KARLA APARECIDA TAROSSI (OAB 309832/SP), GUILHERME 
REMOTO MENEZES (OAB 303191/SP), ROGERIO DE SOUZA NEVES (OAB 302168/SP), AMARILIS RAMONA BIANCHI ALVES 
(OAB 261990/SP), ANDERSON BENEVIDES CAMPOS (OAB 285896/SP), PAULO EDSON FERREIRA FILHO (OAB 272354/
SP), JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA (OAB 277480/SP), ELAINE CARNAVALE BUSSI (OAB 272431/SP), JOSE CARLOS 
CLEMENTINO (OAB 270629/SP), RICARDO SOARES CAIUBY (OAB 156830/SP), PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO 
(OAB 138990/SP), MARCELO LUIS TEIXEIRA (OAB 260780/SP), EDUARDO SORE (OAB 259102/SP), FRANCLAFILA 
ANDREINA DOS SANTOS (OAB 261972/SP), PAULO RICARDO VIRGILI PAVECK (OAB 34535/RS), LUCIENE MOREAU (OAB 
124811/SP), FABIO BISKER (OAB 129669/SP), PAULO NATANAEL TEIXEIRA (OAB 126912/SP), LETICIA BRESSAN (OAB 
126253/SP), ANDREA MIRIAM ROSENBERG VALIO (OAB 125440/SP), ROSEMEIRE GOMES MOTA DE AVILA (OAB 125139/
SP), FERNANDO ALFREDO PARIS MARCONDES (OAB 134514/SP), JOSE RICARDO VALIO (OAB 120174/SP), JOSE LUIS 
DIAS DA SILVA (OAB 119848/SP), SERGIO AUGUSTO DA SILVA (OAB 118302/SP), JOSE AUGUSTO RODRIGUES TORRES 
(OAB 116767/SP), LUIZ RENATO FORCELLI (OAB 116441/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/
SP), PAULO SERGIO UCHÔA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO (OAB 180623/SP), ROGÉRIO LEONETTI (OAB 158423/
SP), PRISCILA TELIO BONILHA (OAB 175859/SP), RICARDO POMERANC MATSUMOTO (OAB 174042/SP), LEANDRO 
JUNQUEIRA MORELLI (OAB 173231/SP), ALFREDO JOSÉ VICENZOTTO (OAB 166823/SP), RODRIGO GAGO FREITAS VALE 
BARBOSA (OAB 165046/SP), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (OAB 164498/SP), MARCIO ROGERIO SOLCIA (OAB 
136953/SP), PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA CARNAÚBA (OAB 155368/SP), CELSO FRANCISCO BRISOTTI (OAB 154160/
SP), FLAVIO POLO NETO (OAB 150059/SP), ELIOREFE FERNANDES BIANCHI (OAB 149883/SP), IVO WAISBERG (OAB 
146176/SP), SIMONE ALBUQUERQUE (OAB 142993/SP, Marcos Monaco ( OAB/SP 62.937, Celso Umberto Luchesi ( OAB/
SP 76.458, RODRIGO DE BARROS VEDANA ( OAB/SP 160.341), Dr. RogérioSchuster Júnior ( OAB/PR 40.191), Fávio Pigatto 
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Monteiro(OAB/PR - 37.880) , BRUNO HENRIQUE GONÇALVES ( OAB/SP 131.351), TATIANA MIGUEL RIBEIRO ( OAB/SP 
209.396),LIVIA GONÇALVES DE OLIVEIRA (OAB/MS 14659-B), PAULO TADEU HAENDCHEN (OAB/MS 2926-B) , MARCELO 
CAVAGNARI, OAB/PR 57.579), RAFAEL DO PRADO FLARESSO (OAB/PR 58.193, MARCUS JOSÉ ADRIANO GONÇALVES ( 
OAB/SP 157.278.) - ADV: FILIPE LUIS DE PAULA E SOUZA (OAB 326004/SP), FABIANNE PEREIRA EL HAKIM (OAB 187406/
SP), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN (OAB 164498/SP), ANDREZA CROITOR DA SILVA (OAB 329470/SP)

Processo 0013321-06.2012.8.26.0286 (286.01.2012.013321) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - Francisco de Assis Cipriano - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos, etc. Recebo os recursos 
de fls. 164/169 e 171/78, no duplo efeito. Vista para contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Superior Instância, com as 
nossas homenagens. Int. - ADV: FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP), WATSON ROBERTO FERREIRA (OAB 
89287/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CÁSSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA DE ARRUDA PEREIRA LEITE NOGUEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0071/2015
Processo 0000965-62.2001.8.26.0286 (286.01.2001.000965) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Vander 

Moraes Galvao Pacheco - Teresa Cristina Leme Ribeiro - - Antonio Luiz Ianni - INT: AUTOR manifestar sobre cumprimento da 
carta precatória distribuida . - ADV: LUCIENE MOREAU (OAB 124811/SP), CLAÚDIO DA SILVA ALVES (OAB 165239/SP), 
ANA PAULA CARDERARO (OAB 197582/SP), ANDRÉIA RAMOS (OAB 212889/SP), TÂNIA MOLINA FROTA (OAB 215376/SP), 
EDUARDO SILVEIRA ARRUDA (OAB 47049/SP), OLAVO GLIORIO GOZZANO (OAB 99916/SP)

Processo 0001361-87.2011.8.26.0286 (286.01.2011.001361) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Angelo Aparecido 
Lopes Marins - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos, etc. Fls. 141/147: cite-se, nos termos do art. 730, do CPC. Int. 
Itu, 28 de janeiro de 2015. - ADV: WATSON ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP), FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 
163717/SP)

Processo 0002043-08.2012.8.26.0286 (286.01.2012.002043) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Maria Biscaro de Paula - Vistos, etc. Fls. 56/59: para que o pedido comporte apreciação, 
deverá a parte interessada apresentar o anexo I mencionado nos documentos trazidos aos autos, em cinco dias, sob pena de 
extinção ou arquivamento, conforme o caso. Int. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO 
CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0003663-55.2012.8.26.0286 (286.01.2012.003663) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / 
Indisponibilidade de Bens - Luiz Fernando dos Santos de Souto - - Luiz Gustavo dos Santos de Souto - - Luiz Eduardo dos Santos 
de Souto - Unicerpa União de Ceramicas e Participações Sc Ltda - Vistos, etc. 374/375: o pedido deverá ser formulado nos autos 
principais (n.º 751/10), conforme decidido a fls. 361, parte final, alínea “a”. Int. - ADV: MOISES FRANCISCO SANCHES (OAB 
58246/SP), LUCIENE MOREAU (OAB 124811/SP), CAMILA GODOY MENOCHELLI (OAB 290520/SP), EDUARDO SILVEIRA 
ARRUDA (OAB 47049/SP), FABIANA DUARTE PIRES (OAB 245194/SP), CLAUDIA CRISTINA PIRES OLIVA (OAB 144817/SP)

Processo 0004534-66.2004.8.26.0286 (286.01.2004.004534) - Depósito - Depósito - Gaplan Administradora de Bens S C 
Ltda - Luciano Scarton - Vistos, etc. Fls. 311: aguarde-se pelo prazo requerido, abrindo-se vista após. Int. - ADV: SEBASTIAO 
JOSE ROMAGNOLO (OAB 70711/SP), ROGERIO PRIORI (OAB 53559/RS)

Processo 0004669-97.2012.8.26.0286 (286.01.2012.004669) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco do Brasil Sa - 
Everton dos Santos Raymundo Itu Me - - Everton dos Santos Raymundo - - Claudio dos Santos Raymundo - - Luciane Aparecida 
Raymundo - Vistos, etc. 1)Fls. 141/143 e 154/155: diga o perito sobre a pertinência dos documentos solicitados pelo réu, bem 
como acerca da impugnação dos honorários periciais suscitada pela autora. 2)Fls. 148/151: defiro a indicação de assistente 
técnico e aprovo os quesitos apresentados. - ADV: VANESSA CRISTINA GIMENES FARIA E SILVA (OAB 167940/SP), MARINA 
EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0004770-42.2009.8.26.0286 (286.01.2009.004770) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Banco Bradesco Sa - Monica Yoko Aono - Vistos, etc. Nos termos do artigo 791, III, do Código de Processo Civil, aguarde-se 
no arquivo provocação da parte interessada. Int. - ADV: OLIVIA DE SOUZA UNTERKIRCHER WILL (OAB 247821/SP), SILVIO 
CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP)

Processo 0005413-15.2000.8.26.0286 (286.01.2000.005413) - Execução de Título Extrajudicial - Gaplan Administradora 
de Bens S C Ltda - Tratorex Maquinas Agricolas S A - INT: AUTOR manifestar sobre prosseguimento- DECURSO do prazo 
requerido, sem manifestação. - ADV: SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO (OAB 70711/SP)

Processo 0005631-91.2010.8.26.0286 (286.01.2010.005631) - Execução de Título Extrajudicial - Cesta Básica Brasil 
Comércio de Alimentos Ltda - Sanatorinhos Ação Comunitária de Saúde - Vistos, etc. Dou por penhorado o depósito de fls. 
152, independentemente de lavratura do termo. Ante a certidão de fls. 103, simplesmente levante-se o valor à credora, após 
o decurso de prazo para interposição de agravo de instrumento contra esta decisão. Após, diga a parte autora em termos de 
prosseguimento. Int. - ADV: DANIEL BENEDITO DO CARMO (OAB 144023/SP), ANDRÉ SOCOLOWSKI (OAB 274544/SP), 
CASSIANA CRISTINA FILIER SOCOLOWSKI (OAB 274932/SP)

Processo 0005994-10.2012.8.26.0286 (286.01.2012.005994) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - 
Ivone José Pereira - Marcio Henrique dos Santos - - Arnaldo Francisco dos Santos - - Damiana Henrique da Silva - INT: 
CREDOR manifestar sobre cumprimento do acordo. - ADV: EDUARDO FELIPE SOARES TAVARES (OAB 152686/SP)

Processo 0007468-21.2009.8.26.0286 (286.01.2009.007468) - Embargos à Execução - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto 
de Itu Saae Itu - Milton Benedito Rissi - Autor manifestar sobre o depósito de fls. 108. - ADV: MILTON BENEDITO RISSI (OAB 
72145/SP), LUIZ FERNANDO DE SANTO (OAB 124598/SP)

Processo 0007733-72.1999.8.26.0286 (286.01.1999.007733) - Despejo por Falta de Pagamento - Cimano Comercio 
Industria e Participacoes Imobiliarias Ltda - Jose Roberto Mendes - INT: CREDOR manifestar sobre guias números 441/443 não 
retiradas. - ADV: LUIS HENRIQUE BARBANTE FRANZE (OAB 112781/SP), ROBERTO MARQUES DAS NEVES (OAB 110037/
SP), ROGERIO ANEFALOS PEREIRA (OAB 161253/SP)

Processo 0008288-11.2007.8.26.0286 (286.01.2007.008288) - Execução de Título Extrajudicial - Transação - Ivo Luiz 
Poletto - Compuoffice Móveis para Escritório e Informatica Ltda Epp - - Jorge Luiz Paulino - - Selma Leal Firminiano Paulino - 
INT: AUTOR manifestar sobre prosseguimento do feito. DECURSO de prazo sem manifestação - ADV: SAMUEL ADEMIR DA 
SILVA (OAB 253748/SP), ANDRÉIA RAMOS (OAB 212889/SP), ERICA LEANDRO DE SOUZA (OAB 223957/SP), RONALDO 
APARECIDO FABRICIO (OAB 265492/SP), OLAVO GLIORIO GOZZANO (OAB 99916/SP), ANDERSON FIGUEIREDO DIAS 
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(OAB 257582/SP), PRISCILA DE CASTRO BAPTISTA RUGOLO (OAB 272736/SP)
Processo 0010108-26.2011.8.26.0286 (286.01.2011.010108) - Monitória - Factor Way Fomento Mercantil Ltda - Msps 

Transportes Ltda Epp - Vistos, etc. Fls. 68: aguarde-se por seis meses o retorno da carta precatória. Int. Itu, 28 de janeiro de 
2015. - ADV: IVAN PEDRO VILLARON DE SOUZA (OAB 146175/SP)

Processo 0010527-46.2011.8.26.0286 (286.01.2011.010527) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Juraci Emilio da Silva - Vistos, etc. Fls. 75/77: para que o 
pedido comporte apreciação, deverá a parte interessada apresentar o anexo I mencionado nos documentos trazidos aos autos, 
em cinco dias, sob pena de extinção ou arquivamento, conforme o caso. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 
150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)

3ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO FRANÇA VIANA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDIRENE APARECIDA ZACCHARIAS BARBIERI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0092/2015
Processo 0002345-03.2013.8.26.0286 (028.62.0130.002345) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Nta Novas 

Técnicas de Asfaltos Ltda - Vistos. Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. 
O pedido comporta deferimento. Vejamos. Conforme se verifica pela ficha cadastral simplificada da Junta Comercial do Estado 
de São Paulo, a executada encontra-se ativa (fls. 141/142). Contudo, a certidão de pg. 120 indica que o representante legal 
informou que a devedora encerrou suas atividades. As certidões de fls. 38/39 e 122/124 demonstram que não foi possível 
efetuar o bloqueio “on line” das contas da empresa. Também não foram localizados bens passíveis de penhora (fls. 106 e 124). 
Diante do exposto, resta evidente que a executada encerrou suas atividades sem o devido pagamento de todos os seus débitos. 
Com efeito, o encerramento das atividades impossibilita a satisfação do crédito devido. Portanto, está caracterizada a fraude 
em seu objeto social, e, por consequência, prejuízos aos credores. Faz-se necessária à desconsideração da personalidade 
jurídica da executada, aplicando-se o artigo 50, do Código Civil e, por analogia, o disposto no artigo 28, da Lei nº 8.078/90. 
Nesse sentido: “Embargos à execução (...) Se a pessoa jurídica encerra suas atividades de fato ou de direito, sem honrar dívida 
pendente, presume-se o abuso, seja pelo desvio, seja pela confusão patrimonial (Código Civil de 2002, art. 50) - Aí, autorizam-
se a desconsideração da personalidade e o chamamento de seus sócios ou administradores - Recurso provido para anular a 
sentença e, anulando-a, rejeitar os embargos à execução.” (TJSP Apel. 9087951-06.2005.8.26.0000 29ª Câm. Dir. Privado Des. 
Rel. Silvia Rocha J. 19.10.11). Pensar o contrário estar-se-ia abrindo portas a um negócio muito vantajoso, em que pessoas 
físicas abrem uma empresa e, após contraírem diversas dívidas em nome da pessoa jurídica, encerram suas atividades, deixando 
os credores sem o devido pagamento. Importante observar que no caso de desconsideração da personalidade jurídica, só serão 
incluídos no polo passivo da ação os sócios-gerentes. Esse entendimento foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça com 
a edição da Súmula 435, in verbis: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio 
fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”. 
Assim se pronunciou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Cumprimento de sentença Desconsideração 
da personalidade jurídica Pretensão da agravante de incluir no pólo passivo da ação todos os sócio Inadmissibilidade Sócio 
minoritário que possui apenas 1% das quotas sociais da sociedade e que não tem qualquer poder de gerência ou representação 
da empresa Execução que deve se voltar apenas contra o sócio-gerente Ausência de prova de que o sócio minoritário tenha 
praticado quaisquer dos atos previstos no art. 50, CC Precedentes deste E. TJ/SP Recurso improvido” (TJSP AI nº 0096171-
39.2011.8.26.0000 23ª Câm. Dir. Priv. rel. Des. J. B Franco de Godói j. 24.08.2011). Diante do exposto, DEFIRO o pedido de 
desconsideração da personalidade jurídica da executada, e determino a inclusão de seu sócio administrador, Sr. Vitor Augusto 
Rodrigues, no polo passivo da ação. Providencie a serventia às anotações necessárias. Por ora, cite-se e intime-se o executado, 
nos termos da decisão de fls. 24/25. Intime-se. - ADV: MIGUEL DARIO OLIVEIRA REIS (OAB 111133/SP)

Processo 0002365-91.2013.8.26.0286 (028.62.0130.002365) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Elaine Antunes Kubota e outro - Edson Ferreira Noronha e outro - Vistos. Fls. 275/276: Assiste razão aos executados. Em que 
pese a condição de vencedores dos dois requeridos/exequentes, os devedores não estão obrigados ao pagamento da verba 
de sucumbência para cada um deles. O valor arbitrado na sentença deve ser dividido em proporções iguais para cada um dos 
exequentes. No presente caso, a sentença fixou honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, de sorte que cada 
requerido tem direito ao recebimento de 5%. Isso porque, ao contrário do que sustentam os subscritores da petição de fls. 
278/279, a decisão não estipulou sucumbência autônoma aos réus, sendo, portanto, incabível a adoção do importe de 10% para 
cada um. Theotônio Negrão, na obra “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 46ª edição, ed. Saraiva, 
2014, p. 149, apresenta os seguintes ensinamentos em nota ao artigo 20 do CPC: “Havendo pluralidade de vencedores na ação, 
os honorários de sucumbência serão partilhados entre eles na proporção das respectivas pretensões. (JTJ 140/91), não sendo 
admissível atribuir-se 20% para cada um deles (STJ-4ª T., Resp 58.740-9, Min. Barros Monteiro, j. 24.4.95, DJU 5.6.95)”. No 
mesmo sentido: STJ-1ª T., Resp 874.115, Min. Francisco Falcão, j. 28.11.06, DJU 18.12.06”. Os documentos de fls. 256/257 
demonstram que os executados firmaram acordo com os patronos do exequente Edson Ferreira Noronha para pagamento da 
totalidade da sucumbência, o que foi homologado às fls. 258. Dessa maneira, tendo em vista que os patronos do exequente 
Pedro Augusto Noronha têm igual direito à percepção dos honorários, reconsidero a decisão de fls. 258 e determino a intimação 
dos subscritores da petição de fls. 256/257 para que depositem nos autos metade da sucumbência recebida em razão do acordo 
firmado com os executados. Providencie a Serventia o levantamento das restrições sobre os veículos dos executados (fls. 274). 
Intime-se. - ADV: BRUNO MARCEL MELO VERDERI DA SILVA (OAB 305792/SP), ROBERTO DE CAMARGO (OAB 36291/SP), 
SÓSTHENES HALTER MENEZES (OAB 170311/SP), ANDREA DE FATIMA CAMARGO (OAB 127730/SP), RICARDO RIBEIRO 
DA SILVA (OAB 127527/SP)

Processo 0006980-61.2012.8.26.0286 (286.01.2012.006980) - Depósito - Alienação Fiduciária - FUNDO INV. EM DIREITOS 
CRED. NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - Vistos. Fls. 116: Defiro. Providencie as devidas anotações 
quanto a substituição processual constando no polo ativo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados 
PCG-Brasil Multicarteira. Após, requeira o que de direito em termos de prosseguimento, no prazo de 10 dias. Na inércia, intime-
se, pessoalmente, a dar andamento no feito em 48 horas sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO 
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BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)
Processo 0012431-04.2011.8.26.0286 (286.01.2011.012431) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 

MARIA INÊS DE MOURA TEIXEIRA - - GERCINO CAETANO - Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente demanda 
para: a) DECLARAR nulos os contratos de compra e venda de veículo de fls. 29 e de financiamento n° 10014868 de fls. 31/32; e 
b) CONDENAR os requeridos solidariamente: b.1) à devolução para os autores do veículo Ford Ka 1997/1998 placa CPU 2609 
(fls. 34) no mesmo estado em que foi entregue na concessionária por ocasião da celebração do negócio anulado, ou, no caso de 
impossibilidade, o pagamento aos requerentes do seu equivalente em dinheiro no total de R$ 9.440,00, devidamente atualizado 
pela tabela prática do Tribunal de Justiça a partir de outubro de 2011, acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação, após 
a devolução do veículo financiado pelos autores ao banco requerido; b.2) à devolução aos autores dos valores eventualmente 
pagos do financiamento n° 10014868 (fls. 31/32), devidamente atualizados pela tabela prática do Tribunal de Justiça a partir dos 
desembolsos e acrescidos de juros de 1% ao mês a contar da citação, em montante a ser apurado por meio de liquidação de 
sentença; e b.3) ao pagamento para os autores da quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais, devidamente atualizada 
pela tabela prática do Tribunal de Justiça a partir desta data (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de 1% ao mês a contar 
da citação. Outrossim, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, 
que fixo em 15% sobre o valor da condenação. P.R.I.C. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), PRISCILA DE 
CASTRO BAPTISTA RUGOLO (OAB 272736/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), VIVIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA (OAB 
218546/SP), RONALDO APARECIDO FABRICIO (OAB 265492/SP), ALEX GOMES BALDUINO (OAB 292682/SP)

Processo 0012431-04.2011.8.26.0286 (286.01.2011.012431) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
MARIA INÊS DE MOURA TEIXEIRA - - GERCINO CAETANO - PREPARO PARA RECURSO Ao Estado (230-6)......................R$ 
2.455,69 Porte de remessa/retorno..........R$ 29,50 (cada volume) - ADV: RONALDO APARECIDO FABRICIO (OAB 265492/SP), 
VIVIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA (OAB 218546/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 
114904/SP), ALEX GOMES BALDUINO (OAB 292682/SP), PRISCILA DE CASTRO BAPTISTA RUGOLO (OAB 272736/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO FRANÇA VIANA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDIRENE APARECIDA ZACCHARIAS BARBIERI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0095/2015
Processo 0000180-27.2006.8.26.0286 (286.01.2006.000180) - Procedimento Ordinário - Pensão - Rosemari Ferreira - 

Instituto de Previdencia do Estado de Sao Paulo Ipesp - Proc. 215/06 - Fls. 2235/2236: Manifestem-se as partes no prazo de 
10 dias para cada uma. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: SILVIA DE SOUZA PINTO (OAB 41656/SP), ARESIO LEONEL DE 
SOUZA (OAB 209600/SP), KEILA CARVALHO DE SOUZA (OAB 228651/SP)

Processo 0000671-29.2009.8.26.0286 (286.01.2009.000671) - Monitória - Pagamento - Cooperativa de Credito Rural dos 
Plantadores de Cana da Região de Capivari Sicoob Credicap - João Sartorelli e outro - Proc. 236/09 - Fls. 261/262: Intime-se 
a executada através de seu advogado, da penhora no rosto dos autos conforme requerido. Sem prejuízo, requeira o que de 
direito em termos de prosseguimento no prazo de 10 dias. Int. - ADV: ALINY ANDRADE WARTTO CYRINEU (OAB 282017/SP), 
GUSTAVO DOS SANTOS AFONSO (OAB 185245/SP), FABIO ORTOLANI (OAB 164312/SP)

Processo 0001424-98.2000.8.26.0286 (286.01.2000.001424) - Separação Consensual - Dissolução - E.R.S. e outro - Proc. 
216/00 - Fls. 30/32: Autos desarquivados. Requeira o que de direito no prazo de 10 dias. Nada sendo requerido, tornem ao 
arquivo. Int. - ADV: JOAO TEIXEIRA ALVES (OAB 79831/SP)

Processo 0001498-98.2013.8.26.0286 (028.62.0130.001498) - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - Cpfl 
Comercialização Brasil Sa - Proc. 195/13 - Fls. 119: Defiro, proceda-se a penhora “on line” conforme requerido, devendo ser 
recolhida a taxa necessária, no prazo de 10 dias. Após, providencie a serventia o necessário, e manifeste-se o exequente no 
prazo de 10 dias. Nada sendo requerido, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 
139051/SP), CPFL - COMERCIALIZAÇÃO BRASIL SA

Processo 0001715-45.1993.8.26.0286 (286.01.1993.001715) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Clemente Antonio Lazaro Nunes e outro - (814/93) - Fls. 754/763: Não há que se falar em fraude à execução. A fraude à 
execução ocorre quando bens do devedor são alienados ou onerados enquanto pendia contra este demanda capaz de reduzi-
lo à insolvência, nos termos do inciso II, do artigo 593, do Código de Processo Civil. Todavia, que a alienação do imóvel 
denominado Fazenda Concórdia - gleba 06 pelo executado Clemente Antônio Lázaro Nunes ocorreu antes da propositura da 
presente ação. Conforme se depreende da matrícula de fls. 790/794, o imóvel foi alienado pelo executado em maio de 1991 
(fl. 793vº), ao passo que a presente demanda foi movida apenas em 13 de setembro de 1993. Desta forma, não é possível 
reconhecer a fraude à execução, tendo em vista que esta sequer havia sido proposta ao tempo da alienação. Com efeito, 
eventual fraude contra credores praticada pelo executado deve ser provada pelos meios processuais adequados, uma vez que 
a fraude e a desconstituição do instrumento firmado somente podem ser declaradas por meio de sentença em ação própria. 
Trata-se, em verdade, de hipótese de ação pauliana, prevista nos artigos 106 e seguintes do Código Civil e sujeita ao prazo 
decadencial previsto no artigo 178, II, do mesmo diploma legal. Nesse sentido: Agravo de Instrumento. Fraude à execução. 
Decisão que afastou o reconhecimento de fraude à execução. Admissibilidade. Transferências dos imóveis que ocorreram antes 
do ajuizamento da ação. Decisão irreparável. Recurso improvido. (TJSP - AI nº 2132630-98.2014.8.26.0000 - 4ª Câm. de Dir. 
Priv. - Rel. Des. Fábio Quadros - J. 11.12.2014); Fraude à execução Cumprimento de sentença Alienação de imóvel pelos sócios 
da sociedade executada Venda em momento anterior à desconsideração da personalidade jurídica Má-fé não caracterizada 
Fraude não configurada Ausência de requisitos legais Súmula n. 375, STJ: A alienação de imóvel pelos sócios da sociedade 
executada, em momento anterior à desconsideração da personalidade jurídica e sem que haja algum outro elemento hábil à 
configuração da má-fé, não é circunstância hábil a, por si só, justificar o reconhecimento da fraude à execução, pois ausentes 
os requisitos legais e condições da Súmula n. 375, STJ. Recurso não provido. (TJSP - AI nº 2149928-06.2014.8.26.0000 - 24ª 
Câm. de Dir. Priv. - Rel. Des. Nelson Jorge Júnior - J. 18.12.2014); Agravo de Instrumento Execução - Alienação de imóvel 
pelos devedores antes da propositura da ação Pretensão de reconhecimento da fraude contra credores a fim de possibilitar a 
penhora do imóvel - Impossibilidade Necessidade de discussão em ação própria - Recurso improvido. (TJSP - AI nº 2192070-
25.2014.8.26.0000 - 33ª Câm. de Dir. Priv. - Rel. Des. Maria Cláudia Bedotti - J. 15.12.2014). Destaca-se que a pendência das 
ações de apuração de haveres e de protesto contra alienação de bens quando da alienação é insuficiente para caracterização 
da fraude à execução pretendida. Isso porque nenhuma das demandas era capaz de reduzir o devedor à insolvência, já que não 
discutiam, direta ou indiretamente, a dívida. Ademais, segundo consta nos autos, a ação de apuração de haveres foi movida pelo 
exequente seis dias depois da alienação levada a efeito pelo requerido Clemente. Por outro lado, o protesto contra alienação de 
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bens sequer foi movido em face do executado, mas contra as empresas das quais ambos eram sócios. Ante o exposto, indefiro o 
pedido de declaração de fraude à execução. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento no prazo de dez dias. No 
silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: CELMO MARCIO DE ASSIS PEREIRA (OAB 61991/SP), TIAGO 
RODRIGO FIGUEIREDO DALMAZZO (OAB 201990/SP), ELIZETH APARECIDA ZIBORDI (OAB 43524/SP), PAULO DE TARSO 
CRUZ SAMPAIO JUNIOR (OAB 155211/SP), DANILO MONTEIRO DE CASTRO (OAB 200994/SP)

Processo 0002610-88.2002.8.26.0286 (286.01.2002.002610) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Nossa Caixa Sa 
- Proc. 2056/05 - Fls. 217: Defiro a pesquisa de bens do executado através do sistema INFOJUD, devendo ser recolhida a 
taxa necessária no prazo de 10 dias. Após, providencie a serventia o necessário. Com a pesquisa realizada, manifeste-se a 
exequente no prazo de 10 dias. Na inércia da exequente, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE 
AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)

Processo 0002678-52.2013.8.26.0286 (028.62.0130.002678) - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - Glayson Roberto 
Peporini Patricio - Proc. 316/13 - Fls. 457/461: Defiro a citação dos confrontantes nos endereços indicados, devendo ser 
antecipada a diligência do oficial de justiça no prazo de 10 dias. Na inércia, intime-se pessoalmente o autor, a dar andamento no 
feito em 48 horas sob pena de extinção. Int. - ADV: MARCOS ANTONIO KAWAMURA (OAB 88871/SP)

Processo 0002729-78.2004.8.26.0286 (286.01.2004.002729) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Adelmo Santos Souza - Cosesp Companhia Seguradora do Estado de Sao Paulo - Celma Rocha Souza - Proc. 2285/05 - 
Cumpra-se o v. acórdão. Requeira a parte interessada o que de direito no prazo de 10 dias. No silêncio, aguarde-se provocação 
no arquivo. Int. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), FADIA MARIA WILSON ABE (OAB 149885/SP), MAURICIO 
SANITA CRESPO (OAB 124265/SP), GIBEON ORLANDIM (OAB 118799/SP)

Processo 0003140-68.1997.8.26.0286 (286.01.1997.003140) - Procedimento Ordinário - Consórcio - Gaplan Administradora 
de Bens Sc Ltda - Gilsimara Viotti Pereira - Proc. 197/97 - Converto os depósitos de fls. 441 e 444 em penhora. Intime-se a 
executada para apresentação de impugnação no prazo legal, através de seu advogado. Int. - ADV: SAMARA SOARES (OAB 
64932/MG), RENE PASCHOAL LIBERATORE (OAB 36290/SP), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA (OAB 160487/SP)

Processo 0003260-23.2011.8.26.0286 (286.01.2011.003260) - Embargos à Execução - Orlando Evangelista Ferreira 
Sorocaba Me - Impacto Distribuidora de Materiais para Construção Ltda Me - Proc. 406/11 - Fls. 142: Indefiro, cabendo à parte 
interessada entrar em contato com o órgão competente, uma vez que a guia foi recolhida ao Estado, não sendo possível seu 
levantamento por através deste Juízo. Cumpra-se o despacho de fls. 141. Int. - ADV: SÓSTHENES HALTER MENEZES (OAB 
170311/SP), ANA PAULA PRADO ZUCOLO FERNANDES (OAB 129213/SP)

Processo 0003443-23.2013.8.26.0286 (028.62.0130.003443) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Julia 
do Nascimento Martins de Oliveira - - Jéssica do Nascimento de Oliveira - - Michel do Nascimento de Oliveira - José Gerôncio de 
Oliveira - Vistos. - Proc. 405/13 - Trata-se de ação de indenização por danos morais movida por Michel do Nascimento de Oliveira, 
Julia do Nascimento Martins de Oliveira e Jéssica do Nascimento de Oliveira, representados por sua genitora Maria Margarete 
do Nascimento, contra José Gerôncio de Oliveira. Alegam que, no dia dos fatos, seu genitor sofreu acidente fatal causado pelo 
réu quando trafegava pela rodovia Waldomiro Correa Camargo. Sustentam que o falecido trafegava em sua mão de direção e 
que o réu conduzia o veículo embriagado. Requereram a concessão de tutela antecipada para obrigar o requerido ao pagamento 
de pensão. Ao final, pugnaram pela procedência do pedido para condenar o réu ao pagamento de danos materiais e morais. A 
tutela antecipada foi indeferida às fls. 20/21. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação. Alega, em síntese, que 
o acidente foi provocado por culpa exclusiva do genitor dos autores. Argumenta que foi este último que invadiu a contra-mão de 
direção e colidiu frontalmente com o veículo do requerido. Impugnou a alegação de que estava embriagado, os danos alegados 
e os valores pretendidos. Ao final, requereu a improcedência do pedido. Os autores não apresentaram réplica (certidão de fls. 
90). O MP opinou pela designação de audiência de instrução e julgamento. É o relatório. Decido. Deixo de designar audiência de 
tentativa de conciliação em face da expressa oposição das partes. Não há preliminares. Partes legítimas e bem representadas. 
Dou o feito por saneado. Fixo como pontos controvertidos: a) a culpa pelo acidente descrito na inicial; b) os danos materiais; 
c) os danos morais; d) o nexo causal. Defiro a produção de prova exclusivamente testemunhal por ser suficiente e adequada 
para a solução da controvérsia. Para tanto, designo audiência de Instrução, Debates e Julgamento, para o próximo dia 06 
de abril de 2015, às 13:30 horas. Com fundamento no artigo 407, do CPC, intimem-se as testemunhas arroladas até 20 dias 
antes da audiência, sob pena de preclusão. “O prazo do art. 407 é preclusivo” (JTA 93/324, 112/41). Advirto às partes que este 
prazo deverá ser respeitado ainda que as testemunhas compareçam independentemente de intimação. “O prazo do art. 407 do 
estatuto processual civil deve ser observado mesmo quando as testemunhas vão comparecer independentemente de intimação, 
pois o seu objetivo é sobretudo ensejar às partes ciência das pessoas que irão depor” (STJ 4ª T., AI 88.563-AgRg, Min. Sálvio 
de Figueiredo, j. 27.6.96, DJU 26.8.96). No mesmo sentido: RT 788/300 e 873/246. Int. - ADV: NATASHA CAMPANHOLI SILVA 
(OAB 324965/SP), SAMUEL ADEMIR DA SILVA (OAB 253748/SP), GERCIEL GERSON DE LIMA (OAB 170939/SP)

Processo 0003779-86.1997.8.26.0286 (286.01.1997.003779) - Procedimento Ordinário - Jose Maria de Oliveira - Milano 
Agro Industrial Importacao e Exportacao Ltda e outros - (1405/05) - Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação de 
todas as partes a respeito do cálculo do contador. Após, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: ADRIANA LEAL (OAB 98589/SP), 
MARCELO MATTOS PACHECO (OAB 95624/SP), CAROLINE SALERNO (OAB 173108/SP)

Processo 0004170-16.2012.8.26.0286 (286.01.2012.004170) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação 
- Marinho Participações Ltda - Longana Construtora e Incorporadora Ltda - Proc. 524/12 - Fls. 220/229: Informe a empresa 
Longana no prazo de 10 dias, se houve o julgamento final dos embargos. Int. - ADV: CLARA SETSUKO MATSUSHIMA HIRANO 
(OAB 108867/SP), VANDERLEI MOREIRA CORREA (OAB 264646/SP), EDGAR WILLIAMSON MORA (OAB 148091/SP)

Processo 0004254-56.2008.8.26.0286 (286.01.2008.004254) - Procedimento Ordinário - Luiz Carlos Pelisam - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Proc. 486/08 - Fls. 224/232: Manifeste-se o autor no prazo de 10 dias. Em caso de concordância 
com os valores apresentados, requisite-se o pagamento. Int. - ADV: FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP), 
WATSON ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP)

Processo 0004277-26.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004277) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil S 
A - Marcos Olinto Barbosa Me - Proc. 494/13 - Fls. 153/154: Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 151, recolhendo-se a 
taxa para o bloqueio de ativos financeiros. Int. - ADV: GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP), FABIANO QUICOLI 
DOS SANTOS (OAB 254889/SP)

Processo 0004316-09.2002.8.26.0286 (286.01.2002.004316) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco do 
Brasil Sa - Sidarta da Silva Martins - Proc. 2066/05 - Fls. 282: Indefiro o levantamento dos valores mencionados, pois foram 
desbloqueados por serem ínfimos, conforme certidão de fls. 277. Defiro a pesquisa de bens do executado através do sistema 
INFOJUD, devendo ser recolhida a taxa necessária no prazo de 10 dias. Após, providencie a serventia o necessário. Com a 
pesquisa realizada, manifeste-se a exequente no prazo de 10 dias. Na inércia da exequente, aguarde-se provocação no arquivo. 
Int. - ADV: OLIMPIO ANTONIO BISPO (OAB 68451/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 463

SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)
Processo 0004461-84.2010.8.26.0286 (286.01.2010.004461) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Edilson 

de Jesus Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Iss - Proc. 555/10 - Sobre a pesquisa de endereços de fls. 286/290, 
manifeste-se o advogado do autor no prazo de 10 dias. Int. - ADV: FABIANO QUICOLI DOS SANTOS (OAB 254889/SP), 
ALESSANDRO CARDOSO DE SÁ (OAB 240999/SP), FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP)

Processo 0004887-33.2009.8.26.0286 (286.01.2009.004887) - Procedimento Ordinário - Lourdes Correia Bragança - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Proc. 704/09 - Fls. 168/172: Manifeste-se a autora sobre os cálculos apresentados pelo 
Instituto requerido no prazo de 10 dias. Em caso de concordância com os valores apresentados, requisite-se o pagamento do 
principal e dos honorários. Int. - ADV: FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP), MILENA MICHELIM CRUZOLINI 
(OAB 243557/SP)

Processo 0006497-07.2007.8.26.0286 (286.01.2007.006497) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Concessionária 
Rodovia das Colinas S A - Auto Posto 82 Ltda e outro - Proc. 646/07 - Intime-se, através de seu procurador, o executado, 
para no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do débito, nos termos do artigo 475-J, (do CPC). Na hipótese de inércia do 
devedor, intime-se o exequente para apresentar memória de cálculo do débito, acrescido de multa do art. 475-J, CPC, no 
prazo de 10 dias. No mesmo ato, deverá o exequente recolher as taxas devidas para a realização do bloqueio “on-line” pelo 
sistema BACENJUD. Nada sendo requerido, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: PEDRO ESTEVAM ALVES PINTO 
SERRANO (OAB 90846/SP), PAULA VARAJÃO VIEIRA DA SILVA (OAB 196894/SP), FERNANDO SONCHIM (OAB 196462/SP), 
FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 196461/SP), VIVIANE MEDINA MAGNABOSCHI (OAB 150960/SP)

Processo 0007320-39.2011.8.26.0286 (286.01.2011.007320) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Rosaria Candida 
de Jesus - Inssinstituto Nacional do Seguro Social - Proc. 866/11 - Fls. 209/210: Manifeste-se o Instituto requerido. Após, tornem 
conclusos. Int. - ADV: ALEXANDRE INTRIERI (OAB 259014/SP), FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP)

Processo 0007682-36.2014.8.26.0286 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0800194-40.2013.8.12.0021 - VARA DE 
FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE TRES LAGOAS) - Município de Selviria - Prec. 1456/14 - 
Intime-se o procurador do autor, para recolher no prazo de 10 dias, a diligência do oficial de justiça. Na inércia, devolva-se com 
as nossas homenagens. Int. - ADV: JOSÉ MARIA ROCHA (OAB 5939/MS)

Processo 0007887-41.2009.8.26.0286 (286.01.2009.007887) - Outros Feitos não Especificados - Banco Abn Amro Real Sa - 
Proc. 1124/09 - Cumpra-se o v. acórdão. Requeira a parte interessada o que de direito no prazo de 10 dias. No silêncio, aguarde-
se provocação no arquivo. Int. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), 
EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo - - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 
99983/SP)

Processo 0007957-82.2014.8.26.0286 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0030515-61.2008.8.26.0576 - 4ª Vara Cível 
- Comarca de São José do Rio Preto/SP) - Márcia Martins da Silva - Marítima Seguros S/A - Prec. 1495/14 - Fls. 08: Defiro, 
aguardando-se pelo prazo de 60 dias conforme requerido. Nada sendo requerido, devolva-se com as nossas homenagens. Int. 
- ADV: JOSE LUIS POLEZI (OAB 80348/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR 
(OAB 132994/SP)

Processo 0008100-42.2012.8.26.0286 (286.01.2012.008100) - Procedimento Ordinário - Evicção ou Vicio Redibitório - Jener 
Gonçalves de Oliveira - Wilson Bordenalli - Proc. 976/12 - Fls. 196: Já foi retirada a restrição conforme certidão de fls. 193. No 
mais, aguarde-se o trânsito em julgado. Int. - ADV: ANA MARIA DOS SANTOS (OAB 116367/SP), ROBERTO DE CAMARGO 
(OAB 36291/SP)

Processo 0008233-89.2009.8.26.0286 (286.01.2009.008233) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Jonêz Barbosa de França - Proc. 1166/09 - Face ao pagamento anunciado às fls. 275/276, julgo extinto os autos da ação 
Ordinária que Jonêz Barbosa de França move contra o Fazenda do Estado de São Paulo, com fulcro no art. 794, inc. I do CPC. 
Providencie a serventia o alvará de levantamento em nome do autor e advogado, devendo prestar contas nos autos. Deixo de 
condenar ao pagamento das custas, por serem as partes isentas do mesmo. Feitas as comunicações de praxe, oportunamente, 
arquive-se os autos. P.R.I.C. - ADV: CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR (OAB 229163/SP), SAULO XAVIER DE OLIVEIRA 
(OAB 311171/SP)

Processo 0008511-85.2012.8.26.0286 (286.01.2012.008511) - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Herminio 
Ometto - Proc. 1016/12 - Defiro a suspensão nos termos do art. 791, inciso III do CPC, aguardando-se no arquivo. Int. - ADV: 
DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP)

Processo 0008767-33.2009.8.26.0286 (286.01.2009.008767) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco Sa - Proc. 
1235/09 - Fls. 107/132: Anote-se o nome do advogado conforme requerido. Defiro o prazo de 10 dias para a juntada da taxa 
de mandato, bem como para manifestação nos autos. Nada sendo requerido, tornem ao arquivo. Int. - ADV: ROBERTO DE 
CAMARGO (OAB 36291/SP), ANDREA DE FATIMA CAMARGO (OAB 127730/SP)

Processo 0009004-72.2006.8.26.0286 (286.01.2006.009004) - Desapropriação - Desapropriação Indireta - Companhia 
Piratininga de Força e Luz Cpfl - Proc. 955/06 - Fls. 1056/1060: Aguarde-se o decurso do prazo do despacho de fls. 1055. Int. - 
ADV: PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO (OAB 138990/SP), RICARDO SOARES CAIUBY (OAB 156830/SP)

Processo 0009021-06.2009.8.26.0286 (286.01.2009.009021) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - 
Ulisses Roberto Ricci - Proc. 1286/09 - Fls. 259/263: Defiro, aguardando-se pelo prazo de 30 dias conforme requerido. Nada 
sendo requerido, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: FABIANA LEITE DE CAMARGO FRANCISCHINELLI (OAB 
247662/SP), RODRIGO SOMMA MARQUES ROLLO (OAB 247862/SP)

Processo 0009656-79.2012.8.26.0286 (286.01.2012.009656) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Wildas Bourguingnon Di Nittis - Proc. 1136/12 - Face ao pagamento anunciado às fls. 178/179, julgo extinto os autos da ação 
Ordinária que Wildas Bourguingnon Di Nittis move contra a Prefeitura da Estância Turística de Itu, com fulcro no art. 794, inc. I 
do CPC. Providencie a serventia o alvará de levantamento em favor do advogado. Deixo de condenar ao pagamento das custas, 
por serem as partes isentas do mesmo. Feitas as comunicações de praxe, oportunamente, arquive-se os autos. P.R.I.C. - ADV: 
DAMIL CARLOS ROLDAN (OAB 162913/SP), LUCIANA SILVEIRA SOARES (OAB 243526/SP)

Processo 0010062-76.2007.8.26.0286 (286.01.2007.010062) - Execução de Título Extrajudicial - Veículos - Rafael Humberto 
Gonçalves e outro - Proc. 1106/07 - Fls. 321: Defiro o levantamento da guia de fls. 318, e indefiro a transferência do valor 
de R$ 0,64 pois já foi desbloqueado conforme certidão de fls. 300. Defiro o ofício ao Detran conforme requerido, expedindo-
se o necessário. Int. - ADV: RAFAEL BORGES DE OLIVEIRA SOALHEIRO GONZALEZ (OAB 318790/SP), MARIA RAQUEL 
BELCULFINE SILVEIRA (OAB 160487/SP), RENE PASCHOAL LIBERATORE (OAB 36290/SP)

Processo 0010137-47.2009.8.26.0286 (286.01.2009.010137) - Procedimento Ordinário - Concessão - Adriano Christofolete 
- Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Proc. 1444/09 - Face ao pagamento às fls. 194/195, julgo extinto os autos da 
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ação Ordinária que Adriano Christofolete move contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, com fulcro no art. 794, 
inc. I do CPC. Providencie a serventia os alvarás de levantamento em nome do autor e advogado, devendo prestar contas 
nos autos. Deixo de condenar ao pagamento das custas, por serem as partes isentas do mesmo. Feitas as comunicações de 
praxe, oportunamente, arquive-se os autos. P.R.I.C. - ADV: ANTONIO CESAR VITORINO DE ALMEIDA (OAB 85493/SP), FÁBIO 
EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP)

Processo 0010348-49.2010.8.26.0286 (286.01.2010.010348) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Mineradora Pedrix Ltda - Proc. 1316/10 - Defiro a suspensão nos termos do art. 791, inciso III do CPC, aguardando-se no 
arquivo. Int. - ADV: NILSON FRANCO DE GODOI (OAB 94060/SP)

Processo 0010429-42.2003.8.26.0286 (286.01.2003.010429) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Iara Regina Silva e outros - (975/03) - Fls. 179/10: Não há que se falar em nulidade do processo por ausência de legitimidade do 
exequente para a propositura da ação. Isso porque a executada celebrou acordo que foi homologado em juízo, transformando 
a execução do contrato de locação em execução de título judicial e conferindo ao exequente legitimidade para a demanda 
(fls. 25/26 e 29). Por conseguinte, resta superada eventual nulidade por não comprovação da legitimidade para representação 
do espólio de Tereza Silveira de Mello. Ressalta-se que o acordo foi celebrado por partes civilmente capazes e devidamente 
assistidas por advogados (fls. 25/27), razão pela qual não não se verifica qualquer elemento de vício de consentimento. Também 
não há nulidade na penhora do veículo GM/Corsa Wind de propriedade da executada. A devedora se encontrava representada 
nos autos por advogado e a intimação da constrição foi devidamente publicada no Diário Oficial (pg. 47). Da mesma forma, não 
se verifica vício por não apresentação de contestação pela devedora, já que se trata de peça processual incompatível com o 
rito executivo. Ante o exposto, manifestem-se as partes em termos de prosseguimento. No silêncio, aguarde-se provocação 
no arquivo. Intime-se. - ADV: WILSON JOSE DOS SANTOS MUSCARI (OAB 37820/SP), ERICA LEANDRO DE SOUZA (OAB 
223957/SP), JOAO CEZARIO DE ALMEIDA (OAB 103615/SP)

Processo 0010692-30.2010.8.26.0286 (286.01.2010.010692) - Procedimento Sumário - Marilda Inah Carvalho Torres - Net 
Serviços de Comunicação Sa - Proc. 1344/10 - Homologo, para que produza os jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 
152/152-A, nestes autos da ação Declaratória, requerida por Marilda Inah Carvalho Torres contra Net Serviços de Comunicação 
S/A. Informe a exequente no prazo de 10 dias, se o acordo foi integralmente cumprido. Na inércia, tornem conclusos para 
extinção pelo pagamento. Int. - ADV: ANA MARIA DOS SANTOS (OAB 116367/SP), LUIS DE ALMEIDA (OAB 105696/SP), 
LEONARDO HENRIQUES DA SILVA (OAB 212377/SP)

Processo 0011438-58.2011.8.26.0286 (286.01.2011.011438) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Itupetro Comercio e Transporte de Derivados de Petroleo Ltda - Proc. 1346/11 - Face ao julgamento dos Embargos de Terceiro, 
manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento no prazo de 10 dias. Nada sendo requerido, aguarde-se provocação no 
arquivo. Int. - ADV: ALESSANDRA BEVILACQUA REBELO (OAB 215533/SP)

Processo 0012223-83.2012.8.26.0286 (286.01.2012.012223) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica 
- Tatiane Koblinsky Ferro - Companhia Piratininga de Força e Luz Cpfl - (1466/12) - Vistos. Não havendo mais provas a serem 
produzidas, dou por encerrada a instrução, e concedo às partes o prazo igual e sucessivo de 10 dias para cada uma, para 
que apresentem as suas alegações finais. Intime-se. - ADV: RICARDO SOARES CAIUBY (OAB 156830/SP), PAULO RENATO 
FERRAZ NASCIMENTO (OAB 138990/SP), LUIZ FERNANDO DE SANTO (OAB 124598/SP)

Processo 0012604-28.2011.8.26.0286 (286.01.2011.012604) - Depósito - Alienação Fiduciária - Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios Não Padronizados PCG-Brasil Multicarteira - Proc. 1464/11 - Fls. 146: Indefiro o 4º pedido de realização de 
diligência, uma vez que, todas as pesquisas já foram realizadas conforme já decidido às fls. 90, 114, 116, 118 e 122. Manifeste-
se para prosseguimento no prazo de 10 dias. Nada sendo requerido, cumpra-se a última parte de fls. 144. Int. - ADV: LEANDRO 
BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP), ALEXANDRE BONILHA (OAB 163888/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA 
MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0013929-04.2012.8.26.0286 (286.01.2012.013929) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Joaquim José da Silva - Prefeitura da Estancia Turistica de Itu - (1665/12) - Diante do 
exposto, julgo PROCEDENTE a presente demanda para, confirmando a liminar deferida, determinar que o requerido, em caráter 
definitivo, forneça para o autor os medicamentos descritos às fls. 11 e 61/62 necessários para o seu tratamento. Outrossim, 
condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 
(quinhentos reais), com fundamento no artigo 20, § 4º, do CPC. P.R.I.C. - ADV: RODRIGO BARSALINI (OAB 222195/SP), 
MARIA BEATRIZ SILVA MOREIRA DE SOUZA COELHO (OAB 250784/SP)

Processo 0014039-03.2012.8.26.0286 (028.62.0120.014039) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral 
- Alessandro Pires - Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A - Intervias - (1684/12) - Diante do exposto, julgo 
IMPROCEDENTE a presente demanda e condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 
advocatícios, que com fulcro no artigo 20, § 4º, do CPC, fixo em R$ 1.500,00, com a ressalva de que é beneficiário da assistência 
judiciária gratuita. P.R.I.C. - ADV: ALINE APARECIDA SILVA RESENDE (OAB 319698/SP), TAÍS DE FREITAS DONÁ (OAB 
164409/SP)

Processo 0014322-36.2006.8.26.0286 (286.01.2006.014322) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - José 
Valdir Leonardi - - Valdemar Leonardi - Antonio Maciel de Lima e outros - (1484/06) - Vistos. Fls.354/356: Não há qualquer 
nulidade na citação da fiadora requerida. O artigo 218 do Código de Processo Civil estipula que a citação não deverá ser feita 
“quando se verificar que o réu é demente ou está impossibilitado de recebê-la”. Da interpretação do mencionado dispositivo se 
extrai que a impossibilidade de recebimento reside na hipótese de ser o réu portador de moléstia ou doença mental que afasta 
seu discernimento, impedindo que tenha real conhecimento do que se trata a ação. Por óbvio, a mera limitação física não 
pode ser considerada causa que afeta ou limita o discernimento do indivíduo. No presente caso, embora a certidão de citação 
da requerida afirme que ela sofreu um derrame, não há menção a qualquer comprometimento mental decorrente do ocorrido. 
Segundo a oficiala de justiça, a requerida apresentava apenas sequelas físicas que a impediam de escrever, motivo pelo qual foi 
colhida sua impressão digital. Frise-se que a requerida constituiu advogado que apresentou inclusive embargos à execução (fls. 
162/163, 174 e 176/179), de sorte que não há o que se falar em inexistência de defesa técnica. Observo que deve ser sanado, 
porém, o vício decorrente da não intimação da requerida acerca da penhora do seu imóvel. Isso porque a certidão do oficial de 
justiça deixa claro que, naquele momento processual, a ré possuía graves problemas de discernimento mental nessa ocasião (fl. 
166vº), sendo que foi noticiada nos autos a ocorrência do seu óbito pouco tempo depois (fls. 358/360). A intimação da penhora 
e da designação das praças não pode ser feita na pessoa do declarante do óbito. Portanto, defiro o pedido de redesignação 
das hastas públicas. Providenciem os exequentes no prazo de quinze dias a juntada nos autos de informação sobre eventual 
abertura de inventário da requerida Vicentina Bragantim Leardini, bem como da nomeação de inventariante, para regularização 
do pólo passivo. Sem prejuízo, expeça-se ofício à Segunda Vara Cível da Comarca de Porto Feliz solicitando a devolução da 
precatória expedida para leilão do imóvel penhorado independentemente de cumprimento. Intime-se. - ADV: OLAVO GLIORIO 
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GOZZANO (OAB 99916/SP), ANDRÉIA RAMOS (OAB 212889/SP), NEUSA MARIA DE MORAES S BERTOLAZZI (OAB 107649/
SP)

Processo 0014471-95.2007.8.26.0286 (286.01.2007.014471) - Procedimento Ordinário - Jose Antonio Marques - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Proc. 1625/07 - Cumpra-se o v. acórdão. Requeira a parte interessada o que de direito no 
prazo de 10 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/
SP), IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI (OAB 218898/SP), WATSON ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP)

Processo 0014684-28.2012.8.26.0286 (028.62.0120.014684) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 
Fornecimento de Medicamentos - Regina Celia Branco - Municipalidade de Itu - Proc. 1696/12 - Face ao pagamento às fls. 122, 
julgo extinto os autos da ação Ordinária que Regina Celia Branco move contra a Prefeitura Municipal de Itu, com fulcro no art. 
794, inc. I do CPC. Providencie a serventia a guia de levantamento em favor do advogado. Deixo de condenar ao pagamento 
das custas, por serem as partes isentas do mesmo. Feitas as comunicações de praxe, oportunamente, arquive-se os autos. 
P.R.I.C. - ADV: GILMAR DONIZETI MENIGHINI JUNIOR (OAB 282597/SP), RAIMUNDO NONATO SILVA (OAB 148878/SP)

Processo 0014945-90.2012.8.26.0286 (028.62.0120.014945) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Dayana Nascimento David - (1716/12) - Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a presente demanda para, 
confirmar a tutela antecipada e: a) DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 550,00 indicado às fls. 11 - contrato 75866, 
incluído em 06 de dezembro de 2012; b) DETERMINAR a exclusão definitiva do nome da autora dos órgãos de proteção ao 
crédito; c) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 para a autora como reparação de danos morais, 
devidamente atualizados pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir desta data (Súmula 362, STJ), acrescido de juros de 
1% ao mês a contar da data da indevida inclusão dezembro de 2012 (fls. 11 - Súmula 54, STJ). Outrossim, condeno a requerida 
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação 
devidamente atualizado. Transitada em julgado, oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito. Desde já arbitro os honorários 
da curadora especial nomeada em 100% da tabela do convênio OAB/PGE. P.R.I.C. - ADV: MARCELO LUIS TEIXEIRA (OAB 
260780/SP), PRISCILA MARA GERONUTTI (OAB 318119/SP)

Processo 0016640-89.2006.8.26.0286 (processo principal 0002729-78.2004.8.26) (286.01.2004.002729/1) - Embargos à 
Execução - Cosesp Companhia Seguradora do Estado de Sao Paulo - Adelmo Santos Souza - Proc. 2285/05 - 1 Traslade-se 
cópia da sentença de fls. 124/127, do acórdão de fls. 181/187 e 224/234, e do trânsito em julgado de fls. 235 para os autos 
principais. Após as devidas anotações arquivem-se estes, e requeira o que de direito nos autos principais. Int. - ADV: MAURICIO 
SANITA CRESPO (OAB 124265/SP), FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), FADIA MARIA WILSON ABE (OAB 149885/
SP)

Processo 2050003-29.1989.8.26.0286 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - Dersa - 
Desenvolvimento Rodoviario S A - (1054/89) - Fls. 331: Autos desarquivados. Manifeste-se para prosseguimento do feito em dez 
dias. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: MARIA CRISTINA MING ALARCON (OAB 307374/SP), PAULO 
ROBERTO MANCUSI (OAB 103380/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO FRANÇA VIANA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDIRENE APARECIDA ZACCHARIAS BARBIERI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0094/2015
Processo 0000252-67.2013.8.26.0286 (028.62.0130.000252) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 

Lourdes Piva Mingorazi - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. (Proc. 47/13) Recebo o recurso de apelação de fls. 
154/157 em seus regulares efeitos. Vista à parte contrária para as contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça com as cautelas de praxe. Int. - ADV: FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP), WATSON 
ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP)

Processo 0000264-81.2013.8.26.0286 (028.62.0130.000264) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Tiago 
Fernando Barbosa - Vistos. (Proc. 19/13) Proceda a serventia com as anotações necessárias para o fim de retificar o polo 
ativo da presente demanda, fazendo constar “Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizados PCG-Brasil 
Multicarteira”. Fls. 117/118: Anote-se. Fls. 123: Complemente o requerente a taxa para citação postal, em 10 (dez) dias. Int. - 
ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0000285-33.2008.8.26.0286 (286.01.2008.000285) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Luiz 
Henrique Custódio Dantas - - Sueli Custodio - Aymore Crédito, Financimento e Investimento Sa - - Maggi Motos Ltda - Vistos. 
(Proc. 38/08) Se em termos, cumpra a serventia a decisão de fls. 881/883. Int. - ADV: MILTON SAAD (OAB 16311/SP), FABIO 
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), ELAINE CRISTINA CECILIA DE FREITAS (OAB 127177/SP), MARCIA SOUZA BULLE 
OLIVEIRA (OAB 134323/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), GILBERTO SAAD (OAB 24956/SP)

Processo 0000341-86.1996.8.26.0286 (286.01.1996.000341) - Procedimento Ordinário - Consórcio - Gaplan Administradora 
de Bens Sc Ltda - Comercio de Veiculos Leal Franca Ltda Rep P Wilson Vitor Franca - - Wilson Vitor Franca Fiador - - Aparecida 
Leal Franca Fiadora - Vistos. (Proc. 1397/05) Fls. 504: Defiro, nos termos da decisão de fls. 498. Int. - ADV: LIDIA MARIA DEL 
RIO GATTI (OAB 58244/SP), VALDEMIR BARSALINI (OAB 20591/SP), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA (OAB 160487/
SP)

Processo 0000466-15.2000.8.26.0286 (286.01.2000.000466) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Pascale e Castro S 
C Ltda - - Educar S C Ltda - Claudio Pascale - Vistos. (Proc. 677/00) Fls. 1.045: Defiro, anotando-se. No mais, aguarde-se 
o julgamento do recurso. Int. - ADV: CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA (OAB 132306/SP), ANNA MARIA GODKE DE 
CARVALHO (OAB 122517/SP)

Processo 0000496-16.2001.8.26.0286 (286.01.2001.000496) - Depósito - Depósito - Gaplan Administradora de Bens S C 
Ltda - Wellington Garrido Vilela - Vistos. (Proc. 157/01) Fls. 465: Providencie a serventia o translado das principais peças. 
Após, dê-se ciência à exequente. Fls. 466: Defiro, aguarde-se pelo prazo requerido. Int. - ADV: MARIA RAQUEL BELCULFINE 
SILVEIRA (OAB 160487/SP), WALDIR VILELA (OAB 70304/SP), MARTHA MARIA BRUNI PALOMO DALDON

Processo 0000558-36.2013.8.26.0286 (028.62.0130.000558) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Jesus 
Aparecido Oliveira - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação 
movida por JESUS APARECIDO OLIVEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. Outrossim, condeno 
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, com a ressalva de 
que estas verbas somente poderão ser cobradas se demonstrada a perda da condição de necessitado. P.R.I.C. - ADV: MARIA 
CECILIA MARQUES TAVARES (OAB 85958/SP), VITOR JAQUES MENDES (OAB 258362/SP), FÁBIO EDUARDO NEGRINI 
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FERRO (OAB 163717/SP)
Processo 0000724-05.2012.8.26.0286 (286.01.2012.000724) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Solange 

Ortega Pace - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito, anunciado 
às fls. 341/343 e concordância da exequente às pg. 348, julgo extinto o processo, ora em fase de execução, que Solange 
Ortega Pace moveu em face de Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A, com fulcro no art. 794, I do CPC. Transitada 
esta em julgado, expeça-se guia de levantamento referente ao depósito de fls. 354 em favor da exequente Solange. Pagas 
eventuais custas e feitas as comunicações de praxe, ao arquivo. P.R.I. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/
SP), EVANGELISTA ALVES PINHEIRO (OAB 113825/SP), ROBERTO ABRAMIDES GONCALVES SILVA (OAB 119367/SP), 
FERNANDO DA GAMA SILVEIRO (OAB 125313/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), GUILHERME 
MORENO MAIA (OAB 208104/SP), CAROLINA DE ROSSO AFONSO (OAB 195972/SP), DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO 
NEVES (OAB 162539/SP)

Processo 0000928-15.2013.8.26.0286 (028.62.0130.000928) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Reinaldo J Spadotto Florencio - Vistos. (Proc. 128/13) Manifeste-se a parte 
exequente a respeito da impugnação apresentada às fls. 199/204, no prazo legal. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: RICARDO 
GIORDANI (OAB 200725/SP), LETICIA SAMPAIO (OAB 334222/SP), TIAGO VILHENA SIMEIRA (OAB 184877/SP), CELSO 
MARCON (OAB 260289/SP), EDWARD GABRIEL ACUIO SIMEIRA (OAB 31446/SP), LUCIANE TAVARES DE MORAES (OAB 
227485/SP)

Processo 0001364-42.2011.8.26.0286 (286.01.2011.001364) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Maycoln Robert Pereira de Sá - Municipio da Estância Turistica de Itu - Vistos. (Proc. 
167/11) Fls. 214: Defiro, intime-se o autor, pessoalmente, conforme requerido. Int. - ADV: MARIA BEATRIZ SILVA MOREIRA 
DE SOUZA COELHO (OAB 250784/SP), TAIS FERNANDA CANDIANI AGAPE (OAB 269043/SP), NILZA DE MELO CARDOSO 
(OAB 159325/SP)

Processo 0001626-89.2011.8.26.0286 (286.01.2011.001626) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Marcio José 
Silveira Barbosa - Rogério Pascoal Ferraz - - Astecnt Assessoria Tecnológica, Engenharia e Consultoria Ltda - - Localívia 
Veículos Ltda - - Benedito Aparecido Ferraz - - Lucia Cuchera Ferraz - - MASSAIUKI KUMANO - - NABUO TANQUE - Vistos. 
(Proc. 197/11) Fls. 141: Defiro o arresto on line, devendo a parte exequente antecipar a respectiva taxa para pesquisa, no prazo 
de 10 (dez) dias. Após, providencie a serventia o necessário pelo sistema BACENJUD. Com a vinda das informações, manifeste-
se a parte exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias. Na inércia da parte, aguarde-se provocação 
no arquivo. Intime-se. - ADV: RENATA VIANNA DE ANDRADE LOURENSETTO (OAB 163470/SP), MARIA FERNANDA ELIAS 
SCHANOSKI (OAB 195087/SP), MARIA DE FATIMA CHAVES BRANDÃO B. ALARCON (OAB 170487/SP), KARIN ROVINA 
MARCHI (OAB 261669/SP), SIMONE ROSA PADILHA (OAB 302696/SP), GESSIVALDO DO NASCIMENTO SILVA (OAB 309154/
SP), MANOEL HENRIQUE GIMENEZ ROLDAN (OAB 208673/SP), JOAO CEZARIO DE ALMEIDA (OAB 103615/SP)

Processo 0001924-13.2013.8.26.0286 (028.62.0130.001924) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Hortensia Ramos de Campos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente 
ação movida por HORTENSIA RAMOS DE CAMPOS contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Outrossim, 
condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, com a 
ressalva de que estas verbas somente poderão ser cobradas se demonstrada a perda da condição de necessitada. P.R.I.C. - 
ADV: FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP), WATSON ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP)

Processo 0001925-95.2013.8.26.0286 (028.62.0130.001925) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Kaua Ferreira dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. (Proc. 227/13) Dê-se vista ao MP. Após, 
tornem conclusos. Int. - ADV: FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP), ALYSSON IDE RIBEIRO DA SILVA (OAB 
197307/SP), WATSON ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP)

Processo 0002079-79.2014.8.26.0286 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Geraldo Nieri - - Anne 
Telma Nieri - - Amilcar Tadeu Nieri - - Silvia Ester Ribeiro Nieri - Primo Schincariol Industria de Cervejas e Refrigerantes S 
A - Vistos. (Proc. 387/14) Fls. 337/350: Ciência às partes. Int. - ADV: VINICIUS CAMARGO SILVA (OAB 155613/SP), TIAGO 
BRAGAGNOLO MORELLI (OAB 213067/SP), HENRIQUE AUGUSTO PAULO (OAB 77333/SP), CRISTIANE BEIRA MARCON 
(OAB 182895/SP)

Processo 0002346-85.2013.8.26.0286 (028.62.0130.002346) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Terezinha Benedita Rossi da Silva - Municipio da Estancia Turistica de Itu - Diante do 
exposto, julgo PROCEDENTE a presente demanda para, confirmando a liminar deferida, determinar que o requerido, em caráter 
definitivo, forneça para a autora os medicamentos descritos às fls. 04/05 e 45/46, necessários para o seu tratamento. Outrossim, 
condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 
(quinhentos reais), com fundamento no artigo 20, § 4º, do CPC. P.R.I.C. - ADV: DANIEL BENEDITO DO CARMO (OAB 144023/
SP), RAIMUNDO NONATO SILVA (OAB 148878/SP)

Processo 0002357-90.2008.8.26.0286 (286.01.2008.002357) - Procedimento Sumário - Veículos - Gaplan Administradora de 
Bens Ltda - Roberto Aparecido de Oliveira - - Nair de Jesus Oliveira - - Jorge de Oliveira - Vistos. (Proc. 288/08) Fls. 273/274: 
Defiro o bloqueio on line, devendo ser antecipada a respectiva taxa, no prazo de 10 (dez) dias. Após, providencie a serventia o 
necessário pelo sistema BACENJUD. Com a vinda das informações, manifeste-se a parte exequente quanto ao prosseguimento 
do feito, no prazo de 10 (dez) dias. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: MARIA RAQUEL BELCULFINE 
SILVEIRA (OAB 160487/SP), MURILO ALARCON SAMPAIO (OAB 191994/SP), CAROLYNE DE ALMEIDA CICA (OAB 226095/
SP), RENE PASCHOAL LIBERATORE (OAB 36290/SP)

Processo 0002488-89.2013.8.26.0286 (028.62.0130.002488) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Silvia Helena Duarte - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. (Proc. 298/13) Não havendo mais provas a serem 
produzidas, dou por encerrada a instrução e concedo às partes o prazo igual e sucessivo de 10 (dez) dias para cada uma, para 
que apresentem as suas alegações finais. Int. - ADV: FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP), ROBERTA VIEIRA 
GARCIA IARUSSI (OAB 144151/SP)

Processo 0002611-05.2004.8.26.0286 (286.01.2004.002611) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Iranilma 
Leandro Martins de Morais - Concessionaria Rodovias Oeste Sao Paulo Via Oeste S A - - Bradesco Seguros S A Denunciado 
A Lide - Vistos. BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A opôs os presentes embargos de declaração contra 
sentença proferida por este Juízo às fls. 652/666. Alega, em apertada síntese, que a decisão impugnada é contraditória em 
relação ao termo inicial da correção monetária dos danos materiais e no tocante ao limite do saldo da importância segurada. 
Sustenta, ainda, que a decisão é omissa por não constar no dispositivo o necessário desconto da franquia. É o relatório. Decido. 
Recebo os embargos de declaração por tempestivos. Assiste razão, em parte, ao embargante. De fato, o valor da franquia 
deve ser descontado do montante a ser indenização pela seguradora. Nesse sentido: “Embargos de declaração da denunciada 
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- Existência de omissão - Necessidade de complementação do julgado, para determinar que do montante da condenação 
deverá ser descontado o valor da franquia - Embargos da denunciada parcialmente acolhidos. - Embargos de declaração da ré 
Ausência de omissão ou contradição Embargos da ré rejeitados.” (TJSP Emb. Decl. nº 0005496-58.2004.8.26.0070/5000 29ª 
Câm. Dir. Priv. rel. Des. Sílvia Rocha j. 19.02.2014). Esta ressalva deve constar do dispositivo para se evitar futura controvérsia 
em sede de execução de sentença. Todavia, no mais, a sentença embargada se manifestou expressamente a respeito do 
termo inicial da correção monetária dos danos materiais, bem como do limite da responsabilidade da seguradora. Com efeito, 
no tocante a estes tópicos, verifica-se que o recurso interposto tem o condão de modificar o julgado e não de apenas integrá-
lo, o que é vedado pelo Código de Processo Civil. Nesse sentido: “Embargos de declaração Ausência de omissão Inépcia da 
petição recursal Integridade das razões de decidir que negaram provimento ao agravo de instrumento Ausência de impugnação 
específica Recurso rejeitado O recurso de embargos de declaração não é adequado para infringir o julgado, e deve ser rejeitado 
quando as questões suscitadas foram examinadas, pelo órgão colegiado, e seu acolhimento não se destinaria apenas a integrar 
o julgado, mas a modificar o julgamento de tal sorte que nova situação jurídica seria apresentada para as partes envolvidas. A 
inépcia recursal caracteriza a falta de aptidão recursal para modificar o julgado recorrido, porque ausente pressuposto recursal. 
No caso em tela, falta de causa de pedir recursal, o que independe, para seu reconhecimento, de invocação da Súmula nº 182/
STJ, pois é passível de conhecimento ex officio.” (STJ EDAGA 342361 MG 3ª T. Relª Minª Nancy Andrighi DJU 27.08.2001 
p. 00333) “Processual civil Embargos de declaração Efeitos infringentes Não cabimento Inexistência de erro material e/ou 
nulidade no acórdão impugnado 1. Não configura equivocada compreensão das premissas fácticas do processo a adoção pelo 
julgador de tese própria, amparada pela jurisprudência do STJ. 2. Os embargos de declaração não se prestam a correção de 
error in iudicando nem tão pouco à impugnação do entendimento sufragado pelo voto condutor do acórdão hostilizado. Sua 
função específica é integrar o julgamento, esclarecendo-o, quando presentes omissão de ponto fundamental, contradição entre 
a fundamentação e a conclusão ou obscuridades na motivação. 3. Ausentes quaisquer destes vícios não cabe receber os 
embargos declaratórios e à falta de circunstâncias excepcionais não se autoriza os efeitos infringentes para modificar o julgado. 
4. Embargos rejeitados.” (STJ Ac. 199700521680 EDRESP 141778 SP 2ª T. Relª Minª Nancy Andrighi DJU 20.03.2000 p. 00062) 
Desta forma, devem ser acolhidos parcialmente os presentes embargos, com a finalidade de ser retificado o dispositivo da 
sentença de fls. 655/666 para que passe a ter a seguinte redação: “Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 
a presente demanda para CONDENAR a requerida ao pagamento para a autora: a) de todos os gastos relativos à internação, 
cirurgias, próteses, medicamentos e fisioterapia, desde que comprovados, mediante regular liquidação de sentença por artigos, 
devidamente corrigidos pela tabela prática do Tribunal de Justiça a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês 
a contar da citação; b) da quantia de R$ 5.000,00 a título de danos estéticos, devidamente atualizada pela tabela prática do 
Tribunal de Justiça a partir desta data, acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação; e c) da quantia de R$ 50.000,00 a 
título de danos morais, devidamente atualizada pela tabela prática do Tribunal de Justiça a partir desta data (Sumula 362, STJ), 
acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação. Por ter sucumbido em maior parte, condeno a requerida ao pagamento 
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Outrossim, julgo 
PROCEDENTE a denunciação à lide para condenar a denunciada a reembolsar a denunciante dos pagamentos efetuados a 
título de danos materiais e morais, até o limite do contrato, devidamente atualizado a partir da data do acidente, pela tabela 
prática do Tribunal de Justiça, descontado o valor da franquia. Incabível a condenação da denunciada ao pagamento das 
verbas de sucumbência na lide secundária, tendo em vista a aceitação da denunciação à lide: “(...) Sucumbência Seguradora 
litisdenunciada Não havendo a denunciada contestado a existência de relação jurídica ensejadora do regresso do regresso não 
se justifica seja condenada a denunciante em honorários pertinentes à lide secundária Recurso do réu provido” (TJSP Apel. nº 
380.683.4/3-00 5ª Câm. Dir. Priv. Rel. Des. Oscarlino Moeller J. 27.02.2008).” Retifique-se o dispositivo da sentença. P.R.I.C. 
- ADV: MICHEL SILVA TAVARES (OAB 164243/SP), KARINA BARRETO CABAU DOS SANTOS (OAB 192915/SP), CARLOS 
ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 154523/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), LUIZ TARCISIO TEIXEIRA 
FERREIRA (OAB 67999/SP), RICARDO MOREIRA TAVARES LEITE (OAB 280623/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 
31464/SP), PEDRO ESTEVAM ALVES PINTO SERRANO (OAB 90846/SP), WATSON ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP), 
TAIS FERNANDA CANDIANI AGAPE (OAB 269043/SP)

Processo 0002745-17.2013.8.26.0286 (028.62.0130.002745) - Procedimento Ordinário - Aplicação de coeficiente de cálculo 
diverso do fixado na Lei n.º 8.213/91 - Vania Barbosa Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Vistos. (Proc. 328/13) 
Homologo o laudo de fls. 123/125. Informem as partes se pretendem a produção de outras provas, justificando a pertinência, em 
5 (cinco) dias. Int. - ADV: JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP), FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 
163717/SP), WATSON ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP)

Processo 0002832-41.2011.8.26.0286 (286.01.2011.002832) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Herculano 
da Cruz Gomes - Consinc Construtora e Incorporadora Ltda - - Junior Odirlei Ferreira - Vistos. (Proc. 339/11) Manifeste-se o 
exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: 
ARIADNE ROSI DE ALMEIDA SANDRONI (OAB 125441/SP)

Processo 0003054-38.2013.8.26.0286 (028.62.0130.003054) - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - Dirce 
Bernardes Tomba - - Simone Aparecida Tomba da Silva - - José Maria Gonçalves da Silva - Ulysses Bonassa - - José Tomba - - 
Araci Tomba Bonassa - Vistos. (Proc. 369/13) Manifestem-se as partes quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) 
dias. Int. - ADV: JOÃO ALBERTO DA SILVA CORDEIRO (OAB 181550/SP), JOSE CARLOS CLEMENTINO (OAB 270629/SP), 
ADRIANO ALVES DA MOTA (OAB 255303/SP)

Processo 0003082-69.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - M.N.F. - I.S.S.S. - Vistos. 
(Proc. 1258/14) Oficie-se ao Hospital Modelo Sorocaba, indicado às fls. 75, solicitando cópia dos prontuários médicos, conforme 
determinado às fls. 72/74. Defiro os quesitos apresentados pelo autor às fls. 75/76. Fls. 77/78: Defiro, anotando-se. Int. - ADV: 
TAIS FERNANDA CANDIANI AGAPE (OAB 269043/SP), YOON HWAN YOO (OAB 216796/SP)

Processo 0003930-13.2001.8.26.0286 (286.01.2001.003930) - Depósito - Depósito - Gaplan Administradora de Bens S C 
Ltda - Leandro Dani Braz Fogaca - Vistos. (Proc. 1508/05) Manifeste-se a requerente a respeito da certidão de fls. 442, no prazo 
de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: CELSO ANTONIO VIEIRA SANTOS (OAB 135691/SP), LIDIA MARIA DEL 
RIO GATTI (OAB 58244/SP), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA (OAB 160487/SP)

Processo 0004139-64.2010.8.26.0286 (286.01.2010.004139) - Embargos à Execução - Acros Automação Industrial Ltda 
- - Alceu Chiodi - - Rosana de Oliveira e Silva Chiodi - Banco Itaú Sa - Vistos. (Proc. 517/10) Defiro, aguarde-se pelo prazo 
requerido às fls. 176. Decorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: FABIO JOSE SAVIOLI 
BRAGAGNOLO (OAB 147799/SP), MONICA LUISA MORAN DE OLIVEIRA (OAB 124239/SP), JORGE VICENTE LUZ (OAB 
34204/SP)

Processo 0004194-44.2012.8.26.0286 (286.01.2012.004194) - Monitória - Nota Promissória - Osac Organização Sorocabana 
de Assistência e Cultura Faditu - Juliana Aparecida Roberto - Vistos. (Proc. 527/12) Inscreva-se o nome da executada na 
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dívida ativa. Após, feitas as comunicações de praxe, ao arquivo. Int. - ADV: ANESIO MARTINS DE SIQUEIRA (OAB 50058/SP), 
CAMILA MARTINS DE SIQUEIRA (OAB 224696/SP)

Processo 0004311-84.2002.8.26.0286 (286.01.2002.004311) - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário - 
Banco do Brasil Sa - Sidarta da Silva Martins - Vistos. (Proc. 1647/02) Fls. 659: Defiro a pesquisa de bens através do sistema 
INFOJUD, devendo ser antecipada a respectiva taxa, no prazo de 10 (dez) dias. Após, providencie a serventia o necessário. 
Com a vinda das informações, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento. Nada 
sendo requerido, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: MARIA ANTONIETA LEIS (OAB 111176/SP), RENATO OLIMPIO 
SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 
67217/SP)

Processo 0004467-23.2012.8.26.0286 (286.01.2012.004467) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - João 
Eudes Monteiro da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. (Proc. 559/12) Recebo o recurso de apelação de fls. 
137/150 em seus regulares efeitos. Vista à parte contrária para as contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça com as cautelas de praxe. Int. - ADV: FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP), WATSON 
ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP)

Processo 0004683-47.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004683) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos 
- Dionisio de Jesus Leite - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. (Proc. 539/13) Fls. 55: Expeça-se o necessário. Int. 
- ADV: FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP), MARIA JUDITE PADOVANI NUNES (OAB 90678/SP)

Processo 0005218-98.1998.8.26.0286 (286.01.1998.005218) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Cassia Maria Medici de Jesus - - Welton Renato Medici de Jesus Rp Cassia Maria Medici de Jesus - - Suellen Renata Medici 
de Jesus Rp P Cassia Maria Medici de Jesus - Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Itu - Vistos. (Proc. 389/99) Fls. 555: 
Manifeste-se a exequente, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: MAURICIO DE FREITAS (OAB 85878/
SP), ELIANE TREVISANI MOREIRA (OAB 84483/SP), NILZA DE MELO CARDOSO (OAB 159325/SP), MARIA BEATRIZ SILVA 
MOREIRA DE SOUZA COELHO (OAB 250784/SP)

Processo 0005256-90.2010.8.26.0286 (286.01.2010.005256) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Diego Alex de Almeida - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. (Proc. 659/10) Requeira o exequente o que 
de direito em termos de prosseguimento no prazo de dez dias. Nada sendo requerido, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - 
ADV: FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP), CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 154523/SP)

Processo 0005469-09.2004.8.26.0286 (286.01.2004.005469) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 
3.365/1941 - Rodovia das Colinas S A - Luis Paulo Nogueira Bicudo Medici - - Maria Antonieta Nogueira Bicudo - - Joaquim 
Emidio Nogueira Bicudo - - Vera Regina Nogueira Bicudo - - Maria Adelaide Nogueira Bicudo - Vistos. (Proc. 498/04) Feitas 
as comunicações de praxe, remetam-se os autos ao arquivo. Int. - ADV: CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI (OAB 
121994/SP), SANDRA APARECIDA DE SOUZA (OAB 120073/SP)

Processo 0006403-30.2005.8.26.0286 (286.01.2005.006403) - Depósito - Depósito - Gaplan Administradora de Bens S C 
Ltda - Fabiana Vieira Amorim - Vistos. (Proc. 528/05) Fls. 345/350 e fls. 352/356: Ciência às partes. Após, nada sendo requerido, 
tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: CAMILA BOVOLON (OAB 189478/SP), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA (OAB 
160487/SP)

Processo 0006812-64.2009.8.26.0286 (286.01.2009.006812) - Procedimento Ordinário - Pedro Augusto Noronha - Wellington 
Fabricio Berfio - Vistos. Intime-se o executado, na pessoa do seu procurador, para pagamento do débito apontado às fls. 145, 
conforme requerido. Int. - ADV: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 154523/SP), RICARDO RIBEIRO DA SILVA (OAB 
127527/SP), WATSON ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP), LUIS FERNANDO CLAUSS FERRAZ (OAB 217345/SP)

Processo 0007431-33.2005.8.26.0286 (286.01.2005.007431) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S A - W 
A Galvanizacao A Fogo Ltda - - Washington Cesar Leal Amoros - Vistos. (Proc. 47/05) Defiro a pesquisa de endereços através 
do sistema BACENJUD, devendo para tanto o exequente providenciar o recolhimento das respectivas taxas, no prazo de 10 
(dez) dias, nos termos do Comunicado nº 170/11 do CSM. Após, providencie a serventia o necessário. Vindo aos autos as 
informações, manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES 
(OAB 131351/SP)

Processo 0007660-46.2012.8.26.0286 (286.01.2012.007660) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Claudia Cristina Gardinal Horikawa - Antonio Asaú Ferraz de Almeida - Vistos. (Proc. 927/12) Fls. 220: Manifeste-se a requerente, 
no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: MARILICE APARECIDA CARUZO DE OLIVEIRA (OAB 276440/
SP), OLAVO GLIORIO GOZZANO (OAB 99916/SP), GISELIA MARIA FERRAZ SILVA DE SOUZA (OAB 72401/SP)

Processo 0007997-40.2009.8.26.0286 (286.01.2009.007997) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - José 
Luiz de Oliveira - Eli Damares Alves Rubino - - Celestino de Bernardi - Vistos. (Proc. 1147/09) Fls. 239: Defiro, devendo ser 
antecipada a diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias. Após, expeça-se mandado de constatação, conforme 
o requerido. Sem prejuízo, cumpra a serventia o determinado às fls. 234, parte final. Int. - ADV: JOAQUIM RODRIGUES DA 
SILVEIRA (OAB 102811/SP), LUIS FERNANDO CLAUSS FERRAZ (OAB 217345/SP), FABIANO CAMARGO FRANCISCO (OAB 
164011/SP), RICARDO RIBEIRO DA SILVA (OAB 127527/SP)

Processo 0008244-84.2010.8.26.0286 (286.01.2010.008244) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Lidiane Lopes do Nascimento - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. (Proc. 1049/10) Ante o teor da certidão 
retro, por ora, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução. Transitada em julgado referida 
sentença, tornem estes autos conclusos para apreciação da petição de fls. 253/256. Int. - ADV: VALÉRIA CECÍLIA DE FREITAS 
(OAB 249399/SP), FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP)

Processo 0008255-79.2011.8.26.0286 (286.01.2011.008255) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Margarita 
Helena Bidegaray Jacby - Associação Amigos do Loteamento alpes da Castelo - Vistos. (Proc. 977/11) Ante o trânsito em julgado 
da sentença de fls. 345/348, requeira a parte interessada o que de direito em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) 
dias. Sem prejuízo e no mesmo prazo, manifeste-se a requerente a respeito da certidão de fls. 356. No silêncio, pagas eventuais 
custas e feitas as comunicações de praxe, remetam-se os autos ao arquivo. Int. - ADV: RAPHAEL THIAGO FERNANDES DA 
SILVA LIMA (OAB 253435/SP), DENISE DE JESUS ZABOTI THOMAZZO (OAB 224874/SP)

Processo 0008640-90.2012.8.26.0286 (286.01.2012.008640) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander 
(brasil) Sa - Mario Ronconi de Oliveira Epp - - Mario Ronconi de Oliveira - Vistos. (Proc. 1029/12) Proceda a serventia com 
as anotações necessárias para o fim de retificar o polo ativo da presente demanda, fazendo constar “Renova Companhia 
Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.”. Fls. 149/150: Defiro, aguarde-se pelo prazo requerido. Fls. 168/169: Defiro, 
anotando-se. Decorrido o prazo sem manifestação, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: NATASHA CAMPANHOLI SILVA 
(OAB 324965/SP), RAFAEL MIGLIO (OAB 285791/SP), ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP), SAMUEL ADEMIR DA 
SILVA (OAB 253748/SP), GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP)
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Processo 0008670-67.2008.8.26.0286 (286.01.2008.008670) - Procedimento Ordinário - Antonio Inacio dos Santos - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. (Proc. 1058/08) Feitas as comunicações de praxe, remetam-se os autos ao arquivo. 
Int. - ADV: IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI (OAB 218898/SP), CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 154523/SP), WATSON 
ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP), FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP)

Processo 0008709-93.2010.8.26.0286 (286.01.2010.008709) - Procedimento Ordinário - Luis Antonio de Campos - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. (Proc. 1108/10) Recebo o recurso de apelação de fls. 192/195 em seus regulares 
efeitos. Vista à parte contrária para as contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 
cautelas de praxe. Int. - ADV: FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP), WATSON ROBERTO FERREIRA (OAB 
89287/SP)

Processo 0008774-25.2009.8.26.0286 (286.01.2009.008774) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Banco Bradesco 
Sa - Mendes & Mendes Material de Construção Ltda - - Claudio Mendes - Vistos. (Proc. 1239/09) O importe de R$ 50,00 já 
foi desbloqueado, conforme certidão de fls. 189. Fls. 243/244: Defiro a pesquisa de bens através dos sistemas INFOJUD e 
Renajud, devendo ser antecipada a respectiva taxa, no prazo de 10 (dez) dias. Após, providencie a serventia o necessário. 
Com a vinda das informações, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento. Nada 
sendo requerido, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), KARINA 
DE FATIMA SEGAGLIO BOFF (OAB 271771/SP)

Processo 0009196-24.2014.8.26.0286 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1021712-81.2014.8.26.0602 - 3ª Vara Cível 
da Comarca de Sorocaba) - Fundação Dom Aguirre - João Paulo Garcia - Vistos. (Proc. 1797/14) Devolva-se com nossas 
homenagens. Int. - ADV: RAQUEL MOTTA CALEGARI MONTEIRO (OAB 290661/SP), ANDRESSA SAYURI FLEURY (OAB 
215443/SP)

Processo 0009479-52.2011.8.26.0286 (286.01.2011.009479) - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - Vivaldo 
Alves de Oliveira Filho - Bfb Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Vistos. (Proc. 1109/11) Manifeste-se a exequente a respeito 
da certidão de fls. retro, no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP), VIVIAN 
MEDINA GUARDIA (OAB 157225/SP), JESSICA ANNE ERKERT (OAB 221994/SP), MONICA CRISTINA GARCIA (OAB 213956/
SP)

Processo 0009725-14.2012.8.26.0286 (286.01.2012.009725) - Monitória - Prestação de Serviços - Indemetal Gráfico Ltda - 
CS Print Comércio Indústria e Sistemas de Automação Ltda. - Vistos. (Proc. 1148/12) Fls. 126: Defiro. Expeça-se carta precatória 
para penhora, intimação e avaliação, conforme requerido. Após a expedição da carta, intime-se a parte exequente para retirar 
no prazo de 10 (dez) dias e comprovar a distribuição, em 30 dias após a retirada. Comprovada a sua distribuição, aguarde-se 
a devolução. Na inércia de qualquer ato, aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: AMILTON LUIZ DE ARRUDA 
SAMPAIO (OAB 111371/SP), OSVALDO ABUD (OAB 114100/SP), LAERTE SONSIN JUNIOR (OAB 127331/SP)

Processo 0010335-89.2006.8.26.0286 (286.01.2006.010335) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Ruff Cj Distribuidora de Petroleo Ltda - Auto Posto Oitenta e Dois Ltda - - Lazaro Ferrarezzi - - Vera Lucia Ferrarezzi 
- - Abdo Antonio de Barros - - Vera Lucia Bueno de Oliveira Barros - - Nilza Bertaco Ramirez - - João de Deus Ramirez Junior 
- Vistos. (Proc. 1097/06) Fls. 582/595: Defiro a expedição da guia de levantamento. Após, manifeste-se o exequente quanto ao 
prosseguimento do feito. Int. - ADV: FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 196461/SP), FERNANDO SONCHIM (OAB 
196462/SP), CACILDA VADILHO (OAB 111786/SP)

Processo 0010492-57.2009.8.26.0286 (286.01.2009.010492) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Benedito 
Bonassa - - Margarida Santiago Bonassa - - Mario Bonassa - - Romilda Candiani Bonazza - Ferga Incorporação e Construção 
Ltda - Vistos. Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. O pedido não comporta 
deferimento. Vejamos. Conforme se verifica pela ficha cadastral de fls. 476/478, a executada não está legalmente inativa. 
Por outro lado, não foi tentada a penhora de ativos financeiros através do sistema BACENJUD. Com efeito, em tese, não foi 
esgotado o patrimônio da empresa devedora principal. Assim entende a jurisprudência: “Agravo de instrumento - Cumprimento 
de sentença - Desconsideração da personalidade jurídica - Ausente prova de que a empresa agravada tenha sido encerrada 
irregularmente, tenha praticado qualquer abuso previsto no art. 50 do CC, ou que esteja em estado comprovado de insolvência, 
bem como de não terem sido esgotados todos os meios para tentativa de localização de bens daquela, incabível a pretendida 
desconsideração da personalidade jurídica Decisão mantida Agravo improvido.” (TJSP Apel. Nº 0001983-83.2013.8.26.0000 24ª 
Câm. De Dir. Priv. Rel. Des. Salles Vieira J. 07.02.2013). Diante do exposto, INDEFIRO, POR ORA, o pedido de fls. 457/458. 
Apresentem os exequentes o recolhimento da taxa necessária para efetuar pesquisa junto ao BACENJUD, no prazo de dez dias. 
Na hipótese de inércia dos exequentes, aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: VIVIAN MEDINA GUARDIA (OAB 
157225/SP), CYNTHIA CHRISTINA PASCHOAL (OAB 250736/SP)

Processo 0010659-06.2011.8.26.0286 (286.01.2011.010659) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral 
- Benedito Juarez Rodrigues - Osac Organização Sorocabana de Assistencia e Cultura Ltda Faditu - - Validata Meios de 
Pagamento Ltda - Vistos. (Proc. 1249/11) Fls. 241/242: Ciência ao autor. Informem as partes se têm outras provas a produzir no 
prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: PRISCILA MOLENA DE AZEVEDO (OAB 247248/SP), MARCELO HENRIQUE NASCIMENTO 
(OAB 162469/SP), THIAGO VINICIUS RODRIGUES (OAB 317257/SP), LUIZ ANTONIO NUNES (OAB 144104/SP), MARIELZA 
TADEU TEDESCHI NOGUEIRA BELATO (OAB 122592/SP)

Processo 0010711-36.2010.8.26.0286 (286.01.2010.010711) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Gustavo 
Daniel de Jesus Silva - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Vistos. (Proc. 1357/10) Dê-se vista ao MP. Após, 
tornem conclusos. Int. - ADV: ALEXANDRE RODACKI (OAB 121589/SP), JOSE BRUNO DE AZEVEDO OLIVEIRA (OAB 48098/
SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), CISLENE DIAS HENRIQUE (OAB 153988/SP)

Processo 0012179-64.2012.8.26.0286 (286.01.2012.012179) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Laudeni Martins Fagundes - Tim Celular Sa - Vistos. (Proc. 1468/12) Tendo em vista o pagamento do débito, 
anunciado às fls. 153/163 dos autos, julgo extinto o processo de ação de Procedimento Ordinário que LAUDENI MARTINS 
FAGUNDES move em face de TIM CELULAR S/A, com fulcro no art. 794, I do CPC. Ressalto que a exequente já levantou do 
importe depositado em Juízo, conforme comprovantes de fls. 111/113. Pagas eventuais custas e feitas as comunicações de 
praxe, ao arquivo. P.R.I. - ADV: ARESIO LEONEL DE SOUZA (OAB 209600/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/
SP)

Processo 0012253-21.2012.8.26.0286 (286.01.2012.012253) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Marcos Paulo Justino - - Fernanda Costa Justino - Gandini Empreendimentos Imobiliários Ltda - - Iso Construções 
e Incorporações Ltda - - Choice Negócios e Assessoria Ltda - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Requeira a parte interessada 
o que de direito em termos de prosseguimento, em 10 (dez) dias. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: 
MARIA INÊS DE SOUSA (OAB 254105/SP), CIBELI GIANNECCHINI (OAB 168345/SP), ALEXANDRE NAVARRO EMANUELLI 
(OAB 208979/SP), EVELYN ROBERTA GASPARETTO (OAB 175435/SP), WILSON ROBERTO GASPARETTO (OAB 25841/
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SP), EDIVALDO DE OLIVEIRA CINTRA (OAB 268606/SP), WILTON ALVES RODRIGUES (OAB 283976/SP), SEBASTIAO JOSE 
ROMAGNOLO (OAB 70711/SP)

Processo 0012814-45.2012.8.26.0286 (286.01.2012.012814) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Adilson Sergio Piassaroli - Peralta Comércio e Industria Ltda - Vistos. (Proc. 1548/12) Cumpra-se o v. Acórdão. Requeira a parte 
interessada o que de direito em termos de prosseguimento, em 10 (dez) dias. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. 
Int. - ADV: JORGE AUGUSTO ALBINO DA SILVA (OAB 280002/SP), ERICA LEANDRO DE SOUZA (OAB 223957/SP), WALTER 
CUNHA MONACCI (OAB 91921/SP)

Processo 0013253-56.2012.8.26.0286 (286.01.2012.013253) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Unimed 
de Saltoitu Cooperativa de Trabalho Médico - Hdl da Amazonia Industria e Eletronica Ltda - Vistos. (Proc. 1597/12) Tornem os 
autos ao contador, conforme requerido às fls. 349. Int. - ADV: ANDRÉ BRANCO DE MIRANDA (OAB 165161/SP), FERNANDO 
DO AMARAL PERINO (OAB 140318/SP), MARCELA ELIAS ROMANELLI (OAB 193612/SP), VICTOR HUGO NASCIMENTO DE 
SOUZA (OAB 247925/SP)

Processo 0016770-79.2006.8.26.0286 (apensado ao processo 0001813-10.2005.8.26) (processo principal 0001813-
10.2005.8.26) (286.01.2005.001813/1) - Embargos à Execução - Claudio Antonio da Silva - Globoterra Empreendimentos 
Imobiliarios Ltda - Vistos. Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução, e concedo às partes o 
prazo igual e sucessivo de 10 dias para cada uma, para que apresentem as suas alegações finais. Intime-se. - ADV: MARIANA 
SPANHOLI DE SOUZA PINTO (OAB 261726/SP), NANCY MARIA DE OLIVEIRA JANCOWSKI (OAB 67959/SP), ELIANA ARAUJO 
DE CAMARGO (OAB 125908/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO FRANÇA VIANA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDIRENE APARECIDA ZACCHARIAS BARBIERI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0093/2015
Processo 0000033-36.1985.8.26.0286 (286.01.1985.000033) - Depósito - Depósito - Gazzola Assessoria e Planejamento 

Ltda - Anamilton Pereira de Paula - Proc. 341/85 - Manifestar-se sobre resposta de ofício de fls. 438/445. - ADV: JOSÉ ALDO 
RIBEIRO DA SILVA (OAB 59002/SP), MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA (OAB 160487/SP), CRISTINA DE FATIMA 
DALDON LOTTO (OAB 71501/SP)

Processo 0000670-49.2006.8.26.0286 (286.01.2006.000670) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Sociedade 
Chacaras Castelo Country Club - Walter Pinto da Silva - - Emilia Pinto da Silva - Lut Intermediação de Ativos e Gestão Judicial 
e outro - Proc. 291/06 - Imprimir ou retirar o edital e publicar no jornal local - ADV: JOAO FERNANDO CORTEZ (OAB 152009/
SP), MARIANA DO CARMO JURADO GARCIA (OAB 302668/SP), CLAUDIA CAGGIANO FREITAS TENORIO (OAB 162571/SP), 
DANIEL CABEÇA TENÓRIO (OAB 162576/SP)

Processo 0001338-83.2007.8.26.0286 (286.01.2007.001338) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - 
Juvencino dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social I N S S - Proc. 139/07 - Retirar alvará. - ADV: DANIEL BENEDITO 
DO CARMO (OAB 144023/SP), FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/SP)

Processo 0003942-07.2013.8.26.0286 (028.62.0130.003942) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Rogeria Cardoso Teixeira - Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu - Proc. 449/13 
- Imprimir ou retirar nova certidão de honorários e Retirar guia de levantamento. - ADV: MARIA BEATRIZ SILVA MOREIRA DE 
SOUZA COELHO (OAB 250784/SP), SANDRA MARIA BOVOLON (OAB 99137/SP)

Processo 0004355-25.2010.8.26.0286 (286.01.2010.004355) - Monitória - Cheque - Renovadora de Pneus Rodabem Ltda - 
Belobela Cosmeticos Ltda Me - Proc. 541/10 - Manifestar-se sobre certidão de fls. 187 “...junto a estes autos as informações de 
endereços”.l - ADV: MARYANA TOLEDO WYSMIERSKI (OAB 304395/SP), ANA CAROLINA BORDINI RIGOLIN (OAB 200774/
SP), GUILHERME MONACO DE MELLO (OAB 201025/SP)

Processo 0004364-16.2012.8.26.0286 (286.01.2012.004364) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Wellington 
Francisco de Araujo dos Santos - Ccr Viaoeste - Proc.549/12 - Foi designada oitiva da testemunha Otávio Antônio Tanzai 
para 23/04/2015 às 15:45, conforme ofício de fls. 251 referente à carta precat5ória 0010594-47.2014 - ordem 1847/14. - 
ADV: CARLOS EDUARDO CARDOSO (OAB 29038/SP), LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ARECO (OAB 242826/SP), JOAO DE 
OLIVEIRA ROMERO (OAB 106248/SP), FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO (OAB 154267/SP)

Processo 0004547-36.2002.8.26.0286 (286.01.2002.004547) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Verdes S 
A Maquinas e Instalacoes - Irmaos Rosa Cavalcanti Ltda - - Belmonte Amado Rosa Cavalcante - Proc. 11/02 - Manifestar-se 
sobre certidão de fls. 741 “...junto a estes autos as informações de endereços”. - ADV: JOAQUIM RODRIGUES DA SILVEIRA 
(OAB 102811/SP), GUSTAVO ALMEIDA E DIAS DE SOUZA (OAB 154074/SP), VINICIUS CAMARGO SILVA (OAB 155613/SP), 
RICARDO AUGUSTO GALVÃO DE SOUZA (OAB 184475/SP), ALEXANDRE AUGUSTO FRATINI (OAB 205836/SP), JULIANO 
IAFELIX SILVEIRA (OAB 262093/SP)

Processo 0004556-22.2007.8.26.0286 (286.01.2007.004556) - Procedimento Sumário - Dardengo e Dardengo Ltda Me - 
Três Passos Alimentos Ltda - Proc. 479/07 - Manifestar-se sobre certidão de fls. 358 “...junto a estes autos o detalhamento da 
ordem judicial de bloqueio e desbloqueio tendo em vista o valor ínfimo” - ADV: DANIEL BLIKSTEIN (OAB 154894/SP), JOAO 
TEIXEIRA ALVES (OAB 79831/SP)

Processo 0005081-28.2012.8.26.0286 (286.01.2012.005081) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Matilde Miriam 
Michelucci Cunha Me - Marina Maria da Silva Santos - Proc. 649/12 - Manifestar-se sobre resposta do ofício de fls. 137. - ADV: 
ANA PAULA PRADO ZUCOLO FERNANDES (OAB 129213/SP)

Processo 0006212-77.2008.8.26.0286 (286.01.2008.006212) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Nova Unidas Operações Logísticas e Distribuição de Bebidas Em Geral Ltda - BRASIL KIRIN INDÚSTRIA DE BEBIDAS S/A 
- - Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Rio de Janeiro Sa - - Primo Schincariol Indústria de Cervejas e 
Refrigerantes do Nordeste Sa - - Primo Schincariol Indústria de Cervejas e Refrigerantes do Norte Nordeste Sa - - Esperança 
Fatima Annunciato Biondi - - Jaime Pereira Filho e outros - Proc. 739/08 - Manifestar-se sobre certidão de fls. 760 “...junto a 
estes autos o detalhamento da ordem judicial de bloqueio e desbloqueio de valor ínfimo”. - ADV: GUSTAVO ALMEIDA E DIAS 
DE SOUZA (OAB 154074/SP), MAURO CARAMICO (OAB 111110/SP), MATEUS DE OLIVEIRA RAMOS (OAB 263974/SP), 
ANDREA TEIXEIRA PINHO RIBEIRO (OAB 200557/SP), CÁSSIO RANZINI OLMOS (OAB 224137/SP), VINICIUS CAMARGO 
SILVA (OAB 155613/SP)

Processo 0007100-46.2008.8.26.0286 (286.01.2008.007100) - Procedimento Sumário - Elisete Pedroso Cavalheiro - Banco 
Finasa S A - - R M Correa Comércio de Veículos Ltda - - Net Campinas Ltda - - Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações 
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Ltda - Proc. 821/08 - Retirar guia de levantamento. - ADV: RODRIGO FLORES PIMENTEL DE SOUZA (OAB 182351/SP), 
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), ALVARO DA SILVA TRINDADE (OAB 159933/SP), VICENTE ANTONIO 
GIORNI JUNIOR (OAB 191660/SP), FLAVIO MISUMI WATANABE (OAB 187243/SP), LUIS FERNANDO GUERRA DE OLIVEIRA 
(OAB 209286/SP), JAIRO DE MATOS JARDIM (OAB 244761/SP), JULIANA ULIANI ZIMMERMANN (OAB 277664/SP)

Vara da Família e Sucessões

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TATIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TERESA CRISTINA BENEDETTI SCANDALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0073/2015
Processo 0000515-31.2015.8.26.0286 (processo principal 4005139-26.2013.8.26) - Remoção de Inventariante - Inventário 

e Partilha - Igor Henrique Calafatti Belon e outros - Denise Aparecida Belon Italiani - O pedido de tutela antecipada não pode 
prosperar. Como se observa dos autos, o processo de inventário está suspenso pelo pedido das próprias partes. Assim, como 
preceitua o artigo 996, o inventariante será intimado a defender-se, no prazo de 5 (cinco) dias, findo o qual, com ou sem 
manifestação, o Juiz decidirá.. Assim, cite-se a inventariante. - ADV: DIEGO PEIXOTO (OAB 229425/SP), ADRIANA MÂNCIO 
BEZERRA HENRIQUE (OAB 172456/SP), LUIS FERNANDO CLAUSS FERRAZ (OAB 217345/SP), JOANA DE SOUZA LEITE 
SILVEIRA ARRUDA (OAB 245209/SP)

Processo 1000078-70.2015.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - D.F.M. - D.M. 
- Manifestar sobre a justificativa. - ADV: ROMEU GONCALVES BICALHO (OAB 138816/SP), NILSON DOS SANTOS ALMEIDA 
(OAB 128845/SP)

Processo 1000119-37.2015.8.26.0286 - Outras medidas provisionais - Guarda - A.C.B. e outro - Fls. 27: recebo como 
aditamento. Anote-se. Retifique-se e intime-se. - ADV: CARLOS ALBERTO ALONSO DE OLIVEIRA (OAB 102813/SP)

Processo 1000263-45.2014.8.26.0286 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - A.E.L.F.O. e outros - Vistos. Expeça-se edital para citação do executado. Int. - ADV: MAIRA GASPARETO VIEIRA (OAB 
291561/SP)

Processo 1000425-06.2015.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.B.S.L. - Regularize o procurador 
o pedido de fls. 17, apresentando os documentos como determinado às fls. 13/14. - ADV: MARCELO LUIS TEIXEIRA (OAB 
260780/SP)

Processo 1000469-25.2015.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Guarda - G.M.B.B. - Expeça-se novo mandado de 
constatação, observando-se o endereço de fls. 21. Sem prejuízo, cumpra-se fls. 17/18. - ADV: LEANDRO DE CAMPOS BOCHINI 
(OAB 288791/SP)

Processo 1000472-14.2014.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A.S.M.R.P. - M.R.P. - Ciência de 
fls 302. - ADV: PAULA SARMENTO PENNA (OAB 121071/SP), JEOVAN EDUARDO PENTEADO (OAB 191214/SP), NILO DE 
ARAUJO BORGES JUNIOR (OAB 41994/SP)

Processo 1000577-54.2015.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - G.S.S. - Vistos. Cite-se a parte ré 
com as advertências de lei, e os benefícios do Código de Processo Civil , arts. 172 , consignando-se que o prazo para resposta 
é de quinze (15) dias (art. 297 do CPC). Fica a parte ré advertida de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 
por ela, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora (art. 285 do CPC). Desde logo, designo audiência de tentativa 
de conciliação para o dia 09 de Abril de 2015 às 15:00 HS. Uma via do presente vale como mandado de citação e intimação. 
Por se tratar de processo relacionado à Família e considerando que grande parte da população não possui acesso à internet, 
o que inviabiliza o correto conhecimento da petição inicial, nos termos do art. 1.245, § 2º, das Normas Judiciais de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça, determino o encaminhamento de cópia, em papel, da petição inicial e eventuais emendas 
recebidas. Defiro gratuidade. I. Ciência ao MP. - ADV: ROBERTA PAIFER (OAB 294827/SP)

Processo 1000607-26.2014.8.26.0286 - Interdição - Tutela e Curatela - S.A.S.S. - A zelosa serventia deverá obter, via CRC-
Jud, a certidão de casamento do interditado, visto que a certidão de nascimento já está nos autos, fls. 74. Após, cumpra-se a 
sentença de fls. 88/89. - ADV: MOISES FRANCISCO SANCHES (OAB 58246/SP)

Processo 1000634-72.2015.8.26.0286 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - F.G.X. e outro - Fabiana 
Gouveia Xavier e Eideval Rosina Junior moveram ação de conversão de separação em divórcio alegando que estão separados 
judicialmente desde 06 de julho de 2006. Pedem pela conversão da separação em divórcio. FUNDAMENTO E DECIDO. O 
pedido é procedente. Ante o teor da Emenda Constitucional n° 66, de 13 de julho de 2010, que dispõe sobre a dissolubilidade do 
casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 ano, decreto o divórcio do casal 
Fabiana Gouveia Xavier e Eideval Rosina Junior . Expeça-se mandado de averbação. Custas na forma da lei. Oportunamente, 
ao arquivo. P. R. I. C. - ADV: ROBERTA VIEIRA GARCIA IARUSSI (OAB 144151/SP)

Processo 1001714-08.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Y.G.B. - Vistos. Fls. 32: 
indefiro o pedido, em razão da impossibilidade de arquivamento de ação de conhecimento sem julgamento do feito. Intime-se. - 
ADV: JOYCE KELLY GARCIA PRATA (OAB 266032/SP)

Processo 1001768-71.2014.8.26.0286 - Inventário - Inventário e Partilha - Francesco Lentini - Vistas dos autos ao autor 
para: carta precatória (pág. 146) disponível para impressão e distribuição. - ADV: RODRIGO MARINHO DE MAGALHÃES (OAB 
229626/SP)

Processo 1001825-89.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Revisão - M.A.B. - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. 
Manifestem-se as partes sobre o prosseguimento. Nada requerido em 30 dias, ao arquivo. Int. - ADV: MARIA CRISTINA MING 
ALARCON (OAB 307374/SP)

Processo 1002813-13.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - G.V.S. - L.G.C. - Ao requrente 
e requerido: Recolher taxa para condução de oficial de justiça para intimação da audiência de fls 182. - ADV: TÂNIA REGINA 
TROMBINI FAGA (OAB 163483/SP), ANA PAULA CARDERARO (OAB 197582/SP)

Processo 1002867-76.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.A.S. - C.F. - - A.P.A. - Especifiquem as partes 
as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência. Para a hipótese de prova oral deverão, desde logo, arrolar as 
testemunhas (prazo de 05 dias a contar da intimação desta decisão). - ADV: LUIZ FRANCISCO B DE CAMARGO FILHO (OAB 
128438/SP), UMBERTO DI CIERO, VALDEMIR BARSALINI (OAB 20591/SP)
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Processo 1002912-80.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.C.S. e outros - P.A.O. - Aguarde-se a realização 
da audiência nos autos em apenso, ocasião em que poderá ser obtida solução para ambos os processos. - ADV: FLAVIO 
ANTUNES (OAB 28335/SP), ELISEU SANCHES (OAB 306452/SP)

Processo 1003108-50.2014.8.26.0286 - Interdição - Tutela e Curatela - N.V.S. - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Ao arquivo, 
após as devidas anotações. Int. - ADV: JOSÉ ALDO RIBEIRO DA SILVA (OAB 59002/SP)

Processo 1003128-41.2014.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.A.B. - A.E.B.J. - Manifestar a 
autora sobre o prosseguimento dos autos. - ADV: LAIS ZOTTI MAESTRELLO (OAB 319633/SP), MARCELO FILGUEIRAS (OAB 
24342/BA)

Processo 1003132-78.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - M.J.S. - D.H.S.S. e outros 
- Vistos. Aguarde-se em cartório pelo prazo de 60 dias como requerido; após, decorrido o prazo, manifeste-se a autora quanto ao 
prosseguimento. Int. - ADV: TIAGO BRAGAGNOLO MORELLI (OAB 213067/SP), JOSE CARLOS CLEMENTINO (OAB 270629/
SP), VALÉRIA MOTTA BRAGAGNOLO MORELLI (OAB 308204/SP), ESTER LEME (OAB 101158/SP)

Processo 1003471-37.2014.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.F.C. - N.C. e outro - GIOVANNI 
FERNANDES DE CAMARGO, qualificado nos autos e representado pela genitora ELAINE FERNANDES DA SILVA, ajuizou a 
presente ação de alimentos em face de NIVALDO DE CAMARGO e NEIDE DE CAMARGO, igualmente qualificados, alegando, 
em síntese, que o seu genitor, filho dos requeridos, embora tenha ajustado o valor dos alimentos que prestaria em favor do 
requerente, externe ter boa situação financeira, não paga os alimentos por estar preso desde o início de 2013. Disse que não foi 
possível a concessão de auxílio-reclusão devido à renda que o genitor possuía. Acrescentou que os requeridos são aposentados 
e a requerida Neide ainda mantém vínculo empregatício. Pleiteou, liminarmente, a fixação de alimentos provisórios no importe de 
1 (um) salário mínimo e, ao final, a condenação dos requeridos ao pagamento do mesmo valor, a título de alimentos definitivos. 
A petição inicial veio instruída com procuração e documentos de fls. 05/14. Comprovada a restrição da liberdade do genitor 
(fls. 19/30), os alimentos provisórios foram fixados em 50% do salário mínimo federal vigente, a ser pago de forma global pelos 
demandados (fls. 33/34). Regularmente citados (fls. 45/46)), os requeridos anexaram procuração (fls. 50/51) e apresentaram 
contestação (fls. 55/56), pedindo o chamamento ao processo dos avós maternos do requerente e impugnando todos os fatos 
articulados na inicial. As partes não se compuseram em audiência de tentativa de conciliação (fls. 58). Houve réplica (fls. 60/62). 
Indeferido o chamamento ao processo pugnando pelos requeridos, as partes, embora instadas (fls. 64/65), não especificaram 
outras provas a produzir (fls. 68). Com a determinação judicial de fls. 70/71, foram encartadas declarações de imposto de 
renda pessoa física apresentadas pelos requeridos (fls. 73/86), sobre o que apenas o requerente manifestou-se (fls. 90/91). 
O Ministério Público, em parecer final, opinou pela procedência da ação, com a fixação dos alimentos no valor equivalente 
a um salário mínimo federal, divididos na proporção de 60% ao requerido Nivaldo e 40% à requerida Neide (fls. 96/98). É O 
RELATÓRIO. DECIDO. Trata-se de ação de alimentos promovida por menor em face dos avós paternos. A obrigação de sustento 
dos filhos menores é dos pais. Apenas na impossibilidade destes é que são chamados a concorrer os parentes de grau imediato, 
nos termos do artigo 1698 do Código Civil. Assim, a obrigação dos avós é de caráter exclusivo, sucessivo, complementar e não 
solidário. Eles devem alimentos apenas na hipótese de impossibilidade dos pais de sustentar os filhos. No caso dos autos, o 
requerente comprovou que o genitor, Marcos Roberto de Camargo, não vem cumprindo sua obrigação de prestar alimentos, 
por estar em cumprimento de pena de reclusão, em regime fechado, decorrente de sentença penal condenatória transitada em 
julgado (fls. 21/30). Segundo pesquisa realizada pelo sistema informatizado SAJ, consta que o requerente moveu execução 
de alimentos contra o pai (processo nº 4001489-68.2013.8.26.0286), na qual, a partir da informação prestada pela própria ora 
requerida ao oficial de justiça no sentido de que Marcos Roberto estava preso, houve a desistência da ação. O cerceamento da 
liberdade, via de regra, inviabiliza o genitor do requerente de auferir renda necessária e suficiente ao pagamento da prestação 
quantificada, tornando inarredável a obrigação dos avós de contribuir para o sustento do neto. Logo, uma vez confirmado o 
pressuposto necessário, a questão central a ser apreciada é a análise do binômio possibilidade-necessidade na obrigação 
complementar dos avós de prestar alimentos. A necessidade do requerente é presumida por conta da menoridade e inerente à 
idade que ostenta. A quantificação dos alimentos, porém, deve observar não apenas uma das extremidades do liame, mas ambas, 
sob pena de se causar injustificado desequilíbrio do binômio base. De acordo com o teor das declarações de ajuste anual de 
imposto de renda pessoa física apresentadas nos exercícios de 2013 e 2014 em nome da requerida Neide (fls. 75/79 e 80/86), 
nota-se que atualmente ela possui duas fontes de renda, uma decorrente do desempenho de atividade laborativa remunerada 
e outra oriunda de benefício de aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Ao contrário do afirmado pelo 
requerente às fls. 90/91, o requerido Nivaldo, além de não apresentar declaração individual de ajuste anual de imposto de renda 
pessoa física à Receita Federal do Brasil nos últimos dois anos (fls. 73/74), consta como dependente da requerida Neide, mas 
sem que haja identificação de qualquer rendimento recebido em nome próprio. Logo, não se justifica a distribuição distinta do 
encargo entre os requeridos, sobretudo da forma como sugerida pelo Ministério Público. Se somados os ganhos anuais da 
requerida Neide, desconsiderando a parcela recebida a título de décimo terceiro salário, conclui-se que a renda mensal do 
casal demandado é de cerca de R$ 3.800,00, ou seja, de 4,82 salários mínimos federais. Nessa senda, vê-se que os alimentos 
reivindicado é compatível com a situação financeira dos requeridos, que não comprovaram e nem sequer alegaram a existência 
de qualquer circunstância excepcional que inviabilize o pagamento da quantia. Nos termos do artigo 333, inciso II, do Código 
de Processo Civil, era ônus dos requeridos a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, 
do qual não se desincumbiram. Com efeito, diante da falta de pagamento integral das prestações pelo genitor e comprovada 
capacidade financeira dos requeridos, revela-se razoável e adequada a fixação dos alimentos por estes devidos na quantia 
mensal correspondente a 1 (um) salário mínimo de vigência federal, que deverá ser suportado globalmente pelos alimentantes, 
mediante desconto em folha de pagamento do benefício de aposentadoria recebido pela requerida e depósito em conta bancária 
de titularidade da genitora do alimentando. Ante o todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim de FIXAR os 
alimentos devidos por NIVALDO DE CAMARGO e NEIDE DE CAMARGO em favor de seu neto GIOVANNI FERNANDES DE 
CAMARGO no valor mensal correspondente a 1 (um) salário mínimo de vigência federal, que deverá ser suportado de forma 
global pelos alimentantes, mediante desconto em folha de pagamento do benefício de aposentadoria recebido por Neide e 
depósito em conta bancária de titularidade da genitora do alimentando (Banco Bradesco, agência 0328-0, conta corrente nº 
86543-5. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I, do 
Código de Processo Civil. Face à sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, 
bem como aos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo, por equidade, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código 
de Processo Civil, em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), devidos metade por cada requerido e atualizados até a data 
do efetivo pagamento. Expeça-se ofício para desconto dos alimentos ao INSS. Oportunamente, após as cautelas de praxe, 
ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: ROBSON APARECIDO CAMARGO SAMPAIO (OAB 314537/SP), WILLIAN BRUNO CARVALHO 
RIBEIRO DE SÁ (OAB 296208/SP), ALEXANDRE NAVARRO EMANUELLI (OAB 208979/SP), RAPHAEL THIAGO FERNANDES 
DA SILVA LIMA (OAB 253435/SP)
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Processo 1003610-86.2014.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - F.A.D. - Despacho-Ofício - Defensoria - Curador - 
Cível - ADV: CAMILA GODOY MENOCHELLI (OAB 290520/SP)

Processo 1003668-89.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.C.S. - M.R.S. - Nos 
termos do art. 125, inc. IV do C.P.Civil, designo audiência de conciliação para o dia 18 de março de 2015, às 15h45min.  Intime-
se a autora para comparecimento. O patrono do requerido deverá providenciar o comparecimento de seu constituinte para a 
audiência, que não será intimado pessoalmente por este Juízo. - ADV: PATRÍCIA PETERSON DOS SANTOS VANINI (OAB 
154484/SP), NILTON SERGIO DOS SANTOS (OAB 79925/SP), DEBORA DE JESUS DIAS GAZETA (OAB 326919/SP)

Processo 1004031-76.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.L.S.O. - Dou o processo 
por saneado. Oficie-se ao IMESC, solicitando a designação de local, data e hora, para a realização de perícia que deverá ser 
feita pelo D.N.A., encaminhando-se as cópias das principais peças dos autos. - ADV: RAQUEL GONÇALVES SERRANO (OAB 
264009/SP), CARLOS EDUARDO DA SILVA FEITOSA (OAB 170471/SP), ALACIEL GONCALVES (OAB 67270/SP)

Processo 1004303-70.2014.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - D.M.A. - V.C.A. 
- Primeiramente, apresente a exequente cálculo discriminado e atualizado do débito, no prazo de 10 dias. - ADV: SIDNEY 
EVARISTO DA SILVA JUNIOR (OAB 320736/SP), MARCO ANTONIO MARQUES DE ALMEIDA FILHO (OAB 313343/SP)

Processo 1004410-17.2014.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - I.M.O. - Vistos. Tendo em vista que 
não decorreu o prazo para apresentação de contestação, homologo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais 
efeitos, o pedido de desistência formulado pela autora e, em consequência, julgo extinto o presente feito com fulcro no art. 267, 
inc. VIII do C.P.C. Condeno a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 
R$ 700,00. Ficará isenta de tais pagamentos enquanto perdurar seu estado de pobreza. Após o trânsito em julgado, expeça-se 
certidão ao Dr. Procurador da autora, constando os atos praticados. Comunique-se ao estabelecimento prisional, com urgência. 
Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: DANILO ALEXANDRE GONÇALVES (OAB 317762/SP)

Processo 1004674-34.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.W.M. - Ante o teor do convênio entre a O.A.B. e 
a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, oficie-se à OAB com comunicação da renúncia e solicitação de indicação de novo 
advogado ao autor Alexander. A seguir, dê-se-lhe vista dos autos para manifestar-se sobre fls. 81. - ADV: LUCIO LEONARDI 
(OAB 143414/SP)

Processo 1005330-88.2014.8.26.0286 - Inventário - Inventário e Partilha - TEREZA ANTONIA CASTELLI GIRARDI - Fls. 
36/40 - antes de receber como aditamento às primeiras declarações, esclareça a inventariante, no prazo de dez dias, se existe 
dívida pendente sobre o automóvel, pois no documento de fls. 52 consta que o veículo está alienado. Em caso positivo, deverá 
adequar as declarações. Após, voltem conclusos. - ADV: KARLA APARECIDA TAROSSI (OAB 309832/SP)

Processo 1005416-59.2014.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.S.R.S. - 
Manifestar-se, em 05 dias, sobre a carta precatória devolvida sem cumprimento. - ADV: TIAGO DE OLIVEIRA BUZZO (OAB 
122090/SP)

Processo 1005561-18.2014.8.26.0286 - Interdição - Tutela e Curatela - M.S.F. - Vistas dos autos aos interessados para: ( x ) 
outros: manifestar-se sobre o laudo pericial. - ADV: JOSÉ VIRGÍLIO LACERDA PALMA (OAB 251611/SP)

Processo 1005661-70.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - H.T.L. - D.F.M.Z.L. - 
Aguarde-se a informação do Imesc sobre a realização da perícia. - ADV: ANDREA DE FATIMA CAMARGO (OAB 127730/SP), 
TAIS FERNANDA CANDIANI AGAPE (OAB 269043/SP)

Processo 1005912-88.2014.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.V.C. e outros 
- Requerer o que de direito. - ADV: YASSER JOSÉ CORTI (OAB 208837/SP)

Processo 1006274-90.2014.8.26.0286 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - V.S.F. - Vistos. Aguarde-
se em cartório pelo prazo de 30 dias como requerido; após, decorrido o prazo, manifeste-se o autor quanto ao prosseguimento. 
Int. - ADV: JONAS AUGUSTO CONSANI (OAB 321435/SP)

Processo 1006336-33.2014.8.26.0286 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - P.H.C. - A.O. - Aguarde-
se o trânsito em julgado da sentença, ressaltando-se que deverá ser observado o período de suspensão dos prazos para sua 
contagem. - ADV: RITA DE CASSIA CABRERA SIMAN (OAB 86077/SP), CRISTIANE BOVOLON (OAB 143877/SP), JORGE 
ABUD SIMAN (OAB 45296/SP)

Processo 1006450-69.2014.8.26.0286 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - W.M.F. - Concedo 
ao requerido os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Aguarde-se a realização da audiência. - ADV: VANIA 
CLAUDIE THOMAZ (OAB 311177/SP), REGINALDO DIAS (OAB 309897/SP)

Processo 1006478-37.2014.8.26.0286 - Divórcio Consensual - Dissolução - A.B.S. e outro - Cumpra a zelosa serventia a 
sentença de fls. 31/32, com brevidade. - ADV: PATRÍCIA PANISA (OAB 156393/SP)

Processo 1006648-09.2014.8.26.0286 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.S.A. - Realize a zelosa serventia pesquisa pelos 
sistemas Bacenjud, Infojud e Siel para obtenção do endereço do requerido. Com o mesmo objetivo, oficie-se ao IIRGD. Libere-
se a pauta de audiências. - ADV: MARIA ANTONIETA DE MELO (OAB 111579/SP)

Processo 1006879-36.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.L.S. - C.C. - Vistas 
dos autos ao procurador do requerido para: ( x ) ciência cadastramento. - ADV: FLÁVIA MARIA GARDINI (OAB 327528/SP), 
SÓSTHENES HALTER MENEZES (OAB 170311/SP), MILTON RODRIGUES (OAB 167017/SP)

Processo 1007063-89.2014.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.V.F.S. - D.G.S. - Vistas dos autos 
ao réu para: regularizar a sua representação processual. - ADV: NILSON DOS SANTOS ALMEIDA (OAB 128845/SP), TAIS 
FERNANDA CANDIANI AGAPE (OAB 269043/SP)

Processo 1007096-79.2014.8.26.0286 (apensado ao processo 1005674-69.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Guarda 
- F.B.E. - J.A.A.O. - Fls. 273: manifestem-se as partes no prazo sucessivo de 5 dias. - ADV: ANA MARIA DOS SANTOS (OAB 
116367/SP), ALESSANDRO ALCYR CARRIEL ASSUGENI (OAB 248999/SP)

Processo 1007224-02.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.F.L. e outro - Vistos. HOMOLOGO a desistência 
do presente feito, para fins do artigo 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo, em consequência, extinto o 
processo, com fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. P.R.I. - ADV: JOAO CESAR DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 107539/SP)

Processo 1007286-42.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Revisão - K.C.R. - Indefiro a petição inicial. Intimado o 
autor a regularizar a inicial, apresentando cópia da sentença que estabeleceu a prestação alimentar, quedou-se inerte. Sendo 
assim, julgo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, extinto o presente feito com fulcro nos arts. 267 
I e 295, VI, 283 e 284 do C. P. Civil. O autor arcará com as custas e despesas processuais, ficando isento de tais pagamentos 
enquanto perdurarem os benefícios da assistência judiciária gratuita, que ora concedo. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - 
ADV: MOISES FRANCISCO SANCHES (OAB 58246/SP)

Processo 1007320-17.2014.8.26.0286 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - V.S.X. - VANDERLÂNDIA 
DOS SANTOS XAVIER moveu Ação de Conversão de Separação em Divórcio em face de DAVI CELERINO DA FONSECA, 
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alegando que estão separados judicialmente desde 01 de abril de 2008. Pede pela conversão da separação em divórcio. O 
requerido, devidamente citado, deixou escoar “in albis” o prazo para resposta. FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido é procedente. 
Ante o teor da Emenda Constitucional n° 66, de 13 de julho de 2010 que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo 
divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 ano, decreto o divórcio do casal VANDERLÂNDIA 
DOS SANTOS XAVIER e DAVI CELERINO DA FONSECA. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação. O 
requerido arcará com as custas e despesas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios, visto que o requerido não 
ofereceu resistência ao pedido e a ação é necessária. Oportunamente, ao arquivo. P. R. I. C. - ADV: NIVALDO DOS SANTOS 
ALMEIDA (OAB 122269/SP)

Processo 1007345-30.2014.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V.B.R.S. e outro - W.R.S. - Manifestar 
sobre a contestação. - ADV: ALEXANDRE FABRICIO BORRO BARBOSA (OAB 154939/SP), LUIZ CARLOS MATIUZZI (OAB 
182354/SP), ANDRE CARNEIRO SBRISSA (OAB 276262/SP), CAMILA THEODORA POLO DE MIRANDA MONGES (OAB 
328115/SP), VANESSA CRISTINA DA SILVA COLTRE (OAB 336593/SP)

Processo 1007453-59.2014.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - K.S.S. e outro - Manifestar-se 
sobre o resultado negativo da carta de citação/intimação - fls. 52. - ADV: DENISE APARECIDA BARON (OAB 233704/SP)

Processo 1007581-79.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.A. - Fls. 36/38: recebo como aditamento à 
inicial. Anote-se e retifique-se, excluindo o nome da requerida Thalyta do polo passivo. Ao Setor Técnico para realização de 
estudo social do caso. Cumpra-se com urgência. Sem prejuízo, cumpra-se integralmente a determinação de fls. 31. - ADV: 
RAFAEL BORGES DE OLIVEIRA SOALHEIRO GONZALEZ (OAB 318790/SP)

Processo 1007694-33.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.F.T. - N.C.A. - Manifestar sobre a contestação. 
- ADV: FLAVIO ANTUNES (OAB 28335/SP), TOSHITERU ABE (OAB 181683/SP)

Processo 1007748-96.2014.8.26.0286 (apensado ao processo 1002912-80.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Guarda - 
A.O. e outro - Vistos Cadastre-se nesses autos os endereços dos requeridos, informados nos autos em apenso. Ante o teor do 
estudo social realizado nos autos em apenso, concedo a guarda provisória dos menores aos autores. Expeça-se termo. Cite-se 
a parte ré, com as advertências de lei, e os benefícios do art. 172, do Código de Processo Civil, consignando-se que o prazo 
para resposta é de quinze (15) dias (art. 297 do CPC), valendo uma via do presente como mandado de citação. Fica a parte 
ré advertida de que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos por ela, como verdadeiros, os fatos articulados pela 
parte autora (art. 285 do CPC). Desde logo, designo audiência de tentativa de conciliação, ocasião em que poderá ser obtida 
solução para ambos os feitos, para o dia 09 de abril de 2015, às 15h30min. Uma via do presente vale como mandado de citação 
e intimação. Por se tratar de processo relacionado à Família e considerando que grande parte da população não possui acesso 
à internet, o que inviabiliza o correto conhecimento da petição inicial, nos termos do art. 1.245, § 2º, das Normas Judiciais de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, determino o encaminhamento de cópia, em papel, da petição inicial e eventuais 
emendas recebidas. Defiro gratuidade. Ciência ao MP. - ADV: UMBERTO DI CIERO

Processo 1007776-64.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Inventário e Partilha - MANOEL DE OLIVEIRA ROÇA 
JUNIOR - Fls. 54/56 - Indefiro a expedição de ofício, haja vista que tal providência incumbe a parte. A alegação de que os 
processos estão arquivados não prospera, haja vista que para se conseguir os endereços os cartórios terão que requerer o 
desarquivamento. Ademais, a obtenção dos endereços pode ser feita por meio de pesquisas, incluisve por meios virtuais. Assim, 
cumpra o requerente, no prazo de dez dias, o despacho de fls. 51. - ADV: JOÃO CESAR DE OLIVEIRA ROCHA FILHO (OAB 
318989/SP)

Processo 1007837-22.2014.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - M.L.R.P. - Realize a zelosa 
serventia pesquisa pelos sistemas Bacenjud, Infojud e Siel para obtenção do complemento do endereço do requerido, tendo em 
vista a devolução de fls. 26. Com o mesmo objetivo, oficie-se ao IIRGD e ao INSS. - ADV: RENATA APARECIDA CALAMANTE 
(OAB 277525/SP)

Processo 1007933-37.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E.L. - L.L.G.S. - 
Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência. Para a hipótese de prova oral deverão, 
desde logo, arrolar as testemunhas (prazo de 05 dias a contar da intimação desta decisão). - ADV: MARCOS JOSE DUARTE 
(OAB 129343/SP), TARCISO TEIXEIRA (OAB 85416/SP)

Processo 1008103-09.2014.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.F.T.A. - - M.T.L. e outro - Vistos. 
Recebo petição de página 26 como emenda à inicial. Anote-se. Diante da prova da filiação e à míngua de maiores elementos 
quanto à capacidade do réu, fixo os alimentos provisórios em 75% do salário mínimo federal vigente, devidos desde a citação, 
valor este que deverá ser pago mediante depósito em conta bancária em nome da representante legal dos menores, servindo 
este de ofício para abertura de conta, o qual deverá ser retirado pela parte em cartório para cumprimento. Sem prejuízo, até 
que a conta seja aberta, os pagamentos deverão ser efetuados diretamente à representante legal, mediante recibo, até o dia 
10 (dez) de cada mês. Cite-se a parte ré com as advertências de lei, e os benefícios do Código de Processo Civil , arts. 172 , 
consignando-se que o prazo para resposta é de quinze (15) dias (art. 297 do CPC). Fica a parte ré advertida de que, não sendo 
contestada a ação, se presumirão aceitos por ela, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora (art. 285 do CPC). 
Desde logo, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 09 de Abril de 2015 às 14:30 HS. Uma via do presente 
vale como mandado de citação e intimação. Por se tratar de processo relacionado à Família e considerando que grande parte 
da população não possui acesso à internet, o que inviabiliza o correto conhecimento da petição inicial, nos termos do art. 1.245, 
§ 2º, das Normas Judiciais de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, determino o encaminhamento de cópia, em papel, da 
petição inicial e eventuais emendas recebidas. Defiro gratuidade. I. Ciência ao MP. - ADV: FERNANDA CAMPREGHER (OAB 
333405/SP)

Processo 1008191-47.2014.8.26.0286 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - V.F.S. - Intime-se a requerente 
Vilma Francisco de Souza, pessoalmente, para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar andamento aos autos, sob pena de 
extinção e arquivamento. - ADV: PRISCILA DE CASTRO BAPTISTA RUGOLO (OAB 272736/SP)

Processo 1008225-22.2014.8.26.0286 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - R.V.M. - Vistos. Emende 
novamente o autor a inicial para o fim de incluir a genitora do filho no polo passivo da ação, em 10 dias. Após, para análise do 
pedido de tutela antecipada, remetam-se os autos ao Setor Técnico para realização de estudo social. Defiro a gratuidade. Int. - 
ADV: ROBSON APARECIDO CAMARGO SAMPAIO (OAB 314537/SP)

Processo 1008348-20.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Exoneração - C.R.M. - B.C.M. - - M.G.M. - Concedo aos 
requeridos os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 
justificando a pertinência. Para a hipótese de prova oral deverão, desde logo, arrolar as testemunhas (prazo de 05 dias a contar 
da intimação desta decisão). - ADV: GIBEON ORLANDIM (OAB 118799/SP), CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 154523/
SP), GEISE GRAZIELLE REGIANI TEIXEIRA (OAB 298215/SP)

Processo 1008352-57.2014.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - L.G. - J.C.S.M. - Manifestar 
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sobre a contestação. - ADV: FERNANDA CABANAS (OAB 290775/SP), SOLANGE FELIPE CABANAS (OAB 93288/SP), 
ROSANGELA APARECIDA BORDINI RIGOLIN (OAB 142867/SP)

Processo 1008362-04.2014.8.26.0286 - Inventário - Inventário e Partilha - F.F.M. e outros - Por primeiro, tendo-se em vista 
os documentos trazidos aos autos e principalmente a escritura pública de fls.15/16, onde os pais do “de cujus” concordam 
com a existência da união estável, RECONHEÇO QUE FERNANDA DE FÁTIMA MARTÍNI e FERNANDO CARLOS DE SOUZA 
MENEZES, viveram em união estável no período de 01.01.2007 até o falecimento deste último. Assim, nomeio a requerente 
FERNANDA DE FÁTIMA MARTÍNI inventariante, independente de compromisso. 2. No prazo de 20 (vinte) dias deverá trazer 
para os autos: relação dos herdeiros, relação de bens e plano de partilha, nos termos dos arts. 993, em especial, inciso IV “h” e 
1025 do CPC; cópia de matrícula dos imóveis a inventariar; prova documental da existência dos bens móveis e da titularidade 
do “de cujus”; prova do valor venal dos imóveis na época do falecimento; negativa federal; certidões negativas municipais em 
relação aos bens imóveis. Certidão do Colégio Notarial do Brasil acerca de existência ou inexistência de eventual testamento 
deixado pela “de cujus”. 3. A inventariante deverá providenciar a abertura do procedimento para recolhimento do ITCMD no 
Posto Fiscal no prazo de 15 (quinze) dias após protocolizadas as primeiras declarações que devem ser apresentadas em 20 
(vinte) dias após intimação deste despacho, nos termos do item 03. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. 
Intime-se. Itu, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: ALEX ALMEIDA MAIA (OAB 223907/SP)

Processo 4000907-68.2013.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - B.S.N. e outros - 
Manifestar sobre a certidão de fls 105. - ADV: FERNANDA CAMARGO LUIZ (OAB 310684/SP)

Processo 4001349-34.2013.8.26.0286 - Interdição - Tutela e Curatela - C.R.S. - Cumpra a autora a determinação de fls. 
153, apresentando a certidão negativa criminal que pode ser obtida junto ao Poupatempo. - ADV: RODRIGO BARSALINI (OAB 
222195/SP)

Processo 4001460-18.2013.8.26.0286 - Interdição - Tutela e Curatela - S.A.D. - A autora deverá apresentar, inclusive, a 
certidão negativa criminal que pode ser obtida junto ao Poupatempo. Após, conclusos para sentença. - ADV: LUIZA DE MARILAC 
MENDES AVELINO SANTOS (OAB 336510/SP), FABIANO CARDOSO ZILINSKAS (OAB 154608/SP)

Processo 4003499-85.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - R.F.S.C.O. - Esclareça o 
autor se possui o endereço atualizado da requerida. Em caso negativo, realize a zelosa serventia pesquisa pelos sistemas 
Bacenjud, Infojud e Siel para obtenção do endereço da requerida. Com o mesmo objetivo, oficie-se ao IIRGD. - ADV: ROBERTO 
DE CAMARGO (OAB 36291/SP)

Processo 4003809-91.2013.8.26.0286 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S.L.C.F. - 
R.A.F.J. - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar sobre certidão de páginas 108. - ADV: SONIA MARIA BASSOTO (OAB 
110723/SP), ANA CAROLINA BORDINI RIGOLIN (OAB 200774/SP)

Processo 4004852-63.2013.8.26.0286 - Procedimento Ordinário - Guarda - N.F.O. - - N.M.C. e outro - G.C.O. e outro - Fls. 
317: ciência à autora. No mais, solicite-se ao Juízo deprecado informações sobre o cumprimento da carta precatória expedida às 
fls. 309. - ADV: REGINA COELI DE ARRUDA STUCCHI (OAB 58248/SP), ALESSANDRA SALES (OAB 173843/SP), ELISABETE 
DE CASSIA NOGUEIRA MELO (OAB 301075/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TATIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TERESA CRISTINA BENEDETTI SCANDALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0074/2015
Processo 0003267-44.2013.8.26.0286 (028.62.0130.003267) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 

Atualização - V.A.A.F. - R.A.G.F. - Vistas dos autos ao autor para: (X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito 
que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar 
andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: PABLO GUILHERME 
A RODRIGUES (OAB 90702/MG), ANTONIO CARLOS CÂMARA (OAB 25302/MG), ALEXANDRE NAVARRO EMANUELLI (OAB 
208979/SP)

Processo 0004372-56.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004372) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - P.F.L. - P.E.T.L. - Ante a informação de fls. 72/73, defiro a expedição de contramandado de prisão, com urgência. 
No mais, para homologação, o acordo formulado nos autos deverá ser devidamente assinado pelo executado e seu procurador. 
Prazo: 10 dias. - ADV: TACIANA CRISTINA DA COSTA CRUZ SMANIA (OAB 294659/SP), ALBERTO ALVES PACHECO (OAB 
108743/SP)

Processo 0004562-49.1995.8.26.0286 (286.01.1995.004562) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Nair Boni - retirar 
formal de partilha - ADV: MARIANA CUNHA GLIORIO GOZZANO (OAB 344549/SP), OLAVO GLIORIO GOZZANO (OAB 99916/
SP)

Processo 0005584-83.2011.8.26.0286 (286.01.2011.005584) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Rita Maria 
Moura Leal e outros - Fl. 209/210 - Indefiro o pedido de expedição de alvará. O formal de partilha ou no caso, sobrepartilha, 
não se presta somente a declarar a propriedade de bens imóveis. O herdeiro receberá os bens constitutivos do seu quinhão, 
quer móveis quer imóveis, na herança, através do formal de partilha. Por seu turno, desnecessária a expedição do alvará 
pretendido. O formal de partilha ou sobrepartilha é documento suficiente a tanto eis que os quinhões de cada herdeiro são 
discriminados, com declaração da propriedade dos herdeiros em relação aos bens adquiridos pela sucessão. Em que pese ser, 
a rigor, desnecessária a expedição, poderá ser deferida desde que comprovada a não aceitação do formal de partilha pelas 
instituições, o que não foi feito nos autos. - ADV: MARCELO ESTEVES FRANCO (OAB 120419/SP), SANDRA CEZILDA NUNES 
MILANO (OAB 60618/SP)

Processo 0006263-69.2000.8.26.0286 (286.01.2000.006263) - Inventário - Inventário e Partilha - Fabio Augusto Martelini 
- Gaplan Administradora de Bens Ltda - Vistas dos autos aos interessados para: (x ) cientificá-los do desarquivamento do 
processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das 
NSCGJ). - ADV: MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA (OAB 160487/SP)

Processo 0007337-41.2012.8.26.0286 (286.01.2012.007337) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Olinda 
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Antonia Alves - Vistas dos autos aos interessados para: (x ) cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido 
o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: WANDERLEI 
RIBEIRO (OAB 123138/SP)

Processo 0008874-43.2010.8.26.0286 (286.01.2010.008874) - Interdição - Capacidade - L.S. - manifestar sobre o laudo 
de fls 88/90 - ADV: TAIS FERNANDA CANDIANI AGAPE (OAB 269043/SP), EDSON DE CAMARGO BISPO DO PRADO (OAB 
262620/SP)

Processo 0009569-26.2012.8.26.0286 (286.01.2012.009569) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Eunice de Andrade 
Graciano - comprovar o encaminhamento do ofício de fls 415 ao Banco Itaú Unibanco - ADV: LEANDRO DE CAMPOS BOCHINI 
(OAB 288791/SP), MAIRA GASPARETO VIEIRA (OAB 291561/SP)

Processo 0009585-29.2002.8.26.0286 (286.01.2002.009585) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Aparecida Morelli 
de Sousa - Aguarde-se por trinta dias eventual provocação. No silêncio, arquivem-se os autos. - ADV: ANTONIO APARECIDO 
SILVEIRA (OAB 36289/SP)

Processo 0011729-58.2011.8.26.0286 (286.01.2011.011729) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / 
Indisponibilidade de Bens - R.V.B.S. - O executado já foi devidamente citado, fls. 132. Assim, primeiramente deverá ser tentada 
a constatação no endereço informado às fls. 132. Frustrada a diligência, realize a zelosa serventia pesquisa via Bacenjud e Siel 
para obtenção do endereço do executado. Com o mesmo objetivo, oficie-se ao IIRGD. - ADV: MOISES FRANCISCO SANCHES 
(OAB 58246/SP), LÍGIA MARIA OLIVEIRA DE ASSUMPÇÃO (OAB 202836/SP), BEATRIZ PADOVANI GARAVELLO DO PRADO 
(OAB 265977/SP)

Processo 0011935-43.2009.8.26.0286 (286.01.2009.011935) - Separação Consensual - Dissolução - R.R. e outro - Vistas 
dos autos aos interessados para: (X ) cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem 
manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: JOSÉ ALDO RIBEIRO DA SILVA (OAB 
59002/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TATIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TERESA CRISTINA BENEDETTI SCANDALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0069/2015

Processo 0000059-81.2015.8.26.0286 - Carta Precatória Cível - Diligências (nº 0027342-82.2011.8.26.0007 - 1º Vara da 
Família e Sucessões - Foro Regional VII - Itaquera) - M.R.S.S. - Expeça-se o necessário para realização da perícia médica 
requerida. Após, devolva-se com as homenagens deste Juízo. - ADV: MARIA BEATRIZ DE ALCANTARA SÁ (OAB 265936/SP)

Processo 0001161-80.2011.8.26.0286 (286.01.2011.001161) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria de Jesus Mineo - 
Vistos. Tendo-se em vista que houve o recolhimento do ITCMD, conforme se verifica às fls.83, adite-se o formal de partilha 
como requerido, devendo a requerente indicar as cópias necessárias, bem como recolher as respectivas taxas de extração e 
autenticação das cópias. Após, aguarde-se por 30 dias eventual provocação. No silêncio, ao arquivo. Intime-se. - ADV: TÂNIA 
REGINA TROMBINI FAGA (OAB 163483/SP)

Processo 0002433-41.2013.8.26.0286 (028.62.0130.002433) - Inventário - Inventário e Partilha - Fatima Rosangela Ribeiro 
da Silva e outros - Aguarde-se por 90 dias a conclusão do procedimento administrativo de recolhimento do ITCMD. Decorrido o 
prazo sem manifestação do fisco, remetam-se os autos a FESP. - ADV: RONALDO APARECIDO FABRICIO (OAB 265492/SP), 
DANIELE DE OLIVEIRA (OAB 324557/SP)

Processo 0002731-04.2011.8.26.0286 (286.01.2011.002731) - Inventário - Inventário e Partilha - Rubens Aneas Junior - 
Fernanda Aneas e outros - Fls. 473/474 - Intime-se a representante do menor, como requerido, por meio de seu advogado 
constituído. - ADV: RUI LUIZ LOURENSETTO JUNIOR (OAB 248931/SP), JOSE CARLOS ETRUSCO VIEIRA (OAB 41566/SP), 
CARLOS LUIZ DE TOLEDO PIZA (OAB 67183/SP), MILTON ROBERTO DRUZIAN (OAB 258248/SP), ROBSON BARSANULFO 
DE ARAUJO (OAB 281412/SP)

Processo 0002897-02.2012.8.26.0286 (286.01.2012.002897) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B.A.D. 
- Concedo ao procurador o derradeiro prazo de 5 dias para manifestação sobre a certidão de fls. 113 verso, informando o 
endereço atualizado de sua constituinte nos autos, bem como para cumprimento da determinação de fls. 111. No silêncio, 
tornem conclusos para extinção. - ADV: ROGERIO LUIS BINOTTO MING (OAB 262751/SP)

Processo 0003845-75.2011.8.26.0286 (286.01.2011.003845) - Divórcio Litigioso - Dissolução - N.S.O.A. - Fls. 188/189: 
indefiro, tendo em vista que os benefícios da Lei 1.060/50 compreendem apenas os atos do processo. - ADV: ALESSANDRA 
SALES (OAB 173843/SP)

Processo 0004125-12.2012.8.26.0286 (286.01.2012.004125) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
R.H.R.S. - Manifestar sobre as pesquisas de fls. 167/170 e 173/176. - ADV: ANDRÉIA RAMOS (OAB 212889/SP), ANA PAULA 
FONTES CARICATTI BORBA (OAB 161666/SP), MANOEL HENRIQUE GIMENEZ ROLDAN (OAB 208673/SP)

Processo 0005849-51.2012.8.26.0286 (286.01.2012.005849) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - R.S. - Manifestar os exequentes sobre fls. 78/80. - ADV: BELMIRO ANGELO PEREIRA (OAB 119174/SP), VANIA 
CLAUDIE THOMAZ (OAB 311177/SP)

Processo 0005875-35.2001.8.26.0286 (286.01.2001.005875) - Inventário - Inventário e Partilha - Antonio Fernando Corazza 
- Nada mais requerido, retornem os autos ao arquivo. - ADV: ELIZABETH BUENO DE OLIVEIRA (OAB 87447/SP)
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Processo 0006050-43.2012.8.26.0286 (286.01.2012.006050) - Inventário - Inventário e Partilha - Iraci Santos de Queiroz 
- Aguarde-se por 90 dias a conclusão do procedimento administrativo de recolhimento do ITCMD. Decorrido o prazo sem 
manifestação do fisco, remetam-se os autos a FESP. - ADV: JULIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA (OAB 216574/SP)

Processo 0006967-62.2012.8.26.0286 (286.01.2012.006967) - Inventário - Inventário e Partilha - Marta Vasquez Loyo - - 
Esteban Vasquez Loyo - Eduardo Favaron Tugas e outros - Manifestar sobre fls. 358. - ADV: MARCO ANTONIO DOS SANTOS 
DAVID (OAB 161721/SP), TATIANA TIBERIO VIANA GMEINER (OAB 278145/SP), ELIEL SANTOS JACINTHO (OAB 59663/RJ)

Processo 0007193-19.2002.8.26.0286 (286.01.2002.007193) - Inventário - Inventário e Partilha - Marco Antonio Marques de 
Almeida - Virgilio Renato Marques de Almeida e outro - Por primeiro, forme-se o terceiro volume dos autos a partir de fls. 418. 
Fls. 409/416 - Deixo de receber como aditamento às primeiras declarações, haja vista que, como já enfatizado na decisão de fls. 
407/408, tratando-se de inventário conjunto, devem ser apresentados dois esboços de partilha, um de cada autor da herança. 
Assim, no prazo de dez dias, apresente o inventariante novo esboço de partilha, nos moldes do artigo 1025 do CPC. Decorrido o 
prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. - ADV: OLAVO GLIORIO GOZZANO (OAB 99916/SP), ALEXANDRE NAVARRO 
EMANUELLI (OAB 208979/SP)

Processo 0011528-66.2011.8.26.0286 (286.01.2011.011528) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - L.G.S.S. - C.A.S. - Concedo ao executado os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Homologo 
o acordo celebrado a fls. 118/119 e suspendo a execução pelo período previsto para seu cumprimento. Decorrido o prazo do 
acordo, manifeste-se a parte exequente sobre o seu cumprimento, salientando-se que o silêncio será interpretado como resposta 
positiva e a execução será extinta pelo pagamento do débito alimentar. - ADV: MANOEL HENRIQUE GIMENEZ ROLDAN (OAB 
208673/SP), SÉRGIO RICARDO SANCHES (OAB 155624/SP)

Processo 0013371-66.2011.8.26.0286 (286.01.2011.013371) - Arrolamento de Bens - Sucessões - Antonio Elvio Escarabello 
e outros - Moacir Zaghetti - Ciência do ofício de fls. 147. - ADV: LILIANE GAZZOLA FAUS (OAB 87289/SP), CRISTIANE 
BOVOLON (OAB 143877/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TATIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TERESA CRISTINA BENEDETTI SCANDALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0071/2015
Processo 0001391-54.2013.8.26.0286 (028.62.0130.001391) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução 

- T.F.C.R. - M.S.R. - Manifestar-se a exequente sobre o prosseguimento. - ADV: LUANA LABIUC PIRES VASCONCELOS (OAB 
272140/SP)

Processo 0001841-31.2012.8.26.0286 (286.01.2012.001841) - Interdição - Capacidade - M.P. - A.P.F. - Como as informações 
de fls. 128 estão incompletas, oficie-se ao INSS de Salto. No mais, apresente a curadora certidão negativa criminal que pode 
ser obtida junto ao Poupatempo. - ADV: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA (OAB 262670/SP), JOAO CEZARIO DE ALMEIDA (OAB 
103615/SP)

Processo 0001841-31.2012.8.26.0286 (286.01.2012.001841) - Interdição - Capacidade - M.P. - A.P.F. - Ciência do Ofício do 
INSS de fls. 131 e ss. informando sobre os benefícios em nome da interditanda. - ADV: JOAO CEZARIO DE ALMEIDA (OAB 
103615/SP), JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA (OAB 262670/SP)

Processo 0002023-56.2008.8.26.0286 (286.01.2008.002023) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - N.D.O.N. - R.O.N. - Primeiramente, apresente a exequente cálculo discriminado e atualizado do débito, no prazo de 
10 dias. - ADV: NEUSA MARIA DE MORAES S BERTOLAZZI (OAB 107649/SP)

Processo 0002428-87.2011.8.26.0286 (286.01.2011.002428) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - R.A.L. - Fls. 66: tendo em vista que o executado constituiu advogado, expeça-se certidão de honorários, constando 
os atos praticados. No mais, manifeste-se a exequente sobre o prosseguimento. - ADV: IVANI SOBRAL MIRANDA (OAB 128151/
SP), CYNTHIA CHRISTINA PASCHOAL (OAB 250736/SP), RAPHAEL THIAGO FERNANDES DA SILVA LIMA (OAB 253435/SP)

Processo 0004789-14.2010.8.26.0286 (286.01.2010.004789) - Inventário - Inventário e Partilha - Eliana Soares dos Santos 
Braz Silva - Erenito Braz da Silva - Antonio de Pádua Francischinelli - I) A resposta encaminhada às fls. 202/206 não atende a 
determinação judicial, uma vez que apenas reforça que existe débito relativo a bem inventariado. Assim, oficie-se novamente 
à Prefeitura da Estância Turística de Itu nos termos do quarto parágrafo de fls. 187, ressaltando-se que o silêncio ou falta 
de oposição expressa será interpretado como anuência. II) Fls. 208: A interposição de recurso de apelação em embargos à 
execução opostos contra credor do espólio (fls. 209/231) é insuficiente para afastamento da necessidade de concordância com 
a disposição patrimonial pretendida no inventário. Vale ainda frisar que a penhora no rosto dos autos decorrente do processo de 
execução de título extrajudicial promovido por Antonio de Pádua Francischinelli (fls. 103) continua em vigor, tendo ele inclusive 
expressado discordância com a pretensão (fls. 189). III) Fls. 232/234: No prazo de 10 (dez) dias, esclareça a inventariante a 
razão pela qual excluiu do rol de bens e direitos submetidos a inventário e partilha o imóvel comercial descrito e caracterizado 
no último parágrafo de fls. 17, assim como as dívidas do espólio, que, como é cediço, devem ser suportadas pelos sucessores 
até o limite da herança. - ADV: VIVIAN MEDINA GUARDIA (OAB 157225/SP), OLAVO GLIORIO GOZZANO (OAB 99916/SP)

Processo 0006673-10.2012.8.26.0286 (apensado ao processo 0005936-56.2002.8.26) (286.01.2012.006673) - Alvará 
Judicial - Compra e Venda - Ruth Maria Galvão Sandoval - - Francisco João Galvão Ming - - Vera Maria Galvão Sandoval 
Ming - Intime-se o sr. Perito a esclarecer os pontos controvertidos mencionados às fls. 112/114. No mais, defiro a prioridade da 
tramitação, nos termos da Lei nº 12.008/2009. Anote-se. Int - ADV: MARIA LUCIA PEREIRA GUITTE (OAB 105404/SP), WILSON 
OLIVEIRA BRITO JUNIOR (OAB 260442/SP)

Processo 0007815-20.2010.8.26.0286 (286.01.2010.007815) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - G.W.D.P. - A.L.P. - Tendo em vista a informação de fls. 245 julgo, por sentença, para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos, extinta a execução (art. 794, inc. I, do CPC). O executado arcará com as custas e despesas processuais, 
bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 600,00. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários 
à procuradora do exequente, constando os atos praticados. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: RAPHAEL THIAGO 
FERNANDES DA SILVA LIMA (OAB 253435/SP), JAQUELINE DE PAULA SANTOS GUITTE (OAB 201767/SP), FABIANA LEITE 
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DE CAMARGO FRANCISCHINELLI (OAB 247662/SP)
Processo 0009975-86.2008.8.26.0286 (286.01.2008.009975) - Interdição - Capacidade - N.A.P. - O.P. - Fls. 807/854: tendo 

em vista os recibos e comprovantes apresentados, defiro a expedição de mandado de levantamento judicial da quantia R$ 
17.586,65 em favor da Curadora, referente aos meses de outubro e novembro de 2014. - ADV: RENE PASCHOAL LIBERATORE 
(OAB 36290/SP)

Processo 0010384-23.2012.8.26.0286 (286.01.2012.010384) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Célia Maria 
Aguiar de Carvalho - Célio de Lima Carvalho - Mirian Lira Chierighini - 1- Fls.306/328 : anote-se a interposição de agravo de 
instrumento. 2- Mantenho a decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3-Comprove o agravante eventual 
atribuição de efeito suspensivo ao recurso, no prazo de 48 horas. - ADV: ROMEU GONCALVES BICALHO (OAB 138816/SP), 
FERNANDA MARIA SCHINCARIOL (OAB 139442/SP), MARIA FERNANDA DOS SANTOS COSTA (OAB 247788/SP), JANE 
GONÇALVES BICALHO AGOSTINHO (OAB 253652/SP)

Processo 0012170-05.2012.8.26.0286 (286.01.2012.012170) - Interdição - Tutela e Curatela - M.P. - J.L.A. - Manifestar-se 
sobre o ofício da Secret. de Seg. Pública de Mato Groso de fls. 110 informando que não há como remeter cópia da certidão de 
nascimento do interditando. - ADV: ALBERTO ALVES PACHECO (OAB 108743/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TATIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TERESA CRISTINA BENEDETTI SCANDALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0072/2015
Processo 0002088-22.2006.8.26.0286 (286.01.2006.002088) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.A.C. - Manifestar 

sobre o Ofício de fls. 248/253. - ADV: JOSÉ ALDO RIBEIRO DA SILVA (OAB 59002/SP), EDISON ANTONIO SCANDALO (OAB 
61658/SP)

Processo 0002325-80.2011.8.26.0286 (286.01.2011.002325) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Rita Joana de 
Lima - Tendo-se em vista que não houve comprovação documental acerca do divórcio da autora da herança, não há, por 
força legal, como adjudicar os bens por ela deixados apenas em favor da genitora, como requerido. Assim, no prazo de dez 
dias, informe a inventariante se irá providenciar, pelas vias próprias, a comprovação da separação de fato do casal. - ADV: 
ROSANGELA APARECIDA BORDINI RIGOLIN (OAB 142867/SP)

Processo 0002757-31.2013.8.26.0286 (028.62.0130.002757) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
R.A.N.S. - Aguarde-se a informação do Imesc sobre a realização da perícia. - ADV: MILTON RODRIGUES (OAB 167017/SP), 
ROGERIO LUIS BINOTTO MING (OAB 262751/SP)

Processo 0002890-78.2010.8.26.0286 (286.01.2010.002890) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Benedita dos 
Santos - Vistos. FLS.290/292 - Adite-se o formal de partilha como requerido, devendo a requerente indicar as cópias necessárias, 
bem como recolher as respectivas taxas de extração e autenticação das mesmas. Após, aguarde-se por 30 dias eventual 
provocação. No silêncio, ao arquivo. Intime-se. - ADV: VANESSA FERNANDA DE SOUZA (OAB 263543/SP)

Processo 0003458-31.2009.8.26.0286 (286.01.2009.003458) - Inventário - Inventário e Partilha - Carolina Steller Wagner e 
outro - Manifestar sobre o ofício de fls. 917/918. - ADV: SONIA REGINA MONTEIRO MARCONDES RODRIGUES (OAB 74082/
SP), MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA FLORA (OAB 47485/SP)

Processo 0003839-34.2012.8.26.0286 (286.01.2012.003839) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
A.V.S.C. - F.E.P.S. - Vistos. Proceda-se a abertura de volume a partir de fls. 205. O pedido de penhora de quantia constante 
no FGTS merece acolhimento. Trata-se de execução de alimentos. A pensão devida, portanto, é essencial à subsistência da 
menor alimentanda. Assim, inobstante a existência de norma que estabeleça a liberação do FGTS para determinadas situações 
específicas, o entendimento jurisprudencial atual é no sentido de que o rol do artigo 20 da Lei nº 8.036/90 é exemplificativo. 
No caso como o dos autos, deve ser dada primazia ao Princípio da Dignidade Humana. Entre a preservação do patrimônio do 
alimentante devedor, inadimplente e a proteção ao direito à subsistência do alimentando, prevalece este último. Ressalta-se que 
a finalidade da lei não é apenas a de proteger o trabalhador, mas também a de dar proteção aos seus dependentes. Posto isto, 
defiro a penhora do numerário no FGTS do executado, conforme informado às fls. 196. Oficie-se para que seja bloqueado e 
transferido o valor do débito, dando-se ciência ao executado. Proceda-se ainda ao bloqueio, via Bacen-Jud, da conta poupança 
mencionada no ofício de fls. 196. Oportunamente, se o caso, será designada audiência de conciliação. Intime-se. - ADV: ALDO 
RAGGIO (OAB 149967/SP)

Processo 0004294-62.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004294) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - G.R.C. - C.A.C. - Manifestar sobre o ofício da CEF. - ADV: MARIA FERNANDA ELIAS SCHANOSKI (OAB 195087/
SP), RENATO DEL RIO DO PRADO (OAB 198564/SP)

Processo 0004400-05.2005.8.26.0286 (286.01.2005.004400) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.W.D.P. - A.L.P. - 
Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 10 dias. Int. - ADV: 
ALZIRA MOURA CLAUSS (OAB 115928/SP), MARIA SOFIA VIDIGAL PACHECO E SILVA (OAB 107737/SP)

Processo 0005453-26.2002.8.26.0286 (286.01.2002.005453) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Cecilia Mastroantonio 
da Silva - Francisco de Assis da Silva - Vistas dos autos ao autor para: (X) cientificá-lo do desarquivamento do processo e de 
que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: 
EDSON DE CAMARGO BISPO DO PRADO (OAB 262620/SP)

Processo 0006600-72.2011.8.26.0286 (286.01.2011.006600) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.A.F.C. - Primeiramente, 
apresente o exequente cálculo discriminado e atualizado do débito, no prazo de 10 dias. No mais, após a indicação de conta 
bancária, defiro a expedição de ofício à empregadora para desconto da pensão. - ADV: ELIANE TREVISANI MOREIRA (OAB 
84483/SP), MAURICIO DE FREITAS (OAB 85878/SP)

Processo 0009776-25.2012.8.26.0286 (286.01.2012.009776) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - H.N.G.G.S. - Manifestar sobre o ofício da CEF. - ADV: PAULA SARMENTO PENNA (OAB 121071/SP)

Processo 0011011-03.2007.8.26.0286 (286.01.2007.011011) - Procedimento Ordinário - Revisão - A.A.G. - A.A.G. e outros 
- Fls. 40: defiro, oficiando-se como requerido, devendo ser observada a sentença de fls. 18. Oportunamente, ao arquivo. - ADV: 
BELMIRO ANGELO PEREIRA (OAB 119174/SP), JOAO TEIXEIRA ALVES (OAB 79831/SP)

Processo 0012358-32.2011.8.26.0286 (286.01.2011.012358) - Execução de Alimentos - Alimentos - D.A.D.N.I. - M.M.I. - 
Aguarde-se o decurso do prazo estipulado às fls. 52. - ADV: MARIA CRISTINA BORGES DE MORAIS (OAB 65096/SP), ANGELA 
MAURICIO DA SILVA (OAB 193240/SP)

Processo 0013870-50.2011.8.26.0286 (apensado ao processo 0003458-31.2009.8.26) (processo principal 0003458-
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31.2009.8.26) (286.01.2009.003458/1) - Outros Incidentes não Especificados (Inativa) - Carolina Steller Wagner - Laura Stelles 
Wagner e outro - Intime-se pessoalmente a requerente, por meio de seus tutores para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
dar andamento aos autos, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: RENATO CHIERIGHINI BICUDO (OAB 306341/SP), 
SONIA REGINA MONTEIRO MARCONDES RODRIGUES (OAB 74082/SP), ALESSANDRO ALCYR CARRIEL ASSUGENI (OAB 
248999/SP), MARCELO GUIMARAES MORAES (OAB 123631/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO TATIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TERESA CRISTINA BENEDETTI SCANDALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0070/2015
Processo 0001777-85.1993.8.26.0286 (286.01.1993.001777) - Inventário - Inventário e Partilha - Sergio Bueno Oliveira - 

Arion Bueno Oliveira e outro - Arion Bueno Oliveira Junior - Manifestar-se sobre não resposta do ofício ao Bradesco. - ADV: 
JOSE CARLOS DA SILVA PRADA (OAB 53505/SP)

Processo 0004003-62.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004003) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - M.I.R.L. - Vistos. Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos iniciada em abril de 2013, e a exigir prestações 
vencidas desde fevereiro de 2013. Devidamente citado (fls. 21) a pagar os alimentos com as advertências cabíveis, inclusive da 
possibilidade de prisão civil em caso de inércia, o executado deixou transcorrer “in albis” o prazo para pagamento das pensões. 
Decretada a prisão, fls. 29, o mandado de prisão foi cumprido, sem que o executado efetuasse o pagamento do débito. A 
exequente apresentou nova planilha de débitos, incluindo os alimentos vencidos em período posterior à soltura do executado. 
Intimado para pagamento, fls. 56, o executado não se manifestou nos autos. A parte exequente postulou a decretação da prisão 
civil, com o que concordou o M.P. Presume-se verdadeira a alegação de inadimplência injustificada, de sorte que é inarredável 
a adoção da medida extrema. Posto isso, DECRETO A PRISÃO CIVIL de R. L. L. pelo prazo de 30 dias ou até pagamento das 
prestações vencidas desde janeiro de 2014, mais as vincendas até a data do efetivo pagamento, devendo ser desconsiderados 
do cálculo de fls. 64v, os valores a título de honorários advocatícios. Expeça-se mandado de prisão. - ADV: CELSO FRANCISCO 
BRISOTTI (OAB 154160/SP)

Processo 0004379-82.2012.8.26.0286 (286.01.2012.004379) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - G.P.J.C. - O silêncio do exequente faz presumir que o acordo a que chegaram as partes com relação ao pagamento 
do débito foi cumprido. Assim, julgo extinta a execução de alimentos (art. 794, inc. II, do C.P.Civil). Cada parte arcará com as 
custas e despesas que desembolsou. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: MARIA APARECIDA DE O L C A PINHEIRO 
(OAB 46945/SP), EVANGELISTA ALVES PINHEIRO (OAB 113825/SP)

Processo 0007310-29.2010.8.26.0286 (286.01.2010.007310) - Interdição - Capacidade - G.B.S.F. - F.A.S.F. - O relatório 
informativo do CREAS as fls. 284/286, realizado recentemente (16/10/2014), atestou que o interditado não se encontra em 
situação de risco e que está aos cuidados de sua esposa, ora curadora. Nota-se, ainda, que nesta oportunidade, o Sr. Francisco, 
interditado, não manifestou qualquer reclamação quanto as condições em que vive, bem como não apresentou notícia de 
problemas em seu convívio doméstico. Portanto, apesar da r. cota ministerial as fls. 306/307, não se vislumbra a necessidade de 
designação de curador especial, pois tal medida tem por pressuposto a presença do conflito de interesses entre o incapaz e seu 
representante legal, o que não se constata. Além disso, no procedimento de interdição não requerido pelo Ministério Público, 
quem age em defesa do suposto incapaz é o órgão ministerial e, portanto, resguardados os interesses do interditado, não se 
justifica a nomeação de curador especial. No mais, aguarde-se a realização do novo exame médico e consequente vinda do 
laudo aos autos. - ADV: EDSON SPINARDI (OAB 122594/SP), CAMILA BOVOLON (OAB 189478/SP)

Processo 0007742-92.2003.8.26.0286 (286.01.2003.007742) - Outros Feitos não Especificados - Abrigo em entidade - 
C.B.C.L. - Manifestar-se sobre laudos de fls. 277/281 e 284/287. - ADV: MARIA ANGELICA VIEIRA DE OLIVEIRA GATTI (OAB 
146621/SP)

Processo 0010504-66.2012.8.26.0286 (286.01.2012.010504) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - A.A.F.L. - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de intimação - fls. 101. - ADV: 
DENISE APARECIDA BARON (OAB 233704/SP)

Processo 0012464-91.2011.8.26.0286 (286.01.2011.012464) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Julia Veloso - Luciana 
de Souza Veloso e outros - Intimem-se os demais herdeiros, assistidos por advogados diversos, a se manifestarem acerca das 
declarações e esclarecimentos prestados às fls.106/110, no prazo de dez dias, concedendo referido prazo a cada advogado 
sucessivamente. - ADV: MARCELO MATTOS PACHECO (OAB 95624/SP), GIBEON ORLANDIM (OAB 118799/SP), LILIANE 
GAZZOLA FAUS (OAB 87289/SP)

Processo 0012792-26.2008.8.26.0286 (286.01.2008.012792) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Helena Alves 
Almeida - Fls.94 - Expeça-se ofício ao INSS, requerendo informações acerca de resíduos beneficiários existentes em nome da 
“de cujus”, a serem levantados. Referido ofício deverá ser instruído com cópia de fls.16. - ADV: TOSHITERU ABE (OAB 181683/
SP), FADIA MARIA WILSON ABE (OAB 149885/SP)

Processo 0013375-06.2011.8.26.0286 (286.01.2011.013375) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - N.D.B. - D.S.B. - Manifeste-se o exequente sobre as respostas de verificação de endereço de fls. 
138/147. - ADV: CIBELE CURY (OAB 103935/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ITU EM 09/02/2015

PROCESSO :0000754-35.2015.8.26.0286
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 650/2015 - Itu
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.L.M.
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VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000758-72.2015.8.26.0286
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 665/2015 - Itu
AUTOR : J.P.
INDICIADO : R.A.L.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000757-87.2015.8.26.0286
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 647/2015 - Itu
AUTOR : J.P.
INDICIADO : W.L.B.F.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000764-79.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 284/2015 ou - Itu
AUTOR : J.P.
INFRATOR : W.A.C.O.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000778-63.2015.8.26.0286
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 219/2015 ou - Itu
AUTOR : J.P.
INFRATOR : P.V.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000761-27.2015.8.26.0286
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 05/2015 - Itu
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : C.B.D.E.H.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000762-12.2015.8.26.0286
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 11/2015 - Itu
AUTOR : J.P.

PROCESSO :0034309-02.2014.8.26.0602
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 1033/2014 - Itu
AUTOR : J.P.
INFRATOR : J.V.B.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0034302-10.2014.8.26.0602
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 1440/2014 - Itu
AUTOR : J.P.
INFRATOR : G.P.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

1ª Vara Criminal

(3dmgi.000)
COMARCA DE ITU/SP  10 de fevereiro de 2015
1º VARA CRIMINAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
JUÍZA DE DIREITO  ANDREA RIBEIRO BORGES

Processo 0000018-17.2015.8.26.0286 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Justiça Pública - Guilherme 
Rodrigo Alves - Vistos. Notifique(m)-se o(a)(s) denunciado(a)(s) para a apresentação da Defesa Prévia, por escrito, no prazo de 
10 dias, de acordo com o art. 55 da Lei 11.343/06, por meio de advogado constituído ou manifestar interesse na nomeação de 
defensor dativo, nos termos da Lei 1.060/1950. No mais, atenda-se o solicitado pelo MP na cota de fls. 40: junte-se, em apenso, 
a FA do investigado, assim como as certidões dos processos nela constantes e requisite-se a remessa do laudo de exame 
químico-toxicológico. Por fim, terminada a fase inquisitiva com o oferecimento da Denúncia, não se vislumbra a necessidade 
de resguardo das informações contidas nos autos, pelo que levanto o segredo de justiça em que tramitou o procedimento até a 
presente data. Anote-se. Int. - ADV: JOAO TEIXEIRA ALVES (OAB 79831/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 481

Processo 0000018-17.2015.8.26.0286 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Guilherme Rodrigo Alves - 
Vistos. Acolho a manifestação retro do Ministério Público, e declaro extinta a punibilidade de Mauricio Alexandre Costa, ante o 
cumprimento integral da pena. Quanto ao valor apreendido, já teve sua destinação determinada às fls. 175, segundo parágrafo. 
Ao arquivo, com as cautelas de praxe. P.R.I.C.. - ADV: JOAO TEIXEIRA ALVES (OAB 79831/SP)

Processo 0001179-96.2014.8.26.0286 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Antonio 
Quintilio Castelli - “Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE, e CONDENO o acusado ANTÔNIO QUINTILIO CASTELLI, 
pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei Federal nº 11.343/06 à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses 
de reclusão, além de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, fixados no valor mínimo legal. Deve a pena privativa de 
liberdade ser cumprida inicialmente em regime fechado, considerando expressa disposição legal, haja vista o tráfico de drogas 
ser equiparado aos crimes hediondos, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei nº 8.072/90, tendo em vista, ainda, a 
natureza do delito, que gera distúrbio social e incremento da violência e da criminalidade, que implica risco à ordem pública. 
Nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, recomendando-se onde se encontra recolhido, eis que tal conduta é de extrema 
periculosidade para a sociedade, com incremento da violência e desestruturação das famílias, sendo evidente o risco à ordem 
pública, bem como a considerada quantidade de entorpecente encontrada com o acusado. Inviável a substituição da pena, 
de acordo com o artigo 44, inciso III do Código Penal. Condeno, ainda, o acusado ao pagamento das custas processuais, se 
o caso. Sem prejuízo, determino o perdimento da motocicleta “HONDA/CG 125 TITAN KS”, placas DJW0222, apreendida em 
poder do acusado, utilizada, pois, para a prática do crime, nos moldes do artigo 60 e seguintes da Lei Federal nº 11.343/06, bem 
como a incineração dos entorpecentes, caso ainda não determinada. Após o trânsito em julgado da presente decisão, expeça-
se guia de recolhimento e encaminhe-se ao Juízo das Execuções Criminais competente. P.R.I.C., expedindo-se os mandados e 
ofícios de praxe.”.” Vistos. Fls. 104: recebo o recurso. Processe-se. Int..” Vista dos autos, para apresentação de contrarrazões 
de recurso, interposto pelo Ministério Público” - ADV: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 154523/SP), WATSON ROBERTO 
FERREIRA (OAB 89287/SP), WINNIE MARIE PRIETO FERREIRA (OAB 342909/SP)

Processo 0001179-96.2014.8.26.0286 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Antonio 
Quintilio Castelli - Vistos. Fls. 104: recebo o recurso. Processe-se. Int.. - ADV: WINNIE MARIE PRIETO FERREIRA (OAB 
342909/SP)

Processo 0003413-51.2014.8.26.0286 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - J.P. - W.A.C.S. - Indefiro o pedido de 
liberdade provisória, face a gravidade do delito, com evidente risco à ordem publica, inclusive risco de intimidação da vítima, cuja 
oitiva ainda se encontra pendente. Descabe, na hipótese, alegar excesso de prazo, considerando a data da prisão cautelar do 
réu e a necessidade de pratica de atos previstos na lei, sem que se possa imputar ao juízo qualquer demora em sua tramitação. 
Defiro o requerido pelo Ministério Público e designo AUDIÊNCIA EM CONTINUAÇÃO para o dia 04 de março de 2015 às 13:30 
horas, saindo os presentes intimados. Expeça-se mandado de condução coercitiva para a vítima Valkiria Francischinelli da 
Silveira Almeida. Requisite(m)-se o(s) réu(s). Intime-se a defensora ausente. - ADV: VALÉRIA MOTTA BRAGAGNOLO MORELLI 
(OAB 308204/SP)

Processo 0004349-76.2014.8.26.0286 (processo principal 3000615-03.2013.8.26) - Liberdade Provisória com ou sem fiança 
- J.L.R.S. - Vistos. Trata-se de reiteração de pedido de revogação de Prisão Preventiva formulado pela defesa do(a) ré(u) 
JEFFERSON LIMA REIS DA SILVA. No entanto, os requisitos da prisão provisória, fumus boni juris e periculum libertatis, e 
as condições de admissibilidade previstas no art. 313, I do CPP, permanecem evidenciadas, inexistindo qualquer alteração 
de ordem fática no processo. Conforme fundamentação exarada às fls. 59 e verso do 1] apenso, a custódia é necessária para 
garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal na medida em que se demonstra a periculosidade do agente, 
que em tese praticou delito valendo-se de violência e grave ameaça. Poderá, portanto, voltar a delinquir ou intimidar vítimas e 
testemunhas caso vier a ser posto em liberdade. Já no tocante à argumentação de excesso de prazo para o julgamento do feito, 
a questão merecer ser apreciada à luz do princípio da razoabilidade. Neste sentido, tendo em vista que em nenhum momento 
pode ser evidenciada qualquer desídia na conduta da autoridade judiciária, eventual arguição de demora na instrução do feito 
mostra-se devida tão somente à complexidade do caso, diante das imperiosas providências à consecução do justo processo. 
Ademais, saliente-se que a audiência de interrogatório, debates e julgamento fora designada para o próximo dia 11/02, às 14:30 
horas. Assim, a questão da segregação do réu não cabe ser reconsiderada. Int.. - ADV: DENI EVERSON DE OLIVEIRA (OAB 
246982/SP)

Processo 0004437-17.2014.8.26.0286 - Inquérito Policial - Ameaça - J.A.F.F. - Vista dos autos, no prazo legal, para se 
manifestar sobre laudo, no apenso de verificação de insanidade mental. - ADV: DANIEL BENEDITO DO CARMO (OAB 144023/
SP)

Processo 0004438-02.2014.8.26.0286 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - Romário José da Silva 
e outro - Vistos. Dê-se vista às partes para que se manifestem, em 48 horas, sobre os documentos juntados às fls. 188 e 
seguintes. Após, tornem conclusos. Int.. - ADV: PEDRO AMERICO NASCIMENTO DE ALCANTARA (OAB 266160/SP)

Processo 0006082-19.2010.8.26.0286 (286.01.2010.006082) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
Norberto Carlos de Oliveira - Vistos, etc. Tendo em vista o cumprimento das condições impostas ao réu, acolho a manifestação 
retro e assim, julgo extinta a punibilidade de NORBERTO CARLOS DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 89, § 5º da Lei 
9099/95, e do art. 107, inc. IV, do Código Penal. Após, ao arquivo com as cautelas de praxe, comunicando-se ao I.I.R.G.D. de 
São Paulo/SP, que o referido processo não deverá constar na certidão de antecedentes criminais, exceto para fins de requisição 
judicial, anotando-se. P.R.I.C. Itu, d.s. - ADV: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA (OAB 262670/SP)

Processo 0007765-52.2014.8.26.0286 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Tiago Roberto Manoel - Vistos. Recebo 
a defesa de fls. 55/57, que arrolou em comum com a acusação as mesmas testemunhas. O pedido de Revogação da Prisão 
Preventiva deve ser indeferido, vez que permanecem intactos os requisitos da prisão provisória decretada, ou seja, fumus boni 
juris e periculum libertatis, inexistindo qualquer alteração de ordem fática no processo. Com efeito, conforme fundamentação 
exarada às fls. 29 do primeiro apenso, a manutenção da custódia é necessária para garantia da ordem pública, por conveniência 
da instrução criminal e para se assegurar a aplicação da lei penal, na medida em que se demonstra a periculosidade do agente 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 482

que adota, em tese, como meio de vida a prática de delitos da mesma natureza, constantes das F.A. do mesmo acostada aos 
autos, tendo, inclusive, condenação com trânsito em julgado (fls.10 do apenso próprio). Desse modo, o Estado não pode admitir 
que o agente adote a criminalidade como estilo de vida ou mesmo que a ausência de punição seja incentivo ao cometimento 
de novos delitos, sendo inconcebível a inércia do Poder Público, quando a persistência delituosa estiver presente. Saliente-se 
ainda, que o acusado já recebeu por diversas vezes o benefício da liberdade provisória, sendo, portanto, tais medidas, inócuas 
para a garantia da ordem pública. Poderá, portanto, facilmente, voltar a delinquir, ou mesmo se furtar à submissão de ocasional 
reprimenda, caso posto em liberdade. Não cabe, pois, reconsiderar a prisão cautelar decretada. Já, relativamente aos demais 
argumentos e requerimentos nela aduzidos, no entanto, tratam apenas de questões que se confundem com o mérito da causa, 
ausentes, tecnicamente, as hipóteses do art. 397 do CPP. Dependem, portanto, da regular dilação probatória para posterior 
conhecimento do Juízo em sede de Sentença. Assim, para audiência de Instrução, Interrogatório, Debates e Julgamento designo 
o dia 18 de fevereiro, p.f., às 15:00 horas. Expeça-se o necessário para viabilização do ato. Int.. - ADV: CIBELE CURY (OAB 
103935/SP)

Processo 0008504-25.2014.8.26.0286 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Justiça Pública - Jackson Felipe Gomes Gonçalves - Vistos. Recebo a Defesa Prévia de fls. 59/64, que arrolou 2 testemunhas 
residentes fora desta comarca. Quanto aos argumentos e requerimentos nela aduzidos, tratam, no entanto, apenas de questões 
que se confundem com o mérito da causa, ausentes, tecnicamente, as hipóteses que obstariam o prosseguimento do presente 
feito. Neste ínterim, é possível observar que a materialidade do(s) crime(s) e os indícios da autoria delitiva ficaram evidenciados 
pelo conjunto probatório coligido na fase inquisitiva. O depoimento policial indicou Jackson Felipe Gomes Gonçalves como 
eventual(is) autor(a)(s) do ocorrido além de, corroborado pelos Laudo de Constatação Provisória (fls. 14/16), atestar a existência 
do(s) crime(s) investigado(s). Já a exordial acusatória, regularmente, expôs os fatos com todas as suas circunstâncias, apontou 
a qualificação do(a)(s) acusado(a)(s) e, devidamente, classificou o(s) crime(s) imputado(s), não existindo razão para se falar em 
quaisquer das hipóteses explicitadas no art. 395 do CPP. Arrolou, ainda, 2 testemunhas, sendo ambos domiciliados fora desta 
comarca, e uma delas miliciano. Assim, RECEBO, também, A DENÚNCIA de fls. 1i/2i, formulada em face de Jackson Felipe 
Gomes Gonçalves, dando-o(a)(s) como incurso(a)(s) no(s) crime(s) ali mencionado(s). Cite(m)-se, anote-se e comunique-se. 
Após, deprequem-se as oitivas das testemunhas de acusação e defesa, respectivamente. No mais, relativamente ao pedido de 
Liberdade Provisória, permanecem intactos os requisitos da prisão provisória, fumus boni juris e periculum libertatis, inexistindo 
qualquer alteração de ordem fática no processo. Conforme fundamentação já exarada nos autos, a manutenção da custódia é 
necessária para garantia da ordem pública, na medida em que se demonstra a periculosidade do agente, diante da gravidade 
do crime em questão, em tese por ele praticado, causador de danosas consequências no meio social. Caso posto em liberdade, 
poderá voltar a delinquir. Por fim, terminada a fase inquisitiva com o oferecimento da Denúncia, não se vislumbra a necessidade 
de resguardo das informações contidas nos autos, pelo que levanto o segredo de justiça em que tramitou o procedimento até a 
presente data. Anote-se. - ADV: MARCOS VINICIUS VIEIRA (OAB 189423/SP)

Processo 0008504-25.2014.8.26.0286 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins 
- Justiça Pública - Jackson Felipe Gomes Gonçalves - Ciência da expedição de Cartas Precatórias à Comarcas de Salto/SP 
e São Paulo/SP, para oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, devendo acompanhá-las até seus ulteriores termos, 
independentemente de nova publicações. - ADV: MARCOS VINICIUS VIEIRA (OAB 189423/SP)

Processo 0008562-96.2012.8.26.0286 (286.01.2012.008562) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento 
falso - Justiça Pública - Wesley Schneider - Ciência de que foi expedida Carta Precatória para interrogatório do réu para o 
Juízo de Piedade/SP, bem como de que deverá acompanhar a referida deprecata em seus ulteriores atos, independentemente 
de novas e futuras intimações. - ADV: WALTER JOSE TARDELLI (OAB 103116/SP), ABNER TEIXEIRA DE CARVALHO (OAB 
156310/SP)

Processo 0008939-09.2008.8.26.0286 (286.01.2008.008939) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça 
Pública - Piter Monari Leonel da Silva - - Everton de Souza Silva - - Thiago Fernando de Campos - Ciência de que foram 
expedidas Cartas Precatórias para oitiva de testemunhas para o Juízo de Sorocaba/SP e São Paulo/SP, bem como de que 
deverá acompanhar a referida deprecata em seus ulteriores atos, independentemente de novas e futuras intimações. - ADV: 
NIVALDO DOS SANTOS ALMEIDA (OAB 122269/SP), ROBINSON JESUS ROSA (OAB 90773/SP), MAURICIO CARLOS LINO 
DOS REIS (OAB 307392/SP)

Processo 0009647-59.2008.8.26.0286 (286.01.2008.009647) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - André Henrique 
Ferreira Lisboa Alencar - Os autos encontram-se em cartório. - ADV: FABIANA LEITE DE CAMARGO FRANCISCHINELLI (OAB 
247662/SP)

Processo 0011030-33.2012.8.26.0286 (286.01.2012.011030) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Qualificado 
- Roney Marcos Silveira de Moura Carro - Ciência de que foi expedida carta precatória em 09/02/2015, para Comarca de Tatuí, 
com a finalidade de interrogatório do réu. A parte deverá acompanhá-la até seus ulteriores termos, independentemente de 
futuras publicações. - ADV: NEIDE MARIA VIEIRA BORGO (OAB 134655/SP)

Processo 0012424-12.2011.8.26.0286 (286.01.2011.012424) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Homicídio Simples - 
Justiça Pública - Jean Paulo da Silva - Ciência de que foi expedida Carta Precatória para oitiva de testemunha para o Juízo de 
Sorocaba/SP, bem como de que deverá acompanhar a referida deprecata em seus ulteriores atos, independentemente de novas 
e futuras intimações. - ADV: JULIANA CARLA PARISE CARDOSO (OAB 129675/SP)

Processo 3001482-93.2013.8.26.0286 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Justiça Pública - ELISON ROBERTO DA SILVA - Apresente o defensor dativo do réu, as contrarrazões de recurso no prazo legal. 
- ADV: ROBINSON JESUS ROSA (OAB 90773/SP)

Processo 3001684-70.2013.8.26.0286 - Termo Circunstanciado - Leve - R.S.B. - Vistos. Designo a audiência de instrução, 
interrogatório, debates e julgamento, designada para o dia 06 de abril de 2015, às 13:30 _ horas. Requisite-se, se o caso. Int. - 
ADV: NILTON SERGIO DOS SANTOS (OAB 79925/SP)
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Processo 3002339-42.2013.8.26.0286 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Edson Ferreira dos Santos - Os 
autos encontram-se em cartório. - ADV: NEUSA MARIA DE MORAES S BERTOLAZZI (OAB 107649/SP)

2ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO HÉLIO VILLAÇA FURUKAWA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIA CAJUEIRO VAZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0022/2015

Processo 0002762-19.2014.8.26.0286 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Andreia Lopes da Silva - - ELTON 
CÁSSIO FERREIRA SOARES e outro - Vistos, Fls. 336/337: Diante da renúncia do defensor constituído de Alex Rogério, inviável 
o prosseguimento do feito em relação a ele. Mantenho a suspensão do processo na forma do art. 366, do CPP, determinada à 
fl. 297 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de março de 2015, às 14:00 horas. Requisite-se/Intime-se a 
vítima, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela Defesa de Elton. Requisite-se a apresentação dos acusados, 
consignando ser imprescindível as presenças. Indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pelo réu Elton no apenso, por 
subsistirem as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Não houve alteração fática que justifique a revogação 
da prisão e o atraso na conclusão do feito é justificado em razão da multiplicidade de réus e da complexidade do caso. Int. - 
ADV: CLAÚDIO DA SILVA ALVES (OAB 165239/SP), ANA CAROLINA CLAUSS (OAB 200396/SP), SUELEN PEDROSO DE 
SOUZA (OAB 277362/SP)

Processo 0003198-12.2013.8.26.0286 (028.62.0130.003198) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - 
IGOR DA SILVA CAVALLO - - LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA - Intimação dos defensores para que se manifestem sobre os 
documentos juntados. - ADV: RICARDO RIBEIRO DA SILVA (OAB 127527/SP), DAITON ZAGATO (OAB 155285/SP)

Processo 0003683-80.2011.8.26.0286 (286.01.2011.003683) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsificação de 
documento público - JAQUELINE DA SILVA ALIER - Vistos, Ante o cumprimento da suspensão condicional do processo e do 
parecer favorável do Ministério Público, julgo extinta a punibilidade de JAQUELINE DA SILVA ALIER, qualificada nos autos, com 
fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários à defensora 
dativa. P.R.I.C., arquivando-se os autos. - ADV: MARIELZA TADEU TEDESCHI NOGUEIRA BELATO (OAB 122592/SP)

Processo 0004482-55.2013.8.26.0286 (028.62.0130.004482) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - G.C.S.A. 
- Remetam-se os autos á Instância Superior, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. - ADV: BELMIRO ANGELO 
PEREIRA (OAB 119174/SP)

Processo 0005885-25.2014.8.26.0286 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - R.S.S. - Vistos, 
Recebo os autos para que sejam preparados para julgamento, na forma do art. 422, do CPP. Junte-se FA atualizada e certidões 
criminais. Após, dê-se vista ao Ministério Público e à Defesa, sucessivamente, para que se manifestem na forma do art. 422, 
do CPP. Int. (FICA A DEFESA INTIMADA PARA MANIFESTAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 422, DO CPP, NOS TERMOS DO R. 
DESPACHO SUPRA - PRAZO CINCO DIAS) - ADV: DANIEL BENEDITO DO CARMO (OAB 144023/SP)

Processo 0006701-75.2012.8.26.0286 (286.01.2012.006701) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Violação de direito 
autoral - Alberto Patrick da Silva - A Certidão de Honorários já se encontra disponível para impressão no Sistema SAJ. - ADV: 
FLAVIA CRISTINA MARTELINI (OAB 216893/SP)

Processo 0007889-26.2000.8.26.0286 (286.01.2000.007889) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - 
André Teodoro Silvério - - J.V.G. e outros - Vistos, Mandado de prisão cumprido à fls. 1565/vº, expeça-se guia de recolhimento 
definitiva em nome de JOÃO VÍTOR GUIARO, encaminhando-a à VEC competente e local de prisão. Expeça-se certidão de 
honorários advocatícios do defensor dativo nomeado ao réu JOÃO VÍTOR GUIARO, nos termos do convênio Defensoria/OAB, 
Cod. da ação: 304. Ante a gratuidade de justiça deferida à fls. 1518, isento o réu do pagamento das custas processuais. Após, 
aguarde-se o prazo determinado à fls. 1562, primeiro parágrafo. Int. (certidão de honorários já expedida e disponibilizada na 
internet para impressão pelo Defensor) - ADV: DANIEL BENEDITO DO CARMO (OAB 144023/SP)

Processo 0007945-68.2014.8.26.0286 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falsidade ideológica - Adriano Carlos de 
Almeida - As preliminares argüidas pela Defesa dizem respeito ao mérito e não ensejam a absolvição sumária. Necessário que 
se aguarde o final da instrução para análise do mérito da acusação. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 
de março de 2015, às 14:30 horas. Requisite-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, em comum com a defesa. 
Requisite-se a apresentação do acusado, consignando ser imprescindível sua presença. Os pedidos de exames de insanidade 
mental/ toxicológico serão apreciados em audiência. Int. - ADV: ALDO RAGGIO (OAB 149967/SP)

Processo 0010926-29.2014.8.26.0526 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Lucio Wagner Dantas da Silva - “V. 
Sem prejuízo da devolução da carta precatória, designo audiência de interrogatório, debates e julgamento para o dia 18 de 
março de 2015, às 13:30 horas. Requisite-se a apresentação do réu, consignando ser imprescindível sua presença. Intime-se a 
defensora constituída a respeito da audiência.Saem intimados os presentes”. - ADV: ADRIANA DINI SCHIMMELPFENG (OAB 
136369/SP)

Processo 3004410-17.2013.8.26.0286 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins 
- KELVIN MATHEUS DAMIAO DA SILVEIRA ROSA - VISTOS, KELVIN MATHEUS DAMIÃO DA SILVEIRA ROSA, qualificado 
nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, e art. 34, da Lei 11.343/06, ambos da Lei 11.343/06, em 
concurso material, porque no dia 02 de setembro de 2013, nesta comarca de Itu, teria mantido em depósito, para fins de tráfico, 
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258 microtubos contendo crack, 01 pedra fragmentada de crack, 176 porções de maconha e 74 de cocaína, sem autorização ou 
em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico, bem como teria possuído e guardado objetos destinados à produção 
de drogas, consistente em uma balança de precisão e diversos microtubos para embalagem de droga, sem autorização. O 
réu teve sua prisão preventiva decretada em 21 de julho de 2014 (fl. 65). A defesa preliminar foi apresentada às fls. 91/97 e 
a denúncia recebida em 15 de outubro de 2014 (fl. 98). Durante a instrução foi ouvida uma testemunha comum (fls. 120/121 - 
sistema audiovisual). Nesta audiência, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas comuns. Nas alegações finais, 
o Ministério Público requereu a condenação, enquanto a Defesa requereu a conversão do julgamento em diligência. No mérito, 
requereu a absolvição ou a desclassificação. RELATADOS, DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente, devendo se 
afastado o delito do art. 34 da Lei 11.343/06, por atipicidade. Inicialmente, consigno não ser o caso de instauração de incidente 
de dependência, por não haver o mínimo indício de que o réu seja viciado. A mera alegação desprovida de outras provas é 
insuficiente para a realização do exame. A própria mãe do acusado negou que ele se comporte de maneira alterada, indicando 
que não é dependente. Também desnecessária qualquer providência em relação ao equívoco do Ministério Público quanto à 
tipificação do segundo delito imputado ao réu. Os fatos descritos se amoldam ao art. 34 e não 35 da Lei 11.343/06 e o réu exerceu 
a ampla defesa, podendo o juiz dar a tipificação que entender correta. No mérito, a materialidade foi comprovada pelo boletim 
de ocorrência (fls. 02/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/14), laudo de exame em munição (fls. 31/32), laudo de exame 
em arma de brinquedo (fls. 33/35), laudo químico toxicológico (fls. 55/59), que concluiu que as substâncias apreendidas eram 
maconha e cocaína, bem como pelos laudos de exame em peças (fls. 93/94 e 95/96). Também não há dúvidas da autoria. O réu 
confessou a propriedade de apenas 76 porções de maconha e alegou que se destinavam a uso próprio e não ao tráfico. Negou a 
propriedade das demais drogas, do dinheiro e dos objetos apreendidos. As testemunhas Kátia Aparecida Barbosa Damião e Ana 
Maria Barbosa Damião, mãe e avó do acusado, afirmaram que estavam em casa, quando foram surpreendidas pela presença 
dos policiais. Eles estavam atrás de um homem e depois revistaram o cômodo onde o réu estava dormindo. Não acompanharam 
a vistoria e os policiais nada exibiram. Disseram ter desconfiança de que o réu seja usuário, mas nunca notaram qualquer 
comportamento estranho ou alterado. Os policiais militares Rodrigo Gomes Carneiro e Adriano Cristian Gehrt averiguavam 
denúncias sobre a autoria do homicídio do policial militar Kleber Sales. O réu Kelvin foi apontado como possível autor do crime. 
Foram até sua residência, mas ele não estava. Pediram autorização para a mãe do acusado para que vistoriassem a residência. 
Perceberam a existência de um quarto trancado e questionaram a mãe do réu, que esclareceu que o quarto era utilizado pelo 
réu. Foi autorizada a abertura do quarto e localizaram um recipiente cheio de drogas prontas para o comércio. Em cima da 
cama, encontraram um baú de motocicleta fechado com cadeado. Na presença de Kátia, abriram o baú e encontraram diversas 
embalagens de drogas, além de mais entorpecente. Encontraram, também, aproximadamente R$ 3.000,00 em dinheiro, um 
rádio comunicador e uma caderneta com várias anotações. Havia, ainda, cinco projéteis intactos de calibre 38 e um simulacro 
de arma de fogo no criado mudo (fls. 40/41 e 42/43 e 120/121 - sistema audiovisual). Assim, diante dos depoimentos seguros 
dos policiais militares e considerando-se a absoluta falta de provas da versão defensiva, inequívoco que os entorpecentes 
pertenciam ao réu e se destinavam ao tráfico. A enorme quantidade de drogas, sua diversidade, as circunstâncias da prisão 
e a apreensão de dinheiro e objetos relacionados confirmam o tráfico de maneira inequívoca. Inequívoco que o réu mantinha 
em depósito os entorpecentes para comercialização e sua negativa restou totalmente isolada. Pouco crível que o réu portasse 
parte da maconha e desconhecesse o restante da droga, porque estavam juntas. É evidente que toda a droga era do réu e se 
destinava ao tráfico. A condição de usuário não afasta a de traficante. As provas são seguras para condenação. Contudo, não 
ficou tipificado o crime do art. 34, da Lei de Tóxicos. O referido tipo penal visa a coibir o refino e a transformação da matéria prima 
do entorpecente. O material apreendido com o acusado se destinava ao próprio tráfico, não havendo autonomia de condutas. 
Inaplicável a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois o réu se dedica ás atividades criminosas, eis que faz 
do tráfico seu meio de vida. A quantidade de entorpecente e material apreendido demonstra cabalmente que o réu é traficante 
contumaz, além das notícias de que estaria envolvido no latrocínio do policial na Comarca de Sorocaba. Passo à fixação da 
pena. A pena-base será aplicada acima do mínimo, em razão da enorme quantidade de droga, de sua variedade, o que torna a 
conduta mais grave, e da personalidade do acusado, voltada à prática de crimes. Fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) 
meses. Pela atenuante da menoridade relativa, reduzo a pena em 01 (um) ano. Não incidem causas de aumento ou diminuição. 
Fixo, pois, a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tornando-a definitiva. A pena pecuniária fica acrescida na 
mesma proporção, totalizando 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, no menor valor. O regime de cumprimento de pena 
deve ser o inicial fechado, em razão do disposto na Lei 11.464/07, da gravidade do delito e da grande quantidade de drogas. 
Indicando a necessidade de imposição de regime mais gravoso. Inviável a substituição da pena. ANTE O EXPOSTO, julgo 
parcialmente procedente a presente ação penal e condeno o réu KELVIN MATHEUS DAMIÃO DA SILVEIRA ROSA, qualificado 
nos autos, a cumprir pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento 
de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, no menor valor, corrigidos desde a data do crime, por infração ao art. 33, caput, da 
Lei 11.343/06. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, por se tratar de crime gravíssimo, equiparado a hediondo, 
envolvendo grande quantidade de droga e por ter o réu envolvimento com outros crimes, indicando que a manutenção da prisão 
é necessária para garantia da ordem pública. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Oficie-se autorizando a 
imediata destruição do entorpecente e dos objetos apreendidos (fl. 54). Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado 
no “rol dos culpados” e encaminhe-se o numerário apreendido à SENAD, por se tratar de produto do crime, ora declarado 
perdido em favor da União. Custas na forma da lei. Registre-se e comunique-se. Publicada em audiência, saem os presentes 
intimados. - ADV: VALÉRIA MOTTA BRAGAGNOLO MORELLI (OAB 308204/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS SOARES MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSEMARY DE ANDRADE NARDY
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0019/2015
Processo 0006405-82.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Antecipação de Tutela / Tutela Específica 

- ELAINE REGINA ROSSI - Telefônica Brasil S/A - Vistos. O depósito, sem ressalva, do valor da condenação, implica renúncia do 
direito de recorrer (RSTJ 15/329, JTJ 173/157), cc art. 503, § 1º do Código de Processo Civil. Considero cumprida a obrigação 
estabelecida na sentença, para todos os efeitos legais. Defiro o levantamento do valor depositado a fls. 161, em favor da autora, 
expedindo-se o mandado. Int. - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 
183762/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 485

Processo 0006716-73.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - Michelle 
Cristina Rodrigues - Claro S/A - Vistos. Considero cumprida a obrigação estabelecida na sentença para todos os efeitos legais. 
Expeça-se mandado de levantamento do valor depositado a fls. 112, em favor da autora. Int. - ADV: ANA MARIA DOMINGUES 
SILVA RIBEIRO (OAB 220244/SP)

Processo 0008173-43.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - RAIMUNDA 
NETA LOPES SALES - CCE - DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL - S.A - Vistos. O depósito, sem ressalva, do valor da 
condenação, implica renúncia do direito de recorrer (RSTJ 15/329, JTJ 153/157), cc art.503, § 1º do Código de Processo Civil. 
Ante o exposto, considero cumprida a obrigação estabelecida na sentença, para todos os efeitos legais. Defiro o levantamento 
do valor depositado a fls. 41, em favor da autora, expedindo-se o mandado. Int. - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES 
(OAB 131600/SP)

Processo 0011052-91.2012.8.26.0286/01 - Cumprimento de sentença - Alexander Karl Joachim Trabert - Zucki Comércio de 
Veículos Ltda e outro - Ciência ao autor que, foram opostos Embargos de Terceiro por Geraldo Antônio da Silva, sob nº 1000587-
98.2015, com relação à penhorado veículo Fiat Siena Fire Flex, placas ELV0358. Certifico mais, que por decisão proferida nos 
autos dos Embargos de Terceiro foram suspensos os autos de alienação com relação ao referido veículo. - ADV: SEBASTIAO 
JOSE ROMAGNOLO (OAB 70711/SP)

Processo 1000023-22.2015.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
VICTOR MATHEUS LEME MARTINS - FACULDADE DE ITU LTDA - Ciência ao autor da contestação apresentada pela ré. - ADV: 
EDUARDO SORE (OAB 259102/SP), FERNANDO PAZINI BEU (OAB 298028/SP)

Processo 1000026-74.2015.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LAUREN 
CRISTINA SANTIAGO DE ALMEIDA - FACULDADE DE ITU LTDA - Ciência à autora da contestação apresentada pela ré. - ADV: 
FERNANDO PAZINI BEU (OAB 298028/SP), EDUARDO SORE (OAB 259102/SP)

Processo 1000096-91.2015.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Descontos Indevidos - Luis Marcelo Alves 
dos Santos - CBPM Caixa de Assistencia da Policia Militar do estado de São Paulo - Fls. 15/16: defiro a gratuidade processual 
ao autor. Proceda-se a devida anotação. Aguarde-se a citação. Intime-se. - ADV: THIAGO PEREIRA SARANTE (OAB 354307/
SP)

Processo 1000112-45.2015.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - LEONARDO GROSS SIMÕES 
- Itaú Unibanco S/A - Ciência ao autor da devolução da carta de citação do réu, pelo motivo “desabitado”. - ADV: ALEX ALMEIDA 
MAIA (OAB 223907/SP)

Processo 1000185-17.2015.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento sem Causa - CAMARGO 
FIBRAS E TECIDOS LTDA ME - RS Reciclagem Têxtil Ltda - Vistos. Cite-se a empresa ré, com as advertências legais, para 
apresentar contestação no prazo de quinze dias informando se deseja a produção de prova oral. Caso queira a tentativa de 
composição, sua intenção poderá ser manifestada naquela peça, sendo certo que seu silêncio será entendido como falta de 
interesse. Os originais dos documentos juntados, deverão ser apresentados sempre que solicitados. Int. - ADV: JOSE OSVALDO 
BANZI (OAB 89018/SP)

Processo 1000401-75.2015.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Adicional de Insalubridade - Rafael 
Rodrigues de Arruda - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Porque não há notícia da edição de lei que autorize os 
procuradores a realizar acordo, deixo de designar audiência de conciliação Cite-se a ré e intime-se a apresentar contestação, 
dentro do prazo de trinta dias, a contar da consumação do referido ato. Após, dê-se vista ao autor e voltem conclusos. Int. - ADV: 
THIAGO PEREIRA SARANTE (OAB 354307/SP)

Processo 1000557-63.2015.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 
- José Eduardo Oliveira Roldan - Paulo Roberto Bento - Vistos. Para audiência de conciliação, designo o dia 08/04/2015 às 
15:15h, sendo obrigatório o comparecimento das partes. Nos termos do Provimento 30/2013, Seção XXXII, art. 617, o advogado 
do requerente providenciará o comparecimento de seu constituinte, independentemente de intimação, sendo que sua ausência 
implicará na extinção do processo com condenação ao pagamento das custas. Deverá o requerente trazer os originais dos 
documentos digitalizados. Cite-se e intime-se. Int. - ADV: MANOEL HENRIQUE GIMENEZ ROLDAN (OAB 208673/SP)

Processo 1000573-17.2015.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - AGRIMAR 
PINHEIRO HONORATO - - APARECIDA MARIA DA SILVA - Viação Avante Ltda. - - JOSÉ LUIS ALVES - Mister a comprovação 
de propriedade do veículo. Também a individualização dos pedidos, sobretudo acerca de danos morais de cada um dos autores. 
Finalmente, a propriedade de veículo de valor importante desafia a alegação de pobreza, de sorte que deverão apresentar 
demonstrativo de rendimentos. - ADV: ERICA STEFFEN RAMOS (OAB 344440/SP)

Processo 1000587-98.2015.8.26.0286 - Embargos de Terceiro - DIREITO CIVIL - GERALDO ANTONIO DA SILVA - Alexander 
Karl Joachim Trabert - Suspendo atos de alienação envolvendo a penhora sobre o veículo Fiat Siena Fire Flex, placas ELV-0358, 
RENAVAM nº 170013936, certificando-se nos autos da execução. Cite-se o embargado, na pessoa de seu advogado para que 
apresente contestação, no prazo de dez dias. - (Fica o embargado citado, da oposição dos embargos de terceiro e que terá o 
prazo de 10 dias, para apresentar contestação) - ADV: SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO (OAB 70711/SP), FLAVIA GOMES 
SALLES (OAB 192588/SP)

Processo 1000604-37.2015.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
GERSIO SIPUKOW - Indefiro o pedido de antecipação de tutela por não me convencer, de plano, sem manifestação da parte 
contrária, sobre o direito proclamado na petição inicial. Ademais, a situação não é nova, ocorre desde 1.999 à 2.012, como 
se no instrumento particular de confissão de dívida à fls. 21, de maneira que não se vislumbra possibilidade de eclosão de 
dano de difícil reparação. Cite-se e intime-se a ré. Designe-se audiência de conciliação. Int. - (Ciência que foi designado o 
dia 13/04/2015, 15:30 horas, para a Audiência de Conciliação. Nos termos do Provimento 30/2013, Seção XXXII, art. 617, o 
advogado do requerente providenciará o comparecimento de seu constituinte, independentemente de intimação, sendo que sua 
ausência implicará na extinção do processo com condenação ao pagamento das custas. Deverá o requerente trazer os originais 
dos documentos digitalizados a audiência.) - ADV: ELISEU SANCHES (OAB 306452/SP)

Processo 1001797-24.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Corretagem - THIAGO AVILA DIOGO 
FEUSTEL - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES - - MENDES ORTEGA ASSESSORIA IMOBILIARIA - Processo retornou do 
Colégio Recursal. Ciência ao autor dos comprovantes de depósito fls. 186/187. - ADV: RUI LUIZ LOURENSETTO JUNIOR (OAB 
248931/SP)

Processo 1002137-65.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Imóvel - JOÃO ANTIQUEIRA 
BENITTE JUNIOR - LEONARDO GOMES - - HENRIQUE GOMES NETO - - ESTER SUELEN VIEIRA DA SILVA - Ciência ao autor 
da certidão oficial de justiça fls. 69. - ADV: JOAIS HENRIQUE DO NASCIMENTO DA SILVA (OAB 258165/SP)

Processo 1002492-75.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - JANAINA CLAUDIA 
FERREIRA - GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 
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pedido, para CONDENAR a ré à devolução de R$2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais), atualizada dos desembolsos 
até o efetivo pagamento, contados juros de mora desde a citação. Não há condenação em custas e honorários, nos termos do 
artigo 55 da Lei 9099/95. Prazo para interposição de recurso: 10 (dez) dias Valor do preparo: R$212,50. P.R.I. - ADV: RICARDO 
RIBEIRO DA SILVA (OAB 127527/SP), SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO (OAB 70711/SP), BRUNO MARCEL MELO VERDERI 
DA SILVA (OAB 305792/SP)

Processo 1002827-94.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - TIAGO HENRIQUE 
LEITE JORAND - CARLOS APARECIDO SOARES - - JOAO APARECIDO RODRIGUES - - THAMYRES PALACIOS PIMENTEL - 
Diga o autor em termos de prosseguimento. - ADV: NILSON DOS SANTOS ALMEIDA (OAB 128845/SP)

Processo 1002976-90.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Felipe Valverde 
Devasto - REGINALDO DE OLIVEIRA CARLOTA - Vistos. O autor devidamente intimado por seu procurador (D.O.E. 02/09/2014), 
da data da audiência, deixou de comparecer na audiência sem qualquer justificativa. Ante o exposto, julgo extinto o processo, 
com fundamento no art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. P.R.I. I - ADV: VANESSA SANTOS MOREIRA VACCARI (OAB 266423/SP)

Processo 1003343-17.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - ALMAIZA MARIA DA 
SILVA - GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR 
a ré à devolução de R$3.515,90 (três mil, quinhentos e quinze reais e noventa centavos), atualizada dos desembolsos até o 
efetivo pagamento, contados juros de mora desde a citação. Não há condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 
55 da Lei 9099/95. Prazo para interposição de recurso: 10 (dez) dias Valor do preparo: R$212,50. P.R.I. - ADV: ANDRE PHELIPE 
PACE (OAB 308373/SP), SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO (OAB 70711/SP), JOÃO PAULO SILVEIRA RUIZ (OAB 208777/SP)

Processo 1003658-45.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - MARCO 
ANTONIO GONÇALVES - Jorge Murilo de Toledo Souza - Ciência às partes do oficio recebido, fls. 99, Comarca de Indaiatuba, 
data designada para oitiva da testemunha. (Dia 15/04/2015, às 14:00 horas.). - ADV: WATSON ROBERTO FERREIRA (OAB 
89287/SP), JULIANO RIBEIRO MOTA (OAB 340097/SP)

Processo 1003917-40.2014.8.26.0286/02 - Cumprimento de sentença - DIREITO DO CONSUMIDOR - MARIA MIRTES 
DINIZ RODRIGUES - Magazine Luiza S/A - Vistos. Julgo extinto o processo com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código 
de Processo Civil. Defiro o levantamento do valor estampado na guia de depósito juntada a fls. 22, à exequente, expedindo-se 
o mandado. Ao desbloqueio do valor da minuta de fls. 18/19. P.R.I.(Mandado de levantamento expedido, devendo ser retirado 
neste JEC.). - ADV: LUIS FERNANDO PEREIRA ELLIO (OAB 130483/SP), FLÁVIA MARIA GARDINI (OAB 327528/SP), LUIZ DE 
CAMARGO ARANHA NETO (OAB 44789/SP)

Processo 1003942-53.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - CÍCERO DE GÓES 
- GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para 
CONDENAR a ré à devolução de R$2.394,00 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais), atualizada dos desembolsos até o 
efetivo pagamento, contados juros de mora desde a citação. Não há condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 
55 da Lei 9099/95. Prazo para interposição de recurso: 10 (dez) dias Valor do preparo: R$212,50. P.R.I. - ADV: ANDRE PHELIPE 
PACE (OAB 308373/SP), SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO (OAB 70711/SP), RICARDO RIBEIRO DA SILVA (OAB 127527/SP), 
BRUNO MARCEL MELO VERDERI DA SILVA (OAB 305792/SP)

Processo 1004180-72.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - FÁBIO ALARCON 
IDALGO - JOÃO PAULO ACÁCIO - Diga o autor. - ADV: RODRIGO BENEDITO TAROSSI (OAB 208700/SP)

Processo 1004385-04.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Marcos Eduardo 
Pereira Claro - Gandini Empreendimentos Imobiliários Ltda. - Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 
para CONDENAR a ré à devolução de R$1.308,00 (um mil, trezentos e oito reais), atualizada dos desembolsos até o efetivo 
pagamento, contados juros de mora desde a citação. Não há condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55 da 
Lei 9099/95. Prazo para interposição de recurso: 10 (dez) dias Valor do preparo: R$212,50. P.R.I. - ADV: ANDRE PHELIPE 
PACE (OAB 308373/SP), RICARDO RIBEIRO DA SILVA (OAB 127527/SP), SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO (OAB 70711/SP), 
BRUNO MARCEL MELO VERDERI DA SILVA (OAB 305792/SP)

Processo 1004579-04.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - WILLIAN DIAS 
LAMONICA - - RAFAELA CRISTINA DELLAPINA LAMONICA - VINOCUR VERT INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. - - 
VINOCUR S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - Vistos. A requerida deverá indicar o endereço da testemunha nos autos 
da carta precatória. Int. - ADV: RODRIGO CANEZIN BARBOSA (OAB 173240/SP)

Processo 1004914-23.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Gilson Vieira - 
VINOCUR VERT INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA. - Ciência do depósito efetuado pela ré no valo de R$ 6.637,39, fls. 336. 
- ADV: RODRIGO CANEZIN BARBOSA (OAB 173240/SP), SANDRO RAFAEL SONSIN (OAB 312083/SP)

Processo 1004917-75.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Martinho 
Alves Severiano - - Elza Moreira da Silva - GANDINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Ante o exposto, julgo 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para CONDENAR a ré à devolução de R$3.201,00 (três mil, duzentos e um reais), 
atualizada dos desembolsos até o efetivo pagamento, contados juros de mora desde a citação. Não há condenação em custas 
e honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Prazo para interposição de recurso: 10 (dez) dias Valor do preparo: 
R$212,50. P.R.I. - ADV: SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO (OAB 70711/SP), ANDRE PHELIPE PACE (OAB 308373/SP), 
SANDRO RAFAEL SONSIN (OAB 312083/SP)

Processo 1005074-48.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - FRANCISCO 
CARLOS MARTIN - - ROSA EMÍLIA BERTACO MARTIN - MRV MRL XLIX Incorporações SPE LTDA - Ciência aos autores do 
depósito, fls. 61. - ADV: RICARDO RIBEIRO DA SILVA (OAB 127527/SP), BRUNO MARCEL MELO VERDERI DA SILVA (OAB 
305792/SP)

Processo 1005545-64.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Wesley Francisco 
dos Santos - Bereta Bar e Restaurante - Vistos Remetam-se os autos do processo ao Eg. Colégio Recursal deste juizado, 
observando-se as formalidades legais e cautelas de estilo. Int. - ADV: MARIA CRISTINA MING ALARCON (OAB 307374/SP), 
THIAGO VINICIUS RODRIGUES (OAB 317257/SP)

Processo 1005931-94.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Alessandro Alcyr Carriel 
Assugeni - NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS - - AKATUS MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA - Alessandro 
Alcyr Carriel Assugeni - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que tenha eficácia de título executivo (parágrafo único do 
artigo 22, da Lei nº 9.099/95), o acordo a que chegaram as partes de fls. 194/195. Homologo o pedido de desistência da ação 
com relação à empre Neon Eletro, e julgo extinto o processo com relação à ela, pelo art. 267, inc. VIII, do Código de Processo 
Civil. P.R.I. - ADV: ALESSANDRO ALCYR CARRIEL ASSUGENI (OAB 248999/SP), SUSETE GOMES (OAB 163760/SP)

Processo 1005977-83.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - THIAGO ANDRADE - Telefônica 
Brasil S/A - Sentença transitada em julgado. Diga o autor. - ADV: BRUNNO BEHRENS LIMA (OAB 309747/SP)
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Processo 1006207-28.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - CICERO PEREIRA SILVA - Telefônica Brasil S/A - Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para 
tornar definitiva a antecipação de tutela e declarar inexigível a tarifa de telefonia. Outrossim, condeno a ré ao pagamento de 
R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros e correção monetária a partir desta 
data. Não há condenação em custas e honorários, nos termos da lei 9099/1995. Prazo de recurso 10 dias. Preparo: R$ 251,05. 
P. R. I. - ADV: PRISCILA DE CASTRO BAPTISTA RUGOLO (OAB 272736/SP), HEBERT VINICIUS CURVELLO VENDITO (OAB 
285667/SP), MONICA FERNANDES DO CARMO (OAB 115832/SP)

Processo 1006462-83.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Terezinha 
de Jesus Morais Santos - BANCO BMG S/A - Ciência às partes do oficio fls. 105/108. - ADV: CARLOS ALEXANDRE DOS 
SANTOS ROCHA (OAB 214476/SP), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB 76696/MG)

Processo 1006628-18.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Imóvel - FRANCISCO 
CLEYTON QUINTINO MAIA - EDER ROBERTO BERGAMO - Ciência da carta de citação devolvida pelo motivo “mudou-se”. 
Diga o autor. - ADV: JOAIS HENRIQUE DO NASCIMENTO DA SILVA (OAB 258165/SP)

Processo 1006751-16.2014.8.26.0286 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - João Batista 
Cardoso Sena - Gislaine dos Santos Sachhi - Diga o autor em termos de prosseguimento. - ADV: RODRIGO BARSALINI (OAB 
222195/SP)

Processo 1007341-90.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Thayz Maria Garcia Gardini 
- FACULDADE DE ITU LTDA - - Uniesp - Vistos Recebo o recurso no efeito devolutivo, pois ausente o requisito de dano 
irreparável contido no art. 43, da Lei 9.099/95. Às contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos do processo ao Eg. 
Colégio Recursal deste Juizado, observando-se as formalidades legais e cautelas de estilo. Int. - ADV: FERNANDO PAZINI BEU 
(OAB 298028/SP), ALINE APARECIDA SILVA RESENDE (OAB 319698/SP)

Processo 1007468-28.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - GIANCARLO 
CREMASCO ITALIANI - - ELISABETH APARECIDA CAETANO CREMASCO ITALIANI - SILVANA FADINI - Ciência da devolução 
da carta de citação de fls. 32, pelo motivo: “MUDOU-SE”. - Informem os autores o atual endereço da ré. - ADV: EDSON MARIO 
ITALIANI (OAB 260730/SP)

Processo 1007560-06.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - ROBERTA LUCENA 
VIEIRA - MRV MRL XLIX Incorporações SPE LTDA - - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A - Vistos Recebo o recurso 
no efeito devolutivo, pois ausente o requisito de dano irreparável contido no art. 43, da Lei 9.099/95. Às contrarrazões no prazo 
legal. Após, remetam-se os autos do processo ao Eg. Colégio Recursal deste Juizado, observando-se as formalidades legais 
e cautelas de estilo. Int. Itu, d.s. - ADV: LUIS FELIPI ANDREAZZA BERTAGNOLI (OAB 278797/SP), JOAO CARLOS DE LIMA 
JUNIOR (OAB 142452/SP)

Processo 1007587-86.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - 
FRANCISCO RODÉS FAUS - Concessionaria Rodovias do Tiete S/A - Ciência ao autor da Contestação apresentada. - ADV: 
PAULA SARMENTO PENNA (OAB 121071/SP), ENZO MORAES BERGAMO ALVES DA SILVA (OAB 326183/SP)

Processo 1007718-61.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - DOUGLAS 
AUGUSTO IAQUINTO ALVARES - FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO - Regularize a ré sua representação 
processual. - ADV: VANESSA JOAQUIM (OAB 326375/SP), BRUNO MARCEL MELO VERDERI DA SILVA (OAB 305792/SP), 
RICARDO RIBEIRO DA SILVA (OAB 127527/SP), RUBENS GALDINO FERREIRA DE C FILHO (OAB 101463/SP)

Processo 1007990-55.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - EDERSON BATISTA 
DE OLIVEIRA - MRV MRL L INCORPORAÇÕES SPE LTDA. - - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A - Ciência ao autor 
da contestação. - ADV: LUIS FELIPI ANDREAZZA BERTAGNOLI (OAB 278797/SP)

Processo 1008052-95.2014.8.26.0286 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Debora Ribeiro de Carvalho - Restaurante 
Via Casilina EIRELI - EPP - Vistos. A exequente deverá comprovar documentalmente que a Sra. Mirella Barros Proietti é sócia 
da empresa executada. Int. Itu, d.S. - ADV: VANESSA CRISTINA FERREIRA (OAB 306988/SP)

Processo 1008236-51.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - WILLIAM 
FERNANDO COELHO - BANCO DO BRASIL S/A - - UNIESP - UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO - Ciência ao autor da devolução da carta de citação da ré UNIESP, pelo motivo “endereço insuficiente”. Diga o 
autor. - ADV: BRUNO HENRIQUE ANTIQUEIRA LYRA (OAB 320131/SP)

Processo 1008359-49.2014.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - 
VANESSA CRISTINA DE ALMEIDA VIEIRA - NUOVA REALE - KSA MÓVEIS PLANEJADOS E ACESSÓRIOS LTDA - Ciência à 
autora da devolução da carta de citação e intimação da tutela, devolvidas pelo motivo: “imóvel desabitado”. - ADV: FABIANO 
CAMARGO FRANCISCO (OAB 164011/SP)

Processo 4002910-93.2013.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - JOSE VAGNER 
DOS SANTOS MOURA - Enplan Engenharia e Construtora LTDA - Processo retornou do Colégio, manifeste-se o autor. - ADV: 
JOÃO PAULO SILVEIRA RUIZ (OAB 208777/SP), DINORAH MOLON WENCESLAU BATISTA (OAB 111776/SP)

Processo 4003048-60.2013.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - dayana 
francisca da silva - - katheleen cristina da silva - - cleonice francisca da silva - camargo comércio de lubificantes de itu - Diga a 
autora em termos de prosseguimento. - ADV: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA (OAB 262670/SP)

Processo 4004763-40.2013.8.26.0286 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - JESIEL REGOLATE 
- Enplan Engenharia e Construtora LTDA - O processo retornou do Colégio, manifeste-se o autor. - ADV: DINORAH MOLON 
WENCESLAU BATISTA (OAB 111776/SP), JOÃO PAULO SILVEIRA RUIZ (OAB 208777/SP)

Colégio Recursal
REPUBLICADOS POR TEREM SAÍDO COM INCORREÇÃO

DESPACHO

Nº 0100055-50.2014.8.26.9028 - Agravo de Instrumento - Indaiatuba - Agravante: BANCO SANTANDER S/A - Agravada: 
Ana Paula Previtale Gomes - Vistos. 1. Recebo o presente Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Indefiro o 
pedido de concessão de efeito suspensivo, por não reputar demonstrados, ao menos a priori, o desacerto da decisão recorrida 
e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Não se antevê o risco de prejuízo material alegado, por não ser excessiva ou 
desproporcional o valor da multa aplicada à hipótese de descumprimento da obrigação judicial (R$ 250,00 por dia), sobretudo 
em vista da imposição de um teto máximo às astreintes (R$5.000,00), perfeitamente compatível com a capacidade financeira 
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do agravante. 2. Intime-se a agravada a responder ao recurso no prazo de 10 dias, facultando-lhe juntar a documentação que 
entender conveniente. 3. Após, conclusos para julgamento. Int. Itu, 18 de dezembro de 2014. Alessandra Lopes Santana de 
Mello Relator - Magistrado(a) Alessandra Lopes Santana de Mello - Advs: Fabio Andre Fadiga (OAB: 139961/SP) - Bernardo 
Buosi (OAB: 227541/SP) - JULIANA CHIMENEZ (OAB: 310784/SP) - FELIPE DE LIMA GRESPAN (OAB: 239555/SP) - ELIAS 
FERRAZ DE LARA FILHO (OAB: 235799/SP)

REPUBLICADOS POR TEREM SAÍDO COM INCORREÇÃO

DESPACHO

Nº 0100057-20.2014.8.26.9028 - Agravo de Instrumento - Porto Feliz - Agravante: SONIA DE FATIMA RODRIGUES ALBIERO 
- Agravado: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Indefiro a pretensão liminar, pois, tal como consta da decisão 
agravada, realmente ausentes os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar perseguida perante o juízo 
“a quo”. Acrescenta-se que, tal como perseguida, mais do que simplesmente ser antecipado um efeito da tutela jurisdicional 
perseguida, o deferimento da medida liminar importa em verdadeiro julgamento antecipado da lide, o que não se admite nessa 
fase processual. Desnecessárias informações do juízo “a quo”. Intimar a agravada para, querendo, apresentar resposta ao 
recurso em dez dias. - Magistrado(a) Fábio Luís Castaldello - Advs: PAULO FRANCHI NETTO (OAB: 215270/SP) - THIAGO 
CAMARGO GARCIA (OAB: 210837/SP)

REPUBLICADOS POR TEREM SAÍDO COM INCORREÇÃO

DESPACHO

Nº 0100069-34.2014.8.26.9028 - Agravo de Instrumento - Porto Feliz - Agravante: Delly Kosmetic Comércio e Indústria LTDA. 
- Agravada: Shirley Gonsalves Sgariboldi - Processe-se, com efeito suspensivo. As cópias oferecidas pela agravante dão conta, 
salvo melhor juízo, de que a decisão que rejeitou os declaratórios (fls. 188-A - 189 autos principais) não chegou a ser publicada 
(fls. 190 - termo de juntada), tanto que a petiçao de interposição, protocolizada em 21 de outubro de 2014 foi registrada como 
fls. 191. Assim, determino a suspensão do andamento do feito, até julgamento deste agravo. Oficie-se ao juízo de primeiro 
grau solicitando-se informações sobre a data de publicação da sentença e da decisão que rejetiou os declaratórios. Intime-se 
a agravada a responder o recurso. Após, tornem conclusos. - Magistrado(a) Marcos Soares Machado - Advs: ANA CRISTINA 
CASANOVA CAVALLO (OAB: 125734/SP) - MARILIA SGARIBOLDI (OAB: 276735/SP) - Tiago Sgariboldi (OAB: 303820/SP)

 20ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA \<ITU\>
COLÉGIO RECURSAL
JUIZ DE DIREITO PRESIDENTE \<FÁBIO LUÍS CASTALDELLO\>

Proc. nº 582/2014 (1643-40) - JEC INDAIATUBA/SP - Rec. nº 386/2014
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Agravante:- BANCO BRADESCO S.A.
Adv.:- Bruno Henrique Gonçalves, OAB/SP 131.351
Agravado:- ANDERSON VALERIANO DOS SANTOS
Adv.:- Anderson Valeriano dos Santos, OAB/SP 348.377
DEsp. fls. 54. V. Tendo em vista o pedido formulado a fls. 48, considero prejudicada a análise do mérito do presente agravo 

de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., até porque, o processo principal já se encontra julgado. Int. Itu, 
10/02/2015. A (ilegível), Drª. ANA CRISTINA PAZ NERI VIGNOLA, Juíza de Direito Relatora.

Proc. nº 75/2013 (489-31) - JEC PORTO FELIZ/SP - Rec. nº 491/2014
AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STF
Agravante:- BANCO DAYCOVAL S.A.
Adv.:- Paulo Bardella Caparelli, OAB/SP 216.411; Maria Fernanda Barreira de Farias Fornos, OAB/SP 198.088
Agravada:- LUCIANA ANDRELISA ALFERES LIMA
Adv.:- n.p.
Interessada:- BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. (em liquidação judicial)
Adv.:- Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/SP 128.341
Desp. fls. 183: Vistos. Oficie-se ao Juízo de origem informando da interposição do agravo. Após, na conformidade do artigo 

3º, da Resolução nº 01/06, subam os presentes ao Egrégio Supremo Tribunal Federal. Int. Itu, 10/02/2015. A (ilegível). Dr. 
FÁBIO LUÍS CASTALDELLO, Juiz de Direito Presidente do Colégio Recursal.

Proc. nº 665/2013 - JEC SALTO/SP - Rec. nº 136/2014
AGRAVO DE INSTRUMENTO AO STF
Agravante:- TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Adv.:- Helder Kanamaru, OAB/SP 111.887; Thais de Mello Lacroux, OAB/SP 183.762
Agravado:- MARCIANO CABRAL DOS SANTOS NETO
Adv.:- Maria Inez Ferreira Garavello, OAB/SP 265.415
Interessada:- COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ  CPFL
Adv.:- Paulo Renato Ferraz Nascimento, OAB/SP 138.990; Ricardo Soares Caiuby, OAB/SP 156.830
Desp. fls. 266: Vistos. Manifeste-se a agravante Telefônica Brasil S.A., sobre o prosseguimento do processamento do agravo, 

ante o depósito efetuado nos autos e requerimento da correquerida CPFL, no prazo de 05 (cinco) dias. O silêncio será presumido 
como concordância à desistência do recurso, sendo os autos devolvidos à origem. Intime-se o autor a se manifestar, no mesmo 
prazo. Int. Itu, 10/02/2015. A (ilegível), Dr. FÁBIO LUÍS CASTALDELLO, Juiz de Direito Presidente do Colégio Recursal.
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Infância e Juventude
(3DGWV.000)
COMARCA DE ITU/SP  10 de fevereiro de 2015
1º VARA CRIMINAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
JUÍZA DE DIREITO  ANDREA RIBEIRO BORGES

Processo 0000015-62.2015.8.26.0286 - Procedimento ordinário - Seção Cível - K.R.O.S. - M.E.T.I.S. - Vistos. Há 
verossimilhança nas alegações contidas na inicial, no sentido de que a criança em tela necessita de educação infantil em creche, 
bem como que a obrigação de fornecê-la é do Município, especialmente considerando os documentos que foram juntados, a fim 
de demonstrar que se trata de núcleo familiar pobre. Presente, ainda, a possibilidade de dano de difícil reparação. Por outro lado, 
não há que se falar em comprovação documental de solicitação de vaga junto ao Município, conforme entendimento da Egrégia 
Presidência da Seção de Direito Público, manifestado nos autos de Agravo de Instrumento nº 2000465-24.2013.8.26.0000. 
Concedo, pois, a antecipação de tutela a fim de determinar ao requerido que efetue a matrícula da criança em creche, em 
período integral, próximo de sua residência, bem como para que forneça meio de transporte, caso necessário, no prazo de dez 
dias, sob pena de incidir em multa diária de R$100,00 (cem reais), considerando o entendimento manifestado pela Câmara 
Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (0018005-56.2012.8.26.0000), nos autos da ação civil pública 
0013292-87.2011.8.26.0286 (processo nº 920/11), que tramitou por esta Vara. Poderá, ainda, a Municipalidade, matricular a 
criança em instituição da rede particular, enquanto não surja vaga em estabelecimento da rede pública. Cite-se e intime-se. 
Itu, d.s. - ADV: ALDO RODRIGUES DA NOBREGA (OAB 254848/SP), CLAYTON DE SOUZA FRANQUINI (OAB 327502/SP), 
ADRIANO ALVES DOS SANTOS (OAB 313011/SP)

Processo 0000076-44.2015.8.26.0569 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
J.P. - R.C.L. - Vistos. Designo audiência de apresentação do(a) adolescente para o dia 24 de fevereiro p.f., às 14:00 horas. 
Requisite-se. Sem prejuízo, Intime-se e notifique-se o responsável legal a fim de comparecer na audiência acima designada. 
Oficie-se à OAB local solicitando a indicação de defensor ao menor. Encaminhe-se cópia dos autos ao Setor Técnico para 
avaliação psicossocial junto à família do adolescente. Oficie-se, ainda, à delpol para envio do laudo de exame toxicológico, com 
a máxima urgência. Int. Itu, d.s. - ADV: JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA (OAB 262670/SP)

Processo 0000509-24.2015.8.26.0286 - Procedimento ordinário - Seção Cível - M.E.T.I.S. - Vistos. Há verossimilhança nas 
alegações contidas na inicial, no sentido de que a criança em tela necessita de educação infantil em creche, bem como que a 
obrigação de fornecê-la é do Município, especialmente considerando os documentos que foram juntados, a fim de demonstrar 
que se trata de núcleo familiar pobre. Presente, ainda, a possibilidade de dano de difícil reparação. Por outro lado, não há que 
se falar em comprovação documental de solicitação de vaga junto ao Município, conforme entendimento da Egrégia Presidência 
da Seção de Direito Público, manifestado nos autos de Agravo de Instrumento nº 2000465-24.2013.8.26.0000. Concedo, pois, 
a antecipação de tutela a fim de determinar ao requerido que efetue a matrícula da criança em creche, em período integral, 
próximo de sua residência, bem como para que forneça meio de transporte, caso necessário, no prazo de dez dias, sob pena de 
incidir em multa diária de R$100,00 (cem reais), considerando o entendimento manifestado pela Câmara Especial do E. Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo (0018005-56.2012.8.26.0000), nos autos da ação civil pública 0013292-87.2011.8.26.0286 
(processo nº 920/11), que tramitou por esta Vara. Poderá, ainda, a Municipalidade, matricular a criança em instituição da rede 
particular, enquanto não surja vaga em estabelecimento da rede pública. Cite-se e intime-se. Itu, d.s. - ADV: ALDO RODRIGUES 
DA NOBREGA (OAB 254848/SP)

Processo 0000511-91.2015.8.26.0286 - Procedimento ordinário - Seção Cível - I.C.O.P. - M.E.T.I.S. - Vistos. Há verossimilhança 
nas alegações contidas na inicial, no sentido de que a criança em tela necessita de educação infantil em creche, bem como que 
a obrigação de fornecê-la é do Município, especialmente considerando os documentos que foram juntados, a fim de demonstrar 
que se trata de núcleo familiar pobre. Presente, ainda, a possibilidade de dano de difícil reparação. Por outro lado, não há que 
se falar em comprovação documental de solicitação de vaga junto ao Município, conforme entendimento da Egrégia Presidência 
da Seção de Direito Público, manifestado nos autos de Agravo de Instrumento nº 2000465-24.2013.8.26.0000. Concedo, pois, 
a antecipação de tutela a fim de determinar ao requerido que efetue a matrícula da criança em creche, em período integral, 
próximo de sua residência, bem como para que forneça meio de transporte, caso necessário, no prazo de dez dias, sob pena de 
incidir em multa diária de R$100,00 (cem reais), considerando o entendimento manifestado pela Câmara Especial do E. Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo (0018005-56.2012.8.26.0000), nos autos da ação civil pública 0013292-87.2011.8.26.0286 
(processo nº 920/11), que tramitou por esta Vara. Poderá, ainda, a Municipalidade, matricular a criança em instituição da rede 
particular, enquanto não surja vaga em estabelecimento da rede pública. Cite-se e intime-se. Itu, d.s. - ADV: RAPHAEL THIAGO 
FERNANDES DA SILVA LIMA (OAB 253435/SP), ALDO RODRIGUES DA NOBREGA (OAB 254848/SP)

Processo 0000539-59.2015.8.26.0286 - Procedimento ordinário - Seção Cível - H.M.M.S. - M.E.T.I.S. - Vistos. À semelhança 
do que ocorre em inúmeras comarcas do Estado de São Paulo, e repetidamente nesta comarca, trata-se de ação visando 
compelir o poder público ao fornecimento de vaga para crianças em creches e pré-escolas. Já foi noticiado pelo Município, 
através da Secretaria de Educação, que, considerando a limitação de espaço e de funcionários e a necessidade de preservação 
da saúde e da segurança dos menores, não há mais disponibilidade de vagas para crianças em creches, tendo em vista o 
atendimento de inúmeras determinações judiciais nesse sentido. O esgotamento das vagas disponibilizadas é fato plenamente 
esperado e compreensível, mas não pode obstar a garantia do direito, em que pese o empenho do município na criação de novas 
vagas, através da construção de novas creches, já em andamento. Ressalte-se que a pretensão esbarra em grave problema 
social, decorrente do crescimento desregrado da população, sem a existência de estrutura governamental correspondente para 
atendê-la. A lei, de outro lado, não estabelece critérios para o fornecimento de vagas. Há inúmeras mães de crianças que 
trabalham, dependendo da colocação de filhos em creches para desenvolver suas atividades profissionais, e há genitoras que 
não trabalham, tendo possibilidade de, ao menos durante o outro período, cuidar de seus filhos. A concessão de vaga em meio 
período, portanto, em tais condições, ou seja, para filhos de mães que atualmente não trabalham, poderia atender o dobro 
de crianças, viabilizando o acesso à educação ao maior número possível delas. Lembre-se que o direito que se sobressai 
é o do menor e restringe-se, neste feito, à educação. O atendimento em creche se dá até 3 anos de idade, sendo que após, 
a escola atende os menores em meio-período e somente nos meses em que não há férias escolares. Assim, a necessidade 
de adaptação familiar também em relação a crianças menores de 3 anos de idade não é despropositada, notadamente 
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considerando a situação emergencial de ausência de vagas para todos os necessitados, devendo ser sopesado o direito à 
realidade social. Há verossimilhança nas alegações contidas na inicial, no sentido de que a criança necessita educação infantil 
em creche, bem como que a obrigação de fornecê-la é do município, especialmente considerando os documentos juntados, 
a fim de demonstrar que se trata de núcleo familiar pobre. Desnecessária, ainda, a comprovação documental de solicitação 
de vaga administrativamente (AI 2000465-24.2013.8.26.0000). Presente, ainda, a possibilidade de dano de difícil reparação. 
A multa diária para o descumprimento da obrigação deve ser moderada, tendo em vista o elevado número de ações judicias 
da mesma natureza, acompanhada da indisponibilidade atual de vagas, como já mencionado. Mesmo porque, deve-se levar 
em consideração, também, a realidade do princípio federativo instalado e a limitação orçamentária municipal, dependente, o 
orçamento, em grande parte, da população que trabalha formalmente, já sobrecarregada pela elevada carga tributária existente 
no país. Isto posto, concedo parcialmente a antecipação da tutela, a fim de determinar ao Município a concessão de vaga à 
criança, em creche, próximo de sua residência, por meio período, no prazo de dez dias, garantindo-se, ainda, transporte para 
atendimento de tal direito. Poderá, ainda, a Municipalidade, matricular a criança em instituição da rede particular, enquanto não 
surja vaga em estabelecimento da rede pública. Fixo, para a hipótese de descumprimento da presente obrigação, multa diária no 
valor de R$ 100,00, devendo, sem prejuízo, o autor ter seu nome inserido em lista de espera, a ser estritamente observada pela 
Secretaria da Educação. Cite-se e intime-se. Itu, d.s. - ADV: ALDO RODRIGUES DA NOBREGA (OAB 254848/SP), ADRIANO 
ALVES DOS SANTOS (OAB 313011/SP)

Processo 0005515-46.2014.8.26.0286 - Processo de Apuração de Ato Infracional - De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de 
Drogas - J.P. - J.G.C.G. - Vistos. Fls. 51: prejudicado, tendo em vista que a fls. 47/48 consta juntada do ofício da OAB local 
juntamente com a nomeação da peticionária para defender os interesses do adolescente Jonathan Gabriel Camargo Garcia. No 
mais, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 09 de abril p.f., às 16:30 horas. Intime-se o adolescente, 
seu responsável, bem como a defensora dativa para que compareçam na audiência designada. Intimem-se e/ou requisitem-se, 
ainda, as testemunhas arroladas em comum (fls. 49/50). Int. Itu, d.s. - ADV: CIBELE CURY (OAB 103935/SP)

Processo 0006430-95.2014.8.26.0286 - Procedimento ordinário - Seção Cível - E.C.S.O. - M.E.T.I.S. - Ante o exposto, julgo a 
presente ação de obrigação de fazer PROCEDENTE, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar 
ao Município da Estância Turística de Itu que providencie, em definitivo, a matrícula da autora (E.C.S.O.), em creche ou escola 
pública próximo de sua residência, ou matrícula em outra creche, impondo-se ao município a obrigação de fornecer o transporte 
para o deslocamento da criança e o pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), na hipótese de inobservância 
da antecipação da tutela, que torno definitiva, conforme o entendimento manifestado pela Câmara Especial do E. Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo (0018005-56.2012.8.26.0000), nos autos da ação civil pública 0013292-87.2011.8.26.0286 
(processo nº 920/11), que tramitou por esta Vara. Descabe a condenação em verbas de sucumbência, na forma do art. 141, 
parágrafo segundo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 
que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, expedindo-se 
certidão de honorários ao defensor dativo pelos serviços prestados. Transitada em julgado, ao arquivo. PRIC. - ADV: SÉRGIO 
RICARDO SANCHES (OAB 155624/SP)

Processo 0006615-36.2014.8.26.0286 - Procedimento ordinário - Seção Cível - L.P.S. - M.E.T.I.S. - Ante o exposto, julgo a 
presente ação de obrigação de fazer PROCEDENTE, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de 
determinar ao Município da Estância Turística de Itu que providencie, em definitivo, a matrícula da autora Lorena Petenon de 
Souza (L.P.S.) em creche ou escola pública próximo de sua residência, ou matrícula em outra creche, impondo-se ao município 
a obrigação de fornecer o transporte para o deslocamento da criança e o pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 
(cem reais), na hipótese de inobservância da antecipação da tutela, que torno definitiva, conforme o entendimento manifestado 
pela Câmara Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (0018005-56.2012.8.26.0000), nos autos da ação 
civil pública 0013292-87.2011.8.26.0286 (processo nº 920/11), que tramitou por esta Vara. Descabe a condenação em verbas 
de sucumbência, na forma do artigo 141, parágrafo segundo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Condeno o requerido 
ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 20, 
parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, expedindo-se certidão de honorários ao defensor dativo, pelos serviços prestados. 
Transitada em julgado, ao arquivo. PRIC. Itu, d. s.. - ADV: FABIO EDUARDO CARVALHO PACHECO (OAB 121906/SP), ALDO 
RODRIGUES DA NOBREGA (OAB 254848/SP)

Processo 0006621-43.2014.8.26.0286 - Procedimento ordinário - Seção Cível - A.R.S. - M.E.T.I.S. - Ante o exposto, julgo a 
presente ação de obrigação de fazer PROCEDENTE, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de 
determinar ao Município da Estância Turística de Itu que providencie, em definitivo, a matrícula do autor Arthur Rodrigues da 
Silva (A.R.S.) em creche ou escola pública próximo de sua residência, ou matrícula em outra creche, impondo-se ao município 
a obrigação de fornecer o transporte para o deslocamento da criança e o pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 
(cem reais), na hipótese de inobservância da antecipação da tutela, que torno definitiva, conforme o entendimento manifestado 
pela Câmara Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (0018005-56.2012.8.26.0000), nos autos da ação civil 
pública 0013292-87.2011.8.26.0286 (processo nº 920/11), que tramitou por esta Vara. Descabe a condenação em verbas de 
sucumbência, na forma do artigo 141, parágrafo segundo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Condeno o requerido ao 
pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 20, parágrafo 
4º, do Código de Processo Civil, expedindo-se certidão de honorários ao defensor dativo, pelos serviços prestados. Transitada 
em julgado, ao arquivo. PRIC. - ADV: GIBEON ORLANDIM (OAB 118799/SP), ALDO RODRIGUES DA NOBREGA (OAB 254848/
SP)

Processo 0006741-86.2014.8.26.0286 - Procedimento ordinário - Seção Cível - V.H.P.R. - M.E.T.I.S. - Ante o exposto, julgo 
a presente ação de obrigação de fazer PROCEDENTE, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, a 
fim de determinar ao Município da Estância Turística de Itu que providencie, em definitivo, a matrícula do autor Vitor Henry 
Pereira Ribeiro (V.H.P.R.) em creche ou escola pública próximo de sua residência, ou matrícula em outra creche, impondo-se 
ao município a obrigação de fornecer o transporte para o deslocamento da criança e o pagamento de multa diária no valor de 
R$ 100,00 (cem reais), na hipótese de inobservância da antecipação da tutela, que torno definitiva, conforme o entendimento 
manifestado pela Câmara Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (0018005-56.2012.8.26.0000), nos autos 
da ação civil pública 0013292-87.2011.8.26.0286 (processo nº 920/11), que tramitou por esta Vara. Descabe a condenação 
em verbas de sucumbência, na forma do artigo 141, parágrafo segundo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Condeno 
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o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do 
artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo. PRIC. - ADV: ALDO RODRIGUES DA 
NOBREGA (OAB 254848/SP), CLAYTON DE SOUZA FRANQUINI (OAB 327502/SP), ADRIANO ALVES DOS SANTOS (OAB 
313011/SP)

Processo 0007254-54.2014.8.26.0286 - Procedimento ordinário - Seção Cível - S.C.A. - M.E.T.I.S. - Ante o exposto, julgo a 
presente ação de obrigação de fazer PROCEDENTE, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de 
determinar ao Município da Estância Turística de Itu que providencie, em definitivo, a matrícula da autora (S.C.A.) em creche 
ou escola pública próximo de sua residência, ou matrícula em outra creche, impondo-se ao município a obrigação de fornecer 
o transporte para o deslocamento da criança e o pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), na hipótese 
de inobservância da antecipação da tutela, que torno definitiva, conforme o entendimento manifestado pela Câmara Especial 
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (0018005-56.2012.8.26.0000), nos autos da ação civil pública 0013292-
87.2011.8.26.0286 (processo nº 920/11), que tramitou por esta Vara. Descabe a condenação em verbas de sucumbência, na 
forma do artigo 141, parágrafo segundo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Condeno o requerido ao pagamento de 
honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 20, parágrafo 4º, do Código 
de Processo Civil, expedindo-se certidão de honorários ao defensor dativo, pelos serviços prestados. Transitada em julgado, ao 
arquivo. PRIC. - ADV: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA CAMARGO (OAB 231280/SP)

Processo 0007519-56.2014.8.26.0286 - Procedimento ordinário - Seção Cível - I.A.B. - M.E.T.I.S. - Ante o exposto, julgo 
a presente ação de obrigação de fazer PROCEDENTE, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim 
de determinar ao Município da Estância Turística de Itu que providencie, em definitivo, a matrícula da autora Isabela Antunes 
Barbosa (I.A.B.), em creche ou escola pública próximo de sua residência, ou matrícula em outra creche, impondo-se ao município 
a obrigação de fornecer o transporte para o deslocamento da criança e o pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 
(cem reais), na hipótese de inobservância da antecipação da tutela, que torno definitiva, conforme o entendimento manifestado 
pela Câmara Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (0018005-56.2012.8.26.0000), nos autos da ação 
civil pública 0013292-87.2011.8.26.0286 (processo nº 920/11), que tramitou por esta Vara. Descabe a condenação em verbas 
de sucumbência, na forma do art. 141, parágrafo segundo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Condeno o requerido ao 
pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 20, parágrafo 4º, do Código 
de Processo Civil, expedindo-se certidão de honorários ao defensor dativo pelos serviços prestados. Transitada em julgado, 
ao arquivo. PRIC. - ADV: ALDO RODRIGUES DA NOBREGA (OAB 254848/SP), LUIS FERNANDO CLAUSS FERRAZ (OAB 
217345/SP)

Processo 0007687-58.2014.8.26.0286 - Procedimento ordinário - Seção Cível - E.S.S. - M.E.T.I.S. - Ante o exposto, julgo a 
presente ação de obrigação de fazer PROCEDENTE, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de 
determinar ao Município da Estância Turística de Itu que providencie, em definitivo, a matrícula da autora Emanuelly Soares da 
Silva (E.S.S.), em creche ou escola pública próximo de sua residência, ou matrícula em outra creche, impondo-se ao município 
a obrigação de fornecer o transporte para o deslocamento da criança e o pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 
(cem reais), na hipótese de inobservância da antecipação da tutela, que torno definitiva, conforme o entendimento manifestado 
pela Câmara Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (0018005-56.2012.8.26.0000), nos autos da ação 
civil pública 0013292-87.2011.8.26.0286 (processo nº 920/11), que tramitou por esta Vara. Descabe a condenação em verbas 
de sucumbência, na forma do art. 141, parágrafo segundo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Condeno o requerido ao 
pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 20, parágrafo 4º, do Código 
de Processo Civil, expedindo-se certidão de honorários à defensora dativa pelos serviços prestados. Transitada em julgado, ao 
arquivo. PRIC. - ADV: ESTER LEME (OAB 101158/SP), ALDO RODRIGUES DA NOBREGA (OAB 254848/SP)

Processo 0007715-26.2014.8.26.0286 - Procedimento ordinário - Seção Cível - M.A.D. - M.E.T.I.S. - Ante o exposto, julgo a 
presente ação de obrigação de fazer PROCEDENTE, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar 
ao Município da Estância Turística de Itu que providencie, em definitivo, a matrícula do autor (M.A.D.), em creche ou escola 
pública próximo de sua residência, ou matrícula em outra creche, impondo-se ao município a obrigação de fornecer o transporte 
para o deslocamento da criança e o pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), na hipótese de inobservância 
da antecipação da tutela, que torno definitiva, conforme o entendimento manifestado pela Câmara Especial do E. Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo (0018005-56.2012.8.26.0000), nos autos da ação civil pública 0013292-87.2011.8.26.0286 
(processo nº 920/11), que tramitou por esta Vara. Descabe a condenação em verbas de sucumbência, na forma do art. 141, 
parágrafo segundo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios 
que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. Transitada em 
julgado, ao arquivo. PRIC. - ADV: GERCIEL GERSON DE LIMA (OAB 170939/SP)

Processo 0007745-61.2014.8.26.0286 - Procedimento ordinário - Seção Cível - S.S.C. - M.E.T.I.S. - Ante o exposto, julgo a 
presente ação de obrigação de fazer PROCEDENTE, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de 
determinar ao Município da Estância Turística de Itu que providencie, em definitivo, a matrícula do autor Samuel Santos Cordeiro 
(S.S.C.) em creche ou escola pública próximo de sua residência, ou matrícula em outra creche, impondo-se ao município a 
obrigação de fornecer o transporte para o deslocamento da criança e o pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 
reais), na hipótese de inobservância da antecipação da tutela, que torno definitiva, conforme o entendimento manifestado pela 
Câmara Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (0018005-56.2012.8.26.0000), nos autos da ação civil 
pública 0013292-87.2011.8.26.0286 (processo nº 920/11), que tramitou por esta Vara. Descabe a condenação em verbas de 
sucumbência, na forma do artigo 141, parágrafo segundo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Condeno o requerido ao 
pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 20, parágrafo 
4º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo. PRIC. - ADV: ALDO RODRIGUES DA NOBREGA (OAB 
254848/SP), EDUARDO LUIS IARUSSI (OAB 80323/SP)

Processo 0008766-72.2014.8.26.0286 (apensado ao processo 0006741-86.2014.8.26) (processo principal 0006741-
86.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Assistência Pré-escolar - M.E.T.I.S. - V.H.P.R. - Ante o exposto, ACOLHO 
A PRESENTE IMPUGNAÇÃO para o fim de fixar o valor da causa da ação de obrigação de fazer em R$ 1.000,00 (mil reais). 
Procedam-se às anotações e comunicações necessárias. Descabida a condenação do vencido nos ônus da sucumbência, por 
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se tratar a presente impugnação de mero incidente processual. Int. - ADV: ALDO RODRIGUES DA NOBREGA (OAB 254848/
SP), CLAYTON DE SOUZA FRANQUINI (OAB 327502/SP), ADRIANO ALVES DOS SANTOS (OAB 313011/SP)

Processo 0008832-52.2014.8.26.0286 (apensado ao processo 0006615-36.2014.8.26) (processo principal 0006615-
36.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Assistência Pré-escolar - M.E.T.I.S. - L.P.S. - Ante o exposto, ACOLHO A 
PRESENTE IMPUGNAÇÃO para o fim de fixar o valor da causa da ação de obrigação de fazer em R$ 1.000,00 (mil reais). 
Procedam-se às anotações e comunicações necessárias. Descabida a condenação do vencido nos ônus da sucumbência, por 
se tratar a presente impugnação de mero incidente processual. Int. - ADV: FABIO EDUARDO CARVALHO PACHECO (OAB 
121906/SP), ALDO RODRIGUES DA NOBREGA (OAB 254848/SP)

Processo 0008833-37.2014.8.26.0286 (apensado ao processo 0006621-43.2014.8.26) (processo principal 0006621-
43.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Assistência Pré-escolar - M.E.T.I.S. - A.R.S. - Ante o exposto, ACOLHO A 
PRESENTE IMPUGNAÇÃO para o fim de fixar o valor da causa da ação de obrigação de fazer em R$ 1.000,00 (mil reais). 
Procedam-se às anotações e comunicações necessárias. Descabida a condenação do vencido nos ônus da sucumbência, por 
se tratar a presente impugnação de mero incidente processual. Int. - ADV: ALDO RODRIGUES DA NOBREGA (OAB 254848/
SP), GIBEON ORLANDIM (OAB 118799/SP)

Processo 0008837-74.2014.8.26.0286 (apensado ao processo 1005430-43.2014.8.26) (processo principal 1005430-
43.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Assistência Pré-escolar - M.E.T.I. - E.R.M. - Ante o exposto, ACOLHO A 
PRESENTE IMPUGNAÇÃO para o fim de fixar o valor da causa da ação de obrigação de fazer em R$ 1.000,00 (mil reais). 
Procedam-se às anotações e comunicações necessárias. Descabida a condenação do vencido nos ônus da sucumbência, por 
se tratar a presente impugnação de mero incidente processual. Int. - ADV: CLAYTON DE SOUZA FRANQUINI (OAB 327502/SP), 
ALDO RODRIGUES DA NOBREGA (OAB 254848/SP)

Processo 0009048-13.2014.8.26.0286 (apensado ao processo 0007519-56.2014.8.26) (processo principal 0007519-
56.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Assistência Pré-escolar - M.E.T.I.S. - I.A.B. - Ante o exposto, ACOLHO A 
PRESENTE IMPUGNAÇÃO para o fim de fixar o valor da causa da ação de obrigação de fazer em R$ 1.000,00 (mil reais). 
Procedam-se às anotações e comunicações necessárias. Descabida a condenação do vencido nos ônus da sucumbência, por 
se tratar a presente impugnação de mero incidente processual. , PRIC. - ADV: ALDO RODRIGUES DA NOBREGA (OAB 254848/
SP), LUIS FERNANDO CLAUSS FERRAZ (OAB 217345/SP)

Processo 0009051-65.2014.8.26.0286 (apensado ao processo 0007254-54.2014.8.26) (processo principal 0007254-
54.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Assistência Pré-escolar - M.E.T.I.S. - S.C.A. - Ante o exposto, ACOLHO A 
PRESENTE IMPUGNAÇÃO para o fim de fixar o valor da causa da ação de obrigação de fazer em R$ 1.000,00 (mil reais). 
Procedam-se às anotações e comunicações necessárias. Descabida a condenação do vencido nos ônus da sucumbência, por 
se tratar a presente impugnação de mero incidente processual. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA CAMARGO (OAB 
231280/SP)

Processo 0009305-38.2014.8.26.0286 - Procedimento ordinário - Seção Cível - G.L.S. - M.E.T.I.S. - Vistos. Há verossimilhança 
nas alegações contidas na inicial, no sentido de que a criança em tela necessita de educação infantil em creche, bem como que 
a obrigação de fornecê-la é do Município, especialmente considerando os documentos que foram juntados, a fim de demonstrar 
que se trata de núcleo familiar pobre. Presente, ainda, a possibilidade de dano de difícil reparação. Por outro lado, não há que 
se falar em comprovação documental de solicitação de vaga junto ao Município, conforme entendimento da Egrégia Presidência 
da Seção de Direito Público, manifestado nos autos de Agravo de Instrumento nº 2000465-24.2013.8.26.0000. Concedo, pois, 
a antecipação de tutela a fim de determinar ao requerido que efetue a matrícula da criança em creche, em período integral, 
próximo de sua residência, bem como para que forneça meio de transporte, caso necessário, no prazo de dez dias, sob pena de 
incidir em multa diária de R$100,00 (cem reais), considerando o entendimento manifestado pela Câmara Especial do E. Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo (0018005-56.2012.8.26.0000), nos autos da ação civil pública 0013292-87.2011.8.26.0286 
(processo nº 920/11), que tramitou por esta Vara. Poderá, ainda, a Municipalidade, matricular a criança em instituição da rede 
particular, enquanto não surja vaga em estabelecimento da rede pública. Cite-se e intime-se. Itu, d.s. - ADV: CLAYTON DE 
SOUZA FRANQUINI (OAB 327502/SP), ADRIANO ALVES DOS SANTOS (OAB 313011/SP), ALDO RODRIGUES DA NOBREGA 
(OAB 254848/SP)

Processo 0014035-63.2012.8.26.0286 (286.01.2012.014035) - Procedimento ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 
Fornecimento de Medicamentos - R.S. - M.E.T.I. - M.E.S.A. - Certidão de honorários disponível p/ impressão. - ADV: NIVALDO 
DOS SANTOS ALMEIDA (OAB 122269/SP)

Processo 1002521-28.2014.8.26.0286 - Procedimento ordinário - Seção Cível - J.S.F.A. - M.E.T.I. - Vistos. Homologo, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, o requerimento de desistência da ação, consubstanciado no pedido de fls. 58 destes 
autos de Obrigação de Fazer, que JÚLIO DA SILVA FAGERSTRON DE ANDRADE (J.S.F.A.), representado por sua genitora, 
ROSA APARECIDA DA SILVA, move em face do MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, e julgo EXTINTOS os presentes 
autos, bem como aqueles em apenso, com fundamento no art. 267, inciso VI do Código de Processo Civil, trasladando-se 
cópia. Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, procedendo às necessárias comunicações e anotações. P.R.I.C. Itu, 
d.s. - ADV: CLAYTON DE SOUZA FRANQUINI (OAB 327502/SP), ADRIANO ALVES DOS SANTOS (OAB 313011/SP), ALDO 
RODRIGUES DA NOBREGA (OAB 254848/SP)

Processo 1005430-43.2014.8.26.0286 - Procedimento ordinário - Seção Cível - M.E.T.I. - Ante o exposto, julgo a presente 
ação de obrigação de fazer PROCEDENTE, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de determinar 
ao Município da Estância Turística de Itu que providencie, em definitivo, a matrícula do autor Enzo Rodrigues de Mazi (E.R.M.) 
em creche ou escola pública próximo de sua residência, ou matrícula em outra creche, impondo-se ao município a obrigação 
de fornecer o transporte para o deslocamento da criança e o pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), 
na hipótese de inobservância da antecipação da tutela, que torno definitiva, conforme o entendimento manifestado pela 
Câmara Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (0018005-56.2012.8.26.0000), nos autos da ação civil 
pública 0013292-87.2011.8.26.0286 (processo nº 920/11), que tramitou por esta Vara. Descabe a condenação em verbas de 
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sucumbência, na forma do artigo 141, parágrafo segundo, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Condeno o requerido ao 
pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 20, parágrafo 
4º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo. PRIC. - ADV: ALDO RODRIGUES DA NOBREGA (OAB 
254848/SP)

Processo 3003877-58.2013.8.26.0286 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Abuso Sexual - J.P. - T.V.P.S. - Vistos. 
Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 09 de abril p.f., às 13:30 horas. Intime-se o adolescente, seu 
responsável e também a defensora constituída para que compareçam na audiência designada. Intimem-se e/ou requisitem-
se, ainda, as vítimas e testemunha indicadas na representação, e as testemunhas arroladas na defesa prévia a fls. 65. No 
mais, esclareça a defensora a finalidade do pedido de fls. 70. Sem prejuízo, oficie-se, com urgência, à OAB local solicitando o 
cancelamento da nomeação de fls. 51. Int. Itu, d.s. - ADV: LILIANE GAZZOLA FAUS (OAB 87289/SP)

Processo 4005146-18.2013.8.26.0286 - Procedimento ordinário - Abrigo em entidade - D.A.O. - Manifestar sobre a petição 
juntada aos autos, com urgência. - ADV: GIBEON ORLANDIM (OAB 118799/SP)

Petições Iniciais não Distribuídas
PROTOCOLOS DIGITAIS CANCELADOS NOS TERMOS DO PARECER DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA Nº 1119/2012-J PROFERIDO NO PROCESSO Nº 2012/00162620.
Petições encaminhadas por equívoco pelos operadores do direito ao Distribuidor de ITU: Ações dirigidas a varas 

não digitais ou a varas digitais de outras Comarcas do Estado – documentos desprovidos de petição inicial – petições 
intermediárias.

NUMERO DO PROTOCOLO CLASSE ASSUNTO ADVOGADO Nº ORDEM UF

1000651-11.2015.8.26.0286 Inventário Sucessões Renê Paschoal Liberatore 36.290 SP

ITUVERAVA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DR.LEONARDO BREDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MURILO BARBOSA PASCHOIM
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0030/2015

Processo 0000008-07.1991.8.26.0288 (288.01.1991.000008) - Arrolamento de Bens - DIREITO CIVIL - José Alberto Contart 
de Assis - Jorge Calixto de Paula - Luiz Carlos Machado - Ordem 1947/91 Vistos. Em que pese o teor de fls. 25, para juntada 
aos autos de certidão negativa de débitos na esfera federal, mister se faz a lavratura do respectivo termo de compromisso. 
Providencie a serventia o necessário. Com a retirada pelo inventariante nomeado às fls. 25, aguarde-se pelo prazo de 30 dias. 
Int. - ADV: ROBERTO MIRANDOLA (OAB 27829/SP), FELICISSIMO RIBEIRO DE MENDONCA (OAB 34183/SP)

Processo 0000008-07.1991.8.26.0288 (288.01.1991.000008) - Arrolamento de Bens - DIREITO CIVIL - José Alberto Contart 
de Assis - Jorge Calixto de Paula - Luiz Carlos Machado - AGUARDANDO o comparecimento do inventariante em cartório no 
horários de expediente ao público para assinatura do termo de compromisso de inventariante. - ADV: FELICISSIMO RIBEIRO 
DE MENDONCA (OAB 34183/SP), ROBERTO MIRANDOLA (OAB 27829/SP)

Processo 0000008-60.1998.8.26.0288 (288.01.1998.000008) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Ademir Garcia da 
Silveira - - Carlucio Barbosa Silveira - - Lorena Barbosa da Silveira Santos - - Higino Batista dos Santos - - Tatiana Barbosa da 
Silveira - Adriana Aparecida Neves - Ordem 2392/98 Vistos. Aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: GILSON CARAÇATO 
(OAB 186172/SP), ELTON FERNANDES RÉU (OAB 185631/SP), ALMIR CARACATO (OAB 77560/SP)

Processo 0000035-29.1987.8.26.0288 (288.01.1987.000035) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - 
Francisca Vaz Galdiano - Instituto Nacional de Previdencia Social - Geni Galdeano Vaz Abud e outros - (X) Devendo o procurador 
do autor, comparecer em cartório e retirar o alvará expedido para co - herdeira “Geni”. (x) Devendo ainda o aludido procurador, 
manifestar no prazo de cinco (05) dias nos autos, ante a devolução da carta de intimação, sobre o pagamento para a co- 
herdeira “Iraci”, com a anotação do correio de “não procurado.” - ADV: SILVIO MARQUES GARCIA (OAB 265924/SP), FABIO 
VIEIRA BLANGIS (OAB 213180/SP), JOAO ATHAYDE DE SOUZA MIGLIORINI (OAB 121811/SP), EDNESIO GERALDO DE 
PAULA SILVA (OAB 102743/SP), VANESSA DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB 86267/MG)

Processo 0000072-70.1998.8.26.0288 (apensado ao processo 0000008-07.1991.8.26) (288.01.1998.000072) - Alvará Judicial 
- Família - Celia Regina Pinto Incapaz - Ordem 1540/98 Vistos. Com a baixa dos autos principais a esse Juízo, apensem-se os 
presentes aos autos do inventário. Em seguida, vista aos interessados para que requeiram o quê de direito pelo prazo igual e 
comum de 20 dias. Decorridos, vista ao MP. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: FELICISSIMO RIBEIRO DE MENDONCA (OAB 
34183/SP)
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Processo 0000177-51.2015.8.26.0288 - Monitória - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA 
- Sonia Aparecida Moraes - Aguardando o recolhimento da taxa para citação da requerida por via postal, no valor de R$ 19,40. 
- ADV: MARCELO MARTINS DE CASTRO PERES (OAB 228239/SP)

Processo 0000179-21.2015.8.26.0288 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA - 
ANA LAURA DA SILVA - Aguardando o recolhimento da taxa para citação da requerida por via postal, no valor de R$ 19,40, ou a 
diligência do oficial de justiça. - ADV: MARCELO MARTINS DE CASTRO PERES (OAB 228239/SP)

Processo 0000239-91.2015.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - MARIA ELIZABETH FREITAS 
DA SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - ORDEM 210/15 Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Breda 
Vistos. 1. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 2. Seguirá o presente feito o rito ordinário. 3. Com vistas a 
atender ao princípio constitucional da celeridade em consonância com as demais garantias processuais, atento à realização de 
procedimentos processuais céleres, garantindo como resultado uma decisão justa, desde já, nomeio o Dr. LUIZ ALVES FERREIRA 
AVEZUM, independentemente de compromisso para realizar prova pericial neste feito. Fixo os honorários provisórios em R$ 
200,00 (duzentos reais). Nos termos da Resolução 541, de 18.02.2007 do Conselho da Justiça Federal artigo 3º, o pagamento 
dos honorários só ocorrerá após o término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo. 4. Independentemente do 
depósito dos honorários, designo perícia em consultório, instalado neste Fórum, na rua Anhanguera, nº 778, para o dia 18 de 
MARÇO de 2015, às 17:00 horas. 5. Faculto à parte a indicação de assistente técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 
intimação deste despacho. Quesitos a ser apresentado PELA AUTORA NO PRAZO DE 05 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DESTA 
DECISÃO (quesitos da autarquia ré arquivados em pasta própria neste Ofício Judicial). 6. Os advogados providenciarão o 
comparecimento do(s) assistente(s) eventualmente indicados, na perícia, devendo ser o(a) autor(a) intimado(a), expedindo-se o 
necessário, informando-lhe para comparecer munida de seus documentos pessoais, bem como de eventuais exames médicos. 7. 
Para a realização de Estudo Social nomeio a como perita a Sra. ANDRÉA PEREIRA DE SOUZA MENEZES, independentemente 
de compromisso. Fixo os honorários provisórios em R$ 200,00 (duzentos reais). Nos termos da Resolução 541, de 18.02.2007 
do Conselho da Justiça Federal - artigo 3º, o pagamento dos honorários só ocorrerá após o término do prazo para que as partes 
se manifestem sobre o laudo. 8. O relatório social deverá esclarecer: a) composição familiar; b) emprego e renda dos membros 
da família; c) natureza da renda percebida; d) descrição do imóvel e seu estado de conservação; e) qualidade do imóvel (locado, 
próprio, financiado); f) fastos mensais com medicamentos, se usa a rede pública de saúde integralmente; g) outros dados para 
aferir a renda e verificar se são hipossuficientes. 9. Após a entrega do laudo médico pelo perito, INTIME-SE O(A) Assistente 
Social para que designe a data para a realização do estudo, devendo a serventia cientificar o(a) requerente com presteza. O 
laudo deverá ser apresentado em até trinta dias após a data indicada pelo(a) profissional. 10. Com a juntada de ambos os 
laudos, dê-se vista dos autos à autora e cite-se a autarquia com as advertências de estilo. 11. Em seguida, expeçam-se ofícios 
para pagamento dos honorários periciais e, regularizados os autos, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: REINALDO FERREIRA 
TELLES JÚNIOR (OAB 201109/SP)

Processo 0000264-07.2015.8.26.0288 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.A.O.S. - E.A.G.O. - Vistos. 1. 
Nomeio o(a) DR(A) FERNANDA DE PAULA LEÃO ANDREO, indicado pela OAB (fls. 05) para defender os interesses do(a) 
requerente nestes autos. Anote-se. 2. Processando-se em segredo de justiça (CPC, art. 155, II) e com isenção de custas (art. 7º, 
III da Lei Estadual n.11.608/03). 3. Arbitro os alimentos provisórios em um terço do salário mínimo, a partir da citação e designo 
audiência para o dia 24 de março de 2015, às 15h40min. 4. CITE-SE o réu e INTIME-SE o(a) autor(a) para que compareçam à 
audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas, estas independentemente de prévio depósito de rol. A ausência 
do autor importa em extinção da ação e arquivamento dos autos. A ausência do réu importa em confissão e revelia. 5. Na 
audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em 
seguida, à oitiva das testemunhas e à prolação da sentença. 6. Os alimentos deverão ser pagos na conta corrente indicada 
pelo(a) autor(a) ou pagos diretamente à genitora da mesma, mediante o fornecimento de recibo. 7. Desde já, caso ocorram 
depósitos judiciais relativos aos alimentos ora fixados, fica autorizado o levantamento em favor da parte beneficiária. 8. Defiro 
os benefícios do artigo 172, e parágrafos, do Código de Processo Civil. 9. A cópia desta decisão, devidamente assinada, valerá 
como mandado. Int. e dil. - ADV: FERNANDA DE PAULA LEÃO ANDREO (OAB 297191/SP)

Processo 0000290-39.2014.8.26.0288 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA 
- RISIENE DE FREITAS VILARINHO - Ordem 255/14 Vistos. Na tentativa de localizar a parte adversa, requisito a informação 
através do sistema InfoJud. Com a resposta, dê-se vista ao(à) autor(a). Intime-se. (ciencia de fls. 76/77) - ADV: ANA PAULA 
PINHEIRO (OAB 252201/SP)

Processo 0000730-35.2014.8.26.0288 - Divórcio Litigioso - Casamento - J.R.C. - M.A.L. - Vistos. Cumprida a tutela 
jurisdicional, compete às partes o registro necessário junto aos cartórios extrajudiciais. Diante disso, arquivem-se os autos com 
as cautelas de estilo. Int. - ADV: EZIO ATHAYDE DE SOUSA (OAB 13762/SP), ALESSANDRA OLIVEIRA SOUSA (OAB 280247/
SP)

Processo 0000743-34.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Clelio Antonio dos Santos 
- Eletrozema LTDA - - Nokia do Brasil Tecnologia do Brasil Ltda - Ordem 445/14 Vistos. Arquivem-se os autos com as cautelas 
de estilo. Int. - ADV: GENILDO VILELA LACERDA CAVALCANTE (OAB 247006/SP), MARCELO DUARTE (OAB 82351/MG), 
EDNESIO GERALDO DE PAULA SILVA (OAB 102743/SP)

Processo 0000896-82.2005.8.26.0288 (288.01.2005.000896) - Inventário - Inventário e Partilha - Arnaldo Florencio - Clotildes 
Silva - Certifico e dou fé que decorreu o prazo de 30 de sobrestamento pleiteados pelo autor sem manifestação pertinente. 
Certifico e dou fé que no prazo de cinco dias deverá o procurador do autor se manifestar acerca da certidão supra. - ADV: 
LISANDRO FARIA DA SILVA (OAB 124737/SP)

Processo 0000962-81.2013.8.26.0288 (028.82.0130.000962) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Aparecida Julia da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 
INT. - ADV: MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB 250484/SP), SILVIO MARQUES GARCIA (OAB 265924/SP), 
VANESSA DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB 86267/MG), FABIO VIEIRA BLANGIS (OAB 213180/SP)
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Processo 0001159-41.2010.8.26.0288 (288.01.2010.001159) - Inventário - Inventário e Partilha - Claudinei de Souza Lemes 
de Andrade - José de Andrade Filho - Aguardando a retirada de certidão de honorários expedida em favor do DR. Hermes 
Martins da Silva Porto. - ADV: HERMES MARTINS DA SILVA PORTO (OAB 132368/SP)

Processo 0001260-39.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - GABRIEL HENRIQUE MARCUSSI 
- - Marlei da Silva Marcussi - EDUARDO BENEDETTI VIANNA DE CARVALHO - - PAULO FERNANDES VIANNA DE CARVALHO 
- Ordem 641/14 Vistos. Fls. 124-125: Concedo ao requerido Eduardo o prazo de 10 dias para juntada aos autos da inicial e 
certidão de objeto e pé do feito registrado sob nº 0002152-30.2013.8.26.0466 (Comarca de Pontal-SP). Int. - ADV: TATIANA 
PIMENTEL NOGUEIRA (OAB 250557/SP), DAVILSON DOS REIS GOMES (OAB 83117/SP)

Processo 0001384-90.2012.8.26.0288 (288.01.2012.001384) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Ministério Público do 
Estado de São Paulo - Paulo Maximiliano Junqueira Neto - - Saintz Moritz e Imobiliária Ltda - Ordem 319/12 Vistos. Cientifiquem-
se as partes acerca da juntada de fls. 484-489. Após, aguarde-se conforme determinado às fls. 480. Int. - ADV: EVANDRO 
ALVES DA SILVA GRILI (OAB 127005/SP), RACHEL ARIANA CAMPOS (OAB 249391/SP), ALINE PATRICIA BARBOSA GOBI 
(OAB 243384/SP), BRASIL DO PINHAL PEREIRA SALOMAO (OAB 21348/SP), JOSE LUIZ MATTHES (OAB 76544/SP), 
MANOELA FOFANOFF JUNQUEIRA (OAB 315959/SP), MARCO AURELIO DA SILVA RAMOS (OAB 126900/SP), MARCELO 
VIANA SALOMAO (OAB 118623/SP)

Processo 0001567-90.2014.8.26.0288 - Ação Civil Pública - Irredutibilidade de Vencimentos - SINDICATO DOS 
PROFESSORES DO MUNICIPIO DE ITUVERAVA-SP (SPMI) - FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA - SP - 
Ordem 680/14 Vistos. Sem prejuízo do andamento do incidente em apenso, especifiquem as partes as provas que pretendem 
produzir, justificando-as, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado. Caso as partes requeiram a oitiva de testemunhas, 
deverá ser apresentado o respectivo rol. Int. Ituverava, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: ALEX CRUZ OLIVEIRA (OAB 194155/
SP), ULYSSES BUENO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 235457/SP), MARIA LUIZA BARRACHI HENRIQUE (OAB 315082/SP)

Processo 0001658-88.2011.8.26.0288/01 (028.82.0110.001658/1) - Cumprimento de sentença - Neuza de Sousa Oliveira 
Pereira - - Silvio Soares Pereira - Genildo Ferreira Francino - Ordem 473/11-1 Vistos. Fls. 85: Defiro. Procedo à restrição no 
que tange à transferência dos veículos, conforme seguem em frente. Dê-se vista ao exeqüente para que se manifeste se tem 
interesse na efetiva penhora dos veículos. Caso positivo, expeça-se mandado de penhora e avaliação do(s) bem(ns) indicado(s), 
depositando-o(s) em nome do executado(a). Efetuada a penhora e a avaliação, intime-se o(s) executado(s), na pessoa de seu 
advogado, ou pessoalmente caso não tenha advogado constituído nos autos, acerca do prazo de embargos. Intime-se. - ADV: 
THALLES OLIVEIRA CUNHA (OAB 261820/SP)

Processo 0001737-62.2014.8.26.0288 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.C.B.C.C. - - A.C.R.C. - - L.C.R.C. - 
G.R.R.C. - Ordem 760/14 Vistos. Fls. 226-230: Diga o requerido, no prazo de 10 dias. Sem prejuízo, em igual prazo, esclareçam 
as partes se pretendem a produção de outras provas, além das já constantes nos autos, JUSTIFICANDO-AS. Int. - ADV: PAULO 
DE TARSO CARETA (OAB 195595/SP), CAROLINA PASSOS ISRAEL (OAB 338116/SP), RICARDO SORDI MARCHI (OAB 
154127/SP)

Processo 0001741-02.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - VANDERLEIA DONIZETE 
DOS SANTOS - ESTADO DE SÃO PAULO - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos 
do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Ciência às partes: ( x ) 
do E-mail juntado às fls.127/137 - ADV: FILIPE DA SILVA RODRIGUES CORREA (OAB 329547/SP), MAURO DONISETE DE 
SOUZA (OAB 74947/SP)

Processo 0002075-36.2014.8.26.0288 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Mogiplana 
Comercio e Construções Ltda - Mais Q Bela Tinta Ltda - Ordem 930/14 Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem 
produzir, justificando-as, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado. Int. - ADV: ELTON FERNANDES RÉU (OAB 185631/
SP), LUCIANO DE FREITAS SIMÕES FERREIRA (OAB 167780/SP)

Processo 0002077-06.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Maria de Lourdes 
da Silva Prudencio - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Ordem 927/14 Vistos. Partes legítimas e bem 
representadas, não havendo nulidades a sanar, ou preliminares a decidir, razão pela qual dou o feito por saneado. Necessária 
a dilação probatória. Defiro a produção de prova documental devendo o requerido trazer aos autos o CNIS da autora, com a 
juntada, manifeste-se a requerente no prazo de 05 dias. Desde já, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 
de março de 2015 às 14h15min. Intimem-se pessoalmente as partes, advertindo o(a) autor(a) da necessidade de depoimento 
pessoal, sob pena de confesso. Intimem-se também as testemunhas tempestivamente arroladas. Intime-se. Ituverava, 26 de 
janeiro de 2015. - ADV: JOAO ATHAYDE DE SOUZA MIGLIORINI (OAB 121811/SP)

Processo 0002139-46.2014.8.26.0288 - Divórcio Consensual - Casamento - J.E.A. - - C.G.M.A. - Vistos. Cumprida a tutela 
jurisdicional, compete às partes o registro necessário junto aos cartórios extrajudiciais. Diante disso, arquivem-se os autos com 
as cautelas de estilo. Int. - ADV: FABIO BLANGIS (OAB 191187/SP)

Processo 0002319-62.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Luiz Antonio Felicio - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Ordem 1091/14 Vistos. 1. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária 
Gratuita. 2. O autor já percebe benefício previdenciário, qual seja, auxílio-doença (fls. 31). 3. Seguirá o presente feito o 
rito ordinário. 4. Com vistas a atender ao princípio constitucional da celeridade em consonância com as demais garantias 
processuais, atento à realização de procedimentos processuais céleres, garantindo como resultado uma decisão justa, desde 
já, nomeio o Dr. LUIZ ALVES FERREIRA AVEZUM, independentemente de compromisso para realizar prova pericial neste feito. 
Fixo os honorários provisórios em R$ 200,00 (duzentos reais). Nos termos da Resolução 541, de 18.02.2007 do Conselho da 
Justiça Federal artigo 3º, o pagamento dos honorários só ocorrerá após o término do prazo para que as partes se manifestem 
sobre o laudo. 5. Independentemente do depósito dos honorários, designo perícia em consultório, instalado neste Fórum, 
na rua Anhanguera, nº 778, para o dia 18 de março de 2015, às 17:00 horas. 6. Faculto à parte a indicação de assistente 
técnico, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação deste despacho. Quesitos já formulados e apresentados pelas 
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partes (autora às fls. 03-04 e autarquia ré arquivados em pasta própria neste Ofício Judicial). 7. Os advogados providenciarão o 
comparecimento do(s) assistente(s) eventualmente indicados, na perícia, devendo ser o(a) autor(a) intimado(a), expedindo-se o 
necessário, informando-lhe para comparecer munida de seus documentos pessoais, bem como de eventuais exames médicos. 
8. Com a juntada do laudo, dê-se vista à autora e cite-se, com as advertências de estilo. 9. Em seguida, expeça-se ofício para 
pagamento dos honorários periciais e, regularizados os autos, tornem conclusos para se aferir eventual necessidade de oitiva 
das testemunhas arroladas às fls. 04. Int. - ADV: RENE ARAUJO DOS SANTOS (OAB 135245/SP)

Processo 0002580-27.2014.8.26.0288 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - E.V.O. - L.V.O. - Vista dos 
autos ao Dr. Lander Galindo Vítor para retirar certidão de honorários. - ADV: LANDER GALINDO VITOR (OAB 327870/SP)

Processo 0002607-10.2014.8.26.0288 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Maria Sara Abdalla Martins - 
F A Service Indústria e Comércio de Equipamentos Industriais Ltda - - Juliano Cesar Ferracini Cardoso - - Katia Pereira da Silva 
Cardoso - Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal e até a presente data não constam informações acerca do cumprimento 
do acordo entabulado às fls. 21/22, previsto para 10/10/2014. Certifico e dou fé que no prazo de cinco dias deverá o procurador 
do exequente se manifestar acerca do cumprimento do acordo citado. - ADV: MILTOM CESAR DESSOTTE (OAB 134853/SP), 
MARTA HELENA GERALDI (OAB 89934/SP)

Processo 0002728-72.2013.8.26.0288 (028.82.0130.002728) - Procedimento Ordinário - Invalidez Permanente - Selma 
Aparecida Dias da Costa - Instituto de Previdencia Municipal da Prefeitura de Ituveravasp - Vistas dos autos ao autor para: ( x ) 
Manifestar-se sobre Laudo Médico Pericial de fls. 205/214 - ADV: ALEX CRUZ OLIVEIRA (OAB 194155/SP), MARCO ANTÔNIO 
BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB 250484/SP), DIEGO CARNEIRO TEIXEIRA (OAB 310806/SP)

Processo 0002766-50.2014.8.26.0288 - Separação Consensual - Casamento - M.D.P. - - T.A.S.P. - Vistos. Cumprida a tutela 
jurisdicional, compete às partes o registro necessário junto aos cartórios extrajudiciais. Diante disso, arquivem-se os autos com 
as cautelas de estilo. Int. - ADV: FABIO BLANGIS (OAB 191187/SP)

Processo 0002767-69.2013.8.26.0288 (028.82.0130.002767) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Gilton Bueno de Oliveira - - Isidoro Migliorini - - Jairo Mathias - - José Alves Ferreira Neto - - José Barbosa Sandoval 
- Banco do Brasil Sa - Vistas dos autos aos interessados para: ( x ) manifestarem-se, sobre o Laudo Pericial Judicial de 
fls. 145/154. - ADV: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA (OAB 140741/SP), ELAINE EVANGELISTA (OAB 224891/
SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP), DENISE 
LEONARDI DOS REIS (OAB 266766/SP)

Processo 0002948-07.2012.8.26.0288 (288.01.2012.002948) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - 
Belchior Viana da Silva - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Ordem 679/12 Vistos. Fls. 94-95: Indefiro, posto que o ônus, 
no que tange à elaboração do cálculo, compete ao vencedor. Concedo-lhe o prazo de 30 dias para dar início à fase executória 
(art. 730, CPC), instruindo-se com memória de cálculo atualizada. Intime-se. - ADV: SILVIO MARQUES GARCIA (OAB 265924/
SP), FERNANDA GOUVEIA SOBREIRA PEREIRA (OAB 242202/SP), VANESSA DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB 86267/MG), 
FABIO VIEIRA BLANGIS (OAB 213180/SP)

Processo 0003203-09.2005.8.26.0288 (288.01.2005.003203) - Procedimento Ordinário - Gilmar Aparecido Paulo de Oliveira 
- Cia de Des Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo Cdhu - - Cosesp Cia de Seguros do Estado de São Paulo - Ordem nº 
1279/2005 Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Breda Vistos. Fls. 445: expeça-se mandado de levantamento em favor do patrono 
anterior, posto que o mesmo foi o responsável pela prática de todos os atos até o trânsito em julgado da fase de conhecimento. 
Cumpra-se. Quanto à execução da quantia indicada, o cumprimento de sentença compete à CDHU em desfavor da Cosesp, 
conforme se observa no título judicial, não possuindo o requerente legitimidade para efetuar a cobrança. No mais, quanto ao 
pedido de fls. 425-426, cadastre-se como incidente de cumprimento de sentença. INTIME-SE o executado COMPANHIA DE 
SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSESP, para no prazo de quinze dias, efetue o pagamento da quantia indicada 
pela exequente (fls. 426), conforme o disposto no artigo 475-J do Código de Processo Civil. Consigno que, decorrido o prazo 
sem o pagamento, o montante será acrescido com multa no importe de dez por cento (10%). Arbitro os honorários advocatícios, 
nesta fase processual, no montante equivalente a 10% sobre o valor corrigido do débito. Int. - ADV: FRANCISCO ANTONIO 
FRAGATA JUNIOR (OAB 39768/SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), JIULIAN CESAR BELARMINO PANDOLFI 
(OAB 199656/SP), ROSIMEIRE DA SILVA AFONSO (OAB 254409/SP), ALEXANDRE NASSAR LOPES (OAB 116817/SP)

Processo 0003203-09.2005.8.26.0288 (288.01.2005.003203) - Procedimento Ordinário - Gilmar Aparecido Paulo de Oliveira 
- Cia de Des Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo Cdhu - - Cosesp Cia de Seguros do Estado de São Paulo - 
Aguardando Dr. Jiulian César Belarmino Pandolfi retirar mandado de levantamento sob nº 14/2015. - ADV: JIULIAN CESAR 
BELARMINO PANDOLFI (OAB 199656/SP)

Processo 0003237-03.2013.8.26.0288 (028.82.0130.003237) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Fundação Educacional de Ituverava - Leeds Moreira Tosta Neto - Ordem 786/13 Vistos. Fls. 77: Defiro. Procedo à restrição do 
licenciamento e transferência dos veículos, conforme seguem em frente. Dê-se vista ao exeqüente para que se manifeste se tem 
interesse na efetiva penhora dos veículos. Caso positivo, expeça-se mandado de penhora e avaliação do(s) bem(ns) indicado(s), 
depositando-o(s) em nome do executado(a). Efetuada a penhora e a avaliação, intime-se o(s) executado(s), na pessoa de seu 
advogado, ou pessoalmente caso não tenha advogado constituído nos autos, acerca do prazo de embargos. Intime-se. - ADV: 
ANA PAULA PINHEIRO (OAB 252201/SP)

Processo 0003260-12.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Claudia Cristina Tano 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se em 10 dias, sobre 
contestação (art. 326 ou 327 do CPC) de fls.70/89 destes autos referenciados. - ADV: GUILHERME HENRIQUE BARBOSA 
FIDELIS (OAB 209097/SP), FABIO VIEIRA BLANGIS (OAB 213180/SP)

Processo 0003458-88.2010.8.26.0288 (288.01.2010.003458) - Execução de Alimentos - Alimentos - I.C.S. - C.T.S. - 
Ordem 920/10 Vistos. Defiro o requerimento formulado pelo(a) exequente. Proceda-se, pois, ao bloqueio de ativos financeiros 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 497

pertencentes ao(à) executado(a) por meio do sistema Bacen-Jud, até o limite do débito atualizado (fls.116). Localizados e 
bloqueados recursos, requisite-se sua transferência a conta judicial e proceda-se à penhora, intimando-se o(s) executado(s) 
acerca do prazo para oposição de embargos ou impugnação, conforme caso. Procedo à restrição da transferência dos veículos, 
conforme seguem em frente. Dê-se vista ao exeqüente para que se manifeste se tem interesse na efetiva penhora dos 
veículos. Caso positivo, expeça-se mandado de penhora e avaliação do(s) bem(ns) indicado(s), depositando-o(s) em nome do 
executado(a). Efetuada a penhora e a avaliação, intime-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente 
caso não tenha advogado constituído nos autos, acerca do prazo de embargos. Procedo à consulta de bens imóveis, conforme 
minuta que ora junto em frente. Intime-se. (ciencia de fls.121/137) - ADV: ALMIR BENEDITO PEREIRA DA ROCHA (OAB 229364/
SP), JOSÉ EDUARDO MIRANDOLA BARBOSA (OAB 189584/SP)

Processo 0003558-04.2014.8.26.0288 (processo principal 0001567-90.2014.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - 
Irredutibilidade de Vencimentos - FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA - SP - SINDICATO DOS PROFESSORES 
DO MUNICIPIO DE ITUVERAVA-SP (SPMI) - Ordem 680/14-1 Vistos. O deferimento da assistência gratuita somente tem 
pertinência quando a pessoa jurídica sem fins lucrativos está em juízo na defesa de próprios interesses. No caso dos autos, o 
Sindicato dos Professores do Município de Ituverava/SP (SPMI) ajuizou a presente ação na defesa de direitos de seus filiados, 
na condição de substituto processual. Assim, com o fito de aferir sua capacidade econômica e verificar se deve suportar o 
ônus da sucumbência, caso venha a ocorrer, rateando-o com os filiados, concedo ao impugnado o prazo de 10 dias para trazer 
aos autos cópia integral das anotações constantes em seu Livro Diário com relação aos meses de fevereiro e março de 2014. 
Justifica-se o período ora determinado, posto que se trata da época em que ajuizada a ação. Com a juntada, vista à parte 
adversa e tornem conclusos. Int. - ADV: ULYSSES BUENO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 235457/SP), MARIA LUIZA BARRACHI 
HENRIQUE (OAB 315082/SP), ALEX CRUZ OLIVEIRA (OAB 194155/SP)

Processo 0003637-80.2014.8.26.0288 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Casamento - O.C.A. - M.S.M. - Pelo 
exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECRETAR o divórcio de 
OSVALDO CORTEZ DE AVELAR e MARIA SONIA MARIANO, com fundamento no artigo 226, § 6.º, da Constituição Federal. 
Por fim, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, incisos I, do Código de Processo Civil. 
Condeno o requerente no pagamento das custas e despesas processuais, observando-se a gratuidade que lhe foi deferida. 
Após o trânsito em julgado, expeça mandado de averbação. Por fim, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 
P.R.I.C. Ordem 1590/14 - ADV: FABIO BLANGIS (OAB 191187/SP)

Processo 0003742-57.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - SIMONE DE MELO 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se em 10 dias, sobre 
contestação (art. 326 ou 327 do CPC) de fls.55/71 destes autos referenciados. - ADV: SILVIO MACEDO DE FREITAS BARBOSA 
(OAB 215117/SP)

Processo 0003762-48.2014.8.26.0288 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Sérgio Mitio 
Sato - - Marcio Antonio Vannuci - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos 
termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Ciência aos autores: 
( x ) da juntada do E-mail de fls. 51/56. - ADV: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA (OAB 140741/SP), PABLA ALANA 
SCAPIM DA SILVA (OAB 300492/SP)

Processo 0003949-56.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Rosa Donizete Alves da Silva 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se em 10 dias, sobre 
contestação (art. 326 ou 327 do CPC) de fls. 32/43 destes autos referenciados. - ADV: MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE 
OLIVEIRA (OAB 250484/SP)

Processo 0004292-86.2013.8.26.0288 (028.82.0130.004292) - Procedimento Ordinário - Guarda - E.A.A.L. - - L.C.L. - 
M.A.A.L. - - A.A.F. - Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido para o efeito de conceder 
a guarda do menor Willian Luís Araújo Lourenço Falcão aos requerentes EUNICE APARECIDA DE ARAÚJO LOURENÇO e LUIZ 
CARLOS LOURENÇO. Com relação às visitas, estas ocorrerão livremente, dada à boa convivência mantida entre as partes. 
Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO com resolução de mérito nos temos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo 
Civil. Providencie-se o necessário. Não há condenação em custas e honorários, posto que não houve resistência ao pedido e 
aos autores foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. Após, observadas as formalidades legais, arquive-
se. Ordem 1158/13 - ADV: RENATO CESAR GOMES MUNDURUCA (OAB 98767/SP)

Processo 0004469-02.2003.8.26.0288 (288.01.2003.004469) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Rodrigo 
Saad Teles - Banco Bnl do Brasil Sa - Ordem 16/03 Vistos. Fls. 543-546: Em que pese o pedido de homologação de planilha 
do débito decorrente do contrato sub judice, reputo inviável o pleito, posto que se trata de ação ajuizada pela parte adversa, 
ora vencedora, e qualquer cumprimento de sentença dele depende impulsionar o feito. Portanto, caso pretenda a instituição 
financeira satisfação de sua pretensão, poderá ajuizar ação executória competente. Aguarde-se manifestação do vencedor por 
10 dias. Nada sendo requerido ou juntado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Int. Ituverava, 23 de janeiro de 2015. 
- ADV: RICARDO ALEXANDRE PERESI (OAB 235156/SP), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), JOSÉ 
RAMIRES NETO (OAB 185265/SP)

Processo 0004469-02.2003.8.26.0288 (288.01.2003.004469) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Rodrigo 
Saad Teles - Banco Bnl do Brasil Sa - Ordem 139/07 Vistos. Fls. 199: Homologo a renúncia ao prazo recursal. Prossiga-se 
nos ulteriores termos de fls. 195. Atente-se a zelosa serventia à determinação proferida nos autos em apenso. Int. - ADV: 
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), RICARDO ALEXANDRE PERESI (OAB 235156/SP), JOSÉ RAMIRES 
NETO (OAB 185265/SP)

Processo 0004640-70.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Maria 
Rosaria Gonçalves - Banco Bradesco S/A - Ordem 1854/14 Vistos. Tendo em vista haver sido comprovada a idade do requerente, 
defiro o pedido de prioridade na tramitação (fls. 22). Anote-se, colocando-se a tarja azul, eis que a tarja verde já é utilizada na 
identificação dos processo em que atua o DD. Promotor de Justiça. Ante o documento de fls. 12, presentes a verossimilhança 
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da alegação e o “periculum in mora”. DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de retirar o nome da autora dos cadastro de 
inadimplência dos órgãos de restrição ao crédito, referente ao débito cobrado nesses autos. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos 
da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar 
a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código 
de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a 
acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - 
ADV: EDNESIO GERALDO DE PAULA SILVA (OAB 102743/SP)

Processo 0004640-70.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Maria 
Rosaria Gonçalves - Banco Bradesco S/A - Ordem 1854/14 Vistos. Com urgência, reencaminhe-se o ofício de fls. 38, com aviso 
de recebimento. Int. - ADV: EDNESIO GERALDO DE PAULA SILVA (OAB 102743/SP)

Processo 0004691-81.2014.8.26.0288 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Joana Helena Martins - - 
Danilo José Ramos - - Daniel José Ramos - Ordem 1989/14 Vistos. Joana Helena Martins, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) 
ação de Alvará Judicial - Lei 6858/80. Fls. 13-25: Retifique-se o pólo ativo da ação para constar os demais herdeiros. Concedo 
aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Trata-se de pedido de alvará formulado por Joana Helena 
Martins e outros, em que a pleiteiam a expedição de alvará autorizando-os a proceder o levantamento de valores referentes 
ao PIS E FGTS em nome de José Otávio Ramos junto à Caixa Econômica Federal. A inicial veio instruída com os documentos 
indispensáveis à propositura da ação. É a síntese do necessário. Decido. Trata-se de pedido de alvará formulado pela convivente 
e filhos de José Otávio Ramos. Não há notícia da existência de outros dependentes habilitados junto ao INSS. Não há notícia da 
existência de outros herdeiros. Diante deste quadro, é de rigor o acolhimento do pedido inicial. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 
o presente feito, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Desde já, defiro a expedição do pretenso 
alvará. Ao patrono provisionado, arbitro honorários em 100% do valor fixado para a causa, com observância do código fixado 
para a causa. Expeça-se o necessário. Oportunamente arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: MARCELO SANDOVAL MAUAD 
(OAB 232252/SP)

Processo 0004691-81.2014.8.26.0288 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Joana Helena Martins - - 
Danilo José Ramos - - Daniel José Ramos - Vista dos autos ao requerente para retirada de alvará. - ADV: MARCELO SANDOVAL 
MAUAD (OAB 232252/SP)

Processo 0004812-12.2014.8.26.0288 - Carta Precatória Cível - Busca e Apreensão (nº 3000395-98.2013.8.26.0352 - Vara 
Única) - BANCO ITAÚCARD S/A - LEONIDIO DOS SANTOS SOUZA - Ordem 2045/14 Vistos. Cumpra-se servindo a presente 
como mandado. Intime-se. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)

Processo 0004812-12.2014.8.26.0288 - Carta Precatória Cível - Busca e Apreensão (nº 3000395-98.2013.8.26.0352 - 
Vara Única) - BANCO ITAÚCARD S/A - LEONIDIO DOS SANTOS SOUZA - Vista dos autos ao requerente para comprovar 
recolhimento complementar de diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 50,16 (cinquenta reais e dezesseis centavos) e 
apresentar contrafé e uma via da carta precatória, para cumprimento do ato deprecado. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA 
(OAB 225241/SP)

Processo 0004920-41.2014.8.26.0288 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Liane Cristina Luchesi Rezende - Ordem 1940/14 Vistos. Fls. 43: Apesar da ausência de representante legal do 
autor para dar fiel cumprimento à busca e apreensão outrora deferida, por medida de segurança defiro o pedido de bloqueio total 
de veículo, conforme minuta que ora junto em frente. Diga o requerente em termos de prosseguimento. Na inércia, certifique-
se e intime-se pessoalmente o requerente para, no prazo de 48 horas, dar andamento ao feito, SOB PENA DE EXTINÇÃO E 
ARQUIVAMENTO, nos termos do art. 267, III, 1º do CPC. Intime-se. (ciencia de fls. 46) - ADV: WANDER BERNARDES DA 
SILVEIRA (OAB 239821/SP)

Processo 0004931-70.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Dalva do Amaral Borges 
Rodrigues - MUNICIPIO DE ITUVERAVA - Ordem 1950/14 Vistos. Dalva do Amaral Borges Rodrigues, qualificado(s) na inicial, 
ajuizou(aram) ação de Procedimento Ordinário em face de MUNICIPIO DE ITUVERAVA. Homologo, por sentença, para que 
produza os jurídicos e legais efeitos, a desistência manifestada as fls. 41 e, em conseqüência, JULGO EXTINTO o presente 
feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso VIII do C.P.C.. Defiro o desentranhamento dos documentos que 
instruíram a inicial mediante substituição por cópias, se o caso. No ato do desentranhamento deverá o escrevente responsável 
observar o disposto nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Considerando que a 
parte não cumpriu a determinação de fls. 38 para apreciação do pedido de diferimento do recolhimento das custas e despesas 
processuais, indefiro o pleito. No mais, consoante preceituado no art. 26, CPC, “se o processo terminar por desistência ou 
reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu”, portanto, apesar 
da desistência manifestada às fls. 41, reputo devidas as custas iniciais e eventuais despesas. Nesse sentido: “AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - Ação de indenização por danos materiais e morais - Assistência judiciária - Indeferimento - Hipossuficiência 
econômica não demonstrada - Desistência da ação antes da citação do agravado - Custas iniciais devidas - Decisão mantida 
- Recurso não provido” (Agravo de Instrumento nº 0274773-52.2011.8.26.0000, rel. Des. Irineu Fava, 37ª Câmara de Direito 
Privado, j. 19/01/2012). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Desistência da ação - Aquele que desiste da ação responde pelo 
recolhimento das custas iniciais de distribuição - Isenção pleiteada e indevida - Inteligência do artigo 26 do CPC - RECURSO 
PROVIDO EM PARTE” (Agravo de Instrumento nº 0276333-97.2009.8.26.0000, rel. Des. Gilberto de Souza Moreira, 7ª Câmara 
de Direito Privado, j. 09/12/2009). Após recolhidas eventuais custas pelo autor, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 
P.R.I. - ADV: ‘ZAINA ABRAO DE CARVALHO (OAB 339231/SP)

Processo 0004931-70.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Dalva do Amaral Borges 
Rodrigues - MUNICIPIO DE ITUVERAVA - Ordem 1950/14 Vistos. Tendo em vista tratar-se de sentença de valor ilíquido, fixo 
o valor dado à causa, devidamente atualizado, para efeito do cálculo do preparo de recurso, nos termos do § 2º do artigo 4º 
da Lei 11.608/03, observando-se o valor mínimo estabelecido no § 1º do artigo 4º da aludida Lei. - ADV: ‘ZAINA ABRAO DE 
CARVALHO (OAB 339231/SP)
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Processo 0004931-70.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Dalva do Amaral Borges 
Rodrigues - MUNICIPIO DE ITUVERAVA - PREPARO - Custas Lei 11.608/03: Recolher ao Estado 2% sobre (valor da causa) = 
R$.12.054,99 = R$.241,10 Porte de remessa/retorno = R$.32,70 por volume de autos. - ADV: ‘ZAINA ABRAO DE CARVALHO 
(OAB 339231/SP)

Processo 0005142-82.2009.8.26.0288 (288.01.2009.005142) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - L.G.M.B. 
- L.F.B. - Ordem 1311/09 Vistos. Luis Guilherme Malara Brunato, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Alimentos - 
Lei Especial Nº 5.478/68 em face de Luiz Fernando Brunato. Devidamente instada acerca do despacho de fls. 94 (fls. 110), a 
parte autora não promoveu os meios necessários para prosseguimento da ação. Assim, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 
resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso III, do C.P.C.. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram 
a inicial mediante substituição por cópias, se o caso. Aos patronos eventualmente indicados nestes autos, arbitro honorários 
em 30% do valor fixado para a causa. Expeça-se respectiva certidão. Eventuais custas remanescentes, pela parte requerente. 
Após, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: FLAVIANA LIPORONE (OAB 86863/SP), HELMA REGINA LIPORONI (OAB 90617/
SP), FERNANDA DE PAULA LEÃO ANDREO (OAB 297191/SP)

Processo 0005316-86.2012.8.26.0288 (288.01.2012.005316) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Fundação 
Educacional de Ituverava - Linamar de Oliveira - Certifico e dou fé que decorreu o prazo pleiteado sem manifestação da 
exequente. Certifico e dou fé que no prazo de cinco dias deverá a procuradora da exequente se manifestar acerca da certidão 
supra, consoante r. Despacho de fls.93. - ADV: ANA PAULA PINHEIRO (OAB 252201/SP)

Processo 0005513-70.2014.8.26.0288 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Kimiko 
Hirose Maeda - - Cláudia Hirose Maeda Fuzissima - - Laudo Hirose Maeda - - Daniel Hirose Maeda - BANCO DO BRASIL S/A 
- Ordem 2272/14 Vistos. 1. CITE-SE-SE e INTIME-SE o(a) executado(a) para que no prazo de 15 dias efetue o pagamento 
do valor que consta no demonstrativo apresentado pelo(a) exeqüente voluntariamente nos termos do artigo 475-J do CPC. A 
inércia do(a) executado(a) no cumprimento voluntário da obrigação ensejará a aplicação de multa prevista no dispositivo legal 
já referido no percentual de 10%. 2. Decorrido o prazo referido no item “1” a requerimento do exeqüente, expedir-se-á mandado 
de penhora e avaliação, que deverá observar o artigo 614, inciso II, do CPC, fornecendo nova planilha com o valor da multa 
acrescido, podendo indicar, desde logo, bens a serem penhorados. 3. Decorrido o prazo de seis meses contados a partir desta 
decisão sem provocação do exeqüente arquivem-se os autos nos termos do artigo 475-J, §5º, do CPC. 4. Fixo os honorários 
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JOSÉ EDUARDO MIRANDOLA BARBOSA (OAB 189584/SP)

Processo 0005513-70.2014.8.26.0288 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Kimiko 
Hirose Maeda - - Cláudia Hirose Maeda Fuzissima - - Laudo Hirose Maeda - - Daniel Hirose Maeda - BANCO DO BRASIL 
S/A - Vista dos autos ao exequente para comprovar o recolhimento de diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 63,75 
(sessenta e três reais e setenta e cinco centavos). - ADV: JOSÉ EDUARDO MIRANDOLA BARBOSA (OAB 189584/SP)

Processo 0005524-46.2007.8.26.0288 (288.01.2007.005524) - Execução de Título Extrajudicial - Moto Zema Ltda - Cristiano 
Fernando Furtado - Ordem 1311/07 Vistos. Retornem os autos ao arquivo, com as anotações de estilo. Int. - ADV: MARIA 
VANILDA TEIXEIRA (OAB 60693/MG), RENATA LIMA FABIANO DE SOUZA (OAB 98037/MG), GALDINO CHAER RESENDE 
CORREIA (OAB 94237/MG), MARCELO DUARTE (OAB 82351/MG)

Processo 0005689-49.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.A.M. - L.G.T. - Ordem 2330/14 Vistos. 1. 
Processando-se em segredo de justiça (CPC, art. 155, II) e com isenção de custas (art. 7º, III da Lei Estadual n.11.608/03). 2. 
Para conciliação, designo audiência para o dia 24 de março de 2015, às 15h20min. 3. CITE-SE o réu e INTIME-SE o(a) autor(a) 
para que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados. 4. O prazo para contestação contar-se-á a partir da 
audiência ora designada. 5. A cópia desta decisão, devidamente assinada, valerá como mandado. Int. e dil. - ADV: MONICA 
APARECIDA DA SILVA MIRANDA (OAB 216615/SP)

Processo 0005694-71.2014.8.26.0288 - Divórcio Litigioso - Casamento - C.I.A.M.S. - A.S. - AGUARDANDO advogado do 
requerente retirar o mandado de averbação e certidão de honorário e advogado do requerido retirar a certidão de honorário. - 
ADV: FILIPE DA SILVA RODRIGUES CORREA (OAB 329547/SP), DANILO GARNICA SIMINI (OAB 304503/SP)

Processo 0005920-76.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L.A.D. - L.G.A. - Vista dos 
autos a Dra. Renata Cristina Bettini para retirar certidão de honorários. - ADV: RENATA CRISTINA BETTINI (OAB 338274/SP)

Processo 0005941-52.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Nelson Cardoso de Souza - - ALINE DE SOUZA OLIVEIRA - JOÃO PEDRO OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA - - 
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ITUVERAVA - Ordem 2353/14 Vistos. Dada a peculiaridade da situação vivenciada pelo 
menor, por ora, determino a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias. Decorridos, certifique-se. Em seguida, intime-se a Equipe 
Técnica do Juízo para realizar estudos psicológico e social com o menor, seus pais e avós. Além disso, deverá ser oficiado 
ao Conselho Tutelar para que informe a esse Juízo se, após novembro de 2014, há registro de novas ocorrências envolvendo 
João Pedro Oliveira Cardoso de Souza. Com todas as juntadas, vista às partes e ao MP. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: 
MARIANA MENDES JUNQUEIRA (OAB 308410/SP), ALEX CRUZ OLIVEIRA (OAB 194155/SP)

Processo 0006016-91.2014.8.26.0288 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.P. - R.A.C.P. - Vistas dos autos ao autor para: ( 
x ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: LUIS HENRIQUE TELES DA SILVA (OAB 
151944/SP), SEBASTIAO CELSO DE OLIVEIRA (OAB 92330/SP)

Processo 0006438-66.2014.8.26.0288 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1013521-04.2014.8.26.0196 - 2ª civel) - BANCO 
ITAÚ - UNIBANCO S/A - 3J COMERCIAL AGRÍCOLA E EXPORTADORA LTDA. - - THEOPHILO REIS BORGES - Vistas dos 
autos ao autor para: (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação de fls. 
05. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 500

Processo 0006767-78.2014.8.26.0288 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA 
- Kenia Priscila Marciano - Vistos. Ingressou a parte autora em Juízo requerendo a concessão dos benefícios da assistência 
judiciária gratuita. Pois bem, o Estado de São Paulo, além da Defensoria Pública, mantém convênio com a Ordem dos 
Advogados do Brasil destinado a garantir àqueles que comprovarem insuficiência de recursos o acesso ao Poder Judiciário, 
dando efetividade ao comando constitucional. Para nomeação de advogado ao interessado a Ordem dos Advogados realiza 
minuciosa averiguação sobre a capacidade econômica do pretendente. O mesmo ocorre quando a prestação da assistência é 
efetuada diretamente pela Procuradoria do Estado em comarcas que dispõem deste serviço organizado. Como no caso concreto 
a parte requerente não se submeteu a tal verificação para avaliação de capacidade econômica, não se pode concluir desde já 
que é pobre para o fim de obter o benefício almejado, até porque contratou advogado particular. Assim, objetivando resguardar 
o interesse público e impedir a indevida concessão do benefício de gratuidade a quem não faz jus, concedo ao autor o prazo de 
dez (10) dias para comprovar documentalmente a alegada necessidade, até porque a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. 
LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, ou recolher as custas 
iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: MARCELO MARTINS DE CASTRO PERES (OAB 228239/SP)

Processo 0006767-78.2014.8.26.0288 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA 
- Kenia Priscila Marciano - Vista dos autos ao requerente para retirar carta de citação e comprovar a sua postagem. - ADV: 
MARCELO MARTINS DE CASTRO PERES (OAB 228239/SP)

Processo 0006771-18.2014.8.26.0288 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA - 
FREDERICO ANDRE CROTTI PEREIRA - Ordem 70/15 Vistos. Considerando que a petição inicial está devidamente instruída 
por prova escrita, DEFIRO de plano a expedição de mandado, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos pedidos na inicial 
(art. 1.102.b, CPC), anotando-se, nesse mandado, que, caso o réu o cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios 
(art, 1.102, § 1.º, CPC). Consigne, ainda, no mandado, que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e que, caso não 
haja o cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, “constituir-se-á, de pleno direito o título executivo judicial” (art. 
1.102.c, CPC). Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de CITAÇÃO, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a 
acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Desde 
já, consigno que é facultado ao patrono do(a) requerente a retirada de expediente através do site http://esaj.tjsp.jus.br/cpo/
pg/open.do., devendo comprovar a postagem no prazo legal. Intime-se. Ituverava, 23 de janeiro de 2015. - ADV: MARCELO 
MARTINS DE CASTRO PERES (OAB 228239/SP)

Processo 0006771-18.2014.8.26.0288 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA 
- FREDERICO ANDRE CROTTI PEREIRA - Vista dos autos ao requerente para retirar carta de citação e comprovar a sua 
postagem. - ADV: MARCELO MARTINS DE CASTRO PERES (OAB 228239/SP)

Processo 0006786-84.2014.8.26.0288 - Notificação - Compra e Venda - Said Primavera Empreendimentos SPE Ltda - Luiz 
Fernando da Cruz Lemes - Ordem 76/15 Vistos. Notifique(m)-se, nos termos da petição inicial que segue anexa, ficando o(s) 
réu(s) advertido(s) que decorrido o prazo de quarenta e oito horas (artigo 872 do Código de Processo Civil), os autos serão 
entregues, independentemente de traslado, anotando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CLÁUDIA FERNANDES MILLON AGUIAR (OAB 175741/SP), PEDRO SILVEIRA 
SCOZZAFAVE (OAB 307431/SP)

Processo 0006805-90.2014.8.26.0288 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.C.F.D. - 
J.G.D. - Ordem 80/15 Vistos. Nomeio o(a) doutor(a) CELIA MARIA SANDOVAL DE LIMA CASTRO, indicado(a) pela OAB a fls. 
04, para defender os interesses do(a) autor(a) nos presentes autos. Anote-se. A Súmula 309 do STJ ganhou novo enunciado, 
mais benéfico ao credor e em detrimento ao devedor que procura burlar a atuação jurisdicional: “O débito alimentar que autoriza 
a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se 
vencerem no curso do processo”. Assim, cite-se, na forma do art. 733 do Código de Processo Civil, para pagamento das três 
parcelas anteriores ao ajuizamento, bem como as que vencerem no curso do processo, ou comprove que já o fez ou ainda 
justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-
se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Ituverava, 23 de janeiro de 2015. - ADV: CELIA MARIA SANDOVAL DE LIMA 
CASTRO (OAB 279225/SP)

Processo 0006819-74.2014.8.26.0288 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - NARA WARD ABDALLA 
BORBA - Banco do Brasil S/A - Ordem 85/15 Vistos. Ingressou a parte autora em Juízo requerendo a concessão dos benefícios 
da assistência judiciária gratuita. Pois bem, o Estado de São Paulo, além da Defensoria Pública, mantém convênio com a Ordem 
dos Advogados do Brasil destinado a garantir àqueles que comprovarem insuficiência de recursos o acesso ao Poder Judiciário, 
dando efetividade ao comando constitucional. Para nomeação de advogado ao interessado a Ordem dos Advogados realiza 
minuciosa averiguação sobre a capacidade econômica do pretendente. O mesmo ocorre quando a prestação da assistência é 
efetuada diretamente pela Procuradoria do Estado em comarcas que dispõem deste serviço organizado. Como no caso concreto 
a parte requerente não se submeteu a tal verificação para avaliação de capacidade econômica, não se pode concluir desde já 
que é pobre para o fim de obter o benefício almejado, até porque contratou advogado particular. Assim, objetivando resguardar 
o interesse público e impedir a indevida concessão do benefício de gratuidade a quem não faz jus, concedo ao autor o prazo de 
dez (10) dias para comprovar documentalmente a alegada necessidade, por meio da juntada aos autos da sua última declaração 
de renda, até porque a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXIV, garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos, ou recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: 
RENATO ANDRE DE SOUZA (OAB 108792/SP)

Processo 3000803-87.2013.8.26.0288 - Interdição - Família - R.C.I. - R.A.B.R. - Isso posto e considerando o mais que 
dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR que a requerida é totalmente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3.º, inciso II, do Código Civil e, em conseqüência, DECRETAR a sua 
INTERDIÇÃO, com fundamento no artigo 1.768 do mesmo Estatuto Legal, nomeando como curador o requerente, nos termos 
do artigo 1.775, também do Código Civil. A curatela se estenderá a todos os negócios e bens da requerida. Em obediência ao 
disposto no artigo 1.184 do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro 
Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial por três vezes, com intervalo de 10 dias. Antes de inscrita esta decisão, 
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não poderá o curador assinar o termo de compromisso no livro próprio (art. 93, par. único, da Lei de Registros Públicos e art. 
1.188, do Código de processo Civil). Considerando que a requerente é beneficiária da assistência judiciária gratuita, isento-a 
do pagamento de custas e despesas processuais. Após, tome-se por termo o compromisso da curadora ora nomeada, a qual, 
desde logo, fica dispensada de prestar especialização de hipoteca legal (art. 1.190, do Código de Processo Civil), apresentar 
balanços anuais e prestar contas a cada dois, considerando que, segundo consta, a requerida é não tem bens ou rendimentos. 
Oficie ao Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do requerido (artigo 15, da Constituição Federal). 
Proceda a zelosa serventia ao envio de e-mail, conforme orientações do Provimento CG nº 43/2012. Por fim, observadas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos, certificando-se. P.R.I.C. Ituverava, 09 de janeiro de 2015. Ordem 2207/13 - ADV: 
ALEX CRUZ OLIVEIRA (OAB 194155/SP)

Processo 3000803-87.2013.8.26.0288 - Interdição - Família - R.C.I. - R.A.B.R. - ORDEM 2207/13 Juiz(a) de Direito: Dr(a). 
Leonardo Breda Vistos. Fls. 72: Fixo os honorários advocatícios no valor máximo previsto na tabela. Homologo a desistência 
ao prazo recursal. Certifique a serventia o trânsito em julgado e prossiga-se nos termos da sentença proferida, expedindo-se 
também a certidão de honorários. Intime-se. - ADV: ALEX CRUZ OLIVEIRA (OAB 194155/SP)

Processo 3000803-87.2013.8.26.0288 - Interdição - Família - R.C.I. - R.A.B.R. - AGUARDANDO advogado do requerente 
retirar o mandado de registro de interdição mediante recibo nos autos. - ADV: ALEX CRUZ OLIVEIRA (OAB 194155/SP)

Processo 3000909-49.2013.8.26.0288/01 (apensado ao processo 3000909-49.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Cheque - V L M F - Comércio de Materiais para Construção Ltda Epp - Silverio Castro Pimenta - Vistas dos autos ao autor 
para: ( X ) recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça OU taxa de postagem para cumprimento do r. Despacho 
de fls. 52, sob pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$ 63,75- diligência ou taxa de postagem R$ 19,40. - 
ADV: GUSTAVO RODRIGUES MENDES SILVA (OAB 333430/SP), JULIA RODRIGUES MENDONÇA (OAB 329574/SP), ELTON 
FERNANDES RÉU (OAB 185631/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUÍSA HELENA CARVALHO PITA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIEL NOGUEIRA PIMENTEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0018/2015

Processo 0000035-47.2015.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - José 
Antonio de Souza Andrade - B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - Vistos. Por primeiro, 
junte o autor certidão de objeto e pé dos autos nº 2465-40.2013, em trâmite perante a E. 1ª Vara,a fim de se verificar eventual 
conexão e/ou litispendência. Int. - ADV: LUIZ CARLOS MARCHIORI NETO (OAB 345824/SP)

Processo 0000222-70.2006.8.26.0288 (288.01.2006.000222) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.H.B.R.M. - E.R. - Fls. 
437/459: manifestem as partes (ofício da BV juntando cópia do contrato financeiro.) - ADV: JOSÉ EDUARDO MIRANDOLA 
BARBOSA (OAB 189584/SP)

Processo 0000269-29.2015.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - Weslene Souza Dias - 
MUNICIPIO DE ITUVERAVA - - ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Diante dos documentos acostados, concedo à autora os 
benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. WESLENE SOUSA DIAS, qualificada nos autos e representada por sua genitora, ajuizou 
a presente Ação de Ordinária, em face do MUNICÍPIO DE ITUVERAVA e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, 
em síntese, que no dia 17/01/2015 sofreu queimaduras em cerca de 54% de seu corpo. Que se encontra internada, desde 
então, na UTI da Santa Casa de Ituverava. Que suas tentativas de transferência pra unidade especializada restaram infrutíferas. 
Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, inaudita altera parte, para que os requeridos sejam compelidos a providenciar a 
sua imediata aceitação e remoção para centro de tratamento especializado em queimaduras, com acompanhamento médico. 
Instado, o digno e zeloso representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (fls. 14). É a síntese. 
Decido. A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é um direito de todos e o Estado deve garantir o 
acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, mediante políticas sociais e econômicas. Inviável a discussão 
acerca do caráter programático ou de eficácia imediata da citada norma, visto que o direito à saúde é fundamental e questões 
burocráticas não podem prevalecer sobre a busca pela garantia do maior de todos os bens, que é a vida. No presente caso, 
observa-se que a autora necessita de imediata transferência para centro especializado em tratamento de queimaduras. O 
relatório Médico (fls. 10), carreado aos autos, não deixa dúvidas acerca dessa iminente necessidade. Com efeito, o direito à 
saúde não se limita apenas em fornecer medicamentos necessários ao bem-estar dos cidadãos, mas também no tratamento 
médico e fornecimento de transporte para esse fim, sob pena de usurpação de direito fundamental. Em, uma vez comprovadas 
essas necessidades, cabe ao Poder Público prestar tais serviços, se existentes, ou ainda por suplemento financeiro, enquanto 
durar referido tratamento, não sendo admissível ser o mesmo negado ou adiado em razão de percalços burocráticos, requisitos 
aos quais não se pode sujeitar o cidadão, à vista da clareza das disposições constitucionais e legais aplicáveis. Em apoio: 
“Em outras palavras, a garantia constitucional permite a divisão das tarefas de saúde e de assistência social, desde que feita 
administrativamente, não sendo possível que essa divisão não concretizada pela Constituição - seja utilizada como escusa para 
deixar de fornecer a assistência à saúde por qualquer das pessoas políticas.” (Apelação Cível n 910 136-5/9-00 do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). No mesmo sentido, mutatis mutandis: APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO PACIENTE PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL TRATAMENTO FORA DO LOCAL 
DE DOMICÍLIO - CABIMENTO. Em atendimento a preceito constitucional (arts. 5º, 196 e 203 da CF) é direito do portador de 
deficiência física permanente obter o custeamento das despesas com o tratamento em nosocômio situado em local diverso de seu 
domicílio como forma de viabilizar sua reabilitação e reintegração ao convívio social. Obrigação dos órgãos públicos de garantir 
atendimento salutar aos pacientes portadores de necessidades especiais. Decisão reformada, em parte, apenas para aplicação 
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da Lei nº 11.960/09 no tocante aos juros de mora e correção monetária. Recurso do Município de Presidente Prudente provido 
em parte, desprovido o apelo da Fazenda do Estado de São Paulo. (TJSP, Apelação nº 0020711- 89.2010.8.26.0482, j. 07-08-
2012, Rel. Des. Danilo Panizza) Assim, reconhecer e garantir a igualdade de direitos não implica ingerência do Poder Judiciário 
na área de atuação de outro Poder, mas efetivo cumprimento de seu próprio dever constitucional que deve ser exercido mesmo 
contra o Estado. Não pode realmente o Poder Judiciário interferir nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o 
exercício de direito cuja existência força o Estado a fazer essas previsões, posto que não é dado à Administração ignorar as 
determinações constitucionais e legais que lhe são dirigidas e estabelecer discriminações entre os contribuintes e destinatários 
dos serviços públicos. Mesmo as normas programáticas condicionam a atividade discricionária da Administração e do Judiciário. 
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, de acordo com o artigo 273 do Código de Processo Civil, é indispensável 
que o Juiz se convença da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou 
fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. A autora, in casu, pleiteia a tutela 
antecipada, inaudita altera parte, com fundamento no artigo 273 do Código de Processo Civil. No caso vertente, o Relatório 
Médico encartado à inicial serve de prova inequívoca a demonstrar a necessidade da autora em ter imediato atendimento 
(inclusive, sem necessidade de espera em fila) junto a um CENTRO ESPECIALIZADO DE TRATAMENTO EM QUEIMADURAS, 
a fim de que receba todos os cuidados necessários e especializados para o seu quadro de saúde. Já o receio de dano irreparável 
ou de difícil reparação, aludido na referida norma, traduz a apreensão de um dano ainda não ocorrido, mas prestes a ocorrer, 
pelo que deve, para ser fundado, vir acompanhado de circunstâncias fáticas, objetivas, a demonstrar que a falta de tutela dará 
ensejo à ocorrência do dano no caso em concreto, e que este será irreparável ou pelo menos de difícil reparação. Sendo o 
receio de índole subjetiva, deverão ser analisadas as condições específicas da pessoa que requer a tutela antecipada. Ora, in 
casu restou comprovado esse fundado receio da irreversibilidade, caso a tutela só vier a ser concedida a final, tendo a autora, 
em sua inicial, descrito qual o prejuízo a ser sofrido em caso de indeferimento, qual seja, o comprometimento de sua vida. Há 
que se ponderar ainda a questão sob a ótica do princípio da irreversibilidade: caso não concedida a tutela antecipada, irá o autor 
sofrer muito mais com a falta do tratamento de que o Estado, que, em princípio, deveria prover à saúde de todos. Sendo assim, 
defiro a antecipação dos efeitos da tutela e determino que os requeridos, de forma solidária, providenciem imediata aceitação 
da requerente para tratamento no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto ou onde houver disponibilidade de tratamento 
especializado em queimaduras, ainda que em hospital ou clínica particular especializada, com custeio a cargo dos requeridos, 
bem como imediato transporte para um dos centros em que houver a disponibilidade da vaga, com necessário acompanhamento 
médico, sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de eventual apuração do delito de 
desobediência e improbidade administrativa. Citem-se e intime-se, com as advertências legais, expedindo-se o mais necessário 
para o fiel cumprimento desta decisão. Cópia da presente, devidamente assinada, servirá como OFÍCIO. Int. (ciência à autora 
do ofício da Secretaria de Saúde de Ituverava/SP informando que a autora foi encaminhada à UTI Queimado do HC de Ribeirão 
Preto) (ciênica à autora do ofício de fls. 65/71, informando que a mesma está internada desde dia 23/01/2015 na Unidade de 
Emergência para tratamento de queimaduras no HC de Ribeirão Preto - SARA) - ADV: JEFERSON BATISTA DA SILVA (OAB 
208774/SP), ALEX CRUZ OLIVEIRA (OAB 194155/SP)

Processo 0000289-54.2014.8.26.0288/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 
DE ITUVERAVA - Marcos Antonio de Brito - em 26/11/2014 decorreu o prazo da intimação do executado sem o pagamento do 
débito nem oferecimento de impugnação(MANIFESTA EXEQUENTE) - ADV: ANA PAULA PINHEIRO (OAB 252201/SP)

Processo 0000331-54.2014.8.26.0466 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco 
S/A - ELTRA TRANSPORTES LTDA ME - - Daniel Hermenegildo - (Em 18/11/2014 decorreu o prazo paa o depósito de taxa 
para pesquisa de endereço. Certifico mais que o processo está paralisado por + de 30 diasMANIFESTAR EXEQUENTE EM 
PROSSEGUIMENTO) - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE 
OLIVEIRA (OAB 107931/SP)

Processo 0000479-17.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Invalidez Permanente - Ana Maria Claudio Pereira - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - FLS. 76/103: ao autor (laudo médico) - ADV: RENE ARAUJO DOS 
SANTOS (OAB 135245/SP)

Processo 0000510-71.2013.8.26.0288 (028.82.0130.000510) - Procedimento Ordinário - Bancários - Lindalva Gregório - 
Aymoré Crédito Financiamento e Investimentos Sa - Fls. 61/62: ao autor (carta de citação devolvida - “mudou-se”!) - ADV: 
SERGIO URBANO DE ALMEIDA BARBOSA (OAB 237694/SP), JOSE EDUARDO MARQUES BORDONAL (OAB 297264/SP)

Processo 0000519-38.2010.8.26.0288 (288.01.2010.000519) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Banco Santander (brasil) Sa - Cleiton Tadeu Guimaraes - - Maria Auxiliadora R Cavalari Guimarães - Vistos. Fls. 114: 
defiro o sobrestamento do feito pelo prazo pleiteado. Aguarde-se. Int. - ADV: GUSTAVO BETTINI (OAB 148872/SP), ACACIO 
FERNANDES ROBOREDO (OAB 89774/SP)

Processo 0000617-52.2012.8.26.0288/01 - Cumprimento de sentença - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Maria 
José de Souza Melo - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Fls. 158: expeça-se alvará de levantamento à exequente, 
observando-se eventual contrato de honorários e aguarde-se o pagamento referente ao ofício requisitório de fls. 164. Int. 
(ALVARÁ PRONTO EM CARTÓRIO, AGUARDANDO RETIRADA) - ADV: GIOVANA HELENA VIEIRA RIBEIRO NEGRIJO (OAB 
263891/SP), SILVIO MARQUES GARCIA (OAB 265924/SP)

Processo 0000642-31.2013.8.26.0288 (028.82.0130.000642) - Inventário - Inventário e Partilha - Aparecido Nascimento - 
Izabel Frizi Nascimento - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o plano de partilha 
constante de fls. 66/67, destes autos de INVENTÁRIO dos bens deixados por falecimento de IZABEL FRIZI NASCIMENTO, 
atribuindo aos herdeiros nela mencionados os respectivos quinhões, ressalvados erros de cálculos, omissões e eventuais 
direitos de terceiros. Fixo os honorários advocatícios ao patrono da parte inventariante em R$ 668,46 (cód. 201) nos termos da 
tabela elaborada entre a Defensoria Pública e OAB/SP. Com o trânsito em julgado, expeçam-se formal de partilha e certidão 
de honorários advocatícios e, observadas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos . P.R.I. - ADV: LUIZ MIGUEL 
RIBEIRO MOYSES (OAB 106497/SP)

Processo 0000799-24.2001.8.26.0288 (288.01.2001.000799) - Monitória - Leonice Botelho Masetti - Israel Natalicio Barbosa 
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- Em 17/11/2014 decorreu o prazo para o autor recolher a taxa judiciária final. Certifico mais que o processo está paralisado por 
+ de 30 dias(MANIFESTAR EXEQUENTE EM PROSSEGUIMENTO) - ADV: DONIZETI GABRIEL DE SOUSA (OAB 105265/SP), 
LISANDRO FARIA DA SILVA (OAB 124737/SP), SÉRGIO EDUARDO PIMENTA DE FREITAS (OAB 212594/SP)

Processo 0001112-96.2012.8.26.0288 (288.01.2012.001112) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Rosane Costa - Carlos Alex Abranches de Aguiar e outro - Vistos. Fls. 249: designo nova audiência de conciliação, instrução 
e julgamento para o próximo dia 07/04/pf., às 15:15 horas. Intimem-se todos, deprecando-se a intimação do réu no endereço 
declinado. Int. (PARTE AUTORA: DEPOSITAR DUAS DILIGÊNCIAS PARA CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA 
INTIMAÇÃO DAS SUAS TESTEMUNHAS, E RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERIDO CARLOS 
ALEX E A CARTA DE INTIMAÇÃO DA REQUERIDA SANTA CASA; PARTE REQUERIDA SANTA CASA: DEPOSITAR UMA 
DILIGÊNCIA DE CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA INTIMAÇÃO DE SUA TESTEMUNHA). - ADV: EDER BATISTA 
CONTI DA SILVA (OAB 307844/SP), PEDRO CARLOS DE PAULA FONTES (OAB 108110/SP), GUILHERME SINHORINI 
CHAIBUB (OAB 94457/SP)

Processo 0001638-20.1999.8.26.0288 (288.01.1999.001638) - Inventário - Inventário e Partilha - Wilber Manfre - Terezinha 
Pugliani - - Alberto Pugliani - (Certifico e dou fé que até a presente data não houve o recolhimento da taxa para expedição do 
formal de partilha nem das cópias principais. Certifico emais que o processo está paralisado por mais de 30 dias)(MANIFESTAR 
EM PROSSEGUIMENTO) - ADV: MESSIAS DA SILVA JUNIOR (OAB 120922/SP)

Processo 0001768-82.2014.8.26.0288 (apensado ao processo 0002968-32.2011.8.26) - Embargos à Execução - Valor da 
Execução / Cálculo / Atualização - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - GENESIO FERREIRA BILAS BOAS - V I S T 
O S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS ofereceu embargos à execução de sentença, nos autos da Ação 
de Benefício Previdenciário Aposentadoria por Tempo De Serviço que lhe move GENESIO FERREIRA VILAS BOAS (Proc. nº 
844/11), alegando, em síntese, excesso de execução pois não houve desconto das parcelas pagas referente aos benefícios ns. 
B 31/544.022.496-0, de 14.04.2011 a 30.11.2012 e B42/161.534.221-1, DE 08.11.2012 a 31.01.2014, nada mais sendo devido ao 
embargado. Que além de não ter descontado as parcelas, houve pagamento em duplicidade de 08.11.2012 a 30.11.2012, bem 
assim do 13º salário de 2011. Requereu a procedência dos embargos e a condenação do embargado nos ônus da sucumbência. 
Atribuiu à causa o valor de R$-1.000,00 (fls. 2/5). Juntou documentos com planilha de cálculo (fls. 7/21). Embargos recebidos a fls. 
23, com efeito suspensivo. Em impugnação, a embargada reconhecendo, em parte, o pedido, aduz, em resumo, serem devidos os 
honorários advocatícios. Requereu a parcial procedência dos embargos e a condenação da Autarquia nos ônus da sucumbência 
(fls. 26/27). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. OS EMBARGOS SÃO PROCEDENTES. O embargado reconheceu 
parcialmente o pedido, notadamente quanto ao recebimento dos valores que lhes foram efetuados administrativamente, 
ressalvando, no entanto, a existência de direito ao recebimento dos honorários advocatícios. Relativamente aos honorários 
advocatícios, este juízo adota integralmente a orientação traçada pela Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 
“Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”. (Terceira 
Seção, em 27.09.2006) Ainda: “SEGURIDADE SOCIAL - Previdenciário - Honorários advocatícios - Base de cálculo - Termo “ad 
quem” - Somatório das prestações vencidas - Súmula 111/STJ. Segundo o comando expresso na Súmula 111/STJ, nas ações 
de cobrança de benefícios previdenciários, a verba de patrocínio deve ter como base de cálculo o somatório das prestações 
vencidas, como tal compreendidas aquelas devidas até a data da prolação da sentença. (STJ - REsp. nº 353.184 - RS - Rel. Min. 
Vicente Leal - J. 20.11.2001 - DJ 04.02.2002). Pois bem, inexistindo parcelas vencidas, não há incidência da verba honorária. 
Entretanto, in casu, há direito do patrono do embargado no recebimento de diferença no valor de seus honorários, conforme 
reconhecido pela Autarquia (fls. 7). Assim, assistindo razão ao embargante quanto ao excesso de execução, de rigor se mostra 
a procedência dos pedidos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os embargos, para reconhecer o excesso de execução, 
com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, incisos I e II, do Código de Processo Civil, devendo a ação principal 
prosseguir para recebimento da importância relativa aos honorários advocatícios do patrono do embargado (fls. 7). Condeno 
o embargado no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00, 
devidamente corrigido à época do efetivo pagamento, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, observado, 
no entanto, o quanto previsto nos artigos 11, § 2º e 12, todos da Lei n.1.060/50. Oportunamente, com o trânsito em julgado, 
certifique-se nos autos principais, prosseguindo-se manifestando o patrono do embargado quanto ao interesse no recebimento 
dos honorários indicados as fls. 7. P.R.I. Ituverava, - ADV: SILVIO MARQUES GARCIA (OAB 265924/SP), JOSE LUIZ PEREIRA 
JUNIOR (OAB 96264/SP)

Processo 0001921-23.2011.8.26.0288 (288.01.2011.001921) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Adriano 
Rodrigues de Oliveira - Banco Gmac Sa - Vistos. ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA ajuizou ação em face de BANCO GMAC 
S/A, sustentando, em apertada síntese, que o contrato de financiamento de veículo que firmou com a requerida contém cláusulas 
abusivas que geraram a cobrança e o pagamento indevidos de encargos, tarifas e despesas bancárias. Requereu fossem 
declaradas nulas as mencionadas cláusulas, condenando-se o réu à consequente devolução, em dobro, das quantias cobradas 
ilegalmente. Juntou documentos (fls. 02/30). Inicial emendada a fls. 33, apontando as cláusulas contratuais que entende 
abusivas. Decisão de fls. 40/41, que indeferiu a antecipação de tutela. O réu, citado, apresentou contestação em que aduz, em 
resumo, a validade das cláusulas contratuais impugnadas, de sua cobrança e o respeito ao princípio do pacta sunt servanda, 
pugnando pela improcedência (fls. 46/68). Réplica do autor a fls. 72/86. Intimadas as partes à especificação de provas, o autor 
requereu a realização de perícia e o réu, embora intimado, não se manifestou nos autos (fls. 89/90). Despacho saneador às fls. 
91. Laudo pericial às fls. 112/116, com manifestação das partes às fls. 120/122. Esclarecimentos do perito às fls. 128/129 e nova 
manifestação da parte autoras às fls. 131/132; o banco réu, devidamente intimado, não se manifestou nos autos (fls. 133). 
Decisão de fls. 134 determinou a suspensão do feito. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Proferida decisão no Recurso 
Especial n.º 1.251.331 RS, o processo comporta pronto julgamento, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo 
Civil, eis que a controvérsia reside em questões de direito, não sendo necessária dilação probatória quanto aos fatos, pois 
bastante a prova documental acostada aos autos. I Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor Caracterizada a requerente 
como destinatária final do serviço bancário, cumpre consignar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à resolução da 
lide, nos termos dos seus artigos 2º e 3º, bem como em vista do enunciado da Súmula 297, do C. Superior Tribunal de Justiça, 
ora transcritos: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 
final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas 
relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como 
os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. §1° Produto é qualquer bem, 
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móvel ou imóvel, material ou imaterial. §2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante 
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 
caráter trabalhista. Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Não prospera, 
portanto, a tese defensiva no sentido de que a legislação citada não incidiria no presente caso. II Da possibilidade de revisão do 
contrato: Não assiste razão à requerida quanto à alegação de impossibilidade de revisão do contrato com fundamento na 
existência de ato jurídico perfeito, pois a proteção constitucional não pode ser utilizada para dar amparo a eventual ilegalidade. 
Ademais, a própria Constituição da República garante a inafastabilidade de apreciação, pelo Judiciário, de lesão ou ameaça a 
direito (artigo 5º, XXXV). No presente caso, embora o contrato tenha sido livremente entabulado pelas partes, ao menos em 
tese, revela-se possível sua revisão em face da relativização do princípio “pacta sunt servanda”, na medida em que a autora 
alega que houve cobranças abusivas e ilegais. Neste sentido, é a súmula nº 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A 
renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades 
dos contratos anteriores”. Em apoio, confira-se ainda: [...] REVISÃO DE CONTRATOS. Possibilidade de revisão de contratos, 
inclusive findos, que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida. Súmula nº 286 do STJ. Recurso 
improvido, neste aspecto. [...] (TJSP. 9086597-38.2008.8.26.0000. Apelação/Contratos Bancários. Relator(a): Plinio Novaes de 
Andrade Júnior. 24ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 09/10/2014. Data de registro: 30/10/2014) [...] Revisão 
contratual. Viabilidade. Inexistência de mácula ao princípio do pacta sunt servanda ou da intangibilidade dos atos jurídicos 
perfeitos. [...] (TJSP. 0048949-35.2012.8.26.0002. Apelação/Cédula de Crédito Bancário. Relator(a): Tasso Duarte de Melo. 12ª 
Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 24/10/2014. Data de registro: 24/10/2014) [...] Também afastada alegação de 
ato jurídico perfeito. [...] operações bancárias. Possibilidade de revisão dos ajustes. Súm. 286/STJ. [...] (TJSP. 0062313-
18.2005.8.26.0100. Apelação/Contratos Bancários. Relator(a): Jovino de Sylos. 16ª Câmara de Direito Privado. Data do 
julgamento: 30/09/2014. Data de registro: 24/10/2014) Não prevalece, portanto, a tese da requerida, devendo ser apreciadas as 
alegações da parte autora, de modo a aferir sua eventual procedência ou improcedência. III Da revisão dos juros: Tal pedido não 
procede. Não se sustenta a tese do autor segundo a qual a capitalização mensal de juros seria vedada no presente caso. Isto 
porque, em contratos como o dos autos, admite-se tal prática, desde que amparada por lei e que seja expressamente pactuada 
na vigência da Medida Provisória n. 1.963-17, que se deu a partir de sua publicação, em 31/03/2000. Este é o entendimento 
pacificado, à luz da atual jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA STF/284. APLICAÇÃO DO 
CDC DESINFLUENTE NO CASO CONCRETO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECISÃO 
MANTIDA. [...] 4.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. 
Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 
167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do 
Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). Nesse 
sentido, o REsp 602.068/RS, Rel. MIN. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 21.3.05, da colenda Segunda Seção. [...]. 6.- Agravo 
Regimental improvido. (AgRg no AREsp 508.979/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, 
DJe 17/06/2014) Confira-se, ainda, a consolidação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no tocante à capitalização 
de juros, no julgamento do recurso representativo (REsp nº 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ o Ac. Min. Maria 
Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012), com efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Civil, em que 
foram fixadas as seguintes teses: [...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com 
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-
17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em periodicidade 
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. No presente caso, o contrato foi 
pactuado após 31.03.2000, tendo previsto a incidência de juros remuneratórios à taxa mensal de 1,24% e anual de 15,93796% 
(fls. 25). Assim, com fundamento no entendimento jurisprudencial anteriormente exposto, tem-se como legal a capitalização de 
juros em periodicidade inferior à anual no caso em tela, de modo a possibilitar sua cobrança pela instituição financeira. Em 
relação à taxa de juros ajustada nos contratos bancários, importante observar, ainda, que os bancos não se submetem, quando 
da contratação dos juros, às limitações impostas pelo artigo 192, §3º, da Constituição Federal e pelo Decreto nº 22.626/33. São 
livres, portanto, para a pactuação de juros acima do teto estabelecido pela Constituição Federal e pela legislação 
infraconstitucional. Quanto ao limite constitucional da taxa de juros, basta a invocação do enunciado da súmula 648 do C. 
Supremo Tribunal Federal, agora convertida em Súmula vinculante nº 7 a afastar qualquer discussão sobre o tema, do seguinte 
teor: “A norma do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de 
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”. Ainda sobre o tema, cumpre 
anotar a solidificação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso representativo (Resp nº 
1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009), com efeitos do artigo 543-C do Código de 
Processo Civil, na orientação 1, ‘a’: “- As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada 
na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF”. A vedação de capitalização, constante no enunciado da Súmula 121 do 
C. Supremo Tribunal Federal, em período inferior a um ano, dando inteligência ao artigo 4º do Decreto nº 22.626/1933, tinha por 
finalidade resguardar exatamente a observância do limite da taxa de juros remuneratórios ao dobro da taxa legal prevista no 
Código Civil de 1916, ou seja, o limite de 12% (doze por cento) ao ano. Inaplicável o limite da Lei de Usura, conforme 
entendimento também uniformizado na Súmula 596 do C. Supremo Tribunal Federal, não há motivo para limitar a capitalização. 
A abusividade, desta forma, não é presumida pelo fato de a cláusula de juros ter sido fixada em percentual superior ao limite 
previsto na Lei de Usura, mas deve ser comprovada pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente, segundo a orientação 
do C. Superior Tribunal de Justiça, tomando como parâmetro as taxas médias praticadas pelas instituições financeiras à época 
do contrato, para a mesma praça de pagamento e de acordo com a mesma espécie contratual. No contrato celebrado entre as 
partes, foi indicada a incidência de taxa mensal de juros 1,24%, o que não caracteriza, por si só, abusividade. Desta forma, deve 
ser rejeitado o pedido atinente à revisão da respectiva taxa. Nesse sentido, tem se pronunciado o E. Tribunal de Justiça Paulista: 
[...] Contrato bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Taxa de juros. Livre pactuação. Legalidade. Limitação 
constitucional em 12% (doze por cento) ao ano. Eficácia contida até sua revogação pela Emenda Constitucional nº 40/2003. 
Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula vinculante nº 7 do Colendo Supremo Tribunal Federal. 
Necessidade de comprovação de efetiva discrepância entre a taxa praticada e a taxa média do mercado. Inexistência de 
comprovação, pelo autor, da abusividade alegada. Consolidação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no 
julgamento do recurso representativo com efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Civil. [...] (Apelação nº 0014290-
79.2012.8.26.0008. 12ª Câmara de Direito Privado. Relator: José Reynaldo. Data do Julgamento: 14/08/2014). III Da comissão 
de permanência: No tocante à cobrança de comissão de permanência, a jurisprudência firmou entendimento segundo o qual é 
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perfeitamente exigível do contratante inadimplente, desde que não cumulada com qualquer outro encargo financeiro, já que é 
utilizada pelas instituições financeiras como mecanismo para a compensação dos prejuízos decorrentes do inadimplemento. 
Consolidando este entendimento, o C. Superior Tribunal de Justiça editou três Súmulas sobre a matéria. A Súmula 30 dispõe 
que a comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. Na Súmula 294, por sua vez, determina que não é 
potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo 
Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato. E, na Súmula 296, por fim, expressamente reconhece a inacumulabilidade 
da comissão de permanência com os juros remuneratórios, determinando que os juros remuneratórios, não cumuláveis com a 
comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central, 
limitado ao percentual contratado. Também é sólido o entendimento jurisprudencial: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO 
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE 
DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da 
comissão de permanência em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma 
exclusiva ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii) que não supere 
a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa 
contratual (REsp nº 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07) Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl 
nos EREsp 833711 / RS, rel. Min. Sidnei Beneti, 2ªSeção, j. 25/11/2009, DJe 02/12/2009) CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO 
REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. EXCLUSÃO DOS DEMAIS ENCARGOS 
MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA DE JUROS DA ADIMPLÊNCIA. SÚMULA N. 294-STJ. I. Segundo o 
entendimento pacificado na e. 2ª Seção (AgR-REsp n. 706.368/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 
08.08.2005), a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios 
que, previstos para a situação de inadimplência, criam incompatibilidade para o deferimento desta parcela. Todavia, constatada 
a presença dos juros moratórios e da multa para o período de inadimplência, inviável seria a concessão da comissão de 
permanência conforme contratada. II. Fica mantida, contudo, sua cobrança limitada à taxa de juros da normalidade, conforme 
disciplinada pelo Tribunal de origem, sob pena de reformatio in pejus. III. Agravo improvido. (AgRg no Ag 865786 / RS, rel. Min. 
Aldir Passarinho Júnior, 4ª T., j. 10/11/2009, DJe 07/12/2009). BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS, 
CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E/OU MULTA CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. - Admite-se a 
cobrança de comissão de permanência após a caracterização da mora do devedor, desde que não cumulada com juros 
remuneratórios, correção monetária, juros moratórios e/ou multa contratual. - A interpretação da Súmula 294, STJ, indica que a 
comissão de permanência não está limitada à taxa contratada para os juros remuneratórios. - Nos contratos celebrados por 
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. - Havendo reconhecimento da 
mora nas instâncias ordinárias e, não sendo esta afastada pelo reconhecimento de cláusulas abusivas, a ação de busca e 
apreensão de seguir seu trâmite normal, na esteira do devido processo legal. Agravo no Recurso Especial não provido. (AgRg 
nos EDcl no REsp 917260 / GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 10/11/2009, DJe 17/11/2009). CONTRATO BANCÁRIO. 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 
Segundo a jurisprudência desta Corte, no período de inadimplência, é devida exclusivamente a comissão de permanência, 
entendida como a soma dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, limitada ao percentual contratado, acrescida de 
juros moratórios e multa contratual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 989239 / MG, rel. Min. 
Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), 3ª T., j. 06/10/2009, DJe 21/10/2009). Assim, a cobrança da 
comissão de permanência é lícita, mas, observa-se que, em decorrência de sua natureza, é vedada a sua cumulação com 
quaisquer outros encargos financeiros durante o período de inadimplência, sejam eles de natureza remuneratória, moratória, ou 
mesmo tendentes a atualizar o valor da moeda, devendo ser limitada à taxa de juros prevista em cada um dos respectivos 
contratos. No presente caso, sequer há indício de que a parte autora esteja ou tenha estado em mora, sendo incontroverso o 
fato de que o contrato se encontra quitado. Assim, não vindo aos autos qualquer prova nesse sentido, deve ser tido por 
regularmente cumprido o contrato, não havendo se falar em incidência de comissão de permanência no período de normalidade. 
Por tais razões, deve ser rejeitada a pretensão de anulação da respectiva cláusula. IV Das despesas e tarifas impugnadas: No 
presente caso, restou igualmente incontroverso que a parte autora celebrou com a requerida um contrato de financiamento para 
aquisição do veículo descrito na inicial, com pagamento em 60 prestações, no importe de R$626,54 cada uma, o que também se 
comprova pelo documento de fls. 25. Pois bem. No que se refere à impugnação das tarifas e despesas descritas na inicial, a 
matéria discutida foi apreciada no Recurso Especial n.º 1.251.331 - RS (2011/0096435-4), julgado em 28 de agosto de 2013, 
cuja decisão foi publicada em 24 de outubro de 2013, ementada da seguinte forma: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO 
DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. 
TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO 
CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO 
IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. “A capitalização dos juros em periodicidade inferior 
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (2.ª Seção, REsp. 973.827/RS, 
julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos termos dos arts. 4.º e 9.º da Lei 
4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de 
juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir as normas expedidas pelo 
CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras 
era essencialmente não intervencionista, vale dizer, “a regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela 
prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem 
efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a 
transparência da política de preços adotada pela instituição.” 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas 
em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de Emissão 
de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de 
forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é 
permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a 
caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera 
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remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece legítima a estipulação da Tarifa 
de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e 
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura 
de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo 
ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 
4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) 
por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 9. Teses para os efeitos 
do art. 543-C do CPC: - 1.ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 
2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação 
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2.ª Tese: Com a vigência da Resolução 
CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses 
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para 
o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da 
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 
- 3.ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente 
provido. Diante disso, pacificou-se a interpretação da questão, que pode ser assim resumida: I) É devida a cobrança, pela 
Instituição Financeira contratada face ao consumidor contratante, do IOF financiado/parcelado, porquanto atende aos interesses 
do financiado, sujeito passivo da obrigação tributária, que não precisar desembolsar de uma única vez todo o valor, ainda que 
para isso esteja sujeito aos encargos previstos no contrato. Trata-se de financiamento acessório, sujeito às mesmas condições 
e taxas do mútuo principal, destinado ao pagamento do bem de consumo. II) É devida a cobrança, pela Instituição Financeira 
contratada face ao consumidor contratante, da tarifa de cadastro, por uma única vez no inicio do relacionamento entre o 
contratante e o contratado. Tal possibilidade de cobrança decorre de disposição expressa do artigo 3º da Resolução CMN n.º 
3.919/2010. III) É devida a cobrança, pela Instituição Financeira contratada face ao consumidor contratante, da tarifa de 
avaliação do bem dado em garantia, haja vista previsão do artigo 5º, inciso VI, da já citada Resolução CMN n.º 3.919/2010; IV) 
É indevida a cobrança, pela Instituição Financeira contratada face ao consumidor contratante, nos contratos celebrados a partir 
de 30.04.2008, da tarifa de abertura de crédito (TAC) e da tarifa de emissão de carnê (TEC), ou de outra denominação para o 
mesmo fato gerador, porquanto deixaram de ser legitimamente passíveis de pactuação com a entrada em vigor da Resolução 
CMN n.º 3.518/2007; V) É indevida a cobrança, pela Instituição Financeira contratada face ao consumidor contratante, das 
demais tarifas administrativas (gravame eletrônico, parcela de entrada, promotora de venda, registro de contrato, seguro, 
serviços de correspondentes não bancários, serviços de terceiros, tarifa de contrato, taxa de gravame, etc.), pactuadas a partir 
de 30.4.2008. Com efeito, desde a Circular BACEN nº 3.371/2007, que implementou a padronização preconizada pela Resolução 
CMN n.º 3.518/2007, a cobrança de tarifa por serviço prioritário não previsto nas Tabelas que acompanham os atos normativos 
pertinentes editados depende de autorização do Banco Central. Em síntese, não estando listadas entre as tarifas passíveis de 
cobrança por serviços prioritários na Resolução CMN nº 3.518/2007 e respectiva Tabela I da Circular BACEN n.º 3.371/2007, 
eficaz a partir de 30.4.2008, nem na Tabela anexa à vigente Resolução CMN n.º 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 
CMN nº 4.021/2011, as supracitadas tarifas administrativas deixaram de ser legitimamente passíveis de pactuação com a 
entrada em vigor da Resolução CMN n.º 3.518/2007. Assentadas tais premissas, a pretensão da requerente merece guarida em 
parte. Na inicial, a autora questionou as seguintes tarifas e despesas: Tarifa de Cadastro, no importe de R$550,00; b) Tarifa de 
Abertura de Crédito (TAC) e Tarifa de Emissão de Carnê (TEC); O contrato de financiamento, na hipótese, foi celebrado em 17 
de agosto de 2010 (fls. 29). Assim, para o contrato em discussão, não era possível a cobrança da despesa nominada “TAC 
(Tarifa de Abertura de Crédito)” e “TEC (Taxa de Emissão de Carnê) fls. 29, pois vedada pela Resolução CMN nº 3.518/07, 
conforme fundamentação anterior, sendo de rigor o acolhimento de nulidade da Cláusula 14.2. Como ficou claro na referida 
decisão paradigma, é legal a cobrança da tarifa de cadastro, que tem como fato gerador as pesquisas efetuadas pelo financiador 
quando do início do relacionamento, estando ainda amparada em disposição expressa do artigo 3º da Resolução CMN n.º 
3.919/2010. Assim, ausente qualquer prova, ou mesmo alegação de que a relação entre as partes já existia quando da celebração 
da avença, é de se concluir que, de fato, tratava-se de relacionamento que ali se iniciava, o que sustenta a exigibilidade da 
citada despesa. Nesse sentido, igualmente vem se pronunciando o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, valendo citar, a título de 
exemplo: 0005995-93.2011.8.26.0103 (Apelação/Bancários) Relator(a): Fernando Sastre Redondo Comarca: Caconde Órgão 
julgador: 38ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 29/10/2014 Data de registro: 30/10/2014 Ementa: AÇÃO 
REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA. [...] TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade no caso 
de expressa previsão contratual, desde que comprovada a cobrança o início do relacionamento entre o consumidor e a instituição 
financeira. Pedido improcedente. [...] REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Ausência de má-fé do banco. 
Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Repetição na forma simples. 
Recurso do autor não provido. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Possibilidade. Previsão no contrato de taxa de juros anual superior 
ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da taxa efetiva anual ajustada. Contrato firmado após a edição da 
MP 1.963-17 de 31.3.2000 (atual 2.170/36 de 23.8.2001). Não reconhecimento de capitalização indevida. Sentença mantida. 
Recurso do autor não provido. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU, NÃO PROVIDO. Configura-se 
válida, portanto, a cláusula instituidora tarifa de cadastro e da sua consequente cobrança, não merecendo guarida a pretensão 
neste ponto. Lado outro, os valores constantes da Cláusula 14.1 (14.1.1 fls. 28), não comprovam que tenham sido incorporados 
ao custo do financiamento objeto da presente ação. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora para DECLARAR nula a cláusula contratual 14.2, quanto 
a previsão de cobrança pela “emissão de boleto bancário” e CONDENAR o requerido à restituição, de forma simples, da quantia 
a ela referente, devidamente corrigido pela Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São 
Paulo e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da citação e calculados até o efetivo 
pagamento, a ser apurado em liquidação de sentença. Por fim, JULGO EXTINTA a fase de conhecimento, com resolução do 
mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão do resultado, cada parte arcará com 50% das 
custas e despesas processuais, compensando-se os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, nos termos do 
artigo 21, do Código de Processo Civil. Quanto à parte autora, deverá ser observado o disposto nos artigos 11, §2º e 12, da Lei 
n. 1.060/50. Para efeito de preparo recursal, fixo o valor da condenação, nos termos da Lei nº 11.608/03, observando-se o valor 
mínimo estabelecido no §1º, do artigo 4º, da mencionada Lei, além do porte de remessa e retorno dos autos. P.R.I. Ituverava, 25 
de novembro de 2014. (PREPARO DE RECURSO NO VALOR DE R$ 524,68 E PORTE DE REMESSA/RETORNO DE R$ 32,70) 
- ADV: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP), CECILIO MOYSES NETO (OAB 288605/SP)
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Processo 0002000-07.2008.8.26.0288 (288.01.2008.002000) - Inventário - Inventário e Partilha - Isabel Cristina Cruz 
Pandolfi - Carmen Cruz - Eloy Gomes Martins e outro - Jamil Fiod Costa - (decorreu o prazo de supensão dos autos por 90 
dias)(MANIFESTAR AUTORA EM PROSSEGUIMENTO) - ADV: SERGIO APARECIDO BAGIANI (OAB 134593/SP), FLAVIANA 
LIPORONE (OAB 86863/SP), MESSIAS DA SILVA JUNIOR (OAB 120922/SP)

Processo 0002304-93.2014.8.26.0288 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - ANA PAULA DE MELO 
COUTO - WAGNER BENEDETTI - Secretario Municipal de Saúde - - WALTER GAMA TERRA JUNIOR - (Dr. Lucas: retirar 
certidão de honorários) - ADV: LUCAS MACHADO FRASCARI (OAB 306861/SP)

Processo 0002310-37.2013.8.26.0288 (028.82.0130.002310) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Fundação Educacional de Ituverava - Layane Denise da Conceição - - Antonio Cesar Filho - (Certifico e dou fé que até a 
presente data não foi comprovada a distribuição das precatórias expedidas às fls. 88 e 89)(AO EXEQUENTE) - ADV: MARCELO 
MARTINS DE CASTRO PERES (OAB 228239/SP)

Processo 0002358-93.2013.8.26.0288 (028.82.0130.002358) - Monitória - Cheque - Ivan Cunha Barbosa - B W Lima 
Construtora Ltda Epp - Vistos. Mantenho a decisão agravada (fls. 64), por seus próprios fundamentos. O agravo permanecerá 
retido nos autos, a fim de que dele conheça o Egrégio Tribunal, se requerida, expressamente, nas razões ou na resposta da 
apelação, sua apreciação pelo Tribunal. Int. - ADV: KARINA DE PAULA SILVA LIMA (OAB 300802/SP), CARLOS EDUARDO 
MARCELINO FERREIRA (OAB 277845/SP), KATIA TEIXEIRA VIEGAS (OAB 321448/SP)

Processo 0002458-82.2012.8.26.0288 (288.01.2012.002458) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - N.A.R.S. 
- - M.R.F.S. - - C.R.F.S. - - T.R.F.S. - V.N. - - P.M.I. - - I.C.R.I.P. - - D.A.C. - Vistos. Especifiquem as partes, em 10 dias, as 
provas que pretendem produzir, justificando suas pertinências, sob pena de indeferimento. Int. - ADV: MARIA LUIZA BARRACHI 
HENRIQUE (OAB 315082/SP), SAMUEL PASQUINI (OAB 185819/SP), ALCILEA MEIRES GOMES DA CRUZ (OAB 312170/SP), 
VIVIANE ALVES DE SOUZA (OAB 303391/SP), RICARDO AJONA (OAB 213980/SP), ALEX CRUZ OLIVEIRA (OAB 194155/SP), 
GUSTAVO BETTINI (OAB 148872/SP), TAÍS DE FREITAS DONÁ (OAB 164409/SP), MARCELO MARTINS DE CASTRO PERES 
(OAB 228239/SP)

Processo 0003264-20.2012.8.26.0288/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Fundação Educacional de 
Ituverava - Maria Luisa Vieira de Giovanni - - Sandra Ribeiro Di Giovanni - - Gisela di Giovanni - Vistos. Sobre a exceção de 
pré-executividade de fls. 80/87, manifeste a excepta. Int. - ADV: MARCELO MARTINS DE CASTRO PERES (OAB 228239/SP), 
GUILHERME SINHORINI CHAIBUB (OAB 94457/SP)

Processo 0003372-49.2012.8.26.0288/01 - Cumprimento de sentença - Aposentadoria por Invalidez - Solange Regina Alves 
Marins - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Nos termos da Resolução nº 168, artigo 48, de 5 de dezembro de 2011 
do Conselho da Justiça Federal, cientifiquem as partes acerca dos depósitos de fls. 133 e 134. Int. - ADV: SILVIO MARQUES 
GARCIA (OAB 265924/SP), GENILDO LACERDA CAVALCANTE (OAB 46403/SP), GENILDO VILELA LACERDA CAVALCANTE 
(OAB 247006/SP), ALINE SANTOS DE PAULA (OAB 279890/SP)

Processo 0003485-32.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.S.S. - B.L.C.N. - (autor manifestar sobre 
contestação) - ADV: LUCAS MACHADO FRASCARI (OAB 306861/SP), GUILHERME SINHORINI CHAIBUB (OAB 94457/SP)

Processo 0003551-12.2014.8.26.0288 - Divórcio Consensual - Casamento - R.A.M. - J.R.V. - Vistos. Sobre o ofício do INSS 
de fls. 106, manifestem as partes e o M.P. Com urgência. Int. - ADV: MONICA APARECIDA DA SILVA MIRANDA (OAB 216615/
SP), GLÉUCIO ROBERTO MENDONÇA DA SILVA (OAB 158937/SP)

Processo 0003769-21.2006.8.26.0288 (288.01.2006.003769) - Outros Feitos não Especificados - DIREITO PREVIDENCIÁRIO 
- Sebastião dos Reis Viana e outros - Vistos. Fls. 181 e 182: expeçam-se alvarás de levantamento, sendo R$ 15,34, ao advogado 
e R$ 2.812,44, ao autor, observando-se eventual contrato de honorários. Após, arquivem-se os autos com as anotações de praxe 
e estilo. Int. (ALVARÁS PRONTOS EM CARTÓRIO, AGUARDANDO RETIRADA) - ADV: JULIANO DOS SANTOS PEREIRA 
(OAB 242212/SP), CLAUDIO RENE D’AFFLITTO (OAB 95154/SP)

Processo 0003906-56.2013.8.26.0288 (028.82.0130.003906) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Aparecida Borges 
Magalhães - Homologo, por sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, a partilha de fls. 77/80, destes autos 
de inventário dos bens deixados por falecimento de Caciano de Souza Magalhães, ressalvados erros de cálculos, omissões 
e eventuais direitos de terceiros. Expeçam-se alvarás judiciais para levantamento do numerário depositado junto à agência 
bancária 0-927 da Caixa Econômica Federal (CEF), conta nº 6.373-6, bem como para que procedam aos registros dos veículos 
relacionados junto ao órgão de trânsito competente. Após, cumpridas as formalidades legais e, recolhidas eventuais custas, 
arquivem-se os presentes autos com as anotações de praxe e estilo. (ALVARÁS PRONTOS EM CARTÓRIO, AGUARDANDO 
RETIRADA) - ADV: EDNESIO GERALDO DE PAULA SILVA (OAB 102743/SP)

Processo 0003912-63.2013.8.26.0288 (apensado ao processo 0002009-90.2013.8.26) (processo principal 0002009-
90.2013.8.26) (028.82.0130.003912/1) - Impugnação de Assistência Judiciária - Assistência Judiciária Gratuita - Fernando 
Ribeiro Sandoval Ferreira - Iracema Lopes de Aguiar Ribeiro - Vistos. FERNANDO RIBEIRO SANDOVAL FERREIRA, qualificado 
nos autos, ofereceu impugnação aos benefícios da assistência judiciária concedida a IRACEMA LOPES DE AGUIAR RIBEIRO, 
também qualificada, nos autos nº 508/13, sob a alegação de desnecessidade deste benefício, por ser ela pessoa capaz de 
suportar os ônus da sucumbência, da qual busca se isentar, diante do seu patrimônio e rendimentos mensais, sendo a legislação 
nº 1.060/50 destinada às pessoas que realmente necessitam do benefício. Que a impugnada é proprietária de bens imóveis de 
boa localização nesta cidade, além de ser proprietária de um supermercado, geradora de muitos empregos. Que os valores 
constantes de sua Declaração de Imposto de Renda estão aquém do valor real dos imóveis. Requereu a procedência do pedido 
e consequente revogação dos benefícios da assistência judiciária concedida ao impugnado (fls. 2/5). Juntou documentos a fls. 
4. Relatório social às fls. 12/14, sobre o qual manifestaram as partes às fls. 17/19 e 20. A impugnada manifestou nos autos, 
alegando ausência de provas quanto a sua real situação financeira, que na verdade demonstra a necessidade do benefício 
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concedido. Que a ação é em face da pessoa física da impugnada e não em face do estabelecimento comercial, devendo ser 
afastada qualquer vinculação entre seu estado de necessidade e o referido estabelecimento, inclusive por não ser proprietária 
do mesmo. Ademais, o estabelecimento encontra-se em nítido estado de precariedade financeira. Requereu a improcedência do 
pedido (fls. 27/30). Juntou documentos às fls. 31/39. As partes tiveram conhecimento das informações prestadas pela Receita 
Federal, sendo que o impugnante reiterou seus pedidos anteriores (fls. 43/44 e vº). A impugnada, embora intimada, não se 
manifestou nos autos (fls.46). É o relatório. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, 
independentemente de dilação probatória. A impugnação não merece acolhimento. Com efeito, os documentos apresentados 
pela Receita Federal, cujas cópias estiveram à disposição das partes em pasta própria, permitem concluir que a impugnada 
é detentora de bens imóveis (fls. 71). Lado outro, como exaustivamente já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, o simples fato da impugnada Iracema Lopes de Aguiar Ribeiro, possuir imóveis, não tem o condão de demonstrar aquela 
capacidade econômica e, assim, afastar os benefícios da assistência judiciária gratuita, notadamente se desses bens não 
aufere quaisquer rendimentos. Bem imóvel não é sinônimo de liquidez, ao contrário. A título meramente ilustrativo colaciono 
as seguintes ementas: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Concessão necessidade tão-só, de afirmação em juízo da condição de 
pobreza jurídica Art. 4º, da Lei nº 1.060/50, com redação dada pela LF. 7.510/86 Irrelevância, ademais, de o beneficiário ser 
proprietário de casa modesta. A condição legal de pobreza enquanto requisito de concessão do benefício da justiça gratuita, 
não sobre a parte ter bens, móveis ou imóveis, se esses nada lhe rendem. (Recurso: AI n. 174.269-1, relator: Cezar Peluso 
22/09/92)” “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Beneficiário É irrelevante que tenha propriedade imóvel, desde que não produza renda 
que permita pagar as custas e honorários do advogado Recurso provido. (Apelação Cível n. 155.614-5 Botucatu 5ª Câmara 
de Direito Público Relator: Alberto Zvirblis 06.04.00 V.U.)” Ademais, o relatório social elaborado pela z. Equipe Técnica deste 
Juízo, esclareceu que “Realizou-se visita no supermercado Fartura, verificando que o local conta com mercadorias básicas, cujo 
estoque é limitado, sendo que parte das vendas é feita a crediário. Segundo comentários da comunicada, o padrão de vida da 
família em tela decaiu consideravelmente nos últimos anos”. E concluiu “Observa-se ainda que a família trabalha diariamente 
no supermercado, contando com número reduzido de funcionários, fazendo uso de um único veículo de locomoção e usando 
o caminhão para compra e entrega de mercadorias. Diante da situação observada, considera-se que a Requerida faz jus ao 
benefício da assistência judiciária.” (fls. 13/14). De outra forma, o fato de ter a impugnada constituído advogado particular, não 
é suficiente para afastar a presunção de necessidade. Nesse sentido: “Assistência judiciária. Pedido formulado em embargos à 
execução. Indeferimento. Suficiência de mera declaração e que, no caso, tem amparo em outros subsídios. Benefício concedido. 
Recurso provido. A condição pessoal do autor (policial militar) e a simples constituição de advogado particular para patrocinar 
seus interesses, não afastam, por ora, a presunção de pobreza, ressalvada a possibilidade da parte contrária de ofertar subsídios 
outros.” (TJSP Agravo de Instrumento n. 0002570-08.2013.8.26.0000 32ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. Kioitsi Chicuta 
negaram provimento Julgamento: 15.09.2011). Destarte, não tendo sido demonstrada a capacidade da impugnada de fazer 
frente às custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, de rigor a rejeição do pedido. Ante 
o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, REJEITO a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida 
a IRACEMA LOPES DE AGUIAR RIBEIRO. Oportunamente, observadas as formalidades legais, arquivem-se os presentes 
autos. P.I. Ituverava, 19 de janeiro de 2015. - ADV: SÉRGIO EDUARDO PIMENTA DE FREITAS (OAB 212594/SP), DANIEL DE 
SOUZA CAETANO (OAB 255094/SP)

Processo 0003947-86.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
Pedro Joao Gonçalves - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Fls. 30/31: recebo como aditamento 
à inicial. Anote-se. Requisite-se à agência local do INSS para que informem, em 10 dias, sobre eventual benefício requerido/
concedido à parte autora, acima qualificada, bem assim o valor dos salários de contribuição. Servirá o presente despacho, por 
cópia digitada, como OFÍCIO. A seguir, cite-se a Autarquia, com as advertências legais. Int. (CIÊNCIA DO OFÍCIO DE FLS. 
35/48 E AUTOR MANIFESTAR SOBRE CONTESTAÇÃO) - ADV: GUILHERME HENRIQUE BARBOSA FIDELIS (OAB 209097/
SP), FABIO VIEIRA BLANGIS (OAB 213180/SP), SILVIO MARQUES GARCIA (OAB 265924/SP)

Processo 0004004-07.2014.8.26.0288 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Aparecida Mian 
Pilotto e outros - Banco do Brasil S/A - Em 17/12/2014 decorreu o prazo da citação do BANCO DO BRASIL sem o pagamento do 
débito nem oferecimento de impugnação(À AUTORA) - ADV: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA (OAB 140741/SP)

Processo 0004050-93.2014.8.26.0288 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - COHAB - COMPANHIA DE 
HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU - CELIA MARIA DOMICIANO - EM 26/11/2014 DECORREU O PRAZO DA CITAÇÃO DA 
EXECUTADA SEM OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO(MANIFESTAR AUTOR) - ADV: HELDER BARBIERI MOZARDO (OAB 
215419/SP), IZABELA MARIA DE FARIA GONÇALVES ZANONI (OAB 317889/SP)

Processo 0004068-56.2010.8.26.0288/01 - Cumprimento de sentença - William Machel da Silva - Barrelin Menezes Materiais 
para Construção Ltda - Certifico e dou fé que em 28/11/2014 decorreu o prazo para o executado efetuar o pagamento do 
débito(AO EXEQUENTE) - ADV: ESDRAS LOVO (OAB 175997/SP), GLÉUCIO ROBERTO MENDONÇA DA SILVA (OAB 158937/
SP), ANDREIA MARIA RIBEIRO SILVA (OAB 277405/SP)

Processo 0004463-09.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Irredutibilidade de Vencimentos - Maria das Graças Ribeiro 
- FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA - ESTADO DE SÃO PAULO - (autora manifestar sobre contestação) 
- ADV: VINICIUS BUGALHO (OAB 137157/SP), MARCELO MARTINS DE CASTRO PERES (OAB 228239/SP), ALEX CRUZ 
OLIVEIRA (OAB 194155/SP), MARCIO ANTONIO DOMINGUES (OAB 117736/SP)

Processo 0004527-19.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Irredutibilidade de Vencimentos - Fernando Caetano de 
Souza - FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA - ESTADO DE SÃO PAULO - Em 19/11/2014 decorreu o prazo 
parao autor comprovar a alegada necessidade, recolher custas e CPA. Certifico mais que em 19/12/2014 decorreu o prazo de 30 
dias de paralisação dos autos.(MANIFESTAR AUTOR EM PROSSEGUIMENTO) - ADV: MARCIO ANTONIO DOMINGUES (OAB 
117736/SP), VINICIUS BUGALHO (OAB 137157/SP), MARCELO MARTINS DE CASTRO PERES (OAB 228239/SP)

Processo 0004553-17.2014.8.26.0288 (apensado ao processo 0005167-90.2012.8.26) - Embargos à Execução - Valor da 
Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - REINALDO APARECIDO ALVES 
- V I S T O S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS ofereceu embargos à execução de sentença, nos autos 
da Ação de Benefício Previdenciário Aposentadoria por Invalidez que lhe move REINALDO APARECIDO ALVES (Proc. nº 
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1325/12), alegando, em síntese, excesso de execução pois embargado/autor recebeu ininterruptamente o benefício de auxílio-
doença durante todo o período, não havendo, portanto, parcelas vencidas. Quanto aos honorários advocatícios, também nada 
é devido diante do histórico de pagamento, pois fixados sobre parcelas vencidas que, no caso, são inexistentes. Requereu a 
procedência dos embargos e a condenação do embargado nos ônus da sucumbência. Atribuiu à causa o valor de R$-1.158,40 
(fls. 2/4). Juntou documentos com planilha de cálculo (fls. 5/1221). Embargos recebidos a fls. 14, com efeito suspensivo. Em 
impugnação, o embargado aduz, em resumo, serem devidos os honorários advocatícios, ainda que as parcelas tenham sido 
pagas anteriormente. Requereu a improcedência dos embargos e a condenação da Autarquia nos ônus da sucumbência (fls. 
16/17). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. OS EMBARGOS SÃO PROCEDENTES. O embargado, diante de sua 
manifestação, não impugna o recebimento dos valores que lhes foram efetuados administrativamente, ressalvando, no entanto, 
a existência de direito ao recebimento dos honorários advocatícios. Relativamente aos honorários advocatícios, este juízo adota 
integralmente a orientação traçada pela Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Os honorários advocatícios, 
nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”. (Terceira Seção, em 27.09.2006) 
Ainda: “SEGURIDADE SOCIAL - Previdenciário - Honorários advocatícios - Base de cálculo - Termo “ad quem” - Somatório 
das prestações vencidas - Súmula 111/STJ. Segundo o comando expresso na Súmula 111/STJ, nas ações de cobrança de 
benefícios previdenciários, a verba de patrocínio deve ter como base de cálculo o somatório das prestações vencidas, como 
tal compreendidas aquelas devidas até a data da prolação da sentença. (STJ - REsp. nº 353.184 - RS - Rel. Min. Vicente 
Leal - J. 20.11.2001 - DJ 04.02.2002). Pois bem, inexistindo parcelas vencidas, não há incidência da verba honorária. Assim, 
assistindo razão ao embargante quanto ao excesso de execução, de rigor se mostra a procedência dos pedidos. Ante o exposto 
e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os embargos, para reconhecer o excesso de 
execução, julgando extinta a execução, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo 
extinto o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno 
o embargado no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00, 
devidamente corrigido à época do efetivo pagamento, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, observado, 
no entanto, o quanto previsto nos artigos 11, § 2º e 12, todos da Lei n.1.060/50. Oportunamente, com o trânsito em julgado, 
certifique-se nos autos principais, e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se se estes autos. P.R.I. Ituverava, 14 de 
janeiro de 2015. - ADV: LESLIENNE FONSECA DE OLIVEIRA (OAB 175383/SP), GENILDO LACERDA CAVALCANTE (OAB 
46403/SP), GENILDO VILELA LACERDA CAVALCANTE (OAB 247006/SP)

Processo 0004600-88.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Irredutibilidade de Vencimentos - Izabel Pereira da 
Silva Mateus - MUNICIPIO DE ITUVERAVA - (autora manifestar sobre contestação de fls. 63/117) - ADV: ‘ZAINA ABRAO DE 
CARVALHO (OAB 339231/SP), ALEX CRUZ OLIVEIRA (OAB 194155/SP)

Processo 0004839-29.2013.8.26.0288 (028.82.0130.004839) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Paulo Roberto dos Santos Filho - Vistos. Devidamente intimada 
a promover o regular andamento ao feito, a parte autora quedou-se inerte (fls. 40), demonstrando total desinteresse na causa. 
Assim, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III, combinado com o artigo 267, 
inciso VI, última figura, ambos do Código de Processo Civil, ficando revogada a liminar deferida às fls. 28. Fica, desde já, 
deferido eventual desentranhamento de documentos mediante cópias nos autos. Com o trânsito em julgado e, recolhidas 
eventuais custas, arquivem-se os autos com as anotações de praxe e estilo. P.R.I - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 
(OAB 94243/SP)

Processo 0004944-40.2012.8.26.0288 (288.01.2012.004944) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bv Financeira 
Sa Credito, Financimento e Investimento - Paulo Donizeti Gonçalves - Certifico e dou fé que em 17/11/2014 decorreu o prazo 
para a autora manifestar acerca do pedido de licenciamento do veículo. Certifico mais que o processo está paralisado por + de 
30 dias(MANIFESTAR EM PROSSEGUIMENTO) - ADV: CLÍCIA HELENA REZENDE FRANCO DO AMARAL (OAB 288699/SP), 
ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0004982-91.2008.8.26.0288 (288.01.2008.004982) - Procedimento Ordinário - Fatos Jurídicos - Jacqueline Bardela 
da Silva - Grupo Ems Sigma Pharma - (vista às partes sobre o laudo pericial de fls. 322/332) - ADV: GUILHERME SINHORINI 
CHAIBUB (OAB 94457/SP), ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO (OAB 166004/SP), OZIEL ESTEVAO (OAB 115318/
SP)

Processo 0005102-27.2014.8.26.0288 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Mirthe 
Ferreira de Almeida - - Fernando Ferreira Almeida - Banco do Brasil S/A - Vistos. Fls 48: tendo em vista a pesquisa de fls. 49/50, 
que demonstra a existência de inventário ainda não encerrado, que foi arquivado em razão de inércia da inventariante, cumpra-
se o quanto determinado a fls. 45, em 10 dias, sob pena de indeferimento. - ADV: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA 
(OAB 140741/SP)

Processo 0005136-36.2013.8.26.0288 (028.82.0130.005136) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni Sa Credito, Financiamento e Investimento - Henrique Dumont de Oliveira - Em 03/12/2014 decorreu o prazo 
suplementar de 20 dias sem nenhuma manifestação(À AUTORA) - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/
SP)

Processo 0005312-49.2012.8.26.0288 (288.01.2012.005312) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - 
Roberto & Claudia Mercearia Ltda Me - - Roberto Carlos Rodrigues - - Claudia de Melo Rodrigues - Banco Bradesco Sa - Vistos. 
Cumpra-se o v. Acórdão de fls. 238/240. Efetuem os embargantes, em cinco dias, o depósito da verba aos honorários periciais, 
sob pena de preclusão. Int. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), CLOVIS ALBERTO VOLPE 
FILHO (OAB 225214/SP)

Processo 0005707-70.2014.8.26.0288 - Divórcio Litigioso - Casamento - R.M.F. - D.H.M.M.F. - Vistos. Fls. 17: defiro vista 
dos autos pelo prazo de 24 horas para extração de cópias mediante carga em livro próprio. Int. - ADV: JULIANA DA SILVA 
ELEOTERIO (OAB 235450/SP), WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA MENDONÇA (OAB 250913/SP)

Processo 0005737-08.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Vera Lucia Modes de 
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Oliveira - Vistos. Diante dos documentos de fls. 31, concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. CITE-
SE a(o) interessada(o) dos termos da ação em epígrafe, de que por este juízo e 2º Cartório do Ofício Judicial desta Comarca, 
processam-se os autos acima descritos, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, ficando CIENTE de que poderá, querendo, 
oferecer(em) contestação à referida ação, no prazo LEGAL de 15 dias (artigo 297, Código de Processo Civil). FICA ADVERTIDO 
de que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (artigos 
285 e 319, Código de Processo Civil). Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de CITAÇÃO, ficando, ainda, ciente 
de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta se efetivou (artigo 223, Código de Processo Civil). 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: GIOVANA HELENA VIEIRA RIBEIRO NEGRIJO (OAB 263891/
SP)

Processo 0005781-27.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - JULIO CESAR ZEFERINO JUNIOR 
- VIANORTE S/A - (aguardando requerida recolher 03 CPAs referente à procuração e substabelecimentos juntados nos autos, 
no prazo de cinco dias, sob pena de desentranhamento) - ADV: RICARDO AJONA (OAB 213980/SP), SAMUEL PASQUINI (OAB 
185819/SP), GUILHERME SINHORINI CHAIBUB (OAB 94457/SP)

Processo 0005863-58.2014.8.26.0288 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - G.R.T. - Vistos. Fls. 15 e verso: 
recebo o aditamento à inicial. Anote-se. Processe-se em segredo de justiça (artigo 155, inciso II, Código de Processo Civil). 
O valor dos alimentos anteriormente fixados vigorará durante a tramitação deste processo, até que nele seja eventualmente 
alterado. Para a audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 17 de Março de 2015, as 14:40 horas. Cite-
se a parte requerida, na pessoa de seu representante legal (se o caso), e intime-se o(a) autor(a) a fim de que compareçam 
à audiência designada, acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol. 
Na audiência, se não houver acordo, poderá o requerido contestar o pedido, desde que o faça por intermédio de advogado 
regularmente constituído, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas arroladas e à prolação da sentença. A ausência 
do(a) autor(a) importará em arquivamento do processo e a do réu ou de seu advogado, em confissão e revelia. Oficie-se à 
empregadora requisitando cópias dos três últimos holerites do réu. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: 
Rua Anhanguera, 778, Edifício do Fórum, sala das Sala das Audiências, Cidade Universitária. Ficam, desde já, deferidos os 
benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: GUSTAVO BETTINI (OAB 148872/SP)

Processo 0005869-65.2014.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.A.J.A. - R.F.S.L. - 
Vistos. Concedo à autora os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Tratando-se de ação de reconhecimento e dissolução de 
união estável necessário se torna a indicação do alegado período de convivência que se pretende ver reconhecido, a título de 
aditamento à inicial, em 10 dias, sob pena de indeferimento. Int. - ADV: PABLA ALANA SCAPIM DA SILVA (OAB 300492/SP)

Processo 0006064-21.2012.8.26.0288 (apensado ao processo 0002971-02.2002.8.26) (processo principal 0002971-
02.2002.8.26) (288.01.2002.002971/1) - Cumprimento de sentença - Cosma Felix Moura - Inss Instituto Nacional do Seguro 
Social - Vistos. Fls. 148 e 149: expeçam-se alvarás de levantamento, sendo R$ 469,63, ao advogado e R$ 49.656,91, à 
exequente, observando-se eventual contrato de honorários. Após, manifeste a parte exequente sobre a extinção e arquivamento. 
Int. (ALVARÁS PRONTOS EM CARTÓRIO, AGUARDANDO RETIRADA) - ADV: JOSÉ EDUARDO MIRANDOLA BARBOSA (OAB 
189584/SP), SILVIO MARQUES GARCIA (OAB 265924/SP)

Processo 0006103-18.2012.8.26.0288 (apensado ao processo 0004643-74.2004.8.26) (processo principal 0004643-
74.2004.8.26) (288.01.2004.004643/1) - Cumprimento de sentença - Vitoria Regia Leonardo Ferreira - Instituto Nacional de 
Seguridade Social - Vistos. Fls. 140 e 141: expeçam-se alvarás de levantamento, sendo R$461,83, ao advogado e R$ 46.387,39, 
à exequente, observando-se eventual contrato de honorários. Após, manifeste a exequente sobre a extinção e arquivamento. 
Int. (ALVARÁS PRONTOS EM CARTÓRIO, AGUARDANDO RETIRADA) - ADV: SILVIO MARQUES GARCIA (OAB 265924/SP), 
FABIANO JOSE SAAD MANOEL (OAB 208636/SP), JOSE MILTON GUIMARAES (OAB 108701/SP)

Processo 0006153-44.2012.8.26.0288 (processo principal 0002558-47.2006.8.26) (288.01.2006.002558/1) - Cumprimento 
de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Armando Luis Cavalari Mantovani - Vistos. Fls. 126 e 127: expeçam-
se alvarás de levantamento, sendo R$472,72, ao advogado e R$ 42.525,23, à exequente, observando-se eventual contrato 
de honorários. Após, manifeste a exequente sobre a extinção e arquivamento. Int. (ALVARÁS PRONTOS EM CARTÓRIO, 
AGUARDANDO RETIRADA) - ADV: EDNESIO GERALDO DE PAULA SILVA (OAB 102743/SP)

Processo 0006576-04.2012.8.26.0288 (apensado ao processo 0002915-17.2012.8.26) (processo principal 0002915-
17.2012.8.26) (288.01.2012.002915/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Fundação 
Educacional de Ituverava - Bruval Transportes e Serviços Agricolas Ltda Me - Decorreu o prazo de um ano de suspensão dos 
autos nos termos do artigo 791, III, CPC(MANIFESTAR EXEQUENTE) - ADV: ANA PAULA PINHEIRO (OAB 252201/SP)

Processo 0006637-88.2014.8.26.0288 - Monitória - Cheque - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA - Vistos. A 
pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova 
escrita (fls. 43), sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (artigo 1.102-A, Código de Processo 
Civil). Cita-se a parte requerida, acima indicada, para, nos termos do pedido inicial, efetuar o pagamento do débito indicado (R$ 
2.939,33) no prazo de quinze (15) dias, cientificando-a de que, caso cumpra a obrigação, ficará isenta de custas e honorários 
advocatícios. Para o caso de não cumprimento, fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do débito devidamente corrigido. 
Consigno ainda que, nesse prazo, a parte ré poderá oferecer embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou 
o oferecimento de embargos, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.102-C, CPC)”. Providencie a 
Serventia o necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de citação, acompanhada de cópia da petição inicial, 
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-
se na forma e sob as penas da Lei. Int. (CARTA DE CITAÇÃO PRONTA EM CARTÓRIO, AGUARDANDO RETIRADA) - ADV: 
MARCELO MARTINS DE CASTRO PERES (OAB 228239/SP)

Processo 0006706-23.2014.8.26.0288 - Monitória - Cheque - RIBEIRO FILHO ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES 
LTDA ME - Jandely Cristina Ferreira - Vistos. A inicial deve ser aditada, em 10 dias, observando-se o disposto no artigo 282, II, 
Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. - ADV: FABRÍCIO LUIS PIZZO (OAB 184678/SP)
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Processo 0006708-90.2014.8.26.0288 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Eliane Borges dos Santos - Vistos. Fls. 32/33: recebo como aditamento à inicial, bem como o sobrestamento 
pretendido. Anote-se. Sem prejuízo, manifeste-se o autor sobre a petição de fls. 34/35. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), 
KELLEN CRISTINA ORTEGA (OAB 271038/SP)

Processo 0006733-06.2014.8.26.0288 - Monitória - Cheque - RIBEIRO FILHO ACABAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES 
LTDA ME - Leandro Rodrigues de Oliveira - Vistos. A inicial deve ser aditada, em 10 dias, observando-se o disposto no artigo 
282, II, Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. - ADV: FABRÍCIO LUIS PIZZO (OAB 184678/SP)

Processo 0006770-33.2014.8.26.0288 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA - 
Taline Ribeiro de Lacerda - Vistos. A inicial deve ser aditada, em 10 dias, observando-se o disposto no artigo 282, II, Código de 
Processo Civil, sob pena de indeferimento. - ADV: MARCELO MARTINS DE CASTRO PERES (OAB 228239/SP)

Processo 0006774-70.2014.8.26.0288 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA - 
Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 
prova escrita (fls. 42/43v), sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (artigo 1.102-A, Código 
de Processo Civil). Cita-se a parte requerida, acima indicada, para, nos termos do pedido inicial, efetuar o pagamento do débito 
indicado (R$ 2.647,37) no prazo de quinze (15) dias, cientificando-a de que, caso cumpra a obrigação, ficará isenta de custas e 
honorários advocatícios. Para o caso de não cumprimento, fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do débito devidamente 
corrigido. Consigno ainda que, nesse prazo, a parte ré poderá oferecer embargos, e, caso não haja o cumprimento da obrigação 
ou o oferecimento de embargos, “constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial (art. 1.102-C, CPC)”. Providencie a 
Serventia o necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de citação, acompanhada de cópia da petição inicial, 
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-
se na forma e sob as penas da Lei. Int. (CARTA DE CITAÇÃO PRONTA EM CARTÓRIO, AGUARDANDO RETIRADA) - ADV: 
MARCELO MARTINS DE CASTRO PERES (OAB 228239/SP)

Processo 0006797-16.2014.8.26.0288 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE 
ITUVERAVA - Vistos etc. DEPRECADO: Juízo de Direito de uma das Varas Cíveis da Comarca de LEME-SP CITE-SE(M) o(a)(s) 
executado(a)(s) acima qualificada(o)(s), para os termos da ação em epígrafe, ficando advertido(a)(s) do prazo de 3 (três) dias 
para pagar(em) a dívida no valor de R$8.109,10, atualizada até a data do efetivo pagamento, conforme pedido inicial, cuja cópia 
segue anexa e desta passa a fazer parte integrante. Arbitro os honorários advocatícios da parte exeqüente em 10% (dez por 
cento) sobre o valor atualizado do débito, os quais serão reduzidos pela metade, caso o executado efetue o pagamento no prazo 
acima assinalado (art. 652-A, parágrafo único, do Código de Processo Civil). No prazo para embargos, reconhecendo o crédito 
do(a) exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de 
advogado, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) requerer autorização do juízo para pagar(em) o restante do débito em até 06 (seis) 
parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês. O 
não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e o prosseguimento 
do processo, com o imediato início dos atos executivos, imposta ao executado de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor 
das prestações não pagas e vedação à oposição de embargos (art. 745-A, § 2º, do C.P.C.). Não efetuado o pagamento, nem o 
parcelamento, munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de 
tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, lavrando-se o competente auto e efetivando-se o depósito na forma 
da lei. Caso não sejam localizados bens, o(a)(s) executado(a)(s) deve(m) ser intimado(a)(s) a indicá-los em 05 (cinco) dias, sob 
pena de multa de até 20% do valor da causa, se constatada omissão (arts. 600 e 601 CPC). PRAZO PARA EMBARGOS: 15 
(quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação (artigo 738 do Código de Processo Civil). Servirá a 
presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável 
“cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Rosimeire da 
Silva Afonso-OAB/SP 254.409 Intime-se. (CARTA PRECATÓRIA PRONTA EM CARTÓRIO, AGUARDANDO RETIRADA) - ADV: 
ROSIMEIRE DA SILVA AFONSO (OAB 254409/SP)

Processo 0006852-64.2014.8.26.0288 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE ITUVERAVA 
- MARCELO RODRIGO CAROLINO - Vistos. A inicial deve ser aditada, em 10 dias, observando-se o disposto no artigo 282, II, 
Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. Int. - ADV: MARCELO MARTINS DE CASTRO PERES (OAB 228239/SP)

Processo 0006870-85.2014.8.26.0288 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Antonio Cesar Jabur - 
Vistos. CITE-SE a(o) interessada(o) dos termos da ação em epígrafe, de que por este juízo e 2º Cartório do Ofício Judicial 
desta Comarca, processam-se os autos acima descritos, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, ficando CIENTE de que 
poderá, querendo, oferecer(em) contestação à referida ação, no prazo LEGAL de 15 dias (artigo 297, Código de Processo Civil). 
ADVERTÊNCIA: Fica(m) o(a,s) requerido(a,s) advertido(s) de que poderá(ão) evitar a rescisão da locação, efetuando, no prazo 
de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito 
judicial (art. 62, inciso II, da lei 8.245/91). Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo(a)(s) requerido(a)(s) como 
verdadeiros os fatos alegados pelo(a)(s) requerente(s) (arts. 285 e 319 do Código de Processo Civel). Servirá o presente, por 
cópia digitada, como carta de CITAÇÃO, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante 
de que esta se efetivou (artigo 223, Código de Processo Civil). Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: 
EDNESIO GERALDO DE PAULA SILVA (OAB 102743/SP)

Processo 0007139-71.2007.8.26.0288 (288.01.2007.007139) - Procedimento Ordinário - Seguro - Adenilson Martins Benedito 
- Vera Cruz Vida e Previdência Sa - Fls. 399/401: ao autor (petição do reqdo informando o depósito no importe de R$16.658,27 
e pedindo extinção no artigo 794, I do CPC) - ADV: DANIEL FERNANDO PAZETO (OAB 226527/SP), HOMERO STABELINE 
MINHOTO (OAB 26346/SP), MOUNIF JOSE MURAD (OAB 136482/SP), NADIR GONCALVES DE AQUINO (OAB 116353/SP)

Processo 3000093-67.2013.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Guarda - S.F.F. - L.F.F. - (Dr. Adriano - retirar certidão de 
honorários) - ADV: ADRIANO RODRIGUES MOREIRA TOSTA (OAB 242018/SP)

Processo 3000829-85.2013.8.26.0288 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - ESPÓLIO DE HÉLIO BARBOSA 
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RODRIGUES - BANCO PANAMERICANO S/A - Vistos. ESPÓLIO DE HELIO BARBOSA RODRIGUES ajuizou ação em face de 
BANCO PANAMERICANO S/A, sustentando, em apertada síntese, que o contrato de financiamento que firmou com a requerida 
contém cláusulas abusivas e obrigações que geraram a cobrança e o pagamento indevidos de encargos, tarifas e despesas 
bancárias. Requereu fossem declaradas nulas as mencionadas cláusulas, condenando-se na repetição do indébito, em dobro, 
além dos ônus da sucumbência. Juntou documentos (fls. 02/111). O réu, citado, apresentou contestação em que aduz, em 
resumo, a validade das cláusulas contratuais impugnadas, sua cobrança e o respeito ao princípio da pacta sunt servanda, 
pugnando pela improcedência (fls. 119/124). Juntou documentos às fls. 125/126. Impugnação do autor a fls. 139/141. É o 
relatório. Fundamento e DECIDO. Proferida decisão no Recurso Especial n.º 1.251.331 RS, o processo comporta pronto 
julgamento, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que a controvérsia reside em questões de 
direito, não sendo necessária dilação probatória quanto aos fatos, pois bastante a prova documental acostada aos autos. I Da 
aplicação do Código de Defesa do Consumidor: Caracterizado o requerente como destinatário final do serviço bancário, cumpre 
consignar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à resolução da lide, nos termos dos seus artigos 2º e 3º, bem como 
em vista do enunciado da Súmula 297, do C. Superior Tribunal de Justiça, ora transcritos: Art. 2° Consumidor é toda pessoa 
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a 
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda 
pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 
atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 
de produtos ou prestação de serviços. §1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. §2° Serviço é 
qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de 
crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor 
é aplicável às instituições financeiras. Não prospera, portanto, a tese defensiva no sentido de que a legislação citada não 
incidiria no presente caso. II Da possibilidade de revisão do contrato: Não assiste razão ao requerido quanto à alegação de 
impossibilidade de revisão do contrato com fundamento na existência de ato jurídico perfeito e “impossibilidade jurídica do 
pedido”, pois a proteção constitucional não pode ser utilizada para dar amparo a eventual ilegalidade. Ademais, a própria 
Constituição da República garante a inafastabilidade de apreciação, pelo Judiciário, de lesão ou ameaça a direito (artigo 5º, 
XXXV). No presente caso, embora os contratos tenham sido livremente entabulados pelas partes, ao menos em tese, revela-se 
possível sua revisão em face da relativização do princípio “pacta sunt servanda”, na medida em que a autora alega que houve 
cobranças abusivas e ilegais. Neste sentido, é a súmula nº 286 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A renegociação de 
contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos 
anteriores”. Em apoio, confira-se ainda: [...] REVISÃO DE CONTRATOS. Possibilidade de revisão de contratos, inclusive findos, 
que tenham ou não sido objeto de renegociação ou confissão de dívida. Súmula nº 286 do STJ. Recurso improvido, neste 
aspecto. [...] (TJSP. 9086597-38.2008.8.26.0000. Apelação/Contratos Bancários. Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior. 
24ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 09/10/2014. Data de registro: 30/10/2014) [...] Revisão contratual. 
Viabilidade. Inexistência de mácula ao princípio do pacta sunt servanda ou da intangibilidade dos atos jurídicos perfeitos. [...] 
(TJSP. 0048949-35.2012.8.26.0002. Apelação/Cédula de Crédito Bancário. Relator(a): Tasso Duarte de Melo. 12ª Câmara de 
Direito Privado. Data do julgamento: 24/10/2014. Data de registro: 24/10/2014) [...] Também afastada alegação de ato jurídico 
perfeito. [...] operações bancárias. Possibilidade de revisão dos ajustes. Súm. 286/STJ. [...] (TJSP. 0062313-18.2005.8.26.0100. 
Apelação/Contratos Bancários. Relator(a): Jovino de Sylos. 16ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 30/09/2014. 
Data de registro: 24/10/2014) Não prevalece, portanto, a tese da parte requerida, devendo ser apreciadas as alegações da parte 
autora, de modo a aferir sua eventual procedência ou improcedência. III Do Contrato de Adesão: Na mesma linha da 
fundamentação anterior, o fato de o negócio ter se concretizado por meio do chamado “contrato de adesão”, por si só, não tem 
o condão de invalidar as cláusulas avençadas. Como discorrido por Nelson Nery Júnior: “O contrato de adesão não é categoria 
autônoma nem tipo contratual, mas somente técnica de formação de contrato, que pode ser aplicada a qualquer categoria de 
contrato, sempre que seja buscada a rapidez na conclusão do contrato, exigência das economias de escala” (Código Brasileiro 
de Defesa do Consumidor, 5a. Edição, Forense Universitária). Veda-se apenas a existência de cláusulas abusivas que gerem 
desequilíbrio contratual, colocando o consumidor em posição desvantajosa. IV - Da capitalização de juros: Não se sustenta a 
tese segundo a qual a capitalização mensal de juros seria vedada no presente caso. Isto porque, em contratos como o dos 
autos, admite-se tal prática, desde que amparada por lei e que seja expressamente pactuada na vigência da Medida Provisória 
n. 1.963-17, que se deu a partir de sua publicação, em 31/03/2000. Este é o entendimento pacificado, à luz da atual jurisprudência 
do C. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. 
CONTRATO BANCÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. SÚMULA STF/284. APLICAÇÃO DO CDC DESINFLUENTE NO CASO 
CONCRETO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. DECISÃO MANTIDA. [...] 4.- A capitalização 
dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança 
na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem 
como nas demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que 
celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). Nesse sentido, o REsp 602.068/RS, Rel. MIN. 
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 21.3.05, da colenda Segunda Seção. [...]. 6.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no 
AREsp 508.979/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014) Confira-se, 
ainda, a consolidação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no tocante à capitalização de juros, no julgamento do 
recurso representativo (REsp nº 973.827-RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ o Ac. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 
08.08.2012, DJe 24.09.2012), com efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Civil, em que foram fixadas as seguintes 
teses: [...] 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um 
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” - “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir 
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal 
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. No presente caso, os contratos foram pactuados após 
31.03.2000, tendo previsto a incidência de juros remuneratórios às taxas mensais de 1,65% e 22,08% e anuais (fls. 18). Assim, 
com fundamento no entendimento jurisprudencial anteriormente exposto, tem-se como legal a capitalização de juros em 
periodicidade inferior à anual no caso em tela, de modo a possibilitar sua cobrança pela instituição financeira. Em relação à taxa 
de juros ajustada nos contratos bancários, importante observar, ainda, que os bancos não se submetem, quando da contratação 
dos juros, às limitações impostas pelo artigo 192, §3º, da Constituição Federal e pelo Decreto nº 22.626/33. São livres, portanto, 
para a pactuação de juros acima do teto estabelecido pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional. Quanto ao 
limite constitucional da taxa de juros, basta a invocação do enunciado da súmula 648 do C. Supremo Tribunal Federal, agora 
convertida em Súmula vinculante nº 7 a afastar qualquer discussão sobre o tema, do seguinte teor: “A norma do §3º do artigo 
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192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha 
sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”. Ainda sobre o tema, cumpre anotar a solidificação da 
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso representativo (Resp nº 1.061.530-RS, Rel. Min. 
Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009), com efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Civil, na 
orientação 1, ‘a’: “- As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura 
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF”. A vedação de capitalização, constante no enunciado da Súmula 121 do C. Supremo 
Tribunal Federal, em período inferior a um ano, dando inteligência ao artigo 4º do Decreto nº 22.626/1933, tinha por finalidade 
resguardar exatamente a observância do limite da taxa de juros remuneratórios ao dobro da taxa legal prevista no Código Civil 
de 1916, ou seja, o limite de 12% (doze por cento) ao ano. Inaplicável o limite da Lei de Usura, conforme entendimento também 
uniformizado na Súmula 596 do C. Supremo Tribunal Federal, não há motivo para limitar a capitalização. A abusividade, desta 
forma, não é presumida pelo fato de a cláusula de juros ter sido fixada em percentual superior ao limite previsto na Lei de Usura, 
mas deve ser comprovada pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente, segundo a orientação do C. Superior Tribunal 
de Justiça, tomando como parâmetro as taxas médias praticadas pelas instituições financeiras à época do contrato, para a 
mesma praça de pagamento e de acordo com a mesma espécie contratual. Nesse sentido, tem se pronunciado o E. Tribunal de 
Justiça Paulista: [...] Contrato bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Taxa de juros. Livre pactuação. Legalidade. 
Limitação constitucional em 12% (doze por cento) ao ano. Eficácia contida até sua revogação pela Emenda Constitucional nº 
40/2003. Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula vinculante nº 7 do Colendo Supremo Tribunal 
Federal. Necessidade de comprovação de efetiva discrepância entre a taxa praticada e a taxa média do mercado. Inexistência 
de comprovação, pelo autor, da abusividade alegada. Consolidação da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça no 
julgamento do recurso representativo com efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Civil. [...] (Apelação nº 0014290-
79.2012.8.26.0008. 12ª Câmara de Direito Privado. Relator: José Reynaldo. Data do Julgamento: 14/08/2014). Dessa forma, 
não há capitalização a ser excluída. Nesse sentido, a E. 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 
acórdão relatado pelo eminente Desembargador Maia da Rocha (Apelação nº 7.243.448-5, da Comarca de Ribeirão Preto), já 
proclamou: “CONTRATO - Serviços bancários Não invocado vício de consentimento - Aplicação do princípio do ‘pacta sunt 
servanda’ - Juros excessivos Inocorrência - Inteligência da Súmula 648 do E. STF - Capitalização - Saldo devedor ao qual 
agrega-se encargos e juros Se persistente origina-se novo mútuo na mesma quantia Não indicativo de cobrança onzenária 
Sentença mantida. Recurso não provido”. Preciosa lição colhe-se do corpo da decisão: “didaticamente, para melhor compreensão 
da matéria em exame, verifica-se que convencionou a devedora junto ao banco empréstimos, sucessivos, mensais e distintos, 
até o valor do limite pactuado, para saques a descoberto de sua conta corrente, pagando ao credor os juros remuneratórios, 
além de outros encargos consensuais. Vencido o período correspondente ao primeiro empréstimo, em cumprimento ao contrato, 
o apelado lançou os juros e encargos relativamente a este mútuo e, assim, sucessivamente, até o último. Se ainda persistia 
saldo devedor automaticamente era gerado novo mútuo na mesma quantia, não indicativa de cobrança onzenária. As operações 
de crédito eram distintas, pois a correntista livremente optava por usá-los ou não, a seu talante. Portanto, legítima a inserção 
dos juros e acréscimos devidos por cada mútuo, mês a mês, representativa da prestação de contas do empréstimo então 
vencido para, depois, emergir outro semelhante ajuste.” Desta forma, deve ser rejeitado o pedido atinente à revisão da respectiva 
taxa. V Dos Juros: O pedido não pode ser acolhido no que concerne à limitação dos juros. A parte autora não tem razão ao 
reputar abusivas as taxas de juros contratadas. Olvida-se a autora de que a ré é instituição financeira. Em consequência, não 
está sujeita à limitação da taxa de juros, nem mesmo à limitação de juros remuneratórios a 12% ao ano. Tal limitação, já 
revogada, dependia de edição de lei complementar (Súmula 648 do Supremo Tribunal Federal). E hoje em dia nem é mais 
possível que alguma decisão judicial disponha em sentido contrário, visto que isso ofenderia o art. 103 A, caput e §3º, da 
Constituição Federal, já que editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula Vinculante 7, com a seguinte redação: “A norma 
do §3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% 
ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”. Além disso, foi editada pelo Superior Tribunal de 
Justiça a Súmula 382, com a seguinte redação: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não 
indica abusividade”. Os juros remuneratórios pactuados foram de 1,65% a.m. e 22,08% (cf. fls. 18) e a taxa média de mercado 
em operações similares no período foi de aproximadamente 5,89% a.m. (cf. www.procon.sp.gov.br/pdf/txjuros-fevereiro2009.
pdf), o que revela que a taxa contratada está dentro do limite da taxa média do mercado, e, assim, não comporta modificação, 
já que não se configura a abusividade se os juros contratados estiverem de acordo com a taxa média do mercado (STJ Ag. Reg. 
no Rec. Esp. 590.439/RS, 4ª T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU 31.5.2004, p. 00323). VI Da comissão de permanência: 
No tocante à cobrança de comissão de permanência, a jurisprudência firmou entendimento segundo o qual é perfeitamente 
exigível do contratante inadimplente, desde que não cumulada com qualquer outro encargo financeiro, já que é utilizada pelas 
instituições financeiras como mecanismo para a compensação dos prejuízos decorrentes do inadimplemento. Consolidando 
este entendimento, o C. Superior Tribunal de Justiça editou três Súmulas sobre a matéria. A Súmula 30 dispõe que a comissão 
de permanência e a correção monetária são inacumuláveis. Na Súmula 294, por sua vez, determina que não é potestativa a 
cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central 
do Brasil, limitada à taxa do contrato. E, na Súmula 296, por fim, expressamente reconhece a inacumulabilidade da comissão de 
permanência com os juros remuneratórios, determinando que os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de 
permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central, limitado ao 
percentual contratado. Também é sólido o entendimento jurisprudencial: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO 
ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE 
COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. - É admitida a cobrança da 
comissão de permanência em caso de inadimplemento, à taxa de mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma 
exclusiva ou seja, não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii) que não supere 
a soma dos seguintes encargos: taxa de juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e multa 
contratual (REsp nº 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 7.5.07) Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl 
nos EREsp 833711 / RS, rel. Min. Sidnei Beneti, 2ªSeção, j. 25/11/2009, DJe 02/12/2009) CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO 
REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. EXCLUSÃO DOS DEMAIS ENCARGOS 
MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA DE JUROS DA ADIMPLÊNCIA. SÚMULA N. 294-STJ. I. Segundo o 
entendimento pacificado na e. 2ª Seção (AgR-REsp n. 706.368/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJU de 
08.08.2005), a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios 
que, previstos para a situação de inadimplência, criam incompatibilidade para o deferimento desta parcela. Todavia, constatada 
a presença dos juros moratórios e da multa para o período de inadimplência, inviável seria a concessão da comissão de 
permanência conforme contratada. II. Fica mantida, contudo, sua cobrança limitada à taxa de juros da normalidade, conforme 
disciplinada pelo Tribunal de origem, sob pena de reformatio in pejus. III. Agravo improvido. (AgRg no Ag 865786 / RS, rel. Min. 
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Aldir Passarinho Júnior, 4ª T., j. 10/11/2009, DJe 07/12/2009). BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS, 
CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS MORATÓRIOS E/OU MULTA CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. - Admite-se a 
cobrança de comissão de permanência após a caracterização da mora do devedor, desde que não cumulada com juros 
remuneratórios, correção monetária, juros moratórios e/ou multa contratual. - A interpretação da Súmula 294, STJ, indica que a 
comissão de permanência não está limitada à taxa contratada para os juros remuneratórios. - Nos contratos celebrados por 
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. - Havendo reconhecimento da 
mora nas instâncias ordinárias e, não sendo esta afastada pelo reconhecimento de cláusulas abusivas, a ação de busca e 
apreensão de seguir seu trâmite normal, na esteira do devido processo legal. Agravo no Recurso Especial não provido. (AgRg 
nos EDcl no REsp 917260 / GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 10/11/2009, DJe 17/11/2009). CONTRATO BANCÁRIO. 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. 
Segundo a jurisprudência desta Corte, no período de inadimplência, é devida exclusivamente a comissão de permanência, 
entendida como a soma dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, limitada ao percentual contratado, acrescida de 
juros moratórios e multa contratual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 989239 / MG, rel. Min. 
Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), 3ª T., j. 06/10/2009, DJe 21/10/2009). Assim, a cobrança da 
comissão de permanência é lícita, mas, observa-se que, em decorrência de sua natureza, é vedada a sua cumulação com 
quaisquer outros encargos financeiros durante o período de inadimplência, sejam eles de natureza remuneratória, moratória, ou 
mesmo tendentes a atualizar o valor da moeda, devendo ser limitada à taxa de juros prevista em cada um dos respectivos 
contratos. No presente caso, sequer há indício de que a parte autora esteja ou tenha estado em mora, de forma que é de se 
concluir que não existiu sequer cobrança das referidas quantias. Aliás, o próprio fato de a autora ter se proposto a consignar a 
integralidade das parcelas corrobora tal conclusão: estivesse na iminência de não conseguir honrar a dívida, não é de se esperar 
que propusesse obrigação impossível de cumprir. Assim, não vindo aos autos qualquer prova nesse sentido, deve ser tido por 
regularmente cumprido o contrato, não havendo se falar em incidência de comissão de permanência no período de normalidade. 
Por tais razões, deve ser rejeitada a pretensão de anulação da respectiva cláusula. VII Do Spread Bancário: Não deve ser 
acolhida, igualmente, a tese de “spread” abusivo, por afronta direta aos princípios da liberdade contratual e livre concorrência, 
vez que o autor teve a opção de selecionar, dentre as várias instituições financeiras existentes, aquela cujas taxas melhor 
atendia seu interesse. No mais, é da essência das instituições financeiras a rentabilidade; e muito embora, atualmente, ser 
incontroversa a desmedida lucratividade destas instituições, nada há de ilegal ou inconstitucional, não podendo o Judiciário 
intervir limitando o lucro bancário e tampouco a taxa que é fixada pela economia de mercado. Nesse sentido: REVISIONAL C.C. 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Sendo de direito e não de fato a 
matéria deduzida, desnecessária a prova técnica desejada. Preliminar rejeitada. Juros remuneratórios. Instituições financeiras 
que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Impossibilidade de limitação do “spread” bancário. RECURSO 
DESPROVIDO. (ApelCível nº 0014121-26.2012.8.26.0127 - 17ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça de São 
Paulo Relator Desembargador AFONSO BRAZ DJ. 14.11.2014). VIII - Planilha do Custo Efetivo Total CET: Ao contrário do 
quanto alegado pela autora, a planilha com os fluxos considerados no cálculo do Custo Efetivo Total (CET), foi entregue à 
mesma, que, inclusive, apôs sua assinatura, tanto que possibilitou a instrução ao pedido inicial (fls. 18), permitiu a apresentação 
da evolução do débito que entende correto (fls. 17), não havendo a contratação de qualquer despesa. IX - Das despesas e 
tarifas impugnadas: No presente caso, restou incontroverso que a parte autora celebrou com o requerido um contrato de 
financiamento para aquisição do veículo descrito na inicial, com pagamento em 48 prestações, no importe de R$-794,97 cada 
uma, o que também se comprova pelos documentos de fls. 18/111. Pois bem. No que se refere à impugnação das tarifas e 
despesas descritas na inicial, a matéria discutida foi apreciada no Recurso Especial n.º 1.251.331 - RS (2011/0096435-4), 
julgado em 28 de agosto de 2013, cuja decisão foi publicada em 24 de outubro de 2013, ementada da seguinte forma: CIVIL E 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 
DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS 
REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ 
(TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA 
PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. “A capitalização 
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa 
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (2.ª 
Seção, REsp. 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). 2. Nos 
termos dos arts. 4.º e 9.º da Lei 4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao Conselho Monetário 
Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer cumprir 
as normas expedidas pelo CMN. 3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas 
pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, “a regulamentação facultava às instituições 
financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como básicos, 
desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a 
assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição.” 4. Com o início da vigência da Resolução CMN 
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses 
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil. 5. A Tarifa de Abertura de Crédito 
(TAC) e a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular BACEN 3.371/2007 e atos 
normativos que a sucederam, de forma que não mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 6. A cobrança 
de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso 
devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso 
concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 7. Permanece 
legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de proteção ao 
crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento 
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento 
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação 
dada pela Resolução 4.021/2011). 8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos 
contratuais. 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1.ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da 
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 515

(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. - 2.ª 
Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde 
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), 
ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato 
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o 
consumidor e a instituição financeira. - 3.ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações 
Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos 
contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido. Diante disso, pacificou-se a interpretação da questão, que pode ser 
assim resumida: I) É devida a cobrança, pela Instituição Financeira contratada face ao consumidor contratante, do IOF 
financiado/parcelado, porquanto atende aos interesses do financiado, sujeito passivo da obrigação tributária, que não precisar 
desembolsar de uma única vez todo o valor, ainda que para isso esteja sujeito aos encargos previstos no contrato. Trata-se de 
financiamento acessório, sujeito às mesmas condições e taxas do mútuo principal, destinado ao pagamento do bem de consumo. 
II) É devida a cobrança, pela Instituição Financeira contratada face ao consumidor contratante, da tarifa de cadastro, por uma 
única vez no inicio do relacionamento entre o contratante e o contratado. Tal possibilidade de cobrança decorre de disposição 
expressa do artigo 3º da Resolução CMN n.º 3.919/2010. III) É devida a cobrança, pela Instituição Financeira contratada face ao 
consumidor contratante, da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, haja vista previsão do artigo 5º, inciso VI, da já citada 
Resolução CMN n.º 3.919/2010; IV) É indevida a cobrança, pela Instituição Financeira contratada face ao consumidor contratante, 
nos contratos celebrados a partir de 30.04.2008, da tarifa de abertura de crédito (TAC) e da tarifa de emissão de carnê (TEC), 
ou de outra denominação para o mesmo fato gerador, porquanto deixaram de ser legitimamente passíveis de pactuação com a 
entrada em vigor da Resolução CMN n.º 3.518/2007; V) É indevida a cobrança, pela Instituição Financeira contratada face ao 
consumidor contratante, das demais tarifas administrativas (gravame eletrônico, parcela de entrada, promotora de venda, 
registro de contrato, seguro, serviços de correspondentes não bancários, serviços de terceiros, tarifa de contrato, taxa de 
gravame, etc.), pactuadas a partir de 30.4.2008. Com efeito, desde a Circular BACEN nº 3.371/2007, que implementou a 
padronização preconizada pela Resolução CMN n.º 3.518/2007, a cobrança de tarifa por serviço prioritário não previsto nas 
Tabelas que acompanham os atos normativos pertinentes editados depende de autorização do Banco Central. Em síntese, não 
estando listadas entre as tarifas passíveis de cobrança por serviços prioritários na Resolução CMN nº 3.518/2007 e respectiva 
Tabela I da Circular BACEN n.º 3.371/2007, eficaz a partir de 30.4.2008, nem na Tabela anexa à vigente Resolução CMN n.º 
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução CMN nº 4.021/2011, as supracitadas tarifas administrativas deixaram de ser 
legitimamente passíveis de pactuação com a entrada em vigor da Resolução CMN n.º 3.518/2007. Assentadas tais premissas, a 
pretensão da requerente merece guarida em parte. Na inicial, a autora questionou as seguintes tarifas e despesas: a) Seguro, 
no importe correspondente a 22,08%; b) Tarifas, no importe de R$2.088,00; c) Serviços de Terceiros, no importe correspondente 
a 22,06%. O contrato de financiamento, na hipótese, foi celebrado em 16 de fevereiro de 2009 (fls. 20). Assim, para o contrato 
em discussão, era possível apenas a cobrança das despesas nominadas “tarifa de cadastro” e “tributos”. Como ficou claro na 
referida decisão paradigma, é legal a cobrança da tarifa de cadastro, que tem como fato gerador as pesquisas efetuadas pelo 
financiador quando do início do relacionamento, estando ainda amparada em disposição expressa do artigo 3º da Resolução 
CMN n.º 3.919/2010. Assim, ausente qualquer prova, ou mesmo alegação de que a relação entre as partes já existia quando da 
celebração da avença, é de se concluir que, de fato, tratava-se de relacionamento que ali se iniciava, o que sustenta a 
exigibilidade da citada despesa. Nesse sentido, igualmente vem se pronunciando o E. Tribunal de Justiça de São Paulo, valendo 
citar, a título de exemplo: 0005995-93.2011.8.26.0103 (Apelação/Bancários) Relator(a): Fernando Sastre Redondo Comarca: 
Caconde Órgão julgador: 38ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 29/10/2014 Data de registro: 30/10/2014 Ementa: 
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA. [...] TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade 
no caso de expressa previsão contratual, desde que comprovada a cobrança o início do relacionamento entre o consumidor e a 
instituição financeira. Pedido improcedente. [...] REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Ausência de má-fé 
do banco. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil. Repetição na forma 
simples. Recurso do autor não provido. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Possibilidade. Previsão no contrato de taxa de juros anual 
superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a exigência da taxa efetiva anual ajustada. Contrato firmado após a 
edição da MP 1.963-17 de 31.3.2000 (atual 2.170/36 de 23.8.2001). Não reconhecimento de capitalização indevida. Sentença 
mantida. Recurso do autor não provido. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DO RÉU, NÃO PROVIDO. 
Configura-se válida, portanto, a cláusula instituidora tarifa de cadastro e da sua consequente cobrança, não merecendo guarida 
a pretensão neste ponto. Quanto aos demais encargos “Tarifas”, “Serviços de Terceiros” e “Seguros”, a cobrança, como 
mencionado, é indevida, o que torna ilegítima sua pactuação. Isto porque, além de servirem simplesmente à redução do risco da 
atividade desempenhada pelo réu, beneficiam exclusivamente a instituição bancária e não podem ser repassadas ao consumidor, 
sendo abusiva sua exigência, ainda que conste expressamente do instrumento. No que diz respeito às despesas denominadas 
Serviços de Terceiros e promotora de vendas, além de não especificar os respectivos fatos geradores, notoriamente se destina 
ao repasse de valores aos correspondentes bancários pela prestação dos serviços de intermediação financeira e pagamento de 
comissão dos lojistas, sendo que, assim como despesas de nomenclaturas diversas utilizadas em avenças da mesma natureza 
(“promotora de vendas”, “comissão lojista”, etc.), transferem ao consumidor os custos referentes à divulgação da operação do 
financiador ou aqueles que visam à arregimentação de clientes, o que é vedado, por sua abusividade. Da mesma forma, quanto 
a cobrança da despesa denominada “Seguros”, o mínimo que se poderia exigir era a exibição da apólice ou do bilhete de 
seguro, em conformidade com o art. 760, caput, do Código Civil. Caso tais documentos não hajam sido expedidos, o réu deveria 
demonstrar que, tendo cobrado do mutuário importância a esse título, o prêmio fora pago (art. 758 do Código Civil). Mas nada 
disso foi demonstrado na espécie. Quanto a cobrança identificada como “tarifas”, de rigor a observância ao Princípio da 
Transparência”, visando, pelo próprio conteúdo, sinceridade no negócio entre ambos os contratantes. Esse princípio impõe ao 
fornecedor o dever de efetiva e direta informação sobre todas as condições do negócio a ser realizado, abrangendo tanto a 
oferta como o texto do próprio compromisso contratado. Ademais, as informações não foram prestadas de forma correta, como 
reza o artigo 31, Código de Defesa do Consumidor. Também não foi respeitado direito básico do consumidor: “Art. 6º São 
direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.” Em suma, 
não é possível impor ao consumidor os custos desse serviço, que não foi por ele claramente informado e pelo qual não se 
beneficiou. Em verdade, o que restou comprovado nos autos é que o banco procedeu a cobrança dos serviços, sem justifica-la. 
Diante do que dispõe a legislação consumerista, é dever do fornecedor informar ao aderente/cliente o teor das cláusulas 
contratuais, não bastando trazer aos autos cópia de documento contendo apenas a assinatura do cliente, sem que as informações 
necessárias estejam estabelecidas e claras no contrato. Não basta constar que o Banco está autorizado a efetuar o débito de 
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tarifas, sem identifica-la (Pagamentos Autorizados fls. 18); deve o Banco informar e esclarecer o que são “tarifas” para uma fácil 
compreensão do cliente, o que não corre in casu. Conclui-se, assim, que não pode pretender justificar seu comportamento 
invocando a inércia do contratante. Ora, o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor contra a prática de métodos 
comerciais desleais, como se verificou “in casu”, onde o banco, se valendo de sua condição de superioridade econômica, em 
prejuízo aos direitos do autor, manteve um contrato da forma que lhe convinha, em completa prática abusiva, passível, inclusive, 
de declaração de nulidade do negócio jurídico. Vale ressaltar, por fim, que, tratando-se, todas elas, de despesas inerentes à 
própria atividade final do banco, este deve arcar com seu custo, aplicando-se no caso, o disposto no artigo 51, incisos IV e XII e 
§1º, I e III do Código de Defesa do Consumidor. Aferida a ilegalidade da cobrança, a repetição deve ser feita de forma simples, 
pois, conforme entendimento consolidado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 42, do Código de Defesa 
do Consumidor, a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do 
credor (Reclamação nº 4892 PR 2010/0186855-4 Segunda Seção Rel. Ministro Raul Araújo j. 27/04/2011). No caso vertente, 
considerando que a cobrança indevida estava alicerçada em contrato entabulado entre as partes, não se vislumbra a má-fé da 
instituição financeira. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 
os pedidos formulados pelo ESPÓLIO DE HELIO BARBOSA RODRIGUES em face de BANCO PANAMERICANO S.A., para 
DECLARAR nulas as cláusulas contratuais que preveem a cobrança das despesas denominadas “Seguro”, “Tarifa”, “Pagamento 
de Serviços de Terceiros”, bem como para CONDENAR a parte requerida à restituição, na forma simples, da cobrança declarada 
nula relativamente a “Seguro”, no valor correspondente a 22,08% “Tarifa”, no valor de R$-2.088,00 e “Pagamento de Serviços de 
Terceiros”, no valor correspondente a 28,06%, valores a serem devidamente corrigido pela Tabela Prática de Atualização de 
Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês, a contar da citação, ambos calculados até o efetivo pagamento. Por fim, julgo extinta a fase de conhecimento, 
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão do resultado, cada parte 
arcará com 50% das custas e despesas processuais, compensando-se os honorários advocatícios de seus respectivos patronos, 
nos termos do artigo 21, do Código de Processo Civil. Quanto ao autor, deverá ser observado o disposto nos artigos 11, §2º e 
12, da Lei n. 1.060/50, cujos benefícios ora lhe concedo. Para efeito de preparo recursal, fixo o valor da condenação, devidamente 
corrigido, nos termos do §2º, do artigo 4º, da Lei nº 11.608/03, observando-se o valor mínimo estabelecido no §1º, do artigo 4º, 
da mencionada Lei, além do porte de remessa e retorno dos autos. P.R.I.C. Ituverava, 25 de novembro de 2014. (PREPARO DE 
RECURSO NO VALOR DE R$ 107,18 E PORTE DE REMESSA/RETORNO DE R$ 32,70) - ADV: MAURÍCIO COIMBRA 
GUILHERME FERREIRA (OAB 91811/MG), ELTON FERNANDES RÉU (OAB 185631/SP)

Processo 4002615-21.2012.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FICSA 
S.A. - RUBIANA DE SOUSA FERREIRA - Vistos. Diante do que consta a fls. 36/39: manifeste-se o autor em 10 dias. (CERTIDÃO 
DE OBJETO E PÉ INFORMANDO ACERCA DOS AUTOS 0001141-15.2013.8.26.0288, ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, 
O QUAL FOI EXTINTO NOS TERMOS DO ARTIGO 267,VIII DO CPC). - ADV: MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP), 
EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP)

Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DR.LEONARDO BREDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MURILO BARBOSA PASCHOIM
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0029/2015

Processo 0005519-82.2011.8.26.0288 (288.01.2011.005519) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - Danilo Messias da Silva - Vistos. Réu notificado a fls. 99. Defesa Preliminar a fls. 124-126 e manifestação 
ministerial a fls. 140. Requer a defesa a instauração de exame de dependência toxicológica, bem como a produção de todas 
as provas admitidas em direito, não sendo alegada nenhuma questão preliminar na presente peça. O Ministério Público 
manifestou-se pelo prosseguimento do feito (66). A denúncia está formalmente em ordem e substancialmente autorizada, nos 
termos do artigo 41, do Código de Processo Penal. Há perfeita correlação entre os fatos apurados e a imputação, autorizando 
o processamento peça increpatória inaugural. A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelos Auto de Exibição e 
Apreensão de fls. 10 e 11 e Laudos Periciais de fls. 22, 36, 37-38, 39, 40-42, 43-49. Quanto à autoria, há indícios suficientes a 
autorizar o processamento do denunciado, conforme Assentadas de fls. 15-16 e 17-18 Portanto, não sendo alegada nenhuma 
questão preliminar, RECEBO A DENÚNCIA de fls. 01d/02d, contra o réu DANILO MESSIAS DA SILVA, pois, por ora, e por todo 
o exposto acima, vislumbro indícios de autoria e materialidade delitiva. Anote-se. Providencie-se o controle na contracapa dos 
autos e anote-se a data da prescrição em abstrato na capa dos autos, colando-se as tarjas necessárias. Já providenciada a 
folha de antecedentes, junte-se eventuais certidões. Após eventuais retificações a serem feitas, comunique-se o I.I.R.G.D., 
procedendo-se as anotações na capa dos autos (Prov.02/2001). Verifique-se acerca de eventual arma ou objeto apreendido, 
procedendo a sua guarda e registro, certificando-se nos autos e anotando-se na capa, ou, se o caso,solicitando informações à 
Delegacia de origem. Para interrogatório e audiência de instrução e julgamento designo o dia 19 de março de 2015, às 15h15min. 
Cite-se, intime-se e requisite-se, conforme o caso, constando do ofício de requisição de preso (s), a IMPRESCINDIBILIDADE da 
presença dele (s) na audiência ora designada, para ser (em) interrogado(s). Conforme manifestação apresentada pela Defesa 
na Defesa Preliminar, há indícios que o acusado faz uso de drogas. Assim sendo, havendo sérios indícios de ser o acusado 
DANILO MESSIAS DA SILVA, dependente de tóxicos, com fundamento no artigo 149 do Código de Processo Penal, instauro 
incidente de dependência toxicológica, a fim de que seja submetido a exame químico toxicológico. Nomeio CURADOR ao 
acusado o Doutor Christopher Abreu Ravagnani, que já vem atuando como seu defensor. Formulo, desde já, os seguintes 
quesitos: a) Em razão de eventual dependência toxicológica, era o examinando, ao tempo da ação, inteiramente incapaz 
de entender o caráter criminoso do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento ? b) Em virtude de eventual 
dependência toxicológica, não possuía o examinando, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter criminoso 
do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento ? c) Em caso de resposta positiva ao primeiro quesito, qual o 
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tratamento recomendado? Autue-se o incidente em apartado, no qual baixarei portaria, que deverá ser acompanhada de cópia 
deste despacho. Cumpridos os itens anteriores, depreque-se a realização do exame à Comarca onde o réu encontra-se preso, 
com o prazo de trinta (30) dias, instruindo-se a carta precatória com cópias desta decisão, dos quesitos que forem apresentados 
e das principais peças do processo. Designado o exame, notifiquem-se o réu e seu familiar indicado, para comparecerem ao 
setor de perícias daquela Comarca. Quando da audiência de instrução e julgamento, se ainda não concluído o incidente, será 
deliberado quanto à suspensão do curso do presente feito até a conclusão do incidente. Int. - ADV: BRUNO HUMBERTO NEVES 
(OAB 299571/SP), CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI (OAB 299585/SP)

Processo 3000285-97.2013.8.26.0288 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a vida - E.R.S.S. e outro - 
Vistos. Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado por EDER ROGÉRIO DA SILVA SANTOS, que foi 
preso por determinação de prisão preventiva (fls. 86-89) pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, incisos III e IV, 
do Código Penal, nos termos do artigo 18, inciso I, 2.ª parte, também do Código Penal. Sustenta a nobre defesa, em síntese, 
que não existem provas do envolvimento do réu no crime, bem como que este possui residência fixa, emprego fixo e vínculos 
familiares, que permitem a conclusão de que sua soltura não implicará em risco para a ordem pública ou inconveniente para a 
persecução penal (fls. 101-107). O pedido veio instruído com os documentos de fls. 109-121. O Ministério Público manifestou-
se pelo indeferimento do pedido, aduzindo que os fatos não foram alterados, não havendo nada que consiga combater a 
fundamentação da prisão decretada (fls. 123-126). FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese a abalizada manifestação do 
representante do Ministério Público e a recente decretação da prisão preventiva do corréu EDER, por ora, deve ser acolhida 
a pretensão defensiva. Não há dúvidas da materialidade do crime, diante do Laudo de Exame Necroscópico de fls. 09-18, que 
apontou a causa da morte como asfixia mecânica. Também, além da pequena vítima e outra filha menor, apenas EDER estava no 
local. Soma-se a isto, o dever de cuidado da corré ALINE, que saiu de casa deixando as filhas para trás. O fato é extremamente 
grave e são fortes os indícios de responsabilidade dos acusados. Todavia, o que efetivamente ocorreu na fatídico dia 06 de 
setembro de 2013 ainda está coberto por névoa e exige exauriente instrução, quiçá no plenário do Tribunal do Júri. Agora, diante 
das provas apresentadas pela d. Defesa, informando o casamento dos corréus (fls. 109), bem como a manutenção de residência 
fixa (fls. 110) e ocupação lícita (fls. 111-121) do acusado EDER, resta desnecessária, ao menos por ora, a manutenção de sua 
custódia cautelar, pois afastado o risco da ordem pública e de evasão do distrito da culpa. Assim, confiro ao acusado EDER 
ROGÉRIO DA SILVA SANTOS o benefício da liberdade provisória. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA clausulado. No mais, 
prossiga-se nos ulteriores termos de fls. 86-89. Cumpra-se e intime-se. - ADV: ADRIANO RODRIGUES MOREIRA TOSTA (OAB 
242018/SP), IVONETE APARECIDA RODRIGUES MOREIRA TOSTA (OAB 68740/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUÍSA HELENA CARVALHO PITA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIEL NOGUEIRA PIMENTEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0041/2015
Processo 0002642-72.2011.8.26.0288 (288.01.2011.002642) - Crime de Estelionato e Outras Fraudes ( arts. 171 a 179, 

CP) - Estelionato - Luis Gustavo Theodoro - Vistos. Recebo o recurso de folha 155 e determino seu processamento na forma da 
lei. Intime-se o advogado do sentenciado para que apresente suas razões recursais no prazo legal. Manifeste-se o Ministério 
Público acerca da certidão de folha 161. Int. - ADV: MILTOM CESAR DESSOTTE (OAB 134853/SP)

Processo 0002853-40.2013.8.26.0288 (028.82.0130.002853) - Inquérito Policial - Falsificação de documento particular - 
J.P. - I.M.T.S. - Vistos. Folhas 208/209, tratando-se de Inquérito Policial, fica prejudicada a apreciação do pedido. Folha 206, 
manifeste-se o Ministério Público. - ADV: DANIEL RADI GOMES (OAB 255096/SP)

Processo 0003257-91.2013.8.26.0288 (028.82.0130.003257) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado 
- Dário Marcelino Aparecido Rogério - Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu dário MARCELINO APARECIDO ROGÉRIO, qualificado nos autos, por 
infração aos artigos 129, caput, do Código Penal, e 306 do Código de Trânsito Brasileito, à pena de 10 (dez) meses e 15 (quinze) 
dias de detenção em regime inicial aberto, além de 11 (onze) dias-multa fixados no mínimo legal e suspensão do direito de dirigir 
por 02 (dois) meses e 10 (dez) dias. Ausentes os requisitos para prisão preventiva, o réu poderá recorrer em liberdade. Após 
o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, 
nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. O réu arcará com as custas processuais, no valor de 100 (cem) 
UFESP’s, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea “a”, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado 
nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50. - ADV: LEONARDO HIDEHARU TSURUTA (OAB 247208/SP)

Processo 0003552-94.2014.8.26.0288 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Manoel de 
Jesus Ananias - - Maickon Demóstenes Ananias - Vistos. A defesa preliminar apresentada pela defesa do acusado Manoel de 
Jesus Ananias a folhas 126/145 foi analisada a folhas 166/167. Verifica-se que a defesa preliminar apresentada pela defesa do 
acusado Maickon Demóstenes Ananias a folhas 204/205 não é suficiente para obstar o recebimento da denúncia e o normal 
processamento do feito, uma vez que os elementos sustentados dizem respeito ao mérito da causa e serão objeto de análise no 
decorrer da instrução processual e julgamento do processo. Assim, RECEBO A DENÚNCIA de folhas 1-I/4-I contra os acusados 
Manoel de Jesus Ananias e Maickon Demóstenes Ananias, pois há indícios de autoria e prova de materialidade. Designo audiência 
de instrução e julgamento para o próximo dia 05 / 03 / 2015, às 16:30 horas, ocasião em que os denunciados serão interrogados 
e serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa. Caso alguma testemunha resida fora da Comarca, depreque-se sua 
oitiva, obedecendo ao disposto no artigo 222 do Código de Processo Penal. Providencie-se o controle na contracapa dos autos 
e anote-se a data da prescrição em abstrato na capa dos autos, colando-se as tarjas necessárias. Providencie a serventia 
apenso próprio de folha de antecedentes, através do Sistema/PRODESP, com busca pelo nome e R.G. do réu, cujas certidões 
deverão ser encartadas até a data a ser designada para audiência de instrução. Providencie a Serventia eventuais anotações e/
ou inclusões do denunciado anteriormente não indicadas nos autos, junto ao Sistema PRODESP . Após eventuais retificações a 
serem feitas, comunique-se o I.I.R.G.D., procedendo-se às anotações na capa dos autos (Prov.02/2001). Verifique-se acerca de 
eventual arma ou objeto apreendido, certificando-se nos autos e anotando-se na capa, ou, se o caso, solicitando informações 
à Delegacia de origem. Requisitem-se e citem-se os réus. Requisitem-se e intimem-se as testemunhas arroladas. Intime-se. - 
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ADV: LEONARDO HIDEHARU TSURUTA (OAB 247208/SP), LEONARDO BASTO AMARO DE LIMA SILVEIRA (OAB 315074/
SP)

Processo 0003819-57.2000.8.26.0288 (288.01.2000.003819) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - Justiça Pública - Julio Cesar Nery da Silva - Jean Carlos Ireno - Vistos. Folha 263: Proceda-se às anotações 
e comunicações de praxe, após tornem os autos ao arquivo. Int. (Através do oficio oriundo da VEC local - Execução de Sentença 
nº 227, nos foi comunicado que por decisão proferida aos 03/03/2006 foi julgada extinta a pena corporal face ao integral 
cumprimento. Por decisão de 19/04/2006 foi julgada extinta a pena de multya face ao integral pagamento. Transito em julgado: 
MP - 26/08/2013 r 03/09/2013 - defesa - ADV: LUIZ MIGUEL RIBEIRO MOYSES (OAB 106497/SP), CELSO FRANCHINI (OAB 
21198/SP)

Processo 0006054-06.2014.8.26.0288 (processo principal 0004169-54.2014.8.26) - Avaliação para atestar dependência de 
drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Jean Carlos dos Santos Alves - “ Ciência à defesa que às fls. 13 dos autos 
em epígrafe, foi juntado ofício oriundo do JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FRANCA/SP, sito à 
Avenida Presidente Vargas, nº 2650, Jardim Dr. Antonio Petraglia - Franca/SP, comunicando a este Juízo que foi designado 
o dia 03/03/2015, às 10:00h, para realização do exame de dependencia quimico-toxicologia no réu, devendo o mesmo estar 
acompanhado de um familiar direto, sem o qual o exame não se realizará.” - ADV: JOSE AUGUSTO ASSED JUNIOR (OAB 
295878/SP), REINALDO GUTIERRES DA SILVA (OAB 289917/SP)

Processo 0006221-23.2014.8.26.0288 - Inquérito Policial - Estelionato - Alison de Carvalho Leite - - Adriana de Souza Leite 
- - Sandra Regina de Almeida - Vistos. Trata-se de oferecimento de defesas preliminares cumulada com pedidos de liberdade 
provisória apresentados pelos acusados SANDRA REGINA DE ALMEIDA (folhas 122/124), ALISON DE CARVALÇHO LEITE 
(folhas 125/127) e ADRIANA DE SOUZA LEITE (folhas 128/130). O Digno Representante do Ministério Público, manifestou-se 
desfavoravelmente aos pedidos (folhas 187/188). Inicialmente, com relação aos pedidos de liberdade provisória, como bem 
salientou o ilustre Representante do Ministério Público, observo que permanece inalterada a situação fática que ensejou a prisão 
dos acusados. Assim, reporto-me a decisão de folhas de 46/47, dos respectivos autos de comunicação de prisão em flagrante 
delito e indefiro os pedidos de liberdade provisória requeridos. No mais, observo que as defesas preliminares apresentadas, 
não são suficientes para obstarem o recebimento da denúncia e o normal processamento do feito, uma vez que os argumentos 
sustentados pelas defesas dizem respeito ao mérito da causa e serão objeto de análise no decorrer da instrução processual 
e julgamento do processo. Assim, confirmo o recebimento da denúncia e designo audiência de instrução e julgamento para o 
dia 04 /03 / 2015, às 14:30 horas, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se os 
acusados. Intime-se e requisite-se. Int. - ADV: BRUNO HUMBERTO NEVES (OAB 299571/SP)

Processo 0007187-06.2002.8.26.0288 (288.01.2002.007187) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Justiça 
Pública - Andre Junior Lelis - E. C. D. U. - Vistos. Fixo os honorários advocatícios relativos à 1ª Instância em R$592,27 (código 
301), expedindo-se a respectiva certidão. A seguir, subam os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO 
CRIMINAL deste Estado, com as sinceras homenagens deste Juízo. Traslade-se e intimem-se Int. (Encontra-se à disposição 
do defensor a certidão de honorários, devendo comparecer em cartório para a retirada) - ADV: MARIO ALVES PEREIRA NETO 
(OAB 252403/SP), CARMO MAMEDE ISMAEL (OAB 61604/SP), GUSTAVO DE FALCHI (OAB 315913/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO BREDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO GIMENES DE MATOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0023/2015

Processo 0000072-11.2014.8.26.0288 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Maximino Francisco Fernandes 
- JOSIAS LOPES DA SILVA - Vistos. Fls. 30: Indefiro, por ora, a pesquisa junto ao sistema INFOJUD, visto que o(a)exequente 
ainda não esgotou todos os meios de localização de bens. Manifeste o exequente em prosseguimento. Intime-se. - ADV: FLAVIO 
JOSE DE PAULA QUEREZA (OAB 339405/SP)

Processo 0000131-96.2014.8.26.0288 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
Flávia Yumi Shimada - Inicial Execução sem Remoção - ADV: ALEX CRUZ OLIVEIRA (OAB 194155/SP)

Processo 0000131-96.2014.8.26.0288 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
Flávia Yumi Shimada - BANCO ITAUCARD S/A - Vistos. 1-Recolha o requerido a CPA referente ao substabelecimento de fl. 32, 
nos termos do § 2º do art. 48 da Lei Estadual nº 10.394/70, sob pena de desentranhamento, posto que houve recolhimento (fl. 
79/82 e 83/85) somente em relação aos instrumentos de fl. 28 e 29. 2- Após, digam as partes se desejam a produção de outras 
provas, indicando o fato a ser provado, bem como justificando a utilidade e pertinência da prova pretendida, no prazo de 5 dias, 
sob pena de preclusão. As partes deverão observar o que dispõe o art. 334 do CPC, relativamente aos fatos que não dependem 
de prova. Intime-se. - ADV: ALEX CRUZ OLIVEIRA (OAB 194155/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
SP)

Processo 0000144-32.2013.8.26.0288 (028.82.0130.000144) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória 
- Sidneia Costa de Oliveira - Roberta da Silva Costa - Vistos. Fl. 49: Primeiramente, informe a exequente o endereço atualizada 
da executada. Após, expeça-se mandado de penhora. Intime-se. - ADV: ANGELICA OLIVEIRA HONORIO (OAB 327824/SP)

Processo 0000577-02.2014.8.26.0288 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Escola de Linguas 
Maec Ltda Me - HIGOR CHIBA LIMA - Vistos. Fls. 34/35: HOMOLOGO, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o 
acordo retro. Decorrido o prazo para cumprimento do acordo e nada tendo as partes requerido, voltem os autos conclusos para 
determinação da extinção do processo. Intime-se. - ADV: WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA MENDONÇA (OAB 250913/SP), 
BENEDITO EDMAR FURINI (OAB 264865/SP)

Processo 0000606-52.2014.8.26.0288 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Marlene Ferreira - 
Antonio Marcio de Souza Silva - Vistos. 1- Comprove a requerente, no prazo de 10 dias, o recolhimento da(s) CPA(s) referente(s) 
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ao(s) instrumento(s) de fl(s). 31, nos termos do art. 48 da Lei Estadual nº 10.394/70, sob pena de desentranhamento. 2- Em 
última oportunidade, no prazo de 10 dias, regularize o requerido sua representação processual, visto que o ofício de nomeação 
não conforme poderes de representação e nem substitui a procuração outorgada pelo assistido, sob pela de revogação da 
nomeação. Intime-se. - ADV: CECILIO MOYSES NETO (OAB 288605/SP), RENATO CYRILLO PEREIRA (OAB 232277/SP)

Processo 0000663-07.2013.8.26.0288 (028.82.0130.000663) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato 
e devolução do dinheiro - Luiz Carlos da Fonseca Jr - Motorola do Brasil Ltda - - B2w Cia Global do Varejo (americanascom) - 
Vistos. Fl(s). 266/270: Assiste razão ao exequente. Defiro a expedição de mandado de levantamento da quantia de R$ 1.002,23 
(hum mil e dois reais e vinte e três centavos) do depósito de fls. 253 em favor do exequente e da quantia restante em favor da 
depositante MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA. Após, manifeste-se o exequente acerca da extinção e arquivamento do presente 
feito, sob pena do silêncio ser interpretado como anuência ao cumprimento total da execução. Cumpra-se e intime-se. (Fica o 
correquerido, Motorola Industrial Ltda, intimado a retirar o mandado de levantamento judicial, no valor de R$ 3.321,75.) - ADV: 
ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP), LUIZ CARLOS DA FONSECA JUNIOR (OAB 258208/SP), RODRIGO 
HENRIQUE COLNAGO (OAB 145521/SP)

Processo 0001138-60.2013.8.26.0288 (028.82.0130.001138) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade 
ou anulação - Lilian Karla Gardelari Garcia - Alfredo Ferreira de Mendonça - Vistos. Ante o requerido às fls. 67 e nos termos do § 
2º da cláusula 5ª do convênio celebrado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil 
- Seção São Paulo, arbitro os honorários do procurador indicado (fls.38) em 30% do valor da tabela (anexo V do convênio). 
Expeça-se a certidão, preenchendo o campo “Atos praticados” com o código 2-Atuação Parcial. Cumpra-se e intime-se. - ADV: 
ANGELICA OLIVEIRA HONORIO (OAB 327824/SP), LARISSA PEREIRA GARCIA (OAB 324605/SP), WILSON ANTONIO DE 
OLIVEIRA MENDONÇA (OAB 250913/SP)

Processo 0001198-33.2013.8.26.0288 (028.82.0130.001198) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda 
- Mazier & Cia Ltda Me - Odair Antonio Ragazzi - R.decisão de fls.47: Vistos. Reputo eficaz a intimação de fl. 46 nos termos do 
art. 19, § 2º da Lei nº 9.099/95. A parte autora, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, em quarenta e oito horas (48), 
sob pena extinção , quedou-se inerte. Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente ação com fulcro no art. 
267, inciso III do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, defiro o desentranhamento pelo(a) requerente, mediante 
recibo nos autos, do(s) documento(s) que instruiu(ram) a petição inicial, devendo a serventia certificar o nome completo e nº 
de doc. de identidade de quem realiza o ato. Fica o(a) requerente, desde já, advertido(a) de que o(s) referido(s) documento(s) 
permanecerá(ão) à disposição, pelo prazo de noventa (90) dias, contados do trânsito em julgado, findo o qual, se não for(em) 
reclamado(s), será(ão) inutilizado(s), nos termos do art. 636 das N.S.C.G.J. P.R.I.C., decorrido 90 dias do trânsito em julgado, 
extraia-se ficha memória e destruam-se os autos, nos termos do art. 636 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça. - ADV: LIDIANI APARECIDA CORTEZ (OAB 165016/SP)

Processo 0001200-03.2013.8.26.0288 (028.82.0130.001200) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - 
Mazier & Cia Ltda Me - Edson Diones Santos Silva - R.despacho de fls.43: Vistos. Reputo eficaz a intimação de fl. 42 nos termos 
do art. 19, § 2º da Lei nº 9.099/95. A parte autora, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, em quarenta e oito horas 
(48), sob pena extinção , quedou-se inerte. Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente ação com fulcro no art. 
267, inciso III do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, defiro o desentranhamento pelo(a) requerente, mediante 
recibo nos autos, do(s) documento(s) que instruiu(ram) a petição inicial, devendo a serventia certificar o nome completo e nº 
de doc. de identidade de quem realiza o ato. Fica o(a) requerente, desde já, advertido(a) de que o(s) referido(s) documento(s) 
permanecerá(ão) à disposição, pelo prazo de noventa (90) dias, contados do trânsito em julgado, findo o qual, se não for(em) 
reclamado(s), será(ão) inutilizado(s), nos termos do art. 636 das N.S.C.G.J. P.R.I.C., decorrido 90 dias do trânsito em julgado, 
extraia-se ficha memória e destruam-se os autos, nos termos do art. 636 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça. - ADV: LIDIANI APARECIDA CORTEZ (OAB 165016/SP)

Processo 0001203-55.2013.8.26.0288 (028.82.0130.001203) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda 
- Mazier & Cia Ltda Me - Rosemara da Silva Mendonça - Vistos. Reputo eficaz a intimação de fl. 43 nos termos do art. 19, § 
2º da Lei nº 9.099/95. A parte autora, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, em quarenta e oito horas (48), sob 
pena extinção , quedou-se inerte. Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente ação com fulcro no art. 267, 
inciso III do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, defiro o desentranhamento pelo(a) requerente, mediante 
recibo nos autos, do(s) documento(s) que instruiu(ram) a petição inicial, devendo a serventia certificar o nome completo e nº 
de doc. de identidade de quem realiza o ato. Fica o(a) requerente, desde já, advertido(a) de que o(s) referido(s) documento(s) 
permanecerá(ão) à disposição, pelo prazo de noventa (90) dias, contados do trânsito em julgado, findo o qual, se não for(em) 
reclamado(s), será(ão) inutilizado(s), nos termos do art. 636 das N.S.C.G.J. P.R.I.C., decorrido 90 dias do trânsito em julgado, 
extraia-se ficha memória e destruam-se os autos, nos termos do art. 636 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça. - ADV: LIDIANI APARECIDA CORTEZ (OAB 165016/SP)

Processo 0001234-80.2010.8.26.0288 (288.01.2010.001234) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de 
Aluguéis - Sem despejo - Marcus Vinicius de Melo - Renato Camilo da Silva - Vistos. Manifeste-se o autor em termos de 
prosseguimento, informando se há interesse na tentativa de penhora pelo sistema bacenjud. Intime-se. - ADV: GIOVANA 
HELENA VIEIRA RIBEIRO NEGRIJO (OAB 263891/SP)

Processo 0001347-29.2013.8.26.0288 (028.82.0130.001347) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de 
Serviços - Nucleo de Ensino de Ituverava Ltda Me - Carlos Antonio Costa - Vistos. Ante o pagamento total do débito, objeto 
do presente cumprimento de sentença, conforme noticiado pelo(a) exequente, JULGO EXTINTA a presente execução de titulo 
judicial com fulcro no art. 794, inciso I do Código de Processo Civil. Em razão do disposto no art. 503, parágrafo único, do CPC, 
certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado da presente decisão independentemente da intimação das partes. P.R.I.C., 
decorrido 90 dias do trânsito em julgado, extraia-se ficha memória e destruam-se os autos, nos termos do art. 636 das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. - ADV: WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA MENDONÇA (OAB 250913/SP)

Processo 0001488-82.2012.8.26.0288 (288.01.2012.001488) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de 
Serviços - Nadin Ismail Sleman - Centro de Gestão de Meios de Pagamento Sa - - Vianorte Sa Grupo Ohl - Vistos. 1. Diante 
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dos documentos de fls. 225/229, concedo os benefícios da Justiça Gratuita à(o) requerente. Anote-se na capa dos autos e no 
Sistema de Automação da Justiça (SAJ). 2.Intime-se o(a)(s) requerido(s) para apresentarem suas contrarrazões no prazo de 
10(dez) dias. 3.Após, remetam-se os autos ao Colégio Recursal com as cautelas de praxe. 4.Intime-se. - ADV: FLAVIA JOSE 
DA MOTTA JOIA RAMOS (OAB 299104/SP), MARCELO MARTINS DE CASTRO PERES (OAB 228239/SP), SAMUEL PASQUINI 
(OAB 185819/SP), RICARDO AJONA (OAB 213980/SP)

Processo 0001746-24.2014.8.26.0288 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - André Luiz Marques 
Kato Celestino - Joao Batista de Oliveira - Vistos. Primeiramente, manifeste-se o exequente acerca da certidão do Sr. Oficial de 
Justiça de fls. 27, requerendo o que de direito. Intime-se. - ADV: ALMIR BENEDITO PEREIRA DA ROCHA (OAB 229364/SP)

Processo 0002108-94.2012.8.26.0288 (288.01.2012.002108) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Marcelo Barbosa Oliveira - Banco Itaucard Sa - Vistos. Fls. 137/140: Defiro a expedição de mandado de levantamento do 
depósito de fls. 127, observando-se o requerido às fls. 140. Após, tornem conclusos para análise do pedido de penhora on-line 
do valor remanescente. Cumpra-se e intime-se. - ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP), LUIZ CARLOS DA FONSECA 
JUNIOR (OAB 258208/SP)

Processo 0002501-82.2013.8.26.0288 (028.82.0130.002501) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / 
Revisão de Contrato - Maria Madalena Pinheiro de Paula - Banco Santander Sa - Vistos. Primeiramente, manifeste-se a autora 
quanto ao cumprimento do acordo de fls. 143/144. Intime-se. - ADV: PABLA ALANA SCAPIM DA SILVA (OAB 300492/SP), 
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0002606-64.2010.8.26.0288 (288.01.2010.002606) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de 
Serviços - Núcleo de Ensino Fundamental Construtiva de Ituverava Sc Ltda Me - Celio Rodrigues de Oliveira - - Tania Alice 
da Silva Ribeiro de Oliveira - Fica o autor intimado a manifestar-se em prosseguimento do feito, tendo em vista que, em 20 de 
janeiro de 2015, decorreu o prazo do sobrestamento requerido nos autos. - ADV: EDNESIO GERALDO DE PAULA SILVA (OAB 
102743/SP), WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA MENDONÇA (OAB 250913/SP)

Processo 0002804-62.2014.8.26.0288 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - Fernando Henrique 
Silva de Oliveira - Banco Volkswagen Sa - Vistos. Digam as partes se desejam a produção de outras provas, indicando o fato a 
ser provado, bem como justificando a utilidade e pertinência da prova pretendida, no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão. As 
partes deverão observar o que dispõe o art. 334 do CPC, relativamente aos fatos que não dependem de prova. Intime-se. - ADV: 
EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), FABIANA ZANÃO CALIMAN (OAB 297176/SP)

Processo 0002897-25.2014.8.26.0288 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Fabio 
Lima Donzelli - Wal-Mart Brasil Ltda - Vistos. Comprove o requerido, no prazo de 10 dias, o recolhimento da(s) CPA(s) referente(s) 
ao(s) instrumento(s) de fl(s). 61 e 62/63, nos termos do art. 48 da Lei Estadual nº 10.394/70, sob pena de desentranhamento. 
Intime-se. - ADV: ALEX CRUZ OLIVEIRA (OAB 194155/SP), THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 228213/SP), EDUARDO BARROS 
MIRANDA PERILLIER (OAB 301920/SP)

Processo 0003098-85.2012.8.26.0288 (288.01.2012.003098) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Almir 
Benedito Pereira da Rocha - Lucia Helena de Oliveira Segobia - R.despacho de fls.22: Vistos. Ante o decurso do prazo do 
acordo sem manifestação das partes, e, diante da advertência expressa quando da homologação do mesmo, JULGO EXTINTA a 
presente execução de titulo extrajudicial com fulcro no art. 794, inciso I do Código de Processo Civil. Por consequência, fica(m) 
levantada(s) a(s) penhora(s) efetivada(s) nestes autos, bem como destituído(s) o(s) depositário(s) do(s) encargo(s) assumido(s), 
independentemente de lavratura de auto ou termo. Expeça-se oficio ao SERASA para a exclusão do nome do(a) executado(a) 
de seu cadastro tão somente em relação ao débito decorrente do presente feito. P.R.I.C., decorrido 90 dias do trânsito em 
julgado, extraia-se ficha memória e destruam-se os autos, nos termos do art. 636 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral 
da Justiça. - ADV: ALMIR BENEDITO PEREIRA DA ROCHA (OAB 229364/SP)

Processo 0003405-68.2014.8.26.0288 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Escola de Linguas 
Maec Ltda Me - Tiago Magnus de Paula Araújo - Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que produza os jurídicos e legais 
efeitos, o acordo retro celebrado pelas partes. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de conhecimento, resolvendo 
o mérito, com fulcro no art. 269, inciso III do Código de Processo Civil. Em razão do disposto no art. 503, parágrafo único, do 
CPC, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado da presente decisão independentemente da intimação das partes. P.R.I. 
Decorrido o prazo do acordo sem manifestação, comunique-se o Distribuidor, após, decorrido 90 dias do término do prazo para 
cumprimento do acordo, extraia-se ficha memória e destruam-se os autos, nos termos do art. 636 das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça. - ADV: WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA MENDONÇA (OAB 250913/SP), BENEDITO EDMAR 
FURINI (OAB 264865/SP)

Processo 0003405-68.2014.8.26.0288 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Escola de Linguas 
Maec Ltda Me - Tiago Magnus de Paula Araújo - Vistos. Fl. 35: Processo já extinto pela decisão de fl(s). 30. Decorrido 90 dias 
do trânsito em julgado, extraia-se ficha memória e destruam-se os autos, nos termos dos itens 22.1 e 30, Subseção VIII, Seção 
V, Capitulo IV, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Intime-se. - ADV: WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA 
MENDONÇA (OAB 250913/SP), BENEDITO EDMAR FURINI (OAB 264865/SP)

Processo 0003407-38.2014.8.26.0288 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Escola de Linguas 
Maec Ltda Me - Norvita Aparecida Camargo - Vistos. Fl. 27: Processo já extinto pela decisão de fl(s). 25. Decorrido 90 dias do 
trânsito em julgado, extraia-se ficha memória e destruam-se os autos, nos termos dos itens 22.1 e 30, Subseção VIII, Seção 
V, Capitulo IV, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Intime-se. - ADV: WILSON ANTONIO DE OLIVEIRA 
MENDONÇA (OAB 250913/SP), BENEDITO EDMAR FURINI (OAB 264865/SP)

Processo 0003644-43.2012.8.26.0288 (288.01.2012.003644) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - José 
Domingos Lamoglia - Banco Pecunia Sa - Vistos. 1-Passo a proceder à transferência/penhora do valor bloqueado às fls.88 
(R$ 300,22) pelo sistema BACENJUD, devendo o remanescente ser desbloqueado. Intime-se o executado para oferecimento 
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de impugnação nos termos do § 1º do art. 475-J do CPC. 2-Defiro a expedição de mandado de levantamento do depósito de 
fls. 90 em favor do exequente. Intime-se. - ADV: LUCAS SBICCA FELCA (OAB 243523/SP), SÉRGIO EDUARDO PIMENTA DE 
FREITAS (OAB 212594/SP), RANGEL ESTEVES FURLAN (OAB 165905/SP)

Processo 0003732-13.2014.8.26.0288 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro 
de Inadimplentes - Claudimir Pedroso - BANCO ITAUCARD S/A - Vistos. 1. Para análise do pedido de concessão de tutela 
antecipada, consistente na retirada do nome do(a) autor(a) do cadastro de inadimplência do SCPC e SERASA, primeiramente 
comprove o(a) autor(a), no prazo de 05 dias, a inclusão de seu nome junto ao SERASA, bem como traga aos autos pesquisa 
atualizada de inscrição junto ao SCPC. 2. Intime-se com presteza. - ADV: RENATA CRISTINA BETTINI (OAB 338274/SP)

Processo 0004377-14.2009.8.26.0288 (288.01.2009.004377) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda 
- Luciana Leite Mendonça Epp - Ivonete Felicio de Oliveira - Vistos. Ante o decurso do prazo do acordo sem manifestação das 
partes, e, diante da advertência expressa quando da homologação do mesmo, JULGO EXTINTA a presente execução de titulo 
judicial com fulcro no art. 794, inciso I do Código de Processo Civil. Fica levantada a penhora havida nos autos, independente de 
lavratura de autos ou termo. P.R.I.C., decorrido 90 dias do trânsito em julgado, extraia-se ficha memória e destruam-se os autos, 
nos termos do art. 636 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. - ADV: IZABEL CRISTINA FERREIRA VIEIRA 
PEREIRA (OAB 200450/SP), RENATO CYRILLO PEREIRA (OAB 232277/SP)

Processo 0004646-14.2013.8.26.0288 (028.82.0130.004646) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Diárias e Outras 
Indenizações - Mateus Veloso Rodrigues Filho - Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 111: Defiro vista pelo prazo de 10 dias. 
Intime-se. - ADV: THIAGO PUCCI BEGO (OAB 153530/SP), MARCIA NATALIA VELOSO (OAB 95020/MG)

Processo 0004747-51.2013.8.26.0288 (028.82.0130.004747) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória 
- Maximino Francisco Fernandes - João Reis Rezende - Vistos. Digam as partes se desejam a produção de outras provas, 
indicando o fato a ser provado, bem como justificando a utilidade e pertinência da prova pretendida, no prazo de 5 dias, sob 
pena de preclusão. As partes deverão observar o que dispõe o art. 334 do CPC, relativamente aos fatos que não dependem de 
prova. Intime-se. - ADV: CELIA MARIA SANDOVAL DE LIMA CASTRO (OAB 279225/SP), FLAVIO JOSE DE PAULA QUEREZA 
(OAB 339405/SP)

Processo 0004920-75.2013.8.26.0288 (028.82.0130.004920) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda 
- Mazier & Cia Ltda Me - Guilherme de Oliveira Paula - Vistos. Reputo eficaz a intimação de fl. 42 nos termos do art. 19, § 2º 
da Lei nº 9.099/95. A parte autora, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, em quarenta e oito horas (48), sob pena 
extinção , quedou-se inerte. Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente ação com fulcro no art. 267, inciso 
III do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, defiro o desentranhamento pelo(a) requerente, mediante recibo 
nos autos, do(s) documento(s) que instruiu(ram) a petição inicial, devendo a serventia certificar o nome completo e nº de 
doc. de identidade de quem realiza o ato. Fica o(a) requerente, desde já, advertido(a) de que o(s) referido(s) documento(s) 
permanecerá(ão) à disposição, pelo prazo de noventa (90) dias, contados do trânsito em julgado, findo o qual, se não for(em) 
reclamado(s), será(ão) inutilizado(s), nos termos do art. 636 das N.S.C.G.J. P.R.I.C., decorrido 90 dias do trânsito em julgado, 
extraia-se ficha memória e destruam-se os autos, nos termos do art. 636 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça. - ADV: LIDIANI APARECIDA CORTEZ (OAB 165016/SP)

Processo 0004926-82.2013.8.26.0288 (028.82.0130.004926) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - 
Mazier & Cia Ltda Me - Valdo Aparecido de Freitas - Vistos. Reputo eficaz a intimação de fl. 41 nos termos do art. 19, § 2º da Lei 
nº 9.099/95. A parte autora, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, em quarenta e oito horas (48), sob pena extinção , 
quedou-se inerte. Assim, diante do acima exposto, JULGO EXTINTA a presente ação com fulcro no art. 267, inciso III do Código 
de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, defiro o desentranhamento pelo(a) requerente, mediante recibo nos autos, do(s) 
documento(s) que instruiu(ram) a petição inicial, devendo a serventia certificar o nome completo e nº de doc. de identidade 
de quem realiza o ato. Fica o(a) requerente, desde já, advertido(a) de que o(s) referido(s) documento(s) permanecerá(ão) 
à disposição, pelo prazo de noventa (90) dias, contados do trânsito em julgado, findo o qual, se não for(em) reclamado(s), 
será(ão) inutilizado(s), nos termos do art. 636 das N.S.C.G.J. P.R.I.C., decorrido 90 dias do trânsito em julgado, extraia-se 
ficha memória e destruam-se os autos, nos termos do art. 636 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. - ADV: 
LIDIANI APARECIDA CORTEZ (OAB 165016/SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUÍSA HELENA CARVALHO PITA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIEL NOGUEIRA PIMENTEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0040/2015
Processo 0002120-40.2014.8.26.0288 - Termo Circunstanciado - Ameaça - J.P. - V.S.J. - Vistos. Diante do integral 

cumprimento da pena pecuniária acordada em transação penal, JULGO EXTINTA a PUNIBILIDADE, nestes autos, do autor 
dos fatos acima indicado, determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de 
requisição judicial, com fundamento no artigo 84, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 
os presentes autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: MAURICIO DIAS DOS SANTOS (OAB 283419/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUÍSA HELENA CARVALHO PITA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIEL NOGUEIRA PIMENTEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0039/2015
Processo 0000158-16.2013.8.26.0288 (028.82.0130.000158) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Posse de Drogas 

para Consumo Pessoal - J.A.N. - Vistos. Fixo os honorários advocatícios em R$-158,70 (folha 502), expedindo-se a respectivas 
certidão. Expeça-se guia de execução da medida aplicada e arquivem-se os presentes autos, com observância das cautelas de 
praxe. Int. (Foi expedida a Certidão de Honorários, a qual será entregue mediante recibo nos autos) - ADV: KARINE ATHAYDE 
MIGLIORINI (OAB 179357/SP)

Processo 0000408-49.2013.8.26.0288 (028.82.0130.000408) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Furto (art. 155) 
- M.P.E.S.P. - A.B.R. e outro - Vistos. Fixo os honorários advocatícios em R$-158,70 (folha 502), expedindo-se a respectivas 
certidão. Expeça-se guia de execução da medida aplicada e arquivem-se os presentes autos, com observância das cautelas de 
praxe. Int. (Foi expedida a certidão de honorários a qual será entregue mediante recibo nos autos) - ADV: MARCELO MARTINS 
DE CASTRO PERES (OAB 228239/SP)

Processo 0000883-39.2012.8.26.0288 (288.01.2012.000883) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Posse de Drogas 
para Consumo Pessoal - I.D.T. - Os autos encontram-se aguardando a retirada da certidão de honorários pela defensora do 
adolescente, para posterior arquivamento dos autos. - ADV: TATIANA PIMENTEL NOGUEIRA (OAB 250557/SP)

Processo 0001543-96.2013.8.26.0288 (028.82.0130.001543) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Ameaça (art. 147) 
- M.D.S. - Vistos. Certidão de folha 172: Desentranhe o ofício juntado a fls. 154, devolvendo-o à OAB local. Aguarde-se o 
trânsito em julgado da r.Sentença proferida. Int. - ADV: MILTOM CESAR DESSOTTE (OAB 134853/SP)

Processo 0003536-43.2014.8.26.0288 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Roubo (art. 157) - D.V.O.B. e outro - Vistos. 
Determino ao setor técnico a designação de nova data para realização de entrevista com o adolescente Diogo Vinicius O. Brito, 
bem como seu responsável legal. Com a indicação da nova data, determino a condução coercitiva do mesmo e seu responsável. 
Int. - ADV: TATIANA PIMENTEL NOGUEIRA (OAB 250557/SP), VANESSA SILVA DE OLIVEIRA FERNANDES (OAB 262486/
SP)

JABOTICABAL
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JABOTICABAL EM 09/02/2015

PROCESSO :0001171-70.2015.8.26.0291
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Romão Oliveira de Almeida
ADVOGADO : 215488/SP - Willian Delfino
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0001170-85.2015.8.26.0291
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Carlos Caruso Boarini
ADVOGADO : 215488/SP - Willian Delfino
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001172-55.2015.8.26.0291
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Benedito Henrique das Chagas
ADVOGADO : 259079/SP - Daniela Navarro Wada
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001207-15.2015.8.26.0291
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : M.C.M.
ADVOGADO : 148356/SP - Edvaldo Pfaifer

PROCESSO :0001193-31.2015.8.26.0291
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Alexandre Franchi Júnior
ADVOGADO : 140426/SP - Isidoro Pedro Avi
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000967-26.2015.8.26.0291
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : R.D.A.
ADVOGADO : 150554/SP - Antonio Cesar de Souza
REQDA : A.C.M.P.
VARA :1ª VARA
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PROCESSO :0000985-47.2015.8.26.0291
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná
ADVOGADO : 26737/PR - Giorgia Bach Malacarne
EXECTDA : Mariane Schorer
VARA :SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL

PROCESSO :0001213-22.2015.8.26.0291
CLASSE :RECUPERAÇÃO JUDICIAL
REQTE : Sementes Esperança Comércio, Importação e Exportação Ltda
ADVOGADO : 184476/SP - Ricardo César Dosso

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DÉBORA CRISTINA FERNANDES ANANIAS ALVES FERREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLAUDIA CRISTIANE SANT’ANNA PEREIRA SIMIELI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0023/2015

Processo 0000095-11.2015.8.26.0291 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco S/A 
- Imobiliária Nova Casa Jaboticabal Ltda - - João Norberto Larosa - Vista dos autos à parte exequente para: manifestar-se, em 5 
dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça do seguinte teor: CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 291.2015/000797-2 dirigi-me ao endereço indicado e, sendo aí, 
CITEI Imobiliária Nova Casa Jaboticabal Ltda, na pessoa do representante legal João Norberto Larosa, bem como CITEI João 
Norberto Larosa da ação proposta, da qual recebeu a contrafé e cópia do mandado, em 28 de janeiro de 2015. Certifico mais 
que, decorrido o prazo, me dirigí onde preciso fui e, sendo aí, não localizei bens da empresa, nem mesmo do executado João 
Norberto, sendo que o mesmo nada ofereceu e afirmou não possuir bens para garantia do débito. O referido é verdade e dou fé. 
Jaboticabal, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: LUIZ JOAQUIM BUENO TRINDADE (OAB 81762/SP)

Processo 0000614-83.2015.8.26.0291 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - M.L.F. - - R.G.S. - 
Vistos. Observando o contido na certidão de casamento copiada as folhas 06, e, tendo em vista o interesse processual de 
agir, faculto manifestação das partes requerentes em dez dias e, após, conclusos. Intimem-se. - ADV: RAIMUNDO NONATO 
TRAVASSOS SOUZA (OAB 132506/SP)

Processo 0000654-65.2015.8.26.0291 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - P.C.M. - Vistos. Defiro à parte 
autora os benefícios da assistência judiciária gratuita (folhas 6/7). Anote-se. Indefiro o pedido de antecipação da tutela pela 
ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 273 do “CPC”, na medida em que não há comprovação “prima facie” das alegações 
contidas na petição inicial, ou seja, diminuição nos vencimentos mensais da parte requerente. Ante a natureza da causa, designo 
audiência para tentativa de conciliação no próximo dia 14 DE ABRIL DE 2015 ÀS 15HORAS, intimando-se a parte autora para 
comparecimento à audiência, sob pena de extinção, nos termos do art. 7º, da Lei nº 5.478/68. Citem-se as partes requeridas 
com as advertências legais, ressaltando-se que o prazo de 15 dias para apresentação de contestação transcorrerá a partir da 
data da audiência supracitada, se frustrada a conciliação, na qual deverão comparecer OBRIGATORIAMENTE, SOB PENA DE 
REVELIA, e que caso necessitem de prestação de serviços de advogado gratuitamente, poder-lhes-á ser nomeado na sala 
da OAB na Casa do Advogado, observado os dias e horários de atendimento e a antecedência mínima necessária. Servirá o 
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MATEUS PANOSSO 
DELFINO (OAB 348097/SP), MAURILIO BENEDITO DELFINO (OAB 218540/SP)

Processo 0000686-70.2015.8.26.0291 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0000024-89.2012.8.26.0072 - Juizo de Direito da 
1ª Vara Judicial) - Clarice Gonçalves - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. I. Para inquirição da(s) testemunha(s) 
arrolada(s) pela parte requerente designo o dia 10 de junho de 2015 às 15hs30. II. Comunique-se o juízo deprecante, via e-mail. 
III. Intimem-se e requisitem-se, se o caso. Fica(m) a(s) testemunha(s) desde já cientificada(s) de que poderá(ão) vir a ser 
processado(s) por desobediência, e condenada(s), se deixar(rem) de comparecer sem motivo justificado, implicando, ainda, em 
ser(em) conduzido(s) coercitivamente pelo Oficial de Justiça ou pela polícia, e cominações do artigo 219 do C.P.P. IV. Servirá 
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: REYNALDO CALHEIROS 
VILELA (OAB 245019/SP)

Processo 0000715-23.2015.8.26.0291 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Marly 
Terezinha Gil Vieira - Banco do Brasil S/A - Vistos. Com relação a conta sob número 15.003.066-4, a parte requerente deverá 
comprovar, em dez dias o exercício da inventariança, ou, em caso negativo, deverá aditar a inicial para inclusão no polo ativo da 
herdeira Maria Luiza (folhas 16). Intimem-se. - ADV: ANDRE BOLSONI NETO (OAB 138784/SP)

Processo 0000717-90.2015.8.26.0291 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Gil Molaro 
- Banco do Brasil S/A - Vistos. Em relação ao polo ativo da ação, esclareça a parte requerente, em dez dias, tendo em vista que 
as contas bancárias se encontram nomes de Marly Terezinha Gil Vieira e José Antonio Vieira (folhas 17/18). Após, conclusos. 
Intimem-se. - ADV: ANDRE BOLSONI NETO (OAB 138784/SP)

Processo 0000741-21.2015.8.26.0291 - Divórcio Consensual - Dissolução - L.B.F.S. - - G.R.M.S. - Vistos. Com o advento 
da Emenda Constitucional n.º 66, de 13 de julho de 2010, que alterou a redação art. 226, do texto constitucional, tornando 
prescindível prévia separação judicial ou comprovada separação de fato por no mínimo um biênio, homologo o acordo a que 
chegaram as partes e DECRETO SEU DIVÓRCIO, que se regerá pelas cláusulas e condições estipuladas às fls. 02/06. Em 
vista disso, extingo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 269, inc. III, do Código de Processo Civil. Servirá 
a presente com cópias autenticadas pelo Escrivão Judicial como mandado para o cartório extrajudicial. Expeça-se carta de 
sentença e ofícios necessários. Defiro aos requerentes os benefícios da gratuidade da justiça (folhas 8 e 10). Configurada a 
hipótese do art. 503, do Código de Processo Civil, certifique-se desde logo o trânsito em julgado desta sentença e expeçam-
se os necessários mandados e oficie-se. P.R.I. Ciência ao Ministério Público. Oportunamente, arquivem-se. - ADV: SIMONI 
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PFAIFER PELLEGRINI (OAB 254417/SP)
Processo 0000755-73.2013.8.26.0291 (029.12.0130.000755) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 

CF/88) - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos 
termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos 
a(o)(s) PARTES para: Cientificá-lo(s) da DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA a ser realizada em Samuel da Silva Moraes, na data de 
29/04/2015, às 08h10min, no seguinte endereço: RUA PEDRO PERCHE DE AGUIAR nº. 636 - MATÃO/SP (próximo ao Hospital 
e à torre da Telefônica. Esta rua termina em frente ao campo de futebol da Matonense), com o(a) Dr(a). Amilton Eduardo de Sá. 
O(A) requerente deverá comparecer ao local indicado munido de seus documentos pessoais (documento com foto), atestados e/
ou declarações recentes. Nada mais. - ADV: ANDRE LUIS BOTTINO DE VASCONCELLOS (OAB 135271/SP), LUIS GUSTAVO 
MONTEZUMA HERBSTER (OAB 17899/CE)

Processo 0000996-47.2013.8.26.0291 (029.12.0130.000996) - Outras medidas provisionais - Sustação de Protesto - Aah 
de Morais Móveis Epp Epp - Carlos Pedro da Cruz Gama Comércio de Ferro Ltda Epp - Vistos. Ausente manifestação da parte 
requerente em relação à não localização da parte requerida, aguarde-se provocação em cartório por trinta dias. Após, digam em 
cinco dias e, no silêncio, intime-se para dar andamento ao feito em 48:00 hs. sob pena de extinção e arquivamento e cassação 
da liminar de sustação de protesto concedida. Intimem-se. - ADV: JOAO PAULO COSTA (OAB 139707/SP)

Processo 0001117-22.2006.8.26.0291 (291.01.2006.001117) - Monitória - Banco Nossa Caixa Sa - Durvalino Pinho Filho - C 
E R T I D Ã O D E R E C E B I M E N T O D O S A U T O S D A S E G U N D A I N S T Â N C I A Certifico e dou fé haver recebido 
estes autos da segunda instância, constando da certidão de fls. 594 que “ por determinação da Presidência da Seção de Direito 
Privado ( Ordem de Serviço nº 1/2009), os presentes autos, já digitalizados, deverão aguardar INTACTOS, na Vara de Origem, 
decisão final, que será oportunamente comunicada. - ADV: CARLOS HENRIQUE DIAS GALBIATI (OAB 224706/SP), EDUARDO 
HENRIQUE MOUTINHO (OAB 146878/SP), JOAO PAULO DALMAZO BARBIERI (OAB 199817/SP), GERALDO FERIOLI (OAB 
162111/SP)

Processo 0001687-37.2008.8.26.0291 (291.01.2008.001687) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Santander Sa - Vera Fernanda Martins Hossepian de Lima - Vistos. Somente nesta data ante o volume 
invencível de serviço a que não dei causa. Fls. 259/260: conheço dos embargos porque tempestivos e os rejeito porque na 
decisão guerreada não se verificaram omissão, obscuridade ou contradição, nos moldes do art. 535, do Código de Processo 
Civil. O efeito visado pela parte embargante só de ser atingido pela via recursal da apelação. Intimem-se. - ADV: CARLOS 
HENRIQUE DIAS GALBIATI (OAB 224706/SP), FERNANDO ANTONIO PRETONI GALBIATTI (OAB 34303/SP), RUBENS 
ZAMPIERI FILARDI (OAB 212835/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0002314-65.2013.8.26.0291 (029.12.0130.002314) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos 
do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos a(o)(s) 
PARTES para: Cientificá-lo(s) da DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA a ser realizada em Sirlene Fernandes de Lima Homem, na data de 
03/06/2015, às 10h10min, no seguinte endereço: RUA PEDRO PERCHE DE AGUIAR nº. 636 - MATÃO/SP (próximo ao Hospital 
e à torre da Telefônica. Esta rua termina em frente ao campo de futebol da Matonense), com o(a) Dr(a). Amilton Eduardo de Sá. 
O(A) requerente deverá comparecer ao local indicado munido de seus documentos pessoais (documento com foto), atestados 
e/ou declarações recentes. Nada mais. - ADV: ADILSON GALLO (OAB 122178/SP), LUIS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER 
(OAB 17889/CE)

Processo 0002500-88.2013.8.26.0291 (029.12.0130.002500) - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - D.R.F.A.B.S. 
- R.B.S. - Vistos. Em face do tempo decorrido, informe a parte exequente, em dez dias, se houve quitação total do acordo 
(descontos em folha de pagamento). Certifique o cartório se houve informações da empregadora. Após, conclusos. Intimem-se. 
(não houve qualquer informação da empregadora da parte requerida nos autos). - ADV: PAULO ROBERTO TALARICO (OAB 
143903/SP)

Processo 0002728-29.2014.8.26.0291 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - Neulei Aparecido 
Penteado - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Cabe à parte autora trazer os documentos necessários para 
a comprovação dos fatos alegados na exordial. Nesse sentido v. Agravo de Instrumento n. 0016444-69.2012.4.03.000/SP, 
em que configurou como Relatora a Des. Fed. Marianina Galante, Agvte. Ailton Alves de Lima, Agvado. Instituto Nacional do 
Seguro Social- INSS, TRF-3ª Região/SP,SP, 14.06.2012, Origem. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guariba, Autos 
Originais n. 01039572120098260222-1). Considerando que o artigo 283 do CPC prescreve que a inicial deve ser instruída 
com os documentos indispensáveis à propositura da ação e ainda que incumbe ao requerente provar o fato constitutivo do seu 
direito (CPC, art.333), deverá a parte autora, no prazo de trinta dias, trazer aos autos os seguintes documentos:- Formulários 
SB-40 e/ou DSS 8030, devidamente acompanhado do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), ou o 
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), devidamente assinado pelo Representante Legal da(s) Empresa(s) indicada(s) nos 
autos, para comprovar sua exposição a agentes nocivos, a fim de demonstrar o exercício de atividade(s) de natureza especial, 
objeto da demanda, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 284, do CPC. Assinalo que a prova é destinada a livre 
convencimento do Juízo e este pode, supletivamente, determinar sua juntada nos autos ou mesmo requisitá-la, desde que haja 
fundamento para tal, como a recusa da(s) empresa(s) no fornecimento dos documentos e/ou o seu fornecimento de maneira 
incompleta. Deste modo, o simples protocolo de um requerimento por carta A.R. não se me afigura documento o bastante idôneo 
a configurar a recusa da(s) empresa(s), isso porque não se sabe quem o recebeu e qual o destino que tomou, o que poderá 
ser comprovado por meio de requerimento devidamente endereçado ao seu representante legal e devidamente protocolado no 
Setor de Recursos Humanos ou similar, até porque para esta recalcitrância há a imposição das penalidades cominadas em lei. 
Destarte, estabeleço o prazo de trinta dias para cumprimento da providência pelo(a) requerente, após o que este Juízo tomará 
as medidas cabíveis, podendo, inclusive, se o caso, oficiar à empresa com todas as advertências possíveis, inclusive sob as 
penas da lei. - ADV: LUIS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER (OAB 17889/CE), ISIDORO PEDRO AVI (OAB 140426/SP)

Processo 0002732-37.2012.8.26.0291 (apensado ao processo 0003633-25.2000.8.26) (291.01.2012.002732) - Embargos à 
Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Município de Jaboticabal - Carla Caroline Bonutti Fadin - 
C E R T I D Ã O D E R E C E B I M E N T O D O S A U T O S D A S E G U N D A I N S T Â N C I A Certifico e dou fé haver recebido 
estes autos da segunda instância, devendo os interessados requererem o que de direito, no prazo de dez (10) dias. - ADV: RITA 
DE CASSIA MORANO CANDELORO (OAB 90634/SP), SANDRA MARIA GONCALVES (OAB 116204/SP)

Processo 0002893-52.2009.8.26.0291 (291.01.2009.002893) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Banco do Brasil S/A - São Lucas Restaurante e Choperia Ltda Me - - Marcelo Felix Tura 
- - José de Paula Leoneves - Vistas dos autos à parte exequente para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo da 
penhora online realizada às fls.156/159. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), PAULO ROBERTO 
TALARICO (OAB 143903/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 525

Processo 0003277-78.2010.8.26.0291 (291.01.2010.003277) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos 
- Divino Feliciano - Edimar Robinson Fragan - Vistos. Manifeste-se a parte exequente requerendo o que de direito em dez dias. 
No silêncio, intime-se a parte pessoalmente para dar andamento ao feito em 48;00 hs. sob pena de extinção e arquivamento. 
Intimem-se. - ADV: ELLEN MAIA DEZAN (OAB 275669/SP), DAZIO VASCONCELOS (OAB 133791/SP), MARCELO ANTONIO 
VERZOLLA (OAB 219596/SP), DORAMA CARVALHO MODA (OAB 298501/SP), NATHALIA ALEXANDRE RAMOS (OAB 288836/
SP), HENRIQUE APARICIO (OAB 297237/SP)

Processo 0003823-31.2013.8.26.0291 (029.12.0130.003823) - Procedimento Sumário - Sustação de Protesto - Agromix 
Indústria e Comércio de Alimentos Ltda - Asc Perfil Flex Plásticos e Perfis de Aço Ltda Epp - - Banco Santander Sa - Vistos. 
Intime-se o co-requerido, Bando Sandander S.A. para, querendo, apresentar, no prazo legal, contrarrazões ao recurso interposto 
pela parte autora e recebido as folhas 215, quanto à extinção do feito em relação a este. Após, conclusos. Intimem-se. - 
ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), PATRICIA MAGGIONI (OAB 212812/SP), GUILHERME ZUNFRILLI (OAB 
315911/SP)

Processo 0004179-17.1999.8.26.0291 (291.01.1999.004179) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material 
- Gilberto dos Santos - Universidade Estadual Paulista julio de Mesquita Filho Unesp - Vistos. Folhas 425: a parte deverá 
comprovar, em dez dias, o quanto alegado, em relação aos efeitos em que recebidos o agravo de instrumento. Intimem-se. (Fls. 
425: parte autora informa que não foi concedido pelo Tribunal efeito suspensivo ou ativo atribuído ao Agravo de Instrumento 
interposto). - ADV: ELIAS DE SOUZA BAHIA (OAB 139522/SP), MARILENA SOARES MOREIRA (OAB 19885/SP), JOSE 
SEBASTIÃO SOARES (OAB 247915/SP), ROBERTO BROCANELLI CORONA (OAB 83471/SP)

Processo 0004576-32.2006.8.26.0291 (291.01.2006.004576) - Monitória - Participações 19 de Novembro Sa - K O 
Máquinas Agrícolas Ltda - Vistos, Defiro o pedido de rastreamento e bloqueio de valores que a parte executada, Participações 
19 de novembro S/A eventualmente possua em instituições financeiras por meio do sistema informatizado “BACENJUD”, 
PROVIDENCIANDO O INTERESSADO O RECOLHIMENTO DA TAXA PARA EFETIVAÇÃO DA PESQUISA. Após, o recolhimento 
proceda-se o protocolamento da ordem de bloqueio no sistema, juntando-se aos autos o respectivo detalhamento com o resultado 
da diligência. Constatando-se bloqueio de valor irrisório, promova-se o desbloqueio. Constatando-se bloqueio de valor superior 
ao exigível, promova-se imediatamente o desbloqueio do excesso, mantendo-se preferencialmente os valores de titularidade 
do requerido e junto a instituições financeiras públicas.Concretizando-se o bloqueio, ainda que parcial, a indisponibilização de 
recursos financeiros fica desde logo convertida em penhora, procedendo-se sua transferência a este Juízo. Intime-se o requerido 
desta decisão e da penhora, cientificando-o de que dispõem do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de impugnação, nos 
termos do art. 475-J, da Lei n. 11.232/05, sendo o executado, se representado por advogado, intimado mediante publicação e, 
caso contrário, por mandado. Int. (Providencie o interessado o recolhimento da taxa (F.E.D.T.J. - cód. 434-1) para consulta ao 
sistema BACENJUD, no valor de R$12,20, por CPF/CNPJ a ser consultado). - ADV: MARINA DELFINO JAMMAL (OAB 267502/
SP), AGUINALDO ALVES BIFFI (OAB 128862/SP), WALTHER SILVA JUNIOR (OAB 89091/SP)

Processo 0004671-86.2011.8.26.0291 (291.01.2011.004671) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Izaura Pinto de Almeida Pereira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 159/160: Ciência às partes da implantação do 
benefício NB 32/608.564.198-6 em favor da parte autora. - ADV: ALEXANDRE APARECIDO REIS BARSANELLI (OAB 273963/
SP), RIVALDIR D’APARECIDA SIMIL (OAB 172180/SP), ISADORA RUPOLO KOSHIBA (OAB 162291/SP)

Processo 0005084-94.2014.8.26.0291 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.B.F.S. - M.A.S.L. - Vistos. 
Homologo para que produza seus regulares efeitos de direito a desistência apresentada a folhas 37, julgando extinto o feito 
com fundamento no artigo 267, inciso VIII do CPC. Fixo os honorários do procurador da parte de acordo com a tabela em vigor 
em R$ 266,43. Expeça-se certidão. Após, arquivem-se os autos, anotando-se e intimando-se. P.R.I.C. Int. - ADV: LUIZ ARTHUR 
PACHECO (OAB 206462/SP)

Processo 0005267-02.2013.8.26.0291 (029.12.0130.005267) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Maria Helena Trevizoli e outros - Banco do Brasil Sa - Tópico final da r. decisão de fls. 114/119: “Nestes termos, 
desacolho a impugnação oposta por BANCO DO BRASIL S/A ao cumprimento de sentença que lhe promovem LUIZA ERMINA 
TREVIZOLI e JOÃO ARISTIDES TREVIZOLI, na qualidade de sucessores de Izaura Bellodi Trevizoli, e, diante do depósito de fls. 
71, extingo o feito com fulcro no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais pela sucumbente, 
assim como honorários advocatícios já declinados. Oportunamente, expeça-se guia de levantamento em favor dos exequentes. 
Int”. - ADV: CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA 
ROCHA (OAB 113887/SP), ANDRÉA APARECIDA BERGAMASCHI (OAB 195957/SP)

Processo 0005456-19.2009.8.26.0291 (291.01.2009.005456) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - T.M. 
- G.C.F. e outros - Vistos. Folhas 185 (depósito no valor de R$13.000,00) e 192 (pedido de transferência do valor para os autos 
do arrolamento), faculto manifestação da parte que efetuou o depósito, José Carlos Barbosa em dez dias. Intimem-se. - ADV: 
GILSON REGIS COMAR (OAB 136581/SP), ELIALBA FRANCISCA ANTÔNIA DANIEL CAROSIO, ADRIANA BEAZINI DE SOUZA 
BAHIA (OAB 243790/SP), GILBERTO ANTONIO COMAR JUNIOR (OAB 220641/SP), PAULO CESAR TALARICO (OAB 80196/
SP), GILBERTO ANTONIO COMAR (OAB 41487/SP)

Processo 0005534-71.2013.8.26.0291 (029.12.0130.005534) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Rodrigo Castello 
Elias - Renan Vertuan Vidal - Vistos. Defiro o pedido de penhora sobre os direitos que a parte executada possui no veículo 
automotor indicado. Providencie-se, após o recolhimento da taxa respectiva, intimando-se a parte executada da penhora 
efetivada. Intimem-se. - ADV: DURVAL PADUA FERREIRA NETO (OAB 216866/SP)

Processo 0005808-98.2014.8.26.0291 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J.B.M. - S.A.M. - Vistos. Aguarde-se 
provocação da parte autora em cartório pelo prazo de até trinta dias. No silêncio e certificada a ocorrência, intime-a pessoalmente 
(diligência do Juízo) para que dê regular andamento ao feito em quarenta e oito horas, sob pena de extinção e arquivamento. - 
ADV: GUSTAVO RAYMUNDO (OAB 142570/SP)

Processo 0006016-58.2009.8.26.0291 (291.01.2009.006016) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Maristela 
dos Santos Leão - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Manifeste-se a parte credora sobre o cálculo de liquidação 
exibido pelo Instituto executado, no valor total de R$ 7.386,06, sendo R$ 6.739,46 de principal; e R$ 646,60 de honorários. 
Após, conclusos. Intimem-se. - ADV: DANILA MANFRÉ NOGUEIRA BORGES (OAB 212737/SP), KARINE VIEIRA DE ALMEIDA 
(OAB 214345/SP), LUIS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER (OAB 17889/CE)

Processo 0007419-33.2007.8.26.0291 (291.01.2007.007419) - Procedimento Ordinário - Coisas - Antonio Nuncio Peres - 
Myrtes de Paula Eduardo Geraldo e outro - C E R T I D Ã O D E R E C E B I M E N T O D O S A U T O S D A S E G U N D A I N 
S T Â N C I A Certifico e dou fé haver recebido estes autos da segunda instância, devendo os interessados requererem o que 
de direito, no prazo de dez (10) dias. - ADV: RAFAEL DE ALEXANDRE (OAB 250592/SP), FRANCISCO CASSIANO TEIXEIRA 
(OAB 70309/SP), IZAURA KUYOMI MATSUSHITA SUGOHARA (OAB 119100/SP), FERNANDO FELICIO PIANTA (OAB 250750/
SP)
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Processo 0007575-79.2011.8.26.0291 (291.01.2011.007575) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Leila 
Aparecida Fernandes - Banco Finasa Sa - Vistos. Manifeste-se a parte exequente/credora sobre o depósito espontâneo feito pela 
parte executada, no valor de R$1.910,89 (cálculo de 29.09.2014), facultando-se-lhe o levantamento, caso haja concordância. 
Após, conclusos para sentença extintiva. Intimem-se. - ADV: RITA DE CASSIA RUIZ (OAB 244232/SP), GLAUCIO HENRIQUE 
TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), MOZART ALEXANDRE OMETTO DE SOUZA (OAB 235891/SP), EGLÃ DE SAROM 
RODRIGUES PINTO (OAB 309447/SP), JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP)

Processo 0007581-86.2011.8.26.0291 (291.01.2011.007581) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, 
§ 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos a(o)(s) PARTES para: 
Cientificá-lo(s) da DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA a ser realizada em Terezinha de Jesus Peixoto Lourenço, na data de 29/04/2015, 
às 07h30min, no seguinte endereço: RUA PEDRO PERCHE DE AGUIAR nº. 636 - MATÃO/SP (próximo ao Hospital e à torre 
da Telefônica. Esta rua termina em frente ao campo de futebol da Matonense), com o(a) Dr(a). Amilton Eduardo de Sá. O(A) 
requerente deverá comparecer ao local indicado munido de seus documentos pessoais (documento com foto), atestados e/ou 
declarações recentes. Nada mais. - ADV: LUIS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER (OAB 17889/CE), REGIS FERNANDO 
HIGINO MEDEIROS (OAB 201984/SP)

Processo 0007838-14.2011.8.26.0291 (291.01.2011.007838) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / 
Ameaça - Ana Helena Leite e outros - Tarcísio Bianco - Somente nesta data ante o volume invencível de trabalho a que não dei 
causa. Em complemento a decisão de fls. 329/330, e diante das certidões de fls. 335 e 336, esclareçam os autores em relação 
a NEIVA, que deveria compor o polo ativo. Int. - ADV: RAFAEL SALVADOR BIANCO (OAB 87917/SP), ELIALBA FRANCISCA 
ANTÔNIA DANIEL CAROSIO

Processo 0008634-97.2014.8.26.0291 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - Josevam 
Tome de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Cabe à parte autora trazer os documentos necessários 
para a comprovação dos fatos alegados na exordial. Nesse sentido v. Agravo de Instrumento n. 0016444-69.2012.4.03.000/SP, 
em que configurou como Relatora a Des. Fed. Marianina Galante, Agvte. Ailton Alves de Lima, Agvado. Instituto Nacional do 
Seguro Social- INSS, TRF-3ª Região/SP,SP, 14.06.2012, Origem. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guariba, Autos 
Originais n. 01039572120098260222-1). Considerando que o artigo 283 do CPC prescreve que a inicial deve ser instruída 
com os documentos indispensáveis à propositura da ação e ainda que incumbe ao requerente provar o fato constitutivo do seu 
direito (CPC, art.333), deverá a parte autora, no prazo de trinta dias, trazer aos autos os seguintes documentos:- Formulários 
SB-40 e/ou DSS 8030, devidamente acompanhado do Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), ou o 
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), devidamente assinado pelo Representante Legal da(s) Empresa(s) indicada(s) nos 
autos, para comprovar sua exposição a agentes nocivos, a fim de demonstrar o exercício de atividade(s) de natureza especial, 
objeto da demanda, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 284, do CPC. Assinalo que a prova é destinada a livre 
convencimento do Juízo e este pode, supletivamente, determinar sua juntada nos autos ou mesmo requisitá-la, desde que haja 
fundamento para tal, como a recusa da(s) empresa(s) no fornecimento dos documentos e/ou o seu fornecimento de maneira 
incompleta. Deste modo, o simples protocolo de um requerimento por carta A.R. não se me afigura documento o bastante idôneo 
a configurar a recusa da(s) empresa(s), isso porque não se sabe quem o recebeu e qual o destino que tomou, o que poderá 
ser comprovado através de requerimento devidamente endereçado ao seu representante legal e devidamente protocolado no 
Setor de Recursos Humanos ou similar, até porque para esta recalcitrância há a imposição das penalidades cominadas em lei. 
Destarte, estabeleço o prazo de trinta dias para cumprimento da providência pelo(a) requerente, após o que este Juízo tomará 
as medidas cabíveis, podendo, inclusive, se o caso, oficiar à empresa com todas as advertências possíveis, inclusive sob as 
penas da lei. - ADV: ISIDORO PEDRO AVI (OAB 140426/SP), LUIS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER (OAB 17889/CE)

Processo 0008665-54.2013.8.26.0291 (029.12.0130.008665) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - Ana 
Clara Nunes da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Tópico final da r. sentença de fls. 81/85: “Pelo exposto, 
presentes os requisitos legais, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por ANA CLARA NUNES DA SILVA para CONDENAR 
o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S. a lhe conceder auxílio-reclusão, no valor mensal correspondente a 
100% (cem por cento) o salário-benefício, incluídos os abonos anuais, se o caso. O termo inicial do benefício é fixado à data 
do requerimento administrativo, até o dia imediatamente anterior ao da soltura do segurado. Fixo os juros de mora de 1% (um 
por cento) ao mês, nos termos do novo Código Civil, Lei nº 10.406/2002, até 30/06/2009, e a partir de 1º de julho de 2009 
incidirão, uma única vez, até a conta final que servir de base para a expedição do precatório, para fins de atualização monetária 
e juros, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei 
nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Objetivando melhor direcionar a futura execução, consigno que o 
montante devido a título de parcelas atrasadas do benefício deferido nesta ação será monetariamente corrigido pelos índices 
econômicos pertinentes e acrescidos dos juros moratórios a partir da citação englobadamente até este marco e, posteriormente, 
mês a mês, ficando para a fase de execução a definição de ambos e dos critérios a serem utilizados, observando-se, no que 
couber, o julgamento das ADIs nº 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação 
dos efeitos , pelo Supremo Tribunal Federal. As prestações e os abonos em atraso, se o caso, serão pagos de uma só vez. 
Honorários advocatícios devidos pelo requerido aos patronos da autora, em razão da sucumbência, fixados em 10% (dez por 
cento), calculados sobre o valor das parcelas vencidas até a presente data, consoante o art. 20, § 3º, do Código de Processo 
Civil e Súmula 111, do Superior Tribunal de Justiça. Isenta a Autarquia Previdenciária do pagamento de custas processuais, nos 
termos do art. 4º, inc. I, da Lei Federal nº 9.289/96 e do art. 6º, da Lei nº 11.608/03, do Estado de São Paulo. Tal isenção não 
abrange as despesas processuais que houver efetuado, bem como aquelas devidas a título de reembolso à parte contrária, por 
força da sucumbência, ressalvado que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. P. R. I. Ciência ao Ministério Público”. - 
ADV: ANA LUCIA LOPES DE OLIVEIRA (OAB 117344/SP), FRANCISCO JOSE DE FALCO (OAB 137391/SP), LUIS GUSTAVO 
MONTEZUMA HERBSTER (OAB 17889/CE)

Processo 0008701-96.2013.8.26.0291 (029.12.0130.008701) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Anilci Ribeiro 
da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo, em ambos os efeitos, o recurso apresentado pela parte 
autora. Dê-se vista às contrarrazões e, regularizados, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 
observadas as formalidades legais e o Provimento em vigor. Intimem-se. - ADV: ISIDORO PEDRO AVI (OAB 140426/SP), LUIS 
GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER (OAB 17889/CE)

Processo 0009044-29.2012.8.26.0291 (291.01.2012.009044) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Rui Deodato 
Me - BIOSEV S.A e outro - Vistos. Retifique-se o polo passivo da relação processual para constar a empresa BIOSEV S.A. 
excluindo-se a empresa LDC Bioenergia S.A. Designo audiência nos termos do art. 331, do Código de Processo Civil, para o 
próximo dia 23 de abril de 2015 às 15horas, para a qual deverão ser comparecer as partes, pessoalmente ou por seus prepostos 
e procuradores habilitados a transigir. Na mesma audiência, caso infrutífera a conciliação, proferir-se-á decisão de saneamento 
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do feito, com análise das provas a serem produzidas, então especificadas pelas partes, que lhes justificarão a pertinência e a 
necessidade, sob pena de preclusão, além da fixação dos pontos controvertidos, em não sendo a hipótese de julgamento do 
feito no estado em que se encontra. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como MANDADO. PROCURADOR(ES): 
Dr(a). Fabio Eduardo de Laurentiz, Euclydes Duarte Varella Neto e Joao Jorge Alves Ferreira Intime-se. - ADV: JOAO JORGE 
ALVES FERREIRA (OAB 34060/SP), FABIO EDUARDO DE LAURENTIZ (OAB 170930/SP), DANIELA AGNES LUCI GRAGNOLI 
ARAGÃO (OAB 242562/SP), PABLO FRANCISCO GIMENEZ MACHADO (OAB 183451/SP), EUCLYDES DUARTE VARELLA 
NETO (OAB 244811/SP), ANA TEREZA PALHARES BASÍLIO (OAB 74802/RJ), VAGNER AUGUSTO DEZUANI (OAB 142024/
SP)

Processo 0009490-61.2014.8.26.0291 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - José Mesquita dos Santos 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos 
do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos a(o)
(s) PARTES para: Cientificá-lo(s) da DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA a ser realizada em José Mesquita dos Santos, na data de 
03/06/2015, às 13h30min, no seguinte endereço: RUA PEDRO PERCHE DE AGUIAR nº. 636 - MATÃO/SP (próximo ao Hospital 
e à torre da Telefônica. Esta rua termina em frente ao campo de futebol da Matonense), com o(a) Dr(a). Amilton Eduardo de Sá. 
O(A) requerente deverá comparecer ao local indicado munido de seus documentos pessoais (documento com foto), atestados 
e/ou declarações recentes. Nada mais. - ADV: LUIS GUSTAVO MONTEZUMA HERBSTER (OAB 17889/CE), LUIZ ARTHUR 
PACHECO (OAB 206462/SP)

Processo 0009726-81.2012.8.26.0291 (291.01.2012.009726) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
Jussara Aparecida Alves Portilo - João Zelindo Gallo Junior - Vistos. Fls. 61: defiro a expedição da Certidão de Objeto e Pé ali 
requerida, intimando-se o interessado para recolhimento da taxa devida e retirada da certidão, após sua feitura. Oportunamente, 
arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. (Providencie o interessado o recolhimento da taxa F.E.D.T.J. - cód. 
202-0, no valor de R$ 30,60). - ADV: RODRIGO PALAZZO BARBOSA (OAB 251677/SP)

Processo 0010355-55.2012.8.26.0291 (291.01.2012.010355) - Procedimento Sumário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Irma Marcelina de Souza Ricci - Banco Itaucard Sa - Vistos. Fls. 160/161: manifeste-se a parte adversa. Int. (Fls. 99/100: 
petição da parte autora informando o pagamento dos valores controversos). - ADV: RITA DE CASSIA RUIZ (OAB 244232/SP), 
MOZART ALEXANDRE OMETTO DE SOUZA (OAB 235891/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0010717-23.2013.8.26.0291 (apensado ao processo 0010650-58.2013.8.26) (029.12.0130.010717) - Alimentos 
- Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.A.G.O. - R.O.N. - Vistas dos autos à PARTE AUTORA para: Manifestar-se sobre a 
Certidão do Oficial de Justiça, do seguinte teor: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
291/2015/000113-3 dirigi-me ao endereço e aí sendo deixei de intimar ROSALVO DE OLIVEIRA NETO em virtude do mesmo 
não residir na Av. Aristides Bellodi 291, sendo que a moradora D. Geni (requerente) informou que Rosalvo estaria residindo na 
Rodovia Jaboticabal Luzitânia Km 01, o qual não pertence ao zoneamento de trabalho desta Oficial. O referido é verdade e dou 
fé”. - ADV: ROBERTO CARLOS FERNANDES (OAB 140151/SP), GUSTAVO RAYMUNDO (OAB 142570/SP)

Processo 0011624-32.2012.8.26.0291 (291.01.2012.011624) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Odilia 
Aparecida Prudêncio - Maria Fernanda Junqueira Schaedlich - Vistos. Defiro o pedido de folhas 84, determinando a intimação 
da parte executada na pessoa de seu procurador para pagamento do saldo remanescente do débito (R$3.209,60). Intimem-
se. - ADV: JOÃO RICARDO DE SOUZA (OAB 154971/SP), AGNALDO VAZ DE LIMA (OAB 133864/SP), ANTONIO CESAR DE 
SOUZA (OAB 150554/SP), JOAO BATISTA GUARITA RODRIGUES (OAB 78301/SP)

Processo 0012070-64.2014.8.26.0291 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E.A.R.S. - Vistos, Defiro 
à parte autora os benefícios da justiça gratuita (folhas 6/7). Anote-se. Inviável ao menos por ora a determinação, “initio litis” 
e “inaudita altera pars” de afastamento da parte requerida do lar conjugal, ante a ausência de comprovação “prima facie” do 
quanto alegado em relação às agressões físicas noticiadas na vestibular, máxime quando as providências no âmbito policial 
se verificaram há bastante tempo (folhas 12/15) não havendo como se aferir se ainda persiste a mesma situação. Ante a 
possibilidade de composição amigável, designo, desde logo, audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 DE ABRIL DE 
2015 ÀS 15HS30, na qual deverá comparecer a parte requerente, pessoalmente. Cite-se a parte requerida com as advertências 
legais, ressaltando-se que o prazo de 15 dias para apresentação de contestação transcorrerá a partir da data da audiência 
supracitada, se frustrada a conciliação, na qual deverá comparecer pessoalmente, e caso necessite de prestação de serviços de 
advogado gratuitamente, poder-lhes-á ser nomeado na sala da OAB na Casa do Advogado, prédio ao lado do Forum, observados 
os dias e horários de atendimento e a antecedência mínima necessária. Intimem-se as partes da audiência designada, dando 
ciência ao (à) procurador (a) da parte requerente e ao Ministério Público. SEM PREJUÍZO, DESDE LOGO OFICIE-SE AO 
CONSELHO TUTELAR REQUISITANDO VISITA AO LAR CONJUGAL PARA ACOMPANHAMENTO DO CASO, NA MEDIDA EM 
QUE A AUTORA NOTICIA CONSUMO DE DROGAS DIANTE DE MENORES. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: TERCIO MARTINS (OAB 286362/SP)

Processo 0012704-60.2014.8.26.0291 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Cooperativa de 
Crédito Credicitrus - Yve Batista Fernandes - Vistas dos autos à parte autora: Manifeste-se, em 10 dias, sobre a certidão de 
Oficial de Justiça: CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 291.2015/000799-9 dirigi-me ao 
endereço indicado e, sendo aí CITEI a Sra. Yve Batista Fernandes, por todo conteúdo deste, que ficando bem ciente de tudo 
assinou no verso do mandado e recebeu a contrafé oferecida. CERTIFICO finalmente que devolvo este mandado, solicitando 
que seja determinado ao Autor recolher outra guia de depósito no valor de R$ 73,42 afim de que se proceda a penhora e 
avaliação em bens, pois constatei insuficiência do valor depositado na guia utilizada para seu efetivo cumprimento. O referido é 
verdade e dou fé. ( Providencie o recohimento da diligência do Oficial de Justiça no valor supracitado, sendo R$ 60,42 (ato) + R$ 
13,00 (pedágio). - ADV: DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0012716-11.2013.8.26.0291 (029.12.0130.012716) - Monitória - Duplicata - Barb Cred Fomento Mercantil Ltda - 
Planfértil Insumos Agrícolas Ltda - Vistos. Em face da certidão de citação negativa do Sr. Oficial de Justiça, faculto manifestação 
da parte autora em dez dias. Após, conclusos. Intimem-se. - ADV: SABRINA DANIELLE CABRAL (OAB 264035/SP)

Processo 0012850-04.2014.8.26.0291 - Divórcio Consensual - Dissolução - K.E.T.S. - - G.T.S. - Karime Elias Trindade da 
Silva - - Karime Elias Trindade da Silva - Providencie a parte interessada a retirada do Mandado de Averbação, que se encontra 
à disposição, na contracapa dos autos. - ADV: KARIME ELIAS TRINDADE DA SILVA (OAB 140928/SP)

Processo 0013101-22.2014.8.26.0291 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.P.S.J. - Vistos, Conforme Ordem de Serviço 
n° 01/2014, os magistrados desta Comarca de Jaboticabal aderiram ao Projeto “OAB CONCILIA”, criado pela 6ª Subseção da 
OAB de Jaboticabal aos 11/03/2014. A adesão decorreu do enorme benefício que advirá de busca mais rápida de solução dos 
conflitos, diante do grande volume de processos que tramita por esta Comarca. Diante disso, DETERMINO: Cite-se a parte 
requerida com as advertências legais, ressaltando-se que o prazo de QUINZE dias para oferecimento de resposta ao pedido 
inicial transcorrerá a partir do quinto dia útil da data da sessão de conciliação abaixo mencionada, caso infrutífera a conciliação. 
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INTIMEM-SE ambas as partes para que compareçam à SESSÃO DE CONCILIAÇÃO, a ser realizada na OAB local situada 
na Avenida Manoel Fernandes Batista, 7 (ao lado do Edifício do Forum de Jaboticabal - SP), no dia 11 de março de 2015, 
às 16h30. DETERMINO ao douto procurador da parte autora que retire os autos com carga no prazo de cinco dias, antes da 
sessão designada. Caso tenha interesse, poderá a parte requerida pleitear a nomeação de advogado pela OAB, observando-se 
os requisitos legais. Caso haja conciliação entre as partes, o termo assinado deve ser protocolizado e juntado aos autos para 
homologação. Não ocorrendo a conciliação os autos devem ser devolvidos em Cartório, no prazo máximo de CINCO DIAS 
ÚTEIS, contados da data da sessão. FICA SUSPENSO O CURSO DA AÇÃO e o PRAZO PARA CONTESTAÇÃO, o qual passará 
a fluir após a devolução dos autos em cartório, caso infrutífera a conciliação. Intimem-se. Servirá o presente, por cópia digitada, 
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Jaboticabal, 30 de janeiro de 2015. - ADV: ALICIO 
VILELA DA CUNHA JUNIOR (OAB 197569/SP)

Processo 3000253-83.2013.8.26.0291 - Procedimento Ordinário - Guarda - L.S.S. - P.A.M. - Vistos. Ante o atestado juntado 
a fls. 69, redesigno a audiência de tentativa de conciliação para o próximo dia 29 de janeiro de 2015 às 14horas. Intimem-se as 
partes. - ADV: MICHEL CHIODA RUSSI (OAB 341648/SP), ROSARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA (OAB 302486/SP)

Processo 3001709-68.2013.8.26.0291 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - F.G.R. - P.P.M.T. - Vistos. 
Ante o laudo pericial que excluiu a paternidade do requerido em relação ao autor, e diante do termo de acordo homologado a fls. 
32, julgo IMPROCEDENTE o pedido e EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inc. I, do Código de 
Processo Civil. Expeçam-se as certidões de honorários dos procuradores das partes nos termos do acordo supracitado. P.R.I. 
Ciência ao Ministério Público. Oportunamente, arquivem-se. - ADV: RICARDO LUIZ DUARTE (OAB 313377/SP), ELIAS ELIAS 
(OAB 73975/SP)

3ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE GONZAGA BAPTISTA DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALDECI APARECIDO DAMIAO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0017/2015
Processo 0001106-75.2015.8.26.0291 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - Maria Cícera Fernandes 

dos Santos - Vistos. A) Providencie o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, o receituário de fls. 20 original ou original atualizado. 
Int.(P.25)- Ordem 367/2015 - ADV: OSMAR MASTRANGI JUNIOR (OAB 325296/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JABOTICABAL EM 09/02/2015

PROCESSO :0001166-48.2015.8.26.0291
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 64/2015 - Jaboticabal
AUTOR : J.P.
INDICIADO : L.S.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001168-18.2015.8.26.0291
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr. : 18/2015 - Jaboticabal
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.R.P.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001167-33.2015.8.26.0291
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 196/2015 - Jaboticabal
AUTOR : J.P.
INDICIADO : R.H.S.A.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001169-03.2015.8.26.0291
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
AUTOR : J.P.
INDICIADO : J.C.G.L.
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001186-39.2015.8.26.0291
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr. : 20/2015 - Jaboticabal
AUTOR : J.P.
INDICIADO : M.A.L.Q.
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ADVOGADO : 278501/SP - Jairo Teixeira
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0000522-42.2015.8.26.0506
CLASSE :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO)
OF : 04/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.

PROCESSO :0000965-56.2015.8.26.0291
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 391/2014 - Jaboticabal
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0000966-41.2015.8.26.0291
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 397/2014 - Jaboticabal
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : G.P.F.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000970-78.2015.8.26.0291
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 36/2014 - Jaboticabal
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.L.F.C.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000971-63.2015.8.26.0291
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 47/2014 - Jaboticabal
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.M.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000972-48.2015.8.26.0291
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 45/2014 - Jaboticabal
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : N.P.M.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000973-33.2015.8.26.0291
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 44/2014 - Jaboticabal
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.S.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000976-85.2015.8.26.0291
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 078/2014 - Taiacu
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0000974-18.2015.8.26.0291
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 04/2015 - Taiuva
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : L.S.P.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000975-03.2015.8.26.0291
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 079/2014 - Taiacu
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : D.S.J.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000989-84.2015.8.26.0291
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 414/2014 - Jaboticabal
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AUTOR : J.P.
DECLARANTE : P.L.R.
VARA :3ª VARA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CARMEN SILVIA ALVES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MURILO BEDIN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0005/2015
Processo 0000426-95.2012.8.26.0291 (apensado ao processo 0000207-82.2012.8.26) (291.01.2012.000426) - Ação Penal 

- Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - Ederson Douglas Cardoso - Despacho proferido em 20/01/15 (fls. 169) - Vistos. 
Em vista do contido no ofício respondido pela diretoria do campus da UNESP, a vítima VALÉRIA TEIXEIRA SANTANA foi aluna 
de mestrado no ano de 2013, portanto, entende-se que atualmente não está mais estudando na Universidade e, conforme 
informações da Dd Autoridade Policial, CONSTA RESIDÊNCIA NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO. Assim, depreque-se a 
inquirição da vítima, conforme endereço mencionado. Int. - ADV: PATRÍCIA DO CARMO PARISI COSTA (OAB 245879/SP)

Processo 0000551-63.2012.8.26.0291 (291.01.2012.000551) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples 
- José Antonio Barbosa da Silva - DESPACHO datado de 20/01/2015, fls. 144 - Homologo a desistência da testemunha de 
acusação (vítima) José Alex Honório Santos, conforme requerimento do Ilustre Representante do Ministério Público. Designo 
audiência em continuação de instrução e julgamento para a data de 12 de MARÇO de 2015, às 15:30 horas, para interrogatório 
do acusado. Intimem-se. - ADV: MARCELO BORSONARO SILVA (OAB 132519/SP)

Processo 0000809-68.2015.8.26.0291 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - A.A.F.F. - 
DECISÃO proferida em 30/01/15 (fls. 50/52) - CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva, pois estão presentes os 
pressupostos que exigem esta determinação (artigos 312 e 313 do CPP) e INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. 
O flagrante encontra-se em ordem, havendo indício de autoria e materialidade. Não se vislumbra, no caso, hipótese de 
relaxamento da prisão, já que havia fundadas razões para a prática do ato pela autoridade policial. Embora o crime em questão 
(tráfico de entorpecentes, em tese) não seja incompatível com o benefício da liberdade provisória, as circunstâncias em que 
se deu o flagrante, principalmente se levarmos em conta a variedade de drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), e a 
prática do tráfico em estabelecimento comercial, em tese, denotam serem insuficientes, por ora, qualquer uma das medidas 
cautelares alternativas à prisão preventiva. Diante destas circunstâncias, estão presentes os requisitos para a prisão preventiva 
do autuado em flagrante delito. Nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada 
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação 
da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva 
também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas 
cautelares (art. 282, § 4º). (NR) (Redação dada ao artigo pela Lei nº 12.403, de 04.05.2011, DOU 05.05.2011, com efeitos a 
partir de 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação oficial) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida 
a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 04.05.2011, DOU 05.05.2011, com efeitos a partir de 
60 (sessenta) dias após a data de sua publicação oficial) I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima 
superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada ao inciso pela Lei nº 12.403, de 04.05.2011, DOU 05.05.2011, com efeitos a partir 
de 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação oficial) II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença 
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 
1940 - Código Penal; (Redação dada ao inciso pela Lei nº 12.403, de 04.05.2011, DOU 05.05.2011, com efeitos a partir de 
60 (sessenta) dias após a data de sua publicação oficial) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a 
mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de 
urgência; (Redação dada ao inciso pela Lei nº 12.403, de 04.05.2011, DOU 05.05.2011, com efeitos a partir de 60 (sessenta) 
dias após a data de sua publicação oficial) Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida 
sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser 
colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (NR) 
(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 12.403, de 04.05.2011, DOU 05.05.2011, com efeitos a partir de 60 (sessenta) dias após a 
data de sua publicação oficial) Concluindo, temos que as circunstâncias do flagrante autorizam a CONVERSÃO DA PRISÃO EM 
FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON APARECIDO FOLETTO FERREIRA (artigo 310, inciso II, do Código 
de Processo Penal). Expeça-se o competente mandado de prisão e comunique-se a Defensoria Pública de Ribeirão Preto-SP. 
Aguarde-se a vinda dos autos de inquérito policial. Intime-se. Jaboticabal, 30 de janeiro de 2015. - ADV: MAURO HENRIQUE 
CENÇO (OAB 82762/SP)

Processo 0000861-06.2011.8.26.0291 (291.01.2011.000861) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
Douglas dos Santos Donadis - Vistos. Expeça-se a competente Guia de Recolhimento (GR) DEFINITIVA em nome do sentenciado 
e encaminhe-se à respectiva VEC, de acordo com as normas vigentes. Com as averbações e comunicações de praxe, ao 
arquivo, independentemente do pagamento das custas processuais. Intimem-se. - ADV: DAWSON APARECIDO MIRANDA (OAB 
37935/SP)

Processo 0001168-23.2012.8.26.0291 (291.01.2012.001168) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - 
Alex Fernando Damásio Matheus - Despacho proferido em 23/01/15 - Vistos. Conforme determinação em setença, expeça-se 
a certidão de honorários em nome do advogado que atuou até a defesa preliminar, INTIMANDO-SE a advogada peticionária 
de fls.86, para as providências cabíveis. Remetam-se os autos à Seção de Direito Criminal do Egrégio TJSP, devendo constar 
da autuação a data da prescrição da pena em concreto, a qual ocorrerá aos 31/08/2018. Intimem-se. - ADV: JOSE ANTONIO 
NASCIMBEM (OAB 147983/SP)

Processo 0001538-65.2013.8.26.0291 (029.12.0130.001538) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema 
Nacional de Armas - Marcelo Lopes de Sousa - - Cleiton Henrique Santiago - DESPACHO proferido em 16/01/15 (fls. 144) - 
Vistos. REDESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o próximo dia 02 de JULHO de 2015, às 13:30 horas. 
Intimem-se as partes e testemunhas, requisitando-se as de praxe. Intimem-se. - ADV: JELIMAR VICENTE SALVADOR (OAB 
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140969/SP), EDVALDO PFAIFER (OAB 148356/SP)
Processo 0001597-53.2013.8.26.0291 (029.12.0130.001597) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - 

José Sabino da Silva - Maicon Prata - DESPACHO proferido em 16/01/15 (fls. 148) - Vistos. Não se verifica, até o momento, 
nenhuma das hipóteses de absolvição sumária ou de extinção da punibilidade previstas no artigo 397 do Código de Processo 
Penal. A questão da responsabilidade do agente pelo fato ocorrido e pelo delito que lhe é imputado são matérias que se referem 
ao mérito, não às condições de procedibilidade da ação penal. Determino, portanto, o prosseguimento da ação penal. Designo 
audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 01 de Julho de 2015 às 16:00 horas. Intime-se a vítima e requisitem-
se os Policiais Militares. Intimem-se. - ADV: ANTONIO CESAR DE SOUZA (OAB 150554/SP), CARLOS ALBERTO DE MARCO 
(OAB 81011/SP)

Processo 0001947-41.2013.8.26.0291 (029.12.0130.001947) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de 
Drogas e Condutas Afins - Josué Antonio Santanna - - Carlos Henrique Duarte - DESPACHO proferido em 21/01/15 (fls. 164) - 
Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 13 de AGOSTO de 2015, às 13:30 horas. Intimem-se os acusados 
da designação da audiência, requisitando-se, se presos, podendo serem interrogados, se ouvidas todas as testemunhas. 
Requisitem-se os Policiais Militares e Civis arrolados na denúncia e intimem-se as testemunhas de defesa (fls.152). Intimem-
se. Jaboticabal, 21 de Janeiro de 2015. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS BAYONA (OAB 90962/SP), JAIRO 
TEIXEIRA (OAB 278501/SP)

Processo 0002953-04.2014.8.26.0597 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo - J.C.S.R.C.N. - - E.L.L.R.C.N. - Ofício juntado 
da 1a Vara Criminal de S.J. de Rio Preto comunicando que nos autos da precatória n. 0043427-80/2014 (inquirição da vítima 
Elias Gomes) foi desginada audiência para o dia 12/02/2015, às 15:35 horas. - ADV: JOSE ANTONIO NASCIMBEM (OAB 
147983/SP), JONATAS CESAR CARNEVALLI LOPES (OAB 334208/SP)

Processo 0003139-14.2010.8.26.0291 (291.01.2010.003139) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Jhonatas de 
Carvalho do Nascimento - - Carlos Eduardo dos Santos - Tópico Final da Sentença Proferida em 14/01/2015: Dispositivo Pelo 
exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL com relação ao acusado JHONATAS DE CARVALHO DO NASCIMENTO, vulgo 
JHONY, qualificado nas fls. 43, para CONDENA-LO como incurso no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. APLICO ao 
condenado JHONATAS a pena de CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em regime 
SEMIABERTO, mais TREZE DIAS-MULTA, no valor mínimo legal. Concedo ao acusado JHONATAS o direito de apelar em 
liberdade, diante da primariedade e dos bons antecedentes na época dos fatos, bem como do grau normal de dolo na prática do 
delito. Após o trânsito em julgado, inclua-se o nome do réu JHONATAS no rol dos culpados. Deixo de condenar o réu JHONATAS 
no pagamento das custas processuais, conforme determinação prevista no artigo 4º, § 9º, da Lei 11.608/2003, por ser beneficiário 
da assistência judiciária gratuita. JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO PENAL com relação a CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, 
vulgo Du, para ABSOLVÊ-LO da imputação da prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c.c. artigo 29 do CP, 
na data de 30/01/2010, e o faço com fundamento no artigo 386, V, do CPP. Em conformidade com a tabela expedida a partir do 
convênio celebrado entre a Procuradoria-Geral do Estado e a OAB, DETERMINO o pagamento de honorários advocatícios a 
ambos os advogados nomeados aos réus, observando a ATUAÇAO TOTAL DE AMBOS, no trâmite da ação penal (fls. 88 e 104). 
AUTORIZO a incineração da faca apreendida nos autos, caso esta providência não tenha ainda sido tomada, ou a DOAÇÃO, 
caso esteja apta para tanto. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se. - ADV: RITA PIRES PINHEIRO (OAB 76300/
SP), ELCIO APARECIDO CASSIANO (OAB 41463/SP)

Processo 0005085-21.2010.8.26.0291 (291.01.2010.005085) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
Adilson Aparecido Moreira - Tópico Final da Sentença proferida em 14/01/2015: Dispositivo Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE 
A AÇÃO PENAL para CONDENAR ADILSON APARECIDO MOREIRA, vulgo Matão, qualificado nas fls. 154 verso, como incurso 
no artigo 155, § 4º, inciso II (destreza), c.c. artigo 14, II, do Código Penal. APLICO a ADILSON APARECIDO MOREIRA a pena 
de DOIS ANOS E QUATRO MESES de RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO, mais QUINZE 
DIAS MULTA, no valor mínimo legal. Este regime de pena se justifica porque a reincidência decorre de fato antigo (ocorrido em 
1989). Pela mesma razão, CONCEDO ao acusado o direito de apelar em liberdade. Além disso, respondeu solto ao processo. 
Após o trânsito em julgado, inclua-se o nome do réu no rol dos culpados. Deixo de condenar o réu no pagamento das custas 
processuais, conforme determinação prevista no artigo 4º, § 9º, da Lei 11.608/2003, por ser beneficiário da assistência judiciária 
gratuita. Em conformidade com a tabela expedida a partir do convênio celebrado entre a Procuradoria-Geral do Estado e a OAB, 
DETERMINO O PAGAMENTO dos honorários advocatícios ao nobre advogado nomeado para a defesa do réu, observando a 
ATUAÇÃO TOTAL em todo o procedimento. AUTORIZO imediata incineração do arame periciado conforme fls. 17/19, caso tenha 
sido remetido a este juízo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se. - ADV: MARCELO BASSI DAS NEVES (OAB 
133961/SP)

Processo 0005514-17.2012.8.26.0291 (291.01.2012.005514) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - 
Graziele Fernanda de Oliveira - Designado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Sertãozinho SP - precatória nº 0007569-
22.2014.8.26.0291 - o dia 24 de março de 2015, às 13h45, para realização do ato para lá deprecado (inquirição da testemunha 
Pamela Marques dos Santos Barroso, de acusação/defesa). Designado pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Sertãozinho 
SP - precatória nº 0008758-35.2014.8.26.0597 - o dia 09 de junho de 2015, às 13h50, para realização do ato para lá deprecado 
(inquirição da testemunha Armelindo Pereira, de acusação). - ADV: CARLOS ALBERTO DE MARCO (OAB 81011/SP)

Processo 0005529-49.2013.8.26.0291 (029.12.0130.005529) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - 
L.P.A.M. - Despacho proferido em 16/12/14 (fls. 195) - ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Ministério 
Público. Houve erro material na frase que consta de fls. 172, início da fundamentação. Na verdade a prova é suficiente 
para condenação, e não há dúvida acerca da autoria do delito, conforme toda fundamentação que constou da sentença, e 
principalmente de fls. 174. ACOLHO, PORTANTO, OS EMBARGOS OPOSTOS PELO MP, para suprimir da sentença a primeira 
frase que consta da análise de mérito da sentença (fls. 172). ANOTE-SE. Intimem-se. - ADV: PATRICIA MAGGIONI (OAB 
212812/SP)

Processo 0005529-49.2013.8.26.0291 (029.12.0130.005529) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - 
L.P.A.M. - DESPACHO proferido em 23/01/15 (fls. 199) - Vistos. Intime-se o Doutor Promotor de Justiça do despacho que 
acolheu os embargos de declaração. Manifestado tempestivamente, recebo o recurso de apelação de fls.190 (da defesa) e 
as razões de apelação (fls.191/194). Expeça-se a GR PROVISÓRIA (Guia de Execução) de acordo com as normas vigentes, 
encaminhando-se. Expeça-se a certidão de honorários à douta advogada, parcialmente, conforme prevê o convênio no atual 
estágio da ação penal. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, para as contrarrazões de apelação. Intimem-se. - ADV: 
PATRICIA MAGGIONI (OAB 212812/SP)

Processo 0005797-40.2012.8.26.0291 (291.01.2012.005797) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça - Ageo 
Rodrigues - Tópico final da sentença proferida em 19/12/2014 Dispositivo Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO 
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PENAL, para ABSOLVER AGEO RODRIGUES, qualificado nas fls. 10 dos autos, da imputação da prática dos delitos previstos 
no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais (Dec. Lei 3688/1941) e artigo 147 do Código Penal, ambos c.c. artigo 61, inciso II, 
alínea f do Código Penal; artigo 250, §1º, inciso II, alínea a, c.c. artigo 14, inciso II, e artigo 330, todos do Código Penal, tudo c.c. 
artigo 69 do mesmo Codex, na data de 09/06/2012, e o faço com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do CPP (ausência 
do elemento subjetivo dos tipos penais, com relação aos crimes de vias de fato, incêndio e desobediência, e por falta de provas, 
com relação à imputada ameaça). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se. - ADV: AGNALDO VAZ DE LIMA (OAB 
133864/SP), ANTONIO CESAR DE SOUZA (OAB 150554/SP), JOAO BATISTA GUARITA RODRIGUES (OAB 78301/SP)

Processo 0006477-25.2012.8.26.0291 (291.01.2012.006477) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Alessandro 
dos Santos Bagateli - Tópico Final da sentença proferida em 13/01/2015: Dispositivo - Pelo exposto, PROCEDO À 
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO cuja prática é imputada ao acusado em razão do fato ocorrido na data de 23/06/2012, 
para o de FURTO SIMPLES (artigo 155, Caput, do Código Penal). Diante da condição pessoal do acusado (primário ao tempo 
dos fatos, sem antecedentes e sem passagens criminais fls. 52/55 e 57), aguarde-se o trânsito em julgado, quando então 
poderá ser proposta ao acusado a suspensão condicional do processo. Caso não haja aceitação, será proferida sentença de 
mérito, sendo certo que desta sentença cabe apelação. Veja-se, em situações análogas, os julgados abaixo: 142000325842 
JLJE.89 APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO EMPREGO DE ARMA CONCURSO DE PESSOAS RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS 
VÍTIMAS DESCLASSIFICAÇÃO FURTO SIMPLES SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO ABSOLVIÇÃO RECURSO 
DO MP PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA ABSOLVIÇÃO IN DUBIO PRO REO APLICAÇÃO MUTATIO 
LIBELLI INSTÂNCIA RECURSAL IMPOSSIBILIDADE SUM 453/STF Desclassificada a conduta tipificada como roubo para 
furto simples e presentes os requisitos legais, adequada a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 
nº 9.099/95. Este benefício é oferecido antes do julgamento do mérito da ação penal, não havendo nulidade na sentença 
que, após revogada a suspensão e revolvida a prova, absolve o réu por insuficiência de provas. Subsistindo dúvida quanto à 
autoria do crime de furto, impõe-se a necessidade de sua absolvição pela aplicação do princípio in dubio pro reo. Inviável a 
desclassificação da conduta para o crime de receptação, uma vez que é incabível a mutatio libelli na 2ª instância, por força da 
Súmula 453 do STF. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT ACr 20140510035309 (803714) Rel. Des. Souza e Avila DJe 
21.07.2014 p. 240)v108 141000080701 JCP.157 JCP.14 JCP.14.II APELAÇÃO CRIMINAL DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU 
A CONDUTA ATRIBUÍDA AO RÉU NA DENÚNCIA REMESSA DOS AUTOS AO PARQUET PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO INCONFORMISMO MINISTERIAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA E SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA NÃO CONHECIMENTO DO APELO 1- Desclassificada a conduta atribuída ao réu na denúncia, qual seja, a de 
roubo impróprio para tentativa de furto simples em concurso material com lesão corporal de natureza leve e, por considerar 
que a nova capitulação legal permitiria ao réu, em tese, proposta de suspensão condicional, os autos foram remetidos ao 
Ministério Público para se manifestar acerca da suspensão, todavia, por entender não ser caso de desclassificação apelou para 
esta Corte, pretendendo a condenação do réu nas tenazes do art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, 
todavia, tal decisão é interlocutória, não havendo previsão legal de sua recorribilidade no ordenamento jurídico. 2- A análise 
do pleito ministerial por esta Corte, implicaria em supressão de instância, uma vez que a prestação jurisdicional ainda não 
se findou em primeiro grau. 3- Apelo não conhecido. (TJCE ACr 0003669-78.2010.8.06.0160 Rel. Paulo Camelo Timbó DJe 
10.12.2013 p. 62)v105. Aguarde-se, portanto, o trânsito em julgado desta sentença, para posterior manifestação do MP em 
termos de prosseguimento. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se. - ADV: ANNELLO RAYMUNDO (OAB 12487/
SP), GUSTAVO RAYMUNDO (OAB 142570/SP), CARLOS ROBERTO RAYMUNDO (OAB 28866/SP)

Processo 0006853-40.2014.8.26.0291 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0004050-62.2011.8.26.0300 
- Juízo de Direito da 2ª Vara de Jardinópolis) - LDC SEV Bioenergia S/A - Unidade Jardest - DESPACHO proferido em 27/01/15 
(fls. 35) - Vistos. Para o ato deprecado, designo o próximo dia 06/ABRIL/2015, às 16:00 horas. Intime(m)-se, requisite(m)-se, se 
necessário, e comunique-se. Intime-se. - ADV: MÁRIO PANSERI FERREIRA (OAB 159530/SP)

Processo 0007083-58.2009.8.26.0291 (291.01.2009.007083) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
Claudinei Aparecido Malaquim - - Irineu Ferreira de Mello - Despacho proferido em 26/01/15 (fls. 369) - Vistos. Oficie-se, 
encaminhado à respectiva VEC, cópia dos trânsitos em julgado e cópia do inteiro teor do acórdão proferido com referência 
ao réu CLAUDINEI APARECIDO MALAQUIM. Retornem os autos para designação da audiência admonitória do corréu Irineu 
Ferreira de Mello. Intimem-se. - ADV: JOÃO RICARDO DE SOUZA (OAB 154971/SP), MARIO MACRI (OAB 47783/SP)

Processo 0007107-13.2014.8.26.0291 - Carta Precatória Criminal - Oitiva (nº 0036026-29.2012.8.26.0114 - Juízo de Direito 
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campinas/SP) - Eunicio Aparecido da Silva - - Nilson Santos Silva - DESPACHO proferido 
em 28/01/15 (fls. 43) - Vistos. Para o ato deprecado, designo o próximo dia 06/ABRIL/2015, às 17:15 horas. Intime(m)-se, 
requisite(m)-se, se necessário, e comunique-se. Intime-se. - ADV: PAULO ROGÉRIO DE ALMEIDA (OAB 295939/SP), JADILSON 
CARDOSO DE CASTRO (OAB 245787/SP)

Processo 0007141-90.2011.8.26.0291 (291.01.2011.007141) - Crime Violência Dom.e Familiar Contra Mulher(Lei 11.340/06) 
- Decorrente de Violência Doméstica - José Antonio Barbosa da Silva - Despacho proferido em 26/01/15 (fls. 171) - Vistos. 
Reitere-se a intimação do nobre advogado, para que apresente as alegações finais em nome do acusado, ciente de que, 
decorrido o prazo de cinco (05) dias, será oficiado à OAB para as providências cabíveis. Intimem-se. - ADV: CARLOS ALBERTO 
MANDUCA FERREIRA (OAB 59090/SP), DAWSON APARECIDO MIRANDA (OAB 37935/SP), CÉLIO DA FONSECA BRANDÃO 
FILHO (OAB 195173/SP), ANTONIO AUGUSTO MIRANDA (OAB 112069/SP), JOSE ROBERTO SCANDELAI (OAB 85383/SP), 
CARLOS ALBERTO DE MARCO (OAB 81011/SP)

Processo 0007443-17.2014.8.26.0291 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0000317-24.2012.8.26.0698 
- Juizo de Direito do Foro Distrital de Pirangi/SP) - Leandro da Silva Iori - DESPACHO proferido em 28/01/15 (fls. 10) - Vistos. 
Para o ato deprecado, designo o próximo dia 06/ABRIL/2015, às 17:00 horas. Intime(m)-se, requisite(m)-se, se necessário, e 
comunique-se. Intime-se. - ADV: MAURICIO FASSIOLI RAMOS JUNIOR (OAB 251340/SP), SABRINA GIL SILVA MANTECON 
(OAB 230259/SP)

Processo 0007503-92.2011.8.26.0291 (291.01.2011.007503) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) 
- Ederson Douglas Cardoso - Designado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara do Foro Distrital de Hortolândia - precatória nº 
0015906-37.2014.8.26.0229 - o dia 21 de maio de 2015, às 16:30 horas, para realização do ato para lá deprecado (inquirição da 
testemunha de acusação Riolando Américo de Oliveira Filho) - ADV: CELIA CRISTINA FARIA DA SILVA (OAB 212724/SP)

Processo 0007533-98.2009.8.26.0291 (291.01.2009.007533) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
Valdir Antonio Martins - Designado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Taquaritinga SP - precatória nº 0007570-
38.2014.8.26.0619 -, o dia 24 de fevereiro de 2015, às 15h00, para realização do ato deprecado (interrogatório do réu). - ADV: 
CELIA CRISTINA FARIA DA SILVA (OAB 212724/SP)

Processo 0007664-97.2014.8.26.0291 - Carta Precatória Criminal - Interrogatório (nº 0003137-39.2007.403.6106 - 3ª Vara 
Federal) - Silvana Ramos - - Igor Pereira Borges - - Walderez Campos - DESPACHO proferido em 27/01/15 (fls. 16) - Vistos. 
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Para o ato deprecado, designo o próximo dia 06/ABRIL/2015, às 16:45 horas. Intime(m)-se, requisite(m)-se, se necessário, e 
comunique-se. Intime-se. - ADV: SÉRGIO APARECIDO DE GODOI (OAB 168700/SP), ALEXANDRE FONTANA BERTO (OAB 
156232/SP)

Processo 0008104-93.2014.8.26.0291 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0007229-56.2013.8.26.0066 
- Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal) - Allan Ribeiro de Carvalho - - Juliano Machado Queiroz - DESPACHO proferido em 27/01/15 
(fls. 10) - Vistos. Para o ato deprecado, designo o próximo dia 06/ABRIL/2015, às 15:00 horas. Intime(m)-se, requisite(m)-se, se 
necessário, e comunique-se. Intime-se. - ADV: FABRICIO PIRES DE CARVALHO (OAB 254518/SP), GERVASIO DOMINGOS 
ZANON JUNIOR (OAB 170734/SP)

Processo 0008257-29.2014.8.26.0291 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0003092-18.2010.8.26.0072 
- Juízo de Direito da Vara Única) - Silvana Pires - DESPACHO proferido em 27/01/15 (fls. 23) - Vistos. Para o ato deprecado, 
designo o próximo dia 06/ABRIL/2015, às 15:15 horas. Intime(m)-se, requisite(m)-se, se necessário, e comunique-se. Intime-se. 
- ADV: WILSON RODRIGO GARCIA (OAB 276158/SP)

Processo 0008337-90.2014.8.26.0291 - Inquérito Policial - Furto Qualificado - A.V.P.C. - DESPACHO proferido em 19/01/15 
(fls. 65) - Não se verifica, até o momento, nenhuma das hipóteses de absolvição sumária ou de extinção da punibilidade 
previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal. A questão da responsabilidade do agente pelo fato ocorrido e pelo delito 
que lhe é imputado são matérias que se referem ao mérito, não às condições de procedibilidade da ação penal. Determino, 
portanto, o prosseguimento da ação penal. Designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 14 de JULHO de 
2015, às 14:45 horas. Intimem-se as partes e testemunhas, requisitando-se as de praxe. Depreque-se a intimação/inquirição, 
de partes/testemunhas que eventualmente residam fora da Comarca. Intimem-se. - ADV: RODRIGO MALERBO GUIGUET (OAB 
214626/SP)

Processo 0008620-16.2014.8.26.0291 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0001818-96.2013.8.26.0368 
- Juízo de Direito da 2ª Vara Judicial de Monte Alto) - Paulo Oliveira da Silva - DESPACHO proferido em 27/01/15 (fls. 18) 
- Vistos. Para o ato deprecado, designo o próximo dia 06/ABRIL/2015, às 15:30 horas. Intime(m)-se, requisite(m)-se, se 
necessário, e comunique-se. Intime-se. - ADV: TATIANE RAFAELA DOS SANTOS GILIO (OAB 293194/SP), ALEXANDRE 
CALISSI CERQUEIRA (OAB 154407/SP)

Processo 0008728-45.2014.8.26.0291 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - L.A.E. e outro - Designado 
pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Taquaritinga - precatória nº 0009460-12.8.26.0619) -, o dia 25 de março de 
2015, às 15h10, para realização do ato deprecado (inquirição da testemunha Rafael Henrique de Oliveira Eduardo, de defesa). 
- ADV: RAYANNE MERENDA TELLES (OAB 339768/SP), CARLOS ALBERTO TELLES (OAB 242749/SP)

Processo 0008728-45.2014.8.26.0291 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - L.A.E. - - C.S.S. - Despacho 
de folhs 322: Indefiro o pedido de liberdade provisória, formulado em favor dos acusados. A complexidade do fato, envolvendo 
mais de um réu e mais de um crime, justifica o tempo já decorrido desde o recebimento da denúncia, cabendo observar que, 
embora o fato tenha ocorrido aos 26/08/2014, a denúncia foi oferecida um mês depois, e recebida somente aos 21/11/2014, 
após notificação e defesa prévia dos réus. Soma-se a isso o fato de que houve o recesso forense de final de ano. Observo que 
a instrução se encerrará em data breve, de modo que não há sentido na soltura dos réus a esta altura. No mais, adoto, como 
razões desta, os argumentos já expostos pelo MP. Aguarde-se a audiência em continuação, já designada. Jaboticabal, 29 de 
janeiro de 2015. Intime-se. - ADV: RAYANNE MERENDA TELLES (OAB 339768/SP), CARLOS ALBERTO TELLES (OAB 242749/
SP)

Processo 0008940-66.2014.8.26.0291 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0000453-07.2014.403.6136 
- Juízo da 1ª Vara Federal de Catanduva) - Igor Pereira Borges - - Ney Neves da Costa - - Nelson Correia Júnior - DESPACHO 
proferido em 27/01/15 (fls. 87) - Vistos. Para o ato deprecado, designo o próximo dia 06/ABRIL/2015, às 16:30 horas. Intime(m)-
se, requisite(m)-se, se necessário, e comunique-se. Intime-se. - ADV: JOSÉ ROBERTO CURTOLO BARBEIRO (OAB 204309/
SP), LUCIANO APARECIDO CACCIA (OAB 103408/SP)

Processo 0008956-20.2014.8.26.0291 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0065934-85.2013.8.26.0506 
- Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal) - João Batista de Azevedo - DESPACHOproferido em 27/01/15 (fls. 20) - Vistos. Para o ato 
deprecado, designo o próximo dia 06/ABRIL/2015, às 13:45 horas. Intime(m)-se, requisite(m)-se, se necessário, e comunique-se. 
Intime-se. Jaboticabal, 27 de JANEIRO de 2015. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: FLÁVIO LOPES SILVA (OAB 213194/SP)

Processo 0008959-72.2014.8.26.0291 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0051487-08.2012.8.26.0222 
- Juizo de Direito da 1ª Vara) - Wagner Ferreira Lima - DESPACHO proferido em 27/01/15 (fls. 24) - Vistos. Para o ato deprecado, 
designo o próximo dia 06/ABRIL/2015, às 15:45 horas. Intime(m)-se, requisite(m)-se, se necessário, e comunique-se. Intime-se. 
- ADV: CELSO APARECIDO SANTANA (OAB 267619/SP), FELIPE ELIAS DE OLIVEIRA (OAB 294955/SP)

Processo 0009386-69.2014.8.26.0291 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0002063-92.2013.8.12.0014 
- Segunda Vara - Comarca de Maracaju) - Elias Cristo Abrahão - Despacho proferido em 27/01/15 (fls. 13) - Vistos. Para o ato 
deprecado, designo o próximo dia 06/ABRIL/2015, às 15:50 horas. Intime(m)-se, requisite(m)-se, se necessário, e comunique-
se. Intime-se. - ADV: GUILHERME GIBERTONI ANSELMO (OAB 239075/SP)

Processo 0010264-91.2014.8.26.0291 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0000789-88.2013.8.26.0698 
- Foro Distrital de Pirangi - Vara Única) - Edivaldo Acassio Aparecido Borboni - DESPACHO proferido em 27/01/15 (fls. 10) - Vistos. 
Para o ato deprecado, designo o próximo dia 06/ABRIL/2015, às 14:00 horas. Intime(m)-se, requisite(m)-se, se necessário, e 
comunique-se. Intime-se. - ADV: ALINE PATRICIA NORBERTO DE LIMA ROSSETTE (OAB 255926/SP)

Processo 0011210-63.2014.8.26.0291 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0204478-42.2007.8.26.0222 
- Juizo de Direito da 1ª Vara) - Natalia Rubio Alvejanez - DESPACHO proferido em 27/01/15 (fls. 19) - Vistos. Para o ato 
deprecado, designo o próximo dia 06/ABRIL/2015, às 14:30 horas. Intime(m)-se, requisite(m)-se, se necessário, e comunique-
se. Intime-se. - ADV: SERGIO GUMIERI JUNIOR (OAB 265500/SP)

Processo 0011702-55.2014.8.26.0291 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0002087-29.2013.8.26.0274 
- Juizo de Direito da 1ª Vara Judicial) - Edilson de Jesus Nunes - DESPACHO proferido em 27/01/15 (fls. 29) - Vistos. Para o ato 
deprecado, designo o próximo dia 06/ABRIL/2015, às 14:15 horas. Intime(m)-se, requisite(m)-se, se necessário, e comunique-
se. Intime-se. - ADV: ANDRÉ GENTIL (OAB 282488/SP)

Processo 0012301-62.2012.8.26.0291 (291.01.2012.012301) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - 
Michel Justino Modesto - Sentença proferida em 13/01/15: Dispositivo - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL 
para CONDENAR MICHEL JUSTINO MODESTO, qualificado nas fls. 07 dos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso 
II, do Código Penal. APLICO ao condenado MICHEL JUSTINO MODESTO a pena de CINCO ANOS E QUATRO MESES de 
RECLUSÃO, em regime inicial SEMIABERTO, mais TREZE DIAS-MULTA, sendo o valor do dia-multa aplicado no mínimo legal. 
Diante da primariedade e bons antecedentes, além do fato de haver o acusado respondido solto ao processo, CONCEDO o 
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direito de apelar em liberdade. Após o trânsito em julgado, inclua-se o nome do réu no rol dos culpados. Deixo de condenar 
o réu no pagamento das custas processuais, conforme determinação prevista no artigo 4º, § 9º, da Lei 11.608/2003, por ser 
beneficiário da assistência judiciária gratuita. Em conformidade com a tabela expedida a partir do convênio celebrado entre a 
Procuradoria-Geral do Estado e a OAB, DETERMINO o pagamento de honorários advocatícios ao nobre advogado nomeado 
para defesa do acusado, observando a ATUAÇÃO TOTAL NA AÇÃO PENAL. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-
se. - ADV: JOSE CARLOS DA SILVA (OAB 168417/SP)

Processo 0012929-51.2012.8.26.0291 (291.01.2012.012929) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - 
Jucelino Lucas da Silva - Sentença proferida em 13/01/2015: Dispositivo - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL 
para CONDENAR JUCELINO LUCAS DA SILVA, qualificado nas fls. 25 dos autos, como incurso no artigo 155, Caput, do CÓDIGO 
PENAL, aplicando-lhe a pena de DOIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em regime SEMI-
AERTO, mais VINTE E SEIS DIAS-MULTA, no valor mínimo legal. Considerando que o acusado não cometeu o crime mediante 
violência à pessoa, e que respondeu ao processo em liberdade, comparecendo a todos os atos designados, CONCEDO a ele o 
direito de apelar em liberdade, apesar da reincidência. Após o trânsito em julgado, inclua-se o nome do réu no rol dos culpados. 
Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, conforme determinação contida no artigo 4º, § 9º, da Lei 
11.608/2003, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Em conformidade com a tabela expedida a partir do convênio 
celebrado entre a Procuradoria-Geral do Estado e a OAB, DETERMINO O PAGAMENTO de honorários advocatícios ao douto 
advogado nomeado para a defesa do acusado, observando a ATUAÇÃO TOTAL NA AÇÃO PENAL. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Comunique-se. - ADV: PATRÍCIA DO CARMO PARISI COSTA (OAB 245879/SP)

Processo 0015100-78.2012.8.26.0291 (029.12.0120.015100) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de 
Drogas e Condutas Afins - Diego Henrique Pereira de Souza - - Spencer da Rocha Peres - - Caio César Soares Bejo - Tópico 
final da sentença proferida em 16/01/15: Dispositivo Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL com relação aos 
acusados SPENCER DA ROCHA PERES e DIEGO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, qualificados nas fls. 16 e 24 dos autos, 
respectivamente, para CONDENA-LOS como incursos no artigo 33, Caput e § 4º, da Lei de Tóxicos (Lei 11343/03). APLICO aos 
acusados SPENCER e DIEGO as penas de DOIS ANOS e SEIS MESES DE RECLUSÃO, a serem cumpridas em regime inicial 
SEMIABERTO, mais DUZENTOS E CINQUENTA DIAS-MULTA. Fica arbitrado o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário 
mínimo). CONCEDO aos acusados o direito de apelar em liberdade, considerando sua situação pessoal (primariedade; bons 
antecedentes) e as circunstâncias da apreensão. Após o trânsito em julgado, incluam-se os nomes dos réus no rol dos culpados. 
CONDENO SPENCER DA ROCHA PERES e DIEGO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA no pagamento das custas processuais, 
em 100 (CEM) UFESP, conforme determinação prevista no artigo 4º, § 9º, da Lei 11.608/2003. JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO 
PENAL, com relação ao acusado CAIO CÉSAR SOARES BEJO, ABSOLVENDO-O da imputação da prática do crime previsto 
no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, na data de 18/12/2012, com fundamento no artigo 386, V, do CPP. Em conformidade com a 
tabela expedida a partir do convênio celebrado entre a Procuradoria-Geral do Estado e a OAB, DETERMINO O PAGAMENTO 
de honorários advocatícios ao nobre advogado nomeado para defesa do acusado CAIO, anotando a ATUAÇÃO TOTAL na ação 
penal. DETERMINO A INCINERAÇÃO do entorpecente apreendido. Quanto aos celulares e pen drive apreendidos, poderão 
ser devolvidos aos acusados, caso haja interesse. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se. - ADV: ROBERTO 
ROMANO (OAB 264024/SP), ANTONIO CESAR DE SOUZA (OAB 150554/SP)

Processo 3000047-69.2013.8.26.0291 - Inquérito Policial - Furto Qualificado - F.A.M. - DESPACHO proferido em 19/01/15 
(fls. 76) - Vistos. Não se verifica, até o momento, nenhuma das hipóteses de absolvição sumária ou de extinção da punibilidade 
previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal. A questão da responsabilidade do agente pelo fato ocorrido e pelo delito 
que lhe é imputado são matérias que se referem ao mérito, não às condições de procedibilidade da ação penal. Determino, 
portanto, o prosseguimento da ação penal. Designo audiência de instrução e julgamento para a o próximo dia 13 de Julho de 
2015. Intimem-se as partes e testemunhas, requisitando-se as de praxe. Intimem-se. - ADV: ANDRESA RENATA DE OLIVEIRA 
(OAB 268868/SP)

Processo 3000159-38.2013.8.26.0291 - Inquérito Policial - Decorrente de Violência Doméstica - J.V.S. - DESPACHO proferido 
em 16/01/15 (fls. 50) - Vistos. Não se verifica, até o momento, nenhuma das hipóteses de absolvição sumária ou de extinção da 
punibilidade previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal. A questão da responsabilidade do agente pelo fato ocorrido 
e pelo delito que lhe é imputado são matérias que se referem ao mérito, não às condições de procedibilidade da ação penal. 
Determino, portanto, o prosseguimento da ação penal. Designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 01 de 
JULHO de 2015, às 14:45 horas. Intimem-se as partes e testemunhas, requisitando-se as de praxe. Intimem-se. - ADV: SILVANA 
FELIPE DA SILVA SCARDUELLI (OAB 145168/SP)

Processo 3002148-79.2013.8.26.0291 - Inquérito Policial - Furto - R.G. - DESPACHO proferido em 19/01/2015 (fls. 71) - 
Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 13 de JULHO de 2015, às 16:00 horas. Intimem-se as partes, a 
vítima e requisitem-se os PMs arrolados na denúncia. - ADV: ALICIO VILELA DA CUNHA JUNIOR (OAB 197569/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JORGE LUÍS GALVÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JARBAS HOMEM JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0011/2015
Processo 0000400-92.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Itevaldo Anesio 

de Souza -  Deverá(ão) o(a)(s) autor(a)(es) informar o CORRETO ENDEREÇO do(a)(s) requerido TRANSLOVATO, uma 
vez que mudou-se do endereço declinado. Por ora, a audiência ainda continua designada, tendo em vista haver outro 
requerido no polo passivo.  - ADV: MARCOS ANTONIO FERRARI (OAB 144180/SP)

Processo 0000531-67.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Alex 
Faria Pfaifer - Alex Faria Pfaifer - Designada audiência de tentativa de conciliação para o  dia 17 (DEZESSETE) DE MARÇO 
DE 2015, às 14:30 horas , sendo certo que o não comparecimento do(a)(s) autor(a)(es) poderá implicar na extinção da ação 
com a conseqüente condenação ao pagamento das custas processuais. Deverá o procurador do(a)(s) autor(a)(es) providenciar 
o comparecimento de seu(s) cliente(s) à audiência designada, sob as penas da lei, sendo certo que caso haja a necessidade de 
sua(s) intimação deverá ser requerida em cartório. (Deverão as partes, após o trânsito em julgado, comparecer(em) em cartório 
com a finalidade de retirar o(s) documento(s) juntado(s) ao processo, documento(s) este(s) que instruiu(ram) a ação acima 
mencionada. Outrossim fique(m) Vossa(s) Senhoria(s) Ciente(s) que referido(s) documento(s) ficará(ão) à disposição pelo prazo 
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de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, findo o qual, se não for(em) reclamado(s), o(s) mesmo(s) 
será(ão) inutilizado(s), nos termos do Provimento 1679/2009 do Conselho Superior da Magistratura - DOE de 27/10/2009.) - 
ADV: ALEX FARIA PFAIFER (OAB 212693/SP)

Processo 0000742-06.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Danilo 
Atilio Bueno Braguim - ME - Designada audiência de tentativa de conciliação para o  dia 24 (VINTE E QUATRO) DE MARÇO 
DE 2015, às 13:30 horas , sendo certo que o não comparecimento do(a)(s) autor(a)(es) poderá implicar na extinção da ação 
com a conseqüente condenação ao pagamento das custas processuais. Deverá o procurador do(a)(s) autor(a)(es) providenciar 
o comparecimento de seu(s) cliente(s) à audiência designada, sob as penas da lei, sendo certo que caso haja a necessidade de 
sua(s) intimação deverá ser requerida em cartório. (Deverão as partes, após o trânsito em julgado, comparecer(em) em cartório 
com a finalidade de retirar o(s) documento(s) juntado(s) ao processo, documento(s) este(s) que instruiu(ram) a ação acima 
mencionada. Outrossim fique(m) Vossa(s) Senhoria(s) Ciente(s) que referido(s) documento(s) ficará(ão) à disposição pelo prazo 
de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, findo o qual, se não for(em) reclamado(s), o(s) mesmo(s) 
será(ão) inutilizado(s), nos termos do Provimento 1679/2009 do Conselho Superior da Magistratura - DOE de 27/10/2009.) - 
ADV: RAFAEL DA SILVA IJANC (OAB 312899/SP)

Processo 0000770-71.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Valéria Disesare - Vistos. A autora requer a concessão de tutela antecipada de seu pedido de indenização por 
danos morais, para que seja determinado a retirada de seu nome junto ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por ser 
esta dívida correspondente a serviços não prestados. Para a concessão da tutela antecipada exige-se que se façam presentes 
os requisitos do artigo 273 do CPC, dentre estes a prova inequívoca dos fatos alegados pelo autor. Prova inequívoca é aquela 
a respeito da qual não mais se admite qualquer discussão, como entendeu a 1ª Turma do STJ, no Resp. 113.368-PR, rel. Min. 
José Delgado, j. 07-04-97, DJU 19-05-97, p. 20.593 e A 1ª Seção do STJ, m. na AR 3.032- AgRg. Rel. Min. Francisco Falcão, 
j. 24-11-04, DJU 01-02-05, p.388, frisando-se que a simples demora na solução da demanda não pode, de modo genérico, ser 
considerada como caracterização da existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte. 
Observo, ainda, que no presente feito o que se discute é a existência de nexo causal entre os prejuízos que alega a autora estar 
sofrendo, diante da atitude da requerida de não ter procedido o fornecimentos dos serviços, e não a inexigibilidade da dívida 
apontada junto aos órgãos de proteção ao crédito. Posto isto, processe-se sem a tutela, providenciando a serventia a citação e 
intimação da requerida para audiência de conciliação. - ADV: MURILO ROBERTO LUCAS FARIA (OAB 277512/SP)

Processo 0000770-71.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Valéria Disesare - Designada audiência de tentativa de conciliação para o  dia 17 (DEZESSETE) DE MARÇO 
DE 2015, às 14:45 horas , sendo certo que o não comparecimento do(a)(s) autor(a)(es) poderá implicar na extinção da ação 
com a conseqüente condenação ao pagamento das custas processuais. Deverá o procurador do(a)(s) autor(a)(es) providenciar 
o comparecimento de seu(s) cliente(s) à audiência designada, sob as penas da lei, sendo certo que caso haja a necessidade de 
sua(s) intimação deverá ser requerida em cartório. (Deverão as partes, após o trânsito em julgado, comparecer(em) em cartório 
com a finalidade de retirar o(s) documento(s) juntado(s) ao processo, documento(s) este(s) que instruiu(ram) a ação acima 
mencionada. Outrossim fique(m) Vossa(s) Senhoria(s) Ciente(s) que referido(s) documento(s) ficará(ão) à disposição pelo prazo 
de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, findo o qual, se não for(em) reclamado(s), o(s) mesmo(s) 
será(ão) inutilizado(s), nos termos do Provimento 1679/2009 do Conselho Superior da Magistratura - DOE de 27/10/2009.) - 
ADV: MURILO ROBERTO LUCAS FARIA (OAB 277512/SP)

Processo 0000899-76.2015.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Alessandra Cristina Berchieri 
de Oliveira -  O(s) ofício(s) expedido(s) nos autos encontra(m) em cartório à disposição do(a) credor(a), para que proceda 
o regular encaminhamento.  Designada audiência de tentativa de conciliação para o  dia 17 (DEZESSETE) DE MARÇO DE 
2015, às 16:00 horas , sendo certo que o não comparecimento do(a)(s) autor(a)(es) poderá implicar na extinção da ação com 
a conseqüente condenação ao pagamento das custas processuais. Deverá o procurador do(a)(s) autor(a)(es) providenciar o 
comparecimento de seu(s) cliente(s) à audiência designada, sob as penas da lei, sendo certo que caso haja a necessidade de 
sua(s) intimação deverá ser requerida em cartório. (Deverão as partes, após o trânsito em julgado, comparecer(em) em cartório 
com a finalidade de retirar o(s) documento(s) juntado(s) ao processo, documento(s) este(s) que instruiu(ram) a ação acima 
mencionada. Outrossim fique(m) Vossa(s) Senhoria(s) Ciente(s) que referido(s) documento(s) ficará(ão) à disposição pelo prazo 
de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, findo o qual, se não for(em) reclamado(s), o(s) mesmo(s) 
será(ão) inutilizado(s), nos termos do Provimento 1679/2009 do Conselho Superior da Magistratura - DOE de 27/10/2009.) - 
ADV: RAFAEL SALVADOR BIANCO (OAB 87917/SP)

Processo 0005111-77.2014.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - José Maria dos 
Santos Ferreira - Designada audiência de tentativa de conciliação para o  dia 26 (VINTE E SEIS) DE MAIO DE 2015, às 13:30 
horas , sendo certo que o não comparecimento do(a)(s) autor(a)(es) poderá implicar na extinção da ação com a conseqüente 
condenação ao pagamento das custas processuais. Deverá o procurador do(a)(s) autor(a)(es) providenciar o comparecimento 
de seu(s) cliente(s) à audiência designada, sob as penas da lei, sendo certo que caso haja a necessidade de sua(s) intimação 
deverá ser requerida em cartório. (Deverão as partes, após o trânsito em julgado, comparecer(em) em cartório com a finalidade 
de retirar o(s) documento(s) juntado(s) ao processo, documento(s) este(s) que instruiu(ram) a ação acima mencionada. Outrossim 
fique(m) Vossa(s) Senhoria(s) Ciente(s) que referido(s) documento(s) ficará(ão) à disposição pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
contados do trânsito em julgado da sentença, findo o qual, se não for(em) reclamado(s), o(s) mesmo(s) será(ão) inutilizado(s), 
nos termos do Provimento 1679/2009 do Conselho Superior da Magistratura - DOE de 27/10/2009.) - ADV: FABIO EDUARDO 
DE LAURENTIZ (OAB 170930/SP)

Processo 0007556-68.2014.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Leda 
Aparecida Pereira Macari - Designada audiência de tentativa de conciliação para o  dia 24 (VINTE E QUATRO) DE MARÇO DE 
2015, às 14:30 horas , sendo certo que o não comparecimento do(a)(s) autor(a)(es) poderá implicar na extinção da ação com 
a conseqüente condenação ao pagamento das custas processuais. Deverá o procurador do(a)(s) autor(a)(es) providenciar o 
comparecimento de seu(s) cliente(s) à audiência designada, sob as penas da lei, sendo certo que caso haja a necessidade de 
sua(s) intimação deverá ser requerida em cartório. (Deverão as partes, após o trânsito em julgado, comparecer(em) em cartório 
com a finalidade de retirar o(s) documento(s) juntado(s) ao processo, documento(s) este(s) que instruiu(ram) a ação acima 
mencionada. Outrossim fique(m) Vossa(s) Senhoria(s) Ciente(s) que referido(s) documento(s) ficará(ão) à disposição pelo prazo 
de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, findo o qual, se não for(em) reclamado(s), o(s) mesmo(s) 
será(ão) inutilizado(s), nos termos do Provimento 1679/2009 do Conselho Superior da Magistratura - DOE de 27/10/2009.) - 
ADV: DEGMAR APARECIDO DOS SANTOS (OAB 338592/SP)

Processo 0007557-53.2014.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Lucia 
Machado Lopes - Designada audiência de tentativa de conciliação para o  dia 24 (VINTE E QUATRO) DE MARÇO DE 2015, 
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às 14:15 horas , sendo certo que o não comparecimento do(a)(s) autor(a)(es) poderá implicar na extinção da ação com a 
conseqüente condenação ao pagamento das custas processuais. Deverá o procurador do(a)(s) autor(a)(es) providenciar o 
comparecimento de seu(s) cliente(s) à audiência designada, sob as penas da lei, sendo certo que caso haja a necessidade de 
sua(s) intimação deverá ser requerida em cartório. (Deverão as partes, após o trânsito em julgado, comparecer(em) em cartório 
com a finalidade de retirar o(s) documento(s) juntado(s) ao processo, documento(s) este(s) que instruiu(ram) a ação acima 
mencionada. Outrossim fique(m) Vossa(s) Senhoria(s) Ciente(s) que referido(s) documento(s) ficará(ão) à disposição pelo prazo 
de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, findo o qual, se não for(em) reclamado(s), o(s) mesmo(s) 
será(ão) inutilizado(s), nos termos do Provimento 1679/2009 do Conselho Superior da Magistratura - DOE de 27/10/2009.) - 
ADV: DEGMAR APARECIDO DOS SANTOS (OAB 338592/SP)

Processo 0008966-64.2014.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Oswaldo Jose Vieira - Designada audiência de tentativa de conciliação para o  dia 24 (VINTE E QUATRO) 
DE MARÇO DE 2015, às 14:45 horas , sendo certo que o não comparecimento do(a)(s) autor(a)(es) poderá implicar na 
extinção da ação com a conseqüente condenação ao pagamento das custas processuais. Deverá o procurador do(a)(s) autor(a)
(es) providenciar o comparecimento de seu(s) cliente(s) à audiência designada, sob as penas da lei, sendo certo que caso 
haja a necessidade de sua(s) intimação deverá ser requerida em cartório. (Deverão as partes, após o trânsito em julgado, 
comparecer(em) em cartório com a finalidade de retirar o(s) documento(s) juntado(s) ao processo, documento(s) este(s) que 
instruiu(ram) a ação acima mencionada. Outrossim fique(m) Vossa(s) Senhoria(s) Ciente(s) que referido(s) documento(s) 
ficará(ão) à disposição pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, findo o qual, se não 
for(em) reclamado(s), o(s) mesmo(s) será(ão) inutilizado(s), nos termos do Provimento 1679/2009 do Conselho Superior da 
Magistratura - DOE de 27/10/2009.) - ADV: MICHEL CHIODA RUSSI (OAB 341648/SP), RICARDO FRANCISCO ROQUE (OAB 
342609/SP)

Processo 0009060-12.2014.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Mateus 
Victor Pereira - Designada audiência de tentativa de conciliação para o  dia 24 (VINTE E QUATRO) DE MARÇO DE 2015, 
às 15:00 horas , sendo certo que o não comparecimento do(a)(s) autor(a)(es) poderá implicar na extinção da ação com a 
conseqüente condenação ao pagamento das custas processuais. Deverá o procurador do(a)(s) autor(a)(es) providenciar o 
comparecimento de seu(s) cliente(s) à audiência designada, sob as penas da lei, sendo certo que caso haja a necessidade de 
sua(s) intimação deverá ser requerida em cartório. (Deverão as partes, após o trânsito em julgado, comparecer(em) em cartório 
com a finalidade de retirar o(s) documento(s) juntado(s) ao processo, documento(s) este(s) que instruiu(ram) a ação acima 
mencionada. Outrossim fique(m) Vossa(s) Senhoria(s) Ciente(s) que referido(s) documento(s) ficará(ão) à disposição pelo prazo 
de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, findo o qual, se não for(em) reclamado(s), o(s) mesmo(s) 
será(ão) inutilizado(s), nos termos do Provimento 1679/2009 do Conselho Superior da Magistratura - DOE de 27/10/2009.) - 
ADV: MURILO ROBERTO LUCAS FARIA (OAB 277512/SP)

Processo 0009629-13.2014.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Rosângela Augusta Mariano 
- ME - Designada audiência de tentativa de conciliação para o  dia 24 (VINTE E QUATRO) DE MARÇO DE 2015, às 15:15 
horas , sendo certo que o não comparecimento do(a)(s) autor(a)(es) poderá implicar na extinção da ação com a conseqüente 
condenação ao pagamento das custas processuais. Deverá o procurador do(a)(s) autor(a)(es) providenciar o comparecimento 
de seu(s) cliente(s) à audiência designada, sob as penas da lei, sendo certo que caso haja a necessidade de sua(s) intimação 
deverá ser requerida em cartório. (Deverão as partes, após o trânsito em julgado, comparecer(em) em cartório com a finalidade 
de retirar o(s) documento(s) juntado(s) ao processo, documento(s) este(s) que instruiu(ram) a ação acima mencionada. Outrossim 
fique(m) Vossa(s) Senhoria(s) Ciente(s) que referido(s) documento(s) ficará(ão) à disposição pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
contados do trânsito em julgado da sentença, findo o qual, se não for(em) reclamado(s), o(s) mesmo(s) será(ão) inutilizado(s), 
nos termos do Provimento 1679/2009 do Conselho Superior da Magistratura - DOE de 27/10/2009.) - ADV: MARILIA PRONI 
PETRUZ (OAB 341646/SP)

Processo 0010558-46.2014.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Antonia 
da Silva Santos - Designada audiência de tentativa de conciliação para o  dia 24 (VINTE E QUATRO) DE MARÇO DE 2015, 
às 15:45 horas , sendo certo que o não comparecimento do(a)(s) autor(a)(es) poderá implicar na extinção da ação com a 
conseqüente condenação ao pagamento das custas processuais. Deverá o procurador do(a)(s) autor(a)(es) providenciar o 
comparecimento de seu(s) cliente(s) à audiência designada, sob as penas da lei, sendo certo que caso haja a necessidade de 
sua(s) intimação deverá ser requerida em cartório. (Deverão as partes, após o trânsito em julgado, comparecer(em) em cartório 
com a finalidade de retirar o(s) documento(s) juntado(s) ao processo, documento(s) este(s) que instruiu(ram) a ação acima 
mencionada. Outrossim fique(m) Vossa(s) Senhoria(s) Ciente(s) que referido(s) documento(s) ficará(ão) à disposição pelo prazo 
de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, findo o qual, se não for(em) reclamado(s), o(s) mesmo(s) 
será(ão) inutilizado(s), nos termos do Provimento 1679/2009 do Conselho Superior da Magistratura - DOE de 27/10/2009.) - 
ADV: HAROLDO BIANCHI F DE CARVALHO (OAB 126359/SP)

Processo 0010851-16.2014.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento sem Causa - Lucinéia 
da Silva Marchiori - Designada audiência de tentativa de conciliação para o  dia 24 (VINTE E QUATRO) DE MARÇO DE 
2015, às 16:00 horas , sendo certo que o não comparecimento do(a)(s) autor(a)(es) poderá implicar na extinção da ação com 
a conseqüente condenação ao pagamento das custas processuais. Deverá o procurador do(a)(s) autor(a)(es) providenciar o 
comparecimento de seu(s) cliente(s) à audiência designada, sob as penas da lei, sendo certo que caso haja a necessidade de 
sua(s) intimação deverá ser requerida em cartório. (Deverão as partes, após o trânsito em julgado, comparecer(em) em cartório 
com a finalidade de retirar o(s) documento(s) juntado(s) ao processo, documento(s) este(s) que instruiu(ram) a ação acima 
mencionada. Outrossim fique(m) Vossa(s) Senhoria(s) Ciente(s) que referido(s) documento(s) ficará(ão) à disposição pelo prazo 
de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, findo o qual, se não for(em) reclamado(s), o(s) mesmo(s) 
será(ão) inutilizado(s), nos termos do Provimento 1679/2009 do Conselho Superior da Magistratura - DOE de 27/10/2009.) - 
ADV: TERCIO MARTINS (OAB 286362/SP)

Processo 0011294-64.2014.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Fabio Luis Schneiders 
Martins - ME - Designada audiência de tentativa de conciliação para o  dia 26 (VINTE E SEIS) DE MAIO DE 2015, às 14:00 
horas , sendo certo que o não comparecimento do(a)(s) autor(a)(es) poderá implicar na extinção da ação com a conseqüente 
condenação ao pagamento das custas processuais. Deverá o procurador do(a)(s) autor(a)(es) providenciar o comparecimento 
de seu(s) cliente(s) à audiência designada, sob as penas da lei, sendo certo que caso haja a necessidade de sua(s) intimação 
deverá ser requerida em cartório. (Deverão as partes, após o trânsito em julgado, comparecer(em) em cartório com a finalidade 
de retirar o(s) documento(s) juntado(s) ao processo, documento(s) este(s) que instruiu(ram) a ação acima mencionada. Outrossim 
fique(m) Vossa(s) Senhoria(s) Ciente(s) que referido(s) documento(s) ficará(ão) à disposição pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
contados do trânsito em julgado da sentença, findo o qual, se não for(em) reclamado(s), o(s) mesmo(s) será(ão) inutilizado(s), 
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nos termos do Provimento 1679/2009 do Conselho Superior da Magistratura - DOE de 27/10/2009.) - ADV: MICHEL CHIODA 
RUSSI (OAB 341648/SP), RICARDO FRANCISCO ROQUE (OAB 342609/SP)

Processo 0011940-74.2014.8.26.0291 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Franco 
Borsari - Kumho - - Rede Recapex Pneus Ltda - Designada audiência de tentativa de conciliação para o  dia 24 (VINTE E 
QUATRO) DE MARÇO DE 2015, às 16:15 horas , sendo certo que o não comparecimento do(a)(s) autor(a)(es) poderá implicar 
na extinção da ação com a conseqüente condenação ao pagamento das custas processuais. Deverá o procurador do(a)(s) 
autor(a)(es) providenciar o comparecimento de seu(s) cliente(s) à audiência designada, sob as penas da lei, sendo certo que 
caso haja a necessidade de sua(s) intimação deverá ser requerida em cartório. - ADV: ADRIANA VALÉRIA DAS CHAGAS DE 
SIMONI (OAB 164689/SP), RICARDO ALEXANDRE IDALGO (OAB 189667/SP)

Colégio Recursal
Recurso nº 480/2014 - Processo nº 0105255-14-2010  Agravo nos Próprios Autos - Juizado Especial Cível de Guariba - 

Ação: Indenização por Danos Morais e Materiais - Agravante: Mara Cristina Alves Graça Leão-ME - Agravado: Gonçalo Trindade  
DESPACHO: Recebo o agravo de fls. 457/461, porque tempestivos. Entretanto, mantenho a decisão de fls. 455 por seus 
próprios fundamentos. Apresentada resposta pelo agravado às fls. 464, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, em 
cumprimento ao que determina os §§ do art. 544 do Código de Processo Civil. - ADVOGADOS: DR. LUIZ ANTONIO DESTRO  
OAB/SP -93.440 - DR. FERNANDO SCUARCINA  OAB/SP 183.555.-

Anexo Fiscal I
JUÍZO DE DIREITO DA SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
JUIZ(A) DE DIREITO JORGE LUÍS GALVÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL UBIRACI PEREIRA GUIMARAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0011/2015
Processo 0000063-46.1991.8.26.0291 (291.01.1991.000063) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Base Materiais para Construções Ltda - - Luiz Roberto Baggio Serrano - - Luiz 
Serrano - - Luiz Serrano Junior - Vistos. Fls. 446/447: Trata-se de embargos de declaração interpostos por LUIZ SERRANO 
JÚNIOR E OUTROS ante a sentença proferida às fls. 442. Como enuncia o art. 535, I do CPC, os embargos de declaração se 
caracterizam como recurso que visa sanar contradição, omissão ou obscuridade. No caso vertente, não se vislumbra qualquer 
uma destas três hipóteses que ensejariam o recurso. O que buscam os embargantes é a própria reforma do julgado, e o 
faz em sede recursal inadequada. De forma alguma, os embargos de declaração podem ter efeito modificativo como querem 
os embargantes. Nesse sentido, o entendimento de José Carlos Barbosa Moreira in “O Novo Processo Civil Brasileiro”. 
Editora Forense. 19ª edição: “A rigor, o eventual provimento dos embargos de declaração não poderá importar, no julgado, 
qualquer outra alteração além da consistente no esclarecimento, na eliminação da contradição ou no suprimento da omissão, 
com as repercussões acaso necessárias na matéria restante”. Também assim o entendimento da jurisprudência: “É incabível, 
nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 
conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos 
do CPC. Recurso especial conhecido em parte e assim provido.” (RSTJ 30/412). Assim sendo, conheço dos presentes embargos 
de declaração, posto que tempestivos, mas nego-lhes provimento porque neles não se verificaram omissão, obscuridade ou 
contradição, nos moldes do art. 535, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: MAMOR GETULIO YURA (OAB 93877/SP), 
JOSE LUIZ MATTHES (OAB 76544/SP)

Processo 0000416-85.2011.8.26.0291 (291.01.2011.000416) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda do Estado de São 
Paulo - Maria Elza Batista Pinheiro - Vistos etc, Diante da manifestação externada pela exequente a folhas 37, JULGO EXTINTA 
a presente execução, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do C.P.C., tornando insubsistente a penhora, caso existente. 
Folhas 43: Arbitro os honorários do patrono da executada nomeado às folhas 29, em 100% (cem por cento) da tabela, expedindo-
se certidão. Transitada esta sentença em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais. P.R.I. - ADV: 
MARCELO RODRIGUES (OAB 283775/SP), MAMOR GETULIO YURA (OAB 93877/SP)

Processo 0000636-20.2010.8.26.0291 (291.01.2010.000636) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 
- Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo Corensp - Maria Lucia Irani - Intimação à(ao) exequente, para que se 
manifeste, requerendo o quê de direito ao regular prosseguimento da execução, haja vista a devolução da carta de citação, com 
a informação “Ausente”. - ADV: CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (OAB 163564/SP)

Processo 0000637-05.2010.8.26.0291 (291.01.2010.000637) - Execução Fiscal - Conselho Regional de Enfermagem de 
São Paulo Corensp - Maria Aparecida Sabio - Intimação à(ao) exequente, para que se manifeste, requerendo o quê de direito 
ao regular prosseguimento da execução, haja vista a devolução da carta de citação, com a informação “Mudou-se”. - ADV: 
CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (OAB 163564/SP)

Processo 0006383-63.2001.8.26.0291 (291.01.2001.006383) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Conselho 
Regional de Farmacia do Estado de Sao Paulo - Drogaviza Jaboticabal Ltda Me - - Luiza Delvecchi Costa e outro - Intimação 
à(ao) exequente, para que se manifeste, requerendo o quê de direito ao regular prosseguimento da execução, haja vista a 
devolução da carta de citação, com a informação “Mudou-se”. - ADV: PATRICIA APARECIDA SIMONI BARRETTO (OAB 132302/
SP), MARCIO ROBERTO MARTINEZ (OAB 182520/SP)

Processo 0006674-48.2010.8.26.0291 (291.01.2010.006674) - Execução Fiscal - Conselho Regional de Farmácia do Estado 
de São Paulo - Belmiro Dias Morgado Me - Intimação à(ao) exequente, para que se manifeste, requerendo o quê de direito ao 
regular prosseguimento da execução, haja vista a devolução da carta de citação, com a informação “Mudou-se”. - ADV: ANNA 
PAOLA NOVAES STINCHI (OAB 104858/SP)

Processo 0008184-33.2009.8.26.0291 (291.01.2009.008184) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 
- Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo - Guilherme Zamur - Vistos etc, Diante da manifestação 
externada pela exequente, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Elabore a Serventia conta referente à taxa judiciária e despesas processuais, caso pendentes, intimando-se para 
pagamento. Em caso negativo, expeçam-se as competentes certidões com a finalidade de inscrição em dívida ativa, entregando-
as aos interessados. Transitada esta sentença em julgado, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais e 
efetuando-se as anotações pertinentes. P.R.I. - ADV: FAUSTO PAGIOLI FALEIROS (OAB 233878/SP), JULIANA NOGUEIRA 
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BRAZ (OAB 197777/SP)
Processo 0010823-19.2012.8.26.0291 (291.01.2012.010823) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 

- Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo - Danielli Parrilha de Paula - Intimação à(ao) exequente, 
para que se manifeste, requerendo o quê de direito ao regular prosseguimento da execução, haja vista a devolução da carta de 
citação, com a informação “Mudou-se”. - ADV: FAUSTO PAGIOLI FALEIROS (OAB 233878/SP)

Processo 0010845-77.2012.8.26.0291 (291.01.2012.010845) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) - 
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo - Helio Seixas Pedrosa Filho - Intimação à(ao) exequente, 
para que se manifeste, requerendo o quê de direito ao regular prosseguimento da execução, haja vista a devolução da carta de 
citação, com a informação “Mudou-se”. - ADV: FAUSTO PAGIOLI FALEIROS (OAB 233878/SP)

Processo 0014266-75.2012.8.26.0291 (029.12.0120.014266) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) - 
Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo 6ª Região - Fabiane Carina Theodoro de Lima Takao - Intimação à(ao) 
exequente, para que se manifeste, requerendo o quê de direito ao regular prosseguimento da execução, haja vista a devolução 
da carta de citação, com a informação “Ausente”. - ADV: MARCELO REINA FILHO (OAB 235049/SP)

JACAREÍ
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JACAREÍ EM 06/02/2015

PROCESSO :1000633-69.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : ASSOCIAÇÃO VALE DOS LAGOS
ADVOGADO : 232435/SP - Tatiana Barreto Martins Pintor
REQDO : EDSON FICAGNA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000634-54.2015.8.26.0292
CLASSE :RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQTE : D.P.S.
ADVOGADO : 182017/SP - Regina Lúcia Carneiro

PROCESSO :1000635-39.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : ASSOCIAÇÃO VALE DOS LAGOS
ADVOGADO : 232435/SP - Tatiana Barreto Martins Pintor
REQDO : EDSON FLORES
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000639-76.2015.8.26.0292
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : M.E.M.
ADVOGADO : 257224/SP - Marcus José Reis Marino
ALIMENTANTE : R.B.M.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000636-24.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : ASSOCIAÇÃO VALE DOS LAGOS
ADVOGADO : 232435/SP - Tatiana Barreto Martins Pintor
REQDA : LILIAN ELIZABETH BIZIO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000638-91.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Maria Rosinete Oliveira Alves
ADVOGADO : 210226/SP - Mario Sergio Silverio da Silva
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000640-61.2015.8.26.0292
CLASSE :ARROLAMENTO SUMÁRIO
INVTANTE : SONIA LUIKO BRAZOLIN
ADVOGADO : 116552/SP - Maria do Rosario Vieira Rodrigues
HERDEIRO : HERLY BRAZOLIN
ADVOGADO : 116552/SP - Maria do Rosario Vieira Rodrigues
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
INVTARDO : WAGNER BRAZOLIN
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
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PROCESSO :1000637-09.2015.8.26.0292
CLASSE :ARROLAMENTO SUMÁRIO
INVTANTE : LUIS CARLOS DE SOUZA
ADVOGADO : 178569/SP - Cleoni Maria Vieira do Nascimento Pereira
REQTE : GONÇALINA DE SOUZA
ADVOGADO : 178569/SP - Cleoni Maria Vieira do Nascimento Pereira
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
AUTHERANÇA : LUIZ DE SOUZA
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000641-46.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : C.L.
ADVOGADO : 177158/SP - Ana Rosa Silva dos Reis
REQDA : A.J.S.S.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000642-31.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : ADENILSON DE PAIVA SOARS
ADVOGADO : 225216/SP - Cristiano Cesar de Andrade de Assis
REQDO : DALAVECA INCORPORADORA LTDA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0008880-27.2013.8.26.0292
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR : J.P.
INFRATOR : V.Q.V.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0012258-88.2013.8.26.0292
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
MINISTÉRIO PUB : M.A.O.V.J.A.C.
INFRATOR : V.Q.V.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :1000643-16.2015.8.26.0292
CLASSE :OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
REQTE : F.M.C.
ADVOGADO : 164814/SP - Ana Cecília de Avellar Pinto Barbosa

PROCESSO :1000644-98.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : POBA ENSINO DE LINGUAS E COMÉRCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDA ME
ADVOGADO : 130744/SP - Marisa Aparecida Migli
REQDA : SUELI MARTINS ROSA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000645-83.2015.8.26.0292
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : J.S.F.
ADVOGADO : 156880/SP - Maricí Correia

PROCESSO :1000647-53.2015.8.26.0292
CLASSE :CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE : P.A.G.
ADVOGADO : 310275/SP - Washington Luis Silva
REQDO : A.C.L.H.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0001163-90.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCESSO ADMINISTRATIVO
REQTE : M.D.F.D.S.A.O.V.S.A.L.
INFRATOR : M.L.B.A.J.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :1000646-68.2015.8.26.0292
CLASSE :USUCAPIÃO
REQTE : ANA MARIA LUKASCHECK BRISOLA
ADVOGADO : 160434/SP - Ancelmo Aparecido de Góes

PROCESSO :1000648-38.2015.8.26.0292
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CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ARQUIMEDES ARANTES VIEIRA
ADVOGADO : 331519/SP - Monique Fernanda de Siqueira Silveira
REQDO : MUNICÍPIO DE JACAREÍ
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1008692-80.2014.8.26.0292
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : L.P.B.
ADVOGADO : 53578/SP - Alipio Aquino Guedes
ALIMENTANTE : C.B.S.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000650-08.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ALCIR CIRILO DA SILVA
ADVOGADO : 186603/SP - Rodrigo Vicente Fernandez
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000649-23.2015.8.26.0292
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : F.W.S.S.
ADVOGADO : 331519/SP - Monique Fernanda de Siqueira Silveira
REQDO : S.P.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000651-90.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MUNICÍPIO DE JACAREÍ
ADVOGADO : 291841/SP - André Flávio de Oliveira
REQDO : PARAÍSO JACAREÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1000652-75.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : MATHEUS FERREIRA FREDERICO
ADVOGADO : 330134/SP - Juliana de Moraes Vieira
REQDO : Viação Jacareí Ltda
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000653-60.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ANA MARIA VIEIRA DA CRUZ
ADVOGADO : 186603/SP - Rodrigo Vicente Fernandez
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000654-45.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : R.B.
ADVOGADO : 103692/SP - Teresinha Reno Barreto da Silva
REQDA : R.B.C.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JACAREÍ EM 09/02/2015

PROCESSO :1000667-44.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Alex Moreno dos Santos
ADVOGADO : 217593/SP - Claudilene Floris
REQDO : Construtora Oas S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000668-29.2015.8.26.0292
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : Banco Dibens S/A
ADVOGADO : 252782/SP - Claudia Cardoso Menegati Mingucci
REQDA : Cristiane Aparecida Mattos
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001176-89.2015.8.26.0292
CLASSE :MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE : M.P.A.A.I.C.G.D.T.D.P.F.
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REQDA : V.F.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :1000671-81.2015.8.26.0292
CLASSE :IMISSÃO NA POSSE
REQTE : Marcelo Lopes da Costa
ADVOGADO : 186985/SP - Rogério Augusto Pavão Penteado
REQDA : Mara Geny Ramos Marinho Ferreira
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000675-21.2015.8.26.0292
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : E.S.
ADVOGADO : 294394/SP - Neuza Vieira
REQDO : V.S.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0001177-74.2015.8.26.0292
CLASSE :MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE : M.P.A.A.I.C.G.D.T.D.P.F.
REQDA : R.M.S.P.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :1000672-66.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Rinaldo Cesar de Macedo
ADVOGADO : 289786/SP - Josiane Alves Carvalho
REQDO : Departamento de Transito de São Paulo - Detran
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1000673-51.2015.8.26.0292
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : A.M.G.
ADVOGADO : 128342/SP - Shaula Maria Leão de Carvalho
REQDA : T.M.G.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000664-89.2015.8.26.0292
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : A.C.S.
ADVOGADO : 344436/SP - Elaine Cristina de Andrade
REQDA : R.G.S.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000665-74.2015.8.26.0292
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Renato Valera Conrado
ADVOGADO : 185387/SP - Silvia Satie Kuwahara
EXECTDO : Menter Terraplenagem e Construções Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000659-67.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MARCIAL FERNANDO FRANCISCO
ADVOGADO : 137987/SP - Carlina Maria de O Q Sacramento
REQDO : MUNICÍPIO DE JACAREÍ
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1000656-15.2015.8.26.0292
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : M.F.A.
ADVOGADO : 125557/SP - Silvana Penteado Correa Renno
REQDO : F.H.M.A.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000657-97.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Josefa Siqueira da Silva
ADVOGADO : 291552/SP - Jose Francisco Ventura Batista
REQDO : Prefeitura do Município de Jacareí
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0001184-66.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQTE : Silvia Elizabete Correia Franco de Souza
REQDO : J.C. Salgado Artigos Médicos e Odontológicos-ME (Pimenta Pura)
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000655-30.2015.8.26.0292
CLASSE :HABILITAÇÃO
REQTE : P.A.A.
ADVOGADO : 177158/SP - Ana Rosa Silva dos Reis
REQDA : S.M.M.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000660-52.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Maria Jacira da Silva Santos
ADVOGADO : 259086/SP - Debora Diniz Endo
REQDA : Maria do Socorro Souza da Silva
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000658-82.2015.8.26.0292
CLASSE :INVENTÁRIO
HERDEIRA : EDJANETE APARECIDA LOURENÇO
ADVOGADO : 250477/SP - Luis Flavio Dias
INVTANTE : BERNADETE FÁTIMA DA SILVA
ADVOGADO : 250477/SP - Luis Flavio Dias
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
INVTARDO : MAURO JORGE LOURENÇO
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000661-37.2015.8.26.0292
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Pas Transporte e Comércio de Areia e Pedra Ltda - Me
ADVOGADO : 256721/SP - Henrique Sarzi
EMBARGDO : Guapiara Mineração Indústria e Comércio Ltda
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000678-73.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Danilo Ulhoa Silva
ADVOGADO : 311062/SP - Arnaldo de Farias
REQDO : Schutz Vasitex Indústria de Embalagens S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000662-22.2015.8.26.0292
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : O.F.
ADVOGADO : 213130/SP - Andreia Capucci

PROCESSO :1000666-59.2015.8.26.0292
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Cooperativa de Econ. e Créd. Mútuo dos Policiais Militares e Serv. da Sec. dos Neg. da Seg. Púb. do Est. 

de São Paulo
ADVOGADO : 168735/SP - Eliezer Pereira Martins
EXECTDO : Ronaldo Miacci Bento
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000676-06.2015.8.26.0292
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : CLAUDIA APARECIDA PEDROSO
ADVOGADO : 98549/SP - Edson Paulo Miranda Goncalves
EXECTDO : Valdenir Costermani
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000669-14.2015.8.26.0292
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : MUNICÍPIO DE JACAREÍ
ADVOGADO : 200484/SP - Moyra Gabriela Baptista Braga
REQDO : JORGE ALVES DOS SANTOS
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1000674-36.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Polico Comercial de Alimentos Ltda.
ADVOGADO : 234511/SP - Alexandre Correa Lima
REQDO : Ganha Tempo Prestadora de Serviço Ltda Me
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VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000670-96.2015.8.26.0292
CLASSE :ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS
REQTE : Joel Nanni
ADVOGADO : 103692/SP - Teresinha Reno Barreto da Silva
REQDO : José Clemenceau Assad
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000663-07.2015.8.26.0292
CLASSE :ARROLAMENTO SUMÁRIO
REQTE : Aurea Moraes de Souza
ADVOGADO : 164290/SP - Silvia Nani Riper
HERDEIRO : Marcio Moraes de Souza
ADVOGADO : 164290/SP - Silvia Nani Riper
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
INVTARDO : João de Souza Filho
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MAURÍCIO BRISQUE NEIVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GERALDO DE SOUZA LIMA FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015
Processo 0000060-48.2015.8.26.0292 (processo principal 1001181-31.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Perdas 

e Danos - EDSOM MITSUMARI ANZAI - Luciane de Oliveira Luiz - Vistos. REJEITO a impugnação, uma vez que se trata de ação 
de rescisão de contrato cumulada com indenização por perdas e danos, portanto o valor da causa deve corresponder à soma do 
valor do contrato que se pretende rescindir com o valor das indenizações pretendidas, daí a correção do critério adotado pela 
autora. Int. - ADV: DIVA LUKASCHECK BUENO (OAB 87498/SP), DANIELA MORINO RESENDE (OAB 288707/SP)

Processo 1000040-40.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JOSAFA NIELA DA 
SILVA - Vistos. Fls. 27/36: Ciente da interposição do agravo de instrumento. Anote-se. Fls. 37/40: Cumpra-se o julgado. Oservo 
que a decisão foi proferida em 02.02.15. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado. Após, cls os autos para deliberação. Int. - 
ADV: RODRIGO TEGANI JUNQUEIRA PINTO (OAB 292539/SP)

Processo 1000055-09.2015.8.26.0292 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - A.C.F.I. - Vistos. 
1. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar 
a integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 
2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob 
pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 
do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade 
plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. 2. DA BUSCA DO VEÍCULO E DE ENDEREÇOS. 2.1. 
Objetivando o cumprimento da liminar de busca e apreensão e a localização da parte ré para citação pessoal, caso frustradas 
as diligências no endereço informado na petição inicial, como medidas que dependem do Poder Judiciário, se requeridas, ficam 
desde já deferidas, mediante recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso 
XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada 
a hipótese de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita: a) a pesquisa de endereços pelos sistemas BACENJUD, 
RENAJUD e INFOJUD; b) a restrição total do veículo (inclusive circulação), pelo sistema RENAJUD. 2.2. Para o mesmo fim, 
em se tratando de pessoa física, se requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.3. 
Qualquer outra diligência judicial de busca do veículo e de endereços fica desde logo indeferida, devendo ser providenciada 
diretamente pela parte autora, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde 
já deferida a expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados da expedição (TJSP - Comunicado 
SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada 
no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva utilização. 2.4. Caso encontrado endereço(s) diferente(s) 
daquele constante dos autos, ficam desde logo DETERMINADAS a execução da liminar e, se positiva, a citação, de ofício, 
devendo a parte autora providenciar o necessário e arcar com o respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, 
salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva de localização do veículo e/ou da parte ré no endereço 
pesquisado. 2.5. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo endereço por diligência própria e assim requerer, ficam 
desde logo deferidas a execução da liminar e, se positiva, a citação, expedindo-se o necessário, com urgência. 2.6. Em qualquer 
hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO DA AÇÃO 3.1. Se 
requerido pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do processo, por uma única vez, 
pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 01 (um) ano, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo de 
sobrestamento, deverá a parte autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 
3.2. Ficam desde logo indeferidos novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada para desde logo: ou 
requerer, se ainda não realizada, alguma das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à localização do veículo 
e do endereço da parte ré; ou requerer a citação por edital, se já executada a liminar e esgotadas as tentativas de localização 
da parte ré para citação pessoal; ou requerer a conversão da ação em ação de depósito, caso esgotadas as tentativas de 
localização do veículo; ou requerer a desistência da ação, se não estiver disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao 
devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de execução da liminar e de citação 
e/ou realização da citação por edital) e à consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 4. DO CONTROLE DO 
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ANDAMENTO 4.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas no item 2 e também do sobrestamento 
do feito tratado no item 3, certificando sempre, antes de intimar a parte autora a se manifestar em cumprimento aos termos da 
presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou 
não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências 
inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas de localização do veículo 
e/ou do endereço da parte ré, hipótese que ensejará: ou a citação por edital, se já executada a liminar e esgotadas as tentativas 
de localização da parte ré para citação pessoal; ou a conversão da ação em ação de depósito, caso esgotadas as tentativas de 
localização do veículo; ou a extinção do feito, se a parte autora não estiver disposta a arcar com o ônus financeiro necessário 
ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de execução da liminar e de citação 
e/ou realização da citação por edital) e à consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 4.2. Em se tratando 
de processo ajuizado há mais de 02 anos, ainda em fase de execução da liminar e citação, deverá a serventia anotar alerta 
próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito de todos os termos desta decisão, 
remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para deliberação. 5. DA RÉPLICA Completado o ciclo citatório, 
com resposta ou decurso do respectivo prazo em relação a todos os réus, intime-se a parte autora a se manifestar em réplica, 
no prazo de 10 dias. 6. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS Apresentada a réplica ou decorrido o respectivo prazo, intime-se as 
partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato controvertida 
nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)

Processo 1000055-09.2015.8.26.0292 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - A.C.F.I. - Vistos. 
Fls. 48: HOMOLOGO a desistência do presente feito. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 
267, VIII, do CPC. Verificado sobre a existência de custas, cobre-se. Na inércia, expeça-se certidão (salvo se valor ínfimo). 
Após, ao arquivo. P.R.I. - ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)

Processo 1000123-56.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Tabela Price - MANOEL TEODORO DE OLIVEIRA - Vistos. 
Fls. 31/32: defiro os beneficios da JG a parte autora. Anote-se. No prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial 
e extinção do feito, deverá a parte autora emendar a inicial, pois ao que parece falta a penúltima página da peça. Int. - ADV: 
MARCELO DE MORAIS BERNARDO (OAB 179632/SP)

Processo 1000143-47.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - MIGUEL HENRIQUE DOS SANTOS 
ZAMBRIM - Vistos. Chamei os autos à conclusão. Defiro os benefícios da JG. Anote-se. No mais, prossiga-se com a decisão de 
fls. 71/74. - ADV: MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP)

Processo 1000218-86.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - JAIME ALVES DE SOUZA JUNIOR 
e outro - Vistos. 1. Defiro o depósito do valor indicado no item “b” de fls. 13, em 05 dias (art. 893, I, do CPC), sendo que o 
depósito necessariamente deve contemplar correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, pois ambos encargos decorrem 
automaticamente de lei e, em se tratando de obrigação líquida e com termo certo, a mora se opera a partir do inadimplemento. 
Assim, deverá a parte autora realizar o depósito e apresentar o cálculo do valor com correção monetária e juros de mora de 1% 
ao mês. Após a comprovação do depósito judicial, cumpra-se o item 1.1. 1.1. Fls. 40/42: proceda-se a pesquisa de endereços 
dos réus conforme itens seguintes desta decisão. Após, localização de endereços da parte requerida, cite(m)-se e intime(m)-
se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para ofertar resposta ou levantar o depósito, sob pena de 
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 
Intime-o ainda de que a entrega das chaves foi efetuada junto a este Cartório Judicial conforme fls. 38 e de que querendo, 
poderão retirá-las, mediante identificação. 2. DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO PESSOAL 2.1. Objetivando a 
localização da parte ré, caso não encontrada no endereço informado na petição inicial, como medidas que dependem do Poder 
Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas de endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mediante 
requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas 
pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a 
parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, se requerida, fica desde já deferida também 
a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2. Qualquer outra diligência judicial de busca de endereços fica desde logo 
indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela parte autora, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à 
obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados 
de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, 
nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva utilização. 2.3. 
Caso encontrado endereço (s) diferente (s) daquele constante dos autos, fica desde logo DETERMINADA a citação, de ofício, 
devendo a parte autora providenciar o necessário e arcar com o respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, salvo 
se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva de localização pessoal da parte ré no endereço pesquisado. 
2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo endereço por diligência própria e requerer a citação, esta fica desde logo 
deferida. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO 
DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do feito, 
por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após 
o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente 
de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada 
para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada, alguma das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à 
localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação por edital, caso esgotadas as tentativas de localização pessoal 
da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido 
andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de citação ou realização da citação por edital) 
e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 4. DA RÉPLICA Completado o ciclo citatório, com resposta ou 
decurso do respectivo prazo em relação a todos os réus, intime-se a parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 
dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a 
especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato controvertida nos autos 
e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, 
intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3. Após essas manifestações ou o decurso do respectivo 
prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. 
Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas no item 2 e também do sobrestamento do feito tratado no 
item 3, certificando sempre, antes de intimar a parte autora a se manifestar em cumprimento aos termos da presente decisão ou 
de remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual 
sobrestamento já havido, para que o feito tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas e 
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protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas de localização de endereço da parte ré, hipótese 
que, se caracterizada, ensejará a citação por edital ou, se a parte autora não estiver disposta a arcar com o respectivo ônus 
financeiro (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de citação ou realização da citação por edital), a extinção do 
feito. 6.2. Em se tratando de processo ajuizado há mais de 01 ano, ainda em fase de citação, deverá a serventia anotar alerta 
próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito de todos os termos desta decisão, 
remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para deliberação. Intime-se. - ADV: VIVIAN MEIRELES GOMES 
LEITE (OAB 346397/SP), LUIZ PAULO ROCHA RIBEIRO (OAB 163054/SP)

Processo 1000229-18.2015.8.26.0292 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- CARLOS ALBERTO REZENDE GUIMARÃES e outro - Vistos. Ciente do recolhimento das custas iniciais do processo. Cite(m)-
se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de 
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 
DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO PESSOAL 2.1. Objetivando a localização da parte ré, caso não encontrada no 
endereço informado na petição inicial, como medidas que dependem do Poder Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas 
de endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mediante requerimento e recolhimento das taxas previstas 
na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento 
n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 
Em se tratando de pessoa física, se requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2. 
Qualquer outra diligência judicial de busca de endereços fica desde logo indeferida, devendo ser providenciada diretamente 
pela parte autora, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida 
a expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 
26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no 
processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva utilização. 2.3. Caso encontrado(s) endereço (s) diferente (s) 
daquele(s) constante(s) dos autos e já diligenciado(s), fica desde logo DEFERIDA e de ofício DETERMINADA a citação, de 
ofício, devendo a parte autora providenciar o necessário e arcar com o respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do 
feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva de localização pessoal da parte ré no endereço 
pesquisado. 2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo endereço por diligência própria e requerer a citação, esta 
fica desde logo deferida, com advertência de que, uma vez requerida e expedida carta precatória, nenhuma outra diligência será 
realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva distribuição. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde 
já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 2.6. Havendo certidão do oficial de justiça, dando conta da inviabilidade da 
citação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante ausência da parte executada em razão de trabalho ou qualquer outro 
motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos dos artigos 227 a 229 do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO 
DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do feito, 
por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após 
o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente 
de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada 
para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada, alguma das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à 
localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação por edital, caso esgotadas as tentativas de localização pessoal 
da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido 
andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de citação ou realização da citação por edital) 
e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 3.3. Se requerida pela parte autora, a qualquer momento, fica 
desde logo deferida a dilação dos prazos relativos ao item 2 desta decisão, por uma única vez para cada ato, pelo prazo 
requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo dilatado, 
deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação, ficando desde 
logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 4. DA RÉPLICA Completado o ciclo citatório, havendo resposta 
de um ou mais réus(ou seja, não se tratando de hipótese de revelia, em que os autos deverão ser remetidos para julgamento 
imediatamente após o decurso do prazo de resposta), intime-se a parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 
dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a 
especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato controvertida nos autos 
e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, 
intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3. Após essas manifestações ou o decurso do respectivo 
prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. 
Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas no item 2 e também do sobrestamento do feito e das 
dilações de prazo tratados no item 3, certificando sempre, antes de intimar a parte autora a se manifestar em cumprimento aos 
termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, 
positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito tenha andamento racional e eficiente, evitando-se 
diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas de localização 
de endereço da parte ré, hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação por edital ou, se a parte autora não estiver disposta 
a arcar com o respectivo ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de citação ou realização da 
citação por edital), a extinção do feito. 6.2. Em se tratando de processo ajuizado há mais de 01 ano, ainda em fase de citação, 
deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito 
de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para deliberação. Servirá o 
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: CARLOS MANOEL BANDEIRA 
DE GOUVEIA FILHO (OAB 344931/SP)

Processo 1000232-07.2014.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SANDRA REGINA PORTELA - 
GILSON DE SOUZA - Vistos. Fls. 110: Requisite-se a matrícula atualizada do imóvel. Anoto que a parte autora é beneficiária da 
justiça gratuita. Após decidirei sobre o registro da penhora no referido imóvel. Qualquer levantamento de valores somente será 
realizado após a decisão final da ação anulatória (autos 1001176-09.2014), a qual se encontra para sentenciamento. Int. - ADV: 
EDUARDO KENJI SHIBATA (OAB 63082/SP), MARICÍ CORREIA (OAB 156880/SP)

Processo 1000264-75.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Franho Máquinas e Equipamentos 
S/A - a Vistos. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a 
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código 
de Processo Civil. DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO PESSOAL 2.1. Objetivando a localização da parte ré, caso 
não encontrada no endereço informado na petição inicial, como medidas que dependem do Poder Judiciário, ficam desde já 
deferidas pesquisas de endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mediante requerimento e recolhimento 
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das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 
170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte autora ser beneficiária 
da justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, se requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de endereço 
pelo sistema SIEL. 2.2. Qualquer outra diligência judicial de busca de endereços fica desde logo indeferida, devendo ser 
providenciada diretamente pela parte autora, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, 
fica desde já deferida a expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP 
- Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será 
realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva utilização. 2.3. Caso encontrado(s) endereço (s) 
diferente (s) daquele(s) constante(s) dos autos e já diligenciado(s), fica desde logo DEFERIDA e de ofício DETERMINADA a 
citação, de ofício, devendo a parte autora providenciar o necessário e arcar com o respectivo ônus financeiro, sob pena de 
extinção do feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva de localização pessoal da parte ré 
no endereço pesquisado. 2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo endereço por diligência própria e requerer 
a citação, esta fica desde logo deferida, com advertência de que, uma vez requerida e expedida carta precatória, nenhuma 
outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva distribuição. 2.5. Em qualquer 
hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 2.6. Havendo certidão do oficial de justiça, dando 
conta da inviabilidade da citação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante ausência da parte executada em razão de 
trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos dos artigos 227 a 229 do CPC. 
3. DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferido 
o sobrestamento do feito, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for 
superior a esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte autora se manifestar sobre o prosseguimento 
do feito, independentemente de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos novos pedidos de sobrestamento, devendo 
a parte autora ser intimada para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada, alguma das diligências elencadas no item 2 
desta decisão, visando à localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação por edital, caso esgotadas as tentativas 
de localização pessoal da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver disposta a arcar com o ônus financeiro 
necessário ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de citação ou realização 
da citação por edital) e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 3.3. Se requerida pela parte autora, a 
qualquer momento, fica desde logo deferida a dilação dos prazos relativos ao item 2 desta decisão, por uma única vez para cada 
ato, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo 
dilatado, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação, ficando 
desde logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 4. DA RÉPLICA Completado o ciclo citatório, havendo 
resposta de um ou mais réus(ou seja, não se tratando de hipótese de revelia, em que os autos deverão ser remetidos para 
julgamento imediatamente após o decurso do prazo de resposta), intime-se a parte autora a se manifestar em réplica, no prazo 
de 10 dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes 
a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato controvertida nos 
autos e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, 
intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3. Após essas manifestações ou o decurso do respectivo 
prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. 
Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas no item 2 e também do sobrestamento do feito e das 
dilações de prazo tratados no item 3, certificando sempre, antes de intimar a parte autora a se manifestar em cumprimento aos 
termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, 
positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito tenha andamento racional e eficiente, evitando-se 
diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas de localização 
de endereço da parte ré, hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação por edital ou, se a parte autora não estiver disposta 
a arcar com o respectivo ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de citação ou realização da 
citação por edital), a extinção do feito. 6.2. Em se tratando de processo ajuizado há mais de 01 ano, ainda em fase de citação, 
deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito 
de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para deliberação. Servirá o 
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CAMILA CRISTINA 
VIEL FERRARI (OAB 342951/SP), MARIA AMÁLIA PEREIRA SIMOES LANDIM (OAB 193170/SP)

Processo 1000357-38.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - TEREZINHA 
ALVES DE SOUZA - Vistos. 1. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. 2. Indefiro a tutela antecipada, posto que 
há necessidade da dilação probatória, especialmente prova pericial para comprovação do alegado. Neste sentido: “Havendo 
necessidade de produção de prova, descabe a outorga da tutela antecipada” (Lex-JTA 161/354) 2.1. O pedido de tutela 
antecipada seráreexaminado somente na sentença, à luz do laudo pericial e da manifestação das partes, ficando desde logo 
indeferidos eventuais pedidos de reapreciação formulados nos autos, pois inócuos e prejudiciais ao célere julgamento do 
feito. 3. Considerando a necessidade de imprimir rápido andamento ao feito, dado o caráter alimentar do benefício requerido, 
determino a realização de prova pericial socioeconômica, para avaliação da dependência econômica alegada na inicial. Para 
tanto, nomeio FABIO ALEXANDRE GOMES, assistente social habilitada neste Juízo. Fica designado o dia 14 DE MARÇO 
DE 2015 às 09:00 horas, para realização da prova pericial socioeconômica. Outrossim, fica expressamente advertido o(a) 
advogado(a) do(a) autor(a) de que é sua responsabilidade cientificá-lo(a) da data da perícia socioeconômica ora designada, bem 
como das orientações contidas neste despacho.  Nos termos do ofício arquivado em Cartório, aprovo os assistentes técnicos 
indicados pelo INSS, bem como os quesitos por ele formulados, que adoto como os do Juízo, abaixo transcritos. 1 - Dados 
do grupo familiar: Nome, CPF, Data de Nascimento, Idade, Estado Civil, Grau de Instrução, Relação de Parentesco, Atividade 
Profissional, Renda Mensal e Origem da renda mensal (aposentadoria, benefício assistencial, autônomo, empregado CTPS, 
servidor público); 2 - Residência própria (sim ou não); 3 - Em caso de locação ou empréstimo da residência, a qualificação do 
proprietário e no primeiro caso, o valor do aluguel; 4 - Descrever a residência: se de alvenaria ou madeira, se conservada ou em 
mau estado, quantos cômodos e metragem aproximada; 5 - Enumerar qual o estado dos móveis: novos/antigos, conservados/
mau estado, se possui automóvel, computador, DVD, microondas; 6 - Indicar se recebe doações, de quem e qual o valor; 7 - 
Indicar as despesas com remédios; 8 - Verificar a existência de outros parentes (e qualificá-los na forma do item 1) que, embora 
não residam no mesmo local, devam ou possam auxiliar o requerente ou tenha condições de auxiliá-lo financeiramente ou 
através de doações, indicando o grau de parentesco; 9 - Informações colhidas de vizinhos e comerciantes locais; 10 Informar 
se participa de algum programa social; 11 - Informações que o perito entender importantes para o processo colhidas através da 
diligência. Faculto à parte autora a formulação de quesitos, bem como a indicação de assistente técnico, no prazo de 05 dias. 
4. Com a vinda do laudo pericial, dê-se vista ao INSS para, ficando formalmente citado, apresentar, caso queira, contestação, 
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manifestação sobre o laudo pericial e dizer se deseja mais alguma prova. 5. Após, ao(à) autor(a) para se manifestar sobre a 
contestação, o laudo, bem como para dizer se tem outras provas que deseja produzir. 6. Cumpridos todos os itens anteriores, 
conclusos para decisão. Int. - ADV: ROBERTA MELLO JUVELE (OAB 327911/SP)

Processo 1000428-74.2014.8.26.0292 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - ENRICO 
ALBERTO SOARDO BERTALOT - ERICO LEONARDO MARTINS SOARES LOPES - Fls. 83: defiro os levantamentos. Expeça-
se MLJ. Manifeste-se a parte credora em termos de quitação do débito, em 10 dias, o que se presumirá no silêncio. - ADV: 
VALDOMIRO LEANDRO DA CRUZ (OAB 126170/SP), VINICIUS RUDOLF (OAB 284347/SP), JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA 
JÚNIOR (OAB 153687/SP)

Processo 1000480-36.2015.8.26.0292 - Imissão na Posse - Imissão - JANDIRA DE FÁTIMA MODESTO - Vistos. É caso de 
livre distribuição, pois o processo n. 4001712.03.2013 que tramitou por esta Vara possuía cunho possessório e já foi julgada. 
E esta ação tem caráter petitório, não se justificando o direcionamento da distribuição deste feito para esta Vara. Assim, à 
redistribuição livre, remetendo- se os autos ao Distribuidor Judicial, providenciadas as anotações de praxe na Serventia (sistema 
informatizado e estatística). Cumpra-se com urgência. Intime-se. - ADV: EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES (OAB 181941/
SP), EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES FILHO (OAB 207913/SP)

Processo 1000500-27.2015.8.26.0292 - Exibição - Liminar - JS MATHIAS COMERCIO E RECREAÇÃO LTDA - Vistos. 1. 
INDEFIRO a liminar, uma vez que não há perigo que justifique a concessão imediata da medida, sem oitiva da parte contrária, 
melhor se afigurando aguardar a instauração do contraditório, com a citação e a resposta da ré, para conhecimento das razões 
de sua noticiada negativa e exame seguro da controvérsia posta em juízo, valendo observar que o pedido pode, eventualmente, 
restar esvaziado dependendo do teor da contestação e dos documentos que com ela forem juntados. 2. Cite-se nos termos dos 
artigos 357 e 359, c.c. 802 e 803, todos do CPC, com as advertências legais, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 5 
(cinco) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial. (Art. 
357. O requerido dará a sua resposta nos 5 (cinco) dias subseqüentes à sua intimação. Se afirmar que não possui o documento 
ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade. Art. 359. 
Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia 
provar:I - se o requerido não efetuar a exibição, nem fizer qualquer declaração no prazo do art. 357;II - se a recusa for havida 
por ilegítima. Art. 802. O requerido será citado, qualquer que seja o procedimento cautelar, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir. Parágrafo único. Conta-se o prazo, da juntada aos autos do 
mandado: I - de citação devidamente cumprido; II - da execução da medida cautelar, quando concedida liminarmente ou após 
justificação prévia. Art. 803. Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os 
fatos alegados pelo requerente (arts. 285 e 319); caso em que o juiz decidirá dentro em 5 (cinco) dias. Parágrafo único. Se o 
requerido contestar no prazo legal, o juiz designará audiência de instrução e julgamento, havendo prova a ser nela produzida.). 
Intime-se. - ADV: EDSON VALENTIM DE FARIA (OAB 135425/SP)

Processo 1000502-94.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Concessão / Permissão / Autorização - ELZA BENEDITA 
DE SOUZA - 1. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se, inclusive no SAJ. 2. Indefiro a tutela antecipada, 
posto que há necessidade da dilação probatória, especialmente prova pericial, para comprovação do alegado. Nesse sentido: 
“Havendo necessidade de produção de prova, descabe a outorga da tutela antecipada” (Lex-JTA 161/354). 2.1. O pedido de 
tutela antecipada seráreexaminado somente na sentença, à luz do laudo pericial e da manifestação das partes, ficando desde 
logo indeferidos eventuais pedidos de reapreciação formulados nos autos, pois inócuos e prejudiciais ao célere julgamento do 
feito. 3. Considerando a necessidade de imprimir rápido andamento ao feito, dado o caráter alimentar do benefício requerido, 
determino a imediata realização de perícia médica. Nomeio o DR. MARCEL EDUARDO PIMENTA, perito habilitado nesta Vara. 
Fica designado o dia 25 de fevereiro de 2015 às 15:30 horas, para realização do exame pericial, devendo o(a) autor(a) comparecer 
na sala de perícias médicas do Fórum, à Praça dos Três Poderes, s/n, Centro, nesta cidade, telefone n. 3953-5111, com 30 
minutos de antecedência, munido(a) de documento de identificação (CPF e RG), de suas Carteiras de Trabalho e Previdência 
Social CTPS e de todos os exames, radiografias, laudos, atestados médicos e demais documentos relativos ao seu estado de 
saúde. Outrossim, fica expressamente advertido o(a) advogado(a) do(a) autor(a) de que é sua responsabilidade cientificá-lo(a) 
da data da perícia médica ora designada, bem como das orientações contidas neste despacho. Os quesitos do Juízo já são 
do conhecimento do perito e estão arquivados em cartório para eventual consulta pelas partes, não havendo necessidade de 
reproduzi-los aqui. Nos termos do ofício arquivado em Cartório, aprovo os quesitos indicados pelo INSS, abaixo transcritos. 
1) O(a) periciado(a) é portador de alguma enfermidade ou lesão? Indicar a CID. Quais os exames médicos apresentados 
pelo(a) periciado(a) na data da perícia? 2) Existe nexo de causalidade entre a doença ou lesão e o trabalho desenvolvido? 3) 
Em caso de diagnóstico de doença ou lesão, qual a data do início da enfermidade ou lesão? Em quais elementos técnicos e 
científicos, como exames, relatórios ou anamnese, se baseou o perito judicial para a fixação de tal data? 4) O(A) periciado(a) 
foi submetido(a) a algum exame físico durante a perícia judicial? Em caso positivo, mencione detalhadamente o nobre perito em 
que consistiu referido exame e quais os achados clínicos obtidos com esse exame? 5) Quais os exames médicos apresentados 
pelo(a) periciado(a) na data da perícia, com indicação de datas e respectivas conclusões/diagnósticos? 6) Com todos os dados 
médicos (exames médico, físico e clínico) colhidos na perícia, é possível concluir que o autor(a) é portador de incapacidade 
temporária para a atividade que habitualmente desenvolvia (indicar a atividade profissional tomada como base para a aferição 
da capacidade/incapacidade), ou se trata de apenas uma limitação funcional naturalmente esperada dentro da média da 
população na mesma faixa etária? Em caso de diagnóstico de incapacidade temporária, quais os achados clínicos, físicos 
e exames médicos que o nobre expert levou em consideração para formar a sua conclusão pericial? 7) Com todos os dados 
médicos (exames médico, físico e clínico) colhidos na perícia, é possível concluir que o autor(a) é portador de incapacidade 
definitiva para qualquer atividade laborativa? Em caso positivo, quais os achados clínicos, físicos e exames médicos que o 
nobre expert levou em consideração para formar a sua conclusão pericial? 8) Em caso de incapacidade definitiva para o labor 
que atualmente desenvolvia, o (a) periciado (a) é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa? 9) Em 
caso de diagnóstico de incapacidade temporária ou definitiva, diga o Sr. Perito, com base em elementos técnicos e científicos 
(v.g. exames, relatórios, anamnese), e não com base meros relatos da parte autora, qual a data do início da incapacidade, bem 
como indique o nobre expert quais os elementos levados em consideração para a fixação desta data. Faculto à parte autora a 
formulação de quesitos, bem como a indicação de assistente técnico, no prazo de 05 dias. 4. Com a vinda do laudo, dê-se vista 
ao INSS para, ficando formalmente citado, apresentar, caso queira, contestação, manifestação sobre o laudo pericial e dizer se 
deseja mais alguma prova. 5. Após, ao(à) autor(a) para manifestar-se sobre a contestação, o laudo e outras provas que deseja 
produzir. 6. Cumpridos todos os itens anteriores, conclusos para decisão. Intime-se. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 
245979/SP)

Processo 1000505-49.2015.8.26.0292 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - MARIA APARECIDA HONÓRIO RESTANI 
- CESAR COPPOS e outros - Vistos. Para exame do pedido de justiça gratuita, esclareça e comprove documentalmente a 
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parte autora, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento do benefício: A) qual a profissão e a renda bruta mensal sua e de 
seu cônjuge (e/ou de seus pais, em se tratando de menor ou pessoa até 24 anos que com eles reside); B) se, por si e/ou seu 
cônjuge (ou pais, em se tratando de menor ou pessoa até 24 anos que com eles reside), possui veículos, imóveis, aplicações 
financeiras ou outros bens móveis de valor e plano de saúde particular; se estuda ou tem filhos matriculados em escola privada; 
se arca com alguma despesa excepcional, incomum, que não faz parte do cotidiano de toda e qualquer pessoa; descrevendo 
e valorando cada qual desses itens em caso positivo. A propósito, observo que a parte autora nada esclareceu ou demonstrou 
nos autos a respeito da alegada pobreza, constituiu causídico particular (fls.08), circunstâncias que depõe em seu desfavor. Int. 
- ADV: EDSON VALENTIM DE FARIA (OAB 135425/SP)

Processo 1000516-78.2015.8.26.0292 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - LOTEAMENTO 
NOVA ESPERANÇA LTDA - Vistos. 1. Tendo em vista a narrativa inicial e a prova documental que a acompanha, em especial 
o trânsito em julgado da ação de usucapião, ajuizada pelos réus, em que lhes foi negada a posse longínqua e o direito de 
propriedade ao bem, havendo elementos sólidos e suficientes a evidenciar, de plano, a caracterização do esbulho e a presença 
dos demais requisitos legais à medida pleiteada, DEFIRO a liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel, assegurando-
se aos réus, porém, antes do cumprimento coercitivo, para o que desde logo fica autorizado arrombamento e reforço policial, 
o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, com retirada de todos os seus bens do local, sob pena de caracterização de 
abandono e perda da propriedade móvel. 1.1. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) 
dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. 2. DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO PESSOAL 2.1. Objetivando a 
localização da parte ré, caso não encontrada no endereço informado na petição inicial, como medidas que dependem do Poder 
Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas de endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mediante 
requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas 
pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a 
parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, se requerida, fica desde já deferida também 
a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2. Qualquer outra diligência judicial de busca de endereços fica desde logo 
indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela parte autora, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à 
obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados 
de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, 
nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva utilização. 2.3. Caso 
encontrado(s) endereço (s) diferente (s) daquele(s) constante(s) dos autos e já diligenciado(s), fica desde logo DEFERIDA 
e de ofício DETERMINADA a citação, de ofício, devendo a parte autora providenciar o necessário e arcar com o respectivo 
ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva de 
localização pessoal da parte ré no endereço pesquisado. 2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo endereço por 
diligência própria e requerer a citação, esta fica desde logo deferida, com advertência de que, uma vez requerida e expedida 
carta precatória, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva 
distribuição. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 2.6. Havendo certidão 
do oficial de justiça, dando conta da inviabilidade da citação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante ausência da 
parte executada em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos 
dos artigos 227 a 229 do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a qualquer 
momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do feito, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 
90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte autora se 
manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos novos 
pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada, alguma 
das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação por 
edital, caso esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver 
disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias 
para tentativa de citação ou realização da citação por edital) e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 
3.3. Se requerida pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferida a dilação dos prazos relativos ao item 2 
desta decisão, por uma única vez para cada ato, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for 
superior a esse limite. Após o decurso do prazo dilatado, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do 
feito, independentemente de nova intimação, ficando desde logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 4. DA 
RÉPLICA Completado o ciclo citatório, havendo resposta de um ou mais réus(ou seja, não se tratando de hipótese de revelia, 
em que os autos deverão ser remetidos para julgamento imediatamente após o decurso do prazo de resposta), intime-se a parte 
autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou 
decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência 
em face da matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos 
novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3. 
Após essas manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento 
antecipado. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas 
no item 2 e também do sobrestamento do feito e das dilações de prazo tratados no item 3, certificando sempre, antes de intimar 
a parte autora a se manifestar em cumprimento aos termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para 
deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito 
tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle 
sobre o esgotamento das tentativas de localização de endereço da parte ré, hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação 
por edital ou, se a parte autora não estiver disposta a arcar com o respectivo ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas 
precatórias para tentativa de citação ou realização da citação por edital), a extinção do feito. 6.2. Em se tratando de processo 
ajuizado há mais de 01 ano, ainda em fase de citação, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e 
elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente 
em seguida à conclusão para deliberação. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei. Intime-se. - ADV: GABRIELA DE REZENDE RUSTON (OAB 212962/SP)

Processo 1000516-78.2015.8.26.0292 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - LOTEAMENTO 
NOVA ESPERANÇA LTDA - deverá o banco-autor depositar a diligência equivalente a 03 UFESPs ou seja R$ 63,75, sendo certo 
que até 50km, além desse ráio, a cada faixa de 10km ou fração só de ida, o valor será acrescido em 0,5 UFESPs - ou seja 
acrescenta R$ 10,07 (Provimento. Nº 28/14 de 03/11/14) - obs: o documento de fls. 60 está em branco, devendo ser regularizado 
nos autos. - ADV: GABRIELA DE REZENDE RUSTON (OAB 212962/SP)
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Processo 1000522-85.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - GLORIA DAS GRAÇAS 
REIS DA CONCEIÇÃO - 1. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se, inclusive no SAJ. 2. Indefiro a tutela 
antecipada, posto que há necessidade da dilação probatória, especialmente prova pericial, para comprovação do alegado. 
Nesse sentido: “Havendo necessidade de produção de prova, descabe a outorga da tutela antecipada” (Lex-JTA 161/354). 
2.1. O pedido de tutela antecipada seráreexaminado somente na sentença, à luz do laudo pericial e da manifestação das 
partes, ficando desde logo indeferidos eventuais pedidos de reapreciação formulados nos autos, pois inócuos e prejudiciais 
ao célere julgamento do feito. 3. Considerando a necessidade de imprimir rápido andamento ao feito, dado o caráter alimentar 
do benefício requerido, determino a imediata realização de perícia médica. Nomeio o DR. Marcel Eduardo Pimenta, perito 
habilitado nesta Vara. Fica designado o dia 25 de fevereiro de 2015 às 16:00 horas, para realização do exame pericial, devendo 
o(a) autor(a) comparecer na sala de perícias médicas do Fórum, à Praça dos Três Poderes, s/n, Centro, nesta cidade, telefone 
n. 3953-5111, com 30 minutos de antecedência, munido(a) de documento de identificação (CPF e RG), de suas Carteiras de 
Trabalho e Previdência Social CTPS e de todos os exames, radiografias, laudos, atestados médicos e demais documentos 
relativos ao seu estado de saúde. Outrossim, fica expressamente advertido o(a) advogado(a) do(a) autor(a) de que é sua 
responsabilidade cientificá-lo(a) da data da perícia médica ora designada, bem como das orientações contidas neste despacho. 
Os quesitos do Juízo já são do conhecimento do perito e estão arquivados em cartório para eventual consulta pelas partes, não 
havendo necessidade de reproduzi-los aqui. Nos termos do ofício arquivado em Cartório, aprovo os quesitos indicados pelo 
INSS, abaixo transcritos. 1) O(a) periciado(a) é portador de alguma enfermidade ou lesão? Indicar a CID. Quais os exames 
médicos apresentados pelo(a) periciado(a) na data da perícia? 2) Existe nexo de causalidade entre a doença ou lesão e o 
trabalho desenvolvido? 3) Em caso de diagnóstico de doença ou lesão, qual a data do início da enfermidade ou lesão? Em 
quais elementos técnicos e científicos, como exames, relatórios ou anamnese, se baseou o perito judicial para a fixação de 
tal data? 4) O(A) periciado(a) foi submetido(a) a algum exame físico durante a perícia judicial? Em caso positivo, mencione 
detalhadamente o nobre perito em que consistiu referido exame e quais os achados clínicos obtidos com esse exame? 5) Quais 
os exames médicos apresentados pelo(a) periciado(a) na data da perícia, com indicação de datas e respectivas conclusões/
diagnósticos? 6) Com todos os dados médicos (exames médico, físico e clínico) colhidos na perícia, é possível concluir que o 
autor(a) é portador de incapacidade temporária para a atividade que habitualmente desenvolvia (indicar a atividade profissional 
tomada como base para a aferição da capacidade/incapacidade), ou se trata de apenas uma limitação funcional naturalmente 
esperada dentro da média da população na mesma faixa etária? Em caso de diagnóstico de incapacidade temporária, quais os 
achados clínicos, físicos e exames médicos que o nobre expert levou em consideração para formar a sua conclusão pericial? 7) 
Com todos os dados médicos (exames médico, físico e clínico) colhidos na perícia, é possível concluir que o autor(a) é portador 
de incapacidade definitiva para qualquer atividade laborativa? Em caso positivo, quais os achados clínicos, físicos e exames 
médicos que o nobre expert levou em consideração para formar a sua conclusão pericial? 8) Em caso de incapacidade definitiva 
para o labor que atualmente desenvolvia, o (a) periciado (a) é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade 
laborativa? 9) Em caso de diagnóstico de incapacidade temporária ou definitiva, diga o Sr. Perito, com base em elementos 
técnicos e científicos (v.g. exames, relatórios, anamnese), e não com base meros relatos da parte autora, qual a data do início 
da incapacidade, bem como indique o nobre expert quais os elementos levados em consideração para a fixação desta data. 
Faculto à parte autora a formulação de quesitos, bem como a indicação de assistente técnico, no prazo de 05 dias. 4. Com a 
vinda do laudo, dê-se vista ao INSS para, ficando formalmente citado, apresentar, caso queira, contestação, manifestação sobre 
o laudo pericial e dizer se deseja mais alguma prova. 5. Após, ao(à) autor(a) para manifestar-se sobre a contestação, o laudo e 
outras provas que deseja produzir. 6. Cumpridos todos os itens anteriores, conclusos para decisão. Intime-se. - ADV: MARCELO 
DE MORAIS BERNARDO (OAB 179632/SP)

Processo 1000536-69.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - ANTONIO AUGUSTO DE 
SOUSA SILVEIRA - Vistos. 1. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se, inclusive no SAJ. 2. Indefiro a 
tutela antecipada, posto que há necessidade da dilação probatória, especialmente prova pericial, para comprovação do alegado. 
Nesse sentido: “Havendo necessidade de produção de prova, descabe a outorga da tutela antecipada” (Lex-JTA 161/354). 
2.1. O pedido de tutela antecipada seráreexaminado somente na sentença, à luz do laudo pericial e da manifestação das 
partes, ficando desde logo indeferidos eventuais pedidos de reapreciação formulados nos autos, pois inócuos e prejudiciais 
ao célere julgamento do feito. 3. Considerando a necessidade de imprimir rápido andamento ao feito, dado o caráter alimentar 
do benefício requerido, determino a imediata realização de perícia médica. Nomeio perito médico o Dr. MARCEL EDUARDO 
PIMENTA, devidamente habilitado neste Cartório. Fica designado o dia 25.02.2015 às 16:30 horas, para realização do exame 
pericial, devendo o(a) autor(a) comparecer na sala de perícias médicas do Fórum, à Praça dos Três Poderes, s/n, Centro, 
nesta cidade, telefone n. 3953-5111, com 30 minutos de antecedência, munido(a) de documento de identificação (CPF e RG), 
de suas Carteiras de Trabalho e Previdência Social CTPS e de todos os exames, radiografias, laudos, atestados médicos e 
demais documentos relativos ao seu estado de saúde. Outrossim, fica expressamente advertido o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 
de que é sua responsabilidade cientificá-lo(a) da data da perícia médica ora designada, bem como das orientações contidas 
neste despacho. Os quesitos do Juízo já são do conhecimento do perito e estão arquivados em cartório para eventual consulta 
pelas partes, não havendo necessidade de reproduzi-los aqui. Nos termos do ofício arquivado em Cartório, aprovo os quesitos 
indicados pelo INSS, abaixo transcritos. 1) O(a) periciado(a) é portador de alguma enfermidade ou lesão? Indicar a CID. Quais 
os exames médicos apresentados pelo(a) periciado(a) na data da perícia? 2) Existe nexo de causalidade entre a doença ou 
lesão e o trabalho desenvolvido? 3) Em caso de diagnóstico de doença ou lesão, qual a data do início da enfermidade ou lesão? 
Em quais elementos técnicos e científicos, como exames, relatórios ou anamnese, se baseou o perito judicial para a fixação 
de tal data? 4) O(A) periciado(a) foi submetido(a) a algum exame físico durante a perícia judicial? Em caso positivo, mencione 
detalhadamente o nobre perito em que consistiu referido exame e quais os achados clínicos obtidos com esse exame? 5) Quais 
os exames médicos apresentados pelo(a) periciado(a) na data da perícia, com indicação de datas e respectivas conclusões/
diagnósticos? 6) Com todos os dados médicos (exames médico, físico e clínico) colhidos na perícia, é possível concluir que o 
autor(a) é portador de incapacidade temporária para a atividade que habitualmente desenvolvia (indicar a atividade profissional 
tomada como base para a aferição da capacidade/incapacidade), ou se trata de apenas uma limitação funcional naturalmente 
esperada dentro da média da população na mesma faixa etária? Em caso de diagnóstico de incapacidade temporária, quais os 
achados clínicos, físicos e exames médicos que o nobre expert levou em consideração para formar a sua conclusão pericial? 7) 
Com todos os dados médicos (exames médico, físico e clínico) colhidos na perícia, é possível concluir que o autor(a) é portador 
de incapacidade definitiva para qualquer atividade laborativa? Em caso positivo, quais os achados clínicos, físicos e exames 
médicos que o nobre expert levou em consideração para formar a sua conclusão pericial? 8) Em caso de incapacidade definitiva 
para o labor que atualmente desenvolvia, o (a) periciado (a) é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade 
laborativa? 9) Em caso de diagnóstico de incapacidade temporária ou definitiva, diga o Sr. Perito, com base em elementos 
técnicos e científicos (v.g. exames, relatórios, anamnese), e não com base meros relatos da parte autora, qual a data do início 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 550

da incapacidade, bem como indique o nobre expert quais os elementos levados em consideração para a fixação desta data. 
Faculto à parte autora a formulação de quesitos, bem como a indicação de assistente técnico, no prazo de 05 dias. 4. Com a 
vinda do laudo, dê-se vista ao INSS para, ficando formalmente citado, apresentar, caso queira, contestação, manifestação sobre 
o laudo pericial e dizer se deseja mais alguma prova. 5. Após, ao(à) autor(a) para manifestar sobre a contestação, o laudo e 
outras provas que deseja produzir. 6. Cumpridos todos os itens anteriores, conclusos para decisão. Intime-se. - ADV: ANGELICA 
PIOVESAN DA COSTA (OAB 322713/SP)

Processo 1000538-39.2015.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Vistos. 1. 
Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a 
integralidade da dívida pendente, no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, 
com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena 
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do 
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena 
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. 2. DA BUSCA DO VEÍCULO E DE ENDEREÇOS. 2.1. Objetivando 
o cumprimento da liminar de busca e apreensão e a localização da parte ré para citação pessoal, caso frustradas as diligências 
no endereço informado na petição inicial, como medidas que dependem do Poder Judiciário, se requeridas, ficam desde já 
deferidas, mediante recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e 
fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese 
de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita: a) a pesquisa de endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e 
INFOJUD; b) a restrição total do veículo (inclusive circulação), pelo sistema RENAJUD. 2.2. Para o mesmo fim, em se tratando 
de pessoa física, se requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.3. Qualquer outra 
diligência judicial de busca do veículo e de endereços fica desde logo indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela 
parte autora, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição 
de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados da expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a 
advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a 
parte autora não comprovar a sua efetiva utilização. 2.4. Caso encontrado(s) endereço(s) diferente(s) daquele(s) constante dos 
autos e já diligenciado(s), fica desde logo DEFERIDA e de ofício DETERMINADA a execução da liminar e, se positiva, a citação, 
devendo a parte autora providenciar o necessário e arcar com o respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, salvo 
se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva de localização do veículo e/ou da parte ré no endereço 
pesquisado. 2.5. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo endereço por diligência própria e assim requerer, ficam 
desde logo deferidas a execução da liminar e, se positiva, a citação, expedindo-se o necessário, com urgência, com a advertência 
de que, uma vez requerida e expedida carta precatória, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte 
autora não comprovar a sua efetiva distribuição. 2.6. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, 
§ 2º, do CPC. 2.7. Executada a liminar e prosseguindo-se com a citação, havendo certidão do oficial de justiça dando conta da 
inviabilidade da citação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante ausência da parte executada em razão de trabalho 
ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos dos artigos 227 a 229 do CPC. 3. DO 
SOBRESTAMENTO DA AÇÃO 3.1. Se requerido pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento 
do processo, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse 
limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, 
independentemente de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte 
autora ser intimada para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada, alguma das diligências elencadas no item 2 desta 
decisão, visando à localização do veículo e do endereço da parte ré; ou requerer a citação por edital, se já executada a liminar 
e esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal; ou requerer a conversão da ação em ação de depósito, 
caso esgotadas as tentativas de localização do veículo; ou requerer a desistência da ação, se não estiver disposta a arcar com 
o ônus financeiro necessário ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de 
execução da liminar e de citação e/ou realização da citação por edital) e à consequente obtenção do provimento jurisdicional de 
mérito. 3.3. Se requerida pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferida a dilação dos prazos relativos ao item 
2 desta decisão, por uma única vez para cada ato, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for 
superior a esse limite. Após o decurso do prazo dilatado, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, 
independentemente de nova intimação, ficando desde logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 4. DO 
CONTROLE DO ANDAMENTO 4.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas no item 2 e também 
do sobrestamento do feito e das dilações de prazo tratados no item 3, certificando sempre, antes de intimar a parte autora a se 
manifestar em cumprimento aos termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre 
aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento e dilação de prazo já havido, para que o 
feito tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido 
controle sobre o esgotamento das tentativas de localização do veículo e/ou do endereço da parte ré, hipótese que ensejará: ou 
a citação por edital, se já executada a liminar e esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal; ou a 
conversão da ação em ação de depósito, caso esgotadas as tentativas de localização do veículo; ou a extinção do feito, se a 
parte autora não estiver disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido andamento do processo (leia-se: 
distribuição de cartas precatórias para tentativa de execução da liminar e de citação e/ou realização da citação por edital) e à 
consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 4.2. Em se tratando de processo ajuizado há mais de 01 ano, ainda 
em fase de execução da liminar e citação, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão 
completa e pormenorizada a respeito de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à 
conclusão para deliberação. 5. DA RÉPLICA Completado o ciclo citatório, havendo resposta de um ou mais réus (ou seja, em 
não se tratando de hipótese de revelia, em que os autos deverão ser remetidos para julgamento imediatamente após o decurso 
do prazo de resposta), intime-se a parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 6. DA ESPECIFICAÇÃO DE 
PROVAS 6.1. Apresentada a réplica ou decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que 
pretendem produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao 
julgamento do feito. 6.2. Se juntados documentos novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se 
manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 6.3. Após essas manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos 
conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 1000544-46.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - LINDINALVA CARVALHO 
OLIVEIRA SOUSA - 1. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se, inclusive no SAJ. 2. Indefiro a tutela 
antecipada, posto que há necessidade da dilação probatória, especialmente prova pericial, para comprovação do alegado. 
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Nesse sentido: “Havendo necessidade de produção de prova, descabe a outorga da tutela antecipada” (Lex-JTA 161/354). 
2.1. O pedido de tutela antecipada seráreexaminado somente na sentença, à luz do laudo pericial e da manifestação das 
partes, ficando desde logo indeferidos eventuais pedidos de reapreciação formulados nos autos, pois inócuos e prejudiciais ao 
célere julgamento do feito. 3. Considerando a necessidade de imprimir rápido andamento ao feito, dado o caráter alimentar do 
benefício requerido, determino a imediata realização de perícia médica. Nomeio o DR. LUCIANO RIBEIRO ÁRABE ABDANUR, 
perito habilitado nesta Vara. Fica designado o dia 03.03.2015 às 13:00 horas, para realização do exame pericial, devendo o(a) 
autor(a) comparecer na sala de perícias médicas do Fórum, à Praça dos Três Poderes, s/n, Centro, nesta cidade, telefone 
n. 3953-5111, com 30 minutos de antecedência, munido(a) de documento de identificação (CPF e RG), de suas Carteiras de 
Trabalho e Previdência Social CTPS e de todos os exames, radiografias, laudos, atestados médicos e demais documentos 
relativos ao seu estado de saúde. Outrossim, fica expressamente advertido o(a) advogado(a) do(a) autor(a) de que é sua 
responsabilidade cientificá-lo(a) da data da perícia médica ora designada, bem como das orientações contidas neste despacho. 
Os quesitos do Juízo já são do conhecimento do perito e estão arquivados em cartório para eventual consulta pelas partes, não 
havendo necessidade de reproduzi-los aqui. Nos termos do ofício arquivado em Cartório, aprovo os quesitos indicados pelo 
INSS, abaixo transcritos. 1) O(a) periciado(a) é portador de alguma enfermidade ou lesão? Indicar a CID. Quais os exames 
médicos apresentados pelo(a) periciado(a) na data da perícia? 2) Existe nexo de causalidade entre a doença ou lesão e o 
trabalho desenvolvido? 3) Em caso de diagnóstico de doença ou lesão, qual a data do início da enfermidade ou lesão? Em 
quais elementos técnicos e científicos, como exames, relatórios ou anamnese, se baseou o perito judicial para a fixação de 
tal data? 4) O(A) periciado(a) foi submetido(a) a algum exame físico durante a perícia judicial? Em caso positivo, mencione 
detalhadamente o nobre perito em que consistiu referido exame e quais os achados clínicos obtidos com esse exame? 5) Quais 
os exames médicos apresentados pelo(a) periciado(a) na data da perícia, com indicação de datas e respectivas conclusões/
diagnósticos? 6) Com todos os dados médicos (exames médico, físico e clínico) colhidos na perícia, é possível concluir que o 
autor(a) é portador de incapacidade temporária para a atividade que habitualmente desenvolvia (indicar a atividade profissional 
tomada como base para a aferição da capacidade/incapacidade), ou se trata de apenas uma limitação funcional naturalmente 
esperada dentro da média da população na mesma faixa etária? Em caso de diagnóstico de incapacidade temporária, quais os 
achados clínicos, físicos e exames médicos que o nobre expert levou em consideração para formar a sua conclusão pericial? 7) 
Com todos os dados médicos (exames médico, físico e clínico) colhidos na perícia, é possível concluir que o autor(a) é portador 
de incapacidade definitiva para qualquer atividade laborativa? Em caso positivo, quais os achados clínicos, físicos e exames 
médicos que o nobre expert levou em consideração para formar a sua conclusão pericial? 8) Em caso de incapacidade definitiva 
para o labor que atualmente desenvolvia, o (a) periciado (a) é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade 
laborativa? 9) Em caso de diagnóstico de incapacidade temporária ou definitiva, diga o Sr. Perito, com base em elementos 
técnicos e científicos (v.g. exames, relatórios, anamnese), e não com base meros relatos da parte autora, qual a data do início 
da incapacidade, bem como indique o nobre expert quais os elementos levados em consideração para a fixação desta data. 
Faculto à parte autora a formulação de quesitos, bem como a indicação de assistente técnico, no prazo de 05 dias. 4. Com a 
vinda do laudo, dê-se vista ao INSS para, ficando formalmente citado, apresentar, caso queira, contestação, manifestação sobre 
o laudo pericial e dizer se deseja mais alguma prova. 5. Após, ao(à) autor(a) para manifestar-se sobre a contestação, o laudo e 
outras provas que deseja produzir. 6. Cumpridos todos os itens anteriores, conclusos para decisão. Intime-se. - ADV: MARCELO 
DE MORAIS BERNARDO (OAB 179632/SP)

Processo 1000553-08.2015.8.26.0292 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - I.C.V. - 1. Considerando a narrativa 
inicial e os documentos que a acompanham, presumindo-se a boa-fé da autora, DEFIRO a liminar para: A) determinar 
que seja(m) comunicado(s) o(s) Tabelionato(s) de Protesto, abaixo especificados, que este Juízo houve por bem sustar 
liminarmente o protesto ou suspender seus efeitos, caso já efetivado, do(s) título(s) de crédito a seguir descrito(s): TÍTULO 
Nº PROTOCOLONº DATA DO PROTESTO VALOR - R$ TABELIONATO 176 -DMI22 -02.02.201505.02.2015 R$ 588,00 3º 177-
DMI25-02.02.201505.02.2015R$ 602,002º 178-DMI29-02.02.201505.02.2015R$ 913,002º 179-DMI32-02.02.201505.02.2015R$ 
1.058,161º 180-DMI33-02.02.201505.02.2015R$ 2.987,572º 181-DMI 35-02.02.201505.02.2015R$ 3.403,311º 2. Deverá 
o(a) requerente prestar caução em dinheiro no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da medida ora concedida, 
independentemente de nova intimação. Outrossim, determino que referido(s) título(s) deverá(ão) permanecer sob a guarda 
do(s) Tabelionato(s) supramencionado(s), em Cartório, com seu protesto sustado, até ulterior deliberação deste Juízo, que lhe 
será comunicada oportunamente. 3. A citação será efetivada oportunamente na ação principal, que deverá ser ajuizada pela 
autora no prazo legal de 30 dias, a contar da efetivação da liminar. Nesse sentido, aguarde-se e, oportunamente, certifique-se. 
Servirá a presente decisão , assinada digitalmente , como OFÍCIO aos Tabelionatos. Intime-se. - ADV: EDGARD ROCHA FILHO 
(OAB 62111/SP)

Processo 1000553-08.2015.8.26.0292 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - I.C.V. - deverá a parte autora 
providenciar a impressão do ofício de fls. 33 e remeter os mesmos para os 1º, 2º e 3º Tabelionatos. - ADV: EDGARD ROCHA 
FILHO (OAB 62111/SP)

Processo 1000560-97.2015.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Volkswagen S/A - Vistos. 
Proceda a autora emenda à inicial para adequar o valor da causa nos termos do contrato, que consta o valor do veículo em R$ 
18.990,00 (fls. 10), providenciando ainda o recolhimento do complemento das custas iniciais devidas, no prazo de 10 dias, sob 
pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. Int. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), 
MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)

Processo 1000566-07.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - ADENICE DO AMOR 
DIVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 1. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se, inclusive no SAJ. 2. 
Indefiro a tutela antecipada, posto que há necessidade da dilação probatória, especialmente prova pericial, para comprovação 
do alegado. Nesse sentido: “Havendo necessidade de produção de prova, descabe a outorga da tutela antecipada” (Lex-JTA 
161/354). 2.1. O pedido de tutela antecipada seráreexaminado somente na sentença, à luz do laudo pericial e da manifestação 
das partes, ficando desde logo indeferidos eventuais pedidos de reapreciação formulados nos autos, pois inócuos e prejudiciais 
ao célere julgamento do feito. 3. Considerando a necessidade de imprimir rápido andamento ao feito, dado o caráter alimentar 
do benefício requerido, determino a imediata realização de perícia médica. Nomeio o DR.Luciano Ribeiro Árabe Abdanur, perito 
habilitado nesta Vara. Fica designado o dia 03 de março de 2015 às 13:20 horas, para realização do exame pericial, devendo 
o(a) autor(a) comparecer na sala de perícias médicas do Fórum, à Praça dos Três Poderes, s/n, Centro, nesta cidade, telefone 
n. 3953-5111, com 30 minutos de antecedência, munido(a) de documento de identificação (CPF e RG), de suas Carteiras de 
Trabalho e Previdência Social CTPS e de todos os exames, radiografias, laudos, atestados médicos e demais documentos 
relativos ao seu estado de saúde. Outrossim, fica expressamente advertido o(a) advogado(a) do(a) autor(a) de que é sua 
responsabilidade cientificá-lo(a) da data da perícia médica ora designada, bem como das orientações contidas neste despacho. 
Os quesitos do Juízo já são do conhecimento do perito e estão arquivados em cartório para eventual consulta pelas partes, não 
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havendo necessidade de reproduzi-los aqui. Nos termos do ofício arquivado em Cartório, aprovo os quesitos indicados pelo 
INSS, abaixo transcritos. 1) O(a) periciado(a) é portador de alguma enfermidade ou lesão? Indicar a CID. Quais os exames 
médicos apresentados pelo(a) periciado(a) na data da perícia? 2) Existe nexo de causalidade entre a doença ou lesão e o 
trabalho desenvolvido? 3) Em caso de diagnóstico de doença ou lesão, qual a data do início da enfermidade ou lesão? Em 
quais elementos técnicos e científicos, como exames, relatórios ou anamnese, se baseou o perito judicial para a fixação de 
tal data? 4) O(A) periciado(a) foi submetido(a) a algum exame físico durante a perícia judicial? Em caso positivo, mencione 
detalhadamente o nobre perito em que consistiu referido exame e quais os achados clínicos obtidos com esse exame? 5) Quais 
os exames médicos apresentados pelo(a) periciado(a) na data da perícia, com indicação de datas e respectivas conclusões/
diagnósticos? 6) Com todos os dados médicos (exames médico, físico e clínico) colhidos na perícia, é possível concluir que o 
autor(a) é portador de incapacidade temporária para a atividade que habitualmente desenvolvia (indicar a atividade profissional 
tomada como base para a aferição da capacidade/incapacidade), ou se trata de apenas uma limitação funcional naturalmente 
esperada dentro da média da população na mesma faixa etária? Em caso de diagnóstico de incapacidade temporária, quais os 
achados clínicos, físicos e exames médicos que o nobre expert levou em consideração para formar a sua conclusão pericial? 7) 
Com todos os dados médicos (exames médico, físico e clínico) colhidos na perícia, é possível concluir que o autor(a) é portador 
de incapacidade definitiva para qualquer atividade laborativa? Em caso positivo, quais os achados clínicos, físicos e exames 
médicos que o nobre expert levou em consideração para formar a sua conclusão pericial? 8) Em caso de incapacidade definitiva 
para o labor que atualmente desenvolvia, o (a) periciado (a) é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade 
laborativa? 9) Em caso de diagnóstico de incapacidade temporária ou definitiva, diga o Sr. Perito, com base em elementos 
técnicos e científicos (v.g. exames, relatórios, anamnese), e não com base meros relatos da parte autora, qual a data do início 
da incapacidade, bem como indique o nobre expert quais os elementos levados em consideração para a fixação desta data. 
Faculto à parte autora a formulação de quesitos, bem como a indicação de assistente técnico, no prazo de 05 dias. 4. Com a 
vinda do laudo, dê-se vista ao INSS para, ficando formalmente citado, apresentar, caso queira, contestação, manifestação sobre 
o laudo pericial e dizer se deseja mais alguma prova. 5. Após, ao(à) autor(a) para manifestar-se sobre a contestação, o laudo 
e outras provas que deseja produzir. 6. Cumpridos todos os itens anteriores, conclusos para decisão. Intime-se. - ADV: LUIS 
GUSTAVO ANTUNES VALIO COIMBRA (OAB 216929/SP), FREDERICO WERNER (OAB 325264/SP)

Processo 1000572-14.2015.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JULIANA APARECIDA ARAUJO 
DO AMARAL - Vistos. Recolha a parte exequente, em 10 dias, sob pena de extinção, as custas iniciais do processo. - ADV: 
JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA (OAB 299398/SP)

Processo 1000575-66.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - M Vistos. 
Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena 
de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 
DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO PESSOAL 2.1. Objetivando a localização da parte ré, caso não encontrada no 
endereço informado na petição inicial, como medidas que dependem do Poder Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas 
de endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mediante requerimento e recolhimento das taxas previstas 
na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento 
n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 
Em se tratando de pessoa física, se requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2. 
Qualquer outra diligência judicial de busca de endereços fica desde logo indeferida, devendo ser providenciada diretamente 
pela parte autora, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida 
a expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 
26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no 
processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva utilização. 2.3. Caso encontrado(s) endereço (s) diferente (s) 
daquele(s) constante(s) dos autos e já diligenciado(s), fica desde logo DEFERIDA e de ofício DETERMINADA a citação, de 
ofício, devendo a parte autora providenciar o necessário e arcar com o respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do 
feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva de localização pessoal da parte ré no endereço 
pesquisado. 2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo endereço por diligência própria e requerer a citação, esta 
fica desde logo deferida, com advertência de que, uma vez requerida e expedida carta precatória, nenhuma outra diligência será 
realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva distribuição. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde 
já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 2.6. Havendo certidão do oficial de justiça, dando conta da inviabilidade da 
citação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante ausência da parte executada em razão de trabalho ou qualquer outro 
motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos dos artigos 227 a 229 do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO 
DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do feito, 
por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após 
o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente 
de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada 
para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada, alguma das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à 
localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação por edital, caso esgotadas as tentativas de localização pessoal 
da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido 
andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de citação ou realização da citação por edital) 
e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 3.3. Se requerida pela parte autora, a qualquer momento, fica 
desde logo deferida a dilação dos prazos relativos ao item 2 desta decisão, por uma única vez para cada ato, pelo prazo 
requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo dilatado, 
deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação, ficando desde 
logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 4. DA RÉPLICA Completado o ciclo citatório, havendo resposta 
de um ou mais réus(ou seja, não se tratando de hipótese de revelia, em que os autos deverão ser remetidos para julgamento 
imediatamente após o decurso do prazo de resposta), intime-se a parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 
dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a 
especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato controvertida nos autos 
e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, 
intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3. Após essas manifestações ou o decurso do respectivo 
prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. 
Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas no item 2 e também do sobrestamento do feito e das 
dilações de prazo tratados no item 3, certificando sempre, antes de intimar a parte autora a se manifestar em cumprimento aos 
termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, 
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positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito tenha andamento racional e eficiente, evitando-se 
diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas de localização 
de endereço da parte ré, hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação por edital ou, se a parte autora não estiver disposta 
a arcar com o respectivo ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de citação ou realização da 
citação por edital), a extinção do feito. 6.2. Em se tratando de processo ajuizado há mais de 01 ano, ainda em fase de citação, 
deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito 
de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para deliberação. Servirá o 
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP)

Processo 1000583-43.2015.8.26.0292 - Monitória - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - Vistos. 1. O exame superficial 
da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a 
relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos encargos de sucumbência; 
advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte. 
Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Servirá o presente, 
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO 
PESSOAL 2.1. Objetivando a localização da parte ré, caso não encontrada no endereço informado na petição inicial, como 
medidas que dependem do Poder Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas de endereços pelos sistemas BACENJUD, 
RENAJUD e INFOJUD, mediante requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, 
parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da 
Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, se 
requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2. Qualquer outra diligência judicial de 
busca de endereços fica desde logo indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela parte autora, à qual, assim sendo 
requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição de alvará para esse fim, com 
prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez 
requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a 
sua efetiva utilização. 2.3. Caso encontrado(s) endereço (s) diferente (s) daquele(s) constante(s) dos autos e já diligenciado(s), 
fica desde logo DEFERIDA e de ofício DETERMINADA a citação, de ofício, devendo a parte autora providenciar o necessário e 
arcar com o respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há 
perspectiva de localização pessoal da parte ré no endereço pesquisado. 2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo 
endereço por diligência própria e requerer a citação, esta fica desde logo deferida, com advertência de que, uma vez requerida 
e expedida carta precatória, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua 
efetiva distribuição. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 2.6. Havendo 
certidão do oficial de justiça, dando conta da inviabilidade da citação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante 
ausência da parte executada em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, 
nos termos dos artigos 227 a 229 do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a 
qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do feito, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte 
autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos 
novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada, 
alguma das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação 
por edital, caso esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver 
disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias 
para tentativa de citação ou realização da citação por edital) e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 
3.3. Se requerida pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferida a dilação dos prazos relativos ao item 2 
desta decisão, por uma única vez para cada ato, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for 
superior a esse limite. Após o decurso do prazo dilatado, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do 
feito, independentemente de nova intimação, ficando desde logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 4. DA 
RÉPLICA Completado o ciclo citatório, havendo resposta de um ou mais réus(ou seja, não se tratando de hipótese de revelia, 
em que os autos deverão ser remetidos para julgamento imediatamente após o decurso do prazo de resposta), intime-se a parte 
autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou 
decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência 
em face da matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos 
novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3. 
Após essas manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento 
antecipado. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas 
no item 2 e também do sobrestamento do feito e das dilações de prazo tratados no item 3, certificando sempre, antes de intimar 
a parte autora a se manifestar em cumprimento aos termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para 
deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito 
tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle 
sobre o esgotamento das tentativas de localização de endereço da parte ré, hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação 
por edital ou, se a parte autora não estiver disposta a arcar com o respectivo ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas 
precatórias para tentativa de citação ou realização da citação por edital), a extinção do feito. 6.2. Em se tratando de processo 
ajuizado há mais de 01 ano, ainda em fase de citação, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e 
elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente 
em seguida à conclusão para deliberação. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta registrada . Cumpra-se na forma e 
sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 1000604-53.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - FABIANO MARTINS 
PINTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  INSS - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre 
a conta apresentada pelo INSS (fls. 85/86 - valor de R$ 21.545,64), dizendo se concorda ou não com os valores apresentados, 
devendo em caso de discordância, apresentar o cálculo com os valores que entende corretos - ADV: ADÃO APARECIDO FROIS 
(OAB 251221/SP), CELINA RUTH CARNEIRO PEREIRA DE ANGELIS (OAB 202206/SP)

Processo 1000613-78.2015.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A 
Banco Múltiplo - Vistos. 1. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 554

expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena 
de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de 
que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. 
ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. 
Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para 
que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve 
conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o 
pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o 
respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam 
insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e 
onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de 
Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 
o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de 
eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada 
aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso 
de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em 
execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução 
(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido 
o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês (CPC, art. 745-A). 2. DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO PESSOAL 2.1. Objetivando a localização da 
parte executada, caso não encontrada no endereço informado na petição inicial, como medidas que dependem do Poder 
Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas de endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mediante 
requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas 
pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a 
parte exequente ser beneficiária da justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, se requerida, fica desde já deferida também 
a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2. Qualquer outra diligência judicial de busca de endereços fica desde logo 
indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela parte exequente, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade 
à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados 
de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, 
nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte exequente não comprovar a sua efetiva utilização. 2.3. 
Caso encontrado(s) endereço (s) diferente (s) daquele constante dos autos e já diligenciados(s), fica desde logo DEFERIDA e 
de ofício DETERMINADA a citação, de ofício, devendo a parte exequente providenciar o necessário e arcar com o respectivo 
ônus financeiro, sob pena de arquivamento do feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva de 
localização pessoal da parte executada no endereço pesquisado. 2.4. A qualquer tempo, se a parte exequente informar novo 
endereço por diligência própria e requerer a citação, esta fica desde logo deferida, com a advertência de que, uma vez requerida 
e expedida carta precatória, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte exequente não comprovar a 
sua efetiva distribuição. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 2.6. 
Havendo certidão do oficial de justiça dando conta da inviabilidade da citação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante 
ausência da parte executada em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, 
nos termos dos artigos 227 a 229 do CPC. 3. DA BUSCA DE BENS PARA ARRESTO OU PENHORA 3.1. Visando à localização 
de bens da parte executada para arresto (citação pessoal frustrada art. 653 do CPC) ou penhora (citação pessoal efetivada 
seguida de ausência de pagamento art. 652 do CPC), sem prejuízo de outras medidas, ficam desde já deferidas, mediante 
requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas 
pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a 
parte exequente ser beneficiária da justiça gratuita: a) a constrição (arresto ou penhora) de ativos financeiros, pelo sistema 
BACEJUD. Em se tratando de arresto, caso positiva a constrição pelo sistema BacenJud, cujo comprovante emitido e juntado 
aos autos fica servindo como termo respectivo (Comunicado SPI n. 19/2011 TJSP e art. 659, § 6º, CPC, por analogia), fica 
desde logo DETERMINADA a citação por edital da parte executada, nos termos do art. 654 do CPC. Em se tratando de penhora, 
caso positiva a constrição pelo sistema BacenJud, cujo comprovante emitido e juntado aos autos fica servindo como termo 
respectivo (Comunicado SPI n. 19/2011 TJSP e art. 659, § 6º, CPC), intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado; 
não o tendo, intime-se pessoalmente no último endereço por ela fornecido nos autos (art. 238, § único, CPC) ou, à falta, em que 
foi encontrada (art. 652, § 4º, CPC). Se frustrada a diligência, ou em caso de citação por edital e desconhecimento de sua 
localização, desde logo fica dispensada sua intimação (art. 652, § 5º, CPC). b) a pesquisa de bens (última declaração de IR) 
pelo sistema INFOJUD. c) a pesquisa e a restrição de veículos, total (inclusive circulação), pelo sistema pelo sistema RENAJUD. 
Caso positiva a diligência, aguarde-se informação sobre o endereço onde o veículo se encontra, ou pela parte exequente, ou 
por eventual apreensão administrativa ou policial, ou por qualquer outro meio, para que então seja possível a realização da 
penhora e da avaliação, à vista do bem, para o que desde já fica deferida a expedição de mandado ou carta precatória. d) a 
penhora de tantos bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento da parte devedora quantos bastem para o pagamento 
do débito, por mandado ou carta precatória ficando desde logo deferidos os benefícios do art. 172, §2º, do CPC. 3.2. A busca de 
imóveis deverá ser feita diretamente pela parte exequente pelo sistema da ARISP, mediante pesquisa no site www.oficioeletronico.
com.br, ressalvada a hipótese de ser beneficiária da justiça gratuita, hipótese quem a providência será adotada pela serventia. 
Caso positiva a diligência, deverá a parte exequente requerer a penhora do(s) imóvel(eis) que pretende ver constrito(s) e trazer 
aos autos certidão atualizada da(s) respectiva(s) matrícula(s), para realização e formalização do arresto ou da penhora pelo 
sistema on line da ARISP. 3.3. Em princípio, qualquer outra diligência de pesquisa de bens deve ser providenciada diretamente 
pela parte exequente, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a 
expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 
26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no 
processo enquanto a parte exequente não comprovar a sua efetiva utilização. 4. DO SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO 4.1. 
Se requerido pela parte exequente, a qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do processo de execução, 
por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após 
o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte exequente se manifestar sobre o prosseguimento do feito, 
independentemente de nova intimação. 4.2. Ficam desde logo indeferidos novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte 
exequente ser intimada para desde logo, ou requerer, se ainda não realizada, alguma das diligências elencadas nos itens 2 e 3 
desta decisão, visando à localização de endereço ou de bens arrestáveis ou penhoráveis da parte executada, ou requerer a 
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suspensão da execução e o seu arquivamento, nos termos do art. 791, inciso III, do CPC, aplicado por analogia nas duas 
primeiras hipóteses. 4.2. Se requerida pela parte credora, a qualquer momento, fica desde logo deferida a dilação dos prazos 
relativos aos itens 2 e 3 desta decisão, por uma única vez para cada ato, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 20 
(vinte) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo dilatado, deverá a parte credora se manifestar sobre 
o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação, ficando desde logo indeferidos novos pedidos de dilação 
para o mesmo ato. 5. DA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE Em caso de inércia da parte exequente, a qualquer tempo, em 
relação a manifestação ou prática de ato processual de que dependa o andamento da execução, fica desde logo determinado 
que se aguarde provocação no arquivo. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle 
das diligências elencadas nos itens 2 e 3, e também do sobrestamento do feito e das dilações de prazo tratados no item 4, 
certificando sempre, antes de intimar a parte exequente a se manifestar em cumprimento aos termos da presente decisão ou de 
remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual 
sobrestamento já havido, para que o feito tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas e 
protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas de localização de endereço ou de bens 
arrestáveis ou penhoráveis da parte executada, hipótese que, se caracterizada, ensejará a suspensão da execução e o seu 
arquivamento, nos termos do art. 791, inciso III, do CPC. 6.2. Em se tratando de processo de execução ajuizado há mais de 02 
anos, ainda em andamento, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e 
pormenorizada a respeito de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para 
deliberação. Intime-se. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), FABIANA CRISTINA MENCARONI GIL (OAB 
208092/SP)

Processo 1000615-48.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Seguro - SILVIA MARIA BERTONCELLO MARTINS - 
Vistos. Para exame do pedido de justiça gratuita, esclareça e comprove documentalmente a parte autora, no prazo de 10 dias, 
sob pena de indeferimento do benefício: A) qual a profissão e a renda bruta mensal sua e de seu cônjuge (e/ou de seus pais, 
em se tratando de menor ou pessoa até 24 anos que com eles reside); B) se, por si e/ou seu cônjuge (ou pais, em se tratando 
de menor ou pessoa até 24 anos que com eles reside), possui veículos, imóveis, aplicações financeiras ou outros bens móveis 
de valor e plano de saúde particular; se estuda ou tem filhos matriculados em escola privada; se arca com alguma despesa 
excepcional, incomum, que não faz parte do cotidiano de toda e qualquer pessoa; descrevendo e valorando cada qual desses 
itens em caso positivo. A propósito, observo que a parte autora nada esclareceu ou demonstrou nos autos a respeito da alegada 
pobreza, constituiu causídico particular (fls.06), circunstâncias que depõe em seu desfavor. Int. - ADV: DIEGO CARVALHO 
VIEIRA (OAB 293018/SP), JUSCELINO BORGES DE JESUS (OAB 277254/SP)

Processo 1000627-96.2014.8.26.0292 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - VERA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 
e outro - Paraiso Jacarei Empreendimentos Imobiliários Ltda - BANDEIRANTE ENERGIA S/A - - Wander Arice e outros - Prefeitura 
do Munícipio de Jacareí e outros - Vistas dos autos À PARTE AUTORA para manifestar-se, em 05 dias, sobre a certidão negativa 
do oficial de justiça de fls. 369. - ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA 
BRAGA (OAB 200484/SP), JOANINHA IARA TAINO (OAB 66524/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/
SP), MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP), ROBSON MARCOS FERREIRA (OAB 334015/SP)

Processo 1000947-49.2014.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e 
Investimento S/A - Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que a parte autora prestasse os esclarecimento solicitados 
pela decisão de fls. 93, embora devidamente intimados a fls. 94, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa 
ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica (a) autor(a) intimado para dar andamento ao feito em 
48 horas (pela imprensa e, na inércia, pessoalmente por AR), sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: PAULO EDUARDO 
MELILLO (OAB 76940/SP), VÂNIA MELILLO (OAB 188010/SP)

Processo 1001232-42.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - CESAR PAIXÃO 
BRANCO DE OLIVEIRA FILHO - DIÁRIO DE SÃO PAULO COMUNICAÇÕES LTDA - Certifico e dou fé que a APELAÇÃO juntada 
retro é TEMPESTIVA e que: (x) AS CUSTAS DE PREPARO foram recolhidas corretamente. ( ) AS CUSTAS DE PREPARO não 
foram recolhidas por ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do 
CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte requerente se 
manifestar acerca da apelação, apresentando contrarrazões, no prazo de 15 dias. - ADV: NELSON APARECIDO JUNIOR (OAB 
100928/SP), CARLOS VIEIRA COTRIM (OAB 69218/SP), MORGANA D’ADDEA APARECIDO (OAB 292452/SP)

Processo 1001527-79.2014.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Pecunia S/A - ROGERIO 
MARIA SANTIAGO - Vistos. 1. Fls. 59/60: a lei processual faculta ao autor, antes da citação, o mero aditamento do pedido, e 
não a “conversão” da ação de conhecimento em outra ação de natureza diversa, de execução (art. 294 do CPC). Pelo exposto, 
INDEFIRO o pedido de conversão desta ação de conhecimento em ação de execução. 2. Manifeste-se a parte autora sobre o 
prosseguimento do feito e a citação do réu, seguindo as diretrizes da decisão de fls. 27/30; se o caso, requeira a conversão 
em ação de depósito ou a desistência, se não lhe convier mais o provimento jurisdicional. Int. - ADV: THAIS CLEMENTE (OAB 
276147/SP), RICARDO ALECSSANDER DE QUEVEDO MUNHOZ (OAB 124960/SP), MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/
SP), MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP)

Processo 1001551-10.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Carla Lima dos Santos Oliviera - 
Federal de Seguros S/A - Vistos. 1.Fls.121: recebo a justificativa de ausência do autor como exceção, para determinar que seja 
fornecida a passagem necessária para o deslocamento do autor à perícia designada. Oficie-se novamente ao IMESC e com a 
data, intime-se a parte autora da data e para que esclareça se o autor necessitará de acompanhante para a perícia. No silêncio, 
deverá a serventia, com a data, providenciar o necessário na Administração do Fórum. 2. Após, intime-se a parte autora para 
comparecer em Cartório, através de seu advogado, para retirar tal documento. Tudo de conformidade com o Comunicado da E. 
Presidência do Tribunal de Justiça nº 149/2007 (DJE de 27.03.2007, p. 01). 3. Anote-se a determinação acima nos autos, para 
a providência necessária, quando da chegada da data pericial. Cumpra-se com urgência. 4. Anoto, que o não comparecimento 
à perícia ensejará a preclusão da prova pericial. Int. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), GABRIELLA 
BARBOSA (OAB 287035/SP)

Processo 1001617-87.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - SUELI SOUTO TAVARES - 
- JONATHAS BATUTIS DE TOLEDO - - MAURICEIA GOMES DA SILVA - TENDA ATACADO LTDA - - COMPANHIA DE SEGUROS 
ALIANCA DO BRASIL - Recebo os recursos das partes requerida e denunciada, por estarem tempestivos, em ambos os efeitos. 
Às contra razões. Após, cumpridas as formalidades, subam os autos à E. Superior Instância. - ADV: FABIANA CAMPÃO PIRES 
FERNANDES BERTINI (OAB 158772/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), MARICÍ CORREIA (OAB 156880/SP), FLAVIO 
OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 1001647-25.2014.8.26.0292 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Pedro Henrique Silva Santos - 
Federal Seguros S/A - OS AUTOS ESTÃO COM VISTA AO PROCURADOR DO AUTOR para que esclareça a petição de fls. 142, 
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tendo em vista que Jonatas Ferreira Leite não não faz parte na presente ação. - ADV: GABRIELLA BARBOSA (OAB 287035/SP), 
RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 1001739-03.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ROBINSON EDUARDO 
ROSENTAL - Honda Automoveis do Brasil LTDA - - HVILLE VEÍCULOS LTDA. - - TANI MOTORS DISTRIBUIDORA DE 
VEÍCULOS LTDA - Vistos. 1. ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré H. VILLE (fls. 58/75), ante o silêncio 
do autor em réplica (fls. 252) e porque de fato a ré é apenas a concessionária que vendeu o veículo ao autor, não podendo ser 
responsabilizada por eventuais defeitos de fabricação, afetos à ré HONDA, nem por eventuais defeitos de serviços de assistência 
prestado pela ré TANI. Assim, em relação à ré H. VILLE (fls. 58/75), julgo o processo EXTINTO sem apreciação de mérito, com 
fulcro no art. 267, VI, CPC. Sucumbente, o autor arcará com custas e despesas processuais e com honorários advocatícios de 
R$ 1.000,00 (art. 20, § 4º, CPC). 2. REJEITO a preliminar de litisconsórcio necessário arguida pela ré HONDA (fls. 175/198), 
pois o contrato de financiamento mediante alienação fiduciária do veículo é independente e autônomo em relação à compra e 
venda e à prestação de serviços estabelecidas entre o autor e as rés, de modo que, independentemente do resultado desta 
demanda, o autor continua obrigado ao pagamento em relação ao banco credor. 3. Superadas essas questões processuais e 
estando no mais o feito em ordem, dou-o por saneado. 4. DEFIRO a produção de prova pericial de engenharia, a cargo da ré 
TANI, que a requereu (fls. 258/261) e a quem, em conjunto com a ré HONDA, atribuo o ônus probatório nessa parte, por conta da 
verossimilhança da narrativa inicial, a qual está amparada pelos documentos que a acompanham, e da evidente hipossuficiência 
técnica do autor, consumidor. Para tanto, nomeio perito VICTOR HUGO MOREIRA DE CARVALHO, habilitado nesta Vara. Intime-
se o perito a estimar seus honorários definitivos em 10 dias. Após, intime-se a ré TANI a se manifestar no prazo de 10 dias. 
Em caso de concordância com a estimativa do perito, deverá a ré TANI desde logo proceder ao depósito nos autos. Em caso 
de discordância, venham os autos conclusos para decisão e fixação dos honorários. Quesitos e assistentes técnicos no prazo 
de 05 dias. Com a indicação do dia e local pelo perito, intimem-se as partes. O perito deverá apresentar o laudo em 30 dias. 
Anoto quesitos pela ré TANI a fls. 259/260. 5. INDEFIRO a prova oral genericamente requerida pelo autor (fls. 254/255), uma 
vez que os danos morais, por sua natureza, não dependem de comprovação objetiva, bem assim porque a matéria controvertida 
tem natureza exclusivamente técnica e se esgotará com a prova documental e a realização da prova pericial acima deferida, 
de modo que não há nenhuma necessidade ou pertinência na prova oral, a qual, ainda, esbarra na vedação do art. 400, II, do 
CPC. Por fim, a realização inócua de diligências e audiência de instrução somente prejudicaria a rápida solução do litígio, em 
prejuízo da garantia constitucional de duração razoável do processo. P.R.I. - ADV: WILLIAM SOBRAL FALSSI (OAB 301018/
SP), SERGIO SHINJI MIYAKE (OAB 84171/SP), SANDRA CRISTINA RANGON (OAB 235347/SP), MARCELO MIGUEL ALVIM 
COELHO (OAB 156347/SP), FABIO CESAR GONGORA DE MORAES (OAB 135290/SP), LUIS FERNANDO XAVIER SOARES 
DE MELLO (OAB 84253/SP), MARCO VINICIUS BERZAGHI (OAB 131685/SP), LOURIVAL SUMAN (OAB 107821/SP)

Processo 1001898-43.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Ronaldo Queiroz 
Lopes - SANDRA APARECIDA DOS SANTOS - Ronaldo Queiroz Lopes - Vistos. Cumpra-se o julgado, nos termos do art. 475-J 
do CPC. 2. Aguarde-se, pelo prazo legal de 15 dias, o pagamento voluntário pela parte devedora (ainda que revel, por cautela, 
não obstante a desnecessidade de sua intimação nos termos do art. 322 do CPC). 2.1. Com pagamento, intime-se a parte 
credora a se manifestar, inclusive sobre a satisfação integral do débito, o que se presumirá no silêncio, ficando desde já deferida, 
se por ela requerida, a expedição de mandado de levantamento da quantia depositada. Em caso de satisfação integral ou 
silêncio a esse respeito, desde logo dou por cumprido o julgado e determino o arquivamento dos autos. Em caso de alegação de 
débito remanescente, intime-se a parte devedora a se manifestar e, se de acordo, desde logo providenciar o depósito nos autos, 
no prazo de 10 dias. Nesta hipótese, com o depósito, desde logo dou por cumprido o julgado e determino o arquivamento dos 
autos, devendo ser expedido mandado de levantamento da quantia remanescente depositada em favor da parte credora. Na 
hipótese de discordância, intime-se a parte credora a se manifestar e requerer o que de direito, vindo os autos conclusos em 
seguida para decisão. 2.2. Sem pagamento, certifique-se e intime-se a parte credora a apresentar cálculo de liquidação, com 
inclusão da multa de 10% do valor do débito prevista no art. 475-J do CPC, e se manifestar em termos de penhora. 2.3. Com a 
manifestação da parte credora nos termos do item 2.2 acima, ou na hipótese de prosseguimento com penhora pelo débito 
remanescente apontado pela parte credora nos termos do item 2.1 acima, ou em qualquer outra hipótese em que se instaurar a 
cobrança forçada em face da parte devedora, cadastre-se o incidente de cumprimento de título judicial no sistema SAJ, fazendo-
se as devidas anotações e juntando-se no respectivo apenso as cópias pertinentes, inclusive desta decisão. 3. DA BUSCA DE 
BENS PARA PENHORA. 3.1. Visando à localização de bens da parte devedora e à realização da penhora, sem prejuízo de 
outras medidas, ficam desde já deferidas, se requeridas, mediante recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 
11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do 
Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte credora ser beneficiária da justiça gratuita: a) a penhora 
de ativos financeiros, pelo sistema BACEJUD. a.1) em se tratando de primeira penhora no processo, caso positiva pelo sistema 
BacenJud, cujo comprovante emitido e juntado aos autos fica servindo como termo respectivo (Comunicado SPI n. 19/2011 
TJSP e art. 659, § 6º, CPC), intime-se a parte devedora na pessoa de seu advogado para, querendo, oferecer impugnação no 
prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 475-J, § 1º, CPC); ou, se revel a parte devedora e por isso dispensada sua intimação (art. 
322 e 652, § 5º, CPC), apenas se aguarde, por cautela, o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias para oferecimento de 
impugnação. Com impugnação, certifique-se sobre a tempestividade e, com urgência, intime-se a parte credora para se 
manifestar no prazo de 10 dias, vindo os autos conclusos em seguida para decisão Sem impugnação, certifique-se o decurso do 
prazo, providencie-se desde logo a transferência do numerário para conta judicial à disposição deste Juízo (desbloqueando-se 
o excedente, se o caso) e intime-se a parte credora a se manifestar, especialmente sobre a satisfação integral do débito, o que 
se presumirá no silêncio, ou sobre nova penhora em caso de apontamento de débito remanescente, ficando desde já deferida, 
se por ela requerida, a expedição de mandado de levantamento da quantia penhorada em seu favor. a.2) em não se tratando de 
primeira penhora no processo, já tendo havido outra penhora anterior e oportunidade para oferecimento de impugnação, apenas 
se intime do ato a parte devedora na pessoa de seu advogado ou, se revel e por isso dispensada sua intimação, mediante 
simples publicação em cartório (art. 322 e 652, § 5º, CPC). b) a pesquisa de bens (última declaração de IR) pelo sistema 
INFOJUD. c) a pesquisa e a restrição de veículos, total (inclusive circulação), pelo sistema RENAJUD. Caso positiva a diligência, 
aguarde-se informação sobre o endereço onde o veículo se encontra, ou pela parte credora, ou por eventual apreensão 
administrativa ou policial, ou por qualquer outro meio, para que então seja possível a realização da penhora e da avaliação, à 
vista do bem, para o que desde já fica deferida a expedição de mandado ou carta precatória. d) a penhora de tantos bens que 
guarnecem a residência ou o estabelecimento da parte devedora quantos bastem para o pagamento do débito, por mandado ou 
carta precatória, ficando desde logo deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 3.2. A busca de imóveis deverá ser feita 
diretamente pela parte credora pelo sistema da ARISP, mediante pesquisa no site www.oficioeletronico.com.br, ressalvada a 
hipótese de ser beneficiária da justiça gratuita, caso em que a providência será adotada pela serventia. Caso positiva a diligência, 
deverá a parte credora requerer a penhora do(s) imóvel(eis) que pretende ver constrito(s) e trazer aos autos certidão atualizada 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 557

da(s) respectiva(s) matrícula(s), para realização e formalização da penhora pelo sistema on line da ARISP. 3.3. Em princípio, 
qualquer outra diligência de pesquisa de bens deve ser providenciada diretamente pela parte credora, à qual, assim sendo 
requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição de alvará para esse fim, com 
prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez 
requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte credora não comprovar a 
sua efetiva utilização. 4. DO SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS DILAÇÕES DE PRAZO. 4.1. Se requerido pela parte 
credora, a qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento da execução, por uma única vez, pelo prazo requerido 
ou pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, 
deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. Ficam desde 
logo indeferidos novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte credora ser intimada para desde logo, ou requerer e 
providenciar, se ainda não realizada, alguma das diligências elencadas no item 3 desta decisão, visando à localização de bens 
penhoráveis da parte devedora, ou requerer a suspensão da execução e o seu arquivamento, nos termos do art. 791, inciso III, 
do CPC, aplicado por analogia. 4.2. Se requerida pela parte credora, a qualquer momento, fica desde logo deferida a dilação 
dos prazos relativos aos itens 2 e 3 desta decisão (exceto quanto ao prazo de 10 dias para manifestação sobre eventual 
impugnação apresentada pela parte devedora após penhora pelo sistema Bacenjud item 3.1, a.1), por uma única vez para cada 
ato, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo 
dilatado, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação, ficando 
desde logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 5. DA INÉRCIA DA PARTE CREDORA. Em caso de inércia 
da parte credora, a qualquer tempo, em relação a manifestação ou prática de ato processual de que dependa o andamento da 
execução, fica desde logo determinado que se aguarde provocação no arquivo. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO DO FEITO. 
6.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas no item 3 e também do sobrestamento do feito e das 
dilações de prazo tratados no item 4, certificando sempre, antes de intimar a parte credora a se manifestar em cumprimento aos 
termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, 
positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento e dilação de prazo já havidos, para que o feito tenha andamento racional e 
eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das 
tentativas de localização de bens penhoráveis da parte devedora, hipótese que, se caracterizada, ensejará a suspensão da 
execução e o seu arquivamento, nos termos do art. 791, inciso III, do CPC. 6.2. Em se tratando de incidente de cumprimento de 
título judicial iniciado há mais de 02 anos, ainda em andamento, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado 
e elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito de todos os itens desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente 
em seguida à conclusão para deliberação. - ADV: ANDRE NERY ALVES (OAB 164111/SP), RONALDO QUEIROZ LOPES (OAB 
280107/SP)

Processo 1001994-58.2014.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - B.V. Financeira S/A Crédito 
Financiamento e Investimentos - Vistos. 1. Fls. 70/71: a lei processual faculta ao autor, antes da citação, o mero aditamento 
do pedido, e não a “conversão” da ação de conhecimento em outra ação de natureza diversa, de execução (art. 294 do CPC). 
Pelo exposto, uma vez que já operada a estabilização objetiva da demanda, INDEFIRO o pedido de conversão desta ação de 
conhecimento em ação de execução. 2. Manifeste-se a parte autora sobre o prosseguimento do feito e a citação do réu; se o 
caso, requeira a conversão em ação de depósito ou a desistência, se não lhe convier mais o provimento jurisdicional ante o teor 
da notícia contida na certidão de fls. 66. Int. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI 
PARISE (OAB 112409/SP)

Processo 1002112-34.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - FABIANA 
LEME DE SIQUEIRA - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - Certifico e dou fé que a APELAÇÃO juntada retro é TEMPESTIVA e que: 
( ) AS CUSTAS DE PREPARO foram recolhidas corretamente. (x) AS CUSTAS DE PREPARO não foram recolhidas por ser a 
parte apelante beneficiária da justiça gratuita. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa 
ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte requerida se manifestar acerca da apelação 
de fls. 131/154, apresentando contrarrazões, no prazo de 15 dias. - ADV: VIVIAN MEIRELES GOMES LEITE (OAB 346397/SP), 
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)

Processo 1002164-30.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - SANDRA REGINA 
ANTONIO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 
dias, sobre a conta apresentada pelo INSS (fls. 64/66 - valor de R$ 3.246,07), dizendo se concorda ou não com os valores 
apresentados, devendo em caso de discordância, apresentar o cálculo com os valores que entende corretos - ADV: CELINA 
RUTH CARNEIRO PEREIRA DE ANGELIS (OAB 202206/SP), MARCELO DE MORAIS BERNARDO (OAB 179632/SP), 
ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)

Processo 1002335-84.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - JAIRO 
RODRIGUES DOS SANTOS - WERNER VEÍCULOS MULTIMARCAS - Ante o exposto, e o que mais nos autos consta, julgo 
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré a devolver a totalidade dos valores 
pagos pelo autor, R$ 12.900,00, atualizado desde o desembolso (4/4/13, conforme recibo e garantia de fls. 13/14) e acrescido 
de juros de mora da citação, devendo o autor, em contrapartida, restituir o veículo à ré. Sucumbentes reciprocamente, as partes 
arcarão com os honorários de seus respectivos patronos e com metade das custas e despesas processuais, observando-se as 
condições de exigibilidade da Lei 1060/50, pois o autor é beneficiário da justiça gratuita (fls. 31). Se tempestivos e, se o caso, 
recolhidos os respectivos preparos, ficam desde logo recebidos, no duplo efeito, eventuais recursos de apelação interpostos 
pelas partes, seguindo-se com contrarrazões e, oportunamente, cumpridas as formalidades, com remessa dos autos à Instância 
Superior. P. R. I. - ADV: ANA PAULA ARAUJO (OAB 250723/SP), JULIO WERNER (OAB 172919/SP), HENRIQUE FERINI (OAB 
185651/SP)

Processo 1002550-60.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigações - JOSÉ BALBINO DA SILVA - FERNANDA 
ALMEIDA PINHEIRO ULHOA e outro - Certifico e dou fé que a APELAÇÃO juntada retro é TEMPESTIVA e que: AS CUSTAS 
DE PREPARO não foram recolhidas por ser a parte apelante beneficiária da justiça gratuita. Certifico mais, que nos termos do 
art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a 
parte autora se manifestar acerca da apelação, apresentando contrarrazões, no prazo de 15 dias. - ADV: MARINA CAPUCCI 
RODRIGUES (OAB 346541/SP), RENAN CASTRO BARINI (OAB 321527/SP), DENILSON ALVES DE OLIVEIRA (OAB 231895/
SP)

Processo 1002803-48.2014.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Esofer Comércio de Produtos 
Siderurgicos Ltda - Diante da inércia da parte, nos termos da decisão de fls. 92, ITEM 2, encaminho os autos para o setor de 
cumprimento, para arquivamento. - ADV: MARCELO MOREIRA MONTEIRO (OAB 208678/SP)

Processo 1002858-96.2014.8.26.0292 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - ISMAEL 
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ANTONIO DOS SANTOS - ROSALINA MARIA DE ARAUJO FERNANDES - Certifico e dou fé que a APELAÇÃO juntada retro é 
TEMPESTIVA e que: AS CUSTAS DE PREPARO foram recolhidas corretamente. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, 
do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte requerida 
se manifestar acerca da apelação, apresentando contrarrazões, no prazo de 15 dias. - ADV: ANA CECÍLIA DE AVELLAR PINTO 
BARBOSA (OAB 164814/SP), NELSON FONTES BACCARO (OAB 75803/SP), SILVIA LUDMILLA DA SILVA MOREIRA (OAB 
276458/SP)

Processo 1002946-37.2014.8.26.0292 - Procedimento Sumário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Marcela 
Cristina de Faria Medeiros - Delphos Formatura e Eventos Ltda e outro - Ante o exposto, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM 
JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do artigo 267, VI, do CPC, isso em relação a ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. De 
outro lado, em relação à ré DELPHOS, REVOGO a liminar de fls. 64 e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Em 
razão de sua sucumbência, condeno a autora ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios 
no valor de R$ 1.000,00 para cada ré (art. 20, § 4º, CPC), observando-se as condições de exigibilidade da Lei 1060/50, pois 
é beneficiária da justiça gratuita (fls. 64). Se tempestivos e, se o caso, recolhidos os respectivos preparos, ficam desde logo 
recebidos, no duplo efeito (exceto quanto à revogação da liminar, que tem eficácia imediata e se sujeita apenas ao efeito 
suspensivo), eventuais recursos de apelação interpostos pelas partes, seguindo-se com contrarrazões e, oportunamente, 
cumpridas as formalidades, com remessa dos autos à Instância Superior. Oficie-se imediatamente informando da revogação da 
liminar de fls. 64. P.R.I. - ADV: DIEGO LUIZ VICTORIO PUREZA (OAB 344430/SP), ALVARO FELIPE DE SOUZA SILVA (OAB 
344387/SP), RENATO DE SOUZA SOARES (OAB 234852/SP)

Processo 1003007-92.2014.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e 
Investimento S/A - Vistos. Fls. 93: HOMOLOGO a desistência do presente feito. Indefiro o pedido de desbloqueio junto ao/à 
DETRAN/CIRETRAN, pois não houve efetivação do ato por este Juízo. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com 
fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. Verificado sobre a existência de custas, cobre-se. Na inércia, expeça-se certidão (salvo 
se valor ínfimo). Após, ao arquivo. P.R.I. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP), JAYME FERREIRA DA 
FONSECA NETO (OAB 270628/SP)

Processo 1003021-76.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL BOSQUE DAS AROEIRAS - FERNANDO FUKUOKA - - LEOVANI RIBEIRO DE SOUZA FUKUOKA - Os executados 
estão sendo intimados através de seus procuradores acerca da penhora realizada nos autos do imóvel sito à Rua Glenio da 
Silva Passos Junior, 70, casa 16, bairro Colônia “Condomínio Residencial Bosque das Aroeiras” - matrícula 63.578. Certifico 
ainda, que o exequente deverá informar o endereço da Caixa Econômica Federal para intimação conforme determinado às fls. 
6/7 bem como recolher a diligência do oficial de justiça - ADV: MARIA AUXILIADORA COSTA (OAB 172815/SP), APARECIDA 
FATIMA DE OLIVEIRA ANSELMO (OAB 100041/SP), GRAZIELA PALMA DE SOUZA (OAB 159754/SP)

Processo 1003188-93.2014.8.26.0292 - Dissolução e Liquidação de Sociedade - Dissolução - MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - Construmatica Construcoes, Comercio e Empreendimentos Ltda - Vistos. Fls. 503: antes da citação 
por edital, proceda a serventia às pesquisas já determinadas a fls. 495/497. Se resultarem negativas, desde já defiro a citação 
por edital, com prazo de 20 dias, devendo a serventia providenciar o necessário. - ADV: LUIS EDUARDO ALVES DE MOURA 
(OAB 316834/SP)

Processo 1003188-93.2014.8.26.0292 - Dissolução e Liquidação de Sociedade - Dissolução - Construmatica Construcoes, 
Comercio e Empreendimentos Ltda - Vistos. Fls.578: defiro. Expeça-se o necessário. Int. - ADV: LUIS EDUARDO ALVES DE 
MOURA (OAB 316834/SP)

Processo 1003188-93.2014.8.26.0292 - Dissolução e Liquidação de Sociedade - Dissolução - Construmatica Construcoes, 
Comercio e Empreendimentos Ltda - Vistos. 1.) Ante ao desinteresse da parte autora, dispenso a produção da prova pericial 
(contábil). 2.) Declaro encerrada a instrução. Faculto às partes a oportunidade de apresentarem memoriais em 10 dias, iniciando-
se pelo MP, o qual deverá, também, se manifestar acerca do pedido para que o sócio Wagner administre a empresa. - ADV: LUIS 
EDUARDO ALVES DE MOURA (OAB 316834/SP)

Processo 1003217-46.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - RAYANNE 
CANDIDO AVELINO - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Fls.237/238: rejeito os embargos de 
declaração, posto que a matéria aventada deve ser conhecida em eventual recurso apropriado à decisão proferida. Na verdade, 
busca a embargante impor efeito infringente à decisão, o que é inadmissível, via de regra. Int. - ADV: BARBARA SANTOS DE 
PAULA (OAB 265618/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)

Processo 1003376-86.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Fundação Valeparaibana 
de Ensino - Vistos. O feito prossegue na forma de cumprimento de título judicial em razão da sentença e transito em julgado 
ocorrido nos autos principais (fls. 28/31 e 38). As pesquisas de Bacenjud e Renajud restaram negativas (fls. 04/05 e 10). Fls. 
13/14: defiro a expedição de mandado com os benefícios do art. 172 do CPC. Expeça-se. 2.1. No mais, para maior celeridade 
processual, passo a deliberar: 3. DA BUSCA DE BENS PARA PENHORA. 3.1. Visando à localização de bens da parte devedora 
e à realização da penhora, sem prejuízo de outras medidas, ficam desde já deferidas, se requeridas, mediante recolhimento das 
taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 
e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte credora ser beneficiária 
da justiça gratuita: a) a penhora de ativos financeiros, pelo sistema BACEJUD. a.1) em se tratando de primeira penhora no 
processo, caso positiva pelo sistema BacenJud, cujo comprovante emitido e juntado aos autos fica servindo como termo 
respectivo (Comunicado SPI n. 19/2011 TJSP e art. 659, § 6º, CPC), intime-se a parte devedora na pessoa de seu advogado 
para, querendo, oferecer impugnação no prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 475-J, § 1º, CPC); ou, se revel a parte devedora 
e por isso dispensada sua intimação (art. 322 e 652, § 5º, CPC), apenas se aguarde, por cautela, o decurso do prazo legal de 
15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação. Com impugnação, certifique-se sobre a tempestividade e, com urgência, 
intime-se a parte credora para se manifestar no prazo de 10 dias, vindo os autos conclusos em seguida para decisão Sem 
impugnação, certifique-se o decurso do prazo, providencie-se desde logo a transferência do numerário para conta judicial à 
disposição deste Juízo (desbloqueando-se o excedente, se o caso) e intime-se a parte credora a se manifestar, especialmente 
sobre a satisfação integral do débito, o que se presumirá no silêncio, ou sobre nova penhora em caso de apontamento de débito 
remanescente, ficando desde já deferida, se por ela requerida, a expedição de mandado de levantamento da quantia penhorada 
em seu favor. a.2) em não se tratando de primeira penhora no processo, já tendo havido outra penhora anterior e oportunidade 
para oferecimento de impugnação, apenas se intime do ato a parte devedora na pessoa de seu advogado ou, se revel e por 
isso dispensada sua intimação, mediante simples publicação em cartório (art. 322 e 652, § 5º, CPC). b) a pesquisa de bens 
(última declaração de IR) pelo sistema INFOJUD. c) a pesquisa e a restrição de veículos, total (inclusive circulação), pelo 
sistema RENAJUD. Caso positiva a diligência, aguarde-se informação sobre o endereço onde o veículo se encontra, ou pela 
parte credora, ou por eventual apreensão administrativa ou policial, ou por qualquer outro meio, para que então seja possível 
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a realização da penhora e da avaliação, à vista do bem, para o que desde já fica deferida a expedição de mandado ou carta 
precatória. d) a penhora de tantos bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento da parte devedora quantos bastem 
para o pagamento do débito, por mandado ou carta precatória, ficando desde logo deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do 
CPC. 3.2. A busca de imóveis deverá ser feita diretamente pela parte credora pelo sistema da ARISP, mediante pesquisa no 
site www.oficioeletronico.com.br, ressalvada a hipótese de ser beneficiária da justiça gratuita, caso em que a providência será 
adotada pela serventia. Caso positiva a diligência, deverá a parte credora requerer a penhora do(s) imóvel(eis) que pretende 
ver constrito(s) e trazer aos autos certidão atualizada da(s) respectiva(s) matrícula(s), para realização e formalização da 
penhora pelo sistema on line da ARISP. 3.3. Em princípio, qualquer outra diligência de pesquisa de bens deve ser providenciada 
diretamente pela parte credora, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já 
deferida a expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado 
SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no 
processo enquanto a parte credora não comprovar a sua efetiva utilização. 4. DO SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS 
DILAÇÕES DE PRAZO. 4.1. Se requerido pela parte credora, a qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento 
da execução, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a 
esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, 
independentemente de nova intimação. Ficam desde logo indeferidos novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte credora 
ser intimada para desde logo, ou requerer e providenciar, se ainda não realizada, alguma das diligências elencadas no item 3 
desta decisão, visando à localização de bens penhoráveis da parte devedora, ou requerer a suspensão da execução e o seu 
arquivamento, nos termos do art. 791, inciso III, do CPC, aplicado por analogia. 4.2. Se requerida pela parte credora, a qualquer 
momento, fica desde logo deferida a dilação dos prazos relativos aos itens 2 e 3 desta decisão (exceto quanto ao prazo de 10 
dias para manifestação sobre eventual impugnação apresentada pela parte devedora após penhora pelo sistema Bacenjud 
item 3.1, a.1), por uma única vez para cada ato, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for 
superior a esse limite. Após o decurso do prazo dilatado, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do 
feito, independentemente de nova intimação, ficando desde logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 5. 
DA INÉRCIA DA PARTE CREDORA. Em caso de inércia da parte credora, a qualquer tempo, em relação a manifestação ou 
prática de ato processual de que dependa o andamento da execução, fica desde logo determinado que se aguarde provocação 
no arquivo. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO DO FEITO. 6.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências 
elencadas no item 3 e também do sobrestamento do feito e das dilações de prazo tratados no item 4, certificando sempre, 
antes de intimar a parte credora a se manifestar em cumprimento aos termos da presente decisão ou de remeter o processo 
à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento e 
dilação de prazo já havidos, para que o feito tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas 
e protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis da parte 
devedora, hipótese que, se caracterizada, ensejará a suspensão da execução e o seu arquivamento, nos termos do art. 791, 
inciso III, do CPC. 6.2. Em se tratando de incidente de cumprimento de título judicial iniciado há mais de 02 anos, ainda em 
andamento, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e pormenorizada a 
respeito de todos os itens desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para deliberação. - ADV: 
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA BARBOSA (OAB 105992/SP)

Processo 1003729-29.2014.8.26.0292 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - ANTONIO 
SIMPLICIO DOS SANTOS e outro - ANDRE LUIS GONÇALVES - Vistas dos autos À PARTE AUTORA para manifestar-se, em 05 
dias, sobre a certidão negativa do oficial de justiça de fls. 190. - ADV: THIAGO ARRUDA MARTINS (OAB 313595/SP), SAMUEL 
DA SILVA SANTOS (OAB 272204/SP), MARIA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 291334/SP)

Processo 1003773-48.2014.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - B.V. Financeira S/A Crédito 
Financiamento e Investimentos - Certifico e dou fé que, tendo em vista que o advogado não requereu o que foi solicitado a fl. 62 
nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): 
Fica (a) autor(a) intimado para dar andamento ao feito em 48 horas (pela imprensa e, na inércia, pessoalmente por AR), sob 
pena de extinção e arquivamento. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE 
CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 1003956-19.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Marmoraria Vidalli - Os autos 
estão com vista à parte autora para que se manifeste acerca do AR de fls. 49, recebido por terceira pessoa. - ADV: HELEN JANE 
LADEIRA DA COSTA (OAB 194398/SP)

Processo 1004092-16.2014.8.26.0292 - Procedimento Sumário - DIREITO CIVIL - CELSO ALFREDO BARBIERI JUNIOR 
PLANTAS NATURAIS - ME - EDNALDO ARAUJO PEREIRA e outro - A contestação ofertada pelo réu Ednaldo, as fls. 120/128 
é tempestiva, sendo que cadastrei o nome do Dr. André Ricardo Gomes de Souza no sistema informatizado, contudo, deverá o 
advogado regularizar a representação processual, juntando devida a procuração. - ADV: ANA CAROLINA DUARTE DE OLIVEIRA 
ANDRADE (OAB 217104/SP), ANDRÉ RICARDO GOMES DE SOUZA (OAB 206218/SP)

Processo 1004104-30.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Sirlene Alice Gomes dos 
Santos - Brasil Veículos Cia de Seguros - Certifico e dou fé que a APELAÇÃO juntada retro é TEMPESTIVA e que: AS CUSTAS 
DE PREPARO foram recolhidas corretamente. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa 
ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte autora se manifestar acerca da apelação, 
apresentando contrarrazões, no prazo de 15 dias. - ADV: RAFAEL CARLOS MACHADO SILVA (OAB 283121/SP), ANA RITA 
DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP)

Processo 1004260-18.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Mario Sergio Silverio da 
Silva - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.  FILIAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e outro - Mario Sergio Silverio da Silva - 
Vistos. Fls. 185: defiro o pedido. Proceda a serventia as anotações e comunicações necessárias. Observo procuração juntada 
às fls. 195/199. Após, integralmente cumprido o determinado no item 5.1 da decisão de fls. 72/74 venham os autos cls. Para 
decisão. Int. - ADV: ANTONIO ROBERTO SALLES BAPTISTA (OAB 237255/SP), ANA MARIA DOMINGUES SILVA RIBEIRO 
(OAB 220244/SP), MARIO SERGIO SILVERIO DA SILVA (OAB 210226/SP)

Processo 1004366-77.2014.8.26.0292 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - MARLI 
FILOMENA JORDÃO - SEBASTIÃO ADALBERTO DE SOUZA - Ante o exposto, CONFIRMO a liminar de fls. 22 e JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para reintegrar a autora na posse do imóvel. Sucumbente principal, arcará o réu com 
o pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios da parte contrária, fixados em R$ 1.000,00 (art. 
20, § 4º, do CPC), observando-se as condições de exigibilidade da lei, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita, tal 
qual pleiteado em fls. 36, já que presumida a pobreza para esse fim ante as circunstâncias do feito. Anote-se. Tarja nos autos. 
Se tempestivos e, se o caso, recolhidos os respectivos preparos, ficam desde logo recebidos, no duplo efeito (exceto quanto à 
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confirmação da liminar, que está sujeita apenas ao efeito devolutivo), eventuais recursos de apelação interpostos pelas partes, 
seguindo-se com contrarrazões e, oportunamente, cumpridas as formalidades, com remessa dos autos à Instância Superior. 
De imediato, nos termos da liminar de fls. 22 item 1.1., já tendo decorrido o prazo para desocupação voluntária, expeça-se 
mandado reintegração forçada da autora na posse do imóvel, ficando desde já autorizados o arrombamento e o reforço policial, 
se necessários à execução da ordem, bem assim observando à Central de Mandados que, salvo impossibilidade, o mandado 
deve ser distribuído ao mesmo Oficial de Justiça que procedeu à intimação inicial (fls. 32). P.R.I. - ADV: ALIPIO AQUINO 
GUEDES (OAB 53578/SP), MARISA MADALENA PEREIRA (OAB 102873/SP)

Processo 1004678-53.2014.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Mercantil do Brasil 
S/A - Renata Galeano de Oliveira Paiva - - CARLOS FABRICIO PAIVA - Vistos. 1. Esclareçam as partes se o acordo de fls. 
59/62 abrange também o feito 1007139.95.2014 em cinco dias. O silêncio será tido como concordância à inclusão do feito ao 
acordo, visto que se trata de embargos de execução apensado a este processo. 2. Fls. 59/62: Homologo para que produza 
seus regulares efeitos, o acordo a que chegaram as partes. Aguarde-se o prazo avençado pelas partes em cartório (20 meses). 
Nos termos do item 08 de fls. 61, onde consta a concordância do exequente e do depósito comprovado a fls. 68, defiro o 
desbloqueio da conta bancária em nome do requerido, conforme requerido. No mais, proceda-se a retirada da restrição dos 
veículos pelo sistema Renajud (fls. 43/49). Após, manifeste-se o (a) interessado (a) sobre a integral satisfação do débito, em 
10 dias, presumindo-se no silêncio independentemente de nova intimação. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS 
(OAB 23134/SP), GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP)

Processo 1004696-74.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Augusto Cesar Rodrigues - 
MEDISERVICE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE S/A - - CERVEJARIAS KAISER BRASIL LTDA - Vistos. Fls. 284/291: 
Ciente da decisão que negou provimento ao Agravo interposto pelo autor porque manifestamente inadmissível (fls. 284/291). 
Mantenho a decisão de fls. 283. Aguarde-se por 30 dias o desfecho do agravo interposto pelo réu (fls. 175). Findo o prazo, 
pesquise-se o andamento do recurso. Int. - ADV: ALESSANDRA MARQUES MARTINI (OAB 270825/SP), FERNANDO PIRES 
MARTINS CARDOSO (OAB 154267/SP), EDILAINE GARCIA DE LIMA (OAB 221176/SP), CARLOS EDUARDO CARDOSO (OAB 
29038/SP)

Processo 1004829-19.2014.8.26.0292 (apensado ao processo 1001480-08.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigações 
- MARIA DE LURDES TAVARES - Janaina Tavares de Souza - Recebo o recurso da parte autora, por estar tempestivo, em 
ambos os efeitos. Às contra razões. Após, cumpridas as formalidades, subam os autos à E. Superior Instância. - ADV: ANTONIO 
JOSE FERREIRA DOS SANTOS (OAB 238943/SP), MISMA LAÍS VALÉRIO TAVARES FERREIRA (OAB 319646/SP), SILAS 
CLAUDIO FERREIRA (OAB 244847/SP)

Processo 1004830-04.2014.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Pan S/A - Certifico e dou fé 
que DECORREU o prazo de 30 dias sem que o autor comprovasse a distribuição da carta precatória expedida a fls. 44/46, nos 
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s) nos 
termos da decisão de fls. 31/34: Fica (a) autor(a) intimado para dar andamento ao feito em 48 horas (pela imprensa e, na inércia, 
pessoalmente por AR), sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 1004919-27.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - BANCO FICSA S.A. - Marcelo Henrique de Freitas 
- A parte exequente deverá se manifestar nos autos, no prazo de 05 dias, nos termos da decisão de fls. 118/121, item 2.2, dos 
autos principais. - ADV: ADRIANO MUNIZ REBELLO (OAB 256465/SP), MARCIA APARECIDA ANTUNES V ARIA (OAB 103645/
SP)

Processo 1004977-30.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Associação dos Adquirentes 
de Lotes do Loteamento Parque Mirante do Vale - Certifico que a parte autora, deverá se manifestar, no prazo de 05 dias, 
nos termos do item 3.2 da decisão de fls. 47/50, tendo em vista que já houve um sobrestamento e novos pedidos já estão 
indeferidos. - ADV: ALEXANDRE DA SILVA MACHADO (OAB 222699/SP)

Processo 1005170-45.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - JAT CLAS JATEAMENTO, 
CLASSIFICAÇÃO E COMERCIO DE AREIA LTDA - Vistos. Fls. 58/59: Indefiro por ora, pois a empresa requerida sequer foi 
citada, e não há evidências das hipóteses previstas no artigo 50 C.C. Assim, determino a citação da requerida, na pessoa dos 
sócios indicados às fls. 59. Int. - ADV: RENAN CASTRO BARINI (OAB 321527/SP)

Processo 1005437-17.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - POBA ENSINO DE LINGUAS E COMÉRCIO DE 
MATERIAL DIDATICO LTDA ME - Certifico que a partir da intimação deste ato, inicia-se o sobrestamento requerido de 90 dias, 
que foi deferido pela decisão de fls. 38, item 4 (principal). Decorrido o prazo, deverá a parte autora, independentemente de nova 
intimação, se manifestar sobre o prosseguimento do feito, nos termos do item 4.1 daquela mesma decisão. - ADV: MARISA 
APARECIDA MIGLI (OAB 130744/SP)

Processo 1005660-67.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Construhab Comercial e 
Construtora Ltda - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça 
Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): utilizando o sistema informatizado do Tribunal de Justiça, deverá a parte autora 
providenciar a impressão da carta precatória, bem como dos documentos que a instruirão, comprovando em 30 dias a sua 
respectiva distribuição. - ADV: MÔNICA CRISTINA MONTEIRO PORTO (OAB 178810/SP), KATIA CORREA LANZILOTTI (OAB 
302068/SP)

Processo 1005679-73.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - SELMA MARIA DELMIRO 
DA SILVA - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 
IMPROCEDENTE a presente ação. Sem condenação por sucumbência, pois a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e 
porque o réu é isento de custas processuais e nada desembolsou. Requisite-se à Justiça Federal o pagamento dos honorários 
periciais, os quais ficam fixados no máximo da tabela vigente. Se tempestivos, ficam desde logo recebidos, no duplo efeito, 
eventuais recursos de apelação interpostos pelas partes, seguindo-se com contra-razões e, oportunamente, cumpridas as 
formalidades, com remessa dos autos à Instância Superior (TRF-3ª REGIÃO). Sem recursos ou, em havendo, mantida em 
segundo grau a improcedência da ação, uma vez certificado o trânsito em julgado e nada mais tendo sido requerido, remetam-
se os autos ao arquivo. P. R. I. - ADV: CELINA RUTH CARNEIRO PEREIRA DE ANGELIS (OAB 202206/SP), ROBERTA MELLO 
JUVELE (OAB 327911/SP)

Processo 1006086-79.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
Halanlard Alves da Cruz - Vistos. Fls. 112: defiro o pedido. Proceda a serventia as anotações e comunicações necessárias. 
Observo procuração juntada às fls. 122/126. Após, cls os autos para saneador/julgamento antecipado. Int. - ADV: RICARDO 
ALVES (OAB 137798/SP)

Processo 1006199-33.2014.8.26.0292 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Islaion Duarte da Silva - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente 
ação. Sem condenação por sucumbência, pois a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e porque o réu é isento de custas 
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processuais e nada desembolsou. Requisite-se à Justiça Federal o pagamento dos honorários periciais, os quais ficam fixados 
no máximo da tabela vigente. Se tempestivos, ficam desde logo recebidos, no duplo efeito, eventuais recursos de apelação 
interpostos pelas partes, seguindo-se com contra-razões e, oportunamente, cumpridas as formalidades, com remessa dos autos 
à Instância Superior (TRF-3ª REGIÃO). Sem recursos ou, em havendo, mantida em segundo grau a improcedência da ação, 
uma vez certificado o trânsito em julgado e nada mais tendo sido requerido, remetam-se os autos ao arquivo. P. R. I. - ADV: 
CELINA RUTH CARNEIRO PEREIRA DE ANGELIS (OAB 202206/SP), ANDRÉ LUIS DE PAULA (OAB 288135/SP), LEONARDO 
AUGUSTO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (OAB 293580/SP)

Processo 1006233-08.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - SEBASTIAO APARECIDO 
DA SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO, e o faço para condenar o requerido ao pagamento do auxílio doença 
previdenciário (código 31) desde sua cessação (DIB em 20.02.2014 fls.18), observada a vigência da Lei 11.960/09 (29.06.2009), 
que modificou a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 e estabeleceu que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, haverá 
incidência, de uma única vez, de correção monetária e juros aplicados à caderneta de poupança, assim então devendo ser 
observado. O pedido de aposentadoria é improcedente. Em virtude da sucumbência do requerido, condeno-o ao pagamento da 
verba honorária do(a) patrono(a) da parte contrária, esta fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação até a sentença. 
Isento o réu das custas (Lei 8.620/93, art. 8.º, § 1.º, e Lei Estadual 4.952/85, art. 5º). Sem outras despesas processuais, visto 
que o(a) autor(a), como beneficiário(a) da justiça gratuita, nada desembolsou nos autos. Concedo a tutela antecipada em razão 
do resultado do laudo pericial e desta sentença. Com urgência, oficie-se ao INSS para as providências necessárias, que deverão 
ser adotadas imediatamente, independentemente de eventual recurso de apelação a ser interposto pelas partes, o qual não tem 
efeito suspensivo neste ponto. A DIP (data de início de pagamento) será a data desta decisão. Requisite-se à Justiça Federal 
o pagamento dos honorários periciais do médico, os quais ficam fixados no máximo da tabela vigente. Se tempestivos, ficam 
desde logo recebidos, no duplo efeito, eventuais recursos de apelação interpostos pelas partes, seguindo-se com contra-razões 
e, oportunamente, cumpridas as formalidades, com remessa dos autos à Instância Superior (TRF-3ª REGIÃO). Sem reexame 
necessário, uma vez que o valor da condenação, embora incerto, seguramente não ultrapassa o limite estabelecido no § 2º do 
art. 475 do CPC. PRIC. - ADV: CELINA RUTH CARNEIRO PEREIRA DE ANGELIS (OAB 202206/SP), DIRCEU MASCARENHAS 
(OAB 55472/SP), ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 255948/SP)

Processo 1006364-80.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - VERA LUCIA RODRIGUES 
DE ARAUJO - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Fls.50: defiro. Expeça-se o necessário. Int. - ADV: 
CELINA RUTH CARNEIRO PEREIRA DE ANGELIS (OAB 202206/SP), MARCELO DE MORAIS BERNARDO (OAB 179632/SP)

Processo 1006448-81.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - FABÍOLA 
MACIEL SALDÃO - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, o que faço para declarar 
rescindido o contrato celebrado entre as partes e condenar as rés a restituírem a totalidade dos valores recebidos, que 
equivalem a R$ 8.000,00 pela imobiliária e a R$ 12.000,00 pela construtora (fls. 13), atualizados monetariamente desde a data 
do desembolso (fevereiro de 2011 fls. 13), até o efetivo pagamento, pela tabela prática de atualização de débitos judiciais do 
Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, bem assim para condenar a construtora 
ré a pagar mais R$ 30.000,00 de multa contratual (cláusula VII, parágrafo único, fls. 15), atualizado desde o ajuizamento desta 
e acrescido de juros também da citação. Em razão de sua sucumbência em maior parte, condeno as rés ainda ao pagamento 
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. Se tempestivos 
e, se o caso, recolhidos os respectivos preparos, ficam desde logo recebidos, no duplo efeito, eventuais recursos de apelação 
interpostos pelas partes, seguindo-se com contrarrazões e, oportunamente, cumpridas as formalidades, com remessa dos autos 
à Instância Superior. PRIC. - ADV: SILVANA PENTEADO CORREA RENNO (OAB 125557/SP)

Processo 1006595-10.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Sociedade - Construmatica Construcoes, Comercio e 
Empreendimentos Ltda e outro - Vistos. 1. Fls. 48/51: ciente do V. Acórdão que afastou a exigência de emenda à inicial. 2. 
Proceda a autora o recolhimento das custas iniciais devidas, com base no valor atribuído à causa, no prazo de 10 dias, sob 
pena de indeferimento da inicial e extinção do feito. 3. A liminar será posteriormente analisada. 4. Anoto que um dos réus é o 
Ministério Público. Int. - ADV: LUIS EDUARDO ALVES DE MOURA (OAB 316834/SP)

Processo 1006785-88.2014.8.26.0577 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
BARONESA - HEBER LÍCIO ANTAO FERREIRA - Certifico e dou fé que a parte autora já se manifestou sobre a contestação. 
Certifico AINDA, que EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE FLS. 38, ITEM 5.1. e nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei 
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverão as partes especificarem as provas 
que eventualmente desejam produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato controvertida nos autos e a sua 
necessidade ao julgamento do feito. - ADV: GRAZIELA PALMA DE SOUZA (OAB 159754/SP), FABIO MARCHEZONI NETO 
(OAB 242778/SP)

Processo 1006830-74.2014.8.26.0292 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - JOSENILTON ALAN ALVES 
DE ALMEIDA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Vistos. Fls. 60/61: Ao expert para esclarecimentos. Após, 
manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias e cls os autos para decisão. Int. - ADV: PRYSCILA PORELLI FIGUEIREDO MARTINS 
(OAB 226619/SP), CELINA RUTH CARNEIRO PEREIRA DE ANGELIS (OAB 202206/SP)

Processo 1007023-89.2014.8.26.0292 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - VILMA 
PEREIRA DE SOUZA - - VIVIANE PEREIRA DE SOUZA SILVEIRA - A. PIZZATO & CIA LTDA - - Bradesco Auto/Re Companhia 
de Seguros - Vistos. Fls. 283/301: Ciente da interposição do agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da 
decisão de fls. 266/267. Anote-se. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Prossiga-se no cumprimento 
de fls. 277, remetendo-se os autos à Contadoria Judicial. Int. - ADV: EGBERTO FANTN (OAB 35225/PR), GERSON CLAYTON 
SANCHES HORTA (OAB 296286/SP), ODAIR SANCHES DA CRUZ (OAB 52773/SP), GEORGE WASHINGTON TENORIO 
MARCELINO (OAB 25685/SP)

Processo 1007358-11.2014.8.26.0292 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Maria Aparecida Barbosa - Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta ação cobrança 
para condenar os réus ao pagamento da quantia R$ 10.933,11, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação, 
mais os alugueis e acessórios vencidos no curso da ação até 22/12/2014 (data da entrega das chaves - fls. 75), com correção 
monetária a contar de cada vencimento, tudo com juros de mora de 01% a contar da citação. Sucumbentes, os réus arcarão com 
o pagamento das custas e despesas processuais. Sem honorários advocatícios, pois já incluídos no cálculo de fls. 2/3. PRIC. - 
ADV: FRANCISCO RABELLO DE ARAUJO (OAB 90434/SP)

Processo 1007514-96.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - ABEL TEIXEIRA BATISTA 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 
IMPROCEDENTE a presente ação. Sem condenação por sucumbência, pois a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e 
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porque o réu é isento de custas processuais e nada desembolsou. Requisite-se à Justiça Federal o pagamento dos honorários 
periciais, os quais ficam fixados no máximo da tabela vigente. Se tempestivos, ficam desde logo recebidos, no duplo efeito, 
eventuais recursos de apelação interpostos pelas partes, seguindo-se com contra-razões e, oportunamente, cumpridas as 
formalidades, com remessa dos autos à Instância Superior (TRF-3ª REGIÃO). Sem recursos ou, em havendo, mantida em 
segundo grau a improcedência da ação, uma vez certificado o trânsito em julgado e nada mais tendo sido requerido, remetam-
se os autos ao arquivo. P. R. I. - ADV: ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 255948/SP), CELINA RUTH CARNEIRO 
PEREIRA DE ANGELIS (OAB 202206/SP)

Processo 1007750-48.2014.8.26.0292 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - MIGUEL ISAAC 
- Os autos estão com vista ao autor para que se manifeste acerca do(a/s) depósito de fls. 282, no prazo de 05 dias. - ADV: 
RAFAEL HENRIQUE JOTTO (OAB 254389/SP)

Processo 1007887-30.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - NATHÁLIA DA SILVA ALMEIDA 
- I.N.S.S.I. - Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o 
faço para CONDENAR o requerido ao pagamento do benefício previdenciário de auxílio-reclusão (código 25) para a parte autora, 
a ser calculado na forma da lei, bem como ao pagamento das parcelas em atraso, de uma só vez, a partir da reclusão (DIB em 
30.10.2013 fls. 17), persistindo o benefício enquanto estiver preso o segurado. Correção monetária e juros de mora conforme a 
Lei 11.960/09 (29.06.2009), que modificou a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 e estabeleceu que, nas condenações impostas 
à Fazenda Pública, haverá incidência, de uma única vez, de correção monetária e juros aplicados à caderneta de poupança, 
assim então devendo ser observado. Em virtude da sucumbência integral do requerido, condeno-o ao pagamento da verba 
honorária do patrono da parte contrária, esta fixada em 10% (dez por cento) da condenação até a data da sentença. Isento o 
réu das custas (Lei 8.620/93, art. 8.º, § 1.º, e Lei Estadual 4.952/85, art. 5.º). Sem despesas processuais, visto que inexistentes. 
Convém lembrar que o autor é beneficiário da justiça gratuita e nada desembolsou nos autos (fls. 30/31). Com urgência, oficie-se 
ao INSS para as providências necessárias, que deverão ser adotadas imediatamente, independentemente de eventual recurso 
de apelação a ser interposto pelas partes, o qual não tem efeito suspensivo neste ponto. Requisitem-se à Justiça Federal os 
honorários periciais, os quais ficam fixados no máximo da tabela vigente. Se tempestivos, ficam desde logo recebidos, no duplo 
efeito, eventuais recursos de apelação interpostos pelas partes, seguindo-se com contra-razões e, oportunamente, cumpridas as 
formalidades, com remessa dos autos à Instância Superior (TRF-3ª REGIÃO). Reexame necessário. Oportunamente, cumpridas 
as formalidades, com a remessa dos autos à Instância Superior (TRF 3ª REGIÃO). Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C. - 
ADV: CELINA RUTH CARNEIRO PEREIRA DE ANGELIS (OAB 202206/SP), CARLOS ALBERTO GUERRA DOS SANTOS (OAB 
146876/SP)

Processo 1007984-30.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - CLODOALDO RIBEIRO 
- Bandeirantes Energias S/A - Certifico e dou fé que a contestação juntada retro é TEMPESTIVA e que cadastrei o advogado 
dessa parte contestante no sistema SAJ. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao 
Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte autora se manifestar acerca da contestação 
(fls. 84/95) e documentos juntados, se houver, no prazo de 10 dias, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE FLS. 62/64, item 4. - 
ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP), FREDERICO WERNER (OAB 325264/SP)

Processo 1007989-52.2014.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Vistas dos autos 
À PARTE AUTORA para manifestar-se, em 05 dias, sobre a certidão negativa do oficial de justiça de fls. 44. - ADV: LEDA MARIA 
DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP), CLAUDIA CARDOSO MENEGATI MINGUCCI (OAB 252782/SP)

Processo 1008014-65.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - EMPREENDIMENTOS FLORIDA 
LTDA - Vistos. Ciente da r. Decisão que negou seguimento ao AI. Prossiga-se com o cumprimento de fls. 65/68. - ADV: 
ELISANGELA FLORÊNCIO DE FARIAS (OAB 252086/SP)

Processo 1008042-33.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário - LAECIO FROES DE BRITO 
- Banco Daycoval S/A - Vistos. Fls. 102/134: Ciente da interposição do agravo de instrumento. Anote-se. Mantenho a decisão 
agravada por seus próprios fundamentos. Prossiga-se no cumprimento de fls. 181. Int. - ADV: FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 
134719/SP), JOSE ROBERTO UGEDA (OAB 62548/SP), LUCAS GARCIA UGEDA (OAB 272142/SP)

Processo 1008042-33.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário - LAECIO FROES DE BRITO 
- Banco Daycoval S/A - Vistos. Fls. 184/193: Ciente da decisão do Agravo de instrumento interposto pela parte requerida, que 
deu parcial provimento ao recurso, ficando suspensa a multa fixada a fls. 81/84.Ciência às partes para as providencias cabíveis, 
comprovando-se. Prossiga-se no cumprimento de fls. 181. Int. - ADV: FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/SP), LUCAS 
GARCIA UGEDA (OAB 272142/SP), JOSE ROBERTO UGEDA (OAB 62548/SP)

Processo 1008123-79.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA - NET COMBO JACAREÍ - Certifico e dou fé que a parte autora já se manifestou sobre a 
contestação. Certifico AINDA, que EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE FLS. 34, ITEM 5.1. e nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, 
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverão as partes especificarem 
as provas que eventualmente desejam produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato controvertida nos autos 
e a sua necessidade ao julgamento do feito. - ADV: ANTONIO ROBERTO SALLES BAPTISTA (OAB 237255/SP), ANA MARIA 
DOMINGUES SILVA RIBEIRO (OAB 220244/SP), FABRÍCIO LELLIS RODRIGUES DA MOTTA (OAB 195321/SP)

Processo 1008155-84.2014.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Helio dos Santos e outro - 
Rubens Peres e outro - Helio dos Santos - - Helio dos Santos - os executados estão sendo intimados, através de seu procurador, 
acerca da penhora realizada nos autos de 100% do imóvel situado na Av. Antonio Alves de Carvalho Rosa, 63, Jd. Santa Maria, 
Jacareí/SP, registrado sob nº da matrícula 7.718. - ADV: HELIO DOS SANTOS (OAB 33926/SP), SERGIO ROBERTO SCOCATO 
TEIXEIRA (OAB 227216/SP)

Processo 1008155-84.2014.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Helio dos Santos e outro 
- Rubens Peres e outro - Helio dos Santos - - Helio dos Santos - a parte exequente deverá informar o endereço da Caixa 
Econômica Federal (credor hipotecário), para intimação acerca da penhora realizada nos autos, bem como recolher a diligência 
necessária para cumprimento da determinação de fls. 46. - ADV: SERGIO ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA (OAB 227216/SP), 
HELIO DOS SANTOS (OAB 33926/SP)

Processo 1008155-84.2014.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Helio dos Santos e outro - 
Rubens Peres e outro - Helio dos Santos - - Helio dos Santos - deverá a parte exequente providenciar a impressão do boleto de 
fs. 81, efetuar o pagamento e comprovar nos autos o pagamento do referido boleto. - ADV: HELIO DOS SANTOS (OAB 33926/
SP), SERGIO ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA (OAB 227216/SP)

Processo 1008280-52.2014.8.26.0292 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS - Vera Lúcia Marinho dos Santos - Assim, JULGO PROCEDENTES os embargos para que a execução 
prossiga em função dos cálculos apresentados pelo INSS a fls. 07/08. Expeça-se o necessário nos autos principais após o 
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trânsito em julgado. Sem custas, pois a embargada é da J.G. Sem honorários, pois não houve resistência. PRIC. - ADV: DIRCEU 
MASCARENHAS (OAB 55472/SP), DIEGO ANTEQUERA FERNANDES (OAB 285611/SP)

Processo 1008350-69.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - MARIA RAIMUNDA 
DE SOUSA - Banco Itaucard S/A - Certifico e dou fé que a parte autora já se manifestou sobre a contestação. Certifico AINDA, 
que EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE FLS. 38/40, ITEM 5.1. e nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa 
ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverão as partes especificar as provas que eventualmente 
desejam produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato controvertida nos autos e a sua necessidade ao 
julgamento do feito. - ADV: REGINA CAETANO SANTOS (OAB 284712/SP), ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP)

Processo 1008433-85.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigações - MAURICIO ALEXANDRE DA SILVA e outro - 
Vistos. Fls. 20: defiro pelo prazo de 10 dias. Na inércia, o feito será extinto. - ADV: SHIRLEY ROSA (OAB 311524/SP)

Processo 1008454-61.2014.8.26.0292 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecunia 
S/A - Vistos. O feito não está em termos para julgamento, antes de qualquer providencia determino a parte autora a juntada do 
contrato de financiamento celebrado entre as partes. Após, cls para decisão. Int. - ADV: MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/
SP), THAIS CLEMENTE (OAB 276147/SP)

Processo 1008479-74.2014.8.26.0292 - Procedimento Sumário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - EDILSON PEREIRA 
DE CARVALHO - Vistos. Fls. 31: defiro a citação por hora certa. Expeça-se mandad - ADV: CLEUSA NICCIOLI (OAB 84458/
SP)

Processo 1008526-48.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Urbana (Art. 48/51) - MILTON JOSE HUBER - Certifico e 
dou fé que a parte autora já se manifestou sobre a contestação. Certifico AINDA, que EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE FLS. 
69/70, ITEM 4. e nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) 
ato(s) ordinatório(s): Deverão as partes especificar as provas que eventualmente desejam produzir, justificando sua pertinência 
em face da matéria de fato controvertida nos autos e a sua necessidade ao julgamento do feito. - ADV: THIAGO LUIS HUBER 
VICENTE (OAB 261821/SP)

Processo 1008528-18.2014.8.26.0292 - Monitória - Prestação de Serviços - MDI - Medicina Diagnóstica por Imagem LTDA 
- HOSPITAL ALVORADA LTDA - Certifico e dou fé que os Embargos Monitórios juntados as fls. 177/185 são TEMPESTIVOS e 
que cadastrei o advogado dessa parte contestante no sistema SAJ. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, 
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte autora se manifestar 
acerca dos embargos monitórios (fls. 177/185) e documentos juntados, se houver, no prazo de 10 dias, EM CUMPRIMENTO 
À DECISÃO DE FLS. 163/166, item 4. - ADV: ANDRESSA MARSON MAGGIAN (OAB 203770/SP), RACHEL RODRIGUES 
GIOTTO (OAB 200497/SP)

Processo 1008549-91.2014.8.26.0292 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Sentença - Genérica - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)

Processo 1008549-91.2014.8.26.0292 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Vistos. Recebo o recurso da parte autora (fls. 51/58), por estar tempestivo, em ambos os efeitos. Sem necessidade de 
se aguardar contrarrazões, visto que não houve citação. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Após, 
cumpridas as formalidades, subam os autos à E. Superior Instância. Int. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/
SP)

Processo 1008563-75.2014.8.26.0292 (apensado ao processo 1001045-34.2014.8.26) - Embargos à Execução - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - MARIA VALÉRIA TOMAZ - WILLIAN CAMPOS DE OLIVEIRA e outros - 
Certifico e dou fé que a Impugnação juntada retro é TEMPESTIVA. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, 
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte Embargante se 
manifestar acerca da Impugnação (fls. 44/47) e documentos juntados, se houver, no prazo de 10 dias. EM CUMPRIMENTO À 
DECISÃO DE FLS. 42. - ADV: MOYSES PIEVE (OAB 97915/SP), JÂNIO ANTONIO DE ALMEIDA (OAB 197280/SP)

Processo 1008584-51.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - MARIA VITÓRIA APARECIDA 
DE OLIVEIRA e outro - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Certifico e dou fé que a parte autora já se manifestou sobre a 
contestação. Certifico AINDA, que EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE FLS. 45, ITEM 4. e nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, 
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverão as partes especificarem 
as provas que eventualmente desejam produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato controvertida nos autos 
e a sua necessidade ao julgamento do feito. - ADV: MARIO SERGIO SILVERIO DA SILVA (OAB 210226/SP), CELINA RUTH 
CARNEIRO PEREIRA DE ANGELIS (OAB 202206/SP)

Processo 1008675-44.2014.8.26.0292 - Monitória - Obrigações - L.G.D. - Vistos. Ciente do recolhimento das custas iniciais 
do processo. No mais, o exame superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, 
permitindo identificar a presunção envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do 
mandado de injunção para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, 
ficando desobrigado(a) dos encargos de sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição 
do título executivo judicial, caso permaneça inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar 
embargos ao mandado monitório. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas 
da lei. DA BUSCA DE ENDEREÇOS PARA CITAÇÃO PESSOAL 2.1. Objetivando a localização da parte ré, caso não encontrada 
no endereço informado na petição inicial, como medidas que dependem do Poder Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas 
de endereços pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mediante requerimento e recolhimento das taxas previstas 
na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento 
n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. 
Em se tratando de pessoa física, se requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2. 
Qualquer outra diligência judicial de busca de endereços fica desde logo indeferida, devendo ser providenciada diretamente 
pela parte autora, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida 
a expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 
26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no 
processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva utilização. 2.3. Caso encontrado(s) endereço (s) diferente (s) 
daquele(s) constante(s) dos autos e já diligenciado(s), fica desde logo DEFERIDA e de ofício DETERMINADA a citação, de 
ofício, devendo a parte autora providenciar o necessário e arcar com o respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do 
feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva de localização pessoal da parte ré no endereço 
pesquisado. 2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo endereço por diligência própria e requerer a citação, esta 
fica desde logo deferida, com advertência de que, uma vez requerida e expedida carta precatória, nenhuma outra diligência será 
realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua efetiva distribuição. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde 
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já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 2.6. Havendo certidão do oficial de justiça, dando conta da inviabilidade da 
citação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante ausência da parte executada em razão de trabalho ou qualquer outro 
motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, nos termos dos artigos 227 a 229 do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO 
DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do feito, 
por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após 
o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente 
de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada 
para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada, alguma das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à 
localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação por edital, caso esgotadas as tentativas de localização pessoal 
da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido 
andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de citação ou realização da citação por edital) 
e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 3.3. Se requerida pela parte autora, a qualquer momento, fica 
desde logo deferida a dilação dos prazos relativos ao item 2 desta decisão, por uma única vez para cada ato, pelo prazo 
requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo dilatado, 
deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação, ficando desde 
logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 4. DA RÉPLICA Completado o ciclo citatório, havendo resposta 
de um ou mais réus(ou seja, não se tratando de hipótese de revelia, em que os autos deverão ser remetidos para julgamento 
imediatamente após o decurso do prazo de resposta), intime-se a parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 
dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a 
especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato controvertida nos autos 
e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, 
intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3. Após essas manifestações ou o decurso do respectivo 
prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. 
Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas no item 2 e também do sobrestamento do feito e das 
dilações de prazo tratados no item 3, certificando sempre, antes de intimar a parte autora a se manifestar em cumprimento aos 
termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, 
positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito tenha andamento racional e eficiente, evitando-se 
diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas de localização 
de endereço da parte ré, hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação por edital ou, se a parte autora não estiver disposta 
a arcar com o respectivo ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de citação ou realização da 
citação por edital), a extinção do feito. 6.2. Em se tratando de processo ajuizado há mais de 01 ano, ainda em fase de citação, 
deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito 
de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para deliberação. Servirá o 
presente, por cópia digitada, como carta registrada . Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: AMANDA 
OLIVEIRA ARANTES (OAB 282968/SP)

Processo 1008736-02.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MOHAMED ABDO RAHIMEN 
- deverá a parte autora manifestar acerca do AR que retornou sem cumprimento (fls. 41/42 e 45). - ADV: LUIS FERNANDO 
CALDAS VIANNA (OAB 118920/SP)

Processo 1008755-08.2014.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - B.V. Financeira S/A Crédito 
Financiamento e Investimentos - Vistas dos autos À PARTE AUTORA para manifestar-se, em 05 dias, sobre a certidão negativa 
do oficial de justiça de fls. 48. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA 
(OAB 160262/SP)

Processo 1008832-17.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
ANDERSON LUIS BARBOSA GONÇALVES - CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A (PEDAGIO SEM PARAR) 
- Certifico e dou fé que a contestação juntada retro é TEMPESTIVA e que cadastrei o advogado dessa parte contestante no 
sistema SAJ. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) 
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte autora se manifestar acerca da contestação (fls. 49/87) e documentos juntados, 
se houver, no prazo de 10 dias. EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE FLS. 36 item 4. - ADV: THIAGO ARRUDA MARTINS (OAB 
313595/SP), SAMUEL DA SILVA SANTOS (OAB 272204/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 1008843-46.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
NATHALIA DE OLIVEIRA RAMOS - deverá a parte autora manifestar acerca do AR que retornou sem cumprimento (fls. 44) - 
ADV: MARCIO ALEXANDRE BOCCARDO PAES (OAB 307365/SP), DEBORA DINIZ ENDO (OAB 259086/SP)

Processo 1008912-78.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
ANDERSON LUIS BARBOSA GONÇALVES - CLUB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. (CARTÃO MARISA) 
- Certifico e dou fé que a contestação juntada retro é TEMPESTIVA e que cadastrei o advogado dessa parte contestante no 
sistema SAJ. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico 
o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte autora se manifestar acerca da contestação (fls. 44/50) e documentos 
juntados, se houver, no prazo de 10 dias, bem como se manifestar sobre o laudo e eventuais provas que deseja produzir), EM 
CUMPRIMENTO À DECISÃO DE FLS. 34/37, item 4. - ADV: THIAGO ARRUDA MARTINS (OAB 313595/SP), SAMUEL DA SILVA 
SANTOS (OAB 272204/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 1008937-91.2014.8.26.0292 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecunia 
S/A - Vistas dos autos À PARTE AUTORA para manifestar-se, em 05 dias, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 34, que 
informa que falta recolher diligência do ato já realizado. - ADV: EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP), MARCELO 
SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)

Processo 1008944-83.2014.8.26.0292 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Gisele Salem Ruston - Vistos. 1.Cite(m)-se, nos termos do item 1 de fls. 04, ficando o(s) réu(s) e o(s) fiador(es) advertido(s) do 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, ou efetuar(em) o pagamento, mediante 
depósito judicial, para o qual fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito atualizado. Cientifiquem-se eventuais 
sublocatários e ocupantes. 1.1. Fls. 4 item 2 e 4: Defiro o pedido. Expeça-se o necessário. 2. DA BUSCA DE ENDEREÇOS 
PARA CITAÇÃO PESSOAL 2.1. Objetivando a localização da parte ré, caso não encontrada no endereço informado na petição 
inicial, como medidas que dependem do Poder Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas de endereços pelos sistemas 
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mediante requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 
(art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior 
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da Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, 
se requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2. Qualquer outra diligência judicial 
de busca de endereços fica desde logo indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela parte autora, à qual, assim 
sendo requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição de alvará para esse 
fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, 
uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não 
comprovar a sua efetiva utilização. 2.3. Caso encontrado endereço (s) diferente (s) daquele constante dos autos, fica desde logo 
DETERMINADA a citação, de ofício, devendo a parte autora providenciar o necessário e arcar com o respectivo ônus financeiro, 
sob pena de extinção do feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há perspectiva de localização pessoal 
da parte ré no endereço pesquisado. 2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo endereço por diligência própria 
e requerer a citação, esta fica desde logo deferida. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 
172, § 2º, do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a qualquer momento, fica 
desde logo deferido o sobrestamento do feito, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte autora se manifestar 
sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos novos pedidos 
de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada, alguma das 
diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação por edital, 
caso esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver disposta 
a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias para 
tentativa de citação ou realização da citação por edital) e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 4. DA 
RÉPLICA Completado o ciclo citatório, com resposta ou decurso do respectivo prazo em relação a todos os réus, intime-se a 
parte autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou 
decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência 
em face da matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos 
novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3. Após 
essas manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 
6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas no item 2 e 
também do sobrestamento do feito tratado no item 3, certificando sempre, antes de intimar a parte autora a se manifestar em 
cumprimento aos termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências 
já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito tenha andamento racional e eficiente, 
evitando-se diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas 
de localização de endereço da parte ré, hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação por edital ou, se a parte autora não 
estiver disposta a arcar com o respectivo ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas precatórias para tentativa de citação 
ou realização da citação por edital), a extinção do feito. 6.2. Em se tratando de processo ajuizado há mais de 01 ano, ainda em 
fase de citação, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e pormenorizada 
a respeito de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para deliberação. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: MICHELE DE OLIVEIRA SILVA (OAB 284702/SP)

Processo 1008944-83.2014.8.26.0292 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- Gisele Salem Ruston - Vistas dos autos À PARTE AUTORA para manifestar-se, em 05 dias, sobre a certidão de parcial 
cumprimento do oficial de justiça de fls. 37. - ADV: MICHELE DE OLIVEIRA SILVA (OAB 284702/SP)

Processo 1009058-22.2014.8.26.0292 - Embargos à Execução - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- MARIA APARECIDA MANCILHA BARRIOS - Vistos. Defiro os benefícios da JG. Anote-se. Recebo os presentes embargos para 
discussão, visto que tempestivos, sem suspensão do curso da ação principal. Aliás, o efeito suspensivo é medida excepcional 
e contraria o espírito do Legislador na reforma do Código de Processo Civil. 2. Ao (a) (s) embargado (a) (s) para impugnação 
em 15 dias. 3. Com a apresentação da impugnação, intime-se a parte embargante a se manifestar, no prazo de 10 dias. 4. 
DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 4.1. Apresentada a manifestação sobre a impugnação ou decorrido o respectivo prazo, 
intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato 
controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. 4.2. Se juntados documentos novos na fase de manifestação 
à impugnação, na mesma oportunidade, intime-se a parte embargada a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 4.3. Após 
essas manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 
Int. - ADV: HELEN JANE LADEIRA DA COSTA (OAB 194398/SP)

Processo 1009064-29.2014.8.26.0292 - Procedimento Sumário - Interpretação / Revisão de Contrato - EDEMILSON SOUZA 
MACIEL - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Certifico e dou fé que a contestação juntada retro é TEMPESTIVA e que 
cadastrei o advogado dessa parte contestante no sistema SAJ. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, 
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte autora se manifestar 
acerca da contestação (fls. 27/72) e documentos juntados, se houver, no prazo de 10 dias, EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE 
FLS.20/23, item 4 . - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), MANOEL YUKIO UEMURA (OAB 227757/SP)

Processo 1009072-06.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Direito de Vizinhança - EMÍLIA DUARTE FERREIRA - 
MARIA BARBARA DE JESUS - Certifico e dou fé que a contestação juntada retro é TEMPESTIVA e que cadastrei o advogado 
dessa parte contestante no sistema SAJ. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao 
Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte autora se manifestar acerca da contestação 
(fls. 32/36) e documentos juntados, se houver, no prazo de 10 dias. EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE FLS. 26 item 4. - ADV: 
JOSÉ DOMINGUES DOS SANTOS NETO (OAB 350451/SP), ANA BEATRIZ PINTO (OAB 289618/SP)

Processo 1009208-03.2014.8.26.0292 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BFB Leasing S/A 
Arrendamento Mercantil - ADEMIR ROGERIO DA SILVA - Certifico e dou fé que a contestação juntada retro é TEMPESTIVA e 
que cadastrei o advogado dessa parte contestante no sistema SAJ. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, 
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá a parte autora se manifestar 
acerca da contestação (fls. 39/94) e documentos juntados, se houver, no prazo de 10 dias. EM CUMPRIMENTO À DECISÃO 
DE FLS. 32.5. - ADV: ELIZABETH LAHOS E SILVA (OAB 147793/SP), JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/
SP)

Processo 1009244-45.2014.8.26.0292 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO RESIDENCIAL 
SOLAR DOS GIRASSÓIS - Vistas dos autos À PARTE AUTORA para manifestar-se, em 05 dias, sobre a certidão negativa do 
oficial de justiça de fls. 30. - ADV: VIVIANE FONTANA AZEVEDO (OAB 164087/SP), DANIELA APARECIDA RIBEIRO (OAB 
210620/SP)
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Processo 1009376-05.2014.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Vistos. Fls. 35: 
HOMOLOGO a desistência do presente feito. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 267, VIII, 
do CPC. Verificado sobre a existência de custas, cobre-se. Na inércia, expeça-se certidão (salvo se valor ínfimo). Após, ao 
arquivo. P.R.I. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 1013146-24.2014.8.26.0577 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jonas Vitor Marcenes Carneiro - 
I.N.S.S. ( Instituto Nacional de Seguro Social ) - Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 
a presente ação. Sem condenação por sucumbência, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. Requisitem-se 
ao INSS os honorários periciais, os quais ficam fixados no máximo da tabela vigente. Se tempestivos, ficam desde logo recebidos, 
no duplo efeito, eventuais recursos de apelação interpostos pelas partes, seguindo-se com contra-razões e, oportunamente, 
cumpridas as formalidades, com remessa dos autos à Instância Superior (TJSP). Sem recursos ou, em havendo, mantida em 
segundo grau a improcedência da ação, uma vez certificado o trânsito em julgado e nada mais tendo sido requerido, remetam-
se os autos ao arquivo. P.R.I. - ADV: ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), ESTELA PALAZON (OAB 
253615/SP), DEISE DE ANDRADA OLIVEIRA PALAZON (OAB 27016/SP)

Processo 1029324-48.2014.8.26.0577 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Valeparaibana de Ensino - Vistos. 
O exame superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a 
presunção envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos 
encargos de sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso 
permaneça inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. DA BUSCA DE ENDEREÇOS 
PARA CITAÇÃO PESSOAL 2.1. Objetivando a localização da parte ré, caso não encontrada no endereço informado na petição 
inicial, como medidas que dependem do Poder Judiciário, ficam desde já deferidas pesquisas de endereços pelos sistemas 
BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mediante requerimento e recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 
(art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior 
da Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, 
se requerida, fica desde já deferida também a pesquisa de endereço pelo sistema SIEL. 2.2. Qualquer outra diligência judicial de 
busca de endereços fica desde logo indeferida, devendo ser providenciada diretamente pela parte autora, à qual, assim sendo 
requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já deferida a expedição de alvará para esse fim, com 
prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez 
requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a 
sua efetiva utilização. 2.3. Caso encontrado(s) endereço (s) diferente (s) daquele(s) constante(s) dos autos e já diligenciado(s), 
fica desde logo DEFERIDA e de ofício DETERMINADA a citação, de ofício, devendo a parte autora providenciar o necessário e 
arcar com o respectivo ônus financeiro, sob pena de extinção do feito, salvo se por ela fundamentado e comprovado que não há 
perspectiva de localização pessoal da parte ré no endereço pesquisado. 2.4. A qualquer tempo, se a parte autora informar novo 
endereço por diligência própria e requerer a citação, esta fica desde logo deferida, com advertência de que, uma vez requerida 
e expedida carta precatória, nenhuma outra diligência será realizada no processo enquanto a parte autora não comprovar a sua 
efetiva distribuição. 2.5. Em qualquer hipótese, ficam desde já deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. 2.6. Havendo 
certidão do oficial de justiça, dando conta da inviabilidade da citação pessoal por suspeita de ocultação ou por constante 
ausência da parte executada em razão de trabalho ou qualquer outro motivo, fica desde logo deferida a citação por hora certa, 
nos termos dos artigos 227 a 229 do CPC. 3. DO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO 3.1. Se requerido pela parte autora, a 
qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento do feito, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte 
autora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. 3.2. Ficam desde logo indeferidos 
novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte autora ser intimada para desde logo: ou requerer, se ainda não realizada, 
alguma das diligências elencadas no item 2 desta decisão, visando à localização de endereço da parte ré; ou requerer a citação 
por edital, caso esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte ré; ou requerer a desistência da ação, se não estiver 
disposta a arcar com o ônus financeiro necessário ao devido andamento do processo (leia-se: distribuição de cartas precatórias 
para tentativa de citação ou realização da citação por edital) e consequente obtenção do provimento jurisdicional de mérito. 
3.3. Se requerida pela parte autora, a qualquer momento, fica desde logo deferida a dilação dos prazos relativos ao item 2 
desta decisão, por uma única vez para cada ato, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for 
superior a esse limite. Após o decurso do prazo dilatado, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do 
feito, independentemente de nova intimação, ficando desde logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 4. DA 
RÉPLICA Completado o ciclo citatório, havendo resposta de um ou mais réus(ou seja, não se tratando de hipótese de revelia, 
em que os autos deverão ser remetidos para julgamento imediatamente após o decurso do prazo de resposta), intime-se a parte 
autora a se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. 5. DA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS 5.1. Apresentada a réplica ou 
decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência 
em face da matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. 5.2. Se juntados documentos 
novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). 5.3. 
Após essas manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento 
antecipado. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO 6.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências elencadas 
no item 2 e também do sobrestamento do feito e das dilações de prazo tratados no item 3, certificando sempre, antes de intimar 
a parte autora a se manifestar em cumprimento aos termos da presente decisão ou de remeter o processo à conclusão para 
deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento já havido, para que o feito 
tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas e protelatórias, e exercendo-se rígido controle 
sobre o esgotamento das tentativas de localização de endereço da parte ré, hipótese que, se caracterizada, ensejará a citação 
por edital ou, se a parte autora não estiver disposta a arcar com o respectivo ônus financeiro (leia-se: distribuição de cartas 
precatórias para tentativa de citação ou realização da citação por edital), a extinção do feito. 6.2. Em se tratando de processo 
ajuizado há mais de 01 ano, ainda em fase de citação, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e 
elaborar certidão completa e pormenorizada a respeito de todos os termos desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente 
em seguida à conclusão para deliberação. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta registrada . Cumpra-se na forma e 
sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ARTHUR MAURICIO SOLIVA SORIA (OAB 229003/SP)

Processo 4000226-80.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Dulcilene Silva Kersul - Foram 
expedidos mandados de levantamento, estando à disposição da parte autora para retirada. - ADV: MARILIA GABRIELA VIDAL 
CAMPREGHER (OAB 317185/SP), EVANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (OAB 201694/SP)
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Processo 4000226-80.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Dulcilene Silva Kersul - Crefisa S/A 
Crédito Financiamento e Investimentos - - SAS - Sociedade Assistencial dos Servidores do Brasil - - B.V. Financeira S/A Crédito 
Financiamento e Investimentos - Vistos. Fls.409: Tendo em vista a certidão lançada pela serventia, determino a regularização 
do(s) nome(s) do(s) advogado(s) da(s) parte(s) executada(s) no sistema com nova publicação do ato ordinatório de fls. 401. 
Após as manifestações ou decurso de prazo sem manifestação, cls os autos para deliberação. Int. - ADV: LUIZ RODRIGUES 
WAMBIER (OAB 291479/SP), MARILIA GABRIELA VIDAL CAMPREGHER (OAB 317185/SP), LILIANE CÉSAR APPROBATO 
(OAB 26878/GO), EVANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (OAB 201694/SP), PRISCILA KEI SATO (OAB 159830/SP), LEILA 
MEJDALANI PEREIRA (OAB 128457/SP)

Processo 4000437-19.2013.8.26.0292 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - LEMOS & FARIA 
CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA - Vistos. Fls. 113: à parte autora em 05 dias. - ADV: MARISA APARECIDA MIGLI (OAB 
130744/SP), RICARDO RAMOS BENEDETTI (OAB 204998/SP), BRUNA PRADO DE NOVAES (OAB 350056/SP)

Processo 4000500-44.2013.8.26.0292 - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - REAL LOG EXPRESS 
TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - - ELINES ANDRADE DA COSTA DE AZEVEDO e outros - Vistos. Em seguimento a 
fls. 141, intime-se o(a) autor(a), pessoalmente (pela imprensa e, na inércia, por AR), para dar andamento ao feito em 48 horas, 
juntando o “contrato inteiro” sob pena de extinção. - ADV: LUIZ TADEU DE OLIVEIRA (OAB 100987/SP), HIROSHI MAURO 
FUKUOKA (OAB 215135/SP), MICHEL PILLON LULIA (OAB 243555/SP)

Processo 4000626-94.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - RUBENS BATISTA DE MORAIS 
- JOSE ROBERTO DE FREITAS e outros - Certifico que EM CUMPRIMENTO À DECISÃO DE FLS. 144 e nos termos do art. 
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverão as 
partes especificarem as provas que eventualmente desejam produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato 
controvertida nos autos e a sua necessidade ao julgamento do feito. - ADV: MARCIA DA SILVA GARCIA CARVALHO (OAB 
108877/SP), LIVIA ARAUJO PAULA (OAB 319948/SP)

Processo 4000748-10.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Porto Seguro Companhia de 
Seguros Gerais - Certifico e dou fé que, decorreu o prazo legal sem que a parte autora comprovasse a impressão e distribuição 
da carta precatória objetivando a citação da requerida Vania. Certifico, ainda, que em cumprimento a determinação judicial e nos 
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): 
Fica (a) autor(a) intimado para dar andamento ao feito em 48 horas (pela imprensa e, na inércia, pessoalmente por AR), sob 
pena de extinção e arquivamento. - ADV: CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE (OAB 138636/SP)

Processo 4000835-63.2013.8.26.0292 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - LUIZ CLAUDIO RANGEL - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Diante da inércia da parte autora (fls. 132), aguarde-se provocação no 
arquivo. Verificado sobre a existência de custas, cobre-se. Na inércia, expeça-se certidão (salvo se valor ínfimo). Int. - ADV: 
ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), LUCAS VALERIANI DE TOLEDO ALMEIDA (OAB 260401/SP)

Processo 4000899-73.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ANTONIO 
APARECIDO SIMÕES - CRADLE INVESTMENTS S/A - Vistos. 1. Em razão do quanto certificado a fls. 186, julgo deserto o 
recurso de apelação da parte autora. Decorrido o prazo para eventual recurso em relação a esta decisão, cumpra-se o julgado, 
no que tange a execução da sucumbência, nos termos do art. 475-J do CPC. 2. Aguarde-se, pelo prazo legal de 15 dias, o 
pagamento voluntário pela parte devedora (ainda que revel, por cautela, não obstante a desnecessidade de sua intimação nos 
termos do art. 322 do CPC). 2.1. Com pagamento, intime-se a parte credora a se manifestar, inclusive sobre a satisfação 
integral do débito, o que se presumirá no silêncio, ficando desde já deferida, se por ela requerida, a expedição de mandado de 
levantamento da quantia depositada. Em caso de satisfação integral ou silêncio a esse respeito, desde logo dou por cumprido o 
julgado e determino o arquivamento dos autos. Em caso de alegação de débito remanescente, intime-se a parte devedora a se 
manifestar e, se de acordo, desde logo providenciar o depósito nos autos, no prazo de 10 dias. Nesta hipótese, com o depósito, 
desde logo dou por cumprido o julgado e determino o arquivamento dos autos, devendo ser expedido mandado de levantamento 
da quantia remanescente depositada em favor da parte credora. Na hipótese de discordância, intime-se a parte credora a se 
manifestar e requerer o que de direito, vindo os autos conclusos em seguida para decisão. 2.2. Sem pagamento, certifique-se e 
intime-se a parte credora a apresentar cálculo de liquidação, com inclusão da multa de 10% do valor do débito prevista no art. 
475-J do CPC, e se manifestar em termos de penhora. 2.3. Com a manifestação da parte credora nos termos do item 2.2 acima, 
ou na hipótese de prosseguimento com penhora pelo débito remanescente apontado pela parte credora nos termos do item 2.1 
acima, ou em qualquer outra hipótese em que se instaurar a cobrança forçada em face da parte devedora, cadastre-se o 
incidente de cumprimento de título judicial no sistema SAJ, fazendo-se as devidas anotações e juntando-se no respectivo 
apenso as cópias pertinentes, inclusive desta decisão. 3. DA BUSCA DE BENS PARA PENHORA. 3.1. Visando à localização de 
bens da parte devedora e à realização da penhora, sem prejuízo de outras medidas, ficam desde já deferidas, se requeridas, 
mediante recolhimento das taxas previstas na Lei Estadual n. 11.608/2003 (art. 2º, parágrafo único, inciso XI) e fixadas pelo 
TJSP (Comunicado nº 170/11 e Provimento n. 1864/11 do Conselho Superior da Magistratura), ressalvada a hipótese de a parte 
credora ser beneficiária da justiça gratuita: a) a penhora de ativos financeiros, pelo sistema BACEJUD. a.1) em se tratando de 
primeira penhora no processo, caso positiva pelo sistema BacenJud, cujo comprovante emitido e juntado aos autos fica servindo 
como termo respectivo (Comunicado SPI n. 19/2011 TJSP e art. 659, § 6º, CPC), intime-se a parte devedora na pessoa de seu 
advogado para, querendo, oferecer impugnação no prazo legal de 15 (quinze) dias (art. 475-J, § 1º, CPC); ou, se revel a parte 
devedora e por isso dispensada sua intimação (art. 322 e 652, § 5º, CPC), apenas se aguarde, por cautela, o decurso do prazo 
legal de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação. Com impugnação, certifique-se sobre a tempestividade e, com 
urgência, intime-se a parte credora para se manifestar no prazo de 10 dias, vindo os autos conclusos em seguida para decisão 
Sem impugnação, certifique-se o decurso do prazo, providencie-se desde logo a transferência do numerário para conta judicial 
à disposição deste Juízo (desbloqueando-se o excedente, se o caso) e intime-se a parte credora a se manifestar, especialmente 
sobre a satisfação integral do débito, o que se presumirá no silêncio, ou sobre nova penhora em caso de apontamento de débito 
remanescente, ficando desde já deferida, se por ela requerida, a expedição de mandado de levantamento da quantia penhorada 
em seu favor. a.2) em não se tratando de primeira penhora no processo, já tendo havido outra penhora anterior e oportunidade 
para oferecimento de impugnação, apenas se intime do ato a parte devedora na pessoa de seu advogado ou, se revel e por isso 
dispensada sua intimação, mediante simples publicação em cartório (art. 322 e 652, § 5º, CPC). b) a pesquisa de bens (última 
declaração de IR) pelo sistema INFOJUD. c) a pesquisa e a restrição de veículos, total (inclusive circulação), pelo sistema 
RENAJUD. Caso positiva a diligência, aguarde-se informação sobre o endereço onde o veículo se encontra, ou pela parte 
credora, ou por eventual apreensão administrativa ou policial, ou por qualquer outro meio, para que então seja possível a 
realização da penhora e da avaliação, à vista do bem, para o que desde já fica deferida a expedição de mandado ou carta 
precatória. d) a penhora de tantos bens que guarnecem a residência ou o estabelecimento da parte devedora quantos bastem 
para o pagamento do débito, por mandado ou carta precatória, ficando desde logo deferidos os benefícios do art. 172, § 2º, do 
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CPC. 3.2. A busca de imóveis deverá ser feita diretamente pela parte credora pelo sistema da ARISP, mediante pesquisa no site 
www.oficioeletronico.com.br, ressalvada a hipótese de ser beneficiária da justiça gratuita, caso em que a providência será 
adotada pela serventia. Caso positiva a diligência, deverá a parte credora requerer a penhora do(s) imóvel(eis) que pretende ver 
constrito(s) e trazer aos autos certidão atualizada da(s) respectiva(s) matrícula(s), para realização e formalização da penhora 
pelo sistema on line da ARISP. 3.3. Em princípio, qualquer outra diligência de pesquisa de bens deve ser providenciada 
diretamente pela parte credora, à qual, assim sendo requerido e havendo necessidade à obtenção da informação, fica desde já 
deferida a expedição de alvará para esse fim, com prazo de 90 (noventa) dias contados de sua expedição (TJSP - Comunicado 
SPI 26/2012), com a advertência de que, uma vez requerido e expedido o alvará, nenhuma outra diligência será realizada no 
processo enquanto a parte credora não comprovar a sua efetiva utilização. 4. DO SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO E DAS 
DILAÇÕES DE PRAZO. 4.1. Se requerido pela parte credora, a qualquer momento, fica desde logo deferido o sobrestamento da 
execução, por uma única vez, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, se aquele for superior a esse 
limite. Após o decurso do prazo de sobrestamento, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, 
independentemente de nova intimação. Ficam desde logo indeferidos novos pedidos de sobrestamento, devendo a parte credora 
ser intimada para desde logo, ou requerer e providenciar, se ainda não realizada, alguma das diligências elencadas no item 3 
desta decisão, visando à localização de bens penhoráveis da parte devedora, ou requerer a suspensão da execução e o seu 
arquivamento, nos termos do art. 791, inciso III, do CPC, aplicado por analogia. 4.2. Se requerida pela parte credora, a qualquer 
momento, fica desde logo deferida a dilação dos prazos relativos aos itens 2 e 3 desta decisão (exceto quanto ao prazo de 10 
dias para manifestação sobre eventual impugnação apresentada pela parte devedora após penhora pelo sistema Bacenjud item 
3.1, a.1), por uma única vez para cada ato, pelo prazo requerido ou pelo prazo máximo de 20 (vinte) dias, se aquele for superior 
a esse limite. Após o decurso do prazo dilatado, deverá a parte credora se manifestar sobre o prosseguimento do feito, 
independentemente de nova intimação, ficando desde logo indeferidos novos pedidos de dilação para o mesmo ato. 5. DA 
INÉRCIA DA PARTE CREDORA. Em caso de inércia da parte credora, a qualquer tempo, em relação a manifestação ou prática 
de ato processual de que dependa o andamento da execução, fica desde logo determinado que se aguarde provocação no 
arquivo. 6. DO CONTROLE DO ANDAMENTO DO FEITO. 6.1. Deverá a serventia manter rigoroso controle das diligências 
elencadas no item 3 e também do sobrestamento do feito e das dilações de prazo tratados no item 4, certificando sempre, antes 
de intimar a parte credora a se manifestar em cumprimento aos termos da presente decisão ou de remeter o processo à 
conclusão para deliberação, sobre aquelas diligências já realizadas, positivas ou não, e sobre eventual sobrestamento e dilação 
de prazo já havidos, para que o feito tenha andamento racional e eficiente, evitando-se diligências inócuas, repetitivas e 
protelatórias, e exercendo-se rígido controle sobre o esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis da parte 
devedora, hipótese que, se caracterizada, ensejará a suspensão da execução e o seu arquivamento, nos termos do art. 791, 
inciso III, do CPC. 6.2. Em se tratando de incidente de cumprimento de título judicial iniciado há mais de 02 anos, ainda em 
andamento, deverá a serventia anotar alerta próprio no sistema informatizado e elaborar certidão completa e pormenorizada a 
respeito de todos os itens desta decisão, remetendo-se o feito imediatamente em seguida à conclusão para deliberação. - ADV: 
PEDRO HUMBERTO BARBOSA MURTA (OAB 103413/SP), JUSSARA APARECIDA DE SOUZA DOMINGUES (OAB 125621/
SP), MARCOS TEIXEIRA PASSOS (OAB 129917/SP)

Processo 4001593-42.2013.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - AÇÃO EDUCATIVA PAROQUIAL - Vistas dos autos 
À PARTE AUTORA para manifestar-se, em 05 dias, sobre a certidão negativa do oficial de justiça de fls. 28. - ADV: MARISA 
APARECIDA MIGLI (OAB 130744/SP)

Processo 4001702-56.2013.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - CAIXA SEGURADORA 
S/A - manifeste-se o exequente sobre o resultado negativo da pesquisa Renajud realizada nos autos. - ADV: DANIEL AUGUSTO 
DE MORAIS URBANO (OAB 334885/SP), JOÃO MILTON GALDÃO NETO (OAB 222311/SP)

Processo 4001722-47.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO SPAZIO 
RESIDENCIAL JACAREÍ - Certifico que a partir da intimação deste ato, inicia-se o sobrestamento requerido de 30 dias, 
que foi deferido pela decisão de fls. 45/47, item 3.1(já sobrestado 60 dias fls. 66). Decorrido o prazo, deverá a parte autora, 
independentemente de nova intimação, se manifestar sobre o prosseguimento do feito, nos termos do item 3.1 daquela mesma 
decisão. - ADV: GRAZIELA PALMA DE SOUZA (OAB 159754/SP)

Processo 4001722-47.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO SPAZIO 
RESIDENCIAL JACAREÍ - Certifico e dou fé que, conforme certidão lançada às fls. 81 decorreu o prazo concedido para o 
sobrestamento do feito. Certifico, ainda, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça 
Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica (a) autor(a) intimado para dar andamento ao feito em 48 horas (pela 
imprensa e, na inércia, pessoalmente por AR), sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: GRAZIELA PALMA DE SOUZA 
(OAB 159754/SP)

Processo 4001792-64.2013.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Fundação Valeparaibana 
de Ensino - manifeste-se o autor sobre o resultado positivo das pesquisas realizadas nos autos. - ADV: MARIA DAS GRAÇAS 
FERREIRA BARBOSA (OAB 105992/SP)

Processo 4001926-91.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - ORDALIA FERREIRA DOS 
SANTOS - Vistos. Ante a expressa concordância da parte autora com os cálculos apresentados pelo INSS, homologo a conta 
apresentada pelo INSS de fls. 55/59. Expeça-se o necessário (Precatório ou RPV). Com o depósito, expeça-se mandado de 
levantamento e intime-se a parte exequente a se manifestar sobre a satisfação do débito, no prazo de 10 dias, presumindo-se 
no silêncio. - ADV: MARCELO DE MORAIS BERNARDO (OAB 179632/SP)

Processo 4001940-75.2013.8.26.0292 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Veneza Pet Comércio Ltda. ME. - Os 
autos estão com vista à parte autora, para se manifestar acerca dos Ars devolvidos a fls. 120 e 121 (mudou-se e desconhecido). 
- ADV: MARISA APARECIDA MIGLI (OAB 130744/SP), ADRIANO MIGLI DE FARIA ROSA (OAB 314942/SP)

3ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO OTAVIO TIOITI TOKUDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL AURELIO ROQUE DIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0044/2015
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Processo 0000048-05.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000048) - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem 
despejo - Celina Guimaraes de Azevedo - Rodrigo Alves da Silva - Vistos. Forneça a autora seu endereço, sob pena de extinção 
do processo (artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil). Intime-se. - ADV: LUIZ TADEU DE OLIVEIRA (OAB 100987/
SP)

Processo 0000152-31.2012.8.26.0292 (292.01.2012.000152) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço 
(Art. 52/4) - Antonio Surica dos Santos - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de 
execução de título judicial e agora, o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, 
julgo extinto o processo com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes 
mandados de levantamento. Se o caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o 
DEPRE (Diretoria de Execução de Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. 
PRIC. - ADV: PRYSCILA PORELLI FIGUEIREDO MARTINS (OAB 226619/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR 
(OAB 198573/SP)

Processo 0000152-31.2012.8.26.0292 (292.01.2012.000152) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço 
(Art. 52/4) - Antonio Surica dos Santos - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Fica o(a) patrono(a) da parte autora Dr. 
PRYSCILA PORELLI FIGUEIREDO MARTINS, OAB/SP 226.619, ciente sobre a expedição do mandado de levantamento n. 
83/2015. Fica, ainda, intimado(a) a retirar o mandado de levantamento expedido, após 48 horas desta intimação publicada no 
DJE. - ADV: PRYSCILA PORELLI FIGUEIREDO MARTINS (OAB 226619/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR 
(OAB 198573/SP)

Processo 0000249-94.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000249) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Olival Moreira 
de Carvalho - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução de título judicial e 
agora, o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto o processo com 
fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de levantamento. 
Se o caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria de Execução 
de Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: ELISANGELA 
APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 255948/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)

Processo 0000249-94.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000249) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Olival Moreira 
de Carvalho - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Deverá o requerente imprimir alvará de levantamento expedido. - ADV: 
ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 255948/SP)

Processo 0000560-27.2009.8.26.0292 (292.01.2009.000560) - Procedimento Ordinário - Éverton Rodrigues de Siqueira - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Despacho - Genérico - ADV: EZIQUIEL VIEIRA (OAB 101563/SP)

Processo 0000560-27.2009.8.26.0292 (292.01.2009.000560) - Procedimento Ordinário - Éverton Rodrigues de Siqueira - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fica o(a) patrono(a) da parte autora Dr. EZIQUIEL VIEIRA, OAB/SP 101.563, ciente 
sobre a expedição do mandado de levantamento n. 87/2015. Fica, ainda, intimado(a) a retirar o mandado de levantamento 
expedido, após 48 horas desta intimação publicada no DJE. - ADV: EZIQUIEL VIEIRA (OAB 101563/SP)

Processo 0000636-90.2005.8.26.0292 (292.01.2005.000636) - Procedimento Sumário - Suelen Mariane Pereira - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1. O silêncio do exequente, quanto aos cálculos do INSS, permite ao juízo presumir 
a concordância. 2. Promova o exequente a fase de execução, em dez dias, sob pena de arquivamento dos autos. Int. - ADV: 
ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), MARIA CRISTINA KEPALAS (OAB 108879/SP)

Processo 0000710-66.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000710) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Vicentina Maria de Jesus de Miranda - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase 
de execução de título judicial e agora, o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, 
julgo extinto o processo com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes 
mandados de levantamento. Se o caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o 
DEPRE (Diretoria de Execução de Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. 
PRIC. - ADV: ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), JOSE CLASSIO BATISTA (OAB 93666/SP)

Processo 0000710-66.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000710) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Vicentina Maria de Jesus de Miranda - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé haver expedido o 
mandado de levantamento nº 78/2015 em cumprimento da determinação de fls.93. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 
4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte ato ordinatório: Fica o(a) autor(a) intimado(a) 
a retirar o mandado de levantamento expedido, após 48 horas desta intimação. Nada Mais. - ADV: ROBERTO CURSINO DOS 
SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), JOSE CLASSIO BATISTA (OAB 93666/SP)

Processo 0000811-21.2004.8.26.0292 (292.01.2004.000811) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Ocire 
Comercio e Servicos Ltda - Transteque Transporte Ltda Epp - - Eduardo Antequera - Vistos. Ofício de fls.385/387: Diga o 
exequente. Int. - ADV: FABIO EDUARDO SALLES MURAT (OAB 108018/SP), LUIS HENRIQUE DE ARAUJO (OAB 104222/SP), 
PAULO CESAR DE ANDRADE (OAB 170766/SP), MISLAINE VERA (OAB 236455/SP)

Processo 0001138-82.2012.8.26.0292 (292.01.2012.001138) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Itaú Unibanco Sa - Cintia Salgado da Silva Jacareí Epp - - Cintia Salgado da Silva - CERTIDÃO - Ato Ordinatório 
Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) 
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): deverá o INTERESSADO, providenciar o recolhimento da taxa de desarquivamento, dos autos 
em referência, no valor de R$ 24,40 (vinte e quatro reais e quarenta centavos), tendo em vista que os autos encontram-se em 
Jundiaí-SP, aos cuidados da empresa Recall. Decorrido o PRAZO de 05 (cinco) dias da publicação desta, sem que nada mais 
seja requerido, o presente pedido será encaminhado à OAB de Jacareí, nos termos do Comunicado CG nº 2333/2011, processo 
nº 2011/1894, independentemente de nova intimação - ADV: EDSON SAMPAIO DA SILVA (OAB 106482/SP), CLEUSA MARIA 
BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 0001268-87.2003.8.26.0292 (292.01.2003.001268) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Jazon Leite dos Santos - Ha Pires Almeida ( H A ) - - Banco do Brasil Sa - Certifico e dou fé haver expedido mandado de 
levantamento em cumprimento da determinação de fls.retro, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário 
da Justiça Eletrônico o(s) seguinte ato ordinatório: Fica o(a) autor(a) intimado(a) a retirar o mandado de levantamento expedido, 
após 48 horas desta intimação. Nada Mais. - ADV: PAULO FERNANDO PRADO FORTES (OAB 163464/SP), CLAYTON BUENO 
PRIANTI (OAB 245179/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), JUVENIRA LOPES CAMPOS FERNANDES 
ANDRADE (OAB 186070/SP), SILVIA MARIN CELESTINO (OAB 184861/SP)

Processo 0001568-68.2011.8.26.0292 (292.01.2011.001568) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Jacareí - Daniel da Silva - - Maria Aparecida da Silva - - Samira José Raad Boutros 
Belloni - - RICARDO BELLONI - IGREJA EVANGÉLICA CRISTÃ PRESBITERIANA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS - Vistos. Fls. 
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1789/1790: Oficie-se à CEF, como requerido a fls. 1789, a fim de que encaminhe a 2ª via do Termo de Quitação da hipoteca, em 
relação ao imóvel objeto do processo. Intime-se. - ADV: DENILSON ALVES DE OLIVEIRA (OAB 231895/SP), ARACI FERREIRA 
ALVES L DE OLIVEIRA (OAB 71554/SP), WAGNER DUCCINI (OAB 258875/SP), HAROLDO PEREIRA RODRIGUES (OAB 
169401/SP), LUCIO DONALDO MOURA CARVALHO (OAB 155380/SP), EDUARDO PINTO DE OLIVEIRA (OAB 125527/SP), 
NATASCHA RITA VELOSO REIS (OAB 280969/SP)

Processo 0002130-43.2012.8.26.0292 (292.01.2012.002130) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Sebastião Diogo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução de título judicial 
e agora, o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto o processo com 
fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de levantamento. Se 
o caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria de Execução de 
Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: RODRIGO VICENTE 
FERNANDEZ (OAB 186603/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)

Processo 0002566-80.2004.8.26.0292 (292.01.2004.002566) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Judite dos Santos Cabral - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução 
de título judicial e agora, o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto 
o processo com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de 
levantamento. Se o caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria 
de Execução de Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: 
DIRCEU MASCARENHAS (OAB 55472/SP), ANGELO MARIA LOPES (OAB 20284/SP), MARCOS VINICIUS DE CARVALHO 
RODRIGUES (OAB 169233/SP)

Processo 0002651-56.2010.8.26.0292 (292.01.2010.002651) - Procedimento Ordinário - Toshio Yai - Instituto Nacional 
do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução de título judicial e agora, o executado efetuou o 
pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto o processo com fulcro no artigo 794, I, do Código 
de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de levantamento. Se o caso, cumpra-se o quanto 
determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria de Execução de Precatórios). Oportunamente, 
arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: DIRCEU MASCARENHAS (OAB 55472/SP), 
ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)

Processo 0002651-56.2010.8.26.0292 (292.01.2010.002651) - Procedimento Ordinário - Toshio Yai - Instituto Nacional do 
Seguro Social Inss - Certifico e dou fé haver expedido os mandados de levantamento nº 82 e 84/2015 em cumprimento da 
determinação de fls.144. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça 
Eletrônico o(s) seguinte ato ordinatório: Fica o(a) autor(a) intimado(a) a retirar o mandado de levantamento expedido, após 48 
horas desta intimação. Nada Mais. - ADV: DIRCEU MASCARENHAS (OAB 55472/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS 
JUNIOR (OAB 198573/SP)

Processo 0003125-61.2009.8.26.0292 (292.01.2009.003125) - Procedimento Ordinário - Aparecida Lourdes Gonçalves 
Santos - Veibras Importação e Comércio Ltda - - Banco Abn Amro Real Sa - Vistos. 1. Aguarde-se a devolução dos autos 
que estão no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. - ADV: ARTHUR FALEIRO DE LIMA (OAB 82655/SP), CLAUDIA 
NAHSSEN DE LACERDA FRANZE (OAB 124517/SP), CLOVIS MONTANI MOLA (OAB 154776/SP), EDSON VALENTIM DE 
FARIA (OAB 135425/SP)

Processo 0003126-41.2012.8.26.0292 (292.01.2012.003126) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Ilde de Araujo Fraccari - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução 
de título judicial e agora, o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto 
o processo com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de 
levantamento. Se o caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria 
de Execução de Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: 
ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), RODRIGO VICENTE FERNANDEZ (OAB 186603/SP), 
CLEBERSON AUGUSTO DE NORONHA SOARES (OAB 236328/SP)

Processo 0003247-06.2011.8.26.0292 (292.01.2011.003247) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Therezinha 
Massud - Banco do Brasil Sa - Fica o(a) patrono(a) da parte autora Dr. RENATA PEREIRA BEDNARSKI, OAB/SP 203.116, ciente 
sobre a expedição do mandado de levantamento n. 68/2015. Fica, ainda, intimado(a) a retirar o mandado de levantamento 
expedido, após 48 horas desta intimação publicada no DJE. - ADV: ANA ROSA SILVA DOS REIS (OAB 177158/SP), MILENA 
PIRÁGINE (OAB 178962/SP), RENATA PEREIRA BEDNARSKI (OAB 203116/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/
SP)

Processo 0003514-51.2006.8.26.0292 (292.01.2006.003514) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - João 
Carlos da Cunha - - Cesar Augusto Borges da Cunha - - Renata Aparecida da Cunha - Instituto Nacional do Seguro Social - 
Ao contador judicial, para verificar se há diferença a ser paga, conforme alegado a fls. 297/299. Intime-se. - ADV: DEISE DE 
ANDRADA OLIVEIRA PALAZON (OAB 27016/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)

Processo 0004075-41.2007.8.26.0292 (292.01.2007.004075) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - 
Associação dos Proprietários de Chácaras Lagoinha - Armando dos Santos Costa - - Nair dos Santos Costa - Expedi mandado de 
cancelamento de penhora, devendo ser impresso e encaminhado pela parte interessada. - ADV: CARLOS LORENZO AUGUSTO 
LOO KRUG (OAB 187949/SP), FATIMA ELOISA TAINO (OAB 73740/SP), JOANINHA IARA TAINO (OAB 66524/SP), ELIZABETE 
APARECIDA TAINO (OAB 60366/SP)

Processo 0004079-39.2011.8.26.0292 (292.01.2011.004079) - Procedimento Ordinário - Antonio Soares Filho - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução de título judicial e agora, o executado efetuou o 
pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto o processo com fulcro no artigo 794, I, do Código 
de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de levantamento. Se o caso, cumpra-se o quanto 
determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria de Execução de Precatórios). Oportunamente, 
arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: MARCOS VILELA DOS REIS JÚNIOR (OAB 182266/
SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)

Processo 0004079-39.2011.8.26.0292 (292.01.2011.004079) - Procedimento Ordinário - Antonio Soares Filho - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Certifico e dou fé haver expedido mandado de levantamento em cumprimento da determinação 
de fls.retro, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte ato 
ordinatório: Fica o(a) autor(a) intimado(a) a retirar o mandado de levantamento expedido, após 48 horas desta intimação. Nada 
Mais. - ADV: MARCOS VILELA DOS REIS JÚNIOR (OAB 182266/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 
198573/SP)
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Processo 0004399-75.2000.8.26.0292 (292.01.2000.004399) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Maria 
Cristina Nogueira da Silva - Espólio de Antonio Barbosa Maciel - - Célia Brito Garcia - Providencie a exequente, a impressão da 
precatória expedida, instruindo-a devidamente (inclusive com cópia da matrícula) e comprovando nos autos, em 10 dias. - ADV: 
ANTONIO CLAUDIO DE SOUZA GOMES (OAB 120651/SP), JOSÉ ANTONIO PEREIRA RODRIGUES ALVES (OAB 243012/
SP), ADALBERTO TADEU GALVAO JUNIOR (OAB 278629/SP), MARIA ANTONIA DO PRADO (OAB 177217/SP), TEREZINHA 
MARIA DE SOUZA DIAS (OAB 75244/SP)

Processo 0004701-21.2011.8.26.0292 (292.01.2011.004701) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Maria Madalena Silveira dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de 
execução de título judicial e agora, o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, 
julgo extinto o processo com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes 
mandados de levantamento. Se o caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o 
DEPRE (Diretoria de Execução de Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. 
PRIC. - ADV: ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), DANIELA DO NASCIMENTO SANTOS SÓRIA 
(OAB 220176/SP), REGINA APARECIDA LOPES (OAB 236939/SP)

Processo 0004701-21.2011.8.26.0292 (292.01.2011.004701) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Maria Madalena Silveira dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fica o(a) patrono(a) da parte autora Dr. DANIELA 
DO NASCIMENTO SANTOS SÓRIA, OAB/SP 220.176, ciente sobre a expedição do mandado de levantamento n. 94/2015. Fica, 
ainda, intimado(a) a retirar o mandado de levantamento expedido, após 48 horas desta intimação publicada no DJE. - ADV: 
ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), DANIELA DO NASCIMENTO SANTOS SÓRIA (OAB 220176/
SP), REGINA APARECIDA LOPES (OAB 236939/SP)

Processo 0004944-09.2004.8.26.0292 (292.01.2004.004944) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Franca Comercio de Plasticos e Ferragens Ltda - Joel Frederico Pereira - Vistos. Diante 
do teor da certidão retro, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: JAQUELINE PEREZ OTERO (OAB 131716/SP), JULIO 
CESAR FERREIRA PACHECO (OAB 154062/SP), DANIELLA VIERI ITAYA (OAB 196767/SP)

Processo 0005367-51.2013.8.26.0292 (029.22.0130.005367) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Cebrace 
Cristal Plano Ltda - Serpal Engenharia e Construtora Ltda - 1. As partes são legítimas, estão bem representadas nos autos e 
não há nulidades ou irregularidades a serem reconhecidas. Declaro o feito saneado. 2. Fixo como ponto controvertido a falha no 
serviço de engenharia civil, conforme exposto a fls. 2466/2467. Defiro a prova pericial, a ser realizada pelo Engenheiro Roberto 
Juvele, que deverá ser intimado a estimar seus honorários, no prazo de dez dias. Fixados os honorários, a autora deverá 
depositar o valor à disposição do juízo, no prazo de dez dias. As partes poderão apresentar quesitos e indicar assistentes 
técnicos, no prazo de cinco dias. 3. Intime-se. - ADV: LUCIANO BENETTI TIMM (OAB 37400/RS), PEDRO MAGALHÃES 
HUMBERT (OAB 291372/SP), WILLIAM GABRIEL WACLAWOVSKY (OAB 87056/RS), LUCIA GUEDES GARCIA DA SILVEIRA 
(OAB 97367/SP), RODRIGO AUGUSTO PEREIRA ZAGO (OAB 198298/SP), RENATA MARIUCCI (OAB 193930/SP)

Processo 0006157-06.2011.8.26.0292 (292.01.2011.006157) - Depósito - Alienação Fiduciária - Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios não Padronizados PCG Brasil Multicarteira - Fausto Brasilino da Rocha - Vistos. Trata-se de Ação de Busca 
e Apreensão convertida em Ação de Depósito (fls.199). Fls.227: Promova-se a pesquisa Bacenjud na tentativa de localização de 
endereços dos requeridos para citação, e, como medidas que dependem do Poder Judiciário, fica desde já deferido, as pesquisas 
Renajud e Infojud, tudo mediante o recolhimento das taxas necessárias, em 10 dias. Oportunamente, procedam-se às citações 
nos endereços indicados, caso não sejam os mesmos já referidos na petição inicial. Decorrido o prazo sem o recolhimento da 
taxa devida, diga o autor sobre o prosseguimento do processo, fornecendo o novo endereço do réu, independentemente de nova 
intimação e sob pena de extinção (art.267, IV, CPC). Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0006414-60.2013.8.26.0292 (029.22.0130.006414) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos 
- Jair Ramos Ribeiro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução de título 
judicial e agora, o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto o processo 
com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de levantamento. 
Se o caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria de Execução de 
Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: ROBERTO CURSINO 
DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), MANOEL YUKIO UEMURA (OAB 227757/SP)

Processo 0006414-60.2013.8.26.0292 (029.22.0130.006414) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - 
Jair Ramos Ribeiro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Deverá o requerente imprimir alvará de levantamento expedido. 
- ADV: MANOEL YUKIO UEMURA (OAB 227757/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)

Processo 0006805-30.2004.8.26.0292 (292.01.2004.006805) - Procedimento Ordinário - Adao Aparecido de Paula - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls.201: Expeça-se mandado/alvará de levantamento da importância depositada. Após, 
aguarde-se o pagamento do remanescente. Int. - ADV: FABIANO GARCIA COUTINHO (OAB 193365/SP), ROBERTO CURSINO 
DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)

Processo 0007436-32.2008.8.26.0292 (292.01.2008.007436) - Procedimento Ordinário - Audria Maria da Silva - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução de título judicial e agora, o executado 
efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto o processo com fulcro no artigo 794, 
I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de levantamento. Se o caso, cumpra-
se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria de Execução de Precatórios). 
Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: ROBERTO CURSINO DOS SANTOS 
JUNIOR (OAB 198573/SP), RODRIGO VICENTE FERNANDEZ (OAB 186603/SP)

Processo 0007436-32.2008.8.26.0292 (292.01.2008.007436) - Procedimento Ordinário - Audria Maria da Silva - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé haver expedido os mandados de levantamento nº 97 e 98/2015 em 
cumprimento da determinação de fls.237. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao 
Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte ato ordinatório: Fica o(a) autor(a) intimado(a) a retirar o mandado de levantamento 
expedido, após 48 horas desta intimação. Nada Mais. - ADV: ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), 
RODRIGO VICENTE FERNANDEZ (OAB 186603/SP)

Processo 0007770-32.2009.8.26.0292 (292.01.2009.007770) - Embargos à Execução - Jose Aparecido de Moraes - - 
Luciana de Fátima Ribeiro da Silva - Antistenes José Pereira - Vistos. Em razão da certidão de fls. 57, esclareçam os autores se 
cumpriram a determinação de fls. 53, demonstrando nos autos. Prazo: 10 dias. Intime-se. - ADV: EDSON SAMPAIO DA SILVA 
(OAB 106482/SP), WALDMIR ANTONIO DE CARVALHO (OAB 41503/SP)

Processo 0007806-35.2013.8.26.0292 (029.22.0130.007806) - Procedimento Ordinário - Concessão - Lucilene Maria de 
Moraes - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução de título judicial e agora, 
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o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto o processo com fulcro 
no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de levantamento. Se o 
caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria de Execução de 
Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: ROBERTO CURSINO 
DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), CAMILA BUSTAMANTE FORTES (OAB 294013/SP)

Processo 0007806-35.2013.8.26.0292 (029.22.0130.007806) - Procedimento Ordinário - Concessão - Lucilene Maria de 
Moraes - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Certifico e dou fé haver expedido os mandados de levantamento nº 90 e 
92/2015 em cumprimento da determinação de fls.135. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para 
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte ato ordinatório: Fica o(a) autor(a) intimado(a) a retirar o mandado de 
levantamento expedido, após 48 horas desta intimação. Nada Mais. - ADV: CAMILA BUSTAMANTE FORTES (OAB 294013/SP), 
ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)

Processo 0008458-86.2012.8.26.0292 (292.01.2012.008458) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Cleber Pereira dos 
Santos - Jd Comarca Local - - CTEEP Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - - JOSE GOMES PEGO NETO 
- - GLEIDE FRANKLIN MORETT - - ANA LUCIA CORDEIRO MORETT - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos 
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): 
vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o ofício da Prefeitura de fls. 162/172, bem como sobre os A.Rs. 
negativos de fls. 173 (desconhecido); 174 (não existe o número).- 858/12 - ADV: SHAULA MARIA LEÃO DE CARVALHO (OAB 
128342/SP), LILIAN DUARTE VARUZZI (OAB 317155/SP), DANIEL TELLES LOTTI (OAB 315538/SP)

Processo 0008458-86.2012.8.26.0292 (292.01.2012.008458) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Cleber Pereira dos 
Santos - Jd Comarca Local - - CTEEP Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - - JOSE GOMES PEGO NETO 
- - GLEIDE FRANKLIN MORETT - - ANA LUCIA CORDEIRO MORETT - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos 
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): 
vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o ofício da Prefeitura de fls. 162/172, bem como sobre os A.Rs. 
negativos de fls. 173 (desconhecido); 174 (não existe o número). - 858/12 - ADV: DANIEL TELLES LOTTI (OAB 315538/SP), 
SHAULA MARIA LEÃO DE CARVALHO (OAB 128342/SP)

Processo 0008683-19.2006.8.26.0292 (292.01.2006.008683) - Procedimento Ordinário - Nazare Maria das Graças 
Conceição - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução de título judicial e 
agora, o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto o processo com 
fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de levantamento. Se 
o caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria de Execução de 
Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: RODRIGO VICENTE 
FERNANDEZ (OAB 186603/SP), CELINA RUTH CARNEIRO PEREIRA DE ANGELIS (OAB 202206/SP)

Processo 0008683-19.2006.8.26.0292 (292.01.2006.008683) - Procedimento Ordinário - Nazare Maria das Graças Conceição 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé haver expedido os mandados de levantamento nº 95 e 96/2015 
em cumprimento da determinação de fls.169. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa 
ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte ato ordinatório: Fica o(a) autor(a) intimado(a) a retirar o mandado de levantamento 
expedido, após 48 horas desta intimação. Nada Mais. - ADV: CELINA RUTH CARNEIRO PEREIRA DE ANGELIS (OAB 202206/
SP), RODRIGO VICENTE FERNANDEZ (OAB 186603/SP)

Processo 0009005-49.2000.8.26.0292 (292.01.2000.009005) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Ministerio Publico - 
Petrobras Petroleo Brasileiro Sa - - Companhia Técnica Internacional Techint - Vistos. Fls.2217/2220: Mantenho a decisão 
de fls.2213. Aguarde-se, decisão pelo E.Tribunal de Justiça. Int. - ADV: AUTA ALVES CARDOSO (OAB 83559/SP), RUBENIA 
SIMONETTI ALVES PRANDATO (OAB 147160/SP), MARCO NERY FALBO (OAB 284986/SP), RODRIGO FRANÇOSO MARTINI 
(OAB 154014/SP)

Processo 0009048-29.2013.8.26.0292 (029.22.0130.009048) - Monitória - Cheque - Nelson Felipe dos Santos - Matheus 
Christian Gonçalves Preto - Vistos. Fls. 62/64: Defiro, pois embora a esposa do devedor não seja parte no processo, realmente 
pode ter bens cuja propriedade seja comum, de maneira que é possível a constrição judicial. Providencie-se. Intime-se. - ADV: 
ARMANDO ARTHUR OSTLER FILHO (OAB 38479/SP)

Processo 0009230-59.2006.8.26.0292 (292.01.2006.009230) - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - Fidelis 
& Souza Com de Mat para Construção - Pvc Brasil Ind de Tubos Conexões Ltda - - Banco Abn Real Sa - - Banco Sofisa Sa - 
Vistos. Em razão da manifestação de fls. 395, julgo extinta a execução de sucumbência iniciada a fls. 361. Recolha a autora 
a taxa judiciária devida em razão da satisfação da execução, no prazo de dez dias, sob pena de inscrição da dívida. Defiro o 
levantamento do depósito de fls. 393 e 399 pela autora. Expeça-se mandado de levantamento imediatamente. Desde já defiro 
o levantamento dos futuros depósitos em favor do autor, que se realizarão na forma da petição de fls. 369/370. Após o último 
depósito, diga a autora, em cinco dias, sobre o prosseguimento, presumindo-se, no silêncio, a satisfação da execução. Intime-
se. - ADV: JULIANA TEDESCO (OAB 232807/SP), REGINALDO OLINTO DE ANDRADE (OAB 133687/SP), BRUNO HENRIQUE 
GONCALVES (OAB 131351/SP), CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE (OAB 124517/SP), PAULO HENRIQUE BRASIL 
DE CARVALHO (OAB 114908/SP), THAÍS FERREIRA ROCHA (OAB 37765/PR), PATRÍCIA CRISTINA RODRIGUES DOS S. 
ANDRADE (OAB 212039/SP), DELFIM SUEMI NAKAMURA (OAB 23664/PR), SIDNEY GRACIANO FRANZE (OAB 122221/SP)

Processo 0009471-86.2013.8.26.0292 (029.22.0130.009471) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Luiz 
Carlos Pires da Rocha - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução de título 
judicial e agora, o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto o processo 
com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de levantamento. 
Se o caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria de Execução 
de Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: MANOEL YUKIO 
UEMURA (OAB 227757/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)

Processo 0009471-86.2013.8.26.0292 (029.22.0130.009471) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Luiz Carlos Pires da Rocha - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé haver expedido os mandados de 
levantamento nº 88 e 89/2015 em cumprimento da determinação de fls.134. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do 
CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte ato ordinatório: Fica o(a) autor(a) intimado(a) a retirar 
o mandado de levantamento expedido, após 48 horas desta intimação. Nada Mais. - ADV: ROBERTO CURSINO DOS SANTOS 
JUNIOR (OAB 198573/SP), MANOEL YUKIO UEMURA (OAB 227757/SP)

Processo 0009523-29.2006.8.26.0292 (292.01.2006.009523) - Procedimento Ordinário - José Matias do Amaral - Inss 
Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Em razão da notícia de falecimento do autor (fls. 144), por ora é necessária a 
regularização do polo ativo do processo, com a substituição processual, ficando suspenso o processo para referida providência, 
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pelo prazo de 60 dias, como requerido. Posteriormente, o processo retomará o prosseguimento. Intime-se. - ADV: CAMILLA 
JULIANA SILVA VILELA DOS REIS (OAB 197029/SP), MARCOS VILELA DOS REIS JÚNIOR (OAB 182266/SP)

Processo 0009603-46.2013.8.26.0292 (029.22.0130.009603) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial Senac - Dulcineia Marques da Silva - Fica o autor ciente de que foi expedido o alvará 
requerido, o qual está disponível para impressão no Sistema SAJ. Deverá, ainda, comprovar o encaminhamento nos autos, no 
prazo de 05 dias. - ADV: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA (OAB 19993/SP)

Processo 0009650-54.2012.8.26.0292 (292.01.2012.009650) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Itaú Unibanco Sa - Panificadora e Confeitaria Unipaes do Vale Ltda - - Leandro Alves de Oliveira - CERTIDÃO - Ato Ordinatório 
Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) 
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): vistas dos autos ao autor para: manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, observando-se 
que não vieram respostas positivas a respeito de ativos financeiros pesquisados por meio do Sistema BACEN JUD. - 1000/12 - 
ADV: RENAN CASTRO BARINI (OAB 321527/SP), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 0009654-33.2008.8.26.0292 (292.01.2008.009654) - Procedimento Ordinário - Catarina Rosângela da Silva 
Machado - Residencial Jardim Novo Amanhecer Aptos Coop Hab Novo Lar - Manifeste-se a parte exeqüente acerca do resultado 
das pesquisas realizadas pelo sistema Bacenjud, onde se constatou não haver ativos financeiros em nome da executada (fls. 
145/146), requerendo o que de direito no prazo de 05 dias. - ADV: LETICIA DOS SANTOS COSTA (OAB 271131/SP), ELIZABETE 
APARECIDA TAINO (OAB 60366/SP)

Processo 0009756-21.2009.8.26.0292 (292.01.2009.009756) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymore Credito, Financiamento e Investimento Sa - Nivaldo de Oliveira - Vistos. Diga a autora. Int. - ADV: KAYAN 
LOURENÇO (OAB 319299/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA 
MOTA (OAB 192562/SP), REGINA CELIA DOS SANTOS (OAB 95334/SP)

Processo 0009922-48.2012.8.26.0292 (292.01.2012.009922) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - 
João Eduardo - Moizés A Ferreira e Cia Ltda - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, 
do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): vistas dos autos ao autor 
para: manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, observando-se que não vieram respostas positivas a respeito de ativos 
financeiros pesquisados por meio do Sistema BACEN JUD. - 987/12 - ADV: MARILENE DOS SANTOS (OAB 283098/SP), VERA 
LUCIA PALMEIRA DA SILVA SANTOS (OAB 283154/SP)

Processo 0010011-42.2010.8.26.0292 (292.01.2010.010011) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - 
Bento Teodoro da Silva Filho - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 336: Desentranhe-se o ofício dos autos, 
providenciando o encaminhamento respectivo. Intime-se. - ADV: DIRCEU MASCARENHAS (OAB 55472/SP), ROBERTO 
CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)

Processo 0010014-60.2011.8.26.0292 (292.01.2011.010014) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose 
Carlos de Aguiar Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 160/267: Digam sobre o Laudo do Perito Judicial. 
Int. - ADV: RODRIGO VICENTE FERNANDEZ (OAB 186603/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/
SP), CLEBERSON AUGUSTO DE NORONHA SOARES (OAB 236328/SP)

Processo 0010034-80.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010034) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação 
- Cleiton Gonçalves Silva - At Cosmeticos Ltda - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 
4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): vistas dos autos para o 
autor: manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - 1047/13 - ADV: VALDOMIRO LEANDRO DA 
CRUZ (OAB 126170/SP), IVAN DE ALMEIDA SALES DE OLIVEIRA (OAB 272107/SP)

Processo 0010086-13.2012.8.26.0292 (292.01.2012.010086) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Erica Aparecida de Moura - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução de 
título judicial e agora, o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto 
o processo com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de 
levantamento. Se o caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria 
de Execução de Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: 
MARIANA RAMIRES MASCARENHAS DO AMARAL GOMES (OAB 244202/SP), DIRCEU MASCARENHAS (OAB 55472/SP), 
ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)

Processo 0010086-13.2012.8.26.0292 (292.01.2012.010086) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário 
- Erica Aparecida de Moura - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fica o(a) patrono(a) da parte autora Dr. MARIANA 
RAMIRES MASCARENHAS, OAB/SP 244.202, ciente sobre a expedição dos mandados de levantamento n. 80 e 81/2015. 
Fica, ainda, intimado(a) a retirar o mandado de levantamento expedido, após 48 horas desta intimação publicada no DJE. - 
ADV: ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), DIRCEU MASCARENHAS (OAB 55472/SP), MARIANA 
RAMIRES MASCARENHAS DO AMARAL GOMES (OAB 244202/SP)

Processo 0010264-64.2009.8.26.0292 (292.01.2009.010264) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Marcelo 
de Lima - - Francisca Alves Palmeira - - José Vicente Bettin - - Vera Lúcia Bettin - Antonio de Oliveira Costa - - Marina Porto de 
Oliveira Costa - Vistos. Ciência às partes do V. Acórdão. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, houve por bem 
anular a R. Sentença proferida às fls.97/98. Concedo o prazo de 05 dias para que o autor promova a inclusão no polo passivo 
de Maria Eudóxia de Castilho Costa e requeira a sua citação. Após, conclusos para prosseguimento. Intime-se. - ADV: TÂNIA 
CRISTINA DA SILVA BARROS (OAB 179469/SP)

Processo 0010388-52.2006.8.26.0292 (292.01.2006.010388) - Procedimento Ordinário - Myriam Ramos de Campos - 
Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução de título judicial e agora, 
o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto o processo com fulcro 
no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de levantamento. Se o 
caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria de Execução de 
Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: JOELMA ROCHA 
FERREIRA GALVÃO (OAB 168179/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)

Processo 0010388-52.2006.8.26.0292 (292.01.2006.010388) - Procedimento Ordinário - Myriam Ramos de Campos - 
Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Certifico e dou fé haver expedido mandados de levantamento nºs 73 e 76/15 em 
cumprimento da determinação de fls.retro, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça 
Eletrônico o(s) seguinte ato ordinatório: Fica o(a) autor(a) intimado(a) a retirar o mandado de levantamento expedido, após 48 
horas desta intimação. Nada Mais. - ADV: JOELMA ROCHA FERREIRA GALVÃO (OAB 168179/SP), ROBERTO CURSINO DOS 
SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)

Processo 0010510-21.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010510) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
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Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito, Financiamento e Investimento - Mirian de Franca Coutinho Pontes - Certifico e dou fé 
haver bloqueado o veículo Placa EYB1542, em nome do autor, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao 
Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Diga o autor sobre o prosseguimento do feito. - ADV: DARIO 
BRAZ DA SILVA NETO (OAB 254878/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA 
SILVA (OAB 150793/SP), ERIC EMERSON ARRUDA (OAB 260124/SP)

Processo 0010526-72.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010526) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Tvsbt Canal 4 de 
São Paulo Sa - Ltvm Brasil Televendas e Marketing Ltda - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): vistas dos autos 
ao autor para: manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, observando-se que não vieram respostas positivas a respeito de 
endereços pesquisados por meio do Sistema BACEN JUD e INFOJUD. - 1111/13 - ADV: CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO 
(OAB 138927/SP)

Processo 0010590-53.2011.8.26.0292 (292.01.2011.010590) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Maria Aparecida Bigeli dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução 
de título judicial e agora, o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto 
o processo com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de 
levantamento. Se o caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria 
de Execução de Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: 
ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), MARCOS VILELA DOS REIS JÚNIOR (OAB 182266/SP)

Processo 0010590-53.2011.8.26.0292 (292.01.2011.010590) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Maria Aparecida Bigeli dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé haver expedido os mandados de 
levantamento nº 85 e 86/2015 em cumprimento da determinação de fls.170. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do 
CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte ato ordinatório: Fica o(a) autor(a) intimado(a) a retirar 
o mandado de levantamento expedido, após 48 horas desta intimação. Nada Mais. - ADV: ROBERTO CURSINO DOS SANTOS 
JUNIOR (OAB 198573/SP), MARCOS VILELA DOS REIS JÚNIOR (OAB 182266/SP)

Processo 0010683-21.2008.8.26.0292 (292.01.2008.010683) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - Pedro Luiz Munhoz - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Fica o(a) patrono(a) da parte autora 
Dr. ANDREA MARCIA XAVIER RIBEIRO MORAES, OAB/SP 114.842, ciente sobre a expedição do mandado de levantamento n. 
91/2015. Fica, ainda, intimado(a) a retirar o mandado de levantamento expedido, após 48 horas desta intimação publicada no 
DJE. - ADV: ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), ANDREA MARCIA XAVIER RIBEIRO MORAES 
(OAB 114842/SP)

Processo 0011125-79.2011.8.26.0292 (292.01.2011.011125) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Abrahão 
dos Santos - Sindicato dos Trabalhadores Nas Indústrias da Alimentação de São José Ds Campos e Região - CERTIDÃO - Ato 
Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico 
o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): vistas dos autos ao exequente, para que no prazo de 05 dias, regularize a petição juntada 
às fls. 361/362 (sem assinatura). - 1111/11 - ADV: JOSÉ EDUARDO PARLATO FONSECA VAZ (OAB 175234/SP), NICIA BOSCO 
(OAB 122394/SP)

Processo 0011221-70.2006.8.26.0292 (292.01.2006.011221) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Banco do Brasil Sa 
- Galvanoplastia Nossa Senhora de Lourdes Ltda Me - - Maurilio de Almeida - - Ivonildes Guimarães de Almeida - CERTIDÃO 
- Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça 
Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): vistas dos autos ao autor para: manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, 
observando-se que não vieram respostas positivas a respeito de ativos financeiros pesquisados por meio do Sistema BACEN 
JUD. - 1019/06 - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0011599-79.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011599) - Monitória - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil Sa Banco 
Multiplo - Claudio Cesar Lopes - - Bruno Giovani Nobre Lopes - Vistos. Fls.104 e 106/107: Promova-se as pesquisas Bacenjud, 
Renajud e Infojud na tentativa de localização de endereços dos requeridos para citação, mediante o recolhimento da taxa 
devida, no prazo de 10 dias. Oportunamente, procedam-se às citações nos endereços indicados, caso não sejam os mesmos já 
referidos na petição inicial. Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0011630-07.2010.8.26.0292 (292.01.2010.011630) - Procedimento Ordinário - Marcio Nunes da Silva - Inss 
Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Fls.222: Expeça-se mandado/alvará de levantamento da importância depositada. 
Após, aguarde-se o pagamento do remanescente. Int. - ADV: MARCOS VILELA DOS REIS JÚNIOR (OAB 182266/SP)

Processo 0011788-04.2006.8.26.0292 (292.01.2006.011788) - Procedimento Ordinário - Viviane Samira Antônio Cabral dos 
Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução de título judicial e agora, 
o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto o processo com fulcro 
no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de levantamento. Se o 
caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria de Execução de 
Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: SIRLENE APARECIDA 
TEIXEIRA SCOCATO TEIXEIRA (OAB 224490/SP), SERGIO ROBERTO SCOCATO TEIXEIRA (OAB 227216/SP)

Processo 0011788-04.2006.8.26.0292 (292.01.2006.011788) - Procedimento Ordinário - Viviane Samira Antônio Cabral dos 
Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ficam a autora e seu patrono cientes de que foram expedidos os alvarás 
de levantamento n. 02 e 05/2015, os quais estão disponíveis para impressão no Sistema SAJ. Deverão, ainda, providenciar o 
devido encaminhamento. - ADV: SIRLENE APARECIDA TEIXEIRA SCOCATO TEIXEIRA (OAB 224490/SP), SERGIO ROBERTO 
SCOCATO TEIXEIRA (OAB 227216/SP)

Processo 0011921-02.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011921) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Maria Engracia Camargo de Toledo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução 
de título judicial e agora, o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto 
o processo com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de 
levantamento. Se o caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria 
de Execução de Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: 
ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), MARCELO DE MORAIS BERNARDO (OAB 179632/SP)

Processo 0011921-02.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011921) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Maria Engracia Camargo de Toledo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé haver expedido mandado de 
levantamento em cumprimento da determinação de fls.retro, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao 
Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte ato ordinatório: Fica o(a) autor(a) intimado(a) a retirar o mandado de levantamento 
expedido, após 48 horas desta intimação. Nada Mais. - ADV: MARCELO DE MORAIS BERNARDO (OAB 179632/SP), ROBERTO 
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CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)
Processo 0012057-04.2010.8.26.0292 (292.01.2010.012057) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Elvira Faria da Silva 

- - Fabio Faria da Silva - - Flavio Luis Faria da Silva - - Fabiana Faria da Silva - Jose Eurides do Nascimento - - Maria Regina 
dos Santos - - Espólio de Antonio de Oliveira Costa - - Espólio de Marina Porto de Oliveira Costa - - Espolio de Maria Eudoxia 
de Castilho Costa - - Alfieri Lerin - - Abel Nunes de Miranda - - Espólio de Marina Castilho de Oliveira Costa - - Espólio de José 
Geraldo de Oliveira Costa - - Espólio de Maria Laura Telles de Oliveira Costa - Diante do exposto, com fulcro no artigo 267, 
inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Oportunamente, arquivem-se os autos 
com as cautelas de praxe. PRIC. - ADV: EDIR FRANCISCO SOARES (OAB 105003/SP), CLEMENTINO INSFRAN JUNIOR 
(OAB 255495/SP)

Processo 0012341-75.2011.8.26.0292 (292.01.2011.012341) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Escola de 
Profissões Sa - Luiz Fernando de Alcantara Cursos - - Micromix Cursos - Vistos. Diga a autora. Int. - ADV: GUSTAVO TOLOSA 
DE MATTOS (OAB 243928/SP), LUIZ PAULO ROCHA RIBEIRO (OAB 163054/SP), SUSY GOMES HOFFMANN (OAB 103145/
SP)

Processo 0012518-68.2013.8.26.0292 (029.22.0130.012518) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação 
- Frederico Werner - Banco Santander - Vistos. Fls.91/93: Ciência ao autora. Após, nada mais sendo requerido, tornem ao 
arquivo. Int. - ADV: VICTOR DE BARROS RODRIGUES (OAB 153794/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/
SP), FREDERICO WERNER (OAB 325264/SP)

Processo 0013228-35.2006.8.26.0292 (292.01.2006.013228) - Procedimento Ordinário - Valdeci Alves da Silva Melo - 
Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução de título judicial e agora, 
o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto o processo com fulcro 
no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de levantamento. Se o 
caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria de Execução de 
Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: ROBERTO CURSINO 
DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), FABRÍCIO LELLIS RODRIGUES DA MOTTA (OAB 195321/SP)

Processo 0013343-56.2006.8.26.0292 (292.01.2006.013343) - Procedimento Ordinário - Antônio Folha - Instituto Nacional 
do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução de título judicial e agora, o executado efetuou o 
pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto o processo com fulcro no artigo 794, I, do Código 
de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de levantamento. Se o caso, cumpra-se o quanto 
determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria de Execução de Precatórios). Oportunamente, 
arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: CELINA RUTH CARNEIRO PEREIRA DE ANGELIS 
(OAB 202206/SP), RODRIGO VICENTE FERNANDEZ (OAB 186603/SP)

Processo 0013343-56.2006.8.26.0292 (292.01.2006.013343) - Procedimento Ordinário - Antônio Folha - Instituto Nacional 
do Seguro Social Inss - Deverá o autor imprimir e encaminhar os alvarás de levantamento expedidos. - ADV: CELINA RUTH 
CARNEIRO PEREIRA DE ANGELIS (OAB 202206/SP), RODRIGO VICENTE FERNANDEZ (OAB 186603/SP)

Processo 0013647-50.2009.8.26.0292 (292.01.2009.013647) - Reintegração / Manutenção de Posse - Coisas - Banco 
Itauleasing Sa - Atlanta Estacionamento e Comércio de Veículos Ltda Epp - Vistos. Fls.166 : Defiro. Suspendo o curso do 
processo nos termos do art.791, III, do CPC. Aguarde-se, no arquivo, provocação do interessado. Intime-se. - ADV: CLEUSA 
MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 0014108-85.2010.8.26.0292 (292.01.2010.014108) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose 
Getulio de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução de título judicial 
e agora, o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto o processo com 
fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de levantamento. Se 
o caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria de Execução de 
Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: REGINA APARECIDA 
LOPES (OAB 236939/SP), DANIELA DO NASCIMENTO SANTOS SÓRIA (OAB 220176/SP)

Processo 0014108-85.2010.8.26.0292 (292.01.2010.014108) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose 
Getulio de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé haver expedido mandado de levantamento nº 
71/15 em cumprimento da determinação de fls.retro, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da 
Justiça Eletrônico o(s) seguinte ato ordinatório: Fica o(a) autor(a) intimado(a) a retirar o mandado de levantamento expedido, 
após 48 horas desta intimação. Nada Mais. - ADV: DANIELA DO NASCIMENTO SANTOS SÓRIA (OAB 220176/SP), REGINA 
APARECIDA LOPES (OAB 236939/SP)

Processo 0014214-52.2007.8.26.0292 (292.01.2007.014214) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - 
Fábio Martins de Andrade - Banco Fibra - - Abc Pneus Ltda - Vistos. Fls.334/346: Manifeste-se o exequente Banco Fibra. Sem 
prejuízo, no apenso de impugnação ao cumprimento de sentença, digam ABC Pneus e Banco Fibra acerca do cálculo de fls.26, 
conforme lá determinado. Int. - ADV: DIRCEU HELIO ZACCHEU JUNIOR (OAB 162998/SP), ULYSSES FERNANDES CRUZ 
(OAB 181068/SP), MARCELO MORCELI CAMPOS (OAB 183581/SP), VALERIA LENCIONI FERNANDES CRUZ (OAB 89626/
SP), ANA PAULA BATISTA POLI (OAB 155063/SP), ROBERTA MACEDO VIRONDA (OAB 89243/SP), MONICA DE QUEIROZ 
LEITE FRANCA (OAB 77541/SP)

Processo 0014560-27.2012.8.26.0292 (292.01.2012.014560) - Procedimento Ordinário - Concessão - Carlos Augusto 
Gozzani - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução de título judicial e 
agora, o executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto o processo com 
fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de levantamento. Se 
o caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria de Execução de 
Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: ROBERTO CURSINO 
DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), JOSE CLASSIO BATISTA (OAB 93666/SP)

Processo 0014560-27.2012.8.26.0292 (292.01.2012.014560) - Procedimento Ordinário - Concessão - Carlos Augusto 
Gozzani - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé haver expedido o mandado de levantamento nº 93/2015 
em cumprimento da determinação de fls.93. Certifico mais, que nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa 
ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte ato ordinatório: Fica o(a) autor(a) intimado(a) a retirar o mandado de levantamento 
expedido, após 48 horas desta intimação. Nada Mais. - ADV: ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), 
JOSE CLASSIO BATISTA (OAB 93666/SP)

Processo 0014585-40.2012.8.26.0292 (292.01.2012.014585) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Rosana Aparecida Ramos de Souza - João Antonio da Costa - - Luiz Francisco da Costa - ROSANA APARECIDA RAMOS DE 
SOUZA propôs ação em face de JOÃO ANTÔNIO DA COSTA e LUIZ FRANCISCO DA COSTA objetivando imposição de 
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obrigação de fazer consistente na execução de obras necessárias para cessar a infiltração no imóvel da requerente e reparar o 
muro divisório, indenização por danos materiais no valor de R$ 3.281,40 e compensação por danos morais. Alega a inicial que a 
autora é proprietária do imóvel vizinho ao imóvel de propriedade de João Antônio, que alugou o bem para Luiz Francisco, 
inconformada com infiltração proveniente do imóvel vizinho realizou com seus próprios recursos reparo no muro que faz a divisa 
das casas. Após a realização da obra solicitou a retirada de calha irregular, não sendo atendida. A obra no muro não resolveu a 
infiltração e existe uma piscina no quintal vizinho, próximo ao muro que pode estar contribuindo para infiltração. O muro divisório 
está com falência estrutural, impossibilitando a construção de um novo muro pela autora. O dano material restou caracterizado 
pelos gastos na reconstrução do muro divisório que pertence ao réu. O dano moral decorre da violação de direito da personalidade 
pela infiltração, capaz de destruir bens e gerar desconforto. Indeferida a liminar por falta de verossimilhança da alegação e 
ausência de risco de dano irreparável ou difícil reparação. A contestação alega ilegitimidade passiva do inquilino Luiz Francisco, 
inépcia por irregularidade no valor da causa. No mérito, defende a regularidade da construção do autor, afirmando que a 
infiltração decorre das falhas na construção da requerida, que edificou sem o necessário afastamento e a construção de muro 
de arrimo. A réplica reitera a inicial. Afastadas preliminares de inépcia e ilegitimidade passiva. Realizado exame pericial. 
Apresentadas alegações finais. É o relatório. Decido. Desnecessária a produção de prova oral, pois a demanda versa sobre 
questão técnica que não pode ser esclarecida pelo depoimento de testemunhas. Considerando a produção de todas as provas 
necessárias passo ao julgamento da lide. Ouso discordar da decisão que reconheceu a legitimidade passiva de Luiz Francisco 
pelos motivos que passo a expor. As condições da ação não se confundem com o mérito, já que para o legislador a carência de 
ação é diferente da improcedência. Assim, para que não haja a confusão é necessária que o juízo de admissibilidade da 
demanda fique restrito ao juízo de admissibilidade inicial do procedimento, que é feito à luz das informações contidas na petição 
inicial. Desta forma, o momento para a verificação das condições da ação deve ser regido pela teoria da asserção ou da 
prospettazione. Neste sentido é a lição de renomados processualistas: “Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por 
hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da 
ação” (Alexandre Freitas Câmara, Lições de direito Processual Civil, 8ª edição, Lumen Juris). “O que importa é a afirmação do 
autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, já que seria problema de mérito” (Luiz Guilherme Marinoni, 
Novas Linhas do Processo Civil, 3ª edição, Malheiros). A análise da legitimidade passiva de Luiz Francisco à luz da teoria da 
asserção indica inexistência das condições da ação. A autora afirma que Luiz Francisco é locatário do bem, deixando claro que 
ele não é a pessoa adequada para responder pelas possíveis falhas na construção do muro divisório e calha. Destaco que a 
autora não afirmou que o locatário promoveu obras no imóvel ou que não tenha comunicado suas reclamações ao proprietário. 
Por fim, vale destacar que, a falta das condições da ação é questão de ordem pública que pode ser reconhecida a qualquer 
tempo. Presentes os pressupostos processuais e condições da ação. Passo a análise do mérito da demanda em relação ao réu 
João Antônio. O Laudo Pericial de fls. 139/163, realizado por profissional da confiança do Juízo, concluiu que: “A umidade na 
parede da divisa da casa da requerente tem sua origem quando da construção, efetuada sem a devida orientação técnica de um 
profissional, deveria tomar os cuidados necessários de impermeabilização, pois a cota do terreno dos requeridos está a 
aproximadamente 0,60 à 1,2 m acima dos níveis de piso da requerente (...)”. Assim, a infiltração na residência da autora decorre 
de falhas na sua própria construção, edificou sem a devida orientação técnica, desprezando o desnível de seu imóvel em 
relação ao imóvel do vizinho. A autora impugna a conclusão pericial afirmando que ao constatar a infiltração contratou pedreiro 
para realizar a obra. Pedreiro é o profissional habilitado para executar a obra, não tem capacidade técnica para planejar, o que 
cabe ao engenheiro civil. Além disso, a obra indicada foi posterior à construção do imóvel da autora, com a finalidade de 
minimizar os efeitos da infiltração, sem a possibilidade de corrigir falhas estruturais. No momento da edificação do imóvel da 
autora não houve preocupação em evitar infiltração de água no imóvel pela parede e pelo piso. A casa foi construída em nível 
mais baixo que a residência do vizinho, sem estabelecer recuo em relação ao muro divisório. Não precisa ser técnico para 
perceber a falha na construção. Ao contrário do que entende a autora o vizinho não tem obrigação de tornar o solo de seu 
imóvel ou muro divisório impermeável. A água que infiltra no solo do imóvel vizinho desce por efeito da gravidade em contato 
com o muro divisório, gerando infiltração no muro, que passa para o imóvel da autora, edificado sem recuo do muro divisório. 
Caberia a requerente construir seu imóvel com amparo técnico, mantendo o necessário afastamento do muro divisório para 
evitar as infiltrações. A infiltração de águas pluviais no quintal do vizinho é natural e poderia ser muito maior, sem qualquer 
irregularidade, o que ocorreria, por exemplo, se o vizinho construísse jardim sem cobertura próximo ao muro divisório. Desta 
forma, não podemos imputar ao vizinho a responsabilidade pelas infiltrações no imóvel da autora, restando improcedente a 
pretensão de compensação por danos morais. A requerente realizou obras no muro divisório de propriedade do requerido em 
seu próprio benefício, sendo improcedente a pretensão de indenização por danos materiais. As obras foram realizadas com 
objetivo de diminuir a umidade no imóvel da autora, não foram realizadas para sanar falha estrutural. Desta forma, a construção 
atendeu aos interesses da autora, que pretendia impermeabilizar o muro divisório. Conforme já foi afirmando não cabe ao 
vizinho impermeabilizar o muro divisório, sendo do interesse da autora a impermeabilização deveria construir seu próprio muro 
com estas propriedades. As pluviais podem infiltrar naturalmente pelo muro divisório, desde que, sua estrutura não seja abalada. 
O que não podemos admitir é o deliberado despejo de água no terreno vizinho de forma a potencializar a infiltração de água no 
muro. Não foi verificado vazamento na tubulação do imóvel do requerido, mas a perícia constatou irregularidade nas calhas. 
Nada indica que a irregularidade nas calhas seja a causa da infiltração no imóvel da autora, no entanto, caberá ao requerido 
reparar as calhas de forma a despejar a água coletada no sistema de esgoto para que não haja risco de contribuir para eventual 
prejuízo à autora. A piscina utilizada no imóvel vizinho também deverá ser esvaziada através do sistema de esgoto, evitando 
potencializar a infiltração de água no imóvel vizinho (a requerente não indica com segurança que o vizinho tenha agido de forma 
diversa). O muro divisório apresenta falhas estruturais que devem ser corrigidas para evitar desabamento com grande prejuízo 
à autora. A perícia concluiu: “O muro de divisa de propriedade dos requeridos, foi efetuado em um trecho novo aproximadamente 
nos dez primeiros metros de corredor, exceto em um trecho de três metros onde o muro não sofreu intervenção e está com 
falência estrutural, necessitando de reparos urgentes, ou seja, demolição e reconstrução” Sendo o muro de propriedade do 
requerido ele deverá arcar com os custos da obra, podendo a autora contribuir na medida de seu interesse com o fornecimento 
de mão de obra e materiais para impermeabilizar o muro. A autora deverá permitir o ingresso de pessoas em seu imóvel quando 
for necessário para viabilizar a construção. A conclusão do perito revela a necessidade de imediata reconstrução do muro com 
falha estrutural. Assim, restou demonstrada a verossimilhança das alegações da autora e risco de dano irreparável ou de difícil 
reparação. Concedo a antecipação parcial dos efeitos da tutela para determinar que o requerido reconstrua o muro divisório na 
parte que contém falha estrutural, no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 20.000,00. Ante o 
exposto, julgo o processo extinto sem julgamento do mérito na forma do artigo 267, VI, do CPC, em relação a LUIZ FRANCISCO 
DA COSTA. Julgo parcialmente procedente o pedido confirmando a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu 
JOÃO ANTÔNIO DA COSTA corrija as falhas nas calhas; utilize sempre a rede pública de captação de águas pluviais para 
esvaziar a piscina; reconstrua o muro divisório no trecho que possui falha estrutural, podendo ingressar no imóvel vizinho com 
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prévio aviso para viabilizar a construção, devendo oportunizar o fornecimento de materiais e mão de obra pela requerente para 
impermeabilizar o muro. As obras devem ser realizadas no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Diante da sucumbência recíproca compensam-se honorários advocatícios e repartem-se custas 
processuais na razão de 50% para cada, suspensa a condenação dos beneficiados com a gratuidade de justiça. P.R.I. - ADV: 
NAIR CRISTINA MARTINS (OAB 226211/SP), LETÍCIA DE CÁSSIA RODRIGUES PINTO (OAB 205901/SP)

Processo 0014781-78.2010.8.26.0292 (292.01.2010.014781) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Maria Francisca dos 
Santos Loesch - - Sergio dos Santos Loesch - - Selmo dos Santos Loesch - - Silmara dos Santos Loesch - - Edivania de 
Moraes Loesch - - Maria Everli de Oliveira Pereira Loesch - Jd da Comarca - - Marcus Moreira Machado - - Ausentes, Incertos e 
Desconhecidos (citados Por Edital) - Vistos. Certifique-se se todas as citações ocorreram, bem como eventual decurso de prazo 
para resposta. - ADV: ANDRESSA ROBERTA DE SOUZA SILVA (OAB 301832/SP), EDSON PAULO MIRANDA GONCALVES 
(OAB 98549/SP)

Processo 0016229-23.2009.8.26.0292 (292.01.2009.016229) - Monitória - Nota Promissória - Banco Bradesco Sa - Fernando 
Mauro Cabrillano Miranda - - Juliana Labaki Pupo Jacareí - - Juliana Labaki Pupo - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo 
prazo de 20 (vinte) dias. Decorrido o prazo, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento. No silêncio, retornem os 
autos ao arquivo. Int. - ADV: VALERIA CRISTINA BALIEIRO (OAB 102552/SP), MARCELO HENRIQUE LOURENÇO TAU (OAB 
253933/SP), MEIRE APARECIDA DA SILVA CAMARGO (OAB 254801/SP), ROBERTO LABAKI PUPO (OAB 194765/SP)

Processo 0016268-83.2010.8.26.0292 (apensado ao processo 0004588-19.2001.8.26) (processo principal 0004588-
19.2001.8.26) (292.01.2001.004588/1) - Cumprimento de sentença - Raul Guerra Veiculos e Estacionamento Ltda Me - Sonia 
Regina Braga - ...intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, pessoalmente(via correio), observando-
se tratar de reforço de penhora. - ADV: DANIELE DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 194628/SP), ROMULO GUSMÃO DE MESQUITA 
SANTOS (OAB 170523/SP), ALAN SIMANTOB (OAB 288650/SP), FÁBIO GUSMÃO DE MESQUITA SANTOS (OAB 198743/SP), 
EDSON VALENTIM DE FARIA (OAB 135425/SP)

Processo 0016305-47.2009.8.26.0292 (292.01.2009.016305) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Enpasa Engenharia 
Pavimentação e Saneamento Ltda - João Valdemar Silva - - Maria Rotandaro Silva - - João Bernardes Nogueira - - Município 
de Jacareí - Vistos. Manifeste-se a autora acerca da certidão retro. Int. - ADV: MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 
200484/SP), RAFAEL LUVIZUTI DE MOURA CASTRO (OAB 267526/SP), FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/SP)

Processo 0017127-31.2012.8.26.0292 (292.01.2012.017127) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco Sa - Phoenix Serviços Aeroáuticos Ltda Me - - Marco A Silva Neves - - Klaus Juergen Kurz - Vistos. Certifique 
a Serventia eventual decurso do prazo para resposta. Após, conclusos. Int. - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/
SP), VALERIA CRISTINA BALIEIRO (OAB 102552/SP)

Processo 0017216-30.2007.8.26.0292 (292.01.2007.017216) - Procedimento Ordinário - Maurilia de Souza Gama Albino 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de processo em fase de execução de título judicial e agora, o 
executado efetuou o pagamento, de forma a satisfazer a execução. Diante do exposto, julgo extinto o processo com fulcro 
no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se, com urgência, os competentes mandados de levantamento. Se o 
caso, cumpra-se o quanto determinado pelo Comunicado nº 12/2012, comunicando-se o DEPRE (Diretoria de Execução de 
Precatórios). Oportunamente, arquivem-se os autos, já que não há taxa judiciária pendente. PRIC. - ADV: ANGELO MARIA 
LOPES (OAB 20284/SP), DIRCEU MASCARENHAS (OAB 55472/SP)

Processo 0017217-49.2006.8.26.0292 (292.01.2006.017217) - Procedimento Ordinário - Maurílio Alves de Carvalho - 
Ovídio Leandro Porto - - Dalva Pivoto Porto - Certifico e dou fé haver expedido mandado de levantamento em cumprimento 
da determinação de fls.retro, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) 
seguinte ato ordinatório: Fica o(a) autor(a) intimado(a) a retirar o mandado de levantamento expedido, após 48 horas desta 
intimação. Nada Mais. - ADV: ULYSSES FERNANDES CRUZ (OAB 181068/SP), LETÍCIA DE CÁSSIA RODRIGUES PINTO (OAB 
205901/SP), VALERIA LENCIONI FERNANDES CRUZ (OAB 89626/SP), ROSA MARIA DE FARIA ANDRADE (OAB 126605/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO OTAVIO TIOITI TOKUDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL AURELIO ROQUE DIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0045/2015
Processo 0009602-27.2014.8.26.0292 (processo principal 1004599-74.2014.8.26) - Cumprimento de sentença - DIREITO 

CIVIL - NICOLAI DE JESUS VALENTIM NABUCO - - LUCIANE DE JESUS VALENTIM NABUCO - Maria Aparecida da Silva 
Pereira - Rejeito de plano a contestação apresentada (fls.18/23), primeiro, por haver evidente inadequação da via eleita, uma 
vez que não cabe contestação em sede de cumprimento de sentença, segundo, pois o comprovante de aviso de recebimento 
(fls.18- autos principais), dá conta de que a ré foi devidamente citada, não havendo, portanto, que se falar em nulidade de citação 
e terceiro, por estar intempestiva a impugnação ao valor do aluguel apresentado pelo exequente (fls.14). Ante a declaração de 
hipossuficiência apresentada (fls.22), defiro a executada os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. No mais, 
aguarde-se o decurso de prazo para cumprimento da determinação de fls.15/16. Intime-se. - ADV: MONICA CRISTINA DE 
ANDRADE (OAB 169796/SP)

Processo 0011168-11.2014.8.26.0292 (processo principal 4002272-42.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Espécies 
de Contratos - JOSÉ DO CARMO GARCIA - PENTEADO TRANSPORTES LTDA - Providencie o exequente em cinco dias, as 
diligências necessárias para intimação do executado. - ADV: CRISTIANE GASTÃO SERPA (OAB 301056/SP)

Processo 1000006-02.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - JUARES 
RODRIGUES MOREIRA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 1. Ao MP. Int. - ADV: CELINA RUTH CARNEIRO 
PEREIRA DE ANGELIS (OAB 202206/SP), MARIANA RAMIRES MASCARENHAS DO AMARAL GOMES (OAB 244202/SP), 
DIRCEU MASCARENHAS (OAB 55472/SP)

Processo 1000231-85.2015.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S.A. 
- NESTOR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - ME - - NESTOR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - Providencie-se o recolhimento das 
diligências para condução do oficial de justiça, no prazo de dez dias, sob pena de extinção do processo, na forma do art 267, 
IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), MARCIO PEREZ 
DE REZENDE (OAB 77460/SP)

Processo 1000262-08.2015.8.26.0292 - Monitória - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S.A. - CENTER VEICULOS 
TRANSPORTES JACAREI LTDA - ME - - FLAVIO BISSOLI - - FELIPE BISSOLI - Vistos. Providencie-se o recolhimento das 
diligências para condução do oficial de justiça, no prazo de dez dias, sob pena de extinção do processo, na forma do art 267, IV, 
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do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)
Processo 1000432-77.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - FERNANDO RODRIGUES 

SANTANA - CREDITUNI PROMOÇÃO E INTERMEDIAÇÃO - - Anhanguera Educacional Ltda - Vistos. 1. Diante da relevante 
argumentação, no sentido de inexistência de débito, verifica-se a verossimilhança nas alegações da inicial. O fundado receio 
de dano de difícil reparação está presente, na medida em que há comunicação sobre o registro no cadastro de inadimplentes. 
2. Diante do exposto, com fundamento no artigo 273 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela antecipada para o fim de 
determinar a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes do SCPC e SERASA com relação ao débito discutido nestes 
autos. 3. Comunique-se ao SCPC por e-mail e ao SERASA por ofício, anotando o prazo de cinco dias para resposta. 4. No mais, 
aguarde-se a citação. SERVIRÁ A PRESENTE COMO OFÍCIO A SER INSTRUÍDO COM AS CÓPIAS NECESSÁRIAS. Intime-
se. - ADV: LILIAN SANAE WATANABE PEREIRA (OAB 231946/SP), ELIZANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS (OAB 
227294/SP)

Processo 1000623-25.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigações - VERÔNICA DE FÁTIMA MOREIRA - 
ASSOCIAÇÃO SÃO FRANCISCO VIDA - Vistos. 1. Não é possível qualquer análise quanto à suposta abusividade na rescisão 
contratual por inadimplemento de uma única parcela, se a autora não providencia a juntada das condições gerais que regem 
o contrato entre as partes, documento essencial ao julgamento. 2. Prazo: dez dias, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - 
ADV: JAIR FESTI (OAB 87384/SP)

Processo 1000627-62.2015.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - BANCO 
BRADESCO S.A. - EVERTON RODRIGUES BARBOSA - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam 
a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, 
no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, 
art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo 
supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento 
dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá 
ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do 
Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de 
embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora 
de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não 
encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 
(cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, 
do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de 
até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera 
alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 
dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por 
dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de 
multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito 
de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá 
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Defiro os benefícios do artigo 172, parágrafo 2º, do 
Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: DENISE TEIXEIRA LEITE LANDWEHRKAMP (OAB 129438/SP)

Processo 1000630-17.2015.8.26.0292 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito 
Financiamento e Investimento S/A - ANTONIO CARLOS PIRES - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento 
no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente 
do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, 
com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena 
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do 
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena 
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-
se na forma e sob as penas da Lei. Defiro os benefícios do artigo 172, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Intime-se. 
- ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)

Processo 1000632-84.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - GABRIEL SANTOS PORTO 
TEIXEIRA - FAZENDA COLEGINHO COUNTRY BAR E LANCHONETE LTDA ME - Vistos. Ante a declaração de hipossuficiência 
de fls. 15, defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Observe-se. Cite-se o(a) requerido(a) para os termos 
da ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a resposta. Intime-se. - ADV: EDUARDO 
ABDALLA MACHADO (OAB 296414/SP)

Processo 1000633-69.2015.8.26.0292 - Procedimento Sumário - Obrigações - ASSOCIAÇÃO VALE DOS LAGOS - EDSON 
FICAGNA - - CARINA DE CARVALHO - Vistos. Em que pese o rito sumário ser o procedimento obrigatório a ser seguido neste 
processo, por força do artigo 275 do Código de Processo Civil, certo é que, a rigor, dificilmente se realiza conciliação na primeira 
audiência que se limita a ser uma oportunidade para a parte requerida apresentar contestação. Não verifico qualquer prejuízo à 
parte requerida na adoção do rito ordinário, posto que se trata de procedimento mais amplo e de cognição plena do magistrado, 
no qual se dá oportunidade para produção de provas no decorrer do feito. Sendo assim, considerando que, nesta Comarca, o 
rito ordinário vem se mostrando mais célere, é o que deve ser adotado. Cite-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 
15(quinze) dias para apresenta(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de processo Civil. Intime-se. - ADV: TATIANA BARRETO MARTINS 
PINTOR (OAB 232435/SP)

Processo 1000644-98.2015.8.26.0292 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - POBA ENSINO DE LINGUAS 
E COMÉRCIO DE MATERIAL DIDATICO LTDA ME - SUELI MARTINS ROSA - Vistos. Em que pese o rito sumário ser o 
procedimento obrigatório a ser seguido neste processo, por força do artigo 275 do Código de Processo Civil, certo é que, a rigor, 
dificilmente se realiza conciliação na primeira audiência que se limita a ser uma oportunidade para a parte requerida apresentar 
contestação. Não verifico qualquer prejuízo à parte requerida na adoção do rito ordinário, posto que se trata de procedimento 
mais amplo e de cognição plena do magistrado, no qual se dá oportunidade para produção de provas no decorrer do feito. 
Sendo assim, considerando que, nesta Comarca, o rito ordinário vem se mostrando mais célere, é o que deve ser adotado. Cite-
se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15(quinze) dias para apresenta(em) a defesa, sob pena de serem presumidos 
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de processo Civil. 
Intime-se. - ADV: MARISA APARECIDA MIGLI (OAB 130744/SP)
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Processo 1000650-08.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - ALCIR CIRILO DA SILVA - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. 1. Defiro os benefícios da assistência judiciária. 2. O(a) autor(a) 
não comprovou de maneira inequívoca os requisitos necessários à aposentadoria pleiteada. Os documentos que instruem a 
petição inicial visando a demonstração desse fato não trazem a convicção necessária ao deferimento da antecipação da tutela 
pleiteada. Posto isso, indefiro a antecipação da tutela. 3. Cite-se o INSS, para apresentar defesa no prazo legal. 4. Intime-se. - 
ADV: RODRIGO VICENTE FERNANDEZ (OAB 186603/SP), ADRIANA ACCESSOR COSTA FERNANDEZ (OAB 199498/SP)

Processo 1000854-86.2014.8.26.0292 - Interdito Proibitório - Esbulho / Turbação / Ameaça - Thiago Baptista Cordeiro 
Keutenedjian - Junior de Tal - - Réus Incertos e Desconhecidos citados pore edital - Vistos. Ao MP. Int. - ADV: VIVIANE RAMOS 
BELLINI ELIAS (OAB 262777/SP), DERMIVAL FRANCESCHI NETO (OAB 283506/SP), VINICIUS ROCHA MONTEIRO (OAB 
316963/SP), MARCELO GURJÃO SILVEIRA AITH (OAB 322635/SP)

Processo 1001919-19.2014.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e 
Investimento S/A - JOSE AUGUSTO TEIXEIRA - Diante do exposto, homologo a desistência formulada para que produzam seus 
regulares efeitos, julgando extinto o processo com fulcro no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Igualmente 
homologo a desistência do prazo recursal, certificando-se. Defiro a desbloqueio do veículo pelo sistema Renajud. Oportunamente, 
arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), RODOLFO GERD SEIFERT (OAB 183944/
SP), RICARDO LUIS REICHERT (OAB 228287/SP), ADRIANO CASACIO (OAB 228513/SP)

Processo 1002578-28.2014.8.26.0292 - Monitória - Prestação de Serviços - Via Caminhões Comércio e Serviços Ltda - Pas 
Tranporte e Comercio de Areia e Pedra Ltda-Me - Fls. 401/402: Intime-se o perito judicial para dizer se concorda com a redução 
dos honorários periciais. Int. - ADV: HENRIQUE SARZI (OAB 256721/SP), DANIELE DA SILVA OLIVEIRA LEITE (OAB 256694/
SP), MIKAEL LEKICH MIGOTTO (OAB 175654/SP)

Processo 1003518-90.2014.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - MARCIO 
GIFFONI DA SILVA CONTABILIDADE - ME - - MARCIO GIFFONI DA SILVA - Certifico e dou fé a pesquisa RENAJUD restou 
negativa. Certifico mais, haver arquivado em pasta própria as informações da Receita Federal. Nos termos do art. 162, § 4º, do 
CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Deverá o autor se manifestar 
sobre a pesquisa RENAJUD negativa, bem como, sobre as declarações de imposto de renda, que ficarão arquivadas em cartório 
pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, as informações serão destruídas mecanicamente ou incineradas, nos termos 
do Provimento nº 293/86. Certifico ainda, que é vedada a extração de cópias reprográficas ou qualquer meio eletrônico, das 
informações. Nada Mais. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 1003561-27.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ELISABETE MIDORI 
IKUTA DA SILVA - - REINALDO BRAZ DA SILVA - COOPERATIVA HABITACIONAL NOVO LAR - - INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO 
AS COOPERATIVAS HABITACIONAIS DE SÃO PAULO - INOCOOP - Conheço dos embargos de declaração (fls.187/188) e 
os rejeito, pois o inconformismo não concerne à omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535, do Código de Processo 
Civil), ensejando solução, por meio do recurso apropriado. - ADV: ANA PAULA DANTAS ALVES (OAB 208991/SP), MARCELLO 
AUGUSTO LIMA VIEIRA DE MELLO (OAB 339563/SP), LEONARDO GUIMARÃES (OAB 70020/MG), SHAULA MARIA LEÃO DE 
CARVALHO (OAB 128342/SP)

Processo 1004363-25.2014.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Comercial Zaragoza Importação e 
Exportação Ltda - TAKAKO TAKADA DE FREITAS - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para 
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento 
do feito, observando-se que não vieram respostas positivas acerca da pesquisa Renajud. - ADV: LUCIANO NASCIMENTO 
MIRANDA (OAB 308863/SP), WAGNER LUIZ DELFINO DOS SANTOS (OAB 290371/SP)

Processo 1006094-56.2014.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e 
Investimento S/A - FRANCIELY LEIDIANE FERREIRA ROSA - Assim sendo, homologo, para que produzam seus regulares 
efeitos, a desistência, julgando extinto o processo, com fulcro no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Indefiro 
a desbloqueio Renajud , pois não houve bloqueio nos autos. Cobre-se a devolução do mandado expedido às fls.72 sem 
cumprimento. Oportunamente, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/
SP)

Processo 1006978-85.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ERIKA PRISCILA VIEIRA - 
BANCO BRADESCO S.A. - - Oscar Calçados LTDA - - CREDSYSTEM LTDA - - Lojas Renner S/A - Vistos. À autora foi concedido 
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (fls.49), portanto, a execução a título de honorários sucumbenciais, por ora, não 
é cabível. Int. - ADV: JULIO CESAR GOULART LANES (OAB 285224/SP), ANDERSON ULISSES DE ARAÚJO SANTIAGO (OAB 
154913/SP), DÁRIO LETANG SILVA (OAB 196227/SP), EDUARDO ALBERTO SQUASSONI (OAB 239860/SP), JACK IZUMI 
OKADA (OAB 90393/SP), BRAZ PESCE RUSSO (OAB 21585/SP)

Processo 1007081-92.2014.8.26.0292 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- JOÃO CHAVES NETO - Associação dos Proprietários de Chácaras Lagoinha - Vistos. Defiro o levantamento da importância 
depositada às fls.300, em favor do (a) autor. Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: FATIMA 
ELOISA TAINO (OAB 73740/SP), CARLOS LORENZO AUGUSTO LOO KRUG (OAB 187949/SP)

Processo 1007161-56.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - MARLI APARECIDA DO 
CARMO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei 
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Manifeste-se o(a) autor(a), no prazo de 10 
dias, sobre a contestação apresentada. - ADV: PRYSCILA PORELLI FIGUEIREDO MARTINS (OAB 226619/SP), CELINA RUTH 
CARNEIRO PEREIRA DE ANGELIS (OAB 202206/SP)

Processo 1007318-29.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Jerônimo Gomes da Silva - - Marli Fernandes 
da Silva - COOPERATIVA HABITACIONAL NOVO LAR - - INSTITUTO DE ORIENTAÇÃO AS COOPERATIVAS HABITACIONAIS 
DE SÃO PAULO - INOCOOP - Conheço dos embargos de declaração (fls. 149/150) e os rejeito, pois o inconformismo não 
concerne à omissão, contradição ou obscuridade (artigo 535, do Código de Processo Civil), ensejando solução, por meio do 
recurso apropriado. - ADV: LEONARDO GUIMARÃES (OAB 70020/MG), MARCELLO AUGUSTO LIMA VIEIRA DE MELLO (OAB 
339563/SP), ANA PAULA DANTAS ALVES (OAB 208991/SP), SHAULA MARIA LEÃO DE CARVALHO (OAB 128342/SP)

Processo 1007434-35.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - LETICIA DOS SANTOS XAVIER - 
RONALDO SERPA FERREIRA - - Azul Companhia de Seguros Gerais - Diante do exposto, julgo improcedente o pedido inicial. 
Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 
R$ 600,00, com a ressalva do disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50. PRIC. - ADV: EDSON HIGINO DA SILVA (OAB 
123826/SP), JOÃO RAFAEL GOMES BATISTA (OAB 178024/SP), OLAVO APARECIDO DE ARRUDA CÂMARA (OAB 40519/
SP), LEANDRO FERNANDES DE AVILA (OAB 287876/SP), WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS (OAB 322603/SP)

Processo 1007645-71.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - RAFAELLE SCIAMMARELLA 
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SOBRINHO - BANCO DO BRASIL S/A - - OUROCARD VISA GOLD - Diante da antecipação de tutela concedida em sede recursal, 
oficie-se, com urgência, para o cumprimento da decisão. No mais, cumpra-se fls.134, final. Int. - ADV: JOSE THEODORO 
ALVES DE ARAUJO (OAB 15349/SP), BARBARA SANTOS DE PAULA (OAB 265618/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS 
REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1008016-35.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ANDREW SAVA 
BONSERVIZI ALVS - - CLAUDIANA FREIRE SAVA - MRV Engenharia e Participações S/A - - MRV Engenharia e Participações 
S/A - Diante do exposto, reconheço a ilegitimidade passiva com relação aos pedidos de restituição dos valores de taxa de 
corretagem e JULGO IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS. Em razão da sucumbência, arcará o autor com o pagamento 
das despesas processuais e dos honorários advocatícios devidos à parte adversa, que fixo em 10% do valor da causa, ressalvado 
o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50. P. R. I. C. - ADV: MARIA SILVIA KOZLOVSKI (OAB 153526/SP), BRUNO LEMOS 
GUERRA (OAB 98412/MG), BRUNO LEMOS GUERRA (OAB 332031/SP)

Processo 1008051-92.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - DANIEL 
GONÇALVES DA SILVA - Lojas Riachuelo S/A - Diante do exposto, julgo o pedido improcedente o pedido. Despesas pelo 
vencido, devendo também efetuar o pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, que fixo, por eqüidade, em R$ 
600,00, com a ressalva do disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50. P. R. I. C.. - ADV: RICARDO MAGALHAES PINTO 
(OAB 284885/SP), AURIMAR CLAUDIO FARIA (OAB 353419/SP)

Processo 1008197-36.2014.8.26.0292 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 
Marcelo Henrique de Andrade Santos - Vistos. Homologo, para que produza seus regulares efeitos, o acordo noticiado nos autos 
(fls. 50/52), e, com fulcro no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo. Indefiro a suspensão do 
processo, eventual descumprimento do acordo poderá dar ensejo a fase de cumprimento de sentença. Arquivem-se os autos, 
oportunamente. PRIC. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 1008274-45.2014.8.26.0292 - Monitória - Compra e Venda - BARROSO E FIORANTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS 
LTDA. - FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA - Providencie o exequente em cinco dias, as diligências (ou taxa de correio) 
necessárias para initmação do executado. - ADV: RAQUEL OLIVEIRA DOS REIS (OAB 346375/SP)

Processo 1008562-90.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Seguro - DAVI LIMA DO NASCIMENTO - Seguradora Lider 
dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A - 1. Rejeito a preliminar arguída na contestação, visto que o processo foi instruído com 
os documentos necessários, sendo que a prova da invalidez alegada pode ser feita no curso do processo. 2. No mais, as partes 
são legítimas, estão bem representadas nos autos e não há nulidades ou irregularidades a serem reconhecidas. Declaro o feito 
saneado. 3. Fixo como ponto controvertido a existência de diferença a ser paga, em relação ao valor da indenização e o direito à 
indenização por dano moral. Defiro a produção de prova médico pericial, a ser realizada pelo IMESC. Solicite-se a realização do 
exame pericial, sendo facultada às partes a apresentação de quesitos e a indicação de assistentes técnicos, no prazo de cinco 
dias. 4. Int.. - ADV: MARICÍ CORREIA (OAB 156880/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 1008823-55.2014.8.26.0292 - Embargos à Execução - Novação - NEIDE NEVES DE CARVALHO - - MARCOS 
PEREIRA PINTO - MARILI APARECIDA NORMANDIA - - ALVARO LOURENÇO FILHO - Vistos. O prazo para oposição dos 
embargos é de quinze dias, conforme expressamente consignado no despacho inicial do processo de execução (fls. 48/49). 
Realizaram as citações das empresa executada Vale Sul e Neide Neves de Carvalho (fls. 66), sendo que o executado Marcos 
compareceu espontaneamente ao processo (fls. 75/79), de maneira que decorreu o prazo para a oposição dos embargos à 
execução. Diante do exposto, rejeito os embargos à execução (artigo 739, inciso I, do Código de Processo Civil). Em razão da 
sucumbência, condeno os embargantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 
500,00, com a ressalva do disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50 (fls. 135). Arquivem-se os autos, oportunamente. 
PRIC. - ADV: MARCELO HENRIQUE LOURENÇO TAU (OAB 253933/SP), CARLOS ALBERTO GUERRA DOS SANTOS (OAB 
146876/SP)

Processo 1009205-48.2014.8.26.0292 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - CELIO ANTONIO MARIA - - 
NEUSA APARECIDA DA SILVA MARIA - BRAGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP - Providencie o requerido o recolhimento 
devido á OAB. Manifeste-se o autor em 10 dias, sobre contestação apresentada. - ADV: MARIA LUCIA CARVALHO SANDIM 
(OAB 71403/SP), ANA CAROLINA DUARTE DE OLIVEIRA ANDRADE (OAB 217104/SP)

Processo 1009305-03.2014.8.26.0292 - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Ministério Público do Estado de São Paulo - 
ANA MARIA NOGUEIRA PRETO DE OLIVEIRA - Digam as partes sobre as provas que pretendem produzir, especificando-as 
e justificando-as, sob pena de indeferimento. Sem prejuízo, digam sobre a possibilidade de acordo, caso em que poderá ser 
designada audiência para essa finalidade, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado. Int. - ADV: SIDNEY RODRIGUES 
DE OLIVEIRA (OAB 346384/SP), ADÔNIS ANTUNES GUIMARÃES ANDRADE (OAB 332083/SP)

Processo 1009356-14.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Valquiria de Paula - Itaú Unibanco 
S/A - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) 
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):Manifeste-se o(a) autor(a), no prazo de 10 dias, sobre a contestação apresentada. - ADV: LUCAS 
DE MELLO RIBEIRO (OAB 205306/SP), CARLOS NARCY DA SILVA MELLO (OAB 70859/SP), ANNA CRISTINA BONANNO 
(OAB 145079/SP)

Processo 1009370-95.2014.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S.A. 
- GELSON HENRIQUE DE OLIVEIRA - ME - - GELSON HENRIQUE DE OLIVEIRA - 1. Fls.37/38: Defiro o bloqueio de ativos 
financeiros pelo sistema BacenJud, a pesquisa de bens através do Infojud e a restrição de veículos, para fins de licenciamento, 
através do Renajud. 2. Havendo saldo bloqueado, proceda a serventia a transferência do valor bloqueado para conta judicial. 3. 
Realizado o arresto é necessária a citação. Intime-se. - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)

Processo 1011216-68.2014.8.26.0577 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Carlos Alberto Lima - I.N.S.S. ( 
Instituto Nacional de Seguro Social ) - Vistos. Fixo os honorários periciais em 1 (um) salário mínimo. Requisite-se pagamento nos 
termos da portaria 01/06. Int. - ADV: CELINA RUTH CARNEIRO PEREIRA DE ANGELIS (OAB 202206/SP), LUCAS VALERIANI 
DE TOLEDO ALMEIDA (OAB 260401/SP)

Processo 1019996-94.2014.8.26.0577 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - CONSTRUMAN DO BRASIL LTDA 
- ME - CORPORATE INC. CONSULTORIA INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA - Digam as partes sobre as provas que 
pretendem produzir, especificando-as e justificando-as, sob pena de indeferimento. Sem prejuízo, digam sobre a possibilidade 
de acordo, caso em que poderá ser designada audiência para essa finalidade, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado. 
Int. - ADV: ILIO FERREIRA DA ROSA (OAB 84307/SP), JOANA D’ARC DE CASTRO (OAB 91709/SP), ROBSON DA SILVA 
MARQUES (OAB 130254/SP)

Processo 1022621-04.2014.8.26.0577 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Valeparaibana de Ensino - Renato 
Togni Mecenero - Vistos. Fls. 41: Defiro o sobrestamento pelo prazo requerido. Decorrido o prazo, diga o autor sobre o 
prosseguimento do feito. No silêncio, intime-se o(a)(s) autor(a)(s) pessoalmente para que, no prazo de 48 horas, dê andamento 
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ao processo, sob pena de extinção. Int. - ADV: LAURA INES DA SILVA CORREA CHAVES (OAB 88775/SP)
Processo 4000800-06.2013.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO 

RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES - MARCIA LUIZA DA CONCEIÇÃO - Vistos. Defiro a suspensão pelo prazo requerido. 
Decorrido, o prazo sem manifestação, os autos serão arquivados, independentemente de nova intimação. Int. - ADV: MARINA 
CAPUCCI RODRIGUES (OAB 346541/SP), CRISLAINE LAZARI (OAB 278718/SP)

Processo 4001615-03.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - CHARLES MASAHARU 
UMEHARA - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - Recebo o recurso interposto pelo autor, em ambos os 
efeitos. Intime-se o INSS, pessoalmente, para às contrarrazões e, a seguir, subam os autos à Superior Instância, com as nossas 
homenagens. Intime-se. - ADV: MISMA LAÍS VALÉRIO TAVARES FERREIRA (OAB 319646/SP)

1ª Vara da Família e Sucessões

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA SCHMIDT LOURENÇO RODRIGUES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALERIA BUENO DE CAMARGO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0022/2015
Processo 0000304-55.2007.8.26.0292 (292.01.2007.000304) - Inventário - Inventário e Partilha - Gabriela Coelho Lourenço 

- Aguarde-se em cartório por 90 dias. Nada sendo requerido, aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: MAURO 
MACEDO ROCHA (OAB 21626/SP)

Processo 0000304-55.2007.8.26.0292 (292.01.2007.000304) - Inventário - Inventário e Partilha - Gabriela Coelho Lourenço 
- Nadilceia Aparecida dos Santos Coelho - Aguarde-se em cartório por 90 dias. Nada sendo requerido, aguarde-se provocação 
no arquivo. Intime-se. - ADV: MAURO MACEDO ROCHA (OAB 21626/SP)

Processo 0000417-96.2013.8.26.0292 (029.22.0130.000417) - Inventário - Inventário e Partilha - Ivone Machado Pereira 
de Andrade - A inventariante tem a administração do espólio. Tem compromisso e obrigação de zelar pela guarda dos bens 
que compõem o patrimônio do falecido. Não há previsão legal ou necessidade de alvará para a locação de bem administrado 
pelo inventariante porque o CPC já prevê expressamente suas obrigações como administrador impondo apenas a obrigação de 
prestar contas de tudo quanto receber ou despender em função disso. Assim, indefiro o pedido retro. - ADV: IVONE MACHADO 
PEREIRA DE ANDRADE (OAB 55240/SP)

Processo 0000738-73.2009.8.26.0292 (292.01.2009.000738) - Ação Civil Pública - Família - Ministério Público do Estado de 
São Paulo - Fundação Coopercotia de Educação e Tecnologia Cooper Rural - - Organização para O Desenvolvimento Industrial 
Cultural e Espiritual Oiscabrasil - - Raul Massayoshi Takaki - - Oswaldo Yamato Takaki - - Luís Massahiro Hanada - Prova oral já 
foi produzida. Justifiquem os requeridos o pedido de produção de perícia contábil informando se arcarão com as despesas pela 
nomeação do perito. Em seguida, voltem. - ADV: PEDRO YOSHIO HANDA (OAB 52954/SP)

Processo 0001300-87.2006.8.26.0292 (292.01.2006.001300) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
M.L.S. - J.V.F. - Dê-se vista por cinco dias com carga em livro próprio. Não há prazo a devolver. O executado foi devidamente 
citado e intimado dos atos necessários, inclusive do prazo de impugnação (fls. 292/294). - ADV: ALEXANDRE CASSIANO DE 
CARVALHO (OAB 141761/SP), MARIA SILVIA KOZLOVSKI (OAB 153526/SP), ANA CLAUDIA BELLUCCI (OAB 98803/SP)

Processo 0001437-25.2013.8.26.0292 (029.22.0130.001437) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - G.J.S. 
- A.S. - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Nada sendo solicitado no prazo de 30 dias, remeta-se ao arquivo, com as anotações 
devidas. Int. - ADV: WILSON LUIS SANTINI DE CARVALHO (OAB 180071/SP), WILSON MATOS DE CARVALHO (OAB 29919/
SP), ALINE TATIANE PERES HAKA (OAB 245979/SP)

Processo 0001734-76.2006.8.26.0292 (292.01.2006.001734) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - N.P.S. e outros - em 
cumprimento a r. decisão de fls. 106 expedi mandados de levantamentos sob os nºs 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26/2015 em favor 
da representante do autor que estão disponíveis para serem retirados - ADV: EDSON PAULO MIRANDA GONCALVES (OAB 
98549/SP)

Processo 0001812-80.2000.8.26.0292 (292.01.2000.001812) - Execução de Alimentos - Alimentos - R.V.L.C. - M.L.C.F. - 
Intime-se o credor, por carta com AR, a dar regular prosseguimento ao feito em 48 horas, devendo entrar em contato com a sua 
advogada para que a mesmo manifeste-se nos autos, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: MARIA CONCEICAO GARCIA DE 
A PAGANELLI (OAB 68295/SP), RITA DE CÁSSIA PROENÇA ROGGERO (OAB 225853/SP)

Processo 0001920-89.2012.8.26.0292 (292.01.2012.001920) - Inventário - Inventário e Partilha - M.S.R. - N.R.J. - - M.R. 
- - F.R.P. - - R.R. - Nadim Ruston - É lamentável tomar conhecimento de que depois de tanto trabalho os herdeiros continuam 
irredutíveis em suas posições impedindo a conclusão do inventário. É fato incontestável, por outro lado, que em razão da 
cizânia instalada na família ocorre uma natural desconfiança de parte de quem não detém a inventariança, que faz com que 
se imagine que não há lisura na administração do espólio. Há procedimento de prestação de contas com tramitação suspensa 
em virtude da iminência da conclusão do acordo entre os herdeiros. No entanto, o quadro agora se modifica considerando 
que em razão da demora na conclusão do acordo os herdeiros Marcelo e Nadim não querem mais esperar e exigem notícias 
concretas a respeito da renda e das despesas do espólio. Nesse passo, reputo justa a reclamação deles. Afinal de contas este 
processo já entra no terceiro ano de tramitação e faltava pouco, muito pouco para concluir o acordo. Não havendo possibilidade 
de vislumbrar uma finalização próxima para o problema é justo que todos os herdeiros tenham plena ciência da movimentação 
financeira do espólio, o que não está ocorrendo porque a inventariante não presta contas mensalmente. De qualquer modo, a 
par de instada a fazê-lo, de fato, a inventariante não trouxe notícias suficientemente claras a respeito do montante administrado, 
pois não se sabe quais são as despesas fixas do espólio, nem tampouco qual é o caixa atual. Por isso, não vislumbrando 
qualquer possibilidade próxima de solução prática do processo, determino à inventariante que informe se todos os imóveis 
indicados às fls. 2745/2746 estão sendo administrados por imobiliária a fim de que se providencie o necessário para o início dos 
depósitos judiciais de todos os créditos do espólio no processo. Havendo locação direta, a própria inventariante deverá juntar 
os contratos e efetuar os depósitos mensalmente. Sem prejuízo disso, considerando as informações retro, oficie-se à Imobiliária 
Leal, aos cuidados do Sr. Luiz Leal, para que providencie o depósito judicial mensal de todos os valores locatícios referentes a 
imóveis integrantes do espólio que estejam sob a sua administração. A inventariante deve informar qual é o crédito atualmente 
existente em conta, transferindo o saldo total para conta judicial neste processo para ciência dos herdeiros. E sem prejuízo 
disso, deverá prestar contas detalhadas nos autos próprios, cujo andamento será retomado. Por fim, depois de expedidos os 
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ofícios necessários e feitas as determinações pertinentes no sentido de garantir que todos os valores creditados em benefício do 
espólio sejam depositados nos autos a inventariante poderá solicitar levantamentos quando tiver que efetuar algum pagamento, 
desde que justifique a necessidade. Somente após resolvidas as pendências acima o processo será encaminhado à partidoria 
para a divisão nos moldes do acordo firmado entre a viúva, o falecido e os filhos. - ADV: MARIA ELOISA DO NASCIMENTO 
(OAB 123178/SP), CLAUDIO MADID (OAB 194784/SP), PEDRO BACHA (OAB 289896/SP), MARCIO ANTONIO BRITO DE 
OLIVEIRA (OAB 227824/SP)

Processo 0002179-50.2013.8.26.0292 (029.22.0130.002179) - Procedimento Ordinário - Guarda - B.T.A.O. - - A.C.A.O. - - 
E.H.S.O. - - B.K.S.O. - V.O. - Certifico e dou fé que expedi Certidões de Honorários, em favor da Dra Regina Lúcia e da Dra 
Sandra Vilma, à disposição para retirada. - ADV: SANDRA VILMA DIAS (OAB 156573/SP), REGINA LÚCIA CARNEIRO (OAB 
182017/SP)

Processo 0002758-52.2000.8.26.0292 (292.01.2000.002758) - Procedimento Ordinário - Guarda - L.S. - F.R.P. - - G.P. - 
Certifico e dou fé que foi lavrado Termo de Guarda (2ª Via), conforme despacho de fls. 69, à disposição para retirada. - ADV: 
FATIMA ELOISA TAINO (OAB 73740/SP)

Processo 0002783-75.1994.8.26.0292 (apensado ao processo 0007183-88.2001.8.26) (292.01.1994.002783) - Inventário - 
Inventário e Partilha - Aparecida do Carmo Domingos - Observe o cartório a determinação contida no 2º parágrafo da decisão 
de fls. 163 com relação as cópias apresentadas. Após, aguarde-se a vinda do comprovante de pagamento referente a guia retro 
juntada e, em seguida, dê-se vista dos autos à Fazenda Municipal. Intime-se. - ADV: JOSE CLASSIO BATISTA (OAB 93666/SP), 
IVAN DE ALMEIDA SALES DE OLIVEIRA (OAB 272107/SP)

Processo 0003014-14.2008.8.26.0292 (292.01.2008.003014) - Execução de Alimentos - Alimentos - E.C.M.P. - O.R.P. - ... 
Certifico mais que decorridos mais de seis meses, não houve manifestação da autora. Nos termos do comunicado CG n.º 
1307/2007, devera a autora dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção (art. 267, III e § 1.º 
do CPC). Nada Mais. - ADV: JOSE CLASSIO BATISTA (OAB 93666/SP), LUIS GUSTAVO ANTUNES VALIO COIMBRA (OAB 
216929/SP)

Processo 0003094-02.2013.8.26.0292 (029.22.0130.003094) - Inventário - Inventário e Partilha - Marilia Teixeira Rezende 
Gonçalves - Fls. 88: defiro. Aguarde-se pelo prazo requerido. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA DE SIQUEIRA (OAB 62629/
SP)

Processo 0003952-09.2008.8.26.0292 (292.01.2008.003952) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
M.C.C. - V.M.G. - Manifeste-se o requerido sobre o plano apresentado. Sem prejuízo, considerando que houve proposta de 
pagamento de parte do devedor e que isso indica alguma possibilidade de composição, designo tentativa de conciliação para 
o dia 14 de abril de 2015, às 14:20 horas. - ADV: JOAO MARIANO DA SILVA (OAB 103369/SP), ALEXANDRE MICHELETO 
TARGA CARVALHO (OAB 171695/SP)

Processo 0004142-64.2011.8.26.0292 (292.01.2011.004142) - Inventário - Inventário e Partilha - Marly Priante Fernandes 
- HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos de direito, a partilha de fls. 152/161 destes autos de inventário 
dos bens deixados por Maria Turci Priante, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão 
e ressalvados direitos de terceiros. Oportunamente, apresentadas as cópias necessárias e recolhidas custas eventualmente 
pendentes, expeça-se formal e remeta-se os autos ao arquivo. - ADV: ANA LUCIA GADIOLI (OAB 124016/SP), FAUSTO MITUO 
TSUTSUI (OAB 93982/SP), PAOLA SILVA CASTRO (OAB 341328/SP)

Processo 0004264-14.2010.8.26.0292 (292.01.2010.004264) - Arrolamento de Bens - Alexandre Siqueira Cepinho - 
Providencie a advogada da viúva declaração no sentido do informado na petição retro, de próprio punho, com reconhecimento 
de firma, ou no ofício de Justiça deste Juízo. Com a declaração nesse sentido, voltem. - ADV: BRANCA REGINA FARIA XAVIER 
(OAB 124648/SP)

Processo 0004853-55.2000.8.26.0292 (292.01.2000.004853) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - E.R.S. - O número da 
conta já foi informado à empregadora. Esclareça a advogada se a nomeação foi feita somente para solicitar a expedição de 
ofício nestes autos, caso em que deverá juntar o original de fls. 56/57, ou para a propositura de ação de execução, conforme 
mencionado a fls. 55. Intime-se. - ADV: REGINA LÚCIA CARNEIRO (OAB 182017/SP)

Processo 0004883-95.1997.8.26.0292 (292.01.1997.004883) - Separação Consensual - Dissolução - J.A.O. e outro - 
apresente o autor o comprovante de pagamento original para cópia dos autos para expedição do formal de partilha, tendo em 
vista que o setor de xerox não aceitou a cópia do mesmo. - ADV: LUIZ GONZAGA DE SIQUEIRA (OAB 29073/SP), LUCIANA 
FERREIRA RIBEIRO DE MIRANDA AZEVEDO (OAB 170318/SP)

Processo 0005630-64.2005.8.26.0292 (292.01.2005.005630) - Execução de Alimentos - Alimentos - R.G.B. - F.G.B. - Trata-
se de procedimento muito antigo que corre pelo rito do artigo 733 do CPC onde o devedor ofertou garantia consistente em 
crédito trabalhista, o que de início foi aceito pelo credor. No entanto, havendo notícia de que o crédito não estava livre e 
desembaraçado para pagamento, o credor retrocedeu e pediu o prosseguimento do feito na forma do artigo 733. Vejo dos autos 
que o executado já pagou parte da dívida, mas que ainda há pendências cujo cálculo não acompanhou o pedido retro. Assim, 
aguardo cálculo atualizado da dívida. Oportunamente, dê-se vista ao MP e voltem. - ADV: JÂNIO ANTONIO DE ALMEIDA (OAB 
197280/SP), MARISA MADALENA PEREIRA (OAB 102873/SP)

Processo 0006394-94.1998.8.26.0292 (292.01.1998.006394) - Inventário - Inventário e Partilha - Adilson Antonio Gomes de 
Moraes - - Soely Gomes de Moraes - Odete Carvalho - Ernesto Carlos Carneiro - Aguarde-se em cartório por mais 90 dias pois 
verifico nesta oportunidade a existência de outro procedimento (1005388-73.2014), relacionado a este processo, em tramitação. 
Intime-se. - ADV: TANIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO RAMOS DE SOUZA (OAB 91441/SP), ALIPIO AQUINO GUEDES (OAB 
53578/SP), FLORIZA MARTINS DOS SANTOS (OAB 342984/SP)

Processo 0006832-95.2013.8.26.0292 (029.22.0130.006832) - Execução de Alimentos - Alimentos - Saulo Afonso Rygaard 
de Souza - - Cartia de Angela Magno Rygaard - R.S.S. - A nova sistemática do CPC, que estabeleceu critérios específicos 
para o processamento do cumprimento de sentença no artigo 475 J e seguintes do CPC também especificou como se deve 
dar a impugnação. Com efeito, o meio correto ao enfrentamento da execução é a oferta de impugnação, nos exatos termos do 
que dispõe o artigo 475 L do CPC e observando-se as matérias ali elencadas. A impugnação retro não observa as prescrições 
processuais em vigor. Por outro lado, com a devida vênia, não existe no direito pátrio a figura da “excludente de responsabilidade” 
em razão de dificuldades financeiras. Por fim, a necessidade e a possibilidade já foram matérias tratadas quando fixada a 
obrigação e somente poderiam ser objeto de revisão em procedimento revisional próprio. Por isso, rejeito de plano a impugnação 
apresentada. Havendo interesse do executado no pagamento parcelado designo tentativa de conciliação para o dia 14 de abril 
de 2015, às 15:20 horas. - ADV: CLAUDIA REGINA PINTO (OAB 326158/SP), RICARDO ALVES (OAB 137798/SP)

Processo 0007661-76.2013.8.26.0292 (029.22.0130.007661) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.E.S.D. 
- G.N.D. - Satisfeita a dívida executada nestes autos, julgo extinto o processo (art. 794, I do CPC). Expeça-se alvará de 
soltura. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 255948/SP), DIRCEU 
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MASCARENHAS (OAB 55472/SP), SILVIA NANI RIPER (OAB 164290/SP)
Processo 0007719-31.2003.8.26.0292 (292.01.2003.007719) - Alimentos - Provisionais - Alimentos - S.J.S. - M.I.P.S. - 

Certifico e dou fé que expedi Certidão de Honorários, conforme sentença de fls. 382/384, à disposição para retirada. - ADV: 
EVANDRO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (OAB 201694/SP)

Processo 0008004-29.2000.8.26.0292 (292.01.2000.008004) - Inventário - Inventário e Partilha - Josefina Maria Silverio - - 
Francisca Silvério de Morais - - Maria de Lourdes Oliveira - - Vitor Fraga de Oliveira - - José Vicente da Silva - Mario Silvério 
da Silva - Elza da Silva Silvério - Jose Silverio Neto - HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos de direito, a 
partilha de fls. 708/719 destes autos de inventário dos bens deixados por José Silvério Neto, atribuindo aos nela contemplados 
os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Oportunamente, apresentadas as cópias 
necessárias e recolhidas custas porventura pendentes, expeça-se formal e remeta-se os autos ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: PAULO 
CELSO LEITE (OAB 89476/SP), WANDERLEY DE OLIVEIRA DIAS (OAB 99857/SP), ARLETE ALVES CABRAL BASSANI (OAB 
152318/SP), SERGIO ALVES LEITE (OAB 225113/SP), MÁRCIO ANTONIO DE GODOY (OAB 191802/SP), ROSANA DONIZETI 
DA SILVA SIQUEIRA (OAB 175672/SP), AZENIO RODRIGUES DE AZEVEDO CHAVES (OAB 75045/SP)

Processo 0008105-22.2007.8.26.0292 (292.01.2007.008105) - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - 
S.A.G. - J.H.A.O.B. - - S.V.G.O.B. - Aguarde-se por 180 dias a vinda de decisão do E. Tribunal de Justiça, nos termos da 
certidão retro. Intime-se. - ADV: PATRÍCIA CRISTINA RODRIGUES DOS S. ANDRADE (OAB 212039/SP), THIAGO LUIS HUBER 
VICENTE (OAB 261821/SP), FRANCISCO CALUZA MACHADO (OAB 236798/SP), ANA PAULA SENNE SILVA (OAB 140307/
SP), MARISA APARECIDA MIGLI (OAB 130744/SP)

Processo 0008580-36.2011.8.26.0292 (292.01.2011.008580) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
L.R.N.M. - Certifico e dou fé que em cumprimento à r.sentença de fls.211/212, expedi certidão(ões) de honorários para o(a)(s) 
DR(s) Claudia Gomes Guedes, e encontra(m)-se à disposição para retirada. - ADV: CLAUDIA GOMES GUEDES (OAB 124497/
SP)

Processo 0008580-36.2011.8.26.0292 (292.01.2011.008580) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
L.R.N.M. - Relação: 0019/2015 Teor do ato: Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do 
artigo 162, §4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº1307/2007. Vistas dos autos ao(à) autora 
para informar número de RG, CPF, endereço completo do requerido, bem como nome dos avós paternos para expedição do 
mandado de averbação, conforme r.sentença de fls.211/212. Advogados(s): Claudia Gomes Guedes (OAB 124497/SP) - ADV: 
CLAUDIA GOMES GUEDES (OAB 124497/SP)

Processo 0008698-51.2007.8.26.0292 (292.01.2007.008698) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Aparecida Alves 
Landim - Aguarde-se por 90 dias a apresentação de toda a documentação, nos moldes exigidos na decisão de fls. 20/21. 
Dispenso as citações determinadas na última decisão considerando que os herdeiros estão regularmente representados. - ADV: 
WANDERLEY DE OLIVEIRA DIAS (OAB 99857/SP), JULIANA BEZERRA DE MAGALHÃES RIBEIRO (OAB 245636/SP)

Processo 0008964-96.2011.8.26.0292 (292.01.2011.008964) - Separação de Corpos - V.F.M.T. - J.A.R. - Vistos. O autor, 
pessoalmente intimado a dar prosseguimento ao feito quedou-se inerte (fls. 64/65), ficando evidenciado o desinteresse no 
prosseguimento do feito. O impulso oficial tem limites, cabendo à parte promover os atos necessários ao bom desenvolvimento 
do processo, até porque o Judiciário, assoberbado com a insuportável demanda de processos, precisa otimizar a prestação 
jurisdicional de modo a não prejudicar os demais jurisdicionados. Sendo assim, JULGO EXTINTO o processo na forma do artigo 
267, III do CPC. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: MARILIA FRANCIONE ALENCAR SANTOS (OAB 307959/SP)

Processo 0010237-76.2012.8.26.0292 (292.01.2012.010237) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.V.B.C. - J.L.B.C. - O 
autor deverá manifestar-se, no prazo legal, acerca da justificativa apresentada pelo executado (fls. 154/157). - ADV: JOSÉ 
CLÁUDIO DE BARROS (OAB 161606/SP), RICARDO ALVES (OAB 137798/SP), MIGUEL DOS SANTOS PAULA (OAB 218788/
SP)

Processo 0010512-88.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010512) - Inventário - Inventário e Partilha - Flávia Antunes Barbosa - 
Maria Caroliny Antunes Barbosa - Mario Cesar Barbosa - Defiro o pedido retro uma vez que os interessados são beneficiários 
de JG. Entretanto, incumbe à parte os procedimentos administrativos para a retirada e encaminhamento das cópias. - ADV: 
MARILENE DE PAULA MARTINS LEITE (OAB 239202/SP)

Processo 0010860-09.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010860) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.E.R. - Vistos. Oficie-se 
à DIG de São José dos Campos, para diligência no endereço que consta ser daquela Comarca para cumprimento do mandado de 
prisão. No mais, aguarde-se o prazo de validade do mandado. Int. - ADV: MOYSES PIEVE (OAB 97915/SP), MARIA JACOBINA 
DE CAMARGO AZEVEDO (OAB 264991/SP)

Processo 0011025-56.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011025) - Inventário - Inventário e Partilha - Mario Sergio de Moraes 
- HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos de direito, a partilha de fls. 80/94 destes autos de inventário dos 
bens deixados por Bolivar Darci de Morais e Alcina Feliciano de Moraes, atribuindo aos nela contemplados os respectivos 
quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Oportunamente, apresentadas as cópias necessárias e 
recolhidas custas porventura pendentes, expeça-se formal e remeta-se os autos ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: JOAO BOSCO 
LENCIONI (OAB 57041/SP), MAGDA BATISTA DE O S DAMACENO (OAB 107607/SP)

Processo 0011288-88.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011288) - Procedimento Ordinário - Guarda - Luciano Máximo da Silva - 
CERTIDÃO Certifico e dou fé que em cumprimento à r. sentença retro, expedi ***. Jacareí, 25 de novembro de 2014. Eu, (Telma 
Perez Campos) Escrevente Técnico Judiciário, (Luzia Conceição Ribeiro) Chefe de Seção Judiciário, digitei. - ADV: CRISTIANE 
LOURENÇO DA SILVA (OAB 310135/SP)

Processo 0011288-88.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011288) - Procedimento Ordinário - Guarda - Luciano Máximo da Silva 
- Se o genitor está exercendo a guarda da filha, evidentemente, não deve pagar alimentos. Assim, oficie-se à empregadora 
do autor determinando a suspensão dos descontos em folha até julgamento definitivo desta demanda, na forma do solicitado 
às fls. 213. Com relação às notícias de fls. 216/217 e 221/222, levando em consideração que as atitudes da mãe e da avó da 
menor aparentemente estão causando problemas psíquicos e dificuldades no desenvolvimento do relacionamento emocional 
com a família paterna, determino a ambas que se afastem e aguardem os trabalhos técnicos e orientação da psicóloga do 
Juízo sem perturbar a família do autor, a menor ou seus parentes, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 por desobediência, 
sem prejuízo da apuração de prática de crime. Intime-se pessoalmente as requeridas desta decisão. Intime-se, em especial, a 
requerida Neusa (Sandra é revel) da renúncia do Dr. Gustavo encaminhando cópia da petição retro a fim de que compareça à 
OAB em dia e horário determinado para que seja nomeado outro advogado que a represente. Em razão da atuação parcial, fixo 
os honorários do Dr. Gustavo em 60% da tabela, expedindo-se certidão. Aguarde-se por 30 dias a regularização da representação 
processual da ré Neusa. Além disso, ao setor para que informe sobre as alegações paternas, bem como se está sendo feito 
o acompanhamento do caso e qual é a evolução do mesmo. Oportunamente, antes, dê-se vista ao MP. - ADV: CRISTIANE 
LOURENÇO DA SILVA (OAB 310135/SP), GUSTAVO FANUCHI TADDEI DE FREITAS (OAB 153726/SP)
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Processo 0011288-88.2013.8.26.0292 (029.22.0130.011288) - Procedimento Ordinário - Guarda - Luciano Máximo da Silva 
- Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do C.P.C., Normas de 
Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº1307/2007. Vistas dos autos ao(à) autor, para informar COM URGÊNCIA nome 
e endereço completo do empregador para cumprimento da determinação judicial de fls.226 - 1º parágrafo (oficiar empregador 
para suspensão dos descontos em folha até julgamento definitivo da demanda). - ADV: CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA (OAB 
310135/SP)

Processo 0011878-02.2012.8.26.0292 (292.01.2012.011878) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
L.L.N. - Aguarde-se em cartório por 30 dias. Nada sendo requerido, tornem ao arquivo. Intime-se. - ADV: LOURDES BERNADETE 
LIMA DE CHIARA (OAB 112780/SP)

Processo 0012780-18.2013.8.26.0292 (029.22.0130.012780) - Inventário - Inventário e Partilha - Anisyo Guerra Júnior - A 
partilha está errada. Há que se fazer constar a meação do viúvo em razão do regime de bens do casal. O monte partível deve 
ser definido depois da reserva da meação. Além disso, há herdeiro casado e não constam dados ou documentos, ou ainda, 
procuração da esposa dele. Com a regularização, voltem para homologar a partilha. - ADV: GUSTAVO COSTA (OAB 178875/
SP)

Processo 0012790-62.2013.8.26.0292 (029.22.0130.012790) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.C.S.P. - Certifico e dou 
fé que decorreu mais de 30 dias sem que os autores dessem andamento ao feito, regularizando a representação processual de 
A.C.S.P. Certifico ainda que, nos termos do comunicado CG nº 1307/2007, deverá(ão) (o)(a)(s) autor(a)(es) dar(em) andamento 
do feito, em 48 horas (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção (art. 267, III e § 1º do CPC) - ADV: DUVAL MACRINA (OAB 
117063/SP), RICARDO ALVES (OAB 137798/SP)

Processo 0014143-45.2010.8.26.0292 (292.01.2010.014143) - Inventário - Inventário e Partilha - Aurora Arnaldo Bento - 
Tornem à FESP considerando o recolhimento comprovado a fls. 103. Intime-se. - ADV: LETÍCIA DE CÁSSIA RODRIGUES 
PINTO (OAB 205901/SP), ANA MARIA RIBEIRO PEREIRA DA SILVA (OAB 123822/SP)

Processo 0015048-79.2012.8.26.0292 (292.01.2012.015048) - Divórcio Consensual - Dissolução - O.B.S.J. - - F.C.S.S. - 
J.C.L. - Indefiro o pedido de fls. 46/48 por impropriedade da via eleita. Com efeito, é fato que o interessado pode aviar ação 
de obrigação de fazer em face da ex-mulher. No entanto, deve fazê-lo através de ação própria e não dentro de processo findo, 
extinto e arquivado há anos. O pedido de execução e de regulamentação de visitas tem rito próprio e inclusive o pedido de 
obrigação de fazer pode ser convolado em regulamentação de visitas dependendo do que mostrar a situação de fato da família 
objeto da lide sob apreciação judicial. O procedimento do artigo 461 do CPC, de igual modo, tem rito próprio e demanda ação 
independente, não sendo viável desarquivar um processo extinto que já não consta no sistema informatizado do Tribunal de 
Justiça como procedimento ativo e determinar o “recomeço” de um feito cuja sentença extintiva já foi proferida há mais de dois 
anos. Deste modo, muito embora o pedido do autor, ao que consta de suas reclamações, seja pertinente, demanda procedimento 
autônomo pela via obrigatória do processo eletrônico podendo o autor desentranhar os documentos que juntou, em especial 
a guia de recolhimento de fls. 53/54 para aproveitar o valor recolhido em outro processo. Este processo deverá retornar ao 
arquivo. - ADV: SILVIA NANI RIPER (OAB 164290/SP), NIVALDO RODOLFO DE AZEVEDO (OAB 223154/SP)

Processo 0015258-38.2009.8.26.0292 (292.01.2009.015258) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.J.C. - C.J.S. - Ato 
ordinatório\> Mandado de Levantamento sob nº 13, referente ao depósito de fls. 454, à disposição para retirada. - ADV: IVAN 
DE ALMEIDA SALES DE OLIVEIRA (OAB 272107/SP), SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS (OAB 66090/SP), DIRCEU 
CASSIO COSTA (OAB 311453/SP), MARIA AUXILIADORA COSTA (OAB 172815/SP), CLAUDILENE FLORIS (OAB 217593/SP)

Processo 0016727-17.2012.8.26.0292 (292.01.2012.016727) - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - 
V.M.S. - A.L.R. e outro - Arquive-se. Intime-se. - ADV: VANESSA GOMES DA SILVA MAGALHÃES (OAB 151444/SP), ROSANA 
DONIZETI DA SILVA SIQUEIRA (OAB 175672/SP), MARIO SERGIO SILVERIO DA SILVA (OAB 210226/SP), MARCOS VINICIUS 
DE CARVALHO RODRIGUES (OAB 169233/SP)

Processo 0018746-93.2012.8.26.0292 (apensado ao processo 0008028-81.2005.8.26) (processo principal 0008028-
81.2005.8.26) (292.01.2005.008028/1) - Cumprimento de sentença - N.X.S.C. - R.X.S.C. - Considerando a informação negativa 
de fls. 327, informe o credor o que pretende em termos de prosseguimento, indicando eventuais bens à penhora. Intime-se. - 
ADV: MOYSES PIEVE (OAB 97915/SP), MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO (OAB 296086/SP)

Processo 1000172-34.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - D.L.A.S. - 
F.A.S. - Segue o resultado negativo da pesquisa. Providencie o cartório a busca de imóveis em nome do executado. Determinei 
restrição do veículo Yamaha placas CMV6272/SP, registrado em nome do executado, estando proibida a transferência do 
mesmo. Seguem os comprovantes das operações acima. Intime-se o devedor da penhora e do prazo de impugnação. - ADV: 
MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP)

Processo 1000187-66.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Fixação - K.L.S. e outro - O ofício ao Banco do Brasil foi 
expedido e está disponível a representante do autor para impressão e abertura de conta. - ADV: LETICIA MORAES SILVERIO 
(OAB 198502/SP), SILVANIA APARECIDA CARREIRO (OAB 204725/SP)

Processo 1000205-87.2015.8.26.0292 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - MIRIAN DE JESUS BASTOS 
MARCELINO - ROSENI DE JESUS MARCELINO e outro - GILBERTO MARCELINO - Nomeio inventariante a requerente, 
dispensando compromisso. A inventariante deverá recolher as custas devidas ao Estado, bem como taxa pela juntada de 
procurações nos autos. Verifique, ainda, se já juntou com o pedido os seguintes documentos: 1) certidões comprobatórias dos 
vínculos de parentesco ou da qualidade de sucessores e certidões de casamento dos herdeiros casados; 2) certidões recentes 
de propriedade, ônus e alienações dos imóveis integrantes do espólio, não podendo ser aceitas certidões anteriores à data do 
óbito; 3) certidões ou documentos oficiais comprobatórios dos valores venais dos imóveis, relativos ao exercício do ano do óbito 
ou ao ano imediatamente seguinte deste (http://www.embras.net/pmjacarei, em Jacareí/SP); 4) documentos comprobatórios de 
domínio e valores dos bens móveis, se houver, como, por exemplo, certidão de Órgão Estatal de Trânsito ou de IPVA, relativa a 
veículos automotores (http://www3.fazenda.sp.gov.br/ipvanet, para veículos registrados no Estado de São Paulo); 5) certidões 
negativas de tributos municipais que incidam sobre os bens imóveis do espólio (http://www.embras.net/pmjacarei, para imóveis 
de Jacareí/SP); 6) certidão negativa conjunta da Receita Federal (http://www.receita.fazenda.gov.br); 7) certidão comprobatória 
da ausência, existência ou revogação de testamento, emitida pelo Registro Central de Testamentos, mantido pelo Colégio 
Notarial do Brasil (http://www.cnbsp.org.br). Quanto ao ITCMD, tendo em vista a data do óbito, dê-se vista à FESP. - ADV: 
RENAN MARCELINO ANDRADE (OAB 343871/SP)

Processo 1000220-56.2015.8.26.0292 - Divórcio Consensual - Dissolução - P.A.B.S. e outro - O mandado foi expedido e está 
disponível aos interessados para impressão e encaminhamento ao Registro Civil para averbação. - ADV: APARECIDA FATIMA 
DE OLIVEIRA ANSELMO (OAB 100041/SP)

Processo 1000303-72.2015.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - P.C.S.G. e 
outros - E.G.J. - Defiro JG. O pedido inicial é irregular e não pode ser acolhido integralmente. Trata-se de execução de alimentos 
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em virtude do inadimplemento da obrigação paterna. As autoras são as filhas menores, representadas pela mãe. Logo, não há 
que se falar em inserir neste processo a execução da obrigação de fazer consistente em pagar as prestações do imóvel que 
ficou pertencendo exclusivamente à genitora das menores na partilha, pois as autoras não ostentam interesse nesse pedido. 
Quanto aos alimentos, de igual modo, o pedido é equivocado e não pode ser acolhido como formulado considerando a expressa 
proibição do artigo 573 do CPC. Com efeito, a cumulação de execuções cujos ritos são diversos é proibida pelo ordenamento 
processual. E tratando-se de dívida antiga, a execução deverá correr pelo rito do artigo 475 J do CPC. Em caso de novo 
inadimplemento, havendo interesse das credoras, poderão pleitear nova execução pelo rito do artigo 733 do CPC, mas em 
procedimento autônomo. Dito isso, intime-se o devedor, na forma do artigo 475 J do CPC, com a nova redação dada pela Lei nº 
11.232/05, que estabelece: “Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue 
no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a requerimento 
do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação”. Consigne-se 
no mandado que havendo pagamento espontâneo, no prazo de 3 dias, os honorários equivalem a 10% do valor da dívida e que, 
não havendo pagamento espontâneo no prazo estabelecido, os honorários serão de 20%, conforme previsto nos artigos 475, “R” 
e 652, “A” do CPC. - ADV: RENATO FLAVIO JULIÃO (OAB 296552/SP)

Processo 1000331-40.2015.8.26.0292 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Guarda - M.C.F. - A autora deverá 
emendar a inicial para requerer a tutela da criança, que é órfã, sendo o instituto mais abrangente a apropriado ao caso. Além 
disso, deverá regularizar a representação processual da menor púbere. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 
Oportunamente, com a emenda, vista ao MP e voltem. Intime-se. - ADV: SIMONE OSSES MACHADO (OAB 327919/SP)

Processo 1000334-92.2015.8.26.0292 - Inventário - Inventário e Partilha - INÊS JANUÁRIO CORRÊA - DARCI MARTINS 
CORREA - Aguarde-se a juntada de procuração pelo prazo de 10 dias, voltando somente após para apreciação dos pedidos 
formulados. Intime-se. - ADV: MARIO SERGIO SILVERIO DA SILVA (OAB 210226/SP)

Processo 1000368-67.2015.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E.J.S.S. 
- G.P.S. - Defiro os benefícios da justiça gratuita e os do artigo 172 § 2º do CPC. Oficie-se com urgência à empregadora 
indicada a fls. 04, item “b” para desconto da pensão alimentícia, bem como para que encaminhe a este juízo os holerites do 
executado relativos aos meses de novembro e dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Com a vinda das informações a respeito 
dos rendimentos do executado, o credor deverá apresentar cálculo atualizado e discriminado do débito, quando então terá início 
o processo de execução. Intime-se. - ADV: CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA (OAB 310135/SP)

Processo 1000388-58.2015.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - F.L.S.A. - P.C.S. - Defiro JG. O autor deverá emendar 
a inicial para descrever os bens móveis e o bem imóvel que pretende ver partilhados, trazendo aos autos cópia do documento 
referente ao imóvel, bem como juntar aos autos sua certidão de casamento atualizada. Prazo: 10 dias sob pena de indeferimento 
da inicial. Intime-se. - ADV: SAMIRA MONTEIRO GUEDES (OAB 278445/SP), ALIPIO AQUINO GUEDES (OAB 53578/SP)

Processo 1000392-95.2015.8.26.0292 - Interdição - Tutela e Curatela - A.M.S.A. - Defiro JG. O atestado juntado com a inicial 
justifica o pedido de curatela provisória, motivo pelo qual nomeio a autora para o encargo. A curadora nomeada deverá prestar 
compromisso em 5 dias e providenciar a concordância de seus irmãos, tanto com o procedimento, como com sua nomeação 
para a curatela. No mais, cite-se o interditando, se necessário, na pessoa da curadora nomeada. Dispenso interrogatório, 
determinando que no ato da citação o oficial do Juízo constate o aparente estado de saúde e discernimento do requerido. - ADV: 
MARCO AURELIO RESENDE TEIXEIRA (OAB 128654/SP)

Processo 1000392-95.2015.8.26.0292 - Interdição - Tutela e Curatela - A.M.S.A. - Compareça a autora, em cartório, para 
lavrar o termo de compromisso de curador provisório. - ADV: MARCO AURELIO RESENDE TEIXEIRA (OAB 128654/SP)

Processo 1000408-49.2015.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - N.M.N.S. - H.N.S. - 1. Processando-
se em segredo de justiça (CPC, art. 155, II) e com isenção de custas (art. 7º, III da Lei Estadual n.11.608/03). 2. Arbitro os 
alimentos provisórios em 1/2 salário mínimo, a partir da citação e designo audiência para o dia 07 de abril de 2015, às 16:20 
horas. 3. Cite-se o réu, com os benefícios do artigo 172, § 2.º do CPC e intime-se a autora para que compareçam à audiência, 
acompanhados de seus advogados e testemunhas, estas independentemente de prévio depósito de rol. A ausência da autora 
importa em extinção da ação e arquivamento dos autos. A ausência do réu importa em confissão e revelia. 4. Na audiência, se 
não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva 
das testemunhas e à prolação da sentença. 5. Expeça-se ofício para abertura de conta. Int. e dil. - ADV: SILVIA NANI RIPER 
(OAB 164290/SP)

Processo 1000410-19.2015.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - E.G.S. - E.G.S. 
- Defiro os benefícios da justiça gratuita e os do artigo 172 § 2º do CPC. Indefiro o procedimento cumulativo em razão das 
divergências entre os procedimentos. Tendo em vista o disposto na Sumula 309 do STJ, autorizo o seguimento da presente 
execução pelo rito do artigo 733 do CPC, considerando as três últimas prestações em atraso anteriores ao ajuizamento da 
ação mais as que se vencerem no curso do processo até a data do efetivo pagamento. Cite-se o executado. Fixo honorários 
do advogado do credor em 10% do valor da dívida, em caso de pagamento em até 03 dias. Decorrido o prazo estabelecido os 
honorários serão de 20 % ( artigos 652, “a” e 475, “r”, ambos do CPC) Intime-se. - ADV: SILVIA NANI RIPER (OAB 164290/SP)

Processo 1000466-52.2015.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.R.S.S. - R.S.S. - 
Defiro os benefícios da justiça gratuita e os do artigo 172, §2º do CPC. Tendo em vista o disposto na Sumula 309 do STJ, autorizo 
o seguimento da presente execução pelo rito do artigo 733 do CPC, considerando as três prestações em atraso anteriores ao 
ajuizamento da ação mais as que se vencerem no curso do processo até a data do efetivo pagamento. As demais prestações 
deverão ser pleiteadas em execução autônoma pelo rito do artigo 475, J, do CPC. Fixo honorários do advogado do credor em 
10% do valor da dívida, em caso de pagamento em até 03 dias. Decorrido o prazo estabelecido os honorários serão de 20 % ( 
artigos 652, “a” e 475, “r”, ambos do CPC). Cite-se. Intime-se. - ADV: ADEILTON VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 249109/SP)

Processo 1000490-80.2015.8.26.0292 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - J.R.C. - R.M.C.F. - 
Defiro JG. Cite-se a requerida por carta precatória (art. 285 do CPC). Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO DE SOUZA (OAB 
90725/SP)

Processo 1000501-12.2015.8.26.0292 - Interdição - Tutela e Curatela - A.M.A. - J.M.A. - Atenda o autor a cota do MP, 
informando e juntando o necessário. Sem prejuízo disso, expeça-se o solicitado mandado de constatação. - ADV: MORGANA 
D’ADDEA APARECIDO (OAB 292452/SP)

Processo 1000508-04.2015.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.G.N.R. - F.A.R. - Defiro JG. O BO juntado com 
a inicial é antigo e não há demonstração de iminente risco à incolumidade física ou psíquica da autora. O que existe, pela 
narrativa dos fatos na inicial e no próprio BO, é falta de educação e respeito, para o que não há remédio. A autora manterá a 
guarda dos filhos menores. Visitas serão fixadas judicialmente em momento oportuno caso haja contenda quanto ao tema. Deixo 
de fixar alimentos provisórios tendo em vista a informação de fls. 02. No mais, cite-se (art. 285 do CPC). - ADV: CLEONI MARIA 
VIEIRA DO NASCIMENTO PEREIRA (OAB 178569/SP)
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Processo 1000519-33.2015.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - L.M.O. - B.H.O. - Indefiro os 
benefícios de Justiça gratuita ao autor. O autor tem emprego e renda. Além disso, as informações que presta na inicial indicam 
que tem ótimo salário, excelente padrão de vida, não é isento de IR e ostenta condições de recolher as custas processuais. 
Assim, aguarde-se por cinco dias o recolhimento das custas processuais e taxa de procuração, sob pena de indeferimento. - 
ADV: ELAINE FERREIRA (OAB 264452/SP)

Processo 1000526-25.2015.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.R.G.S. - R.S.S. - Defiro os 
benefícios da justiça gratuita. A ação seguirá o rito ordinário ante a cumulação de pedidos. Inclua-se a genitora no polo ativo, 
procedendo-se às anotações necessárias. Fixo alimentos provisórios em 1/2 salário mínimo, com pagamento até todo dia 10 
de cada mês a partir da citação, através de depósito em conta da autora, entrega direta com recibo, ou depósito judicial. Cite-
se (art. 285 do CPC). Independentemente do prazo de resposta, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 
de abril de 2015, às 13:30 horas. Oficie-se ao Banco do Brasil para abertura de conta. Intime-se. - ADV: MARTA DE ALMEIDA 
PEREIRA (OAB 117372/SP)

Processo 1000545-31.2015.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.C.F.S. - A.F.S. - 1. Processando-
se em segredo de justiça (CPC, art. 155, II) e com isenção de custas (art. 7º, III da Lei Estadual n.11.608/03). 2. Arbitro os 
alimentos provisórios em 30% dos vencimentos líquidos, a partir do corrente mês e designo audiência para o dia 14 de abril 
de 2015, às 13:40 horas. 3. Cite-se o réu e intime-se a autora para que compareçam à audiência, acompanhados de seus 
advogados e testemunhas, estas independentemente de prévio depósito de rol. A ausência da autora importa em extinção da 
ação e arquivamento dos autos. A ausência do réu importa em confissão e revelia. 4. Na audiência, se não houver acordo, 
poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva das testemunhas e 
à prolação da sentença. 5. Expeça-se ofício para descontos e depósitos na conta informada. Int. e dil. - ADV: LUIS RICARDO 
SIQUEIRA DE CARVALHO (OAB 132338/SP)

Processo 1000563-52.2015.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.E.M.S. e 
outros - R.S. - Os credores deverão emendar a inicial para juntar aos autos o título executivo, bem como para providenciar a 
regularização dos documentos de fls. 06, 07 e 09, com a assinatura das partes. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento da 
inicial. Intime-se. - ADV: CRISLAINE LAZARI (OAB 278718/SP)

Processo 1000564-37.2015.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - A.C.S. - D.R.S.G. - Defiro JG. 
A inicial deve ser emendada e os documentos devem ser complementados. Ao que consta da cópia juntada com o pedido a 
fls. 15/20 , na verdade a pensão foi fixada para os três filhos, sem distinguir a porção cabente a cada um deles e, portanto, 
com caráter “intuitu familiae”. Com efeito, a exoneração de um não leva necessariamente à redução dos alimentos dos demais. 
Logo, o autor deve emendar a inicial para pedir a revisão dos alimentos devidos aos demais filhos ou esclarecer se pretende 
a exoneração em relação a todos, assim como providenciar a juntada do título cuja obrigação pretende ver modificada, com a 
devida homologação. Prazo: 10 dias. Oportunamente, voltem. Intime-se. - ADV: JULIANA BEZERRA DE MAGALHÃES RIBEIRO 
(OAB 245636/SP)

Processo 1000584-28.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - P.L.C.F. - L.J.S. - Defiro JG. 
Indefiro a antecipação de tutela. A prova de residência no mesmo imóvel não implica em presunção pura e simples da alegada 
paternidade. Assim, havendo necessidade de estender a dilação probatória, os alimentos poderão ser fixados no momento 
oportuno, caso se confirmem as assertivas postas na inicial. Cite-se (art. 285 do CPC). Oficie-se ao IMESC para agendamento 
de perícia. - ADV: ELIZANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS (OAB 227294/SP)

Processo 1000614-63.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Guarda - D.W.S.O. - R.C.B.F.C. - Vistos. Conforme 
pesquisa no SAJ, existe ação pretérita, da mesma espécie (guarda), tramitando na 2ª Vara da Família e Sucessões de Jacareí, 
distribuída em 30/04/2014 e com decisão proferida em 20/05/2014. Assim, determino a redistribuição com urgência do presente 
processo à 2ª Vara da Família e Sucessões de Jacareí, por prevenção ao processo nº 1002878-87.2014.8.26.0292 Int. - ADV: 
ANA PAULA DANTAS ALVES (OAB 208991/SP)

Processo 1000619-85.2015.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - V.S.O.S. - D.M.O. 
- Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita e os do artigo 172 § 2º do CPC. Cite-se o executado, nos termos do artigo 733 
do CPC para que efetue o pagamento do débito apontado na inicial mais as prestações que se vencerem no curso do processo 
até a data do efetivo pagamento. Oficie-se ao INSS como requerido na inicial. Int. - ADV: MÁRCIA FERREIRA LEITE PEREIRA 
(OAB 168938/SP)

Processo 1000626-77.2015.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.M.B.A.S. - M.B.S. - Vistos. Defiro os benefícios 
da justiça gratuita à autora. Trata-se de pedido de divórcio formulado de acordo com a regra da EC nº 66, que modificou o 
artigo 226, § 6º da Constituição Federal de 1988. O rito do procedimento é o ordinário. Há cumulação de pedidos de guarda e 
alimentos. A fixação de alimentos provisórios decorre de expressa disposição legal, aplicando-se, quanto ao tema, o mesmo 
entendimento que vinha sendo mantido há anos sobre o assunto, apesar da modificação do rito e da possibilidade de admissão 
do “divórcio sumário”, tanto por economia processual como por respeito aos princípios que regem a relação em curso: “Ação de 
separação judicial cumulada com pedido de alimentos. Fixação ‘initio litis’ dos alimentos provisórios. Ao despachar a inicial, é 
possível ao magistrado fixar os alimentos provisórios, sendo desnecessária nesse caso a instauração em autos apartados. Arts. 
4º e 13 da Lei nº 5.478/68” (STJ-4ª Turma, Resp. 9.113-0-SP, rel. Min. Barros Monteiro). Assim, comprovada a paternidade da 
menor e presumida a dependência desta em relação ao réu, fixo alimentos provisórios em favor da filha do casal em 1/2 salário 
mínimo, com pagamento até todo dia 10 de cada mês a partir da citação, através de depósito em conta da autora, entrega direta 
com recibo, ou depósito judicial. Cite-se (art. 285 do CPC). Oficie-se ao Banco do Brasil para abertura de conta. Int. - ADV: 
WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS (OAB 322603/SP), LEANDRO FERNANDES DE AVILA (OAB 287876/SP)

Processo 1000639-76.2015.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.E.M. e outro - R.B.M. - Vistos. 
Defiro os benefícios da justiça gratuita. A ação seguirá o rito ordinário ante a cumulação de pedidos. Inclua-se a genitora no polo 
ativo, procedendo-se às anotações junto ao SAJ. Fixo alimentos provisórios em 1/2 salário mínimo, com pagamento até todo 
dia 10 de cada mês a partir da citação, através de depósito em conta da autora, entrega direta com recibo, ou depósito judicial. 
Cite-se (art. 285 do CPC). Independentemente do prazo de resposta, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 14 
de abril de 2015, às 15:40 horas. Oficie-se ao Banco do Brasil para abertura de conta. Int. - ADV: MARCUS JOSÉ REIS MARINO 
(OAB 257224/SP)

Processo 1000640-61.2015.8.26.0292 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - SONIA LUIKO BRAZOLIN - WAGNER 
BRAZOLIN - Vistos. Providencie a requerente a juntada da certidão de óbito de Wagner Brazolin. Int. - ADV: MARIA DO ROSARIO 
VIEIRA RODRIGUES (OAB 116552/SP), LUCIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB 131863/SP)

Processo 1000641-46.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - C.L. - A.J.S.S. - Vistos. 
Defiro JG. É possível, desde já, acolher o pedido de oferta de alimentos provisórios para a filha das partes. Isto porque a 
Constituição Federal, no seu artigo 226, reconheceu a união estável como entidade familiar para todos os efeitos de proteção 
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do Estado, tratando de equiparar, em relação a uma série de direitos e obrigações, tal relação ao casamento. Tanto que, quanto 
aos alimentos, o artigo 1.694 do Código Civil refere-se, agora, especificamente, aos companheiros, equiparando-os, para tal fim, 
aos cônjuges e parentes. Logo, absolutamente pertinente a adoção, por analogia, do entendimento no seguinte sentido: “Ação 
de separação judicial cumulada com pedido de alimentos. Fixação ‘initio litis’ dos alimentos provisórios. Ao despachar a inicial, 
é possível ao magistrado fixar os alimentos provisórios, sendo desnecessária nesse caso a instauração em autos apartados. 
Arts. 4º e 13 da Lei nº 5.478/68” (STJ-4ª Turma, Resp. 9.113-0-SP, rel. Min. Barros Monteiro). Assim, como medida de economia 
processual e de proteção aos interesses da menor hipossuficiente, assim como para evitar a perpetuação de demandas entre as 
partes, desde já fixo alimentos provisórios para a menor em 15% do salário base, oficiando-se para desconto. No mais, cite-se 
(art. 285 do CPC). Sem prejuízo do prazo de resposta, designo tentativa de conciliação para o dia 14/04/2015, às 16:00 horas. 
Oficie-se ao Banco do Brasil para abertura de conta em nome da ré. Int. - ADV: RENATA PEREIRA BEDNARSKI (OAB 203116/
SP), ANA ROSA SILVA DOS REIS (OAB 177158/SP)

Processo 1001247-11.2014.8.26.0292 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - M.C.S.S. - M.C.S. - - M.M.C.R.C. 
- Oficie-se, nos termos solicitados pelo MP. Além disso, expeça-se mandado de constatação para verificar onde e em que 
condições o interdito está vivendo sob os cuidados da atual curadora. Após, nova vista e voltem. - ADV: ANNA CRISTINA 
BONANNO (OAB 145079/SP), MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP), JOSE FRANCISCO 
VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP)

Processo 1001287-90.2014.8.26.0292 - Inventário - Inventário e Partilha - Antonio Amado Pinto - ELIANA MARQUES PINTO 
- Ao partidor nos termos da cota retro. Após, tornem ao MP. Intime-se. - ADV: GREGORIO VICENTE FERNANDEZ (OAB 236382/
SP), RODRIGO VICENTE FERNANDEZ (OAB 186603/SP)

Processo 1001754-69.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V.R.N. - J.A.O. - Justifique 
a autora a ausência ao exame agendado, sob pena de indeferimento e extinção. - ADV: CLEMENTINO INSFRAN JUNIOR (OAB 
255495/SP)

Processo 1001814-42.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Fixação - S.A.F.S. e outro - V.A.S. - Os provisórios foram 
fixados em março, com citação do requerido em abril. Em audiência, após o acordo, o requerido pagou parte do valor devido, 
com relação ao mês de agosto. Entretanto, instada a informar sobre os descontos efetuados em folha, a empregadora se 
mantém inerte não havendo prova alguma da quitação dos meses que antecederam agosto. Deste modo, o simples fato de o 
requerido noticiar que houve desconto em folha não é suficiente a comprovar a quitação da dívida, mormente em se tratando de 
alimentos. A presunção nunca será no sentido de prejudicar os interesses da menor. Assim, oficie-se ao Banco onde a autora 
mantém a conta para recebimento da pensão (dados às fls. 85) para que se informe se houve depósitos pela empregadora 
do requerido entre abril e agosto de 2014. Além disso, verifique o cartório se há algum depósito judicial em favor da autora e 
da menor que eventualmente não tenha sido noticiado nos autos. Quanto à empregadora, compete ao requerido providenciar 
a documentação diretamente junto ao setor de recursos humanos (comprovantes de desconto e de depósito), já que eles se 
negam a responder as requisições do Juízo e já foi instaurado procedimento criminal em razão disso não cabendo encaminhar 
outras cobranças. - ADV: RACHEL GUIMARÃES FARIA (OAB 345139/SP), ULYSSES FERNANDES CRUZ (OAB 181068/SP), 
VALERIA LENCIONI FERNANDES CRUZ (OAB 89626/SP), ANA CAROLINA BERALDO ANSELMO (OAB 264845/SP)

Processo 1002049-09.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R.H.I.S. - A.T.S. 
- O credor deverá apresentar cálculo atualizado e discriminado do débito, com exclusão dos valores já pagos. Sem prejuízo, 
deverá manifestar-se acerca da certidão lançada a fls. 91. Intime-se. - ADV: EDUARDO ABDALLA MACHADO (OAB 296414/
SP), MARISA APARECIDA MIGLI (OAB 130744/SP)

Processo 1002375-66.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.V.P.C. - D.M.P.C. 
- Intime-se o executado para pagamento do débito retro apontado nos termos do artigo 733 do CPC. Intime-se. - ADV: GUEIBY 
ELIZABETH GALATTI MEDICI (OAB 242999/SP), JOANA D’ARC APARECIDA DE SOUZA (OAB 268952/SP)

Processo 1002479-58.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L.B. - G.L.S. - O autor 
deverá dar andamento do feito, em 48 horas (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção (art. 267, III e § 1º do CPC), conforme 
comunicado CG nº 1307/2007. - ADV: JOSÉ EDUARDO VIEIRA DE MATTOS (OAB 171827/SP)

Processo 1003247-81.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Alimentos - E.J.S.B. - Certifico e dou fé que pratiquei o ato 
ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG 
nº1307/2007. Vistas dos autos ao(à)(s) autor(es), para manifestar-se sobre o resultado negativo da carta precatória juntado à 
fls.48/52.Nada Mais. - ADV: MARISA APARECIDA MIGLI (OAB 130744/SP)

Processo 1003389-85.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - W.B.S. e outros 
- A.S. - Fixo os honorários da advogada nomeada no máximo da tabela. Com o trânsito em julgado da decisão de fls. 129, 
expeça-se certidão. Cancele-se da pauta a audiência designada (fls. 117). Intime-se. - ADV: LUCIA BATALHA OLIMPIO (OAB 
117431/SP), HENRIQUE SARZI (OAB 256721/SP), DANIELE DA SILVA OLIVEIRA LEITE (OAB 256694/SP)

Processo 1003462-57.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.C.M.F. - G.A.F. 
- Manifeste-se a credora a respeito da proposta formulado pelo devedor, nos termos da cota retro. Em seguida, tornem ao MP. 
Intime-se. - ADV: MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP), RAQUEL BENEDETTI CEPINHO (OAB 
235899/SP)

Processo 1003469-49.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.L.R.S. - 
S.R.S. - Defiro o pedido retro (pedido de sobrestamento do feito pelo prazo de 60 dias). Aguarde-se pelo prazo requerido. 
Intime-se. - ADV: MARISA APARECIDA MIGLI (OAB 130744/SP)

Processo 1003674-78.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.E.F. - J.C.N. 
- Não houve informações sobre outros endereços e também não houve penhora de valores. Requisito informações do Bancejud 
neste ato quanto a eventual endereço novo do executado. Sem prejuízo, diga a interessada se tem notícias sobre o paradeiro 
dele. - ADV: MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 
291552/SP)

Processo 1003955-34.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.C.S. - L.F.S. 
- Expeça-se novo mandado para intimação do executado consignando as informações retro e que em razão das mesmas o 
oficial de justiça deverá observar se há suspeita de ocultação. A credora deverá ser intimada, através de sua procuradora, da 
expedição do mandado para, querendo, acompanhar a diligência com a obtenção dos dados a respeito do oficial de justiça 
diretamente em cartório. Intime-se. - ADV: JULIANA VIEIRA DA SILVA MANCILHA (OAB 179887/SP)

Processo 1004354-63.2014.8.26.0292 - Alvará Judicial - Família - GABRIELE SOUZA MARTINS - - LEONARDO SOUZA 
MARTINS - Julgo boas as contas prestadas até o momento. Oficie-se à CEF em razão da solicitação de fls. 59 encaminhando 
cópia da certidão de óbito do falecido e requisitando a liberação do PIS com depósito em conta judicial. - ADV: SELVIA 
FERNANDES DIOGO (OAB 202674/SP)
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Processo 1004409-14.2014.8.26.0292 - Alvará Judicial - Inventário e Partilha - DALVA VIEIRA - CHARLES AUGUSTO DE 
ALMEIDA e outros - LUIZ BENTO DE ALMEIDA - Intime-se a interessada para recolhimento do imposto devido nos termos da 
manifestação de fls. 56. Intime-se. - ADV: JOSÉ EDUARDO VIEIRA DE MATTOS (OAB 171827/SP)

Processo 1004438-64.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R.R.R.S. - R.T.A. - 
Considerando o reconhecimento da paternidade comprovado com o documento juntado a fls. 37, a presente ação terá 
seguimento como ação de Alimentos. Anote-se e retifique-se junto ao sistema. Arbitro os alimentos provisórios em 1/2 salário 
mínimo, devidos a partir da citação. Designo o dia 28 de abril de 2015, às 13:30 horas para audiência de conciliação, instrução 
e julgamento. Cite-se o réu e intime-se o autor a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e de 
suas testemunhas, independentemente de prévio depósito do rol, importando a ausência deste em extinção e arquivamento e a 
daquele em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio 
de advogado, passando-se, em seguida, à inquirição das testemunhas e à prolação da sentença. O mandado a ser expedido 
para citação do requerido deverá observar os endereços mencionados a fls. 52 e os telefones da representante do requerente 
que poderá acompanhar a diligência caso necessário. Além disso, deverá ser instruído com cópia de fls. 53. Assim que expedido 
o mandado o advogado da requerente também poderá comparecer em cartório para verificar o oficial designado para seu 
cumprimento a fim de combinar o necessário para cumprimento da diligência. Intime-se. - ADV: LUIS GUSTAVO ANTUNES 
VALIO COIMBRA (OAB 216929/SP)

Processo 1004944-40.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K.M.L.V. - 
K.V.S. - Satisfeita a dívida executada nestes autos, julgo extinto o processo (art. 794, I do CPC). Oportunamente, ao arquivo. 
P.R.I.C. - ADV: LILIAN SANAE WATANABE PEREIRA (OAB 231946/SP), EDUARDO ABDALLA MACHADO (OAB 296414/SP)

Processo 1005145-32.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.H.S.D. - T.C.D.P. 
- Determinei a transferência do valor bloqueado. Intime-se o devedor, na forma do artigo 475 J do CPC, tanto da penhora 
como do prazo de impugnação. Determinei bloqueio do restante. Em 10 dias, voltem para verificação. - ADV: ALEXANDRE 
MICHELETO TARGA CARVALHO (OAB 171695/SP)

Processo 1005368-82.2014.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.S.D. - J.F.D. - Oficie-se novamente ao Caps 
para a vinda de cópias de toda a ficha de atendimento, com todas as anotações médicas do requerido. É o cúmulo da falta de 
profissionalismo, respeito e ética a forma como a informação foi prestada pelos funcionários da Caps. Sempre há o “temor” de 
que o juiz esteja utilizando as informações para não nomear perito, o que é vergonhoso e acontece com lamentável frequência. 
Ocorre, no entanto, que todo profissional da área médica tem o dever de prestar informações requisitadas pelo Judiciário, não 
podendo se furtar a fazê-lo. Assim, se são incapazes de atestar se o requerido padece de alguma demência que o incapacite 
para os atos da vida civil, no mínimo os médicos devem informar qual foi a moléstia diagnosticada por eles, qual era a condição 
apresentada pelo paciente no último atendimento, ou seja, é OBRIGAÇÃO informar o necessário ao Juízo e não favor! Oficie-
se novamente, com cópia desta decisão, encaminhando-se ofício também ao gabinete da Prefeitura Municipal, aos cuidados 
da Dra. Andréa Brito, para que providências sejam adotadas no sentido de que os médicos sejam orientados acerca de suas 
obrigações legais quanto às requisições judiciais. Com a vinda das necessárias informações, voltem para verificar a necessidade 
de perícia. - ADV: MÁRCIA FERREIRA LEITE PEREIRA (OAB 168938/SP)

Processo 1005553-23.2014.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.G.A.N. - F.S.A. - Como já dito na decisão anterior, 
a sentença não padece de qualquer vício. O problema não é da sentença, mas da incorreta interpretação das partes, uma vez 
que restou claro do julgamento que, cessado o regime de bens com a separação de corpos, tudo quanto foi pago sozinho pelo 
requerido deverá integrar apenas a cota dele. Será dividido na proporção de 50% apenas o que foi pago pelos dois. O imóvel 
não está quitado e não há que se falar em divisão simples na proporção pretendida, sob pena de enriquecimento indevido da 
autora. De resto, a matéria da impugnação retro tem conteúdo infringente porque pretende reavaliação da prova e não comporta 
apreciação neste momento. Assim, nada havendo a declarar ou corrigir, rejeito os embargos interpostos. - ADV: HIROSHI 
MAURO FUKUOKA (OAB 215135/SP), DAIANA AGDA DOS SANTOS SILVA (OAB 288703/SP), DANIELA MORINO RESENDE 
(OAB 288707/SP), SHIRLEY ROSA (OAB 311524/SP)

Processo 1005642-46.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.V.S. - C.S.S. - Nos termos do artigo 331 do 
CPC designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 14 de abril de 2015, às 14:00 horas. Intime-se. - ADV: MAGDA 
BATISTA DE O S DAMACENO (OAB 107607/SP), ANA PAULA GUILHERME DA SILVA (OAB 258630/SP)

Processo 1005661-52.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.B.M. - D.A.R.S. - Nos termos do artigo 331 do 
CPC designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 31 de março de 2015, às 16:20 horas. Intime-se. - ADV: ALIPIO 
AQUINO GUEDES (OAB 53578/SP), MARLI GOMES DO CARMO (OAB 108884/SP)

Processo 1005841-68.2014.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - E.C.M. - F.L.A.M. - A certidão de 
honorários foi expedida e está a disposição do Dr. Bento Camargo Ribeiro para impressão. - ADV: BENTO CAMARGO RIBEIRO 
(OAB 149385/SP)

Processo 1006250-44.2014.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - P.T.F. - Certifico e dou fé que pratiquei o ato 
ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG 
nº1307/2007. Vistas dos autos ao(à)(s) autor(es), para manifestar-se sobre o resultado negativo da carta precatória juntado à 
fls.52/55.Nada Mais. - ADV: JANETE CRISTINA SANTOS CHAVES (OAB 217188/SP)

Processo 1006307-62.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - S.R.S. - M.R.R.S. - 
Aguarde-se pelo prazo retro requerido. Decorrido este, sem manifestação, intime-se o autor por carta com AR a dar regular 
prosseguimento ao feito, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: JOSE CLASSIO BATISTA (OAB 93666/SP)

Processo 1006535-37.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.A.N. e outro - 
A.A.N. - Intime-se os credores, por carta com AR, a dar regular prosseguimento ao feito em 48 horas, devendo entrar em contato 
com a sua advogada para que a mesma manifeste-se nos autos, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: SIRLENE APARECIDA 
TEIXEIRA SCOCATO TEIXEIRA (OAB 224490/SP), BRUNA MAFILI DA FONSECA LIMA (OAB 301043/SP)

Processo 1006579-56.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.C.S.G. - A.D.G. 
- Defiro os requerimentos de fls. 47/48. Expeça-se o necessário à citação e ofício para a vinda das informações requeridas. 
Intime-se. - ADV: ANDREIA CAPUCCI (OAB 213130/SP)

Processo 1006901-76.2014.8.26.0292 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.S.M. - - R.C.S.M. - Vistos. Os documentos 
juntados às fls. 25/38 e 46/48 não atendem à determinação de fl. 15, porquanto não fazem menção à menor Nicole. Para 
esclarecimentos e eventual homologação do acordo, designo audiência de ratificação para o dia 12 de fevereiro de 2015, às 
13:40 horas. Intimem-se. - ADV: EDILAINE GARCIA DE LIMA (OAB 221176/SP)

Processo 1007051-57.2014.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.P.M. - A certidão de honorários 
foi expedida e está a disposição do Dr. Sergio Roberto Scocato Teixeira para impressão. - ADV: SERGIO ROBERTO SCOCATO 
TEIXEIRA (OAB 227216/SP)
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Processo 1007184-02.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.G.O.F. - C.F. - 
Manifeste-se o credor em termos de prosseguimento do feito, informando ainda se tem interesse na designação de audiência 
para tentativa de acordo. Intime-se. - ADV: CLEUSA NICCIOLI (OAB 84458/SP), ALIPIO AQUINO GUEDES (OAB 53578/SP), 
SAMIRA MONTEIRO GUEDES (OAB 278445/SP), LETÍCIA DE CÁSSIA RODRIGUES PINTO (OAB 205901/SP)

Processo 1007244-72.2014.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - D.A.S.O. - R.O. - Não é verdade que na esfera 
criminal a resposta aos pedidos de proteção pela Lei Maria da Penha seja lenta ou que se aguarde a prática do ilícito com 
consequências irreversíveis às vítimas. Ao contrário, o que esta magistrada tem visto, ao menos nesta comarca, são diversos 
casos de concessão da proteção liminarmente, com rapidez e agilidade. Neste caso específico, a autora vem noticiando 
agressividade do requerido desde outubro do ano passado, quando propôs a presente ação informando que estava deixando 
o lar conjugal porque não suportava mais as agressões verbais perpetradas pelo marido. No entanto, a primeira notícia de 
comunicação oficial a uma autoridade policial veio somente agora. Por outro lado, o julgamento do STJ não tem efeito vinculante 
e, com a devida vênia, esta magistrada não comunga do mesmo entendimento em razão de interpretação diversa dos termos da 
Lei 11.340/06. Assim, indefiro o pedido acima. Apenas a título de colaboração, oficie-se com urgência à autoridade responsável 
pela apuração da ocorrência objeto do BO copiado às fls. 53/57 solicitando os bons préstimos no sentido de encaminhar com 
urgência urgentíssima o processo devidamente instruído para distribuição a uma das Varas Criminais onde será decidido sobre 
as providências necessárias à garantia da incolumidade física da autora, nos termos do que prevê a Lei Maria da Penha. Sem 
prejuízo disso, considerando que o requerido foi citado e não ofertou resposta, certifique-se o necessário e, oportunamente, 
voltem. - ADV: MARLI GOMES DO CARMO (OAB 108884/SP)

Processo 1007255-04.2014.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.L.V. e outro - HOMOLOGO o 
acordo formulado pelas partes para que produza seus regulares efeitos, e JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 269, 
III do CPC. - ADV: SAMUEL DA SILVA SANTOS (OAB 272204/SP), THIAGO ARRUDA MARTINS (OAB 313595/SP)

Processo 1007255-04.2014.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.L.V. - - K.L.V. - P.H.V. - ao que 
tudo indica a Petição/Documentos juntados as fls. 39/44 referem-se ao Processo de Execução que corre perante a 2ª Vara da 
Família e que foi protocolada por equívoco neste Cartório e Processo, sendo que, não havendo manifestação a respeito da 
Publicação desta Certidão, a Petição será desconsiderada. - ADV: THIAGO ARRUDA MARTINS (OAB 313595/SP), SAMUEL DA 
SILVA SANTOS (OAB 272204/SP)

Processo 1007406-67.2014.8.26.0292 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - CLEUSA COSTA MACHADO - Certifico e 
dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) 
ordinatório(s): manifeste-se o(a) autor acerca da resposta do ofício Itaú, fls.66.Nada Mais. - ADV: DARIO MARTINEZ RAMOS 
(OAB 285056/SP)

Processo 1007410-07.2014.8.26.0292 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - JOAILMA FERREIRA 
DE OLIVEIRA GONÇALVES - - HISAQUE BELO DE OLIVEIRA GONÇALVES - Defiro o pedido retro. Aguarde-se pelo prazo 
requerido. Intime-se. - ADV: ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 255948/SP)

Processo 1007592-90.2014.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - J.R. - A.G.R. - Aguarde-se a 
audiência designada oportunidade em que, não havendo acordo, verificarei a necessidade da medida retro solicitada. - ADV: 
CARLOS AMANDO PENNELLI (OAB 17120/SP)

Processo 1007920-20.2014.8.26.0292 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - M.C.P.S. e outro - G.P.S. 
- Ante a informação da mediadora, digam as partes se já formalizaram o acordo por petição ou se pretendem a designação de 
data para realização de audiência de conciliação. Intime-se. - ADV: SILVIA NANI RIPER (OAB 164290/SP), RENATO OLIVEIRA 
(OAB 250884/SP)

Processo 1007963-54.2014.8.26.0292 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - EUGENIA MARIA 
FERREIRA SANTANA DE CARVALHO - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos 
do artigo 162, §4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº1307/2007. Vistas dos autos ao(à)
(s) autor(es), para manifestar-se sobre o resultado negativo da carta precatória juntada à fls.12/14.Nada Mais. - ADV: MARIA 
JACOBINA DE CAMARGO AZEVEDO (OAB 264991/SP)

Processo 1008165-31.2014.8.26.0292 - Inventário - Inventário e Partilha - MARIA JOSE DA SILVA - REGIANE SILVA DE 
OLIVEIRA e outro - Jorge Luiz de Oliveira - Oficie-se à Caixa Econômica Federal e ao Banco Itaú para a vinda de informações a 
respeito de contas bancárias e eventuais aplicações em nome do falecido, com extrato em que conste o saldo existente na data 
do óbito. Intime-se. - ADV: FREDERICO WERNER (OAB 325264/SP), LUCIÉLIO REZENDE (OAB 342214/SP)

Processo 1008230-26.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - E.L. - V.F.S. - Designo 
conciliação (art. 331 do CPC) para o dia 14 de abril de 2015, às 16:30 horas. Comunique-se à mediadora. Intime-se. - ADV: 
ANTOMAR CUNHA (OAB 279906/SP), IJOZELANDIA JOSÉ DE OLIVEIRA (OAB 170742/SP)

Processo 1008326-41.2014.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - L.D.P. - T.S.P. - O documento 
retro indicado trata-se de ofício e não supre a necessidade de juntada do título e sua homologação. Aguardo cumprimento 
da determinação de fls. 18 pelo prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: JANETE CRISTINA 
SANTOS CHAVES (OAB 217188/SP)

Processo 1008444-17.2014.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.M.A. - C.M.A.M.D. - Verifique o 
cartório as informações da petição retro e, havendo erro, expeça-se novo ofício com urgência. - ADV: CARLA HELENA FERRARI 
PENNELLI (OAB 173957/SP), ELAINE CRISTINA DE ANDRADE (OAB 344436/SP)

Processo 1008591-43.2014.8.26.0292 - Interdição - Tutela e Curatela - M.F.S. - A.S.C. - A declaração de concordância dos 
parentes do requerido pode ser feita através de escrito firmado por eles, acompanhado de cópia do RG, não sendo necessário 
ratificar em cartório, ao menos neste momento. Aguarde-se as demais providências já determinadas na decisão inicial. 
Oportunamente, ao MP e voltem. - ADV: JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), MONIQUE FERNANDA DE 
SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP)

Processo 1008664-15.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.A.M. - P.A.M. - Emende-
se a inicial para esclarecer os termos retro indagados pelo MP. Em seguida, nova vista ao MP e voltem. Intime-se. - ADV: 
ADEILTON VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 249109/SP)

Processo 1008706-64.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - E.O.B.C.P. - M.E.A.P. - - 
A.N.A.S. - O equívoco é das partes, pois não há audiência designada ainda. Decerto os agendamentos em dias distintos 
foram feitos pela mediadora. Certifique o cartório a respeito do prazo de réplica. Após, voltem para designar audiência. - ADV: 
ANDREIA GONÇALVES FELICIANO (OAB 289637/SP), SHIRLEY ROSA (OAB 311524/SP), HIROSHI MAURO FUKUOKA (OAB 
215135/SP)

Processo 1008810-56.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Guarda - P.R.S. - V.R.M. - Trata-se de pedido de guarda 
em que a autora pretende a concessão da medida em relação a um dos sobrinhos (R.) . Entretanto, já existe ação idêntica em 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 590

curso por esta Vara, proposta anteriormente, e em fase de emenda da inicial, justamente para a inclusão do menor aqui referido 
no pedido inicial, conforme se vê dos autos 1008250-17, onde o MP pediu que a autora faça, num único requerimento, o pleito 
de guarda dos dois sobrinhos (R. e R., irmãos). Não há interesse processual da interessada na prolação de duas decisões 
em processos parelhos, ou na prolação de uma decisão única por continência ou conexão quando os processos são idênticos 
por identidade de parte, causa de pedir e pedido. A propósito, é proibido, pelos termos do convênio firmado entre OAB e 
Defensoria, fazer a nomeação de dois advogados para um caso desses. Deste modo, evidenciada a litispendência, julgo extinto 
o pedido inicial na forma do artigo 267, V do CPC. Oficie-se à OAB com cópia desta decisão para que se tenha ciência do 
ocorrido adotando providências para que esse tipo de confusão não se repita. Além disso, a nomeação deste processo deve ser 
cancelada e a advogada reconduzida ao topo da lista para nova nomeação. Ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: RAQUEL BENEDETTI 
CEPINHO (OAB 235899/SP)

Processo 1009105-93.2014.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - A.C. - L.J.C. - Defiro os 
benefícios da justiça gratuita. Designo o dia 09 de abril de 2015, às 14:20 horas para audiência de conciliação, instrução e 
julgamento. Cite-se a ré e intime-se o autor a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e de 
suas testemunhas, independentemente de prévio depósito do rol, importando a ausência deste em extinção e arquivamento e a 
daqueles em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá a ré contestar, desde que o faça por intermédio 
de advogado, passando-se, em seguida, à inquirição das testemunhas e à prolação da sentença. Intime-se. - ADV: RENATO 
OLIVEIRA (OAB 250884/SP)

Processo 1009181-20.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.M.L. - J.C. - Complemento 
a decisão retro para conceder à requerente os benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se fls. 26. Intime-se. - ADV: MARCELO DE 
MORAIS BERNARDO (OAB 179632/SP)

Processo 1009226-24.2014.8.26.0292 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Guarda - H.S.M. - - D.M. - - L.A.M. 
- Defiro JG Com a devida venia do representante do MP não há contenda que justifique a necessidade da constatação retro. De 
fato, todas as partes envolvidas assinaram a petição inicial, estão regularmente representadas nos autos, inclusive a adolescente 
Lara, conforme se observa da petição inicial e documentos juntados. Desta forma, homologo o acordo de fls. 01/06, julgando 
extinto o processo na forma do artigo 269, III do CPC. Consequentemente, concedo a guarda da adolescente Lara Maria de 
Matos à Laís Aparecida de Matos. Fixo os honorários do advogado nomeado no máximo da tabela. Homologo a desistência do 
prazo para recurso. Certifique-se o trânsito e expeça-se termo de guarda definitivo e certidão de honorários. Oportunamente, 
nada mais sendo requerido, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: JESSE VALERIANO DA SILVA (OAB 105813/SP)

Processo 1009226-24.2014.8.26.0292 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Guarda - H.S.M. - - D.M. - - L.A.M. 
- Fica o Dr. Jesse Valeriano da Silva deverá providenciar a impressão da Certidão de Honorários junto ao Site do Tribunal de 
Justiça. - ADV: JESSE VALERIANO DA SILVA (OAB 105813/SP)

Processo 1009359-66.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - L.D. - M.C.D. - - V.D. - Oficie-
se nos termos do requerimento retro. Com a vinda dos documentos, dê-se vista dos autos ao MP. Intime-se. - ADV: ANNA 
CRISTINA BONANNO (OAB 145079/SP)

Processo 1009378-72.2014.8.26.0292 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Liquidação / Cumprimento / Execução - Jucélia Braga 
de Oliveira Reis - - Edeval Rodrigues dos Reis - Os documentos que instruem a inicial, em especial o de fls. 30, indicam que as 
partes ostentam condições de recolher as custas devidas ao Estado pela tramitação do processo, não fazendo jus à gratuidade 
prevista na Lei 1060/50 por que não são pobres. Assim, aguardo o recolhimento de custas e taxa de procuração por cinco dias, 
sob pena de indeferimento. - ADV: EDSON PAULO MIRANDA GONCALVES (OAB 98549/SP)

Processo 1015940-18.2014.8.26.0577 - Procedimento Ordinário - Relações de Parentesco - E.D.F.J. - B.D.F.F. - Defiro 
os benefícios da justiça gratuita. Recebo a emenda de fls. 28/33 Cite-se a ré e oficie-se ao IMESC, solicitando data para a 
realização da perícia. Intime-se. - ADV: ANA CLAUDIA CAMARGO MACHADO BORGES (OAB 171424/SP)

Processo 3003773-48.2013.8.26.0292 (processo principal 0000606-74.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Liquidação / 
Cumprimento / Execução - F.C.C. - A.B. - Fernando de Campos Cortelli - O credor está presumindo que o automóvel penhorado 
é inservível. De qualquer modo, não havendo notícia sobre as condições do veículo, defiro o pedido retro considerando a inércia 
do devedor. Verifique o cartório se há imóveis em nome do devedor para penhora. Após, voltem. - ADV: JAIRO ANTONIO DA 
ROCHA (OAB 36592/SP), FERNANDO DE CAMPOS CORTELLI (OAB 231917/SP)

Processo 4000585-30.2013.8.26.0292 - Inventário - Inventário e Partilha - V.C.S.D. e outro - W.S.D. - Intime-se o inventariante 
nos termos da cota retro. Com as retificações necessárias, tornem ao partidor e, após, ao MP. Intime-se. - ADV: JUSSARA 
APARECIDA DE SOUZA DOMINGUES (OAB 125621/SP)

Processo 4000596-59.2013.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.C.M.M. - 
L.R.M. - Certifique o cartório se foram realizadas as pesquisas junto ao Infojud e Arisp conforme determinação de fls. 56. Sem 
prejuízo, intime-se o devedor do bloqueio efetivado (fls. 77) para que, querendo, ofereça a impugnação a que alude o artigo 475 
J do CPC e oficie-se ao INSS nos termos do requerimento de fls. 84. Intime-se. - ADV: LUCIANO BAYER (OAB 193417/SP)

2ª Vara da Família e Sucessões

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO HENRIQUE PINTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDRA REGINA REQUENA JUVELE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0025/2015
Processo 0003423-14.2013.8.26.0292 (029.22.0130.003423) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.A.M.C. - - M.A.M.P.C. - 

E.P.C. - MARCIA APARECIDA MIGUEL DE CARVALHO propôs ação em face de EDILSON PEREIRA DE CARVALHO objetivando 
divórcio, partilha, permanência da mulher no imóvel, guarda, visitas e pensão alimentícia para filha. Apresentada contestação 
discordando da permanência da requerente no imóvel por prazo indeterminado, devendo ser fixado pagamento de aluguel. 
No mais, alega impossibilidade de pagar alimentos. A reconvenção postula pagamento de aluguéis e alimentos para o varão. 
A contestação a reconvenção alega não ser devido aluguel e ser desnecessário alimentos, além disso, há prevenção da 1ª de 
família para os alimentos. Apresentada réplica. O feito foi saneado. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça em 
favor do requerido. Demonstrada a inviabilidade da manutenção da vida em comum deve ser decretado o divórcio, voltando a 
mulher a utilizar o nome de solteira. As partes foram casadas pelo regime da comunhão parcial de bens (fls. 16), o que impõe 
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a divisão do patrimônio adquirido na constância da união na razão de 50% para cada. A partilha dos bens deve ser realizada 
na forma indicada na inicial, considerando que a contestação não se opôs a divisão do patrimônio proposta. Conforme definido 
em decisão interlocutória não cabe a este Juízo estabelecer o direito da divorciada utilizar unilateralmente o imóvel comum, 
assim como, não cabe estabelecer prazo para desocupação, fixação aluguel em favor do divorciado ou a obrigação de alienar 
o imóvel comum. A guarda e as visitas da filha restaram prejudicadas pelo advento da maior idade. A filha Mariana Aparecida 
Miguel Pereira Carvalho (fls. 17) completou a maior idade no curso do processo e regularizou a representação processual às fls. 
169/172. As partes não especificaram as provas que pretendiam produzir (fls. 173). Com a maior idade cessa a presunção de 
necessidade de alimentos para os filhos, assim, caberia a filha comprovar a necessidade de alimentos. Mariana não apresentou 
prova da necessidade de alimentos. Assim, o pedido de alimentos em favor da filha deve ser negado, ficando revogada a 
antecipação dos efeitos da tutela. A reconvenção foi afastada por falta de pressupostos processuais, pois o juízo não pode 
analisar o pedido de alimentos e arbitramento de aluguéis, conforme decidido no saneador. Ante o exposto, julgo parcialmente 
procedente o pedido para decretar o divórcio, voltando a mulher a utilizar o nome de solteira, partilhar os bens na razão de 50% 
para cada em conformidade com o proposto na inicial. Julgo a reconvenção extinta sem julgamento do mérito, na forma do artigo 
267, IV, do CPC. Diante da sucumbência recíproca compensam-se honorários, dividem-se custas processuais na razão de 50% 
para cada, suspensa a condenação dos beneficiados com gratuidade de justiça. P.R.I. Oficie-se ao empregador interromper os 
descontos. - ADV: CLEUSA NICCIOLI (OAB 84458/SP), LILIAN SANAE WATANABE PEREIRA (OAB 231946/SP), ELIZANDRA 
APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS (OAB 227294/SP)

Processo 0005971-17.2010.8.26.0292 (292.01.2010.005971) - Inventário - Inventário e Partilha - Janete Masson - Deverá a 
inventariante manifestar-se diante da informação do Partidor Judicial de fl.285 “... não corrigiu a irregularidade apontada.” Nada 
mais. - ADV: MARCIO PIMENTEL CAMPOS (OAB 233368/SP), JANDER DE SIQUEIRA MARTINS (OAB 247712/SP), PAMELLA 
DE AMORIM JORDÃO (OAB 308185/SP)

Processo 0006000-96.2012.8.26.0292 (292.01.2012.006000) - Inventário - Inventário e Partilha - Sebastiana Aparecida 
Gonçalves - Jose Francisco Gonçalves e outros - Deverá a inventariante manifestar-se diante da informação do Partidor Judicial 
de fl.241 “... não corrigiu as irregularidades apontadas” Nada mais. - ADV: ANA CLAUDIA GOMES DE ANDRADE OLIVEIRA 
FLORENCIO (OAB 288608/SP)

Processo 0007255-55.2013.8.26.0292 (029.22.0130.007255) - Procedimento Ordinário - Guarda - O.A. - S.A.S. - Por todo 
o exposto: Caso ainda não feito, providencie-se o cadastro do(a)(s) incapaz(es) como “terceiro(a)(s) interessado(a)(s)”, com no 
mínimo data de nascimento e (se houver) CPF. Liminarmente atribuo às partes a guarda compartilhada da filha comum, com 
regime de compartilhamento regulamentado da seguinte forma: 1) ordinariamente, em semanas alternadas, ficando a posse 
com um(a) guardiã(o) das 18h00min de domingo até a entrega na residência do(a) outro(a) guardiã(o) às 18h00min do domingo 
seguinte, e assim sucessivamente - iniciando-se em favor do(a) pai a partir das 18h00min do próximo domingo, dia 08/02/2015; 
2) o presente regime provisório deve sempre resguardar os horários escolares do(a)(s) menor(es), e o(a)s guardiões(ãs), 
desde que estejam de acordo, podem realizar adaptações, modificações, compensações ou concessões nesse regime. No 
mais, aguarde-se a audiência. Intime-se (publicando-se com urgência e se possível notificando o por telefone a advogada 
nomeada à mãe). Ciência ao Ministério Público. A presente decisão serve de mandado de busca e apreensão da menor, com as 
prerrogativas do art. 172 do Código de Processo Civil, que poderá ser apresentado ao Plantão Judiciário, caso necessário, se a 
menor não for entregue ao pai às 18h00min do próximo domingo, dia 08/02/2015. - ADV: TAIS FURINI SANCHES (OAB 190794/
SP), FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES LICARIÃO (OAB 160509/SP)

Processo 0010778-75.2013.8.26.0292 (029.22.0130.010778) - Procedimento Ordinário - Guarda - T.R.O. e outros - O.S.O. 
- - D.O. - - L.A.A.O. - Por todo o exposto: I. Nos termos do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil, RATIFICO ora por 
sentença o acordo celebrado a fls. 188. II. Nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 
EM PARTE o pedido alimentar do menor, para fixar obrigação alimentar em favor da parte autora, ordinariamente a cargo 
apenas do pai, e subsidiariamente a cargo do avô paterno, apenas se o pai não cumprir o patamar mínimo, e na diferença 
devida, da seguinte forma: valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte alimentante, entendidos 
estes pela inclusão do salário base, gratificação natalina (13º salário), férias, seu respectivo adicional constitucional de um 
terço e o proporcional dessas verbas em caso de rescisão do contrato de trabalho, com a exclusão de tributos e contribuições 
obrigatórias, FGTS e respectiva multa por despedida imotivada, adicionais (noturno, periculosidade, insalubridade), prêmios, 
horas extras, participação em lucros e/ou resultados (PLR) e verbas em geral de caráter indenizatório (diárias, transporte etc.), 
tudo retroativamente ao mês da ciência inequívocada ação (art. 13, § 2º, da Lei de Alimentos), ou seja, novembro de 2013 (fls. 
110/117) - respeitando-se sempre, na existência ou ausência de emprego formal, o mínimo de: A) 30% (trinta por cento) do 
salário mínimo nacional, de novembro de 2013 a janeiro de 2014 (fls. 188); B) 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo 
nacional, a partir de fevereiro de 2014. Sempre que possível os pagamentos dos alimentos devem ocorrer mediante desconto 
em holerite e/ou benefício (art. 734 do Código de Processo Civil) e expedição de carteira de benefício ou depósito em conta 
bancária indicada ou aberta para tanto. Não havendo fonte de desconto, os pagamentos devem ocorrer no dia 10 (dez) de cada 
mês ou no primeiro dia útil bancário seguinte, mediante depósito na aludida conta bancária ou diretamente à parte credora, 
na residência desta última, mediante recibo, ou ainda, na impossibilidade, por depósito judicial enquanto tramitar o processo - 
tudo sob pena de se configurar a mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397 do Código Civil), 
e sem prejuízo de consignação extrajudicial ou judicial (arts. 890 a 900 do CPC). Considerando ser recíproca, deixo de proferir 
condenação em sucumbência - até porque as partes estariam isentas, nos termos e no prazo do art. 12 da Lei nº. 1.060, de 
05/02/1950. Ressalvados os alimentos eventualmente prestados e recebidos, que são irrepetíveis (1. CAHALI, Yussef Said. In 
Dos Alimentos 3ª edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, página 977; 2. Superior Tribunal de Justiça, REsp 991.030/
RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2008, DJe de 15/10/2008), a 
presente sentença gera efeitos imediatamente e retroativamente à data da citação, e eventual apelação contra a mesma não 
possui efeito suspensivo (art. 520, inciso II, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 13, caput, e § 2º, da Lei de Alimentos). 
Nesse sentido: STJ. REsp 595.209/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08.03.2007, DJ 
02.04.2007 p. 263. Assim, independentemente dos prazos de embargos/apelação, desde já se oficie com urgência à fonte 
pagadora da parte alimentante (fls. 334), determinando o imediato cumprimento desta sentença. Alerta-se a serventia que: a) 
informado empregador e/ou instituto de previdência pagador de rendimentos, requisite-se, para o desconto acima determinado 
- no segundo caso mediante expedição de carteira de benefício em favor do(a)(s) alimentado(a)(s), se for o caso por meio de 
seu(ua) representante/assistente; b) caso requerido, providencie-se perante o Banco do Brasil S/A a abertura de conta para 
recepção dos alimentos; c) havendo depósitos judiciais de alimentos em favor da parte alimentada, providencie-se a expedição 
de mandado de levantamento, e intimação para retirada. Nos termos dos arts. 20 a 22 da Lei de Alimentos, a presente sentença 
assinada digitalmente vale como ALVARÁ, para que as partes alimentada, por si ou por seu(ua) representante nesse processo, 
possa consultar, em relação à parte alimentante, a existência de benefícios ou vínculos empregatícios, perante o Instituto 
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Nacional do Seguro Social - INSS, bem como de saldos de FGTS e/ou PIS/PASEP, perante a Caixa Econômica Federal. Após o 
trânsito em julgado, certifique-se, e nada sendo requerido em trinta dias - ou determinado pela Egrégia Instância Superior, caso 
provocada -, providencie-se o formal arquivamento. P.R.I. Ciência ao Ministério Publico. - ADV: ANA PAULA DANTAS ALVES 
(OAB 208991/SP), CRISLAINE LAZARI (OAB 278718/SP)

Processo 0012110-48.2011.8.26.0292 (292.01.2011.012110) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
R.M.P. - W.L.F.C. - Por todo o exposto, e nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 
EM PARTE o pedido da parte autora, para: a) reconhecer a união estável havida entre as partes, no período acima declarado; 
b) deferir a guarda do filho comum das partes em favor da genitora; c) instituir obrigação alimentar em favor do filho comum, 
a cargo da parte requerida, da seguinte forma: valor equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte 
alimentante, entendidos estes pela inclusão do salário base, gratificação natalina (13º salário), férias, seu respectivo adicional 
constitucional de um terço, horas extras e o proporcional dessas verbas em caso de rescisão do contrato de trabalho, com 
a exclusão de tributos e contribuições obrigatórias, FGTS e respectiva multa por despedida imotivada, adicionais (noturno, 
periculosidade, insalubridade), prêmios, participação em lucros e/ou resultados (PLR) e verbas em geral de caráter indenizatório 
(diárias, transporte etc.) - respeitando-se sempre, na existência ou ausência de emprego formal, o mínimo de 30% (trinta por 
cento) do salário mínimo nacional vigente na data da citação (art. 13, § 2º, da Lei de Alimentos), ou seja, 18/05/2012 (fls. 
47vº), atualizado anualmente tal patamar mínimo pelo IPC/IBGE (usado na tabela do TJSP para os débitos judiciais em geral). 
Sempre que possível os pagamentos dos alimentos devem ocorrer mediante desconto em holerite e/ou benefício (art. 734 do 
Código de Processo Civil) e expedição de carteira de benefício ou depósito em conta bancária indicada ou aberta para tanto. 
Não havendo fonte de desconto, os pagamentos devem ocorrer no dia 10 (dez) de cada mês ou no primeiro dia útil bancário 
seguinte, mediante depósito na aludida conta bancária ou diretamente à parte credora, na residência desta última, mediante 
recibo, ou ainda, na impossibilidade, por depósito judicial enquanto tramitar o processo - tudo sob pena de se configurar a 
mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial (art. 397 do Código Civil), e sem prejuízo de consignação 
extrajudicial ou judicial (arts. 890 a 900 do CPC). Pelo ônus da sucumbência, mínima quanto à parte autora, condeno a parte 
requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 
causa, atualizado pela tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo para os débitos judiciais em geral (art. 20, § 3º, alínea “c” do 
Código de Processo Civil) - declarando-se, contudo, a provisória isenção do efetivo pagamento, nos termos e no prazo do art. 
12 da Lei nº. 1.060, de 05/02/1950. Ressalvados os alimentos eventualmente prestados e recebidos, que são irrepetíveis (1. 
CAHALI, Yussef Said. In Dos Alimentos 3ª edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, página 977; 2. Superior Tribunal 
de Justiça, REsp 991.030/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2008, 
DJe de 15/10/2008), a presente sentença gera efeitos imediatamente e retroativamente à data da citação, e eventual apelação 
contra a mesma não possui efeito suspensivo (art. 520, inciso II, do Código de Processo Civil, c.c. o art. 13, caput, e § 2º, da 
Lei de Alimentos). Nesse sentido: STJ. REsp 595.209/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
08.03.2007, DJ 02.04.2007 p. 263. Assim, antes mesmo do trânsito em julgado oficie-se ao Banco do Brasil S/A, solicitando 
abertura de conta para recebimento dos alimentos pelo alimentado, representado pela mãe. Por cautela, intimem-se as partes 
por AR da presente sentença, e a mãe em especial para providenciar a abertura de conta. Informada a conta em trinta dias do 
recebimento do ofício, oficie-se ao INSS, solicitando implantar desconto da obrigação alimentar no benefício do alimentante, 
sem cobrança retroativa, mas observando a atualização anual acima prevista, ou para que, não havendo mais benefício, informe 
a situação atualizada dos vínculos empregatícios do mesmo, e salários de contribuição. Informado empregador, requisite-se ao 
mesmo o desconto alimentar, bem como cópias de todos os holerites do alimentante, desde a citação ou a contratação, o que for 
mais antigo. Consigna-se que o inadimplemento dos alimentos provisórios deve(ria) ser objeto de pedido de execução, instruído 
com memória de cálculo, nos termos dos arts. 475-J e/ou 733 do Código de Processo Civil. Nos termos dos arts. 20 a 22 da 
Lei de Alimentos, a presente sentença assinada digitalmente vale como ALVARÁ, para que a parte alimentada, por si ou por 
seu(ua) representante nesse processo, possa consultar, em relação à parte alimentante, a existência de benefícios ou vínculos 
empregatícios, perante o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como de saldos de FGTS e/ou PIS/PASEP, perante 
a Caixa Econômica Federal. Após o trânsito em julgado, certifique-se, expeça-se certidão(ões) de honorários. Na inércia das 
partes, especialmente da autora quanto à abertura de conta, providencie-se o formal arquivamento. P.R.I. Ciência ao Ministério 
Publico. - ADV: JOAQUIM QUIRINO DA SILVA JUNIOR (OAB 13026/PB), MARCUS JOSÉ REIS MARINO (OAB 257224/SP), 
LUCIANO VIANA DA SILVA (OAB 11848/PB)

Processo 0012979-45.2010.8.26.0292 (292.01.2010.012979) - Procedimento Ordinário - Oferta - I.O.A. - Por todo o exposto, 
nos termos dos arts. 269, inciso I, e 462 do Código de Processo Civil, e observando o caráter dúplice das ações de guarda, 
JULGO PROCEDENTES EM PARTE o pedido do pai e o pedido contraposto da mãe, para estabelecer a guarda compartilhada 
de ambos sobre a filha comum, nos seguintes termos: 1) de forma ordinária, com semanas alternadas, de forma que a posse 
da filha esteja com um dos genitores das 18h00min de domingo até às 18h00min do domingo seguinte, alternando-se a partir 
de então sucessivamente - iniciando-se pela mãe após o trânsito em julgado dessa sentença, ou data do protocolo de eventual 
petição conjunta de renúncia ao prazo recursal; 2) atentando-se à tradição das famílias cristãs brasileiras, nos anos pares, na 
véspera de natal (24 de dezembro - das 09h30min às 22h00min no caso de não ser a semana do respectivo genitor) a filha ficará 
com o pai, e no dia de natal (25 de dezembro - das 09h30min às 18h00min, no caso de não ser a semana do respectivo genitor) 
com a mãe, invertendo-se nos anos ímpares; 3) nos anos pares, no ano novo e véspera (das 09h30min do dia 31 de dezembro 
às 18h00min do dia 1º de janeiro, no caso de não ser a semana do respectivo genitor) a filha ficará com a mãe, invertendo-se 
nos anos ímpares; 4) nos anos pares, a filha ficará a primeira metade das férias escolares de meio e fim de ano com a mãe e a 
segunda metade com o pai (de acordo com o calendário da específica escola onde esteja e ressalvados os natais e anos-novos), 
invertendo-se nos anos ímpares; 5) aniversários do pai e da mãe e dia dos pais e das mães com o respectivo homenageado (das 
09h30min às 21h00min, caso não seja a semana do respectivo genitor); 6) no aniversário de cada filho, o genitor cuja semana 
não for a vez da posse de fato, a sua escolha, poderá estar com o homenageado das 09h30min às 16hmin, ou das 16h00min às 
22h00min. Estabelece-se, ainda, que: A) a característica “compartilhada” da guarda é ora deferida em antecipação dos efeitos 
da tutela, mas até o trânsito em julgado, a título de transição/adaptação (e também por cautela, em caso de reversão pela E. 
Instância Superior), o regime de alternância da posse da menor passa a ser semelhante aos acordos celebrados nas audiências 
de 08/08/2014 e 27/02/2014 (fls. 664/666 e 950), com as seguintes adaptações/ampliações - igualmente em caráter liminar 
(imediatamente vigentes): 1) primeiro e terceiro finais de semana do mês com o pai, das 18h00min da sexta-feira às 18h00min 
do domingo; 2) todas as terças-feiras e quintas-feiras com o pai, das 08h00min às 18h00min - respeitado o horário escolar, 
devendo o próprio pai levar e buscar a criança na escolinha; 3) aplicação imediata dos itens 2, 3, 4, 5 e 6 do regime acima 
regulamentado de posse da menor. B) Desde que haja acordo das partes, as mesmas podem realizar adaptações, modificações, 
compensações ou concessões nos regimes de posse da filha acima estabelecidos, sem necessidade de autorização judicial. 
C) considerado a diferença sócio-econômica entre o pai e a mãe, em desfavor desta: I) é o pai (eventualmente substituído por 
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pessoa de confiança da mãe) quem deverá realizar todas as retiradas e entregas da menor do/no lar materno; II) a menor deverá 
permanecer em estabelecimento de ensino dessa comarca de Jacareí/SP - salvo se o pai providenciar transporte escolar que 
retire e entregue a menor da/na casa materna, quando ela estiver na posse da filha comum. Por ser recíproca, deixo condenar 
quaisquer das partes em ônus de sucumbência. Expeça-se desde já termo de guarda compartilhada em favor de ambas as 
partes - podendo quaisquer delas apresentar traslado dessa sentença assinada digitalmente (ou apenas de seu dispositivo), a 
estabelecimento de ensino e/ou qualquer outro (transporte escolar etc.) que tenha legítimo interesse em saber a regulamentação 
da posse de fato da menor. Caso as partes concordem com os termos dessa sentença, poderão apresentar petição conjunta 
de renúncia ao prazo recursal - o que fica desde já antecipadamente homologado, e fará viger imediatamente o regime de 
alternância de posse estabelecido nessa sentença. Este juízo também não se furta a homologar eventual acordo das partes, que 
por petição conjunta apresente modificações ao determinado nessa sentença - caso em que deverá ser aberta prévia vista dos 
autos ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, certifique-se, aguarde-se por trinta dias, e nada mais sendo requerido 
- ou determinado pela Egrégia Instância Superior, caso provocada -, tornem os autos ao arquivo. P.R.I. Ciência ao Ministério 
Público. - ADV: NATALIA DE MELO FARIA ALMEIDA CRO (OAB 303370/SP), NATASCHA RITA VELOSO REIS (OAB 280969/
SP), DENILSON ALVES DE OLIVEIRA (OAB 231895/SP), MARCOS ROBERTO VELOZO (OAB 169792/SP), CLÁUDIA MARIA 
LEMES COSTA MARQUES (OAB 116691/SP)

Processo 0014034-94.2011.8.26.0292 (292.01.2011.014034) - Procedimento Ordinário - Exoneração - J.C.M. e outro - O 
mandado de levantamento expedido à fl. 241, sob nº 20/2015, referente depósito judicial de fl. 240, encontra-se à disposição de 
Caio César Santo de Moura, para ser retirado em cartório no prazo de 05 dias. - ADV: JUSCELINO BORGES DE JESUS (OAB 
277254/SP), ANA CLAUDIA GADIOLI (OAB 193314/SP), ANA LUCIA GADIOLI (OAB 124016/SP)

Processo 0016571-29.2012.8.26.0292 (292.01.2012.016571) - Execução de Alimentos - Alimentos - L.R.S. - Vistos. Conheço 
e acolho os embargos de declaração retro (ainda não numerados pela serventia), para esclarecer que este juízo não designou 
audiência de tentativa de conciliação porque: a) entende que tal audiência não é obrigatória, notadamente em fase de execução, 
somente se mostrando viável - ainda que em fase de execução - se manifestações das partes e a natureza da lide indicarem 
que o ato pode trazer frutos; b) no caso concreto a parte exequente nada mencionou sobre interesse na aludida audiência (fls. 
66/67). Por outro lado, e por cautela, fica a parte exequente intimada (na publicação desta) para que em cinco dias esclareça 
se tem interesse na audiência de tentativa de conciliação postulada pelo executado - consignando-se que o silêncio será 
interpretado como desinteresse. No mais, reporto-me à decisão embargada, e atente a serventia à numeração dos documentos 
do processo, especialmente antes da remessa dos autos à conclusão. Intimem-se. - ADV: WARNER DO AMARAL MARQUES 
(OAB 229893/SP), EDUARDO AUGUSTO MALTA MOREIRA (OAB 25629/SP)

RELAÇÃO Nº 0027/2015
Processo 1000386-88.2015.8.26.0292 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Exoneração - G.R.G.G. e outro - Por 

todo o exposto: Intime-se a parte autora para em dez dias emendar a petição inicial, nos termos acima fundamentados, devendo 
ainda, providenciar cópia de algum documento oficial com valor de identidade da menor (RG, Passaporte), regularizando-
se ainda, a representação processual. No silêncio certificado, intime-se pessoalmente, sob pena de extinção. Com a(s) 
manifestação(ões) ou no silêncio certificado, abra-se vista ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: HELEN JANE LADEIRA DA 
COSTA (OAB 194398/SP)

Processo 1001315-58.2014.8.26.0292 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - THAIS CAROLINE DE 
OLIVEIRA FERREIRA e outro - O alvará expedido à pág. 91, encontra-se à disposição dos requerentes para impressão no e-saj. 
- ADV: ELISANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 255948/SP)

Processo 1002083-81.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.M.S. - A.A.A. e outro - Decorreu o prazo legal 
sem que a requerida apresentasse defesa. Certifico e dou fé que, deverá a parte autora se manifestar acerca da ausência de 
defesa. Prazo 10 (dez) dias. - ADV: MARIANA RAMIRES MASCARENHAS DO AMARAL GOMES (OAB 244202/SP), NILZETE 
TEREZINHA DOS SANTOS COELHO SCHONEBOR (OAB 92671/SP)

Processo 1002556-67.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - V.M.S. - A.A.S. 
- Vistos. Diante da quitação integral do débito, reconhecida pela parte exequente (fls. 75) e o parecer favorável do Ministério 
Público (fls. 80), EXTINGO a fase de execução do processo, nos termos do art. 794, incisos I, do Código de Processo Civil. 
Consequentemente, revogo a ordem de prisão, e determino que com urgência seja expedido, conforme o caso, contramandado 
ou alvará de soltura. Providenciei o desbloqueio do veículo em nome do executado, conforme extrato anexo. Transitado em 
julgado, expeça-se certidão de honorários e aguarde-se por 30 dias. Nada mais sendo requerido, providencie-se o formal 
arquivamento. P.R.I. Ciência ao Ministério Público. - ADV: THELMA ISABEL BRANDI (OAB 116660/SP), WARNER DO AMARAL 
MARQUES (OAB 229893/SP)

Processo 1003706-83.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.J.S.B. - F.B.F. - 
Certidão de honorários disponível para impressão no sistema e-saj. - ADV: MISMA LAÍS VALÉRIO TAVARES FERREIRA (OAB 
319646/SP), SILAS CLAUDIO FERREIRA (OAB 244847/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP)

Processo 1004204-82.2014.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.S.R. - O formal de partilha encontra-se à 
disposição da parte autora para ser retirado em cartório no prazo de 05 dias. O ofício Cumpra-se (pág. 83) bem como o 
mandado de averbação (pág. 81) encontram-se à disposição para impressão no e-saj para o devido encaminhamento. - ADV: 
ANA PAULA DANTAS ALVES (OAB 208991/SP)

Processo 1004482-83.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.F.S. - M.W.S. 
- Deverá a parte autora se manifestar em réplica à Contestação. Prazo 10 dias. - ADV: CARLOS ALBERTO GUERRA DOS 
SANTOS (OAB 146876/SP), ADAUANE LIMA LEAL (OAB 168883/SP)

Processo 1005025-86.2014.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.V.P.C. - - G.V.P.C. - A.C.P. - - 
E.V.P.P. - D.D.C. e outro - Deverá a parte requerida regularizar a sua representação processual, conforme determinado no item 
4 do termo de audiência de páginas 93/94. - ADV: WAGNER TADEU BACCARO MARQUES (OAB 164303/SP), JOSÉ JULIANO 
MARCOS LEITE (OAB 313540/SP)

Processo 1005576-66.2014.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - R.D.S. - Certifico e dou fé que 
expedi a certidão de honorário do Dr. AZENIO RODRIGUES DE AZEVEDO CHAVES, referida certidão encontra-se disponível 
para impressão através do portal E- SAJ. - ADV: AZENIO RODRIGUES DE AZEVEDO CHAVES (OAB 75045/SP)

Processo 1005738-61.2014.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I.C.R.R. - Mandado de levantamento 
referente as guias de depósito judicial de fls.33,41,42 e 44, sob nº 18/2015, disponível para retirada pelo requerido. - ADV: 
TERESINHA RENO BARRETO DA SILVA (OAB 103692/SP)

Processo 1006204-55.2014.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.C.V.S.A. - Decisão proferida na 
audiência designada ontem (04/02/2015): “1. Considerando que houve intimação da parte autora por seu advogado constituído 
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para a audiência, e nos termos do art. 7º da Lei de Alimentos, c.c. os arts. 242, § 1º e 267, inciso III, § 1º, do Código de Processo 
Civil, aguarde-se eventual manifestação da parte requerente por trinta dias em arquivo provisório. 2. Havendo manifestação, 
publique-se a ciência à parte contrária, para eventual manifestação em cinco dias e oportunamente abra-se vista ao Ministério 
Público. 3. No silêncio certificado, venham diretamente conclusos para extinçã.” - ADV: ALIPIO AQUINO GUEDES (OAB 53578/
SP), SAMIRA MONTEIRO GUEDES (OAB 278445/SP)

Processo 1006360-43.2014.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - M.H.O. - Manifeste-se a parte 
autora acerca da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 61, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: ANDERSON ULISSES DE 
ARAÚJO SANTIAGO (OAB 154913/SP)

Processo 1006422-83.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Guarda - F.R.P. - M.A.D. - Deverá a parte autora se 
manifestar acerca do aditamento de defesa de páginas 126/127. Prazo: dez (10) dias. - ADV: MARIA AUXILIADORA COSTA 
(OAB 172815/SP), DIRCEU CASSIO COSTA (OAB 311453/SP), NELSON APARECIDO JUNIOR (OAB 100928/SP)

Processo 1006466-05.2014.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.N.F.N. e outros - Deverá a autora 
comparecer em cartório, no período das 12:30 às 19:00 horas, a fim de assinar o termo de guarda provisória. Prazo 05 (cinco) 
dias. - ADV: ERIKA RITA ROQUE DOS SANTOS JOUKHADAR (OAB 298284/SP)

Processo 1006510-24.2014.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.G.S.P.F. - Manifeste-se a parte 
autora acerca da carta precatória de fls retro. - ADV: NAOKO MATSUSHIMA TEIXEIRA (OAB 106301/SP)

Processo 1006742-36.2014.8.26.0292 - Interdição - Tutela e Curatela - T.N.S. - Deverão as partes se manifestarem sobre a 
petição de págs. 165/166 e documentos de págs. 167/170, no prazo de 05 dias. - ADV: VIVIANE RAMOS BELLINI ELIAS (OAB 
262777/SP), EBER FERNANDO DA SILVA (OAB 267355/SP)

Processo 1006867-04.2014.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - C.K.C.P.C. - A.S.C. 
- Deverá a parte exequente se manifestar sobre a justificativa apresentada pelo requerido de págs. (29/44). - ADV: CRISTIANE 
DE SOUZA PINHO (OAB 168346/SP), RICARDO ALEXANDRE CABRAL CARDOSO M. SILVA (OAB 244681/SP)

Processo 1007000-46.2014.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.J.S. - Certifico e dou fé que expedi o formal de 
partilha, referido formal encontram- se em cartório na pasta própria, para retirada pelo requerente, de segunda a sexta, no 
período entre 12:30 e 19:00 horas. Prazo de 5 dias. - ADV: SIDNEI APARECIDO CARREIRO (OAB 230960/SP)

Processo 1007291-46.2014.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.N.S. - G.C.M.S. - Certifico e dou fé que expedi 
as certidões de honorários da Dra. Cristiane Lourenço da Silva e da Dra. Maria Fernanda Vitoriano Xavier de Moraes, referidas 
certidões encontram-se disponíveis para impressão através do portal E- SAJ. - ADV: MARIA FERNANDA VITORIANO XAVIER 
DE MORAES (OAB 214361/SP), CRISTIANE LOURENÇO DA SILVA (OAB 310135/SP)

Processo 1007605-89.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.C.A. - Por todo o exposto: Confiro ao autor o 
prazo de 10 dias para informar o novo endereço da requerida, ou requerer o que deseja em termos de localização da mesma e 
da menor. No silêncio, intime-se pessoalmente, sob pena de extinção. Sem prejuízo, traslade-se cópia da presente decisão aos 
autos da aludida ação de alimentos (processo nº 1006204-55.2014.8.26.0292), para ciência naquele feito. Intimem-se. Ciência 
ao Ministério Público. - ADV: JOSE GERALDO RIBEIRO (OAB 143031/SP)

Processo 1007865-69.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.J.O.S. - Manifeste-se a parte autora acerca da 
certidão do oficial de justiça de fl. 31, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: CAMILA BUSTAMANTE FORTES (OAB 294013/SP)

Processo 1008090-89.2014.8.26.0292 - Alimentos - Provisionais - Fixação - D.A.F.S. - Manifeste-se a parte autora acerca da 
certidão negativa do oficial de justiça de fl. 23, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: JOSE WILSON DE FARIA (OAB 263072/SP)

Processo 1008160-09.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - R.P.O. - E.L.Z. - Decisão 
proferida na audiência realizada ontem (04/02/2015): “1. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre a informação da 
reconciliação do casal e o prosseguimento do feito. 2. No silêncio certificado, intime-se pessoalmente, por carta AR, para dar 
andamento ao feito, no prazo 48 horas, sob pena de extinção. 3. Após, abra-se vista ao Ministério Público.” - ADV: ANDRÉA 
CAVALCANTE DA MOTTA GOULART (OAB 192545/SP), JULIANA BEZERRA DE MAGALHÃES RIBEIRO (OAB 245636/SP), 
SILVANA PENTEADO CORREA RENNO (OAB 125557/SP)

Processo 1008348-02.2014.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Família - A.S. - Manifeste-se a parte autora 
acerca da certidão negativa do oficial de justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: ROBERLI DA COSTA MACHADO (OAB 
217396/SP)

Processo 1008503-05.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Guarda - V.L.S. - Manifeste-se a parte autora acerca da 
certidão negativa do oficial de justiça de fl. 22, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: DANILO BRITO DOS SANTOS (OAB 217601/
SP)

Processo 1008541-17.2014.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.L.S. - V.L.S.S. e outros - Por todo o exposto: 
Declaro a conexão entre os processos acima aludidos, e determino o apensamento virtual dos mesmos, para julgamento 
conjunto, de forma que o de numeração e distribuição mais antigas seja o principal (processo nº 1008541-17.2014.8.26.0292) 
- onde doravante deverão ser executados todos os atos judiciais conjuntos - inclusive a audiência já agendada para dia 
11/03/2015, às 14h10min. Anote-se e observe-se. Defiro também às partes requeridas, em ambos os processos, os benefícios 
da assistência judiciária gratuita, nos termos e com as advertências da Lei nº. 1.060, de 05/02/1950. Caso ainda não feito, 
providencie-se no segundo processo (nº 1009051-30.2014.8.26.0292) o cadastro do(a)(s) incapaz(es) como “terceiro(a)(s) 
interessado(a)(s)”, com no mínimo data de nascimento e (se houver) CPF. Determino que, no prazo da defesa no processo 
principal, o menor púbere, quanto aos alimentos em seu favor, regularize sua representação processual em ambos os feitos, 
apresentando procuração assinada por ele próprio, assistido por sua mãe, bem como no mesmo prazo seja esclarecido se o 
mesmo possui realmente renda de um salário mínimo como aprendiz. A réplica da contestação do processo apenso poderá ser 
apresentada no mesmo prazo. Com a manifestação da virago e/ou menores, dê-se ciência ao autor, para réplica no processo 
principal. Com a(s) manifestação(ões) ou no silêncio certificado, abra-se vista ao Ministério Público. Finalmente, nos termos dos 
arts. 20 a 22 da Lei de Alimentos, a presente decisão assinada digitalmente vale como ALVARÁ, com prazo de 60 (sessenta) 
dias, para que as partes, por si ou por seu(ua)(s) representante(s) nesse processo, possam consultar reciprocamente - no caso 
de menor, quanto à(ao) representante - a existência de benefícios ou vínculos empregatícios, perante o Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS, bem como de saldos de FGTS e/ou PIS/PASEP, perante a Caixa Econômica Federal. Intime-se. Ciência 
ao Ministério Público. - ADV: ADRIANA SILVA PAMPONET (OAB 289602/SP), RACHEL GUIMARÃES FARIA (OAB 345139/SP), 
ANA CAROLINA BERALDO ANSELMO (OAB 264845/SP)

Processo 1008541-17.2014.8.26.0292 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.L.S. - V.L.S.S. e outros - Certifico e dou fé que, 
em cumprimento a r. decisão de páginas 79/80, item VIII, expedi mandado de levantamento judicial nº 22/2015 em favor da 
representante do alimentado, referente ao depósito judicial informado no ofício de página 98, devendo a mesma comparecer 
em cartório a fim de retirar o referido mandado de levantamento judicial. - ADV: ADRIANA SILVA PAMPONET (OAB 289602/SP), 
RACHEL GUIMARÃES FARIA (OAB 345139/SP), ANA CAROLINA BERALDO ANSELMO (OAB 264845/SP)
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Processo 1008809-71.2014.8.26.0292 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.N.S. e outro - Manifeste-se a 
parte autora acerca das certidões negativas dos oficiais de justiça de fls. 21 e 24, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: RICARDO 
ALEXANDRE CABRAL CARDOSO M. SILVA (OAB 244681/SP)

Processo 1008904-04.2014.8.26.0292 - Inventário - Inventário e Partilha - ILSON ELIAS XAVIER - Deverá o inventariante 
comparecer em cartório do 2º Ofício da Família e Sucessões, no período das 12:30 às 19:00 horas a fim de assinar o termo de 
compromisso de inventariante. Prazo 05 (cinco) dias. - ADV: MAGDA BATISTA DE O S DAMACENO (OAB 107607/SP), JOAO 
BOSCO LENCIONI (OAB 57041/SP)

Processo 1008995-94.2014.8.26.0292 - Inventário - Inventário e Partilha - MARIA APARECIDA DE CASTRO MONTEIRO - 
ANTONIO CARLOS DE CASTRO MONTEIRO e outros - Deverá a inventariante comparecer em cartório a fim de ser lavrado 
o termo de compromisso de inventariante no prazo de 05 dias. - ADV: FABIO CESAR GONGORA DE MORAES (OAB 135290/
SP)

Processo 1009336-23.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.S.S. - Manifeste-se a parte autora acerca das 
certidões dos oficiais de justiça de fls. 39/40, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: SUELI BATALHA ROCHA (OAB 264633/SP)

Processo 4001576-06.2013.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S.L.C.S. e 
outros - Manifeste-se a parte autora acerca da carta precatória de fls retro. - ADV: ANA PAULA ALVES FIGUEIRA DOS SANTOS 
(OAB 181379/SP)

Processo 4001576-06.2013.8.26.0292 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S.L.C.S. e 
outros - Manifeste-se a parte autora acerca da carta precatória de fls retro. - ADV: ANA PAULA ALVES FIGUEIRA DOS SANTOS 
(OAB 181379/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JACAREÍ EM 06/02/2015

PROCESSO :0000869-25.2015.8.26.0361
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 65/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INDICIADO : Y.P.O.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0007898-13.2013.8.26.0292
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR : J.P.
INFRATOR : V.Q.V.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001142-17.2015.8.26.0292
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 364/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
RÉU : W.M.L.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001132-70.2015.8.26.0292
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 44/2015 - Jacarei
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.J.R.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001133-55.2015.8.26.0292
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 19/2015 - Jacarei
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : V.M.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001134-40.2015.8.26.0292
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 27/2015 - Jacarei
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.C.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001135-25.2015.8.26.0292
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 845/2014 - Jacarei
AUTOR : J.P.
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DECLARANTE : L.V.M.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001136-10.2015.8.26.0292
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 843/2014 - Jacarei
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : B.P.J.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001137-92.2015.8.26.0292
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 14/2015 - Jacarei
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : G.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001138-77.2015.8.26.0292
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 34/2015 - Jacarei
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.C.O.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001139-62.2015.8.26.0292
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 4/2015 - Jacarei
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : S.T.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001140-47.2015.8.26.0292
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 59/2015 - Jacarei
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : G.C.F.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001141-32.2015.8.26.0292
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 56/2015 - Jacarei
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : J.A.B.P.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001158-68.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 300/2015 - São Paulo
AUTOR : M.D.F.D.S.J.
INFRATOR : G.S.N.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001159-53.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 900007/2015 - São Paulo
AUTOR : M.D.F.D.S.J.
INFRATOR : J.A.C.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001143-02.2015.8.26.0292
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 966/2014 - Jacarei
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : D.R.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001162-08.2015.8.26.0292
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 3539/2014 - Jacarei
AUTOR : M.A.O.V.J.A.C.
INFRATOR : A.R.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001164-75.2015.8.26.0292



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 597

CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 340/2015 - São Paulo
AUTOR : M.D.F.D.S.J.
INFRATOR : P.H.O.S.B.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001165-60.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 343/2015 - São Paulo
AUTOR : M.D.F.D.S.J.
INFRATOR : P.S.F.L.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001155-16.2015.8.26.0292
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 1/2015 - Jacarei
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.A.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001156-98.2015.8.26.0292
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 2/2015 - Jacarei
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : J.A.A.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001157-83.2015.8.26.0292
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 3/2015 - Jacarei
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : W.L.A.F.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001167-30.2015.8.26.0292
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 342/2015 - São Paulo
AUTOR : M.D.F.D.S.J.
INFRATOR : M.S.F.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001166-45.2015.8.26.0292
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 25/2015 - Jacarei
AUTOR : J.P.
RÉU : L.F.A.F.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000962-98.2015.8.26.0292
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 832/2014 - Jacarei
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : W.F.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JACAREÍ EM 09/02/2015

PROCESSO :0001175-07.2015.8.26.0292
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 26/2015 - Jacarei
AUTOR : J.P.
RÉU : E.L.D.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001171-67.2015.8.26.0292
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 387/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
RÉU : L.C.M.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001173-37.2015.8.26.0292
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 375/2015 - São Paulo
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AUTOR : J.P.
RÉU : L.O.S.L.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001172-52.2015.8.26.0292
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 386/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
RÉU : A.S.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL
AVERIGUADA : P.R.T.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001174-22.2015.8.26.0292
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 374/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
RÉU : J.F.C.F.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001182-96.2015.8.26.0292
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 374/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.R.L.A.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001170-82.2015.8.26.0292
CLASSE :REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
REPRESENTANTE : E.P.C.
ADVOGADO : 200414/SP - Cristhian Fabian Bibries Miranda
REPRESENTADO : D.U.F.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001178-59.2015.8.26.0292
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900010/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : D.C.C.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001179-44.2015.8.26.0292
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900009/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.R.S.M.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001180-29.2015.8.26.0292
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900008/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : G.A.F.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001181-14.2015.8.26.0292
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900002/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : H.C.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

2ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALESSANDRA BARREA LARANJEIRAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CRISTIANE ETSUKO MIYAZAKI YASUNICI MAFOI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015
Processo 0000004-44.2014.8.26.0617 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica - J.F.D. 
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- 1- Fls. 45/46: vista ao Ministério Público. 2- Intime-se o advogado constituído pelo réu para apresentar a resposta no prazo de 
10 dias. Int. - ADV: DUVAL MACRINA (OAB 117063/SP)

Processo 0000538-56.2015.8.26.0292 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0013154-18.2014.8.26.0577 
- Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São José dos Campos- SP) - Anderson Rodolfo Vitor Alves - dia 13 de maio 
de 2015,às 13h50min para o ato deprecado. - ADV: APARECIDA MARIA PEREIRA (OAB 230313/SP)

Processo 0000544-97.2014.8.26.0292 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo - R.A.O. - - J.R.I. - 1- Certifique-se o eventual 
trânsito em julgado para o Ministério Público. 2- Expeçam-se certidões de honorários aos defensores dos réus. 3- Após, à vista 
da certidão supra, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, observadas as formalidades legais. 4- Observo que o termo 
final da prescrição é o dia 16 de novembro de 2.026. Anote-se na autuação. 5- Dispenso a formação dos autos suplementares, 
com fundamento no art. 102, inc. III das NSCGJ, uma vez que este processo não envolve questão de alto risco. Ciência ao 
Ministério Público. Int. - ADV: RENATA PEREIRA BEDNARSKI (OAB 203116/SP), RENATO FLAVIO JULIÃO (OAB 296552/SP)

Processo 0000738-63.2015.8.26.0292 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0003469-24.2010.8.26.0028 
- Juizo de Direito da 2ª Vara Judicial do Foro de Aparecida) - Erick Cristiano Barbosa - - Tamara Estefânia Silva Santos - Para 
a realização do ato deprecado, designo o dia 10 de junho de 2015, às 15h00min. Intime(m)-se a(s) testemunha(s) indicada(s), 
para comparecimento pessoal perante este Juízo, na data acima designada, para depor sobre os fatos narrados no processo 
em epígrafe, advertindo-a(s) de que poderá(ão) vir a ser(em) condenado(s) ao pagamento da multa prevista no art. 458 do CPP 
e ser(em) processado(s) por desobediência, se deixar(em) de comparecer sem motivo justificado, implicando, ainda, em ser(m) 
conduzido(s) coercitivamente por Oficial de Justiça deste Juízo, ou pela polícia (conforme arts. 218 e 219 do CPP). Intime-se os 
d. Defensores através da Imprensa Oficial. Oficie-se ao Juízo Deprecante comunicando a data da audiência. Caso necessário o 
Defensor Público atuará na audiência. Anoto que a transcrição do termo da audiência a ser realizada não será feita por força de 
expressa determinação das NSCGJ, artigo 152. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como MANDADO e OFÍCIO. 
Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Intime-se. - ADV: JOSE FRANCISCO SANTOS RANGEL (OAB 96336/SP)

Processo 0000945-96.2014.8.26.0292 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - J.G.S.P. - - L.S.S. - - 
C.N.S. - Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 26 de março de 
2015, às 15h00min.Expeça-se o necessário.Dê-se baixa na pauta e no sistema da audiência anteriormente designada.Ciência 
ao Ministério Público. Int.Jacarei, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: WARLEY FREITAS DE LIMA (OAB 219653/SP), PRISCILLA 
ALVES PASSOS DINIZ (OAB 269663/SP)

Processo 0000991-51.2015.8.26.0292 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo - R.S.P. - - A.S.P. - Diante do exposto, indefiro 
o pedido de liberdade provisória dos indiciados RENATO SANTOS PEREIRA e ANDRÉ SANTOS PEREIRA, ficando mantida a 
custódia cautelar dos mesmos. - ADV: RICARDO ALVES (OAB 137798/SP)

Processo 0001645-72.2014.8.26.0292 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - E.P. 
e outro - Certidão de fls. 212: intime-se a defesa do réu Ednaldo para que se manifeste sobre a não localização das suas duas 
testemunhas de defesa, em 5 dias, sob pena de preclusão da prova. Int. - ADV: MARCELO CARVALHO LIMA (OAB 139608/
SP)

Processo 0001850-43.2010.8.26.0292 (292.01.2010.001850) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Lesão Corporal - 
Eduardo Aparecido de Souza - Trata-se de ação penal na qual o réu EDUARDO APARECIDO DE SOUZA foi beneficiado com 
a suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95 (fls. 348/350). O Ministério Público pleiteou a 
extinção da punibilidade ante a satisfação dos requisitos legais (fl. 372). DECIDO. Considerando que o réu cumpriu as obrigações 
impostas, tendo expirado o período de prova, sem que houvesse causa para revogação do benefício, é imperativa a extinção 
da sua punibilidade. Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 
de EDUARDO APARECIDO DE SOUZA, pelo cumprimento das condições impostas na oportunidade da suspensão condicional 
do processo. Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: EDUARDO ABDALLA 
MACHADO (OAB 296414/SP), LEANDRO DE OLIVEIRA GIORDANO GUAZZELLI (OAB 261676/SP)

Processo 0001858-15.2013.8.26.0292 (029.22.0130.001858) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de 
Violência Doméstica - F.G. - 1- Certidão retro: considerando que o réu foi absolvido e a sua defensora já foi intimada da 
sentença, desnecessária a sua intimação do julgado. Certifique-se o trânsito em julgado para o réu. 2- Comunique-se ao IIRGD. 
3- Expeça-se certidão de honorários à defensora. 4- Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 
Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: ANA ROSA SILVA DOS REIS (OAB 177158/SP)

Processo 0002865-18.2008.8.26.0292 (292.01.2008.002865) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Abandono Material - 
Valdir de Andrade Souza - Trata-se de ação penal na qual o réu VALDIR DE ANDRADE SOUZA foi beneficiado com a suspensão 
condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95 (fls. 176/177). O Ministério Público pleiteou a extinção da 
punibilidade ante a ausência de causas de revogação do benefício (fl. 185). DECIDO. Considerando que o réu cumpriu as 
obrigações impostas, tendo expirado o período de prova, sem que houvesse causa para revogação do benefício, é imperativa 
a extinção da sua punibilidade. Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de VALDIR DE ANDRADE SOUZA, pelo cumprimento das condições impostas na oportunidade da suspensão 
condicional do processo. Expeça-se certidão de honorários à defensora. Junte-se aos autos a ficha de acompanhamento 
de comparecimento em juízo, que se encontra grampeada na contracapa dos autos. Oportunamente, arquivem-se os autos, 
observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: JULIANA BEZERRA DE MAGALHÃES RIBEIRO (OAB 245636/SP)

Processo 0003813-18.2012.8.26.0292 (292.01.2012.003813) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Lesão Corporal - 
Anderson Lopes dos Santos - Intime-se o réu, na pessoa de sua curadora, para comparecer à perícia no IMESC. INT. - ADV: 
LUCIA BATALHA OLIMPIO (OAB 117431/SP)

Processo 0006029-78.2014.8.26.0292 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - 
EMERSON RICARDO RODRIGUES OLIVEIRA e outro - ATO ORDINATORIO: PARA QUE A DEFESA DO REU EMERSON SE 
MANIFESTE NO PRAZO LEGAL. - ADV: PATRÍCIA MARYS DE ALMEIDA GONÇALVES (OAB 169686/SP)

Processo 0008315-29.2014.8.26.0292 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
F.C. - Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo réu FIORENTI DA CONCEIÇÃO, sob alegação de 
excesso de prazo para o término da instrução. O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. D E C I D O. O pedido 
da defesa não comporta acolhimento. De fato, não ocorreu o alegado excesso de prazo a caracterizar constrangimento ilegal 
que justifique a imediata soltura do acusado. O réu foi preso em flagrante delito no dia 20 de setembro de 2014. A denúncia foi 
oferecida no dia 16 de outubro de 2014. O réu foi notificado no dia 07 de novembro de 2014. A Defensoria Pública apresentou 
a resposta em 24 de novembro de 2014. A denúncia foi recebida no dia 28 de novembro de 2014, sendo designado o dia 25 de 
maio de 2015 para a audiência de instrução, debates e julgamento. A audiência foi designada somente para maio de 2015 tendo 
em vista que esta Vara tem muitos processos de réu preso com audiência designada. Ademais, este Juízo também tem o Anexo 
da Infância e Juventude que conta com um número elevado de processos que têm um andamento célere. Convém salientar que 
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no período de 20 de dezembro de 2014 a 06 de janeiro de 2015 teve o recesso do Judiciário. Assim, constata-se que o processo 
tem tramitação normal e a demora para a realização da audiência de instrução, debates e julgamento se deve aos motivos 
acima expostos. As provas carreadas aos autos evidenciam indícios de autoria e de materialidade. Além disso, para assegurar 
a Garantia da ordem pública, a dúvida pende em favor da sociedade. Por outro lado, o preenchimento dos requisitos não são 
os únicos elementos a serem apreciados pelo Juízo, devendo-se levar em conta as circunstâncias do delito. Ressalto que são 
insuficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP. Não vislumbro constrangimento ilegal por excesso de prazo porquanto 
o lapso para o encerramento da instrução se mostra razoável. A jurisprudência assim se manifestou: - ADV: MARCELO JACOB 
(OAB 168058/SP), MARCELO CARVALHO LIMA (OAB 139608/SP)

Processo 0008762-17.2014.8.26.0292 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - 
I.F.C.M. - 1- A denúncia é apta, contém os pressupostos e condições para o exercício da ação penal e não lhe falta justa 
causa. Há também indícios suficientes de autoria em desfavor do denunciado. Assim, recebo a denúncia oferecida contra ÍTALO 
FLORENCIO CAMPOS DE MACEDO. 2- Comunique-se ao IIRGD. 3- Providencie a Serventia a folha de antecedentes do réu, a 
pesquisa local dos feitos existentes em nome do mesmo e eventuais certidões do que constar. 4- A presente ação deverá seguir o 
procedimento comum ordinário, nos termos do artigo 394, § 1º, I, do Código de Processo Penal. Cite-se o acusado acima indicado 
para que, no prazo de dez (10) dias, responda, por escrito, à acusação (artigo 396 do CPP), advertindo-o expressamente quanto 
ao contido no art. 396-A e seus parágrafos (o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário) No ato da citação, o oficial de justiça deverá indagar ao réu se possui ou se tem condições de 
constituir advogado ou, ainda, caso não tenha condições financeiras, para que declare a sua impossibilidade, devendo, para 
tanto, acompanhar o mandado de citação termo de declaração próprio. Em caso do réu afirmar que não possui advogado, ele 
deverá ser indagado se deseja a imediata atuação da Defensoria Pública. Em caso positivo, deverá ser esclarecido ao mesmo 
que ele ou alguém de sua família poderá se dirigir à Defensoria Pública de Jacareí, no prédio do Fórum local, para a eventual 
indicação de testemunhas. 5- Caso o réu declare que quer a atuação da Defensoria Pública ou decorrido o prazo para resposta, 
abra-se vista dos autos ao Defensor Público para apresentar resposta escrita no prazo legal. 6- Ressalto que testemunhas de 
antecedentes não serão ouvidas e o indeferimento se faz com fulcro no que dispõe o artigo 400, § 1º do CPP. Poderá a ilustre 
defesa substituir a oitiva por declarações, sendo certo que tais declarações deverão ser apresentadas com a resposta escrita, 
sob pena de preclusão. 7- Providencie a serventia a certidão de nascimento do réu. 8- Oficie-se ao Comandante da Polícia 
Militar local requisitando cópia do B.O./P.M. relativo aos fatos (no dia 04 de outubro de 2014, às 18h40, Rua Violeta, próximo ao 
nº 31, nesta cidade e comarca, ÍTALO FLORÊNCIO CAMPOS DE MACEDO possuía, tinha em depósito e ocultava um revólver 
marca Taurus, calibre 32, com numeração raspada. Consta, ainda, que poucos minutos antes, na Avenida Acácio Ferreira, 
centro, nesta cidade e comarca, o réu trazia consigo, para uso próprio, oito pinos plásticos contendo 4,02g de cocaína, sem 
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar). 9- Solicite-se ao Anexo da Infância e Juventude local 
certidão de eventuais processos relativos a atos infracionais praticados pelo réu. - ADV: WELLINGTON DE OLIVEIRA ALVES 
(OAB 310276/SP), HELIO FELIPE GARCIA (OAB 218736/SP)

Processo 0009252-39.2014.8.26.0292 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Qualificado - WELINGTON 
ALMEIDA DE SOUZA RAMOS - Fls. 143: intime-se o réu, na pessoa de seu defensor, para comparecer em cartório, em 5 dias, 
a fim de ficar ciente das medidas cautelares impostas. No mais, aguarde-se a realização da audiência designada, expedindo-se 
o necessário. Int. - ADV: MARCUS AURELIO DE SOUZA LEMES (OAB 49356/SP)

Processo 0014721-71.2011.8.26.0292 (292.01.2011.014721) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - Josemir da Silva - 1- Cumpra-se o V. Acórdão de fls. 146/157. 2- Encaminhe-se à Vara das Execuções 
Criminais competente cópia do V. Acórdão e das certidões de trânsito em julgado. 3- Proceda-se às devidas comunicações. 
4- Expeça-se certidão de honorários ao defensor. 5- Considerando que está encerrado o processo, com base na nova redação 
do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos, certificando-se 
isso nos autos. Com o advento da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006, alterada pela Lei nº 12.961/14, deverá ser observado 
o art. 50, § 4° e 5º que exige a presença da representante do Ministério Publico, bem como de autoridade sanitária competente 
no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia. Assim dispõem os referidos parágrafos: “§ 4o 
A destruição das drogas será executada pelo delegado de polícia competente no prazo de 15 (quinze) dias na presença do 
Ministério Público e da autoridade sanitária. § 5o O local será vistoriado antes e depois de efetivada a destruição das drogas 
referida no § 3o, sendo lavrado auto circunstanciado pelo delegado de polícia, certificando-se neste a destruição total delas.” 
Expeça-se ofício à autoridade policial. 6- Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. - ADV: 
CLAYTON BUENO PRIANTI (OAB 245179/SP)

Processo 0014887-11.2008.8.26.0292 (292.01.2008.014887) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
O.F.S. - 1- Cumpra-se o V. Acórdão de fls. 404/411. 2- Encaminhe-se à Vara das Execuções Criminais competente cópia do V. 
Acórdão e das certidões de trânsito em julgado. 3- Proceda-se às devidas comunicações. 4- Nos termos do artigo 201, § 2º, do 
Código de Processo Penal, comunique-se à vítima o teor da sentença e do V. Acórdão. 5- Expeça-se certidão de honorários à 
defensora. 6- Oficie-se à autoridade policial requisitando informações sobre o destino dado à bicicleta apreendida nestes autos. 
- ADV: LUCIMARA LEME BENITES (OAB 191443/SP)

Processo 0016572-14.2012.8.26.0292 (292.01.2012.016572) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Recusa, retardamento 
ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de Ação Civil Pública - H.R.M. - Certidão de fls. 669: intime-se 
a defesa do réu para que se manifeste sobre a não localização da testemunha de defesa DÁLTON FERRACIOLI DE ASSIS, 
em cinco dias, sob pena de preclusão da prova. Int. - ADV: ADEMAR APARECIDO DA COSTA FILHO (OAB 256786/SP), 
REGINA CIRINO ALVES FERREIRA (OAB 287667/SP), FAUSTO DE MORAES ROCHA ARAUJO (OAB 344451/SP), LUCIANO 
ANDERSON DE SOUZA (OAB 208495/SP), ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO (OAB 206320/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO ROBERTO CICHITOSI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DAVID DA SILVA CAVALCA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0035/2015
Processo 0000045-84.2012.8.26.0292 (292.01.2012.000045) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 

Dano Moral - Armando José dos Santos - - Norma Soldi dos Santos - Dispensado relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099, 
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de 26 de setembro de 1.995, fundamento e DECIDO. Dispõe o artigo 8º da Lei 9.099/95: Art. 8º Não poderão ser partes, no 
processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a 
massa falida e o insolvente civil. § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas 
capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; II - as pessoas enquadradas como microempreendedores 
individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; 
III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, 
de 23 de março de 1999; IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 
de fevereiro de 2001. § 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins 
de conciliação. Referido rol é restritivo, não se admitindo interpretação extensiva. No caso dos autos, a ré teve sua falência 
decretada (fls. 102), não podendo a presente ação prosseguir, ante a expressa disposição legal. Frise-se que outra não poderia 
ser a disposição legal, dada a universalidade dos Juízos de falência. E o artigo 762, caput, do Código de Processo Civil, corrobora 
tal entendimento: Art. 762. Ao juízo da insolvência concorrerão todos os credores do devedor comum. No mesmo sentido, é o 
artigo 6º, § 1º, da Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2.005: Art. 6o.A decretação da falência ou o deferimento do processamento 
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 
dos credores particulares do sócio solidário. § 1oTerá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que 
demandar quantia ilíquida. Quanto à pretensão do autor de que seja prolatada sentença para habilitação de seu crédito junto ao 
Juízo da falência, tal procedimento é previsto somente para os casos de concordata, liquidação judicial e recuperação judicial 
da empresa, nos termos do Enunciado 51 do FONAJE: ENUNCIADO 51 - Os processos de conhecimento contra empresas sob 
liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do 
título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria. Portanto, havendo 
expressa vedação legal para que a ré seja parte nas ações movidas perante o Juizado Especial, impõe-se a extinção. Ante 
o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso IV, da Lei 9.099/95. Sem 
condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9099/95. Providencie a Serventia o cálculo das 
custas de preparo, nos termos do artigo 698 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça e do artigo 54, parágrafo 
único, da Lei 9.099/95, ficando desde já as partes devidamente cientes dos termos do Enunciado 12 do Comunicado 01/2007 
do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo: “Na hipótese de não se proceder ao 
recolhimento integral do preparo recursal no prazo do artigo 42 da Lei 9.099/95, o recurso será considerado deserto, sendo 
inaplicável o artigo 511 do Código de Processo Civil”. Transitada esta em julgado, arquivem-se com as anotações de praxe. 
P.R.I.C. - ADV: JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP)

Processo 0000850-32.2015.8.26.0292 (processo principal 0003004-91.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Juvercindo 
Gaino - 1. Homologo, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos de direito (art. 158, § ún., CPC), a desistência 
retro formulada. 2. Em consequência, julgo o processo extinto, nos termos do art. 267, VIII, do CPC. 3. Transitada esta em 
julgado, lance-se a baixa no sistema e, tendo decorrido o prazo de 90 dias, destruam-se os autos, cabendo à serventia, após 
a destruição e caso algum interessado requeira a prática de qualquer ato ou expedição de qualquer documento que acarrete 
desarquivamento, extrair relatório do processo, anotando-se a ocorrência no sistema e reautuando-se para prosseguimento. 4. 
Cada uma das partes poderá requerer o desentranhamento dos documentos que apresentou, o que fica desde já autorizado. - 
ADV: JORGE NELSON BAPTISTA (OAB 100848/SP)

Processo 0007300-93.2012.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - Francisco Adriano da Silva - Jose Eduardo 
Borrego - A pretensão do exequente foi atendida pela transferência de propriedade do bem descrito à fl. 56. Isto posto, com 
fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação. Expeçam-se mandados 
de levantamento das quantias depositadas às fls 58/60, em favor do executado, intimando-se-o para retirada. Transitada esta 
em julgado, certifique-se (sem baixa no sistema) e aguarde-se por 90 dias e destruam-se os autos, lançando-se a baixa, 
cabendo à serventia, após a destruição e caso algum interessado requeira a prática de qualquer ato ou expedição de qualquer 
documento que acarrete desarquivamento, extrair relatório do processo, anotando-se a ocorrência no sistema e reautuando-se 
para prosseguimento. Cada uma das partes poderá requerer o desentranhamento dos documentos que apresentou, o que fica 
desde já autorizado. - ADV: PEDRO HUMBERTO BARBOSA MURTA (OAB 103413/SP), EBER FERNANDO DA SILVA (OAB 
267355/SP)

Processo 0008015-38.2012.8.26.0292/01 (029.22.0120.008015/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Laurenir Priscila Nogy Carpinetti - - Marcelo Carpinetti - Condomínio Jacareí Shopping Center - CERTIFICO e dou 
fé que, por ato ordinatório, encaminhei a seguinte matéria para publicação no DJE: “Ato ordinatório - o(a)(s) PARTES, através 
de seus patronos, deverá(ão) manifestar(em)-se nos autos sobre o cálculo do valor do débito de fls.224, abatendo-se todas as 
parcelas pagas, no prazo de cinco dias, para o regular prosseguimento do feito.” - ADV: EDUARDO CAMARGO (OAB 334766/
SP), CEZAR MACHADO LOMBARDI (OAB 196726/SP), VALDEMIR EDUARDO NEVES (OAB 109122/SP)

Processo 0009942-73.2011.8.26.0292 (292.01.2011.009942) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Rosely Ferragonio - Banco Santander (Brasil) S/A - Cumpra-se o V. Acórdão. Aguarde-se por 90 dias eventual 
pedido de execução. No silêncio, certifique-se e destruam-se os autos, cabendo à serventia, caso a execução seja requerida 
após a destruição, extrair relatório do processo, anotando-se a ocorrência no sistema, reautuando-se o pedido e o relatório com 
o mesmo número do processo originário e abrindo-se conclusão para as determinações cabíveis. Intimem-se as partes desse 
despacho, aplicando-se para ambas o que dispõe o art. 19, § 2º, Lei 9099/95. Int. - ADV: EDILAINE GARCIA DE LIMA (OAB 
221176/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0010202-19.2012.8.26.0292/01 (029.22.0120.010202/1) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não 
Fazer - Douglas Rodrigo Gouvea Quintino - Cifra Sa Credito Financiamento e Investimento - A pretensão do exequente foi 
atendida ante o pagamento do valor devido. Isto posto, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, 
JULGO EXTINTA a presente ação. Expeça-se mandado de levantamento da quantia depositada à fl. 130, em favor do exequente, 
intimando-se-o para retirada. Transitada esta em julgado, certifique-se (sem baixa no sistema) e aguarde-se por 90 dias e 
destruam-se os autos, lançando-se a baixa, cabendo à serventia, após a destruição e caso algum interessado requeira a prática 
de qualquer ato ou expedição de qualquer documento que acarrete desarquivamento, extrair relatório do processo, anotando-se 
a ocorrência no sistema e reautuando-se para prosseguimento. Cada uma das partes poderá requerer o desentranhamento dos 
documentos que apresentou, o que fica desde já autorizado. - ADV: JOAQUIM RICARDO DO AMARAL ANDRADE (OAB 152341/
SP), RODRIGO DE BARROS (OAB 222057/SP)

Processo 0016355-68.2012.8.26.0292/01 (029.22.0120.016355/1) - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em 
Cadastro de Inadimplentes - Fabricia Pereira de Paula - Anhanguera Educacional Ltda - - Jarezende Telesserviços Ltda - A 
pretensão da exequente foi atendida ante o pagamento do valor devido. Isto posto, com fundamento no artigo 794, inciso I, do 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação. Transitada esta em julgado, certifique-se (sem baixa no sistema) 
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e aguarde-se por 90 dias e destruam-se os autos, lançando-se a baixa, cabendo à serventia, após a destruição e caso algum 
interessado requeira a prática de qualquer ato ou expedição de qualquer documento que acarrete desarquivamento, extrair 
relatório do processo, anotando-se a ocorrência no sistema e reautuando-se para prosseguimentos. Cada uma das partes 
poderá requerer o desentranhamento dos documentos que apresentou, o que fica desde já autorizado. - ADV: GUILHERME 
COSTA CURSINO KONO (OAB 293070/SP), FERNANDO DA GAMA SILVEIRO (OAB 125313/SP), JOSE DIRCEU DE PAULA 
(OAB 81406/SP)

Processo 0017327-38.2012.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - 
Wanderson da Silva - Emerson Duran Rosa Me - - Emerson Dura Rosa - As partes apresentaram, para homologação, acordo 
para pagamento do débito nos seguintes termos: O réu reconhece o débito de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Porém, 
para extinção do feito o exequente aceita receber a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), com pagamento em 12/12/2014, através 
de depósito bancário em nome do patrono do autor, no Banco do Brasil, agência 6541-2, conta corrente 100313-5, valendo o 
recibo de depósito como comprovante de pagamento. Em caso de não cumprimento do que acordado, as partes concordam 
que o total do débito será acrescido de multa de 50% do valor atualizado. Após efetuado o pagamento, o exequente concorda 
com a liberação da restrição que recai sobre o veículo de placas BWM3454. Ante o exposto e considerando a inexistência de 
qualquer vício extrínseco ou intrínseco, homologo por sentença, para que tenha eficácia de título executivo (parágrafo único 
do artigo 22 da Lei nº 9099/95), o acordo a que chegaram as partes. Tendo em vista que o prazo para pagamento já decorreu, 
intime-se o exequente a informar, em cinco dias, o cumprimento do acordo, sob pena de se presumir quitação, com expedição 
do ofício à Ciretran. Sem condenação em custas e honorários (art. 55, caput, da Lei 9099/95). Certifique-se nos autos o trânsito 
em julgado desta (nesta data), sem baixa e, decorridos 180 dias da data da única ou última parcela, destruam-se os autos, 
cabendo à serventia, após a destruição e caso algum interessado requeira a prática de qualquer ato ou expedição de qualquer 
documento que acarrete desarquivamento, extrair relatório do processo, anotando-se a ocorrência no sistema e reautuando-se, 
para prosseguimento. Cada uma das partes poderá requerer o desentranhamento dos documentos que apresentou, o que fica 
desde já autorizado. - ADV: JOSE LUIS DOS SANTOS (OAB 223087/SP), FÁBIO DONIZETE BERIOTTO (OAB 246005/SP)

Processo 0017617-87.2011.8.26.0292 (processo principal 0008082-71.2010.8.26) (292.01.2010.008082/1) - Cumprimento 
de sentença - Joana Irilene de Carvalho - Banco Santander (brasil) Sa (sucessor de Banco Abn Amro Real) - Diante da petição 
de fls. 484/485, declaro a pretensão do exequente atendida ante o pagamento do valor devido. Isto posto, com fundamento 
no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação. Expeça-se mandado de levantamento 
da quantia depositada à fl. 472, em favor da exequente, intimando-se-a para retirada. Transitada esta em julgado, certifique-
se (sem baixa no sistema) e aguarde-se por 90 dias e destruam-se os autos, lançando-se a baixa, cabendo à serventia, após 
a destruição e caso algum interessado requeira a prática de qualquer ato ou expedição de qualquer documento que acarrete 
desarquivamento, extrair relatório do processo, anotando-se a ocorrência no sistema e reautuando-se, para prosseguimento. 
Cada uma das partes poderá requerer o desentranhamento dos documentos que apresentou, o que fica desde já autorizado. - 
ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUIZ FELIPE DA SILVA LOBATO (OAB 292808/SP)

RELAÇÃO Nº 0036/2015
Processo 0000019-46.2014.8.26.0606 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Debora Sueli Nawate Venda 

de Calçados e Roupas Femininas - ME - Cumpra a serventia a determinação de fl. 62 por carta precatória. - ADV: MARCIO 
FERNANDO SILVA SANTOS (OAB 314669/SP)

Processo 0001052-09.2015.8.26.0292 (processo principal 1000981-24.2014.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença - 
Indenização por Dano Material - Nelson Garcia Rosado - Sul América Companhia de Seguro Saúde - Manifeste-se a requerida 
quanto à petição e documentos juntados às fls.01/04, sob pena de prosseguimento da execução provisória. - ADV: MONIQUE 
FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP), JOSE FRANCISCO 
VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP)

Processo 0001846-64.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - MOTTA ELETROELETRONICOS LTDA - ME (BESTMANIA) - Diante do depósito de folha 67 e a petição de folhas 
58/59, expeça-se mandado de levantamento e intime-se a requerente para retirada, bem como para informar sobre eventual 
saldo devedor em cinco dias, sob pena de se presumir a quitação, nos termos do En. 9, do I FOJESP. Deixo de conhecer do 
pedido de extinção da execução, visto que esta não se iniciou. Após, se nada requerido, e decorrido o prazo legal, arquivem-se 
os autos com baixa no sistema. - ADV: RODRIGO CAVALCANTI ALVES SILVA (OAB 200287/SP)

Processo 0001994-75.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Telefonica Brasil S/A - O Agravo de Instrumento não suspende a decisão agravada, exceto se houver determinação de 
instância superior neste sentido (arts. 497 e 558, CPC). Comprove o réu, no prazo de 05 dias, a concessão do efeito suspensivo 
ao recurso de agravo de instrumento impetrado em face da decisão de folha 68. Decorrido o prazo sem a comprovação, aguarde-
se eventual pedido de execução. - ADV: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB 75081/SP)

Processo 0005190-53.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Vicentina de A. 
Lopes - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 292.2015/001655-2 dirigi-me ao endereço e INTIMEI a autora, que ficou ciente, exarou sua assinatura e recebeu a contrafé. 
Não tendo sido encontrado pessoalmente o autor, também fora intimado através da requerente. O referido é verdade e dou fé. - 
ADV: ARACELI FERNANDES DE MORAIS VIEIRA (OAB 349830/SP)

Processo 0005190-53.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Vicentina de A. 
Lopes - 1. Homologo, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos de direito (art. 158, § ún., CPC), a desistência 
retro formulada. 2. Em consequência, julgo o processo extinto, nos termos do art. 267, VIII, do CPC. 3. Transitada esta em 
julgado, arquivem-se, com baixa no cartório. - ADV: ARACELI FERNANDES DE MORAIS VIEIRA (OAB 349830/SP)

Processo 0005430-42.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Telefonica Brasil S/A - Tendo em vista a comprovação do recolhimento das custas de preparo, recebo o recurso 
interposto pela requerida. Intime-se a autora para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. - ADV: THAIS DE MELLO 
LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)

Processo 0005521-35.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança indevida de ligações - Celma 
Vieira - Tim Celular S/A - Vistos. Alega a autora que era cliente da ré no plano pré-pago quando, em abril/2014, migrou para 
plano Infinity após uma ligação da requerida. A fatura de maio/2014 foi devidamente paga, porém a autora recebia ligações com 
ameaças de corte da linha e protesto por falta de pagamento, mesmo a autora explicando que o pagamento foi efetuado, as 
ameaças continuaram até o efetivo cancelamento dos serviços. Em contato com a empresa-ré a autora foi informada que, por 
um lapso, o número de seu telefone foi cadastrado com outro DDD, além de que havia outras três linhas registradas em seu 
nome, das quais não reconhecia nenhuma. Houve a lavratura de boletim de ocorrência e reclamação no PROCON local, mas 
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somente após reclamação na ANATEL as linhas que permaneciam em nome da autora foram cancelas. Pleiteia a condenação da 
requerida por danos morais no valor de R$ 14.480,00. A empresa-ré foi regularmente citada (pág. 14), compareceu à audiência 
de conciliação saindo intimada a apresentar contestação (págs. 24/25), apresentou contestação estranha aos fatos da presente 
ação inclusive com partes distintas. Relatados, DECIDO. Aplicam-se ao presente caso as regras previstas na Lei 8.078/90, 
em razão da existência de relação de consumo entre as partes. Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, pois o 
julgamento da questão de mérito, apesar de ser de direito e de fato, não necessita de produção de provas em audiência. Ao 
apresentar defesa completamente estranha aos fatos narrados na inicial, a ré deixou de impugnar especificamente os fatos 
narrados na inicial. Assim, à luz do artigo 302 do Código de Processo Civil, restou incontroverso nos autos que a autora teve seu 
número de telefone cadastrado erroneamente pela ré, bem como recebeu cobranças e ameaças de cancelamento indevidas que 
culminaram no efetivo corte da linha, além de ter registrado em seu nome linhas que não reconhece. As ações da ré geraram 
profundo dissabor e afetaram a honra da requerente, que se viu sendo cobrada por um valor já pago; ademais, a conduta da ré 
em cancelar a linha da autora e utilizar-se dos dados cadastrais da requerente, sem sua autorização ou solicitação, para efetuar 
o cadastro de novas linhas telefônicas demonstra a existência de falhas ou até mesmo má-fé por parte da ré no trato com seus 
usuários, ainda mais quando, mesmo com as diversas explicações dadas pela autora, tais linhas são mantidas até ser efetuada 
a reclamação na agência reguladora. Enfim, por tudo é forçoso concluir pela presença da dor moral, que deve ser indenizada. 
A indenização não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva (cf. Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade 
Civil, Forense, 1989, p. 67), sendo meramente arbitrável, por haver ausência de parâmetro objetivo na legislação. Deve atender 
a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser 
excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta (cf. REsp. 318.379-0-MG, rel. Min. Nancy 
Andrighi, Boletim do STJ, 18/41, 2ª quinzena de novembro de 2001). Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador 
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, persiste a necessidade da reparação pecuniária, como 
medida apta a compensar a sensação de dor da vítima com uma sensação agradável em contrário, a ponto de a paga em 
dinheiro representar-lhe uma satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento impingido. E 
bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o fim de arbitramento da verba reparatória, como as condições 
financeiras e sociais das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da reparação, dar conforto psicológico à vítima 
e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício de sua atividade e 
evite a reincidência. Sopesados esses fatores, observado o critério da razoabilidade e presente a necessidade de se atentar 
para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros, proporcionalmente ao grau de culpa, às condições das partes, o 
nível de ofensa à honra, o caráter punitivo da indenização por dano moral, tem-se por razoável a fixação do valor da indenização 
em R$ 7.000,00. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar a empresa-ré a 
ressarcir à autora, a título de danos morais, no valor de R$ 7.000,00, valor atualizado monetariamente e com juros legais a 
contar dessa data. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9099/95. Cientes as partes 
que para a interposição de razões de apelação é necessário o recolhimento de custas, nos termos do artigo 698 das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça e do artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, sob pena de deserção, nos termos do 
Enunciado 12 do Comunicado 01/2007 do Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de São Paulo: 
“Na hipótese de não se proceder ao recolhimento integral do preparo recursal no prazo do artigo 42 da Lei 9.099/95, o recurso 
será considerado deserto, sendo inaplicável o artigo 511 do Código de Processo Civil”. Transitada esta em julgado, aguarde-se 
por quinze dias o pagamento voluntário da condenação, sob pena de multa de 10% (art. 475-J, caput, CPC). P.R.I.C. - ADV: 
JAIR FESTI (OAB 87384/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP), SERGIO AUGUSTO ESCOZA (OAB 149812/
SP)

Processo 0006644-68.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - Deise Leandro Oliveira Santos - Espedita 
Augusta Pessôa de Moura - 1. Defiro a execução requerida. - ADV: ELIZANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA CHAGAS (OAB 
227294/SP), DELFIM DE ALMEIDA HENRIQUE NETO (OAB 240347/SP)

Processo 0006861-14.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro 
de Inadimplentes - Telefonica Brasil S/A - O Agravo de Instrumento não suspende a decisão agravada, exceto se houver 
determinação de instância superior neste sentido (arts. 497 e 558, CPC). Comprove o réu, no prazo de 05 dias, a concessão 
do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento impetrado em face da decisão de folha 231. Decorrido o prazo sem 
a comprovação, aguarde-se eventual pedido de execução. - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER 
MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)

Processo 0008996-96.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LENOVO 
TECNOLOGIA BRASIL LTDA. - Tendo em vista a petição de fls. 46/47, declaro o perdimento do bem em favor da autora e, por 
estarem todas as obrigações cumpridas, remetam-se os autos ao arquivo, com baixa no sistema. - ADV: ELLEN CRISTINA 
GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)

Processo 0009256-76.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - SKY BRASIL SERVIÇOS 
LTDA. - 1. Diante do descumprimento do acordo, converto a obrigação de fazer em perdas e danos, desde já fixados em R$ 
2.000,00, sem prejuízo do cancelamento da assinatura, bem como da retirada dos equipamentos, sob pena de perdimento 
destes em favor do autor. Defiro a execução requerida. 2. Proceda a serventia a atualização da dívida (art. 52, II, L 9.099/95), 
inclusive com a aplicação de multa de 10% (art. 475-J, caput, CPC), se o caso e atualize-se o valor da causa. 3. Inclua-se minuta 
de bloqueio no sistema BACEN JUD, fase em que, para o resguardo da medida, os autos deverão permanecer em cartório, sob 
a guarda do Coordenador. 4. Garantida a execução pelo sistema BACEN JUD, intime-se o(a) executado(a) para que, querendo, 
apresente sua defesa por meio de embargos no prazo de quinze (15) dias (aplicação subsidiária do art. 738, CPC, com a nova 
redação dada pela Lei 11.382, de 6.12.2006, que passou a vigorar aos 21.01.2007) contados da intimação (Enunciado 104, 
XXI FONAJE), por escrito ou verbalmente (art. 52, IX, L 9.099/95), advertindo-o(a) que fica antecipadamente autorizado o 
levantamento, pelo(a) exeqüente, da quantia eventualmente penhorada, na ausência ou apresentação fora do prazo da defesa 
(art. 53, §§ 3º e 2º, aplicável à espécie). 5. Não sendo possível a garantia da dívida, tornem os autos à conclusão. - ADV: ELLEN 
CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)

Processo 0010253-59.2014.8.26.0292 (processo principal 1001787-59.2014.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença 
- Indenização por Dano Moral - LILIAN ALVES DOMINGUES CAETANO - Luiz & Telles Celulares Ltda Epp - - Tim Celular S/A - 
Tendo em vista que há, nos autos principais, recurso inominado pendente de julgamento, justifique a executada o depósito de fl. 
08, no prazo de cinco dias. - ADV: CLAYTON WILLIAMS DRAIBI GERVASIO (OAB 140043/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA 
(OAB 234190/SP), DEBORA FELICIO DE BARROS (OAB 265998/SP), MARCELO PRIANTI AIDAR (OAB 275737/SP)

Processo 0016222-65.2008.8.26.0292 (processo principal 0005622-34.1998.8.26) (292.01.1998.005622/1) - Cumprimento 
de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Jose Carlos Chaves - Sebastião Carlos de Oliveira - - Sebastiao Jose de 
Oliveira Espolio de - - Maria Aparecida de Oliveira - - Octacilia Maria Salvador e outros - Manifeste-se o exequente, em cinco 
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dias, quanto ao cumprimento do acordo, sob pena de o silêncio presumir quitação, bem como quanto ao pedido de expedição 
de ofício ao Cartório de Imóveis para cancelamento da declaração de ineficácia da doação. - ADV: LAURO EMERSON RIBAS 
MARTINS (OAB 55377/SP), JANETE CRISTINA SANTOS CHAVES (OAB 217188/SP), MARCELO DE MORAIS BERNARDO 
(OAB 179632/SP), REGINA CELIA DOS SANTOS (OAB 95334/SP), RICARDO ALVES (OAB 137798/SP)

Processo 1000188-85.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - EVALDO PENTEADO 
- E. O. BELTRAME & CIA LTDA EPP - 1. Defiro a execução requerida. - ADV: NIVALDO PAIVA (OAB 132958/SP), BENEDITO 
LUIZ CARNAZ PLAZZA (OAB 98042/SP)

Processo 1000243-36.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Edson Anibal de Aquino Guedes Filho - Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A - - Edestinos.Com.Br Agencia de Viagens 
e Turismo Ltda - Edson Anibal de Aquino Guedes Filho - Ato ordinatório pelo presente fica o(a) REQUERENTE intimado(a) para 
comparecer nesta Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Jacareí-SP, para a retirada do MANDADO DE LEVANTAMENTO 
JUDICIAL emitido EM 03/02/2015, em seu favor, observando que o PRAZO de validade dos mandados de levantamento é de 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da data de emissão. - ADV: VENTURA ALONSO PIRES (OAB 132321/SP), ELLEN 
CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP), EDSON ANIBAL DE AQUINO GUEDES (OAB 181941/SP), EDSON ANIBAL 
DE AQUINO GUEDES FILHO (OAB 207913/SP), AMANDA CRISTINA TORRACA (OAB 340667/SP), GABRIEL HERNANDEZ DE 
BRITO (OAB 71530/RS)

Processo 1000397-20.2015.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Benedicto Dirceu Mascarenhas Netto - Aguarde-se a audiência designada. - ADV: DIRCEU MASCARENHAS (OAB 
55472/SP)

Processo 1000567-89.2015.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luiz 
Paulo Rocha Ribeiro e outro - Luiz Paulo Rocha Ribeiro - - Luiz Paulo Rocha Ribeiro - Aguarde-se a audiência designada. - ADV: 
VIVIAN MEIRELES GOMES LEITE (OAB 346397/SP), LUIZ PAULO ROCHA RIBEIRO (OAB 163054/SP)

Processo 1000665-74.2015.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Renato Valera Conrado - O artigo 3º, 
caput, da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995, dispões que a competência do Juizado Especial Cível restringe-se às causas 
cíveis de menor complexidade Portanto, não há como se admitir o arresto nas ações movidas perante o Juizado Especial Cível, 
já que a matéria é regida pelo procedimento especial do Código de Processo Civil (Livro IV, Título I, Capítulo XV). Com efeito, a 
Lei dos Juizados Especiais, pautada pelos critérios da celeridade e simplicidade, não se coaduna com os procedimentos mais 
complexos previstos no código de rito. Nesse sentido, o Enunciado nº 8 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais preceitua que 
“as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”. Ante o exposto, INDEFIRO 
O PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO. Cite-se e intime-se, o(a) executado(a), por carta “AR”, para que efetue o pagamento do 
débito, no prazo de três dias (CPC, art. 652). Devolvida a carta: a) sem localização do(a) executado(a), conclusos para extinção 
(art. 53, § 4.º, L 9099); b) com a citação do devedor, aguarde-se o pagamento e, com ou sem ele, voltem conclusos. Int. - ADV: 
SILVIA SATIE KUWAHARA (OAB 185387/SP)

Processo 1001001-15.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - MARCOS ROGÉRIO 
PINTO - |Assiste razão ao exequente. À fl. 03 foi determinada a inclusão da pessoa física no pólo passivo, o que não foi feito. 
Proceda a serventia ao cumprimento do que determinado e efetuem-se todas as pesquisas também em nome de DANIEL ZAIN 
LIMEIRA, sem prejuízo do cumprimento do restante da determinação de fls. 03/05 em nome da pessoa jurídica. Observe-se o 
que informado à fl. 27 em caso de expedição de mandado de penhora. - ADV: THIAGO ARRUDA MARTINS (OAB 313595/SP), 
SAMUEL DA SILVA SANTOS (OAB 272204/SP)

Processo 1001016-81.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Gelson 
Ricardo Quintanilha do Prado - Banco Pan S/A - Deixo de apreciar o pedido de extinção da execução, visto que esta não se 
iniciou. Remetam-se os autos ao arquivo, com baixa no sistema. - ADV: LUIZ ROBERTO BUENO JUNIOR (OAB 239172/SP), 
MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), BENEDITO RODRIGUES DE GODOI SOBRINHO (OAB 165213/SP), NEI 
CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 1001704-43.2014.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Anna Cristina Bonanno - 
Anna Cristina Bonanno - De acordo com o PROVIMENTO CG Nº 21/2006, a busca de endereço do réu deve ser somente pelo 
Sistema BACEN JUD. Diante disso, lance-se minuta e comunique-se este juízo para protocolamento. Com a resposta, intime-
se a autora para se manifestar em cinco (5) dias. Fica o exequente (ou autor) advertido que o ônus de apresentar o endereço 
correto para a citação não é deste Juízo. Portanto, caso não seja frutífera a pesquisa, caberá a ele prestar a informação e, para 
tanto, o processo ficará suspenso por um (1) ano, após o que, será extinto. - ADV: ANNA CRISTINA BONANNO (OAB 145079/
SP)

Processo 1001899-28.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Telefonia - LAERCIO DONIZETE GALVÃO NOGUEIRA 
- Telefonica Brasil S/A - Diante do depósito de folha 09 e porque já decorreu o prazo para interposição de embargos, expeça-se 
mandado de levantamento e intime-se o exeqüente para retirada, bem como para informar sobre eventual saldo devedor em 
cinco dias, sob pena de se presumir a quitação, nos termos do En. 9, do I FOJESP. Após, se nada requerido, voltem os autos 
conclusos para extinção nos termos do art. 794, I do CPC. - ADV: SHAULA MARIA LEÃO DE CARVALHO (OAB 128342/SP), 
LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB 75081/SP)

Processo 1002362-67.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - MARIA DE 
FATIMA DE OLIVEIRA - Wall Mart Brasil Ltda - Designo audiência de instrução e julgamento no dia 02 de MARÇO de 2015, 
às 14h30min. O não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo e na condenação ao pagamento das 
custas, e, em caso de não comparecimento da parte-ré, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se 
o contrário resultar da convicção do Juiz. Fixo o prazo de cinco dias a contar da intimação desta decisão para que as partes 
apresentem rol de testemunhas, se ainda não tiverem feito, até o máximo de três, que deverão ser trazidas independentemente 
de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido, ressaltando na intimação que as testemunhas não arroladas no prazo 
acima fixado não serão ouvidas. Sendo a parte ré pessoa jurídica, fica devidamente advertida de que todos os documentos de 
constituição (contrato social, ata social, estatuto) e de representação (carta de preposição, procuração) deverão ser protocolados 
até um dia antes da realização da audiência de conciliação, para que a Serventia tenha tempo hábil para liberar a documentação 
nos autos digitais; a ausência de tais documentos implicará na aplicação das penas da revelia, ficando desde já indeferidos 
eventuais requerimentos para juntada posterior, visto que a representação da parte deve estar devidamente regularizada no 
momento da audiência. - ADV: ANDREIA CAPUCCI (OAB 213130/SP), JOÃO LOYO DE MEIRA LINS (OAB 319936/SP)

Processo 1002456-15.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - DIREITO DO CONSUMIDOR - JOSÉ TEIXEIRA 
SOBRINHO - SKY Brasil Serviços LTDA - Defiro o prazo requerido para apresentação do cálculo. Com a juntada, intime-se a 
executada para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de prosseguimento do feito em execução. - ADV: ELLEN CRISTINA 
GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP), MONICA CRISTINA DE ANDRADE (OAB 169796/SP)
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Processo 1002555-82.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Letícia Oellers - HSBC 
Bank Brasil LTDA - Aguarde o julgamento final do agravo. Após, tornem conclusos. - ADV: ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA 
SANTOS (OAB 186511/SP), ROBERLI DA COSTA MACHADO (OAB 217396/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 
23134/SP), VITOR SOARES DE CARVALHO (OAB 236665/SP)

Processo 1002574-88.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - CLAUDINEI GONÇALVES DE CAMPOS - Telefonica Brasil S/A - - Empresa Brasileira de Telecomunicações 
- Embratel - Diante do pedido e documentos que comprovam o alegado, altere-se o polo passivo substituindo-se a empresa 
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL por CLARO S/A. Expeça-se mandado de levantamento da 
quantia depositada à fl. 193, intimando-se o autor para retirada. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), KELIA 
MARISA CAMPOS PAIVA (OAB 205899/SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP)

Processo 1002574-88.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
CLAUDINEI GONÇALVES DE CAMPOS - Telefonica Brasil S/A - - Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel - 1. Defiro 
a execução requerida. 2. Proceda a serventia a atualização da dívida (art. 52, II, L 9.099/95), inclusive com a aplicação de multa 
de 10% (art. 475-J, caput, CPC), se o caso e atualize-se o valor da causa. 3. Inclua-se minuta de bloqueio no sistema BACEN 
JUD, fase em que, para o resguardo da medida, os autos deverão permanecer em cartório, sob a guarda do Coordenador. 4. 
Garantida a execução pelo sistema BACEN JUD, intime-se o(a) executado(a) para que, querendo, apresente sua defesa por 
meio de embargos no prazo de quinze (15) dias (aplicação subsidiária do art. 738, CPC, com a nova redação dada pela Lei 
11.382, de 6.12.2006, que passou a vigorar aos 21.01.2007) contados da intimação (Enunciado 104, XXI FONAJE), por escrito ou 
verbalmente (art. 52, IX, L 9.099/95), advertindo-o(a) que fica antecipadamente autorizado o levantamento, pelo(a) exeqüente, 
da quantia eventualmente penhorada, na ausência ou apresentação fora do prazo da defesa (art. 53, §§ 3º e 2º, aplicável 
à espécie). 5. Não sendo possível a garantia da dívida, tornem os autos à conclusão. - ADV: MÔNICA MARIA RODRIGUES 
BUENO (OAB 280061/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 
146752/SP), KELIA MARISA CAMPOS PAIVA (OAB 205899/SP)

Processo 1002987-04.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - 
MARIA RITA COELHO SIMÕES - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 292.2014/021366-5 dirigi-me ao endereço indicado, onde intimei Luiz Martins da Silva do inteiro 
conteúdo deste, do qual bem ciente ficou, recebeu a contrafé que lhe ofereci e exarou sua assinatura, conforme se vê no 
mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: VIVIANE RAMOS BELLINI ELIAS (OAB 262777/SP)

Processo 1002987-04.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - 
MARIA RITA COELHO SIMÕES - Ato ordinatório pelo presente fica o(a) REQUERENTE INTIMADO(A) para manifestar-se nos 
autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão com a manifestação da correquerida Lilihan Martins, com documentos 
apresentados folhas 71/118 - ADV: VIVIANE RAMOS BELLINI ELIAS (OAB 262777/SP), EBER FERNANDO DA SILVA (OAB 
267355/SP)

Processo 1003072-87.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - João Cabral Rangel - 
Banco do Brasil - Tendo em vista a certidão copiada à fl. 40 e o bloqueio efetivado à fl. 27, intime-se o executado para, querendo, 
apresentar embargos, no prazo legal. - ADV: FLAVIA SANTOS MARTINS DE SOUZA (OAB 247437/SP), NEI CALDERON (OAB 
114904/SP), FABIO AUGUSTO SUZART CHAGAS (OAB 343120/SP)

Processo 1003270-27.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Obrigações - BOTTOSI AUTO PECAS LTDA - ME 
- 1. Defiro a execução requerida. - ADV: THIAGO ARRUDA MARTINS (OAB 313595/SP), SAMUEL DA SILVA SANTOS (OAB 
272204/SP)

Processo 1003279-86.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Obrigações - ADRIANO BOTTOSI MECANICA LTDA  
ME - 1. Defiro a execução requerida. - ADV: SAMUEL DA SILVA SANTOS (OAB 272204/SP), THIAGO ARRUDA MARTINS (OAB 
313595/SP)

Processo 1003432-22.2014.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - SERGIO MOREIRA 
SALLES - RAUL GUERRA NETO & CIA LTDA. - - RAUL GUERRA NETO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 292.2014/019199-8 dirigi-me ao endereço em 29/10 e 
não encontrei o representante da empresa. Em 17/11, no endereço comercial, Guerra Veículos, Jd. Flórida, CITEI a empresa-ré, 
por seu representante legal, RAUL GUERRA NETO, e este por si mesmo, o qual ficou ciente, exarou sua assinatura e recebeu a 
contrafé.O referido é verdade e dou fé. - ADV: DANIEL PAULO NADDEO DE SEQUEIRA (OAB 155098/SP), EDSON VALENTIM 
DE FARIA (OAB 135425/SP)

Processo 1003432-22.2014.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - SERGIO MOREIRA 
SALLES - RAUL GUERRA NETO & CIA LTDA. - - RAUL GUERRA NETO - Ato ordinatório pelo presente fica o(a) REQUERENTE 
intimado(a) para comparecer nesta Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Jacareí-SP, para a retirada do MANDADO DE 
LEVANTAMENTO JUDICIAL emitido EM 03/02/2015, em seu favor, observando que o PRAZO de validade dos mandados de 
levantamento é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da data de emissão. - ADV: EDSON VALENTIM DE FARIA 
(OAB 135425/SP), DANIEL PAULO NADDEO DE SEQUEIRA (OAB 155098/SP)

Processo 1003524-97.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOAO 
MARCELO CAETANO PINTO - Telefonica Brasil S/A - O Agravo de Instrumento não suspende a decisão agravada, exceto 
se houver determinação de instância superior neste sentido (arts. 497 e 558, CPC). Comprove o réu, no prazo de 05 dias, a 
concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento impetrado em face da decisão de folha 128. Decorrido 
o prazo sem a comprovação, e porque já existe pedido de execução, prossigam-se no incidente 1. - ADV: LUIZ OTAVIO 
BOAVENTURA PACIFICO (OAB 75081/SP), PATRICIA APARECIDA AGUIAR OLIVEIRA (OAB 135716/SP)

Processo 1003524-97.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOAO MARCELO 
CAETANO PINTO - Telefonica Brasil S/A - Foi determinado nos autos principais que o requerido comprove, em cinco dias, a 
concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento impetrado. Decorrido o prazo sem a comprovação tornem estes autos 
conclusos para apreciação do pedido de execução. - ADV: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB 75081/SP), PATRICIA 
APARECIDA AGUIAR OLIVEIRA (OAB 135716/SP)

Processo 1003603-76.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Contratos de Consumo - S C Oliveira Cunha & F 
Oliveira - 1. Defiro a execução requerida. - ADV: SARA IZOLINA SIQUEIRA CAMARGO (OAB 290842/SP)

Processo 1003608-98.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos de Consumo - S C Oliveira 
Cunha & F Oliveira - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 292.2014/021557-9 dirigi-me ao endereço retro , no dia 20\\\<10 , e aí sendo CITEI E INTIMEI ROSELY MARIA 
VIANA do inteiro teor do presente mandado e inicial anexa , tendo ela exarado seu ciente , aceito a contrafé e me fornecido o 
seu telefone , a saber : 3953-6217. O referido é verdade e dou fé. - ADV: SARA IZOLINA SIQUEIRA CAMARGO (OAB 290842/
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SP)
Processo 1003608-98.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos de Consumo - S C Oliveira 

Cunha & F Oliveira - Devidamente intimada, a autora deixou de comparecer à audiência, sem motivo justificado. O artigo 9.º, 
caput, da Lei 9.099/95, é expresso ao determinar que o comparecimento das partes será pessoal. Posto isto, JULGO EXTINTO 
O PROCESSO, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95, CONDENANDO a autora ao pagamento 
das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios. Notifique-se-a para recolher, no prazo de sessenta dias, 
o valor de R$ 100,70 (código da receita 230-6, imposto estadual), referente às custas processuais estabelecidas no Artigo 4.º, 
inciso I, § 1.º, da Lei Estadual 11.608/03 (1% sobre o valor da causa, observado o limite mínimo de 5 UFESP - código da receita 
230-6, imposto estadual). Decorrido o prazo sem pagamento, contados da expedição da notificação, expeça-se certidão para 
fins de inscrição da dívida, encaminhando-a, por ofício, à Procuradoria Regional da Comarca e, após, arquivem-se os autos, 
com baixa no sistema. - ADV: SARA IZOLINA SIQUEIRA CAMARGO (OAB 290842/SP)

Processo 1003700-76.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - VANESSA 
DA SILVA SOUZA - OI MÓVEL S.A - Ato ordinatório pelo presente fica o(a) REQUERENTE intimado(a) para comparecer nesta 
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Jacareí-SP, para a retirada do MANDADO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL emitido 
EM 30/01/2015, em seu favor, observando que o PRAZO de validade dos mandados de levantamento é de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias, a contar da data de emissão. - ADV: ROSELENE APARECIDA MUNIZ ARAUJO (OAB 238303/SP), 
SHEILA LEONOR DE SOUZA RAMOS (OAB 245511/SP), RICARDO MAGALHAES PINTO (OAB 284885/SP)

Processo 1003725-89.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - MARLI PEREIRA DE 
SOUZA - ATIVOS S/A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - - OPEN CREDIT COBRANÇA E ASSESSORIA 
LTDA. - Ato ordinatório pelo presente fica o(a) REQUERENTE intimado(a) para comparecer nesta Vara do Juizado Especial 
Cível e Criminal de Jacareí-SP, para a retirada do MANDADO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL emitido EM 03/02/2015, em seu 
favor, observando que o PRAZO de validade dos mandados de levantamento é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a 
contar da data de emissão. - ADV: ALBERTO QUERCIO NETO (OAB 229359/SP), SILVIA LUDMILLA DA SILVA MOREIRA (OAB 
276458/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), CASSIO RUBENS DE CARVALHO XAVIER (OAB 146651/MG), ELAINE 
MELO DE LIMA (OAB 323701/SP)

Processo 1003969-18.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Contratos de Consumo - S C Oliveira Cunha & F 
Oliveira - 1. Defiro a execução requerida. - ADV: SARA IZOLINA SIQUEIRA CAMARGO (OAB 290842/SP)

Processo 1003995-16.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Contratos de Consumo - S C Oliveira Cunha & F 
Oliveira - 1. Defiro a execução requerida. - ADV: SARA IZOLINA SIQUEIRA CAMARGO (OAB 290842/SP)

Processo 1004576-31.2014.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JOSÉ ROBERTO AZEVEDO 
PONTES ME - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 292.2015/000194-6 dirigi-me ao endereço onde CITEI, INTIMEI e ADVERTI o executado FRANCISCO ALVES DE 
OLIVEIRA do inteiro teor do presente mandado, aceitou a contrafé e exarou a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - 
ADV: CRISTIANE GASTÃO SERPA (OAB 301056/SP)

Processo 1004576-31.2014.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JOSÉ ROBERTO AZEVEDO 
PONTES ME - 1. Prossiga-se com a execução. - ADV: CRISTIANE GASTÃO SERPA (OAB 301056/SP)

Processo 1004740-93.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - FELIPE SAGANSKI 
MUNGO - DALAVECA INCORPORADORA LTDA - Tendo em vista a comprovação da complementação das custas de preparo, 
recebo o recurso interposto pela requerida. Intime-se o autor para, querendo, apresentar contrarrazões, dentro do prazo legal. 
Após, remetam-se os autos ao Colégio Recursal de São José dos Campos - SP. - ADV: JOAQUIM RICARDO DO AMARAL 
ANDRADE (OAB 152341/SP), CRISTIANO CESAR DE ANDRADE DE ASSIS (OAB 225216/SP), LUIZ ALBERTO DA SILVA 
POLO (OAB 271786/SP)

Processo 1005931-76.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Contratos de Consumo - S C Oliveira Cunha & F 
Oliveira - 1. Defiro a execução requerida. - ADV: SARA IZOLINA SIQUEIRA CAMARGO (OAB 290842/SP)

Processo 1005935-16.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Estabelecimentos de Ensino - S C Oliveira 
Cunha & F Oliveira - Conforme certificado pela serventia (fl. 47), o preparo não foi recolhido. O prazo para complementação é 
de 48 horas, contadas a partir da data da interposição do recurso (item 67, do Prov. CSM 806/03, En. 80, XXI FONAJE e item 
95.1, Cap. IV, NSCG) e já decorreu, razão porque julgo-o deserto (item 67, Prov. CSM 806/03 e art. 42, § 1º da Lei 9099/95). 
Certifique-se o trânsito em julgado. Arquivem-se, com baixa no sistema. Intimem-se as partes deste despacho, aplicando-se 
para ambas o que dispõe o art. 19, § 2º, L 9099/95. - ADV: SARA IZOLINA SIQUEIRA CAMARGO (OAB 290842/SP)

Processo 1005954-22.2014.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - RENATO DA SILVA CARDOSO 
- 1. Defiro a execução requerida. - ADV: MARLI GOMES DO CARMO (OAB 108884/SP)

Processo 1006319-76.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - RONALDO DE OLIVEIRA 
- REABILIT CONSULTORIA LTDA - Designo audiência de instrução e julgamento no dia 02 de MARÇO de 2015, às 13h30min. 
O não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo e na condenação ao pagamento das custas, e, em 
caso de não comparecimento da parte-ré, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 
resultar da convicção do Juiz. Fixo o prazo de cinco dias a contar da intimação desta decisão para que as partes apresentem rol 
de testemunhas, se ainda não tiverem feito, até o máximo de três, que deverão ser trazidas independentemente de intimação, 
ou mediante esta, se assim for requerido, ressaltando na intimação que as testemunhas não arroladas no prazo acima fixado 
não serão ouvidas. Sendo a parte ré pessoa jurídica, fica devidamente advertida de que todos os documentos de constituição 
(contrato social, ata social, estatuto) e de representação (carta de preposição, procuração) deverão ser protocolados até um dia 
antes da realização da audiência de conciliação, para que a Serventia tenha tempo hábil para liberar a documentação nos autos 
digitais; a ausência de tais documentos implicará na aplicação das penas da revelia, ficando desde já indeferidos eventuais 
requerimentos para juntada posterior, visto que a representação da parte deve estar devidamente regularizada no momento da 
audiência. - ADV: ALEXANDRE PEREIRA MACIEL (OAB 253178/SP), ANDRÉ LUIS DE PAULA (OAB 288135/SP), PATRICIA 
BISSOTO DEODONNO (OAB 293155/SP), ESTER AZEVEDO AFFONSO FERNANDES (OAB 343721/SP)

Processo 1006345-74.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - P. A. PIVA 
MEIRELES DE CASTRO ME - DARCI MARTINS CORREA - Nos termos do COMUNICADO SPI Nº 119/2012, a partir de outubro 
2012, nas Unidades Judiciais que receberam implantação do sistema SAJ/PG5, com tramitação híbrida (acervo tramitando 
na forma convencional e novos processos tramitando no formato digital), as novas petições (destinadas a processos digitais), 
sejam elas iniciais ou intermediárias, devem ser, obrigatoriamente por meio do peticionamento eletrônico. As petições por meio 
físico só são permitidas se, tratando-se de petição intermediária, o processo também for físico ou nos casos de indisponibilidade 
do sistema, nos termos do art. 8º, II, da Res. 551/2011, do Órgão Especial do E. TJSP, COMUNICADO Nº 432/2013, da E. 
Presidência do TJSP, PROVIMENTO CG Nº 26/2013 e PROVIMENTO PRESIDÊNCIA Nº 87/2013. Diante disso, intime-se a 
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parte para retirada da petição e, se o caso, seu protocolamento digital, sem que isso implique em qualquer tipo de prorrogação 
de prazo. - ADV: MARIO SERGIO SILVERIO DA SILVA (OAB 210226/SP), ADILSON JOSE AMANTE (OAB 265954/SP), LELIANE 
SALES SOARES (OAB 341300/SP)

Processo 1006858-42.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - REZENDE E 
REZENDE EDUCACIONAL LTDA EPP - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 292.2014/025428-0 dirigi-me ao endereço e não logrei êxito em encontrar o réu, desconhecido, 
e fui informado que os atuais moradores lá estão há 03 anos, sendo seus nomes Ronaldo e Giseli, não se sabendo informar 
se morara no local ou não.O referido é verdade e dou fé. Jacarei, 27 de janeiro de 2015. - ADV: ALINE TATIANE PERES HAKA 
(OAB 245979/SP)

Processo 1006858-42.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - REZENDE E 
REZENDE EDUCACIONAL LTDA EPP - De acordo com o PROVIMENTO CG Nº 21/2006, a busca de endereço do réu deve 
ser somente pelo Sistema BACEN JUD. Diante disso, lance-se minuta e comunique-se este juízo para protocolamento. Com 
a resposta, intime-se a autora para se manifestar em cinco (5) dias. Fica o exequente (ou autor) advertido que o ônus de 
apresentar o endereço correto para a citação não é deste Juízo. Portanto, caso não seja frutífera a pesquisa, caberá a ele 
prestar a informação e, para tanto, o processo ficará suspenso por um (1) ano, após o que, será extinto. - ADV: ALINE TATIANE 
PERES HAKA (OAB 245979/SP)

Processo 1006999-61.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - MARCIO OSORIO 
DE OLIVEIRA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 292.2014/024743-8 dirigi-me ao endereço indicado e citei intimei e adverti ANDRÉ LUIZ BARRETO DA SILVA, 
que bem ciente ficou do inteiro teor do presente mandado, aceitou a contrafé oferecida e exarou sua assinatura. O referido é 
verdade e dou fé. - ADV: SELVIA FERNANDES DIOGO (OAB 202674/SP)

Processo 1006999-61.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - MARCIO OSORIO 
DE OLIVEIRA - ANDRE LUIZ BARRETO DA SILVA - Designo audiência de instrução e julgamento no dia 02 de MARÇO de 2015, 
às 15h30min. O não comparecimento da parte autora implicará na extinção do processo e na condenação ao pagamento das 
custas, e, em caso de não comparecimento da parte-ré, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se 
o contrário resultar da convicção do Juiz. Fixo o prazo de cinco dias a contar da intimação desta decisão para que as partes 
apresentem rol de testemunhas, se ainda não tiverem feito, até o máximo de três, que deverão ser trazidas independentemente 
de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido, ressaltando na intimação que as testemunhas não arroladas no prazo 
acima fixado não serão ouvidas. Sendo a parte ré pessoa jurídica, fica devidamente advertida de que todos os documentos de 
constituição (contrato social, ata social, estatuto) e de representação (carta de preposição, procuração) deverão ser protocolados 
até um dia antes da realização da audiência de conciliação, para que a Serventia tenha tempo hábil para liberar a documentação 
nos autos digitais; a ausência de tais documentos implicará na aplicação das penas da revelia, ficando desde já indeferidos 
eventuais requerimentos para juntada posterior, visto que a representação da parte deve estar devidamente regularizada no 
momento da audiência. - ADV: MARICÍ CORREIA (OAB 156880/SP), SELVIA FERNANDES DIOGO (OAB 202674/SP), VANESSA 
DE OLIVEIRA (OAB 274230/SP)

Processo 1007527-95.2014.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Anna Cristina Bonanno - 
Anna Cristina Bonanno - Encaminho os autos para nova expedição de CARTA de CITAÇÃO e INTIMAÇÃO para pagamento no 
prazo de 03 dias, no outro endereço da Executada constante às folhas folhas 01/03: Rua Dalva, 166, Jd. Esper - Jacareí-SP - 
Cep 12307-020, já atualizado no SAJ - ADV: ANNA CRISTINA BONANNO (OAB 145079/SP)

Processo 1007561-70.2014.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Anna Cristina Bonanno - 
Anna Cristina Bonanno - 1. Prossiga-se com a execução. - ADV: ANNA CRISTINA BONANNO (OAB 145079/SP)

Processo 1007659-55.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - João Paulo Correia da Conceição - Cite-se a empresa ré, por mandado, nos termos do que determinado às fls. 17/18. 
A citação da empresa deverá ser feita na pessoa de seu sócio, cuja qualificação e endereço constam de fl. 36. - ADV: WALDMIR 
ANTONIO DE CARVALHO (OAB 41503/SP)

Processo 1008279-67.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Elisângela Rodrigues Araujo - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - HOMOLOGO, por sentença, para que tenha eficácia de 
título executivo (parágrafo único do artigo 22, da Lei nº 9.099/95), o acordo a que chegaram as partes. Sem condenação em 
custas e honorários (art. 55, caput, da Lei 9099/95). Certifique-se nos autos o trânsito em julgado desta (nesta data), sem 
baixa e, decorridos 180 dias da data da única ou última parcela, lance-se a baixa no sistema e arquivem-se. - ADV: BRUNO 
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LORENA LOCATELLI (OAB 344527/SP), ADEILTON VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 
249109/SP)

Processo 1008745-61.2014.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Laura Verissimo de 
Azevedo Chaves - Laura Verissimo de Azevedo Chaves - 1. Prossiga-se com a execução. - ADV: LAURA VERISSIMO DE 
AZEVEDO CHAVES (OAB 344517/SP)

Processo 1008780-21.2014.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Mandato - Anna Cristina Bonanno - Anna Cristina 
Bonanno - 1. Prossiga-se com a execução. - ADV: ANNA CRISTINA BONANNO (OAB 145079/SP)

Processo 1009016-70.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ELIZIARIA 
MARA DE SIQUEIRA ROSA - CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES H.R. PROGRESSO LTDA - ME - Por ora, deixo de 
apreciar o pedido de tutela antecipada por não vislumbrar nos autos prova inequívoca suficiente a amparar a verossimilhança 
das alegaçõe da autora. Designo audiência de conciliação para o DIA 13 de março de 2015, às 14 horas e 30 minutos. Cite-
se e intime-se a parte ré, por carta carta AR unipaginada (cód. 500465), conforme Comunicado SPI 47/2013, exceto se o SAJ 
não o permitir, caso em que deverá ser utilizado o meio tradicional, com as advertências de praxe. Tratando-se a parte passiva 
de pessoa jurídica: 1) deverá apresentar seus atos constitutivos, bem como a carta de preposição com, no mínimo, 24 horas 
de antecedência, SOB PENA DE REVELIA; 2) possuindo advogado, deverá fazer uso do e-SAJ para a protocolização; caso 
contrário, o protocolo deverá ser feito no balcão do cartório. Referido prazo é necessário para que seja possível a liberação no 
sistema e a conferência, por este Magistrado e pela parte contrária, da regularidade dos atos constitutivos e da representação 
processual antes da audiência; 3) o preposto deverá estar presente no horário designado para a audiência, não sendo tolerado 
o seu atraso, em razão de ausência de previsão legal nesse sentido, ficando ainda a ré advertida de que não se aceitará como 
justificativa de atraso ou não comparecimento o fato de o preposto estar nomeado para outra ação que se realize no Juizado no 
mesmo dia, mas em horário diverso. Intime-se a parte autora. - ADV: LETÍCIA DE CÁSSIA RODRIGUES PINTO (OAB 205901/
SP), SAMANTHA DA CUNHA MARQUES (OAB 253747/SP), CLEUSA NICCIOLI (OAB 84458/SP)

Processo 1009249-67.2014.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - GOLD FINGER JOALHEIROS 
LTDA - ME - Diante da informação de que a requerida mudou-se do endereço fornecido e devido à proximidade da data da 
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audiência, cancelo-a, devendo a serventia proceder às anotações de praxe. Intime-se a autora a informar, em 30 dias, o 
endereço correto ou atualizado para citação. Com a resposta, tornem conclusos. - ADV: DANIEL ALVES DE ALMEIDA JUNIOR 
(OAB 282298/SP)

Processo 3000178-41.2013.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Stefany 
Fernandes Soares Pinheiro - UNIP UNIVERSIDADE PAULISTA DE SAO JOSE DOS CAMPOS - Ato ordinatório pelo presente 
fica o(a) REQUERENTE intimado(a) para comparecer nesta Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Jacareí-SP, para a 
retirada do MANDADO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL emitido EM 03/02/2015, em seu favor, observando que o PRAZO de 
validade dos mandados de levantamento é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da data de emissão. - ADV: 
FABIO BOTARI (OAB 276932/SP), SILVIA PALÁCIO DE ALMEIDA (OAB 326351/SP), EDSON MAROTTI (OAB 101884/SP), 
ISAIAS NARCISO RAMOS (OAB 52996/SP), CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA (OAB 140951/SP), AMERICO DE OLIVEIRA 
JUNIOR (OAB 139071/SP)

Processo 3003059-88.2013.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Adriana 
Aparecida de Oliveira Isern - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 292.2014/025444-2 dirigi-me ao endereço indicado onde INTIMEI o requerido JOSÉ ADOLFO LINO 
JACAREÍ - ME na pessoa de seu representante legal, José Adolfo Lino, do inteiro teor do presente mandado, aceitou a cópia 
e exarou a sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MARIANA RAMIRES MASCARENHAS DO AMARAL GOMES 
(OAB 244202/SP)

Processo 3003059-88.2013.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Adriana 
Aparecida de Oliveira Isern - Fixo a multa por descumprimento em 50% do valor da causa, que é também o valor contratado para 
a execução do serviço. Instaure-se incidente de execução e venham conclusos. - ADV: MARIANA RAMIRES MASCARENHAS 
DO AMARAL GOMES (OAB 244202/SP)

Processo 4000006-82.2013.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - Monique Fernanda de Siqueira Silveira - CCE 
ELETRODOMÉSTICOS S/A - Ato ordinatório pelo presente fica o(a) REQUERENTE intimado(a) para comparecer nesta Vara 
do Juizado Especial Cível e Criminal de Jacareí-SP, para a retirada do MANDADO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL emitido 
EM 03/02/2015, em seu favor, observando que o PRAZO de validade dos mandados de levantamento é de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias, a contar da data de emissão. - ADV: JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), ELLEN 
CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)

Processo 4000040-57.2013.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - L.L.G. IMPORTS COMERCIO DE 
PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME - Ato ordinatório pelo presente fica o(a) REQUERENTE intimado(a) para comparecer nesta 
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Jacareí-SP, para a retirada do MANDADO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL emitido 
EM 03/02/2015, em seu favor, observando que o PRAZO de validade dos mandados de levantamento é de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias, a contar da data de emissão. - ADV: JOÃO ALCANTARA HIROSSE DE OLIVEIRA (OAB 202117/SP), 
ERIKA MARQUES DE SOUZA E OLIVEIRA (OAB 201385/SP)

Processo 4000308-14.2013.8.26.0292 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JAIRO FELICIANO DE 
FARIA - BENEDITO FLÁVIO RICO - Considerando as peculiaridades do caso, na forma do artigo 125, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, designo audiência de conciliação para o DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015, ÀS 13:30 HORAS. As partes deverão 
comparecer pessoalmente ao ato, sob as penalidades legais (Art. 20 e 51, I da Lei 9099/95). - ADV: SHIRLEY ROSA (OAB 
311524/SP), REINALDO DELLAPE (OAB 135962/SP), EDUARDO PINTO DE OLIVEIRA (OAB 125527/SP)

Processo 4001391-65.2013.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - ELIANA 
RIBEIRO PUGA e outro - BANCO BRADESCO CARTÕES S.A - - TAM - Linhas Aéreas S/A - Diante da concordância do corréu 
Banco Bradesco, expeça-se guia de levantamento do valor depositado, intimando-se a requerente para retirada. Com relação 
ao recurso interposto pela corré TAM, de acordo com o artigo 1096 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça: 
“Os ofícios de justiça, no primeiro grau de jurisdição, e a secretaria do Tribunal, no ato da intimação da sentença, exceto 
quando publicada em audiência, ou da intimação do acórdão, farão constar o valor do preparo, abrangendo custas e despesas, 
inclusive o valor estimado do porte de retorno, mencionando a quantidade de volumes existentes, quando exigido, para o 
caso de eventual interposição de recurso”. No caso dos presentes autos, a sentença foi proferida em audiência e, conforme 
certificado pela serventia (fl. 167), o preparo é insuficiente. O prazo para complementação é de 48 horas, contadas a partir da 
data da interposição do recurso (item 67, do Prov. CSM 806/03, En. 80, XXI FONAJE e item 95.1, Cap. IV, NSCG) e já decorreu, 
razão porque julgo-o deserto (item 67, Prov. CSM 806/03 e art. 42, § 1º da Lei 9099/95). Certifique-se o trânsito em julgado. 
Aguarde-se por 90 dias eventual pedido de execução. No silêncio, arquivem-se, com baixa no sistema. Intimem-se as partes 
deste despacho, aplicando-se para ambas o que dispõe o art. 19, § 2º, L 9099/95. - ADV: RENATO FLAVIO JULIÃO (OAB 
296552/SP), FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP), BRAZ PESCE RUSSO (OAB 21585/SP), JACK IZUMI OKADA (OAB 90393/SP)

Processo 4001813-40.2013.8.26.0292 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - SILVANA DE MORAIS 
ALEXANDRE MARTINS - Anhanguera Educacional Ltda - Ato ordinatório pelo presente fica o(a) REQUERENTE intimado(a) para 
comparecer nesta Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Jacareí-SP, para a retirada do MANDADO DE LEVANTAMENTO 
JUDICIAL emitido EM 03/02/2015, em seu favor, observando que o PRAZO de validade dos mandados de levantamento é de 
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar da data de emissão. - ADV: BARBARA CRISTINE PERES (OAB 311064/SP), 
AMANDA KARLA PEDROSO RONDINA PERES (OAB 302356/SP), SILVIA LUDMILLA DA SILVA MOREIRA (OAB 276458/SP), 
FERNANDO DA GAMA SILVEIRO (OAB 125313/SP)

Vara da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO ALEXANDRE AYRES DE CAMARGO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIANE BATISTA DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0036/2015
Processo 0000310-81.2015.8.26.0292 - Carta Precatória Cível - Atos executórios (nº 0016986-93.2013.8.26.0577 - Juízo 

de Direito da Vara Única do Foro de Santa Branca) - Maria Angela da Silva Zeferino - Fazenda do Estado de São Paulo - 
Vistos. Designo audiência para inquirição de testemunha para o dia 16 de Abril de 2015, às 15 horas. Providencie a serventia 
o necessário. Comunique-se ao juízo deprecante. Intime-se. - ADV: ROSELI SEBASTIANA RODRIGUES (OAB 119250/SP), 
ROGERIO PEREIRA DA SILVA (OAB 127454/SP), JAIRO SALVADOR DE SOUZA (OAB 258380/SP)

Processo 0001013-51.2011.8.26.0292 (292.01.2011.001013) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Marisa Moreira da 
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Silva - Fls. 413/417: Indefiro, pois não se pode devolver prazo recursal pelo simples fato de a parte alegar ter um direito, que lhe 
foi indeferido, ou, ainda, porque interpôs o recurso errado. Prazos existem para ser cumpridos. Somente fatos fora do alcance 
da parte, como erros do serviço judiciário, ou algum fato extremamente relevante que tenha impedido a interposição do recurso 
é que podem autorizar a devolução do prazo. A simples perda do prazo ou a interposição equivocada de outro recurso não a 
autorizam. Indefiro, pois. Requeira a MUNICIPALIDADE o que de direito. Int. - ADV: ANDRESA BRANDÃO DA SILVA (OAB 
198927/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP)

Processo 0001475-13.2008.8.26.0292 (292.01.2008.001475) - Execução Fiscal - Fademac Sa - - Nils Frederik Gustaf Bonde 
e outro - Vistos. Acolho a manifestação de fls. 99, expeça-se mandado de constatação, tanto das condições do imóvel penhorado 
as fls. 92, procedendo sua reavaliação nos moldes do mercado atual, bem como, verificando as condições de funcionamento 
da empresa executada, objetivando analise quanto a possível inclusão dos sócios responsáveis no polo passivo desta. Sem 
prejuízo, oficie-se ou, se houver possibilidade, até por meio eletrônico, requisitando junto ao Registro de Imóveis local, certidão 
atualizada referente a matrícula nº 61513. Int. Jacarei, 04 de fevereiro de 2015 - ADV: DECIO FRIGNANI JUNIOR (OAB 148636/
SP)

Processo 0001761-20.2010.8.26.0292 (292.01.2010.001761) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - No caso a parte alega contradição e tem razão porque realmente houve um 
equívoco entre o que ela requereu e o que foi determinado pela sentença. Assim, passo a suprir a falta, declarando extinto o 
feito com base no art.794, I, do Código de Processo Civil. Como não houve triangulação processual as custas não são devidas. 
Int. - ADV: ALCINA MARA RUSSI NUNES (OAB 118307/SP), BEATRIZ COELHO FARINA (OAB 114503/SP)

Processo 0002791-85.2013.8.26.0292 (029.22.0130.002791) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Sano Minoru - Prefeitura Municipal de Jacareí - Informe o requerente acerca do teor do ofício de fls. 159, 
quanto à entrega dos documentos solicitados pelo Imesc. - ADV: MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), ANA 
CAROLINA DUARTE DE OLIVEIRA ANDRADE (OAB 217104/SP)

Processo 0002792-70.2013.8.26.0292 (029.22.0130.002792) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Alberto Marques de Oliveira - Prefeitura Municipal de Jacareí - Vistos. Manifestem-se as partes, em memoriais, 
no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, com ou sem os memoriais, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: ANA CAROLINA 
DUARTE DE OLIVEIRA ANDRADE (OAB 217104/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP)

Processo 0003548-16.2012.8.26.0292 (292.01.2012.003548) - Procedimento Ordinário - Adicional de Horas Extras - Angela 
Maria de Santana Bonifacio - Prefeitura Municipal de Jacareí - O MUNICÍPIO DE JACAREÍ opôs os presentes embargos à 
execução de sentença contra ele movida por ANGELA MARIA DE SANTANA BONIFÁCIO, alegando excesso de execução. Em 
síntese, divergem as partes quanto ao valor devido à autora em virtude da condenação da FAZENDA MUNICIPAL ao pagamento 
de horas extras, apresentando cada qual seu próprio cálculo. É o relatório. Os cálculos apresentados pelas partes padecem, 
cada qual, de erros próprios, seja pela média das horas mensais trabalhadas, seja pelo divisor utilizado para cálculo das horas 
extras. Pois bem. O cálculo realizado pelo contador judicial (fl. 165), utilizando a base salarial da autora e a média mensal 
correta de horas trabalhadas (40 horas por semana) e, ainda, observando estritamente o que determinado na sentença e no v. 
acórdão, apurou como devido o valor de R$ 11.597,95, atualizado até setembro de 2014. As manifestações das partes acerca 
do cálculo não abalam sua credibilidade, devendo, portanto, ser acatado como correto o cálculo elaborado pelo contador, que 
é agente público imparcial. Em face das considerações tecidas, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos, 
fixando-se como devido o valor de R$ 11.597,95 para setembro de 2014. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará 
com os honorários advocatícios de seus respectivos advogados. P.R.I.C. - ADV: SHIRLEY ROSA (OAB 311524/SP), ANA PAULA 
TRUSS BENAZZI (OAB 186315/SP), HIROSHI MAURO FUKUOKA (OAB 215135/SP)

Processo 0003830-83.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Prefeitura do Município 
de Jacareí e outro - Vistos. Fls. 878/880: Considerando o julgamento do Agravo de Instrumento que determinou que a perícia 
fosse realizada no Município por médico da área pública, oficie-se a Municipalidade para que indique em 10 (dez) dias, 
profissional, dia e hora para realizar a perícia. Intime-se. - ADV: MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), JOSE 
FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), ROBSON FLORES PINTO (OAB 82552/SP)

Processo 0005562-36.2013.8.26.0292 (029.22.0130.005562) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Angelica Ferreira de Melo - Prefeitura Municipal de Jacareí - Manifestem se as partes sobre o laudo do Imesc juntado aos autos, 
no prazo de dez dias. - ADV: MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), ANA CAROLINA DUARTE DE OLIVEIRA 
ANDRADE (OAB 217104/SP)

Processo 0006024-90.2013.8.26.0292 (029.22.0130.006024) - Embargos à Execução Fiscal - Prescrição - Sergio Braulio 
Lopes - Despacho - Vistos. Antes da analise quanto ao recebimento para processamento destes embargos, primeiramente, 
providencie o embargante a imediata comprovação de haver efetuado o recolhimento das custas processuais. Após, voltem 
conclusos para a deliberação que couber. Prazo de lei. Int. - ADV: SERGIO BRAULIO LOPES (OAB 24439/SP)

Processo 0007422-43.2011.8.26.0292 (292.01.2011.007422) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 
- Jorge Daher Filho - Trata-se de embargos de declaração que JORGE DAHER FILHO interpôs contra decisão de fls. 45/57 
alegando omissão por não ter sido apreciado seu pedido de justiça gratuita. Ocorre que em fls. 55/57 foram apresentados 
vários julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que explicam em quais casos caberia a sucumbência em sede 
de exceção de pré- executividade, ficando evidente que se a mesma for julgada improcedente, não caberá verba honorária em 
favor da Fazenda, como assim foi determinado no final da decisão: “Sendo improcedente a exceção, descabe condenação pela 
sucumbência.” Deste modo o embargante não foi condenado a arcar com a sucumbência, não havendo portanto omissão no 
julgado. Nego provimento aos embargos. Int. - ADV: MARCIA LAGROZAM SAMPAIO MENDES (OAB 126515/SP), SHIRLEY 
ROSA (OAB 311524/SP), HIROSHI MAURO FUKUOKA (OAB 215135/SP)

Processo 0012924-60.2011.8.26.0292 (apensado ao processo 0005952-16.2007.8.26) (292.01.2011.012924) - Embargos 
à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Ricardo Esposito - I - Recebo o recurso apresentado 
às fls.47/48, em seus efeitos devolutivo e suspensivo, conforme preconiza o artigo 520, do Código de Processo Civil. II Às 
contrarrazões. III Com a juntada das contrarrazões, subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional da Terceira Região, com as 
cautelas de praxe e nossas homenagens. - ADV: MILTON AMÉRICO DE SAMPAIO COELHO (OAB 163943/SP)

Processo 0014211-24.2012.8.26.0292 (292.01.2012.014211) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - 
Hamilton Dias Borges - Saae ( Serviço Autônomo de Água e Esgoto ) de Jacareí - Vistos. Designo audiência de tentativa de 
conciliação, instrução e julgamento para o dia 16 de Abril de 2015, às 14 horas. Esclareçam as partes se querem mesmo 
depoimentos pessoais, em cinco dias, sob pena de preclusão. Se houver confirmação expressa do pedido de depoimento 
pessoal, deve a Serventia fazer a intimação por carta A. R., em mão própria, mediante preparo, que deverá vir com a confirmação 
do pedido de depoimento, salvo caso de Justiça gratuita, sob pena de preclusão. INDEFIRO, desde já, o depoimento pessoal 
do representante da Fazenda Pública, pois a ela não se aplica a pena de confissão ficta. Nos termos do art. 407 do Código de 
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Processo Civil e tendo em vista a necessidade de ter tempo hábil para as diversas tarefas necessárias para a preparação da 
audiência, FIXO O PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DA INTIMAÇÃO DESTA DECISÃO para a APRESENTAÇÃO DO ROL 
DE TESTEMUNHAS pelas partes, o qual que deverá vir acompanhado do preparo, quando necessário, sob pena de preclusão. 
Caso a parte opte pela intimação por carta, essa deverá ser feita com A. R. e mão própria. Lembro que o rol de testemunhas não 
é mera formalidade legal, mas exigência decorrente do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa parar permitir 
o exercício do direito à contradita, razão pela qual não serão ouvidas testemunhas não arroladas, nem a título de informante, 
pois isso só seria cabível em processos de família onde o rigor pode ser menor. Com base no art. 447 e parágrafo único do 
Código de Processo Civil, intimem-se, pessoalmente as partes para comparecer na audiência, via correio. Porém, alerto, desde 
já que a audiência não será redesignada se a parte não chegar a ser intimada, pois “a intimação da parte por meio de seu 
advogado, para a audiência de instrução e julgamento, não acarreta nulidade do processo desde que, inexistindo determinação 
de depoimento pessoal, tenha aqueles poderes para transigir e representá-la.” As audiências da Vara da Fazenda Pública de 
Jacareí são realizadas em prédio próprio localizado na Rua 15 de Novembro 259, Centro, em frente ao Fórum na Praça dos 
Três Poderes. Tal prédio é dotado de uma sala no térreo especial para audiências com pessoas com dificuldades de locomoção. 
Doutores (as) advogados (as), se esse for o caso de sua audiência, informe-nos para que possamos preparar a mencionada 
sala e realizar a audiência com conforto e presteza. Por favor, ligue pelo menos dois dias antes no telefone (12) 3952.5689, para 
evitar cumulação de audiências no mesmo local e horário. Int. - ADV: ROSA MARIA DE FARIA ANDRADE (OAB 126605/SP), 
LUIS DIOGO LEITE SANCHES (OAB 315061/SP)

Processo 0014677-52.2011.8.26.0292 (292.01.2011.014677) - Execução Fiscal - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa 
Física - Ubirajara Barbosa de Souza - Isto posto, REJEITO a exceção determinando o prosseguimento da execução, dizendo 
o exequente. Sendo improcedente a exceção, descabe condenação pela sucumbência. Int. - ADV: SANDRO FALCÃO DOS 
SANTOS (OAB 87732/MG), MARCELO CARNEIRO VIEIRA (OAB 106818/SP)

Processo 0016141-58.2004.8.26.0292 (292.01.2004.016141) - Execução Fiscal - Fazenda Nacional - Cooperativa de 
Servicos Medicos e Hosp de Jacarei - Vistos. Trata-se de pedido de execução contra a Fazenda pública a ser processado nos 
termos do art. 100 da Constituição da República, com as ressalvas feitas pelo Supremo Tribunal Federal principalmente na 
ADI 4357, bem como as regras do art. 730 do Código de Processo Civil. Defiro a execução requerida. Cadastre-se no sistema 
informatizado o incidente de execução. Em se tratando de liquidação por mero cálculo, o exequente deve apresenta-lo nos 
termos do Art. 475-B c. c. o art. 598 c. c. o art. 730, todos do Código de Processo Civil, o que deve ser feito com o pedido de 
execução, o qual deve se fazer acompanhar de memória discriminada e atualizada do cálculo. No caso dos autos, o cálculo 
foi apresentado conforme fls. 103 , assim a execução pode prosseguir. Cite-se a Fazenda Pública para eventual oferecimento 
de embargos em trinta dias (art. 1º B da Lei 9.494/1997 incluído pela MP 2.180-35/2001), citando-se por mandado, precatória 
ou e-mail, conforme for possível e mais rápido, sendo vedada a citação da Fazenda pelo correio (art. 222, c, do Código de 
Processo Civil). A compensação compulsória prevista nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição da República é inconstitucional 
conforme decidido na ADI 4357 pelo Supremo Tribunal Federal. Apresentados embargos, prossiga-se neles, ficando suspensa a 
execução, pois a execução provisória de precatórios e RPVs não é viável. Decorrido o prazo sem a interposição de embargos à 
execução ou julgados esses, expeça-se RPV para ser paga no prazo de sessenta dias, sob pena de sequestro por este mesmo 
juízo. Em sendo expedida RPV, comunique-se ao DEPRE por meio do e-mail depreopv@tjsp.jus.br, conforme o Comunicado 
12/12 e a Portaria 8.622/12. Na extinção do débito, comunique-se igualmente ao DEPRE. Intime-se. - ADV: ADEM BAFTI (OAB 
82793/SP), MARCOS ANTONIO PEIXOTO DE LIMA (OAB 183979/SP)

Processo 0020034-57.2004.8.26.0292 (292.01.2004.020034) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - 
Municipio de Jacarei - Monaco Siani Emp Imob Ltda - Fls. 104 e seguintes: A questão da ilegitimidade passiva já está superada 
pela decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Ademais, o instrumento particular não é apto a transferir a titularidade 
do domínio. Quanto à penhora, nada a ser alterado na decisão de fl. 95, inclusive quanto à intimação do devedor, que, de acordo 
com a manifestação de fls. 104/107, demonstrou inequívoca ciência acerca da constrição. - ADV: HELOISA DOMINGUES DE 
ALMEIDA (OAB 74322/SP), CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 104182/SP)

Processo 0020057-03.2004.8.26.0292 (292.01.2004.020057) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
- Monaco Siani Emp Imob Ltda - Fls. 53/56: o pedido de reconsideração é medida não prevista em nosso sistema processual, o 
que reconhece a jurisprudência e é incisivamente ensinado pelo Professor Vicente Grecco Filho (Vide: Direito Processual Civil 
Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1984, Volume II, pág. 293 e 294). A decisão deve ser objeto de recurso. Int. - ADV: HELOISA 
DOMINGUES DE ALMEIDA (OAB 74322/SP), CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 104182/SP)

Processo 0020058-85.2004.8.26.0292 (292.01.2004.020058) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
- Monaco Siani Emp Imob Ltda - Vistos. Recebo os embargos de declaração porque tempestivos. A embargante não apresentou 
a certidão da matrícula do imóvel a comprovar não ser mais a proprietária, razão pela qual a ilegitimidade passiva não pode 
ser conhecida. É admissível, excepcionalmente, a alteração do julgado em sede de embargos de declaratórios, quando 
houver contradição entre o andamento e o decisum ou em caso de manifesto erro material, cujo reconhecimento não implique 
reexame da prova ou da tese jurídica adotada na decisão embargada. Ademais, doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de 
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e 
não existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido (Seleção da COMJUR Des. Plínio Leite Fontes 
TJ PB- 1996 DATA DECISÃO 14/11/96 - DATA PUBLIC. 17/12/96 N PROCESSO 96.001502-4 Embargos de Declaração ORG. 
JULG. 1ª Câmara Cível Originária), o que não é o caso em testilha. No mérito, não havendo omissão no julgado, mais nítido 
caráter infringente, nego provimento aos embargos. Int. - ADV: HELOISA DOMINGUES DE ALMEIDA (OAB 74322/SP), CARLOS 
EDUARDO DE SOUZA (OAB 104182/SP)

Processo 0021775-35.2004.8.26.0292 (292.01.2004.021775) - Execução Fiscal - Contribuições de Melhoria - Bandeira 
Branca Sc Ltda Emp Imob - Vistos. Depósito de fls. 113; ciência a interessada.. Int. - ADV: EDUARDO MARTINS CERSOSIMO 
(OAB 189402/SP)

Processo 0500024-95.2005.8.26.0292 (292.01.2005.500024) - Execução Fiscal - Tsurushi Yamaguchi Espolio - Vistos. 
Recebo a apelação em ambos os efeitos, independentemente de preparo ante a gratuidade de que goza o apelante. À parte 
contrária para contrarrazões. Em seguida, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Seção de Direito Público - 
SP - 14ª, 15ª e 18ª Câmaras - (Serviço de entrada de autos Direito Público - S.J. 2.1.4). Intime-se. Jacarei, 04 de fevereiro de 
2015. - ADV: MAGDA BATISTA DE O S DAMACENO (OAB 107607/SP), JOAO BOSCO LENCIONI (OAB 57041/SP)

Processo 0502538-21.2005.8.26.0292 (292.01.2005.502538) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
- Prefeitura Municipal de Jacarei - Monaco Siani Emp Imob Ltda - Fls. 58 e seguintes: A questão da ilegitimidade passiva 
já está superada pela decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Ademais, o instrumento particular não é apto a 
transferir a titularidade do domínio. Quanto à penhora, nada a ser alterado na decisão de fl. 56, inclusive quanto à intimação 
do devedor, que, de acordo com a manifestação de fls. 58/60, demonstrou inequívoca ciência acerca da constrição. - ADV: 
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CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 104182/SP), HELOISA DE SOUZA PAULI TOSETTO (OAB 160742/SP)
Processo 0502618-72.2011.8.26.0292 (292.01.2011.502618) - Execução Fiscal - Monaco Siani Engenharia Empreendimentos 

e Participacoes Ltda - Vistos. Recebo os embargos de declaração porque tempestivos. A embargante não apresentou a certidão 
da matrícula do imóvel a comprovar não ser mais a proprietária, razão pela qual a ilegitimidade passiva não pode ser conhecida. 
É admissível, excepcionalmente, a alteração do julgado em sede de embargos de declaratórios, quando houver contradição entre 
o andamento e o decisum ou em caso de manifesto erro material, cujo reconhecimento não implique reexame da prova ou da 
tese jurídica adotada na decisão embargada. Ademais, doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios 
com efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no 
sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido (Seleção da COMJUR Des. Plínio Leite Fontes TJ PB- 1996 DATA 
DECISÃO 14/11/96 - DATA PUBLIC. 17/12/96 N PROCESSO 96.001502-4 Embargos de Declaração ORG. JULG. 1ª Câmara 
Cível Originária), o que não é o caso em testilha. No mérito, não havendo omissão no julgado, mais nítido caráter infringente, 
nego provimento aos embargos. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 104182/SP), HELOISA DOMINGUES DE 
ALMEIDA (OAB 74322/SP)

Processo 0502730-17.2006.8.26.0292 (292.01.2006.502730) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
- Prefeitura Municipal de Jacarei - Monaco Siani Emp Imob Ltda - Fls. 69 e seguintes: A questão da ilegitimidade passiva já está 
superada pela decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Ademais, o instrumento particular não é apto a transferir a 
titularidade do domínio. Quanto à penhora, nada a ser alterado na decisão de fl. 63, inclusive quanto à intimação do devedor, 
que, de acordo com a manifestação de fls. 69/72, demonstrou inequívoca ciência acerca da constrição. - ADV: HELOISA DE 
SOUZA PAULI TOSETTO (OAB 160742/SP), CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 104182/SP)

Processo 0503791-97.2012.8.26.0292 (292.01.2012.503791) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
- Monaco Siani Emp Imob Ltda - Vistos. Recebo os embargos de declaração porque tempestivos. A embargante não apresentou 
a certidão da matrícula do imóvel a comprovar não ser mais a proprietária, razão pela qual a ilegitimidade passiva não pode 
ser conhecida. É admissível, excepcionalmente, a alteração do julgado em sede de embargos de declaratórios, quando 
houver contradição entre o andamento e o decisum ou em caso de manifesto erro material, cujo reconhecimento não implique 
reexame da prova ou da tese jurídica adotada na decisão embargada. Ademais, doutrina e jurisprudência têm admitido o uso de 
embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e 
não existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido (Seleção da COMJUR Des. Plínio Leite Fontes 
TJ PB- 1996 DATA DECISÃO 14/11/96 - DATA PUBLIC. 17/12/96 N PROCESSO 96.001502-4 Embargos de Declaração ORG. 
JULG. 1ª Câmara Cível Originária), o que não é o caso em testilha. No mérito, não havendo omissão no julgado, mais nítido 
caráter infringente, nego provimento aos embargos. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 104182/SP), HELOISA 
DOMINGUES DE ALMEIDA (OAB 74322/SP)

Processo 0503907-06.2012.8.26.0292 (292.01.2012.503907) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
- Monaco Siani Engenharia Empreendimentos e Participacoes Ltda - Vistos. Recebo os embargos de declaração porque 
tempestivos. A embargante não apresentou a certidão da matrícula do imóvel a comprovar não ser mais a proprietária, razão 
pela qual a ilegitimidade passiva não pode ser conhecida. É admissível, excepcionalmente, a alteração do julgado em sede de 
embargos de declaratórios, quando houver contradição entre o andamento e o decisum ou em caso de manifesto erro material, 
cujo reconhecimento não implique reexame da prova ou da tese jurídica adotada na decisão embargada. Ademais, doutrina 
e jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter 
excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido 
(Seleção da COMJUR Des. Plínio Leite Fontes TJ PB- 1996 DATA DECISÃO 14/11/96 - DATA PUBLIC. 17/12/96 N PROCESSO 
96.001502-4 Embargos de Declaração ORG. JULG. 1ª Câmara Cível Originária), o que não é o caso em testilha. No mérito, não 
havendo omissão no julgado, mais nítido caráter infringente, nego provimento aos embargos. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO 
DE SOUZA (OAB 104182/SP), HELOISA DOMINGUES DE ALMEIDA (OAB 74322/SP)

Processo 0505764-24.2011.8.26.0292 (292.01.2011.505764) - Execução Fiscal - Monaco Siani Engenharia Empreendimentos 
e Participacoes Ltda - Isto posto, ACOLHO A EXCEÇÃO e JULGO EXTINTA a execução. Tendo sido procedente a exceção, 
CONDENO o exequente nas despesas do processo e honorários de advogado que fixo em R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos 
reais), que fica assim estipulado e deve ser corrigida a partir de hoje. Tendo sido extinta a execução se deve analisar a questão 
do reexame necessário. Como não há uma condenação em valores monetários, deve-se usar como parâmetro para fins de 
reexame necessário o valor da causa. No caso o valor da causa não ultrapassa o limite de sessenta salários mínimos previsto 
na lei. Assim, não cabe reexame necessário. Aguarde-se pelo trânsito em julgado. P. R. I. C. - ADV: CARLOS EDUARDO DE 
SOUZA (OAB 104182/SP), HELOISA DOMINGUES DE ALMEIDA (OAB 74322/SP)

Processo 0506507-97.2012.8.26.0292 (292.01.2012.506507) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
- Monaco Siani Engenharia Empreendimentos e Participacoes Ltda - Vistos. Recebo os embargos de declaração porque 
tempestivos. A embargante não apresentou a certidão da matrícula do imóvel a comprovar não ser mais a proprietária, razão 
pela qual a ilegitimidade passiva não pode ser conhecida. É admissível, excepcionalmente, a alteração do julgado em sede de 
embargos de declaratórios, quando houver contradição entre o andamento e o decisum ou em caso de manifesto erro material, 
cujo reconhecimento não implique reexame da prova ou da tese jurídica adotada na decisão embargada. Ademais, doutrina 
e jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do julgado, mas apenas em caráter 
excepcional, quando manifesto o equívoco e não existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido 
(Seleção da COMJUR Des. Plínio Leite Fontes TJ PB- 1996 DATA DECISÃO 14/11/96 - DATA PUBLIC. 17/12/96 N PROCESSO 
96.001502-4 Embargos de Declaração ORG. JULG. 1ª Câmara Cível Originária), o que não é o caso em testilha. No mérito, não 
havendo omissão no julgado, mais nítido caráter infringente, nego provimento aos embargos. Int. - ADV: HELOISA DOMINGUES 
DE ALMEIDA (OAB 74322/SP), CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 104182/SP)

Processo 0506528-73.2012.8.26.0292 (292.01.2012.506528) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
- Município de Jacareí - Monaco Siani Engenharia Empreendimentos e Participacoes Ltda - Isto posto, REJEITO a exceção 
determinando o prosseguimento da execução, dizendo o exequente. Sendo improcedente a exceção, descabe condenação pela 
sucumbência. Fls. 37:DEFIRO. Int. - ADV: HELOISA DOMINGUES DE ALMEIDA (OAB 74322/SP), CARLOS EDUARDO DE 
SOUZA (OAB 104182/SP)

Processo 0507368-20.2011.8.26.0292 (292.01.2011.507368) - Execução Fiscal - Monaco Siani Engenharia Empreendimentos 
e Participacoes Ltda - Isto posto, REJEITO a exceção determinando o prosseguimento da execução, dizendo o exequente. 
Sendo improcedente a exceção, descabe condenação pela sucumbência. Fls. 41/42: DEFIRO. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO 
DE SOUZA (OAB 104182/SP), HELOISA DOMINGUES DE ALMEIDA (OAB 74322/SP)

Processo 0513887-74.2012.8.26.0292 (292.01.2012.513887) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Município de Jacareí 
- Monaco Siani Engenharia Empreendimentos e Participacoes Ltda - Fls. 52/58: o pedido de reconsideração é medida não 
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prevista em nosso sistema processual, o que reconhece a jurisprudência e é incisivamente ensinado pelo Professor Vicente 
Grecco Filho (Vide: Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1984, Volume II, pág. 293 e 294). A decisão deve ser 
objeto de recurso. Fls. 46/47 e 48/50: manifeste-se o exequente. Int. - ADV: HELOISA DOMINGUES DE ALMEIDA (OAB 74322/
SP), CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 104182/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO ALEXANDRE AYRES DE CAMARGO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIANE BATISTA DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0045/2015
Processo 0000032-17.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Vismar Victor Faustino 

- Prefeitura do Município de Jacareí - Vistos. Recebo as apelações apenas no efeito devolutivo, independentemente de preparo 
face a isenção/ gratuidade de que gozam os apelantes. Às partes contrárias para contrarrazões. Em seguida, subam os autos 
ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo Seção de Direito Público SP a uma das seções da 1ª a 13ª Câmaras (Serviço de entrada 
de autos S.J. 2.1.4). Intime-se. - ADV: MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP), JOSE FRANCISCO 
VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP)

Processo 0000647-70.2015.8.26.0292 (apensado ao processo 1006221-91.2014.8.26) (processo principal 1006221-
91.2014.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Servidor Público Civil - S.S.A.A.E.J. - F.D.I. - Isto posto, JULGO 
IMPROCEDENTE a impugnação. DEIXO DE CONDENAR em sucumbência por falta de previsão legal. Prossiga-se nos autos 
principais. P. R. I. C.. - ADV: PATRICIA VIEIRA MARCONDES (OAB 231994/SP), RENATO AUGUSTO DE CAMPOS (OAB 
146111/SP), SILVANIA APARECIDA CARREIRO (OAB 204725/SP), ANDREA MARCIA DE BRITO OLIVEIRA CARVALHO LIMA 
(OAB 150294/SP)

Processo 1000116-64.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - VANDERLEI MARTINS 
COSTA - MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Ciência ao requerente da petição e documentos de págs. 83/87. - ADV: MONIQUE 
FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), JOSE 
FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP)

Processo 1000158-16.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigações - MUNICÍPIO DE JACAREÍ - MARIA IVONE 
RIBEIRO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 292.2015/001688-9 dirigi-me ao endereço e fui informado pelos atuais moradores que os mesmos são inquilinos, 
e que a ré já é falecida.O referido é verdade e dou fé. Jacarei, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: ROGERIO DE SOUZA NEVES 
(OAB 302168/SP), ANDRÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA (OAB 291841/SP)

Processo 1000158-16.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigações - MUNICÍPIO DE JACAREÍ - MARIA IVONE 
RIBEIRO - Manifeste-se a(o) requerente sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 41 no prazo de 10 dias. - ADV: ANDRÉ 
FLÁVIO DE OLIVEIRA (OAB 291841/SP), ROGERIO DE SOUZA NEVES (OAB 302168/SP)

Processo 1000343-54.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - MASAHIDE YAMASAKI e 
outros - MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Indefiro o pedido de tutela antecipada, porque, ao menos por ora, deve-se privilegiar a 
lei, que tem presunção de constitucionalidade. Cite-se a requerida, com as cautelas de praxe. - ADV: TIAGO ALEXANDRE 
ZANELLA (OAB 304365/SP), OSCAR GUILLERMO FARAH OSORIO (OAB 306101/SP)

Processo 1000347-91.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - M.L.S. - P.M.J. - Vistos. Diante 
dos documentos apresentados as fls. 219/221, defiro os benefícios da justiça gratuita ao requerente. Anote-se. INDEFIRO a 
liminar, diante da presunção de legitimidade do ato administrativo, ante a natureza da medida pretendida e porque se mostra 
necessário aguardar a manifestação do requerido e a instrução para exame seguro sobre os fatos descritos na inicial e o direito 
invocado pelo requerente, que de plano não se afirma, sendo certo ainda que, caso vencedor na ação, o autor terá se patrimônio 
recomposto, não havendo risco de dano sob esse aspecto. Cite-se. Intime-se. - ADV: FLAVIA SANTOS MARTINS DE SOUZA 
(OAB 247437/SP)

Processo 1000446-95.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - DOROTEIA APARECIDA 
DOS SANTOS ANDRADE - - MANUEL MAURO DE SOUZA ANDRADE - MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Isto posto, JULGO 
IMPROCEDENTE a ação e CONDENO, ainda, os requerentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Como os requerentes são beneficiários da Justiça Gratuita, 
suspendo o pagamento da sucumbência até que sua situação de fortuna se altere. P. R. I. C.. - ADV: HELOISA DOMINGUES DE 
ALMEIDA (OAB 74322/SP), IVAN DE ALMEIDA SALES DE OLIVEIRA (OAB 272107/SP)

Processo 1000456-08.2015.8.26.0292 - Habeas Data - Garantias Constitucionais - E.V.F. - D.I.I.R.G.D.I. - Vistos. Fls. 41/42: 
defiro. Remeta-se o feito a uma das Varas da Fazenda Pública da Capital. Intime-se. - ADV: PAULO SILVANNO DE CARVALHO 
(OAB 267772/SP)

Processo 1000591-54.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - GESSIA SATIYO 
KOYAMA - MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Manifestem-se as partes sobre o laudo pericial de fls 622/628 no prazo de 10 dias. - ADV: 
MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), 
MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP)

Processo 1000600-79.2015.8.26.0292 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 
MONACO SIANI ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - MUNICÍPIO JACAREÍ - Assim, emende-se 
a inicial em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento, corrigindo-se o valor da causa. INDEFIRO o pedido de diferimento do 
recolhimento da taxa judiciária ante a ausência de comprovação da momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, 
sobretudo ante seu ínfimo valor. Recolha-se, pois, em igual prazo, assim como a taxa de mandato judicial. Intime-se. - ADV: 
CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 104182/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), HELOISA 
DOMINGUES DE ALMEIDA (OAB 74322/SP)

Processo 1000601-64.2015.8.26.0292 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- MONACO SIANI ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Assim, em observância aos princípios 
da economia e celeridade processuais, determino a remessa dos autos ao distribuidor para redistribuição por dependência ao 
processo executivo supramencionado. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 104182/SP)

Processo 1000604-19.2015.8.26.0292 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- MONACO SIANI ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Assim, 
emende-se a inicial em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento, corrigindo-se o valor da causa. INDEFIRO o pedido de 
diferimento do recolhimento da taxa judiciária ante a ausência de comprovação da momentânea impossibilidade financeira do 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 613

seu recolhimento, sobretudo ante seu ínfimo valor. Recolha-se, pois, em igual prazo, assim como a taxa de mandato judicial. 
Intime-se. - ADV: CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 104182/SP), HELOISA DE SOUZA PAULI TOSETTO (OAB 160742/SP), 
MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP)

Processo 1000648-38.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - ARQUIMEDES 
ARANTES VIEIRA - MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Vistos. 1) Concedo ao autor os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 
Anote-se. 2) No mais, defiro a liminar, pois, em tese, a saúde e toda assistência médica e farmacêutica de que necessite, é 
direito do cidadão e dever do Estado assim considerados a União, os Estados e os Municípios. Por isso e tendo-se em vista o 
que dispõe o art. 196 da Constituição Federal e o art. 219, parágrafo único, da Constituição Estadual 2, bem como os arts. 2º, 
4º, 6º e 43 da Lei 8.080/903, a liminar deve ser concedida, lembrando-se que a competência prevista no art. 196 da Constituição 
Federal é concorrente e, por isso, não é incorreto o ajuizamento da ação contra o Município. Oficie-se, pois, à Municipalidade, 
com determinação para que passe a fornecer ao autor as fraldas descartáveis no tamanho e quantidade indicados na petição 
inicial, enquanto houver necessidade. 3) Cite-se, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA 
SILVEIRA (OAB 331519/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP)

Processo 1000651-90.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MUNICÍPIO DE JACAREÍ 
- PARAÍSO JACAREÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME - Assim, em 10 (dez) dias, corrija-se, colocando cada 
peça em seu devido lugar. Int. - ADV: ANDRÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA (OAB 291841/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA 
(OAB 200484/SP)

Processo 1000657-97.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Josefa Siqueira da Silva 
- Prefeitura do Município de Jacareí - Vistos. Aceito a competência. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à 
requerente. Anote-se. Cite-se. - ADV: JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), MONIQUE FERNANDA DE 
SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP)

Processo 1000659-67.2015.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Reintegração - MARCIAL FERNANDO FRANCISCO - 
MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Vistos. Para apreciação do pedido de gratuidade judiciária, apresente o autor, no prazo de 10 
(dez) dias, declaração de pobreza atualizada, bem como comprovante de residência atualizado (conta de consumo emitida nos 
últimos três meses). Intime-se. - ADV: CARLINA MARIA DE O Q SACRAMENTO (OAB 137987/SP)

Processo 1000774-25.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - MÁRIO YASUHARU IZUMI - 
MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Indefiro o pedido de tutela antecipada, por inexistência de urgência e porque eventual ressarcimento 
poderá ser feito sem dificuldade. Enfim, não há risco ao autor, caso a situação se mantenha como está. Cite-se o requerido, com 
as cautelas de praxe. - ADV: JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA 
SILVEIRA (OAB 331519/SP)

Processo 1001116-36.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - CICERO CAVALCANTE 
DUARTE - Prefeitura do Município de Jacareí - Vistos. Recebo a apelação em ambos os efeitos, independentemente de preparo 
face a isenção de que goza o apelante. À parte contrária para contrarrazões. Em seguida, subam os autos ao E. Tribunal de 
Justiça de São Paulo - Seção de Direito Público - SP - a uma das seções da 1ª a 13ª Câmaras (Serviço de entrada de autos - 
S.J. 2.1.4). Intime-se. - ADV: MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA 
(OAB 291552/SP), MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP)

Processo 1001224-65.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Posturas Municipais - Prefeitura do Município de Jacareí 
- MARIA LUIZA DE O. CELESTINO - Vistos. Págs. 26/27: DEFIRO o sobrestamento por 45 (quarenta e cinco) dias. Decorrido o 
prazo supra manifeste-se a requerente em termos de prosseguimento. Intime-se. - ADV: MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA 
(OAB 200484/SP), RITA DE CASSIA GRIECCO PARANAGUA (OAB 86058/SP)

Processo 1001375-31.2014.8.26.0292 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo 
- Coren - SP - Manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento do feito. - ADV: FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (OAB 
218430/SP), CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (OAB 163564/SP)

Processo 1001512-13.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - FILISBERTO BORGES 
DOS SANTOS - Prefeitura do Município de Jacareí - Vistos. Recebo as apelações apenas no efeito devolutivo, independentemente 
de preparo face a isenção/ gratuidade de que gozam os apelantes. Às partes contrárias para contrarrazões. Em seguida, subam 
os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Seção de Direito Público - SP - a uma das seções da 1ª a 13ª Câmaras 
(Serviço de entrada de autos - S.J. 2.1.4). Intime-se. - ADV: MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), MONIQUE 
FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP)

Processo 1001580-60.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Prefeitura do Município 
de Jacareí - CASSIA REGINA DE PAULA EDUARDO - - Antonio Sergio Eduardo - Vistos. Págs. 49/50: DEFIRO a realização 
de pesquisa de endereços da requerida CÁSSIA REGINA DE PAULA EDUARDO por meio dos sistemas Infojud, Bacenjud e 
Renajud. Com a resposta, intime-se o requerente para manifestação. Int. - ADV: RITA DE CASSIA GRIECCO PARANAGUA 
(OAB 86058/SP)

Processo 1001698-36.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - ADEMAR PEDRO FERNANDES 
- Prefeitura do Município de Jacareí - Vistos. Em conformidade com o que dispõe o artigo 398 do Código de Processo Civil, 
manifeste-se o requerente, em 05 (cinco) dias acerca da petição de fls. 100/101 bem como dos documentos juntados as fls. 
102. Após, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: MARCELO GONÇALVES GESUALDI (OAB 306509/SP), FLÁVIA DE OLIVEIRA 
RIBEIRO (OAB 309796/SP)

Processo 1001765-98.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Sebastião Xavier de Castro - 
Prefeitura do Município de Jacareí - Vistos. Ciente do v. acórdão de págs. 77/82. Cite-se, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: 
IVAN DE ALMEIDA SALES DE OLIVEIRA (OAB 272107/SP)

Processo 1002080-29.2014.8.26.0292 - Cautelar Inominada - Caução / Contracautela - AMBEV S.A. - Prefeitura do Município 
de Jacareí - Vistos. Fls. 198/199: manifeste-se o réu, presumindo-se a concordância no silêncio. Int. - ADV: DANIEL CUNHA 
CANTO MARQUES (OAB 332150/SP), FLÁVIA DE OLIVEIRA RIBEIRO (OAB 309796/SP), MARCELO SALDANHA ROHENKOHL 
(OAB 269098/SP)

Processo 1002109-79.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Prefeitura do Município 
de Jacareí - PARAÍSO JACAREÍ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME - Vistos. 1. Fls. 27 e 32: HOMOLOGO a 
desistência do presente feito em relação ao réu ANTONIO CHIEFFI FILHO, para fins do artigo 158, parágrafo único, do Código 
de Processo Civil. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. 2. À réplica. P.R.I. 
- ADV: RITA DE CASSIA GRIECCO PARANAGUA (OAB 86058/SP)

Processo 1002333-17.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Saúde - HELANIA ALMEIDA DIAS - Prefeitura do Município 
de Jacareí - Vistos. Recebo as apelações apenas no efeito devolutivo, independentemente de preparo face a isenção/ gratuidade 
de que gozam os apelantes. Às partes contrárias para contrarrazões. Em seguida, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça de 
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São Paulo Seção de Direito Público SP a uma das seções da 1ª a 13ª Câmaras (Serviço de entrada de autos S.J. 2.1.4). Intime-
se. - ADV: MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/
SP), MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP)

Processo 1003108-32.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - TAKESHI SATO - Prefeitura 
do Município de Jacareí - Vistos. Ciente da v. decisão de págs. 87/92. Cite-se, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: MARTA DE 
ALMEIDA PEREIRA (OAB 117372/SP)

Processo 1004053-19.2014.8.26.0292 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA - - 
DANIEL PALMEIRA DE LIMA - 1. Rejeitos as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia arguidas em contestação pelos 
réus, uma vez que dizem respeito a matéria de mérito, a qual será examinada oportunamente, na sentença, após regular 
instrução. 2. Rejeito, ainda, os pedidos de denunciação à lide da Câmara Municipal de Jacareí, formulados pelos réus em suas 
contestações, pois não se trata de hipótese de direito automático de regresso por lei ou contrato, tratando-se, na verdade, 
de discussão sobre o próprio mérito desta ação (responsabilidade pessoal e administrativa dos réus pelos fatos descritos na 
inicial). 3. Rejeito também a incompetência absoluta arguida pelo réu Itamar, uma vez que se trata de verba incorporada à esfera 
municipal e destinada a atender o interesse local, sem manutenção de qualquer vínculo ou relação com a União. O mais é 
matéria de mérito, a ser examinada e decidida na sentença. 2. Assim, e estando o feito em ordem, dou-o por saneado. 3. Ante a 
controvérsia estabelecida sobre o superfaturamento, DEFIRO a produção de prova pericial (avaliação do valor de mercado dos 
bens objeto do procedimento licitatório), a cargo do réu Itamar, que a requereu. Para tanto, nomeio perito Mariangela Aparecida 
Miotto Prado Pinto, habilitado nesta Vara. Intime-se o perito a estimar seus honorários definitivos em 10 dias. Após, intime-se o 
réu se manifestar no prazo de 10 dias. Em caso de concordância com a estimativa do perito, deverá o réu desde logo proceder 
o depósito do valor nos autos. Em caso de discordância, venham os autos conclusos para decisão e fixação dos honorários. 
Quesitos e assistentes técnicos no prazo de 05 dias. Com a indicação do dia e local pelo perito, intimem-se as partes. O perito 
deverá apresentar o laudo em 30 dias. 4. Após a prova pericial será deliberada a produção da prova oral requerida pelas partes. 
Int. - ADV: CASSIO ALESSANDRO SPOSITO (OAB 114384/SP), PRISCILLA ALVES PASSOS DINIZ (OAB 269663/SP)

Processo 1004453-33.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - MARISETE DOS 
SANTOS ANTONIO - Prefeitura do Município de Jacareí - Vistos. Págs. 675. Defiro o transporte para a requerente e seu 
acompanhante irem à perícia agendada. Oficie-se ao Município solicitando transporte para levá-los ao IMESC no dia 10/03/2015 
(ida e volta), para a realização do exame pericial às 15h40. Intime-se. - ADV: MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA 
(OAB 331519/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 
200484/SP)

Processo 1004772-98.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - IZABEL ROSA - 
Prefeitura do Município de Jacareí - Vistos. Fls. 705. Defiro o fornecimento do transporte para a autora e seu acomapanhante. 
Oficie-se com urgência o Município de Jacareí para que providencie o transporte do ao IMESC ou forneça passagens para sua 
locomoção até o local da perícia. Intime-se. - ADV: JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), FLÁVIA DE 
OLIVEIRA RIBEIRO (OAB 309796/SP), MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP)

Processo 1005431-10.2014.8.26.0292 - Ação Popular - Violação aos Princípios Administrativos - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA 
DE FARIA - HAMILTON RIBEIRO MOTA - PREFEITO DE JACAREÍ/SP - - MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Vistos. Ao Ministério Público 
para parecer final. Int. - ADV: RAFAEL APONI DE FIGUEIREDO ROCHA (OAB 280820/SP), HÉLIO FREITAS DE CARVALHO 
DA SILVEIRA (OAB 154003/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), ADEMAR APARECIDO DA COSTA 
FILHO (OAB 256786/SP), JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP)

Processo 1005822-62.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ANTONIO DE ASSIS 
PEREIRA - - CRISTIANO DE SOUZA PEREIRA - - CRISTINA MUNHÓZ DE SOUZA PEREIRA - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
DE JACAREÍ - - MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Vistos. Agravo de págs. 644/652: MANTENHO a decisão agravada de págs. 638/639 
por seus próprios fundamentos. Prossiga-se como determinado às págs. 638/639. Int. - ADV: DANIELA MACEDO (OAB 153006/
SP), RODRIGO NERY (OAB 284716/SP), MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), JOSE FRANCISCO 
VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP)

Processo 1006126-61.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - PEDRO BARBOSA - 
MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Ante o exposto, e considerando o mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
a ação para declarar a inexistência dos débitos de fls. 10 e 12 apenas e tão somente na proporção dos pagamentos realizados 
pelo autor a fls. 11 e 13, devendo o réu considerar esses pagamentos e cobrar apenas a diferença ainda devida por conta do 
atraso. Sucumbentes reciprocamente, as partes arcarão com os honorários de seus respectivos patronos e com metade das 
custas e despesas processuais, observando-se, quanto ao autor, as condições da Lei 1060/50, pois é beneficiário da Justiça 
Gratuita (fls. 34). Sem reexame necessário. PRI. - ADV: JAIR FESTI (OAB 87384/SP), HELOISA DOMINGUES DE ALMEIDA 
(OAB 74322/SP)

Processo 1006221-91.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Servidor Público Civil - F.D.I. - S.S.A.A.E.J. - Vistos. 
Especifiquem as partes, em 10 dias, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, justificando e esclarecendo 
a pertinência de cada uma delas, pois será com base nos fundamentos trazidos pelas partes que se deliberará acerca da 
necessidade de produzi-las (provas desnecessárias ou não justificadas não serão produzidas). A justificativa e os esclarecimentos 
sobre a pertinência da prova pretendida não poderão ser genéricos, devendo se referir aos fatos discutidos no processo, pois só 
assim será possível analisar a necessidade de se produzir, no caso concreto, a prova pleiteada. No mesmo prazo e também sob 
pena de preclusão deverão as partes, caso pretendam produzir prova oral, apresentar seus respectivos róis de testemunhas, 
nos termos do art. 407 do CPC (prazo fixado pelo Juiz), o que se determina visando à melhor adequação da pauta de audiências, 
para que partes e advogados de outras audiências que se realizarão no mesmo dia não sejam obrigados, às vezes, a esperar 
por período muito longo. No mesmo prazo, manifestem, ainda, se tem interesse na realização da audiência prevista no artigo 
331 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: SILVANIA APARECIDA CARREIRO (OAB 204725/SP), RENATO AUGUSTO 
DE CAMPOS (OAB 146111/SP), ANDREA MARCIA DE BRITO OLIVEIRA CARVALHO LIMA (OAB 150294/SP), PATRICIA VIEIRA 
MARCONDES (OAB 231994/SP)

Processo 1006432-30.2014.8.26.0292 - Embargos à Execução - Juros - Prefeitura do Município de Jacareí - EDINA 
APARECIDA DOS SANTOS - Vistos. À réplica. Apresentada a réplica ou decorrido o respectivo prazo, intime-se as partes a 
especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato controvertida nos autos 
e sua necessidade ao julgamento do feito. Se juntados documentos novos na fase de réplica, na mesma oportunidade, intime-se 
a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). Após essas manifestações ou o decurso do respectivo prazo, venham 
os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. Int. - ADV: ANA PAULA TRUSS BENAZZI (OAB 186315/SP), 
VALERIA LENCIONI FERNANDES CRUZ (OAB 89626/SP)

Processo 1006540-59.2014.8.26.0292 - Embargos de Terceiro - Coisas - JOAQUIM DE MACEDO BARROS ANDRADE - 
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- MARIA DAS GRAÇAS DO AMARAL ANDRADE - ESTADO DE SÃO PAULO - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 
embargos para desconstituir a decisão de declaração de ineficácia levada a efeito nos autos principais (fls. 21 - AV-15-4.295), 
determinando a respectiva baixa junto à matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis. Sem sucumbência, pois a parte 
autora é beneficiária da justiça gratuita e porque a ré não ofereceu resistência. Cópia para os autos principais. - ADV: BEATRIZ 
COELHO FARINA (OAB 114503/SP), JOAQUIM RICARDO DO AMARAL ANDRADE (OAB 152341/SP), CRISTIANO CESAR DE 
ANDRADE DE ASSIS (OAB 225216/SP)

Processo 1006584-78.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - SIDNEY VALERIANO 
TEODORO DUTRA - MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Vistos. Fls. 222/224 e 225/227: manifeste-se a parte autora, nos termos do 
art. 398 do CPC. Após, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. - ADV: MOYRA GABRIELA BAPTISTA 
BRAGA (OAB 200484/SP), ELIZETE DE ANDRADE PEREIRA DUTRA (OAB 339044/SP)

Processo 1006659-20.2014.8.26.0292 - Embargos à Execução - Correção Monetária - Prefeitura do Município de Jacareí 
- DESUR - DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA - Vistos. À réplica. Apresentada a réplica ou decorrido o respectivo prazo, 
intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato 
controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. Se juntados documentos novos na fase de réplica, na mesma 
oportunidade, intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). Após essas manifestações ou o decurso do 
respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. Int. - ADV: SHAULA MARIA LEÃO DE 
CARVALHO (OAB 128342/SP), RENATO GIL MORAES (OAB 217390/SP)

Processo 1006780-48.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - NORIVAN FERREIRA - 
MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Vistos. Especifiquem as partes, em 10 dias, sob pena de preclusão, as provas que pretendem 
produzir, justificando e esclarecendo a pertinência de cada uma delas, pois será com base nos fundamentos trazidos pelas partes 
que se deliberará acerca da necessidade de produzi-las (provas desnecessárias ou não justificadas não serão produzidas). A 
justificativa e os esclarecimentos sobre a pertinência da prova pretendida não poderão ser genéricos, devendo se referir aos 
fatos discutidos no processo, pois só assim será possível analisar a necessidade de se produzir, no caso concreto, a prova 
pleiteada. No mesmo prazo e também sob pena de preclusão deverão as partes, caso pretendam produzir prova oral, apresentar 
seus respectivos róis de testemunhas, nos termos do art. 407 do CPC (prazo fixado pelo Juiz), o que se determina visando à 
melhor adequação da pauta de audiências, para que partes e advogados de outras audiências que se realizarão no mesmo 
dia não sejam obrigados, às vezes, a esperar por período muito longo. No mesmo prazo, manifestem, ainda, se tem interesse 
na realização da audiência prevista no artigo 331 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: RICARDO NOBUO HARADA (OAB 
245505/SP), ROGERIO DE SOUZA NEVES (OAB 302168/SP)

Processo 1006920-82.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Isonomia/Equivalência Salarial - JUAREZ PEREIRA DA 
CONCEIÇÃO - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Vistos. Manifeste-se o 
requerente, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da petição de págs. 95/96. Após a manifestação, tornem conclusos. Intime-se. - 
ADV: PRYSCILA PORELLI FIGUEIREDO MARTINS (OAB 226619/SP), SILVANIA APARECIDA CARREIRO (OAB 204725/SP), 
ROSA MARIA DE FARIA ANDRADE (OAB 126605/SP)

Processo 1007187-54.2014.8.26.0292 (apensado ao processo 1004859-54.2014.8.26) - Embargos à Execução - Nulidade 
/ Inexigibilidade do Título - Ambev S/A - UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL - Vistos. Especifiquem as partes as provas 
que pretendem produzir, justificando sua pertinência em face da matéria de fato controvertida nos autos e sua necessidade 
ao julgamento do feito. Int. - ADV: ANTONIO BERNARDINO CARVALHO RIBEIRO (OAB 250914/SP), MARCELO SALDANHA 
ROHENKOHL (OAB 269098/SP), DANIEL CUNHA CANTO MARQUES (OAB 332150/SP)

Processo 1007462-03.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ANTONIO DE ASSIS 
PEREIRA - MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Manifestem-se as partes, em memoriais, no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, 
com ou sem os memoriais, tornem conclusos. Int. - ADV: MOYRA GABRIELA BAPTISTA BRAGA (OAB 200484/SP), JOSE 
FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 331519/SP)

Processo 1007574-69.2014.8.26.0292 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - Fazenda do Estado 
de São Paulo - EXPOL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - Vistos. À réplica. Apresentada a réplica ou decorrido o respectivo 
prazo, intime-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência em face da matéria 
de fato controvertida nos autos e sua necessidade ao julgamento do feito. Se juntados documentos novos na fase de réplica, 
na mesma oportunidade, intime-se a parte ré a se manifestar sobre eles (art. 398 do CPC). Após essas manifestações ou o 
decurso do respectivo prazo, venham os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. Int. - ADV: ALCINA MARA 
RUSSI NUNES (OAB 118307/SP), GUSTAVO LEOPOLDO C MARYSSAEL DE CAMPOS (OAB 87615/SP), MARIA CAROLINA 
PENTEADO BETIOLI (OAB 352621/SP)

Processo 1007626-65.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - LUIZ HENRIQUE CAVALCANTE DA 
SILVA - Prefeitura do Município de Jacareí - Vistos. Especifiquem as partes, em 10 dias, sob pena de preclusão, as provas que 
pretendem produzir, justificando e esclarecendo a pertinência de cada uma delas, pois será com base nos fundamentos trazidos 
pelas partes que se deliberará acerca da necessidade de produzi-las (provas desnecessárias ou não justificadas não serão 
produzidas). A justificativa e os esclarecimentos sobre a pertinência da prova pretendida não poderão ser genéricos, devendo se 
referir aos fatos discutidos no processo, pois só assim será possível analisar a necessidade de se produzir, no caso concreto, 
a prova pleiteada. No mesmo prazo e também sob pena de preclusão deverão as partes, caso pretendam produzir prova oral, 
apresentar seus respectivos róis de testemunhas, nos termos do art. 407 do CPC (prazo fixado pelo Juiz), o que se determina 
visando à melhor adequação da pauta de audiências, para que partes e advogados de outras audiências que se realizarão no 
mesmo dia não sejam obrigados, às vezes, a esperar por período muito longo. No mesmo prazo, manifestem, ainda, se tem 
interesse na realização da audiência prevista no artigo 331 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: JOSE FRANCISCO 
VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), ANDRÉ FLÁVIO DE OLIVEIRA (OAB 291841/SP), MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA 
SILVEIRA (OAB 331519/SP)

Processo 1007806-81.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Concurso Público / Edital - ANDERSON LUIZ REIS 
CASSIANO - ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Antes do saneamento ou julgamento antecipado do feito, esclareça o autor o 
resultado de seu recurso administrativo, interposto em 15/10/2014 segundo a inicial (fls. 05), bem como sobre sua aprovação ou 
reprovação nas fases seguintes ao certame cuja participação lhe foi assegurada pela liminar neste feito, desde logo comprovando 
documentalmente nos autos. Além disso, desde logo providencie o autor a vinda aos autos de seu prontuário médico cirúrgico, 
assim como demais documentos médicos relativos ao problema de saúde que levou à sua reprovação aqui impugnada. Intime-
se. - ADV: FABIO MARCHEZONI NETO (OAB 242778/SP), CLARA ANGELICA DO CARMO LIMA (OAB 299520/SP)

Processo 1008307-35.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância - A.P.R. 
- C.M.J. - Vistos. Especifiquem as partes, em 10 dias, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, justificando 
e esclarecendo a pertinência de cada uma delas, pois será com base nos fundamentos trazidos pelas partes que se deliberará 
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acerca da necessidade de produzi-las (provas desnecessárias ou não justificadas não serão produzidas). A justificativa e os 
esclarecimentos sobre a pertinência da prova pretendida não poderão ser genéricos, devendo se referir aos fatos discutidos no 
processo, pois só assim será possível analisar a necessidade de se produzir, no caso concreto, a prova pleiteada. No mesmo 
prazo e também sob pena de preclusão deverão as partes, caso pretendam produzir prova oral, apresentar seus respectivos róis 
de testemunhas, nos termos do art. 407 do CPC (prazo fixado pelo Juiz), o que se determina visando à melhor adequação da 
pauta de audiências, para que partes e advogados de outras audiências que se realizarão no mesmo dia não sejam obrigados, 
às vezes, a esperar por período muito longo. No mesmo prazo, manifestem, ainda, se tem interesse na realização da audiência 
prevista no artigo 331 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: JORGE ALFREDO CESPEDES CAMPOS (OAB 311112/SP), 
FLAVIA SANTOS MARTINS DE SOUZA (OAB 247437/SP), RENATA RAMOS VIEIRA (OAB 235902/SP)

Processo 1008672-89.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - RODRIGO CARVALHO CUNHA 
- ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Pág. 39. Indefiro a citação da Fazenda Pública por carta por expressa vedação legal (art. 
222, c, do CPC). Concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o requerente comprove a impressão, instrução e distribuição da 
carta precatória expedida. Intime-se. - ADV: DANIELE DA SILVA OLIVEIRA LEITE (OAB 256694/SP), HENRIQUE SARZI (OAB 
256721/SP)

Processo 1008849-53.2014.8.26.0292 - Ação Civil Pública - Área de Preservação Permanente - Ministério Público do Estado 
de São Paulo - FUNDAÇÃO PRÓ-LAR DE JACAREÍ - - GRAPROHAB - Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais 
do Estado de São Paulo - - MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Agravo de págs. 648/666: MANTENHO a decisão agravada de págs. 
572 por seus próprios fundamentos. Prossiga-se como determinado às págs. 572. Aguarde-se por eventual concessão de efeito 
suspensivo. Int. - ADV: LUIS FLAVIO DIAS (OAB 250477/SP), ANA GABRIELA AMARAL DE OLIVEIRA (OAB 199299/SP), 
CRISLAIDE KATIUSCIA SOARES (OAB 231268/SP), ANA PAULA TRUSS BENAZZI (OAB 186315/SP)

Processo 1008973-36.2014.8.26.0292 - Cautelar Inominada - Caução / Contracautela - WHITE MARTINS GASES 
INDUSTRIAIS LTDA. - Vistos. Págs. 108/112. Com razão a requerente. Certifique-se. Págs. 113/115. Cumpra-se com urgência 
o v. despacho, que deferiu em parte a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, pois, ao Estado de São Paulo, por meio de 
sua Procuradoria Regional em Taubaté. Quanto às informações requisitadas, oficiei em separado. Intime-se. - ADV: PEDRO 
LUCIANO MARREY JUNIOR (OAB 23087/SP), ROBERTO QUIROGA MOSQUERA (OAB 83755/SP)

Processo 1009183-87.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - ARNALDO JOSÉ DA SILVA 
- MUNICIPIO DE JACAREÍ - Manifeste-se o(a) requerente em réplica no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: ANDRÉ FLÁVIO DE 
OLIVEIRA (OAB 291841/SP), MANOEL CHAVES FRANÇA (OAB 79043/SP)

Processo 1009295-56.2014.8.26.0292 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - Prefeitura do 
Município de Jacareí - Maria Terezinha Silva Rabelo - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado nos embargos 
com fulcro no art. 269, inc. I, do Código de Processo, a fim de homologar os cálculos apresentados pelo embargante e determinar 
o prosseguimento da execução em função deles. Sem sucumbência, pois o embargante é isento de custas e a embargada 
é benficiária da justiça gratuita. P.R.I.C. - ADV: ELIZABETH DE SIQUEIRA (OAB 98903/SP), LUCIANA PARO ZANINI (OAB 
268656/SP), NARA CRISTIANE SANTOS BARBOSA (OAB 289882/SP)

Processo 1009296-41.2014.8.26.0292 - Mandado de Segurança - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE 
DIREITO PÚBLICO - JOÃO VITOR FERREIRA DE SIQUEIRA - DIRETOR ACADÊMICO DA ETEC CÔNEGO JOSÉ BENTO - No 
caso a inicial não está em ordem, pois não atendeu ao determinado a fls. 19. Dessa forma, resta o indeferimento da inicial com 
a consequente denegação da segurança. Isto posto, DENEGO a segurança pleiteada, sem resolução do mérito, com base no 
art. 267, I, do Código de Processo Civil, caso em que novo mandado de segurança só poderá ser impetrado se ainda estiver 
no prazo decadencial, nos termos do art. 6º., § 6º., da Lei 12.016/2009, ou pelas pleiteado pelas vias próprias (art. 19 da Lei 
12.016/2009). P. R. I. C. - ADV: GRACIANO DONIZETI DE SIQUEIRA (OAB 241995/SP)

Processo 1009354-44.2014.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - DIREITO TRIBUTÁRIO - ASSOCASSICIAÇÃO SÃO 
FRANCISCO VIDA - MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Vistos. Agravo de fls. 110/155, MANTENHO a r. decisão agravada de fls. 
98, por seus próprios fundamentos. Prossiga-se conforme determinado às fls. 98. Aguarde-se a concessão de eventual efeito 
suspensivo. Intime-se. - ADV: DAGOBERTO JOSE STEINMEYER LIMA (OAB 17513/SP)

Processo 4001002-80.2013.8.26.0292/01 - Cumprimento de sentença - PEDRO DOS SANTOS NOGUEIRA JUNIOR - 
MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Vistos. Ante a não oposição de embargos (fls. 15), expeça-se RPV conforme fls. 2. Int. - ADV: 
PATRICIA VELLOSO CAVALLARI (OAB 307784/SP), ANA PAULA TRUSS BENAZZI (OAB 186315/SP), RICARDO JORGE 
VELLOSO (OAB 163471/SP)

Processo 4001217-56.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - ISABEL CRISTINA DE JESUZ 
MARSON - - ANA CLAUDIA PORFÍRIO JANUARIO DE SANTANA - MUNICÍPIO DE JACAREÍ - Vistos. Defiro o prazo de 30 
dias requerido pelo perito para apresentação do laudo. Intime-se. - ADV: SUZANA JUSTINO MACHADO (OAB 327206/SP), 
RICARDO NOBUO HARADA (OAB 245505/SP)

Processo 4001878-35.2013.8.26.0292 - Execução Fiscal - Infração Administrativa - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, 
QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - Isto posto, JULGO EXTINTO o 
feito, sem julgamento do mérito e o faço com base no artigo 794, I, do C. P. C. c. c. o artigo 1º da Lei 6.830/80.DETERMINO o 
imediato desbloqueio de possíveis valores bloqueados em conta bancária da executada, bem como CONDENO a executada 
nas despesas do processo e honorários de advogado, estes na base de dez por cento sobre o valor da causa, corrigido desde a 
propositura. P.R.I.C. - ADV: ANTONIO FERNANDO DE MOURA FILHO (OAB 306584/SP), CELINA RUTH CARNEIRO PEREIRA 
DE ANGELIS (OAB 202206/SP)

Processo 4001880-05.2013.8.26.0292 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - LUCAS DONIZETTI MACIEL 
- Prefeitura do Município de Jacareí - Vistos. Especifiquem as partes, em 10 dias, sob pena de preclusão, as provas que 
pretendem produzir, justificando e esclarecendo a pertinência de cada uma delas, pois será com base nos fundamentos trazidos 
pelas partes que se deliberará acerca da necessidade de produzi-las (provas desnecessárias ou não justificadas não serão 
produzidas). A justificativa e os esclarecimentos sobre a pertinência da prova pretendida não poderão ser genéricos, devendo se 
referir aos fatos discutidos no processo, pois só assim será possível analisar a necessidade de se produzir, no caso concreto, 
a prova pleiteada. No mesmo prazo e também sob pena de preclusão deverão as partes, caso pretendam produzir prova oral, 
apresentar seus respectivos róis de testemunhas, nos termos do art. 407 do CPC (prazo fixado pelo Juiz), o que se determina 
visando à melhor adequação da pauta de audiências, para que partes e advogados de outras audiências que se realizarão 
no mesmo dia não sejam obrigados, às vezes, a esperar por período muito longo. No mesmo prazo, manifestem, ainda, se 
tem interesse na realização da audiência prevista no artigo 331 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: PATRICIA 
CRISTIANE OLIVEIRA PORTILHO (OAB 283115/SP), LUCIANA SOARES SILVA DE ABREU (OAB 187201/SP), ROSEMEIRE 
MARINHO FARIA DE CAMARGO (OAB 149506/SP)
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JACUPIRANGA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RUDI HIROSHI SHINEN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VERA LUCIA DE LIMA SEABRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0029/2015
Processo 0000001-52.1958.8.26.0294 (294.01.1958.000001) - Alvará Judicial - Romilda de Freitas - - Maria Ines Lourenço - 

Sul America Sa - Vistos. Cota retro: Digam os demais herdeiros. No silêncio, conclusos para decisão. Intime-se. - ADV: CINTHYA 
VIANA FERENCZI (OAB 277422/SP), GUILHERME RIBEIRO MARTINS (OAB 169941/SP), MANOEL ROGERIO DE LIMA (OAB 
130164/SP)

Processo 0000001-75.1983.8.26.0294 (294.01.1983.000001) - Desapropriação - Desapropriação - Prefeitura Municipal de 
Jacupiranga - Espólio de Domingos Reis - Vistos. Tendo em vista que este Juízo não conta com contador judicial, digam os 
exequentes se tem interesse na perícia contábil, às suas expensas. Intime-se. - ADV: DARCY PEREIRA DE MORAES JUNIOR 
(OAB 90129/SP), VIRGILIO ROMERO FERREIRA (OAB 183982/SP), ELSON KLEBER CARRAVIERI (OAB 156582/SP), 
MANOEL ROGERIO DE LIMA (OAB 130164/SP), JOSE AUGUSTO ARAUJO PEREIRA (OAB 123831/SP), MARCOS ANTONIO 
Z DE CASTRO RODRIGUES (OAB 76999/SP), GIULIANO NORBERTO FOGAÇA (OAB 314749/SP)

Processo 0000073-75.2014.8.26.0294 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A 
- JOSE ADEMIR DE LIMA SOUZA - Vistos. Trata-se de execução contra devedor solvente, ajuizada por BANCO BRADESCO 
S.A em face de JOSE ADEMIR DE LIMA SOUZA. A tentativa de citação do executado resultou infrutífera (fl. 43). Por conta 
disso, pleiteia a exeqüente o arresto on-line de dinheiro eventualmente existente nas contas bancárias do executado (fl. 35). 
O pedido comporta deferimento. O Sr. Oficial de Justiça constatou que o executado não reside no endereço apontado como 
seu (fl. 43). Assim, defiro o pedido de arresto on-line, com fundamento nos artigos 653, 655, 655-A e 821, todos do Código 
de Processo Civil. Nesse sentido: “Não existe ilegalidade na “penhora on line” e não há motivo para que o arresto “on line” 
não seja admitido, devendo ser aplicado nos termos dos artigos 653 e 654 do Código de Processo Civil” TJSP AGRAVO Nº 
7.293657-9, Relator Tercio José Negrato, “ARRESTO ON LINE Cabimento Devedores não localizados Só é possível a penhora 
online, quando não localizados os devedores, viável também o arresto on line, desde que não encontrados os devedores para 
citação” TJSP AI Nº 7.284.802-5, Relator Álvaro Torres Junior. “ARRESTO ‘ON-LINE” Execução. Possibilidade em não sendo 
encontrado o executado Inteligência do art. 653” (TJSP - AG 7288175900 21ª Câmara de Direito Privado. Relator: Silveira 
Paulilo. Julgamento: 10/9/2008. Publicação: 24/09/2008). “Execução - Arresto On line - Art 655A do CPC - Cabe ao executado 
indicar eventual impenhorabilidade de numerário bloqueado em instituição financeira - Recurso provido. 11ª Câmara de Direito 
Privado. Relator: Gil Coelho. Julgamento: 2/10/2008. Publicação: 31/10/2008 31/10/2008”. Providencie o autor o recolhimento da 
taxa de impressão, após encaminhem-se os autos ao servidor responsável pela elaboração da minuta, devendo ser observado, 
na sequência, o procedimento previsto no artigo 653, parágrafo único, e 654, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. - 
ADV: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP)

Processo 0000132-39.2009.8.26.0294 (294.01.2009.000132) - Procedimento Ordinário - Guarda - C.M.F. - - S.M.M. - A.M. - - 
N.S.G. - Providencie a requerente a sua ssinatura noTermo - Guarda Definitiva e Responsabilidade - Família - ADV: CAROLINE 
ALVES SALVADOR (OAB 231209/SP)

Processo 0000196-39.2015.8.26.0294 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - EVANIL RIBEIRO ALVES 
- Vistos. 1. EVANIL RIBEIRO ALVES ajuizou a presente ação em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS visando a 
obtenção de benefício de aposentadoria por invalidez e/ou auxílio doença ou acidente, alegando, em síntese, que preenche 
os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício e, no entanto, teve seu pedido negado administrativamente pelo 
requerido. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela não tem como ser deferido de plano, pois somente em juízo exauriente 
de cognição é que se mostra possível desnaturar a decisão administrativa, eis que goza de presunção de legitimidade e 
legalidade. Por tais motivos, e considerando também que as alegações do autor depende de dilação probatória, indefiro, por 
ora, o pedido de tutela antecipada. 2. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. 3. Cite-se. Intime-se. - ADV: TELMA 
NAZARE SANTOS CUNHA (OAB 210982/SP), DIANNA MENDES DA SILVA (OAB 311085/SP)

Processo 0000294-24.2015.8.26.0294 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.C.G.L. - Vistos. Para apreciação do pedido da 
assistência judiciária providencie a autora a juntada aos autos cópia do último exercício de rendas, caso isento, cópia de holerith 
ou extrato bancário, eis que o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, exige a comprovação da insuficiência de recursos para a 
concessão do benefício. O sigilo será mantido, pois ficará arquivado em pasta própria no Cartório. Alternativamente, no entanto, 
poderão optar por recolher as custas. Prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, 
nos termos do art. 267, IV e art. 257, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS VINCI DE 
CARVALHO (OAB 126199/SP)

Processo 0000330-03.2014.8.26.0294 - Execução Fiscal - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores - 
Fazenda do Estado de Sao Paulo - Ouro Verde Transporte e Locacao S A - Vistos. Providencie o executado a juntada da cópia 
da sentença o do transito em julgado da ação anulatória. Caso contrário, mantenho o prazo concedido a Fazenda à fl. 124. 
Intime-se - ADV: MARCELO MARQUES MUNHOZ (OAB 15328/PR), ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR (OAB 15471/PR), DECIO 
BENASSI (OAB 114389/SP)

Processo 0000332-70.2014.8.26.0294 - Execução Fiscal - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores - 
Fazenda do Estado de Sao Paulo - Ouro Verde Transporte e Locacao Ltda - Vistos. Providencie o executado a juntada da 
cópia da sentença o do transito em julgado da ação anulatória. Caso contrário, mantenho o prazo concedido a Fazenda à 
fl. 124. Intime-se - ADV: MARCELO MARQUES MUNHOZ (OAB 15328/PR), DECIO BENASSI (OAB 114389/SP), ARNALDO 
CONCEIÇÃO JUNIOR (OAB 15471/PR)

Processo 0000342-17.2014.8.26.0294 - Execução Fiscal - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores - 
Fazenda do Estado de Sao Paulo - 1. Cite-se, expedindo-se carta. 2. Em caso de pagamento ou de não oferecimento de 
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embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% do débito. Intime-se. - ADV: ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR (OAB 15471/
PR), MARCELO MARQUES MUNHOZ (OAB 15328/PR), DECIO BENASSI (OAB 114389/SP)

Processo 0000351-76.2014.8.26.0294 - Execução Fiscal - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores - 
Fazenda do Estado de Sao Paulo - Ouro Verde Transporte e Locacao Ltda - Vistos. Providencie o executado a juntada da 
cópia da sentença o do transito em julgado da ação anulatória. Caso contrário, mantenho o prazo concedido a Fazenda à 
fl. 132. Intime-se - ADV: DECIO BENASSI (OAB 114389/SP), MARCELO MARQUES MUNHOZ (OAB 15328/PR), ARNALDO 
CONCEIÇÃO JUNIOR (OAB 15471/PR)

Processo 0000353-46.2014.8.26.0294 - Execução Fiscal - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores - 
Fazenda do Estado de Sao Paulo - Ouro Verde Transporte e Locacao Ltda - Vistos. Providencie o executado a juntada da cópia 
da sentença o do transito em julgado da ação anulatória. Caso contrário, mantenho o prazo concedido a Fazenda à fl. 157. 
Intime-se - ADV: DECIO BENASSI (OAB 114389/SP), ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR (OAB 15471/PR), AMÉRICO ANDRADE 
PINHO (OAB 228255/SP), MARCELO MARQUES MUNHOZ (OAB 15328/PR)

Processo 0000369-97.2014.8.26.0294 - Execução Fiscal - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores - 
Fazenda do Estado de Sao Paulo - Ouro Verde Transporte e Locacao Ltda - Vistos. Providencie o executado a juntada da 
cópia da sentença o do transito em julgado da ação anulatória. Caso contrário, mantenho o prazo concedido a Fazenda à fl. 
124. Intime-se - ADV: ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR (OAB 15471/PR), MARCELO MARQUES MUNHOZ (OAB 15328/PR), 
AMÉRICO ANDRADE PINHO (OAB 228255/SP), DECIO BENASSI (OAB 114389/SP)

Processo 0000371-67.2014.8.26.0294 - Execução Fiscal - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores - 
Fazenda do Estado de Sao Paulo - Ouro Verde Transporte e Locacao Ltda - Vistos. Providencie o executado a juntada da cópia 
da sentença o do transito em julgado da ação anulatória. Caso contrário, mantenho o prazo concedido a Fazenda à fl. 132. 
Intime-se - ADV: ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR (OAB 15471/PR), AMÉRICO ANDRADE PINHO (OAB 228255/SP), DECIO 
BENASSI (OAB 114389/SP), MARCELO MARQUES MUNHOZ (OAB 15328/PR)

Processo 0000381-14.2014.8.26.0294 - Execução Fiscal - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores - 
Fazenda do Estado de São Paulo - Ouro Verde Transporte e Locacao Ltda - Vistos. Providencie o executado a juntada da cópia 
da sentença o do transito em julgado da ação anulatória. Caso contrário, mantenho o prazo concedido a Fazenda à fl. 125. 
Intime-se - ADV: MARCELO MARQUES MUNHOZ (OAB 15328/PR), ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR (OAB 15471/PR), DECIO 
BENASSI (OAB 114389/SP), AMÉRICO ANDRADE PINHO (OAB 228255/SP)

Processo 0000410-30.2015.8.26.0294 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
BRADESCO S/A - WANDIR JORGE - Vistos. 1. Nos termos do disposto no artigo 284 do CPC, proceda o autor a emenda da 
inicial em dez dias a fim de: a) Retificar o valor da causa para observar o disposto no artigo 259, V, do CPC, atualizando-se o 
valor do contrato até o ajuizamento da ação. 2. Recolher a complementação das custas iniciais, com base no valor retificado 
da causa, em 30 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC). Intime-se. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR 
(OAB 102420/SP)

Processo 0000512-86.2014.8.26.0294 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.B.A.O. - S.L.O. - Vistos. LUZIA BRAZ ALVES 
DE OLIVEIRA requereu divórcio direto em face de SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA , com fundamento no art. 40, § 3º, da Lei 
nº 6.515/77, alegando que estão separados desde 1980. O requerido, citado por edital (fl.38), apresentou contestação por 
negativa geral (fl.52), através do curador nomeado. É o relatório. Decido. O requerimento satisfaz às exigências do art.1571, 
IV, do Código Civil, o lapso temporal foi suprimido pela Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010, a qual deu nova 
redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal. Ante o exposto, resolvendo o mérito, JULGO PROCEDENTE o pedido e, em 
conseqüência, decreto o divórcio do casal LUZIA BRAZ ALVES DE OLIVEIRA e SEBASTIÃO LUIZ DE OLIVEIRA , que se regerá 
pelas cláusulas e condições fixadas na inicial. Sem imposição de ônus de sucumbência por se tratar de processo necessário e 
por sequer ter ocorrido resistência. Arbitro os honorários dos advogados dativos em 100% da tabela DPE/OAB. Transitada em 
julgado a sentença, expeçam-se os necessários mandados e certidão, oportunamente arquivem-se os autos. P. R. I.C - ADV: 
LAUDEMIRO PEREIRA ALVES (OAB 243515/SP), HELDER AUGUSTO CORDEIRO FERREIRA PIEDADE (OAB 230738/SP)

Processo 0000643-61.2014.8.26.0294 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.R.S. - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 294.2015/000005-5 dirigi-me aos endereços mencionados, e aí sendo INTIMEI 
Rafael Ramos dos Santos e Dina Ramos dos Santos, os quais bem cientes ficaram, exararam suas notas de ciente e receberam 
a contrafé que lhes ofereci e DEIXEI DE INTIMAR Priscila da Silva Santos em virtude dela haver se mudado para local incerto e 
não sabido segundo moradores da localidade. O referido é verdade e dou fé. - ADV: HERIK CHAVES (OAB 302711/SP)

Processo 0000643-61.2014.8.26.0294 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.R.S. - P.S.S. - Manifeste-se o requerente: 
Deixei de intimar a requerida, para avaliação psicológica no dia 26/02/2015, às 09:30 horas, em virtude dela haver se mudado 
para local incerto e não sabido, segundo moradores do local. - ADV: HERIK CHAVES (OAB 302711/SP)

Processo 0000966-03.2013.8.26.0294 (029.42.0130.000966) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) 
- Angelina Ribeiro de Moraes - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Primeiramente, encaminhem os autos ao INSS, para 
regularização da petição de fls. 125/126. Intime-se. - ADV: ARLETE ALVES DOS SANTOS MAZZOLINE (OAB 141845/SP)

Processo 0001199-34.2012.8.26.0294 (294.01.2012.001199) - Procedimento Ordinário - Anulação - Sergio Hiroshi Sioia - 
Municipio de Cajati - Manifeste-se a respeito de fls. 677/679. - ADV: ROSEMENEGILDA DA SILVA SIOIA (OAB 104001/SP), 
LEANDRO RICARDO DA SILVA (OAB 180090/SP)

Processo 0001443-89.2014.8.26.0294 (apensado ao processo 3000865-12.2013.8.26) - Embargos à Execução Fiscal - 
Competência Tributária - OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇO S/A - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as. Intime-se. - ADV: DECIO BENASSI (OAB 
114389/SP), ROBERTA DEL VALLE BORIN (OAB 56253/PR), ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR (OAB 15471/PR)

Processo 0001725-30.2014.8.26.0294 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - J.P.A.L. - Vistos. 
Cota retro (apresentar memorial de cálculo atualizado): Defiro. Providencie o exequente. Intime-se. - ADV: GLEISE LARISSA 
MARIANO (OAB 221037/SP)

Processo 0002114-15.2014.8.26.0294 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.C.B.S. - C.M.S. - Vistos. 
Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as. Intime-se. - ADV: FABIO PONTES (OAB 215622/SP), 
PEDRO HENRIQUE MARTINELLI DE FREITAS (OAB 327295/SP), HERIK CHAVES (OAB 302711/SP)

Processo 0002152-27.2014.8.26.0294 (processo principal 0002895-71.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Joana Vicente do Patrocinio - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos, etc. Infere-se 
dos autos que o INSS efetuou o pagamento requisitado, satisfazendo, por conseguinte, a obrigação. Destarte, com esteio no 
artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinta a fase executiva. Com o trânsito em julgado para o credor, expeça-
se o respectivo alvará de levantamento. Após, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: DANIEL MARTINS 
SILVA (OAB 255095/SP)
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Processo 0002449-34.2014.8.26.0294 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento S/A - Transportadora Pasin Ltda - Providenciar o recolhimento da Diligência do oficial - R$ 67,75. - ADV: EDUARDO 
TADEU GONÇALES (OAB 174404/SP), TATIANA TEIXEIRA (OAB 201849/SP)

Processo 0002606-07.2014.8.26.0294 - Divórcio Litigioso - Dissolução - G.J.S. - M.I.A.S. - Vistos. Tendo em vista que não há 
no momento Assistente Social nomeada para esta comarca e como as partes já celebraram acordo em autos de alimentos (fls. 
74), digam as partes se há interesse em audiência de conciliação para solução da lide. Intime-se. - ADV: IDALUCI BRAGA DE 
CAMARGO SOBREIRA (OAB 190223/SP), EWERTON VITOR OLIVEIRA GOMES (OAB 328731/SP)

Processo 0002765-47.2014.8.26.0294 - Interdito Proibitório - Propriedade - Dourival João Goulin e outro - Helio dos Santos 
Souza e outros - Vistos. Fls. 401/404: Conheço dos embargos e passo a sanar as omissões alegadas. De início, deixo de 
aplicar a multa diária, pois não há fundado receio de descumprimento da ordem judicial, cabendo à parte providenciar o que 
entender de direito, se isso efetivamente ocorrer. Por outro lado, defiro à parte ré os benefícios da assistência judiciária gratuita, 
sendo notória a capacidade econômica diminuta dos moradores de Barra do Turvo que utilizam a estrada objeto deste litígio. 
Nesse passo, consigno que a parte ré arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios 
da parte adversa, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), observando-se o disposto no artigo 12, da Lei nº 1.060/1950. No 
mais, permanece a sentença íntegra, tal como lançada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Intime-se. - ADV: REBECA 
SOARES TRINDADE (OAB 49145/PR), HERIK CHAVES (OAB 302711/SP), ROBSON IVAN STIVAL (OAB 20415/PR), DIEGO 
BOSCARDIN ZEN (OAB 65580/PR), WILBER ROSSINI (OAB 184524/SP)

Processo 0002801-26.2013.8.26.0294 (029.42.0130.002801) - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.P.S.M. - C.A.M. - 
Contestação juntada. Manifeste-se a parte autora em Réplica. - ADV: LAUDSON PEREIRA ALVES (OAB 289807/SP), DANIEL 
DUARTE BRASIL (OAB 272054/SP)

Processo 0002831-32.2011.8.26.0294 (294.01.2011.002831) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Maria Luiza Dias Viana - Inss Instituto Nacional de Seguro Social - Vistos. Fl.180: Encaminhe cópia via, e-mail, desta 
petição para a assistente social, para a complementação do laudo. Intime-se - ADV: ARLETE ALVES DOS SANTOS MAZZOLINE 
(OAB 141845/SP)

Processo 0002928-27.2014.8.26.0294 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - Ana Lucia Martins 
Scheneider - Adilson Fernandes - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo proposto por 
Adilson Fernandes ( fl.19/20) e aceito por Ana Lucia Martins Scheneider, às fls. 33/34, em consequência JULGO EXTINTO a ação 
de cumprimento de sentença entre as partes supracitadas, e o faço com fundamento no artigo 269, III, do Código de Processo 
Civil. As partes que celebraram o acordo não têm interesse recursal para impugnar a presente sentença, havendo preclusão 
lógica para a interposição de eventuais recursos, razão pelo qual a presente sentença transita em julgado nesta data. Arbitro 
os honorários dos advogados nomeados em 100% da tabela DPER/OAB. Providencie a exequente o número da conta corrente 
ou poupança para o depósito das parcelas. Expeça-se guia de levantamento em favor da exequente dos valores depositados 
nos autos. Expeça-se o necessário, após arquivem-se os autos com as devidas anotações e comunicações. P.R.I.C. - ADV: 
RILDEMILA KÉRSIA FERREIRA QUEIROZ (OAB 210336/SP), DANIEL DUARTE BRASIL (OAB 272054/SP)

Processo 0002948-86.2012.8.26.0294 (294.01.2012.002948) - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença 
- L.K.C.L. - Diga a exequente em termos de prosseguimento tendo em vista carta devolvida negativa (fls 163/164). - ADV: 
RILDEMILA KÉRSIA FERREIRA QUEIROZ (OAB 210336/SP)

Processo 0002996-74.2014.8.26.0294 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - D.A.M. - Providencie a requerente 
a assinatura no Termo - Guarda Provisória e Responsabilidade - Família - ADV: CREUSA MUNIZ (OAB 110063/SP)

Processo 0003451-39.2014.8.26.0294 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ELAINE MARA BANDEIRA 
DOS SANTOS - - ELOANY MARY PEREIRA DOS SANTOS - RODE REMOVEDORA DE RESIDUOS - - AUTOPISTA REGIS 
BITTENCOURT S.A. - - Eurico Santiago - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as. 
Intime-se. - ADV: JUDSON FELIPE AQUINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 302146/SP), JULIANA FERREIRA NAKAMOTO 
(OAB 302232/SP), FABIO PONTES (OAB 215622/SP)

Processo 0003513-50.2012.8.26.0294 (294.01.2012.003513) - Procedimento Ordinário - Guarda - J.B.J. - I.F. - Vistos. Digam 
as partes se há interesse em audiência de conciliação. Intimem-se. - ADV: GLEISE LARISSA MARIANO (OAB 221037/SP), 
CLAUDIO SIPRIANO (OAB 109684/SP)

Processo 0003933-21.2013.8.26.0294 (029.42.0130.003933) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Durval 
Guimaraes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1.Considerando o grau de especialização do Perito, a complexidade 
dos trabalhos realizados e o zelo profissional, arbitro os honorários do Perito da área Médica no valor correspondente ao 
máximo da Tabela II, nos termos do Art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 541 de 18/01/2007, do Conselho da Justiça 
Federal. Expeça-se ofício requisitório. 2. Diga o autor se tem outras provas a produzir. No silêncio, conclusos para sentença. 
Intime-se. - ADV: RICARDO AUGUSTO ULIANA SILVERIO (OAB 260685/SP), SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE (OAB 
77176/SP)

Processo 0004163-63.2013.8.26.0294 (029.42.0130.004163) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Sinhorinha 
Maria de Jesus e outros - Vistos SENHORINHA MARIA DE JESUS e outros ingressou com ação Ordinária de Concessão de 
Beneficio Previdenciário Aposentadoria rural em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. O Réu foi citado e contestou 
a ação (fl. 26/39). O Requerido apresentou a réplica a fl. 43/44. Foi deferida a prova oral. Em audiência foi deferido a habilitação 
dos herdeiros(fl.75). Testemunhas ouvidas às fls. 81/83. A Procuradora do requerido requereu extinção do feito, tendo em vista 
o falecimento da autora, certidão de óbito juntado a fl. 67. È o relatório. Decido. Observo que a autora faleceu em 13 janeiro 
de 2013 e o seu patrono distribuiu a ação em 24 outubro de 2013 e, somente foi comunicado o Juízo em 01.08.2014, após 
a intimação da certidão negativa do oficial informando que a autora era falecida . No caso em tela, o patrono da autora não 
deveria nem ajuizar a presente ação, poupando assim, a movimentação da máquina judiciária. De fato o feito perdeu seu objeto, 
portando, deve ser extinto sem julgamento do mérito. Ante o exposto, e por tudo o mais que constam dos autos, Julgo Extinto 
o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 267, IV, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência á Autarquia. 
Após, transitada regularmente em julgado, arquivem-se os autos com as devidas anotações. P.R.I. - ADV: TIAGO HENRIQUE 
MARQUES DOS REIS (OAB 315146/SP)

Processo 0005208-68.2014.8.26.0294 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome - 
R.F.L. - Sobre as informações de fls. 42/69, manifeste-se o autor. - ADV: ADILSON DA SILVA PINTO (OAB 226607/SP)

Processo 0005237-21.2014.8.26.0294 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - ROSA CARRIEL 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Defiro a parte autora os benefícios da assistência judiciária 
gratuita. Cite-se, com as advertências legais. IntIme-se. - ADV: ARLETE ALVES DOS SANTOS MAZZOLINE (OAB 141845/SP)

Processo 0005358-49.2014.8.26.0294 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - BIAUTORINO MIGUEL 
LUPI - Vistos. Defiro a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se, com as advertências legais. Int. - 
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ADV: LUIZ CLAUDIO JARDIM FONSECA (OAB 215263/SP)
Processo 0009255-25.2011.8.26.0445/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - OFICIAL DE REGISTRO 

CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERIDÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JACUPIRANGA-SP - Vistos. Esclareça o 
exequente se está desistindo da execução. Intime-se. - ADV: RUBENS HARUMY KAMOI (OAB 137700/SP)

Processo 3001162-19.2013.8.26.0294 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - 
SIZENANDO GOMES DA SILVA JUNIOR - LUCIANO CORDEIRO - Vistos. Fl.50/51: Diga o executado, eis que o valor referente 
aos honorários já estava incluído no cálculo apresentado a fl. 35. Intime-se. - ADV: FERNANDO KUSNIR DE ALMEIDA (OAB 
206789/SP), FÁBIO RAMOS NOGUEIRA (OAB 164160/SP)

Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RUDI HIROSHI SHINEN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VERA LUCIA DE LIMA SEABRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0030/2015
Processo 0003567-79.2013.8.26.0294 (029.42.0130.003567) - Auto de Prisão em Flagrante - Furto Qualificado - J.F.L. - 

Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado para o Ministério Público. Justifique a defensora Paula Carneiro Pontes, em 03 (três) 
dias, sua ausência à audiência (fls 86), sob as penas legais e administrativas. Recebo o recurso do réu Jairo Franco de Lima. 
Apresente-se a defensora Julia Milena Rodrigues as razões de recurso. Expeça-se certidão de honorários advocatícios (fls. 
57). Apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo Seção 
Criminal. Intime-se. - ADV: JULIA MILENE RODRIGUES (OAB 265858/SP), PAULA CARNEIRO PONTES (OAB 340340/SP)

Processo 0004012-63.2014.8.26.0294 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - ANTONIO APARECIDO 
DOS SANTOS NETO - - JHONATAN ROBERT ALVES COUTINHO - Vistos. Apresentem as defensoras nomeadas as defesas 
preliminares. Int. - ADV: ROSEMENEGILDA DA SILVA SIOIA (OAB 104001/SP), RINA LOURENÇO MARIANO ROSSINI (OAB 
184478/SP)

Processo 0004797-25.2014.8.26.0294 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Justiça Pública - Vistos. As matérias 
ventiladas demandam dilação probatória, tornado a instrução criminal oportuna para a completa apuração dos fatos. Destarte, 
não verificando a presença de quaisquer das hipóteses de absolvição sumária (previstas no art. 397 do CPP), confirmo o 
recebimento da denúncia. Designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 1º de abril de 2015, às 17:00 horas. Intime-
se e requisite-se o réu e as testemunhas. Depreque-se a oitiva da vítima. Int. - ADV: HERIK CHAVES (OAB 302711/SP)

FORO DISTRITAL DE PARIQUERA-AÇU

Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PARIQUERA-AÇU EM 02/02/2015

PROCESSO :0000103-74.2015.8.26.0424
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : HEVELY FORMES COUTINHO
EXECTDA : IDA MARIA MACEDO
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000104-59.2015.8.26.0424
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : HEVELY FORMES COUTINHO
EXECTDA : BRUNA RODRIGUES DE SOUZA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000105-44.2015.8.26.0424
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : HEVELY FORMES COUTINHO
EXECTDA : FERNANDA MAYARA DE SOUZA SILVA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000106-29.2015.8.26.0424
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : Miyki Mori Tomita
ADVOGADO : 252102/SP - Eliel Coppi
REQDO : João Martins Vicente
VARA :VARA ÚNICA
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RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PARIQUERA-AÇU EM 03/02/2015

PROCESSO :0000108-96.2015.8.26.0424
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BANCO ITAUCARD S A
ADVOGADO : 249848/SP - Gustavo Correia Linan
REQDO : Ageu Alves dos Santos
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PARIQUERA-AÇU EM 04/02/2015

PROCESSO :0000109-81.2015.8.26.0424
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : O.M.T.
ADVOGADO : 334634/SP - Marcos Roberto Laurindo
REQDA : E.S.P.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000110-66.2015.8.26.0424
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : José Paulo Lima Rédis
ADVOGADO : 42363/SP - Leonel Pedro Saletti
REQDO : Herdeiros de Eduardo Mariano Sales
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000111-51.2015.8.26.0424
CLASSE :INVENTÁRIO
REQTE : Irineu João Simonetti Filho
ADVOGADO : 258494/SP - Irineu João Simonetti Filho
INVTARDO : Irineu Joao Simonetti
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0004085-69.2013.8.26.0294
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
REQTE : J.P.R.A.

PROCESSO :0000112-36.2015.8.26.0424
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Caroline Gomes Valente Galvão
ADVOGADO : 330442/SP - Gabriela Guimarães Gomes Valente
REQDO : Prodent Assistencia Odontologica Ltda
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000113-21.2015.8.26.0424
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO : 150793/SP - Marli Inacio Portinho da Silva
REQDO : Welton Silva do Nascimento
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000120-13.2015.8.26.0424
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Jose Kita Soares
ADVOGADO : 336219/SP - Bruno Corim de Oliveira Castro
EMBARGDA : Maria Eduarda Dias Soares
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PARIQUERA-AÇU EM 05/02/2015

PROCESSO :0000126-20.2015.8.26.0424
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : L.F.R.P.
ADVOGADO : 252102/SP - Eliel Coppi
REQDA : M.M.F.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000127-05.2015.8.26.0424
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Della Via Pneus Ltda
ADVOGADO : 64632/SP - Lino Rodrigues de Carvalho
EXECTDO : Guluc Instalações Elétricas Ltda - EPP
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000128-87.2015.8.26.0424
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CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Helton Rossini
ADVOGADO : 346937/SP - Emiliano Dias Linhares Junior
REQDO : Gmac Administradora de Consorcios Ltda
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000132-27.2015.8.26.0424
CLASSE :CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE : L.P.C.P.
ADVOGADO : 46977/SP - Edgard Vilhena Masseran
REQDO : J.M.P.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000133-12.2015.8.26.0424
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : T.A.T.
ADVOGADO : 330442/SP - Gabriela Guimarães Gomes Valente
REQDO : T.T.M.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000134-94.2015.8.26.0424
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : N.A.L.
ADVOGADO : 136690/SP - Tania Teixeira Assef Bazzo
REQDO : E.F.R.
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PARIQUERA-AÇU EM 06/02/2015

PROCESSO :0000135-79.2015.8.26.0424
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Paulo Sergio Agostine
ADVOGADO : 78296/SP - Denise Maria Manzo Kurmann
REQDO : Elektro Eletricidade e Serviços SA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000138-34.2015.8.26.0424
CLASSE :RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQTE : V.M.V.
ADVOGADO : 245267/SP - Valdecir Sant’anna

PROCESSO :0000139-19.2015.8.26.0424
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : MENÉSIO PINTO DE OLIVEIRA
EXECTDO : GILMAR GOMES VALENTE
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000140-04.2015.8.26.0424
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Antonio Fernando Gervásio Leonardo
ADVOGADO : 309815/SP - Jair Mendes Junior
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000141-86.2015.8.26.0424
CLASSE :AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE : C.C.C.A.P.A.

PROCESSO :0000142-71.2015.8.26.0424
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Banco do Brasil S.A.
ADVOGADO : 209396/SP - Tatiana Miguel Ribeiro
REQDO : Ladel Locação de Veículos Ltda
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000143-56.2015.8.26.0424
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : MARCONDES BEZERRA DE CARVALHO
EXECTDO : MARCOS ROBERTO DA SILVA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000145-26.2015.8.26.0424
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Hemerson Iran Paulo
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ADVOGADO : 46977/SP - Edgard Vilhena Masseran
EMBARGDO : Joao Vitor Ribeiro Paulo
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000146-11.2015.8.26.0424
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
ADVOGADO : 161394/SP - Eliana Estevão
REQDO : Daniel dos Santos Gomes
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000147-93.2015.8.26.0424
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : V.A.A.
ADVOGADO : 245267/SP - Valdecir Sant’anna
REQDO : G.E.P.F.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000148-78.2015.8.26.0424
CLASSE :CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE : J.B.R.
ADVOGADO : 42363/SP - Leonel Pedro Saletti

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA NAHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALEXANDRE CLETO PORTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0039/2015
Processo 0000048-36.2009.8.26.0424 (424.01.2009.000048) - Execução Fiscal - Conselho Regional de Farmácia do Estado 

de São Paulo - Consorcio Interm Saude Vale Ribeira - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 01 ano. Após, 
intime-se o exequente em termos de prosseguimento. Int. Pariquera-Açu, 05/02/2015 - ADV: ANNA PAOLA NOVAES STINCHI 
(OAB 104858/SP), ANA CRISTINA PERLIN ROSSI (OAB 242185/SP), SIMONE APARECIDA DELATORRE (OAB 163674/SP), 
ADILSON GUIMARÃES (OAB 156765/SP)

Processo 0000516-58.2013.8.26.0424 (042.42.0130.000516) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - T.G.D.R. - MANIFESTE-SE O AUTOR ACERCA DA PESQUISA BACENJUD E INFOJUD JUNTADA. - ADV: 
SAMANTHA SILVA MELCHER (OAB 190340/SP)

Processo 0000534-79.2013.8.26.0424 (042.42.0130.000534) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Anacleto José de Souza - Vistos. Fls. 31: Defiro. Encaminhem-se os autos ao servidor responsável 
pela minuta INFOJUD. Após, a juntada da informação prestada pela Delegacia da Receita Federal - DRF, dê-se vista a parte 
interessada, para que se manifeste no prazo de 10 dias. Int. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)

Processo 0000554-36.2014.8.26.0424 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.C. - L.A.A. - 
Vistos. Considerando que o devedor quitou o débito alimentar em aberto (fls. 76), determino a expedição de contramandado de 
prisão, com urgência. Expeça-se Mandado de Levantamento Judicial. Após, manifeste-se a autora em termos de prosseguimento 
do feito, no prazo de 10 dias. Int - ADV: VALDECIR SANT’ANNA (OAB 245267/SP), MARIA ALICE ROSS (OAB 22737/PR), 
IRINEU JOAO SIMONETTI (OAB 74983/SP)

Processo 0000684-60.2013.8.26.0424 (042.42.0130.000684) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - O Município 
de Pariqueraaçu - Daiane Gomes Soares - Vistos. 1) Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada pelo Município de 
Pariquera-Açu em face da ré DAIANE DA SILVA GOMES. Alegou que o imóvel tem escola edificada e a posse foi adquirida 
através da Resolução SE 85, de 31/05/2002 (Fls. 07), que transferiu escolas estaduais ao Município. Em janeiro de 2013, 
o Ministério Público oficiou ao autor acerca da invasão na escola noticiada por Ricardo Belarmino (Fls. 09). Ainda segundo 
a inicial, a ré teria informado que adquiriu o imóvel de Valdecir Gomes, justificando o ingresso na escola. Deferida a liminar 
(Fls. 15). Citados (Fls. 58). Interposto recurso de agravo de instrumento contra a liminar. 2) Junte-se o acórdão do recurso 
de agravo disponibilizado no ESAJ (Fls. 143). 3) Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que a discussão de quem 
tem melhor posse diz respeito ao mérito. Além disso, a inicial foi concisa e clara, tanto é que a requerida bem se defendeu. 
A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e nele será apreciado. 4) Dou o feito por saneado. Fixo como 
pontos controvertidos os requisitos para a reintegração de posse. 5) Oficie-se à Fazenda do Estado de São Paulo, com cópia 
do ofício de fls. 06 e da presente, para que informe se tem título aquisitivo da propriedade ou documento equivalente que lhe 
atribua a posse do imóvel da escola situada no bairro Conchal, neste Município, enviando-o em caso positivo. Prazo: 30 dias. 
6) Oportunamente, tornem conclusos para designação de audiência de instrução. Int. - ADV: SIMONE SILVA MELCHER (OAB 
187725/SP), MARCOS ROBERTO LAURINDO (OAB 334634/SP)

Processo 0000764-58.2012.8.26.0424 (424.01.2012.000764) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.R.S. e outro - M.B.S.N. 
- C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que compulsando estes autos deles verifiquei não constar manifestação do executado/
alimentante intimado a fls. 142 acerca do quanto requerido a fls. 139/140. Nada Mais. Pariquera-Acu, 09 de fevereiro de 2015. 
Eu, ___, Joanir Ribeiro Gomes, Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: MICHELE CRISTINA RAMPONI PEREIRA (OAB 244979/
SP), ANDRE DE LIMA (OAB 241592/SP)

Processo 0000777-23.2013.8.26.0424 (042.42.0130.000777) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.M.F.S. e 
outros - M.F.S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 424.2015/000137-0, dirigi-me ao endereço indicado por diversas vezes e em horários distintos, contudo, encontrei 
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sempre a casa fechada e aparentemente sem morador. Falei com os vizinhos que me informaram o fato de não morar ninguém 
naquele local; eles não souberam dizer o endereço atual dos autores e de sua representante legal. Em face do exposto, deixo de 
intimá-la. O referido é verdade e dou fé. Pariquera-Acu, 29 de janeiro de 2015. - ADV: MICHELE CRISTINA RAMPONI PEREIRA 
(OAB 244979/SP), JOSÉ DEVANIR FRITOLA (OAB 13901/PR)

Processo 0000783-30.2013.8.26.0424 (042.42.0130.000783) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - L.L.R.R. - C.N.R. - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que compulsando estes autos deles verifiquei que até a 
presente data não consta se o executado/alimentante quitou ou não de débito alimentar de fls. 91 embora devidamente intimado 
a fls. 92. Nada Mais. Pariquera-Acu, 09 de fevereiro de 2015. Eu, ___, Joanir Ribeiro Gomes, Escrevente Técnico Judiciário. - 
ADV: FABIANO SILVA DE ANDRADE (OAB 322389/SP)

Processo 0001110-14.2009.8.26.0424 (424.01.2009.001110) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo - Adriane Aparecida da Silva - Vistos. Primeiramente apresente o exequente comprovante 
do recolhimento das custas devidas e do citado parcelamento administrativo no prazo de 30 dias. Após, tornem conclusos para 
apreciação do pedido de fl. 45. Int. Pariquera-Açu, 05/02/2015 - ADV: KLEBER BRESCANSIN DE AMÔRES (OAB 227479/SP), 
FERNANDO LUIZ VAZ DOS SANTOS (OAB 28222/SP), CAMILA ZAMBRANO DE SOUZA (OAB 246638/SP)

Processo 0001111-96.2009.8.26.0424 (424.01.2009.001111) - Execução Fiscal - Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado de São Paulo - Rosana Camargo - Vistos. Apresente o exequente o comprovante do recolhimento das custas processuais 
por parte do executado bem como do parcelamento concedido no prazo de 30 dias. Após, tornem conclusos para apreciação do 
pedido de fls. 26. Int. Pariquera-Açu, 05/02/2015 - ADV: CAMILA ZAMBRANO DE SOUZA (OAB 246638/SP), FERNANDO LUIZ 
VAZ DOS SANTOS (OAB 28222/SP)

Processo 0001192-69.2014.8.26.0424 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Conselho Regional de Corretores de Imoveis do 
Estado de São Paulo - Vistos. Apresente o exequente o comprovante de pagamento das custas processuais por parte do 
executado bem como do acordo entabulado, no prazo de 30 dias. Após, tornem conclusos para apreciação do pedido de fls. 
22/23 Int. Pariquera-Açu, 05/02/2015 - ADV: MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA (OAB 205792/SP)

Processo 0001288-55.2012.8.26.0424 (424.01.2012.001288) - Cumprimento de sentença - Alimentos - Leonardo de Melo 
Pinto - MANIFESTE-SE O AUTOR, NO PRAZO DE 10 DIAS, SOBRE PRESQUISA DE FLS. 86/87 - ADV: MARCELLO BONAFE 
(OAB 86150/SP)

Processo 0001338-13.2014.8.26.0424 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Aparecida 
Coelho da Costa - Juntada a petição diversa - Tipo: Contestação em Procedimento Ordinário - Número: 80000 - Protocolo: 
FRGT15000010417 - Complemento: MANIFESTE-SE A AUTORA. - ADV: DANIEL MARTINS SILVA (OAB 255095/SP)

Processo 0001338-62.2004.8.26.0424 (424.01.2004.001338) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Theodora Braz 
Cugler - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 145: Nada a prover, tendo em vista o ofício juntado a fls. 29 
do apenso. Int. - ADV: LUIZ ANTONIO LOURENA MELO (OAB 61353/SP), SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE (OAB 
77176/SP)

Processo 0001526-74.2012.8.26.0424 (424.01.2012.001526) - Monitória - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil Sa Banco 
Múltiplo - Super Virtual Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda Me e outro - Vistos. Defiro a suspensão do processo pelo 
prazo de 10 dias. Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), RAFAEL REYES RITCHIE (OAB 80735/RS)

Processo 0002322-02.2011.8.26.0424 (424.01.2011.002322) - Execução Fiscal - Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado de São Paulo - Vistos. Primeiramente apresente o exequente comprovante do recolhimento das custas devidas e do 
citado parcelamento administrativo no prazo de 30 dias. Após, tornem conclusos para apreciação do pedido de fl. 11. Int. 
Pariquera-Açu, 05/02/2015 - ADV: FERNANDO LUIZ VAZ DOS SANTOS (OAB 28222/SP)

Processo 0002646-60.2009.8.26.0424 (424.01.2009.002646) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Banco do Brasil Sa - Roberto Luiz Tibiriça Junior e outros - C E R T I D Ã O - ATO ORDINATÓRIO Certifico e dou 
fé que não foi apresentado o cálculo atualizado da dívida para fins de penhora através do sistema BACENJUD. Nada Mais. 
Pariquera-Acu, 10 de fevereiro de 2015. Eu, ___, Gilson Carlos Pedro, Chefe de Seção Judiciário - ADV: ITALO CORTEZI (OAB 
52601/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PARIQUERA-AÇU EM 
02/02/2015

PROCESSO :0000097-67.2015.8.26.0424
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 182/2014 - Pariquera-Acu
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000098-52.2015.8.26.0424
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 183/2014 - Pariquera-Acu
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : M.C.I.E.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000099-37.2015.8.26.0424
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 181/2014 - Pariquera-Acu
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AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.G.M.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000101-07.2015.8.26.0424
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 179/2014 - Pariquera-Acu
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : L.S.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000102-89.2015.8.26.0424
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 177/2014 - Pariquera-Acu
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : D.A.A.
VARA :VARA ÚNICA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA NAHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALEXANDRE CLETO PORTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0038/2015
Processo 0000978-15.2013.8.26.0424 (042.42.0130.000978) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou 

falsa perícia - J.P. - E.A. - Nota do cartório: Processo nº 000978-15.2013.8.26.0424. Intima a Defesa de que foi designado o dia 
22/04/2015, às 16 horas e 30 minutos, na 2ª Vara de Precatórias do Distrito Federal para realização da Audiência de Instrução 
deprecada. - ADV: ELIEL COPPI (OAB 252102/SP)

Processo 0001948-83.2011.8.26.0424 (424.01.2011.001948) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Esbulho possessório 
- Justiça Pública - Francisco Pereira Filho - Vistos. Considerando que o réu mudou de endereço sem comunicar o juízo, decreto 
sua revelia. Prejudicado o exame de insanidade mental do acusado, ante a ausência do acusado apesar de intimado para o ato 
(fls. 20 do apenso). Retome-se o curso do feito, prosseguindo-se nos principais. Após intimação das partes acerca da presente, 
tornem conclusos para sentença. Int. Pariquera-Açu, 03/02/2015 - ADV: ANTONIO DO AMARAL TIBAGY FILHO (OAB 38869/
SP)

JAGUARIÚNA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARAJUIZ(A) DE DIREITO MARCELO FORLI FORTUNA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIZETE MOURA DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0015/2015
Processo 0000118-73.2014.8.26.0296 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - L.A.O. e outro - Certifico e dou fé 

que em atendimento ao r. despacho retro, designo o dia 05 de agosto de 2014, às 09:30 horas, para audiência de conciliação/
mediação a ser realizada no CEJUSC Centro de Solução de Conflitos e Cidadania (Endereço é Rua: Amazonas, nº 504 Bairro 
Dom Bosco, Jaguariúna SP). Nada Mais. Jaguariuna, 27 de maio de 2014. Eu, ___, Ana Maria Fonseca Gomes Balducci Elias, 
Chefe de Seção Judiciário - ADV: OLGA CRISTINA DE MORAES (OAB 295934/SP)

Processo 0000118-73.2014.8.26.0296 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - L.A.O. - - L.T.A.O. - A.X.O. - 
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
296.2014/003915-6 dirigi-me ao endereço: Av. Pacífico Moneda e, aí sendo, não localizei o imóvel de número 24, tendo verificado 
que os dois primeiros imóveis do lado par daquela avenida, são ocupados pelo escritório da empresa “Tato Terraplanagem” e 
o outro, pela Sra. Fernanda Donetti, locais em que não logrei êxito em encontrar a representante legal dos requerentes, Sra. 
JANAÍNA DE FÁTIMA AMGARTEM DE OLIVEIRA; dessa forma, indagando a populares naquela avenida, não consegui contatar 
qualquer pessoa que declarasse conhecer referida pessoa, ou que soubesse me indicar seu correto endereço. Face ao exposto 
devolvo o presente em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Jaguariuna, 05 de junho de 2014. - ADV: 
OLGA CRISTINA DE MORAES (OAB 295934/SP)

Processo 0000218-91.2015.8.26.0296 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0011440-59.2014.8.16.0170 - VARA DE FAMILIA) 
- IDEIR PEREIRA - Rosane Maria Finger - Para o autor se manifestar no prazo de 05 dias sobre a certidão do Oficial de Justiça 
de seguinte teor: “ .... em cumprimento ao mandado nº 296.2015/000495-9 dirigi-me à Rua Francisco Sales Pires, no bairro 
Florianópolis e, lá estando, constatei que nesta via não existe imóvel que receba a numeração indicada, qual seja, 112, razão 
pela qual deixei de proceder à citação determinada, devolvendo a presente e r. Carta Precatória em Cartório para os devidos 
fins.”, decorrido o prazo a Carta Precatória será devolvida. - ADV: FABIANA HOPPE (OAB 71754/PR)
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Processo 0000347-96.2015.8.26.0296 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0009040-39.2008.403.6100 - 21ª Vara Federal 
Civel de São Paulo Seção Judiciaria de São Paulo) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sara Leonina Rodrigues Dominato - Para 
o procurador da Caixa Econômica Federal, Dr. Jefferson Montoro OAB/SP 129.119, providenciar o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça no valor de UFESPs ou seja R$63,75 no prazo de 05 dias. - ADV: JEFFERSON MONTORO (OAB 129119/SP)

Processo 0000366-44.2011.8.26.0296 (296.01.2011.000366) - Outros Feitos não Especificados - Impostos - Departamento 
de Estradas de Rodagem Der - Fl. 97: Defiro a pesquisa “on line”, via Infojud, para tentativa de localização do endereço do 
requerido Wilson. Encaminhem-se os autos ao setor competente, visto o autor ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. 
Intime-se. - ADV: PATRÍCIA LEIKA SAKAI (OAB 204472/SP)

Processo 0000366-44.2011.8.26.0296 (296.01.2011.000366) - Outros Feitos não Especificados - Impostos - Departamento 
de Estradas de Rodagem Der - Wilson Roberto de Cairo - - Tiago de Cairos - Para o autor providenciar a minuta completa do 
Edital de Citação e transmiti-la no formato “word” pelo seguinte e-mail corporativo: yimagiire@tjsp.jus.br no prazo legal de 05 
dias. - ADV: PATRÍCIA LEIKA SAKAI (OAB 204472/SP)

Processo 0001077-78.2013.8.26.0296 (029.62.0130.001077) - Outras medidas provisionais - Tratamento Médico-Hospitalar 
e/ou Fornecimento de Medicamentos - Antonio José da Silva - Vistos. Defiro a condução coercitiva do requerido até o local da 
avaliação médica, bem como reforço policial, se o caso. Oficie-se com urgência à Secretaria de Saúde. Intimem-se. - ADV: 
ROSENEIDE APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 162487/SP)

Processo 0001259-64.2013.8.26.0296 (029.62.0130.001259) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o prazo para o executado comprovar 
o pagamento do débito, tendo sido devidamente intimado conforme certidão de publicação de fls. 98. Nada Mais. Jaguariúna, 09 
de fevereiro de 2015. Eu,Yutaka Imagiire, Escrevente Técnico Judiciário. CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos 
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): 
Para o exequente se manifestar em termos de prosseguimento, tendo em vista o decurso de prazo para o executado comprovar 
o pagamento no prazo de 05 dias. Nada Mais. Jaguariúna, 09 de fevereiro de 2015. Eu, ___, Yutaka Imagiire, Escrevente 
Técnico Judiciário. - ADV: FRANCINI VERISSIMO AURIEMMA (OAB 186672/SP)

Processo 0001391-87.2014.8.26.0296 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - E.G.Q.L. - P.H.L. 
- Vistos. Homologo o acordo de fls. 38/39, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Aguarde-se em Cartório o integral 
cumprimento do acordo, nos termos do artigo 792 do C.P.C., que deverá ser informado pelas partes. Int. - ADV: FERNANDA 
PALHARES COMISSO (OAB 321901/SP), RICARDO SERTORIO (OAB 288861/SP)

Processo 0001808-40.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - M.P.M. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 296.2014/003103-1, 
dirigi-me à Rua Santa Rita nº 90, no município de Santo Antônio de Posse/SP e, sendo aí, CITEI o requerido GERALDO 
MATEUS DA SILVA, pelo inteiro teor do r. Mandado e petição inicial, o qual ficou de tudo bem ciente, notadamente da audiência 
de conciliação designada e do dia, local e hora em que deverá comparecer, munido de documento, bem como, de que poderá 
oferecer contestação na audiência de instrução e julgamento que será designada caso resulte infrutífera a conciliação, sob pena 
de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé, 
que aceitou, apondo sua assinatura no verso do r. mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ANA PAULA KUNTER 
POLTRONIERI (OAB 220371/SP)

Processo 0001808-40.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - M.P.M. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 296.2014/003104-0 
dirigi-me a Rua Sergipe n° 44, e ali estando não logrei êxito em citar Margareth Pereira Mota, em virtude da informação prestada 
pela Sra Aparecida, atual moradora dessa residência, que o requerido se mudou desse domicílio há dois meses para a cidade 
de Ribeirão Preto porém não soube precisar a seu endereço atual. Face ao exposto, deixo de proceder a citação requerida, 
devolvendo o presente mandado em cartório para as providências cabíveis. O referido é verdade e dou fé. Jaguariuna, 26 de 
maio de 2014. - ADV: ANA PAULA KUNTER POLTRONIERI (OAB 220371/SP)

Processo 0002448-43.2014.8.26.0296 - Inventário - Inventário e Partilha - LOURENÇO DOMINGUES - Para o autor qualificar 
e informar os endereços de todos os herdeiros, no prazo de 05 dias, para que seja possível a confecção dos devidos expedientes 
para a realização da citação, em cumprimento ao r. Despacho de fls. 38. - ADV: EDELCIO BRAS BUENO CAMARGO (OAB 
77066/SP)

Processo 0002547-18.2011.8.26.0296 (296.01.2011.002547) - Procedimento Ordinário - Ensino Fundamental e Médio - 
Munícipio de Jaguariúna - Para a Dra. Luciana Predin Torres OAB/SP 183894 retirar a Guia de Levantamento acostada à contra 
capa dos autos no prazo de 05 dias após o qual, os autos serão arquivados. - ADV: CLEBER TEIXEIRA DE SOUZA (OAB 
313986/SP), KAREN APARECIDA CRUZ DE OLIVEIRA (OAB 252644/SP)

Processo 0002743-22.2010.8.26.0296 (296.01.2010.002743) - Procedimento Ordinário - Eduardo Carlos da Silva - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Para o autor/exequente se manifestar no prazo de 05 dias em termos de prosseguimento tendo 
em vista o trânsito em julgado da r. Sentença de fls. 167/171. - ADV: MICHELLE MARIA CABRAL MOLNAR (OAB 273429/SP), 
DANILO TEIXEIRA RECCO (OAB 247631/SP)

Processo 0003514-63.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003514) - Cobrança de Cédula de Crédito Industrial - Obrigações - Spal 
Indústria Brasileira de Bebidas Sa - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que pesquisei no site do TJ/SP e verifiquei 
que não há registro de distribuição da Carta Precatória expedida às fls. 122, conforme extrato que segue, e verifiquei que o autor 
comprovou o “protocolo” da Carta Precatória, sendo necessário comprovar a sua distribuição com o número de processo que 
possa ser consultado pelo sistema. Nada Mais. Jaguariúna, 28 de janeiro de 2015. Eu, ___, Yutaka Imagiire, Escrevente Técnico 
Judiciário. CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao 
Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Para o autor a distribuição da Carta Precatória expedida às 
fls.122 ou informar o número processual da Carta Precatória com o qual será possível consultar o seu andamento processual 
no sistema. Nada Mais. Jaguariúna, 28 de janeiro de 2015. Eu, ___, Yutaka Imagiire, Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: 
CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ (OAB 188439/SP)

Processo 0003945-34.2010.8.26.0296 (296.01.2010.003945) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Macroplast Industria e Comércio de Plástico Ltda - CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o prazo de 30 dias sem 
que o autor comprovasse a distribuição da Carta Precatória expedida às fls.129, tendo sido devidamente intimado conforme 
certidão de publicação de fls.130. Nada Mais. Jaguariúna, 28 de janeiro de 2015. Eu, ___, Yutaka Imagiire, Escrevente Técnico 
Judiciário. CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa 
ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Para o autor se manifestar em termos de prosseguimento 
tendo em vista a certidão supra, no prazo de 05 dias. Nada Mais. Jaguariúna, 28 de janeiro de 2015. Eu, ___, Yutaka Imagiire, 
Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: FERDINANDO MELILLO (OAB 42164/SP), PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/
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SP)
Processo 0004004-80.2014.8.26.0296 - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY 

- IEJ - RODRIGO APARECIDO GARÇON JUSTINO - Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 
o acordo realizado às fls. 33. Diante disso, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 269, III do Código de 
Processo Civil. Regularizados os autos e, com trânsito em julgado, arquivem-se com as formalidades e cautelas de estilo. P.R.I. 
- ADV: TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP)

Processo 0004199-65.2014.8.26.0296 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Edna Rosana Guimaraes Schiezari 
- João Raimundo da Silva - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 296.2014/007529-2 dirigi-me aos endereços indicados e, neles sendo, procedi à CITAÇÃO do 
requerido JOÃO MARCOS R. SILVA, assistido por seus genitores, JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA e MARIA IVONEIDE DA SILVA, 
pelo inteiro teor do r. Mandado, INTIMANDO as partes, JOÃO MARCOS e EDNA ROSANA GUIMARÃES SCHIEZARI, acerca da 
audiência designada no CEJUSC, os quais, após a leitura que lhes fiz do Mandado, de tudo ficaram cientes, notadamente do 
prazo legal para contestar a ação e do dia, hora e local em que deverão comparecer, aceitando as contrafé que ofereci, apondo 
suas assinaturas no verso do r. Mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: FABIANO DE MELLO (OAB 308142/SP)

Processo 0004543-32.2003.8.26.0296 (296.01.2003.004543) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação 
- Obrigações - Banco Itau Sa - Decio Rabelo de Castro e outro - CERTIDÃO Certifico e dou fé que decorreu o prazo de 60 dias 
de sobrestamento do feito e até apresente data, nada foi requerido nestes autos. Nada Mais. Jaguariúna, 06 de fevereiro de 
2015. Eu, Yutaka Imagiire, Escrevente Técnico Judiciário. CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Para o autor se 
manifestar em termos de prosseguimento do feito tendo em vista o decurso do prazo de sobrestamento. Nada Mais. Jaguariúna, 
06 de fevereiro de 2015. Eu, ___, Yutaka Imagiire, Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: MARIA JOSE AREAS ADORNI (OAB 
82529/SP), LUCIANA CAVALCANTE URZE PRADO (OAB 148984/SP), ANA LIGIA RIBEIRO DE MENDONCA (OAB 78723/SP)

Processo 0004583-96.2012.8.26.0296 (296.01.2012.004583) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Ceci Centro Educacional e Cultural Integrado - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que decorreu o prazo de 
sobrestamento do feito por 60 dias. Nada Mais. Jaguariúna, 28 de janeiro de 2015. Eu, ___, Yutaka Imagiire, Escrevente Técnico 
Judiciário. CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao 
Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Para o exequente se manifestar em termos de prosseguimento 
tendo em vista o decurso de prazo supra. Nada Mais. Jaguariúna, 28 de janeiro de 2015. Eu, ___, Yutaka Imagiire, Escrevente 
Técnico Judiciário. - ADV: CARLOS EDUARDO DUARTE (OAB 285052/SP), RICARDO JOSE GOTHARDO (OAB 286326/SP)

Processo 0004863-38.2010.8.26.0296 (296.01.2010.004863) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - C.D.M.S. - E.S.S. - Para o autor se manifestar sobre o ofício de fls. 149 dos autos no prazo de 05 dias. - ADV: 
DAYANE ANASTÁCIO PELEGRINI (OAB 289693/SP), MARIA DO CARMO SANTIAGO LEITE (OAB 70248/SP)

Processo 0005262-72.2007.8.26.0296 (296.01.2007.005262) - Monitória - Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios 
Nãopadronizados America Multicarteira - Ubirol Industria e Comércio Ltda - - Edwards Benedito Buzatto - Para o exequente se 
manifestar no prazo de 05 dias em termos de prosseguimento do feito tendo em vista o trânsito em julgado da r. Sentença de 
fls. 216/218. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), 
ANDRE GIACOMOZZI BATISTA

Processo 0005511-18.2010.8.26.0296 (296.01.2010.005511) - Interdição - Capacidade - V.A.A. - Para o procurador da 
requerente informar ao autor para comparecer em Cartório a fim de retirar a certidão averbada, que se encontra à contra capa 
destes autos, no prazo de 05 dias, após o qual, os autos serão arquivados. - ADV: RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 
277712/SP)

Processo 0005539-49.2011.8.26.0296 (296.01.2011.005539) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - White Solder Ltda - Para o autor comprovar o protocolo e não a simples distribuição da Carta Precatória ou informar 
o número da Carta Precatória sob o qual foi distribuída e autuada a mesma, para que seja realizado seu acompanhamento no 
sistema informatizado, porque não existem registros da sua distribuição, no prazo de 05 dias. - ADV: ALLAN AGUILAR CORTEZ 
(OAB 216259/SP)

Processo 0006054-79.2014.8.26.0296 - Carta Precatória Cível - Contratos Bancários (nº 10053891020148260114 - 8 VARA 
CIVEL DO FORO DE CAMPINAS) - Itau Unibanco S/A - Para o autor/exequente informar nos autos se houve o pagamento do 
débito ou oposição de Embargos no Juízo Deprecante no prazo de 05 dias, decorrido o prazo retro, a Carta Precatória será 
devolvida. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0006055-64.2014.8.26.0296 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1005196-92.2014 - 6ª VARA CÍVEL) - Itau 
Unibanco S/A - BARACAT&BARACAT SUPERMERCADO LTDA - - Antonio Carlos Baracat - - NACLE ASSAD BARACAT NETO 
- Para o autor/exequente informar nos autos se houve o pagamento do débito ou oposição de Embargos no Juízo Deprecante 
no prazo de 05 dias, decorrido o prazo retro, a Carta Precatória será devolvida. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS 
(OAB 23134/SP)

Processo 0006383-91.2014.8.26.0296 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0000756-77.2014.8.26.0435 - 2ª VARA CÍVEL) - 
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS SA - Para o autor se manifestar no prazo de 05 dias sobre a certidão do Oficial de 
Justiça de seguinte teor: “ .... em cumprimento ao mandado nº 296.2015/000505-0 dirigi-me ao endereço: Av. Lauro de Carvalho, 
Bairro Berlim e não Jardim Florianópolis e, aí sendo, não localizei o imóvel de número 337, informando, ainda, que o menor 
numeral ímpar localizado foi o 431; dessa forma, indagando a populares naquela avenida, não consegui contatar qualquer 
pessoa que declarasse conhecer B. D. BUFFER LTDA. EPP ou ALEXANDER ANIBAL. Face ao exposto devolvo o presente 
em cartório para os devidos fins.” decorrido o prazo a Carta Precatória será devolvida. - ADV: CRISTIANO ZECCHETO SAEZ 
RAMIREZ (OAB 188439/SP)

Processo 0007077-60.2014.8.26.0296 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0411118-80.2012.8.19.0001 - COMARCA DA 
CAPITAL 30ª VARA CIVEL) - CR2 SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. - Para o autor/exequente informar nos autos se houve 
o pagamento do débito ou oposição de Embargos no Juízo Deprecante no prazo de 05 dias, decorrido o prazo retro, a Carta 
Precatória será devolvida. - ADV: BRUNO COSTA DE ALMEIDA (OAB 163939/RJ), WILSON PIMENTEL (OAB 122685/RJ)

Processo 0008182-48.2009.8.26.0296 (296.01.2009.008182) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Forquimica 
Produtos Básicos Ltda - Abo Serviços Administrativos Ltda (induscany do Brasil Ltda) - CERTIDÃO Certifico e dou fé que 
decorreu o prazo de 90 dias de sobrestamento do feito de acordo com a certidão de publicação e até apresente data, nada 
foi requerido nestes autos . Nada Mais. Jaguariúna, 28 de janeiro de 2015. Eu, ___, Yutaka Imagiire, Escrevente Técnico 
Judiciário. CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao 
Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Para o autor se manifestar no prazo de 05 dias em termos 
de prosseguimento tendo em vista o decurso de prazo supra . Nada Mais. Jaguariúna, 28 de janeiro de 2015. Eu, ___, Yutaka 
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Imagiire, Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: GIOVANA PICOLI (OAB 51189/PR), PEDRO PINA (OAB 96852/SP), SANTINO 
RUCHINSKI (OAB 26606/PR)

Processo 0008670-27.2014.8.26.0296 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1008421-70.2014.8.26.0066 - 2ª Vara Civel) 
- THABATA DANDARA LONGUINO LEITE - MARCEL LUIS LEITE - Para o autor se manifestar no prazo de 05 dias sobre a 
Certidão do Oficial de Justiça de seguinte teor: “ .... em cumprimento ao mandado nº 296.2015/000115-1, dirigi-me à Rua Aleixo 
Antônio Munhoz Castanho n° 200, Jardim Zambom, nesta cidade, por diversas vezes, em dias e horários diferentes e, sendo 
aí, por existir naquele local um prédio de apartamentos que não possui porteiro, que não possui o apartamento nº 23 em seu 
interfone e que tem sua porta de entrada trancada a chave, não consegui adentrar em mencionado edifício nas diversas vezes 
em que lá estive. Dessa forma, não logrei êxito em contatar o executado MARCEL LUIS LEITE ou qualquer outra pessoa em 
mencionado edifício para obter informações a respeito do mesmo, inclusive se ele realmente reside ali, pelo que DEIXEI, então, 
de proceder à CITAÇÃO determinada, devolvendo o presente e r. mandado em Cartório para os devidos fins, uma vez que 
exaurido o prazo para o seu cumprimento.” decorrido o prazo a Carta Precatória será devolvida. - ADV: CONRADO FRANCISCO 
ALMEIDA CARVALHO (OAB 272264/SP)

Processo 0008872-72.2012.8.26.0296 (296.01.2012.008872) - Procedimento Ordinário - Guarda - G.C.O. - I.S.O. - Vistos. 
Considerando a manifestação favorável da Ilustre Promotora de Justiça às fls. 98, JULGO EXTINTO o presente feito, com 
fulcro no artigo 267, IV do Código de Processo Civil, ante a ocorrência de falta de interesse de agir superveniente. Expeça-se 
termo de guarda do menor em favor do genitor. Traslade-se cópia do acordo de fls. 94/96 para os autos nº 14/2013, em apenso, 
certificando-se. Regularizados os autos, e com trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e 
anotações de praxe. P.R.I. - ADV: MARIO LUIZ GEREMIAS, ANTONIO ALVES DA SILVA (OAB 128701/SP)

Processo 0008893-77.2014.8.26.0296 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1007394-46.2014.8.26.0068 - 1ª Vara Cível) - 
CATIA DE PAULA CRISTIANI - Jose Carlos Santana de Brito - Para o autor se manifestar no prazo de 05 dias sobre a Certidão 
do Oficial de Justiça de seguinte teor: “....em cumprimento ao mandado nº 296.2015/000497-5 dirigi-me à Rua Pedro Maion, 125 
e, lá estando, fui informada pela genitora do requerido, Sra. Eva, que JOSÉ CARLOS SANTANA DE BRITO reside no estado 
do Paraná e não no endereço indicado neste Mandado. Afirmou ainda que o requerido vem à Jaguariúna esporadicamente 
e que não sabe informar o seu endereço. Pelo exposto, deixei de proceder à citação determinada, devolvendo a presente e 
r. Carta Precatória em Cartório para os devidos fins.”, decorrido o prazo a Carta Precatória será devolvida. - ADV: JULIANA 
RODRIGUES DO VALE (OAB 242809/SP)

Processo 0026436-04.2011.8.26.0004 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Marcelo de Carvalho 
Freitas e outro - Para o autor retirar e comprovar a distribuição da Carta Precatória expedida às fls. 252 no prazo de 05 dias, se 
o procedimento já foi realizado, informar o número da sua distribuição, porque não existem registros da sua distribuição junto ao 
Juízo Deprecado. - ADV: LUANA MORAES BRAMBILLA (OAB 319312/SP), MARCELO GAINO COSTA (OAB 189302/SP)

Processo 3000454-60.2013.8.26.0296 (processo principal 0001002-73.2012.8.26) - Exibição de Documento ou Coisa - 
Recuperação judicial e Falência - Laelc Reativos Ltda - Para o autor retirar o ofício expedido às fls. 161 por meio “on line” e 
comprovar sua distribuição no prazo de 05 dias. - ADV: PEDRO PINA (OAB 96852/SP)

Processo 3000783-72.2013.8.26.0296 - Monitória - Prestação de Serviços - Colegio Politecnico Bento Quirino - Vistos. Em 
primeiro lugar, certifique o recolhimento das custas para a citação por mandado. Uma vez positiva a certidão, com o recolhimento 
das custas, desde já fica deferida a citação por oficial de justiça, com os benefícios do artigo 172 §2º. Por ora, não há que se 
falar em citação por hora certa, pois não há suspeita de ocultação. Int. - ADV: ERICO BARRETO BACELAR (OAB 276889/SP)

Processo 3000783-72.2013.8.26.0296 - Monitória - Prestação de Serviços - Colegio Politecnico Bento Quirino - CERTIDÃO - 
Ato Ordinatório Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal para o autor comprovar nos autos a distribuição da Carta Precatória 
expedida às fls. 55, efetuei a pesquisa no site do TJ/SP e verifiquei que não há registro de distribuição da referida Carta 
Precatória.Nada Mais. Jaguariúna, 28 de janeiro de 2015. Eu, ___, Yutaka Imagiire, Escrevente Técnico Judiciário. CERTIDÃO 
- Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça 
Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Para o autor comprovar a distribuição da Carta Precatória expedida às fls. 55, 
tendo em vista o ato ordinatório de fls. 54 e a certidão de publicação de fls. 56. Nada Mais. Jaguariúna, 28 de janeiro de 2015. 
Eu, ___, Yutaka Imagiire, Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: ERICO BARRETO BACELAR (OAB 276889/SP)

Processo 3003538-69.2013.8.26.0296 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1063604-55.2013 - 24ª Vara Civel - Foro 
Central Civel) - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional - Global Saúde Comércio 
de Prod Hospitalares Ltda - - REGINE APARECIDA DE LIMA RODRIGUES - Vistos. Fls. 83-84: defiro nova citação conforme 
requerido. Intime-se. Jaguariúna, 26 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO 
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: FABIO DE 
ALENCAR KARAMM (OAB 184968/SP), CRISTIANO TRIZOLINI (OAB 192978/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARAJUIZ(A) DE DIREITO MARCELO FORLI FORTUNA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIZETE MOURA DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0024/2015
Processo 0000001-19.2013.8.26.0296 (029.62.0130.000001) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do 

Título - Conscinco Brasil Construções Ltda - Cláudio Mendes Rodrigues Me - - Hsbc Bank Sa - Vistos. CONSCINCO BRASIL 
CONSTRUÇÕES propôs AÇÃO DECLARATÓRIA E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO em face de CLÁUDIO MENDES 
RODRIGUES ME e HSBC BANK BRASIL S/A alegando, em síntese, que teve seu nome protestado pelo Tabelião de Notas e 
de Protesto de Letras e Títulos de Jaguariúna SP em razão da duplicata mercantil nº DMI 941, emitida sem aceite, no valor de 
R$5.712,00 (cinco mil, setecentos e doze reis) em 31 de outubro de 2012 com vencimento para 14 de novembro de 2012. Aduz 
que nunca teve relações comerciais com as requeridas. Em Ação Cautelar de Sustação de Protesto com pedido liminar para 
sustação do título, obteve êxito liminarmente. Requereu declaração de inexigibilidade do título com cancelamento definitivo do 
referido título (fls.02 a 06). Citado, o segundo requerido apresentou contestação (fls.52 a 58) afirmando que atuou somente 
como prestador de serviço do credor do título e alegou em preliminares a ilegitimidade passiva. Citado, o primeiro requerido 
apresentou contestação (fls.89 a 91) alegando que autor e réu tinham relacionamento comercial. O autor apresentou réplica 
à contestação (fls.98 a 99). Eis o relato. Fundamento e Decido. A preliminar de ilegitimidade confunde-se com o mérito. Isso 
porque, em status assertionis o banco possue legitimidade, uma vez que foi quem efetivou o protesto. No mérito o pedido 
procede. De plano, conforme decidido pelo STJ no Resp 1063474-RS, o endossatário que recebe título de crédito por endosso-
mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de 
apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. Nesse sentido, destacamos 
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a ementa do julgado: DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 
543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. 
NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que 
recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato 
culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. 
2. Recurso especial não provido. (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 
28/09/2011, DJe 17/11/2011) Ora, no caso em questão a duplicta foi emitida sem aceite, com nota fiscal sem qualquer lastro 
de prestação de serviço ou fornecimento de mercadorias. Assim, é evidente que atuou de forma culposa. No mesmo sentido, 
a primeira ré alegou que ocorreu relação mercantil, porém não trouxe aos autos qualquer elemento que indicasse tal relação. 
Assim, sem maiores delonga é evidente que o protesto foi indevido. Do exposto: a) Julgo procedente o pedido para declarar a 
inexigibilidade da dívida constante nas duplicatas apontadas na inicial. Nos mesmos termos julgo procedente a cautelar para 
suspender de forma definitiva o protesto. Em consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I 
do CPC. Condeno os réus, de forma solidária, em custas e honorários que fixo em R$ 1000 nos termos do artigo 20 §4º do CPC. 
PRIC - ADV: THIAGO ANDRADE BUENO DE TOLEDO (OAB 156050/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 0000275-85.2010.8.26.0296 (296.01.2010.000275) - Procedimento Ordinário - Propriedade - Prefeitura Municipal 
de Santo Antonio de Posse - Valdemar Mantovani - - Janete Leoni Mantovani - - Antonio Marcos Leoni Mantovani - - Luis Carlos 
Rogati - - Elisângela de Lima Rogati - Vistos. HOMOLOGO a desistência da autora em relação aos réus Luis Carlos Rogati 
e Elisangela de Lima Rogati o que faço com fulcro no artigo 267, VI, do CPC. Prossiga-se quanto aos demais e inclua-se no 
polo passivo o espólio de Janeti Leoni Mantovani e cite-se na pessoa do inventariante conforme endereço indicado (Valdemar 
Mantovani). PRIC Jaguariuna, 16 de dezembro de 2014. MARCELO FORLI FORTUNA JUIZ DE DIREITO - ADV: ALEXANDRE 
PIRES BARBOSA MURER (OAB 304398/SP), PAULO ANTONIO LENZI (OAB 41501/SP), JOÃO CARLOS GODOI UGO (OAB 
214822/SP), GASTAO LORENZETTI NETTO (OAB 148446/SP), SANDRO RICARDO LENZI (OAB 106331/SP)

Processo 0000388-97.2014.8.26.0296 - Busca e Apreensão - Liminar - Alexandre Alves de Godoy - Sindicato dos Servidores 
Públicos do Municipio de Jaguariúna - Alexandre Alves de Godoy - Vistos. ALEXANDRE ALVES DE GODOY ajuizou a presente 
Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, em face de SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIÚNA, asseverando, em síntese, que foi contrato como advogado para atuar em favor da requerida, mas, em 13 de 
janeiro de 2014 foi surpreendido com a decisão da rescisão de seu contrato. Assim, pleiteou a retomada da posse de documentos 
que lhe pertencem em razão da atividade profissional e protegidos por sigilo. Enumerou os documentos os quais pretende a 
busca e pleiteou a procedência de seu pedido. A liminar foi deferida (fls.38), sendo procedida a busca e apreensão (fls.91/143). 
Citada, a ré ofertou defesa (fls. 41/48). É o breve relatório. Decido. Trata-se de busca e apreensão, de natureza satisfativa, 
via da qual o autor pretende a devolução de documentos os quais, em exercício de sua profissão, deveriam ficar sobre sua 
guarda. A liminar foi satisfatoriamente cumprida, estando em cartório depositados os documentos pleiteados. Oportuno ressaltar 
que o presente feito não se presta a discussões sobre pagamentos ou outras negociações realizadas entre as partes, mas, 
tão somente, a busca dos bens, devendo demais questões serem apreciadas por intermédio de ação própria. Ante o exposto, 
JULGO PROCEDENTE o pedido desta ação de Busca e Apreensão satisfativa, para CONSOLIDAR em mãos do autor o domínio 
e a posse plenos dos documentos descritos no autor de busca e apreensão. Condeno os requeridos no pagamento das custas, 
despesas processuais e verba honorária que fixo em 10% do valor da causa. Com a entrega dos documentos e lavratura do 
competente termo de entrega em cartório, arquivem-se com as cautelas de praxe. P. R. I. C. - ADV: ALEXANDRE ALVES DE 
GODOY (OAB 157322/SP), PATRICIA LAURINDO GERVAIS (OAB 197897/SP), LAFAIETE PEREIRA BIET (OAB 161229/SP)

Processo 0000468-61.2014.8.26.0296 - Mandado de Segurança - Liminar - Antônio Carlos Pereira de Oliveira - SR. DIRETOR 
DA CIRETRAN DE JAGUARIÚNA - Dado o evidente erro material na sentença de fls. 33, equivocadamente lançada neste 
feito, passo a prolatar a correta. ANTÔNIO CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA impetrou mandado de segurança contra ato do 
Delegado de Polícia de Jaguariúna, aduzindo, em síntese, ser proprietário de veículo automotor adquirido em 2010, mas ainda 
não transferido para o seu nome, e apreendido por falta de licenciamento em 2014. A autoridade coatora recusa restituir o bem 
ao impetrante, vez que não está registrado em sue nome, e o antigo proprietário é falecido. Deferido o pedido liminar (fls. 18), 
notificada, a autoridade coatora prestou suas informações (fls. 28). É o relatório. DECIDO. Não obstante o veículo apreendido 
regularmente não estar registrado em nome do impetrante, é certo que o documento de fls. 14, datado de 27/09/10, confere ao 
impetrante a legítima posse e, por conseguinte, os direitos de propriedade do bem móvel, em decorrência da tradição. Ante o 
exposto, CONCEDO a segurança, confirmando a liminar de fls.18, com o fito de determinar à autoridade coatora que proceda a 
liberação do veículo automotor descrito na inicial, sem a cobrança de taxas de estadia após 03/01/14. Custas ex lege. Incabível 
a fixação de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal. Após o decurso do prazo para os 
recursos voluntários, remetam-se os autos para o reexame necessário. Arbitro os honorários do patrono da parte autora no valor 
máximo previsto na tabela do convênio OAB/Defensoria. Expeça-se a certidão. P.R.I. Jaguariuna, 07 de janeiro de 2015. - ADV: 
BRUNA MARIA ROTTA (OAB 275635/SP)

Processo 0000689-44.2014.8.26.0296 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - Vida Agrociência 
Produtos Agrícola Ltda - Banco Votarantim S/A - Banco Votarantim S/A - Vistos. VIDA AGROCIENCIA PRODUTOS AGRICOLA 
LTDA, qualificada nos autos, opõem EMBARGOS À EXECUÇÃO que lhes move BANCO VOTAORANTIN S-A, invocando 
nulidade da execução, inconstitucionalidade da Lei 10.931-04, vulnerabilidade dos embargantes, aplicação do CDC, extenso rol 
de clausulas abusivas, nulidade da garantia prestada I, abusividade das taxas de juros, abusividade da incidência de juros sobre 
juros, da descaracterização da mora, efeito suspensivo à execução. Os Embargos foram recebidos sem efeitos suspensivo. O 
embargado contestou, apresentando impugnação aos argumentos trazidos na inicial. Houve réplica. O embargante pugnou por 
prova pericial, ao passo que o embargado pugnou pelo julgamento antecipado. É o relatório, fundamento e decido. A questão 
comporta julgamento antecipado, pois não há necessidade de produção de outras provas, na medida em que a discussão cinge-
se à eventual ilegalidade de cláusulas contratuais e de encargos cobrados. Não há necessidade de produção de perícia contábil, 
uma vez que a aferição do descumprimento de cláusulas ou condições do contrato, a avaliação dos índices aplicados às 
prestações, do sistema de amortização adotado, bem como da legalidade na cobrança do seguro e taxas aplicadas ao contrato, 
constituem matéria de direito que independe de realização de perícia contábil O Superior Tribunal de Justiça vem sinalando que 
“a produção de provas constitui direito subjetivo da parte, a comportar temperamento a critério da prudente discrição do 
magistrado que preside o feito, com base em fundamentado juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade, de modo a 
resultar a operação no equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança indispensável na realização da justiça” (STJ, REsp 
327350, DJ 04.02.02), e, adverte que “a rejeição de prova pericial que, no caso dos autos, não caracteriza cerceamento de 
defesa, cabendo ao Magistrado o indeferimento de procedimentos que apenas procrastinem e onerem a prestação jurisdicional” 
(STJ, REsp 300185, DJ 28.04.03). Nesse sentido, ainda destacamos: TJDFT-153934) REVISÃO DE CLÁUSULA - AGRAVO 
RETIDO - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - JUROS 
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REMUNERATÓRIOS - LIMITE - JUROS CAPITALIZADOS - INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA - IMPOSSIBILIDADE. 
1) Entendendo o julgador que a questão envolve apenas a legalidade ou não da capitalização de juros, matéria de direito, o que 
dispensa a produção de prova pericial, não há cerceamento de defesa e nulidade processual em face do indeferimento da prova 
técnica, principalmente quando a instituição financeira não nega a existência de capitalização mensal de juros, apenas alega a 
sua legalidade, diante do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36. Não tendo sido demonstrada a totalidade dos danos materiais 
reconhecidos em sentença, impõe-se a redução da condenação. 2) Não há limitação quando se trata de juros remuneratórios 
cobrados pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 3) Não é possível a cobrança de juros de 
capitalizados quando não expressamente prevista em contrato. 4) Os juros remuneratórios tem por finalidade remunerar o 
capital financiado, não se confundindo com correção monetária. 5) Recursos conhecidos e providos parcialmente. (Processo nº 
2007.01.1.104726-4 (578313), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Designado Luciano Moreira Vasconcellos. maioria, DJe 
16.04.2012). Não há qualquer vício da lei, e nem vício formal do título. Trata-se de cédula de crédito bancário, que constitui 
título executivo extrajudicial, consoante disposição da Lei 10.931/04, em seu artigo 28, a saber: “Art. 28. A Cédula de Crédito 
Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, 
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto 
no § 2o.”. Nesse sentido, a orientação da jurisprudência é a seguinte, a saber: “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 
Extinção do processo - Notório equívoco do douto magistrado - Contrato em que se funda a execução não é modalidade de 
contrato de abertura de crédito em conta corrente, mas contrato de empréstimo pessoal sem seguro prestamista (cédula de 
crédito bancário), de valor certo e com encargos expressamente previstos Contrata que caracteriza título executivo - 
Inaplicabilidade a esse tipo de empréstimo dos ditames da Súmula 233 do STJ - Exigência, no caso, somente, da planilha de 
cálculo, que já se encontra nos autos - Extinção do processo afastada - Seguimento da execução em seus regulares termos 
Recurso provido.” (TJSP - Apelação n° 7.361.823-8 - 15’ Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Manoel Mattos - J:18/08/2009). 
A Lei nº 10.931/2004 não é inconstitucional, à luz do que prevê o disposto no artigo 18 da Lei Complementar nº 95/1998. A 
juntada, em a inicial, do demonstrativo do débito, satisfaz plenamente ao disposto no artigo 28, §2º da Lei nº 10.931/04. Não 
houve qualquer simulação na celebração do título, sendo bastante clara, de sua leitura, que se trata de cédula de crédito 
bancário. No mais, a cédula está devidamente assinada pela embargante e é o que basta. A falta de assinatura do credor é mera 
irregularidade. Não há que se falar em ilegalidade na prática de capitalização de juros, pois a operação foi firmada após 
31.03.2000, quando a Medida Provisória 2.170-36 passou a permitir a capitalização mensal de juros nos contratos bancários, 
desde que pactuada, como ocorre no caso dos autos Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL - Contrato de abertura de crédito 
- Capitalização mensal - MP 2.170-36 - Comissão de permanência - Cumulação - Impossibilidade - Honorários advocatícios - 
Fixação do valor em fase de liquidação - Reformatio in pejus - Impossibilidade”. - É lícita a capitalização mensal de juros nos 
contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000 (MP 1.963-17, atual MP nº 2.17036), desde que pactuada. - Impossível, 
nos contratos bancários, a cobrança cumulada da comissão de permanência e juros remuneratórios, correção monetária e/ou 
juros e multa moratórios. - A redistribuição da verba honorária reserva-se à liquidação da sentença, limitada a condenação ao 
valor fixado pelo acórdão recorrido, em atenção ao princípio da reformatio in pejus.” (STJ - AgRg no AI nº 593.408 - RS - Relator 
Ministro Humberto Gomes de Barros - J. 16.05.2006 - DJU 06.05.2006). No mais, inexistiu a cobrança de juros extorsivos. É 
que, quanto ao montante dos juros, não existe ofensa ao disposto no artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor, levando-
se em conta que as taxas de juros bancários são fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, sendo, presumivelmente, de pleno 
conhecimento dos embargantes quando da contratação, inexistindo demonstração de que a sua incidência afronta ao contrato 
ou a lei. Inaceitável, pois, que os juros fiquem adstritos ao percentual de 12% ao ano, já que não foram assim contratados. Por 
fim, a alegação de que a correção monetária é desde a citação não encontra respaldo no ordenamento. É evidente que a 
correção se dá desde o vencimento sem o efetivo pagamento. Posto isso, rejeito os embargos intentados, declarando resolvido 
o mérito do processo, à luz do disposto no artigo 269, I do CPC. Por terem sucumbido, condeno os embargantes ao pagamento 
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor devido na 
execução. P.R.I.C. Jaguariuna, 14 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO 
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: CAROLINE 
MANETTA PANIGASSI (OAB 332973/SP), FERNANDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR (OAB 317834/SP), CARLOS EDUARDO 
SANTOS NITO (OAB 297103/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS 
REIS TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 0000790-18.2013.8.26.0296 (029.62.0130.000790) - Monitória - Cheque - Ozires Nascimento de Souza - Durval 
Rogerio Buglia Me - Considerando que o autor foi intimado para dar prosseguimento ao feito em 5 dias e assim não o fez, é 
evidente que o mesmo acabou por abandonar a demanda, motivo pelo qual é caso de incidência do artigo 267, III do CPC. Ante 
a inércia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 267, III do Código de Processo Civil. Regularizados os 
autos, e com trânsito em julgado, arquivem-se, com as formalidades e cautelas de praxe. P.R.I. Jaguariuna, 18 de dezembro de 
2014. Marcelo Forli Fortuna Juiz de Direito - ADV: JOSE EDUARDO BORTOLOTTI (OAB 246867/SP)

Processo 0000844-81.2013.8.26.0296 (029.62.0130.000844) - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil - 
Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Elbert Oliveira Carvalho - Vistos. Determinou-se providência ao autor e o mesmo 
ficou inerte. É o relatório, fundamento e decido. A hipótese é de extinção do processo por abandono. De fato, determinou-se 
que o autor se manifestasse para que desse regular andamento ao feito, mas este quedou-se inerte Todavia, instando a se 
manifestar permaneceu omisso. . Posto isso, julgo extinto sem resolução de mérito, nos termos do disposto no artigo 267, III 
do CPC. Por ter sucumbido, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais. P.R.I.C. Jaguariuna, 14 de 
janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: RODOLFO GERD SEIFERT (OAB 183944/SP)

Processo 0000857-51.2011.8.26.0296 (296.01.2011.000857) - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - Aggreko 
Energia Locação de Geradores Ltda - Kenia Mara de Souza Me - Vistos. Trata-Se de Embargos de Declaração, o qual, 
segundo narra a recorrente não fora julgado oportunamente, certificando de forma indevida o transito em julgado. Comprovou 
que o recurso foi oposto tempestivamente conforme se verifica da data do protocolo da cópia de fls. 340. Assim, é caso de 
conhecimento e provimento do presente recurso. Isso porque, como se verifica na sentença em questão, fora relatado que 
a autora buscava a declaração de nulidade do protesto de duas duplicatas, quais sejam, a de n. 497 e a de n. 558. Embora 
a liminar tenha se referido a duas duplicatas fls. 92, a sentença declarou nulo apenas a de n. 497. Todavia, o que se verifica 
é que fora mera omissão material no dispositivo da sentença, pois toda a argumentação apresentada na fundamentação se 
estende a duplicata de n. 558. Assim, é caso de complementação da presente sentença, julgando procedente o presente pedido 
para declarar a inexigibilidade das duplicatas de n. 497 e 558 (com débito no importe de 82.000 reais), mantendo no restante 
os demais termos da decisão anteriormente proferida. PRIC. Jaguariuna, 08 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA 
Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 631

MARGEM DIREITA - ADV: ANDRE FERREIRA POLYCARPO GOMES (OAB 111999/MG), MARINA TESTA PUPO NOGUEIRA 
PASSOS (OAB 207996/SP), FILIPE VINICIUS APARECIDO FERREIRA (OAB 113319/MG)

Processo 0000880-89.2014.8.26.0296 - Outras medidas provisionais - Liminar - J.V.A.L. - S.M.S. - Vistos. JOÃO VICTOR 
ARAUJO LEITE impetrou MANDADO DE SEGURANÇA c/c PEDIDO DE LIMINAR em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTO ANTÔNIO DE POSSE - SP alegando, em síntese, que é menor e que ao sofrer violência de seu genitor ficou com 
varias sequelas e diante disso foi diagnosticado com encefalopatia epilética com paralisia cerebral (CID: G60/G40/G70). A 
família não possui meios de arcar com os gastos uma vez que o menor tornou-se uma criança especial e necessita cuidados 
específicos. Requereu liminar para que o impetrante receba todos os tratamentos necessários para sua anomalia, bem como 
despesas de transportes, medicamentos, aparelhos especiais, alimentação especial, internação em hospital particular, incluindo 
as despesas do acompanhante (fls.02 a 11). Deferida a liminar pleiteada nos seguintes termos: 1) Tratamento em fonoaudiologia 
especializada em disfagia; 2) Tratamento de fisioterapia motora com especialidade em Neurologia-Bolbati; 3) Tratamento com 
fisioterapia respiratória com especialista em neonatais, voltada para o pulmão no controle da respiração, no mínimo de três 
vezes por semana; 4) Tratamento com terapia ocupacional também no mínimo de três vezes por semana; 5) Aparelho bomba 
de infusão de dieta integral; 6) Aparelho de parapodium para facilitação de ortostatismo (fls.62 a 63). Citada, a impetrada 
apresentou contestação requerendo o chamamento ao processo do Estado de São Paulo e da União (fls.84 a 89). O impetrante 
apresentou réplica à contestação (fls.106 a 107). Veio aos autos Parecer do Ministério Público (fls.109 a 112). FUNDAMENTO 
E DECIDO. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra nos termos do artigo 330 do Código de Processo 
Civil, com fulcro no entendimento do STJ: “É permitido ao juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando, sendo a 
questão de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência”.(STJ, Recurso Especial 252997/SP) 
Não há que se falar, nessa hipótese e momento processual em chamamento ao processo. Embora a responsabilidade seja 
solidária, a promoção de intervennção de terceiro nesse momento processual, traria grande prejuízo ao autor, dificultando 
a tutela jurisdicional. Nesse sentido, destaca-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO EM AÇÃO 
DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MOVIDA CONTRA ENTE FEDERATIVO. RECURSO REPE-TITIVO (ART. 543-C DO 
CPC E RES. 8/2008-STJ). Não é adequado o chamamento ao processo (art. 77, III, do CPC) da União em demanda que 
verse sobre fornecimento de medicamento proposta contra outro ente federativo. Com efeito, o instituto do chamamento ao 
processo é típico das obrigações solidárias de pagar quantia. Entretanto, a situação aqui controvertida representa obrigação 
solidária entre os Municípios, os Estados, o Distrito Federal e a União, concernente à prestação específica de fornecimento de 
medicamento. Neste contexto, por se tratar de hipótese excepcional de formação de litisconsórcio passivo facultativo, não se 
admite interpretação extensiva do referido instituto jurídico para alcançar prestação de entrega de coisa certa. Além do mais, 
a jurisprudência do STJ e do STF assentou o entendimento de que o chamamento ao processo (art. 77, III, do CPC) não é 
adequado às ações que tratam de fornecimento de medicamentos, por ser obstáculo inútil ao cidadão que busca garantir seu 
direito fundamental à saúde. Precedentes citados do STJ: AgRg no AREsp 13.266-SC, Segunda Turma, DJe 4/11/2011; e AgRg 
no Ag 1.310.184-SC, Primeira Turma, DJe 9/4/2012. Precedente do STF: RE 607.381 AgR-SC, Primeira Turma, DJe 17/6/2011. 
REsp 1.203.244-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 9/4/2014. O pedido é procedente. O impetrante, no presente 
caso, comprovou nos autos, pelos documentos juntados que é portador de Encefalopatia epiletica com paralisia cerebral. 
Corroborada a necessidade do tratamento, a impossibilidade de aquisição pelo elevado custo mensal e, por fim, tendo o Estado 
(sentido amplo) o dever de prover as condições para a saúde de todos, nos termos do artigo 196 e seguintes da Constituição 
Federal de 1988 e da Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8080/90, obrigatório o acolhimento do pedido inicial, enquanto perdurar 
a enfermidade, com o fornecimento do medicamento de acordo com as prescrições dos médicos que estão a acompanhar o 
paciente impetrante. Afinal, o direito à saúde foi concebido pelo legislador constituinte como um direito de todos e dever do 
Estado que deve garanti-lo, indiscriminadamente, a qualquer integrante da comunidade, por força da adoção de políticas sociais 
e econômicas voltadas para esta finalidade. As ações e serviços de saúde foram considerados de relevância pública, tendo 
a diretriz do atendimento integral como um de seus lastros. Os princípios da universalidade e da igualdade de acesso aos 
serviços de saúde também se aplicam à hipótese dos autos. Aliás, não é possível admitir-se num Estado Democrático de Direito, 
como o nosso, o condicionamento do fornecimento de medicamentos e tratamentos às pessoas com doença degenerativa, de 
caráter progressivo e irreversível, ao cumprimento de etapa burocrática de inclusão na lista dos chamados “excepcionais”, pelo 
Ministério da Saúde, e sua disponibilidade para distribuição somente após estarem padronizados. Também, despropositado de 
qualquer fundamento jurídico e moral o argumento trazido por vezes pelas informações em mandados de segurança de mesmo 
objeto, ou seja, o da falta de dotação orçamentária para a aquisição dos remédios específicos para doentes que necessitam de 
tratamento especial, diante da reação de seu próprio organismo a cada tipo de medicamento. Como há muito tempo já lecionava 
Rui Barbosa, a igualdade consiste justamente em tratar igualmente os iguais e de forma desigual os desiguais, na medida de 
suas desigualdades. Se o Estado (sentido amplo) passasse a destinar verbas suficientes para programas específicos, em razão 
do grande número de pacientes que se encontram na mesma situação do impetrante, certamente desenvolveria um atendimento 
diverso de amparo à população de baixo poder econômico e, assim, cumpriria com as diretrizes constitucionais de atendimento 
integral nos termos dos princípios da universalidade e da igualdade de acesso aos serviços de saúde à população. Portanto, 
sob qualquer ângulo que se examine a questão, não há como se dar guarida à pretensão deduzida pela autoridade impetrada, 
pois violado o direito líqüido e certo do impetrante quanto à conduta do Poder Público Municipal, ora impugnado. Do exposto, 
CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para o fim específico de determinar à autoridade impetrada o fornecimento do tratamento 
específico no sentido de se garantir: 1) Tratamento em fonoaudiologia especializada em disfagia; 2) Tratamento de fisioterapia 
motora com especialidade em Neurologia-Bolbati; 3) Tratamento com fisioterapia respiratória com especialista em neonatais, 
voltada para o pulmão no controle da respiração, no mínimo de três vezes por semana; 4) Tratamento com terapia ocupacional 
também no mínimo de três vezes por semana; 5) Aparelho bomba de infusão de dieta integral; 6) Aparelho de parapodium para 
facilitação de ortostatismo, confirmando-se a tutela antecipada. Devendo o tratamento ocorrer enquanto durar sua necessidade, 
a critério do acompanhamento médico com profissional indicado pela Secretaria da Saúde. Oficie-se à autoridade impetrada 
dando-lhe conhecimento desta decisão para as providências necessárias. P. R. I. - ADV: RENATA STELA QUIRINO MALACHIAS 
(OAB 191048/SP), NATALIE DE FATIMA B DE CARVALHO E SILVA (OAB 148467/SP)

Processo 0000991-10.2013.8.26.0296 (029.62.0130.000991) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Ana 
Paula Fernandes de Andrade - Atlantico Fundos de Investimento Em Direitos Creditórios Np - Vistos. Conheço dos Embargos, dou 
provimento, uma vez que o fundamento da indenização foi a perda do tempo livre, não sendo possível determinar efetivamente 
a data do evento danos, é de se considerar, excepcionalmente, a publicação da sentença como a data de incidência de juros. 
Assim, promovo a adequação da sentença, somente quanto ao termo inicial dos juros que deverá ser a data da publicação da 
sentença. PRIC. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/
SP), PEDRO HENRIQUE SOUZA LOLLI COMISSO (OAB 318784/SP)
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Processo 0001001-20.2014.8.26.0296 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - Cicomac Apoio 
Empresarial Ltda - Villa Country Maclemon S/C Ltda. - Vistos. Determinou-se providência ao autor e o mesmo ficou inerte. É o 
relatório, fundamento e decido. Considerando que o embargante não tomou as providências necessárias dispostas no artigo 
736 § único do CPC, é caso de indeferimento de plano dos presentes embargos. Assim, deixo de receber a inicial, extingo 
de plano os presentes Embargos. Continue nos autos de execução. P.R.I.C. JaguariÚna, 14 de janeiro de 2015. MARCELO 
FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: WAGNER RODRIGUES (OAB 283252/SP), FELIPE JUN TAKIUTI DE SA (OAB 
302993/SP)

Processo 0001147-61.2014.8.26.0296 - Embargos de Terceiro - Liquidação / Cumprimento / Execução - Hortêncio Lala 
Neto - Auto Posto Marquezini Ltda - Vistos. HORTÊNCIO LALA NETO propôs EMBARGOS DE TERCEIRO em face de AUTO 
POSTO MARQUEZINI LTDA alegando, em síntese, que a embargada moveu Ação de execução por quantia certa em face 
de Marco Antônio Sisti referente a cheque sem provisão de fundos, que teve seu veículo VW Fusca 1300L, ano 1.982, Placa 
BIF8049, Renavan nº387261907 bloqueado pelo Detran. Ocorre que o ora embargante é legítimo possuidor e proprietário à 
justo título do bem acima referido. Na data de 30 de outubro de 2013 o embargante vendeu o veículo para terceiro, o Sr. Carlos 
Alberto de Oliveira e ao transferi-lo tomou ciência que em 20 de setembro de 2012 este veículo foi bloqueado judicialmente. 
Requereu a suspensão do curso do processo principal, anulação do bloqueio/penhora efetuada sobre o bem acima descrito e 
expedição de Alvará Judicial para transferência do veículo em favor de Carlos Alberto de Oliveira, com isenção de multa pela 
não transferência do veiculo em prazo de 30 (trinta) dias (fls.02 a 05). Determinada a suspensão da execução em relação ao 
referido veículo (fls.45). O embargado não apresentou contestação (fls.58). Eis o relato Fundamento e decido. A preliminar 
relaciona-se com o mérito e será com ele analisada. No mérito, o pedido inicial é procedente. Inicialmente, é conveniente 
ressaltar que não é apenas no processo de execução que pode ser gerada a fraude de execução prevista no art. 593, inc. II, do 
CPC. A demanda contra o devedor, a que alude mencionado dispositivo legal, tanto pode ser processo de conhecimento como o 
de execução. Na lição de ALCIDES DE MENDONÇA LIMA “desde que haja ação, não importa se a mesma se rege pelo processo 
de conhecimento ou pelo processo executivo: desde a propositura, a alienação ou a oneração pelo devedor determinarão a 
fraude de execução (Comentário ao Código de Processo Civil, vol. VI, p. 500/501). Outro não é o entendimento de HUMBERTO 
THEODORO JÚNIOR: “a fraude quando cometida no processo de condenação ou de execução é mais grave porque, além de ser 
mais evidente o intuito de lesar o credor, em tal situação, a alienação dos bens do devedor vem constituir verdadeiro atentado 
contra o eficaz desenvolvimento da função jurisdicional já em curso, porque lhe subtrai o objeto sobre o qual a execução deverá 
recair.” (Processo de Execução). Também PONTES DE MIRANDA entende no mesmo sentido: “a alienação após a pendência 
(art. 219) da lide da ação executiva ou de ação em que sentença favorável possa Ter efeito executivo (exempli gratia, ação de 
condenação), é in fraudem executionis, se ocorre o outro pressuposto fixado pela lei”. Contudo, além da proteção dada ao credor, 
com o reconhecimento da fraude à execução, o ordenamento também confere proteção ao terceiro de boa-fé. Analisando-se 
os autos, infere-se que quando a embargante adquiriu o veículo em questão não havia sido registrada a penhora do veículo. 
Nessa trilha, mesmo considerando os princípios que regem a fraude à execução, há que se atentar que ela não é absoluta e, no 
presente caso, reconhecê-la implicaria em grave violação ao princípio da segurança jurídica, que rege os negócios da vida civil. 
Ademais, e também visando ao resguardo do princípio da segurança jurídica, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 
375, com o seguinte teor: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova 
de má-fé do terceiro adquirente”. No presente feito, como visto acima, quando da aquisição do veículo pelo ora embargante não 
havia qualquer registro de penhora ou de bloqueio do veículo. Ademais, não há nos autos prova de má-fé da adquirente. Assim, 
de rigor o acolhimento do pedido de desbloqueio do veículo. A isenção de multa, não pode ser objeto da presente demanda, uma 
vez que a mesma deve ser dirigida ao órgão de trânsito competente. POSTO ISSO e considerando o que mais dos autos consta, 
JULGO PROCEDENTE o pedido para reconhecer que o veículo adquirido pela embargante e descrito na inicial não é objeto de 
fraude à execução e, em conseqüência, determinar o desbloqueio do veículo devidamente descrito na inicial. Condeno a ré em 
custas e honorários que fixo em R$ 800,00 nos termos do artigo 20 §4º. . Oportunamente, oficie-se à CIRETRAN, determinando 
o desbloqueio do veículo. Certifique a presente decisão nos autos do processo de execução. P.R.I.C. - ADV: DANIELA BARBOSA 
(OAB 303945/SP), PEDRO PINA (OAB 96852/SP), JOSÉ EDUARDO ALVES BARBOSA (OAB 159175/SP)

Processo 0001260-15.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - ALCIDES BARUCHI - André 
Aparecido Benatti - Homologo o pedido de desistência da presente ação formulado pelo autor às fls. 78, para que produza 
seus efeitos jurídicos. JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VIII do Código de 
Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, pois o pedido de desistência é incompatível com a vontade de recorrer. Após, 
arquivem-se os autos, observadas as formalidades e cautelas de estilo. P.R.I. Jaguariuna, 16 de dezembro de 2014. Marcelo 
Forli Fortuna Juiz de Direito - ADV: MARINA BORTOLOTTO FELIPPE (OAB 169240/SP)

Processo 0001280-06.2014.8.26.0296 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - RONALDO RIBEIRO 
DA SILVA - Banco Itaucard S/A - SENTENÇA Processo Físico nº:0001280-06.2014.8.26.0296 Classe - AssuntoConsignação Em 
Pagamento - Pagamento em Consignação Requerente:RONALDO RIBEIRO DA SILVA Requerido:Banco Itaucard S/A RONALDO 
RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE 
RETIFICAÇÃO DE CLAUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE LIMINAR em face BANCO ITAU CARD S-A, aduzindo várias 
abusividades em seu contrato bancário e requerendo ao final a revisão do contrato e procedência dos demais pedidos. Citado, 
o réu contestou, apresentando preliminares O autor requereu a procedência do pedido. Eis o relato. Fundamento e decido. O 
pedido é improcedente. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra nos termos do artigo 330 do Código de 
Processo Civil, com fulcro no entendimento do STJ: “É permitido ao juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando, 
sendo a questão de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência”.(STJ, Recurso Especial 252997/
SP). Não há necessidade de produção de perícia contábil, uma vez que a aferição do descumprimento de cláusulas ou condições 
do contrato, a avaliação dos índices aplicados às prestações, do sistema de amortização adotado, bem como da legalidade na 
cobrança do seguro e taxas aplicadas ao contrato, constituem matéria de direito que independe de realização de perícia contábil 
O Superior Tribunal de Justiça vem sinalando que “a produção de provas constitui direito subjetivo da parte, a comportar 
temperamento a critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamentado juízo de valor 
acerca de sua utilidade e necessidade, de modo a resultar a operação no equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança 
indispensável na realização da justiça” (STJ, REsp 327350, DJ 04.02.02), e, adverte que “a rejeição de prova pericial que, no 
caso dos autos, não caracteriza cerceamento de defesa, cabendo ao Magistrado o indeferimento de procedimentos que apenas 
procrastinem e onerem a prestação jurisdicional” (STJ, REsp 300185, DJ 28.04.03). Nesse sentido, ainda destacamos: TJDFT-
153934) REVISÃO DE CLÁUSULA - AGRAVO RETIDO - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE 
DEFESA - INEXISTÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITE - JUROS CAPITALIZADOS - INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO 
EXPRESSA - IMPOSSIBILIDADE. 1) Entendendo o julgador que a questão envolve apenas a legalidade ou não da capitalização 
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de juros, matéria de direito, o que dispensa a produção de prova pericial, não há cerceamento de defesa e nulidade processual 
em face do indeferimento da prova técnica, principalmente quando a instituição financeira não nega a existência de capitalização 
mensal de juros, apenas alega a sua legalidade, diante do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36. Não tendo sido demonstrada a 
totalidade dos danos materiais reconhecidos em sentença, impõe-se a redução da condenação. 2) Não há limitação quando se 
trata de juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 3) Não é 
possível a cobrança de juros de capitalizados quando não expressamente prevista em contrato. 4) Os juros remuneratórios tem 
por finalidade remunerar o capital financiado, não se confundindo com correção monetária. 5) Recursos conhecidos e providos 
parcialmente. (Processo nº 2007.01.1.104726-4 (578313), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Designado Luciano Moreira 
Vasconcellos. maioria, DJe 16.04.2012). No mérito, os pedidos são improcedentes. Uma introdução merece ser traçada, para 
conhecimento por parte do autor. Todo o sistema contratual atual se pauta no postulado da boa-fé objetiva. A noção de boa-fé 
traduzia-se, no direito Alemão, na fórmula do Treu und Glauben (lealdade e confiança), regra objetiva, que deveria ser observada 
nas relações jurídicas em geral. A esse respeito, pontifica JUDITH MARTINS-COSTA: “A fórmula Treu und Glauben demarca o 
universo da boa-fé obrigacional proveniente da cultura germânica, traduzindo conotações totalmente diversas daquelas que a 
marcaram no direito romano: ao invés de denotar a ideia de fidelidade ao pactuado, como numa das acepções da fides romana, 
a cultura germânica inseriu, na fórmula, as ideias de lealdade (Treu ou Treue) e crença (Glauben ou Glaube), as quais se 
reportam a qualidades ou estados humanos objetivados” Assim, em uma dada relação jurídica, as partes devem guardar entre si 
a lealdade e o respeito que se esperam do homem comum. Tais deveres é importante registrar são impostos tanto ao sujeito 
ativo quanto ao sujeito passivo da relação jurídica obrigacional, pois referem-se, em verdade, à exata satisfação dos interesses 
envolvidos na obrigação assumida, por força da boa-fé contratual. Cumpre-nos observar ainda que a doutrina destaca as 
seguintes funções da boa-fé objetiva: a) função interpretativa e de colmatação; b) função criadora de deveres jurídicos anexos 
ou de proteção; c) função limitativa do abuso do direito. Compreendida a noção da boa-fé objetiva em matéria contratual, a sua 
aplicação gera importantes efeitos, nos mais diferentes campos. Tais repercussões práticas consistem nas denominadas figuras 
parcelares, expressão que deve ser entendida como argumentações usuais para decisões com fundamentação tópica. Como 
bem observa LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO: “A boa-fé, segundo a insuperável classificação feita por Menezes Cordeiro 
ao tratar do exercício inadmissível das posições jurídicas, apresentaria oito figuras parcelares, ou seja, tipos de argumentos 
recorrentes com vistas a sua aplicação tópica. Entre eles estariam o venire contra factum proprium, o tu quoque, a exceptio doli, 
desdobrada em exceptio doli generalis e exceptio doli specialis, a inalegabilidade das nulidades formais, o desequilíbrio no 
exercício jurídico, a supressio e a surrectio. Sendo figuras parcelares de uma cláusula geral e não noções próprias de uma 
definição conceitual, é preciso desde já salientar que, em sua aplicação, não é necessário que todos os pressupostos estejam 
presentes, havendo a possibilidade de se julgar, não em termos de tudo ou nada, mas em termos de um mais e de um menos. 
Do mesmo modo, determinada situação jurídica pode ser reconduzida a mais de uma das figuras parcelares da boa-fé, porque 
estas gozam de certa plasticidade. Todas, entretanto, resultam da incidência do CC 422, em matéria de contratos e de direito 
das obrigações. São tipos em torno dos quais é possível agrupar os casos que tratem do tema da boa-fé objetiva. Como tipos, 
permitem esta qualificação móvel No tema funções parecelares da boa-fé objetiva, nos interessa o denominado venire contra 
factum proprium. Trata-se da vedação do comportamento contraditório. Na tradução literal, venire contra factum proprium 
significa vir contra um fato próprio. Em outras palavras, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou 
conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Feita essa introdução de plano, é importante 
observarmos que no caso em questão o autor atua totalmente contrário à boa-fé objetiva, querendo se aproveitar de um 
comportamento contraditório. Isso porque, independente de qualquer questão sobre juros ou correção, a ele foi informado todas 
as parcelas que deveria pagar ao longo do contrato. Parcelas essas pré-fixadas, estabelecidas de modo claro, sem qualquer 
tipo de deslealdade pelo banco. Ora, por qual motivo o consumidor firmou então o contrato? Não se diga que não houve 
autonomia da vontade pois as cláusulas estavam pré-estabelecidas, uma vez que bastava o autor não ter firmado o contrato e 
buscado outro financiamento em outra instituição financeira. Ao contrário do que alega na inicial, a conduta que não se pautou 
na boa-fé objetiva foi a do consumidor que, mesmo conhecendo todas as parcelas que assumiu, posteriormente tenta se esquivar 
do pagamento. Portanto, de plano a demanda seria improcedente vislumbrando inexistência do direito alegado. Porém, se não 
bastasse essa ausência de direito, todas as assertivas aduzidas pelo autor na inicial não carecem de proteção do direito. Nesse 
sentido, para que fique bem claro ao autor passamos a declarar improcedente cada um de seus pedidos, mesmo os genéricos 
que sequer precisavam ser conhecidos, reafirmando a jurisprudência do STJ. a) Juros: Os juros pactuados no contrato dele 
constam expressamente, de onde derivou o valor das parcelas mensais, de modo que a parte autora não pode alegar ignorância 
quanto a esse aspecto. As parcelas estão pré-fixadas Não há que se falar em ilegalidade na prática de capitalização de juros, 
que de fato ocorreu, porque se trata de dívida representada por cédula de crédito bancário, na qual a capitalização de juros é 
permitida, como prevê o artigo 28, §1º, I da Lei nº 10.931/2004. Nesse sentido, Resp 1061530-RS: ORIENTAÇÃO 1 - JUROS 
REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de 
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não 
indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c 
o art. 406 do CC/02; O valor no caso não é desproporcional, não havendo que se falar em anatocismo vedado, mas sim 
remuneração pactuada. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade b) 
Comissão de permanência. É admitida a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, 
calculada pela taxa média de mercado apurada pelo BACEN, limitada à taxa do contrato, não podendo ser cumulada com a 
correção monetária, com os juros remuneratórios e moratórios, nem com a multa contratual. (Superior Tribunal de Justiça STJ; 
AgRg-REsp 1.061.477; Proc. 2008/0115961-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 22/06/2010; DJE 
01/07/2010). No caso, não há qualquer abusividade patente. O custo do contrato está devidamente informado, inclusive dividido 
em prestações mensais, tudo discriminado na primeira página do contrato, não conseguindo compreende o inconformismo do 
autor. A letra é compreensível, não havendo qualquer abusividade. Portanto, todos os pedidos são improcedentes. Por fim, uma 
observação se impõe: É importante que fique claro que o a constituição federal aclama especial proteção ao consumidor, por 
considerar sua vulnerabilidade econômica jurídica e técnica. É evidente que o Poder Judiciário é a última trincheira de defesa do 
consumidor perante fortes grupos econômicos. Porém, é evidente que tal proteção é resguardada àquelas situações em que 
reste demonstrado um desrespeito ao direito do consumidor. Nesse sentido, se por um lado, o Judiciário deve proteger a cláusula 
constitucional, por outro, o consumidor não pode se valer de tal proteção em destaque, para se beneficiar financeiramente de 
situações em que não possui direito. O que se verifica nos dias atuais, não é falta de compromisso, muitas vezes das instituições 
financeiras, que deixam expressamente pactuadas as cláusulas e os valores cobrados, sem qualquer tipo de surpresa ou 
transtorno ao consumidor, mas sim posturas inadequadas do próprio consumidor. Que fique registrado, que a jurisprudência de 
nossa Corte Superior em matéria de uniformização da legislação federal está consolidada no sistema de recursos repetitivos, o 
que delimita o sentido de interpretação da boa-fé objetiva nos contratos de financiamento. A coerência do sistema e sua 
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integridade devem ser mantidas em homenagem à própria segurança jurídica, sendo nosso papel sinalizar que postulações 
nitidamente contrárias às referidas teses firmadas, esclarecidas e publicadas, sem qualquer respaldo legal, poderão caracterizar 
postulações contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e, em consequência, 
julgo extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 269, inc. I, do CPC. Condeno a autora em custas e 
honorários, fixados em R$ 1500 (mil e quinhentos reais ) artigo 20 §4 do CPC, ressalvado os benefícios da A.J.G P.R.I.C. 
Jaguariúna, 14 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/
SP), CLAYTON FLORENCIO DOS REIS (OAB 221825/SP), JOSÉ CARLOS AMARO DE FREITAS (OAB 169674/SP)

Processo 0001396-12.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Antonio Carlos Felis - Banco 
Santander Brasil Sa - ANTONIO CARLOS FELIS propôs AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face de BANCO SANTANDER S/A alegando, em síntese, que era cliente do banco requerido, 
que na data de 30 de março de 2012 encerrou sua conta e que não havia nenhum débito, porém no dia 18 de fevereiro de 2014 
foi surpreendido pelos órgãos de proteção ao crédito, SPC e SERASA com um débito junto ao requerido no valor de R$673,54 
(seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) oriundos de um financiamento com vencimento em 13 de 
janeiro de 2014, com contrato nº DE00445010132248. Requereu antecipação da tutela para que retire seu nome junto aos 
órgãos de proteção ao crédito e condenação ao pagamento de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) (fls.02 a 13). 
Deferida a tutela pleiteada (fls.38). Citada (fls.40) a requerida apresentou contestação alegando preliminarmente a inépcia da 
petição inicial (fls.55 a 64). Apresentada manifestação a contestação (fls.72 a 76). Eis o relato. Fundamento e Decido. Não há 
inépcia da inicial que descreve com detalhe os fatos e aponta o fundamento jurídico. O fato de não quantificar os danos morais 
não implica em inércia. Portanto, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo a análise do mérito. O 
feito comporta julgamento no estado em que se encontra nos termos do artigo 330 do Código de Processo Civil, com fulcro no 
entendimento do STJ: “É permitido ao juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando, sendo a questão de direito e de 
fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência”(STJ, Recurso Especial 252997/SP) e “Não ocorre cerceamento 
de defesa na hipótese de ser alegada matéria eminentemente de direito com o consequente julgamento antecipado da lide. 
Precedentes”(REsp 723.790/CASTRO MEIRA). Inicialmente, há que se observar que a relação existente entre as partes é 
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré é fornecedora de produto ou serviço e o autor é consumidor, 
como destinatário final. . Estabelecida a relação consumerista, é evidente que todo o regime jurídico do CDC se aplica à relação 
jurídica em questão. Nesse sentido, dispõe o artigo 6º, VI e VIII do CDC: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VI - a 
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; VIII - a facilitação da defesa de 
seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil 
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; No caso em questão, o autor 
comprovou que requereu o encerramento de sua conta em março de 2012 fls. 20. Não ocorreu recusa do banco, presumindo-
se que a mesma tenha sido encerrada. O banco não demosntrou que havia débitos no momento do encerramento, pois como 
se verifica a tela juntada as fls. 57, além de indicar em sua maioria item cancelado, não indicou qualquer valor. E mais, o 
apontamento do Banco data de 2014, anos depois do encerramento. Assim, contrariando a boa-fé objetiva a ré não efetuou no 
sistema o cancelamento, e acabou cobrando tarifas indevidas após o requerimento do autor, sendo tal cobrança abusiva, logo a 
inscrição nos cadastros de não pagadores é ilegítima. Assim, o banco réu, na condição de prestadora de serviços e fornecedora 
de produtos deixou de obrar em conformidade com os postulados do CDC, pois adotou conduta inesperada pela autora, sem 
qualquer tipo de informação. Portanto, estando o dano inserido na atividade do fornecedor, impõe-se sua condenação. A conduta 
por parte da empresa ré acabou por gerar na pessoa do autor vexame, humilhação indevida, com a manutenção indevida da 
negativação ilícita de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. É evidente que a inscrição indevida dos valores impõe-se a 
configuração de dano moral in re ipsa. No ordenamento pátrio, não há norma geral para o arbitramento de indenização por dano 
extrapatrimonial, mas há o art. 953, parágrafo único, do CC/2002, que, no caso de ofensas contra a honra, não sendo possível 
provar o prejuízo material, confere ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização na conformidade das circunstâncias 
do caso. Assim, essa regra pode ser estendida, por analogia, às demais hipóteses de prejuízos sem conteúdo econômico 
(art. 4º da LICC). A autorização legal para o arbitramento equitativo não representa a outorga ao juiz de um poder arbitrário, 
pois a indenização, além de ser fixada com razoabilidade, deve ser fundamentada com a indicação dos critérios utilizados. 
Para proceder a uma sistematização dos critérios mais utilizados pela jurisprudência para o arbitramento da indenização por 
prejuízos extrapatrimoniais, destacam-se, atualmente, as circunstâncias do evento danoso e o interesse jurídico lesado. Quanto 
às referidas circunstâncias, consideram-se como elementos objetivos e subjetivos para a avaliação do dano a gravidade do fato 
em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano), a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade 
do agente), a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima), a condição econômica do ofensor e 
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica). Quanto à valorização de bem ou interesse jurídico 
lesado pelo evento danoso (vida, integridade física, liberdade, honra), constitui um critério bastante utilizado na prática judicial, 
consistindo em fixar as indenizações conforme os precedentes em casos semelhantes. Logo, o método mais adequado para 
um arbitramento razoável da indenização por dano extrapatrimonial resulta da união dos dois critérios analisados (valorização 
sucessiva tanto das circunstâncias como do interesse jurídico lesado). Assim, na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou 
inicial da indenização, considerando o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes acerca da matéria e, 
na segunda fase, procede-se à fixação da indenização definitiva, ajustando-se o seu montante às peculiaridade do caso com 
base nas suas circunstâncias. (REsp 959.780-ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/4/2011.) Dessa forma, 
no caso em questão, é suficiente para a reparação dos danos e punição, diante do período de negativação o importe de R$ 
8.000,00. Isso porque o adutor foi tomado de surpresa, nada devia e o banco atuou em desconformidade com a boa-fé objetiva, 
mostrando-se desleixo com o consumidor. Do exposto julgo procedente o pedido para: a) declarar a inexigibilidade da dívida 
apontada no presente processo acima citada condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, pelos 
fatos vertentes destes autos, no valor correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelas razões expendidas nesta decisão, 
a serem atualizados pela tabela do TJSP desde a data do presente arbitramento (Súmula nº 362, STJ), sem prejuízo dos juros 
legais desde a data do evento danoso, ou seja, dezembro de 2010 (Súmula nº 54, STJ). Em consequência desta decisão, torno 
definitiva a liminar concedida. Julgo, pois, extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do 
Código de Processo Civil. Condeno a ré em custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. P.R.I.C. - ADV: 
EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), THIAGO ELIAS DE MARCHI VITAL (OAB 
342616/SP)

Processo 0001514-90.2011.8.26.0296 (296.01.2011.001514) - Interdição - Tutela e Curatela - M.P.E.S.P. - R.C.P. - Vistos. 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO propôs AÇÃO DE INTERDIÇÃO em face de RAFAEL CACIANO PAES que foi abrigado 
e reside no abrigo “Projeto Lar Feliz”, pois seus pais não dispõem de condições de saúde, sociais e econômicas para se 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 635

responsabilizar pelo adolescente. Assim que abrigado notou-se um algum grau de retardo mental, o qual o impossibilita de 
exercer atividades da vida civil necessitando de curador para tal. Requereu realização de perícia médica psiquiátrica para 
avaliar a natureza e magnitude da deficiência mental do requerido (fls.02). Citado, na pessoa de seu representante legal (fls.23). 
Houve manifestação da curadora especial (fls.36 a 37). Juntado Laudo Médico Psiquiátrico declarando que o requerido possui 
quadro clínico compatível com esquizofrenia grave (CID-10 F.72) não tendo condição de discernimento, nem capacidade de, por 
si só, gerir sua pessoa e administrar seus bens (fls.70 a 72). Houve manifestação ao Laudo (fls.85 a 86). Deferida a realização 
de estudo social do requerido (fls.101). Veio aos autos estudo socioeconômico apresentando a Sra. Rina Maria Bergamasco 
como possível curadora (fls.109 a 111). Juntado parecer do Ministério Público (fls.115 a 118). Eis o relato. Fundamento e decido. 
O requerido deve realmente ser interditado, pois conforme se verifica dos documentos apresentados com a petição inicial, é 
incapaz de exercer por si só os atos da vida civil, apresentando transtorno mental, consistente em esquizofrenia, não tendo 
discernimento. Tal conclusão pôde ser corroborada pelo interrogatório do interditando ocasião em que foi possível constatar que a 
interditanda apresenta falta de discernimento. É incontroverso, então, que, em razão da condição de saúde mental do requerido, 
que inspira cuidados e auxílio permanentes, ela não tem capacidade para gerir sua vida independentemente da intervenção de 
terceiros. Por fim, segundo o relatoria social a pessoa mais indicada no caso para assumir a curadoria é a senhora Rina Maria 
Bergamasco, diretora do CREAS. Ante o exposto, decreto a interdição da requerida e a declaro absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, II, do Código Civil. Nomeio Curadora Rina Maria Bergamasco, 
servidora do CREA, de acordo com o artigo 1.775, § 1º, do mesmo estatuto legal. Em obediência ao disposto no artigo 1.184 
do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil, publique-se uma vez na 
imprensa local e três vezes na imprensa oficial, com intervalo de 10 dias. Em seguida, tome-se por termo a curatela definitiva. 
Oportunamente, arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. - ADV: DAYANE ANASTÁCIO PELEGRINI (OAB 
289693/SP)

Processo 0001740-27.2013.8.26.0296 (029.62.0130.001740) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - L.M. - - M.M. - A.B.M. - Vistos. Ante a manifestação favorável da Ilustre Promotora de Justiça às fls. 265, JULGO 
EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-
se os autos, observadas as formalidades legais e anotações de praxe. P.R.I. - ADV: LIEGE LESSA BANDEIRA (OAB 266041/
SP), ELIANE OLIVEIRA GOMES (OAB 286840/SP)

Processo 0001786-79.2014.8.26.0296 - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Susalda Batista - (Espolio) DINAH 
BATISTA - Vistos. 1) Julgo, por sentença, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos, a partilha de fls. 28/32, nestes 
autos de INVENTÁRIO dos bens deixados por DINAH BATISTA, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, 
salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2) Pagas eventuais custas e providenciado a extração de cópias 
autenticadas, expeça-se CARTA DE ADJUDICAÇÃO ou, em querendo, providencie o (a) inventariante carga dos autos afim de 
requerer junto ao Cartório de Notas sua expedição, nos termos do provimento CG 31/2013 e N.E.C.G.J. Seção XII itens - 213. 
O Tabelião de Notas poderá, a pedido da parte interessada, formar cartas de sentença das decisões judiciais, dentre as quais, 
os formais de partilha, as cartas de adjudicação e de arrematação, os mandados de registro, de averbação e de retificação, 
nos moldes da regulamentação do correspondente serviço judicial e - 213.1. As peças instrutórias das cartas de sentença 
deverão ser extraídas dos autos judiciais originais, ou do processo judicial eletrônico, conforme o caso. 3) Após, arquivem-se, 
observadas as formalidades legais e anotações de praxe. 4) P.R.I. - ADV: ROSE SUELI MARTINS (OAB 140773/SP)

Processo 0001813-62.2014.8.26.0296 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome 
- D.T.S. - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcelo Forli Fortuna Vistos. DONIZETE TAVARES DA SILVA propôs ação de retificação 
de assento de nascimento alegando que ao lavrar o termo, equivocadamente a Oficial constou o nome de sua genitora como 
Vicentina de Souza quando o correto é Vicentina de Souza Silva. Pleiteou ao final, a retificação do assento lavrado sob 
matrícula 14628201551963100030132001335789 do Cartório do Registro Civil e Pessoas Naturais de Jaguariúna - SP. A inicial 
veio instruída com documentos O Representante do Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido formulado em inicial 
(fls. 31). É o relatório. DECIDO. Observa-se pelos documentos juntados que houve flagrante erro material na lavratura da 
certidão de nascimento da autora onde deveria constar o nome de sua genitora. Ainda, tendo havido a expressa concordância 
do representante do Ministério Público, é de rigor o acolhimento do pedido. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido da 
presente AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, para nos termos da Lei 6015/73, determinar a retificação no assento 
de nascimento matrícula 14628201551963100030132001335789 do Cartório do Registro civil e Pessoas Naturais de Jaguariúna 
- SP para constar o nome da genitora do autor como sendo VICENTINA DE SOUZA SILVA, conforme fundamentação supra. 
Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado e com as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se 
os autos. P.R.I. Jaguariuna, 27 de janeiro de 2015. - ADV: JACQUELINE FRANÇA (OAB 203176/SP), ÂNGELA CRISTINA 
CACERES ALBUQUERQUE (OAB 177698/SP)

Processo 0001818-12.1999.8.26.0296 (296.01.1999.001818) - Procedimento Ordinário - Clayton Augusto da Cunha e Outros 
(menores) - Wilson Jose da Cunha - Conforme se verifica dos autos, embora o requerido tenha sido citado, o auto abandonaram 
o feito desde 2008. Assim, ante a inércia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 267, III do Código 
de Processo Civil. Regularizados os autos, e com trânsito em julgado, arquivem-se, com as formalidades e cautelas de praxe. 
Expeça-se certidão em favor do patrono de fls. 81 em 100% da tabela da OAB/DP. P.R.I. Jaguariuna, 03 de dezembro de 2014. 
Marcelo Forli Fortuna Juiz de Direito - ADV: GICELIO FRANCISCO DA SILVA FILHO

Processo 0001840-79.2013.8.26.0296 (029.62.0130.001840) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Natalicia Vieira 
de Souza - Valter Ermelindo Jorge - - Maria Ruzon Jorge - Vistos. NATALICIA VIEIRA DE SOUZA propôs AÇÃO DE COBRANÇA 
em face de VALTER ERMELINDO JORGE e MARIA RUZON JORGE alegando, em síntese, que os réus venderam a autora um 
lote de terreno designado lote 09, da quadra G, do loteamento Jardim Planalto situado no município de Santo Antônio de Posse 
- SP. Ocorre que os réus não adimpliram os débitos de IPTU referentes a abril de 2002 à setembro de 2004 e ITBI, conforme 
cláusula contratual gerando um passivo no valor de R$2.679,01 (dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e um centavo). 
Requereu o pagamento da importância acima citada (fls.02 a 04). Citados (fls.22) os réus apresentaram contestação (fls.24 a 
25). Eis o relato. Fundamento e decido. O pedido constante na inicial é procedente. De plano, nos termos do compromisso de 
compra e venda juntado aos autos, ficou acordado que todos os impostos e taxas, sejam municipais, estaduais ou federais, 
que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel compromissado, até a presente data, serão de inteira responsabilidade dos 
Vendedores. Trata-se de previsão expressa da cláusula 10. É evidente que tal clausula não gera qualquer efeito perante o 
FISCO, porém, entre as partes, ao contrário do que alegou o réu, é plenamente válido. No mais, nos termos do documento 
de fls. 14, a constituição do imposto é anterior a aquisição, constando como transmitentes o nome do réu e sua esposa. Em 
sequência, o IPTU, em virtude dos termos da cláusula 10 já transcrita também é devido. Isso porque todos os débitos são 
anteriores a assinatura do contrato, mesmo do mês de setembro, pois refere-se a fato gerador de mês anterior. Por fim, a 
planilha de cálculo embora não seja primorosa é compreensível, pois representa a soma da dívida do IPTU e do ITBI, sendo que 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 636

o réu sequer impugnou a mesma de forma concreta. Do exposto, julgo procedente o pedido constante na inicial para condenar 
os réus de forma solidária ao pagamento de R$ 2232,51, com correção monetária e juros desde a citação. Assim, julgo extinto 
o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 269, I do CPC Condeno os réus em custas e honorários que fixo em 20% 
sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade, uma vez que concedo os benefícios da AJG. Fixo os honorários dos 
patronos que atuaram pela OAB em 70% sobre o valor da tabela. Expeça-se certidão PRIC. - ADV: ERIKA DE LIMA LIBERATTI 
(OAB 143126/SP), RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/SP)

Processo 0002104-38.2009.8.26.0296 (296.01.2009.002104) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Elisangela 
Aparecida Teodoro Gomes - Paula Shirley Stancioli ( Sete Multimarcas ) - - Alexandre Salles Bueno - ELISANGELA APARECIDA 
TEODORO GOMES propôs ação declaratória de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e indenização por danos morais, 
com pedido liminar, contra PAULA SHIRLEY STANCIOLI e ALEXANDRE SALLES BUENO . Aduz a autora, em síntese, que em 
setembro de 2008 procurou a empresa Sete Multimarcas, de propriedade dos requeridos, para negociar um veículo automotor, 
pois não estava mais conseguindo pagar as prestação de seu veículo Fiat/UNO. Assim, gostou de um GM/Kadett, e deu como 
parte de pagamento o Uno, cujo financiamento deveriam ser assumido pela empresa compradora, cabendo à autora financiar 
R$ 9.000,00 para a aquisição do Kadett. No entanto, os requeridos, além e não transferirem o financiamento do Uno, não 
pagaram as prestações, e encerraram as atividades na cidade de Santo Antônio de Posse. Pede, assim, liminarmente, a busca e 
apreensão do veículo, e ao final a rescisão do contrato verbal celebrado com os requeridos, e sua condenação no pagamento de 
indenização por danos morais. Indeferido o pedido liminar (fls. 63/64). Tentada a citação pessoal dos requeridos, sem sucesso, 
eles foram citados por edital e não ofertaram contestação. Nomeou-se, então curador especial, que apresentou contestação 
por negativa geral Fls. 144 Durante a instrução foi ouvida uma testemunha da autora (fls. 166/167). É o relatório do essencial. 
Fundamento e DECIDO. O pedido é improcedente. Alega a requerente que celebrou contrato verbal com os requeridos, através 
do estacionamento Sete Multimarcas. A transação em questão consistira na entrega de um veículo UNO, cujo financiamento 
seria transferido ao estacionamento, em troca da aquisição e um veículo Kadett, para o qual a autora acabou efetuando novo 
financiamento. Segundo consta na inicial, o negócio foi celebrado em setembro de 2008, pela quantia de R$ 9.714,00. Dispõe o 
artigo 401, do CPC, que será admitida prova exclusivamente testemunhal em contratos cujo valor não seja superior ao décuplo 
do salário mínimo vigente no país, ao tempo em que celebrado o contrato. Neste contexto, em setembro de 2008 o salário 
mínimo nacional era de R$ 415,00. Portanto, o valor do contrato, à época, alcançava mais que o dobro do limite previsto no 
CPC, para a prova exclusivamente testemunhas. Desse modo, o pedido inicial não merece acolhimento, ante a ausência de 
provas dos fatos alegados na inicial, além da exclusivamente testemunhal e que, aliás, sequer soube confirmar os fatos. Pelo 
exposto, com fundamento no artigo 269, I, c.c. artigo 401, ambos do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 
processo com resolução de mérito. Arbitro os honorários da advogada nomeada à defesa dos réus no valor máximo previsto na 
tabela do convênio OAB/Defensoria Pública, expedindo-se a certidão. Sem sucumbência, por ser a parte autora beneficiária da 
gratuidade da justiça. P.R.I. - ADV: DANILO TEIXEIRA RECCO (OAB 247631/SP), JOÃO VITOR BARBOSA (OAB 247719/SP), 
ALINE BORTOLOTTO COSER LOURENÇO (OAB 289607/SP)

Processo 0002246-66.2014.8.26.0296 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - A 
R Falanga & Cia Ltda - ITAU BANCO S/A - Vistos. AR FALANGA CIA, qualificado nos atos, ofereceu os presentes EMBARGOS 
À EXECUÇÃO que lhe move ITAU UNIBANCO S-A aduzindo os fatos descritos na inicial pugnando a extinção da execução, 
uma vez que há excesso na execução, além do que um dos sócios praticou atividade ilícita. Juntou documentos. Recebidos, 
os embargos foram impugnados pelo embargado rechaçando os fatos aduzidos pelo embargante. É o relatório, fundamento 
e decido. Os embargos são improcedentes. De plano, a alegação de excesso depende do apontamento dos valores devidos, 
não tendo sido tal obrigação cumprida pelo embargante. Não há nos autos cálculos dos valores que entende adequado. Assim, 
inviável conhecer de tal alegação. No que tange a alegação de ilicitude dos contratos, não consta nos autos que Marcelo André 
Bergamasco não era sócio e não tinha poderes financeiros para a realização dos contratos. Aliás, isso sequer é alegado pelo 
sócio Arthur. Na verdade, a ilicitude do comportamento de Marcelo interfere nas relações societárias, podendo, se o caso 
for, gerar indenização entre os sócios. Porém, tais condutas não podemos atingir terceiros de boa-fé, que de forma legitima 
contrataram com a empresa. Assim, a alegação também não é pertinente. Posto isso, REJEITO os presentes EMBARGOS, 
e, por consequência, declaro resolvido o mérito do processo, à luz do disposto no artigo 269, I do CPC. Por ter sucumbido, 
condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais com correção monetária pelos índices da tabela 
prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do e. TJSP, a contar dos respectivos desembolsos e juros moratórios de 
1% ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da data desta sentença (artigo 407 do CC), bem como 
honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, devidamente corrigido (artigo 20, §3° do 
CPC), calculados com base nesta, pelos índices da tabela prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do e. TJSP, 
abrangendo principal e juros (RT 601/78, JTA 80/125; LEX- JTA 74/132), e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 
406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da data desta sentença (artigo 407 do CC). P.R.I.C. Jaguariúna, 16 de 
janeiro de 2015. - ADV: ALBERTO JUN DE ARAUJO (OAB 215587/SP), FRANCISCO PASSOS DA CRUZ (OAB 60598/SP), LUIZ 
FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), DANIEL DE 
SOUZA (OAB 150587/SP)

Processo 0002327-15.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Neide Aparecida da Silva 
Santos - TELEFÔNICA BRASIL S.A - NEIDE APARECIDA DA SILVA SANTOS ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA COM 
DANOS MORAIS em face de TELEFONICA BRASIL S.A aduzindo que tinha uma dívida de R$ 133,21, sendo que seu nome 
foi devidamente negativado. Porém , fez acordo e quitou a dívida e a empresa manteve seu nome indevidamente negativado. 
A tutela antecipada foi devidamente concedida. Citada a ré apresentou contestação alegando preliminares e impugnando os 
pedidos contidos na inicial. Não houve requerimento de produção de novas provas. É o relatório. Fundamento e Decido. Não há 
inépcia da inicial que descreve com detalhe os fatos e aponta o fundamento jurídico. O fato de não quantificar os danos morais 
não implica em inércia. No mais, não há falta de interesse de agir, pois a demanda ajuizada em abril de 2014 era necessária, 
uma vez que a baixa no sistema só foi efetivada pela ré em maio de 2014 fls. 43. Portanto, presentes as condições da ação e 
os pressupostos processuais, passo a análise do mérito. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra nos termos 
do artigo 330 do Código de Processo Civil, com fulcro no entendimento do STJ: “É permitido ao juiz proceder ao julgamento 
antecipado da lide quando, sendo a questão de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência”(STJ, 
Recurso Especial 252997/SP) e “Não ocorre cerceamento de defesa na hipótese de ser alegada matéria eminentemente de 
direito com o consequente julgamento antecipado da lide. Precedentes”(REsp 723.790/CASTRO MEIRA). Inicialmente, há que 
se observar que a relação existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré é 
fornecedora de produto ou serviço e o autor é consumidor, como destinatário final. . Estabelecida a relação consumerista, é 
evidente que todo o regime jurídico do CDC se aplica à relação jurídica em questão. Nesse sentido, dispõe o artigo 6º, VI e 
VIII do CDC: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
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individuais, coletivos e difusos; VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 
ordinárias de experiências; No caso em questão, a autora comprovou que efetivou a quitação do valor acordado em 05 de março 
de 2014. Por outro lado, a empresa ré só efetivou a baixa no registro em 14 de maio de 2014 fls. 43. Ora, quando do ajuizamento 
da demanda a mesma era necessária, pois a ré não tinha efetivado a baixa, que perdurou de forma indevida por pelo menos dois 
meses. Assim, contrariando a boa-fé objetiva a ré não efetuou a baixa no sistema no tempo devido, sendo abusiva a manutenção 
da negativação do nome da autora. Assim, a empresa ré, na condição de prestadora de serviços e fornecedora de produtos 
deixou de obrar em conformidade com os postulados do CDC, pois adotou conduta inesperada pela autora, sem qualquer tipo 
de informação. Portanto, estando o dano inserido na atividade do fornecedor, impõe-se sua condenação. A conduta por parte 
da empresa ré acabou por gerar na pessoa do autor vexame, humilhação indevida, com a manutenção indevida da negativação 
ilícita de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. É evidente que a não retirada após o pagamento dos valores impõe-se 
a configuração de dano moral in re ipsa. No ordenamento pátrio, não há norma geral para o arbitramento de indenização por dano 
extrapatrimonial, mas há o art. 953, parágrafo único, do CC/2002, que, no caso de ofensas contra a honra, não sendo possível 
provar o prejuízo material, confere ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização na conformidade das circunstâncias 
do caso. Assim, essa regra pode ser estendida, por analogia, às demais hipóteses de prejuízos sem conteúdo econômico 
(art. 4º da LICC). A autorização legal para o arbitramento equitativo não representa a outorga ao juiz de um poder arbitrário, 
pois a indenização, além de ser fixada com razoabilidade, deve ser fundamentada com a indicação dos critérios utilizados. 
Para proceder a uma sistematização dos critérios mais utilizados pela jurisprudência para o arbitramento da indenização por 
prejuízos extrapatrimoniais, destacam-se, atualmente, as circunstâncias do evento danoso e o interesse jurídico lesado. Quanto 
às referidas circunstâncias, consideram-se como elementos objetivos e subjetivos para a avaliação do dano a gravidade do fato 
em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano), a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade 
do agente), a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima), a condição econômica do ofensor e 
as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica). Quanto à valorização de bem ou interesse jurídico 
lesado pelo evento danoso (vida, integridade física, liberdade, honra), constitui um critério bastante utilizado na prática judicial, 
consistindo em fixar as indenizações conforme os precedentes em casos semelhantes. Logo, o método mais adequado para 
um arbitramento razoável da indenização por dano extrapatrimonial resulta da união dos dois critérios analisados (valorização 
sucessiva tanto das circunstâncias como do interesse jurídico lesado). Assim, na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou 
inicial da indenização, considerando o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes acerca da matéria e, 
na segunda fase, procede-se à fixação da indenização definitiva, ajustando-se o seu montante às peculiaridade do caso com 
base nas suas circunstâncias. (REsp 959.780-ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/4/2011.) Dessa forma, 
no caso em questão, é suficiente para a reparação dos danos e punição, diante do período de negativação o importe de R$ 
3.000,00 Do exposto julgo procedente o pedido para: a) declarar a inexigibilidade da dívida apontada no presente processo 
acima citada condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, pelos fatos vertentes destes autos, no valor 
correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), pelas razões expendidas nesta decisão, a serem atualizados pela tabela do TJSP 
desde a data do presente arbitramento (Súmula nº 362, STJ), sem prejuízo dos juros legais desde a data do evento danoso, 
ou seja, dezembro de 2010 (Súmula nº 54, STJ). Em consequência desta decisão, torno definitiva a liminar concedida. Julgo, 
pois, extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a ré 
em custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. P.R.I.C. Jaguariúna, 15 de janeiro de 2015. MARCELO 
FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE MELLO LACROUX 
(OAB 183762/SP), CARLA RENATA DALL OCA FOSSA (OAB 310415/SP), REGIANE PINTO CATÃO (OAB 221883/SP)

Processo 0002608-68.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Paulo Manoel Ribeiro 
- OI MÓVEL S.A. - Vistos. Recebo os Embargos de Declaração, porém nego provimento, por se tratar de matéria que deverá 
ser ventilada em sede de apelação, visando a reforma da sentença. PRIC. Jaguariuna, 26 de janeiro de 2015. MARCELO 
FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR (OAB 112027/SP), PRISCILLA PEREIRA DE 
CARVALHO (OAB 111264/SP), ALEXANDRE PIRES BARBOSA MURER (OAB 304398/SP)

Processo 0002609-53.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Paulo Manoel Ribeiro - 
TIM Celular S/A - PAULO MANOEL RIBEIRO propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de TIM CELULAR S/A alegando, em 
síntese, que ao tentar efetuar compras foi surpreendido com a notícia que não poderia realiza-las a prazo sob alegação de 
que seu nome se encontrava nos órgão de proteção ao crédito, SERASA e ao se informar sobre o assunto soube que possuía 
com a requerida quatro débitos em 10/01/2012 no valor de R$251,00 (duzentos e cinquenta e um reais), 10/02/2012 no valor 
de R$363,00 (trezentos e sessenta e três reais), 15/04/2012 no valor de R$610,00 (seiscentos e dez reais) e em 15/05/2012 
no valor de R$291,00 (duzentos e noventa e um reais), todos no município do Rio de Janeiro/RJ. Entretanto o autor aduz que 
nunca manteve relação jurídica com a requerida, que jamais esteve no Rio de Janeiro e que ficou constrangido diante de tal 
situação. Lavrou Boletim de Ocorrência sob nº1200/2014 na delegacia de Jaguariúna. Requereu antecipação da tutela para 
que seja retirado o nome do autor junto ao SERASA e pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 
(cinquenta mil reais) (fls.02 a 07). Deferida a tutela pleiteada (fls.22). Citado (fls.24) a requerida apresentou contestação (fls.34 
a 44). Apresentada manifestação a contestação (fls.59 a 62). Eis o relato. Fundamento e Decido. Presentes as condições da 
ação e os pressupostos processuais, passo a análise do mérito. Inicialmente, há que se observar que a relação existente entre 
as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Estabelecida a relação consumerista, é evidente que todo o regime 
jurídico do CDC se aplica à relação jurídica em questão. Nesse sentido, dispõe o artigo 6º, VI e VIII do CDC: Art. 6º São direitos 
básicos do consumidor: VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; 
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 
a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 
No caso em questão, é evidente que a contratação de serviço foi fraudulenta, motivo pelo qual, sem maiores considerações 
pois desnecessária, o contrato é nulo. Ora, o autor nunca residiu no Rio de Janeiro, como salientado. Ademais, o consumidor 
teve seu nome negativado em virtude de conduta de terceiro, não relacionando-se com a relação jurídica contratual que fora 
descumprida. Tal ônus não pode ser arcado pelo autor, ora consumidor, vejamos. Em primeiro lugar, a empresa ré, na condição 
de prestadora de serviços e fornecedora de produtos deve garantir a segurança ao consumidor em relação aos serviços que são 
colocados à sua disposição. Na condição de fornecedor, cumprindo com sua função social, cabe verificar, com zelo e eficiência, 
os documentos que lhe são apresentados na contratação. Se o requerido não tomou os cuidados necessários a evitar a fraude, 
ou ainda que tenha tomado não a tenha evitado, inconcebível querer exigir do autor (terceiro estranho ao contrato) que arque 
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com as consequências de uma falha na prestação de seus serviços, que decorre do próprio risco de sua atividade. Trata-se 
da aplicação da tese do fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade civil. No caso, se o fato, mesmo que inevitável, 
disser respeito aos riscos da atividade do fornecedor, não haverá exclusão da responsabilidade. É que no caso, havendo 
uma ponderação entre o dano ser arcado pelo fornecedor ou pelo consumidor, o CDC optou pela primeira escolha, diante 
dos valores constitucionais aclamados. Nesse sentido, é o enunciado n. 443 do CJF: O caso fortuito e a força maior somente 
serão considerados como excludentes da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade 
desenvolvida. Portanto, estando o dano inserido na atividade do fornecedor, impõe-se sua condenação. A conduta por parte 
da empresa ré acabou por gerar na pessoa do autor vexame, humilhação indevida, com a negativação ilícita de seu nome nos 
cadastros de proteção ao crédito. Nesse sentido, “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros 
de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” 
(REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17.12.2008). Na fixação do dano extrapatrimonial, o valor indenizatório 
devido a título de danos morais deve assegurar que seja justa a reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem 
causa do autor, levando em conta a capacidade econômica do réu, e que o dano seja proporcional à ofensa No caso em questão, 
considerando a situação vexatória, a conduta desidiosa da empresa ré, e o ramo de atuação de empresa ré, é suficiente para 
reprovar a conduta e prevenir novas, bem como servir como compensação à autora o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais.) 
No caso, a prestadora de serviços poderia ter resolvido o problema e nada fez. Pior, pois efetuou mais de uma negativação. Não 
tomou os cuidados devidos, tratando-se de conduta que merece punição além de diminuir o sofrimento do autor. Do exposto 
julgo procedente o pedido para: a) declarar a nulidade do contrato celebrado em nome da autora; b) declarar a inexigibilidade de 
quaisquer débitos ou pendência financeira em nome do autor junto à empresa ré; c)condenar a ré ao pagamento de indenização 
por dano moral ao autor, pelos fatos vertentes destes autos, no valor correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelas razões 
expendidas nesta decisão, a serem atualizados pela tabela do TJSP desde a data do presente arbitramento (Súmula nº 362, 
STJ), sem prejuízo dos juros legais desde a data do evento danoso. (Súmula nº 54, STJ). Em consequência desta decisão, torno 
definitiva a liminar concedida. Julgo, pois, extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do 
Código de Processo Civil. Condeno a ré em custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. P.R.I.C. - ADV: 
ALEXANDRE PIRES BARBOSA MURER (OAB 304398/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)

Processo 0002648-55.2011.8.26.0296 (296.01.2011.002648) - Monitória - Cheque - Janete Aparecida Fraga Martins de 
Morais - Andrezza Santino - - Alvaro Antonio Santino - Vistos. Homologo, por sentença, o acordo firmado para que produza 
seus efeitos jurídicos e legais. Assim, declaro extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 794, I do CPC. P.R.I.C. 
Jaguariúna, 14 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: DANILO TEIXEIRA RECCO (OAB 
247631/SP), DANILO DE MORAES (OAB 316428/SP), PEDRO HENRIQUE SOUZA LOLLI COMISSO (OAB 318784/SP)

Processo 0003324-03.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003324) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Escritório Central de Arrecadação e Distribuição Ecad - Vpj Eventos e Comercio Ltda Red Eventos - Vistos. Considerando o 
pagamento integral, julgo cumprida a obrigação e extingo a presente execução nos termos do artigo 794, I do CPC. PRIC - 
ADV: MARILÚ CANAVESI PORTA (OAB 210325/SP), JOAO LUIZ PORTA (OAB 105274/SP), CRISTIANE RUTE BELLEM (OAB 
179273/SP), RICARDO JOSE BELLEM (OAB 108334/SP)

Processo 0003330-05.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - MARISA BIANCA TONIATI - 
Jaguariúna III Empreendimento Imobiliário SPE LTDA - - RM BARROS ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS - Vistos. MARIZA 
BIANCA TONIATI propôs AÇÃO DE INDENIZAÇÃO c/c PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO em face de JAGUARIÚNA III 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA e RM BARROS ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIO alegando, em síntese, que 
em 18 de janeiro de 2014 a autora e a primeira requerida firmaram Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações 
de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel para aquisição do apartamento 14 do bloco 28 do Condomínio Quinta das 
Pitangueiras, porém apesar do apartamento estar pronto as chaves lhe foram entregues em 03 de abril de 2014 acarretando a 
cobrança das despesas de condomínio dos meses de fevereiro/2014 e março/2014 totalizando o valor de R$613,38 (seiscentos 
e treze reais e trinta e oito centavos) valores estes cobrados pela segunda requerida. Aduz ainda a autora que lhe foi cobrada 
indevidamente a taxa de corretagem no valor de R$6.930,16 (seis mil, novecentos e trinta reais e dezesseis centavos). Requereu 
a condenação da primeira requerida ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente a titulo de taxa de corretagem 
totalizando a importância de R$13.860,32 (treze mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos) acrescidos de juros 
legais e correção monetária até a data do efetivo pagamento e que a segunda requerida seja compelida a fornecer Declaração 
de Inexistência de Débito com relação a taxas de condomínio cobradas anteriormente a entrega das chaves (fls.02 a 07). 
Citada, a primeira requerida apresentou contestação (fls.75 a 96) alegando preliminarmente da ilegitimidade passiva ad causam 
afirmando que o pagamento se deu em favor da imobiliária e não ter recebido qualquer valor a esse título ocorrendo o mesmo 
com a taxa condominial, aduz também que a autora era proprietária do referido imóvel, apenas não tinha a posse por motivos de 
caráter financeiro. Citada, a segunda requerida apresentou contestação (fls.134 a 136) alegando preliminarmente ilegitimidade 
passiva afirmando não ter relação jurídica direta com a autora. A autora apresentou impugnação às contestações (fls.147 a 
157). Eis o relato. Fundamento e Decido. De plano, quanto a ré RM BARROS ADMINSITRADORA DE CONDOMÍNIO, a mesma 
não tem legitimidade para a causa, uma vez que a demanda deveria ser direcionada ao condomínio em si. Isso porque para se 
declarar inexigibilidade da dívida condominial, o condomínio é quem deveria figurar no polo passivo. Em sequência, também 
prevalece a ilegitimidade da empreendedora. Na verdade, a legitimidade, mesmo analisada em status assertionis, no caso não 
se faz presente, vejamos. Legitimidade é a relação de pertinência subjetiva entre o titular do direito material e sua qualidade 
para ser parte. Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Assim, em princípio, 
é titular da ação a própria pessoa que se diz titular do direito subjetivo material, podendo ser demandado aquele que seja titular 
da obrigação correspondente. No caso em tela, toda a relação jurídica de direito material, quanto a cobrança dos valores de 
condomínio envolve a autora e o condomínio. Só seria viável declarar inexigível determinada dívida se o seu titular figurasse 
no pólo da demanda. A administradora não é titular da dívida, mas sim o condomínio. Poderia a autora ter peticionado pela 
condenação em danos materiais em face da empreendedora em virtude da demora na entrega da chave, demonstrando os 
danos emergentes e os lucros cessantes, porém não é esse o objeto da lide. E mais, quanto a taxa de corretagem, embora em 
determinadas circunstâncias seja possível a inclusão da empreendedora, como por exemplo na hipótese de a causa de pedir 
configurar-se em uma evidente venda casa, não é esse o caso dos autos. Na presente hipótese, a autora pretende rever a taxa 
por simples ilegalidade. Dessa forma, a demanda deveria ter sido direcionada em face da corretora e não da empreendedora. 
Por tudo isso, julgo extinto do processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 267, VII do CPC. Condeno a autora em 
custas e honorários que fixo em R$ 800,00, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita. PRIC - ADV: 
REGIANE LACERDA KNEIPP (OAB 334694/SP), MARCO ANTONIO DE SOUSA GIANELI (OAB 168370/SP)

Processo 0003354-72.2010.8.26.0296 (296.01.2010.003354) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - José Sebatião 
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Alves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. JOSÉ SEBASTIÃO ALVES propôs AÇÃO DE CONCESSÃO DE 
BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em face de INSTITUTO NACIONAL 
DE SEGURO SOCIAL - INSS alegando, em síntese, que se encontra incapacitado para o trabalho desde 16/08/2004, requereu 
o benefício de auxilio doença, que lhe foi concedido até 23/04/2008. Tentou retornar as suas atividades laborais e não sendo 
possível ingressou com novo pedido administrativo do benefício o qual lhe foi negado. Requereu antecipação da tutela para 
restabelecimento do benefício auxilio doença e condenação ao pagamento do benefício desde a data de seu indeferimento 
na via administrativa convertendo o referido benefício em aposentadoria por invalidez (fls.02 a 12). Citada (fls.82) a autarquia 
ré apresentou contestação (fls.84 a 96). Juntado Laudo Médico Pericial (fls.115 a 121). Deferida a tutela pleiteada (fls.139 a 
140). Juntado esclarecimento sobre Laudo Médico Pericial (fls.151 a 154) e cópia do prontuário médico do autor (fls186 a 218). 
Eis o relatório. Fundamento e decido. Como é cediço, a obtenção de qualquer benefício previdenciário está sujeita a certos 
requisitos. De modo geral, isto é, pertinentemente a todos os benefícios, os requisitos fundamentais são três: a) qualidade de 
segurado; b) carência; e c) evento determinante (MARTINEZ, Wladimir Novaes. CURSO DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO. São 
Paulo: LTr, 1998. P. 593). No tocante aos benefícios pleiteados pelo autor, assim dispõem os artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91: 
“o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, 
ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias”. “A aposentadoria por invalidez, uma 
vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, 
for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 
paga enquanto permanecer nesta condição”. Portanto, para a obtenção do auxílio-doença é necessário que a autora esteja 
incapacitada total e temporariamente para o exercício do seu trabalho habitual. Se constatada a incapacidade permanente 
para o exercício de qualquer labor, não sendo possível a reabilitação, fará jus à aposentadoria por invalidez. No caso, o laudo 
pericial juntado aos autos foi contundente em narrar que a autora é totalmente incapacidade para o trabalho, sendo absoluta 
tal incapacidade. Não há necessidade de quesitos complementares, pois o laudo foi contundente. A qualidade de segurada e o 
cumprimento do período de carência devem existir no momento em que surgiu a incapacidade. Assim, tais requisitos só devem 
ser analisados se constatada a incapacidade laboral da requerente do benefício previdenciário. No caso, o perito afirmou que a 
incapacidade existe desde 2005, sendo essa data do início do benefício, não havendo que se falar em outra data, mesmo diante 
da documentação juntada pelo INSS. Ante o exposto e pelo que mais dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido, nos 
termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, para CONCEDER ao autor aposentadoria por invalidez, nos termos requeridos 
na petição inicial, devida a partir do pedido administrativo. As parcelas em atraso serão pagas corrigidas monetariamente e sem 
prejuízo dos juros na forma prevista no artigo 1º - F da Lei nº 9.494/97. Honorários pelo réu em 15% do valor das parcelas 
vencidas até o trânsito em julgado desta decisão. Sem custas pelo INSS. Decorrido o prazo de recurso voluntário, remetam-
se os autos à Segunda Instância, por força do reexame necessário (art. 10 da Lei nº 9.469/97). P.R.I.C. Jaguariuna, 17 de 
novembro de 2014. MARCELO FORLI FORTUNA JUIZ DE DIREITO - ADV: DANILO DE MORAES (OAB 316428/SP)

Processo 0003354-72.2010.8.26.0296 (296.01.2010.003354) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - José Sebatião 
Alves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que, em cumprimento à determinação judicial 
e atento ao art.162, § 4º, do C.P.C., recebo a apelação tempestiva de folhas 255/260, em seus regulares efeitos, interposta por 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS, e em seguida encaminho os autos à publicação para que o(s) apelado(s) 
apresente(m) as contrarrazões do recurso, no prazo legal. Nada Mais. - ADV: DANILO DE MORAES (OAB 316428/SP)

Processo 0003367-32.2014.8.26.0296 - Cautelar Inominada - Liminar - S.B.B. - Sindicato dos Funcionários Públicos 
Municipais de Santo Antonio de Posse - Silvia Bertuzzi Beltrami - Vistos. Considerando o acordo celebrado nos autos de 
embargos o qual abrangeu a presente cautelar, JULGO EXTINTO o feito o que faço com fulcro no artigo 267, VI, do CPC. Custas 
na forma da Lei. Diante da renúncia das partes ao prazo recursal, certifique o trânsito e ao arquivo. P.R.I. Jaguariuna, 17 de 
dezembro de 2014. - ADV: SILVIA BERTUZZI BELTRAMI (OAB 134091/SP), RICARDO IABRUDI JUSTE (OAB 235905/SP)

Processo 0003397-72.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003397) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos 
- Moacir Otavio dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Determinou-se providência ao autor e o mesmo 
ficou inerte. E mais, o autor mudou de domicilio sem informar a este juízo. É o relatório, fundamento e decido. A hipótese é de 
extinção do processo por abandono. De fato, determinou-se que o autor se manifestasse para que desse regular andamento ao 
feito, mas este quedou-se inerte Todavia, instando a se manifestar permaneceu omisso. Posto isso, julgo extinto sem resolução 
de mérito, nos termos do disposto no artigo 267, III do CPC. Por ter sucumbido, condeno o autor ao pagamento das custas, 
despesas processuais. P.R.I.C. - ADV: SILVIA REGINA ERJAUTZ BORGES (OAB 75962/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 
232476/SP)

Processo 0003564-55.2012.8.26.0296 (296.01.2012.003564) - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito 
- Wm Engenharia e Com Empreendimentos Ltda - Alumax Campinas Esquadrias de Aluminio Ltda - - Banco do Bradesco 
Sa - Vistos. Não há como extinguir a presente demanda por homologação, uma vez que não há nos autos acordo juntado, 
mesmo já tendo sido determinada sua juntada. Assim, recebo a petição como desistência e assim, HOMOLOGO, para produzir 
efeitos processuais, a desistência da ação manifestada pela autora a fls. 56, por conseguinte, declaro EXTINTO o processo, 
sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Jaguariúna, 28 de 
janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: THIAGO ANDRADE BUENO DE TOLEDO (OAB 156050/
SP), BRUNO MARTINS LUCAS (OAB 307887/SP)

Processo 0003664-44.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003664) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Maria de Fatima da Cunha - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Conheço dos Embargos, pois próprio e tempestivo. 
No mérito dou provimento. Efetivamente, não há que se falar em condenação nas prestações da cessação do beneficio até o 
seu restabelecimento, uma vez que não houve concessão administrativa. Assim, o dispositivo passará a dispor: Ante o Exposto, 
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora em face do INSS concedendo a mesma o auxílio doença pleiteado, 
confirmando-se a tutela antecipada anteriormente concedida. No mais, a sentença permanece a mesma. Int. - ADV: RAFAEL 
LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)

Processo 0003681-75.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - MAYARA EUSTAQUIO DE 
CAMPOS - Avon Comésticos Ltda - Vistos. MAYARA EUSTAQUIO DE CAMPOS, qualificada nos autos, ajuizou Ação Declaratória 
de Inexistência de Relação Jurídica com Indenização por Perdas e Danos c.c pedido de tutela antecipada em face de AVON 
COSMÉTICOS LTDA. Sustentou, em suma, que foi até uma loja para realizar uma compra e teve seu crédito negado, em 
razão da negativação de seu nome na empresa Serasa. Alegou, ainda, que buscou uma resposta para o ocorrido, sendo 
surpreendida ao saber que seu nome foi negativado pela ré no mês de maio de 2013. Afirmou, não possuir nenhuma relação 
jurídica ou contrato, e nunca ter adquirido qualquer bem ou serviço da ré. Portanto pleiteia a retirada da negativação do seu 
nome, indenização por perdas e danos morais, e o reconhecimento da relação consumerista com a consequente inversão do 
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ônus probatório. Juntou documentos. A antecipação de tutela foi deferida fls.18 Citada, a ré Avon Cosméticos LTDA apresentou 
contestação (fls.31/42). Alegando em linhas gerais, que a autora revendia produtos da ré, mas, em determinado momento, 
inadimpliu a sua obrigação de pagar os valores ajustados das mercadorias que lhes foram entregues. Afirmou ainda, que para 
ingresso no quadro de revendedores, é necessário o fornecimento de todos seus dados pessoais, comprovação de endereço, 
e a aprovação do cadastro, fato este da existência da relação jurídica negocial entre as partes. Requereu a improcedência da 
ação. Réplicas fls.55/65. É o relatório. Fundamento e Decido. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 
passo a análise do mérito. Inicialmente, há que se observar que a relação existente entre as partes é regida pelo Código de 
Defesa do Consumidor. Estabelecida a relação consumerista, é evidente que todo o regime jurídico do CDC se aplica à relação 
jurídica em questão. Nesse sentido, dispõe o artigo 6º, VI e VIII do CDC: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VI - a 
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; VIII - a facilitação da defesa de 
seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil 
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; No caso em questão, é evidente 
que a contratação de serviço foi fraudulenta, motivo pelo qual, sem maiores considerações pois desnecessária, o contrato é 
nulo. Ademais, o consumidor teve seu nome negativado em virtude de conduta de terceiro, não relacionando-se com a relação 
jurídica contratual que fora descumprida. Tal ônus não pode ser arcado pelo autor, ora consumidor, vejamos. Em primeiro lugar, 
a empresa ré, na condição de prestadora de serviços e fornecedora de produtos deve garantir a segurança ao consumidor em 
relação aos serviços que são colocados à sua disposição. Na condição de fornecedor, cumprindo com sua função social, cabe 
verificar, com zelo e eficiência, os documentos que lhe são apresentados na contratação. Se o requerido não tomou os cuidados 
necessários a evitar a fraude, ou ainda que tenha tomado não a tenha evitado, inconcebível querer exigir do autor (terceiro 
estranho ao contrato) que arque com as consequências de uma falha na prestação de seus serviços, que decorre do próprio 
risco de sua atividade. Trata-se da aplicação da tese do fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade civil. No caso, se 
o fato, mesmo que inevitável, disser respeito aos riscos da atividade do fornecedor, não haverá exclusão da responsabilidade. É 
que no caso, havendo uma ponderação entre o dano ser arcado pelo fornecedor ou pelo consumidor, o CDC optou pela primeira 
escolha, diante dos valores constitucionais aclamados. Nesse sentido, é o enunciado n. 443 do CJF: O caso fortuito e a força 
maior somente serão considerados como excludentes da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo 
à atividade desenvolvida. Portanto, estando o dano inserido na atividade do fornecedor, impõe-se sua condenação. A conduta 
por parte da empresa ré acabou por gerar na pessoa do autor vexame, humilhação indevida, com a negativação ilícita de seu 
nome nos cadastros de proteção ao crédito. Nesse sentido, “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular 
em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja 
pessoa jurídica” (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17.12.2008). Na fixação do dano extrapatrimonial, o 
valor indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar que seja justa a reparação do prejuízo sem proporcionar 
enriquecimento sem causa do autor, levando em conta a capacidade econômica do réu, e que o dano seja proporcional à ofensa 
No caso em questão, considerando a situação vexatória, a conduta desidiosa da empresa ré, e o ramo de atuação de empresa ré, 
é suficiente para reprovar a conduta e prevenir novas, bem como servir como compensação à autora o montante de R$ 8.000,00 
(oito mil reais.) Do exposto julgo procedente o pedido para: a) declarar a nulidade do contrato celebrado em nome da autora; 
b) declarar a inexigibilidade de quaisquer débitos ou pendência financeira em nome do autor junto à empresa ré; c)condenar 
a ré ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, pelos fatos vertentes destes autos, no valor correspondente a R$ 
8.000,00 (oito mil reais), pelas razões expendidas nesta decisão, a serem atualizados pela tabela do TJSP desde a data do 
presente arbitramento (Súmula nº 362, STJ), sem prejuízo dos juros legais desde a data do evento danoso. (Súmula nº 54, STJ). 
Em consequência desta decisão, torno definitiva a liminar concedida. Julgo, pois, extinto o processo com resolução de mérito, 
nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a requerida no pagamento de verba honorária no 
importe de 20% sobre o valor da condenação atualizado. P.R.I.C. Jaguariuna, 22 de janeiro de 2015. - ADV: RODRIGO NUNES 
(OAB 144766/SP), FAUSTO HENRIQUE MARQUES (OAB 317271/SP)

Processo 0003806-43.2014.8.26.0296 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.S.S. - D.H.L. - Vistos. Considerando a manifestação 
favorável da Ilustre Promotora de Justiça às fls. 44, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, os termos do acordo formalizado às fls. 41/43, decretando o DIVÓRCIO de ADEMIR SALOMÃO DE SOUZA E DIVINA 
HONORATO DE LIMA DE SOUZA, declarando cessados os deveres de coabitação e fidelidade recíproca e o regime matrimonial 
de bens que possuam. Voltará a cônjuge-varoa a usar nome de solteira, qual seja, Divina Honorato de Lima. Diante disso, 
JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários 
advocatícios à patrona nomeada às fls. 35, pelo convênio DP/OAB, no valor máximo da tabela. Expeçam-se: a) mandado de 
averbação; b) certidão de honorários; c) termo de guarda do menor em favor da genitora; c) ofício para abertura de conta 
no banco do Brasil para o depósito da pensão alimentícia. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as 
formalidades legais e anotações de praxe. 4) P.R.I. - ADV: VERA ALINE DE PAULA STOPPA (OAB 304032/SP), FERNANDA 
PALHARES COMISSO (OAB 321901/SP)

Processo 0004105-88.2012.8.26.0296 (296.01.2012.004105) - Busca e Apreensão - Contratos Bancários - Banco Pecúnia 
Sa - Seara Chaves dos Santos - Vistos. Determinou-se providência ao autor e o mesmo ficou inerte. É o relatório, fundamento e 
decido. A hipótese é de extinção do processo por abandono. De fato, determinou-se que o autor se manifestasse para que desse 
regular andamento ao feito, mas este quedou-se inerte Todavia, instando a se manifestar permaneceu omisso. . Posto isso, 
julgo extinto sem resolução de mérito, nos termos do disposto no artigo 267, III do CPC. Por ter sucumbido, condeno o autor ao 
pagamento das custas, despesas processuais. P.R.I.C. Jaguariúna, 14 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de 
Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 
71318/SP), CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP)

Processo 0004194-48.2011.8.26.0296 (296.01.2011.004194) - Monitória - Nota Promissória - Instituto Educacional Jaguary 
Iej - Carlos Eduardo de Amorim - Vistos. INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARI ajuizou ação monitória em face de CARLOS 
EDUARDO AMORIM. Pretende a constituição de título executivo judicial. Citado o réu não embargou. É o relatório. Fundamento 
e Decido O réu não apresentou embargos na forma e prazo legais razão pela qual se constitui de pleno direito o título executivo, 
nos termos do artigo 1102-c, “caput”, do CPC, no valor de R$ 5134,93, a ser atualizado nos termos da tabela que compõe a 
inicial. Certificado o trânsito em julgado, desde já considerando de cumprimento de sentença, que se aguarde o prazo de 15 dias 
para cumprimento voluntário da obrigação (pagamento da quantia indicada), sob pena de aplicação da multa de 10% prevista 
no art. 475-J do CPC. Registro que, diante da revelia do réu não há necessidade de nova intimação para cumprimento. Nesse 
sentido, por analogia, destaco: STJ-328394) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO DO PRAZO PARA 
O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA DECISÃO. RÉU REVEL, CITADO FICTAMENTE. INTIMAÇÃO PARA A FLUÊNCIA DO 
PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 475-J DO CPC. DESNECESSIDADE. 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que o 
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prazo estabelecido no art. 475-J do CPC flui a partir do primeiro dia útil seguinte à data da publicação de intimação do devedor 
na pessoa de seu advogado. A Corte afirmou que não há no CPC regra que determine a intimação pessoal do executado para 
o cumprimento da sentença, devendo, portanto, incidir a regra geral no sentido de que o devedor deve ser intimado na pessoa 
dos seus advogados por meio do Diário da Justiça (arts. 234 e 238 do CPC). 2. A particularidade presente na hipótese dos 
autos, consistente no fato de o executado ter sido citado fictamente, sendo decretada a revelia e nomeado curador especial. 3. 
Como na citação ficta não existe comunicação entre o réu e o curador especial, sobrevindo posteriormente o trânsito em julgado 
da sentença condenatória ao pagamento de quantia, não há como aplicar o entendimento de que prazo para o cumprimento 
voluntário da sentença flui a partir da intimação do devedor por intermédio de seu advogado. 4. Por outro lado, entender que a 
fluência do prazo previsto no art. 475-J do CPC dependerá de intimação dirigida pessoalmente ao réu - exigência não prevista 
pelo CPC - fere o novo modelo de execução de título executivo judicial instituído pela Lei 11.232/05. Isso porque a intimação 
pessoal traria os mesmo entraves que à citação na ação de execução trazia à efetividade da tutela jurisdicional executiva. 5. O 
Defensor Público, ao representar a parte citada fictamente, não atua como advogado do réu - papel esse que exerce na prestação 
da assistência jurídica integral e gratuita aos economicamente necessitados, nos termos do art. 134, § 1º da CF - mas apenas 
exerce o dever funcional de garantir o desenvolvimento de um processo équo, apesar da revelia do réu e de sua citação ficta. 
Portanto, não pode ser atribuído ao Defensor Público - que atua como curador especial - o encargo de comunicar a condenação 
ao réu, pois não é advogado da parte. 6. O devedor citado por edital, contra quem se inicie o cumprimento de sentença, não 
está impedido de exercer o direito de defesa durante a fase executiva, pois o ordenamento jurídico coloca a sua disposição 
instrumentos para que ele possa se contrapor aos atos expropriatórios. 7. Na hipótese de o executado ser representado por 
curador especial em virtude de citação ficta, não há necessidade de intimação para a fluência do prazo estabelecido no art. 
475-J do CPC. 8. Negado provimento ao recurso especial. (Recurso Especial nº 1189608/SP (2010/0066104-2), 3ª Turma do 
STJ, Rel. Nancy Andrighi. j. 18.10.2011, unânime, DJe 21.03.2012). Decorrido o prazo de 15 dias do transito em julgado, com ou 
sem o pagamento, abra-se vista à exeqüente. P.R.I.C. Jaguariúna, 26 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de 
Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA - ADV: TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP), HELIO OLIVEIRA MASSA (OAB 242789/SP)

Processo 0004407-54.2011.8.26.0296 (296.01.2011.004407) - Procedimento Ordinário - Simone Troni Campos Menon - 
Banco Itaucard Sa - Homologo o pedido de desistência da presente ação formulado pelo autor às fls. 98, para que produza 
seus efeitos jurídicos. JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VIII do Código de 
Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado, pois o pedido de desistência é incompatível com a vontade de recorrer. Após, 
arquivem-se os autos, observadas as formalidades e cautelas de estilo. P.R.I. Jaguariuna, 17 de dezembro de 2014. Marcelo 
Forli Fortuna Juiz de Direito - ADV: JOYCE LIMA DE FREITAS (OAB 250455/SP)

Processo 0004422-18.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - SIMONI APARECIDA DA 
SILVA - CLARO S/A - Vistos. SIMONI APARECIDA DA SILVA propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 
JURÍDICA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de CLARO S/A alegando, em síntese, que no dia 14 de julho 
de 2014 ao solicitar empréstimo na Caixa Econômica Federal no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) foi negada por haver 
restrição em seu nome uma vez que havia um débito com a requerida no valor de R$38,00 (trinta e oito reais). Ao entrar em 
contato com a requerida esta lhe informou que constava uma linha de nº (19) 99353-8916 em Mogi-Guaçu com débito desde 
julho de 2013, porém, alega a autora que nunca manteve relação jurídica com a requerida. Lavrou boletim de ocorrência dia 
25 de julho de 2014 de número 1903/2014. Requereu expedição de oficio junto a Caixa Econômica Federal para retirada da 
restrição, declaração de inexistência da relação jurídica e cancelamento das restrições indevidas e indenização por dano moral 
no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) (fls.02 a 07). Indeferida a expedição de oficio à Caixa Econômica Federal (fls.19). 
Citada, a requerente apresentou contestação (fls.26 a 41). A autora apresentou manifestação a contestação (fls.56 a 58). Eis 
o relato. Fundamento e Decido. Inicialmente, há que se observar que a relação existente entre as partes é regida pelo Código 
de Defesa do Consumidor. Estabelecida a relação consumerista, é evidente que todo o regime jurídico do CDC se aplica à 
relação jurídica em questão. Nesse sentido, dispõe o artigo 6º, VI e VIII do CDC: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; VIII - a facilitação da 
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; No caso em questão, é 
evidente que a contratação de serviço foi fraudulenta, sendo tal fato confessado pela ré (fls. 27), motivo pelo qual, sem maiores 
considerações pois desnecessária, o contrato é nulo. Ademais, o consumidor teve seu nome negativado em virtude de conduta 
de terceiro, como confessado pela ré (fls. 27) não relacionando-se com a relação jurídica contratual que fora descumprida. Tal 
ônus não pode ser arcado pelo autor, ora consumidor, vejamos. Em primeiro lugar, a empresa ré, na condição de prestadora de 
serviços e fornecedora de produtos deve garantir a segurança ao consumidor em relação aos serviços que são colocados à sua 
disposição. Na condição de fornecedor, cumprindo com sua função social, cabe verificar, com zelo e eficiência, os documentos 
que lhe são apresentados na contratação. Se o réu o não tomou os cuidados necessários a evitar a fraude, ou ainda que tenha 
tomado não a tenha evitado, inconcebível querer exigir do autor (terceiro estranho ao contrato) que arque com as consequências 
de uma falha na prestação de seus serviços, que decorre do próprio risco de sua atividade. Trata-se da aplicação da tese do 
fortuito interno, o qual não exclui a responsabilidade civil. No caso, se o fato, mesmo que inevitável, disser respeito aos riscos da 
atividade do fornecedor, não haverá exclusão da responsabilidade. É que no caso, havendo uma ponderação entre o dano ser 
arcado pelo fornecedor ou pelo consumidor, o CDC optou pela primeira escolha, diante dos valores constitucionais aclamados. 
Nesse sentido, é o enunciado n. 443 do CJF: O caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludentes 
da responsabilidade civil quando o fato gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida. Portanto, estando o dano 
inserido na atividade do fornecedor, impõe-se sua condenação. A conduta por parte da empresa ré acabou por gerar na pessoa 
do autor vexame, humilhação indevida, com a negativação ilícita de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Tal fato foi 
inclusive confessado. No mais, mesmo que tenha sido cancelado oportunamente, observa-se que foi necessário o ajuizamento 
da demanda para tanto, pois a data do cancelamento é posterior a do ajuizamento. Nesse sentido, “nos casos de protesto 
indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde 
de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17.12.2008). Na 
fixação do dano extrapatrimonial, o valor indenizatório devido a título de danos morais deve assegurar que seja justa a reparação 
do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, levando em conta a capacidade econômica do réu, e que 
o dano seja proporcional à ofensa No caso em questão, considerando a situação vexatória, a conduta da empresa ré e o seu 
ramo de atuação de empresa ré, é suficiente para reprovar a conduta e prevenir novas, bem como servir como compensação 
à autora o montante de R$ 2.000,00. Justifico um valor não tão elevado de danos morais, uma vez que a empresa acabou por 
aceitar seu erro e retirar o nome dias depois do ajuizamento independente da concessão da tutela. No mais, como narra em sua 
inicial, todas as negativações foram decorrentes de fraude, por isso não se aplica no caso a Súmula 385 do STJ. Do exposto 
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julgo procedente o pedido para: a) declarar a nulidade do contrato celebrado em nome da autora; b) declarar a inexigibilidade de 
quaisquer débitos ou pendência financeira em nome do autor junto à empresa ré,; c)condenar a ré ao pagamento de indenização 
por dano moral ao autor, pelos fatos vertentes destes autos, no valor correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelas 
razões expendidas nesta decisão, a serem atualizados pela tabela do TJSP desde a data do presente arbitramento (Súmula 
nº 362, STJ), sem prejuízo dos juros legais desde a data do evento danoso (negativação indevida) (Súmula nº 54, STJ). Julgo, 
pois, extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o 
réu em custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. P.R.I.C. - ADV: LUIZ FLÁVIO VALLE BASTOS (OAB 
256452/SP), ALEXANDRE PIRES BARBOSA MURER (OAB 304398/SP), RICARDO DE AGUIAR FERONE (OAB 176805/SP)

Processo 0004457-46.2012.8.26.0296 (296.01.2012.004457) - Procedimento Ordinário - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, 
Estético, Histórico ou Turístico - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo Der - Fna Transportes Ltda - - 
Elias Belo da Silva - Vistos. DER ajuizou a presente demanda em face de FNA TRANSPORTES LTDA e em face de ELIAS BELO 
DA SILVA, aduzindo os fatos descritos na inicial. Citado o réu FNA reconheceu juridicamente o pedido e efetuou o depósito 
judicial. O DER desistiu da demanda em face do Segundo réu. Eis o relato fundamento e decido. Efetivamente, tratando-se 
de reconhecimento jurídico do pedido, impondo a extinção com julgamento de mérito nos termos do artigo 269, II do CPC. Do 
exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO quanto ao réu Elias Belo da Silva com fundamento 
no artigo 267, VIII do CPC e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NOS TERMOS DO ARTIGO 
269, II DO CPC. Expeça-se o oficio requerido, com a transferência para o depósito judicial. Condeno o réu FNA em custas e 
honorários que fixo em R$ 500,00 nos termos do artigo 20 §4º do CPC. - ADV: HEITOR TEIXEIRA PENTEADO (OAB 126537/
SP), EDUARDO DA SILVEIRA GUSKUMA (OAB 121996/SP)

Processo 0004557-35.2011.8.26.0296 (296.01.2011.004557) - Procedimento Ordinário - Ensino Fundamental e Médio - Maria 
Eduarda Rosa Batista - Prefeitura do Municipio de Jaguariuna - Ante a notícia de cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO 
o feito, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Regularizados os autos, arquivem-se com as 
cautelas de praxe. P.R.I. Jaguariuna, 16 de dezembro de 2014. Marcelo Forli Fortuna Juiz de Direito - ADV: RUBENS MORAL 
QUEIROZ (OAB 32479/SP), KAREN APARECIDA CRUZ DE OLIVEIRA (OAB 252644/SP), CLEBER TEIXEIRA DE SOUZA (OAB 
313986/SP)

Processo 0004560-82.2014.8.26.0296 - Alvará Judicial - Levantamento de depósito - MAYARA ANTUNES DA SILVA - - 
ROBERTA ANTUNES DA SILVA - JOSE ROBERTO DA SILVA - Vistos. MAYARA ANTUNES DA SILVA E ROBERTA ANTUNES 
DA SILVA requereram Alvará Judicial para levantamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço depositados em razão de 
verba alimentar por rescisão contratual do genitor. A petição inicial veio instruída com documentos. É o relatório do necessário. 
DECIDO. No procedimento de jurisdição voluntária, provando as autoras, satisfatoriamente, a sua condição de beneficiárias 
da verba em questão, o pedido de alvará judicial para levantamento deve ser acolhido, aplicando-se, in casu, o art. 1.109 do 
Código de Processo Civil. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder Alvará Judicial em favor das autoras 
atribuindo a elas poderes para levantar cada qual 50% dos valores depositados junto a Caixa Econômica Federal referente 
do FGTS em nome de JOSÉ ROBERTO DA SILVA, portador do CPF 131.342.028-08. Após o trânsito em julgado, expeça-se o 
competente alvará com prazo de 90 dias, fazendo-se as anotações de praxe. P.R.I. Jaguariuna, 07 de janeiro de 2015. - ADV: 
ISADORA STEFANY FRASÃO ALVES DIAS (OAB 346313/SP)

Processo 0004589-35.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Aline Fátima Moretto - Posse 
Empreendimento Imobiliário Ltda - Vistos. ALINE FATIMA MORETTO ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA COM DANOS 
MORAIS em face de POSSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA visando na verdade a restituição de valores pagos a 
titulo de corretagem, uma vez que o serviço não foi prestado a contento. Citado a ré contestou o pedido, aduzindo preliminar de 
inépcia da inicial e falta de interesse de agir. No mérito pugnou pela improcedência do pedido. Eis o relato. Fundamento e decido. 
O pedido é improcedente. De plano não há que se falar em falta de interesse de agir, uma vez que há necessidade e utilidade na 
tutela jurisdicional pleiteada. No mais, não há que se falar em inépcia da inicial. Embora não seja primorosa, quando da leitura 
do pedido percebe-se nitidamente que se trata de ação de restituição de valores pagos, supostamente, de forma indevida. Em 
sequência, quanto ao mérito propriamente dito. Inicialmente, há que se observar que a relação existente entre as partes é regida 
pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora adquiriu o produto como destinatário final e as rés ofertaram o 
referido produto-serviço. Estabelecida a relação consumerista, é evidente que todo o regime jurídico do CDC se aplica à relação 
jurídica em questão. Nesse sentido, dispõe o artigo 6º, VI e VIII do CDC: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VI - a 
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; VIII - a facilitação da defesa de 
seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil 
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; No caso dos autos, o que se impõe 
é saber se a taxa de corretagem cobrada em contrato é licita ou abusiva, o que gera sua devolução. Podemos definir contrato 
de corretagem como aquele pelo qual uma pessoa, não vinculada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou 
por qualquer relação de dependência, obriga-se, mediante remuneração, a intermediar negócios para a segunda, conforme as 
instruções recebidas, fornecendo a esta todas as informações necessárias para que possam ser celebrados de forma exitosa. 
É o que se depreende do art. 722 do Código Civil. O corretor aproxima pessoas interessadas na realização de um determinado 
negócio, fazendo jus a uma retribuição se este se concretizar. A retribuição será devida quando a conclusão do negócio tenha 
decorrido exclusivamente dessa aproximação. Denomina-se comitente o que contrata a intermediação do corretor. A obrigação 
por este assumida é de resultado. Somente fará jus à comissão se houver resultado útil, ou seja, se a aproximação entre o 
comitente e o terceiro resultar na efetivação do negócio. A propósito, preceitua o art. 725 do Código Civil: “A remuneração é 
devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se 
efetive em virtude de arrependimento das partes”. Tal artigo, não deixa dúvida que a simples mediação já é capaz de obrigar 
o vendedor a proceder o pagamento do percentual devido de corretagem O corretor, embora busque aproximar as partes, visa 
satisfazer os anseios daquela que lhe transmitiu as instruções e lhe pagará a remuneração. Desenha-se, portanto, como bem 
disse a Desembargadora do Distrito Federal Ana Maria Duarte Amarante brito que, “a simples comprovação de que houve 
aproximação útil efetivada é hábil a obrigar o contratante perante o corretor, se realizado o negócio por efeito dos trabalhos 
deste”. (TJDF. Apelação Cível nº 20090110528887) Portanto, analisando os autos, em um primeiro momento entendemos licito 
a cobrança da corretagem. No caso dos autos, o próprio autor narrou que se aproximou da ré visando a prestação de serviços 
de corretagem, havendo opção de escolha. Nesse sentido, não há que se falar em abuso de direito, a partir de uma cláusula 
contratual que não dá qualquer tipo de opção a autora (que foi quem adquiriu o serviço). Isso porque, o que se observa em 
determinados casos que não os dos autos é que a autora consumidora não lhe é dada opção de escolha, tratando-se de 
corretagem imposta pelo empreendimento como forma necessária para a realização do negócio, funcionando como verdadeira 
etapa de assinatura do negócio, em stands instalados no empreendimento. Esse não é o caso dos autos. O autor narrou que a 
corretora não prestou efetivamente o seu serviço. Todavia, não há como a corretora garantir o resultado positivo do negócio se o 
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autor não preencheu os requisitos necessários para a aquisição do financiamento. A obrigação da corretora é a de aproximação 
das partes e, isso, pelo que consta, foi devidamente efetivado. Não pode a corretora responder pela negativa de financiamento 
se não foi ela que deu causa ao não preenchimento dos requisitos legais. Portanto, sendo legitima a contratação e não havendo 
falha na prestação do serviço, impõe-se a improcedência do pedido. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS 
FORMULADOS NA INICIAL e em consequência, julgo extinta a primeira fase do processo com resolução de mérito, nos termos 
do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor em custas e honorários que fixo em R$ 1500,00 nos 
termos do artigo 20 §4º do CPC, ressalvado o fato de ser beneficiário da AJG. P.R.I.C. Jaguariúna, 08 de janeiro de 2015. 
MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: JOSE CARLOS LOLI JUNIOR (OAB 269387/SP), CAIO VICENZOTTI 
(OAB 338113/SP), PEDRO HENRIQUE SOUZA LOLLI COMISSO (OAB 318784/SP), DANILO TEIXEIRA RECCO (OAB 247631/
SP), JOSIVALDO DE ARAUJO (OAB 165981/SP), JOÃO VITOR BARBOSA (OAB 247719/SP)

Processo 0004610-26.2005.8.26.0296 (296.01.2005.004610) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Rosa Helena Matheus 
- - Daniel Felipe - - Daiane Felipe - - Daiele Felipe - Igreja Evangélica Assembléia de Deus - - Maria Jose Alves - - Jose Hamilton 
Alves - Vistos. Considerando que as partes devidamente intimadas não se manifestaram acerca do interesse no prosseguimento 
do feito, havendo documento nos autos que comprova regularização do imóvel objeto da lide. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 
o feito o que faço com fulcro no artigo 267, VI, do CPC, diante da perda superveniente de interesse. Custas na forma da Lei. 
P.R.I. Jaguariuna, 12 de dezembro de 2014. - ADV: ALEXANDRE PIRES BARBOSA MURER (OAB 304398/SP), JACQUELINE 
FRANÇA (OAB 203176/SP), GABRIEL VAGNER TENAN DE OLIVEIRA (OAB 195536/SP), MAURICIO DIMAS COMISSO (OAB 
101254/SP), MARIA JOSE AREAS ADORNI (OAB 82529/SP)

Processo 0004696-79.2014.8.26.0296 - Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO S/A - Jose Antonio Pires de Almeida - Vistos. Determinou-se providência ao autor e o mesmo ficou inerte. 
É o relatório, fundamento e decido. A hipótese é de extinção do processo por abandono. De fato, determinou-se que o autor 
se manifestasse para que desse regular andamento ao feito, mas este quedou-se inerte Todavia, instando a se manifestar 
permaneceu omisso. . Posto isso, julgo extinto sem resolução de mérito, nos termos do disposto no artigo 267, III do CPC. Por 
ter sucumbido, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais. P.R.I.C. Jaguariúna, 28 de janeiro de 2015. 
MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)

Processo 0004836-16.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Bem de Família - Leonice Matos dos Santos - Valdomiro 
Terenzio - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo formalizado às fls. 
84/86, bem como a desistência do prazo recursal. Diante disso, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 
269, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 
legais e anotações de praxe. P.R.I. - ADV: BRUNA MARIA ROTTA (OAB 275635/SP)

Processo 0004989-49.2014.8.26.0296 - Busca e Apreensão - Espécies de Contratos - Cia de Credito Financiamento e 
Investimento Renault do Brasil - Alzeni Maria da Silva - Vistos. COMPANHIA DE CRÉDITO, FINANC. E INVEST. RCI BRASIL 
moveu ação de busca e apreensão contra ALZENI MARIA DA SILVA, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, visando reaver 
a posse do veículo descrito na inicial . A inicial veio acompanhada de procuração e documentos. O bem alienado foi apreendido 
e o réu foi citado, mas não apresentou contestação. É o relatório. Fundamento e decido. Pode haver o julgamento antecipado 
do feito, nos termos do art. 330, II, do Código de Processo Civil. Os documentos apresentados pelo autor comprovam que as 
partes celebraram contrato de financiamento garantido pelo automóvel descrito na petição inicial, e que a ré foi notificada para 
pagamento do débito em aberto. Ademais, a falta de contestação faz presumir que o autor é legítimo possuidor do bem e a ré o 
manteve consigo indevidamente até o cumprimento da liminar, porque deixou de pagar as parcelas previstas no contrato. Ante o 
exposto, julgo procedente a demanda, com resolução de mérito e fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para 
reintegrar em definitivo o autor na posse do bem descrito na petição inicial, ficando-lhe facultada a venda na forma do artigo 
3.º, § 5.º, do Decreto-Lei n.º 911/69. Por força da sucumbência, arcará a ré com o pagamento da taxa judiciária, das despesas 
processuais e dos honorários do advogado do autor, que arbitro em R$ 700,00 (setecentos reais), em atenção ao artigo 20, §§ 
3º e 4º, do Código de Processo Civil. P.R.I. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)

Processo 0005032-98.2005.8.26.0296 (296.01.2005.005032) - Inventário - Inventário e Partilha - Leonilde Quirino da Silva 
- - Raquel Quirino dos Santos - Eliseu Quirino da Silva - Vistos. 1) Julgo, por sentença, para que produza os seus legais e 
jurídicos efeitos, a partilha de fls. 37/40 e o aditamento de fls. 120/123, nestes autos de INVENTÁRIO dos bens deixados por 
ELISEU QUIRINO DA SILVA, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados 
direitos de terceiros. 2) Pagas eventuais custas e providenciado a extração de cópias autenticadas, expeça-se o FORMAL DE 
PARTILHA ou, em querendo, providencie o (a) inventariante carga dos autos afim de requerer junto ao Cartório de Notas sua 
expedição, nos termos do provimento CG 31/2013 e N.E.C.G.J. Seção XII itens - 213. O Tabelião de Notas poderá, a pedido 
da parte interessada, formar cartas de sentença das decisões judiciais, dentre as quais, os formais de partilha, as cartas de 
adjudicação e de arrematação, os mandados de registro, de averbação e de retificação, nos moldes da regulamentação do 
correspondente serviço judicial e - 213.1. As peças instrutórias das cartas de sentença deverão ser extraídas dos autos judiciais 
originais, ou do processo judicial eletrônico, conforme o caso. 3) Arbitro honorários advocatícios à patrona nomeada às fls. 206, 
pelo Convênio DP/OAB, em 40% do valor da tabela. Expeça-se a certidão de honorários. 4) Cumpra a Serventia o determinado 
no item 02 do despacho de fls. 237. 5) Após, arquivem-se, observadas as formalidades legais e anotações de praxe. P.R.I. - 
ADV: MARIANA ORTEGA MORAL QUEIROZ (OAB 302407/SP), SILVANA REGINA GENEROZO (OAB 222071/SP), MARIA DO 
CARMO SANTIAGO LEITE (OAB 70248/SP)

Processo 0005130-68.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Maria Aparecida Henrique de 
Almeida Salles - INSTITUTO NCIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. HOMOLOGO, para produzir efeitos processuais, a 
desistência da ação manifestada pela autora a fls. 56, por conseguinte, declaro EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, 
com fundamento no art. 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Jaguariuna, 26 de janeiro de 2015. MARCELO 
FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: RICARDO SERTORIO (OAB 288861/SP)

Processo 0005228-68.2005.8.26.0296 (296.01.2005.005228) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Hackel Maluf - - 
Raquel Cori Maluf - - Humberto Maluf - - Eliana Annichino Maluf - Unicard Banco Múltiplo Sa - - Sésamo Real Indústria e 
Comércio de Produtos Alimentícios Ltda - Trata-se de ação reivindicatória ajuizada por HACKEL MALUF, RAQUEL CORI MALUF, 
HUMBERTO MALUF e ELIANA ANNICHINO MALUF contra UNICARD BANCO MÚLTIPLO S.A. (BANCO CREDIBANCO S/A e 
BANCO BANDEIRANTES S/A) e SÉSAMO REAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. (CONSEL 
INDÚSTRIA E COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.), aduzindo os autores, em síntese, que são senhores e 
legítimos proprietários do imóvel rural denominado “Fazenda Dona Amélia”, designada no registro público de GLEBA 2.1.1.A., 
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representando uma área total de 358.578,11 m2. Sustentam que sua “gleba 2.1.1.A” foi invadida pelos requeridos detentores da 
“gleba H”, causando uma substancial perda de sua área total. Alegam que isso se deveu a um efeito em cascata de invasões de 
outros possuidores ou proprietários que foram ocupando terrenos uns dos outros até chegarem às suas terras. Requerem a 
condenação dos requeridos na devolução da área em cuja posse se encontram de forma ilegítima, além do pagamento de 
perdas e danos no valor de R$ 1.500,00, equivalente a aluguel mensal de suas terras, a contar de 25/03/1994. O requerido 
Unicard Banco Múltiplo, em sua contestação (fls. 124/127), suscitou preliminar de ilegitimidade de parte, além da carência da 
ação; no mérito, pleiteia a improcedência da ação porque venderam o imóvel rural descrito na matrícula número 14.750, do 
Cartório de Registro de Imóveis de Pedreira, à co-ré Cossel. A requerida Sésamo Real (Consel) contestou, suscitando 
preliminares de carência de ação e ilegitimidade de parte; no mérito, requer a improcedência da ação em razão de ter adquirido 
do Banco Credibanco S/A e do Banco Bandeirantes, em 20 de abril de 2004, a área rural denominada “gleba H”, da Fazenda 
Dona Amélia em Santo Antonio da Posse, conforme contrato particular de compromisso de venda e compra de imóvel (fls. 
138/157). Houve réplica (fls. 198/214). O feito foi saneado (fls. 239/243). Veio aos autos o laudo pericial (fls. 321/384) e 
esclarecimentos. Em audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como o perito judicial (fls. 687/688). 
As partes, por fim, apresentaram seus memoriais. É o relatório. Fundamento e decido. Rejeito a preliminar e ilegitimidade 
passiva suscitada pelos requeridos, pois vejamos. Uma vez que o imóvel matriculado sob nº 14.750, junto ao CRI de Pedreira, 
está em nome de Unicard Banco Múltiplo S/A, sem que tenha havido o registro dos compromissos de compra e venda à outra 
requerida, deve aquele permanecer no polo passivo, respondendo por eventuais prejuízos suportados pela parte autora, 
juntamente com a promitente compradora do bem e atual possuidora dele. No mérito, o pedido é improcedente. Resumindo-se 
a presente questão ao ônus da prova, notadamente à regra do art. 333 do Código de Processo Civil, certo é que os autores não 
se desincumbiram de provar o fato constitutivo de seu direito. Valiosa a lição de Antônio Cláudio da Costa Machado, em 
comentário ao art. 333 do Código de Processo Civil, verbis: “Ônus é encargo processual (não é obrigação nem dever) cujo não-
desincumbimento acarreta um gravame previamente estabelecido. O não-desincumbimento do ônus de provar, assim como 
regrado pelo dispositivo, gera, em tese, a perda da causa pelo não-reconhecimento judicial de fato relevante (dizemos ‘em tese’ 
porque a norma contida neste art. 333 não é absoluta). Observe-se que pela instituição do ônus da prova fica entregue ao juiz 
um critério objetivo e seguro que sempre permitirá uma solução de mérito para a causa” (in Código de Processo Civil Interpretado, 
Saraiva, 1993, pág. 282). E acrescenta o renomado autor: “Fato constitutivo é aquele que é apto a dar nascimento à pretensão 
deduzida pelo autor em juízo. Normalmente, ao autor é atribuído o encargo de provar vários fatos constitutivos e não apenas 
um; tudo dependerá da maior ou menor complexidade da causa de pedir apresentada na petição inicial. A conseqüência do não-
desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur 
reus)” (op. cit., pág. 282). Pois bem. Encerrada a instrução, com a colheita das provas requeridas pelas partes, os requerentes 
não comprovaram que a cerca divisória dos imóveis das partes foi alterada de modo a conferir aos requeridos área maior que a 
devida, em detrimento da gleba dos autores. Com efeito, consoante prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, as 
cercas de divisa dos imóveis das partes estão colocadas no mesmo lugar ao menos desde 1995. De fato, tanto no laudo pericial 
quanto em sua oitiva em juízo, o perito judicial esclareceu que o próprio assistente técnico da parte autora informou, no dia dos 
trabalhos técnicos, que a cerca que divide os imóveis das partes encontra-se na mesma posição há mais de duas décadas. 
Conquanto o assistente técnico da parte autora tenha afirmado em juízo que, na verdade, no dia da perícia, disse ao perito 
judicial que algumas das cercas da propriedade tinham mais de vinte anos, não se referindo, contudo, à cerca em questão, não 
comprovou que os requeridos tenham alterado o marco divisório de modo a lhes conferir área maior que a devida. A testemunha 
Cláudio, por sua vez, disse em juízo que iniciou os trabalhos junto à propriedade dos requerentes em 1998, época em que já 
havia a discussão acerca da cerca de divisa das glebas; confirmou, ainda, que há aproximadamente sete anos a cerca foi 
trocada por outra, instalada no mesmo lugar da anterior. O assistente técnico dos requeridos, por seu turno, disse que pela 
análise das fotos das áreas a delimitação por elas conferida permaneceu inalterada de 1995 a 2005. Superada a controvérsia 
acerca da recolocação das cercas invadindo área dos autores, cumpre analisar os levantamentos topográficos e as medições 
realizadas nos imóveis. Pois bem. De início, sobreleva destacar que as coordenadas do imóvel dos autores, denominado gleba 
2.1.1.A, constantes na matrícula nº 16.151, do CRI de Pedreira/SP, é bem sabido, não são precisas, como pretende fazer crer a 
parte autora, uma vez que, á época, não se utilizava o georreferenciamento ou outra forma precisa de localização de áreas. O 
mapa topográfico apresentado com a inicial (fls. 15/21) conclui que a área faltante do imóvel dos autores estaria no imóvel dos 
requeridos. Contudo, observando-se os esclarecimentos técnicos em cada um dos mapas de levantamento topográfico se 
depreende que, pelas matrículas dos imóveis, há ausência de todos os pontos necessários à obtenção do polígono formado por 
cada imóvel, partindo o trabalho técnico para suposições, com auxílio de recursos tecnológicos (computação gráfica), que 
melhor se adequem ao pretendido pelos autores, direcionando parte da área que diz faltante apenas para o imóvel dos 
requeridos. No entanto, o perito judicial, por diversas vezes em seus esclarecimentos em audiência, atestou ser impossível 
afirmar ter havido o mencionado efeito cascata, ou ainda que a área faltante dos autores tenha sido indevidamente apropriada 
pelos requeridos. Da mesma feita, o perito reafirma não ser possível atestar que a cerca divisória das propriedades das partes 
tenha sido mudada de local após a realização da divisão da Fazenda Dona Amélia, É certo que a parte autora busca, a todo 
momento, desqualificar o trabalho técnico do perito judicial, com vistas a lhe propiciar nova perícia, uma vez que o laudo não lhe 
foi favorável. Não há, contudo, qualquer motivo a invalidar o trabalho técnico, notadamente porque nem sempre se faz possível 
afirmar de forma categórica circunstâncias para as quais haveria necessidade de elementos outros não fornecidos pelas partes, 
tampouco por elas questionado em seus quesitos, como seria o caso da área real das propriedades em questão. Destaco, 
ainda, que a divisão das glebas para venda foi feita de forma paulatina, sendo certo que, à época, os memoriais descritivos e as 
descrições de matrículas eram bastantes precários, o que permitia a posse efetiva de áreas com metragens bastante distintas 
daquelas constantes nos registros dos imóveis. Não se rechaça que os autores ocupam área menor que aquela constante na 
matrícula, tampouco que os requeridos estejam em área maior que a constante na matrícula da gleba H. No entanto, apenas 
pelas informações das matrículas, como é o caso dos autos, nãos e faz possível acolher o pedido inicial, que implicaria em 
redução de área de posse dos requeridos, se referida área sempre esteve delimitada da forma como hoje se encontra. Dessa 
feita, a prova não permite concluir que os requeridos tenham tomado a posse de área pertencente aos autores por modificação 
da cerca de divida das propriedades, o que é reforçado, ainda, pelas fotos aéreas do local de 1995, 2000, 2006 e na data da 
perícia (fls. 378, 380, 382 e 384) razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Pelo exposto, com fundamento no artigo 269, 
I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial. Pelo princípio da causalidade, decorrente do ônus da sucumbência, condeno 
os autores ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que arbitro, por equidade, em R$ 
3.500,00. P.R.I. - ADV: DECIO DE OLIVEIRA (OAB 63390/SP), ANA LIGIA RIBEIRO DE MENDONCA (OAB 78723/SP), 
MARIANGELA TIENGO COSTA (OAB 46251/SP), LUCIANA CAVALCANTE URZE PRADO (OAB 148984/SP), LUCIANO 
CARNEVALI (OAB 106226/SP)

Processo 0005296-03.2014.8.26.0296 - Busca e Apreensão - Liminar - Banco Itaucard S/A - JATRANSFRIOS TRANSPORTE 
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- LTDA - ME - Vistos. Homologo, por sentença, o acordo firmado para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Assim, 
declaro resolvido o mérito do presente feito, nos termos do artigo 269, III do Código de Processo Civil. PRIC. - ADV: ROBERTO 
GUENDA (OAB 101856/SP)

Processo 0005394-85.2014.8.26.0296 - Busca e Apreensão - Liminar - Banco Pecúnia S/A - Cirilo Augusto Coletto - Vistos. 
Homologo, por sentença, o acordo firmado para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Assim, declaro resolvido o mérito 
do presente feito, nos termos do artigo 269, III do Código de Processo Civil. No mais, defiro o desbloqueio de qualquer restrição 
efetivada. PRIC. Jaguariúna, 14 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO 
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: ORESTES 
BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)

Processo 0005491-85.2014.8.26.0296 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco do Brasil 
S/A - Ronaldo Gomes da Silva - Vistos. Foi determinada a emenda da inicial para a juntada das custas devidas. A providencia 
não fora tomada. Eis o relato. No caso, providência adequada não foi adotada, sendo hipótese extinção sem resolução de mérito 
por indeferimento da inicial. Do exposto julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, I do CPC, 
declarando ainda o cancelamento da sua distribuição. Condeno a autora em custas. PRIC. Jaguariuna, 28 de janeiro de 2015. 
MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREI - ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP)

Processo 0005618-23.2014.8.26.0296 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - ANGELA APARECIDA DA 
SILVA - Fernando da Silva Moreira - - TATIANE PRISCILA DA MOTA - O contrato de locação em questão, e os demais encargos 
não tem liquidez e certeza suficientes para a promoção da presente execução Assim, nos termos do artigo 267, I, c.c. 295, I 
e parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A INICIAL, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, 
condenando o(a) autor(a) ao pagamento das custas e despesas processuais. P. R. I. Jaguariuna, 18 de dezembro de 2014. 
Marcelo Forli Fortuna Juiz de Direito - ADV: ADRIANA GRANCHELLI (OAB 304289/SP)

Processo 0005638-14.2014.8.26.0296 - Busca e Apreensão - Liminar - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO S/A - CARLOS RAMOS - Vistos. HOMOLOGO, para produzir efeitos processuais, a desistência da ação 
manifestada pela autora a fls. 56, por conseguinte, declaro EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento 
no art. 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. Defiro o desbloqueio. Providencie-se. P.R.I.C. Jaguariúna, 28 de janeiro 
de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 
11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)

Processo 0005683-18.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - NEIDY FRANCISCA 
ALMEIDA - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - ISABELA ALMEIDA ANTUNES e outro, menor impúbere, representado(a) por sua 
genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido liminar contra MUNICIPIO DE JAGUARIUNA, alegando, em síntese, que 
fez requerimento para uma vaga em creche municipal, o que não havia sido disponibilizado até a data do ingresso da presente 
ação. Pede, liminarmente, ordem judicial para que a municipalidade providencie a inserção do(a) menor em creche municipal. A 
liminar foi deferida. Citada, a municipalidade ofertou contestação. É o relatório do essencial. D E C I D O. Julgo antecipadamente 
a lide, por não haver necessidade de produção de provas em audiência, conforme disposto no artigo 330, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Nos termos do artigo 208, da Constituição Federal, é dever do Estado, porquanto garantida a qualquer criança 
de zero a seis anos, atendimento em creche e pré-escola. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, dispõe no 
artigo 53, V, que é garantido à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. De se 
observar que essa primeira etapa da educação infantil tem por finalidade precípua o desenvolvimento integral da criança, isto 
é, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Tal garantia, por seu turno, há de ser efetivada primordialmente 
pelos Municípios, nos termos do artigo 211, §2º, da Constituição Federal. COMINATÓRIA - Obrigação de fazer - Matrícula de 
menor em creche-escola - Atendimento em creche e em pré-escola - Educação infantil - Direito assegurado pelo próprio texto 
constitucional (artigo 208, IV, da Constituição Federal) - Dever jurídico cuja execução se impõe ao Poder Público, notadamente 
ao Município (artigo 211, parágrafo 2º, da Constituição Federal) - Pedido condenatório julgado procedente - Reexame necessário 
improvido. (TJSP - Recurso Ex-Oficio nº 149.699-0/6-00 - Santo André - Câmara Especial do Tribunal de Justiça - Relator Luiz 
Tâmbara - J. 28.04.2008 - v.u). Diante disso, tendo o(a) autor(a) direito público subjetivo a uma vaga em creche, ante sua 
tenra idade, nenhuma escusa apresentada pela municipalidade tem o condão de eximi-la do cumprimento de sua obrigação 
constitucional. A omissão da municipalidade, assim, porque desrespeita prerrogativa constitucional indisponível, na medida em 
que não a efetiva, viola direito líquido e certo do(a) autor(a). Ademais, a obtenção de vaga em creche é primordial para que os 
pais de crianças pequenas possam trabalhar, garantindo inclusive a subsistência de sua prole, além da própria dignidade, de 
sorte que a negativa de vaga em creche também caracteriza desrespeito ao princípio da dignidade humana. Ante o exposto, 
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para, confirmando a liminar, determinar que a municipalidade disponibilize ao(a) menor, 
imediatamente, vaga em creche municipal, ou em estabelecimento privado congênere. Pelo princípio da causalidade, decorrente 
do ônus da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 
que arbitro, por equidade, em R$ 500,00. P.R.I. Jaguariuna, 07 de janeiro de 2015. Marcelo Forli Fortuna Juiz de Direito - 
ADV: KAREN APARECIDA CRUZ DE OLIVEIRA (OAB 252644/SP), CLEBER TEIXEIRA DE SOUZA (OAB 313986/SP), KARINA 
MANTOVANI PENTEADO (OAB 317935/SP)

Processo 0006186-25.2003.8.26.0296 (296.01.2003.006186) - Monitória - Espécies de Contratos - Fundo de Investimento Em 
Direitos Creditorios Não=padronizados Pcgbrasil Multicarteira - Ubirol Industria e Comercio Ltda - - Edwards Benedito Buzatto 
- Vistos. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCGBRASIL MULTICARTEIRA 
ajuizou ação monitória em face de UBIROL INDUSTRIA E COMÉRCIO e EDWARDS BENEDITO BUZARO. Pretende 
a constituição de título executivo judicial. Citado o réu não embargou. É o relatório. Fundamento e Decido O autor juntou 
documentos demonstrando de forma documental os valores devidos. O réu não apresentou embargos na forma e prazo legais 
razão pela qual se constitui de pleno direito o título executivo, nos termos do artigo 1102-c, “caput”, do CPC, Condenando os 
réus ao pagamento no valor de R$ 44.821,27, a ser atualizado nos termos da tabela que compõe a inicial, bem como nos termos 
contratual. Certificado o trânsito em julgado, desde já considerando de cumprimento de sentença, que se aguarde o prazo de 
15 dias para cumprimento voluntário da obrigação (pagamento da quantia indicada), sob pena de aplicação da multa de 10% 
prevista no art. 475-J do CPC. Registro que, diante da revelia do réu não há necessidade de nova intimação para cumprimento. 
Nesse sentido, por analogia, destaco: STJ-328394) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO DO PRAZO 
PARA O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA DECISÃO. RÉU REVEL, CITADO FICTAMENTE. INTIMAÇÃO PARA A FLUÊNCIA 
DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 475-J DO CPC. DESNECESSIDADE. 1. A Corte Especial firmou o entendimento de que o 
prazo estabelecido no art. 475-J do CPC flui a partir do primeiro dia útil seguinte à data da publicação de intimação do devedor 
na pessoa de seu advogado. A Corte afirmou que não há no CPC regra que determine a intimação pessoal do executado para 
o cumprimento da sentença, devendo, portanto, incidir a regra geral no sentido de que o devedor deve ser intimado na pessoa 
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dos seus advogados por meio do Diário da Justiça (arts. 234 e 238 do CPC). 2. A particularidade presente na hipótese dos 
autos, consistente no fato de o executado ter sido citado fictamente, sendo decretada a revelia e nomeado curador especial. 3. 
Como na citação ficta não existe comunicação entre o réu e o curador especial, sobrevindo posteriormente o trânsito em julgado 
da sentença condenatória ao pagamento de quantia, não há como aplicar o entendimento de que prazo para o cumprimento 
voluntário da sentença flui a partir da intimação do devedor por intermédio de seu advogado. 4. Por outro lado, entender que a 
fluência do prazo previsto no art. 475-J do CPC dependerá de intimação dirigida pessoalmente ao réu - exigência não prevista 
pelo CPC - fere o novo modelo de execução de título executivo judicial instituído pela Lei 11.232/05. Isso porque a intimação 
pessoal traria os mesmo entraves que à citação na ação de execução trazia à efetividade da tutela jurisdicional executiva. 5. O 
Defensor Público, ao representar a parte citada fictamente, não atua como advogado do réu - papel esse que exerce na prestação 
da assistência jurídica integral e gratuita aos economicamente necessitados, nos termos do art. 134, § 1º da CF - mas apenas 
exerce o dever funcional de garantir o desenvolvimento de um processo équo, apesar da revelia do réu e de sua citação ficta. 
Portanto, não pode ser atribuído ao Defensor Público - que atua como curador especial - o encargo de comunicar a condenação 
ao réu, pois não é advogado da parte. 6. O devedor citado por edital, contra quem se inicie o cumprimento de sentença, não 
está impedido de exercer o direito de defesa durante a fase executiva, pois o ordenamento jurídico coloca a sua disposição 
instrumentos para que ele possa se contrapor aos atos expropriatórios. 7. Na hipótese de o executado ser representado por 
curador especial em virtude de citação ficta, não há necessidade de intimação para a fluência do prazo estabelecido no art. 
475-J do CPC. 8. Negado provimento ao recurso especial. (Recurso Especial nº 1189608/SP (2010/0066104-2), 3ª Turma do 
STJ, Rel. Nancy Andrighi. j. 18.10.2011, unânime, DJe 21.03.2012). Decorrido o prazo de 15 dias do transito em julgado, com 
ou sem o pagamento, abra-se vista à exeqüente. P.R.I.C. Jaguariúna, 28 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz 
de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 1 - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 
77460/SP), ACACIO FERNANDES ROBOREDO (OAB 89774/SP), IVAN FURLAN (OAB 222755/SP), MAURICIO LUIS DA SILVA 
BEMFICA (OAB 169061/SP), FABIO SANS MELLO (OAB 107843/SP)

Processo 0006270-40.2014.8.26.0296 - Busca e Apreensão - Liminar - Banco Itaucard S/A - CASSIO EDUARDO DE SOUZA 
- Vistos. Determinou-se providência ao autor e o mesmo ficou inerte. É o relatório, fundamento e decido. A hipótese é de extinção 
do processo por não preenchimento dos requisitos da inicial De fato, determinou-se que o autor se manifestasse para que desse 
regular andamento ao feito, mas este quedou-se inerte Todavia, instando a se manifestar permaneceu omisso. . Posto isso, 
julgo extinto sem resolução de mérito, nos termos do disposto no artigo 267, I do CPC. Por ter sucumbido, condeno o autor ao 
pagamento das custas, despesas processuais. P.R.I.C. Jaguariuna, 14 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de 
Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 0006303-35.2011.8.26.0296 (296.01.2011.006303) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Celio de Jesus - - Clair 
Jesus de Melo - - Joel da Costa Melo - Vistos. Determinou-se providência ao autor e o mesmo ficou inerte. É o relatório, 
fundamento e decido. A hipótese é de extinção do processo por abandono. De fato, determinou-se que o autor se manifestasse 
para que desse regular andamento ao feito, mas este quedou-se inerte Todavia, instando a se manifestar permaneceu omisso. 
. Posto isso, julgo extinto sem resolução de mérito, nos termos do disposto no artigo 267, III do CPC. Por ter sucumbido, 
condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais. P.R.I.C. Jaguariúna, 13 de janeiro de 2015. MARCELO 
FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME 
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: PEDRO PAOLIELLO MACHADO DE SOUZA (OAB 158672/SP)

Processo 0006335-35.2014.8.26.0296 - Busca e Apreensão - Liminar - Itau Unibanco S/A - MARCOS E BERTO FLORES 
LTDA ME - Vistos. HOMOLOGO, para produzir efeitos processuais, a desistência da ação manifestada pela autora a fls. 56, 
por conseguinte, declaro EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, inciso VIII do Código de 
Processo Civil. Defiro o desbloqueio. Providencie-se. P.R.I.C. - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP)

Processo 0006395-13.2011.8.26.0296 (296.01.2011.006395) - Monitória - Alienação Fiduciária - Itaucard Sa - Luiz Fabiano 
do Nascimento - Vistos. HOMOLOGO, para produzir efeitos processuais, a desistência da ação manifestada pela autora a fls. 
56, por conseguinte, declaro EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, inciso VIII do Código 
de Processo Civil. Defiro o pedido de baixa de qualquer restrição efetuada, devendo ser providenciado pelo setor competente, 
recolhendo-se o mandado de busca e apreensão P.R.I.C. Jaguariúna, 14 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA 
Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À 
MARGEM DIREITA - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP)

Processo 0006397-75.2014.8.26.0296 - Alvará Judicial - Levantamento de depósito - Felipe Boueri - - NEWTON BOUERI - - 
ARLETE APARECIDA TESTA BOUERI - Vistos. FELIPE BOUERI, qualificados nos autos, formulou pedido de alvará de valores 
depositados em conta judicial, efetuados em decorrência de herança deixada em razão do falecimento de seus ascendentes, 
o que se efetivou em razão de ser menor de idade à época da ocorrência dos fatos. Juntou documentos. É o breve relatório. 
Fundamento e decido. A teor do extrato de fls. 32/33 o requerente comprova que tramitou perante esta Comarca no ano de 
2000, alvará judicial no qual permaneceram depositados valores em seu favor. Saliento que o pedido aqui posto, poderia ter 
sido formulado por mera petição de expedição de guia de levantamento nos autos do referido alvará. Todavia, primando pelo 
princípio da efetividade e celeridade nada impede que nestes autos seja deferido seu pedido. Assim, reconsidero o despacho 
de fls. 21, ressalvando que a presente ação apenas se vale para o pedido de valores depositados junto a este Juízo, devendo 
o autor com relação aos valores depositados junto inventário que tramitou na 5º Vara da Comarca de Campinas-SP (fls. 19/20), 
formular pedido junto àquele juízo. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido inicial e o faço para determinar a expedição 
de mandado judicial ou, se necessário for, de alvará judicial para levantamento dos valores depositados em favor do autor nas 
contas n. 00260001318 e 2100113680671, melhor descritas a fls. 32/33. Custas na forma da Lei. Após ao arquivo. P.R.I. - ADV: 
JOSEMÁRIO SEBASTIÃO DA SILVA (OAB 342885/SP)

Processo 0006473-02.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ANA LIVIA TONIATTI 
ALBINO - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - ESTADO DE SÃO PAULO - ANA LIVIA TONIATTI ALBINO, menor 
impúbere, representado(a) por sua genitora, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido liminar contra PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em síntese, que fez requerimento para uma vaga em 
creche municipal, o que não havia sido disponibilizado até a data do ingresso da presente ação. Pede, liminarmente, ordem 
judicial para que a municipalidade providencie a inserção do(a) menor em creche municipal. A liminar foi deferida. Citada, 
a municipalidade ofertou contestação. É o relatório do essencial. D E C I D O. Julgo antecipadamente a lide, por não haver 
necessidade de produção de provas em audiência, conforme disposto no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. 
Nos termos do artigo 208, da Constituição Federal, é dever do Estado, porquanto garantida a qualquer criança de zero a seis 
anos, atendimento em creche e pré-escola. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, dispõe no artigo 53, V, que é 
garantido à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. De se observar que essa 
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primeira etapa da educação infantil tem por finalidade precípua o desenvolvimento integral da criança, isto é, em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social. Tal garantia, por seu turno, há de ser efetivada primordialmente pelos Municípios, nos 
termos do artigo 211, §2º, da Constituição Federal. COMINATÓRIA - Obrigação de fazer - Matrícula de menor em creche-
escola - Atendimento em creche e em pré-escola - Educação infantil - Direito assegurado pelo próprio texto constitucional 
(artigo 208, IV, da Constituição Federal) - Dever jurídico cuja execução se impõe ao Poder Público, notadamente ao Município 
(artigo 211, parágrafo 2º, da Constituição Federal) - Pedido condenatório julgado procedente - Reexame necessário improvido. 
(TJSP - Recurso Ex-Oficio nº 149.699-0/6-00 - Santo André - Câmara Especial do Tribunal de Justiça - Relator Luiz Tâmbara 
- J. 28.04.2008 - v.u). Diante disso, tendo o(a) autor(a) direito público subjetivo a uma vaga em creche, ante sua tenra idade, 
nenhuma escusa apresentada pela municipalidade tem o condão de eximi-la do cumprimento de sua obrigação constitucional. A 
omissão da municipalidade, assim, porque desrespeita prerrogativa constitucional indisponível, na medida em que não a efetiva, 
viola direito líquido e certo do(a) autor(a). Ademais, a obtenção de vaga em creche é primordial para que os pais de crianças 
pequenas possam trabalhar, garantindo inclusive a subsistência de sua prole, além da própria dignidade, de sorte que a negativa 
de vaga em creche também caracteriza desrespeito ao princípio da dignidade humana. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 
o pedido inicial para, confirmando a liminar, determinar que a municipalidade disponibilize ao(a) menor, imediatamente, vaga em 
creche municipal, ou em estabelecimento privado congênere. Pelo princípio da causalidade, decorrente do ônus da sucumbência, 
condeno o réu ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro, por equidade, 
em R$ 500,00. Arbitro os honorários em razão do convenio da OAB/DP do patrono de fls. 13 em 100% da tabela, em caso de 
recurso expeça-se certidão de 70% aguardando seu retorno para o recebimento do valor remanescente. P.R.I. Jaguariuna, 30 
de janeiro de 2015. - ADV: CAIO VICENZOTTI (OAB 338113/SP), CLEBER TEIXEIRA DE SOUZA (OAB 313986/SP), KAREN 
APARECIDA CRUZ DE OLIVEIRA (OAB 252644/SP)

Processo 0006980-07.2007.8.26.0296 (296.01.2007.006980) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Abn Amro Real Sa - Silmara Inaba - Vistos etc. Determinou-se providência ao autor e o mesmo ficou inerte. 
É o relatório, fundamento e decido. A hipótese é de extinção do processo por abandono. De fato, determinou-se que o autor 
se manifestasse para que desse regular andamento ao feito, mas este quedou-se inerte Todavia, instando a se manifestar 
permaneceu omisso. . Posto isso, julgo extinto sem resolução de mérito, nos termos do disposto no artigo 267, III do CPC. Por 
ter sucumbido, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais. P.R.I.C. Jaguariúna, 14 de janeiro de 2015. 
MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: LUCIANA CONCHETA MESSANA (OAB 139986/SP), DECIO 
APPOLINARIO (OAB 197663/SP)

Processo 0007131-94.2012.8.26.0296 (296.01.2012.007131) - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Lusia 
de Oliveira Lopes Correa - Elisabete Aparecida Arten - LUSIA DE OLIVEIRA LOPES CORREA ajuizou ação de adjudicação 
compulsória contra ELISABETE APARECIDA ARTEN, aduzindo, em síntese, que em 18/06/86, juntamente com sue marido 
Altair Correia, adquiriu um terreno situado no Lote 28, Quadra P, Núcleo residencial Dr. João Nassif, na cidade de Jaguariúna, 
tendo pago o valor ajustado no ato da assinatura do contrato. Aduz que mesmo após a quitação do financiamento junto à CEF, e 
consequente baixa da hipoteca e caução do bem averbados na matrícula do imóvel, a requerida se recusa à outorga da escritura. 
Pede, assim, a expedição de carta de adjudicação do bem em seu favor. A requerida se deu por citada (fls. 48), e apresentou 
contestação (fls. 52/61), suscitando preliminar de ilegitimidade de parte e conexão com a ação de reintegração e posse por ela 
ajuizada contra a autora, feito nº 0001679-69.2013, em trâmite por esta Vara; no mérito, pede a improcedência da ação afirmando 
que a requerente residia no imóvel em comodato, apenas efetuando os pagamentos das parcelas do financiamento, e ludibriou 
a contestante ao fazê-la assinar documento, sem saber que se tratava de compromisso de compra e venda do bem; aduz ser 
analfabeta, casada em comunhão universal e bens com Domingos Palaria Filho, o qual não concedeu a outorga uxória para a 
venda do bem. O feito foi saneado (fls. 102). Durante a instrução foram colhidos os depoimentos pessoais das partes, e foram 
ouvidas duas testemunhas da parte autora. As partes, então, apresentaram seus memoriais. Nos autos em apenso, ELISABETE 
APARECIDA ARTEN e DOMINGOS PALARIA FILHO ajuizaram ação de reintegração e posse contra LUISA DE OLIVEIRA 
LOPES CORREA, aduzindo que emprestaram o imóvel descrito na inicial à autora, mediante o compromisso de efetuar os 
pagamentos das parcelas da prestação do financiamento, enquanto residisse no imóvel. Porém a autora foi surpreendido com 
a notificação e ausência de pagamento das prestações do financiamento, o que fez com que a autora efetuasse o pagamento 
do saldo remanescente e quitasse o contrato. No entanto, a requerida se recusa a restituir o imóvel, razão pela qual pleiteia 
a reintegração de posse. O pedido liminar foi indeferido (fls. 40). Em contestação, a parte requerida pede a improcedência da 
ação e a aplicação das penas de litigância de má-fé aos autores, que buscam alterar a verdade dos fatos, uma vez sabedores de 
que os requeridos detém a posse do bem, por justo título, há 30 anos. Houve réplica (fls. 58/65). Após a instrução do feito nos 
autos principais, as partes apresentaram seus memoriais. É o relatório. DECIDO. Consoante se depreende dos autos, a parte 
autora busca, com esteio em compromisso de compra e venda de imóvel firmado com a requerida, a adjudicação compulsória do 
bem em seu favor. Busca a parte requerida, por outro lado, ser reintegrada na posse do bem aduzindo a invalidade do negócio 
jurídico ante a ausência de outorga uxória do marido da ré. Ocorre, porém, que o compromisso de compra e venda revela 
obrigação pessoal, que se resolve em perdas e danos entre as partes prejudicadas, não acarretando, contudo, na nulidade 
do compromisso firmado por um dos cônjuges, sem o aval do outro. Neste contexto, o documento de fls.17/18, ratificado pela 
prova oral colhida em juízo, evidenciam que a requerida, de fato, prometeu a venda do bem imóvel em questão à autora e seu 
marido. De fato, a testemunha Salete disse em juízo que a autora é de família bastante pobre e lhe afirmou ter comprado a casa, 
confirmando, ainda, que a prefeitura auxiliou a autora no pagamento de algumas parcelas do financiamento. Do mesmo modo, a 
testemunha Cleusa, vizinha da autora desde 1980, disse que era de seu conhecimento que a autora havia adquirido o imóvel da 
requerida. A requerida Elisabete, por sue turno, confirmou em seu depoimento pessoal que assinou o compromisso de compra e 
venda apresentado pela autora, conquanto o tenha feito sem maiores cautelas, pois tinha filhos pequenos e a requerida apareceu 
com o documento para ser assinado na hora do almoço. As provas indicam que as partes, de fato, celebraram o negócio jurídico 
de fls. 17/18, notadamente quando se verifica que a parte requerida, apesar de ter tomado conhecimento da inadimplência da 
parte autora com as prestações do ano de 1997, as quais acabou pagando, nada fez para a efetiva desocupação do imóvel, 
apenas ajuizando a reintegração e posse em apenso quando citada neste feito. Não condiz com a versão da parte requerida, 
de que havia apenas cedido em comodato o bem à autora, a atitude de negligenciar a retomada da posse do bem por quase 
duas décadas! Soma-se a isto a prova oral indicando que a autora sempre afirmou aos vizinho que havia adquirido o imóvel 
da requerida, além do contrato assinado pelas partes, e do efetivo pagamento das prestações por aproximadamente dez anos, 
contados da assinatura do contrato. Não verifico má-fé na atitude da autora, que teve o ingresso na posse do bem justificado 
pelo compromisso de compra e venda firmado pelas partes, e efetivamente pagou as prestações do financiamento por longo 
período de tempo (cerca de 10 anos), vindo a ré a quitar o contrato, com as 12 parcelas finais, em 15/07/98 (fls. 70), ao que tudo 
indica, por mera liberalidade. Indevida, portanto, a recusa da requerida em transferir o bem à autora, a qual, por conseguinte, 
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detém a posse legítima do imóvel. Caberá à autora, contudo, restituir à requerida os valores por esta pagos para a quitação 
do contrato, inclusive com as 12 últimas parcelas, vez que se trata de obrigação assumida pela autora. Pelo exposto, julgo 
PROCEDENTE o pedido formulado neste feito (nº 0007131-94.2012), com o fito de suprir a declaração de vontade não emitida 
voluntariamente pela ré, valendo a sentença ora proferida como escritura definitiva ao registro do imóvel descrito na inicial, em 
nome da autora, condenando a requerida, pelo princípio da causalidade, decorrente do ônus da sucumbência, ao pagamento 
das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro, por equidade, em R$ 500,00. Todavia, por ser 
a vencida beneficiário da justiça gratuita, as verbas de sucumbência só poderão lhe ser exigidas na hipótese e no prazo do art. 
12 da Lei nº 1.060/50. De outro modo, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado nos autos 0001679-69.2013 para 
condenar a requerida a restituir aos autores os valores por estes pagos para a quitação do contrato, inclusive taxas cartorárias e 
bancárias, atualizados e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data do desembolso. Cada parte arcará com suas despesas 
processuais e honorários advocatícios em razão a sucumbência recíproca. Arbitro os honorários dos advogados nomeados à 
defesa das partes no valor máximo previsto na tabela do convênio OAB/Defensoria Pública, expedindo-se as certidões. P.R.I. - 
ADV: RODRIGO PRADO SISTI (OAB 326573/SP), PEDRO PINA (OAB 96852/SP)

Processo 0007396-28.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Meire Jane Lopes da Silva - 
Banco Itauleasing S/A - Trata-se de demanda ajuizada por MEIRE JANE LOPES DA SILVA. Foi Determinado o recolhimento 
de custas, não tendo sido providenciado pelo autor. Uma vez que a parte autora foi devidamente intimada, via imprensa oficial, 
para o recolhimento das custas iniciais da ação, e não o fez, não justificando a impossibilidade e nem declarando a pobreza, 
declaro extinta a ação e determino o cancelamento de sua distribuição, observados os termos do disposto no artigo 257 do 
CPC. Desnecessária, no caso, intimação pessoal da parte para o recolhimento, consoante entendimento pacificado do C. 
STJ, a saber: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 
INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO 
IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para que magistrado determine o cancelamento da 
distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por ocasião do julgamento dos EREsp 
495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 30/06/2008 e reiterada nos EREsp 676.642/RS, Rel. in. Francisco 
Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2008, superando o entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas 
peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão 
recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e AgRg nos 
EDcl no REsp 1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o cumprimento dos requisitos 
mínimos de admissibilidade (EREsp 495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça Federal para a 
Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1217289/RJ, Rel. Ministro 
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2011, DJe 16/06/2011) (destacado) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS 
DO DEVEDOR. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. USÊNCIA DE PREPARO. ART. 257 DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. 
DESNECESSIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. MPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. O pagamento das custas processuais dos Embargos do Devedor 
deve ser providenciado pela parte embargante, no prazo de trinta dias, sob pena de cancelamento de sua distribuição, nos 
termos do art. 257 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ. 2. Ademais, o Tribunal a 
quo consignou que houve citação válida. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da 
Súmula 7/STJ. 3. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados 
pelos agravantes. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 4. Os agravantes reiteram, em seus memoriais, as razões do 
Recurso Especial, não apresentando nenhum argumento novo. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 1350893/ES, 
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 01/04/2011) “AGRAVO REGIMENTAL. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO 
PROVIDO. 1- Na conformidade do atual entendimento deste Superior Tribunal, o cancelamento da distribuição por falta de 
pagamento das custas iniciais prescinde da intimação pessoal do autor. 2- O cancelamento da distribuição por ausência de 
pagamento das custas iniciais é regido pelo art. 257 do CPC, sem que haja, para isso, previsão legal que obrigue o magistrado 
a intimar pessoalmente o autor da demanda. Precedentes do STJ. 3- Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no 
Ag 1089412/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 17/12/2010). P.R.I.C. 
Jaguariuna, 13 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALME - ADV: 
CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA (OAB 342397/SP)

Processo 0007598-73.2012.8.26.0296 (296.01.2012.007598) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Sueli 
Torres - Telefônica Brasil Sa - Vistos. Diante da omissão do autor, entende-se por cumprida a obrigação. Assim, extingo a 
presente execução nos termos do artigo 794, I do CPC. P.R.I. - ADV: CARLA RENATA DALL OCA FOSSA (OAB 310415/SP), 
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)

Processo 0008744-28.2007.8.26.0296 (296.01.2007.008744) - Monitória - Obrigações - Ag Fomento Mercantil Ltda - 
Marcos Ascioni Me - - Marcos Ascioni - - Ferdinanda de Cassia Lorente Ascioni - Vistos. Considerando o cumprimento integral 
da obrigação extingo a presente execução nos termos do artigo 794, I do CPC. Determino a imediata baixa em todos os 
apontamentos e gravames efetivados. P.R.I.C. Jaguariúna, 08 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
- ADV: RENATO BARROS CABRAL (OAB 160490/SP), LUCIANA FASSINA (OAB 171723/SP), DENISE CRISTIANE PEREIRA 
DE BRITO (OAB 242027/SP), JOSE ROBERTO CARNIO (OAB 56717/SP), PAULO MARCELLO LUTTI CICCONE, MARIA JOSE 
CIOTTO LUCCAS (OAB 137710/SP)

Processo 0008835-45.2012.8.26.0296 (296.01.2012.008835) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Zoraide de Godoy Machado - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. ZORAIDE DE GODOY MACHADO propôs AÇÃO 
PARA CONCESSÃO AO AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA/APOSENTADORIA em face de INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS alegando, em síntese, que exerce a função de empregada domestica e que no ultimo 
contrato de trabalho foi acometida de seria enfermidade, sendo assim, em 20 de abril de 2012 pediu administrativamente o 
beneficio auxilio doença de nº551.065.612-0 o qual foi indeferido diversas vezes por não constatação de incapacidade laborativa. 
Todavia a autora alega ser acometida por doença degenerativa e preencher todos os requisitos para a concessão do beneficio 
auxilio doença. Requereu a antecipação da tutela para o beneficio pleiteado (fls.02 a 08). Indeferido o pedido de antecipação 
dos efeitos da tutela (fls.18). A autarquia ré apresentou contestação alegando que a autora não possui os requisitos necessários 
para a concessão do beneficio (fls.26 a 30). Juntado laudo Medico Pericial (fls.55 a 57). Houve manifestação ao laudo pela 
autora (fls.60 a 62). É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. No mérito, o pedido é improcedente. O conjunto probatório 
constante dos autos permite aferir que o autor não preenche os requisitos para a obtenção dos benefícios pretendidos. Com 
efeito, o laudo acostado aos autos é conclusivo no sentido de que a autora não está incapacitada para o trabalho. Os quesitos 
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complementares são impertinentes, pois o perito de forma clara e especifica explicou os motivos da ausência de incapacidade, 
não convencendo a argumentação da autora. O laudo pericial, portanto, foi conclusivo no sentido de que não há redução 
na capacidade laborativa da autora, muito menos a incapacidade total ao trabalho, o que seria requisito ao acolhimento da 
pretensão. Assim, as provas colhidas não autorizam a conclusão de que haja lesão consolidada, nexo causal e incapacidade 
laborativa a justificar o pagamento do benefício pleiteado. Em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do 
acidente ou da doença profissional, e não a lesão. A prova documental, por sua vez, não foi suficiente para afastar o laudo 
pericial, eis que a lesão foi analisada detidamente pelo Sr. Perito, que esclareceu que a lesão não gera, atualmente, ao autor 
redução na sua capacidade laborativa. POSTO ISSO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido, dando por extinta a ação, com o julgamento de seu mérito, na forma do art. 269, inciso I, do Código de Processo 
Civil. No mais, revogo a tutela antecipada anteriormente concedida. Arcará o autor com o pagamento das custas e despesas 
processuais, assinalados os benefícios da justiça gratuita. P.R.I.C. - ADV: RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/SP)

Processo 0008866-94.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Obrigações - EDUARDO ANTONIO FAGUNDES - 
Design Moveis Interiores Jagua Ltda Epp - Vistos. Foi determinada a emenda da inicial para a juntada das custas devidas, 
ou a declaração de pobreza. A providencia não fora tomada, pois o autor juntou apenas a procuração. Eis o relato. No caso, 
providência adequada não foi adotada, sendo hipótese extinção sem resolução de mérito por indeferimento da inicial. Do exposto 
julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, I do CPC, declarando ainda o cancelamento da sua 
distribuição. Condeno a autora em custas. PRIC. - ADV: RAFAEL ROSSI RAMOS (OAB 30297/PR)

Processo 0009246-64.2007.8.26.0296 (296.01.2007.009246) - Procedimento Ordinário - Direitos e Títulos de Crédito - Paulo 
Roberto Robbi - Banco Nossa Caixa Nosso Banco Sa - Vistos. PAULO ROBERTO ROBBI, qualificado nos autos, ajuizou a 
presente AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA em face BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO - , 
aduzindo que como avalista de um termo de renegociação de operações de crédito, confissão e parcelamento de divida e 
instituição de novas garantias firmado pela empresa CAMPIALFA, tem direito de requerer a revisão de várias abusividades do 
contrato, requerendo a procedência do pedido. Citado, o réu contestou a demanda impugnando os fatos trazidos na inicial. Foi 
determinada a realização de perícia e a mesma foi devidamente juntada aos autos. Eis o relato. Fundamento e decido. O pedido 
é improcedente. As preliminares são afastadas, uma vez que as mesmas devem ser verificadas em status assertionis. Assim, 
em uma análise em abstrato, considerando, ao menos em tese, verídicas as afirmações trazidas pelo autor, verificamos 
presentes todas as condições da ação. Também não há que se falar em inépcia da inicial, pois embora não esteja de toda 
harmoniosa, é viável a sua compreensão. Concordo que ocorreu impugnação genérica dos demais serviços contratos no 
contrato, porém no mérito veremos que os pedidos não procedem. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra 
nos termos do artigo 330 do Código de Processo Civil, com fulcro no entendimento do STJ: “É permitido ao juiz proceder ao 
julgamento antecipado da lide quando, sendo a questão de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em 
audiência”.(STJ, Recurso Especial 252997/SP). Uma introdução inicial de plano se impõe. Embora tenha sido deferida a perícia, 
entendo que não haveria necessidade de produção de perícia contábil, uma vez que a aferição do descumprimento de cláusulas 
ou condições do contrato, a avaliação dos índices aplicados às prestações, do sistema de amortização adotado, bem como da 
legalidade na cobrança do seguro e taxas aplicadas ao contrato, constituem matéria de direito que independe de realização de 
perícia contábil O Superior Tribunal de Justiça vem sinalando que “a produção de provas constitui direito subjetivo da parte, a 
comportar temperamento a critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamentado juízo 
de valor acerca de sua utilidade e necessidade, de modo a resultar a operação no equilíbrio entre a celeridade desejável e a 
segurança indispensável na realização da justiça” (STJ, REsp 327350, DJ 04.02.02), e, adverte que “a rejeição de prova pericial 
que, no caso dos autos, não caracteriza cerceamento de defesa, cabendo ao Magistrado o indeferimento de procedimentos que 
apenas procrastinem e onerem a prestação jurisdicional” (STJ, REsp 300185, DJ 28.04.03). Nesse sentido, ainda destacamos: 
TJDFT-153934) REVISÃO DE CLÁUSULA - AGRAVO RETIDO - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO 
DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITE - JUROS CAPITALIZADOS - INEXISTÊNCIA DE 
PACTUAÇÃO EXPRESSA - IMPOSSIBILIDADE. 1) Entendendo o julgador que a questão envolve apenas a legalidade ou não da 
capitalização de juros, matéria de direito, o que dispensa a produção de prova pericial, não há cerceamento de defesa e nulidade 
processual em face do indeferimento da prova técnica, principalmente quando a instituição financeira não nega a existência de 
capitalização mensal de juros, apenas alega a sua legalidade, diante do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36. Não tendo sido 
demonstrada a totalidade dos danos materiais reconhecidos em sentença, impõe-se a redução da condenação. 2) Não há 
limitação quando se trata de juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro 
Nacional. 3) Não é possível a cobrança de juros de capitalizados quando não expressamente prevista em contrato. 4) Os juros 
remuneratórios tem por finalidade remunerar o capital financiado, não se confundindo com correção monetária. 5) Recursos 
conhecidos e providos parcialmente. (Processo nº 2007.01.1.104726-4 (578313), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Designado 
Luciano Moreira Vasconcellos. maioria, DJe 16.04.2012). Porém, no caso a perícia foi realizada e constou expressamente que o 
procedimento adotado pelo Banco Réu atende ao pactuado nas clausulas contratuais e amparados pela legislação. Ora, a 
perícia de plano afasta toda e qualquer assertiva do autor no sentido de abusividade do contrato. Porém, se não bastasse essa 
ausência de direito, todas as assertivas aduzidas pelo autor na inicial não carecem de proteção do direito, conforme vem 
decidindo o STJ De plano, é importante salientar que o autor não cumpriu com o artigo 285-B no que tange ao apontamento das 
cláusulas contratuais especificas que está impugnando. Na verdade, só tratou efetivamente dos juros. Nesse sentido, para que 
fique bem claro ao autor, pois na épcoa do ajuizamento não estava em vigor o referido artigo, passamos a declarar improcedente 
cada um de seus pedidos, mesmo os genéricos que sequer precisavam ser conhecidos, reafirmando a jurisprudência do STJ. a) 
Juros: Os juros pactuados no contrato dele constam expressamente, de onde derivou o valor das parcelas mensais, de modo 
que a parte autora não pode alegar ignorância quanto a esse aspecto. Não há que se falar em ilegalidade na prática de 
capitalização de juros, que de fato ocorreu, porque se trata de dívida representada por cédula de crédito bancário, na qual a 
capitalização de juros é permitida, como prevê o artigo 28, §1º, I da Lei nº 10.931/2004. Nesse sentido, Resp 1061530-RS: 
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios 
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao 
ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as 
disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; O valor no caso não é desproporcional, não havendo que se falar em anatocismo 
vedado, mas sim remuneração pactuada. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 
abusividade b) cobrança de Tarifa de Abertura da crédito. No que diz respeito às tarifas de cadastro, abertura de crédito (TAC) e 
de emissão de carnê (TEC), a matéria foi afetada na forma do art. 543-C do CPC (REsp n. 1.251.331/RS e REsp n. 1.255.573/
RS) e julgada em 28/8/2013. No julgamento do recurso especial repetitivo ficou estabelecido que: “Continuou permitida a Tarifa 
de Cadastro, a qual remunera o serviço de ‘realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e 
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura 
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de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo 
ser cobrada cumulativamente’.” É tarifa que visa cobrir os custos de análise do crédito do consumidor, relativos à realização de 
pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, tratamento de dados e informações 
necessárias ao início de relacionamento, não podendo ser cobrada cumulativamente. Corresponde, assim, ao pagamento de 
serviço empreendido pela financeira, para fazer o cadastro do financiado apurando eventuais riscos. Ademais, a sua cobrança é 
permitida, nos termos da Resolução nº 3.518/2007 e da Circular nº 3.371/2007, confirmadas pelas Resoluções 3.609/2009 e 
3919/2011 do Banco Central. No caso, a referida tarifa foi delimitada antecipadamente e discriminada, não havendo valor 
absurdo, não há que se falar em abusividade. c) IOF Nos termos da tese aprovada no Resp repetitivo 1255573-RS 3ª Tese: 
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Assim, segundo a decisão 
paradigma não há qualquer ilegalidade. No caso, da mesma, forma não vislumbro ilegalidade. d) serviços de terceiros Os 
serviços de terceiros, desde que efetivamente concorrentes para a concessão do crédito, merecem reembolso, pois são 
prestados não em benefício da instituição financeira, mas em benefício do financiado, justamente para viabilizar o financiamento. 
O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando favoravelmente à possibilidade de cobrança pelas instituições 
financeiras de tarifas de repasse de custos (STJ, AgRg no REsp nº 1.061.477 RS 2008/0115961-0, Rel. MINISTRO JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, T4 Quarta Turma, DJE 01.07.2010). Confira-se o seguinte julgado (quanto à tarifa de serviços de 
terceiros): “Ementa: ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS 
POR PARCELA. INADMISSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
ADOTADA EM JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE 
DE COBRANÇA DIANTE DA PREVISÃO CONTRATUAL E DA AUTORIZAÇÃO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. JUÍZO DE 
RETRATAÇÃO QUE SE FORMULA, COM AMPARO NO ARTIGO 543-C, § 7º, II, DO CPC. PROCEDÊNCIA PARCIAL 
RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo entendimento adotado pela 2ª Seção do C. Superior 
Tribunal de Justiça, para os fins do artigo 543-C do CPC, não há como admitir a cobrança da tarifa de boleto bancário, no caso, 
intitulada no contrato como “ressarcimento de despesa de Serviços Bancários (por parcela)”. 2. Em juízo de retratação, amparado 
no artigo 543-C, § 7º, II, do CPC, e para esse fim, retifica-se anterior julgamento, em virtude do que fica parcialmente provida a 
apelação. 3. Os valores relativos a serviços de terceiros, entretanto, foram livremente pactuados no contrato, em conformidade 
com a Resolução nº 3.693/2009 do BACEN, inexistindo abuso ou onerosidade excessiva, entendimento já consolidado na 
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Sua cobrança, portanto, apresenta-se legítima. 0006919-57.2012.8.26.0269 
Apelação Relator(a): Antonio Rigolin Comarca: Itapetininga Órgão julgador: 31ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 
28/01/2014 Data de registro: 29/01/2014 Outros números: 69195720128260269. e) Comissão de permanência. É admitida a 
cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, calculada pela taxa média de mercado 
apurada pelo BACEN, limitada à taxa do contrato, não podendo ser cumulada com a correção monetária, com os juros 
remuneratórios e moratórios, nem com a multa contratual. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-REsp 1.061.477; Proc. 
2008/0115961-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 22/06/2010; DJE 01/07/2010). No caso, não há 
qualquer abusividade patente. e) tamanho da letra Quanto à alegação do tamanho da letra, é evidente que o tamanho exigido é 
um parâmetro evitando-se contratos com letras minúsculas. No caso o tamanho da letra do contrato é adequada não havendo 
ilegalidade. f) seguro No mais, o seguro de proteção financeira é uma garantia estabelecida no contrato, não sendo invalida ou 
abusiva. Nesse sentido, destaca-se: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Tarifa de Seguro Possibilidade de 
cobrança Seguro que beneficia não só a instituição financeira, mas também o consumidor, que terá seu saldo devedor coberto 
em caso de morte ou invalidez permanente total por acidente, ou quitação de determinado número de parcelas na hipótese de 
desemprego involuntário ou incapacidade física temporária para o trabalho RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE. 
(Apelação nº. 0225310-06.2009.8.26.0100. 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: Renato 
Rangel Desinano. Data do julgamento: 12/03/14). G) tarifa de seguro Não é ilícita a cobrança de tarifa de cadastro pactuada e 
cobrada no início do relacionamento entre a instituição financeira e o consumidor, conforme segunda tese acima citada, mesmo 
porque não demonstrou a parte autora o contrário. É tarifa que visa cobrir os custos de análise do crédito do consumidor, 
relativos à realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, tratamento de 
dados e informações necessárias ao início de relacionamento, não podendo ser cobrada cumulativamente. Corresponde, assim, 
ao pagamento de serviço empreendido pela financeira, para fazer o cadastro do financiado apurando eventuais riscos. Ademais, 
a sua cobrança é permitida, nos termos da Resolução nº 3.518/2007 e da Circular nº 3.371/2007, confirmadas pelas Resoluções 
3.609/2009 e 3919/2011 do Banco Central. h) tarifa de avaliação Também não há qualquer irregularidade quanto à cobrança da 
tarifa de avaliação do bem, sobretudo porque inerente à própria operação de financiamento do veículo e prevista pelo Banco 
Central (art. 5º, inciso V da Resolução 3.518/2007). A propósito, confira-se o seguinte julgado: “Ementa: Ação revisional de 
contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário. Sentença de improcedência, com base no 
art. 285-A, do CPC Preliminar de nulidade de sentença - Matérias exclusivamente de direito que autorizam o julgamento liminar 
de improcedência Preliminar repelida. Tarifas bancárias Sentença de improcedência - Tarifa de registro, avaliação de bem e 
seguro de proteção financeira - Alegado abuso - Descabimento Recurso repetitivo do STJ Tarifas expressamente pactuadas, 
encontrando respaldo nas Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do BACEN, com redação alterada pela Resolução 3.693/2009, 
ostentando natureza de remuneração pelo serviço prestado pelo Banco ao consumidor Inexistência de prova cabal da 
abusividade da cobrança das referidas tarifas e prestação de serviços Sentença mantida Recurso negado. Capitalização mensal 
de juros Alegada taxa mensal e efetiva anual Inexistência A circunstância de pactuada taxa efetiva e taxa nominal não implica 
capitalização de juros, apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, não proibido pelo Decreto 
22.626/1933 Matéria decidida em Recurso Repetitivo pelo STJ (RESP 973.827/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti) 
Recurso negado. Recurso negado.” (027935-58.2013.8.26.0002 Apelação Relator(a): Francisco Giaquinto Comarca: São Paulo 
Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 27/01/2014 Data de registro: 27/01/2014 Outros números: 
279355820138260002). h) tarifa de registro) A tarifa de registro de contrato também está expressamente convencionada. O 
registro do contrato é providência que empresta segurança jurídica ao negócio, entrando em benefício de ambas as partes. Ao 
financiado, pois, cabe honrar com o pagamento da parte que o beneficia, sendo certo que inexiste comprovação de que a 
exigência da referida tarifa tenha extrapolado os limites legais. A propósito (a respeito da tarifa de registro de contrato): “Ementa: 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c 
repetição de indébito Cobrança de tarifa de cadastro, serviços de terceiro, registro de contrato, avaliação do bem e seguros - 
Admissibilidade, por não estarem encartadas nas vedações previstas nas Resoluções 3.513/07 e 3.919/10 Existência de 
previsão contratual expressa, com informação dos respectivos valores e destinação de forma destacada Contratante que mesmo 
ciente dos valores anuiu com as cobranças Ausência de dever de restituição Sucumbência que cabe ser carreada ao autor - 
Sentença reformada Apelo provido.” (0030809-65.2012.8.26.0482 Apelação Relator(a): Jacob Valente Comarca: Presidente 
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Prudente Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 21/01/2014 Data de registro: 21/01/2014 Outros 
números: 308096520128260482). No mais, a jurisprudência do e. STJ tem se alinhado no sentido de considerar que tais tarifas 
somente são reputadas ilegais e abusivas quando demonstrado, de forma objetiva e cabal, a vantagem exagerada extraída por 
parte do agente financeiro, que possa causar um desequilíbrio da relação jurídica. Confira-se, a propósito, os seguintes 
precedentes: “DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS 
REMUNERATÓRIOS. TAXA PREVISTA NO CONTRATO RECONHECIDAMENTE ABUSIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 
SÚMULA Nº 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO CONTRATUAL. 
SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. TARIFA PARA ABERTURA DE CRÉDITO E PARA EMISSÃO DE CARNÊ. LEGITIMIDADE. 
ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COBRANÇA DE ACRÉSCIMOS INDEVIDOS. 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Inexiste violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, 
embora sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado não 
está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte caso os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para 
embasar a decisão. 2. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do RESP 1.061.530/RS, submetido ao rito previsto no art. 
543 - C do CPC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009, consolidou o seguinte entendimento quanto aos juros 
remuneratórios: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura 
(Decreto nº 22.626/33), Súmula nº 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não 
indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 
combinado com o art. 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, 
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 
- art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto. 3. O Tribunal a quo, 
com ampla cognição fático-probatória, considerou notadamente demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios 
pactuada no contrato em relação à taxa média do mercado. Incidência da Súmula nº 7 do STJ. 4. A capitalização de juros não se 
encontra expressamente pactuada, não podendo, por conseguinte, ser cobrada pela instituição financeira. A inversão do julgado 
demandaria a análise dos termos do contrato, o que é vedado nesta esfera recursal extraordinária em virtude do óbice contido 
nas Súmulas nºs 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. As tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC), por 
não estarem encartadas nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e 
ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente 
contratadas, consubstanciam cobranças legítimas, sendo certo que somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada 
por parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e abusivas, o que não ocorreu no caso presente. 6. A 
cobrança de acréscimos indevidos a título de juros remuneratórios abusivos e de capitalização dos juros tem o condão de 
descaraterizar a mora do devedor. Precedentes. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e nesta extensão, parcialmente 
provido, sem alteração nos ônus sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem. (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 
1.246.622; Proc. 2011/0069348-5; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 11/10/2011; DJE 16/11/2011) CPC, 
art. 535 CPC, art. 543 CC, art. 406 CDC, art. 51 O custo do contrato está devidamente informados, inclusive dividido em 
prestações mensais, tudo discriminado na primeira página do contrato, não conseguindo compreende o inconformismo do autor. 
Portanto, todos os pedidos são improcedentes. Por fim, uma observação se impõe: É importante que fique claro que o a 
constituição federal aclama especial proteção ao consumidor, por considerar sua vulnerabilidade econômica jurídica e técnica. 
É evidente que o Poder Judiciário é a última trincheira de defesa do consumidor perante fortes grupos econômicos. Porém, é 
evidente que tal proteção é resguardada àquelas situações em que reste demonstrado um desrespeito ao direito do consumidor. 
Nesse sentido, se por um lado, o Judiciário deve proteger a cláusula constitucional, por outro, o consumidor não pode se valer 
de tal proteção em destaque, para se beneficiar financeiramente de situações em que não possui direito. O que se verifica nos 
dias atuais, não é falta de compromisso muitas vezes das instituições financeiras, que deixam expressamente pactuadas as 
cláusulas e os valores cobrados, sem qualquer tipo de surpresa ou transtorno ao consumidor, mas sim posturas inadequadas do 
próprio consumidor. Que fique registrado, que a jurisprudência de nossa Corte Superior em matéria de uniformização da 
legislação federal está consolidada no sistema de recursos repetitivos, o que delimita o sentido de interpretação da boa-fé 
objetiva nos contratos de financiamento. A coerência do sistema e sua integridade devem ser mantidas em homenagem à 
própria segurança jurídica, sendo nosso papel sinalizar que postulações nitidamente contrárias às referidas teses firmadas, 
esclarecidas e publicadas, sem qualquer respaldo legal, poderão caracterizar postulações contra texto expresso de lei ou fato 
incontroverso. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e, em consequência, julgo extinto o processo com resolução 
de mérito nos termos do artigo 269, inc. I, do CPC. Condeno a autora em custas e honorários, fixados em R$ 1500 (mil e 
quinhentos reais ) artigo 20 §4 do CPC. P.R.I.C. Jaguariuna, 16 de setembro de 2014. Marcelo Forli Fortuna Juiz Substituto - 
ADV: ARTHUR HENRIQUE CLEMENTE DOS SANTOS (OAB 163417/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0009699-15.2014.8.26.0296 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Genoepha Galeni 
Stoppa - - Jose Luiz Stoppa - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. GENOEPHA GALENI STOPPA e JOSÉ LUIZ STOPPA ajuizaram 
ação de cumprimento de sentença contra BANCO DO BRASIL S/A visando o recebimento referente a expurgos inflacionário nos 
meses de janeiro/fevereiro de 1989. Ocorre que, sabidamente apenas as cadernetas de poupança com aniversário na primeira 
quinzena possuíam o direito a referidas diferenças. No caso dos autos, a caderneta dos autores possuíam data de creditamento 
no dia “19”, logo, não possuem direito aos expurgos almejados, sendo desnecessário que o feito prossiga já que a questão é 
pacífica. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial o que faço com fulcro no artigo 269, I, do CPC. Custas na 
forma da Lei. P.R.I Jaguariuna, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: VERA ALINE DE PAULA STOPPA (OAB 304032/SP)

Processo 0009883-39.2012.8.26.0296 (029.62.0120.009883) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - João Batista 
Gomes - Udivaldo Donizeti Oliveira - Vistos. Determinou-se providência ao autor e o mesmo ficou inerte. É o relatório, fundamento 
e decido. A hipótese é de extinção do processo por abandono. De fato, determinou-se que o autor se manifestasse para que 
desse regular andamento ao feito, mas este quedou-se inerte Todavia, instando a se manifestar permaneceu omisso. . Posto 
isso, julgo extinto sem resolução de mérito, nos termos do disposto no artigo 267, III do CPC. Por ter sucumbido, condeno o 
autor ao pagamento das custas, despesas processuais. P.R.I.C. Jaguariuna, 26 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA 
Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À 
MARGEM DIREITA - ADV: ELENICE APARECIDA MARMEROLLI (OAB 94861/SP)

Processo 0009907-67.2012.8.26.0296 (029.62.0120.009907) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Locação de Imóvel - Maria Aparecida Tonini Rosa - Dulce Ferreira da Silva - Homologo, por sentença, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado às fls. 246. Diante disso, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento 
no artigo 269, III do Código de Processo Civil. Regularizados os autos e, com trânsito em julgado, arquivem-se com as 
formalidades e cautelas de estilo. P.R.I. Jaguariuna, 05 de novembro de 2014. Marcelo Forli Fortuna Juiz de Direito - ADV: 
KARINA MANTOVANI PENTEADO (OAB 317935/SP), SANDRA APARECIDA BENATI (OAB 322033/SP)
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Processo 0009907-67.2012.8.26.0296 (029.62.0120.009907) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - 
Locação de Imóvel - Maria Aparecida Tonini Rosa - Dulce Ferreira da Silva - Vistos. Homologo, por sentença, o acordo firmado 
para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Assim, declaro resolvido o mérito do presente feito, nos termos do artigo 269, 
III do Código de Processo Civil. Custas rateadas pelas partes. Transitado em julgado, arquive-se. PRIC. Jaguariuna, 08 de 
janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA 
LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: KARINA MANTOVANI PENTEADO (OAB 317935/SP), 
SANDRA APARECIDA BENATI (OAB 322033/SP)

Processo 0010447-91.2007.8.26.0296 (296.01.2007.010447) - Procedimento Sumário - Luiz Carlos de Oliveira - Instituto 
Nacional de Seguridade Social Inss - Ante a notícia de cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 
no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Regularizados os autos, arquivem-se com as cautelas de praxe. P.R.I. 
Jaguariuna, 28 de janeiro de 2015. - ADV: MARIA LUCIA SOARES DA SILVA CHINELLATO (OAB 269447/SP), MARIA JOSE 
AREAS ADORNI (OAB 82529/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)

Processo 0010750-08.2007.8.26.0296 (296.01.2007.010750) - Procedimento Ordinário - Renato Alcantara Gonçalves 
Motta Bicudo - Vivo Sa - Vistos. Diante da omissão do autor, entende-se por cumprida a obrigação. Assim, extingo a presente 
execução nos termos do artigo 794, I do CPC. P.R.I. Jaguariúna, 26 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de 
Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA - ADV: HEBERT VINICIUS CURVELLO VENDITO (OAB 285667/SP), MONICA FERNANDES DO CARMO (OAB 115832/
SP), DANIEL ALVES FERREIRA (OAB 140613/SP), EDMILSON DE SOUZA CANGIANI (OAB 189523/SP)

Processo 0067576-42.2012.8.26.0114 (114.01.2012.067576) - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - Wellington 
Eduardo Bonazzio - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Vistos. WELLINGTON EDUARDO BONAZZIO propôs 
AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS c/c REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM 
PEDIDO LIMINAR em face de AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INV S.A. alegando, em síntese, que adquiriu um veículo 
da marca Fiat, modelo Uno, ano e modelo 2011 de placas EYA4732 financiado junto a requerida no valor de R$29.070,00 (vinte 
e nove mil e setenta reais) contrato de nº 20017718257 onde foi cobrada taxa de juros diferente da pactuada, além de taxa de 
cadastro e registro de cadastro elevando o valor do financiamento. Requereu antecipação de tutela para determinar liminarmente 
que a ré emita novos boletos no valor de R$678,60 (seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) e que seja autorizado 
o deposito judicial mensal, declaração de nulidade das cláusulas abusivas do contrato, da tarifa de cadastro e registro de 
contrato (fls.02 a 16). Juntado aviso de recebimento às fls. 83. Contestação apresentada às fls.85 a 95. Juntada manifestação à 
contestação às fls.102 a 105.. Eis o relato. Fundamento e decido. O pedido é improcedente. O feito comporta julgamento no 
estado em que se encontra nos termos do artigo 330 do Código de Processo Civil, com fulcro no entendimento do STJ: “É 
permitido ao juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando, sendo a questão de direito e de fato, não houver necessidade 
de produzir provas em audiência”.(STJ, Recurso Especial 252997/SP). Não há necessidade de produção de perícia contábil, 
uma vez que a aferição do descumprimento de cláusulas ou condições do contrato, a avaliação dos índices aplicados às 
prestações, do sistema de amortização adotado, bem como da legalidade na cobrança do seguro e taxas aplicadas ao contrato, 
constituem matéria de direito que independe de realização de perícia contábil O Superior Tribunal de Justiça vem sinalando que 
“a produção de provas constitui direito subjetivo da parte, a comportar temperamento a critério da prudente discrição do 
magistrado que preside o feito, com base em fundamentado juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade, de modo a 
resultar a operação no equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança indispensável na realização da justiça” (STJ, REsp 
327350, DJ 04.02.02), e, adverte que “a rejeição de prova pericial que, no caso dos autos, não caracteriza cerceamento de 
defesa, cabendo ao Magistrado o indeferimento de procedimentos que apenas procrastinem e onerem a prestação jurisdicional” 
(STJ, REsp 300185, DJ 28.04.03). Nesse sentido, ainda destacamos: TJDFT-153934) REVISÃO DE CLÁUSULA - AGRAVO 
RETIDO - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - JUROS 
REMUNERATÓRIOS - LIMITE - JUROS CAPITALIZADOS - INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA - IMPOSSIBILIDADE. 
1) Entendendo o julgador que a questão envolve apenas a legalidade ou não da capitalização de juros, matéria de direito, o que 
dispensa a produção de prova pericial, não há cerceamento de defesa e nulidade processual em face do indeferimento da prova 
técnica, principalmente quando a instituição financeira não nega a existência de capitalização mensal de juros, apenas alega a 
sua legalidade, diante do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36. Não tendo sido demonstrada a totalidade dos danos materiais 
reconhecidos em sentença, impõe-se a redução da condenação. 2) Não há limitação quando se trata de juros remuneratórios 
cobrados pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 3) Não é possível a cobrança de juros de 
capitalizados quando não expressamente prevista em contrato. 4) Os juros remuneratórios tem por finalidade remunerar o 
capital financiado, não se confundindo com correção monetária. 5) Recursos conhecidos e providos parcialmente. (Processo nº 
2007.01.1.104726-4 (578313), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Designado Luciano Moreira Vasconcellos. maioria, DJe 
16.04.2012). No mérito, os pedidos são improcedentes. Uma introdução merece ser traçada, para conhecimento por parte do 
autor. Todo o sistema contratual atual se pauta no postulado da boa-fé objetiva. A noção de boa-fé traduzia-se, no direito 
Alemão, na fórmula do Treu und Glauben (lealdade e confiança), regra objetiva, que deveria ser observada nas relações jurídicas 
em geral. A esse respeito, pontifica JUDITH MARTINS-COSTA: “A fórmula Treu und Glauben demarca o universo da boa-fé 
obrigacional proveniente da cultura germânica, traduzindo conotações totalmente diversas daquelas que a marcaram no direito 
romano: ao invés de denotar a ideia de fidelidade ao pactuado, como numa das acepções da fides romana, a cultura germânica 
inseriu, na fórmula, as ideias de lealdade (Treu ou Treue) e crença (Glauben ou Glaube), as quais se reportam a qualidades ou 
estados humanos objetivados” Assim, em uma dada relação jurídica, as partes devem guardar entre si a lealdade e o respeito 
que se esperam do homem comum. Tais deveres é importante registrar são impostos tanto ao sujeito ativo quanto ao sujeito 
passivo da relação jurídica obrigacional, pois referem-se, em verdade, à exata satisfação dos interesses envolvidos na obrigação 
assumida, por força da boa-fé contratual. Cumpre-nos observar ainda que a doutrina destaca as seguintes funções da boa-fé 
objetiva: a) função interpretativa e de colmatação; b) função criadora de deveres jurídicos anexos ou de proteção; c) função 
limitativa do abuso do direito. Compreendida a noção da boa-fé objetiva em matéria contratual, a sua aplicação gera importantes 
efeitos, nos mais diferentes campos. Tais repercussões práticas consistem nas denominadas figuras parcelares, expressão que 
deve ser entendida como argumentações usuais para decisões com fundamentação tópica. Como bem observa LUCIANO DE 
CAMARGO PENTEADO: “A boa-fé, segundo a insuperável classificação feita por Menezes Cordeiro ao tratar do exercício 
inadmissível das posições jurídicas, apresentaria oito figuras parcelares, ou seja, tipos de argumentos recorrentes com vistas a 
sua aplicação tópica. Entre eles estariam o venire contra factum proprium, o tu quoque, a exceptio doli, desdobrada em exceptio 
doli generalis e exceptio doli specialis, a inalegabilidade das nulidades formais, o desequilíbrio no exercício jurídico, a supressio 
e a surrectio. Sendo figuras parcelares de uma cláusula geral e não noções próprias de uma definição conceitual, é preciso 
desde já salientar que, em sua aplicação, não é necessário que todos os pressupostos estejam presentes, havendo a 
possibilidade de se julgar, não em termos de tudo ou nada, mas em termos de um mais e de um menos. Do mesmo modo, 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 653

determinada situação jurídica pode ser reconduzida a mais de uma das figuras parcelares da boa-fé, porque estas gozam de 
certa plasticidade. Todas, entretanto, resultam da incidência do CC 422, em matéria de contratos e de direito das obrigações. 
São tipos em torno dos quais é possível agrupar os casos que tratem do tema da boa-fé objetiva. Como tipos, permitem esta 
qualificação móvel No tema funções parecelares da boa-fé objetiva, nos interessa o denominado venire contra factum proprium. 
Trata-se da vedação do comportamento contraditório. Na tradução literal, venire contra factum proprium significa vir contra um 
fato próprio. Em outras palavras, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em 
seguida, realize conduta diametralmente oposta. Feita essa introdução de plano, é importante observarmos que no caso em 
questão o autor atua totalmente contrário à boa-fé objetiva, querendo se aproveitar de um comportamento contraditório. Isso 
porque, independente de qualquer questão sobre juros ou correção, a ele foi informado todas as parcelas que deveria pagar ao 
longo do contrato. Parcelas essas pré-fixadas, estabelecidas de modo claro, sem qualquer tipo de deslealdade pelo banco. Ora, 
por qual motivo o consumidor firmou então o contrato? Não se diga que não houve autonomia da vontade pois as cláusulas 
estavam pré-estabelecidas, uma vez que bastava o autor não ter firmado o contrato e buscado outro financiamento em outra 
instituição financeira. Ao contrário do que alega na inicial, a conduta que não se pautou na boa-fé objetiva foi a do consumidor 
que, mesmo conhecendo todas as parcelas que assumiu, posteriormente tenta se esquivar do pagamento. Portanto, de plano a 
demanda seria improcedente vislumbrando inexistência do direito alegado. Porém, se não bastasse essa ausência de direito, 
todas as assertivas aduzidas pelo autor na inicial não carecem de proteção do direito. Nesse sentido, para que fique bem claro 
ao autor passamos a declarar improcedente cada um de seus pedidos, mesmo os genéricos que sequer precisavam ser 
conhecidos, reafirmando a jurisprudência do STJ. Por isso, além das questões alegadas, ainda trabalhamos outras que foram 
apontadas de forma genérica, evitando embargos protelatórios. a) Juros: Os juros pactuados no contrato dele constam 
expressamente, de onde derivou o valor das parcelas mensais, de modo que a parte autora não pode alegar ignorância quanto 
a esse aspecto. Não há que se falar em ilegalidade na prática de capitalização de juros, que de fato ocorreu, porque se trata de 
dívida representada por cédula de crédito bancário, na qual a capitalização de juros é permitida, como prevê o artigo 28, §1º, I 
da Lei nº 10.931/2004. Nesse sentido, Resp 1061530-RS: ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições 
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/
STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis 
aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; O valor no caso 
não é desproporcional, não havendo que se falar em anatocismo vedado, mas sim remuneração pactuada. A estipulação de 
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade b) cobrança de Tarifa de Abertura da crédito. 
No que diz respeito às tarifas de cadastro, abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), a matéria foi afetada na 
forma do art. 543-C do CPC (REsp n. 1.251.331/RS e REsp n. 1.255.573/RS) e julgada em 28/8/2013. No julgamento do recurso 
especial repetitivo ficou estabelecido que: “Continuou permitida a Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de ‘realização 
de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações 
necessárias ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de 
operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente’.” É tarifa que visa cobrir os 
custos de análise do crédito do consumidor, relativos à realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de 
dados e informações cadastrais, tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento, não podendo ser 
cobrada cumulativamente. Corresponde, assim, ao pagamento de serviço empreendido pela financeira, para fazer o cadastro do 
financiado apurando eventuais riscos. Ademais, a sua cobrança é permitida, nos termos da Resolução nº 3.518/2007 e da 
Circular nº 3.371/2007, confirmadas pelas Resoluções 3.609/2009 e 3919/2011 do Banco Central. No caso, a referida tarifa foi 
delimitada antecipadamente e discriminada, não havendo valor absurdo, não há que se falar em abusividade. c) serviços de 
terceiros Os serviços de terceiros, desde que efetivamente concorrentes para a concessão do crédito, merecem reembolso, pois 
são prestados não em benefício da instituição financeira, mas em benefício do financiado, justamente para viabilizar o 
financiamento. O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando favoravelmente à possibilidade de cobrança pelas 
instituições financeiras de tarifas de repasse de custos (STJ, AgRg no REsp nº 1.061.477 RS 2008/0115961-0, Rel. MINISTRO 
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, T4 Quarta Turma, DJE 01.07.2010). Confira-se o seguinte julgado (quanto à tarifa de serviços de 
terceiros): “Ementa: ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS 
POR PARCELA. INADMISSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
ADOTADA EM JULGAMENTO DE PROCESSO REPETITIVO. DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. POSSIBILIDADE 
DE COBRANÇA DIANTE DA PREVISÃO CONTRATUAL E DA AUTORIZAÇÃO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. JUÍZO DE 
RETRATAÇÃO QUE SE FORMULA, COM AMPARO NO ARTIGO 543-C, § 7º, II, DO CPC. PROCEDÊNCIA PARCIAL 
RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo entendimento adotado pela 2ª Seção do C. Superior 
Tribunal de Justiça, para os fins do artigo 543-C do CPC, não há como admitir a cobrança da tarifa de boleto bancário, no caso, 
intitulada no contrato como “ressarcimento de despesa de Serviços Bancários (por parcela)”. 2. Em juízo de retratação, amparado 
no artigo 543-C, § 7º, II, do CPC, e para esse fim, retifica-se anterior julgamento, em virtude do que fica parcialmente provida a 
apelação. 3. Os valores relativos a serviços de terceiros, entretanto, foram livremente pactuados no contrato, em conformidade 
com a Resolução nº 3.693/2009 do BACEN, inexistindo abuso ou onerosidade excessiva, entendimento já consolidado na 
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Sua cobrança, portanto, apresenta-se legítima. 0006919-57.2012.8.26.0269 
Apelação Relator(a): Antonio Rigolin Comarca: Itapetininga Órgão julgador: 31ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 
28/01/2014 Data de registro: 29/01/2014 Outros números: 69195720128260269. e) Comissão de permanência. É admitida a 
cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, calculada pela taxa média de mercado 
apurada pelo BACEN, limitada à taxa do contrato, não podendo ser cumulada com a correção monetária, com os juros 
remuneratórios e moratórios, nem com a multa contratual. (Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-REsp 1.061.477; Proc. 
2008/0115961-0; RS; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 22/06/2010; DJE 01/07/2010). No caso, não há 
qualquer abusividade patente. f) seguro No mais, o seguro de proteção financeira é uma garantia estabelecida no contrato, não 
sendo invalida ou abusiva. Nesse sentido, destaca-se: AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Tarifa de Seguro 
Possibilidade de cobrança Seguro que beneficia não só a instituição financeira, mas também o consumidor, que terá seu saldo 
devedor coberto em caso de morte ou invalidez permanente total por acidente, ou quitação de determinado número de parcelas 
na hipótese de desemprego involuntário ou incapacidade física temporária para o trabalho RECURSO NÃO PROVIDO NESSA 
PARTE. (Apelação nº. 0225310-06.2009.8.26.0100. 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Relator: 
Renato Rangel Desinano. Data do julgamento: 12/03/14). G) tarifa de seguro Não é ilícita a cobrança de tarifa de cadastro 
pactuada e cobrada no início do relacionamento entre a instituição financeira e o consumidor, conforme segunda tese acima 
citada, mesmo porque não demonstrou a parte autora o contrário. É tarifa que visa cobrir os custos de análise do crédito do 
consumidor, relativos à realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, 
tratamento de dados e informações necessárias ao início de relacionamento, não podendo ser cobrada cumulativamente. 
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Corresponde, assim, ao pagamento de serviço empreendido pela financeira, para fazer o cadastro do financiado apurando 
eventuais riscos. Ademais, a sua cobrança é permitida, nos termos da Resolução nº 3.518/2007 e da Circular nº 3.371/2007, 
confirmadas pelas Resoluções 3.609/2009 e 3919/2011 do Banco Central. h) tarifa de avaliação Também não há qualquer 
irregularidade quanto à cobrança da tarifa de avaliação do bem, sobretudo porque inerente à própria operação de financiamento 
do veículo e prevista pelo Banco Central (art. 5º, inciso V da Resolução 3.518/2007). A propósito, confira-se o seguinte julgado: 
“Ementa: Ação revisional de contrato de financiamento de veículo representado por cédula de crédito bancário. Sentença de 
improcedência, com base no art. 285-A, do CPC Preliminar de nulidade de sentença - Matérias exclusivamente de direito que 
autorizam o julgamento liminar de improcedência Preliminar repelida. Tarifas bancárias Sentença de improcedência - Tarifa de 
registro, avaliação de bem e seguro de proteção financeira - Alegado abuso - Descabimento Recurso repetitivo do STJ Tarifas 
expressamente pactuadas, encontrando respaldo nas Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do BACEN, com redação alterada 
pela Resolução 3.693/2009, ostentando natureza de remuneração pelo serviço prestado pelo Banco ao consumidor Inexistência 
de prova cabal da abusividade da cobrança das referidas tarifas e prestação de serviços Sentença mantida Recurso negado. 
Capitalização mensal de juros Alegada taxa mensal e efetiva anual Inexistência A circunstância de pactuada taxa efetiva e taxa 
nominal não implica capitalização de juros, apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, não proibido 
pelo Decreto 22.626/1933 Matéria decidida em Recurso Repetitivo pelo STJ (RESP 973.827/RS, Relatora Ministra Maria Isabel 
Gallotti) Recurso negado. Recurso negado.” (027935-58.2013.8.26.0002 Apelação Relator(a): Francisco Giaquinto Comarca: 
São Paulo Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 27/01/2014 Data de registro: 27/01/2014 Outros 
números: 279355820138260002). h) tarifa de registro) A tarifa de registro de contrato também está expressamente convencionada. 
O registro do contrato é providência que empresta segurança jurídica ao negócio, entrando em benefício de ambas as partes. Ao 
financiado, pois, cabe honrar com o pagamento da parte que o beneficia, sendo certo que inexiste comprovação de que a 
exigência da referida tarifa tenha extrapolado os limites legais. A propósito (a respeito da tarifa de registro de contrato): “Ementa: 
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APELAÇÃO CÍVEL Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c 
repetição de indébito Cobrança de tarifa de cadastro, serviços de terceiro, registro de contrato, avaliação do bem e seguros - 
Admissibilidade, por não estarem encartadas nas vedações previstas nas Resoluções 3.513/07 e 3.919/10 Existência de 
previsão contratual expressa, com informação dos respectivos valores e destinação de forma destacada Contratante que mesmo 
ciente dos valores anuiu com as cobranças Ausência de dever de restituição Sucumbência que cabe ser carreada ao autor - 
Sentença reformada Apelo provido.” (0030809-65.2012.8.26.0482 Apelação Relator(a): Jacob Valente Comarca: Presidente 
Prudente Órgão julgador: 12ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 21/01/2014 Data de registro: 21/01/2014 Outros 
números: 308096520128260482). No mais, a jurisprudência do e. STJ tem se alinhado no sentido de considerar que tais tarifas 
somente são reputadas ilegais e abusivas quando demonstrado, de forma objetiva e cabal, a vantagem exagerada extraída por 
parte do agente financeiro, que possa causar um desequilíbrio da relação jurídica. Confira-se, a propósito, os seguintes 
precedentes: “DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS 
REMUNERATÓRIOS. TAXA PREVISTA NO CONTRATO RECONHECIDAMENTE ABUSIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 
SÚMULA Nº 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO CONTRATUAL. 
SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. TARIFA PARA ABERTURA DE CRÉDITO E PARA EMISSÃO DE CARNÊ. LEGITIMIDADE. 
ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COBRANÇA DE ACRÉSCIMOS INDEVIDOS. 
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 1. Inexiste violação ao art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem, 
embora sucintamente, pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado não 
está obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte caso os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para 
embasar a decisão. 2. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do RESP 1.061.530/RS, submetido ao rito previsto no art. 
543 - C do CPC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009, consolidou o seguinte entendimento quanto aos juros 
remuneratórios: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura 
(Decreto nº 22.626/33), Súmula nº 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não 
indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 
combinado com o art. 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, 
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada 
- art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto. 3. O Tribunal a quo, 
com ampla cognição fático-probatória, considerou notadamente demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios 
pactuada no contrato em relação à taxa média do mercado. Incidência da Súmula nº 7 do STJ. 4. A capitalização de juros não se 
encontra expressamente pactuada, não podendo, por conseguinte, ser cobrada pela instituição financeira. A inversão do julgado 
demandaria a análise dos termos do contrato, o que é vedado nesta esfera recursal extraordinária em virtude do óbice contido 
nas Súmulas nºs 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. As tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC), por 
não estarem encartadas nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções 2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e 
ostentarem natureza de remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente 
contratadas, consubstanciam cobranças legítimas, sendo certo que somente com a demonstração cabal de vantagem exagerada 
por parte do agente financeiro é que podem ser consideradas ilegais e abusivas, o que não ocorreu no caso presente. 6. A 
cobrança de acréscimos indevidos a título de juros remuneratórios abusivos e de capitalização dos juros tem o condão de 
descaraterizar a mora do devedor. Precedentes. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e nesta extensão, parcialmente 
provido, sem alteração nos ônus sucumbenciais fixados pelo Tribunal de origem. (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 
1.246.622; Proc. 2011/0069348-5; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 11/10/2011; DJE 16/11/2011) CPC, 
art. 535 CPC, art. 543 CC, art. 406 CDC, art. 51 IOF Nos termos da tese aprovada no Resp repetitivo 1255573-RS 3ª Tese: 
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. Assim, segundo a decisão 
paradigma não há qualquer ilegalidade. No caso, da mesma, forma não vislumbro ilegalidade. O custo do contrato está 
devidamente informado, inclusive dividido em prestações mensais, tudo discriminado não conseguindo compreender o 
inconformismo do autor. Portanto, todos os pedidos são improcedentes. Por fim, uma observação se impõe: É importante que 
fique claro que o a constituição federal aclama especial proteção ao consumidor, por considerar sua vulnerabilidade econômica 
jurídica e técnica. É evidente que o Poder Judiciário é a última trincheira de defesa do consumidor perante fortes grupos 
econômicos. Porém, é evidente que tal proteção é resguardada àquelas situações em que reste demonstrado um desrespeito ao 
direito do consumidor. Nesse sentido, se por um lado, o Judiciário deve proteger a cláusula constitucional, por outro, o 
consumidor não pode se valer de tal proteção em destaque, para se beneficiar financeiramente de situações em que não possui 
direito. O que se verifica nos dias atuais, não é falta de compromisso, muitas vezes das instituições financeiras, que deixam 
expressamente pactuadas as cláusulas e os valores cobrados, sem qualquer tipo de surpresa ou transtorno ao consumidor, mas 
sim posturas inadequadas do próprio consumidor. Que fique registrado, que a jurisprudência de nossa Corte Superior em matéria 
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de uniformização da legislação federal está consolidada no sistema de recursos repetitivos, o que delimita o sentido de 
interpretação da boa-fé objetiva nos contratos de financiamento. A coerência do sistema e sua integridade devem ser mantidas 
em homenagem à própria segurança jurídica, sendo nosso papel sinalizar que postulações nitidamente contrárias às referidas 
teses firmadas, esclarecidas e publicadas, sem qualquer respaldo legal, poderão caracterizar postulações contra texto expresso 
de lei ou fato incontroverso. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e, em consequência, julgo extinto o processo com 
resolução de mérito nos termos do artigo 269, inc. I, do CPC. Condeno a autora em custas e honorários, fixados em R$ 1200 
(mil e duzentos reais ) artigo 20 §4 do CPC, ressalvado o fato de ser beneficiário da Justiça gratuita. P.R.I.C. - ADV: FABIO 
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), 
ROBERTO LUIS GIAMPIETRO BONFA (OAB 278135/SP)

Processo 1003395-71.2013.8.26.0666 - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - F.E.A.I.C. - M.R.F.I.E.D.C. - - 
E.A. - Vistos. FLÓRIDA ESTUFAS AGRICOLAS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, qualificada nos autos, ajuizou ação declaratória 
de inexistência de débito com reparação de danos morais c.c pedido de tutela antecipada em face de MULTI RECEBIVEIS II 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS e EXALL ALUMÍNIO. Sustentou, em suma, que realizou a compra 
de mercadorias com a empresa Exall , que não foram entregues e o pagamento não realizado. Alega ainda que diante da não 
concretização da compra, e não entrega da mercadoria ,não há a existência da relação jurídica, e mesmo assim houve a emissão 
de duplicatas, que , e a primeira requerida esta ensejando a cobrança e possível protesto em seu nome.Portanto pleiteia a 
retirado dos protesto, a indenização por danos morais,a apresentação de toda documentação dos referidos débitos, e apreciação 
do Ministério Público para apuração de estelionato.Juntou documentos. A antecipação de tutela foi deferida fls.63 Citada , a ré 
Exall Alumínio S/A apresentou contestação (fls.78/89) . Alegando em linhas gerais, que esta passando por dificuldades e por 
esse motivo não conseguiu honrar seus compromissos. Afirmou que houve o pedido da requerente para requerida em face disso 
as notas foram emitidas. Citada, a ré Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios apresentou contestação 
(fls.100/112). Alegou a ilegitimidade passiva pela recompra dos títulos, pelos títulos terem sido recomprados pela empresa 
emitente . Do mérito, alegou a ausência da culpa do constante. Réplicas fls.140/159. Eis o relato. Fundamento e decido. De 
plano, quanto a ré Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em direitos Creditórios, considerando a recompra por parte da 
Empresa Exall e ainda que essa sequer promoveu o protesto do titulo é caso de reconhecimento de sua ilegitimidade para a 
cause, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Não há que se falar em falta de interesse de agir, pois quando da 
propositura da demanda, havia fundado receio de que os títulos indevidos seriam protestados. Em sequência, considerando 
tratar-se de questão de fato e de direito que se sustenta em prova documental, passo à análise do mérito. No mérito o pedido 
é procedente em parte. De plano, a ré Exall não impugnou o fato de o título de crédito ser indevido. Apenas argumentou que, 
em virtude de sua desorganização por estar passando por dificuldades financeiras, o mesmo foi emitido sem a devida causa. 
Assim, sem maiores dificuldades, é evidente que estamos diante da inexigibilidade do título, sendo o pedido procedente nesse 
ponto. Por outro lado, não há que se falar em danos morais. Isso porque, os títulos sequer foram protestados, o que geraria 
lesão ao nome do autor, sendo compatível a preservação da personalidade mesmo que da pessoa jurídica, incidindo danos 
morais. Porém, esse não é o caso dos autos. Como visto, não houve protesto indevido, sendo apenas o caso de declaração de 
inexigibilidade da dívida. Do exposto: a) julgo extinto o processo sem resolução de mérito em face do réu Multi Recebíveis II 
fundo de Investimento e extingo o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo 267, VI do CPC. b) Julgo procedente 
o pedido para declarar a inexigibilidade da dívida constante nas duplicatas apontadas na inicial. c) Julgo improcedente o pedido 
de danos morais. Em consequência, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I do CPC. Considerando 
a sucumbência reciproca entre o autor e a ré Exall cada um arcará com suas custas e honorários. Condeno a autora em custas 
e honorários em favor da ré MULTI RECEBÌVEIS, fixando os mesmos em R$ 500,00 nos termos do artigo 20§ 4º do CPC. PRIC 
- ADV: ROBERTO LAFFYTHY LINO (OAB 151539/SP), JOSE LUIS DIAS DA SILVA (OAB 119848/SP), VALDERY MACHADO 
PORTELA (OAB 168589/SP)

Processo 3000322-03.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Recco & Barbosa Ltda 
Construviila - TELEFONICA BRASIL S.A-VIVO S/A - Vistos. RECCO BARBOSA LTDA- CONSTRUVILA, qualificada nos autos, 
ajuizou ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em face de TELEFONICA 
BRASIL S.A (VIVO S/A). Sustentou, em suma, que adquiriu uma linha telefônica , há mais de dez anos e no mesmo período 
adquiriu o serviço de internet Speedy, que no mês de fevereiro do ano corrente, recebeu uma oferta para aumentar a quantidade 
de megas da referida internet, o qual teria um valor menor do que a anterior. Após dois meses ao verificar a situação do speedy 
com maior celeridade , a funcionaria ofertou um desconto no valor de R$ 112,00 , pois a internet já deveria estar com 10 megas. 
No mês de abril ao verificar que estava com o serviço de internet lento telefonou a requeria , e foi informada que havia ocorrido 
um erro de operação e que o speedy estava cancelado e todas as portas para a cidade estavam completas não havendo 
possibilidade de fornecer o serviço. Alegou ainda que diante do ocorrido obteve prejuízos , como a não emissão de notas fiscais 
eletrônicas , o não envio de boletos bancários entre outros .Portanto pleiteia a determinação judicial para reestabelecimento 
imediato do serviço de internet rápida , a aplicação de multa ,a indenização por danos morais e materiais sofridos e a inversão 
do ônus da prova .Juntou documentos e comprovantes . Tutela antecipada deferida as fls. 44. Citada, a ré apresentou contestação 
(fls. 64/78). Alegando, em linhas gerais, que dirigiu-se ao estabelecimento da autora dentro do prazo de cumprimento da liminar 
, em todas as tentativas foi obstada de cumprir a ordem judicial . Primeiro alegou a autora que a velocidade seria inferior a que 
se encontrava disponibilizada anteriormente. Continuou obstando sob o argumento , das atividades comerciais da loja, aos 
sábados encerram ao meio-dia , e não havendo funcionário para permanecer no local. E alega ainda, que o serviço contratado 
pela autora era de dois megas e não de oito megas como afirma a autora , e o serviço a ser instalado seria de quatro megas 
superior ao adquirido no inicio . E a falta de comprovação dos danos materiais . Replicas fls. 173/183. Agravo de instrumento fls. 
04/18 (apenso) parcialmente provido fls.21/30. Eis o relato. Fundamento e decido. Presentes as condições da ação e os 
pressupostos processuais, passo a análise do mérito. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra nos termos do 
artigo 330 do Código de Processo Civil, com fulcro no entendimento do STJ: “É permitido ao juiz proceder ao julgamento 
antecipado da lide quando, sendo a questão de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência”.
(STJ, Recurso Especial 252997/SP) O pedido é procedente. Inicialmente, há que se observar que a relação existente entre as 
partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Estabelecida a relação consumerista, é evidente que todo o regime 
jurídico do CDC se aplica à relação jurídica em questão. Nesse sentido, dispõe o artigo 6º do CDC. Art. 6º São direitos básicos 
do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de 
quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; VI - a efetiva prevenção 
e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, 
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; O fato de estarmos diante de uma pessoa jurídica, 
por si só não afasta a incidência do CDC. No caso dos autos, a vulnerabilidade técnica restou evidenciada, sendo caso de 
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incidência do CDC. No caso dos autos, é evidente que o autor foi surpreendido com uma alteração abrupta do serviço speedy, 
sem qualquer comunicação prévia. E pior, ao contrário do que alegou a ré, restou demonstrado que o autor, mesmo migrando 
para um serviço de melhor qualidade, acabou tendo o seu serviço cancelado. Aliás, embora na contestação tal fato tenha sido 
negado, é evidente que se a própria ré reclamou sobre o comportamento da autora para o cumprimento da liminar, é evidente 
que o serviço foi cancelado, pois foi necessária a sua readequação. Nem se diga que quando da migração verificou a 
impossibilidade de prestação do serviço de maior qualidade. Se o fornecedor ofereceu o serviço, é seu ônus prestá-lo da forma 
ofertada, não havendo possibilidade de condicioná-lo a eventos que dependam exclusivamente de sua vontade, sob pena de 
implementarmos condições puramente potestativas. Ademais, o abuso de direito, no caso dos autos, é patente. O compromisso 
da ré com a prestação do serviço adequado não foi cumprido. A autora, conforme demonstrou em sua inicial, tentou a solução 
do problema por inúmeras vezes, mas não obteve êxito. Destarte, restou evidenciado que a empresa ré atuou em contrariedade 
com a boa-fé objetiva, não adotando o padrão de lealdade e confiança esperados do fornecedor de produtos. O primeiro 
comportamento que se espera, de forma legitima, é que o fornecedor cumpra sua oferta nos termos estabelecidos, não frustrando 
as expectativas do consumidor. Nesse sentido, a ré criou uma legitima expectativa na autora. Além disso, é evidente o tratamento 
com desleixo ao consumidor com perda de tempo útil. A questão poderia ser resolvida a tempo e modo satisfatório pelo 
fornecedor, que assim não o faz, gerando uma lesão ao consumidor. Segundo Marcos Dessaune, autor da tese Desvio Produtivo 
do Consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado, o desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma 
situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma atividade necessária ou 
por ele preferida para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza 
irrecuperável Segundo o referido doutrinador se o tempo não é um bem jurídico tangível e expressamente previsto na 
Constituição, as decisões demonstram que ele pode ser englobado na figura do dano moral. Dessaune explica, entretanto, que 
a reparação pelo “desvio produtivo” não deve ser confundida com o “dano punitivo”, utilizado para, além da indenização, punir a 
empresa e coibir novos casos. “O tempo é finito, inacumulável e irrecuperável”. Em primeiro lugar, derivando da responsabilidade, 
devemos analisar os danos matérias. Esses no caso dos autos não restaram demonstrados. Por outro lado, quanto aos danos 
morais, a conduta ofendeu a integridade psicológica da autora, pois gerou o já trabalhado desvio produtivo do consumidor. No 
mais, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, no caso é compatível a indenização por danos morais. É certo que a pessoa 
jurídica possui direitos fundamentais, desde que compatíveis com sua condição. Dentre os direitos fundamentais está o respeito 
à sua condição de consumidora no mercado de consumo. No caso, é evidente que o não funcionamento adequado do serviço de 
internet gerou inúmeras lesões à pessoa jurídica, que no seu dia-a-dia, deixou de realizar inúmeras atividades, sendo notório 
que isso lesa seu nome junto à sua clientela, independente de qualquer prova. Nesse sentido, destacamos: APELAÇAO CÍVEL. 
INDENIZAÇAO DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE LINHA TELEFÔNICA. MÁ PRESTAÇAO 
DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO CORRETAMENTE. VALOR INDENIZATÓRIO 
MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO. DECISAO UNÂNIME. I- Em sendo constatada a prestação de serviço deente pela 
Requerida, com o bloqueio do serviço sem qualquer fundamentação aceitável, cabível, na espécie, a indenização por danos 
morais pleiteada. II - O dano moral se perlustra pelo abalo psíquico causado, bastando a configuração do fato que o causou. III 
- O valor da indenização deve ser fixado de maneira equânime, levando-se em consideração a extensão do dano advindo do ato 
ilícito e observando o caráter repressivo da medida. (TJ-SE , Relator: DES. OSÓRIO DE ARAUJO RAMOS FILHO, Data de 
Julgamento: 01/06/2009, 2ª.CÂMARA CÍVEL) Na fixação do dano extrapatrimonial, o valor indenizatório devido a título de danos 
morais deve assegurar que seja justa a reparação do prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, levando 
em conta a capacidade econômica do réu, e que o dano seja proporcional à ofensa. No caso em questão, considerando a 
negociação contratual, a legitima expectativa criada, a alteração abrupta do número utilizado pelo autor, é suficiente para 
reprovar a conduta e prevenir novas, bem como servir como compensação à autora o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais.) 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para: a) confirmar a tutela antecipada e condenar o réu na 
obrigação de fazer consistente na reabilitação do sistema de internet na linha telefônica apontada pelo autor na inicial. b) 
Condenar o réu ao pagamento de dano moral no importe de R$ 10.000 reais a serem atualizados pela tabela do TJSP desde a 
data do presente arbitramento (Súmula nº 362, STJ), sem prejuízo dos juros legais desde a data da sentença (e não do evento, 
por se tratar de responsabilidade inserida em um contrato. Em consequência, julgo extinta a primeira fase do processo com 
resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o réu em custas e honorários que 
fixo em 20% sobre o valor da causa. P.R.I.C. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), DANILO 
TEIXEIRA RECCO (OAB 247631/SP), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB 75081/SP)

Processo 3000381-88.2013.8.26.0296 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A - CLAUDEMIR 
AUGUSTO ALVES - Devidamente intimado(a), o(a) autor(a) não promoveu o regular andamento do feito, estando os autos 
paralisados em cartório, por mais de 30 (trinta) dias. Ante a inércia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no 
artigo 267, III do Código de Processo Civil. Regularizados os autos, e com trânsito em julgado, arquivem-se, com as formalidades 
e cautelas de praxe. Diante dessa decisão revogo a liminar concedida, oficie-se se necessário. P.R.I. Jaguariuna, 30 de janeiro 
de 2015. - ADV: RENATO FULINI BRASIL (OAB 322557/SP)

Processo 3001493-92.2013.8.26.0296 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- Pedro Ribeiro Bastos - Itau Unibanco S/A - Ante a notícia de cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com 
fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Regularizados os autos, arquivem-se com as cautelas de praxe. 
P.R.I. Jaguariuna, 30 de janeiro de 2015. - ADV: MARISA DE CASTRO (OAB 130008/SP), LEONARDO MARTIN DE FREITAS 
(OAB 262683/SP)

Processo 3001870-63.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - João Batista Ramalho - 
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - DETRAN/SP - Vistos. MUNICIPIO DE JAGUARIÚNA moveu EMBARGOS 
À EXECUÇÃO nos autos da execução que lhe ISABELLA TOZZI GOMES, alegando, em síntese, que no cálculo apresentado 
pelo embargado não está adequado. Diante dessas alegações, requereu a alteração do valor da dívida. Instada, a embargada 
apresentou impugnação. É O RELATÓRIO. D E C I D O. De plano, é evidente que a petição de Embargos não é inepta, 
sendo devidamente apresentada no prazo legal e respeitando os requisitos da lei. Cabe julgamento antecipado da lide nos 
termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria discutida é exclusivamente de direito e não 
há fatos a serem provados. Em relação aos juros, os mesmos só são devidos a partir da citação da Fazenda Pública para 
o pagamento. Nesse sentido destaca-se: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. JUROS 
MORATÓRIOS. TAXA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUROS. TERMO 
INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. TRATANDO-SE DE DEMANDA A JUIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA MP 2.180-
35/01, OS JUROS MORATÓRIOS DEVEM SER CONTADOS À TAXA DE 12% AO ANO - DL 2322/87. 2. O TERMO INICIAL 
DA CORREÇÃO MONETÁRIA COINCIDE COM A DATA EM QUE O PAGAMENTO DEVERIA SER EFETUADO, SOB PENA DE 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO DEVEDOR. 3. OS JUROS MORATÓRIOS RELATIVOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
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FIXADOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA INCIDEM A P ARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO EXECUTIVO. 4. 
CONFIGURADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NOS EMBARGOS, OS ÔNUS RESPECTIVOS DEVEM SER DISTRIBUÍDOS 
ENTRE AS P ARTES. (TJ-DF - APL: 534098220018070001 DF 0053409-82.2001.807.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data 
de Julgamento: 02/09/2009, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/10/2009, DJ-e Pág. 135). Assim, os cálculos da Fazenda 
estão adequados. Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTES os embargos movidos 
declarando subsistente o título executivo, mas determinando o prosseguimento da execução pelo valor do cálculo apresentado 
pelo Município. Condeno a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, 
que ora arbitro em 10% sobre o valor da diferença entre o valor apresentado nos principais e o acolhido nesta sentença. P. R. 
I. Jaguariuna, 26 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: PABLO FRANCISCO DOS SANTOS 
(OAB 227037/SP), GABRIEL VAGNER TENAN DE OLIVEIRA (OAB 195536/SP), VANESSA RIOS CARNEIRO TENAN DE 
OLIVEIRA (OAB 224481/SP)

Processo 3002440-49.2013.8.26.0296 - Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária - BV Financeira S.A. Crédito, 
Financiamento e Investimento - Liliam de Cássia Bernardes Sobreiro - Vistos. HOMOLOGO, para produzir efeitos processuais, 
a desistência da ação manifestada pela autora a fls. 56, por conseguinte, declaro EXTINTO o processo, sem resolução de 
mérito, com fundamento no art. 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. No mais, defiro o desbloqueio requerido. P.R.I.C. 
Jaguariuna, 26 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 
SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 3002505-44.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - Daniel Alvarenga - Banco 
Itaucard S/A - Vistos. DANIEL ALVARENGA propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 
em face de BANCO ITAÚ S/A alegando, em síntese, que foi cliente do banco réu de julho de 2010 a julho de 2011, após esse 
período transferiu sua conta salario para o banco Bradesco. Porem o autor ao solicitar financiamento de um imóvel junto a Caixa 
Econômica Federal teve seu crédito negado por seu nome constar junto ao cadastro dos órgãos de proteção ao crédito por uma 
dívida junto ao banco réu no valor de R$981,00 (novecentos e oitenta e um reais) na data de 07 de julho de 2013. Ao tomar 
conhecimento do fato soube que sua conta não foi encerrada gerando o debito acima. Requereu antecipação da tutela para 
retirada do nome do autor do cadastro dos órgãos de proteção do crédito, condenação ao pagamento de danos morais ao valor 
equivalente a 100 (cem) salários mínimos e condenação a repetição, em dobro, do valor cobrado indevidamente totalizando o 
valor de R$1.962,00 (um mil, novecentos e sessenta e dois reais) (fls.02 a 20). Deferido o pedido da tutela pleiteada (fls.77). 
Citado, o réu apresentou contestação alegando que não solicitado o encerramento da conta corrente (fls.84 a 87). O autor 
manifestou-se sobre a contestação (fls.103 a 109). Eis o relato. Fundamento e Decido. Não há inépcia da inicial que descreve 
com detalhe os fatos e aponta o fundamento jurídico. O fato de não quantificar os danos morais não implica em inércia. Portanto, 
presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo a análise do mérito. O feito comporta julgamento no 
estado em que se encontra nos termos do artigo 330 do Código de Processo Civil, com fulcro no entendimento do STJ: “É 
permitido ao juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando, sendo a questão de direito e de fato, não houver necessidade 
de produzir provas em audiência”(STJ, Recurso Especial 252997/SP) e “Não ocorre cerceamento de defesa na hipótese de ser 
alegada matéria eminentemente de direito com o consequente julgamento antecipado da lide. Precedentes”(REsp 723.790/
CASTRO MEIRA). Inicialmente, há que se observar que a relação existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do 
Consumidor, uma vez que a ré é fornecedora de produto ou serviço e o autor é consumidor, como destinatário final. . Estabelecida 
a relação consumerista, é evidente que todo o regime jurídico do CDC se aplica à relação jurídica em questão. Nesse sentido, 
dispõe o artigo 6º, VI e VIII do CDC: Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VI - a efetiva prevenção e reparação de danos 
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do 
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 
segundo as regras ordinárias de experiências; No caso em questão, o autor requereu o cancelamento da conta salário que não 
foi efetivado, sendo cobrado de forma indevida tarifas que não eram devidas. E mais, embora não exista um documento que 
comprove o pedido de cancelamento é evidente que se solicitou a transferência da conta salário para o Bradesco, o cancelamento 
pelo Itau deveria ter sido efetivado. E mais, pela documentação juntada é evidente que não houve utilização da conta o que 
ilegítima ainda mais a cobrança de tarifas. Assim, a negativação decorrente de tais tarifas é ilegal. Dessa forma, contrariando a 
boa-fé objetiva a ré não efetuou no sistema o cancelamento, e acabou cobrando tarifas indevidas após o requerimento do autor, 
sendo tal cobrança abusiva, logo a inscrição nos cadastros de não pagadores é ilegítima. O banco réu, na condição de prestador 
de serviços e fornecedor de produtos deixou de obrar em conformidade com os postulados do CDC, pois adotou conduta 
inesperada pela autora, sem qualquer tipo de informação. Portanto, estando o dano inserido na atividade do fornecedor, impõe-
se sua condenação. A conduta por parte da instituição ré acabou por gerar na pessoa do autor vexame, humilhação indevida, 
com a manutenção indevida da negativação ilícita de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. É evidente que a inscrição 
indevida dos valores impõe-se a configuração de dano moral in re ipsa. No ordenamento pátrio, não há norma geral para o 
arbitramento de indenização por dano extrapatrimonial, mas há o art. 953, parágrafo único, do CC/2002, que, no caso de ofensas 
contra a honra, não sendo possível provar o prejuízo material, confere ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização na 
conformidade das circunstâncias do caso. Assim, essa regra pode ser estendida, por analogia, às demais hipóteses de prejuízos 
sem conteúdo econômico (art. 4º da LICC). A autorização legal para o arbitramento equitativo não representa a outorga ao juiz 
de um poder arbitrário, pois a indenização, além de ser fixada com razoabilidade, deve ser fundamentada com a indicação dos 
critérios utilizados. Para proceder a uma sistematização dos critérios mais utilizados pela jurisprudência para o arbitramento da 
indenização por prejuízos extrapatrimoniais, destacam-se, atualmente, as circunstâncias do evento danoso e o interesse jurídico 
lesado. Quanto às referidas circunstâncias, consideram-se como elementos objetivos e subjetivos para a avaliação do dano a 
gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano), a intensidade do dolo ou o grau de culpa do 
agente (culpabilidade do agente), a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima), a condição 
econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica). Quanto à valorização de bem 
ou interesse jurídico lesado pelo evento danoso (vida, integridade física, liberdade, honra), constitui um critério bastante utilizado 
na prática judicial, consistindo em fixar as indenizações conforme os precedentes em casos semelhantes. Logo, o método mais 
adequado para um arbitramento razoável da indenização por dano extrapatrimonial resulta da união dos dois critérios analisados 
(valorização sucessiva tanto das circunstâncias como do interesse jurídico lesado). Assim, na primeira fase, arbitra-se o valor 
básico ou inicial da indenização, considerando o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes acerca da 
matéria e, na segunda fase, procede-se à fixação da indenização definitiva, ajustando-se o seu montante às peculiaridade do 
caso com base nas suas circunstâncias. (REsp 959.780-ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/4/2011.) 
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Dessa forma, no caso em questão, é suficiente para a reparação dos danos e punição, diante do período de negativação o 
importe de R$ 8.000,00. Isso porque o adutor foi tomado de surpresa, nada devia e o banco atuou em desconformidade com a 
boa-fé objetiva, mostrando-se desleixo com o consumidor. Do exposto julgo procedente o pedido para: a) declarar a inexigibilidade 
da dívida apontada no presente processo acima citada condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, 
pelos fatos vertentes destes autos, no valor correspondente a R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelas razões expendidas nesta 
decisão, a serem atualizados pela tabela do TJSP desde a data do presente arbitramento (Súmula nº 362, STJ), sem prejuízo 
dos juros legais desde a data do evento danoso ou seja, desde o apontamento indevido. (Súmula nº 54, STJ). Em consequência 
desta decisão, torno definitiva a liminar concedida. Julgo, pois, extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 
269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a ré em custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação. 
P.R.I.C. - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), PEDRO HENRIQUE SOUZA LOLLI COMISSO (OAB 318784/SP), CAIO 
VICENZOTTI (OAB 338113/SP)

Processo 3002755-77.2013.8.26.0296 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - Adrianus Alphonsus 
Maria Sleutjes - Amilcar Amarelo - Vistos. ADRIANUS ALPHONSUS MARIA SLEUTJES zjuizou embargos a execução que 
lhe move AMÍLCAR AMARELO alegando, sua ilegitimidade passiva. Aduziu, ainda, a prescrição da ação monitória tanto em 
relação a empresa quanto em relação aos sócios. Argumentou acerca da ausência de responsabilidade societária e solidária. 
Ao final pleiteou a extinção do feito. A embargada ofertou impugnação refutando as alegações do embargante. É o relatório do 
necessário. DECIDO. A questão posta em Juízo já foi objeto de discussão nos autos de agravo de intrumento sob n. 0143750-
12-2013.8.26.0000 na qual reconheceu-se a ilegitimidade passiva do embargante. Assim, houve a perda superveniente do 
interesse no presente feito. Quanto as demais matérias estas devem ser objeto, se o caso, nos autos da monitória não se 
valendo este feito a tanto. Ante o exposto JULGO EXTINTO O FEITO o que faço com fulcro no artigo 267, VI, do Código de 
Processo Civil. Custas na forma da Lei. P.R.I. Jaguariuna, 16 de janeiro de 2015. - ADV: JOSE FERNANDO BORREGO BIJOS 
(OAB 81876/SP), JOSE EDUARDO MASCARO DE TELLA (OAB 25172/SP)

Processo 3002914-20.2013.8.26.0296 - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Banco do Brasil S/A - Aikawa Comércio 
e Construção Ltda Me - - Reynaldo Aikawa - - Kazue dos Santos Shinhama Aikawa - Vistos. BANCO DO BRASIL S/A propôs 
AÇÃO MONITÓRIA em face de AIKAWA COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA ME E OUTROS alegando, em síntese, que a 
empresa ré figura como devedora do Contrato de Adesão de nº 220.003.708 firmado com o autor em 17 de junho de 2011. 
Ocorre que a ré fez uso dos limites de crédito disponibilizado (credito fixo e rotativo) sem fazer a sua quitação, o qual se 
encontra no valor de R$154.769,94 (cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e quatro 
centavos). Requereu expedição de mandado de pagamento no valor acima acrescidos quando do efetivo pagamento de juros 
nominais de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento) (fls.02 a 04). Citada, a ré apresentou embargos alegando 
preliminarmente inépcia da inicial, insuficiência de documentos que instruem a inicial e anatocismo (fls.30 a 41). O autor 
apresentou impugnação aos embargos (fls.56 a 73). A ré apresentou impugnação aos embargos (fls.79 a 91). Eis o relato. 
Fundamento e decido. É caso de conversão de procedência da monitória, constituindo-se o titulo executivo judicial. O feito 
comporta julgamento no estado em que se encontra nos termos do artigo 330 do Código de Processo Civil, com fulcro no 
entendimento do STJ: “É permitido ao juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando, sendo a questão de direito e de 
fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência”.(STJ, Recurso Especial 252997/SP). Não há necessidade de 
produção de perícia contábil, uma vez que a aferição do descumprimento de cláusulas ou condições do contrato, a avaliação 
dos índices aplicados às prestações, do sistema de amortização adotado, bem como da legalidade na cobrança do seguro e 
taxas aplicadas ao contrato, constituem matéria de direito que independe de realização de perícia contábil O Superior Tribunal 
de Justiça vem sinalando que “a produção de provas constitui direito subjetivo da parte, a comportar temperamento a critério da 
prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamentado juízo de valor acerca de sua utilidade e 
necessidade, de modo a resultar a operação no equilíbrio entre a celeridade desejável e a segurança indispensável na realização 
da justiça” (STJ, REsp 327350, DJ 04.02.02), e, adverte que “a rejeição de prova pericial que, no caso dos autos, não caracteriza 
cerceamento de defesa, cabendo ao Magistrado o indeferimento de procedimentos que apenas procrastinem e onerem a 
prestação jurisdicional” (STJ, REsp 300185, DJ 28.04.03). Nesse sentido, ainda destacamos: TJDFT-153934) REVISÃO DE 
CLÁUSULA - AGRAVO RETIDO - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA 
- JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITE - JUROS CAPITALIZADOS - INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA - 
IMPOSSIBILIDADE. 1) Entendendo o julgador que a questão envolve apenas a legalidade ou não da capitalização de juros, 
matéria de direito, o que dispensa a produção de prova pericial, não há cerceamento de defesa e nulidade processual em face 
do indeferimento da prova técnica, principalmente quando a instituição financeira não nega a existência de capitalização mensal 
de juros, apenas alega a sua legalidade, diante do art. 5º da Medida Provisória 2.170-36. Não tendo sido demonstrada a 
totalidade dos danos materiais reconhecidos em sentença, impõe-se a redução da condenação. 2) Não há limitação quando se 
trata de juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional. 3) Não é 
possível a cobrança de juros de capitalizados quando não expressamente prevista em contrato. 4) Os juros remuneratórios tem 
por finalidade remunerar o capital financiado, não se confundindo com correção monetária. 5) Recursos conhecidos e providos 
parcialmente. (Processo nº 2007.01.1.104726-4 (578313), 5ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Designado Luciano Moreira 
Vasconcellos. maioria, DJe 16.04.2012). No mérito, os pedidos são improcedentes. Uma introdução merece ser traçada, para 
conhecimento por parte do autor. Todo o sistema contratual atual se pauta no postulado da boa-fé objetiva. A noção de boa-fé 
traduzia-se, no direito Alemão, na fórmula do Treu und Glauben (lealdade e confiança), regra objetiva, que deveria ser observada 
nas relações jurídicas em geral. A esse respeito, pontifica JUDITH MARTINS-COSTA: “A fórmula Treu und Glauben demarca o 
universo da boa-fé obrigacional proveniente da cultura germânica, traduzindo conotações totalmente diversas daquelas que a 
marcaram no direito romano: ao invés de denotar a ideia de fidelidade ao pactuado, como numa das acepções da fides romana, 
a cultura germânica inseriu, na fórmula, as ideias de lealdade (Treu ou Treue) e crença (Glauben ou Glaube), as quais se 
reportam a qualidades ou estados humanos objetivados” Assim, em uma dada relação jurídica, as partes devem guardar entre si 
a lealdade e o respeito que se esperam do homem comum. Tais deveres é importante registrar são impostos tanto ao sujeito 
ativo quanto ao sujeito passivo da relação jurídica obrigacional, pois referem-se, em verdade, à exata satisfação dos interesses 
envolvidos na obrigação assumida, por força da boa-fé contratual. Cumpre-nos observar ainda que a doutrina destaca as 
seguintes funções da boa-fé objetiva: a) função interpretativa e de colmatação; b) função criadora de deveres jurídicos anexos 
ou de proteção; c) função limitativa do abuso do direito. Compreendida a noção da boa-fé objetiva em matéria contratual, a sua 
aplicação gera importantes efeitos, nos mais diferentes campos. Tais repercussões práticas consistem nas denominadas figuras 
parcelares, expressão que deve ser entendida como argumentações usuais para decisões com fundamentação tópica. Como 
bem observa LUCIANO DE CAMARGO PENTEADO: “A boa-fé, segundo a insuperável classificação feita por Menezes Cordeiro 
ao tratar do exercício inadmissível das posições jurídicas, apresentaria oito figuras parcelares, ou seja, tipos de argumentos 
recorrentes com vistas a sua aplicação tópica. Entre eles estariam o venire contra factum proprium, o tu quoque, a exceptio doli, 
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desdobrada em exceptio doli generalis e exceptio doli specialis, a inalegabilidade das nulidades formais, o desequilíbrio no 
exercício jurídico, a supressio e a surrectio. Sendo figuras parcelares de uma cláusula geral e não noções próprias de uma 
definição conceitual, é preciso desde já salientar que, em sua aplicação, não é necessário que todos os pressupostos estejam 
presentes, havendo a possibilidade de se julgar, não em termos de tudo ou nada, mas em termos de um mais e de um menos. 
Do mesmo modo, determinada situação jurídica pode ser reconduzida a mais de uma das figuras parcelares da boa-fé, porque 
estas gozam de certa plasticidade. Todas, entretanto, resultam da incidência do CC 422, em matéria de contratos e de direito 
das obrigações. São tipos em torno dos quais é possível agrupar os casos que tratem do tema da boa-fé objetiva. Como tipos, 
permitem esta qualificação móvel No tema funções parecelares da boa-fé objetiva, nos interessa o denominado venire contra 
factum proprium. Trata-se da vedação do comportamento contraditório. Na tradução literal, venire contra factum proprium 
significa vir contra um fato próprio. Em outras palavras, não é razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou 
conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Feita essa introdução de plano, é importante 
observarmos que no caso em questão o autor atua totalmente contrário à boa-fé objetiva, querendo se aproveitar de um 
comportamento contraditório. Isso porque, independente de qualquer questão sobre juros ou correção, a ele foi informado todas 
as parcelas que deveria pagar ao longo do contrato. Ora, por qual motivo o consumidor firmou então o contrato? Não se diga 
que não houve autonomia da vontade pois as cláusulas estavam pré-estabelecidas, uma vez que bastava o autor não ter firmado 
o contrato e buscado outro financiamento em outra instituição financeira. Ao contrário do que alega na inicial dos embargos, a 
conduta que não se pautou na boa-fé objetiva foi a do consumidor que, mesmo conhecendo todas as parcelas que assumiu, 
posteriormente tenta se esquivar do pagamento. Nesse sentido, não há inépcia da inicial, uma vez que a mesma esta 
acompanhada de documento que certifica de forma literal a divida, por meio de extratos. Esses extratos, embora impugnado, o 
foram de forma genérica, sem apresentar concretamente os valores que afirma ser devido. Tal impugnação não afasta os fatos 
aduzidos na inicial, não merecendo reparo. Quanto os juros, os mesmo foram pactuados no contrato dele constam expressamente 
(fls. 11 v.), de onde derivou o valor da dívida, de modo que a parte autora não pode alegar ignorância quanto a esse aspecto. 
Não há que se falar em ilegalidade na prática de capitalização de juros, que de fato ocorreu, porque se trata de dívida 
representada por contrato bancário, na qual a capitalização de juros é permitida, como prevê o artigo 28, §1º, I da Lei nº 
10.931/2004. Nesse sentido, Resp 1061530-RS: ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras 
não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A 
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros 
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; O valor no caso não é 
desproporcional, não havendo que se falar em anatocismo vedado, mas sim remuneração pactuada. A estipulação de juros 
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade Portanto, é caso de improcedência os embargos. 
Ante o exposto, rejeito os embargos e, em consequência, julgo procedente o pedido inserto na inicial, extinguindo o feito com 
resolução de mérito, na forma do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, pelo que se constitui de pleno direito o mandado 
monitório em executivo, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 154.769,94. Por força da sucumbência os 
réus arcarão com o pagamento da taxa judiciária, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% 
do valor da condenação, na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. - ADV: PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIA JOSE AREAS ADORNI (OAB 82529/SP)

Processo 3003010-35.2013.8.26.0296 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Busca e Apreensão - Banco Itaucard 
S/A - Marcelo de Oliveira - Vistos. Determinou-se providência ao autor e o mesmo ficou inerte. É o relatório, fundamento e 
decido. A hipótese é de extinção do processo por abandono. De fato, determinou-se que o autor se manifestasse para que desse 
regular andamento ao feito, mas este quedou-se inerte Todavia, instando a se manifestar permaneceu omisso. . Posto isso, 
julgo extinto sem resolução de mérito, nos termos do disposto no artigo 267, III do CPC. Por ter sucumbido, condeno o autor ao 
pagamento das custas, despesas processuais. P.R.I.C. Jaguariúna, 15 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de 
Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP)

Processo 3003405-27.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Ivone Maria 
Lages - Tintoria Sa Beneficiamento de Fios - Vistos. IVONE MARIA LAGES propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE 
DOCUMENTAL e INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com PEDIDO DE TUTELA 
ANTECIPADA em face de ESPÓLIO DE ILÁRIO FAZZIOLI alegando que em 1990 teve seus documentos pessoais roubados, 
registrado em delegacia, e que em 1996 tomou conhecimento que havia em seu nome uma empresa chamada Tintoria Comércio 
de fios Ltda, com dívidas trabalhistas e tributárias. Em 1998, a autora interpôs embargos a uma Ação de Execução, proposta 
pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face da empresa Têxtil Fazzioli Ltda como sendo sócia desta. Confrontando os 
contratos sociais das empresas Tintoria Comércio de fios Ltda e Têxtil Fazzioli Ltda verificou o Sr. Aramis Fazzioli, representante 
do espólio de Ilário fazzioli, como sócio destas empresas. A autora foi vítima de estelionatários que falsificaram sua assinatura 
para constituição de sociedade em empresas com o intuito de se esquivarem de responsabilidades. Requereu pedido de liminar 
para expedição de ofício a Junta Comercial do Estado de São Paulo declarando falsa a assinatura no Contrato Social bem como 
a inexistência de relação jurídica entre as partes, indenização por danos morais e materiais (fls.02 a 15). Indeferido o pedido de 
tutela antecipada (fls.109). Citada a ré, na pessoa de seu representante legal Aramis Fazzioli (fls.114). Em contestação alegou-
se preliminarmente ilegitimidade passiva e prescrição e que o réu não tinha conhecimento do que acontecia na empresa, pois 
seu pai era quem administrava (fls.115 a 126). A requerente apresentou réplica à contestação (fls. 147 a 155). EIS O RELATO 
FUNDAMENTO E DECIDO. De plano, é caso de extinção sem resolução de mérito. Isso porque, a empresa está inapta, porém 
não foi extinta. E mais, embora tenha aduzido que o outro sócio de nome Carlos Alberto, também seja vítima de fraude, não há 
nos autos sentença de extinção da referida pessoa jurídica. Assim, embora inapta ainda existe, possuindo relação de pertinência 
subjetiva com a demanda. No mais, o herdeiro de um dos sócios não tem qualquer relação com a empresa em si, não podendo 
assumir tal ônus, não sendo provado qualquer alteração do contrato social. Portanto, inviável o ingresso no mérito, uma vez 
que não se faz presente uma das condições da ação. Do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO nos termos do artigo 267, VI do CPC. Condeno a autora em custas e honorários que fixo em R$ 800,00, ressalvado ser 
beneficiária da Justiça Gratuita. PRIC. Jaguariuna, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: VALERIA APARECIDA F BUENO RISSI (OAB 
128656/SP), KARINA CHINEM UEZATO (OAB 197415/SP), ANDREA CHINEM (OAB 299798/SP)

Processo 3003417-41.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Thaís Dias de Oliveira - municipio de jaguariuna - - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JAGUARIUNA/SP - Vistos. THAIS DIAS DE OLIVEIRA propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 
TUTELA ANTECIPADA em face do MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA alegando, em síntese, que foi diagnosticada com a doença 
endometriose e que para seu tratamento necessita da medicação Allurene (dienogeste 2mg 28 comprimidos) de forma contínua, 
ininterrupta e por tempo indeterminado. A referida medicação é de alto custo e a autora não possui condições financeiras de 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 660

arcar com essa despesa. Requereu antecipação da tutela para que a requerida forneça o medicamento solicitado (fls.02 a 08). 
Deferida a tutela pleiteada (fls.23). Citada, a requerida apresentou contestação (fls.35 a 44). O ministério Públicomanifestou 
ausência de interesse. Eis o relato. Fundamento e decido FUNDAMENTO E DECIDO. As preliminares confundem-se com o 
mérito, porém desde já afirma-se que a responsabilidade pela saúde é de todos os entes federados, não justificando a alegação 
de ilegitimidade para a causa. O feito comporta julgamento no estado em que se encontra nos termos do artigo 330 do Código 
de Processo Civil, com fulcro no entendimento do STJ: “É permitido ao juiz proceder ao julgamento antecipado da lide quando, 
sendo a questão de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas em audiência”.(STJ, Recurso Especial 252997/
SP) O pedido é procedente. Restou comprovado nos autos que a autora foi diagnosticada com a doença endometriose e que 
para seu tratamento necessita da medicação Allurene (dienogeste 2mg 28 comprimidos) de forma contínua, ininterrupta e por 
tempo indeterminado. A referida medicação é de alto custo e a autora não possui condições financeiras de arcar com essa 
despesa Corroborada a necessidade do medicamento, a impossibilidade de aquisição pelo elevado custo mensal e, por fim, 
tendo o Estado (sentido amplo) o dever de prover as condições para a saúde de todos, nos termos do artigo 196 e seguintes 
da Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8080/90, obrigatório o acolhimento do pedido inicial, 
enquanto perdurar a enfermidade, com o fornecimento do medicamento de acordo com as prescrições dos médicos que estão a 
acompanhar o paciente autor Afinal, o direito à saúde foi concebido pelo legislador constituinte como um direito de todos e dever 
do Estado que deve garanti-lo, indiscriminadamente, a qualquer integrante da comunidade, por força da adoção de políticas 
sociais e econômicas voltadas para esta finalidade. As ações e serviços de saúde foram considerados de relevância pública, 
tendo a diretriz do atendimento integral como um de seus lastros. Os princípios da universalidade e da igualdade de acesso 
aos serviços de saúde também se aplicam à hipótese dos autos. Aliás, não é possível admitir-se num Estado Democrático 
de Direito, como o nosso, o condicionamento do fornecimento de medicamentos às pessoas com doença degenerativa, de 
caráter progressivo e irreversível, ao cumprimento de etapa burocrática de inclusão na lista dos chamados “excepcionais”, pelo 
Ministério da Saúde, e sua disponibilidade para distribuição somente após estarem padronizados. Também, despropositado de 
qualquer fundamento jurídico e moral o argumento da falta de dotação orçamentária para a aquisição dos remédios específicos 
para doentes que necessitam de tratamento especial, diante da reação de seu próprio organismo a cada tipo de medicamento. 
Como há muito tempo já lecionava Rui Barbosa, a igualdade consiste justamente em tratar igualmente os iguais e de forma 
desigual os desiguais, na medida de suas desigualdades. Se o Estado (sentido amplo) passasse a destinar verbas suficientes 
para programas específicos, em razão do grande número de pacientes que se encontram na mesma situação do impetrante, 
certamente desenvolveria um atendimento diverso de amparo à população de baixo poder econômico e, assim, cumpriria com 
as diretrizes constitucionais de atendimento integral nos termos dos princípios da universalidade e da igualdade de acesso 
aos serviços de saúde à população. Portanto, sob qualquer ângulo que se examine a questão, não há como se dar guarida à 
pretensão deduzida pela autoridade impetrada, pois violado o direito líqüido e certo da autora. ANTE O EXPOSTO e o mais 
que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 269, inciso I, do código de Processo Civil, 
e, em consequência condeno o Estado na Obrigação de Fazer consistente no fornecimento do medicamento descrito na inicial 
e no bojo da presente decisão, enquanto existir a necessidade de tratamento. Condeno o réu ao pagamento das custas e 
despesas processuais, bem como em honorários que fixo em R$ 500,00 nos termos do artigo 20 §4º da CF. P. R. I. - ADV: 
KAREN APARECIDA CRUZ DE OLIVEIRA (OAB 252644/SP), CARLA RENATA DALL OCA FOSSA (OAB 310415/SP), CLEBER 
TEIXEIRA DE SOUZA (OAB 313986/SP), SABRINA SOUZA SILVA (OAB 337882/SP)

Processo 3004028-91.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Nishikawa Comercio de Artigos do 
Vestuario Ltda - CPFL Jaguariúna Participações Ltda - Vistos. Determinou-se providência ao autor e o mesmo ficou inerte. 
É o relatório, fundamento e decido. A hipótese é de extinção do processo por abandono. De fato, determinou-se que o autor 
se manifestasse para que desse regular andamento ao feito, mas este quedou-se inerte Todavia, instando a se manifestar 
permaneceu omisso. . Posto isso, julgo extinto sem resolução de mérito, nos termos do disposto no artigo 267, III do CPC. Por 
ter sucumbido, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais. P.R.I.C. Jaguariuna, 28 de janeiro de 2015. 
MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: LEONARDO LEITÃO FERREIRA (OAB 340107/SP)

Processo 3004743-36.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Reginaldo Aparecido 
Martins - Serasa S.A - Vistos. REGINALDO APARECIDO MARTINS propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c PEDIDO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em face de SERASA S/A alegando que a requerida 
possui um serviço denominado “concentre scoring” que pontua o consumidor retratando a chance da pessoa se tornar 
inadimplente alegando como ilícita esta conduta e que não concedeu autorização para inclusão do seu nome neste serviço, 
requereu antecipação de tutela para exclusão do seu nome junto ao cadastro “concentre scoring”, indenização de danos morais 
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inversão do ônus da prova (fls.02 a 13). Indeferida a antecipação da tutela (fls. 19 
a 20). Na contestação a requerida alega preliminarmente da necessidade do depoimento pessoal que este serviço se trata de 
estatística, presente, há décadas no mercado (fls.27 a 47). Foi ofertada manifestação à contestação (fls. 59 a 66). O feito foi 
suspenso. Com o julgamento do recurso, os autos vieram conclusos para sentença. Eis o relato. Fundamento e decido. A 
questão ora em debate fora enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial n. 1.419.697/RS, com 
fulcro no art. 543-C do Código Civil que estabelece a regulamentação para julgamento de recursos repetitivos. No mérito, não 
merece procedência o pedido constante na inicial O entendimento sobre a matéria encontra entendimento sedimentado no 
Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento e me permito transcrever os principais aspectos enfrentados pelo Exmo. 
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Relator no Recurso Especial n. 1.419.697/RS: No que respeita aos bancos de dados à luz do 
CDC e da Lei n. 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo), assim se manifestou: [...] Ressalte-se que o CDC, em seu art. 43, bem 
como a lei do cadastro positivo não proíbem os arquivos de consumo (cadastros e bancos de dados), estabelecendo apenas 
normas para o seu controle. Aliás, os bancos de dados e os cadastros negativos receberam pleno reconhecimento pela 
jurisprudência do STJ, desde o seu início, merecendo lembrança a referência feita pelo Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior no 
julgamento do Recurso Especial n. 22.337/RS, “É evidente o benefício que dele decorre em favor da agilidade e da segurança 
das operações comerciais, assim como não se pode negar ao vendedor o direito de informar-se sobre o crédito do seu cliente na 
praça, e de repartir com os demais os dados de que dele dispõe”. (p. 25) Naturalmente, conferindo-se efetividade ao CDC, 
consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido da necessidade do controle, inclusive com a edição de várias súmulas acerca 
do tema, relembrando-se exemplificativamente alguns enunciados sumulares: Súmula 323/STJ: A inscrição do nome do devedor 
pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da 
execução. Súmula 359/STJ: Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de 
proceder à inscrição. Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 
dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Nos últimos anos, esses cadastros 
de registros de informações negativas passaram a ser questionados pelo mercado de consumo, pois, sinalizando apenas o mau 
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pagador, não valorizam o bom consumidor, que cumpre corretamente as suas obrigações. Assim, após vários anos de discussão, 
foi editada a Lei n. 12.414/2011, conhecida por lei do cadastro positivo. 4) A Lei do Cadastro Positivo (Lei n. 12.414/2011) A Lei 
n. 12.414/2011 foi antecedida da Medida Provisória nº 518, de 30/12/2010, sendo denominada de lei do cadastro positivo por 
estatuir normas voltadas à “disciplina e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou 
de pessoas jurídicas, para a formação de histórico de crédito”. [...] uma das principais preocupações da Lei n. 12.414/2011 é a 
tutela do consumidor em vários aspectos relevantes, inclusive a proteção da sua honra e privacidade. O mercado adaptou-se ao 
novo estatuto legal, servindo de exemplo a “Central de Risco do Banco Central”, que passou a se denominar “Sistema de 
Informações de Crédito do Banco Central” (SCR). Nesse contexto normativo, deve ser avaliada a licitude do sistema “credit 
scoring”. Relativamente aos danos morais, assim a decisão: A última questão a ser enfrentada diz com o reconhecimento da 
ocorrência de dano moral nos casos de excesso na utilização do sistema. Não há dúvida que o desrespeito à regulamentação 
legal do sistema “credit scoring”, por constituir abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a ocorrência de 
danos morais. A simples circunstância, porém, de se atribuir uma nota insatisfatória a uma pessoa não acarreta, por si só, um 
dano moral, devendo-se apenas oportunizar ao consumidor informações claras acerca dos dados utilizados nesse cálculo 
estatístico. Entretanto, se a nota atribuída ao risco de crédito decorrer da consideração de informações excessivas ou sensíveis, 
violando sua honra e privacidade, haverá dano moral “in re ipsa”. No mais, para a caracterização de um dano extrapatrimonial, 
há necessidade de comprovação de uma efetiva recusa de crédito, com base em uma nota de crédito baixa por ter sido fundada 
em dados incorretos ou desatualizados. Por derradeiro, além dos excertos supra transcritos, a partir de detida análise de 
questões legais, técnicas e históricas, foram sustentadas as seguintes teses pelo Exmo. Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 
as quais balizam esta decisão: I - TESES: 1) O sistema “credit scoring” é um método desenvolvido para avaliação do risco de 
concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao 
consumidor avaliado (nota do risco de crédito). 2) Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 
7º, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo). 3) Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites 
estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas 
relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011. 4) Apesar de desnecessário o consentimento do 
consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados 
(histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas. 5) O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema 
“credit scoring”, configurando abuso no exercício desse direito (art. 187 Do CC), pode ensejar a responsabilidade objetiva e 
solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) 
pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei 
n. 12.414/2011), bem como nos casos de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados.” 
Portanto, conforme entendimento esposado pela Corte Superior o qual vai adotado, a ferramenta contendo dados para avaliação 
do risco de crédito dos consumidores é uma ferramenta lícita se utilizada dentro dos limites aceitáveis e de transparência. 
Destarte, inexiste dano moral presumido em decorrência da utilização da ferramenta de avaliação creditícia, que como já se 
disse, é lícita. Diante disso, dano moral somente pode ser reconhecido, e será ensejador de responsabilidade do fornecedor de 
serviços, se a utilização do sistema credit scoring configurar abuso no exercício do direito nas hipóteses de comprovada recusa 
indevida de crédito pelo uso de dados incorretos e desatualizados, o que não é o caso dos autos. Na espécie, portanto, não 
vislumbro quaisquer violações de direitos da parte autora, não vindo aos autos prova de excesso cometido pela ré, sequer 
situação fática de prejuízo à parte demandante. Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONSTANTE NA INICIAL e 
extingo o processo com resolução de mérito Condeno o autor ao pagamento da sucumbência, fixado os honorários advocatício 
em 15% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça. PRIC . - ADV: 
ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), LEANDRO CROZETA LOLLI (OAB 313194/SP)

Processo 3004758-05.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Duplicata - Associação Santa Maria de Saúde Asamas - 
FLOOR COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - Vistos. Recebo os embargos, 
pois próprio e tempestivo. No mérito, dou parcial provimento. Excluo o capítulo de danos morais, pois extra petita, tornando sem 
efeito condenação nesse sentido. Também excluo o levantamento da garantia, pois essa inexistiu. Porém, quanto aos honorários 
mantenho a condenação da ré, e fixo os mesmos em R$ 1.200,00 nos termos do artigo 20§4º do CPC. PRIC. Jaguariuna, 15 
de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA 
LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: ANA CAROLINA PEREIRA LIMA (OAB 170895/SP), 
PAULO ALEXANDRE LEMOS CARVALHINHO (OAB 131559/SP), KARINA CARLA PREVIATO (OAB 316490/SP)

Processo 3004777-11.2013.8.26.0296 - Suprimento de Idade e/ou Consentimento - Família - E.M.M. - P.M.L.E. - Vistos. 
ELINALDO MOREIRA MAGALHÃES, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de Suprimento Judicial do Consentimento 
Materno em face de PATRICIA MATILE DE LIMA EUGÊNIO, igualmente qualificado, na qual alegou, em síntese, que ambos se 
casaram, e desta união nasceram os filhos gêmeos Vitor Eugenio Magalhães e Lavínia Eugenio Magalhães, e que a guarda 
permaneceu com a genitora. Afirmou ainda, que solicitou a genitora dos menores que providenciasse o passaporte dos mesmos 
para viagens, que se negou sem justificativa, em uma nova tentativa solicitou copias dos documentos pessoais e novamente 
o passaporte, e a requerida se negou a oferecer. Pleiteou a autorização para emissão de passaporte dos filhos menores, e 
a entrega dos documentos pessoais dos menores para o mesmo fim. Juntou documentos. Citada, a requerida apresentou 
contestação (fls.34/36). Alegou, que durante o processo de divórcio teve que ingressar com ação de busca e apreensão contra 
o genitor, por duas vezes, sendo que o mesmo se recusava em devolver as crianças na data aprazada. Aduziu, que o genitor é 
rico, e tem um grande medo que este saia do país com seus filhos e não volte. No mérito, requer que seja julgada improcedente 
a ação. Réplicas (fls.58/61). Foi requerida a designação de audiência para tentativa de conciliação, porém, a requerida não teve 
interesse (fls.75/76). Parecer do Ministério Público (fls.127/128). Eis o relato. Fundamento e decido. O pedido constante na 
inicial é procedente. Como muito bem salientado pelo Ministério Público as razões trazidas pela ré não convencem. Em primeiro 
lugar a autorização para a emissão de passaportes não se confunde com a autorização de viagens, que deverá ser feita em 
cada caso específico. No caso, não há qualquer elemento plausível para se negar a autorização para expedição de passaporte. 
A simples beligerância entre as partes não impede o deferimento. Por fim, a prova requerida é impertinente, pois os elementos 
constantes nos autos são suficientes para a concessão da emissão de passaporte, que não implique em autorização genérica 
para viagens. Do exposto, julgo procedente o pedido para suprir a autorização materna determinando a expedição de alvará 
para emissão de passaporte dos menores, determinando ainda que a ré entregue no prazo de 15 dias e em juízo os documentos 
necessários. Condeno a ré em custas e honorários que fixo em R$ 500,00. PRIC. - ADV: CAROLINA PARZIALE MILLEU (OAB 
234520/SP), KARINA BERTELLI GOZZOLI (OAB 265928/SP), BRUNA MARIA ROTTA (OAB 275635/SP)

Processo 3004807-46.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Nelson Antonio Zani 
- Vera Cruz Sociedade Civil - Vistos. NELSON ANTONIO ZANI propôs AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em face de VERA 
CRUZ SOCIEDADE CIVIL alegando que o requerente é titular de um Contrato de Prestação de Serviços Médicos Hospitalares 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 662

de nº0.0.369.157.5 M desde 26 de Março de 1987 com a requerida e que esta em 10 de Outubro de 2013 informou que sua filha 
Flávia Helena Zani seria excluída do plano de saúde tendo prazo concedido como beneficiária até 31 de outubro de 2013. Em 
5 de Novembro de 2012 a filha do requerente informou a requerida sua dependência econômica para que esta continuasse a 
usufruir dos benefícios do plano de saúde do requerente e a requerida respondeu em 19 de Fevereiro de 2013 que esta seria 
excluída do referido plano a partir de 20 de Março de 2013. O requerente fez uma reclamação no PROCON de Jaguariúna. 
Requereu antecipação de tutela para manter a filha como beneficiária do plano de saúde (fls.02 a 08). Indeferida a tutela 
pleiteada (fls.44). Interposto Agravo de Instrumento (fls.50). Citada (fls.64) a requerida apresentou Contestação alegando que 
a filha do requerente tem 34 anos de idade e exerce profissão remunerada e que o contrato aduz que enquanto as filhas forem 
solteiras e permanecerem na dependência dos pais, estas poderão ser consideradas dependentes para fim de beneficiar-se 
do plano de saúde (fls.76 a 98). Foi apresentada Réplica à Contestação (fls.103 a 105). Eis o relato. Fundamento e decido. 
No caso, não há necessidade de produção de prova testemunhal, sequer para a tentativa de demonstração de dependência. 
Isso porque, a prova testemunhal não teria o condão de contrariar a prova documental já apresentada no sentido de idade da 
autora e o fato de estar inserida no mercado de trabalho, inclusive já recebendo seguro desemprego. Portanto, a questão é de 
julgamento antecipado, pois a prova é suficiente para tanto. No caso em questão, aduziu na sua incial, o autor que o plano de 
saúde de sua filha, como dependente, deve ser mantido, pois conforme a cláusula 2.1 o plano de saúde garantiria ao benefício 
as filhas solteiras de qualquer idade enquanto permanecerem na dependência dos pais. Pois bem, é evidente que o contrato foi 
firmado em 1987, antes mesmo da atual constituição Federal e do renovado Código Civil. Suas condições de validade devem 
ser verificadas em conformidade com as normas vigentes. Por outro lado, sua eficácia, ou ainda, a produção de seus efeitos 
deve estar pautada nas normas atualmente vigente. De plano é notório, que dificilmente se verificará a distinção contratual feita 
entre filhos e filhas, pois ambos, atualmente, devem ser tratados de forma equânime, sem distinções sem razoabildade, como é 
o caso dos autos. Porém, esse não é o objeto da demanda. A questão que se coloca é: a filha do autor ainda é dependente do 
mesmo. Como muito bem salientado pela ré, não há no sistema consumerista uma conceito delimitado de dependência. Assim, 
em homenagem à uma interpretação sistêmica, ou ainda ao diálogo das fontes, é evidente que devemos nos socorrer ao Código 
Civil. O referido diploma legal é contundente em afirmar que a maioridade começa com os 18 anos completos. Além disso, 
utilizando-se por analogia a legislação do Imposto de Renda muito utilizado no pai, poderíamos afirmar que a dependência seria 
até os 21 anos, ou estende-la até os 24 anos em caso de comprovado financiamento dos estudos. Ora, no caso em questão 
a possível beneficiaria possui 34 anos de idade. Não apresenta qualquer incapacidade física ou mental, já trabalhou tanto 
que recebeu seguro desemprego, não havendo que se falar em dependência. O que nitidamente se confunde é uma possível 
dependência afetiva que a beneficiaria tem com os pais, do que propriamente dependência econômica. O fato de ser solteira, 
morar com os pais, não implica em potencial dependência econômica. A finalidade contratual, por evidente, é proteger o incapaz, 
o doente, o enfermo, enfim, aquel que jamais poderia ter condições de se sustentar. Não é o caso dos autos. Portanto, o pedido 
é improcedente. DO EXPOSTO, julgo improcedente o pedido constante na inicial e extingo o processo com resolução de mérito 
nos termos do artigo 269, I do CPC. Condeno o autor em custas e honorários que fixo em R$ 1.200 nos termos do artigo 20§4º 
do CPC, ressalvado o fato de ser beneficiário da Justiça Gratuita. PRIC. - ADV: RODRIGO DE ALMEIDA PRADO PIMENTEL 
(OAB 126161/SP), EDELCIO BRAS BUENO CAMARGO (OAB 77066/SP)

Processo 3004831-74.2013.8.26.0296 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander Brasil Sa - Supermercado 
Cedro Irmãos Baracat Ltda - Vistos. BANCO SANTANDER BRASIL SA, qualificado nos atos, ajuizou a presente ação monitória 
em face de SUPERMERCADO CEDRO IRMAOS BARACAT. Aduziu que houve empréstimo bancário representado por cédula 
de crédito bancário e capital de giro no importe total te R$ 436.000,00, sendo que ocorreu interrupção no pagamento, restando 
uma dívida de R$ 275.687,56. Citado, o réu Embargou, impugnando os fatos aduzidos na inicial, alegando capitalização de 
juros, abusividade e ainda erro no cálculo. Não foi possível a conciliação. É o relatório, fundamento e decido. Os embargos são 
improcedentes. De plano, o autor juntou aos autos documentação que demonstra o crédito, com base em prova escrita sem 
eficácia de título executivo. No mérito o pedido é improcedente. Em primeiro lugar, a impugnação de excesso não procede. 
Isso porque para impugnar o excesso é ônus do embargante a apresentação de cálculos pormenorizados indicando o referido 
excesso. Simples indicação genérica sem demonstração cabal do erro no cálculo não é suficiente para afastar a força executiva 
e sua liquidez. Quanto a alegação de capitalização de juros, abusividade e desrespeito às normas protetivas do CDC, o que se 
verifica é que são alegações genéricas, sem qualquer impugnação do contrato Por fim, quanto à taxa dos juros remuneratórios, 
não há qualquer abusividade. Note-se que todas as informações constam de forma simples e clara da simples leitura do 
contrato de fls. 16, tratando-se de alegações infundadas da parte. Assim, é importante observarmos que no caso em questão o 
embargante atua totalmente contrário à boa-fé objetiva, querendo se aproveitar de um comportamento contraditório. Isso porque, 
independente de qualquer questão sobre juros ou correção, a ele foi informado todas as parcelas que deveria pagar ao longo do 
contrato. Parcelas essas pré-fixadas, estabelecidas de modo claro, sem qualquer tipo de deslealdade pelo banco. Ora, por qual 
motivo o consumidor firmou então o contrato? Não se diga que não houve autonomia da vontade pois as cláusulas estavam pré-
estabelecidas, uma vez que bastava o embargante não ter firmado o contrato e buscado outro financiamento em outra instituição 
financeira. Ao contrário do que alega na inicial, a conduta que não se pautou na boa-fé objetiva foi a do consumidor que, mesmo 
conhecendo todas as parcelas que assumiu, posteriormente tenta se esquivar do pagamento. Posto isso, REJEITO os presentes 
EMBARGOS, e, por consequência, declaro resolvido o mérito do processo, à luz do disposto no artigo 269, I do CPC. No mais, 
condeno o réu ao pagamento de 275.687,76 Por ter sucumbido, condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas 
processuais com correção monetária pelos índices da tabela prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do e. TJSP, 
a contar dos respectivos desembolsos e juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), 
a contar da data desta sentença (artigo 407 do CC), bem como honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) 
sobre o valor da execução, devidamente corrigido (artigo 20, §3° do CPC), calculados com base nesta, pelos índices da tabela 
prática para cálculo de atualização de débitos judiciais do e. TJSP, abrangendo principal e juros (RT 601/78, JTA 80/125; LEX- 
JTA 74/132), e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 CC c.c. 161, parágrafo primeiro do CTN), a contar da 
data desta sentença (artigo 407 do CC). P.R.I. Jaguariúna, 30 de janeiro de 2015. - ADV: ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB 
88095/SP), EDISON DI PAOLA DA SILVA (OAB 129526/SP), GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP)

Processo 3005239-65.2013.8.26.0296 - Procedimento Sumário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Condominio Quinta 
das Laranjeiras - ALEXANDRE ALMEIDA PAGANATO - Vistos. CONDOMÍNIO QUINTA DAS LARANJEIRAS, qualificada nos 
autos, propõe AÇÃO DE COBRANÇA em face de ALEXANDRE ALMEIDA PAGANATA, visando à cobrança de valor relativo a 
taxas de condomínio. Citado, o réu contestou, apresentando preliminares e impugnando o pedido, narrando que a cobrança 
refere-se a período anterior à entrega das chaves. Veio réplica. As partes informam que não têm outras provas a produzir. 
É o relatório, fundamento e decido. A questão comporta pronto julgamento, pois as partes não têm outras provas a produzir. 
A impugnação ao benefício de justiça gratuita não procede. A lei é contundente em afirmar que a declaração de pobreza é 
suficiente para a concessão do referido benefício. Seria ônus do réu demonstrar a ausência de hipossuficiência. Alegações 
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genéricas, sem dados concretos não são suficientes para afastar a justiça gratuita. No mérito, o pedido é procedente em parte. 
Com efeito, consta da matrícula do imóvel que os réus são proprietários do imóvel em questão. Pois bem, é dever do condômino 
o pagamento das despesas condominiais (artigo 1.336, I do CC). Todavia, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, 
não se concebe, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, o pagamento da taxa condominial pelo comprador antes 
da entrega das chaves e da imissão na posse do imóvel. Durante o período entre a data da recusa da entrega das chaves pela 
construtora e a efetiva imissão no imóvel pela promitente compradora, serão de responsabilidade da construtora o pagamento 
das taxas de condomínio. Nesse sentido, destaca-se: Compromisso de venda e compra. Ação de regresso. Taxas condominiais 
e IPTU. Período anterior ao recebimento das chaves. Início da responsabilidade com a imissão na posse. Recurso parcialmente 
provido. (TJSP, Apelação 0120764-89.2012.8.26.0100, 6ª Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Fortes Barbosa, 
Julgamento em 11/04/2013). No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ENTREGA DAS 
CHAVES - ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS - LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO INSTRUMENTO 
PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS - TÍTULO DA PROPRIEDADE - NOVO CONDÔMINO RECONHECIDO. I - Por certo, 
as despesas condominiais são devidas pelo adquirente do imóvel somente a partir da entrega das chaves e efetiva imissão na 
posse do imóvel, antes do que são de responsabilidade da construtora. II - Desse modo, considerando o documento de fls. 40, 
constatamos que o agravado diante “os levantamentos contábeis já realizados confirmam os pagamentos dos apartamentos 
108, 110 e 201, seja através da taxa de administração, seja por pagamento direto na conta do condomínio”. III - Logo, ao menos 
por inadimplência das taxas condominiais/administração, não se justificava a negativa de entrega das chaves ao agravado, eis 
que, o mesmo nada devia, sendo que, através da lista de presença da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 09.07.2008 (fls. 
58), o próprio agravante reconhecia o ora agravado, como novo condômino do Apartamento nº 201, circunstância essa que, mais 
um vez reforça a sua legitimidade para fazer a entrega das chaves do mencionado imóvel. IV - Agravo conhecido e improvido. 
Unânime. (Agravo de Instrumento nº 11.140/2010, 4ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz. 
j. 21.09.2010). Portanto, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais anteriores a fevereiro de 2013 deve ser 
imposto a empreendedora/construtora. Nessas condições, se os réus ainda não eram beneficiados pelos serviços prestados pelo 
Condomínio, não é cabível em face deles a cobrança das parcelas vencidas até o mês anterior a fevereiro de 2012. A obrigação do 
adquirente nasce a partir do dia em que recebe a posse direta do imóvel, quando então passa a ter responsabilidade de custear 
as despesas de manutenção decorrentes da possibilidade de utilização do imóvel. Confira-se os seguintes julgados: “COBRANÇA 
DE DESPESAS CONDOMINAIS. CARÁTER PROPTER REM. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIA. TRANSMISSÃO DA 
POSSE NÃO OCORRIDA. CHAVES EM PODER DA CONSTRUTORA. ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA DA COMPRADORA 
RECONHECIDA. EXTINÇÃO DECRETADA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA, EM CUJO PODER SE ENCONTRAM 
AS CHAVES DA UNIDADE GERADORA DAS ESPESAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA CONFIRMADA NO PONTO EM 
QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA NA 
CAUSA PRINCIPAL. EXCLUSÃO DA ONDENAÇÃO DO CONDOMÍNIO AO PAGAMENTO DA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. 
PLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.” Recurso do autor provido. - Recurso 
da ré desprovido (Apelação nº 0110300-13.2006.8.26.0004 Relator Juiz Edgard Rosa Julgado em 20/10/2011). “DESPESAS DE 
CONDOMÍNIO - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES - AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE DO 
IMÓVEL - EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA ELOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES 
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS - 
SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida.” (Apelação nº 9140852-77.2007.8.26.0000 relator Desembargador Cristina Zucchi 
Julgado em 08/08/2011). “Ação de Cobrança. Despesas condominiais. Ilegitimidade passiva. Despesas vencidas antes da 
entrega das chaves. Impossibilidade. Os proprietários ou promitentes compradores só respondem pelos débitos posteriores ao 
recebimento das chaves do imóvel. Preliminar acolhida. Débitos posteriores incontroversos. Inadimplência confessada. Ausência 
de cópia da ata de assembleia. Irrelevância. Documento não essencial. Dano moral. Não configurado. Meros aborrecimentos 
e dissabores do cotidiano, que não afetam a esfera pessoal da honra do indivíduo, não autorizam a indenização por danos 
morais. Apelo a que se dá parcial provimento.” (Apelação nº 0051946- 02.2009.8.26.0000 Relator Desembargador Pereira alças 
Julgado em 24/11/2010). “DESPESAS DE CONDOMÍNIO - COBRANÇA - COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - ILEGITIMIDADE 
DE PARTE RESCISÃO CONTRATUAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto tenha a empresa proprietária firmado contrato 
particular de compromisso de venda e compra com terceiro, sendo este contrato rescindido através de ação própria, mesmo que 
pendente de recurso, é aquela quem detém legitimidade passiva para figurar na ação de cobrança de despesas condominiais, 
visto tratar-se de obrigação propter rem.” (Apelação sem Revisão nº 886.539-0/6 Relator Desembargador Paulo Ayrosa Julgado 
em 16/08/2005). Por outro lado, quanto à demais parcelas, referentes aos meses de fevereiro de 2013 e seguintes informados na 
planilha de cálculo de fls. 05 as mesas são devidas, inclusive confessadas pelo réu. Do exposto, julgo parcialmente procedente 
o pedido constante na inicial, para condenar o réu ao pagamento das parcelas referentes aos meses fevereiro, março, junho, 
julho, agosto, setembro outubro, novembro, dezembro todas de 2013, janeiro de 2014 conforme tabela de fls. 05 e as que 
demais se venceram no curso do processo, devidamente atualizados, com correção monetária de acordo com a tabela do 
tribunal desde a data do vencimento, multa e com juros na forma da tabela de cálculo apresentada, extinguindo o processo com 
resolução de mérito nos termos do artigo 269, I do CPC. Considerando a sucumbência recíproca cada parte arcar com suas 
custas e honorários de advogados. P.R.I.C. - ADV: JOAO CARLOS DORO (OAB 136147/SP), FERNANDA SARTORI MARQUES 
(OAB 335548/SP)

Processo 3005241-35.2013.8.26.0296 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio Quinta das Laranjeiras 
- Cláudio Lavelli Júnior - NTENÇA Processo Físico nº:3005241-35.2013.8.26.0296 Classe - AssuntoProcedimento Sumário - 
Despesas Condominiais Requerente:Condominio Quinta das Laranjeiras Requerido:Cláudio Lavelli Júnior Vistos. CONDOMÍNIO 
QUINTA DAS LARANJEIRAS, qualificada nos autos, propõe AÇÃO DE COBRANÇA em face de CLAUDIO LAVELLI JUNIOR, 
visando à cobrança de valor relativo a taxas de condomínio. Citado, o réu contestou, apresentando preliminares e impugnando 
o pedido, narrando que a cobrança refere-se a período anterior à entrega das chaves. Veio réplica. As partes informam que não 
têm outras provas a produzir. É o relatório, fundamento e decido. A questão comporta pronto julgamento, pois as partes não 
têm outras provas a produzir. Quanto a questão de defeito na representação a mesma já foi sanada. As demais preliminares 
confundem com o mérito. No mérito, o pedido é improcedente. Com efeito, consta da matrícula do imóvel que os réus são 
proprietários do imóvel em questão. Pois bem, é dever do condômino o pagamento das despesas condominiais (artigo 1.336, I 
do CC). Todavia, À luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, não se concebe, em contrato de promessa de compra 
e venda de imóvel, o pagamento da taxa condominial pelo comprador antes da entrega das chaves e da imissão na posse 
do imóvel. Durante o período entre a data da recusa da entrega das chaves pela construtora e a efetiva imissão no imóvel 
pela promitente compradora, serão de responsabilidade da construtora o pagamento das taxas de condomínio. Nesse sentido, 
destaca-se: Compromisso de venda e compra. Ação de regresso. Taxas condominiais e IPTU. Período anterior ao recebimento 
das chaves. Início da responsabilidade com a imissão na posse. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação 0120764-
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89.2012.8.26.0100, 6ª Câmara de Direito Privado, Relator Desembargador Fortes Barbosa, Julgamento em 11/04/2013). 
No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - ENTREGA DAS CHAVES - ADIMPLEMENTO 
DAS OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS - LEGITIMIDADE DO CONDOMÍNIO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE 
DIREITOS - TÍTULO DA PROPRIEDADE - NOVO CONDÔMINO RECONHECIDO. I - Por certo, as despesas condominiais são 
devidas pelo adquirente do imóvel somente a partir da entrega das chaves e efetiva imissão na posse do imóvel, antes do que 
são de responsabilidade da construtora. II - Desse modo, considerando o documento de fls. 40, constatamos que o agravado 
diante “os levantamentos contábeis já realizados confirmam os pagamentos dos apartamentos 108, 110 e 201, seja através da 
taxa de administração, seja por pagamento direto na conta do condomínio”. III - Logo, ao menos por inadimplência das taxas 
condominiais/administração, não se justificava a negativa de entrega das chaves ao agravado, eis que, o mesmo nada devia, 
sendo que, através da lista de presença da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 09.07.2008 (fls. 58), o próprio agravante 
reconhecia o ora agravado, como novo condômino do Apartamento nº 201, circunstância essa que, mais um vez reforça a sua 
legitimidade para fazer a entrega das chaves do mencionado imóvel. IV - Agravo conhecido e improvido. Unânime. (Agravo 
de Instrumento nº 11.140/2010, 4ª Câmara Cível do TJMA, Rel. Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz. j. 21.09.2010). 
Portanto, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais até setembro de 2012 deve ser imposto a empreendedora/
construtora. Nessas condições, se os réus ainda não eram beneficiados pelos serviços prestados pelo Condomínio, não é 
cabível em face deles a cobrança das parcelas vencidas até o mês de setembro de 2012. A obrigação do adquirente nasce 
a partir do dia em que recebe a posse direta do imóvel, quando então passa a ter responsabilidade de custear as despesas 
de manutenção decorrentes da possibilidade de utilização do imóvel. Confira-se os seguintes julgados: “COBRANÇA DE 
DESPESAS CONDOMINAIS. CARÁTER PROPTER REM. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIA. TRANSMISSÃO DA 
POSSE NÃO OCORRIDA. CHAVES EM PODER DA CONSTRUTORA. ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA DA COMPRADORA 
RECONHECIDA. EXTINÇÃO DECRETADA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA, EM CUJO PODER SE ENCONTRAM 
AS CHAVES DA UNIDADE GERADORA DAS ESPESAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA CONFIRMADA NO PONTO EM 
QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DA DÍVIDA. ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA NA 
CAUSA PRINCIPAL. EXCLUSÃO DA ONDENAÇÃO DO CONDOMÍNIO AO PAGAMENTO DA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. 
PLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.” Recurso do autor provido. - Recurso 
da ré desprovido (Apelação nº 0110300-13.2006.8.26.0004 Relator Juiz Edgard Rosa Julgado em 20/10/2011). “DESPESAS DE 
CONDOMÍNIO - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES - AUSÊNCIA DE IMISSÃO NA POSSE DO 
IMÓVEL - EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA ELOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES 
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS - 
SENTENÇA MANTIDA. Apelação improvida.” (Apelação nº 9140852-77.2007.8.26.0000 relator Desembargador Cristina Zucchi 
Julgado em 08/08/2011). “Ação de Cobrança. Despesas condominiais. Ilegitimidade passiva. Despesas vencidas antes da 
entrega das chaves. Impossibilidade. Os proprietários ou promitentes compradores só respondem pelos débitos posteriores ao 
recebimento das chaves do imóvel. Preliminar acolhida. Débitos posteriores incontroversos. Inadimplência confessada. Ausência 
de cópia da ata de assembleia. Irrelevância. Documento não essencial. Dano moral. Não configurado. Meros aborrecimentos 
e dissabores do cotidiano, que não afetam a esfera pessoal da honra do indivíduo, não autorizam a indenização por danos 
morais. Apelo a que se dá parcial provimento.” (Apelação nº 0051946- 02.2009.8.26.0000 Relator Desembargador Pereira alças 
Julgado em 24/11/2010). “DESPESAS DE CONDOMÍNIO - COBRANÇA - COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - ILEGITIMIDADE 
DE PARTE RESCISÃO CONTRATUAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Conquanto tenha a empresa proprietária firmado contrato 
particular de compromisso de venda e compra com terceiro, sendo este contrato rescindido através de ação própria, mesmo que 
pendente de recurso, é aquela quem detém legitimidade passiva para figurar na ação de cobrança de despesas condominiais, 
visto tratar-se de obrigação propter rem.” (Apelação sem Revisão nº 886.539-0/6 Relator Desembargador Paulo Ayrosa Julgado 
em 16/08/2005). Nessas condições, é inexigível dos réus o débito relativo ao período indicado na inicial. Do exposto, julgo 
improcedente o pedido constante na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 269, I do 
CPC. Considerando a sucumbência do autor condeno o mesmo em custas e honorários que fixo em R$ 1.200,00 nos termos do 
artigo 20§4º do CPC. P.R.I.C. Jaguariúna, 15 de janeiro de 2015. MARCELO FORLI FORTUNA Juiz de Direito DOCUMENTO 
ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MA - ADV: JOAO CARLOS DORO 
(OAB 136147/SP), ÂNGELA CRISTINA CACERES ALBUQUERQUE (OAB 177698/SP), JACQUELINE FRANÇA (OAB 203176/
SP)

Processo 3005315-89.2013.8.26.0296 - Inventário - Inventário e Partilha - JOÃO APARECIDO PEGORARI - APARECIDA 
MARCIANO PEGORARI - Vistos. 1) Julgo, por sentença, para que produza os seus legais e jurídicos efeitos, a partilha de 
fls. 17/24, nestes autos de INVENTÁRIO dos bens deixados por APARECIDA MARCIANO PEGORARI, atribuindo aos nela 
contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2) Pagas eventuais custas 
e providenciado a extração de cópias autenticadas, expeça-se o FORMAL DE PARTILHA ou, em querendo, providencie o (a) 
inventariante carga dos autos afim de requerer junto ao Cartório de Notas sua expedição, nos termos do provimento CG 31/2013 
e N.E.C.G.J. Seção XII itens - 213. O Tabelião de Notas poderá, a pedido da parte interessada, formar cartas de sentença das 
decisões judiciais, dentre as quais, os formais de partilha, as cartas de adjudicação e de arrematação, os mandados de registro, 
de averbação e de retificação, nos moldes da regulamentação do correspondente serviço judicial e - 213.1. As peças instrutórias 
das cartas de sentença deverão ser extraídas dos autos judiciais originais, ou do processo judicial eletrônico, conforme o caso. 
3) Após, arquivem-se, observadas as formalidades legais e anotações de praxe. 4) P.R.I. - ADV: JOSE MILTON RIBEIRO DO 
PRADO (OAB 35231/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA PAULA COLABONO ARIAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIZETE MOURA DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0029/2015
Processo 0000001-87.2011.8.26.0296 (296.01.2011.000001) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 

Banco do Brasil Sa - Sbm Brasil Supermercados Ltda - - Luzenilce da Silva Oliveira - Certifico e dou fé que a certidão de fl. 130 
foi publicada equivocadamente, devendo o autor desconsiderá-la e recolher a taxa referente a diligência do Oficial de Justiça, no 
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valor de R$ 63,75. Nada Mais - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)
Processo 0000037-95.2012.8.26.0296 (296.01.2012.000037) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 

Leila Ferreira Depolli - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 
1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que a(o)s autora se manifeste(m) , em 05 dias, sobre o laudo pericial 
juntado aos autos. - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), MARIA APARECIDA DE POLLI (OAB 124503/SP)

Processo 0000119-68.2008.8.26.0296 (296.01.2008.000119) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Aparecida do 
Nascimento Porfirio - - Jeferson do Nascimento Porfirio - - Elaine do Nascimento Porfirio - - Welliton do Nascimento Porfirio 
- José Porfirio Filho - Vistos. Apresente o inventariante a certidão negativa de débito federal e municipal. Com as certidões, 
tornem os autos conclusos para homologação da partilha. Int. - ADV: ÂNGELA CRISTINA CACERES ALBUQUERQUE (OAB 
177698/SP), GICELIO FRANCISCO DA SILVA FILHO, ROSE SUELI MARTINS (OAB 140773/SP)

Processo 0000147-94.2012.8.26.0296 (296.01.2012.000147) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Banco Industrial do Brasil Sa - Josiel Ignacio Pinto - Vistos. Oficie-se à Secretaria da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, 
para pesquisa e bloqueio de eventuais valores existentes a título de crédito da nota fiscal paulista, em nome do executado, 
devendo constar no ofício o número do seu CPF. Intime-se. - ADV: DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (OAB 162539/SP), 
CAROLINA DE ROSSO AFONSO (OAB 195972/SP)

Processo 0000166-08.2009.8.26.0296 (296.01.2009.000166) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Vera Lúcia 
Pezini - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Ante a notícia de cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 
feito, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeçam-se os respectivos alvarás judiciais para 
levantamento dos valores depositados às fls. 197/198. Regularizados os autos, arquivem-se com as cautelas de praxe. P.R.I. - 
ADV: ANTONIO PEDRO FERREIRA DA SILVA (OAB 112065/MG), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), DANILO DE 
MORAES (OAB 316428/SP)

Processo 0000166-08.2009.8.26.0296 (296.01.2009.000166) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Vera Lúcia 
Pezini - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Ante a notícia de cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 
feito, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeçam-se os respectivos alvarás judiciais para 
levantamento dos valores depositados às fls. 197/198. Regularizados os autos, arquivem-se com as cautelas de praxe. P.R.I. - 
ADV: DANILO DE MORAES (OAB 316428/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), ANTONIO PEDRO FERREIRA 
DA SILVA (OAB 112065/MG)

Processo 0000166-08.2009.8.26.0296 (296.01.2009.000166) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Vera Lúcia 
Pezini - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que expedi alvará do autor e do advogado conforme cópias 
que seguem. A seguir encaminho os autos a publicação para que o dr. Danilo de Moraes fique ciente que o alvará encontra-se 
disponível para impressão no E-SAJ e para que o autor compareça em cartório da 12:30 às 18:30 para retirada do alvará. Nada 
Mais. - ADV: ANTONIO PEDRO FERREIRA DA SILVA (OAB 112065/MG), DANILO DE MORAES (OAB 316428/SP), CARLOS 
ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)

Processo 0000167-17.2014.8.26.0296 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Alda Marina Massoni Lala - Salvador 
Lala Filho - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para 
que intimar as partes de que o mesmo encontra-se sobrestado por 15 dias. - ADV: JOÃO CARLOS GODOI UGO (OAB 214822/
SP)

Processo 0000173-92.2012.8.26.0296 (296.01.2012.000173) - Monitória - Cheque - Pinck Flores Ltdame - Marcos Paulo de 
Oliveira - Vistos. Defiro a penhora “online” de ativos financeiros em nome do executado, no valor do débito indicado na inicial 
(R$ 40.662,58), através do sistema Bacenjud. Tendo em vista o recolhimento de taxa judiciária prevista no Provimento CSM 
nº. 2.195/2014, encaminhem-se os autos ao setor competente. Caso frutífero o bloqueio, em valor não irrisório, providencie-se 
imediatamente a transferência para conta judicial. Intime-se. - ADV: JOÃO CARLOS GODOI UGO (OAB 214822/SP)

Processo 0000173-92.2012.8.26.0296 (296.01.2012.000173) - Monitória - Cheque - Pinck Flores Ltdame - Marcos Paulo 
de Oliveira - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação 
para que o exequente se manifeste sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores de fls.75., a qual restou 
FRUTÍFERA., sendo bloqueado o valor de R$ 5,31 no prazo de cinco dias e para que o executado tome ciência da penhora bem 
como do prazo para impugnação nos termos do artigo 475-J, parágrafo 1º do C.P.C. - ADV: JOÃO CARLOS GODOI UGO (OAB 
214822/SP)

Processo 0000246-64.2012.8.26.0296 (296.01.2012.000246) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Instituto Educacional Jaguary Iej - Nayara Flausino Rodrigues - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO 
CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a)/exeqüente: manifeste-se em cinco dias em 
termos de prosseguimento. - ADV: HELIO OLIVEIRA MASSA (OAB 242789/SP), TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/
SP)

Processo 0000292-19.2013.8.26.0296 (029.62.0130.000292) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
M.E.R. - J.R.D.S. - Vistos. Publique-se o despacho de fls. 89, intimando-se a autora. Int. - ADV: GLEISON TERRA DE OLIVEIRA 
(OAB 233589/SP), ADRIANA FRANCO DA SILVA (OAB 132700/SP), ALEXANDRE PIRES BARBOSA MURER (OAB 304398/SP), 
RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/SP)

Processo 0000292-19.2013.8.26.0296 (029.62.0130.000292) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
M.E.R. - J.R.D.S. - Vistos. Publique-se o despacho de fls. 89, intimando-se a autora. Int. - ADV: RAFAEL LANZI VASCONCELOS 
(OAB 277712/SP), ALEXANDRE PIRES BARBOSA MURER (OAB 304398/SP), GLEISON TERRA DE OLIVEIRA (OAB 233589/
SP), ADRIANA FRANCO DA SILVA (OAB 132700/SP)

Processo 0000292-19.2013.8.26.0296 (029.62.0130.000292) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
M.E.R. - J.R.D.S. - Vistos. Manifestem-se as partes sobre o item 02 do acordo de fls. 87, referente a porcentagem dos alimentos 
fixados, uma vez que constou “a importância de 15% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos”. Após, ao Ministério Público. 
Int. - ADV: ALEXANDRE PIRES BARBOSA MURER (OAB 304398/SP), ADRIANA FRANCO DA SILVA (OAB 132700/SP), RAFAEL 
LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/SP), GLEISON TERRA DE OLIVEIRA (OAB 233589/SP)

Processo 0000380-28.2011.8.26.0296 (296.01.2011.000380) - Procedimento Ordinário - Rvl Pecuaria e Participação Ltda - 
Andreia Pereira dos Santos - - Felismino de Souza Vieira - - Adevaldo Jose dos Santos - - Alzira Pereira dos Santos - Certifico 
e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a)/
exeqüente: manifeste-se em cinco dias em termos de prosseguimento, tendo em vista o decurso do prazo sem manifestação. - 
ADV: ELISANGELA RODRIGUES DE ÁVILA (OAB 165973/SP), JACQUELINE FRANÇA (OAB 203176/SP)

Processo 0000384-60.2014.8.26.0296 - Execução de Alimentos - Alimentos - G.C.A. - A.A. - Certifico e dou fé que, nos termos 
do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a)/exeqüente: manifeste-se 
em cinco dias sobre ofício de fls. 92. - ADV: LAFAIETE PEREIRA BIET (OAB 161229/SP), ÂNGELA CRISTINA CACERES 
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ALBUQUERQUE (OAB 177698/SP)
Processo 0000435-13.2010.8.26.0296 (296.01.2010.000435) - Monitória - Laboratório Sanobiol Ltda - Campialfa Distribuidora 

de Produtos Hospitalares Ltda - Certifico e dou fé que em cumprimento à r. Decisão de fl. 171, expedi guia de levantamento 
em nome de Campialfa Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda, no(s) valor(es) de R$ 1.603,06, (nº cartório: 35/2015 , 
guia conta nº 2100128433745). A seguir, encaminho os autos à publicação para que o requerido retire a guia de levantamento 
acostado aos autos, no prazo de cinco dias. Nada Mais. - ADV: DOMINGOS GUSTAVO DE SOUZA (OAB 26283/SP), ADELINO 
CIRILO (OAB 34651/SP), LIVIA JUNQUEIRA BARBOSA COSTA (OAB 251622/SP)

Processo 0000555-85.2012.8.26.0296 (296.01.2012.000555) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Luis Henrique Reginato - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO 
CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o autor, se manifeste em cinco dias, sobre certidão do 
senhor oficial de justiça de fls.204. Certifico eu oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 666.2014/005238-3 dirigi-
me ao endereço retro, onde fui informado pelo Srº Anderson Marques que reside no local ha dois anos e o requerente lhe é 
desconhecido. - ADV: ALINE BORTOLOTTO COSER LOURENÇO (OAB 289607/SP), LUIS GUSTAVO ROVARON (OAB 309847/
SP)

Processo 0000569-64.2015.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito - Lucas Fernando do 
Nascimento - Ana Cristina P. Santos - Vistos. Tendo em vista o depósito do valor do cheque com os acréscimos legais, realizado 
às fls.51, por ser verossímil a alegação e notório o perigo de dano irreparável, antecipo os efeitos da tutela almejada, tão somente 
para determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros do SERASA, SCPC e CCF (cadastro de cheques sem fundos). 
Oficie-se, com urgência. No mais, para a análise do pedido de justiça gratuita, deverá o autor comprovar sua hipossuficiência 
através de documento hábil e atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, tornem conclusos para determinação de citação. 
Intime-se. - ADV: VINICIUS CORRÊA PEREIRA (OAB 349779/SP)

Processo 0000569-64.2015.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito - Lucas Fernando do 
Nascimento - Ana Cristina P. Santos - Certifico e dou fé que expedi oficio ao SCPC, encaminhando-o via email, ao SERASA e 
ao CCF, conforme cópias que seguem. A seguir encaminho os autos à publicação para o requerente tomar ciência que o ofício 
ao SERASA e ao CCF encontra-se disponível no E-SAJ para impressão. Nada Mais. - ADV: VINICIUS CORRÊA PEREIRA (OAB 
349779/SP)

Processo 0000621-94.2014.8.26.0296 - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos - Simone de Oliveira 
- Arlindo Pinho Rodrigues - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos 
à publicação para que as partes especifiquem provas no prazo de cinco dias, justificando-as. O silêncio das partes será 
interpretado como desistência de produção de outras provas, além das que constam nos autos. No mesmo prazo, digam as 
partes se têm interesse na designação de audiência de conciliação. - ADV: ANDRE APARECIDO BARBOSA (OAB 121154/SP), 
ANA PAULA KUNTER POLTRONIERI (OAB 220371/SP)

Processo 0000687-16.2010.8.26.0296 (296.01.2010.000687) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
do Brasil Sa - L A de Oliveira Café Me - - Selma Regina Coan Ferreira - - Lanuci Aparecido de Oliveira Cafe - - Andreia Ferreira - 
Vistos. Manifeste-se o banco exequente sobre a exceção de pré-executividade. Após, conclusos para decisão. Intime-se. - ADV: 
ANDERSON DE CAMPOS (OAB 232485/SP), ANDRE GIACOMOZZI BATISTA, TATIANE MENDES NAMURA (OAB 261522/SP), 
CAMILA MARIA FOLTRAN LOPES (OAB 227125/SP), GISELE DE ANDRADE DE SÁ (OAB 208383/SP), ALESSANDRA RUBIA 
DE OLIVEIRA MAGALHAES (OAB 194912/SP), PATRICIA MASCKIEWIC ROSA ZAVANELLA (OAB 167236/SP), FABIANO 
ZAVANELLA (OAB 163012/SP), ELIANE GAVA GARCIA (OAB 141058/SP), MARCOS TRINDADE JOVITO (OAB 119652/SP), 
NEI CALDERON (OAB 114904/SP), ROSANGELA CARRAMASCHI CORREA (OAB 114264/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA 
(OAB 113887/SP), DAUBER SILVA (OAB 260472/SP), ÉDER GONÇALVES PEREIRA (OAB 257346/SP), SHEILA DOS SANTOS 
DULTRA (OAB 280902/SP)

Processo 0000704-86.2009.8.26.0296 (296.01.2009.000704) - Despejo por Falta de Pagamento - Gisele Panigassi - Nilça 
Alves Fernandes - - Paulo César Siqueira - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO 
estes autos à publicação para que o exequente se manifeste sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores de 
fls.129/132, a qual restou frutífera, sendo bloqueado o valor de R$ 1189,38no prazo de cinco dias e para que o executado tome 
ciência da penhora bem como do prazo para impugnação nos termos do artigo 475-J, parágrafo 1º do C.P.C. - ADV: DANILO 
TEIXEIRA RECCO (OAB 247631/SP), JACQUELINE FRANÇA (OAB 203176/SP)

Processo 0000821-63.2010.8.26.0160 (160.01.2010.000821) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Carlos Alberto Magno 
Peças Me - Rubrema Terraplenagem e Pavimentação Ltda - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 
1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a) recolha, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de 
Justiça, sob pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$ 63,75. - ADV: GUSTAVO BIANCHI IZEPPE (OAB 
279280/SP), MÜLLER DA CUNHA GALHARDO (OAB 184800/SP)

Processo 0000904-54.2013.8.26.0296 (029.62.0130.000904) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Transmino Ltda - Teikon Tecnologia Industrial 
Sa - J. Manifeste -se a requerida sobre a presente petição e baixa dos protestos. Após, Cls. para análise do pedido do 
levantamento. - ADV: NEUSA MARIA DORIGON (OAB 66298/SP), JULIANA ESCOBAR NICCOLI DE ALMEIDA (OAB 178330/
SP), JOSÉ VICENTE PASQUALI DE MORAES (OAB 65670/RS)

Processo 0000915-83.2013.8.26.0296 (029.62.0130.000915) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Motorola Industrial Ltda - Teikon Tecnologia Industrial Sa - Vistos. Fls. 39: Defiro pesquisa online de endereços via Bacenjud. 
Após a juntada do recolhimento, encaminhem-se os autos ao setor competente. Caso frutífero o bloqueio, em valor não irrisório, 
providencie-se imediatamente a transferência para conta judicial. Intime-se. - ADV: DIEGO MARTIGNONI (OAB 65244/RS), 
EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA (OAB 182165/SP), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP)

Processo 0001005-28.2012.8.26.0296 (296.01.2012.001005) - Procedimento Ordinário - Pensão - Jessica Leonardo da Silva 
- - Zilda Maria Leonardo da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO 
CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que a(o)s requerentes se manifeste(m) , em 05 dias, sobre o 
laudo pericial juntado aos autos. - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), ANA PAULA KUNTER POLTRONIERI 
(OAB 220371/SP)

Processo 0001099-05.2014.8.26.0296 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.S.D. - R.A.G. 
- Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que as 
partes especifiquem provas no prazo de cinco dias, justificando-as. O silêncio das partes será interpretado como desistência de 
produção de outras provas, além das que constam nos autos. No mesmo prazo, digam as partes se têm interesse na designação 
de audiência de conciliação. - ADV: KARINA MANTOVANI PENTEADO (OAB 317935/SP), ANA PAULA KUNTER POLTRONIERI 
(OAB 220371/SP)
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Processo 0001119-30.2013.8.26.0296 (029.62.0130.001119) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução 
- A.L.V.S.R. - - W.S. - A.B.R. - Vistos. Atendam os exequentes a cota ministerial retro, apresentando o cálculo atualizado do 
débito remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: ANDRE GIACOMOZZI BATISTA, MARIANA ORTEGA MORAL 
QUEIROZ (OAB 302407/SP)

Processo 0001352-03.2008.8.26.0296 (296.01.2008.001352) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Banco Itauleasing Sa - Nilson Cristiano Matias - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 
1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que regularize a parte autora sua representação processual, juntando 
aos autos procuração no seu original ou cópia autenticada. - ADV: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 122626/SP), 
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), RICARDO ALEXANDRE PERESI (OAB 235156/SP)

Processo 0001361-57.2011.8.26.0296 (296.01.2011.001361) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Tales 
Augusto Freitas Ferrão - Tatiane Cardoso Santos - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, 
ENCAMINHO estes autos à publicação para que cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo 
de 30 dias sem manifestação, os retornarão do arquivo (item 128.5 do Cap II da NSCGJ). - ADV: RENATA STELA QUIRINO 
MALACHIAS (OAB 191048/SP), RUBERLEI MALACHIAS (OAB 131976/SP), SANDRA APARECIDA BENATI (OAB 322033/SP)

Processo 0001367-59.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Douglas Pereira - 
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - - Rio Tibagi Fundo de Investimento Em Direitos Creditíorios Não 
Padronizados - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação 
para que as partes especifiquem provas no prazo de cinco dias, justificando-as. O silêncio das partes será interpretado como 
desistência de produção de outras provas, além das que constam nos autos. No mesmo prazo, digam as partes se têm interesse 
na designação de audiência de conciliação. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/
SP), ALEXANDRE PIRES BARBOSA MURER (OAB 304398/SP)

Processo 0001395-61.2013.8.26.0296 (029.62.0130.001395) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Instituto 
Educacional Jaguary Iej - Natasha Karolyna Mendes Merino - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 
1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a)/exeqüente: manifeste-se em cinco dias em termos de 
prosseguimento, tendo em vista o decurso do prazo sem contestação. - ADV: NADIA COSTA BEBER (OAB 323395/SP), TASSO 
LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP), HELIO OLIVEIRA MASSA (OAB 242789/SP)

Processo 0001483-36.2012.8.26.0296 (296.01.2012.001483) - Notificação - Pagamento - Outeiro da Paz Emreendimentos 
Ltda - Nelson de Oliveira Prata B Moreira - - Martha Gruber - Vistos. Providencie o atual procurador do autor a juntada aos 
autos do substabelecimento mencionado às fls. 90/91, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se - ADV: JEFFERSON ALMADA DOS 
SANTOS (OAB 96213/SP), ALEXANDRE LUIZ ROCHA BIERMANN (OAB 166372/SP)

Processo 0001484-60.2008.8.26.0296 (296.01.2008.001484) - Procedimento Ordinário - Revisão - K.H.S. - J.A.S. - Vistos. 
Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento do feito, bem como apresentando o cálculo atualizado da dívida 
alimentar, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: TIAGO MARCONATTO PENTEADO (OAB 254612/SP), MARIA IZABEL 
NASCIMENTO MARCOS (OAB 206305/SP)

Processo 0001601-17.2009.8.26.0296 (296.01.2009.001601) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Henrique 
Subirana - José Eduardo Chaib - Vistos. Analisando o feito, observo a ocorrência de erro material na Decisão de fls. 332, § 
2º, assim, reconsidero-o para deferir a penhora “on-line “, via Bacenjud. Encaminhem-se os autos ao setor competente, tendo 
em vista que as partes são beneficiarias da Assistência Judiciaria Gratuita. Caso frutífero o bloqueio, em valor não irrisório, 
providencie-se imediatamente a transferência para conta judicial. Intime-se. - ADV: LUIZ ANTONIO IGNACIO (OAB 38006/SP), 
DIOGENES ALVES GUERREIRO (OAB 254881/SP), MARCIO TREVISAN (OAB 186707/SP), CRISTIANA DAMIANI IGNÁCIO 
(OAB 179504/SP)

Processo 0001601-17.2009.8.26.0296 (296.01.2009.001601) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Henrique 
Subirana - José Eduardo Chaib - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes 
autos à publicação para que o exequente se manifeste sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores de 
fls.334, a qual restou frutifera, sendo bloqueado o valor de R$ 571,28 no prazo de cinco dias e para que o executado tome 
ciência da penhora bem como do prazo para impugnação nos termos do artigo 475-J, parágrafo 1º do C.P.C. - ADV: MARCIO 
TREVISAN (OAB 186707/SP), CRISTIANA DAMIANI IGNÁCIO (OAB 179504/SP), LUIZ ANTONIO IGNACIO (OAB 38006/SP), 
DIOGENES ALVES GUERREIRO (OAB 254881/SP)

Processo 0001616-10.2014.8.26.0296 - Embargos à Execução - Alimentos - S.S.M. - L.C.M. - Certifico e dou fé que, nos 
termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) embargante: manifeste-se 
em cinco dias sobre petição de fls. 46/49. - ADV: ANA PAULA KUNTER POLTRONIERI (OAB 220371/SP), ALINE BORTOLOTTO 
COSER LOURENÇO (OAB 289607/SP)

Processo 0001681-05.2014.8.26.0296 - Monitória - Nota Promissória - INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY - IEJ - Eliane 
Patrícia Rosa - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação 
para que o(a) autor(a)/exeqüente: manifeste-se em cinco dias em termos de prosseguimento, tendo em vista o decurso do prazo 
sem pagamento. - ADV: TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP)

Processo 0001815-32.2014.8.26.0296 - Anulação e Substituição de Títulos ao Portador - Espécies de Contratos - ODAIR 
VENTURINI - Carlos Alexandre Mariano - - DARIO PEREIRA CAMARGO - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO 
CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor dê regular andamento ao feito, no prazo de 05 
dias, tendo em vista o decurso do prazo de sobrestamento. - ADV: PEDRO PAOLIELLO MACHADO DE SOUZA (OAB 158672/
SP), ANDRE MARCIO DOS SANTOS (OAB 204762/SP)

Processo 0001933-08.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - T.R.C. - S.R.L. - Vistos. Nos 
termos da manifestação da Promotora de Justiça e considerando que o acordo formalizado na audiência não prevê pernoite do 
filho menor, o que poderá implicar tumulto entre as partes e prejudicar a avaliação psicológica já designada, por ora, INDEFIRO 
o pedido de modificação de visitas para este fim-de-semana. Saliento, de qualquer forma, que o pedido poderá ser renovado 
após a avaliação, caso a genitora não cumpra o acordado. No mais, aguarde-se a avaliação psicológica designada. Int. - ADV: 
MARIA RENATA VENTURINI (OAB 190061/SP), ELIANE OLIVEIRA GOMES (OAB 286840/SP)

Processo 0001957-41.2011.8.26.0296 (296.01.2011.001957) - Procedimento Ordinário - Itaú Unibanco Sa - St Service 
Instalações e Manutenção Ltda Me - - Marilza Braz Paradella - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 
1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido 
o prazo de 30 dias sem manifestação, os retornarão do arquivo (item 128.5 do Cap II da NSCGJ). - ADV: GRAZIELA ANGELO 
MARQUES (OAB 251587/SP), LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS 
TOLER (OAB 178060/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0001981-35.2012.8.26.0296 (296.01.2012.001981) - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.S.C. - T.T.S. - Vistos. Fl. 
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95: Indefiro, pois compete a parte interessada diligenciar nesse sentido e não a advogada do próprio requerente. Consertados 
os autos, ao arquivo. Intime-se. - ADV: ADRIANA GRANCHELLI (OAB 304289/SP)

Processo 0002129-46.2012.8.26.0296 (296.01.2012.002129) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - 
Lucilene Aparecida Russini Felippe - Carlos Espirito Santo - - Carlos Henrique Renzo do Espirito Santo - Vistos. Primeiramente, 
certifique a zelosa serventia o trânsito em julgado da sentença de fls. 85/87. Após, expeça-se certidão de dívida ativa em 
nome dos requeridos. No mais, nada sendo requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizados os autos, arquivem-se com as 
anotações legais e as cautelas de praxe. Intime-se. - ADV: JACQUELINE FRANÇA (OAB 203176/SP), MARINA BORTOLOTTO 
FELIPPE (OAB 169240/SP)

Processo 0002202-18.2012.8.26.0296 (296.01.2012.002202) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Patricia Regina Petroni - Ccdi Jaguariuna Empreendimento Imobiliario Spe Ltda - - Hm Engenharia e Construção Sa - Certifico 
e dou fé que em cumprimento à determinação judicial e atento ao art.162, § 4º, do C.P.C., recebo a apelação tempestiva de 
folhas 242/247, em seus regulares efeitos, interposta por Patricia Regina Petroni e em seguida encaminho os autos à publicação 
para que o(s) apelado(s) apresente(m) as contrarrazões do recurso, no prazo legal. - ADV: PAULO ROBERTO DEMARCHI (OAB 
184458/SP), ALEXANDRE ICIBACI MARROCOS ALMEIDA (OAB 212080/SP), ELIANE OLIVEIRA GOMES (OAB 286840/SP), 
LEANDRA MAIRA AIO CEREZER (OAB 208890/SP)

Processo 0002250-16.2008.8.26.0296 (296.01.2008.002250) - Monitória - Cheque - Eliane Teixeira Caixeta Maiello - Pedro 
Moreno - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para 
que intimar as partes de que o mesmo encontra-se sobrestado por 15 dias. - ADV: LUIS CARLOS DE MATOS (OAB 87629/SP)

Processo 0002350-58.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Alimentos - J.A.E. - I.R.E. - Certifico e dou fé que, nos 
termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) DRª MARIANA ERJAUTZ 
BORGES OAB/SP Nº 303.292 indicado fique ciente de sua nomeação, bem como se manifeste sobre todo o processado. - ADV: 
CARLOS JORGE OSTI PACOBELLO (OAB 156188/SP), ADVALDO CARLOS DA SILVA (OAB 321791/SP)

Processo 0002497-89.2011.8.26.0296 (296.01.2011.002497) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Thiago Mathias Schimdt - - José Francisco Schimdt - Casa de Apoio Ao Drogado e Alcoolatra de Jaguariuna 
(nome Fantasia caminhos dos Passos - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO 
estes autos à publicação para que o(a) DRª CARLA INARA NUNCCIO ARAUJO OAB/SP Nº 335.009 indicado fique ciente de 
sua nomeação, bem como se manifeste sobre todo o processado. - ADV: JOSE ANTONIO DE FARIA AMIN (OAB 202120/SP), 
CARLA INARA NUNCCIO ARAUJO (OAB 335009/SP)

Processo 0002583-26.2012.8.26.0296 (296.01.2012.002583) - Arrolamento de Bens - Liminar - Reginaldo Aparecido Bacchin 
- - Roselei Aparecida Capozio Bacchin - - Willian Bacchin - - Lucilene Cristina Bacchin - - Welison Bacchin - Jair Bacchin - Vistos. 
Ao arquivo. Int. - ADV: RICARDO SERTORIO (OAB 288861/SP)

Processo 0002627-50.2009.8.26.0296 (296.01.2009.002627) - Procedimento Ordinário - Alimentos - S.L.F.S. - D.P.S. - 
Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) 
autor(a)/exeqüente: manifeste-se em cinco dias sobre ofício de fls. 130/132. - ADV: ANTONIO ALVES DA SILVA (OAB 128701/
SP)

Processo 0002668-41.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Alimentos - H.R.A. - J.F.B.A. - Certifico e dou fé que, 
nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para: que o(a) autora compareça em 
cartório para assinatura e retirada do termo de guarda. - ADV: MARIANA ORTEGA MORAL QUEIROZ (OAB 302407/SP)

Processo 0002672-88.2008.8.26.0296 (296.01.2008.002672) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sa - William Cezar de Toledo - Vistos. Fl. 204: Publique-se. Fl. 206: 
Indefiro, tendo em vista a sentença proferida às fls. 204. Arquivem-se. Intime-se. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA 
(OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0002727-39.2008.8.26.0296 (296.01.2008.002727) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Espólio de Maria do Carmo Martins Rodrigues - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que, nos termos do 
COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que a(o)s requerente se manifeste(m) , em 05 
dias, sobre o laudo pericial juntado aos autos. - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), ELENICE APARECIDA 
MARMEROLLI (OAB 94861/SP)

Processo 0002851-12.2014.8.26.0296 - Separação Consensual - Dissolução - M.E.M.D.S. - - E.V.S. - Certifico e dou fé que, 
nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para: que o(a) requerente compareça 
em cartório para assinatura e retirada do termo de guarda. - ADV: OLGA CRISTINA DE MORAES (OAB 295934/SP)

Processo 0002907-45.2014.8.26.0296 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.C.B.S. - - A.C.B.S. 
- A.P.S. - Vistos. Ante a informação de fls. 32, expeça-se carta precatória para citação do executado, nos moldes especificados 
às fls. 15. Int. - ADV: ANDRE GIACOMOZZI BATISTA

Processo 0002907-45.2014.8.26.0296 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.C.B.S. - - 
A.C.B.S. - A.P.S. - Certifico e dou fé que expedi carta precatória de citação, conforme cópia que segue, encaminhando a seguir 
via malote. Nada Mais. - ADV: ANDRE GIACOMOZZI BATISTA

Processo 0002938-41.2009.8.26.0296 (296.01.2009.002938) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Cecília Rodrigues Mendonça - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Certifico e dou fé que expedi alvarás, conforme cópias 
que seguem. A seguir encaminho os autos à publicação para que o DR. Rafael Lanzi Vasconcellos e o requerente, fiquem cientes 
e compareçam em cartório das 12:30 às 18:30 para a retirada Alvarás. Nada Mais. - ADV: RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 
277712/SP), MARIA LUCIA SOARES DA SILVA CHINELLATO (OAB 269447/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/
SP)

Processo 0002951-64.2014.8.26.0296 - Arrolamento de Bens - Liquidação / Cumprimento / Execução - Cristovão Pinto 
Catão - (Espolio) Guiomar Telles Catão - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO 
estes autos à publicação para que o(a) autor(a) se manifeste, em cinco dias, sobre devolução da correspondência de fls108 , 
com a anotação “AUSENTE”. - ADV: DECIO DE OLIVEIRA (OAB 63390/SP)

Processo 0002972-45.2011.8.26.0296 (296.01.2011.002972) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Açocic 
Industria e Comercio de Metais Ltda Epp - Renata Montenegro Rubião Alves Meira - Tendo em vista o pedido retro e ante a 
ausência de bens passíveis de penhora, ao menos por ora, defiro a suspensão da execução, com fundamento no artigo 791, III 
do Código de Processo Civil, devendo os autos aguardarem provocação em arquivo pelo prazo de um ano. Intime-se. - ADV: 
LEANDRA PITARELLO (OAB 237586/SP), LUCIANO PASOTI MONFARDINI (OAB 184757/SP), RODOLFO VINICIUS LENZI 
(OAB 289931/SP), ANDRÉ VANDERLEI VICENTINI (OAB 161946/SP), LUCIANO JOSE LENZI (OAB 130418/SP), SANDRO 
RICARDO LENZI (OAB 106331/SP), PAULO ANTONIO LENZI (OAB 41501/SP)

Processo 0002974-20.2008.8.26.0296 (296.01.2008.002974) - Procedimento Ordinário - Alimentos - B.E.S.L. - J.A.A.L. - 
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Vistos. Fls. 172/173: Defiro o levantamento do valor depositado às fls. 168 em favor da menor. Expeça-se guia de levantamento. 
Após, manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: SANDRA APARECIDA BENATI (OAB 322033/
SP), WALTER SOARES DE FREITAS (OAB 118018/SP)

Processo 0002974-20.2008.8.26.0296 (296.01.2008.002974) - Procedimento Ordinário - Alimentos - B.E.S.L. - J.A.A.L. - 
Certifico e dou fé que em cumprimento à r. Decisão de fl. 179, expedi guia de levantamento em nome de Maristela Oliveira Soares, 
no(s) valor(es) de R$ 2.172,00 (Dois Mil, cento e setenta e dois reais), (nº cartório: 34/2015 , guia conta nº 2200104091558). A 
seguir, encaminho os autos à publicação para que o(a) autor(a) retire a guia de levantamento acostado aos autos, no prazo de 
cinco dias. Nada Mais. - ADV: SANDRA APARECIDA BENATI (OAB 322033/SP), WALTER SOARES DE FREITAS (OAB 118018/
SP)

Processo 0003079-26.2010.8.26.0296 (296.01.2010.003079) - Procedimento Ordinário - Guarda - J.B.S.D. - J.P.D. - - A.S. 
- Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que 
intimar as partes de que o processo foi integralmente cumprido, ficando as partes cientes de seu arquivamento. - ADV: JOSÉ 
EDUARDO ALVES BARBOSA (OAB 159175/SP)

Processo 0003127-82.2010.8.26.0296 (296.01.2010.003127) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Milton Tadeu 
Viera - José Cerchiai Junior - Vistos. Defiro a pesquisa de endereço e bens pelo sistema Infojud. Providencie o exequente o 
recolhimento da respectiva taxa. Intime-se. - ADV: BEATRIZ HELENA ASTOLFI (OAB 98968/SP)

Processo 0003127-82.2010.8.26.0296 (296.01.2010.003127) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Milton Tadeu 
Viera - José Cerchiai Junior - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos 
à publicação para que o(a) autor(a)/exequente recolha, em 05 dias, de acordo com o COMUNICADO CSM 170/2011, a taxa no 
valor de R$ 12,20. - ADV: BEATRIZ HELENA ASTOLFI (OAB 98968/SP)

Processo 0003130-71.2009.8.26.0296 (296.01.2009.003130) - Procedimento Ordinário - Alimentos - A.V.C.N. - J.F.N. - Vistos. 
Desentranhe-se e adite-se a carta precatória acostada às fls 182/193, para integral cumprimento, observando-se o endereço 
do executado às fls 178. Int - ADV: MELBRANCHE MARCELO DE CARVALHO MAGALHÃES (OAB 26338/PE), JACQUELINE 
FRANÇA (OAB 203176/SP)

Processo 0003130-71.2009.8.26.0296 (296.01.2009.003130) - Procedimento Ordinário - Alimentos - A.V.C.N. - J.F.N. 
- Certifico e dou fé que tendo em vista a informação de fls. 198, desentranhei e aditei a carta precatória de fls. 182/193, 
encaminhando a seguir via correio. Nada Mais. - ADV: JACQUELINE FRANÇA (OAB 203176/SP), MELBRANCHE MARCELO 
DE CARVALHO MAGALHÃES (OAB 26338/PE)

Processo 0003159-48.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - CLAUDIONOR CARLOS 
COREGIO - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Certifico e dou fé que em cumprimento à determinação judicial e atento 
ao art.162, § 4º, do C.P.C., recebo a apelação tempestiva de folhas 75/90 , em seus regulares efeitos, interposta por INSS e em 
seguida encaminho os autos à publicação para que o(s) apelado(s) apresente(m) as contrarrazões do recurso, no prazo legal. - 
ADV: LEANDRA MAIRA AIO CEREZER (OAB 208890/SP), REGIANE LACERDA KNEIPP (OAB 334694/SP)

Processo 0003169-05.2008.8.26.0296 (296.01.2008.003169) - Procedimento Sumário - Compra e Venda - Medgauze 
Indústria e Comércio Ltda - Markmed Indústria e Comércio Ltda - VISTOS. Primeiramente, chamo o feito à ordem para esclarecer 
que existem duas execuções em andamento - sob a fase de cumprimento de sentença - a primeira da requerida MARKMED 
INDUSTRIA E COMÉRCIO, no valor principal de R$66.510,60, atualizado até 19 de novembro de 2014 e a segunda apresentada 
pela MEDGAUZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, em relação a verba sucumbencial, no valor de R$ 4.315,55, atualizado até 
julho de 2014. Assim, considerando que a decisão de fl. 360 foi genérica e não especificou qual o débito e por quem deveria ser 
pago, revogo-o, determinando a intimação da MARKMED, na pessoa do seu patrono, para que em 15 dias efetue o pagamento 
do débito de R$ 4.315,55 atualizado até o pagamento, sob pena de multa de 10% do artigo 475-J e a intimação da MEDGAUZE 
para pagamento do débito de R$ 66.510,66, atualizado até o pagamento, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de 10% do 
valor, nos termos do artigo 475-J do CPC. Desde já fixo, em caso de não pagamento do débito, os honorários em 10% do valor 
cobrado, o qual deverá incidir juntamente com a multa. Em caso de não pagamento, tornem os autos conclusos para análise dos 
pedidos de penhora. Int - ADV: LIVIA JUNQUEIRA BARBOSA COSTA (OAB 251622/SP), ADELINO CIRILO (OAB 34651/SP), 
ANA PAULA MARTINEZ (OAB 259763/SP)

Processo 0003253-93.2014.8.26.0296 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- Herbert de Miranda Henriques Neto - Paulo Francisco Silva Lima - Vistos. Tendo em vista que o réu descumpriu o acordo 
realizado entre as partes, expeça-se mandado de despejo coercitivo. Intime-se. - ADV: MARINA BORTOLOTTO FELIPPE (OAB 
169240/SP)

Processo 0003253-93.2014.8.26.0296 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- Herbert de Miranda Henriques Neto - Paulo Francisco Silva Lima - Vistos. Tendo em vista que o réu descumpriu o acordo 
realizado entre as partes, expeça-se mandado de despejo coercitivo. Intime-se. - ADV: MARINA BORTOLOTTO FELIPPE (OAB 
169240/SP)

Processo 0003279-96.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003279) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - 
J.H.C.B. - - E.S.C. - Vistos. Fls. 70: Defiro o pedido, expedindo carta de sentença. Após, ao arquivo. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO 
ROVARON (OAB 309847/SP)

Processo 0003279-96.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003279) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - 
J.H.C.B. - - E.S.C. - Vistos. Fls. 70: Defiro o pedido, expedindo carta de sentença. Após, ao arquivo. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO 
ROVARON (OAB 309847/SP)

Processo 0003279-96.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003279) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução 
- J.H.C.B. - - E.S.C. - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à 
publicação para que o autor traga aos autos as cópias autenticadas das páginas que comporão a carta de sentença. - ADV: LUIS 
GUSTAVO ROVARON (OAB 309847/SP)

Processo 0003303-90.2012.8.26.0296 (296.01.2012.003303) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Santander Brasil Sa - Valdir Pepe - Vistos. Homologo o acordo de fls. 113/115 para que produzam seus efeitos jurídicos. 
Com fundamento no artigo 792 do Código de Processo Civil, suspendo o feito até o cumprimento da avença, o que deverá ser 
informado pelas, devendo os autos aguardarem em arquivo provisório. P.R.I. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/
SP), PEDRO PINA (OAB 96852/SP)

Processo 0003303-90.2012.8.26.0296 (296.01.2012.003303) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Santander Brasil Sa - Valdir Pepe - Vistos. Fls. 116: Publique-se. Cumpra-se. Intime-se. - ADV: PEDRO PINA (OAB 
96852/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0003389-95.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003389) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I - Eliana Alves dos Santos Ramos - Vistos. Fl. 119: Defiro 
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a pesquisa “on-line” para envio da última declaração de IR da executada, via Infojud, mediante o recolhimento da taxa judicial 
pertinente. Após o recolhimento, encaminhem-se ao setor competente. Intime-se. - ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES 
(OAB 70148/SP)

Processo 0003389-95.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003389) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I - Eliana Alves dos Santos Ramos - Certifico e dou fé 
que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a)/exequente 
recolha, em 05 dias, de acordo com o COMUNICADO CSM 170/2011, a taxa no valor de R$ 12,20. - ADV: ILDA HELENA 
DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP)

Processo 0003391-65.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003391) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Casa D Industria 
de Móveis Ltda - Lnfv Spósito Móveis - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO 
estes autos à publicação para que o autor, se manifeste em cinco dias, sobre certidão do senhor oficial de justiça de fls. 132. 
Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 435.2013/001888-1 dirigi-me ao endereço Av. Joaquim 
Carlos, 921 e ali informou o Sr. Luis Sposito, PAI do requerido, que o representanteda empresa requerida, Sr Luis Fernando, 
não mora ali, mas sim no edifício ao lado, no 3º andar e informou -me que ele dificilmente fica em Pedreira, ficando “fora” da 
cidade durante todo dia. Retornei ao endereçopor mais 3 vezes, em dias e horários diferentes, foi informado um número de 
telefone (9940-2930), através do qual não foi possível encontrá-lo(Caixa Postal em todas vezes que liguei), foi ainda indicado 
um endereço onde o mesmo poderia estar, à Rua XV de Novembro (Manah Bar), mas ali estive por duas vezes e não o 
localizei. Estando o prazo para cumprimento, vencido, devolvo o mandado ao cartório nesta data, requerendo prazo adicional 
para cumprimento. - ADV: VICTOR ALEXANDRE ZILIOLI FLORIANO (OAB 164791/SP), JOAO ALBERTO GODOY GOULART 
(OAB 62910/SP)

Processo 0003540-56.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - C.E.O. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 296.2014/007777-5 
dirigi-me ao endereço: Rua Rafael de Carvalho nº. 124, Vila Esperança, e lá estando, procedi a INTIMAÇÃO do requerente 
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA pelo inteiro teor do r. Mandado e para que compareça ao INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL 
E DE CRIMINOLOGIA - IMESC, na cidade de São Paulo/SP, para fins de realização de exame pericial, o qual, após a leitura que 
fiz do Mandado, de tudo ficou ciente, notadamente do local, data e horário em que deverá comparecer, munido de documento 
de identidade, aceitando a contrafé que lhe ofereci, apondo sua assinatura no r. Mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: 
GICELIO FRANCISCO DA SILVA FILHO

Processo 0003551-90.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003551) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.W.B. - A.B.P. - Vistos. 
Publique-se a certidão de fls. 99. Aguarde-se, por ora, o desfecho dos autos de embargos de terceiro, salvo se indicado outro 
bem à penhora. Int. - ADV: ELENICE APARECIDA MARMEROLLI (OAB 94861/SP)

Processo 0003551-90.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003551) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.W.B. - A.B.P. - Vistos. 
Publique-se a certidão de fls. 99. Aguarde-se, por ora, o desfecho dos autos de embargos de terceiro, salvo se indicado outro 
bem à penhora. Int. - ADV: ELENICE APARECIDA MARMEROLLI (OAB 94861/SP)

Processo 0003551-90.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003551) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.W.B. - A.B.P. - Certifico 
e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a)/
exeqüente: manifeste-se em cinco dias sobre o auto de penhora, avaliação e deposito de fls 95. - ADV: ELENICE APARECIDA 
MARMEROLLI (OAB 94861/SP)

Processo 0003667-96.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003667) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Evelina Schwartzman de Prieto - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO 
CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a)/exeqüente: manifeste-se em cinco dias sobre 
ofício de fls. 113. - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), RAFAEL LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/SP)

Processo 0003781-35.2011.8.26.0296 (296.01.2011.003781) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
José Paulo Pereira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 
1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que a(o)s autor se manifeste(m) , em 05 dias, sobre o laudo pericial 
juntado aos autos. - ADV: MARIA APARECIDA DE POLLI (OAB 124503/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP)

Processo 0003804-49.2009.8.26.0296 (296.01.2009.003804) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Finasa Bmc Sa - Maxsuel da Silva Ferreira - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 
1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que a parte autora regularize a petição e a procuração, juntando aos 
autos o seu original. - ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/
SP), ALEXANDRE ROMANI PATUSSI (OAB 242085/SP), JOSE SANDRO DA COSTA (OAB 349147/SP)

Processo 0003957-14.2011.8.26.0296 (apensado ao processo 0003622-92.2011.8.26) (296.01.2011.003957) - Procedimento 
Ordinário - Guarda - B.C. - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 296.2014/000795-5 
dirigi-me ao endereço: Rua Panini nº. 269, Vila São José, e lá estando, procedi a INTIMAÇÃO da requerida JURIAMIS DO 
CARMO DE CASTRO BORGES pelo inteiro teor do r. Mandado, notadamente para que compareça à audiência de tentativa de 
conciliação designada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC; ficando a intimada, após a leitura 
que fiz do Mandado, de tudo bem ciente, notadamente do local, data e horário em que deverá comparecer, aceitando a contrafé 
que lhe ofereci, apondo sua assinatura no r. Mandado. O referido é verdade e dou fé. Jaguariuna, 12 de fevereiro de 2014. - 
ADV: RICARDO NOGUEIRA LEME (OAB 308308/SP), ANA PAULA KUNTER POLTRONIERI (OAB 220371/SP)

Processo 0003966-68.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Alimentos - L.D.G. - T.C.A.S.G. - Vistos. Intime-se o autor 
para especificar as provas que pretende produzir, justificando a pertinência e relevância, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 
de preclusão. Int. - ADV: DAMIEN RODRIGUES (OAB 311850/SP)

Processo 0004102-65.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Alimentos - L.H.V.C. - M.R.C.J. - Certifico e dou fé que, 
nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o autor se manifeste sobre 
informação do BacenJud/Infojud/Renajud,Siel de fls.33-36. - ADV: ALINE BORTOLOTTO COSER LOURENÇO (OAB 289607/
SP)

Processo 0004129-48.2014.8.26.0296 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - B.I.M.P. - C.D.P. - 
Vistos. Fls. 34: Defiro o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias. Após, manifeste-se a exequente em 
termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: RODRIGO PRADO SISTI (OAB 326573/SP)

Processo 0004166-75.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Osmar Antonio Elias 
- ESTADO DE SÃO PAULO - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes 
autos à publicação para que as partes especifiquem provas no prazo de cinco dias, justificando-as. O silêncio das partes será 
interpretado como desistência de produção de outras provas, além das que constam nos autos. No mesmo prazo, digam as 
partes se têm interesse na designação de audiência de conciliação. - ADV: HEITOR TEIXEIRA PENTEADO (OAB 126537/SP), 
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ALEXANDRE PIRES BARBOSA MURER (OAB 304398/SP)
Processo 0004497-96.2010.8.26.0296 (296.01.2010.004497) - Procedimento Ordinário - Nulidade - Fabiana Angelina 

Pessagno - - Tereza Soares Ferreira Pedroso - Hachel Maluf - - Raquel Cori Maluf - - Tania Mara Pessagno - - Humberto Maluf 
- - Eliana Annichino Maluf - Vistos. Intime-se novamente o perito Carlos André Mizziara Guizzo para apresentar sua estimativa 
honorária, no prazo de 05 (cinco) dias. No mais, manifestem-se os requeridos sobre a petição do perito Ademar Gonçalves 
de fls. 1011/1017, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: LUCIANO CARNEVALI (OAB 106226/SP), PAULO MURAD 
FERRAZ DE CAMARGO (OAB 48550/SP), DECIO DE OLIVEIRA (OAB 63390/SP)

Processo 0004664-67.2014.8.26.0363 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - I.R.V. - - F.M.R.V. - 
E.A.V. - Certifico e dou fé que expedi carta precatória de citação, conforme cópia que segue, encaminhando a seguir via malote. 
Nada Mais - ADV: ADRIANA GRANCHELLI (OAB 304289/SP)

Processo 0004742-39.2012.8.26.0296 (296.01.2012.004742) - Alimentos - Provisionais - Revisão - M.R.L. - L.C.L. - - M.C.L. 
- Vistos. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e anotações de praxe. Int. - ADV: TIAGO SILVA BARROS 
(OAB 184233/SP), CARLA RENATA DALL OCA FOSSA (OAB 310415/SP)

Processo 0005101-23.2011.8.26.0296 (296.01.2011.005101) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú 
Unibanco Sa - Sustental C Serviços Ltda Epp - - Jonathan Gomes Pereira - - Willian Gomes Pereira - Vistos. Fl. 66: Tendo em 
vista que o débito não foi pago e que o dinheiro precede os demais bens na ordem de preferência de penhora, defiro a tentativa 
de penhora de ativos financeiros pelo sistema BacenJud, até o limite do débito, em nome dos executados, mediante prévio 
recolhimento de taxa judiciária prevista no Provimento CSM nº 2195/2014. Após a juntada do recolhimento, encaminhem-se 
os autos ao setor competente. Caso frutífero o bloqueio, em valor não irrisório, providencie-se imediatamente a transferência 
para conta judicial. Intime-se. - ADV: LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), MAURICE NAYEF MAROUN 
FILHO (OAB 229146/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP)

Processo 0005101-23.2011.8.26.0296 (296.01.2011.005101) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú 
Unibanco Sa - Sustental C Serviços Ltda Epp - - Jonathan Gomes Pereira - - Willian Gomes Pereira - Certifico e dou fé que, 
nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a)/exequente 
recolha, em 05 dias, de acordo com o COMUNICADO CSM 170/2011, a taxa no valor de R$ 12,20. - ADV: LAERTE APARECIDO 
MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), MAURICE NAYEF MAROUN FILHO (OAB 229146/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 
94004/SP)

Processo 0005230-23.2014.8.26.0296 - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos - Banco Itaucard S/A 
- WILLIAN DE PAULA VENTURIN - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes 
autos à publicação para que o(a) autor dê regular andamento ao feito, no prazo de 05 dias, tendo em vista o decurso do prazo 
de sobrestamento. - ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP)

Processo 0005327-23.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Joel Ribeiro da Silva - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, 
ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a) se manifeste sobre a contestação e documentos, em 10 dias. - 
ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)

Processo 0005416-51.2011.8.26.0296 (296.01.2011.005416) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira - Alex Dal Bo - Certifico 
e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor dê 
regular andamento ao feito, no prazo de 05 dias, tendo em vista o decurso do prazo de sobrestamento. - ADV: FRANCISCO 
BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), DARIO BRAZ DA SILVA NETO 
(OAB 254878/SP)

Processo 0005428-65.2011.8.26.0296 (296.01.2011.005428) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Banco Fiat Sa 
- Adalgiza Stoppa Vianna - Vistos. Analisando o feito, verifico que às fls. 38 foi deferida a conversão da ação de busca e 
apreensão em perdas e danos. Assim, proceda-se às devidas anotações na capa dos autos e no sistema SAJ, certificando-se. 
No mais, proceda-se ao desbloqueio Renajud do veículo mencionado às fls. 74, com urgência. Após, arquivem-se os autos, 
observadas as formalidades de praxe. Intime-se. - ADV: MARIA TERESA TREVISAN MORAES (OAB 214590/SP), MILENA 
NOGUEIRA VINTURE (OAB 243989/SP)

Processo 0005576-71.2014.8.26.0296 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - BANCO 
MERCANTIL DO BRASIL S.A - Laelc Reativos Ltda - - JULIO DIAZ - Vistos. Certifique-se a zelosa serventia o decurso do prazo 
sem apresentação de embargos. Após, conclusos para análise do pedido retro. Intime-se. - ADV: DANIEL DE SOUZA (OAB 
150587/SP)

Processo 0005576-71.2014.8.26.0296 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - BANCO 
MERCANTIL DO BRASIL S.A - Laelc Reativos Ltda - - JULIO DIAZ - Certifico e dou fé que foram opostos Embargos à Execução, 
os quais foram distribuídos sob o nº 0007224-86.2014.8.26.0296 e recebidos com efeito suspensivo. Nada Mais. - ADV: DANIEL 
DE SOUZA (OAB 150587/SP)

Processo 0005697-41.2010.8.26.0296 (296.01.2010.005697) - Execução de Título Extrajudicial - Jlm Fomento Mercantil e 
Comercial Ltda - Maiza Costa Francisco - - e Campaci Aluminios Me - - Ederaldo Campaci - Certifico e dou fé que, nos termos 
do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a)/exeqüente: manifeste-se em 
cinco dias em termos de prosseguimento. - ADV: PAULO ANTONIO BEGALLI (OAB 94570/SP), RAFAEL CAMARGO FELISBINO 
(OAB 286306/SP), ANA SILVIA MARCATTO BEGALLI (OAB 271682/SP)

Processo 0005738-66.2014.8.26.0296 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - POSSEHL ERZKONTOR DO 
BRASIL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E ASSESORIA TÉCNICA COMERCIAL LTDA - PBRAS COMERCIO E INDUSTRIA DE 
TERMOPLASTICOS EIRELI - ME - Certifico e dou fé que Certifico e dou fé que expedi Carta Precatória conforme cópia que 
segue. A seguir encaminho os autos a publicação para que o interessado tome ciência de que a Carta Precatória encontra-
se disponível para impressão no E- SAJ, bem como instrua com os documentos necessários, distribua e comprove a sua 
distribuição em 30 dias. Nada Mais. - ADV: DANIEL HENRIQUE CHAVES AUERBACH (OAB 314482/SP)

Processo 0005751-36.2012.8.26.0296 (296.01.2012.005751) - Execução de Alimentos - Alimentos - L.C.M. - S.S.M. - Vistos. 
Fls. 159: Defiro a penhora on-line, via Bacenjud, para o bloqueio de valores existentes em nome do executado. Caso reste 
negativa, oficie-se à Caixa Econômica Federal para o bloqueio do FGTS em nome do executado. Int. - ADV: ANA PAULA 
KUNTER POLTRONIERI (OAB 220371/SP)

Processo 0005802-76.2014.8.26.0296 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander 
Brasil Sa - RENATO CÁSSIO ZADI - Vistos. Cumpra a zelosa serventia o determinado no § 1º da decisão de fls. 36. Indefiro, por 
ora, o pedido da arresto, uma vez que não foram esgotados todos os meios de tentativa de localização do executado. No mais, 
manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento da execução. Intime-se. - ADV: GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 
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144345/SP)
Processo 0005807-06.2011.8.26.0296 (296.01.2011.005807) - Execução de Título Extrajudicial - E3m Publicidade Ltda - 

Moacir Eduardo Camilo Me - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos 
à publicação para que o(a) autor(a)/exeqüente: manifeste-se em cinco dias sobre petição de fls. 99/103. - ADV: MARCOS 
ANTONIO SCHOITY ABE DA SILVA (OAB 118597/SP), MARINA BORTOLOTTO FELIPPE (OAB 169240/SP), MARIA FARISA 
CHAIB DE MORAES (OAB 116185/SP)

Processo 0005844-96.2012.8.26.0296 (296.01.2012.005844) - Depósito - Propriedade Fiduciária - Aymoré Crédito 
Financiamento e Investimento Sa - Moises da Silva Almeida - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 
1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que intimar o interessado a dar normal prosseguimento ao feito, em 
razão o trânsito em julgado da sentença. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP), RICARDO SERTORIO 
(OAB 288861/SP)

Processo 0006026-19.2011.8.26.0296 (296.01.2011.006026) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco 
Sa - Je Automações e Sistemas de Segurança Residencial Ltda - - Elieser Vieira Silva - Certifico e dou fé que, nos termos 
do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o exequente se manifeste sobre o 
Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores de fls.90, a qual restou INFRUTÍFERA, no prazo de cinco dias e para 
que o executado tome ciência da penhora bem como do prazo para impugnação nos termos do artigo 475-J, parágrafo 1º do 
C.P.C. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 0006081-67.2011.8.26.0296 (296.01.2011.006081) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.F. 
- G.V.F.A. - - G.I.F.A. - - C.D.F.A. - Vistos. Fls. 74: Defiro o pedido, expedindo carta de sentença. Após, arquivem-se os autos, 
observadas as formalidades legais e anotações de praxe. Int. - ADV: GICELIO FRANCISCO DA SILVA FILHO, MARIA DO 
CARMO SANTIAGO LEITE (OAB 70248/SP), DAYANE ANASTÁCIO PELEGRINI (OAB 289693/SP), CAMILA ANDRESA MOURA 
DE OLIVEIRA GUERREIRO (OAB 308489/SP)

Processo 0006081-67.2011.8.26.0296 (296.01.2011.006081) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.F. 
- G.V.F.A. - - G.I.F.A. - - C.D.F.A. - Certifico e dou fé que em cumprimento à r. decisão de fl. 75 expedi Carta de Sentença, 
conforme cópia que segue. A seguir encaminho os autos à publicação para que o interessado retire no prazo de 5 (cinco) dias. 
Nada Mais. - ADV: DAYANE ANASTÁCIO PELEGRINI (OAB 289693/SP), GICELIO FRANCISCO DA SILVA FILHO, CAMILA 
ANDRESA MOURA DE OLIVEIRA GUERREIRO (OAB 308489/SP), MARIA DO CARMO SANTIAGO LEITE (OAB 70248/SP)

Processo 0006101-92.2010.8.26.0296 (296.01.2010.006101) - Monitória - Adimplemento e Extinção - Maria Rs Comisso Me 
- Joseane Aline Ortiz Campos Souza - Certifico e dou fé que em cumprimento à determinação judicial e atento ao art.162, § 4º, 
do C.P.C., recebo a apelação tempestiva de folhas 135/139 , em seus regulares efeitos, interposta por Maria R.S.Comisso-ME 
e em seguida encaminho os autos à publicação para que o(s) apelado(s) apresente(m) as contrarrazões do recurso, no prazo 
legal. - ADV: JOSÉ EDUARDO CORRÊA (OAB 163449/SP), RÚBIA CIGALLA VALLA (OAB 213800/SP)

Processo 0006215-89.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Brandon Lincoln de 
Oliveira - MUNICIPIO DE JAGUARIUNA - ESTADO DE SAO PAULO - - ALINE M. FERREIRA DE FAVERE - - RODRIGO B. 
ALMEIDA - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação 
para que o autor, se manifeste em cinco dias, sobre certidão do senhor oficial de justiça de fls.52. CERTIDÃO MANDADO 
CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 296.2015/000373-1 dirigi-
me ao endereço: Rua Alfredo Bueno, 1235 e, aí sendo, procedi à CITAÇÃO do MUNICÍPIO DE JAGUARIÚNA, na pessoa de sua 
procuradora, Dra. KAREN APARECIDA CRUZ DE OLIVEIRA, pelo inteiro teor do r. Mandado. Certifico, mais, que me dirigi, no 
dia 26 de janeiro p.p. à Rua Amazonas, 8, no Hospital Municipal Walter Ferrari e, lá estando, fui informado de que a Dra. Aline 
de Favere estava em férias, mas que retornaria ao serviço no sábado dia 31, ocasião em que estaria de plantão, que ocorre 
apenas uma vez por mês; dessa forma, dirigi-me ao Hospital Municipal, nesta data, onde procedi à CITAÇÃO da requerida Dra. 
ALINE MESQUITA FERREIRA DE FAVERE, pelo inteiro teor do r. Mandado, as quais, após a leitura que lhes fiz do Mandado, de 
tudo ficaram cientes, notadamente do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação, aceitando as contrafé que ofereci, 
apondo suas assinaturas no anverso da fl. 02 do r. Mandado, sendo o seu endereço residencial, conforme informações colhidas 
no hospital, na Rua Hermantino Coelho, 1127, Bloco B, Apto. 16, Bairro Parque das Flores, Campinas/SP, CEP 13087-500. 
Certifico, finalmente, que, estando no Hospital Municipal, no dia 26 de janeiro p.p., fui informado de que o médico Dr. RODRIGO 
B. ALMEIDA não mais trabalha em Jaguariúna, não sabendo os funcionários indicarem seu atual endereço residencial. Face ao 
exposto devolvo o presente em cartório para os devidos fins. - ADV: JACQUELINE FRANÇA (OAB 203176/SP)

Processo 0006219-97.2012.8.26.0296 (296.01.2012.006219) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria 
Aparecida Cruz de Lima - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG 
Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que a(o)s requerentes se manifeste(m) , em 05 dias, sobre o laudo 
pericial juntado aos autos - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)

Processo 0006259-50.2010.8.26.0296 (296.01.2010.006259) - Procedimento Ordinário - Concessão - José Tadeu Ferreira 
de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que expedi alvará do autor conforme cópia que segue. 
A seguir encaminho os autos a publicação para que o autor compareça em cartório da 12:30 às 18:30 para retirada do alvará. 
Nada Mais. - ADV: CLAUDIA SILVA VIEIRA LAVOURA (OAB 286066/SP), ÂNGELA CRISTINA CACERES ALBUQUERQUE (OAB 
177698/SP)

Processo 0006319-86.2011.8.26.0296 (296.01.2011.006319) - Execução de Título Extrajudicial - Instituto Educacional 
Jaguary Eij - André Luiz Ottiz - Vistos. Fl. 79: Defiro a penhora “on-line” de ativos financeiros em nome do executado, no 
montante do débito indicado (R$ 5.631,11), via Bacenjud. Encaminhem-se ao setor competente. Intime-se. - ADV: HELIO 
OLIVEIRA MASSA (OAB 242789/SP), TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP)

Processo 0006319-86.2011.8.26.0296 (296.01.2011.006319) - Execução de Título Extrajudicial - Instituto Educacional 
Jaguary Eij - André Luiz Ottiz - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes 
autos à publicação para que o exequente se manifeste sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores de 
fls.81, a qual restou FRUTÍFERA, sendo bloqueado o valor de R$ 1,61 no prazo de cinco dias e para que o executado tome 
ciência da penhora bem como do prazo para impugnação nos termos do artigo 475-J, parágrafo 1º do C.P.C. - ADV: HELIO 
OLIVEIRA MASSA (OAB 242789/SP), TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP)

Processo 0006382-19.2008.8.26.0296 (296.01.2008.006382) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Banco Nossa Caixa Sa - Ruy Carlos Ribeiro Machado - - Maria Tereza Maia Machado - Certifico e dou fé que, nos termos do 
COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o autor, se manifeste em cinco dias, sobre 
certidão do senhor oficial de justiça de fls.165. CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 296.2014/008404-6 dirigi-me ao endereço: Fazenda São José, Bairro Brumado, 
e lá estando, procedi as INTIMAÇÕES do Sr. RUY CARLOS RIBEIRO MACHADO, na pessoa de sua Procuradora, Sra. MARIA 
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TEREZA MAIA MACHADO, bem como de referida pessoa, pelo inteiro teor do r. Mandado, notadamente acerca da penhora 
realizada sobre o bem descrito; ficando referida pessoa, após a leitura que fiz do Mandado, de tudo bem ciente, aceitando a 
contrafé que lhe ofereci, conforme assinatura no r. Mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: GISELE CRISTINA CORRÊA 
RODRIGUES (OAB 164702/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), MAURO SERGIO RODRIGUES (OAB 111643/
SP)

Processo 0006479-19.2008.8.26.0296 (296.01.2008.006479) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Cci Materiais 
Elétricos Ltda - Jf Business Comércio e Serviços Ltda - - José Vieira Robles - - Caroline Vieira Robles Kubo - Vistos. Manifestem-
se as partes sobre o trânsito em julgado da sentença dos embargos. No silêncio, conclusos para extinção. Intime-se. - ADV: 
GERALDO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR (OAB 126870/SP), VALDOMIRO PAULINO (OAB 35843/SP)

Processo 0006553-05.2010.8.26.0296 (296.01.2010.006553) - Divórcio Consensual - Dissolução - F.S.A. - - J.G.C.J. - 
Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) 
autor(a)/exeqüente: manifeste-se em cinco dias sobre ofício de fls. 19 - ADV: ROSA MARIA MALACHIAS (OAB 113124/SP)

Processo 0006592-31.2012.8.26.0296 (296.01.2012.006592) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Tania 
Regina Silva Skrabe - Wando Roberto Trentin - - Wrt Engenharia Ltda Epp - - Anita Roberta Trentin - Certifico e dou fé que, 
nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a)/exeqüente: 
manifeste-se em cinco dias sobre e-mail de fls. 397. - ADV: GASTAO LORENZETTI NETTO (OAB 148446/SP), LUIS GUSTAVO 
ROVARON (OAB 309847/SP), JOÃO CARLOS GODOI UGO (OAB 214822/SP)

Processo 0006619-53.2008.8.26.0296 (296.01.2008.006619) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Ariane Pinto de Godoy - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG 
Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a)/exeqüente: manifeste-se em cinco dias sobre ofício 
de fls. 180/186. - ADV: MARIA IZABEL NASCIMENTO MARCOS (OAB 206305/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/
SP), MARIA LUCIA SOARES DA SILVA CHINELLATO (OAB 269447/SP)

Processo 0006647-50.2010.8.26.0296 (296.01.2010.006647) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Instituto Educacional Jaguary Iej - Cassia Regina Campos Monteiro - Certifico e dou fé que Certifico e dou fé que expedi Carta 
Precatória conforme cópia que segue. A seguir encaminho os autos a publicação para que o interessado tome ciência de que 
a Carta Precatória encontra-se disponível para impressão no E- SAJ, bem como instrua com os documentos necessários, 
distribua e comprove a sua distribuição em 30 dias. Nada Mais. - ADV: HELIO OLIVEIRA MASSA (OAB 242789/SP), TASSO 
LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP)

Processo 0006967-32.2012.8.26.0296 (296.01.2012.006967) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Chisthina Rebequi Bezerra - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG 
Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que a(o)s requerente se manifeste(m) , em 05 dias, sobre o laudo 
pericial juntado aos autos. - ADV: DEBORA ZELANTE (OAB 117204/SP)

Processo 0007002-89.2012.8.26.0296 (296.01.2012.007002) - Monitória - Espécies de Contratos - Comercial de Moveis Rimon 
Ltda - Benedita Aparecida Domingues - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO 
estes autos à publicação para que o(a) autor(a)/exeqüente: manifeste-se em cinco dias em termos de prosseguimento, tendo em 
vista o decurso do prazo sem pagamento. - ADV: OLGA CRISTINA DE MORAES (OAB 295934/SP), RAFAEL FABER BARBOSA 
(OAB 272978/SP), ALINE SATAS BATISTA (OAB 243383/SP)

Processo 0007014-45.2008.8.26.0296 (296.01.2008.007014) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Termkal do Brasil Isolamentos Térmicos Ltda - 3000 Serviços Sc Ltda - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG 
Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o autor, se manifeste em cinco dias, sobre certidão do senhor 
oficial de justiça de fls.197. Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 435.2014/005516-0 dirigi-me 
ao endereço indicado, porém não encontrei o requerido e DEIXEI DE PENHORAR 30% DO FATURAMENTO BRUTO MENSAL 
da empresa executada, uma vez que no endereço indicado atualmente funciona a empresa CCS canola Corretora de Seguros 
Ltda, CNPJ 59027003/0001-61, conforme informou o funcionário Márcio. Sendo assim, não tendo encontrado a executada 3000 
serviços Ss Ltda, deixei por hora de proceder à penhora e devolvo o r. Mandado no aguardo de novas determinações. - ADV: 
GERALDO AUGUSTO DE SOUZA JUNIOR (OAB 126870/SP), LEANDRO GODINES DO AMARAL (OAB 162628/SP)

Processo 0007712-41.2014.8.26.0296 (apensado ao processo 0003551-90.2011.8.26) - Embargos de Terceiro - Liquidação / 
Cumprimento / Execução - Marcos Roberto Frealdo - JULIANA GONÇALVES MARIO - - ANDERSON BAPTISTA PIRES - Vistos. 
1. Recebo os embargos, para discussão, determinando a suspensão do processo principal (CPC, art. 1052). 2. Citem-se os 
embargados, para contestar, em 10 dias (CPC, art. 1053), consignando-se que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo embargante (CPC, arts. 803, 285 e 319). 3. A citação será feita na pessoa dos 
advogados dos embargados (art. 1050, §3º, do C.P.C.). Int. - ADV: RICARDO SERTORIO (OAB 288861/SP)

Processo 0007769-35.2009.8.26.0296 (296.01.2009.007769) - Procedimento Ordinário - Servidão Administrativa - Cteep 
Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista - Paulo Roberto Moreira - - Quinta dos Moreiras Empreendimentos 
Imobiliários Ltda - Certifico e dou fé que em cumprimento à r. Decisão de fl. 362, expedi guia de levantamento em nome 
de Adalberto Cristiano Tomaz, no(s) valor(es) de R$ 2.980,00 (Dois Mil, Novecentos e Oitenta Reais) ,(nº cartório: 33/2015, 
guia conta nº 4500114267894). A seguir, encaminho os autos à publicação para que o perito retire a guia de levantamento 
acostado aos autos, no prazo de cinco dias. Nada Mais. - ADV: KARLA ZOIA SIMÕES (OAB 340099/SP), FELIPE RAMALHO 
POLINARIO (OAB 278334/SP), SYLVIA HOSSNI RIBEIRO DO VALLE (OAB 46005/SP), ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/
SP), MARCELO BIGARELLI DE MORAES (OAB 152346/SP)

Processo 0007880-43.2014.8.26.0296 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Laguna Pezzo Auto Posto Ltda - 
Marcelo Rosal Teixeira - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a 
expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena 
de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência 
de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, 
par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. 
Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), 
para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital 
deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado 
o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se 
o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam 
insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são 
e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código 
de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 674

sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca 
de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da 
juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). 
No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor 
em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução 
(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido 
o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: JULIANA CAIO (OAB 332226/SP)

Processo 0007984-11.2009.8.26.0296 (296.01.2009.007984) - Despejo - Espécies de Contratos - Willian Rubens Pezzo 
- Patrícia Regina Petroni - Vistos. Intime-se o exequente, na pessoa de seu patrono, para que em 48 horas dê regular 
prosseguimento ao feito, recolhendo o complemento da diligência do oficial de justiça, sob pena de arquivamento. Intime-se. - 
ADV: MATEUS LOPES (OAB 204977/SP)

Processo 0008585-41.2014.8.26.0296 - Reintegração / Manutenção de Posse - Liminar - REGINAL VIEIRA JUNIOR - 
DESCONHECIDOS - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à 
publicação para que o(a) autor(a)/exeqüente: manifeste-se em cinco dias em termos de prosseguimento, tendo em vista o 
decurso do prazo sem contestação . - ADV: FABIO RODRIGO VIEIRA (OAB 144843/SP)

Processo 0008707-25.2012.8.26.0296 (296.01.2012.008707) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Zilda Borges - Instituto Nacional do Seguro Social - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 
1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a)/exeqüente: manifeste-se em cinco dias sobre ofício de 
fls. 149. - ADV: NAILDE GUIMARÃES LEAL LEALDINI (OAB 191650/SP)

Processo 0008868-64.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Alimentos - C.A.P. - A.C.F.P. - Vistos. (1) Defiro ao(s) 
autor(es) os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. (2) Fixo os alimentos provisórios ao menor em R$ 250,00, que deverá 
ser pago todo dia 10 de cada mês. Intime-se o requerido da presente decisão. (3) Regularize o autor o polo passivo da ação, 
para a inclusão do menor, excluindo-se a genitora, no prazo de 05 (cinco) dias. (4) Após, encaminhem-se os autos ao Setor de 
Mediação-CEJUSC, para designação de audiência de tentativa de conciliação, salientando que eventual contestação deverá ser 
apresentada no prazo de 15 dias da audiência, caso reste infrutífera. Cite-se e intimem-se. Int. - ADV: ADRIANA GRANCHELLI 
(OAB 304289/SP)

Processo 0009520-52.2012.8.26.0296 (296.01.2012.009520) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco Fiat 
S/A - Ricardo Alves de Oliveira - Certifico e dou fé que em cumprimento a r. Despacho de fls. 71 expedi certidão de honorário e 
ofícios conforme cópias que seguem. A seguir encaminho os autos à publicação para que a Dra. Andreia Mantovani Penteado 
fique ciente que sua certidão encontra-se disponível para impressão no E-Saj. Nada Mais. - ADV: ANDREIA MANTOVANI 
PENTEADO (OAB 304039/SP), JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 0009520-52.2012.8.26.0296 (296.01.2012.009520) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco 
Fiat S/A - Ricardo Alves de Oliveira - Vistos. Fls.72: Publique-se. Oficie-se à OAB local para nomeação de novo defensor ao 
executado. Após, Intime-se o executado, pessoalmente, para que pague o valor da condenação, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de multa no percentual de 10% (dez por cento), nos termos do artigo 475-J do C.P.C. Intime-se. - ADV: ANDREIA 
MANTOVANI PENTEADO (OAB 304039/SP), JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 0009592-68.2014.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F.C.S. - - F.L.V.S. - Certifico 
e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o interessado 
providêncie em 05 dias, as peças necessarias para expedição de formal de partilha. - ADV: JOSE ANTONIO DA SILVA (OAB 
133047/SP)

Processo 0009882-54.2012.8.26.0296 (029.62.0120.009882) - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - Vando 
Roberto Gonçalves - Fazenda Pública do Estado de Goiás - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) 
dias. Decorrido o prazo, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, independente de nova intimação. Após, 
diga o autor quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de extinção por abandono e revogação da tutela antecipada. Intime-
se. - ADV: ELENICE APARECIDA MARMEROLLI (OAB 94861/SP)

Processo 3000665-96.2013.8.26.0296 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
RAFAEL SANTOS CORREIA - Paulo Diogo Donato - - PAULO ROBERTO DONATO - - Tiago Henrique Lixandrão - Certifico e dou 
fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que intimar o interessado 
a dar normal prosseguimento ao feito, em razão o trânsito em julgado da sentença. - ADV: MARINA BORTOLOTTO FELIPPE 
(OAB 169240/SP), PEDRO PINA (OAB 96852/SP), DIOGENES ALVES GUERREIRO (OAB 254881/SP)

Processo 3000953-44.2013.8.26.0296 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - RENOVA CIA 
SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - Vestimed Confecções e Acessórios Ltda - - Maria Cristina Sabastião 
- - VALDEREZ MORALLES ALVES - Vistos. Primeiramente, regularize o patrono da executada Vestimed a petição de fls. 88/90, 
apondo sua assinatura. Defiro a substituição do polo ativo da ação, passando a constar como autora Renova Companhia 
Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, procedendo-se às devidas anotações. Manifeste-se a exequente sobre a exceção 
de pré-executividade apresentada pelos executados às fls. 88/90. Providencie a exequente a citação do executado Vestimed, no 
prazo legal. Intime-se. - ADV: PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP), GUILHERME ZUNFRILLI (OAB 315911/
SP)

Processo 3001118-91.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - Jadir 
de Souza - CONCLUSÃO. Em 21 de janeiro de 2015, faço estes autos conclusos a MM. Juíza de Direito da 2ª. Vara da 
Comarca de Jaguariúna, Dra. Ana Paula Colabono Arias. Eu, _________________, subscrevi. Vistos. Conheço os embargos de 
declaração opostos, porque tempestivos, e dou-lhes provimento, para sanar a obscuridade constante na sentença e apontada 
pelo embargante, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por JAIR DE SOUZA 
em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL para condenar o réu a pagar para o autor a aposentadoria por 
contribuição desde o pedido administrativo do benefício (23 de janeiro de 2013)”. Mantenho, no mais, a sentença como lançada. 
Aguarde-se eventual recurso ou o trânsito em julgado. Int. Jaguariúna, 21 de janeiro de 2015. Ana Paula Colabono Arias Juíza 
de Direito - ADV: REGIANE PINTO CATÃO (OAB 221883/SP)

Processo 3001480-93.2013.8.26.0296 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Pecúnia S/A - ROVILSON 
GERALDO DE ABREU - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à 
publicação para que o(a) o autor comprove a distribuição de ofício de fls.54. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO 
(OAB 12199/SP), ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA 
(OAB 68723/SP)

Processo 3001589-10.2013.8.26.0296 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC BanK Brasil S/A 
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- Banco Múltiplo - Antonio Carlos Cavalaro - Certifico e dou fé que os embargos à execução distribuídos sob o nº 3002171-
10.2013.8.26.0296, opostos por Antônio Carlos Cavalaro, foram rejeitados liminarmente, tendo sido julgado extinto o feito. Nada 
Mais. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 3001752-87.2013.8.26.0296 - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Avec - Jundiaí Distribuidora de Produtos 
Alimentícios Ltda - Comercio Varejista de Produtos Alimenticios Boa Vista Ltda Epp - Vistos. Fl. 73: Defiro. Oficie-se. Intime-se. 
- ADV: DÉBORA CRISTINA STABILE MOREIRA (OAB 260369/SP), JULIANA CAVALHEIRO CANTONE (OAB 244172/SP), LUIZ 
CARLOS BRANCO (OAB 52055/SP)

Processo 3001752-87.2013.8.26.0296 - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Avec - Jundiaí Distribuidora de Produtos 
Alimentícios Ltda - Comercio Varejista de Produtos Alimenticios Boa Vista Ltda Epp - Certifico e dou fé que expedi ofícios 
conforme cópias que seguem. A seguir encaminho os autos à publicação para que o autor fique ciente de que seus ofícios 
encontram-se disponíveis no sistema E- SAJ para impressão. Nada Mais. - ADV: JULIANA CAVALHEIRO CANTONE (OAB 
244172/SP), LUIZ CARLOS BRANCO (OAB 52055/SP), DÉBORA CRISTINA STABILE MOREIRA (OAB 260369/SP)

Processo 3002029-06.2013.8.26.0296 - Alimentos - Provisionais - Alimentos - R.G.A.S. - - C.E.A.S. - - K.A.S. - R.S.S. - 
Vistos. Fls. 54: Defiro o pedido, expedindo-se carta de sentença. Int. - ADV: MARIA DO CARMO SANTIAGO LEITE (OAB 70248/
SP)

Processo 3002029-06.2013.8.26.0296 - Alimentos - Provisionais - Alimentos - R.G.A.S. - - C.E.A.S. - - K.A.S. - R.S.S. - 
Certifico e dou fé que em cumprimento à r. Decisão de fl. 55 expedi Carta de Sentença, conforme cópia que segue. A seguir 
encaminho os autos à publicação para que o interessado retire no prazo de 5 (cinco) dias. Nada Mais. - ADV: MARIA DO 
CARMO SANTIAGO LEITE (OAB 70248/SP)

Processo 3002852-77.2013.8.26.0296 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - L.C.C. - - J.W.C.S. - G.M.S. - 
Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) 
autor(a)/exeqüente: manifeste-se em cinco dias sobre e-mail de fls. 110/111. - ADV: ALEXANDRE PIRES BARBOSA MURER 
(OAB 304398/SP), JUSUINO RUYS CASTRO (OAB 30762/PR)

Processo 3002912-50.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.F.A.A. - L.B.A. - Certifico 
e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o autor, se 
manifeste em cinco dias, sobre certidão do senhor oficial de justiça de fls.95. Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 589.2014/005123-3 dirigi-me nesta comarca , município de Luiz Antônio, à Rua das Violetas, 58 e sendo aí 
deixei de Intimar do inteiro teor do presente o requerido LAUDINHO BOTELHO ALVARENGA, uma vez que me desloquei ao 
endereço supra por várias vezes, em dias e horários diferentes, inclusive aos finais de semana, nos periodos da manhã, da 
tarde e da noite, não logrando êxito em encontrar o requirido. Certifico mais, que indagando a vizinha do número 48, a mesma 
informou a este Oficial de Justiça dois números de tel celular pertencentes ao requerido, sendo (16) 99138-2522 e (16) 99703- 
3990, contudo, depois de varias tentativas de contato através dos mesmos, em dias diferentes, também, não obtive sucesso, 
posto que os dois aparelhos sempre estavam desligados ou fora da área de cobertura da operadora, motivo pelo qual devolvo o 
presente em cartório para apreciação de Vossa Excelência a fim de determinar o que for de direito. O referido é verdade e dou 
fé. - ADV: ROBERTA BATISTA MARTINS ROQUE (OAB 203117/SP)

Processo 3003021-64.2013.8.26.0296 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Cooperativa de Crédito de 
Livre Admisão de Associados de Holambrasicredi Holambra Sp - Valter Aparecido Aveianeda Me - - Válter Aparecido Aveianeda 
- - Valter Aparecido Aveianeda - Avalista - Vistos. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação do veículo mencionado 
às fls. 118. Intime-se. - ADV: ROBERTO LAFFYTHY LINO (OAB 151539/SP)

Processo 3003021-64.2013.8.26.0296 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Cooperativa de Crédito de 
Livre Admisão de Associados de Holambrasicredi Holambra Sp - Valter Aparecido Aveianeda Me - - Válter Aparecido Aveianeda 
- - Valter Aparecido Aveianeda - Avalista - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO 
estes autos à publicação para que o(a) autor(a) recolha, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção 
do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$ 23,07.. - ADV: ROBERTO LAFFYTHY LINO (OAB 151539/SP)

Processo 3003490-13.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Jose de Freitas - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Certifico e dou fé que expedi alvará do autor e do advogado conforme cópias que seguem. 
A seguir encaminho os autos a publicação para que o dr. Luis Gustavo Rovaron fique ciente que o alvará encontra-se disponível 
para impressão no E-SAJ e para que o autor compareça em cartório da 12:30 às 18:30 para retirada do alvará. Nada Mais. - 
ADV: LUIS GUSTAVO ROVARON (OAB 309847/SP)

Processo 3003652-08.2013.8.26.0296 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.F.V. - M.M.V. - Certifico e dou fé que, nos termos 
do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a)/exeqüente: manifeste-se 
em cinco dias sobre petição de fls. 104. - ADV: MAURÍCIO PEREIRA DOS SANTOS (OAB 342037/SP), MARINA BORTOLOTTO 
FELIPPE (OAB 169240/SP)

Processo 3004052-22.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Claudio Giglio - Justiça Pública - Certifico 
e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a)/
exeqüente: manifeste-se em cinco dias em termos de prosseguimento, tendo em vista o decurso do prazo sem contestação. - 
ADV: PEDRO PINA (OAB 96852/SP)

Processo 3004230-68.2013.8.26.0296 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - V.H.C.D. - B.C.D. - Vistos. Ao 
arquivo. Int. - ADV: CARLA RENATA DALL OCA FOSSA (OAB 310415/SP)

Processo 3004320-76.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Suzana Aparecida 
da Silva - Elektro S/A - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à 
publicação para que as partes especifiquem provas no prazo de cinco dias, justificando-as. O silêncio das partes será interpretado 
como desistência de produção de outras provas, além das que constam nos autos. No mesmo prazo, digam as partes se têm 
interesse na designação de audiência de conciliação. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), RAFAEL 
LANZI VASCONCELOS (OAB 277712/SP)

Processo 3004444-59.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.A.L. - E.O.E.S. - 
Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que as 
partes especifiquem provas no prazo de cinco dias, justificando-as. O silêncio das partes será interpretado como desistência de 
produção de outras provas, além das que constam nos autos. No mesmo prazo, digam as partes se têm interesse na designação 
de audiência de conciliação. - ADV: GICELIO FRANCISCO DA SILVA FILHO, ERIKA DE LIMA LIBERATTI (OAB 143126/SP)

Processo 3004641-14.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Condominio Quinta do Conde - 
Rachel Lopes Chagas - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à 
publicação para que o procurador do requerente regularize a petição de fls 51, apondo sua assinatura. - ADV: MARCO ANTONIO 
DE SOUSA GIANELI (OAB 168370/SP)
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Processo 3004878-48.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - K.L.S. - Certifico e dou fé 
que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para que o(a) autor(a)/exeqüente: 
manifeste-se em cinco dias em termos de prosseguimento, tendo em vista o decurso do prazo sem contestação. - ADV: ANTONIO 
ALVES DA SILVA (OAB 128701/SP)

Processo 3005101-98.2013.8.26.0296 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Aparecida da Cruz Marques - Roberto 
Queiroz - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à publicação para 
que o autor se manifeste sobre informação do BacenJud de fls.42-43. - ADV: TANIA RIBEIRO DO VALE COLUCCINI (OAB 
214405/SP)

Processo 4032619-10.2013.8.26.0114 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - Global Saúde 
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. - - REGINE APARECIDA DE LIMA RODRIGUES - - Isolete Aparecida Pereira Damasio 
- - Valdecir Damásio - Fl. 87: Anote-se. Citem-se os requeridos advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem a 
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de 
Processo Civil. Intimem-se. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 
178033/SP)

Processo 4032619-10.2013.8.26.0114 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - Global Saúde 
Comércio de Produtos Hospitalares Ltda. - - REGINE APARECIDA DE LIMA RODRIGUES - - Isolete Aparecida Pereira Damasio 
- - Valdecir Damásio - Certifico e dou fé que, nos termos do COMUNICADO CG Nº 1307/2007, ENCAMINHO estes autos à 
publicação para que o(a)s requerente providencie o recolhimento das taxas de citação e as cópias da inicial, possibilitando o 
cumprimento do despacho de fls 96. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI 
(OAB 178033/SP)

Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO FORLI FORTUNA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIZETE MOURA DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0025/2015
Processo 0000628-57.2012.8.26.0296 (296.01.2012.000628) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes Praticados por 

Particular Contra a Administração em Geral - Antonio Reginaldo Moreira de Oliveira - Vistos. I-) SUBAM os presentes autos ao 
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO CRIMINAL, com as honras e homenagens deste Juízo, observadas as formalidades 
legais e anotações de praxe. II-) Providencie o cartório a conferência da numeração de folhas destes autos, certificando-se; III-) 
Cumpra-se o disposto no Provimento nº 03/94, artigo 2º, anotando-se na autuação dos presentes autos, em local bem visível, o 
termo final da prescrição, com base na pena imposta a(o) sentenciado(a), qual seja, em 21/01/2018; Intime-se. - ADV: ELENICE 
APARECIDA MARMEROLLI (OAB 94861/SP)

Processo 0000931-71.2012.8.26.0296 (296.01.2012.000931) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Do Sistema Nacional 
de Armas - Pedro Paoliello Machado de Souza - Vistos. I-) SUBAM os presentes autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
- SEÇÃO CRIMINAL, com as honras e homenagens deste Juízo, observadas as formalidades legais e anotações de praxe. 
II-) Providencie o cartório a conferência da numeração de folhas destes autos, certificando-se; III-) Cumpra-se o disposto no 
Provimento nº 03/94, artigo 2º, anotando-se na autuação dos presentes autos, em local bem visível, o termo final da prescrição, 
com base na pena imposta a(o) sentenciado(a), qual seja, em 10/08/2018; Intime-se. Jaguariuna, 03 de dezembro de 2014. - 
ADV: JOSÉ EDUARDO CORRÊA (OAB 163449/SP)

Processo 0000931-71.2012.8.26.0296 (296.01.2012.000931) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Do Sistema Nacional 
de Armas - Pedro Paoliello Machado de Souza - Vistos. Ante o teor da manifestação retro da nobre Representante do Ministério 
Público a qual acolho como razão de decidir, INDEFIRO o pedido formulado à fls. 2/3 destes autos, no sentido de ser restituída 
a arma apreendida. Como salientado pela nobre Promotora de Justiça, a arma de fogo apreendida não pertence ao requerente, 
conforme informação da policia federal à fls. 30. Aguarde-se a vinda dos autos principais da E. Superior Instância, oportunidade 
em que este expediente deverá ser apensado àqueles autos. Intime-se. - ADV: JOSÉ EDUARDO CORRÊA (OAB 163449/SP)

Processo 0001159-12.2013.8.26.0296 (029.62.0130.001159) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência 
Doméstica - A.C.C. - Vistos. I-) Lance-se o(s) nome(s) do(s) sentenciado(s) no LIVRO ROL DOS CULPADOS, fazendo-se as 
comunicações de praxe; II-) Expeça(m)-se a competente CARTA DE GUIA que deverá ser REGISTRADA e AUTUADA, para fins 
de execução de sentença do sentenciado, vindo esta à conclusão. III-) Procedidas as devidas COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 
de praxe, ARQUIVEM-SE os autos; Intime-se. Jaguariuna, 27 de novembro de 2014. - ADV: ERIKA DE LIMA LIBERATTI (OAB 
143126/SP)

Processo 0001239-78.2010.8.26.0296 (296.01.2010.001239) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve - Justiça 
Pública - José Lira de Souza - Manassés da Silva de Souza e outro - Vistos. I-) Lance-se o(s) nome(s) do(s) sentenciado(s) no 
LIVRO ROL DOS CULPADOS, fazendo-se as comunicações de praxe; II-) Expeça(m)-se a competente CARTA DE GUIA, para 
fins de execução de sentença do(a) sentenciado(a). III-) Procedidas as devidas COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES de praxe, 
ARQUIVEM-SE os autos; Intime-se. Jaguariuna, 16 de outubro de 2014. - ADV: ROBESPIERRE BARTOLOMEU PASSOS (OAB 
52736/SP)

Processo 0003899-06.2014.8.26.0296 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de 
Drogas - Vinicius Eduardo Onofre - Vistos. Após as comunicações de praxe, ARQUIVEM-SE os presentes autos, procedendo-
se às devidas ANOTAÇÕES necessárias. Intime-se. Jaguariuna, 04 de dezembro de 2014. - ADV: ALEXANDRE DA CUNHA 
MOREIRA (OAB 289247/SP)

Processo 0004521-85.2014.8.26.0296 - Pedido de Prisão Temporária - Homicídio Qualificado - R.D.P. - Vistos. Mantenho a 
decisão de fls. 105/106, (recebimento da denúncia) e designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 10 de março 
p.f., às 13:30 horas. Intimem-se (ou requisitem-se) o(s) acusado(s) e seu(s) defensor(es), bem como as testemunhas arroladas 
pela acusação e defesa. Consigne-se do(s) mandado(s)-ofício(s), expedido(s) para requisitar parte(s) para a audiência, que 
se trata de audiência una, sendo o(s) comparecimento(s) imprescindível(eis). Cobrem-se eventuais laudos periciais faltantes. 
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Intime-se. - ADV: GICELIO FRANCISCO DA SILVA FILHO
Processo 0004783-35.2014.8.26.0296 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido 

de Drogas - Givanildo Nascimento Gomes - Designada audiência para o dia 29/04/2015 às 14 horas perante a primeira vara 
criminal da Comarca de Campinas - ADV: PEDRO PAOLIELLO MACHADO DE SOUZA (OAB 158672/SP)

Processo 0005880-41.2012.8.26.0296 (296.01.2012.005880) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - Lucas 
Aurelio Cabral Frota - Vistos. I-) Cumpra-se o V. Acórdão; II-) Lance-se o(s) nome(s) do(s) sentenciado(s) no LIVRO ROL DOS 
CULPADOS, fazendo-se as comunicações de praxe; III-) Expeça-se e encaminhe-se a competente GUIA DE RECOLHIMENTO 
DEFINITIVA, observando-se que o sentenciado encontra-se preso. IV-) Após, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas 
as formalidades legais e anotações de praxe; Intime-se. Jaguariuna, 01 de outubro de 2014. - ADV: JOSE AUGUSTO MOREIRA 
LEME (OAB 216294/SP), PEDRO RENATO LUCIO MARCELINO (OAB 121583/SP), MICHELLE PINTO PEIXOTO DE LIMA 
(OAB 336529/SP)

Processo 0006666-56.2010.8.26.0296 (296.01.2010.006666) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
Justiça Pública - Antônio Felix dos Reis - Fernanda Raquel Diniz Almeida - Vistos. Fixo os honorários do Defensor nomeado no 
valor máximo da tabela, expedindo-se a certidão competente. Após, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 
Intime-se. Jaguariuna, 09 de dezembro de 2014. - ADV: TIAGO SILVA BARROS (OAB 184233/SP)

Processo 0007490-93.2002.8.26.0296 (296.01.2002.007490) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
Antonio Donizete dos Santos - Vistos. Arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: 
GUILHERME HANSEN CIRILO (OAB 345781/SP)

Processo 0009366-34.2012.8.26.0296 (296.01.2012.009366) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - 
Justiça Pública - Euclides Negrelli - Vistos. I-) RECEBO A DENÚNCIA de fls. 01/02 em face de EUCLIDES NEGRELLI, qualificado 
nos autos, uma vez presentes os requisitos do artigo 41 do CPP. II-) CITE(M)-SE o(s) acusado(s) para, nos termos do artigo 396 
do CPP, com redação dada pela Lei nº 11.719/08, responder à acusação no prazo de 10 (dez) dias, observando-se o disposto 
no artigo 396-A e parágrafos do mesmo diploma, deprecando-se. Em sendo o(s) acusado(s) devidamente citado(s) e, caso não 
seja(m) oferecida(s) resposta(s), no mencionado prazo, OFICIE-SE a OABSP local, para nomear Defensor(es) para oferecê-
la(s) em 10 (dez) dias, concedendo-lhe(s) vista(s) dos autos no ato da(s) nomeação. III-) Com a resposta, vistas ao Ministério 
Público e tornem conclusos. IV-) Requisite-se folha de antecedentes e certidões dos processos eventualmente noticiados. V-) 
Comunique-se o Distribuidor. Intime-se. Jaguariuna, 28 de julho de 2014. - ADV: RICARDO CARRIJO NUNES (OAB 322884/
SP)

Processo 3000548-08.2013.8.26.0296 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica - A.R.G. 
- Vistos. I-) Fixo os honorários do(a) Defensor(a) Dativo(a) nomeado(a) para o(a) sentenciado(a), em 100% do valor da tabela, 
expedido-se a competente Certidão; II-) Após as comunicações de praxe, ARQUIVEM-SE os presentes autos, procedendo-se 
às devidas ANOTAÇÕES; Intime-se. Jaguariuna, 10 de dezembro de 2014. - ADV: ELENICE APARECIDA MARMEROLLI (OAB 
94861/SP)

Processo 3002554-85.2013.8.26.0296 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça Pública - Felipe Rollemberg 
Mello de araujo - - MATEUS VINICIOS RODRIGUES - - ALISSON RODRIGO GOMES DOS SANTOS - - DIEGO DA SILVA 
- Vistos. I-) Recebo a apelação interposta tempestivamente pelos acusados ALISSON, DIEGO e FELIPE. II-) As razões de 
recurso dos acusados ALISSON e DIEGO já se encontram nos autos (fls. 391/425). III-) Dê-se vista à DEFESA do acusado 
FELIPE, para apresentação de suas razões de recurso, no prazo legal; IV-) Expeça-se e encaminhe-se a competente GUIA 
DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA dos acusados FELIPE e DIEGO. V-) Fixo os honorários da Defensora do acusado FELIPE 
em 70% da tabela, expedindo-se certidão. VI-) Cobre-se o cumprimento da carta precatória expedida para a intimação do 
acusado MATEUS. VII-) Certifique-se eventual trânsito em julgado para o MP. Intime-se. Jaguariuna, 26 de novembro de 2014. 
- ADV: LUIS GUSTAVO ROVARON (OAB 309847/SP), ALINE BORTOLOTTO COSER LOURENÇO (OAB 289607/SP), ELIANE 
OLIVEIRA GOMES (OAB 286840/SP), RODOLPHO PETTENA FILHO (OAB 115004/SP), PAULO ELIAN DE OLIVEIRA (OAB 
112185/SP)

JALES
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JALES EM 09/02/2015

PROCESSO :0001125-63.2015.8.26.0297
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Arlindo Adenir Velo
ADVOGADO : 275601/SP - Andreza Fernanda Velo Moraes
REQDO : BANCO SANTANDER S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001147-24.2015.8.26.0297
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Antonia Aparecida Cuciol da Silva
ADVOGADO : 320461/SP - Nelsi Cassia Gomes Silva
REQDO : HSBC Bank Brasil S/A - BANCO MÚLTIPLO
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001146-39.2015.8.26.0297
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Maria de Fatima Colombo
ADVOGADO : 250559/SP - Thais Campoli
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REQDA : Claro S/A
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001058-98.2015.8.26.0297
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : José Trombeta Sobrinho
ADVOGADO : 84036/SP - Benedito Tonholo
REQDO : Estt Brasil - Empresa de Serviço e Tranportes Terrestres Ltda..
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001135-10.2015.8.26.0297
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : H.A.S.
ADVOGADO : 212985/SP - Leandro Broderhausen Molina
REQDA : A.C.T.
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001114-34.2015.8.26.0297
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Rafael Ancosqui Dantas
ADVOGADO : 248004/SP - Alex Donizeth de Matos
REQDO : BANCO SANTANDER S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001115-19.2015.8.26.0297
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Aparecido Gilmar Gonçalves Reis
ADVOGADO : 248004/SP - Alex Donizeth de Matos
REQDO : BANCO SANTANDER S.A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001134-25.2015.8.26.0297
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL
REQTE : Idalina Aparecida Rossini Rodrigues
ADVOGADO : 299612/SP - Erzeo Bernardinelli
REQDO : Juízo da Comarca
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001126-48.2015.8.26.0297
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Osvaldo Ferreira dos Santos
ADVOGADO : 275601/SP - Andreza Fernanda Velo Moraes
REQDO : BANCO SANTANDER S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001045-02.2015.8.26.0297
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Ana Caroline Bravo Ginez Martins
ADVOGADO : 229565/SP - Luiz Fernando Cardoso Gonçalves
REQDO : Muncipio de Paranapuã
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001132-55.2015.8.26.0297
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE : J.M.A.
ADVOGADO : 275601/SP - Andreza Fernanda Velo Moraes
REQDO : J.M.A.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001046-84.2015.8.26.0297
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : C.C.S.
ADVOGADO : 337639/SP - Livia Aline Massuia
REQDA : Z.P.G.S.
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001124-78.2015.8.26.0297
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : Paulo Siney Higa
ADVOGADO : 52997/SP - Alfredo Jose Salviano
REQDA : Helena Ribeiro Carnaval
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001047-69.2015.8.26.0297
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CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Juraci Lourenço Cardozo
ADVOGADO : 337681/SP - Paulo Henrique Souza Britto da Silva
REQDO : Carmelo Ferreira Pinto Neto
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001123-93.2015.8.26.0297
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : Rosemar Martins Borges de Mori
ADVOGADO : 52997/SP - Alfredo Jose Salviano
REQDA : Marinalva Ribeiro dos Santos
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0001054-61.2015.8.26.0297
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : O.V.S.
ADVOGADO : 125351/SP - Mercide Molina Hernandes
REQDO : I.T.
VARA :4ª VARA

PROCESSO :0001121-26.2015.8.26.0297
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : A.P.G.
ADVOGADO : 152464/SP - Sara Suzana Aparecida Castardo Dacia
REQDO : S.S.P.P.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001055-46.2015.8.26.0297
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL
REQTE : Sonia Passos Barbosa
ADVOGADO : 270577/SP - Andreia Aparecida Trevisan Molina
REQDO : Juizo da Comarca
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0001120-41.2015.8.26.0297
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : C.A.B.M.
ADVOGADO : 152464/SP - Sara Suzana Aparecida Castardo Dacia
REQDO : J.C.
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0001064-08.2015.8.26.0297
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : 341744/SP - Artur Feresin Perrotti
EMBARGDO : FAtin Khamis Shader Said
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0001119-56.2015.8.26.0297
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Alvaro Ferrari
ADVOGADO : 296491/SP - Marcelo Fernando Dacia
REQDO : BANCO FINASA S/A - REDE FIAT
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001066-75.2015.8.26.0297
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : A.M.P.C.
ADVOGADO : 77375/SP - Vera Garrido Aydar Thiede
ALIMENTANTE : W.C.C.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0001067-60.2015.8.26.0297
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Jose Roberto Bigoto
ADVOGADO : 227237/SP - Fernando Cesar Pissolito
EXECTDO : Banco do Brasil S/A
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001127-33.2015.8.26.0297
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Osvaldo Ferreira dos Santos
ADVOGADO : 275601/SP - Andreza Fernanda Velo Moraes
REQDO : BANCO SANTANDER S/A
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VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001072-82.2015.8.26.0297
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : R.C.F.S.
ADVOGADO : 258296/SP - Rosane Aparecida Dal Santo
REQDO : J.C.
VARA :4ª VARA

PROCESSO :0001128-18.2015.8.26.0297
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Osvaldo Ferreira dos Santos
ADVOGADO : 275601/SP - Andreza Fernanda Velo Moraes
REQDO : BANCO SANTANDER S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001111-79.2015.8.26.0297
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Pedro Mendonça
ADVOGADO : 229565/SP - Luiz Fernando Cardoso Gonçalves
REQDO : Municipio de Jales
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001112-64.2015.8.26.0297
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Aparecida Antonio da Silva Carvalho
ADVOGADO : 229565/SP - Luiz Fernando Cardoso Gonçalves
REQDO : Municipio de Jales
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001129-03.2015.8.26.0297
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Sebastiana Nogueira Madalozo Santos
ADVOGADO : 275601/SP - Andreza Fernanda Velo Moraes
REQDO : Sky Brasil Serviços Ltda.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO HENRIQUE DE MORAES NOGUEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLAUDEMIRO GALDINO ROSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0015/2015
Processo 0000276-28.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito - João Alves Pereira - - 

Dirce Floriano Pereira - Cristiane Barbosa Ramalho - Indefiro o pedido de penhora de fls. 70 (máquina de lavar e armário de 
cozinha). É que os bens necessários e úteis ao regular funcionamento da residência do executado são impenhoráveis, nos 
termos da lei 8.009 /90. TJSP. Penhora. Incidência sobre bens móveis que guarnecem a residência do devedor.Televisor e 
forno de microondas, entre outros. Bens necessários e úteis ao regular funcionamento da residência. Artigo 1º, § 1º, da Lei 
8009/90. Bens que não podem ser considerados supérfluos. Impenhorabilidade reconhecida. Constrição afastada. Recurso 
provido. Requeira então o exequente o que de direito em termos de prosseguimento do feito. Int. e dilig.. - ADV: PATRICIA DIAS 
AYDAR (OAB 302090/SP)

Processo 0000334-31.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Petição de Herança - Roseli Aparecida Ricci da Silva - 
Apparecida Bassi da Silva - - Sueli de Fatima da Silva Iglesias - - Clovis Antonio Bassi da Silva - - Haislan Beth Bassi da Silva 
Baraldi - Vistos. Diante da certidão do oficial de justiça a fls. 25 e petição/documentos de fls. 31/34, retifique-se o polo passivo 
da presente ação para que passe a constar o espólio de Apparecida Bassi da Silva rep/p Sueli de Fátima da Silva Iglesias. 
Após, cite-se o espólio, nos termos do despacho de fls. 17. Int e Dilig. - ADV: ISABELE CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA (OAB 
147808/SP), MICHELLE DA SILVA IGLESIAS (OAB 196518/SP), RICARDO HENTZ RAMOS (OAB 257738/SP)

Processo 0000440-56.2015.8.26.0297 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - G.A.A. - R.A. - Vistos etc.., Defiro 
a gratuidade processual e arbitro os provisórios em 1/3 do salário mínimo a serem pagos a partir da citação. Designo audiência 
para o dia 02 de março de 2015, às 16:30 horas. Cite-se o réu, e intime-se o autor, na pessoa de seu representante legal, a fim 
de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e de suas testemunhas, independentemente de prévio 
depósito de rol, importando a ausência do autor em extinção e arquivamento e a do réu em confissão e revelia. Na audiência, se 
não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, passando-se em seguida, á ouvida 
das testemunhas e à prolação da sentença. Dê-se ciência dos autos ao Doutor Promotor de Justiça. Servirá a presente decisão, 
por cópia digitada, como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA. Intime-se. - ADV: FERNANDO CESAR PISSOLITO (OAB 227237/
SP)

Processo 0000642-33.2015.8.26.0297 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - I.R.T. - A.T. - 
Inicialmente, concedo à exequente os benefícios da assistência judiciária, bem como o prazo de 10 (dez) dias para juntar autos 
o título que dá suporte à presente ação de execução de alimentos. - ADV: REGIS RIBEIRO (OAB 144665/SP)
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Processo 0000679-60.2015.8.26.0297 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - K.T.F. - R.T.S.N. - 
Cite-se o devedor nos termos do art. 733, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, para que, em 3 dias, efetue o pagamento do 
débito de R$ 670,80 (devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove 
que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Concedo ao exequente os benefícios da 
justiça gratuita. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - 
ADV: REGIS RIBEIRO (OAB 144665/SP)

Processo 0000719-42.2015.8.26.0297 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Romildo Renesto - Alessander 
Valerio de Matos Mariano - O recolhimento da taxa judiciária é regido pelas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça com destaque em seu capitulo VIII, com o seguinte dispositivo: Art. 1093. O recolhimento da taxa judiciária e das 
contribuições legalmente estabelecidas efetuar-se-á mediante a utilização do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais 
DARE-SP, gerado pelo Sistema Ambiente de Pagamentos, disponível no site Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 
§ 1º É obrigatório o preenchimento do campo “observações” constante da DARE-SP, com os seguintes dados: o número do 
processo judicial, quando conhecido; natureza da ação, nomes das partes autora e ré e a Comarca na qual foi distribuída ou 
tramita a ação. § 2º O contribuinte deverá gerar um Documento Principal para cada Documento Detalhe do DARE-SP, vedado o 
pagamento simultâneo de mais de um débito. § 3º A comprovação do regular recolhimento da taxa judiciária e das contribuições 
legalmente estabelecidas far-se-á mediante apresentação do Documento Principal, do Documento Detalhe do DARE-SP e do 
comprovante de pagamento contendo o número da DARE-SP e do respectivo código de barras. § 4º Os recolhimentos da taxa 
judiciária e contribuições que não observarem as disposições dos parágrafos anteriores não terão validade para fins judiciais. 
Assim sendo, observa-se que os recolhimentos de fls. 07, não se encontram em consonância com o dispositivo do parágrafo 1º 
supra mencionado, porquanto não preenchido o campo “observações”, de tal sorte que não se pode reputar como válido. Desse 
modo, concedo ao exequente o prazo de 30 (trinta) dias para a regularização do recolhimento das taxas judiciária e mandato 
judicial, sob pena de cancelamento da distribuição. - ADV: FERNANDO BOTELHO SENNA (OAB 184686/SP)

Processo 0000730-71.2015.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Liminar - Aparecida Rodrigues da Silva - Aminadalibe 
Santana - Inicialmente, concedo à Advogada da autora o prazo de 05 dias para regularizar a petição inicial, assinando-a. Após, 
tornem-me os autos conclusos. - ADV: GEISA CELESTE CANUTO (OAB 284158/SP)

Processo 0000738-53.2012.8.26.0297/01 - Cumprimento de sentença - Seguro - Seguradora Lider dos Consorcios de 
Seguro do Dpvat Sa - Silvio Vicente Marques - Manifeste-se a exequente (Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro do 
DPVAT S/A) sobre a certidão supra, requerendo o que de direito. (decorreu in albis o prazo para apresentação de impugnação 
pelo executado. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), ENIO SOLER DO AMARAL JUNIOR (OAB 
172787/SP)

Processo 0000741-03.2015.8.26.0297 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BFB Leasing S/A 
- Altemir Flávio da Silva - O pedido de liminar comporta deferimento, pois presentes os requisitos legais. Com efeito, há nos 
autos prova documental do contrato de arrendamento mercantil celebrado entre as partes, bem assim do descumprimento da 
obrigação pelo réu (fls. 10/13 e 17/18). Não se pode negar também de que se trata de bem móvel de fácil comercialização, 
sujeito a danificações. Destarte, expeça-se mandado de Reintegração de Posse, depositando-se o veículo nas mãos do autor, 
conforme requerido no item “e” de fls. 04. Executada a liminar, cite-se o réu para contestar ou, querendo, requerer a purgação 
da mora. Autorizo o cumprimento das diligências com as prerrogativas do art. 172, § 2º, do Código de Processo Civil. Servirá o 
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ALLANA MARTINS 
VASCONCELOS (OAB 334985/SP)

Processo 0000863-55.2011.8.26.0297 (297.01.2011.000863) - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - Jose 
Antonio Peres - Município de Paranapuã - relação 15 - providenciar o Municipio de Paranapuã, no prazo de 05 dias, sob as 
penas da lei: mandado judicial R$ 14,48 cód 304-9; devolução ao Estado guia GARE cód 673-7 R$ 54,18 e devolução ao 
Tribunal de Justiça guia FEDTJ cód 120-1 R$ 30,00 - ADV: LEANDRO SANCHES TAMASSIA VICENTE (OAB 322815/SP)

Processo 0000867-53.2015.8.26.0297 - Regulamentação de Visitas - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - V.N.M. - 
C.M.M.V. - Designo audiência apenas para tentativa de conciliação e recebimento de contestação para o dia 16 de março de 
2015, às 15:40 horas, oportunidade em que será analisado o pedido de liminar. Cite-se a ré com antecedência mínima de 10 dias. 
As partes deverão comparecer pessoalmente à audiência, podendo fazer-se representar por Advogado, com poderes especiais 
para transigir. Deixando a ré de comparecer à audiência, injustificadamente, reputar-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial (art. 319 do CPC). Não obtida a conciliação deverá a ré, na audiência, apresentar contestação escrita ou oral 
com rol de testemunhas e demais provas que pretender produzir. Determino desde já a realização de estudo psicossocial em 
relação as partes envolvidas. Laudo em 20 (vinte) dias. Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária. Dê-se ciência 
ao Doutor Promotor de Justiça. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da 
Lei. Intime-se. - ADV: ACACIO MARTINS LOPES (OAB 147755/SP)

Processo 0001026-30.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Nulidade - Cirlene Ferreira da Cunha - Banco Bradesco 
Financiamento S/A - Manifeste-se a autora acerca da petição e comprovante de depósito (no valor de R$ 1.538,89) de fls. 93/94. 
- ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), FERNANDO FLAVIO PAVAN DA SILVA (OAB 272660/
SP)

Processo 0001613-23.2012.8.26.0297 (297.01.2012.001613) - Exibição - Provas - Evora Agencia de Viagens e Turismo Ltda 
- Banco Santander Sa - Fls. 587: Defiro. Proceda a Serventia às anotações necessárias, atentando para futuras intimações. 
No mais, intime-se o Dr. BRUNO HENRIQUE GONÇALVES a proceder ao recolhimento das taxas referentes à procuração e 
substabelecimento 588/592. Por fim, aguarde-se o cumprimento do despacho de fls. 585. Int. e dilig.. - ADV: DANILO ANTONIO 
MOREIRA FAVARO (OAB 220627/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0003527-54.2014.8.26.0297 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A. - Borbras Borrachas Brasil Indústria e Comércio - - Luiz Carlos Guilherme - - Edineuza Serafim de Andrade - 
Vistos. Fls. 151/154 - Aguarde-se o cumprimento da carta precatória. Int e Dilig. - ADV: LUIZ CARLOS GUILHERME (OAB 
37144/PR), ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)

Processo 0003697-26.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ADEMIR MACHADO 
FARIA - JOSÉ CANDIDO LOURENÇO - Certifico e dou fé que até a presente data não houve nos autos o comprovante de 
depósito no valor de R$ 8.000,00 que o requerido deveria ter feito até 10.12.2014. Ciência ao autor acerca da certidão supra 
para que requeira o que de direito. - ADV: DAIANE SILVIA BRITTO (OAB 277426/SP)

Processo 0004393-62.2014.8.26.0297 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - S.A.F. e outro - Vistos, Condenado 
por sentença (fls. 24/25) ao pagamento de pensão alimentícia no valor de 37,4% do salário mínimo (fls. 24/45) o executado 
efetuou o pagamento apenas parcial do valor devido, ficando em débito com o exequente (fls. 40 e 43/44). Intimado pessoalmente 
a proceder ao pagamento do débito alimentar em atraso no prazo de 03 (três) dias, sob pena de prisão (fls. 48), o executado 
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quedou-se inerte (fls. 50). Instado a manifestar-se nos autos o exequente requereu a prisão do alimentante (fls. 50vº), o que foi 
corroborado pelo Dr. Promotor de Justiça (fls. 53). Ante o exposto, com fundamento no artigo 733, § 1º, do Código de Processo 
Civil, decreto a prisão de JOSÉ CARLOS FERNANDES, filho de João Fernandes e de Altair da Cunha Fernandes, pelo prazo de 
01 (um) mês. Expeça-se mandado de prisão. Int. e dilig.. - ADV: ELSON BERNARDINELLI (OAB 72136/SP)

Processo 0004396-17.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Exoneração - R.F.V. - - M.C.A. - J.C. - Certidão de 
honorários à disposição. - ADV: MARIA VIRGINIA DE BARROS CORREIA VIERI (OAB 251962/SP), SUELY DE FATIMA DA 
SILVA PENARIOL (OAB 251862/SP)

Processo 0005448-48.2014.8.26.0297 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Ana Aparecida 
Campoio Maiolo - HSBC Bank Brasil S/A - BANCO MÚLTIPLO - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO ofereceu 
os presentes embargos de declaração, alegando omissão na decisão de fls. 572/573. Os embargos foram interpostos 
tempestivamente, conforme fls. 584. D E C I D O. Conheço dos embargos, mas lhes nego provimento, eis que não há na decisão 
embargada qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ensejar o pronunciamento deste Juízo a ensejar o pronunciamento 
deste Juízo. Com efeito, a decisão embargada contém todos os requisitos essenciais com livre apreciação das provas que 
formaram o convencimento deste Juízo. Destarte, o inconformismo do embargante, ao buscar, na verdade, a reforma da decisão, 
somente pode ser apreciado por meio de recurso próprio dirigido à Superior Instância. Por tais motivos, a decisão persiste na 
íntegra, tal como está lançada. Intime-se. - ADV: DANIELA CORREA LOPES (OAB 252792/SP), ALEX DONIZETH DE MATOS 
(OAB 248004/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP)

Processo 0005856-10.2012.8.26.0297 (297.01.2012.005856) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco Sa - Rita C Silva Minimercado Me - Vistos, Intime-se o exequente a proceder ao depósito da taxa de impressão 
de informações do sistema BacenJud no valor de R$ 12,20 (Guia F.E.D.T.J. = Código 4324-1). Após, proceda-se nos termos do 
sistema BacenJud, conforme requerido a fls. 101. Int. e dilig.. - ADV: GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/
SP), JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP)

Processo 0006201-05.2014.8.26.0297 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Sérgio Peli - 
HSBC BANK BRASIL S.A.- BANCO MULTIPLO - Vistos. Inaplicável o art. 529 do Código de Processo Civil com base no agravo 
de instrumento informado pelo Banco a fls. 368/394, porquanto interposto contra sentença de mérito. Fls. 399/400 - Ciência às 
partes. Aguarde-se então a decisão da Superior Instância. Int e Dilig. - ADV: LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), 
ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP), DANIELA CORREA LOPES (OAB 252792/SP)

Processo 0006458-64.2013.8.26.0297 (029.72.0130.006458) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
V.K.G.C. - C.F.O. - Vistos. As partes estão bem representadas e não há irregularidades a sanar. Declaro pois, saneado o feito. 
Designo audiência para tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de março de 2015, às 10:40 horas. 
Intimem-se as partes e as testemunhas tempestivamente arroladas. Int e Dilig. - ADV: MERCIDE MOLINA HERNANDES (OAB 
125351/SP), DENISE CÂNDIDA DE OLIVEIRA (OAB 11126/MG)

Processo 0006502-49.2014.8.26.0297 - Liquidação Provisória por Artigos - Liquidação / Cumprimento / Execução - Gilberto 
Luiz - HSBC Bank Brasil S/A - BANCO MÚLTIPLO - Não há que se falar, na atual fase processual, em lavratura de auto 
de penhora para posterior impugnação, nos termos da manifestação de fls. 373/374, porquanto ainda não iniciada a fase de 
execução. Aguarde-se então por eventual recurso ou decurso do prazo. - ADV: LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), 
ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP), DANIELA CORREA LOPES (OAB 252792/SP)

Processo 0006572-08.2010.8.26.0297 (297.01.2010.006572) - Procedimento Ordinário - Aparecido Alves Santana - 
Telecomunicações de São Paulo Sa Telesp - Vistos. Porque decidido o mérito da presente ação nos termos do art. 269, I, do 
Código de Processo Civil, por força da sentença de fls. 52/55 e v. acórdão de fls. 83/97, satisfeita a condenação (fls. 102/103) e 
pagas as custas processuais (fls. 118/121 e 134), julgo EXTINTA a presente ação. Observadas as formalidades legais, arquivem-
se os autos, anotando-se. P.R.I. - ADV: JAQUELINE DE LIMA GONZALES (OAB 224768/SP), JANAINA DE LIMA GONZALES 
(OAB 218744/SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP)

Processo 0007563-47.2011.8.26.0297 (297.01.2011.007563) - Procedimento Ordinário - Seguro - Caroline Fernandes 
Rezende - Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro do Dpvat Sa - Ciências às partes do V.Acórdão. No mais, porque 
decidido o mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, por força da sentença de fls. 80/81, e não havendo 
condenação a ser cumprida, já que a autora é beneficiária da justiça gratuita, JULGO EXTINTO o presente processo. Assim, 
observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, anotando-se. P.R.I. - ADV: ENIO SOLER DO AMARAL JUNIOR (OAB 
172787/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 0007842-33.2011.8.26.0297 (297.01.2011.007842) - Depósito - Alienação Fiduciária - Fundo de Investimenrfo em 
Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira (Fundo) - Rodinei Sacramento Pedrosa - Vistos. Fls. 174 - 
Inicialmente, remetam-se os autos ao contador judicial para apuração de eventuais custas e despesas processuais em aberto. 
Se positivo, intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento. Se negativo, venham-me os autos 
conclusos. Int e Dilig. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 
160262/SP)

Processo 0007923-74.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Ricardo Alves da Silva - 
ALMEIDA PNEUS LTDA - EPP - Vistos. Recebo os recursos de apelação apresentados pela ré a fls. 200/219 e pelo autor a fls. 
234/241 em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Intimem-se as partes para apresentarem contrarrazões de apelação, querendo. 
Int e Dilig. - ADV: FERNANDO BOTELHO SENNA (OAB 184686/SP), LEANDRO MARTINELLI TEBALDI (OAB 259850/SP)

Processo 0008066-63.2014.8.26.0297 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Rosineide Aparecida Pondian - Ana 
Pondian - Vistos. Recebo a petição de fls. 67/72 como aditamento a inicial e determino a correção do valor da causa para que 
conste R$ 86.633,33. Oficie-se ao Banco do Brasil S/A solicitando informações acerca do saldo existente na conta 16.956-0, 
conforme documento de fls. 29. Após, abra-se vista ao Procurador da Fazenda do Estado para manifestação. Int e Dilig. - ADV: 
LIGEA PEREIRA DE MELO LIVRAMENTO (OAB 195559/SP), GERALDO APARECIDO DO LIVRAMENTO (OAB 68724/SP)

Processo 0008166-18.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Y.E.S.P. - M.I.L. - Vistos, 
Por ora, aguarde-se a juntada aos autos do laudo pericial. Int. e dilig.. - ADV: DANIELLA MARIA DOS SANTOS (OAB 303481/
SP)

Processo 0008280-54.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Nulidade - Ademilson Domingos Ferreira - Banco Bradesco 
Financiamentos S/A. - Por ser tempestivo, recebo o recurso de fls. 71/93 em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Dê-se vista 
ao autor para apresentar contrarrazões, querendo. Int. - ADV: GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), 
CARLOS DE OLIVEIRA MELLO (OAB 317493/SP)

Processo 0008626-05.2014.8.26.0297 - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Euzebio da Silva - Vivane 
Patricia Vieira Ribeiro - - Ronny Flavio Iglesias - Vistos Porque decidido o mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de 
Processo Civil e satisfeita voluntariamente a condenação imposta por força da sentença de fls. 24/vº, JULGO EXTINTA a 
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presente ação. Assim, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, anotando-se. P.R.I. - ADV: ALFREDO JOSE 
SALVIANO (OAB 52997/SP)

Processo 0008821-87.2014.8.26.0297 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M.C.J.S. - M.R.S. - A certidão de 
honorários da Advogada da requerente encontra-se à disposição - ADV: SARA SUZANA APARECIDA CASTARDO DACIA (OAB 
152464/SP)

Processo 0008880-75.2014.8.26.0297 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Shinkiti Higa 
- Banco do Brasil S/A. - Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, que não foram abalados pelas razões 
expendidas pelo agravante a fls. 39/45. Aguarde-se pelo prazo de 30 dias eventual comunicado da Superior Instância acerca 
dos efeitos em que foi recebido o presente agravo. Int. - ADV: ARTUR WATSON SILVEIRA (OAB 88124/SP), NEI CALDERON 
(OAB 114904/SP)

Processo 0008915-35.2014.8.26.0297 (processo principal 0003192-35.2014.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença - 
Indenização por Dano Moral - Sumaco Yamashiro Kagueama - Geap Fundação de Seguridade Social - Manifeste-se a GEAP, no 
prazo de 10 dias, acerca da petição da autora a fls. 105/107 juntando recibos das sessões realizadas nos meses de dezembro 
de 2014 d janeiro de 2015, informando que não foi realizado o pagamento de novembro de 2014 no valor de R$ 540,00, 
solicitando a aplicação da multa diária pelo não pagamento requerendo ainda que a GEAP informe seu e-mail para que estes 
pagamentos sejam intermediados diretamente entre a fisioterapeuta e a própria GEAP tendo em vista que havia precedente 
entre eles anteriormente nesse sentido e com isso desonerar o Poder Judiciário de ficar mês a mês intimando a requerida, 
informando o emais da fisioterapeita: josiane_valeria@hotmail.Com. - ADV: LUCIANA YOSHIKO IKARI MENDONÇA (OAB 
309845/SP), CARLA MARIA WELTER BATISTA (OAB 258654/SP), MARCÍLIO ALFREDO REBELATTO (OAB 49276/RS), OSCAR 
FRANCISCO PALOSCHI (OAB 12773/DF)

Processo 0009039-86.2012.8.26.0297 (297.01.2012.009039) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Miguel Geres 
Negro - Jehad Mahmoud Salameh Frihat - - Simone Aparecida Frihad - - Rabiha Khamis Abdelkader Khader Said - Vistos, 
Expeça-se mandado de levantamento judicial dos valores depositados a fls. 92 em favor da Delegada do Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Jales. No mais, cumpra-se a sentença de fls. 80 in fine. Int. e dilig.. - ADV: OTTO ARTUR DA SILVA 
RODRIGUES DE MORAES (OAB 243997/SP), ALFREDO JOSE SALVIANO (OAB 52997/SP), JOAO HENRIQUE CAPARROZ 
GOMES (OAB 218270/SP)

Processo 0009319-62.2009.8.26.0297 (297.01.2009.009319) - Execução de Título Extrajudicial - FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - NPL I - Fabio Andreo de Arome - - Edneia Socorro Adami - - Fabio 
Andreo de Aro - Indefiro o pedido de fls. 148, diante dos sucessivos pedidos de prazo complementar desde setembro de 
2014. Assim, retornem os autos ao arquivo. - ADV: THAIZA VALERIA DA SILVA (OAB 351336/SP), ARNALDO LUIS CARNEIRO 
ANDREU (OAB 124118/SP), ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP)

Processo 0009431-89.2013.8.26.0297 (029.72.0130.009431) - Procedimento Ordinário - Nulidade - Dione da Silva Lima 
- Banco Itau Sa - Vistos, Dê-se ciência às partes do venerando acórdão de fls. 104/107. Sem prejuízo, manifeste-se a autora 
acerca do comprovante de depósito judicial de fls. 111, requerendo o que de direito. Int. e dilig.. - ADV: PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), LUIS FERNANDO DE ALMEIDA INFANTE (OAB 286220/SP), ANA CRISTINA SILVEIRA 
LEMOS DE FARIA (OAB 298185/SP)

Processo 0009692-20.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Servidão - Elektro Eletricidade e Serviços S.A. - Edson 
Savegnago - - Moacir Aparecido Savegnago - - Luzia Marcia Bernardes Savegnago - - Alécio Jose Savegnago - - Maria 
Aparecida Codinhoto Savegnago - - Bras Antenor Savegnago - - Aparecida Pinto Bernardes Savegnago - Intimação da autora 
para se manifestar acerca da proposta dos honorários do perito apresentada a fls. 176/177 ano valor de R$ 2.500,00 ( dois mil 
e quinhentos reais ) - ADV: RENATO JOSE DA SILVA (OAB 124158/SP), RICARDO JORGE VELLOSO (OAB 163471/SP), CAIO 
FUGISAWA SOUZA (OAB 301251/SP)

Processo 0009777-74.2012.8.26.0297 (297.01.2012.009777) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Bv 
Financeira Sa Cfi - Jessica Fernanda da Silva - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme 
requerido a fls. 124. Após, manifeste-se a autora requerendo o que de direito. Int e Dilig. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO 
BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA 
ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0009939-98.2014.8.26.0297 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Alex Sandro Candido da Silva - Juízo da 
Comarca - Certidão de honorários à disposição. - ADV: LEANDRO BRODERHAUSEN MOLINA (OAB 212985/SP)

Processo 0010596-40.2014.8.26.0297 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural - Banco do Brasil S/A. - 
Sergio Aparecido Nunes de Marqui - Vistos, Fls. 54: Expeça-se carta precatória para penhora e avaliação do imóvel objeto da 
matrícula nº 1030 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Aparecida do Taboado - MS. Sem prejuízo, proceda-se 
nos termo do convênio BacenJud, conforme determinado a fls. 34, devendo o exequente depositar a taxa de pesquisa. Int. e 
dilig.. - ADV: ADRIANO VINICIUS LEAO DE CARVALHO (OAB 212690/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 
140055/SP), ALINE CRISTINA BUENO (OAB 346862/SP), JULIANA DE CASTRO (OAB 337032/SP), MONALISA CAROLINE 
PENA (OAB 350848/SP)

Processo 0011050-20.2014.8.26.0297 - Exibição - Medida Cautelar - Marcelo Crepaldi - Banco Bradesco S/A - Ante o acima 
exposto e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação, para determinar ao BANCO BRADESCO 
S/A. a exibição para MARCELO CREPALDI de cópia do contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento alusivo à 
parcela no valor de R$ 286,44. Condeno o réu no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 
advocatícios, que fixo em R$ 700,00. - ADV: VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP), LEANDRO MARTINELLI TEBALDI 
(OAB 259850/SP), RENATO NEGRÃO BARBOSA JUNIOR (OAB 347081/SP)

Processo 0012190-89.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Rescisão - Vbx Empreendimentos Imobiliários Ltda - Vivo 
Telefônica Brasil S/A - Intimação da autora para se manifestar acerca da contestação de fls. 68/109, querendo. Intimação da 
requerida para recolher taxa de mandato judicial. - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE MELLO 
LACROUX (OAB 183762/SP), CARLOS ALBERTO EXPEDITO DE BRITTO NETO (OAB 93487/SP), DALIRIA DIAS AMANTE 
(OAB 311849/SP), BRUNO CESAR NETO DUTRA CALDAS (OAB 327384/SP)

3ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ PEDRO GERALDO NÓBREGA CURITIBA
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TEVALDI LUIZ SANGALETI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0019/2015
Processo 0000122-73.2015.8.26.0297 - Procedimento Sumário - Obrigações - Jorge Cesar Tanios - Roney Trindade - - 

Tereza Jose Trindade - Vistos... Preliminarmente, intime-se o autor para, no prazo de dez (10) dias, efetuar o recolhimento 
complementar da taxa judiciária, sob pena de indeferimento da petição inicial. Recolhida, voltem conclusos. Intimem-se. - ADV: 
REGIS IRINEO FORTI (OAB 252314/SP)

Processo 0000214-51.2015.8.26.0297 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecunia 
S/A - Roberto Domingos da Costa - BANCO PECÚNIA S/A, ajuizou pedido de Busca e Apreensão contra Roberto Domingos 
da Costa, alegando o(a) requerente a inadimplência contratual do(a) requerido(a), frisando que estes firmaram um pacto 
com garantia de alienação fiduciária. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito (fls. 18/19) e a comprovação da 
notificação da mora (fls. 15/16). Diante da comprovação da mora do devedor, DEFIRO LIMINARMENTE a medida, nos termos do 
artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69, expedindo-se a serventia, mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em mãos 
do autor ou a quem ele indicar. Alerto a instituição financeira, para que se abstenha de promover a venda do veículo apreendido 
antes da decisão definitiva nos presentes autos. Embora não se ignore decisões em sentido contrário, o E. Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo já decidiu ser inadmissível a venda antecipada do bem que somente pode ocorrer após a consolidação 
da posse e propriedade em mãos do credor, por ocasião da sentença de mérito. Nesse sentido: “Agravo de instrumento - Busca 
e apreensão - Alienação fíduciária - Liminar concedida Venda antecipada do bem Inadmissibilidade - Consolidação da posse e 
da propriedade em mãos do credor somente por ocasião da prolação da sentença de mérito - Recurso improvido.” (TJSP Agravo 
de Instrumento n° 990.10.094841-5 26ª Câmara de Direito Privado Des. Rel. ANDREATTA RIZZO j. 24.03.10 v.u.) Cite-se o réu 
para pagar a integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas no curso da demanda), no prazo de 5 (cinco) dias 
contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no 
prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo 
conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cumpre registrar que o Colendo 
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.418.593-MS pelo rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no 
sentido de que, nos contratos firmados após a vigência da Lei nº 10.391/2004, a lei não faculta mais ao devedor a purgação da 
mora, não podendo extrair da nova redação a possibilidade de pagamento apenas das quantias vencidas. Vejamos: “ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE 
BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA 
MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A 
EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 
10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar 
a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de 
consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. 2. Recurso especial provido.” (Recurso Especial nº 
1.418.593-MS, Recorrente Banco Bradesco Financiamentos S/A, Recorrido Gerson Fernandes Rodrigues, Interes. Defensoria 
Pública da União - ‘amicus curiae’, Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 
Data do julgamento 14 de maio de 2014). (grifo nosso) Dessa forma, conclui-se que cabe ao devedor, dentro dos cinco dias da 
execução da liminar, pagar a integralidade do débito descrito na inicial, mormente porque o contrato foi firmado em 07/07/2014 
(fls. 12-A/13), portanto na vigência da Lei nº 10.931/2004. 2- Cientifiquem-se avalistas, ficando deferida as prerrogativas do 
artigo 172, § 2º do Código de Processo Civil. 3- Cumpra-se, servindo o presente de MANDADO. Int. e Dil. Autorizo extração de 
cópias. - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)

Processo 0000321-32.2014.8.26.0297 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - AGROMEC JALES AGRICOLA LTDA 
- Claudenor de Souza - Vistos. Fls. 58: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 60(sessenta) dias, conforme requerido 
pelo exequente. Após, decorrido o prazo concedido, dê-se nova vista à exequente, para, em prosseguimento, requerer o quê de 
direito. Int. - ADV: LUIZ EDUARDO DE LIMA (OAB 325285/SP)

Processo 0000652-77.2015.8.26.0297 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - M.L.O. - J.T.C.O. - Vistos. Defiro 
ao autor os benefícios da Assistência Judiciária (Lei nº 1.060/50). Anote-se. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo 
de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ROGERIO AUGUSTO GONÇALVES DE BARROS (OAB 284312/SP)

Processo 0001124-15.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - T 2 SP COMERCIAL IMPORTADORA 
LTDA - Banco Santander ( Brasil ) S/A - Vistos. 1- Cumpra-se o v. Acórdão. 2- Manifeste-se o réu em termos de prosseguimento, 
no prazo legal. 3- No silêncio, em nada sendo requerido, arquivem-se, após recolhidas eventuais custas em aberto, o que 
certificará a Serventia. Int. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), 
PATRICIA NISHIYAMA NISHIMOTO (OAB 141350/SP), WELLINGTON ALVES DA COSTA (OAB 161710/SP), EVANDRO 
MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 0001320-97.2005.8.26.0297 (297.01.2005.001320) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Luzinete de Souza Freitas - Antonio Lopes de Souza - Fls. 571: defiro o sobrestamento do feito conforme requerido. 
Após, nova vista. Int. - ADV: RICARDO HENTZ RAMOS (OAB 257738/SP), ALEXANDRE DA SILVA MACHADO (OAB 222699/
SP)

Processo 0002086-38.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Seguro - Felipe Darrini Finotello - Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Fica a ré intimada a providenciar o recolhimento das custas calculadas a fls. 74, no valor 
de R$100,70 a ser recolhido na guia DARE cód. 230-6, no prazo de dez dias. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 
178033/SP), ENIO SOLER DO AMARAL JUNIOR (OAB 172787/SP), JOSÉ ANTONIO FUZETTO JUNIOR (OAB 171125/SP), 
RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 0002805-69.2004.8.26.0297 (297.01.2004.002805) - Execução de Alimentos - Alimentos - P.R.A.C.R.L.M.A.C. - - 
A.E.A.C.R.L.M.A.C. - A.A.C. - Vistos.... Fls. 509: depreque-se a constatação, conforme postulado, bem como a penhora livre de 
bens. Intime-se. - ADV: PRISCILA DE MATOS SOBREIRA (OAB 227358/SP), LEOZINO MARIOTO (OAB 194115/SP)

Processo 0002866-17.2010.8.26.0297 (297.01.2010.002866) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Liamara Costa da Silva - - Celso Luiz da Silva Junior - Manuelina Marina Capellari Marcruz Brito - Mapfre Seguros - Municipio 
de São Francisco - - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistas dos autos à 
ré-denunciante MANUELINA para: manifestar-se, em 10 dias, sobre as contestações apresentadas pela Prefeitura Municipal 
de São Francisco e pelo DER/SP (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MARTHA MACRUZ DE SÁ (OAB 87543/SP), OSMAIR 
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APARECIDO PICOLI (OAB 49211/SP), ELMARA FERNANDES DE MATOS (OAB 244132/SP), MARCELO BIANCHI (OAB 
274673/SP), JOSELINA MAIONI BELMONTE PICOLI (OAB 146626/SP), PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 
130053/SP), DANILO ANTONIO MOREIRA FAVARO (OAB 220627/SP), PATRICIA BELMONTE DEMETRIO (OAB 203283/SP), 
MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP), EDISON AUGUSTO RODRIGUES (OAB 170726/SP), ANA REGINA 
ROSSI MARTINS MOREIRA (OAB 137043/SP), ARI DALTON MARTINS MOREIRA JUNIOR (OAB 143700/SP)

Processo 0003107-98.2004.8.26.0297 (297.01.2004.003107) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Concreband 
Tecnologia Em Concretos Ltda - Espólio de Aureo Ferreira - - Flavio Augusto Ramalho Queiroz - - Cia Alfersul de Veiculos e 
Peças - Vistos. Fls. 373: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias, conforme requerido. Após o decurso do prazo, 
dê-se nova vista à exequente para, em prosseguimento, requerer o quê de direito. Int. - ADV: ELAINE CRISTINA DA CUNHA 
MELNICKY (OAB 129559/SP), CAROLINA YARA NASCIMENTO FASANELLI (OAB 210460/SP)

Processo 0003450-45.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - S.M.L.P. - E.E. - Ante o 
exposto e pelo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação proposta por SARA 
MARIA LOPES PINHEIRO em face de EDIMAR ELIOTÉRIO para: A-) Reconhecer e declarar que a autora Sara Maria Lopes 
Pinheiro conviveu maritalmente, em união familiar estável, com o Sr. Edimar Eliotério, pelo período aproximado de 17 anos, o 
que faço com fulcro no artigo 1.723 do Código Civil c.c. art. 226, § 3º da Constituição Federal; B-) Dissolver a União Estável 
entre as partes nesta data; C-) Determinar a partilha de bens adquiridos na constância da união estável em 50% entre a autora e 
o réu, conforme exemplificado na inicial; D) Julgar extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 
269, inciso I do Código de Processo Civil. O réu arcará com custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo 
em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando isento de tais pagamentos enquanto perdurar o seu estado de miserabilidade 
vez que é beneficiário da Assistência Judiciária (Lei nº 1.060/50), cujo benefício lhe concedo nesta oportunidade com efeitos 
ex tunc. Em função do convênio celebrado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo/OAB, arbitro os honorários 
advocatícios em favor dos Drs. Advogados nomeados às partes no valor previsto na tabela de honorários para feitos desta 
natureza. Oportunamente, expeçam-se Certidões. PRIC. Oportunamente, arquivem-se, observadas as formalidades legais. - 
ADV: EDSON TAKESHI NAKAI (OAB 136196/SP), RODRIGO SONCINI DE OLIVEIRA GUENA (OAB 259605/SP)

Processo 0003624-54.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - T.A.A. - V.T. - (Ciência às 
partes do ofício do INSS de fls. 107 informando que foi implantado benefício de pensão alimentícia em favor do menor Willian, 
com início em 12/12/2014, com parâmetros de cálculo conforme o determinado, sendo os valores depositados na conta da 
autora, conforme o solicitado). - ADV: ROSIANE VILA MARQUES (OAB 304522/SP), CARLA CRISTINA FERREIRA DE AMORIM 
TORRES (OAB 332134/SP)

Processo 0004503-76.2005.8.26.0297 (297.01.2005.004503) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Mdm 
Sementes de Aldodão Ltda - Dejair Tranqueiro Mendonça - - Marcia Ferreira de Souza Mendonça - Edenir Pereira Gigante de 
Melo e outros - Vistos... Fls. 374/388: ciência às partes. Fls. 390: defiro, expedindo-se competente mandado de avaliação dos 
imóveis penhorados, dando-se ciência às partes. Intimem-se. (Ciência às partes dos documentos de fls. 374/388 referente 
à averbação da penhora através do Sistema ARISP). - ADV: FERNANDA FREITAS DE SOUZA (OAB 335048/SP), MARLEN 
PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 53261/MG), GERALDO APARECIDO DO LIVRAMENTO (OAB 68724/SP), MARLON LUIZ GARCIA 
LIVRAMENTO (OAB 203805/SP), LIGEA PEREIRA DE MELO LIVRAMENTO (OAB 195559/SP), MAIRA SILVIA GANDRA (OAB 
177723/SP)

Processo 0004796-36.2011.8.26.0297 (297.01.2011.004796) - Procedimento Sumário - Sueli Aparecida Natalin Chaparim - 
Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. 1- Cumpra-se o v. Acórdão. 2- Manifeste-se a autora em termos de prosseguimento, 
no prazo legal. 3- No silêncio, em nada sendo requerido, arquivem-se, após recolhidas eventuais custas em aberto, o que 
certificará a Serventia. Int. - ADV: MARCELO TREFIGLIO MARÇAL VIEIRA (OAB 240970/SP), MARCELO FERNANDO DACIA 
(OAB 296491/SP)

Processo 0004888-09.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Guarda - D.B.S.V. - V.G. - Considerando a composição 
entre partes no processo principal (fls. 100/101), que culminou com a extinção da ação de Guarda e Responsabilidade, JULGO 
EXTINTA a presente RECONVENÇÃO que DANDARA BEATRIZ DOS SANTOS VILELA ofertou em face de VAGNER GOUVEIA, 
o que faço com fulcro no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se. R.P.I.C. - ADV: REGIS 
RIBEIRO (OAB 144665/SP), OSVALDO PAZ LANDIM (OAB 58086/SP)

Processo 0004985-09.2014.8.26.0297 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- Valdecir Rossafa Rodrigues - Banco do Brasil S/A. - Vistos. Fls. 117/118: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 
60(sessenta) dias, conforme requerido pelo embargante. Após, decorrido o prazo do sobrestamento, dê-se nova vista ao 
embargante, para, em prosseguimento, requer o quê de direito. Int. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/
SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), WASHINGTON ROCHA DE CARVALHO (OAB 136272/SP), 
ELISANGELA SIQUEIRA VICTORINO (OAB 282562/SP), ESDRAS HENRIQUE SPAGNOL (OAB 343720/SP)

Processo 0005365-32.2014.8.26.0297 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R.S.C. - D.C. - 
Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o acordo a que chegaram as partes às fls. 
65/66, nesta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - Processo nº 0005365-32.2014.8.26.0297, que Raiany da Silva Custódio 
representada por RAFAELA CRISTINA DA SILVA move contra Donizete Custódio, suspendendo-se a presente execução com 
fulcro no artigo 792 do Código de Processo Civil, até o cumprimento integral da avença, o que deverá ser comunicado pelo(a) 
exequente. P.R.I.C. - ADV: ROSICLER VILA MARQUES (OAB 294409/SP), KARINA DAS GRAÇAS VIEIRA BARCELOS (OAB 
245363/SP)

Processo 0005566-24.2014.8.26.0297 - Monitória - Prestação de Serviços - Associação Educacional de Jales - Marcos 
Rodrigues Mandarini Filho - Vistos... Face ao não pagamento e não oferecimento de Embargos, constituiu-se, “ ex vi legis “, 
o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Proceda-se a Serventia as anotações e 
retificações de praxe. Fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor do débito atualizado. Intime-se o executado para 
efetuar voluntariamente o pagamento do montante da condenação, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de incidência de 
multa no valor de 10%, nos termos do artigo 475-J, do Código de Processo Civil. Intime-se.(Fica a autora intimada a providenciar 
o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça no valor de R$63,75, no prazo de cinco dias) - ADV: LEANDRO MONTANARI 
MARTINS (OAB 343157/SP)

Processo 0005749-15.2002.8.26.0297 (297.01.2002.005749) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - A.P.B.S.R.L.S. - E.B.S. 
- Vistos... Face à informação de fls. 34, determino o desentranhamento da petição de fls. 29/33, encaminhando-a à Egrégia 
2ª Vara Cível local para as providências necessárias. Após, retornem-se os presentes autos ao arquivo. Intimem-se. - ADV: 
ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA (OAB 49073/SP), ANA MARIA GEREP MELO ANDRADE (OAB 95026/SP)

Processo 0005815-72.2014.8.26.0297 - Divórcio Litigioso - Dissolução - T.R.P.D. - P.C.D. - Ante o exposto e pelo mais 
que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de Divórcio proposta por TELMA REGINA 
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PLÁCIDO DANE contra PAULO CÉSAR DANE para: a) Com fulcro no artigo 226, §6º da Constituição Federal, decretar o divórcio 
das partes, cessando os deveres de coabitação, fidelidade recíproca e o regime matrimonial de bens, pondo fim ao casamento, 
voltando a autora a usar o nome de solteira, qual seja, TELMA REGINA PLÁCIDO; b) Conceder à autora a guarda definitiva 
das crianças Diego Henrique Plácido Dane e Pedro Henrique Plácido Dane; c) Fixar a obrigação do réu em pagar alimentos em 
favor das crianças Diego Henrique Plácido Dane e Pedro Henrique Plácido Dane no importe de 50% do salário mínimo nacional 
e, caso o réu esteja formalmente empregado, em 50% de seus rendimentos, deduzindo-se as contribuições legais, devendo 
incidir inclusive sobre o 13º salário e férias, se o caso, a serem pagos até o dia 10 de cada mês; d) Fixar o direito em visitas do 
réu em relação aos filhos Diego Henrique Plácido Dane e Pedro Henrique Plácido Dane de forma quinzenal, aos domingos, das 
14:00 às 17:00 horas, na residência dos menores. Consequentemente, JULGO EXTINTO o Processo, com resolução de mérito, 
o que faço com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado expeça-se Mandado de 
Averbação ao respectivo Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais. Considerando que a autora decaiu em parte mínima 
de seu pedido, o réu arcará por inteiro com custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em R$700,00 
(setecentos reais), nos termos do artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil. Entretanto, ficará isento de tais pagamentos por 
ser beneficiário da Assistência Judiciária (Lei nº 1.060/50), cujo benefício lhe concedo nesta oportunidade com efeitos ex tunc. 
Arbitro os honorários dos I. Advogados nomeados às partes no valor previsto na Tabela do Convênio celebrado entre a DPE e 
a OAB, para feitos desta natureza. Oportunamente, expeçam-se Certidões. P.R.I.C. Oportunamente, arquivem-se, observadas 
as formalidades legais. - ADV: LIGEA PEREIRA DE MELO LIVRAMENTO (OAB 195559/SP), SALATIEL SOUZA DE OLIVEIRA 
(OAB 281413/SP)

Processo 0006431-47.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Acidentária - Joao Peres 
Castilho Filho - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - (Ciência às partes de que foi designado o dia 25/02/2015, às 16:00 
horas, para a realização de perícia no autor no consultório do Dr. Luís Roberto BAitello). - ADV: CARINA CARMELA MORANDIN 
BARBOZA (OAB 226047/SP), FERNANDO ANTONIO SACCHETIM CERVO (OAB 323171/SP), DANUBIA LUZIA BACARO (OAB 
240582/SP)

Processo 0006578-10.2013.8.26.0297 (029.72.0130.006578) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Pecunia Sa - Fernando da Silva Pereira - Vistos... Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de noventa (90) 
dias. Decorridos, intime-se o(a) autor(a) para dar regular prosseguimento ao feito, no prazo legal. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO 
BUOSI (OAB 165025/SP)

Processo 0006593-42.2014.8.26.0297 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - C.D.E. - - J.P.E. 
- - G.C.E. - - K.F.E. - J.A.E. - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o pedido 
de desistência formulado a fls. 34. Consequentemente, JULGO EXTINTA a presente AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
- Processo nº 0006593-42.2014.8.26.0297, que JOAO PAULO ESTEVES, GIOVANA CAMILA ESTEVES, KETLYN FERNANDA 
ESTEVES, CARLOS DIOGO ESTEVES representados por SUELI BORTOLETO movem contra JOSE ADILSON ESTEVES, o 
que faço com fulcro no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários do I. Advogado nomeado aos 
exequentes no valor previsto na tabela do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem 
dos Advogados do Brasil/SP, para feitos desta natureza. Oportunamente, expeça-se a certidão. Oportunamente, após recolhidas 
eventuais custas em aberto, o que certificará a Serventia, arquivem-se, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: 
CLAYTON PEREIRA COLAVITE (OAB 258666/SP)

Processo 0006614-18.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - D.E.F. - J.R.S. - Vistos... 
Fls. 29: remetam-se os autos à Ordem dos Advogados do Brasil local para indicação de um Advogado, o qual fica desde já 
nomeado para defender os interesses do réu JEFERSON RODRIGUES DA SILVA, abrindo-se-lhe vista dos autos pelo prazo 
legal para oferecimento de defesa. Intimem-se. (Fica o Dr. LEANDRO CARAVIERI MARTINS intimado para, no prazo legal, 
apresentar CONTESTAÇÃO, uma vez que foi nomeado como advogado do réu). - ADV: MARCUS VINICIUS CASTANHEIRA 
(OAB 109067/SP), LEANDRO CARAVIERI MARTINS (OAB 226987/SP)

Processo 0006847-15.2014.8.26.0297 - Divórcio Consensual - Dissolução - F.M.J.V.S. - P.D.S.S. - Vistos... Observo que 
na sentença de fls. 47/48, ocorreu erro material passível de correção, por se tratar de evidente erro material, já que o nome 
do requerente da ação difere daquele que ali ficou constando. Assim, para corrigir evidente erro material, evitando prejuízo às 
partes, nos termos do artigo 463, inciso I do CPC, defiro o pedido de fls. 54 e passo a corrigir aquela decisão, para que dela 
conste a seguinte redação: Vistos... HOMOLOGO a conversão desta ação para a forma consensual. Anote-se e comunique-se. 
No mais, trata-se de pedido de divórcio formulado em por FRANCISCA MARIA DE JESUS VALIN SANTOS e PAULO DONIZETE 
SOUZA DOS SANTOS, nos termos do acordo acima transcrito. Em seu parecer, o DD. Dr. Promotor de Justiça opinou pela 
homologação. É a síntese do necessário. DECIDO. O requerimento satisfaz às exigências do artigo 226, § 6º, da Constituição 
Federal, na redação que lhe foi dada pela Emenda nº 66/2010, conforme se verifica pelos documentos juntados, em especial 
pela certidão de casamento (fls. 10), que certifica a existência de vínculo matrimonial, bem como o regime de casamento, qual 
seja, a comunhão parcial de bens. Finalmente, o artigo 226, §6 º, com a redação que lhe foi dada pela Emenda nº 66/2010, 
estabelece que: “O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. Desse modo, estão presentes os requisitos legais para 
acolhimento do pedido. Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação de Divórcio 
Consensual - Processo nº 0006847-15.2014.8.26.0297, proposta por FRANCISCA MARIA DE JESUS VALIN SANTOS e PAULO 
DONIZETE SOUZA DOS SANTOS, PARA DECRETAR O DIVÓRCIO DO CASAL, que se regerá pelas cláusulas e condições 
fixadas no acordo celebrado nesta audiência, o que faço com fulcro no artigo 226, § 6º da Constituição Federal, cessando os 
deveres de coabitação, fidelidade recíproca e o regime matrimonial de bens, pondo fim ao casamento, voltando a cônjuge virago 
a usar o nome de solteira, ou seja, FRANCISCA MARIA DE JESUS VALIM. Outrossim, fica a convenção celebrada entre as 
partes nesta audiência HOMOLOGADA por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, o que faço com 
fulcro no artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil. Esta Sentença servirá como mandado de averbação ao Cartório de 
Registro Civil da Comarca de Jales, para que proceda à margem do assento de casamento dos requerentes - matrícula: 115832 
01 55 2012 2 00031 274 0009252 51- a necessária averbação, sendo que a cônjuge virago passa a adotar o nome de solteira. 
Em função do convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OAB, arbitro os honorários do(a) Dr. Adauto José de Oliveira e 
Dra Silmara Porto Penariol, Ilustres Defensor(a) nomeado (a) à(s) parte(s) no valor previsto na tabela vigente para feitos desta 
natureza. Expeça(m)-se certidão(ões). Dou esta sentença por publicada em audiência, saindo os presentes, dela, devidamente 
intimados. REGISTRE-SE e COMUNIQUE-SE. Autorizo extração de cópias reprográficas desta decisão. Saem intimados os 
presentes. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. JOSÉ PEDRO GERALDO NÓBREGA CURITIBA 
- Juiz de Direito.” 2. No mais, subsiste a Sentença tal como está lançada. Certifique-se nos assentamentos da Serventia, 
retificando-se no Livro de Registro de Sentenças. Bem como, expeça-se novo mandado de averbação junto ao Cartório de 
Registro Civil. 3. Após, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. (Ficam os Drs. ADAUTO JOSÉ DE 
OLIVEIRA e SILMARA PORTO PENARIOL intimados para, no prazo de cinco (05) dias, retirarem as certidões de honorários 
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expedidas). - ADV: SILMARA PORTO PENARIOL (OAB 190786/SP), ADAUTO JOSE DE OLIVEIRA (OAB 263552/SP)
Processo 0007361-65.2014.8.26.0297 - Exibição - Liminar - Maria do Carmo da Silva - Banco Itaucard S/A - (Fica a autora 

intimada para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar-se nos autos sobre o depósito de fls. 58 no valor de R$-400,00, informando 
inclusive, se referido depósito satisfaz integralmente a obrigação). - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
SP), VANESSA APARECIDA RODRIGUES (OAB 322593/SP)

Processo 0007490-07.2013.8.26.0297 (029.72.0130.007490) - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Augusto Francisco dos Santos - Diretor Tec de Saude Ii da Sec de Est da Saude Dep 
Reg de Saude Xv de Sjrio Preto - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. 1- Cumpra-se o v. Acórdão. 2- Manifeste-
se o impetrante em termos de prosseguimento, no prazo legal. 3- No silêncio, em nada sendo requerido, arquivem-se, após 
recolhidas eventuais custas em aberto, o que certificará a Serventia. Int. - ADV: EDSON FRANCISCO DA SILVA (OAB 74044/
SP), MARCELO BIANCHI (OAB 274673/SP), YASMINE ALTIMARE SILVA CRUZ (OAB 243367/SP)

Processo 0007949-72.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Regularização de guarda - M.F.C.S. - V.F.S. - Vistos... 
Indefiro a execução dos alimentos na forma do artigo 733 do Código de Processo Civil, ante a incompatibilidade de ritos. No 
mais, manifeste-se a exequente, no prazo de cinco (05) dias, acerca da ilustre manifestação do Representante do Ministério 
Público de fls. 46/47. Oficie-se conforme requerido no item “b” de fls. 44. Intimem-se. - ADV: FERNANDO CESAR PISSOLITO 
(OAB 227237/SP)

Processo 0008154-04.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - E.S.P. - G.M. - (Ciência 
ao réu da petição de fls. 95/98 juntando aos autos cópia do Boletim de Ocorrência, em que ele ameaça a autora). - ADV: 
ALEXANDRE CESAR COLOMBO (OAB 267985/SP), BENEDITO TONHOLO (OAB 84036/SP)

Processo 0008218-14.2014.8.26.0297 - Procedimento Sumário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Manoel Agostinho Matos 
Pires - SMK Brasil Ltda ME - (Fica o autor intimado para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar-se nos autos sobre o ofício da 
Delegacia Regional Tributária de São José do Rio Preto - SP de fls. 53/55). - ADV: MARLON LUIZ GARCIA LIVRAMENTO (OAB 
203805/SP), LIGEA PEREIRA DE MELO LIVRAMENTO (OAB 195559/SP), GERALDO APARECIDO DO LIVRAMENTO (OAB 
68724/SP)

Processo 0008307-71.2013.8.26.0297 (029.72.0130.008307) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos 
Econômicos - Haruko Takaki - - Americo Lago - - Rosangela Juliano Bordon Bigulin - São Paulo Previdencia Spprev - Vistos... 
Considerando o decidido nos autos do Agravo de Instrumento e Conflito de Competência interpostos, remetam-se os presentes 
autos ao Juizado Especial Cível desta Comarca de Jales - S.P. Intimem-se. - ADV: MARCELO BIANCHI (OAB 274673/SP), 
RENAN CAVENAGHI FIOD (OAB 311662/SP), GUILHERME MENDES DE CAMPOS (OAB 324908/SP)

Processo 0008363-70.2014.8.26.0297 - Busca e Apreensão - Vistoria - Regina Indústria e Comércio Ltda - Edgar Francisco 
Molina Me - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o acordo a que chegaram 
as partes a fls. 344/346, nesta ação de Busca e Apreensão - Processo nº 0008363-70.2014.8.26.0297, que Regina Indústria e 
Comércio Ltda move contra EDGAR FRANCISCO MOLINA ME. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução 
de mérito, o que faço com fulcro no artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil. HOMOLOGO, outrossim, a desistência do 
prazo recursal, certificando-se, de imediato, o trânsito em julgado. Custas remanescentes na forma do artigo 26, §2º do Código 
de Processo Civil, remetendo-se os autos ao I. Contador para cálculo das custas em aberto, intimando-se para pagamento, se 
o caso. Outrossim, indefiro o pedido de fls. 350/351, uma vez que os dados referentes à processos distribuídos são inseridos 
pelo SERASA independentemente de ordem judicial. Ademais, eventual legalidade na referida inclusão não é objeto destes 
autos, o que deve ser objeto de ação própria, frisando que, com a extinção do feito, a retirada pode ser diligenciada pelo próprio 
interessado, querendo. Oportunamente, arquivem-se, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: MARIO CELSO DA 
SILVA BRAGA (OAB 121000/SP), CARLOS EDUARDO BORGES (OAB 240332/SP), MAURICIO CARLOS DA SILVA BRAGA 
(OAB 54416/SP)

Processo 0008996-57.2009.8.26.0297 (297.01.2009.008996) - Cumprimento de sentença - Atos Administrativos - João 
Henrique Caparroz Gomes - - Otto Artur da Silva Rorigues de Moraes - Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - 
Ficam os exequente intimados a manifestarem nos autos, no prazo de cinco dias, sobre o depósito realizado a fls. 226, no 
valor de R$843,27. - ADV: MARIA LIA PINTO PORTO (OAB 108644/SP), VALERIA BERTAZONI (OAB 119251/SP), PAULO 
HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA (OAB 141540/SP), THAIS DE LIMA BATISTA PEREIRA ZANOVELO (OAB 151765/SP), 
JOAO HENRIQUE CAPARROZ GOMES (OAB 218270/SP), OTTO ARTUR DA SILVA RODRIGUES DE MORAES (OAB 243997/
SP), CLAUDIA MARIA DE PAULA EDUARDO GERALDI (OAB 87158/SP), ANA LUCIA IKEDA OBA (OAB 98959/SP), MONICA 
DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO (OAB 98990/SP)

Processo 0009239-25.2014.8.26.0297 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.G.P.F. - J.C.P.F. - Vistos.... Considerando que 
a presente ação versa sobre “estado de pessoa”, sendo, portanto, direito indisponível, remetam-se os autos à Ordem dos 
Advogados do Brasil local para indicação de Curador Especial, o qual fica desde já nomeado para defender os interesses do réu 
JOSÉ CARLOS PIRONEL FRANCISCO, abrindo-se-lhe vista dos autos pelo prazo legal para oferecimento de defesa. Intimem-
se. (Fica o Dr. JÚLIO CÉSAR ALDRIGUE intimado para, no prazo legal, apresentar CONTESTAÇÃO, uma vez que foi nomeado 
Curador Especial do réu). - ADV: JULIO CESAR ALDRIGUE (OAB 277252/SP), MARCIO CORREA SILVEIRA (OAB 210221/SP)

Processo 0009293-88.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - D.R.C. - C.C.S. - - E.C.S. 
- - C.C.S. - Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a presente ação de Reconhecimento e 
Dissolução de União Estável proposta por DIVINA RUFINA DA CRUZ em face de CATIA DA CRUZ SILVA, EWERTON DA CRUZ 
SILVA e CÁSSIA DA CRUZ SILVA, para reconhecer e declarar que a autora conviveu maritalmente com o de cujus Ananias da 
Silva, em união familiar estável, desde 1989 até a data do falecimento (14/04/2014), o que faço com fulcro no artigo 1.723 do 
Código Civil c.c. art. 226, § 3º da Constituição Federal. Consequentemente, JULGO EXTINTO o Processo, com resolução de 
mérito, o que faço com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Custas pelos réus, os quais ficarão isentos 
de tais pagamentos enquanto perdurar o estado de miserabilidade, vez que são beneficiários da Assistência Judiciária (Lei nº 
1.060/50), cujo benefício lhes concedo nesta oportunidade com efeitos ex tunc. P.R.I.C. Oportunamente, arquivem-se. - ADV: 
LUIZ FERNANDO CARDOSO GONÇALVES (OAB 229565/SP)

Processo 0009599-33.2009.8.26.0297 (297.01.2009.009599) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Celi de 
Andrade Ferreira da Silva - Manuelina Mariana Capellari Marcruz Brito - - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO - - 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER - - Mafre Seguros - Vistas dos autos à 
ré-denunciante MANUELINA para: manifestar-se, em 10 dias, sobre as contestações apresentadas pela Prefeitura Municipal de 
São Francisco, pelo DER/SP e pela MAPFRE (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: ARI DALTON MARTINS MOREIRA JUNIOR (OAB 
143700/SP), MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP), DANILO ANTONIO MOREIRA FAVARO (OAB 220627/SP), 
RONALDO JOSÉ BRESCIANI (OAB 227146/SP), ELMARA FERNANDES DE MATOS (OAB 244132/SP), MARTHA MACRUZ DE 
SÁ (OAB 87543/SP), MARCELO BIANCHI (OAB 274673/SP), PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP), 
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EDISON AUGUSTO RODRIGUES (OAB 170726/SP)
Processo 0009612-95.2010.8.26.0297 (297.01.2010.009612) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / 

Embargos à Execução - Rose Mary Seiko Maruyama - Silvanio Vianna - Vistos. 1- Cumpra-se o v. Acórdão. 2- Especifiquem as 
partes as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência. Prazo legal. Intimem-se. - ADV: ADELER FERREIRA DE 
SOUZA (OAB 172245/SP), KAROLINE FARIAS FERNANDES (OAB 244178/SP), SILVERIO POLOTTO (OAB 27199/SP), PAULO 
EDUARDO DE SOUZA POLOTTO (OAB 79023/SP)

Processo 0009647-50.2013.8.26.0297 (029.72.0130.009647) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Nilzelene de 
Souza - Maria Aparecida de Souza Silva - - Vicente de Paulo Borges da Silva - - Maria do Carmo de Souza - - Luis Antonio de 
Souza - - Joel Ribeiro de Souza - - Neusa Ribeiro Dias - - Helena Ribeiro de Souza - - Luzinete Ribeiro de Souza - - Edison 
Dias - Angelino Ribeiro de Souza - Vistos... Preliminarmente, determino que a inventariante junte aos autos, no prazo de cinco 
(05) dias, cópia da Certidão de Óbito da herdeira Luzinaura. Após, voltem conclusos. Intimem-se. - ADV: EDSON LUIZ SOUTO 
(OAB 297150/SP)

Processo 0009982-35.2014.8.26.0297 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Massami 
Shibata - - Jorge Massao Shibata - - Alcides Hissato Shibata - - Renato Gonçalves Shibata - - Marina Gonçalves Bonassi 
Shibata - - Orlando Ossamu Shibata - - Terezinha Hatsuko Shibata - - VANESSA GONÇALVES SHIBATA GARCIA - - Karina 
Gonçalves Shibata Ferreira - Banco do Brasil S/A. - Renato Gonçalves Shibata - - Karina Gonçalves Shibata Ferreira - Vistos. 
Fls. 46/47 e 52/53: Recebo como emenda à inicial, procedendo a Serventia às anotações necessárias. Outrossim, concedo o 
prazo de cinco dias para os exequentes efetuarem o recolhimento das custas referentes aos instrumentos de mandato juntados 
aos autos, inclusive substabelecimento. Intimem-se. - ADV: RAYNER DA SILVA FERREIRA (OAB 201981/SP), ARTUR WATSON 
SILVEIRA (OAB 88124/SP), RENATO GONÇALVES SHIBATA (OAB 273897/SP), KARINA GONÇALVES SHIBATA FERREIRA 
(OAB 348612/SP)

Processo 0010009-18.2014.8.26.0297 - Exibição - Medida Cautelar - HELENA CRESPILHO DA SILVA - Banco do Brasil 
s.a. - Vistos. 1- Defiro ao(à) requerente os benefícios da Assistência Judiciária (Lei nº 1.060/50). Anote-se. 2- Não vislumbro 
estar presente o requisito do “periculum in mora”, uma vez que não consta dos autos qualquer início de prova quanto à alegada 
urgência na exibição do documento. Outrossim, a presente medida cautelar possui tramitação rápida, razão pela qual indefiro 
a liminar pleiteada. 3- CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando 
advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta 
de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: VICTOR HENRIQUE CASTARDO (OAB 337727/SP)

Processo 0010009-18.2014.8.26.0297 - Exibição - Medida Cautelar - HELENA CRESPILHO DA SILVA - Banco do Brasil 
s.a. - Vistas dos autos ao banco-réu para: regularizar, em 15 dias, a sua representação processual, sob pena de revelia (art. 13 
e 37 do CPC). - ADV: VICTOR HENRIQUE CASTARDO (OAB 337727/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 
140055/SP)

Processo 0010125-24.2014.8.26.0297 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.M.S.M. - G.M.M.M. - Vistos... Concedo à autora 
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, face à Declaração de Pobreza acostada a fls. 06. Anote-se. Cite(m)-se, ficando 
o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia 
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. (Fica a autora intimada para, no prazo de 
cinco (05) dias, manifestar-se nos autos requerendo o quê entender de direito, em prosseguimento, ante a certidão de fls. 15: 
decorreu o prazo para o requerido apresentar defesa nos autos). - ADV: JOSIANE REIS ROBLES (OAB 317915/SP)

Processo 0010387-47.2009.8.26.0297 (297.01.2009.010387) - Outros Feitos não Especificados - Flávio Antonio de Freitas 
- Município de Dirce Reis - Vistos. 1- Cumpra-se o v. Acórdão. 2- Manifeste-se a ré em termos de prosseguimento, no prazo 
legal. 3- No silêncio, em nada sendo requerido, arquivem-se, após recolhidas eventuais custas em aberto, o que certificará 
a Serventia. Int. - ADV: ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP), ADAUTO JOSE DE OLIVEIRA (OAB 263552/SP), 
CLEBER HENRIQUE NASCIMENTO DE ASSIS (OAB 322738/SP)

Processo 0010737-59.2014.8.26.0297 (apensado ao processo 0004235-41.2013.8.26) - Alvará Judicial - Licenciamento de 
Veículo - Safra Comércio de Produtos Agropecuários Ltda - Juízo da Comarca - Vistos... Preliminarmente, indefiro o Pedido 
de Assistência Judiciária Gratuita formulado pela autora a fls. 03, uma vez que se trata de pessoa jurídica, a qual possui fins 
lucrativos. Assim, considerando que o recolhimento das custas iniciais é pressuposto para o desenvolvimento válido e regular 
do processo, assinalo o prazo de dez (10) dias para que a autora efetue o recolhimento das custas iniciais e de mandato, sob 
pena de indeferimento da petição inicial (art. 284, § único do Código de Processo Civil). Após, voltem conclusos. Intimem-se. 
- ADV: ANDRE DOMINGUES SANCHES PEREIRA (OAB 224665/SP), CLAUDIA RENATA BONI (OAB 231885/SP), ALINDSEN 
CAMARGO FESTA (OAB 290995/SP), KELLY DIANA FRANCISCO (OAB 335467/SP)

Processo 0010895-17.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Seguro - Azenaide Rocha de Paula - Seguradora Líder 
dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistas dos autos à autora para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação 
(art. 326 ou 327 do CPC) e Para a ré efetuar nos autos, no prazo de cinco (05) dias, o recolhimento das taxas de mandato 
e substabelecimento juntados. - ADV: ENIO SOLER DO AMARAL JUNIOR (OAB 172787/SP), RENATO TADEU RONDINA 
MANDALITI (OAB 115762/SP), JOSÉ ANTONIO FUZETTO JUNIOR (OAB 171125/SP)

Processo 0010896-36.2013.8.26.0297 (029.72.0130.010896) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Ednea Rosa 
Ribeiro Vargas Brasileiro - - Joao Vargas Brasileiro - Deodato Gonçalves de Jesus - Vistos. Fls. 66/71: Recebo como aditamento 
as primeiras declarações e plano de partilha. Proceda-se ao aditamento ao formal de partilha. Intimem-se. - ADV: ACACIO 
MARTINS LOPES (OAB 147755/SP)

Processo 0010920-30.2014.8.26.0297 - Inventário - Inventário e Partilha - Daniela Aparecida da Silva - Thiago da Silva Dias 
- Vistos... 1 - Concedo à requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ante à Declaração de Pobreza acostada 
a fls. 06. Anote-se. 2 - Nomeio a requerente DANIELA APARECIDA DA SILVA, como inventariante dos bens, a qual deverá 
ser intimada para prestar compromisso, no prazo de cinco (05) dias. 3 - Oficie-se ao Colégio Notarial do Brasil para que 
informe eventual testamento realizado pelo “de cujus. 4 - Intime-se a arrolante para regularizar a representação processual 
dos herdeiros, apresentar o Plano de Partilha e cumprir o art. 21 do Decreto nº 46.655/02 - Regulamento do ITCMD, no prazo 
de vinte (20) dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. (para a requerente comparecer em cartório a fim de assinar o termo de 
compromisso de inventariante, no prazo de cinco dias) - ADV: MARCELO LIMA RODRIGUES (OAB 243970/SP)

Processo 0010997-39.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Nulidade - Edson Luiz Brasan - Banco Santander S/A. - 
Vistas dos autos ao(à) autor(a) para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: FABIO 
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), ANDREZA 
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FERNANDA VELO MORAES (OAB 275601/SP)
Processo 0011134-21.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Kelly Cristina da Silva 

Garcia - Lígia Cristina de Souza Brito - (Fica a autora intimada para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar-se nos autos sobre 
a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 19 onde consta que: DEIXEI DE CITAR a ré, tendo em vista que na referida rua não 
existe casa com a numeração indicada, ela inicia no nº 500 e termina em 800 e perguntando a alguns moradores, ninguém 
conheceu referida pessoa). - ADV: CLAUDIO DE OLIVEIRA (OAB 272047/SP), EDUARDO AMADOR BRAZ (OAB 332992/SP)

Processo 0011188-84.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Silvestre Antunes Ferreira 
Filho - Vivo S/A - Vistas dos autos ao(à) autor(a) para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). 
- ADV: ANTONIO FERNANDES DE SOUZA (OAB 169114/SP), HEBERT VINICIUS CURVELLO VENDITO (OAB 285667/SP), 
MONICA FERNANDES DO CARMO (OAB 115832/SP)

Processo 0011193-09.2014.8.26.0297 - Alvará Judicial - Compra e Venda - Iracema Maria de Moraes - Juizo da Comarca 
- Vistos... Trata-se de pedido formulado por IRACEMA MARIA DE MORAES para a venda do veículo Motocicleta HONDA 150 
TITAN, PLACA EDC1511, ANO/MODELO 2008, de propriedade do “de cujus” James Marcelo Luiz, falecido em 11 de agosto de 
2014. Alega ainda, que ficou acordado que o valor da venda será repassado à viúva, Sra. Cristiane Querina dos Santos Garcia. 
Para tanto, comprovou a requerente ser mãe do “de cujus” e a inexistência de outros bens, juntando inclusive aos autos cópia do 
Termo de Audiência realizado perante à Egrégia 1ª Vara Cível desta Comarca de Jales - SP (fls. 9/9vº). O Ilustre Representante 
do Ministério Público consignou que deixa de intervir (fls. 18/19). D E C I D O. Conforme se observa dos documentos juntados 
aos autos, a requerente comprovou sua condição de herdeira, bem como comprovou o acordado em relação ao repasse do 
valor obtido com a venda da motocicleta à Sra. Cristiane Querina dos Santos Garcia (fls. 09/11). Assim, ante a documentação 
apresentada, DEFIRO o ALVARÁ requerido por IRACEMA MARIA DE MORAES para autorizá-la a proceder a venda do veículo 
Motocicleta HONDA 150 TITAN, PLACA EDC1511, ANO/MODELO 2008, a quem interessar, expedindo-se, de imediato, o 
competente alvará, com prazo de sessenta dias. Consigno que eventual prestação de contas deverá ser objeto do Processo de 
Retificação de Assento de Óbito nº 0009608-19.2014.8.26.0297 que tramitou perante à Egrégia 1ª Vara Cível desta Comarca 
de Jales - SP. Custas pela requerente, ficando entretanto, isenta de tais pagamentos enquanto beneficiária da Assistência 
Judiciária, a qual concedo-lhe nesta oportunidade, com efeitos “ex tunc”. PRIC. Oportunamente, arquivem-se, observadas as 
formalidades legais. - ADV: DANIELY PEREIRA GOMES (OAB 317761/SP)

Processo 0011247-72.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Neusa Gonçalves de Barros 
- Vivo S/A - Fica a ré intimada a regularizar sua representação processual, juntando a competente procuração, acompanhada da 
respectiva taxa devidamente recolhida. Prazo: 10 dias. Fica a autora intimada a manifestar em réplica no prazo legal, querendo. 
- ADV: ROGERIO AUGUSTO GONÇALVES DE BARROS (OAB 284312/SP), MONICA FERNANDES DO CARMO (OAB 115832/
SP), HEBERT VINICIUS CURVELLO VENDITO (OAB 285667/SP)

Processo 0011294-46.2014.8.26.0297 - Exibição - Provas - Juliana Albuquerque Zorzenon - Banco Bradesco S/A - Vistos... 
Concedo à autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Lei nº 1.060/50). Anote-se. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) 
advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: SUELY DE FATIMA DA SILVA PENARIOL (OAB 251862/
SP)

Processo 0011596-75.2014.8.26.0297 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - D.L. - - M.A.S. - J.C. 
- Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação de Divórcio Consensual Processo nº 0011596-75.2014.8.26.0297 para, 
acolhendo o pedido formulado na inicial, DECRETAR O DIVÓRCIO dos requerentes DULCÍDIO LOPES e MARIA APARECIDA 
DA SILVA, o que faço com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil c.c. art. 226, §6º da Constituição Federal, 
cessando os deveres de coabitação, fidelidade recíproca e o regime matrimonial de bens, pondo fim ao casamento. Outrossim, 
HOMOLOGO a convenção celebrada entre as partes na inicial (fls. 02/05) com relação aos direitos e obrigações, o que faço com 
fulcro no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, expeça-se mandado de averbação para 
ser cumprido junto ao respectivo Cartório de Registro Civil. Custas pelos requerentes, os quais ficarão isentos de tais pagamentos 
enquanto perdurar o estado de miserabilidade, uma vez que são beneficiários da Assistência Judiciária (Lei nº 1.060/50), cujo 
beneficio lhes concedo nesta oportunidade, com efeitos ex tunc. P.R.I.C. Autorizo a extração de cópias reprográficas desta 
Sentença. Oportunamente, arquivem-se os autos. - ADV: BENEDITO TONHOLO (OAB 84036/SP)

Processo 0011900-74.2014.8.26.0297 - Divórcio Consensual - Dissolução - A.M.V. - - A.V. - J.C. - Ante o exposto e 
pelo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Divórcio Consensual Processo nº 0011900-
74.2014.8.26.0297, Ordem nº 2298/14, proposta por ANA MARIA VICENTIN e ANTONIO VICENTIN para decretar o divórcio das 
partes, o que faço com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil c.c. artigo 226, §6º da Constituição Federal, 
cessando os deveres de coabitação, fidelidade recíproca e o regime matrimonial de bens, pondo fim ao casamento. Custas 
pelos requerentes, os quais ficarão isentos de tais pagamentos enquanto perdurar o estado de miserabilidade, uma vez que são 
beneficiários da Assistência Judiciária (Lei nº 1.060/50), cujo benefício lhes concedo nesta oportunidade com efeitos ex tunc. 
Expeça-se Mandado de Averbação ao Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais. P.R.I.C. Oportunamente, arquivem-se. - 
ADV: MARCIO ANTONIO VICENTE (OAB 169973/SP)

Processo 0012161-39.2014.8.26.0297 - Divórcio Consensual - Dissolução - E.C.G.S.T. - - T.L.T.R. - J.C. - Ante o exposto e 
pelo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Divórcio Consensual proposta por ELEN CÁSSIA 
GONÇALVES DA SILVA TORTELI e THIAGO LUÍS TORTÉLI RODRIGUES para decretar o divórcio das partes, o que faço com 
fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil c.c. art. 226, §6º da Constituição Federal, cessando os deveres de 
coabitação, fidelidade recíproca e o regime matrimonial de bens, pondo fim ao casamento, voltando a cônjuge virago a usar o 
nome de solteira, qual seja, ELEN CÁSSIA GONÇALVES DA SILVA. Outrossim, HOMOLOGO a convenção celebrada entre as 
partes na inicial com relação à partilha de bens, guarda do filho Pedro Henrique Gonçalves Torteli, direito de visitas do genitor, 
bem como alimentos a serem pagas ao menor pelo genitor, o que faço com fulcro no artigo 269, inciso III, do Código de Processo 
Civil. Custas pelos requerentes, os quais ficarão isentos de tais pagamentos enquanto perdurar o estado de miserabilidade, 
uma vez que são beneficiários da Assistência Judiciária (Lei nº 1.060/50), cujo benefício lhes concedo nesta oportunidade com 
efeitos ex tunc. Expeça-se Mandado de Averbação ao Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais, bem como o competente 
Formal de Partilha, se requerido. Arbitro os honorários do I. Advogado nomeado aos requerentes no valor previsto na tabela 
do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos Advogados do Brasil/SP, para feitos 
desta natureza. Oportunamente, expeça-se certidão. P.R.I.C. Oportunamente, arquivem-se. - ADV: DENISE NUNES MARINOTO 
(OAB 318943/SP)

Processo 0012194-29.2014.8.26.0297 - Monitória - Obrigações - Luiz Alberto Mansilha Bressan - Iramar Alves Pereira - - 
Iracy Alves de Jesus - Vistos... Defiro de plano a expedição de mandado de pagamento no prazo de 15 dias, ou, para no mesmo 
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prazo opor embargos, querendo. Cumprido os réus o mandado, ficarão isentos de custas e honorários advocatícios. Int. e Dil.
(para o autor retirar a carta de citação para postagem, bem como providenciar o recolhimento da diferença da diligência do 
Oficial de Justiça no valor de R$36,57, no prazo de cinco dias) - ADV: REGIS IRINEO FORTI (OAB 252314/SP)

Processo 0012412-57.2014.8.26.0297 - Separação Litigiosa - Dissolução - L.P.N.O. - O.O. - Vistos... 1. Defiro à autora 
os benefícios da Assistência Judiciária nos termos da Lei nº 1.060/50. Anote-se. 2. Com a separação de fato, mostra-se 
necessário que se regulamente, ainda que de forma provisória, a guarda do filho menor. Considerando que o menor encontra-
se residindo com a autora, CONCEDO-LHE a guarda provisória de seu filho ODIR NUNES DE OLIVEIRA FILHO, facultando 
ao réu o direito de visitas, de forma livre. 3. Considerando que a guarda provisória do menor foi atribuída à autora, bem como 
que a necessidade de recursos para prover alimentação do filho é presumida, fixo alimentos provisionais em favor do filho 
no montante de R$__________________, em valores que deverão ser depositados em conta bancária informada a fls. 04, 
sendo que os pagamentos deverão ser efetuados pelo réu a partir da citação. 4. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) 
advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CLEBER HENRIQUE NASCIMENTO DE ASSIS (OAB 
322738/SP)

Processo 0012412-57.2014.8.26.0297 - Separação Litigiosa - Dissolução - L.P.N.O. - O.O. - Vistos... Chamei os autos à 
conclusão para suprir a omissão constante do despacho de fls. 11 em relação ao valor dos alimentos provisionais em favor do 
menor. Assim, fixo alimentos provisionais em favor do filho no montante de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional. No mais, 
cumpra-se o já determinado a fls. 11. Int. - ADV: CLEBER HENRIQUE NASCIMENTO DE ASSIS (OAB 322738/SP)

Processo 0012434-18.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Manoel Messias 
Cavalcante - Vistos.... Concedo ao autor os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (Lei nº 1.060/50). Anote-se. Cite(m)-se, 
ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia 
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CARLOS MANUEL DA CONCEIÇÃO 
CAETANO (OAB 84715/SP)

Processo 0012443-77.2014.8.26.0297 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Prefeitura Municipal de Paranapuã - Paranapuã 
Club - (Fica a exequente intimada do inteiro teor do r. despacho de fls. 06 a seguir transcrito: Vistos etc... CITE(M)-SE o(a)(s) 
executado(a)(s) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue(m) o pagamento do débito, cuja valor importa em R$ R$ 1.233,92, 
conforme cópias da petição inicial e da CDA que seguem em anexo, valor este a ser corrigido monetariamente até a data do 
efetivo pagamento, acrescido de multa, juros e honorários advocatícios, que ora ficam fixados em 10% (dez por cento), além 
das custas judiciais e processuais, ou, em igual prazo, ofereça(m) bens à penhora, sob pena de serem penhorados tantos bens 
quantos bastem para a garantia da execução, ficando CIENTE(S) de que o prazo para oposição de embargos é de 30 (trinta) 
dias, contados da intimação da constrição (art. 16, da Lei 6.830/80), valendo a citação para todos os termos e atos legais do 
processo, até final liquidação. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da 
Lei. Intime-se., bem como também, fica a mesma intimada para, no prazo de cinco (05) dias, efetuar o recolhimento da diligência 
do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$-127,50, providenciando-se também uma cópia da petição inicial e das CDAs para instruir 
o mandado). - ADV: LEANDRO SANCHES TAMASSIA VICENTE (OAB 322815/SP)

4ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA PAULA BRANQUINHO PINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MANOEL RICARDO DE LIMA NETO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015
Processo 0000087-16.2015.8.26.0297 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural - Banco do Brasil S/A 

- Vistos. Cite(m)-se o (s) devedor (es), por todo o conteúdo da petição inicial de fls. 2/6, cópia inclusa, com as prerrogativas 
do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil para, no prazo de 03 dias, efetuar(em) o pagamento da dívida, acrescida 
das cominações legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado (CPC, art. 20, § 3º), 
com advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado 
(CPC, art. 652-A, § único) que poderá ser alterado no julgamento dos eventuais embargos. Em caso de não localização do (s) 
executado (s), havendo patrimônio, seja efetuado arresto, ex officio, na forma do art. 653 do CPC. Não efetuado o pagamento, 
proceda ao senhor oficial de justiça à imediata penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto, intimando-se 
na mesma oportunidade o (s) devedor (es), caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para garantia da execução, o 
oficial intimará o (s) devedor (es) para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de 
penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do art. 668 do CPC, ressaltando que a inércia injustificado do executado 
ensejará aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). Cientifique-se o 
(s) devedor (es) de que o prazo para embargos é de 15 dias e será contado da data da juntada aos autos do mandado de 
citação, independentemente de penhora, depósito ou caução, consignando no mandado que eventual ajuizamento de embargos 
protelatório ensejará a multa de até 20% (vinte por cento) do valor da execução (CPC, art. 740, § único). Poderá o (s) devedor 
(es), reconhecendo a dívida, depositar 30% do valor da execução (incluindo custas e honorários advocatícios), no prazo dos 
embargos (15 dias), podendo ser pago o restante em 6 parcelas mensais, acrescida de correção monetária e juros de 1% ao 
mês. (art. 745-A do CPC). Incidindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o (s) credor (es) o registro no cartório competente, 
expedindo a serventia a respectiva certidão. Não sendo encontrado o (s) devedor (es), diligencie o Senhor Oficial de Justiça 
nos termos do artigo 653 do Código de Processo Civil (arresto). Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), FERNANDA SCARDOELLI AMERICO (OAB 261622/SP)

Processo 0000088-98.2015.8.26.0297 - Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural - Banco do Brasil S/A - Vistos. 
Cite(m)-se o (s) devedor (es), por todo o conteúdo da petição inicial de fls. 2/6, cópia inclusa, com as prerrogativas do artigo 
172, § 2º, do Código de Processo Civil para, no prazo de 03 dias, efetuar(em) o pagamento da dívida, acrescida das cominações 
legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado (CPC, art. 20, § 3º), com advertência de que 
esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, § único) 
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que poderá ser alterado no julgamento dos eventuais embargos. Em caso de não localização do (s) executado (s), havendo 
patrimônio, seja efetuado arresto, ex officio, na forma do art. 653 do CPC. Não efetuado o pagamento, proceda ao senhor oficial 
de justiça à imediata penhora de bens e sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto, intimando-se na mesma oportunidade 
o (s) devedor (es), caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para garantia da execução, o oficial intimará o (s) 
devedor (es) para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados 
os requisitos do parágrafo único, do art. 668 do CPC, ressaltando que a inércia injustificado do executado ensejará aplicação 
de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). Cientifique-se o (s) devedor (es) de que o 
prazo para embargos é de 15 dias e será contado da data da juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de 
penhora, depósito ou caução, consignando no mandado que eventual ajuizamento de embargos protelatório ensejará a multa 
de até 20% (vinte por cento) do valor da execução (CPC, art. 740, § único). Poderá o (s) devedor (es), reconhecendo a dívida, 
depositar 30% do valor da execução (incluindo custas e honorários advocatícios), no prazo dos embargos (15 dias), podendo ser 
pago o restante em 6 parcelas mensais, acrescida de correção monetária e juros de 1% ao mês. (art. 745-A do CPC). Incidindo 
a penhora sobre bem imóvel, providencie o (s) credor (es) o registro no cartório competente, expedindo a serventia a respectiva 
certidão. Não sendo encontrado o (s) devedor (es), diligencie o Senhor Oficial de Justiça nos termos do artigo 653 do Código 
de Processo Civil (arresto). Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: FERNANDA 
SCARDOELLI AMERICO (OAB 261622/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 0000157-33.2015.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário - HSBC Bank Brasil S/A - 
BANCO MÚLTIPLO - CITE-SE a(o) ré(u), por mandado, para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em 
anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios do artigo 
172 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da 
Lei. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 0000157-33.2015.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário - HSBC Bank Brasil S/A - 
BANCO MÚLTIPLO - Para dr. Paulo Sérgio Zago apresentar depósito complementar de diligência, no valor de R$ 7,66, para 
cumprimento do mandado de citação. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 0000235-32.2012.8.26.0297 (297.01.2012.000235) - Execução Fiscal - Liquidação / Cumprimento / Execução - 
São Paulo Previdencia Spprev - 1-Pedido de fls.44: na tentativa de se buscar bens em nome da parte executada determino: 1.1.- 
Do Sistema Arisp: desde que presentes os dados necessários para a realização da pesquisa junto ao sistema ARISP, a saber: 
Número do processo; Nome completo de todas as partes; CPF ou CNPJ de todas as partes; Valor atualizado do débito executado; 
com os dados, realize-se o ato junto ao sistema competente. 1.2.- Do Sistema Infojud: defiro a pesquisa junto ao sistema 
INFOJUD para obtenção das três últimas declarações de imposto de renda do(a) executado(a). Com a resposta, manifestem-se 
o(a) exequente no prazo de 30 (trinta) dias requerendo o que entender de direito. No caso de inércia, aguarde-se provocação no 
arquivo. 1.3.- Do Sistema Renanjud: defiro a pesquisa junto ao sistema RENAJUD para bloqueio de transferência de eventual 
veículo em nome do(a) executado(a), desde que não haja nenhuma restrição no bem a ser localizado. Após, manifeste-se o(a) 
exequente em prosseguimento. Prazo: 30 (trinta) dias. Em caso de inércia remetam-se os autos ao arquivo para provocação, 
observando-se as formalidades legais. 1.4.- Do Sistema Bacenjud: defiro a pesquisa junto ao sistema BACEJUND para bloqueio 
de numerário em nome do(a) executado(a), acostando-se nos autos o recebido de protocolo da ordem de bloqueio realizada junto 
ao Banco Central do Brasil. Com a resposta, devidamente acostada aos autos, proceda: 1.4.1)- resultando frutífera a busca, a 
transferência do numerário da conta do(a) executado(a) para conta judicial, devendo, pois, os autos aguardarem por trinta dias a 
comunicação do Banco do Brasil S.A. local acerca do depósito judicial de penhora. Ressalto que tal valor não poderá ultrapassar 
o valor ora cobrado, ficando, pois, autorizado o desbloqueio do excedente. Fica, também, autorizado o desbloqueio de eventual 
valor irrisório que não pague sequer as custas processuais. Com a comunicação do depósito judicial, em face da penhora em 
dinheiro do valor executado, desnecessária a lavratura de auto e avaliação. Todavia, em cumprimento ao disposto no artigo 16 
da Lei nº 6.830/80, intime(m)-se o(a)(s) executado(a)(s), na pessoa de seu representante legal, acerca da penhora, bem como 
para que, em querendo, no prazo legal de 30 (trinta) dias, ofereça embargos à execução. Após, manifeste-se o(a) exequente em 
prosseguimento. Prazo: 30 (trinta) dias. Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo para provocação, observando-se 
as formalidades legais. 1.4.2)- resultando infrutífera a busca, manifeste-se o(a) exequente em prosseguimento. Prazo: 30 (trinta) 
dias. Em caso de inércia, remetam-se os autos ao arquivo para provocação, observando-se as formalidades legais. 2- Isenta a 
parte exequente do pagamento da taxa de impressão, bem como das despesas que possam existir, em relação as pesquisas 
ora determinadas. 3- Cumprido todo o determinado supra e não sendo encontrado bens passíveis de penhora, determino, em 
consonância com o disposto no artigo 791, III, do Código de Processo Civil, a suspensão do feito, com sua remessa ao arquivo, 
aguardando-se, pois, eventual provocação. - ADV: MARCO ANTONIO RODRIGUES (OAB 127154/SP)

Processo 0000385-42.2014.8.26.0297 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander (Brasil) S/A - . 1- 
Determino o prosseguimento do feito, pois não há prejuízo à recuperação judicial, diante da presente ação monitória que reflete 
quantia ilíquida. 2- Em prosseguimento, intimem-se as partes para informarem: a) Se pretendem o julgamento antecipado do 
feito, no estado em que se encontra, ou; b)-no caso contrário, especifiquem as partes, de modo concreto e fundamentado, cada 
prova cuja colheita se almeja, sob pena de preclusão. Observo que a parte deve informar, individual e especificamente, qual 
tipo de prova pretende produzir e custear (e qual o fato controverso nestes autos onde inicial e contestação porventura divirjam 
será objeto dela). Requerimentos genéricos, sem fundamentação ou em desacordo com o acima estipulado, serão tidos por 
inexistentes e autorizaram o o julgamento antecipado do feito, e, c) por fim, atendendo a economia e celeridade processual, a 
critério deste Juízo, manifestem-se se têm interesse em eventual composição civil a ser realizada em audiência de conciliação, 
nos termos do artigo 331, do CPC. Consigne-se, desde já, que o silêncio das partes será interpretado no sentido de desinteresse 
na realização da audiência mencionada. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP), CAMILLA DE MATOS 
MARCONDES SILVESTRE (OAB 235930/SP)

Processo 0000708-47.2014.8.26.0297 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - M.P.E.S.P. - R.T.B. - No tocante as 
preliminares, mantenho o já exposto a fls. 491. Em continuidade, verifico que as partes são legítimas e estão bem representadas, 
razão pela qual declaro o feito saneado. Evitando-se cerceamento de defesa defiro a prova testemunhal solicitada pela parte 
ré as fls. 6659/664. Assim, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 13 de abril de 2015, às 13h:30min. 
Rol de testemunhas deve ser depositado em Cartório até vinte dias antes da presente audiência, sob pena de preclusão da 
prova. Indefiro o depoimento pessoal das partes, pois desnecessário ao deslinde do feito. Intimem-se as partes, bem como 
as testemunhas tempestivamente arroladas, nos termos do art. 407 do Código de Processo Civil, deprecando-se a oitiva das 
testemunhas de fora da terra. Atente-se a serventia para as eventuais testemunhas já arroladas. - ADV: ADRIANO VINICIUS 
LEAO DE CARVALHO (OAB 212690/SP), LUIS FERNANDO DE PAULA (OAB 229564/SP)

Processo 0000806-32.2014.8.26.0297 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Bombas Grundfos do 
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Brasil Ltda - 1- Desnecessário o desentranhamento da petição de fls. 87/88, pois tal pedido fica desconsiderado no feito. 
2- O exequente requer a desconsideração da pessoa jurídica da executada fundamentando seu pedido no fato de não terem 
sido encontrados bens passíveis de penhora. Todavia, os fundamentos apresentados pela exequente não comprovam desvio 
de finalidade ou confusão patrimonial por parte da empresa executada de forma a demonstrar a presença dos pressupostos 
legais para a desconsideração da personalidade jurídica. No presente caso não se vislumbra a presença criteriosa dos 
requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, previstos no artigo 50 do atual Código Civil de 2.002 
que justificassem a responsabilidade patrimonial pessoal dos sócios pela dívida da empresa, em consonância com o “caput” do 
artigo 596 do Código de Processo Civil. Senão vejamos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado 
pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público 
quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos 
bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica...” “Art. 596. Os bens particulares dos sócios não respondem 
pelas dívidas da sociedade senão nos casos previstos em lei; o sócio, demandado pelo pagamento da dívida, tem direito a exigir 
que sejam primeiro excutidos os bens da sociedade... “ A escassez de transparente prova de comportamento pessoal reprovável 
exercido disfuncional e diretamente por qualquer um dos sócios, revela prematura e até mesmo inapropriada a admissibilidade 
da desconsideração da personalidade jurídica, pois o simples fato de não terem sido encontrados bens penhoráveis não 
demonstra abuso da personalidade jurídica por parte da executada. Não caso em apreço não há sequer prova de que a empresa 
executada encerrou suas atividades. Destarte, indefiro, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 3- Em 
prosseguimento na presente ação, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento requerendo o que entender 
de direito. Prazo: 30 dias. No caso de inércia, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: ANA LUCIA DA SILVA BRITO (OAB 
286438/SP), EDINEIA SANTOS DIAS (OAB 197358/SP)

Processo 0001252-35.2014.8.26.0297 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Yukimitsu Oda 
- Banco do Brasil S/A - “ ciências às partes da juntada do Laudo Pericial, manifestando-se as partes a respeito”. - ADV: MARCIA 
APARECIDA LUIZ (OAB 141142/SP), VALDIR CAMPOI (OAB 41322/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), 
PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 0001283-36.2006.8.26.0297 (297.01.2006.001283) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Banco Nossa Caixa Sa - Vistos. Fls. 262: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo e nada vindo 
aos autos, manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento no prazo de 48 horas. No caso de inércia, aguarde-se 
provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI 
(OAB 178033/SP)

Processo 0001735-75.2008.8.26.0297 (297.01.2008.001735) - Cumprimento de sentença - Humberto Parini e outros - 
Prefeitura Municipal de Jales - Vistos. HOMOLOGO o acordo formulado pelas partes as fls.1283/1286, a fim de que produza 
os seus jurídicos e legais efeitos. Com efeito, defiro integralmente o solicitado as fls. 1283/1284, itens (i), (ii) e (iii). Expeça-se, 
com urgência, o necessário. No mais, aguarde-se o cumprimento do acordo. Decorrido o prazo do acordo, retornem os autos 
ao Ministério Público para parecer acerca do integral cumprimento do avençado e deliberações eventualmente necessárias. 
Oportunamente, tornem conclusos para extinção e arquivamento do feito. Intime-se. - ADV: ANDRE DOMINGUES SANCHES 
PEREIRA (OAB 224665/SP), IZAIAS BARBOSA DE LIMA FILHO (OAB 67892/SP), ANA PAULA HUMMEL VIEIRA (OAB 18702/
DF), PAULO RODRIGUES VIEIRA (OAB 26682/DF)

Processo 0001909-74.2014.8.26.0297 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.F.F.C. - 
Vistos. 1. Fls. 34: Anote-se o novo endereço do exequente. 2. Fls. 48: Defiro a expedição de mandado de penhora para garantia 
do débito apurado a fls. 42/43, intimando-se o executado. Intime-se. - ADV: GEISA CAVALCANTE CARBONE SATO (OAB 
256169/SP)

Processo 0002200-79.2011.8.26.0297 (297.01.2011.002200) - Procedimento Ordinário - Servidão - Usina Colombo Sa Açúcar 
e Álcool - Osvaldo dos Santos e outro - Vistos. 1. Fls. 145: Indefiro o pedido dos autores de que o ônus da perícia seja atribuído 
à autora, uma vez que referida prova foi pedida exclusivamente pelos requeridos. Ademais, já há nos autos perícia realizada 
por perito judicial, que foi devidamente custeada pela autora. 2. Quanto à verba honorária estimada pelo perito judicial, esta é 
excessiva, levando-se em conta os honorários periciais fixados em perícia anterior. Assim, em atenção ao grau de dificuldade do 
trabalho a ser realizado, à relevância econômica da demanda, bem como os documentos existentes nos autos, fixo a título de 
honorários periciais a importância de R$ 1.200,00. Defiro, no entanto, o parcelamento dos honorários periciais em duas vezes 
iguais, devendo os requeridos promoverem o depósito da primeira no prazo de dez dias e a segunda, de forma sequencial, 
após a entrega da perícia, independentemente de novas intimações. Feito o primeiro depósito, intime-se o perito judicial para 
dar início as diligências necessárias, fixando o prazo de trinta (30) dias para apresentação do laudo. Com a vinda do laudo, 
após a manifestação das partes, voltem conclusos. Desde já, ficam deferidas as requisições dos documentos necessários e 
imprescindíveis para realização da perícia, caso o Sr. Expert os solicitem. Intime-se. - ADV: CARLOS DONIZETE PEREIRA 
(OAB 139650/SP), ARNALDO SPADOTTI (OAB 168654/SP), APARECIDO BARBOSA DE LIMA (OAB 46473/SP)

Processo 0002477-61.2012.8.26.0297 (297.01.2012.002477) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Cleide Rosa de 
Morais Neves - Vagner Rodrigues Vasques - Manifeste-se a autora (Dr. Ana Cristina Silveira Lemos de Faria) sobre a petição 
de fls. 159, no prazo de 5 dias. - ADV: ANA CRISTINA SILVEIRA LEMOS DE FARIA (OAB 298185/SP), CELIA ZAFALOM DE 
FREITAS RODRIGUES (OAB 98647/SP)

Processo 0002820-86.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Rubens Marangao - TV 
Record de Rio Preto e outro - . Prosseguindo-se o feito, intimem-se as partes para informarem: a)- Se pretendem o julgamento 
antecipado do feito, no estado em que se encontra, ou; b)- no caso contrário, especifiquem as partes, de modo concreto e 
fundamentado, cada prova cuja colheita se almeja, sob pena de preclusão. Observo que a parte deve informar, individual e 
especificamente, qual tipo de prova pretende produzir e custear (e qual o fato controverso nestes autos onde inicial e contestação 
porventura divirjam será objeto dela). Requerimentos genéricos, sem fundamentação ou em desacordo com o acima estipulado, 
serão tidos por inexistentes e autorizaram o o julgamento antecipado do feito, e, c)- por fim, atendendo a economia e celeridade 
processual, a critério deste Juízo, manifestem-se se têm interesse em eventual composição civil a ser realizada em audiência 
de conciliação, nos termos do artigo 331, do CPC. Consigne-se, desde já, que o silêncio das partes será interpretado no sentido 
de desinteresse na realização da audiência mencionada. Intime-se. - ADV: ORIVALDO ZUPIROLLI (OAB 194678/SP), MARCOS 
ANTONIO PEREIRA (OAB 246100/SP), RODRIGO NUNES SIMÕES (OAB 204857/SP)

Processo 0003441-25.2010.8.26.0297 (297.01.2010.003441) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Jose Carlos 
Pereira da Costa - Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro Dpvat - Aguarde-se o julgamento da ação de interdição ajuizada 
perante a 3ª Vara local, nos termos determinados a fls. 273. Intime-se. - ADV: LUIZ BERNARDO ALVAREZ (OAB 107997/SP), 
ADRIANO VINICIUS LEAO DE CARVALHO (OAB 212690/SP), REINALDO HIROSHI KANDA (OAB 236169/SP)

Processo 0003504-11.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Elza Donizete Beguelini 
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dos Santos - Vistos. 1- Fls. 139/140: ciência ao requerido (juntada de relatório médico atestando a necessidade de cirurgia da 
requerente). 2- Oficie-se, com urgência, ao IMESC, informando o depósito de honorários de fls. 135, para designação de data 
da perícia, bem como encaminhando-se cópia dos autos de “capa a capa”, conforme requerido a fls. 123. Intime-se. - ADV: 
LEANDRO MONTANARI MARTINS (OAB 343157/SP), RAFAEL SILVEIRA JORGE LÁZZARO (OAB 337683/SP)

Processo 0003824-61.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Nulidade - Luciana Martins Florencio - Banco Finasa 
BMC S/A. - Vistos.1-. Proceda a serventia, caso ainda não tenha feito, a necessária entrega de cópia da guia de fls. 194 
(porte de remessa e retorno), deixando o original nos autos, ao setor competente para a devida anotação no relatório do 
resumo mensal da arrecadação do fundo especial de despesa do E. Tribunal de Justiça. Certifique-se de tudo nos autos. 
2-.Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo a apelação tempestivamente interposta as fls. 155/192, em ambos os 
efeitos (preparo, porte de remessa e retorno recolhidos as fls. 193/194). 3-.Dê-se vista ao(s) apelado(s) para responder(em) em 
15 dias, querendo. 4-.Regularizados, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito 
Privado 2, Câmaras de 11º a 24º, Complexo Judiciário do Ipiranga - sala 44 -, com as homenagens deste Juízo. Intime-se. - 
ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), PATRICIA DIAS AYDAR (OAB 302090/SP)

Processo 0003889-90.2013.8.26.0297 (029.72.0130.003889) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Lazaro Brasil de 
Almeida Domingues e Outros - Vistos. Pelo que se verifica dos autos, o autor propôs a presente ação em face de Lazaro Brasil 
de Almeida Domingues e outros, não especificando quem são esses outros requeridos. Entretanto, como bem mencionado pelo 
curador especial, no contrato de compromisso de compra e venda de fls. 16 consta todos os os compromissários vendedores. 
Assim, intimem-se os autores para regularizarem o polo passivo da ação, a fim de emendarem a inicial para constar todos os 
requeridos mencionados no contrato de fls. 16, no prazo de 10 dias. Intime-se. - ADV: RICARDO HENTZ RAMOS (OAB 257738/
SP), ADEVALDO DIONIZIO (OAB 83278/SP)

Processo 0004281-30.2013.8.26.0297 (apensado ao processo 0009603-70.2009.8.26) (029.72.0130.004281) - Embargos à 
Arrematação - Nulidade / Anulação - José da Costa Filho - Grisolino Cassia Borges Junior - Vistos. 1. Ciência às partes da baixa 
dos autos em Cartório. 2. Cumpra-se o V. Acórdão. 3. Prosseguindo-se o feito, por ora, intimem-se as partes para informarem: 
a)- Se pretendem o julgamento antecipado do feito, no estado em que se encontra, ou; b)- no caso contrário, especifiquem as 
partes, de modo concreto e fundamentado, cada prova cuja colheita se almeja, sob pena de preclusão. Observo que a parte 
deve informar, individual e especificamente, qual tipo de prova pretende produzir e custear (e qual o fato controverso nestes 
autos onde inicial e contestação porventura divirjam será objeto dela). Requerimentos genéricos, sem fundamentação ou em 
desacordo com o acima estipulado, serão tidos por inexistentes e autorizaram o o julgamento antecipado do feito, e, c)- por fim, 
atendendo a economia e celeridade processual, a critério deste Juízo, manifestem-se se têm interesse em eventual composição 
civil a ser realizada em audiência de conciliação, nos termos do artigo 331, do CPC. Consigne-se, desde já, que o silêncio das 
partes será interpretado no sentido de desinteresse na realização da audiência mencionada. - ADV: REGIS IRINEO FORTI (OAB 
252314/SP), CRISTIANO GIACOMINO (OAB 226524/SP)

Processo 0004281-30.2013.8.26.0297 (apensado ao processo 0009603-70.2009.8.26) (029.72.0130.004281) - Embargos 
à Arrematação - Nulidade / Anulação - José da Costa Filho - Grisolino Cassia Borges Junior - Vistos. Compulsando os autos 
verifico que os presentes embargos não foram recebidos em nenhum efeito. Assim, para evitar tumulto processual e tendo em 
vista que os fatos alegados poderão causar grave dano de difícil ou incerta reparação ao embargante/executado, atribuo aos 
presentes embargos o efeito suspensivo. Certifique e anote a serventia nos autos da execução, dito principais. Intime-se. - ADV: 
REGIS IRINEO FORTI (OAB 252314/SP), CRISTIANO GIACOMINO (OAB 226524/SP)

Processo 0004401-39.2014.8.26.0297 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Nelson Henrique 
dos Reis - Banco do Brasil S/A. - “ Fls. 141/148- Cópias do Agravo de Instrumento. ... Recurso provido para determinar o 
prosseguimento da ação. “ - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), VALDIR CAMPOI (OAB 41322/
SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), MARCIA APARECIDA LUIZ (OAB 141142/SP)

Processo 0004813-38.2012.8.26.0297 (297.01.2012.004813) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- L.F.A.N. e outro - J.F.A. - Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a executada foi citada pessoalmente, tendo se 
manifestado a fls. 18/22. Assim sendo: Reconsidero a determinação de fls. 147 (expedição de ofício à OAB para indicação de 
curador especial). Desentranhe-se a indicação de fls. 153, devolvendo-se à OAB para a devida compensação ao advogado 
indicado. Estando esgotadas as tentativas de localização da executada, reconsidero a determinação de fls. 110 (citação por 
edital) e determino a intimação da mesma por edital, para pagamento do valor apurado a fls. 146 (R$ 5.929,40), sob pena 
de prisão, sem nova intimação. Intime-se. - ADV: HÉLCI REGINA CASAGRANDE DE ARAÚJO (OAB 185427/SP), CLARICE 
CARDOSO DA SILVA TOLEDO (OAB 248067/SP)

Processo 0005300-37.2014.8.26.0297 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 
Banco do Brasil S/A. - Prosseguindo-se o feito, intimem-se as partes para informarem: a)- Se pretendem o julgamento antecipado 
do feito, no estado em que se encontra, ou; b)- no caso contrário, especifiquem as partes, de modo concreto e fundamentado, 
cada prova cuja colheita se almeja, sob pena de preclusão. Observo que a parte deve informar, individual e especificamente, 
qual tipo de prova pretende produzir e custear (e qual o fato controverso nestes autos onde inicial e contestação porventura 
divirjam será objeto dela). Requerimentos genéricos, sem fundamentação ou em desacordo com o acima estipulado, serão 
tidos por inexistentes e autorizaram o o julgamento antecipado do feito, e, c)- por fim, atendendo a economia e celeridade 
processual, a critério deste Juízo, manifestem-se se têm interesse em eventual composição civil a ser realizada em audiência 
de conciliação, nos termos do artigo 331, do CPC. Consigne-se, desde já, que o silêncio das partes será interpretado no sentido 
de desinteresse na realização da audiência mencionada. Intime-se. - ADV: ESDRAS HENRIQUE SPAGNOL (OAB 343720/SP), 
MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0005517-37.2001.8.26.0297 (297.01.2001.005517) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Sandra 
Fiorilli Assunçao e outros - Municipalidade de Santa Albertina - Vistos. Indefiro o pedido de fls. 1649 (expedição de certidão 
de honorários), pois conforme o Enunciado n° 7 do Convênio DPESP - AOB/SP, nos casos de cumprimento de sentença o 
advogado permanece vinculado ao processo, não sendo caso de nova indicação. Intime-se. - ADV: ANGELO APARECIDO BIAZI 
(OAB 95422/SP), SILMARA PORTO PENARIOL (OAB 190786/SP), VERA LUCIA CABRAL (OAB 119832/SP)

Processo 0005597-83.2010.8.26.0297 (297.01.2010.005597) - Execução Fiscal - Liquidação / Cumprimento / Execução - 
Fazenda Publica Municipal de Jales - Banco Itaucard Sa - Vistos. Fls. 252/v°: Anote-se (nome do procurador do executado). 
Após, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), IZAIAS BARBOSA 
DE LIMA FILHO (OAB 67892/SP)

Processo 0005771-53.2014.8.26.0297 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Antonio 
Domingos Azarite - HSBC Bank Brasil S/A - BANCO MÚLTIPLO - Vistos. Cumpra-se a determinação de fls. 365, aguardando-se 
o julgamento do agravo. Intime-se. - ADV: ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP), DANIELA CORREA LOPES (OAB 
252792/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP)
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Processo 0005970-75.2014.8.26.0297 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Sandra Fiorilli 
Assunçao - HSBC BANK BRASIL S.A.- BANCO MULTIPLO - Vistos. 1- Em face de ter sido concedido efeito suspensivo ao 
recurso (r. decisão de fls. 335), determino a suspensão do processo, certificando-se e anotando-se. 2- Aguarde-se o julgamento 
do agravo de instrumento. Intime-se. - ADV: ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP), DANIELA CORREA LOPES (OAB 
252792/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP)

Processo 0006330-10.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado de SP-DER - . Prosseguindo-se o feito, intimem-se as partes para informarem: a) Se pretendem o julgamento 
antecipado do feito, no estado em que se encontra, ou; b)-no caso contrário, especifiquem as partes, de modo concreto e 
fundamentado, cada prova cuja colheita se almeja, sob pena de preclusão. Observo que a parte deve informar, individual e 
especificamente, qual tipo de prova pretende produzir e custear (e qual o fato controverso nestes autos onde inicial e contestação 
porventura divirjam será objeto dela). Requerimentos genéricos, sem fundamentação ou em desacordo com o acima estipulado, 
serão tidos por inexistentes e autorizaram o o julgamento antecipado do feito, e, c) por fim, atendendo a economia e celeridade 
processual, a critério deste Juízo, manifestem-se se têm interesse em eventual composição civil a ser realizada em audiência de 
conciliação, nos termos do artigo 331, do CPC. Consigne-se, desde já, que o silêncio das partes será interpretado no sentido de 
desinteresse na realização da audiência mencionada. Intime-se. - ADV: JOAO APARECIDO PAPASSIDERO (OAB 90880/SP), 
MARCELO BIANCHI (OAB 274673/SP)

Processo 0006373-06.1998.8.26.0297 (297.01.1998.006373) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- Carlos Humberto de Oliveira - Municipio de Jales - Vistos. 1- Anoto que o requerido está isento do recolhimento das custas e 
despesas processuais calculadas a fls. 291 nos termos do artigo 6° da Lei n° 11.608/2003. 2-Cumpridas as formalidades legais, 
arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: IZAIAS BARBOSA DE LIMA FILHO (OAB 67892/SP), MARIA CONCEICAO APARECIDA 
CAVERSAN (OAB 22249/SP)

Processo 0006377-18.2013.8.26.0297 (029.72.0130.006377) - Divórcio Litigioso - Dissolução - P.A.R.B.S. - Vistos. Fls. 
67: Indefiro o pedido constante da petição retro, pois a prestação jurisdicional já findou. Com efeito, referido pedido não foi 
postulado anteriormente pelo requerido. Ademais, não houve interposição de recurso ou mesmo embargos de declaração contra 
a sentença proferida a fls. 53/54, que já conta com trânsito em julgado, devendo o requerido, se o caso, postular na via 
adequada. Intime-se. - ADV: EDSON TAKESHI NAKAI (OAB 136196/SP), ROBERTO MENDES DIAS (OAB 115433/SP)

Processo 0006532-84.2014.8.26.0297 - Liquidação Provisória por Artigos - Liquidação / Cumprimento / Execução - Ronaldo 
Aparecido de Assunção Noveli - HSBC Bank Brasil S/A - BANCO MÚLTIPLO - Vistos. 1. Sobre a impugnação e documentos de 
fls. 74/335, manifeste-se o liquidante. 2-Fls. 337/351: a título de Juízo de retratação, mantenho a decisão agravada por seus 
próprios e jurídicos fundamentos. Aguarde-se eventual solicitação de informações ou determinação de suspensão do presente 
feito. Anote-se a serventia na capa dos autos e sistema competente. Intime-se. - ADV: LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 
291479/SP), ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP), DANIELA CORREA LOPES (OAB 252792/SP)

Processo 0006533-69.2014.8.26.0297 - Liquidação Provisória por Artigos - Liquidação / Cumprimento / Execução - Olivio 
Gonçalves Gigante - HSBC Bank Brasil S/A - BANCO MÚLTIPLO - “ Manifestação do executado juntada. Laudo realizado e 
juntado- fls. 344/348. Assim, ciência às partes*, manifestando-se”. - ADV: DANIELA CORREA LOPES (OAB 252792/SP), LUIZ 
RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP)

Processo 0006561-76.2010.8.26.0297 (297.01.2010.006561) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - 
Alexandre Roldao Cardoso do Amaral e outro - Finama Auto Financiamento Ltda - Vistos. Inicialmente, ressalto a desnecessidade 
de realização de nova perícia ou nomeação de outro perito, a considerar que o laudo foi realizado a contento, atendo a disposição 
legal. Ademais, o Sr. Perito Judicial é de confiança do Juízo e vem prestando serviços relevantes à justiça, o que novamente 
ocorreu, posto que o referido laudo pericial respondeu todas as questões indagadas, atendendo, pois, os interesses buscados 
na presente lide.Assim, HOMOLOGO o cálculo pericial apresentado pelo Sr. Perito, a fim de que produza seus jurídicos e legais 
efeitos. O valor apurado pelo Sr. Expert está de acordo com as respeitáveis decisões dos autos e deve prevalecer. Não há 
condenação em danos materiais. Posto isso, acolho parcialmente a impugnação apresentada e determino o prosseguimento 
da execução pelo valor apurado no cálculo de fls. 534, qual seja, R$ 21.296,12. Diante do acolhimento parcial da impugnação, 
sem sucumbência e multa. Em continuidade, intime-se o executado para pagamento do débito acima mencionado, nos termos 
do artigo 475 e segs. do Código de Processo Civil. No caso de inércia do executado, autorizo bloqueio através do sistema 
BACENJUD, bem como imponho multa de 10% sobre o valor do débito a ser paga pelo executado. - ADV: ROBERTO UMEKITA 
DE FREITAS HENRIQUE (OAB 214881/SP), LESSANDRO JACOMELLI (OAB 217336/SP), PATRICIA FERNANDA GARCIA 
BERTI ALVIZI (OAB 291344/SP), LUCILENE FACCO (OAB 240633/SP), CESAR DE SOUZA (OAB 133459/SP)

Processo 0006624-96.2013.8.26.0297 (029.72.0130.006624) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Alaide Ferreira 
Morandinme - Comercial Araçatuba de Veiculos Ltda - PARA O DOUTOR CARLOS ALBERTO REIS ADVOGADO DA REQUERIDA 
PROVIDENCIAR CÓPIAS DA PETIÇÃO INICIAL, DA CONTESTAÇÃO E DA PROCURAÇÃO DA REQUERIDA, BEM COMO A 
DEVIDA REMESSA PARA O JUÍZO DA 3 VARA CÍVEL DA COMARCA DE FERNANDÓPOLIS-SP, PARA INSTRUIR OS AUTOS DA 
CARTA PRECATÓRIA LÁ REGISTRADA NUMERO 0004911-85.2014.8.26.0189, PARA OITIVA DA TESTEMUNHA VALDEVINO 
DE CARVALHO JÚNIOR, ARROLADA A FLS. 499 DOS AUTOS ACIMA MENCIONADO. - ADV: CARLOS ALBERTO DOS REIS 
(OAB 231877/SP), CARINA CARMELA MORANDIN BARBOZA (OAB 226047/SP), MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS DOTTO 
(OAB 231958/SP), DANUBIA LUZIA BACARO (OAB 240582/SP)

Processo 0006709-48.2014.8.26.0297 - Alvará Judicial - Compra e Venda - Rose Mary Ruga Garcia e outro - “ Ciência às 
partes da juntado do Laudo de fls. 58/73, manifestando-se a respeito” - ADV: JULIANA BATISTA SOARES (OAB 325669/SP)

Processo 0006711-18.2014.8.26.0297 - Liquidação Provisória por Artigos - Liquidação / Cumprimento / Execução - 
Florisvaldo Vascão - HSBC Bank Brasil S/A - BANCO MÚLTIPLO - Vistos. 1-Fls. 338/355: a título de Juízo de retratação, 
mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aguarde-se eventual solicitação de informações ou 
determinação de suspensão do presente feito. Anote-se a serventia na capa dos autos e sistema competente. 2-No mais, 
cumpra-se a determinação de fls. 40 (perícia). Intime-se. - ADV: ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP), DANIELA 
CORREA LOPES (OAB 252792/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP)

Processo 0006797-86.2014.8.26.0297 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Antonio Soldera 
- HSBC Bank Brasil S/A - BANCO MÚLTIPLO - Vistos. Cumpra-se a determinação de fls. 346, aguardando-se o julgamento do 
agravo. Intime-se. - ADV: DANIELA CORREA LOPES (OAB 252792/SP), ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP), LUIZ 
RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP)

Processo 0006819-43.1997.8.26.0297 (297.01.1997.006819) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Dalva Borges de Araújo de Souza e outro - Zanatta & Zanatta Ltda e outros - Demetrio Vitor 
Merloto e outro - Manifestem-se os exequentes sobre o pedido de fls. 787 (substituição da penhora), no prazo de 5 dias. - 
ADV: PEDRO PAULO AZZINI DA FONSECA FILHO (OAB 274173/SP), CRISTIANO DE CARVALHO PINTO (OAB 200584/SP), 
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PEDRO NATIVIDADE FERREIRA DE CAMARGO (OAB 38018/SP), VIVIANE CARDOSO GONÇALVES CASTANHEIRA (OAB 
195620/SP)

Processo 0006992-52.2006.8.26.0297 (297.01.2006.006992) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Maria Aparecida Correia Silveira e outros - Vistos. 
Fls. 237 (pedido de suspensão do feito nos termos do art. 791, III, CPC): voltem os autos ao arquivo, aguardando provocação 
do exequente. Intime-se. - ADV: MARCELO CORREA SILVEIRA, MARCIO CORREA SILVEIRA (OAB 210221/SP), JORGE 
DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0007237-19.2013.8.26.0297 (029.72.0130.007237) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Fiscal ou Fatura - 
Mercantil Farmed Ltda - Vistos. Cite-se a executada DROGARIA NOVAFARMA LTDA (representada por Ubyratan Bispo Leon e/
ou Gilberto Sartori Vioto) no endereço informado a fls. 138, nos termos da determinação de fls. 116. Intime-se. - ADV: JAIRO 
HENRIQUE DE MOURA (OAB 303004/SP)

Processo 0007399-82.2011.8.26.0297 (297.01.2011.007399) - Inventário - Inventário e Partilha - Edmar Henrique Santana 
Costa - Ellen de Cássia Alvarenga e outro - Para a inventariante (Dr. Adauto Jose de Oliveira) retirar os alvarás expedidos, e 
para o Dr. Salatiel Souza de Oliveira retirar a certidão de honorários, no prazo de 5 dias. - ADV: ADAUTO JOSE DE OLIVEIRA 
(OAB 263552/SP), ERICA CRISTINA MOLINA DOS SANTOS (OAB 227885/SP), SALATIEL SOUZA DE OLIVEIRA (OAB 281413/
SP)

Processo 0007465-57.2014.8.26.0297 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- Banco do Brasil S/A. - . Prosseguindo-se o feito, intimem-se as partes para informarem: a)- Se pretendem o julgamento 
antecipado do feito, no estado em que se encontra, ou; b)- no caso contrário, especifiquem as partes, de modo concreto e 
fundamentado, cada prova cuja colheita se almeja, sob pena de preclusão. Observo que a parte deve informar, individual e 
especificamente, qual tipo de prova pretende produzir e custear (e qual o fato controverso nestes autos onde inicial e contestação 
porventura divirjam será objeto dela). Requerimentos genéricos, sem fundamentação ou em desacordo com o acima estipulado, 
serão tidos por inexistentes e autorizaram o o julgamento antecipado do feito, e, c)- por fim, atendendo a economia e celeridade 
processual, a critério deste Juízo, manifestem-se se têm interesse em eventual composição civil a ser realizada em audiência 
de conciliação, nos termos do artigo 331, do CPC. Consigne-se, desde já, que o silêncio das partes será interpretado no sentido 
de desinteresse na realização da audiência mencionada. Intime-se. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), 
RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), ESDRAS HENRIQUE SPAGNOL (OAB 343720/SP)

Processo 0007509-76.2014.8.26.0297 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Aparecida 
Brizzante - HSBC Bank Brasil S/A - BANCO MÚLTIPLO - Vistos. 1-Fls. 329/344: a título de Juízo de retratação, mantenho a 
decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Aguarde-se eventual solicitação de informações ou determinação 
de suspensão do presente feito. Anote-se a serventia na capa dos autos e sistema competente. 2-No mais, cumpra-se a 
determinação de fls. 24 (perícia). Intime-se. - ADV: LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), DANIELA CORREA LOPES 
(OAB 252792/SP), ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP)

Processo 0007725-76.2010.8.26.0297 (297.01.2010.007725) - Arrolamento de Bens - Jussara Moreira - Ciência à autora de 
que os autos foram desarquivados e permanecerão em cartório pelo prazo de 30 dias, findo o qual, nada sendo requerido, os 
autos retornarão ao arquivo. - ADV: CARLOS EDUARDO BORGES (OAB 240332/SP)

Processo 0007792-02.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - BANCO DO BRASIL S.A. - . 
Prosseguindo-se o feito, intimem-se as partes para informarem: a)- Se pretendem o julgamento antecipado do feito, no estado 
em que se encontra, ou; b)- no caso contrário, especifiquem as partes, de modo concreto e fundamentado, cada prova cuja 
colheita se almeja, sob pena de preclusão. Observo que a parte deve informar, individual e especificamente, qual tipo de prova 
pretende produzir e custear (e qual o fato controverso nestes autos onde inicial e contestação porventura divirjam será objeto 
dela). Requerimentos genéricos, sem fundamentação ou em desacordo com o acima estipulado, serão tidos por inexistentes e 
autorizaram o o julgamento antecipado do feito, e, c)- por fim, atendendo a economia e celeridade processual, a critério deste 
Juízo, manifestem-se se têm interesse em eventual composição civil a ser realizada em audiência de conciliação, nos termos do 
artigo 331, do CPC. Consigne-se, desde já, que o silêncio das partes será interpretado no sentido de desinteresse na realização 
da audiência mencionada. Intime-se. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0007877-85.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Seguro - Danilo Dias Fregulia - Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - . Prosseguindo-se o feito, intimem-se as partes para informarem: a)- Se pretendem o 
julgamento antecipado do feito, no estado em que se encontra, ou; b)- no caso contrário, especifiquem as partes, de modo 
concreto e fundamentado, cada prova cuja colheita se almeja, sob pena de preclusão. Observo que a parte deve informar, 
individual e especificamente, qual tipo de prova pretende produzir e custear (e qual o fato controverso nestes autos onde inicial 
e contestação porventura divirjam será objeto dela). Requerimentos genéricos, sem fundamentação ou em desacordo com o 
acima estipulado, serão tidos por inexistentes e autorizaram o o julgamento antecipado do feito, e, c)- por fim, atendendo a 
economia e celeridade processual, a critério deste Juízo, manifestem-se se têm interesse em eventual composição civil a ser 
realizada em audiência de conciliação, nos termos do artigo 331, do CPC. Consigne-se, desde já, que o silêncio das partes 
será interpretado no sentido de desinteresse na realização da audiência mencionada. Intime-se. - ADV: CELSO DE FARIA 
MONTEIRO (OAB 138436/SP), ENIO SOLER DO AMARAL JUNIOR (OAB 172787/SP)

Processo 0007884-77.2014.8.26.0297 - Divórcio Consensual - Dissolução - W.R.B.S. e outro - Vistos. Estando encerrada a 
prestação jurisdicional, inclusive com trânsito em julgado, indefiro o pedido de fls. 49 (ofício à Caixa Econômica Federal para 
que manifeste anuência como credor fiduciário, nos termos da exigência apresentada pelo C.R.I.). Anoto que tal providência 
poderá ser requerida administrativamente pela parte interessada ou, ainda, através de ação própria. Intime-se. - ADV: LETICIA 
FERNANDES CHIDEROLLI (OAB 335342/SP)

Processo 0008058-86.2014.8.26.0297 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Maria de Fátima Gonçalves de Oliveira 
Silva - Vistos. 1. Fls. 68/69: Defiro. Expeça-se ofício ao Banco Santander para que informe a existência de eventual saldo em 
nome do “de cujus” referente à conta corrente 03011707-2, agência 0085. 2. Indefiro o pedido de expedição de ofício à Icatu 
Capitalização, pois tal pedido deve ser feito nos autos do arrolamento sumário do “de cujus” João Gomes de Oliveira, uma vez 
que o título de capitalização informado está em nome do referido. Intime-se. - ADV: RENAN CAVENAGHI FIOD (OAB 311662/
SP)

Processo 0008225-06.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - A.P. - Vistos. Fls. 52: 
Defiro. Desentranhem-se os documentos de fls. 14, 15 e 16, permanecendo cópia nos autos. Intime-se. - ADV: VERA GARRIDO 
AYDAR THIEDE (OAB 77375/SP)

Processo 0008374-46.2007.8.26.0297 (297.01.2007.008374) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - 
A Fazenda Publica Municipal de Jales - Associação Moradores São J Tadeuamerica - Vistos. 1- Prosseguindo-se o feito, diante da 
não conciliação das partes na audiência realizada junto ao Setor de Conciliação (vide termo retro), determino: 1.1- Por primeiro, 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 696

expeça-se mandado de reavaliação do bem penhorado as fls. 15. 1.2-Com fundamento no Provimento CSM nº 1625, de 16 de 
dezembro de 2008, publicado no DJE de 12/2/2009, que disciplina o leilão eletrônico, tal como determinado pelo art. 689-A, 
parágrafo único, do CPC, providencie a Secretaria deste Juízo a designação de hasta pública, observando-se as regras legais. 
1.3-Cumprindo o determinado pelo E. Tribunal de Justiça, a alienação obedecerá às regras do provimento citado, onde a 1ª 
praça terá início no 1º dia útil subsequente ao da publicação do edital (Prov. CSM nº 1625, art. 11); não havendo lance superior à 
importância da avaliação nos 03 (três) dias seguintes, seguir-se-á sem interrupção ao 2º pregão, que se estenderá por no mínimo 
20 dias, conforme a regra do art. 12 do provimento citado. No 2º pregão, não serão admitidos lances inferiores a 70% do valor 
da avaliação. 1.4- O leilão será realizado exclusivamente por meio eletrônico através do portal http://www.pregaoleiloes.com.br, 
no qual serão captados lances, mesmo que abaixo do valor de avaliação, dependendo, nesta hipótese, de liberação do Juízo 
para se concretizar a venda e será presidido pelo leiloeiro, autorizado e credenciado pela JUCESP, DELVAIR HONORIO DOS 
SANTOS, consoante habilitação legal. 1.5- Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem da 
hasta, fornecendo todas as informações solicitadas e requeridas pelo provimento. 1.6- Pela imprensa, ficam as partes, por seus 
procuradores jurídicos, intimadas das datas, locais e forma de realização do leilão do(s) bem(ns) penhorados nos autos, cujo 
[i] auto de penhora, [ii] certidão atualizada do imóvel , [iii] demonstrativo atualizado do débito (a ser apresentado pelo credor), 
[iv] laudo de avaliação, [v] fotografias dos bens, e [vi] cópia deste despacho deverão ser digitalizados e encaminhados através 
do portal do Gestor Arrematação Judicial. 1.7- Tratando-se de processo executório, competirá ao exequente a providenciar a 
publicação do(s) edital(is), observando o prazo, que não poderá ser inferior a 28 dias da data estipulada para encerramento 
da hasta. Publicação nos termos da lei. 1.8- Fica decidido que o arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que 
recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130, parágrafo único, do CTN, bem 
como correrão por sua conta as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte, transferência patrimonial 
dos bens arrematados e diligências do oficial de justiça, se houver, além da comissão do leiloeiro fixada em 5% sobre o valor do 
lance vencedor. 1.9- Valendo este despacho como ofício, autorizo os funcionários da Arrematação Judicial Gestor Judicial (www.
pregaoleiloes.com.br), devidamente identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela internet, dos interessados em 
vistoriar o(s) bem(ns) penhorado(s), cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados, designando-
se datas para as visitas, além de providenciar a extração de cópia dos autos e de fotografias do bem (art. 7º, parágrafo único do 
prov. cit.). 1.10- Autorizo os funcionários do Gestor Judicial, devidamente identificados, a obter diretamente, material fotográfico 
para inseri-lo no portal do gestor www.arrematacaojudicial.com.br, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das 
características do bem, que serão vendidos no estado em que se encontram. 1.11-Autoriza-se o acesso dos autos pelo gestor 
judicial que providenciará (1) confecção dos editais, (2) confecção das intimações/notificações das partes, condôminos, credores 
hipotecários, se houverem, (3) publicação do edital na forma do art. 687 do CPC, (4) juntada de editais, (5) envio de intimações 
via correio com aviso de recebimento, (6) lavratura do auto de arrematação e, (7) entrega de valores junto ao banco judicial 
vinculado à ordem e disposição deste juízo, assinando o prazo de 10 (dez) dias, para cumprimento da deliberação. . 1.12. 
Eventuais ocorrências ou problemas que possam afetar ou interferir nas regras deste provimento serão dirimidas pelo Juízo 
competente para a alienação, consoante a regra do art. 31 do provimento supracitado. Ciência, via e-mail, ao Gestor Judicial 
deste despacho, encaminhando-se cópias. Intime-se. - ADV: IZAIAS BARBOSA DE LIMA FILHO (OAB 67892/SP)

Processo 0008657-25.2014.8.26.0297 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - H.P.R.P. - - B.W.R.P. - C.F.P.P. - 
Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de abril de 2015, às 14h00min. Intimem-se as partes a fim 
de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas, independente de prévio depósito de rol, 
importando a ausência do autor em extinção e arquivamento do processo e a do réu em confissão e revelia. Na audiência, 
se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de Advogado, que lhe poderá ser nomeado 
gratuitamente, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação de sentença. Intime-se. - ADV: EDNEI 
ANTONIO TARGA DE PINHO (OAB 259097/SP)

Processo 0008761-17.2014.8.26.0297 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Panamericano S/A - 1. Fls. 30: Defiro a emenda da inicial. 2. Fls. 41: Expeça-se novo mandado de busca e apreensão e citação 
no endereço constante da inicial, nos termos requeridos na petição retro. Intime-se. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 
108911/SP), MARCEL PADILHA GASPARELO (OAB 164401/SP)

Processo 0008827-02.2011.8.26.0297 (297.01.2011.008827) - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Thiago Alves da Cruz 
- Banco do Brasil Sa - 1-Por ora, evitando-se nulidades, dê-se ciência ao autor da manifestação de fls. 433 e dos documentos de 
fls. 434/518 apresentados pelo requerido, facultando-se a vista dos autos pelo prazo de cinco dias. 2- Após, tornem conclusos. 
Intime-se. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/
SP), LEANDRO MARTINELLI TEBALDI (OAB 259850/SP)

Processo 0008828-89.2008.8.26.0297 (297.01.2008.008828) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- Santo Servino - Vistos. Diante da certidão de fls. 282 (que a dra. Angélica Gimenes Bernardinelli Rodrigues atua como perita 
pelo INSS), destituo-a do encargo de perita deste Juízo nestes autos e nomeio em substituição o dr. Sileno da Silva Saldanha. 
Decorrido o prazo para apresentação de quesitos e assistentes técnicos pelas partes, intime-se o perito para realização de seu 
trabalho, nos termos da determinação de fls. 266. Intime-se. - ADV: ANA REGINA ROSSI MARTINS MOREIRA (OAB 137043/
SP), ARI DALTON MARTINS MOREIRA JUNIOR (OAB 143700/SP)

Processo 0009046-10.2014.8.26.0297 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Encarnação 
Martin Simon Gardin - Banco Itaú S/A - Vistos. Inicialmente, observo que é admissível a exceção ou objeção de pré-executividade 
no bojo do processo de execução, desde que diga respeito a matéria que poderia ter sido apreciada até de ofício ou aquelas as 
quais a doutrina e a jurisprudência têm tratado. Ademais, estes casos devem ser constatados à primeira vista, por meio de prova 
documental, sem necessidade de produzir outras provas. Vale dizer, a exceção de pré-executividade é meio excepcional de 
defesa na execução, independente dos embargos do devedor. Cuida-se de mitigação ao princípio da concentração da defesa, 
que rege os embargos do devedor. Entretanto, no caso em análise, não se pode dizer propriamente que haja discussão de 
matérias de ordem pública ou mesmo de nulidades do título executivo identificáveis de plano ou “prima facie” a ponto de 
poderem ser conhecidas de ofício. A matéria suscitada na exceção de pré-executividade não trata de fundada dúvida quanto 
à existência do crédito executado e nem de flagrante causa de nulidade da execução a ensejar o possível reconhecimento 
de falta de executividade do título de que dispõe a exequente. As razões que ensejam a pretensão resistida do executado 
pertinem à exigibilidade do título executivo, o que torna inadequada a utilização da exceção de pré-executividade e deveriam 
sido examinadas em sede de impugnação, com garantia do Juízo. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e 
determino o prosseguimento da execução com manifestação a parte autora requerendo o que entender de direito. Sem custas 
e honorários por se tratar de mero incidente. - ADV: LEANDRO MONTANARI MARTINS (OAB 343157/SP), PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ROGERIO AUGUSTO GONÇALVES DE BARROS (OAB 284312/SP)

Processo 0009427-91.2009.8.26.0297 (297.01.2009.009427) - Cumprimento de sentença - Aldo José Nunes de Sá - Fazenda 
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Pública Municipal e outro - Vistos. Certifique a serventia se o aventado as fls. 241/242 efetivamente ocorreu em relação ao 
executado Renê. Em caso positivo, tornem os presentes autos conclusos em conjunto com a execução da penhora no rosto dos 
autos (processo nº 0008774-31.2005 - ordem nº 137/2005) para o eventual deferimento do levantamento solicitado. Intime-se. - 
ADV: BENEDITO DIAS DA SILVA FILHO (OAB 238948/SP), VERA GARRIDO AYDAR THIEDE (OAB 77375/SP)

Processo 0009665-37.2014.8.26.0297 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- Silva & Matos Comercio e Importação Exportação Ltda Epp - Joao Carlos Tomazatti Me - Para dr. João Henrique C Gomes 
se manifestar em réplica. - ADV: GUSTAVO FLOSI GOMES (OAB 209634/SP), JOAO HENRIQUE CAPARROZ GOMES (OAB 
218270/SP), RODRIGO JAQUETTO MARQUES (OAB 321186/SP)

Processo 0009916-55.2014.8.26.0297 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Oleno Carlos 
Garzela Sobrinho - Banco do Brasil S/A. - “ Contestação Juntada. Advogado Cadastrado. Assim sendo, manifeste-se o autor, no 
prazo de 10 dias, a respeito da contestação e demais documentos anexos”. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), 
ARTUR WATSON SILVEIRA (OAB 88124/SP)

Processo 0010102-78.2014.8.26.0297 - Inventário - Inventário e Partilha - Cleonice Rocha Ribeiro Gentini - Vistos. Fls. 
27/28: Defiro ao herdeiro Milton Gentini os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Sem prejuízo, apresente o herdeiro Milton 
Gentini certidão de óbito de sua mulher Maria Rosa Catozzo Gentini, no prazo de 10 dias. Intime-se. - ADV: JOAO LUIZ DO 
SOCORRO LIMA (OAB 106775/SP), JOAO APARECIDO PAPASSIDERO (OAB 90880/SP)

Processo 0010248-22.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Nulidade - Marcio José Marino - Banco Finasa S/A 
(Bradesco Financiamentos S/A) - “ Contestação Juntada. Advogado Cadastrado. Assim sendo, manifeste-se o autor, no prazo 
de 10 dias, a respeito da contestação e demais documentos anexos”. - ADV: RAFAEL BATISTA SAMBUGARI (OAB 247930/SP), 
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0010773-04.2014.8.26.0297 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.V.O. - Vistos. 
Por ora, uma vez que o mandado de citação ainda não foi juntado aos autos, aguarde-se o decurso do prazo para pagamento ou 
apresentação de justificativa pelo executado. Intime-se. - ADV: ANA CRISTINA SILVEIRA LEMOS DE FARIA (OAB 298185/SP)

Processo 0010996-54.2014.8.26.0297 - Procedimento Ordinário - Nulidade - Luciana Aparecida dos Santos - Banco Santander 
- Para a autora (Dr. Andreza Fernanda Velo Moraes) se manifestar em réplica, no prazo de 10 dias. - ADV: BERNARDO BUOSI 
(OAB 227541/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), ANDREZA FERNANDA VELO MORAES (OAB 275601/SP)

Processo 0011709-29.2014.8.26.0297 - Dissolução e Liquidação de Sociedade - Dissolução - Andrea Barbosa Passifico - “ 
Ciência à parte autora da não citação dos requeridos, haja vista informação do oficial de justiça de que eles não residem mais no 
endereço indicado, e, ainda, encerraram suas atividades no município de Jales. “ Para a parte autora manifestar-se a respeito”. 
- ADV: SALATIEL SOUZA DE OLIVEIRA (OAB 281413/SP)

Processo 0011888-60.2014.8.26.0297 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural - Banco Santander ( 
Brasil ) S/A - Vistos. Verifico dos autos que o imóvel que se pretende penhorar trata-se de garantia hipotecária prestada por 
terceiro. Logo, a penhora do referido imóvel, neste momento, é inadmissível. Assim sendo, intime-se o exequente para que adite 
a inicial, informando se pretende incluir o terceiro prestador da garantia no polo passivo da presente ação, ou se pretende a 
penhora de outro bem. Intime-se. - ADV: JORDANA HELENA GOUVEIA DE OLIVEIRA (OAB 279577/SP), RICARDO RAMOS 
BENEDETTI (OAB 204998/SP)

Processo 0011914-58.2014.8.26.0297 - Monitória - Cheque - Elman Roberto Regatieri - Para a Dra. Denise Nunes Marinoto, 
retirar carta precatória para distribuição. Int. - ADV: DENISE NUNES MARINOTO (OAB 318943/SP)

Processo 0011929-27.2014.8.26.0297 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.S.O.R. - Defiro 
os benefícios da assistência judiciária a exequente. Anote-se. Defiro a extração das cópias necessárias ao andamento do feito. 
Ainda, ficam deferidos os benefícios do artigo 172 do CPC. Cite-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento do 
débito de R$ 743,15 (devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove 
que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão (art. 733 do CPC). Caso ocorra o pagamento 
nos autos da verba alimentar, fica autorizada a expedição imediata do mandado de levantamento em favor da exequente. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: VILMAR 
GONÇALVES PARO (OAB 272775/SP)

Processo 0011998-59.2014.8.26.0297 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- Valdecir Rossafa Rodrigues - - Maria Estela da Silva Rossafa - - Claudemir Rossafa Sanches - - Deille de Lima Rossafa - - 
Afonso Rossafa - - Manoel Mansur Mendes - - Vilma Aparecida Rossafa Mendes - - Jurandir Sanchez - Banco do Brasil S/A. 
- 1-.Recebo os embargos interpostos para discussão, uma vez que opostos tempestivamente. Todavia, certifique e anote a 
serventia nos autos da execução, dito principais, a tramitação da presente ação. 2-.Deixo de atribuir efeito suspensivo aos 
presentes embargos, uma vez que não verifico presentes os requisitos do artigo 739, parágrafo 1º, do Código de processo Civil. 
3-. Intime-se o exequente-embargado, na pessoa de seu advogado, para, querendo, apresentar impugnação, em 15 dias (CPC, 
art. 740). Intime-se. - ADV: ESDRAS HENRIQUE SPAGNOL (OAB 343720/SP), WASHINGTON ROCHA DE CARVALHO (OAB 
136272/SP)

Processo 0012398-73.2014.8.26.0297 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - V.T.M. - C.S. - 1. Defiro 
(à) ao autor (a) os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. 2. Ao Setor de conciliação. 3. Designo audiência de conciliação 
para o dia 17 de março de 2015, às 14h30min. Intimem-se as partes. 4. Cite-se a(o) requerida(o), consignando-se que o prazo 
para apresentação de resposta é de quinze dias e que começará a fluir a partir da data da audiência, se, por algum motivo não 
for obtida a conciliação. Fica constando que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros, 
os fatos articulados pelo autor (arts. 285 e 319, ambos do CPC). 5. Ciência ao Ministério Público. Servirá o presente, por 
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. Jales, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: VERA 
GARRIDO AYDAR THIEDE (OAB 77375/SP)

Processo 0012401-28.2014.8.26.0297 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de 
Jales (samu) - Municipio de Dolcinopolis - CITE-SE(M) o(a)(s) executado(a)(s) acima qualificada(o)(s), para que, no prazo de 
05 (cinco) dias, efetue(m) o pagamento do débito, cujo valor importa em R$ R$ 8.247,89, conforme cópias da petição inicial e 
da C.D.A. que seguem em anexo e desta passa a fazer parte integrante, valor este a ser corrigido monetariamente até a data 
do efetivo pagamento, acrescido de multa, juros e honorários advocatícios, que ora ficam fixados em 10% (dez por cento) sobre 
o valor atualizado do débito, além das custas judiciais e processuais, ou, em igual prazo, ofereça(m) bens à penhora, sob pena 
de serem penhorados tantos quantos bastem para a garantia da execução, ficando CIENTE(S) de que o prazo para oposição de 
embargos é de 30 (trinta) dias, contados da intimação da constrição (art. 16, da Lei 6830/80), valendo a citação para todos os 
termos e atos legais do processo, até final liquidação. - ADV: JOAO ALBERTO ROBLES (OAB 81684/SP)

Processo 0037331-88.2010.8.26.0576 (576.01.2010.037331) - Cumprimento de sentença - Pagamento - Tarraf Administradora 
de Consórcios Ltda - Fabio Júnior Ferreira e outro - Vistos. 1-Prossiga-se na forma prevista no art. 475-J, e seguintes do CPC. 
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2-Tratando-se de título judicial, intime-se a parte ré, através do i. Procurador dela constituído nos autos, na forma do artigo 
475-J, ou seja, para cumprimento voluntário da obrigação (R$ 10.149,49), pelo prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 3-Com o pagamento voluntário pelo executado e concordância da parte exequente, 
expeça-se, de imediato, o competente mandado de levantamento em favor do exequente e tornem conclusos para extinção do 
feito pelo pagamento em relação a tal execução. 4-Caso não seja efetuado o pagamento, apresente a parte exequente cálculo 
atualizado com a multa imposta, efetue o pagamento das custas necessárias, no prazo de cinco dias, bem como indique bens 
para penhora em nome do executado ou requeira o que entender de direito. 5-Ainda, no caso de impugnação por parte da 
executada, anote-se a serventia e intime-se a parte exequente para manifestação. Prazo: 05 dias. Neste caso, tornem conclusos 
para decisão (perícia ou julgamento). 6-. Sem prejuízo, proceda a serventia, caso já não tenha ocorrido, a evolução do feito, 
a fim de constar como cumprimento de sentença (execução de título executivo judicial), na qualidade de incidente. Anote-se 
o necessário junto ao sistema, capa dos autos (etiqueta) e estatística. - ADV: ROBERTO MENDES DIAS (OAB 115433/SP), 
REGIS HENRIQUE DE OLIVEIRA (OAB 156751/SP)

Processo 3000717-89.2013.8.26.0297 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Hatiro Tanigawa 
- Banco do Brasil S/A - Vistos. Fls. 142: Aguarde-se o julgamento definitivo do REsp 1.391.198. Intime-se. - ADV: FERNANDO 
FLAVIO PAVAN DA SILVA (OAB 272660/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JALES EM 09/02/2015
PROCESSO : 0001136-92.2015.8.26.0297
CLASSE : AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 408/2015 - Santa Albertina
AUTOR : J.P.
INDICIADO : R.F.S.
VARA : 3ª VARA

3ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ PEDRO GERALDO NÓBREGA CURITIBA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TEVALDI LUIZ SANGALETI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0021/2015
Processo 0000293-64.2014.8.26.0297 - Inquérito Policial - Furto - J.P. - A.L.S. - Ciência ao Dr. André Domingues Sanches 

Pereira de que foi nomeado nos autos para a defesa do réu André Luis da Silva, bem como para apresentação da defesa 
preliminar no prazo legal. - ADV: ANDRE DOMINGUES SANCHES PEREIRA (OAB 224665/SP)

Processo 0002198-41.2013.8.26.0297 (029.72.0130.002198) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Justiça Pública 
- Natalino Pereira dos Santos - Para o Dr. Paulo Bernardo Vilardi Montemor retirar certidão de honorários. - ADV: PAULO 
BERNARDO VILARDI MONTEMÓR (OAB 166792/SP)

Processo 0004457-72.2014.8.26.0297 - Inquérito Policial - Violência Doméstica Contra a Mulher - J.P. - E.S.A. - Ante o 
exposto e pelo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR 
o réu EDER SERÃO DE ANDRADE, como incurso nas penas do artigo 147, por duas vezes, c.c. artigo 61, inciso II, alíneas 
“a” e “f”, na forma do artigo 71, todos do Código Penal. Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, que 
são favoráveis ao acusado, FIXO-LHE ao réu EDER SERÃO DE ANDRADE a pena base por ter infringido o artigo 147 do 
Código Penal em UM MÊS DE DETENÇÃO, pena esta que AUMENTO de UM SEXTO por ter reconhecido as agravantes do 
artigo 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal e por estar presente à hipótese de crime continuado, previsto no artigo 71 do 
Código Penal, AUMENTO a pena em UM SEXTO, totalizando a pena em UM MÊS E DEZ DIAS DE DETENÇÃO, a serem 
cumpridos inicialmente no regime aberto. Na fixação das penas não considerei a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, 
compensando-a com a atenuante da confissão que também está presente. Sobre a compensação de atenuantes e agravantes, 
já decidiu a Colendo 11ª Câmara Criminal do Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no mesmo sentido 
dos fundamentos expostos: “A agravante da reincidência deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão 
espontânea. Isto porque, na medida em que se considera a versão do réu como verdadeira confissão, a atenuante há de incidir 
para compensar-se integralmente com a agravante da reincidência. Entende-se que a confissão auxilia sobremaneira na busca 
da verdade real, que é o objetivo do processo penal, devendo, ser considerada como atenuante preponderante, de modo a 
compensar-se integralmente com eventual agravante da reincidência, também considerada preponderante”. (TJSP - Ap. n° 
0055117-40.2011.8.26.0050, 11ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. MARIA TEREZA DO AMARAL, j. 01/08/2012). Torno 
definitivas as penas fixadas à míngua de outras causas de aumento ou diminuição. Por estarem presentes as circunstâncias do 
artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada ao réu por uma restritiva de direitos consistente 
em Prestação de Serviços à Comunidade a serem prestada por período igual ao da pena privativa de liberdade ora substituída, 
em dia, local e condições a serem fixadas pelo Egrégio Juízo da Execução desta Sentença. Condeno o réu ao pagamento das 
custas processuais, permanecendo, entretanto, isento de tais pagamentos, enquanto perdurar seu estado de miserabilidade, 
uma vez que é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita (Lei n° 1.060/50). Comunique-se, oportunamente, ao Cartório 
Eleitoral, o teor desta Sentença penal Condenatória para fins do disposto no artigo 15 da Constituição Federal. Dê-se ciência 
desta decisão também a vítima, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Em função do convênio celebrado 
entre a Defensoria Pública e a OAB/SP, arbitro os honorários advocatícios em favor do Dr. Advogado nomeado ao réu no valor 
previsto na tabela de honorários para feitos desta natureza. P.R.I.C. - ADV: HERMES ALCANTARA MARQUES (OAB 173021/
SP)
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Processo 0004457-72.2014.8.26.0297 - Inquérito Policial - Violência Doméstica Contra a Mulher - J.P. - E.S.A. - Vistos. 
Fls. 63/65: Porque tempestivo, recebo o recurso de apelação. Dê-se ciência ao I. Defensor Dativo do réu dos termos da 
sentença, bem como para apresentação das razões de apelação. Após, ao MP para contrarrazões. Intimem-se. - ADV: HERMES 
ALCANTARA MARQUES (OAB 173021/SP)

Processo 0006277-29.2014.8.26.0297 - Carta Precatória Criminal - Intimação (nº 0001878-11.2013 - Vara Única do Foro da 
Comarca de Urânia) - Justiça Pública - JEFFERSON BATISTA DE SOUSA - Para a Dra. Geisa Cavalcante Carbone Sato retirar 
a certidão de honoráros. - ADV: GEISA CAVALCANTE CARBONE SATO (OAB 256169/SP)

Processo 0008368-92.2014.8.26.0297 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.P. 
- D.B.C.A. - Vistos. Fls. 163/176: Porque tempestivo, recebo o recurso de apelação. Vista à Defesa para apresentação das 
contrarrazões. Intime-se. - ADV: GUILHERME SONCINI DA COSTA (OAB 106326/SP)

Processo 0009381-29.2014.8.26.0297 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - J.P. - R.M. - - A.S.L. - Vistos. 
Considerando o teor das teses invocadas na defesa preliminar apresentada pelos réus não se vislumbra ser caso de absolvição 
sumária ou rejeição da denúncia, uma vez que, por enquanto, não há elementos probatórios que a autorizem, subsistindo os 
motivos que ensejaram o recebimento da inicial, razão pela qual, nesta oportunidade, ratifico o recebimento da peça acusatória. 
Por fim, DESIGNO, nos termos do artigo 399 do Código de Processo Penal, para o dia 03 de março de 2015, às 10:30 horas, 
audiência concentrada, de instrução, debates e julgamento, nos termos da Lei 11.719/2008, ocasião em que serão ouvidas as 
testemunhas eventualmente arroladas, interrogando-se, a seguir, os réus, consoante dispõe o artigo 400 do Código de Processo 
Penal. Após, se o caso, abra-se vista ao I. Representante do Ministério Público. Intimem-se. Autorizo cópias necessárias. Jales, 
05 de fevereiro de 2015. - ADV: VERA GARRIDO AYDAR THIEDE (OAB 77375/SP)

4ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA PAULA BRANQUINHO PINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MANOEL RICARDO DE LIMA NETO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0044/2015
Processo 0000236-85.2010.8.26.0297 (297.01.2010.000236) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 

Elizeu Francisco da Silva - Vistos. 1- Inicialmente, cumpra-se o determinado às fls. 176, intimando-se pessoalmente o(s) Dr(s). 
Defensor(es) do V. Acórdão, aguardando-se prazo para interposição de eventuais embargos ou recursos. 2- Cumprido o item 
“1” supra e nada vindo aos autos, certifique-se o trânsito em julgado, se for o caso, comunicando-se o Egrégio Tribunal de 
Justiça. 3- Considerando o teor do V. Acórdão proferido, o qual transitou em julgado, no tocante ao sentenciado Elizeu Francisco 
da Silva, tendo em vista o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do comunicado CG 291/2008, e conforme 
determinado no provimento CG 15/2007, proceda a serventia o cadastramento de todos os atos e andamentos destes autos. 4- 
Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos fazendo-se as anotações e comunicações de praxe. 5- Autorizo cópia(s) 
reprográfica(s). Intime-se. - ADV: LEANDRO UTIYAMA (OAB 259851/SP)

Processo 0002004-12.2011.8.26.0297 (297.01.2011.002004) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - 
Justiça Pública - Willians Fernando Santos de Souza - Teruo Shinkawa Shimada - 1- Em razão do teor da sentença e V. 
Acórdão, o qual transitou em julgado, no tocante ao(à) sentenciado(a) condenado(a) Willians Fernando Santos Souza., tendo 
em vista o regime prisional que lhe foi imposto, qual seja, o semiaberto, expeça-se o competente mandado de prisão em 
seu desfavor, aguardando-se pelo prazo de doze meses o seu cumprimento. Com a comunicação da prisão, expeça-se a 
competente guia de recolhimento à Vara das Execuções Criminais em que estiver recolhido o sentenciado, local que, então, 
deverá requisitar a vaga para o cumprimento da pena no regime que lhe foi imposto. 2- Encaminhe-se cópia da sentença à 
vítima, nos termos do provimento 770/2002, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura e Capítulo V, Seção II, Subseção I, 
item 26, das NGCJ. 3- Sem custas e despesas processuais, tendo em vista os benefícios da assistência judiciária concedidos 
ao réu condenado, em consonância com disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50. 4- Em cumprimento ao disposto pelo artigo 72, 
§ 2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua 
devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para o cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, 
III, da Constituição Federal. 5- Arbitro honorários advocatícios ao Defensor nomeado no valor equivalente a 30% da tabela 
DPE/OAB, em observância ao disposto no convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a Ordem dos 
Advogados do Brasil - Seção São Paulo. Expeça-se certidão, disponibilizando-a pelo Sistema SAJ ao advogado para impressão 
pela Internet. 6- Nos termos do comunicado CG 291/2008, e conforme determinado no provimento CG 15/2007, proceda a 
serventia o cadastramento de todos os atos e andamentos destes autos. 7- Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos 
fazendo-se as anotações e comunicações de praxe. 8- Autorizo cópia(s) reprográfica(s). OBS: CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 
disponibilizada para impressão pela Internet. - ADV: GEISA CAVALCANTE CARBONE SATO (OAB 256169/SP)

Processo 0006755-18.2006.8.26.0297 (297.01.2006.006755) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Janio Costa 
de Andrade e outros - Cúria Diocesana de Jales e outros - 1- Em razão do teor da sentença e V. Acórdão, o qual transitou em 
julgado, no tocante ao(à) sentenciado(a) condenado(a) Jânio Costa de Andrade., oficie-se em aditamento à guia provisória à 
Vara da execução e ao presídio comunicando o desfecho do acórdão proferido nos autos, encaminhando-se cópia do mesmo, 
bem assim do trânsito em julgado. 2- Encaminhe-se cópia da sentença à vítima, nos termos do provimento 770/2002, do 
Egrégio Conselho Superior da Magistratura e Capítulo V, Seção II, Subseção I, item 26, das NGCJ. 3- Sem custas e despesas 
processuais, tendo em vista os benefícios da assistência judiciária concedidos ao réu condenado, em consonância com disposto 
no art. 12 da Lei nº 1.060/50. 4- Em cumprimento ao disposto pelo artigo 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao Tribunal 
Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia 
da presente decisão, para o cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal. 5- Nos termos do 
comunicado CG 291/2008, e conforme determinado no provimento CG 15/2007, proceda a serventia o cadastramento de todos 
os atos e andamentos destes autos. 6- Após, não havendo pendências, arquivem-se os autos fazendo-se as anotações e 
comunicações de praxe. 7- Autorizo cópia(s) reprográfica(s). - ADV: ANTONIO FERNANDES DE SOUZA (OAB 169114/SP)

JAÚ
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Cível

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA MARIA CASTRO RIBEIRO BRESSAN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TARCÍSIO CORREIA DO NASCIMENTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0030/2015
Processo 1000064-38.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - V.A. - P.P. - - P.E.P. - - L.A.V.P. - 

Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à fls. 47. - ADV: VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 
171344/SP), JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP)

Processo 1000388-28.2015.8.26.0302 - Monitória - Contratos Bancários - Banco Itau - Unibanco S/A - Douglas William 
Monteiro - ME - - Douglas William Monteiro - Vistos. Concedo o prazo de 10 dias para o autor emendar a inicial consistente em 
providenciar o recolhimento da taxa referente as cópias que deverão instruir o mandado de citação (R$ 0,55 por cópia - código 
201-0), bem como complementar o valor da diligência do Oficial de Justiça no importe de R$ 6,66 (valor atual da diligência R$ 
63,75, equivalente a 3 UFESPs = R$ 21,25, cada UFESP), sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do 
processo. Sem prejuízo do acima deliberado, desde já passo a analisar o pedido inicial: Em exame superficial dos documentos 
que a acompanham, estes expressam o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção 
envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, procederem ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigados dos 
encargos de sucumbência; advertindo-os, ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, 
caso permaneçam inertes. Igualmente, serão informados de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado 
monitório. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV: 
MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP)

Processo 1000389-13.2015.8.26.0302 - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação - Sistema Financeiro 
da Habitação - Banco Bradesco S/A - BARBARA CEZARIO DIAS - Vistos. Cite-se a executada para que, no prazo de 24 horas, 
efetue o pagamento do débito ou o depósito em juízo. Decorrido o prazo, sem qualquer providência da devedora, mediante 
o mesmo mandado, determino a penhora do imóvel hipotecado, nomeando depositário o exeqüente, respeitada a posse da 
executada. Procedimento da lei 5.741/71. Fixo os honorários advocatícios em 10% do débito. Regularizada a penhora intime-se 
o a executada para, opor-se à execução por meio de embargos, no prazo de dez dias. Se não oferecidos, certifique-se o decurso 
do respectivo prazo, intimando-se o exequente a manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Defiro o benefício do artigo 172 do 
Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei, servindo o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Intime-se. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 1000401-27.2015.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - P.R.V. 
- E.A.S. - - J.J.S. - - C.S. - Vistos. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a 
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 
artigo 285 do Código de Processo Civil, ou efetuar(em) o pagamento, mediante depósito judicial, para o qual fixo os honorários 
advocatícios em 20% sobre o valor do débito atualizado. Cientifiquem-se eventuais fiadores, sublocatários e ocupantes. Servirá 
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JOSE APARECIDO 
CAPOBIANCO (OAB 40417/SP), VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP)

Processo 1000403-94.2015.8.26.0302 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Rogerio Antonio de Oliveira Campos 
- REGINALDO IRINEU ZAMBONATO - Vistos. Defiro o requerimento de assistência judiciária, ante a afirmação do requerente 
de ser necessitado de assistência jurídica e achar-se em condição de pobreza jurídica, anote-se. Quanto ao exposto na 
exordial, muito embora a propriedade do autor sobre o bem esteja provada, não se constata da mesma qualquer pedido com 
caráter liminar. Também não é o caso de designação de audiência de justificação para colheita de provas, pois, apesar dos 
documentos trazidos ao processo, entendo que não se pode afirmar, por ora, com segurança o esbulho, de forma que não se 
tem por preenchidos os requisitos de reintegração ao início da lide. Assim, com as limitações derivadas da situação de início do 
processo, a cautela recomenda o processamento da ação pelo rito ordinário, anotando-se. Cite-se, ficando o réu advertido do 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JULIANO ANDOLFATO LIBANORI (OAB 304321/SP), AMANDA CRISTINA DE 
CARVALHO BARBOSA DE ARRUDA (OAB 250100/SP), RENATO SIMAO DE ARRUDA (OAB 197917/SP)

Processo 1000426-74.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - JOSÉ CARLOS GERALDO 
- ROSANGELA ZAMBELLI - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à fls. 144. - ADV: LINCOLN 
RICKIEL PERDONA LUCAS (OAB 148457/SP)

Processo 1000459-30.2015.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Luiz Carlos Zanin - Seguradora Lider 
dos Consorcios de Seguro DPVAT SA - Vistos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. Anote-se. Para 
melhor andamento do feito, converto o rito da presente ação o ordinário, fazendo-se as anotações de praxe. Cite-se, ficando a 
ré advertida do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. . Cumpra-se na forma e 
sob as penas da Lei. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de intimação e citação, ficando, ainda, ciente de que o 
recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Intime-se. - ADV: IZABEL CRISTINA GHISELLI RIBEIRO (OAB 307013/SP)

Processo 1000462-82.2015.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - FABIO ABDULLATIF - Seguradora 
Lider dos Consorcios de Seguro DPVAT SA - Vistos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. Anote-se. 
Para melhor andamento do feito, converto o rito da presente ação o ordinário, fazendo-se as anotações de praxe. Cite-se, 
ficando a ré advertida do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros 
os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. . Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de intimação e citação, ficando, ainda, ciente de 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 701

que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas 
da Lei. Intime-se. - ADV: IZABEL CRISTINA GHISELLI RIBEIRO (OAB 307013/SP)

Processo 1000464-52.2015.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - ARI GODOY PRADO - Seguradora 
Lider dos Consorcios de Seguro DPVAT SA - Vistos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. Anote-se. 
Para melhor andamento do feito, converto o rito da presente ação o ordinário, fazendo-se as anotações de praxe. Cite-se, 
ficando a ré advertida do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros 
os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. . Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de intimação e citação, ficando, ainda, ciente de 
que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas 
da Lei. Intime-se. - ADV: IZABEL CRISTINA GHISELLI RIBEIRO (OAB 307013/SP)

Processo 1001030-35.2014.8.26.0302/01 - Cumprimento de sentença - Defeito, nulidade ou anulação - Rocha e Fontanetti 
Advogados Associados - Canto da Lua Comércio de Calçados e Acessórios EIRELI - ME - Vistos. Pelo sistema Renajud foi 
realizada pesquisa de bens em nome da executada. Porém, tal tentativa restou infrutífera, conforme minuta que segue. No 
tocante à pesquisa de bens e rendimentos da devedora, não foi possível concluí-la, visto que o nome da empresa que está 
cadastrada com o CNPJ apresentado, difere do anteriormente pesquisado. Destarte, esclareça o credor se houve alteração 
no nome da devedora. Após, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), 
FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI (OAB 177936/SP)

Processo 1001230-42.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - J MAHFUZ LIMITADA - Miriane 
Alves de Souza - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à fls. 69. - ADV: EMANUEL HENRIQUE 
DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP)

Processo 1001767-38.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
Francisco de Assis Codatto - Tim Celular S/A - Páginas 103 e ss.: manifeste-se a ré com urgência, providenciando o cumprimento 
do acordo. Int. - ADV: PAULO JOSÉ DO AMARAL (OAB 329640/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)

Processo 1002034-10.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ACADEMIA HORACIO 
BERLINCK S/C LTDA - MIRIAM SILVIA RAMAZINI - Vistos. Através do sistema Renajud foi determinado o bloqueio da 
transferência de veículo em nome da executada. Segue minuta. Para a efetivação da penhora e avaliação de referido bem, 
forneça o exequente o endereço onde o veículo possa ser encontrado. Após, se em termos, expeça-se o necessário. Int. - ADV: 
MARCELO JOSÉ NALIO GROSSI (OAB 248233/SP)

Processo 1002108-64.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 
DR. RAUL BAUAB - JAHU - Maria de Lourdes Coutinho Mesquita - Vistos. Primeiramente, providencie a serventia a evolução de 
fases. Anote-se. No mais, observando a ordem do artigo 655 do Código de Processo Civil, determinei bloqueio judicial online, 
via BacenJud. Porém, tal tentativa restou infrutífera, conforme minuta que segue. Destarte, determino traga o(a) exequente aos 
autos informações comprovadas documentalmente acerca de bens passíveis de penhora, de modo a garantir esta execução, 
observando a ordem do artigo 655 do CPC, requerendo o que de direito, em 10 dias, sob pena de arquivamento nos termos 
do artigo 791, III do Código de Processo Civil. Int. - ADV: EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/SP), DANIEL 
FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP)

Processo 1002637-83.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil) 
S/A - Mulher Brasil Calçados Ltda Me - - Milton de Arruda Reginato Junior - Vistos. Observando a ordem do artigo 655 do Código 
de Processo Civil, determinei bloqueio judicial online, via BacenJud. Porém, tal tentativa restou infrutífera, conforme minuta 
que segue. Destarte, determino traga o(a) exequente aos autos informações comprovadas documentalmente acerca de bens 
passíveis de penhora, de modo a garantir esta execução, observando a ordem do artigo 655 do CPC, requerendo o que de 
direito, em 10 dias, sob pena de arquivamento nos termos do artigo 791, III do Código de Processo Civil. Int. - ADV: LUCIANO 
GRIZZO (OAB 137667/SP), CARLOS ROSSETO JUNIOR (OAB 118908/SP), PAULO ROBERTO BASTOS (OAB 103033/SP)

Processo 1002951-29.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercados Jaú Serve Ltda - 
CARLOS ALBERTO GERMANO DIAS - Vistos. Antes de ser realizada a pesquisa de endereço do requerido via Bacenjud, 
providencie o exequente o recolhimento do valor de R$ 12,20, em guia FEDTJ, código 434-1, tudo em conformidade com o que 
dispõe o Provimento CSM nº 1826/010 e Comunicado CSM nº 170/11. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: JOSÉ ALFREDO 
ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP), DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB 179912/SP)

Processo 1003007-62.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - J.Mahfuz Ltda - MARCELO DO 
AMARAL - Vistos. Antes de ser realizada a tentativa de bloqueio on line em ativos financeiros do executado através do sistema 
Bacenjud, apresente o credor saldo devedor acrescido dos 10% de honorários arbitrados às fls. 28/19. Após, tornem conclusos. 
Int. - ADV: EMANUEL HENRIQUE DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP)

Processo 1003294-25.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Cheque - Auto Posto Rosangela Ltda - Marcio Celso 
Gomes Nunes - Vistos. Antes de serem realizadas as pesquisas solicitadas, necessário o recolhimento da taxa pertinente às 
referidas pesquisas. Após, se em termos, tornem conclusos. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCAO 
(OAB 121050/SP)

Processo 1003344-51.2014.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
PAULO CLOVIS BURGO FRIGÉRIO - VALÉRIA CRISTIANE DE SOUZA - Cumpra-se a sentença, expedindo-se a certidão 
de honorários. No mais, arquivem-se, comunicando-se. Int.* - ADV: RICARDO RAGAZZI DE BARROS (OAB 250184/SP), 
BENEDITO ANTONIO STROPPA (OAB 69283/SP)

Processo 1003359-20.2014.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Itaú Seguros de Auto e Residência 
S/A - NATHALIA AUGUSTO MORANDI EPP - - EVANDRO GOMES DE SANTANA - Vista às partes para que ofereçam suas 
alegações finais, no prazo de dez dias concomitantes e ininterruptos. - ADV: RICARDO NOGUEIRA (OAB 211133/SP), ALEX 
FERNANDES DA SILVA (OAB 264382/SP), ADILSON ROBERTO BATTOCHIO (OAB 30458/SP), MÁRCIO FAVIANO BRANCO 
(OAB 342587/SP), EVERTON ALEXANDRE SANTI (OAB 200181/SP), JOAO VALTER OLIVA ALBANO (OAB 148540/SP)

Processo 1003972-40.2014.8.26.0302 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Indústria e 
Comércio de Calçados Vallazzi Jaú LTDA - NEW CENTER FOMENTO MERCANTIL - Recebo o recurso de apelação interposto 
pela embargante no efeito devolutivo. Às contrarrazões, pela apelada, no prazo legal. Oportunamente, subam os autos ao 
egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Serviço de Entrada de Autos de Direito Privado 2 (S.J. 2.1.2) - Complexo 
Ipiranga, sala 44, para os devidos fins, fazendo-se as anotações necessárias. Intime-se. - ADV: CELSO RICHARD URBANO 
(OAB 178564/SP), RENATO SIMAO DE ARRUDA (OAB 197917/SP), LUCIANO ROSSIGNOLLI SALEM (OAB 128034/SP)

Processo 1004978-82.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - MILTON ALONSO - 
NORBERTO DE SOUZA - - Antonio Carlos Pelegrina - Manifeste-se o autor sobre certidão do Sr. Oficial de Justiça à fls. 56. - 
ADV: PATRICIA COLA GARCIA (OAB 129356/SP)
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Processo 1005223-93.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Itau - Unibanco S/A 
- ANTONIO DYJALMA ALONSO ME - - ANTONIO DYJALMA ALONSO - Vistos. Observando a ordem do artigo 655 do Código 
de Processo Civil, determinei bloqueio judicial online, via BacenJud, conforme requerido. Tal tentativa restou parcialmente 
frutífera, tendo sido bloqueados R$ 2.740,90, valor este já transferido para conta judicial, efetivada a penhora, servindo este 
despacho como termo. Segue minuta. Tendo-se em vista que há nos presentes autos diligência suficiente (fl. 20), intimem-se 
pessoalmente os devedores da penhora efetuada e de que poderão alegar em defesa o artigo 655-A, § 2º cc artigo 649, ambos 
do Código de Processo Civil. Int. - ADV: LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP), GRAZIELA ANGELO MARQUES 
(OAB 251587/SP), ADRIANO FRANCISCHINI DA SILVA (OAB 285997/SP), ELAINE EVANGELISTA (OAB 224891/SP), MARIA 
ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 1005314-86.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Itau - Unibanco 
S/A - LOJA DE CALÇADOS MARISIL LTDA - ME - - SILVIA REGINA BUCCINI PRIORI AILON - Vistos. Antes de ser realizada 
a tentativa de bloqueio on line em ativos financeiros das executadas através do sistema Bacenjud, apresente o credor saldo 
devedor atualizado acrescido dos 10% de honorários arbitrados às fls. 46/47. Após, tornem conclusos para realização de referida 
pesquisa, bem como apreciação dos demais requerimentos. Int. - ADV: MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP), SERGIO 
FERNANDO GOES BELOTTO (OAB 96098/SP)

Processo 1005397-05.2014.8.26.0302 - Anulação e Substituição de Títulos ao Portador - Duplicata - JOÃO ANTONIO LISTA 
- GIELS0N DA CUNHA CLARO - Ante o exposto, e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES a ação principal 
e a cautelar em apenso, o que faço nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para revogar a liminar 
concedida. Sucumbente que é, arcará o autor com as custas processuais de ambos os feitos e com os honorários advocatícios 
do patrono do réu, que fixo em R$ 1.500,00, por equidade, quantia suficiente para ambas as ações. Na hipótese de eventual 
recurso desta decisão, deverá a parte recorrente recolher o preparo no valor R$ 106,25, o que equivale ao valor mínimo (5 
UFESP’s). Oportunamente, oficie-se ao Primeiro Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Jaú. P.R.I. - ADV: MARIA DAS 
GRACAS SILVA SIQUEIRA (OAB 98830/SP), ANA ROSA LISTA (OAB 297056/SP)

Processo 1005419-63.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - J.Mahfuz Ltda - Helton José de 
Toledo - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à fls. 48. - ADV: EMANUEL HENRIQUE DE 
CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP)

Processo 1005517-48.2014.8.26.0302 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Fiat S/A - DAIANA APARECIDA 
GURIZAN - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à fls. 47. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 
JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 1005667-29.2014.8.26.0302 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - JOSÉ CARLOS SOAVE - - ADRIANO 
ROBERTO BARONI - - JOSÉ CARLOS TIROLO JUNIOR - - ANTONIO APARECIDO RAMOS - - FRANCISCO FERREIRA DE 
SOUZA FILHO - - CAIO DE ALMEIDA PRADO CLEMENTE e outro - Câmara Municipal de Bocaina e outro - Providencie o 
requerido José Carlos Tirolo Júnior a impressão, instrução e encaminhamento do ofício de fl. 2285. - ADV: CELSO LUIZ DE 
ABREU (OAB 78454/SP), DEBORAH FANTINI DE ALENCAR (OAB 280276/SP), FERNANDO AUGUSTO SANGALETTI (OAB 
87649/SP), MARIA CARDOSO DA SILVA (OAB 328244/SP), DANIEL GUSTAVO SERINO (OAB 229816/SP), HELCIUS ARONI 
ZEBER (OAB 213211/SP), PAULO CESAR SIMOES (OAB 100175/SP)

Processo 1005879-50.2014.8.26.0302 - Embargos à Execução - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- EDINIR HUMBERTO FERREIRA DA COSTA - Luis Carlos Milaneze - Ante o que dos autos consta, arquivem-se, comunicando-
se. Int. - ADV: JOSE DANIEL MOSSO NORI (OAB 239107/SP), JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP), VERIDIANA 
CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP)

Processo 1005907-18.2014.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Antônia Panegari Spaulonci - Roberto Wanderley Alves - - Roberto Alves - - Zilah Rosa Viana Alves - Manifeste-se o autor sobre 
certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à fls. 48. - ADV: NATÁLIA BIEM MASSUCATTO FRASCHETTI (OAB 200486/SP)

Processo 1005980-87.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - JLUMAR COMÉRCIO DE 
COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME - Supercouro Acabamentos Ltda - I - Primeiramente, diante do comparecimento 
espontâneo, dou por convalidada a citação da executada Supercouro Acabamentos LTDA. II - Quanto ao mais, há que se 
consignar que o fato gerador das custas iniciais se dá com o ajuizamento da ação. Por outro lado, o acordo firmado pelas partes 
tem como objeto a dação em pagamento de um imóvel cujo valor corresponderia ao débito ora executado (R$1.947.161,55). 
Assim, não há que se falar em valor da causa por mera estimativa. III - Destarte, concedo o prazo improrrogável de 05 (cinco) 
dias para que a exequente promova a complementação das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-
se. - ADV: RODRIGO DALAQUA DE OLIVEIRA (OAB 209371/SP), CARLOS RAFAEL PAVANELLI BATOCCHIO (OAB 217204/
SP)

Processo 1006089-04.2014.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
LUIZ AUGUSTO PACHECO - FÁBIO RIBEIRO - - ADELAIDE SUTIL - Vistos. Petição retro: ante a entrega das chaves, o pedido 
de despejo restou prejudicado, prosseguindo-se a presente demanda como ação de cobrança dos valores devidos a título de 
aluguéis e demais encargos da locação. Entretanto, necessária a citação do requerido, a fim de que possa ofertar sua defesa. 
Destarte, recolha o autor as diligências para expedição de precatória, tendo-se em vista que, conforme documento de fl. 53, o 
réu reside atualmente na cidade de Mogi Guaçu. Prazo: 10 dias. Recolhidas as custas, expeça-se precatória para citação do 
réu, devendo o autor comprovar a sua distribuição em cinco dias. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO MONTE (OAB 198694/SP)

Processo 1006089-04.2014.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- LUIZ AUGUSTO PACHECO - FÁBIO RIBEIRO - - ADELAIDE SUTIL - Manifeste-se o autor sobre certidão do Sr. Oficial de 
Justiça à fls. 50. - ADV: CARLOS EDUARDO MONTE (OAB 198694/SP)

Processo 1006326-38.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil - BANCO ITAUCARD S/A 
- ADRIANA CRISTINA FUZINELLI - Pelo exposto, JULGO EXTINTO o presente processo na forma dos artigos 257 e 267, incisos 
IV, ambos do Código de Processo Civil, determinando o consequente cancelamento da distribuição. Custas ex lege. - ADV: 
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 1006925-74.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Tiago Wilian Duchi - CAVEDON E CARDOSO 
LTDA ME - - Priscila Cavedon Cardoso - - Paula Cavedon Cardoso - - Paulo Roberto Del Boni Cardoso Ltda EPP - Manifeste-se 
o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à fls. 35. - ADV: SAULO SENA MAYRIQUES (OAB 250893/SP), JULIO 
POLONIO JUNIOR (OAB 298504/SP)

Processo 1007394-23.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - J. Mahfuz Ltda. - Daniel de 
Angelis Barbosa - Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à fls. 35. - ADV: EMANUEL HENRIQUE 
DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP)

Processo 4000325-20.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Roberto Aparecido Pallu Produções ME 
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- Carlos Alexandre Ramos - - PARTIDO PATRIA LIVRE DE JAU - - EVALDO DE ARRUDA - Fls. 126: ciência às partes. - ADV: 
JAQUELINE CONESSA CARINHATO DE OLIVEIRA (OAB 328581/SP), LUIZ CARLOS RAMOS FURLANETO (OAB 227254/SP), 
EDUARDO GARRO DE OLIVEIRA (OAB 171121/SP)

Processo 4000332-12.2013.8.26.0302 - Depósito - Alienação Fiduciária - B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTOS - FLAVIA CRISTINA CORREA - Vistos. Para a realização da pesquisa de endereço da requerida, via SIEL, 
necessário o fornecimento da data de nascimento e/ou filiação da mesma. Providencie a autora o necessário. Após, conclusos. 
Int. - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)

Processo 4000366-84.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercados Jaú Serve Ltda - Eliane 
Viana de Almeida - Vistos. Pelo sistema Renajud foi realizada pesquisa de bens para posterior restrição de transferência. Tal 
tentativa restou infrutífera, conforme minuta que segue. Destarte, determino traga o(a) exequente aos autos informações acerca 
de bens passíveis de penhora, fornecendo os meios e requerendo o que de direito, em 10 dias, sob pena de arquivamento nos 
termos do artigo 791, III do Código de Processo Civil. Int. - ADV: JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP), 
DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB 179912/SP)

Processo 4000562-54.2013.8.26.0302/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - Gomes Altimari Advogados - M. A. 
MOSCHETTA - ME - Vistos. Pelo sistema Renajud foi realizada pesquisa de bens em nome da executada, conforme minuta que 
segue. Destarte, requeira o exequente o que de direito em dez dias. Int. - ADV: JULIO POLONIO JUNIOR (OAB 298504/SP), 
DANIEL FELIPE MURGO GIROTO (OAB 286077/SP), SAULO SENA MAYRIQUES (OAB 250893/SP), ALEX SANDRO GOMES 
ALTIMARI (OAB 177936/SP), EDILSON ANTONIO MANDUCA (OAB 139113/SP)

Processo 4000632-71.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Açotubo Indústria e Comércio Ltda. 
- Masoil Indústria e Comércio de Máquinas Ltda.-ME - Vistos. 1) Pelo sistema Renajud foi realizada pesquisa de bens em 
nome da executada. Porém, tal tentativa restou infrutífera, conforme minuta que segue. 2) Realizada e positiva a requisição 
de declaração de bens e rendimentos via INFOJUD, cumpra a Serventia as normas vigentes, ficando o expediente sigiloso em 
cartório, por trinta dias, para consulta da parte interessada. Ressalto que a declaração de bens da pessoa jurídica não serve ao 
fim objetivado, haja vista não especificar os bens existentes em nome da empresa. Nesse período, requeira o exequente o que 
de direito, sob pena de arquivamento nos termos do artigo 791, III do Código do Processo Civil. Transcorrido o prazo acima, 
destrua-se o expediente. Int. - ADV: TATIANE CRISTINE TAVARES CASQUEL DE OLIVEIRA (OAB 203746/SP)

Processo 4001150-61.2013.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - SÉRGIO 
LUIZ NICOLETTI JAÚ ME - - JOÃO ANTONIO VIALLI - - IRACI NAHIRNI VIALLI - - SÉRGIO LUIZ NICOLETTI - - VIVIANE 
NARDY RODRIGUES - Vistos. Realizada e positiva a requisição de declaração de bens e rendimentos via INFOJUD, cumpra 
a Serventia as normas vigentes, ficando o expediente sigiloso em cartório, por trinta dias, para consulta da parte interessada. 
Nesse período, requeira o exequente o que de direito, sob pena de arquivamento nos termos do artigo 791, III do Código do 
Processo Civil. Transcorrido o prazo acima, destrua-se o expediente. Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA 
(OAB 123199/SP)

Processo 4001377-51.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercados Jaú Serve Ltda - Talita 
Caroline Burro - Manifeste-se o autor sobre mandado negativo do Sr. Oficial de Justiça à fls. 87. - ADV: JOSÉ ALFREDO 
ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP), DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB 179912/SP)

Processo 4001556-82.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil) 
S/A - Silvio José Locação ME - - Silvio José - Vistos. Observando a ordem do artigo 655 do Código de Processo Civil, determinei, 
na forma de arresto, tentativa de bloqueio judicial on line via BacenJud, restando infrutífera. Segue minuta. Destarte, requeira 
o exequente o que de direito sem perder de mira a ausência de citação dos executados. Int. - ADV: ALEXANDRE YUJI HIRATA 
(OAB 163411/SP)

Processo 4001689-27.2013.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - COOPERATIVA DE CRÉDITO 
DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES SICOOB CREDICCONAI - Antenor 
Pelizzon - Vistos. Observando a ordem do artigo 655 do Código de Processo Civil, determinei bloqueio judicial online, via 
BacenJud. Tal tentativa restou frutífera, tendo sido o total apresentado pelo credor, R$ 8.171,51, já transferido para conta judicial, 
efetivada a penhora, servindo este despacho como termo. Segue minuta. Recolhidas as custas devidas, intime-se o devedor da 
penhora efetuada e do prazo de 15 dias para impugnação, nos termos do artigo 475-J, § 1º Código de Processo Civil. Int. - ADV: 
FLAVIA PERONE DE FREITAS (OAB 247682/SP), FRANCELI CAROLINA DE ALMEIDA FERRARI (OAB 220184/SP)

Processo 4001732-61.2013.8.26.0302 - Monitória - Prestação de Serviços - ANITA BAZILIO NOGUEIRA - Manifeste-se o 
requerente sobre a devolução da carta precatória com re - ADV: EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/SP), DANIEL 
FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP)

Processo 4001732-61.2013.8.26.0302 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DR. RAUL BAUAB 
- ANITA BAZILIO NOGUEIRA - Manifeste-se o autor sobre devolução da carta precatória com resultado negativo à fls. 113. - 
ADV: DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP), EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/SP)

Processo 4001800-11.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - FUNDO DE 
INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NÃO PADRONIZADO - HELTON 
RICHARD GARCIA - Vistos. Observando a ordem do artigo 655 do Código de Processo Civil, determinei bloqueio judicial online, 
via BacenJud. Porém, tal tentativa restou infrutífera, conforme minuta que segue. Destarte, determino traga o(a) exequente aos 
autos informações comprovadas documentalmente acerca de bens passíveis de penhora, de modo a garantir esta execução, 
observando a ordem do artigo 655 do CPC, requerendo o que de direito, em 10 dias, sob pena de arquivamento nos termos do 
artigo 791, III do Código de Processo Civil. Int. - ADV: FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), LUIZ GASTAO DE 
OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP)

Processo 4001941-30.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Regina Aparecida de Andrade 
Milani - Deivide Valdir Bonfante - - Valdecir Teixeira - - Maria do Carmo Bernardino de Almeida - - Ana Lúcia de Almeida Teixeira - 
Manifeste-se o autor sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça à fls. 107. - ADV: VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 
171344/SP), JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP)

Processo 4001998-48.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - ANCORADOURO 
REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA. - Felipe Dallamano Souza Me - Vistos. 1) Determinei a realização de requisição de 
declaração de bens e rendimentos do executado, via INFOJUD, restando infrutífera. Segue minuta. 2) Determinei, outrossim, 
pelo sistema Renajud, pesquisa de bens em nome de Felipe Dallamano Souza, conforme minuta que segue. 3) Destarte, 
requeira o credor o que de direito em dez dias. Int. - ADV: PAULO VICTOR BUENO IOZZI (OAB 306524/SP), LEONARDO 
MARIANI VERGINELLI (OAB 317544/SP), ANNA LUIZA BUENO DE MORAES (OAB 331235/SP), JOSE FERNANDO BUENO 
DE MORAES (OAB 84344/SP)

Processo 4002302-47.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAÚ UNIBANCO S.A 
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- SIMONE FERNANDA DE TOLEDO ME - - SIMONE FERNANDA DE TOLEDO - Vistos. Antes de ser realizada a tentativa 
de bloqueio on line em ativos financeiros das executadas através do sistema Bacenjud, apresente o credor saldo devedor 
acrescido dos 10% de honorários arbitrados às fls. 31/32. Após, tornem conclusos para realização de referida pesquisa, bem 
como apreciação dos demais requerimentos. Int. - ADV: TATIANA ALVES SEGURA PONTES (OAB 208929/SP), ANA LUZIA DE 
CAMPOS MORATO LEITE (OAB 170710/SP), MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP)

Processo 4002594-32.2013.8.26.0302/01 - Cumprimento de sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à 
Execução - Julio César Garcia Socciedade de Advogados - Santo Pais de Camargo Sobrinho - Vistos. Realizada e positiva a 
requisição de declaração de bens e rendimentos via INFOJUD, cumpra a Serventia as normas vigentes, ficando o expediente 
sigiloso em cartório, por trinta dias, para consulta da parte interessada. Nesse período, requeira o credor o que de direito, sob 
pena de arquivamento nos termos do artigo 791, III do Código do Processo Civil. Transcorrido o prazo acima, destrua-se o 
expediente. Int. - ADV: JOSE CARLOS DE PIERI BELOTTO (OAB 29479/SP), ALEXANDRE CESAR RODRIGUES LIMA (OAB 
150377/SP), JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 4002672-26.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAÚ UNIBANCO S.A. - 
MÓVEIS LINDOLAR LTDA - - SÉRGIO ANTÔNIO LANZA - - GUIDO CARLOS ANTÔNIO LANZA - Vistos. Realizada e positiva 
a requisição de declaração de bens e rendimentos dos executados Guido Carlos Antonio Lanza e Sérgio Antonio Lanza via 
INFOJUD, cumpra a Serventia as normas vigentes, ficando o expediente sigiloso em cartório, por trinta dias, para consulta da 
parte interessada. Nesse período, requeira o exequente o que de direito, sob pena de arquivamento nos termos do artigo 791, 
III do Código do Processo Civil. Transcorrido o prazo acima, destrua-se o expediente. Int. - ADV: TATIANA ALVES SEGURA 
PONTES (OAB 208929/SP), ANA LUZIA DE CAMPOS MORATO LEITE (OAB 170710/SP), MARCELO MORATO LEITE (OAB 
152396/SP)

Processo 4003235-20.2013.8.26.0302/01 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Carlos Luís Adão Matoso de Oliveira 
- APARECIDO LOPES - Vistos. Pelo sistema Renajud foi realizada pesquisa de bens para posterior restrição de transferência. 
Tal tentativa restou infrutífera, conforme minuta que segue. Destarte, recolhidas das devidas custas, expeça-se mandado de 
penhora e avaliação de bens que guarnecem à residência do devedor. Deverá constar do mandado que o executado poderá 
valer-se do artigo 668, CPC, no prazo de dez dias, pedindo a substituição daquilo que for penhorado, desde que comprove 
cabalmente que a substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e será menos onerosa para ele devedor. Por fim, tanto 
que efetivada a penhora e tenha a exeqüente ciência do conteúdo do auto, deverá esclarecer se pretende ou não, adjudicar o 
que foi constrito. Int. - ADV: EDSON PINHO RODRIGUES JUNIOR (OAB 159451/SP), FABIANA SILVESTRE DE MOURA (OAB 
322388/SP)

Processo 4003568-69.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Cassia 
Fernanda Garbelini - Pessuto & Strada Transporte Ltda EPP - - Alcides Lopes da Silva - - Nair Alves de Freitas Silva - - Rodrigo 
Lopes da Silva - - Camila Cristina Pissutto - Chamei verbalmente. A deliberação de página 161 fica sem efeito jurídico para o 
processo, visto que na página 157 já havia sido homologado o acordo, pendente providência da exequente ali determinada para 
ser formalizada a prenotação da penhora on line. Aguarde-se, pois, nos termos daquela deliberação (folha 157). No tocante ao 
contido na página 160, fica liberada a constrição constante de página 101, servindo este despacho como termo que documenta 
o ocorrido, providenciando-se junto ao RENAJUD o que de direito. Int. Jaú - ADV: VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 
171344/SP), JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP)

Processo 4003615-43.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAÚ UNIBANCO S/A - 
JARBAS FARACCO & CIA LTDA. - - JARBAS FARACCO - - Adalgisa Florenzano Faracco - Vistos. Realizada e positiva a 
requisição de declaração de bens e rendimentos dos executados Jarbas Faracco e Adalgisa Florenzano Faracco via INFOJUD, 
cumpra a Serventia as normas vigentes, ficando o expediente sigiloso em cartório, por trinta dias, para consulta da parte 
interessada. Nesse período, requeira o exequente o que de direito, sob pena de arquivamento nos termos do artigo 791, III do 
Código do Processo Civil. Transcorrido o prazo acima, destrua-se o expediente. Int. - ADV: FERNANDA CRISTINA GARCIA 
(OAB 143884/SP), JOSE MAURICIO SORANI (OAB 144874/SP), MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP), TATIANA 
ALVES SEGURA PONTES (OAB 208929/SP)

Processo 4004824-47.2013.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANIF BANCO 
INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S/A - Izabel de Fatima Albino - - Jose Carlos Gutiere - Manifeste-se o autor sobre 
certidão do Sr. Oficial de Justiça à fls. 99. - ADV: KLAUS PHILIPP LODOLI (OAB 333457/SP), FERNANDA VIEIRA CAPUANO 
(OAB 150345/SP), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (OAB 131443/SP)

Processo 4005233-23.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Educacional 
Dr. Raul Bauab - Jahu - Monica Araujo Schwarz - Vistos. Realizada e negativa requisição de declaração de bens e rendimentos, 
via INFOJUD, determino traga o(a) exequente aos autos informações comprovadas documentalmente acerca de bens passíveis 
de penhora, de modo a garantir esta execução, observando a ordem do artigo 655 do CPC, requerendo o que de direito, em 
10 dias, sob pena de arquivamento nos termos do artigo 791, III do Código de Processo Civil. Int. - ADV: EVELYN FERNANDA 
AGOSTINHO (OAB 298019/SP), DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP)

Processo 4005602-17.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - REALEX NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - ANA MARIA HERREIRA BENTO - Vistos. Primeiramente, apresente a 
credora saldo devedor atualizado, sem perder de vista o valor dos títulos e os 10% de honorários arbitrados às fls. 30/31. Após, 
tornem conclusos. Int. - ADV: LEANDRO RAMOS DOS SANTOS (OAB 297800/SP)

Processo 4005713-98.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A 
- Mid Industria e Comercio de Artigos de Couro Ltda - - DANIEL JOSÉ BROGIO REGINA - Posto isto, e tudo o mais que 
dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a exceção de pré-executividade oposta, por falta de liquidez e certeza do título e 
consequentemente, indefiro a petição inicial da execução, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, nos termos do 
artigo 267, VI do Código de Processo Civil. Dado o princípio da causalidade, arcará o credor a arcar com as custas processuais 
e honorários do advogado da parte contrária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 20 § 4o do Código 
de Processo Civil. Na hipótese de eventual recurso desta decisão, deverá a parte recorrente recolher o preparo no valor R$ 
1.477,39, o que equivale a 2% (dois por cento) do valor da causa atualizado. P.R.I. - ADV: PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR 
(OAB 66479/SP), EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA (OAB 257627/SP)

Processo 4005745-06.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO MERCANTIL 
DO BRASIL S/A - Luiz Carlos Panelli - Vistos. 1) Pelo sistema Renajud foi realizada pesquisa de bens em nome do executado, 
conforme minutas que seguem. 2) Realizada e positiva a requisição de declaração de bens e rendimentos via INFOJUD, cumpra 
a Serventia as normas vigentes, ficando o expediente sigiloso em cartório, por trinta dias, para consulta da parte interessada. 
Nesse período, requeira o exequente o que de direito, sob pena de arquivamento nos termos do artigo 791, III do Código do 
Processo Civil. Transcorrido o prazo acima, destrua-se o expediente. Int. - ADV: ALEXANDRE BORGES LEITE (OAB 213111/
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SP)
Processo 4005851-65.2013.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Duplicata - FORT ALMA INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA - Nova CCC Componentes para Calçados Ltda EPP - Vistos. Apresente o credor saldo 
devedor acrescido de 10% referente à multa do artigo 475-J § 1º Código de Processo Civil e mais 10% a título de honorários da 
fase de execução. Após, conclusos. Int. - ADV: MARCEL SABIONI OLIVEIRA (OAB 279607/SP), RAFAEL FELTRIN CORREA 
DA CUNHA (OAB 324975/SP), MONICA FELTRIN DA CUNHA NEVES (OAB 133197/SP), PAULO CORREA DA CUNHA JUNIOR 
(OAB 126310/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA MARIA CASTRO RIBEIRO BRESSAN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TARCÍSIO CORREIA DO NASCIMENTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0031/2015
Processo 1000311-19.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Adelita Fernandes de Lima ME - Mixcred 

Administradora Ltda. - - Município de Jahu - - Serviço de Água e Esgoto do Município de Jau SAEMJA - Vistos. Retro: tornem 
a parte autora para que: a) cumpra o Comunicado CG nº 165/2014, comprovando o recolhimento da taxa para impressão da 
contrafé (R$ 0,55 por folha, código 201-0, FEDTJSP). b) deposite as despesas concernentes à condução de oficial de justiça, 
bem como a taxa devida pela postalização da citação da Mixcred Administradora Ltda. Após, se em termos, cite-se com as 
advertências legais (Município e Autarquia: consigne-se os termos do art. 188 do CPC). Intime-se. - ADV: FABIANA SILVESTRE 
DE MOURA (OAB 322388/SP), EDSON PINHO RODRIGUES JUNIOR (OAB 159451/SP)

Processo 1000381-36.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Prescrição - JOSÉ APARECIDO VITOR - Município de 
Itapuí - Vistos. Defiro o requerimento de assistência judiciária, ante a afirmação do requerente de ser necessitado de assistência 
jurídica e achar-se em condição de pobreza jurídica, anote-se. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) Município de Itapuí 
advertido(s) do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: GUIDO CARLOS DUGOLIN PIGNATTI (OAB 183862/
SP)

Processo 1001103-07.2014.8.26.0302 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GERSON BORGES DE MEDEIROS - Prossiga-se na execução. No mais, arquivem-se, 
comunicando-se, salientando-se que a sucumbência em desfavor do embargado obedecerá ao artigo 12, Lei de Assistência 
Judiciária. Int. - ADV: MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA SILVA (OAB 145941/SP), ROGERIO RIBEIRO DE CARVALHO (OAB 
202017/SP)

Processo 1002908-92.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - ORESTES JOÃO 
CAMURRA - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Trata-se de ação de CONHECIMENTO CONDENATÓRIA - rito 
ordinário movida por ORESTES JOÃO CAMURRA contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na qual o autor 
pleiteia a concessão de tutela antecipada para a determinação de fornecimento de medicamento. Argumenta que é portador 
de DEGENERAÇÃO DA MÁCULA E DO PÓLO POSTERIOR E RINOPATIA DIABÉTICA (CID 10 H 35.3/36.0) e necessita de 
medicamentos de alto custo. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita e prioridade na tramitação. Anote-se. Evidente a 
possibilidade de grave dano à saúde do autor se postergada a providência. Em caso semelhante, se decidiu: COMINATÓRIA 
- Obrigação de fazer - Fornecimento de medicamento especial - Ajuizamento contra a Fazenda Pública - Tutela antecipada - 
Cabimento - Relevância do fundamento da demanda e presença do fumus boni juris e do periculum in mora . Quanto à relevância 
do fundamento da demanda, está o autor respaldado na Constituição da República, que proclama o atendimento à saúde como 
um direito de todos e dever do Estado (artigo 196), cujo atendimento deve ser integral (artigo 198, II), compreendendo, por 
força dessa norma, o fornecimento de medicamentos, inclusive pelo que dispõe a Lei 8.080, de 1.990, ao regulamentar o 
Sistema Único de Saúde - SUS (RJTJESP.206/173). Assim, presentes os requisitos legais, CONCEDO a antecipação da tutela 
jurisdicional, para determinar à acionada que forneça ao autor, no prazo de dez (05) dias, o início do tratamento com aplicações, 
por profissionais da rede pública de saúde do medicamento RANIBIZUMABE (LUCENTIS), 10 mg 0,23 ml 2 ampolas ao mês 
(uma para cada olho) (cfr. Receituário médico de fls. 18), inicialmente pelo prazo de seis meses, podendo se prorrogar por 
prazo indeterminado, ou efetue o custeio das sessões, conforme discriminado no documento citado, mediante depósito em 
conta judicial do valor requerido pelo profissional que assinou o documento, para que este efetue os procedimentos (fls. 19). 
Intime-se o representante do Sistema Único de Saúde - SUS - na cidade de Bauru/SP, Diretor Técnico do Departamento de 
Saúde da DIR X. Depreque-se a citação, para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta 
passa a fazer parte integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar(em) defesa, sob pena de 
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, bem 
como INTIMADA da concessão da tutela ora concedida, consignando-se que o não atendimento no prazo ensejará a fixação de 
multa por dia de atraso. CITE(M)-SE a(o)(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)(s), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da 
petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo de 60 (sessenta) dias para 
apresentar(em) defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 
285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa 
Excelência que após exarar o seu respeitável cumpra-se , digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento 
desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Defensoria Pública do Estado de São Paulo Intime-se. - ADV: SILVIO FERRACINI JUNIOR 
(OAB 109397/SP)

Processo 1002908-92.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - ORESTES JOÃO 
CAMURRA - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Aguarde-se a devolução da precatória por mais sessenta dias. Int. - 
ADV: SILVIO FERRACINI JUNIOR (OAB 109397/SP)

Processo 1002908-92.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - ORESTES JOÃO 
CAMURRA - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Posto isto, JULGO EXTINTA a ação, por versar sobre direito intransferível, 
o que faço nos termos do art. 267, IX do Código de Processo Civil. Sem custas, nem honorários. Oportunamente, arquivem-se, 
comunicando-se. P.R.I. - ADV: SILVIO FERRACINI JUNIOR (OAB 109397/SP)

Processo 1003067-35.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - Carlos Aparecido Benites - 
Município de Jahu - Recebo a apelação do réu nos efeitos devolutivo e suspensivo. Oferte o autor a sua resposta em quinze 
dias, e em seguida subam ao Serviço de Entrada de Autos de Direito Privado 01, S.J. 2.1.1, Sala 45, Complexo Ipiranga. Int. - 
ADV: MARIA FERNANDA FELIPE (OAB 173047/SP), TCHELID LUIZA DE ABREU (OAB 318210/SP)
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Processo 1003641-58.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Ana Beatriz Pereira - Município 
de Jahu - - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Ante o exposto, e o que mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 
a presente ação, o que faço nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas ante a gratuidade, 
condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios dos patronos das rés, nos termos da Lei nº 1.060/50, que fixo em 
R$ 1.000,00, por equidade. Sem taxa de preparo a ser recolhida na hipótese de eventual recurso, em decorrência da gratuidade. 
Expeça-se certidão de honorários ao advogado indicado à fl. 16, cujo valor fixo em 100% (cem por cento) do código 101 da 
Tabela de Convênio DPE/OAB. Consigno que, em caso de eventual recurso, deverá ser liberado somente 70% (setenta por 
cento) do total, aguardando o remanescente o trânsito em julgado da decisão. P.R.I. - ADV: MARIA FERNANDA FELIPE (OAB 
173047/SP), ROMARIO ALDROVANDI RUIZ (OAB 336996/SP), SILVIO FERRACINI JUNIOR (OAB 109397/SP)

Processo 1004374-24.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - NEIDE TEREZA SCALIZI 
- Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Isso posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação ajuizada por NEIDE TEREZA 
SCALIZI contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para, confirmando a antecipação da tutela anteriormente 
concedida, condenar a requerida a fornecer a medicação RANIBIZUMABE (Lucentis) 10mg na forma pleiteada pela autora em 
sua peça exordial, bem como a disponibilizar um médico para administrar o medicamento, tudo enquanto perdurar a moléstia. 
Sem custas, ante a isenção legal, condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da autora, que 
fixo em R$ 1.000,00, por equidade (art. 20, §4º, CPC). Nos termos do artigo 511, §1º do Código de Processo Civil, fica a ré 
isenta do pagamento de preparo, caso opte por recorrer da presente decisão. P.R.I. - ADV: SILVIO FERRACINI JUNIOR (OAB 
109397/SP)

Processo 1004866-16.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - RODRIGO NETO - Município 
de Jahu - Ante o exposto, declaro o pronunciamento atacado, cuja parte dispositiva passa a ter a seguinte redação no tocante à 
sucumbência: “Em razão da sucumbência, arcará o requerido com os honorários advocatícios do patrono da autora, que fixo em 
R$ 1.500,00, por equidade, nos termos do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil”. Quanto ao mais, fica mantida a decisão. 
Sem custas. P.R.I. - ADV: JOAO ROBERTO PICCIN (OAB 125151/SP), CARLA APARECIDA ARANHA (OAB 164375/SP), MARIA 
FERNANDA FELIPE (OAB 173047/SP), MARCOS RUIZ RETT (OAB 266052/SP)

Processo 1005635-24.2014.8.26.0302 - Mandado de Segurança - Garantias Constitucionais - SINDICATO DOS 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA, AUTARQUIAS E EMPRESAS MUNICIPAIS DE JAÚ, - PREFEITO MUNICIPAL 
DE JAÚ/SP - Vistos. Cota retro: observe-se. Sem prejuízo, oficie-se à Prefeitura Municipal de Jaú para que informe se houve 
a adequação salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (Processo nº 2663-PG/14), conforme 
estabelecido pela Lei nº 12.994/14 (art. 9º-A, § 1º). Na mesma oportunidade, informe a municipalidade (se o caso) a data em 
que o “novo piso salarial” foi apostilado na folha de pagamento dos servidores, bem como se houve pagamento retroativo das 
diferenças salariais. Prazo para atendimento: 10 (dez) dias. Após, cls. Intime-se. - ADV: LARISSA VENDRAMINI (OAB 208243/
SP), ELOISA CARVALHO JUSTE (OAB 278746/SP), RICARDO IABRUDI JUSTE (OAB 235905/SP), RICARDO DE ALMEIDA 
PRADO BAUER (OAB 232009/SP), CRISTIANE BRAITE IABRUDI JUSTE (OAB 290535/SP), MARIA TEREZA GOBBI (OAB 
143729/SP), THIAGO ALVES PEREZ (OAB 301753/SP)

Processo 1005976-50.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - MARIA CRISTINA 
DALOLIO NADALETTO - ‘Fazenda do Estado de São Paulo - Aguardando manifestação da autora, em réplica, no prazo legal. - 
ADV: SILVIO FERRACINI JUNIOR (OAB 109397/SP), FABRÍCIO MARK CONTADOR (OAB 245623/SP)

Processo 1007349-19.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - ANA LAURA AVELINO EVANGELISTA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - - Fazenda Publica 
do Municpio de Jau - Vistos etc. DEPRECADO: Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da COMARCA DE BAURU. Trata-
se de ação condenatória com pedido de antecipação de tutela promovida por ANA LAURA AVELINO EVANGELISTA em face da 
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pugnando pela concessão de medida liminar para a imediata realização de 
cirurgia plástica de correção de orelha - “otoplastia”. Juntou os documentos de fls. 11/33. Concedo a parte autora os benefícios 
da gratuidade processual; anote-se. Ante a ausência de prova inequívoca de que a cirurgia é de urgência e emergência a 
justificar (clinicamente) a predileção da autora em detrimento daqueles que já estão na fila de espera indefiro, neste momento, a 
medida antecipatória deduzida. Não se nega o dever constitucional de o Estado prover e assegurar a saúde e a integridade física 
de seus administrados. Mas uma cirurgia tem que ser marcada, existe uma fila de espera para sua realização, que a princípio 
deve ser obedecida, além de uma série de exames que devem ser feitos antes. O “receituário psicológico” colocado nos autos 
não demonstra (e nem poderia demonstrar, em substituição a um relatório médico circunstanciado - que sequer foi juntado aos 
autos) urgência na realização da cirurgia requerida. Com efeito, a cirurgia é um procedimento irreversível, por isso a autora 
deve colacionar aos autos laudos médicos que demonstrem a real necessidade de se deferir a realização da cirurgia de forma 
imediata (se possível com data), de que modo que fique claro que não é possível aguardar a decisão final do processo ou a data 
designada pela Administração. Não se está aqui negando o direito e o acesso da autora ao ato pugnado. Apenas não se vê nos 
autos provas de que a urgência e a emergência são imperiosas a ponto de a autora ter mais direito do que outros que, de igual 
modo, já estão na fila de espera. Assim, fica indeferida a liminar pretendida. CITE(M)-SE a(o)(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)(s), 
para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando 
advertida(o)(s) do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar(em) defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros 
os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia , 
como CARTA PRECATÓRIA. Expeça-se mandado de citação ao Município. Advogada da autora: CAMILA VAZ N. EVANGELISTA 
(OAB 312.330) Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências 
necessárias ao cumprimento desta. Intime-se. - ADV: CAMILA VAZ NARDY EVANGELISTA (OAB 312330/SP)

Processo 4001328-10.2013.8.26.0302/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento Indevido - Marcio Capelloza - 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Recebo a petição de fls. 01/02 como 
emenda à inicial. Cite-se, ficando o réu advertido do prazo de 30 (trinta) dias para apresentar defesa (artigo 730 do CPC), sob 
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue em anexa,, nos termos do artigo 
285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que 
o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da 
Lei. Intime-se. - ADV: MARCIO CAPELLOZA (OAB 223478/SP), GUSTAVO FERNANDO TURINI BERDUGO (OAB 205284/SP), 
SILVIO FERRACINI JUNIOR (OAB 109397/SP)

Processo 4001328-10.2013.8.26.0302/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento Indevido - Marcio Capelloza - 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - Manifeste-se o credor sobre os documentos 
de fls. 42/44. - ADV: SILVIO FERRACINI JUNIOR (OAB 109397/SP), GUSTAVO FERNANDO TURINI BERDUGO (OAB 205284/
SP), MARCIO CAPELLOZA (OAB 223478/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA MARIA CASTRO RIBEIRO BRESSAN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TARCÍSIO CORREIA DO NASCIMENTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0032/2015
Processo 0004467-04.2014.8.26.0302 (processo principal 4003436-12.2013.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença - 

Dissolução - MARISA HELENA RIZATTO CRIADO STEFANIN - JURACI UTHER LABARCE - - JAUMETAL INDUSTRIAL LTDA 
EPP - Oreste Nestor de Souza Laspro - Oreste Nestor de Souza Laspro - Vistos. RETRO: o presente incidente foi deflagrado 
pelo expert nomeado por este Juízo (Oreste Nestor de Souza Laspro) como forma de promover o cumprimento provisório da 
sentença de fls. 1.077/1.090 (autos principais). Porém, o E. Tribunal deu provimento em parte à apelação do casal Labarce - para 
decretar a dissolução parcial das sociedades, com a consequente revogação da nomeação do liquidante e suspensão de todos 
os atos tendentes à liquidação das sociedades. Logo, o presente feito não poderá ter regular prossecução. Consoante restou 
estabelecido em fls. 1.629/1.634, a fase de liquidação dos haveres deverá ocorrer em continuidade do processo de conhecimento 
(como liquidação de sentença, na forma do item 2 de fl. 1.632), sem necessidade de ajuizamento de ação autônoma. Assim, 
diligencie os casal Labarce, querendo, observando os termos das decisões proferidas pelo Juízo ad quem, especialmente (fls. 
1.631/1.632): a) que a “data-base” para apuração dos haveres dos sócios excluídos é a da publicação do acórdão que deu 
provimento em parte à apelação. b) que a responsabilidade relativa aos poderes de administração do casal Stefanin, findou-
se na data da publicação das decisões judiciais que os afastaram da administração, nomeando Administrador provisório: no 
processo 4003436-12.2013, cujo objeto era a dissolução da sociedade Jaumetal, dia 3.10.13 (fls. 437/438); e no processo 
4003437-94.2013, dissolução da sociedade LDS, dia 6.11.13 (fls. 769). c) que o período de atuação do Administrador Judicial 
não será considerado para fins de responsabilização do casal-excluído por atos praticados em nome das sociedades; porém, 
será considerado contabilmente para liquidação dos haveres. Oportunamente, tornem-me conclusos para o encerramento do 
presente incidente. Intime-se. - ADV: DANIELA RETT MOSCHETTO (OAB 314980/SP), EDSON FRANCISCATO MORTARI (OAB 
259809/SP), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (OAB 98628/SP), JOAO CICERO PRADO ALVES JUNIOR (OAB 91549/
SP), GILBERTO ANDRADE JUNIOR (OAB 221204/SP), RENATO TOLEDO DE ALMEIDA PRADO (OAB 118705/SP), MAGALI 
RIBEIRO COLLEGA (OAB 118408/SP)

Processo 1000049-69.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Cleomenis Boldo - - 
Iracema Fátima de Oliveira Boldo - Banco do Brasil S/A - Manifeste-se o autor em réplica. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI 
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 264382/SP), LARISSA NOGUEIRA GERALDO 
CATALANO (OAB 128522/SP)

Processo 1000242-21.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Pedro Valdomiro 
Julian - Philos Indústria de Resinas Termoplásticas e Cadastro Ltda ME - - Tiago Alberto Gonçalves - - GERALDO GONÇALVES 
JUNIOR - Manifeste-se o autor sobre os A.Rs de fls. 82 e 83, com resultado negativo. - ADV: MARCOS JOSE THEBALDI (OAB 
142737/SP)

Processo 1000413-41.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco J. Safra S.A. - WILSON 
FERNANDES DE SOUSA - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 
911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no 
prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), 
e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato 
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o 
pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-
lei nº 911/69), ficando autorizado o reforço policial e arrombamento, se necessário Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 1000468-26.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A 
- V T INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - - JOSÉ ERNANI TOFFANO - - DOMINGAS BERNARDETE TANGANELLI TOFFANO - 
Vistos. Determinei a realização de pesquisa de endereço dos executados via Bacenjud, conforme minuta que segue. Destarte, 
requeira o exequente o que de direito em dez dias. Int. - ADV: MICHEL PILLON LULIA (OAB 243555/SP), NEI CALDERON (OAB 
114904/SP)

Processo 1000471-44.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - T.J.R. - B. - Vistos. Defiro 
à autora os benefícios da gratuidade processual; anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada visando a abstenção do 
desconto de valores relativos a saques e empréstimos não reconhecidos pela autora. Com a petição inicial vieram os documentos 
de fls. 18/22. Destarte, diante dos fatos narrados, reputo presentes os requisitos do art. 273 do CPC para conceder, em sede de 
cognição precária, a antecipação da tutela com a finalidade de que a ré se abstenha de descontar da conta corrente da autora 
(nº 0006817-9, Agência 1933) os valores indicados na inicial: a) R$ 1.290,00, relativo ao empréstimo pessoal nº 1004428; b) 
ao saque de R$ 1.000,00 (AUTOAT 0225293) - objeto da contratação nº 271004428 (3460330); c) duas parcelas de R$ 82,00, 
em compras junto à empresa Boticário S/A, tudo sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento da medida. Por 
oportuno, assento que a concessão do provimento antecipado (ora deferido) não enseja irreversibilidade da medida. No mais, 
CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo 
de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação e ofício ao 
banco Réu, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ROGERIO RIBEIRO DE CARVALHO (OAB 202017/SP)

Processo 1000492-20.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PANAMERICANO S/A - PABLO HENRIQUE DEL CASSALE - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no 
artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do 
financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com 
a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena 
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do 
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena 
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), ficando autorizado o arrombamento e reforço policial, se necessário. Servirá 
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Instrua-se o mandado com cópia do 
anexo de fls. 26/27. Intime-se. - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)

Processo 1000500-94.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Cacilda 
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Marques de Oliveira Martins - Banco do Brasil SA - Vistos. Em que pese o requerimento constante da exordial para postergar 
o recolhimento das custas iniciais para o final da ação, o mesmo não prospera, visto que não ocorre a incidência, in casu, das 
hipóteses contidas nos artigos 4º, III e 5º da Lei 11.608/2003, o que fica indeferido. Assim, em 30 dias deverá o autor promover 
o recolhimento das custas, bem como da taxa de postalização de correspondência, sob pena de cancelamento da distribuição. 
Regularizado o recolhimento, revejo posicionamento anterior deste juízo, passo a entender que, nas ações de cumprimento 
de sentença coletiva, é desnecessária a instauração de liquidação prévia. É que, consoante disposto no art. 475-B, do CPC, 
“quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento 
da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.” É, 
pois, o caso dos autos. O autor apresentou com a petição inicial documento que comprova a existência da conta bancária com 
valor depositado em janeiro de 1989 (fls. 18 e 26), razão pela qual para se chegar ao valor atualmente devido meros cálculos 
matemáticos resolvem a questão. E a planilha atualizado do débito foi juntada em fl. 19/25 e 27/33. Nesse sentido a orientação 
do Superior Tribunal de Justiça: “Os representados pelo IDEC nesta execução apresentaram documentos que indicam o número 
e agência da respectiva conta, bem como o valor em depósito em janeiro de 89. Daí, para que se chegue ao valor devido pasta 
uma simples operação matemática com planilha de cálculo. Certamente, a situação poderá ser diversa se outros beneficiados 
pela sentença não puderem comprovar sua condição de vítima com extratos ou documentos. Diante da diversidade de situações 
fáticas postas no processo coletivo, não pode ser a lei de forma restritiva, como se ela estivesse a exigir sempre a liquidação 
por artigos.” (STS. Recurso Especial n. 880.385-SP, da 3ª Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Julgado em 02.09.2008). 
Observo, entretanto, ser necessária a citação do réu, visto tratar-se de uma nova relação processual, instaurada, agora, para 
cumprimento da sentença já transitada em julgado. Diante do exposto, cite-se, via postal, o banco réu para, em quinze dias, 
efetuar o pagamento do valor postulado pela exequente, devidamente atualizado, sob pena de incidência da multa legal de 10% 
(art. 475-J, § 1º, do C.P.C.). Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei como diligência do juízo, somente este ato processual. 
Servirá o presente por cópia digitada como carta de citação. Intime-se. - ADV: ANTONIO AMOROSO NETO (OAB 260083/SP), 
LUIZ HENRIQUE SPILARI (OAB 168150/SP), RICARDO BENELI DULTRA (OAB 272991/SP)

Processo 1000503-49.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Domingos 
Perobelli - Banco do Brasil SA - Vistos. Em que pese o requerimento constante da exordial para postergar o recolhimento das 
custas iniciais para o final da ação, o mesmo não prospera, visto que não ocorre a incidência, in casu, das hipóteses contidas 
nos artigos 4º, III e 5º da Lei 11.608/2003, o que fica indeferido. Assim, em 30 dias deverá o autor promover o recolhimento 
das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Regularizado o recolhimento, revendo posicionamento anterior deste 
juízo, passo a entender que, nas ações de cumprimento de sentença coletiva, é desnecessária a instauração de liquidação 
prévia. É que, consoante disposto no art. 475-B, do CPC, “quando a determinação do valor da condenação depender apenas de 
cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a 
memória discriminada e atualizada do cálculo.” É, pois, o caso dos autos. O autor apresentou com a petição inicial documento 
que comprova a existência da conta bancária com valor depositado em janeiro de 1989 (fls. 17, 25, 33, 41e 49 ), razão pela qual 
para se chegar ao valor atualmente devido meros cálculos matemáticos resolvem a questão. E a planilha atualizado do débito foi 
juntada em fl. 18/24, 26/32, 34/40, 42/48 e 50/56 . Nesse sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “Os representados 
pelo IDEC nesta execução apresentaram documentos que indicam o número e agência da respectiva conta, bem como o valor 
em depósito em janeiro de 89. Daí, para que se chegue ao valor devido pasta uma simples operação matemática com planilha de 
cálculo. Certamente, a situação poderá ser diversa se outros beneficiados pela sentença não puderem comprovar sua condição 
de vítima com extratos ou documentos. Diante da diversidade de situações fáticas postas no processo coletivo, não pode ser a 
lei de forma restritiva, como se ela estivesse a exigir sempre a liquidação por artigos.” (STS. Recurso Especial n. 880.385-SP, da 
3ª Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Julgado em 02.09.2008). Observo, entretanto, ser necessária a citação do réu, visto 
tratar-se de uma nova relação processual, instaurada, agora, para cumprimento da sentença já transitada em julgado. Diante 
do exposto, cite-se, via postal, o banco réu para, em quinze dias, efetuar o pagamento do valor postulado pela exequente, 
devidamente atualizado, sob pena de incidência da multa legal de 10% (art. 475-J, § 1º, do C.P.C.). Servirá o presente por cópia 
digitada como carta de citação. Intime-se. - ADV: ANTONIO AMOROSO NETO (OAB 260083/SP), LUIZ HENRIQUE SPILARI 
(OAB 168150/SP), RICARDO BENELI DULTRA (OAB 272991/SP)

Processo 1000503-49.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Domingos 
Perobelli - Banco do Brasil SA - 1) Providencie o exequente o cumprimento do Comunicado CG 165/2014, comprovando o 
recolhimento da taxa para impressão da confrafé (R$ 0,55 por folha - cod. 201-0 - FEDTJSP). 2) Providencie, outrossim, o 
recolhimento da taxa de postalização. - ADV: RICARDO BENELI DULTRA (OAB 272991/SP), ANTONIO AMOROSO NETO (OAB 
260083/SP)

Processo 1000513-93.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Maria 
Luiza Gregori - - PAULA REGINA SUFREDINI REGINA - - REGINA APARECIDA ROSSI SUFREDINI - - Rogério Sufredini - - 
Silvano Rodrigo Anézio - - Vera Amélia Moscardo Fabrício - Banco do Brasil S/A - Vistos. Em que pese o requerimento constante 
da exordial para postergar o recolhimento das custas iniciais para o final da ação, o mesmo não prospera, visto que não ocorre 
a incidência, in casu, das hipóteses contidas nos artigos 4º, III e 5º da Lei 11.608/2003, o que fica indeferido. Assim, em 30 dias 
deverá o autor promover o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Regularizado o recolhimento, 
revendo posicionamento anterior deste juízo, passo a entender que, nas ações de cumprimento de sentença coletiva, é 
desnecessária a instauração de liquidação prévia. É que, consoante disposto no art. 475-B, do CPC, “quando a determinação do 
valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 
475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.” É, pois, o caso dos autos. O autor 
apresentou com a petição inicial documento que comprova a existência da conta bancária com valor depositado em janeiro de 
1989 (fls. 23, 32, 42, 50, 60, 70 e 80), razão pela qual para se chegar ao valor atualmente devido meros cálculos matemáticos 
resolvem a questão. E a planilha atualizado do débito foi juntada em fl. 24/29, 33/39, 43/49, 51/57, 61/67, 71/77 e 81/87 . Nesse 
sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça: “Os representados pelo IDEC nesta execução apresentaram documentos 
que indicam o número e agência da respectiva conta, bem como o valor em depósito em janeiro de 89. Daí, para que se chegue 
ao valor devido pasta uma simples operação matemática com planilha de cálculo. Certamente, a situação poderá ser diversa 
se outros beneficiados pela sentença não puderem comprovar sua condição de vítima com extratos ou documentos. Diante da 
diversidade de situações fáticas postas no processo coletivo, não pode ser a lei de forma restritiva, como se ela estivesse a 
exigir sempre a liquidação por artigos.” (STS. Recurso Especial n. 880.385-SP, da 3ª Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. 
Julgado em 02.09.2008). Observo, entretanto, ser necessária a citação do réu, visto tratar-se de uma nova relação processual, 
instaurada, agora, para cumprimento da sentença já transitada em julgado. Diante do exposto, cite-se, via postal, o banco réu 
para, em quinze dias, efetuar o pagamento do valor postulado pela exequente, devidamente atualizado, sob pena de incidência 
da multa legal de 10% (art. 475-J, § 1º, do C.P.C.). Servirá o presente por cópia digitada como carta de citação. Intime-se. - 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 709

ADV: LUIZ HENRIQUE SPILARI (OAB 168150/SP), ANTONIO AMOROSO NETO (OAB 260083/SP), RICARDO BENELI DULTRA 
(OAB 272991/SP)

Processo 1000525-10.2015.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Maria Aparecida Buchalla - GABRIELA CRISTINA DE PAIVA - - CARLOS EDUARDO ASSIS - - Valeria Paulina Berro Assis 
- Vistos. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de 
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código 
de Processo Civil, ou efetuar(em) o pagamento, mediante depósito judicial, para o qual fixo os honorários advocatícios em 20% 
sobre o valor do débito atualizado. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas 
da Lei. Depreque-se a citação dos fiadores à comarca de Bauru, intimando para retirada da precatória, o interessado via ato 
ordinatório. Intime-se. - ADV: JOAO FERNANDO PESUTO (OAB 303505/SP)

Processo 1000528-62.2015.8.26.0302 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - ALESSANDRO JOÃO 
RODRIGUES BUENO - - RENATA CRISTINA BATISTA RODRIGUES BUENO - IMAGEM COMERCIO DE FOTO BOOK LTDA 
ME - Vistos. Defiro a gratuidade. Anote-se. Defiro o depósito em 5 dias para Consignação em Pagamento e, comprovado o 
recolhimento, oficie-se para retirada do nome do autor do SERASA e SCPC, no que pertine ao débito relatado no presente feito. 
Após, CITE(M)-SE a(o)(s) ré(u)(s) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, e para 
levantar o depósito ou contestar a ação, ficando advertida(o)(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob 
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha 
valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARIZA 
ALVES RIBEIRO (OAB 347892/SP), GEAZI FERNANDO RIBEIRO (OAB 346960/SP), PAULO EVILASIO DE BASTIANI CONTE 
(OAB 346598/SP), CLEBSON VALENTIM GARCIA (OAB 346912/SP)

Processo 1000541-61.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA 
- ELAINE CRISTINA DA COSTA CLARO - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução 
forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 
(três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), 
com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado 
(CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais 
embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado 
(CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de 
Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos 
à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e 
avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre 
bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 
668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% 
(vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do 
devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado 
da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, 
art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre 
o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em 
execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja 
admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP), 
DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB 179912/SP)

Processo 1000973-17.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL 
DR. RAUL BAUAB - Luiz Silvano Martinez Risso - Vistos. Observando a ordem do artigo 655 do Código de Processo Civil, 
determinei bloqueio judicial online, via BacenJud. Tal tentativa restou frutífera, tendo sido o total apresentado pelo credor, R$ 
5.097,22, já transferido para conta judicial, efetivada a penhora, servindo este despacho como termo. Segue minuta. Intime-se 
pessoalmente o devedor da penhora efetuada e do prazo de 15 dias para impugnação, nos termos do artigo 475-J, § 1º Código 
de Processo Civil. Int. - ADV: EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/SP), DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 
264437/SP)

Processo 1001096-15.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Itau - Unibanco 
S/A - CAROLINA CASTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - - SILVIA REGINA BETTO CASTRO - - MARIA ELENA GAIATO 
PRETEL - Aguardando complementação da guia de diligência ( valor atual : R$ 63,75 por ato), no prazo legal. - ADV: MARCELO 
MORATO LEITE (OAB 152396/SP)

Processo 1001152-48.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Fundação Educacional Dr. 
Raul Bauab - Jahu - Fabio Jose Jacintho - Vistos. Observando a ordem do artigo 655 do Código de Processo Civil, determinei 
bloqueio judicial online, via BacenJud. Porém, tal tentativa restou infrutífera, conforme minuta que segue. Destarte, determino 
traga o(a) exequente aos autos informações comprovadas documentalmente acerca de bens passíveis de penhora, de modo 
a garantir esta execução, observando a ordem do artigo 655 do CPC, requerendo o que de direito, em 10 dias, sob pena de 
arquivamento nos termos do artigo 791, III do Código de Processo Civil. Int. - ADV: EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB 
298019/SP), DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP)

Processo 1002080-96.2014.8.26.0302 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu - 
Patricia Hortenci Soares - Manifeste-se o autor sobre a devolução do A.R, com resultado negativo. - ADV: EVELYN FERNANDA 
AGOSTINHO (OAB 298019/SP), DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP)

Processo 1002691-49.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Responsabilidade Civil - Liberty Seguros SA - MARCO 
AURELIO BRANCAGLIAO OLIVEIRA - - JACKSON CLEMENTE DE OLIVEIRA - Vistos. Primeiramente, providencie a Serventia 
a evolução de fases. Anote-se. No mais, observando a ordem do artigo 655 do Código de Processo Civil, determinei bloqueio 
judicial online, via BacenJud. Tal tentativa restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueados R$ 529,85, valor este já 
transferido para conta judicial, efetivada a penhora, servindo este despacho como termo. Segue minuta. Recolhidas as custas 
devidas, intime-se pessoalmente o devedor da penhora efetuada e do prazo de 15 dias para impugnação, nos termos do artigo 
475-J, § 1º Código de Processo Civil. Int. - ADV: ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (OAB 133443/SP)

Processo 1002850-89.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - J 
L REGINATTO EPP - - JOSE LUIZ REGINATO - - MILTON DE ARRUDA REGINATO JUNIOR - - MARIA DENISE VAZ LIMA 
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REGINATO - Vistos. Observando a ordem do artigo 655 do Código de Processo Civil, determinei bloqueio judicial online, via 
BacenJud. Tendo-se em vista que fora bloqueado valor ínfimo, determinei, outrossim, o desbloqueio de referida importância, 
pois a mesma não corresponde, sequer, a 1% do valor executado. Segue minuta. Destarte, determino traga o(a) exequente aos 
autos informações comprovadas documentalmente acerca de bens passíveis de penhora, de modo a garantir esta execução, 
observando a ordem do artigo 655 do CPC, requerendo o que de direito, em 10 dias, sob pena de arquivamento nos termos do 
artigo 791, III do Código de Processo Civil. Int. - ADV: PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/SP)

Processo 1004033-95.2014.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - ILSO SANCHES PARRA FI - JOSÉ 
EDUARDO RONCHESEL - Manifeste-se o autor sobre o A.R, com resultado negativo. - ADV: JOAO VALTER OLIVA ALBANO 
(OAB 148540/SP), FABIO HENRIQUE BORGO (OAB 153464/SP), RAFAEL ANTONIO MADALENA (OAB 160755/SP)

Processo 1004033-95.2014.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - ILSO SANCHES PARRA FI - JOSÉ 
EDUARDO RONCHESEL - Manifeste-se o autor sobre os A.Rs de fls. 82 e 83, com resultado negativo. - ADV: FABIO HENRIQUE 
BORGO (OAB 153464/SP), JOAO VALTER OLIVA ALBANO (OAB 148540/SP), RAFAEL ANTONIO MADALENA (OAB 160755/
SP)

Processo 1004578-68.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - Dirce Pachioni 
Santini - Banco do Brasil SA - Aguardando manifestação da autora sobre a impugnação, no prazo legal. - ADV: VANDA CRISTINA 
VACCARELLI (OAB 103822/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM 
PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1004873-08.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - TAMARA AMARAL CAMPOS - 
SAMARA AMARAL CAMPOS - - EMBRATEL TVSAT Telecomunicações Ltda - Vistos. 1) Recebo a petição de fls. 46/48 como 
emenda à inicial. 2) Expeça-se mandado de citação à correquerida Samara Amaral Campos observando o endereço informado 
em fl. 49, bem como a emenda à inicial e advertindo-a do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de 
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 3) 
Sem prejuízo, determinei pesquisas de endereço da requerida Embratel TVSAT Telecomunicações LTDA vias Infojud e Bacenjud, 
conforme minutas que seguem. Haja vista a pluralidade de respostas obtidas, requeira a autora o que de direito em dez dias. 
Int. - ADV: RICARDO AUGUSTO SARTORI (OAB 306945/SP), IRINEU MOYA JUNIOR (OAB 104674/SP)

Processo 1004886-07.2014.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Armando Alvarez Cortegoso - Paulo de Tarso Grombone Vasconcellos - Vistos. Certidão retro: para a audiência de conciliação 
junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania: CEJUSC, designo o dia 02 de Março de 2015, às 10:00 horas. 
A audiência será realizada no seguinte endereço: Rua Paulino Maciel, 142, Centro, Jaú/SP. CEP. 17210-090. Incumbem-se aos 
d. advogados das partes diligenciar pelo comparecimento de seus constituintes (ou do preposto com poderes para transigir). 
Por fim, especifiquem as partes suscintamente as provas cuja produção pretendem, justificando-lhes objetivamente a sua 
pertinência. Prazo comum de dez dias Intime-se. - ADV: EUCLYDES FERNANDES FILHO (OAB 83119/SP), PAULO RODRIGO 
PALEARI (OAB 330156/SP), CAMILA MIRA FELTRIN (OAB 338559/SP), EDSON JOSE ZAPATEIRO (OAB 143880/SP)

Processo 1005525-25.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - JULIANA ROSSETTO - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Manifeste-se a autora tendo em vista o A.R. Com resultado negativo - 
ADV: VINICIUS MARTINS (OAB 250204/SP)

Processo 1005991-19.2014.8.26.0302 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco PSA Finance Brasil S/A - 
DELSUITE SOARES DA COSTA MATTOS - Aguardando manifestação do autor sobre o teor da certidão do Oficial de Justiça 
exarado no mandado de busca e apreensão, a saber: “...Dirigi-me ao endereço indicado e aí sendo, DEIXEI de proceder a 
apreensão do referido veículo, em virtude de não encontrá-lo”. Prazo: 05 dias. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/
SP)

Processo 1006039-75.2014.8.26.0302 - Monitória - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A - VICENTE & VICENTE 
JAÚ LTDA ME - - EVANDRO RODRIGO VICENTE - - ERICA APARECIDA CAZEIRO VICENTE - - FABIANO VICENTE - - 
FERNANDA APARECIDA STEFANUTO VICENTE - Aguardando manifestação do requerente sobre os embargos monitórios 
ofertados, no prazo legal. - ADV: ANDREA RINALDI ORESTES FERREIRA (OAB 142550/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/
SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)

Processo 1006289-11.2014.8.26.0302 - Monitória - Prestação de Serviços - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
- SENAC - ELIETE SANTOS DE OLIVEIRA - Vistos. Defiro à ré os benefícios da gratuidade processual; anote-se. Recebo os 
presentes embargos. Consequentemente, fica suspensa a eficácia do mandado inicial (art. 1.102c do CPC). Fica por este ato 
intimado a parte autora para que se manifeste sobre os embargos monitórios no prazo de 15 (quinze) dias. Oportunamente, 
cls. Intime-se. - ADV: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA (OAB 19993/SP), MARINA DURANTE MENGON (OAB 291666/SP), 
FABIANO ESTEVES DE BARROS PAVEZI (OAB 169912/SP)

Processo 1007106-75.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Seguro - MARINA DO ROCIO VARASCHIN DOS SANTOS 
- - FRANCIELLE CRISTINA VARASCHIN DOS SANTOS - - DANIELLI JESUS VARASCHIN DOS SANTOS - Zurich Santander 
Brasil Seguros e Previdência S/A - Manifeste-se o o autor em réplica. - ADV: ELDES MARANGONI JUNIOR (OAB 196445/SP), 
EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 4001636-46.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL DR. RAUL BAUAB - DEBORA ALBERTINI PORTO - Vistos. Determinei a realização de pesquisa de endereço da 
executada através do sistema Bacnejud, conforme minuta que segue. Haja vista a pluralidade de respostas obtidas, requeira a 
exequente o que de direito em dez dias. Int. - ADV: EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/SP), DANIEL FERNANDO 
CHRISTIANINI (OAB 264437/SP)

Processo 4001992-41.2013.8.26.0302 - Monitória - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A - REZENDE E 
PELLEGRINO CALÇADOS JÁU LTDA ME - - DOUGLAS PELLEGRINO JUNIOR - - SUZANE MARIA DE REZENDE PELLEGRINO 
- Fls. 120/150: aguardando manifestação dos requeridos/embargantes, no prazo legal* - ADV: IZABEL CRISTINA RAMOS DE 
OLIVEIRA (OAB 107931/SP), JOSE ALEXANDRE ZAPATERO (OAB 152900/SP)

Processo 4002167-35.2013.8.26.0302/01 - Cumprimento de sentença - Adimplemento e Extinção - Marcelo Morato Leite 
- - Ana Luzia de Campos Morato Leite - MORELLI & SICHIERI LTDA. - - Jose Carlos Morelli - - Laercio Aparecido Morelli - - 
ROSANGELA SICHIERI MORELLI - Marcelo Morato Leite - - Ana Luzia de Campos Morato Leite - - Marcelo Morato Leite - - Ana 
Luzia de Campos Morato Leite - Vistos. Observando a ordem do artigo 655 do Código de Processo Civil, determinei bloqueio 
judicial online, via BacenJud. Porém, tal tentativa restou infrutífera, conforme minuta que segue. Destarte, determino traga o(a) 
exequente aos autos informações comprovadas documentalmente acerca de bens passíveis de penhora, de modo a garantir 
esta execução, observando a ordem do artigo 655 do CPC, requerendo o que de direito, em 10 dias, sob pena de arquivamento 
nos termos do artigo 791, III do Código de Processo Civil. Int. - ADV: PAULO CORREA DA CUNHA JUNIOR (OAB 126310/SP), 
MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP), CARLOS ROGÉRIO MORENO DE TILLIO (OAB 164659/SP), ANA LUZIA DE 
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CAMPOS MORATO LEITE (OAB 170710/SP)
Processo 4002521-60.2013.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Duplicata - Marka Veículos Ltda - Caio Cesar Ruiz ME 

- Vistos. Observando a ordem do artigo 655 do Código de Processo Civil, determinei bloqueio judicial on line, via BacenJud. Tal 
tentativa restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueados R$ 3.400,77, valor este já transferido para conta judicial, efetivada 
a penhora, servindo este despacho como termo. Segue minuta. Recolhida a diligência do senhor oficial de justiça, intimem-se os 
devedores acerca das penhoras efetuadas em fls. 59/60 e 90/94 e do prazo de 15 dias para impugnação, nos termos do artigo 
475-J, § 1º Código de Processo Civil. Ato contínuo, determino que seja realizada a penhora e avaliação em bens dos executados, 
constando do mandado que os devedores poderão valer-se do artigo 668, CPC, no prazo de dez dias, pedindo a substituição 
daquilo que for penhorado, desde que comprovem cabalmente que a substituição não trará prejuízo algum ao exeqüente e será 
menos onerosa para ele devedor. Efetivada a penhora e tendo o exeqüente ciência do conteúdo do auto, deverá esclarecer se 
pretende ou não a adjudicação. Int. - ADV: ANTONIO CÉSAR CAPELOZZA BOAVENTURA (OAB 158693/SP)

Processo 4003185-91.2013.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL SA - ANA 
G. INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA ME - - ANA ANGELA BIEN GASPARINI - - ANA QUEILA GATTO BIEN 
GASPARINI - - MARCO TULIO GASPARINI - Vistos. Observando a ordem do artigo 655 do Código de Processo Civil, determinei 
bloqueio judicial online, via BacenJud. Porém, tal tentativa restou infrutífera, conforme minuta que segue. Para a realização 
de requisição de declaração de bens e rendimentos dos executados via Infojud, providencie o exequente o recolhimento do 
valor de R$ 48,80, em guia FEDTJ, código 434-1, tudo em conformidade com o que dispõe o Provimento CSM nº 1826/010 
e Comunicado CSM nº 170/11. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), JOSE ALEXANDRE 
ZAPATERO (OAB 152900/SP)

Processo 4003867-46.2013.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Fundação Educacional Dr. 
Raul Bauab - Jahu - Alecsandro Aparecido Parronchi - Vistos. Observando a ordem do artigo 655 do Código de Processo Civil, 
determinei bloqueio judicial online, via BacenJud. Tal tentativa restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueados R$ 2.341,40, 
valor este já transferido para conta judicial, efetivada a penhora, servindo este despacho como termo. Segue minuta. Intime-se 
pessoalmente o devedor da penhora efetuada e do prazo de 15 dias para impugnação, nos termos do artigo 475-J, § 1º Código 
de Processo Civil. Int. - ADV: DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP), EVELYN FERNANDA AGOSTINHO (OAB 
298019/SP)

Processo 4005079-05.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Direito de Vizinhança - E.A. - M.M.C. - - L.F.S. - Ciência ao 
aos requeridos da petição e documentos de fls. 86/95. - ADV: ELINALDO MODESTO CARNEIRO (OAB 102719/SP), MARCELO 
GOES BELOTTO (OAB 127405/SP), LUIZ RENATO FOGAGNOLO (OAB 163817/SP), ANTONIO BERLUCCI (OAB 294760/SP)

Processo 4005975-48.2013.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.P.S. - 
B. - Expedido Mandado de levantamento n. 54/2015 referente ao depósito de fls 241 em favor do autor, conforme despacho 
de fls 271. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), ALINE KATSUMI HIGA DE LIMA (OAB 276660/SP), ARIANE 
GIAMUNDO LIMA (OAB 239772/SP), LUCIANA MARIA DE ALMEIDA (OAB 124738/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA MARIA CASTRO RIBEIRO BRESSAN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TARCÍSIO CORREIA DO NASCIMENTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0033/2015
Processo 1003722-07.2014.8.26.0302 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Antonia Aparecida Videira Zampieri - - 

Suzana Patricia Videira Zampieri - - William Oswaldo Videira Zampieri - - Suraia Priscila Videira Zampieri - L.G.  Imóveis Ltda 
- Suzana Patricia Videira Zampieri - - Suzana Patricia Videira Zampieri - - Suzana Patricia Videira Zampieri - - Suzana Patricia 
Videira Zampieri - Manifeste-se o requerente sobre a certidão de fls. 129 do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: SUZANA PATRICIA 
VIDEIRA ZAMPIERI (OAB 180067/SP)

Processo 4002242-74.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - REGISTROS PÚBLICOS - S.A.C. - M.A.C. - - M.F.B. - - 
A.C.C. - - E.C.O.C. - - M.O.P. - - T.A.C. - - L.A.C.A. - - G.A.C. - Manifeste-se a autora sobre a contestação ofertada por Giane 
Amaral Campos (fls.196/231), no prazo legal. - ADV: MARCOS ALEXANDRE CARDOSO (OAB 165573/SP), JOSÉ ALFREDO 
ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP), FÁBIO DE OLIVEIRA SANTIL (OAB 209066/SP), RAQUEL MERCADANTE 
BENEVIDES (OAB 93940/SP)

Processo 4002242-74.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - REGISTROS PÚBLICOS - S.A.C. - M.A.C. - - M.F.B. - - 
A.C.C. - - E.C.O.C. - - M.O.P. - - T.A.C. - - L.A.C.A. - - G.A.C. - Fl. 267: atenda a zelosa serventia, certificando-se o necessário. 
Após, nova vista ao M.P., inclusive para ciência do quanto alegado em fl. 261, tornando, após, conclusos os autos para ulteriores 
deliberações (fls. 234/235 e 237). Intime-se. - ADV: MARCOS ALEXANDRE CARDOSO (OAB 165573/SP), JOSÉ ALFREDO 
ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP), FÁBIO DE OLIVEIRA SANTIL (OAB 209066/SP), RAQUEL MERCADANTE 
BENEVIDES (OAB 93940/SP)

Processo 4005071-28.2013.8.26.0302 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - José Carlos Leite - - Terezinha 
Lamano Leite - - Lucilaine Aparecida Leite - - Lucimara Cristina Leite - Antônio Alexandre Vieira Nogueira - - Antônio Alexandre 
Gouveia Nogueira Filho - - Antônio Nogueira Abrantes Neto - - Silvia Regina Lourenco Teixeira - - Judith Cristina Gouveia 
Nogueira - - Marcelo Fábio Gouveia Nogueira - - Cecília Alves Salgado - Manifeste-se o requerente sobre o ofício de fls. 87/88. 
- ADV: EGISTO FRANCESCHI NETO (OAB 229432/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA MARIA CASTRO RIBEIRO BRESSAN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TARCÍSIO CORREIA DO NASCIMENTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0036/2015
Processo 1002766-88.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco Itau - Unibanco 

S/A - Vistos. Tendo-se em vista que os embargos à execução referente ao presente feito tramita perante a 2ª Vara Cível local, 
cumpra-se a decisão lá proferida, juntada às fls. 85 dos presentes, redistribuindo-se o presente à vara citada por dependência 
ao feito 1004615-95.2014.8.26.0302. Em razão da oposição de embargos, torno sem efeito, parcialmente, a certidão de fls. 54, 
no tocante ao decurso do prazo para tal finalidade. Intime-se. - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/
SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 712

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO WALDEMAR NICOLAU FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUSANA MANSÃO CARREIRO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0079/2015
Processo 1002948-74.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - JOSÉ CARLOS GUARANÁ - 

Município de Jahu - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 302.2014/023833-7 dirigi-me ao endereço constante do mandado e ai estando, CITEI, INTIMEI e ADVERTII o 
Município de Jahu na pessoa do seu procurador Dr. Ricardo de Almeida Prado Bauer, por todo o conteúdo do presente mandado 
e da senha de acesso ao processo eletrônico, que lhe li e de tudo bem ciente ficou.. Ofereci-lhe contrafé que aceitou, exarando 
sua assinatura.O referido é verdade e dou fé.Jaú,09 de setembro de 2014. Número de Atos:(01) - ADV: MARCELO GOES 
BELOTTO (OAB 127405/SP), MARIA FERNANDA FELIPE (OAB 173047/SP)

Processo 1002948-74.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - JOSÉ CARLOS GUARANÁ 
- Município de Jahu - *Aguarda-se do autor, em dez dias, a juntada aos autos da réplica à contestação, apresentada pelo 
requerido. E deste, a regularização de sua representação processual* - ADV: MARIA FERNANDA FELIPE (OAB 173047/SP), 
MARCELO GOES BELOTTO (OAB 127405/SP)

Processo 1003040-52.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - JACINTO PESSUTTO - 
Município de Jahu - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 302.2014/023830-2 dirigi-me ao endereço constante do mandado e aí estando, CITEI,INTIMEI E ADVERTI o 
Município de Jahu na pessoa do seu procurador Dr. Ricardo de Almeida Prado Bauer, por todo o conteúdo do presente mandado 
e da senha de acesso ao processo eletrônico, que lhe li e de tudo bem ciente ficou. Ofereci-lhe contrafé que aceitou, exarando 
sua assinatura.O referido é verdade e dou fé.Jaú, 09 de setembro de 2014. Número de Atos:(01) - ADV: JOAO ROBERTO 
PICCIN (OAB 125151/SP), CARLA APARECIDA ARANHA (OAB 164375/SP), MARIA FERNANDA FELIPE (OAB 173047/SP), 
MARCOS RUIZ RETT (OAB 266052/SP)

Processo 1003040-52.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - JACINTO PESSUTTO - 
Município de Jahu - *Ao autor, em dez dias, para apresentação da réplica à contestação apresentada pelo requerido. Aguarda-
se ainda, deste, a regularização de sua representação processual* - ADV: JOAO ROBERTO PICCIN (OAB 125151/SP), CARLA 
APARECIDA ARANHA (OAB 164375/SP), MARIA FERNANDA FELIPE (OAB 173047/SP), MARCOS RUIZ RETT (OAB 266052/
SP)

Processo 4000679-45.2013.8.26.0302/01 (apensado ao processo 4000679-45.2013.8.26) - Cumprimento de sentença 
- Anulação de Débito Fiscal - Eduardo Garro de Oliveira - Município de Jahu - Eduardo Garro de Oliveira - *Mandado de 
Levantamento, em favor do Município, expedido e assinado aguardando retirada em Cartório. E ainda fica o exequente, intimado, 
na pessoa de seu advogado, ao recolhimento da Cota de Ressarcimento do Oficial de Justiça, no valor de 3 UFESPs, no prazo 
de cinco dias, de acordo com o provimento CG 28/2014 (CPC, art. 267, IV, Com. CG nº 1.307/2007, nº 04 e NSCGJ, art 196, 
IV- com a nova redação do Provimento 30/2013).), para citação do Município nos termos do art. 730, do CPC.* - ADV: RICARDO 
DE ALMEIDA PRADO BAUER (OAB 232009/SP), LARISSA VENDRAMINI (OAB 208243/SP), EDUARDO GARRO DE OLIVEIRA 
(OAB 171121/SP), MARIA TEREZA GOBBI (OAB 143729/SP)

Processo 4003211-89.2013.8.26.0302/01 (apensado ao processo 4003211-89.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liminar - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - JOÃO COUTINHO CALÇADOS ME - Vistos. Conforme requerimento de 
fls. 10, expeça-se mandado de levantamento em favor da parte exequente. Int. - ADV: JOSE ALEXANDRE ZAPATERO (OAB 
152900/SP), VANIA MARIA BARBIERI BENATTI (OAB 104401/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO WALDEMAR NICOLAU FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUSANA MANSÃO CARREIRO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0080/2015
Processo 1000584-95.2015.8.26.0302 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - JOÃO DE MORAES PRADO NETO - 

VILMA IGNATTI DE MORAES PRADO - Vista ao Ministério Público. Int. - ADV: MILTON PRADO LYRA (OAB 51674/SP)
Processo 1000614-33.2015.8.26.0302 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - E.F.M. - V.F.M. - Vistos. 1- Concedo 

a gratuidade judiciária à autora (Lei nº 1.060/50). Anote-se. 2- Vista ao Ministério Público. Int. - ADV: PEDRO ALONSO NETO 
(OAB 156955/SP)

Processo 1000626-47.2015.8.26.0302 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.H.R.S. - J.D.R. 
- Vistos. Reencaminhem-se os autos ao Distribuidor, a fim de que a execução seja direcionada à E. Vara Cível em que formado 
o título executivo, nos moldes do art. 575, inc. II, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: FABIO CHAMATI DA SILVA (OAB 
214301/SP)

Processo 1000638-61.2015.8.26.0302 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R.I.A.S. - I.T.S. 
- Vistos. 1- Concedo a gratuidade judiciária à parte exequente (Lei nº 1.060/50). Anote-se. 2- Vista ao Ministério Público. Int. - 
ADV: RODRIGO TADEU BEDONI (OAB 221769/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO WALDEMAR NICOLAU FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUSANA MANSÃO CARREIRO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0081/2015
Processo 1000469-74.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - R.M. - E.C.M. - - B.C.M. - 
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Vistos. 1) Regularizada a apresentação de documentos, prossigo na análise processual. 2) Concedo a gratuidade judiciária à 
parte exequente (Lei nº 1.060/50). Providencie a Serventia as anotações necessárias. 3) Observo a existência dos requisitos 
específicos que autorizam a execução forçada, de forma que os executados deverão ser citados para o pagamento, em três 
dias, sob pena de penhora de bens, da quantia apontada na petição inicial. Arbitro honorários advocatícios de 10% sobre o valor 
em execução, que serão reduzidos pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (art. 652-A do 
Código de Processo Civil). 4) Indefiro a busca e apreensão do bem, não havendo indício de dilapidação patrimonial, sendo que 
eventual certidão tratada pelo art. 615-A do mesmo diploma legal (que viabiliza mera averbação) deverá ser obtida diretamente 
no Distribuidor. Int. - ADV: GISELE CRISTINA BERGAMASCO SOARES (OAB 283041/SP)

Processo 1000537-24.2015.8.26.0302 - Embargos de Terceiro - Posse - Beatriz Rosin Granai - - Leonardo Rosin Granai - 
MUNDIAL MONEY FACTORING FOMENTO MERCNATIL LTDA - Vistos. 1 - Concedo a gratuidade judiciária aos embargantes 
(Lei nº 1.060/50), anotando-se. 2 Recebo os embargos para discussão, determinando, nos termos do art. 1.052 do Código de 
Processo Civil, a suspensão da ação principal, em relação ao imóvel descrito na petição inicial. Certifique-se nos autos da 
execução. Após, vista ao Ministério Público e conclusos. Int. - ADV: GRACIENE CRISTINA BASSO TOSI (OAB 140129/SP), 
EDSON PINHO RODRIGUES JUNIOR (OAB 159451/SP)

Processo 1000573-66.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - MARLUCI 
KATIA ESCOLA RABELLO - AEJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - Vistos. Recebo a petição de fls. 80 como 
emenda à inicial (regularizado o valor da causa, recolhida, ainda, a diferença das custas processuais - fls. 81 -, conforme decisão 
de fls. 78). Providencie a Serventia as anotações necessárias. Após, conclusos. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE 
ARRUDA FALCAO (OAB 121050/SP)

Processo 1000609-11.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Omni S/A Credito, Financiamento e 
Investimento - DEIVIDE RICARDO GIMENEZ - Mandado expedido para encaminhamento à Central. Aguarda, pela parte autora, 
fornecimento de meios para cumprimento do mandado. - ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), TATIANE 
CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP)

Processo 1000611-78.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - Bueno & Silva 
Doceria Ltda - - Marcelo Bugiga Bueno - - Jaqueline Versignasi da Silva - Vistos. Citem-se os requeridos com as advertências 
legais (rito ordinário). Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 1000634-24.2015.8.26.0302 - Exibição - Medida Cautelar - Mirtila Nogueira Tervedo - Banco Bmg S/A - Vistos. 
Defiro a prioridade de tramitação processual. Anote-se. Necessária formação do contraditório, a fim de ser analisada, com 
segurança, a pretensão, com possibilidade de conhecimento dos argumentos da parte requerida (ou ao menos viabilizar sua 
ocorrência). Bom mencionar que a situação permite a providência, não havendo risco de perecimento do direito. Ademais, 
não se pode perder de vista que, julgado o processo, eventual apelação não terá efeito suspensivo. Cite-se para exibição dos 
documentos ou apresentação de resposta em cinco dias (concedida a gratuidade judiciária à parte autora -Lei nº 1.060/50-, 
anotando-se), com as advertências legais. Int. - ADV: PRISCILA MARI PASCUCHI (OAB 218934/SP)

Processo 1000641-16.2015.8.26.0302 - Monitória - Cheque - Supermercados Jaú Serve Ltda - Luciane Aparecida Teixeira 
Arrielo - Vistos. Pertinente a monitória, em se tratando de cheques prescritos a embasar a ação (Súmula nº 299 do C. Superior 
Tribunal de Justiça), cite-se a requerida na forma dos arts. 1.102a e 1.102b do Código de Processo Civil, com as advertências 
constantes do art. 1.102c do mesmo diploma legal. Int. - ADV: JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP), 
DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB 179912/SP)

Processo 1001447-85.2014.8.26.0302 - Monitória - Cheque - Silvia H M de M Tochetti Me - Paulo Rogério Marques - Vistos. 
1) Fls. 48: Concedo a gratuidade judiciária (Lei nº 1.060/50) ao requerido. Anote-se. 2) Homologo o acordo entabulado entre as 
partes às fls. 45/46 para todos os fins e efeitos de direito e julgo resolvido o mérito, na forma do art. 269, inciso III, do Código 
de Processo Civil. Aguarde-se por seu efetivo cumprimento (10.06.2015). Não há custas remanescentes. P.R.I. (Preparo de 
Apelação no valor de R$106,25 - Guia DARE - Código 230-6) - ADV: GABRIEL MARSON MONTOVANELLI (OAB 315012/SP), 
FERNANDO HENRIQUE MIGLIORINI (OAB 339055/SP), VANDIR DO NASCIMENTO (OAB 103389/SP)

Processo 1002211-71.2014.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
GERTRUDE MARTINS MUNHOZ - VERA LUCIA GESKE - Vistos. Analisando os argumentos defensivos, hei por bem determinar 
à parte autora a apresentação de nova planilha de cálculos (artigo 62, inc. I, da Lei nº 8.245/1991), em dez dias, sob pena 
de extinção (sendo viabilizado, então, amplo direito de defesa e conhecimento da situação, com segurança, por este juízo). 
Nesse sentido: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS 
LOCATÍCIOS - DÉBITO NÃO DISCRIMINADO CORRETAMENTE - INÉPCIA DA INICIAL - RECONHECIMENTO - AÇÃO EXTINTA 
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Deixando a locadora de apresentar corretamente o cálculo discriminado do valor do débito 
pretendido, impossibilitando a defesa do inquilino, manifesta a inépcia da inicial e conseqüentemente, a extinção do feito, 
sem julgamento do mérito. RECURSO IMPROVIDO (TJ/SP - Apelação nº 9169524-66.2005.8.26.0000). Int. - ADV: JULIANA 
MAGRO DE MOURA (OAB 265357/SP), ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 264382/SP), MICHELLE FERNANDA TOTINA DE 
CARVALHO (OAB 290644/SP), RODRIGO PEDRO FORTE (OAB 300542/SP)

Processo 1002321-70.2014.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - SUL 
FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS - JOSI RENATA DE BRITO - Vistos. Fls. 98: a questão foi 
analisada na decisão de fls. 41 (art. 473 do Código de Processo Civil). Consigno que a presente ação foi ajuizada em época 
anterior à vigência da Lei nº 13.043/2014 (art. 101), sendo o ato processual (deferimento da liminar) praticado de modo válido, 
ao não ser decretada anotação no prontuário do veículo conforme redação, à época, do Dec. -Lei nº 911/69. Int. - ADV: LUIZ 
RENATO FORCELLI (OAB 116441/SP)

Processo 1002701-93.2014.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itau - 
Unibanco S/A - Supermercados Irmãos Canella Ltda - Mandado expedido para encaminhamento à Central. Aguarda, pela parte 
autora, fornecimento de meios para cumprimento do mandado. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
SP), GUIDO CARLOS DUGOLIN PIGNATTI (OAB 183862/SP), ANDRE BERGAMIN DE MOURA (OAB 348790/SP)

Processo 1002969-50.2014.8.26.0302 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - Rede de Lojas 
Linda Luz Comércio de Calcados e Acessórios Eireli - - Joaquim Ferraz de Almeida Prado Neto - - Rubens Ferraz de Almeida 
Prado - Banco Itau - Unibanco S/A - Vistos. I - Autorizado o recolhimento do preparo ao final, nos moldes do art. 5º, inc. IV, da 
Lei Estadual nº 11.608/2003 (cf. decisão a fls. 236, item 1), recebo a apelação de fls. 277/286, tempestivamente interposta pelos 
embargantes, somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 520, inc. V, do Código de Processo Civil. II - Vista ao embargado, 
para contrarrazões, em quinze dias. III - Em seguida, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
com as anotações necessárias e as homenagens deste juízo. Int. - ADV: MARINA GERDULLY AFONSO (OAB 255209/SP), 
GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI (OAB 177936/SP)

Processo 1003643-28.2014.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Seguro - FABIO ULISSES TIROLO - Seguradora Lider dos 
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Consorcios de Seguro DPVAT SA - Vistos. Conforme artigo 278, § 2º, do Código de Processo Civil, não sendo caso de hipóteses 
previstas pelos arts. 329 e 330, incisos I e II, do mesmo diploma legal, não havendo preliminares, prossigo na análise processual. 
Há necessidade de realização de prova pericial, a fim de ser constatada eventual incapacidade da parte autora, bem como seu 
porcentual, em caso positivo. Oficie-se ao IMESC para sua realização, observados os quesitos já ofertados pelas partes, bem 
como assistentes técnicos, na mesma situação (arts. 276 e 278, caput, do Código de Processo Civil). Após o agendamento, 
intimem-se as partes, que deverão manter atualizados seus endereços (art. 238, parágrafo único, do mesmo diploma legal). Se 
não for a parte autora vencedora na demanda, o Estado suportará o custo da perícia (dispensado o recolhimento); se vencida a 
parte requerida, esta suportará seu pagamento, de modo que o IMESC deverá informar o custo, para futuros ajustes, se o caso. 
Int. - ADV: PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 1003773-18.2014.8.26.0302 - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte - Inadimplemento - SERRANA SECURITIZADORA S/A - Rede de Lojas Linda Luz Comércio de Calcados 
e Acessórios Eireli - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. 1 - Anote-se a exclusão da participação do Ministério 
Público (cf. fls. 351 - que deverá ser intimado acerca da sentença/embargos declaratórios e desta decisão). 2 - Recebo a 
apelação interposta tempestivamente pela autora (fls. 462/490), regularmente preparada (fls. 491/493), em seu efeito devolutivo 
e suspensivo, nos termos dos artigos 100 e 189, ambos da Lei nº 11.101/2005, c.c. art. 520, caput, primeira parte, do Código 
de Processo Civil. 3 - Às contrarrazões, pela requerida, no prazo de quinze dias. 4 - Em seguida, remetam-se os autos ao E. 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com as anotações necessárias e as homenagens deste juízo. Int. - ADV: ALEX 
SANDRO GOMES ALTIMARI (OAB 177936/SP), FABIO SUGUIMOTO (OAB 190204/SP), MARCELO FERREIRA DE PAULO 
(OAB 250483/SP), VANIA MARIA BARBIERI BENATTI (OAB 104401/SP)

Processo 1005313-04.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS 
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI - Adolfo Seoane - - Vani Aparecida Panelli Seoane - Vistos. Certidão retro: 
aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento no incidente de impugnação ao valor da causa. Após, em nada sendo 
pleiteado pela exequente, nem havendo determinação de alteração do panorama pela Superior Instância, arquivem-se os autos. 
Int. - ADV: EDUARDO GARRO DE OLIVEIRA (OAB 171121/SP), PAULO FERNANDO PAZ ALARCON (OAB 37007/PR)

Processo 1005423-03.2014.8.26.0302 - Monitória - Obrigações - J.Mahfuz Ltda - Vera Lucia Rodrigues dos Santos Trevisan 
- “Autos com vista à parte embargada para manifestar-se em relação a petição de fls. 47/48”. - ADV: EMANUEL HENRIQUE DE 
CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP), VANDERLEIA FELICIA MARTINS (OAB 118665/SP)

Processo 1005814-55.2014.8.26.0302 - Exibição - Liminar - Maria Elza Del Bianco - B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - *Fica a parte autora intimada a promover os atos e diligências que lhe competem, no 
prazo de trinta dias (mantida a inércia o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48h sob pena 
de extinção e consequente arquivamento do processo, (CPC, art. 267, II e § 1º)). (Com. CG nº 1.307/2007, nº 11 e NSCGJ, art 
196, X- com a nova redação do Provimento 30/2013).* - ADV: PAULO JOSÉ DO AMARAL (OAB 329640/SP)

Processo 1006242-37.2014.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - DIOGO CECATTO CUNHA - Ante o exposto, julgo extinto o processo, 
na forma do art. 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, já recolhidas as custas quando do ajuizamento da ação. Após o 
trânsito em julgado, arquivem-se os autos (não determinado por este juízo bloqueio no prontuário do veículo). P.R.I. (Preparo de 
Apelação no valor de R$289,06 - Guia DARE - Código 230-6) - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP), JAYME 
FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP)

Processo 1006465-87.2014.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Seguro - RENATO INCAU - Seguradora Lider dos 
Consorcios de Seguro DPVAT SA - “Autos aguardando pela parte requerida, regularização de sua representação processual, pelo 
substabelecente de fls. 34, Dr. Renato Tadeu Rondina Mandaliti, OAB/SP 115.762, bem como o comprovante de recolhimento 
das custas de mandato no valor de R$15,76, DARE, cód. 304-9”. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/
SP), PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP), JOSE HENRIQUE ZAGO MARQUES (OAB 263433/SP)

Processo 1006465-87.2014.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Seguro - RENATO INCAU - Seguradora Lider dos Consorcios 
de Seguro DPVAT SA - Homologo o acordo entabulado entre as partes às fls. 32/33, acompanhado de documentos (fls. 34/36), 
para todos os fins e efeitos de direito, e julgo resolvido o mérito, na forma do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-
se baixa na pauta de audiências (fls. 28). Aguarde-se pelo efetivo cumprimento do ajuste pelo prazo de trinta dias, sem prejuízo 
do ato ordinatório tratado na certidão retro. P.R.I. (Preparo de Apelação no valor de R$106,25 - Guia DARE - Código 230-6) - 
ADV: JOSE HENRIQUE ZAGO MARQUES (OAB 263433/SP), PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP)

Processo 1006824-37.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - TEREZA 
APARECIDA MARTINS DA SILVA - AQUARELLA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA EPP - - Banco Itaú 
Unibanco S/A - *À autora: A.R. da Carta citatória da 1ª. requerida devolvida, sem cumprimento, face sua mudança de endereço* 
- ADV: VINICIUS MARTINS (OAB 250204/SP)

Processo 1007409-89.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Obrigações - PAULO CÉSAR GRACIANO - - RODRIGUES 
E GRACIANO LIMPEZAS E CONSERVAÇÕES PREDIAIS LTDA ME - HE ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 
LTDA - - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA (SESI) - Vistos. Concedido efeito suspensivo pelo E. Relator do agravo de 
instrumento, aguarde-se o julgamento do recurso. Int. - ADV: RONALDO ADRIANO DOS SANTOS (OAB 206303/SP)

Processo 1007410-74.2014.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.V. FINANCEIRA 
S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - JOSE LOPES DA SILVA JUNIOR - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO Mandado nº 302.2015/000160-7 Certifico que, em cumprimento ao respeitável mandado anexo, após diligências 
efetuadas nesta cidade, no endereço constante do referido mandado, DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO do veículo em 
questão, por não localizá-lo até a presente data. O referido é verdade e dou fé. Jaú, 04 de fevereiro de 2.015. - ADV: GIULIO 
ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)

Processo 1007410-74.2014.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.V. FINANCEIRA 
S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - JOSE LOPES DA SILVA JUNIOR - Autos com vistas à parte requerente 
para manifestar-se nos autos - face a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 35 - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE 
(OAB 270486/SP)

Processo 4000118-21.2013.8.26.0302 - Embargos de Terceiro - Posse - S.R.A.M. - Dublasul Indústria de Componentes para 
Calçados Ltda - Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos. Arcará a embargante com as custas e despesas processuais, 
inclusive honorários advocatícios, que fixo, por equidade, em R$ 500,00, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo 
Civil. Traslade-se cópia da sentença para os autos principais, lá prosseguindo. Em derradeiro, consigno que para eventual 
recurso haverá necessidade de regularização da representação processual, sendo que não é caso de paralisação, antes da 
sentença, da prática de atos processuais. P.R.I. (Preparo de Apelação no valor de R$106,25 - Guia DARE - Código 230-6) - ADV: 
DENILSON ROMÃO (OAB 255108/SP), AUGUSTO DORADO BROVEGLIO FILHO (OAB 192050/SP)
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Processo 4000780-82.2013.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- P.L.L. - A.T.J. - - E.T. - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que devolvo o 
mandado nº 302.2014/009381-9 em Cartório, atendendo à solicitação feita pela Escrivã Diretora Susana Mansão Carreiro da 
Silva. O referido é verdade e dou fé. Jaú, 16 de abril de 2014. - ADV: ANA RAQUEL CORADINI CABRIOLI (OAB 313502/SP), 
JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP)

Processo 4000780-82.2013.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
P.L.L. - A.T.J. - - E.T. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 302.2014/010490-0, em data de hoje, dirigi-me à Rua Joaquim Brandão Peralta nº 170 e, aí estando, CONSTATEI 
que o imóvel estava desocupado, livre de coisas e pessoas, tendo em seu interior apenas muito entulho. Em seguida, PROCEDI 
A IMISSÃO do autor na POSSE do imóvel, objeto da presente ação, tudo conforme Auto lavrado em anexo, e que fica fazendo 
parte integrante desta certidão. O referido é verdade e dou fé. Jaú, 09 de maio de 2014. - ADV: ANA RAQUEL CORADINI 
CABRIOLI (OAB 313502/SP), JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP)

Processo 4000780-82.2013.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
P.L.L. - A.T.J. - - E.T. - Ante o exposto, prejudicado o pedido de despejo, julgo procedente o pedido para condenar os requeridos 
ao pagamento dos alugueres vencidos a partir de outubro de 2012, bem como dos que se venceram até a efetiva desocupação 
(artigo 290 do Código de Processo Civil), além de correção monetária e juros de mora, que incidirão desde o vencimento de cada 
parcela integrante da condenação, com acréscimo da multa contratual. Deixo de condenar o requerido Arnaldo Taniolo Júnior ao 
pagamento das custas e honorários advocatícios, por ser beneficiário da gratuidade judiciária (Lei nº 1.060/50). Com relação à 
corré Elza Taniolo, deverá arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, não havendo condenação em honorários 
advocatícios por não ter ofertado resistência. P.R.I. (Preparo de Apelação no valor de R$175,50 - Guia DARE - Código 230-6) - 
ADV: ANA RAQUEL CORADINI CABRIOLI (OAB 313502/SP), JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP)

Processo 4002193-33.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - CLAUDINE AURELIANO DE 
OLIVEIRA - ORNAMENTUS LTDA - Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido, 
resolvido o mérito, nos termos do artigo 269, inc. I, segunda parte, do Código de Processo Civil. Não há condenação em custas 
e honorários advocatícios por ser o autor beneficiário da gratuidade judiciária (Lei nº 1.060/50). P.R.I. (Preparo de Apelação 
no valor de R$106,25 - Guia DARE - Código 230-6) - ADV: WILSON JOSE GERMIN (OAB 144097/SP), CAMILA VAZ NARDY 
EVANGELISTA (OAB 312330/SP), ANDRÉIA RONCHESEL (OAB 277017/SP)

Processo 4002197-70.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banif Banco Internacional 
do Funchal Brasil SA - MIGUEL COUTINHO - *Trânsito em julgado da sentença julgada extinta já certificado nos autos, aguarda-
se o recolhimento das custas processuais* - ADV: FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP)

Processo 4002806-53.2013.8.26.0302/01 (apensado ao processo 4002806-53.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Prestação de Serviços - Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu - Renato Games Junior - “Petição de fls. 10: benefícios 
de gratuidade judiciária à exequente já cadastrado no SAJ. Autos aguardando memória atualizada do cálculo, com a multa 
de 10% (CPC, art. 475-J) e manifestação em termos de prosseguimento, pela parte exequente”. - ADV: EVELYN FERNANDA 
AGOSTINHO (OAB 298019/SP), DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP)

Processo 4002857-64.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Rural - COOPERATIVA DE CRÉDITO 
DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES SICOOB CREDICCONAI - WANDA 
PORTELA DO AMARAL IZAR - Autos com vistas à parte requerente para manifestar-se nos autos - precatória devolvida - 
requerida não localizada - certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 95 - ADV: FLAVIA PERONE DE FREITAS (OAB 247682/
SP), FRANCELI CAROLINA DE ALMEIDA FERRARI (OAB 220184/SP)

Processo 4003980-97.2013.8.26.0302 - Imissão na Posse - Imissão - GERALDO MONARI - - JAIRO BIRELLO MONARI - 
SANDRA REGINA BIRELLO - *Aguarda-se manifestação das partes acerca do cumprimento do acordo homologado a fls. 138* 
- ADV: EDSON JOSE ZAPATEIRO (OAB 143880/SP), LUCIANO GRIZZO (OAB 137667/SP)

Processo 4004083-07.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS ALTERNATIVA HOGAN LTDA - ME - - JOSÉ APARECIDO DE LIMA - Vistos. Fls. 
79/82: dando cumprimento à r. decisão do E. Relator do agravo de instrumento interposto no E. Tribunal de Justiça de São 
Paulo, expeça-se ofício à Ciretran local para solicitar informações acerca da existência de veículo em nome dos executados. 
Int. - ADV: CAMILLA ALVES FIORINI (OAB 264872/SP), PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/SP)

Processo 4004461-60.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - JORGE DAVID SAFFI - ANTONIO 
CARLOS WEBER - Vistos. 1) Somente nesta data em razão do acúmulo de serviço, tramitando nesta Vara mais de 7.000 
processos (incluídos 1.256 nos E. Tribunais). 2) Segue sentença. - ADV: BRAZ DANIEL ZEBER (OAB 27701/SP), HELCIUS 
ARONI ZEBER (OAB 213211/SP)

Processo 4004461-60.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - JORGE DAVID SAFFI - ANTONIO 
CARLOS WEBER - Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos 
do art. 269, I, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, condeno o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 
48.876,81 (quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), corrigida monetariamente a partir 
do ajuizamento da ação e com juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação. Custas e despesas processuais a 
cargo do requerido. Não há condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de resistência. P. R. I. (Preparo de 
Apelação no valor de R$977,53 - Guia DARE - Código 230-6) - ADV: HELCIUS ARONI ZEBER (OAB 213211/SP), BRAZ DANIEL 
ZEBER (OAB 27701/SP)

Processo 4005429-90.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Itau - Unibanco 
S/A - ASSIS E OLIVEIRA CALÇADOS LTDA ME - - PAULO HENRIQUE DE ASSIS - - LEILA FABIANA DE OLIVEIRA - Vistos. 
Fls. 107/109: Respeitado o posicionamento do exequente, se existissem bens, além de declarados, teriam de estar registrados, 
de forma que seria inócua a quebra do sigilo fiscal, medida drástica, que indefiro (há apenas interesse privado, no caso; 
tem a parte executada direito ao sigilo dos dados que não constam em órgãos públicos abertos - comumente deferida por 
este juízo a quebra do sigilo fiscal em ações em que o interesse público ampara a pretensão, como, por exemplo, em ações 
de improbidade administrativa). Há posição jurisprudencial que ampara a tese deste juízo, como, por exemplo, no agravo de 
instrumento nº 990.09.327155-9, julgamento em 07/12/2009, Relator E. Desembargador Melo Colombi, agravante Banco Itaú 
S/A: “As informações prestadas pelos contribuintes ao fisco não constituem um banco de dados ou fonte de pesquisa em 
favor de terceiros, estranhos à relação tributária que deu origem à reunião dos dados armazenados na Receita Federal. Essa 
não é sua finalidade precípua. Não se trata de um arquivo público de informações apto a suprir a inércia da parte em obter a 
satisfação de direitos de cunho meramente patrimonial, desvinculado de qualquer caráter de indisponibilidade. O interesse 
particular da parte em conseguir a realização da prestação jurisdicional não é superior ao direito ao sigilo de dados prestados 
à Receita (...)”. Concessão de crédito demanda planejamento, o que também deve ser feito em juízo, como já mencionado, 
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impondo atividade judicial apenas quando necessário, ao contrário do que ocorre com pesquisas junto ao Banco Central, em 
que imprescindível intervenção judicial pelo sistema Bacen jud, não encontrando o exequente óbices para a sua realização, 
de acordo com os arts. 655, inc. I e 655-A do Código de Processo Civil, de utilização obrigatória (conforme decisão a fls. 64). 
Cabe ao exequente, quando da concessão de crédito, cercar-se de inúmeras formas de garantia, não apenas em relação a 
inexistência de pendências no SERASA e no SPC, mas também de realizar contratos de penhor, hipoteca, fiança etc. e se 
não o faz, certamente isso ocorre porque prefere correr riscos - que agora tem de suportar a deixar de emprestar a quem 
não tem garantias a ofertar e paga juros mais altos por isso. O exequente tem agências bancárias em todo o Brasil (dezenas, 
em algumas cidades de maior porte), podendo, sem dificuldades, com seus funcionários, diligenciar perante C.R.I.s. (agora, 
também, pela internet, pela ARISP). Há, também, viabilidade de pesquisas de veículos, na CIRETRAN. Aplicável, em qualquer 
caso, o disposto no art. 615-A do Código de Processo Civil. Risco de crédito faz parte da atividade bancária; inadimplência 
atinge instituições financeiras em todo o mundo e aflige a economia mundial, o que menciono com arrimo nos arts. 334 e 335 
do Código de Processo Civil; os bancos justificam a inadimplência como um dos motivos para manutenção de spread alto 
aliás, ainda um dos maiores do mundo, no Brasil, para as altas taxas de juros que são cobradas, a despeito de gradual ciclo 
de redução da taxa SELIC (com pequenas elevações, a partir de 18 de abril de 2013, sequencialmente, nos últimos meses), 
atualmente de 12,25% ao ano, sendo que alguns empréstimos, como os decorrentes de cheque especial, têm juros, em média, 
conforme recentemente divulgado pelo PROCON, de mais de 8% ao mês, sendo superiores, ainda, em cartões de crédito. Por 
sua vez, o chamado cadastro positivo, fruto da conversão da Medida Provisória nº 518/2010 na Lei nº 12.414/2011, pelo que 
se tem notícia, não implicou nenhuma redução relevante outro argumento até então usado para juros elevados, relacionado 
a inadimplência. Transcrevo trecho da entrevista dada pelo então Presidente do Banco Central ao jornal “O Estado de São 
Paulo”, que bem define a situação, ao ser indagado acerca de assuntos relacionados à matéria (caderno “Economia Negócios, 
edição de domingo, 19 de abril de 2009, pág. B3), ainda que alguma melhora, recentemente, tenha sido verificada no panorama 
econômico mundial: “E é importante mencionar que a dinâmica da crise internacional alterou-se radicalmente com a falência 
do Lehman Brothers [em 15 de setembro], o que representou uma quebra da estrutura de funcionamento do sistema financeiro 
mundial. Isso alterou totalmente a dinâmica da crise, gerou uma série de reações em cadeia. E o Banco Central do Brasil reagiu 
com rapidez a essa nova situação por meio de medidas muito fortes, de gestão de liquidez, que era o problema mais grave 
naquele momento.” Em agosto de 2012, acrescento, relatório do FMI apontou a alta exposição de bancos brasileiros a riscos 
indevidos de crédito, o que reforça o posicionamento ora adotado, não podendo ser descartada a conclusão de que, não tendo 
o Judiciário condições de contratar novos servidores, com restrições orçamentárias, ao contrário dos bancos, que têm como 
contratar funcionários para pesquisas de bens antes de conceder crédito, toda sociedade acabaria por arcar com os custos, 
prejudicados os demais processos, especialmente os de alimentos, medicamentos etc., com atividade creditícia ínsita ao risco 
do negócio, limitados os recursos judiciários. Int. - ADV: GUILHERME APARECIDO DA ROCHA (OAB 297228/SP), MARCELO 
MORATO LEITE (OAB 152396/SP)

Processo 4005595-25.2013.8.26.0302 - Embargos de Terceiro - Posse - MARIA TEREZA DA CONCEICAO - J Botelho SC 
Ltda - Diante do exposto, julgo improcedentes esses embargos. Isento de custas, despesas e honorários advocatícios em razão 
da gratuidade judiciária. Certifique-se o julgamento nos autos de reintegração de posse nº 0013050-80.2011.8.26.0302. P.R.I. 
(Preparo de Apelação no valor de R$106,25 - Guia DARE - Código 230-6) - ADV: JULIANA MAGRO DE MOURA (OAB 265357/
SP), JOÃO GERALDO PAGHETE (OAB 166664/SP), TATIANA MENDES SIMÕES SOARES (OAB 280839/SP)

Processo 4005671-49.2013.8.26.0302 (apensado ao processo 1000403-31.2014.8.26) - Exibição - Liminar - ANA PAULA DE 
MORAES - Banco Bradesco S/A - Vistos. I - Recebo a apelação tempestivamente interposta pela parte autora (fls. 93/97) somente 
no efeito devolutivo, nos termos do art. 520, inc. IV, do Código de Processo Civil, no que tange à exibição de documentos, e 
em seu efeito devolutivo e suspensivo na questão dos honorários, não atrelada à cautelaridade, nos termos do art. 520, caput, 
primeira parte, do Código de Processo Civil. Consigno que não se trata de possibilidade de ser analisada e afastada a conclusão 
exarada na sentença, pois não se trata de hipótese regulada pelo art. 296 do Código de Processo Civil, ao contrário do que 
consta do recurso em tela. Concedo cinco dias à parte apelante para o preparo, já que o advogado não é beneficiário da 
gratuidade judiciária (podendo assim entender o E. Tribunal, já que o recurso está sendo recebido e processado por este juízo), 
evitando eventual deserção (sem prejuízo, evidentemente, de aplicação do disposto no art. 519 do Código de Processo Civil 
pela Superior Instância). II Vista à parte requerida, para contrarrazões, no prazo de quinze dias. III Após, remetam-se os autos 
ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com as anotações necessárias e as homenagens deste Juízo. Int. - ADV: TAÍS 
VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP), KLAUS PHILIPP LODOLI (OAB 333457/
SP)

4ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUILHERME EDUARDO MENDES TARCIA E FAZZIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RITA DE CÁSSIA DELGADO KRAMER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0036/2015
Processo 0012960-67.2014.8.26.0302 (processo principal 1003537-66.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Efeito 

Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - José Theodor Soffner - Irene Lista Petrizzi - - Biagio Lista Neto - Trata-se 
de impugnação ao valor da causa deve ser o excesso da execução. A parte impugnada concorda. É o relatório. Fundamento e 
decido. Assiste razão à parte impugnante. O valor da causa tem relação direta com a prestação jurisdicional pretendida e seu 
conteúdo econômico. No caso, incontroversa a necessidade de alteração. Diante do exposto, julgo procedente o pedido de 
impugnação para fixar o valor da causa em R$ 3.470,88. P.I. - ADV: NORBERTO APARECIDO MAZZIERO (OAB 108478/SP), 
LUIZ CARLOS MARUSCHI (OAB 131376/SP), GERALDO JOSE URSULINO (OAB 145484/SP), ANA ROSA LISTA (OAB 297056/
SP), JULIO CESAR POLLINI (OAB 128933/SP)

Processo 1000008-39.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.S.B. - V.A.G. - Vista ao 
Ministério Público para manifestação, conforme parte final da r. Decisão de fls. 224. - ADV: JUAREZ LEONARDO MENDES DE 
ALMEIDA GODOY FILHO (OAB 171225/SP), GILMAR RODRIGUES NOGUEIRA (OAB 336961/SP), PAULO RODRIGO PALEARI 
(OAB 330156/SP)

Processo 1000008-39.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.S.B. - V.A.G. - Dispositivo. 
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Diante do exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para: a) declarar existente e dissolvida a união estável entre 
as partes no período de 3 anos, de outubro de 2010 a outubro de 2013; b) fixar a guarda da prole de forma compartilhada, 
estabelecendo a “guarda física” com a parte autora, fixando a moradia do filho na residência paterna, e, em contrapartida, 
fixado o direito de visitas da parte requerida livremente durante a semana, porém, sem retirada do lar paterno, nem pernoite 
na residência materna, salvo concordância paterna, e, nos fins-de-semana, de forma alternada: no primeiro e terceiro fins-de-
semana, com o genitor; segundo e quarto fins-de-semana com a genitora, que poderá retirar do lar paterno no Sexta-Feira após 
as 17hs e deverá devolver no Domingo até às 19hs, com retirada e devolução da casa da avó paterna para evitar conflitos; 
c) condenar a parte requerida ao pagamento de prestação alimentar no valor de 25% dos rendimentos da parte requerida, 
mediante desconto em folha de pagamento, enquanto permanecer empregada, com deferimento de antecipação de tutela para 
oficiar-se ao empregador da parte requerida para desconto a partir do mês seguinte ao recebimento do ofício e intimando-se 
a parte autora a informar a conta bancária para depósito; em caso de desemprego, fixados os alimentos em 25% do salário 
mínimo, mediante depósito em conta bancária e vencimento fixado todo dia 15 de cada mês. Considerando a sucumbência 
recíproca, cada parte arcará com o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que despendeu. Resolvido 
o mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. P.R.I. Oficie-se ao egrégio TJSP, com referência à 9ª Câmara 
de Direito Privado e dirigida ao ilustre Des. Relator Alexandre Lazzarini e ao agravo indicado às fls. 229, com cópia integral da 
presente decisão para conhecimento e providências pertinentes.(custas de preparo ao Estado - R$ 106,25 - guia DARE cod. 
230-6) - ADV: JUAREZ LEONARDO MENDES DE ALMEIDA GODOY FILHO (OAB 171225/SP), PAULO RODRIGO PALEARI 
(OAB 330156/SP), GILMAR RODRIGUES NOGUEIRA (OAB 336961/SP)

Processo 1000047-02.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Itau - Unibanco S/A 
- JOAQUIM FERRAZ DE ALMEIDA PRADO NETO e outro - Vistos. Cite(m)-se o(s) executado(s) para efetuar(em) o pagamento 
do débito indicado na inicial no prazo de 03 (três) dias, ou apresentar(em) embargos no prazo de 15 dias. Fixo os honorários 
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito. No caso de pagamento do débito no prazo de 03 dias, a verba honorária 
será reduzida pela metade. No prazo de embargos, a parte executada, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando 
o pagamento de no mínimo 30% (trinta por cento), poderá requerer o pagamento do saldo restante em até seis (06) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Defiro os benefícios do artigo 172 e 
seus parágrafos do Código de Processo Civil Em caso de não pagamento, desde já fica deferido nos autos a penhora através do 
sistema BACENJUD, desde que antecipadas as respectivas taxas ou ainda a penhora em bens livres, expedindo-se o respectivo 
mandado, independente de nova conclusão. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1000111-46.2014.8.26.0302 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - P.J.P. - E.G.R.P. - - L.G.R.P. - 
Vistos. Designo audiência de conciliação em 13 de março, às 14:20, que será realizada no Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (CEJUSC), com endereço na Rua Paulino Maciel, nº 142, Centro, Jahu. Caso infrutífera, retornem os 
autos conclusos na pasta conclusos-urgentes. Intime-se. - ADV: FERNANDO FERRI (OAB 74263/SP), BRAZ DANIEL ZEBER 
(OAB 27701/SP)

Processo 1000167-45.2015.8.26.0302 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 
- GABRIELA PICELLO AVERSAN EUFRASIO - Alvará expedido, disponível para impressão e devido encaminhamento pela 
requerente. - ADV: LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO (OAB 202639/SP)

Processo 1000168-64.2014.8.26.0302 - Liquidação Provisória por Artigos - Liquidação / Cumprimento / Execução - ALBERTO 
DO RIO - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Ciente do agravo ajuizado pela parte executada. Mantida a decisão proferida por 
seus próprios fundamentos. Tendo em vista que a decisão recorrida não extinguiu a execução o recurso cabível é agravo de 
instrumento, nos termos do art. 475-M, §3º, do CPC. Assim, deixo de receber a apelação interposta pela parte exequente (fls. 
326/331), por se tratar de via recursal inadequada. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), 
LUCIANA MARIA DE ALMEIDA (OAB 124738/SP)

Processo 1000174-37.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Licença-Prêmio - Sonia Maria Vilar Casale - FAZENDA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO e outro - Vistos. Pela natureza e valor da causa, não há competência do Juízo Comum Cível 
para processamento e julgamento da causa; Nos termos do art. 2º da Lei 12.153/09 a competência absoluta para julgamento 
da demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública, que, nesta comarca, por força do Provimento n° 1.768/2010 do 
Egrégio Conselho Superior da Magistratura, é o Juizado Especial Cível; RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO 
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Pretensão recursal 
visando a redistribuição do feito a uma das Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública. Possibilidade. 2. Valor da causa 
inferior a sessenta salários mínimos. 3. Hipótese não prevista nas exceções do art. 2º da Lei Federal n.º 12.153/09. 4. Decisão 
reformada. 5. Recurso de agravo de instrumento provido (TJSP AI 0225730-49.2011.8.26.0000 Relator(a): Francisco Bianco 
Data do julgamento: 02/04/2012). Portanto, remetam-se os autos ao r. Juizado Especial Cível; Providencie-se. Int. - ADV: CESAR 
AUGUSTO MONTE GOBBO (OAB 81020/SP)

Processo 1000323-67.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - PAULO HENRIQUE 
COSTA CHAVES - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Dispositivo. Diante do exposto, julgo procedente o pedido para: (a) 
condenar a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ao cumprimento da obrigação de fornecer medicação e insumos 
P para a parte autora na forma e periodicidade descritos na inicial ainda que custeando na rede privada, enquanto necessário ao 
tratamento; (b) tornar definitiva a antecipação de tutela antecipação inicialmente concedida. Indevidos honorários, nos termos 
da súmula 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa 
jurídica de direito público à qual pertença”. Declaro resolvido o mérito do processo nos termos do inciso I do art. 269 do Código 
de Processo Civil. P. R. I. - ADV: SILVIO FERRACINI JUNIOR (OAB 109397/SP), WALTER JOSE RINALDI FILHO (OAB 97326/
SP), MARTA ADRIANA GONCALVES SILVA BUCHIGNANI (OAB 122163/SP)

Processo 1000332-29.2014.8.26.0302 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R.O. - - M.O. - A.O. - Vistos. 
Diante da informação de alteração da guarda, ficando cada parte responsável por um dos filhos, manifeste-se a parte autora 
sobre a subsistência do interesse na revisão de alimentos, tratando-se de circunstância que interfere significativamente sobre o 
equilíbrio - em princípio, cada qual dos genitores está obrigado a pensionar o filho que está na guarda do outro. Manifeste-se a 
parte autora no prazo de 10 dias, inclusive, com a necessária justificativa diante da alteração do quadro fático. Intime-se. - ADV: 
PATRÍCIA DE CÁSSIA CREPALDI VOLPATO (OAB 249745/SP), MILVA GARCIA BIONDI (OAB 292831/SP)

Processo 1000461-97.2015.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - ELTON CRISTIANO GALVÃO DE 
FREITAS - Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro DPVAT SA - Recebo a inicial e defiro a gratuidade judiciária. Anote-se. 
Como facultado pela parte autora, converto esta ação para o rito ordinário. Retifique-se a classe processual. Após, cite-se com 
as advertências necessárias. Intime-se. - ADV: IZABEL CRISTINA GHISELLI RIBEIRO (OAB 307013/SP)

Processo 1000463-67.2015.8.26.0302 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - EDSON APARECIDO FREIRE - 
Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro DPVAT SA - Recebo a inicial e defiro a gratuidade judiciária. Anote-se. Como 
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facultado pela parte autora, converto esta ação para o rito ordinário. Retifique-se a classe processual. Após, cite-se com as 
advertências necessárias. Intime-se. - ADV: IZABEL CRISTINA GHISELLI RIBEIRO (OAB 307013/SP)

Processo 1000470-59.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO MERCANTIL 
DO BRASIL S/A - MARCO AURÉLIO BASTOS - Vistos. Cite(m)-se o(s) executado(s) para efetuar(em) o pagamento do débito 
indicado na inicial no prazo de 03 (três) dias, ou apresentar(em) embargos no prazo de 15 dias. Fixo os honorários advocatícios 
em 10% sobre o valor atualizado do débito. No caso de pagamento do débito no prazo de 03 dias, a verba honorária será 
reduzida pela metade. No prazo de embargos, a parte executada, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 
pagamento de no mínimo 30% (trinta por cento), poderá requerer o pagamento do saldo restante em até seis (06) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Defiro os benefícios do artigo 172 e 
seus parágrafos do Código de Processo Civil Em caso de não pagamento, desde já fica deferido nos autos a penhora através do 
sistema BACENJUD, desde que antecipadas as respectivas taxas ou ainda a penhora em bens livres, expedindo-se o respectivo 
mandado, independente de nova conclusão. Intime-se. - ADV: FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP)

Processo 1000475-81.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Amazonas Produtos Para Calçados 
Ltda. - GINA E B S LIMA CALÇADOS ME - Vistos. Cite(m)-se o(s) executado(s) para efetuar(em) o pagamento do débito indicado 
na inicial no prazo de 03 (três) dias, ou apresentar(em) embargos no prazo de 15 dias. Fixo os honorários advocatícios em 10% 
sobre o valor atualizado do débito. No caso de pagamento do débito no prazo de 03 dias, a verba honorária será reduzida pela 
metade. No prazo de embargos, a parte executada, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o pagamento de no 
mínimo 30% (trinta por cento), poderá requerer o pagamento do saldo restante em até seis (06) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. Defiro os benefícios do artigo 172 e seus parágrafos do Código 
de Processo Civil Em caso de não pagamento, desde já fica deferido nos autos a penhora através do sistema BACENJUD, desde 
que antecipadas as respectivas taxas ou ainda a penhora em bens livres, expedindo-se o respectivo mandado, independente de 
nova conclusão. Intime-se. - ADV: ADRIANO MELO (OAB 185576/SP)

Processo 1000478-36.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Wilson Vivaldo Travaglia - 
Renault do Brasil S/A - Vistos. Recebo a inicial e defiro a gratuidade judiciária. Anote-se. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da 
ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a 
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de 
Processo Civil. - ADV: MARIA CLARA GOMES INFORZATO (OAB 336984/SP), ROGÉRIO MARTINS ALCALAY (OAB 215075/
SP)

Processo 1000496-57.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - ASSIS APARECIDO DE OLIVEIRA 
SILVA EPP - DESTILARIA GRIZZO LTDA - Vistos. Recebo a inicial e defiro a gratuidade judicial. Anote-se. Observo que os 
documentos de fls. 09/18 estão todos em branco. Faculto a regularização no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, com ou sem 
a juntada dos documentos, cite-se com as advertências necessárias. Intime-se. - ADV: DANIEL DE LUCCA MEIRELES (OAB 
256397/SP)

Processo 1000499-12.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - NIVALDO 
PEDRON MAION - Banco do Brasil S/A - Vistos. Recebo a inicial. Observe a serventia a prioridade na tramitação do processo, 
nos termos do artigo 71, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do idoso). Diante de reiteradas decisões do E. Tribunal de Justiça deste 
Estado, resguardado entendimento pessoal deste magistrado, recebo a a inicial, nos termos do art. 475-J do CPC, ficando 
diferido o recolhimento das custas para o final do processo. Assim, cite-se o(a) devedor(a) para efetuar o pagamento do débito 
no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 475 J do CPC e posterior 
penhora. Int. - ADV: ISABELA VELLOZO RIBAS (OAB 53603/PR), JACEGUAY FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS (OAB 
4395/PR)

Processo 1000504-34.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - TEREZA 
VALENTINA BERGES - Banco do Brasil S/A - Vistos. Recebo a inicial. Observe a serventia a prioridade na tramitação do 
processo, nos termos do artigo 71, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do idoso). Diante de reiteradas decisões do E. Tribunal de 
Justiça deste Estado, resguardado entendimento pessoal deste magistrado, recebo a a inicial, nos termos do art. 475-J do CPC, 
ficando diferido o recolhimento das custas para o final do processo. Assim, cite-se o(a) devedor(a) para efetuar o pagamento do 
débito no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 475 J do CPC e posterior 
penhora. Int. - ADV: JACEGUAY FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS (OAB 4395/PR)

Processo 1000506-04.2015.8.26.0302 - Alvará Judicial - Compra e Venda - PEDRO ARTHUR RUSSOMANO TREVISAN - 
Vistos. Recebo a inicial e defiro a gratuidade judiciária. Anote-se Atenda a parte autora ao requerimento do(a) dr(a). Promotor(a) 
de justiça(fls. 19). Prazo: 10 dias. Int. - ADV: FABIO CHEBEL CHIADI (OAB 200084/SP)

Processo 1000507-86.2015.8.26.0302 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - B.H.O.M. - 
F.M.S.N.M. e outros - Vistos. Diante dos documentos apresentados, demonstrada a precariedade financeira, defiro a gratuidade; 
Presentes os requisitos para a liminar pretendida de reintegração de posse do imóvel; A nosso ver, não se confunde a titularidade 
do ponto comercial com a eventual direito possessório do imóvel; No caso, o boletim de ocorrência juntado e lavrado no interesse 
da própria parte autora contém a informação de que “o aluguel desse box 14 está em atraso e isso tem causado problemas com 
o proprietário respectivo” (fls. 15). Verifica-se que há contrato de locação entre as partes firmado (fls. 26 e segs.); Com efeito, 
não se verifica existência de propriedade do imóvel. Entretanto, a parte autora, aparentemente, tinha direito de posse direta, 
ainda que precária, derivada de contrato de locação; Ainda que a posse seja precária e que inadimplência houvesse, não há 
informação de que tenha havido ação de despejo ou medida judicial congênere a autorizar a tomada do imóvel, não se admitindo 
se opere manu militari, beirando ao exercício arbitrário das próprias razões; Igual razão não se verifica para o apossamento 
dos bens que se encontravam em referido estabelecimento; Logo, tratando-se de violação possessória de menos de ano e 
dia, defiro o pedido para reintegração de posse da parte autora no imóvel, intimando-se pessoalmente a parte requerida a 
restituir o bem imóvel à parte autora no prazo de 05 dias, pena de multa diária de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento 
respeitada eventual decisão judicial de despejo ou congênere em sentido contrário, bem como determino a intimação da parte 
requerida pessoalmente para que se abstenha de novas condutas de violação possessória (salvo com amparo de ordem judicial 
apropriada) e ainda promova à restituição dos bens da parte autora no prazo de 10 dias pena de multa diária de R$ 10.000,00 
por dia de descumprimento - determino que o oficial de justiça cumpridor do mandado ainda realize constatação do estado de 
conservação e conteúdo de bens no imóvel quando desocupado e das mercadorias devolvidas (elenco dos bens e estado de 
conservação) Intime-se. - ADV: TIAGO GOMES DE ANDRADE (OAB 279691/SP)

Processo 1000511-26.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Armando Coltrin 
Zucato - Banco do Brasil S/A - Vistos. Recebo a inicial. Observe a serventia a prioridade na tramitação do processo, nos termos 
do artigo 71, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do idoso). Diante de reiteradas decisões do E. Tribunal de Justiça deste Estado, 
resguardado entendimento pessoal deste magistrado, recebo a a inicial, nos termos do art. 475-J do CPC, ficando diferido o 
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recolhimento das custas para o final do processo. Assim, cite-se o(a) devedor(a) para efetuar o pagamento do débito no prazo 
de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 475 J do CPC e posterior penhora. Int. - 
ADV: ISABELA VELLOZO RIBAS (OAB 53603/PR), JACEGUAY FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS (OAB 4395/PR)

Processo 1000518-18.2015.8.26.0302 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 
BARRA JAU FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de embargos à execução de 
título extrajudicial. Com a vênia do entendimento diverso, é inexorável a rejeição de plano por intempestividade dos embargos, 
nos termos do art. 739, inciso I, do Código de Processo Civil. O art. 736 do Código de Processo Civil estabelece que a defesa 
do executado é feita por meio de embargos que serão distribuídos por dependência e autuados em apartado. Ou seja, a 
tempestividade dos embargos é verificada na data da distribuição. Tendo em vista que o mandado de citação foi juntado no 
processo de execução (1006622-60.2014.8.26.0302) em 09/01/2015, o prazo para interposição dos embargos decorreu em 
02/02/2015, sendo que a protocolização e distribuição destes embargos ocorreu em 03/02/2015. Pese a compreensão pela 
manifestação de fls. 01/05, o fato de ter sido a petição dos embargos protocolada como petição intermediária da execução 
não é justificativa para prorrogar o prazo de embargos ou mesmo comprovar a tempestividade desta ação, pois o equívoco 
alegado poderia ter sido sanado de imediato, haja vista que não há histórico de indisponibilidade no sistema de peticionamento 
eletrônico que impedisse o ajuizamento destes embargos, que seriam considerados tempestivos se protocolados até às 24 horas 
do último dia do prazo (art. 1.198 das Normas da Corregedoria Geral de Justiça). Diante do exposto, rejeito os embargos por 
intempestividade, nos termos do art. 739, inciso I, do Código de Processo Civil. Apuradas as custas devidas pela distribuição, 
intime-se a parte embargante para efetuar o recolhimento no prazo de 15 dias. Oportunamente, arquive-se o processo com as 
anotações necessárias. P. R. I. - ADV: VITOR ANTONIO PESTANA (OAB 240431/SP)

Processo 1000519-03.2015.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - J.E.M. 
- A.S.F.S.O. e outros - Vistos. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a 
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 
artigo 285 do Código de Processo Civil, ou efetuar(em) o pagamento, mediante depósito judicial, para o qual fixo os honorários 
advocatícios em 20% sobre o valor do débito atualizado. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP), VERIDIANA CAPOBIANCO 
FELIPE (OAB 171344/SP)

Processo 1000521-70.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - APARECIDA 
LUCÉLIA ROBARDELLI ANÉZIO e outros - Banco Nossa Caixa S/A -São Paulo - Vistos. Diante de reiteradas decisões do E. 
Tribunal de Justiça deste Estado, resguardado entendimento pessoal deste magistrado, recebo a a inicial, nos termos do art. 
475-J do CPC, ficando diferido o recolhimento das custas para o final do processo. Assim, cite-se o(a) devedor(a) para efetuar 
o pagamento do débito, no valor de R$ 95.403,77, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) 
nos termos do art. 475 J do CPC e posterior penhora. Int. - ADV: LUIZ HENRIQUE SPILARI (OAB 168150/SP), RICARDO 
BENELI DULTRA (OAB 272991/SP), ANTONIO AMOROSO NETO (OAB 260083/SP)

Processo 1000527-77.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Antonio Sega - 
Banco do Brasil S/A - Vistos. Recebo a inicial. Observe a serventia a prioridade na tramitação do processo, nos termos do artigo 
71, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do idoso). Diante de reiteradas decisões do E. Tribunal de Justiça deste Estado, resguardado 
entendimento pessoal deste magistrado, recebo a a inicial, nos termos do art. 475-J do CPC, ficando diferido o recolhimento 
das custas para o final do processo. Assim, cite-se o(a) devedor(a) para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 dias, 
sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 475 J do CPC e posterior penhora. Int. - ADV: 
JACEGUAY FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS (OAB 4395/PR)

Processo 1000550-23.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ROSA MARIA ZANOLLO - SONIA 
REGINA ANTUNES DE OLIVEIRA JAU ME - Vistos. Recebo a inicial e defiro a gratuidade judiciária. Anote-se. Cite(m)-se o(s) 
executado(s) para efetuar(em) o pagamento do débito indicado na inicial no prazo de 03 (três) dias, ou apresentar(em) embargos 
no prazo de 15 dias. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado do débito. No caso de pagamento do débito 
no prazo de 03 dias, a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo de embargos, a parte executada, reconhecendo o 
crédito do exequente e comprovando o pagamento de no mínimo 30% (trinta por cento), poderá requerer o pagamento do saldo 
restante em até seis (06) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 
Defiro os benefícios do artigo 172 e seus parágrafos do Código de Processo Civil Em caso de não pagamento, desde já fica 
deferido nos autos a penhora através do sistema BACENJUD, desde que antecipadas as respectivas taxas ou ainda a penhora 
em bens livres, expedindo-se o respectivo mandado, independente de nova conclusão. Intime-se. - ADV: ALESSANDRA ALVES 
DE OLIVEIRA (OAB 343205/SP), BENEDITO EVERALDO DE MATOS (OAB 342554/SP)

Processo 1000570-14.2015.8.26.0302 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - TEREZINHA DE JESUS 
GRIGIO BOAVENTURA - Vistos. Recebo a inicial e defiro a gratuidade judiciária. Anote-se. Observo que os documentos de fls. 
25/26 estão ilegíveis. Faculto a regularização no prazo de 10 dias. Após, vista ao Ministério Público. Int. - ADV: DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1000575-36.2015.8.26.0302 - Monitória - Cheque - José Tadeo Carneiro - ADRIANA LUZIA CATANANTE - Recebo 
a inicial. Primeiramente, a parte autora deverá providenciar o recolhimento das despesas para citação. Após, cite-se a ré para 
efetuar o pagamento do débito reclamado ou oferecer embargos, no prazo de 15 dias, com as advertências do artigo 1.102c do 
Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADIB GERALDO JABUR (OAB 11896/SP)

Processo 1000578-88.2015.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
M.J.C.S. - J.C.S. e outro - Recebo a inicial. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue 
anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, ou efetuar(em) o pagamento, mediante depósito judicial, para o 
qual fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor do débito atualizado. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP), 
VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP)

Processo 1000581-43.2015.8.26.0302 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.O.S. - A.C.S. - Vistos. Recebo a inicial e defiro a 
gratuidade judiciária. Anote-se. Proceda-se à pesquisa de endereço da requerida através dos sistemas Infojud, Bacenjud e Siel. 
Após, cite-se com as advertências legais. Int. - ADV: PRISCILA MARI PASCUCHI (OAB 218934/SP)

Processo 1000596-12.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Guarda - N.R.B. - R.A.M. - Recebo a inicial e defiro a 
gratuidade judiciária. Cite-se com as advertências legais. Sem prejuízo, determino a realização de estudo psicossocial do caso. 
Providencie-se. Intime-se. - ADV: BRUNO DADALTO BELLINI (OAB 270321/SP)

Processo 1000615-18.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Juventino Bovi - Telefônica 
Brasil S/A - Vistos. Recebo a inicial. Preliminarmente, indefiro a gratuidade - a parte autora ostenta capacidade patrimonial 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 720

relevante (fls. 22/28), não se justificando a pobreza ou incapacidade financeira. De qualquer modo, diante da necessidade de 
urgência e tratando-se de demanda que envolve idoso, desde já analisado o pedido liminar, cujo cumprimento ficará condicionado 
ao recolhimento da taxa judiciária e despesas processuais eventualmente necessárias. Presentes os requisitos para deferimento 
da medida liminar. Há verossimilhança na arguição da parte autora. O documento de fls. 43 constitui verdadeira confissão da 
inadimplência na prestação do serviço, que, por dificuldades técnicas que possam existir, não se justifica por tanto tempo; É 
notório, em nível local o grande volume de problemas envolvendo as prestadoras de telefonia, divulgou o Jornal “Comércio do 
Jahu” (postado em 01/02/2015) na matéria intitulada “Queixas contra telefonia têm aumento de 80% em Jaú” que: “(...) Poucos 
assuntos reúnem os consumidores em tamanho consenso: falar ao celular, independentemente da operadora, é antes de tudo 
um exercício de paciência (...) Sistema de Monitoramento da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), que fiscaliza 
as concessões, aponta que três prestadoras em atuação em Jaú não cumpriram patamares mínimos de qualidade em pelo 
menos um mês de2014. Ou as ligações caem mais do que deveriam, ou nem sequer são completadas. A conexão de dados de 
internet móvel também deixa a desejar (...)”. (http://www.comerciodojahu.com.br/noticia/1320191/queixas-contra-telefonia-tem-
aumento-de-80-em-jau); Ressalte-se que, no caso, a prova técnica é inacessível ao consumidor, razão pela qual, a assertiva que 
guarda relevante coerência com o contexto local consubstancia verossimilhança suficiente, mesmo porque, enseja, inclusive, 
a inversão do ônus da prova, considerada a carga dinâmica (ou teoria das cargas probatórias dinâmicas); Tratando-se de 
serviço de telefonia imprescindível à vida moderna, em especial, à zona rural, o periculum in mora é consistente quanto ao 
risco de prejuízos relevantes; Portanto, defiro o pedido liminar para que a parte requerida promova à regularização do serviço 
de funcionamento do telefone da parte autora de número 14-3625-8087 no prazo de 5 dias pena de multa diária de R$ 1.000,00 
por dia de descumprimento, ou, ainda, no mesmo prazo, apresente relatório técnico de apuração de eventual origem/causa do 
problema e as devidas razões; O cumprimento ficará condicionado ao recolhimento da taxa judiciária e despesas processuais 
eventualmente necessárias. Por fim, deve a parte autora ainda promover à adequação do valor da causa, visto que pretende 
indenização moral em relação à qual não é compatível a estimativa de R$ 1.000,00. Portanto, em deliberação determino: 1... 
Emende a parte autora a inicial para adequar o valor da causa; 2... Promova o recolhimento da taxa e despesas judiciais; 3... 
Cumpra-se a liminar e cite-se para resposta no prazo legal. - ADV: RONALDO MARCELO BARBAROSSA (OAB 203434/SP), 
VIVIANE TESTA (OAB 250911/SP)

Processo 1000617-85.2015.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - C.M.S. - A.L.A. - Vistos. 
Recebo a inicial e defiro a gratuidade judiciária. Anote-se. Cite-se com as advertências legais. Intime-se. - ADV: RENATO SIMAO 
DE ARRUDA (OAB 197917/SP), AMANDA CRISTINA DE CARVALHO BARBOSA DE ARRUDA (OAB 250100/SP), WILSON 
SILVEIRA MORAES NETO (OAB 208176/SP), JULIANO ANDOLFATO LIBANORI (OAB 304321/SP)

Processo 1000621-25.2015.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.V. FINANCEIRA 
S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - Emerson Palmiro de Matos - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor 
remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, 
artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), 
GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), CASSIO DOS SANTOS SOUZA (OAB 204255/SP)

Processo 1000684-84.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.M.F.F. - T.L.O.M. - Vistos. Vista ao Ministério 
Público para manifestação sobre o mérito, em memoriais, no prazo de 5 dias, e conclusos para sentença. Intime-se. - ADV: 
FERNANDA MARCONI GONÇALVES VIANNA (OAB 157239/SP), EDSON PINHO RODRIGUES JUNIOR (OAB 159451/SP), 
FABIANA SILVESTRE DE MOURA (OAB 322388/SP)

Processo 1000824-21.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.G.S.A. - J.A.M. - - Autos 
com vista à requerente para manifestar-se sobre a devolução do mandado de intimação da testemunha Ana Maria - cumprimento 
negativo. - ADV: NELSON RICARDO DE OLIVEIRA RIZZO (OAB 168689/SP), ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 264382/SP), 
JULIANA MAGRO DE MOURA (OAB 265357/SP)

Processo 1001128-20.2014.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
APARECIDA IGNEZ CASTELLÃ BELFIORI e outro - Sueli Aparecida de Araújo e outro - Autos com vista à parte requerente 
sobre resultado da pesquisa de endereços, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do processo nos termos do artigo 267,IV 
do CPC. - ADV: MARCELO PASQUAL SALMAZO (OAB 162514/SP)

Processo 1001314-43.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - JOSE RICARDO VENANCIO 
- I J SAGGIORO & CIA LTDA - Dispositivo. Diante do exposto, julgo procedente o pedido para condenar a parte requerida a 
pagar para a parte autora o valor de R$ 5.000,00 de indenização por danos morais, valor este corrigido monetariamente a 
partir da data da publicação desta sentença, bem como acrescido de juros de mora legais desde a data da citação; Condenar 
a parte requerida, em face da sucumbência, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 
1.000,00, na regra do art. 20, §4º, do Código de Processo Civil, considerada a duração e complexidade da causa. Resolvido o 
mérito (art. 269, I, do Código de Processo Civil). P.R.I.(custas de preparo ao Estado - R$ 106,25 - guia DARE cod. 230-6) - ADV: 
RENATO SIMAO DE ARRUDA (OAB 197917/SP), ROBISON APARECIDO NINNO PESCIO (OAB 152116/SP), JOSE ROBERTO 
DE ALMEIDA PRADO F COSTA (OAB 128184/SP)

Processo 1001574-23.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - EDSON LUIZ MARTINS 
PERES - Lúcio Reginaldo Burgos Bacan - Vistos. Anoto que o prazo para as partes apresentarem quesitos decorreu em 
27/01/2015, conforme certidão de fls. 93. Assim, ficam indeferidos os quesitos apresentados pela parte requerida, por serem 
intempestivos, tendo em vista que a petição foi protocolada em 05/02/2015. Torne sem efeito a petição de fls. 98/101. No mais, 
aguarde-se a realização da perícia. Intime-se. - ADV: FLÁVIO RICARDO MANHANI (OAB 169470/SP), FERNANDO FERRI 
(OAB 74263/SP), FERNANDO FERRI JUNIOR (OAB 315158/SP)

Processo 1001881-74.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - P.R.J. - B. - 
Vistos. 1... Fls. 177: Com a devida vênia, até a data de 27/12/2014 aos autos não havia vindo qualquer informação, seja do 
egrégio TJSP, seja das partes, a respeito de eventual efeito suspensivo no agravo de instrumento nº 2125206-05.2014.8.26.0000; 
Logo, a nosso ver, com a devida vênia, não há qualquer irregularidade na decisão proferida neste contexto, sem recebimento 
de qualquer ordem de suspensão do andamento do processo; 2... Oficie-se com urgência (se possível via fax e/ou e-mail) ao 
egrégio TJSP para a 17ª Câmara de Direito Privado, com referência ao agravo de instrumento nº 2125206-05.2014.8.26.0000 da 
Relatoria do Excelentíssimo Dr. Des. Nelson Calandra, encaminhando cópia de fls. 113/185 e da presente decisão, informando 
que, diante da inexistência de qualquer informação a respeito de eventual efeito suspensivo concedido, foi proferida decisão em 
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regular prosseguimento dos autos; 3... Ciente do ajuizamento do agravo de instrumento de fls. 149, porém, com a devida vênia, 
em sede de juízo de retratação mantida a decisão pelos próprios fundamentos; 4... fls. 180/185: Deixo de receber o recurso de 
apelação de fls. 180/185, não se tratando de recurso adequado a decisão interlocutória, frise-se que não extingue a ação de 
execução, mas determino o procedimento do cumprimento de sentença com realização de cálculo, sendo inviável a fungibilidade 
por equívoco frontalmente contrário ao texto legal: art. 475-M, §3º, do Código de Processo Civil (“a decisão que resolver a 
impugnação é recorrível mediante agravo de instrumento, salvo quando importar extinção da execução, caso em que caberá 
apelação”); Int. Expeça-se o necessário. - ADV: LUCIANA MARIA DE ALMEIDA (OAB 124738/SP), MARINA EMILIA BARUFFI 
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 1001907-72.2014.8.26.0302 (apensado ao processo 1000233-59.2014.8.26) - Embargos à Execução - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - PAULA REGINA SUFREDINI REGINA e outros - COOPERATIVA DE CRÉDITO 
DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES ? SICOOB CREDICOONAI - 
Dispositivo. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido. Pela sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da execução, na regra do art. 20 do Código de Processo 
Civil, considerado o trabalho profissional desenvolvido. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de 
Processo Civil. P. R. I.(custas de preparo ao Estado - R$ 471,07 - guia DARE cod. 230-6) - ADV: FLAVIA PERONE DE FREITAS 
(OAB 247682/SP), EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA (OAB 257627/SP), FRANCELI CAROLINA DE ALMEIDA FERRARI (OAB 
220184/SP)

Processo 1001955-31.2014.8.26.0302 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Volkswagen S/A - JULIANO MARTINS - Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido para: (a) declarar consolidada a 
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em favor da parte autora e tornar definitiva a liminar concedida; (b) condenar a 
parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na regra do art. 20 
do Código de Processo Civil. Resolvido o mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. P.R.I.(custas de preparo 
ao Estado - R$ 381,78 - guia DARE cod. 230-6) - ADV: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP)

Processo 1002324-25.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Maria Aparecida 
Gazolli - Município de Jahu - Juntada da resposta ao ofício expedido à Secretaria de Administração do Município de Jaú - com 
vista às partes. - ADV: ADILSON ROBERTO BATTOCHIO (OAB 30458/SP), RICARDO DE ALMEIDA PRADO BAUER (OAB 
232009/SP), THIAGO ALVES PEREZ (OAB 301753/SP)

Processo 1002410-93.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Amabile Aparecida Spaulonci 
Rett - Adilson Pereira de Andrade e outro - Vistos. Diante da notícia de que o acordo homologado em fls. 37 foi integralmente 
cumprido, retorne os autos ao arquivo. Int. - ADV: VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP), JOSE APARECIDO 
CAPOBIANCO (OAB 40417/SP)

Processo 1002509-63.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Guarda - N.D.C.R. - J.J.S. e outro - Dispositivo. Diante 
do exposto, julgo procedente o pedido para atribuir a guarda de Guilherme Rodrigues da Silva para a parte autora tornando 
definitiva a liminar concedida. Ante a falta de resistência, não incide sucumbência. Resolvido o mérito nos termos do art. 269, 
I, do Código de Processo Civil. Honorários pelo convênio em 100%, expedindo-se certidão após o trânsito em julgado. P.R.I. - 
ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1002631-76.2014.8.26.0302 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - A.C.G. - J.F.V.G. - Dispositivo 
Diante do exposto, julgo improcedente o pedido. Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo 
em R$ 850,00, por força da sucumbência, nos termos do art. 20 do Código de Processo Civil, observados os benefícios da 
gratuidade. Resolvido o mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários pelo convênio PGE/
OAB em 100% do código respectivo, expedindo-se certidão com o trânsito em julgado. Oportunamente, arquive-se os autos. - 
ADV: JUAREZ LEONARDO MENDES DE ALMEIDA GODOY FILHO (OAB 171225/SP), MICHEL CHYBLI HADDAD NETO (OAB 
167106/SP), PALOMA DE OLIVEIRA ALONSO (OAB 249469/SP), ALESSANDRA AYRES PEREIRA (OAB 194309/SP)

Processo 1002984-19.2014.8.26.0302 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - A.S.P. - W.D.B.L. - 
Dispositivo. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido. Condeno a parte autora, pela sucumbência, ao pagamento de 
custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 650,00, nos termos do art. 20, §4º, do Código de Processo 
Civil, observada a gratuidade. Sem prejuízo, oficie-se ao Conselho Tutelar requisitando que, dentro de suas atribuições, seja 
realizado acompanhamento pelo tempo necessário à promover à adequada harmonização dos contatos dos genitores com a 
criança e para que se evite qualquer risco de alienação parental. Resolvido o mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de 
Processo Civil. Custas na forma da lei. P.R.I. - ADV: AMANDA CRISTINA DE CARVALHO BARBOSA DE ARRUDA (OAB 250100/
SP), LUIZ HENRIQUE SPILARI (OAB 168150/SP), RENATO SIMAO DE ARRUDA (OAB 197917/SP), WAGNER PARRONCHI 
(OAB 208835/SP), JULIANO ANDOLFATO LIBANORI (OAB 304321/SP)

Processo 1003010-17.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - IDALINA TECEDOR 
- Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Dispositivo. Diante do exposto, julgo procedente o pedido para: (a) condenar a 
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ao cumprimento da obrigação de fornecer tratamento com o medicamento 
(LUCENTIS/RANIBIZUMABE) incluindo o fornecimento/custeio de sua aplicação na forma e quantidade requeridos na inicial, 
ou similares de idêntica composição,, enquanto necessário ao tratamento, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 por dia de 
descumprimento; (b) tornar definitiva a antecipação de tutela antecipação inicialmente concedida. Indevidos honorários, nos 
termos da súmula 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a 
pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Declaro resolvido o mérito do processo nos termos do inciso I do art. 269 do 
Código de Processo Civil. P. R. I. - ADV: SILVIO FERRACINI JUNIOR (OAB 109397/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1003116-76.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - MARIA TEREZINHA 
DE JESUS BETTINI - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Dispositivo. Diante do exposto, julgo procedente o pedido 
para: (a) condenar a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ao cumprimento da obrigação de fornecer tratamento 
com o medicamento (LUCENTIS/RANIBIZUMABE) incluindo o fornecimento/custeio de sua aplicação na forma e quantidade 
requeridos na inicial, ou similares de idêntica composição,, enquanto necessário ao tratamento, sob pena de multa diária de R$ 
5.000,00 por dia de descumprimento; (b) tornar definitiva a antecipação de tutela antecipação inicialmente concedida. Indevidos 
honorários, nos termos da súmula 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela 
atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. Declaro resolvido o mérito do processo nos termos do inciso I 
do art. 269 do Código de Processo Civil. P. R. I. - ADV: SILVIO FERRACINI JUNIOR (OAB 109397/SP)

Processo 1003221-53.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - ANDRÉ 
LUIZ FRANCESCHI FERRAZ DO AMARAL - BANCO DO BRASIL S/A - Autos com vista ao patrono da parte executada, para 
providenciar o recolhimento da Taxa de Mandato, prazo 05 (cinco) dias. - ADV: LUCIANA MARIA DE ALMEIDA (OAB 124738/
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SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)
Processo 1003616-45.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - JULIANE MARIA DOTTO - 

ACTIONLINE LUMINOSOS PUBLICIDADE LTDA ME e outro - Dispositivo Diante do exposto, julgo procedente o pedido para 
declarar inexigível a dívida em questão e tornar definitiva a liminar concedida. Pela sucumbência, condeno as partes requeridas 
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em valor único de R$ 850,00, na regra do art. 20, 
§4º, do Código de Processo Civil, sopesando a duração da causa, seu valor e o grau de dificuldade profissional envolvendo a 
questão. Resolvido o mérito (art. 269, I, do Código de Processo Civil). P.R.I.(custas de preparo ao Estado - R$ 106,25 - guia 
DARE cod. 230-6) - ADV: MARCOS JOSE THEBALDI (OAB 142737/SP), JULIANA DA SILVA MACACARI (OAB 281267/SP)

Processo 1004113-59.2014.8.26.0302 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu 
- Juliano Cogo Alves - Endereço Correto: Rua Quintino Bocaiuva, 1343 (Pet Center Jaú) - Jaú/SP CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 302.2014/023511-7 dirigi-me 
ao endereço indicado, onde a moradora local, de nome Eliana, afirmou que reside há 3 anos, e que ele já residiu ali, sendo que 
o endereço comercial dele é o que supradeclinei. Dirigi-me então ao novo endereço, onde CITEI o(a) requerido(a) JULIANO 
COGO ALVES, para os atos e termos da ação proposta, por todo o conteúdo do presente, em especial do prazo de 15 dias para 
efetuar o pagamento ou apresentar embargos ao mandado monitório, o(a) qual bem ciente ficou, tendo aceitado a contrafé que 
lhe ofereci, e exarado sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. Jaú, 07 de setembro de 2014. - ADV: EVELYN FERNANDA 
AGOSTINHO (OAB 298019/SP), DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP)

Processo 1004113-59.2014.8.26.0302 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Educacional Dr. Raul Bauab - Jahu - 
Juliano Cogo Alves - Vistos. Pretende a parte autora a cobrança de dívida inadimplida, amparada por início de prova documental. 
Citada, a parte requerida não ofereceu embargos nem efetuou pagamento. É o relatório. Fundamento e decido. Comprovado o 
direito da autora ante a presunção de confissão quanto à matéria de fato decorrente da revelia, sem causa de elisão de seus 
efeitos, tornam certos os fatos constitutivos do direito da autora, afirmados na inicial. Ainda há amparo probatório da relação 
negocial afirmada nos documentos trazidos; Ademais, decorrido o prazo de quinze (15) dias sem oposição de embargos ou 
pagamento, há de se aplicar as disposições do art. 1102 do Código de Processo Civil. Posto isso, converto o mandado injuncional 
em título executivo judicial, constituindo-o de pleno direito, no valor de R$ 1.809,38 (valor atualizado até o ajuizamento), 
acrescidos de correção monetária e juros de mora legais desde a citação. Arcará a parte requerida com o pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da execução. Intime-se a parte exeqüente a apresentar 
o cálculo atualizado para fins de cumprimento do art. 475-J no prazo de 5 dias. Apresentados, aguarde-se o prazo de 15 dias 
para pagamento espontâneo, após o qual incidirá a multa de 10% por inadimplência, visto que desnecessária nova intimação 
pessoal, ante a revelia. Neste sentido: (...) 2. Nos termos do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação 
dos atos processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos. 3. Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução 
por quantia fundada em título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi certificado, de forma 
que a revelia decretada na fase anterior, ante a inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação pessoal 
do devedor para dar cumprimento à sentença. (...) (STJ REsp 1241749/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 13/10/2011) Decorrido o prazo sem pagamento, intime-se a parte exequente a 
apresentar cálculo atualizado com multa de 10% e requerer de penhora ou medidas pertinentes à constrição judicial de outros 
bens, deferida desde já bloqueio pelo sistema BACENJUD mediante prévio recolhimento da taxa pertinente. P. R.I.(custas de 
preparo ao Estado - R$ 106,25 - guia DARE cod. 230-6) - ADV: DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP), EVELYN 
FERNANDA AGOSTINHO (OAB 298019/SP)

Processo 1004151-71.2014.8.26.0302 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - ALESSANDRO FERRARI - Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido para: 
(a) declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem em favor da parte autora e tornar definitiva a liminar 
concedida; (b) condenar a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 
da causa, na regra do art. 20 do Código de Processo Civil. Resolvido o mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo 
Civil. P.R.I.(custas de preparo ao Estado - R$ 233,92 - guia DARE cod. 230-6) - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 
155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), CASSIO DOS SANTOS SOUZA (OAB 204255/SP)

Processo 1004164-70.2014.8.26.0302 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - G.B.M. - E.W.K.Q.M. - Vistos. 
Finda a fase postulatória. Infrutífera a conciliação. Sem preliminares, o processo está saneado. Em prosseguimento, respeitado 
o douto parecer ministerial, além dos alimentos ainda existe pendente discussão sobre o exercício do direito de visitas de criança 
em tenra idade. Nestes termos, determino a realização de estudo social e psicológico envolvendo as partes para aferição da 
adequação e situação mais benéfica à criança para o exercício do direito de visitas paterno, fixando o prazo de 30 dias. Após, 
vistas às partes pelo prazo de 5 dias, ao Ministério Público por igual prazo e conclusos os autos para sentença. Intime-se. - ADV: 
PAULO SIZENANDO DE SOUZA (OAB 141083/SP), ORLANDO ROSA PARIS (OAB 264585/SP)

Processo 1004324-95.2014.8.26.0302 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itau - Unibanco S/A - João 
Humberto Pires da Fonseca - Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido para: (a) declarar consolidada a propriedade 
e a posse plena e exclusiva do bem em favor da parte autora e tornar definitiva a liminar concedida; (b) condenar a parte 
requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na regra do art. 20 do 
Código de Processo Civil. Resolvido o mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. P.R.I.(custas de preparo 
ao Estado - R$ 786,97 - guia DARE cod. 230-6) - ADV: JOSE LUIS TREVIZAN FILHO (OAB 269588/SP), HELEN CARLA TIENI 
(OAB 283049/SP)

Processo 1005041-10.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - CLAUDETE APARECIDA 
DA SILVA SAGIORO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vista à Defensoria - mandado de levantamento 
expedido, sob o nº 44/2015, arquivado em pasta própria no aguardo de sua retirada pela requerente, em cumprimento a r. 
decisão de fls. 87. - ADV: SILVIO FERRACINI JUNIOR (OAB 109397/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(OAB 999999/DP)

Processo 1005216-04.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Ida Maria Devides Moreno - 
ANGELA MARIA DA SILVA PAULO e outros - Autos com vista à parte exequente para providenciar o recolhimento da taxa para 
realização de pesquisa Infojud (guia FEDTJ, cód. 434-1, no valor de R$ 12,20 por CPF/PESSOA. - ADV: MAURICIO DINIZ DE 
BARROS (OAB 178275/SP)

Processo 1005434-32.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Lourival Gomes da Cruz 
- Fazenda do Estado de São Paulo - - Aguarda-se o autor comparecer em cartório para firmar termo de caução, bem com 
manifestar-se sobre a devolução do ofício ao Banco Credibel - cumprimento negativo. - ADV: VANIA MARIA BARBIERI BENATTI 
(OAB 104401/SP), DANIEL GUSTAVO SERINO (OAB 229816/SP)

Processo 1006839-06.2014.8.26.0302 - Alvará Judicial - Compra e Venda - MARCIA SIMIONE e outros - Vistos. Com a devida 
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vênia do entendimento diverso, tratando-se de interesse de incapazes é indispensável a realização de avaliação judicial para 
aferir a adequação da alienação em compatibilidade com o preço de mercado e preservação dos interesses do incapaz, não se 
olvide, em conflito com os demais herdeiros e com a própria curadora, visto que o presente procedimento representa verdadeira 
extinção de condomínio. Diante disso: 1... nomeio como perito judicial o Sr (a). JOSÉ GROSSI JÚNIOR para a avaliação do bem 
imóvel, fixo o prazo de conclusão em 15 dias a partir da intimação que deverá ocorrer após depósito dos honorários periciais. 
Fixo os honorários periciais em R$ 500,00 intimando-se a parte autora ao recolhimento no prazo de 5 dias; 2.., Sem prejuízo, 
requisito a realização de estudo social para apurar com exatidão as condições sócio-econômicas da parte autora no prazo de 
20 dias. 3... Por fim, diante do conflito de interesses, determino a intimação da Defensoria Pública para atuação como curador 
especial, nos termos do art. 9º, I, do CPC. 4... Após a realização do estudo social e da avaliação do imóvel, intime-se a parte 
autora, o Ministério Público e a Defensoria Pública à manifestação no prazo sucessivo de 48 horas e conclusos para decisão na 
pasta conclusos-urgentes. Intime-se. - ADV: MARILUCI CRISTINA STEFANINI BRAGA (OAB 137711/SP)

Processo 1006892-84.2014.8.26.0302 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M.B.Q. - M.E.S.Q. - Ciência às 
partes de que a audiência designada para o dia 13/03/2015 às 14:00 horas será realizada no Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania - CEJUSC, localizado na rua Paulino Maciel, 142, em Jaú/SP. - ADV: DEIVIDE CESAR BAGARINI (OAB 
279944/SP)

Processo 1007044-35.2014.8.26.0302 - Exibição - Liminar - DANIEL DE LIMA - PGV - COMERCIO DE CALCADOS E 
CONFECCOES EIRELI EPP - - Juntada de petição e documentos - com vista ao requerente. - ADV: GUSTAVO CAROPRESO 
SOARES DE OLIVEIRA (OAB 328186/SP), JOÃO JOEL VENDRAMINI JUNIOR (OAB 201408/SP)

Processo 1007063-41.2014.8.26.0302 - Embargos à Execução - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- JOÃO CARLOS FIORAVANTE - HERMÍNIA CANO THOMAZ - Autos com vista à parte embargante para manifestar-se sobre 
os documentos juntados pela embargada (fls. 136/137), no prazo de 5 dias. - ADV: JOAO ROBERTO PICCIN (OAB 125151/SP), 
JOSE APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP), VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP)

Processo 1007146-57.2014.8.26.0302 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.O.T.C. - B.R.C. 
- Autos com vista a autora para manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça - cumprimento negativo do mandado. - ADV: 
RICARDO RAGAZZI DE BARROS (OAB 250184/SP)

Processo 1007310-22.2014.8.26.0302 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - LUCAS ANTONIO 
PERETTI - TALITA & KAMILLA CONFECÇÕES LTDA - Vistos. Acolho a emenda da inicial de fls. 14/15. O requisito do fumus 
boni iuris deve ser considerado preenchido, visto que a parte autora promove a consignação; O requisito do risco de dano de 
difícil reparação decorre dos notórios efeitos negativos: rótulo de inadimplente, “mau-pagador”, restrição de crédito, enfim, 
marginalização no comércio, que gera sérios riscos de danos morais e/ou materiais se mantidos no curso do processo. Diante do 
exposto, bem como do depósito efetuado, deferida a liminar para determinar a suspensão dos efeitos do protesto exclusivamente 
quanto ao título objeto da presente demanda (Protocolo nº 379907 - DMI 1252-4/4 - 1º Tabelião de Protestos de Letras e Títulos 
de Jaú) e durante a sua pendência. Oficie-se ao Cartório respectivo para o cumprimento da liminar. No mais, sem prejuízo das 
eventuais informações dos ofícios determinados em fls. 11, determino a tentativa de citação da empresa requerida no endereço 
fornecido em fls. 14/15, para os termos da ação em epígrafe, e para levantar o depósito ou para contestar a ação, advertindo-se 
do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: CAMILA ARANTES RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 
229755/SP), ADÃO MARCOS DE ABREU (OAB 168174/SP)

Processo 4000288-90.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Leonardo Florido 
Moschetto - Banco Bradesco S.A - Dispositivo. Diante do exposto julgo procedente em parte o pedido: 1... Condenar a parte 
requerida solidariamente ao pagamento/restituição à parte autora do valor R$ 600,00, valor este corrigido monetariamente a 
partir da data do desembolso, bem como acrescido de juros de mora legais desde a data da citação; 2... Condenar a parte 
requerida solidariamente ao pagamento à parte autora do valor de R$ 3.000,00 de indenização por danos morais, valor este 
corrigido monetariamente a partir da data da publicação desta sentença, bem como acrescido de juros de mora legais desde 
a data da citação; 3... condenar a parte requerida, em face da sucumbência maior, ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, na regra do art. 20, §4º, do Código de Processo Civil, considerada a duração 
e complexidade da causa. Resolvido o mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. - ADV: FERNANDO JOSÉ 
CAMPANA ALMEIDA LEITE (OAB 169865/SP), ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 
167647/SP)

Processo 4000539-11.2013.8.26.0302 - Embargos à Execução - Extinção da Execução - Município de Jahu - ANDRESA 
STEFANIN - Dispositivo. Diante do exposto: 1... declaro extinto o processo de embargos por perda do objeto e falta de interesse 
processual, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, quanto ao pedido de redução das artreintes; 2... julgo 
extinto o processo quanto aos demais pedidos por força da existência de coisa julgada, nos termos do art. 267, V, do Código 
de Processo Civil; 3... Considerando a sucumbência praticamente recíproca, cada parte arcará com os respectivos custos 
processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 21, caput, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade 
da parte embargada. Resolvido o mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. P. R. I.(custas de preparo ao 
Estado - R$ 1.867,98 - guia DARE cod. 230-6) - ADV: RICARDO DE ALMEIDA PRADO BAUER (OAB 232009/SP), NEWTON 
ODAIR MANTELLI (OAB 47570/SP)

Processo 4000818-94.2013.8.26.0302 - Inventário - Inventário e Partilha - ANA MARIA PIRES DE CAMPOS MENIN - José 
Romildo Menin - FAZENDA PÚBLICA - Com vista à inventariante para manifestação sobre parecer do contador judicial retro. 
Prazo: 05 dias. - ADV: LUCIANO ROBERTO RONQUESEL BATTOCHIO (OAB 176724/SP), WALTER JOSE RINALDI FILHO 
(OAB 97326/SP)

Processo 4001010-27.2013.8.26.0302 - Liquidação por Artigos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Edilia Amalia 
Fabris Paschoal - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1... Ciente do agravo ajuizado pela parte executada. Porém, com a devida 
vênia, mantida a decisão proferida por seus próprios fundamentos. 2... Tendo em vista que a decisão recorrida não extinguiu 
a execução, o recurso cabível é agravo de instrumento, nos termos do art. 475-M, §3º, do CPC. Assim, deixo de receber a 
apelação interposta pela parte exequente (fls. 99/107), por se tratar de via recursal inadequada. Intime-se. - ADV: LUIZ ALAN 
BARBOSA MOREIRA (OAB 121181/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP)

Processo 4001370-59.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.O.T. - B.R.C. - Autos 
com vista à autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do oficial de Justiça (fls. 114), cujo 
teor encontra-se disponível no site do TJ/SP. - ADV: KATLEN JULIANE GALERA DE OLIVEIRA (OAB 193883/SP), DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 4001548-08.2013.8.26.0302 - Inventário - Inventário e Partilha - Roberta Barban Franceschi - Maria Cecília Barban 
- Luiz Roberto Barban e outro - Autos com vista à Fazenda Pública do Estado de São Paulo para manifestar-se sobre os 
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recolhimentos do ITCMD juntados a fls. 151/158 dos autos. - ADV: CARLOS ROGÉRIO MORENO DE TILLIO (OAB 164659/SP), 
WALTER JOSE RINALDI FILHO (OAB 97326/SP), TALITA ORMELEZI (OAB 280838/SP), ADRIANA SANTA OLALIA FERNANDES 
(OAB 161257/SP)

Processo 4002121-46.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ARGEMIRO 
PINHEIRO FILHO - BANCO BRADESCO S/A - Vistos. Tratando-se de revisão de contrato, consoante precedente do egrégio 
STJ, o prazo prescricional é decenal: (...) O prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se 
pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, 
é vintenário (sob a égide do Código Civil de1916) ou decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em direito pessoal. 
Precedentes (...)”. (STJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 26/04/2011, T3 TERCEIRA TURMA) Nestes 
termos, intime-se novamente nos termos de fls . 88, requisitando que a parte requerida apresente os contratos referentes à 
conta bancária 0000266-6, da agência 2314-0, de titularidade de Argemiro Pinheiro Filho, nos últimos 10 anos - prazo de 30 
dias, pena do art. 355 e 359 do CPC; Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o Banco Bradesco Financiamentos, no endereço 
indicado na contestação de fls. 47 para que promova à exibição de cópia dos contratos firmados nos últimos 5 anos em relação 
à conta bancária 0000266-6, da agência 2314-0, de titularidade de Argemiro Pinheiro Filho, no prazo de 30 dias, pena do art. 
355 e 359 do CPC; Intime-se. Expeça-se o necessário; (Transcrição da r. decisão de fls. 88: “Vistos. O julgamento da causa 
revisional de contrato bancário tem por imprescindível necessidade a juntada dos contratos em análise. Nestes termos, intime-
se a parte requerida a exibir os contratos referentes aos últimos 5 anos do relacionamento bancário em questão. Com a juntada 
manifeste-se a parte autora e conclusos os autos para decisão. Int. Expeça-se o necessário.”) - ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA 
(OAB 147020/SP), THATIANA ROMANO CAMARGO OKUSU (OAB 286365/SP), VITOR ANTONIO PESTANA (OAB 240431/SP)

Processo 4005103-33.2013.8.26.0302 - Monitória - Cheque - Supermercado Furlanetti LTDA - MARCELO ALEXANDRE 
BEATO - Vistos. Pretende a parte autora a cobrança de dívida inadimplida, amparada por início de prova documental. Citada, 
a parte requerida não ofereceu embargos nem efetuou pagamento. É o relatório. Fundamento e decido. Comprovado o direito 
da autora ante a presunção de confissão quanto à matéria de fato decorrente da revelia, sem causa de elisão de seus efeitos, 
tornam certos os fatos constitutivos do direito da autora, afirmados na inicial. Ainda há amparo probatório da relação negocial 
afirmada nos documentos trazidos; Ademais, decorrido o prazo de quinze (15) dias sem oposição de embargos ou pagamento, 
há de se aplicar as disposições do art. 1102 do Código de Processo Civil. Posto isso, converto o mandado injuncional em título 
executivo judicial, constituindo-o de pleno direito, no valor de R$ 1.629,80 (valor atualizado até o ajuizamento), acrescidos de 
correção monetária e juros de mora legais desde a citação. Arcará a parte requerida com o pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da execução. Intime-se a parte exeqüente a apresentar o cálculo 
atualizado para fins de cumprimento do art. 475-J no prazo de 5 dias. Apresentados, aguarde-se o prazo de 15 dias para 
pagamento espontâneo, após o qual incidirá a multa de 10% por inadimplência, visto que desnecessária nova intimação pessoal, 
ante a revelia. Neste sentido: (...) 2. Nos termos do art. 322 do Código de Processo Civil, será dispensado da intimação dos atos 
processuais o réu revel que não constituiu advogado nos autos. 3. Após a edição da Lei nº 11.232/2005, a execução por quantia 
fundada em título judicial desenvolve-se no mesmo processo em que o direito subjetivo foi certificado, de forma que a revelia 
decretada na fase anterior, ante a inércia do réu que fora citado pessoalmente, dispensará a intimação pessoal do devedor para 
dar cumprimento à sentença. (...) (STJ REsp 1241749/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 
julgado em 27/09/2011, DJe 13/10/2011) Decorrido o prazo sem pagamento, intime-se a parte exequente a apresentar cálculo 
atualizado com multa de 10% e requerer de penhora ou medidas pertinentes à constrição judicial de outros bens, deferida desde 
já bloqueio pelo sistema BACENJUD mediante prévio recolhimento da taxa pertinente. P. R.I.(custas de preparo ao Estado - R$ 
106,25 - guia DARE cod. 230-6) - ADV: RODRIGO BACHIEGA MARTINS (OAB 206114/SP)

Processo 4005212-47.2013.8.26.0302 - Despejo - Locação de Imóvel - Integração Empreendimentos Ltda - ADS Comercio 
de Calçados e Acessorios Ltda Me - Vistos. Diante da notícia de que o acordo homologado nestes autos foi integralmente 
cumprido pelas partes (fls. 36), declaro extinto este processo com fundamento no art. 269, III e 794, I, ambos do Código 
de Processo Civil. Haja vista a ocorrência da hipótese prevista no parágrafo único do art. 503 do Código de Processo Civil, 
certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o processo com as anotações necessárias. Sem custas a recolher. P. R. I. - ADV: 
PEDRO ALONSO NETO (OAB 156955/SP)

Processo 4005401-25.2013.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Nilza Anselmo de Oliveira - Irene Maria da Silva e outros - Vistos. Homologo, por sentença, para que produza os efeitos legais, 
o acordo celebrado pelas partes (fls. 55/60) e, em consequência, julgo extinto este processo, com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, remeta-se o processo ao arquivo, 
observando-se que, em caso de eventual descumprimento do acordo, o processo, por ser digital, poderá ser desarquivado pela 
parte interessada independentemente de recolhimento de taxa. No mais, fica indeferido o pedido de penhora por termos dos 
autos, uma vez que eventual garantia real pactuada entre as partes poderá ser feita administrativamente no Cartório de Registro 
de Imóveis respectivo. Não há custas a recolher. P. R. e I. - ADV: VERIDIANA CAPOBIANCO FELIPE (OAB 171344/SP), JOSE 
APARECIDO CAPOBIANCO (OAB 40417/SP)

Processo 4005415-09.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Títulos de Crédito - ACADEMIA HORACIO BERLINCK S/C 
LTDA - JONATHAN COUTINHO DOS SANTOS - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: (a) condenar a parte 
requerida ao pagamento de R$ 2.299,86, corrigidos monetariamente desde a data da apresentação de cada qual dos cheques e 
juros de mora legais desde a data da citação; (b) pelo princípio da sucumbência, condenar a parte requerida ao pagamento das 
custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em R$ 850,00 , na regra do art. 20, §4.º do Código de Processo Civil, 
observada a complexidade e duração da causa. P.R.I.(custas de preparo ao Estado - R$ 106,25 - guia DARE cod. 230-6) - ADV: 
CARLOS ROSSETO JUNIOR (OAB 118908/SP), MARCELO JOSÉ NALIO GROSSI (OAB 248233/SP)

Processo 4005454-06.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - REGINALDO 
DONIZETI MACIEL - CIFRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Aguarda retirada da carta precatória para 
distribuição. Prazo 05 dias. - ADV: ROGERIO RIBEIRO DE CARVALHO (OAB 202017/SP), LEDA MARIA APARECIDA PALACIO 
DOS SANTOS (OAB 301679/SP), SERGIO CARDOSO JUNIOR (OAB 323417/SP)

Processo 4005721-75.2013.8.26.0302 - Despejo por Falta de Pagamento - Espécies de Contratos - Integração 
Empreendimentos Ltda - Eduardo Maldonado Fernandes Junior Me - Vistos. Diante da notícia de que o acordo homologado 
nestes autos foi integralmente cumprido pelas partes (fls. 36), declaro extinto este processo com fundamento nos artigos 269, 
III e 794, I, ambos do Código de Processo Civil. Haja vista a ocorrência da hipótese prevista no parágrafo único do art. 503 
do Código de Processo Civil, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o processo com as anotações necessárias. Sem 
custas a recolher. P. R. e I. - ADV: PEDRO ALONSO NETO (OAB 156955/SP)

Processo 4005896-69.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.N.A. - J.F.R.M. - Vistos. Encaminhe-se o 
processo à Defensoria Pública para que atue ou nomeie advogado conveniado para representar os interesses da parte requerida. 
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Após, vista à parte autora. Int. - ADV: MARINALVA REINATO (OAB 208805/SP), ARIANE GIBIN BEDANI (OAB 227122/SP), 
ANDRE SPILARI BERNARDI (OAB 235474/SP)

Processo 4005896-69.2013.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.N.A. - J.F.R.M. - Dispositivo. Diante do exposto, 
julgo procedente o pedido para: a) deferir a guarda à parte autora; b) fixar à parte requerida o direito de visitas 1) no segundo 
e quarto Sábados de cada mês, das 8 às 17 horas; 2) no final de semana do dia das mães, das 8 horas do Sábado às 17 horas 
do Domingo; 3) nos anos pares, a data do aniversário da criança será na companhia da genitora, das 8 às 17 horas do referido 
dia; 3) nas férias escolares de janeiro e julho, fixo o direito de 7 dias de permanência no lar materno, com início no primeiro 
Sábado das férias, às 8 horas, e, restituição no Sábado seguinte, até às 17 horas, salvo combinação em contrário das partes. 
Ante a falta de resistência, não incide sucumbência. Resolvido o mérito nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 
P.R.I.(custas de preparo ao Estado - R$ 106,25 - guia DARE cod. 230-6) - ADV: MARINALVA REINATO (OAB 208805/SP), 
ARIANE GIBIN BEDANI (OAB 227122/SP)

Criminal

1ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO CARINA LUCHETA CARRARA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO APARECIDO CANATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0012/2015
Processo 0000567-76.2015.8.26.0302 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 00000212120098260079 - 

1ª Vara Criminal) - Marcos da Costa Oliveira - Para a realização do ato deprecado (inquirição de testemunha) designo o próximo 
dia 08 de maio de 2015, às 13:10 horas. Notifique-se. Se se tratar de réu preso, requisite-se sua apresentação à autoridade 
competente (Comunicado CG nº 822/2014), com a antecedência mínima exigida (NSCGJ, art. 403). Comunique-se o Juízo 
deprecante (eletronicamente, via e-mail institucional - NSCGJ, arts. 112 a 121; Comunicado CG 2/2014). Se a testemunha não 
residir nesta Comarca nem houver informação precisa acerca de endereço em outra Comarca, devolva-se a carta precatória ao 
Juízo Deprecante. Havendo informação de endereço certo em outra Comarca, remeta-se a deprecata ao novo Juízo Deprecado 
observado o seu caráter itinerante , informando-se o Juízo Deprecante, tudo independentemente de novo despacho. Serve 
cópia deste despacho como ofício para comunicação ao Juízo Deprecante. - ADV: JOSE EDUARDO RODRIGUES TORRES 
(OAB 78305/SP)

Processo 0000569-46.2015.8.26.0302 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 30024250620138260062 - 
1ª vara) - Leonidas Leonel - Para a realização do ato deprecado (inquirição de testemunha) designo o próximo dia 27 de fevereiro 
de 2015, às 16:50 horas. Notifique-se. Se se tratar de réu preso, requisite-se sua apresentação à autoridade competente 
(Comunicado CG nº 822/2014), com a antecedência mínima exigida (NSCGJ, art. 403). Comunique-se o Juízo deprecante 
(eletronicamente, via e-mail institucional - NSCGJ, arts. 112 a 121; Comunicado CG 2/2014). Se a testemunha não residir 
nesta Comarca nem houver informação precisa acerca de endereço em outra Comarca, devolva-se a carta precatória ao Juízo 
Deprecante. Havendo informação de endereço certo em outra Comarca, remeta-se a deprecata ao novo Juízo Deprecado 
observado o seu caráter itinerante , informando-se o Juízo Deprecante, tudo independentemente de novo despacho. - ADV: 
SUSIMEIRE APARECIDA VENDRAMETTO BARBAN FERREIRA (OAB 202378/SP)

Processo 0000584-49.2014.8.26.0302 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - Bruno Figueiredo da Costa 
e outro - Fls. 185: homologo, para que produza os efeitos decorrentes, a desistência do Dr. Promotor de Justiça em relação 
à oitiva da vítima Idenilson Almeida. Deprequem-se, com urgência, às Comarcas de Cerqueira César/SP e Bauru/SP com o 
prazo de 20 (vinte) dias os interrogatórios dos réus, nos termos do art. 185 do CPP. Observo que no presente caso houve a 
necessidade de expedição de carta precatória para oitiva de vítima, bem como realização de diligências para sua localização, 
o que inviabilizou a unicidade da audiência, pendentes apenas os interrogatórios. Assim, justificada a não observância do 
princípio da identidade física do juiz, introduzido na esfera penal, com a alteração do art. 399 do CPP, pela Lei n. 11.719/08. - 
ADV: MARCOS RUIZ RETT (OAB 266052/SP)

Processo 0000728-86.2015.8.26.0302 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 000489677200038260165 
- 1ª Vara) - Gilson Ferreira de Lima - Para a realização do ato deprecado (inquirição de testemunha) designo o próximo dia 
27 de fevereiro de 2015, às 16:40 horas. Notifique-se. Se se tratar de réu preso, requisite-se sua apresentação à autoridade 
competente (Comunicado CG nº 822/2014), com a antecedência mínima exigida (NSCGJ, art. 403). Comunique-se o Juízo 
deprecante (eletronicamente, via e-mail institucional - NSCGJ, arts. 112 a 121; Comunicado CG 2/2014). Se a testemunha não 
residir nesta Comarca nem houver informação precisa acerca de endereço em outra Comarca, devolva-se a carta precatória ao 
Juízo Deprecante. Havendo informação de endereço certo em outra Comarca, remeta-se a deprecata ao novo Juízo Deprecado 
observado o seu caráter itinerante , informando-se o Juízo Deprecante, tudo independentemente de novo despacho. - ADV: 
ENIO RODRIGO TONIATO MANGILI (OAB 197691/SP)

Processo 0000911-27.2010.8.26.0498 (498.01.2010.000911) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Fé 
Pública - Gilmar Jesus da Silva e outros - Fls. 506: concedo ao DD. Defensor constituído o prazo de cinco dias para informar 
os atuais endereços dos réus Gilmar, Raimundo, Adelson e Antonio Fael. Sem prejuízo, citem-se por edital, com o prazo de 15 
(quinze) dias, nos termos do art. 361 do CPP, e intime-se para, em 10 (dez) dias, responder à acusação, por escrito (CPP, art. 
396 com a redação da Lei nº 11.719/08). Consigne-se que na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e até o número de 8 
(oito) arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 396-A). Oficie-se, como 
de costume, à COESPE (mediante pesquisa no sítio eletrônico da Secretaria Estadual da Administração Penitenciária - SAP), 
requisitando informações sobre estar o réu, eventualmente, preso, bem como de datas de prisões porventura anteriormente 
ocorridas. Paralelamente, visando aferir seu atual endereço, efetuem-se pesquisas junto ao Sistema de Informações Eleitorais 
SIEL do E. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo e ao Centro de Apoio Operacional à Execução CAEx do Ministério 
Público do Estado de São Paulo. Dê-se ciência ao Ministério Público. - ADV: JOÃO PAULO LOPES RIBEIRO (OAB 269891/SP)

Processo 0002240-85.2007.8.26.0302 (302.01.2007.002240) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Homicídio Simples 
- Carlos Dagoberto Dornelas Filho - Fls. 387: aguarde-se pelo prazo de 02 meses. Decorridos, efetue-se pesquisa junto ao 
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sítio eletrônico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, juntando-se aos autos, se possível, extrato de andamento do recurso 
interposto. - ADV: RENATO CESAR LARAGNOIT (OAB 101305/SP)

Processo 0002505-43.2014.8.26.0302 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - Matheus Natanael da Silva 
Magri - Subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Seção Criminal), com as homenagens e cautelas 
(conferência das folhas e formação de autos suplementares, facultada a digitalização das peças processuais e armazenamento 
em disco rígido com cópia de segurança) de estilo. Em obediência ao Prov. CG 3/1994, declaro que o termo final da prescrição, 
com base na pena imposta, ocorrerá em 16 de outubro de 2022, data que deverá ser destacada no rosto dos autos. À serventia, 
cumprimento da determinação contida no art. 152 das NSCGJ. Int. - ADV: GIOVANA ROBERTA DE OLIVEIRA (OAB 168745/
SP)

Processo 0003758-37.2012.8.26.0302 (302.01.2012.003758) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - 
SEBASTIÃO HENRIQUE SABINO e outros - Fls. 904: será apreciado oportunamente. Fls. 887 e 888: observe a serventia. 
Recebo o recurso da Defesa do corréu Henrique (fls. 884). Intime-se o recorrente para apresentação das respectivas razões, 
no prazo de 8 dias. Em seguida, ao Ministério Público, para contrarrazões, em igual prazo (CPP, art. 600). Int. - ADV: LAERCIO 
JESUS LEITE (OAB 53183/SP), JULIO CESAR DE OLIVEIRA REZADOR (OAB 305926/SP), ISABEL RAMOS DOS SANTOS 
(OAB 57908/SP)

Processo 0003958-44.2012.8.26.0302 (302.01.2012.003958) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Leonardo 
Toledo - Posto isso, julgo extinta a punibilidade do Estado em face de LEONARDO TOLEDO, nos termos do art. 107, IV, primeira 
figura, c/c arts. 109, V e 115, 1ª parte, todos do Código Penal (prescrição da pretensão punitiva). - ADV: EDUVALDO JOSÉ 
COSTA JUNIOR (OAB 204035/SP)

Processo 0006622-77.2014.8.26.0302 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Ronaldo Jorge da Cruz - Fls. 156/7: ainda que cabível, na hipótese, a substituição da testemunha, nos termos do que dispõe o 
art. 408 do CPC - usado subsidiariamente - razão assiste ao Ministério Público. Não é possível a substituição de uma testemunha 
comum não localizada, por duas da defesa, até porque ultrapassará o limite legal previsto no art. 55 da Lei nº 11.343/06. 
Outrossim, a fim de verificar a necessidade de oitiva das testemunhas arroladas - extemporaneamente - como testemunhas do 
juízo, demonstre a Defesa, no prazo de três dias, a necessidade e pertinência da prova requerida. Dê-se ciência. - ADV: MILVA 
GARCIA BIONDI (OAB 292831/SP)

Processo 0006654-53.2012.8.26.0302 (302.01.2012.006654) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - LUCIANE DE 
PAULA e outro - 1. Fls. 131: a considerar consistentes as razões invocadas, homologo a proposta formulada a fls. 96, aceita pela 
acusada Neide (fls. 129), e, nos termos do art. 89, § 1º, da Lei nº 9.099/95, suspendo o processo, por 2 anos, submetendo-o a 
período de prova, sob as seguintes condições: a) proibição de frequentar bares e casas noturnas; b) proibição de ausentar-se da 
comarca onde reside sem autorização judicial; c) comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, mensalmente, para informar e 
justificar suas atividades; e d) pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a entidade pública ou privada 
com destinação social do juízo. Nos termos do artigo 89, § 6º, da lei referida, o prazo da prescrição não correrá durante a 
suspensão do processo. Providenciem-se as anotações de praxe no sistema informatizado oficial, especialmente para os fins do 
art. 927, XV, das Normas de Serviço da E. Corregedoria-Geral da Justiça. 2. Aguarde-se o cumprimento do benefício, anotando-
se seu término. 3. Registre-se, comunique-se e intimem-se. 4. Proceda-se à nova intimação do DD. Defensor da corré Luciane 
para apresentação de defesa preliminar, nos termos do art. 396 do CPP, sob pena de destituição. - ADV: PAULO HENRIQUE 
PINTO DE MOURA FILHO (OAB 241626/SP), LUIZ RENATO FOGAGNOLO (OAB 163817/SP)

Processo 0006810-70.2014.8.26.0302 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - FABIANO FÉLIX DA SILVA - 
Fls. 174: por ora, providencie a serventia juntada de certidão do processo mencionado. Após, tornem os autos conclusos para 
apreciação da manifestação ministerial de fls. 176. - ADV: RENATO SIMAO DE ARRUDA (OAB 197917/SP)

Processo 0006880-58.2012.8.26.0302 (302.01.2012.006880) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - 
Adonias Prisco de Moura e outro - NOTA DE CARTÓRIO: ciência à Defesa da juntada da Carta Precatória de inquirição da 
testemunha Waldemir Luciano da Silva. Prazo para eventual manifestação: 03 dias. - ADV: MARCELO JOSÉ NALIO GROSSI 
(OAB 248233/SP)

Processo 0007738-21.2014.8.26.0302 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Adalberto dos Santos Pinheiro - Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal (não afastados 
pelos argumentos expostos na defesa prévia). Com efeito, o fato narrado na denúncia, em tese, constitui crime (possibilidade 
jurídica do pedido). Existe fumus boni juris a amparar a imputação (interesse processual). No inquérito policial, há elementos 
informativos bastantes (lastro probatório mínimo) para a instauração do processo criminal (justa causa). Por último, o Estado-
Administração, representado pelo Ministério Público, é titular de um dos interesses em litígio, enquanto o réu é a pessoa contra 
quem se faz o pedido (legitimidade de parte). Afastada, por outro lado, a incidência de causas excludentes da ilicitude do fato 
ou da culpabilidade do agente. Paralelamente, não se verifica extinta a punibilidade. As alegações deduzidas na resposta dizem 
respeito ao mérito, com apreciação diferida para a ocasião oportuna. Assim, a hipótese não comporta absolvição sumária (CPP, 
art 397). Recebo, pois, a denúncia oferecida contra ADALBERTO DOS SANTOS PINHEIRO, como incurso no art. 33, caput, da 
Lei 11.343/06. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação “Ricardo Gumbleton Daunt” - IIRGD, para 
as anotações cabíveis. Extraiam-se [pelo sistema informatizado, se ainda não houver nos autos] folhas de antecedentes dos 
réus. Certifique-se o que delas eventualmente constar. Audiência de instrução e julgamento (Lei nº 11.343/06, arts. 56, “caput” 
e § 2º, e 57) para 23 de setembro de 2015, às 13 horas. Notifiquem-se (e requisitem-se, se o caso) as testemunhas Acusação e 
Defesa que nela devam prestar depoimento. Providencie-se a citação pessoal do réu, que será interrogado na mesma ocasião 
(Lei nº 11.343/06, art. 57). Requisite-se sua apresentação à autoridade competente (CPP, art. 399, § 1º), com a antecedência 
mínima exigida (NSCGJ, art. 403). Int. - ADV: WAGNER PARRONCHI (OAB 208835/SP)

Processo 0007738-21.2014.8.26.0302 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Adalberto dos Santos Pinheiro - Fls. 158/9: cumpra-se. Fls. 185: oficie-se, conforme requerido. Resposta no prazo de dez dias. 
- ADV: WAGNER PARRONCHI (OAB 208835/SP)

Processo 0009342-17.2014.8.26.0302 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - F.J.S. - Fls. 50: proceda-se à nova 
intimação do DD. Defensor dativo para apresentação de defesa preliminar, no prazo de dez dias, observando-se a opção 
manifestada no termo de fls. 48, sob pena de destituição. Dê-se ciência. - ADV: PAULO ROBERTO SCATAMBULO (OAB 136280/
SP)

Processo 0009908-63.2014.8.26.0302 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Latrocínio - RONIE APARECIDO PONTEADO 
e outro - NOTA DE CARTÓRIO: ciência à Defesa do ofício juntado às fls. 228 e ss. Parazo para eventual manifestação: 48 horas. 
- ADV: ROSA SANTOS CARBONIERI (OAB 72987/SP), JORGE ROBERTO D’AMICO CARLONE (OAB 204306/SP)

Processo 0010207-40.2014.8.26.0302 (processo principal 3005964-36.2013.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de 
Sentença - Roubo Majorado - Tiago Martins da Silva - Fls. 91: os honorários advocatícios em complementação serão arbitrados 
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oportunamente, com a baixa dos autos principais e trânsito em julgado do v. Acórdão. Dê-se ciência. - ADV: RODRIGO 
BACHIEGA MARTINS (OAB 206114/SP)

Processo 0011887-60.2014.8.26.0302 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
ANDERSON GERÔNIMO BARBOSA - Recebo, pois, a denúncia oferecida contra ANDERSON GERÔNIMO BARBOSA, como 
incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação “Ricardo 
Gumbleton Daunt” - IIRGD, para as anotações cabíveis. Extraia-se [pelo sistema informatizado, se ainda não houver nos autos] 
folha de antecedentes do réu. Certifique-se o que dela eventualmente constar. Audiência de instrução e julgamento (Lei nº 
11.343/06, arts. 56, “caput” e § 2º, e 57) para 13 de maio de 2015, às 15:00 horas. Notifiquem-se (e requisitem-se, se o caso) 
as testemunhas Acusação e Defesa que nela devam prestar depoimento. Providencie-se a citação pessoal do réu, que será 
interrogado na mesma ocasião (Lei nº 11.343/06, art. 57). Requisite-se sua apresentação à autoridade competente (CPP, art. 
399, § 1º), com a antecedência mínima exigida (NSCGJ, art. 403). - ADV: RAFAEL SOUFEN TRAVAIN (OAB 161472/SP)

Processo 0012205-82.2010.8.26.0302 (302.01.2010.012205) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
ANTÔNIO DA SILVA PINTO - Fls. 83 e ss.: por ora, notifique-se o réu (pessoalmente e também na pessoa de seu DD. Defensor) 
para, no prazo de trinta dias, comprovar o pagamento da última parcela devida. - ADV: MARCELO JOSÉ NALIO GROSSI (OAB 
248233/SP)

Processo 0012793-55.2011.8.26.0302 (302.01.2011.012793) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
PATRICK XAVIER - Intime(m)-se o(s) sentenciado(s) por edital, com o prazo de 60 (sessenta) dias, na forma do art. 392, § 1º, do 
CPP, a consignar-se que o prazo da apelação correrá após o término do fixado no edital (CPP, art. 392, § 2º). - ADV: RODRIGO 
BACHIEGA MARTINS (OAB 206114/SP)

Processo 0015788-07.2012.8.26.0302 (302.01.2012.015788) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto - EVANDRO 
SCHNEIDER - Intime(m)-se o(s) sentenciado(s) por edital, com o prazo de 60 (sessenta) dias, na forma do art. 392, § 1º, do 
CPP, a consignar-se que o prazo da apelação correrá após o término do fixado no edital (CPP, art. 392, § 2º). - ADV: CARLOS 
ALEXANDRE TREMENTOSE (OAB 228543/SP)

Processo 0015921-64.2003.8.26.0302 (302.01.2003.015921) - Crime de Usurpação,Esbulho Posse. e Dano(arts.161 a 166, 
CP) - Esbulho possessório - Wagner Tiete dos Santos - Por ora, manifeste-se o requerente, no prazo de dez dias, nos termos da 
cota ministerial de fls. 210. - ADV: RONALDO MARCELO BARBAROSSA (OAB 203434/SP)

Processo 0015986-59.2003.8.26.0302 (302.01.2003.015986) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - 
COSME PEREIRA DA SILVA - Arbitro os honorários advocatícios em favor do DD. Defensor dativo, em 100% do valor estipulado 
na tabela em vigor (código 304), valor correspondente à atuação total no processo. Expeça-se certidão. Após, aguarde-se pelo 
prazo de seis meses o cumprimento do mandado de prisão expedido. - ADV: RENATO SIMAO DE ARRUDA (OAB 197917/SP)

Processo 0016198-70.2009.8.26.0302 (302.01.2009.016198) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado 
- JEFFERSON RODRIGO ALVES PINHEIRO - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda penal que o 
MINISTÉRIO PUBLICO move em face de JEFFERSON RODRIGO ALVES PINHEIRO, qualificado nos autos, para ABSOLVÊ-
LO com fundamento nos arts. 415, IV, e 386, VI, do Código de Processo Penal. - ADV: DANIEL SIDNEY GARCIA DE OLIVEIRA 
(OAB 243424/SP)

Processo 0017398-54.2005.8.26.0302 (302.01.2005.017398) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado 
- Justiça Pública - Fls. 478: certidão de honorários já expedida. Cientifique-se o DD. Defensor. Após, feitas as anotações 
necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo. - ADV: WLADIMIR AGOSTINHO (OAB 38285/SP), 
DANIELA DE MORAES BARBOSA (OAB 205265/SP)

Processo 0017895-63.2008.8.26.0302 (302.01.2008.017895) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Denilson 
Antonio Gomes - NOTA DE CARTÓRIO: autos com vista à Defesa para manifestação sobre testemunha não notificada (...Deixei 
de Intimar Leandro Leme Monteiro, por não mais residir no local, sendo desconhecido o atual endereço), em 3 dias. - ADV: 
EDUVALDO JOSÉ COSTA JUNIOR (OAB 204035/SP)

Processo 0018129-06.2012.8.26.0302 (302.01.2012.018129) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - Elina 
Virginia Gratão - Após as anotações necessárias, remetam-se os autos ao arquivo, onde deverão aguardar comunicação [do 
juízo da execução] sobre eventual extinção das penas. Dê-se ciência ao Ministério Público. - ADV: JOAO VALTER OLIVA 
ALBANO (OAB 148540/SP)

Processo 0018180-46.2014.8.26.0302 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 00008758720148260063 
- 2ª vara) - Alex de Azevedo Leão Bertoleto - Para a realização do ato deprecado (inquirição de testemunha) designo o próximo 
dia 08 de maio de 2015, às 13:20 horas. Notifique-se. Se se tratar de réu preso, requisite-se sua apresentação à autoridade 
competente (Comunicado CG nº 822/2014), com a antecedência mínima exigida (NSCGJ, art. 403). Comunique-se o Juízo 
deprecante (eletronicamente, via e-mail institucional - NSCGJ, arts. 112 a 121; Comunicado CG 2/2014). Se a testemunha não 
residir nesta Comarca nem houver informação precisa acerca de endereço em outra Comarca, devolva-se a carta precatória ao 
Juízo Deprecante. Havendo informação de endereço certo em outra Comarca, remeta-se a deprecata ao novo Juízo Deprecado 
observado o seu caráter itinerante , informando-se o Juízo Deprecante, tudo independentemente de novo despacho. - ADV: 
REGIANE MARTA GRIGOLETO (OAB 304211/SP)

Processo 0020985-45.2009.8.26.0302 (302.01.2009.020985) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - DEVAIR 
BORGES DE QUEIROZ - Oficie-se ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comunicando-se, para fins de registro, 
o decurso do prazo para interposição de recurso pelo defensor dativo (fls. 156). Cumpra-se o V. Acórdão [observando-se 
comunicação de fls. 141]. Expeça-se certidão de honorários referente ao saldo remanescente 30% do valor estipulado na tabela 
em vigor e providencie-se a entrega ao advogado nomeado. Intime-se e comunique-se a vítima, nos termos do art. 201, § 2º, 
do Código de Processo Penal. Em seguida, ao Ministério Público, para manifestação. Int. - ADV: ANTONIO ADALBERTO BEGA 
(OAB 54667/SP)

Processo 0020985-45.2009.8.26.0302 (302.01.2009.020985) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - DEVAIR 
BORGES DE QUEIROZ - Após as anotações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo, 
comunicando-se o desfecho da ação ao Juiz de Direito Corregedor da Seção de Depósito de Armas e Objetos Apreendidos, se 
o caso. - ADV: ANTONIO ADALBERTO BEGA (OAB 54667/SP)

Processo 0023366-55.2011.8.26.0302 (302.01.2011.023366) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples - 
ADRIANO HADDAD BRANDÃO e outro - 1. Para a audiência de instrução e julgamento (CPP, arts. 399 e 400) - em continuação 
- designo o dia 03 de junho de 2015, às 12:40 horas. Notifique-se a testemunha comum Wagner Pereira Carrer (observar 
endereço de fls. 351), os réus - que serão interrogados na ocasião - e seus defensores. 2. Fls. 328: reitere-se. Resposta no 
prazo de quinze dias, sob pena de desobediência. 3. Fls. 178, item “d”: defiro, observando-se o sigilo determinado por lei. Para 
tanto, determino à operadora de telefonia Telefônica/VIVO o fornecimento a este Juízo, no prazo de 15 dias, do histórico de 
chamadas efetuadas pela linha telefônica 14- 3622-4044 (à época dos fatos), no período das 19h00min do dia 07/06/2007 às 
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00h30min do dia 08/06/2007, em especial para verificar se efetuadas ligações para os números 14-3626-1654, 14-3622-8132 e 
14-8119-6828. Convém ressaltar que a quebra de sigilo de dados telefônicos não se confunde com a interceptação de conversa 
telefônica, a qual, por ser medida drástica, é disciplinada pela Lei 9.296/96, e não se aplica à espécie. A propósito do tema, 
trago à colação o ensinamento de Marcelo Novelino, professor constitucionalista, referido no acórdão nº 70047770482 pelo 
eminente Desembargador Manuel José Martinez Lucas, do TJRS, julgado em 11/04/2012: “Um dos casos clássicos de colisão de 
direitos fundamentais envolve o direito à privacidade e a liberdade de informação. [...]. A divulgação de uma informação invasiva 
da privacidade deve ser admitida quando concorrerem os seguintes fatores: I) licitude da informação; II) forma adequada de 
transmissão; e, III) contribuição para o debate de interesse geral ou relevância para a formação da opinião pública, eixo em 
torno do qual gira o direito à informação. [...]. Na jurisprudência da Suprema Corte há [dentre outros] entendimento no sentido 
de que estariam protegidos pelo direito á privacidade (CF, art. 5.º, X) e pela inviolabilidade do sigilo de dados (CF, art. 5.º, 
XII). [...]. Isso não significa, porém, que tais informações não possam ser transmitidas dentro de certos limites ou prestadas 
à autoridade competente quando verificada uma possível ocorrência de ilícito penal. Conforme o topos utilizado em algumas 
decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, os direitos e garantias individuais não devem servir como um escudo 
protetivo para salvaguardar práticas ilícitas”. Int. Expeça-se o necessário. - ADV: EDUARDO TOLEDO ARRUDA GALVÃO DE 
FRANÇA (OAB 165913/SP), ADELINO MORELLI (OAB 24974/SP)

Processo 0023366-55.2011.8.26.0302 (302.01.2011.023366) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples 
- ADRIANO HADDAD BRANDÃO e outro - NOTA DE CARTÓRIO: juntada de laudo (fls. 386a389). Prazo para eventual 
manifestação: 48 horas. - ADV: EDUARDO TOLEDO ARRUDA GALVÃO DE FRANÇA (OAB 165913/SP), ADELINO MORELLI 
(OAB 24974/SP)

Processo 0023907-59.2009.8.26.0302 (302.01.2009.023907) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - 
Carlos Roberto de Oliveira e outro - NOTA DE CARTÓRIO: ciência à Defesa da juntada da Carta Precatória de inquirição da 
testemunha Antônio Carlos Pavini. Prazo para eventual manifestação: 03 dias. - ADV: GRACIENE CRISTINA BASSO TOSI (OAB 
140129/SP), MARIO CARNEIRO LYRA (OAB 145105/SP)

Processo 0026859-45.2008.8.26.0302 (302.01.2008.010292/00/01) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação 
para a Produção e Tráfico e Condutas Afins - CARINA ELOÍSA GOMES DA SILVA CAMPOS - - CARINA ELOÍSA GOMES DA 
SILVA CAMPOS e outros - Fls. 1340/1: certifique-se o trânsito em julgado, se o caso, procedendo-se às necessárias anotações 
e comunicações. Fls. 1360 e ss.: vista à Defesa das rés Carina e Denise, para manifestação no prazo de cinco dias, dando-lhe 
ciência sobre o auto de fls. 76/8. Dê-se ciência. - ADV: VANDERLEIA FELICIA MARTINS (OAB 118665/SP), FABIO RODRIGUES 
DE MORAES (OAB 72032/SP), MARCELLO RODRIGUES FERREIRA (OAB 181047/SP), LINCOLN RICKIEL PERDONA LUCAS 
(OAB 148457/SP)

Processo 0027141-44.2012.8.26.0302 (302.01.2007.016782/00/01) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - 
Marcelo Morais Avelino - - Marcelo Morais Avelino - Ante o exposto e excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso, JULGO 
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ESTADO em relação a MARCELO MORAIS AVELINO, qualificado nos autos, com fundamento 
no art. 107, IV, primeira figura, do Código Penal (prescrição da pretensão punitiva). Isenção de despesas processuais. Arbitro 
honorários advocatícios, proporcionalmente à atuação havida, em 30% da tabela, expedindo-se desde logo a certidão. Com o 
trânsito em julgado, providenciem-se as comunicações de praxe (NSCGJ, art. 393, V) e as necessárias anotações no sistema 
informatizado oficial, especialmente para os fins do art. 927, V, das Normas de Serviço da E. Corregedoria-Geral da Justiça. Em 
seguida, arquivem-se os autos. Registre-se e intimem-se. - ADV: RODRIGO BACHIEGA MARTINS (OAB 206114/SP)

Processo 0027203-84.2012.8.26.0302 (302.01.2011.010284/00/01) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado 
- José Maurício de Giacomo Junior - - José Maurício de Giacomo Junior - Recebo o recurso da Defesa. Intime-se o recorrente 
para apresentação das respectivas razões, no prazo de 8 dias. Em seguida, ao Ministério Público, para contrarrazões, em igual 
prazo (CPP, art. 600). Int. - ADV: CARLOS EDUARDO MONTE (OAB 198694/SP)

Processo 3006164-43.2013.8.26.0302 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Edson de Almeida Mattoso - Fls. 451, item 1: oficie-se à D. Autoridade Policial (fls. 326), requisitando informações bem como 
regularização da pendência (remessa do auto de depósito), no prazo de trinta dias, sob pena de revogação da autorização de 
utilização concedida. Item 2: reiterem-se os ofícios de fls. 332 e 391, via Delegacia Seccional de Polícia. Resposta no prazo de 
cinco dias. - ADV: LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO (OAB 259861/SP)

Processo 3006793-17.2013.8.26.0302 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Aparecido Strada - Subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Seção Criminal), com as homenagens 
e cautelas (conferência das folhas e formação de autos suplementares, facultada a digitalização das peças processuais e 
armazenamento em disco rígido com cópia de segurança) de estilo. Em obediência ao Prov. CG 3/1994, declaro que o termo 
final da prescrição, com base na pena imposta, ocorrerá em 19/10/2030, data que deverá ser destacada no rosto dos autos. À 
serventia, cumprimento da determinação contida no art. 152 das NSCGJ. - ADV: LUIZ EDUARDO PENTEADO BORGO (OAB 
259861/SP)

Processo 3007263-48.2013.8.26.0302 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
LUCAS NATAN SIFRADE - Fls. 369/70: dê-se ciência à Defesa sobre a juntada do ofício oriundo do AME de Bauru. Prazo para 
manifestação: 03 dias. - ADV: EDUVALDO JOSÉ COSTA JUNIOR (OAB 204035/SP)

Processo 3014470-98.2013.8.26.0302 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - J.H.S. - 1. Fls. 103: havendo prova 
documental (certidão de óbito) cumprida, pois, a exigência do art. 62 do CPP , julgo extinta a punibilidade do Estado em face 
de JOEL HUMBERTO SAVIAN, nos termos do art. 107, I, do Código Penal. 2. Encaminhe-se cópia reprográfica da certidão 
de óbito ao Instituto de Identificação “Ricardo Gumbleton Daunt” - IIRGD, nos termos do art. 397 das Normas de Serviço 
da E. Corregedoria-Geral da Justiça. 3. Arbitro os honorários advocatícios em favor da DDª. Defensora dativa, em 30% do 
valor estipulado na tabela em vigor (código 302), valor correspondente à atuação parcial no processo. Expeça-se certidão. 4. 
Procedam-se às necessárias anotações (inclusive no sistema informatizado oficial, para os fins do par. único do art. 397 das 
NSCGJ) e comunicações. Em seguida, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. 5. Registre-se e intime-se. - 
ADV: RAQUEL MASSUFERO IZAR (OAB 279657/SP)

2ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA VIRGINIA MENDES VELOSO CARDOSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCELO RAFAEL GARNICA
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015
Processo 0017519-67.2014.8.26.0302 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 

Justiça Pública - Claudio Bernardino da Silva - - Cleusa de OLiveira Barros - - Everton Alexandre da Silva - Vistos. Oficie-se 
aos juízos deprecados, solicitando-se informações sobre o cumprimento das cartas precatórias copiadas às fls. 149/149vº . 
Estão presentes as condições da ação penal (não afastadas pelos argumentos expostos na defesa prévia). Com efeito, o fato 
narrado na denúncia, em tese, constitui crime (possibilidade jurídica do pedido). Existe fumus boni juris a amparar a imputação 
(interesse processual). Por último, o Estado-Administração, representado pelo Ministério Público, é titular de um dos interesses 
em litígio, enquanto os réus são as pessoas contra as quais se faz o pedido (legitimidade de parte). Recebo, pois, a denúncia 
oferecida contra Cláudio Bernardino da Silva, Cleusa de Oliveira Barros e Everton Alexandre da Silva, como incursos nos 
artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se o recebimento da denúncia, para as 
anotações cabíveis. Oficie-se à autoridade policial, requisitando-se o encaminhamento a este juízo, no prazo de quinze dias, do 
laudo toxicológico definitivo das substâncias apreendidas (Lei 11.343/06, art. 56, “caput”, parte final). Os elementos coligidos até 
o momento não permitem concluir pela incidência de causas excludentes da ilicitude do fato ou da culpabilidade dos agentes. 
Paralelamente, não se verifica extinta a punibilidade. Por fim, o fato narrado na denúncia, em tese, constitui crime. Assim, a 
hipótese não comporta absolvição sumária (CPP, art 397). Designo, pois, audiência de instrução e julgamento (Lei nº 11.343/06, 
arts. 56, “caput” e § 2º, e 57) para 26 de março de 2015, às 16:00 horas horas. Notifiquem-se (e requisitem-se, se o caso) as 
testemunhas Acusação (fls. 02-i) que nela devam prestar depoimento. Providencie-se a citação e intimação pessoal dos réus, 
que serão interrogados na mesma ocasião (Lei nº 11.343/06, art. 57). Se se tratar de réu preso, requisite-se sua apresentação 
à autoridade competente (CPP, art. 399, § 1º), com a antecedência mínima exigida (NSCGJ, cap. IV, Seção XI, Subseção VII, 
artigo 403). Comunique-se, se o caso, a Coordenadoria da Polícia Militar. Intime-se o Defensor. Fls. 159/164: sem alteração 
substancial na situação fática e jurídica a partir da decisão de fls. 101/102 do apenso do auto de prisão em flagrante, permanece 
necessária a custódia cautelar - em que pese o caráter de excepcionalidade da medida (sem ofensa, contudo, ao princípio 
constitucional do estado de inocência - CF, art. 5º, LVII) - para garantia da ordem pública, em especial pelo enquadramento 
em provável delitos de tráfico e associação, com peculiares circunstâncias e posse de entorpecente em quantidade relevante, 
a denotar elevado potencial de disseminação. Os elementos até então coligidos não indicam qualquer nulidade na atuação 
policial, amparada por mandado judicial, tampouco permitem a exclusão, nesta fase, da atuação de qualquer um dos acusados. 
Posto isso, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Cleuza de Oliveira Barros e Cláudio Bernardino 
da Silva. Providencie a serventia, se o caso, a juntada de certidões complementares dos feitos mencionados na folha de 
antecedentes criminais dos réus. Int. - ADV: VINICIUS RAYMUNDO STOPPA (OAB 314740/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA VIRGINIA MENDES VELOSO CARDOSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCELO RAFAEL GARNICA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015
Processo 0017519-67.2014.8.26.0302 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 

Justiça Pública - Claudio Bernardino da Silva - - Cleusa de OLiveira Barros - - Everton Alexandre da Silva - Vistos. Oficie-se 
aos juízos deprecados, solicitando-se informações sobre o cumprimento das cartas precatórias copiadas às fls. 149/149vº . 
Estão presentes as condições da ação penal (não afastadas pelos argumentos expostos na defesa prévia). Com efeito, o fato 
narrado na denúncia, em tese, constitui crime (possibilidade jurídica do pedido). Existe fumus boni juris a amparar a imputação 
(interesse processual). Por último, o Estado-Administração, representado pelo Ministério Público, é titular de um dos interesses 
em litígio, enquanto os réus são as pessoas contra as quais se faz o pedido (legitimidade de parte). Recebo, pois, a denúncia 
oferecida contra Cláudio Bernardino da Silva, Cleusa de Oliveira Barros e Everton Alexandre da Silva, como incursos nos 
artigos 33, “caput”, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06. Oficie-se ao IIRGD, comunicando-se o recebimento da denúncia, para as 
anotações cabíveis. Oficie-se à autoridade policial, requisitando-se o encaminhamento a este juízo, no prazo de quinze dias, do 
laudo toxicológico definitivo das substâncias apreendidas (Lei 11.343/06, art. 56, “caput”, parte final). Os elementos coligidos até 
o momento não permitem concluir pela incidência de causas excludentes da ilicitude do fato ou da culpabilidade dos agentes. 
Paralelamente, não se verifica extinta a punibilidade. Por fim, o fato narrado na denúncia, em tese, constitui crime. Assim, a 
hipótese não comporta absolvição sumária (CPP, art 397). Designo, pois, audiência de instrução e julgamento (Lei nº 11.343/06, 
arts. 56, “caput” e § 2º, e 57) para 26 de março de 2015, às 16:00 horas horas. Notifiquem-se (e requisitem-se, se o caso) as 
testemunhas Acusação (fls. 02-i) que nela devam prestar depoimento. Providencie-se a citação e intimação pessoal dos réus, 
que serão interrogados na mesma ocasião (Lei nº 11.343/06, art. 57). Se se tratar de réu preso, requisite-se sua apresentação 
à autoridade competente (CPP, art. 399, § 1º), com a antecedência mínima exigida (NSCGJ, cap. IV, Seção XI, Subseção VII, 
artigo 403). Comunique-se, se o caso, a Coordenadoria da Polícia Militar. Intime-se o Defensor. Fls. 159/164: sem alteração 
substancial na situação fática e jurídica a partir da decisão de fls. 101/102 do apenso do auto de prisão em flagrante, permanece 
necessária a custódia cautelar - em que pese o caráter de excepcionalidade da medida (sem ofensa, contudo, ao princípio 
constitucional do estado de inocência - CF, art. 5º, LVII) - para garantia da ordem pública, em especial pelo enquadramento 
em provável delitos de tráfico e associação, com peculiares circunstâncias e posse de entorpecente em quantidade relevante, 
a denotar elevado potencial de disseminação. Os elementos até então coligidos não indicam qualquer nulidade na atuação 
policial, amparada por mandado judicial, tampouco permitem a exclusão, nesta fase, da atuação de qualquer um dos acusados. 
Posto isso, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por Cleuza de Oliveira Barros e Cláudio Bernardino 
da Silva. Providencie a serventia, se o caso, a juntada de certidões complementares dos feitos mencionados na folha de 
antecedentes criminais dos réus. Int. - ADV: VINICIUS RAYMUNDO STOPPA (OAB 314740/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO BETIZA MARQUES SORIA PRADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA CRISTINA MARCHI BARROS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0015/2015
Processo 0000047-19.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Silvia Antonia 

Credendio Anzini Me - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 
15 dias, reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos 
termos permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: JOSE ALEXANDRE ZAPATERO (OAB 152900/SP)

Processo 0000076-69.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Mussio & Grandeso Ltda Me - 
Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo 
o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do 
art. 745A do C.P.C. - ADV: MIKE STUCIN (OAB 347053/SP)

Processo 0000180-61.2015.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Angelo Antonio 
Arrielo - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. 
Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), LEDA MARIA APARECIDA PALACIO DOS SANTOS (OAB 
301679/SP)

Processo 0000182-31.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Edson Jose dos Santos - Cite-se para 
pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo o débito 
excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do art. 745A 
do C.P.C. - ADV: LEDA MARIA APARECIDA PALACIO DOS SANTOS (OAB 301679/SP)

Processo 0000364-17.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Yoseph Guilherme Zoghaib ME 
- Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo 
o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do 
art. 745A do C.P.C. - ADV: GRAZIELA MALAVASI AFONSO (OAB 290554/SP), MARIA LIGIA RIZZATTO DOS SANTOS (OAB 
298074/SP)

Processo 0000366-84.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Yoseph Guilherme Zoghaib ME 
- Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo 
o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do 
art. 745A do C.P.C. - ADV: GRAZIELA MALAVASI AFONSO (OAB 290554/SP), MARIA LIGIA RIZZATTO DOS SANTOS (OAB 
298074/SP)

Processo 0000368-54.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Yoseph Guilherme Zoghaib ME 
- Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo 
o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do 
art. 745A do C.P.C. - ADV: GRAZIELA MALAVASI AFONSO (OAB 290554/SP), MARIA LIGIA RIZZATTO DOS SANTOS (OAB 
298074/SP)

Processo 0000386-75.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- Celso Bergamaschi - Considerando que a Fazenda Pública Estadual não possui autorização legal para transigir, conforme 
já comunicado a este Juízo, desnecessária a designação de audiência preliminar de tentativa de conciliação. Cite-se para 
contestação, no prazo de 30 dias, como previsto em lei. - ADV: CARLOS ALEXANDRE TREMENTOSE (OAB 228543/SP)

Processo 0000432-64.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- Diego Henrique Augustinho - Pretendendo a parte autora o trâmite deste processo pelo sistema do Juizado Especial das 
Fazendas Públicas, de rigor que providencie emenda à inicial, trazendo estimativa ao menos razoável do valor a que entende 
fazer jus. É que não há possibilidade de se estabelecer, aprioristicamente, o quantum a que o autor hipoteticamente tem direito, 
o que só poderá ser feito na fase de execução, caso julgada procedente a ação. Nesse ponto, há que se ter em conta que a Lei 
9.099/95 veda expressamente a prolação de sentença ilíquida. A Lei 12.153/2009 que criou os Juizados Especiais da Fazenda 
Pública, nos moldes do art. 27, da referida norma, a seguir transcrito, assevera que: “Aplica-se subsidiariamente o disposto 
nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 
de julho de 2001”. O artigo 38, parágrafo único da Lei 9.099/95, combinado com o art. 27 da Lei 12.153/2009, dispõe que a 
sentença proferida em sede de Juizado Especial deve ser líquida. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu que: 
“o procedimento de liquidação é incompatível com o Juizado Especial, seja ele Estadual, Federal ou da Fazenda Pública, pois 
este instituto não se comunga aos princípios reitores do juizado. Neste sentido a Lei nº 9.099/1995, que por expressa disposição 
legal se aplica subsidiariamente ao Juizado Especial Federal e ao Juizado Especial da Fazenda Pública, dispõe que não se 
admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido (artigo 38, parágrafo único)” (cfe. TJSP, ap. 
n.º0022195-68.2010.8.26.0053, j.31.01.2011, rel. DES. FERMINO MAGNANI FILHO.) De rigor, assim, se estabelecer de plano o 
interesse econômico da parte autora, para, então, verificar se a demanda está abaixo ou acima do teto que define a competência 
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Em caso similar, afirmou, com acerto, o Desembargador Fermino Magnani Filho: 
“De fato, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pela Lei como absoluta. Instituída por razões de 
ordem pública não podem as partes modificá-la segundo a sua vontade. Exatamente neste sentido, dispõe o artigo 2º, § 4º, da 
Lei 12.153/2009: no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Mas a 
circunstância de a competência ser absoluta, porém, não significa que deva o juiz, no momento da propositura, a fim de afastar 
a eventual competência do Juizado Especial, exigir providências semelhantes a uma liquidação de sentença, de modo que 
o autor demonstre cabal e previamente o impacto econômico da demanda. Providência que, por sinal, muitas vezes mostra-
se impossível, pois os dados necessários para tais cálculos se encontram em poder do réu (incidente comum nas demandas 
envolvendo servidores públicos e a Fazenda Pública). [...] Se o valor da causa, entendido como o proveito econômico oriundo 
da demanda, é ilíquido, há de prevalecer a razoável estipulação feita pelo autor. O que não quer dizer que o Judiciário deva 
fechar os olhos para manobras que tentam modificar competência estabelecida em norma de ordem pública. No presente caso 
a situação se mostra até mais grave, pois caso a ação seja julgada procedente, via de conseqüência será necessário liquidar o 
título, já que inviável ao juízo sentenciante proferir sentença líquida de plano. Mas o procedimento de liquidação é incompatível 
com o Juizado Especial, seja ele Estadual, Federal ou da Fazenda Pública, pois este instituto não se comunga aos princípios 
reitores do juizado. Neste sentido a Lei 9.099/95, que por expressa disposição legal se aplica subsidiariamente ao Juizado 
Especial Federal e ao Juizado Especial da Fazenda Pública, dispõe que não se admitirá sentença condenatória por quantia 
ilíquida, ainda que genérico o pedido (artigo 38, parágrafo único). Ora, nítida se torna a incompetência do Juizado Especial. 
(Agravo Regimental nº 0073820-04.2013.8.26.0000/50001, 5ª Câmara de Direito Público, Relator Designado Fermino Magnani 
Filho, julgado em 05.08.2013). Forte nesses argumentos, determino à parte autora que, no prazo de 10 dias traga aos autos 
demonstrativo do valor a que entende fazer jus, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: JULIO CESAR DE OLIVEIRA 
REZADOR (OAB 305926/SP), DOUGLAS VLADIMIR DA SILVA (OAB 306760/SP)

Processo 0000436-04.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
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Paulo Luiz Rodrigues - Pretendendo a parte autora o trâmite deste processo pelo sistema do Juizado Especial das Fazendas 
Públicas, de rigor que providencie emenda à inicial, trazendo estimativa ao menos razoável do valor a que entende fazer jus. 
É que não há possibilidade de se estabelecer, aprioristicamente, o quantum a que o autor hipoteticamente tem direito, o que 
só poderá ser feito na fase de execução, caso julgada procedente a ação. Nesse ponto, há que se ter em conta que a Lei 
9.099/95 veda expressamente a prolação de sentença ilíquida. A Lei 12.153/2009 que criou os Juizados Especiais da Fazenda 
Pública, nos moldes do art. 27, da referida norma, a seguir transcrito, assevera que: “Aplica-se subsidiariamente o disposto 
nas Leis nos 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil, 9.099, de 26 de setembro de 1995, e 10.259, de 12 
de julho de 2001”. O artigo 38, parágrafo único da Lei 9.099/95, combinado com o art. 27 da Lei 12.153/2009, dispõe que a 
sentença proferida em sede de Juizado Especial deve ser líquida. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu que: 
“o procedimento de liquidação é incompatível com o Juizado Especial, seja ele Estadual, Federal ou da Fazenda Pública, pois 
este instituto não se comunga aos princípios reitores do juizado. Neste sentido a Lei nº 9.099/1995, que por expressa disposição 
legal se aplica subsidiariamente ao Juizado Especial Federal e ao Juizado Especial da Fazenda Pública, dispõe que não se 
admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida, ainda que genérico o pedido (artigo 38, parágrafo único)” (cfe. TJSP, ap. 
n.º0022195-68.2010.8.26.0053, j.31.01.2011, rel. DES. FERMINO MAGNANI FILHO.) De rigor, assim, se estabelecer de plano o 
interesse econômico da parte autora, para, então, verificar se a demanda está abaixo ou acima do teto que define a competência 
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Em caso similar, afirmou, com acerto, o Desembargador Fermino Magnani Filho: 
“De fato, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pela Lei como absoluta. Instituída por razões de 
ordem pública não podem as partes modificá-la segundo a sua vontade. Exatamente neste sentido, dispõe o artigo 2º, § 4º, da 
Lei 12.153/2009: no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Mas a 
circunstância de a competência ser absoluta, porém, não significa que deva o juiz, no momento da propositura, a fim de afastar 
a eventual competência do Juizado Especial, exigir providências semelhantes a uma liquidação de sentença, de modo que 
o autor demonstre cabal e previamente o impacto econômico da demanda. Providência que, por sinal, muitas vezes mostra-
se impossível, pois os dados necessários para tais cálculos se encontram em poder do réu (incidente comum nas demandas 
envolvendo servidores públicos e a Fazenda Pública). [...] Se o valor da causa, entendido como o proveito econômico oriundo 
da demanda, é ilíquido, há de prevalecer a razoável estipulação feita pelo autor. O que não quer dizer que o Judiciário deva 
fechar os olhos para manobras que tentam modificar competência estabelecida em norma de ordem pública. No presente caso 
a situação se mostra até mais grave, pois caso a ação seja julgada procedente, via de conseqüência será necessário liquidar o 
título, já que inviável ao juízo sentenciante proferir sentença líquida de plano. Mas o procedimento de liquidação é incompatível 
com o Juizado Especial, seja ele Estadual, Federal ou da Fazenda Pública, pois este instituto não se comunga aos princípios 
reitores do juizado. Neste sentido a Lei 9.099/95, que por expressa disposição legal se aplica subsidiariamente ao Juizado 
Especial Federal e ao Juizado Especial da Fazenda Pública, dispõe que não se admitirá sentença condenatória por quantia 
ilíquida, ainda que genérico o pedido (artigo 38, parágrafo único). Ora, nítida se torna a incompetência do Juizado Especial. 
(Agravo Regimental nº 0073820-04.2013.8.26.0000/50001, 5ª Câmara de Direito Público, Relator Designado Fermino Magnani 
Filho, julgado em 05.08.2013). Forte nesses argumentos, determino à parte autora que, no prazo de 10 dias traga aos autos 
demonstrativo do valor a que entende fazer jus, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: JULIO CESAR DE OLIVEIRA 
REZADOR (OAB 305926/SP), DOUGLAS VLADIMIR DA SILVA (OAB 306760/SP)

Processo 0000489-82.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
HUMBERTO FAGARAZ - Considerando que a Fazenda Pública Estadual não possui autorização legal para transigir, conforme 
já comunicado a este Juízo, desnecessária a designação de audiência preliminar de tentativa de conciliação. Cite-se para 
contestação, no prazo de 30 dias, como previsto em lei. - ADV: CARLOS ALEXANDRE TREMENTOSE (OAB 228543/SP)

Processo 0000623-12.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Daniele Furiato do Nascimento 
Me - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, 
reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos 
permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: SAULO SENA MAYRIQUES (OAB 250893/SP), JULIO POLONIO JUNIOR (OAB 
298504/SP)

Processo 0000629-19.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Nascimento & Fornazari 
Moveis Ltda ME - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 
dias, reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos 
termos permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: SAULO SENA MAYRIQUES (OAB 250893/SP), JULIO POLONIO JUNIOR 
(OAB 298504/SP)

Processo 0000633-56.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Nascimento & Fornazari 
Moveis Ltda ME - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 
dias, reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos 
termos permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: JULIO POLONIO JUNIOR (OAB 298504/SP), SAULO SENA MAYRIQUES 
(OAB 250893/SP)

Processo 0000635-26.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Nascimento & Fornazari 
Moveis Ltda ME - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 
dias, reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos 
termos permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: SAULO SENA MAYRIQUES (OAB 250893/SP), JULIO POLONIO JUNIOR 
(OAB 298504/SP)

Processo 0000636-11.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Nascimento & Fornazari 
Moveis Ltda ME - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 
dias, reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos 
termos permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: SAULO SENA MAYRIQUES (OAB 250893/SP), JULIO POLONIO JUNIOR 
(OAB 298504/SP)

Processo 0000637-93.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Nascimento & Fornazari 
Moveis Ltda ME - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 
dias, reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos 
termos permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: SAULO SENA MAYRIQUES (OAB 250893/SP), JULIO POLONIO JUNIOR 
(OAB 298504/SP)

Processo 0000638-78.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Nascimento & Fornazari 
Moveis Ltda ME - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 
dias, reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos 
termos permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: SAULO SENA MAYRIQUES (OAB 250893/SP), JULIO POLONIO JUNIOR 
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(OAB 298504/SP)
Processo 0000639-63.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Daniele Furiato do Nascimento 

Me - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, 
reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos 
permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: JULIO POLONIO JUNIOR (OAB 298504/SP), SAULO SENA MAYRIQUES (OAB 
250893/SP)

Processo 0000640-48.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Daniele Furiato do Nascimento 
Me - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, 
reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos 
permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: SAULO SENA MAYRIQUES (OAB 250893/SP), JULIO POLONIO JUNIOR (OAB 
298504/SP)

Processo 0000641-33.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Nascimento & Fornazari 
Moveis Ltda ME - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 
dias, reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos 
termos permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: SAULO SENA MAYRIQUES (OAB 250893/SP), JULIO POLONIO JUNIOR 
(OAB 298504/SP)

Processo 0000675-08.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- Murilo Felipe Sabio - Considerando que a Fazenda Pública Estadual não possui autorização legal para transigir, conforme 
já comunicado a este Juízo, desnecessária a designação de audiência preliminar de tentativa de conciliação. Cite-se para 
contestação, no prazo de 30 dias, como previsto em lei. - ADV: CARLOS ALEXANDRE TREMENTOSE (OAB 228543/SP)

Processo 0000677-75.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Marcio Yuzo 
Togashi - Considerando que a Fazenda Pública Estadual não possui autorização legal para transigir, conforme já comunicado a 
este Juízo, desnecessária a designação de audiência preliminar de tentativa de conciliação. Cite-se para contestação, no prazo 
de 30 dias, como previsto em lei. - ADV: CARLOS ALEXANDRE TREMENTOSE (OAB 228543/SP)

Processo 0000683-82.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Osmarina de Camargo 
Bordim - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, 
reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos 
permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO (OAB 202639/SP)

Processo 0000683-82.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Osmarina de Camargo Bordim 
- NOTA DO CARTÓRIO: AO AUTOR PARA QUE FORNEÇA 2 CÓPIAS DA INICIAL PARA CONTRAFÉ. - ADV: LUÍS EDUARDO 
DE FREITAS ARATO (OAB 202639/SP)

Processo 0000684-67.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Osmarina de Camargo 
Bordim - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, 
reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos 
permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: LUÍS EDUARDO DE FREITAS ARATO (OAB 202639/SP)

Processo 0000708-95.2015.8.26.0302 - Execução Contra a Fazenda Pública - Inadimplemento - Masilia de Godoy Martins 
Lopes - Município de Jahu - Vistos. Diante do retro informado, aguarde-se por 5 dias regularização. Decorrido tal prazo, intime-
se a parte autora a informar se esta ocorreu. Caso negativo, providencie-se minuta de bloqueio on-line do valor informado, 
liberando o valor bloqueado, posteriormente, ao demandante. Prestação de contas em 90 dias. Intime-se. - ADV: DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), RICARDO DE ALMEIDA PRADO BAUER (OAB 232009/SP)

Processo 0000727-72.2013.8.26.0302 (030.22.0130.000727) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Desconto em 
folha de pagamento - Robispierre Mosca Junior - Instituto de Assistencia Medica Ao Servidor Publico Estadual Iamspe - NOTA 
DO CARTÓRIO: MANDADO DE LEVANTAMENTO EXPEDIDO EM FAVOR DO AUTOR , AGUARDA-SE RETIRADA EM 30 
DIAS. - ADV: ANTONIO CARLOS GONCALVES FAVA (OAB 26826/SP), WAGNER PARRONCHI (OAB 208835/SP), CARLOS 
ALEXANDRE TREMENTOSE (OAB 228543/SP)

Processo 0000751-32.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Silvia Alessandra Turola 
Moretti ME - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, 
reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos 
permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: KATLEN JULIANE GALERA DE OLIVEIRA (OAB 193883/SP)

Processo 0000752-17.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Silvia Alessandra Turola 
Moretti ME - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, 
reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos 
permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: KATLEN JULIANE GALERA DE OLIVEIRA (OAB 193883/SP)

Processo 0000753-02.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Silvia Alessandra Turola 
Moretti ME - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, 
reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos 
permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: KATLEN JULIANE GALERA DE OLIVEIRA (OAB 193883/SP)

Processo 0000754-84.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Silvia Alessandra Turola 
Moretti ME - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, 
reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos 
permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: KATLEN JULIANE GALERA DE OLIVEIRA (OAB 193883/SP)

Processo 0000756-54.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Célia Maria Moreira Machado 
Rijo Me - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, 
reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos 
permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: KATLEN JULIANE GALERA DE OLIVEIRA (OAB 193883/SP)

Processo 0000763-46.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Barra Bonita Escola de 
Idiomas Ltda Me - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 
dias, reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos 
termos permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: JOSE ALEXANDRE ZAPATERO (OAB 152900/SP)

Processo 0000788-59.2015.8.26.0302 - Execução Contra a Fazenda Pública - Inadimplemento - Maria de Lourdes Maronesi 
Favero - Município de Jahu - Vistos. Diante do retro informado, aguarde-se por 5 dias regularização. Decorrido tal prazo, intime-
se a parte autora a informar se esta ocorreu. Caso negativo, providencie-se minuta de bloqueio on-line do valor informado, 
liberando o valor bloqueado, posteriormente, ao demandante. Prestação de contas em 90 dias. Intime-se. - ADV: DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), MARIA FERNANDA FELIPE (OAB 173047/SP)
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Processo 0000790-29.2015.8.26.0302 - Execução Contra a Fazenda Pública - Inadimplemento - Rosana Aparecida Gabia 
- Município de Jahu - Vistos. Diante do retro informado, aguarde-se por 5 dias regularização. Decorrido tal prazo, intime-se a 
parte autora a informar se esta ocorreu. Caso negativo, providencie-se minuta de bloqueio on-line do valor informado, liberando 
o valor bloqueado, posteriormente, ao demandante. Prestação de contas em 90 dias. Intime-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), RICARDO DE ALMEIDA PRADO BAUER (OAB 232009/SP)

Processo 0000811-05.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
Vagner Nunes dos Santos - Considerando que a Fazenda Pública Estadual não possui autorização legal para transigir, conforme 
já comunicado a este Juízo, desnecessária a designação de audiência preliminar de tentativa de conciliação. Cite-se para 
contestação, no prazo de 30 dias, como previsto em lei. - ADV: CARLOS ALEXANDRE TREMENTOSE (OAB 228543/SP)

Processo 0000877-82.2015.8.26.0302 - Execução Contra a Fazenda Pública - Inadimplemento - Maria Elaine Baicaicoa 
Freitas - Município de Jahu - Vistos. Diante do retro informado, aguarde-se por 5 dias regularização. Decorrido tal prazo, intime-
se a parte autora a informar se esta ocorreu. Caso negativo, providencie-se minuta de bloqueio on-line do valor informado, 
liberando o valor bloqueado, posteriormente, ao demandante. Prestação de contas em 90 dias. Intime-se. - ADV: MARIA 
FERNANDA FELIPE (OAB 173047/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 0000899-43.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Ótica Santa Clara 
Jaú Ltda Me - Designo audiência de conciliação e contestação para o dia 27/04/2015 às 17:07h. Cite-se e intime-se o réu. Se 
as partes estiverem representadas por advogados, estes devem providenciar o comparecimento de seus constituintes Esta 
audiência será realizada no Cartório Anexo da Faculdade de Direito de Jaú, situado na Avenida João Ferraz Neto, nº 150 Jaú/
SP. Intime-se. - ADV: JOSE ALEXANDRE ZAPATERO (OAB 152900/SP)

Processo 0000935-85.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Colégio Santo Antonio 
Ltda Me - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, 
reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos 
permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: JOSE AUGUSTO SCARRE (OAB 70493/SP)

Processo 0000936-70.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Colégio Santo 
Antonio Ltda Me - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 
dias, reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos 
termos permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: JOSE AUGUSTO SCARRE (OAB 70493/SP)

Processo 0000939-25.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Colégio Santo Antonio 
Ltda Me - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, 
reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos 
permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: JOSE AUGUSTO SCARRE (OAB 70493/SP)

Processo 0000950-54.2015.8.26.0302 - Execução Contra a Fazenda Pública - Inadimplemento - Ivanil Rocha - Município 
de Jahu - Vistos. Diante do retro informado, aguarde-se por 5 dias regularização. Decorrido tal prazo, intime-se a parte autora 
a informar se esta ocorreu. Caso negativo, providencie-se minuta de bloqueio on-line do valor informado, liberando o valor 
bloqueado, posteriormente, ao demandante. Prestação de contas em 90 dias. Intime-se. - ADV: RICARDO DE ALMEIDA PRADO 
BAUER (OAB 232009/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 0001083-96.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Gustavo Grandeso ME - Cite-
se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo o 
débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do art. 
745A do C.P.C. - ADV: MIKE STUCIN (OAB 347053/SP)

Processo 0001113-34.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Lincoln Rickiel Perdona 
Lucas - Lincoln Rickiel Perdona Lucas - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de 
que poderá, em 15 dias, reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento 
do débito, nos termos permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: LINCOLN RICKIEL PERDONA LUCAS (OAB 148457/SP)

Processo 0001147-09.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Eduardo Garro de 
Oliveira - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, 
reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos 
permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: EDSON PINHO RODRIGUES JUNIOR (OAB 159451/SP)

Processo 0001166-15.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Shopping Car Centro Automotivo de 
Jau Ltda - Epp - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 
dias, reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos 
termos permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: GRAZIELA MALAVASI AFONSO (OAB 290554/SP), MARIA LIGIA RIZZATTO 
DOS SANTOS (OAB 298074/SP)

Processo 0001168-82.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Giovani Fernando Araujo ME - Cite-se 
para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo o 
débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do art. 
745A do C.P.C. - ADV: KATLEN JULIANE GALERA DE OLIVEIRA (OAB 193883/SP)

Processo 0001169-67.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Giovani Fernando Araujo ME - Cite-se 
para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo o 
débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do art. 
745A do C.P.C. - ADV: KATLEN JULIANE GALERA DE OLIVEIRA (OAB 193883/SP)

Processo 0001170-52.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Giovani Fernando Araujo ME - Cite-se 
para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo o 
débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do art. 
745A do C.P.C. - ADV: KATLEN JULIANE GALERA DE OLIVEIRA (OAB 193883/SP)

Processo 0001173-07.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Giovani Fernando Araujo ME - 
Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo 
o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do 
art. 745A do C.P.C. - ADV: KATLEN JULIANE GALERA DE OLIVEIRA (OAB 193883/SP)

Processo 0001175-74.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Celina R N Camargo Me - Cite-
se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo o 
débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do 
art. 745A do C.P.C. - ADV: MARCELO MARTINEZ SANTIAGO (OAB 298508/SP), GRAZIELA MALAVASI AFONSO (OAB 290554/
SP)
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Processo 0001227-07.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Giovani Fernando Araujo ME - 
O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) autor(a) seu novo endereço, 
sob pena de extinção. - ADV: KATLEN JULIANE GALERA DE OLIVEIRA (OAB 193883/SP)

Processo 0001266-67.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Ótica Santa Clara 
Jaú Ltda Me - Designo audiência de conciliação e contestação para o dia 18/05/2015 às 17:25h. Cite-se e intime-se o réu. Se 
as partes estiverem representadas por advogados, estes devem providenciar o comparecimento de seus constituintes Esta 
audiência será realizada no Cartório Anexo da Faculdade de Direito de Jaú, situado na Avenida João Ferraz Neto, nº 150 Jaú/
SP. Intime-se. - ADV: JOSE ALEXANDRE ZAPATERO (OAB 152900/SP)

Processo 0001276-14.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Rosemeire 
Cristina Santiago - Considerando que a Fazenda Pública Municipal não possui autorização legal para transigir, conforme 
já comunicado a este Juízo, desnecessária a designação de audiência preliminar de tentativa de conciliação. Cite-se para 
contestação, no prazo de 30 dias, como previsto em lei. - ADV: CARLOS EDUARDO DE ARRUDA BRANDÃO (OAB 282048/
SP)

Processo 0001350-68.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Saúde - Adriano Santos Pereira - Concedo 
à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de Conhecimento Condenatória de obrigação de 
fazer com pedido de tutela antecipada, na qual menciona a parte autora que é portadora da moléstia descrita na inicial e precisa 
de exame de ressonância medular cervical toráxica e lombar de alto custo, a qual não vem conseguindo custear em razão dos 
parcos recursos financeiros. Pede pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré forneça-os, 
sob pena de multa, e no mérito, a confirmação dos efeitos da tutela. DECIDO A antecipação dos efeitos da tutela deve ser 
deferida. A saúde é direito de todos os cidadãos e dever absoluto do Estado (CF, art. 196). Restou certo pela prova documental 
que a parte autora necessita do referido exame para ter dignidade de vida. Há ainda demonstração de que houve requerimento 
administrativo, mas não obteve a autora resposta até o momento, o que torna existente o interesse de agir. Demais disso, os 
referidos itens apresentam custo elevado para o padrão de renda da parte autora. Ante o exposto, defiro a medida antecipatória 
para obrigar que a ré realizar o exame de ressonância medular cervical toráxica e lombar indicado para a parte autora no prazo 
de 20 dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeá-los na rede particular, sem prejuízo de eventual fixação de 
multa. Cite-se para ofertar defesa, se desejar, no prazo de 30 dias. Intimem-se. - ADV: JOSE DANIEL MOSSO NORI (OAB 
239107/SP)

Processo 0001351-53.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- CARLOS ALBERTO CANATO - Considerando que a Fazenda Pública Estadual não possui autorização legal para transigir, 
conforme já comunicado a este Juízo, desnecessária a designação de audiência preliminar de tentativa de conciliação. Cite-se 
para contestação, no prazo de 30 dias, como previsto em lei. - ADV: CARLOS ALEXANDRE TREMENTOSE (OAB 228543/SP)

Processo 0001379-21.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Carlos Eduardo Marot - Cite-
se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo o 
débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do art. 
745A do C.P.C. - ADV: JOAO FERNANDO PESUTO (OAB 303505/SP)

Processo 0001379-21.2015.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Carlos Eduardo Marot - 
NOTA DO CARTÓRIO: AO AUTOR PARA QUE FORNEÇA 1 CÓPIA DA INICIAL PARA CONTRAFÉ. - ADV: JOAO FERNANDO 
PESUTO (OAB 303505/SP)

Processo 0001493-57.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - Maria 
Stela Midena de Almeida Bernardo - Concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Trata-se de Ação de 
Conhecimento Condenatória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, na qual menciona a parte autora que é 
portadora da moléstia descrita na inicial e precisa de medicação de alto custo, a qual não vem conseguindo adquirir em razão 
dos parcos recursos financeiros. Pede pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré forneça-
os, sob pena de multa, e no mérito, a confirmação dos efeitos da tutela. DECIDO A antecipação dos efeitos da tutela deve ser 
deferida. A saúde é direito de todos os cidadãos e dever absoluto do Estado (CF, art. 196). Restou certo pela prova documental 
que a parte autora necessita da referida medicação e insumo para ter dignidade de vida. Há ainda demonstração de que houve 
requerimento administrativo, mas não obteve a autora resposta até o momento, o que torna existente o interesse de agir. Demais 
disso, os referidos itens apresentam custo elevado para o padrão de renda da parte autora. Ante o exposto, defiro a medida 
antecipatória para obrigar que a ré forneça o(s) medicamento(s) (ou outro de marca diversa desde que com o mesmo princípio 
ativo), na quantidade especificada na inicial e/ou receituário, no prazo de 20 dias, sob pena de sequestro de verbas públicas 
para custeá-los na rede particular, sem prejuízo de eventual fixação de multa. Cite-se para ofertar defesa, se desejar, no prazo 
de 30 dias. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: 
FAIZ MASSAD (OAB 12071/SP), JOSE EDUARDO DE ALMEIDA BERNARDO (OAB 105968/SP)

Processo 0001568-96.2015.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - Emilio 
Giachini Neto - Tanto este Juízo, quanto o Colégio Recursal desta Circunscrição possuem o entendimento pacífico de que, em 
situações da espécie da tratada nestes autos, existe responsabilidade solidária tanto do Município, quanto do Estado e mesmo 
da Federação. Por esse motivo, não se justifica o ajuizamento da ação contra dois destes entes, o que somente onera não só 
o Judiciário, como também à própria parte. Pondero que são princípios básicos da sistemática dos Juizados Especiais Cíveis 
tanto a celeridade quanto a simplicidade. Por esse motivo, assinalo à autora o prazo de 10 dias para emendar sua inicial, 
optando por volta-la apenas contra um dos réus. Int. - ADV: EMANUELE GIACHINI (OAB 233161/SP)

Processo 0001624-66.2014.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - 
Pedro Bianco Filho - Município de Jahu - Vistos. Expeça-se em favor da parte autora de mandado de levantamento do valor 
eletronicamente bloqueado. Prestação de contas em 90 dias. Sem prejuízo, intime-se o réu a esclarecer sobre a alegada não 
entrega de medicamentos determinada, sob pena de novo bloqueio, que desde já fica determinado, caso não haja resposta em 5 
dias, hipótese em que deverá a serventia providenciá-lo, observando o valor informado. Intime-se. - ADV: ROGÉRIA ANDRIETE 
COIMBRA VICENTE (OAB 280373/SP), RICARDO DE ALMEIDA PRADO BAUER (OAB 232009/SP)

Processo 0001624-66.2014.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - Pedro 
Bianco Filho - Município de Jahu - NOTA DO CARTÓRIO: MANDADO DE LEVANTAMENTO EXPEDIDO EM FAVOR DO AUTOR 
, AGUARDA-SE RETIRADA EM 30 DIAS. - ADV: ROGÉRIA ANDRIETE COIMBRA VICENTE (OAB 280373/SP), RICARDO DE 
ALMEIDA PRADO BAUER (OAB 232009/SP)

Processo 0002139-09.2011.8.26.0302 (302.01.2011.002139) - Outros Feitos não Especificados - Marcos Roberto Moura 
Pereira - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - NOTA DO CARTÓRIO: MANDADO DE LEVANTAMENTO EXPEDIDO 
EM FAVOR DO AUTOR , AGUARDA-SE RETIRADA EM 30 DIAS. - ADV: WAGNER PARRONCHI (OAB 208835/SP), CARLOS 
ALEXANDRE TREMENTOSE (OAB 228543/SP), ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR (OAB 126160/SP)
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Processo 0002981-81.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Paula Cavalcanti Mesquita Me 
- Uma vez decorrido o prazo para oferecimento de embargos/impugnação à penhora, ao(à) exequente, para requerer o que de 
direito, em 30 dias. - ADV: JOAO CANDIDO FERREIRA (OAB 56275/SP)

Processo 0004286-03.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Maria Fernanda Forte 
Mascaro - Maria Fernanda Forte Mascaro - NOTA DO CARTÓRIO: AO EXEQUENTE PARA REQUERER O QUE DE DIREITO, 
NO PRAZO DE 30 DIAS. ( LEILÃO NEGATIVO) - ADV: MARIA FERNANDA FORTE MASCARO (OAB 264558/SP)

Processo 0004309-17.2012.8.26.0302 (302.01.2012.004309) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Ana Lucia Luciano Felipe - Manifeste-se a parte autora/exequente sobre o processado, requerendo o que 
de direito, em 10 dias. Intimem-se. - ADV: LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO (OAB 76643/SP), TANIA BEATRIZ SAUER 
MADOGLIO (OAB 273008/SP), MARCOS FERNANDO BARBIN STIPP (OAB 143802/SP)

Processo 0004312-69.2012.8.26.0302 (302.01.2012.004312) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - 
Aparecida Roselena Rossi - Manifeste-se a parte autora/exequente sobre o processado, requerendo o que de direito, em 10 
dias. Intimem-se. - ADV: GUSTAVO FERNANDO TURINI BERDUGO (OAB 205284/SP), MARCOS FERNANDO BARBIN STIPP 
(OAB 143802/SP), GERUSA PAULA DE ARRUDA (OAB 292762/SP)

Processo 0004936-50.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Reinaldo Bergamin 
Azevedo - Em 30 dias indique o(a) exequente bens penhoráveis do(a) executado(a) em garantia da execução. O exequente 
deverá atentar para a descrição de bens existente nos autos. Dessa forma, se pretender penhora on-line deverá também indicar 
eventuais bens penhoráveis, dentre os descritos, concomitantemente, para a hipótese daquela providência se frustrar. - ADV: 
MARIO GUSTAVO ROTHER BERTOTTI (OAB 291336/SP)

Processo 0005221-14.2012.8.26.0302 (302.01.2012.005221) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Claudia Regina Cippola - Fazenda do Estado de São Paulo Fesp - NOTA DO CARTÓRIO: MANDADO DE 
LEVANTAMENTO EXPEDIDO EM FAVOR DO AUTOR , AGUARDA-SE RETIRADA EM 30 DIAS. - ADV: CAMILA JULIANA ALVA 
(OAB 171308/SP), MARCOS FERNANDO BARBIN STIPP (OAB 143802/SP), MARCOS ROGERIO VENANZI (OAB 102868/SP)

Processo 0005356-55.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Ensino Fundamental e Médio - João Fernando Frederisi 
Fontanari - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - DISPOSITIVO Diante do exposto e mais do que dos autos consta, JULGO 
PROCEDENTE a presente ação, convolando-se em definitiva a antecipação da tutela já deferida (fls. 21). Resolvo o mérito com 
fundamento no art. 269, I do Código de Processo Civil. Não há custas e despesas processuais nesta fase processual. Ciência ao 
Ministério Público. P.R.I.C. - ADV: HELCIUS ARONI ZEBER (OAB 213211/SP), BRAZ DANIEL ZEBER (OAB 27701/SP), SILVIO 
FERRACINI JUNIOR (OAB 109397/SP)

Processo 0005528-94.2014.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - Iraci 
Mussio Martins - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Providencie a serventia minuta de bloqueio on-line, observado 
o valor informado. Concretizado, expeça-se mandado de levantamento em favor da parte autora. Prestação de contas em 90 
dias. Intime-se. - ADV: SILVIO FERRACINI JUNIOR (OAB 109397/SP), ISABELE MARQUES DE FREITAS MORATO (OAB 
308765/SP)

Processo 0005528-94.2014.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - 
Iraci Mussio Martins - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - NOTA DO CARTÓRIO: MANDADO DE LEVANTAMENTO 
EXPEDIDO EM FAVOR DO AUTOR , AGUARDA-SE RETIRADA EM 30 DIAS. - ADV: SILVIO FERRACINI JUNIOR (OAB 109397/
SP), ISABELE MARQUES DE FREITAS MORATO (OAB 308765/SP)

Processo 0005593-89.2014.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Izildinha Aparecida Piva - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias 
informe o(a) autor(a) seu novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: FABIO CHAMATI DA SILVA (OAB 214301/SP)

Processo 0006448-68.2014.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Jair Aparecido Soares - Em 
30 dias indique o(a) exequente bens penhoráveis do(a) executado(a) em garantia da execução. O exequente deverá atentar 
para a descrição de bens existente nos autos. Dessa forma, se pretender penhora on-line deverá também indicar eventuais 
bens penhoráveis, dentre os descritos, concomitantemente, para a hipótese daquela providência se frustrar. - ADV: GABRIELA 
RODOLFO ESTEVES (OAB 332627/SP), MICHAEL HENRIQUE REGONATTO (OAB 260414/SP)

Processo 0006535-24.2014.8.26.0302 - Execução Contra a Fazenda Pública - Inadimplemento - Santiago Ramos Marin 
Lima - Município de Jahu - Sobre fls. 27/28: manifeste-se o réu, em 10 dias. Int. - ADV: LUCIANO CESAR CARINHATO (OAB 
143894/SP), RICARDO DE ALMEIDA PRADO BAUER (OAB 232009/SP)

Processo 0006576-88.2014.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Antonio Luiz Schachette - O(a) 
executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) autor(a) seu novo endereço, sob 
pena de extinção. - ADV: EUZEBIO PICCIN NETO (OAB 195522/SP)

Processo 0006612-04.2012.8.26.0302 (302.01.2012.006612) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Luciana Cristina Mangili de Paula - Fazenda do Estado de São Paulo - Manifeste-se a parte autora/exequente 
sobre o processado, requerendo o que de direito, em 10 dias. Intimem-se. - ADV: MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 
102723/SP), MARCOS FERNANDO BARBIN STIPP (OAB 143802/SP)

Processo 0007772-93.2014.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
DONIZETE DEL BIANCHI - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) 
autor(a) seu novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: JOSE EDUARDO AMANTE (OAB 95208/SP)

Processo 0008200-75.2014.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Luiz Carlos Correia 
de Moura ME - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) autor(a) seu 
novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: MARIA SOLANGE ARANDA GARCIA (OAB 270272/SP)

Processo 0008484-54.2012.8.26.0302 (302.01.2012.008484) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Pena e 
Pena Confecções Ltda Me - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) 
autor(a) seu novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: CIBELE FERNANDA MARI (OAB 243416/SP)

Processo 0008980-15.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Abelha e Abelha Ltda ME - O(a) 
executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) autor(a) seu novo endereço, sob 
pena de extinção. - ADV: GLAUCO NOGUEIRA (OAB 221211/SP)

Processo 0009197-58.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Paulo S A Ortigoza & Irmão 
Ltda - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) autor(a) seu novo 
endereço, sob pena de extinção. - ADV: FERNANDO QUEVEDO ROMERO (OAB 282101/SP)

Processo 0009439-17.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Paulo S A Ortigoza & Irmão 
Ltda - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) autor(a) seu novo 
endereço, sob pena de extinção. - ADV: FERNANDO QUEVEDO ROMERO (OAB 282101/SP)
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Processo 0009594-20.2014.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Luiz Carlos Correia 
de Moura ME - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) autor(a) seu 
novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: MARIA SOLANGE ARANDA GARCIA (OAB 270272/SP)

Processo 0010031-61.2014.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - Maria 
Apparecida Paula Dezejacomo - Município de Jahu - NOTA DO CARTÓRIO: MANDADO DE LEVANTAMENTO EXPEDIDO EM 
FAVOR DO AUTOR , AGUARDA-SE RETIRADA EM 30 DIAS. - ADV: MARIA FERNANDA FELIPE (OAB 173047/SP), ROSALI DE 
FATIMA DEZEJACOMO MARUSCHI (OAB 123598/SP), LUIZ CARLOS MARUSCHI (OAB 131376/SP), RICARDO DE ALMEIDA 
PRADO BAUER (OAB 232009/SP)

Processo 0010935-86.2011.8.26.0302 (302.01.2011.010935) - Execução de Título Extrajudicial - Edna Maria Milhorin 
Me - NOTA DO CARTÓRIO: AO EXEQUENTE PARA REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 30 DIAS. ( LEILÃO 
NEGATIVO) - ADV: VANDERLEI DE FREITAS NASCIMENTO JUNIOR (OAB 264069/SP)

Processo 0011127-82.2012.8.26.0302 (302.01.2012.011127) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Mercia Cristina Zoqui Frugoli - Fazenda do Estado de São Paulo - Manifeste-se a parte autora/
exequente sobre o processado, requerendo o que de direito, em 10 dias. Intimem-se. - ADV: MARCOS FERNANDO BARBIN 
STIPP (OAB 143802/SP), CAMILA JULIANA ALVA (OAB 171308/SP), ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR (OAB 126160/
SP)

Processo 0012259-09.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - S & R Lanza Moveis e 
Decoração Ltda Me - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) 
autor(a) seu novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: MARCELO MARTINEZ SANTIAGO (OAB 298508/SP)

Processo 0012283-37.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - S & R Lanza Moveis e 
Decoração Ltda Me - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) 
autor(a) seu novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: PERLA SAVANA DANIEL (OAB 269946/SP), MARCELO MARTINEZ 
SANTIAGO (OAB 298508/SP)

Processo 0012297-21.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Colo & Colo Comercio de 
Motos Ltda Me - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) autor(a) 
seu novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: MARCELO MARTINEZ SANTIAGO (OAB 298508/SP)

Processo 0012357-91.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Yoseph Guilherme Zoghaib 
ME - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) autor(a) seu novo 
endereço, sob pena de extinção. - ADV: MARIA LIGIA RIZZATTO DOS SANTOS (OAB 298074/SP), GRAZIELA MALAVASI 
AFONSO (OAB 290554/SP)

Processo 0012757-08.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luiz Carlos Correia de Moura 
ME - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) autor(a) seu novo 
endereço, sob pena de extinção. - ADV: MARIA SOLANGE ARANDA GARCIA (OAB 270272/SP)

Processo 0013129-54.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - ANA LUIZA COLLACITE - 
Em 30 dias indique o(a) exequente bens penhoráveis do(a) executado(a) em garantia da execução. O exequente deverá atentar 
para a descrição de bens existente nos autos. Dessa forma, se pretender penhora on-line deverá também indicar eventuais bens 
penhoráveis, dentre os descritos, concomitantemente, para a hipótese daquela providência se frustrar. - ADV: JULIANA MAGRO 
DE MOURA (OAB 265357/SP), ALEX FERNANDES DA SILVA (OAB 264382/SP)

Processo 0013803-32.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luiz Carlos Correia de Moura 
ME - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) autor(a) seu novo 
endereço, sob pena de extinção. - ADV: MARIA SOLANGE ARANDA GARCIA (OAB 270272/SP)

Processo 0013962-72.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Yoseph Guilherme Zoghaib 
ME - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) autor(a) seu novo 
endereço, sob pena de extinção. - ADV: MARIA LIGIA RIZZATTO DOS SANTOS (OAB 298074/SP), MARCELO MARTINEZ 
SANTIAGO (OAB 298508/SP)

Processo 0013986-03.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Dom Bosco Comercio e 
Serviço de Jaú Ltda EPP - Em 30 dias indique o(a) exequente bens penhoráveis do(a) executado(a) em garantia da execução. 
O exequente deverá atentar para a descrição de bens existente nos autos. Dessa forma, se pretender penhora on-line deverá 
também indicar eventuais bens penhoráveis, dentre os descritos, concomitantemente, para a hipótese daquela providência se 
frustrar. - ADV: PERLA SAVANA DANIEL (OAB 269946/SP), MARIA LIGIA RIZZATTO DOS SANTOS (OAB 298074/SP)

Processo 0014009-17.2012.8.26.0302 (302.01.2012.014009) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de 
Trânsito - Alan Issao Lima Yano - Maria Cecilia dos Santos Contador e outro - NOTA DO CARTÓRIO: AO EXEQUENTE PARA 
REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 30 DIAS. ( LEILÃO NEGATIVO) - ADV: FABRICIO FAUSTO BIONDI (OAB 
100924/SP), LILIA RIZATTO (OAB 102861/SP), MILVA GARCIA BIONDI (OAB 292831/SP)

Processo 0014493-61.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - S & R Lanza Moveis e 
Decoração Ltda Me - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) 
autor(a) seu novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: PERLA SAVANA DANIEL (OAB 269946/SP), MARCELO MARTINEZ 
SANTIAGO (OAB 298508/SP)

Processo 0014508-30.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Títulos de Crédito - S & R Lanza Moveis e 
Decoração Ltda Me - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) 
autor(a) seu novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: PERLA SAVANA DANIEL (OAB 269946/SP), MARCELO MARTINEZ 
SANTIAGO (OAB 298508/SP)

Processo 0016022-18.2014.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - Neide 
Aparecida Perim Tura - Município de Jahu - Vistos. Diante do retro informado, aguarde-se por 5 dias regularização. Decorrido 
tal prazo, intime-se a parte autora a informar se esta ocorreu. Caso negativo, providencie-se minuta de bloqueio on-line do valor 
informado, liberando o valor bloqueado, posteriormente, ao demandante. Prestação de contas em 90 dias. Intime-se. - ADV: 
MARIA FERNANDA FELIPE (OAB 173047/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 0016086-96.2012.8.26.0302 (302.01.2012.016086) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de 
Medicamentos - Flavia Alessandra Rossi Vicente - Município de Jahu e outro - Ciência às partes da baixa dos autos, requeiram o 
que de direito, em 10 dias sucessivos. Int. - ADV: RICARDO DE ALMEIDA PRADO BAUER (OAB 232009/SP), SILVIO CARLOS 
TELLI (OAB 93244/SP), LUCIANO CESAR CARINHATO (OAB 143894/SP)

Processo 0016398-04.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - S & R Lanza Moveis e Decoração 
Ltda Me - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) autor(a) seu novo 
endereço, sob pena de extinção. - ADV: MARCELO MARTINEZ SANTIAGO (OAB 298508/SP), PERLA SAVANA DANIEL (OAB 
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269946/SP)
Processo 0016407-63.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - S & R Lanza Moveis e 

Decoração Ltda Me - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) 
autor(a) seu novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: PERLA SAVANA DANIEL (OAB 269946/SP), MARCELO MARTINEZ 
SANTIAGO (OAB 298508/SP)

Processo 0016409-33.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sergio Antonio Lanza Filho 
EPP - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) autor(a) seu novo 
endereço, sob pena de extinção. - ADV: MARCELO MARTINEZ SANTIAGO (OAB 298508/SP), THIAGO ALVES PEREZ (OAB 
301753/SP)

Processo 0016424-02.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - S & R Lanza Moveis e 
Decoração Ltda Me - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) 
autor(a) seu novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: PERLA SAVANA DANIEL (OAB 269946/SP), MARCELO MARTINEZ 
SANTIAGO (OAB 298508/SP)

Processo 0016433-61.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - S & R Lanza Moveis e 
Decoração Ltda Me - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) 
autor(a) seu novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: PERLA SAVANA DANIEL (OAB 269946/SP), MARCELO MARTINEZ 
SANTIAGO (OAB 298508/SP)

Processo 0016435-31.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - S & R Lanza Moveis e 
Decoração Ltda Me - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) 
autor(a) seu novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: PERLA SAVANA DANIEL (OAB 269946/SP), MARCELO MARTINEZ 
SANTIAGO (OAB 298508/SP)

Processo 0016453-52.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - S & R Lanza Moveis e 
Decoração Ltda Me - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) 
autor(a) seu novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: PERLA SAVANA DANIEL (OAB 269946/SP), MARCELO MARTINEZ 
SANTIAGO (OAB 298508/SP)

Processo 0016461-29.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - S & R Lanza Moveis e Decoração 
Ltda Me - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) autor(a) seu novo 
endereço, sob pena de extinção. - ADV: MARCELO MARTINEZ SANTIAGO (OAB 298508/SP), PERLA SAVANA DANIEL (OAB 
269946/SP)

Processo 0016561-81.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Daniel Rabello Epp - O(a) 
executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) autor(a) seu novo endereço, sob 
pena de extinção. - ADV: CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA FALCAO (OAB 121050/SP)

Processo 0016857-06.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Alexandre Ivan dos Santos 
Jau Me - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) autor(a) seu novo 
endereço, sob pena de extinção. - ADV: JOAO FERNANDO PESUTO (OAB 303505/SP), ANA RAQUEL CORADINI CABRIOLI 
(OAB 313502/SP)

Processo 0016963-65.2014.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Juliana Cristina Ronchi - Município de Jahu - Vistos. Antes de determinar o sequestro de disponibilidades financeiras do(a) 
demandado(a), determino sua manifestação sobre a alegada não entrega dos medicamentos/insumos descritos na inicial à 
parte autora, conforme determinado em sentença/antecipação de tutela, no prazo de 48:00 horas.. Intime-se com urgência. 
Caso transcorrido tal prazo sem manifestação, apresente a parte-autora cálculo de valor necessário para a aquisição, na rede 
particular, do suficiente para 3 meses de seu tratamento e providencie a serventia minuta de bloqueio on-line, observado o valor 
informado. Intime-se. - ADV: MARIA FERNANDA FELIPE (OAB 173047/SP), ALEXANDRE ROGERIO FICCIO (OAB 241505/SP), 
NATHALIA BEATRIZ DUTRA (OAB 321154/SP)

Processo 0016986-11.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - S & R Lanza Moveis e 
Decoração Ltda Me - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) 
autor(a) seu novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: MARCELO MARTINEZ SANTIAGO (OAB 298508/SP), THIAGO 
ALVES PEREZ (OAB 301753/SP)

Processo 0017003-47.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - S & R Lanza Moveis e 
Decoração Ltda Me - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) 
autor(a) seu novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: PERLA SAVANA DANIEL (OAB 269946/SP), MARCELO MARTINEZ 
SANTIAGO (OAB 298508/SP)

Processo 0017310-06.2011.8.26.0302 (302.01.2011.017310) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Maria José Momesso Fiorino - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - NOTA DO CARTÓRIO: MANDADO DE 
LEVANTAMENTO EXPEDIDO EM FAVOR DO AUTOR , AGUARDA-SE RETIRADA EM 30 DIAS. - ADV: NILTON AGOSTINI 
VOLPATO (OAB 168068/SP), FABIO ALEXANDRE COELHO (OAB 158386/SP)

Processo 0018128-50.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Edson Jose 
Zapateiro - Edson Jose Zapateiro - Cite-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, oferecer embargos, no prazo de 30 dias. 
Int. - ADV: EDSON JOSE ZAPATEIRO (OAB 143880/SP)

Processo 0018220-28.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - João Francisco do Amaral Izar - 
Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo 
o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do 
art. 745A do C.P.C. - ADV: JOÃO JOEL VENDRAMINI JUNIOR (OAB 201408/SP)

Processo 0018249-78.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Maria Ivone Fornazieri Me - 
Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo 
o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do 
art. 745A do C.P.C. - ADV: NATÁLIA MONTEIRO MIRANDA (OAB 289378/SP)

Processo 0019186-88.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - José Antonio 
Maso - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. Int. - 
ADV: HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP)

Processo 0019187-73.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - José Izaias de 
Souza - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. Int. 
- ADV: HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 0019188-58.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - João Francisco 
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Rodrigues - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. 
Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP)

Processo 0019189-43.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Laurindo Mazzo 
- Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. Int. - ADV: 
BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP)

Processo 0019190-28.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Geraldo Mazza 
- Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. Int. - ADV: 
BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP)

Processo 0019196-35.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - CLEZIO 
RODRIGUES DA CUNHA - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 
10% e penhora. Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP)

Processo 0019198-05.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Demétrio 
Dorador - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. 
Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP)

Processo 0019199-87.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Romildo Chiconi 
e outros - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. 
Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP)

Processo 0019200-72.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Iva Gonçalves 
Campanha e outros - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e 
penhora. Int. - ADV: HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 0019206-79.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria do Carmo 
Zani Cavallo - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. 
Int. - ADV: HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 0019208-49.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Leonilda Rangel 
Panhoce - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. 
Int. - ADV: HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 0019209-34.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Jose Antonio 
Meleto - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. Int. 
- ADV: HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 0019210-19.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - João Batista 
Passarelli - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. 
Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP)

Processo 0019216-26.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Francisco 
Aparecido de Moraes - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e 
penhora. Int. - ADV: HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 0019217-11.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Marlene 
Aparecida Meleto - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e 
penhora. Int. - ADV: HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 0019218-93.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Alves de 
Oliveira Silva e outros - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% 
e penhora. Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP)

Processo 0019219-78.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Abelmir Bortolo 
Tonon - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. Int. 
- ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP)

Processo 0019220-63.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Alex Sandro 
Palopoli - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. 
Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP)

Processo 0019226-70.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Dionizio Alves 
de Morais - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. 
Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP)

Processo 0019227-55.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Marta Navegante 
Milani e outros - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e 
penhora. Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP)

Processo 0019228-40.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Antonio Franzotti 
- Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. Int. - ADV: 
BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP)

Processo 0019229-25.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Manoel Meleto 
- Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. Int. - ADV: 
BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP)

Processo 0019230-10.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Mario Ghiselli 
Filho e outro - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. 
Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP)

Processo 0019236-17.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Zelidise Pereira 
de Oliveira - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. 
Int. - ADV: HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 0019237-02.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Aparecido 
Donizete Amaro - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e 
penhora. Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP)

Processo 0019238-84.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Cassette 
Perroni - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. Int. 
- ADV: HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 0019239-69.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Irene Baltazar 
da Silva Carneiro e outros - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 
10% e penhora. Int. - ADV: HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)
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Processo 0019240-54.2014.8.26.0302 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria do Carmo 
de Goes - Recebo a inicial, posto que em termos. Cite-se para pagamento em 15 dias, sob pena de multa de 10% e penhora. 
Int. - ADV: HEITOR FELIPPE (OAB 159578/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 0019247-46.2014.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
Osni Claudio da Silva - Considerando que a Fazenda Pública Estadual não possui autorização legal para transigir, conforme 
já comunicado a este Juízo, desnecessária a designação de audiência preliminar de tentativa de conciliação. Cite-se para 
contestação, no prazo de 30 dias, como previsto em lei. - ADV: CARLOS ALEXANDRE TREMENTOSE (OAB 228543/SP)

Processo 0019248-31.2014.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
Marco Antonio Domingues - Considerando que a Fazenda Pública Estadual não possui autorização legal para transigir, conforme 
já comunicado a este Juízo, desnecessária a designação de audiência preliminar de tentativa de conciliação. Cite-se para 
contestação, no prazo de 30 dias, como previsto em lei. - ADV: CARLOS ALEXANDRE TREMENTOSE (OAB 228543/SP)

Processo 0019252-68.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Valmir Comércio de Peças 
Ltda Epp - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, 
reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos 
permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: JOSE ALEXANDRE ZAPATERO (OAB 152900/SP)

Processo 0019277-81.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Manoel Aristides Filho ME - 
Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo 
o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos 
do art. 745A do C.P.C. - ADV: LINCOLN RICKIEL PERDONA LUCAS (OAB 148457/SP), TIAGO GOMES DE ANDRADE (OAB 
279691/SP)

Processo 0019295-05.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Dalva Luzia de Oliveira - 
Dalva Luzia de Oliveira - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, 
em 15 dias, reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, 
nos termos permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: ANTONIO MARCOS ORSELLI (OAB 302446/SP), DALVA LUZIA DE 
OLIVEIRA (OAB 160366/SP)

Processo 0019298-57.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valter Oliveira Pavaneli Me - 
Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo 
o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos 
do art. 745A do C.P.C. - ADV: ANTONIO PAULO GRASSI TREMENTOCIO (OAB 147169/SP), LELIS DEVIDES JUNIOR (OAB 
140799/SP)

Processo 0019340-09.2014.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- HENRIQUE VOLPE - Considerando que a Fazenda Pública Estadual não possui autorização legal para transigir, conforme 
já comunicado a este Juízo, desnecessária a designação de audiência preliminar de tentativa de conciliação. Cite-se para 
contestação, no prazo de 30 dias, como previsto em lei. - ADV: CARLOS ALEXANDRE TREMENTOSE (OAB 228543/SP)

Processo 0019364-37.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Ricardo Ragazzi de 
Barros - Ricardo Ragazzi de Barros - - Ricardo Ragazzi de Barros - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. 
Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% 
do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: ORLANDO ROSA PARIS 
(OAB 264585/SP), RICARDO RAGAZZI DE BARROS (OAB 250184/SP)

Processo 0019370-44.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - LUIZ CLAUDIO 
ANDRIOTTI ME - Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 
dias, reconhecendo o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos 
termos permissivos do art. 745A do C.P.C. - ADV: MONICA FELTRIN DA CUNHA NEVES (OAB 133197/SP)

Processo 0019371-29.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Gustavo Grandeso ME - Cite-
se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo o 
débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do art. 
745A do C.P.C. - ADV: MIKE STUCIN (OAB 347053/SP)

Processo 0019372-14.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Gustavo Grandeso ME - Cite-
se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo o 
débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do art. 
745A do C.P.C. - ADV: MIKE STUCIN (OAB 347053/SP)

Processo 0019379-06.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Paula Cavalcanti Mesquita Me - 
Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo 
o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do 
art. 745A do C.P.C. - ADV: JOAO CANDIDO FERREIRA (OAB 56275/SP), BRUNA BUENO CETERTICK (OAB 344912/SP)

Processo 0019380-88.2014.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Paula Cavalcanti Mesquita Me - 
Cite-se para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora. Alerte-se o(a) executado(a) de que poderá, em 15 dias, reconhecendo 
o débito excutido e comprovando o pagamento de 30% do valor requerer o parcelamento do débito, nos termos permissivos do 
art. 745A do C.P.C. - ADV: BRUNA BUENO CETERTICK (OAB 344912/SP), JOAO CANDIDO FERREIRA (OAB 56275/SP)

Processo 1007253-04.2014.8.26.0302 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - MARIO SERGIO 
MACHADO CAMPOS - Considerando que a Fazenda Pública Estadual não possui autorização legal para transigir, conforme 
já comunicado a este Juízo, desnecessária a designação de audiência preliminar de tentativa de conciliação. Cite-se para 
contestação, no prazo de 30 dias, como previsto em lei. - ADV: MARIÂNGELA MACHADO CAMPOS DOBREVSKI (OAB 261727/
SP)

Processo 3006440-74.2013.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - MARIZA DE FATIMA CAMARGO - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 
dias informe o(a) autor(a) seu novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: FABIO CHAMATI DA SILVA (OAB 214301/SP)

Processo 3006858-12.2013.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Wilchens Leandro Nunes - 
Autorizo o desentranhamento dos documentos mediante recibo. Providenciado, inutilizem-se os autos, observadas as cautelas 
legais. Int. - ADV: JOSE ALEXANDRE ZAPATERO (OAB 152900/SP), RONALDO ADRIANO DOS SANTOS (OAB 206303/SP)

Processo 3009677-19.2013.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Renan 
Cassares Grosso - ID Tecnologic - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias 
informe o(a) autor(a) seu novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: FRANCISCO JAIR DE SOUZA LIMA (OAB 148210/SP), 
MARIA SOLANGE ARANDA GARCIA (OAB 270272/SP)
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Processo 3010638-57.2013.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Dom Bosco Comercio 
e Serviço de Jaú Ltda EPP - NOTA DO CARTÓRIO: AO EXEQUENTE PARA REQUERER O QUE DE DIREITO, NO PRAZO DE 
30 DIAS. ( LEILÃO NEGATIVO) - ADV: MARIA CRISTINA CONTADOR (OAB 104682/SP)

Processo 3010937-34.2013.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Janaina Soares da Silva - Telefônica Brasil Sa - Ciência às partes da baixa dos autos, requeiram o que de 
direito, em 10 dias sucessivos. Int. - ADV: FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP), MONICA FERNANDES DO CARMO (OAB 115832/
SP), PAULO SIZENANDO DE SOUZA (OAB 141083/SP)

Processo 3011945-46.2013.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Frederico Andriotti ME - Intime-
se o(a) autor(a)/exequente a dar regular andamento ao feito em 30 dias sob pena de extinção. Int. - ADV: GRAZIELA MALAVASI 
AFONSO (OAB 290554/SP), PERLA SAVANA DANIEL (OAB 269946/SP)

Processo 3012226-02.2013.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Luis Fernando Pereira 
Garbin Confecções Me - Em 30 dias indique o(a) exequente bens penhoráveis do(a) executado(a) em garantia da execução. 
O exequente deverá atentar para a descrição de bens existente nos autos. Dessa forma, se pretender penhora on-line deverá 
também indicar eventuais bens penhoráveis, dentre os descritos, concomitantemente, para a hipótese daquela providência se 
frustrar. - ADV: RONALDO MARCELO BARBAROSSA (OAB 203434/SP), MARIA CLARA GOMES INFORZATO (OAB 336984/
SP)

Processo 3012645-22.2013.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - J C R Trindade e Cia 
Ltda - Uma vez decorrido o prazo para oferecimento de embargos/impugnação à penhora, ao(à) exequente, para requerer o que 
de direito, em 30 dias. - ADV: PATRICIA GUACELLI DI GIACOMO (OAB 193628/SP)

Processo 3012921-53.2013.8.26.0302 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Ângelo Giglioti - Em 30 dias 
indique o(a) exequente bens penhoráveis do(a) executado(a) em garantia da execução. O exequente deverá atentar para a 
descrição de bens existente nos autos. Dessa forma, se pretender penhora on-line deverá também indicar eventuais bens 
penhoráveis, dentre os descritos, concomitantemente, para a hipótese daquela providência se frustrar. - ADV: ENIO RODRIGO 
TONIATO MANGILI (OAB 197691/SP)

Processo 3013801-45.2013.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Vieira & Mesquita 
Comércio de Acessórios Ltda ME - Uma vez decorrido o prazo para oferecimento de embargos/impugnação à penhora, ao(à) 
exequente, para requerer o que de direito, em 30 dias. - ADV: GLAUCO NOGUEIRA (OAB 221211/SP)

Processo 3014153-03.2013.8.26.0302 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Ana Paula dos Reis 
Pessoa Me - O(a) executado(a) não foi encontrado(a) no endereço constante dos autos. Em 30 dias informe o(a) autor(a) seu 
novo endereço, sob pena de extinção. - ADV: THIAGO ALVES PEREZ (OAB 301753/SP), MARCELO MARTINEZ SANTIAGO 
(OAB 298508/SP)

JOSÉ BONIFÁCIO
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JOSÉ BONIFÁCIO EM 09/02/2015

PROCESSO :0000632-59.2015.8.26.0306
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BANCO FICSA S/A
ADVOGADO : 165025/SP - Luis Gustavo Buosi
REQDA : Kelly Cristina Bastos Campos
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000619-60.2015.8.26.0306
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MAIARA ELIDIA DE CARVALHO
ADVOGADO : 251797/SP - Elisangela Zanurço
REQDO : TERRA NOSTRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LIMITADA
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000622-15.2015.8.26.0306
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.A.S.F.
ADVOGADO : 336493/SP - Jose Welto dos Santos Junior
REQDO : L.H.C.F.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000624-82.2015.8.26.0306
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : 140055/SP - Adriano Athala de Oliveira Shcaira
REQDO : ESFERA JB CONFECÇÕES LIMITADA
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000625-67.2015.8.26.0306
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : VICENTE MARTINS DUTRA
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ADVOGADO : 71127/SP - Oswaldo Seron
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000626-52.2015.8.26.0306
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : ANTONIO EUGENIO DE SOUZA
ADVOGADO : 346994/SP - Jordana Maíra Olivi Douradinho
REQDA : Vivo Telefônica Brasil S/A
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000631-74.2015.8.26.0306
CLASSE :REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE : J.F.S.
ADVOGADO : 274199/SP - Ronaldo Seron
REQDA : G.M.V.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0008039-53.2014.8.26.0306
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : TATHIANE CEVADA TRIGILIO BARBOSA ME
ADVOGADO : 349583/SP - Alessandro Trigilio Barbosa
EXECTDO : AGROPECUÁRIA TERRAS NOVAS S/A
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000641-21.2015.8.26.0306
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : BANCO GMAC S/A
ADVOGADO : 152305/SP - Adahilton de Oliveira Pinho
REQDO : ESIO DE MELO RICARDO
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000648-13.2015.8.26.0306
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : DAIANE MARA ORTOLAN PARRA
REQDO : CLARO TV S/A
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JOSÉ BONIFÁCIO EM 09/02/2015

PROCESSO :0006299-60.2014.8.26.0306
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 25/2014 - Ubarana
AUTOR : Justiça Pública
AUTOR DO FATO : MARCOS ANTONIO NUNES
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001624-54.2014.8.26.0306
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 38/2014 - Jose Bonifacio
AUTOR : Justiça Pública
DECLARANTE : LENON VINICIUS DE SOUZA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0003335-94.2014.8.26.0306
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 12/2014 - Ubarana
AUTOR : Justiça Pública
AUTOR DO FATO : Adriano Machado Antunes
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000620-45.2015.8.26.0306
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 105/2014 - Adolfo
AUTOR : Justiça Pública
AUTOR DO FATO : Márcio Patriarcha
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0000621-30.2015.8.26.0306
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 31/2014 - Adolfo
AUTOR : Justiça Pública
AUTOR DO FATO : FRANCISCO RICARDO DA SILVA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000634-29.2015.8.26.0306
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 10/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : C.A.M.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000635-14.2015.8.26.0306
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 09/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : C.K.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000636-96.2015.8.26.0306
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 08/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : F.G.S.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000637-81.2015.8.26.0306
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 07/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.P.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000638-66.2015.8.26.0306
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 06/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : C.R.G.S.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000639-51.2015.8.26.0306
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 05/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : L.P.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000640-36.2015.8.26.0306
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 14/2015 - Jose Bonifacio
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : P.B.V.
VARA :1ª VARA

JUNDIAÍ
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JUNDIAÍ EM 09/02/2015

PROCESSO :1001672-50.2015.8.26.0309
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Peruchi & Peruchi Ltda Me
ADVOGADO : 331383/SP - Guilherme Eusebios Sarmento Fornari
REQDO : Eduardo Luis da Silva Jundiaí
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VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001703-70.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Marcelo Henrique Piccolo
ADVOGADO : 287797/SP - Anderson Grossi de Souza
REQDA : Gisele Aparecida Rocha Silva
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001704-55.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Marcelo Henrique Piccolo
ADVOGADO : 287797/SP - Anderson Grossi de Souza
REQDO : Rafael Luiz Falcão Rodrigues
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001705-40.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Marcelo Henrique Piccolo
ADVOGADO : 287797/SP - Anderson Grossi de Souza
REQDA : Jordana Poly Prado
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001706-25.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Paulo Pinheiro da Silva
ADVOGADO : 263198/SP - Paulo Isaias Andriolli
REQDO : Pdg Realty S/A Empreendimentos e Participaçoes
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001558-14.2015.8.26.0309
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : D.C.F.
ADVOGADO : 144929/SP - Nadir de Fatima Costa
EXECTDO : J.A.F.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001707-10.2015.8.26.0309
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : C.N.T.
ADVOGADO : 301886/SP - Naiara Renata Ferreira Gonçalves
REQTE : S.N.
ADVOGADO : 301886/SP - Naiara Renata Ferreira Gonçalves
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
REQDO : C.A.M.T.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES

PROCESSO :1001708-92.2015.8.26.0309
CLASSE :ARROLAMENTO COMUM
REQTE : C.F.S.S.
ADVOGADO : 258688/SP - Eduardo Giuntini Martini
REQDO : V.A.S.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001709-77.2015.8.26.0309
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Luis Fernando Sianga
ADVOGADO : 218871/SP - Cláudia Oliveira Del Monte Sianga
EXECTDO : Anderson Rodrigo de Barros Moreira
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001710-62.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Claudia Regina Vianna Ledur Jampaulo
ADVOGADO : 353124/SP - Claudia Regina Vianna Ledur Jampaulo
REQDO : HDI
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001711-47.2015.8.26.0309
CLASSE :ALIMENTOS - PROVISIONAIS
ALIMENTADO : J.E.S.
ADVOGADO : 148123/SP - Luciana Ladeira Storani Caixeta Ferreira
ALIMENTANTE : L.H.S.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
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PROCESSO :1001712-32.2015.8.26.0309
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : R.T.N.
ADVOGADO : 253349/SP - Luciana Cristina Andreaça Levada
REQDO : C.R.I.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001713-17.2015.8.26.0309
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 252782/SP - Claudia Cardoso Menegati Mingucci
REQDO : Vicente G de Araujo
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001714-02.2015.8.26.0309
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Marta Cristina Noel Ribeiro Ialamov
ADVOGADO : 168735/SP - Eliezer Pereira Martins
EXECTDA : Josimara Moreto Salvador de Aquino
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001715-84.2015.8.26.0309
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 308730/SP - José Carlos Skrzyszowski Junior
REQDA : Leni Aparecida Rodrigues
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001716-69.2015.8.26.0309
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 252782/SP - Claudia Cardoso Menegati Mingucci
REQDA : Mariluzia de Jesus Carneiro
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001717-54.2015.8.26.0309
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 283065/SP - Leandro Bustamante de Castro
REQDO : Anderson Roberto Ronqui
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001718-39.2015.8.26.0309
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 204255/SP - Cassio dos Santos Souza
REQDO : Fernando Henrique da Silva Ruiz
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001702-85.2015.8.26.0309
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : Carlos Alberto Caselato
ADVOGADO : 53207/SP - Benedito Carlos Cleto Vachi
IMPTDO : Secretário Municipal de Saúde do Município de Jundiaí
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001058-45.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : A.T.
ADVOGADO : 315764/SP - Raphaela Dias de Lemos Damato
REQDO : I.B.A.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES

PROCESSO :0002335-16.2015.8.26.0309
CLASSE :GUARDA
REQTE : C.A.R.

PROCESSO :0002337-83.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Maria Cristina Felix
REQDO : Decorações Rally Ltda.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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PROCESSO :1001687-19.2015.8.26.0309
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Jundiaí Alimentos Ltda
ADVOGADO : 107489/SP - Sergio Luis Quaglia Silva
EMBARGDA : Maria Helena Antunes Ferreira
ADVOGADO : 84250/SP - Josue do Prado Filho
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001688-04.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Alessandro da Silva
ADVOGADO : 312366/SP - Iara Akemi de Almeida Nakamura
REQDO : Mrv Engenharia e Participações S.a.
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001689-86.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : João José da Silva Salustiano
ADVOGADO : 253223/SP - Cintia Xavier da Cruz França Santos
REQDO : Município de Jundiaí
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001690-71.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Kely Gabanella Buenhas
ADVOGADO : 224781/SP - Jose Roberto Dias Chaves
REQDO : Itau Unibanco S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001691-56.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condominio Residencial Jatai
ADVOGADO : 240151/SP - Luciano Alves do Carmo Della Serra
REQDO : Osmar Rogério de Souza Melo
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001692-41.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condominio Residencial Jatai
ADVOGADO : 240151/SP - Luciano Alves do Carmo Della Serra
REQDO : Alexandre Aparecido Estevam
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001693-26.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Cledmilson Ribeiro
ADVOGADO : 337546/SP - Carlos Roberto Fernandes Junior
REQDO : Chafik Mansur Sadek
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001694-11.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condominio Residencial Jatai
ADVOGADO : 240151/SP - Luciano Alves do Carmo Della Serra
REQDO : Rodolfo Fagundes Tonielo
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001695-93.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condominio Residencial Jatai
ADVOGADO : 240151/SP - Luciano Alves do Carmo Della Serra
REQDO : Murilo Francisco de Paula Sousa
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001696-78.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condominio Residencial Jatai
ADVOGADO : 240151/SP - Luciano Alves do Carmo Della Serra
REQDO : Alberto Teixeira da Silva
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001697-63.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condominio Residencial Jatai
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ADVOGADO : 240151/SP - Luciano Alves do Carmo Della Serra
REQDA : Gilnete Nery de Oliveira
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001698-48.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condominio Residencial Jatai
ADVOGADO : 240151/SP - Luciano Alves do Carmo Della Serra
REQDO : Diego Rodrigues de Araujo
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001699-33.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condominio Residencial Jatai
ADVOGADO : 240151/SP - Luciano Alves do Carmo Della Serra
REQDO : Fabio Kleber da Cunha
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001700-18.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Sauvas Empreendimentos e Construções Ltda
ADVOGADO : 130689/SP - Erica Belliard Sedano
REQDO : Real Artes Construtora e Engenharia Ltda  Me
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001701-03.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condominio Residencial dos Sabias
ADVOGADO : 240151/SP - Luciano Alves do Carmo Della Serra
REQDO : João Carlos Salvador
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002338-68.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : REGIANE CRISTINA DE AMORIN VERONA
REQDO : DAE SA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0002339-53.2015.8.26.0309
CLASSE :PROVIDÊNCIA
REQTE : H.U.F.M.J.
REQDA : F.S.S.
VARA :VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.

PROCESSO :0002340-38.2015.8.26.0309
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : G.S.P.
ADVOGADO : 253278/SP - Fernando Ricon
IMPTDO : S.E.M.J.
VARA :VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.

PROCESSO :0002341-23.2015.8.26.0309
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : G.Y.R.R.
ADVOGADO : 182316/SP - Adriana Vieira
IMPTDO : S.E.M.J.
VARA :VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.

PROCESSO :0002342-08.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Aparecida da Costa Oliveira
REQDO : Positivo Informática S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001719-24.2015.8.26.0309
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 204255/SP - Cassio dos Santos Souza
REQDA : Tatiane Pinheiro de Souza Varanda
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001720-09.2015.8.26.0309
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : B.
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ADVOGADO : 324941/SP - Lucielma Rodrigues dos Santos
REQDO : D.B.M.
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002343-90.2015.8.26.0309
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : N.B.S.P.
ADVOGADO : 155346/SP - Carlos Lima
IMPTDO : S.S.M.J.
VARA :VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.

PROCESSO :0002349-97.2015.8.26.0309
CLASSE :GUARDA
REQTE : G.C.
REQDA : L.A.L.
VARA :VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.

PROCESSO :1001722-76.2015.8.26.0309
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : O.F.D.
ADVOGADO : 126131/SP - Margarete Luciene do Amaral Gurgel

PROCESSO :1001723-61.2015.8.26.0309
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : A.C.S.O.
ADVOGADO : 315764/SP - Raphaela Dias de Lemos Damato
REQDO : P.L.S.O.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES

PROCESSO :1001724-46.2015.8.26.0309
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : A.R.B.
ADVOGADO : 47867/SP - Ademar Saccomani
REQDO : B.B.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES

PROCESSO :0002373-28.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : RAFAEL APARECIDO MAESTRELLO
REQDO : SIDINÉIA S. DE OLIEIRA ME
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001671-65.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Alan Camargo
ADVOGADO : 263208/SP - Rafael Pivi Collucci
REQDO : Faculdade de Medicina de Jundiai - Hospital Universtário
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001725-31.2015.8.26.0309
CLASSE :CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE : L.F.
ADVOGADO : 190143/SP - Alexandre Carrera

PROCESSO :1001673-35.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Carla Belafonte Rosa da Silva
ADVOGADO : 312366/SP - Iara Akemi de Almeida Nakamura
REQDO : Brookfield Incorporações S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001726-16.2015.8.26.0309
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 252782/SP - Claudia Cardoso Menegati Mingucci
REQDO : Daniel Gallippi
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001674-20.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Fifo’s Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda - Epp
ADVOGADO : 327259/SP - Rodolfo Barbosa Zago
REQDO : BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
VARA :4ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1001675-05.2015.8.26.0309
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 241999/SP - Leda Maria de Angelis Pinto
REQDA : Maria Cicera Rufino Nunes
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001727-98.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condomínio Vista Centrale Residence
ADVOGADO : 101857/SP - Sebastiao Antonio de Carvalho
REQDO : Ricardo Ferrari Ferret
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001676-87.2015.8.26.0309
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Peruchi & Peruchi Ltda Me
ADVOGADO : 340988/SP - Bruno Roger de Souza
REQDO : Joelton Miguel de Oliveira
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001728-83.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Vicente Cesaroni
ADVOGADO : 331584/SP - Regina Celia Ribeiro Ramos
REQDO : Fazenda do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001677-72.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : César Augusto Sass
ADVOGADO : 253223/SP - Cintia Xavier da Cruz França Santos
REQDO : Prefeitura do Município de Jundiaí
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001678-57.2015.8.26.0309
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 241999/SP - Leda Maria de Angelis Pinto
REQDA : Telma Bassan Palhares
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001679-42.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condomínio Residencial Resort Santa Angela
ADVOGADO : 101857/SP - Sebastiao Antonio de Carvalho
REQDA : Maria Elisabete Cavalcante
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001680-27.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condomínio Residencial Canto da Natureza
ADVOGADO : 101857/SP - Sebastiao Antonio de Carvalho
REQDA : Patrícia da Silva Oliveira
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001729-68.2015.8.26.0309
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL
REQTE : V.H.O.S.
ADVOGADO : 121799/SP - Cleci Rosane Lins da Silva
REQDO : A.J.S.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001681-12.2015.8.26.0309
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Nukk Alfaitaria Industrial S/A
ADVOGADO : 331086/SP - Marcio Henrique Parma
EXECTDA : Ana Claudia Bueno Pereira
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001730-53.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Marcelo Henrique Rabelo
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ADVOGADO : 258151/SP - Guilherme Flaviano Rabelo
REQDO : ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001682-94.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Thiago de Lima Jacintho
ADVOGADO : 312366/SP - Iara Akemi de Almeida Nakamura
REQDO : Mrv Engenharia e Participações S/a.
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001683-79.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Santo Benedito Pedro
ADVOGADO : 253223/SP - Cintia Xavier da Cruz França Santos
REQDO : Prefeitura do Município de Jundiaí
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001685-49.2015.8.26.0309
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : A.M.S.
ADVOGADO : 63923/SP - Maria Laura Leo Natale
REQDO : G.P.S.S.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001670-80.2015.8.26.0309
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : V.P.B.
ADVOGADO : 266501/SP - Christiane Negri
REQDA : L.A.S.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001684-64.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condomínio Residencial Resort Santa Angela
ADVOGADO : 101857/SP - Sebastiao Antonio de Carvalho
REQDA : Rute Pianosi Mendes
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001686-34.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : José Aparecido dos Santos
ADVOGADO : 253223/SP - Cintia Xavier da Cruz França Santos
REQDO : Prefeitura do Município de Jundiaí
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0002377-65.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Solon da Costa e Silva
REQDO : Universidade Paulista - UNIP
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0002380-20.2015.8.26.0309
CLASSE :GUARDA
REQTE : G.M.B.

PROCESSO :0002286-72.2015.8.26.0309
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI
ADVOGADO : 309065/SP - Renato Luís Ferreira
EXECTDA : Charlene Nascimento Campos
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0002382-87.2015.8.26.0309
CLASSE :AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE : C.J.C.

PROCESSO :0002381-05.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Raul de Carvalho Junior
REQDO : CONSUL - WHIRLPOLL S.A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001731-38.2015.8.26.0309
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CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : L.M.S.
ADVOGADO : 253349/SP - Luciana Cristina Andreaça Levada
ALIMENTANTE : S.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001732-23.2015.8.26.0309
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : A.L.S.
ADVOGADO : 248414/SP - Valdemir Gomes Caldas
REQDO : M.H.S.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001733-08.2015.8.26.0309
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 252782/SP - Claudia Cardoso Menegati Mingucci
REQDO : Antonio Aparecido Campos
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002387-12.2015.8.26.0309
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : M.A.F.A.
ADVOGADO : 252160/SP - Rodrigo Henrique Ruano Moreno
IMPTDO : S.E.M.J.
VARA :VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.

PROCESSO :1001734-90.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : José Davi Caetano de Freitas
ADVOGADO : 248414/SP - Valdemir Gomes Caldas
REQDO : Franco e Verona Comercio Veiculos Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1030486-81.2014.8.26.0576
CLASSE :INVENTÁRIO
HERDEIRA : KARINA GONÇAVES ORSI FERREIRA
ADVOGADO : 268848/SP - Alessandra Cristina da Silva Agostinho
INVTARDA : Vera Lucia Gonçalves Orsi
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0001157-65.2015.8.26.0007
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Aline Armelline Lima
REQDO : Show Tine Eventos Formaturas S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1014373-36.2014.8.26.0161
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : RBM COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MOTORES E BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA EPP
ADVOGADO : 270934/SP - Edelton Suave Junior
EXECTDO : JMC REPRESENTAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000445-89.2015.8.26.0320
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
ADVOGADO : 336343/SP - Natali Gomes Barbosa da Silva
REQDO : THIAGO RODRIGO GARCIA DE SOUZA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1014114-29.2014.8.26.0068
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : A.H.V. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
ADVOGADO : 281927/SP - Rogério Lira Afonso Ferreira
REQDO : J. PACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1013685-62.2014.8.26.0068
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MITRA DIOCESANA DE JUNDIAI
ADVOGADO : 184882/SP - William Munarolo
REQDO : Telefônica Brasil S.A. Vivo
VARA :6ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :0004690-59.2010.8.26.0281
CLASSE :CAUTELAR INOMINADA
REQTE : Reinaldo Antonio Ferreira
ADVOGADO : 299722/SP - Reinaldo Antonio Ferreira
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0005391-20.2010.8.26.0281
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Reinaldo Antonio Ferreira
ADVOGADO : 299722/SP - Reinaldo Antonio Ferreira
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 78685/SP - Anahi Bichir
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1002410-59.2014.8.26.0281
CLASSE :INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR
REQTE : Reinaldo Antonio Ferreira
ADVOGADO : 299722/SP - Reinaldo Antonio Ferreira
REQDO : GILMAR SAINT CLAIR RIBEIRO
ADVOGADO : 98491/SP - Marcel Pedroso
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1013395-39.2014.8.26.0006
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : COMERCIO DE MADEIRAS PINUSMADE LTDA ME
ADVOGADO : 337944/SP - Marcelo da Silva Tenorio
REQDO : MARLI FERREIRA MÓVEIS ME
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1016901-84.2014.8.26.0309
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : EDISON DORES ESTEVAM
ADVOGADO : 258165/SP - Joais Henrique do Nascimento da Silva
REQDO : MAURÍCIO PEREIRA DE LIMA
ADVOGADO : 227789/SP - Daniela Veroneze de Moraes Marostiga
VARA :6ª VARA CÍVEL

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CÍVEL
JUIZ DE DIREITO LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR
ESCRIVÃO JUDICIAL JOSÉ MARIA DE MATOS

PUB 63 - RELAÇÃO Nº. 045/2015

Processo 0000375-35.2009.8.26.0309 (309.01.2009.000375) - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta 
de Ensino Ltda - Felipe Andreuccetti - Fls. 206 = Defiro o prazo requerido, no arquivo, observadas as formalidades legais. Int. - 
ADV: EMERSON FABIANO BELÃO (OAB 276294/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 0002794-62.2008.8.26.0309 (309.01.2008.002794) - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta 
de Ensino Ltda - Bruna Veloso Petracca - Fls. 257 = Defiro o prazo requerido, no arquivo, observadas as formalidades legais. 
Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 0003922-49.2010.8.26.0309 (309.01.2010.003922) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços 
- Escolas Padre Anchieta Ltda - Lucilene Alves dos Santos - Fls. 116 = Defiro o prazo requerido, no arquivo, observadas as 
formalidades legais. Int. - ADV: ADEMIR PIZZATTO (OAB 67551/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 0005529-63.2011.8.26.0309 (309.01.2011.005529) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - I 
C F do Brasil Transportes e Logistica Ltda - Rodovias Integradas do Paraná S/a. - Dou por encerrada a instrução. Fixo o prazo 
de vinte dias para apresentação de memoriais pelas partes, facultando ao d. patrono da autora a retirada dos autos de cartório 
mediante carga nos primeiros dez dias, e ao d. patrono da ré nos dez seguintes. Após, tornem os autos conclusos para sentença. 
Int. - ADV: LUCIANA SANCHES CAMURCIA CABRINI (OAB 295194/SP), MAYARA ÚBEDA DE CASTRO RUFINO (OAB 159732/
SP), FABIANO FREITAS SOARES (OAB 37687/PR), JOAO EVERARDO RESMER VIEIRA (OAB 18084/PR)

Processo 0005529-63.2011.8.26.0309 (309.01.2011.005529) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - I C 
F do Brasil Transportes e Logistica Ltda - Rodovias Integradas do Paraná S/a. - Vistos. 1) Baixo os autos em cartório a fim de 
que sejam conclusos ao MM. Juiz Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Jundiaí. 2) Justifico a baixa dos autos, sem decisão, 
em razão da falta de tempo hábil para apreciá-los, o que se deu pelo fato de ter cessado nesta data a minha designação para 
assumir a referida vara. - ADV: MAYARA ÚBEDA DE CASTRO RUFINO (OAB 159732/SP), LUCIANA SANCHES CAMURCIA 
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CABRINI (OAB 295194/SP), JOAO EVERARDO RESMER VIEIRA (OAB 18084/PR), FABIANO FREITAS SOARES (OAB 37687/
PR)

Processo 0009895-24.2006.8.26.0309 (309.01.2006.009895) - Procedimento Ordinário - Zr dos Santos Frutas - Jose Manoel 
Pugliese e outro - Manifeste-se a exequente em prosseguimento, requerendo o que de direito. Int. - ADV: MARCOS VICENTE 
DOS SANTOS (OAB 218116/SP), ANA LUCIA CHAVES ALEM (OAB 126416/SP), PATRICIA DANTAS BEBBER (OAB 215473/
SP), ALESSANDRA PERALLI PIACENTINI (OAB 147093/SP)

Processo 0011326-49.2013.8.26.0309 (apensado ao processo 0008334-04.2002.8.26) (processo principal 0008334-
04.2002.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Sergio David Fioravanti e outros - Maria Fioravanti Nogueira e 
outros - Informe a agravante a concessão de efeito suspensivo, no prazo de 10 dias, comprovando. No silêncio, cumpra-se a 
decisão recorrida. Int. - ADV: JOAO CARLOS JOSE MARTINELLI (OAB 51512/SP), ANDERSON ROBERTO FLORÊNCIO LOPES 
(OAB 214975/SP), TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO (OAB 63105/SP), GISELE FLEURY CHARMILLOT GERMANO DE 
LEMOS (OAB 118800/SP)

Processo 0011388-26.2012.8.26.0309 (309.01.2012.011388) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Panamericano S A - Jose Roberto da Silva - Manifeste-se o requerente em prosseguimento, requerendo o que 
de direito. Int. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), MARCELO DE TOLEDO (OAB 282167/SP)

Processo 0012212-14.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 0005301-54.2012.8.26) (processo principal 0005301-
54.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - Miguel Alves Elias - Hsbc Bank Brasil S A Banco Multiplo - Manifeste-se o exequente 
em prosseguimento, requerendo o que de direito. Prazo de 10 dias. Decorridos, no silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: 
JULIANA FERNANDES FAINÉ GOMES (OAB 183568/SP), ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS (OAB 127104/SP), 
EDUARDO HILARIO BONADIMAN (OAB 124890/SP)

Processo 0014928-82.2012.8.26.0309 (309.01.2012.014928) - Procedimento Sumário - Direitos / Deveres do Condômino - 
Condominio Delfim Verde - José Felipe Gomes da Silva - Fls. 184: Intimem-se as partes da data designada pela perito judicial 
nomeada, Dra. MÁRCIA PASQUALOTTI BARBIN TORELLI, para a realização da perícia no dia 11 de Fevereiro de 2015, às 
09:40 hs, em frente ao imóvel localizado no Condomínio Edifício Júlia, Apto. 41 A, à Rua Fiore Della Nina, 168, Jundiaí - SP. 
Providencie-se. Int. - ADV: RENE BELODE (OAB 131819/SP), ROSEMBERG JOSE FRANCISCONI (OAB 142750/SP)

Processo 0015249-54.2011.8.26.0309 (309.01.2011.015249) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título 
- Maria Eugenia Cardoso - Banco Itau S A - Vistos, Cumpra-se o v. Acórdão. Requeiram o que de direito em prosseguimento. 
Nada sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: HELOÍSA ERVEDEIRA LOURES 
(OAB 282608/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARA DE AGUIAR ERVEDEIRA LOURES (OAB 
126895/SP), ELAINE EVANGELISTA (OAB 224891/SP), FELIPPE CARLOS DE SOUZA (OAB 268240/SP)

Processo 0015539-64.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 0045440-53.2009.8.26) (processo principal 0045440-
53.2009.8.26) - Cumprimento de sentença - Sucumbência - Michael Burcart - Panamericano Arrendamento Mercantil S/A - 
Manifeste-se o exequente em prosseguimento, requerendo o que de direito. No silêncio, aguarde-se no arquivo. Int. - ADV: 
JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), ALVARO VELLOSO MARTINS (OAB 261551/SP), JACKSON WAGNER RODRIGUES DOS 
SANTOS (OAB 226132/SP)

Processo 0016323-41.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 0033845-23.2010.8.26) (processo principal 0033845-
23.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - Duplicata - Trisul Transportes Ltda - Midas Elastomeros do Brasil Ltda - Manifeste-
se o exequente em prosseguimento, requerendo o que de direito. Prazo de 05 dias. Nada sendo requerido, aguarde-se 
manifestação dos interessados no arquivo, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: MAGDA BARBIERATO FERREIRA 
(OAB 120310/SP), MARISA PEÇANHA DE SOUZA (OAB 180536/SP), LUÍS FABIANO VENÂNCIO (OAB 82982/MG), SERGIO 
RICARDO DOS REIS (OAB 138411/SP)

Processo 0017410-03.2012.8.26.0309 (309.01.2012.017410) - Monitória - Espécies de Contratos - Sociedade Padre Anchieta 
de Ensino Ltda - Camila Ceci Barcaro - Manifeste-se o exequente em prosseguimento, requerendo o que de direito. Prazo de 
05 dias. Nada sendo requerido, aguarde-se manifestação dos interessados no arquivo, observadas as formalidades legais. Int. - 
ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)

Processo 0017695-16.2000.8.26.0309 (309.01.2000.017695) - Procedimento Ordinário - Sociedade Padre Anchieta de 
Ensino S/c Ltda. - Cobrança - Maria Jose Rezende de Moraes - Fls. 104: Observo que até a presente data a devedora não 
foi devidamente intimada para os fins do art. 475-J, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim, providencie-se a transferência 
de todos os valores bloqueados para conta judicial, formalizando-se assim a penhora sobre os mesmos. Após, expeça-se 
o necessário para a sua intimação, devendo a credora fornecer os meios necessários, em 05 (cinco) dias. Oportunamente 
será apreciado o pedido de levantamento. Providencie-se e intimem-se. - ADV: MARIA LUCIA RODRIGUES (OAB 136558/SP), 
ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 0017695-16.2000.8.26.0309 (309.01.2000.017695) - Procedimento Ordinário - Sociedade Padre Anchieta de 
Ensino S/c Ltda. - Cobrança - Maria Jose Rezende de Moraes - Manifeste-se a credora, no prazo de 05 dias, requerendo o 
que de direito à vista do cumprimento (parcial) pelas instituições bancárias da ordem de bloqueio de ativos financeiros das 
devedoras, emitida por este Juízo através do sistema BACENJUD (R$ 16,29, R$ 36,15, R$ 32,14 e R$ 10,91). Int. - ADV: MARIA 
LUCIA RODRIGUES (OAB 136558/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 0018794-06.2009.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta 
de Ensino Ltda - SIDNÉIA MARCICANI GARCIA - Requeiram o que de direito em prosseguimento. Prazo de 05 dias. Nada sendo 
requerido, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA 
BRUNETTI (OAB 313773/SP)
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Processo 0019943-95.2013.8.26.0309 (processo principal 0031107-62.2010.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - Fazenda Pública Federal - Massa Falida de Cinalp Produtos Alímenticios Ltda. - Manifestem-se o 
Administrador Judicial e M.P. Após, voltem conclusos. Int. - ADV: WELINGTON MORISHITA REBEQUE GROPO (OAB 246887/
SP), ADNAN ABDEL KADER SALEM (OAB 180675/SP), HELMUT JOSEF GRUBER (OAB 242790/SP)

Processo 0020767-74.2001.8.26.0309 (309.01.2001.020767) - Procedimento Ordinário - Paulo Roberto Leitão Vieira de 
Melo - Inss - Fls. 143 = Cumpra-se. Int. - ADV: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 79365/SP)

Processo 0022410-18.2011.8.26.0309 (309.01.2011.022410) - Monitória - Prestação de Serviços - Escolas Padre Anchieta 
Ltda - BETTINA VERDINI - Manifeste-se a credora, no prazo de 05 dias, requerendo o que de direito à vista do cumprimento 
(parcial) pelas instituições bancárias da ordem de bloqueio de ativos financeiros das devedoras, emitida por este Juízo através 
do sistema BACENJUD (R$ 3.938,11). Int. - ADV: GEANE DA SILVA MACIEL (OAB 321065/SP), ANTONIO CARLOS LOPES 
DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 0023265-94.2011.8.26.0309 (309.01.2011.023265) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Fernando 
Monteiro - Edison Ronaldo Torquato da Silva e outro - V. Fls. 182 = Proceda-se a citação da denunciada à lide, expedindo-se 
o necessário. Int. - ADV: SAAD APARECIDO DA SILVA (OAB 274730/SP), CRISTIANO SIMÃO SANTIAGO (OAB 254875/SP), 
FERNANDO BOSSI CAMARGO (OAB 188725/SP), MARCIO ROGERIO SOLCIA (OAB 136953/SP)

Processo 0023265-94.2011.8.26.0309 (309.01.2011.023265) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Fernando 
Monteiro - Edison Ronaldo Torquato da Silva e outro - Intimação ao co-réu Édison para apresentar endereço atual da empresa 
denunciada à lide. - ADV: SAAD APARECIDO DA SILVA (OAB 274730/SP), FERNANDO BOSSI CAMARGO (OAB 188725/SP), 
MARCIO ROGERIO SOLCIA (OAB 136953/SP), CRISTIANO SIMÃO SANTIAGO (OAB 254875/SP)

Processo 0023922-70.2010.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Retifica Conquista Ltda - 
Ricardo Marques Godoy - Aguarde-se manifestação do exequente no arquivo, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: 
RODRIGO PINTO (OAB 256002/SP)

Processo 0028742-06.2008.8.26.0309 (309.01.2008.028742) - Monitória - Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda - 
Veridiana Alexandra Christianini Roveri - Aguarde-se o cumprimento do acordo no arquivo, observadas as formalidades legais, 
justificando tal medida pelo lapso temporal e o espaço físico da serventia. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 
236301/SP)

Processo 0032731-20.2008.8.26.0309 (309.01.2008.032731) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Itaú S/A - Projen 
Projetos de Engenharia e Construção Ltda e outro - Retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: CARLOS NARCY DA SILVA 
MELLO (OAB 70859/SP), FERNANDA BONFANTI (OAB 181318/SP)

Processo 0034821-64.2009.8.26.0309 (309.01.2009.034821) - Monitória - Cheque - Banco Nossa Caixa S/A - J R A Locateli 
e outros - Cumpra-se desde logo o Artigo 267, parágrafo 1º do C.P.C., expedindo-se Carta ou Mandado, se o caso. Int. - 
ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), JÚLIO CÉSAR RONCHI (OAB 170751/SP), JAYME RONCHI JUNIOR (OAB 
117723/SP)

Processo 0036625-14.2002.8.26.0309 (309.01.2002.036625) - Procedimento Ordinário - Estabelecimentos de Ensino - 
Sociedade Padre Anchieta de Ensino S/c Ltda. - Meclete Cristina Ribeiro Ertal - Manifeste-se o exequente em prosseguimento, 
requerendo o que de direito. Nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: MARIA LUCIA RODRIGUES (OAB 
136558/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), CLAUDIA TOFOLI HONORIO (OAB 288695/SP)

Processo 0041545-84.2009.8.26.0309 (309.01.2009.041545) - Monitória - Cheque - Rebeca America Rocha - EMPRESA 
NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA. - Manifeste-se o exequente em prosseguimento, requerendo o que de direito. Prazo de 05 
dias. Nada sendo requerido, aguarde-se manifestação dos interessados no arquivo, observadas as formalidades legais. Int. - 
ADV: MARCELO DA SILVA (OAB 266828/SP)

Processo 0047571-69.2007.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Jose Luiz Nunes Pereira - Gylmar de Padua Berverte 
e outro - Fls. 176 e ss = Manifeste-se o exequente em prosseguimento, requerendo o que de direito. Int. - ADV: MAURICIO 
JORGE DE FREITAS (OAB 92984/SP), CRISTINA DONIZETI CABRERA CARNER (OAB 169651/SP), ANTONIO CARLOS 
MAGRO (OAB 86225/SP), ANTÔNIO CARLOS MAGRO JÚNIOR (OAB 189471/SP)

Processo 3000698-81.2012.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO S/A - 
MARIA CLARA COSTA ME e outro - Aguarde-se manifestação do Exequente no arquivo, observadas as formalidades legais. Int. 
- ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/
SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CÍVEL
JUIZ DE DIREITO LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JÚNIOR
ESCRIVÃO JUDICIAL JOSÉ MARIA DE MATOS

PUB DIGITAL - RELAÇÃO Nº. 046/2015

Processo 0016502-72.2014.8.26.0309 (processo principal 4001842-73.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - Despesas 
Condominiais - Condominio Residencial Araucária - Vlademir Roberto Tozelli e outro - Vistos. Por primeiro, manifeste-se o 
exequente quanto ao integral cumprimento do acordo. Após, voltem conclusos. Intimem-se. - ADV: MARIA LUCIA VION SANT 
GALVEZ (OAB 99016/SP)

Processo 1000151-07.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Direitos / Deveres do Condômino - ANTONIO BATISTA 
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- Móbile Administração de Condominios e outro - Vistos. Fls. 26/30: Deverá a corré Móbile Administração de Condomínio 
retransmitir o pedido formulado como incidente de impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mais, manifeste-se o autor 
em réplica. Int. - ADV: CESAR ANTONIO PICOLO (OAB 234522/SP), RODRIGO SANTANA DE OLIVEIRA (OAB 289045/SP), 
ALYSSON MORAIS BATISTA SENA (OAB 242726/SP)

Processo 1000173-31.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Transporte de Coisas - Valdeci Valeriano Lopes - CASTELO 
ALIMENTOS S/A - Vistos. Para a apreciação do pedido de gratuidade, deverá o autor apresentar comprovante atualizado de 
seus rendimentos, no prazo de cinco dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. - ADV: LUCIANE CRISTINA LEARDINE LUIZ 
DEL ROY (OAB 150758/SP)

Processo 1000197-30.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - LAÉRCIO DE OLIVEIRA PAES e outro 
- Itau Unibanco S/A - Vistos. Ante o trânsito em julgado da sentença proferida, comunique-se a extinção do feito e arquivem-se 
os autos, com as cautelas devidas. Int. - ADV: ANDERSON GERALDO DA CRUZ (OAB 182369/SP), MÁRIO LUÍS PAES (OAB 
198539/SP)

Processo 1000249-55.2015.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Leandro Schultz - Diana 
Oliveira Gonçalves Neto de Paula e outro - Vistos. Por primeiro, apresente o exequente o comprovante de pagamento, bem 
como providencie o o recolhimento da verba de reprodução de peças processuais para instrução da contrafé, no valor de R$ 
4,40 (guia FEDT - código 201-0), conforme comunicado CG n. 165/2014. Após, voltem conclusos. Intimem-se. - ADV: MICHELE 
AMARAL SCHULTZ (OAB 257063/SP)

Processo 1000252-10.2015.8.26.0309 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome 
- F.P.L.T. - Vistos. Para a apreciação do pedido de gratuidade, deverá a autora apresentar declaração de pobreza de próprio 
punho, bem como comprovante atualizado de seus rendimentos, no prazo de cinco dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. - 
ADV: FELIPE BERNARDI (OAB 231915/SP)

Processo 1000277-23.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - CARLOS RENATO DA SILVA 
GONÇALVES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. A presente demanda deverá seguir o rito ordinário. 
Procedam-se às devidas anotações. A gratuidade decorre de determinação legal. Anote-se. Cite-se, consignando no mandado o 
teor do artigo 319 do CPC. Após a réplica, abra-se vista ao MP. Intimem-se. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 
111453/SP)

Processo 1000279-90.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - SEBASTIÃO CIRINO DE SOUZA - Seguradora 
Líder dos Consórcios DPVAT - Vistos. Para a apreciação do pedido de gratuidade, deverá o autor apresentar comprovante 
atualizado de seus rendimentos, no prazo de cinco dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE 
GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 1000293-74.2015.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - ESCOLAS PADRE ANCHIETA LTDA - Alessandra 
Monteiro Costa - V. Providencie a autora a complementação das diligências recolhidas, no valor de R$50,16. Após, expeça-se 
mandado para pagamento em 15 (quinze) dias, intimando-se a ré de que, no mesmo prazo, poderá oferecer embargos e ainda 
de que, na hipótese de pagamento sem embargos, haverá isenção de custas e honorários advocatícios. Deverá constar do 
mandado que não sendo embargada a ação constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial. Intimem-se. - ADV: 
ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)

Processo 1000304-06.2015.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - ESCOLAS PADRE ANCHIETA LTDA - Nelci 
Aparecida Anesio Alves - Vistos. No prazo de cinco dias, deverá a autora complementar a taxa judiciária, no valor de R$5,55, 
bem como as diligências, no valor de R$50,16. Após, voltem conclusos. Intimem-se. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO 
(OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)

Processo 1000330-04.2015.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Rafael Luiz Bianquini - Geraldo Delega e outro - Vistos. Cite-se, cientificando-se eventuais sublocatários e ocupantes. Arbitro os 
honorários advocatícios para o caso de purgação da mora, em 10% do débito. Constem do mandado as advertências do art. 319 
do CPC. Intimem-se. - ADV: ALINE CAMOLEZ SOARES ISCARO (OAB 325960/SP)

Processo 1000341-33.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Patricia Cassemiro Urbano 
da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social(Inss) - Vistos. A presente demanda deverá seguir o rito ordinário. Procedam-
se às devidas anotações. A gratuidade decorre de determinação legal. Anote-se. Cite-se, consignando no mandado o teor 
do artigo 319 do CPC. Após a réplica, abra-se vista ao MP. Intimem-se. - ADV: ROSELI PIRES GOMES (OAB 342610/SP), 
HERMES BARRERE (OAB 147804/SP), MARIA EDUARDA ARVIGO PIRES DE CASTRO (OAB 232258/SP), JOSE APARECIDO 
DE OLIVEIRA (OAB 79365/SP)

Processo 1000348-25.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria Zenilda - Confecções 
Caedu Ltda - Vistos. Para a apreciação do pedido de gratuidade da Justiça, deverá a autora apresentar comprovante atualizado 
de seus rendimentos, no prazo de cinco dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. - ADV: MARIA EDUARDA ARVIGO PIRES DE 
CASTRO (OAB 232258/SP), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 79365/SP)

Processo 1000354-32.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA - Seguradora 
Líder dos Consórcios DPVAT - Vistos. Para a apreciação do pedido de gratuidade, deverá o autor apresentar comprovante 
atualizado de seus rendimentos, no prazo de cinco dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE 
GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 1000382-97.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - FABIANO DE BRITO CINTRA - Seguradora Líder 
dos Consórcios DPVAT - Vistos. Para a apreciação do pedido de gratuidade da Justiça, deverá o autor apresentar comprovante 
atualizado de seus rendimentos, no prazo de cinco dias. Após, voltem conclusos. Intimem-se. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE 
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GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 1000387-22.2015.8.26.0309 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Jose Miguel Simao - AZUL COMERCIO 
DE MATERIAIS PLASTICOS EIRELI -ME - Jose Miguel Simao - Vistos. Providencie o (a) autor (a) o recolhimento da verba 
de reprodução de peças processuais para instrução da contrafé, no valor de R$1,10 (guia FEDT - código 201-0), conforme 
comunicado CG n. 165/2014. Após, cite-se, cientificando-se eventuais sublocatários e ocupantes. Constem do mandado as 
advertências do art. 319 do CPC. Intimem-se. - ADV: JOSE MIGUEL SIMAO (OAB 136150/SP)

Processo 1000952-20.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - 
DAGOBERTO TELLES COIMBRA - MESTRA ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - Vistos. Fls. 
37: Expeça-se folha de rosto, anexando-se ao mandado já expedido e arquivado em cartório, para o integral cumprimento, no 
novo endereço fornecido. Int. - ADV: MARCOS AURELIO DA SILVA PRATES (OAB 256592/SP), LUCAS HALLEI SOLDANI (OAB 
244528/SP)

Processo 1001018-34.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
PORTAL DAS FRALDAS COMERCIO DE FRALDAS LTDA. ME. e outro - Manifeste-se o exequente sobre o ofício resposta de 
fls. 56/62. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), RONALDO PROVENCALE (OAB 104495/SP)

Processo 1001252-16.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - DIEGO DA SILVEIRA FERREIRA - Vistos. Fls. 52/55: Anote-se. No mais, recolhidas as custas (fls. 50/51), cumpra-se 
o despacho de fls. 48. Int. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER 
CAVASSANI (OAB 71318/SP), CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP)

Processo 1001310-19.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - BEATRIZ MARIA DA SILVA 
- Hospital Dia Oftalmologico Ltda e outro - Vistos. Não foram arguidas matérias em nível de preliminares. No mais, as partes 
são legítimas e estão bem representadas, inexistindo nulidades a sanar ou irregularidades a suprir. Presentes os pressupostos 
processuais e as condições da ação, considerada esta como direito abstrato, motivos pelos quais dou o feito por saneado. Para 
esse mister, determino seja oficiado com urgência junto ao IMESC, haja vista que a autora goza dos auspício da Gratuidade, 
de modo que este Instituto destaque médico oftalmologista para a realização da perícia. Em 05 (cinco) dias faculto às partes 
a indicação de assistentes técnicos e o oferecimento de quesitos pertinentes. Consigno desde logo que, no caso de eventual 
indicação de assistentes técnicos, terão estes o prazo comum de 10 (dez) dias para oferecimento de seus pareceres, contados 
da data da intimação das partes quanto à juntada do laudo do perito, sob pena de preclusão. Oportunamente será designada 
audiência de instrução e julgamento. Expeça-se o necessário com a devida urgência. - ADV: ALESSANDRO PEREIRA DE 
ARAUJO (OAB 257570/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)

Processo 1001327-84.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - LUIZ CARLOS TOMAS - Vistos. Deverá o réu , no prazo de cinco dias, 
regularizar sua representação processual. Fls. 32/43: Manifeste-se a autora. Int. - ADV: MARCO ANTONIO ZUFFO (OAB 273625/
SP), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)

Processo 1001484-91.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - JOSÉ ROBERTO LEME - Intermédica 
Sistema de Saúde S/A e outro - Vistos. Encerrada a instrução, uma vez que a quaestio juris em apreço cuida apenas e tão 
somente de matérias de direito, concedo às partes o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para as alegações finais. Após, conclusos 
para a prolação da sentença. Intime-se. - ADV: FABIA PINHEIRO ARGENTO (OAB 333937/SP), FILIPE EDUARDO CLINI (OAB 
332181/SP), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA (OAB 272633/SP), IGOR PEREIRA TORRES (OAB 278781/SP), LUIZ 
CARLOS BRANCO (OAB 52055/SP)

Processo 1001503-97.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - FELIPE DA MOTA 
SILVEIRA e outro - PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - Especifiquem as partes as provas que 
pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo, digam acerca do interesse na designação da audiência de conciliação 
prevista no art. 331 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: SAMANTHA DOMINGUES DE ARAUJO (OAB 264037/SP), JOAO 
CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), MICHELLE PIMENTA PERLINI (OAB 288828/SP)

Processo 1001608-74.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - ROBSON BERTONHA - Omni S/A 
Credito Finaciamento e Investimento - Certidão retro: Intime-se o autor, via postal, a promover o andamento do feito no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção na forma prevista no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Int. 
- ADV: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP), CARLA SURSOCK DE MAATALANI (OAB 
110410/SP)

Processo 1001646-86.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - Silvia Regina da Silva Pessoto e outros - ITAU 
SEGUROS S/A - Vistos em saneador. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, declaro saneado o 
processo. Os pontos controvertidos estão bem delineados na inicial e contestação. Defiro a expedição de ofício ao Hospital de 
Caridade São Vicente de Paulo, requisitando a vinda do prontuário médico de VALMIR JOSÉ PESSOTO no prazo de 15 dias. 
Após a juntada de referida documentação, será apreciada a necessidade ou não de produção de outras provas. Intime-se. - 
ADV: MARTA LARRABURE MEIRELLES (OAB 153258/SP), LEANDRO ZONATTI DEBASTIANI (OAB 271776/SP), MARIANA 
KALUDIN SARRO (OAB 312769/SP), CLOVIS APARECIDO DE CARVALHO (OAB 338583/SP)

Processo 1001673-35.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Carla Belafonte Rosa da Silva - 
Brookfield Incorporações S/A - Vistos. À vista da declaração reproduzida a fls. 23 e dos documentos encartados a fls. 24/26, 
concedo à autora os benefícios da Gratuidade Processual, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese de prova em contrário. 
Anote-se. Com relação à antecipação dos efeitos da tutela, disciplinada pelo artigo 273 e parágrafos do Código de Processo 
Civil, sabe-se, como cediço, que a providência inaudita altera parte somente tem lugar quando a ciência da parte adversária 
puder colocar em risco a própria eficácia da medida, ou, em um segundo plano, quando a urgência é de tal forma premente que 
o interregno entre a ciência e a decisão judicial provocaria o perecimento do direito a ser tutelado. Não é esse o caso dos autos. 
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O artigo 273 do Pergaminho Processual Civil Pátrio disciplina o instituto da tutela antecipada, tendo este como natureza 
antecipar os efeitos da sentença de mérito, com o objetivo de entregar ao autor, total ou parcialmente, a própria pretensão 
deduzida em Juízo ou os seus efeitos. É tutela satisfativa no plano dos fatos, já que realizam os direitos, dando ao requerente o 
bem da vida por ele pretendido com a ação de conhecimento. Possui a tutela antecipada como limite o pedido, vale dizer, não 
se pode conceder mais do que o autor obteria, se vencedor, na pretensão que deduziu em Juízo, estando, pois, a tutela vinculada 
ao pedido, sendo dele dependente. É dever de o Magistrado conceder a tutela antecipada, desde que preenchidos os 
pressupostos legais para tanto, não sendo lícito concedê-la ou negá-la pura e simplesmente. Tendo, através do livre 
convencimento motivado, convencendo-se da presença dos requisitos legais, deverá o Juiz concedê-la, mas caso as provas não 
o convençam dessa circunstância, deverá denegá-la, que poderá ser concedida com ou sem a oitiva da parte contrária. A 
denominada prova inequívoca, capaz de convencer o Juiz da verossimilhança da alegação, somente pode ser entendida como 
a prova para o surgimento do verossímil; entendido como o não suficiente para a declaração da existência ou da inexistência do 
direito, é mister que aos mesmos se conjugue o fundado receio, com amparo em dados objetivos, de que a previsível demora no 
andamento do processo cause ao autor dano irreparável ou de difícil reparação; ou, alternativamente, de que fique caracterizado 
o abuso de direito de defesa, abuso que se pode revelar pelo manifesto propósito protelatório revelado pela conduta do réu no 
processo ou, até extra processualmente, inclusive. Tem esse provimento a provisoriedade, porque é revogável ou modificável a 
qualquer tempo durante o processo. Cabe citar CARREIRA ALVIM, para quem, “prova inequívoca” será aquela que apresente 
alto grau de convencimento, afastada qualquer “dúvida razoável, ou, em outros termos, cuja autenticidade ou veracidade seja 
provável”. De grande valia é a ensinança de KAZUO WATANABE, ao ensinar que prova inequívoca não é a mesma coisa que o 
fumus boni juris do processo cautelar. O juízo de verossimilhança, ou de probabilidade, como é sabido, tem vários graus, que 
vão desde o mais intenso ao mais tênue. O juízo fundado em prova inequívoca, em prova que convença bastante, que não 
apresenta dubiedade, é seguramente mais intenso que o juízo assentado em simples “fumaça”, que somente permite a 
visualização de mera silhueta ou contorno sombreado de um direito. Está nesse requisito uma medida de salvaguarda, que se 
contrapõe à ampliação da tutela antecipatória para todo e qualquer processo de conhecimento. Não se olvida que a providência 
é admitida pelo Pergaminho Processual Civil Pátrio, desde a reforma do CÓDIGO BUZAID, introduzida pela Lei nº 8.952/94, 
desde que, repita-se, requerendo-o a parte, e apresentando prova inequívoca, convença-se o órgão jurisdicional da 
verossimilhança da alegação (CPC, art. 273, caput), conquanto que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação (CPC, art. 273, I), ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu 
(CPC, art. 273, II). Assim, reza a melhor doutrina que no processo cognitivo, cabe a antecipação da tutela, desde que verificados 
seus pressupostos, ainda quando se admitir providência cautelar embutida, como são, v. g., as liminares nas ações possessórias, 
porque diferente é o conteúdo da liminar e o da tutela postulada na inicial, destinando-se a primeira à conservação e a segunda 
à composição da lide atual ou iminente, preventiva aquela, satisfatória esta. Todavia, na quaestio juris em apreço, não se tem as 
provas trazidas aos autos condições de que só se possa atribuir a elas um único sentido, que só comporta um entendimento, 
não é visível que estas representem uma plena aptidão para produzir no espírito do Magistrado o juízo de verossimilhança 
capaz de autorizar a antecipação da tutela, pois como salienta HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, com remissão a CARREIRA 
ALVIM e a CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, a verossimilhança somente se configurará quando a prova apontar para uma 
probabilidade muito grande de que sejam verdadeiras as alegações do litigante. In casu, em que pesem as alegações da autora, 
tem-se que a antecipação da tutela inaudita altera parte tem caráter excepcional, só devendo ser concedida em casos de risco 
de ineficácia da medida. A respeito, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam que: a antecipação 
pode ser dada inaudita altera parte ou depois de justificação prévia, caso o Juiz a entenda necessária. A liminar dada sem a 
ouvida da parte contrária deve ser concedida quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida ou quando a urgência for 
de tal ordem que não pode esperar a citação e resposta do réu. Ademais, convenha-se, não haverá perecimento do direito caso 
a medida seja concedida ao final. Inexiste o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que autorize, nesse momento, a 
concessão da tutela antecipada pretendida. Como ensina o eminente Desembargador SALES ROSSI, não se pode prodigalizar 
a tutela antecipada, salientando que não basta para seu deferimento, a prova da verossimilhança, mas também do fundado 
receio de dano irreparável ou de difícil reparação (que aqui não se verifica, pelo já exposto). Acerca do tema, LUIZ FUX na Obra 
“Tutela Antecipada”, comenta às págs. 105 que: “O artigo 273, com sua nova redação, permite a tutela antecipada toda vez que 
a prova inequívoca convença o Juízo da verossimilhança (aproximação da verdade) da alegação de que o direito objeto do 
‘judicium’ submete-se a risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ambos os conceitos devem ser analisados à luz da 
pretensão de direito material e do princípio da especificidade, segundo o qual o ordenamento deve dar ao credor aquilo que ele 
obteria se a conduta devida fosse voluntariamente cumprida pelo devedor. Em prol do prestígio do Judiciário, como atuante 
substitutivo do comportamento devido pelas partes, deve mesmo evitar que o credor sinta os efeitos do inadimplemento, aqui 
considerado como ‘lesão’ ingênere do direito do autor.” Com efeito, não obstante a juntada dos documentos que acompanharam 
a inicial, não há perigo de dano de difícil reparação que autorize a concessão da medida, antes da oitiva da parte contrária. 
TEORI ALBINO ZAVASCKI ensina que: “Antes de decidir o pedido, deve o juiz colher a manifestação da parte contrária. Trata-se 
de providência exigida pelo princípio constitucional do contraditório que a ninguém é lícito desconsiderar. (...) Em princípio, pois, 
a antecipação da tutela não pode ser concedida ‘inaudita altera parte’. A providência somente poderá ser dispensada quando 
outro valor jurídico, de mesma estatura constitucional que o direito ao contraditório, puder ficar comprometido com a ouvida do 
adversário. Por exemplo, se a demora decorrente da bilateralidade da audiência for incompatível com a urgência da medida 
pleiteada, ou se a cientificação do requerido acarretar, por si só, risco de dano ao direito, é evidente que, nesses casos, a 
dispensa da providência estará justificada, em nome da garantia da efetividade da jurisdição” (Antecipação de Tutela, Editora 
Saraiva, 2005, pág. 117/118). Pois bem. Deste cenário extrai-se que não é o caso dos autos, que envolve questão eminentemente 
patrimonial, que poderá ser recomposta ao final da lide em perdas e danos. Assim, a denegação do provimento perseguido initio 
litis é medida que se impõe, à míngua de maiores elementos de convicção, porque antes de ser reconhecido eventual direito do 
autor é preciso ouvir as razões da ré, o que só será possível após lhe ser dada oportunidade de resposta. Além disso, em sendo 
concedida a medida nesta fase processual, o feito se tornaria esvaziado em seu aspecto substancial. Do exposto, DENEGO A 
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA neste momento processual, haja vista que as provas não assumem a natureza inequívoca; ao 
revés, são equívocas, ou seja, possuem mais de um sentido, que podem ser entendidas de diversas maneiras e, 
conseqüentemente, não traduzem o Juízo de Verossimilhança, sendo, pois, de rigor a instalação do contraditório, pois sua 
concessão sem oitiva da parte contrária é medida excepcional em nosso ordenamento jurídico, que não se verifica na hipótese 
vertente. Finalmente, a despeito de entendimentos contrários, tem-se que a inversão do ônus da prova é regra de julgamento. A 
distribuição desse ônus entre as partes ao longo da instrução depende de dilação probatória mínima e abertura do contraditório, 
sendo inviável, portanto, nesta fase do processo. No mais, cite-se a ré com as advertências legais e com as cautelas de praxe, 
observando-se o rito ordinário. Expeça-se o necessário. - ADV: IARA AKEMI DE ALMEIDA NAKAMURA (OAB 312366/SP), 
EDSON EIJI NAKAMURA (OAB 180422/SP)
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Processo 1001712-32.2015.8.26.0309 - Exibição - Liminar - R.T.N. e outros - C.R.I. - Vistos. No prazo de 05 (cinco) dias os 
autores deverão efetuar o depósito da verba de reprodução de peças processuais para instrução da contrafé, no valor de R$ 
2,75 (FEDT - cód. 201-0), conforme Comunicado CG nº 165/2014. DEFIRO A LIMINAR requerida e determino a citação do réu 
para exibição do Livro de Registro e Reclamações do Condomínio Iotti, bem como do Contrato de Prestação de Serviços da 
empresa Sindicoproh Apoio Administrativo Ltda. Me, e ainda as cópias dos cheques emitidos pelo Condomínio de 10/11/2014 
a 22/01/2015, nos termos da petição inicial ou oferecimento de defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas previstas no 
artigo 359 do C.P.C.. Oportunamente, expeça-se mandado. - ADV: LUCIANA CRISTINA ANDREAÇA LEVADA (OAB 253349/
SP)

Processo 1001718-39.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Fernando Henrique da Silva Ruiz - Vistos. No prazo de 05 (cinco) dias a autora 
deverá efetuar o depósito complementar das custas processuais, sob pena de indeferimento. Comprovado o depósito, fica 
deferida a liminar de busca e apreensão do bem, tendo em vista a constituição do devedor em mora pela notificação, nomeando 
como depositário o representante legal da autora. Nos termos da nova redação do art. 3o do Decreto-lei 911/69 (Lei 10.931/2004), 
efetuada a diligência, cite-se para contestação em 15 (quinze) dias, contados da data da efetivação da liminar, e intime-se o réu 
da possibilidade de pagamento integral da dívida, segundo os valores apresentados na inicial, no prazo de 05 (cinco) dias da 
execução da liminar, caso em que o bem lhe será restituído livre de ônus. O réu deverá ser advertido de que, decorrido o prazo 
de 05 dias, sem pagamento, a propriedade e a posse do veículo consolidar-se-ão no patrimônio da autora. Oportunamente, 
expeça-se mandado. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), CASSIO DOS SANTOS SOUZA 
(OAB 204255/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 1002072-35.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A 
Credito Finaciamento e Investimento - DAMAZIO ONELIO DA SILVA - Vistos. Fls. 72. Defiro a suspensão pelo prazo requerido. 
Após, e nada sendo requerido, intime-se nos termos do art. 267 § 1º do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: TATIANE 
CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 1002158-69.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - RENAN VICENTINI BELTRESCHI - Vistos. Encerrada a instrução, uma vez que a quaestio juris em apreço cuida apenas 
e tão somente de matérias de direito, concedo às partes o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para as alegações finais. Após, 
conclusos para a prolação da sentença. Intime-se. - ADV: GLAURA NOCCIOLI MENDES LONGOSCI (OAB 203905/SP), JOSE 
CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 45445/PR)

Processo 1002388-14.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Ederson de Morais - MRV 
Engenharia e Participações S/A - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as. Intimem-se. 
- ADV: ISMAEL APARECIDO BISPO PINCINATTO (OAB 271753/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)

Processo 1002400-62.2013.8.26.0309 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome - 
JULIO CESAR TEIXEIRA - Vistos. Fls. 41/45: Ciência ao autor. Nada mais sendo requerido, cumpra-se a parte final do despacho 
de fls. 38. Int. - ADV: DANIELA TARDELLI DE OLIVEIRA (OAB 302842/SP)

Processo 1002429-15.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Marca - BANCA DE NEGÓCIOS CONSULTORIA S/S LTDA 
- ALEXANDRE ROLIN DE MESQUITA - Vistos. Em homenagem ao princípio do contraditório, manifeste-se a autora sobre a 
documentação juntada às fls. 211/458. Int. - ADV: LUIS ALBERTO BERGAMASCHI (OAB 63371/RS), VANESKA GOMES (OAB 
148483/SP), PAULA CRISTINA BERGAMASCHI BERND (OAB 70837/RS)

Processo 1002989-20.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - SAUVAS INCORPORADORA 
E ADMINISTRADORA JUNDIAÍ LTDA. - DAE S/A ÁGUA E ESGOTO - Vistos. Manifestem-se as partes quanto ao efetivo 
cumprimento do acordo. Após, voltem conclusos para extinção, se o caso. Intimem-se. - ADV: MARCIO VICENTE FARIA 
COZATTI (OAB 121829/SP), ARIANE GERMANIA SEDANO (OAB 318511/SP)

Processo 1003333-98.2014.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo por Denúncia 
Vazia - Dorival Pivi - PALAS ATENAS TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME e outros - Vistos. Certifique-se o decurso de 
prazo para apresentação de contestação pela ré Palas Atenas Treinamentos e Serviços Ltda. ME. Especifiquem as partes 
as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo, digam acerca do interesse na designação da audiência de 
conciliação prevista no art. 331 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: ALEXANDRE GUSTAVO STORCH (OAB 159770/SP), 
NILCE BERNADETE MANACERO (OAB 145023/SP)

Processo 1003454-29.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Vanderlei de Macedo e outro 
- BROOKFIELD INCORPORAÇÕES - BELLA COLÔNIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - Vistos. Especifiquem as 
partes as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo, digam acerca do interesse na designação da audiência 
de conciliação prevista no art. 331 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: LUISA DOUTEL CARRIÇO MIRANDA CRUZ (OAB 
306873/SP), ANTENOR SCANAVEZ MARQUES (OAB 152872/SP), VAGNER AUGUSTO DEZUANI (OAB 142024/SP)

Processo 1004072-71.2014.8.26.0309 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- DIRCE BATISTA CONSOLI - Fabio Amicis Cossi - Fabio Amicis Cossi - Vistos. A parte confunde embargos de terceiro com 
embargos à execução. Nada a prover, portanto. Intime-se. - ADV: FABIO AMICIS COSSI (OAB 62253/SP), GERSON OLIVEIRA 
JUSTINO (OAB 147937/SP)

Processo 1004294-39.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - 
ELISANDRA SOLDEIRA GONÇALVES - DANILO COSTA DA SILVA e outro - Autora retirar carta precatória já expedida, on-line 
ou comparecendo em Cartório. - ADV: ANDREA EVELI SOARES MAGNANI (OAB 139941/SP)

Processo 1004522-14.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - CATARINA INCORPORADORA 
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LTDA - MARCOS PAULO GALVÃO e outro - Vistos. Encerrada a instrução, uma vez que a quaestio juris em apreço cuida apenas 
e tão somente de matérias de direito, concedo às partes o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para as alegações finais. Após, 
conclusos para a prolação da sentença. Intime-se. - ADV: ANTONIO HATTI (OAB 24890/SP), FELIPE ANDREUCCETTI (OAB 
292748/SP), LEUNIR ERHARDT (OAB 39642/SP), EDISON EDUARDO DAUD (OAB 134941/SP)

Processo 1004590-61.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Cintia Maso - MRV ENGENHARIA 
E PARTICIPAÇÕES S/A - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo, 
digam acerca do interesse na designação da audiência de conciliação prevista no art. 331 do Código de Processo Civil. Int. - 
ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), ANDRÉA DE CASTRO (OAB 342941/SP)

Processo 1004641-09.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - WAGNER CESAR DE 
ALMEIDA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Vistos em saneamento 1. Deixo de designar a audiência 
prevista no art. 331 do CPC por economia processual, tendo em vista a natureza da demanda. 2. Não há preliminares. 3. As 
partes são legítimas e estão bem representadas. Dou o feito por saneado. 4. Defiro a produção de prova pericial médica. Para 
tanto, nomeio perito o Doutor FRANCESCO DEHÒ. 5. Quesitos e assistentes em 05 (cinco) dias. 6. Em seguida, ao Setor 
de Perícias deste Fórum para designação de data. Intimem-se. - ADV: FABIANO MACHADO MARTINS (OAB 202816/SP), 
HILDEBRANDO PINHEIRO (OAB 168143/SP)

Processo 1004890-23.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Incapacidade Laborativa Permanente - JOSE AUGUSTO 
LIMA DOS SANTOS - INSS - Vistos. Fls. 40: Anote-se. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-
as. Int. - ADV: ANTONIO CESAR DE SOUZA (OAB 206395/SP), JOSE ROBERTO REGONATO (OAB 134903/SP)

Processo 1004916-21.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - ARMANDO SALES - FANTOCHE 
LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA - ME - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-
as. Sem prejuízo, digam acerca do interesse na designação da audiência de conciliação prevista no art. 331 do Código de 
Processo Civil. Int. - ADV: JACIRA MARIA DE SOUZA (OAB 91762/SP), JONAS AMARAL GARCIA (OAB 277478/SP)

Processo 1004917-06.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 1010476-75.2013.8.26) - Reintegração / Manutenção de 
Posse - Obrigações - Thiago Chiminazzo Scandoleiro - EUNICE TAVARES DE PAULA e outros - Thiago Chiminazzo Scandoleiro 
- Vistos. Em ação Reintegração de posse as partes Thiago Chiminazzo Scandoleiro e EUNICE TAVARES DE PAULA e outros 
compuseram-se e pediram a homologação do acordo de fls. 849. RELATADO. O acordo não infringe norma vigente, nem vai 
além do âmbito de disponibilidade das partes. Assim, para que adquira força de título judicial, homologo a vontade dos litigantes, 
instrumentalizada a fls. 849. Em consequência, fica extinto o processo com base no artigo 269, III, do Código de Processo Civil, 
bem como seus dependentes autos nº 0016506-12.2014 e 1010476-75.2013. Arquivem-se os autos, com as cautelas devidas, 
procedendo-se às devidas anotações. P.R.I.C. - ADV: SIDNEY MARCIO GUBITOSE (OAB 174057/SP), LUCIANA TASSINARI 
FARAGONE DIAS TORRES (OAB 271570/SP), THIAGO CHIMINAZZO SCANDOLEIRO (OAB 327921/SP), SAMANTHA TERESA 
BERARD JORGE (OAB 324648/SP)

Processo 1005278-23.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - MARCELO RABELLO RANDÉ - 
HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo - Fls.: Recebo o recurso de apelação do Autor de fls. 253/266, em ambos os efeitos, e 
determino a abertura de vista para contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com as nossas 
homenagens e as cautelas de estilo. Int. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP), FABIANA RABELLO RANDE (OAB 
170250/SP)

Processo 1005319-87.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - WELLINGTON PINHEIRO LIMA 
- INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Torne sem efeito a petição de fls. 34/39, posto que protocolada 
em duplicidade. No mais, manifeste-se o autor sobre a contestação de fls. 28/33. Intimem-se. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE 
GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 1005535-48.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Obrigações - Condominio Edifício Saint Charles - Luiz 
Fernando C. Geniolli e outros - Vistos. Em ação de Cobrança as partes CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT CHARLES, ANA 
AMÉLIA CORAZZA GENIOLI, ANDREA CORAZZA GENIOLI e LUIS FERNANDO CORAZZA GENIOLI, compuseram-se e 
pediram a homologação do acordo de fls. 96/97. RELATADO. O acordo não infringe norma vigente, nem vai além do âmbito de 
disponibilidade das partes. Assim, para que adquira força de título judicial, homologo a vontade dos litigantes, instrumentalizada 
a fls. 96/97. Em consequência, fica extinto o processo com base no artigo 269, III, do Código de Processo Civil. Transitada esta 
em julgado, procedam-se às anotações relativas à extinção do feito e arquivem-se os autos, com as cautelas devidas. P.R.I.C. - 
ADV: LEANDRO FORTUNATO GERARD BATISTA (OAB 338435/SP), LUIZ GUSTAVO BUSANELLI (OAB 150223/SP)

Processo 1006002-27.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - José Gaspar da 
Silva - BANCO PANAMERICANO S/A e outro - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem 
prejuízo, digam acerca do interesse na designação da audiência de conciliação prevista no art. 331 do Código de Processo Civil. 
Int. - ADV: EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP), EVALCYR STRAMANDINOLI FILHO (OAB 258696/SP)

Processo 1006081-40.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FINASA 
BMC S/A - JOSE DJENILDO DOS SANTOS - Vistos. Fls. 67: Deverá o credor reapresentar seu pedido como incidente de 
cumprimento de sentença. Deverá, ainda, apresentar memória atualizada do seu crédito, na forma prevista no art. 614, II, do 
Código de Processo Civil. Int. - ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)

Processo 1006225-14.2013.8.26.0309 - Monitória - Cheque - WILSON RIBEIRO - CARLOS ALBERTO DE MELLO OLIVEIRA 
- Vistos. Fls. 25: Defiro a requisição de informações através do sistema INFOJUD e BACEN-JUD/RENAJUD. Intime-se e 
providencie-se. + Intimação ao Autor poara se manifestar sobre as pesquisas realizadas. - ADV: MARIA ELISABETE NOBREGA 
RODRIGUES (OAB 263965/SP)

Processo 1006252-94.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - FERNANDO 
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JOAB DE ARAUJO - Vistos. Fls. 30/32: Deverá o credor reapresentar seu pedido como incidente de cumprimento de sentença. 
Após, tornem conclusos. Int. - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM 
DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1006365-14.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 1002989-20.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigações 
- DAE S/A ÁGUA E ESGOTO - SAUVAS INCORPORADORA E ADMINISTRADORA JUNDIAI LTDA - Vistos. Despachei nos autos 
em apenso. Aguarde-se manifestação das partes naqueles autos, onde após será homologado o acordo que atinge também a 
estes autos. Intimem-se. - ADV: ARIANE GERMANIA SEDANO (OAB 318511/SP), ELCIO BATISTA DE MORAIS (OAB 277041/
SP)

Processo 1006991-33.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - FLAVIO GUEDES DOS SANTOS - Vistos. Concedo ao requerido, os auspícios da 
gratuidade ante a documentação apresentada a fls. 87/96, sem prejuízo das sanções cabíveis para a hipótese de prova em 
contrário. Anote-se. No mais, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as. Intimem-se. - ADV: 
ROSILENE ALVES DOS SANTOS (OAB 178232/SP), JANAINA CRISTINA MOTA DE SOUSA (OAB 236388/SP), GILBERTO 
SANTANA DA SILVA (OAB 293265/SP)

Processo 1007022-53.2014.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo por Denúncia 
Vazia - APARECIDO EUGENIO MARTINS - MIRIAM KELLY PINTO DE SOUZA - Fls. 52/53: Defiro a realização de pesquisa de 
endereço através do sistema BACEN-JUD/INFOJUD, mediante o prévio recolhimento da taxa judiciária prevista no Provimento 
CSM nº 2.195/2014, disponibilizado no DJE de 08/08/2014 (Guia FEDTJ - Código 434-1 - R$ 12,20 por pessoa). Int. - ADV: 
JOÃO LUIZ LEITE (OAB 170746/SP), SONIA LEITE PRADO (OAB 341101/SP)

Processo 1007127-64.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Sistema Financeiro da Habitação - Valdir Aparecido de 
Oliveira de Almeida - FACILITY COOPERATIVA HABITACIONAL e outros - Vistos. Deverá o autor indicar em qual endereço será 
encaminhada a nova citação, uma vez que alguns daqueles mencionados já foram diligenciados sem êxito. Intimem-se. - ADV: 
ADNA MARIA RAMOS LAMÔNICA (OAB 292360/SP), RENATO CUNHA LAMONICA (OAB 88413/SP)

Processo 1007226-97.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - HIGH 
THERM TECHNOLOGY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESISTÊNCIAS LTDA. ME. e outros - Manifeste-se o autor sobre a 
certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 60. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), GRAZIELA 
ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP)

Processo 1007540-43.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - MARCOS HENRIQUE PRADO 
- INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-
as. Int. - ADV: ANTONIO CESAR DE SOUZA (OAB 206395/SP), ERASMO RAMOS CHAVES JUNIOR (OAB 230187/SP)

Processo 1007824-85.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
José Osvaldo de Sordi - Francisco Borges Alvarenga e outros - Vistos. Fls. 190/195: Expeça-se folha de rosto, anexando-se ao 
mandado já expedido e arquivado em cartório, para o integral cumprimento, no novo endereço fornecido. Int. - ADV: CASSIO 
MARCELO CUBERO (OAB 129060/SP), CESAR ANTONIO PICOLO (OAB 234522/SP)

Processo 1007909-37.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A 
- TORRAGOCA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI e outro - Manifeste-se o exequente sobre a 
certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, de fls. 44. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 1007993-38.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - DAVI MARQUES IBANES e outro - 
GAFISA SPE-81 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 
justificando-as. Sem prejuízo, digam acerca do interesse na designação da audiência de conciliação prevista no art. 331 do 
Código de Processo Civil. Int. - ADV: THEO ARGENTIN (OAB 174624/SP), FERNANDO ANTONIO A DE OLIVEIRA (OAB 22998/
SP)

Processo 1008045-68.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MAURÍCIO MENDONÇA 
NUNES - JOSÉ TADEU DALSENO - Fls.133/144: Recebo o recurso de apelação do Autor de fls. 133/144, em ambos os efeitos, 
e determino a abertura de vista para contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com as nossas 
homenagens e as cautelas de estilo. Int. - ADV: JOSE AMERICO XAVIER SANTIAGO (OAB 256730/SP), TARCISIO GERMANO 
DE LEMOS FILHO (OAB 63105/SP), GISELE FLEURY CHARMILLOT GERMANO DE LEMOS (OAB 118800/SP)

Processo 1008157-03.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
MARCELO SANT’ANNA - Manifeste-se o autor sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, em dez dias. - ADV: RONALDO 
PROVENCALE (OAB 104495/SP), FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP)

Processo 1008303-44.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - AGNALDO DOMINGUES DE OLIVEIRA 
- SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT - Vistos. Concedo ao promovente os auspícios da gratuidade ante a 
documentação apresentada, sem prejuízo das sanções cabíveis para a hipótese de prova em contrário. Anote-se. Cite-se, via 
postal, consignando-se o teor do artigo 319 do CPC. Intimem-se. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/
SP)

Processo 1008392-67.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - RONILSON RODRIGUES DE ALMEIDA 
- SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT - Vistos. Concedo ao promovente os auspícios da gratuidade ante a 
documentação apresentada, sem prejuízo das sanções cabíveis para a hipótese de prova em contrário. Anote-se. No mais, 
cite-se, via postal, consignando-se o teor do artigo 319 do CPC. Intimem-se. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 
111453/SP)
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Processo 1008426-42.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - CENTRO AUTOMOTIVO 
MOLEQUE TRAVESSO JUNDIAI LTDA - TELEFÔNICA BRASIL S.A - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem 
produzir, justificando-as. Sem prejuízo, digam acerca do interesse na designação da audiência de conciliação prevista no art. 
331 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: MAYARA ÚBEDA DE CASTRO RUFINO (OAB 159732/SP), EDUARDO COSTA 
BERTHOLDO (OAB 115765/SP)

Processo 1008430-16.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
BELCAR SERRALHERIA ARTISTICA LTDA ME e outros - Vistos. Fls. 42/44. Esclareço à peticionária que os autos em questão 
são virtuais, podendo ser acessado pela mesma através do site do E. Tribunal de Justiça. No prazo de cinco dias, deverá o autor 
regularizar a sua representação processual, juntando aos autos o substabelecimento outorgado aos peticionários de fls. 42/44. 
No mesmo prazo, manifestem-se se reiteram os pedidos de bloqueio efetuado pelos antigos patronos a fls. 36/38. Intimem-se. - 
ADV: MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP), ELIANE ABURESI (OAB 92813/SP)

Processo 1008487-97.2014.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Guarany Empreendimentos Imobiliários 
Ltda - MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A - Vistos. HOMOLOGO a desistência da ação formulada a 
fls. 43/44 e 47/48, e em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 267, VIII, do C.P.C., revogando a 
liminar deferida às fls. 34. Expeça-se ofício ao Tabelionato de Protesto de Jundiaí comunicando a presente decisão. Defiro a 
expedição de mandado para levantamento dos valores depositados nos autos a título de caução. Pagas as custas e despesas 
pelo demandante, procedam-se às devidas anotações relativas à extinção do feito e arquivem-se os autos, com as cautelas 
devidas. P.R.I.C. - ADV: TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP), MARIANA DE SOUZA CASSEMIRO (OAB 342591/
SP)

Processo 1008960-83.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - JÚLIO CESAR GRANDA DA SILVA 
- SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT - Vistos. Concedo ao promovente os auspícios da gratuidade ante a 
documentação apresentada, sem prejuízo das sanções cabíveis para a hipótese de prova em contrário. Anote-se. Cite-se, via 
postal, consignando-se o teor do artigo 319 do CPC. Intimem-se. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/
SP)

Processo 1009171-22.2014.8.26.0309 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - SANTOS & 
LIMA COM. E SERV. EM INFORMÁTICA LTDA. - SIMONETTI SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA - Vistos. 
Fls. 50/53: Manifeste-se a embargante. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: PAULO DE SOUZA GEO LOPES (OAB 223508/SP), 
RODRIGO MOURÃO MEDEIROS (OAB 244025/SP), JULIANA TIMPONE (OAB 296470/SP)

Processo 1009181-66.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - DANIELA CRISTINA BARBOSA - 
HSBC BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem 
prejuízo, digam acerca do interesse na designação da audiência de conciliação prevista no art. 331 do Código de Processo Civil. 
Int. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP), JANAINA CRISTINA MOTA DE SOUSA (OAB 236388/SP)

Processo 1009275-14.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - MARCIO 
IANNAMICO FERREIRA e outro - RESIDENCIAL SITIO MEDEIROS INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA e outro - Ciência às 
rés dos documentos de fls. 382/386 (art. 398 do CPC). - ADV: THAMY ARIADNNE DOS SANTOS (OAB 321568/SP), JULIANO 
VINHA VENTURINI (OAB 223996/SP), LEANDRO MONTEIRO MOREIRA (OAB 198229/SP), ISRAEL NORBERTO PEIXOTO 
(OAB 102459/SP)

Processo 1009549-12.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
MIGUEL AUGUSTO JÓIA - DEDETIZADORA JUNDIAÍ LTDA ME - Vistos. Manifeste-se o autor, em 05 (cinco) dias, requerendo o 
que de direito em termos do prosseguimento, em face do trânsito em julgado da sentença proferida. No silêncio, arquivem-se os 
autos. Int. - ADV: MERCIO DE OLIVEIRA (OAB 125063/SP), RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA (OAB 167113/SP), IRIS 
ANDRE PRESTES (OAB 294525/SP)

Processo 1009739-38.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - W.B.J. - R.S.S. e outro - 
Vistos. Fls. 28. Recebo como aditamento à inicial. Anote-se e retifique-se, prosseguindo-se como ação Ordinária de Cobrança. 
No mais, citem-se os réus, expedindo-se mandado, consignando-se o teor do art. 319 do Código de Processo Civil. Intimem-se. 
- ADV: CESAR AUGUSTO DE SOUZA (OAB 267396/SP), ANTONIO TERRA DA SILVA JUNIOR (OAB 274814/SP)

Processo 1009749-19.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - A.L.S. - Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT 
- Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo, digam acerca do interesse na 
designação da audiência de conciliação prevista no art. 331 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: ANA PAULA DE ARAUJO 
(OAB 274910/SP), SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 
115762/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 1009844-15.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - LUANA CAMILA DA SILVA 
e outro - ADIEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outro - Vistos. Concedo aos promoventes os auspícios da 
gratuidade ante a documentação apresentada, sem prejuízo das sanções cabíveis para a hipótese de prova em contrário. Anote-
se. Cite-se, via postal, consignando-se o teor do artigo 319 do CPC. Intimem-se. - ADV: BRUNO DE OLIVEIRA BONIZOLLI 
(OAB 255312/SP), MARCOS BRUNNER FREIJO (OAB 121831/SP)

Processo 1009889-53.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Títulos de Crédito - AMADEU SANTO CORREA JUNIOR 
- ME - ADUNIRIO FROES JUNIOR ME e outro - Manifeste-se o autor sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, em dez dias. - 
ADV: PAULO SERGIO MUNHOZ (OAB 126461/SP), PAULO ANDRÉ FERREIRA ALVES (OAB 204993/SP), ANTONIO CARLOS 
DOS SANTOS (OAB 72295/SP)

Processo 1010116-43.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - NOVA 
BAG COMERCIO DE SACOLAS LTDA ME. e outros - Vistos. Fls. 80/88: O pedido formulado já foi apreciado às fls. 57/58. Nada 
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a prover. No mais, aguarde-se em arquivo notícias dos interessados sobre o efetivo cumprimento do acordo. Int. - ADV: FLAVIO 
DEL PRA (OAB 19817/SP), ROBSON BORGES DOS SANTOS (OAB 176533/RJ), RONALDO PROVENCALE (OAB 104495/SP)

Processo 1010457-35.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - FUMINAS INDUSTRIA E COMERCIO 
DE FUNDIDOS LTDA - Construtora e Incorporadora Guarany Ltda - Vistos. Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, homologo 
o acordo a que chegaram as partes (fls. 134/138). Defiro a suspensão dos efeitos do protesto das duplicatas indicadas a fls. 
138, as quais foram da presente ação de execução, consignando-se que eventuais custas serão arcadas pela parte executada, 
conforme constou da avença. Expeça-se o necessário com brevidade. Aguarde-se em cartório o efetivo cumprimento da avença, 
devendo as partes se manifestarem, oportunamente. Intime-se. - ADV: MAURO CARAMICO (OAB 111110/SP), TASSO LUIZ 
PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP), ANDREA TEIXEIRA PINHO RIBEIRO (OAB 200557/SP)

Processo 1010681-70.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Mútuo - Thais Arkchimor Revestimentos Me - BANCO 
ITAÚ S/A - Vistos. Certidão retro. Manifeste-se a autora. Intimem-se. - ADV: REGIANE CONSUELO CRISTIANE RODRIGUES 
(OAB 246095/SP)

Processo 1010910-30.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - SANDRA SANAE 
YAMASAKI ITIMURA - COMPANHIA PANAMENHA DE AVIACIÓN S/A - COPA - Vistos. Em ação Indenização por Dano Moral 
as partes SANDRA SANAE YAMASAKI ITIMURA e COMPANHIA PANAMENHA DE AVIACIÓN S/A - COPA compuseram-se e 
pediram a homologação do acordo de fls. 50/54. RELATADO. O acordo não infringe norma vigente, nem vai além do âmbito de 
disponibilidade das partes. Assim, para que adquira força de título judicial, homologo a vontade dos litigantes, instrumentalizada 
a fls. 50/54. Em consequência, fica extinto o processo com base no artigo 269, III, do Código de Processo Civil. Homologo, ainda, 
a renúncia ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado. Aguarde-se no arquivo o termo final do prazo de pagamento, 
pois em caso de inadimplência a cobrança do saldo e da multa será feita nestes autos, em fase de cumprimento desta sentença 
homologatória. P.R.I.C. Jundiaí, . - ADV: DANIELA PROENÇA MATHEUS (OAB 250662/SP), EMERSON LAERTE MOREIRA 
(OAB 134826/SP)

Processo 1011233-69.2013.8.26.0309 - Prestação de Contas - Exigidas - Prestação de Serviços - RAUL JOSÉ DA FRAGA 
FILHO - J CAMILO & ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros - Vistos. 1 - Indefiro ao corréu UERLON os benefícios da Justiça 
Gratuita, uma vez que o holerite juntado às fls. 214 comprova auferir renda mensal de R$ 3.749,87, valor muito superior à 
média da população, e incompatível com a alegada miserabilidade. 2 - Às fls. 51/59, o então patrono do autor, Dr. José Carlos 
Cruz, infor,ou ter renunciado ao mandato por questões de foro íntimo, pedindo até mesmo que fosse revogado o benefício da 
gratuidade concedido ao autor, uma vez que seria ele empresário e não apenas aposentado. Estranhamente, continuou a se 
manifestar nos autos após este episódio como se continuasse defendendo os interesses do autor. Assim, esclareça o n. Patrono 
do autor se de fato renunciou aos poderes que lhe foram outorgados, comprovando a intimação do autor neste sentido. Int. - 
ADV: JOSÉ CARLOS CRUZ (OAB 264514/SP), CRISTIANO ROBERTO TERRA GUIMARÃES (OAB 225640/SP), JEFERSON 
CAMILLO DE OLIVEIRA (OAB 102678/SP), NELSON TEIXEIRA JUNIOR (OAB 188137/SP)

Processo 1012125-41.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Perdas e Danos - ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS - 
Getnet Tecnologia em Captura e Processamento de Transações H.U.A.H. S/A - Fls:54/57: No prazo de 5 (cinco) dias, o patrono 
do autor deverá recolher a taxa judiciária para citação. Após tornem conclusos para designação de audiência. Int. - ADV: 
ZIZIANE BUSATTA DE OLIVEIRA FERRÃO CARTEIRO (OAB 262548/SP)

Processo 1012146-51.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC BanK Brasil S/A 
- Banco Múltiplo - EDUARDO DE LUCCA SOUZA - Vistos. Certidão retro. Regularize o banco autor a sua representação 
processual, no prazo de cinco dias. Após, voltem conclusos para homologação do acordo (fls. 30/33). Intimem-se. - ADV: JORGE 
DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 1012388-10.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Serviços Hospitalares - Matteo de Luca - Centro Médico 
Hospitalar Pitangueiras Ltda. - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as. Intimem-se. - 
ADV: TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP), FABIO CRISTIANO TRINQUINATO (OAB 143534/SP)

Processo 1012582-73.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - DIOGO CARVALHO 
RUBIRA - CONQUISTA CONSULTORIA EM FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS e outro - Especifiquem as partes as provas 
que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo, digam acerca do interesse na designação da audiência de conciliação 
prevista no art. 331 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), ANDRÉ 
RODRIGUES DUARTE (OAB 207794/SP), CELIO CIARI NETO (OAB 272837/SP)

Processo 1012678-25.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Maria do Carmo Florêncio - Pedro 
Nelson Pires - Intimação à autora para manifestação acerca da mídia DVD apresentada em Juízo (fls. 106/107). - ADV: HELIO 
ROSSI JUNIOR (OAB 318983/SP), PAULO FERNANDO BRAGA DE CAMARGO (OAB 132902/SP)

Processo 1012759-37.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil Sa 
- ADAMS GIMENEZ ME e outro - Por primeiro, citem-se os executados para efetuarem o pagamento no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de penhora, e intimem-se para oposição de embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo 
de 15 dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. Para a hipótese de não oposição de embargos, fixo 
os honorários advocatícios em 10% do débito atualizado. No caso de integral pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária 
será reduzida pela metade (art. 652-A, parágrafo único, do CPC). Int. - ADV: GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/
SP), MARCOS ALBERTO GAZZETA (OAB 232255/SP), ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP)

Processo 1013278-12.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S.A. Crédito, 
Financiamento e Investimento - Alexandre Godoy de Almeida - Manifeste-se a autora sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, 
de fls. 75. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 
99983/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP), MARCO ANTONIO ZUFFO (OAB 273625/SP)
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Processo 1013297-52.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Fabíola Cristiane Roncoletta 
- Jose Martins Junior e outro - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo, digam 
acerca do interesse na designação da audiência de conciliação prevista no art. 331 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: 
JULIANA APARECIDA JACETTE BERG (OAB 164556/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP), ROSELI 
GAZOLI (OAB 194503/SP)

Processo 1013307-96.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Liminar - Itau Unibanco S/A - KMC TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS LTDA. EPP - Vistos. Fls. 79. Por primeiro esclareça o banco autor se os depósitos efetuados representam a 
quitação da dívida cobrada nos autos. Após, voltem conclusos para decisão. Intimem-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM 
DOS REIS (OAB 23134/SP), LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP), GUILHERME BRITES (OAB 292767/SP)

Processo 1013409-21.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Itau Unibanco 
S/A - BOM PETI RESTAURANTE PIZZARIA LTDA ME e outros - Vistos. Aguarde-se nova manifestação no arquivo. Intimem-se. 
- ADV: ANA CAROLINA PEREIRA LEITE (OAB 281621/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP), LAERTE APARECIDO 
MENDES MARTINS (OAB 110091/SP)

Processo 1013581-26.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigações - José Henrique Dias e outros - LIVING 
PANAMÁ EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - Vistos. Fls. 59/61: Diante da documentação apresentada a fls.60/61, 
concedo aos promoventes os auspícios da gratuidade, sem prejuízo das sanções cabíveis para a hipótese de prova em contrário. 
Anote-se. No mais, cite-se com as advertências legais. Intime-se - ADV: THAIS DA SILVA SANTOS (OAB 282256/SP)

Processo 1013701-69.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Planos de Saúde - DJALMA JOSÉ DE OLIVEIRA 
- CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRASIL LTDA e outro - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 
justificando-as. Sem prejuízo, digam acerca do interesse na designação da audiência de conciliação prevista no art. 331 do 
Código de Processo Civil. Int. - ADV: TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP), DONIZETI APARECIDO BUENO (OAB 
215450/SP), KATLYN NICIOLI VAZ DE LIMA (OAB 310459/SP)

Processo 1014243-24.2013.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - ROGÉRIO DE ALMEIDA - Manifeste-se o autor sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, em dez dias. - ADV: ANTONIO 
CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)

Processo 1014487-50.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - FABRICIO LUIZ FELIX 
- RAUL CURTI TASSINARI e outros - Vistos. Fls. 60/61. Tendo em vista que a citação se fará por via postal, deverá o autor 
indicar para qual endereço a mesma será encaminhada. Intimem-se. - ADV: ELAINE ARCHIJA DAS NEVES (OAB 280770/SP), 
IZABELA MORILLA MORAES (OAB 156892/SP)

Processo 1014529-02.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - MARIA CHRISTINA DA COSTA LEAL 
- INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A e outro - Vistos. Recebo o recurso de apelação da corré Intermédica Sistema de 
Sáude S.A. (fls. 480/497) apenas no efeito devolutivo e determino a abertura de vista para contrarrazões. Após, subam os autos 
ao Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com as nossas homenagens e as cautelas de estilo. Intimem-se. - ADV: LUIZ CARLOS 
BRANCO (OAB 52055/SP), DÉBORA CRISTINA STABILE MOREIRA (OAB 260369/SP), DANILO LACERDA DE SOUZA 
FERREIRA (OAB 272633/SP), IGOR PEREIRA TORRES (OAB 278781/SP), DIEGO JORGE ALVES DE ARAUJO (OAB 325592/
SP)

Processo 1014569-81.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JOSÉ CARLOS 
SIQUEIRA - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - Vistos. Por tempestivos, conheço dos presentes Embargos, mas deixo de acolhê-
los por não haver omissão, obscuridade ou contradição a se suprir. Ainda que os Embargos de Declaração constituam meio 
indispensável à segurança da prestação jurisdicional, não se pode olvidar que, no caso em tela, possuem caráter nitidamente 
infringente. No tocante à natureza dos Embargos de Declaração, cumpre trazer à colação precioso ensinamento de VICENTE 
GRECO FILHO: “Ao publicar, baixando em cartório, a sentença de mérito, o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional. Com a 
sentença se esgota a atividade do juiz, o qual não mais poderá modificar a prestação jurisdicional dada, retratando-se, ainda 
que razões posteriores possam, até, demonstrar a injustiça da decisão. Somente por meio de recurso pode a parte obter o 
reexame da causa” (in Direito Processual Civil Brasileiro, 2º volume, 11ª edição, 1.996, Editora Saraiva, pág. 259). Conclui-se, 
pois, que os Embargos de Declaração não propiciam ao Juiz o exercício do juízo de retratação. Se houve erro na apreciação da 
prova, má apreciação dos fatos ou aplicação errônea do direito há recurso diverso à disposição do Embargante, com vistas à 
revisão da sentença e eventual modificação do julgado. Contradição, omissão e obscuridade não há na sentença, observando-
se que a inexistência de tais vícios impede o acolhimento do recurso. Inexistindo qualquer contradição, obscuridade ou omissão 
a ensejar declaração deste Juízo, persiste a sentença tal como está lançada. Intime-se. - ADV: EDER SONI BRUMATI (OAB 
292392/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1015000-81.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Coisas - VANDERLEI GONÇALVES - Viviane Aparecida Silva 
- Vistos. À vista da declaração reproduzida a fls. 35 e da indicação da DPE encartada a fls. 36, concedo ao autor os auspícios 
da Gratuidade Processual, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese de prova em contrário. Anote-se. No mais, cite-se 
e intime-se, ficando a ré advertida do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, sob pena de serem presumidos como 
verdadeiros os fatos articulados em a inicial, ex vi do artigo 285 do Código de Processo Civil; depois disso feito, será analisado o 
pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Expeça-se o necessário. - ADV: JENI FRANCISCA DOS SANTOS (OAB 
305445/SP)

Processo 1015521-26.2014.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- Fábio Aparecido Cunha - TAUAN HENRIQUE MARCHINI e outro - Vistos. Fls. 51/53. Com razão o autor, uma vez que já é 
pacífico nos Tribunais que a citação postal é válida, mesmo quando recebida por terceira pessoa. Assim, reconsidero a decisão 
de fls. 50, declarando válidas as citações. Certifique-se o decurso de prazo para a apresentação de contestação e, após, voltem 
conclusos. Intime-se. - ADV: EDSON EIJI NAKAMURA (OAB 180422/SP)
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Processo 1015582-81.2014.8.26.0309 - Exibição - Liminar - Danilo Bertone Prado - ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE 
CRÉDITOS FINANCEIROS - Vistos. No prazo de cinco dias, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando 
a pertinência e relevância. No mesmo prazo, digam se possuem interesse na designação de audiência de conciliação. Int. - 
ADV: CARLA SURSOCK DE MAATALANI (OAB 110410/SP), ALBERTO QUERCIO NETO (OAB 229359/SP), LUIZ FERNANDO 
MAIA (OAB 67217/SP)

Processo 1015676-29.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
PORTAL DAS PALMEIRAS - CIRO TONOLLI JUNIOR e outro - Intimação ao Autor para se manifestar sobre a certidão (fls. 48) 
do Sr. Oficial de Justiça que noticia não haver procedido à citação dos réus. - ADV: CARLOS EDUARDO QUADRATTI (OAB 
222711/SP), REGINALDO MORON (OAB 261783/SP), LUÍS FERNANDO RODRIGUES (OAB 254929/SP)

Processo 1015854-12.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Eduardo Brandão - José Julio Fagundes e outro - Intimação ao Autor para se manifestar sobre: 1) a certidão (fls. 45) do Sr. 
Oficial de Justiça que noticia não haver procedido à citação do réu José Júlio Fagundes; 2) o AR de fls. 46, recebido por terceiro. 
- ADV: ALEXANDRE GUSTAVO STORCH (OAB 159770/SP)

Processo 1016030-88.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO PANAMERICANO 
S/A - ROBSON LUIZ SIQUEIRA - Certidão retro: Intime-se o autor, via postal, a promover o andamento do feito no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção na forma prevista no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: 
MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)

Processo 1016055-04.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - ROBINSON CLEBER VIEIRA - SEGURADORA 
LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT - Vistos. Concedo ao promovente os auspícios da gratuidade ante a documentação 
apresentada, sem prejuízo das sanções cabíveis para a hipótese de prova em contrário. Anote-se. Cite-se, via postal, 
consignando-se o teor do artigo 319 do CPC. Intimem-se. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 1016205-82.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Marcelo Moralles 
Roveri - MRV Engenharia e Participações S/A - Vistos. Fls. 331/335: Cumpram-se o V. Acórdão. Ciência às partes. Especifiquem 
as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo, digam acerca do interesse na designação da 
audiência de conciliação prevista no art. 331 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 
142452/SP), TATIANA DE ASSIS FERREIRA (OAB 331154SP)

Processo 1016280-87.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - SILVANI ALVES 
CABRAL DA SILVA - VISTOS, ETC. HOMOLOGO a desistência da ação formulada a fls. 39, e em consequência, JULGO EXTINTO 
o processo, com fulcro no artigo 267, VIII, do C.P.C., revogando a liminar deferida às fls. 37. Homologo, ainda, a renúncia ao 
prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado. Procedam-se as anotações relativas à extinção do feito e arquivem-se os 
autos, com as cautelas devidas. P.R.I.C. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1016485-53.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Direito de Vizinhança - JOEVAL PEREIRA DE CARVALHO 
- DARCY FERREIRA RIBEIRO PEDRO - Vistos em saneador. Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, 
declaro saneado o processo. Os pontos controvertidos estão bem delineados na inicial e contestação. A prova pericial é 
necessária para o deslinde da causa. Nomeio como perito judicial o Sr. CÉSAR RIBEIRO RIVELLI, que deverá ser intimado 
para, no prazo de cinco dias, estimar seus honorários. Concedo às partes o mesmo prazo para indicação de assistentes 
técnicos e formulação de quesitos, nos termos do art. 421 do Código de Processo Civil. Após a realização da prova pericial, será 
apreciada a necessidade ou não de produção de provas em audiência. Intime-se. - ADV: CANDIDA TEREZINHA ROSA BRITES 
(OAB 213621/SP), OTAVIO SOUZA THOMAZ (OAB 302279/SP), LEANDRO HENRIQUE RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB 
319306/SP), MAURO ALVES DE ARAUJO (OAB 88801/SP)

Processo 1016704-66.2013.8.26.0309 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Marcos Sales Ramos - 
Cerealista Mendes Ltda. - Vistos. Fls. 32/33. Defiro a citação por edital, devendo o autor fornecer a minuta respectiva. No mais, 
cumpra-se o despacho de fls. 30, segundo parágrafo, com a urgência que o caso requer. Intimem-se. - ADV: MIRIAM HIGO DO 
PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/
SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP)

Processo 1016845-85.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Sistema Financeiro da Habitação - ERIC TADEU PEREIRA 
e outro - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 
justificando-as. Sem prejuízo, digam acerca do interesse na designação da audiência de conciliação prevista no art. 331 do 
Código de Processo Civil. Int. - ADV: JEAN CARLO MISSI (OAB 242799/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/
SP)

Processo 1016934-11.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Itau Unibanco S/A - EDUARDO MENDONÇA 
VIEIRA ME e outros - Vistos. HOMOLOGO a desistência da ação formulada a fls. 30, e em conseqüência, JULGO EXTINTO 
o processo, com fulcro no artigo 267, VIII, do C.P.C. Homologo, ainda, a renúncia ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito 
em julgado. Pagas as custas e despesas pelo demandante, procedam-se às devidas anotações relativas à extinção do feito e 
arquivem-se os autos, com as cautelas devidas. P.R.I.C. - ADV: LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP)

Processo 1017735-87.2014.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - LUIZ 
ARTHUR MILANI - EDILAINE DE SOUZA - Vistos. No prazo de 05 (cinco) dias o autor deverá efetuar o depósito da verba de 
reprodução de peças processuais para impressão da contrafé, no valor de R$ 6,60 (FEDT - cód. 201-0), conforme Comunicado 
CG nº 165/2014. Cite-se, por mandado, cientificando-se eventuais sub locatários e ocupantes, com as advertências do art. 319 
do CPC. Cientifique-se a fiadora como requerido a fls. 05, por carta. Arbitro os honorários advocatícios para o caso de purgação 
da mora, em 10% do débito. Oportunamente expeçam-se mandado e carta. Int. - ADV: GABRIELA DARGENIO MILANI (OAB 
261628/SP)
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Processo 1017735-87.2014.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
LUIZ ARTHUR MILANI - EDILAINE DE SOUZA - Vistos. Recebo a petição e documentos de fls. 29/44 como emenda à inicial. 
Anote-se, providenciando-se a inclusão da fiadora no polo passivo e a correção de classe da ação. Ante a informação de que a 
requerida teria abandonado o imóvel, expeça-se mandado de constatação. Sem prejuízo, informe o autor o novo endereço para 
citação da corré EDILAINE. INT. - ADV: GABRIELA DARGENIO MILANI (OAB 261628/SP)

Processo 1018026-87.2014.8.26.0309 - Embargos à Execução - Adimplemento e Extinção - Mauro Terra Martins - HSBC 
BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO - Vistos. Fls. 18/19: Defiro o prazo suplementar de cinco dias. Após, tornem conclusos. 
Int. - ADV: CARLA APARECIDA GAYA DA COSTA (OAB 261883/SP)

Processo 1018815-86.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - HELIO BRUNETTI - JUNDIAI 
CLINICAS S/C LTDA e outros - Intimação ao Autor para se manifestar sobre a certidão (fls. 52) do Sr. Oficial de Justiça que 
noticia não haver procedido à citação da corré Jundiaí Clínicas. - ADV: ELIANA MARGARIDA SILVA FERREIRA (OAB 285062/
SP)

Processo 4000389-43.2012.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda - 
Sebastiao Hilario dos Santos - Sebastiao Hilario dos Santos - Vistos. Manifeste-se a autora em termos de prosseguimento, no 
prazo de dez dias. No silêncio, arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), 
SEBASTIAO HILARIO DOS SANTOS (OAB 143157/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 4000560-97.2012.8.26.0309 - Usucapião - Usucapião Ordinária - PAULO FLAUZINO e outro - ISAAC DE MESQUITA 
JÚNIOR e outro - Vistos. Reitere-se a intimação, para que as informações sejam prestadas em cinco dias. Intimem-se. - ADV: 
RENATA HELENA PAGANOTO MOURA (OAB 312152/SP), VITOR CASTILLO DE LIMA (OAB 300583/SP)

Processo 4001450-96.2013.8.26.0019 - Monitória - Prestação de Serviços - BENETTON COMUNICAÇÃO E MARKETING 
LTDA - Clinicão & Gato Veterinária S/S Ltda - VISTOS EM SANEADOR. Afasto a preliminar de carência da ação. Isto porque a 
ação monitória é cabível justamente quando não se tem um título executivo, bastando a existência de início de prova documental, 
existente no presente caso.. Presentes as condições da ação e pressupostos processuais, inexistindo, ainda, vícios por serem 
corrigidos, DOU O FEITO POR SANEADO. Os pontos controvertidos estão bem delineados na petição inicial e contestação. 
Para dirimi-los, fica deferida a produção de prova oral (depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas), além da 
produção de prova documental complementar. Para audiência de instrução, debates e julgamento, designo o dia 3 de junho 
de 2015, às 14:00 horas. As partes deverão, no prazo de 10 dias a contar da intimação da presente decisão, arrolar suas 
testemunhas, bem como recolher, no mesmo prazo, o preparo necessário, acaso tenham de ser intimadas via oficial de justiça, 
tudo sob pena de preclusão. Os representantes legais das partes deverão ser intimados pessoalmente da audiência, haja vista 
o requerimento de depoimento pessoal. Faça-se constar dos mandados de intimação que o não-comparecimento em audiência 
acarretará na confissão quanto à matéria fática. Int. - ADV: MARIA CRISTINA MARTINS DE CARVALHO SADA (OAB 292822/
SP), DANIELE DOS SANTOS (OAB 183976/SP), LAURA CELI DE SOUZA SILVA (OAB 183884/SP)

Processo 4002248-94.2012.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Transação - Jose Augusto do Amaral e outro - Arturo 
Miguel Carrillo Pino - Vistos. Fls. 176: Aguarde-se pelo prazo requerido. Após, diga o exequente em termos de prosseguimento. 
No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: FERNANDO LOPES SILVERIO (OAB 304836/SP)

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE NADER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDUARDO RIBEIRO BARBOSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0050/2015
Processo 0002191-18.2010.8.26.0309 (309.01.2010.002191) - Cumprimento de sentença - Sociedade Padre Anchieta de 

Ensino Ltda - Proc. nº 0002191-18.2010.8.26.0309 Vistos, etc. 1. O débito foi devidamente quitado, conforme manifestação da 
exequente de fls. 161. 2. Isto posto, nos termos do art. 794, I do CPC, julgo extinta esta ação de Cumprimento de Sentença 
que Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda move contra Anderson Fernando da Silva. 3. Após, arquivem-se. P.R.I. Jd. 
05/02/2015. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 0002494-17.2014.8.26.0301 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 30008864820138260080 - Vara Única) - Mozart 
Dias - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Fls. 36: Vistos. A ação versa sobre matéria previdenciária. Remeta-se a uma 
das Varas da Justiça Federal de Jundiaí. Int. - ADV: ROSANA SALES (OAB 155617/SP)

Processo 0005590-21.2011.8.26.0309 (309.01.2011.005590) - Depósito - Depósito - Bv Financeira S A Credito 
Financiamento e Investimento - - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-
BRASIL MULTICARTEIRA (“FUNDO”) - Paulo Cesar Stanesco Kwiek - Vistos. 1) Homologo, para que produza seus regulares 
efeitos, a desistência de fls. 153. 2) Isto posto, nos termos do art. 267, VIII do CPC, julgo extinta esta ação de Depósito que 
BV FINANCEIRA S/A CFI move contra PAULO CÉSAR STANESCO KWIEK . 3) Homologo a desistência do prazo recursal, 
certifique-se o trânsito em julgado. 4) Proceda-se ao desbloqueio do veículo. 5) Ao arquivo. P.R.I. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA 
SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0009317-22.2010.8.26.0309 (309.01.2010.009317) - Procedimento Ordinário - Tereza Cardoso da Silva - Inss - 
Proc. nº 0009317-22.2010.8.26.0309. Vistos, etc. 1) O débito foi devidamente quitado, conforme depósito efetuado (fls. 158/159). 
2) Isto posto, nos termos do art. 794, I do CPC, julgo extinta esta ação ordinária(execução da sentença) que Tereza Cardoso da 
Silva move contra Instituto Nacional do Seguro Social. 3) Expeça-se os mandados de levantamento dos valores depositados. 4) 
Se o advogado que tiver poderes para receber e dar quitação retirar o mandado de levantamento pela autora, comunique-se pelo 
correio de que o processo terminou e o pagamento foi feito ao advogado, com informação do valor levantado. 5) Comunique-se 
ao DEPRE. 6) Após, ao arquivo. P.R.I. - ADV: ADONAI ANGELO ZANI (OAB 39925/SP)
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Processo 0013486-81.2012.8.26.0309 (309.01.2012.013486) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Vera 
Aparecida Cardoso Pinheiro - Viação Leme Ltda - - Nobre Seguradora do Brasil - Certifico e dou fé que, por ora, deixo de expedir 
mandado de intimação pessoal da autora e da testemunha arrolada a fls. 74, tendo em vista que, até a presente data, não foram 
recolhidas as diligências necessárias.(ao requerido) - ADV: SANDRO ALMEIDA SANTOS (OAB 259748/SP), PAULO ANTONINO 
SCOLLO (OAB 148187/SP), LUIZ GUSTAVO BUSANELLI (OAB 150223/SP), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE 
(OAB 72973/SP), MARIA DE FATIMA MOREIRA SILVA RUEDA (OAB 292438/SP), RENATA PEREIRA DA SILVA (OAB 278228/
SP)

Processo 0013568-49.2011.8.26.0309 (309.01.2011.013568) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - J Toledo da Amazonia Industria e Comercio de Veiculos Ltda - P.H.Brostolin Filho - - Pedro Henrique Brostolin - 
Fls. 171/173: manifeste-se a exequente sobre a carta de intimação devolvida.- (7) ausente nas três tentativas. - ADV: MARCEL 
GUSTAVO FERIGATO (OAB 250482/SP), PAOLA LOPES CEMENCIATO (OAB 261760/SP), ADRIA WENNEKER STEINER (OAB 
278250/SP), VALÉRIA BAGNATORI DENARDI (OAB 201516/SP)

Processo 0015035-63.2011.8.26.0309 (309.01.2011.015035) - Procedimento Sumário - Redução da Capacidade Auditiva - 
Edson Roberto Maia - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Proc. nº 0015035-63.2011. Vistos, etc. 1) O débito 
foi devidamente quitado, conforme depósito efetuado (fls.154). 2) Isto posto, nos termos do art. 794, I do CPC, julgo extinta 
esta ação de Acidente do Trabalho(execução da sentença) que Edson Roberto Maia move contra Instituto Nacional do Seguro 
Social. 3) Expeça-se o mandado de levantamento do valor depositado em favor do autor. 4) Se o advogado que tiver poderes 
para receber e dar quitação retirar o mandado de levantamento, comunique-se o autor pelo correio de que o processo terminou 
e o pagamento foi feito ao advogado, com informação do valor levantado. 5) Comunique-se ao DEPRE. 6) Após, ao arquivo. 
P.R.I. - ADV: IVAN MARQUES DOS SANTOS (OAB 124866/SP)

Processo 0015312-79.2011.8.26.0309 (apensado ao processo 0000197-91.2006.8.26) (309.01.2011.015312) - Embargos à 
Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Inss - Marcilio Martins - Fls. 48: Vistos. Dou provimento aos embargos de 
declaração, porque de fato os embargos à execução opostos pelo INSS foram julgados PROCEDENTES. Int. - ADV: ANTONIO 
CESAR DE SOUZA (OAB 206395/SP), ANA PEREIRA DOS SANTOS RAMPIN (OAB 181586/SP)

Processo 0016814-63.2005.8.26.0309 (309.01.2005.016814) - Monitória - Karin Goreth Castilho - Valmira M. Peixoto Me - 
Cassio Marcelo Cubero - Cassio Marcelo Cubero - Proc. nº 0016814-63.2005.8.26.0309 Vistos, etc. 1. O débito foi devidamente 
quitado, conforme fls. retro. 2. Isto posto, nos termos do art. 794, I do CPC., julgo extinta esta ação Monitória em fase de 
execução da sentença que Karin Goreth Castilho move(m) contra Valmira M. Peixoto Me. 3. Arquivem-se. P.R.I. Jd. 04/02/2015. 
- ADV: CASSIO MARCELO CUBERO (OAB 129060/SP), LUIS FELIPE CHEQUIN ROSSI (OAB 227908/SP), FLÁVIA NERY 
FEODRIPPE DE SOUSA BREITSCHAFT (OAB 164169/SP), PAULO ANDRÉ FERREIRA ALVES (OAB 204993/SP)

Processo 0018071-16.2011.8.26.0309 (309.01.2011.018071) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Genivaldo 
Amancio - Bv Financeira S/A - Proc. nº 0018071-16.2011.8.26.0309 Vistos, etc. 1. Conforme fls 97, o exequente considera 
quitado o débito e requer a extinção. 2. Isto posto, nos termos do art. 794, I do CPC., julgo extinta esta ação Procedimento 
OrdinárioContratos Bancários em fase de execução da sentença que Genivaldo Amancio move(m) contra Bv Financeira S/A. 
3. Arquivem-se. P.R.I. Jd. 04/02/2015. - ADV: ROSELI LOURENCON NADALIN (OAB 257746/SP), CATARINA OLIVEIRA DE 
ARAUJO COSTA (OAB 301805/SP)

Processo 0019363-70.2010.8.26.0309 (309.01.2010.019363) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Primá Qualitá 
Fomento Mercantil Ltda - Politec Embalagens Tecnicas Ltda - - Ivanil Camilo Pinto - Schott Brasil Ltda - REPUBLICAÇÃO 
POR FALTA DE ADVOGADO: Fls. 805:Proc. 0019363-70.2010 Designo audiência de instrução, debates e julgamento em 
continuição para o dia 05 de março de 2015, às 17:00 horas. Intime-se a testemunha arrolada, desde que recolhida a diligência 
necessária, com até vinte dias de antecedência da audiência. Int. - ADV: LUIZ GASTAO C ZAZZERA DE C MATEUS (OAB 
133650/SP), ALEXSSANDRA FRANCO DE CAMPOS (OAB 208580/SP), GIULLIANO BERTOLI (OAB 213697/SP), PAULA 
MARIA FIGUEIREDO SANTOS (OAB 238213/SP)

Processo 0019388-15.2012.8.26.0309 (309.01.2012.019388) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bv Financeira 
S/A Credito e Financiamento - Marivaldo de Faria Silva - Fls. 91/94: foram bloqueados R$ 174,91 de Marivaldo de Faria Silva, 
pelo Bacenjud.- Fica o executado intimado da penhora efetuada e do prazo de 15 dias para apresentar impugnação. - ADV: 
CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), ANA 
PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)

Processo 0022368-61.2014.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0008673-32.2011 - 2º VARA CÍVEL) - IRMÃOS 
RUSSI LTDA - DELMANIA GUIMARÃES EPP - Fls. 67: Proc nº 0022368-61.2014.8.26.0309 Para inquirição da testemunha 
designo o dia 07 de abril de 2015, às 14 horas. Intime-se e comunique-se. - ADV: JULIO DE ALMEIDA (OAB 127553/SP), 
RENATO SOUZA DELLOVA (OAB 201838/SP), PRISCILA PIRES BARTOLO (OAB 206474/SP)

Processo 0022891-73.2014.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0016849-02.2013 - Foro Regional IV - Lapa - 4ª 
Vara Cível) - ZILDO GOMES DA SILVA - Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes s/a - Fls. 66: Proc nº 0022891-
73.2014.8.26.0309 Para inquirição da testemunha designo o dia 07 de abril de 2015, às 14:15 horas. Intime-se e comunique-se. 
- ADV: CARLA REGINA NASCIMENTO (OAB 166835/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA 
JUNIOR (OAB 132994/SP)

Processo 0034156-53.2006.8.26.0309 (309.01.2006.034156) - Procedimento Sumário - Planos de Saúde - Elder Salles - 
Unimed Jundiai Cooperativa de Trabalho Medico - Fls. 1061: Feito nº 1.632/06 Vistos. Não há contradição na sentença, pois 
como nela observado a execução é provisória. Se for confirmada a condenação, então a ré poderá pleitear a revogação dos 
benefícios da justiça gratuita. Nego, pois, provimento aos embargos de declaração. Int. Jdí, 05.02.15. - ADV: MIGUEL DARIO 
OLIVEIRA REIS (OAB 111133/SP), ERIKA CARDOSO DE ANDRADE (OAB 214117/SP), GUSTAVO LEOPOLDO C MARYSSAEL 
DE CAMPOS (OAB 87615/SP)

Processo 0038596-87.2009.8.26.0309 (309.01.2009.038596) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S/A - 
Marcio Rogerio de Oliveira - Fls. 47: Defiro novo bloqueio “on line” BACENJUD (taxa recolhida), bem como, defiro às pesquisas 
INFOJUD e RENAJUD, mediante o recolhimento das taxas respectivas (cód. 434-1 R$ 12,20- por pesquisa e por parte 
pesquisada). O exequente deverá proceder à pesquisa ARISP. Após, caso as providencias supra forem infrutíferas, e, decorrido 
o prazo de 30(trinta) dias sem que o exequente aponte algum bem passível de penhora, determino o arquivamento destes autos 
com base no art. 791, III do CPC. Int.- Fls. 48/52: foram bloqueados R$ 1.932,80 de Marcio Rogério de Oliveira, pelo Bacenjud. 
- Fica o executado intimado da penhora efetuada e do prazo de 15 dias para apresentar impugnação. - ADV: FLAVIO DEL PRA 
(OAB 19817/SP), FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP)

Processo 0043179-18.2009.8.26.0309 (309.01.2009.043179) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Vilma Ferreira 
do Nascimento - Viação Jundiaiense Ltda - - Nobre Seguradora do Brasil S.a. - Fls. 531/532: ciência dos esclarecimentos do 
IMESC (os quesitos são os mesmos da fl. 500 e foram enviados em 10.10.2014) - ADV: PAULO ANTONINO SCOLLO (OAB 
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148187/SP), ADRIANA BEROL DA COSTA STEVAUX (OAB 120828/SP), IVONETE GUIMARAES GAZZI MENDES (OAB 34306/
SP), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB 72973/SP), ANDRE MARCONDES DE MOURA RAMOS SILVA 
(OAB 268582/SP), MARIANA ALENCAR DE OLIVEIRA (OAB 292630/SP)

Processo 3000266-62.2012.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - MICHELLE NARCISO CESAR 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Fls. 164: Vistoria Técnica Ambiental: agendada para o dia 27/04/2015, 
às 8h00, na Empresa COMPALED ELETRÔNICA DO BRASIL INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA., com sede à Rua Kanebo, nº 175 
Galpão C-3, C-4; C-5 e C-6, Distrito Industrial, Jundiaí/SP, ocasião em que a requerente deverá estar presente para acompanhar 
os trabalhos do médico perito, Dr. Carlos Alberto Serafim, CRM 16.343, munida dos documentos de identificação pessoal com 
foto, devendo informar antecipadamente ao Perito o local exato (galpão) onde trabalhava. - ADV: IVAN MARQUES DOS SANTOS 
(OAB 124866/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE NADER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDUARDO RIBEIRO BARBOSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0052/2015
Processo 0001843-24.2015.8.26.0309 (apensado ao processo 1019475-80.2014.8.26) (processo principal 1019475-

80.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Rescisão / Resolução - RESIDENCIAL SITIO MEDEIROS INCORPORAÇÃO 
IMOBILIÁRIA LTDA - - Fernandez Mera Negócios Imobiliários LTDA - - CBM CONSTRUÇÕES LTDA - RODRIGO NUNES 
AUGUSTO PEREIRA - - CRISTIANE MIRANDA ABREU - Fls. Retro: Manifestem-se os impugnados. - ADV: ERICA WILLIK 
CORREA (OAB 286119/SP), ROBERTA GUITARRARI AZZONE (OAB 292848/SP), THAMY ARIADNNE DOS SANTOS (OAB 
321568/SP)

Processo 0001844-09.2015.8.26.0309 (apensado ao processo 1019475-80.2014.8.26) (processo principal 1019475-
80.2014.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Rescisão / Resolução - RESIDENCIAL SITIO MEDEIROS 
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - - Fernandez Mera Negócios Imobiliários LTDA - - CBM CONSTRUÇÕES LTDA - 
RODRIGO NUNES AUGUSTO PEREIRA - - CRISTIANE MIRANDA ABREU - Fls. Retro: Manifestem-se os impugnados. - ADV: 
THAMY ARIADNNE DOS SANTOS (OAB 321568/SP), ERICA WILLIK CORREA (OAB 286119/SP), ROBERTA GUITARRARI 
AZZONE (OAB 292848/SP)

Processo 1000290-22.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2015/002043-6 dirigi-me ao endereço 
indicado e deixei de proceder à apreensão do veículo indicado uma vez que no local reside a Sra. Cláudia, a qual afirmou ser 
viúva do requerido e afirmou ainda que não sabe o paradeiro do veículo indicado. * O referido é verdade e dou fé. Jundiaí, 02 de 
fevereiro de 2015. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 1000290-22.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - Fls. 36: Manifeste-se o requerente 
sobre a diligência do Sr. Oficial que disse ter encontrado apenas a viúva do requerido. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 
124809/SP)

Processo 1000499-59.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - ALINE GUIMARAES DE OLIVEIRA 
- Consorcio Nacional Volkswagen LTDA - Fls. 186/204: Ciência às partes do julgamento do Agravo - Acordam de fls. 200: 
“Acolheram os embargos. V.U.”, com trânsito em julgado na data de 26/01/2015. - Manifestem-se, dando andamento ao feito. 
- ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), FABIO PINHEIRO GAZZI 
(OAB 259815/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), JOCELI SARAIVA SOUZA (OAB 261653/SP), FERNANDO 
BRANDÃO VAZ DE LIMA (OAB 200441/SP)

Processo 1000702-50.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Civilmont construçoes incorporaçoes e 
montagens ltda - Evilásio dos Anjos de Souza - Vistos. Indefiro a tutela antecipada tal como pleiteada, pois a transferência do 
registro do veículo é ato que depende do réu, que para tanto deve submeter o automóvel a vistoria, não se podendo obrigar a 
Ciretran a fazer a transferência sem essas formalidades, pois sequer o órgão público correspondente é parte neste processo. 
Também não se pode determinar que a Fazenda Pública, que também não é parte neste processo, cobre os tributos de quem 
não figura como proprietário do veículo no cadastro. Cite-se o réu para resposta em quinze dias, com a advertência do art. 285 
do CPC. Intime-se. - ADV: RAFAEL FRANCISCO CARVALHO (OAB 250179/SP), FELIPE NOVAES STEMPFER (OAB 261619/
SP), GUSTAVO FERNANDES MUNIZ DE SOUZA (OAB 306484/SP), MIRENA FERRAGUT GALLO (OAB 254610/SP)

Processo 1000702-50.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Civilmont construçoes incorporaçoes e 
montagens ltda - Evilásio dos Anjos de Souza - Recolha o requerente a taxa postal para citação do requerido, sendo que o 
endereço fornecido na inicial é de outro Estado. - ADV: MIRENA FERRAGUT GALLO (OAB 254610/SP), RAFAEL FRANCISCO 
CARVALHO (OAB 250179/SP), FELIPE NOVAES STEMPFER (OAB 261619/SP), GUSTAVO FERNANDES MUNIZ DE SOUZA 
(OAB 306484/SP)

Processo 1000776-75.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - ROSALINA LUIZA DA SILVA - SPE 
MINHA CASA MINHA VIDA LTDA - - CBM CONSTRUÇÕES LTDA - Vistos. 1)Cumpra-se o v. Acórdão. 2)Manifeste-se a parte 
interessada, no silêncio ao arquivo. Int. Jundiaí, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: CARLA ZEMINIAN CROCI PEREIRA (OAB 
146139/SP), TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP), FABIANO HENRIQUE GALZONI (OAB 223371/SP), THAMY 
ARIADNNE DOS SANTOS (OAB 321568/SP)

Processo 1000899-05.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - GILBERTO APARECIDO DA CUNHA - Seguradora 
Líder dos Consórcios DPVAT - Vistos. Defiro ao requerente os benefícios da justiça gratuita. Cite-se, ficando o réu advertido do 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios do art. 172 e §§ do CPC, bem como o art. 227 
do mesmo diploma legal, se necessário. Int. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 1000911-53.2014.8.26.0309 - Monitória - Cheque - CREDI-NINO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CARLOS 
ROBERTO NEVES - Desentranhamento do mandado. - ADV: GILBERTO ANTONIO CINTRA SANCHES (OAB 272885/SP), 
DÉBORAH PALMEIRA MIZUKOSHI (OAB 276290/SP)

Processo 1000919-30.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Omni S/A Credito Finaciamento e 
Investimento - SONIA APARECIDA MELLE - Ofício de fls. 80 disponível para impressão. Comprovar encaminhamento em 10 
dias. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)
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Processo 1000924-18.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - ASSOCIAÇÃO DOS 
PROPRIETÁRIOS EM RESERVA SANTA ROSA - Eleandro Cesar Cremer - Vistos. Redistribua-se à Comarca de Itatiba/SP. Int. 
- ADV: LUCIENE BRATFISCH CAVALARO (OAB 259197/SP)

Processo 1000949-31.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - DANILO ADÃO - Seguradora Líder dos Consórcios 
DPVAT - Vistos. Defiro ao requerente os benefícios da justiça gratuita. Cite-se, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) 
dias para apresentar a resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do 
artigo 285 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios do art. 172 e §§ do CPC, bem como o art. 227 do mesmo diploma 
legal, se necessário. Em caso de ser devolvido o mandado sem cumprimento, proceda-se à pesquisa de endereço da parte ré 
junto aos órgãos de consulta Bacenjud e Infojud, mediante o recolhimento das taxas respectivas (cód. 434-1 - R$ 12,20 para 
cada consulta). Int. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 1001006-49.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - VANDER FERREIRA DOS SANTOS - Seguradora 
Líder dos Consórcios DPVAT - Vistos. Defiro ao requerente os benefícios da justiça gratuita. Cite-se, ficando o réu advertido do 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios do art. 172 e §§ do CPC, bem como o art. 227 
do mesmo diploma legal, se necessário. Int. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 1001016-93.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - CONDOMÍNIO VISTA CENTRALE 
RESIDENCE - HELIO MARTINS FONTES FILHO - Vistos. Para audiência de conciliação, designo o dia 30 de março de 2.015, 
às 14h, sendo obrigatório o comparecimento das partes. O(a) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento, 
independentemente de intimação. Cite-se e intime-se HELIO MARTINS FONTES FILHO para comparecer pessoalmente à 
audiência que se realizará na sala do CEJUSC da Comarca de Jundiaí-SP, Palácio da Justiça Dr. Adriano de Oliveira, no 
3º andar do Fórum, sito à Praça São Bento s/nº, Centro, Jundiaí. Oportunidade em que poderá ser tentada a conciliação. 
Advertindo-o, ainda, de que o prazo para apresentar defesa será de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da data da audiência, acaso 
resulte infrutífera a conciliação. A contestação deverá ser por escrito, por intermédio de advogado regularmente constituído, 
sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial. Defiro os benefícios do art.172 e §§ do CPC, bem 
como o art. 227 do mesmo diploma legal, se necessário. Em caso de ser devolvido o mandado sem cumprimento, proceda-
se à pesquisa de endereço da parte ré junto aos órgãos de consulta Bacenjud e Infojud, mediante o recolhimento das taxas 
respectivas (cód. 434-1 - R$ 12,20 para cada consulta). Int. - ADV: JOSE ANTONIO FERRARONI GONCALVES GOMES (OAB 
87367/SP), SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO (OAB 101857/SP)

Processo 1001042-91.2015.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - EXPEDITA ALVES DA SILVA - Vistos. O exame superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente 
ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina 
a expedição do mandado de citação para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na 
petição inicial, ficando, no caso de efetuar o pagamento, desobrigado (a) dos encargos de sucumbência (custas e honorários 
advocatícios); advertindo-o (a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso 
permaneça inerte. Igualmente, será informado (a) de que, no mesmo prazo (quinze dias), poderá apresentar embargos ao 
mandado monitório. Defiro os benefícios do art. 172 e §§ do CPC, bem como o art. 227 do mesmo diploma legal, se necessário. 
Em caso de ser devolvido o mandado sem cumprimento, proceda-se à pesquisa de endereço da parte ré junto aos órgãos de 
consulta Bacenjud e Infojud, mediante o recolhimento das taxas respectivas (cód. 434-1 - R$ 12,20 para cada consulta). Int. - 
ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)

Processo 1001048-98.2015.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - Adilson Giovani da Costa - Vistos. O exame superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente 
ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina 
a expedição do mandado de citação para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na 
petição inicial, ficando, no caso de efetuar o pagamento, desobrigado (a) dos encargos de sucumbência (custas e honorários 
advocatícios); advertindo-o (a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso 
permaneça inerte. Igualmente, será informado (a) de que, no mesmo prazo (quinze dias), poderá apresentar embargos ao 
mandado monitório. Defiro os benefícios do art. 172 e §§ do CPC, bem como o art. 227 do mesmo diploma legal, se necessário. 
Em caso de ser devolvido o mandado sem cumprimento, proceda-se à pesquisa de endereço da parte ré junto aos órgãos de 
consulta Bacenjud e Infojud, mediante o recolhimento das taxas respectivas (cód. 434-1 - R$ 12,20 para cada consulta). Int. - 
ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)

Processo 1001052-38.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PANAMERICANO S/A - RILDAIR CARLOS DA SILVA - Vistos. Providencie o autor o recolhimento correspondente ao valor 
necessário para impressão da contrafé. - ADV: FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ (OAB 142568/SP)

Processo 1001055-90.2015.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - Alessandra Graciele Mendes - Vistos. O exame superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente 
ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina 
a expedição do mandado de citação para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na 
petição inicial, ficando, no caso de efetuar o pagamento, desobrigado (a) dos encargos de sucumbência (custas e honorários 
advocatícios); advertindo-o (a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso 
permaneça inerte. Igualmente, será informado (a) de que, no mesmo prazo (quinze dias), poderá apresentar embargos ao 
mandado monitório. Defiro os benefícios do art. 172 e §§ do CPC, bem como o art. 227 do mesmo diploma legal, se necessário. 
Em caso de ser devolvido o mandado sem cumprimento, proceda-se à pesquisa de endereço da parte ré junto aos órgãos de 
consulta Bacenjud e Infojud, mediante o recolhimento das taxas respectivas (cód. 434-1 - R$ 12,20 para cada consulta). Int. - 
ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 1001086-81.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - PEDRO JOSÉ SOARES - BRUNA 
MOREIRA NASCIMENTO ME - Vistos. Manifeste-se a executada sobre a contraproposta do exequente. Ante a certidão de 
fls. 112, providencie a executada o recolhimento da taxa de mandato sob pena de expedição de ofício à OAB/SP. Int. - ADV: 
RICHARDES CALIL FERREIRA (OAB 143150/SP), ELIANE RODRIGUES DE ALMEIDA GARCIA (OAB 157615/SP), EDUARDO 
DOS REIS CERQUEIRA (OAB 315863/SP)

Processo 1001126-92.2015.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - Clayton Firigatti - Vistos. O exame superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, 
permitindo identificar a presunção envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do 
mandado de citação para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, 
ficando, no caso de efetuar o pagamento, desobrigado (a) dos encargos de sucumbência (custas e honorários advocatícios); 
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advertindo-o (a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte. 
Igualmente, será informado (a) de que, no mesmo prazo (quinze dias), poderá apresentar embargos ao mandado monitório. 
Defiro os benefícios do art. 172 e §§ do CPC, bem como o art. 227 do mesmo diploma legal, se necessário. Em caso de ser 
devolvido o mandado sem cumprimento, proceda-se à pesquisa de endereço da parte ré junto aos órgãos de consulta Bacenjud 
e Infojud, mediante o recolhimento das taxas respectivas (cód. 434-1 - R$ 12,20 para cada consulta). Int. - ADV: ANTONIO 
CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)

Processo 1001143-31.2015.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - Luma Angelica Leal - Vistos. O exame superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato 
afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição 
do mandado de citação para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, 
ficando, no caso de efetuar o pagamento, desobrigado (a) dos encargos de sucumbência (custas e honorários advocatícios); 
advertindo-o (a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte. 
Igualmente, será informado (a) de que, no mesmo prazo (quinze dias), poderá apresentar embargos ao mandado monitório. 
Defiro os benefícios do art. 172 e §§ do CPC, bem como o art. 227 do mesmo diploma legal, se necessário. Em caso de ser 
devolvido o mandado sem cumprimento, proceda-se à pesquisa de endereço da parte ré junto aos órgãos de consulta Bacenjud 
e Infojud, mediante o recolhimento das taxas respectivas (cód. 434-1 - R$ 12,20 para cada consulta). Int. - ADV: ANTONIO 
CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)

Processo 1001154-60.2015.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE 
ANCHIETA DE ENSINO LTDA - Leticia Maria Manente - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a 
execução forçada. Determino a expedição da carta de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo 
de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), 
com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado 
(CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais 
embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado 
(CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de 
Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos 
à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e 
avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre 
bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 
668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% 
(vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do 
devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado 
da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, 
art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre 
o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em 
execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja 
admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Frise-se que a penhora de bem imóvel deverá ser formalizada lavrando-se termo 
ou auto, conforme estabelece o artigo 659, §§ 4.º e 5.º, do Código de Processo Civil. A interpretação sistemática dos artigos 658, 
687, § 2º e 747, todos do Código de Processo Civil, determina que a praça de imóvel localizado em outra comarca seja realizada 
mediante carta precatória. Defiro, ainda, os benefícios do art. 172 e §§ do CPC, bem como o art. 227 do mesmo diploma legal, 
se necessário. Em caso de ser devolvido o mandado sem cumprimento, proceda-se à pesquisa de endereço da parte ré junto 
aos órgãos de consulta Bacenjud e Infojud, mediante o recolhimento das taxas respectivas (cód. 434-1 - R$ 12,20 para cada 
consulta). Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)

Processo 1001155-45.2015.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE 
ANCHIETA DE ENSINO LTDA - Eder Coelho dos Santos - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a 
execução forçada. Determino a expedição da carta precatória de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, 
no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, 
art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo 
supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento 
dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá 
ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do 
Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de 
embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora 
de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não 
encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 
(cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, 
do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de 
até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera 
alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 
dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por 
dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de 
multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito 
de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá 
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Frise-se que a penhora de bem imóvel deverá 
ser formalizada lavrando-se termo ou auto, conforme estabelece o artigo 659, §§ 4.º e 5.º, do Código de Processo Civil. A 
interpretação sistemática dos artigos 658, 687, § 2º e 747, todos do Código de Processo Civil, determina que a praça de imóvel 
localizado em outra comarca seja realizada mediante carta precatória. Defiro, ainda, os benefícios do art. 172 e §§ do CPC, 
bem como o art. 227 do mesmo diploma legal, se necessário. Em caso de ser devolvido o mandado sem cumprimento, proceda-
se à pesquisa de endereço da parte ré junto aos órgãos de consulta Bacenjud e Infojud, mediante o recolhimento das taxas 
respectivas (cód. 434-1 - R$ 12,20 para cada consulta). Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), 
ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)
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Processo 1001164-07.2015.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - 
Intertec Comercio de Peças Para Refrigeração Ltda ME - - LILIANE DE OLIVEIRA SILVA CAPELLI - - ANDREA LUCI BETIM 
MALAQUIAS - - MARCO ANTONIO MALAQUIAS - - ANGELO JOSE CAPELLI - Vistos. Observo a existência dos requisitos 
específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento 
voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o 
valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral 
pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum 
litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização 
do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na 
forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 
15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, 
de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o 
executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos 
do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja 
aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o 
mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no 
prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante 
distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao 
pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente 
e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, 
permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas 
de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Frise-se que a penhora de bem imóvel deverá 
ser formalizada lavrando-se termo ou auto, conforme estabelece o artigo 659, §§ 4.º e 5.º, do Código de Processo Civil. A 
interpretação sistemática dos artigos 658, 687, § 2º e 747, todos do Código de Processo Civil, determina que a praça de imóvel 
localizado em outra comarca seja realizada mediante carta precatória. Defiro, ainda, os benefícios do art. 172 e §§ do CPC, 
bem como o art. 227 do mesmo diploma legal, se necessário. Em caso de ser devolvido o mandado sem cumprimento, proceda-
se à pesquisa de endereço da parte ré junto aos órgãos de consulta Bacenjud e Infojud, mediante o recolhimento das taxas 
respectivas (cód. 434-1 - R$ 12,20 para cada consulta). Int. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 1001181-43.2015.8.26.0309 - Monitória - Espécies de Contratos - CGMP - Centro de Gestão e Meios de Pagamento 
S.A. - KUMMER & TOSIN TRANSPORTES LTDA. - Vistos. Verifico que o requerente não recolheu a taxa judiciária do Estado 
(cód. 230-6), nos termos da Lei nº 11.608/03, devendo providenciar no prazo de 10 (dez) dias. No mesmo prazo, providencie o 
recolhimento das diligências do Oficial de Justiça ou taxa postal e taxa de impressão. Se decorrido o prazo sem o recolhimento, 
tornem conclusos para extinção. Int. - ADV: LEANDRO FRANCISCO REIS FONSECA (OAB 141732/SP), DENIS PEDRO 
CARVALHO (OAB 338383/SP)

Processo 1001192-72.2015.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - 
DISTRIBUIDORA JUNDIAI DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA EPP - - ANGELO JOSE CAPELLI - - MARCO ANTONIO 
MALAQUIAS - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição 
do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. 
Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta 
verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), 
assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto 
que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, 
havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter 
a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento 
pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto 
e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a 
garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os 
bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto 
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução 
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição 
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do 
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos 
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, 
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas 
e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento 
do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao 
mês (CPC, art. 745-A). Frise-se que a penhora de bem imóvel deverá ser formalizada lavrando-se termo ou auto, conforme 
estabelece o artigo 659, §§ 4.º e 5.º, do Código de Processo Civil. A interpretação sistemática dos artigos 658, 687, § 2º e 747, 
todos do Código de Processo Civil, determina que a praça de imóvel localizado em outra comarca seja realizada mediante carta 
precatória. Defiro, ainda, os benefícios do art. 172 e §§ do CPC, bem como o art. 227 do mesmo diploma legal, se necessário. 
Em caso de ser devolvido o mandado sem cumprimento, proceda-se à pesquisa de endereço da parte ré junto aos órgãos de 
consulta Bacenjud e Infojud, mediante o recolhimento das taxas respectivas (cód. 434-1 - R$ 12,20 para cada consulta). Int. - 
ADV: ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)

Processo 1001230-84.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Contratos Bancários - PAULO ALVES MONTEIRO - ITAÚ 
UNIBANCO SA - Expedição do MLJ nº 85/2015, no valor de R$200,00, à favor da requerente e sua procuradora Dra. Natália 
Bocanera. Retirar após publicação. - ADV: NATALIA BOCANERA MONTEIRO (OAB 343050/SP)

Processo 1001233-39.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ROSANA DA SILVA - MRV 
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. - Vistos. Defiro à requerente os benefícios da justiça gratuita. Cite-se, ficando o réu 
advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios do art. 172 e §§ do CPC, bem 
como o art. 227 do mesmo diploma legal, se necessário. Int. - ADV: MARCELO NEVES FALLEIROS (OAB 278519/SP)

Processo 1001263-74.2015.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - MARCELINO BAITELLO 
- WILLIAN ROBERTO MARCELINO - Vistos. 1) Providencie o autor o recolhimento correspondente ao valor necessário das 
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diligências e para impressão da contrafé. 2) Após, cite(m)-se, para no prazo de 15 dias, efetuar a purgação da mora ou defender-
se. 3) Cientifiquem-se eventuais sublocatários e ocupantes. 4) Arbitro os honorários advocatícios, para o caso de purgação da 
mora em 20% (vinte por cento) do débito no dia do efetivo pagamento. 5) Constem do mandado as advertências do art. 319 do 
C.P.C. 6) Defiro os benefícios do art. 172 e §§ do CPC, bem como o art. 227 do mesmo diploma legal, se necessário. Int. - ADV: 
JOSE HENRIQUE PALMIERI GABI (OAB 93201/SP)

Processo 1001272-36.2015.8.26.0309 - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - CASSIUS ROBERTO DE SOUZA 
- VALDIRLEY DE OLIVEIRA MARTINS - - EGLE PILON DE OLIVEIRA MARTINS - Vistos. Providencie o autor o recolhimento 
correspondente ao valor necessário para impressão das contrafés, bem como diligências ou taxa postal para citação dos réus. 
Ainda, junte o autor os documentos ilegíveis, nos termos da certidão da serventia. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: CAIO 
VINICIUS DA ROSA (OAB 212205/SP)

Processo 1001291-42.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - CONDOMÍNIO VISTA CENTRALE 
RESIDENCE - ERIK THEUER - Vistos. Para audiência de conciliação, designo o dia 30 de março de 2.015, às 15:30 h, sendo 
obrigatório o comparecimento das partes. O(a) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento, independentemente 
de intimação. Cite-se e intime-se ERIK THEUER para comparecer pessoalmente à audiência que se realizará na sala do 
CEJUSC da Comarca de Jundiaí-SP, Palácio da Justiça Dr. Adriano de Oliveira, no 3º andar do Fórum, sito à Praça São Bento s/
nº, Centro, Jundiaí. Oportunidade em que poderá ser tentada a conciliação. Advertindo-o, ainda, de que o prazo para apresentar 
defesa será de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação. A contestação 
deverá ser por escrito, por intermédio de advogado regularmente constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros 
os fatos alegados na inicial. Defiro os benefícios do art. 172 e §§ do CPC, bem como o art. 227 do mesmo diploma legal, se 
necessário. Em caso de ser devolvido o mandado sem cumprimento, proceda-se à pesquisa de endereço da parte ré junto 
aos órgãos de consulta Bacenjud e Infojud, mediante o recolhimento das taxas respectivas (cód. 434-1 - R$ 12,20 para cada 
consulta). Int. - ADV: SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO (OAB 101857/SP), JOSE ANTONIO FERRARONI GONCALVES 
GOMES (OAB 87367/SP)

Processo 1001382-35.2015.8.26.0309 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - EDUARDO 
CESAR ZANATA - - Daniele Cristina Zanata Barros - José Mauricio Portella - Vistos. Os documentos apresentados não são 
suficientes para concluir que o réu, sendo possuidor do imóvel lindeiro, fez construir muro que não respeitou a divisa antes 
existente e avançou sobre a gleba dos autores. Só após o contraditório, com a produção das provas pertinentes, inclusive 
pericial, será possível reconhecer ou não o esbulho possessório alegado. Posto isso, indefiro a liminar. Cite-se o réu para 
resposta no prazo de quinze dias, com a advertência do art. 285 do CPC. Intime-se. - ADV: MARIO SOLIMENE FILHO (OAB 
136987/SP), ANDRESSA BASTOS GONÇALVES VIEIRA (OAB 324252/SP), ERNESTO REZENDE NETO (OAB 79263/SP)

Processo 1001382-35.2015.8.26.0309 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - EDUARDO 
CESAR ZANATA - - Daniele Cristina Zanata Barros - José Mauricio Portella - Recolha o requerente a taxa necessária para citação 
do requerido. - ADV: MARIO SOLIMENE FILHO (OAB 136987/SP), ERNESTO REZENDE NETO (OAB 79263/SP), ANDRESSA 
BASTOS GONÇALVES VIEIRA (OAB 324252/SP)

Processo 1001467-21.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Reajuste de Prestações - Ondina Rosa da silva Peixoto 
- UNIMED JUNDIAI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA - Vistos. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. 
Cite-se. - ADV: CRISTIANE PÂMELA MANOEL (OAB 272846/SP)

Processo 1001774-43.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - BANICRED FOMENTO 
MERCANTIL LTDA - Dario Mimura - - Patrica Pescuma Mimura - - Yutaka Mimura - - Josefina Varestelo Mimura - Rolff MilanI 
de Carvalho - Fls. 316: Ciência e manifestem-se as partes sobre a Nota de exigência e devolução do 1º Oficial de Registro de 
Imóveis e Anexos de Jundiaí. - ADV: FABIO SUGUIMOTO (OAB 190204/SP), ROLFF MILANI DE CARVALHO (OAB 84441/SP), 
ANTONIO LUIZ MAZZILLI (OAB 25681/SP), FELIPE ALBERTO VERZA FERREIRA (OAB 232618/SP)

Processo 1002647-09.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - 
STENVILLE TEXTIL LTDA - - ELIANE REY ROCHA TOMIC - - GEORGE TOMIC - Fls. 132/135: Ciência do Oficio da ARISP e 
matrículas com averbação da penhora juntados. Emiti o MLJ nº 83/2015, no valor de R$ 1.472,53, ao exequente, em nome da 
advogada Maria Elisa Perrone dos Reis e em liquidação aos depósitos de fls. 56/57 e 63/64, cf. r. despacho de fls. 81. - RETIRAR 
MLJ. - ADV: KLAUS GILDO DAVID SCANDIUZZI (OAB 199204/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/
SP), MARCIA DANIELA LADEIRA (OAB 141229/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1003511-47.2014.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
EDISON DE CASTRO MACIEL - PLASTLACRE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME - - Alberto da Silva Cardoso 
Neto - - Célia Maria Falbo Cardoso - Vistos. Defiro a expedição do mandado de imissão de posse, mediante a complementação 
das diligências ( 3 UFESP - R$ 63,75 - conf. Prov. CG n. 27/2014 e 28/2014). Int. - ADV: MARLY APARECIDA VANINI (OAB 
296514/SP), MOACIL GARCIA (OAB 100335/SP)

Processo 1004353-27.2014.8.26.0309 - Embargos à Execução - Obrigações - VITORIA I SUPERMERCADOS LTDA - - 
CARLOS PIERRE COSTA ALVES - - ALESSANDRA HELENA SERRALHEIRO - Banco Bradesco S/A - Fls. 180/181: Ciência 
e manifeste-se sobre Decisão no Agravo - Negou provimento -Improcedente. - ADV: JOSÉ EDUARDO SILVERINO CAETANO 
(OAB 166881/SP), ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 1004408-75.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DAS FLORES 
- RICARDO INFANTE - Vistos. Prossiga-se com a execução no apenso “Cumprimento de Sentença”. Ciência às partes que toda 
petição deverá ser direcionada ao apenso. Int. - ADV: ALESSANDRA PERALLI PIACENTINI (OAB 147093/SP)

Processo 1004541-20.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Itau Unibanco 
S/A - MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA JUNDIAI - ME - Vistos. Intime-se, pessoalmente, o(a) autor(a) para dar 
prosseguimento ao feito, em 48 horas, e recolher o valor da taxa de correspondência no valor de R$ 19,40 desta intimação, sob 
pena de extinção. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA 
(OAB 91275/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 1004888-53.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - MIRIAN MAION CODARIM 
- GIASSETTI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - - Banco Bradesco S/A - Vistos. Deixo de conhecer dos embargos de 
declaração, porque intempestivos, já que apresentados muito depois de superado o prazo legal, tendo em vista que a intimação 
da sentença foi publicada no DJE em 07.11.2014. Além disso, na parte final dos embargos o embargante formula pedido típico de 
apelação, observado que esta já foi apresentada e não foi permitido o seu processamento. Intime-se. - ADV: THAMY ARIADNNE 
DOS SANTOS (OAB 321568/SP), FABIANO HENRIQUE GALZONI (OAB 223371/SP), ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 
205961/SP), JORDEVINO OLIMPIO DE PAULA (OAB 72138/SP), LAURA JONSON DELGADO (OAB 342803/SP)

Processo 1005553-06.2013.8.26.0309 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Colégio Criarte Ltda. EPP - 
Eduardo Luis da Silva - Vistos. Fls. 71: defiro a penhora e avaliação do veículo descrito, mediante o recolhimento da diligência, 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 771

providenciando-se o necessário. Defiro ainda os benefícios do art.172 e §§ do CPC. Int. - ADV: MARIA FATIMA DEL ROSSO DE 
CAMPOS (OAB 203804/SP)

Processo 1005913-04.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ELSO FERREIRA - INSS - Fls. 
188/205: Laudo Médico e Fls. 206/210: Laudo de Vistoria: Ciência e manifestem-se as partes sobre os laudos juntados. - ADV: 
DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI (OAB 241171/SP), GUSTAVO DUARTE NORI ALVES (OAB 196681/SP)

Processo 1006088-95.2014.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - Gisele Sabrina Girotto Coraine - Fls. 50/52: manifeste-se o autor sobre a pesquisa de endereço no sistema Bacenjud. - 
ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 1006096-09.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - FINAMAX S/A CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - BRUNO RODRIGUES NARDES - Fls. 71: defiro o arquivamento nos termos do art. 791, 
III do CPC. Int. - ADV: PATRICIA LEONE NASSUR (OAB 131474/SP)

Processo 1006171-48.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - RAQUEL BISCOTTI - Vistos. 1) O autor foi regularmente intimado para dar andamento ao feito, permanecendo 
silente pelo prazo que lhe foi concedido. 2) Isto posto, nos termos do art. 267, III do CPC., julgo extinta esta ação Busca e 
Apreensão Em Alienação FiduciáriaAlienação Fiduciária que BANCO ITAUCARD S/A contra RAQUEL BISCOTTI. 3) Expeça-se 
certidão de inscrição na dívida ativa da taxa judiciária não regularizada. 4) Ao arquivo. P.R.I.- Valor do Preparo:R$ 392,31 - ADV: 
CELSO MARCON (OAB 260289/SP), CARLA PASSOS MELHADO (OAB 187329/SP)

Processo 1006405-30.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - HSBC BanK Brasil S/A - Banco 
Múltiplo - ISABEL CRISTINA GOMES REZENDE - Vistos. Manifeste-se o requerente sobre o prosseguimento. No silêncio, 
aguarde-se nova provocação no arquivo. Int. - ADV: FERNANDO VILAR MAMEDE BRAGA MARQUES (OAB 222529/SP), 
PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 1006655-29.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Claudinei de Abreu - Maria de Lourdes 
Oliveira Barreira - Vistos. 1) Homologo, para que produza seus regulares efeitos, a desistência de fl. retro. 2) Isto posto, nos 
termos do art. 267, VIII do CPC., julgo extinta esta ação Procedimento Ordinário que Claudinei de Abreu move contra Maria de 
Lourdes Oliveira Barreira. 3) Ao arquivo. P.R.I. - ADV: VAGNER CLAYTON TALIARO (OAB 345623/SP)

Processo 1006860-58.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Comissão - LATORRE IMÓVEIS S/S LTDA - EDUARDO 
ALMEIDA SILVA - - CASSIA UCHIYA - - GUSTAVO CARLOS DE GRANDIS - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2015/003854-8 dirigi-me ao endereço indicado e 
ali sendo DEIXEI DE CITAR GUSTAVO CARLOS DE GRANDIS tendo em vista que este não está mais estabelecido no local, 
sendo que ali encontrei a sra Elaine, a qual se identificou como ex esposa do requerido e a qual informou saber apenas que este 
trabalha em laboratório e que reside em Itupeva-SP, e nada mais.Baixo o mandado em cartório para os devidos fins do que de 
direito. * O referido é verdade e dou fé. Jundiaí, 01 de fevereiro de 2015. - ADV: ALEX BITTO (OAB 183795/SP)

Processo 1006860-58.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Comissão - LATORRE IMÓVEIS S/S LTDA - EDUARDO 
ALMEIDA SILVA - - CASSIA UCHIYA - - GUSTAVO CARLOS DE GRANDIS - Fls.86/87: manifeste-se a autora sobre a pesquisa 
de endereço INFOJUD. Fls.88: manifeste-se a autora sobre a certidão negativa do oficial de justiça. (deixou de citar Gustavo 
Carlos de Grandis). - ADV: ALEX BITTO (OAB 183795/SP)

Processo 1007075-68.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - IDELVAN PEREIRA NASCIMENTO 
- JOSE MILTON DA SILVA - Vistos. Manifeste-se o requerido, ora vencedor, sobre prosseguimento. No silêncio, ao arquivo. Int. 
- ADV: CRISTIANE PINHEIRO CAVALCANTE BASILE (OAB 221947/SP), JOSE AUGUSTO DE SOUZA LIMA NETTO (OAB 
114072/SP), MARIA AMELIA GALLÃO (OAB 252150/SP), YURI AUGUSTO CRISTIANO DE MARCI SOUZA LIMA (OAB 277992/
SP)

Processo 1007143-18.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - FGS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - CABBI CONSTRUTORA LTDA - Vistos. Fls. 62: defiro, providenciando-se o necessário. Defiro ainda os benefícios do 
art.172 e §§ do CPC, bem como o art. 227 do mesmo diploma legal, se necessário. Int. - ADV: DALIANA CRISTINA DIAS LEITE 
(OAB 201367/SP)

Processo 1007143-18.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - FGS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - CABBI CONSTRUTORA LTDA - PAULO BIE - Vistos. A execução não pode prosseguir enquanto a exequente não 
providenciar a citação válida da executada, pois a citação feita na pessoa de Paulo Bie (p. 77) não é válida, pois realizada 
quando ele já não era mais sócio da executada (p. 91). Se nada for requerido em trinta dias, arquivem-se os autos. Intime-se. 
- ADV: DALIANA CRISTINA DIAS LEITE (OAB 201367/SP), GUILHERME STRENGER (OAB 210788/SP), DANIEL DE LEÃO 
KELETI (OAB 184313/SP)

Processo 1007540-77.2013.8.26.0309 - Outras medidas provisionais - Liminar - ELAINE CRISTINA FARINELLI - UNIMED 
JUNDIAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - Fls. 287: Manifeste-se a autora sobre ofício do Médico perito informando 
seu não comparecimento à perícia agendada. - ADV: GUSTAVO LEOPOLDO C MARYSSAEL DE CAMPOS (OAB 87615/SP), 
BENEDITA DO CARMO MEDEIROS (OAB 121789/SP)

Processo 1007758-08.2013.8.26.0309 - Exibição - Liminar - Rafael Valente Latorre - TNL PCS S/A (Oi) - Vistos. 1)Cumpra-
se o v. Acórdão. 2)Manifeste-se o requerente, no silêncio ao arquivo. Int. Jundiaí, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: PRISCILLA 
PEREIRA DE CARVALHO (OAB 111264/SP), ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR (OAB 112027/SP), EDUARDO DE MAYO 
FERNANDES CAIRES (OAB 223356/SP), RODRIGO COSTA AMARANTE (OAB 232122/SP)

Processo 1008199-86.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - DAIR PIRES DE CARLI - 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - Fls. 271/273: Ciência e manifeste-se sobre os esclarecimentos do 
Perito. - ADV: DANIELA APARECIDA FLAUSINO NEGRINI (OAB 241171/SP)

Processo 1009098-50.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - LUCAS ROBERTO 
ROJAS RODRIGUES - JOSÉ MANOEL FERREIRA SEQUEIRA - - MARIA AMABILIA SEQUEIRA SOARES - - AMILCAR 
FERREIRA SEQUEIRA - - MARIA DE LOURDES FERREIRA - Fls.165: ciência ao autor sobre a pesquisa de endereço INFOJUD. 
- ADV: VANESSA BIRAL ZANCANARO (OAB 319831/SP), RAIRA LEAL FAVATO (OAB 341903/SP), SIMONE AZEVEDO LEITE 
GODINHO (OAB 111453/SP), MARIA IZABEL PENTEADO (OAB 281878/SP)

Processo 1009677-32.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - SERGIO ROBERTO RODRIGUES 
ALVES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. 1)Cumpra-se o v.Acórdão. 2)Manifeste-se o requerente, no 
silêncio ao arquivo. Int. Jundiaí, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: ANDERSON DIAS (OAB 150236/SP), ANDERSON MACOHIN 
(OAB 284549/SP), VLADIMILSON BENTO DA SILVA (OAB 123463/SP)

Processo 1009957-66.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - CAMILA YUMY 
YOKOGAWA - MRV Engenharia e Participações S/A - Recebo, em seus regulares efeitos, a apelação de fls. 402/412 ( autora 
). À apelada para as contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça Seção de Direito Privado. Int. - 
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ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), JEISLA RENZETI MARTINS SILVA (OAB 260163/SP), EDSON EIJI 
NAKAMURA (OAB 180422/SP)

Processo 1010308-73.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - MULTIPLAN 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SETOR PARTICIPAÇÕES LTDA. - - Sérgio Ariani Mangabeira Albernaz - - Regina 
Lúcia Destro Mangabeira Albernaz - Fls. 124/141: Manifeste-se o exequente sobre a Carta Precatória devolvida. - ADV: ANDRÉ 
ANDREOLI (OAB 213127/SP), RICARDO BONATO (OAB 213302/SP), RUBENS DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 91111/SP)

Processo 1010534-78.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - pollyanna cristina ferrari sawaya - 
SUL AMERICA SAUDE - Vistos. 1)Cumpra-se o v. Acórdão. 2)Manifeste-se a requerente, no silêncio ao arquivo. Int. - ADV: 
BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP), ANA PAULA PINTO DE ARAUJO BUENO (OAB 248818/SP), TAYLISE 
CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP)

Processo 1010582-03.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 1007166-27.2014.8.26) - Busca e Apreensão - Propriedade 
Fiduciária - Banco Itaucard S/A - ADRIANA PINTOR - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2014/057252-5 dirigi-me ao endereço: Rua João Batista Spiandorello, 
113, e aí sendo constatei que o veículo estava na garagem da residência. Ato contínuo, entrei em contato com o representante 
do exequente para que fornecesse os meios para proceder à apreensão do veículo. Neste interim, recebi cobrança do cartório 
para que devolvesse o mandado independentemente de seu cumprimento, conforme solicitação anexa. Assim sendo, devolvo 
o mandado em cartório, por determinação judicial. O referido é verdade e dou fé. Jundiaí, 02 de dezembro de 2014. - ADV: 
CLAUDIA CARDOSO MENEGATI MINGUCCI (OAB 252782/SP)

Processo 1010582-03.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 1007166-27.2014.8.26) - Busca e Apreensão - Propriedade 
Fiduciária - Banco Itaucard S/A - ADRIANA PINTOR - Vistos. Aceito a distribuição por conexão. Apensem-se estes aos autos da 
ação conexa. Int. - ADV: CLAUDIA CARDOSO MENEGATI MINGUCCI (OAB 252782/SP)

Processo 1010913-82.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Banco Bradesco 
S/A - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS VEICULOS ME - - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - Vistos. Fls. 52: defiro, providenciando-
se o necessário. Int. - ADV: MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP), SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP)

Processo 1012136-07.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Perim Comercio de Auto Pecas LTDA 
- TRANSVEM TRANSPORTES LTDA - Vistos. Fls. 94/95: defiro o desentranhamento do mandado como requerido, com os 
benefícios do art. 172 e §§ do CPC, desde que recolhidas as taxas de diligências necessárias (R$ 127,50). Int. - ADV: FABIO 
DAL FABBRO FILHO (OAB 144637/SP)

Processo 1012205-39.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - CALVET APARECIDO VIEIRA - 
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Fls. 162/163: Ciência e manifeste-se sobre os esclarecimentos do Perito. 
- ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 1012279-93.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - MARCI RODRIGUES DA SILVA - Vistos. 1) O autor informa que as partes transigiram 
ocorrendo o pagamento do débito. 2) No entanto, não foi apresentado acordo para ser homologado pelo juízo. Logo, a 
manifestação do autor só pode ser recebida como desistência da ação, que independe da concordância da ré porque ela não 
foi citado, bem como não ofereceu contestação. 3) Isto posto, nos termos do art. 267, VIII do CPC., julgo extinta esta ação que 
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A move contra MARCI RODRIGUES DA SILVA. 4) Não houve bloqueio do veículo. 
Após, arquivem-se. P.R.I. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), FRANCISCO DUQUE DABUS 
(OAB 248505/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 1012530-77.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO S/A - EDILSON BATISTA NOGUEIRA - Para o bloqueio do veículos através do Renajud, recolha o autora a 
taxa respectiva (código 434-1 - valor R$ 12,20). - ADV: CARLOS PRADO DE ALMEIDA GRAÇA PAVANATO (OAB 237054/SP), 
JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)

Processo 1013099-78.2014.8.26.0309 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - MATHEUS 
LANGNER BAYER - - YURI LANGNER BAYER - Terceiros Desconhecidos - Vistos. Para desentranhamento do mandado de 
reintegração, providencie o autor o recolhimento das diligências do oficial de justiça que, para seu devido cumprimento deverá 
estar acompanhado do Conselho Tutelar da Infância e Juventude, já comunicado da medida, conforme ofício de fls. 61 e certidão 
de fls. 64, mediante agendamento prévio pelo oficial responsável pelo cumprimento do mandado. Int. - ADV: MARINA HELENA 
DOS SANTOS RAYMUNDO LEO (OAB 234105/SP)

Processo 1013933-18.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ANA MARIA DE SOUZA - INSS 
- Fls. 112/114: Ciência dos esclarecimentos do Perito. - ADV: ADONAI ANGELO ZANI (OAB 39925/SP)

Processo 1013952-24.2013.8.26.0309 - Monitória - Duplicata - FRIGOL S/A - Em Recuperação Judicial - M2M 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS E DE PRODUTOS PET LTDA - Fls. 65: defiro. Expeça-se ofício ao Ciretran, 
devendo o requerente providenciar o encaminhamento. Int. - ADV: FERNANDA FRANCO BONANATI CAMPANARI (OAB 263014/
SP), MARCELO DA GUIA ROSA (OAB 118674/SP)

Processo 1013952-24.2013.8.26.0309 - Monitória - Duplicata - FRIGOL S/A - Em Recuperação Judicial - M2M 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS E DE PRODUTOS PET LTDA - Fls.69: ofício disponível para impressão. 
Comprovar o encaminhamento no prazo de 10(dez) dias. - ADV: FERNANDA FRANCO BONANATI CAMPANARI (OAB 263014/
SP), MARCELO DA GUIA ROSA (OAB 118674/SP)

Processo 1014405-82.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - DENIS AUGUSTO SPADA - 
INSS - Fls. 87 e 88/97: Ciência e manifeste-se sobre e-mail (informando que os quesitos de fls. 53 foram respondidos) e laudo 
do Perito. - ADV: EVANDRO MORAES ADAS (OAB 195318/SP), SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 1014749-63.2014.8.26.0309 - Anulação e Substituição de Títulos ao Portador - Cédula de Crédito Bancário - 
RIVIJUN HOTEIS E TURISMO LTDA - MP FIGUEIREDO GESTÃO DE ATIVOS COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS 
EIRELI - Manifeste-se a autora sobre o aviso de recebimento devolvido negativo (AR302734855TJ - Não existe nº indicado. - 
ADV: JOAO AMANCIO CAIXETA FERREIRA (OAB 107080/SP)

Processo 1015495-28.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO BELVEDERE DI 
LUCCA E BELVEDERE TREVISO - TERESA FERNANDES COSTA - Vistos. 1) Homologo, para que produza seus regulares 
efeitos, o acordo de fls. 34. 2) Isto posto, nos termos do art. 269, III do CPC., julgo extinta esta ação de Procedimento Sumário 
- Despesas Condominiais que CONDOMINIO BELVEDERE DI LUCCA E BELVEDERE TREVISO move contra TERESA 
FERNANDES COSTA. 3) Comunique-se ao Distribuidor, após o devido cumprimento. 4) Ao arquivo. P.R.I. - ADV: DANIELA DE 
OLIVEIRA BIANCO PEREIRA (OAB 240341/SP), LUCIANO ALVES DO CARMO DELLA SERRA (OAB 240151/SP)

Processo 1015634-14.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - J.T.W. - A.C.T.M. - Manifeste-se o 
requerente sobre a certidão negativa de oficial de justiça. - ADV: VANESSA GUIMARÃES FRUCHI (OAB 280990/SP)
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Processo 1015634-14.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - J.T.W. - A.C.T.M. - Fls. 168/169: 
manifeste-se a advogada Vanessa Guimarães Fruchi, OAB/SP 280990, nomeada pela DPE/SP, para atuar como CURADOR 
ESPECIAL. - ADV: REGINALDO FRANCISCO DA SILVA (OAB 322880/SP), VANESSA GUIMARÃES FRUCHI (OAB 280990/SP)

Processo 1016032-24.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Celso Benedito Maia - 
CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO S.A. - Vistos. Aguarde-se o julgamento da exceção de incompetência em apenso. Int. - 
ADV: ALVARO CELSO DE SOUZA JUNQUEIRA (OAB 161807/SP), NIVALDO MONTEIRO (OAB 261752/SP), FABIO AUGUSTO 
RIGO DE SOUZA (OAB 147513/SP), LUIS FERNANDO VANSAN GONÇALVES (OAB 348982/SP)

Processo 1016311-10.2014.8.26.0309 - Monitória - Duplicata - MINERVA S/A - JUND CARNES DISTRIBUIDORA DE 
ALIMENTOS LTDA - FLS.53: ciência à autora sobre a pesquisa de endereço INFOJUD. - ADV: DEBORA DINALLI CAVAGNA 
(OAB 267407/SP)

Processo 1016741-93.2013.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - R & R ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
JUNDIAÍ LTDA EPP - LIGIA TRALDI BARNABÉ - Vistos. 1)Cumpra-se o v.Acórdão. 2)Manifeste-se a parte interessada, no 
silêncio ao arquivo. Int. Jundiaí, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: LILIAM DE OLIVEIRA ALMEIDA LACERDA (OAB 250470/SP), 
VANESSA PROVASI CHAVES (OAB 320070/SP)

Processo 1016852-43.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO S/A - RAFAEL ALEXANDRE DI BERARDO - Nº 46/15 CERTIDÃO Processo nº 1016852-43.2014.8.26.0309 
Certifico e dou fé eu, Oficial de Justiça que, em cumprimento ao r. mandado de nº 309.2015/001548-3, em diligências no 
endereço indicado, na Rua Paschoal Guzzo, nº 312, Jardim Messina, nesta Cidade de Jundiaí/SP, em companhia da Oficiala 
de Justiça Rosemeire, nos dias 26/01 do corrente ano, às 7h30min, 27/01, às 12h40min, 30/01, às 7h25min e às 18h30min, 
procedemos às buscas, mas não logramos localizar o veículo marca Peugeot, modelo 206 SW Moonlight 1.4, movido à gasolina, 
ano/modelo 2008, cor prata, placa EBK 1864, chassi 9362EKFW98B048429, RENAVAM 000955738466 indicado, sendo que 
verificamos estar o imóvel de número 312 sempre fechado, sem nenhum veículo na garagem e aparentemente desocupado, 
sendo que, por cautela, indagando a vizinhos no local, inclusive na casa de número 302, ao senhor Eurides Farinele, nos 
esclareceu que a casa de número 312 está desocupada, há cerca de seis meses e que ele desconhece a pessoa do requerido, 
Sr. Rafael Alexandre Di Berardo, bem como o referido veículo. Em face do exposto, deixei de proceder à apreensão, depósito e 
conseqüente citação, por não lograr localizar o veículo marca Peugeot, modelo 206 SW Moonlight 1.4, movido à gasolina, ano/
modelo 2008, cor prata, placa EBK 1864, chassi 9362EKFW98B048429, RENAVAM 000955738466 indicado e nem a pessoa 
do requerido, Sr. Rafael Alexandre Di Berardo, nas buscas empreendidas, esgotando todos os meios necessários, baixando a 
presente em Cartório para os fins de direito. Desta: 01 ato em Jundiaí (Guias nº 040.733 e 040.600 R$60,42). Jundiaí, 30 de 
janeiro de 2015. Marcus Fernando Gnaccarini Thomazeski Oficial de Justiça * - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA 
(OAB 115665/SP)

Processo 1016852-43.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO S/A - RAFAEL ALEXANDRE DI BERARDO - Fls. 40: Manifeste-se o requerente sobre a diligência que restou 
negativa. Lembrando que já fora deferida (fls. 37) pesquisa de endereço da parte ré junto aos órgãos de consulta BacenJud e 
InfoJud, mediante o recolhimento das taxas respectivas (cód. 434-1 - R$ 12,20 para cada consulta). - ADV: MARCO ANTONIO 
CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)

Processo 1017469-03.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - ISABELLE REGINE W S ROSSI - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 309.2014/063413-0 dirigi-me ao endereço: Av. Dr. Antenor Soares Gandra, 2019 - Jd. São 
Miguel - Jundiaí - SP e lá estando por várias vezes, Deixei de proceder a apreensão do veiculo S 10, placa ETQ-9741, pois 
não logrei êxito em localiza-lo e sendo tentado contato no local, também não obtive sucesso em ser atendido por ninguém, 
assim sendo, devolvo o r. Mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Jundiaí, 29 de janeiro de 2015. - ADV: 
EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)

Processo 1017469-03.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - ISABELLE REGINE W S ROSSI - Fls. 45: Manifeste-se o requerente sobre a diligência que restou negativa. Lembrando 
que já fora deferida (fls. 42) pesquisa de endereço da parte ré junto aos órgãos de consulta Bacenjud e Infojud, mediante o 
recolhimento das taxas respectivas (cód. 434-1 - R$ 12,20 para cada consulta). - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 
225241/SP)

Processo 1017503-75.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Responsabilidade Civil - VINICIUS VICENTIN - HOPI HARI 
S/A - Vistos. 1) Homologo, para que produza seus regulares efeitos, o acordo de fls. 28/29. 2) Isto posto, nos termos do art. 
269, III do CPC., julgo extinta esta ação de Procedimento Sumário que VINICIUS VICENTIN move contra HOPI HARI S/A. 3) 
Cancele-se a audiência designada. 4) Com o cumprimento do acordo, anote-se a extinção. 5) Ao arquivo, anotando-se. P.R.I. - 
ADV: ANDERSON GROSSI DE SOUZA (OAB 287797/SP), ANDRE HENRIQUE PAULINO (OAB 327487/SP)

Processo 1017847-56.2014.8.26.0309 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- JT DE SOUZA & CIA LTDA - - FABIO ALVES DE SOUZA - Jundsondas Poços Artesianos Ltda. - Vistos. Porque formalizada 
a penhora de imóvel da embargante, concedo aos embargos o efeito suspensivo, pois há risco de dano de difícil reparação 
no caso de expropriação antes do julgamento dos embargos. Certifique-se no processo de execução e tornem os embargos à 
conclusão para a sentença. Intime-se. - ADV: FABIO ROGERIO DE SOUZA (OAB 129403/SP), GIL ALVES MAGALHAES NETO 
(OAB 75012/SP), GLAUCIA SCHIAVO (OAB 232209/SP)

Processo 1018077-98.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - PATRICIA ALESSANDRA DE 
MELO - Cifra S/A - Manifeste-se a autora sobre a devolução do aviso de recebimento negativo (AR302734360TJ - Mudou-se). - 
ADV: JANAINA CRISTINA MOTA DE SOUSA (OAB 236388/SP)

Processo 1018112-58.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Sociedade - E.B.P. - E.P. - - B.P. - Fls. 162/578: Manifeste-
se a requerente acerca da contestação e documentos. - ADV: THYRSON CANDIDO DE O. D’ANGIERI FILHO (OAB 250562/SP), 
REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA (OAB 60415/SP), LUÍS EDUARDO TAVARES DOS SANTOS (OAB 299403/SP)

Processo 1018157-62.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Volkswagen S/A - MARCO ANTONIO MORAES - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2014/066678-3 dirigi-me ao endereço indicado e deixei de proceder à 
apreensão do veículo VW FOX PLACAS EIF 7616 uma vez que a requerente não forneceu os meios necessários para a remoção 
do veículo, ou seja a presença de um depositário e outros. Para constar o veículo foi encontrado na garagem do condomínio, 
porém não foi possível qualquer contato com a requerente até a presente data. Devolvo o presente para fins de direito e aguardo 
novas determinações para pronto cumprimento, se o caso. * , O referido é verdade e dou fé. Jundiaí, 30 de janeiro de 2015. - 
ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)

Processo 1018157-62.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 774

Volkswagen S/A - MARCO ANTONIO MORAES - Fls. 42: Manifeste-se o requerente sobre a diligência SEM CUMPRIMENTO 
uma vez que a parte autora não forneceu os meios necessários para remoção do veículo segundo Sr. Oficial. - ADV: FLÁVIO 
NEVES COSTA (OAB 153447/SP)

Processo 1018428-71.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PANAMERICANO S/A - ANTONIO CARLOS PAGAMISSE - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, 
Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 309.2014/067870-6, em virtude do não fornecimento dos meios 
necessários, pelo requerente, para a efetivação da medida. Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Jundiaí, 02 de fevereiro 
de 2015. - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)

Processo 1018428-71.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PANAMERICANO S/A - ANTONIO CARLOS PAGAMISSE - Fls. 40: Manifeste-se o requerente sobre a não realização da diligência 
em função da parte autora não ter fornecido os meios necessários. - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)

Processo 1018525-71.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - Fabiane Michelle 
Vicente de Oliveira - CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - - CHALLENGER COMERCIO DE 
AUTOMÓVEIS LTDA. - - Europa Motors Comércio de Veículos Ltda. - Vistos. 1) Recebo o aditamento da petição inicial feito pela 
autora e faculto às rés contestação desse pedido no prazo suplementar de quinze dias. 2) Ciente dos agravos de instrumento 
interpostos e das decisões que suspenderam o efeito daquela proferida por este juízo, verifico que, para que possa ser exercido 
o juízo de retratação as agravantes devem demonstram que comunicaram formalmente à autora de que o veículo dela está 
reparado e em perfeitas condições de uso. 3) Informe-se, por ora, ao Des. Relator dos agravo de instrumento o teor desta 
decisão. Intime-se. - ADV: RODRIGO RUF MARTINS (OAB 287688/SP), ANDREIA DOS PRASERES (OAB 163554/SP), FABIO 
TEIXEIRA OZI (OAB 172594/SP), JORDANA REGINA RAGAZZINI COMPAGNONI (OAB 250044/SP), JORGE YAMANISKI 
FILHO (OAB 68997/SP), DANIELA BALBINO PASQUA (OAB 286081/SP), GILMARA APARECIDA MARTINS BIDOIA MELLO 
(OAB 143406/SP)

Processo 1018525-71.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - Fabiane Michelle 
Vicente de Oliveira - CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA - - CHALLENGER COMERCIO DE 
AUTOMÓVEIS LTDA. - - Europa Motors Comércio de Veículos Ltda. - Fls. 229/245: Manifeste-se a requerente acerca da 
contestação e documentos. - ADV: RODRIGO RUF MARTINS (OAB 287688/SP), JORDANA REGINA RAGAZZINI COMPAGNONI 
(OAB 250044/SP), JORGE YAMANISKI FILHO (OAB 68997/SP), DANIELA BALBINO PASQUA (OAB 286081/SP), GILMARA 
APARECIDA MARTINS BIDOIA MELLO (OAB 143406/SP), FABIO TEIXEIRA OZI (OAB 172594/SP), ANDREIA DOS PRASERES 
(OAB 163554/SP)

Processo 1018654-76.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - CONDOMINIO DI NAPOLI - 
Sheila Savietto Sibin - Fls. 28: Manifeste-se a parte autora sobre o AR negativo de citação, motivo (7) Ausente. - ADV: DIRCE 
ANTONIA CARDOSO DE SA (OAB 66713/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE NADER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDUARDO RIBEIRO BARBOSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0053/2015
Processo 0000358-72.2004.8.26.0309 (309.01.2004.000358) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 

Execução - Edson Carlos Zilio - Rose Mary Arcas Martins - Cristovan Gonzalez Braga - Fls. 687: Ante a inércia da executada, 
junte o exequente cálculo atualizado do débito. Considerando-se que a legislação atual privilegia a penhora de valores, proceda-
se a penhora nos termos dos artigos 655, I e 665-A do Código de Processo Civil. Com a vinda do detalhamento de ordem 
judicial de bloqueio de valores, a ser enviado pelo Banco Central, que será juntado aos autos, faça-se a transferência do valor 
correspondente ao crédito em execução e intimem-se o credor para manifestação e a devedora, na pessoa de seu advogado, de 
que houve a penhora. Para cumprimento do acima determinado, recolha o exequente a taxa necessária (cód.434-1 R$ 12,20). 
Se restar negativa a penhora de valores, defiro a pesquisa de bens pelo sistema Renajud e Infojud, desde que providenciadas as 
taxas necessárias (cód 434-1 R$ 12,20 cada). Decorrido o prazo legal sem manifestação do exequente, arquive-se. Int. - ADV: 
SILVANA VISINTIN (OAB 112797/SP), EVERSON FERNANDES VAROLI ARIA (OAB 172061/SP), REINALDO AUGUSTO (OAB 
61138/SP), FRANCISCO DA SILVA CASEIRO NETO (OAB 70885/SP), PRISCILA TORCATO MESSIAS SILVA (OAB 259893/SP), 
CARLOS HENRIQUE DI GRAZIA (OAB 292017/SP), MARIA LUIZA WEEGE (OAB 170488/SP)

Processo 0000793-70.2009.8.26.0309 (309.01.2009.000793) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - 
Banco Bradesco S/A - Politec Embalagens Tecnicas Ltda - - Eudes Leonidas Coelho - - Maria Laenne Batista Coelho - Fls. 306: 
manifeste-se o exequente sobre a certidão do oficial de justiça. - (CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2014/059907-5, não obtive êxito em localizar o endereço 
declinado no presente mandado, como sendo, Alameda Pinheiros, nº 1100, no mapa cartográfico do município de Jundiaí/
SP, e que desse modo, este endereço é desconhecido para este oficial de justiça, sendo dificultado por não serem indicados o 
respectivo bairro ou CEP deste endereço. Certifico também que por semelhança, diligenciei à Rua dos Pinheiros, bairro Quinta 
das Videiras, Jundiaí/SP, na data de 23/01/2015, às 16hs, onde, não obtive êxito em encontrar o número 1100 na sequência 
numérica desta via, pois a mesma termina com os números 410 e 600. Desse modo, não obtive êxito no procedimento de 
citação da executada, Maria Laenne Batista Coelho, pois a mesma se encontra em lugar incerto e não sabido, e que devolvo o 
presente mandado para os seus devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Jundiaí, 23 de janeiro de 2015.) - ADV: 
FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP)

Processo 0002578-62.2012.8.26.0309 (309.01.2012.002578) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Concessionaria 
do Sistema Anhanguera Bandeirantes S A - Autoban - Debora Faria de Lima - - Lucas Lima dos Santos - Fls.199/209: Manifeste-
se o requerente sobre a devolução da carta precatória com cumprimento negativo - Lucas Lima dos Santos - desconhecido - 
lugar incerto e não sabido - - ADV: LEANDRO FRANCISCO REIS FONSECA (OAB 141732/SP), MARIA HELENA DE ARAUJO 
(OAB 105975/SP)

Processo 0003386-04.2011.8.26.0309 (309.01.2011.003386) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Bv 
Financeira S A Credito Financiamento e Investimento - - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 
PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA “FUNDO” - Adilson Roberto Cavicchioli - Juntada a petição diversa - Tipo: 
Petição Intermediária em Execução de Título Extrajudicial - Número: 80012 - Protocolo: FVIN15000013445 - Fls. 154 : Para 
diligência requerida é necessário o recolhimento da condução do oficial de justiça - nos termos do provimento CG nº 28/2014 
( DJE DE 28/10/2014. caderno administrativo fls..28/29) - 03 UFESP. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), 
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MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
Processo 0005958-93.2012.8.26.0309 (309.01.2012.005958) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 

Crédito - Hsbc Bank Brasil S/A - Comercial Chaidde de Produtos Eletro Eletronicos Ltda Me - - Wilma Ordonhes Cheidde - - 
Sandra Cristina Bersani - Fls. 148: - Fls. 125/147: Manifeste-se o exequente sobre petição e documentos juntados por Wilma 
Ordonhes Cheidde. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP), ALINE FORSTHOFER (OAB 165346/SP)

Processo 0007918-55.2010.8.26.0309 (309.01.2010.007918) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - J Toledo da Amazonia Industria e Comercio de Veiculos Ltda - W.t.c. Comercio de Motocicletas Ltda 
- - Allan Wohlers Candido - Sociedade de Melhoramentos Jardim Granja Olga Iii - Fls. 208/217: Manifeste-se a exequente sobre 
a petição de fls. 208/218. - ADV: ELIANA GUITTI (OAB 171224/SP), SANDRO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 130271/SP), 
TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP), PAOLA LOPES CEMENCIATO (OAB 261760/SP), VALÉRIA BAGNATORI 
DENARDI (OAB 201516/SP)

Processo 0011983-25.2012.8.26.0309 (309.01.2012.011983) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Rinaldo 
Fernandes Filho - - Rodrigo Gennari Fernandes - Karen Bulhões Carneiro - - Gustavo Bulhões Carneiro - - Luiz Antonio Pellegrini 
Bandini - - Silvia Maria Paulielo Conde Bandini - Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Procedimento Ordinário 
- Número: 80005 - Protocolo: FCAS14003877224 - Fls.161-A/175: Manifestem-se os autores sobre a contestação. - ADV: 
IVETE CARNEIRO SOTANO (OAB 112600/SP), GUSTAVO BARDI CAPPELLI (OAB 251946/SP), CECILIA HELENA MARQUES 
AMBRIZI PIOVESAN (OAB 89428/SP)

Processo 0014594-29.2004.8.26.0309 (309.01.2004.014594) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Karen 
Renata de Melo - Newton Borges de Angelis - Fls. 436: manifeste-se o requerente sobre a certidão da oficial de justiça. - 
(CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
309.2014/066951-0 dirigi-me à Rua Barão de Teffé, 872, endereço comercial do requerido, e DEIXEI DE PROCEDER À REMOÇÃO 
do bem penhorado, tendo em vista o quanto alegado pelo requerido Newton Borges de Angelis, inicialmente informando que o 
veículo teria sido entregue ao Banco financiador, há alguns dias, pois estaria com 8 ou 9 prestações atrasadas; tendo solicitado 
um documento comprobatório do alegado, o requerido informou que o veículo estaria com um senhor de prenome Diego (não 
forneceu nome completo ou endereço) que seria comerciante de veículos, pois este tentaria regularizar a situação do veículo 
junto ao Banco para comercialização. Certifico ainda que ante a negativa de entrega, remoção e depósito do bem determinado, 
as partes conversaram sobre possibilidade de novo acordo, tendo a representante legal da requerente apresentado cálculo 
atualizado do valor e o requerido informado que precisaria dispor/vender bens (imóvel/is) para conseguir honrar provável acordo 
de pagamento. Pelo exposto, devolvo o presente mandado para as providências cabíveis. * O referido é verdade e dou fé. 
Jundiaí, 29 de janeiro de 2015.) - ADV: CASSIO MARCELO CUBERO (OAB 129060/SP), LUIZ CARLOS BRANCO (OAB 52055/
SP), VERA MARIA MARQUES DE JESUS (OAB 51323/SP)

Processo 0020098-89.1999.8.26.0309 (309.01.1999.020098) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Sociedade Padre Anchieta de Ensino Sc Ltda - Cobranca - Telma Morais Ferreira - Fls.290: 
Manifeste-se o exequente sobre o depósito efetuado.- R$17.000,00 - ADV: TELMA MORAIS FERREIRA MARQUES DE BRITO 
(OAB 179719/SP), MARIA LUCIA RODRIGUES (OAB 136558/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 0020277-52.2001.8.26.0309 (309.01.2001.020277) - Cumprimento de sentença - Wilson Martins Junior - Município 
de Jundiai - - Fundo de Benefícios de Jundiaí - Funbejun - - Câmara Municipal de Jundiai - Fls. 680/686: ciência petição 
do IPREJUN comprovando que efetuou o pagamento no valor de R$ 22.677,92, referente ao principal acrescido dos juros e 
honorários advocatícios. Segue planilha em anexo. - ADV: JOAO JAMPAULO JUNIOR (OAB 57407/SP), FABIO NADAL PEDRO 
(OAB 131522/SP), LUIZ MARTIN FREGUGLIA (OAB 105877/SP), ALEXANDRE HISAO AKITA (OAB 136600/SP), EDSON 
APARECIDO DA ROCHA (OAB 163709/SP), MARCIO VICENTE FARIA COZATTI (OAB 121829/SP), SAMARA LUNA (OAB 
310759/SP)

Processo 0022976-50.2000.8.26.0309 (309.01.2000.022976) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Espolio de Delnei Luiz dos Santos - - Jovani da Silva Santos - - Josinei dos Santos - - Giovana dos 
Santos - Menor Repres. - - Dayana dos Santos - Menor Repres. - Giassetti Engenharia e Construções Ltda. - PGC INDUSTRIA 
DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Cumprimento de sentença - 
Número: 80015 - Protocolo: FJAI15000056820 - Fls.375/377 : Manifeste-se o exequente. - ADV: MARCEL LUIS PINTO (OAB 
271792/SP), THAMY ARIADNNE DOS SANTOS (OAB 321568/SP), FABIANO HENRIQUE GALZONI (OAB 223371/SP), JOSE 
ROBERTO BARBOSA (OAB 80613/SP)

Processo 0023740-02.2001.8.26.0309 (309.01.2001.023740) - Cumprimento de sentença - Edison Galdeano - - Lazara 
Aparecida Cardoso Galdeano - Cooperativa Nacional de Habitação Popular - Conahp - Ciência CERTIDÃO Fls. 238: Certifico 
e dou fé que em complemento a ‘PENHORA ON LINE - RESPOSTAS DE CERTIDÕES” - PROTOCOLO SPH15010015412D 
- OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE JAGUARIÚNA - SP - consta o teor que segue: “Em nome de 
COOPERATIVA NACIONAL DE HABITAÇÃO POPULAR-CONAHP, encontramos a matrícula nº 10.511, da qual é proprietária 
do imóvel urbano, designado como Gçleba “B”, da Subdivisão do antigo “Sítio Coração de Jesus”, situado nesta cidade, com a 
área de 69.500,00 m2., cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 08.0088.0497. Consta da Av.1-10.511, de 23 de Junho 
de 2014: TRASLADAÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM: Procede-se a presente averbação de ofício, para ficar constando o 
seguinte: 1) que conforme R.02-7.652, do Oficial do Registro de Imóveis da comarca de Mogi Mirim-SP, trasladado para a AV.01-
11.711, do Oficial de Registro de Imóveis de Pedreira-SP, e finalmente trasladados para a AV.05-11.713, ficha 02 verso do livro 
nº 2, do Oficial de Registro de Imóveis da comarca de Pedreira-SP, datada de 03/09/1998, por instrumento particular firmado em 
06 de abril de 1.982, na cidade de São Paulo-SP, foi instituída a favor da CESP - Companhia Energética de São Paulo, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 60.933.603/0001-78, com sede na cidade de São Paulo, Capital, na Avenida Paulista, nºs 2064/2086, 
SERVIDÃO DE PASSAGEM de cabos de transmissão de energia elétrica e terreno para implantação das respectivas torres de 
sustentação numa área que assim se descreve: Começa no ponto 1, Km 13,54026, distante 778,75 m (setecentos e setenta 
e oito metros e setenta e cinco centímetros), no rumo de 08º37’ SW do marco MV-06, KM 12,76151; segue com o rumo de 
67º37’ NE, numa distância de 17,50 m (dezessete metros e cinquenta centímetros), confrontando com propriedade de Roberto 
Zambon e Maria Pina Zambon, até o ponto 2; segue com o rumo de 08º37’ SW, numa distância de 288,64 m (duzentos e oitenta 
e oito metros e sessenta e quatro centímetros), confrontando com propriedade de Lino Sisti, até o ponto 3; segue com o rumo 
de 55º37’ SW, numa distância de 41,02 m (quarenta e um metros e dois centímetros), confrontando com propriedade de Oracy 
Machado de Souza, até o ponto 4; segue com o rumo de 08º37’NE”. - ADV: LUIZ CARLOS DE CARVALHO (OAB 93167/SP), 
ADRIANA DE BARROS SOUZANI (OAB 142433/SP), PEDRO BENEDITO MACIEL NETO (OAB 100139/SP), ARMANDO LUIZ 
BABONE (OAB 61889/SP), LUDIMILA MAGALHÃES DIAS DE OLIVEIRA (OAB 178041/SP), GABRIELA ELENA BAHAMONDES 
MAKUCH (OAB 169471/SP), LUCIANO SILVIO FIORINI (OAB 158549/SP), FERNANDA FONTOURA (OAB 288732/SP)

Processo 0027922-26.2004.8.26.0309 (309.01.2004.027922) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Edson 
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Serafim Ciconello - - Lilian Cristina Ciconello - Locavem Locação e Comèrcio de Veiculos Equipamentos e Maquinas Ltda ( atual 
denominação de Saiagua Poços Artesianos Ltd - Fls. 456: Proc. 0027922-26.2004.8.26.0309 Ciente do agravo de instrumento 
de fls.444/455 (requerente), considero não ser o caso de me retratar da decisão, porque as razões do agravante não me 
convenceram do desacerto. Int. - ADV: JORGE JUAN SERRA PRATS (OAB 197099/SP), FABIO NASCIMENTO DE JESUS (OAB 
214798/SP), LUCIANA PEREIRA PINTO COSTA MUSSI (OAB 170005/SP)

Processo 0037780-18.2003.8.26.0309 (309.01.2003.037780) - Monitória - Espécies de Contratos - Hospital Santa Elisa 
Ltda - M S Saude Assistencia Medica Sc Ltda - Fls. 238: Proc. 0037780-18.2003.8.26.0309 1) Anote-se no sistema que se trata 
de cumprimento de sentença. 2) Fls. 236 : Intime-se o executado, através de seu procurador e pela imprensa , ao pagamento 
do débito (R$ 14.786,66 ) no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 10% e prosseguimento da execução com a penhora 
de bens e a respectiva avaliação. 3) Se a parte devedora optar por depositar o valor reclamado para oferecer impugnação, fica 
ciente de que o prazo de 15 dias será contado da data do depósito, pois não há necessidade de lavrar termo de penhora ou 
de nova intimação. 4) Decorrido o prazo legal sem o pagamento, desde já aplico ao executado a multa de 10% sobre o valor 
o débito, nos termos do art. 475-J do CPC.. 5) Se não houver o pagamento, junte-se cálculo atualizado do débito e defiro a 
pesquisa de bens através do sistema BACENJUD, RENAJUD ( veículos) e INFOJUD (Receita Federal) sendo necessário o 
recolhimento da taxa respectiva no cód. 434-1 (F.E.D.T.J.)-R$12,20 (cada órgão e parte) no total de R$ 36,60 , comprovado o 
pagamento defiro a pesquisa. Quanto ao Registro de Imóveis a própria parte pode efetuar a pesquisa 6)Decorrido o prazo de 
30(trinta) dias sem que o exequente aponte algum bem passível de penhora, determino o arquivamento destes autos com base 
no art. 791, III do CPC. Int. - ADV: ELENITA DE SOUZA RIBEIRO RODRIGUES LIMA (OAB 116321/SP), FABRÍCIO PELOIA 
DEL’ALAMO (OAB 195199/SP)

Processo 0039059-29.2009.8.26.0309 (309.01.2009.039059) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S/A - 
Alexandre Alfredo Rodrigues - Fls. 148: Vistos Reitere-se, com prazo de dez dias para cumprimento, sob pena de descumprimento 
de ordem judicial. Int.- Fls.150: Ciência oficio do Bradesco, informando que não localizaram investimentos. - ADV: FLAVIO DEL 
PRA (OAB 19817/SP), FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP)

Processo 0041073-20.2008.8.26.0309 (309.01.2008.041073) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Olivia Maria 
Maziero - Sociedade Padre Anchieta Ltda - Certifico e dou fé que, emiti MLJ n° 72/2015, no valor de R$ 1.790,46, em favor da 
Dr.ª Samantha e em liquidação ao depósito de fls. 499, encontrando-se a disposição em pasta própria. - ADV: ELIANE CRISTINA 
BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), SAMANTHA PATRÍCIA MACHADO DE 
GOUVEIA (OAB 188811/SP)

Processo 0043237-84.2010.8.26.0309 (309.01.2010.043237) - Execução de Título Extrajudicial - Itau Unibanco S/A - Bozelli 
Administradora e Corretora de Seguros Ltda - - Valdir Aparecido Bozelli - Fls. 64: Para fins de extinção manifeste-se o exequente 
se o acordo foi devidamente cumprido. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIA ELISA 
PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 0045394-93.2011.8.26.0309 (309.01.2011.045394) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco S/A - Nacional Caminhoes Ltda Me - - Ariovaldo Donizetti Amancio - - Claudemir Costa de Santana - Fls. 138: 
Aguarde-se nova provocação no arquivo. Int. - ADV: FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/
SP)

Processo 0156353-45.2012.8.26.0100 - Procedimento Ordinário - Transação - Associação dos Proprietarios Em Colinas de 
Inhandjara - Vivian Chrispm Anholon - - Douglas Edilson Anholon - Fls.104/107: Manifeste-se pelo exequente sobre pedido de 
pagamento nos termos do art.745-A do CPC - depósito de 30% já efetuado.- R$ 3.600,00 - ADV: THIAGO TADEU TORRES (OAB 
223221/SP), PATRÍCIA MARGOTTI MAROCHI (OAB 157374/SP)

Processo 1000412-65.1997.8.26.0309/01 (309.01.1997.014315/1) - Liquidação por Artigos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Pamer - Distribuidora de Bebidas Ltda - Indenizacao - Ambev Brasil Bebidas Ltda. - Fls. 170: Intime-se o perito 
para iniciar os trabalhos periciais. Laudo em 30 (trinta) dias. Int.- Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em 
Liquidação por Artigos em Procedimento Ordinário - Número: 80022 - Protocolo: FPAA14001452573 - Fls.173/176: Digam sobre 
a manifestação do Perito. - ADV: MARIA ELISABETH DE MENEZES CORIGLIANO (OAB 57519/SP), FÁBIO GARIBE (OAB 
187684/SP), SIDNEI AGOSTINHO BENETI FILHO (OAB 147283/SP), ROGERIO DE MENEZES CORIGLIANO (OAB 139495/
SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE NADER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDUARDO RIBEIRO BARBOSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0054/2015
Processo 0001139-11.2015.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0001382-81.2012 - JD. VARA ÚNICA FORO 

DISTRITAL DE JARINU-SP) - ALEXANDRE MENDES - VIVALDO DOMINGOS DA SILVA - Fls. 44: Para inquirição da testemunha 
designo o dia 11 de março de 2015, às 16 horas. Intime-se e comunique-se. - ADV: ROBINSON DA SILVA CASTRO (OAB 
197167/SP), MARCONI MAXIMIANO TEIXEIRA (OAB 117755/SP), JOÃO PEDRO FERRAZ JUNIOR (OAB 203919/SP)

Processo 0007884-61.2002.8.26.0309 (309.01.2002.007884) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Reinaldo Antonio Zangelmi - - Maria Augusta B. Zangelmi - Concima Sa Construções Civis - - Cr Jundiai Cooperativa Residencial 
Auto Financiada - Fls. 434: Aguarde-se nova provocação no arquivo. Int. - ADV: DAGMAR DOS SANTOS (OAB 172325/SP), 
RAFAEL DE MORAES (OAB 280711/SP), PETRUCIO OMENA FERRO (OAB 55263/SP), RITA BORGES DOS SANTOS (OAB 
163789/SP)

Processo 0008021-91.2012.8.26.0309 (309.01.2012.008021) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Água - Silvana 
Alves da Silva - - Silvana Casa de Repouso Gomes de Freitas Ltda - Dae Departamento de Agua e Esgoto S/A - Fls. 159: 
Manifeste-se a requerida vencedora sobre o prosseguimento. Expeça-se certidão de inscrição na dívida ativa da taxa judiciária 
inicial e da multa conforme sentença, não regularizadas pelas requerentes. No silêncio, ao arquivo. Int. - ADV: MARCIO VICENTE 
FARIA COZATTI (OAB 121829/SP), MERCIO DE OLIVEIRA (OAB 125063/SP), KELLY CRISTINA DA SILVA (OAB 126887/SP)

Processo 0008400-57.1997.8.26.0309 (309.01.1997.008400) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Hoechst do Brasil S/A - Ibar Tintas e Vernizes 
Ltda - Silvio Adriano Bastos e outros - Fls. 2461: Feito nº 8400-57.1997 Vistos. Não encontrei entre os credores discriminados 
pela síndica (fls. 2401/2404) RUBENS JULIANO DA SILVA (fls. 2444). Expeçam-se os mandados de levantamento dos valores 
nominais dos créditos dos credores ELIZEU RODRIGUES DE SOUZA (fls. 2.446), CELSO APARECIDO PEREIRA (fls. 2.448) e 
SILVIO ADRIANO BASTOS (fls. 2.451). Indefiro o requerimento para que a síndica apresente planilha de cálculo para demonstrar 
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como apurou os créditos porque não houve oportuna impugnação e já houve a aprovação do Quadro Geral de Credores. Observo 
à síndica que se não é possível pagar a todos os credores privilegiados a atualização dos créditos o valor do ativo remanescente 
deverá ser proporcionalmente distribuído entre eles, à razão de seus créditos. Int. Jdí, 06.02.2015. - ADV: CLAUDIO ROBERTO 
FINATI (OAB 48169/SP), EVALCYR STRAMANDINOLI (OAB 44322/SP), UBAJARA GONCALVES COLLETES (OAB 58503/
SP), MARIO HORACIO VIANELLO (OAB 44079/SP), ADONAI ANGELO ZANI (OAB 39925/SP), JOSE APARECIDO MARCUSSI 
(OAB 58909/SP), LIELSON SANTANA (OAB 59262/SP), NICACIO PASSOS DE A FREITAS (OAB 64565/SP), JOAO OSCAR 
TEGA (OAB 67036/SP), GRECI FERREIRA DOS SANTOS (OAB 68262/SP), THEREZINHA DE JESUS DA COSTA WINKLER 
(OAB 25730/SP), PRISCILA RACHEL RIBEIRO (OAB 231999/SP), EDUARDO ALENCAR LEME (OAB 229430/SP), VALERIA 
FANTINI (OAB 224808/SP), PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ (OAB 223839/SP), RAPHAEL VICENTE D AURIA 
(OAB 21889/SP), LUCIANA VIDA (OAB 217232/SP), JULIO BORTOLATO (OAB 198488/SP), ADNAN ABDEL KADER SALEM 
(OAB 180675/SP), KELLY TATIANA CAZONATO EBERT GELLI (OAB 179160/SP), MARILIA DE CARVALHO MACEDO 
GUARALDO (OAB 84407/SP), CELSO ANTONIO BAUDRACCO (OAB 65795/SP), MARINO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 8014/
SC), MARIANA BORGES GRASSI (OAB 292440/SP), VINICIUS FELIX BARDI (OAB 286385/SP), DÉBORA ANDREA SILVA 
(OAB 276769/SP), ELISVÂNIA RODRIGUES MAGALHÃES GARCIA (OAB 258115/SP), JUSSARA MARIA ROSIN DELPHINO 
(OAB 97366/SP), GUSTAVO LEOPOLDO C MARYSSAEL DE CAMPOS (OAB 87615/SP), VANTUIL DE OLIVEIRA BATISTA 
(OAB 70209/SP), ROSEMEIRE FIGUEIROA ZORZETO (OAB 83257/SP), VANDERLEI APARECIDO CALLERA (OAB 82467/
SP), LUIZ ODA (OAB 80070/SP), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 79365/SP), SEBASTIAO CARLOS MONTREZOL 
(OAB 78780/SP), SANDRA BIANCHINI MEDEIROS BARBOSA (OAB 74855/SP), WALTER MARCIANO DE ASSIS (OAB 74690/
SP), CARLOS EDUARDO DADALTO (OAB 74489/SP), SUELI KAYO FUJITA (OAB 71582/SP), DOUGLAS WYREBSKI (OAB 
16144/SC), SANDRA REGINA LUMASINI DE CAMPOS (OAB 120949/SP), CELMA APARECIDA DOS S P DE O PIGNATTA (OAB 
134243/SP), ADILSON MESSIAS (OAB 132738/SP), JOAO DE FREITAS (OAB 128485/SP), KELLY CRISTINA DA SILVA (OAB 
126887/SP), MERCIO DE OLIVEIRA (OAB 125063/SP), IVAN MARQUES DOS SANTOS (OAB 124866/SP), ELISA ALVES DOS 
SANTOS LIMA (OAB 124688/SP), VLADIMILSON BENTO DA SILVA (OAB 123463/SP), NILZA QUEIROZ DE OLIVEIRA FILHA 
(OAB 134744/SP), EDMUR CARBONI (OAB 119798/SP), NEIDE ALVES FERREIRA (OAB 116294/SP), ANTONIO DE MORAIS 
(OAB 114376/SP), MARCO ANTONIO AGUIAR NICOLATTI (OAB 113811/SP), ELENIR IMPERATO BUENO (OAB 110783/SP), 
MARCO ANTONIO FIGUEIREDO (OAB 109803/SP), CLAUDINEI ARISTIDES BOSCHIERO (OAB 105869/SP), MAXIMILIANO 
ROSSATI (OAB 105518/SP), LUCIANA STEVAUX VILLAÇA (OAB 175303/SP), EVALDO PINTO DE CAMARGO (OAB 149067/
SP), MAURICIO CURY COTI (OAB 174915/SP), VANIA LÚCIA DELASTA MARINHO (OAB 172979/SP), ANA PAULA RACCA 
DE FREITAS LOVECCHIO (OAB 164523/SP), CÁSSIO APARECIDO SCARABELINI (OAB 163899/SP), BENEDITO FERRAZ 
(OAB 159677/SP), GUIOMAR PINHA DE OLIVEIRA (OAB 155948/SP), JOSÉ D’AURIA NETO (OAB 154591/SP), FERNANDO 
MARCHI JANOUSEK (OAB 152727/SP), DANIELA MARIA BARBIN NIVOLONI (OAB 136302/SP), LUIS ROBERTO TORRES 
(OAB 144312/SP), BORIS GUIDINI (OAB 144306/SP), SONIA MARIA BERTONCINI (OAB 142534/SP), MARIANA RODRIGUES 
GOMES MORAIS (OAB 142247/SP), LUIS RENATO VEDOVATO (OAB 142128/SP), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS (OAB 
141614/SP), ELIO FERNANDES DAS NEVES (OAB 138492/SP), MARCIO ROGERIO SOLCIA (OAB 136953/SP)

Processo 0008553-02.2011.8.26.0309 (309.01.2011.008553) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito 
Bancário - Banco Bradesco S A - Jose Rodrigo da Viega - - Jose Rodrigo da Viega - Fls. 66: Manifeste-se o exequente sobre o 
prosseguimento do feito e no silêncio ao arquivo. Int. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)

Processo 0011530-98.2010.8.26.0309 (309.01.2010.011530) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Lucia 
Masiello Leo - Jose Roberto de Oliveira - Érica de Melo Pacheco - Juntada a petição diversa - Tipo: Petição Juntando Cópia do 
Agravo (Art. 526, do CPC) em Despejo por Falta de Pagamento - Número: 80002 - Protocolo: FJAI15000076972 - Fls.188/234 
: Junte-se. Ciente do agravo do instrumento interposto, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Int. 
- ADV: DANIELA BORIN BELLINI (OAB 270930/SP), CARLOS ROBERTO FERNANDES JUNIOR (OAB 337546/SP), MARIA 
LAURA LEO NATALE (OAB 63923/SP), ANDRE LUIS VIVEIROS (OAB 193238/SP)

Processo 0012627-65.2012.8.26.0309 (309.01.2012.012627) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - 
Cazerio Robbi - Jose Antonio da Silva - - Shirley Elias Silva - Fls. 106: Aguarde-se nova provocação no arquivo. Int. - ADV: 
ADIEL ALVES NOGUEIRA SOBRAL (OAB 270920/SP)

Processo 0014261-96.2012.8.26.0309 (309.01.2012.014261) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Santander Brasil S/A - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO NPL I - Adilson 
de Souza Sanias - Fls.142/143 : Ciência do oficio do DRT - não possui créditos - ADV: RAFAEL MIGLIO (OAB 285791/SP)

Processo 0014676-60.2004.8.26.0309 (309.01.2004.014676) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Thiago Fernando 
Leria - Roberto Batista dos Santos - Proc. nº 0014676-60.2004.8.26.0309 Vistos, etc. 1. O débito foi devidamente quitado, 
conforme fls. retro. 2. Isto posto, nos termos do art. 794, I do CPC., julgo extinta esta ação Execução de Título ExtrajudicialCheque 
em fase de execução da sentença que Thiago Fernando Leria move(m) contra Roberto Batista dos Santos. 3. Arquivem-se. 
P.R.I. Jd. 06/02/2015. - ADV: CASSIO MARCELO CUBERO (OAB 129060/SP), MARCELO BASSI (OAB 204334/SP), FARIANE 
CAMARGO RODRIGUES (OAB 318594/SP)

Processo 0015606-68.2010.8.26.0309 (309.01.2010.015606) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
Florisvaldo Sanches Gardeti - Andre Woiler - Adnan Abdel Kader Salem - Fls. 168 - Fls.503/514: Ciência as partes sobre 
a decisão monocrática no agravo de instruemnto - trânsito em julgado em 27/01/2015 - Digam sobre o prosseguimento da 
execução - ADV: WALMIR BETELI (OAB 141818/SP), ADNAN ABDEL KADER SALEM (OAB 180675/SP), JORGE WESLEY 
DE ABREU (OAB 270943/SP), THAYNAH ELIS TEIXEIRA GALVÃO MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 275065/SP), SEBASTIÃO 
PEREIRA E SOUZA LEÃO (OAB 302338/SP)

Processo 0019035-04.2014.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 4000945-08.2013 - 4 VARA CIVEL DE 
AMERICANA) - PERSONAL SOFT INFORMATICA LTDA - Magnuscolor Gráfica Ltda - Fls. 38: manifeste-se o requerente sobre 
a certidão do oficial de justiça. - (CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 309.2014/067520-0, DEIXEI DE CITAR MAGNUSCOLOR GRÁFICA LTDA, pelos seguintes 
motivos: dirigi-me à Rua Bom Jesus de Pirapora, nº 3265 - Vila Rami (CEP 13206-305) - Jundiaí/SP, que é uma residência, 
onde fui informado pelos moradores que a empresa executada é desconhecida. Ao diligenciar na Avenida Alexandre Fleming, nº 
490 - Jardim Pacaembu (CEP 13218-330) - Jundiaí/SP, também uma residência, fui informado pela proprietária, Sra. Inês, que 
a dona da empresa Magnuscolor, Diana (não recorda o sobrenome), foi sua inquilina no local há mais de dez anos e não possui 
mais contato com a mesma desde então. O referido é verdade e dou fé. Jundiaí, 02 de fevereiro de 2015.) - ADV: SUZANA 
COMELATO GUZMAN (OAB 155367/SP), IVAN NASCIMBEM JÚNIOR (OAB 232216/SP)

Processo 0020222-86.2010.8.26.0309 (309.01.2010.020222) - Usucapião - Propriedade - Nivaldo Antonio Américo 
Salviano - - Luzia Della Torre Salviano - Fls. 182: Vistos. Apresentem os interessados, vale dizer, os promoventes, a certidão 
da municipalidade mencionada na manifestação do oficial de Registro de imóveis (fls. 179). Após, tornem conclusos para 
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a apreciação do pedido de retificação de erro material da sentença. Int. Jdí, 22.01.2015. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE 
GODINHO (OAB 111453/SP), LUIZ MARTIN FREGUGLIA (OAB 105877/SP), ALEX AMERICO SALVIANO (OAB 312096/SP), 
JOVELINO MELLO FIGUEIREDO JUNIOR (OAB 37022/SP)

Processo 0020576-29.2001.8.26.0309 (309.01.2001.020576) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Eliseu de 
Assis Felix - Joao Antonio dos Santos - - Borda do Campo Industria de Biscoitos Ltda - - Porto Seguro Cia de Seguros - Fls. 
815/828: ciência ofício do Tribunal de Justiça encaminhando decisão do STJ. Nao conheço do agravo em recurso especial.- 
Trânsito em julgado 22.11.2014. - ADV: MIGUEL BENTO VIEIRA (OAB 87309/SP), JOSE ROBERTO SILVEIRA BATISTA (OAB 
87487/SP), JOSE HENRIQUE PALMIERI GABI (OAB 93201/SP), CARLA DIAS DE OLIVEIRA (OAB 201344/SP), VANDERLEI 
FLORENTINO DE DEUS SANTOS (OAB 132489/SP), ISAIAS FERREIRA DE ASSIS (OAB 74042/SP)

Processo 0020584-54.2011.8.26.0309 (309.01.2011.020584) - Procedimento Sumário - Pin Agropecuaria Ltda - Milton Freire 
Cacheado - Fls. 67: Ante a inércia do executado, aplico multa de 10% (dez por cento) nos termos do art. 475-J do CPC. 
Providencie o exequente cálculo atualizado do débito. Considerando que a legislação atual privilegia a penhora de valores, 
defiro penhora nos termos dos artigos 655, I e 665-A do Código de Processo Civil. Com a vinda do detalhamento de ordem 
judicial de bloqueio de valores, a ser enviado pelo Banco Central, que será juntado aos autos, faça-se a transferência do valor 
correspondente ao crédito em execução e intimem-se o credor para manifestação e o devedor, na pessoa de seu advogado, de 
que houve a penhora. Para cumprimento do acima determinado, recolha o exequente a taxa necessária (cód.434-1 R$ 12,20). 
Se restar negativa a penhora de valores, defiro a pesquisa de bens pelo sistema Renajud e Infojud, desde que providenciadas 
as taxas necessárias (cód 434-1 R$24,40). Decorrido o prazo legal sem manifestação do exequente, arquive-se. Int. - ADV: 
CARLOS EDUARDO CORREA DA SILVA (OAB 222710/SP)

Processo 0023122-03.2014.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0000151-46.2011 - 1. VARA CÍVEL) - LAURA 
PERES MARTINS - MARCOS DONIZETE LEMES DA SILVA - - IRACI MECHI SILVA - Fls. 43: Proc nº 0023122-03.2014 Para 
inquirição da testemunha designo o dia 07 de abril de 2015, às 14h45min. Intime-se e comunique-se. - ADV: VICTOR MANSANE 
VERNIER (OAB 265063/SP), RODRIGO MAITO DA SILVEIRA (OAB 174377/SP), ANDRÉ CAMERLINGO ALVES (OAB 104857/
SP)

Processo 0024961-63.2014.8.26.0309 (processo principal 0019211-61.2006.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - Valfredo Sampaio - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ARTEFATOS DE CERÂMICA S.A. - IBAC - Juntada a 
petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial - Número: 80496 - Protocolo: 
FJAI15000073353 - Fls.62/65: Manifeste-se o Habilitante. - ADV: MARCO AUGUSTO DE ARGENTON E QUEIROZ (OAB 163741/
SP), LUIZ FELIPE DE MOURA FRANCO (OAB 234725/SP), ROLFF MILANI DE CARVALHO (OAB 84441/SP), ANAPAULA 
HAIPEK (OAB 146951/SP)

Processo 0028166-52.2004.8.26.0309 (309.01.2004.028166) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Banco Nossa Caixa S A - Auto Peças Vergara Ltda - Valdir Vergara - - Odila Manhe - Fls. 353: 
Certifico e dou fé que, remanesce ao autor providenciar o recolhimento de mais três diligências, tendo em vista que a diligência 
recolhida é insuficiente para todas as intimações (executados, condôminos e ocupantes do imóvel). - ADV: ARNOR SERAFIM 
JUNIOR (OAB 79797/SP), SUE ELLEN SILVESTRINI ANARELLI E CARVALHO (OAB 246881/SP), PAULO IANNARELLA (OAB 
261766/SP)

Processo 0030102-34.2012.8.26.0309 (309.01.2012.030102) - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta 
de Ensino Ltda - Maria Cristina da Silva - Proc. nº 0030102-34.2012.8.26.0309 Vistos, etc. 1) Homologo, para que produza seus 
regulares efeitos, o acordo de fls. retro. 2) Isto posto, nos termos do art. 269, III e art. 794, II, ambos do CPC., julgo extinta esta 
ação de Monitória que Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda move contra Maria Cristina da Silva 3) Expeça-se os mandados 
de levantamento conforme acordo, sendo que a requerida deverá ser intimada pessoalmente para proceder a retirada.. 4) Ao 
arquivo. P.R.I. - Fls. 97: emiti o MLJ nº 92/2015, no valor de R$ 3653,22, ao exequente e em liquidação ao depósito de fls. 72; 
emiti o MLJ nº 93/2015, no valor de R$ 1,74, ao exequente e a deduzir do depósito de fls. 73; emiti o MLJ nº 94/2015, no valor 
de R$ 4.244,71, à requerida e em liquidação ao depósito de fls. 92. - RETIRAR MLJ. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO 
(OAB 236301/SP)

Processo 0030948-51.2012.8.26.0309 (309.01.2012.030948) - Monitória - Cheque - Rodrigo Cesar Bulisani - Haylton de 
Freitas Junior - Fls. 48: manifeste-se o requerente sobre a certidão do oficial de justiça. - (CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2015/001824-5 dirigi-me ao endereço 
fornecido Rua Vigário João Jose Rodrigues, 694, Sala 73 - Centro - Jundiaí onde fui recebido pelo recepcionista do condomíno 
, Sr. Gentil, que neste ato informou que o requerido Haylton de Freitas Júnior é falecido há mais de um ano. Portanto deixei de 
proceder a citação do mesmo. O referido é verdade e dou fé. Jundiaí, 24 de janeiro de 2015.) - ADV: LETICIA BERGAMASCO 
PERANDINI (OAB 284941/SP)

Processo 0031676-92.2012.8.26.0309 (309.01.2012.031676) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Jorge Augusto Velho Junior - Mp Construções Ltda - Fls. 169: Proc. 0031676-92.2012 Fls.133 : defiro, expeça-se a guia de 
levantamento. No prazo d ecinco dias, providencie o requerente o depósito do valor restante dos honorários do sr. Perito. 
Efetuado o depósito, defiro a expedição da guia de levantamento. Fls.134/168: Manifestem-se as partes sobre o laudo pericial. 
Int. - ADV: VANDERLEI ROBERTO PINTO (OAB 92998/SP), HECTOR LUIZ BORECKI CARRILLO (OAB 250028/SP), JUÇARA 
MARIA MELCHIOR FURTADO (OAB 271945/SP)

Processo 0036469-21.2005.8.26.0309 (309.01.2005.036469) - Nunciação de Obra Nova - Direito de Vizinhança - Dae S/A 
Agua e Esgoto - Valdecir Trovo - - Gina Andriana de Souza - Fls.271/273: Manifeste-se o requerente sobre a devolução da carta 
de citação. - DESCONHECIDO - Gina Andriana de Souza - ADV: MARCIO VICENTE FARIA COZATTI (OAB 121829/SP), JOSE 
VALTER MAINI (OAB 156470/SP), JOÃO BIASI (OAB 159965/SP)

Processo 0037509-67.2007.8.26.0309 (309.01.2007.037509) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Edmilson 
Jose Tonelli Manganote - Marcio Hiro Hamasuna - - Graça Marilza Benaglia Piovesana - Maria Salete Pignata de Macedo 
Ferreira - Pedro Yoshihiro Tominaga - Fls. 751: Com relação ao pedido de depoimento pessoal do corréu (fls. 526 e 749) observo 
que referido pedido será apreciado e deliberado por ocasião da audiência designada. Int. - ADV: RENATA MARIA RAMOS 
NAKAGIMA (OAB 204383/SP), ADAUTO GALLACINI PRADO (OAB 146036/SP), JULIO CESAR RIBEIRO (OAB 87891/SP), 
MARIA INES CALDO GILIOLI (OAB 46384/SP), DANIEL FRANCISCO NAGAO MENEZES (OAB 208752/SP)

Processo 0038399-40.2006.8.26.0309 (309.01.2006.038399) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Ricardo 
Luiz da Silva - Município de Jundiaí - - Secretaria Municipal de Cultura - Proc. nº 0038399-40.2006. Vistos, etc. 1) O débito foi 
devidamente quitado, conforme depósito efetuado (fls. 136). 2) Isto posto, nos termos do art. 794, I do CPC, julgo extinta esta 
ação de Indenização por dano material e dano moral(execução da sentença) que Ricardo Luiz da Silva move contra o Município 
de Jundiaí. 3) Expeça-se o mandado de levantamento do valor depositado em favor do autor. 4) Comunique-se ao DEPRE. 5)
Expeça-se nova certidão de honorários nos termos do requerimento de fls. 130. Após, ao arquivo. P.R.I. - ADV: LUIZ MARTIN 
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FREGUGLIA (OAB 105877/SP), ADEMIR QUINTINO (OAB 237930/SP)
Processo 0039715-15.2011.8.26.0309 (309.01.2011.039715) - Despejo - Locação de Imóvel - Rosalia Lo Monaco - Debora 

Vali Baldim - - Carlos Roberto de Oliveira - - Maria Aparecida Alves - Fls. 122: Proc. 0039715-15.2011 Fls.121: Defiro o 
desentranhamento dos documentos. Após, ao arquivo. Int.- Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. despacho de fls. retro, 
desentranhei os documentos de fls. 10/21, os quais encontram-se a disposição, mediante recibo. - ADV: DANIELA DE OLIVEIRA 
BIANCO PEREIRA (OAB 240341/SP), LUCIANO ALVES DO CARMO DELLA SERRA (OAB 240151/SP), ROSELI LOURENCON 
NADALIN (OAB 257746/SP)

Processo 0040158-63.2011.8.26.0309 (309.01.2011.040158) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Bray Controls 
Industria de Valvulas Ltda - Celso Aparecido Franco Ltda Epp - Fls.144/149: Ciência, oficio do 4º Oficial de Registro de Imóveis 
de Campinas - informando a averbação da caução na matrícula 4.791 por meio do R-07.. - ADV: FELIPE BERNARDI (OAB 
231915/SP), RENATA CAMPOS PINTO E SIQUEIRA (OAB 127809/SP)

Processo 0041404-02.2008.8.26.0309 (309.01.2008.041404) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S/A - 
Geplan Caldeiraria e Usinagem Ltda - - Valdemir Zininho da Silva - - Jose Aparecido Pereira - Fls. 178: Manifeste-se o exequente. 
No silêncio, aguarde-se nova provocação no arquivo. Int. - ADV: FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP), TATIANA CRISTINA 
SACCOMANI SANTOS (OAB 214649/SP)

Processo 0043160-80.2007.8.26.0309 (309.01.2007.043160) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda - Gabriel Bastos Cavallo - Fls. 292/294: manifeste-se 
a exequente sobre a carta de intimação devolvida.- (7) ausente nas três tentativas - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO 
(OAB 236301/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUE NADER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDUARDO RIBEIRO BARBOSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0055/2015
Processo 0015512-72.2000.8.26.0309 (309.01.2000.015512) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Sociedade 

Amigos do Jardim Tereza Cristina - Joel de Moraes - Processo desarquivado - ADV: EVALCYR STRAMANDINOLI (OAB 44322/
SP), CARLOS ARTHUR PIMENTEL DE GODOY (OAB 47151/SP), GUSTAVO ALENCAR LEME (OAB 293075/SP)

Processo 0019480-22.2014.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Busca e Apreensão (nº 1006444-26.2014 - 1ª Vara Cível 
do Foro Regional VII Itaquera) - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A - FERNANDO PEREIRA DA SILVA - Fls. 35: Proc 
0019480-22.2014 Fls. 34: O deferimento dos atos requeridos cabe ao juízo deprecante. Devolva-se, com as nossas homenagens. 
Int. - ADV: OLAVO PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 49142/SP)

Processo 0020628-68.2014.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1000378-14.2014 - JD. 2ª VARA CÍVEL DA 
COMARCA DE ITAPEVI-SP) - BANCO J SAFRA S/A - BRASCARGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - Fls. 23: Proc. 
0020628-68.2014 Fls.22 : defiro o prazo requerido (30 dias). No silêncio, devolva-se. Int. - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE 
(OAB 77460/SP)

Processo 0023673-80.2014.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0024.14.093193-9 - 34ª Vara Cível da Comarca 
de Belo Horizonte/MG) - Localiza Rent A Car Locadora de Veículos Ltda - JOSE CARLOS DE ASSIS - Fls. 26: Proc.0023673-
80.2014.8.26.0309 Fls.25 : defiro o prazo requerido (20 dias). No silêncio devolva-se. Int. - ADV: MARCOS CALDAS MARTINS 
CHAGAS (OAB 56526/MG), DANIELA MARQUES BATISTA SANTOS (OAB 108354/MG)

Processo 0025264-53.2009.8.26.0309 (309.01.2009.025264) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S/A - 
Casa de Frios e Laticínios J R Ltda Me - - Rui Manoel Bingre Carneiro - Processo desarquivado - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 
19817/SP)

Processo 0026322-91.2009.8.26.0309 (apensado ao processo 0035214-23.2008.8.26) (309.01.2009.026322) - Procedimento 
Ordinário - Rosana Maria Venditti Prates - Hsbc Bank Brasil S/A - Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em 
Procedimento Ordinário - Número: 80000 - Protocolo: FSTS14004139174 - o processo foi desarquivado. - ADV: CLAUDIA DE 
OLIVEIRA MARTINS PIERRY GARCIA (OAB 221165/SP), ANGELA REICHERT (OAB 281639/SP)

Processo 0027560-24.2004.8.26.0309 (309.01.2004.027560) - Depósito - Depósito - Banco Volkswagen S/A - Flavia 
Schiosi Barroso - Processo desarquivado - ADV: CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), MARCELO TESHEINER 
CAVASSANI (OAB 71318/SP), MARCELO AUGUSTO FATTORI (OAB 229835/SP), TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO 
(OAB 63105/SP), CARLOS ALBERTO GARCIA PASSOS (OAB 49664/SP), ANDRÉ LUIZ NUNES SIQUEIRA (OAB 231022/SP), 
ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)

Processo 0029646-26.2008.8.26.0309 (309.01.2008.029646) - Execução de Título Extrajudicial - Instituto de Ensino Campo 
Limpo Paulista S/c Ltda - Simone Aparecida Siviero - Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Execução de 
Título Extrajudicial - Número: 80004 - Protocolo: FJAI14001269860 - Fls. 68: Para pesquisa requerida é necessário a juntada 
de cálculo do débito atualizado e o recolhimento da taxa de pesquisa - cód. 434 -1 - R$ 12,20 - F.E.D.T.J. - ADV: LUCIANE 
MAINARDI DE OLIVEIRA CARNEIRO (OAB 229502/SP), MÁRIO LUÍS PAES (OAB 198539/SP)

Processo 0032043-58.2008.8.26.0309 (309.01.2008.032043) - Cumprimento de sentença - Irmãos Russi Ltda - Meiri Cristina 
Motta - Processo desarquivado - ADV: ALEX BITTO (OAB 183795/SP), RODRIGO DA SILVA ABRAMO (OAB 314713/SP), VERA 
LUCIA DIAS SUDATTI (OAB 63673/SP)

Processo 0032495-68.2008.8.26.0309 (309.01.2008.032495) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Maria das Graças Cruz - - Nilson de Jesus Zonaro 
- Certidão - Honorários - Convênio Defensoria-OAB, disponível para impressão pelo sistema e-saj. - ADV: BRENO PEREIRA 
DA SILVA (OAB 104454/SP), PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA BAIALUNA (OAB 67963/SP), THAIS TELLES ROMEIRO (OAB 
273718/SP)

Processo 0032800-86.2007.8.26.0309 (309.01.2007.032800) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Wilson Jose 
Luiz - - Andreia Martins Sa - Guilherme Augusto Martins - - Rafael Damião Franco - Fls.139/140: Manifeste-se o exequente sobre 
a impugnação à penhora, nos termos do art.649, inciso ,X do CPC - ADV: KATIA BELLI (OAB 135941/SP), ARMANDO LUIZ 
BABONE (OAB 61889/SP), DANIELA CARDOSO MENEGASSI (OAB 185618/SP), ELIANA REGINA CORDEIRO BASTIDAS 
(OAB 175882/SP)

Processo 0032809-77.2009.8.26.0309 (309.01.2009.032809) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco S A - Dora Lucia Correa Carrara - Processo desarquivado - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)

Processo 0035214-23.2008.8.26.0309 (309.01.2008.035214) - Reintegração / Manutenção de Posse - Hsbc Brasil S A - 
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Rosana Maria Venditti Prates - Processo desarquivado - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), 
CLAUDIA DE OLIVEIRA MARTINS PIERRY GARCIA (OAB 221165/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/
SP)

Processo 0038485-11.2006.8.26.0309 (309.01.2006.038485) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S/A - 
Rosangela Cristina de Paula - Me - - Rosangela Cristina de Paula - Processo desarquivado - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 
19817/SP), FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP), FABIANA PAVANI (OAB 129201/SP), TATIANA CRISTINA SACCOMANI 
SANTOS (OAB 214649/SP)

Processo 0041565-75.2009.8.26.0309 (309.01.2009.041565) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Itaubank S/A - 
Francisco Vieira Silva Neto - Fls. 226/230: ciência ofício Detran encaminhando extrato de pesquisa on line do que consta no 
banco de dados da Prodesp. - ADV: SIMONE DA SILVA THALLINGER (OAB 91092/SP)

3ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCO AURELIO STRADIOTTO DE MORAES RIBEIRO SAMPAIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSELI TERESA COSTA ORCATTI DA FONSECA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0047/2015
Processo 0000293-59.1976.8.26.0309 (309.01.1976.000293) - Desapropriação - Desapropriação - Rubens Viel e outros 

- Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Der - Vistos. Retornem os autos ao Contador. Int. - 
ADV: MARIA ANGELA DA SILVA FORTES (OAB 41313/SP), DIRCO ZANIRATO (OAB 41088/SP), MARILIA DE CARVALHO 
MACEDO GUARALDO (OAB 84407/SP), ANAHI BICHIR (OAB 78685/SP), MAURO RIBEIRO DE MORAES (OAB 7519/SP), 
CINTIA BYCZKOWSKI (OAB 140949/SP), IVANNY FERNANDES DE FREITAS (OAB 26531/SP), PAULO GUILHERME GORSKI 
DE QUEIROZ (OAB 223839/SP), PATRÍCIA LEIKA SAKAI (OAB 204472/SP), WLADIMIR NOVAES (OAB 104440/SP), DENICE 
VIEL (OAB 105480/SP), ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP)

Processo 0000353-11.2008.8.26.0309 (309.01.2008.000353) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Companhia 
Piratininga de Força e Luz - Apollo Telecomunicações Industria e Comercio Ltda. e outros - Vistos. Para a medida pleiteada, 
pesquisa de endereço junto ao BACENJUD e INFOJUD, deverá o(a) requerente providenciar o recolhimento das custas 
instituídas pelo Prov. CSM 1864/2011 (R$ 12,20, por órgão e CPF/CNPJ a ser pesquisado). Cumprida, defiro, juntando-se 
extrato e abrindo-se vista ao interessado, para manifestação pertinente. Int. - ADV: JOSÉ RENATO CAMILOTTI (OAB 184393/
SP), CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP)

Processo 0000370-92.1981.8.26.0309 (309.01.1981.000370) - Desapropriação - Desapropriação Indireta - Prefeitura 
Municipal de Vinhedo - Ceramica Jatoba S/A - Vistos. Comprove-se o recolhimento do débito fiscal, o que ainda não foi feito. 
Int. - ADV: ANDRÉ LAUBENSTEIN PEREIRA (OAB 201334/SP), LUIZ FERNANDO BONESSO DE BIASI (OAB 288336/SP), 
FABIANA MANTOVANI FERNANDES (OAB 225265/SP), ANUNCIA MARUYAMA (OAB 57545/SP), BRAZ PESCE RUSSO (OAB 
21585/SP)

Processo 0000390-88.1978.8.26.0309 (309.01.1978.000390) - Desapropriação - Desapropriação - Espolio de Clovis 
Guanciale Miele e outros - Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista - retirar, em cinco dias, a precatória expedida pelo 
Cartório. - ADV: CARLOS LEDUAR DE MENDONCA LOPES (OAB 87788/SP), APARECIDO DE JESUS OLIVEIRA (OAB 110999/
SP)

Processo 0000480-90.2001.8.26.0309 (309.01.2001.000480) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Banco Bradesco Sa - Ronaldo da Cruz e outro - cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido 
o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ) - ADV: RONALDO 
PROVENCALE (OAB 104495/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP)

Processo 0000588-36.2012.8.26.0309 (309.01.2012.000588) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Depósito - 
Bv Financeira S/A - - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL 
MULTICARTEIRA - Erick Henrique dos Santos Gabriel - Vistos. Fls.104/107: Defiro, Ante a noticiada e comprovada Cessão de 
Crédito, anotando-se no pólo ativo da lide. No mais, requeira-se o que de direito, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: 
ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 
192562/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/
SP)

Processo 0000998-07.2006.8.26.0309 (309.01.2006.000998) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos 
- Cooperativa Nacional de Habitação Popular Conahp e outro - Regina Silvia Hanna Gimenes Doratiotto - Vistos. Defiro, por 
ora, à ré-apelante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Nos termos do artigo 520, “caput”, primeira parte, do Código de 
Processo Civil, recebo o recurso de apelação interposto em seus regulares efeitos. Abra-se vista dos autos à parte contrária 
para oferecimento de contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, regularizados, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 
de Justiça - Seção de Direito Privado I. Int. - ADV: FERNANDA FONTOURA (OAB 288732/SP), JORDEVINO OLIMPIO DE 
PAULA (OAB 72138/SP), ADRIANA DE BARROS SOUZANI (OAB 142433/SP)

Processo 0001089-97.2006.8.26.0309 (309.01.2006.001089) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Pallmann do Brasil Industria e Comercio Ltda - D Lene Comercial e Distribuidora Ltda - manifestar-se, em cinco dias, sobre a 
precatória devolvida negativamente. “... Desconhecidos ...” - ADV: CIBELE ATTIE CALIL JORGE MACAUBAS (OAB 234609/SP), 
LUIZ ANTONIO ATTIE CALIL JORGE (OAB 140525/SP)

Processo 0001186-87.2012.8.26.0309 (309.01.2012.001186) - Despejo - Locação de Imóvel - Interdocar Comercio de 
Maquinas e Equipamentos Industriais Ltda - Ecology Lavanderia e Recuperadora de Excedentes Industriais Ltda - Vistos. 
Interdocar Comercio de Maquinas e Equipamentos Industriais Ltda, ajuizou pedido de Despejo com pedido de liminar em face 
de Ecology Lavanderia e Recuperadora de Excedentes Industriais Ltda, alegando que celebrou contrato de locação com a ré 
de um imóvel de sua propriedade, com finalidade comercial, porém, em razão de seu desinteresse na renovação da locação, 
notificou extrajudicialmente a ré, esclarecendo que era para uso próprio, entretanto, a ré necessitou de mais prazo para arrumar 
outro local para mudar suas instalações, assim firmaram o Termo de encerramento de locação comercial em 14.12.10, o qual 
a ré permaneceria no imóvel a título não oneroso de 01/01/2011 até 31/12/11, após restituiria o imóvel à autora, o que não 
ocorreu. Ademais, alega que decorreu mais de 01 ano, contudo a ré continua no imóvel não conseguindo dispor integralmente 
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de seu imóvel, e, conforme constou do contrato a ré diminuiria a ocupação da edificação industrial em 50%, disponibilizando 
esta à autora a partir de 01.03.2011, o que também não ocorreu. Aduz ainda que notificou extrajudicialmente para que a ré 
desocupasse essa parte ideal de 50% do referido prédio, conforme acordado, entretanto, esta contranotificou em 08.08.2011, 
alegando que a autora já tinha adentrado no imóvel, assim sendo cumprida a desocupação, bem como foi notificada a ré para 
pagamento dos encargos, mantendo-se inerte. Pede-se a liminar para desocupação do referido imóvel, o que foi deferida , após 
o depósito da caução. Citada às fls. 68, não apresentou contestação, contudo as partes acordaram extrajudicialmente, conforme 
transação fls.89/95 e originais (fls.132/136), requerendo suspensão do feito até o pagamento da dívida em 10.05.2013, uma vez 
que, o imóvel se encontrava desocupado, não havendo a necessidade do cumprimento da liminar concedida. Tal acordo não foi 
homologado, contudo a autora afirma que este não foi cumprido, sendo que a desocupação do imóvel se deu em 30.06.2012, 
além do previsto na transação que ocorreria em 31.05.2012. Assim, pede-se a condenação da ré ao pagamento de danos morais, 
e ainda ao pagamento da referida locação, com juros e correção, bem como do IPTU e taxas devidas, requerendo a procedência 
do pedido. Relatei. Decido. O pedido de cobrança é procedente, sem que muito tenha a ser dito. Não houve contestação, mas 
apenas um acordo não cumprido. Não há, no entanto, título executivo. E, nesse sentido, sendo inconteste o inadimplemento, 
a procedência do pedido é de rigor. Ante o exposto, julgo procedente o pedidos, e extingo o feito nos termos do artigo 269, I, 
do CPC, declarando rescindido o contrato havido entre as partes e condenando a ré ao pagamento da monta pedida na inicial, 
corrigida monetariamente desde o ajuizamento do pedido e incidindo juros de mora, na forma legal, desde a citação. Arcará, 
ainda, a ré, com custas e despesas processuais, além de honorária ao importe de 10% sobre o valor da condenação. P. R. I. C., 
arquivando-se oportunamente. - ADV: TOSHIO HONDA, CELSO NOBUO HONDA (OAB 260940/SP)

Processo 0001186-87.2012.8.26.0309 (309.01.2012.001186) - Despejo - Locação de Imóvel - Interdocar Comercio de 
Maquinas e Equipamentos Industriais Ltda - Ecology Lavanderia e Recuperadora de Excedentes Industriais Ltda - certifico e dou 
fé que as custas do preparo são de R$ 831,25 e certifico e dou fé que o valor de remessa e porte é R$ 32,70 por volume (um 
volume), conforme planilha retro. Observação: o valor mínimo a ser recolhido conforme artigo 4º, § 1º, capítulo II, da Lei 11608 
de 29-12-2003 é de R$ 106,25 (ou seja, o valor equivalente a 5 UFESPs) e o valor máximo é de R$ 63.750,00 (ou seja, o valor 
equivalente a 3000 UFESPs). - ADV: CELSO NOBUO HONDA (OAB 260940/SP), TOSHIO HONDA

Processo 0002004-93.1999.8.26.0309 (309.01.1999.002004) - Procedimento Ordinário - Nulidade - Hsbc Leasing 
Arrendamento Mercantil S/A - cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem 
manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ); devendo o Dr. Luis Gustavo Ocon de Oliveira 
comprovar que tem ou juntar procuração/substabelecimento e taxa - ADV: LUIS GUSTAVO OCON DE OLIVEIRA (OAB 171579/
SP)

Processo 0002799-45.2012.8.26.0309 (309.01.2012.002799) - Procedimento Ordinário - Títulos de Crédito - Sucesso 
Livraria e Papelaria Ltda - Grupo Edinatel Editora Nacional de Telecomunicações - Vistos. Sucesso Livraria e Papelaria Ltda, 
ajuizou pedido de Declaratória de Inexistência de débito c/c danos morais e c/ pedido de antecipação da tutela em caráter 
liminar em face de Grupo Edinatel - Editora Nacional de Telecomunicações, alegando que seu nome foi lançado indevidamente 
no Serasa, não reconhecendo tal dívida, pois o contrato foi pactuado com a ré e dois funcionários da autora, que não possuíam 
poderes legais para firmarem contrato em nome desta. Assim, aduz que a referida cobrança é indevida, sendo que não recebeu 
notificação do referido órgão sobre a inclusão de seu nome no cadastro de restrição. Pede-se a inexistência do débito e da 
relação jurídica, por ser nulo o contrato, uma vez que não houve concordância dos proprietários ou dos sócios. Sustenta ainda 
que houve abuso de direito e má-fé, que tal situação contaminará sua reputação junto ao Comércio, ocasionando ainda dano 
moral e comercial, contudo pede-se a condenação pelos danos morais e indenização diante dos constrangimentos e danos 
sofridos. Pede-se ainda que seja deferido liminarmente a antecipação da tutela para exclusão de seu nome do Serasa, dando-
se baixa nas restrições existentes. A liminar foi deferida(fls.73). Citada, a ré apresentou contestação às fls. 92/101, alegando 
que os prepostos da autora se apresentaram como responsáveis pela contratação no acordo assinado e no Layout, que nesta 
declara estarem autorizados e habilitados para assumir obrigações estipuladas no referido contrato. Sustenta que não se deve 
prosperar o pedido de antecipação de tutela, bem como danos morais, uma vez que não consta o “fumus boni iuris” e o “ 
periculum in mora”, sendo que não pagou o contrato e não sofreu nenhum constrangimento. Houve réplica às fls. 224, aduzindo 
que a ré ajuizou ação monitória, distribuída na 6ª Vara dessa Comarca requerendo a remessa desta àquela, contudo não houve 
citação na referida ação e por economia e celeridade processual, que a monitoria seja remetida a esta. Audiência de conciliação 
resultada em suspensão de prazo para eventual acordo entre as partes, o que não ocorreu, contudo a autora requereu o 
prosseguimento do feito e sua procedência. Relatei. Decido. O pedido é improcedente. No caso em testilha, aplica-se a teoria 
da aparência. Quem assinou o contrato foi o gerente da loja que, naquele momento, sim representava a pessoa jurídica, pois 
lá estava e no comando das situações diárias. E, de mais a mais, não foi a autora enganada pela ré, mesmo porque houve 
uma contraprestação a contento: publicações em páginas amarelas, internet etc, veículos de propaganda de grande acesso. 
Assim e bem porque não se verificam danos de nenhuma ordem, o pedido é de rigor, improcedente. Ante o exposto, julgo 
improcedente o pedido e extingo o feito, nos termos do art. 269, inc. I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento de custas 
e demais despesas processuais, bem como à honorária advocatícia que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa. PRI, 
arquivando-se oportunamente. - ADV: CARLOS EDUARDO QUADRATTI (OAB 222711/SP), JOSÉ GILSON FARIAS PEREIRA 
(OAB 183406/SP)

Processo 0002799-45.2012.8.26.0309 (309.01.2012.002799) - Procedimento Ordinário - Títulos de Crédito - Sucesso Livraria 
e Papelaria Ltda - Grupo Edinatel Editora Nacional de Telecomunicações - certifico e dou fé que as custas do preparo são de 
R$ 230,87 e certifico e dou fé que o valor de remessa e porte é R$ 32,70 por volume (dois volumes), conforme planilha retro. 
Observação: o valor mínimo a ser recolhido conforme artigo 4º, § 1º, capítulo II, da Lei 11608 de 29-12-2003 é de R$ 106,25 (ou 
seja, o valor equivalente a 5 UFESPs) e o valor máximo é de R$ 63.750,00 (ou seja, o valor equivalente a 3000 UFESPs). - ADV: 
JOSÉ GILSON FARIAS PEREIRA (OAB 183406/SP), CARLOS EDUARDO QUADRATTI (OAB 222711/SP)

Processo 0003045-17.2007.8.26.0309 (309.01.2007.003045) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Eliel Alves de Souza - Sandalio Redondo Martin - manifestarem-se, em 05 dias, sobre a resposta ao ofício-resposta 
da Prefeitura Municipal, requerendo o que de direito para prosseguimento. - ADV: BENEDICTO RODRIGUES DA SILVA (OAB 
55676/SP), CÁSSIO APARECIDO SCARABELINI (OAB 163899/SP), JOSÉ CARLOS CRUZ (OAB 264514/SP)

Processo 0003046-07.2004.8.26.0309 (309.01.2004.003046) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Paulo Cesar 
Campos e outro - Fenix Empreendimentos Ltda e outros - Vistos. Requeira-se o que de direito em termos de prosseguimento. 
Na inércia aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: JAMIL HADDAD JUNIOR (OAB 218743/SP), ZILDA PEREIRA SIMÃO 
(OAB 264082/SP), CARLOS HENRIQUE HADDAD (OAB 110903/SP), ANA MARIA PAVAN (OAB 165339/SP), ADRIANA DE 
BARROS SOUZANI (OAB 142433/SP), FERNANDA FONTOURA (OAB 288732/SP)

Processo 0003630-74.2004.8.26.0309 (309.01.2004.003630) - Monitória - Duplicata - Banco Bradesco S/A - Mpc do Brasil 
Industrial Ltda e outro - Como já determinado, digam os executados sobre o pedido de desistência da execução, anotando-se que 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 782

o silêncio fará supor concordância - ADV: RÉGIS EDUARDO RODRIGUES (OAB 239255/SP), TATIANA CRISTINA SACCOMANI 
SANTOS (OAB 214649/SP), GIULIANO PIOVAN (OAB 195538/SP), BENEDITO FERRAZ (OAB 159677/SP), FABIANA PIOVAN 
AVILA (OAB 177709/SP), LUIZ NELMO BETELI (OAB 131268/SP), RONALDO PROVENCALE (OAB 104495/SP)

Processo 0003930-94.2008.8.26.0309 (309.01.2008.003930) - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Jayme Fabricio 
dos Santos - Intermedica Sistema de Saude S/A - Vistos. JAYME FABRICIO DOS SANTOS ajuizou a ação revisional de 
obrigação creditícia em face de INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE, alegando em síntese que em 1998 celebrou contrato 
de plano de saúde no valor de R$74,00. Em outubro de 2007 foi supreendido com a cobrança de um valor muito além do que 
vinha sendo cobrado. Em outubro de 2006 o plano foi reajustado em 30% e em outubro de 2007 em 35%, ocasionando um 
reajuste de 65% em dois anos. Requereu a antecipação de tutela, para fixar o percentual não superior a 20%, que foi negada. 
Requer a procedência do pedido. Citada, a ré apresentou contestação (folhas 54/64) alegando que o requerente é usuário do 
plano de saúde em razão de adesão ao contrato coletivo firmado entre o requerido e a Cooperativa de Consumo Coopercica 
Ltda. Alega também, que há regras diferenciadas para reajuste dos planos contratados por pessoas físicas (planos individuais/
familiares) e para os contratados por pessoas jurídicas (planos coletivos). Nos contratos celebrados por pessoas jurídicas a 
ANS (Agência Nacional de Saúde) apenas monitora os reajustes, podendo os valores ser negociados entre os contribuintes. Os 
cálculos que determinam os valores a serem cobrados dos contribuintes são feitos levando-se em consideração: desvalorização 
da moeda, índice de utilização e faixa etária. Nega que houve abusividade. O processo foi sentenciado (folhas 131/133), com 
apelação interposta pelo autor (folhas 135/144) e contrarrazões pela Ré (folhas 146/152), com provimento do recurso (acórdão 
de folhas 168/172). As partes especificaram provas às folhas 177/178 e 179. Audiência de conciliação infrutífera (folhas 183). 
Documentos pelo autor (folhas 186/205), com ciência da requerida às folhas 212. Manifestação do Réu (folhas 219/228 e folhas 
229/277), dos quais o autor não apresentou manifestação conforme certidão de folhas 280. Posteriormente foi juntado aos autos 
manifestação do autor quanto os documentos apresentados pelo Réu (folhas 289/290). É o relatório. Fundamento e decido. A 
relação tida nos autos, duradoura, de trato sucessivo e de grande importância social, deve ser analisada criteriosamente. Bem 
se vê a abusividade na variação das mensalidades no caso concreto. Como já dito pelo órgão superior e demonstrado pelo autor 
às fls.186 e seguintes (documentos não impugnados pela ré), houve total disparidade nos valores dos reajustes autorizados 
pela ANS e os efetivamente praticados. O Estatuto do Idoso veda a discriminação da pessoa idosa com a cobrança de valores 
diferenciados em razão da idade (art. 15, parágrafo 3º). Inclisive, a melhor interpretação e o correto entendimento da legislação 
leva á conclusão de que as disposições do Estatuto do Idoso são aplicáveis a todos os contratos, indiferente da data de sua 
assinatura. De rigor, portanto, a procedência do pedido. Ante o exposto, julgo procedente o pedido e o extingo, nos termos do 
art. 269, inc. I, do CPC, para o fim de declarar abusivos os índices cobrados pela ré e determinar que ela proceda ao reajuste 
correto a autorizado pela ANS. Condeno a ré ao pagamento das custas e demais despesas bem como à honorária advocatícia 
que fixo em R$ 1.500,00, por equidade. PRI, arquivando-se oportunamente. - ADV: SILENE TONELLI REGATIERI (OAB 185434/
SP), YOON HWAN YOO (OAB 216796/SP)

Processo 0003930-94.2008.8.26.0309 (309.01.2008.003930) - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Jayme Fabricio 
dos Santos - Intermedica Sistema de Saude S/A - certifico e dou fé que as custas do preparo são de R$ 106,25 e certifico e dou 
fé que o valor de remessa e porte é R$ 32,70 por volume (dois volumes), conforme planilha retro. Observação: o valor mínimo 
a ser recolhido conforme artigo 4º, § 1º, capítulo II, da Lei 11608 de 29-12-2003 é de R$ 106,25 (ou seja, o valor equivalente 
a 5 UFESPs) e o valor máximo é de R$ 63.750,00 (ou seja, o valor equivalente a 3000 UFESPs). - ADV: SILENE TONELLI 
REGATIERI (OAB 185434/SP), YOON HWAN YOO (OAB 216796/SP)

Processo 0004943-31.2008.8.26.0309 (309.01.2008.004943) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Orlando Baradel - Metal Caixas Comercio de Caixas Metalicas Ltda Me - Adnan Abdel Kader Salem - Vistos. Para a medida 
pleiteada (BACEN/INFO/RENAJUD), deverá o(a) requerente providenciar o recolhimento das custas instituídas pelo Prov.CSM 
1864/2011 (R$12,20, por órgão e CPJ/CNPJ a ser pesquisado), no prazo de 10 dias. Cumprida, defiro, juntando-se extrato e 
abrindo-se vista ao interessado, para manifestação pertinente, em igual prazo. Indefiro quanto a pesquisa Arisp, cabendo a 
parte diligenciar diretamente. Silenciando, aguarde-se manifestação útil no arquivo. Int. - ADV: EDISON FRANCISCO DREZZA 
(OAB 169819/SP), ADNAN ABDEL KADER SALEM (OAB 180675/SP), JULIO ALBERTO MACIEIRA JUNIOR (OAB 45347/SP)

Processo 0005828-89.2001.8.26.0309 (309.01.2001.005828) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Valdir 
Francisco de Oliveira - Rep. de Danos - Vulcabras S/A Industria e Comercio - Vistos. Cumpra-se o já determinado, aguardando-
se pela decisão do Agravo de Instrumento ao qual foi dado efeito suspensivo. Int. - ADV: TARCISIO GERMANO DE LEMOS 
FILHO (OAB 63105/SP), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 79365/SP), GISELE FLEURY CHARMILLOT GERMANO DE 
LEMOS (OAB 118800/SP)

Processo 0006101-19.2011.8.26.0309 (309.01.2011.006101) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II- Não Padronizado - Valotto Comercio de 
Cimento Cal Argamassa Ltda Me e outro - Vistos. Para a medida pleiteada, pesquisa de endereço junto ao SIEL, deverá o(a) 
requerente providenciar o recolhimento das custas instituídas pelo Prov. CSM 1864/2011 (R$ 12,20, por órgão e CPF/CNPJ a 
ser pesquisado). Cumprida, defiro, juntando-se extrato e abrindo-se vista ao interessado, para manifestação pertinente. Int. - 
ADV: FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), ÉDIO 
EDUARDO MONTE (OAB 190635/SP)

Processo 0007023-26.2012.8.26.0309 (309.01.2012.007023) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Vidraçaria 18 
de Maio Jundiai Ltda Me - Sidnei da Silva Casa de Shae Me - Vistos. Aguarde-se nos termos do artigo 267, III, § 1º do CPC, 
intimando-se pessoalmente quando necessário. Int. - ADV: NILTON JOSÉ LOURENÇÃO (OAB 164577/SP)

Processo 0007605-07.2004.8.26.0309 (309.01.2004.007605) - Procedimento Ordinário - Sindeepres - Sind. Empreg. Empr. 
Prestação Serviço A Terc. Colocação e Admn. Mao -de-obra - Setacojur - Sind. dos Empreg. e Trab. Nas Empr. de Terceirização, 
Asseio e Conserv. do Mun. Jundiai - Vistos. Os cálculos apresentados pelo exequente estão corretos. A multa é devida porque não 
pago o valor espontaneamente, fato já mencionado em outra decisão. Os juros foram aplicados desde a citação, corretamente, 
portanto. Desta forma, rejeita-se a impugnação, devendo o exequente requerer o que de deito em termos de prosseguimento. 
Intime-se. - ADV: CAMILA GALVANI HAAR (OAB 272039/SP), LUIZ FERNANDO DO AMARAL (OAB 267488/SP), WAGNER 
PEREIRA DO LAGO (OAB 179293/SP), FABIOLA ELIANA FERRARI (OAB 161543/SP), GLAUCIA TADEU MANCINI SANTI 
(OAB 158487/SP)

Processo 0007920-54.2012.8.26.0309 (309.01.2012.007920) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Junior Correa Dias - Canil Anabrum Bull Terrier - Vistos. Antes de mais, apresente o exequente a ficha de breve relato da 
Jucesp. Int. - ADV: MAICON RAFAEL SACCHI (OAB 234730/SP)

Processo 0008004-60.2009.8.26.0309 (309.01.2009.008004) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - 
Condominio Residencial dos Metalurgicos - João Batista do Rosario - Andre Luis Rosario - Vistos. Defere-se o levantamento 
do valor pleiteado pelo credor hipotecário bem como o levantamento ao exequente do valor por ele requerido. O restante deve 
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ser levantado pelo executado. Desta forma, extingo a execução, com fundamento no artigo 794, inciso I do C.P.C. Decorrido 
o prazo legal, comunique-se ao Distribuidor e, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: HELDER DE SOUSA (OAB 146912/SP), 
RINALDO DA SILVA PRUDENTE (OAB 186597/SP), FABIANO GAMA RICCI (OAB 216530/SP), CLECI ROSANE LINS DA SILVA 
(OAB 121799/SP), MARIO SERGIO TOGNOLO (OAB 119411/SP), FERNANDO JOSE CERELLO GONÇALVES PEREIRA (OAB 
268408/SP), PATRÍCIA HELENA DE CAMPOS DITT (OAB 269421/SP)

Processo 0008080-26.2005.8.26.0309 (309.01.2005.008080) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda 
- Nicacio Marcondes de Oliveira e outro - Giassetti Engenharia e Construção Ltda - Vista ao Exequente. - ADV: FABIANO 
HENRIQUE GALZONI (OAB 223371/SP), IVAN MARQUES DOS SANTOS (OAB 124866/SP), ÉRIKA ROSSI LEITE SOARES 
(OAB 191793/SP), RAQUEL DE SORDI (OAB 156900/SP), ANSELMO LUIZ MARCELO (OAB 96438/SP), EDINILDA DOS 
SANTOS MONTEIRO (OAB 262986/SP)

Processo 0009153-86.2012.8.26.0309 (309.01.2012.009153) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Intermares 
Trading Importação Ltda - Marcus Grassi - “Fica a exequente cientificada sobre ofício vindo do Juízo Deprecado - 2 ª Vara 
Cível da Comarca de São Francisco do Sul- SC. informando que na precatória n. 0015076-47.2014.8.24.0061 foi expedido em 
23.01.2015, mandado de intimação ao requerente “ - ADV: JOSE ARAO MANSOR NETO (OAB 142453/SP)

Processo 0009466-81.2011.8.26.0309 (309.01.2011.009466) - Monitória - Prestação de Serviços - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial -senac - Paulo Pereira de Resende e outro - Vistos. Em fase de execução de sentença homologatória, 
aprovo o acordo havido entre as partes e constante as fls. 164/171. Aguarde-se, no arquivo, pelo integral cumprimento que 
deverá ser informado ao juízo para extinção do feito. Intime-se. - ADV: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA (OAB 19993/SP)

Processo 0009667-39.2012.8.26.0309 (309.01.2012.009667) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Mara Heloise Dib Rezzaghi 
- Marlene Rezzaghi Tafarelo - Vistos. Ciência à autora quanto ao ofício resposta do 1º CRI local, requerendo o que de direito em 
termos de prosseguimento. Int. - ADV: LAURA CELI DE SOUZA SILVA (OAB 183884/SP), ROSELI GAZOLI (OAB 194503/SP), 
PAULA HUSEK SERRÃO (OAB 227705/SP), ARTHUR DA MOTTA TRIGUEIROS NETO (OAB 237457/SP), RAFAEL CARDOSO 
DE BARROS (OAB 252474/SP)

Processo 0009807-73.2012.8.26.0309 (309.01.2012.009807) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Antonio 
Carlos Pereira e outros - Bragil Segurança e Vigilancia Ltda e outro - Vistos. Observando a não concordância da seguradora 
com seus pedidos, providenciem os autores a juntada aos autos dos relatórios médicos referentes aos últimos atendimentos 
realizados, após a audiência e, voltem conclusos. Int. - ADV: CLARA ZAIRA ROCHA MORETTI (OAB 141885/SP), MARCELO 
MIGUEL ALVIM COELHO (OAB 156347/SP), KATIA YOSHIE UEDA (OAB 282843/SP), MARISTELA ANTONIA DA SILVA (OAB 
260447/SP)

Processo 0011820-50.2009.8.26.0309 (309.01.2009.011820) - Execução de Título Extrajudicial - Transação - Fundo 
de Investimentos Creditórios Não Padronizados-npl - Ao Rei dos Violões Ltda e outro - “ante o recolhimento das taxas de 
procuração, fica deferida a vista ao Fundo, pelo prazo legal” - ADV: ALEXANDRE NELSON FERRAZ (OAB 30890/PR), PAULO 
JOSÉ CARVALHO NUNES (OAB 206982/SP)

Processo 0012000-32.2010.8.26.0309 (309.01.2010.012000) - Depósito - Depósito - Omni S/A Credito Financiamento e 
Investimento - Alex Sandro de Souza Dias - Vistos. O feito, convertido em Depósito, não foi sentenciado; assim, requeira-se 
pertinentemente o que de direito. Int. - ADV: CLAUDIO LUIZ LOMBARDI (OAB 30236/SP)

Processo 0016671-59.2014.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 11478-66.2012 - JD. 1ª VARA JUDICIAL DA 
COMARCA DE BEBEDOURO SP) - CONSTRUTEC AGRO INDUSTRIAL LTDA - SIEMENS LTDA - Vistos. Certidão de fls. 95: 
Necessário reinquirir a testemunha. Assim, designo nova audiência para 05 de março de 2015, às 16horas e 30 minutos. 
Intime-se e comunique-se, com urgência. (Certidão de fls. 95: “Certifico e fé que após encerrada a audiência, verificou-se que o 
depoimento foi impresso incompleto, sem texto das reperguntas. Certifico mais, que conforme presenciado por todos, o sistema 
SAJ apresentou diversos problemas não permitindo o salvamento dos textos digitados.”) - ADV: PAULO EDUARDO MACHADO 
OLIVEIRA DE BARCELLOS (OAB 79416/SP), ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL (OAB 152186/SP), MARCEL AUGUSTO 
ROSA LUI (OAB 123974/SP)

Processo 0018035-08.2010.8.26.0309 (309.01.2010.018035) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associação 
Brasileira de Educação e Assistencia - Jose Aparecido Carrenho - Vistos. Aguarde-se nos termos do artigo 267, III, § 1º do CPC, 
intimando-se pessoalmente quando necessário. Int. - ADV: PEDRO LUIZ STUCCHI (OAB 48462/SP)

Processo 0018325-57.2009.8.26.0309 (309.01.2009.018325) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Banco Itauleasing S/A - Frigor Hans Indústria e Comércio de Carnes Ltda e outros - “Fica a exequente intimada a 
providenciar a impressão da precatória expedida disponível através do Portal -SAJ, instruindo-a com as cópias necessárias e 
comprovar a distribuição em 10 dias”; bem como, esclareça qual o endereço a ser diligenciado para citação da inventariante 
Dione Mirna Schnell, tendo em vista que os endereços da inicial já foram diligenciados e com atos negativos”. - ADV: MARIA 
ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0019076-73.2011.8.26.0309 (309.01.2011.019076) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Fresadora J C 
N Ltda - E. J. Silva - ME - “Manifestar-se, em cinco dias, sobre o MIDAS arquivado em cartório”. - ADV: MARIA INES CALDO 
GILIOLI (OAB 46384/SP), REGIANE SCOCO LAURÁDIO (OAB 211851/SP)

Processo 0020887-05.2010.8.26.0309 (309.01.2010.020887) - Procedimento Ordinário - Incapacidade Laborativa 
Permanente - Luiz Fabiano Albertim da Silva - Inss - Vistos. Cite-se na forma do artigo 730 do CPC e para manifestação nos 
termos do art. 100 e §§ da Constituição Federal. Autorizo xerox. Intime-se. (Mandado de citação expedido aos 04/02/2015) - 
ADV: ADONAI ANGELO ZANI (OAB 39925/SP), ADRIANA OLIVEIRA SOARES (OAB 252333/SP)

Processo 0021152-22.2001.8.26.0309 (309.01.2001.021152) - Monitória - Obrigações - Banco Santander Brasil S/A - 
Ricardo Davison Robertoni e outro - Vistos. Cumpra o exequente integralmente a determinação de fls. 439 no que concerne aos 
dados necessários ao registro da penhora junto ao ARISP. Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), RUBENS 
PESTANA DE ANDRADE (OAB 8202/SP), FERNANDA BECKER DE QUEIROZ E SILVA (OAB 241583/SP)

Processo 0023570-78.2011.8.26.0309 (309.01.2011.023570) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Ficsa S/A - Jiliarde de Jesus Cruz - Vistos. Observando que a carta precatória ora requerida já foi expedida; 
cumpra-se, com presteza, a determinação de fls. 163, imprimindo-a, por disponível para tanto; comprovando-se nos autos a 
distribuição. Int - ADV: MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP), ALEXANDRE BUSANELLI (OAB 121783/
SP), JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA SANCHES (OAB 220568/SP)

Processo 0024729-51.2014.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0008623-95.2010.8.26.0004 - Foro Regional IV 
- Lapa - 4ª Vara Cível) - Banco Finasa S/A - CATIA CILENE CASTAGNA - “Fica o autor intimado que a carta precatória encontra-
se com o Sr. Oficial de Justiça para cumprimento” - ADV: SONIA RODRIGUES DE SOUZA (OAB 177574/SP)

Processo 0025355-41.2012.8.26.0309 (309.01.2012.025355) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco 
S/A - João Luis de Camargo - Vistos. Aguarde-se o cumprimento da carta precatória. Intime-se. - ADV: SIMONE DA SILVA 
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THALLINGER (OAB 91092/SP)
Processo 0025696-38.2010.8.26.0309 (309.01.2010.025696) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 

Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento S/A - Sebastião Angelo da Silva - Vistos. Aguarde-se por trinta (30) 
dias. Decorridos, requeira-se o que de direito para prosseguimento. Int. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/
SP)

Processo 0026136-63.2012.8.26.0309 (309.01.2012.026136) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Unimed Jundiai Cooperativa de Trabalho Médico - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - 
Vistos. Unimed Jundiai Cooperativa de Trabalho Médico, ajuizou o presente pedido declaratório de inexistência de débito c/c 
Indenização por Danos Morais e pedido de antecipação de Tutela em face de Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações 
S/A, alegando que efetuou o pagamento da fatura enviada pela ré no dia 25 de junho de 2012, porém na data de 02 de julho de 
2012 foi efetuada uma consulta ao SERASA e constatada a existência da anotação do título que foi pago, contudo contatou a 
ré em dias diversos e, após consultado o SERASA verificou que ainda constava o apontamento do referido título em seu banco 
de dados. Ademais, alega que este apontamento indevido do título vem lhe causando uma série de problemas, impedindo a 
realização de operações financeiras e licitações, bem como constrangimentos e limitação ao funcionamento da cooperativa. 
Pretende a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de expedição de ofício ao SERASA para que este retire a anotação 
referente ao título em questão. Pede-se a condenação da ré ao pagamento de danos morais, pela não retirada de seu nome do 
órgão de proteção ao crédito, que criou graves obstáculos administrativos e financeiros, bem como a procedência do pedido 
declarando que o título foi quitado. Deferida a liminar quanto a exclusão de seu nome do Serasa e SPC, uma vez que foi 
devidamente pago o título (fls.34). Citada, a ré apresentou contestação às fls. 73/87, alegando em preliminares sua ilegitimidade 
para constar no polo passivo da demanda por não ser responsável pela instalação da linha comercial ou residencial, sendo a 
Operadora Telefônica, requerendo assim, a extinção do processo. Alega ainda que a indenização pretendida é indevida, uma vez 
que não há comprovação de que seus interesses foram lesados. Houve réplica às fls. 116/121. Defende que a responsabilidade 
da ré é notória, independentemente dos serviços prestados pela Telefônica, afirmando que esta é parte legítima para constar no 
polo passivo da demanda. Ademais, não há que se falar na existência de litisconsórcio, pois a autora ajuizou pedido contra quem 
lhe negativou. Houve audiência de tentativa de conciliação, resultada infrutífera. É a síntese do necessário. DECIDO. Afaste-se 
a preliminar de ilegitimidade, pois a fatura de serviços foi pela própria ré emitida e não pela outra operadora de telefonia. No 
mérito, o pedido é procedente. A contestação não trouxe impugnações específicas quanto às alegações trazidas na inicial. E 
assim restam incontroversos os fatos de que a autor, mesmo tendo pago a fatura de serviços, ainda que com pequeno atraso, 
teve seu nome cadastrado (o que seria exercício regular do direito da ré) e mantido certo tempo nos órgãos restritivos de crédito. 
A questão que se tem por ilícita é a manutenção da restrição mesmo após o pagamento. Ademais, porque não impugnada, é 
inconteste também a existência de dano patrimonial, consideração o porte da pessoa jurídica autora que não pode ter seu nome 
com restrição. Sabe-se que a pessoa jurídica tem somente honra objetiva. Esta, sendo o que é valorável como imagem sua no 
mercado, crédito que tem e força de seu nome se liga a reflexos patrimoniais. Desta forma, reputo a quantia de R$ 3.000,00 
de bom tamanho, tanto para o desestímulo, quanto para, ao mesmo tempo, a satisfação de esfera patrimonial afetada. Ante 
o exposto, julgo procedente o pedido e extingo o feito nos termos do art. 269, inc. I, do CPC, declarando inexigível a fatura, 
confirmando-se a liminar. Condeno a ré ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos sofridos, atualizáveis até a data do 
efetivo pagamento. Condeno a ré, por fim, ao pagamento de custas e demais despesas processuais, bem como à honorária 
advocatícia que fixo em 20% sobre o valor da condenação. PRI, arquivando-se oportunamente. - ADV: PAULO GUILHERME DE 
MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP), GUSTAVO LEOPOLDO C MARYSSAEL DE CAMPOS (OAB 87615/SP)

Processo 0026136-63.2012.8.26.0309 (309.01.2012.026136) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Unimed Jundiai Cooperativa de Trabalho Médico - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - 
certifico e dou fé que as custas do preparo são de R$ 106,25 e certifico e dou fé que o valor de remessa e porte é R$ 32,70 
por volume (um volume), conforme planilha retro. Observação: o valor mínimo a ser recolhido conforme artigo 4º, § 1º, capítulo 
II, da Lei 11608 de 29-12-2003 é de R$ 106,25 (ou seja, o valor equivalente a 5 UFESPs) e o valor máximo é de R$ 63.750,00 
(ou seja, o valor equivalente a 3000 UFESPs). - ADV: GUSTAVO LEOPOLDO C MARYSSAEL DE CAMPOS (OAB 87615/SP), 
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP)

Processo 0027096-68.2002.8.26.0309 (309.01.2002.027096) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - 
Condominio Edificios Cartagena e Medelin - Felipe Norberto Cabrera e outro - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco 
do Brasil-previ - Megaleilões Gestor Judicial - Oraci Gotardo - Fazenda Pública do Município de Jundiaí - Vistos. Nada a prover, 
o feito já se encontra sentenciado. Intime-se. - ADV: RENATA CAROLINA PAVAN DE OLIVEIRA (OAB 167113/SP), GISELE 
POLI VICENTE (OAB 228613/SP), FERNANDO DE SOUZA (OAB 211770/SP), CESAR ANTONIO PICOLO (OAB 234522/SP), 
FERNANDO RICON (OAB 253278/SP), JULIANNA ALAVER PEIXOTO BRESSANE (OAB 234291/SP), FERNANDO JOSE 
CERELLO GONÇALVES PEREIRA (OAB 268408/SP), MERCIO DE OLIVEIRA (OAB 125063/SP), RODRIGO CESAR DE SOUZA 
CASTRO PEREIRA (OAB 290834/SP), PAULO FERNANDO PAZ ALARCON (OAB 37007/PR), SÍLVIA REGINA TRESMONDI 
(OAB 163397/SP)

Processo 0028481-02.2012.8.26.0309 (309.01.2012.028481) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Sarah 
Abbas Rocha - Mrv Engenharia e Participações S/A - VISTOS. SARAH ABBAS ROCHA ajuizou o presente pedido de repetição 
de indébito em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, alegando que firmou contrato de compra e venda 
com a ré para aquisição de um imóvel em construção, tendo efetuado o pagamento R$ 106.710,00, sendo que o valor de 
R$ 4.659,99, para consultoria e serviços de terceiros. Entende indevido o pagamento de tal monta pois que não contratou e 
nem foi previamente avisado sobre os serviços. Pretende a devolução de tanto em dobro. Citada a ré ofertou contestação. 
Arguiu, preliminarmente, ilegitimidade sua. No mérito impugnou a inicial e a documentação ofertada, sustentou que no ato da 
venda é cobrado o serviço de corretagem e intermediação porque efetivamente prestados. As partes especificaram provas e 
não demonstraram interesse na audiência de conciliação. É, do necessário, a síntese. Fundamento e DECIDO. Afaste-se a 
preliminar. Quem contratou com a autora e tudo recebeu, ainda que tenha repassado a terceiros intermediadores, foi a ré. É 
responsável, portanto, por sua devolução. No mérito, o pedido é procedente. Todos os valores desembolsados pela autora a 
título de intermediação e discriminados na inicial devem-lhe ser devolvidos. Isso porque seja por falta de informação prévia 
a ela, seja porque ficar com tal monta importa em enriquecimento sem causa (fato vedado em nosso ordenamento jurídico), 
seja porque não contratou tais serviços, ou, por fim, seja porque, cabente à ré o ônus de provar suas alegações, nada trouxe 
em defesa. No entanto, não se condena no pagamento em dobro. Isso porque tal pressupõe cobrança judicial, que não houve. 
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com resolução do mérito, extinguindo-o nos termos do art. 269, I, do 
CPC, condenando a ré a pagar ao autor a monta de R$ 4.659,99, com incidência de juros de mora desde a citação e correção 
monetária desde a data de cada desembolso. Sem condenação sucumbencial, em vista da sucumbência recíproca. P. R. I. C., 
arquivando-se oportunamente. - ADV: PAULA VANIQUE DA SILVA (OAB 287656/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 
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142452/SP)
Processo 0028481-02.2012.8.26.0309 (309.01.2012.028481) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Sarah 

Abbas Rocha - Mrv Engenharia e Participações S/A - certifico e dou fé que as custas do preparo são de R$ 106,25 e certifico e 
dou fé que o valor de remessa e porte é R$ 32,70 por volume (um volume, com cento e oitenta e uma folhas em 10/02/2015), 
conforme planilha retro. Observação: o valor mínimo a ser recolhido conforme artigo 4º, § 1º, capítulo II, da Lei 11608 de 29-12-
2003 é de R$ 106,25 (ou seja, o valor equivalente a 5 UFESPs) e o valor máximo é de R$ 63.750,00 (ou seja, o valor equivalente 
a 3000 UFESPs). - ADV: PAULA VANIQUE DA SILVA (OAB 287656/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)

Processo 0029050-03.2012.8.26.0309 (309.01.2012.029050) - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - Norberto 
Rodrigues - Banco Panamericano S/A e outro - Vistos. Ciência à parte contrária quanto aos documentos juntados. Intime-
se. - ADV: GIL ALVES MAGALHAES NETO (OAB 75012/SP), ERICA BELLIARD SEDANO (OAB 130689/SP), ALESSANDRA 
PERALLI PIACENTINI (OAB 147093/SP), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP), DEBORA PERES 
DEMETROFF (OAB 273316/SP), GLAUCIA SCHIAVO (OAB 232209/SP)

Processo 0030224-18.2010.8.26.0309 (309.01.2010.030224) - Procedimento Ordinário - Estabelecimentos de Ensino - 
Escolas Padre Anchieta Ltda - Michael da Silva Leitão - manifestar-se, em cinco dias, sobre o resultado negativo das cartas de 
citação, devolvida porque ausente o réu após três tentativas. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 0031286-64.2008.8.26.0309 (309.01.2008.031286) - Monitória - Prestação de Serviços - Escolas Padre Anchieta 
Ltda - Aparecida Donizetti Machado Fortes - Vistos. Com presteza, manifeste-se a exequente sobre fls. 213/214 onde a 
executada alega tratar-se de bloqueio em conta salário. Após, voltem conclusos. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO 
(OAB 236301/SP), SILENE TONELLI REGATIERI (OAB 185434/SP), ANDERSON DARIO (OAB 266908/SP)

Processo 0031397-77.2010.8.26.0309 (309.01.2010.031397) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Angelo Orlando Perim - Ezequiel Prado e outros - Vistos. Intime-se o Perito para manifestação. Sem prejuízo, expeça-se o MLJ 
a seu favor. Int. - ADV: JONAS ALVES VIANA (OAB 136331/SP), PEDRO LUIZ PINHEIRO (OAB 115257/SP), MARIA LUCIA 
TRUNFIO DE REZENDE (OAB 278526/SP)

Processo 0033183-93.2009.8.26.0309 (309.01.2009.033183) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista S/c Ltda - Sérgio Antonio Vieira - Vistos. Documento a seguir a ordem de bloqueio “on 
line” pelo BacenJud, por este juízo realizada. Int. (Resultado da ordem de bloqueio “on-line” juntado aos autos às fls. 128/130) - 
ADV: LUCIANE MAINARDI DE OLIVEIRA CARNEIRO (OAB 229502/SP), JULIANA BÁLSAMO MOTA (OAB 196480/SP), MÁRIO 
LUÍS PAES (OAB 198539/SP)

Processo 0033183-93.2009.8.26.0309 (309.01.2009.033183) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista S/c Ltda - Sérgio Antonio Vieira - Vistos. Ante o bloqueio on-line negativo, requeira-se 
o que de direito em termos de prosseguimento, em cinco dias. Int. - ADV: LUCIANE MAINARDI DE OLIVEIRA CARNEIRO (OAB 
229502/SP), MÁRIO LUÍS PAES (OAB 198539/SP), JULIANA BÁLSAMO MOTA (OAB 196480/SP)

Processo 0033870-36.2010.8.26.0309 (309.01.2010.033870) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - 
Ercilia Rodrigues Pinatti Bardella e outro - Fabio Mimura - Vistos. VLADEMIR BARDELLA MASSONI e ERCÍLIA RODRIGUES 
PINATTI BARDELLA ajuizaram o presente pedido de reparação de danos materiais em face de FÁBIO MIMURA alegando que 
são proprietários do imóvel situado na Rua Pastor Bruno Torelli, 110, em Jundiaí, composto de uma construção principal e 
edícula. O imóvel faz divisa aos fundos com o imóvel do réu. Afirmaram que o réu construiu um muro de arrimo na divisa dos 
imóveis e iniciou obras em seu terreno sem observar as normas estabelecidas pela engenharia civil, o que teria acarretado 
danos ao seu imóvel. Pretendem a procedência do pedido, com o pagamento pelo réu do valor necessário para reparação dos 
danos causados. Juntaram documentos (folhas 13/65). Citado, o réu contestou o pedido alegando que não há documentos 
nos autos que comprovem a construção da edícula mencionada pelos autores, tampouco à data de sua construção. Entende 
que a edícula estaria encostada em um dos dois muros de propriedade dos autores e não no muro de arrimo que construiu. 
Réplica às folhas 109/117. Juntou documentos (folhas 118/141) e tréplica às folhas 146/153. Tréplica às folhas 146/153. Juntou 
documentos (folhas 154/161) Apenas os autores especificaram provas (folhas 167/168). Audiência de conciliação infrutífera 
(folhas 171). Saneado o feito e fixados os pontos controvertidos (folhas 172/174), foi designada perícia técnica no imóvel objeto 
da lide. O requerido informou às folhas 204/205 que não é mais proprietário do imóvel objeto da ação e optou por advogar em 
causa própria. Juntou documentos (folhas 206/208). O laudo técnico pericial foi apresentado às folhas 217/280. Manifestação 
das partes sobre o laudo às folhas 289/289v e folhas 290/292. Apenas os autores se manifestaram sobre o despacho de folhas 
294, pedindo o julgamento do feito. É o relatório. Fundamento e DECIDO. O pedido é procedente. Muito não precisa ser dito 
diante da conclusão do laudo pericial. Nele, verifica-se, como conclusão, que as anomalias existentes no imóvel do autor 
são originárias de fatores externos à edificação, provocadas pelo réu já que a causa dos danos foi a execução do muro de 
arrimo e aterro do terreno do terreno do réu, que confronta nos fundos. A par disso, tem-se que o réu não impugnou o laudo, 
o que somente poderia ter sido feito por assistente técnico. As alegações trazidas em manifestação última não elidem sua 
responsabilidade quanto ao ocorrido. Nesse sentido, de rigor a procedência do pedido. Ante o exposto, julgo procedente o 
pedido e extingo o feito, nos termos do art. 269, inc. I, do CPC, para o fim de condenar o réu ao pagamento do valor necessário 
à total recuperação do imóvel como antes de encontrava, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Condeno, ainda, o réu, 
ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como à honorária advocatícia, que fixo em 10% sobre o valor 
atribuído á causa. PRI, arquivando-se oportunamente. - ADV: ARLEI EDUARDO MAPELLI (OAB 103962/SP), FÁBIO MIMURA 
(OAB 155476/SP), THIAGO DE ALCANTARA VITALE FERREIRA (OAB 258870/SP)

Processo 0033870-36.2010.8.26.0309 (309.01.2010.033870) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - 
Vlademir Bardella Massoni - - Ercilia Rodrigues Pinatti Bardella - Fabio Mimura - certifico e dou fé que as custas do preparo são 
de R$ 681,18 e certifico e dou fé que o valor de remessa e porte é R$ 32,70 por volume (dois volumes), conforme planilha retro. 
Observação: o valor mínimo a ser recolhido conforme artigo 4º, § 1º, capítulo II, da Lei 11608 de 29-12-2003 é de R$ 106,25 
(ou seja, o valor equivalente a 5 UFESPs) e o valor máximo é de R$ 63.750,00 (ou seja, o valor equivalente a 3000 UFESPs). 
- ADV: FÁBIO MIMURA (OAB 155476/SP), ARLEI EDUARDO MAPELLI (OAB 103962/SP), THIAGO DE ALCANTARA VITALE 
FERREIRA (OAB 258870/SP)

Processo 0034129-60.2012.8.26.0309 (309.01.2012.034129) - Busca e Apreensão - Medida Cautelar - Ramep Comercio 
e Manutenção de Empilhadeiras Ltda - Rebuilding Digitus Et Negocius Ltda - Vistos. Ramep Comercio e Manutenção de 
Empilhadeiras Ltda ajuizou pedido de busca e apreensão de uma empilhadeira de Marca Hyster, modelo H35A, série G3Y1750, 
contra Rebuilding Digitus Et Negocius Ltda., alegando que se trata de bem locado à ré, bem como a inadimplência no contrato de 
locação. A Busca e apreensão foi deferida liminarmente e cumprida. A ré contestou o pedido, alegando-se incorporada à Equipa 
Locação Comercial Ltda., e esta, por sua vez, em recuperação judicial. Em réplica, a autora impugna, inclusive, a incorporação da 
ré a terceira, alegando-a não comprovada. Infrutífera a audiência de conciliação realizada, determinou-se à ré que apresentasse 
o plano de recuperação, em dez dias, o que a ré não fez (certidão retro). É, do necessário, a síntese. Fundamento e DECIDO. O 
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feito comporta julgamento no estado no qual se encontra, já que prescinde de outras provas além das que estão nos autos. Com 
efeito, devidamente intimada a comprovar os termos da recuperação judicial, juntando o plano de recuperação, não o fez. Sem 
o plano de recuperação, não há como se avaliar a essencialidade do bem para a manutenção das atividades da ré. Assim, pois, 
a inércia da ré quanto à comprovação determinada induz a preclusão da prova, e, como consequência lógica do pedido feito, a 
procedência do feito, como de rigor. Demais, dispõe o artigo 199, § 1o, da lei 11.101/2005: “Na recuperação judicial e na falência 
das sociedades de que trata o caput deste artigo, em nenhuma hipótese ficará suspenso o exercício de direitos derivados de 
contratos de locação, arrendamento mercantil ou de qualquer outra modalidade de arrendamento de aeronaves ou de suas 
partes.”. e o § 2o Os créditos decorrentes dos contratos mencionados no § 1o deste artigo não se submeterão aos efeitos da 
recuperação judicial ou extrajudicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, não se 
lhes aplicando a ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 desta Lei. A regra legal, pois, aplicável caso dos autos, é a 
aplicação do contratado. De outro lado, a inadimplência do contrato de locação sequer foi impugnada em contestação, restando 
incontroversa. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, e extingo o feito nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo 
Civil, declarando rescindido o contrato havido entre as partes, tornando definitiva a liminar, consolidando a posse do bem 
em mãos da autora, e condenando a ré no pagamento do débito descrito na inicial, acrescido de juros moratórios e correção 
do valor, despesas de cobrança, custas e despesas processuais e honorários advocatícios ao importe de 10% sobre o valor 
da condenação. P., R., e I.. - ADV: KARINA FERNANDA DE PAULA (OAB 214344/SP), MARCELO ADRIANO DE OLIVEIRA 
LOPES (OAB 224976/SP), DAVID DETILIO (OAB 253240/SP), ANA PAULA QUADROS BATISTA (OAB 260076/SP), DIMITRIOS 
TOLEDO LAZAROU (OAB 262356/SP)

Processo 0034129-60.2012.8.26.0309 (309.01.2012.034129) - Busca e Apreensão - Medida Cautelar - Ramep Comercio 
e Manutenção de Empilhadeiras Ltda - Rebuilding Digitus Et Negocius Ltda - certifico e dou fé que as custas do preparo são 
de R$ 725,84 e certifico e dou fé que o valor de remessa e porte é R$ 32,70 por volume (um volume), conforme planilha retro. 
Observação: o valor mínimo a ser recolhido conforme artigo 4º, § 1º, capítulo II, da Lei 11608 de 29-12-2003 é de R$ 106,25 
(ou seja, o valor equivalente a 5 UFESPs) e o valor máximo é de R$ 63.750,00 (ou seja, o valor equivalente a 3000 UFESPs). 
- ADV: KARINA FERNANDA DE PAULA (OAB 214344/SP), MARCELO ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES (OAB 224976/SP), 
DAVID DETILIO (OAB 253240/SP), DIMITRIOS TOLEDO LAZAROU (OAB 262356/SP), ANA PAULA QUADROS BATISTA (OAB 
260076/SP)

Processo 0034660-64.2003.8.26.0309 (309.01.2003.034660) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - J Toledo da 
Amazonia Industria e Comercio de Veiculos Ltda - Espólio de Jose Raduy - - Luiz Rinaldi e outros - José Luiz Raduy e outros - 
comprovar, em cinco dias, a distribuição e o andamento atual da carta precatória. - ADV: JOÃO CARLOS MARTINS (OAB 28876/
PR), ÉRIKA ROSSI LEITE SOARES (OAB 191793/SP), CLAUDIO ANTONIO CANESIN (OAB 8007/PR), MARCEL GUSTAVO 
FERIGATO (OAB 250482/SP), VALÉRIA BAGNATORI DENARDI (OAB 201516/SP)

Processo 0036369-27.2009.8.26.0309 (apensado ao processo 0030030-52.2009.8.26) (309.01.2009.036369) - Usucapião - 
Usucapião Ordinária - Darcy dos Santos e outro - Carlota Maria Krusche Monteiro e outro - Vistos. Chamo o feito à ordem para 
desconsiderar a determinação de fls. 698, já que a sentença nela mencionada já foi publicada nos autos do processo 2484/09 
(fls. 208); assim, certifique-se, na ação de despejo e no pedido incidental, o trânsito em julgado. No mais, nos termos do artigo 
520, “caput”, primeira parte, do Código de Processo Civil, recebo o recurso de apelação interposto em seus regulares efeitos. 
Abra-se vista dos autos à parte contrária para oferecimento de contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Após, regularizados, 
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Seção de Direito Privado I; desapensando-se e trasladando-se cópia da 
sentença aos processo 2025/09 e 2484/09. Cumpra-se, intimando-se. - ADV: PAULO SOARES HUNGRIA NETO (OAB 79354/
SP), JOVELINO MELLO FIGUEIREDO JUNIOR (OAB 37022/SP), KLEBER RODRIGO DOS SANTOS ARRUDA (OAB 292797/
SP), EDUARDO ALUIZIO ESQUIVEL MILLAS (OAB 27703/SP), MARIO PEREIRA LOPES (OAB 19242/SP), LUIZ GUSTAVO 
BUSANELLI (OAB 150223/SP), FABIO FERNANDES COSTA PEREIRA LOPES (OAB 140926/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA 
BUENO FILHO, POLYANA COLUCCI (OAB 124357/SP), LUIZ MARTIN FREGUGLIA (OAB 105877/SP)

Processo 0037414-66.2009.8.26.0309 (309.01.2009.037414) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Banco 
Bradesco Financiamentos S/A - Cassio Rodrigo Zampa - Vistos. Manifeste-se o exequente quanto a sua satisfação para 
possibilitar a extinção do feito, sendo seu silêncio interpretado como resposta positiva. Int. - ADV: DANIELE ROBERTO 
BEZERRA (OAB 273093/SP), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), ANDRÉ SOBRAL FERRER (OAB 299795/SP), 
ROSANGELA CUSTODIO DA SILVA RIBEIRO (OAB 111796/SP), AGNALDO APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA (OAB 259673/
SP), SELMA DE OLIVEIRA LIMA (OAB 57707/SP)

Processo 0038085-02.2003.8.26.0309 (309.01.2003.038085) - Procedimento Ordinário - Impostos - Icon Diagnostico Medico 
Por Imagem Ltda - Prefeitura Municipal de Jundiai - Vistos. Fls.722/723: Ciência às partes quanto a resposta do ofício resposta 
do Banco do Brasil. Int. - ADV: LUIZ MARTIN FREGUGLIA (OAB 105877/SP), FABIANA DE SOUZA DIAS (OAB 169467/SP), 
IONE CAMACHO CAIUBY (OAB 83517/SP), CLAYDE PICOLO (OAB 66272/SP), JULIANNA ALAVER PEIXOTO BRESSANE 
(OAB 234291/SP), PRISCILA PIRES BARTOLO (OAB 206474/SP), CLÁUDIA HELENA FUSO CAMARGO (OAB 186727/SP)

Processo 0040072-63.2009.8.26.0309 (309.01.2009.040072) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Jair de Barros - Banco 
Ourinvest S/A - Vistos. Nos termos do V. Acórdão, com os benefícios da justiça gratuita, expeça-se carta precatória para citação 
do Banco-réu no endereço constante de fls. 111 (Av. Paulista nº 1728, sobreloja, 1º, 2º e 11º andares); instruindo-a com as 
cópias pertinentes, inclusive do aditamento de fls. 140. No mais, expeça-se edital (prazo 30 dias) para citação de eventuais 
interessados; dispensando-se a cientificação das Fazendas. Intime-se. (Para integral cumprimento do r. despacho de fls. 245, 
segundo parágrafo, apresente o autor minuta para expedição do edital determinado) - ADV: JONAS ALVES VIANA (OAB 136331/
SP)

Processo 0040992-03.2010.8.26.0309 (309.01.2010.040992) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Mercadão da Cidade 
de Londrina Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Sks Impressões Serigraficas Ltda - manifestar-se, em cinco dias, sobre o 
andamento da carta precatória - ADV: RAFAEL ROSSI RAMOS (OAB 30297/PR), VIVIANE POMINI (OAB 30914/PR), RAFAEL 
CARLOS DE CARVALHO (OAB 284285/SP), GIL ALVES MAGALHAES NETO (OAB 75012/SP), FILIPO HENRIQUE ZAMPA 
(OAB 249030/SP)

Processo 0042251-96.2011.8.26.0309 (309.01.2011.042251) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Maria 
Luiza Aiello Prestes - Geraldo de Souza Santos e outro - Vistos. Este juízo muda o entendimento que esposava no tocante à 
execução voluntária de sentença líquida, para que as partes rés sejma, intimadas, pessoalmente, a cumprir, como executadas, 
a condenação. Isso porque a jurisprudência oscilou e tal é o entendimento majoritário dos dias atuais. Fundamentado, assim, 
o novo entendimento, intime-se a parte executada e, no silêncio, venha a planilha de débito com acréscimo dos 10% de atraso 
no pagamento em execução. Cumpra-se, intimando-se e, nada sendo requerido depois dos dez dias pelo exequente ante os 
termos da publicação, arquivem-se com o decurso de outros 5 dias, independentemente de nova intimação. Fica a exequente 
intimada a fornecer as diligências necessárias. Int. (Valor do débito em dezembro/2014 no montante de R$ 20.609,62 (vinte mil, 
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seiscentos e nove reais e sessenta e dois centavos) - ADV: MARIA PAULA ROSSI QUINONES (OAB 123634/SP)
Processo 0045145-45.2011.8.26.0309 (309.01.2011.045145) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 

Fiduciária - Bv Financeira S/A - Antonio Jose Nunes Bezerra - “Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado 
ou carta de citação/intimação.- CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de 
dar cumprimento ao mandado nº 309.2014/062376-6, tendo em vista que até a data assinada abaixo, o representante da parte 
requerente não procurou este oficial de justiça para fornecer os meios necessários a fim de se proceder à busca e apreensão do 
veículo objeto da ação. Certifico também que se esgotou o prazo para que este mandado fique na posse deste oficial de justiça. 
Desse modo, devolvo o presente mandado para os seus devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MARLI 
INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0045687-63.2011.8.26.0309 (309.01.2011.045687) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco S/A - R de Lima Restaurante Me - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito até devolução da carta 
precatória. Int. - ADV: PRISCILA MENEGUETTI ZAIDEN (OAB 280084/SP)

Processo 0047093-90.2009.8.26.0309 (309.01.2009.047093) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Banco Itau S/A 
- Sergio Augusto D Angelo e outro - Vistos Defiro a suspensão do feito nos termos do art. 791, III do CPC., aguardando-se em 
arquivo. Consigne-se que fica a cargo da exeqüente o desarquivamento do feito. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS 
REIS (OAB 23134/SP), ANNA SYLVIA VITORINO DE ALBUQUERQUE (OAB 208064/SP)

Processo 0047267-70.2007.8.26.0309 (309.01.2007.047267) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Schott Brasil Ltda. - Vida Internacional Ltda. e outro - Maria Lúcia Madeira - Vistos. Os executados ficam intimados, 
pela imprensa oficial, a regularizar o registro imobiliária, como diversas vezes intimados, no prazo de 5 dias, sob pena de multa 
diária de R$ 500,00. Cumpra-se, intimando-se. - ADV: ADEMAR PEREIRA (OAB 103463/SP), MARCIA REGINA CHRISPIM 
(OAB 116092/SP), LUIZ GASTAO C ZAZZERA DE C MATEUS (OAB 133650/SP), LETICIA CAMBAUVA Z DE CASTRO MATEUS 
(OAB 148456/SP), WALDINEI DIMAURA COUTO (OAB 150878/SP), JEFFERSON ALEX GIORGETTE (OAB 175018/SP)

Processo 3000134-05.2012.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - Marcelo Ventura de Oliveira - Porto Seguro Cia 
de Seguros Gerais - Vistos. Manifeste-se o autor sobre o andamento da Carta Precatória. Intime-se. - ADV: EDYNALDO ALVES 
DOS SANTOS JUNIOR (OAB 274596/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 3000315-06.2012.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - Marcelo Lopes Medina - Vistos. SOCIEDADE PADRE ANCHIETA LTDA. ajuizou o presente pedido monitório em face 
de MARCELO LOPES MEDINA alegando que a ré firmou contrato de prestação de serviços educacionais, comprometendo-
se a pagar as mensalidades referente ao 7º período do curso de Direito, porém deixou-as de pagar somando o montante de 
R$ 2.042,68. Diante do exposto, requereu a expedição do mandado monitório para pagamento da monta devida no prazo de 
quinze dias. Citado, o ré opôs embargos monitórios às fls. 48/53. Afirmou que, devido à má prestação de serviços educacionais, 
deixou de cumprir sua parte no acordo. Impugnação às fls. 67/69. É, do necessário, a síntese. Fundamento e DECIDO. Feito 
apto ao sentenciamento. A rigor, ausente a oposição de embargos, já que o réu admite sua inadimplência, nada trazendo de 
controvérsia nos autos. Se o serviço prestado não era a contento, tinha a possibilidade de rescindir o contrato. Desta forma, 
constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Anote-se no 
rosto dos autos a conversão da monitória em execução. Em procedimento monitório, em analogia ao que já se tem decidido 
para com a fase cumprimento de sentença, o prazo para o pagamento espontâneo da quantia certa (artigo 475-J) corre do 
decurso do prazo do mandado monitório e independe de intimação da parte ou do patrono. Nesse sentido, no tocante ao 
cumprimento da sentença: “Lei 11.232/2005. Artigo 475-J, CPC. Cumprimento da sentença. Multa. Termo inicial. Intimação da 
parte vencida. Desnecessidade. 1. A intimação da sentença que condena ao pagamento de quantia certa consuma-se mediante 
publicação, pelos meios ordinários, a fim de que tenha início o prazo recursal. Desnecessária a intimação pessoal do devedor. 2. 
Transitada em julgado a sentença condenatória, não é necessário que a parte vencida, pessoalmente ou por seu advogado, seja 
intimada para cumpri-la. 3. Cabe ao vencido cumprir espontaneamente a obrigação, em quinze dias, sob pena de ver sua dívida 
automaticamente acrescida de 10%.” (STJ 3ª. Turma Recurso especial nº 954.859 - RS (2007/0119225-2), julgado: 16.08.2007 - 
Relator: Ministro Humberto Gomes de Barros). Ante o exposto, rejeito os embargos monitórios, constituindo-se de pleno direito, 
o título executivo judicial, com a obrigação de pagamento da quantia mencionada na inicial. Condeno, o réu, ao pagamento das 
custas e demais despesas processuais bem como à honorária advocatícia que, com fundamento no art. 20, § 3º do CPC, fixo em 
15% sobre o valor da condenação, devendo os valores ser corrigidos monetariamente. Sem necessidade de intimação posterior 
para pagamento, aguarde-se, após o trânsito em julgado, o prazo para pagamento voluntário (475-J). P. R. I. C., arquivando-se 
oportunamente. - ADV: FABIANO SALINEIRO (OAB 136831/SP), REGIS GUIDO VILLAS BOAS VILLELA (OAB 137231/SP), 
ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)

Processo 3000315-06.2012.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - Marcelo Lopes Medina - certifico e dou fé que as custas do preparo são de R$ 106,25 e certifico e dou fé que o valor 
de remessa e porte é R$ 32,70 por volume (um volume), conforme planilha retro. Observação: o valor mínimo a ser recolhido 
conforme artigo 4º, § 1º, capítulo II, da Lei 11608 de 29-12-2003 é de R$ 106,25 (ou seja, o valor equivalente a 5 UFESPs) e o 
valor máximo é de R$ 63.750,00 (ou seja, o valor equivalente a 3000 UFESPs). - ADV: REGIS GUIDO VILLAS BOAS VILLELA 
(OAB 137231/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), 
FABIANO SALINEIRO (OAB 136831/SP)

Processo 3000366-17.2012.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Célia Maria Santos Bonito - Vanderlei Sandaniel - - JOANA MACHADO DE SOUZA SANDANIEL - - Elisabete Sandaniel Silveira 
Hentz - Vistos. CÉLIA MARIA SANTOS BONITO ajuizou o presente pedido de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança 
de aluguéis e acessórios em face de VANDERLEI SANDANIEL e sua esposa JOANA MACHADO DE SOUZA SANDANIEL e 
ELISABETE SANDANIEL DA SILVEIRA HENTZ, visando o despejo dos réus do imóvel a eles locados, bem como a cobrança 
dos encargos e despesas da locação, em virtude de sua falta de pagamento. Houve emenda à inicial (folhas 28/39). Às folhas 
49 foi informada pela autora a desocupação do imóvel pelos requeridos e requerendo o prosseguimento da demanda apenas 
como cobrança dos aluguéis e acessórios, bem como os valores necessários para devolver ao imóvel as condições anteriores a 
locação. Citados os réus contestaram o pedido (folhas 50/58), arguindo, em preliminares a falta de interesse de agir. No mérito, 
aduzem que sempre pagaram o aluguel em dia. Ocorre que ao firmarem o contrato de locação, não foram a eles informadas as 
condições precárias do imóvel, sendo que muitos defeitos não puderam ser visualizados apenas com uma visita, e durante o 
tempo que lá residiram observaram as condições precárias do imóvel. Informaram a autora sobre a necessidade de reforma no 
imóvel, porém acabaram por realizar as reformas necessárias, contudo, sem saber que não seriam reembolsados. Sustentam 
que as despesas relativas a água, energia elétrica e IPTU estão quitadas, a multa contratual não deve ser aplicada-claúsula 4.21 
do contrato, bem como não deve ser aplicada a multa de 20%. Aduzem que desembolsaram aproximadamente R$4.000,00 com 
as reformas e que houve acordo verbal de que as benfeitorias do imóvel seriam indenizadas. Pediu a improcedência do pedido. 
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Juntou documentos (folhas 65/97). Réplica às folhas 108/117. Juntou documentos (folhas 118/126). As partes especificaram 
provas (folhas 130 e folhas 131). Audiência de conciliação infrutífera (folhas 134). Os réus foram intimados para se manifestar 
sobre os documentos juntados em réplica, porém nada disseram (folhas 137). DELIBERO. Defiro a produção de prova oral 
(depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas) pedida pela réu. Deve ele apresentar seu rol de testemunhas, de 
número máximo três, bem como o recolhimento necessária para suas intimações, tudo no prazo de 10 dias, sob pena de 
preclusão da prova. Apos, será designada audiência de instrução e julgamento. Int. - ADV: TATIANA INÊS GOMES MACHADO 
(OAB 217075/SP), EDNEY BENEDITO SAMPAIO DUARTE JUNIOR (OAB 195722/SP), MARIA LUCIA RUIVO DE OLIVEIRA 
VASCONCELLOS (OAB 218122/SP)

Processo 3000448-48.2012.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - Wagner Carrel - manifestar-se, em cinco dias, sobre o resultado negativo do mandado de busca e apreensão de 
documentos. CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 309.2015/001991-8 dirigi-me ao endereço e aí sendo não encontrei a numeração 637 da mencionada Avenida João 
A. Mecati e como não localizei o requerido, estando em local incerto e não sabido deste Oficial baixo o presente. O referido é 
verdade e dou fé. Jundiaí, 23 de janeiro de 2015. - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS 
LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 3000468-39.2012.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Cédula Hipotecária - MARIA APARECIDA MARTINS e outro 
- GIASSETTI ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA - - Banco Boa Vista S/A, incorporada por Banco Bradesco S/A - Vistos. 
ALTAIR APARECIDO VISNADI e MARIA APRECIDA MARTINS FERRAZ ajuizaram o presente pedido anulatório em face de 
GIASSETTI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e BANCO BRADESCO S/A, pedindo a declaração de nulidade de hipoteca 
porquanto adquiriam da primeira ré o imóvel descrito na inicial e, no entanto, não teria havido a outorga da escritura, havendo 
hipoteca gravada em favor do segundo réu. A liminar foi deferida. Citadas, as rés contestaram. Alega a Giassetti que nada pode 
fazer, já que o levantamento da hipoteca depende única e exclusivamente do agente financeiro. Assim, pela improcedência. O 
banco alegou que exerceu somente seu direito decorrente da hipoteca, sempre com a ciência do autor. Haveria duas relações 
jurídicas a serem analisadas, sendo uma delas entre o banco e a Giassetti. No mais, pela defesa do direito de sequela, 
decorrente da hipoteca, com impossibilidade de sua liberação, sendo improcedente o pleito do autor, até porque não registrado 
o compromisso de compra e venda de imóvel à margem do registro pertinente. Houve réplicas e tentou-se conciliação. Pede a 
corré Giassetti o reconhecimento da perda do objeto da lide em virtude da liberação da hipoteca. É, do necessário, a síntese. 
Fundamento e DECIDO. O feito comporta julgamento no estado, já que meramente de Direito o que há por ser deslindado. Não 
há perda de objeto, mas sim apenas o cumprimento da liminar. É ele, o pedido, totalmente procedente. O “fingir não ser consigo” 
da Giassetti é patético. Ela vendeu os imóveis que construiu, levantados como benfeitorias ao terreno dado em hipoteca. 
Recebeu, na grande maioria deles, religiosamente, como é o caso dos autos. Não repassou o devido ao banco. Sofre hoje, por 
causa disso, de seu irresponsável inadimplemento, execução enorme em face de si ajuizada pela financeira e contesta, ao final, 
o presente feito, dizendo que nada depende dela, mas apenas da instituição financeira. Ora, ora! Sorte sua que o banco compõe 
o pólo passivo da lide, sendo que a ordem para outorga de escritura e anuência com cancelamento de hipoteca será dada a 
ambas as partes rés diretamente, evitando-se que arcasse ela com a multa por manifestação de vontade de quem seria terceiro 
aos autos. Veja-se, aqui, o cerne do litígio: a Giassetti, obviamente, quando permitiu-se dar em hipoteca o imóvel, colhendo 
anuência da parte compradora, fê-lo porque precisava de dinheiro. Mas tal significa, claramente, que promete desfazê-lo quando 
pago, senão o negócio não teria, jamais, sentido algum para o autor. Nesse sentido, é pontual e registrável o que diz a inicial a 
respeito: concordar-se com hipoteca constituída sobre o imóvel que se comprava não equivalia a permitir a sua eternização. E 
banco algum faz negócio com construtora, por outro lado, sem que saiba o que ela faz: construir. Por isso mesmo cai por terra a 
alegação de que não se encontrava registrado o compromisso de venda e compra, como que pego de surpresa o banco por ter 
sido erigido prédio no terreno hipotecado, como que imaginando que a construção de apartamentos que financiava com o que 
emprestava não fosse de ser realizada por construtora que se fez dessa forma. Que espécie de análise de crédito se imaginaria 
base de tal alegação? A negativa de força a compromisso de venda e compra não registrado é de ser feita com algum sentido, 
qual seja, o de proteger o terceiro pego de surpresa, o que não é a situação do banco. O autor pagou. Quer, por isso, seu bem e 
livre de qualquer ônus. Se há ônus real, a parte credora dela poderia e deveria ter acompanhado o desenrolar de existência de 
tal garantia, verificando se estava sendo levantada com pagamentos, acompanhando o desenvolvimento dos pagamentos feitos 
pelos próprios mutuários em si. Não se trata de se desfazer simplesmente do direito decorrente de hipoteca, mas de relativizar a 
sua pretensa eternidade ante a proteção que merece o consumidor, em especial aquele, como o dos autos, que pagou o que se 
lhe impunha pagar, levada em conta a inércia e possibilidade de atitude do credor hipotecário. Que exigisse ele que o pagamento 
da unidade fosse feito diretamente a si, por exemplo, é algo que evitaria, em muito, os problemas hoje enfrentados por várias 
famílias de Jundiaí. Pode-se, portanto, sim, determinar a anuência do banco que teria agido, como de fato agiu, de modo por 
demais tranquilo, sem acompanhar o desenrolar do quanto realizado por sua devedora, é dizer, as várias compras e vendas de 
imóveis, não se podendo desfazer do fato de que, o dos autos, foi devidamente pago. Em relação aos danos morais, verifico 
que não houve mero dissabor. Os acontecimentos geraram frustração e preocupação demasiada aos autores. Reputo justa e 
razoável a monta de R$ 5.000,00 a título da danos morais. Por fim, a questão de haver duas relações jurídicas distintas: aqui se 
analisa a relação existente entre o autor e as rés, porque é ao autor que incumbe pôr em juízo o que quer seja analisado. Ante 
o exposto, julgo procedente o pedido, extinguindo o feito nos termos do art. 269, I, do CPC, confirmando-se a liminar. Condeno 
os réus ao pagamento da monta de R$ 5.000,00, as título de danos morais, devidamente corrigidos até d a data do efetivo 
pagamento. Arcarão as rés com custas e despesas processuais, além de honorária ao importe de 10% sobre o valor da causa. 
P. R. I. C., arquivando-se oportunamente. - ADV: EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIANO HENRIQUE GALZONI 
(OAB 223371/SP), ROSELAINE TAVARES ZARPON SARTORI (OAB 257745/SP), MARCEL LUIS PINTO (OAB 271792/SP)

Processo 3000468-39.2012.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Cédula Hipotecária - MARIA APARECIDA MARTINS e 
outro - GIASSETTI ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA - - Banco Boa Vista S/A, incorporada por Banco Bradesco S/A - 
certifico e dou fé que as custas do preparo são de R$ 106,25 e certifico e dou fé que o valor de remessa e porte é R$ 32,70 por 
volume (dois volumes), conforme planilha retro. Observação: o valor mínimo a ser recolhido conforme artigo 4º, § 1º, capítulo 
II, da Lei 11608 de 29-12-2003 é de R$ 106,25 (ou seja, o valor equivalente a 5 UFESPs) e o valor máximo é de R$ 63.750,00 
(ou seja, o valor equivalente a 3000 UFESPs). - ADV: ROSELAINE TAVARES ZARPON SARTORI (OAB 257745/SP), EDGAR 
FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), MARCEL LUIS PINTO (OAB 271792/SP), FABIANO HENRIQUE GALZONI (OAB 223371/
SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCO AURELIO STRADIOTTO DE MORAES RIBEIRO SAMPAIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSELI TERESA COSTA ORCATTI DA FONSECA
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0049/2015
Processo 0016577-14.2014.8.26.0309 (processo principal 1002879-21.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Contratos 

Bancários - BANCO PANAMERICANO S/A - SEBASTIÃO ROBERTO DOS SANTOS - Vistos. BANCO PAN-AMERICANO S/A 
propôs impugnação ao pedido de assistência judiciária contra SEBASTIÃO ROBERTO DOS SANTOS, alegando que o autor 
não é merecedor da gratuidade de justiça, porque não é pobre na acepção jurídica do termo. O impugnado se manifestou 
requerendo a manutenção da benesse. É o relatório. Decido. A concessão da assistência judiciária fundamenta-se na presunção 
da pobreza, a qual pode ser afastada por prova contrária existente nos autos. Cabe a quem alega o ônus de comprovar, e o 
impugnante não demonstrou que o impugnado não é pobre. Na espécie verifica-se que o impugnado é motoboy, não havendo 
provas de que ele é capaz de arcar com as custas do processo. Portanto, à mingua de outros elementos, os benefícios da lei 
1060/50 hão de ser mantidos ao impugnado, que, apesar de não ter juntado seu comprovante de rendimentos, demonstrou que 
deve ser contemplando por tal benefício. Assim, deixo de acolher a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, 
prosseguindo-se no feito principal. No mais, aguarde-se a audiência já designada. Int. - ADV: ALAN FREDERICO MONTEIRO 
BARBOSA (OAB 336041/SP), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 79365/SP), MARIA EDUARDA ARVIGO PIRES DE 
CASTRO (OAB 232258/SP), MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP), HERMES BARRERE (OAB 147804/SP)

Processo 1000375-42.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S.A. Crédito, 
Financiamento e Investimento - VANDELICE PETRONILIO DA SILVA - Vistos. Aguarde-se nos termos do artigo 267, III, § 1º do 
CPC, intimando-se pessoalmente quando necessário. Int. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 1001137-58.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - CELIA REGINA DA 
SILVA GOTARDO - SILVANA DIAS MARTINS e outro - Vistos. O correquerido Nilson não foi citado. Requeira o que de direito, 
pertinentemente. Int. - ADV: HELIO MADASCHI (OAB 72608/SP)

Processo 1001343-72.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S.A. - 
ADDOBBO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - - FRANCISCO DE PAULA FERREIRA e outros - 
Ciência de que o mandado de folhas 180 foi encaminhado ao setor de cargas à SADM nesta data. - ADV: GILBERTO ANTONIO 
CINTRA SANCHES (OAB 272885/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 1001675-05.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Maria Cicera 
Rufino Nunes - Vistos. Em 10 dias, em emenda à inicial e sob pena de seu indeferimento, corrija-se o valor atribuído à causa, 
nos termos do artigo 259, V do C.P.C., recolhendo-se a diferença das custas processuais. Int. Cumpra-se, intimando-se - ADV: 
LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 1001726-16.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Daniel Gallippi - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 
911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no 
prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), 
e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato 
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o 
pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-
lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Intime-se. - ADV: CLAUDIA CARDOSO MENEGATI MINGUCCI (OAB 252782/SP)

Processo 1001785-38.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Corretagem - Fernando Kiss Daga - - Viviane Aparecida 
Delgado Kiss Daga - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A - Vistos. Viviane Aparecida Delgado Kiss Daga, Fernando 
Kiss Daga, ajuizaram pedido de repetição de indébito c/c Indenização por Danos Materiais em face de MRV ENGENHARIA E 
PARTICIPAÇÕES S/A, alegando que adquiriram um imóvel em construção da construtora e o prazo para entrega desse era 
previsto para fevereiro/2012, contudo a ré concluiu o empreendimento antes do término do prazo contratual, porém o habite-
se foi emitido em 31.01.2012, entretanto a averbação pelo Cartório foi efetuada somente em 31.10.2012. Ademais, alegam 
serem indevidas as taxas de corretagem por não haver relação jurídica com a ré. Pretendem a condenação na devolução 
dos valores pagos à título de taxas de evolução de obras em razão do atraso injustificado da averbação do habite-se. Alegam 
ainda, danos materiais, pois arguiram com gastos em relação a reposição dos pisos de má qualidade, instalados pela ré, 
condenando esta a devolução de tais valores. Deferido os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Citada, a ré apresentou 
contestação às fls.102/150, alegando em preliminar sua ilegitimidade passiva, para constar a Caixa Econômica Federal como 
litisconsorte passivo necessário, vez que os valores pleiteados da taxa de evolução de obras foram pagos à esta, contudo 
alega incompetência da justiça comum, bem como a ilegitimidade para devolução dos valores a título de corretagem, não sendo 
estes por ela devido. Alega ainda que ocorreu prescrição para pretensão deduzida quanto ressarcimento por enriquecimento. 
Do mérito. Entende descabido o pedido dos autores, pois os valores são devidos, requerendo a improcedência da ação. Não 
houve réplica. É a síntese do necessário. DECIDO. Afastem-se as preliminares. Quem contratou com o autor e tudo recebeu, 
ainda que tenha repassado a terceiros intermediadores, foi a ré. É responsável, portanto, por sua devolução. A pretensão não 
está prescrita. Isso porque, tratando-se de evidente relação de consumo, de se aplicar as regras do CDC, em especial o art. 
27, que preconiza o prazo decadencial de 5 (cinco) anos. No mérito, o pedido é procedente. Não há que se falar em cláusulas 
abusivas, pois que razoável o prazo de 180 dias, preestabelecido e sabedor dele o autor. Tal prazo já existe para o fim de evitar 
o restou inevitável, pois que, ainda que considerado o prazo de carência de 180 dias, o qual não se anula, diga-se, tem-se, a 
mora incontroversa da ré. Isso porque se, de fato, o Município e outros agentes públicos causaram danos porque inertes, na 
prática, processe-se o Estado. Perante o consumidor, porém, responda-se como se deve, já que, à luz até mesmo do próprio 
Código Civil, poder-se-ia dizer que prometida a entrega regular do imóvel se comprometia a ré por obviedade, a obter toda a 
documentação pública necessária. Nesse sentido, caberia a invocação do texto do art. 439 do Código Civil, para não se apegar 
apenas no Direito do Consumidor esta sentença, sendo que “aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e 
danos, quando este o não executar.” Ora, prometendo-se a entrega, que pressupõe regularidade do condomínio e não vindo ela, 
seja por causa qualquer que se alegue com relação ao poder público, responde-se por ela, já que presumidas na promessa feita 
as tramitações burocráticas todas. Repita-se: uma construtora deve saber e sabe do tempo que levam os trâmites burocráticos. 
Nesse sentido, fica carente de significação qualquer a escusa apresentada. Acabou por admitir seu inadimplemento. As 
parcelas pagas no “período de obras” também não devem prosperar. Referidas parcelas tratam de pagamentos ligados à Caixa 
Econômica Federal, vinculados ao financiamento realizado, e assim que liberado, desvincula-se da ora construtora ré. Incabível, 
sua repetição, mas não o congelamento de seus valores. Em virtude do inadimplemento contratual da ré, deve ela pagar à 
autora o quanto pedido na inicial, qual seja, juros de mora contratuais de 1% ao mês sobre o valor atualizado do contrato por 
mês em atraso e multa contratual de 2% até a efetiva entrega do imóvel, a ser apuado em liquidação de sentença, isso pelo 
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equilíbrio contratual. Os danos morais. Certamente, o que ocorreu nos autos, não acarretou apenas dissabores aos autores. 
Houve, indubitavelmente, frustração, tristeza e angústia. Todavia, reputo a monta pedida na inicial um tanto elevada, sendo 
prudente e justa a fixação dos danos morais em R$ 2.000,00, considerando, inclusive, a ausência de demonstração de maiores 
danos, e pelo atraso de dois meses. Com efeito, todos os valores desembolsados pelos autores a título de intermediação e 
discriminados na inicial devem-lhe ser devolvidos. Isso porque seja por falta de informação prévia ao autor, seja porque ficar 
com tal monta importa em enriquecimento sem causa (fato vedado em nosso ordenamento jurídico), seja porque não contratou 
tais serviços, ou, por fim, seja porque cabente às rés o ônus de provar suas alegações, nada trouxeram em defesa. Quanto ao 
pedido de danos materiais, não se pediu prova para averiguação d alegada má qualidade. Improcede, portanto, tal pedido. Ante 
o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 269, I, do 
CPC. Condeno a ré ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, atualizados até a data do pagamento, bem como ao 
pagamento relativo aos juros de mora contratuais de 1% ao mês sobre o valor atualizado do contrato por mês em atraso e multa 
contratual de 2% até a efetiva entrega do imóvel, a ser apuado em memória de cálculo a ser apresentada pelo credor. Condeno, 
também, à devolução da taxa de corretagem, com atualização monetária desde a data do desembolso e com incidência de juros 
de mora desde a data da citação. Diante da sucumbência mínima dos autores, condeno a ré ao pagamento das custas e demais 
despesas processuais, bem como ao pagamento de honorária advocatícia, que fixo em 15% sobre o valor da condenação. P. R. 
I. C, arquivando-se oportunamente. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), ISMAEL APARECIDO BISPO 
PINCINATTO (OAB 271753/SP)

Processo 1001785-38.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Corretagem - Fernando Kiss Daga - - Viviane Aparecida 
Delgado Kiss Daga - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A - certifico e dou fé que as custas do preparo são de R$ 
159,28, conforme planilha retro. Observação: o valor mínimo a ser recolhido conforme artigo 4º, § 1º, capítulo II, da Lei 11608 
de 29-12-2003 é de R$ 106,25 (ou seja, o valor equivalente a 5 UFESPs) e o valor máximo é de R$ 63.750,00 (ou seja, o valor 
equivalente a 3000 UFESPs). - ADV: ISMAEL APARECIDO BISPO PINCINATTO (OAB 271753/SP), JOAO CARLOS DE LIMA 
JUNIOR (OAB 142452/SP)

Processo 1001988-97.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - GUSTAVO FIALHO COSTA 
DIAS - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A - Vistos. GUSTAVO FIALHO COSTA DIAS, ajuizou pedido de indenização 
por danos Materiais e Morais com pedido de Obrigação de Fazer e de Não Fazer cumulada com Pedido de Tutela Antecipada 
em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, alegando ser legítimo proprietário do imóvel adquirido pela construtora 
em questão e o prazo para entrega desse era previsto para dezembro/2012 data da assinatura do contrato e sem motivo 
justificado não ocorreu, contudo todas as obrigações do contrato foram assumidas pelo autor, não havendo motivos para que 
as chaves não fossem entregue a este. Ademais alega dano moral, pois as arbitrariedades praticadas pela ré atingiram seu 
estado psíquico e moral, trazendo aborrecimentos e constrangimentos. Entende que a cobrança de corretagem foi indevida, 
condenando a devolução de tais valores, bem como da taxa de evolução de obras, pelo atraso no registro do habite-se. Pede-
se a tutela antecipada para que seja entregue as chaves do apartamento, bem como seja determinado que esta se abstenha 
de emitir boletos para cobrança de juros, pelo atraso na entrega do habite-se. A liminar foi deferida às fls. 201/202. Citada, a 
ré apresentou contestação às fls. 213/260, arguindo em preliminares a inépcia da inicial por não estarem juntados aos autos 
documentos completos e convincentes, sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, devendo a Caixa Econômica 
Federal integrar a lide como litisconsorte passivo necessário, bem como a incompetência da Justiça Estadual para julgar o 
feito. Do mérito, os valores cobrados a título de corretagem são devidos, vez que tais serviços foram utilizados pelo requerente, 
bem como entende que o pedido de devolução de taxa de evolução de obras não deve prosperar, pois alegou que não houve 
atraso injustificado da averbação do habite-se. Houve réplica às fls. 312/319. É a síntese do necessário DECIDO. Afastem-se 
as preliminares. Quem contratou com o autor e tudo recebeu, ainda que tenha repassado a terceiros intermediadores, foi a ré. 
É responsável, portanto, por sua devolução. A pretensão não está prescrita. Isso porque, tratando-se de evidente relação de 
consumo, de se aplicar as regras do CDC, em especial o art. 27, que preconiza o prazo decadencial de 5 (cinco) anos. No mérito, 
o pedido é procedente. Não há que se falar em cláusulas abusivas, pois que razoável o prazo de 180 dias, preestabelecido e 
sabedor dele o autor. Tal prazo já existe para o fim de evitar o restou inevitável, pois que, ainda que considerado o prazo de 
carência de 180 dias, o qual não se anula, diga-se, tem-se, a mora incontroversa da ré. Isso porque se, de fato, o Município 
e outros agentes públicos causaram danos porque inertes, na prática, processe-se o Estado. Perante o consumidor, porém, 
responda-se como se deve, já que, à luz até mesmo do próprio Código Civil, poder-se-ia dizer que prometida a entrega regular 
do imóvel se comprometia a ré por obviedade, a obter toda a documentação pública necessária. Nesse sentido, caberia a 
invocação do texto do art. 439 do Código Civil, para não se apegar apenas no Direito do Consumidor esta sentença, sendo que 
“aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos, quando este o não executar.” Ora, prometendo-
se a entrega, que pressupõe regularidade do condomínio e não vindo ela, seja por causa qualquer que se alegue com relação 
ao poder público, responde-se por ela, já que presumidas na promessa feita as tramitações burocráticas todas. Repita-se: 
uma construtora deve saber e sabe do tempo que levam os trâmites burocráticos. Nesse sentido, fica carente de significação 
qualquer a escusa apresentada. Acabou por admitir seu inadimplemento. As parcelas pagas no “período de obras” também não 
devem prosperar. Referidas parcelas tratam de pagamentos ligados à Caixa Econômica Federal, vinculados ao financiamento 
realizado, e assim que liberado, desvincula-se da ora construtora ré. Incabível, sua repetição, mas não o congelamento de 
seus valores. Em virtude do inadimplemento contratual da ré, deve ela pagar à autora o quanto pedido na inicial, qual seja, 
juros de mora contratuais de 1% ao mês sobre o valor atualizado do contrato por mês em atraso e multa contratual de 2% 
até a efetiva entrega do imóvel, a ser apuado em liquidação de sentença, isso pelo equilíbrio contratual. Os danos morais. 
Certamente, o que ocorreu nos autos, não acarretou apenas dissabores aos autores. Houve, indubitavelmente, frustração, 
tristeza e angústia. Todavia, reputo a monta pedida na inicial um tanto elevada, sendo prudente e justa a fixação dos danos 
morais em R$ 10.000,00, considerando, inclusive, a ausência de demonstração de maiores danos, e pelo atraso incorrido. Por 
fim, todos os valores desembolsados pelo autor a título de intermediação e discriminados na inicial devem-lhe ser devolvidos. 
Isso porque seja por falta de informação prévia ao autor, seja porque ficar com tal monta importa em enriquecimento sem 
causa (fato vedado em nosso ordenamento jurídico), seja porque não contratou tais serviços, ou, por fim, seja porque cabente 
às rés o ônus de provar suas alegações, nada trouxeram em defesa. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, 
extinguindo o feito com resolução de mérito, com base no art. 269, I, do CPC. Condeno a ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a 
título de danos morais, atualizados até a data do pagamento, bem como ao pagamento relativo aos juros de mora contratuais 
de 1% ao mês sobre o valor atualizado do contrato por mês em atraso e multa contratual de 2% até a efetiva entrega do imóvel, 
a ser apuado em memória de cálculo a ser apresentada pelo credor. Condeno, também, à devolução da taxa de corretagem, 
com atualização monetária desde a data do desembolso e com incidência de juros de mora desde a data da citação. Diante 
da sucumbência mínima dos autores, condeno a ré ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como ao 
pagamento de honorária advocatícia, que fixo em 15% sobre o valor da condenação. P.R.I.C, arquivando-se oportunamente. - 
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ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), MARCELO NEVES FALLEIROS (OAB 278519/SP)
Processo 1001988-97.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - GUSTAVO FIALHO COSTA 

DIAS - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A - certifico e dou fé que as custas do preparo são de R$ 306,39, conforme 
planilha retro. Observação: o valor mínimo a ser recolhido conforme artigo 4º, § 1º, capítulo II, da Lei 11608 de 29-12-2003 é de 
R$ 106,25 (ou seja, o valor equivalente a 5 UFESPs) e o valor máximo é de R$ 63.750,00 (ou seja, o valor equivalente a 3000 
UFESPs). - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), MARCELO NEVES FALLEIROS (OAB 278519/SP)

Processo 1002271-57.2013.8.26.0309 - Anulação e Substituição de Títulos ao Portador - Cheque - EDMILSON RODRIGUES 
- REEL M. CONFECÇÕES LTDA e outro - manifestar-se sobre o AR negativo (fls. 51/53). - ADV: FABIANO RODRIGUES DOS 
SANTOS (OAB 185221/SP), CRISTINA DE LUCENA MARINHO (OAB 136321/SP), GIULIANO PIOVAN (OAB 195538/SP)

Processo 1003038-61.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - VICENTE DA CONCEIÇÃO AVELINO JUNIOR 
- Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT - Vistos. Certifique-se o trânsito e julgado, proceda-se à baixa no sistema e arquive-
se. Int. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/
SP)

Processo 1003245-60.2014.8.26.0309 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - EDMILSON FRANCISCO e outro - RAFFOUL 
ANTOUN CHAHINE e outros - Vistos. Ação de usucapião de imóvel é real imobiliária, sendo a competência, absoluta, da 
situação do imóvel. Sigam os autos ao D. Juízo de Itupeva, onde se situam os lotes usucapiendos, em redistribuição. Cumpra-
se, intimando-se. - ADV: REGINALDO JOSÉ DA SILVA (OAB 305890/SP)

Processo 1004001-06.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - FERNANDO DA SILVA COLACO - Vistos. Procedo ao bloqueio do veículo 
na modalidade circulação, que a seguir documento. No mais, aguarde-se a devolução da carta precatória. Int. - ADV: MAURICIO 
SANITA CRESPO (OAB 124265/SP), FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), RODOLFO GERD SEIFERT (OAB 183944/
SP)

Processo 1004479-77.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Claudio Costa Amaral - SISTELAR 
HABITACIONAL JUN LTDA - Vistos. Manifeste-se o requerente acerca da petição de folhas 229/231, requerendo o que de direito. 
Int. - ADV: RODRIGO FERREIRA DA COSTA (OAB 253457/SP), ISMAEL APARECIDO BISPO PINCINATTO (OAB 271753/SP)

Processo 1004537-17.2013.8.26.0309 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Silvio Cornaviera - MASSA FALIDA DE IBAR 
TINTAS E VENIZES LTDA e outros - Vistos. Ao MP. - ADV: JOÃO PAULO SAAD (OAB 182456/SP), ROSEMEIRE FIGUEIROA 
ZORZETO (OAB 83257/SP)

Processo 1004976-28.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Condomínio Edificio Saint Germain - Antonia Cristina Rodrigues de Camargo - Vistos. O autor ajuizou demanda de despejo 
por falta de pagamento cumulado com cobrança em face do réu, alegando inadimplemento. Citado, o réu alegou falta de 
documento que comprovasse propriedade do bem, bem como ilegitimidade porque o administrador condomínio e autor, do 
bem, não seria locador. No mérito, pelo erro de cálculo dos alugueres e porque teria passado a pagar parte dos débitos, 
condomínio e IPTU, diretamente a outros, imobiliária e prefeitura, respectivamente. Houve réplica e sem acordo. Relatei. 
DECIDO. O pedido é parcialmente procedente. As preliminares, ambas, caem com um único argumento: o legítimo para intentar 
ação de despejo é sempre o locador, pouco se dá se proprietário ou não. Nesse sentido, não se pode negar título de locador 
a quem assina, com o réu, contrato de locação, como o juntado nos autos. No mais, a parcial procedência se dá tanto para o 
quanto se comprova de pago diretamente a terceiros efetivamente credores de condomínio e IPTU, bem como para o cálculo 
do aluguel, não questionado em réplica e parecendo, mesmo, estar equivocado na inicial. Nesse sentido, o calculo da verba 
devida de aluguel é o da mensalidade apontada em contestação. Isso não impede o despejo porque não se pode deixar de 
notar que é inadimplente a parte ré. Ante o exposto, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do 
CPC, por parcial procedência, decretando o despejo do réu, ocorrer forçosamente em 30 dias se não voluntariamente antes, 
determinando a caução em dinheiro porque não proprietário o autor, para execução provisória eventual, entretanto. Condeno o 
réu, ainda, ao pagamento de aluguel devido, IPTU e condomínio cobrado e não comprovado como pago nos autos, em juntada 
com a contestação. Por memória de cálculo será obtido o valor exequendo. Cada parte arcará com a honorária de seu patrono, 
rateando-se custas e despesas processuais, observada a gratuidade para o autor, dada a sucumbência recíproca. P. R. I. C., 
arquivando-se oportunamente. - ADV: EDUARDO CÉSAR VALENÇA (OAB 303486/SP), FELIPE HERNANDEZ (OAB 303723/
SP), ARLINDO FRANCISCO CARBOL (OAB 45845/SP), JULIANA DE OLIVEIRA MENIN (OAB 271767/SP)

Processo 1004976-28.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Condomínio Edificio Saint Germain - Antonia Cristina Rodrigues de Camargo - certifico e dou fé que as custas do preparo são de 
R$ 322,59, conforme planilha retro. Observação: o valor mínimo a ser recolhido conforme artigo 4º, § 1º, capítulo II, da Lei 11608 
de 29-12-2003 é de R$ 106,25 (ou seja, o valor equivalente a 5 UFESPs) e o valor máximo é de R$ 63.750,00 (ou seja, o valor 
equivalente a 3000 UFESPs). - ADV: ARLINDO FRANCISCO CARBOL (OAB 45845/SP), JULIANA DE OLIVEIRA MENIN (OAB 
271767/SP), EDUARDO CÉSAR VALENÇA (OAB 303486/SP), FELIPE HERNANDEZ (OAB 303723/SP)

Processo 1005115-43.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - BENEDITO DONIZETI VISCONDE - 
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT - Vistos. Partes legítimas e bem representadas, devendo as preliminares 
arguidas pelas defesa serem afastadas. O interesse processual do autor é patente e decorre da resistência apresentada pela 
ré em sua defesa. Conforme se verifica por meio da leitura da contestação, a ré sustentou que não há nexo causal entre a 
lesão e o acidente noticiado pelo requerente, o que é mais do que suficiente para que se verifique a necessidade e utilidade do 
processo para o autor. Sob tal ótica, nos termos de farta jurisprudência de nossos tribunais superiores, considerando que não é 
necessário o esgotamento das vias administrativas para que seja viável o ajuizamento de ação judicial, indubitável que o autor 
tem interesse processual, o que torna de rigor o afastamento da preliminar de ausência de interesse de agir. Outrossim, observo 
que não se pode confundir - como faz a ré - ausência de documento indispensável à propositura da ação com prova do fato 
constitutivo do direito do autor. A não comprovação de eventual lesão ou mesmo da invalidez, ainda que parcial, na realidade, 
constitui o próprio objeto da demanda, e, por consequência, o seu mérito. Dessa forma, como a incapacidade do autor deve e 
pode ser comprovada por meio de prova pericial, não há que se falar em ausência de documento indispensável à propositura 
da ação, sobretudo porque a prova deve ser proferida sob o crivo do contraditório. Dou o feito por saneado, fixando como ponto 
controvertido a ocorrência das lesões alegadas pelo autor, o grau delas e o nexo causal com o acidente, assim como eventual 
incapacidade delas decorrentes. Defiro perícia médica, devendo oficiar-se ao IMESC para agendamento. Aos quesitos, no prazo 
sucessivo de 05 dias, ficando facultada a indicação de assistentes técnicos nos termos da lei. Int. - ADV: RENATO TADEU 
RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 1005263-88.2013.8.26.0309 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das 
Pessoas Naturais - C.L.C. - Ciência do encaminhamento, nesta data, da Carta Precatória de folhas 65, ao setor de cargas ao 
malote. - ADV: LEANDRO DAL SANTO GIACOMELLI STEL (OAB 286207/SP)
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Processo 1005309-77.2013.8.26.0309 - Exibição - Liminar - Rodrigo Bonilha Pagani - Banco Itaú S/A - Vistos. O autor 
ajuizou o presente pedido de exibição de documentos em face da ré, alegando inconformismo com valores apresentados por 
dívida que seria sua. A ré contestou, alegando que, em verdade, o autor se negava a pagar as tarifas bancárias próprias para 
a reprodução dos documentos. E, ao depois de fundamentar assim sua preliminar ao mérito de falta de interesse de agir, que 
seria improcedente o pedido, pois jamais se negara a nada. Depois de determinado juntou a documentação. A parte autora não 
se conformou com os documentos. É, do necessário, a síntese. Fundamento e DECIDO. Não falta interesse de agir porque não 
existe lide, na verdade, em jurisdição voluntária. Assim, a resistência não é algo necessário para ajuizamento da demanda. No 
mais, o pedido é procedente e se dá por apresentados os documentos. Primeiro porque se tem direito à documentação comum 
a ambas as partes. E, ademais, porque o inconformismo da parte autora quanto aos valores não desfaz da boa juntada feita, ou 
seja, da pertinência de todos os documentos trazidos pela ré, mesmo que sem a assinatura do autor. Ora, que questione valores 
em demanda própria. Ante o exposto, julgo procedente o pedido e dou por exibidos os documentos pretendidos, extinguindo o 
feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, sem condenação em verba de sucumbência e honorária, porque 
a ré apresentou os documentos antes da sentença. P. R. I. C., arquivando-se oportunamente. - ADV: DANIEL DE SOUZA (OAB 
150587/SP), ELAINE EVANGELISTA (OAB 224891/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), GRAZIELA 
ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP), CARLA SURSOCK DE MAATALANI (OAB 110410/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS 
REIS TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 1005316-69.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
FABIANA APARECIDA IMADA 22142463800 e outro - Vistos. Determino providências para que informem se existe alguma ação 
na bolsa de valores em nome da executada (Fabiana Aparecida Imada CNPJ13.688.664/0001-37 e Fabiana Aparecida Imada 
CPF 221.424.638-00). Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 
19817/SP)

Processo 1005684-44.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Itaucard S/A - IOLANDA FELIX - Vistos. Para a medida pleiteada (bloqueio na modalidade circulação - RENAJUD), deverá o(a) 
requerente providenciar o recolhimento das custas instituídas pelo Prov. CSM 1864/2011 (R$ 12,20, por órgão e CPF/CNPJ a 
ser pesquisado. Cumprida, defiro, juntando-se extrato e abrindo-se vista ao interessado, para manifestação pertinente, em igual 
prazo. Int. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)

Processo 1005773-04.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Títulos de Crédito - Construtora e Incorporadora Guarany 
Ltda - Biochemical Produtos Químicos Ltda. - Vistos. Especifiquem, justificadamente, as provas que pretendem produzir, 
em cinco dias, sob pena de preclusão; bem como se têm interesse na realização de audiência para tentativa de conciliação 
(artigo 331 do CPC). Int. - ADV: TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP), WALTER GRUNEWALD CURZIO FILHO 
(OAB 307458/SP), THIAGO LOURENÇO GASPAR (OAB 306982/SP), ALEXANDRE RIGINIK (OAB 306381/SP), SAMANTHA 
DOMINGUES DE ARAUJO (OAB 264037/SP)

Processo 1006241-31.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - 
EMERSON DO AMPARO ME e outro - Ciência de que o mandado de folhas 49 foi encaminhado ao setor de cargas à SADM 
nesta data. - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS 
(OAB 23134/SP)

Processo 1006387-09.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
S/A - ADILSON LUIZ FERRABOLI - Manifeste-se sobre a certidão do Oficial de Justiça. - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA 
(OAB 173267/SP), MARCO ANTONIO ZUFFO (OAB 273625/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 1008146-08.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - ZULEIDE DE ARAUJO PEREIRA PINHEIRO - Vistos. Para a medida pleiteada 
(bloqueio na modalidade circulação - RENAJUD), deverá o(a) requerente providenciar o recolhimento das custas instituídas pelo 
Prov. CSM 1864/2011 (R$ 12,20, por órgão e CPF/CNPJ a ser pesquisado. Cumprida, defiro, juntando-se extrato e abrindo-se 
vista ao interessado, para manifestação pertinente, em igual prazo. Int. - ADV: ODAIR DE JESUS (OAB 59079/SP), SERGIO 
RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP), MARCO ANTONIO ZUFFO (OAB 273625/SP), TIAGO CARREIRA (OAB 279690/SP), 
PRISCILA MENEGUETTI ZAIDEN (OAB 280084/SP)

Processo 1008212-51.2014.8.26.0309 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA 
DE ENSINO LTDA - Vanessa Mendonça Gouvea - Vistos. Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos de 
direito, o acordo formulado às fls. 44/45. Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com apreciação do mérito, nos 
termos do art. 269, inciso III, do C.P.C. Aguarde-se, no arquivo, pelo integral cumprimento. P.R.I.C. - ADV: ANTONIO CARLOS 
LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)

Processo 1008468-28.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - RICARDO ARAUJO GALEOTI - Seguradora Líder 
dos Consórcios DPVAT - Regularize a requerida sua representação processual, recolhendo-se devida taxa de mandato (R$ 
15,76). - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/
SP)

Processo 1008646-40.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Corretagem - CLAYTON DIAS DA SILVA - PDG REALTY 
S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e outro - Ciência de que as cartas de folhas retro foram encaminhadas ao setor 
de cargas aos correios. - ADV: RAFAEL GONZAGA DE AZEVEDO (OAB 260232/SP), PAULO ISAIAS ANDRIOLLI (OAB 263198/
SP)

Processo 1009050-28.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - 
EMERSON DO AMPARO ME e outro - Vistos. Citação com hora certa é modo de proceder do senhor Oficial de Justiça e não 
determinação a ser emanada pelo Juiz. Assim, requeira o que de Direito em termos de prosseguimento, em cinco dias. Int. - 
ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 1009150-46.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - DIEGO FELIPE CANDIL - 
Anhanguera Educacional Ltda - Vistos. Indefiro a expedição de ofício ao SERASA, porquanto há resposta de tal órgão as fls. 
67/68, datada de 12 de agosto de 2014. Após a publicação, tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: RODRIGO BOCANERA 
(OAB 320475/SP), AMANDA KARLA PEDROSO RONDINA PERES (OAB 302356/SP), FERNANDO DA GAMA SILVEIRO (OAB 
125313/SP)

Processo 1009398-46.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
ALTEVIR NASCIMENTO SANTOS - BANCO BRADESCO S/A - Vistos. ALTEVIR NASCIMENTO SANTOS ajuizou a presente 
ação ordinária contra BANCO BRADESCO S/A, aduzindo que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito em 
decorrência do inadimplemento de um contrato firmando em seu nome de maneira fraudulenta. Com base nisso, requereu a 
condenação do réu ao pagamento de indenização, assim como a exclusão do apontamento. A petição inicial veio acompanhada 
dos documentos de fls. 09/20. Foram deferidos os benefícios da justiça gratuita ao autor (fls. 21). O réu foi citado e apresentou 
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contestação. Defendeu a ausência do dever de indenizar em razão de o autor já possuir outros apontamentos anteriores ao 
por ele procedido. Requereu a improcedência da ação. Réplica (fls. 76/81). É o relatório. Fundamento e decido. O autor, em 
razão de sua hipossuficiência e até por se tratar de fato negativo, não tem como comprovar que não contratou com o réu. Este, 
por seu turno, certamente poderia comprovar a regular contratação, o que conseguiria fazer por meio da juntada do contrato 
devidamente assinado pelo consumidor. Com base nisso, levando em consideração o quanto disposto no artigo 6º, VIII, do 
CDC - que preceitua ser direito básico do consumidor a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa dos seus 
interesses -, não tenho a menor dúvida em dizer que a norma prevista neste artigo deve ser aplicada ao caso, em especial 
porque é mais do que evidente que, segundo as regras ordinárias de experiência, ele é hipossuficiente para comprovar que não 
ocorreu a contratação que gerou a dívida. Para que não fosse acolhida a pretensão do autor, como estamos a tratar de relação 
de consumo e de prova de fato negativo, caberia ao réu comprovar a regular contratação ou, eventualmente, que o nome do 
autor já estava negativado. Sob tal prisma, o próprio autor junto aos aos documento que evidencia que ele não é bom pagador 
(fls. 20), até porque existem dois outros apontamentos que não são referentes ao processo, entendo que não deve ser fixada 
indenização por danos morais. Nos termos da súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Com base 
nisso, levando em conta que existem outras duas anotações e que ao menos uma delas é anterior àquela que está sendo base 
do pedido de dano moral, entendo que não deve ser fixada indenização, mormente porque não há como se dizer que o autor é 
bom pagador. Em razão da existência de outros apontamentos, ainda que o réu não tivesse inserido o nome do autor nos órgãos 
de proteção ao crédito, perdurariam as restrições indicadas na petição inicial, o que denota que não há nexo causal entre a 
conduta ilícita do réu e os supostos prejuízos do autor. A existência de outros apontamentos impedem que se estabeleça um 
liame causal entre a conduta ilícita imputado ao requerido e os supostos prejuízos sofridos pelo consumidor, já que, retirada a 
conduta, permaneceria o dano em virtude do outro apontamento. Não há como se estabelecer o nexo causal entre uma conduta 
e um dano quando, retirada a conduta, permaneceria o dano. Sendo assim, como no presente caso isso ocorre, não merece ser 
acolhido o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Apesar disso, como a versão do autor 
deve ser tida como verdadeira em virtude da inversão do ônus da prova, indubitável que o débito deve ser declarado inexigível, 
assim como deve ser excluído o apontamento. Ante o exposto, com base no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, declarando inexigível o débito no valor de R$ 161,13 e tornando definitiva 
a liminar, para que o apontamento seja excluído definitivamente. Em razão da sucumbência recíproca, cada qual das partes 
arcará com suas custas e honorários advocatícios. P. R. I. C, arquivando-se oportunamente. - ADV: JOSE CARLOS GARCIA 
PEREZ (OAB 104866/SP), EUDER MELO DE ALMEIDA (OAB 332045/SP)

Processo 1009398-46.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - ALTEVIR 
NASCIMENTO SANTOS - BANCO BRADESCO S/A - certifico e dou fé que as custas do preparo são de R$ 928,88, conforme 
planilha retro. Observação: o valor mínimo a ser recolhido conforme artigo 4º, § 1º, capítulo II, da Lei 11608 de 29-12-2003 é de 
R$ 106,25 (ou seja, o valor equivalente a 5 UFESPs) e o valor máximo é de R$ 63.750,00 (ou seja, o valor equivalente a 3000 
UFESPs). - ADV: JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP), EUDER MELO DE ALMEIDA (OAB 332045/SP)

Processo 1009792-53.2013.8.26.0309 - Usucapião - Usucapião Ordinária - José Pimenta - Imobiliaria Cabuçu LTDA - Vistos. 
Expeça-se carta nos termos de folhas 71. Int. - ADV: ANTENOR SCANAVEZ MARQUES (OAB 152872/SP)

Processo 1009870-13.2014.8.26.0309 - Cumprimento de sentença - Bancários - A.H.T.S. e outro - B. - Vistos. Nos termos do 
artigo 475-M do Código de Processo Civil, recebo a impugnação para discussão, sem a atribuição de efeito suspensivo, por não 
vislumbrar na espécie a ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação. Intime-se a parte impugnada, na pessoa de 
seu advogado e via imprensa oficial, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM 
DOS REIS (OAB 23134/SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), FERNANDO EDUARDO ORLANDO (OAB 97883/SP)

Processo 1010195-22.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - LEIDE BARIANE 
ZOMIGNANI - BANCO CITICARD S.A - Vistos. Manifeste-se o requerido acerca da petição de folhas 220/221. Int. - ADV: PAULA 
RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), SAMANTHA DOMINGUES DE ARAUJO (OAB 264037/SP)

Processo 1010635-18.2013.8.26.0309 (apensado ao processo 1006113-45.2013.8.26) - Embargos à Execução - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - TOSIN CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EM QUIMICA 
ANALITICA LTDA - - JACIRA TOSIN DE LIMA - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Nos termos do artigo 520, V, do Código de 
Processo Civil, recebo o recurso de apelação interposto somente no efeito devolutivo. Abra-se vista dos autos à parte contrária 
para oferecimento de contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 
123199/SP), ANDRÉ RODRIGUES DUARTE (OAB 207794/SP)

Processo 1011199-60.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
SAPOPEMA - MRV Engenharia e Participações S/A - Vistos. Especifiquem, justificadamente, as provas que pretendem produzir, 
em cinco dias, sob pena de preclusão; bem como se têm interesse na realização de audiência para tentativa de conciliação 
(artigo 331 do CPC). Int. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), BRENO CAETANO PINHEIRO (OAB 
222129/SP)

Processo 1011521-80.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
SAPOPEMA - LUCIANO ELIAS BUENO DA SILVA - Vistos. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAPOPEMA ajuizou o presente pedido 
de cobrança em face de LUCIANO ELIAS BUENO DA SILVA, visando a cobrança de taxas de condomínio, estando o réu 
inadimplente. Seguindo-se o rito ordinário e citado o réu, verificou-se a revelia. É, do necessário, a síntese. DECIDO. A revelia 
faz da matéria de fato descrita na inicial, qual seja, o inadimplemento em si, questão incontroversa. E como conseqüência lógica 
do pedido feito, tem-se a procedência como de rigor. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, condenando o réu a pagar 
à autora a importância descrita na inicial, corrigida monetariamente desde a propositura da ação e incidindo juros de mora, 
desde o ajuizamento da demanda, tal e qual os juros, devem ser calculados a partir de cada vencimento, isso porque se trata 
de obrigação de trato sucessivo, não se olvidando do quanto disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil. Arcará, ainda, 
o réu, com custas e despesas processuais, além de honorária ao importe de 10% sobre o valor da condenação. P. R. I. C., 
arquivando-se oportunamente. - ADV: BRENO CAETANO PINHEIRO (OAB 222129/SP)

Processo 1011521-80.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
SAPOPEMA - LUCIANO ELIAS BUENO DA SILVA - certifico e dou fé que as custas do preparo são de R$ 106,25, conforme 
planilha retro. Observação: o valor mínimo a ser recolhido conforme artigo 4º, § 1º, capítulo II, da Lei 11608 de 29-12-2003 é de 
R$ 106,25 (ou seja, o valor equivalente a 5 UFESPs) e o valor máximo é de R$ 63.750,00 (ou seja, o valor equivalente a 3000 
UFESPs). - ADV: BRENO CAETANO PINHEIRO (OAB 222129/SP)

Processo 1011659-47.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Pagamento - JOAO GASPAR - SPE 16 ITALIA CARLETTI 
SANTA ANGELA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - Vistos. Indeferido o prazo suplementar requerido na contestação, 
considerando-se que os contratos mencionados são estranhos a presente demanda. Regularize a requerida sua representação 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 794

processual, recolhendo-se as custas de mandato, no prazo de 05 dias. Sem prejuízo, manifeste-se o requerente, em 10 dias, 
sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC) Int. - ADV: TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP), CLAUDIO 
MARTINS COELI (OAB 187190/SP), ANDRE LUIZ TORSO (OAB 248820/SP)

Processo 1011779-27.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria Luiza Bezerra - 
Campos e Rizzo Clínica Odondológica Ltda - Vistos. Providencie a patrona substabelecida o recolhimento da taxa de mandato. 
Int - ADV: CLAUDIA FERNANDES RAMOS (OAB 172319/SP), CESAR ANTONIO PICOLO (OAB 234522/SP)

Processo 1011790-22.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigações - MARIA CRISTINA ANDREUCCETTI ANTUNES 
- ESPOLIO DE EDISON TIMOTEO MAMEDE (na pessoa de sua inventariante Roselaine Thimoteo de Mamede Santos) - Vistos. 
Homologo para que produza os seus jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo formulado às fls. 76/79, em conseqüência, 
JULGO EXTINTO o presente feito, com apreciação do mérito, nos termos do art. 269, inciso III do C.P.C. Homologo, também a 
desistência do prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no sistema informatizado e arquive-se. 
P.R.I.C. - ADV: CRISTIANO DE ARRUDA DENUCCI (OAB 220382/SP), AHMAD NAZIH KAMAR (OAB 263778/SP)

Processo 1011954-21.2013.8.26.0309 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Liminar - CONRADO BASSAN 
PALHARES e outros - CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS - Vistos. Fls. 410/412: informe o postulante se foi concedido 
ou não efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Isso se diz pelo teor de fls 416. Providencie-se em 05 (cinco) dias. Observe-
se que houve apresentação de quesitos acerca da decisão saneadora (fls. 406). Int. Intime-se. - ADV: MARLY APARECIDA 
VANINI (OAB 296514/SP), CARLOS EDUARDO CARDOSO (OAB 29038/SP), FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO (OAB 
154267/SP)

Processo 1011954-21.2013.8.26.0309 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Liminar - CONRADO BASSAN 
PALHARES e outros - CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS - Vistos. Manifestem-se sobre a estimativa de honorários 
do sr. Perito às fls. 455/456. Int. - ADV: MARLY APARECIDA VANINI (OAB 296514/SP), CARLOS EDUARDO CARDOSO (OAB 
29038/SP), FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO (OAB 154267/SP)

Processo 1012237-44.2013.8.26.0309 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Eduardo Guimarães Guedes 
- JORGE MIGUEL - Eduardo Guimarães Guedes - Vistos. Fls. 78/79: manifeste-se em termos de prosseguimento do feito 
requerendo-se o que de direito. Int. - ADV: EDUARDO GUIMARÃES GUEDES (OAB 320424/SP)

Processo 1012410-68.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PANAMERICANO S/A - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - Vistos. Para a medida pleiteada (endereço - BACEN/INFOJUD), 
deverá o(a) requerente providenciar o recolhimento das custas instituídas pelo Prov. CSM 1864/2011 (R$ 12,20, por órgão 
e CPF/CNPJ a ser pesquisado. Cumprida, defiro, juntando-se extrato e abrindo-se vista ao interessado, para manifestação 
pertinente, em igual prazo. Indefiro, por ora, a pesquisa junto ao sistema Siel, porque exige-se o nome da mãe e a data 
de nascimento. Com o fornecimento de tais dados, fica deferido, com o devido recolhimento, por obvio. Int. - ADV: SERGIO 
SCHULZE (OAB 298933/SP)

Processo 1013340-52.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Helen Cristina Aparecida - FORD MOTOR 
COMPANY BRASIL LTDA e outro - Vistos. Nada a ser reconsiderado em termos de concessão de antecipação dos efeitos da 
tutela pretendida. Se não há inscrição em órgão algum do nome da parte autora, não é isso razão revogar a ordem para que não 
se inscreva. No mais, determino que se oficie ao Detran para que informe quem consta de seus registros hoje como proprietário. 
Sem prejuízo, digam as partes se têm interesse na realização de audiência de tentativa de conciliação, já especificando eventuais 
provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, justificando-as. Cumpra-se, intimando-se. - ADV: SIMONE AZEVEDO 
LEITE GODINHO (OAB 111453/SP), JOSE HAMILTON PIEROTI MIGUEL (OAB 30829/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 
138436/SP)

Processo 1014162-75.2013.8.26.0309 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro de Óbito 
após prazo legal - C.E.N. - - D.N.F.L. - - L.G.N. - - M.N.C. - - P.J.N.M. - - G.G.C. - Vistos. Expeça-se ofício ao Cartório indicado 
às folhas 58. Int. - ADV: DANIELA DI CARLA MACHADO NARCIZO (OAB 149140/SP)

Processo 1014216-41.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Cheque - Benedito Edmundo - MARCIO APARECIDO DOS 
REIS e outro - Ciência de que a carta precatória de folhas 66 foi encaminhada ao setor malote nesta data. - ADV: EDILENE 
MARQUES DA COSTA (OAB 303166/SP)

Processo 1014933-53.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Duplicata - Ebf Vaz IND e com LTDA - KIKUE YAMASAKI 
e outro - Vistos. À réplica da ré-reconvinte. Int. - ADV: MARCIO APARECIDO PAULON (OAB 111578/SP), ROGERIO BALDERI 
(OAB 218346/SP)

Processo 1015147-10.2014.8.26.0309 - Interpelação - Pagamento - Joao Augusto Siqueira Pupo - Adelina Schiavon - Joao 
Augusto Siqueira Pupo - Ciência de que o mandado de folhas 24 foi encaminhado ao setor de cargas à SADM nesta data. - ADV: 
JOAO AUGUSTO SIQUEIRA PUPO (OAB 34729/SP)

Processo 1015269-57.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Corretagem - Carlos Cezar do Nascimento - - Rosângela 
Cardoso Quirino - ACER CONSULTORES EM IMÓVEIS LTDA - Vistos. Carlos Cezar do Nascimento, Rosângela Cardoso Quirino, 
qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Ordinário em face de ACER CONSULTORES EM IMÓVEIS LTDA, 
alegando, em síntese, que que teria sido intermediado pela ré um contrato de financiamento do programa “minha casa minha 
vida”, sendo que, não aprovado o financiamento, em contato com a incorporadora se fez distrato e todos os valores por ela 
foram recebidos. Entretanto, a ré deixou de devolver o valor de corretagem/intermediação. Citada, a ré alegou prescrição e, 
ademais, improcedência do pedido, por voluntariedade dos autores que não poderia ser agasalhada, além de correta prestação 
de serviços. Houve réplica. Relatei. DECIDO. O feito merece julgamento no estado, já que meramente de direito o que há por 
ser deslindado, não havendo necessidade de se proceder à colheita de provas pedida pelos autores. Havia resolutividade 
no contrato principal celebrado para caso de financiamento não ser aprovado. Tudo se devolveria. A incorporadora devolveu 
tudo. Nesse momento, na negativa de devolução, não lá atrás, no pagamento, é que se inicia o termo para contagem de prazo 
prescricional, o que não se verificou, portanto. Não somente atento ao fim social do programa em questão, mas sobretudo 
porque a resolutividade do contrato principal faz também o destino do acessório, qual seja, o de se devolver tudo, resolvendo-
se, entendo que não é por voluntariedade que pedem os autores a devolução, mas por necessidade de ver o direito cumprido. 
Com efeito, o contrato de intermediação é acessório e segue o destino do principal. Mais não há que ser argumentado, portanto, 
pela procedência do pedido. Ante o exposto, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, 
condenando a ré a devolver aos autores a quantia de R$2994,00, corrigida e acrescida de juros de mora desde a data do 
distrato havido, bem como ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorária ao importe de 15% sobre o valor 
da condenação. P. R. I. C., arquivando-se oportunamente. - ADV: JOSUE DO PRADO FILHO (OAB 84250/SP), FERNANDO 
BERNARDES PINHEIRO JUNIOR (OAB 246572/SP), EDUARDO PEDROSA MASSAD (OAB 184071/SP)

Processo 1015269-57.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Corretagem - Carlos Cezar do Nascimento - - Rosângela 
Cardoso Quirino - ACER CONSULTORES EM IMÓVEIS LTDA - certifico e dou fé que as custas do preparo são de R$ 106,25, 
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conforme planilha retro. Observação: o valor mínimo a ser recolhido conforme artigo 4º, § 1º, capítulo II, da Lei 11608 de 29-12-
2003 é de R$ 106,25 (ou seja, o valor equivalente a 5 UFESPs) e o valor máximo é de R$ 63.750,00 (ou seja, o valor equivalente 
a 3000 UFESPs). - ADV: EDUARDO PEDROSA MASSAD (OAB 184071/SP), JOSUE DO PRADO FILHO (OAB 84250/SP), 
FERNANDO BERNARDES PINHEIRO JUNIOR (OAB 246572/SP)

Processo 1015641-06.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - MAURA DE 
FARIA - WLADECY PEREIRA DA SILVA e outros - Vistos. O venerando acórdão proferido deu provimento ao recurso. Prossiga-
se a execução em seus ulteriores atos. Requeira o exequente o que de direito em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: 
MARCELO LUIS AVILA DE BESSA (OAB 12330/DF), CASSIO MARCELO CUBERO (OAB 129060/SP), RAQUEL DE CASTILHO 
(OAB 29301/DF)

Processo 1016215-92.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - EMERSON JULIO DOS SANTOS - Ciência do encaminhamento, nesta data, do mandado de folhas 35 ao setor de cargas 
à SADM. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 
71318/SP)

Processo 1016337-08.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - RITA DE CASSIA CUNHA SILVA - Vistos. Para a medida pleiteada (bloqueio na modalidade circulação - RENAJUD), deverá 
o(a) requerente providenciar o recolhimento das custas instituídas pelo Prov. CSM 1864/2011 (R$ 12,20, por órgão e CPF/CNPJ 
a ser pesquisado. Cumprida, defiro, juntando-se extrato e abrindo-se vista ao interessado, para manifestação pertinente, em 
igual prazo. Int. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)

Processo 1016399-82.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
PORTAL DO ANHANGABAU - FRANCISCO JOSE RABELO ME - Vistos. Especifiquem, justificadamente, as provas que 
pretendem produzir, em cinco dias, sob pena de preclusão; bem como se têm interesse na realização de audiência para tentativa 
de conciliação (artigo 331 do CPC). Int. - ADV: UBIRAJARA BRASIL DE LIMA (OAB 49503/SP), ALESSANDRA PERALLI 
PIACENTINI (OAB 147093/SP), RENATO DE AGUIAR SOUZA (OAB 188583/SP)

Processo 1016603-29.2013.8.26.0309 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - ANDREA RIBEIRO 
DOS SANTOS GABRIEL - ANA - Vistos. Devidamente intimado a autora, a dar andamento ao feito em 48 horas, conforme 
certidão de fls. 61, quedou-se silente. Assim, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 267, inciso III do Código de 
Processo Civil. Revogo a liminar anteriormente concedida. Expeça-se o necessário. Oportunamente, certifique-se o trânsito 
em julgado, proceda-se a baixa no sistema e arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/
SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA 
TRESMONDI (OAB 163397/SP)

Processo 1016834-22.2014.8.26.0309 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - OSVALDO SANTANIELLO - VICTORIA 
DABBUR ZEIDO e outro - Vistos. Ao MP. Int. - ADV: REGINALDO JOSÉ DA SILVA (OAB 305890/SP)

Processo 1019129-32.2014.8.26.0309 - Produção Antecipada de Provas - Provas - Jurandir Antonio Barbosa - WB 
Administração e Construção Ltda e outro - Vistos. Ciência sobre fls. 124. Manifestem-se as partes sobre a estimativa de 
honorários do sr. Perito, às fls. 122. Int. - ADV: RENATO JOSÉ MARIANO (OAB 202370/SP), JOÃO RENATO DE FAVRE (OAB 
232225/SP), THIAGO LEARDINE BUENO (OAB 326866/SP)

Processo 1019313-85.2014.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
PEDRO MIGUEL - LUCIA DO PRADO - Vistos. Não há comunicação do efeito atribuído ao agravo de instrumento interposto. 
Informe, no prazo de 10 dias, se foi concedido o efeito suspensivo ao AgIns. Int. - ADV: LIGIA PRISCILA DOMINICALE (OAB 
222167/SP)

Processo 4000022-19.2012.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PANAMERICANO S.A - REGIANE MARYLIN DA COSTA BENEZATO - Vistos. O autor ajuizou pedido de busca e apreensão 
de veículo em face da parte ré, alegando inadimplemento em contrato próprio. A parte ré teve o bem apreendido e não purgou 
a mora com o depósito do todo contratual, considerado vencido. Relatei. Decido. Não há como se admitir, em feitos que tais, 
defesa qualquer que não seja o adimplemento. Isso porque o adimplemento é desfaz da mora, a qual, por sua vez, permite ao 
proprietário autor a busca e apreensão manejada, para fins de garantia de seu direito de propriedade pelo financiamento que 
concedeu. Assim, mantida a busca e apreensão que se deu, consolido posse e propriedade em mãos do autor e extingo o feito, 
com resolução do mérito, por procedência do pedido, nos termos do art. 269, I, do CPC, condenando a parte ré ao pagamento 
de custas e despesas processuais, além de honorária ao importe de 10% sobre o valor da causa, submetida, entretanto, tal 
condenação sucumbencial, ao disposto no art. 12, da Lei 1060/50. P. R. I. C., arquivando-se oportunamente. - ADV: RODRIGO 
ALVES SUNEGA (OAB 272196/SP), SILENE CRISTINA BATISTA (OAB 289958/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), SÉRGIO 
ALEXANDRE VALENTE (OAB 242879/SP)

Processo 4000223-11.2012.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda - 
Antonio Sergio Aparecido - Vistos. ANTONIO SÉRGIO APARECIDO opôs os presentes embargos ao pedido monitório ajuizado 
antes em face de si por SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO LTDA, alegando, em síntese, que abandonou o curso pelo 
que é cobrado, sendo que os valores de 2008 seriam realmente devidos, mas jamais os de 2009, pois se trataria de ano em que, 
além de não frequentar aulas, não se matriculou. Houve resposta. Sem conciliação. É, do necessário, a síntese. Fundamento 
e DECIDO. O feito comporta julgamento no estado, pois somente de direito o que há por deslindar. Os embargos devem ser 
rejeitados. Isso porque, conforme cláusula específica do contrato, ademais, como o próprio embargante demonstra saber, o que 
se tem é necessidade escrita de distrato pela forma de cancelamento de inscrição no curso, ou modificação diversa do contrato, 
com diferimento de matrícula, segurando-se a vaga, por seu trancamento. O aluno entra no curso que é prestado com caráter 
de gratuidade e, não há, no Direito do Consumidor, norma que favoreça a irresponsabilidade. O que se teve foi prestação de 
serviços sim. Pode é não ter sido aproveitada, mas houve, efetiva e a contento. Devidas, pois, todas as verbas inicialmente 
cobradas. Ante o exposto, rejeito os embargos monitórios opostos e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do 
art. 269, I, do CPC, por improcedência deles, prosseguindo-se na forma do parágrafo 3o, do art. 1102c, da mesma lei. Fica 
constituído de pleno direito o título executivo judicial na monta de R$4969,00, como apontado em planilha que segue a inicial 
e, portanto, a partir dela corrigível tal monta, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação até efetivo pagamento. 
Arcará o embargante com custas e despesas processuais, além de honorária ao importe de 10% sobre o valor da condenação, 
prosseguindo-se, em fase de cumprimento de sentença. Para o caso de se apresentar impugnação que venha a ser rejeitada, a 
honorária será, atente-se, na monta de 20% do valor em execução (que engloba o principal, mais custas, despesas e honorária, 
já), além da multa pertinente. P.R.I.C - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES 
DEVITO (OAB 236301/SP), KELLY CRISTINA FAVERO MIRANDOLA (OAB 126888/SP)

Processo 4000223-11.2012.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda - 
Antonio Sergio Aparecido - certifico e dou fé que as custas do preparo são de R$ 115,37, conforme planilha retro. Observação: 
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o valor mínimo a ser recolhido conforme artigo 4º, § 1º, capítulo II, da Lei 11608 de 29-12-2003 é de R$ 106,25 (ou seja, o valor 
equivalente a 5 UFESPs) e o valor máximo é de R$ 63.750,00 (ou seja, o valor equivalente a 3000 UFESPs). - ADV: KELLY 
CRISTINA FAVERO MIRANDOLA (OAB 126888/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA 
BRUNETTI (OAB 313773/SP)

Processo 4000798-19.2012.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO S/A - Marcos de 
Freitas Ferreira - Marcos de Freitas Ferreira - Vistos. Trata-se de embargos de declaração referentes a sentença proferida às 
folhas 97/100, aduzindo o requerido que nunca foi questionado trazer aos autos os meios de prova a que tem acesso a autora, 
mas sim se trazer dados confidenciais sem o amparo do Segredo de Justiça. Tal constitui quebra de sigilo bancário com a 
consequente violação da intimidade da parte ré em clara violação de direito fundamental protegido pela Carta Maior. Rejeito 
os embargos opostos. A parte tenta, sem sucesso, posicionar-se contra o óbvio: a cobrança, a que tem direito o banco autor, 
vem lastreada em documento comum às partes e, seu uso, nos autos, para defesa de direito de propriedade, que também é 
constitucional, em nada significa falta de respeito à intimidade. O argumento do embargante faria impossível qualquer análise 
judicial de contrato bancário. Nada há que justifique os embargos. Rejeitados, pois. Cumpra-se, intimando-se. - ADV: PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARCOS DE FREITAS FERREIRA (OAB 59458/SP)

Processo 4000802-56.2012.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - MARIA JOSÉ FLORESTI CARLOS - Marítima 
Seguros S/A - Vistos. MARIA JOSÉ FLORESTI CARLOS, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Ordinário 
em face de Marítima Seguros S/A, alegando, em síntese, que levou seu carro em oficina credenciada pela ré para reparo e, 
quando foi retirar, sem qualquer razão aparente, estaria acesa a luz indicativa de problema de óleo. Que um dos senhores que a 
acompanhou para devolver o carro locado, vendo isso ao dirigir o próprio veículo, aconselhou a verificar o problema em oficina 
especializada. Teria ido para Itupeva, onde mora, por não conhecer nada em Jundiaí. Deu pane no motor por baixa pressão de 
óleo, razão pela qual pede, ante negativa da ré, indenização material e moral. Citada, a ré alegou preliminar de falta de interesse 
de agir e, meritoriamente, que não teria sido a causa outra senão má manutenção do veículo. Por improcedência. Houve réplica. 
É, do necessário, a síntese. Fundamento e DECIDO. Não há falta de interesse de agir, pois a autora teve necessidade de vir 
a juízo e o fez pertinentemente, em termos de via eleita. Entretanto, a questão é de mérito. E a própria inicial já dá a razão à 
ré. Não há no mundo direito qualquer do consumidor que transforme a assunção do risco de alguém que é, confessadamente, 
avisado sobre problema no óleo do motor e de que a luz está acesa, devendo procurar oficina, mas seguindo viagem por 20 
Km, aproximadamente, de rodovia, em culpa do prestador de serviços. A culpa da pane no motor, por desaviso, é da autora. 
Exclusiva. A ré, realmente, não tem que indenizar em nada. É, por isso, improcedente o pedido. Ante o exposto, extingo o feito 
com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, por improcedência do pedido, condenando a autora ao pagamento 
de custas e despesas processuais, além de honorária ao importe de 10% sobre o valor da causa, submetida, entretanto, tal 
condenação sucumbencial, ao disposto no art. 12, da Lei 1060/50. P. R. I. C., arquivando-se oportunamente. - ADV: ANGELICA 
LUCIA CARLINI (OAB 72728/SP), ANTÔNIO GABRIEL SPINA (OAB 173853/SP), MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA 
(OAB 133065/SP)

Processo 4001907-68.2012.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - VANDERLEI GRILLO 
FAJARDO e outro - ESPAÇO E VIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - Vistos. Recebo os embargos porque 
tempestivos e os acolho para suprir omissão. Com a razão a ré. Desta forma, mantendo-se a sentença conforme lançada, deve-
se incluir nela que do montante do valor da condenação deve ser excluído o valor já pago extrajudicialmente e comprovado às 
fls.132. P.R.I. - ADV: VAGNER AUGUSTO DEZUANI (OAB 142024/SP), ANA TEREZA PALHARES BASILIO (OAB 74802/RJ), 
MICHELLE PIMENTA PERLINI (OAB 288828/SP)

Processo 4001928-44.2012.8.26.0309 - Monitória - Duplicata - AQUARII BUSINESS INTELLIGENCE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA - EBF VAZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Regularize a requerente sua representação processual, 
recolhendo-se devida taxa de mandato (R$ 15,76). - ADV: ROGERIO BALDERI (OAB 218346/SP), RAFAEL MARCANSOLE 
(OAB 257732/SP)

Processo 4002734-79.2012.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - NP COMÉRCIO DE 
COBERTURAS LTDA - ME - CLESSIUS LAVA CAR LTDA - Ciência ao exequente da resposta da pesquisa on line, requerendo-
se o que de direito. - ADV: GUILHERME BRITES (OAB 292767/SP)

Processo 4002815-28.2012.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - JOSE LEITE DA SILVA 
- BANCO DO BRASIL - Vistos. JOSE LEITE DA SILVA, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Sumário 
em face de BANCO DO BRASIL, alegando, em síntese, que verificou movimentação de saque em sua conta e, quando foi ver, 
estava sem seu cartão magnético. Fez boletim de ocorrência e informou o banco sobre isso, sendo que não foi ressarcido. 
Citado, o banco alegou preliminar de ilegitimidade e, no mérito, improcedência do pedido. Quanto às filmagens dos caixas 
eletrônicos, disse que as tem que manter por no máximo 30 dias, sem que o autor as tivesse pedido, somente ingressando 
com a demanda por volta de dois anos depois do ocorrido, razão pela qual não dispõe mais de nada gravado. Sem réplica e 
sem acordo em audiência. Relatei. Decido. O feito comporta julgamento no estado, já que meramente de direito o que por ser 
deslindado. O autor afirma, em sua inicial, que a guarda dos caixas eletrônicos faria obrigação do banco, basicamente é o que 
diz, de o indenizar. Isso faz do banco, em tese, legítimo, caindo preliminar. No mérito, entretanto, a situação é diversa. Com 
efeito, juntando-se aos dois anos, quase, que fazem com que o banco se desobrigue a manter gravações, é certo que não há 
prova, ou inversão dela, que possa ser admitida para se fazer do banco responsável. O zelo de guarda do cartão e sua senha 
são de responsabilidade do correntista. Assim, quando percebeu, como disse no BO, no posto de gasolina, que estava sem o 
cartão e ligou para o banco, este prontamente o atendeu e mais nada foi debitado. Mas, mais de dez mil reais já haviam sido 
debitados. Não há, pois, por onde se ver o banco como responsável. Em face disso, é improcedente o pedido, sem necessidade 
de mais ser dito. Ante o exposto, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, por improcedência, 
condenando o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorária ao importe de 10% sobre o valor da 
causa, submetida, entretanto, tal condenação sucumbencial, ao disposto no art. 12, da Lei 1060/50. P. R. I. C., arquivando-se 
oportunamente. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), DIEGO ULISSES SOARES SANTOS 
(OAB 286856/SP)

4ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ESTEVAN FERNANDES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALERIA CRISTINA MARAZZATTO
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0259/2014
Processo 0001321-94.2015.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0006845-22.2009 - 3ª Vara Cível da Comarca de 

Araras) - ALVACIR PEDRO BOM - - Adriana de Morais Pedro Bom - Eder Piala Dal Mora - - Wagner Pereira de Souza - - Rhodes 
Products Ltda - EPP - - Romeu Bruno Dal Mora - - Bradesco Auto Re Companhia de Seguros - Vistos. Designo audiência de 
oitiva de testemunha para o dia 16 de abril 2015, às 14:30 horas. Comunique-se o Juizo Deprecante via e-mail, bem como o 
pedido de comparecimento da testemunha junto à Policia Militar. Int. - ADV: ANTONIO PENTEADO MENDONÇA (OAB 54752/
SP), MARCOS ROBERTO LUIZ (OAB 124669/SP), EDUARDO GUTIERREZ (OAB 137057/SP), VLADIMIR MANZATO DOS 
SANTOS (OAB 95673/SP), JOSE ROBERTO BARBOSA (OAB 80613/SP), LUIS FERNANDO XAVIER SOARES DE MELLO 
(OAB 84253/SP)

Processo 0002903-66.2014.8.26.0309 (processo principal 0002654-57.2010.8.26) - Habilitação de Crédito - Concurso de 
Credores - Helena Besse Ventura - Sociedade Jundiaiense de Socorros Mútuos - Vistos. Os documentos que instruem a petição 
inicial evidenciam que o crédito vindicado diz respeito a condenação imposta na esfera trabalhista, ao pagamento honorários 
advocatícios, cuja titularidade, a teor do estabelece o artigo 16 da Lei nº 5584/70, é do sindicato que patrocinou os interesses do 
reclamante em juízo, e não do empregado, o que está a revelar a ilegitimidade da habilitante. Há que se levar em consideração, 
porém, a manifestação do Administrador da massa falida, que em nome da celeridade e economia processual pleiteou o 
aproveitamento destes autos, com a habilitação do crédito em favor do sindicato que patrocinou a reclamação trabalhista de 
se originou o crédito cuja habilitação se pretende. Destarte, concedo prazo de dez dias para adequação da petição inicial, 
observadas as ponderações aqui apresentadas, sob pena de extinção anormal da habilitação. Intime-se. - ADV: ADNAN ABDEL 
KADER SALEM (OAB 180675/SP), MAURO JOSÉ DE ALMEIDA (OAB 54908/SP), ROSELI APARECIDA ULIANO A DE JESUS 
(OAB 74854/SP)

Processo 0006386-61.2001.8.26.0309 (309.01.2001.006386) - Procedimento Ordinário - Passarela Calçados Ltda - Banco 
Safra S/A - Ciência ao patrono de que a guia de levantamento está disponível para retirada em cartório. Intime-se. - ADV: ANA 
PAULA GRIMALDI PEGHINI (OAB 106464/SP), JOACIR MARIO BUSANELLI (OAB 47475/SP)

Processo 0006657-50.2013.8.26.0309 (processo principal 0006284-44.1998.8.26) - Habilitação de Crédito - Rescisão do 
contrato e devolução do dinheiro - MARCELO MARCOS SCRICO - Cooperativa de Credito Habitacional - Vistos. MARCELO 
MARCOS SCRICO pediu a habilitação de crédito no valor de R$ 43.692,72 e o pagamento a que faz jus em razão da “suposta 
aquisição do apartamento 91, Bloco 2, do Condomínio Residencial Rio das Pedras”, consoante Ação Civil Pública movida pelo 
Ministério Público contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Com a inicial, vieram documentos 
(fls. 4/45). O Ministério Público não discordou da pretensão (fl. 48). Instada, contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE 
CRÉDITO HABITACIONAL não se opôs ao pleito. (fl. 58) É o Relatório, Decido. Destaco, de início, a inexistência de síndico ou 
administrador nos autos do processo principal, o que torna despicienda a prática de tal ato. O habilitante demonstra o crédito 
que detém contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL e sua causa. Pede a habilitação e o 
pagamento, sem que a tanto se oponham o Ministério Público e a contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO 
HABITACIONAL. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a habilitação do valor de R$ 43.692,72 , a ser corrigido monetariamente 
a partir do ajuizamento da ação, com juros de 1% a partir da citação. O interessado, esvaído o prazo par eventual recurso, 
deverá apresentar memória atualizada de seu crédito para oportuna intimação de COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE 
CRÉDITO HABITACIONAL para os fins do disposto no art. 475-J do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: NAIARA RENATA 
FERREIRA GONÇALVES (OAB 301886/SP), MARCEL SCARABELIN RIGHI (OAB 135078/SP), AILTON MISSANO (OAB 90651/
SP), JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 66112/SP), WILSON ANTONIO PINCINATO (OAB 63144/SP), ANTONIO 
CALIL DE MELO (OAB 93688/SP), ANTONIO TEIXEIRA NUNES (OAB 44813/SP), ISABEL SIDNEY PACHELLE RODRIGUES 
DE OLIVEIRA (OAB 147665/SP)

Processo 0006970-74.2014.8.26.0309 (processo principal 0004560-05.1998.8.26) - Habilitação de Crédito - Rescisão do 
contrato e devolução do dinheiro - Carlos Eduardo de Freitas Maia - Cooperhab Jundiai Cooperativa de Credito Habitacional - 
Vistos. Não há que se falar em expedição de carta de sentença, porquanto o autor foi intimado para habilitar eventual crédito 
que possua em relação à cooperativa. Destarte, concedo-lhe prazo de dez dias para trazer aos autos eventuais documentos 
que demonstrem a existência de crédito em seu favor, bem como planilha atualizada do valor. Intime-se. - ADV: WILSON 
ANTONIO PINCINATO (OAB 63144/SP), ISABEL SIDNEY PACHELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 147665/SP), MARCEL 
SCARABELIN RIGHI (OAB 135078/SP), ANTONIO CALIL DE MELO (OAB 93688/SP), ALESSANDRO CARVALHO DA SILVA 
PRADO (OAB 269497/SP), AILTON MISSANO (OAB 90651/SP), JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 66112/SP), 
ANTONIO TEIXEIRA NUNES (OAB 44813/SP)

Processo 0007397-08.2013.8.26.0309 (processo principal 0006284-44.1998.8.26) - Habilitação de Crédito - Rescisão 
do contrato e devolução do dinheiro - ANA REGINA LAZARETTI - COOPERHAB JUNDIAÍ COOPERATIVA DE CRÉDITO 
HABITACIONAL - Vistos. ANA REGINA LAZARETTI pediu a habilitação de crédito no valor de R$ 18.401,99 e o pagamento a 
que faz jus em razão da “suposta aquisição do apartamento 83, Bloco 1, do Condomínio Residencial Napolesa”, consoante Ação 
Civil Pública movida pelo Ministério Público contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Com 
a inicial, vieram documentos (fls. 4/32). O Ministério Público não discordou da pretensão (fl. 45). Instada, contra COOPERHAB 
JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL não se opôs ao pleito. (fl. 41) É o Relatório, Decido. A habilitante 
demonstra o crédito que detém contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL e sua causa. 
Pede a habilitação e o pagamento, sem que a tanto se oponham o Ministério Público e COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA 
DE CRÉDITO HABITACIONAL. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a habilitação do valor de R$ 18.401,99, a ser corrigido 
monetariamente a partir do ajuizamento da ação, com juros de 1% a partir da citação. A interessada, esvaído o prazo par 
eventual recurso, deverá apresentar memória atualizada de seu crédito para oportuna intimação de COOPERHAB JUNDIAI 
COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL para os fins do disposto no art. 475-J do Código de Processo Civil. Intime-se. 
- ADV: MARCEL SCARABELIN RIGHI (OAB 135078/SP), ANTONIO TEIXEIRA NUNES (OAB 44813/SP), WILSON ANTONIO 
PINCINATO (OAB 63144/SP), JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 66112/SP), AILTON MISSANO (OAB 90651/
SP), ANTONIO CALIL DE MELO (OAB 93688/SP), ANSELMO LUIZ MARCELO (OAB 96438/SP), ISABEL SIDNEY PACHELLE 
RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 147665/SP)

Processo 0007409-22.2013.8.26.0309 (processo principal 0006284-44.1998.8.26) - Habilitação de Crédito - Rescisão do 
contrato e devolução do dinheiro - JAIR PEDRO DA SILVA - COOPERHAB JUNDIAÍ COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL 
- Vistos. JAIR PEDRO DA SILVA pediu a habilitação de crédito no valor de R$ 36.254,90 e o pagamento a que faz jus em razão 
da “suposta aquisição do apartamento 74, Bloco 2, do Condomínio Residencial Rio das Pedras”, consoante Ação Civil Pública 
movida pelo Ministério Público contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Com a inicial, 
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vieram documentos (fls. 4/42). O Ministério Público não discordou da pretensão (fl. 54). Instada, contra COOPERHAB JUNDIAI 
COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL não se opôs ao pleito. (fl. 50) É o Relatório, Decido. O habilitante demonstra 
o crédito que detém contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL e sua causa. Pede a 
habilitação e o pagamento, sem que a tanto se oponham o Ministério Público e a contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA 
DE CRÉDITO HABITACIONAL. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a habilitação do valor de R$ 36.254,90, a ser corrigido 
monetariamente a partir do ajuizamento da ação, com juros de 1% a partir da citação. O interessado, esvaído o prazo par 
eventual recurso, deverá apresentar memória atualizada de seu crédito para oportuna intimação de COOPERHAB JUNDIAI 
COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL para os fins do disposto no art. 475-J do Código de Processo Civil. Intime-se. 
- ADV: AILTON MISSANO (OAB 90651/SP), WILSON ROBERTO SANTANIEL (OAB 242907/SP), ANTONIO TEIXEIRA NUNES 
(OAB 44813/SP), WILSON ANTONIO PINCINATO (OAB 63144/SP), MARCEL SCARABELIN RIGHI (OAB 135078/SP), ISABEL 
SIDNEY PACHELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 147665/SP), JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 66112/SP), 
ANTONIO CALIL DE MELO (OAB 93688/SP)

Processo 0007410-07.2013.8.26.0309 (processo principal 0006284-44.1998.8.26) - Habilitação de Crédito - Rescisão 
do contrato e devolução do dinheiro - VERA LUCIA MARQUES - COOPERHAB JUNDIAÍ COOPERATIVA DE CRÉDITO 
HABITACIONAL - Vistos. VERA LÚCIA MARQUES pediu a habilitação de crédito no valor de R$ 38.018,84 e o pagamento a que 
faz jus em razão da “suposta aquisição do apartamento 53, Bloco 1, do Condomínio Residencial Rio das Pedras”, consoante 
Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. 
Com a inicial, vieram documentos (fls. 4/38). O Ministério Público não discordou da pretensão (fl. 54). Instada, contra 
COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL não se opôs ao pleito. (fl. 50) É o Relatório, Decido. A 
habilitante demonstra o crédito que detém contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL e sua 
causa. Pede a habilitação e o pagamento, sem que a tanto se oponham o Ministério Público e a contra COOPERHAB JUNDIAI 
COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a habilitação do valor de R$ 38.018,84, a 
ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, com juros de 1% a partir da citação. A interessada, esvaído o 
prazo par eventual recurso, deverá apresentar memória atualizada de seu crédito para oportuna intimação de COOPERHAB 
JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL para os fins do disposto no art. 475-J do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: WILSON ROBERTO SANTANIEL (OAB 242907/SP), ANTONIO TEIXEIRA NUNES (OAB 44813/SP), WILSON 
ANTONIO PINCINATO (OAB 63144/SP), ISABEL SIDNEY PACHELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 147665/SP), MARCEL 
SCARABELIN RIGHI (OAB 135078/SP), AILTON MISSANO (OAB 90651/SP), JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 
66112/SP), ANTONIO CALIL DE MELO (OAB 93688/SP)

Processo 0007421-36.2013.8.26.0309 (processo principal 0006284-44.1998.8.26) - Habilitação de Crédito - Rescisão do 
contrato e devolução do dinheiro - MARCELO VELOSO - COOPERHAB JUNDIAÍ COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL 
- Vistos. MARCELO VELOSO pediu a habilitação de crédito no valor de R$ 37.637,21 e o pagamento a que faz jus em razão 
da “suposta aquisição do apartamento 72, Bloco 2, do Condomínio Residencial Rio das Pedras”, consoante Ação Civil Pública 
movida pelo Ministério Público contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Com a inicial, 
vieram documentos (fls. 4/33). Posteriormente, o habilitante apresentou planilha com o valor do crédito vindicado e juntou 
outros documentos (fls. 41/57 O Ministério Público não discordou da pretensão (fl. 62). Instada, contra COOPERHAB JUNDIAI 
COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL não se opôs ao pleito. (fl. 60) É o Relatório, Decido. O habilitante demonstra o 
crédito que detém contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL e sua causa. Pede a habilitação 
e o pagamento, sem que a tanto se oponham o Ministério Público e a contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO 
HABITACIONAL. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a habilitação do valor de R$ 37.637,21 , a ser corrigido monetariamente a 
partir do ajuizamento da ação, com juros de 1% a partir da citação. O interessado, esvaído o prazo par eventual recurso, deverá 
apresentar memória atualizada de seu crédito para oportuna intimação de COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO 
HABITACIONAL para os fins do disposto no art. 475-J do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ANTONIO CALIL DE MELO 
(OAB 93688/SP), AILTON MISSANO (OAB 90651/SP), WILSON ANTONIO PINCINATO (OAB 63144/SP), ANTONIO TEIXEIRA 
NUNES (OAB 44813/SP), FABIO HENRIQUE BAZZO FERREIRA (OAB 229215/SP), ISABEL SIDNEY PACHELLE RODRIGUES 
DE OLIVEIRA (OAB 147665/SP), MARCEL SCARABELIN RIGHI (OAB 135078/SP), JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 
(OAB 66112/SP)

Processo 0007451-71.2013.8.26.0309 (processo principal 0006284-44.1998.8.26) - Habilitação de Crédito - Rescisão do 
contrato e devolução do dinheiro - ALMIR ATOATTE - COOPERHAB JUNDIAÍ COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL 
- Vistos. ALMIR ATOATTE pediu a habilitação de crédito no valor de R$ 44.675,34 e o pagamento a que faz jus em razão da 
suposta aquisição do apartamento 22, Bloco 16, do Condomínio Residencial Espanha, consoante Ação Civil Pública movida 
pelo Ministério Público contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Com a inicial, vieram 
documentos (fls. 4/20). Posteriormente, o habilitante apresentou planilha de cálculo e documentos tidos por pertinentes para 
demonstrar seu crédito (fls. 28/36) O Ministério Público não discordou da pretensão (fl. 43). Instada, contra COOPERHAB 
JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL não se opôs ao pleito. (fl. 39). É o Relatório, Decido. O habilitante 
demonstra o crédito que detém contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL e sua causa. 
Pede a habilitação e o pagamento, sem que a tanto se oponham o Ministério Público e a contra COOPERHAB JUNDIAI 
COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a habilitação do valor de R$ 44.675,34, a 
ser orrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, com juros de 1% a partir da citação. O interessado, esvaído o 
prazo par eventual recurso, deverá apresentar memória atualizada de seu crédito para oportuna intimação de COOPERHAB 
JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL para os fins do disposto no art. 475-J do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ANTONIO CALIL DE MELO (OAB 93688/SP), MARCEL SCARABELIN RIGHI (OAB 135078/SP), ISABEL 
SIDNEY PACHELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 147665/SP), FABIO HENRIQUE BAZZO FERREIRA (OAB 229215/SP), 
ANTONIO TEIXEIRA NUNES (OAB 44813/SP), WILSON ANTONIO PINCINATO (OAB 63144/SP), JEFFERSON RODRIGUES 
DE OLIVEIRA (OAB 66112/SP), AILTON MISSANO (OAB 90651/SP)

Processo 0007598-97.2013.8.26.0309 (processo principal 0006284-44.1998.8.26) - Habilitação de Crédito - Rescisão do 
contrato e devolução do dinheiro - PAULO SÉRGIO TRABACHINI - COOPERHAB JUNDIAÍ - COOPERATIVA DE CRÉDITO 
HABITACIONAL - Vistos. PAULO SÉRGIO TRABACHINI pediu a habilitação de crédito no valor de R$ 35.680,71, conforme 
planilha de cálculo de fls. 35/40 e o pagamento a que faz jus em razão da “suposta aquisição do apartamento 24, Bloco 16, do 
Condomínio Residencial Espanha”, consoante Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público contra COOPERHAB JUNDIAI 
COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Com a inicial, vieram documentos (fls. 5/26). O Ministério Público não discordou 
da pretensão (fl. 47). Instada, contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL não se opôs ao 
pleito. (fl. 43) É o Relatório, Decido. O habilitante demonstra o crédito que detém contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA 
DE CRÉDITO HABITACIONAL e sua causa. Pede a habilitação e o pagamento, sem que a tanto se oponham o Ministério Público 
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e COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a habilitação do 
valor de R$ 35.680,71, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, com juros de 1% a partir da citação. 
O interessado, esvaído o prazo par eventual recurso, deverá apresentar memória atualizada de seu crédito para oportuna 
intimação de COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL para os fins do disposto no art. 475-J do 
Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: MARCEL SCARABELIN RIGHI (OAB 135078/SP), ANTONIO CALIL DE MELO (OAB 
93688/SP), ISABEL SIDNEY PACHELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 147665/SP), ANTONIO TEIXEIRA NUNES (OAB 
44813/SP), WILSON ANTONIO PINCINATO (OAB 63144/SP), JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 66112/SP), JOSE 
APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 79365/SP), AILTON MISSANO (OAB 90651/SP)

Processo 0007973-45.2006.8.26.0309 (309.01.2006.007973) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Haroldo Aluyso de Oliveira Veloso - Pertecnica Instalações Industria e Comercio Ltda 
- - João Higino Perchon - Ciência às partes do ofício de fls. 459/465 (desbloqueio do veículo). Intime-se. - ADV: FLAVIO 
ROBERTO MONTEIRO DE BARROS (OAB 227639/SP), ROQUE FERNANDES SERRA (OAB 101320/SP), HAROLDO ALUYSO 
DE OLIVEIRA VELOSO (OAB 227646/SP)

Processo 0007990-42.2010.8.26.0309 (309.01.2010.007990) - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta 
de Ensino Ltda - Tatiane Regina Boschiero - Manifeste-se o exequente sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 80 
(mudou-se para Araraquara/SP). Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 0008926-62.2013.8.26.0309 (processo principal 0006284-44.1998.8.26) - Habilitação de Crédito - Rescisão do 
contrato e devolução do dinheiro - LUCIA DO CARMO PAVINATTO DE ARRUDA - COOPERHAB JUNDIAÍ - COOPERATIVA 
DE CRÉDITO HABITACIONAL - Vistos. Renovo à parte ré a oportunidade para se manifestar acerca da presente habilitação 
de crédito, haja vista a apresentação de planilha de cálculo pela habilitante. Decorrido o prazo aqui concedido, remetam-se os 
autos ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: AILTON MISSANO (OAB 90651/SP), MARCEL SCARABELIN RIGHI (OAB 135078/
SP), ISABEL SIDNEY PACHELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 147665/SP), ANTONIO TEIXEIRA NUNES (OAB 44813/
SP), WILSON ANTONIO PINCINATO (OAB 63144/SP), JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 66112/SP), ANTONIO 
CALIL DE MELO (OAB 93688/SP), JOSÉ ANTONIO TALIARO (OAB 261655/SP)

Processo 0009030-54.2013.8.26.0309 (processo principal 0004560-05.1998.8.26) - Habilitação de Crédito - Rescisão 
do contrato e devolução do dinheiro - CARLOS AUGUSTO CORREIA SAMPAIO - COOPERAB JUNDIAI COOPERATIVA DE 
CREDITO HABITACIONAL - Vistos. CARLOS AUGUSTO CORREIA SAMPAIO pediu a habilitação de crédito no valor de R$ 
11.558,93 e o pagamento a que faz jus em razão da suposta aquisição do apartamento 184, Bloco 2, do Condomínio Residencial 
Soares Gandra, consoante Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE 
CRÉDITO HABITACIONAL. Com a inicial, vieram documentos (fls. 4/44). O Ministério Público não discordou da pretensão (fl. 
56). Instada, contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL não se opôs ao pleito. (fl. 52) É o 
Relatório, Decido. O habilitante demonstra o crédito que detém contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO 
HABITACIONAL e sua causa. Pede a habilitação e o pagamento, sem que a tanto se oponham o Ministério Público e a contra 
COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a habilitação do 
valor de R$ 11.558,93, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, com juros de 1% a partir da citação. 
O interessado, esvaído o prazo par eventual recurso, deverá apresentar memória atualizada de seu crédito para oportuna 
intimação de COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL para os fins do disposto no art. 475-J do 
Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 66112/SP), WILSON ANTONIO 
PINCINATO (OAB 63144/SP), ANTONIO TEIXEIRA NUNES (OAB 44813/SP), AILTON MISSANO (OAB 90651/SP), ANTONIO 
CALIL DE MELO (OAB 93688/SP), ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR (OAB 252749/SP), ISABEL SIDNEY PACHELLE 
RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 147665/SP), MARCEL SCARABELIN RIGHI (OAB 135078/SP)

Processo 0009792-75.2010.8.26.0309 (309.01.2010.009792) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Gasparetto & Zanata Auto Eletrica Borracharia e Comercio de Peças Automotivas Ltda Me - Carmel Transportes Ltda Me - 
Manifeste-se o exequente sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 98 (informado pela moradora Aparecida Conceição 
Gomes de que a empresa requerida pertence a sua irmã, Nilce Maria Gomes da Silva, e está desativada há aproximadamente 
três anos). Intime-se. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA (OAB 217178/SP)

Processo 0010138-21.2013.8.26.0309 (processo principal 0006284-44.1998.8.26) - Habilitação de Crédito - Rescisão do 
contrato e devolução do dinheiro - Fabiano Davi Franco - Cooperhab Jundiai - Cooperativa de Credito Habitacional - Vistos. 
FABIANO DAVI FRANCO pediu a habilitação de crédito no valor de R$ 27.335,87 e o pagamento a que faz jus em razão da 
“suposta aquisição do apartamento 13, Bloco 1, do Condomínio Residencial Rio das Pedras”, consoante Ação Civil Pública 
movida pelo Ministério Público contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Com a inicial, 
vieram documentos (fls. 12/36). O Ministério Público declinou de sua atuação no processo, por entender não existir direito 
coletivo, homogêneo ou indisponível a ser tutelado(fl. 47). Instada, contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO 
HABITACIONAL não se opôs ao pleito. (fl. 45) É o Relatório, Decido. O habilitante demonstra o crédito que detém contra 
COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL e sua causa. Pede a habilitação e o pagamento, sem 
que a tanto se oponham o Ministério Público e COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Posto 
isso, JULGO PROCEDENTE a habilitação do valor de R$ 27.335,87, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da 
ação, com juros de 1% a partir da citação. O interessado, esvaído o prazo par eventual recurso, deverá apresentar memória 
atualizada de seu crédito para oportuna intimação de COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL 
para os fins do disposto no art. 475-J do Código de Processo Civil. Intime-se - ADV: ISABEL SIDNEY PACHELLE RODRIGUES 
DE OLIVEIRA (OAB 147665/SP), ANTONIO TEIXEIRA NUNES (OAB 44813/SP), MARCEL SCARABELIN RIGHI (OAB 135078/
SP), WILSON ANTONIO PINCINATO (OAB 63144/SP), JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 66112/SP), AILTON 
MISSANO (OAB 90651/SP), VANDERLEI ROBERTO PINTO (OAB 92998/SP), ANTONIO CALIL DE MELO (OAB 93688/SP), 
JUÇARA MARIA MELCHIOR FURTADO (OAB 271945/SP)

Processo 0010186-77.2013.8.26.0309 (processo principal 0006284-44.1998.8.26) - Habilitação de Crédito - Rescisão 
do contrato e devolução do dinheiro - CLEIDE HARUE TASAKA - Cooperhab Jundiai - Cooperativa de Credito Habitacional 
- Vistos. CLEIDE HARUE TASAKA pediu a habilitação de crédito no valor de R$ 35.237,09 e o pagamento a que faz jus em 
razão da suposta aquisição do apartamento 32, Bloco 17, do Condomínio Residencial Espenha, consoante Ação Civil Pública 
movida pelo Ministério Público contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Com a inicial, 
vieram documentos (fls. 4/47). O Ministério Público não discordou da pretensão (fl. 56). Instada, contra COOPERHAB JUNDIAI 
COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL não se opôs ao pleito. (fl. 53) É o Relatório, Decido. A habilitante demonstra o 
crédito que detém contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL e sua causa. Pede a habilitação 
e o pagamento, sem que a tanto se oponham o Ministério Público e a contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO 
HABITACIONAL. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a habilitação do valor de R$ 35.237,09, a ser corrigido monetariamente a 
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partir do ajuizamento da ação, com juros de 1% a partir da citação. A interessada, esvaído o prazo par eventual recurso, deverá 
apresentar memória atualizada de seu crédito para oportuna intimação de COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO 
HABITACIONAL para os fins do disposto no art. 475-J do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: JEFFERSON RODRIGUES 
DE OLIVEIRA (OAB 66112/SP), KATLYN NICIOLI VAZ DE LIMA (OAB 310459/SP), ANTONIO CALIL DE MELO (OAB 93688/
SP), AILTON MISSANO (OAB 90651/SP), LUIZ ODA (OAB 80070/SP), VANESSA CARDOSO DE ASSIS (OAB 305920/SP), 
WILSON ANTONIO PINCINATO (OAB 63144/SP), ANTONIO TEIXEIRA NUNES (OAB 44813/SP), ISABEL SIDNEY PACHELLE 
RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 147665/SP), CHARLES ALVES DA SILVA (OAB 139282/SP), MARCEL SCARABELIN RIGHI 
(OAB 135078/SP)

Processo 0010901-27.2010.8.26.0309 (309.01.2010.010901) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Centerpel Comercio de Embalagens Bjp Ltda 
- Adnan Adbel Kader Salem - Marcelo Bragantini e outro - Vistos. Manifrestem-se Administrador e Ministério Público. Int. - ADV: 
ADNAN ABDEL KADER SALEM (OAB 180675/SP), DIOGENES FERNANDO SANTO FERREIRA (OAB 295834/SP)

Processo 0012690-56.2013.8.26.0309 (processo principal 0006284-44.1998.8.26) - Habilitação de Crédito - Rescisão 
do contrato e devolução do dinheiro - DANIEL MAURICIO FRANCO MARTIN - Cooperhab Jundiai Cooperativa de Credito 
Habitacional de outros - Vistos. DANIEL MAURÍCIO FRANCO MARTIN pediu a habilitação de crédito no valor de R$ 2.636,39 
e o pagamento a que faz jus em razão da “suposta celebração de instrumento de participação na poupança habitacional”, 
consoante Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO 
HABITACIONAL. Com a inicial, vieram documentos (fls. 6/41). O Ministério Público não discordou da pretensão (fl. 48). Instada, 
contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL não se opôs ao pleito. (fl. 46) É o Relatório, Decido. 
O habilitante demonstra o crédito que detém contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL e sua 
causa. Pede a habilitação e o pagamento, sem que a tanto se oponham o Ministério Público e a contra COOPERHAB JUNDIAI 
COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a habilitação do valor de R$ 2.636,39, a ser 
corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, com juros de 1% a partir da citação. O interessado, esvaído o prazo 
par eventual recurso, deverá apresentar memória atualizada de seu crédito para oportuna intimação de COOPERHAB JUNDIAI 
COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL para os fins do disposto no art. 475-J do Código de Processo Civil. Intime-
se. - ADV: WILSON ANTONIO PINCINATO (OAB 63144/SP), ANTONIO CALIL DE MELO (OAB 93688/SP), ISABEL SIDNEY 
PACHELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 147665/SP), NICACIO PASSOS DE A FREITAS (OAB 64565/SP), JEFFERSON 
RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 66112/SP), AILTON MISSANO (OAB 90651/SP), MARCEL SCARABELIN RIGHI (OAB 135078/
SP), ANTONIO TEIXEIRA NUNES (OAB 44813/SP)

Processo 0013006-11.2009.8.26.0309 (309.01.2009.013006) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco S/A - Maison Vitoria Comercial Ltda - - Elide Lucchetti Mori - - Mariangela Arduino Mendes Bravo - - Dora 
Lucia Correa Carrara - Providencie o autor a retirada da(s) carta(s) precatória(s) expedida(s), comprovando nos autos a(s) 
sua(s) distribuição(ões), no prazo de 10 dias. Int. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)

Processo 0014756-09.2013.8.26.0309 (processo principal 0006284-44.1998.8.26) - Habilitação de Crédito - Rescisão do 
contrato e devolução do dinheiro - ROSEMARY APARECIDA MARÇAL - COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL - Vistos. 
ROSEMARY APARECIDA MARÇAL pediu a habilitação de crédito no valor de R$ 4.614,74 e o pagamento a que faz jus em razão 
da propositura de ação monitória cujo trâmite se deu perante a 5ª Vara Cível local, com o objetivo de ser restituída de valores 
que pagou em razão de “suposta aquisição do apartamento 81, Edifício Esmeralda, do Condomínio Residencial Rio das Pedras”, 
consoante Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO 
HABITACIONAL. Com a inicial, vieram documentos (fls. 4/51). O Ministério Público não discordou da pretensão (fl. 61). Instada, 
contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL não se opôs ao pleito. (fl. 57) É o Relatório, Decido. 
A habilitante demonstra o crédito que detém contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL e 
sua causa. Pede a habilitação e o pagamento, sem que a tanto se oponham o Ministério Público e COOPERHAB JUNDIAI 
COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a habilitação do valor de R$ 4.614,74, a ser 
corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, com juros de 1% a partir da citação. A interessada, esvaído o prazo 
par eventual recurso, deverá apresentar memória atualizada de seu crédito para oportuna intimação de COOPERHAB JUNDIAI 
COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL para os fins do disposto no art. 475-J do Código de Processo Civil. Intime-se. - 
ADV: ISABEL SIDNEY PACHELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 147665/SP), ANTONIO TEIXEIRA NUNES (OAB 44813/
SP), ANDREA EVELI SOARES MAGNANI (OAB 139941/SP), WILSON ANTONIO PINCINATO (OAB 63144/SP), JEFFERSON 
RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 66112/SP), AILTON MISSANO (OAB 90651/SP), ANTONIO CALIL DE MELO (OAB 93688/
SP)

Processo 0015229-73.2005.8.26.0309 (309.01.2005.015229) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Cosmar Veiculos 
e Maquinas S/A - Carlos Alberto Henrique Zanoveli - Providencie o exequente o recolhimento, sob o código 434-1, das custas 
para consulta ao sistema SIEL, no valor de R$ 12,20. Intime-se. - ADV: LUIZ CARLOS BRANCO (OAB 52055/SP)

Processo 0015687-17.2010.8.26.0309 (309.01.2010.015687) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco S/A - Nunes & Silva Construção Ltda - - Francisco de Assis N da Silva - Manifeste-se o exequente sobre os 
ofícios de fls. 104/116 e fls. 122/134. Intime-se. - ADV: FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 
19817/SP)

Processo 0017300-43.2008.8.26.0309 (309.01.2008.017300) - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - Josselei 
Delfino Paulo - - Silvana Maria Cuccia - Dae Agua e Esgoto - Ciência ao patrono de que a guia de levantamento está disponível 
para retirada em cartório. Intime-se. - ADV: CLAUDINEI ARISTIDES BOSCHIERO (OAB 105869/SP), MERCIO DE OLIVEIRA 
(OAB 125063/SP), CAMILA DANTAS MONDO (OAB 265623/SP)

Processo 0017675-78.2007.8.26.0309 (309.01.2007.017675) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Sociedade 
dos Amigos do Portal da Colina - Orsini Construtora Ltda - Providencie o exequente o recolhimento, sob o código 434-1, das 
custas para consulta ao sistema BacenJud, no valor de R$ 12,20. Intime-se. - ADV: LUIZ ROBERTO DE ALMEIDA FILHO (OAB 
205907/SP), ANTONIO CARLOS MAGRO (OAB 86225/SP)

Processo 0018019-20.2011.8.26.0309 (309.01.2011.018019) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Nelson Bemvindo Marinho - Ws Comercio de Veiculos Ltda - Ciência ao requerente do ofício de fls.61/67. Intime-
se. - ADV: FERNANDO DUARTE MASSAGARDI (OAB 240361/SP)

Processo 0018799-91.2010.8.26.0309 (309.01.2010.018799) - Execução de Título Extrajudicial - Transação - Instituto de 
Ensino Campo Limpo Paulista Ltda - Vladimir Correia - Providencie o autor a retirada do(s) ofício(s) expedido(s), comprovando 
nos autos o(s) seu(s) encaminhamento(s), no prazo de 10 dias. Int. - ADV: LUCIANE MAINARDI DE OLIVEIRA CARNEIRO (OAB 
229502/SP)

Processo 0019073-84.2012.8.26.0309 (309.01.2012.019073) - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta 
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de Ensino Ltda - Erivaldo Pereira da Silva - Manifeste-se o requerente sobre a carta de citação devolvida de fls. 78/79 (ausente). 
Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 0019259-10.2012.8.26.0309 (309.01.2012.019259) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau 
Unibanco S A - F L Costa Me - - Fabio Lima Costa - Manifeste-se o requerente acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de 
Justiça de fls. 43. Intime-se. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP), PETRUCIO OMENA FERRO (OAB 
55263/SP), NICOLAS PETRUCIO MAZARIN FERRO (OAB 264583/SP)

Processo 0019526-02.2000.8.26.0309 (309.01.2000.019526) - Procedimento Ordinário - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Sanse Confecções Ltda - Sinux Importação e Exportacao Ltda - - Dektos Assessoria Aduaneira Ltda - - Dalvo 
Monteiro Fernandes - - José de Souza Coutinho - Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A - Manifeste-se o exequente sobre 
as carta de intimação devolvidas de fls. 889 (ausente) e fls. 892 (ausente). Intime-se. - ADV: ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA 
(OAB 74304/SP), JULIANA FALCI MENDES (OAB 223768/SP), FERNANDO ALBERTO ALVAREZ BRANCO (OAB 175374/SP), 
SOLANGE SATIE HAMADA GIOTTO (OAB 160260/SP), JOSE ALEXANDRE MANZANO OLIANI (OAB 151581/SP)

Processo 0021846-34.2014.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1002912-95.2014 - 1. VARA CÍVEL) - Paulifer 
S/A Industria e Comercio de Ferro e Aço - KATANA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - Providencie o requerente 
a juntada das vias originais das guias de fls. 09, bem como, recolha a complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 
valor de R$ 33,24. Intime-se. - ADV: SERGIO TEIXEIRA DE ANDRADE FILHO (OAB 148412/SP)

Processo 0022911-98.2013.8.26.0309 (processo principal 0006284-44.1998.8.26) - Habilitação de Crédito - Antonio Celso 
Barbati - Vistos. ANTONIO CELSO BARBATI pediu a habilitação de crédito no valor de R$ 16.799,32 e o pagamento a que faz 
jus em razão da “suposta aquisição do apartamento 11, Bloco 7, do Condomínio Residencial Espanha”, consoante Ação Civil 
Pública movida pelo Ministério Público contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Com a 
inicial, vieram documentos (fls. 4/42). O Ministério Público não discordou da pretensão (fl. 44), e posteriormente declinou de 
sua atuação no processo, por entender não haver interesses difusos, coletivos ou individuais indisponíveis. Instada, contra 
COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL não se opôs ao pleito. (fl. 46) É o Relatório, Decido. 
O habilitante demonstra o crédito que detém contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL 
e sua causa. Pede a habilitação e o pagamento, sem que a tanto se oponham o Ministério Público e COOPERHAB JUNDIAI 
COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a habilitação do valor de R$ 16.799,32, a ser 
corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, com juros de 1% a partir da citação. O interessado, esvaído o prazo 
para eventual recurso, deverá apresentar memória atualizada de seu crédito para oportuna intimação de COOPERHAB JUNDIAI 
COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL para os fins do disposto no art. 475-J do Código de Processo Civil. Intime-se. - 
ADV: WILSON ANTONIO PINCINATO (OAB 63144/SP), MARCEL SCARABELIN RIGHI (OAB 135078/SP), CHARLES ALVES DA 
SILVA (OAB 139282/SP), ANTONIO TEIXEIRA NUNES (OAB 44813/SP), AILTON MISSANO (OAB 90651/SP), LUIZ ODA (OAB 
80070/SP), ANTONIO CALIL DE MELO (OAB 93688/SP), JEFFERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 66112/SP), KATLYN 
NICIOLI VAZ DE LIMA (OAB 310459/SP), VANESSA CARDOSO DE ASSIS (OAB 305920/SP)

Processo 0023455-72.2002.8.26.0309 (309.01.2002.023455) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Bbm Agropecuaria 
Ltda. - Paulo Zanquini - - Simone Bafa Clavero Zanquini - Manifestem-se as partes acerca do ofício de fls 641/643. Intime-
se. - ADV: CARLOS ROBERTO MARTINS (OAB 217587/SP), EURIPEDES APARECIDO DE PAULA JUNIOR (OAB 278751/
SP), CARLOS EDUARDO DA SILVA (OAB 231879/SP), CARLOS EDUARDO CORREA DA SILVA (OAB 222710/SP), MOYSES 
ZANQUINI (OAB 79547/SP), ALEXANDRE JOSÉ RIBEIRO (OAB 251225/SP)

Processo 0023769-32.2013.8.26.0309 (processo principal 0002654-57.2010.8.26) - Habilitação de Crédito - Concurso de 
Credores - Diego Thomas Bernardes - SOCIEDADE JUNDIAIENSE DE SOCORROS MÚTUOS - Vistos. Trata-se de pedido de 
habilitação de crédito de valor oriundo de reclamação trabalhista contra SOCIEDADE JUNDIAIENSE DE SOCORROS MÚTUOS. 
Com a inicial, vieram documentos. Ouvido a respeito, o Administrador Judicial requereu a retificação do valor pretendido, 
expurgando-se: a) atualização monetária e juros posteriormente à insolvência; b) exclusão dos créditos devidos à União (crédito 
previdenciário, IR). Também pleiteou a inclusão dos honorários advocatícios como crédito quirografário. O Ministério Público 
concordou com o parecer trazido aos autos pelo Administrador Judicial. É o Relatório, Decido. Os juros de mora devem ser 
cobrados e não é cabível, em sede de insolvência civil, buscar-se disciplina prevista para relações empresariais. Devesse 
o tratamento ser idêntico e então a lei não distinguiria sociedades civis de empresas comerciais. Ademais, nem mesmo em 
sede de falência ou recuperação judicial seria nítida a impossibilidade de cobrança de juros de mora. Note-se, a respeito: 
TRIBUTÁRIO MASSA FALIDA JUROS DE MORA POSTERIORES À QUEBRA INCIDÊNCIA CONDICIONADA À SUFICIÊNCIA 
DO ATIVO ENCARGO LEGAL DECRETO-LEI N. 1.025/69. 1. Os juros de mora são exigíveis até a decretação da quebra e, após 
esta, ficam condicionados à suficiência do ativo da massa. 2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento segundo o 
qual o encargo legal previsto no Decreto-Lei n. 1.025/69 é devido pela massa falida, não se aplicando o art. 208, § 2º, da Lei de 
Falência. Embargos acolhidos para sanar a omissão e obscuridade apontadas e, atribuindo-lhe efeitos infringentes, dar parcial 
provimento ao recurso especial da Fazenda. (EDcl no AgRg no REsp 1078692/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, 
julgado em 08/06/2010, DJe 24/06/2010). Relativamente à atualização monetária, como é sabido, trata-se de mero mecanismo 
destinado a evitar a corrosão do valor real da moeda pelo processo inflacionário, pelo que, evitando-se o enriquecimento sem 
causa, deve incidir em qualquer situação de quitação posterior ao vencimento e enquanto não observada a quitação. No que 
tange a créditos não titularizados pela parte habilitante, não podem ser objeto de habilitação em seu nome. A respeito, já se 
decidiu: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Habilitação de crédito. Acolhimento integral, reformado em parte. Inclusão indevida de 
verbas decorrentes de FGTS, INSS e IRPF. Impossibilidade de habilitação, em nome do trabalhador, de créditos que não sejam 
exclusivamente trabalhistas e por ele titularizados. JUROS DE MORA. Pedido de expurgo dos cálculos. Descabimento. Ausência 
de demonstração de que a Justiça do Trabalho aplicou juros de mora nos cálculos. Mera presunção. Contador que retroagiu 
corretamente a correção monetária até a data do pedido de recuperação (art. 9º II LRF), mas não o fez em relação aos juros, 
por ausência de elementos a indicar que foram aplicados. Recurso provido em parte.” (agravo 02164026120128260000. Relator: 
Teixeira Leite. DJ de 19.6.2013). Quanto aos honorários advocatícios, há que se levar em conta o entendimento recentemente 
pacificado pelo C. STJ, nos autos do REsp 1152218, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, os quais, por sua natureza 
alimentar, foram equiparados ao crédito trabalhista, devendo portanto ser classificados como crédito privilegiado. Posto isso, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a habilitação determinando a exclusão apenas dos valores não titularizados pela 
habilitante (IR, custas e crédito previdenciário). Custas e honorários na forma do art. 21 do Código de Processo Civil, em razão 
da sucumbência recíproca, observadas as isenções legais. Intime-se. - ADV: ROSELI APARECIDA ULIANO A DE JESUS (OAB 
74854/SP), ADNAN ABDEL KADER SALEM (OAB 180675/SP), MAURO JOSÉ DE ALMEIDA (OAB 54908/SP)

Processo 0023770-17.2013.8.26.0309 (processo principal 0002654-57.2010.8.26) - Habilitação de Crédito - Concurso de 
Credores - Maria Jose Beraldi Belinazzi - SOCIEDADE JUNDIAIENSE DE SOCORROS MÚTUOS - Vistos. Trata-se de pedido de 
habilitação de crédito de valor oriundo de reclamação trabalhista contra SOCIEDADE JUNDIAIENSE DE SOCORROS MÚTUOS. 
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Com a inicial, vieram documentos. Ouvido a respeito, o Administrador Judicial requereu a retificação do valor pretendido, 
expurgando-se: a) atualização monetária e juros posteriormente à insolvência; b) exclusão dos créditos devidos à União (crédito 
previdenciário, IR); c) do crédito privilegiado multa por descumprimento de acordo celebrado na esfera trabalhista, constituindo-o 
como crédito subquirografário. O Ministério Público concordou com o parecer trazido aos autos pelo Administrador Judicial. É 
o Relatório, Decido. Os juros de mora devem ser cobrados e não é cabível, em sede de insolvência civil, buscar-se disciplina 
prevista para relações empresariais. Devesse o tratamento ser idêntico e então a lei não distinguiria sociedades civis de empresas 
comerciais. Ademais, nem mesmo em sede de falência ou recuperação judicial seria nítida a impossibilidade de cobrança de 
juros de mora. Note-se, a respeito: TRIBUTÁRIO MASSA FALIDA JUROS DE MORA POSTERIORES À QUEBRA INCIDÊNCIA 
CONDICIONADA À SUFICIÊNCIA DO ATIVO ENCARGO LEGAL DECRETO-LEI N. 1.025/69. 1. Os juros de mora são exigíveis 
até a decretação da quebra e, após esta, ficam condicionados à suficiência do ativo da massa. 2. A jurisprudência desta Corte 
firmou o entendimento segundo o qual o encargo legal previsto no Decreto-Lei n. 1.025/69 é devido pela massa falida, não se 
aplicando o art. 208, § 2º, da Lei de Falência. Embargos acolhidos para sanar a omissão e obscuridade apontadas e, atribuindo-
lhe efeitos infringentes, dar parcial provimento ao recurso especial da Fazenda. (EDcl no AgRg no REsp 1078692/SP, Rel. Min. 
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 08/06/2010, DJe 24/06/2010). Relativamente à atualização monetária, como é 
sabido, trata-se de mero mecanismo destinado a evitar a corrosão do valor real da moeda pelo processo inflacionário, pelo que, 
evitando-se o enriquecimento sem causa, deve incidir em qualquer situação de quitação posterior ao vencimento e enquanto não 
observada a quitação. A multa incidente de descumprimento do acordo celebrado perante a Justiça do Trabalho deve compor o 
crédito de natureza trabalhista porque fixada antes da decretação da falência, inexistindo, desta forma, violação aos artigos 49, 
caput, e 6º, ambos da Lei 11.101/2005. Os julgados abaixo transcritos representam o entendimento aqui exarado: “Agravo de 
instrumento. Recuperação judicial. Habilitação de crédito trabalhista. Valor decorrente de condenação na Justiça do Trabalho. 
Multa diária por descumprimento de obrigação de fazer. Obrigação imposta após a data em que foi deferido o processamento 
da recuperação judicial. Valor que não deve ser computado no crédito da agravante. Inteligência dos arts. 49 e 6º, § 2º, da 
Lei nº 11.101/2005. Agravo a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento nº 0057836-77.2013.8.26.0000 1ª Câmara 
Reservada de Direito Empresarial TJ/SP rel. Des. Pereira Calças j. 23/04/2013). “Agravo de instrumento. Recuperação judicial. 
Habilitação de crédito trabalhista. Valor decorrente de condenação na Justiça do Trabalho. Multa diária por inadimplência. 
Cálculo corretamente realizado, com termo final na data em que foi deferido o processamento da recuperação judicial. Valor 
que deve ser computado no crédito do agravado. Natureza indenizatória da sanção. Art. 83, I, da Lei nº 11.101/05. Pretensão 
à redução do valor da multa que somente pode ser deduzida perante a justiça especializada que a fixou. Fixação do crédito 
no valor determinado pela sentença da Justiça do Trabalho. Inteligência do art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.101/2005. Agravo a que 
se nega provimento.” (Agravo de Instrumento nº 0054273-12.2012.8.26.0000 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial TJ/
SP rel. Des. Pereira Calças j. 28/08/2012). No que tange a créditos não titularizados pela parte habilitante, de se ponderar que 
foram eles excluídos do pedido, cingindo-se a habilitação apenas ao principal remanescente, além de juros e correção monetária 
sobre ele incidentes.. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a habilitação determinando a inclusão da habilitante no quadro geral 
de credores, cujo crédito corresponde ao apontado na petição inicial. Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor 
do crédito. na forma do art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da sucumbência recíproca, observadas as isenções 
legais. Intime-se. - ADV: EMILIA CRISTINA COSTA CHALUPPE (OAB 70613/SP), ADNAN ABDEL KADER SALEM (OAB 180675/
SP), MAURO JOSÉ DE ALMEIDA (OAB 54908/SP)

Processo 0024050-51.2014.8.26.0309 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0002511-11.2013 - 2ª Vara Cível do Foro 
Central de São Paulo) - ANA MARIA LOPES PEREIRA - ARGOS INDUSTRIAL S/A - Providencie o autor o recolhimentos da taxa 
de distribuição da carta precatória, bem como as diligência do Sr. Oficial de Justiça ou a informação se beneficiário da justiça 
gratuita. Int - ADV: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 130959/SP)

Processo 0025818-80.2012.8.26.0309 (309.01.2012.025818) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Sergio 
Porfirio dos Santos - Marcel Dias Me - - Marcel Dias - Vistos. Expeça-se carta precatória. Int. - ADV: MARIA LUCIA VION SANT 
GALVEZ (OAB 99016/SP)

Processo 0026094-48.2011.8.26.0309 (309.01.2011.026094) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Ibg Industria 
Brasileira de Gases Ltda - Jose Alberto Scudeler Epp - Manifestem-se as partes sobre o depoimento da testemunha na carta 
precatória devolvida de fls. 162/185. Intime-se. - ADV: NELSON VALLIM FISCHER (OAB 119706/SP), CARLOS AUGUSTO 
TORTORO JUNIOR (OAB 247319/SP)

Processo 0026424-55.2005.8.26.0309 (309.01.2005.026424) - Execução de Título Extrajudicial - Anhanguera Educacional 
S/A - Andre Luiz Soler Junior - Providencie o exequente o recolhimento, sob o código 434-1, das custas para realização das 
consulta BacenJud, InfoJud e RenaJud, no valor de R$ 36,60. Intime-se. - ADV: ANTONIO CESAR SQUILLANTE (OAB 177748/
SP), FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (OAB 131443/SP)

Processo 0027879-79.2010.8.26.0309 (309.01.2010.027879) - Procedimento Ordinário - Títulos de Crédito - Auto Posto 
Itupeva Ltda - Valdir Sforni Me - Manifeste-se o exequente sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 107 (mudou-se em 
setembro de 2014). Intime-se. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA (OAB 217178/SP)

Processo 0029323-79.2012.8.26.0309 (309.01.2012.029323) - Monitória - Contratos Bancários - FUNDO DE INVESTIMENTOS 
EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NÃO PADRONIZADO - Sueli de Fatima Bellon Aiube - 
Providencie o exequente o recolhimento, sob o código 434-1, das custas para consulta aos sistemas InfoJud e RenaJud, no 
valor de R$ 24,40. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE PAVANELLI CAPOLETTI (OAB 267830/SP)

Processo 0030166-88.2012.8.26.0068 - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte - Inadimplemento - Empresa Transportes Atlas Ltda - Art Services Soluções Logistica S.a - Certifique a z 
serventia quanto ao prazo concedido em audiência, elucidando, outrossim, quanto à possível existência de peticionamento 
porventura deduzido no interregno. - ADV: LUIZ CARLOS DE ANDRADE LOPES (OAB 240052/SP), UBIRACI MARTINS (OAB 
29443/RJ), VICENTE PIRES DE OLIVEIRA (OAB 94409/SP)

Processo 0030270-70.2011.8.26.0309 (309.01.2011.030270) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Banco do 
Brasil S A - Daniel Fazolari - Manifeste-se o requerente sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça na carta precatória devolvida 
de fls. 170/182 (desconhecido). Intime-se. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0031943-45.2004.8.26.0309 (309.01.2004.031943) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação 
- Espécies de Contratos - ITAU UNIBANCO S/A - Heitor Leonardo Torres - - Marivone Negri Torres - Manifeste-se o exequente 
sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 402 (não localizou o número indicado; desconhecido). Intime-se. - ADV: ANA 
LIGIA RIBEIRO DE MENDONCA (OAB 78723/SP), MARIA LUCIA RUIVO DE OLIVEIRA VASCONCELLOS (OAB 218122/SP), 
LUCIANA CAVALCANTE URZE PRADO (OAB 148984/SP)

Processo 0031943-45.2004.8.26.0309 (309.01.2004.031943) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação 
- Espécies de Contratos - ITAU UNIBANCO S/A - Heitor Leonardo Torres - - Marivone Negri Torres - Vistos. Sem prejuízo do 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 803

determinado no Ato Ordinatório de fls. 407, tendo em vista que, em princípio, os executados são casados, esclareça o exequente 
o motivo das tentativas de citação/intimação em endereços diversos, sendo que a executada fora localizada às fls. 193. Intime-
se. - ADV: ANA LIGIA RIBEIRO DE MENDONCA (OAB 78723/SP), LUCIANA CAVALCANTE URZE PRADO (OAB 148984/SP), 
MARIA LUCIA RUIVO DE OLIVEIRA VASCONCELLOS (OAB 218122/SP)

Processo 0033089-43.2012.8.26.0309 (309.01.2012.033089) - Procedimento Ordinário - Cheque - Marciovani do Amaral 
- WILLIANS ALVES DE PAIVA - Manifeste-se o requerente sobre os ofício de fls. 63/72. Intime-se. - ADV: FATIMA DA SILVA 
BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 
163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)

Processo 0033559-74.2012.8.26.0309 (309.01.2012.033559) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Dallas Automóveis de 
Aluguel Ltda - Preston Service Ltda - - Giancarlo Casoli - - Aldir Francisco Zorzi Foekel - Providencie o requerente o recolhimento 
devido para a citação requerida. Intime-se. - ADV: CINTIA FERREIRA BONDARENKO (OAB 199166/SP), RAFAEL RODRIGO 
BRUNO (OAB 221737/SP)

Processo 0035240-16.2011.8.26.0309 (309.01.2011.035240) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Estoril 
Sol S/A - Cesar Geraldo Moscoso Caso - Alfredo Geraldo Maia - - Tania Mussi Maia - Manifeste-se o requerente sobre a 
contestação e documentos de fls. 64/129, no prazo de dez dias. Intime-se. - ADV: ANA CLAUDIA MARTINS PEREIRA PALHARES 
(OAB 129823/SP), FRANCIS MARIA BARBIN TORELLI (OAB 135853/SP), RAFAEL OLIVEIRA SALVIA (OAB 279383/SP)

Processo 0037840-49.2007.8.26.0309 (309.01.2007.037840) - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta 
de Ensino Ltda - Sheila Passilongo - Ciência ao patrono de que a guia de levantamento está disponível para retirada em cartório. 
Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 0037999-84.2010.8.26.0309 (309.01.2010.037999) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel 
- Umberto Checchinato Neto - - Gloria Carbonari Checchinato - Antonio Marcos Barcaro Transportes Ltda Me - - Rodholfo 
Mussinatti Barcaro - Manifestem-se acerca da estimativa de honorários de fls. 119. Intime-se. - ADV: MÁRIO LUÍS PAES (OAB 
198539/SP)

Processo 0043440-12.2011.8.26.0309 (309.01.2011.043440) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Cetti Comercio 
de Materiais Eletricos Ltda - Mapainel Prestação de Serviços de Montagens de Paineis Ltda - - Heitor Henrique Mazeto - - 
Ricardo Mazeto - Manifeste-se o requerente sobre as certidões dos Srs. Oficiais de Justiça nas cartas de intimação de fls. 
86 (mudou-se há aproximadamente seis meses) e fls. 89 (reside atualmente em Manaus). Intime-se. - ADV: ALESSANDRA 
ANDREUCETTI (OAB 265203/SP)

Processo 0043540-69.2008.8.26.0309 (309.01.2008.043540) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito 
Bancário - Banco Bradesco S/A - Wilson Lambert Epp - - Wilson Lambert - Manifeste-se o exequente sobre as certidões dos 
Srs. Oficiais de Justiça de fls. 144 (imóvel desocupado e com placas de “aluga-se”) e fls. 146 (informado pela moradora Marisa 
Maciel Shimabukuro de que o requerido não reside no local). Intime-se. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), RONALDO 
PROVENCALE (OAB 104495/SP)

Processo 0044857-97.2011.8.26.0309 (309.01.2011.044857) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - 
Nasa Inspeção Veicular Ltda - Sintseve - Providencie o exequente o recolhimento, sob o código 434-1, das custas para consulta 
ao BacenJud, no valor de R$ 12,20. Intime-se. - ADV: PEDRO NUNES PEREIRA (OAB 275538/SP)

Processo 1000287-63.1998.8.26.0309/05 (309.01.1998.006284/5) - Habilitação de Crédito - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - José Luís Barbati - Antonio Cassio Soares e outros - Vistos. JOSÉ LUÍS BARBATI pediu a habilitação 
de crédito no valor de R$ 66.666,92 e o pagamento a que faz jus em razão da “suposta aquisição do apartamento 61, Bloco 1, 
do Condomínio Residencial Rio das Pedras”, consoante Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público contra COOPERHAB 
JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Com a inicial, vieram documentos (fls. 4/43). O Ministério Público não 
discordou da pretensão (fl. 52). Instada, contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL não 
se opôs ao pleito. (fl. 50) É o Relatório, Decido. O habilitante demonstra o crédito que detém contra COOPERHAB JUNDIAI 
COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL e sua causa. Pede a habilitação e o pagamento, sem que a tanto se oponham 
o Ministério Público e a contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Posto isso, JULGO 
PROCEDENTE a habilitação do valor de R$ 66.666,92, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação, com 
juros de 1% a partir da citação. O interessado, esvaído o prazo par eventual recurso, deverá apresentar memória atualizada de 
seu crédito para oportuna intimação de COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL para os fins do 
disposto no art. 475-J do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: CHARLES ALVES DA SILVA (OAB 139282/SP), MARCEL 
SCARABELIN RIGHI (OAB 135078/SP), ISABEL SIDNEY PACHELLE RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 147665/SP), LUIZ ODA 
(OAB 80070/SP), ANTONIO TEIXEIRA NUNES (OAB 44813/SP), WILSON ANTONIO PINCINATO (OAB 63144/SP), JEFFERSON 
RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 66112/SP), AILTON MISSANO (OAB 90651/SP), ANTONIO CALIL DE MELO (OAB 93688/
SP), VANESSA CARDOSO DE ASSIS (OAB 305920/SP)

Processo 1000288-48.1998.8.26.0309/06 (309.01.1998.006284/6) - Habilitação de Crédito - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Benedito Cláudio Barbati - Antonio Cassio Soares e outros - Vistos. BENEDITO CLÁUDIO BARBATI 
pediu a habilitação de crédito no valor de R$ 66.719,42 e o pagamento a que faz jus em razão da “suposta aquisição do 
apartamento 62, Bloco 1, do Condomínio Residencial Rio das Pedras”, consoante Ação Civil Pública movida pelo Ministério 
Público contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Com a inicial, vieram documentos (fls. 
4/44). O Ministério Público não discordou da pretensão (fl. 48). Instada, contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE 
CRÉDITO HABITACIONAL não se opôs ao pleito. (fl. 51) É o Relatório, Decido. O habilitante demonstra o crédito que detém 
contra COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL e sua causa. Pede a habilitação e o pagamento, 
sem que a tanto se oponham o Ministério Público e COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL. Posto 
isso, JULGO PROCEDENTE a habilitação do valor de R$ 66.719,42, a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da 
ação, com juros de 1% a partir da citação. O interessado, esvaído o prazo par eventual recurso, deverá apresentar memória 
atualizada de seu crédito para oportuna intimação de COOPERHAB JUNDIAI COOPERATIVA DE CRÉDITO HABITACIONAL para 
os fins do disposto no art. 475-J do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ISABEL SIDNEY PACHELLE RODRIGUES DE 
OLIVEIRA (OAB 147665/SP), AILTON MISSANO (OAB 90651/SP), LUIZ ODA (OAB 80070/SP), ANTONIO CALIL DE MELO (OAB 
93688/SP), VANESSA CARDOSO DE ASSIS (OAB 305920/SP), ANTONIO TEIXEIRA NUNES (OAB 44813/SP), JEFFERSON 
RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 66112/SP), WILSON ANTONIO PINCINATO (OAB 63144/SP), CHARLES ALVES DA SILVA 
(OAB 139282/SP), MARCEL SCARABELIN RIGHI (OAB 135078/SP)

Processo 3000491-82.2012.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - Maria de Lourdes Santos Lobo Dias - Manifeste-se o requerente sobre a carta de citação devolvida de fls. 83 
(desconhecido). Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 
313773/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCIO ESTEVAN FERNANDES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALERIA CRISTINA MARAZZATTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015
Processo 1002088-86.2013.8.26.0309 - Demarcação / Divisão - Alteração de Coisa Comum - José da Costa - Miriã Izaias de 

Paula - Providencie o autor o complemento das custas para autenticação das cópias relacionadas, sob o código 221-6 no valor 
de R$ 42,80. Int. - ADV: DOUGLAS FRANCIS CABRAL (OAB 212368/SP), MILTON DOS SANTOS JUNIOR (OAB 271810/SP), 
MARLI CRISTINA CHANCHENCOW (OAB 291338/SP)

6ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0071/2015
Processo 1000055-55.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Seguro - GUILHERME AUGUSTO DO CARMO - Vistos. 

Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Para audiência de conciliação, designo o dia 24 DE MARÇO 
DE 2015, ÀS 14:30 HORAS, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão 
estar representados por prepostos. O(A) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento de seu constituinte, 
independentemente de intimação. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em 
anexo, e INTIME-SE para comparecer pessoalmente à audiência acima designada que se realizará neste Fórum, no endereço 
acima citado, ou nela fazer-se representar por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, 
frustrada a conciliação, poderá apresentar a defesa que tiver, por escrito ou oralmente, através de advogado regularmente 
constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de 
Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando ciente de que o recibo que a acompanha 
valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: 
SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 1000130-65.2013.8.26.0309/01 (apensado ao processo 1000130-65.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Locação de Imóvel - Br Outlet Administradora e Incorporadora Ltda. - Vistos. Fls. 14/16: Noticiada a desocupação do imóvel 
locado, intime-se a executada, nos termos do despacho de fls. 06, tão somente para pagar o valor exequendo (R$ 405.512,18 
- fls. 16), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e prosseguimento da execução em seus 
ulteriores termos e atos. Para tanto, deverá a exequente informar a atual localização da ré. Int. - ADV: PAULO ROBERTO SATIN 
(OAB 94832/SP), OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO (OAB 152916/SP), ALESSANDRA AZEVEDO (OAB 167393/SP), 
DERCILIO DE AZEVEDO (OAB 25925/SP)

Processo 1000373-38.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Obrigações - DÉBORA FULACHI DE OLIVEIRA CAMARA 
- Vistos. Concedo a autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Para audiência de conciliação, designo o dia 24 DE 
MARÇO DE 2015, ÀS 15:00 HORAS, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão 
estar representados por prepostos. O(A) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento de seu constituinte, 
independentemente de intimação. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em 
anexo, e INTIME-SE para comparecer pessoalmente à audiência acima designada que se realizará neste Fórum, no endereço 
acima citado, ou nela fazer-se representar por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, 
frustrada a conciliação, poderá apresentar a defesa que tiver, por escrito ou oralmente, através de advogado regularmente 
constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de 
Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando ciente de que o recibo que a acompanha 
valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: 
ADEMIR QUINTINO (OAB 237930/SP)

Processo 1000414-05.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - FABIANO CORREA DA ROCHA - Vistos. 
Procedam-se às anotações pertinentes quanto ao rito processual (comum sumário). Homologo a desistência da prova 
testemunhal manifestada pela parte autora. Declaro preclusa a faculdade processual para apresentação de quesitos pelo autor. 
Para audiência de conciliação, designo o dia 25 DE MARÇO DE 2015, ÀS 14:30 HORAS, sendo obrigatório o comparecimento 
das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. O(A) advogado(a) do(s) autor(es) 
providenciará o comparecimento de seu constituinte, independentemente de intimação. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos 
da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, e INTIME-SE para comparecer pessoalmente à audiência 
acima designada que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer-se representar por preposto no caso 
de transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá apresentar a defesa que tiver, por 
escrito ou oralmente, através de advogado regularmente constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos 
alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta 
de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 1000487-74.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio Residencial 
Amaryliz - Vistos. Para audiência de conciliação, designo o dia 24 DE MARÇO DE 2015, ÀS 16:15 HORAS, sendo obrigatório 
o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. O(A) advogado(a) 
do(s) autor(es) providenciará o comparecimento, independentemente de intimação. Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s) para 
comparecer(em) pessoalmente à audiência que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer-se representar 
por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá apresentar 
a defesa que tiver por escrito ou oralmente, através de advogado regularmente constituído, sob pena de serem presumidos 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, ficando desde já deferidos, para 
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o cumprimento da diligência, o reforço policial, caso necessário, assim como os benefícios do art. 172 do C.P.C. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CESAR ANTONIO PICOLO (OAB 234522/SP)

Processo 1000531-93.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Seguro - JOSE APARECIDO PAULINO TEIXEIRA - Vistos. 
Homologo a desistência da prova testemunhal manifestada pela parte autora. Declaro preclusa a faculdade processual para 
apresentação de quesitos pelo autor. Para audiência de conciliação, designo o dia 25 DE MARÇO DE 2015, ÀS 14:15 HORAS, 
sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. 
O(A) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento de seu constituinte, independentemente de intimação. 
CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, e INTIME-SE para 
comparecer pessoalmente à audiência acima designada que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer-
se representar por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá 
apresentar a defesa que tiver, por escrito ou oralmente, através de advogado regularmente constituído, sob pena de serem 
presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, 
por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante 
de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE 
GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 1000646-51.2014.8.26.0309/01 (apensado ao processo 1000646-51.2014.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - WILSON RIBEIRO - Vistos. Fls. 10: Defiro a diligência com hora certa. Expeça-se 
mandado, nos termos do despacho de fls. 3. Intime-se. - ADV: MARIA ELISABETE NOBREGA RODRIGUES (OAB 263965/SP)

Processo 1000737-44.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Companhia Piratininga de força 
e luz - CPFL - GULUC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - Vistos. Conheço dos embargos opostos pela ré a fls. 419/422, 
por tempestivos, mas não os acolho, uma vez que apresentam caráter infringente. Não há qualquer omissão, obscuridade ou 
contradição a ser sanada na sentença embargada. Se a parte não concorda com a conclusão, deve utilizar o meio recursal 
adequado para buscar a alteração do decisum. Por tais motivos, nego provimento aos embargos de declaração opostos. Int. - 
ADV: WINSTON SEBE (OAB 27510/SP), ANDRE LUIZ MILANI COELHO (OAB 278703/SP), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA 
(OAB 299951/SP), BARBARA BERTAZO (OAB 310995/SP), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (OAB 146997/SP)

Processo 1000904-27.2015.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem descrita em petição devidamente 
instruída da prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, artigo 1102, a). 
Defiro, pois, de plano, a expedição da presente carta, com o prazo de 15 dias, nos termos do pedido inicial (CPC, artigo 1102, 
b), anotando-se, que, caso o(a) ré(u) o(a) cumpra, ficará isento(a) de custas e honorários advocatícios (CPC, artigo 1102, c, § 
1º), fixados, entretanto, estes, para o caso do não cumprimento, em 10% sobre o valor da causa. Nesse prazo, o(a) ré(u) poderá 
oferecer embargos, ciente de que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, “constituir-se-á, 
de pleno direito, o título executivo judicial” (CPC, artigo 1102, c). Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, 
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES 
DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 1000931-10.2015.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem descrita em petição devidamente 
instruída da prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, artigo 1102, a). 
Defiro, pois, de plano, a expedição da presente carta, com o prazo de 15 dias, nos termos do pedido inicial (CPC, artigo 1102, 
b), anotando-se, que, caso o(a) ré(u) o(a) cumpra, ficará isento(a) de custas e honorários advocatícios (CPC, artigo 1102, c, § 
1º), fixados, entretanto, estes, para o caso do não cumprimento, em 10% sobre o valor da causa. Nesse prazo, o(a) ré(u) poderá 
oferecer embargos, ciente de que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, “constituir-se-á, 
de pleno direito, o título executivo judicial” (CPC, artigo 1102, c). Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, 
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA 
BRUNETTI (OAB 313773/SP)

Processo 1000976-14.2015.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem descrita em petição devidamente 
instruída da prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, artigo 1102, a). 
Defiro, pois, de plano, a expedição da presente carta, com o prazo de 15 dias, nos termos do pedido inicial (CPC, artigo 1102, 
b), anotando-se, que, caso o(a) ré(u) o(a) cumpra, ficará isento(a) de custas e honorários advocatícios (CPC, artigo 1102, c, § 
1º), fixados, entretanto, estes, para o caso do não cumprimento, em 10% sobre o valor da causa. Nesse prazo, o(a) ré(u) poderá 
oferecer embargos, ciente de que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, “constituir-se-á, 
de pleno direito, o título executivo judicial” (CPC, artigo 1102, c). Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, 
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA 
BRUNETTI (OAB 313773/SP)

Processo 1001008-19.2015.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - IBE Business Education de São Paulo Ltda. e 
outro - Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem descrita em petição devidamente 
instruída da prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, artigo 1102, a). 
Defiro, pois, de plano, a expedição da presente carta, com o prazo de 15 dias, nos termos do pedido inicial (CPC, artigo 1102, 
b), anotando-se, que, caso o(a) ré(u) o(a) cumpra, ficará isento(a) de custas e honorários advocatícios (CPC, artigo 1102, c, § 
1º), fixados, entretanto, estes, para o caso do não cumprimento, em 10% sobre o valor da causa. Nesse prazo, o(a) ré(u) poderá 
oferecer embargos, ciente de que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, “constituir-se-á, 
de pleno direito, o título executivo judicial” (CPC, artigo 1102, c). Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, 
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RICARDO BONATO (OAB 213302/SP)

Processo 1001041-09.2015.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem descrita em petição devidamente 
instruída da prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, artigo 1102, a). 
Defiro, pois, de plano, a expedição da presente carta, com o prazo de 15 dias, nos termos do pedido inicial (CPC, artigo 1102, 
b), anotando-se, que, caso o(a) ré(u) o(a) cumpra, ficará isento(a) de custas e honorários advocatícios (CPC, artigo 1102, c, § 
1º), fixados, entretanto, estes, para o caso do não cumprimento, em 10% sobre o valor da causa. Nesse prazo, o(a) ré(u) poderá 
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oferecer embargos, ciente de que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, “constituir-se-á, 
de pleno direito, o título executivo judicial” (CPC, artigo 1102, c). Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, 
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA 
BRUNETTI (OAB 313773/SP)

Processo 1001046-31.2015.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem descrita em petição devidamente 
instruída da prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, artigo 1102, a). 
Defiro, pois, de plano, a expedição da presente carta, com o prazo de 15 dias, nos termos do pedido inicial (CPC, artigo 1102, 
b), anotando-se, que, caso o(a) ré(u) o(a) cumpra, ficará isento(a) de custas e honorários advocatícios (CPC, artigo 1102, c, § 
1º), fixados, entretanto, estes, para o caso do não cumprimento, em 10% sobre o valor da causa. Nesse prazo, o(a) ré(u) poderá 
oferecer embargos, ciente de que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, “constituir-se-á, 
de pleno direito, o título executivo judicial” (CPC, artigo 1102, c). Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, 
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES 
DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 1001142-46.2015.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - Vistos. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem descrita em petição devidamente 
instruída da prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, artigo 1102, a). 
Defiro, pois, de plano, a expedição da presente carta, com o prazo de 15 dias, nos termos do pedido inicial (CPC, artigo 1102, 
b), anotando-se, que, caso o(a) ré(u) o(a) cumpra, ficará isento(a) de custas e honorários advocatícios (CPC, artigo 1102, c, § 
1º), fixados, entretanto, estes, para o caso do não cumprimento, em 10% sobre o valor da causa. Nesse prazo, o(a) ré(u) poderá 
oferecer embargos, ciente de que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, “constituir-se-á, 
de pleno direito, o título executivo judicial” (CPC, artigo 1102, c). Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, 
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES 
DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 1001161-52.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Vistos. 
Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a 
integralidade da dívida (“entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial” REsp 1.418.593-
MS), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 
10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de 
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, 
do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, ficando deferidos os benefícios 
do art. 172 do C.P.C., bem como ordem de arrombamento e reforço policial, caso necessário. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei. A CÓPIA DA INICIAL SEGUE ANEXA E FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTA. Intime-se. - ADV: JOSÉ 
CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 1001171-67.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Transação - CASSIO HENRIQUE CARDOSO DE ALMEIDA 
- Providencie o apelante o complemento do valor do preparo em R$ 131,08 no prazo de cinco dias. Int. - ADV: FRANCIS MARIA 
BARBIN TORELLI (OAB 135853/SP), PAOLA CORRADIN (OAB 149326/SP), DARCI LOURENCO GOES (OAB 66712/SP)

Processo 1001347-75.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ANTONIO CARLOS LOPES 
e outro - Vistos. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial poderá ser consultada com 
a utilização da senha fornecida, que segue anexa, nos termos do Comunicado SPI nº 16/2014, ficando advertida(o) do prazo de 
15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos 
termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, 
ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob 
as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO (OAB 315764/SP)

Processo 1001353-82.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigações - NEI ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO 
- UNIMED - Vistos. Considerando o quanto relatado pelas partes, verifico que foi concedida a antecipação de tutela para que 
o convênio médico providenciasse junto ao hospital indicado tudo o que se fizesse necessário para que o autor se submeta ao 
procedimento de quimioembolização hepática, o que já foi devidamente cumprido, como se vê a fls. 63/64. O médico cooperado 
que assiste o autor é quem tem competência para quaisquer determinações referentes à moléstia, devendo o autor, portanto, 
atender àquilo que foi prescrito consultas e exames -, informando a este Juízo, posteriormente, acerca da necessidade de 
intervenção para início da realização do pretendido procedimento, caso não ocorra após atendidos os encaminhamentos e 
demais exigências. O que não se pode permitir, como pretendido pelo autor, é que o convênio médico e este Juízo supram as 
decisões médicas, que só competem ao especialista. A ordem deste Juízo, portanto, já foi cumprida, porquanto as providências 
que tocam ao plano de saúde foram devidamente tomadas, com a ressalva de que o autor já foi, inclusive, encaminhado ao 
radiologista intervencionista, como pretende (fls. 74). Aguarde-se, assim, o decurso do prazo para resposta. Intimem-se. - ADV: 
JESSICA FERNANDA DE MELLO (OAB 350125/SP), GUSTAVO LEOPOLDO C MARYSSAEL DE CAMPOS (OAB 87615/SP)

Processo 1001365-96.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ALEXANDRE MARIANO 
SILVA e outro - Vistos. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando 
advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta 
de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. CÓPIA DA INICIAL SEGUE ANEXA E FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE 
DESTA. Intime-se. - ADV: MARCELO NEVES FALLEIROS (OAB 278519/SP)

Processo 1001537-38.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Jundsondas Poços Artesianos Ltda. - Vistos. 
CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo 
de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, 
ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma 
e sob as penas da Lei. CÓPIA DA INICIAL SEGUE ANEXA E FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTA. Intime-se. - ADV: 
GLAUCIA SCHIAVO (OAB 232209/SP)
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Processo 1001550-37.2015.8.26.0309 - Monitória - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - Vistos. A pretensão visa ao 
cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem descrita em petição devidamente instruída da prova escrita, sem 
eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, artigo 1102, a). Defiro, pois, de plano, a expedição 
do presente mandado, com o prazo de 15 dias, nos termos do pedido inicial (CPC, artigo 1102, b), anotando-se, que, caso o réu 
o cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios (CPC, artigo 1102, c, § 1º), fixados, entretanto, estes, para o caso do 
não cumprimento, em 10% sobre o valor da causa. - ADV: ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE (OAB 70810/SP)

Processo 1001571-13.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - REINALDO GONÇALVES LIRA - 
Vistos. A qualificação completa dos réus constitui requisito da petição inicial (art. 282, II, Código de Processo), razão pela qual 
deverá o autor qualificar o corréu André, até porque não há possibilidade de citação sem indicação do endereço ou de realização 
de pesquisa para localização deste sem os demais dados da parte. Ademais, junte aos autos cópias legíveis dos documentos 
que acompanham a petição inicial. Prazo: dez dias, sob pena de indeferimento (art. 284, CPC). Intime-se. - ADV: ANDERSON 
SOUZA ALENCAR (OAB 167914/SP)

Processo 1001575-50.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - João Carlos de Lima - 
Vistos. Concedo a gratuidade à parte autora. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue 
em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia 
digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta 
citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. CÓPIA DA INICIAL SEGUE ANEXA E FICA FAZENDO PARTE 
INTEGRANTE DESTA. Intime-se. - ADV: NAIARA RENATA FERREIRA GONÇALVES (OAB 301886/SP)

Processo 1001678-57.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Vistos. Demonstre 
o requerente o cumprimento da formalidade do § 2.º do art. 2.º do Decreto lei n. 911/69, eis que o documento de fls. 13 indica 
que a notificação não foi entregue no endereço do devedor. Int.. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 1001691-56.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio Residencial Jatai - 
Vistos. Considerando que a ação se processará sob o rito comum sumário (CPC, art. 275, II, b), deverá a parte autora emendar 
a petição inicial, no prazo de 10 (dez) dias, adequando-a ao art. 276 do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. 
Int.. - ADV: LUCIANO ALVES DO CARMO DELLA SERRA (OAB 240151/SP), DANIELA DE OLIVEIRA BIANCO PEREIRA (OAB 
240341/SP)

Processo 1001693-26.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Propriedade - Cledmilson Ribeiro e outros - Vistos. 
Concedo aos autores o benefício da justiça gratuita ante a indicação da Defensoria Pública. Nos termos do art. 944 do C.P.C., 
dê-se vista ao M.P.. Int.. - ADV: CARLOS ROBERTO FERNANDES JUNIOR (OAB 337546/SP)

Processo 1001699-33.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio Residencial Jatai - 
Vistos. Considerando que a ação se processará sob o rito comum sumário (CPC, art. 275, II, b), deverá a parte autora emendar 
a petição inicial, no prazo de 10 (dez) dias, adequando-a ao art. 276 do Código de Processo Civil, sob pena de preclusão. 
Int.. - ADV: DANIELA DE OLIVEIRA BIANCO PEREIRA (OAB 240341/SP), LUCIANO ALVES DO CARMO DELLA SERRA (OAB 
240151/SP)

Processo 1001709-77.2015.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Luis Fernando Sianga - Vistos. 
Providencie a parte autora, em trinta (30) dias, o recolhimento das custas judiciais devidas ao Estado (1% sobre o valor da 
causa), bem como das despesas processuais de rigor (diligência do oficial de justiça - R$ 127,50 - e custas de impressão de 
contrafé - R$ 0,50 por página, através da guia FEDTJ, cód. 201-0), sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do 
Código de Processo Civil). Neste sentido: “Tem o autor o ônus de preparar, no prazo de 30 dias respeitadas as normas que 
rejam as custas -, o feito distribuído, no cartório em que deu entrada. O dies a quo é o da chegada da inicial a cartório. A sanção 
para o descumprimento do ônus é o cancelamento da distribuição (art. 257), cessando os respectivos efeitos.” (José Carlos 
Barbosa Moreira, in O Novo Processo Civil Brasileiro, 16ª edição, pág. 26). Ainda: “Cancelamento da distribuição. O ato judicial 
que determina o cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, configurando-se como sentença 
(CPC 162 § 1º)” (Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado, 3ª edição, pág. 525). 
Intime-se. - ADV: CLÁUDIA OLIVEIRA DEL MONTE SIANGA (OAB 218871/SP)

Processo 1001713-17.2015.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Vistos. Demonstre o exequente o cumprimento da formalidade do § 2.º do art. 2.º do Decreto lei n. 911/69, eis que o 
documento de fls. 13 indica que a notificação não foi entregue no endereço do devedor. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de 
indeferimento da petição inicial. Int.. - ADV: CLAUDIA CARDOSO MENEGATI MINGUCCI (OAB 252782/SP)

Processo 1002435-85.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
Vistos. Fls. 80: oficie-se conforme requerido, cabendo ao exequente, após a disponibilização do expediente no sistema SAJ, 
a impressão dele e encaminhamento ao destino, comprovando-se nos autos a efetivação da providência no prazo de 10 (dez) 
dias. Int. - ADV: RONALDO PROVENCALE (OAB 104495/SP)

Processo 1002675-74.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Seguro - Fábio José de Lima - Instituto Nacional de 
Seguridade Social - Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, a acordo celebrado entre 
as partes a fls. 98/99 (proposta do réu) e 102 (concordância do autor). Em consequência, DECLARO EXTINTO o presente 
feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se, para implantação, 
nos termos mencionados a fls. 99. Decorrido o prazo legal e pagas eventuais custas em aberto, arquivem-se os autos digitais 
com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: ROSELI LOURENCON NADALIN (OAB 257746/SP), EVANDRO MORAES ADAS (OAB 
195318/SP)

Processo 1003733-49.2013.8.26.0309 - Monitória - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - Ciência ao 
requerente do ofício expedido e disponível nos autos para impressão e encaminhamento. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ 
(OAB 73055/SP)

Processo 1003835-37.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 1008504-70.2013.8.26) - Embargos à Execução - Nulidade / 
Inexigibilidade do Título - CARLOS JOSÉ MONTEIRO e outros - Banco do Brasil S/A - Vistos. Especifiquem as partes as provas 
que pretendem produzir, justificando sua necessidade e pertinência, e esclarecendo o que com elas desejam demonstrar, no 
prazo de 5 (cinco) dias. Informem, ainda e no mesmo prazo, se há interesse na realização da audiência de que trata o art. 
331 do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ALEXANDRE 
BARROS CASTRO (OAB 95458/SP)

Processo 1003926-30.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 1012261-72.2013.8.26) - Embargos à Execução - 
Adimplemento e Extinção - SAUVAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - METALÚRGICA RONFAMI LTDA EPP 
- Vistos. Trata-se de embargos à execução em que se alega pagamento parcial do título (DM 0125) e existência de condição 
suspensiva de exigibilidade do crédito. A isso objeta a exequente embargada sustentando inexistência de pagamento parcial e 
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de condição suspensiva de exigibilidade do pagamento do crédito. Sem preliminares. Presentes os pressupostos processuais 
e condições da ação, declaro saneado o feito. Fixo como pontos controvertidos as alegações da embargante que foram 
rechaçadas por sua adversa, notadamente a existência de pagamento parcial e a aferição da aventada condição suspensiva 
de exigibilidade do crédito. Defiro a produção de prova oral requerida pela embargante em audiência que designo para o dia 
17 de março de 2015, às 14:00h.. No prazo de 10 (dez) dias contados da intimação desta decisão, providencie a embargante a 
juntada do rol de suas testemunhas e as diligências necessárias para intimação delas e do representante legal da embargada 
a prestar depoimento pessoal caso isso tenha expressamente requerido. A embargada não se manifestou em face do despacho 
de fls. 727. Declaro, pois, preclusa a faculdade processual para especificar e produzir outras provas. Oficie-se à Secretaria 
da Fazenda da Prefeitura de Americana - SP para que informe os créditos que a embargante ainda detém decorrentes das 
diversas contratações que mantiveram (embargante e aquele Ente público), incluindo todas as Secretarias com as quais a 
embargante manteve contratação. Caberá à embargante, após disponibilizado o expediente nos autos digitais, a impressão e 
encaminhamento dele ao destino, comprovando-se nos autos a efetivação da providência. Int.. - ADV: JOSE EDEUZO PAULINO 
(OAB 88375/SP), ERICA BELLIARD SEDANO (OAB 130689/SP)

Processo 1004068-68.2013.8.26.0309 - Monitória - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A - DESTAK ELETROEROSÃO 
A FIO LTDA EPP e outros - Vistos. Aguarde-se pronunciamento da Superior Instância quanto ao agravo de instrumento noticiado 
a fls. 261/274. Intime-se. - ADV: RITA MEIRA COSTA GOZZI (OAB 213783/SP), VANESSA CERESER DE OLIVEIRA (OAB 
303825/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 1004984-05.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
Ciência ao exequente do ofício expedido e disponível nos autos para impressão e encaminhamento. - ADV: RONALDO 
PROVENCALE (OAB 104495/SP)

Processo 1005939-36.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - JUNDTRACTOR PEÇAS PARA 
TRATORES LTDA.-EPP - Ciência ao requerente do ofício expedido e disponível nos autos para impressão e encaminhamento. - 
ADV: EDER SONI BRUMATI (OAB 292392/SP), MAURO ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 319340/SP)

Processo 1006185-32.2013.8.26.0309 - Monitória - Duplicata - AVEC JUNDIAÍ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA - Ciência ao requerente do ofício expedido e disponível nos autos para impressão e encaminhamento. - 
ADV: LUIZ CARLOS BRANCO (OAB 52055/SP)

Processo 1006425-84.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Juliano Comparoni - AM2 ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 309.2014/029020-1, dirigi-me ao endereço informado, onde após observado as formalidades legais 
CITEI a empresa AM2 Engenharia e Construções Ltda., neste ato representado pelo engenheiro Leandro Morales Pereira da 
Silva, do qual ficou ciente do teor, exarou sua assinatura e recebeu a contrafé. O referido é verdade e dou fé. - ADV: JOAO 
RAPHAEL IMPERATO LEME (OAB 313081/SP), RAFAEL MARCANSOLE (OAB 257732/SP)

Processo 1006425-84.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Juliano Comparoni - AM2 ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA - Vistos. Fls. 166/168: recebo o agravo manifestado o qual deverá ficar retido nos autos. Façam-se as 
anotações pertinentes. Nos termos do § 2.º do artigo 523 do Código de Processo Civil, ouça-se o agravado no prazo de 10 (dez) 
dias. Após, conclusos para decisão. Intime-se. - ADV: RAFAEL MARCANSOLE (OAB 257732/SP), JOAO RAPHAEL IMPERATO 
LEME (OAB 313081/SP)

Processo 1006437-35.2013.8.26.0309/01 (apensado ao processo 1006437-35.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - CYNTHIA COIMBRA DE BRITO DA ROSA - Italinea Indústria de Móveis Ltda - Vistos. 
Fls. 9/10: Manifeste-se a exequente, no prazo legal. Intime-se. - ADV: MICHELLE PIMENTA PERLINI (OAB 288828/SP), JOSE 
ANTONIO BALIEIRO LIMA (OAB 103745/SP)

Processo 1006918-61.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - REGINALDO SILVA GOES e outro - 
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A - Vistos. Considerando que o imóvel foi entregue aos autores em 27/02/2014, oficie-
se à Caixa Econômica Federal, a fim de que informe se já foi iniciado o pagamento das prestações referentes à amortização do 
saldo devedor e, em caso positivo, esclareça, de forma discriminada, todos os valores pagos pelos autores anteriormente a seu 
início. Com a resposta, dê-se ciência às partes e tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR 
(OAB 142452/SP), JOSE APARECIDO MARCUSSI (OAB 58909/SP)

Processo 1007350-80.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência manifestada pelo requerente 
a fls. 64. Em consequência, DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso 
VIII, do Código de Processo Civil. Proceda-se à liberação do bloqueio realizado a fls. 58. Decorrido o prazo legal e pagas 
eventuais custas em aberto, arquivem-se os autos digitais com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/
SP), RODRIGO ALVES SUNEGA (OAB 272196/SP)

Processo 1007375-93.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil 
Sa - NELSON FERREIRA DOS SANTOS - Vistos. Foi determinada pesquisa pelo sistema InfoJud da Receita Federal com 
relação à declaração de bens e rendimentos que revela o estado patrimonial atual da(s) parte(s) executada(s). Ciência à parte 
exequente dos resultados obtidos, observando-se o caráter sigiloso das informações. Int. - ADV: FABIO FORTI (OAB 349436/
SP), ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP)

Processo 1008443-78.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - ANTONIO GOMES DE SOUZA 
- HPS INTERMEDICA SISTEMA DE SAÚDE - - EMPRESA SIFCO S/A - Vistos. Fls. 330/352: dê-se ciência às partes acerca do 
resultado do agravo de instrumento interposto pela corré Intermédica, a que se negou provimento. Após, tornem conclusos para 
sentença. Int. - ADV: IRANI SILVANA GALLI (OAB 204050/SP), YOON HWAN YOO (OAB 216796/SP), JORGE LUIZ DANTAS 
(OAB 265669/SP), THAIANE CARDOSO (OAB 346578/SP)

Processo 1008504-70.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S.A. 
- Vistos. Ante a não localização de bens passíveis de penhora, declaro SUSPENSA a presente execução, com fundamento no 
artigo 791, inciso III do Código de Processo Civil. Aguarde-se manifestação no arquivo. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1008929-97.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
JOSÉ BERALDO JUNIOR e outro - Vistos. Façam-se as devidas anotações nos termos das normas da Corregedoria Geral da 
Justiça - Cap. II, item 189, “c” (Cumprimento de Título Executivo Judicial). Após, intime-se o executado, via Imprensa Oficial, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor devido (R$ 171.679,99), sob pena de multa de 10%. Silente, aguarde-se 
manifestação no arquivo. Intime-se. - ADV: LILIAM DE OLIVEIRA ALMEIDA LACERDA (OAB 250470/SP)

Processo 1009510-78.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - PAULO SERGIO DA SILVA e outro - 
AM2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - Vistos. Ao contrário do que afirmam os autores na petição inicial, existe sim 
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uma ação contra eles em curso na 1ª Vara Cível local - 1016172-92.2013.8.26.0309 -, que visa à rescisão do contrato objeto 
desta ação. Por pender homologação de acordo celebrada pelas partes naqueles autos, aguarde-se por cumprimento das 
partes interessadas sobre o quanto determinado por aquele MM. Juízo, até para que se possa verificar os termos do acordo, 
se homologado, ou, em caso contrário, conexão entre as ações. Int. - ADV: GILMAR JOSÉ PAVAN (OAB 66716/SP), RAFAEL 
MARCANSOLE (OAB 257732/SP)

Processo 1009797-41.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - FINAMAX S A CREDITO 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Foi determinada pesquisa pelo sistema InfoJud da Receita Federal com relação à 
declaração de bens e rendimentos que revela o estado patrimonial atual da(s) parte(s) executada(s). Ciência à parte exequente 
do(s) resultado(s) obtido(s). Int. - ADV: PATRICIA LEONE NASSUR (OAB 131474/SP)

Processo 1010279-86.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - COOPERATIVA DE 
CRÉDITO MÚTUO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS FILIADOS AOS SINDICATOS INTEGRANTES DA FETCESP - 
SICRED FETCO - Providencie o exequente o recolhimento da taxa pertinente para a pesquisa requerida (RENAJUD/INFOJUD/
BACEN) através do código 434-1 no valor de $ 12,20 para cada pesquisa. - ADV: DANIELA CORREA LOPES (OAB 252792/
SP)

Processo 1010406-24.2014.8.26.0309 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Companhia de 
Arrendamento Mercantil RCI Brasil (RENAULT) - Vistos. Solicite-se a devolução dos autos ao 2º Grau, a fim de que se possa 
homologar a desistência formulada pela autora (fls. 93). Int. - ADV: JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP), 
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)

Processo 1010530-07.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - JEFFERSON CASSIO DE 
OLIVEIRA MATOS - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. - Vistos. Considerando que, ao contrário do que foi dito pelo 
autor na petição, o imóvel lhe foi entregue em 21/11/2013 (fls. 345), oficie-se à Caixa Econômica Federal, a fim de que informe, 
de forma discriminada, todos os valores que foram pagos antes de iniciada a amortização do saldo devedor do financiamento. 
Com a resposta, dê-se ciência às partes e tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 
142452/SP), MARCELO NEVES FALLEIROS (OAB 278519/SP)

Processo 1011186-95.2013.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - Colégio Criarte Ltda. EPP - Vistos. Foi determinada 
a realização da pesquisa por meio do sistema RenaJud. Dê-se ciência à parte interessada da resposta ofertada pelo DETRAN. 
Int. - ADV: MARIA FATIMA DEL ROSSO DE CAMPOS (OAB 203804/SP), LIA ARDITO SCHIMIDT (OAB 203801/SP)

Processo 1011427-35.2014.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO e dou fé eu, Oficiala de Justiça que, em cumprimento 
ao mandado nº 309.2014/041669-8, em diligência no endereço indicado na folha de rosto, qual seja, na Rua manuel Ignácio 
Moreira, n 390, Jundiaí/SP, no dia 22/08, às 8h30min, PROCEDI Á CITAÇÃO do senhor Davidson Leardini da Silva, o qual bem 
ciente ficou, aceitou contrafé exarando sua assinatura no anverso da folha de rosto, tendo ainda esclarecido que é portador 
do R.G. N 44.576.231 7, mas por não exibir nenhum documento que pudesse identificá-lo, passo a descrevê-lo: um jovem com 
cerca de 1,60 m de altura, peso médio, pele branca, cabelos curtos e claros, aparentando aproximadamente 22 anos de idade. * 
Desta- 01 ato- Jundiaí- R$13,59. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI 
(OAB 313773/SP)

Processo 1011427-35.2014.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - SOCIEDADE PADRE ANCHIETA DE ENSINO 
LTDA - Vistos. Façam-se as devidas anotações nos termos das normas da Corregedoria Geral da Justiça - Cap. II, item 189, “c” 
(Cumprimento de Título Executivo Judicial). Após, intime-se o devedor, no endereço informado a fls. 41, para que, no prazo de 
15 (quinze) dias, pague o valor devido (R$ 2.732,02), sob pena de multa de 10%. Silente, aguarde-se manifestação no arquivo. 
Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)

Processo 1011758-17.2014.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda - 
CERTIDÃO - processo n 1011758-17.2014. Certifico e dou fé eu, Oficiala de Justiça que, em cumprimento ao r. mandado n 
309.2015/002896-8, em diligências no endereço indicado na folha de rosto, qual seja, na Rua Cica, n 452, Jundiaí/SP, no dia 
26/01, às 7h35min, fui recebida pelo senhor Douglas Cesar da Silva Araújo, portador do R.G. n 23.123.152 SSP/S, o qual 
confirmou o endereço, esclareceu que é funcionário no local, onde funciona a empresa “Café Caiçara”, todavia que não é 
a pessoa do requerido, nem tem conhecimento da presente, desconhecendo completamente Douglas Daniel Zamboti, não 
havendo ali nenhum funcionário com este nome, razão pela qual DEIXEI DE PROCEDER Á CITAÇÃO de Douglas Daniel 
Zamboti por não lograr localizá-lo, esgotando todos os meios necessários, baixando a presente em Cartório para fins de direito. 
Desta- 01 ato R$ 60,42 (guias n 38953 e 42507). Jundiaí, 04 de fevereiro de 2015. Rosemeire A.I.G. Thomazeski. Oficiala de 
Justiça * * - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)

Processo 1011758-17.2014.8.26.0309 - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda - 
Ciência ao requerente da certidão do Oficial de Justiça retro, manifestando-se no prazo legal. Int. - ADV: ELIANE CRISTINA 
BRUNETTI (OAB 313773/SP), ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 1012096-88.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Jundiaí Shopping Center 
Ltda. - Pet & Co Boutique Ltda. - ME e outros - Vistos. Fls. 189: Defiro. Expeça-se certidão comprobatória do ajuizamento desta 
ação, nos termos do artigo 615-A, do Código de Processo Civil, devendo o exequente, após assinatura e liberação nos autos 
digitais, providenciar a impressão e o encaminhamento. Intime-se. - ADV: ANDRÉ ANDREOLI (OAB 213127/SP), RICHARD 
NOGUEIRA DA SILVA (OAB 253006/SP), REINALDO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 67401/SP), ROBSON LINS DA SILVA LEIVA 
(OAB 250322/SP)

Processo 1012125-75.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Cobrança de Aluguéis 
- Sem despejo - BRUNO PRETEROTE - COYOTE PAVIMENTAÇÃO LTDA e outros - Certidão - Oficial de Justiça - Mandado 
Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: JOAO AMANCIO CAIXETA FERREIRA (OAB 107080/SP), ALESSANDRA PERALLI 
PIACENTINI (OAB 147093/SP), LUCIANA LADEIRA STORANI CAIXETA FERREIRA (OAB 148123/SP)

Processo 1012125-75.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Cobrança de Aluguéis 
- Sem despejo - BRUNO PRETEROTE - COYOTE PAVIMENTAÇÃO LTDA e outros - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2014/032082-8 dirigi-me ao endereço 
indicado e procedi à constatação e imissão na posse determinadas, conforme auto lavrado que segue anexo ao mandado. Nada 
mais. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ALESSANDRA PERALLI PIACENTINI (OAB 147093/SP), JOAO AMANCIO CAIXETA 
FERREIRA (OAB 107080/SP), LUCIANA LADEIRA STORANI CAIXETA FERREIRA (OAB 148123/SP)

Processo 1012125-75.2013.8.26.0309 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Cobrança de Aluguéis 
- Sem despejo - BRUNO PRETEROTE - COYOTE PAVIMENTAÇÃO LTDA e outros - Vistos. Cite-se a corré Anita conforme 
requerido a fls. 91. Em relação ao corréu André, esclareça a patrona Dra. Luciana Ladeira Storani Caixeta Ferreira se possui o 
seu endereço, tendo em vista que é um dos sócios proprietários da ré pessoa jurídica que apresentou contestação a fls. 25/30. 
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Int.. - ADV: JOAO AMANCIO CAIXETA FERREIRA (OAB 107080/SP), ALESSANDRA PERALLI PIACENTINI (OAB 147093/SP), 
LUCIANA LADEIRA STORANI CAIXETA FERREIRA (OAB 148123/SP)

Processo 1015520-75.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Guilherme Augusto 
Barchetta - MRV Engenharia e Participações S/AMRV - Vistos. Considerando que a unidade adquirida foi entregue ao autor em 
17/12/2013 (fls. 302), o que faz cessar quaisquer cobranças indevidas, deverá ele especificar as importância, cuja devolução 
se pretende, pagas a título de “taxa de evolução de obras”, comprovando-se documentalmente. Cumprida a determinação, dê-
se ciência à ré e tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), ISMAEL 
APARECIDO BISPO PINCINATTO (OAB 271753/SP)

Processo 1015658-08.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
PORTAL DAS PALMEIRAS - Vistos. Defiro pesquisa pelo sistema INFOJUD da Receita Federal com relação ao endereço 
do requerido. Ciência à parte interessada do resultado obtido. Int. - ADV: REGINALDO MORON (OAB 261783/SP), CARLOS 
EDUARDO QUADRATTI (OAB 222711/SP), LUÍS FERNANDO RODRIGUES (OAB 254929/SP)

Processo 1016003-71.2014.8.26.0309 - Cumprimento de sentença - Contratos de Consumo - Delma Roncoletta Abel da 
Silva - Vistos. Ante a documentação juntada as fls. 26/56 e a falta de elementos em contrário, defiro, em favor da autora, os 
benefícios da Justiça Gratuita, ressalvada a possibilidade de impugnação da parte contrária. No mais, prossiga-se nos termos 
do despacho exarado as fls. 21/22. Int. - ADV: PEDRO LUIZ ABEL DA SILVA (OAB 136960/SP)

Processo 1016005-41.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - ERNANI 
OLIVEIRA FILHO - Vistos. Aguarde-se o decurso do prazo fixado a fls. 20/21, como já determinado a fls. 89. No silêncio, tornem 
conclusos para extinção. Int. - ADV: ANDERSON NOGUEIRA OLIVEIRA (OAB 281658/SP)

Processo 1016365-10.2013.8.26.0309 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Itau Unibanco 
S/A - Vistos. Fls. 86: Expeça-se novo mandado, nos termos da decisão de fls. 45, para que o Oficial de Justiça realize quantas 
diligências se fizerem necessárias para o seu cumprimento no endereço fornecido a fls. 86 (Rua Rangel Pestana, 47, Centro, 
Jundiaí - SP), sendo que, o requerente forneça os meios para a realização do ato, inclusive nos fins de semana. Intime-se. - 
ADV: GUSTAVO RIBEIRO SOBRAL (OAB 290786/SP)

Processo 1016822-08.2014.8.26.0309 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - PEDRO LUIZ 
TOZZO JUNIOR JUNDIAÍ ME - ELISEU FERNANDO CASIMIRO - Vistos. Fls. 36/39: Manifeste-se o embargante, no prazo legal. 
Intime-se. - ADV: MÁRIO LUÍS PAES (OAB 198539/SP), LUIZ CARLOS BRANCO (OAB 52055/SP)

Processo 1017496-83.2014.8.26.0309 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - ITAÚ SEGUROS S/A - Vistos. Fls. 
32/33: Expeça-se outro mandado, nos termos da decisão de fls. 27, no novo endereço fornecido pelo requerente (Rua Benedito 
Basílio Souza Filho, 330, Jardim São Camilo Novo, Jundiaí - SP). Intime-se. - ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR 
(OAB 107414/SP)

Processo 1017504-60.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - NERI ALVES DE SOUZA ZAFFANI 
e outro - Vistos. Concedo a gratuidade à parte autora, ante o alegado e demonstrado a fls. 105/125. CITE-SE a(o) ré(u) para 
os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 
285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que 
o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da 
Lei. CÓPIA DA INICIAL SEGUE ANEXA E FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTA. Intime-se. - ADV: JOSE ALVES DE 
OLIVEIRA (OAB 271760/SP)

Processo 1018575-97.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Marcilio Fernandes Rodrigues - 
Ciência às partes que foi redesignado para o dia 10 de março de 2015, às 16:00 horas, a realização do exame médico pericial 
no autor, no consultório do DR. FRANCESCO DEHÓ, com endereço na RUA ANCHIETA, 670, 2º ANDAR - SALA 23, CENTRO 
em JUNDIAÍ/SP., devendo comparecer devidamente munido dos documentos pessoais e da Carteira de Trabalho, (doc originais) 
bem como dos exames complementares (Raios-X, ultrassom, ressonância, etc.) receitas e relatórios médico que possuírem 
pertinentes ao quadro relatados nos autos. - ADV: ERAZE SUTTI (OAB 146298/SP)

Processo 1019337-16.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio Residencial 
Orquidea - Vistos. Para audiência de conciliação, designo o dia 24 DE MARÇO DE 2015, ÀS 14:00 HORAS, sendo obrigatório 
o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. O(A) advogado(a) 
do(s) autor(es) providenciará o comparecimento, independentemente de intimação. Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s) para 
comparecer(em) pessoalmente à audiência que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer-se representar 
por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá apresentar 
a defesa que tiver por escrito ou oralmente, através de advogado regularmente constituído, sob pena de serem presumidos 
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, ficando desde já deferidos, para 
o cumprimento da diligência, o reforço policial, caso necessário, assim como os benefícios do art. 172 do C.P.C.. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CESAR ANTONIO PICOLO (OAB 234522/SP), ELISABETE DE JESUS BARATTI. 
(OAB 303169/SP)

Processo 1019435-98.2014.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Seguro - Aparecido Martins do Rosário - Vistos. Concedo 
ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Para audiência de conciliação, designo o dia 24 DE MARÇO DE 2014, 
ÀS 14:15 HORAS, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados 
por prepostos. O(A) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento de seu constituinte, independentemente de 
intimação. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, e INTIME-SE 
para comparecer pessoalmente à audiência acima designada que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela 
fazer-se representar por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, 
poderá apresentar a defesa que tiver, por escrito ou oralmente, através de advogado regularmente constituído, sob pena de 
serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a 
presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante 
de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE 
GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 4001419-16.2012.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
309.2014/054183-2 dirigi-me ao endereço: Rua Maria Jose Nunes de Almeida Negro, nº 123 - Parque Cidade Jardim II (CEP 
13203-525) - Jundiaí/SP, onde procedi a INTIMAÇÃO de LIANDERLEI VICENTE D’AMIGO, o qual exarou seu ciente e aceitou a 
contra-fé. O referido é verdade e dou fé. - ADV: RONALDO PROVENCALE (OAB 104495/SP)

Processo 4001419-16.2012.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 811

Vistos. Fls. 135: Defiro. Oficie-se à CVM - Comissão de Valores Mobiliários, para que informe se existe ação na Bolsa de 
Valores em nome do executado, e, em caso positivo, promova de imediato o bloqueio do quanto localizado, evitando alienação, 
detalhando suas especificações. Deverá o exequente, após assinatura e liberação nos autos digitais, encaminhar o ofício, 
comprovando o cumprimento no prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. - ADV: RONALDO PROVENCALE (OAB 104495/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0069/2015
Processo 0009465-62.2012.8.26.0309 (309.01.2012.009465) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez 

Acidentária - Ivanice Santos do Nascimento - Inss - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão, arquivando-se os autos com as cautelas 
de estilo. Int. - ADV: CLECI ROSANE LINS DA SILVA (OAB 121799/SP), SALVADOR SALUSTIANO MARTIM JUNIOR (OAB 
150322/SP)

Processo 0010038-37.2011.8.26.0309 (309.01.2011.010038) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Lairson 
Facco - Vistos. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes. 
Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do Código de Processo Civil. 
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: CHRISTIANE NEGRI (OAB 266501/SP), 
ALEXANDRE MARQUES COSTA RICCO (OAB 187029/SP), ALEX BITTO (OAB 183795/SP), EDUARDO GIBELLI (OAB 122942/
SP)

Processo 0010387-21.2003.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Simone Vidal Ribeiro 
dos Santos - - Rafael Fernando Ribeiro dos Santos - - Leonice Ribeiro dos Santos - Companhia Piratininga de Força e Luz - 
Vistos. Por ora, aguarde-se o decurso de prazo para eventual recurso. Após, cls., os autos para deliberação acerca do pedido 
constante de fls. 730. Int. - ADV: PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO (OAB 138990/SP), RICARDO SOARES CAIUBY 
(OAB 156830/SP), TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO (OAB 63105/SP)

Processo 0011819-65.2009.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Jonatas 
Oliveira dos Santos - Cpfl Companhia Piratininga de Força e Luz - “...emiti guia de levantamento judicial sob n.º 66/2015, em 
favor do(a) autor(a), na pessoa de seu(ua) advogado(a), no valor de R$ 1.024,82 (referente ao(s) depósito(s) de fls. 131), 
em cumprimento ao r. despacho/sentença de fls. 142 e conferência pelo superior hierárquico.” - ADV: CAMILA APARECIDA 
VIVEIROS (OAB 237980/SP), ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI (OAB 153176/SP)

Processo 0012301-42.2011.8.26.0309 (309.01.2011.012301) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL 1 - Providencie a 
autora a complementação das diligências do Sr. Oficial de Justiça (R$ 70,36). - ADV: RAFAEL MIGLIO (OAB 285791/SP)

Processo 0013069-31.2012.8.26.0309 (309.01.2012.013069) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Ss Eletrodiesel Mecanica Automotiva Ltda - Vistos. Fls. 124/125: defiro o sobrestamento 
do feito pelo prazo requerido (90 dias). Após, manifeste-se o exequente promovendo, caso queira, os ulteriores atos de execução. 
No silêncio, independentemente de nova intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo onde deverão aguardar provocação 
da parte interessada. Int. - ADV: DANIEL APARECIDO ROCHA PINTO (OAB 300763/SP), ADRIANO CARPINO PRADO (OAB 
302354/SP), IVAN MARCOS DA SILVA (OAB 305039/SP)

Processo 0013274-36.2007.8.26.0309 (309.01.2007.013274) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral 
- Acacio Antonio Ferreira - Banco Panamericano S/A - Vistos. Anote-se a extinção do feito e arquivem-se os autos com as 
cautelas de estilo. Int. - ADV: VALDEREZ BOSSO (OAB 228793/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI 
CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0013657-38.2012.8.26.0309 (309.01.2012.013657) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni S A Credito Financiamento e Investimento - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência desta 
ação formulado pela parte autora (fls.77 ). Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito nos 
termos do art. 267, VIII, c/c art. 329, ambos do Código de Processo Civil. Defiro a expedição do ofício reclamado, cabendo ao 
autor, após a disponibilização do expediente no sistema SAJ, a impressão dele e encaminhamento ao destino, comprovando-
se nos autos a efetivação da providência no prazo de 10 (dez) dias. No mais, indefiro o desbloqueio do veículo, porquanto tal 
ordem não emanou deste Juízo (fls. 55/56). Decorrido o prazo legal e pagas eventuais custas em aberto, arquivem-se os autos 
com as cautelas de praxe. P.R.Int.. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE 
OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)

Processo 0014671-57.2012.8.26.0309 (309.01.2012.014671) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Herminia 
Quintiliano e outro - Mrs Logistica S/A e outro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS e outro - Vistos. Dê-se ciência às partes do 
efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento tirado contra a decisão de fls. 554. No mais, aguarde-se pronunciamento 
derradeiro da Superior Instância quanto ao aludido recurso. Int.. - ADV: ERICK MIYASAKI (OAB 139143/SP), GLAUCIO DIAS 
ARAUJO (OAB 163602/SP), ANA LUISA PORTO BORGES (OAB 135447/SP), PRISCILA DE ALMEIDA NUNES DIAS DA COSTA 
(OAB 247128/SP), LUCIANO GIONGO BRESCIANI (OAB 214044/SP), CRISTIANO SIMÃO SANTIAGO (OAB 254875/SP), 
ANTONIO PENTEADO MENDONÇA (OAB 54752/SP), LEANDRO DAL SANTO GIACOMELLI STEL (OAB 286207/SP), ADRIANA 
ASTUTO PEREIRA (OAB 80696/RJ), ROGÉRIO SILVA FONSECA (OAB 166448/SP)

Processo 0014671-57.2012.8.26.0309 (309.01.2012.014671) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Herminia 
Quintiliano e outro - Mrs Logistica S/A e outro - MITSUI SUMITOMO SEGUROS e outro - Vistos. Publique-se o despacho 
exarado a fls. 557. Int. - ADV: LUCIANO GIONGO BRESCIANI (OAB 214044/SP), LEANDRO DAL SANTO GIACOMELLI STEL 
(OAB 286207/SP), CRISTIANO SIMÃO SANTIAGO (OAB 254875/SP), PRISCILA DE ALMEIDA NUNES DIAS DA COSTA (OAB 
247128/SP), ANA LUISA PORTO BORGES (OAB 135447/SP), ROGÉRIO SILVA FONSECA (OAB 166448/SP), GLAUCIO 
DIAS ARAUJO (OAB 163602/SP), ERICK MIYASAKI (OAB 139143/SP), ANTONIO PENTEADO MENDONÇA (OAB 54752/SP), 
ADRIANA ASTUTO PEREIRA (OAB 80696/RJ)

Processo 0015307-23.2012.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Hsbc Bank 
Brasil S A - Info Delivery Distribuidora Ltda - - Domingos Roberto Origuella - - Deise Origuella - - Maria Rozendo Origuella - 
Vistos. Fls. 256: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido (60 dias). Após, manifeste-se o exequente promovendo, 
caso queira, os ulteriores atos de execução. No silêncio, independentemente de nova intimação, encaminhem-se os autos ao 
arquivo onde deverão aguardar provocação da parte interessada. Int. - ADV: DANIELA CARDOSO MENEGASSI (OAB 185618/
SP), PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)
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Processo 0016425-39.2009.8.26.0309/02 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Alessandro Pellegrini - Joao 
Gilberto de Lima - Vistos. Recolhida a taxa pertinente, expeça-se a reclamada certidão para fins de protesto. Int. - ADV: CICERO 
CAETANO DA SILVA JUNIOR (OAB 209017/SP), ELIANE DOMINGOS CRUZ (OAB 261606/SP)

Processo 0016699-61.2013.8.26.0309 (processo principal 0038290-21.2009.8.26) - Habilitação de Crédito - Polimix Concreto 
Ltda - Terrabrasil Terraplenagem e Pavimentação Ltda - Rolff Milani de Carvalho - Rolff Milani de Carvalho - Vistos. Para que 
não paire dúvida alguma, acolho os embargos interpostos, declarando a sentença proferida, para que nela fique constando 
expressamente que, julgo parcialmente procedente a habilitação de crédito, a fim de determinar a inclusão do habilitante Polimix 
Concreto Ltda, no quadro Geral de Credores, na categoria de crédito quirografário, pelo valor principal de R$ 16.594,20, mais 
juros de R$ 15.391,12, totalizando R$ 31.985,32, na data da falência. P.R.I. - ADV: ROLFF MILANI DE CARVALHO (OAB 84441/
SP), NELSON JOSE COMEGNIO (OAB 97788/SP), ADILSON DE CASTRO JUNIOR (OAB 255876/SP), LUCIANI RIQUENA 
CALDAS (OAB 102774/SP)

Processo 0016989-47.2011.8.26.0309 (309.01.2011.016989) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S A - 
Vistos. Tendo em vista o adimplemento do acordo celebrado entre as partes constante de fls. , DECLARO EXTINTO o processo, 
com fundamento no Artigo 794, inciso I do C.P.C. Decorrido o prazo legal, façam-se as devidas anotações e arquivem-se os 
autos com as cautelas de estilo. P.R. Int. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)

Processo 0017569-43.2012.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Sociedade 
Padre Anchieta de Ensino Ltda - Vistos. Expeça-se o reclamado mandado de penhora e avaliação, devendo ser observado o 
endereço indicado a fls. 117. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 0017637-61.2010.8.26.0309 (309.01.2010.017637) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - 
Angelo Antonio Machado - Vistos. Fls. 171/175: manifestem-se os interessados acerca do pedido de retificação do polo passivo. 
Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ROZANGELA AMARAL MACHADO ZANETTI (OAB 
236486/SP), MARCEL SAKAE SOTONJI (OAB 195230/SP)

Processo 0018810-23.2010.8.26.0309 (309.01.2010.018810) - Procedimento Ordinário - Assunto não Especificado - 
Companhia Piratininga de Força e Luz - Vistos. Façam-se as devidas anotações nos termos das normas da Corregedoria 
Geral da Justiça - Cap. II, item 189, “c” (Cumprimento de Título Executivo Judicial). Defiro o levantamento pelo credor, da 
quantia incontroversa depositada a fls. 233 pela executada. Expeça-se o necessário. Após, manifeste-se a executada acerca da 
diferença apontada por seu adverso no valor de R$ 572,77. Int. - ADV: ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI (OAB 153176/SP), 
LUCIANO CALEBE MALTA DE SOUZA (OAB 297812/SP)

Processo 0019066-92.2012.8.26.0309 (309.01.2012.019066) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Erika 
Aparecida Echila Rocha - Vistos. Foi determinada pesquisa pelo sistema InfoJud da Receita Federal com relação à declaração 
de bens e rendimentos que revela o estado patrimonial atual da(s) parte(s) executada(s). Dê-se ciência à parte exequente do 
resultado obtido, o qual segue juntado. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), RENATA SPINACE 
(OAB 304193/SP)

Processo 0020572-06.2012.8.26.0309 (309.01.2012.020572) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bv Financeira 
S/A - Vistos. Defiro a substituição processual do polo ativo para constar FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, procedendo-se as anotações junto ao sistema de 
gestão cartorial, certificando-se e extraindo-se nova etiqueta. No mais, aguarde-se nos termos do despacho exarado a fls. 90. 
Int. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0021372-34.2012.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Ilda Cruz Martins - Vistos. Arquive-se, suspensa a 
execução. Int. - ADV: STEFANO DEL SORDO NETO (OAB 128308/SP)

Processo 0021452-95.2012.8.26.0309 (309.01.2012.021452) - Monitória - Cheque - Livorno Fundo de Investimento 
em Direitos Creditórios não Padronizados - Vistos. Fls. 134: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido (90 dias). 
Decorridos, apresente o autor o endereço da requerida, a fim de viabilizar a devida citação. No silêncio, cumpra-se o art. 267, § 
1º, do C.P.C., expedindo-se mandado ou carta com aviso de recebimento, se o caso. Int. - ADV: PRISCILA MARTINS CARDOZO 
DIAS (OAB 252569/SP), PATRÍCIA DONATO MATHIAS (OAB 285959/SP)

Processo 0022457-89.2011.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Escolas 
Padre Anchieta Ltda - Vistos. Fls. 165: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido (30 dias). Após, manifeste-se 
a exequente promovendo, caso queira, os ulteriores atos de execução. No silêncio, independentemente de nova intimação, 
encaminhem-se os autos ao arquivo onde deverão aguardar provocação da parte interessada. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS 
LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 0022892-63.2011.8.26.0309 (309.01.2011.022892) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Calçados Myrabel Ltda - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido (30 dias). Sem prejuízo, cumpra 
a subscritora de fls. 150 o disposto no art. 45 do CPC. Oportunamente, manifeste-se a exequente promovendo, caso queira, 
os ulteriores atos de execução. No silêncio, independentemente de nova intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo onde 
deverão aguardar provocação da parte interessada. Int. - ADV: KARINE JUNG GUIMARÃES (OAB 90175/RS)

Processo 0025505-22.2012.8.26.0309 (309.01.2012.025505) - Procedimento Ordinário - Medida Cautelar - Alto da Colina 
Verde Empreendimentos e Participações S A - Demac Construções Empreendimentos e Participações Ltda - Vistos. Homologo, 
por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes. Em consequência, julgo 
extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-
se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: SERGIO LUIZ MOREIRA COELHO (OAB 112882/SP), MARCEL BIGUZZI 
SANTERI (OAB 180872/SP), LUIZ CARLOS BRANCO (OAB 52055/SP)

Processo 0026190-63.2011.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Rescisão / Resolução - Marcel Ehara Yoshioka e 
outro - Vassoural Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Vistos. Manifeste-se o exequente acerca do que requer sua adversa 
(extinção do feito, tendo em vista o depósito efetivado no valor de R$ 106.635,29 em 1.12.2014). Int. - ADV: GUSTAVO PINHEIRO 
GUIMARÃES PADILHA (OAB 178268/SP), CARLOS EDUARDO YARID (OAB 164697/SP)

Processo 0026839-04.2006.8.26.0309 (309.01.2006.026839) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo 
/ Atualização - Prefeitura Municipal de Jundiai - Odercino Camera - Vistos. Nos termos do Provimento CMS nº 1864/11 e 
Comunicado nº 170/2011, ambos disponibilizados no DJE em 3/3/2011 e 26.4.2011, providencie a exequente o recolhimento das 
despesas para o bloqueio do veículo indicado, pela guia do F.E.D.T.J. - código 434-1, sendo R$ 12,20. Sem prejuízo, indique 
a exequente onde se encontra o veículo que quer ver penhorado, a fim de viabilizar a expedição do mandado de penhora e 
avaliação. Após, tornem conclusos para a realização do bloqueio via sistema RENAJUD. Int. - ADV: AMAURI COLLUCCI (OAB 
74823/SP), LUCIA HELENA NOVAES DA S LUMASINI (OAB 74836/SP)

Processo 0038941-53.2009.8.26.0309 (309.01.2009.038941) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Gaplan Caminhões Ltda - Vistos. Nos termos do Provimento CSM nº 1.864/11, disponibilizado no DJE de 3/3/11 e 
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Comunicado nº 170/2011, disponibilizado no DJE em 26/4/2011, providencie o exequente o recolhimento das despesas para 
a obtenção de informações junto às instituições bancárias, pela guia do F.E.D.T.J. - código 434-1, sendo R$ 12,20 , referente 
ao endereço do executado. Após, tornem conclusos para a realização da pesquisa via sistema BACENJUD. Int. - ADV: MARIA 
RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA (OAB 160487/SP)

Processo 0039198-78.2009.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Reinaldo 
Tonini - Alexandre Cesar Pestana - Vistos. Manifeste-se o exequente, com urgência, acerca do que requer seu adverso 
(desbloqueio do valor de R$ 9.123,78, tendo em vista o depósito constante de fls. 197 no valor de R$ 8.926,84 em 16.1.2015). 
Int. - ADV: ANDRE CASAUT FERRAZZO (OAB 223046/SP), IRINEO SOLSI FILHO (OAB 105965/SP)

Processo 0045756-37.2007.8.26.0309 (309.01.2007.045756) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Nivaldo 
Callegari e outro - Banco Bradesco S/A e outro - Vistos. Manifeste-se o autor acerca do depósito efetivado por seu adverso no 
valor de R$ 11.012,21 em 14.1.2015. Int. - ADV: THIAGO ARRUDA PICCIONE (OAB 207365/SP), FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 
177709/SP), GLORILZA MARIA DE ARRUDA (OAB 48088/SP), FABIANO HENRIQUE GALZONI (OAB 223371/SP)

Processo 0046817-30.2007.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Comercial 
Destro Ltda - South America Comercial Ltda e outros - Vistos. Recolhida a taxa postal, intimem-se os executados (fls. 175) para 
que paguem o valor exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento da execução em seus ulteriores 
termos e atos processuais. Int. - ADV: FABIO NADAL PEDRO (OAB 131522/SP), MURILO AZEVEDO PINTO (OAB 155716/SP), 
HENRIQUE DUARTE DE ALMEIDA (OAB 270940/SP), RITA DE CASSIA PEDROSO ROSSI FERRETTI (OAB 105888/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0070/2015
Processo 0000999-84.2009.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Companhia Piratininga de Força e Luz Cpfl - 

Providencie a exequente o recolhimento da taxa pertinente para realização da pesquisa requerida (Bacenjud), através do código 
434-1, no valor de R$ 12,20. - ADV: VALDENIR REIS DE ANDRADE JUNIOR (OAB 145529/SP), ANDRE LUIS VIVEIROS (OAB 
193238/SP), CAMILA APARECIDA VIVEIROS (OAB 237980/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR (OAB 131896/SP)

Processo 0004149-68.2012.8.26.0309 (309.01.2012.004149) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Mara Regia de Arruda Artoni e outro - Elizabeth Rangel dos Santos - Vistos. Providencie a curadora especial a retirada de 
cartório da certidão de honorários expedida a fl. 137. Feito isso, anote-se a extinção do feito e arquivem-se os autos com as 
cautelas de estilo. Int. - ADV: JOACIY LADISLAU DE ARRUDA (OAB 50407/SP), PAULA FERNANDA SILVA MALERBA (OAB 
277318/SP)

Processo 0004398-24.2009.8.26.0309 (309.01.2009.004398) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Condominio Vila Rubi - (...) Por fim, observando o Comunicado CG n. 926/2009, que traz a listagem das entidades 
credenciadas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, nomeio para atuar nestes autos a gestora ZUKERMAN LEILÕES, 
que deverá ser contatada pela escrivania para as providências necessárias à realização da alienação judicial eletrônica do 
bem penhorado nos autos. Fixo prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão de todo o ato processual, a partir da intimação da 
entidade credenciada. Int.. - ADV: HELDER DE SOUSA (OAB 146912/SP)

Processo 0005013-14.2009.8.26.0309 (309.01.2009.005013) - Procedimento Ordinário - Paulo Eduardo Peracini - Banco 
Bradesco S/A - Vistos. Fls. 301/302: dê-se ciência ao autor, facultada eventual fala em 5 (cinco) dias. Int. - ADV: RUBENS 
GASPAR SERRA (OAB 119859/SP), LIGIA PRISCILA DOMINICALE (OAB 222167/SP)

Processo 0005408-98.2012.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda - Edgar Antonio de Jesus - - Vera 
Maria Marques de Jesus - Vassoural Empreendimentos Imobiliarios Ltda - - Banco Bradesco S/A - Vistos. Tendo em vista o 
pagamento do débito, DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento no Artigo 794, inciso I do C.P.C. Defiro a expedição de 
mandado de levantamento em favor do credor, referente à guia de fls.380, após o trânsito em julgado, certificando-se. Decorrido 
o prazo legal, façam-se as devidas anotações e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R. Int. Jdí, data supra. - ADV: 
FABIANO HENRIQUE GALZONI (OAB 223371/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), JOAO CARLOS DE 
LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)

Processo 0005538-25.2011.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Condominio 
Mercadao da Cidade - Toshio Yamassake e outro - Vistos. Previamente, manifeste-se o exequente acerca da nomeação à 
penhora feita por seu adverso (fls. 157/183). Int. - ADV: SEBASTIAO ANTONIO DE CARVALHO (OAB 101857/SP), ROSEMBERG 
JOSE FRANCISCONI (OAB 142750/SP)

Processo 0007255-77.2008.8.26.0309/02 - Cumprimento de sentença - Adjudicação Compulsória - Giassetti Engenharia e 
Construção Ltda - Jaqueline Salgueiro Bizotto Vieira - - Claudia Regina Mendes - - Jusselia Rufina Ferreira - - Rogerio Perchon 
- - Ruth Santos Simoes - - Zacarias Soares Vieira - - Valter Yoshiter Nakamura - - Denise Salas Salvatti - - Samantha Dellanoce 
Jorge - - Guilherme Abreu Pereira Gomes - - Elaine Tarallo - - Michael Rodrigues de Souza - - Marisa Rodrigues Lopes - - 
Carolina Rigoni Martinelli - - Alessandra Lessi de Souza - - Silvio Haruo Nishikawa - - André Luiz Bezerra - - Antonio Gabriel da 
Silva - - Vanessa Paula de Mello Bezerra - - Moises Salvatti Junior - - Claudia Marthos Cocenas Rocha - - Roderley Rocha - - 
Patricia Aída dos Santos - - Mauricio Mendrone - - Iraildes Ramos Pessoa - - Luiz Carlos de Souza e outros - Vistos. Homologo 
o acordo efetivado entre o exequente e os coexecutados Zacarias Soares Vieira e Jaqueline Salgueiro Bizotto Vieira, para que 
surta seus regulares efeitos. Nos termos do art. 792 do C.P.C., suspendo a execução durante o prazo ora concedido pelo credor 
para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação. Deverão as partes comunicar seu cumprimento, que será presumido 
em caso de inércia. Assim, decorrido o prazo fixado na avença sem manifestação das partes, tornem conclusos para extinção. 
Int. - ADV: MARCEL LUIS PINTO (OAB 271792/SP), CARLOS ROBERTO ANTUNES (OAB 113192/SP), ROSEMBERG JOSE 
FRANCISCONI (OAB 142750/SP), FABIO AUGUSTO MANZANO (OAB 205874/SP)

Processo 0014112-37.2011.8.26.0309 (apensado ao processo 0036344-14.2009.8.26) (309.01.2011.014112) - Embargos à 
Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Elisio de Amorim Monção e outro - Banco Bradesco S A - Vistos. Em vista da 
conclusão da perícia, intimem-se as partes para que digam se têm outras provas a produzir, justificando a pertinência. Em caso 
negativo, deverá ser dada vista sucessiva a elas, por dez dias, começando pelo autor, para que apresentem seus memoriais, ao 
final do prazo assinado para cada qual. Int. - ADV: MARCELO AUGUSTO FATTORI (OAB 229835/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 
19817/SP)

Processo 0018708-50.2000.8.26.0309 (309.01.2000.018708) - Monitória - Instituto Jundiaiense de Educação e Cultura - 
Ijuec - Gabriel de Souza Sales - Providencie o autor o recolhimento da taxa pertinente para pesquisa requerida (RENAJUD/
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INFOJUD/BACEN) através do código 434-1 no valor de R$ 12,20 para cada pesquisa. - ADV: ANDERSON DIAS (OAB 150236/
SP), ANTONIO CESAR SQUILLANTE (OAB 177748/SP)

Processo 0019009-94.2000.8.26.0309 (309.01.2000.019009) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Sociedade Padre 
Anchieta de Ensino S/c Ltda - Manifestem as partes sobre o desarquivamento do processo no prazo de 30 dias. Int. - ADV: 
ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP)

Processo 0019838-07.2002.8.26.0309 (309.01.2002.019838) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Darcio Otacilio Cozatti e outro - Giassetti Engenharia e Construção Ltda - Kleje Comércio e Representações Ltda 
e outros - Lut - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial - Vistos. Os autos encontram-se em cartório. Requeiram as partes o 
que de direito em termos de prosseguimento do feito. Silentes, voltem os autos ao arquivo. Int. - ADV: LUCIANO JOSE LENZI 
(OAB 130418/SP), MARIANA DO CARMO JURADO GARCIA (OAB 302668/SP), MARCIO VICENTE FARIA COZATTI (OAB 
121829/SP), AUBERIO DINIZ LOPES (OAB 121876/SP), GILBERTO ANTONIO CINTRA SANCHES (OAB 272885/SP), FABIO 
NADAL PEDRO (OAB 131522/SP), EDSON APARECIDO DA ROCHA (OAB 163709/SP), FABIANO HENRIQUE GALZONI (OAB 
223371/SP), LUIZ FERNANDO MALDONADO DE ALMEIDA LIMA (OAB 252650/SP), GUARACI RODRIGUES DE ANDRADE 
(OAB 99985/SP)

Processo 0022565-41.1999.8.26.0309 (309.01.1999.022565) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - 
Amarildo Stocco - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento a favor do perito referente aos de fls. 308, 311, 320, 321 e 322, 
certificando-se. No mais, manifestem-se as partes acerca do laudo apresentado. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO DELGADO 
(OAB 121792/SP), WILSON JOSÉ DOS SANTOS (OAB 172982/SP), PRISCILA GRAZIELE STOCCO (OAB 279650/SP), 
HENRIQUE DUARTE DE ALMEIDA (OAB 270940/SP)

Processo 0029136-23.2002.8.26.0309/02 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Teorema 
Viagens e Turismo Ltda - Icarus Turismo Ltda - Vistos. Voltem os autos ao arquivo, suspensa a execução. Int. - ADV: 
CLAUDIOMIRO PELEGRINI (OAB 193334/SP), ALESSANDRO PRADO RODRIGUES DE OLIVEIRA (OAB 102017/SP)

Processo 0031359-65.2010.8.26.0309 (309.01.2010.031359) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - João 
da Silva Oliveira e outro - Jota Junior Construtora Ltda - Vistos. Nos termos da decisão de fls. 225, cuja ordem deverá ser 
cumprida, estes autos deverão aguardar, intactos e em cartório, decisão acerca do Agravo de Instrumento tirado contra a r. 
decisão denegatória do recurso especial. Int. - ADV: ALEXANDRE RAFAEL SECCO (OAB 213113/SP), JORDEVINO OLIMPIO 
DE PAULA (OAB 72138/SP)

Processo 0033050-46.2012.8.26.0309 (309.01.2012.033050) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Luiz 
Antonio Marquezin - Banco Santander S/A - Vistos. Em vista da conclusão da perícia, intimem-se as partes para que digam 
se têm outras provas a produzir, justificando a pertinência. Em caso negativo, deverá ser dada vista sucessiva a elas, por 
dez dias, começando pelo autor, para que apresentem seus memoriais, ao final do prazo assinado para cada qual. Int. - ADV: 
MARIA PAULA ROSSI QUINONES (OAB 123634/SP), RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO (OAB 315764/SP), FABIO ANDRE 
FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP)

Processo 0033875-58.2010.8.26.0309 (309.01.2010.033875) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito, DECLARO EXTINTO o processo, com fundamento no 
Artigo 794, inciso I do C.P.C. Decorrido o prazo legal, façam-se as devidas anotações e arquivem-se os autos com as cautelas 
de estilo. P.R. Int. Jdí, data supra. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)

Processo 0036344-14.2009.8.26.0309 (309.01.2009.036344) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco S A - Vistos. Fls. 99/102: dê-se ciência ao exequente, facultada eventual fala em 5 (cinco) dias. Int. - ADV: 
MARCELO AUGUSTO FATTORI (OAB 229835/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), TARCISIO GERMANO DE LEMOS 
FILHO (OAB 63105/SP)

Processo 0036745-57.2002.8.26.0309 (309.01.2002.036745) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Banco Nossa Caixa S.a. - Vistos. Indefiro, por ora, a intimação da coexecutada Silvia Cristina Garcia Baqueta 
de Sordi por edital, o que só é admissível após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização. Providencie o 
exequente o necessário para a localização da coexecutada sobredita. Int. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), 
ADILTON GARCIA (OAB 261532/SP), CLAUDIO ALBERTO ALVES DOS SANTOS (OAB 153149/SP)

Processo 0037033-24.2010.8.26.0309 (309.01.2010.037033) - Procedimento Ordinário - Manoel Aires Fernandes - Vistos. 
Fls. 53/71: dê-se ciência ao autor, facultada eventual fala em 5 (cinco) dias. Int. - ADV: DANIELA DE OLIVEIRA BIANCO 
PEREIRA (OAB 240341/SP)

Processo 0037281-63.2005.8.26.0309 (309.01.2005.037281) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Fast Exchange 
Factoring Fomento Comercial Ltda - Providencie o exequente o recolhimento da taxa pertinente para realização da pesquisa 
requerida (Renajud), através do código 434-1, no valor de R$ 12,20. - ADV: CINIRA GOMES LIMA MÉLO (OAB 207660/SP)

Processo 0038247-16.2011.8.26.0309 (309.01.2011.038247) - Execução de Título Extrajudicial - Itau Unibanco S A - Jbs 
Locação de Guindastes e Transportes Pesado Ltda Epp e outro - Vistos. Fls. 198: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo 
requerido (30 dias). Após, manifeste-se o exequente promovendo, caso queira, os ulteriores atos de execução. No silêncio, 
independentemente de nova intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo onde deverão aguardar provocação da parte 
interessada. Int. - ADV: RICARDO SANTOS FERREIRA (OAB 185362/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 
23134/SP), GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP)

Processo 0039310-52.2006.8.26.0309 (309.01.2006.039310) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Reinaldo Santos Silva 
- Municipio de Jundiai e outro - Vistos. Cumpra-se a V. Decisão. Em cinco (5) dias, requeira a parte credora, caso queira, os 
ulteriores atos para o cumprimento da sentença. No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo, cumprindo o cartório o que 
pertinente. Int. - ADV: SIMONE DE ANDRADE PLIGHER (OAB 125016/SP), CELSO AUGUSTO VELHO LOPES (OAB 63661/
SP), THEO ARGENTIN (OAB 174624/SP)

Processo 0040003-60.2011.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Finamax S/A 
Credito Financiamento e Investimento - Vistos. Foi determinada pesquisa pelo sistema InfoJud da Receita Federal com relação 
à declaração de bens e rendimentos que revela o estado patrimonial atual da(s) parte(s) executada(s). Dê-se ciência à parte 
exequente dos resultados obtidos, arquivando-se em cartório a declaração de bens para a preservação do necessário sigilo. Int. 
- ADV: PATRICIA LEONE NASSUR (OAB 131474/SP)

Processo 0040473-96.2008.8.26.0309 (309.01.2008.040473) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Irmãos Russi Ltda - 
Manifeste o requerente sobre o comprovante de recolhimento de taxa de mandado de penhora no prazo de 5 dias. Int. - ADV: 
JULIO DE ALMEIDA (OAB 127553/SP), PEDRO NATIVIDADE FERREIRA DE CAMARGO (OAB 38018/SP)

Processo 0046747-42.2009.8.26.0309 (309.01.2009.046747) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Alexandre Dantas Fronzaglia - Miguel Marquetti Industrias Graficas Ltda - Vistos. Fls. 363/364: defiro vista dos 
autos pelo prazo legal. Int. - ADV: ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA (OAB 101471/SP), ADNAN ABDEL KADER SALEM (OAB 
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180675/SP), ANDREA PUZZI FRONZAGLIA CIRIGLIANO (OAB 319709/SP), JOSE ESTEVES (OAB 346997/SP), MARIANE 
CARDOSO DAINEZE (OAB 304488/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0072/2015
Processo 1004366-26.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - REGISTROS PÚBLICOS - A.G.P. e outros - Ciência aos 

requerentes dos ofícios recebidos as fls.48/50. Int. - ADV: JOSE ALVES DE OLIVEIRA (OAB 271760/SP)
Processo 1016711-58.2013.8.26.0309 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - ASSOCIAÇÃO UNIÃO BENEFICENTE DAS 

IRMÃS DE SÃO VICENTE DE PAULO DE GYSEGEM - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2014/043841-1 dirigi-me ao endereço da Rua Florindo Zambon no. 1671, 
Cidade Nova, Jundiaí/SP e procedi à citação de VICENTINA BATISTA DA SILVA COSTA e JOSE DONIZETE DA COSTA, para 
os quais li todo o teor do mandado, apresentei a contrafé que aceitaram e obtive as notas de ciente no mandado. O referido é 
verdade e dou fé. - ADV: LAVÍNIA FORTINO (OAB 218458/SP), FERNANDO MACHADO COTTA LEIS (OAB 263019/SP)

Processo 1016711-58.2013.8.26.0309 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - ASSOCIAÇÃO UNIÃO BENEFICENTE DAS 
IRMÃS DE SÃO VICENTE DE PAULO DE GYSEGEM - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 309.2014/043831-4, CITEI o Sr. Denison Alves de Souza (nome correto), o qual, 
recebendo a contrafé, exarou o seu ciente. Certifico ainda que só foi possível intimá-lo na presente data por volta das 22:00 
horas, após várias diligências realizadas ao endereço mencionado, sem obter êxito em encontrá-lo anteriormente. O referido é 
verdade e dou fé. - ADV: LAVÍNIA FORTINO (OAB 218458/SP), FERNANDO MACHADO COTTA LEIS (OAB 263019/SP)

Processo 1016711-58.2013.8.26.0309 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - ASSOCIAÇÃO UNIÃO BENEFICENTE DAS 
IRMÃS DE SÃO VICENTE DE PAULO DE GYSEGEM - Certifico e dou fé que, tendo em vista a gratuidade concedida às partes, 
encaminhei, nesta data, a carta precatória de fls. 209/210 ao Setor Unificado das Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de São 
Paulo - SP. - ADV: LAVÍNIA FORTINO (OAB 218458/SP), FERNANDO MACHADO COTTA LEIS (OAB 263019/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0067/2015
Processo 0002367-36.2006.8.26.0309 (309.01.2006.002367) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Roberta 

Magalhães Pereira - Vistos. Fls. 260/261: oficie-se conforme requerido, cabendo ao exequente, após a disponibilização do 
expediente no sistema SAJ, a impressão dele e encaminhamento ao destino, comprovando-se nos autos a efetivação da 
providência no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), RAQUEL DO 
PRADO RECHE (OAB 232682/SP), LUCIA SIRLENI CRIVELARO FIDELIS (OAB 223114/SP)

Processo 0002367-36.2006.8.26.0309 (309.01.2006.002367) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Roberta 
Magalhães Pereira - Providencie a autora a retirada do ofício expedido às fls. 253 em cumprimento ao despacho de fls. 252 
(...”Fls. 251, item 4: oficie-se conforme requerido, cabendo ao exequente comprovar a remessa em 10 dias.). - ADV: RAQUEL 
DO PRADO RECHE (OAB 232682/SP), LUCIA SIRLENI CRIVELARO FIDELIS (OAB 223114/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO 
ALVARENGA (OAB 175344/SP)

Processo 0002842-84.2009.8.26.0309 (309.01.2009.002842) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora 
/ Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Banco Bradesco S/A - Vistos. Fls. 331: oficie-se conforme requerido, cabendo ao 
exequente, após a disponibilização do expediente no sistema SAJ, a impressão dele e encaminhamento ao destino, comprovando-
se nos autos a efetivação da providência no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), FABIANA 
PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP)

Processo 0003205-71.2009.8.26.0309 (309.01.2009.003205) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco S/A - Ciência da devolução da carta precatória sem cumprimento. Int. - ADV: FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 
177709/SP), WALDEMIR TIOZZO MARCONDES SILVA (OAB 30922/SP)

Processo 0003320-87.2012.8.26.0309 (309.01.2012.003320) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco S/A - Vistos. Homologo o acordo a que chegaram as partes, para que surta seus regulares efeitos. Nos 
termos do art. 792 do C.P.C., suspendo a execução durante o prazo ora concedido pelo credor para que o devedor cumpra 
voluntariamente a obrigação. Determinei a transferência do valor bloqueado a fls. 69 para a agência do Banco do Brasil S/A Com 
a chegada da guia, expeça-se mandado de levantamento a favor do credor, certificando-se. Deverão as partes comunicar seu 
cumprimento, que será presumido em caso de inércia. Assim, decorrido o prazo fixado na avença sem manifestação das partes, 
tornem conclusos para extinção. Int. - ADV: FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)

Processo 0004502-45.2011.8.26.0309 (apensado ao processo 0045635-09.2007.8.26) (309.01.2011.004502) - Embargos de 
Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Transkompa Ltda - Fabio Faria - Manifeste o requerente 
sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça retro, mandado cumprido negativo: deixou de intimar Pedro Luiz Rodrigues e Nilza 
Rodrigues. Int.7 - ADV: RENATA DIAS DE FREITAS TELLES (OAB 211132/SP), LUCIANO TADEU TELLES (OAB 162637/SP), 
JOSE ADRIANO DE SOUZA CARDOSO FILHO (OAB 130815/SP)

Processo 0004683-12.2012.8.26.0309 (309.01.2012.004683) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Jose Aguiar da Silva - Yasuda Seguros e outro - Ciência as partes da devolução da carta precatória com o termo de depoimento 
às folhas 254/255. Int. - ADV: MARIA LUISA GONZAGA PRAZERES (OAB 82443/RJ), JORGE ANTONIO DANTAS SILVA (OAB 
255381/SP), JORGE BARROSO (OAB 51514/RJ)

Processo 0010726-62.2012.8.26.0309 (309.01.2012.010726) - Procedimento Ordinário - Financiamento de Produto 
- Reginaldo Aparecido da Silva - Farina Comercio de Veiculos Ltda e outro - Ciência ao requerente da devolução da carta 
precatória - oitiva, mandado cumprido negativo deixando de intimar Jhonatas Alves dos Santos. Int. - ADV: ADELAIDE MARIA 
ALVES MASELLI (OAB 175919/SP), GUILHERME BRITES (OAB 292767/SP)

Processo 0013572-57.2009.8.26.0309 (309.01.2009.013572) - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Unity 
Empreendimentos Ltda - Ciência ao requente da devolução do AR negativo. Int. - ADV: GIL ALVES MAGALHAES NETO (OAB 
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75012/SP), FILIPO HENRIQUE ZAMPA (OAB 249030/SP)
Processo 0013679-96.2012.8.26.0309 (309.01.2012.013679) - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Maria 

Cristina de Campos e outros - Vistos. Anote-se a extinção do feito nos termos da sentença de fls. 91/vº. Após, remetam-se os 
autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: KELLY CRISTINA DA SILVA (OAB 126887/SP)

Processo 0015212-27.2011.8.26.0309 (309.01.2011.015212) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - 
Rodinei Cezar de Oliveira - Vistos. Ante a certidão supra, cumpra-se o art. 267, § 1º do C.P.C., expedindo-se carta com aviso de 
recebimento ou mandado, se o caso. Int. - ADV: ANDRÉ RODRIGUES DUARTE (OAB 207794/SP)

Processo 0017563-70.2011.8.26.0309 (309.01.2011.017563) - Procedimento Ordinário - Pedro Henrique Macedo - Unimed 
Jundiai Cooperativa de Trabalho Medico - Vistos. Promova a parte credora, caso queira, os ulteriores atos para o cumprimento 
da sentença. Silente, independentemente de novo despacho, aguarde-se manifestação no arquivo. Int. - ADV: ANDERSON DIAS 
(OAB 150236/SP), GUSTAVO LEOPOLDO C MARYSSAEL DE CAMPOS (OAB 87615/SP)

Processo 0019505-74.2010.8.26.0309 (309.01.2010.019505) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora 
/ Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Itapeva Ii Multicarteira Fidc Np - Providencie o exequente o recolhimento da taxa 
pertinente para a realização da pesquisa requerida (Infojud), através do código 434-1, no valor de R$ 12,20 para cada pessoa 
física ou jurídica. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO

Processo 0019959-69.2001.8.26.0309/03 - Cumprimento de sentença - Claudio Franchini - Flaxxon Empreendimentos 
Imobiliarios Ltda e outros - Vistos. Tendo em vista o expediente de fls. 2000/2002, reoficie-se à Defensoria Pública, nos termos 
de fls. 2002, informando que não se trata de perícia complementar ou extra. Sem prejuízo, tendo em vista o requerimento de 
fls. 2003/2004 do perito, nada obstante a gratuidade da justiça concedida, diga o autor se possui condições e se concorda em 
adiantar os honorários do expert. Int.. - ADV: LUIZ FERNANDO MACEDO NOGUEIRA (OAB 17254/SP), JOSE AUGUSTO DE 
MELLO NOGUEIRA (OAB 105738/SP), NILBERTO RENE AMARAL DE SA (OAB 30506/SP), CLAUDIA JANE FRANCHIN (OAB 
95347/SP), RENATO FONTES ARANTES (OAB 156352/SP)

Processo 0020164-59.2005.8.26.0309 (309.01.2005.020164) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo 
/ Atualização - AGV LOGÍSTICA S/A - MARSPUMA COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA. e outros - Ciência ao 
requerente da resposta do ofício (Santander) juntado às fls. 468. - ADV: ANTONIO LUIZ BUENO BARBOSA (OAB 48678/SP), 
EDUARDO AUGUSTO PIRES (OAB 164326/SP), EDUARDO BARBIERI (OAB 112954/SP)

Processo 0020635-31.2012.8.26.0309 (309.01.2012.020635) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Banco Bradesco S A - Vistos. Conheço dos embargos opostos pela autora a fls. 537/541, por tempestivos, mas não os acolho, 
uma vez que apresentam caráter infringente. Não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada na sentença 
embargada. Se a parte não concorda com a conclusão, deve utilizar o meio recursal adequado para buscar a alteração do 
decisum. Por tais motivos, nego provimento aos embargos de declaração opostos. Int. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 
139961/SP), VANESSA CERESER DE OLIVEIRA (OAB 303825/SP), RITA MEIRA COSTA GOZZI (OAB 213783/SP), EVANDRO 
MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 0026149-09.2005.8.26.0309 (309.01.2005.026149) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Dae S/A 
Agua e Esgoto - Jose Bertolino - Luiz Carlos Serone e outro - Vistos. Fls. 356: expeça-se o reclamado ofício, devendo o autor, 
após a disponibilização do expediente no sistema SAJ, a impressão dele e encaminhamento ao destino, comprovando-se nos 
autos a efetivação da providência no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: ADONAI ANGELO ZANI (OAB 39925/SP), NELSON 
PICCHI JUNIOR (OAB 149499/SP), MARCIO VICENTE FARIA COZATTI (OAB 121829/SP)

Processo 0026149-09.2005.8.26.0309 (309.01.2005.026149) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Dae S/A 
Agua e Esgoto - Jose Bertolino - Luiz Carlos Serone e outro - Ciência à requerente da resposta do ofício do 1.º Cartório de 
Registro de Imóveis de Jundiaí, juntado às fls. 365/366. - ADV: MARCIO VICENTE FARIA COZATTI (OAB 121829/SP), NELSON 
PICCHI JUNIOR (OAB 149499/SP), ADONAI ANGELO ZANI (OAB 39925/SP)

Processo 0027387-19.2012.8.26.0309 (309.01.2012.027387) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Intermédica Sistema Saúde S/A - Ciências às partes do Laudo Médico Legal (IMESC), juntado às fls. 793/798. - ADV: IGOR 
PEREIRA TORRES (OAB 278781/SP), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA (OAB 272633/SP), REGIS FERNANDO 
TORELLI (OAB 119951/SP)

Processo 0028005-32.2010.8.26.0309 (309.01.2010.028005) - Monitória - Prestação de Serviços - Sociedade Padre Anchieta 
de Ensino Ltda - Ciência da devolução do AR cumprido negativo. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/
SP)

Processo 0029150-26.2010.8.26.0309 (309.01.2010.029150) - Procedimento Ordinário - Honorários Advocatícios - Ivan Silva 
Mariosa - Ciência ao requerente do resultado negativo do mandado de citação: “o requerido mudou-se para local ignorado.” - 
ADV: CASSIO AUGUSTO TORRES DE CAMARGO (OAB 255615/SP), RICARDO COLLUCCI (OAB 247986/SP), RICARDO LUIZ 
SALVADOR (OAB 179023/SP)

Processo 0031293-56.2008.8.26.0309 (309.01.2008.031293) - Monitória - Prestação de Serviços - Escolas Padre Anchieta 
Ltda - Ciência ao requerente da devolução do AR sem cumprimento. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 
236301/SP)

Processo 0031302-76.2012.8.26.0309 (309.01.2012.031302) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - Ciência à requerente da devolução da carta de citação (Rua 
Aléssio Paolis, 433 - Vila Castelo), com a informação no A.R de que à requerida “mudou-se”. - ADV: PEDRO LUIZ STUCCHI 
(OAB 48462/SP)

Processo 0031436-11.2009.8.26.0309 (309.01.2009.031436) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco S A - Ciência ao requerente da certidão da carta precatória cumprida negativa: desconhecido no local. Int. - 
ADV: FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)

Processo 0031794-05.2011.8.26.0309 (309.01.2011.031794) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Jose 
Aniceto da Silva - Banco do Brasil S/A e outro - Posto isso, com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, 
julgo improcedente o pedido inicial e condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além da honorária, 
fixada, por equidade, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Estabilizo a multa fixada a fls. 171 em R$ 20.000,00, 
valor que entendo suficiente para servir de desestímulo ao descumprimento de ordens judiciais, autorizada a compensação das 
dívidas. Revogo a antecipação concedida. Determino a exclusão do cessionário do polo passivo da demanda. Nos termos do 
§ 2º do artigo 4º da Lei nº 11.608/2003, fixo o valor atribuído à causa como base de cálculo de preparo de eventual apelação e 
recurso adesivo. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. Jundiaí, 15 de dezembro de 2014. Proc. 
nº1461/2011 Certifico e dou fé que, as custas do preparo são de =\>R$582,48 Sendo: Guia GARE - código 230-6: R$517,08 guia 
F.E.D.T.J.- cód.110-4: R$ 65,40 - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), ALBERTO QUERCIO 
NETO (OAB 229359/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), CARLA DOANE DANTAS (OAB 290752/SP), EDER SONI 
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BRUMATI (OAB 292392/SP)
Processo 0031794-05.2011.8.26.0309 (309.01.2011.031794) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Cessionária 

Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros e outro - Vistos. Certifique o cartório o que pertinente acerca do alegado a 
fls. 251/253. Feito isso, cls., para novas deliberações. Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/
SP), ALBERTO QUERCIO NETO (OAB 229359/SP), CARLA DOANE DANTAS (OAB 290752/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 
67217/SP), EDER SONI BRUMATI (OAB 292392/SP)

Processo 0034810-64.2011.8.26.0309 (309.01.2011.034810) - Outros Feitos não Especificados - Valor da Execução / Cálculo 
/ Atualização - Banco do Brasil S/A - Providenciem as partes (em primeiro lugar a autora) a retirada do MLJ, em cartório, após 
a publicação deste no DJE. Int. - ADV: ALINE KATSUMI HIGA DE LIMA (OAB 276660/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 
79797/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), CLÁUDIA HELENA FUSO CAMARGO (OAB 186727/SP)

Processo 0043317-14.2011.8.26.0309 (309.01.2011.043317) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Ceramica 
Ibetel Ltda - Espolio de Oswaldo Cazzamatta - - Ana Paula Scolastrici Cazzamatta - - Marcio Correia Cazzamatta - - Marcelo 
Correia Cazzamatta - Vistos. Tendo em vista que o feito encontra-se sem andamento desde agosto de 2014, intime-se a autora 
nos termos do § 1º do art. 267 do C.P.C., a promover o andamento do processo no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, 
notadamente quanto à promoção de meios para a citação dos requeridos Marcelo e Ana Paula, que não foram citados até a 
presente data. Int. - ADV: ALINE CAMPOS CRISTINO DA SILVA (OAB 305655/SP), LUCIANE TAVARES DE MORAES (OAB 
227485/SP)

Processo 0044048-15.2008.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos - Proefix Industrial Ltda - Cogeme 
do Brasil S/A - Ciência da carta precatória devolvida negativa: requerido não encontrado. Int. - ADV: JONATHAS AUGUSTO 
BUSANELLI (OAB 247195/SP), MARCELA STORELLI LORENZI BUSO (OAB 202541/SP)

Processo 3000106-37.2012.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Seguro - Wesley Vieira da Silva - Porto Seguro Cia de 
Seguros Gerais - Ciência à requerida de que os autos encontram-se desarquivados por 30 dias. - ADV: EDYNALDO ALVES DOS 
SANTOS JUNIOR (OAB 274596/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 3000203-37.2012.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - ADEMIR DONIZETTI RAMOS e 
outro - Braz da Silva e outros - Ciência às partes do Laudo Médico Legal (IMESC), juntado às fls. 293/306. - ADV: NATALIA 
GOMES PAES (OAB 305868/SP), RONALDO OLIVATO (OAB 72757/SP), VALÉRIA DERICO TAVARES (OAB 182281/SP), 
ANTÔNIO GABRIEL SPINA (OAB 173853/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DIRCEU BRISOLLA GERALDINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0068/2015
Processo 1000858-38.2015.8.26.0309 - Arrolamento de Bens - Medida Cautelar - K.E.K. - Vistos. Defiro a tramitação do feito 

em segredo de Justiça. Anote-se. Os documentos apresentados - sobretudo relacionados à existência da sociedade conjugal 
entre as partes, de 17/11/1994 a 05/05/2009 e a partir de 10/06/2010, o que torna verossímil não ter havido interrupção, além 
das constantes alterações dos quadros sociais das empresas e dos montantes das cotas sociais pertencentes a cada um 
dos sócios - demonstram haver fundado receio de extravio ou de dissipação de bens, autorizando o arrolamento pretendido. 
Ademais, pelas razões acima mencionadas, estando presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, concedo a liminar 
pretendida, sem designação de audiência de justificação, a fim de não comprometer a finalidade da medida, e determino, como 
pleiteado pela requerente: a) o bloqueio e a indisponibilidade das cotas sociais das empresas rés no cadastro junto à JUCESP, 
bem como o bloqueio do registro da JUCESP quanto a eventuais alterações contratuais; expeça-se ofício, para tais finalidades, 
à JUCESP, devendo a requerente providenciar sua impressão e encaminhamento; b) o arrolamento de todos os ativos das 
empresas requeridas, imobilizados e/ou financeiros, a ser realizado pelo Oficial de Justiça; c) a indisponibilidade e bloqueio 
de 50% (cinquenta por cento) dos bens e direitos das empresas, expedindo-se ofício à Junta Comercial, que deverá proceder 
ao registro de tal informação nos cadastros das empresas requeridas, a fim de dar conhecimento a terceiros; a impressão e o 
encaminhamento do ofício; d) a quebra de sigilo bancário das empresas, desde 2012; para requisição dos extratos bancários 
das empresas requeridas, deverá a autora recolher as custas necessárias ao procedimento via BacenJud (R$ 12,20 para cada 
parte a ser pesquisada - FEDT - Código 434-1); apenas após a apresentação dos extratos será analisado o pedido de bloqueio 
e indisponibilidade dos ativos financeiros; e e) a apresentação dos balanços consolidados dos exercícios de 2010 a 2014, 
intimando-se as empresas requeridas para tal finalidade. Para cumprimento das determinações contidas nos itens “b” e “e”, 
expeça-se mandado quanto à requerida Norflex e carta precatória quanto à requerida O.J.M., devendo a requerente comprovar 
sua distribuição no Juízo Deprecado. Citem-se e intimem-se os requeridos, ficando advertidos do prazo de 5 (cinco) dias para 
apresentarem a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 
do Código de Processo Civil. No mais, aguarde-se a propositura da ação principal, no prazo legal. A CÓPIA DA INICIAL SEGUE 
ANEXA E FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTE. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da lei. Intimem-se. - ADV: RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO (OAB 315764/SP)

Processo 1000858-38.2015.8.26.0309 - Arrolamento de Bens - Medida Cautelar - K.E.K. - Vistos. Fls. 159: Defiro a 
postulação formulada, autorizando os atos de força (reforço policial e ordem de arrombamento) para o cumprimento do mandado 
e carta precatória expedidos, valendo a presente decisão como aditamento aos expedientes aludidos. Providencie o cartório o 
necessário, com urgência. Intimem-se. - ADV: RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO (OAB 315764/SP)

Processo 1001204-86.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - jefferson de carvalho alves - 
Vistos. Isento a parte autora do pagamento de custas, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. Para a 
concessão da antecipação dos efeitos da tutela é necessária a presença dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil, 
é dizer, a existência de prova inequívoca do fato, capaz de levar o Julgador ao convencimento da verossimilhança da alegação, 
bem como a presença de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Pelo que se verifica nos presentes autos, 
em um juízo preliminar dos fatos esboçados, não se torna viável o deferimento da tutela antecipada na forma pleiteada na petição 
inicial, consoante previsto no mencionado artigo, em razão da ausência de prova inequívoca, já que eventual incapacidade 
laborativa, assim como a confirmação do nexo causal, dependem da produção de prova pericial a ser realizada por perito de 
confiança do juízo, sob o crivo do contraditório. Impõe-se, portanto, a dilação probatória para melhor conhecimento da lide e 
então se verificar da possibilidade e admissibilidade do imediato atendimento do pedido de antecipação. Indefiro, portanto, 
a antecipação pretendida. Cite-se o INSS, na pessoa de seu representante legal, com as advertências legais. Dispenso a 
audiência de conciliação (art. 277, C.P.C.), por ser notório que o INSS não celebra acordo. Visando à melhor ordenação do 
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feito, antecipo a realização da perícia médica. Para sua elaboração nomeio o Doutor FRANCESCO DEHÓ. Providencie-se 
o necessário para o agendamento. Realizada, comprove a parte autora seu comparecimento a ela, bem como a entrega dos 
exames complementares eventualmente solicitados pelo perito, fazendo-o no prazo de dez dias, sob pena de preclusão da 
prova. Faculto ao INSS a formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico, podendo ainda arrolar testemunhas, no 
prazo de cinco (05) dias, sob pena de preclusão. Parecer dos assistentes em dez dias após a apresentação do laudo. Deverá 
a autarquia, em dez (10) dias, atendendo ao disposto no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 8.620/93, antecipar os honorários periciais. 
Requisite-se junto ao INSS os antecedentes médicos e previdenciários do obreiro, que deverão vir para os autos em trinta dias, 
sob pena de se considerarem provadas as alegações em seu desfavor, atinentes a documentos que retiver (art. 396 do CPC). 
Oportunamente, designarei audiência de instrução para oitiva das testemunhas arroladas, momento em que poderá a autarquia 
apresentar contestação. Ciência ao Ministério Público e intimem-se. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: ERAZE SUTTI (OAB 146298/SP)

Processo 1001279-28.2015.8.26.0309 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - jucelio pereira alves - Vistos. 
Isento a parte autora do pagamento de custas, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. Cite-se o INSS, 
na pessoa de seu representante legal, com as advertências legais. Dispenso a audiência de conciliação (art. 277, C.P.C.), por 
ser notório que o INSS não celebra acordo. Visando à melhor ordenação do feito, antecipo a realização da perícia médica. Para 
sua elaboração nomeio o Doutor FRANCESCO DEHÓ. Providencie-se o necessário para o agendamento. Realizada, comprove 
a parte autora seu comparecimento a ela, bem como a entrega dos exames complementares eventualmente solicitados pelo 
perito, fazendo-o no prazo de dez dias, sob pena de preclusão da prova. Faculto ao INSS a formulação de quesitos e a indicação 
de assistente técnico, podendo ainda arrolar testemunhas, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de preclusão. Parecer dos 
assistentes em dez dias após a apresentação do laudo. Deverá a autarquia, em dez (10) dias, atendendo ao disposto no 
artigo 8º, § 2º, da Lei nº 8.620/93, antecipar os honorários periciais. Requisite-se junto ao INSS os antecedentes médicos e 
previdenciários do obreiro, que deverão vir para os autos em trinta dias, sob pena de se considerarem provadas as alegações 
em seu desfavor, atinentes a documentos que retiver (art. 396 do CPC). Oportunamente, designarei audiência de instrução para 
oitiva das testemunhas arroladas, momento em que poderá a autarquia apresentar contestação. Ciência ao Ministério Público e 
intimem-se. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: ERAZE 
SUTTI (OAB 146298/SP)

Processo 1002661-90.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - FABIO ALEXANDRE 
PHELINO e outro - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A - Vistos. Fls. 309/342: Oficie-se novamente à CEF, a fim de 
que informe discriminadamente todos os valores cobrados antes de ser iniciada a amortização do saldo devedor do contrato 
celebrado entre as partes. Com a resposta, também deverá ser informado se cada valor foi debitado da conta dos autores ou 
da ré, devendo os autores esclarecerem, comprovando documentalmente, se efetuaram algum pagamento a título de “taxa de 
evolução de obra” diretamente à empresa ré. Int. - ADV: BRUNO ROGER DE SOUZA (OAB 340988/SP), JOAO CARLOS DE 
LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)

Processo 1008836-37.2013.8.26.0309 - Outras medidas provisionais - Liminar - Horst Burger - - ANNA MARIA BURGUER e 
outro - Providenciem os requerentes, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento das custas para publicação do Edital de Citação 
na imprensa oficial: R$ 240,60 (1.604 caracteres x R$0,15), através de guia FEDTJ código 435-9, comprovando-o nos autos. 
Fiquem cientes que, após publicação no Diário da Justiça Eletrônico, deverão providenciar a imediata publicação do mesmo 
edital na imprensa local por, no mínimo, dois dias consecutivos. - ADV: FLAVIO CALLADO DE CARVALHO (OAB 121381/SP), 
MARLY APARECIDA VANINI (OAB 296514/SP), RENATA APARECIDA PRESTES ELIAS DE CARVALHO (OAB 141490/SP)

Processo 1009954-14.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Consórcio - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - Vistos. Os 
documentos carreados à petição inicial indicam que a cota de consórcio pertencente ao autor foi contemplada com carta de 
crédito, sendo que a negativa de liberação por parte da administradora afigura-se injustificada. Assim, presente a verossimilhança 
das alegações e ante a existência de prova inequívoca nos autos, deve ser acolhido o pedido de antecipação parcial da tutela. 
É o que faço, para determinar às rés a que, no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação desta decisão, efetuem o depósito 
do crédito a que o autor foi contemplado, sob pena de pagamento de multa, que fixo em valor único de R$ 20.000,00. Citem-se 
os(as) réus(rés), para os termos e atos da ação proposta, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, ficando advertidos(as) 
do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos articulados na 
petição inicial, nos termos dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta 
de citação, ficando os(as) réus(rés), ainda, cientes de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta 
citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: SANDRA REGINA LUMASINI DE CAMPOS (OAB 
120949/SP)

Processo 1009954-14.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Consórcio - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS - Complemente 
a requerente o recolhimento das despesas postais em R$17,00. (Valor de citação postal para cada requerido - 5 a 10 folhas - R$ 
15,50). Int.. - ADV: SANDRA REGINA LUMASINI DE CAMPOS (OAB 120949/SP)

Processo 1011624-24.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - RESIDENCIAL SITIO 
MEDEIROS INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA - Providencie a requerente, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento 
das custas para publicação do Edital de Citação na imprensa oficial: R$ 213,15 (1421 caracteres x R$0,15), através de guia 
FEDTJ código 435-9, comprovando-o nos autos. Fique ciente de que, após publicação no Diário da Justiça Eletrônico, deverá 
providenciar a imediata publicação do mesmo edital na imprensa local por, no mínimo, dois dias consecutivos. - ADV: THAMY 
ARIADNNE DOS SANTOS (OAB 321568/SP), MARCEL LUIS PINTO (OAB 271792/SP)

Processo 1016701-77.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ANTONIO PENTEADO 
FILHO - Vistos. Concedo a gratuidade à parte autora. Os documentos trazidos com a inicial conferem verossimilhança às 
alegações da parte autora, mas tão somente quanto ao pagamento da conta de energia elétrica vencida em 28.5.2010. Consigno 
que o autor confessa que pagou referida conta com atraso, ou seja, 15.6.2010. Contudo tal circunstância será analisada quando 
do sentenciamento da ação. Por ora, em uma análise superficial dos fatos da causa, própria desta fase processual, verifico a 
plausibilidade do direito invocado. Demais disso, a providência pretendida sugere urgência, sob pena de se mostrar inócua caso 
apreciada somente ao final da demanda. Observo, por fim, que o provimento reclamado não é irreversível. Defiro a antecipação 
requerida e o faço para determinar aos serviços de proteção ao crédito pertinentes que não emitam qualquer informação 
desabonadora envolvendo o nome e nº do CPF do autor por conta do débito discutido neste feito, até ulterior pronunciamento 
do Juízo. Após a elaboração dos ofícios, intime-se o Patrono do autor, através de ato ordinatório, para imprimi-los (os quais 
estarão disponíveis na internet) e encaminhá-los no prazo legal, comprovando-se nos autos. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos 
da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar 
a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código 
de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a 
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acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. CÓPIA DA 
INICIAL SEGUE ANEXA E FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DESTA. Intime-se. - ADV: IVAN MARQUES DOS SANTOS 
(OAB 124866/SP), DALILA FERNANDES SANTOS (OAB 343265/SP)

Processo 1016929-52.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - MARILU APARECIDA DOS 
SANTOS - Vistos. Concedo à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Indefiro a tutela antecipada por ausentes 
os pressupostos de sua admissibilidade. É que a autora relata a existência, na prefeitura municipal local, de “...um processo de 
regularização do imóvel parado por falta de documentação” (sic), e não consta dos autos elementos bastantes à identificação 
de quem seja o responsável pelo fornecimento dessa documentação. Ademais, o acolhimento da pretensão implicaria no 
esvaziamento da lide, com a antecipação do próprio provimento final reclamado. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) 
advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado, ficando desde já deferidos, para o cumprimento da diligência, o reforço policial, caso necessário, assim como os 
benefícios do art. 172 do C.P.C.. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: REGINALDO FRANCISCO DA SILVA (OAB 
322880/SP)

1ª Vara da Família e Sucessões

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FÁTIMA DO PRADO MARÇURA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL STELA MARIS DE OLIVEIRA MORENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0047/2015
Processo 1000745-84.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Família - K.E.K. - Vistos. Ao Ministério Público. Int. - ADV: 

RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO (OAB 315764/SP)
Processo 1002824-70.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - Y.D.F. - C.F. - 

Manifeste-se a exequente sobre a quitação do débito ante o documento de fls. 76 - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 
275253/SP), EZIQUIEL VIDAL CARDOZO (OAB 299101/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA 
TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), CARLOS EDUARDO NASI (OAB 
236316/SP)

Processo 1003960-05.2014.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Casamento - L.M.R.V. - - C.E.V. - Para fins de expedição 
de mandado de averbação, esclareçam as partes se a cônjuge virago continuará a usar o nome de casada, em caso negativo 
deverá ser retificada a sentença, uma vez que não constou no acordo homologado. - ADV: GISELE MERLI MARTINS DE SOUZA 
(OAB 215018/SP)

Processo 1003960-05.2014.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Casamento - L.M.R.V. - - C.E.V. - O mandado de averbação 
e o o oficio cumpra-se encontram expedido nos autos (fls. 29/30), devendo ser(em) encaminhado(a)(s) ao(s) órgão(s) 
competente(s) pela própria parte, independentemente de ser beneficiária da justiça gratuita ou não. Faculta-se ao advogado da 
parte interessada imprimir o documento em seu escritório. - ADV: GISELE MERLI MARTINS DE SOUZA (OAB 215018/SP)

Processo 1006089-17.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Alimentos - L.I.S.S. - Vistos. Indefiro o pedido de fls.153, 
mantendo na pauta a audiência designada para 12 de março, já que o período de repouso da requerente cessa em 23/02, 
portanto, bem antes da data designada. - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), ANDREA CARLA SANTOS RIBEIRO 
(OAB 14047OA/B), LIDIA CRISTHIANE MALTA DE SOUZA (OAB 319308/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), 
SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP)

Processo 1006243-98.2014.8.26.0309 - Prestação de Contas - Oferecidas - Família - D.F.P. - Providencie a requerente 
os comprovantes dos gastos realizados referente aos meses de janeiro a junho/2014, posto que não acompanhou a planilha 
apresentada nos autos, conforme certidão de fls. 196. - ADV: WERNER SINIGAGLIA (OAB 124013/SP), WALDIR SINIGAGLIA 
(OAB 86408/SP)

Processo 1009360-97.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A.A.S. - H.M.S. - Ato Ordinatório - 
Ciência ao Ministério Público - ADV: DELCIO CASSAGNI JUNIOR (OAB 253605/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA 
(OAB 175344/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), LENICE MARIA LEVADA (OAB 134289/SP), ALEX BITTO 
(OAB 183795/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)

Processo 1014641-34.2014.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - E.G.S. - Para expedir novo termo de curatela, basta 
a parte comparecer em cartório com o termo anterior e portando os documentos, após as 13:30 hs. - ADV: CLÁUDIA REGINA 
DE SALLES (OAB 162572/SP)

Processo 1016131-91.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ROGÉRIO DONISETE 
VIANA RIBEIRO e outros - Posto isso, com fundamento no artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A 
INICIAL e JULGO EXTINTO O PROCESSO. Defiro aos autores a gratuidade da Justiça. P.R.I.C. - ADV: RUBENS TEIXEIRA 
(OAB 350210/SP)

Processo 1016486-04.2014.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - R.L.C. e outro - Providencie a requerente a taxa 
para as cópias bem como de autenticação das peças processuais. - ADV: VANDERLEI ROBERTO PINTO (OAB 92998/SP), 
JUÇARA MARIA MELCHIOR FURTADO (OAB 271945/SP)

Processo 1016636-82.2014.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Ericsson Vieira dos Santos e outros 
- Elisabete Vieira Rodrigues dos Santos - Vistos. Defiro o prazo de 20 dias, para cumprimento integral, da decisão de fls. 74. 
Aguarde-se. A inventariante deverá providenciar o desarquivamento dos autos de alvará perante a 5ª Vara Cível e comprovar 
nestes autos, não cabendo a este Juízo, tal providencia. Na inércia, ao arquivo. Int. - ADV: LIGIA PIRES CAMPOS SANCHEZ 
GARCIA (OAB 126889/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FÁTIMA DO PRADO MARÇURA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL STELA MARIS DE OLIVEIRA MORENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0048/2015
Processo 1000786-51.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Casamento - S.A.F.L. e outro - Vistos. 1 - Em 10 dias, a inicial 

deve ser aditada para valorar os bens e direitos, ainda que por estimativa, para efeitos fiscais quanto ao acervo patrimonial do 
casal. No caso dos veículo, a valorização poderá ser feita pela tabela FIPE. Deverão ainda especificar todas dívidas existentes 
e retificar o valor atribuído à causa de acordo com o monte partível. 2 - No mesmo prazo, os requerentes deverão apresentar 
as declarações de hipossuficiência para apreciação do pedido de gratuidade, ou recolher as custas nos termos da lei, pena de 
cancelamento da distribuição. 3 - A petição de fls. 31/32, que os requerentes pretendem submeter à homologação deverá vir 
com as fls. 31 rubricada por ambos, assim como o aditamento aqui determinado. 4 - No mesmo prazo, os requerentes deverão 
digitalizar os documentos de fls. 38 e 39, na integralidade e de forma legível. 5 - Com o cumprimento integral, tornem conclusos. 
Int. - ADV: ROBERTA GUITARRARI AZZONE (OAB 292848/SP)

Processo 1001178-88.2015.8.26.0309 - Alvará Judicial - Compra e Venda - Paulo Martin - Vistos. Determino a redistribuição 
por dependência aos autos da interdição, processo nº 1003015-18.2014.8.26.0308, em trâmite junto a 3ª Vara da Família e das 
Sucessões local (fls. 02). Providencie-se o necessário. Int. - ADV: WALTER MARCIANO DE ASSIS (OAB 74690/SP)

Processo 1004634-80.2014.8.26.0309 - Sobrepartilha - Inventário e Partilha - SAMUEL DE CARVALHO - Vistos. Fls. 
79: Defiro o prazo requerido, findo o qual, independentemente de nova intimação, cumpra a inventariante integralmente a 
determinação de fls. 66. No silêncio, ao arquivo. Int. - ADV: FLAVIA CYNTHIA RIBEIRO (OAB 169327/SP)

Processo 1008718-27.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - P.V.R. - M.A.R. - 
Manifeste-se o exequente ante as respostas de fls. 424/438 e 452/453. - ADV: ARGENE APARECIDA DA SILVA (OAB 300599/
SP), ANA PAULA PEREIRA DA SILVA (OAB 281489/SP), SONIA SUELI DA SILVA (OAB 83202/SP)

Processo 1011053-19.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.G.P. - 1 - Recebo a 
apelação de fls. 29/39, no duplo efeito; 2 De acordo com o disposto no artigo 296, do Código de Processo Civil, diante dos 
termos das razões de apelação, mantenho a decisão de fls. 25; 3 Subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de 
Direito Privado, com as cautelas de praxe e nossas homenagens. Int. - ADV: MARIÂNGELA MACHADO CAMPOS DOBREVSKI 
(OAB 261727/SP), RAFAEL CANIATO BATALHA (OAB 290003/SP)

Processo 1012092-51.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - E.M.L.B. - A.B.B. - 
Vistos. Expeça-se guia de levantamento do que depositado a fls.88. Verifico que o executado deve apenas o valor apontado na 
planilha de fls. 82, já que o mês de janeiro de 2015, deve ser pago até a data de hoje. Diante da petição de fls. 89, numa última 
oportunidade de regularizar a dívida, sem a medida extrema da prisão civil, concedo o prazo de 48 horas para que o executado 
faça sua proposta razoável de pagamento do que neste momento deve, inclusive a parcela de janeiro, caso não a tenha 
honrado, sem prejuízo de honrar regularmente os alimentos devidos a partir de fevereiro de 2015. Int. Ciência ao MP. - ADV: 
MARCIO FRANCISCO AGUEDA (OAB 162314/SP), ANDREA NIVEA AGUEDA (OAB 166198/SP), FATIMA DA SILVA BARROS 
(OAB 275253/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FÁTIMA DO PRADO MARÇURA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL STELA MARIS DE OLIVEIRA MORENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0050/2015
Processo 1000223-57.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - E.S.M. - Vistos. 1 - 

Concedo a gratuidade da Justiça à parte exequente. Anote-se. 2 - Intime-se o(a) devedor(a) ao pagamento do débito reclamado 
conforme cálculo da inicial, no prazo de 15 dias, hipótese em que estará isento da multa imposta pelo artigo 475-J, do CPC. 
3 - Não sobrevindo o pagamento, solicite-se ao juízo deprecado providenciar a penhora e avaliação, acrescido o débito da 
multa de 10% legalmente prevista. 4 - Caso o oficial de Justiça não possa realizar a avaliação por não possuir conhecimentos 
especializados, nem estime o(a) devedor(a) o valor, solicite-se a nomeação de perito avaliador pelo Juízo deprecado. 5 - 
Feita a penhora e avaliação, delas deverá ser o(a) devedor(a) intimado desde logo e terá o prazo de 15 dias para, querendo, 
oferecer impugnação (artigo 475-L, CPC). Int. Ciência ao MP. - ADV: MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), 
MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)

Processo 1000579-52.2015.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Iracema Santana Póvoa - Vistos. 
1 - Nomeio inventariante IRACEMA SANTANA PÓVOA, independentemente de compromisso. 2 - Aguarde-se a juntada das 
primeiras declarações, com a descrição dos bens, créditos e obrigações do espólio e indicação dos sucessores, no prazo de 
vinte (20) dias. 3 - Na inércia, ao arquivo. Int. - ADV: ERICA BERCELLI (OAB 220393/SP)

Processo 1002133-90.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.A.M. - Vistos. Ao arquivo. Int. - ADV: EMERSON 
FABIANO BELÃO (OAB 276294/SP)

Processo 1003563-43.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.M.V. - R.V. 
- Manifeste-se a parte autora acerca da justificativa apresentada. - ADV: NAIARA RENATA FERREIRA GONÇALVES (OAB 
301886/SP), JOSE RUIVO NETO (OAB 268641/SP), MATILDE BENEDITA FERREIRA DA SILVA (OAB 160667/SP)

Processo 1005198-59.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E.R.S. - Vistos. 1 - Em 10 
dias, a autora deverá juntar toda a documentação referente ao imóvel que pretende partilhar, comprovando-se a propriedade e o 
valor pago a título de financiamento. 2 - No mesmo prazo, deverá comprovar o valor pago a título de financiamento do aparelho 
de TV (fls. 04). Int. - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP)

Processo 1005585-74.2014.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - LEONILDA MANZATO CASTALDO - 
SIMONE CASTALDO SANDRINI e outros - Uma vez que os autos encontram-se arquivados, por falta de andamento, recolha a 
inventariante a taxa referente ao desarquivamento. - ADV: REINALDO ANTONIO BRESSAN (OAB 109833/SP)

Processo 1005585-74.2014.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - LEONILDA MANZATO CASTALDO - 
SIMONE CASTALDO SANDRINI e outros - Uma vez que os autos encontram-se arquivados, por falta de andamento, recolha a 
inventariante a taxa referente ao desarquivamento. - ADV: REINALDO ANTONIO BRESSAN (OAB 109833/SP)

Processo 1011345-04.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - C.R.B. - Diga a parte autora se 
houve pagamento, no prazo de 10 dias. - ADV: MARLY APARECIDA VANINI (OAB 296514/SP)

Processo 1011517-77.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - I.C.A. - Fls. 67: manifeste-
se a parte autora acerca da certidão negativa do oficial de justiça (não localizou o endereço informado). - ADV: ALEXANDRA 
BARBIM CARVALHO NIERO (OAB 271672/SP)

Processo 1011590-49.2013.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - E.E.N.V.O. e outro - Providencie a parte 
interessada o recolhimento do valor referente às impressões e autenticações das folhas que irão compor a Carta de Sentença. 
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- ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)
Processo 1015823-55.2014.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - T.T.I.G. - Vistos. À perícia. Int. - ADV: SÍLVIA REGINA 

TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 
275253/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)

Processo 1016177-80.2014.8.26.0309 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - M.C.N.G. e outro - A 
fim de que seja expedido o mandado de averbação, providencie a parte interessada certidão de casamento legível, uma vez que 
a juntada anteriormente encontra-se apagada. - ADV: CARLA REGINA GOMES SARAIVA (OAB 128897/SP)

Processo 1017191-02.2014.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - Antonia Aparecida Souza Nascimento - Vistos. 1 - Fls. 09: 
Recebo como emenda. Procedam-se às anotações. 2 - Nomeio inventariante ANTONIA APARECIDA SOUZA NASCIMENTO, 
independentemente de compromisso. 3 - Aguarde-se a juntada das primeiras declarações, com a descrição dos bens, créditos e 
obrigações do espólio e indicação dos sucessores, no prazo de vinte (20) dias. 4 - Na inércia, ao arquivo. Int. - ADV: ANDREIA 
APARECIDA SOUZA ALVES BAUNGARTE (OAB 270120/SP), ALESSANDRO APARECIDO PAVANI (OAB 315786/SP)

Processo 1018367-16.2014.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - J.G.S.F. - Vistos. 1. Nomeio JOSÉ GOMES DA SILVA 
FILHO Curador(a) Provisório(a) do(a) interditando(a), pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias, intimando-se-o(a) a prestar 
compromisso, bem como para esclarecer, documentando, se há bens (móveis, imóveis e valores) em nome do(a) interditando(a) 
e cientificar-se de seu dever legal, em atendimento ao que requerido pelo Ministério Público a fls. 41/42. 2. Lavre-se o termo 
de curatela provisória, ficando o(a) curador(a) advertido(a) de que: a) somente poderá permanecer com valores do(a) incapaz 
que sejam destinados a cobrir as despesas mensais de sobrevivência deste(a), indicadas ao Juízo; b) há necessidade de 
guardar recibos e notas fiscais de todas as despesas que efetuar em prol do(a) incapaz, para prestar contas ao juízo, sempre 
que determinado; c) caso haja remanescente mensal de valores pertencentes ao(à) incapaz deverá efetuar depósito judicial 
em nome dele(a); d) deverá providenciar que todo dinheiro existente em aplicações financeiras e contas bancárias em nome 
do(a) incapaz sejam transferidos para conta judicial em nome dele(a); e) não poderá realizar qualquer ato que importe em 
comprometimento do patrimônio do interditando(a), sem prévia autorização do juízo. 3. Cite-se o(a) interditando(a), advertindo-
o(a) de que terá prazo de 05 (cinco) dias para impugnar o pedido, desde que o faça por meio de advogado, podendo, inclusive, 
apresentar quesitos para a perícia. Deverá o oficial de justiça certificar a capacidade do(a) interditando(a) em entender o ato e, 
tendo impressão negativa, citá-lo(a) na pessoa do(a) curador(a) nomeado(a), certificando. Em não apresentando impugnação, 
abre-se vista ao Ministério Público. 4. Em sendo o interrogatório ato pessoal do juiz, por ora, dispenso-o. Posteriormente, caso 
haja necessidade, este será designado. 5. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, devendo o oficial de justiça 
diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Defiro desde logo os 
benefícios do artigo 172 e §§ do CPC. Int. Ciência ao MP. - ADV: CLAUDELI RIBEIRO MARTINS ROMERO (OAB 134192/SP)

Processo 4002648-11.2012.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - SAMARA EVELYN DE JESUS DELBONI - O/a 
inventariante deverá providenciar o recolhimento da taxa referente à autenticação das folhas que irão compor o formal. Deverá 
ainda incluir na relação de folhas a serem impressas, a cópia do trânsito em julgado. - ADV: MARLY APARECIDA VANINI (OAB 
296514/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FÁTIMA DO PRADO MARÇURA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL STELA MARIS DE OLIVEIRA MORENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0051/2015
Processo 1002819-82.2013.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - L.T.P. - Vistos. Ao arquivo. Int. - ADV: ROSINA 

MOURADIAN (OAB 49364/SP), IRENE SPINA (OAB 277223/SP)
Processo 1005105-33.2013.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Família - L.S. e outro - Vistos. A ação de partilha de bens, 

deve ser distribuída por dependência aos autos de Divórcio, como ação autônoma e não como petição. Adeque-se. Int. - ADV: 
ADEVAL PEREIRA GUIMARAES (OAB 78990/SP), VALDIRENE GOMES DO NASCIMENTO (OAB 263280/SP), JACIANE 
FERNANDES FERREIRA (OAB 266363/SP)

Processo 1010558-09.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E.B. - Ante a certidão 
negativa do oficial de justiça - fls. 73, informe a requerente se houve a realização do exame de DNA. - ADV: DANIELA CARDOSO 
MENEGASSI (OAB 185618/SP)

Processo 1014382-73.2013.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - A.E.C.M. - Vistos. Ao arquivo Int. - ADV: MIRIAM 
HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 
146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP)

Processo 1015643-39.2014.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Sucessões - DENILDA CUSTÓDIO FAGUNDES - Vistos. Pela 
derradeira vez, defiro o prazo de 10 dias, pena de indeferimento, para que venha a emenda à inicial, nos termos do despacho de 
fls. 50. Decorrido o prazo, conclusos. Int. - ADV: PAULA FERNANDA SILVA MALERBA (OAB 277318/SP)

Processo 4001873-93.2012.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - CARLA SANTOS PIACENTINI RIBEIRO - Vistos. 
Recebo fls. 171/177 em aditamento as primeiras declarações e plano de partilha. Anote-se. Aguarde-se a manifestação da 
FESP. Após, conclusos Int. - ADV: THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI (OAB 325951/SP), JADER APARECIDO PEREIRA 
FERREIRA (OAB 322436/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FÁTIMA DO PRADO MARÇURA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL STELA MARIS DE OLIVEIRA MORENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0053/2015
Processo 0024585-77.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 1014609-29.2014.8.26) (processo principal 1014609-

29.2014.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Regulamentação de Visitas - A.J.R.J. - Vistos. 1 - Corrija-se o cadastro 
dos autos para constar o patrono da impugnada (fls. 11). 2 - Ao Ministério Público. Int. - ADV: MARCELO ADRIANO DE OLIVEIRA 
LOPES (OAB 224976/SP)

Processo 1000352-62.2015.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - O.B.K. - L.B.B. - - L.C.B. - Vistos. Em 
10 dias, pena de indeferimento, emende-se a inicial para atribuir valor à causa como manda o artigo 282, inciso V, do CPC. Int. 
- ADV: ALEX BITTO (OAB 183795/SP)
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Processo 1000463-46.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - D.S.S. - - A.S.I. - Vistos. 1 - Trata-se de ação de 
reconhecimento e dissolução de união estável que deve seguir pelo rito ordinário. Ao Distribuidor para retificação da classe. 2 - 
Após, ao Ministério Público. 3 - Sem prejuízo, venha a certidão de nascimento de Daniela. Int. - ADV: ELIANA YOSHIKO MOORI 
KUMODE (OAB 166857/SP)

Processo 1000588-14.2015.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - carmelinda lanza olaia e 
outros - bento benedito olaia - Vistos. Juntem os requerentes a certidão negativa da Receita Federal e a certidão de casamento 
do falecido. Sendo vários os herdeiros, além da viúva meeira, não qualificados quanto às profissões, juntos poderão providenciar 
o recolhimento das custas, cujo valor é expressivo diante do valor irrisório atribuído à causa. Indefiro, pois, os benefícios da 
gratuidade. Recolham-se as custas processuais nos termos da Lei Estadual nº 11.608/2003 e as taxas de mandato. Aguarde-
se por 30 dias todas as providências aqui determinadas. Sem elas, ou faltando alguma, remetam-se os autos ao arquivo, 
aguardando-se lá provocação dos interessados. Em havendo atendimento, conclusos para apreciação do pedido.. Int. - ADV: 
FREDERICO GUSTAVO LOPES (OAB 189559/SP)

Processo 1000695-58.2015.8.26.0309 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Família - VERA LUICIA GOMES - - 
LEVINO LUIZ PEREIRA - Vistos. 1 - Defiro a gratuidade da Justiça aos requerentes. Anote-se. 2 - Trata-se de ação de conversão 
de separação em divórcio consensual. Ao Distribuidor para retificação da classe. 3 - Sem prejuízo, ao Ministério Público. Int. - 
ADV: RENATO GUSTAVO STORCH (OAB 242229/SP)

Processo 1000992-65.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.V.Z.M. - A.S.M. - Vistos. 1 Defiro os benefícios da 
Justiça gratuita à parte autora. Anote-se. 2 Considerando que o apartamento que serve de residência ao casal é propriedade de 
ambos e a autora afirma que o réu não está ali residindo, defiro a tutela para que ela retorne ao lar, do qual o réu deverá manter-
se afastado, até decisão final deste processo. Há que se evitar os conflitos entre as partes, que poderão resultar até mais graves 
ante os ânimos acirrados. Defiro cumpra-se a ordem com reforço policial se necessário e ainda promova a autora a substituição 
do segredo da fechadura, querendo. 3 Designo audiência de tentativa de conciliação no dia 12 de março de 2015, às 14:00 
horas. 4 - Cite-se e intime-se o(a) réu(é), advertindo-o(a) de que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta, a 
contar da data da audiência designada e caso infrutífera a conciliação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, 
por cópias digitadas, como mandados, devendo o oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé e no 
supra informado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Autorizo, desde logo, os benefícios do § 2º do Art. 172 do CPC. 
5 - Intime-se a parte autora a comparecer na audiência supra, por seu advogado, via imprensa. - ADV: ISAIAS FERREIRA DE 
ASSIS (OAB 74042/SP)

Processo 1002932-02.2014.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Família - M.R.M. - - A.E.M. - Processo desarquivado, 
aguardando manifestação pelo prazo de trinta (30) dias. No silêncio, retornarão ao arquivo. - ADV: ADRIANA RODRIGUES 
MARQUES (OAB 152864/SP)

Processo 1005280-27.2013.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - M.C.S.G. - J.D.S. - Designado o próximo dia 11 
de fevereiro de 2015, às 14h30 para realização de PERÍCIA INDIRETA, devendo a Curadora comparecer munida de seus 
documentos pessoais, bem como exames ou relatórios médicos relativos à pessoa do interditando. - ADV: ANDRE PEREIRA DE 
SOUZA (OAB 227236/SP)

Processo 1006107-38.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.J.N.S. - 
M.A.S. - Manifeste-se a parte credora acerca da petição e documentos de fls. 109/122, juntados pelo executado. Prazo: dez (10) 
dias.- - ADV: CLÉBER WENDEL BAIALUNA (OAB 189494/SP), FREDERICO GUSTAVO LOPES (OAB 189559/SP), MARCOS 
VICENTE DOS SANTOS (OAB 218116/SP), ALESSANDRA PERALLI PIACENTINI (OAB 147093/SP)

Processo 1008058-33.2014.8.26.0309 - Inventário - Sucessões - Maria Fernanda Rocha de Alegre-alarcón - THAIS MARIA 
ROCHA DE ALEGRE ALARCON - Vistos. 1 - Fls. 41: Indefiro, uma vez que é desnecessária a transferência dos ativos financeiros 
para conta judicial. 2 - Em 10 dias, cumpra a inventariante integralmente o que lhe foi determinado às fls. 12. 3 - No mesmo 
prazo, providencie: a) certidão de casamento da falecida e a do óbito do marido; b) certidão de óbito do herdeiro pré morto 
Roberto; c) certidão negativa da Receita Federal em nome da falecida; d) protocolo do procedimento de apuração do ITCMD 
junto ao Posto Fiscal. 4 - Na inércia, ao arquivo. Int. - ADV: PATRÍCIA REGINA MENDES MATTOS CORREA GOMES (OAB 
162327/SP), ZIZA DE PAULA OLMEDILA (OAB 232384/SP), CARLOS ALBERTO CASSEB (OAB 84235/SP)

Processo 1008438-56.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - W.S.B. e outros - 
J.V.B. - “Protocolada tempestivamente a justificativa, a parte autora poderá apresentar réplica, dentro do prazo legal” - ADV: 
MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), GERALDO JOSE CASOTI (OAB 
335627/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP)

Processo 1009053-46.2014.8.26.0309 - Alvará Judicial - Família - Maria Eduarda Medeiros Franchi - JOSE FRANCHI NETO 
- Vistos. 1 - Fls. 31: Diante dos esclarecimentos prestados, a requerente deverá cumprir na integra o despacho de fls. 17, em 
atendimento ao que requerido pela Drª Promotora de Justiça, no prazo de 10 dias. 2 - Após, abra-se vista ao Ministério Público. 
Int. - ADV: ROSELI LOURENCON NADALIN (OAB 257746/SP)

Processo 1010006-10.2014.8.26.0309 - Alvará Judicial - DIREITO CIVIL - FRANCISCA TOMAS DA SILVA. e outros - Vistos. 
1 - Corrija-se o cadastro dos autos para constar o nome do falecido, LUIZ ANTONIO DA SILVA (fls. 21), na parte requerida. 
2 - Venha a certidão de casamento do autor da herança, como já determinado. 3 - Fls. 39/40: Expeça-se novo ofício ao banco 
Itaú, solicitando o saldo na data do óbito, observados os dados de fls. 19. Fica facultado ao advogado imprimir o ofício em seu 
escritório, após a assinatura digital, comprovando-se o protocolo nos autos. 4 - Com a resposta, intimem-se os requerentes para 
ciência e para que, no prazo de 10 dias, comprovem o procedimento de apuração do ITCMD junto ao Posto Fiscal. Feito isso, 
aguarde-se a manifestação da FESP. Int. - ADV: ANGELO JOSE SOARES (OAB 91774/SP)

Processo 1010006-10.2014.8.26.0309 - Alvará Judicial - DIREITO CIVIL - FRANCISCA TOMAS DA SILVA. e outros - Informe 
a requerente o CPF do falecido, visto que no documento de fls. 19 o número está ilegível, viabilizando a expedição do ofício ao 
Banco Itaú S/A. Prazo: dez (10) dias. - ADV: ANGELO JOSE SOARES (OAB 91774/SP)

Processo 1010756-60.2014.8.26.0196 - Procedimento Ordinário - Exoneração - P.C.B. - M.C.B. e outro - Posto isso, confirmo 
a tutela e JULGO PROCEDENTE o pedido para exonerar o autor da obrigação alimentar fixada em favor dos réus. Condeno a 
parte sucumbente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 
da causa atualizado. P.R.I. - ADV: JOSE ORLANDO BARRETO (OAB 141188/SP)

Processo 1011548-63.2014.8.26.0309 - Tutela e Curatela - Nomeação - Família - L.J.L. e outro - G.O.D. e outro - Vistos. 1 
- Manifestem-se os autores sobre a constatação social de fls. 43/33, inclusive quanto ao interesse no prosseguimento do feito. 
2 - Após, ao Ministério Público. Int. - ADV: JOSE VALTER MAINI (OAB 156470/SP)

Processo 1012458-90.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A.C.S.C. 
- L.J.S.C. - Manifeste-se a parte autora acerca da devolução da carta precatória e sobre a contestação apresentada pelo 
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requerido. Prazo: dez (10) dias. - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/
SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP)

Processo 1014609-29.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - K.R.P. - A.J.R.J. - Vistos. 
1 - A prática mostra que a ruptura das visitas do genitor não detentor da guarda acaba levando à alienação parental, situação 
de difícil reversão. Porisso, cabe aos adultos elaborarem suas diferenças e conflitos pessoais com maturidade, sem envolver os 
filhos. 2 - Pela derradeira vez, advirto as partes para que as visitas sejam realizadas da forma determinada a fls. 43, confirmada 
pela decisão monocrática de fls. 138/142. 3 - Ao Setor Técnico, para realização de estudo psicossocial, como requerido pela Drª 
Promotora de Justiça (fls. 173). 4 - Juntado o laudo, as partes deverão ser intimadas a se manifestarem sobre ele em 05 dias 
e no mesmo prazo declinares se pretendem produzir provas em audiência. Int. Ciência ao MP. - ADV: MARCELO ADRIANO DE 
OLIVEIRA LOPES (OAB 224976/SP), ANA PAULA QUADROS BATISTA (OAB 260076/SP), JESAIAS ROMANHA (OAB 341028/
SP), BRUNA DE FATIMA SOARES (OAB 337531/SP), DAVID DETILIO (OAB 253240/SP), TELMA FERNANDA BUENO DE 
SOUZA (OAB 247886/SP)

Processo 1014765-17.2014.8.26.0309 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - M.C. - H.C. - Manifeste-se a 
parte acerca do laudo do estudo social realizado. Prazo: 10 (dez) dias. - ADV: FABIO AMICIS COSSI (OAB 62253/SP)

Processo 1017550-49.2014.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Família - V.L.G.S. - C.S.S.F. - Vistos. 1 - Defiro a gratuidade da 
Justiça à parte autora. Anote-se. 2 - Em 10 dias, venha a certidão de nascimento da menor Vitória Louisi. 3 - Com a juntada, 
tornem conclusos. Int. - ADV: KELLY CRISTINA DA SILVA (OAB 126887/SP)

Processo 1017550-49.2014.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Família - V.L.G.S. - C.S.S.F. - Vistos. HOMOLOGO a desistência 
formulada pela parte autora (fls. 17) e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 267, inciso 
VIII, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. P.R.I.C. - ADV: 
KELLY CRISTINA DA SILVA (OAB 126887/SP)

Processo 1018234-71.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - G.C.S. - L.S.S. - Vistos. 1) Defiro a gratuidade da 
justiça à autora. 2) Abra-se vista ao Ministério Público e conclusos com urgencia. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI 
(OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP)

Processo 1018234-71.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - G.C.S. - L.S.S. - Vistos. Informe a autora o 
exato endereço do réu, já que pelo endereço próprio que declinou, trata-se de um conjunto habitacional. A filha da autora viveu 
durante vários anos com o réu e até admitiu que ele registrasse filho de terceiro como próprio. O relatado abuso sexual ocorreu 
após a morte da filha da autora, de forma que não poderia ela ter pedido que a filha fosse afastada do pai por causa disso. 
Ainda, ao que parece, a autora está no mesmo lar que a neta e o réu e pode, até que a questão seja melhor esclarecida, cuidar 
do bem-estar da criança. Porisso, neste momento, INDEFIRO A TUTELA. Cite-se o(a) ré (u) para, querendo, ofereça resposta 
em 15 dias, pena de revelia, concedido o benefício do artigo 172 e parágrafos, do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, 
como mandado, devendo o oficial de justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé e no supra informado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Autorizo, desde logo, os benefícios do § 2º do Art. 172 do CPC. - ADV: SÍLVIA 
REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA 
(OAB 175344/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 
999999/DP)

Processo 1018234-71.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - G.C.S. - L.S.S. - “Protocolada tempestivamente 
a contestação, a parte autora poderá apresentar réplica, dentro do prazo legal” - ADV: SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 
163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/
DP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP)

Processo 1018890-28.2014.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - SIMONE CASEMIRO DAGA - GUEDES 
CASEMIRO - Vistos. 1 - Nomeio inventariante SIMONE CASEMIRO DAGA, independentemente de compromisso. 2 - Providencie 
o (a) inventariante o recolhimento do imposto de transmissão causa mortis e, por se tratar de processo digital, a manifestação 
da FESP quanto ao recolhimento, em 10 dias. 3 - Com o cumprimento integral, tornem conclusos. 4 - Na inércia, ao arquivo. Int. 
- ADV: MARLENE DO CARMO DESTEFANI (OAB 64029/SP)

Processo 1019493-04.2014.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.J.C.P. - C.D.P. - Vistos. 1 Defiro os benefícios 
da Justiça gratuita à parte autora. Anote-se. 2 Diante dos elementos constantes dos autos, fixo os alimentos provisórios, em 
favor do(s) filho(s) menor(es), em 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do(a) réu(é), abatidos tão só os descontos 
obrigatórios, incidindo o percentual inclusive sobre o 13º salário, férias e abono de férias, bem como verbas rescisórias, exceto 
FGTS e horas extras trabalhadas. O desconto se fará em folha pela empregadora e o pagamento ao(à) representante legal 
do(s) menor(es), mediante depósito bancário, recibo, ou outro meio idôneo. Oficie-se à empregadora como requerido. EM CASO 
DE EVENTUAL DESEMPREGO, fixo os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo, vigente à época do 
pagamento, devendo tal importância ser paga a representante legal do(s) menor(es), até o dia 10 (dez) de cada mês. 3 Designo 
audiência de tentativa de conciliação no dia 09 de março de 2015, às 15:30 horas. 4 - Cite-se e intime-se o(a) réu(é), advertindo-
o(a) de que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta, a contar da data da audiência designada e caso infrutífera 
a conciliação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos 
termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópias digitada, como mandado, devendo o oficial de 
justiça diligenciar no(s) endereço(s) constante(s) na contra-fé e no supra informado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Autorizo, desde logo, os benefícios do § 2º do Art. 172 do CPC. 5 - Intime-se a parte autora a comparecer na audiência supra, 
por seu advogado, via imprensa. Int. Ciência ao MP. - ADV: MARLI CRISTINA CHANCHENCOW (OAB 291338/SP)

Processo 4000820-77.2012.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - A.P. - J.P. e outros - Vistos. 1 - Este 
processo precisa ser ordenado. 2 - Novamente alerto o advogado de que deverá observar doravante a regular formação 
do processo eletrônico, depositando as peças processuais nas pastas apropriadas e não como fez, dificultando a leitura e 
localização das peças do processo. Além disso, quando digitalizar as petições deverá observar a ordem das folhas. 3 - Salvo 
engano não houve a juntada do instrumento de cessão de direitos hereditários do único imóvel referido a fls.208, lembrando que 
a cessão de direitos hereditários somente pode ocorrer por instrumento público ou tremo nos autos. Também observo que ainda 
não houve o cumprimento integral, pelo inventariante, do que lhe foi determinado às fls. 98, o que é necessário para o regular 
andamento e finalização do feito, havendo adjudicação ou não. 4 - Assim, para regular prosseguimento o inventariante deverá 
providenciar: 4.1 - declaração médica atual da herdeira Iracema; 4.2 - certidão de óbito de Moacir; 4.3 - NOVAS declarações 
e planos de partilha, nos exatos termos do despacho de fls. 50, e não apenas retificações, para não tumultuar ainda mais o 
processo. Observo que deverão ser esclarecidas individualmente as sucessões de Policarpo e Luiza, onde Moacir recebeu 
seu quinhão ainda vivo, de forma que não pode haver a inclusão de seus herdeiros por representação. Já, em relação a João, 
as declarações e plano de partilha deverão ser apresentadas à parte, como constou no referido despacho, uma vez que sua 
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sucessão somente foi aqui deferida por ser o quinhão recebido por ele o único bem que deixou a inventariar. 4.4 - Recolhimento 
da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/2003, e das taxas de mandato. 4.5 - Certidão de casamento averbada 
da herdeira Marlene. 5 - Consta na certidão de óbito de Luiza uma filha de nome Marisa. Esclareça o inventariante no mesmo 
prazo. 6 - Aguardem-se todas as providências aqui determinadas por 30 dias. Sem elas, ou faltando alguma, tornem ao arquivo, 
aguardando-se lá provocação dos interessados. Int. - ADV: ALCIMAR ALVES DE ALMEIDA (OAB 20954/SP)

2ª Vara da Família e Sucessões

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO VALERIA FERIOLI LAGRASTA LUCHIARI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FÁBIO NATARIANI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0120/2015
Processo 1001176-21.2015.8.26.0309 - Alteração do Regime de Bens - Regime de Bens Entre os Cônjuges - W.L.M. e outro 

- Expeça-se edital (prazo: 30 dias), para a intimação de terceiros interessados. Providenciem os requerentes, no prazo de 30 
(trinta) dias: a) a juntada de certidões de distribuição cível, criminal, da Justiça Federal, da Justiça Trabalhista e dos Cartórios 
de Protesto locais, em nome de ambos; b) o recolhimento da taxa a ser apurada pela serventia, para a publicação do edital na 
imprensa oficial; c) a comprovação da publicação do edital em jornal local de grande circulação. Int. - NOTA DE CARTÓRIO - a 
taxa para publicação do edital é de R$ 222,90, guia FEDT, Código 435-9. - ADV: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DEL PRÁ 
(OAB 163176/SP)

Processo 1012626-92.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - T.F.L. - Tendo em vista 
que o acordo de fls. 40/42 abrangeu apenas parte do objeto desta ação, não contemplando a dissolução da união estável, bem 
como,que o requerido foi citado (fl. 48), intime-se-o, pessoalmente, para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, quanto 
à desistência externada à fl. 39, ficando ciente de que o silêncio implicará em concordância tácita. Int. - ADV: MARCELO 
GUSMANO (OAB 146895/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP)

Processo 1013911-23.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - D.P.C. - Vistos etc. Fls. 52/55: Remetam-se os 
autos ao CEJUSC para agendamento de nova audiência, intimando-se o (a) (s) requerente (s), através de seu (sua) (s) patrono 
(a) (s), pela imprensa oficial, e citando-se o (a) (s) requerido (a) (s), constando do mandado que o prazo para contestação será 
de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação, devendo o requerente entrar em 
contato com o Sr. Oficial de Justiça para acompanhá-lo. Providencie o requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 
da diligência do Sr. Oficial de Justiça. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei. Int. - ADV: ANTONIO PUPO (OAB 140358/SP), OTAVIO ROBERTO MACIEL (OAB 247920/SP)

Processo 1013911-23.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - D.P.C. - DESIGNADA AUDIÊNCIA de conciliação 
para o dia 31 DE MARÇO DE 2015, às 11:00 horas, a ser realizada nas dependências do CEJUSC, localizado no terceiro andar 
deste Fórum da Comarca de Jundiaí/SP. - ADV: ANTONIO PUPO (OAB 140358/SP), OTAVIO ROBERTO MACIEL (OAB 247920/
SP)

Processo 1015243-25.2014.8.26.0309 - Alvará Judicial - Inventário e Partilha - MARIA DO CARMO ANDRADE - Fl. 46: 
DEFIRO a expedição de alvarás (prazo: 180 dias), autorizando o levantamento dos saldos e o encerramento da conta junto ao 
Banco Santander (fls. 31/32) e à Caixa Econômica Federal (fls. 28/29). Após, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias e, nada 
sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: THAÍS MELLO CARDOSO (OAB 159484/
SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO VALERIA FERIOLI LAGRASTA LUCHIARI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FÁBIO NATARIANI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0122/2015
Processo 1000938-36.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - N.S.P. - L.I.F. - Fl. 139: Anote-se o atual endereço 

da requerida. Aguarde-se a realização do estudo psicossocial designado às fls. 117 e 119. Oportunamente, será designada 
audiência de instrução e julgamento. Int. - ADV: ANGELUCIO ASSUNÇÃO PIVA (OAB 118837/SP), ANA PAULA ROMANI LIMA 
MILANEZI (OAB 120991/SP), SIMONE APARECIDA VERONA (OAB 122018/SP), FERNANDA DOS SANTOS (OAB 247674/SP), 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1001158-34.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A.B.F.M. - E.F.S. - Fls. 
170/172: Manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria. Int. - ADV: 
MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), ROSELAINE TAVARES ZARPON SARTORI (OAB 257745/SP), MIRIAM HIGO DO 
PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 
275253/SP)

Processo 1001169-29.2015.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Sucessões - Alaide de Oliveira Souza - Milton Barbosa de 
Souza - Diante do requerido à fl. 02, da idade da requerente e da declaração de fl. 04 , defiro a aplicação do disposto na Lei nº 
10741/2003 (Estatuto do Idoso), no que concerne à prioridade da tramitação do processo e concedo à requerente os benefícios 
da Assistência Judiciária Gratuita, anotando-se. Nomeio a requerente para exercer o cargo de inventariante independentemente 
de compromisso. Por ora, providencie a inventariante, no prazo de 60 (sessenta) dias: a) a juntada das primeiras declarações 
e plano de partilha, conforme dispõe os artigos 993 e 1.025, do CPC; b) a juntada da certidão negativa federal do falecido; c) a 
regularização da representação processual do herdeiro Márcio (fl. 6) e seu respectivo cônjuge, se houver, bem como a juntada 
da cópia da certidão de casamento ou nascimento de cada um, ou endereço para citação; d) a juntada de certidão negativa 
municipal, cópia do IPTU 2014 e certidão atualizada do Registro Imobiliário dos imóveis a serem partilhados; e) a juntada 
da cópia dos documentos que comprovem a propriedade ou direito sobre os bens móveis a serem partilhados ou valores a 
serem levantados, se houver, observando-se, que em caso de veículo o documento a ser juntado é a cópia do documento de 
transferência do mesmo (DUT-frente e verso); f) o cumprimento do disposto no artigo 21, do Decreto Estadual nº 46.655/2002, 
para fins de apuração do valor dos bens, comprovando-se, inclusive quanto a eventual pretensão de isenção (juntar protocolo), 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 825

aguardando-se a manifestação da Fazenda do Estado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Int. - ADV: ROSELI GAZOLI (OAB 
194503/SP)

Processo 1001474-13.2015.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - EDINALVA DA SILVEIRA PEREIRA 
- ELSON RODRIGUES PEREIRA - Nomeio a requerente Edinalva da Silveira Pereira para exercer o cargo de inventariante, 
independentemente de compromisso. Providencie a inventariante, no prazo de 60 (sessenta) dias: a) a juntada das primeiras 
declarações e do plano de partilha, conforme dispõe os artigos 993 e 1.025, do CPC; b) a juntada da certidão negativa federal 
do falecido; c) a juntada de certidão negativa municipal, cópia do IPTU (exercício de 2015) e certidão atualizada do Registro 
Imobiliário dos imóveis a serem partilhados; d) a juntada da cópia dos documentos que comprovem a propriedade ou direito 
sobre os bens móveis a serem partilhados ou valores a serem levantados, observando-se, que em caso de veículo o documento 
a ser juntado é a cópia do documento de transferência do mesmo (DUT -frente e verso); e) o cumprimento do disposto no artigo 
21, do Decreto Estadual nº 46.655/2002, para fins de apuração do valor dos bens, comprovando-se, inclusive quanto a eventual 
pretensão de isenção (juntar protocolo), aguardando-se a manifestação da Fazenda do Estado, pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias; f) o recolhimento das custas processuais, conforme o disposto no artigo 4º, § 7º, da Lei nº 11.608/03 e das taxas de 
mandato. Int. - ADV: ARIELA FERNANDA MARTINS (OAB 301041/SP)

Processo 1001529-61.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - V.H.S. - S.R.S. - Providencie o requerente o 
aditamento à petição inicial, no prazo de 10 (dez) dias, esclarecendo se existe pensão alimentícia fixada em favor da filha 
menor em ação autônoma, devendo, caso contrário, incluir a oferta de alimentos, sob pena de indeferimento. Int. - ADV: LUIZ 
APARECIDO MALVASSORI (OAB 72982/SP)

Processo 1004503-08.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.S. - M.L.P. - Fl. 147: Tendo em vista a inércia 
das partes em apresentar petição conjunta de acordo, para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 11 de março p. f., 
às 14:30 horas, devendo a serventia providenciar a intimação pessoal das partes para depoimentos pessoais, cientificando-as 
que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam ou, comparecendo, se recusem a depor; 
intimando-se, ainda, as testemunhas eventual e tempestivamente arroladas. Int. - ADV: FABIO ROGERIO GUEDES VIEIRA 
(OAB 223059/SP), FERNANDA CAMUNHAS MARTINS (OAB 165699/SP), ADRIANO EICHEMBERGER (OAB 121985/SP)

Processo 1010964-93.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - M.L.G.C. - C.D.C. - Diante da (s) 
declaração (ões) juntada (s) à (s) fl(s). 190, concedo ao (à) (s) requerido (s) os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 
anotando-se. Fls. 186/187: Mantenho a audiência designada à fl. 160, uma vez que o pedido formulado na petição inicial 
diverge dos alimentos provisórios fixados às fls. 09/10, sendo necessária, portanto, maior dilação probatória. Int. - ADV: PAULO 
ROGERIO NOVELLI (OAB 143731/SP), MARCELO ORRÚ (OAB 201723/SP)

Processo 1011260-18.2014.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - S.M.B. - D.M. - Fls. 70/71: Para análise do pedido de 
concessão dos benefícios da Assistência Judiciária gratuita, providencie a requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, a juntada de 
declaração de insuficiência de recursos. Após, será analisado o pedido de realização da perícia através da Assistência Judiciária 
Gratuita. Sem prejuízo e, no mesmo prazo supra, cumpra a requerente o determinado à fl. 20, 2º § (prestação de informações 
quanto às despesas da requerida). Intime-se. - ADV: NELSON PICCHI JUNIOR (OAB 149499/SP)

Processo 1011743-82.2013.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Sucessões - S.P. - - L.C. - - M.P. - - J.P. - - A.A.M.P. - - 
A.P.F.P. - L.P. - Defiro o prazo de 30 (trinta) dias, requerido às fls. 107/108, após o qual deverá o inventariante dar cumprimento 
ao determinado à fl. 13, itens “b” (juntada da certidão negativa federal do falecido), “c” (juntada de certidão negativa municipal 
e certidão atualizada (últimos seis meses) do Registro Imobiliário do imóvel, não sendo suficiente o documento de fls. 28/33), 
“d” (recolhimento das taxas de mandato), e à fl. 35, itens “1” (dar cumprimento ao disposto no artigo 21, do Decreto Estadual 
nº 46.655/2002, para fins de apuração do valor dos bens, comprovando-se, inclusive quanto a eventual pretensão de isenção 
(juntar protocolo)) e “2” (juntar o plano de partilha, conforme dispõe o artigo 1.025, do CPC.), independentemente de nova 
intimação. Int. - ADV: ARLETE BEZERRA LINS LOVATE (OAB 279212/SP), JACIANE FERNANDES FERREIRA (OAB 266363/
SP)

Processo 1012934-31.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.S.C. - M.A.G. - Diante da manifestação da 
técnica do juízo à fl. 167 e da manifestação do representante do Ministério Público de fl. 171, bem como da proximidade 
das datas agendadas para a realização do estudo psicossocial (fls. 135 e 136), deixo, por ora, de determinar a realização 
de constatação social complementar na residência da requerida (fl. 161). Aguarde-se a conclusão do estudo psicossocial 
(fls. 135/136), após o que, será verificada a possibilidade das visitas maternas. Intime-se, inclusive o Setor Técnico. - ADV: 
ALESSANDRA PEDRASSOLI CAVALETTI (OAB 250348/SP), FABIANA DE SOUZA (OAB 306459/SP), POLYANA COLUCCI 
(OAB 124357/SP)

Processo 1016397-78.2014.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - E.P.H. - Vistos... DEFIRO a 
expedição de alvarás (prazo: 180 dias), nos termos e para os fins especificados na petição inicial. Após, nada sendo requerido, 
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), FATIMA 
DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI 
(OAB 163397/SP)

Processo 1016664-50.2014.8.26.0309 - Alvará Judicial - Inventário e Partilha - ELZA BERGO DA SILVA - JOSÉ MARIA 
DA SILVA - EMERSON JOSÉ DA SILVA - Fl. 61: Ciência aos requerentes. Fls. 63/64: Por ora, requisitem-se saldos bancários 
existentes em nome do falecido, através do sistema BACENJUD. Int. - ADV: ADEMIR QUINTINO (OAB 237930/SP)

Processo 1016920-27.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.G.M. - - 
D.G.M.F. - D.G.M. - Fl. 424: Tendo em vista que a representação processual da exequente Meire se encontra regularizada (fl. 
05), cumpra-se o determinado à fl. 416, parte final, aguardando-se o decurso do prazo para recurso contra a decisão de fls. 
413/417, com a expedição de guia de levantamento e a juntada de planilha atualizada do débito. Int. - ADV: MARLI CRISTINA 
CHANCHENCOW (OAB 291338/SP), ELISEU NOTÁRIO ALVES (OAB 316048/SP)

Processo 1017220-52.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Família - F.O.V.R. - M.R.V.R. - Vistos. Tendo 
em vista que o requerido não foi citado (fl. 34), bem como, diante da manifestação do representante do Ministério Público de fl. 38, 
HOMOLOGO a desistência externada à fl. 28, para que produza seus legais e jurídicos efeitos de direito, e, consequentemente 
JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, ficando revogada a 
decisão de fls. 15/16. Oficie-se à empregadora do requerido para que cessem os descontos dos alimentos provisórios da folha 
de pagamento do mesmo. As custas processuais deverão ser suportadas pelo (a) requerente, ficando o (a) mesmo (a) isento (a), 
por ora, por ser beneficiário (a) da Assistência Judiciária gratuita, devendo ser observado o disposto no art. 12 da Lei 1060/50. 
Após o trânsito em julgado desta decisão, aguarde-se o prazo de 30 (trinta) dias e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, 
observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: CAROLINA CANHASSI PEREIRA (OAB 259683/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
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JUIZ(A) DE DIREITO VALERIA FERIOLI LAGRASTA LUCHIARI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FÁBIO NATARIANI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0123/2015
Processo 1000536-52.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.E.O. - D.P.S.S. - É o relatório. DECIDO. A ação 

é procedente. Embora a revelia, por si só, não tenha o condão de determinar a procedência desta ação, no caso em epígrafe, 
as provas produzidas demonstram ser salutar a concessão da guarda ao autor. Além dos documentos de fls. 08 e 15/16, que 
demonstram, respectivamente, que C. H. encontra-se devidamente matriculado em escola e que foi entregue voluntariamente 
ao genitor pela requerida, o estudo social realizado (fls. 97/100) concluiu que o requerente está proporcionando ao menor todos 
os cuidados necessários ao seu bom desenvolvimento, apenas ressaltando a necessidade do pai “assumir em primeira pessoa 
a responsabilidade pelo filho no dia a dia”. Por outro lado, o menor demonstrou expressamente o desejo de permanecer em 
companhia do genitor, recebendo apenas visitas da genitora (fl. 99). Assim, de acordo com o que consta dos autos, podemos 
verificar que o menor está bem adaptado ao ambiente em que vive e apresenta boa relação com a família paterna, de onde 
se conclui que a concessão da guarda ao requerente atenderá aos interesses do primeiro. A única observação constante do 
laudo é no sentido de que o requerente deverá procurar ser mais presente no convívio e na educação do menor, devendo 
verificar a possibilidade de matriculá-lo na escola no período vespertino, em razão de seu horário de trabalho, a fim de que 
possa estreitar os laços com o filho, participando ativamente das atividades do mesmo. Por fim, para que os vínculos maternos 
não sejam suprimidos, considerando a distância geográfica entre as residências do menor e da mãe (São Paulo e Pernambuco 
respectivamente), fixo as visitas maternas durante o período de férias escolares, em dias e horários previamente ajustados com 
o requerente. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para CONCEDER A GUARDA DEFINITIVA do menor 
C. H. DE O. S. ao genitor J. É. DE O., fixando o direito de visitas da genitora conforme estipulado acima. Ainda determino, 
que o requerente comprove, no prazo de 10 (dez) dias, a modificação do horário escolar do filho. Condeno, outrossim, a 
requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do requerente, que fixo em R$ 400,00 
(quatrocentos reais) (art. 20, § 4º, do CPC), ficando a mesma isenta, por ora, por ser beneficiária da Assistência Judiciária 
Gratuita, observando-se o disposto no artigo 12 da Lei 1060/50. Após o trânsito em julgado desta sentença e cumprimento do 
determinado acima, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P. R. I. C. - ADV: ORIAN RAVELL DE PONTES 
FIGUEIRÔA (OAB 003282/PE), ALAN FREDERICO MONTEIRO BARBOSA (OAB 336041/SP), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 
(OAB 79365/SP), MARIA EDUARDA ARVIGO PIRES DE CASTRO (OAB 232258/SP), ROSELI PIRES GOMES (OAB 342610/
SP)

Processo 1000861-27.2014.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Sucessões - DALVA GUERRERO BANDEIRA - ESCOLÁSTICA 
BORGES GUERRERO - Fls. 55: Decorrido o prazo legal, não houve manifestação da inventariante. Posto isto, intime-se-a, 
através de seu advogado, para que em 48 horas cumpra o determinado à fl. 10, itens “b” (primeiras declarações e plano de 
partilha), “e” (certidão negativa municipal e IPTU 2014 do imóvel), “f” (documentos relativos a eventuais bens móveis), “g” 
(ITCMD - juntada do protocolo) e “h” (guia DARE de recolhimento da taxa judiciária). No silêncio, aguarde-se provocação no 
arquivo. Int. - ADV: NADIR RIZZATI (OAB 63423/SP)

Processo 1001191-58.2013.8.26.0309 (apensado ao processo 1001685-20.2013.8.26) - Procedimento Ordinário - Guarda - 
V.T. - - E.O.T. - T.A.F.S. - Intimem-se as partes, pessoalmente, para que compareçam no Setor Psicossocial, nos dias e horários 
designados às fls. 501/502, devendo os requerentes estar acompanhados da menor, e os relatórios serem concluídos no prazo 
de 10 (dez) dias, contados a partir das entrevistas. Oportunamente, será designada audiência de instrução e julgamento. Int. - 
ADV: JOSÉ ANTONIO TALIARO (OAB 261655/SP), ALEX BITTO (OAB 183795/SP)

Processo 1001475-95.2015.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I.A.D.C. - A.C.C. - VISTOS... Diante 
da declaração de fl. 06, concedo ao (à) (s) requerente (s) os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, anotando-se. Nos 
termos do artigo 4º da Lei Federal nº 5.478/68, que dispõe sobre a ação de alimentos e dá outras providências, não havendo 
qualquer comprovação nos autos quanto aos ganhos do (a) requerido (a), uma vez que o comprovante de rendimentos de fl. 20 
é antigo, arbitro alimentos provisórios, para o caso de trabalho com registro em carteira, no valor equivalente a 30% (trinta por 
cento) de seus rendimentos líquidos, devendo tal importância incidir sobre férias, 13º salário e eventuais verbas rescisórias, 
excluídas as horas extras e o FGTS; e, para o caso de desemprego ou trabalho autônomo, no valor equivalente a ½ (meio) 
salário mínimo federal vigente. Os alimentos provisórios serão devidos a partir da citação. Oficie-se à empregadora do requerido 
para que proceda ao desconto dos alimentos provisórios de sua folha de pagamento. Remetam-se os autos ao CEJUSC para 
agendamento de audiência, intimando-se o (a) (s) requerente (s), através de seu (sua) patrono (a), pela imprensa oficial e 
citando-se o (a) requerido (a), constando do mandado que o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da 
data da audiência, caso resulte infrutífera a conciliação. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA 
(OAB 175344/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP)

Processo 1001475-95.2015.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I.A.D.C. - A.C.C. - DESIGNADA 
AUDIÊNCIA de conciliação para o dia 06 DE ABRIL DE 2015, às 09:30 horas, a ser realizada nas dependências do CEJUSC, 
localizado no terceiro andar deste Fórum da Comarca de Jundiaí/SP. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/
SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO 
ALVARENGA (OAB 175344/SP)

Processo 1002528-48.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.L. - C.A.B.R. - Fls. 237 e 238: Diante da 
discordância da requerida com a designação de audiência junto ao CEJUSC, para audiência de instrução, em continuação, 
designo o dia 10 de março p. f., às 14:30 horas, devendo a serventia providenciar a intimação pessoal das partes para 
depoimentos pessoais, cientificando-as que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam 
ou, comparecendo, se recusem a depor; intimando-se, ainda, as testemunhas tempestivamente arroladas, observando que 
as testemunhas arroladas à fl. 215 deverão comparecer, independentemente de intimação. Int. - ADV: DINALVA BIASIN (OAB 
244807/SP), VIRGINIA BOSSONARO RAMPIN (OAB 223594/SP)

Processo 1003124-32.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - W.C.B. - R.A.B. - Diante 
do certificado à fl. 87, oficie-se à Autoridade Policial da Comarca de Itatiba, encaminhando cópia de fls. 62, 64, 66, 67, 68, 69, 
70/71, 83 e 87, para a apuração da ocorrência de crime de desobediência. No mais, informe o exequente, no prazo de 10 (dez) 
dias, se as parcelas do débito estabelecidas à fl. 49 e a pensão alimentícia regular foram devida pagas. Int. - ADV: MARCELO 
GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), 
SONIA MARIA CORREA (OAB 111045/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP)

Processo 1009743-12.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - M.E.L.F. - J.A.R.F. - 
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Vistos. Tendo em vista o certificado à fl. 87, bem como, diante da manifestação do representante do Ministério Público de fl. 76, 
HOMOLOGO a desistência externada à fl. 75, para que produza seus legais e jurídicos efeitos de direito, e, consequentemente 
JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. As custas processuais 
deverão ser suportadas pelo (a) exequente, ficando o (a) mesmo (a) isento (a), por ora, por ser beneficiário (a) da Assistência 
Judiciária gratuita, devendo ser observado o disposto no art. 12 da Lei 1060/50. Após o trânsito em julgado desta decisão, 
nada sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 
146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO 
PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP)

Processo 1009790-49.2014.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - LUIZA PREBIANCHI 
CLEMENTE - JOAO DE DEUS RIBEIRO CLEMENTE - Vistos. Diante do informado à fl. 14, expeça-se guia de levantamento 
no valor de R$ 846,55 (oitocentos e quarenta e seis reais e cinqüenta e cinco centavos), do depósito de fl. 32, em favor da 
requerente, equivalente a meação (50%) e à parte cabente ao herdeiro Robson (25%), ficando depositados nos autos os 25% 
(vinte e cinco por cento) restantes, cabentes ao herdeiro Alex Clemente. Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, 
observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: GUILHERME ANTONIO ARCHANJO (OAB 288473/SP)

Processo 1011562-47.2014.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - J.E.B.G. - P.B.G. - Fls. 114/115: Defiro, expedindo-se 
novo alvará, com as correções necessárias, devendo o requerente prestar contas, nos dez dias subsequentes ao vencimento do 
alvará, mediante a juntada do DUT devidamente preenchido e o depósito judicial do valor auferido com a venda, em nome do 
requerido. No mais, aguarde-se a realização da perícia designada à fl. 91. Intime-se. - ADV: LEANDRO CRIVELARO BOM (OAB 
183885/SP), THEO ARGENTIN (OAB 174624/SP), GIULIANO RICARDO MÜLLER (OAB 174541/SP)

Processo 1015400-95.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.G.G. - M.E.L.S. - Vistos. Não há preliminares 
a serem analisadas. Assim, sendo as partes legítimas e estando bem representadas, dou o feito por saneado. Determino a 
realização de estudo psicossocial, devendo o relatório ser concluído no prazo de 30 (trinta) dias. Oportunamente, será designada 
audiência de instrução e julgamento. Intime-se. - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), HERMES BARRERE (OAB 
147804/SP), MARIA EDUARDA ARVIGO PIRES DE CASTRO (OAB 232258/SP), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 79365/
SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), LENICE MARIA LEVADA (OAB 134289/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO 
ALVARENGA (OAB 175344/SP)

Processo 1015517-86.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.L.A.N.R. - O.M.N. - Diante 
da desistência externada às fls. 60/61, oficie-se ao IMESC, para cancelamento da perícia agendada (fl. 52). E, tendo em vista 
que houve citação (fl.23), manifeste-se o requerido, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à desistência externada, advertindo-o 
que seu silêncio será interpretado como concordância tácita. Int. - ADV: CLAUDIA STRANGUETTI (OAB 260103/SP), CLÁUDIA 
REGINA DE SALLES (OAB 162572/SP), ALINE NATALIA SALLES MOLINA ZONARO (OAB 271674/SP)

Processo 1018059-77.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - T.D. - V.R.P. - Tendo em 
vista que cabe ao (à) advogado (a) entrar em contato com seu (sua) (s) cliente (s), indefiro, por ora, o pleiteado à fl. 36, 
aguardando-se o cumprimento do ato ordinatório de fl. 32, no prazo ali fixado, observando que o (a) (s) requerente (s) será 
(ão) intimado (a) (s) pessoalmente para dar andamento ao processo, oportunamente, conforme o disposto no artigo 267, III, 
do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO 
ALVARENGA (OAB 175344/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)

Processo 1018182-75.2014.8.26.0309 - Alvará Judicial - Família - ALCIDES BRUNHEROTO JÚNIOR - Lina Doria Brunheroto 
- Vistos. DEFIRO a expedição de alvará (prazo: 180 dias), autorizando o requerente a proceder ao levantamento dos valores 
apontados à fl. 32, cabendo a ele a prestação de contas junto aos demais herdeiros. Após, nada sendo requerido, arquivem-se 
os autos, observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP), NATALIA 
SACCENTI LOPES (OAB 323104/SP)

Processo 1018770-82.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - J.P.A.A. - F.A.S. - VISTOS... Fl.: 
16: Recebo em aditamento à petição inicial, anotando-se. Nos termos do artigo 4º da Lei Federal nº 5.478/68, que dispõe sobre 
a ação de alimentos e dá outras providências, não havendo qualquer comprovação nos autos quanto aos ganhos do requerido, 
arbitro alimentos provisórios, para o caso de trabalho com registro em carteira, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) de 
seus rendimentos líquidos, devendo tal importância incidir sobre férias, 13º salário e eventuais verbas rescisórias, excluídas as 
horas extras e o FGTS; e, para o caso de desemprego ou trabalho autônomo, no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo 
federal vigente. Os alimentos provisórios serão devidos a partir da citação. Remetam-se os autos ao CEJUSC para agendamento 
de audiência, intimando-se o (a) (s) requerente (s), através de seu (sua) patrono (a), pela imprensa oficial e citando-se o (a) 
requerido (a), constando da carta precatória que o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da data da 
audiência, caso resulte infrutífera a conciliação. Int. - ADV: UNIVALDO TORNIERO (OAB 44349/SP)

Processo 1018770-82.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - J.P.A.A. - F.A.S. - DESIGNADA 
AUDIÊNCIA de conciliação para o dia 12 DE MAIO DE 2015, às 13:30 horas, a ser realizada nas dependências do CEJUSC, 
localizado no terceiro andar deste Fórum da Comarca de Jundiaí/SP. - ADV: UNIVALDO TORNIERO (OAB 44349/SP)

Processo 1018770-82.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - J.P.A.A. - F.A.S. - VISTOS... Fl.: 
16: Recebo em aditamento à petição inicial, anotando-se. Nos termos do artigo 4º da Lei Federal nº 5.478/68, que dispõe sobre 
a ação de alimentos e dá outras providências, não havendo qualquer comprovação nos autos quanto aos ganhos do requerido, 
arbitro alimentos provisórios, para o caso de trabalho com registro em carteira, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) de 
seus rendimentos líquidos, devendo tal importância incidir sobre férias, 13º salário e eventuais verbas rescisórias, excluídas as 
horas extras e o FGTS; e, para o caso de desemprego ou trabalho autônomo, no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo 
federal vigente. Os alimentos provisórios serão devidos a partir da citação. Remetam-se os autos ao CEJUSC para agendamento 
de audiência, intimando-se o (a) (s) requerente (s), através de seu (sua) patrono (a), pela imprensa oficial e citando-se o (a) 
requerido (a), constando da carta precatória que o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da data da 
audiência, caso resulte infrutífera a conciliação. Int. - ADV: UNIVALDO TORNIERO (OAB 44349/SP)

Processo 4000852-82.2012.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.R.C. e outro - Fls. 41/42: Nada obstante o 
decidido à fl. 38, tendo em vista que o 13º salário possui natureza salarial, e considerando que o pedido está sendo formulado 
por advogada constituída também pelo alimentante, portanto, consensualmente, defiro, em parte, o pleiteado à fl. 37, oficiando-
se à Prefeitura Municipal de Itupeva para que, doravante, a pensão alimentícia descontada da folha de pagamento do requerente 
recaia também sobre o 13º salário. Os valores não descontados no período de 2012 a 2014 deverão ser objeto de execução 
através de ação própria, se o caso. No mais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 
Int. - ADV: SILVIA SANCHES MURARO (OAB 264049/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
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JUIZ(A) DE DIREITO VALERIA FERIOLI LAGRASTA LUCHIARI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FÁBIO NATARIANI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0124/2015
Processo 1001332-09.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - S.A.B. - - J.C.B. - Vistos. Providenciem os 

requerentes, no prazo de 20 (vinte) dias, o aditamento da petição inicial, sob pena de indeferimento: a) declinando o valor da 
pensão alimentícia para os casos de trabalho autônomo e de desemprego; b) estabelecendo qual será o endereço de domicílio 
da menor; c) retificando a cláusula relativa à partilha do imóvel (fl. 2), para esclarecer se o imóvel será refinanciado ou vendido, 
e em qual prazo, estabelecendo, inclusive, se até a eventual venda do imóvel, será ocupado por alguém, bem como quem ficará 
responsável pelo pagamento das despesas inerentes a ele e se aquele que ocupar terá que pagar aluguel ao outro. Intime-se. - 
ADV: CARLA SURSOCK DE MAATALANI (OAB 110410/SP)

Processo 1001463-81.2015.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Violência Doméstica contra a Mulher - M.C. - J.L. - Vistos. 
Diante da (s) declaração (ões) juntada (s) à (s) fl(s). 12, concedo ao (à) (s) requerente (s) os benefícios da Assistência Judiciária 
Gratuita, anotando-se. A liminar de separação de corpos deve ser deferida. As alegações da requerente estão amparadas pelos 
documentos juntados com a petição inicial (fls. 14/22 e 24/25), que constituem indício de que a mesma vem sofrendo graves 
ameaças por parte do requerido, de onde se conclui presente o requisito do “periculum in mora”. Também presente o “fumus boni 
iuris”, diante do disposto no art. 798, do Código de Processo Civil. Assim, considerando o fato de a requerente, mulher, com filha 
menor, presumivelmente ter mais dificuldades de acomodação do que o requerido, homem desacompanhado de mulher e filhos, 
deverá ela permanecer na residência do casal, afastando o requerido da aludida residência até futura decisão definitiva. No 
cumprimento do mandado - que deverá dar-se com muita calma e ponderação - o oficial deverá explicar ao requerido que, por 
ora, apenas se trata de liminar, informando-lhe que ainda poderá ser ouvido em Juízo, desde que se manifeste por intermédio 
de Advogado, podendo os seus motivos até mesmo levarem a outra decisão, de forma que a atividade sensata do requerido nos 
autos será muito importante em prol de sua posição jurídica. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.562 do Código Civil/2002 
e 889, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o requerimento inicial, determinando a separação de corpos, com 
afastamento do requerido do lar conjugal. As demais medidas protetivas deverão ser formuladas perante as Varas Criminais, 
posto que cabe aquele Juízo aplicar ao agressor e à “ofendida” as medidas protetivas de urgência (arts. 22 a 24, da mesma 
Lei). Importante salientar, que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça, mediante a Resolução nº 286/2006, admitiu, embora 
com caráter administrativo e implícito, a constitucionalidade do dispositivo. No mesmo sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE 
JURISDIÇÃO - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DE PROTEÇÃO À VÍTIMA, PREVISTAS 
NA LEI N. 11.340/2006, QUE COÍBE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - JUÍZO DE DIREITO DA 
Ia VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE PRAIA GRANDE (SUSCITANTE) E JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL 
DE PRAIA GRANDE (SUSCITADO). ALEGAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 33, POSTO QUE 
ACUMULA AS COMPETÊNCIAS CÍVEL E CRIMINAL NAS VARAS CRIMINAIS, ENQUANTO NÃO FOREM ORGANIZADOS 
JUIZADOS ESPECÍFICOS, PORQUANTO TRATOU INDEVIDAMENTE, O LEGISLADOR FEDERAL, DE MATÉRIA PERTINENTE 
A ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA, ATRIBUIÇÃO ESTADUAL - ART. 125, § Io, DA CF. - Constitucionalidade da norma, porque 
não se cuida de hipótese de organização judiciária, e, sim, de matéria processual, ao dispor sobre competência. CF, artigo 22, 
inciso I. Precedente desta Corte de Justiça. - Órgão Especial do Tribunal de Justiça, que, mediante a Resolução n. 286/2006, 
admitiu, embora com caráter administrativo e implícito, a constitucionalidade do dispositivo. - Aplicação do artigo 226, § 8°, da 
Carta Magna. Julga-se procedente o conflito e competente o Juízo suscitado” (TJSP Conflito Negativo de Jurisdição nº 143.033-
0/4-00 1ª Câmara de Direito Criminal Relator: Mohamed Amaro 07/05/2007 v.u.) “MEDIDA CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE 
CORPOS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO 
EXISTENTE. SITUAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS CÔNJUGES QUE É ANTIGA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 
DE QUE O AGRAVADO POSSA A VIR A TOMAR ATITUDES TEMERÁRIAS OU A CAUSAR DANO GRAVE À RECORRENTE. 
MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/06 QUE NÃO SÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA FAMÍLIA. ACERTO DA DECISÃO. 
RECURSO IMPROVIDO”. (TJSP Agravo de Instrumento nº 609.091-4/9-00 Itu 4ª Câmara de Direito Privado Relator: Fábio 
Quadros 13/11/2008) “COMPETÊNCIA - Ação cautelar inominada para aplicação das medidas protetivas da Lei “Maria da 
Penha” - Determinada a redistribuição dos autos ao juízo criminal - Possibilidade - A competência do juízo criminal foi fixada 
de modo transitório, até que se efetive a estruturação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e que, 
futuramente, deterão competência para apreciação de conflitos decorrentes de ofensa à já mencionada lei - Aplicação do art. 
33, da Lei n° 11.340/2006 e da Resolução n° 286/2006, da Egrégia Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
- Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO” (TJSP Agravo de Instrumento nº 555.866-4/9-00 São Paulo 7ª Câmara de Direito 
Privado Relator: Elcio Trujillo 12/03/2008 v.u.) Expeça-se mandado, citando-se, também, o requerido, para, no prazo de 5 dias, 
contestar o pedido, indicando as provas que pretende produzir (CPC, art. 802), ficando deferido, desde já, reforço policial se 
necessário. A requerente deverá observar, na propositura da ação de divórcio, o prazo constante do art. 806 do Código de 
Processo Civil c/c o art. 808, I, do mesmo Código. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma 
e sob as penas da Lei. Int. - ADV: MARYANA SILVA AMBROSIO (OAB 331178/SP)

Processo 1003399-78.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - A.C.S.S. - - A.R.S.S. 
- - A.A.S.S. - G.S. - Fl. 73: Tendo em vista que a prisão do executado pode ser prejudicial ao pagamento do débito alimentar, já 
que o mesmo está trabalhando com registro em carteira, esclareçam os exequentes, no prazo de 05 (cinco) dias, se pretendem 
a expedição de contramandado de prisão, com o desconto parcelado do débito em aberto, apresentando, neste caso, planilha 
atualizada. Sem prejuízo, oficie-se à empregadora do executado, para que proceda ao desconto da pensão alimentícia vincenda 
da folha de pagamento do mesmo, conforme fixado às fls. 08/09, e depósito na conta informada. Int. - ADV: MARCELO 
GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 
175344/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP)

Processo 1010761-68.2013.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - H.P.L.N. - E.S.P. - É o relatório. DECIDO. Passo a 
julgar antecipadamente a lide, por não haver necessidade de produção de provas em audiência, nos termos do artigo 330, inciso 
I, do Código de Processo Civil. Os documentos juntados às fls. 05, 06, 40, 42 e 43 comprovam a legitimidade da requerente para 
propor a presente ação. O laudo pericial de fls. 120/122 constatou que a requerida “..apresenta distúrbio mental classificado 
na CID 10 como F 03 Demência não especificada.”, estando incapacitada de reger sua pessoa ou administrar seus bens “em 
caráter absoluto e permanente”. Assim, diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, para decretar a INTERDIÇÃO 
de EDNA SILKA PERLATI, declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e, com amparo no 
artigo 1.775, § 3º, do Novo Código Civil, nomeio-lhe como curadora sua irmã, HAYDÉE PERLATI LOPES NUNES, observando-
se o disposto nos artigos 1184 e 1188, do Código de Processo Civil. E, tendo em vista que a requerida não possui bens imóveis 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 829

e recebe benefício previdenciário de pequeno valor (fl. 41), desnecessária a especialização da hipoteca legal ou a prestação 
de contas. Em respeito ao que determina o artigo 1.184, do Código de Processo Civil e artigo 9º, inciso III, do Novo Código 
Civil, determino que se inscreva a presente sentença no Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito Sede desta 
Comarca, devendo tal Cartório providenciar as anotações e comunicações competentes. Após o trânsito em julgado desta 
decisão, publique-se na Imprensa Oficial por três vezes, com intervalo de dez dias, lavre-se termo de curadora definitiva, expeça-
se mandado de inscrição, comunique-se o T.R.E. e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 
legais. P. R. I. C.. - ADV: JOÃO LUIZ LEITE (OAB 170746/SP)

Processo 1019354-52.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Família - G.C.A.S. - D.A.S. - VISTOS... 
Diante da declaração de fl. 24, concedo ao (à) (s) requerente (s) os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, anotando-
se. Nos termos do artigo 4º da Lei Federal nº 5.478/68, que dispõe sobre a ação de alimentos e dá outras providências, não 
havendo qualquer comprovação nos autos quanto aos ganhos do (a) requerido (a), arbitro alimentos provisórios, para o caso 
de trabalho com registro em carteira, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, devendo tal 
importância incidir sobre férias, 13º salário e eventuais verbas rescisórias, excluídas as horas extras e o FGTS; e, para o caso 
de desemprego ou trabalho autônomo, no valor equivalente a ½ (meio) salário mínimo federal vigente. Os alimentos provisórios 
serão devidos a partir da citação. Tendo em vista que o requerido reside em Comarca distante, deixo, por ora, de determinar 
agendamento de audiência de conciliação junto ao CEJUSC. CITE-SE o (a) requerido (a), com as advertências legais, bem 
como intime-se-o desta decisão. Int. - ADV: CARLA FONTES DOS SANTOS DA SILVA (OAB 284091/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO VALERIA FERIOLI LAGRASTA LUCHIARI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FÁBIO NATARIANI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0126/2015
Processo 1001975-98.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.E.R. - E.R. - É o relatório. 

DECIDO. A ação é procedente. Há comprovação da filiação da requerente em relação ao requerido, diante do documento juntado 
à fl. 07. A obrigação é natural, diante do vínculo parental. Os alimentos devem sempre ser fixados dentro das necessidades de 
quem pede e das possibilidades de quem deve pagar. A requerente fundamenta seu pedido em suas necessidades. Ademais, 
a requerente é menor impúbere e, portanto, pessoa que não pode prover à própria subsistência. Assim, aos pais compete essa 
obrigação. Suas necessidades são presumidas, em razão até de sua idade. Como é cediço, a fixação dos alimentos definitivos 
deve levar em consideração não só as necessidades do alimentando, mas também as possibilidades do alimentante. No caso, 
o requerido apesar de comprovar o valor recebido a titulo de auxílio-doença, não comprovou o valor de suas despesas, nem 
tampouco de qual doença está acometido e a qual o tratamento está submetido, nem por quanto tempo. Por outro lado, o valor 
oferecido pelo requerido se mostra insuficiente para o sustento do requerente, bem como é próximo do pleiteado na inicial.. 
Assim, tendo em vista a atual conjuntura econômica, fixo os alimentos para o caso de se encontrar o requerido trabalhando com 
registro em carteira, em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, devendo tal percentual incidir sobre férias, 13º 
salário e eventuais verbas rescisórias, excluindo-se adicionais (noturno, periculosidade e insalubridade), horas extras, FGTS e 
gratificações não habituais, sendo que enquanto receber benefício previdenciário, o percentual acima fixado deverá incidir sobre 
o mesmo. E, para o caso de desemprego ou trabalho autônomo, fixo a pensão alimentícia no equivalente a 50% (cinqüenta por 
cento) do salário mínimo federal vigente, devendo, nestas últimas hipóteses, o pagamento ser efetuado todo dia 10 (dez) de cada 
mês. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação movida por M. E. R., menor impúbere representada por sua 
genitora J. A. S., contra E. R., para condenar este último a pagar pensão alimentícia à primeira nos moldes acima especificados. 
Por fim, condeno o requerido ao pagamento da custas processuais e honorários advocatícios da patrona do requerente que 
fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando o mesmo isento, por ora, por ser beneficiário da Assistência Judiciária 
gratuita, devendo ser observado o disposto no art. 12 da Lei 1060/50. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P. R. I. C. - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA 
REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), RICARDO JOSÉ CORSO (OAB 29029/SC)

Processo 1008889-81.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 1008159-70.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Guarda - 
G.G.C. - C.D.C. - Fls. 280/281: Manifeste-se a requerente, no prazo de 10 (dez) dias, cumprindo-se no mais, o determinado à 
fl. 273. Após a manifestação, abra-se nova vista ao M.P. Int. - ADV: PAULO ROGERIO NOVELLI (OAB 143731/SP), MARCELO 
ORRÚ (OAB 201723/SP)

Processo 1008889-81.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 1008159-70.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Guarda 
- G.G.C. - C.D.C. - Diante da (s) declaração (ões) juntada (s) à (s) fl(s). 288, concedo ao (à) (s) requerido (s) os benefícios da 
Assistência Judiciária Gratuita, anotando-se. Fl. 287: Observe a requerente, ao se manifestar quanto às fls. 280/281. Fl. 293: 
Deixo de apreciar por conter pedido idêntico ao de fl. 287, já apreciado acima. Providencie a serventia o cancelamento do 
incidente 0002081-43.2015, por ter sido cadastrado incorretamente. No mais, cumpra-se o determinado à fl. 273. Int. - ADV: 
MARCELO ORRÚ (OAB 201723/SP), PAULO ROGERIO NOVELLI (OAB 143731/SP)

Processo 1012163-53.2014.8.26.0309 - Inventário - DIREITO CIVIL - Antonio Amancio - Diante do documento de fls. 42/43, 
providencie o inventariante, no prazo de 10 (dez) dias, a retificação das primeiras declarações e do plano de partilha, para 
constar a correta parte do imóvel que será partilhada (11/18 - onze dezoito avos). Após, CITEM-SE os herdeiros nos endereços 
declinados às fls. 54/55. Efetuadas as citações e eventuais impugnações, será necessário aditar as primeiras declarações 
para incluir a qualificação dos herdeiros e juntar cópias de seus documentos pessoais, além de se verificar a regularidade da 
citação da herdeira Josefa, na pessoa de sua filha. Oportunamente, será determinado o cumprimento do disposto no artigo 21, 
do Decreto Estadual nº 46.655/2002, para fins de apuração do valor dos bens, comprovando-se, inclusive quanto a eventual 
pretensão de isenção (juntar protocolo). Int. - ADV: MARIA TEREZA MARTINS MOLIANI (OAB 313347/SP)

Processo 1014161-56.2014.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - L.T.P. - Oficie-se ao Setor Técnico, para designação 
de data para realização de perícia médica, intimando-se o requerente, pessoalmente, do dia e hora designados. Faculto às partes 
a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos, em cinco dias, devendo o Perito observar aqueles apresentados 
pelo representante do Ministério Público à fl. 26. Fls. 70/71: Indefiro, por desnecessário, podendo o requerente extrair cópia do 
termo de curatela provisória de fl. 52. Observo às patronas do requerente não ser necessário protocolar petição para a juntada 
de outra, bastando se manifestar através da própria petição intermediária. No mais, aguarde-se a resposta do ofício expedido à 
fl. 61 (Cartório de Registro Civil de Santa Maria do Ouro/BA). Int. - ADV: IRENE SPINA (OAB 277223/SP)

Processo 1015434-07.2013.8.26.0309 - Interdição - Família - R.A.T. - Intimação à requerente para que compareça ao 
cartório, no prazo de 10 (dez) dias, para assinatura do termo de compromisso de curador definitivo. - ADV: JOSÉ ANTONIO 
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TALIARO (OAB 261655/SP)
Processo 1015442-81.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - M.A.T. - M.S.T. - Diante 

da manifestação de fl. 136, por ora, reitere-se o ofício expedido à fl. 114, constando prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 
resposta, sob pena de desobediência. O ofício deverá ser entregue através de oficial de justiça. Após será analisado o pedido de 
suspensão da execução. Int. - ADV: EVALCYR STRAMANDINOLI FILHO (OAB 258696/SP), EVALCYR STRAMANDINOLI (OAB 
44322/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)

Processo 1015916-18.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - N.F.S. - A.C.S.S. - Intimem-se as partes, 
pessoalmente, para que compareçam no Setor Social, no dia e horários designados à fl. 65, devendo a requerente estar 
acompanhada dos menores e de um responsável para permanecer com eles no momento em que for entrevistada, ficando 
concedida a dilação de prazo solicitada para a realização das entrevistas e, ainda, o prazo de 10 (dez) dias, a partir destas, 
para a entrega do laudo. Int. - ADV: GUILHERME ANTONIO ARCHANJO (OAB 288473/SP), KLEBER RODRIGO DOS SANTOS 
ARRUDA (OAB 292797/SP)

Processo 1016059-41.2013.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - JOSÉ LUIZ ORTIZ - Mauricio Ortiz e 
outro - Tratando-se de erro material, adite-se o formal de partilha com cópia da petição de fls. 149/150. Requisitem-se extratos 
bancários em nome da falecida Vicentina Franco Ortiz, desde a data do óbito, através do sistema BACENJUD. Observo que 
eventual valor existente deverá ser objeto de sobrepartilha, nestes autos. Int. - ADV: VALDEMIR GOMES CALDAS (OAB 248414/
SP)

Processo 1016480-94.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - I.L.C. - Intimação à requerente 
para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à certidão de fl. 37, do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: FRANCISCO 
ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS (OAB 277889/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO VALERIA FERIOLI LAGRASTA LUCHIARI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FÁBIO NATARIANI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0127/2015
Processo 1001463-81.2015.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Violência Doméstica contra a Mulher - M.C. - J.L. - A autora se 

manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça (fl. 37/38). - ADV: MARYANA SILVA AMBROSIO (OAB 331178/SP)
Processo 1001513-10.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - S.V.S. - - Y.K.S. - 

A.P.S. - Tendo em vista que o título executivo foi constituído na Terceira Vara da Família e das Sucessões desta Comarca (fls. 8/9) 
e, diante do disposto na Portaria Conjunta nº 001/08, artigo 15º, redistribua-se a presente execução àquela Vara, compensando-
se oportunamente. Int. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 
175344/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)

Processo 1009887-83.2013.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - EUNICE TAVARES DE PAULA - ANANIAS 
FRANCISCO DE PAULA - Fls. 436/437: Providencie a inventariante, no prazo de 10 (dez) dias, a juntada do protocolo da 
retificação das declarações para apuração do ITCMD. Após, aguarde-se a manifestação da Fazenda do Estado, pelo prazo 
de 60 (sessenta) dias. Int. - ADV: SIDNEY MARCIO GUBITOSE (OAB 174057/SP), LUCIANA TASSINARI FARAGONE DIAS 
TORRES (OAB 271570/SP)

Processo 1009904-85.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - J.V.O. - E.O.C. - - A.V.O. - - 
D.P.O. - - T.P.O.S. - - C.P.O. - - C.M.P.O. - - I.O.C. - - E.P.O. - - E.P.O. e outros - Diante da (s) declaração (ões) juntada (s) à (s) 
fl(s). 132/133 e 152, concedo aos requeridos Elcio, Eleni e Elvis os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, anotando-se 
e ainda, diante do comparecimento espontâneo, considero Elvis citado (art. 214, § 1º, do CPC). Aguarde-se o decurso do prazo 
para o oferecimento de contestação pela requerida Teresa, que passará a fluir a partir da publicação deste despacho. Decorrido 
o prazo supra, deverá a requerente se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, quanto à contestação de fls. 160/171 e eventual 
contestação apresentada por Teresa. E, diante do pleiteado à fl. 121, item 5, oficie-se ao Banco do Brasil para a abertura de 
conta em nome da requerente, para o depósito dos alimentos, devendo ser informado nos autos o número da conta, no mesmo 
prazo supra, dando-se ciência aos requeridos. Expeçam-se guias de levantamento dos valores depositados às fls. 134/137 
em favor da requerente. No mais, solicitem-se as devoluções das cartas precatórias expedidas às fls. 145/146 e 147/148, 
independentemente de cumprimento. Int. - ADV: SELMA LÚCIA DONÁ (OAB 178655/SP), ARIANE GERMANIA SEDANO 
(OAB 318511/SP), LEANDRO CONTREIRA (OAB 282151/SP), GISELE MATHIAS NIVOLONI (OAB 157812/SP), ANDERSON 
RODRIGO BISETTO (OAB 296364/SP), FLÁVIA NERY FEODRIPPE DE SOUSA BREITSCHAFT (OAB 164169/SP)

Processo 1012276-07.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - L.V. - R.A.S. - - D.S. - Nada obstante a inércia 
do requerido (fl. 79), solicite-se a devolução da carta precatória expedida às fls. 59/60, independentemente de cumprimento. 
No mais, por se tratar de providência urgente, cumpra a serventia o determinado à fl. 73, 2º §, oficiando-se à Vara da Infância e 
da Juventude encaminhando cópia da petição inicial, para as providências cabíveis, em razão dos relatos do uso de drogas na 
presença dos filhos, esclarecendo que a requerente desistiu da ação e, assim que extinto o processo, será encaminhada cópia 
da respectiva sentença. Int. - ADV: HELIO MADASCHI (OAB 72608/SP)

Processo 1013145-67.2014.8.26.0309 - Alimentos - Provisionais - Fixação - A.S.E.S. - M.M.S. - Diante da redistribuição dos 
autos nº 1013613-31.2014 (fl. 75), cumpra-se o determinado à fl. 70, 2º §, intimando-se as partes para especificarem provas, no 
prazo de 05 (cinco) dias, sem prejuízo daquelas declinadas às fls. 58/59. Int. - ADV: MARIA GILCE ROMUALDO REGONATO 
(OAB 78810/SP), JOSE ROBERTO REGONATO (OAB 134903/SP), LUCIANE VIEIRA TELES DO REGO (OAB 326666/SP)

Processo 1013613-31.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 1013145-67.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Família 
- M.M.S. - T.E.A. - Fls. 57/58: Anote-se, observando a advogada do requerente que, nos termos do que dispõe o artigo 5º, em 
seu parágrafo terceiros, do Estatuto da Ordem do Advogados do Brasil, o advogado renunciante, continua a representar o seu 
cliente, durante os dez dias seguintes a notificação da renúncia. Aguarde-se a regularização da representação processual do 
requerente, pelo prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos para extinção. Int. - ADV: LUCIANE 
VIEIRA TELES DO REGO (OAB 326666/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO VALERIA FERIOLI LAGRASTA LUCHIARI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FÁBIO NATARIANI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0128/2015
Processo 1000475-60.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Família - F.G.C. e outro - Fls. 24/25: Recebo em aditamento 

à petição inicial, anotando-se. Providencie (m) o (a) (s) requerente (s) novo aditamento à petição inicial, no prazo de 10 (dez) 
dias, indicando o valor da pensão alimentícia para o caso de trabalho autônomo, em percentual do salário mínimo, sob pena de 
indeferimento. Int. - ADV: ANA NIZIA CAMARGO VIANA (OAB 186631/SP)

Processo 1001383-20.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - P.C.P. - Vistos 
etc. Nomeio a Dra. Liege Taveira Pereira para patrocinar os interesses da exequente, concedendo à mesma os benefícios da 
Assistência Judiciária Gratuita, anotando-se. CITE-SE o executado para, em três dias, efetuar o pagamento da importância de 
R$ 1.197,36 (um mil, cento e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), referente às diferenças das prestações alimentares 
de outubro e novembro de 2014, e a prestações de dezembro de 2014 e janeiro de 2015, sem prejuízo das demais prestações 
mensais que se vencerem no decorrer do processo, ou ainda provar tê-lo feito, ou sua impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 
prisão de até 30 dias (artigo 733, do CPC). Decorrido o prazo, sem manifestação de qualquer das partes, expeça-se mandado 
de prisão (prazo: 30 dias). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Int. - ADV: LIEGE TAVEIRA PEREIRA (OAB 337638/SP)

Processo 1001487-12.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.R. - A.M.R. - Vistos. Tendo em vista que, conforme 
relatado na petição inicial, a vida em comum se tornou insuportável, estando presentes os requisitos do “fumus boni iuris” e do 
“periculum in mora”, caso haja um agravamento nos desentendimentos do casal, concedo a liminar “inaudita altera pars”, a fim de 
autorizar a saída do requerente do lar conjugal, podendo levar consigo seus objetos de uso pessoal. Caso a requerida demonstre 
interesse em deixar o lar conjugal, fica a mesma, desde já, autorizada, observando que a parte que permanecer no imóvel será 
responsável pelo pagamento das despesas de manutenção. E, não havendo, por ora, nada que desabone o requerente no 
exercício da guarda, fixo, provisoriamente, a guarda compartilhada do menor, que deverá permanecer residindo com a genitora. 
Consequentemente, fixo as visitas paternas, provisoriamente, em finais de semana alternados, devendo retirá-lo na saída da 
escola na sexta feira e devolvendo-o na entrada da escola, na segunda feira. O requerente também poderá retirar o filho às 
terças e quintas feiras, na saída da escola, devolvendo-o na entrada da escola, no dia seguinte. No mais, trata-se de ação de 
divórcio judicial cumulada com pedido de alimentos, havendo requerimento de fixação de alimentos provisionais, formulado no 
corpo da inicial. Inexiste incompatibilidade de ritos, à vista da possibilidade de serem fixados alimentos provisionais em caráter 
preparatório da ação de divórcio judicial. Em face das alegações expendidas pelo requerente, arbitro alimentos provisórios em 
favor do filho menor, para o caso de trabalho com registro em carteira, no valor equivalente a 15% (quinze por cento) dos seus 
rendimentos líquidos, devendo tal importância incidir sobre férias, 13º salário e eventuais verbas rescisórias, excluídas as horas 
extras e o FGTS, além do pagamento da mensalidade e material escolar, e plano de saúde fornecido pela empregadora. Ainda, 
desde já, fixo os alimentos provisórios para o caso de desemprego ou trabalho autônomo, no valor equivalente a 01 (um) salário 
mínimo federal vigente. No mais, remetam-se os autos ao CEJUSC para agendamento de audiência, intimando-se o requerente, 
através de seus patronos, pela imprensa oficial e citando-se a requerida, constando do mandado que o prazo para contestação 
será de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação. Servirá o presente, por 
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: GISELE FLEURY CHARMILLOT 
GERMANO DE LEMOS (OAB 118800/SP), MARCELO AUGUSTO FATTORI (OAB 229835/SP), TARCISIO GERMANO DE 
LEMOS FILHO (OAB 63105/SP), RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO (OAB 315764/SP)

Processo 1001487-12.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.R. - A.M.R. - DESIGNADA AUDIÊNCIA de 
conciliação para o dia 24 DE MARÇO DE 2015, às 11:00 horas, a ser realizada nas dependências do CEJUSC, localizado no 
terceiro andar deste Fórum da Comarca de Jundiaí/SP. - ADV: GISELE FLEURY CHARMILLOT GERMANO DE LEMOS (OAB 
118800/SP), MARCELO AUGUSTO FATTORI (OAB 229835/SP), TARCISIO GERMANO DE LEMOS FILHO (OAB 63105/SP), 
RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO (OAB 315764/SP)

Processo 1001515-77.2015.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - SILVIA APARECIDA OLIVEIRA DE 
SOUZA e outros - Diante da (s) declaração (ões) juntada (s) à (s) fl(s). 20, 22, 24 e 26, concedo ao (à) (s) declarante (s) 
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, anotando-se. Nomeio a requerente Silvia Aparecida Oliveira de Souza para 
exercer o cargo de inventariante, independentemente de compromisso. Providencie a inventariante, no prazo de 60 (sessenta) 
dias: a) a retificação do plano de partilha de fl. 3, corrigindo a qualificação do bem, que figurou como “imóvel”, excluindo a 
meeira da condição de herdeira e respeitando o direito hereditário de 1/3 sobre a metade do bem para cada filho, uma vez que 
a primeira, casada no regime da comunhão universal, não concorre com os descendentes (art. 1829, I, do Código Civil); b) a 
juntada da certidão negativa federal do falecido; c) o cumprimento do disposto no artigo 21, do Decreto Estadual nº 46.655/2002, 
para fins de apuração do valor dos bens, comprovando-se, inclusive quanto a eventual pretensão de isenção (juntar protocolo), 
aguardando-se a manifestação da Fazenda do Estado, pelo prazo de 60 (sessenta) dias; Int. - ADV: ADRIANO CAVALHEIRO 
(OAB 268198/SP)

Processo 1001749-30.2013.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Sucessões - Benedicto Francisco Martins e outros - Defiro o 
prazo de 60 (sessenta) dias, requerido à fl. 142, após o qual deverá o (a) inventariante dar cumprimento ao determinado à fl. 48, 
item “e” (ITCMD - juntada do protocolo), independentemente de nova intimação. Int. - ADV: LINCOLN DETILIO (OAB 242820/
SP)

Processo 1004399-50.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.P.S. - T.F. 
- Fls. 137/138: Defiro, expedindo-se mandado de penhora e avaliação para cumprimento no endereço declinado. Após, será 
analisado o pedido de nova penhora on line. Int. - ADV: ELAINE ARCHIJA DAS NEVES (OAB 280770/SP), DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1004956-03.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - E.O.M.J. - E.O.M. 
- Manifeste-se o exequente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. - ADV: FRANCISCO MENDES 
BARBOSA (OAB 146746/SP), CHRISTIANE OREFICE MIRANDA PASCHOAL (OAB 105094/SP)

Processo 1005559-13.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K.G.S.S.C. - - G.S.S.S.C. - - 
M.G.A.S.S.C. - J.B.C. - Diante da (s) declaração (ões) juntada (s) à (s) fl(s). 101, concedo ao (à) (s) requerido (s) os benefícios 
da Assistência Judiciária Gratuita, anotando-se. Tendo em vista que o requerido está patrocinado pela Defensoria Pública do 
Estado de Alagoas, oficie-se à Defensoria Pública local para que retifique a indicação de fl. 76, a fim de que a advogada 
nomeada como curadora especial passe a atuar como defensora dativa. Especifiquem as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, as 
provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência. Int., inclusive a Defensoria Pública do Estado de Alagoas, através 
de carta simples. Int. - ADV: MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 
275253/SP), DANIELA CARDOSO MENEGASSI (OAB 185618/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), SÍLVIA REGINA 
TRESMONDI (OAB 163397/SP)

Processo 1011323-43.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - C.N. - K.S.N. - Ato Ordinatório 
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- Ciência ao Ministério Público - ADV: ANA PAULA QUADROS BATISTA (OAB 260076/SP), OTAVIO SOUZA THOMAZ (OAB 
302279/SP), MAURO ALVES DE ARAUJO (OAB 88801/SP), DANIELE CRISTINA BALDO (OAB 306748/SP), EVANETE GENI 
CONTESINI NIVOLONI (OAB 303174/SP)

Processo 1011323-43.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - C.N. - K.S.N. - Fls. 109/110: 
Manifestem-se as partes, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo o requerente informar o destino das viagens mencionadas. 
Oportunamente, será designada audiência de instrução e julgamento. Int. - ADV: ANA PAULA QUADROS BATISTA (OAB 260076/
SP), DANIELE CRISTINA BALDO (OAB 306748/SP), EVANETE GENI CONTESINI NIVOLONI (OAB 303174/SP), OTAVIO 
SOUZA THOMAZ (OAB 302279/SP), MAURO ALVES DE ARAUJO (OAB 88801/SP)

Processo 1014076-70.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - G.A.D.G. - C.P.D.G. e outros - 
Vistos. Não há preliminares a serem analisadas. Assim, sendo as partes legítimas e estando bem representadas, dou o feito por 
saneado. Indefiro o pedido de fl. 69 de apensamento destes, aos autos nº 0010900-08.2011, por não haver dependência entre 
as ações. Defiro, em parte, as provas pleiteadas às fls. 141/142. Requisitem-se extratos bancários, dos últimos seis meses, e as 
duas últimas declarações do imposto de renda do requerente, através dos sistemas BACENJUD e INFOJUD, respectivamente, 
ficando indeferidos os pedidos em relação à companheira do mesmo e à empresa, por não serem parte no processo. Ademais, 
os rendimentos recebidos pelo requerente da pessoa jurídica devem constar de suas declarações do imposto de renda. E, 
consequentemente, indefiro o pedido de prova pericial emprestada dos autos do divórcio nº 0010900-08.2011. Também indefiro 
a expedição de ofício ao Banco Bradesco, solicitando extratos dos últimos seis meses, relativo ao cartão de crédito apontado 
à fl. 142, item “5”, por estar em nome de terceiro, que não é parte no processo. Oportunamente, será designada audiência de 
instrução e julgamento. Intime-se. - ADV: RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO (OAB 315764/SP), JOSE VALTER MAINI (OAB 
156470/SP)

Processo 1014556-48.2014.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - G.D.P.S. - Oficie-se ao Setor Técnico, para designação 
de data para realização de perícia médica, intimando-se as partes pessoalmente do dia e hora designados. Faculto às partes a 
indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos, em cinco dias. Int. - ADV: MARCOS ANTONIO LOPES (OAB 78698/
SP)

3ª Vara da Família e Sucessões

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO GRAKITON SATIRO ARAGÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DEBORAH PEREIRA DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0044/2015
Processo 1000017-43.2015.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - Rui Cascaldi - 1. Para o cargo de inventariante, 

nomeio o requerente RUI CASCALDI, considerando-o compromissado independentemente de assinatura de termo. 2. Deverá 
o inventariante, no prazo de sessenta dias: a)declarar os herdeiros e bens deixados pelo autor da herança, comprovando-se a 
propriedade dos últimos, com documentos; b)juntar a certidão negativa de débitos, que poderá ser extraída junto ao site www.
receita.fazenda.gov.br, autorizado pela Delegacia da Receita Federal por meio da SRF nº 96/2000; c)regularizar a representação 
processual de todos os herdeiros e respectivos cônjuges, se houver, juntando cópias de seus documentos de identidade e da 
certidão de nascimento ou casamento de cada um, ou fornecendo endereço para sua citação; d)apresentar o esboço de partilha; 
e)recolher o imposto “causa mortis”, a teor das Leis 10.705, de 28.dez.2000 e 10.992, de 21.dez.2001, regulamentadas pelo 
Decreto 46.655, de 1º. de abril de 2002, publicada em 02 de abril de 2002; (óbitos de 1/1/2002 ...) (a obtenção dos formulários-
documentos exigidos pelo artigo 9º, parágrafo 2º, incisos I a IV da Portaria CAT 72/01 Declaração do ITMCD Demonstrativo 
de Cálculo, Resumo do ITCMD, da guia de recolhimento GARE-ITCMD, modelo aprovado pela Secretaria da Fazenda para o 
recolhimento do imposto ITCMD poderá ser efetuada diretamente no Posto Fiscal Eletrônico da Secretaria da Fazenda de São 
Paulo, site www.pfe.fazenda.sp.gov.br, bem como, igualmente poderá constatar no mesmo endereço eletrônico, se beneficiário 
da isenção, comprovando-se com o respectivo formulário nos autos, observadas as alterações introduzidas pela Portaria CAT 
102/03); f)complementar o recolhimento das custas, de acordo com o parágrafo 7o, artigo 4º, da Lei 11.608/03; g)comprovar 
o óbito do cônjuge da “de cujus”; h)juntar o verso da certidão de casamento da autora da herança; i)juntar certidão negativa 
municipal, cópia do IPTU e certidão imobiliária atualizada de eventuais imóveis a serem arrolados. 3. Não havendo cumprimento 
deste despacho e não sendo requerido novo prazo, arquivem-se os autos. - ADV: LUIS DE CARVALHO CASCALDI (OAB 
257451/SP)

Processo 1000236-56.2015.8.26.0309 - Sobrepartilha - Inventário e Partilha - MÁRCIA MARIA MALACHIAS SPINA e outros - 
1. Defiro às requerentes Araci e Márcia os benefícios da justiça gratuita (fls. 10 e 11). Anote-se. Para o eventual deferimento de 
igual benefício ao herdeiro Rinaldo, deverá este juntar declaração de hipossuficiência, para o que concedoo prazo de 10 dias. 
2. Trata-se de SOBREPARTILHA de bens deixados pelo falecimento de JOÃO MALACHIAS. 3. Para o cargo de inventariante, 
nomeio a requerente MÁRCIA MARIA MALACHIAS, considerando-a compromissada independentemente de assinatura de termo. 
4. Deverá a inventariante, no prazo de sessenta dias: a)esclarecer seu estado civil, aditando a inicial, se o caso, uma vez que se 
declarou casada e na certidão de casamento juntada às fls. 52/53, consta ser DIVORCIADA; b)apresentar o esboço de partilha; 
c)recolher o imposto “causa mortis”, a teor das Leis 10.705, de 28.dez.2000 e 10.992, de 21.dez.2001, regulamentadas pelo 
Decreto 46.655, de 1º. de abril de 2002, publicada em 02 de abril de 2002; (óbitos de 1/1/2002 ...) (a obtenção dos formulários-
documentos exigidos pelo artigo 9º, parágrafo 2º, incisos I a IV da Portaria CAT 72/01 Declaração do ITMCD Demonstrativo 
de Cálculo, Resumo do ITCMD, da guia de recolhimento GARE-ITCMD, modelo aprovado pela Secretaria da Fazenda para o 
recolhimento do imposto ITCMD poderá ser efetuada diretamente no Posto Fiscal Eletrônico da Secretaria da Fazenda de São 
Paulo, site www.pfe.fazenda.sp.gov.br, bem como, igualmente poderá constatar no mesmo endereço eletrônico, se beneficiário 
da isenção, comprovando-se com o respectivo formulário nos autos, observadas as alterações introduzidas pela Portaria CAT 
102/03). 5. Não havendo cumprimento deste despacho e não sendo requerido novo prazo, arquivem-se os autos. - ADV: IVAN 
MARQUES DOS SANTOS (OAB 124866/SP), DALILA FERNANDES SANTOS (OAB 343265/SP), EDINILDA DOS SANTOS 
MONTEIRO (OAB 262986/SP)

Processo 1000467-83.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Casamento - C.L.S. e outro - Vistos, etc. Recebo fls. 32 como 
aditamento. Ciente da certidão de casamento atualizada de fls. 33. Em decorrência do novo texto do parágrafo 6º do artigo 226 
da Constituição Federal, conforme Emenda Constitucional n.º 66, publicada em 14/07/2010, desnecessária a prova do lapso 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 833

temporal de separação de fato. Os requerentes pediram Divórcio Consensual em face de haverem preenchido os requisitos 
legais. É o relatório. D E C I D O O requerimento satisfaz as exigências do art. 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, 
promulgada em 05 de outubro de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 66. PELO EXPOSTO, considerando 
anuência ministerial de fls. 30, HOMOLOGO o acordo entabulado e assinado pelas partes, às fls. 01/05 e aditamento de fls. 32, 
e em conseqüência DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL, que se regerá pelas cláusulas e condições fixadas no acordo. Isento 
de custas, por se tratar de partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita. Com a certidão do trânsito em julgado, expeça-
se o competente mandado de averbação. Após, nada sendo requerido no prazo de 10 dias, arquivem-se os autos. - ADV: 
DELCIO CASSAGNI JUNIOR (OAB 253605/SP)

Processo 1000583-89.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - B.C.S. e outro - Vistos, etc. Ciente da petição 
e documento de fls. 44/48 que ora recebo como aditamento. Anote-se. Em decorrência do novo texto do parágrafo 6º do artigo 
226 da Constituição Federal, conforme Emenda Constitucional n.º 66, publicada em 14/07/2010, desnecessária a prova do lapso 
temporal de separação de fato. Os requerentes pediram Divórcio Consensual em face de haverem preenchido os requisitos 
legais. É o relatório. D E C I D O O requerimento satisfaz as exigências do art. 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, 
promulgada em 05 de outubro de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 66. PELO EXPOSTO, considerando 
anuência ministerial de fls. 41, HOMOLOGO o acordo entabulado e assinado pelas partes, às fls. 01/13 e aditamento de fls. 
44/48, e em conseqüência DECRETO O DIVÓRCIO DO CASAL, que se regerá pelas cláusulas e condições fixadas no acordo. 
Isento de custas, por se tratar de partes beneficiárias da assistência judiciária gratuita. Com a certidão do trânsito em julgado, 
expeça-se o competente mandado de averbação. Após, nada sendo requerido no prazo de 10 dias, arquivem-se os autos. - 
ADV: JACKSON HOFFMAN MORORO (OAB 297777/SP)

Processo 1001002-12.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - P.C.M.R. e outro - Para o deferimento dos 
benefícios da JG, regularize-se a declaração de fls. 10. Providenciem as partes a juntada aos autos de sua certidão de casamento 
atualizada. Regularize-se a procuração de fls. 08 na qual os poderes deverão ser outorgados pelo varão ANDRÉ, representado 
por sua procuradora Flávia (procuração pública de fls. 06/07). Cumpridos os itens supra, já tendo o MP se manifestado, tornem 
os autos conclusos. Int. - ADV: SONIA MARIA BERTONCINI (OAB 142534/SP)

Processo 1001123-40.2015.8.26.0309 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Família - G.Z.V. e outro - Vistos. 1. 
Fls. 15/19 : Ciente. 2. No mais, considerando que as partes pretendem mudar os valores fixados à título de alimentos em favor 
das filhas, no prazo de 10 dias, providenciem a juntada do título onde fixados os alimentos que pretendem revisionar. 3. Com a 
juntada ao Ministério Público e conclusos. Int. - ADV: MARLENE DO CARMO DESTEFANI (OAB 64029/SP)

Processo 1001165-89.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - L.C.G. e outro - Providencie a serventia a 
remessa do feito ao distribuidor para as anotações e correções de praxe, tendo em vista que não se trata de ação de divórcio 
e sim homologatória de acordo (reconhecimento e dissolução de união estável). Cumprido o item 1 supra, já tendo o MP se 
manifestado (fls. 21), tornem os autos conclusos para deliberações. Int. - ADV: MAYARA ÚBEDA DE CASTRO RUFINO (OAB 
159732/SP)

Processo 1001387-57.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Casamento - M.D.B. e outro - Dada a maioridade da filha 
MARCELLA (fls. 12) providenciem os requerentes a exclusão das disposições alimentícias referentes a ela (fls. 05), tendo em 
vista que sendo maior e capaz, seus genitores não mais a representam ou assistem, devendo o acordo de alimentos ser objeto 
de ação distinta. Caso contrário, providenciem os requerentes a juntada aos autos de procuração e anuência da filha Marcella 
em relação à cláusula da “pensão dos filhos”, no que lhe é cabente. Prazo: 10 dias. Após, já tendo o MP se manifestado, 
tornem os autos conclusos. Int. - ADV: LUCIANO ALVES DO CARMO DELLA SERRA (OAB 240151/SP), DANIELA DE OLIVEIRA 
BIANCO PEREIRA (OAB 240341/SP)

Processo 1001426-54.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.R.G.V. - Vistos. 1. Defiro a gratuidade processual 
à autora (fls. 10), anotando-se. 2. Apense-se a este a Separação de Corpos nº 1018633-02.2014. 3. Cite-se, ficando o réu 
advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar sua defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV: ROBERTA 
GUITARRARI AZZONE (OAB 292848/SP)

Processo 1001451-67.2015.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Casamento - D.N.T.S. e outro - Aditem os autores a inicial para 
o fim de especificar o valor dos bens (imóvel e veículos). Em consequência deverá ser dado novo valor à causa, providenciando-
se a complementação das custas iniciais. Prazo: 20 dias. Providenciem as partes a juntada de sua certidão de casamento 
ATUALIZADA. Prazo: 20 dias. Após, já tendo o MP se manifestado (fls. 26), tornem os autos conclusos. Int. - ADV: RÉGIS 
EDUARDO RODRIGUES (OAB 239255/SP)

Processo 1001471-58.2015.8.26.0309 - Oposição - Reconhecimento / Dissolução - L.R.B. e outro - Vistos. 1. Defiro aos 
requerentes a gratuidade processual (fls. 08 e 09) , anotando-se. 2. Encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para a 
retificação da ação, já que se trata de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, e não Oposição, como constou. 3. Após, 
ao MP. - ADV: ERASMO RAMOS CHAVES (OAB 162507/SP)

Processo 1001476-80.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Revisão - R.S.N. - Vistos. 1. Defiro ao autor a gratuidade 
processual (fls. 09), anotando-se. 2. No prazo de 10 dias, providencie o autor a juntada da certidão de nascimento da filha 
requerida, bem como a juntada do título cuja revisão pretende, devidamente assinado. 3. Cumprido o item anterior, tornem 
conclusos para novas deliberações, inclusive para a apreciação do pedido de tutela antecipada. - ADV: FERNANDA DOS 
SANTOS (OAB 247674/SP), ANGELUCIO ASSUNÇÃO PIVA (OAB 118837/SP), SIMONE APARECIDA VERONA (OAB 122018/
SP)

Processo 1001484-57.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.Y.S.D.R. - 1. Defiro ao 
autor a gratuidade processual (fls. 07), anotando-se. 2. Deixo de fixar alimentos provisórios, conforme requerido (fls. 04, item 
“1”) porque não comprovado o parentesco. 3. Cite-se, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar sua 
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 
artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV: FERNANDA DOS SANTOS (OAB 247674/SP), SIMONE APARECIDA VERONA 
(OAB 122018/SP), ANGELUCIO ASSUNÇÃO PIVA (OAB 118837/SP)

Processo 1001502-78.2015.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Sucessões - T.E.O.G. - Vistos. 1. No prazo de 10 dias, 
providencie a requerente a regularização de sua representação processual, procedendo, ainda, à comprovação do recolhimento 
das custas processuais - taxas judiciária e de mandato. 2. No mesmo prazo, para que possível seja sua nomeação ao cargo de 
inventariante, deverá a requerente comprovar o parentesco com a “de cujus”. - ADV: SANDRA REGINA GANDRA (OAB 157418/
SP)

Processo 1001503-63.2015.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Antonio de Oliveira Filho - 1. Defiro ao 
requerente os benefícios da justiça gratuita (fls. 03). Anote-se. 2. Para o cargo de inventariante, nomeio o requerente ANTONIO 
DE OLIVEIRA FILHO, considerando-o compromissado independentemente de assinatura de termo. 3. Deverá o inventariante, 
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no prazo de sessenta dias: a)declarar os herdeiros e bens deixados pela autora da herança, comprovando-se a propriedade dos 
últimos, com documentos; b)juntar a certidão negativa de débitos, que poderá ser extraída junto ao site www.receita.fazenda.
gov.br, autorizado pela Delegacia da Receita Federal por meio da SRF nº 96/2000; c)regularizar a representação processual 
de todos os herdeiros e respectivos cônjuges, se houver, juntando cópias de seus documentos de identidade e da certidão 
de nascimento ou casamento de cada um, ou fornecendo endereço para sua citação; d)apresentar o esboço de partilha; e)
recolher o imposto “causa mortis”, a teor das Leis 10.705, de 28.dez.2000 e 10.992, de 21.dez.2001, regulamentadas pelo 
Decreto 46.655, de 1º. de abril de 2002, publicada em 02 de abril de 2002; (óbitos de 1/1/2002 ...) (a obtenção dos formulários-
documentos exigidos pelo artigo 9º, parágrafo 2º, incisos I a IV da Portaria CAT 72/01 Declaração do ITMCD Demonstrativo 
de Cálculo, Resumo do ITCMD, da guia de recolhimento GARE-ITCMD, modelo aprovado pela Secretaria da Fazenda para o 
recolhimento do imposto ITCMD poderá ser efetuada diretamente no Posto Fiscal Eletrônico da Secretaria da Fazenda de São 
Paulo, site www.pfe.fazenda.sp.gov.br, bem como, igualmente poderá constatar no mesmo endereço eletrônico, se beneficiário 
da isenção, comprovando-se com o respectivo formulário nos autos, observadas as alterações introduzidas pela Portaria CAT 
102/03); f)juntar documento que identifique a autora da herança; g)juntar a certidão de casamento da autora da herança; h)
juntar certidão negativa municipal, cópia do IPTU e certidão imobiliária atualizada de eventuais imóveis a serem arrolados. 4. 
Não havendo cumprimento deste despacho e não sendo requerido novo prazo, arquivem-se os autos. - ADV: ERASMO RAMOS 
CHAVES (OAB 162507/SP)

Processo 1001527-91.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.M.S.S. - Vistos. 1. Defiro à autora os benefícios 
da gratuidade processual (fls. 05), anotando-se. 2. No prazo de 10 dias, providencie a autora a juntada de sua certidão de 
casamento atualizada, bem como da certidão de nascimento ou documento pessoal da filha Juliana, além da certidão de óbito 
do filho falecido. - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP)

Processo 1001547-82.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - N.C.L. - Vistos. 
Considerando que o título foi constituído perante a 1ª Vara de Família local (fls. 05/06), nos termos do Artigo 15º da Portaria 
Conjunta nº 01/08, encaminhem-se os autos a esse Juízo com as cautelas de praxe. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 
275253/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)

Processo 1003495-93.2014.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Família - M.G.P.P. - A.G.P. - Vistos. 1. Certifique a Serventia 
se houve o integral cumprimento das decisões de fls. 342/343 e 357, com a juntada de todos os documentos determinados e 
requisitados, bem como se sobre eles manifestaram-se as partes. 2. Após, tornem conclusos para a apreciação dos pedidos de 
fls. 776 e 780/782. - ADV: RENATO GUSTAVO STORCH (OAB 242229/SP), CELIO CIARI NETO (OAB 272837/SP)

Processo 1003871-79.2014.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - MARCELO DE OLIVEIRA - MARIANA DE 
OLIVEIRA e outros - Fls.228 e 229: promova-se vista ao representante do Ministério Público para manifestação. Após, tornem 
os autos conclusos. Int. - ADV: DANIELA CRISTIANE PANZONATTO CONSTANT (OAB 167504/SP), CICERO HONÓRIO ALVES 
(OAB 295000/SP)

Processo 1004438-13.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.G.C. - A.V.C. - 
Fls.162/163: promova-se nova vista ao representante do Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: JOSÉ 
AUGUSTO SANT’ANNA (OAB 258997/SP), PATRICIA GOMES DANTAS (OAB 310886/SP), VALERIA PEREIRA TAVARES (OAB 
313491/SP)

Processo 1006723-76.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D.V.R.C. - Vistos. 1. Fls. 48/49 : 
Providencie a Serventia as consultas ao SIEL, INFOSEG e CAEX visando obter o endereço do requerido. 2. Com as respostas 
positivas, desde logo determino à serventia que promova as citações, via mandado ou carta precatória, junto aos endereços 
fornecidos, observando-se o rito ordinário. Int. - ADV: MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), MARCELO 
GUSMANO (OAB 146895/SP)

Processo 1007729-21.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - S.P. - S.P.L.F. - Fls.112/113: 
manifeste-se o requerente. Prazo: 15 dias. Após, promova-se vista ao MP. Int. - ADV: CARLA DANIELLE FERREIRA SILVA (OAB 
323824/SP), THIAGO DE SIQUEIRA COSCIA (OAB 262169/SP), JOAQUIM AUGUSTO TADEU HERNANDEZ (OAB 94919/SP)

Processo 1007743-05.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 1010628-89.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Guarda 
- M.J.S.L. e outro - J.A.B. e outro - Ciente da certidão Sr. Oficial de Justiça que confirma a anuência da requerida Juliane em 
relação à desistência da ação manifestada pelos requerentes (fls. 131). Face à anuência da parte ré, e não tendo o corréu Paulo 
integrado a lide (vez que não efetivada a sua citação) homologo por sentença, a fim de que surta os seus jurídicos e legais 
efeitos, a desistência manifestada às fls. 114. Ciente da cota do representante do Ministério Público (fls.123). ISTO POSTO, 
julgo extinto o feito, nos moldes do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Oportunamente, nada sendo requerido 
em 10 dias, arquive-se o feito, com as cautelas de praxe. - ADV: CARLA SURSOCK DE MAATALANI (OAB 110410/SP), ALEX 
BITTO (OAB 183795/SP)

Processo 1007743-05.2014.8.26.0309 (apensado ao processo 1010628-89.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Guarda 
- M.J.S.L. e outro - J.A.B. e outro - 1. Fls. 134 : Ciente. 2. No mais, cumpra-se a sentença de fls. 133. Int. - ADV: ALEX BITTO 
(OAB 183795/SP), CARLA SURSOCK DE MAATALANI (OAB 110410/SP)

Processo 1007792-46.2014.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - I.G.O.L. - Fls. 65: defiro a expedição da guia de 
levantamento do depósito judicial efetuado a fls.61. Providencie a Serventia o necessário. Após os trâmites legais, arquivem-se 
os autos. Int. - ADV: MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)

Processo 1008577-42.2013.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - Liane Makowski de Oliveira e Almeida - Ciente 
da certidão de fls.144. Manifeste-se a inventariante em termos de prosseguimento. Prazo: 10 dias. No silêncio, remetam-se 
os autos ao arquivo provisório até eventual provocação. Int. - ADV: JOSE AUGUSTO DE SOUZA LIMA NETTO (OAB 114072/
SP), YURI AUGUSTO CRISTIANO DE MARCI SOUZA LIMA (OAB 277992/SP), ROQUE JUNIOR GIMENES FERREIRA (OAB 
117981/SP), MARIA AMELIA GALLÃO (OAB 252150/SP)

Processo 1009148-76.2014.8.26.0309 - Sobrepartilha - Sucessões - Luis Gustavo de Moraes Zanoni e outro - Ciente da 
petição de fls.207/208. No mais, defiro o prazo de trinta dias para cumprimento da decisão de fls.161/163. Int. - ADV: JOICE 
CORREA SCARELLI (OAB 121709/SP)

Processo 1009179-33.2013.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - Rozeli Benedito Honório - Vistos. 1. Fls. 84 e cota 
do MP de fls. 88 : Ciente. 2. Conforme certidão de fls. 19, o requerido chegou a ser citado, portanto, tornem os autos ao MP 
para que se manifeste novamente quanto ao pedido de desistência formulado. Int. - ADV: MARCOS TADEU DE OLIVEIRA (OAB 
75978/SP)

Processo 1009273-44.2014.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - A.O. e outro - Vistos. 1. Fls. 998 : Por ora, considerando 
que a prestação de contas foi realizada nos autos de Prestação de Contas sob nº 001801.80.2013 e julgada boas, aguarde-se 
o retorno daqueles autos do Ministério Público com a manifestação a respeito da dispensa ou não da hipoteca legal. 2. Até que 
se resolva a questão da hipoteca legal, não se permitirá a renovação do Termo de Curador Provisório nestes autos. Int. - ADV: 
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MARISTELA MACHADO LEITE GOMES (OAB 349804/SP), MARCIO PUGLIESI (OAB 192781/SP)
Processo 1009331-47.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - D.L.C.G. - J.L.G. 

- Vistos. 1. Observo que as fls. 87, 88 e 89, juntadas com a petição de fls. 86/90, se encontram em BRANCO. 2. Ciente 
da apresentação da memória atualizada do débito (fls. 90), cujo valor deverá ser observado em caso de pagamento pelo 
executado. Assevero a desnecessidade de expedição de novo mandado de prisão para tão somente ser atualizado o valor do 
débito exequendo. 3. Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão expedido a fls. 79. - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 
146895/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), LUCAS PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 281505/SP)

Processo 1009546-57.2013.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Sucessões - GILSON ROBERTO KOHS e outro - 1- 
HOMOLOGO, para que produza seus legais e jurídicos efeitos a partilha de fls. 93/100, com aditamento às fls. 216/217 destes 
autos de arrolamento dos bens deixados por falecimento de TERESINHA MARGARIDA FERNANDES KOHS (óbito fls. 09/10), 
ressalvados erros, omissões e direitos de terceiros. 2- Presentes nos autos as procurações (fls. 8), custas (fls. 7, 114 - recolhida 
corretamente, negativa federal (fls. 111), manifestação da Fazenda Estadual (fls.132/134), depósito judicial (fls.149, 184, 185, 
186, 205). 3- Defiro a expedição das guias de levantamento na forma postulada às fls.216/217. Providencie a Serventia o 
necessário. 4- Após o trânsito em julgado, procedam-se às devidas anotações e comunicações legais, arquivando-se os autos. 
- ADV: PEDRO LEITÃO MAGYAR (OAB 287746/SP)

Processo 1009622-47.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - MARIA NEDINA DA SILVA SANTOS 
- Vistos. 1. No prazo de 10 dias, providencie a requerente, interditanda, a regularização de sua representação civil e processual, 
uma vez que o Termo de Curador Provisório juntado aos autos (fls. 06) encontra-se com o prazo de validade expirado. 2. No 
mesmo prazo, deverá a requerente regularizar, se o caso, a declaração de hipossuficiência, para que eventualmente lhes sejam 
concedidos os benefícios da justiça gratuita, devendo, ainda, cumprir o requerido pelo MP a fls. 19. 3. Cumpridos os itens 
anteriores, ao MP. - ADV: DANIELA APARECIDA SOARES (OAB 269511/SP)

Processo 1009752-37.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - 
S.C.S.P. - J.F.P.F. - Por ora, regularize-se a representação processual do executado e declaração de hipossuficiência nos termos 
da Lei 1060/50. Sem prejuízo, manifeste-se a exequente acerca da petição e documentos de fls.73/75. Prazo: 10 dias. - ADV: 
GRAZIELA NEUCI MASSOLLA (OAB 178590/SP), TIAGO ANDRÉ DE OLIVEIRA (OAB 258866/SP)

Processo 1010351-10.2013.8.26.0309 - Outras medidas provisionais - Família - CÍCERA ANTÔNIO DA SILVA - Ciência as 
partes do ofício e documentos de fls. 170/171. - ADV: ÉDIO EDUARDO MONTE (OAB 190635/SP)

Processo 1010763-04.2014.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.A.O.L. - A.C.L. - Vistos. 1. Defiro ao requerido os 
benefícios da gratuidade processual (fls. 28), anotando-se. 2. Fls. 49: ciente. Oficie-se à Coordenação da Defensoria Pública 
desta Comarca para nomeação de advogado para atuar no feito na defesa do réu. Após, dê-se ciência ao advogado nomeado e 
intime-se POR CARTA o Defensor Público do Estado de Rondônia a respeito desta decisão e da nomeação de advogado para 
prosseguir no feito na defesa do réu. 3. No prazo legal, manifeste-se a autora em réplica. - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 
146895/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MÁRCIA CRISTINA QUADROS DUARTE (OAB 5036/RO)

Processo 1011124-21.2014.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - E.G.V.S. e outro - Fls. 55/59: ciência à parte 
interessada. Aguarde-se manifestação dos requerentes em 10 dias. Int. - ADV: ANDRÉA FERRIGATTI BRAHEMCHA (OAB 
205425/SP)

Processo 1011252-41.2014.8.26.0309 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - M.E.D.S. - VISTOS. 1. Diante da 
certidão de fls. 133, comunicando o óbito do interditando, com a concordância do Ministério Público (fls. 137), JULGO EXTINTO 
o presente feito, nos termos do artigo 267, inciso IX, do Código de Processo Civil. 2. Dê-se ciência ao Ministério Público. 3. No 
prazo de 05 dias, deverá a autora restituir em Cartório o Termo de Compromisso de Curadora Provisória. 4. Defiro o desbloqueio 
dos valores existentes em contas poupanças e aplicações financeiras em nome do requerido. 5. Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: PATRICIA QUARENTEI DOMINGUES DA SILVA (OAB 265015/SP)

Processo 1011335-57.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.R.L.S. - Vistos. 1. Certidão de fls. 49 : Ciente. 
2. No prazo de 10 dias, cumpra o autor o despacho de fls. 30, item 02, promovendo o regular andamento do feito. 3. Mantida a 
inércia, intime-se o autor pessoalmente para que o faça, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: GIHAD AHMID 
ABOU ABBAS (OAB 261632/SP), MARIANA MERLO (OAB 302274/SP)

Processo 1012085-59.2014.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Zilda Fátima Barcaro - Carolina 
Florencia Green Barcaro - Ciente da certidão de fls.45. Manifeste-se a requerente em termos de prosseguimento. Prazo: 10 
dias. No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo provisório até eventual provocação. Int. - ADV: RONALDO VICENTE GARCIA 
(OAB 126743/SP)

Processo 1012734-24.2014.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - MARIO SOARES DE CAMPOS - Fls.53: 
certifique a Serventia o trânsito em julgado, expedindo-se a Carta de Adjudicação. Após os trâmites legais, arquivem-se. Int. - 
ADV: ROSELI GONCALVES PEREIRA DE SANTIS (OAB 110614/SP)

Processo 1012791-42.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K.H.S.G. - 
Vistos. 1. Fls. 32 e cota do MP de fls. 36 : Providencie a Serventia as consultas ao SIEL, INFOSEG e CAEX, visando obter 
o endereço do executado. 2. Com as respostas positivas, desde logo, determino à serventia que promova as citações, via 
mandado ou carta precatória, junto aos endereços fornecidos. Int. - ADV: ALEX BITTO (OAB 183795/SP)

Processo 1012914-74.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Dissolução - R.B.S. - M.V.L. - Vistos. 1. Fls. 1416/1423: 
ciente do ofício enviado pelo Banco Itaú. 2. Ciência às partes do ofício supra mencionado, devendo sobre ele se manifestar, 
no prazo de 10 dias, inclusive em complemento às alegações finais já apresentadas. - ADV: EDSON EIJI NAKAMURA (OAB 
180422/SP), FLÁVIA SANAE SAITO (OAB 219165/SP)

Processo 1013230-53.2014.8.26.0309 - Inventário - Família - O.A.M. e outro - 1. Fls.40: defiro o prazo de trinta dias para 
cumprimento do item “4” de fls.33. Int. - ADV: MILTON ALVES MACHADO JUNIOR (OAB 159986/SP)

Processo 1013349-14.2014.8.26.0309 - Outras medidas provisionais - Família - W.A.S. - S.F.A.S. - Vistos. Face à notícia de 
fls. 63 no sentido de que teria havido o restabelecimento da união entre as partes, intime-se o autor, pessoalmente e por seu 
patrono, para que em 10 dias se manifeste em termos de prosseguimento. Int. - ADV: VERA LUCIA PIVETTA (OAB 97370/SP), 
RAFAEL BRUNO ROSSI AGUIAR (OAB 326537/SP), GILBERTO DE SOUZA GALDINO (OAB 293688/SP)

Processo 1013468-72.2014.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.L.M.S. - M.A.S. - Vistos. 1. Cota do MP de fls. 
214: ciente. 2. Sobre os fatos expostos e pedidos formulados pela autora às fls. 203 e 217/2018, manifeste-se o requerido, no 
prazo de 10 dias, e, após, ao MP, tornando conclusos. 3. Anote-se no sistema o novo endereço da autora (fls. 193), expedindo-
se novo mandado para sua intimação, ante a devolução do juntado às fls. 209/210. Providencie a Serventia. - ADV: THIAGO 
REIS AUGUSTO RIGAMONTI (OAB 325951/SP), SANDRA REGINA LUMASINI DE CAMPOS (OAB 120949/SP), MARCEL 
SCARABELIN RIGHI (OAB 135078/SP), JADER APARECIDO PEREIRA FERREIRA (OAB 322436/SP)

Processo 1013578-08.2013.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - C.A.M. - J.V.O.M. - Ciente da 
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petição de fls.276/277 e manifestação ministerial de fls.278 (destarje-se). Aguarde-se a manifestação da Defensora Pública. 
Após, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: MARLENE DO CARMO DESTEFANI (OAB 64029/SP), EDNA MARGARETH 
OLIVEIRA ROSSI (OAB 60029/SP)

Processo 1013591-70.2014.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - CLAUDIA REGINA MARIANO RICON - 
Fls.94/96: recebo como aditamento à petição de fls.94/96. Fls.88/89 e 94/96: manifeste-se a inventariante. Int. - ADV: EDELISE 
HELENA MARIANO DUMALAKAS (OAB 91057/SP), DÉBORAH PALMEIRA MIZUKOSHI (OAB 276290/SP)

Processo 1013711-50.2013.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - VÂNIA MASCARIN DE ASSIS - DIOGO JOSÉ DE 
ASSIS e outros - Manifeste-se a inventariante acerca do ofício de fls.118/119. Prazo: 15 dias. Após, promova-se vista ao MP. 
Int. - ADV: MURILO AUGUSTO PARMA (OAB 324312/SP)

Processo 1014208-30.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.S.S. - 1. 
Cota do MP de fls. 85: ciente. 2. Defiro a JG ao executado (fls. 58), anotando-se. 3. Ante a retificação do débito exequendo, 
com a apresentação de nova planilha (fls. 80/81), intime-se o executado, POR SEU PATRONO, para o pagamento espontâneo 
no prazo de 15 dias, conforme memória de cálculos apresentada, advertindo-a de que ultrapassado o prazo, sem o pagamento, 
incidirá multa que fixo no montante de 10% do valor da dívida. No caso de não pagamento, na sequência, expeça-se mandado 
de penhora e avaliação, devendo primeiro, para tanto, a exequente fornecer planilha atualizada, com a multa de 10% do valor da 
dívida e indicar os bens, para o que concedo o prazo de 10 dias. Posteriormente, realizado o auto de penhora e de avaliação pelo 
Sr. Oficial de Justiça, dele deverá ser intimadO o executado pessoalmente, por mandado, para oferecer impugnação à penhora, 
no prazo de 15 dias. - ADV: LAURA BENEDITA LAMBERT FERREIRA (OAB 245853/SP), FERNANDO LUIS CORTEGOSO (OAB 
319417/SP)

Processo 1014899-44.2014.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.S.S. e outro - Recebo fls. 23/24 como aditamento. 
Anote-se. Ciente da certidão de casamento de fls. 25. Por enquanto, esclareçam os requerentes se os alimentos devidos em 
favor dos filho, s conforme descritos na inicial e aditamento de fls. 23/24, serão devidos pelo genitor independentemente de 
estar ele trabalhando com ou sem vínculo em CTPS ou ainda que na condição de desempregado. Prazo: 10 dias. Cumprido o 
item supra, ao MP e após, conclusos para deliberações. Int. - ADV: JOSE MONTEIRO SOBRINHO (OAB 111358/SP)

Processo 1015217-27.2014.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - M.C.P.F. e outro - Vistos. 1. Fls. 179/183 : Ciente. 
Providencie a Serventia as devidas anotações. 2. No mais, defiro o prazo postulado para a prestação de contas, determinada 
pelo despacho de fls. 65, item 02. 3. Por fim, aguarde-se o cumprimento do item 02, do despacho de fls. 176, ou o decurso de 
prazo. Int. - ADV: JOSUE DO PRADO FILHO (OAB 84250/SP)

Processo 1015389-03.2013.8.26.0309 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - L.C.B. - Ciente dos documentos 
de fls.278/282. Cumpra o determinado na decisão de fls.259/262, expedindo-se o mandado de inscrição para averbação junto 
ao Cartório de Registro Civil, intimando-se o Curador, por seu patrono, para retirar o mandado em Cartório e comprovar a 
efetiva inscrição no prazo máximo de 8 dias, após a intimação. Sem prejuízo, publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 
três vezes, com intervalo de dez dias, Providencie a Serventia o necessário. - ADV: AYLTON JOSE SOARES (OAB 22336/SP), 
PRISCILA VERTOAN (OAB 266162/SP)

Processo 1015514-34.2014.8.26.0309 - Interdição - Família - V.F.P. - Foi designado o próximo dia 20 de maio de 2.015 às 
14:00 horas, para a realização da perícia médica na interditanda, devendo ser solicitado aos interessados que se apresentem 
devidamente munidos dos documentos pessoais, eventuais exames médicos, receitas e/ou relatórios médicos, no 4º andar do 
prédio do Fórum de Jundiaí-SP. - ADV: FELIPE ANDREUCCETTI (OAB 292748/SP)

Processo 1015579-29.2014.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - Apparecida Jandyra Toniato Cazzolatto - Denise 
de Fátima Cazzolatto Cardoso e outros - Ciente da petição e documento de fls.49/50. Cumpra a inventariante o determinado no 
item “2, a” do despacho de fls.40. Prazo: 20 dias. Int. - ADV: FLAVIA STRAMANDINOLI PANTAROTO (OAB 293813/SP)

Processo 1015931-84.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.R.L.F. - C.L.F. - Vistos. 1. Ciente 
das petições de fls.48 e 49. 2. Designo audiência de tentativa de conciliação, a ser realizada pelo setor de MEDIAÇÃO, para 
o dia 26 de março, p.f., às 11:10 horas (local: Fórum - 1º andar - sala 108). Restando infrutífera a tentativa de composição, 
será designada audiência de instrução e julgamento, da qual sairão as partes intimadas. 3. Intimem-se as partes, por seus 
procuradores. - ADV: SILVANA DE ALMEIDA NEVES (OAB 216685/SP), DANIEL TAVARES ZORZAN (OAB 315844/SP)

Processo 1016148-30.2014.8.26.0309 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - M.A.L.T. - Ciência do ofício 
de fls.62. Providencie a Serventia a intimação da interditanda, através de sua procuradora, da perícia designada para o dia 
06/05/2.015. Int. - ADV: GUSTAVO HENRIQUE NASCIMBENI RIGOLINO (OAB 178018/SP)

Processo 1016629-90.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - F.M.R. - J.S.B. - Vistos. 1. Fls. 151/153 : ciente. 
2. Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da requerida, anotando-se. 3. No mais, aguarde-se a contestação ou decurso 
de prazo, certificando-se. Int. - ADV: DELCIO CASSAGNI JUNIOR (OAB 253605/SP), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA (OAB 
236315/SP), CLAUDIA FERNANDEZ CANDOTTA CICARELLI (OAB 231884/SP)

Processo 1016881-93.2014.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - C.V.M.S. - Foi designado o próximo dia 03 de junho 
de 2.015 às 10:00 horas, para a realização da perícia médica no interditando, devendo ser solicitado aos interessados que se 
apresentem devidamente munidos dos documentos pessoais, eventuais exames médicos, receitas e/ou relatórios médicos, no 
4º andar do prédio do Fórum de Jundiaí-SP. - ADV: SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO 
(OAB 146895/SP)

Processo 1017192-84.2014.8.26.0309 - Alvará Judicial - Família - BRENDA MARIA ROMEIRA - Ciente dos documentos 
juntados às fls. 57/73. Fls.56: defiro o prazo de vinte dias para cumprimento integral do despacho de fls.52/53. Int. - ADV: ALEX 
BITTO (OAB 183795/SP)

Processo 1017303-68.2014.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - MAURO RODRIGUES e outros - 1. Ciente 
da petição e documentos de fls. 47/54. 2. Concedo o prazo suplementar de 10 dias para que os requerentes promovam à 
redigitalização da certidão de óbito de JOÃO, que permanece ilegível. 3. Também deverão ser redigitalizados os documentos de 
fls. 16, 17 e 37, que se encontram ilegíveis. 4. Não havendo cumprimento deste despacho e não sendo requerido novo prazo, 
arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: ANTONIO TEIXEIRA NUNES (OAB 44813/SP)

Processo 1017673-47.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.C.C.S. - Vistos. 1. Recebo 
a petição de fls. 25/26 como emenda à inicial. Anote-se, procedendo-se a inclusão, no polo passivo da demanda, dos herdeiros 
de Damasio, nominados e qualificados às fls. 25, com a exclusão deste último, falecido. 2. Outrossim, constando da certidão de 
óbito de Damásio, a fls. 17, o nome de um filho que não foi nominado a fls. 25 (Antonio César), esclareça o requerente, no prazo 
de 10 dias, procedendo a novo aditamento da petição inicial, se o caso. - ADV: MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 
175344/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)

Processo 1017856-18.2014.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - M.B.S. - Certifique a Serventia o decurso de prazo 
para impugnação. Após, promova-se vista ao representante do Ministério Público (fls.39/41 e 45/54), tornando-se os autos 
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conclusos. Int. - ADV: GABRIELA DE OLIVEIRA LUIZ (OAB 152893/SP)
Processo 1018210-43.2014.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Dissolução - D.L.P. e outro - Vistos. 1. Manifestem-se as 

partes em termos de prosseguimento. 2. Mantida a inércia, intimem-se pessoalmente as partes, para que promova o regular 
andamento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: MARCELO ORRÚ (OAB 201723/SP)

Processo 1018312-65.2014.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Família - J.A.G. e outro - Vistos, etc. Recebo fls. 46 como 
aditamento. Anote-se. Em decorrência do novo texto do parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, conforme Emenda 
Constitucional n.º 66, publicada em 14/07/2010, desnecessária a prova do lapso temporal de separação de fato. Os requerentes 
pediram Divórcio Consensual em face de haverem preenchido os requisitos legais. É o relatório. D E C I D O O requerimento 
satisfaz as exigências do art. 226, parágrafo 6º da Constituição Federal, promulgada em 05 de outubro de 1988, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional n.º 66. PELO EXPOSTO, considerando anuência ministerial de fls. 50, HOMOLOGO o acordo 
entabulado e assinado pelas partes, às fls. 01/05 e aditamento de fls. 46, e em conseqüência DECRETO O DIVÓRCIO DO 
CASAL, que se regerá pelas cláusulas e condições fixadas no acordo. Custas na forma da lei. Com a certidão do trânsito em 
julgado, expeça-se o competente mandado de averbação. Após, nada sendo requerido no prazo de 10 dias, arquivem-se os 
autos. - ADV: RAQUEL GOMES VALLI HONIGMANN (OAB 253436/SP)

Processo 1018768-15.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I.N.N.S. - Vistos. CIENTE da certidão 
de fls. 26. Manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento. 3. Mantida a inércia, intime-se pessoalmente a varoa, para 
que promova o regular andamento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: MIRIAM HIGO DO PRADO 
ALVARENGA (OAB 175344/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)

Processo 1018801-05.2014.8.26.0309 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - A.S. - Vistos. 1. Certidão 
de fls. 19 : Ciente. 2. No prazo de 10 dias, cumpra o autor o despacho de fls. 15/16, promovendo o regular andamento do feito. 
3. Mantida a inércia, intime-se o autor pessoalmente para que o faça, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: 
ANA PAULA VASCONCELOS (OAB 291003/SP)

Processo 1018860-90.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - L.F.G. - L.G. - 
Vistos. Recebo fls. 20/21 como aditamento. Anote-se. RETIRE-SE o nome de LUCAS HENRIQUE do pólo ativo da presente. 
Providencie a serventia o necessário. Necessário novo aditamento. Tendo em vista a exclusão de Lucas do pólo ativo da 
presente demanda, os alimentos pertinentes a ele deverão ser excluídos da planilha de cálculo apresentada. Assim, o exequente 
LUAN faz jus ao recebimento de 50% do valor fixado a título de alimentos (que é de 53% de um s.m.). Providencie o exequente 
em 10 dias. Intime-se. - ADV: DANIELA ROSSI FERNANDES COSTA (OAB 305413/SP)

Processo 1018893-80.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - N.I.N.N. - Manifeste-
se a requerente acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 30 (certidão negativa), no prazo legal. - ADV: MIRIAM HIGO 
DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)

Processo 1019072-14.2014.8.26.0309 - Alvará Judicial - Compra e Venda - I.S. e outros - Defiro a prioridade na tramitação 
do feito. Tarje-se. Fls.90/91: providencie a Serventia a inclusão da requerente, procedendo as anotações necessárias junto ao 
sistema. No mais, aguarde-se o cumprimento do despacho de fls.87. Int. - ADV: IRENE SPINA (OAB 277223/SP), MARIANA 
MAZZEO ARTACHO (OAB 338237/SP)

Processo 1019246-23.2014.8.26.0309 - Divórcio Consensual - Casamento - M.E.F.O. e outro - Providenciem as partes a 
juntada de sua certidão de casamento atualizada. Prazo: 10 dias. Em que pese petição de fls. 39, esclareçam as partes como 
serão os alimentos na hipótese de DESEMPREGO e TRABALHO AUTÔNOMO do varão, ficando certo que, com vistas a se 
facilitar eventual ação executiva, deverão os alimentos estar fixados em percentual do salário mínimo. Observo que a petição de 
aditamento deverá estar assinada e rubricada por ambos os interessados. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: FABIO FREDERICO (OAB 
150697/SP)

Processo 1019366-66.2014.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Sucessões - M.H.C. - 1. Ciente dos documentos juntados às 
fls. 11/13, restando cumprido o despacho de fls. 07. 2. Defiro à requerente os benefícios da justiça gratuita (fls. 12). Anote-se. 3. 
Para o cargo de inventariante, nomeio a requerente MARGARIDA HONORATO CONCEIÇÃO, considerando-a compromissada 
independentemente de assinatura de termo. 4. Deverá a inventariante, no prazo de sessenta dias: a)declarar os herdeiros e 
bens deixados pelo autor da herança, comprovando-se a propriedade dos últimos, com documentos; b)juntar a certidão negativa 
de débitos, que poderá ser extraída junto ao site www.receita.fazenda.gov.br, autorizado pela Delegacia da Receita Federal por 
meio da SRF nº 96/2000; c)regularizar a representação processual de todos os herdeiros e respectivos cônjuges, se houver, 
juntando cópias de seus documentos de identidade e da certidão de nascimento ou casamento de cada um, ou fornecendo 
endereço para sua citação; d)apresentar o esboço de partilha; e)recolher o imposto “causa mortis”, a teor das Leis 10.705, de 
28.dez.2000 e 10.992, de 21.dez.2001, regulamentadas pelo Decreto 46.655, de 1º. de abril de 2002, publicada em 02 de abril 
de 2002; (óbitos de 1/1/2002 ...) (a obtenção dos formulários-documentos exigidos pelo artigo 9º, parágrafo 2º, incisos I a IV 
da Portaria CAT 72/01 Declaração do ITMCD Demonstrativo de Cálculo, Resumo do ITCMD, da guia de recolhimento GARE-
ITCMD, modelo aprovado pela Secretaria da Fazenda para o recolhimento do imposto ITCMD poderá ser efetuada diretamente 
no Posto Fiscal Eletrônico da Secretaria da Fazenda de São Paulo, site www.pfe.fazenda.sp.gov.br, bem como, igualmente 
poderá constatar no mesmo endereço eletrônico, se beneficiário da isenção, comprovando-se com o respectivo formulário nos 
autos, observadas as alterações introduzidas pela Portaria CAT 102/03); f)juntar documento que identifique os herdeiros; g)
juntar certidão negativa municipal, cópia do IPTU e certidão imobiliária atualizada de eventuais imóveis a serem arrolados. 
5. Não havendo cumprimento deste despacho e não sendo requerido novo prazo, arquivem-se os autos. - ADV: ROGERIO 
GENERALI (OAB 110608/SP)

Processo 1019498-26.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - D.E.P. - Vistos. 1. Fls. 
27/28 : Ciente. 2. No mais, aguarde-se a citação da requerida e realização da audiência de Mediação, designada para o dia 
10/03/2015, às 11:10 horas. Int. - ADV: SORAIA PADILHA MANZATO (OAB 262163/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO GRAKITON SATIRO ARAGÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DEBORAH PEREIRA DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0045/2015
Processo 1000315-35.2015.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.R.S.A. - Vistos. 1. Recebo a petição de fls. 27 

como aditamento à inicial. Anote-se. 2. Cumprido o item “2” do despacho de fls. 24. 3. Concedo o prazo suplementar de 10 dias 
para que a autora complemente o valor da taxa judiciária, que tem valor total de R$ 2.125,00, sob pena de extinção. - ADV: 
REGIANE CONSUELO CRISTIANE RODRIGUES (OAB 246095/SP)
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Processo 1000751-91.2015.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - AURÉLIO PINHEIRO CORREIA - - 
LUCAS PINHEIRO CORREIA - Ciência ao requerente do oficio de fls. 47. - ADV: FLÁVIO MARTINS BONILHA (OAB 280150/
SP)

Processo 1001135-54.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - P.M.T. - 1. Defiro à exequente 
os benefícios da gratuidade processual (fls. 07), anotando-se. 2. No prazo de 10 dias, providencie a exequente a juntada da 
memória discriminada e atualizada do débito. 3. No mesmo prazo, considerando que se trata de ação de execução de filha maior 
(18 anos, conforme doc. de fls. 08), embora não tenha sido fixado no título judicial termo final para a cessação dos alimentos 
(fls. 11/15), considerando que a filha está trabalhando (fls. 10) e auferindo rendimentos em função de seu labor, e não havendo 
notícia de que esteja cursando nível superior ou curso profissionalizante, primeiramente determino que, no prazo de 10 dias, 
traga aos autos a declaração de matrícula referente a este ano letivo, bem como sua certidão de frequência. - ADV: RICARDO 
ANTUNES DA SILVA (OAB 188182/SP)

Processo 1001266-29.2015.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - M.H.A.L. - G.A.B. - 1. Defiro os benefícios da justiça 
gratuita. Anote-se. 2. Para o cargo de inventariante, nomeio a requerente MARIA HELENA DE ARAUJO LIMA, considerando-a 
compromissada independentemente de assinatura de termo. 3. Deverá a inventariante, no prazo de sessenta dias: a)juntar a 
certidão negativa de débitos, que poderá ser extraída junto ao site www.receita.fazenda.gov.br, autorizado pela Delegacia da 
Receita Federal por meio da SRF nº 96/2000; b)recolher o imposto “causa mortis”, a teor das Leis 10.705, de 28.dez.2000 e 
10.992, de 21.dez.2001, regulamentadas pelo Decreto 46.655, de 1º. de abril de 2002, publicada em 02 de abril de 2002; (óbitos 
de 1/1/2002 ...) (a obtenção dos formulários-documentos exigidos pelo artigo 9º, parágrafo 2º, incisos I a IV da Portaria CAT 
72/01 Declaração do ITMCD Demonstrativo de Cálculo, Resumo do ITCMD, da guia de recolhimento GARE-ITCMD, modelo 
aprovado pela Secretaria da Fazenda para o recolhimento do imposto ITCMD poderá ser efetuada diretamente no Posto Fiscal 
Eletrônico da Secretaria da Fazenda de São Paulo, site www.pfe.fazenda.sp.gov.br, bem como, igualmente poderá constatar no 
mesmo endereço eletrônico, se beneficiário da isenção, comprovando-se com o respectivo formulário nos autos, observadas 
as alterações introduzidas pela Portaria CAT 102/03); 3- Sem prejuízo, atenda a inventariante o postulado na cota retro do 
representante do Ministério Público. 4. Não havendo cumprimento deste despacho e não sendo requerido novo prazo, arquivem-
se os autos. - ADV: FABIA PINHEIRO ARGENTO (OAB 333937/SP)

Processo 1001393-35.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - B.N.A. - Ciência a 
exequente dos ofícios de fls. 152/153. - ADV: NATALIA BOCANERA MONTEIRO (OAB 343050/SP), RODRIGO BOCANERA 
(OAB 320475/SP), IRACILDA VIDA NIRENE (OAB 279286/SP)

Processo 1001618-84.2015.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - D.J.S. - Vistos. 1. Defiro ao autor a 
prioridade na tramitação (fls. 08). Anote-se. 2. No prazo de 05 dias, para que ao autor sejam deferidos os benefícios da justiça 
gratuita, deverá ser providenciada a juntada da declaração de hipossuficiência. 3. Cumprido o item anterior, tornem conclusos 
para outras deliberações, mormente para a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. - ADV: SIRIMAR 
ANTONIO PANTAROTO (OAB 26976/SP)

Processo 1001623-09.2015.8.26.0309 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Gerson Genaro Panissa - - Jeferson 
Genaro Panissa - Olga Genaro Panissa - 1. Defiro aos requerentes a prioridade na tramitação (fls. 13) e os benefícios da 
justiça gratuita (fls. 10). Anote-se. 2. Para o cargo de inventariante, nomeio o requerente JEFERSON GENARO PANISSA, 
considerando-o compromissado independentemente de assinatura de termo. 3. Deverá o inventariante, no prazo de sessenta 
dias: a)aditar as declarações, visando qualificar corretamente os herdeiros, mencionando, ainda, seu estado civil; excluindo a 
viúva-meeira da relação dos herdeiros, já que, segundo documento de fls. 26, não é ela herdeira; b)retificar o plano de partilha, 
atribuindo as corretas cotas sobre os bens que cabem à viúva-meeira (50%) e aos herdeiros (25%); c)recolher o imposto “causa 
mortis”, a teor das Leis 10.705, de 28.dez.2000 e 10.992, de 21.dez.2001, regulamentadas pelo Decreto 46.655, de 1º. de abril 
de 2002, publicada em 02 de abril de 2002; (óbitos de 1/1/2002 ...) (a obtenção dos formulários-documentos exigidos pelo artigo 
9º, parágrafo 2º, incisos I a IV da Portaria CAT 72/01 Declaração do ITMCD Demonstrativo de Cálculo, Resumo do ITCMD, 
da guia de recolhimento GARE-ITCMD, modelo aprovado pela Secretaria da Fazenda para o recolhimento do imposto ITCMD 
poderá ser efetuada diretamente no Posto Fiscal Eletrônico da Secretaria da Fazenda de São Paulo, site www.pfe.fazenda.
sp.gov.br, bem como, igualmente poderá constatar no mesmo endereço eletrônico, se beneficiário da isenção, comprovando-se 
com o respectivo formulário nos autos, observadas as alterações introduzidas pela Portaria CAT 102/03). 4. Quanto ao pedido 
de ALVARÁ para a venda do bem, em que pese os motivos alegados (fls. 06), primeiramente é necessária prévia manifestação 
da Fazenda Estadual, após o protocolo do ITCMD. Assim sendo, INDEFIRO, por ora, o pedido de alvará. 5. Não havendo 
cumprimento deste despacho e não sendo requerido novo prazo, arquivem-se os autos. - ADV: PAULA CAROLINA ROSSI 
CLARO (OAB 337679/SP)

Processo 1001649-07.2015.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - BENEDITA 
DOS SANTOS RODRIGUES e outro - Vistos. 1. No prazo de 10 dias, regularize a requerente sua representação processual, 
procedendo, ainda, à juntada de declaração de hipossuficiência, considerando a provisão de fls. 04. 2. Sem prejuízo, deverá a 
requerente esclarecer acerca do processo de Alvará nº 0006933-09.1998, que tramitou perante a 2ª Vara Cível local, em que a 
própria requerente figurou como autora, e o requerido, o “de cujus” Antonio Francisco Rodrigues. - ADV: DIEGO JORGE ALVES 
DE ARAUJO (OAB 325592/SP)

Processo 1001652-59.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - N.G.F.P. - Vistos. 
1. Defiro ao exequente os benefícios da JG, anotando-se. 2. Cite-se o executado para que, NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS, 
efetue o pagamento das pensões supostamente em atraso, bem como as demais que vencerem no decorrer do processo, prove 
que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, SOB PENA DE, NÃO O FAZENDO, SER DECRETADA SUA PRISÃO CIVIL 
POR ATÉ 3 (TRÊS) MESES (art. 733 e parágrafos do Código de Processo Civil). - ADV: SUE ELLEN SILVESTRINI ANARELLI E 
CARVALHO (OAB 246881/SP)

Processo 1001656-96.2015.8.26.0309 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - DAVI DA SILVA - - INGRID 
CRISTINA DAMACENO - - FELIPE DAMACENO SILVA - JURANIR DAMACENO SILVA - Vistos. 1. Defiro a gratuidade processual 
aos requerentes (fls. 08), anotando-se. 2. Havendo interesses de menor, promova-se vista dos autos ao representante do MP. - 
ADV: PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA FERREIRA (OAB 307015/SP)

Processo 1001662-06.2015.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - W.C.B.R. - Vistos. 
1. Defiro ao exequente os benefícios da Justiça gratuita, anotando-se. 2. Cite-se nos termos do artigo 733 do CPC, POR 
PRECATÓRIA. Int. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/
SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)

Processo 1001905-81.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - T.P.S. - R.D.S. 
- Ciência a requerente do oficio de fls. 181/182. - ADV: LUIZ ODA (OAB 80070/SP), MARCEL SAKAE SOTONJI (OAB 195230/
SP)
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Processo 1002340-55.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.R.C. - D.O. - Fica o requerido intimado da 
NOVA DATA para a entrevista no SETOR SOCIAL do Fórum local, térreo, sala 11, com o requerido, acompanhado de seu filho 
Hugo, em razão da ausência na data anterior: DIA 13 DE MAIO DE 2015, ÀS 13:00 HS, devendo portar documentos pessoais. 
- ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), ADEMIR QUINTINO (OAB 
237930/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP)

Processo 1002767-52.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - K.G.C.F. - G.S.F. - 
Arbitro honorários advocatícios ao(s) patrono(s) provisionado(s) - fls. 29 - no patamar máximo da tabela respectiva, expedindo-
se certidão, oportunamente. Em seguida, arquive-se. - ADV: GILMAR MARTO MONTEIRO (OAB 334192/SP), MIRIAM HIGO DO 
PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/
SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP)

Processo 1003071-51.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - N.A.O.F. - 
J.L.P.F. - Vistos. Acolho cota do MP de fls. 125. Intime-se o executado, pessoalmente, para pagamento do débito apontado 
às fls. 116 pela parte exequente, no prazo de 03 dias, sob pena de vir a ser decretada a sua prisão administrativa. DEFIRO a 
expedição de guia de levantamento do valor depositado às fls. 103, em favor da parte exequente. Providencie a serventia o 
necessário. Int. - ADV: SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA (OAB 175344/
SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), FABIO PAULA DE OLIVEIRA (OAB 256914/SP), FATIMA DA SILVA BARROS 
(OAB 275253/SP)

Processo 1004665-03.2014.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.E.A.D. - J.M.S.A.D. - Vistos. Tramitam em apenso 
a estes autos os processo 1003159-89, 1009464-89 e 1002805-64. Digam os interessados, em petição a ser protocolizada 
nestes autos (1004665-03), se pretendem a designação de audiência de mediação (conjunta). Prazo: 10 dias. No silêncio, ou 
havendo desinteresse, tornem os autos conclusos para a designação de audiência de instrução e julgamento conjuntos. Intime-
se. - ADV: ESTÉR ANARELLI DE MIRANDA (OAB 251563/SP), PEDRO DE MATTOS RUSSO (OAB 314529/SP)

Processo 1005624-71.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - G.V.M.P. - D.A.C.P. 
- Vistos. 1. DIANTE da certidão de fls. 94, manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento. 2. Mantida a inércia, 
intime-se pessoalmente a representante do menor exequente, para que promova o regular andamento do feito no prazo de 
48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), GILDETE PICCHI (OAB 134561/SP), 
SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO 
ALVARENGA (OAB 175344/SP)

Processo 1006429-24.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.L.S.G. - Ao MP 
para parecer, após, conclusos para deliberações. Int. - ADV: MARCELO SCHMIDT (OAB 263113/SP)

Processo 1006812-02.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - B.D.O.M. - - 
D.R.O. e outro - L.D.M. - Vistos. Vistos. Tramitam entre as partes dois processo executivos, este e o de n.º 1006816.39.2014. 
Considerando que cada qual tramita por um rito diverso, sendo o 1006812.02 pelo rito do artigo 733 do CPC e este pelo rito 
do artigo 475J do mesmo diploma legal, não há que se falar em acordo ÚNICO para os dois feitos, vez que o inadimplemento 
acarretará diferentes consequências, além de tumulto processual. Sendo assim estando evidente o ânimo das partes em 
se conciliar, promovam a juntada de novas petições de acordo (assinada e rubricada em todas as páginas por ambos os 
interessados), SEPARADAS EM CADA UM DOS FEITOS, fixando-se o valor de quitação e parcelas de um e o valor de quitação 
e parcelas do outro para que se possa homologar os acordos relativos a cada processo. Prazo: 10 dias. Cumprido o item supra, 
já tendo o MP se manifestado, tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: WELLINGTON PICINATTO (OAB 316044/SP)

Processo 1006816-39.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - B.D.O.N. e outro 
- L.D.M. - Tramitam entre as partes dois processo executivos, este e o de n.º 1006812-02.2014. Considerando que cada qual 
tramita por um rito diverso, sendo este pelo rito do artigo 733 do CPC e o outro pelo rito do artigo 475J do mesmo diploma legal, 
não há que se falar em acordo ÚNICO para os dois feitos, vez que o inadimplemento acarretará diferentes consequências, 
além de tumulto processual. Sendo assim estando evidente o ânimo das partes em se conciliar, promovam a juntada de novas 
petições de acordo (assinada e rubricada em todas as páginas por ambos os interessados), SEPARADAS EM CADA UM DOS 
FEITOS, fixando-se o valor de quitação e parcelas de um e o valor de quitação e parcelas do outro para que se possa homologar 
os acordos relativos a cada processo. Prazo: 10 dias. Cumprido o item supra, já tendo o MP se manifestado, tornem os autos 
conclusos. Int. - ADV: WELLINGTON PICINATTO (OAB 316044/SP)

Processo 1009705-63.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.A.O. e outro 
- A.S.O. - Vistos. Acolho cota do MP de fls. 66. Intime-se o executado, pessoalmente, para pagamento do débito apontado às 
fls. 62 pela parte exequente, no prazo de 03 dias, sob pena de vir a ser decretada a sua prisão administrativa. Int. - ADV: IRENE 
SPINA (OAB 277223/SP)

Processo 1009858-33.2013.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - Claudia Barros Vieira - Vistos. 1. Cota do MP de fls. 
148 : Ciente. 2. Por ora, considerando a informação de que a pensão recebida pela interditanda é oriunda das forças armadas, 
intime-se a autora pessoalmente, para que, no prazo de 48 horas, comprove o valor recebido, sob pena de revogação da 
curatela. Int. - ADV: ALEXANDRE DA SILVA PEREIRA (OAB 270922/SP)

Processo 1010267-72.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - M.J.P.B. - - G.R.P.B. 
e outro - R.T.B. - Vistos. CIENTE da certidão de fls. 36. Manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento. Mantida 
a inércia, intime-se pessoalmente a representante dos menores, para que promova o regular andamento do feito no prazo de 48 
horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO ALVARENGA 
(OAB 175344/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP)

Processo 1010408-91.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - H.L.B. - Ciente da certidão de fls. 
55. Reconsidero despacho de fls. 50 para determinar OFICIE-SE à CEF para que somente remetam aos autos a informação 
acerca do saldo de FGTS havido em conta vinculada em nome do executado, bloqueando-se o eventual valor localizado. Com a 
resposta, manifeste-se a parte exequente. Int. - ADV: NATALIA BOCANERA MONTEIRO (OAB 343050/SP)

Processo 1010628-89.2014.8.26.0309 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.A.B.L. - P.E.L. - Vistos. 1. Fls. 295 e cota do MP de 
fls. 299 : Ciente. 2. Considerando que o requerido foi regularmente citado (fls. 30) e contestou o feito (fls. 33/38), é necessária a 
sua concordância com o pedido de desistência formulado de fls. 295, portanto, no prazo de 10 dias, diga o réu. 3. Após, já tendo 
se manifestado o MP, tornem conclusos. Int. - ADV: REGINALDO FRANCISCO DA SILVA (OAB 322880/SP), CARLA SURSOCK 
DE MAATALANI (OAB 110410/SP)

Processo 1011349-41.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.S.C.J. - Acolho 
cota do MP de fls. 84. Intime-se o executado, POR SEU PATRONO (fls.42), para pagamento do débito apontado às fls. 79/80pela 
parte exequente, no prazo de 03 dias, sob pena de vir a ser decretada a sua prisão administrativa. Int. - ADV: FÁBIO JOSÉ 
CAMARGO DE OLIVEIRA (OAB 184346/SP), ANDREA EVELI SOARES MAGNANI (OAB 139941/SP)
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Processo 1011350-26.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.S.C.J. - Tendo 
decorrido o prazo para pagamento espontâneo, fixo multa de 10% sobre o valor do débito. Fls 59/60: DEFIRO o pedido de 
penhora “on line” via BACENJUD. Providencie a serventia o necessário. Em cumprimento ao Comunicado SPI n.º 19/2011, 
efetivada a penhora,deverá ser transferida a quantia para a conta judicial, ficando o Juízo como depositário. Posteriormente, 
junte-se aos autos o comprovante emitido pelo sistema BACENJUD e em seguida, dele deverá ser intimado o executado, através 
de seu patrono (fls. 28), acerca da penhora realizada. PROMOVA-SE pesquisa RENAJUD com o propósito de identificar-se e 
bloquear-se eventual veículo automotor havido em nome do executado. Providencie a serventia o necessário. OFICIE-SE à CEF 
para que informem nos autos o saldo de FGTS havido em conta vinculada em nome do executado, bloqueando-se eventual 
saldo. Providencie a serventia o necessário. Int. - ADV: FÁBIO JOSÉ CAMARGO DE OLIVEIRA (OAB 184346/SP), ANDREA 
EVELI SOARES MAGNANI (OAB 139941/SP)

Processo 1011476-76.2014.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - THEREZINHA ANTONIA BEVILAQUA ZANETTA - 
FLAVIO ZANETTA - - VITORIA ZANETTA VALOTTO e outro - VALERIO ZANETTA - Vistos. 1. Fls. 60/61 : Ciente. 2. Aguarde-se 
por mais 20 dias a resposta do Fisco. Int. - ADV: ROSEMARY RAIMUNDO (OAB 63831/SP)

Processo 1011664-69.2014.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - RITA DE FATIMA DONOLATO SILVA - JOSE LUIZ 
DONOLATO e outro - ANTONIO DONOLATO FILHO - Conforme R. 08 da matricula 13.830 (fls.61/62), Antonio Donolato Filho e 
sua Maria Rosa Donolato Filho, são proprietários do imóvel, portanto em sendo o espólio uma universidade de bens, a partilha 
devera ser aditada para que dela conste na descrição “BENS” a totalidade dos imóveis arrolados e não como constou (50%) - 
(art. 1791 § único do Código Civil c.c art 993, IV do Código de Processo Civil - Acórdão do Conselho Superior da Magistratura 
- AC n. 62.986-0/2 de Araraquara - DOE de 03.02.00). Prazo: 20 dias. Após, tornem os autos conclusos. Int. Dê-se ciência ao 
MP. . - ADV: ADONAI ANGELO ZANI (OAB 39925/SP)

Processo 1011889-89.2014.8.26.0309 - Interdição - Família - I.A.S. - Homologo a desistência do prazo recursal postulado a 
fls.85. Certifique a Serventia o trânsito em julgado. Providencie-se a regularização (assinatura) do Termo de Compromisso de 
Curador Definitivo. No mais, cumpra-se o determinado na sentença de fls.76/78. Providencie a Serventia o necessário. Após os 
trâmites legais, arquivem-se. Int. - ADV: VANESSA CÁSSIA DE CASTRO MORICONI (OAB 305921/SP)

Processo 1012889-61.2013.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K.J.V.C. - 
Diante da certidão de fls. 94, manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento. - ADV: ALEX BITTO (OAB 183795/
SP)

Processo 1013490-33.2014.8.26.0309 - Arrolamento Comum - Sucessões - ODONIAS CORREIA NOBRE - - JOSÉ NOBRE 
SOBRINHO - - JUARES CORREA NOBRE - - MARIA NOBRE CAVALCANTE - - VALDA NOBRE ALVES - - MAURA CORREIRA 
NOBRE - FRANCISCA DAS CHAGAS CORREIA - Ciente da petição e documentos de fls.81/83. Providencie-se a regularização 
(assinatura) do Termo de Cessão de Direitos Hereditários. No mais, considerando o protocolo do ITCMD juntado a fls.83, 
aguarde-se pelo prazo de 45 dias, a resposta do Fisco. Int. - ADV: DIRCE APARECIDA PELLIZZER RIBEIRO (OAB 102852/SP)

Processo 1013574-34.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - T.F.G. e outro - 
C.A.F.G. - Vistos. Defiro o levantamento em favor da parte exequente da quantia depositada às fls. 59. Providencie a serventia 
o necessário. Providencie o exequente a RETIFICAÇÃO da memória de cálculo de fls. 67 vez que os cálculos aritméticos 
estão equivocados, bem como para que se considere o valor devido em janeiro tendo por base o salário mínimo de R$ 724,00 
(pagamento em janeiro refere-se ao mês de dezembro). Prazo: 10 dias. Após, conclusos para deliberações. Intime-se. - 
ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), MIRIAM HIGO DO PRADO 
ALVARENGA (OAB 175344/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP)

Processo 1013601-17.2014.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - M.A.P.V. - Manifestem-se as partes acerca do ofício 
de fls.92/93. Após, promova-se vista ao representante do Ministério Público. Int. - ADV: FABÍOLA CRISTIANE RONCOLETTA 
(OAB 188957/SP)

Processo 1014029-33.2013.8.26.0309 - Interdição - Tutela e Curatela - J.S.S.S. - Vistos. 1. Fls. 171 : Expeça-se o mandado 
de levantamento do valor depositado às fls. 88. 2. Por fim, cumpra-se a sentença de fls. 162/164. Int. - ADV: ELAINE PERPETUA 
SANCHES SILVA (OAB 131577/SP), FERNANDO DE SOUZA (OAB 211770/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/
SP)

Processo 1014318-29.2014.8.26.0309 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - D.F.R. - Vistos. 1. Fls. 90/91 : 
Considerando que existe audiência de Mediação já designada para o dia 03/03/2015, às 10:10 horas (fls. 59/60), defiro o prazo 
de 15 dias somente. 2. Sem prejuízo, providencie a Serventia as consultas ao SIEL, INFOSEG e CAEX visando à localização do 
endereço da requerida, promovendo-se, desde logo, a citação e intimação nos endereços encontrados, nos termos da decisão 
de fls. 59/60. Int. - ADV: MAURO SIMÕES MARQUES FERREIRA (OAB 257782/SP)

Processo 1015337-70.2014.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - C.C.A.S. - 1. Fls. 15/16: defiro o prazo de quinze 
dias para cumprimento do despacho de fls.11/12. Int. - ADV: ROSICLÉIA ABREU DA SILVA (OAB 182023/SP)

Processo 1016777-04.2014.8.26.0309 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Adoção de Maior - I.C.P. - Ficam as 
partes intimadas da designação da entrevista no SETOR DE PSICOLOGIA do Fórum local, térreo, sala 11, devendo comparecer, 
munidos de documentos pessoais, conforme segue: Dia 11/05/2015, às 14:00 hs., o requerente, Sr. Irineu e o Sr. Marcelo. - 
ADV: SORAIA PADILHA MANZATO (OAB 262163/SP)

Processo 1016816-98.2014.8.26.0309 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.A.S. - - I.F.S. 
- - G.A.S. e outro - E.A.S. - Considerando a petição de fls.34/35, tornem os autos ao representante do Ministério Público para 
manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: MARINA ZANOTELLO (OAB 261731/SP)

Processo 1018120-35.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Alimentos - V.G. - R.T.G. - Manifeste-se o requerente 
acerca da contestação e documentos de fls.31/44, no prazo legal. - ADV: RAFAEL PACELA VAILATTE (OAB 274179/SP), 
ALEXANDRE COSTA FREITAS BUENO (OAB 242934/SP), JESIEL ALCANTARA DOS SANTOS (OAB 223421/SP)

Processo 1019030-62.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - C.R.D. - Vistos. 1. Fls. 26 : 
Ciente. 2. No prazo de 10 dias, cumpra a autora o despacho de fls. 22/23, promovendo o regular andamento do feito. 3. Mantida 
a inércia, intime-se a autora pessoalmente para que o faça, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: ROBERTA 
ALVARES NASCIMENTO PICCOLO (OAB 261791/SP)

Processo 1019380-50.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E.S.S. - Ciência a 
requerente do ofício e documentos de fls. 29/31. - ADV: FATIMA DA SILVA BARROS (OAB 275253/SP), MIRIAM HIGO DO 
PRADO ALVARENGA (OAB 175344/SP), SÍLVIA REGINA TRESMONDI (OAB 163397/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/
SP)

Processo 4002233-28.2012.8.26.0309 - Inventário - Inventário e Partilha - JANAINA APARECIDA HYPOLITO MOREIRA - 
Ciente da petição e documentos de fls.77/85. Adite-se novamente as declarações preliminares, a fim de constar no item “3” (Dos 
Bens), 50% dos imóveis inventariados, em conformidade com as matrículas juntadas às fls. 32/33, 34/36 e 37/40. Prazo: 20 
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dias. Após, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: RICARDO FERREIRA SCARPI (OAB 195252/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE JUNDIAÍ EM 09/02/2015

PROCESSO :0002327-39.2015.8.26.0309
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 778/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : L.F.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002321-32.2015.8.26.0309
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 30/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : R.P.A.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002324-84.2015.8.26.0309
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 746/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : G.J.G.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002322-17.2015.8.26.0309
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 736/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : C.S.C.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002329-09.2015.8.26.0309
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 751/2015 - Jundiaí
AUTOR : J.P.
INDICIADO : E.M.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002325-69.2015.8.26.0309
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 777/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : B.H.P.F.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002323-02.2015.8.26.0309
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 744/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : M.V.S.N.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002326-54.2015.8.26.0309
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 776/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : Y.M.R.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002330-91.2015.8.26.0309
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 759/2015 - Jundiaí
AUTOR : J.P.
INDICIADO : J.C.S.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002313-55.2015.8.26.0309
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CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 043/2015 - Jundiaí
AUTOR : J.P.
RÉU : E.L.C.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002333-46.2015.8.26.0309
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 789/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : F.J.F.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002315-25.2015.8.26.0309
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 042/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : M.H.R.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002374-13.2015.8.26.0309
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 2202/2014 - Jundiaí
AUTOR : J.P.
INFRATOR : V.F.N.
VARA :VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.

PROCESSO :0002375-95.2015.8.26.0309
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR : J.P.
INFRATOR : B.F.S.
VARA :VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.

PROCESSO :0002376-80.2015.8.26.0309
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 636/2013 - Jundiaí
AUTOR : J.P.
INFRATOR : E.S.S.J.
VARA :VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.

PROCESSO :0002378-50.2015.8.26.0309
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 527/2014 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : A.D.S.A.O.
VARA :VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.

PROCESSO :0007181-20.2014.8.26.0048
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR : J.P.
INFRATOR : J.S.V.
VARA :VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.

PROCESSO :0002204-41.2015.8.26.0309
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900038/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : P.G.J.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002390-64.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 1104/2014 - Jundiaí
AUTOR : J.P.
INFRATOR : J.V.S.A.
VARA :VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.

PROCESSO :0002391-49.2015.8.26.0309
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 478/2014 - Jundiaí
AUTOR : J.P.
INFRATORA : A.S.S.
VARA :VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
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PROCESSO :0002206-11.2015.8.26.0309
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 01/2015 - Jundiaí
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : F.L.B.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002218-25.2015.8.26.0309
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 10/2015 - Jundiaí
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.C.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002400-11.2015.8.26.0309
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 245/2015 - Jundiaí
AUTOR : J.P.
INDICIADA : T.A.P.L.V.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002305-78.2015.8.26.0309
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 3/2015 - Jundiaí
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.L.M.J.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

Júri

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
JUIZ(A) DE DIREITO JEFFERSON BARBIN TORELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CRISTINA KEIKO KOGA ZERIAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0044/2015
Processo 0014044-58.2009.8.26.0309 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - Justiça Pública - José 

Herlando Silva Camilo - CONTROLE Nº 071/09. JP X JOSÉ HERCULANDO SILVA CAMILO. Às fls. 187/192 consta sentença 
de pronúncia, e às fls. 275 consta acórdão, que deu parcial provimento ao recurso, pronunciando o réu apenas no artigo 
121, parágrafo 2º, inciso II, combinado com o artigo 73, primeira parte, ambos do Código Penal, em relação ao réu Marcelo 
Mendonça. As decisões transitaram em julgado para todas as partes. As partes apresentaram manifestação referente ao artigo 
422 do Código de Processo Penal, arrolando testemunhas (fls. 437 e 459/461). Designo o julgamento em plenário para o 
dia 05 de março de 2015, às 10h00. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Int. e req. Jundiaí, 17 de julho de 
2014 Jefferson Barbin Torelli - Juiz de Direito. - ADV: ELISEU NOTÁRIO ALVES (OAB 316048/SP), JOSE CEDNE SILVA (OAB 
320442/SP), FERNANDA ROCHA DE LUCENA (OAB 332176/SP), ROBERTO BARBOSA LEAL (OAB 327598/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
JUIZ(A) DE DIREITO JEFFERSON BARBIN TORELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CRISTINA KEIKO KOGA ZERIAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0045/2015
Processo 0015093-61.2014.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - L.F. - CONTROLE: 1527/2014 - “... Intime-se a 

impetrante, por seu(sua) advogado(a), de que foi concedida vaga para matrícula da infante na creche conveniada “Escola Baby 
Kids I”...”. Jundiaí, 09 de fevereiro de 2015. Jefferson Barbin Torelli Juiz de Direito - ADV: JULIANA GRAZIELE MENDES (OAB 
259434/SP)

Processo 0016512-19.2014.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - A.N.R. - CONTROLE: 1717/2014 - “Recebo 
o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na pessoa de seu(sua) Defensor(a), para 
apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público”. Jundiaí, 10 de fevereiro de 2015. Jefferson 
Barbin Torelli Juiz de Direito - ADV: LUCIANA OLIVEIRA BRUNELLI (OAB 166138/SP)

Processo 0019753-98.2014.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - R.L.F. - CONTROLE: 2290/2014 - “Recebo 
o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na pessoa de seu(sua) Defensor(a), para 
apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público”. Jundiaí, 9 de fevereiro de 2015. Jefferson 
Barbin Torelli Juiz de Direito - ADV: LUIS GUSTAVO ORLANDINI (OAB 240386/SP)

Processo 0019800-72.2014.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - R.S.D. e outro - S.E.M.J. - CONTROLE: 
2295/2014 - “Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se os autores na pessoa de seu(sua) 
Defensor(a), para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público”. Jundiaí, 9 de fevereiro de 
2015. Jefferson Barbin Torelli Juiz de Direito - ADV: JOÃO LUIZ LEITE (OAB 170746/SP)

Processo 0020464-06.2014.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - R.M.D.A.S. - 
CONTROLE: 2359/2014 - “Sobre a contestação, manifeste-se o(a) autor(a) por seu(sua) defensor(a), no prazo de 10 (dez) 
dias. Após, manifeste-se o Ministério Público”. Jundiaí, 10 de fevereiro de 2015. Jefferson Barbin Torelli Juiz de Direito - ADV: 
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EVALCYR STRAMANDINOLI FILHO (OAB 258696/SP)
Processo 0020670-54.2013.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - F.D.R. - 

CONTROLE: 2327/2013 - “Recebo os recursos interpostos no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se as partes para, em 
prazo comum, apresentarem contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público”. Jundiaí, 10 de fevereiro de 
2015. Jefferson Barbin Torelli Juíza de Direito - ADV: GUSTAVO ALENCAR LEME (OAB 293075/SP)

Processo 0021432-36.2014.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Liminar - P.M.D. - CONTROLE: 2435/2014 - “Sobre a 
contestação, manifestem-se os autores por seu(sua) defensor(a), no prazo de 10 (dez) dias. Após, manifeste-se o Ministério 
Público”. Jundiaí, 10 de fevereiro de 2015. Jefferson Barbin Torelli Juiz de Direito - ADV: CARLA SURSOCK DE MAATALANI 
(OAB 110410/SP)

Processo 0021831-65.2014.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - P.H.A.B. - 
CONTROLE: 2489/2014 - “Sobre a contestação, manifestem-se os autores por seu(sua) defensor(a), no prazo de 10 (dez) 
dias. Após, manifeste-se o Ministério Público”. Jundiaí, 10 de fevereiro de 2015. Jefferson Barbin Torelli Juiz de Direito - ADV: 
GUSTAVO ALENCAR LEME (OAB 293075/SP)

Processo 0022154-70.2014.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - G.F.D.S. - 
CONTROLE: 2529/2014 - “Sobre a contestação, manifestem-se os autores por seu(sua) defensor(a), no prazo de 10 (dez) dias. 
Após, manifeste-se o Ministério Público”. Jundiaí, 10 de fevereiro de 2015. Jefferson Barbin Torelli Juiz de Direito - ADV: IRINEO 
SOLSI FILHO (OAB 105965/SP)

Processo 0023127-25.2014.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - L.C.S. - 
CONTROLE: 2645/2014 - “Sobre a contestação, manifestem-se os autores por seu(sua) defensor(a), no prazo de 10 (dez) 
dias. Após, manifeste-se o Ministério Público”. Jundiaí, 10 de fevereiro de 2015. Jefferson Barbin Torelli Juiz de Direito - ADV: 
ANDREIA APARECIDA SOUZA ALVES BAUNGARTE (OAB 270120/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
JUIZ(A) DE DIREITO JEFFERSON BARBIN TORELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CRISTINA KEIKO KOGA ZERIAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0043/2015
Processo 0000843-23.2014.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - J.S.C. - S.S.E.S.P. - Controle 50/2014 - V I S T 

O S. Fls. 86. Defiro. Arbitro os honorários advocatícios para o(a) Dr(a). Fernando Marchi Janousek OAB 152727/SP no valor 
de 70% da tabela vigente, expedindo-se certidão. Após, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para nova nomeação. - 
ADV: FERNANDO MARCHI JANOUSEK (OAB 152727/SP)

Processo 0001683-96.2015.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - B.B.E. - 
M.J.N.A.R.P.P.J. - Controle 185/2015 - VISTOS. Antes de apreciar o pleito liminar, delibero que se intime o(a) impetrante, por 
seu(sua) advogado(a), a esclarecer se os genitores do(a) infante recebem auxílio-creche e, caso positivo, o valor recebido, tudo 
no prazo de dez (10) dias. - ADV: MARCOS ROBERTO DANTAS (OAB 223143/SP)

Processo 0001785-21.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - M.J.S.F. - S.E.M.J. - Controle 199/2015 - Vistos. 
Antes de apreciar o pleito liminar, delibero que se intime o(a) impetrante, por seu(sua) advogado(a), a esclarecer se os genitores 
da criança recebem auxílio-creche e, caso positivo, qual o valor recebido, no prazo de 10 (dez) dias. Jundiaí, 09 de fevereiro de 
2015. Jefferson Barbin Torelli Juiz de Direito - ADV: JOSÉ EDSON CORREIA DA SILVA (OAB 342282/SP)

Processo 0001846-76.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - E.F.S. - S.S.M.J. - Controle 205/2015 - Vistos. 
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, no qual o(a) impetrante E. F. S. busca provimento jurisdicional capaz de 
garantir o fornecimento de “Vacina para Dermatofagóides” de forma gratuita pela Secretaria de Saúde do Município de Jundiaí. 
As razões elencadas na inicial e os documentos que a acompanham, demonstram a presença dos requisitos para a concessão 
da medida in limine litis ao menor impetrante. Assim, a aparência do bom direito, representada pelo dever legal e constitucional 
do Estado de garantir, em sua plenitude, a saúde às crianças e aos adolescentes, como também o perigo na demora, em face 
da urgência e premência do tratamento ao menor, como forma única e indispensável de garantir a sua saúde. Há o risco de 
perecimento do direito pleiteado, caso não seja ele desde logo garantido, e há a verossimilhança das alegações do impetrante, 
que funda seu pedido em documento médico a amparar sua pretensão liminar. Posto isso, defiro e concedo medida liminar de 
ordem para o fim de determinar, como determinado está, ao senhor SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ a 
imediata concessão do medicamento descrito na inicial, necessários ao impetrante, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de 
desobediência. Expeça-se mandado judicial para o cumprimento desta liminar, que deverá ser cumprido pelo plantão da Central 
de Mandados, devendo a autoridade impetrada ser notificada a apresentar resposta no prazo de 10 (dez) dias, na forma do 
artigo 7º, inciso I, da Lei Federal nº 12.016/2009. Cumpra-se a formalidade prevista no artigo 7º, inciso II, da mesma lei, dando-
se ciência à Procuradoria do Município de Jundiaí. Concedo ao(à) impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita. 
Ciência ao Ministério Público. Int. Jundiaí, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: ARLETE DA SILVA (OAB 105954/SP)

Processo 0031037-11.2011.8.26.0309 (309.01.2011.031037) - Guarda - Seção Cível - G.S.F. - A.P.S. - - V.A. - Controle 
1827/2011 - V I S T O S. Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo. Processe-se, intimando-se as partes na pessoa de 
seus(suas) Defensores(as), para apresentar contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. - ADV: 
CELMA APARECIDA DOS S P DE O PIGNATTA (OAB 134243/SP), MARCELO GUSMANO (OAB 146895/SP), CELSO COAN 
CASAGRANDE JUNIOR (OAB 249682/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI/EXEC./INF. JUV.
JUIZ(A) DE DIREITO JEFFERSON BARBIN TORELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CRISTINA KEIKO KOGA ZERIAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0046/2015
Processo 0001569-60.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - M.A.B.S. - CONTROLE: 181/2015 - “Vistos. 

Antes de apreciar o pleito liminar, delibero que se intime o(a) impetrante, por seu(sua) advogado(a), a esclarecer se os genitores 
da criança recebem auxílio-creche e, caso positivo, qual o valor recebido, no prazo de 10 (dez) dias.” Jundiaí, 09 de fevereiro de 
2015. - ADV: CLOVIS APARECIDO DE CARVALHO (OAB 338583/SP)

Processo 0001728-03.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Liminar - I.V.H.M.G. - CONTROLE: 192/2015 - “Vistos. 
Antes de apreciar o pleito liminar, delibero que se intime o(a) impetrante, por seu(sua) advogado(a), a esclarecer se os genitores 
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da criança recebem auxílio-creche e, caso positivo, qual o valor recebido, no prazo de 10 (dez) dias.” Jundiaí, 09 de fevereiro de 
2015. - ADV: JACKSON HOFFMAN MORORO (OAB 297777/SP)

Processo 0024584-92.2014.8.26.0309 - Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à Criança ou 
Adolescente - Situação irregular - V.I.J.J. - B.P.B.M. - CONTROLE: 2823/2014 - Conforme teor final da r. sentença - “... Posto 
isto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o presente procedimento administrativo e declaro 
a ABSOLVIÇÃO da empresa requerida, “Bar e Pensão Brasil Ltda-ME”, identificada nos autos, determinando o oportuno 
ARQUIVAMENTO dos autos. Custas na forma da lei. P. R. I. C.” Jundiaí, 29 de janeiro de 2015. - ADV: LEONARDO AUGUSTO 
CASTRO (OAB 278511/SP)

Processo 2000083-40.2014.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Liminar - A.E.A.S.T. - CONTROLE: - 933/2010 - “ Vistos. 
Cite-se o Município de Jundiaí, com base no artigo 730 do Código de Processo Civil, observando-se que a liminar de fls. 29 foi 
confirmada pela sentença e pelo venerando acórdão do egrégio Tribunal de Justiça e encontra-se em pleno vigor, encaminhando-
se cópias. Int.” Jundiaí, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: LIGIA PRISCILA DOMINICALE (OAB 222167/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATA VAITKEVICIUS SANTO ANDRÉ VITAGLIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VERNOY BERGAMO FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0058/2015
Processo 0001198-09.2009.8.26.0309 (309.01.2009.001198) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Raquel 

Tais Rodrigues - Banco Nossa Caixa S A - Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, tendo em vista que a autora não 
mantinha conta poupança à época dos expurgos inflacionários pleiteados no pedido inicial, e sim conta judicial, não fazendo 
jus a qualquer diferença. Ficam as partes intimadas, desde já, de que o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias 
e deverão recolher o valor do preparo atualizado, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual 11.608, de 29.12.2003, sob pena de 
deserção. Ficam, ainda, intimadas que deverão contratar advogado para interposição de recurso. Não há sucumbência nessa 
fase do Juizado, salvo má-fé. P.R.I. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), ALEXON AUGUSTO MENDES (OAB 
194809/SP)

Processo 0002943-58.2008.8.26.0309 (309.01.2008.002943) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Constrição / 
Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Luiz Michelin - - Donata Boldrim Michelin - Posto isso, nos termos do artigo 
53, § 4º, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA a presente execução. Fica liberada eventual penhora. Defiro o desbloqueio do valor 
bloqueado a fls. 21 (R$ 17,40). Fica consignado que o exequente levantou o valor de R$ 508,84 (depósito de 28.05.2012). 
Oportunamente, devolvam-se os documentos ao exeqüente. P.R.I. - ADV: PRISCILA RACHEL RIBEIRO (OAB 231999/SP)

Processo 0004117-63.2012.8.26.0309 (309.01.2012.004117) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda 
- Bruna Marina de Brito Cardoso - - Evelyn Karina de Brito Cardoso - Delforte Frema Brasil Brokers - - SPE-1 Minha Casa 
Minha Vida Ltda - Com base no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo. Expeçam-
se as guias da seguinte maneira: I - mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 287 (R$ 5.075,96) em favor do(a)
(s) autor(a)(s); II - mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 291 (R$ 2.689,59) em favor da RÉ DEL FORTE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Outrossim, diante da ausência de divergência sobre o valor da condenação, com 
base no artigo 503 do Código de Processo Civil, declaro o trânsito em julgado desta sentença. Defiro desentranhamento dos 
documentos, devendo as partes providenciar a retirada, no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado, sob pena de serem 
destruídos. P.R.I.C. - ADV: FERNANDO BERNARDES PINHEIRO JUNIOR (OAB 246572/SP), TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA 
(OAB 178403/SP), EDUARDO PEDROSA MASSAD (OAB 184071/SP), ANDRÉ RODRIGUES DUARTE (OAB 207794/SP)

Processo 0004837-64.2011.8.26.0309/01 (apensado ao processo 0004837-64.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Edgard Jeronimo Micheletto - - Maria Inez Bueno Micheletto - Banco do Brasil Sa 
- Com base no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo. Expeça-se mandado de 
levantamento judicial do depósito de fls. 71 (R$ 1.304,77) em favor do(a)(s) autor(a)(s). Outrossim, diante da ausência de 
divergência sobre o valor da condenação, com base no artigo 503 do Código de Processo Civil, declaro o trânsito em julgado 
desta sentença. Defiro desentranhamento dos documentos, devendo as partes providenciar a retirada, no prazo de 90 dias 
após o trânsito em julgado, sob pena de serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: REGIANE SCOCO LAURÁDIO (OAB 211851/SP), 
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0008119-13.2011.8.26.0309 (309.01.2011.008119) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
Liziane Roza Sassi - Dibens Leasing SA. Arrendamento Mercantil - Com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTO o presente processo. Deverá a ré retirar neste cartório a guia já expedida em seu nome e em nome 
do procurador Eduardo José Fumis Faria. Indefiro a transferência do valor para a conta particular do advogado. Defiro 
desentranhamento dos documentos, devendo as partes providenciar a retirada, no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado, 
sob pena de serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: DANIELA DE OLIVEIRA BIANCO PEREIRA (OAB 240341/SP), EDUARDO JOSE 
FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)

Processo 0008338-89.2012.8.26.0309 (309.01.2012.008338) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Auto Mecanica 
Tafarelo Ltda Me - Dallas Rent A Car Ltda - Diante da desistência, com base no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTO o presente processo. Homologo a desistência do prazo recursal. Nos termos do artigo 503 do Código de 
Processo Civil, certifique-se desde já o trânsito em julgado da sentença. Defiro desentranhamento de documentos, devendo as 
partes providenciarem a retirada, no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado, sob pena de serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: 
MARIA FERNANDA PALVARINI (OAB 224076/SP), CARINA FERNANDA OZ BONALDI (OAB 222428/SP)

Processo 0010379-34.2009.8.26.0309 (309.01.2009.010379) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Ilda 
Machado Elias - - Eberard Elias - - Edson Elias - - Edilson Elias - - Cristiane Moura de Jesus Elias - Banco Bradesco S A - Isto 
posto, JULGO PROCEDENTE a ação, para condenar o banco réu ao pagamento da diferença decorrente de remuneração 
referente ao IPC de janeiro de 1989 (42,72%), deduzindo-se os valores efetivamente creditados sobre o saldo da caderneta de 
poupança da parte autora a título de correção monetária no referido mês, no valor de R$ 2.329,10 (dois mil trezentos e vinte e 
nove reais e dez centavos), acrescida de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data 
do ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde a data da citação. Ficam as partes intimadas, desde já, de que 
o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias e deverão recolher o valor do preparo atualizado, nos termos do artigo 
4º da Lei Estadual 11.608, de 29.12.2003, sob pena de deserção. Ficam, ainda, intimadas que deverão contratar advogado para 
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interposição de recurso. Não efetuado o pagamento no prazo de quinze dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, 
independentemente de nova intimação, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 
do art. 475-J, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a Sentença ou Acórdão e transcorrido o prazo do artigo 475-J 
do CPC sem que tenha havido o pagamento, sem prejuízo das medidas executórias cabíveis judicialmente, o vencedor poderá 
solicitar também a expedição de Certidão Cartorária para fins de protesto da Sentença ou Acórdão junto ao Tabelião de Notas 
e Protesto de Títulos, aplicando-se, neste caso, as disposições contidas na Lei nº 9.492/1997. Não há sucumbência nessa fase 
do Juizado, salvo má-fé. P.R.I. - ADV: ODACIO MACHADO (OAB 229851/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), FABIO 
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0011936-51.2012.8.26.0309 (309.01.2012.011936) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda 
- Gisele Mara Magalhães Pena Lopes - Evanio Ferreira da Silva - Posto isso, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, 
JULGO EXTINTA a presente execução. Defiro o desbloqueio do valor bloqueado a fls. 24 (R$ 0,03), de fls. 65 (R$ 0,15) e de 
fls. 81 (R$ 0,06), conforme procedimento que segue. Fica consignado que o exequente levantou o valor de R$ 488,37 (depósito 
feito em 11.09.2013). Oportunamente, devolvam-se os documentos ao exeqüente. P.R.I. - ADV: GISELE MARA MAGALHÃES 
PENA LOPES (OAB 154979/SP)

Processo 0019722-49.2012.8.26.0309 (309.01.2012.019722) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Juvenal 
Teixeira de Souza - Banco do Brasil S/A - Com base no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 
processo. Expeça-se mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 103 (R$ 5.133,44) em favor do(a)(s) autor(a)(s). 
Outrossim, diante da ausência de divergência sobre o valor da condenação, com base no artigo 503 do Código de Processo 
Civil, declaro o trânsito em julgado desta sentença. Defiro desentranhamento dos documentos, devendo as partes providenciar 
a retirada, no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado, sob pena de serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: ARNOR SERAFIM 
JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0021154-74.2010.8.26.0309 (309.01.2010.021154) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Consórcio - Dorival 
Donizete Alves - Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda - Com base no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil, 
JULGO EXTINTO o presente processo. Expeça-se mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 104 (R$ 7.901,07) em 
favor do(a)(s) autor(a)(s). Outrossim, diante da ausência de divergência sobre o valor da condenação, com base no artigo 503 
do Código de Processo Civil, declaro o trânsito em julgado desta sentença. Defiro desentranhamento dos documentos, devendo 
as partes providenciar a retirada, no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado, sob pena de serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: 
JONAS ALVES VIANA (OAB 136331/SP), ELADIO MIRANDA LIMA (OAB 86235/RJ)

Processo 0022175-80.2013.8.26.0309 (processo principal 0042123-76.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - As Eventos 
- Gisele Cristina Beltrame - Com base no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo. 
Expeça-se mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 53 dos autos principais (R$ 634,00), e de fls. 56 (R$ 250,00), 
fls. 59 (R$ 250,00) e fls. 64 (R$ 1.000,00) destes autos de execução, em favor do(a)(s) autor(a)(s). Outrossim, diante da 
ausência de divergência sobre o valor da condenação, com base no artigo 503 do Código de Processo Civil, declaro o trânsito 
em julgado desta sentença. Defiro desentranhamento dos documentos, devendo as partes providenciar a retirada, no prazo de 
90 dias após o trânsito em julgado, sob pena de serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: DOUGLAS ROMEIRA (OAB 303164/SP), 
RODRIGO KARPAT (OAB 211136/SP)

Processo 0022217-66.2012.8.26.0309 (309.01.2012.022217) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Moral - Oscar Vilas Boas Silva - Banco Itau S/A - - Banco do Brasil S/A - Com base no art. 794, inc. I, do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo. Expeça-se mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 177 
(R$ 14.731,24), de fls. 188 (R$ 831,21) e de fls. 194 (R$ 685,57) em favor do(a)(s) autor(a)(s). Outrossim, diante da ausência 
de divergência sobre o valor da condenação, com base no artigo 503 do Código de Processo Civil, declaro o trânsito em julgado 
desta sentença. Defiro desentranhamento dos documentos, devendo as partes providenciar a retirada, no prazo de 90 dias após 
o trânsito em julgado, sob pena de serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: CAMILA APARECIDA VIVEIROS (OAB 237980/SP), PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP), ANDRE LUIS VIVEIROS 
(OAB 193238/SP), MÁRCIO AYRES DE OLIVEIRA (OAB 32504/PR)

Processo 0027700-77.2012.8.26.0309 (309.01.2012.027700) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Silvano de Jesus Nunes - Banco Bradesco S/A - - Banco Schain S/A - - Banco Cifra S/A Crédito Financiamento e 
Investimento - Com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo. Expeça-
se mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 156 (R$ 3.360,00) em favor do(a)(s) autor(a)(s). Oficie-se ao SCPC e 
SERASA para exclusão definitiva dos apontamentos (fls. 38/39). Defiro desentranhamento dos documentos, devendo as partes 
providenciar a retirada, no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado, sob pena de serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: BRUNO 
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUIZ NELMO BETELI (OAB 131268/SP), PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 76950/
RS)

Processo 0030269-22.2010.8.26.0309 (309.01.2010.030269) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - 
Clemilda Santana de Lima - Consórcio Nacional Panamericano Ltda - Com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTO o presente processo. Expeça-se mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 137 (R$ 1.856,34) 
em favor do(a)(s) autor(a)(s). Tendo em vista a autorização do advogado, fica deferido que a guia seja retirada pela própria 
autora. Defiro desentranhamento dos documentos, devendo as partes providenciar a retirada, no prazo de 90 dias após o 
trânsito em julgado, sob pena de serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: DARIO LEITE (OAB 242765/SP), NEI CALDERON (OAB 
114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)

Processo 0030375-47.2011.8.26.0309 (309.01.2011.030375) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Luzia 
Izabel Padovani Bernardes - Banco Itau SA - ITAÚ UNIBANCO SA - Com base no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil, 
JULGO EXTINTO o presente processo. Expeça-se mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 163 no valor de R$ 
610,71 (liquide-se uma vez que o autor já levantou sua parte no banco) em favor do(a) EXECUTADO. Outrossim, diante da 
ausência de divergência sobre o valor da condenação, com base no artigo 503 do Código de Processo Civil, declaro o trânsito 
em julgado desta sentença. Defiro desentranhamento dos documentos, devendo as partes providenciar a retirada, no prazo 
de 90 dias após o trânsito em julgado, sob pena de serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ, REJANE 
LOPES LIRA (OAB 295529/SP)

Processo 0032538-34.2010.8.26.0309 (309.01.2010.032538) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Cesar 
Pompermayer - Enivaldo da Silva Oliveira - Posto isso, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA a 
presente execução. Defiro o desbloqueio do valor bloqueado a fls. 64 (R$ 0,02) e de fls. 81 (R$ 0,07), conforme procedimento 
que segue. Deverá o exequente retirar a guia já expedida em seu favor, no valor de R$ 678,79 (depósito de 14.08.2013), no 
prazo de 05 dias. Oportunamente, devolvam-se os documentos ao exeqüente. P.R.I. - ADV: RAFAEL CREATO (OAB 276345/
SP)
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Processo 0032639-37.2011.8.26.0309 (309.01.2011.032639) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização 
por Dano Material - Maria Aparecida Silva Piazzaroli - J.C. Felivel Distribuidora de Veículos Ltda - - Disal Administradora de 
Consórcio Ltda - Com base no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo. Expeça-se 
mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 239 (R$ 7.394,32) em favor do(a)(s) autor(a)(s). Outrossim, diante da 
ausência de divergência sobre o valor da condenação, com base no artigo 503 do Código de Processo Civil, declaro o trânsito 
em julgado desta sentença. Defiro desentranhamento dos documentos, devendo as partes providenciar a retirada, no prazo de 
90 dias após o trânsito em julgado, sob pena de serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: ANALI PENTEADO BURATIN (OAB 196610/
SP), ADILSON LEITE FONTAO (OAB 32155/SP), PAULA MARIA DE OLAVARRIA GOTARDELLO (OAB 216647/SP), CRISTIANE 
HAIDAR SILVA PANIZZA (OAB 257609/SP)

Processo 0037489-76.2007.8.26.0309 (309.01.2007.037489) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - 
Esther Taboada Dobarro e outros - Bradesco Banco Brasileiro de Descontos Sa -BANCO BRADESCO SA - Isto posto, JULGO 
PROCEDENTE a ação, para condenar o banco réu ao pagamento das diferenças decorrentes de remuneração referente ao 
IPC de junho de 1987 (26,06%) e janeiro de 1989 (42,72%), deduzindo-se os valores efetivamente creditados sobre o saldo da 
caderneta de poupança da parte autora a título de correção monetária nos respectivos meses, no valor de R$ 2.679,77, acrescida 
de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde a data do ajuizamento da ação e com juros 
moratórios de 1% ao mês desde a data da citação. Ficam as partes intimadas, desde já, de que o prazo para interposição de 
recurso é de 10 (dez) dias e deverão recolher o valor do preparo atualizado, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual 11.608, 
de 29.12.2003, sob pena de deserção. Ficam, ainda, intimadas que deverão contratar advogado para interposição de recurso. 
Não efetuado o pagamento no prazo de quinze dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, independentemente de 
nova intimação, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 475-J, do Código 
de Processo Civil. Transitada em julgado a Sentença ou Acórdão e transcorrido o prazo do artigo 475-J do CPC sem que tenha 
havido o pagamento, sem prejuízo das medidas executórias cabíveis judicialmente, o vencedor poderá solicitar também a 
expedição de Certidão Cartorária para fins de protesto da Sentença ou Acórdão junto ao Tabelião de Notas e Protesto de Títulos, 
aplicando-se, neste caso, as disposições contidas na Lei nº 9.492/1997. Não há sucumbência nessa fase do Juizado, salvo 
má-fé. P.R.I. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), ROSELI GONCALVES PEREIRA DE SANTIS (OAB 110614/SP), 
EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 0039088-45.2010.8.26.0309 (309.01.2010.039088) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Emerson Rodrigues Silva - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Com base no art. 794, inc. I, do Código 
de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo. Outrossim, diante da ausência de divergência sobre o valor da 
condenação, com base no artigo 503 do Código de Processo Civil, declaro o trânsito em julgado desta sentença. Defiro 
desentranhamento dos documentos, devendo as partes providenciar a retirada, no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado, 
sob pena de serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP), 
MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP), MARIA GILCE ROMUALDO REGONATO (OAB 78810/SP)

Processo 0041025-95.2007.8.26.0309 (309.01.2007.041025) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Antonio 
Rebelo e outros - Banco Real Abn Amro - Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar 
o banco réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.236,15, decorrente da diferença de remuneração referente ao IPC de junho 
de 1987 (26,06%), já deduzidos os valores efetivamente creditados sobre o saldo da caderneta de poupança da parte autora 
a título de correção monetária no referido mês, acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês desde o dia 
21/08/2014 (fls. 102). No tocante ao Plano Verão, indefiro o pedido, por falta de prova da existência de saldo em caderneta 
de poupança mantida com o banco réu à época do referido plano econômico. Ficam as partes intimadas, desde já, de que o 
prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias e deverão recolher o valor do preparo atualizado, nos termos do artigo 4º 
da Lei Estadual 11.608, de 29.12.2003, sob pena de deserção. Ficam, ainda, intimadas que deverão contratar advogado para 
interposição de recurso. Não efetuado o pagamento no prazo de quinze dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, 
independentemente de nova intimação, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 
do art. 475-J, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a Sentença ou Acórdão e transcorrido o prazo do artigo 475-J 
do CPC sem que tenha havido o pagamento, sem prejuízo das medidas executórias cabíveis judicialmente, o vencedor poderá 
solicitar também a expedição de Certidão Cartorária para fins de protesto da Sentença ou Acórdão junto ao Tabelião de Notas 
e Protesto de Títulos, aplicando-se, neste caso, as disposições contidas na Lei nº 9.492/1997. Não há sucumbência nessa 
fase do Juizado, salvo má-fé. P.R.I. - ADV: CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP), FLÁVIO ROGÉRIO 
LOBODA FRONZAGLIA (OAB 223393/SP), ANA BEATRIZ FERREIRA REBELLO PRESGRAVE (OAB 196174/SP), ALEXANDRE 
ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP), PAULO MARCOS LOBODA FRONZAGLIA (OAB 137830/SP)

Processo 0043576-48.2007.8.26.0309 (309.01.2007.043576) - Outros Feitos não Especificados - Bancários - Samira 
Tabbakh - Banco Nossa Caixa S A - Com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 
processo. Expeça-se mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 89 (R$ 7.729,58) em favor do(a)(s) autor(a)(s). Defiro 
desentranhamento dos documentos, devendo as partes providenciar a retirada, no prazo de 90 dias após o trânsito em julgado, 
sob pena de serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), ÁLVARO AUGUSTO MORAES 
PEREIRA (OAB 185588/SP)

Processo 0044472-91.2007.8.26.0309 (309.01.2007.044472) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Magali Moron 
Roder - Lucineide Magalhães Lemos - Com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 
presente processo. Defiro desentranhamento dos documentos, devendo as partes providenciar a retirada, no prazo de 90 dias 
após o trânsito em julgado, sob pena de serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: RONALDO VICENTE GARCIA (OAB 126743/SP)

Processo 0045135-40.2007.8.26.0309 (309.01.2007.045135) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
Elza Maria Lusvardi - Claudio Ferracini - Posto isso, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA a presente 
execução. Fica liberada eventual penhora. Defiro o desbloqueio do valor bloqueado a fls. 89 (R$ 0,18) e de fls. 207 (R$ 74,25) 
pelo BACENJUD, conforme procedimento que segue. Proceda-se ao desbloqueio dos veículos de fls. 218 (BNP 4123, DUN 4232 
e DHD 333) pelo RENAJUD. Fica desde já deferida a expediçãoi de certidão para fins de protesto do título judicial, devendo 
a parte retirá-la em juízo e tomar as providências necessárias. Oportunamente, devolvam-se os documentos ao exeqüente. 
P.R.I. - ADV: LUIZ ODA (OAB 80070/SP), NILCE BERNADETE MANACERO (OAB 145023/SP), ÉDIO EDUARDO MONTE (OAB 
190635/SP)

Processo 0046829-44.2007.8.26.0309 (309.01.2007.046829) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - Luiz Felipe Barbieri - Via Shopping Veículos - - Maurício Campos Crepaldi - - Cassio Rogerio de 
Almeida Jundiai - Posto isso, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA a presente execução. Defiro 
o desbloqueio dos valores bloqueados as fls. 71 (R$ 2,30), fls. 72 (R$ 2,14) e fls. 113 (R$ 5,47), conforme procedimento que 
segue. Oportunamente, devolvam-se os documentos ao exeqüente. P.R.I. - ADV: ALESSANDRA PERALLI PIACENTINI (OAB 
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147093/SP), DENIS FERREIRA OLIVASTRO (OAB 116618/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATA VAITKEVICIUS SANTO ANDRÉ VITAGLIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VERNOY BERGAMO FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0059/2015
Processo 0011631-96.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro - Helena Maria da Silva - Sony Mobile Communications do Brasil Ltda. - Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, 
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, cancelando o negócio entre as partes e condenando a empresa ré à restituição do valor pago 
pelo aparelho celular, com base no artigo 18, parágrafo 1º, inciso II, do CDC, no valor de R$897,00 (oitocentos e noventa e sete 
reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do respectivo desembolso. Ficam as 
partes intimadas, desde já, de que o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias e deverão recolher o valor do preparo 
atualizado, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual 11.608, de 29.12.2003, sob pena de deserção. Ficam, ainda, intimadas 
que deverão contratar advogado para interposição de recurso. Não efetuado o pagamento no prazo de quinze dias, contados 
do trânsito em julgado desta sentença, independentemente de nova intimação, o montante da condenação será acrescido 
de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 475-J, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a Sentença 
ou Acórdão e transcorrido o prazo do artigo 475-J do CPC sem que tenha havido o pagamento, sem prejuízo das medidas 
executórias cabíveis judicialmente, o vencedor poderá solicitar também a expedição de Certidão Cartorária para fins de protesto 
da Sentença ou Acórdão junto ao Tabelião de Notas e Protesto de Títulos, aplicando-se, neste caso, as disposições contidas na 
Lei nº 9.492/1997. Sem sucumbência nessa fase do Juizado, salvo má-fé. P.R.I. - ADV: ROBERTO SERGIO SCERVINO (OAB 
242171/SP)

Processo 0011817-22.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Dalmo 
Rodrigues da Silva - Mercado Pago Comercio Representações Ltda e outros - Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, cancelando o negócio entre as partes, condenando os réus, solidariamente, 
a restituírem ao autor o valor pago pelo produto, com base no artigo 18, parágrafo 1º, inciso II, do CDC, no importe de R$ 
1.427,83 (um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação 
e correção monetária desde a data do ajuizamento da ação. Contudo, indefiro o pedido de indenização porque ausente o dano 
moral. Ficam as partes intimadas, desde já, de que o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias e deverão recolher 
o valor do preparo atualizado, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual 11.608, de 29.12.2003, sob pena de deserção. Ficam, 
ainda, intimadas que deverão contratar advogado para interposição de recurso. Não efetuado o pagamento no prazo de quinze 
dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, independentemente de nova intimação, o montante da condenação 
será acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 475-J, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado 
a Sentença ou Acórdão e transcorrido o prazo do artigo 475-J do CPC sem que tenha havido o pagamento, sem prejuízo das 
medidas executórias cabíveis judicialmente, o vencedor poderá solicitar também a expedição de Certidão Cartorária para fins 
de protesto da Sentença ou Acórdão junto ao Tabelião de Notas e Protesto de Títulos, aplicando-se, neste caso, as disposições 
contidas na Lei nº 9.492/1997. Sem sucumbência nessa fase do Juizado, salvo má-fé. P.R.I. - ADV: GUSTAVO GONÇALVES 
GOMES (OAB 266894/SP)

Processo 0012559-47.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Tânia 
Maria Ribeiro Hellmuth - Banco Bradesco S/A - Isto posto, e pelo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 
inicial, por insuficiência de provas dos fatos constitutivos do direito da autora. Ficam as partes intimadas, desde já, de que o 
prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias e deverão recolher o valor do preparo atualizado, nos termos do artigo 4º 
da Lei Estadual 11.608, de 29.12.2003, sob pena de deserção. Ficam, ainda, intimadas que deverão contratar advogado para 
interposição de recurso. Sem sucumbência nesta fase do Juizado, salvo má-fé. P.R.I. - ADV: JACK IZUMI OKADA (OAB 90393/
SP), BRAZ PESCE RUSSO (OAB 21585/SP)

Processo 0012668-61.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Fernando Lucas da Silva Prado - Grechi & Gonzalez Móveis Planejados Ltda - - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO S/A - Ante o exposto, com base no artigo 269, I, do CPC, julgo PROCEDENTE a pretensão inicial, condenando 
as rés, solidariamente, a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00, atualizada monetariamente 
desde a data de hoje e com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. No mais, declaro inexigível quaisquer débitos 
provenientes do contrato de compra e venda e também do contrato de financiamento, determinando que as rés não insiram o 
nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de incidência de multa de R$ 5.000,00. Por fim, determino que se 
oficie aos órgãos de proteção ao crédito para que o nome do autor seja excluído de seus cadastros em razão da dívida ora 
declarada inexigível, já que há notícia de que novo apontamento foi realizado. Caso o pagamento não seja realizado dentro do 
prazo de 15 dias contado do trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, incidirá multa de 10% sobre o valor 
atualizado do débito. Indevidas custas e honorários advocatícios diante da ausência de má-fé, nos termos do artigo 55 da 
Lei 9.099/95. P.R.I. - ADV: MARCELO GAMBOA SERRANO (OAB 172262/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), FABIO 
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0015457-33.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Marilu 
Silmara Nogueira Gouvea - Mila Motos Veiculos Ltda - - Luis Antônio Segatin - Isto posto, e pelo que dos autos consta, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial, porque não se pode obrigar os réus a transferirem para o seu nome veículo que já não se 
encontra mais sob sua posse ou do qual tenham apenas a posse direta, mas não a propriedade. Ficam as partes intimadas, 
desde já, de que o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias e deverão recolher o valor do preparo atualizado, 
nos termos do artigo 4º da Lei Estadual 11.608, de 29.12.2003, sob pena de deserção. Ficam, ainda, intimadas que deverão 
contratar advogado para interposição de recurso. Sem custas nessa fase do Juizado, salvo má-fé. P.R.I. - ADV: MARGARETE 
PALACIO (OAB 98295/SP), ARIOVALDO JOSE ZANOTELLO (OAB 79428/SP)

Processo 0017047-45.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - André Luiz Villar - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, condenando a ré a restituir ao autor a importância de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e 
noventa centavos), monetariamente corrigida desde a data do ajuizamento da ação e com juros de mora de 1% ao mês, desde 
a citação. Contudo, indefiro o pedido de indenização porque ausente o dano moral. Ficam as partes intimadas, desde já, de que 
o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias e deverão recolher o valor do preparo atualizado, nos termos do artigo 
4º da Lei Estadual 11.608, de 29.12.2003, sob pena de deserção. Ficam, ainda, intimadas que deverão contratar advogado para 
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interposição de recurso. Não efetuado o pagamento no prazo de quinze dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, 
independentemente de nova intimação, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 
do art. 475-J, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a Sentença ou Acórdão e transcorrido o prazo do artigo 475-J 
do CPC sem que tenha havido o pagamento, sem prejuízo das medidas executórias cabíveis judicialmente, o vencedor poderá 
solicitar também a expedição de Certidão Cartorária para fins de protesto da Sentença ou Acórdão junto ao Tabelião de Notas 
e Protesto de Títulos, aplicando-se, neste caso, as disposições contidas na Lei nº 9.492/1997. Sem sucumbência nesta fase do 
Juizado, salvo má-fé. P.R.I. - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)

Processo 0017197-26.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Elisângela 
Pinheiro da Silva - Compra Certa - WHIRLPOOL SA - Isto posto, e pelo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO FORMULADO PELA PARTE AUTORA, condenando a ré a restituir à autora o montante de R$ 633,40 (seiscentos e 
trinta e três reais e quarenta centavos), a título de danos materiais, bem como o mesmo valor de R$ 633,40 (seiscentos e trinta 
e três reais e quarenta centavos) a título de danos morais, totalizando a condenação no valor de R$ 1.266,80 (Mil, duzentos 
e sessenta e seis reais e oitenta centavos) com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, e correção monetária 
desde a data do respectivo desembolso. Ficam as partes intimadas, desde já, de que o prazo para interposição de recurso é de 
10 (dez) dias e deverão recolher o valor do preparo atualizado, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual 11.608, de 29.12.2003, 
sob pena de deserção. Ficam, ainda, intimadas que deverão contratar advogado para interposição de recurso. Não efetuado o 
pagamento no prazo de quinze dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, independentemente de nova intimação, 
o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 475-J, do Código de Processo 
Civil. Transitada em julgado a Sentença ou Acórdão e transcorrido o prazo do artigo 475-J do CPC sem que tenha havido o 
pagamento, sem prejuízo das medidas executórias cabíveis judicialmente, o vencedor poderá solicitar também a expedição de 
Certidão Cartorária para fins de protesto da Sentença ou Acórdão junto ao Tabelião de Notas e Protesto de Títulos, aplicando-
se, neste caso, as disposições contidas na Lei nº 9.492/1997. Não há ônus da sucumbência nesta fase do Juizado, salvo má-fé. 
P.R.I. - ADV: ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP)

Processo 0017467-50.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Paulo Roberto Cervantes - LIVRARIA BIZ LTDA ME - - BUSCAPE COMPANY E COMMERCE-BUSCAPÉ COMPANY 
INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. - Isto posto, e pelo que dos autos consta, em relação à BUSCA-PÉ COMAPNY 
INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA., JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO por ilegitimidade 
passiva de parte, o que faço com fundamento no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Em relação à corré 
LIVRARIA BIZ LTDA. ME, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELO AUTOR, condenando a 
empresa ré à restituição da quantia de R$ 909,00 (novecentos e nove reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação 
e correção monetária desde a data do desembolso, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais, que não restaram 
configurados no presente caso. Ficam as partes intimadas, desde já, de que o prazo para interposição de recurso é de 10 
(dez) dias e deverão recolher o valor do preparo atualizado, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual 11.608, de 29.12.2003, 
sob pena de deserção. Ficam, ainda, intimadas que deverão contratar advogado para interposição de recurso. Não efetuado o 
pagamento no prazo de quinze dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, independentemente de nova intimação, 
o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 475-J, do Código de Processo 
Civil. Transitada em julgado a Sentença ou Acórdão e transcorrido o prazo do artigo 475-J do CPC sem que tenha havido o 
pagamento, sem prejuízo das medidas executórias cabíveis judicialmente, o vencedor poderá solicitar também a expedição de 
Certidão Cartorária para fins de protesto da Sentença ou Acórdão junto ao Tabelião de Notas e Protesto de Títulos, aplicando-
se, neste caso, as disposições contidas na Lei nº 9.492/1997. Não há ônus da sucumbência nesta fase do Juizado, salvo má-fé. 
P.R.I. - ADV: ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (OAB 178930/SP)

Processo 0018134-70.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Bruna Mayara Alves dos Santos - Akatus Meios de Pagamento S/A e outro - Isto posto, e pelo mais que dos autos 
consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, condenando as rés, de forma solidária, a restituírem à autora o montante de R$ 
899,90 (oitocentos e noventa e nove mil e noventa centavos), com juros de mora de 1% ao mês de desde a citação e correção 
monetária desde a data do respectivo desembolso. Ficam as partes intimadas, desde já, de que o prazo para interposição de 
recurso é de 10 (dez) dias e deverão recolher o valor do preparo atualizado, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual 11.608, 
de 29.12.2003, sob pena de deserção. Ficam, ainda, intimadas que deverão contratar advogado para interposição de recurso. 
Não efetuado o pagamento no prazo de quinze dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, independentemente de 
nova intimação, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 475-J, do Código 
de Processo Civil. Transitada em julgado a Sentença ou Acórdão e transcorrido o prazo do artigo 475-J do CPC sem que tenha 
havido o pagamento, sem prejuízo das medidas executórias cabíveis judicialmente, o vencedor poderá solicitar também a 
expedição de Certidão Cartorária para fins de protesto da Sentença ou Acórdão junto ao Tabelião de Notas e Protesto de Títulos, 
aplicando-se, neste caso, as disposições contidas na Lei nº 9.492/1997. Sem sucumbência nesta fase do Juizado, salvo má-fé. 
P.R.I - ADV: SUSETE GOMES (OAB 163760/SP)

Processo 0020912-76.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - MARCO 
ANTONIO DOS SANTOS - SCHAHIN CONSTRUTORA e outro - Fls. 33/34: o feito já está extinto em face do acordo entabulado 
entre as partes e devidamente homologado por sentença. Tendo em vista a informação de cumprimento da avença, certifique-se 
o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Int. - ADV: MONICA DA ROSA LIMA (OAB 282364/SP)

Processo 1001358-75.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Vera 
Lucia Batista Toscano - CLIMEV DIAGNOSTICOS VETERINARIOS S/S LTDA - ME - - CLINICA VETERINÁRIA DRA. MARIANE 
FERRARA - Vistos. Com base no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo. Expeça-
se mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 130 (R$ 2.213,37) em favor do(a)(s) autor(a)(s). Outrossim, diante 
da ausência de divergência sobre o valor da condenação, com base no artigo 503 do Código de Processo Civil, declaro o 
trânsito em julgado desta sentença. Defiro desentranhamento dos documentos, devendo as partes providenciar a retirada, no 
prazo de 90 dias após o trânsito em julgado, sob pena de serem destruídos. P.I.C. - ADV: ELIS ANGELA FERRARA PAULINI 
(OAB 159774/SP), EDUARDO SOARES LACERDA NEME (OAB 167967/SP), RICARDO SOARES LACERDA (OAB 164711/SP), 
CAMILA DE SOUZA TOLEDO (OAB 176620/SP), RENATA PERES RIGHETO MATTEUCCI (OAB 222980/SP)

Processo 1003352-07.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - newton robson melo chaves - Uol pagseguro- UNIVERSO ONLINE SA e outro - Posto isso, nos termos do artigo 
51, inciso I, da Lei 9.099/95, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas 
processuais (art. 51, § 2º, da Lei 9.099/95). O ajuizamento de nova ação com base nos mesmos fatos ficará condicionado ao 
recolhimento das custas. Em caso de não pagamento das custas, a dívida será inscrita na dívida ativa para cobrança. P.R.I. 
Jundiaí, 24 de novembro de 2014. - ADV: LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (OAB 128998/SP), CAIO VINICIUS DA ROSA 
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(OAB 212205/SP)
Processo 1005281-75.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade Civil - RENAN 

SACCENTI LOPES - MSC Cruzeiros do Brasil Ltda - - YELLOW TOUR TURISMO E TRANSPORTES LTDA - Vistos. Diversamente 
ao alegado pela parte autora a sentença de fls. 127/130, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 28/01/2015. 
Aguarde-se o decurso do prazo para oportuna certificação do trânsito em julgado. Intime-se. - ADV: OTÁVIO CESAR DA SILVA 
(OAB 154137/SP), GUILHERME FLAVIANO RABELO (OAB 258151/SP), NATALIA SACCENTI LOPES (OAB 323104/SP), 
ANDRÉ DE ALMEIDA RODRIGUES (OAB 164322/SP), LUIZ ANTONIO PIRES (OAB 92304/SP)

Processo 1006191-05.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade Civil - Elias Ferreira 
do Nascimento - Banco Mercantil do Brasil S/A - Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES OS 
PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR, tendo em vista que não houve cobrança indevida, tendo o banco réu agido no exercício 
regular de direito no lançamento de valores na fatura do cartão de crédito mantido pelo autor junto à referida instituição. Ausente 
a responsabilidade do banco réu por danos morais porque os fatos ocorreram por culpa exclusiva do autor consumidor. Ficam as 
partes intimadas, desde já, de que o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias e deverão recolher o valor do preparo 
atualizado, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual 11.608, de 29.12.2003, sob pena de deserção. Ficam, ainda, intimadas que 
deverão contratar advogado para interposição de recurso. Não há ônus da sucumbência nesta fase do Juizado, salvo má-fé. 
P.R.I. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), VANESSA CÁSSIA DE CASTRO MORICONI (OAB 
305921/SP)

Processo 1007170-64.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - MARIA NASARE DE SOUSA 
SANTOS - BANCO BMG SA - - MIRANDA PERECIN CONSULTORIA DE NEGÓCIO E SERVIÇOS LTDA - Posto isso, nos termos 
do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das 
custas processuais (art. 51, § 2º, da Lei 9.099/95). O ajuizamento de nova ação com base nos mesmos fatos ficará condicionado 
ao recolhimento das custas. Em caso de não pagamento das custas, a dívida será inscrita na dívida ativa para cobrança. P.R.I. 
Jundiaí, 24 de novembro de 2014. - ADV: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB 317407/SP), FABIANA DE SOUZA (OAB 
306459/SP), VIVIANE MEDINA (OAB 188272/SP)

Processo 1007429-59.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - MARISA 
APARECIDA GUERRERO - Banco do Brasil S/A - Ante o exposto, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, 
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Indevidas custas ou honorários advocatícios em razão da ausência de má-fé, nos 
termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedo à autora os benefícios da Lei 1.060/50. P.R.I. - ADV: EDUARDO ONTIVERO (OAB 
274946/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 1008416-95.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - 
SILMARA SUELI TOMIM GOMES - RN Comércio Varejista S/A - Ante o exposto, com fundamento no artigo 269, I, do Código 
de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial. Outrossim, diante da ausência de comprovação de que a 
autora é pobre na acepção jurídica do termo, considerando que ela trabalha e inclusive contrataram advogado para defender 
seus interesses, indefiro-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até porque o artigo 5º, LXXIV, da CF, que determina que a 
insuficiência de recursos deve ser comprovada, não recepcionou a norma prevista no artigo 4º da Lei 1.060/50. Indevidas custas 
ou honorários advocatícios em razão da ausência de má-fé, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. - ADV: LEONARDO DE 
LIMA NAVES (OAB 91166/MG), ELAINE ARCHIJA DAS NEVES (OAB 280770/SP)

Processo 1008664-61.2014.8.26.0309 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Roseli Rodrigues 
de Santana - - Maricler Ferreira dos Santos - SUSI CRISTINA SCRICO - - DANIELLE SCRICO MORAES - Roseli Rodrigues de 
Santana - - Roseli Rodrigues de Santana - HOMOLOGO, por sentença, para que produza os efeitos de lei, o acordo entabulado 
entre as partes (fl. 31). Por consequência, julgo EXTINTA a execução, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código Processo 
Civil. Tendo em vista a notícia de cumprimento da avença, após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P.R.I. 
- ADV: ROSELI RODRIGUES DE SANTANA (OAB 258889/SP)

Processo 1009521-10.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Turismo - Alessandra Rosa Santos - MIP 
TURISMO LTDA - ME - Apesar de intimada, até a presente data a parte autora não indicou o atual endereço da requerida. 
Assim, como é dever da parte indicar o correto endereço do réu, diante da inércia do(a) autor(a), tem-se que o processo 
deve ser extinto, porquanto ela não tomou as providências necessárias para o regular processamento do feito, inviabilizando 
a constituição válida e regular do processo. Sob tal prisma, diante da inércia da autora em promover o regular andamento do 
presente feito, nos termos do art. 267, inc. III, do Código de Processo Civil, JULGO-O EXTINTO sem resolução do mérito. P.R.I. 
- ADV: EDSON EIJI NAKAMURA (OAB 180422/SP)

Processo 1009793-04.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Tatiane 
Miranda - PREMIUM ENTRETENIMENTO (CAMAROTE SALVADOR) - HOMOLOGO, por sentença, para que produza os efeitos 
de lei, o acordo entabulado entre as partes (fls. 31/34). Por consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 
269, inciso III, do Código Processo Civil. Fica cancelada a audiência de conciliação designada. Libere-se a pauta. P.R.I. - ADV: 
PAULA RIOTTO FERNANDES (OAB 326045/SP)

Processo 1010756-12.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sustação de Protesto - A. L. NOBREGA DA 
SILVA LANCHONETE - ME - Meqso Frango Comércio de Produtos Alimentícios Ltda ME - HOMOLOGO, por sentença, para que 
produza os efeitos de lei, o acordo entabulado entre as partes (fls. 43/44). Por consequência, julgo EXTINTO o presente feito, 
nos termos do artigo 269, inciso III, do Código Processo Civil. Oficie-se ao SCPC, SERASA e Cartório de Protesto solicitando 
a baixa definitiva do apontamento/protesto em nome da parte autora, em razão dos fatos aqui tratados, cabendo à requerida, 
o encaminhamento do ofício ao Cartório de Protesto e as demais providências cabíveis para exclusão do apontamento. Fica 
cancelada a audiência de conciliação. Libere-se a pauta. P.R.I. - ADV: JEFFERSON RODRIGO CHIAMBA (OAB 218745/SP)

Processo 1010896-80.2013.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - R. R. DE OLIVEIRA 
CURSOS - ME - CLAUDEMIR PROVAZI ALMEIDA - Posto isso, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTA 
a presente execução. Oportunamente, devolvam-se os documentos ao exeqüente. P.R.I. - ADV: CLAYTON JOÃO INFANTE 
(OAB 279935/SP), IVANE DE JESUS FERNANDES (OAB 339075/SP)

Processo 1011917-57.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - ADILSON 
APARECIDO FERREIRA DIAS - Motorola Industrial Ltda- MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS 
LTDA. - Isto posto, e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO PELA 
PARTE AUTORA, rejeitando o pedido de indenização por danos morais, que não restaram configurados no presente caso, mas 
condenando a ré a restituir ao autor o montante de R$ 199,00 (cento e noventa e nove reais), com juros de mora de 1% ao mês 
desde a data da citação, e correção monetária desde a data do respectivo desembolso. Ficam as partes intimadas, desde já, de 
que o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias e deverão recolher o valor do preparo atualizado, nos termos do artigo 
4º da Lei Estadual 11.608, de 29.12.2003, sob pena de deserção. Ficam, ainda, intimadas que deverão contratar advogado para 
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interposição de recurso. Não efetuado o pagamento no prazo de quinze dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, 
independentemente de nova intimação, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 
do art. 475-J, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado a Sentença ou Acórdão e transcorrido o prazo do artigo 475-J 
do CPC sem que tenha havido o pagamento, sem prejuízo das medidas executórias cabíveis judicialmente, o vencedor poderá 
solicitar também a expedição de Certidão Cartorária para fins de protesto da Sentença ou Acórdão junto ao Tabelião de Notas 
e Protesto de Títulos, aplicando-se, neste caso, as disposições contidas na Lei nº 9.492/1997. Não há ônus da sucumbência 
nesta fase do Juizado, salvo má-fé. P.R.I. - ADV: CARLOS HENRIQUE BATISTA (OAB 262015/SP), ALEXANDRE FONSECA DE 
MELLO (OAB 222219/SP)

Processo 1012154-28.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - MARCIO 
FREIRE DE OLIVEIRA - ITAÚ UNIBANCO SA - Com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 
o presente processo. Defiro desentranhamento dos documentos, devendo as partes providenciar a retirada, no prazo de 90 dias 
após o trânsito em julgado, sob pena de serem destruídos. P.I.C. - ADV: ANALURDES DA SILVA SANTOS (OAB 313718/SP), 
MILTON ROCHA DIAS (OAB 219957/SP)

Processo 1012213-79.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Franciele Aparecida da Silva - Marino Galvão & Galvão Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios Ltda-
Me - Apesar de intimada, até a presente data, a parte autora não juntou aos autos o seu comprovante de residência, conforme 
determinado. Assim, como é dever da parte apresentar toda a documentação necessária ao prosseguimento, diante da inércia 
do(a) autor(a), tem-se que o processo deve ser extinto, porquanto ela não tomou as providências necessárias para o regular 
processamento do feito, inviabilizando a constituição válida e regular do processo. Sob tal prisma, diante da inércia da autora 
em promover o regular andamento do presente feito, nos termos do art. 267, inc. III, do Código de Processo Civil, JULGO-O 
EXTINTO sem resolução do mérito. P.R.I. - ADV: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 79365/SP)

Processo 1012563-67.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Sidney Arruda 
Nascimento - APOIO ONLINE SERVIÇOS DE BANCO DE DADOS LTDA - Sidney Arruda Nascimento - HOMOLOGO, por 
sentença, para que produza os efeitos de lei, o acordo entabulado entre as partes (fls. 29/30). Por consequência, julgo EXTINTO 
o presente feito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código Processo Civil. Fica cancelada a audiência de conciliação 
designada. Libere-se a pauta. P.R.I. - ADV: SIDNEY ARRUDA NASCIMENTO (OAB 341100/SP)

Processo 1012747-57.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - MARLENE DOS 
SANTOS - INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A - - ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE 
JUNDIAÍ - Ante o exposto, com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE a pretensão inicial. 
Indevidas custas e honorários advocatícios diante da ausência de má-fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. - ADV: 
FILIPE EDUARDO CLINI (OAB 332181/SP), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA (OAB 272633/SP), FABIA PINHEIRO 
ARGENTO (OAB 333937/SP), IGOR PEREIRA TORRES (OAB 278781/SP), LUIZ CARLOS BRANCO (OAB 52055/SP)

Processo 1014193-95.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Vanessa Cardoso de 
Assis e outros - Regiane Bruna Domingues - Vanessa Cardoso de Assis - - Vanessa Cardoso de Assis - - Vanessa Cardoso 
de Assis - Tendo em vista a informação da parte autora de que a ré efetuou o pagamento da condenação (fl. 24), satisfeita a 
obrigação, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo. P.R.I. - ADV: VANESSA 
CARDOSO DE ASSIS (OAB 305920/SP)

Processo 1015295-21.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Penhor - EVERTON GUSTAVO DE 
MORAES - CLÓVIS E FLAIMISON HENRIQUE LTDA ME - Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Fica a parte 
autora intimada, desde já, de que o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) dias e deverá recolher o valor do preparo 
atualizado, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual 11.608, de 29.12.2003, sob pena de deserção. Sem custas e honorários 
nessa fase do Juizado, salvo má-fé. P.R.I. - ADV: RODRIGO CESAR BELARMINO (OAB 41058/PR)

Processo 1015671-07.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - TELVIO 
ORRU - TEC VENDAS CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA e outros - Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Juizado 
Especial para o julgamento da causa e, como consequência, nos termos do artigo 267, inciso IV c.c. artigo 295, inciso V, 
ambos do Código de Processo Civil e artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. 
Indevidas custas e honorários advocatícios diante da ausência de má-fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. - 
ADV: MARCELO ORRÚ (OAB 201723/SP)

Processo 1016346-67.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Representação comercial - J LUNA E O 
ZENI REPRESENTAÇÕES DE PRODUTS ALIMENTICIOS LTDA -ME - Destro Brasil Distribuição Ltda - Posto isso, com base 
no art. 51, inciso IV, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito. Sem condenação em custas e 
honorários diante do que dispõe o artigo 55 da Lei nº. 9.099/95. Fica a autora intimada, desde já, de que o prazo para interposição 
de recurso é de dez dias e deverá recolher o valor do preparo atualizado, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual 11.608, de 
29.12.2003, sob pena de deserção. Fica, ainda, intimada de que o recurso somente poderá ser interposto por advogado. P. R. I. 
C. - ADV: JOSE APARECIDO MACHADO (OAB 76842/SP), ANTONIA NOBREGA DE ARAUJO ROSSATO (OAB 314559/SP)

Processo 1016351-89.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento em Consignação - BLUMEN 
BCM MODA FEMININA LTDA-ME - ADDOBBO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS - Posto isso, com base no art. 51, 
incisos II e IV, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito. Sem condenação em custas e honorários 
diante do que dispõe o artigo 55 da Lei nº. 9.099/95. Fica a parte autora intimada, desde já, de que o prazo para interposição 
de recurso é de dez dias e deverá recolher o valor do preparo atualizado, nos termos do artigo 4º da Lei Estadual 11.608, de 
29.12.2003, sob pena de deserção. Fica, ainda, intimada de que o recurso somente poderá ser interposto por advogado. P. R. I. 
C. - ADV: LUCIANE VIEIRA TELES DO REGO (OAB 326666/SP)

Processo 1016861-05.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - ANGÉLICA 
CAMARGO SANTANA - Avance Negócios Imobiliários S/A e outros - Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Juizado 
Especial para o julgamento da causa e, como consequência, nos termos do artigo 267, inciso IV, c.c. artigo 295, inciso V, 
ambos do Código de Processo Civil e artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. 
Indevidas custas e honorários advocatícios diante da ausência de má-fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. - 
ADV: JENNIFER GONÇALVES BROCCO (OAB 269635/SP)

Processo 1016997-02.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - ERIK EDMUNDO TODE - 
GEORGE DE RICCIO NOBREGA - Ante o exposto, com base nos artigos 267, inciso IV, do CPC c/c art. 51, inciso III, da Lei 
9.099/95, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. P.R.I. - ADV: GABRIELA DE OLIVEIRA LUIZ (OAB 152893/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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JUIZ(A) DE DIREITO RENATA VAITKEVICIUS SANTO ANDRÉ VITAGLIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VERNOY BERGAMO FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0066/2015
Processo 0003370-50.2011.8.26.0309 (309.01.2011.003370) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 

Jose Cicero de Farias - Vivo Sa - Ciência ao embargado, sobre o documento apresentado pela embargante. - ADV: ALESSANDRA 
FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP), MAX ARGENTIN (OAB 147838/SP), GERALDO HENRIQUE DE SOUZA 
ARMOND (OAB 107368/SP)

Processo 0003574-94.2011.8.26.0309 (309.01.2011.003574) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Marineide Tonetti - Moyses Justino da Silva Neto e outro - Manifeste-se a exequente, no prazo de 05 dias, sobre o cumprimento 
integral do acordo. Em caso de silêncio, será presumido o cumprimento da obrigação (Enunciado 09 do FOJESP). Não havendo 
manifestação, voltem conclusos para extinção pela satisfação da obrigação. Indefiro a expedição de ofício ao SERASA. Deverá 
o próprio executado tomar as providências para a baixa de seu nome junto àquele orgão, tendo em vista que a negativação 
de seu nome não foi indevida. Int. - ADV: MARCEL AUGUSTO TORRES POTENZA (OAB 281866/SP), PRISCILA GRAZIELE 
STOCCO (OAB 279650/SP), HENRIQUE DUARTE DE ALMEIDA (OAB 270940/SP), DIRCE APARECIDA PELLIZZER RIBEIRO 
(OAB 102852/SP)

Processo 0005496-73.2011.8.26.0309/01 - Cumprimento de sentença - Rosana Aparecida da Costa Me - Sz Transportes 
Ltda Me - Manifestem-se as partes sobre o depósito de fls. 113 referente a transferência de bloqueio ocorrida em 21.10.2013 
(R$ 302,48), no prazo de 05 dias, para fins de extinção do processo. - ADV: HAYSSA TRIVELATO ZANDONA (OAB 214526/SP), 
SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 0006574-05.2011.8.26.0309/01 (apensado ao processo 0006574-05.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Armando Ernesto Guimarães e outro - Giartes Móveis Planejados Ltda Me - Manifeste-se a exequente, cumprindo a determinação 
de fls. 139, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção e destruição dos autos (art. 53, § 4º da Lei 9099/95). - ADV: GIULIANO 
PIOVAN (OAB 195538/SP), EULER HENRIQUE FERNANDES DE PAIVA (OAB 297758/SP)

Processo 0008981-18.2010.8.26.0309 (309.01.2010.008981) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Therezinha 
Marcondes Gibrail e outros - Banco Itaú - Vistos. Atendendo à decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 754.745, 
pelo Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão de todos os julgamentos de mérito das 
ações que tratam do Plano Collor II, suspendo o julgamento deste processo até a decisão final do recurso mencionado, que 
deverá ser comunicado pelas partes. Intime-se. - ADV: JONAS ALVES VIANA (OAB 136331/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 
241287/SP)

Processo 0012912-68.2006.8.26.0309 (309.01.2006.012912) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Edson 
Silvestre Borgonovi Me - Auto Peças Vl Maringa Jundiai Ltda Me e outro - Vistos. Fls. 194: manifeste-se o exequente, indicando 
bens passíveis de penhora, no prazo de 30 dias, sob pena de o processo ser extinto com base no artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95. 
Fica consignado que, poderá o exequente requerer a expedição de certidão para fins de protesto do título judicial, devendo a 
parte após o pedido, retirá-la em juízo e tomar as providências necessárias. Int. - ADV: CASSIO MARCELO CUBERO (OAB 
129060/SP), MARCOS BRUNNER FREIJO (OAB 121831/SP)

Processo 0013897-32.2009.8.26.0309 (309.01.2009.013897) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Joaquim 
Caetano Lopes - Banco Bradesco S/A - Vistos. Atendendo à decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 754.745, 
pelo Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão de todos os julgamentos de mérito das 
ações que tratam do Plano Collor II, suspendo o julgamento deste processo até a decisão final do recurso mencionado, que 
deverá ser comunicado pelas partes. Intime-se. - ADV: HELEN JOYCE DO PRADO KISS (OAB 257661/SP), BRUNO HENRIQUE 
GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0014568-55.2009.8.26.0309 (309.01.2009.014568) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - 
Edna Aparecida de Souza Alba - Lessi e Advogados Associados - “Manifeste-se o exequente, cumprindo o que foi determinado 
a fls. 259, apresentando a planilha de cálculo atualizada e indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 30 dias, sob pena 
de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9099/95.”. - ADV: MARCELO EDUARDO KALMAR (OAB 186271/SP), PEDRO 
LUIZ LESSI RABELLO (OAB 93423/SP)

Processo 0017263-45.2010.8.26.0309 (309.01.2010.017263) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Sonia Maria Manhani da Silva - Banco Bradesco Sa - - Casas Bahia - Deverá a co-requerida CASAS BAHIA indicar nome do 
advogado com procuração nos autos, para ser expedido mandado de levantamento judicial à ser favor, no prazo de 05 dias, 
para fins de extinção - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), MARCELO 
TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG), WILSON ROBERTO SANTANIEL (OAB 242907/SP)

Processo 0020388-84.2011.8.26.0309 (309.01.2011.020388) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do 
contrato e devolução do dinheiro - Sipriano Ribeiro Neto - Ws Comércio de Veículo Ltda e outros - Vistos. Fls 258: manifeste-se 
o exequente, requerendo o que de direito, no prazo de 30 dias, sob pena de o processo ser extinto com base no artigo 53, § 4º, 
da Lei 9099/95. Fica consignado que, no caso de não indicação de bens, poderá o exequente requerer a expedição de certidão 
para fins de protesto do título judicial, devendo a parte retirá-la em juízo e tomar as providências necessárias. Int. (ciência sobre 
a certidão do oficial de justiça de fls. 263 - o requerido não trabalha no local. - ADV: RENATO CUNHA LAMONICA (OAB 88413/
SP), ADNA MARIA RAMOS LAMÔNICA (OAB 292360/SP), GIULIANO PIOVAN (OAB 195538/SP)

Processo 0023359-47.2008.8.26.0309 (309.01.2008.023359) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Antonio José Coelho de Moraes Bittencourt - Callpark Estacionamento e Comércio Ltda - - Davison Luiz Ferreira - - Paulo 
Eduardo Bueno Batista e outro - Manifeste-se o exequente no prazo de 30 dias, indicando bens passíveis de penhora, tendo em 
vista a penhora on line negativa, sob pena de extinção (art. 53 § 4º da Lei 9099/95). - ADV: PAULA CRISTINA BUENO BATISTA 
(OAB 345573/SP), MARCOS DE FREITAS FERREIRA (OAB 59458/SP), FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP)

Processo 0026749-83.2012.8.26.0309 (309.01.2012.026749) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Carlos Jose 
Guido Braga - Daniel Padilha Celani Me - Vistos. Fls. 54/55: por ora, indefiro a penhora on-line nas contas do executado, pois o 
mesmo sequer foi citado. Manifeste-se o exequente indicando o atual endereço do executado para citação e penhora de bens, 
no prazo de 05 dias, sob pena de o processo ser extinto. Com a efetiva citação e com a garantia do juízo, oportunamente será 
designada audiência de conciliação, momento em que o executado poderá oferecer Embargos à Execução. Int. - ADV: RAFAEL 
MARCANSOLE (OAB 257732/SP)

Processo 0027669-28.2010.8.26.0309 (309.01.2010.027669) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Marco Antônio Faelis - Lessi Advogados Associados - “Manifeste-se o exequente, cumprindo o que foi 
determinado a fls. 182 (manifestação sobre os bens penhorados) ou indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 30 dias, 
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sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9099/95.”. - ADV: MARCELO EDUARDO KALMAR (OAB 186271/SP), 
ALESSANDRA RASPANTE SUARES (OAB 182737/SP)

Processo 0030614-17.2012.8.26.0309 (309.01.2012.030614) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida 
em Cadastro de Inadimplentes - Aparecida Claudete Germano de Assis Negrão - Canaan Serviços Fotográficos e Franchising 
Ltda (Canaan Photo Studio) - Vistos. Defiro a transferência dos valores de R$ 1.519,10 - Caixa Econômica Federal, R$ 261,34 
- Banco Itaú, R$ 235,02 - Banco Itaú, R$ 413,02 - Banco Itaú, R$ 559,23 - Banco Itaú, R$ 1.517,32 - Caixa Econômica Federal. 
R$ 231,02 - Banco Itaú, R$ 359,40 - Banco Itaú Univanco, R$ 741,41 -Banco Itaú Unibanco e R$ 270,89 - Banco Itaú Unibanco., 
pelo sistema on-line para o Banco do Brasil, agencia Fórum de Jundiaí, conforme procedimento que segue. Após, intime(m)-
se o(s) executado(s), por seu advogado, pelo Diário de Justiça Eletrônico, da penhora de créditos, bem como do prazo para 
embargos à execução nos termos do prov. 806/03 - seção VIII, subseção I, Item 115 e parecer número 844/07-J, aprovado pela 
C.C.J. e publicado no D.J.E.de 19.12.2007 às fls. 24/25. Int. - ADV: PAULO LUCIANO OLIVEIRA CARLOS (OAB 92746/MG), 
FLÁVIO ROGÉRIO LOBODA FRONZAGLIA (OAB 223393/SP)

Processo 0032783-45.2010.8.26.0309 (309.01.2010.032783) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - 
Hércules Sagrillo - - Iria Galbieri Sagrillo - Banco Itaú Sa - Vistos. A presente demanda versa sobre cobrança referente aos 
expurgos inflacionários impostos aos depósitos remuneratórios das cadernetas de poupança por força de planos econômicos, 
inclusive o denominado “Plano Collor II”. Ocorre que, após reconhecida repercussão geral sobre a matéria, o Colendo Supremo 
Tribunal Federal, por decisão proferida pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, determinou “a suspensão de qualquer julgamento 
de mérito nos processos que se refiram à correção monetária de cadernetas de poupança em decorrência do Plano Collor II”, 
ficando excluídos da suspensão determinada tão somente os processos em fase de execução, que não é a hipótese (Agravo de 
Instrumento n° 754.745 - decisão de 01/09/2010). Manifestem-se, pois, a respeito no prazo de 05 (cinco) dias. Silenciando as 
partes ou, então, insistindo estas na manutenção do pedido atrelado ao referido plano econômico, fica desde já determinada a 
suspensão do feito até pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. Int. - ADV: MARCIA APARECIDA VITAL (OAB 80167/SP), 
EMILE QUIVEN LOMBARDI VELLUCCI (OAB 264708/SP), RODRIGO FERNANDES REBOUÇAS (OAB 154661/SP)

Processo 0033239-24.2012.8.26.0309 (309.01.2012.033239) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de 
Trânsito - Marco Aurelio Araujo e outro - Beatriz Rodrigues Fogo dos Santos - Vistos. Fls. 177: intime-se a executada, por seu 
advogado, para que no prazo de 05 dias, indique onde estão os seus bens passíveis de penhora, sob pena de cometimento de 
ato atentatório a dignidade da justiça (artigo 600, inciso IV, do C.P.C), com incidência de multa de 20% sobre o valor da causa. 
- ADV: NATALIA GOMES PAES (OAB 305868/SP), GUILHERME BRITES (OAB 292767/SP), ANTÔNIO GABRIEL SPINA (OAB 
173853/SP)

Processo 0036925-92.2010.8.26.0309 (309.01.2010.036925) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Serviços 
Profissionais - Maria Catarina Ribeiro dos Santos - Casa da Redaçao Editora e Jornalismo Ltda-editora Panorama Ltda - 
Manifeste-se a exequente no prazo de 03 dias, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 94 (imóvel está desocupado) - ADV: 
EDVALDO APARECIDO DOS SANTOS (OAB 313052/SP), SANDRA REGINA GANDRA (OAB 157418/SP)

Processo 0038860-75.2007.8.26.0309 (309.01.2007.038860) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Antonio 
Stocco - União de Bancos Brasileiros S A Unibanco - Manifeste-se o autor no prazo de 05 dias, sobre a petição do requerido 
a fls. 193/202. - ADV: ALOISIO LUIZ DA SILVA (OAB 51708/SP), ALEXANDRE MARQUES COSTA RICCO (OAB 187029/SP), 
EDUARDO GIBELLI (OAB 122942/SP)

Processo 0042128-69.2009.8.26.0309 (309.01.2009.042128) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
Simone de Cassia Lucena de Almeida Me - Irmãos Russi Ltda - Vistos. Fls. 133: intime-se a executada, por seu advogado, para 
que no prazo de 05 dias, indique onde estão os seus bens passíveis de penhora, sob pena de cometimento de ato atentatório a 
dignidade da justiça (artigo 600, inciso IV, do C.P.C), com incidência de multa de 20% sobre o valor da causa. - ADV: GUSTAVO 
ESCUDERO DA SILVA (OAB 245205/SP), JULIO DE ALMEIDA (OAB 127553/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATA VAITKEVICIUS SANTO ANDRÉ VITAGLIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VERNOY BERGAMO FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0056/2015
Processo 0019545-51.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro - Platinum Assessoria de Credito Ltda - Ciência à ré dos dados bancários do autor para efetivação dos depósitos 
referente ao parcelamento da execução: agência Itaú nº 1586, conta corrente 02904-1. - ADV: EMIKO ENDO (OAB 321406/SP)

Processo 1001517-81.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Cassiano Ricardo 
Palmerini - Cassiano Ricardo Palmerini - Vistos. Diante da satisfação da obrigação, com fundamento no artigo 794, inciso I, do 
Código de Processo Civil, julgo extinta a execução. Expeça-se mandado de levantamento do valor depositado (fl.44), em favor 
do exequente. P.R.I. - ADV: CASSIANO RICARDO PALMERINI (OAB 203400/SP)

Processo 1003049-90.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - JOSÉ 
MARIA DE PAULA - EXPRESSO JUNDIAI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - Manifeste a ré se o depósito judicial é para 
quitação do débito e consequente extinção do processo. - ADV: GILBERTO LOPES BARRETO (OAB 151784/SP), CAROLINA 
CHRISTHINA VELLOSO MENDES CHUVA (OAB 310126/SP), ERNESTO BELTRAMI FILHO (OAB 100188/SP)

Processo 1004041-51.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - SEBASTIANA FÁTIMA DE ANDRADE SILVA - B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO - - CCE DA AMAZÔNIA S/A 
- DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL SA - Vistos. Fls. 146: homologo a desistência do recurso interposto pela autora. Certifique-
se o trânsito em julgado da sentença de fls. 88/91. Diante da satisfação da obrigação, com fundamento no artigo 794, inciso I, do 
Código de Processo Civil, julgo extinto o processo. Expeça-se mandado de levantamento do valor depositado (fl. 135), em favor 
da autora. P.R.I. - ADV: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 228213/SP), ALESSANDRA REGINA DO AMARAL DUARTE MARETTI 
(OAB 154524/SP), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP), EDUARDO BARROS MIRANDA PERILLIER (OAB 
301920/SP)

Processo 1005265-24.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - ROSELI MACEDO 
VICENTE MORAES - INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A - - BANCO ITAU S/A- ITAÚ UNIBANCO SA - Vistos. HOMOLOGO, 
por sentença, para que produza os efeitos de lei, o acordo entabulado entre as partes (fls. 149/150). Por consequência, julgo 
EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código Processo Civil. HOMOLOGO, ainda, a desistência 
do recurso interposto pelo corréu, Banco Itaú Unibanco S/A, de fls. 135/145. P.R.I. - ADV: EVELISE BARBOSA PEUCCI ALVES 
(OAB 166861/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA (OAB 
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272633/SP), IGOR PEREIRA TORRES (OAB 278781/SP)
Processo 1006437-98.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Energia Elétrica - Milton 

dos Santos Junior - - Maria Aparecida Perez dos Santos - CPFL - Compahia Piratininga de Força e Luz - Milton dos Santos 
Junior - - Milton dos Santos Junior - Vistos. Diante da satisfação da obrigação, com fundamento no artigo 794, inciso I, do 
Código de Processo Civil, julgo extinta a execução. Expeça-se mandado de levantamento do valor depositado (fl.102), em favor 
do Autor. P.R.I. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), MILTON DOS SANTOS JUNIOR (OAB 271810/SP), 
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)

Processo 1007449-84.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - DOUGLAS ALMEIDA 
SILVA - BANCO DO BRASIL S/A - Manifeste o autor sobre o depósito judicial efetuado pelo réu, bem como, sobre sua petição 
requerendo extinção do processo pela quitação do débito. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), 
ANDRE LUIS CESTAROLLI (OAB 272817/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 1009155-68.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - SELMA SIMILAMORI 
- ELIAS CHAVES DIAS - Vistos. Defiro o pedido de fls.51/53. Em que pesem entendimentos em sentido contrário, filio-me à 
corrente jurisprudencial segundo a qual o artigo 745-A do CPC tem aplicação subsidiária ao cumprimento de sentença, nos 
termos do artigo 475-A desse mesmo Diploma Legal, que dispõe que aplicam-se subsidiariamente ao cumprimento de sentença, 
no que couber, as normas que regem o processo de execução de título extrajudicial. Isso porque além do referido dispositivo legal 
abreviar o processo em fase de execução, evitando custos e desgastes desnecessários, contribuindo assim para os interesses 
das partes e para a efetividade da prestação jurisdicional. Destarte, permitido o parcelamento da dívida, afasto a incidência da 
multa do artigo 475-J do CPC, uma vez que o depósito espontâneo de 30% equivale ao cumprimento espontâneo da obrigação. 
Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no Resp nº 1264272. Expeça-se mandado de levantamento em favor 
do exequente dos depósitos realizados a fls. 103, 108 e 114, intimando-o para retirada. No mais, aguardem-se os demais 
depósitos, ficando desde já autorizada a expedição automática de mandado de levantamento em favor do exequente a cada 
depósito. Intime-se. - ADV: FELIPE ANDREUCCETTI (OAB 292748/SP), LEUNIR ERHARDT (OAB 39642/SP), LUCAS PEREIRA 
DE OLIVEIRA (OAB 281505/SP)

Processo 1012473-93.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Juliana 
Lambrechts Fortes Polezzi - VAGNER V. DA SILVA ELETRODOMÉSTICOS-ME (JUNDLUX AR CONDICIONADO), - Manifeste a 
autora sobre o depósito judicial efetuado pelo réu, bem como, sobre a petição do mesmo requerendo a extinção pela quitação do 
débito. - ADV: THYRSON CANDIDO DE O. D’ANGIERI FILHO (OAB 250562/SP), FLÁVIO RIBEIRO RAMOS (OAB 236370/SP)

Processo 1015761-15.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Antonio 
Luiz Alves de Brito - Fls. 34/35: por ora, aguarde-se a audiência designada. Int. - ADV: VINICIUS FELIX BARDI (OAB 286385/
SP)

Processo 1015815-15.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Edinaldo 
Messias Ribeiro - RICARDO CONCENTINO VEICULOS - ME (NATIVA VEICULOS) - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para 
que produza os efeitos de lei, o acordo entabulado entre as partes (fls. 141/142). Por consequência, julgo EXTINTO o presente 
feito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código Processo Civil. Expeça-se mandados de levantamento dos depósito de fls. 
109 e 121, em favor do autor. P.R.I. - ADV: REGINA CELIA RIBEIRO RAMOS (OAB 331584/SP), ANDRÉ RODRIGUES DUARTE 
(OAB 207794/SP)

Processo 1019215-03.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - NILO 
DE ALBUQUERQUE FILHO e outro - Vistos. Fls. 58: recebo o aditamento, anotandos-e e incluindo-se a autora também no 
polo ativo da ação. No mais, considerando insignificante a modificação pleiteada pelos autores, consistente na instalação de 
cortina no envidraçamento da sacada, e, portanto, que a princípio não caracteriza alteração de fachada na interpretação cabível 
da disposição do CC, artigo 1336, I, pois não implica em deformidade funcional e nem estética, ou ainda contrária a postura 
municipal, e presente o periclum in mora, pois o laudo médico acostado aos autos indica que a medida é necessária como forma 
de resguardar a saúde da autora, defiro a liminar, autorizando os autores a colocarem cortinas na sacada, no lado interno do 
apartamento, desde que escolham cortina de tonalidade neutra e clara, devendo o réu abster-se de aplicar aos autores qualquer 
penalidade prevista no regimento interno do condomínio até o término da ação. Sem prejuízo, aguarde-se a audiência. Intime-
se. - ADV: ALEX BITTO (OAB 183795/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATA VAITKEVICIUS SANTO ANDRÉ VITAGLIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VERNOY BERGAMO FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0065/2015
Processo 1000396-81.2015.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ANDRE 

DOS SANTOS - Fica designada a audiência conciliatória para o dia 28/05/2015 às 13 horas no anexo no JEC sito à Rua 
Marcílio Dias, nº 399 - Bela Vista, Jundiaí / SP - piso superior. Está o autor intimado na pessoa do seu advogado através dessa 
publicação. - ADV: JOSE ROBERTO REGONATO (OAB 134903/SP)

Processo 1000555-24.2015.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - MARIZETE FREIRE SANTOS - VISTOS. Fls. 40/41: Recebo o aditamento à inicial. Anote-se. Os documentos 
trazidos com a inicial conferem verossimilhança às alegações da parte autora. Em uma análise superficial dos fatos da causa, 
própria desta fase processual, verifico a plausibilidade do direito invocado. Demais disso, a providência pretendida sugere 
urgência, sob pena de se mostrar inócua, caso apreciada somente ao final da demanda. Observo, por fim, que o provimento 
reclamado não é irreversível. Defiro a antecipação requerida e o faço para determinar às instituições de proteção ao crédito 
pertinentes (SCPC/SERASA) a adoção das providências necessárias, no sentido de EXCLUIR de seus bancos de dados o nome 
do(a) interessado(a) Marizete Freire Santos - CPF nº 158.560.458-58, referente ao débito no valor de R$ 90,00 (Noventa reais). 
Designe a Serventia data para a audiência de conciliação, citando e intimando as partes com as advertências de praxe. Servirá 
o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Int. - ADV: MICHELE SILVEIRA BATISTA (OAB 296184/SP), LEANDRO 
FORTUNATO GERARD BATISTA (OAB 338435/SP)

Processo 1000555-24.2015.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - MARIZETE FREIRE SANTOS - Fica designada a audiência conciliatória para o dia 28/05/2015 às 13h15min 
no anexo no JEC sito à Rua Marcílio Dias, nº 399 - Bela Vista, Jundiaí / SP - piso superior. Está o autor intimado na pessoa 
do seu advogado através dessa publicação. - ADV: MICHELE SILVEIRA BATISTA (OAB 296184/SP), LEANDRO FORTUNATO 
GERARD BATISTA (OAB 338435/SP)
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Processo 1000768-30.2015.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Fabio Junior Pereira 
Quintino - Vistos. Retifico o a decisão de fls. 29, deferindo a antecipação dos efeitos da tutela, apenas para que o réu proceda a 
transferência do bem, regularizando sua situação, no prazo de 10 dias, sob pena de incidência de multa de R$ 300,00 ( trezentos 
reais), até o limite de alçada do Juizado, já que está presente o periculum in mora, pois o autor vem sofrendo as consequências 
da falta de transferência do veículo. Sem prejuízo, designe a Serventia data para a audiência de tentativa de conciliação a ser 
realizada no Cartório Anexo, citando e intimando as partes com as advertências legais. Providencie a Serventia. Intime-se. - 
ADV: JOSE ROBERTO REGONATO (OAB 134903/SP)

Processo 1000798-65.2015.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Ato / Negócio Jurídico - MARACI KIMICO 
IKOMA PEDROSO - Fica designada a audiência conciliatória para o dia 28/05/2015 às 9h45min no anexo no JEC sito à Rua 
Marcílio Dias, nº 399 - Bela Vista, Jundiaí / SP - piso superior. Está o autor intimado na pessoa do seu advogado através dessa 
publicação. - ADV: ALINE FRANCELINO DE ANDRADE (OAB 272808/SP)

Processo 1000986-58.2015.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - HELOISA HELENA SANTOS 
DA COSTA - Fica designada audiência conciliatória para o dia 15/04/2015, às 13:45 horas a ser realizada na Rua Marcílio Dias, 
399 - Bela Vista, Jundiaí/SP, ficando o autor intimado na pessoa do seu advogado. - ADV: PRISCILLA COELHO CRUZ (OAB 
319655/SP)

Processo 1000993-50.2015.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Títulos de Crédito - MARIA BEATRIZ 
DE SOUZA TEODORO - Fica designada audiência conciliatória para o dia 23/04/2015, às 13:45 horas a ser realizada na Rua 
Marcílio Dias, 399 - Bela Vista, Jundiaí/SP, ficando o autor intimado na pessoa do seu advogado. - ADV: GUARACI ALVARENGA 
(OAB 187197/SP)

Processo 1001033-32.2015.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Leonan Fernando Vieira Barradas - Fica designada audiência conciliatória para o dia 23/04/2015, às 13:15 horas 
a ser realizada na Rua Marcílio Dias, 399 - Bela Vista, Jundiaí/SP, ficando o autor intimado na pessoa do seu advogado. - ADV: 
RAFAEL VIEIRA DE OLIVEIRA (OAB 305375/SP)

Processo 1001489-79.2015.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Ato / Negócio Jurídico - ELIENE BARBOSA 
DE SOUZA - Vistos. Indefiro a liminar por falta de prova inequívoca acerca da verossimilhança das alegações da autora, 
recomendando a prudência a oitiva prévia da parte contrária. Designe a Serventia audiência de tentativa de conciliação a ser 
realizada no Cartório Anexo, citando e intimando as partes com as advertências legais. Intime-se. - ADV: NIVALDO MONTEIRO 
(OAB 261752/SP)

Processo 1001511-40.2015.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
ALESSANDRA ELISABETE DA SILVA PIRES - Fica designada audiência conciliatória para o dia 05/05/2015, às 09:30 horas a 
ser realizada na Rua Marcílio Dias, 399 - Bela Vista, Jundiaí/SP, ficando o autor intimado na pessoa do seu advogado. - ADV: 
JUSCELINO FERNANDES DE CASTRO (OAB 303450/SP)

Processo 1001526-09.2015.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Rosana 
Maria Saccenti Lopes e outro - Vistos. Defiro a antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que os documentos trazidos com a 
inicial conferem verossimilhança às alegações da parte autora. Em uma análise superficial dos fatos da causa, própria desta fase 
processual, verifico a plausibilidade do direito invocado. Demais disso, a providência pretendida sugere certa urgência, já que 
se trata de serviço contratado e que não está sendo prestado. Observo, por fim, que o provimento reclamado não é irreversível. 
Defiro, pois, a antecipação requerida e o faço para determinar que a ré providencie o restabelecimento do sinal da TV UHF, bem 
como da TV à cabo na residência dos autores, no prazo de 3 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00. Designe a Serventia 
data para a audiência de tentativa de conciliação, citando e intimando as partes com as advertências legais. Int. - ADV: NATALIA 
SACCENTI LOPES (OAB 323104/SP)

Processo 1001546-97.2015.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direitos / Deveres do Condômino - thiago 
gaudensi costa - Vistos. Indefiro a liminar por não vislumbrar a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação caso 
a medida venha a ser concedida somente ao final. Designe a Serventia audiência de tentativa de conciliação a ser realizada 
no Cartório Anexo, citando e intimando as partes com as advertências legais. Intime-se. - ADV: CAROLINE CORDEIRO (OAB 
314301/SP), LUCIANA DUQUE VENERI FREITAS (OAB 328873/SP)

Processo 1001569-43.2015.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Extravio de bagagem - RENATA 
APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI - Fica designada audiência conciliatória para o dia 09/04/2015, às 10:00 horas a ser realizada 
na Rua Marcílio Dias, 399 - Bela Vista, Jundiaí/SP, ficando o autor intimado na pessoa do seu advogado. - ADV: ROLFF MILANI 
DE CARVALHO (OAB 84441/SP)

Processo 1001622-24.2015.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade Civil - Jaime José 
Rodrigues - Vistos. Indefiro a antecipação dos efeitos da tutela, com a expedição de ofício ao Detran para localização da ré 
Vanessa, pois compete ao autor, ao ajuizar a ação, indicar o endereço de todas as partes, nos termos do art. 14, § 1º, Inciso I, 
da Lei 9.099/95. Dessa forma, dentro do mesmo prazo, deverá o autor fornecer o atual endereço da ré Vanessa, sob pena de 
exclusão dessa parte do polo passivo. Int. - ADV: URUBATAN SALLES PALHARES (OAB 21170/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATA VAITKEVICIUS SANTO ANDRÉ VITAGLIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VERNOY BERGAMO FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0036/2015
Processo 0005714-33.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - PATRICIA 

DE FÁTIMA SAMPAIO - SCPC - - GVT NFFST 1909-SP GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA - - Embratel - Empresa Brasileira 
de Telecomunicações - Manifestem-se as requeridas sobre a planilha de cálculos juntada pela autora a fls. 172. - ADV: PAULA 
MARIA DE OLAVARRIA GOTARDELLO (OAB 216647/SP), RAPHAELA DIAS DE LEMOS DAMATO (OAB 315764/SP), PAULO 
GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP), GISELE RODRIGUES BISCOTTI (OAB 174237/SP)

Processo 0011653-57.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - LIDIA 
MACEDO DE CARVALHO - SÃO JORGE MOVEIS E DECORAÇÕES - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza 
os efeitos de lei, o acordo entabulado entre as partes (fls. 36). Por consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos 
do artigo 269, inciso III, do Código Processo Civil. Fica cancelada a audiência de instrução designada para o dia 05/02/2015. 
Libere-se a pauta. P.R.I. - ADV: BICHIR ALE BICHIR JUNIOR (OAB 276756/SP)

Processo 0015832-34.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Jacira Antônia Bueno 
Pimentel - TELEFÔNICA BRASIL S.A - Ante o exposto, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, julgo 
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PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, declarando a inexigibilidade das faturas de fls. 16/18 e condenando a ré a 
pagar à autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 12,00, atualizada monetariamente desde a data do pagamento (fls. 
16) e com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. Ademais, determino que a ré reative definitivamente o plano da 
autora, no plano Vivo Smart Controle, incluindo-a no programa Vivo Valoriza, com a pontuação de 28.581, além de eventuais 
acréscimos ocorridos durante o trâmite deste processo, sob pena de incidência de multa de R$ 2.000,00 por cada ato que 
viole tais determinações. Caso o pagamento não seja realizado dentro do prazo de 15 dias contado do trânsito em julgado, 
independentemente de nova intimação, incidirá multa de 10% sobre o valor atualizado do débito. Indevidas custas e honorários 
advocatícios diante da ausência de má-fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. - ADV: RICARDO MALACHIAS 
CICONELO (OAB 130857/SP)

Processo 0019560-83.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Liquidação / Cumprimento / Execução - 
Alexandre Moreira Lourenço - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - Vistos. Considerando que nos termos da decisão de fls. 
20, a executada deveria proceder à entrega do diploma ao exequente e não apenas disponibilizá-lo para retirada, bem como 
que, conforme intimação de fls. 23, a executada deveria ter cumprido a obrigação até o dia 05/12/2014, o que não ocorreu; 
Entendo que é cabível a incidência da multa, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao contador para apuração do 
quantum devido, nos termos da decisão de fls. 20, devendo ser considerado o efetivo cumprimento em 18/12/2014, data em que 
o exequente relata que foi informado pela executada que o diploma estava disponível (fls. 60). Int. - ADV: FERNANDO DA GAMA 
SILVEIRO (OAB 125313/SP)

Processo 0023689-34.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Monalisa Escarchiafoli 
- - Osmar de Araújo - Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes SA - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que 
produza os efeitos de lei, o acordo entabulado entre as partes (fls. 22/23). Por consequência, julgo EXTINTO o presente feito, 
nos termos do artigo 269, inciso III, do Código Processo Civil. Fica cancelada a audiência de instrução designada. Libere-se a 
pauta. P.R.I. - ADV: FERNANDA CORVETTO (OAB 148608/SP)

Processo 0023919-76.2014.8.26.0309 (processo principal 1005542-74.2013.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença - 
Indenização por Dano Moral - Nivaldo Monteiro - Nivaldo Monteiro - Vistos. Verifico que estes autos se referem a uma petição 
endereçada ao processo de nº 1005542-74.2013 que, em vez de ter sido protocolada, foi distribuída como cumprimento 
provisório de sentença, motivo pelo qual recebeu numeração diversa. Considerando que no Juizado é inadmissível a execução 
provisória da sentença, a teor do que dispõe o artigo 52, IV, da Lei nº 9.099/95, traslade-se cópia deste, para os autos de origem 
e prossiga-se lá, com remessa dos autos ao Eg. Colégio Recursal. Após o retorno dos autos e iniciada a fase de cumprimento 
de sentença, será analisada a petição da parte autora. Cumpridas as determinações, encaminhem-se estes autos ao Cartório 
Distribuidor para cancelamento. Cumpra-se. Intime-se. - ADV: NIVALDO MONTEIRO (OAB 261752/SP)

Processo 0024073-94.2014.8.26.0309 (processo principal 1009372-48.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Indenização 
por Dano Moral - CELINA MARIA CALHEIROS PINCINATO - Vistos. Verifico que estes autos se referem a uma petição endereçada 
ao processo de nº 1009372-48.2013 que, em vez de ter sido protocolada, foi distribuída como um novo processo de cumprimento 
de sentença, motivo pelo qual recebeu numeração diversa. Assim, traslade-se cópia deste, para os autos de origem e prossiga-
se lá com encaminhamento à conclusão. Após, remetam-se estes autos ao Cartório Distribuidor para cancelamento. Cumpra-se. 
Int. - ADV: VANESSA CÁSSIA DE CASTRO MORICONI (OAB 305921/SP), JULIANO TONIAL (OAB 51557RS)

Processo 1002380-71.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - ORLANDO 
FLAUZINO - EXTRA SUPERMERCADOS - Vistos. Tendo em vista o retorno dos autos do Colégio Recursal, bem como a 
manutenção da sentença prolatada, manifeste-se o requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento, 
especialmente sobre o depósito efetuado pela ré a fls. 238. Int. - ADV: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 
130053/SP), MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP), NADIA MARIA ROZON AGUIAR (OAB 165037/SP)

Processo 1003636-15.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ALMIR VITÓRIO GAMBIM - ADENILTON 
DO NASCIMENTO - Vistos. Intime-se o exequente para se manifestar sobre fls. 48/51, especialmente sobre o depósito efetuado 
e devolução dos cheques. Após, conclusos. Int. - ADV: ADIEL ALVES NOGUEIRA SOBRAL (OAB 270920/SP)

Processo 1007297-36.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - ROBERTA JUSSARA SILVA DINIZ DA CRUZ - TP VISION INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA - Indica, a empresa 
embargante, que a condenação relativa à indenização por danos morais se configura como “extra petita”, pois a condenação 
extrapolou o limite indicado na petição inicial, que postulava o valor de R$ 6.780,00. Importante salientar que o patrono 
embargante confunde sentença “extra petita” com “ultra petita”. Ademais, trata-se de matéria a ser veiculada em recurso 
inominado. Na realidade, ao analisar a sentença por mim proferida, verifico que realmente extrapolou o pedido formulado pela 
parte autora, a título de indenização por danos morais, tendo em vista que, na inicial, a autora havia pleiteado a condenação no 
patamar de dez salários mínimos. A sentença, ao reconhecer o abalo moral, condenou a empresa embargante ao pagamento de 
valor equivalente a vinte salários mínimos. Apesar do erro terminológico apresentado pelo embargante, o fato é que a sentença 
ultrapassou os limites do pedido formulado pelo embargado, configurando vício de procedimento, e, por tratar-se de matéria de 
direito público, cognoscível a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo juiz, necessária a adequação da decisão, a fim de conferir 
congruência objetiva entre o pedido inicial, e a decisão judicial. De rigor, pois, a adequação da condenação proferida a título 
de danos morais, ao valor pleiteado na inicial, ou seja, o equivalente a dez salários-mínimos, na presente data, R$ 7.888,00. 
A despeito do extenso recurso, com inúmeras citações doutrinárias e jurisprudenciais, não há como identificar a omissão nele 
apontada, motivo pelo qual nesse ponto, não merece prevalecer. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e, de ofício, 
reconheço o error in procedendo na sentença embargada, e reduzo a condenação referente à indenização por danos morais 
para R$ 7.888,00 (sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais). PRI - ADV: DANIEL TEJEDA QUARTUCCIO (OAB 230168/SP), 
ROBERTA GUITARRARI AZZONE (OAB 292848/SP), EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP)

Processo 1009372-48.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - CELINA 
MARIA CALHEIROS PINCINATO - Ritz Suites Home Service - OPERADORA HOTELEIRA RITZ LTDA. EPP - Vistos. Tendo 
em vista o retorno dos autos do Colégio Recursal, bem como a manutenção da sentença prolatada, intime-se a executada 
para efetuar o depósito, no prazo de 05 (cinco) dias, do valor da condenação (R$ 42.112,29 - novembro/2014) que deverá ser 
atualizado até a data do efetivo pagamento, sob pena de penhora. Int. - ADV: VANESSA CÁSSIA DE CASTRO MORICONI (OAB 
305921/SP), JULIANO TONIAL (OAB 51557RS), CAROLINA TEIXEIRA FERREIRA (OAB 338117/SP), NIVALDO BARBOSA DA 
SILVA JUNIOR (OAB 6411/AL)

Processo 1009742-90.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - NILSON ROBERTO 
BEGIATO - INTERMÉDICA SAÚDE - “Manifeste-se o(a)(s) autor(a) sobre a contestação apresentada, no prazo de 10 dias. Nada 
Mais.” - ADV: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ (OAB 163613/SP), ALEXANDRE GUILHERME FABIANO (OAB 258022/
SP)

Processo 1012707-75.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - ARLINDO CANTUARIA - 
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MIQUEAS RODRIGUES DE PAULA - - ADILTON LUIZ DA SILVA ALVES FILHO - Fl.61: defiro o prazo de 30 dias como requerido. 
Após, sem indicação do CPF dos requeridos, tornem conclusos para extinção, independentemente de nova intimação. Int. - 
ADV: MARIA ELISABETE NOBREGA RODRIGUES (OAB 263965/SP)

Processo 1014808-51.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
NILCILENE MARIA DE CARVALHO - WAGNER DE PAIVA - - Luiz Felipe dos Santos - Vistos. Fls. 45/46: trata-se apenas 
de um pedido de suspensão do processo por 360 dias e não de uma minuta de acordo. Todavia, o processo não pode ficar 
suspenso por esse prazo, em razão dos princípios norteadores do Juizado Especial, notadamente o da celeridade. Ademais, 
no Juizado não há arquivamento provisório dos autos. Esclareço, outrossim, que as partes podem celebrar acordo estipulando 
livremente o prazo para o cumprimento, que poderá ser de um ano ou mais e, em caso homologação, o feito é extinto. Em caso 
de descumprimento, haverá o prosseguimento na fase de execução de título judicial, que não prevê designação de audiência. 
Apresentada, eventualmente, nova minuta de acordo, adequada ao procedimento do Juizado, na qual deverá constar a obrigação 
a ser cumprida e respectivo prazo, consequências do descumprimento, assinatura das partes, bem como requerimento expresso 
para homologação nos termos do art. 269, III, do CPC, retornem os autos conclusos. Por ora, fica mantida a audiência de 
conciliação designada (12/02/2015). Intime-se. - ADV: NILTON JOSE CARVALHO (OAB 113373/MG)

Processo 1016056-52.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - ELIZABETH RAMOS JUNDIAI 
- ME - TELEFÔNICA BRASIL S.A - Vistos. Em razão de não configurar modificação do pedido, recebo o requerimento de fls. 
32/33 como aditamento à inicial, já que é de conhecimento notório que a empresa TELEFÔNICA incorporou a corré VIVO. 
Assim, determino a retificação do polo passivo para excluir a ré VIVO. Anote-se. Intime-se a ré TELEFÔNICA desta decisão e 
aguarde-se a audiência designada. Int. - ADV: ADALBERTO ALBINO ARILHA (OAB 342917/SP)

Processo 1016374-35.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Santo 
Rovesta - Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel - Vistos. Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada 
pela parte ré, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para sentença. Int. - ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONCA 
LOPES (OAB 98709/SP), JOSÉ CARLOS ZORZETO (OAB 245471/SP)

Processo 1017606-82.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Debora de Paula Pita 
Pedro - JOICE CAMILO DE OLIVEIRA - - BERTOLONI & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - Vistos. Tendo em vista a 
petição de fls. 52, através da qual a autora informa que a parte ré pagou o valor cobrado, com base no artigo 269, inciso II, do 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo. Fica cancelada a audiência de conciliação designada. Libere-
se a pauta. Procedam-se às anotações e comunicações de praxe. P.R.I. - ADV: FELIPE CÉSAR LOURENÇO (OAB 343298/SP)

Processo 1018248-55.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - ADRIANA 
SILVA SANTOS ARCANJO - DELTA AIR LINES INC - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza os efeitos de lei, o 
acordo entabulado entre as partes (fls. 20/21). Por consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 269, 
inciso III, do Código Processo Civil. Fica cancelada a audiência de conciliação designada. Libere-se a pauta. P.R.I. - ADV: 
CARLA CHRISTINA SCHNAPP (OAB 139242/SP), ELAINE APARECIDA ARCANJO (OAB 192254/SP)

Processo 1018927-55.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Sidineia 
Souza de Oliveira ME - RICARDO EMILIO CALLEGARI - Ante o exposto, quanto a este processo, julgo-o EXTINTO, nos termos 
do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé. P.R.I. - ADV: HENRIQUE 
DUARTE DE ALMEIDA (OAB 270940/SP)

Processo 1019438-53.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Títulos de Crédito - SUZANA APARECIDA 
DE SOUZA - - ADILSON FACCO - CENTRO DE ESTÉTICA NOVITA LTDA. - - ELODIA AVILA - - ART COMPOR MÓVEIS 
PLANEJADOS LTDA ME - Vistos. Recebo o aditamento de fls. 56. Anote-se. Deverá a parte autora fornecer o endereço atualizado 
de todos os réus, haja vista o retorno também negativo do AR de citação da corré, Art Compor Móveis Planejados Ltda ME. 
Apresentados os endereços, prossiga-se, citando-se e intimando-se os réus para a audiência já designada (16/04/2015). Int. - 
ADV: ALEX BITTO (OAB 183795/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATA VAITKEVICIUS SANTO ANDRÉ VITAGLIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VERNOY BERGAMO FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0057/2015
Processo 0002511-63.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - André Luis Tuponi 

Zorzi - Banco Indusval Multislock S/A - “Certifico e dou fé que o(s) recurso(s) interposto(s) pelo(a) réu foi (ram) recebido(s) em 
seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo). Fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) para apresentar(em) contrarrazões, no prazo de 
10 dias, através de advogado. Decorrido o prazo, com ou sem elas, os autos serão remetidos ao E. Colégio Recursal de Jundiaí. 
Nada Mais.” - ADV: MARIA DO CARMO BARBOSA VIEIRA DE MELLO PEPE (OAB 63266/SP)

Processo 0007205-41.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro 
de Inadimplentes - EDILAINE FANTINI DOS SANTOS - TELEFÔNICA BRASIL SA - “Certifico e dou fé que o(s) recurso(s) 
interposto(s) pelo(a) réu foi (ram) recebido(s) em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo). Fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) 
para apresentar(em) contrarrazões, no prazo de 10 dias, através de advogado. Decorrido o prazo, com ou sem elas, os autos 
serão remetidos ao E. Colégio Recursal de Jundiaí. Nada Mais.” - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), 
RENATO CUNHA LAMONICA (OAB 88413/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP)

Processo 0010589-12.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
FLORDENICE APARECIDA CAETANO - BANCO SANTANDER (BRASIL ) SA - - CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA 
BANDEIRANTES S/A - “Certifico e dou fé que o(s) recurso(s) interposto(s) POR AMBOS os réus foi (ram) recebido(s) em seu 
duplo efeito (devolutivo e suspensivo). Fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) para apresentar(em) contrarrazões, no prazo de 10 
dias, através de advogado. Decorrido o prazo, com ou sem elas, os autos serão remetidos ao E. Colégio Recursal de Jundiaí. 
Nada Mais.” - ADV: TANIA GONZAGA DE BARROS SOARES (OAB 141246/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), 
FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), MARCELO MORELATTI VALENCA (OAB 133187/SP), ROSELAINE TAVARES 
ZARPON SARTORI (OAB 257745/SP)

Processo 0019697-02.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - FABIANA 
ANGÉLICA DE SOUZA - MAGAZINE LUIZA S/A - “Certifico e dou fé que o(s) recurso(s) interposto(s) pelo(a) réu foi (ram) 
recebido(s) em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo). Fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) para apresentar(em) 
contrarrazões, no prazo de 10 dias, através de advogado. Decorrido o prazo, com ou sem elas, os autos serão remetidos ao 
E. Colégio Recursal de Jundiaí. Nada Mais.” - ADV: MARCELO FERNANDES HABIS (OAB 183153/SP), LUIZ DE CAMARGO 
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ARANHA NETO (OAB 44789/SP), LUIS FERNANDO PEREIRA ELLIO (OAB 130483/SP)
Processo 1000724-79.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - CLAUDIO ZANINI 

CASAGRANDE - Vistos. Tendo em vista que o autor/recorrente não efetuou o recolhimento do preparo corretamente, em 
obediência ao disposto na Lei 11.608/2003, JULGO DESERTO o recurso com base no § 1º do artigo 42 da Lei 9099/95 e item 
29 do Comunicado 116/2010 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais (Enunciados Cíveis). Certifique-se o 
trânsito em julgado. Int. - ADV: SORAIA PADILHA MANZATO (OAB 262163/SP)

Processo 1000955-72.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - COMERCIAL LIBERATO 
LTDA - Vistos. Certidão de fls. 101: em face de sua intempestividade, deixo de receber o recurso interposto pelo réu. Certifique-
se o trânsito em julgado. Int. - ADV: CASSIO MARCELO CUBERO (OAB 129060/SP), DAIANE CARLA MANSERA (OAB 251538/
SP)

Processo 1001887-60.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Paulo Alencar da Silva 
- TIM CELULAR S/A - “Certifico e dou fé que o(s) recurso(s) interposto(s) pelo(a) réu foi (ram) recebido(s) em seu duplo efeito 
(devolutivo e suspensivo). Fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) para apresentar(em) contrarrazões, no prazo de 10 dias, através 
de advogado. Decorrido o prazo, com ou sem elas, os autos serão remetidos ao E. Colégio Recursal de Jundiaí. Nada Mais.” - 
ADV: FÁBIO PEREIRA LEME (OAB 177996/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)

Processo 1004289-17.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - WILLIAM ADRIANO COSTA - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - “Certifico e dou fé que o(s) recurso(s) 
interposto(s) pelo(a) réu foi (ram) recebido(s) em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo). Fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) 
para apresentar(em) contrarrazões, no prazo de 10 dias, através de advogado. Decorrido o prazo, com ou sem elas, os autos 
serão remetidos ao E. Colégio Recursal de Jundiaí. Nada Mais.” - ADV: FERNANDO DA GAMA SILVEIRO (OAB 125313/SP), 
WALTER FERREIRA GIMENES (OAB 206484/SP)

Processo 1005665-38.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - SOLANGE APARECIDA RODRIGUES AZARIAS - LUIZACRED S/A SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO - “Certifico e dou fé que o(s) recurso(s) interposto(s) pelo(a) réu foi (ram) recebido(s) em seu duplo efeito 
(devolutivo e suspensivo). Fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) para apresentar(em) contrarrazões, no prazo de 10 dias, através 
de advogado. Decorrido o prazo, com ou sem elas, os autos serão remetidos ao E. Colégio Recursal de Jundiaí. Nada Mais.” 
- ADV: MARCELO FERNANDES HABIS (OAB 183153/SP), LUIZ DE CAMARGO ARANHA NETO (OAB 44789/SP), DENISE 
MACHADO GIUSTI REBOUÇAS (OAB 172337/SP), JOSE ROBERTO REGONATO (OAB 134903/SP)

Processo 1006183-28.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cartão de Crédito - Lenita Franco Cento 
- Banco Itaucard S/A - “Certifico e dou fé que o(s) recurso(s) interposto(s) pelo(a) réu foi (ram) recebido(s) em seu duplo efeito 
(devolutivo e suspensivo). Fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) para apresentar(em) contrarrazões, no prazo de 10 dias, através 
de advogado. Decorrido o prazo, com ou sem elas, os autos serão remetidos ao E. Colégio Recursal de Jundiaí. Nada Mais.” 
- ADV: LUCAS DE MELLO RIBEIRO (OAB 205306/SP), IVAN BEDANI (OAB 220649/SP), CARLOS NARCY DA SILVA MELLO 
(OAB 70859/SP)

Processo 1006593-86.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - PAMELA DOS SANTOS 
- TELEFONICA BRASIL S/A - “Certifico e dou fé que o(s) recurso(s) interposto(s) pelo(a) réu foi (ram) recebido(s) em seu duplo 
efeito (devolutivo e suspensivo). Fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) para apresentar(em) contrarrazões, no prazo de 10 dias, 
através de advogado. Decorrido o prazo, com ou sem elas, os autos serão remetidos ao E. Colégio Recursal de Jundiaí. Nada 
Mais.” - ADV: LUIZ ODA (OAB 80070/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), NILCE BERNADETE MANACERO 
(OAB 145023/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)

Processo 1006735-90.2014.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - VALDENES VIEIRA MARTINS - NET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - “Certifico e dou fé que o(s) 
recurso(s) interposto(s) pelo(a) réu foi (ram) recebido(s) em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo). Fica(m) o(s) recorrido(s) 
intimado(s) para apresentar(em) contrarrazões, no prazo de 10 dias, através de advogado. Decorrido o prazo, com ou sem elas, 
os autos serão remetidos ao E. Colégio Recursal de Jundiaí. Nada Mais.” - ADV: ANA MARIA DOMINGUES SILVA RIBEIRO 
(OAB 220244/SP), FABIO ROGERIO GUEDES VIEIRA (OAB 223059/SP)

Processo 1014567-14.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - MARCELO VILAS 
BOAS PEGORARO - Sul America Companhia de Seguro Saude - “Certifico e dou fé que o(s) recurso(s) interposto(s) pelo(a) réu 
foi (ram) recebido(s) em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo). Fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) para apresentar(em) 
contrarrazões, no prazo de 10 dias, através de advogado. Decorrido o prazo, com ou sem elas, os autos serão remetidos ao E. 
Colégio Recursal de Jundiaí. Nada Mais.” - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP), ANA SILVIA SOLER (OAB 
204023/SP)

Processo 1015303-32.2013.8.26.0309 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - NELSON 
ROCCO - BANCO CACIQUE S/A - “Certifico e dou fé que o(s) recurso(s) interposto(s) pelo(a) réu foi (ram) recebido(s) em seu 
duplo efeito (devolutivo e suspensivo). Fica(m) o(s) recorrido(s) intimado(s) para apresentar(em) contrarrazões, no prazo de 10 
dias, através de advogado. Decorrido o prazo, com ou sem elas, os autos serão remetidos ao E. Colégio Recursal de Jundiaí. 
Nada Mais.” - ADV: RONALDO RODRIGUES DIAS (OAB 162076/SP), LEANDRO ZONATTI DEBASTIANI (OAB 271776/SP), 
CLOVIS APARECIDO DE CARVALHO (OAB 338583/SP)

Colégio Recursal
DESPACHO

Nº 0100008-05.2015.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Francisco Morato - Agravante: BANCO BRADESCO S/A - Agravada: 
Fabíola Gomes de Oliveira - Vistos. Admito o agravo de instrumento interposto, e determino seu processamento no âmbito do 
Colégio Recursal. Indefiro o pedido de efeito suspensivo, tendo em vista que não vislumbro possibilidade de dano irreparável ou 
de difícil reparação, até porque, restrito o cabimento do presente recurso em sede de Juizados Especiais. Intime-se o agravado 
para apresentar contraminuta, no prazo legal. Após, proceda-se ao sorteio do Relator (a), oportunamente, inclua-se na pauta de 
julgamento. Providencie-se o necessário. Intime-se, via imprensa oficial. Cumpra-se. - Magistrado(a) Alexandre Pereira da Silva 
- Advs: Bruno Henrique Gonçalves (OAB: 131351/SP) - PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO (OAB: 253418/SP)

DESPACHO
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Nº 0100029-15.2014.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Jundiaí - Agravante: Banco Santander SA - Agravado: Valdir 
Rodrigues Ramos - Ante o exposto, neste juízo prévio de admissibilidade, nego seguimento ao recurso. Providencie-se o 
necessário. Dê-se baixa no livro carga. Intime-se, via imprensa oficial. Cumpra-se. Jundiaí, ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 
Juiz Presidente - Magistrado(a) Raul Marcio Siqueira Junior - Advs: Fabio Andre Fadiga (OAB: 139961/SP) - Edgar Fadiga 
Junior (OAB: 141123/SP) - Evandro Mardula (OAB: 258368/SP)

Nº 0100038-74.2014.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Jundiaí - Agravante: Banco Santander SA - Agravado: RENATO 
LEITE DA SILVA - Ante o exposto, neste juízo prévio de admissibilidade, nego seguimento ao recurso. Providencie-se o 
necessário. Dê-se baixa no livro carga. Intime-se, via imprensa oficial. Cumpra-se. Jundiaí, ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 
Juiz Presidente - Magistrado(a) Raul Marcio Siqueira Junior - Advs: Fabio Andre Fadiga (OAB: 139961/SP) - Bernardo Buosi 
(OAB: 227541/SP)

Nº 0100048-21.2014.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Jundiaí - Agravante: Banco Santander SA - Agravado: PAULO 
SÉRGIO DOS SANTOS - Ante o exposto, neste juízo prévio de admissibilidade, nego seguimento ao recurso. Providencie-se o 
necessário. Dê-se baixa no livro carga. Intime-se, via imprensa oficial. Cumpra-se. Jundiaí, ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 
Juiz Presidente - Magistrado(a) Rafael Carvalho de Sá Roriz - Advs: Fabio Andre Fadiga (OAB: 139961/SP) - Bernardo Buosi 
(OAB: 227541/SP) - Paulecir Blanco (OAB: 313365/SP)

Nº 0100049-06.2014.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Jundiaí - Agravante: Banco Santander SA - Agravado: LUIS OTÁVIO 
ALVES - Vistos. Manifeste-se a recorrida acerca do Agravo interposto pelo recorrente. Após, remetam-se ao Colendo Supremo 
Tribunal Federal, notadamente em vista do que reza a Súmula 727, emanada daquela Egrégia Corte, com nossas homenagens e 
adotadas as cautelas de estilo. Data da intimação da decisão recorrida: 02 de fevereiro de 2015. Não evidenciada a repercussão 
geral. Intimem-se pela imprensa oficial. - Magistrado(a) Alexandre Pereira da Silva - Advs: Fabio Andre Fadiga (OAB: 139961/
SP) - Bernardo Buosi (OAB: 227541/SP) - CHRISTIANE NEGRI (OAB: 266501/SP)

Nº 1002221-31.2013.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Recorrente: PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações 
- Recorrido: MÁRCIO JOSÉ GUAIUME - Ante o exposto, neste juízo prévio de admissibilidade, nego seguimento ao recurso. 
Providencie-se o necessário. Dê-se baixa no livro carga. Intime-se, via imprensa oficial. Cumpra-se. Jundiaí, ALEXANDRE 
PEREIRA DA SILVA Juiz Presidente - Magistrado(a) Peter Eckschmiedt - Advs: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB: 142452/
SP) - FABIANA FERNANDEZ (OAB: 130561/SP) - SAMANTHA DOMINGUES DE ARAUJO (OAB: 264037/SP) - Michelle Pimenta 
Perlini (OAB: 288828/SP)

Nº 1007657-68.2013.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Recorrente: Chacara e Buffet Santa Terezinha Ltda - 
Recorrido: Weverton Almeida dos Santos - Ante o exposto, neste juízo prévio de admissibilidade, nego seguimento ao recurso. 
Providencie-se o necessário. Dê-se baixa no livro carga. Intime-se, via imprensa oficial. Cumpra-se. Jundiaí, ALEXANDRE 
PEREIRA DA SILVA Juiz Presidente - Magistrado(a) Raul Marcio Siqueira Junior - Advs: MIRIAN ELISA TENÓRIO (OAB: 160712/
SP) - Renata Spinacé (OAB: 304193/SP) - Pedro Vinicius Gropello Saltini (OAB: 310957/SP)

Nº 1010553-84.2013.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Recorrente: Banco Santander Brasil Sa - Recorrido: Luiz 
Otávio Alves - Vistos. Manifeste-se a recorrida acerca do Agravo interposto pelo recorrente. Após, remetam-se ao Colendo 
Supremo Tribunal Federal, notadamente em vista do que reza a Súmula 727, emanada daquela Egrégia Corte, com nossas 
homenagens e adotadas as cautelas de estilo. Data da intimação da decisão recorrida:02 de fevereiro de 2015. Não evidenciada 
a repercussão geral. Intimem-se pela imprensa oficial. - Magistrado(a) Alexandre Pereira da Silva - Advs: Fabio Andre Fadiga 
(OAB: 139961/SP) - Edgar Fadiga Junior (OAB: 141123/SP) - Evandro Mardula (OAB: 258368/SP) - Gustavo Gonçalves Gomes 
(OAB: 266894/SP) - CHRISTIANE NEGRI (OAB: 266501/SP)

Nº 1011386-05.2013.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Recorrente: Guilherme Nardini - Recorrido: Colonia Comercio 
de Veículos Jundiaí Ltda. - Ante o exposto, neste juízo prévio de admissibilidade, nego seguimento ao recurso. Providencie-se 
o necessário. Dê-se baixa no livro carga. Intime-se, via imprensa oficial. Cumpra-se. Jundiaí, ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA 
Juiz Presidente - Magistrado(a) Melina de Medeiros Rós - Advs: Maria Alexandra Paes (OAB: 321476/SP) - ANDRE CASAUT 
FERRAZZO (OAB: 223046/SP)

Nº 1011391-27.2013.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Recorrente: BANCO FIBRA S/A - Recorrido: MARIA DO 
CARMO FREITAS DA CRUZ - Ante o exposto, neste juízo prévio de admissibilidade, nego seguimento ao recurso. Providencie-
se o necessário. Dê-se baixa no livro carga. Intime-se, via imprensa oficial. Cumpra-se. Jundiaí, ALEXANDRE PEREIRA DA 
SILVA Juiz Presidente - Magistrado(a) Melina de Medeiros Rós - Advs: MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB: 
195084/SP) - JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA SANCHES (OAB: 220568/SP) - FABIANO MACHADO MARTINS (OAB: 
202816/SP)

Nº 1015055-66.2013.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Recorrente: BANCO ITAÚ S/A - Recorrido: EDISON 
DALLAQUA - Vistos. Manifeste-se o recorrido Itaú Unibanco acerca do Agravo interposto pelo Edison Dalla. Após, remetam-se 
ao Colendo Supremo Tribunal Federal, notadamente em vista do que reza a Súmula 727, emanada daquela Egrégia Corte, com 
nossas homenagens e adotadas as cautelas de estilo. Data da intimação da decisão recorrida: 03 de fevereiro de 2015. Não 
evidenciada a repercussão geral. Intimem-se pela imprensa oficial. - Magistrado(a) Rafael Carvalho de Sá Roriz - Advs: Paulo 
Roberto Joaquim dos Reis (OAB: 23134/SP) - MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB: 178060/SP) - GISELE POLI (OAB: 
228613/SP) - CHRISTIANE NEGRI (OAB: 266501/SP)

DESPACHO

Nº 3000601-81.2012.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Recorrente: Banco Fibra S/A - Recorrido: Fernando José 
Soares - Ante o exposto, neste juízo prévio de admissibilidade, nego seguimento ao recurso. Providencie-se o necessário. Dê-
se baixa no livro carga. Intime-se, via imprensa oficial. Cumpra-se. Jundiaí, ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA Juiz Presidente 
- Magistrado(a) Adriana Nolasco da Silva - Advs: MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB: 195084/SP) - JOYCE 
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ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA SANCHES (OAB: 220568/SP) - ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB: 236301/SP)

PRÓXIMOS JULGAMENTOS

Seção de processamento do(a) Segunda Turma Civel e Criminal - Sala de teleaudiências-3º andar-Fórum de Jundiaí-
prazo para recurso inicia com publicação do Acórdão

ORDEM DO DIA PARA OS JULGAMENTOS EM SESSÃO ORDINÁRIA DA(O) SEGUNDA TURMA CIVEL E CRIMINAL A 
REALIZAR-SE EM 13 DE FEVEREIRO DE 2015 (SEXTA-FEIRA), NA SALA DE TELEAUDIÊNCIAS-3º ANDAR-FÓRUM DE 
JUNDIAÍ-PRAZO PARA RECURSO INICIA COM PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO, COM INICIO ÀS 10:00 HORAS.

NOTA: OS ADIADOS E SOBRAS DESTA SESSÃO SERÃO INCLUÍDOS NA PAUTA DA SESSÃO SUBSEQUENTE.

56 - 0000010-89.2014.8.26.0281 - Recurso Inominado - Itatiba - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: Aymoré 
- Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Recorrido: Paulo Edison Trilha Junior - Advogado: Fabio Andre Fadiga 
(OAB: 139961/SP) - Advogado: Bernardo Buosi (OAB: 227541/SP) - Advogado: Edgar Fadiga Junior (OAB: 141123/SP) - 
Advogado: FLAVIO LUIS UBINHA (OAB: 127833/SP)

68 - 0000091-47.2014.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Vinhedo - Relator Adriana Nolasco da Silva - Agravante: 
Litucera Limpeza e Engenharia Ltda e outro - Agravado: Adriana Furlan - Agravado: Marko Romero Furlan Silva - 
Advogado: Roberto Del Roy Junior (OAB: 286336/SP) - Advogada: VANESKA GOMES (OAB: 148483/SP) - Advogada: 
Miriam Capelette Pires de Campos (OAB: 132920/SP)

45 - 0000117-45.2014.8.26.9008 - Habeas Corpus - Franco da Rocha - Relator Adriana Nolasco da Silva - Paciente: 
Mario Reverson Ferreira da Silva - Impetrado: Mm Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 
Franco da Rocha - Advogado: ANDERSON DE ALMEIDA RODRIGUES (OAB: 260709/SP)

81 - 0000124-58.2014.8.26.0659 - Recurso Inominado - Valinhos - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Recorrido: José Américo Trindade de Jesus - Advogada: MILENI DE ANDRADE 
PULGA (OAB: 261743/SP) - Advogado: ANTONIO RICARDO DA SILVA BARBOSA (OAB: 139683/SP) - Advogado: LUIS 
GUSTAVO SAUERBRONN (OAB: 212293/SP)

29 - 0000579-40.2013.8.26.0115 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator Leonardo Aigner Ribeiro - Recorrente: 
Marivaldo Gomes Santos - Recorrido: Ismael Sousa Costa - Advogado: SILVIO SANTIAGO (OAB: 277140/SP)

42 - 0000654-75.2013.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Jundiaí - Relator Leonardo Aigner Ribeiro - Agravante: 
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Agravado: Leandro Valverde - Advogado: Victor Teixeira de 
Albuquerque (OAB: 329179/SP) - Advogada: Cássia Fernanda Pereira (OAB: 286056/SP)

11 - 0000730-56.2014.8.26.0281 - Recurso Inominado - Itatiba - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: Banco 
Itaucard S.A. - Recorrido: Divanir Roncada Estevam de Mello - Advogado: Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB: 23134/
SP) - Advogada: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB: 178060/SP) - Advogada: MONICA RONCADA ESTEVAM DE 
MELLO (OAB: 237634/SP)

64 - 0000824-93.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: 
Luiz Fernando Matheus - Recorrido: Débia Rosane Vianini de Moura - Advogado: SERGIO RICARDO FERRARI (OAB: 
76181/SP) - Advogado: OSWALDO DE OLIVEIRA (OAB: 108329/SP)

13 - 0000891-58.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: 
Winner Educadora e Comércio de Materia Didático Ltda - Recorrido: Márcia Gomes da Silva - Advogado: RODOLFO 
CORREIA CARNEIRO (OAB: 170823/SP) - Advogado: MARCELO MARCHEZINI (OAB: 280480/SP) - Advogado: Carlos 
Alberto Fakri Junior (OAB: 320133/SP)

4 - 0001078-74.2014.8.26.0281 - Recurso Inominado - Itatiba - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: Sandro 
Raimundo da Cruz - Recorrido: Residencial Beija Flor de Itatiba - Condomínio  a - Advogada: EDA MARIA BRAGA DE 
MELO (OAB: 107405/SP) - Advogada: RENATA GOUVEA MEGDA (OAB: 141926/SP)

3 - 0001087-36.2014.8.26.0281 - Recurso Inominado - Itatiba - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: Mariana 
Marchesin Bizetto - Recorrida: TAM - Linhas Aéreas S/A - Advogada: NATÁLIA PENTEADO SANFINS (OAB: 241243/SP) - 
Advogado: Eduardo Luiz Brock (OAB: 91311/SP) - Advogada: VALÉRIA MUNIZ BARBIERI (OAB: 193652/SP) - Advogada: 
TEREZA CRISTINA OLIVEIRA RIBEIRO (OAB: 247529/SP)

52 - 0001195-32.2013.8.26.0659 - Recurso de Sentença Criminal - Vinhedo - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Apelante: Mário Alves Ferreira Neto - Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo - Advogado: FRANCISCO 
CARDOSO CONSOLO (OAB: 17680/SP)

63 - 0001211-11.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Adriana Nolasco da Silva 
- Recorrente: Emanuel Jorgito da Costa - Recorrido: Herika Gomes Rodrigues - Recorrido: Danilo Stangari Aprigio 
Ferreira - Advogada: MARCIA DE LIMA MACHADO (OAB: 80540/SP)

8 - 0001276-90.2013.8.26.0655 - Recurso Inominado - Várzea Paulista - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: 
Valdeir Rodrigues - Recorrida: Telefonica Brasil  S/A. - Advogado: MARCELLO TREVENZOLI BRESCHI (OAB: 245480/
SP) - Advogado: Fabio Rivelli (OAB: 297608/SP) - Advogado: MARCIO PEREIRA MENDES (OAB: 252942/SP) - Advogado: 
Helder Massaaki Kanamaru (OAB: 111887/SP) - Advogada: Thais de Mello Lacroux (OAB: 183762/SP)
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59 - 0001603-56.2014.8.26.0281 - Recurso Inominado - Itatiba - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: Anailton 
Oliveira da Silva - Recorrido: Finamax S/A Crédito Financiamento e Investimento - Advogado: ADJAIR ANTONIO DE 
OLIVEIRA (OAB: 151776/SP) - Advogado: THALES CAPELETTO DE OLIVEIRA (OAB: 221303/SP) - Advogada: PATRICIA 
LEONE NASSUR (OAB: 131474/SP)

94 - 0001659-68.2013.8.26.0655 - Recurso Inominado - Várzea Paulista - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: 
José Aparecido da Silva - Recorrido: Sky Brasil Serviços Ltda - Advogada: DANIELE DOS SANTOS (OAB: 183976/SP) - 
Advogado: Danilo Leão Rabelo dos Santos (OAB: 307549/SP) - Advogada: Ellen Cristina Gonçalves (OAB: 131600/SP)

30 - 0002096-25.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Leonardo Aigner Ribeiro - 
Recorrente: Associação Caierense de Ensino - Recorrido: Andrea de Cássia Menuchi - Advogada: Daniela Brito de Lima 
(OAB: 287438/SP) - Advogado: José Eduardo Bergamin (OAB: 321437/SP)

55 - 0002598-19.2013.8.26.0115 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: 
Intermédica Sistema de Saúde S.A. - Recorrido: Silvana Cristiane Sardinha Sartório - Advogado: IGOR PEREIRA TORRES 
(OAB: 278781/SP) - Advogado: DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA (OAB: 272633/SP) - Advogado: Vera Andrade de 
Oliveira (OAB: 312462/SP)

51 - 0002811-70.2013.8.26.0197 - Recurso Inominado - Francisco Morato - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Recorrente: Amico Saúde LTDA - Recorrido: Marco Aurélio Batista de Castro - Advogado: Gustavo Gonçalves Gomes 
(OAB: 266894/SP) - Advogado: Paula Ferreira de Carvalho (OAB: 335357/SP)

31 - 0003002-07.2012.8.26.0115 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator Leonardo Aigner Ribeiro - Recorrente: Banco 
do Brasil S/A - Recorrido: Valdoir Antonio Moreno - Advogado: Flávio Olimpio de Azevedo (OAB: 34248/SP) - Advogado: 
Renato Olimpio Sette de Azevedo (OAB: 180737/SP) - Advogado: AFONSO BATISTA DE SOUZA (OAB: 160476/SP)

79 - 0003424-45.2013.8.26.0115 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: 
Passarela Modas Ltda - Recorrente: Banco do Brasil S/A - Recorrido: Edneide Maria da Silva - Advogado: ANDRÉ ERLEI 
DE CAMPOS (OAB: 251770/SP) - Advogado: Arnor Serafim Junior (OAB: 79797/SP) - Advogada: MARIA MERCEDES 
OLIVEIRA FERNANDES DE LIMA (OAB: 82402/SP) - Advogada: THABATA FERNANDA SUZIGAN (OAB: 245517/SP)

32 - 0003439-98.2013.8.26.0281 - Recurso Inominado - Itatiba - Relator Leonardo Aigner Ribeiro - Recorrente: Mateus 
Barbosa Fornari - Recorrido: Casa de Nossa Senhora da Paz - Ação Social Franciscana - Advogado: Natália Barbosa 
da Silva (OAB: 301361/SP) - Advogado: ALMIR SOUZA DA SILVA (OAB: 182985/SP) - Advogada: Valdete Aparecida de 
Oliveira Lima (OAB: 280387/SP)

74 - 0003479-93.2013.8.26.0115 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: 
Associação dos Proprietários de Lotes do Loteamento Residencial Reserva Bom Viver - Recorrido: Ricardo dos Santos 
Carleto - Advogado: HUGO ARAUJO WANDERLEY (OAB: 38377/SP) - Advogado: Marcos Roberto Rasquinho (OAB: 
325288/SP)

67 - 0003526-46.2012.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Recorrente: Creuza dos Santos Carvalho - Recorrido: Izaias Araújo Ferreira - Advogada: RITA DE CASSIA LAGO VALOIS 
MIRANDA (OAB: 132818/SP) - Advogado: RAIMUNDO JOSE DA SILVA (OAB: 112931/SP)

28 - 0003531-89.2013.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: GOLD 
NEVADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outro - Recorrido: EDUARDO SEBASTIÃO DOS SANTOS e 
outro - Advogado: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB: 142452/SP) - Advogada: AMÉRICA SAVINI (OAB: 210151/SP)

66 - 0003747-50.2013.8.26.0115 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Recorrido: Meire Aparecida Cecon de Oliveira - Advogado: Victor Teixeira de 
Albuquerque (OAB: 329179/SP) - Advogada: Cássia Fernanda Pereira (OAB: 286056/SP)

60 - 0003838-60.2013.8.26.0659 - Recurso Inominado - Vinhedo - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: 
Consórcio Nacional Volkswagen Ltda. - Recorrido: Taynan Lopes de Souza - Advogado: Ricardo Neves Costa (OAB: 
120394/SP) - Advogado: Flávio Neves Costa (OAB: 153447/SP)

65 - 0004373-56.2013.8.26.0281 - Recurso Inominado - Itatiba - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: Alberto 
Evangelista dos Santos - Recorrido: Elaine Campos Okushigue - Advogado: ALESSANDRO DINIS (OAB: 260706/SP)

49 - 0004718-77.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Recorrente: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Recorrido: Evandro Vinicius da Silva Couto - Advogado: 
Fábio Luciano de Campos (OAB: 300912/SP) - Advogado: MÁRCIO ROGÉRIO VANALLI (OAB: 209302/SP)

46 - 0005221-56.2013.8.26.0115 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: 
Espaço e Vida Jundiai Empreendimentos Imobiliários Ltda - Recorrente: Abyara Bkokers Intermediação Imobiliária S/A 
- Recorrido: Vera Lúcia Matheus dos Santos - Advogado: ADILSON APARECIDO PINTO (OAB: 215684/SP) - Advogado: 
GUSTAVO CLEMENTE VILELA (OAB: 220907/SP) - Advogada: NICOLE BRITES GARCIA (OAB: 200260/SP) - Advogado: 
ADILSON APARECIDO PINTO (OAB: 215684/SP) - Advogada: THAISA BLANCO FRANCISCHINI (OAB: 249889/SP) - 
Advogado: Gustavo Pinheiro Guimarães Padilha (OAB: 178268/SP) - Advogada: MARCIA CRISTINA BRAGA CONGILIO 
THIBERIO (OAB: 272948/SP)

15 - 0005234-55.2013.8.26.0115 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: 
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Telefonica Brasil  S/A. - Recorrido: Clayton Roberto Morais Daniel - Advogado: Helder Massaaki Kanamaru (OAB: 111887/
SP) - Advogada: Thais de Mello Lacroux (OAB: 183762/SP) - Advogado: Guaraci Aguera de Freitas (OAB: 283046/SP)

93 - 0005242-77.2013.8.26.0197 - Recurso Inominado - Francisco Morato - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Recorrente: Elektro Eletricidade e Serviços S/A - Recorrido: Oscar de Barros - Advogado: Bruno Henrique Gonçalves 
(OAB: 131351/SP)

33 - 0005360-50.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Leonardo Aigner Ribeiro - Recorrente: 
Telefonica Brasil  S/A. - Recorrido: Sheila Cristina Correa Marossi - Advogado: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO 
(OAB: 75081/SP) - Advogada: BARBARA SELLEIO DE MORAES (OAB: 262002/SP)

34 - 0005485-90.2013.8.26.0659 - Recurso Inominado - Vinhedo - Relator Leonardo Aigner Ribeiro - Recorrente: Lojas 
Renner S/A - Recorrido: Elisângela Cristina de Almeida - Advogado: Bruno Benevento Lemos de Lira (OAB: 302598/SP) 
- Advogada: MARIA FERNANDA CANELLA NUNES (OAB: 230223/SP)

35 - 0005639-11.2013.8.26.0659 - Recurso Inominado - Vinhedo - Relator Leonardo Aigner Ribeiro - Recorrente: 
Patricia dos Santos Silva - Recorrido: Banco Santander (Brasil) S/A - Advogada: Samanta dos Santos Silva (OAB: 313703/
SP) - Advogado: Hermano de Moura (OAB: 307650/SP) - Advogado: Fabio Andre Fadiga (OAB: 139961/SP) - Advogado: 
Bernardo Buosi (OAB: 227541/SP)

36 - 0005644-61.2013.8.26.0197 - Recurso Inominado - Francisco Morato - Relator Leonardo Aigner Ribeiro - Recorrente: 
Joana Magalhães Teixeira - Recorrido: PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - Advogado: JAQUES 
MARCO SOARES (OAB: 147941/SP) - Advogado: Marcelo Oliveira Rocha (OAB: 113887/SP) - Advogado: Nei Calderon 
(OAB: 114904/SP)

48 - 0005680-45.2013.8.26.0281 - Recurso Inominado - Itatiba - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: José 
Antonio Gomes - Recorrido: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Advogado: ADJAIR ANTONIO 
DE OLIVEIRA (OAB: 151776/SP) - Advogado: Jorge Donizeti Sanchez (OAB: 73055/SP) - Advogada: MARIA HELENA DE 
CARVALHO ROS (OAB: 201076/SP)

76 - 0005681-30.2013.8.26.0281 - Recurso Inominado - Itatiba - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: Murilio 
de Souza Silva - Recorrido: B.V. FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - Advogado: ADJAIR 
ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB: 151776/SP) - Advogado: Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB: 23134/SP)

53 - 0006121-73.2010.8.26.0655 - Recurso Inominado - Várzea Paulista - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: 
Lourdes Maria de Oliveira Almeida - Recorrido: Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Advogado: 
MARCELLO TREVENZOLI BRESCHI (OAB: 245480/SP) - Advogado: Fabio Andre Fadiga (OAB: 139961/SP) - Advogado: 
Bernardo Buosi (OAB: 227541/SP)

7 - 0006219-11.2013.8.26.0281 - Recurso Inominado - Itatiba - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: Erica 
Sinezia Pereira Ramos - Recorrido: Nivaldo Marques da Silva - Advogado: ALESSANDRO DINIS (OAB: 260706/SP) - 
Advogado: JOSE FRANCISCO FERES (OAB: 105564/SP) - Advogada: FABIANA BIZETTO (OAB: 227886/SP) - Advogado: 
Joice Helena Cordeiro (OAB: 301115/SP)

77 - 0006284-61.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Recorrente: Banco Bradesco S/A - Recorrido: André Luis Botelho da Silva - Advogada: MARIA FERNANDA PASTORELLO 
(OAB: 211259/SP) - Advogado: ALEXANDRE LUIZ ALVES CARVALHO (OAB: 204155/SP) - Advogado: Ana Carolina Aguiar 
(OAB: 314275/SP) - Advogado: Rosiana Aparecida da Silva Oliveira (OAB: 303559/SP)

57 - 0006572-09.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Recorrente: Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Recorrido: Carlos Augusto Nogueira Santos - Advogado: Fábio 
Luciano de Campos (OAB: 300912/SP) - Advogada: ELUZINALDA AZEVEDO SANTOS (OAB: 150330/SP)

69 - 0006609-91.2013.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: Ana 
Maria Anacleto - Recorrido: Viação Jundiaiense Ltda - Advogado: ORLANDO ALVES PIMENTEL (OAB: 251657/SP) - 
Advogada: GRAZIELA ROVERSI (OAB: 236381/SP)

37 - 0006761-84.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Leonardo Aigner Ribeiro - 
Recorrente: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Recorrido: Meire Martins da Veiga - Advogado: Fábio 
Luciano de Campos (OAB: 300912/SP) - Advogada: DANIELA DE MORAES VALLINI (OAB: 183340/SP)

78 - 0006944-55.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Recorrente: Ozilde Franco de Almeida - Recorrido: Viação Cidade de Caieiras Ltda - Advogado: LUIZ DE FREITAS (OAB: 
93876/SP) - Advogado: CARLOS CRISTIANO CRUZ DE CAMARGO ARANHA (OAB: 98597/SP)

71 - 0007633-02.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Recorrente: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Recorrido: Geraldo Lázaro da Costa - Advogado: Fábio 
Luciano de Campos (OAB: 300912/SP) - Advogada: DANIELA DE MORAES VALLINI (OAB: 183340/SP)

9 - 0007752-47.2013.8.26.0655 - Recurso Inominado - Várzea Paulista - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: 
Faculdade de Medicina de Jundiai - Recorrido: Elisangela da Silva Dias - Advogada: JANAINA DE FREITAS (OAB: 215025/
SP) - Advogado: ISMAEL APARECIDO BISPO PINCINATTO (OAB: 271753/SP)

54 - 0008032-34.2013.8.26.0197 - Recurso Inominado - Francisco Morato - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
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Recorrente: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico - Recorrido: Braz Magalhães Transportes 
Me - Advogado: Ricardo Marfori Sampaio (OAB: 222988/SP) - Advogado: SIVANIR ALVES DE SOUZA (OAB: 251986/SP) 
- Advogada: Solange Guedes Frazão (OAB: 312683/SP)

62 - 0008191-74.2013.8.26.0197 - Recurso Inominado - Francisco Morato - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Recorrente: Maria do Carmo Rodrigues dos Santos - Recorrido: Ótica e Relojoaria Martins & Soares Ltda Me - Advogado: 
JOAQUIM AUGUSTO TADEU HERNANDEZ (OAB: 94919/SP) - Advogado: ANTONIO DA COSTA OLIVEIRA (OAB: 232394/
SP)

44 - 0008448-96.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Recorrente: Colégio Técnico Brasília - Recorrido: Danielle Aparecida Santana Leite - Advogado: EDISON PAVÃO JUNIOR 
(OAB: 242307/SP) - Advogada: Pamella Marques Garcia (OAB: 314692/SP) - Advogada: SUELI MIRANDA COSTA (OAB: 
260257/SP)

47 - 0008495-70.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Recorrente: Fernanda Natália Catapano Sonda - Recorrida: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. - Recorrido: 
Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Recorrido: Pullmantur Cruzeiros do Brasil Ltda - Advogado: 
ARNOLD WITTAKER (OAB: 130889/SP) - Advogado: Gustavo Henrique dos Santos Viseu (OAB: 117417/SP) - Advogada: 
Leticia Clara Ribeiro (OAB: 295893/SP) - Advogado: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB: 221386/SP) - Advogado: 
GLAUCO GOMES MADUREIRA (OAB: 188483/SP) - Advogado: FERNANDO JOSE GARCIA (OAB: 134719/SP) - Advogada: 
MARIA CLAUDIA BEDIN DE VERGUEIRO LOBO (OAB: 222587/SP)

5 - 0008732-07.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: 
Telefonica Brasil  S/A. - Recorrido: Elizabete Almeida Misch - Advogado: Helder Massaaki Kanamaru (OAB: 111887/SP) - 
Advogada: Thais de Mello Lacroux (OAB: 183762/SP) - Advogada: PAULA CRISTINA SILVA TEIXEIRA (OAB: 268131/SP)

82 - 0008738-14.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Recorrente: Elektro Eletricidade e Serviços S/A - Recorrido: Marcos Antonio da Silva - Advogado: MARCELO ZANETTI 
GODOI (OAB: 139051/SP) - Advogado: CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB: 206403/SP) - Advogado: 
VANDERLEI LIMA SILVA (OAB: 196983/SP)

58 - 0009021-29.2012.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: Lojas 
Renner S/A - Recorrido: Edvaldo Luis Pestana - Advogada: Julio Cesar Goulart Lanes (OAB: 285224/SP) - Advogado: 
Bruno Benevento Lemos de Lira (OAB: 302598/SP) - Advogado: JEFFERSON RODRIGO CHIAMBA (OAB: 218745/SP)

38 - 0009023-10.2013.8.26.0197 - Recurso Inominado - Francisco Morato - Relator Leonardo Aigner Ribeiro - 
Recorrente: William Ruy dos Santos - Recorrida: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Advogado: MÁRCIO 
ROGÉRIO VANALLI (OAB: 209302/SP) - Advogado: Fábio Luciano de Campos (OAB: 300912/SP)

70 - 0009221-44.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Recorrente: Ameril Ribeiro do Nascimento - Recorrido: Antonio Eduardo Alves Guimarães - Advogada: MARIA CAROLINA 
DE SIQUEIRA NOGUEIRA MADANI (OAB: 130377/SP) - Advogada: DANIELA RODRIGUES DA SILVA (OAB: 221953/SP)

72 - 0009234-43.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Recorrente: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Recorrido: Maria Neuza Ambrosio - Advogado: Fábio 
Luciano de Campos (OAB: 300912/SP) - Advogada: DANIELA DE MORAES VALLINI (OAB: 183340/SP)

2 - 0009261-26.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: 
Mastercard Brasil Soluções de Pagamento LTDA - Recorrido: Raimundo Nacélio de Carvalho - Advogada: Vanessa 
Guazzelli Braga (OAB: 284889/SP) - Advogada: Telma Cecília Torrano (OAB: 284888/SP) - Advogado: WILDINER TURCI 
(OAB: 188279/SP) - Advogado: LEANDRO ROBERTO BARROS (OAB: 167368/SP)

73 - 0009420-66.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Recorrente: Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Recorrido: Ailton Pereira de Santana - Advogado: Fábio Luciano 
de Campos (OAB: 300912/SP) - Advogado: MÁRCIO ROGÉRIO VANALLI (OAB: 209302/SP)

43 - 0009556-66.2013.8.26.0197 - Recurso Inominado - Francisco Morato - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Recorrente: Elektro Eletricidade e Serviços S/A - Recorrido: Maria José da Silva - Advogado: Bruno Henrique Gonçalves 
(OAB: 131351/SP) - Advogada: Priscila Gomes de Sales (OAB: 310747/SP)

10 - 0009748-68.2013.8.26.0659 - Recurso Inominado - Vinhedo - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: OI 
MÓVEL S.A. - Recorrido: Lucidalva de Souza Ribeiro - Advogado: Ricardo Magalhães Pinto (OAB: 284885/SP) - Advogado: 
Orlando Pereira Alvim Neto (OAB: 300148/SP) - Advogado: Aurélio Pereira (OAB: 291950/SP) - Advogada: HERMINIA 
PRADO LOPES ALTAFIN (OAB: 107163/SP)

1 - 0010813-60.2012.8.26.0198 - Recurso de Sentença Criminal - Franco da Rocha - Relator André Pereira de Souza 
- Apelante: JOSE ROBERTO BELTRAME - Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo - Advogado: CELIO 
NONAKA (OAB: 202059/SP)

6 - 0011277-50.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Recorrido: Rady Bezerra Morais - Advogado: Fábio Luciano de Campos (OAB: 
300912/SP) - Advogado: Clovis Moraes Borges (OAB: 223239/SP) - Advogado: Daniel Deperon de Macedo (OAB: 184618/
SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 864

50 - 0011324-24.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Recorrente: SECID - Sociedade Educacional  Cidade de São Paulo S/C Ltda - Recorrido: Crislene Angela Lavechia 
- Advogado: VITOR MORAIS DE ANDRADE (OAB: 182604/SP) - Advogado: Rodrigo Dornel Rovaris (OAB: 338756/SP) - 
Advogado: Fernando Henrique Anadao Leandrin (OAB: 286561/SP) - Advogado: Fernando Luiz Oliveira de Araujo (OAB: 
293931/SP)

19 - 0015923-61.2013.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: Esdras 
Morales - Recorrido: DPNY Beach Hotel - Advogado: Augusto Carlos Zanotto (OAB: 333332/SP) - Advogada: GRAZIELA 
SANTOS (OAB: 199647/SP)

27 - 0016501-24.2013.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: Pluma 
Conforto e Turismo S/A - Recorrido: Abdul Latif Abbas Neto - Advogado: IVAN HENRIQUE MORAES LIMA (OAB: 236578/
SP) - Advogada: ROSICLÉIA ABREU DA SILVA (OAB: 182023/SP)

22 - 0018272-37.2013.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: Net 
Serviços de Comunicação Ltda. - Recorrida: Silmara Lima Duabyakosky - Advogada: Ana Maria Domingues Silva Ribeiro 
(OAB: 220244/SP) - Advogado: Antonio Roberto Salles Baptista (OAB: 237255/SP) - Advogado: ALEX BITTO (OAB: 
183795/SP)

26 - 0018925-39.2013.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: Pitágoras 
Jundiaí - Recorrido: Marcel Roberto Martins - Advogado: VICTOR MANSANE VERNIER (OAB: 265063/SP) - Advogado: 
VINICIUS MANSANE VERNIER (OAB: 288459/SP) - Advogada: DAIANE CARLA MANSERA (OAB: 251538/SP)

12 - 0026674-44.2012.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: Carlos 
Aparecido Klein Me - Recorrido: J.m. Prado Transportadora de Cargas Ltda - Me e outro - Advogada: RENATA CASSIANO 
(OAB: 266629/SP) - Advogado: MARCEL SAKAE SOTONJI (OAB: 195230/SP)

80 - 0028363-60.2011.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: 
SULETE JACI PIACENTINI - Recorrido: Banco do Brasil S/A - Advogado: ANDERSON ROBERTO FLORÊNCIO LOPES 
(OAB: 214975/SP) - Advogado: IVAN CARLOS DE ALMEIDA (OAB: 173886/SP) - Advogado: Arnor Serafim Junior (OAB: 
79797/SP)

16 - 0029363-61.2012.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: 
Schmidhaussler e Botário Ltda - Me. - Recorrido: Edsonia Queiroz Monteiro - Advogado: HERICK BERGER LEOPOLDO 
(OAB: 225927/SP) - Advogado: ERIK JEAN BERALDO (OAB: 194192/SP)

75 - 0030222-77.2012.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: Sandra 
Cristina Dias - Recorrido: Banco do Brasil S/A - Advogada: MARIA ISABEL EMBOABA DA COSTA (OAB: 161231/SP) - 
Advogado: Marcelo Oliveira Rocha (OAB: 113887/SP) - Advogado: Nei Calderon (OAB: 114904/SP)

39 - 0030345-75.2012.8.26.0309 - Recurso Inominado - Relator Leonardo Aigner Ribeiro - Recorrente: Aline Maria 
Anselmo Magalhães - Recorrido: Banif Banco Internacional do Funchal (brasil) S.a. - Recorrido: Chácara e Buffet Santa 
Terezinha Ltda Me - Advogado: Daniel Lunardi Petrin (OAB: 292721/SP) - Advogado: Ana Laura Simionato Victor (OAB: 
309733/SP) - Advogado: JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (OAB: 131443/SP) - Advogada: FERNANDA VIEIRA 
CAPUANO (OAB: 150345/SP) - Advogada: MIRIAN ELISA TENÓRIO (OAB: 160712/SP)

92 - 0100001-47.2014.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Francisco Morato - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Agravante: Banco Bradesco S/A - Agravado: Expedido de Lima - Advogado: FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA 
MONTEIRO (OAB: 261844/SP)

91 - 0100002-32.2014.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Itatiba - Relator Adriana Nolasco da Silva - Agravante: 
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Agravado: Fernando Zacarias Cardoso - Advogado: Edgar Fadiga 
Junior (OAB: 141123/SP) - Advogado: Bernardo Buosi (OAB: 227541/SP) - Advogado: Fabio Andre Fadiga (OAB: 139961/
SP)

90 - 0100018-83.2014.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Jundiaí - Relator Adriana Nolasco da Silva - Agravante: 
LOJAS RIACHUELO S.A - Agravada: DÉBORA MARCHINI CABRERA GOMES - Advogado: RICARDO MALACHIAS 
CICONELO (OAB: 130857/SP) - Advogada: SONIA MARIA BERTONCINI (OAB: 142534/SP) - Advogado: ANGELO ZANI 
(OAB: 258641/SP)

88 - 0100064-72.2014.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Jundiaí - Relator Adriana Nolasco da Silva - Agravante: 
BANCO PANAMERICANO S.A - Agravado: MARCOS HONÓRIO DA SILVA - Advogado: Nei Calderon (OAB: 114904/SP) - 
Advogado: Marcelo Oliveira Rocha (OAB: 113887/SP) - Advogada: Maria Alexandra Paes (OAB: 321476/SP)

87 - 0100073-34.2014.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Francisco Morato - Relator Adriana Nolasco da Silva 
- Agravante: Banco Bradesco S/A - Agravado: Joel da Cruz Brito - Advogado: FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA 
MONTEIRO (OAB: 261844/SP) - Advogado: MARCOS ELIAS ALABE (OAB: 116549/SP)

83 - 0100097-62.2014.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Francisco Morato - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Agravante: Telefônica Brasil SA - Agravado: Maria Ilza Severiano da Silva - Advogado: Helder Massaaki Kanamaru (OAB: 
111887/SP) - Advogada: Thais de Mello Lacroux (OAB: 183762/SP)

84 - 0100113-16.2014.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Jundiaí - Relator Adriana Nolasco da Silva - Agravante: 
Lourdes de Fátima Carotta - Agravado: Telefônica Brasil SA - Advogada: Adna Maria Ramos Lomonica (OAB: 292360/



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 865

SP) - Advogado: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB: 75081/SP)

85 - 0100129-67.2014.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Franco da Rocha - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Agravante: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Agravado: WILSON GARBELLINI - Advogado: Gustavo Gonçalves 
Gomes (OAB: 266894/SP) - Advogada: THAIS MATALLO CORDEIRO (OAB: 247934/SP)

86 - 0100144-36.2014.8.26.9008 - Agravo de Instrumento - Jundiaí - Relator Adriana Nolasco da Silva - Agravante: 
Porto Seguro Seguro Saúde S/A - Agravado: Darcy Ramalhão e outro - Advogado: MARCUS FREDERICO BOTELHO 
FERNANDES (OAB: 119851/SP) - Advogada: MELISA CUNHA PIMENTA (OAB: 182210/SP) - Advogada: Débora de Paula 
Pita Pedro (OAB: 343705/SP) - Advogado: Thomáz Raposo Viana da Cunha (OAB: 343900/SP) - Advogada: Roberta 
Nóbrega Mangieri (OAB: 352655/SP)

89 - 1000146-19.2013.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator Adriana Nolasco da Silva - Recorrente: Lojas 
Riachuelo S/A - Recorrida: Débora Marchini Cabrera Gomes - Advogado: Gustavo Henrique dos Santos Viseu (OAB: 
117417/SP) - Advogado: RICARDO MALACHIAS CICONELO (OAB: 130857/SP) - Advogada: Alessandra Francisco (OAB: 
179209/SP) - Advogada: SONIA MARIA BERTONCINI (OAB: 142534/SP)

21 - 1007701-87.2013.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator André Pereira de Souza - Recorrente:  
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A - HOSPITAL PAULO SACRAMENTO - Recorrido: Valdenia Cleuma da Silva - 
Advogada: TATIANA TIBERIO LUZ (OAB: 196959/SP) - Advogado: Edvaldo Aparecido dos Santos (OAB: 313052/SP)

25 - 1010679-37.2013.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: 
MAURICIO PIERRE - Recorrido: TIM CELULAR S/A - Advogado: MAURICIO PIERRE (OAB: 160754/SP) - Advogado: 
Antonio Rodrigo Sant´ana (OAB: 234190/SP)

24 - 1012446-13.2013.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: 
ELECTROLUX DO BRASIL S/A - Recorrido: ANDERSON DOMINGUES MOREIRA - Advogada: Paula Rodrigues da Silva 
(OAB: 221271/SP) - Advogado: ALEXANDRE RAFAEL SECCO (OAB: 213113/SP)

20 - 1013096-60.2013.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: ROBSON 
GÓES DINI - Recorrido: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Advogada: FRANCIS MARIA BARBIN 
TORELLI (OAB: 135853/SP) - Advogado: Carlos Eduardo Nicoletti Camillo (OAB: 118516/SP) - Advogado: Alexandre 
Romero da Mota (OAB: 158697/SP)

23 - 3001421-03.2012.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: 
Conjunto Residencial Morada dos Deuses - Recorrido: OBED HALBIG - Advogado: HELDER DE SOUSA (OAB: 146912/
SP) - Advogado: FELIPE BERNARDI (OAB: 231915/SP)

40 - 3001592-02.2012.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Leonardo Aigner Ribeiro - Recorrente: 
Rafael Ferraz Carbajo - Recorrido: Claudia Almeida André - Advogado: RAFAEL BARBIERI PIMENTEL DA SILVA (OAB: 
187722/SP) - Advogada: RITA DE CASSIA OLIVEIRA DOS SANTOS (OAB: 134750/SP)

14 - 3001916-89.2012.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: 
Wanderli Aparecido Ferreira da Rocha - Recorrido: Lilian Reigas Zatorski - Advogado: Valdeci Ferreira da Rocha (OAB: 
292351/SP) - Advogada: TANIA CRISTINA GIOVANNI BEZERRA DE MENEZES (OAB: 134494/SP)

61 - 3001963-63.2012.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Relator Adriana Nolasco da Silva - 
Recorrente: A de J. Almeida Empreiteira - Me - Recorrido: Rosangela Estevam dos Santos - Advogado: João Aparecido 
Berti (OAB: 320677/SP) - Advogado: MANOEL JOSÉ DE ASSUNÇÃO (OAB: 217508/SP)

41 - 4001160-21.2012.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator Leonardo Aigner Ribeiro - Recorrente: PDG 
Realty S/A Empreendimentos e Participações - Recorrido: Nicola Luiz Astorino e outro - Advogado: João Carlos de Lima 
Junior (OAB: 142452/SP) - Advogada: FABIANA FERNANDEZ (OAB: 130561/SP) - Advogado: ALEXANDRE CARRERA 
(OAB: 190143/SP)

18 - 4001820-15.2012.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: 
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - Recorrente: Spassus Distribuidora de Veículos Ltda - Recorrido: VALDECIR 
FAUSTINO DIAS - Advogado: MARIO DE AZEVEDO MARCONDES (OAB: 76617/SP) - Advogado: Bruno Yohan Souza 
Gomes (OAB: 253205/SP) - Advogada: RENATA CARVALHO CASATI (OAB: 214387/SP) - Advogado: JOSE ROBERTO 
REGONATO (OAB: 134903/SP) - Advogada: MARIA GILCE ROMUALDO REGONATO (OAB: 78810/SP)

17 - 4002564-10.2012.8.26.0309 - Recurso Inominado - Jundiaí - Relator André Pereira de Souza - Recorrente: 
Anhanguera Educacional S/A - Recorrido: Fábio Oliveira Brunelli - Advogado: FERNANDO DA GAMA SILVEIRO (OAB: 
125313/SP) - Advogado: Amanda Karla Pedroso Rondina Peres (OAB: 302356/SP) - Advogada: LIGIA PIRES CAMPOS 
SANCHEZ GARCIA (OAB: 126889/SP)

DESPACHO

Nº 0012425-96.2013.8.26.0198 - Recurso Inominado - Franco da Rocha - Recorrente: Associação Caierense de Ensino 
- Recorrido: Oralinda Rosa Frugeri - Ante o exposto, neste juízo prévio de admissibilidade, nego seguimento ao recurso. 
Providencie-se o necessário. Dê-se baixa no livro carga. Intime-se, via imprensa oficial. Cumpra-se. - Magistrado(a) Alexandre 
Pereira da Silva - Advs: carolina baroni de souza ferrareze (OAB: 305126/SP) - KRIKOR PALMA ARTISSIAN (OAB: 261059/SP) 
- Thiago Santos de Araujo (OAB: 324659/SP)
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Anexo Fiscal I
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO ROBERTO FERREIRA SAMPAIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL BEATRIZ PIRES DE CAMPOS SANCHEZ GARCIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0062/2015
Processo 1000494-66.2015.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Liminar - Ricardo Concentino Veiculos ME - Fazenda do 

Estado de São Paulo - Ciência ao(à) autor(a) sobre ofício recebido do Tabelião de Protesto. - ADV: ANDRÉ RODRIGUES 
DUARTE (OAB 207794/SP)

Processo 1000494-66.2015.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Liminar - Ricardo Concentino Veiculos ME - Fazenda do Estado 
de São Paulo - Deve o autor juntar a documentação relativa à transferência dos veículos referentes aos protestos indicados na 
emenda, como determinado na r.Decisão de fls. 32, sob pena de extinção do feito. - ADV: ANDRÉ RODRIGUES DUARTE (OAB 
207794/SP)

Processo 1000757-98.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Gestante / Adotante / Paternidade - GLAUCIA ANDREA 
GUARINO - SECRETARIA D GESTÃO DE PESSOAS - PREFEITURA DE JUNDIAÍ - Trata-se de mandado de segurança 
impetrado por GLAUXIA ANDREA GUARINO em face do SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ/SP. Alega a impetrante que adotou C.G.S.S., com nove anos de idade, motivo pelo qual teve indeferido o pedido de 
licença gestante, nos termos do artigo 83, do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. Pretende a concessão, em sede 
liminar, de licença maternidade pelo período de cento e oitenta dias. É o relatório. Fundamento e decido. Levando em conta 
a relevância da fundamentação deduzida, é de ser deferido o pedido liminar. Em primeiro lugar porque nitidamente relevantes 
os fundamentos invocados na impetração, demonstrando, ao menos em tese, tratar-se de alegações fundadas e sérias no 
que tange à violação ao direito da impetrante, e da adotada. Sim, pois a adoção, que nada mais é do que a maternidade por 
ficção jurídica, diante de sua importância, passou a ser reconhecida pelo ordenamento jurídico, por meio da Lei nº 12.421/02, o 
direito à licença-maternidade às mães adotivas, ou para aquelas que obtiverem guarda de menor, com as alterações da Lei nº 
12.010/2009, e 12.873/2013, que deram nova redação aos artigos 392, e 392-A, da CLT. A adoção é meio artificial de filiação, 
e importantíssimo, ao passo que a licença-maternidade às mães adotantes é o instrumento que possibilita o estreitamento 
de laços entre adotado e adotante, a fim de favorecer a inserção e acolhimento entre os membros da nova entidade familiar. 
Segundo meu entendimento, a licença-maternidade se destina à fundamental interação entre os integrantes da novel estrutura 
familiar, a fim de possibilitar o máximo de afeto, carinho, e contato entre eles. Para tanto, independe à que título a criança ou 
o adolescente integrou a entidade familiar, e muito menos a idade do novo integrante, principalmente com relação aos filhos 
adotivos, que permaneceram por maior período acolhidos, e que se sujeitaram às adversidades que a vida os proporcionou, 
motivo pelo qual, ainda mais necessitam de um importante período de relacionamento interno familiar, a fim de resgatar todos 
os sentimentos perdidos, formação de laços de afeto e carinho entre seus novos pais, e adaptação à nova vida. Isso somente 
pode ocorrer por meio de contato intenso entre os familiares, a fim de facilitar a adaptação da criança, ou do adolescente ao 
convívio da família. Assim, a discriminação constante do artigo 83, do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, fere o 
princípio da igualdade, previsto pelos artigos 5º, caput, e 227, §6º, da Constituição Federal, e não se justifica. Não se pode 
conceber a idéia de que a necessidade de convívio entre a família substituta dependa da idade do adotado, atribuindo-se 
período menor, ou excluindo a possibilidade de concessão de licença-maternidade, quando o adotado possui idade superior 
a 08 anos. Em princípio porque a referida idade sequer se compatibiliza com a norma prevista pelo artigo 2º, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que considera “criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 (doze) anos de idade”. Ademais, 
a discriminação constante da norma prevista pelo artigo 83 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Jundiaí não 
merece prevalecer, principalmente porque a criança que permaneceu maior período acolhida, tem a necessidade de período 
maior para estreitar suas ligações de afeto e carinho com sua nova família, à sua nova rotina, ao seu novo ambiente, com a 
finalidade de solidificação do novo vínculo familiar, e na tentativa de se desvincular de todo ambiente hostil, e desumano pelo 
qual passou longo período de sua curta vida. Qualquer norma que afronte princípios constitucionais básicos, como o princípio 
da isonomia, devem se extirpadas do ordenamento legal, principalmente, as que apresentem escalonamentos ou impedimentos 
ao exercício de direitos tão importantes em nossa sociedade. Ao revés, deveria haver maior incentivo à adoção de crianças e 
adolescentes com mais idade, que são, na maioria das vezes, menos selecionadas nos processos de adoção, o que denota, 
ainda mais, a necessidade de afastamento de qualquer norma que restringe direitos de pessoas, como a impetrante, que 
abrem seu coração, e se dispõem a trazer para o seio familiar, crianças que foram abandonadas, ou retiradas do poder familiar, 
por motivos diversos, e, muitas vezes, dolorosos. Portanto, levando em consideração o fato de que a licença-maternidade 
se assenta em regras constitucionais de proteção à maternidade e à infância, sem que se justifique tratamento diferenciado 
entre a mãe biológica, e a mãe adotiva, nem tampouco escalonamento, ou exclusão do período em que o filho adotivo terá 
pleno convívio com a mãe, nos períodos iniciais, nos quais se mostra indispensável maior atenção, carinho, e demonstração 
de afeto, devido ao período de adaptação ao novo lar, e à família, de rigor a inaplicabilidade da norma prevista pelo Estatuto 
dos Funcionários Públicos de Jundiaí que dispõe sobre o tema. Menos, ainda, concebível o tratamento diferenciado em razão 
de regime jurídico diverso a que a mãe se encontre vinculada. O artigo 5º, caput, da Constituição Federal, e o artigo 5º, da Lei 
nº 8.069/90 vedam, peremptoriamente, a discriminação, de qualquer modo, com relação às crianças, motivo pelo qual, não há 
fundamento que justifique que uma criança seja privada do importantíssimo convívio com sua mãe durante os primeiros dias do 
convívio familiar, em razão do regime jurídico a que ela se encontre vinculada, visto que a discriminação entre mães, qualquer 
que seja, naturais, adotantes, servidoras públicas, ou celetistas, afronta princípios constitucionais fundamentais, e não podem 
ser admitidos. Assim, presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, com fundamento no disposto no 
artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO a liminar pleiteada, inaudita altera parte, para determinar que a autoridade 
impetrada conceda à impetrante, licença maternidade de 180 (cento e oitenta) dias, que deveriam ter sido contados a partir da 
data da concessão da guarda da menor à impetrante (16/12/2014), mas, diante do indeferimento (fls. 38/39), deve ser concedido 
a partir da data em que tiver ciência desta decisão. Notifique-se, mediante ofício, a autoridade aqui apontada como coatora, 
com o fito de dar-lhe ciência da liminar ora concedida, para integral cumprimento, sob as penas da lei, e também para prestar 
as informações pertinentes, no decêndio legal. Dê-se ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 
nos termos do artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. A fim de instruir o competente ofício, segue, anexada à contracapa dos 
autos, uma cópia da presente decisão. Após, vista ao Ministério Público para o oferecimento de parecer. Em seguida, tornem 
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conclusos. Providencie-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. - ADV: LUCIANA DE MATOS (OAB 213550/SP)
Processo 1000914-71.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Protesto - Passarela Modas Ltda. - Fazenda do Estado 

de São Paulo - Ciência ao(à) autor(a) sobre ofício recebido do Tabelião de Protesto. - ADV: ANDRÉ ERLEI DE CAMPOS (OAB 
251770/SP)

Processo 1000914-71.2015.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Protesto - Passarela Modas Ltda. - Fazenda do Estado de 
São Paulo - Deve a autora recolher a guia de diligência para intimação da FESP, conforme já determinado no ato ordinatório de 
fls. 68, sob pena de extinção do feito. - ADV: ANDRÉ ERLEI DE CAMPOS (OAB 251770/SP)

Processo 1001190-05.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - GERSON PEREIRA - SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - Vistos. 1. Fls. 37/38:Intime-se 
para cumprimento da decisão liminar, no prazo máximo de 48 horas, diante da urgência do pleito, nos termos requeridos, a fim de 
evitar que este Juízo tome medidas mais drásticas, como o bloqueio de valores da Municipalidade, para garantir o adimplemento 
específico da obrigação. 2.Apresente, o impetrante, estimativa do custo da cirurgia/aparatos clínicos/medicamentos/insumos, 
a fim de direcionar a atuação deste Juízo. 3.Aguarde-se a apresentação de informações,e, após, abra-se vista ao M.P. para 
manifestação. 4.Por fim, tornem conclusos para sentença. 5. Referido mandado deverá ser cumprido com urgência através do 
plantão da Central de Mandados local. 6. Intimem-se. 7. Cumpra-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1001214-33.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Pessoas com deficiência - ADOLFO SOUZA DE OLIVEIRA 
- CHEFE DO POSTO FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE JUNDIAÍ - DRT/16-PF.10 - Vistos. Apresente o 
impetrante extrato atualizado de débitos de IPVA, emendando novamente a inicial, se o caso. Intimem-se. - ADV: MARIA INÊS 
GENNARI GUIMARÃES (OAB 183912/SP)

Processo 1001620-54.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - APARECIDA JESUS GIAROLLA - SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - 1. Defiro à impetrante 
os benefícios da assistência judiciária gratuita, e a prioridade de tramitação do feito. Anote-se. 2. Passo à análise da medida 
liminar postulada. Trata-se de mandado de segurança impetrado por APARECIDA JESUS GIAROLLA em face do SECRETÁRIO 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ/SP. Alega a impetrante que sofre de Diabetes, Obesidade, Hipertensão e Deficiência 
visual. E, diante disso, para não piorar seu quadro de saúde, necessita de insumos de uso contínuo e tratamento especializado 
de: Cama hospitalar regulável, fralda descartável extragrante (05 unidades por dia), uso contínuo, Visita médica domiciliar 
por médico generalista, uma vez por mês, um curador, uma vez por semana, com carga horária de oito horas, nos termos da 
prescrição médica de fls. 19/23. É o relatório. Fundamento e decido. Levando em conta a relevância da fundamentação deduzida, 
é de ser deferido o pedido liminar. Em primeiro lugar porque nitidamente relevantes os fundamentos invocados na impetração, 
demonstrando, ao menos em tese, tratar-se de alegações fundadas e sérias no que tange à violação ao direito da impetrante, 
que necessita dos insumos indicados na inicial para o tratamento das doenças que a acometem, e sem os quais seu estado de 
saúde, certamente, piorará, talvez, sem possibilidade de recuperação. Em segundo lugar, porque impossível ignorar que, sem a 
liminar pleiteada, a medida poderá resultar ineficaz, pois poderá implicar em prejuízo de difícil, ou incerta reparação, caso venha 
a ser concedida somente ao final, a despeito da celeridade imprimida ao mandado de segurança. Assim, presentes os requisitos 
do fumus boni juris e do periculum in mora, com fundamento no disposto no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO 
a liminar pleiteada, inaudita altera parte, para determinar a expedição de ofício à autoridade coatora, para que forneça à autora 
os insumos indicados na inicial - cama hospitalar regulável, fralda descartável extragrante (05 unidades por dia), uso contínuo, 
Visita médica domiciliar por médico generalista, uma vez por mês, um curador, uma vez por semana, com carga horária de oito 
horas, nos termos da prescrição médica de fls. 19/23, no prazo máximo de 30 dias. Notifique-se, mediante ofício, a autoridade 
aqui apontada como coatora, com o fito de dar-lhe ciência da liminar ora concedida, para integral cumprimento, sob as penas 
da lei, e também para prestar as informações pertinentes, no decêndio legal. Dê-se ciência ao órgão de representação judicial 
da pessoa jurídica interessada, nos termos do artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. A fim de instruir o competente ofício, segue, 
anexada à contracapa dos autos, uma cópia da presente decisão. Após, vista ao Ministério Público para o oferecimento de 
parecer. Em seguida, tornem conclusos. Providencie-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1001655-14.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - DIREITO TRIBUTÁRIO - Palmiro Natal do Nascimento 
- Delegado Regional Tributário de Jundiaí - Vistos. Esclareça o impetrante, no prazo de dois dias, se o objeto da ação é o 
mesmo do Processo n° 1001655-14.2015.8.26.0309, distribuído na mesma data. Intimem-se. - ADV: RAQUEL GOMES VALLI 
HONIGMANN (OAB 253436/SP)

Processo 1001658-66.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - DIREITO TRIBUTÁRIO - Palmiro Natal do Nascimento 
- Delegado Regional Tributário de Jundiaí - Vistos. Em vista da relevância da fundamentação deduzida, é de ser deferido o 
pleito inaugural. Realmente, o requerimento de liminar deve ser deferido. A uma porque nitidamente relevantes os fundamentos 
invocados na impetração, demonstrando, ao menos em tese, quão fundada e séria a alegação de violação ao direito do 
impetrante, que, em princípio, tem direito à suspensão da exigibilidade dos valores que lhe estão sendo cobrados pelo Fisco 
estadual, concernentes aos IPVAs dos exercícios/anos de 2.014 e 2.015, de cujos recolhimentos estaria isento, pois, numa 
análise superficial, típica deste estágio cognitivo, questionável o posicionamento fazendário, já que incontroversa a condição 
de portador de necessidades especiais ostentada pelo impetrante(fls. 17), sendo certo que, em acréscimo, a isenção de 
impostos sobre a aquisição de veículo automotor estende-se, por óbvio, não somente aos portadores de deficiência qualificados 
como “motoristas”, como também aos deficientes incapazes de dirigir, ou seja, a expressão utilizada pela lei, ao referir-se a 
deficientes “incapazes de dirigir veículo convencional” teve por escopo unicamente obstar o benefício às pessoas que, apesar 
de portadoras de deficiência, possam dirigir veículo “convencional”, sem adaptação, de modo que se mostraria sui generis 
eventual interpretação do Fisco no sentido de que a expressão sob enfoque afastaria ou restringiria a isenção apenas aos 
deficientes condutores dos veículos adaptados. Note-se, por oportuno, que não se cuidaria de interpretação extensiva dos 
dispositivos legais em tela, algo vedado pelo disposto no artigo 111, do Código Tributário Nacional, mas, isto sim, da verificação, 
permeada pela lógica do razoável e numa perspectiva teleológica, do real significado da norma sob estudo, atendendo-se(e 
atentando-se) aos ditames sociais de integração e proteção do portador de deficiência, ditames estes realçados com ênfase 
em diversas passagens de nossa Constituição Federal. E, a duas, porque impossível ignorar que, sem a liminar propugnada, a 
medida poderá resultar ineficaz, implicando em prejuízos de difícil, incerta, complexa ou problemática reparação, caso venha 
a ser concedida apenas pela sentença final, quando do julgamento meritório, a despeito da celeridade na medida do possível 
imprimida ao writ of mandamus, sendo até intuitiva a situação delicada frente a qual se verá o impetrante, sobretudo sob o 
prisma fiscal/tributário. Sem dúvida, vem a proemial fincada em fundamentação relevante, e que, bem por isso, está forrada 
da credencial que identifica o indispensável fumus boni juris. Nesta ordem de ideias, numa análise superficial, questionável 
a juridicidade do ato dito coator. Assim, presentes os requisitos do fumus boni juris(requisito este calcado na plausibilidade e 
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verossimilhança do direito invocado) e do periculum in mora(que se depreende dos motivos acima explicitados) - pressuposto 
este fulcrado na ameaça de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação -, DEFIRO a liminar pleiteada, inaudita altera 
parte, nos exatos moldes explicitados na inicial(fls. 10/11 item “VI”, alínea “a”), suspendendo a exigibilidade do crédito tributário 
em referência, além de sua própria inscrição em dívida ativa, isentando o impetrante do recolhimento dos IPVAs dos anos de 
2.014 e 2.015 que lhe foram exigidos no que tange ao veículo automotor adquirido, descrito e pormenorizado nos autos(fls. 18 
e 19). Notifique-se, mediante mandado, a autoridade aqui apontada como coatora, com o fito de dar-lhe ciência da liminar ora 
concedida, para integral cumprimento, sob as penas da lei, e também para prestar as informações pertinentes, no decêndio 
legal. Tal mandado deverá ser cumprido com urgência através do plantão da Central de Mandados local. Após, abrir-se-á vista 
ao Ministério Público(Curadoria Geral) para o oferecimento de seu respeitável parecer. Em seguida, tornar-me-ão os autos 
digitais/eletrônicos conclusos para a prolação de sentença. Providencie-se o necessário, com urgência. Intimem-se. Cumpra-se. 
- ADV: RAQUEL GOMES VALLI HONIGMANN (OAB 253436/SP)

Processo 1001663-88.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - DIREITO TRIBUTÁRIO - Arlindo Velasco - Delegado 
Regional Tributário de Jundiaí - Vistos. Em vista da relevância da fundamentação deduzida, é de ser deferido o pleito inaugural. 
Realmente, o requerimento de liminar deve ser deferido. A uma porque nitidamente relevantes os fundamentos invocados na 
impetração, demonstrando, ao menos em tese, quão fundada e séria a alegação de violação ao direito do impetrante, que, em 
princípio, tem direito à suspensão da exigibilidade dos valores que lhe estão sendo cobrados pelo Fisco estadual, concernentes 
ao IPVA do exercício/ano de 2.015, de cujo recolhimento estaria isento, pois, numa análise superficial, típica deste estágio 
cognitivo, questionável o posicionamento fazendário, já que incontroversa a condição de portador de necessidades especiais 
ostentada pelo impetrante(fls. 15), sendo certo que, em acréscimo, a isenção de impostos sobre a aquisição de veículo automotor 
estende-se, por óbvio, não somente aos portadores de deficiência qualificados como “motoristas”, como também aos deficientes 
incapazes de dirigir, ou seja, a expressão utilizada pela lei, ao referir-se a deficientes “incapazes de dirigir veículo convencional” 
teve por escopo unicamente obstar o benefício às pessoas que, apesar de portadoras de deficiência, possam dirigir veículo 
“convencional”, sem adaptação, de modo que se mostraria sui generis eventual interpretação do Fisco no sentido de que a 
expressão sob enfoque afastaria ou restringiria a isenção apenas aos deficientes condutores dos veículos adaptados. Note-
se, por oportuno, que não se cuidaria de interpretação extensiva dos dispositivos legais em tela, algo vedado pelo disposto no 
artigo 111, do Código Tributário Nacional, mas, isto sim, da verificação, permeada pela lógica do razoável e numa perspectiva 
teleológica, do real significado da norma sob estudo, atendendo-se(e atentando-se) aos ditames sociais de integração e proteção 
do portador de deficiência, ditames estes realçados com ênfase em diversas passagens de nossa Constituição Federal. E, a 
duas, porque impossível ignorar que, sem a liminar propugnada, a medida poderá resultar ineficaz, implicando em prejuízos 
de difícil, incerta, complexa ou problemática reparação, caso venha a ser concedida apenas pela sentença final, quando do 
julgamento meritório, a despeito da celeridade na medida do possível imprimida ao writ of mandamus, sendo até intuitiva a 
situação delicada frente a qual se verá o impetrante, sobretudo sob o prisma fiscal/tributário. Sem dúvida, vem a proemial fincada 
em fundamentação relevante, e que, bem por isso, está forrada da credencial que identifica o indispensável fumus boni juris. 
Nesta ordem de ideias, numa análise superficial, questionável a juridicidade do ato dito coator. Assim, presentes os requisitos 
do fumus boni juris(requisito este calcado na plausibilidade e verossimilhança do direito invocado) e do periculum in mora(que 
se depreende dos motivos acima explicitados) - pressuposto este fulcrado na ameaça de dano irreparável ou de difícil ou incerta 
reparação -, DEFIRO a liminar pleiteada, inaudita altera parte, nos exatos moldes explicitados na inicial(fls. 10 item “VI”, alínea 
“a”), suspendendo a exigibilidade do crédito tributário em referência, além de sua própria inscrição em dívida ativa, isentando o 
impetrante do recolhimento do IPVA do ano de 2.015 que lhe foi exigido no que tange ao veículo automotor adquirido, descrito e 
pormenorizado nos autos(fls. 16 e 17). Notifique-se, mediante mandado, a autoridade aqui apontada como coatora, com o fito de 
dar-lhe ciência da liminar ora concedida, para integral cumprimento, sob as penas da lei, e também para prestar as informações 
pertinentes, no decêndio legal. Tal mandado deverá ser cumprido com urgência através do plantão da Central de Mandados 
local. Após, abrir-se-á vista ao Ministério Público(Curadoria Geral) para o oferecimento de seu respeitável parecer. Em seguida, 
tornar-me-ão os autos digitais/eletrônicos conclusos para a prolação de sentença. Providencie-se o necessário, com urgência. 
Intimem-se. Cumpra-se. - ADV: RAQUEL GOMES VALLI HONIGMANN (OAB 253436/SP)

Processo 1001667-28.2015.8.26.0309 - Cautelar Inominada - Liminar - COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOTOCICLETAS DE 
JUNDIAÍ LTDA. - FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - Ciência à autora quanto à expedição do oficio ao Tabelionato, bem 
como de que a Serventia o remeteu via e-mail, devendo a autora imprimir o oficio e também encaminha-lo ao Tabelionato - ADV: 
DANIELA MARCHI MAGALHÃES (OAB 178571/SP)

Processo 1001702-85.2015.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Carlos Alberto Caselato - Secretário Municipal de Saúde do Município de Jundiaí - Vistos. O requerimento de 
liminar deve ser deferido. A uma porque nitidamente relevantes os fundamentos invocados na impetração, demonstrando, ao 
menos em tese, quão fundada e séria a alegação de violação ao direito do impetrante. E, a duas, porque impossível ignorar que, 
sem a liminar propugnada, a medida poderá resultar ineficaz, implicando em prejuízos de difícil e/ou incerta reparação, caso 
venha a ser concedida apenas pela sentença final, quando do julgamento meritório, a despeito da celeridade imprimida ao writ 
of mandamus. Realmente, vem a proemial fincada em fundamentação relevante, e que, bem por isso, está forrada da credencial 
que identifica o fumus boni juris, pois, embora compreensíveis os motivos comumente alegados pela Municipalidade local para a 
não-aquisição dos medicamentos de que necessita o promovente, há que se prever em seu Orçamento a alocação de recursos 
para situações da espécie. E, na jurisprudência, já nem mais se questiona a obrigação de a Municipalidade (concorrentemente 
ao Estado) fornecer interações medicamentosas àqueles que, hipossuficientes como o impetrante, não dispõem de condições 
financeiras para fazer frente a tais despesas. O periculum in mora salta aos olhos, sendo até intuitivos os prejuízos acarretados 
ao promovente pela falta dos medicamentos em tela, que certamente agravará seu quadro clínico, o que recomendam a lógica 
do razoável e o bom-senso evitar. Nesta ordem de idéias, numa análise superficial, questionável a juridicidade do ato dito 
coator. Vê-se, pois, que a proemial está fincada em fundamentação relevante (presentes a plausibilidade e a verossimilhança 
do direito invocado), e que, bem por isso, vem forrada da credencial que identifica o indispensável fumus boni juris. O periculum 
in mora salta aos olhos, e até dispensa maiores digressões. Nesta perspectiva, presentes, ictu oculi e prima facie, os requisitos 
ensejadores da medida de urgência, quais sejam, o fumus boni juris este calcado na plausibilidade e verossimilhança do direito 
invocado -, e do periculum in mora pressuposto este fulcrado na ameaça de dano irreparável ou de difícil ou incerta reparação 
-, DEFIRO a liminar pleiteada, inaudita altera parte, determinando à Municipalidade que forneça gratuitamente ao impetrante, 
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, os medicamentos descritos e pormenorizados na prefacial. Notifique-se, mediante 
mandado, o Sr. Secretário de Saúde do Município de Jundiaí/SP, requisitando-lhe as informações pertinentes, que deverão ser 
prestadas no prazo legal de 10 (dez) dias, dando-lhe ciência da liminar ora concedida, para integral cumprimento, sob as penas 
da lei. Referido mandado deverá ser cumprido com urgência através do plantão da Central de Mandados local. Após, vista 
ao Ministério Público (Curadoria Geral) para o oferecimento de seu respeitável parecer. Em seguida, tornem conclusos para 
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prolação de sentença. Uma observação, porém, deve ser realçada, a saber: descabe a imposição de multa diária em hipóteses 
de mandado de segurança, como vem reiteradamente entendendo este juízo. De fato, não se exibe processualmente adequada 
a imposição de multa diária em ações da espécie, pertinentes, contra quem estiver respondendo pela Pasta (seja municipal ou 
estadual) da Saúde, sanções outras, de caráter penal (responder pela eventual configuração dos crimes de desobediência e 
de responsabilidade), civil (ação indenizatória por danos morais e materiais), administrativo (ação civil pública por improbidade 
administrativa, caracterizada pelo descumprimento da ordem judicial) e político (ofícios ao Presidente da Câmara Municipal e ao 
(à) Presidente da Comissão de Saúde do Legislativo Municipal, além da expedição de ofício ao Tribunal de Contas do Estado). 
Defiro, em prol do impetrante, os benefícios da gratuidade judiciária, por ele postulados na inicial, uma vez que a declaração 
firmada e encartada aos autos, alusiva à hipossuficiência econômico-financeira, recomenda e sinaliza a concessão e a fruição da 
indigitada benesse, nos termos da Lei nº 1.060/50, conforme vem reiteradamente entendendo este juízo. Anote-se. Providencie-
se o necessário, com urgência. Intimem-se. Cumpra-se. - ADV: BENEDITO CARLOS CLETO VACHI (OAB 53207/SP)

Processo 1007610-60.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - DIREITO CIVIL - JOSIMAR PEREIRA DA SILVA - 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - Vistos. Especifiquem as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas que 
efetivamente pretendem produzir, justificando sua pertinência (utilidade, necessidade e adequação), para aferição, sem prejuízo 
de eventual julgamento antecipado da lide. Após, tornem os autos conclusos. Providencie-se o necessário. Intimem-se (pela 
imprensa oficial). Cumpra-se. - ADV: ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), ALEXANDRE HONIGMANN (OAB 198354/SP), 
PAULO PEREIRA (OAB 43133/SP)

Processo 1008432-49.2014.8.26.0309 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - CQC Tecnologia em Sistemas 
Diagnósticos Ltda - FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE ITUPEVA - Diga a exequente sobre petição e documentos de fls. 
47/49. - ADV: FRANCISCO CARLOS PINTO RIBEIRO (OAB 107817/SP), BARTOLOMEU ANTONIO LADEIRA (OAB 113757/
SP)

Processo 1008776-30.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ALESSANDRA RICCI 
BERNARDI - ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Especifiquem as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas que 
efetivamente pretendem produzir, justificando sua pertinência (utilidade, necessidade e adequação), para aferição, sem prejuízo 
de eventual julgamento antecipado da lide. Após, tornem os autos conclusos. Providencie-se o necessário. Intimem-se (pela 
imprensa oficial). Cumpra-se. - ADV: ADEMIR QUINTINO (OAB 237930/SP), ALEXANDRE FERRARI VIDOTTI (OAB 149762/
SP), ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP)

Processo 1012691-87.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Reintegração - LEANDRO VIDOTTI - MUNICÍPIO DE 
JUNDIAÍ - Vistos. Especifiquem as partes, no prazo comum de um decêndio, as provas que efetivamente pretendem produzir, 
justificando sua pertinência (utilidade, necessidade e adequação), para aferição, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 
da lide. Após, tornem os autos conclusos. Providencie-se o necessário. Intimem-se (pela imprensa oficial). Cumpra-se. - ADV: 
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS (OAB 139760/SP), ANA LUCIA MONZEM (OAB 125015/SP), ALEXANDRE DA SILVA 
PEREIRA (OAB 270922/SP)

Processo 1013058-14.2014.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Licenciamento de Veículo - Jose Maria Antunes - 24ª 
CIRETRAN DE JUNDIAI - Jose Maria Antunes - Deve o impetrante, com urgência, proceder ao complemento dos valores das 
guias de diligência de oficial de justiça, recolhendo mais duas guias distintas de R$ 50,16 - tendo em vista que o valor atual da 
diligência é de R$ 63,75, sob pena de extinção do feito. - ADV: JOSE MARIA ANTUNES (OAB 75215/SP)

Processo 1014469-92.2014.8.26.0309 - Mandado de Segurança Coletivo - Direito de Greve - Sindicato dos Servidores 
Públicos do Municipio de Jundiaí - Prefeito do Municípiio de Jundiaí/SP - Deve o impetrante fornecer o endereço onde possa 
ser encontrado o Sr. Durval Orlato para sua citação, sob pena de extinção do feito. - ADV: VLADIMIR AURELIO TAVARES (OAB 
219924/SP)

Processo 1015453-76.2014.8.26.0309 - Mandado de Segurança - Licenciamento de Veículo - CAPS EMBALAGENS LTDA 
- DELEGADO DE POLICIA DIRETOR DA 24a CIRETRAN DE JUNDIAI - SP - Deve a impetrante proceder ao complemento das 
guias de diligências recolhidas, para tanto, recolhendo mais duas guias distintas no valor de R$ 50,16 - uma vez que o valor 
atual da diligência é de R$ 63,75, sob pena de extinção do feito. - ADV: JOSE MARIA ANTUNES (OAB 75215/SP)

Processo 1016922-60.2014.8.26.0309 - Protesto - Medida Cautelar - ANDREA PENHA DE ARAUJO - Fazenda do Estado de 
São Paulo - Deve a autora recolher a guia de diligência de oficial de justiça, no valor de R$ 63,75. Deve, ainda, retirar a carta 
precatória expedida para citação da Requerida, instruí-la com uma cópia da inicial e distribuí-la, comprovando-se nos autos no 
prazo de 10 dias, sob pena de extinção do feito. - ADV: ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), MARCOS VILARES DE 
OLIVEIRA (OAB 106500/SP)

Processo 1017115-75.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Sistema Nacional de Trânsito - IRACEMA DA CONCEIÇÃO 
RITO BARROS - Fazenda do Estado de São Paulo - Ato ordinatório do cartório: Tendo em vista que a Procuradoria Seccional 
da Fazenda do Estado de São Paulo em Jundiaí não tem poderes para receber citações, DEVE A AUTORA IMPRIMIR 
03(TRÊS) CÓPIAS DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA E DISPONÍVEL NESTES AUTOS DIGITAIS + 02(DUAS) CÓPIAS 
DA PETIÇÃO INICIAL, INSTRUMENTO DE MANDATO E DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APÓS, DEVERÁ PROVIDENCIAR 
A DISTRIBUIÇÃO DA MESMA PERANTE O JUÍZO DEPRECADO, INSTRUINDO-A COM A TAXA JUDICIÁRIA ESTADUAL 
DEVIDAMENTE RECOLHIDA, NO VALOR DE 10(DEZ) UFESP’S + DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. OUTROSSIM, TERÁ 
O PRAZO DE 10(DEZ) DIAS SUBSEQUENTES À PUBLICAÇÃO DO PRESENTE ATO ORDINATÓRIO PARA COMPROVAR A 
DISTRIBUIÇÃO DA MESMA PERANTE O JUÍZO DEPRECADO, ATRAVÉS DE PETIÇÃO ELETRÔNICA ENDEREÇADA A ESTE 
JUÍZO ACOMPANHADA DA CÓPIA DA CARTA PRECATÓRIA DEVIDAMENTE DISTRIBUÍDA. - ADV: REGIANE CONSUELO 
CRISTIANE RODRIGUES (OAB 246095/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO ROBERTO FERREIRA SAMPAIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL BEATRIZ PIRES DE CAMPOS SANCHEZ GARCIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0060/2015
Processo 0000342-46.1989.8.26.0309 (309.01.1989.000342) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Industrias Francisco Pozzani S/A - Vistos. Face as anuências da exequente 
e do Ministério Público, defiro integralmente o requerimento de fls. 411/418, devendo a exequente providenciar o cancelamento 
da CDA em seu sistema. Sem prejuízo, expeça-se mandado de cancelamento da substituição da penhora no rosto dos autos de 
fls. 407. Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório. Cumpra-se. - ADV: ROLFF MILANI DE CARVALHO (OAB 
84441/SP), RODRIGO FONTEBASSO (OAB 264025/SP)
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Processo 0003303-17.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Obrigações - DINALVA DA SILVA FRANCA - MUNICIPIO 
DE JUNDIAI - Vistos. Fls. 148: diga a Municipalidade-ré. Após, tornem conclusos com urgência. Intimem-se. - ADV: CLÁUDIA 
REGINA DE SALLES (OAB 162572/SP), HENRY VINICIUS BATISTA PIRES (OAB 265828/SP)

Processo 0013435-61.1998.8.26.0309 (309.01.1998.013435) - Outros Feitos não Especificados - Hilario Pansarini - 
Declaratoria Negativa Debito - Prefeitura do Municipio de Itupeva - Vistos. Fls. 289: diga a Municipalidade de Itupeva/SP. Após, 
tornem conclusos com urgência. Intimem-se. - ADV: ROQUE FERNANDES SERRA (OAB 101320/SP), FRANCISCO CARLOS 
PINTO RIBEIRO (OAB 107817/SP), RONALDO DATTILIO (OAB 149910/SP), LIVY LANHI FERNANDES SERRA (OAB 230277/
SP)

Processo 0025428-76.2013.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Servidor Público Civil - Rodrigo Antonio Scatena Duo 
- ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos em saneador. I-) De intróito, cabe asseverar que, in casu, desnecessária se afigura a 
designação da audiência especial de tentativa de conciliação prevista pelo disposto no artigo 331, do Código de Processo 
Civil, com a redação que lhe deu o artigo 1º, da Lei nº 8.952/94, porquanto os procuradores da FESP-requerida não possuem, 
como é de cediço entendimento, poderes expressos para transigir. II-) A preliminar de ilegitimidade passiva(fls. 139/145 item 
“II”) não merece prosperar, pois nenhum dos arestos colacionados na contestação fazendária aplica-se ao caso sob exame, 
sendo certo que somente o Estado, representado em juízo pela FESP, é que pode administrativamente viabilizar a reforma 
do militar-autor por incapacidade/invalidez permanente, não incumbindo à São Paulo Previdência(SPPREV) promovê-lo ao 
posto de Capitão(fls. 19 item “5”). Somente após a reforma e/ou a passagem do militar para a reserva é que a SPPREV, na 
qualidade de gestora única do regime previdenciário dos servidores civis e militares do Estado, passará a atuar, à evidência. 
III-) No mais, partes legítimas e devidamente representadas. IV-) Presentes as condições da ação e os pressupostos legais 
para o desenvolvimento válido e regular do processo. V-) Não há nulidades a sanar tampouco irregularidades a suprir. VI-) Feito 
em ordem, motivo pelo qual o declaro saneado. VII-) Defiro as provas pericial e documental tempestivamente requeridas pelo 
autor(fls. 242/246), dada sua inarredável pertinência na espécie, designando o IMESC para a realização da perícia, devendo o 
louvado que vier a proceder ao exame do autor responder aos quesitos eventualmente ofertados pela FESP, além daqueles já 
apresentados pelo promovente(fls. 245/246), aos quais este juízo desde logo se reporta, antes assinalando, com a brevidade 
possível, dia, horário e local para proceder à perícia. Se a FESP vier a ofertar quesitos e indicar assistente-técnico, deverão os 
autos vir conclusos para aferição, deferimento e aprovação. VIII-) Defiro, mais, a produção de prova documental, expedindo-
se ofício à Polícia Militar do Estado, para que apresente as atas sob enfoque(fls. 242, in fine) e responda os questionamentos 
elencados(fls. 242/245), modalidade probatória esta igualmente útil e necessária para a dirimência das questões controvertidas, 
encarecendo a costumeira presteza no atendimento, de preferência - e se possível - no prazo de 20(vinte) dias. Providencie-se o 
necessário, com urgência. Intimem-se. Cumpra-se. Jundiaí, 02 de fevereiro de 2.015. PAULO ROBERTO FERREIRA SAMPAIO 
JUIZ DE DIREITO - ADV: CELSO COAN CASAGRANDE JUNIOR (OAB 249682/SP), VICTOR TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE 
(OAB 329179/SP), ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP)

Processo 0027417-25.2010.8.26.0309 (309.01.2010.027417) - Procedimento Ordinário - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias - Antonio Borin S/A Icbc - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 453/462: diga a FESP. Intimem-se. - ADV: 
ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS (OAB 142247/SP), EDNEY BENEDITO 
SAMPAIO DUARTE JUNIOR (OAB 195722/SP)

Processo 0031661-02.2007.8.26.0309 (apensado ao processo 0026632-05.2006.8.26) (309.01.2007.031661) - Embargos à 
Execução Fiscal - Estaduais - Fazenda do Estado de São Paulo - Municipio de Jundiai - Vistos. Tendo em vista que os presentes 
embargos foram julgados improcedentes, reconsidero a decisão de fls. 121 e recebo a apelação interposta pela embargante 
às fls. 112/120 em seu efeito devolutivo. Desapensem-se os presentes embargos dos autos principais e cumpra-se o despacho 
de fls. 134. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: JANINE GOMES BERGER DE OLIVEIRA MACATRÃO (OAB 227860/SP), CINTIA 
BYCZKOWSKI (OAB 140949/SP)

Processo 0036186-85.2011.8.26.0309 (309.01.2011.036186) - Procedimento Ordinário - Multas e demais Sanções - Geraldo 
Vanzella - Fazenda do Estado de São Paulo - - Municipio de Jundiai - Vistos. Fls. 125/126: digam os réus. Após, tornem 
conclusos. Intimem-se. - ADV: ENIO MORAES DA SILVA (OAB 115477/SP), PAULA HUSEK SERRÃO (OAB 227705/SP), FLÁVIA 
SANAE SAITO (OAB 219165/SP)

Processo 0039294-59.2010.8.26.0309 (apensado ao processo 0005699-02.1992.8.26) (309.01.2010.039294) - Embargos 
à Execução - Fazenda do Estado de São Paulo - Massa Falida de Faixa de Ouro Com Prod Aliment Ltda Me - Vistos. Tendo 
em vista a decisão de fls. 39, proceda-se ao desapensamento destes autos dos principais(Execução Fiscal), certificando-se, e 
remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça - Seção de Direito Público - com nossas homenagens e cautelas de estilo. Intimem-
se. Cumpra-se. - ADV: ROLFF MILANI DE CARVALHO (OAB 84441/SP), MARILIA DE CARVALHO MACEDO GUARALDO (OAB 
84407/SP), SILVIA MARIA PINCINATO DOLLO (OAB 145959/SP)

Processo 0040753-62.2011.8.26.0309 (309.01.2011.040753) - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - 
Sara Cristina de Brito Fuhr - Secretario Estadual da Saude de São Paulo - - Secretaria Municipal da Saude de Jundiai - Vistos. 
Cumpra-se o V.Acórdão de fls. 222/238, encaminhando-se cópia aos impetrados através de ofício com aviso de recebimento. 
No mais, nada sendo requerido pelas partes no prazo de 05(cinco) dias, arquivem-se os autos observando-se as formalidades 
legais. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: LUCIANA VALERIA BAGGIO BARRETO MATTAR (OAB 100962/SP), ENIO MORAES DA 
SILVA (OAB 115477/SP), PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ (OAB 223839/SP), HENRY VINICIUS BATISTA PIRES 
(OAB 265828/SP)

Petições Iniciais não Distribuídas
 PROTOCOLOS DIGITAIS CANCELADOS NOS TERMOS DO PARECER DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DE 

JUSTIÇA N° 1119/2012-J PROFERIDO NO PROCESSO N° 2012/00162620
Petições encaminhadas por equívoco pelos operadores do direito ao Distribuidor da Comarca de Jundiaí:
Ações dirigidas a varas não digitais de outras Comarcas do Estado – documentos desprovidos de petição inicial – petições 

intermediárias.

NÙMERO DO PROTOCOLO CLASSE ASSUNTO ADVOGADO N° ORDEM UF
1001721-91.2015.8.26.0309 Inventário Inventário e Partilha Aline Campos Cristina da Silva 305.655 SP
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FORO DISTRITAL DE CAJAMAR

Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANA NOLASCO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TELMA REGINA DEMARCHI MARTHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0009/2015
Processo 0000180-95.2014.8.26.0108 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - HSBC BanK Brasil 

S/A - Banco Múltiplo - Vistas dos autos ao autor para: Recolher, em 05 dias, as diligências do Sr. Oficial de Justiça - ADV: 
WILLIAM CARMONA MAYA (OAB 257198/SP)

Processo 0000440-80.2011.8.26.0108 (108.01.2011.000440) - Procedimento Ordinário - Intermédica Sistema de Saúde - 
Vistos. Diante da satisfação do débito comunicada nos autos às fls. 111 JULGO EXTINTA a presente Ação de Obrigação de Fazer 
c/c Danos Morais que TIAGO DE CAMARGO SOUSA move em face de INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE, com fundamento 
no Artigo 794, I, do C.P.C. Expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado pela Defensoria Pública no valor 
máximo da tabela. Expeça-se guia de levantamento do valor depositado em conta judicial em favor do autor . Feitas as devidas 
anotações e comunicações arquivem-se os autos. P.R.I - ADV: FABIO ROGERIO GUEDES VIEIRA (OAB 223059/SP), YOON 
HWAN YOO (OAB 216796/SP), JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ (OAB 163613/SP)

Processo 0000624-22.2000.8.26.0108 (108.01.2000.000624) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de 
Imóvel - Cap Empreendimento Imobiliarios Ltda - Aurea Silvia Guimarães de Alvares Otero e outros - Agropecuária Ivo Jorge 
Mahfuz Ltda - Vistos. Fls. 777: Defiro a expedição de oficio ao 2ª Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí para que 
proceda a retificação, nos termos da sentença de fls. 706/711, cabendo ao requerente providenciar os documentos necessários 
para a instrução e distribuição do mesmo. Após, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Int. (parte interessada 
retirar o mandado expedido através do site: www.tjsp.jus.br) - ADV: GUILHERME FERREIRA GOMES LUNA (OAB 247093/SP), 
DANIELA MARIA BARBIN NIVOLONI (OAB 136302/SP), ANTONIO LUIS GUIMARÃES DE ALVARES OTERO (OAB 166740/
SP), MARIANA GUILARDI GRANDESSO DOS SANTOS (OAB 185038/SP), VERA MARIA MARQUES DE JESUS (OAB 51323/
SP), PAULO NELSON DO REGO (OAB 87559/SP), AUREA SILVIA GUIMARAES DE ALVARES OTERO (OAB 55440/SP), LUIZ 
CARLOS BRANCO (OAB 52055/SP)

Processo 0000631-91.2012.8.26.0108 (108.01.2012.000631) - Execução de Título Extrajudicial - Hsbc Bank Brasil S/A - 
Banco Multiplo - Everaldo dos Anjos - - Pam Comércio de Motos Ltda Me - - Nilsete da Silva Aguiar dos Anjos - Vistos. Aguarde-
se provocação no arquivo. Int - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 0000646-94.2011.8.26.0108 (108.01.2011.000646) - Embargos de Terceiro - Liquidação / Cumprimento / Execução 
- Dorimeire Marques Curvelo - Banco Bradesco Sa - VISTOS, Defiro expedição de ofício conforme requerido ás fls. 109, fazendo 
constar a baixa DEFINITIVA de qualquer restrição financeira (gravame) incluída pela instituição financeira Banco Daycoval 
S/A. Sem prejuízo, expeça-se mandado de levantamento do valor depositado às fls. 104 em favor da requerente. Int. - ADV: 
ALFREDO MAURIZIO PASANISI (OAB 154846/SP), JOAO PAULO STACHOWIACK GHIZZI (OAB 230459/SP)

Processo 0000799-74.2004.8.26.0108 (108.01.2004.000799) - Procedimento Ordinário - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Jose Ricardo Arantes de Lima e outro - Vera Cruz Engenharia e Construcoes Ltda - Junte-se. Expeça-se termo com 
urgência para registro de penhora. - ADV: ADAO FRANCISCO DE OLIVEIRA (OAB 100633/SP), PAULO BENEDITO SANT’ANNA 
(OAB 122708/SP), MARIA IZABEL DE OLIVEIRA PETERS (OAB 56295/SP)

Processo 0000805-76.2007.8.26.0108 (108.01.2007.000805) - Procedimento Ordinário - Erofer Eletroerosão Á Fio Ltda Me 
- Sartiec Ltda e outro - Vistos. Fls. 543/544:Comprove documentalmente o alegado. Int. - ADV: CASSIO MARCELO CUBERO 
(OAB 129060/SP), LUIZ GUILHERME GOMES PRIMOS (OAB 118747/SP), DAIANE CARLA MANSERA (OAB 251538/SP)

Processo 0000904-07.2011.8.26.0108 (108.01.2011.000904) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Luciana 
Santos Macedo - Espolio de Joao de Moraes Tavares - Ausentes, Interessados e Desconhecidos - ):Vistas dos autos ao 
requerente : Manifeste-se sobre o oficio de fls. 145 do Oficial de Registro de Imóveis. - ADV: CESAR BUSO (OAB 64379/SP), 
FABIO ROGERIO GUEDES VIEIRA (OAB 223059/SP)

Processo 0000916-50.2013.8.26.0108 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Flavio 
Andrade Costa - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se sobre a devolução do mandado de reintegração de posse e 
citação negativo.(é necessário que o autor apresente meios para remoção e depósito do bem, o que não ocorreu) - ADV: 
EDUARDO SOARES SANTANA (OAB 290960/SP)

Processo 0000948-26.2011.8.26.0108 (108.01.2011.000948) - Usucapião - Oswaldo Nino Pastore - Massimo 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Ausentes, Incertos e Desconhecidos - VISTOS, Afasto o interesse da União no feito, 
requerido a fls. 86. A despeito da manifestação, a jurisprudência é pacífica no sentido de se afastar a competência da Justiça 
Federal. Não há provas do interesse da União no caso dos autos, envolvendo o antigo aldeamento indígena de Barueri e 
Pinheiros. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL - COMPETÊNCIA - USUCAPIÃO - ANTIGO ALDEAMENTO INDÍGENA - 
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. I - Imóvel que se insere em área de há muito ocupada por aglomerados urbanos, 
não se afastando a hipótese de entrada no processo de transmissão aos particulares, a possibilidade no sentido de primitiva 
existência de aldeamento indígena não legitimando a intervenção da União no feito. Precedentes. II - Agravo de instrumento 
desprovido. (Agravo de Instrumento nº 260839/SP (2006.03.00.011509-5), 2ª Turma do TRF da 3ª Região, Rel. Peixoto Júnior. 
j. 13.02.2007, unânime, DJU 04.05.2007). AGRAVO LEGAL (ARTIGO 557, § 1º, CPC). USUCAPIÃO. IMÓVEL LOCALIZADO 
EM ÁREA DE ANTIGO ALDEAMENTO INDÍGENA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO FEDERAL. SÚMULA 
650 DO STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o domínio da União Federal não 
se estende, porém, a terras de aldeamentos indígenas já extintos ou abandonados em passado remoto, desafetadas dessa 
condição antes do advento da Constituição da República de 1891. Súmula nº 650 da Corte Suprema. 2. Ausência de interesse 
da União. Competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de usucapião. 3. Agravo legal não provido. (Apelação 
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Cível nº 466910/SP (1999.03.99.019590-3), 1ª Turma do TRF da 3ª Região, Rel. Márcio Mesquita. j. 21.11.2006, unânime, 
DJU 07.02.2007). PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - USUCAPIÃO - IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA 
DE ANTIGO ALDEAMENTO INDÍGENA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO FEDERAL - SÚMULA 650/
STF - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A União Federal não tem interesse jurídico a justificar a sua intervenção 
em ação de usucapião de imóvel localizado em área de antigo aldeamento indígena. 2. O c. STF colocou fim à controvérsia 
acerca da inexistência de interesse jurídico da União Federal ao editar a Súmula nº 650, do seguinte teor: “Os incisos I e XI 
do art. 20 da CF não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto”. 3. 
Afastado o interesse da União Federal, compete à Justiça Estadual o processamento e julgamento do feito. Precedentes do 
Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Regional. 4. Agravo de instrumento improvido. (Agravo de Instrumento nº 110165/SP 
(2000.03.00.029274-4), 1ª Turma do TRF da 3ª Região, Rel. Luciano de Souza Godoy. j. 04.07.2006, unânime, DJU 02.08.2006). 
Observe-se que a região de longa data é objeto de ocupação urbana, de modo que não há indícios demonstrando a existência 
de ocupação indígena. Apesar de haver entendimento que cabe ao juiz federal a análise da presença de interesse da União no 
feito, na prática, a remessa dos autos para a Justiça Federal em muito retarda o andamento da ação, fomentando os conflitos 
em razão da posse não regularizada. Assim, diante dos inúmeros feitos devolvidos pela Justiça Federal a essa distrital, e em 
homenagem ao princípio da economia processual e da instrumentalidade do processo, afasto a alegação da União de interesse 
desta, e fixo a competência do Justiça Comum para conhecer do feito. Intime-se a procuradoria federal desta decisão. Ciência 
ao MP. Int. - ADV: ANDERSON ALVES FERREIRA (OAB 239765/SP), CLAUDIO FABIANO BARBOSA (OAB 288696/SP)

Processo 0001050-82.2010.8.26.0108 (108.01.2010.001050) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Vale Rent A 
Car Locadora de Veiculos Ltda - Vistos. Devidamente intimado, a referida providência não foi promovida pela parte, sobrevindo, 
apenas, manifestação na qual o autor solicita prazo, que já transcorrido, observada a data do protocolo, sem cumprimento do 
quanto determinado. O processo aguarda seguimento desde setembro de 2013. Ante à inércia do autor em promover o regular 
andamento do feito, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 267, incisos III e IV, 
do Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Decorrido o prazo legal, arquivem-se e comunique-se ao Distribuidor. P. R. 
Int. - ADV: CÁSSIO APARECIDO SCARABELINI (OAB 163899/SP), FABIO HENRIQUE BAZZO FERREIRA (OAB 229215/SP), 
CLAUDINEI ARISTIDES BOSCHIERO (OAB 105869/SP)

Processo 0001079-30.2013.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - José Cicero 
Bernardino - Bradesco Financiamentos S/A - VISTOS, Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, a 
desistência manifestada às fls. 42, nos presentes autos de INTERPRETAÇÃO/REVISÃO DE CONTRATO, requerido por JOSÉ 
CÍCERO BERNARDINO em face de BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Em conseqüência, JULGO EXTINTO o presente feito, 
sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VIII do C.P.C. Expeça-se mandado de levantamento dos valores 
depositados às fls. 22/25, 28, 30, 32/35 e 37/40. Transitada esta em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. P.R.I. - 
ADV: ROBINSON ROBERTO RODRIGUES (OAB 125469/SP)

Processo 0001152-41.2009.8.26.0108 (108.01.2009.001152) - Procedimento Ordinário - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Dilza Maria da Silva - Rafael Rodrigues Gonçalves dos Santos - Vistos. Aguarde-se provocação no arquivo. Int - 
ADV: ANDREA PELLICIOLI (OAB 202326/SP)

Processo 0001210-05.2013.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Guarda - I.A.L. - I.C.S. - Manifeste-se a requerida sobre 
a petição de fls. 64 no prazo de 05 dias. Após, abra-se vista dos autos ao MP. - ADV: MARCELINO PEREIRA MACIEL (OAB 
283083/SP), MICHELI APARECIDA RIBEIRO DA SILVA (OAB 312398/SP)

Processo 0001239-17.1997.8.26.0108 (108.01.1997.001239) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Vicente Moreira dos Santos - Rubens Fernandes Rosa - Vistos. Reconsidero o despacho de fls. 204. HOMOLOGO 
o acordo para que surta os efeitos jurídicos e legais e suspendo a Execução nos termos do artigo 792 do Código de Processo 
Civil. Aguarde-se provocação no arquivo, devendo as partes, posteriormente, noticiar o cumprimento do acordo para extinção do 
processo. Int. - ADV: ANTONINO PROTA DA SILVA JUNIOR (OAB 191717/SP)

Processo 0001260-70.2009.8.26.0108 (108.01.2009.001260) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Plastfoam Indústria e Comércio de Plásticos Ltda - Indústria e Comércio de Artefatos de Borrachas Clad-icab Ltda - - Cleon 
Rodrigues da Costa - - Clayton Rodrigues Costa - - Cleber Rodrigues Costa - Vistos. Aguarde-se provocação no arquivo. Int - 
ADV: LUIS HENRIQUE DA SILVA (OAB 105374/SP)

Processo 0001414-49.2013.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Erivaldo Pereira da Silva 
- Enplan Engenharia e Construção Ltda - - Municipalidade de Cajamar - Vistos. Para tão somente tentar uma composição 
amigável entre as partes, nos termos do art. 331 do CPC, designo audiência de conciliação, para o dia 01 de junho de 2015, 
às 13:45 horas. Ficam as partes intimadas nas pessoas de seus patronos, através da imprensa oficial. Int. - ADV: DINORAH 
MOLON WENCESLAU BATISTA (OAB 111776/SP), FABIANO FERNANDES MILHAN (OAB 238631/SP), LUCIANA RODRIGUES 
BRANDÃO (OAB 261682/SP)

Processo 0001565-15.2013.8.26.0108 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
Transmillena Transportes Rodoviarios Ltda - - Francisco Matias Neto - - Liliane Cunha Matias - Ao autor, para se manifestar, no 
prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da certidão do Oficial de Justiça de fls. 37: “Citei os requeridos e, decorrido o prazo legal para 
pagamento da execução, diligenciei novamente, por mais três vezes, encontrando o Sr. Francisco, o qual me informou que não 
havia sido efetuado nenhum pagamento por parte dos executados e que não tinha nenhum bem a oferecer à penhora, não sendo 
permitido meu ingresso no local para realizar a Busca dos bens. Sendo assim, intimei os executados a apresentarem bens à 
penhora, no prazo de cinco dias, sob pena de pagamento de multa de 20% do valor da causa, caso constatada a omissão.” - 
ADV: FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), VICENTE WILSON RODRIGUES (OAB 
86634/SP)

Processo 0001574-74.2013.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Exoneração - R.S.S. - Vistos. Foi tentada a localização 
do autor para dar andamento ao feito, mas não foi possível. A expedição de edital é de pouco valia. Percebe-se que o autor 
não vem dando o adequado andamento ao feito. Assim, JULGO EXTINTO, com fundamento no artigo 267, III, do Código de 
Processo Civil. P. R. Int - ADV: MARCO AURELIO GABRIEL DE OLIVEIRA (OAB 151588/SP)

Processo 0001686-14.2011.8.26.0108 (108.01.2011.001686) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose 
Raimundo dos Santos Pacheco - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - A fim de que informe, no prazo de 10 dias, os dados 
para preenchimento do Imposto de Renda, para expedição do Precatório, quais sejam: 54 - Número de meses dos exercícios 
anteriores; 55 - Deduções Individuais; 59 - Valor dos Exercícios Anteriores. - ADV: ADRIANA OLIVEIRA SOARES (OAB 252333/
SP), MARCIA MARIA DOS SANTOS MONTEIRO (OAB 126003/SP), ANTONINO PROTA DA SILVA JUNIOR (OAB 191717/SP)

Processo 0001726-88.2014.8.26.0108 - Habilitação de Crédito - Recuperação judicial e Falência - Florisvaldo Soares 
Silva e outro - INDEPENDÊNCIA ALIMENTOS S/A - Vistos. Manifeste-se o habilitante e a recuperanda sobre os cálculos do 
administrador judicial, após abra-se vista ao ministério público. Int. - ADV: RODRIGO GENTIL PIMENTA (OAB 108274/MG), LIV 
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MACHADO (OAB 285436/SP), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI 
(OAB 115712/SP)

Processo 0001829-08.2008.8.26.0108 (108.01.2008.001829) - Outros Feitos não Especificados - Redoma Indústria Gráfica 
Ltda - A W D Metalúrgica Em Geral Ltda - VISTOS, Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 5 dias. 
No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de praxe. Int. - ADV: CHRISTINE COVISSI PISANI (OAB 160587/
SP), RUBENS SIMOES DE OLIVEIRA (OAB 70947/SP), REINALDO TOLEDO (OAB 28304/SP)

Processo 0001864-26.2012.8.26.0108 (108.01.2012.001864) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Marcos Diegues da Crus - Banco Santander Brasil S.a. - Vistos. Tendo em vista que não houve a intimação do requerente, para 
comparecer a perícia designada, informe o patrono do mesmo o seu comparecimento. Int - ADV: CARLOS ALBERTO COPETE 
(OAB 303473/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 0001992-80.2011.8.26.0108 (108.01.2011.001992) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Hps Saude Intermedica Ltda e outro - :fls. 288/290: Recolher, a correquerida Intermédica, em 05 dias a taxa de mandado judicial 
- ADV: YOON HWAN YOO (OAB 216796/SP)

Processo 0001996-49.2013.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - PRISCILA BENTO DE LIMA - 
MUNICÍPIO DE CAJAMAR - Vistos, Não há preliminares a serem analisadas. Dou o feito por saneado. Necessária a tomada de 
depoimento pessoal da autora, bem como a oitiva de testemunhas. Para tanto designo o dia 18/05/2015, às 15:30 horas. O rol 
de testemunhas deverá ser depositado em cartório, com trinta dias de antecedência, ainda que as testemunhas compareceram 
independentemente de intimação, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 407 do Código de Processo Civil. Providenciem 
os patronos o comparecimento das partes. Intime-se a autora para prestar depoimento, sob pena de confissão. Diligência do 
juízo. Decisão somente nesta data em virtude do acúmulo. Int. Cajamar, 28 de janeiro de 2015. - ADV: MARINA FINATI FORTE 
(OAB 297991/SP), JOAQUIM AUGUSTO CASSIANO CARVALHO NEVES (OAB 86355/SP)

Processo 0002084-24.2012.8.26.0108 (108.01.2012.002084) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Mario Augusto Parrilla - Sabesp - Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - J. Digam. Caj. 22/01/15. - ADV: 
GLÓRIA FRANCO (OAB 176211/SP), RICARDO SACRISTAN FERRARI (OAB 257209/SP)

Processo 0002084-24.2012.8.26.0108 (108.01.2012.002084) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Mario Augusto Parrilla - Sabesp - Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - Vistos. Ante o laudo apresentado 
(fls. 220/256) e o ofício de fls. 207 (R$ 3.000,00), expeça-se mandado de levantamento judicial a perita nomeada. Sem 
prejuízo, aguarde-se manifestação das partes como já determinado. Int. - ADV: GLÓRIA FRANCO (OAB 176211/SP), RICARDO 
SACRISTAN FERRARI (OAB 257209/SP)

Processo 0002134-84.2011.8.26.0108 (108.01.2011.002134) - Cumprimento de sentença - Automotion Industria e Comercio 
Ltda - Turrettini Importacao e Comercio de Maquinas Metrologia e Acessorios Ltda - Vistos. Aguarde-se provocação no arquivo. 
Int - ADV: SUELI DELGADO (OAB 226763/SP), DAIANE CARLA MANSERA (OAB 251538/SP)

Processo 0002213-34.2009.8.26.0108 (108.01.2009.002213) - Depósito - Depósito - Atlântico Fundo de Investimento Em 
Direitos Creditórios Não-padronizados - José Almir Siqueira - VISTOS, O procedimento que disciplina a ação de cumprimento de 
sentença está regulado nos artigos 475-J e seguintes, e em se tratando de extinção da execução, o artigo 475-R é claro quando 
afirma que serão aplicados subsidiariamente as normas que regem o processo de execução de título extrajudicial. Oportuno 
mencionar que o art. 794 CPC elenca três causas para extinção, que são 1) quando o devedor satisfazer a obrigação; 2) quando 
o devedor obtém acordo ou por qualquer outro meio a remissão da dívida e 3) quando o credor renunciar ao crédito. A falta de 
andamento da execução não é causa de extinção, e apenas a remessa dos autos ao arquivo. Assim, INDEFIRO a extinção do 
processo, com base no art. 267, inciso III do CPC, tendo em vista que a execução possui procedimento diverso. Sem prejuízo, 
não tendo o exequente se manifestado nos autos, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de praxe. Int. - ADV: MAX 
SIVERO MANTESSO (OAB 200889/SP), TÂMARA TEALDI (OAB 286358/SP), FERNANDO BERICA SERDOURA (OAB 174304/
SP)

Processo 0002386-87.2011.8.26.0108 (108.01.2011.002386) - Procedimento Ordinário - Leonardo Meireles e Silva - 
Departamento de Estradas de Rodagem - Der-sp - Vistos. Recebo o recurso de apelação apresentado pelo requerido, em seus 
regulares efeitos de direito. A parte contrária para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo com as nossas homenagens. Int. - ADV: SILVANO AUGUSTO SILVA (OAB 302807/SP), SONIA MARIA 
JOSE MARSIGLIO MATRICARDI (OAB 43231/SP), GABRIELA VIEIRA DA CRUZ BARRETO (OAB 217024/SP), ANTONIO JOSE 
FURLAN (OAB 105863/SP), LEANDRO JOSÉ MEIRELES E SILVA (OAB 207979/SP)

Processo 0002554-21.2013.8.26.0108 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - Fernando 
Zanoni Centrone Me - - Fernando Zanoni Centrone - VISTOS, Antes de deferir a expedição de ofícios às administradoras de 
cartões, conforme requerido às fls. 57/59, diga o exequente acerca dos bens localizados às fls. 50/54. Int. - ADV: EDUARDO 
INGRACIA DEVIDES (OAB 274483/SP), MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP)

Processo 0002564-65.2013.8.26.0108 - Monitória - Duplicata - Auto Posto Alvorada de Cajamar Ltda - Vaz de Lima 
Construções e Reformas Ltda - VISTOS, Indefiro o prazo pleiteado às fls. 55, tendo em vista que já se passaram 90 dias da 
data do protocolo da petição. Manifeste-se o requerente em termos de prosseguimento, no prazo de 5 dias. No silêncio, cumpra-
se o art. 267, parágrafo 1º CPC, expedindo-se Carta com Aviso de Recebimento, se o caso. Int. - ADV: EDUARDO VIEIRA 
ROSENDO (OAB 118037/SP)

Processo 0002570-09.2012.8.26.0108 (108.01.2012.002570) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira S/A - C F I - Alessandro Roberto Alves dos Santos - Vistos. Fls. 81/85: Indefiro o ítem b, tendo em 
vista que já houve contestação às fls. 25/3. Informe o réu o atual paradeiro do bem, objeto da presente demanda, no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de multa diária a ser fixada. Int - ADV: LAÉRCIO FLORENCIO DOS REIS (OAB 209271/SP), CHANDER 
ALONSO MANFREDI MENEGOLLA (OAB 302572/SP)

Processo 0002580-87.2011.8.26.0108 (108.01.2011.002580) - Outros Feitos não Especificados - Massa Falida de Asa 
Servicos de Limpeza Ltda - Day Brasil S/A - Vistos. Providencie o requerente, no prazo de 05 dias, o recolhimento das custas, 
sob pena de inscrição na divida ativa. No silêncio, expeça-se certidão. Após dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Int - ADV: 
RITA DE CASSIA MESQUITA TALIBA (OAB 102186/SP), JOSE CARLOS MANFRE (OAB 24966/SP)

Processo 0002617-80.2012.8.26.0108 (108.01.2012.002617) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Maria Judite Martins de Jesus - Espolio de Rosina Neves Cunha - Vistos. Tendo em vista que o réu juntou documentos com os 
seus memoriais, para o fim de se evitar futura arguição de nulidade, abra-se vista à parte contrária, no prazo de 05 dias (Art. 
398, CPC). Após, tornem os autos conclusos para sentença. Int. - ADV: VICENTE WILSON RODRIGUES (OAB 86634/SP), 
MARIA TERESA NEVES DE ANDRADE (OAB 322203/SP)

Processo 0002644-97.2011.8.26.0108 (108.01.2011.002644) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Erli 
Cordeiro Boton - - Elenir Boton Santiago - - Olicio Cordeiro Boton - - Eunice Cordeiro Boton Soares - Prefeitura Municipal de 
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Cajamar - - Fernando Francisco Macedo - - Hugo Francisco Rocha Esparrinha Borges - A fim de que compareça em audiência de 
instrução designada para o dia 15/05/2015, às 11:00 horas, neste Juízo. - ADV: PRISCILLA COELHO CRUZ (OAB 319655/SP), 
LUIZ CARLOS PERES (OAB 60448/SP), CLAYTON LAMENTE SOARES (OAB 256693/SP), MICHELE OLIVEIRA ESPARRINHA 
GUIMARÃES (OAB 261740/SP), CARLA CRISTINA PASCHOALOTTE (OAB 148168/SP), LUCIANO SILVIO FIORINI (OAB 
158549/SP), GLADYS NATALINA MARIA NEGRINI (OAB 105125/SP)

Processo 0002793-59.2012.8.26.0108 (108.01.2012.002793) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- A.A.M. - Vistos. Reconsidero o despacho de fls. 35. Ante o falecimento do executado, JULGO EXTINTO, sem apreciação 
de mérito, nos termos do art. 267, VIII do CPC., a presente ação. Decorrido o prazo legal, arquivem-se e comunique-se ao 
Distribuidor. P. R. Int. - ADV: DARIO LEITE (OAB 242765/SP)

Processo 0002902-44.2010.8.26.0108 (108.01.2010.002902) - Monitória - Willians Teixeira dos Santos - Joel Oliveira Almeida 
- Vistos, Converto o julgamento em diligência. O documento de fls. 68 não atende na integralidade o despacho de fls. 63, posto 
que não é cópia de abertura de conta corrente, com os dados, bem como documentos utilizados pela parte para tanto. Expeça-se 
novo ofício ao Banco Bradesco, para fornecimento de tais cópias, no prazo de trinta dias, sob pena de instauração de inquérito 
por desobediência. Sem prejuízo, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/05/2015, às 15:30 horas. As 
testemunhas deverão ser arroladas com trinta dias de antecedência do ato, ainda que trazidas independentemente de intimação, 
sob pena de preclusão, nos termos do artigo 407 do Código de Processo Civil. Providencie os patronos o comparecimento das 
partes. Na oportunidade será tomado o depoimento pessoal das partes. Intime-se, sob pena de confissão, em caso de ausência 
ao ato. Diligência do juízo. Decisão somente nesta data em virtude do acúmulo. Int. Cajamar, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: 
RICARDO DE OLIVEIRA AZEVEDO (OAB 200914/SP), NEWTON CESAR VITALE (OAB 150418/SP)

Processo 0003036-03.2012.8.26.0108 (108.01.2012.003036) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - 
P.S.B.S. - Vistos. Fls. 42/43: Defiro. Expeça-se o mandado, devendo constar no mesmo a ressalva contida às fls. 43. Int. - ADV: 
PALLOMA BECH MOURAD (OAB 263679/SP), DANIEL BECH MOURAD (OAB 274282/SP)

Processo 0003036-03.2012.8.26.0108 (108.01.2012.003036) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - 
P.S.B.S. - Vistos. Verifica-se nos autos que ainda não houve determinação para citação da requerida, portanto, cite-se e intime-a 
para os termos da presente ação, consignando que o prazo para apresentação de defesa é de 15 (quinze) dias, sob pena de 
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do CPC. Caso a diligência seja 
positiva, encaminhe-se os autos ao setor social para realização de constatação, conforme já determinado às fls. 16. Ciência ao 
MP. Int. - ADV: PALLOMA BECH MOURAD (OAB 263679/SP), DANIEL BECH MOURAD (OAB 274282/SP)

Processo 0003101-27.2014.8.26.0108 - Procedimento Sumário - Condomínio - Condominio Vida Feliz - Rafael Frizarini - - 
Maria Pereira Feltrin - Fls. 65: A fim de que retire precatória expedida para citação/intimação dos requeridos. - ADV: RONALDO 
TREVIZAN VIEIRA (OAB 218818/SP)

Processo 0003339-56.2008.8.26.0108 (108.01.2008.003339) - Inventário - Inventário e Partilha - A.A.G.S. - M.C.M.G. e 
outro - I.E.Q. - Fls. 372: Defiro a expedição de guia de levantamento dos valores para fins de quitação dos valores referentes 
ao IPTU, comprovando-se nos autos. Manifeste-se a inventariante no prazo de 5 dias sobre a petição de fls. 379/380. Expeça-
se oficio à Igreja Evangelho Quadrangular na pessoa de seu responsável, Pastor Pedro Paulo Lago, a fim de que deposite em 
juízo os valores pagos a titulo de aluguel. Expeça-se ofício a atual moradora do imóvel Rua Barão do Rio Branco 299, Centro, 
Cajamar a fim de que deposite o aluguel en conta judicial a favor deste Juízo. Int. - ADV: JOSÉLIA ALVES DE JESUS (OAB 
196584/SP), MARIANA RODRIGUES GOMES MORAIS (OAB 142247/SP), APARECIDO ANTONIO RAGAZZO (OAB 101411/
SP), ASCINDINO ANTONIO DE JESUS (OAB 101116/SP), MARILIA DE CARVALHO MACEDO GUARALDO (OAB 84407/SP)

Processo 0003344-83.2005.8.26.0108 (108.01.2005.003344) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Ltda - Frigocharque Paulista Ltda - Vistos. Aguarde-se provocação 
no arquivo. Int - ADV: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS (OAB 122443/SP), BRUNO KURZWEIL DE OLIVEIRA (OAB 248704/SP), 
EDMILSON PEREIRA LIMA (OAB 234266/SP), DENIS PEREIRA LIMA (OAB 232405/SP), LUCIANA PEREIRA PINTO COSTA 
MUSSI (OAB 170005/SP)

Processo 0003405-36.2008.8.26.0108 (108.01.2008.003405) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Eliane Maria dos Santos - Prefeitura Municipal de Cajamar - - Multimed Assistencia Medica Odontologica - Vistos. Digam se 
têm outras provas a produzir, justificando a necessidade e pertinência, no prazo de 05 dias . Se não houve mais provas, dou 
por encerrada a instrução, apresentem seus memoriais, no prazo sucessivo de 10 dias, a começar pelo(a) autor(a). Int - ADV: 
GLADYS NATALINA MARIA NEGRINI (OAB 105125/SP), EDER MORA DE SOUZA (OAB 250122/SP), STEVEN MARKLEW 
KERRY (OAB 246372/SP)

Processo 0003443-72.2013.8.26.0108 - Monitória - Transporte de Coisas - Transugano Transportes Rodoviários Ltda - 
Epp - Independencia S/A - Vistos, Converto o julgamento em diligência. Junte a autora eventual documento que comprove o 
recebimento da mercadoria, posto que ausente assinatura no conhecimento de transporte de fls. 26, no campo destinatário, e 
nota fiscal de fls. 27. Como há menção de pagamento, que teria se dado ao longo da recuperação, remetam-se os autos ao 
administrador, bem como ao contador nomeados na recuperação judicial. Com a resposta, vistas às partes e tornem conclusos 
para sentença. Decisão somente nesta data em virtude do acúmulo. Int. - ADV: HELENA NAJJAR ABDO (OAB 155099/SP), 
PAULA CHRISTINA FLUMINHAN RENA (OAB 122802/SP), PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI (OAB 115712/SP)

Processo 0003550-53.2012.8.26.0108 (108.01.2012.003550) - Procedimento Ordinário - Transporte de Pessoas - Maria 
da Penha Rodrigues Soares - Prefeitura Municipal de Cajamar - - Auto Viação Urubupungá Ltda - Vistos, Não há preliminares 
a serem analisadas. Dou o feito por saneado. Necessária a realização de perícia de ordem médica. Em sendo a autora 
beneficiária da Justiça Gratuita, expeça-se ofício ao IMESC para que agende dia e hora para realização do exame. Faculto 
às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico no prazo legal (artigo 421, §1º, CPC). Apresento 
como quesitos do juízo : a) há incapacidade ? b) de que natureza ? c) qual o grau da tabela SUSEP; d) há necessidade de 
açompanhante? Oportunamente será designada audiência de instrução. Int. Cajamar, 28 de janeiro de 2015. - ADV: CARLA 
CRISTINA PASCHOALOTTE (OAB 148168/SP), ROSALINA CABRAL GAVAZZI (OAB 108726/SP), TATIANA PASIN VENTURA 
(OAB 203555/SP), DEOLINDO CRIVELARO JUNIOR (OAB 65001/SP)

Processo 0003727-46.2014.8.26.0108 - Monitória - Prestação de Serviços - Faculdade Padre Anchieta de Cajamar Ltda - 
Paulo Cesar Berstecher Ajlune - Manifeste-se o requerente quanto a devolução da decisão/carta, que: “mudou-se”, no prazo de 
05 dias. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), ELIANE CRISTINA BRUNETTI (OAB 313773/SP)

Processo 0003806-30.2011.8.26.0108 (108.01.2011.003806) - Procedimento Ordinário - Revisão - I.C.V.M. - J.B.M. - Vistos. 
Defiro o requerido na cota ministerial de fls. 64. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de junho de 2015, às 
13:30 horas. As partes deverão providenciar a apresentação do rol de testemunhas até 30 (trinta) dias antes ao ato em questão, 
sob pena de preclusão da prova (art. 407 do C.P.C.). Providencie os patronos o comparecimento de seus constituintes. Ciência 
ao M.P. Int. - ADV: FABIO ROGERIO GUEDES VIEIRA (OAB 223059/SP)
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Processo 0003870-35.2014.8.26.0108 - Monitória - Cheque - Ma Transporte Ext e Com de Mad Ltda Epp - Roison Ricardo 
Rezaghi Novo - VISTOS. Manifeste-se o requerente acerca dos embargos monitórios apresentado às fls. 32/36, no prazo de 10 
dias. Sem prejuízo, especifiquem, justificadamente, as provas que pretendem produzir, num qüinqüídio. E finalmente, digam as 
partes se há interesse na realização de audiência de tentativa de conciliação. INT. - ADV: GLÓRIA FRANCO (OAB 176211/SP), 
DANIEL DE OLIVEIRA VIRGINIO (OAB 274018/SP), EDILSON ALEXANDRE FERREIRA DO AMARAL (OAB 327840/SP)

Processo 0003941-71.2013.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - PP Snacks Serviços Ltda - Kit 
Transportes Ltda - Manifeste-se o requerente quanto a contestação apresentada às fls. 78/96, no prazo de 10 dias. - ADV: 
IGOR HENRY BICUDO (OAB 222546/SP), PRISCILLA COELHO CRUZ (OAB 319655/SP), MICHELE OLIVEIRA ESPARRINHA 
GUIMARÃES (OAB 261740/SP)

Processo 0003972-91.2013.8.26.0108 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Rodolfo Reiche e outro 
- Cabeça Feita Núcleo Artesanal e Comércio Ltda - Vistos. Fls. 118/128: Aguarde-se audiência de instrução que ocorrerá em 12 
de fevereiro de 2015. Int. - ADV: MARIA TERESA BRESCIANI PRADO SANTOS (OAB 94908/SP), ROSANGELA REICHE (OAB 
240541/SP)

Processo 0004143-48.2013.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - David 
Thomaz da Silva - Giartes Móveis Planejados Ltda Me - Manifeste-se o requerente sobre a Carta Precatória Cumprida Negativa. 
(“Dirigi-me ao endereço indicado, nesta, cuja moradora, afirmou não estar residindo as pessoas indicadas...”) - ADV: JOSÉ 
VALÉRIO NETO (OAB 249734/SP)

Processo 0004253-47.2013.8.26.0108 - Exibição - Medida Cautelar - Raquel de Moraes Goes Araújo e outros - Vistos. 
Para tão somente tentar uma composição amigável entre as partes, nos termos do art. 331 do C.P.C., designo audiência de 
conciliação, para o dia 01 de junho de 2015, às 15:15h. Ficam as partes intimadas nas pessoas de seus patronos. Int. - ADV: 
CLAUDIA SOLDEIRA ESPARRINHA (OAB 116372/SP), JOSE LOPES LORENZI (OAB 295881/SP)

Processo 0004270-83.2013.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ROGÉRIO DE 
OLIVEIRA SILVA - Banco Itaucard S/A - Vistos. Para tão somente tentar uma composição amigável entre as partes, nos termos 
do art. 331 do CPC, designo audiência de conciliação, para o dia 01 de junho de 2015 , às 14:15 horas. Ficam as partes 
intimadas nas pessoas de seus patronos, através da imprensa oficial. Int - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/
SP), EDUARDO GALANTE LOPES DA CUNHA (OAB 290095/SP)

Processo 0004273-38.2013.8.26.0108 - Execução de Título Extrajudicial - Assunção de Dívida - JOSÉ VALTER CABRAL 
e outro - Vistos. Para tão somente tentar uma composição amigável entre as partes, nos termos do art. 331 do CPC, designo 
audiência de conciliação, para o dia 11 de maio de 2015, às 13:45 horas. Ficam as partes intimadas nas pessoas de seus 
patronos, através da imprensa oficial. Int. - ADV: FERNANDO MARTINS CORREIA JÚNIOR (OAB 182910/SP), RODNEY 
SERRETIELLO (OAB 276851/SP)

Processo 0004391-77.2014.8.26.0108 - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - Industria e 
Comercio de Cosmeticos Natura Ltda - Pro Teste - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor - Ciência às partes sobre 
a indicação da data para a realização do teste: 12/02/2015, às 8:00 horas, em tal local na Avenida Doutor Romeu Tórtima, 
número 739, o laudo será entregue em 27/02/2015 e será necessário que o teste, antes de ser realizado, passe pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa, com um valor de taxa de R$ 1.100,00. Os custos dos trabalhos são de R$ 4.800,00. O material a ser 
examinado deve ser entregue na Avenida Doutor Romeu Tórtima, número 452, para o Senhor Erlandi Lara Salvador Júnior, com 
as seguintes informações: Código do orçamento (051744), validade e especificidades quanto acondicionamentos das amostras. 
Deve o Sr. Assistente técnico entrar em contato com a empresa, no e-mail erlandi.Salvador@grupoinvestiga.com.br e lucas.
Guerra@grupoinvestiga.Com.br, com o Sr. Lucas O. Guerra. - ADV: SOLANO DE CAMARGO (OAB 149754/SP), EDUARDO 
LUIZ BROCK (OAB 91311/SP)

Processo 0004600-46.2014.8.26.0108 - Habilitação de Crédito - Recuperação judicial e Falência - Cicero Sampaio de Aquino 
- New Work Comercio e Participações LTDA - VISTOS, Deverá o habilitante apresentar as contas de liquidação devidamente 
homologado que suportam o crédito pleiteado, no prazo de 10 dias. Int. - ADV: FÁBIO RODRIGUES GARCIA (OAB 160182/SP), 
JOAO BOYADJIAN (OAB 22734/SP), HOANES KOUTOUDJIAN (OAB 30807/SP), BRENO TRAVASSOS SARKIS (OAB 38302/
DF)

Processo 0004639-43.2014.8.26.0108 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Antecipação de Tutela / 
Tutela Específica - Celso de Sousa Brito - Vistos. Assim sendo, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com resolução 
do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC, deixando de decretar o despejo pretendido ante a desocupação já efetivada. 
Condeno, porém, à restituição de tudo o que o autor gastou a título de custas e despesas processuais, e a pagar-lhe os alugueis 
vencidos, além dos encargos locatícios, e os vincendos, até a efetiva desocupação, atualizados e acrescidos de juros de mora a 
partir de citação, da multa contratual, e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor atualizado dado à causa; devendo o 
autor, em eventual sede de execução do julgado, apresentar simples planilha atualizada. Transitado em julgado, expeça-se guia 
de levantamento a favor da quantia depositada em Juízo a título de caução. P.R.I. - ADV: ADROALDO BATISTA FERNANDES 
(OAB 324681/SP)

Processo 0004885-78.2010.8.26.0108 (108.01.2010.004885) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Valdelice Araujo Alencar - Serasa Experian - - Caixa Economica Federal - - Só Serv Ltda - Vistos. Para tão somente tentar 
uma composição amigável entre as partes, nos termos do art. 331 do CPC, designo audiência de conciliação, para o dia 01 
de junho de 2015, às 14:00 horas. Ficam as partes intimadas nas pessoas de seus patronos, através da imprensa oficial. Int. - 
ADV: ADRIANA DE OLIVEIRA PENTEADO VARGAS (OAB 103311/SP), ANA MARIA DE PAULA TAKAMINE (OAB 237950/SP), 
CLAUDIO YOSHIHITO NAKAMOTO (OAB 169001/SP), ISAC PADILHA GONÇALVES (OAB 246357/SP), PAULO MARCOS DE 
OLIVEIRA (OAB 93075/SP), CAMILO DE LELLIS CAVALCANTI (OAB 94066/SP)

Processo 0005121-59.2012.8.26.0108 (108.01.2012.005121) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos S/A - Pedro Faria Filho - Vistos. Procedi o bloqueio on-line junto ao Ciretran, 
conforme cópias que segue. Sem prejuízo, esclareça o requerente, tendo em vista que referido veiculo não encontra-se em do 
requerido, conforme ofícios que segue. Int - ADV: JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (OAB 131443/SP)

Processo 0005427-57.2014.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - FRANCISCO DE 
ASSIS - Manifeste-se o autor sobre a contestação e documentos de fls. 19/43. - ADV: DOUGLAS LEONARDO CEZAR (OAB 
220389/SP)

Processo 0005439-13.2010.8.26.0108 (108.01.2010.005439) - Procedimento Sumário - Quitação - Severino Jose Pereira 
- Companhia de Seguros do Estado de Sao Paulo - Cosesp - - Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano - Cdhu - - 
IRB - Brasil Resseguros S/A - VISTOS, Designo audiência de instrução, debates e julgamento a realizar-se no dia 03 de junho 
de 2015, às 15:30 horas. As testemunhas deverão ser arroladas com 30 (trinta) dias de antecedência do ato, ainda que trazidas 
independentemente de intimação, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 407 do Código de Processo Civil. Providenciem 
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os patronos o comparecimento das partes. Int. - ADV: CELSO DE SOUSA BRITO (OAB 240574/SP), ANGELICA LUCIA CARLINI 
(OAB 72728/SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/SP), MARIA 
PAULA DE CARVALHO MOREIRA (OAB 133065/SP)

Processo 0005671-20.2013.8.26.0108 - Procedimento Sumário - Condomínio - Associação de Proprietários de Lotes de 
Reserva Capitalville - Douglas Morassuti - Vistos. Republique-se o despacho de fls. 76. Providencie o requerido, no prazo de 
05 dias, o recolhimento das custas, sob pena de inscrição na divida ativa. No silêncio, expeça-se certidão. No mais aguarde-se 
o cumprimento do acordo homologado em audiência, no arquivo. Int - ADV: DANIELE PRADO PEDROSO MORASSUTI (OAB 
242975/SP), LUIS ANTONIO DE ARAUJO COELHO (OAB 182827/SP)

Processo 0005720-37.2008.8.26.0108 (108.01.2008.005720) - Monitória - Selma Barbosa - Vilma Balduino de Abreu - 
Vistos. Aguarde-se provocação no arquivo. Int - ADV: VALÉRIA FERREIRA CAVALHEIRO (OAB 181061/SP), FLÁVIA NERY 
FEODRIPPE DE SOUSA BREITSCHAFT (OAB 164169/SP)

Processo 0006110-65.2012.8.26.0108 (108.01.2012.006110) - Interpelação - Medida Cautelar - Rodrigo Diegues Cruz - 
Sociedade Padre Anchieta de Ensino Ltda e outro - Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de junho 
de 2015, às 14:30 horas. As partes deverão providenciar a apresentação do rol de testemunhas até 30 dias antes ao ato em 
questão, sob pena de preclusão da prova (art. 407 do C.P.C.), devendo ainda, os patronos das partes deverão providenciar o 
comparecimento de seus constituintes ao ato aprazado. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS LOPES DEVITO (OAB 236301/SP), 
JOSÉ CARLOS CRUZ (OAB 264514/SP), GABRIELA CRISTINA PÓVOA DOS SANTOS (OAB 290780/SP)

Processo 0006223-19.2012.8.26.0108 (108.01.2012.006223) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Vinculo Cabos de 
Comando Ltda - Providencie o autor a retirada da carta precatória através do site www.tjsp.jus.br, providenciando as peças 
necessárias para instrução da mesma, devendo comprovar nos autos a distribuição - ADV: ROSANGELA CONCEICAO COSTA 
(OAB 108307/SP)

Processo 0006257-91.2012.8.26.0108 (108.01.2012.006257) - Procedimento Ordinário - Servidão - Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp - Schilman & Mazza Participações Ltda - Vistos. Em cumprimento ao 
despacho de fls. 154 e ofício de fls. 195 (R$ 2.125,40), expeça-se mandado de levantamento judicial em favor da perita, tendo 
em vista o laudo já apresentado. No mais, não obstante o alegado pela autora às fls. 196, parte final, manifeste-se, efetivamente, 
em termos de prosseguimento do feito. Em 5(cinco) dias. Na inércia, cumpra-se o Artigo 267, parágrafo 1º do C.P.C., expedindo-
se Mandado ou Carta com Aviso de Recebimento. Sem prejuízo, ciências às partes dos esclarecimentos prestados às fls. 
191/192. Int. - ADV: VIVALDI CARNEIRO JUNIOR (OAB 28325/SP)

Processo 0006350-20.2013.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Laercio Silva de 
Lima - Banco Pecúnia S/A - Vistos. Digam se têm outras provas a produzir, justificando a necessidade e pertinência, no prazo 
de 05 dias . No mesmo prazo, digam se possuem interesse na designação de audiência de conciliação. No silêncio, cls. para 
sentença. Int - ADV: WALTER JOAQUIM CASTRO (OAB 128563/SP)

Processo 0006351-39.2012.8.26.0108 (108.01.2012.006351) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez 
Acidentária - Luiz Carlos da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social-inss - Vistos. Ante a consulta retro, reconsidero o 
despacho de fls. 171. Abra-se vista ao Instituto réu. Int - ADV: MARCIA MARIA DOS SANTOS MONTEIRO (OAB 126003/SP), 
MARCIO PESSINI RAIMUNDO (OAB 223135/SP), ADRIANA OLIVEIRA SOARES (OAB 252333/SP)

Processo 0006369-26.2013.8.26.0108 - Habilitação de Crédito - Recuperação judicial e Falência - JOSE INACIO DO 
NASCIMENTO - INDEPENDÊNCIA ALIMENTOS S/A - Vistos. Foi determinada a emenda da inicial para a juntada da representação 
processual do habilitante. A ação do modo como foi posta não pode gerar relação jurídica válida, pois não observado o disposto 
no artigo 282, V, do Código de Processo Civil. Desse modo, indefiro a petição inicial com fundamento no artigo 295, VI, do 
CPC, ficando extinto o processo nos termos do artigo 267, I, do CPC. Após, o transito expeça-se certidão. Ciência M.P. P. R. 
Int. - ADV: PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI (OAB 115712/SP), LIV MACHADO (OAB 285436/SP), FERNANDO CELSO DE 
AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), ELINEI PRADO ESTETER BRITO (OAB 197686/SP)

Processo 0006397-28.2012.8.26.0108 (108.01.2012.006397) - Procedimento Sumário - Condomínio - Associação de 
Proprietários de Lotes de Capitalville Iii - Darlene Pereira Quirino - Vistos. Retifique-se a nomenclatura da ação. Anote-se. Nos 
termos do artigo 475-J, c/c o artigo 236, ambos do Código de Processo Civil, intime-se à parte por carta precatória, pois sem 
advogado, ao pagamento da dívida em quinze dias, sob pena de multa de 10% do valor da condenação. Decorrido o prazo sem 
pagamento, apresente o credor demonstrativo atualizado do débito, para expedição do mandado de penhora e avaliação. Se a 
execução não for requerida em seis meses, aguarde-se eventual provocação em arquivo (artigo 475-J, parágrafo 5 o, do Código 
de Processo Civil). Int. - ADV: LUIS ANTONIO DE ARAUJO COELHO (OAB 182827/SP)

Processo 0006530-75.2009.8.26.0108 (108.01.2009.006530) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Safra S/A - Vistos. VALDECI BEBEDITO DOS SANTOS ingressou com ação de restabelecimento de benefício 
previdenciário c/ tutela antecipada em face do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. O autor não providenciou 
os atos e as diligências que lhe competia, abandonando a causa por mais de 30(TRINTA) dias. Diante disso, JULGO EXTINTO 
o processo, nos termos do artigo 267, III, do CPC. Transitado em julgado, expeça-se o necessário e, após, arquivem-se com as 
cautelas de estilo. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 0006684-54.2013.8.26.0108 - Procedimento Sumário - Condomínio - Condominio dos Girassois - Recolha o autor 
os valores relativos a diligência do Oficial de Justiça, para citação da requerida no novo endereço apresentado (valor R$ 63,75) 
Provimento CG nº 28/2014. - ADV: MARCELO MARTINS CESAR (OAB 159139/SP)

Processo 0007259-28.2014.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - COMERCIAL JOSÉ SILVA 
LTDA - ME - Vistos, O pedido comporta deferimento. O perigo na demora da prestação jurisdicional é evidenciado pelos transtornos 
que a negativação traz, dentre eles, a impossibilidade de se levantar crédito no mercado, ou de concluir contratos, nos quais a 
idoneidade financeira é requisito exigido. Desse modo, defiro a liminar para determinar a SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE do 
nome da autora supraqualificada, em razão do débito questionado nos autos dos cadastrados de proteção ao crédito (Serasa), 
até solução final da lide. Cite-se e intime-se a ré, via postal, consignando-se as advertências de praxe. Int. (autor retirar ofício e 
encaminhar ao Serasa) - ADV: JOSE LOPES LORENZI (OAB 295881/SP), WALDIRENE LEITE MATTOS (OAB 123098/SP)

Processo 0007483-63.2014.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Guarda - E.H. - L.Q.R. - Junte-se. Convoco audiência 
para o dia 12/03/2015, às 17:30 horas. Deverão os patronos providenciarem o comparecimento das partes. Caj. 02/02/15 - ADV: 
TEREZA HIDEKO SATO HAYASHI (OAB 28129/SP), ESTELA ANDREA HONORIO CHUAIRI (OAB 137171/SP)

Processo 0007684-55.2014.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Dalva Isabel de Jesus - Vistos. 
Defiro a gratuidade, ante o comprovado, bem como, a tutela antecipada, tão somente para determinar a suspensão da 
publicidade do nome da autora, em razão do débito questionado nos autos dos cadastrados de proteção ao crédito, até solução 
final da lide. Oficie-se. Indefiro, por ora, o depósito em juízo da quantia pretendida pela autora. Isto porque já foram pagas 
35(trinta e cinco) prestações (fls.01-a), sem oposição do mesmo; o que demonstra, em tese, que aceitou os valores quando do 
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contrato. Deverá, portanto, continuar a efetuar os pagamentos através de boletos que já estão em seu poder. Eventual cobrança 
excessiva de juros será objeto de maior dilação probatória e não em sede de cognição sumária. Anoto que na hipótese de 
procedência da ação a autora poderá pleitear a restituição dos valores pagos a mais nestes próprios autos. Por outro lado, a 
simples propositura da ação que venha discutir eventual cobrança excessiva de juros não tem o condão a ensejar de pronto a 
liminar da manutenção de posse pretendida. Cite-se, via postal, consignando as advertências de praxe. Int. - ADV: FERNANDO 
RODRIGUEZ FERNANDEZ (OAB 155897/SP)

Processo 0007806-73.2011.8.26.0108 (108.01.2011.007806) - Divórcio Consensual - Dissolução - C.V.S. e outro - A fim de 
que informe os dados da empregadora para expedição de ofício para comunicar a exoneração dos alimentos. - ADV: MARCELO 
MARIANO DA SILVA (OAB 178949/SP)

Processo 0007813-94.2013.8.26.0108 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing 
S/A - Manifeste-se o autor sobre o mandado de intimação negativo de fls. 66/70. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS 
(OAB 23134/SP), MARCIA HOLLANDA RIBEIRO (OAB 63227/SP)

Processo 0007881-15.2011.8.26.0108 (108.01.2011.007881) - Procedimento Sumário - Ivone Alexandrino Marrero - 
Supermercado Jva Ltda - VISTOS, Designo audiência de instrução, debates e julgamento a realizar-se no dia 08 de junho de 
2015, às 13:30 horas. As testemunhas deverão ser arroladas com 30 (trinta) dias de antecedência do ato, ainda que trazidas 
independentemente de intimação, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 407 do Código de Processo Civil. Providenciem os 
patronos o comparecimento das partes. Int. - ADV: ALEX STEVAUX (OAB 110776/SP), ADRIANA BEROL DA COSTA STEVAUX 
(OAB 120828/SP), ROBERTO CARLOS BATISTA (OAB 210245/SP)

Processo 0007947-24.2013.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - V.G.S. - H.P.S. e outro - 
Manifeste-se o autor sobre a contestação e documentos de fls. 74/189. - ADV: REGIANE APARECIDA DA SILVA (OAB 326329/
SP), IGOR PEREIRA TORRES (OAB 278781/SP), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA (OAB 272633/SP)

Processo 0008108-39.2010.8.26.0108 (108.01.2010.008108) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Pedro Jose 
Domingues - Lavanderia Automatica Claer - VISTOS, Manifeste-se o requerido acerca da petição do requerente às fls. 146/147, 
no prazo de 10 dias. Após, voltem conclusos. Int. - ADV: SEBASTIAO HILARIO DOS SANTOS (OAB 143157/SP), RODRIGO 
GUIMARÃES VERONA (OAB 192189/SP), JOSÉ VALÉRIO NETO (OAB 249734/SP)

Processo 1000063-10.2002.8.26.0108/02 (108.01.2002.002029/2) - Autos Suplementares - Jael Aparecida Pereira da Silva 
- Gdk Engenharia S/A - - Local Guincho Aluguel de Maquinas Ltda - - Petrobras S/A - - Rogerio de Freitas - A fim de que tenha 
ciência da designação para o dia 06/05/2015, às 08:00 horas, na Rua Barra Funda, 824 Barra Funda, São Paulo/SP. Todos 
os periciandos deverão comparecer munidos de documento de identificação original com ou sem foto, sem o qual não será 
atendido, carteira de trabalho CTPS (todas que possuir) e todo material de interesse médico-legal (exames laboratoriais, de 
imagem, relatórios e/ou prontuários médicos hospitalares). Chegar com antecedência de 30 minutos. - ADV: RENATO BASTOS 
BRITO (OAB 19746/BA), RENATO TADEU SOMMA (OAB 89047/SP), ANTONIO LUIZ PESCE DE NARDI (OAB 24835/SP), 
MARCIO PESSINI RAIMUNDO (OAB 223135/SP), LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME (OAB 195805/SP)

Processo 1000677-68.2009.8.26.0108/544 (108.01.2009.000928/544) - Impugnação de Crédito - Banco da Amazônia S/A - 
Independência S/A e Outro - VISTOS, Informe o agravante em qual efeito o recurso de agravo de instrumento foi recebido no 
Tribunal, no prazo de 10 dias. Int. - ADV: GIULIANO COLOMBO (OAB 184987/SP), LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA (OAB 
118594/SP), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), MARCUS FABRICIO ELLER (OAB 246431/SP)

Processo 1000806-73.2009.8.26.0108/674 (108.01.2009.000928/674) - Habilitação de Crédito - José Pigari Neto - 
Independencia S.a. e Outra - Vistos. Recebo o recurso de apelação apresentado pelo habilitante, em seus regulares efeitos de 
direito. A parte contrária para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
com as nossas homenagens. Int. - ADV: PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI (OAB 115712/SP), LUIZ FERNANDO VALENTE 
DE PAIVA (OAB 118594/SP), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), LIV MACHADO (OAB 285436/SP), 
JAIRO MARQUES DE CRISTO (OAB 10289/MS)

Processo 1000892-44.2009.8.26.0108/762 (108.01.2009.000928/762) - Habilitação de Crédito - Adriana Carolina Gontijo - 
Independencia S/A - VISTOS, Ante a certidão, cancele-se a autuação, juntando a certidão e as petições nos autos da Falência. 
Dê-se ciência a falida, administrador e MP. Int. - ADV: RAUL DARCI DOLZAN (OAB 2496/MT), PEDRO PAULO WENDEL 
GASPARINI (OAB 115712/SP), LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA (OAB 118594/SP), FERNANDO CELSO DE AQUINO 
CHAD (OAB 53318/SP)

Processo 1000931-41.2009.8.26.0108/801 (108.01.2009.000928/801) - Habilitação de Crédito - Ariscleia Silva Ribeiro - 
Independencia S/A - VISTOS, Ante a certidão, cancele-se a autuação, juntando a certidão e as petições nos autos da Falência. 
Dê-se ciência a falida, administrador e MP. Int. - ADV: PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI (OAB 115712/SP), LUIZ FERNANDO 
VALENTE DE PAIVA (OAB 118594/SP), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), RAUL DARCI DOLZAN (OAB 
2496/MT)

Processo 1000933-11.2009.8.26.0108/803 (108.01.2009.000928/803) - Habilitação de Crédito - Arnon da Rocha - 
Independencia S/A - VISTOS, Ante a certidão, cancele-se a autuação, juntando a certidão e as petições nos autos da Falência. 
Dê-se ciência a falida, administrador e MP. Int. - ADV: PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI (OAB 115712/SP), FERNANDO 
CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), RAUL DARCI DOLZAN (OAB 2496/MT), LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA 
(OAB 118594/SP)

Processo 1000937-48.2009.8.26.0108/807 (108.01.2009.000928/807) - Habilitação de Crédito - Ariane Kaspary Gotz - 
Independencia S/A - VISTOS, Ante a certidão, cancele-se a autuação, juntando a certidão e as petições nos autos da Falência. 
Dê-se ciência a falida, administrador e MP. Int. - ADV: PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI (OAB 115712/SP), LUIZ FERNANDO 
VALENTE DE PAIVA (OAB 118594/SP), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), RAUL DARCI DOLZAN (OAB 
2496/MT)

Processo 1000938-33.2009.8.26.0108/808 (108.01.2009.000928/808) - Habilitação de Crédito - Antonio Rodrigues de 
Souza - Independencia S/A - VISTOS, Ante a certidão, cancele-se a autuação, juntando a certidão e as petições nos autos da 
Falência. Dê-se ciência a falida, administrador e MP. Int. - ADV: PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI (OAB 115712/SP), LUIZ 
FERNANDO VALENTE DE PAIVA (OAB 118594/SP), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), RAUL DARCI 
DOLZAN (OAB 2496/MT)

Processo 1000953-02.2009.8.26.0108/823 (108.01.2009.000928/823) - Habilitação de Crédito - Julio Cesar Moral Pereira - 
Independencia S/A - VISTOS, Ante a certidão, cancele-se a autuação, juntando a certidão e as petições nos autos da Falência. 
Dê-se ciência a falida, administrador e MP. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA (OAB 118594/SP), FERNANDO 
CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), RAUL DARCI DOLZAN (OAB 2496/MT), PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI 
(OAB 115712/SP)

Processo 1000957-39.2009.8.26.0108/827 (108.01.2009.000928/827) - Habilitação de Crédito - Claudia Barbosa de 
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Santana - Independencia S/A - VISTOS, Ante a certidão, cancele-se a autuação, juntando a certidão e as petições nos autos da 
Falência. Dê-se ciência a falida, administrador e MP. Int. - ADV: FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), LUIZ 
FERNANDO VALENTE DE PAIVA (OAB 118594/SP), PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI (OAB 115712/SP), RAUL DARCI 
DOLZAN (OAB 2496/MT)

Processo 1001026-71.2009.8.26.0108/896 (108.01.2009.000928/896) - Habilitação de Crédito - Edson Moreira de Lima - 
Independencia S/A - VISTOS, Ante a certidão, cancele-se a autuação, juntando a certidão e as petições nos autos da Falência. 
Dê-se ciência a falida, administrador e MP. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA (OAB 118594/SP), FERNANDO 
CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), RAUL DARCI DOLZAN (OAB 2496/MT), PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI 
(OAB 115712/SP)

Processo 1001387-88.2009.8.26.0108/1261 (108.01.2009.000928/1261) - Habilitação de Crédito - Benedito da Cruz Pinto - 
Vistos. Ante os cálculos apresentados pelo Administrador Judicial, e parecer favorável do MP, defiro o pedido e determino que se 
inclua o crédito habilitado por BENEDITO DA CRUZ PINTO no quadro geral de credores da falência de INDEPENDÊNCIA S/A, 
pela importância de R$2.641,75(dois mil seiscentos e quarenta e um reais e cinco centavos)como crédito privilegiado trabalhista, 
nos termos do artigo 83 da Lei de Falências. Transitada a presente em julgado certifique-se nos autos principais e arquivem-
se a presente. Ciência ao M.P. P.R.I. - ADV: PEDRO PAULO WENDEL GASPARINI (OAB 115712/SP), FERNANDO CELSO DE 
AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), LIV MACHADO (OAB 285436/SP), LÉCIO GAVINHA LOPES JÚNIOR (OAB 5570/MS)

Processo 1001528-10.2009.8.26.0108/1402 (108.01.2009.000928/1402) - Habilitação - José Maria Pereira dos Santos - 
Independencia - VISTOS, Ante os pareceres do administrador judicial e do MP, defiro o pedido e determino que se inclua no 
quadro geral de credores da Recuperação Judicial de INDEPENDÊNCIA S/A o crédito habilitado por José Maria Pereira dos 
Santos, pela importância de 12.434,01 (doze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e um centavos), classificados como 
privilégio trabalhista. Extraiam-se cópias desta decisão para os autos da recuperação. P.R.Int. - ADV: FERNANDO CELSO DE 
AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), LIV MACHADO (OAB 285436/SP), JAIRO MARQUES DE CRISTO (OAB 10289/MS), PEDRO 
PAULO WENDEL GASPARINI (OAB 115712/SP)

Processo 1001668-44.2009.8.26.0108/1542 (108.01.2009.000928/1542) - Habilitação de Crédito - Wagner Aparecido Moretti 
- Independencia S/A - Vistos. Recebo o recurso de apelação apresentado pelo habilitante, em seus regulares efeitos de direito. 
A parte contrária para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com as 
nossas homenagens. Int. - ADV: JAIRO MARQUES DE CRISTO (OAB 10289/MS), LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA (OAB 
118594/SP), FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD (OAB 53318/SP), LIV MACHADO (OAB 285436/SP)

Processo 3000056-32.2012.8.26.0108 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Fatima Aparecida Soares Bueno e outro - Vistos. 
Comprove os autores o alegado às fls. 100. Expeça-se a citação por carta precatória da Sra. Luísa Caliman Soares no seguinte 
endereço : Vicinal Nova Jerusalém, sem número, km 03, Amazonas, CEP: 69265-000.. Int. - ADV: ANDRESA LOPES FERREIRA 
DE BRITO (OAB 249697/SP), MARYLUZ APARECIDA DAVID (OAB 189037/SP)

Processo 3000591-58.2012.8.26.0108 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Intermédica S/A - Vistos. 
Não há preliminares a serem analisadas e as partes são legítimas e estão bem representadas, razão pela qual dou o feito 
por saneado. Fls. 273/276: Havendo a decisão monocrática que negou seguimento ao REsp transitado em julgado, de rigor 
o prosseguimento do feito. Fls. 148 e 151/152: Diante da manifestação das partes, designo audiência preliminar (Art. 331 
do CPC) para o dia 23 de março de 2015, às 15:45 horas, devendo os patronos providenciarem o comparecimento de seus 
constituintes. Providencie a serventia a inclusão da referida audiência na pauta de audiências do sistema SAJ. Somente nesta 
data diante do acúmulo ao qual não dei causa. Int. - ADV: IGOR PEREIRA TORRES (OAB 278781/SP), DANILO LACERDA DE 
SOUZA FERREIRA (OAB 272633/SP), ADAO FRANCISCO DE OLIVEIRA (OAB 100633/SP), MARCEL RIBAS DE OLIVEIRA 
(OAB 314662/SP)

Processo 3000612-34.2012.8.26.0108 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - David Fernandes 
Moreno - Amanda Alves Moreno - Vistos. Ante o falecimento do embargante, JULGO EXTINTO, sem apreciação de mérito, nos 
termos do art. 267, VI do CPC., a presente ação, bem como a impugnação em apenso. Decorrido o prazo legal, arquivem-se e 
comunique-se ao Distribuidor. P. R. Int. - ADV: FABIO VIANA ALVES PEREIRA (OAB 202608/SP), DARIO LEITE (OAB 242765/
SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANA NOLASCO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TELMA REGINA DEMARCHI MARTHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0016/2015
Processo 0000087-85.2014.8.26.0544 - Auto de Apreensão em Flagrante - Roubo (art. 157) - J.P. - G.D.S.A. e outro - Intima-

lo, a comparecer em audiência de Instrução e Julgamento redesignada para dia 27/03/15 às 15:00 horas, bem como apresentar 
resposta nos termos do artigo 396 do C.P. - ADV: GENI ROZA AMARAL (OAB 152273/SP)

Processo 0000131-93.2010.8.26.0108 (108.01.2010.000131) - Crime Contra a Fé Pública (arts.289 a 311,CP) - Crimes contra 
a Fé Pública - Alvaro Ribeiro da Costa Sobrinho - Designo o dia 18/03/2015, às 14:30 horas para audiência de interrogatório do 
réu. - ADV: NILZA QUEIROZ DE OLIVEIRA FILHA (OAB 134744/SP)

Processo 0000883-94.2012.8.26.0108 (108.01.2012.000883) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
Getulio Candido de Souza - Designo o dia 17/03/2015, às 14:30 horas para audiência de instrução e julgamento. - ADV: SUMAIA 
ABOU MOURAD (OAB 102646/SP)

Processo 0002236-38.2013.8.26.0108 - Auto de Prisão em Flagrante - Receptação - Gilberto de Sousa - Designo o dia 
18/03/2015, às 14:30 horas para audiência de instrução e julgamento. - ADV: VIVIANE SOARES CLÁUDIO (OAB 219251/SP)

Processo 0003129-63.2012.8.26.0108 (108.01.2012.003129) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - 
Roberta Caetano da Silva - Designo o dia 18/03/2014 às 15:30 horas para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa às fls 
155/156, expedindo-se o necessário. - ADV: APARECIDO ANTONIO RAGAZZO (OAB 101411/SP)

Processo 0003629-32.2012.8.26.0108 (108.01.2012.003629) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Jhonatan 
Duraes Teixeira - Ouvidas as testemunhas, via carta precatório, designo o interrogatório do réu para o dia 18/03/2015 às 13:30 
horas. Cite-se e intime o réu para o ato. - ADV: LUCIANO SILVIO FIORINI (OAB 158549/SP)

Processo 0003808-34.2010.8.26.0108 (108.01.2010.003808) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - 
Gilson Cardoso de Souza e outro - Intime-se o defensor do Réu para manifestar-se da certidão de fls. 210, bem como, da cota 
do M.P. de fls 211 e verso. - ADV: NORBERTO DA SILVA GOMES (OAB 65487/SP)

Processo 0003809-19.2010.8.26.0108 (108.01.2010.003809) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito 
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- João de Araujo Fontenele - Designo o dia 13/03/2015, às 15:00 horas para audiência de instrução e julgamento. - ADV: 
APARECIDO ANTONIO RAGAZZO (OAB 101411/SP)

Processo 0004082-90.2013.8.26.0108 - Auto de Prisão em Flagrante - Lesão Corporal - J.J.N. - Designo o dia 17/03/2015, 
às 13:30 horas para audiência de instrução e julgamento. - ADV: SUMAIA ABOU MOURAD (OAB 102646/SP)

Processo 0005524-04.2007.8.26.0108 (108.01.2007.005524) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita - 
Marcelo de Oliveira Moreira - Designo o dia 13/03/2015, às 13:00 horas para audiência de instrução e julgamento. - ADV: FABIO 
ROGERIO GUEDES VIEIRA (OAB 223059/SP)

Processo 0006274-59.2014.8.26.0108 - Inquérito Policial - Homicídio Simples - L.I.R.S. - - D.F.R. - “ Ciência de sua nomeação 
e de todo o processado, bem como intimado a apresentar resposta à acusação, no prazo legal. As intimações serão feitas pela 
Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, mesmo se tratando de parte assistida pelo convênio/OAB, pois, assim, se dará maior 
celeridade ao procedimento.” - ADV: SANDRA HELENA DE ABREU (OAB 164936/SP), ROSALINA CABRAL GAVAZZI (OAB 
108726/SP)

Processo 0006485-03.2011.8.26.0108 (108.01.2011.006485) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
Augusto Leite - Designo o dia 17/03/2015, às 15:30 horas para audiência de instrução e julgamento. - ADV: LUCIDIA DE FALCO 
SCHLENGER (OAB 325965/SP)

Processo 0006826-24.2014.8.26.0108 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Roubo (art. 157) - C.S.C. - Intima-lo 
a apresentar resposta nos termos do artigo 396 do C.P., bem como comparecer em audiência de Instrução e Julgamento 
redesignada para dia 13/03/15 às 18:00 horas. - ADV: PATRÍCIA MARROCOS CAMPOSILVAN PORCARI (OAB 183928/SP)

Processo 0006983-94.2014.8.26.0108 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - J.F.S. - - F.D.A. - - M.L.S. - - A.M.S. - - 
T.R.G. e outros - “ Intimado os defensores dos réus para apresentarem suas defesas, via Imprensa Oficial. As intimações serão 
feitas pela Imprensa Oficial do Estado, mesmo se tratando de parte assistida pelo convênio/OAB, pois, assim, se dará maior 
celeridade ao procedimento. Fica consignado, desde já, prazo sucessivo para os defensores, na ordem da denúncia ( Antonio/
Francisco/Josué, Adriano/Adilson/Thiago/Manoel/Nilson).” - ADV: DECIO MOYA (OAB 30097/SP), LUCIANE CRISTINO ROCHA 
(OAB 288330/SP), LIVIO ROSA DE AQUINO (OAB 301685/SP), JESSE DE AGUIAR FOGACA (OAB 96139/SP), SARAH DE 
OLIVEIRA CRISTINO ROCHA (OAB 238310/SP), AILTON SANTOS ROCHA (OAB 154976/SP), IRENITA APOLONIA DA SILVA 
(OAB 148588/SP), ILUS RONDON VAZ RODRIGUES (OAB 108218/SP)

Processo 0007026-65.2013.8.26.0108 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - L.C.A.G. - - M.J.S. - Citados a 
oferecerem resposta à acusação, os réus, qualificados nos autos, as apresentaram por meio de seus defensores, sendo que 
as arguições apontadas pelos ilustres defensores dizem respeito ao mérito, não existindo, no momento, motivos que imponham 
absolvição sumária, ausentes os requisitos autorizadores contemplados no art. 397 do C.P.P. Designo o dia 19/03/2015, às 
16:30 horas para audiência de instrução. Intimem-se os réus para o ato, bem como, seus defensores, via Imprensa Oficial. 
As intimações serão feitas pela Imprensa Oficial do Estado, mesmo se tratando de parte assistida pelo convênio/OAB, pois, 
assim, se dará maior celeridade ao procedimento. Fica consignado, desde já, prazo sucessivo para seus defensores, na ordem 
da denúncia. Intimem-se as testemunhas descritas na denúncia requisitando-se, inclusive, se o caso, e em comum com as 
das defesas. Atualize o cadastro no sistema SAJ. Ciência ao M.P. “ - ADV: MARCIO ANTONI SANTANA (OAB 234772/SP), 
ANDERSON RODRIGO BISETTO (OAB 296364/SP)

FORO DISTRITAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PATRÍCIA CAYRES MARIOTTI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANGELA MARIA DE JESUS CALHEIROS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0072/2015
Processo 0000011-15.1999.8.26.0115/01 - Cumprimento de sentença - Investigação de Paternidade - M.H.F. - Vistos. Diante 

da nomeação de fls. 206, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Providencie a subscritora da petição de fls. 
205, o aditamento do pedido, adequando-o nos termos legais, bem como juntando memória de cálculo do débito atualizado e 
detalhado. Prazo 20 dias. Com o aditamento do pedido de cumprimento de sentença, abra-se o segundo volume. Decorrido o 
prazo acima assinalado, na inércia, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: CASSIA FLORA GRANDIZOLI LIMA (OAB 109126/
SP)

Processo 0000034-67.2013.8.26.0115 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Vistas dos autos ao autor para: (X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado 
sem cumprimento do mandado. Certidão de Oficial de Justiça disponível no SAJ. - ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES 
(OAB 278281/SP)

Processo 0000066-14.2009.8.26.0115 (115.01.2009.000066) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Companhia 
de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp - Conservit Sa Fabrica de Caldeiras A Vapor - Despacho - Genérico 
Vistos. Não há qualquer erro material a ser sanado na r. sentença, pois o valor da condenação corresponde ao valor atualizado 
apurado pelo Sr. Perito, ou seja R$ 14.750,00, com o qual houve concordância pela parte autora. Portanto, proceda a autora o 
depósito complementar da indenização fixada na sentença. Int. - ADV: ANALUCIA KELER (OAB 149615/SP), ALFREDO LUIZ 
KUGELMAS (OAB 15335/SP), FABRÍCIO GODOY DE SOUSA (OAB 182590/SP)

Processo 0000134-90.2011.8.26.0115 (115.01.2011.000134) - Despejo por Falta de Pagamento - Despejo por Denúncia Vazia 
- Maria Goncalves de Oliveira - Vistos etc. INTIME(M)-SE pessoalmente a(s) pessoa(s) acima indicada(s) para dar andamento 
ao processo, por intermédio de seu(sua) advogado(a), no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, com fundamento no § 1º 
do artigo 267 do C.P.C.: “Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado durante mais de 
1(um) ano por negligência das partes; III quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 
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causa por mais de 30 (trinta) dias. §1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando 
a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” Servirá o presente, 
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FERNANDA DA SILVA SÁ 
(OAB 223067/SP)

Processo 0000134-95.2008.8.26.0115 (115.01.2008.000134) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Abn Amro Real Sa - Vistos. Por primeiro deverá o cedente juntar aos autos documento hábil que comprove 
a cessão de crédito alegada, constando essencialmente a aceitação do cessionário. Deverá ainda comprovar a exigência do 
art. 290 do Código Civil, acerca da notificação do devedor, a fim de que esta execução possa produzir efeitos contra o mesmo. 
Prazo 10 (dez) dias. Decorrido o prazo acima, sem manifestação do interessado, fica indeferido a substituição processual 
pretendida, devendo o exequente se manifestar em termos de andamento, sob pena de remessa do autos ao arquivo. Int. - ADV: 
FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0000196-91.2015.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - José Damasceno Ferreira - Vistos. 
Defiro a gratuidade da justiça ao autor. Analisando os autos, entendo ausentes, por ora, provas da verossimilhança das alegações 
do autor e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, motivo pelo qual indefiro a antecipação da tutela, sem 
prejuízo de reavaliação da medida após a apresentação da contestação, quando então os fatos serão melhor esclarecidos. Cite-
se o banco requerido, via postal, com as advertências legais. Int. - ADV: CAMILA DA SILVA SÁ (OAB 325801/SP)

Processo 0000254-94.2015.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - SINÉZIO ROSA MORAES - Vistos. 
1-) Defiro a gratuidade da justiça ao autor. 2-) Entendo presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da liminar, 
notadamente ante a urgência dos fatos narrados, diante da iminência de suposta inclusão indevida do nome do requerente em 
cadastros de devedores, bem como eventuais cobranças em relação ao débito que ele impugna. Expeça-se o necessário. 3-) 
Cite-se a requerida, para oferecer defesa, no prazo de cinco dias. Int. - ADV: CAROLINA LEAL MANTOVANI DOS SANTOS 
(OAB 320254/SP)

Processo 0000256-98.2014.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Obrigações - José Walter Pereira da Silva Construtora 
ME - Intermédica Sistema de Saúde - Sentença - Genérica Diante de todo o exposto, confirmando a tutela antecipada deferida, 
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo seu mérito nos termos do inciso I do artigo 269 do Código de Processo Civil, para o 
fim de declarar a nulidade da cláusula 20.1.4 (fls. 18), do contrato firmado entre as partes, mantendo-se as mesmas condições 
pactuadas, devendo ser emitidos os valores das mensalidades referentes ao plano de saúde, a serem calculados de acordo com 
os índices autorizados pela ANS, com base no último valor pago antes do ingresso da ação. Fica autorizado o levantamento dos 
valores depositados nos autos, a título de mensalidades, em favor da requerida. Por força da sucumbência, condeno a requerida 
ao pagamento das custas e honorários advocatícios da ação, os quais arbitro em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 20, §4º, do 
CPC. P. R. I. PREPARO (2% do valor da causa corrigido)..................... R$ 20,78 (cód. 230-6 - DARE) OBS.: Valor mínimo de 5 
UFESP = R$ 106,25, nos termos do par. 1º do art. 4º da Lei Estadual n. 11.608/03) Taxa de porte de remessa e retorno de autos 
............. R$ 32,70 (R$ 32,70 por volume - cód. 110-4 -FDTJ) - ADV: YOON HWAN YOO (OAB 216796/SP), TELMA CRISTINA 
ALVES BRAGA (OAB 326363/SP)

Processo 0000326-18.2014.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Ederson Munarolo - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Vistos etc. INTIME(M)-SE a(s) pessoa(s) acima indicada(s) para comparecer no dia 05 de Março de 
2015 às 13:45 no consultório partícular do Perito, com endereço na Avenida Dr. Odil Campos Saes nº 47- Sala 01- Bairro Vianelo 
- Jundiaí. O autor deverá comparecer devidamente munido dos documentos pessoais, da Carteira Profissional de Trabalho 
(doc. Originais), bem como de todos os exames e/ou relatórios médicos que dispuser pertinentes ao quadro relatado nos autos. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: EVANDRO 
MORAES ADAS (OAB 195318/SP), SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 0000334-58.2015.8.26.0115 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Compra e Venda - Lucia Graça Figueira Granjo e 
outros - Vistos. Providenciem as requerentes, no prazo de 60 dias: 1-) o recolhimento das custas processuais e taxa devida à 
OAB. 2-) a retificação do valor atribuído à causa, devendo ser o valor de mercado do imóvel. 3-) a regularização da representação 
processual dos herdeiros necessários Fausto e Arnaldo, tendo em vista não haver a anuência destes na aquisição do imóvel por 
Lúcia, nos termos da Lei, ou o endereço dos mesmos para citação. 4-) a juntada de certidão atualizada do Registro Imobiliário, 
tendo em vista que o documento de fls. 28 data de abril de 2014, portanto, desatualizado no momento da propositura desta 
ação. 5-) a juntada de certidão negativa municipal do referido imóvel. 6-) a juntada de certidão negativa federal em nome do 
falecido. 7-) o cumprimento do disposto no artigo 21, inciso I, do Decreto Estadual nº 46.655/2002, para fins de apuração do 
valor dos bens, comprovando-se, inclusive quanto a eventual pretensão de isenção. Int. - ADV: NELSON PICCHI JUNIOR (OAB 
149499/SP)

Processo 0000430-54.2007.8.26.0115 (115.01.2007.000430) - Interdição - Capacidade - C.S.A. - Vistos. Intime-se o i. 
Subscritor da petição de fl. 161 para que regularize sua representação processual. Somente após isso poderá ter vista dos autos 
no balcão ou retirá-los em carga (Art. 161, NSCGJT - A carga de autos judiciais e administrativos em andamento no cartório 
é reservada unicamente a advogados ou estagiários de Direito regularmente inscritos na OAB, constituídos procuradores de 
alguma das partes, ressalvado, nos processos findos e que não estejam sujeitos a segredo de justiça, a carga por advogado 
mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 (dez) dias). Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem manifestação, os autos 
retornarão ao arquivo (Art. 186, NSCGJT - O interessado poderá consultar os processos no próprio ofício de justiça de origem, 
promovendo o escrivão a expedição da requisição. Parágrafo único. O interessado no desarquivamento será intimado, por 
qualquer meio idôneo de comunicação, da chegada dos autos ao cartório e do prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, bem 
como de que, decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo.). Int. - ADV: GIOVANI RODRYGO ROSSI 
(OAB 209091/SP)

Processo 0000614-59.1997.8.26.0115 (115.01.1997.000614) - Execução de Título Extrajudicial - DIREITO CIVIL - Luiz 
Martucci - Vistos. Deverá o i. Patrono do exequente manifestar-se expressamente quanto ao óbito informado as fls. 404. Deverá 
ainda apresentar certidão imobiliária atualizada do imóvel, considerando-se a informação de fls. 391. Int. - ADV: LUIZ GONZAGA 
PEÇANHA MORAES (OAB 103592/SP), APARECIDO DE JESUS OLIVEIRA (OAB 110999/SP)

Processo 0000624-35.1999.8.26.0115 (115.01.1999.000624) - Monitória - Cheque - Andre Toscano Bonanca - Vistos Ante 
o requerimento retro, suspendo a presente execução, nos termos do art. 791, III do Código de Processo Civil, e determino a 
remessa ao arquivo geral, onde aguardará futuras provocações. Desarquivado os autos, na inércia do credor, deverá ele ser 
intimado a se manifestar sobre o prosseguimento do feito, em cinco dias. No silêncio, deverá ser intimado pessoalmente para 
dar andamento ao processo, sob pena de extinção, nos termos dos artigos 267, III, c.c. o 598, ambos do CPC. Int. - ADV: 
ADAUTO GALLACINI PRADO (OAB 146036/SP), JULIO CESAR RIBEIRO (OAB 87891/SP), JOÃO ALEX SANDRO RAMOS 
(OAB 274986/SP)

Processo 0000776-34.2009.8.26.0115 (115.01.2009.000776) - Separação Litigiosa - Dissolução - F.R.N. - Vistos. Intime-
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se a i. Subscritora da petição de fl. 40 para que regularize sua representação processual. Somente após isso poderá ter vista 
dos autos no balcão ou retirá-los em carga (Art. 161, NSCGJT - A carga de autos judiciais e administrativos em andamento no 
cartório é reservada unicamente a advogados ou estagiários de Direito regularmente inscritos na OAB, constituídos procuradores 
de alguma das partes, ressalvado, nos processos findos e que não estejam sujeitos a segredo de justiça, a carga por advogado 
mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 (dez) dias). Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem manifestação, os autos 
retornarão ao arquivo (Art. 186, NSCGJT - O interessado poderá consultar os processos no próprio ofício de justiça de origem, 
promovendo o escrivão a expedição da requisição. Parágrafo único. O interessado no desarquivamento será intimado, por 
qualquer meio idôneo de comunicação, da chegada dos autos ao cartório e do prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, 
bem como de que, decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo.). Int. - ADV: TATIANA INÊS GOMES 
MACHADO (OAB 217075/SP)

Processo 0000794-79.2014.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Revisão - L.F.S. - L.H.A.F. - Vistos. Fls. 62: Defiro, 
redesignando a audiência para o dia 14 de abril de 2015, às 09:30 horas. Excepcionalmente, intime-se as partes, pessoalmente, 
através de oficial de justiça. Int. - ADV: ELIZANGELA ELVIRA DE AZEVEDO TOTH (OAB 272862/SP), ELIANE DOMINGOS 
CRUZ (OAB 261606/SP)

Processo 0000954-41.2013.8.26.0115 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Armando de 
Carvalho e outro - Rosemeire dos Santos - *Fl. 100, segunda parte: “... Findo os 30 (trinta) dias, manifestem-se as partes, 
requerendo o que de direito. Int.” (decorreu prazo) - ADV: FABIANA CRISTINA AMARO BARRO (OAB 244608/SP), HAYSSA 
TRIVELATO ZANDONA (OAB 214526/SP)

Processo 0001044-83.2012.8.26.0115 (115.01.2012.001044) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni Sa Credito Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 80: Manifeste-se o exequente em termos de 
prosseguimento, especialmente quanto aos despachos de fls. 78 e 66. Int. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 
321324/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 0001074-80.1996.8.26.0115 (115.01.1996.001074) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Pedro Gonçalves de Souza - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e outros - Vistos. Manifeste-se o autor quanto ao 
pagamento realizado pela requerida e comprovado nos autos às fls. 866/879, ocasião que deverá informar se com o levantamento 
do valor, dará quitação a avença, ensejando a extinção e arquivamento. Visando o pagamento das pensões vincendas, deverá 
ainda comparecer à Rua Boa Vista nº 162, 3º Andar - Centro- São Paulo, dentro do horário comercial, de segunda a sexta-
feira, agendando, previamente, dia e hora para tanto, através do telefone 11-3295-2695, com a Dra. Izabella Scarabichi, para 
preenchimento da ficha de inscrição de pensionista com os seguintes documentos: a-) Cópia do RG; b-) Cópia do CPF/MF; c-) 
Cópia do comprovante de residência, em nome do autor e, d-) dados bancários, referente conta do Banco do Brasil (número de 
agência e identificação da conta-corrente/poupança. Int. - ADV: PAULO SAMUEL DOS SANTOS (OAB 97013/SP), IZABELLA 
NEIVA EULALIO BELLIZIA SCARABICHI (OAB 112851/SP), FERNANDA WEISSENRIEDER DIAS FERNANDES (OAB 164628/
SP), CECILIA LEMOS MARTINHAGO TINELLI (OAB 172868/SP), EDUARDO AUGUSTO ALCKMIN JACOB (OAB 206675/SP), 
BEN HUR DE ASSIS MACHADO (OAB 56996/SP), NEUSA GERONIMO DE MENDONCA COSTA (OAB 83845/SP), NILZA DE 
FATIMA DA SILVA (OAB 75980/SP)

Processo 0001114-03.2012.8.26.0115 (115.01.2012.001114) - Despejo por Falta de Pagamento - Direito de Preferência - 
Rosemeire Maria da Costa - Silvano Rodrigues dos Santos e outro - Vistos etc. INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)(s) a na pessoa 
de seu procurador nomeado Wilson Batista Matos a dar(em) regular andamento ao feito no prazo de 48 horas, ATRAVÉS DE 
ADVOGADO, bem como informe o atual endereço da requerente, sob pena de extinção e arquivamento da da ação nos termo do 
artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: SIMONE APARECIDA VERONA (OAB 122018/SP), MAURICIO DE ARAUJO 
COSTA (OAB 301704/SP), GISELE RENATA ALVES SILVA COSTA (OAB 290038/SP)

Processo 0001234-85.2008.8.26.0115 (115.01.2008.001234) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS PCG- BRASIL MULTICARTEIRA 
- Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de 
Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: (x) manifestar-se, em 05 dias, sobre 
o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. “certidão do oficial de justiça disponível na integra no SAJ”. - 
ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), 
IDAMARA ROCHA FERREIRA (OAB 14153/PR), LUCIANA BERRO (OAB 255589/PR), DANIEL BARBOSA MAIA (OAB 32483/
PR)

Processo 0001274-91.2013.8.26.0115 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - I.R.D.A. - A.A.S.R. - 
Vistos. Rearquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. - ADV: HELIO JOSE CARRARA VULCANO (OAB 142321/SP), 
ROSEMBERG JOSE FRANCISCONI (OAB 142750/SP)

Processo 0001446-96.2014.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Seguro - Silvio Cassiano Semolini - Seguradora Líder 
dos Consórcios DPVAT - Vistos. Homologo o acordo de fls. 94 e 94v para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos. Em 
conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil. P.R.I.C, 
arquivando-se os autos - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI 
(OAB 115762/SP)

Processo 0001584-63.2014.8.26.0115 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.A.O. - Vistas dos autos ao autor para: Indicar 
as cópias necessárias que deverão instruir a carta de sentença, possibilitando sua expedição. Bem como, retirar o ofício para 
abertura de conta junto à instituição financeira. - ADV: LUCIA SIRLENI CRIVELARO FIDELIS (OAB 223114/SP), RENATA 
HELENA PAGANOTO MOURA (OAB 312152/SP)

Processo 0001604-25.2012.8.26.0115 (115.01.2012.001604) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de 
Crédito - Itau Unibanco Sa - *Fl. 87, segunda parte: “... Decorridos intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 
prosseguimento, consignando-se que no silêncio os autos serão remetidos ao arquivo geral. Int.” (decorreu o prazo concedido) - 
ADV: LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP)

Processo 0001626-49.2013.8.26.0115/01 - Cumprimento de sentença - Alimentos - J.C.G.M. - Vistos. Providencie a Serventia 
o cadastramento da petição de fl. 35/40 como cumprimento de sentença, intimando-se a exequente para que regularize sua 
representação processual, acostando aos autos procuração e nomeação em sua via original. Deverá, ainda, fornecer cópia da 
petição de fl. 35/40 que servirá como contrafé. Observo ainda, que a petição de fls. 48/58 se trata de execução de prestação 
alimentícia pelo rito do artigo 733 do Código de Processo Civil e, como tal, deverá ser distribuída. Desentranhe-se, pois, referida 
petição e documentos, encaminhando ao Distribuidor para as providências pertinentes. - ADV: MARCIA CRISTINA BRAGA 
CONGILIO THIBERIO (OAB 272948/SP)

Processo 0001784-17.2007.8.26.0115 (115.01.2007.001784) - Reintegração / Manutenção de Posse - Joseph Moutran e 
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outros - Roberto dos Santos e outro - Vistos. Aguarde-se como requerido. Int. - ADV: REINALDO ANTONIO BRESSAN (OAB 
109833/SP), GLAUCO ALESSANDRO RONCONI (OAB 164929/SP), AIRTON SEBASTIAO BRESSAN (OAB 76728/SP)

Processo 0002034-40.2013.8.26.0115 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - SLC Comercio de Alimentos Ltda 
EPP - Vistas dos autos ao autor para: ( ) outros:Ante o decurso do prazo certificado à fl 88, manifeste-se o autor em termos de 
andamento. - ADV: JORGE DORICO DE JESUS (OAB 128095/SP), ANDRÉ RODRIGUES DUARTE (OAB 207794/SP)

Processo 0002144-05.2014.8.26.0115 - Monitória - Cheque - DEPOSITO FIGUEIRA BRANCA DE MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA. - Vistas dos autos ao autor para: ( ) outros: Pesquisas realizadas e positivas, resposta nos autos. - ADV: 
LUCIA SIRLENI CRIVELARO FIDELIS (OAB 223114/SP)

Processo 0002234-13.2014.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Hospitais e Outras Unidades de Saúde - Gabriela de 
Fatima Lima da Silva - Municipio de Campo Limpo Paulista e outro - Vistos. Por primeiro, antes do integral cumprimento do 
despacho de fls. 32, providencie-se o quanto requerido pela DD. Representante do Ministério Público à fls. 31, no tocante à 
avaliação psiquiátrica a ser realizada pela Municipalidade. Nesses termos, oficie-se. Int. - ADV: ELIANE DOMINGOS CRUZ 
(OAB 261606/SP), ELIANI SANDRA BUENO (OAB 274039/SP)

Processo 0002274-63.2012.8.26.0115/01 - Cumprimento de sentença - Investigação de Paternidade - V.P.H.A.S. - 
Desentranhe-se a petição de fl. 92, vez que se refere aos autos 2274-92/14. Diante da nomeação de fl. 97, defiro a gratuidade 
da justiça ao exequente, anotando-se. Aplica-se, in casu, as regras atinentes a cumprimento de sentença, previstas no artigo 
475-I aos 475-J do CPC. Nesse teor, cite-se o executado para que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento do valor do débito 
indicado na memória de cálculo apresentada pelo credor, consignando-se que, no caso de inércia, incidirá sobre as prestações 
vencidas e não pagas a multa de 10% prevista no art. 475-J, caput, do C.P.C.. Decorrido o prazo supra, quedando-se inerte o 
devedor, intime-se o exeqüente para que apresente novo demonstrativo de débito, incluindo-se a multa mencionada, bem como 
para que indique, desde logo, querendo, os bens a serem penhorados (artigo 475-J, caput e § 3º do CPC). Int. - ADV: CARLOS 
ROBERTO DE ALENCAR (OAB 118347/SP)

Processo 0002484-56.2008.8.26.0115 (115.01.2008.002484) - Monitória - Marcos Parra Custodio Me - Vistos. Defiro a 
pesquisa ARISP. Providencie-se. Int. NOTA DO CARTÓRIO: PESQUISA ARISP NEGATIVA NOS AUTOS. MANIFESTAR-SE EM 
TERMOS DE ANDAMENTO. - ADV: SILENE TONELLI REGATIERI (OAB 185434/SP), ANDERSON DARIO (OAB 266908/SP)

Processo 0002494-32.2010.8.26.0115 (115.01.2010.002494) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos 
- Sergio Maciel e outro - Jose Geraldo de Lima e outro - Vistas dos autos ao autor para: ( ) recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) 
do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). 3 UFESP’S. - ADV: JOSUE DO PRADO FILHO 
(OAB 84250/SP), MAURO DA SILVEIRA OLIVEIRA (OAB 158149/SP)

Processo 0002534-43.2012.8.26.0115 (115.01.2012.002534) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Emanuella Magiari Silva - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. Decorridos, 
intime-se o i. patrono do autor para que promova o regular andamento do feito, requerendo o que for de seu interesse. - ADV: 
MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0002534-43.2012.8.26.0115 (115.01.2012.002534) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - *Fls. 39: “... Decorridos, intime-se o i. Patrono do autor para que promova o regular andamento do feito, requerendo o que 
for de seu interesse.” (decorreu o prazo anteriormente concedido) - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/
SP)

Processo 0002534-43.2012.8.26.0115 (115.01.2012.002534) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Vistos Intime-se o (a) i. patrono (a) nos termos do artigo 267, inciso III, para que requeira o que de seu interesse. No 
silêncio, intime-se pessoalmente a exequente para que de andamento no feito em 48 horas, nos termos do artigo 267, parágrafo 
primeiro do CPC. Em nada sendo requerido, tornem-me conclusos para extinção Int. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 
SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0002534-43.2012.8.26.0115 (115.01.2012.002534) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Emanuella Magiari Silva - Fls. 54: Vistos. Diante da certidão retro, republiquem-se os despacho a partir de fls. 39. Int. - 
ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0002634-61.2013.8.26.0115 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco S/A 
- Vistos. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado a fls. 59 e 59v, nos autos da execução 
que Banco Bradesco S/A move contra Jose Rodrigues Neves, e, assim, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 
794, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se, registre-se e intime-se - ADV: FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), 
FABIANA PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP)

Processo 0002934-62.2009.8.26.0115 (115.01.2009.002934) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.C.L. 
- Vistos etc. INTIME(M)-SE pessoalmente a(s) pessoa(s) acima indicada(s) para dar andamento ao processo, por intermédio 
de seu(sua) advogado(a), no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, com fundamento no § 1º do artigo 267 do C.P.C.: “Art. 
267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado durante mais de 1(um) ano por negligência das 
partes; III quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) 
dias. §1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se 
a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CASSIANO GESUATTO HONIGMANN (OAB 208748/
SP), NILZA DE FATIMA DA SILVA (OAB 75980/SP)

Processo 0002964-58.2013.8.26.0115 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.D.L.S.J. - Vistos. Fl. 59: Expeça-se a certidão 
de honorários. Fls. 62/64: Anote-se. Intime-se a autora para que se manifeste acerca da contestação apresentada. Int. - ADV: 
MILENA MAGALHÃES VISCAINO DEL BARCO (OAB 303233/SP), WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA (OAB 346814/SP)

Processo 0003006-73.2014.8.26.0115 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - Maria Roseli Maestrello - 
Vistos. Intime-se o embargante para que no prazo de 05 dias providencie o recolhimento do complemento da taxa judiciária no 
valor de R$ 99,70. Decorrido o prazo acima, expeça-se Certidão de Objeto e Pé dos autos, encaminhando a respectiva certidão 
à Procuradoria Geral do Estado para inscrição de débito em dívida ativa. Após, arquivem-se com as cautelas de praxe. Int. - 
ADV: IAN BECKER MACHADO (OAB 173165/SP)

Processo 0003096-81.2014.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Lautec Indústria de 
Ferramentas Ltda - Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL - Vistos. Fls. 83: Anote-se. Especifiquem as partes as provas 
que pretendem produzir, justificando sua pertinência, advertindo-se que o mero protesto genérico será considerado como prova 
injustificada, ensejando a preclusão. Em sendo requerida a oitiva de testemunhas, no mesmo ato deverá ser depositado o 
respectivo rol, esclarecendo se estas testemunhas comparecerão em juízo, independente de intimação, também sob pena de 
preclusão. Prazo: 10 dias. - ADV: PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO (OAB 138990/SP), RICARDO SOARES CAIUBY 
(OAB 156830/SP), MARCIO ROGERIO SOLCIA (OAB 136953/SP), FABIANO STRAMANDINOLI SOARES (OAB 152270/SP)
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Processo 0003136-63.2014.8.26.0115 (processo principal 0000050-89.2011.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - LEVINO NETO SOBREIRA DE OLIVEIRA - Industria e Comercio de Autopecas Drucklager Ltda - Vistos 
Defiro o prazo de 30 (trinta) dias para as providências necessárias. Decorridos intime-se o autor para que se manifeste em 
termos de prosseguimento do feito requerendo o que de direito. Int. - ADV: ROGERIO MACHADO PEREZ (OAB 221887/SP), 
MARCELO NAJJAR ABRAMO (OAB 211122/SP), ALFREDO LUIZ KUGELMAS (OAB 15335/SP), ANTONIO PUPO (OAB 140358/
SP)

Processo 0003164-31.2014.8.26.0115 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.A.R. e outro - Vistos. Indique o número da 
conta bancária na qual deverão recair os depósitos das prestações alimentícias. Com a informação, oficie-se a empregadora 
indicada à fls. 31 para os descontos. Sem prejuízo, defiro a expedição da carta de sentença requerida. Int. - ADV: RENATA 
SEMENSATO MELATO (OAB 146905/SP)

Processo 0003246-62.2014.8.26.0115 - Mandado de Segurança - Vaga em creche - T.B.A. - P.M.C.L.P. - Por todo o exposto e 
o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, CONCEDO a segurança para tornar 
definitiva a liminar antes deferida e determinar que a autoridade impetrada proceda à matrícula, em definitivo, da impetrante na 
unidade de ensino infantil mais próxima a sua residência. Expeça-se ofício à autoridade impetrada comunicando-lhe do inteiro 
teor da sentença. Indevidos os honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei 12.016/2009. Sentença sujeita ao reexame 
necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009. P.R.I.C. Campo Limpo Paulista, 28 de janeiro de 
2015. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA - ADV: CARLOS ROBERTO DE ALENCAR (OAB 118347/SP), SILVIA BEATRIZ TOLEDO CARDOSO (OAB 235919/
SP)

Processo 0003296-69.2006.8.26.0115 (115.01.2006.003296) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jonas 
Souza Pinheiro - Vistos. Aguarde-se resposta quanto ao pagamento do ofício requisitório. Int. - ADV: JOSE ALAERCIO NANO 
DAMASCO (OAB 46835/SP)

Processo 0003404-54.2013.8.26.0115 - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista S/C 
Ltda - *AUTOR: precatória disponível para impressão e distribuição. - ADV: MARCELO ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES (OAB 
224976/SP)

Processo 0003406-24.2013.8.26.0115 - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista S/C 
Ltda - Vistos. Comprovado nos autos que o bloqueio foi efetuado em conta onde o executado recebe seus vencimentos, tendo 
o valor já sido transferido para o Banco do Brasil, expeça-se guia de levantamento em favor do executado. Intime-se a autora, 
a fim de que se manifeste em termos de prosseguimento, especificamente quanto a designação de audiência de tentativa de 
conciliação. Int. - ADV: MARCELO ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES (OAB 224976/SP), LEANDRO BIZETTO (OAB 255850/SP)

Processo 0003406-87.2014.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 
- Ilton Provazi de Almeida - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º 
do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: (x) manifestar-
se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. “certidão do oficial de justiça disponível 
na integra no SAJ.” - ADV: SILVANA MARIA DE OLIVEIRA GARO (OAB 293635/SP)

Processo 0003496-95.2014.8.26.0115 - Monitória - Cheque - Casa Gacia Materiais para Acabamento Ltda - Fernando José 
Abreu - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência, advertindo-se que o 
mero protesto genérico será considerado como prova injustificada, ensejando a preclusão. Em sendo requerida a oitiva de 
testemunhas, no mesmo ato deverá ser depositado o respectivo rol, esclarecendo se estas testemunhas comparecerão em 
juízo, independente de intimação, também sob pena de preclusão. Prazo: 10 dias. - ADV: MARCO ANTONIO ZUFFO (OAB 
273625/SP), LUIZ FERNANDO SOARES (OAB 300810/SP)

Processo 0003564-45.2014.8.26.0115 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Pedro Paulo Rezende Pincelli - Vistos. Fls.37/38: Manifeste-se o impetrante. Int. - ADV: ROSELI GONCALVES 
PEREIRA DE SANTIS (OAB 110614/SP), ELIANE DOMINGOS CRUZ (OAB 261606/SP)

Processo 0003606-31.2013.8.26.0115 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BV Arrendamento 
Mercantil S/A - Vistos. Esclareça a autora se pretende a desistência da presente ação, considerando-se que a requerida não 
foi ainda citada e não há nos autos acordo formulado sujeito a homologação judicial. Int. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 
SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0003786-13.2014.8.26.0115 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing 
S/A - Vistos. Por primeiro intime-se o autor para que complemente a diligencia do Sr. Oficial de Justiça nos termos do Provimento 
CG nº 28/2014 e Portaria nº 02/2014, em vigor desde 03/11/2014. Com a juntada, expeça-se novo mandado de busca e 
apreensão do veículo, salientando-se que entrar em contato com o Sr. Oficial de Justiça para efetivo cumprimento é providência 
que compete a parte. Após a expedição, publique-se com urgência, a fim de que i. patrono tenha tempo hábil para fornecer 
os meios necessários, considerando-se que o prazo para cumprimento do referido mandado é de 5 (cinco) dias. Int. - ADV: 
NARAYA TAVARES VICENTINI (OAB 266067/SP)

Processo 0003894-13.2012.8.26.0115 (115.01.2012.003894) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A - Vistos. Fls. 66: Considerando-se os documentos 
acostados às fls. 67/76, defiro a retificação do polo ativo da ação. Anote-se. Sem prejuízo, manifeste-se o autor em termos de 
prosseguimento, requerendo o que for de seu interesse. Int. - ADV: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI (OAB 319501/
SP), RODRIGO FRASSETTO GOES (OAB 326454/SP)

Processo 0004084-05.2014.8.26.0115 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.F.V. - D.C.F.M. - Denise de 
Campos Freitas Murça - Diante da anuência da requerida ao pedido, HOMOLOGO por sentença, a fim de que produza os seus 
jurídicos e legais efeitos, o acordo a que chegaram as partes. Expeça-se ofício à empregadora da requerida para os descontos 
dos alimentos em sua folha de pagamento no valor de 30% dos rendimentos líquidos, incidindo sobre férias, 1/3 de férias, 13º 
salário e demais gratificações que porventura venha a receber, inclusive verbas rescisórias e depositados na conta mencionada 
a fls. 03. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 
Código de Processo Civil. Dê-se baixa na pauta de audiência do dia 09 de dezembro de 2014, às 09:15 horas. Após o trânsito 
em julgado, nada mais sendo requerido, procedam-se às devidas anotações e comunicações legais, arquivando-se. P. R. I. 
C. NOTA DO CARTÓRIO: Republicado por conter incorreção quanto ao nome da d. patrona requerida. - ADV: DENISE DE 
CAMPOS FREITAS MURÇA (OAB 123374/SP), MONA CAROLINA VIDOTTI DOS SANTOS (OAB 284260/SP)

Processo 0004304-03.2014.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Dulce Leonardo Monteiro 
Nicolau - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. O perito judicial é um auxiliar do Juízo, podendo o magistrado 
nomeá-lo livremente entre os profissionais de sua confiança que tenham conhecimento técnico e científico sobre a matéria 
especializada em debate no processo, trazendo-lhe destarte elementos que permitam a formação de sua convicção e o desate 
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da controvérsia. Diante do exposto, mantenho a nomeação judicial, Dr. Ronald de Andrade Souza, que é da confiança do juízo, 
esclarecendo que a prova pericial é realizada para embasar a decisão judicial e não para convencimento das partes. Manifeste-
se o autor em réplica e após, encaminhe-se os autos ao Setor de Perícia. Int. - ADV: ELISA ALVES DOS SANTOS LIMA (OAB 
124688/SP), DALILA FERNANDES SANTOS (OAB 343265/SP), IVAN MARQUES DOS SANTOS (OAB 124866/SP)

Processo 0004404-55.2014.8.26.0115 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Angelo Rosa Neto 
- Nos termos do inciso XVI, artigo 196 da NSCGJT e do Comunicado CG nº 1307/2007, publicado do DJE 21.12.2007, item 
23, fica o(a) d. advogado(a) do(a,s) partes intimado(a) para que se manifeste(m) acerca do OFÍCIO no prazo de 10 dias. (art. 
196, XVI, NSCGJT - com a juntada aos autos de laudos periciais, documentos ou outras informações requisitadas pelo juízo, 
providenciará a intimação das partes para manifestação, direta ou por meio dos seus assistentes técnicos;) - ADV: MARCO 
ANTONIO ZUFFO (OAB 273625/SP)

Processo 0004404-89.2013.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS 
DE LOTES DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL RESERVA BOM VIVER - Vistos. Fls. 47/57: Indefiro. Não cabe ao Poder 
Judiciário administrar os interesses da parte interessada, a quem cumpre diligenciar junto aos órgãos competentes para obter 
as informações necessárias à correta identificação do devedor. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. Int. - 
ADV: HUGO ARAUJO WANDERLEY (OAB 38377/SP)

Processo 0004486-23.2013.8.26.0115 - Monitória - Nota Promissória - Everton Luis Hernandes - Fls. 27/28: Defiro a penhora 
requerida pelo(a) autora, doravante exequente. Intime-se-o para que apresente planilha de cálculo atualizada. Com a juntada, 
providencie a minuta Em nada sendo encontrado ou encontrando valor irrisório que enseje o desbloqueio, intimando-se o(a) 
exequente para que se manifeste. Em sendo encontrado valor que garanta o Juízo, providencie-se o quanto necessário para 
intimação da executada da penhora efetuada e do prazo para oposição de embargos, transferindo-se o valor para o Banco do 
Brasil S/A, agência 6936. Int. - ADV: VALDEMIR GOMES CALDAS (OAB 248414/SP)

Processo 0004536-49.2013.8.26.0115 - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista S/C 
Ltda - *AUTOR: precatória assinada digitalmente para impressão e encaminhamento. - ADV: MARCELO ADRIANO DE OLIVEIRA 
LOPES (OAB 224976/SP)

Processo 0004566-84.2013.8.26.0115 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FINAMAX S 
A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. FINAMAX S A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 
qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária em face de Reginaldo Antonio da 
Silva . Considerando o pedido de desistência formulado à fl. 50, JULGO EXTINTO o presente feito com fundamento no artigo 
267, inciso VIII do Código de Processo Civil. Indefiro a expedição de ofício ao DETRAN, devendo o desbloqueio se procedido 
pelo sistema RENAJUD. Providencie-se a minuta. Defiro a expedição de mandado de levantamento das diligências não utilizadas 
pelo Sr. Oficial de Justiça, se houver. Eventuais custas pelo autor. P.R.I. - ADV: FELIPE MARTINS PEREIRA (OAB 279264/SP)

Processo 0004636-67.2014.8.26.0115 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.F.L. - Diante da manifestação da representante 
do Ministério Público de fls. 66, DECRETO O DIVÓRCIO do casal e HOMOLOGO o acordo descrito às fls. 57/58, para que 
surta seus regulares e jurídicos efeitos, valendo suas cláusulas como título executivo, voltando à virago ao nome de solteira e, 
consequentemente JULGO EXTINTO os autos, com fundamento no artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil. Homologo, 
ainda, a desistência do prazo recursal externada a fls. 58. Certifique-se a Serventia, de imediato, o trânsito em julgado, 
expeçam-se o necessário, inclusive certidão de honorários, arquivando-se os autos, desde que observadas as formalidades 
legais, arquivem-se os autos. P.R.I.C - ADV: SILENE TONELLI REGATIERI (OAB 185434/SP)

Processo 0005156-61.2013.8.26.0115 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Josefa Maria de Araujo 
- Banco Itaucard S/A - Vistos. I - Recebo o recurso de apelação interposto pela autora e acostado aos autos às fls. 57/69 ante a 
sua tempestividade, nos seus jurídicos e regulares efeitos (artigo 520 do Código de Processo Civil). II Intime-se o requerido para 
que apresente suas contrarrazões no prazo legal. III Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, remetam-se os autos a 
Superior Instância, com as homenagens e cautelas de praxe. Int. - ADV: MARCO ANTONIO ZUFFO (OAB 273625/SP), ROSANA 
PEREIRA SAVIETTO (OAB 85837/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 0005246-69.2013.8.26.0115 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
C.Munhoz Properties Ltda - ME - Vistos. Intime-se o autor para que se manifeste quanto ao teor da certidão de fls. 55. Int. - ADV: 
MANOEL JOSÉ DE ASSUNÇÃO (OAB 217508/SP)

Processo 0005456-86.2014.8.26.0115 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das 
Pessoas Naturais - Z.I.S.B. - Sentença - Genérica Ante o exposto, e mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 
contido na inicial, e o faço para determinar seja feita a retificação necessária no assento de óbito de FRANCISCO FIALHO DE 
BRITO, expedindo-se o mandado necessário a fim de que seja retirada a transcrição de interdito do filho Sérgio Fialho de 
Brito, mantidos os demais elementos. Eventuais custas e despesas processuais serão suportadas pelos autores, observada a 
gratuidade (art. 12, da lei nº 1.060/50). P. R. I. - ADV: JOSE CLAUDIO ANGELINO DA SILVA (OAB 323358/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCEL NAI KAI LEE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDILSON FIDELIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0042/2015
Processo 0000171-15.2014.8.26.0115 - Monitória - Nota Promissória - Alexandro Albert Talarico - Manifeste-se acerca da 

carta precatória negativa - requerida não localizada. - ADV: VALDEMIR GOMES CALDAS (OAB 248414/SP)
Processo 0000266-11.2015.8.26.0115 - Inventário - Inventário e Partilha - Sueli da Silva Pinto Ferreira - Defiro a gratuidade. 

Nomeio o requerente Sueli da Silva Pinto Ferreira como inventariante, sem compromisso. Promova o inventariante, no prazo 
legal: - o recolhimento das custas iniciais; - as primeiras declarações, na forma do art. 993 do CPC, e respectivo plano de 
partilha; - juntada de CND de tributos municipais; - juntada de CND de tributos federais do falecido; - declaração de ITCMD 
perante a autoridade fazendária, nos termos da Lei nº 10.992/01, regulamentada pelo Decreto nº 46.655/02 e Portaria CAT nº 
15/03. Int. - ADV: MARCELO EDUARDO KALMAR (OAB 186271/SP)

Processo 0000272-18.2015.8.26.0115 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K.M.F.F. e outro 
- M.S.F. - Primeiramente, intime-se o autor a recolher as custas iniciais (1% do valor da causa e diligência do Oficial de Justiça). 
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- ADV: AFONSO BATISTA DE SOUZA (OAB 160476/SP)
Processo 0000290-39.2015.8.26.0115 - Mandado de Segurança - Vaga em creche - P.S.P. - Isto posto, CONCEDO a liminar 

para o fim de determinar à autoridade impetrada para que providencie, no prazo de dez dias, a matrícula do impetrante na 
creche do bairro Parque Internacional, ou em outra creche próxima a sua residência, sob pena de crime de desobediência. No 
mais, notifique-se a autoridade coatora nos termos do 7º da Lei 1533/51, para que preste as informações que achar necessárias 
no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, abra-se vista ao Ministério Público. Após, tornem à 
conclusão para prolação de sentença. Campo Limpo Paulista, 02/02/2015 - ADV: RICARDO PEREIRA DA SILVA (OAB 238707/
SP)

Processo 0000292-09.2015.8.26.0115 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Raquel Luci Lopes 
da Silva - A consignação em pagamento é cabível quando há recusa injustificada do credor em receber o pagamento ou dar 
quitação (art. 335, I do CC). Ausente tal requisito no presente caso, indefiro o pedido inicial, devendo o(a) autor(a) efetuar o 
depósito da parcela no valor indicado pelo credor, sob pena de indeferimento da inicial. Observo ainda que o autor não juntou 
cópia do contrato, o que dificulta a análise da suposta irregularidade de suas cláusulas. Após o depósito, cite-se o réu para 
levantar o depósito ou oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Campo L. Pta., 02/02/2015 - ADV: MARCO ANTONIO ZUFFO 
(OAB 273625/SP)

Processo 0000294-76.2015.8.26.0115 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Eliel Carlos Alves - 
A consignação em pagamento é cabível quando há recusa injustificada do credor em receber o pagamento ou dar quitação 
(art. 335, I do CC). Ausente tal requisito no presente caso, indefiro o pedido inicial, devendo o(a) autor(a) efetuar o depósito 
da parcela no valor indicado pelo credor, sob pena de indeferimento da inicial. Observo ainda que o autor não juntou cópia do 
contrato, o que dificulta a análise da suposta irregularidade de suas cláusulas. Após o depósito, cite-se o réu para levantar o 
depósito ou oferecer resposta, no prazo de 15 dias. Campo L. Pta., 02/02/2015 - ADV: MARCO ANTONIO ZUFFO (OAB 273625/
SP)

Processo 0000297-31.2015.8.26.0115 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.A.N. - Defiro a gratuidade. Fixo pensão alimentícia 
em favor do filho menor em 25% dos vencimentos líquidos do requerido, oficiando-se à sua empregadora para desconto da pensão 
em folha de pagamento. Oficie-se à agência bancária local para abertura de conta em nome da autora. O ofício à empregadora 
só deverá ser expedido após a autora informar o número de sua conta bancária. Depreque-se ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR 
JUIZ DE DIREITO DE UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE CABREÚVA-SP, a CITAÇÃO do requerido, supra qualificado, 
para os termos da presente ação, conforme cópia da inicial que segue anexa, ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 
(quinze) dias para apresentar defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do 
art. 285 do Código de Processo Civil. - ADV: HELIO JOSE CARRARA VULCANO (OAB 142321/SP)

Processo 0000302-53.2015.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Otávio da Silva - 
Defiro o pedido liminar ora pleiteado, por entender presentes os requisitos necessários para a concessão deste, nos termos do 
art. 273 do Código de Processo Civil, quais sejam: prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como o fundado 
receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Este reside no fato de que a demora na solução da lide pode trazer ao autor 
graves prejuízos, inclusive de ordem moral, por ter seu nome incluso no cadastro dos maus pagadores. Já no que diz respeito 
à prova inequívoca da verossimilhança das alegações, esta reside no fato de que a Requerida já possui sentenças contra si em 
que fica constatado, conforme fls. 16, estar aplicando golpes no mercado lançando injustamente o nome de consumidores no 
rol de inadimplentes. Indefiro, por ora, a citação por edital. Oficie-se ao SCPC para que se tente localizar a referida empresa e, 
respondidos os ofícios, cite-se, nos termos do art. 285 do CPC. - ADV: MARIA LUÍSA MUNHOZ (OAB 184439/SP)

Processo 0000304-23.2015.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Rafael da Silva de Oliveira - 
Defiro a gratuidade. INDEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA. Não há nos autos prova inequívoca da verossimilhança da 
alegação (o que não se confunde com o mero fumus boni juris, indício necessário para a concessão de liminar cautelar); por 
sinal, dos autos consta apenas a constatação da lesão, não havendo qualquer parecer em sentido contrário ao apresentado 
pela autarquia, não havendo, de nenhuma maneira, prova inequívoca da verossimilhança do alegado, notadamente para se 
conceder uma liminar antes mesmo da realização de perícia judicial, esta sim, prova que se enquadra na exigência legal, razão 
pela qual este Magistrado, na hipótese de o perito atestar a incapacidade da autora, tem por convicção antecipar a tutela em 
sentença. Outrossim, um dos requisitos exigidos para a concessão é a ausência do perigo de irreversibilidade do provimento 
antecipado, o que não se constata na hipótese sub judice, pois se trata de benefício de caráter alimentar, insuscetível de 
restituição em caso de eventual improcedência do pedido (art. 273, §2º, do CPC). Cite-se o INSS. Informe o cartório se há 
notícias de outros processos acidentários em nome do autor, devendo, na hipótese afirmativa, provar o demandante, em dez 
dias, a não existência de litispendência ou coisa julgada. Oficie-se ao INSS solicitando os antecedentes médicos do autor, bem 
como notícias de eventuais pedidos de benefício e decisões administrativas a este respeito. Oficie-se ao último empregador 
requisitando prontuário médico. Em razão da qualidade da parte, desnecessária audiência de tentativa de conciliação (art. 
331, § 3°, CPC). Em razão da natureza da lide, designo perícia que deverá versar sobre a lesão, nexo etiológico e grau de 
incapacidade laborativa. Nomeio o Dr. Ronald de Andrade Souza, facultada às partes a apresentação de quesitos e indicação 
de assistente técnico no prazo legal. Laudo em trinta dias. Com o laudo, vistas às partes. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE 
GODINHO (OAB 111453/SP), DANIELLE CORREIA FERREIRA (OAB 325587/SP)

Processo 0000306-90.2015.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Seguro - Cleydson Gonçalves dos Santos - Defiro a 
gratuidade. Cite-se, com as advertências legais, ficando o(a) réu(ré) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar 
defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do art. 285 do Código de Processo 
Civil. - ADV: SIMONE AZEVEDO LEITE GODINHO (OAB 111453/SP)

Processo 0000311-15.2015.8.26.0115 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A 
Credito Finaciamento e Investimento - Defiro a liminar pleiteada, expedindo-se mandado de busca e apreensão, depositando-se 
o bem em mãos do autor (art. 3º do Decreto Lei nº 911/69). Cientifique-se o devedor de que terá o prazo de cinco dias, a contar 
da execução da medida, para pagar a integralidade da dívida, segundo os valores apresentados na memória de cálculos juntada 
com a inicial (art. 3º, §2º, do Decreto Lei nº 911/69). O devedor terá o prazo de quinze dias para contestar, contados da data da 
execução da liminar (art. 3º, §3º). Deverá o autor entrar em contato como Oficial de Justiça para realização do ato, sob pena 
de devolução do mandado sem cumprimento. Fica desde já deferida a ordem de arrombamento e reforço policial no caso de 
resistência ao cumprimento da liminar. - ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 0000318-07.2015.8.26.0115 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Gmac S.A. - 
Provada pela autora a existência de arrendamento mercantil, bem como estando documentada a mora, é de se ter, em princípio, 
por abusiva a omissão do arrendatário em restituir o bem, caracterizando, com isso, o esbulho possessório. Defiro, por isso, 
liminarmente, a reintegração pleiteada. Cite-se, com as advertências legais, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) dias 
para apresentar defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do art. 285 do 
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Código de Processo Civil. Fica desde já deferida ordem de arrombamento e reforço policial no caso de resistência do réu. - ADV: 
CARLOS EDUARDO GALRÃO MARQUES DO NASCIMENTO (OAB 191345/SP)

Processo 0000319-89.2015.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Jose Claudio Angelino da Silva 
e outro - Nelson Augusto Leitão e outro - Jose Claudio Angelino da Silva - Primeiramente, intime-se o autor a recolher as custas 
iniciais. - ADV: JOSE CLAUDIO ANGELINO DA SILVA (OAB 323358/SP)

Processo 0000332-88.2015.8.26.0115 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - José Ferreira Pinheiro 
Torres - Isto posto, DEFIRO a liminar para determinar à autoridade impetrada, para que, no prazo de dez dias, FORNEÇA ao 
impetrante imediatamente e de forma gratuita o remédio Mesalarina 800 mg, conforme prescrição médica, enquanto durar o 
tratamento, sob pena de crime de desobediência. Notifique-se. Decorrido o prazo das informações, ao Ministério Público e 
conclusos. Int. Campo L. Pta, 05 de fevereiro de 2015 - ADV: NELSON PICCHI JUNIOR (OAB 149499/SP)

Processo 0000333-73.2015.8.26.0115 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.V.M.S. - 
Primeiramente, intime-se o autor a providenciar a folha faltante na exordial. Note-se que o último parágrafo (fls. 2) não está 
concluído. - ADV: NELSON PICCHI JUNIOR (OAB 149499/SP)

Processo 0000338-95.2015.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Alienação Judicial - Luiz Amancio de Souza - Intime-se o 
autor a emendar a inicial, juntando para isto, aos autos, cópia da Certidão de Registro do Imóvel, comprovando, desse modo, 
a propriedade deste. Esclareça também, o autor, se sabe a data em que a Requerida abandonou o imóvel e a partir de quando 
seus filhos passaram a residir neste. Campo L. Pta, 05 de fevereiro de 2015 - ADV: ANDRE PEREIRA DE SOUZA (OAB 227236/
SP)

Processo 0000339-80.2015.8.26.0115 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - A.D.O. - Isto posto, DEFIRO a liminar para determinar às autoridades impetradas a realização dos exames 
solicitados pelo autor, descritos na inicial, no prazo de 30 dias, sob pena de crime de desobediência. Após as informações 
(10 dias), ou decorrido o prazo para tal, abra-se vista ao Ministério Público e conclusos. Servirá o presente despacho como 
mandado. Int. Campo L. Pta, 05 de fevereiro de 2015 - ADV: TALITA DE BRITO (OAB 302104/SP)

Processo 0000344-05.2015.8.26.0115 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Primeiramente, intime-se o autor a adequar o valor da causa na forma do art. 259, inc. V do CPC, recolhendo a diferença 
das taxas judiciárias, se houver. Int. Campo L. Pta, 05 de fevereiro de 2015 - ADV: GUSTAVO CORREIA LINAN (OAB 249848/
SP)

Processo 0000361-41.2015.8.26.0115 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Antecipação de Tutela 
/ Tutela Específica - Paulo Antonio Gouveia Pita - Defiro o pedido liminar para desocupação do imóvel objeto da presente ação 
no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a devida caução, nos 
termos do art. 59, §1º, VIII da Lei n.º 8.245/1991. Comprovado o pagamento, expeça-se o mandado devido e cite-se com as 
advertências legais. Intime-se. Campo Limpo Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: MARCELO ADRIANO DE OLIVEIRA 
LOPES (OAB 224976/SP)

Processo 0000371-85.2015.8.26.0115 - Mandado de Segurança - Vaga em creche - R.L.J. - Isto posto, CONCEDO a liminar 
para o fim de determinar à autoridade impetrada para que providencie, no prazo de dez dias, a matrícula do impetrante na 
creche do bairro Parque Internacional, ou em outra creche próxima a sua residência, sob pena de crime de desobediência. No 
mais, notifique-se a autoridade coatora nos termos do 7º da Lei 1533/51, para que preste as informações que achar necessárias 
no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, abra-se vista ao Ministério Público. Após, tornem à 
conclusão para prolação de sentença. Campo Limpo Paulista, 06/02/2015 - ADV: SIMONE ATIQUE BRANCO (OAB 193300/SP)

Processo 0000375-25.2015.8.26.0115 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - P.H.R.S. - 
Primeiramente, intime-se o autor a providenciar a memória de cálculo das prestações vencidas. Após, cite-se para pagamento. 
- ADV: FRANKLIN RISSAS XAVIER (OAB 291066/SP)

Processo 0000468-85.2015.8.26.0115 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Luan dos Santos 
Kanopka - Isto posto, DEFIRO a liminar para determinar à autoridade impetrada, para que, no prazo de dez dias, FORNEÇA 
ao impetrante imediatamente e de forma gratuita o remédio Somatropina Humana Recombinante 12 UI, conforme prescrição 
médica contida nos autos, sob pena de crime de desobediência. Notifique-se. Decorrido o prazo das informações, ao Ministério 
Público e conclusos. Servirá o presente despacho como mandado. Int. Campo L. Pta, 09 de fevereiro de 2015 - ADV: GEIZIANE 
RUSSANI BUENO (OAB 277206/SP)

Processo 0000472-59.2014.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - S.C.S.S. - M.S.C. - aviso 
do cartório: horário correto da audiência 10:20 horas. - ADV: MARCOS DAVID LOPES DA CRUZ (OAB 298982/SP), MARCIO 
GIROLDO GEREMIAS (OAB 277941/SP)

Processo 0000477-47.2015.8.26.0115 - Mandado de Segurança - Vaga em creche - J.S.B.S. - Isto posto, CONCEDO a 
liminar para o fim de determinar à autoridade impetrada para que providencie, no prazo de dez dias, a matrícula do impetrante 
na creche do bairro Conjunto Habitacional São José I, ou em outra creche próxima a sua residência, sob pena de crime de 
desobediência. No mais, notifique-se a autoridade coatora nos termos do 7º da Lei 1533/51, para que preste as informações que 
achar necessárias no prazo de dez dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, abra-se vista ao Ministério Público. 
Após, tornem à conclusão para prolação de sentença. Campo Limpo Paulista, 09/02/2015 - ADV: CASSIA FERNANDA PEREIRA 
(OAB 286056/SP)

Processo 0000700-34.2014.8.26.0115 - Procedimento Ordinário - Exoneração - A.M. - T.F.S.M. - Ante o exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido de exoneração de alimentos formulado por Angelo Marin em face de Tereza Fátima da Silva Marin, 
com fundamento no artigo 269, I do Código de Processo Civil. Em conseqüência, condeno o autor ao pagamento de custas e 
honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor atualizado da causa, ficando isento do pagamento, enquanto perdurar seu 
estado de pobreza, por tratar-se de beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. P.R.I.C. - ADV: JOSE CLAUDIO ANGELINO 
DA SILVA (OAB 323358/SP), JULIANA TIMPONE (OAB 296470/SP), MARCIO GIROLDO GEREMIAS (OAB 277941/SP)

Processo 0002565-34.2010.8.26.0115 (115.01.2010.002565) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Alexander Arias Horn - Cassio Rangel Barbosa - Manifeste-se o Requerido sobre o AR Negativo (Mudou-se), fls. 256 e sobre 
as respostas aos ofícios às fls. 257 e 259. - ADV: ELISANGELA BONEQUINI MARCELLO (OAB 137170/SP), FRANCIS MARIA 
BARBIN TORELLI (OAB 135853/SP)

Processo 0002634-27.2014.8.26.0115 - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista S/C 
Ltda - Nota de Cartório: “Providenciar vias de contra-fé.” - ADV: MARCELO ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES (OAB 224976/SP)

Processo 0002636-94.2014.8.26.0115 - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista S/C 
Ltda - Nota de Cartório: “Providenciar vias de contra-fé.” - ADV: MARCELO ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES (OAB 224976/SP)

Processo 0002644-71.2014.8.26.0115 - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista S/C 
Ltda - Nota de Cartório: “Providenciar vias de contra-fé.” - ADV: MARCELO ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES (OAB 224976/SP)
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Processo 0003206-17.2013.8.26.0115 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Aviso de cartório: o mandado de busca e apreensão foi expedido. Favor entrar em 
contato com o Sr. Oficial de Justiça. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)

Processo 0003227-61.2011.8.26.0115 (115.01.2011.003227) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto de Ensino Campo 
Limpo Paulista Sc Ltda - Aviso de cartório:Ofício expedido, providencie o Autor a retirada e encaminhamento deste. - ADV: 
MARCELO ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES (OAB 224976/SP), DAVID DETILIO (OAB 253240/SP)

Processo 0003469-83.2012.8.26.0115 (115.01.2012.003469) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Sergio de Souza - Manifeste-se acerca da devolução do AR negativo (Cia de Locação das Américas), com a informação “mudou-
se”. - ADV: HANNY LIEGGIO DURO BALDUCCI (OAB 240819/SP), PETRUCIO OMENA FERRO (OAB 55263/SP), MARIA 
APARECIDA CRUZ DOS SANTOS (OAB 90070/SP), CARLOS FRANCISCO BELENTANI (OAB 288157/SP)

Processo 0004650-85.2013.8.26.0115 - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista S/C 
Ltda - Manifeste-se a parte sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça. - ADV: MARCELO ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES 
(OAB 224976/SP)

Processo 1011299-15.2014.8.26.0309 - Procedimento Ordinário - Duplicata - Panini Brasil Ltda - Nota de Cartório: 
“Providenciar vias de contra-fé.” - ADV: RAFAEL DE FREITAS GUIMARÃES ARCOVERDE CREDIE (OAB 230399/SP)

Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PATRÍCIA CAYRES MARIOTTI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANGELA MARIA DE JESUS CALHEIROS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0073/2015
Processo 0002049-14.2010.8.26.0115 (115.01.2010.002049) - Crime Violência Dom.e Familiar Contra Mulher(Lei 11.340/06) 

- Decorrente de Violência Doméstica - Valdecir Delgelmo - Joelma Alves de Oliveira - Manifeste a defesa em alegações finais no 
prazo legal. - ADV: ANGELO ZANI (OAB 258641/SP), ALEXANDRE FERREIRA AMORIM (OAB 290170/SP)

Processo 0004748-70.2013.8.26.0115 - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes de Trânsito - J.P. - V.B.S. - Vistos. Satisfeitos 
se acham os requisitos objetivo e subjetivo à concessão do benefício da suspensão condicional do processo ao(à)(s) acusado(a)
(s), ficando designado o dia 24 de fevereiro de 2015, às 13:30 horas, para apresentação da proposta, nos termos do artigo 89 
da Lei nº 9.099/95. Intime-se. Oficie-se com vista à nomeação de defensor, intimando-o posteriormente da designação supra. 
Ciência ao Ministério Público. - ADV: FERNANDO DA SILVA ARTENCIO (OAB 321414/SP)

JUNQUEIRÓPOLIS
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO LUIZ LEANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSANGELA ANGELICA RIBEIRO LEITE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0022/2015
Processo 0000089-17.2010.8.26.0311 (311.01.2010.000089) - Execução de Alimentos - Alimentos - P.S.S. - A.M.S. - Vistos, 

Fls. 117: Defiro como requerido. Encaminhe-se o mandado de prisão. Int. - ADV: SERGIO PAULO BATISTA (OAB 112470/SP), 
JORGE UIEDA (OAB 68793/SP)

Processo 0000376-72.2013.8.26.0311 (031.12.0130.000376) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Y.V.V.S. - J.R.V.S. - Vistos, Fls. 99: Defiro o sobrestamento dos autos pelo prazo requerido. Decorridos, tornem 
ao(a) exequente para manifestar-se nos autos em 5 (cinco) dias. Int.( 30 dias) - ADV: LUCIANA UIEDA (OAB 294246/SP)

Processo 0000499-07.2012.8.26.0311 (311.01.2012.000499) - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.C.A.S.O. - S.M.O. - Vistos, 
Fls. 43: Defiro como requerido. Prazo: 10 (dez) dias. A seguir, tornem os autos ao arquivo. Int. ( Dra. Marli Cristina Sapucaia) - 
ADV: MARLI CRISTINA SAPUCAIA (OAB 194598/SP), JORGE UIEDA (OAB 68793/SP)

Processo 0000540-86.2003.8.26.0311 (311.01.2003.000540) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - 
Distribuidora de Filtro e Oleo Bauru Ltda - Vistos, Fls. 386: Defiro como requerido. Expeça-se o necessário. Int. ( retirar precatória 
para cumprimento) - ADV: TERTULIANO PAULO (OAB 121530/SP), MARCELO RODRIGUES MADUREIRA (OAB 119938/SP)

Processo 0000675-40.1999.8.26.0311 (311.01.1999.000675) - Monitória - Espécies de Contratos - Aparecido Donizete Borim 
- Edineia Maria Goncalves Russo - - Mario Takatsuka - Vistos, Fls. 214: Defiro como requerido. Oficie-se. Com a resposta, 
tornem conclusos. Int. ( oficiado a OAB/SP de São Jose do Rio Preto-SP) - ADV: SÉRGIO MÁRCIO BATISTA (OAB 159586/SP), 
MARIO TAKATSUKA (OAB 43638/SP), EDINEIA MARIA GONCALVES (OAB 67397/SP)

Processo 0000686-49.2011.8.26.0311 (311.01.2011.000686) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.P.D.M.O. - M.O. - 
Vistos, Cumpra-se o V. Acórdão. Ciência as partes. A seguir, observadas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos. Int. 
- ADV: SÉRGIO MÁRCIO BATISTA (OAB 159586/SP), MARLI BISCAINO BOTELHO AFFONSO (OAB 94669/SP)

Processo 0000768-51.2009.8.26.0311 (311.01.2009.000768) - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - E.P.L. 
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- M.M.O. - Vistos, Fls. 77: Defiro como requerido. Expeça-se certidão. A seguir, observadas as formalidades de praxe, arquivem-
se os autos. Int. - ADV: WISLER APARECIDO BARROS (OAB 143076/SP), SÉRGIO MÁRCIO BATISTA (OAB 159586/SP)

Processo 0000841-81.2013.8.26.0311 (031.12.0130.000841) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade 
Fiduciária - Banco Bradesco Sa - Leandro Barbosa Martão Epp - Vistos, Fls. 78: Defiro como requerido. Expeça-se o necessário. 
Int. ( retirar precatória para cumprimento) - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0001033-82.2011.8.26.0311 (apensado ao processo 0004022-95.2010.8.26) (311.01.2011.001033) - Embargos à 
Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - Eriberto Silva Mota - - Solange Martino Mota - Humberto Norihiro Fudo 
- Vistos, 1-Cientifique-se o devedor na pessoa de seu advogado para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento do 
débito, sob pena do valor ser acrescido de multa correspondente a 10% da condenação (CPC, art. 475-J). 2-Não ocorrendo o 
pagamento, nem nomeação válida de bens à penhora, penhore-se e avalie-se os bens do executado, tanto quanto bastem para 
a satisfação da dívida ou proceda-se na forma do art. 659, § 3º do Código de Processo Civil. 3-Do auto de penhora e avaliação, 
intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, ou pessoalmente, por mandado ou correio, podendo oferecer impugnação, 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 475-J, § 1º). Int. ( valor do debito R$ 1.130,80 - um mil, cento e trinta reais e 
oitenta centavos) - ADV: BRUNA CAROLINA ZANARDI DINIZ GATTI (OAB 243852/SP), RIAD FUAD SALLE (OAB 190761/SP), 
FREDERICO FERNANDES REINALDE (OAB 167532/SP)

Processo 0001109-38.2013.8.26.0311 (031.12.0130.001109) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
L.E.S. - J.M.A. - Vistos, Fls. 74: Manifeste-se a requerida no prazo de 5 (cinco) dias. Int. ( pedido de extinção do feito) - ADV: 
BRUNA CAROLINA ZANARDI DINIZ GATTI (OAB 243852/SP), WISLER APARECIDO BARROS (OAB 143076/SP)

Processo 0001564-08.2010.8.26.0311 (311.01.2010.001564) - Outros Feitos não Especificados - Posse - Banco Itaucard 
Sa - Jefferson Roberto Peres - Providencie o autor o andamento dos autos no prazo de 48 ( quarenta e oito) horas, sob pena 
de extinção e arquivamento dos autos. Int. - ADV: RODOLFO DANTAS DE SOUZA (OAB 161848/SP), JOSE MARTINS (OAB 
84314/SP)

Processo 0001686-16.2013.8.26.0311 (031.12.0130.001686) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - J.C.R.S. - - A.B.R.S. - V.A.S. - Manifeste-se o exequente no prazo de cinco ( 5) dias. Int. ( não intimação do 
executado por não residir no local informado, tampouco é conhecido nas redondezas) - ADV: SERGIO PAULO BATISTA (OAB 
112470/SP), ALBERTO PRADO DE OLIVEIRA (OAB 21240/SP)

Processo 0001716-17.2014.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - K.M.S. - R.G.A. - Vistos, 
Reconsidero a última parte do despacho de fls. 59. Tornem os autos conclusos com carga para sentença. Int. - ADV: ENEIDA 
CRISTINA PINOTI SOARES GUIZARDI (OAB 206020/SP), LISANDRA DOMINGUES BUZINARO PEREZ (OAB 197115/SP)

Processo 0001769-95.2014.8.26.0311 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - D.H.C.O. - 
D.A.O. - Vistos, Fls. 78: Defiro. Cumpra-se como determinado a fls. 69/71. Int. ( encaminhado mandado de prisão em desfavor 
do executado/ - ADV: THAISA MOREIRA HIDALGO (OAB 281428/SP), JOSÉ CESAR PEDRINI (OAB 259000/SP)

Processo 0002331-07.2014.8.26.0311 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL 
DA ALTA PAULISTA - OSMAR JOSÉ FURLANETTI - - ANDREA MARIA FURLANETTI - - MARIA LUIZA TOLEDO FURLANETTI 
- Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as no prazo de 5 (cinco) dias. Int. - ADV: 
RODRIGO ASSAD SUCENA BRANCO (OAB 239729/SP), ADALBERTO GODOY (OAB 87101/SP)

Processo 0002661-04.2014.8.26.0311 - Mandado de Segurança - Multas e demais Sanções - ANTONIO FERNANDES - 
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP - Vistos. Fls. 39: Defiro. Anote-se. 
Comunique-se o teor da decisão à autoridade coatora. Oficie-se. Int. ( oficiado ao Diretor do Detran) - ADV: AURELIANO PIRES 
VASQUES (OAB 151464/SP), SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI (OAB 227753/SP)

Processo 0002918-29.2014.8.26.0311 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo para Uso 
Próprio - CLEMÊNCIA ROSA DE OLIVEIRA - TIAGO GABRIEL MIRANDA RODRIGUES - Vistos, Homologo a desistência da 
presente Ação de Despejo, feito nº 3078/2014, em que figura como requerente CLEMÊNCIA ROSA DE OLIVEIRA em face 
de TIAGO GABRIEL MIRANDA RODRIGUES para os fins do artigo 158, parágrafo único do Código de Processo Civil. Em 
consequência, com fundamento no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação. P.R.I. e, 
certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. - ADV: CARLOS EDUARDO DA COSTA (OAB 159613/SP)

Processo 0003027-14.2012.8.26.0311 (311.01.2012.003027) - Procedimento Ordinário - Revisão - A.S.A.R. - L.F.R. - Vistos, 
Cumpra-se o V. Acórdão. Ciência as partes. A seguir, observadas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos. Int. - ADV: 
MÁRCIA CRISTINA SAPUCAIA (OAB 199830/SP), ROGÉRIO HILÁRIO LOPES PEREZ (OAB 154889/SP)

Processo 0003065-55.2014.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - APARECIDA DONIZETI DA 
SILVA - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, o acordo de vontade celebrado entre as partes às fls. 62/63, destes autos de Ação de Cobrança feito nº 3339/2014, em 
que figura como requerente APARECIDA DONIZETI DA SILVA e requerido(a) SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 
SEGURO DPVAT S/A para os fins do artigo 475-N, inciso III, do Código de Processo Civil. Julgo, em consequência, extinta a 
ação, com fundamento no artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil. P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquivem-
se os autos. - ADV: ROBERTA DIAS FERRAZ PENA (OAB 327240/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 0003135-72.2014.8.26.0311 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.V.R.S. - 
A.J.S. - Vistos, Notifique-se o(a) executado(a), através de seu advogado, para pagamento do débito em 3 (três) dias sob pena 
de prisão, consignando que deverá providenciar o pagamento do débito em atraso e os que se vencerem até a data do efetivo 
pagamento. Decorrido o prazo sem providência, tornem conclusos. Int. ( valor do debito R$ 724,00 referente as prestações 
vencidas em 10/7, 10/8 e 10/9/2014) - ADV: MÁRCIA CRISTINA SAPUCAIA (OAB 199830/SP), CARLOS EDUARDO DA COSTA 
(OAB 159613/SP)

Processo 0003471-76.2014.8.26.0311 - Notificação - Rescisão / Resolução - COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES 
DE INTERESSE SOCIAL - COHAB-CRHIS - JOSÉ ROBERTO RODRIGUES NUNES - - DIRCE SELOTO - Vistos. Fls. 25: 
Defiro como requerido. Entreguem-se os autos ao requerente, observada as formalidades legais. Int. - ADV: IGEAM DE MELO 
ARRIERO (OAB 232213/SP), VALDECIR ANTONIO LOPES (OAB 112894/SP)

Processo 0003709-95.2014.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - N.R.L. - ‘Serasa S.A. - 
Ante ao exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido 
na presente ação, CONDENANDO a autora no pagamento das custas e despesas processuais além de verba honorária que 
arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto durar o estado de miserabilidade, 
nos termos do disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50. P.R.I.C. Junqueirópolis, 26 de janeiro de 2015. Marcelo Luiz Leano 
Juiz de Direito - ADV: RODRIGO INFANTOZZI (OAB 195883/SP), WINDSON ANSELMO SOARES GALVÃO (OAB 189708/SP), 
MARCELO LALONI TRINDADE (OAB 86908/SP)

Processo 0003709-95.2014.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - N.R.L. - ‘Serasa S.A. - 26 
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de janeiro de 2015 - ADV: MARCELO LALONI TRINDADE (OAB 86908/SP), WINDSON ANSELMO SOARES GALVÃO (OAB 
189708/SP), RODRIGO INFANTOZZI (OAB 195883/SP)

Processo 0003719-42.2014.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - S.C.S. - S.S. - Ante ao 
exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na presente 
ação, CONDENANDO a autora no pagamento das custas e despesas processuais além de verba honorária que arbitro em 10% 
sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto durar o estado de miserabilidade, nos termos do 
disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50. P.R.I.C. Junqueirópolis, 26 de janeiro de 2015. Marcelo Luiz Leano Juiz de Direito - 
ADV: MARCELO LALONI TRINDADE (OAB 86908/SP), WINDSON ANSELMO SOARES GALVÃO (OAB 189708/SP), RODRIGO 
INFANTOZZI (OAB 195883/SP)

Processo 0003720-27.2014.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - S.M.C.G. - S.S. - Ante 
ao exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na 
presente ação, CONDENANDO a autora no pagamento das custas e despesas processuais além de verba honorária que arbitro 
em 10% sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto durar o estado de miserabilidade, nos 
termos do disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50. P.R.I.C. Junqueirópolis, 26 de janeiro de 2015. Marcelo Luiz Leano Juiz de 
Direito - ADV: WINDSON ANSELMO SOARES GALVÃO (OAB 189708/SP), MARCELO LALONI TRINDADE (OAB 86908/SP), 
RODRIGO INFANTOZZI (OAB 195883/SP)

Processo 0003727-19.2014.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - R.R. - S.S. - Desse modo, 
não restou preenchido no caso dos autos, os pressupostos da responsabilidade jurídica, não estando presente o dever de 
indenizar. Ante ao exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 
deduzido na presente ação, CONDENANDO o autor no pagamento das custas e despesas processuais além de verba honorária 
que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto durar o estado de miserabilidade, 
nos termos do disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50. P.R.I.C. Junqueirópolis, 26 de janeiro de 2015. Marcelo Luiz Leano 
Juiz de Direito - ADV: MARCELO LALONI TRINDADE (OAB 86908/SP), RODRIGO INFANTOZZI (OAB 195883/SP), WINDSON 
ANSELMO SOARES GALVÃO (OAB 189708/SP)

Processo 0003734-11.2014.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - L.B.S. - S.S. - . Ante ao 
exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na presente 
ação, CONDENANDO o autor no pagamento das custas e despesas processuais além de verba honorária que arbitro em 10% 
sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto durar o estado de miserabilidade, nos termos do 
disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50. P.R.I.C. Junqueirópolis, 26 de janeiro de 2015. Marcelo Luiz Leano Juiz de Direito - 
ADV: MARCELO LALONI TRINDADE (OAB 86908/SP), WINDSON ANSELMO SOARES GALVÃO (OAB 189708/SP), RODRIGO 
INFANTOZZI (OAB 195883/SP)

Processo 0003779-15.2014.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - A.C.S. - S.S. - Ante ao 
exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na presente 
ação, CONDENANDO a autora no pagamento das custas e despesas processuais além de verba honorária que arbitro em 10% 
sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto durar o estado de miserabilidade, nos termos do 
disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50. P.R.I.C. Junqueirópolis, 26 de janeiro de 2015. Marcelo Luiz Leano Juiz de Direito 
- ADV: RODRIGO INFANTOZZI (OAB 195883/SP), WINDSON ANSELMO SOARES GALVÃO (OAB 189708/SP), MARCELO 
LALONI TRINDADE (OAB 86908/SP)

Processo 0003780-97.2014.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - D.L.S.N. - S.S. - Ante ao 
exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na presente 
ação, CONDENANDO a autora no pagamento das custas e despesas processuais além de verba honorária que arbitro em 10% 
sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto durar o estado de miserabilidade, nos termos do 
disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50. P.R.I.C. Junqueirópolis, 26 de janeiro de 2015. Marcelo Luiz Leano Juiz de Direito - 
ADV: MARCELO LALONI TRINDADE (OAB 86908/SP), WINDSON ANSELMO SOARES GALVÃO (OAB 189708/SP), RODRIGO 
INFANTOZZI (OAB 195883/SP)

Processo 0003781-82.2014.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - A.P.R. - S.S. - Ante ao 
exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na presente 
ação, CONDENANDO o autor no pagamento das custas e despesas processuais além de verba honorária que arbitro em 10% 
sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto durar o estado de miserabilidade, nos termos do 
disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50. P.R.I.C. Junqueirópolis, 26 de janeiro de 2015. Marcelo Luiz Leano Juiz de Direito 
- ADV: RODRIGO INFANTOZZI (OAB 195883/SP), MARCELO LALONI TRINDADE (OAB 86908/SP), WINDSON ANSELMO 
SOARES GALVÃO (OAB 189708/SP)

Processo 0003782-67.2014.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - A.P.L. - S.S. - Ante ao 
exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na presente 
ação, CONDENANDO o autor no pagamento das custas e despesas processuais além de verba honorária que arbitro em 10% 
sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto durar o estado de miserabilidade, nos termos do 
disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50. P.R.I.C. Junqueirópolis, 26 de janeiro de 2015. Marcelo Luiz Leano Juiz de Direito 
- ADV: MARCELO LALONI TRINDADE (OAB 86908/SP), RODRIGO INFANTOZZI (OAB 195883/SP), WINDSON ANSELMO 
SOARES GALVÃO (OAB 189708/SP)

Processo 0003786-07.2014.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - E.A.T. - S.S. - Ante ao 
exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na presente 
ação, CONDENANDO a autora no pagamento das custas e despesas processuais além de verba honorária que arbitro em 10% 
sobre o valor atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto durar o estado de miserabilidade, nos termos do 
disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50. P.R.I.C. Junqueirópolis, 26 de janeiro de 2015. Marcelo Luiz Leano Juiz de Direito - 
ADV: MARCELO LALONI TRINDADE (OAB 86908/SP), WINDSON ANSELMO SOARES GALVÃO (OAB 189708/SP), RODRIGO 
INFANTOZZI (OAB 195883/SP)

Processo 0003827-42.2012.8.26.0311 (311.01.2012.003827) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Grassi & Grassi 
Distribuidora de Lubrificantes Automotivos Ltda - Santos Santos Pneus Ltda Me - Vistos, Fls. 98/100: Defiro como requerido. 
Expeça-se o necessário. Int. ( expedido mandado de penhora) - ADV: BRUNA ISMAEL PIRILLO (OAB 309746/SP), AMANDA 
ISMAEL PIRILLO (OAB 294997/SP), LUANNA ISMAEL PIRILLO (OAB 267691/SP), DIJALMA PIRILLO JUNIOR (OAB 139691/
SP)

Processo 0004022-95.2010.8.26.0311 (311.01.2010.004022) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - ANDRÉ LUIZ GESSER - Eriberto Silva Mota - - Solange Martino Mota - Vistos, Fls. 153: Defiro como requerido. Intime-
se. Prazo: 05 (cinco) dias. Int. ( Fica o patrono da executada SOLANGE MARTINO MOTA, devidamente intimado para que, no 
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prazo de cinco dias, indique bens passiveis de penhora, sob pena de incorrer em multa de 20% do valor atualizado do debito 
em execução, conforme atigo 600, inciso IV c.c o artigo 601 ambos do CPC) - ADV: BRUNA CAROLINA ZANARDI DINIZ GATTI 
(OAB 243852/SP), IRIO JOSE DA SILVA (OAB 148683/SP), FREDERICO FERNANDES REINALDE (OAB 167532/SP), RIAD 
FUAD SALLE (OAB 190761/SP)

Processo 0004210-88.2010.8.26.0311 (311.01.2010.004210) - Execução de Alimentos - Alimentos - L.M.M. - - L.T.M.M. - 
V.N.M. - Vistos, Com fulcro no artigo 791, inciso III do Código de Processo Civil, suspendo o curso da presente execução até 
que haja provocação da parte interessada. Ao arquivo. Int. - ADV: LUCIANA MARIA SANTOS CANABARRA FERNANDES (OAB 
194854/SP)

Processo 0004242-54.2014.8.26.0311 - Interdição - Tutela e Curatela - A.R.G.B. - M.C.B. - Vistos, Cite-se. Acolho a 
manifestação do Ministério Público (fls. 16/17) e INDEFIRO o pedido de curatela provisória. A seguir, dê-se vista dos autos ao(a) 
requerente e, em seguida ao Ministério Público para formulação de quesitos e depreque-se a realização de perícia ao juízo 
da comarca de Dracena. Com a juntada do laudo, deliberarei acerca da necessidade da designação de audiência. Int. - ADV: 
EDVALDO APARECIDO CARVALHO (OAB 157613/SP)

Processo 0004473-52.2012.8.26.0311 (311.01.2012.004473) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa - Fabiana de Oliveira Ito - Vistos, Fls. 99: Defiro como requerido. 
A seguir, cumpra-se como determinado a fls. 94. Int. ( juntada de petição autorizando Marcos Antonio Pelegrini a retirar guia 
de levantamento/ fls. 94: A seguir, aguarde-se o deposito das demais parcelas) - ADV: FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 
164163/SP), ARIELA PELISSON BOLDRIN COLUCCI (OAB 299289/SP)

Processo 0004584-36.2012.8.26.0311 (031.12.0120.004584) - Procedimento Ordinário - Revisão - S.D.B. - M.H.F.B. - Vistos, 
Fls. 108/109: Cientifiquem-se as partes. A seguir, tornem os autos ao arquivo. Int. ( oficio informando a redução de pensão 
alimenticia ) - ADV: ANTONIO RICARDO GONÇALVES FERNANDES (OAB 165425/SP), BARBARA PENTEADO NAKAYAMA 
(OAB 260499/SP)

Processo 0005191-25.2007.8.26.0311 (311.01.2007.005191) - Cautelar Inominada - Liminar - Roni Cezar Momesso - 
Alessandro Pereira Bacaro - Vistos. Intime-se o exequente para juntar aos autos memoria atualizada do débito, subtraindo-se 
o valor dos bens adjudicados. Prazo: 5 dias. A seguir, tornem conclusos. Int. - ADV: SÉRGIO MÁRCIO BATISTA (OAB 159586/
SP)

Processo 3000322-55.2013.8.26.0311 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Espólio de Dirce 
Apparecida Witter Levorato - Banco do Brasil SA - Vistos, Fls. 185/186: Defiro a juntada. Aguarde-se como determinado a fls. 
184. Int. ( informação de interposição de agravo de instrumento perante o egregio tribunal) - ADV: LUIZ FRANCISCO ZOGHEIB 
FERNANDES (OAB 171131/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 3000922-76.2013.8.26.0311 - Alimentos - Provisionais - Fixação - E.F.S.S. - D.A.S. - Vistos, Cumpra-se o V. 
Acórdão. Ciência as partes. Manifeste-se o(a) vencedor(a) no prazo de 5 (cinco) dias. Int. - ADV: ROGERIO RIBEIRO MIGUEL 
(OAB 307984/SP), LISANDRA DOMINGUES BUZINARO PEREZ (OAB 197115/SP)

Processo 3001480-48.2013.8.26.0311 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - DANIEL NOGUEIRA 
SANTANA - - VANI MARA DOS SANTOS SANTANA - - JÚLIA SANTOS SANTANA - BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA - - CENTRO 
EDUCACIONAL IMPACTO LTDA - Vistos, Diga o(a) autor(a) no prazo de 10 (dez) dias acerca da defesa oferecida, alegando o 
que entender de direito. Int. - ADV: OCTAVIO MAURICIO RIVAS TEIXEIRA (OAB 98402/SP), ANTONIO RICARDO GONÇALVES 
FERNANDES (OAB 165425/SP), ACYR MAURICIO GOMES TEIXEIRA (OAB 108114/SP)

JUQUIÁ
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO BAIARDO DE BRITO PEREIRA JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIO BATISTA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0027/2015

Processo 0000002-54.1993.8.26.0312 (312.01.1993.000002) - Execução Contra a Fazenda Pública - Valor da Execução / 
Cálculo / Atualização - Remil Jbr Retífica de Motores Ltda - Prefeitura Municipal de Juquiá - Vistos. A executada às fls. 249/251 
informa o pagamento da parcela atual do débito e junta cópia da guia de depósito; por outro lado a exequente às fls. 255 requer a 
expedição da guia de levantamento. Entretanto até a presente data a entidade bancária não remeteu aos autos o comprovante da 
efetivação do depósito, comprovante este no qual constará os dados necessários para expedição do mandado de levantamento 
(número da conta, data do depósito, etc). Assim, diante do acima exposto, aguarde-se em cartório a comunicação da entidade 
bancária, e cumprida tal medida, expeça-se o competente mandado de levantamento. Int. - ADV: JOSE HERCULES RIBEIRO 
DE ALMEIDA (OAB 73175/SP), GILBERTO MATHEUS DA VEIGA (OAB 68162/SP), DIONE ALMEIDA SANTOS (OAB 200419/
SP), CRISTIANE HEDJAZI LARAGNOIT (OAB 194625/SP)

Processo 0000020-31.2000.8.26.0312 (312.01.2000.000020) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Fundo de 
Investimento Em Direitos Creditorios Não Padronizados Npl 1 - Vistos. A realização de pesquisa junto ao sistema RENAJUD não 
necessita da concorrência deste juízo. A própria parte interessada pode fazer a pesquisa. Portanto indefiro o pedido retro. Para 
bloqueio pelo Renajud cabe ao exequente indicar se o executado possui veículo em seu nome, providência que pode ser tomada 
independentemente do concurso do Juízo. Se possível, deverá indicar, desde logo o endereço onde o veículo se encontra para 
viabilizar a penhora. Assim sendo, providencie o exequente o necessário, no prazo de cinco dias. Após, no silêncio, ao arquivo. 
Int. - ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP), NATHALIA FERRAZ DE ARRUDA (OAB 292455/SP)

Processo 0000097-93.2007.8.26.0312 (312.01.2007.000097) - Procedimento Ordinário - Água e/ou Esgoto - Maria Matheus 
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Fonseca - Municipalidade de Juquiásp e outro - Vistos. 1-Recebo o recurso de apelação de fls.494/510v, interposto pela ré 
Sabesp, no seu duplo efeito. 2-Às contrarrazões. 3-Decorrido o prazo, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao 
E.Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado. Int. - ADV: GILBERTO MATHEUS DA VEIGA (OAB 68162/SP), CRISTIANE 
HEDJAZI LARAGNOIT (OAB 194625/SP), MARCELO YUITI HAMANO (OAB 223475/SP), HIDEO TANIGUCHI (OAB 30441/SP), 
IVAN RICARDO CAMARGO ADRIÃO (OAB 186740/SP), ANGÉLICA MAGALHÃES CUNHA LISBOA (OAB 319967/SP), RAQUEL 
DIAS DE SOUZA CAMARGO (OAB 176111/SP)

Processo 0000100-67.2015.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.G.F. - Vistos. Defiro ao autor a gratuidade da 
justiça. Para melhor análise do pedido liminar, defiro o pleito do Ministério Público (fl. 18). Oficie-se com urgência ao Conselho 
Tutelar de Cajati, para a constatação da situação da criança e a eventual ausência da mãe. Cite-se e intimem-se. Juquiá, 30 de 
janeiro de 2015. - ADV: RENILDO DE OLIVEIRA COSTA (OAB 323749/SP)

Processo 0000126-65.2015.8.26.0312 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0002425-17.2014.8.26.0355 - JD 2ª VARA 
JUDICIAL COMARCA DE MIRACATU/SP) - M.J.N. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 312.2015/000304-4 dirigi-me ao endereço mencionado, e aí sendo, DEIXEI DE 
CITAR o requerido MURILO SILVA ROSA, visto que mudou para o Jardim Alvorada - Miracatu/SP. O referido é verdade e dou fé. 
Juquiá, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: LUIZ GUSTAVO MOTA DE SOUZA (OAB 261691/SP)

Processo 0000142-19.2015.8.26.0312 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL 
S/A - Vistos. Diante da prova documental apresentada com a exordial, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado 
de busca e apreensão, depositando o bem com a autora, a qual, se for o caso, deverá efetuar o recolhimento das taxas e 
diligências necessárias, inclusive àquela pertinente a manutenção do veículo no pátio. Após, cite-se e intime-se o requerido para 
que, no prazo de cinco (05) dias, contados da execução da liminar, promova o pagamento integral da dívida pendente, segundo 
os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus e/ou apresente 
contestação, no prazo de quinze (15) dias, contados da execução da liminar. Int. - ADV: LUCIANA DE NOBREGA (OAB 187174/
SP), FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (OAB 131443/SP)

Processo 0000160-11.2013.8.26.0312 (031.22.0130.000160) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / 
Embargos à Execução - Flávia Franco Muniz Antonio - Fundação Hermínio Ometto - Vistos. Homologado o acordo celebrado 
entre as partes. Aguarde-se no cartório o seu integral cumprimento. Decorrido prazo para cumprimento do pacto e nada sendo 
reclamado em 30 dias, ficam as partes cientes de que a execução será extinta independentemente de nova intimação, conforme 
sentença de fls.52. Int. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO (OAB 233024/
SP)

Processo 0000175-68.1999.8.26.0312 (312.01.1999.000175) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Waldemir Florencio e outro - Vistos. Fls. 400: Defiro. Aguarde-se em cartório pelo prazo pleiteado (30 dias). Int. - ADV: MARINA 
EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), ARTHUR HENRIQUE DE PONTES RODRIGUES (OAB 249430/SP), 
HELIO DA SILVA CHIN LEMOS (OAB 337020/SP)

Processo 0000244-75.2014.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - ORLANDO VELOSO 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Vistos. Digam as partes sobre as provas que pretendem produzir, 
justificando a necessidade e utilidade, sob pena de indeferimento. Manifesten-se sobre a interesse na realização de audiência 
de tentativa de conciliação ( Art. 331 do C.P.C.). Int. - ADV: LUIS CARVALHO DE SOUZA (OAB 314515/SP), ARILDO PEREIRA 
DE JESUS (OAB 136588/SP)

Processo 0000294-77.2009.8.26.0312 (312.01.2009.000294) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Hélio da 
Silva Florencio Filho e outros - ...Certifico ainda que, o requerido Hélio deverá recolher o valor de R$ 63,75 (03 Ufesps) para 
diligência do Oficial (intimação de Nilton e Giselda) - ADV: DIONE ALMEIDA SANTOS (OAB 200419/SP), SONIA MARCIA HASE 
DE A BAPTISTA (OAB 61528/SP)

Processo 0000305-04.2012.8.26.0312 (312.01.2012.000305) - Procedimento Ordinário - Bem de Família - R.G.R. - R.J.L. 
- PERITO DESIGNANDO O DIA 05/03/2015 ÀS 12:30 H, para perícia no imóvel, devendo as partes serem intimadas para 
acompanhar a diligência, principalmente o requerido por estar com a chave do imóvel. Esclarece , outrossim, que o ponto de 
encontro será defronte o portão do Foro de Juquiá - ADV: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO (OAB 233024/SP), 
CARLOS BOTTI (OAB 137234/SP)

Processo 0000434-43.2011.8.26.0312 (312.01.2011.000434) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - José 
Vieira Cardoso - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Defiro o pedido retro. Expeçam-se os competentes alvarás. 
Informe a parte exequente, em cinco dias, acerca da existência de saldo remanescente, carreando aos autos, em caso positivo, 
a memória de cálculo a respeito. No silêncio, venham os autos conclusos para extinção. Int. - ADV: ARILDO PEREIRA DE 
JESUS (OAB 136588/SP), ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR)

Processo 0000448-22.2014.8.26.0312 - Ação Civil Pública - Obrigações - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 
Vistos. Ciência às partes da decisão liminar proferida em sede recursal. Certifique a Serventia se decorreu o prazo para o réu 
apresentar resposta. Intimem-se. Juquiá, 15 de janeiro de 2015. - ADV: DJACI ALVES FALCÃO NETO (OAB 304789/SP), JOSÉ 
JULIO DA SILVA (OAB 311115/SP), MARCOS ANTONIO FALCÃO DE MORAES (OAB 311247/SP)

Processo 0000448-22.2014.8.26.0312 - Ação Civil Pública - Obrigações - INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 
Vistos. Defiro o Requerido pelo Ministério Público, apresente a empresa ré a comprovação do cumprimento determinado pela r. 
decisão de fl. 230. Após, conclusos. Int. - ADV: DJACI ALVES FALCÃO NETO (OAB 304789/SP), JOSÉ JULIO DA SILVA (OAB 
311115/SP), MARCOS ANTONIO FALCÃO DE MORAES (OAB 311247/SP)

Processo 0000459-42.2000.8.26.0312 (312.01.2000.000459) - Separação Litigiosa - Dissolução - A.S.R. - Cartório de 
Registro Civil informando que foi feita averbação da separação no assento de casamento das partes.A certidão averbada 
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encontra-se em cartório em pasta própria para ser entregue a partes - ADV: ARILDO PEREIRA DE JESUS (OAB 136588/SP)

Processo 0000543-86.2013.8.26.0312 (031.22.0130.000543) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Enedina Antunes - Banco Votorantim (bv) - Vistos. Manifeste-se a autora quanto ao documento juntado à fl. 76. Int. - ADV: ELI 
MUNIZ DE LIMA (OAB 128711/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 118073/MG)

Processo 0000602-84.2007.8.26.0312/01 - Cumprimento de sentença - Oneide Franco Muniz - Companhia de Seguros do 
Estado de São Paulo Cosesp - Vistos. A partir da publicação do presente, começará a fluir o prazo para pagamento espontâneo da 
dívida por parte do devedor, sob pena de incidir a multa prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil. 2- Decorrido o prazo 
de 15 dias sem que o pagamento tenha se efetivado, manifeste-se a credora sobre o prosseguimento. Caso pretenda a execução 
da dívida, proceda ao recolhimento das diligências do sr. Oficial de Justiça (2 atos), providencie o demonstrativo atualizado do 
débito (art. 614, II, CPC) e se quiser, indique bens passíveis de penhora, bem como a sua localização, se eventualmente forem 
móveis. 3- Cumprido o item anterior, expeça-se mandado de penhora e avaliação. 4- Efetuada a constrição, se em bens móveis, 
o devedor poderá permanecer como depositário dos bens. Na eventual recusa, o encargo deverá ser assumido pela credora. 
5- Aguarde-se por 30 dias a manifestação do credor. Na inércia, ao arquivo. Int. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/
SP), MAURICIO SANITA CRESPO (OAB 124265/SP), LAERCIO FERREIRA LIMA (OAB 122641/SP), DIONE ALMEIDA SANTOS 
(OAB 200419/SP)

Processo 0000704-38.2009.8.26.0312 (312.01.2009.000704) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Luiz 
Xavier de Lima - Inss Instituto Nacional de Seguro Social - Pelo exposto, com fundamento no artigo 269, I, do Código de 
Processo Civil, julgo o processo com resolução do mérito e acolho o pedido para o fim de condenar o réu na obrigação de 
restabelecer em favor do autor o benefício previdenciário de auxilio doença, no valor e na forma estabelecida nos artigos 59 
a 63 da Lei nº. 8.213, de 24 de julho de 1991, tendo como DIB a data da cessação administrativa (21/04/2008). As prestações 
vencidas serão atualizadas pela correção monetária, desde o respectivo vencimento, na forma da Súmula 8 do E. TRF da 3ª 
Região, observada a legislação de regência especificada na Portaria nº 92/2001 DF SJ/SP, de 23 de outubro de 2001, editada 
com base no Provimento nº 26/01 da E. Corregedoria-Geral da Justiça da 3ª Região, e acrescidas de juros de mora, a partir da 
citação, de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, incidindo 
tais juros até a data da expedição do precatório, caso este seja pago no prazo estabelecido pelo artigo 100 da Constituição 
Federal. Em razão da sucumbência, condeno o réu no pagamento das despesas processuais, inclusive honorários, que fixo, 
na forma do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre as parcelas vencidas até a sentença 
(Súmula 111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Na forma do artigo 4.º, I, da Lei 9.289, de 04 de julho de 1996 e artigo 
6.º da Lei Estadual 11.608, de 30 de dezembro de 2003, incabível a condenação em custas, dada a isenção de que desfruta 
Autarquia Previdenciária. Tendo em vista o disposto no artigo 475, § 2.º, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo 
para o recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal, para o reexame necessário. P.R.I.C. - ADV: 
ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR), CARLOS ALBERTO HEILMANN (OAB 244883/SP), EDSON ALEIXO DE LIMA 
(OAB 304232/SP), CELIANE SUGUINOSHITA (OAB 270787/SP), MAICON JOSE BERGAMO (OAB 264093/SP), SEBASTIAO 
CARLOS FERREIRA DUARTE (OAB 77176/SP)

Processo 0000734-97.2014.8.26.0312 - Interdição - Tutela e Curatela - A.M.N. - Vistos. Informe a parte requerente, em 
cinco dias, se o requerido possuiu bens e/ou rendas. Providencie a serventia, em nome do requerente, certidão de distribuição 
criminal, folha de antecedentes e certidões de eventuais processos. Providencie a parte requerente certidão de protesto em 
seu nome. Após, vista dos autos ao Ministério Público e concluso. Int. - ADV: ANGÉLICA MAGALHÃES CUNHA LISBOA (OAB 
319967/SP)

Processo 0000738-37.2014.8.26.0312 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - MARIA ALVES 
RODRIGUES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SACIAL-INSS - Vistos. Digam as partes sobre as provas que pretendem 
produzir, justificando a necessidade e utilidade, sob pena de indeferimento. Manifesten-se sobre a interesse na realização de 
audiência de tentativa de conciliação ( Art. 331 do C.P.C.). Int. - ADV: ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR), ARILDO 
PEREIRA DE JESUS (OAB 136588/SP)

Processo 0000748-81.2014.8.26.0312 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I.V.P.D. - Certifico e dou fé que 
decorreu o prazo concedido no despacho de fls. 30, e até a presente data não houve manifestação nos presentes autos. - ADV: 
CACILDA LIMA DOS SANTOS (OAB 138046/SP)

Processo 0000837-46.2010.8.26.0312 (312.01.2010.000837) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 
48/51) - Josefa Alves Martins - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Ciência às partes acerca do retorno dos autos. 
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos. Int. - ADV: IVAN RIBEIRO DA COSTA (OAB 292412/SP), ADELINE GARCIA 
MATIAS (OAB 38715/PR)

Processo 0001118-36.2009.8.26.0312 (312.01.2009.001118) - Procedimento Ordinário - Urbana (Art. 48/51) - José da Silva 
Santos - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. Defiro o pedido retro. Expeçam-se os competentes alvarás. Informe a 
parte exequente, em cinco dias, acerca da existência de saldo remanescente, carreando aos autos, em caso positivo, a memória 
de cálculo a respeito. No silêncio, venham os autos conclusos para extinção. Int. - ADV: SEBASTIAO CARLOS FERREIRA 
DUARTE (OAB 77176/SP), CARLOS ALBERTO HEILMANN (OAB 244883/SP), CELIANE SUGUINOSHITA (OAB 270787/SP), 
MAICON JOSE BERGAMO (OAB 264093/SP), ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR)

Processo 0001166-97.2006.8.26.0312 (312.01.2006.001166) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Rufino Raimundo - 
Fazenda Municipal de Juquia e outros - Vistos. Diga o autor sobre a manifestação da Mitra Diocesana e documentos juntados 
(fls.195/199). Int. - ADV: ELI MUNIZ DE LIMA (OAB 128711/SP), FRANCISCA BORGES CAETANO (OAB 254021/SP), SIMONE 
ARBAITMAN (OAB 106096/SP), CACILDA LIMA DOS SANTOS (OAB 138046/SP), CARLOS BOTTI (OAB 137234/SP), REGINA 
CÉLIA AFONSO BITTAR (OAB 156738/SP)

Processo 0001231-48.2013.8.26.0312 (031.22.0130.001231) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - J.C.O.P. e outro - Vistos. Não constam destes autos a qualificação do executado, os números do CPF e RG, fatos 
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que inviabilizam o resultado da pesquisa do endereço junto aos órgãos de praxe e empresas de telefonia celular. Providenciem 
os exequentes em 5 dias os números de CPF e RG do executado. Int. - ADV: MARIA LUIZA GONÇALVES ARTEIRO (OAB 
252374/SP)

Processo 0001400-40.2010.8.26.0312 (312.01.2010.001400) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.S. - Vistos. As 
partes, após a expedição de mandado de prisão, entabularam acordo, nos termos constantes na petição retro, que assinaram, 
juntamente com seus procuradores, pleiteando, destarte pela homologação. É o breve relatório. DECIDO. Ante o acima exposto, 
homologo referido acordo e em consequência determino a imediata expedição de contramandado de prisão. Aguarde-se em 
cartório, o cumprimento do acordo, após, manifeste-se a exequente e tornem conclusos. Ciência ao M.P. Intime-se. - ADV: 
LEONCIO ALVES DE SOUZA (OAB 179542/SP), ELI MUNIZ DE LIMA (OAB 128711/SP), RICARDO MARCELO GONÇALVES 
ARTEIRO (OAB 233024/SP)

Processo 0001482-42.2008.8.26.0312 (312.01.2008.001482) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Finasa Sa - Vistos. Cite-se o requerido, por edital, com as formalidades de praxe. Acolho, por outro lado, a 
minuta retro apresentada. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0001506-41.2006.8.26.0312 (312.01.2006.001506) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Nossa Caixa Sa - Vistos. Várias pesquisas junto ao sistema Infojud foram realizadas no intuito de encontrar os endereços 
dos executados, mas todas foram infrutíferas. Por derradeiro, defiro o pedido de fls.196, observando que estes autos tramitam 
há quase dez anos. (A parte exequente deve recolher mais R$ 12,20 para a pesquisa Infojud. O valor é devido para cada CPF 
pesquisado.) - ADV: REYNALDO CUNHA (OAB 61632/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0001645-12.2014.8.26.0312 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - FINANCEIRA ALFA S/A - Vistos. 
Recebo a emenda à inicial. Diante da prova documental apresentada com a exordial, defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se 
mandado de busca e apreensão, depositando o bem com a autora, a qual, se for o caso, deverá efetuar o recolhimento das taxas 
e diligências necessárias, inclusive àquela pertinente a manutenção do veículo no pátio. Após, cite-se e intime-se a requerida 
para que, no prazo de cinco (05) dias, contados da execução da liminar, promova o pagamento integral da dívida pendente, 
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus e/
ou apresente contestação, no prazo de quinze (15) dias, contados da execução da liminar. Int. - ADV: FERNANDO ANTONIO 
FONTANETTI (OAB 21057/SP), ALEXANDRE BORGES LEITE (OAB 213111/SP), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 
35365/SP)

Processo 0001663-33.2014.8.26.0312 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0188308-94.2012.8.26.0100 - JD DA 28º VARA 
CÍVEL FORO CENTRAL CÍVEL COMARCA DE SÃO PAULO) - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A - Vistos. Defiro o 
pedido retro. Oficie-se ao Juízo de origem comunicando. Após, encaminhe-se a missiva ao Juízo de Direito da Comarca de 
Registro-Sp. Int. - ADV: ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO (OAB 133443/SP)

Processo 0001676-32.2014.8.26.0312 - Inventário - Inventário e Partilha - M.G.S.O. - Vistos. Deixo de arbitrar honorários 
advocatícios porque a petição inicial foi indeferida. Cumpra-se o já determinado no despacho anterior (remessa à Segunda 
Instância). Se mantida a sentença proferida em sede recursal, oficie-se à OAB para cancelamento da nomeação do advogado 
e para a sua nova inclusão na lista de nomeações, para que não seja prejudicado. Int. - ADV: GERSON VIEIRA DE OLIVEIRA 
(OAB 289452/SP)

Processo 0001797-70.2008.8.26.0312 (312.01.2008.001797) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Adelita 
Silva Santos - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. Manifeste a autora sobre os documentos juntados pelo réu em 
cinco dias. Após, conclusos. Int. - ADV: CELIANE SUGUINOSHITA (OAB 270787/SP), ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/
PR), EDSON ALEIXO DE LIMA (OAB 304232/SP), MAICON JOSE BERGAMO (OAB 264093/SP), RICARDO AUGUSTO ULIANA 
SILVERIO (OAB 260685/SP), SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE (OAB 77176/SP), CARLOS ALBERTO HEILMANN 
(OAB 244883/SP), MÁRCIA DE PAULA BLASSIOLI (OAB 202501/SP)

Processo 0001900-67.2014.8.26.0312 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens (nº 0000089-21.2006.8.26.0355 - JD 2ª VARA JUDICIAL COMARCA DE MIRACATU/SP) - BANCO DO BRASIL S.A. - 
CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado 
nº 312.2015/000268-4, tendo em vista que o requerido RINALDO MOTTA FLORÊNCIO, que seria nomeado fiel depositário, 
reside na Comarca de Miracatu/SP. Diante do exposto, devolvo o mandado a cartório para as providências cabíveis. O referido 
é verdade e dou fé. Juquiá, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0001916-21.2014.8.26.0312 - Monitória - Contratos Bancários - BANCO ITAUCARD S A - Vistos. 1.- A inicial 
está devidamente instruída. Expeça-se mandado de pagamento e cite-se a requerido dos termos da ação, podendo, no prazo 
de quinze (15) dias (artigo 1.102b do Código de Processo Civil), oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado 
inicial. 2.- Não sendo apresentados embargos, constituir-se-á, de pleno direito, título executivo judicial (artigo 1.102c do Código 
de Processo Civil). 3.- Neste caso, intime-se a(o) executado(a), nos termos do artigo 475-J do Código de Processo Civil para, no 
prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de multa e, a requerimento do credor, expedir-se-á mandado 
de penhora e avaliação(Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não 
o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a 
requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação. 
(Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005). Int. - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP), NELSON PASCHOALOTTO 
(OAB 108911/SP)

Processo 0002033-51.2010.8.26.0312 (312.01.2010.002033) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
J.B.S. - Vistos. A época da citação um requerido era menor impúbere e outro já era maior de idade. Hoje o menor impúbere 
já atingiu a maioridade. Ambos foram citados na pessoa da mãe (fls.17). Logo, esse ato é nulo, pois não foi realizado com 
observância das formalidades legais, ou seja, citação pessoal de ambos os requeridos e, com relação ao menor, ciência à sua 
mãe. Por outro lado, essa eiva pode ser sanada, sem anular os atos processuais subsequentes, mormente, neste caso, que já 
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foi realizado o laudo pericial entre as partes. Assim, proceda a citação dos requeridos. Expeça-se mandado. Int. - ADV: DIONE 
ALMEIDA SANTOS (OAB 200419/SP)

Processo 0002439-19.2003.8.26.0312 (312.01.2003.002439) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Liquigás 
Distribuidora Sa - Vistos. Infome o exequente, no prazo de cinco dias, a respeito do depósito no valor informado à fl. 32, se 
dá por satisfeita a obrigação e em nome de quem deverá ser expedida a guia de levantamento. O silêncio será interpretado 
como cumprida a obrigação, gerando a extinção Int. - ADV: FLORISVAL ARTEIRO (OAB 51912/SP), MARCELO AUGUSTO 
TERÊNCIO TOGNETTI VASSÃO (OAB 223126/SP), DANIEL QUADROS PAES DE BARROS (OAB 132749/SP), MARCOS 
ALBERTO SANT’ANNA BITELLI (OAB 87292/SP), MARCELO PIO PIRES (OAB 305057/SP)

Processo 0004529-63.2004.8.26.0312 (312.01.2004.004529) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Adalberto de Jesus Ribeiro 
e outros - Certifico e dou fé que as cartas de citação expedidas visando a citação dos requeridos Geovane e Joceline, foram 
recebidas por pessoa diversa (comprovante de fls. 217/218). Certifico ainda que os requeridos Ari e Maria Aparecida foram 
devidamente citados (certidão de fls. 223), entretanto entretanto deixaram passar em branco o prazo para contestar a presente 
ação. - ADV: JOSE DOMINGUES DOS SANTOS (OAB 88854/SP)

Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO RUIVO NICOLAU
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIO BATISTA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0032/2015
Processo 0001582-84.2014.8.26.0312 - Habeas Corpus - Constrangimento ilegal - CARLOS ALBERTO SARRICO - 

DELEGADO DE POLÍCIA DE JUQUIÁ - JOAQUIM APARECIDO DAMACENO - Vistos. Tendo em vista a certidão de fl. 62, segundo 
a qual o paciente não fora citado pessoalmente da decisão proferida nos autos do processo nº. 0000609-32.2014.8.26.0312, 
cuja cópia se encontra à fl. 19, não há que se falar em prática de crime de desobediência. Ante o exposto, DEFIRO a ordem 
de habeas corpus em favor do averiguado JOAQUIM APARECIDO DAMASCENO, com a qual concordou o Ministério Público 
à fl. 71, por ser o fato atípico e não houver justa causa, com fundamento no art. 648, inciso I, do Código de Processo Penal. 
Cientifique-se a autoridade impetrada, para a imediata suspensão do trâmite do inquérito policial, até o trânsito em julgado 
da presente sentença. Decorrido o prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Égregio Tribunal de Justiça para o reexame 
necessário, com fulcro no art. 574, inciso I, do Código de Precesso Penal. Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se. - 
ADV: PAULO FERNANDO MARAGNI (OAB 10894/MS)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO RUIVO NICOLAU
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIO BATISTA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0033/2015
Processo 0001582-84.2014.8.26.0312 - Habeas Corpus - Constrangimento ilegal - CARLOS ALBERTO SARRICO - 

DELEGADO DE POLÍCIA DE JUQUIÁ - JOAQUIM APARECIDO DAMACENO - Vistos. Melhor analisando os autos, corrijo de 
ofício, a parte final da r. sentença de fls. 72 para constar: Decorrido o prazo recursal, redistribuam-se os autos ao anexo do 
Juizado Especial Criminal, a fim de que sejam reexaminados pelo respectivo Colégio Recursal, com fulcro no art. 574, inciso 
I, do Código de Processo Penal, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo. Publique-se, registre-se, intimem-se e 
cumpra-se. - ADV: PAULO FERNANDO MARAGNI (OAB 10894/MS)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO RUIVO NICOLAU
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIO BATISTA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0036/2015
Processo 0001613-85.2006.8.26.0312 (312.01.2006.001613) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - 

Justiça Pública - Givanildo José da Silva e outro - Vistos. Atentando-se à certidão de fls. 342, diante da inércia da defesa, julgo 
desnecessária nova oitiva das testemunhas ouvidas antecipadamente. No mais, defiro o requerido pelo MP a fls. 338. DEPREQUE-
SE à Comarca de Miracatu/SP, a inquirição da testemunha de acusação ainda não ouvida “Reginaldo”. DEPREQUE-SE AINDA 
a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa a fls. 313/315 às Comarcas de Miracatu/SP e Curitiba/PR. Oportunamente será 
designada data para interrogatório do réu neste Juízo. Expeça-se o necessário. Int. - ADV: MAX FABIAN NUNES RIBAS (OAB 
167230/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO RUIVO NICOLAU
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIO BATISTA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0035/2015
Processo 0000129-20.2015.8.26.0312 - Carta Precatória Criminal - Intimação (nº 0001665-78.2008.8.26.0355 - JD 2ª VARA 

JUDICIAL COMARCA DE MIRACATU/SP) - ELIANO DE JESUS SANTOS - Vistos. Designo o dia 09/03/2015, às 14:00 horas 
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para realização do ato deprecado. Expeça-se o necessário. Int. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. 
- ADV: SUETUGU KAYO (OAB 20196/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO BAIARDO DE BRITO PEREIRA JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NÉLLIE HENCHI RODITIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0009/2015

Processo 0000085-69.2013.8.26.0312/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - Eric Leon Jacques Huymans ME - Edinilson 
Aparecido de Lima - Intime-se a parte interessada para manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 dias. Int. - 
ADV: MARCIO DENIS DE JESUS RIBEIRO (OAB 169682/SP)

Processo 0000144-86.2015.8.26.0312 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ENEDINA 
DA CRUZ SOUZA - - PORFÍRIO GONZAGA DE SOUZA - DELTA GONÇALVES DOS REIS - - EDER GONÇALVES DOS REIS 
- - EDIMAR GONÇALVES DOS REIS - - SANDRA CERRADA DOS REIS - “Fica Vossa Senhoria intimada para comparecer à 
Audiência de Tentativa de Conciliação designada para o DIA 12 DE MARÇO DE 2.015, ÀS 14:00 HORAS, devendo o(a) Autor(a) 
estar presente, sob pena de Extinção.” - ADV: RENILDO DE OLIVEIRA COSTA (OAB 323749/SP)

Processo 0000149-11.2015.8.26.0312 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - HERMELO FERREIRA DA SILVA - CLARO S.A - - MAX MANUTENÇÃO LTDA - Vistos. Tendo em vista que, 
segundo o Autor, teria contratado com a Empresa Ré CLARO S.A. serviços de telefonia celular no plano pré-pago referente 
a linha nº (13) 9152-3156 e que em nenhum momento contratou ou alterou o plano para pós-pago, bem como não solicitou 
serviços à Ré MAX MANUTENÇÃO LTDA, e por não caber ao mesmo a produção de prova de fato negativo, DEFIRO A TUTELA 
ANTECIPADA para determinar a exclusão do nome do Autor do órgão de Proteção ao Crédito (SCPC), quanto aos apontamentos 
dos débitos de R$ 35,00, datado de 30/08/2014, Contrato nº 00000000000905756487 (Ré Claro Fls. 21) e R$ 1.658,96, datado 
de 13/10/2014 (Ré Max Fls. 21), bem como para que a Empresa Ré CLARO S.A. se ABSTENHA de incluir o nome do Autor junto 
aos serviços de restrição pela dívida no valor de R$ 35,81 (Fls. 16), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais). 
Sem prejuízo, designo audiência de tentativa de conciliação, a ser realizada pelo setor próprio, para O DIA 05 DE MARÇO DE 
2.015, ÀS 15:30 HORAS. A ausência do Autor implicará extinção do processo e a das Rés, revelia e confissão quanto à matéria 
de fato. Cite(m)-se e intime(m)-se, com as formalidades e advertências legais. No mais, DEFIRO ao Autor os benefícios da 
gratuidade de justiça, diante dos documentos de fls. 14/15. Anote-se. Expeça-se o necessário. Intimem-se. - ADV: ALINE DE 
SOUZA LISBOA (OAB 294332/SP), ANGÉLICA MAGALHÃES CUNHA LISBOA (OAB 319967/SP)

Processo 0000156-03.2015.8.26.0312 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
SAMIR QUEIED JAZE - GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS LTDA - PANCARY - Vistos. Trata-se de pedido de 
antecipação de tutela formulado pela parte autora, onde esta alega, em suma, que realizou um cadastro exigido pela empresa 
requerida para poder realizar o transporte de cargas. No entanto, diz que teve seu cadastro bloqueado no momento em que 
realizava um carregamento em seu caminhão. Requereu, em sede de antecipação de tutela, o desbloqueio do cartão para poder 
exercer sua atividade. Determinada a emenda da inicial, para que fosse juntado o instrumento do contrato celebrado entre 
as partes (fl. 28), a parte autora disse que foi realizado um cadastro de perfil de carregamento de cargas e que não poderia 
apresentar um contrato. Apontou um número de protocolo realizado (fl. 30). DECIDO. O pedido de antecipação de tutela não 
merece provimento. Em que pese o alegado pela parte autora, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 273 do 
CPC. Os documentos juntados são insuficientes para comprovar de forma inequívoca todos os fatos ventilados na inicial. Assim, 
indefiro a tutela requerida. Cite-se a requerida com as advertências legais. Intime-se. - ADV: RENILDO DE OLIVEIRA COSTA 
(OAB 323749/SP)

Processo 0000158-70.2015.8.26.0312 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - DEVANIR SINCARUK - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. - Vistos. DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA 
para determinar que a RÉ se ABSTENHA de efetuar a negativação do nome do Autor junto aos órgãos de Proteção ao Crédito 
(SCPC/SERASA), em razão do débito discutido nestes autos, no valor de R$78,06, datado de 03/11/2014, Contrato nº 
0020142174083385 (fls. 24), e caso já tenha EFETIVADO A NEGATIVAÇÃO, que PROCEDA A SUA IMEDIATA EXCLUSÃO, 
bem como que se ABSTENHA DE SUSPENDER O SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA ao Autor, tendo em vista que, segundo 
o Autor, já teria quitado o débito com a Empresa Ré em 08/11/2014, conforme documentos que acompanham a inicial, em 
especial o de fls. 25, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até decisão final destes autos Sem 
prejuízo, designo audiência de tentativa de conciliação, a ser realizada pelo setor próprio, para O DIA 05 DE MARÇO DE 2.015, 
ÀS 16:00 HORAS. A ausência do Autor implicará extinção do processo e a do Réu, revelia e confissão quanto à matéria de fato. 
Cite(m)-se e intime(m)-se, com as formalidades e advertências legais. No mais, DEFIRO ao Autor os benefícios da gratuidade 
de justiça e da prioridade na tramitação do processo, por se tratar de pessoa portadora de doença grave, diante dos documentos 
de fls. 14/23. Anote-se. Expeça-se o necessário. Intime-se. - ADV: ALINE DE SOUZA LISBOA (OAB 294332/SP), ANGÉLICA 
MAGALHÃES CUNHA LISBOA (OAB 319967/SP)

Processo 0000414-52.2011.8.26.0312 (312.01.2011.000414) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - SILVIO 
MONTEIRO DE MELO - MONTE SINAI COMÉRCIO DE PRODUTOS TIPOS NORDESTINOS LTDA - ME - - ANTONIO CARLOS 
DE REZENDE - - JICELMA VITAL CARVALHO REZENDE - Vistos. Segue a retirada da restrição em separado. Int. - ADV: HANS 
GETHMANN NETTO (OAB 213418/SP)

Processo 0001033-74.2014.8.26.0312/01 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - 
DORCINA PIERROT CEZAR - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL - Manifeste-se o(a) Requerido(a) 
sobre o bloqueio on-line de valores realizado, conforme detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de valores de fls. 54/55 e, 
querendo, poderá apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 475-J, § 1º do CPC - ADV: PAULO 
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GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP), ANGÉLICA MAGALHÃES CUNHA LISBOA (OAB 319967/SP)

Processo 0001092-62.2014.8.26.0312 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - RENE BORGES DE MATOS - TELEFONICA BRASIL S/A - Vistos. Fls. 96 e 98: Designo audiência de instrução, 
debates e julgamento para o dia 27 / 04 / 2015, às 16:00 horas. Intimem-se as partes quanto aos efeitos da ausência, bem como, 
deverão apresentar as testemunhas na referida audiência ou requerer que as mesmas sejam intimadas, e para tanto, deverão 
apresentar o rol, no mínimo trinta dias antes da audiência. Cumpra a serventia o que for necessário. Int. - ADV: RAQUEL DE 
LIMA REIS (OAB 339145/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), DIONE ALMEIDA SANTOS (OAB 
200419/SP)

Processo 0001309-42.2013.8.26.0312 (031.22.0130.001309) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Fabio Forastieri 
- Michael Setgen Neill de Oliveira - Vistos. Cabia ao executado provar o alegado pagamento parcial do débito, tendo em vista 
o cheque de fls. 12 e o disposto no Artigo 330, Inciso II, do Código de Processo Civil, mas deixou de requerer a produção de 
provas na impugnação, de maneira que restou preclusa a oportunidade para tanto e não se desincumbiu do ônus mencionado. 
Por outro lado, considerando que o veículo está alienado fiduciariamente para uma instituição financeira (fl. 56), pode-se apenas 
penhorar o direito pessoal do executado em relação ao veículo. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação, 
apenas para determinar que a penhora recaia sobre o direito pessoal do executado sobre o veículo. Expeça-se o necessário. 
Após, manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento do feito. Intimem-se. - ADV: SONIA MARCIA HASE DE A BAPTISTA 
(OAB 61528/SP), WANESSA DANTAS PESTANA NICÁCIO (OAB 233409/SP)

Processo 0001541-54.2013.8.26.0312/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - JOÃO MESQUITA FILHO - 
ROSANA MÁXIMO DE GODOI EVENTOS ME - Juntado o detalhamento de Ordem Judicial de bloqueio de valores (negativo) a 
fls. 166/167. Manifeste-se a parte Autora sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: RENILDO DE 
OLIVEIRA COSTA (OAB 323749/SP)

Processo 0001644-61.2013.8.26.0312/01 - Cumprimento de sentença - Obrigações - ANTONIO CARLOS BARBOSA - ODILON 
JUVENAL CUNHA - “Manifeste-se o(a) Requerido(a) sobre o bloqueio on-line de valores realizado, conforme detalhamento de 
Ordem Judicial de Bloqueio de valores de fls. 37/38 e, querendo, poderá apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, 
nos termos do art. 475-J, § 1º do CPC.” - ADV: IVAN RICARDO CAMARGO ADRIÃO (OAB 186740/SP), RENILDO DE OLIVEIRA 
COSTA (OAB 323749/SP)

Processo 0001743-94.2014.8.26.0312 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - IZAIAS MUNIZ SANCHES NETO - BRADESCO CARD CARTÃO C&A - Vistos. Fl. 37: HOMOLOGO, por sentença, 
para que tenha eficácia de título executivo (parágrafo único do artigo 22, da Lei nº 9.099/95), o acordo a que chegaram as 
partes. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no Artigo 269, Inciso III, do C.P.C. Torno definitiva 
a tutela antecipada deferida à fl. 20. Certifique-se o trânsito em julgado, incontinenti. Regularizados, ARQUIVEM-SE os autos, 
procedidas com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), RENILDO DE 
OLIVEIRA COSTA (OAB 323749/SP)

Processo 0001748-19.2014.8.26.0312 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
ANTÔNIO PEREIRA DA PENHA - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO BAIRRO RIBEIRÃO 
GRANDE E ADJASCENCIA DE JUQUIÁ-APAFARGA - Vistos. Fl. 48: HOMOLOGO, por sentença, para que tenha eficácia de 
título executivo (parágrafo único do artigo 22, da Lei nº 9.099/95), o acordo a que chegaram as partes. Em consequência, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no Artigo 269, Inciso III, do C.P.C. Certifique-se o trânsito em julgado, incontinenti. 
Regularizados, ARQUIVEM-SE os autos, procedidas com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: RENILDO DE OLIVEIRA COSTA 
(OAB 323749/SP)

Processo 0001784-61.2014.8.26.0312 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - NADIR 
DA SILVA SANTOS - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA - Vistos. Especifiquem as partes se ainda pretendem a produção 
de outras provas, no prazo de 10 (dez) dias, e justifiquem a sua pertinência, sob pena de indeferimento. Intimem-se. - ADV: LUIZ 
ROBERTO DE OLIVEIRA FORTES (OAB 53520/SP), ELI MUNIZ DE LIMA (OAB 128711/SP)

Processo 0001787-16.2014.8.26.0312 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - WILSON ALMEIDA DE LARA - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A - Vistos. Fls. 30: Defiro o prazo 
de 10 (dez) dias para a parte Autora apresentar réplica. Int. - ADV: ANDREA LUIZE BERTHOLDO (OAB 342758/SP), NATASHA 
CAUTELLA ROMERO (OAB 233907/SP), MILENA MENDONÇA CARVALHO (OAB 244208/SP), ANGÉLICA MAGALHÃES 
CUNHA LISBOA (OAB 319967/SP)

Processo 0001790-68.2014.8.26.0312 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - JOÃO FERREIRA MARTINS - BV FINANCEIRA - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que tenha eficácia 
de título executivo (parágrafo único do artigo 22, da Lei nº 9.099/95), o acordo a que chegaram as partes. Registre-se. Em 
consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO com fundamento no Artigo 269, Inciso III, do C.P.C. Certifique-se o trânsito 
em julgado, incontinenti. Com relação a comunicação ao Cartório de Protesto, oficie-se informando o acordo a que chegaram 
as partes. Eventual taxa ou despesa a título de emolumentos será paga pelas partes. Regularizados, ARQUIVEM-SE os autos 
procedidas com as cautelas de praxe. Int. - ADV: RICARDO MARCELO GONÇALVES ARTEIRO (OAB 233024/SP), JORGE 
DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), ALINE DE SOUZA LISBOA (OAB 294332/SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO BAIARDO DE BRITO PEREIRA JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NÉLLIE HENCHI RODITIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0008/2015
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Processo 0000971-39.2011.8.26.0312 (312.01.2011.000971) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes contra o 
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - J.P. - J.B.S. - Vistos. Fls. 160/176: Ciente da interposição do Recurso Administrativo. 
Ante a manifestação Ministerial de fls. 177, suspendo o presente feito no tocante à Reparação do Dano Ambiental. Aguarde-se 
a decisão. No mais, prossiga-se com a fiscalização da suspensão condicional do processo. Int. e Ciência ao Ministério Público. 
- ADV: ALINE DE SOUZA LISBOA (OAB 294332/SP), ANGÉLICA MAGALHÃES CUNHA LISBOA (OAB 319967/SP)

LARANJAL PAULISTA
Juizado Especial Cível

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ELIANE CRISTINA CINTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANGELA MARIA FALCIN SANTIAGO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0015/2015
Processo 0000160-65.2014.8.26.0315 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Luciana Alves Garbeloti 

Loureiro de Mello Me - MARTIANA BARBOSA - Vistos. Ante a manifestação do(a) exeqüente (fls. 69) e a inexistência de bens 
penhoráveis, JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, entregando-se ao exeqüente a 
certidão de seu crédito, nos termos do Enunciado nº 75 do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais 
do Brasil. P.R.I. e arquivem-se. - ADV: SILVANA MATILDE ANDREONI DE TOLEDO (OAB 196561/SP)

Processo 0000298-95.2015.8.26.0315 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Jair Chaguri Junior - 
CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 25/03/2015 às 
14:20h devendo o autor estar presente, importando sua ausência em extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 
51, I, da Lei n. 9099/95, bem como na condenação do mesmo ao pagamento das custas processuais no valor de 05 (cinco) 
UFESPs, sob pena de não o fazendo ter seu nome inserido na dívida ativa da Fazenda Pública do Estado, podendo, em razão 
do não pagamento, ser processado pela mesma, em ação de Execução Fiscal. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer 
munidas de documentos de identificação. - ADV: MARCELO DE ALMEIDA (OAB 286235/SP)

Processo 0000299-80.2015.8.26.0315 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Mateus Roberto Pires 
dos Santos & Cia Ltdame - André Nicoletti Russini - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 25/03/2015 
às 14:25h devendo o autor estar presente, importando sua ausência em extinção e arquivamento do processo, nos termos do 
art. 51, I, da Lei n. 9099/95, bem como na condenação do mesmo ao pagamento das custas processuais no valor de 05 (cinco) 
UFESPs, sob pena de não o fazendo ter seu nome inserido na dívida ativa da Fazenda Pública do Estado, podendo, em razão 
do não pagamento, ser processado pela mesma, em ação de Execução Fiscal. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer 
munidas de documentos de identificação. - ADV: MARCELO DE ALMEIDA (OAB 286235/SP)

Processo 0000300-65.2015.8.26.0315 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Mateus Roberto Pires 
dos Santos & Cia Ltda ME - MARIA SALETE PAZOTTO OLIVARES - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para 
o dia 25/03/2015 às 14:30h devendo o autor estar presente, importando sua ausência em extinção e arquivamento do processo, 
nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9099/95, bem como na condenação do mesmo ao pagamento das custas processuais no 
valor de 05 (cinco) UFESPs, sob pena de não o fazendo ter seu nome inserido na dívida ativa da Fazenda Pública do Estado, 
podendo, em razão do não pagamento, ser processado pela mesma, em ação de Execução Fiscal.. Certifico, ainda, que as 
partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: MARCELO DE ALMEIDA (OAB 286235/SP)

Processo 0000301-50.2015.8.26.0315 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Mateus Roberto 
Pires dos Santos & Cia Ltda ME - Roberto Rodrigues Pego - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o 
dia 25 de março de 2015 às 14:35 horas, a qual será realizada no Juizado Especial Cível da Comarca de Laranjal Paulista, 
na Rua Prefeito Hermelindo Pilon, s/n. no Edifício do Fórum, devendo o autor estar presente, importando sua ausência em 
extinção e arquivamento dos autos, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95, bem como a condenação ao pagamento das 
custas processuais no valor de 05 ( cinco) UFESPs, sob pena de inserção do nome na dívida ativa da Fazendo Pública do 
Estado e eventual processo de Execução Fiscal. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de 
identificação. - ADV: MARCELO DE ALMEIDA (OAB 286235/SP)

Processo 0000302-35.2015.8.26.0315 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Mateus Roberto 
Pires dos Santos & Cia Ltda ME - TIAGO CHAVES VIEIRA - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o 
dia 25 de março de 2015 às 14:40 horas, a qual será realizada no Juizado Especial Cível da Comarca de Laranjal Paulista, 
na Rua Prefeito Hermelindo Pilon, s/n. no Edifício do Fórum, devendo o autor estar presente, importando sua ausência em 
extinção e arquivamento dos autos, nos termos do art. 51, I da Lei n. 9.099/95, bem como a condenação ao pagamento das 
custas processuais no valor de 05 ( cinco) UFESPs, sob pena de inserção do nome na dívida ativa da Fazendo Pública do 
Estado e eventual processo de Execução Fiscal. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de 
identificação. - ADV: MARCELO DE ALMEIDA (OAB 286235/SP)

Processo 0001469-24.2014.8.26.0315 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - GRANADO & GRANADO 
LTDA ME - Jose Roberto Florencio - Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo a que 
chegaram as partes (fls. 46). Aguarde-se o cumprimento. Após, intime-se o exequente a manifestar-se quanto ao cumprimento, 
no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 794, II, do CPC. P.R.I. - ADV: SILVANA MATILDE ANDREONI DE 
TOLEDO (OAB 196561/SP)

Processo 0001593-07.2014.8.26.0315 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - GRANADO & GRANADO 
LTDA ME - CRISTIANO A. DE SOUZA LIAR - Intimação do autor a manifestar-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias em termos 
de prosseguimento do processo, tendo em vista o decurso do prazo para o pagamento do débito ao qual o(a) executado(a) foi 
intimado(a) nos termos do art. 475-J do CPC. - ADV: SILVANA MATILDE ANDREONI DE TOLEDO (OAB 196561/SP)

Processo 0001911-87.2014.8.26.0315 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Granado & Granado 
Ltda Me - Rubens Alberto Bueno de Camargo - Vistos. Ante a manifestação do(a) autor(a) (fls. 45), JULGO EXTINTO o processo, 
nos termos do art. 267, VIII, do Código de Processo Civil. Desentranhem-se os documentos que instruíram à inicial, entregando-
os ao(à) autor(a). P.R.I. e arquivem-se. - ADV: SILVANA MATILDE ANDREONI DE TOLEDO (OAB 196561/SP)

Processo 0001934-04.2012.8.26.0315 (315.01.2012.001934) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Títulos 
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de Crédito - Marcio Jorge - Milton Pieroni Junior - Intimação do(a) autor(a) para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 
(cinco) dias, em termos de prosseguimento do feito. (Decorreu o prazo de sobrestamento requerido nos autos). - ADV: VALERIA 
BUFANI (OAB 121489/SP), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA ULIANA (OAB 300831/SP)

Processo 0002310-19.2014.8.26.0315 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Tiago 
Motolo Siqueira - Telefonica Brasil S/A - VISTOS. Ausente o autor ou quem o representasse, embora devidamente intimado 
(fls. 18 verso), de rigor a EXTINÇÃO DO PROCESSO sem julgamento do mérito, com base no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. 
Condeno o autor no pagamento nas custas processuais nos termos da Lei em vigor, no valor cinco UFESP. Intime-se o para o 
pagamento, sob pena de inscrição da divida. Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Registre-se. Ao 
arquivo, oportunamente. - ADV: ROBSON FIDELIS DA CUNHA (OAB 341913/SP)

Processo 0002767-51.2014.8.26.0315 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - FN TECH LTDA ME - 
LUIS GUSTAVO PEREIRA - Requeira a parte autora/exequente o que entender de direito em termos de prosseguimento do feito, 
no prazo de 05 dias, tendo em vista que flui “in alibs” o prazo para que a parte rqda/executada se manifestasse em termos de 
pagamento da divida, apesar de devidamente intimada, pena de extinção. - ADV: SILVANA MATILDE ANDREONI DE TOLEDO 
(OAB 196561/SP)

Processo 0002833-31.2014.8.26.0315 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Valeria Bufani - Jaime 
Estevam - Intimação do(a) autor(a) para que se manifeste nos autos, dentro do prazo legal, em termos de prosseguimento. 
(Transitou em julgado a r. sentença que julgou a ação procedente em virtude da revelia do réu). - ADV: PAULO ROGERIO DE 
OLIVEIRA ULIANA (OAB 300831/SP)

Processo 0002918-17.2014.8.26.0315 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Loja Backward Me - Heliana 
Maria Belli - Vistos. Ante a manifestação do(a) exeqüente (fls. 42) e a inexistência de bens penhoráveis, JULGO EXTINTO o 
processo, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, entregando-se ao exeqüente a certidão de seu crédito, nos termos do 
Enunciado nº 75 do Fórum Permanente de Juízes Coordenadores dos Juizados Especiais do Brasil. P.R.I. e arquivem-se. - ADV: 
MARIELA RODRIGUES MACHADO (OAB 315747/SP), SÔNIA MARIA DE MORAES GAZONATO (OAB 173077/SP)

Processo 0003021-24.2014.8.26.0315 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Gilberto Loyola Pessoa - 
Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Apresentar a parte autora a impugnação à contestação juntada, no prazo 
de 15 dias, sob pena de preclusão. - ADV: YRAMAIA APARECIDA F BALESTRIM RODRIGUES (OAB 195270/SP), FABIO 
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 3001763-59.2013.8.26.0315 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
Paulo Cesar Sabino - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Requeira a parte autora/exequente o que 
entender de direito em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, tendo em vista a juntada da petição de fls. 
(comprovante de pagamento do debito), pena de aceitação tacita ao valor depositado. - ADV: FLAVIO ANTONIO MENDES (OAB 
238643/SP)

LEME
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LEME EM 09/02/2015

PROCESSO :0000922-38.2015.8.26.0318
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : EDSON COSTA SILVA
RECLAMADO : Uti do Celular
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000939-74.2015.8.26.0318
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Marcelo Baldin
RECLAMADO : ISRAEL GOMES RIBEIRO
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000937-07.2015.8.26.0318
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Aparecida Isabel de Rezende
ADVOGADO : 282988/SP - Carlos Alberto Lissoni
REQDO : Rinaldo Jose da Silva Junior
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000936-22.2015.8.26.0318
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Cristiano Henrique Godoy
ADVOGADO : 282988/SP - Carlos Alberto Lissoni
REQDO : Rinaldo Jose da Silva Junior
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000943-14.2015.8.26.0318
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Cintia Aparecida Colitte da Silva
RECLAMADO : DEJON OTICA E COMERCIO DE JOIAS LTDA-ME
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VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000954-43.2015.8.26.0318
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Edine Silva Meira
RECLAMADO : SERRALHEIRA RAFAEL
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000951-88.2015.8.26.0318
CLASSE :EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : Cristiane Martins de Faria Neves
ADVOGADO : 357165/SP - Douglas Martins Kauffmann
EMBARGDO : INMETRO
VARA :SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS

PROCESSO :0000949-21.2015.8.26.0318
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Admilson Aparecido Gallo
ADVOGADO : 302724/SP - Lucas Guilherme Gotze
REQDO : INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000957-95.2015.8.26.0318
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Sergio Gueldini
ADVOGADO : 199521/SP - Dalton Fernando Bovo
REQDA : TELEFÔNICA BRASIL S.A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000961-35.2015.8.26.0318
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Alexandre Del Nero
ADVOGADO : 350303/SP - Olivier Antoine François Dourdin
REQDO : UNIMED ARARAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000803-77.2015.8.26.0318
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Maria Luisa B. da Silva Roupas - ME
ADVOGADO : 238017/SP - Daniele Regina de Carli
REQDA : Karina Fernanda Brandão
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LEME EM 09/02/2015

PROCESSO :0000072-58.2015.8.26.0552
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 514/2015 - Leme
AUTOR : J.P.
INDICIADO : T.C.M.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000069-06.2015.8.26.0552
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 513/2015 - Leme
AUTOR : J.P.
INDICIADO : D.S.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000938-89.2015.8.26.0318
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 485/2015 - Leme
AUTOR : J.P.
INDICIADO : J.J.P.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0011639-37.2000.8.26.0318
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CLASSE :AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO
AUTOR : Justiça Pública
DECLARANTE : Julio Cesar Brandim da Silva
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0004383-57.2011.8.26.0318
CLASSE :PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS
IP-Flagr. : 323/2011 - Leme
REQTE : Justiça Publica
RÉU : Antonio Galdino da Silva
ADVOGADO : 198462/SP - Jane Yukiko Mizuno
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001177-74.2007.8.26.0318
CLASSE :AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
BO : 190/2007 - Leme
AUTOR : Justiça Pública
RÉU : Elton Zacarias da Silva
ADVOGADO : 128042/SP - Edilson Jose Barbato
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0007394-65.2009.8.26.0318
CLASSE :AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
IP : 293/2009 - Leme
AUTOR : Justiça Publica
RÉU : Leandro Colpani Ramos
ADVOGADO : Jose Luis Stephani
VARA :VARA CRIMINAL

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINALJUIZ(A) DE DIREITO DANIEL LUIZ MAIA SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MAURO ROBERTO STOQUE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0011/2015
Processo 0000006-78.2015.8.26.0552 - Auto de Prisão em Flagrante - Furto - Justiça Pública  - DOUGLAS APARECIDO 

VALLE DE OLIVEIRA e outros - Intime-se a defensora para no prazo legal apresentar defesa preliminar. - ADV: MARINA DE 
JESUS MANGINI CAMBRAIA (OAB 219216/SP)

Processo 0000364-03.2014.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - Cláudio Marinho 
Cavalcante  - Ante o exposto, condeno Cláudio Marinho Cavalcanti, qualificado nos autos: a) à pena de sete meses de detenção, 
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além da suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de dois meses 
e dez dias, como incurso no art. 303, caput, do CTB; b) à pena de sete meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em 
regime semiaberto e pagamento de onze dias-multa, no piso mínimo legal, além da suspensão para dirigir veículo automotor 
pelo prazo de dois meses e dez dias, como incurso no art. 306, § 1º, inc. I, do mesmo diploma legal. Somadas as penas 
em razão do concurso material de infrações, na forma do ar. 69, do CP, totalizam um ano e dois meses de detenção, a ser 
cumprida inicialmente em regime semiaberto, bem como o pagamento de onze dias-multa, além da suspensão para dirigir 
veículo automotor pelo prazo de quatro meses e vinte dias. Substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à 
comunidade ou a entidades públicas, a ser fixada no juízo das execuções. Para cumprimento da pena de suspensão do direito 
de dirigir, cumpra-se o disposto no art. 293, §§ e art. 295, ambos do CTB, oficiando-se com o trânsito em julgado. Nada obsta o 
apelo em liberdade. Arbitro honorários ao douto defensor dativo no valor máximo da tabela vigente. Após o trânsito em julgado 
desta sentença, expeça-se certidão. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: MARCUS MASSAO OTA (OAB 337308/SP)

Processo 0000447-19.2014.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - EMILIANO LOPES SILVA  
- Vistos.  Cuida-se de ação penal ajuizada contra Emiliano Lopes Silva, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, 
inciso I, do Código Penal. Consta na denúncia que no dia 24 de janeiro de 2014, por volta de 02h10min, na Rua Carlos Bonfanti, 
695, Centro, nesta cidade e comarca, o acusado, mediante rompimento de obstáculo, tentou subtrair, para si, bens pertencentes 
ao estabelecimento empresarial denominado Academia Cross Training. Segundo o que foi apurado, o réu, munido de um pé-de-
cabra, por ação mecânica, danificou uma porta metálica do estabelecimento, gerando, assim, uma abertura de cerca de vinte 
centímetros, a qual calçou com um tijolo.  Além disso, o réu danificou uma caixa de força, cortando a energia do local, com o 
objetivo de desativar eventual sistema de segurança instalado. O crime de furto apenas não se consumou porque uma guarnição 
da Guarda Civil Municipal passou pelo local e avistou o acusado forçando a porta.  Os guardas abordaram o indivíduo e 
apreenderam o instrumento utilizado para a prática de rompimento de obstáculo. A denúncia foi recebida (fl. 60). A seguir, o réu 
foi citado pessoalmente (fl. 79 - verso). A defesa apresentou resposta à acusação (fls. 70/71). Foi concedida liberdade provisória 
ao acusado (fls. 93/94). Foram ouvidas a vítima (fl. 133), uma testemunha de acusação (fl. 134), colhendo-se o interrogatório do 
réu (fls. 135/136). Encerrada a instrução, o Ministério Público postulou a condenação, nos termos da denúncia (fls. 151/154). A 
defesa do acusado, por sua vez, postulou a absolvição por insuficiência de provas (fls. 158/159). É o relatório.  Fundamento e 
decido.  Procede a pretensão punitiva.  A materialidade está demonstrada por todos os documentos coligidos na fase policial, 
além do laudo pericial e prova testemunhal.  A autoria também é certa, a despeito da negativa do acusado, o qual disse que 
sequer passou pelo estabelecimento comercial Academia Cross Training.  Em juízo, ele negou a prática do crime. Disse que no 
dia dos fatos foi abordado pelos guardas a cerca de quatro quarteirões do estabelecimento Academia Cross Training, e que 
estava sob efeito de crack. Contou que não sabe nada sobre o pé-de-cabra utilizado ou sobre a autoria do crime em apreço. A 
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negativa de autoria, entretanto, não se sustenta.  Com efeito, a testemunha Márcio Eduardo Gomes, guarda municipal, disse 
que estavam em patrulhamento e avistaram o acusado forçando a porta da Academia Cross Training com um pé-de-cabra e a 
calçando com um tijolo, com a finalidade de formar uma alavanca. Disse que o acusado danificou uma caixa de força do 
estabelecimento - provavelmente para cortar a iluminação ou desativar o alarme - e que o réu estava bem alterado no dia dos 
fatos. Relatou que o acusado já era conhecido nos meios policiais. Ainda, a vítima Ciro Bacciotti, representante da Academia 
Cross Training, disse em juízo que os guardas municipais, ligaram para o seu genitor, informando o ocorrido, e após ele se 
dirigiu até o local. Relatou que o pé-de-cabra foi apreendido próximo ao réu, já que este o teria soltado antes da abordagem. 
Informou também que a porta estava quase um palmo levantada e calçada com um tijolo, e que o acusado também danificou 
uma caixa de força, provavelmente para desligar o alarme. Disse, por fim, fora as avarias, nada foi subtraído.  A negativa de 
autoria restou, assim, isolada nos autos, embora o réu tenha dito que foi agredido injustamente e estaria sendo perseguido 
pelos agentes.  A testemunha de acusação depôs de forma segura e convicta, e nada há nos autos, além do interrogatório, que 
sinalize perseguição ou intuito em prejudicar ou incriminar indevidamente o réu, pois o fato de o guarda municipal conhece-lo 
apenas demonstra que este possui popularidade nos meios policiais, pelos atos ilícitos já praticados. É certo que, se comparados 
os depoimentos prestados em sede inquisitiva e judicial, sempre será possível verificar a existência de pequenas contradições, 
que se reputam naturais, porque a ninguém é dado prestar depoimentos estritamente idênticos, sem nenhuma diferença.  Salvo 
comprovação em contrário, a atuação dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e legitimidade.  Sobre o tema, 
invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello: Prova  Depoimento testemunhal de agentes policiais  
Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais  especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia 
do contraditório  reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de 
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente 
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age 
facciosamente ou quando se demonstra  tal como ocorre com as demais testemunhas  que as suas declarações não encontram 
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP). E, como visto, tanto 
a testemunha quanto a vítima relataram que o réu chegou a colocar um tijolo sob a porta, abrindo-a por quase um palmo, 
justamente com o objetivo de romper tal obstáculo e ter acesso ao interior do imóvel.  No mesmo contexto, em conduta pretérita, 
o acusado danificou a caixa de força do mesmo estabelecimento, talvez com o objetivo de cortar luz ou evitar o acionamento do 
alarme. De igual modo, o laudo pericial de fl. 149 demonstra que o portão metálico do estabelecimento apresentava violação 
caracterizada pelo deslocamento de sua folha, à guisa de alavanca, provando, assim, a qualificadora de rompimento de 
obstáculo.  Confira-se decisão semelhante ao caso concreto:  Verifica-se a qualificadora do nº I do §4º do art. 155 do CP quando 
na ocasião do furto ocorre o arrombamento, a ruptura, a demolição, a destruição (total ou parcial) de qualquer elemento que vise 
impedir a ação do ladrão (cadeados, fechaduras, cofres, muros, portões, janelas, telhados, tetos etc.), sejam quais forem os 
expedientes empregados (RT 535/323). No mesmo rumo, reconhece-se o crime de furto qualificado tentado, haja vista que 
houve o rompimento de obstáculo, mas não houve a consumação do delito, por motivos alheios à vontade do acusado, ou seja, 
pela intervenção dos guardas municipais.  Nesse sentido:  O rompimento de porta de ingresso de casa alheia constitui ato de 
execução e não mero ato preparatório de furto, se com o arrombamento, visa o agente à violação patrimonial (JTACRIM 91/280).  
Diante de tal quadro probatório, reconhecida a materialidade e autoria da tentativa do crime de furto qualificado, passa-se à 
fixação da pena. Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, 
conduta social e personalidade do agente), e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), observo que o réu 
tem personalidade voltada para a prática de crimes, ostentando uma condenação transitada em julgado pelo mesmo crime 
(certidão de fl. 20 do apenso), motivo pelo qual fixo a pena-base em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, resultando em dois 
anos quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão e pagamento de doze dias-multa. Na segunda fase, diante da reincidência 
(certidão de fl. 22 do apenso), também pelo crime de furto, eleva-se a pena de mais um quinto, chegando-se a dois anos, dez 
meses e dezesseis dias de reclusão e pagamento de quatorze dias-multa.  Reconhecida a tentativa, e partir do critério que se 
infere do parágrafo único, do artigo 14, do Código Penal (proximidade da consumação), diminui-se a pena do patamar máximo, 
dois terços, pois o réu foi preso logo após o rompimento de obstáculo, estando muito longe da conclusão de seu ato criminoso. 
Chega-se, desse modo, à pena de onze meses e quinze dias de reclusão e pagamento de quatro dias-multa.  O regime inicial de 
cumprimento de pena será o semiaberto, pois embora a pena imposta seja inferior a quatro anos, o réu é portador de maus 
antecedentes e é reincidente (art. 33, § 2º, c, e § 3º, do Código Penal). Pelas mesmas razões, cumpre reconhecer que está 
vedada a substituição da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos (art. 44, inc. II e III, do Código Penal). Deixo, 
por fim, de arbitrar valor da indenização dos danos materiais e morais, por falta de elementos amplos e detalhados a respeito, 
relegando para o juízo cível, se isto for de interesse da vítima, a liquidação dos danos. Ante o exposto, condeno Emiliano Lopes 
Silva, qualificado nos autos, à pena de onze meses e quinze dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, 
e pagamento de quatro dias-multa, no mínimo legal, como incurso no art. 155, § 4º, inc. I, combinado com o art. 14, inc. II, 
ambos do Código Penal.  Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para cumprimento da decisão.  O réu suportará o 
pagamento da taxa judiciária, respeitada sua hipossuficiência, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.  Arbitro honorários à douta 
advogada dativa no valor máximo da tabela, expedindo-se oportunamente certidão. P.R.I.C.  - ADV: ANDRENILZA APARECIDA 
B KREMPEL (OAB 90865/SP)

Processo 0000447-19.2014.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - EMILIANO LOPES SILVA  
- Intimação do(a) ilustre DEFENSOR(A) de que a Certidão de Honorários foi expedida; à disposição no site do TJSP.  - ADV: 
ANDRENILZA APARECIDA B KREMPEL (OAB 90865/SP)

Processo 0001422-75.2013.8.26.0318 (031.82.0130.001422) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - 
Germano Rodrigues Marreira  - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Intime-se a defesa para 
contrarrazões, no prazo legal. Certifique-se o prazo prescricional e anote-se o trânsito em julgado para o Ministério Público. Por 
fim, subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça Seção Criminal, com as nossas homenagens, tomadas as cautelas de praxe. 
Intime-se. Leme, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: ANA MARIA LOPES MEDEIROS (OAB 263129/SP)

Processo 0001631-10.2014.8.26.0318 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Francisco Jonathan Matioli  - Ante o exposto, condeno Francisco Jonathan Matioli, qualificado nos autos, à pena de um ano e 
oito meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa, 
no patamar legal mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Recomende-se o réu na prisão em que se 
encontra. Decreto o perdimento do valor depositado, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito 
em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006. Fica também autorizada a incineração do entorpecente caso 
ainda não procedida. O acusado pagará a taxa judiciária, ressalvado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, em razão de sua 
hipossuficiência. P.R.I.C. Leme, 30 de janeiro de 2015. - ADV: EDILSON JOSE BARBATO (OAB 128042/SP)

Processo 0001693-84.2013.8.26.0318 (031.82.0130.001693) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - Maximo 
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Freitas Gomes  - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa. Intime-se para razões e, em seguida, ao Ministério 
Público, para contrarrazões, no prazo legal. Certifique-se o prazo prescricional e anote-se o trânsito em julgado para o Ministério 
Público. Em se tratando de advogado dativo, arbitro os honorários no valor máximo da tabela vigente, expedindo-se certidão. 
Por fim, subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça Seção Criminal, com as nossas homenagens, tomadas as cautelas de 
praxe. Intime-se. Leme, 22 de janeiro de 2015. - ADV: JANE YUKIKO MIZUNO (OAB 198462/SP)

Processo 0001693-84.2013.8.26.0318 (031.82.0130.001693) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - Maximo 
Freitas Gomes  - Intimação do(a) ilustre DEFENSOR(A) de que a Certidão de Honorários foi expedida; à disposição no site do 
TJSP.  - ADV: JANE YUKIKO MIZUNO (OAB 198462/SP)

Processo 0002370-17.2013.8.26.0318 (031.82.0130.002370) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de 
Violência Doméstica - Carlos Alberto Rodrigues Junior  - Intimação do defensor de que foi expedida certidão de honorários e que 
a mesma encontra-se à disposição no site do TJ. - ADV: FABIO JOSÉ PICOLLI (OAB 284655/SP)

Processo 0002482-49.2014.8.26.0318 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - ALAN  AGOSTINHO DE 
DEUS  - Intimação do defensor para que apresente os memoriais escritos, no prazo de cinco dias. - ADV: DIEGO DIVINO 
KUCHLER TARIFA (OAB 321589/SP)

Processo 0002677-05.2012.8.26.0318 (318.01.2012.002677) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - Aroldo 
Jose Garcia  - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa. Intime-se para razões e, em seguida, ao Ministério 
Público, para contrarrazões, no prazo legal. Certifique-se o prazo prescricional e anote-se o trânsito em julgado para o Ministério 
Público. Por fim, subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça Seção Criminal, com as nossas homenagens, tomadas as 
cautelas de praxe. Int. Intime-se. Leme, 19 de janeiro de 2015. - ADV: JOSE LUIS STEPHANI

Processo 0002755-96.2012.8.26.0318 (318.01.2012.002755) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência 
Doméstica - J.R.F.  - “Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa. Intime-se para razões e, em seguida, ao 
Ministério Público, para contrarrazões, no prazo legal. Certifique-se o prazo prescricional e anote-se o trânsito em julgado para 
o Ministério Público.”  Intimação do defensor para que apresente as razões de recurso, no prazo legal, bem como para que 
apresente o novo endereço do réu. - ADV: CAROLINA LENTZ FLORIANO (OAB 247313/SP), MARCO AURELIO DE MORI (OAB 
28270/SP)

Processo 0004910-72.2012.8.26.0318 (318.01.2012.004910) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência 
Doméstica - J.C.M.  - “Vistos. Tendo em vista que o réu foi absolvido, defiro a liberação da fiança arbitrada em favor de José 
Cláudio Moreira. Expeça-se guia de levantamento. Cumpridas todas as determinações de fls. 79/81, oportunamente arquivem-
se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Leme, 16 de dezembro de 2014.” Intimação do defensor de que foi expedida 
a certidão de honorário e a mesma se encontra à disposição, no site do TJ.  - ADV: BENITO CACCIA ROSALEM (OAB 170345/
SP)

Processo 0004922-23.2011.8.26.0318 (318.01.2011.004922) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito 
- Luiz Lopes Junior  - Vistos. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação. A despeito das alegações defensivas, não 
vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397, inc. I a IV, do CPP (existência manifesta de 
causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, atipicidade ou causa extintiva de punibilidade), motivo pelo qual ratifico o 
recebimento da denúncia. Em consequência, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 24 de março de 
2015, às 13h45min. Ao Comandante da 4ª Companhia da Policia Militar de Leme, requisitando o policial militar Adilson Daniel 
Bernardo da audiência designada. Depreque-se a intimação do réu para a audiência designada. Servirá o presente por cópia 
digitada, como OFICIO. Intime-se. - ADV: MARIA JULIA CONSULI MENEZES OTA (OAB 324953/SP), REINALDO MARTINS 
JUNIOR (OAB 247252/SP)

Processo 0005084-13.2014.8.26.0318 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Leandro Henrique Rodrigues 
e outros - Vistos.  Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, argumentando-se, em síntese, que não estão presentes 
os requisitos que autorizam a manutenção da segregação cautelar, bem como que há excesso de prazo. O Ministério Público 
se manifestou pelo indeferimento. O pedido não comporta acolhimento. Como constou na decisão que converteu a prisão em 
flagrante em preventiva, a cujos fundamentos me reporto, por economia processual, trata-se a princípio de delito de tráfico de 
entorpecentes que recomenda, uma vez oferecida a denúncia e não concluída a instrução, a manutenção da prisão preventiva 
do acusado, presente indício suficiente de materialidade e de autoria, principalmente diante da quantidade e variedade das 
drogas encontradas em poder dos acusados.  Lembro ainda que prova de ocupação lícita e residência fixa, como é cediço 
na jurisprudência dominante, constituem virtudes pessoais que efetivamente não se sobrepõem à necessidade processual de 
acautelamento.  Quanto ao excesso de prazo, o saudoso Julio Fabbrini Mirabete, comentando o art. 648, do CPP, prelecionava 
que não há constrangimento ilegal se o excesso de prazo para o encerramento do processo é justificado, porque provocado por 
incidentes processuais não imputáveis ao juiz, e resultante de diligências demoradas (complexidade do processo com vários 
réus, necessidade de expedição de cartas precatórias, defensores residentes em diversas cidades, obrigando a diligências 
de intimação, incidente de insanidade mental etc.(Código de Processo Penal Interpretado, 10. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 
1.710).  E o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que o prazo para a conclusão da instrução criminal com réu preso 
preventivamente não deve ser visto pela simples soma dos dias decorridos, mas dentro das circunstâncias de cada processo, 
tendo em vista que eventual excesso oriundo das peculiaridades do caso concreto não traduz constrangimento ilegal, que só 
se caracteriza quando há incúria do Juízo criminal. (5ª Turma, HC nº 38.251/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima). No caso em 
apreço, o Ministério Público insistiu na inquirição da testemunha de acusação ausente, o policial militar Alexsandro Roberto 
Divino, o qual, segundo o documento de fl. 197, passou a exercer sua funções junto a Batalhão situado na Comarca de São 
Carlos/SP.  A insistência tem fundamento em necessidade concreta, até porque os acusados negaram a prática dos crimes. 
Ademais, o policial militar ouvido nesta data, Charles Francisco Parroti, ratificou o depoimento prestado na fase informativa, 
nos aspectos essenciais, de modo que remanescem os indícios de autoria.  Ainda, são quatro os réus, os quais respondem 
pela prática de dois crimes, de natureza grave. A instrução processual iniciada em 27 de novembro de 2014, apenas deixou de 
ser finalizada diante da ausência de uma testemunha de acusação, cuja oitiva se reputou fundamental, o que se dará por carta 
precatória, de maneira que se justifica certo atraso no encerramento da instrução.  Observo, por fim, que a instrução neste 
Juízo está encerrada. Então, com o retorno da carta precatória, as partes serão intimadas para apresentação de memoriais, 
prolatando-se sentença em seguida. Por tais fundamentos, em caráter excepcional, justifica-se a manutenção da segregação 
cautelar, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, de acordo com o art. 312, do CPP, pelo 
menos até a próxima audiência, porquanto não configurado o excesso de prazo. Portanto, indefiro o pedido de revogação da 
prisão preventiva.  Int.  - ADV: MARCOS VASCO MOLINARI (OAB 264989/SP), JOSE LUIS STEPHANI, VALDIR DONIZETI DE 
OLIVEIRA MOCO (OAB 128706/SP)

Processo 0005642-82.2014.8.26.0318 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - JONATAS WILLIAM 
MARIANO SOUZA  - Intimação do defensor para que apresente os memoriais escritos, no prazo de cinco dias. - ADV: JOSE 
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ROBERTO CHRISTOFOLETTI (OAB 68444/SP)
Processo 0005884-41.2014.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - WALTER  JONAS DE OLIVEIRA 

-  - LEONARDO MOREIRA DO NASCIMENTO  - Ante o exposto: a) condeno Leonardo Moreira do Nascimento, qualificado nos 
autos, à pena de um ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento de dez dias-multa, no mínimo 
legal, como incurso no art. 180, caput, do CP; substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade ou 
a entidades públicas, que deverá ser fixada no juízo da execução; b) desclassifico o fato delituoso imputado a Leonardo Moreira 
do Nascimento, qualificado nos autos, de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para porte 
para uso próprio, previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal; com o trânsito em julgado, remetam-se ao Juizado Especial 
Criminal desta comarca, nos termos do art. 383, § 2º, do CPP para cabal apuração; c) absolvo Walter Jonas de Oliveira, de ter 
praticado o crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, 
inc. VII, do CPP. O acusado Leonardo Moreira do Nascimento pagará a taxa judiciária, ressalvado o disposto no art. 12 da Lei 
nº 1.060/50, em razão de sua hipossuficiência. Expeça-se alvará de soltura clausulado e, com o trânsito em julgado, expeça-se 
o necessário para cumprimento da decisão. Oportunamente, ao arquivo. - ADV: EDILSON JOSE BARBATO (OAB 128042/SP), 
JOSE LUIS STEPHANI

Processo 0006059-35.2014.8.26.0318 - Auto de Prisão em Flagrante - Furto - FERNANDO RODRIGUES SOARES  - Vistos. 
O réu foi citado e apresentou resposta à acusação. A despeito das alegações defensivas, não vislumbro nenhuma das hipóteses 
de absolvição sumária previstas no artigo 397, inc. I a IV, do CPP (existência manifesta de causa excludente de ilicitude ou 
de culpabilidade, atipicidade ou causa extintiva de punibilidade), motivo pelo qual ratifico o recebimento da denúncia. Em 
consequência, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 24 de março de 2015, às 16h30min. Ao Oficial 
de Justiça para intimar o réu e vitima da data da audiência. Ao Comandante da 4ª Companhia da Policia Militar, requisitando os 
policiais militares Edvaldo Fabiano Montarroyos Aurélio e Odair Andrade de Oliveira para a audiência designada. Intime-se. - 
ADV: MARINA DE JESUS MANGINI CAMBRAIA (OAB 219216/SP)

Processo 0006368-18.1998.8.26.0318 (318.01.1998.006368) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Francisco 
Elder Siqueira Leme  - Vistos. A denúncia já foi recebida e o Ministério Público se manifestou favoravelmente à suspensão 
condicional do processo, diante do que consta em FA e certidões. Como se trata de infração penal cuja pena mínima prevista 
em lei é igual ou inferior a um ano, e considerando o teor da manifestação do Ministério Público, intime-se o réu para audiência 
de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.099/95, designada para o dia 
27 de março de 2015, às 14h. Servirá o presente por cópia digitada, como MANDADO. Int. - ADV: VERALI BARBI (OAB 143850/
SP)

Processo 0007224-88.2012.8.26.0318 (318.01.2012.007224) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - JOSE 
APARECIDO DOS SANTOS  - Vistos. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação. A despeito das alegações defensivas, 
não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397, inc. I a IV, do CPP (existência manifesta 
de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, atipicidade ou causa extintiva de punibilidade), motivo pelo qual ratifico o 
recebimento da denúncia. Em consequência, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 24 de março de 
2015, às 15h15min. Ao Oficial de Justiça para intimar o réu, vítima e testemunhas da data da audiência. Ao Comandante da 4ª 
Companhia da Polícia Militar, requisitando os policiais militares Perin e Evandro para a audiência designada. Servirá o prsente 
por cópia digitada, como MANDADO. Intime-se. - ADV: VERALI BARBI (OAB 143850/SP)

Processo 0007326-47.2011.8.26.0318 (318.01.2011.007326) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
ELBIO JOSE DOS SANTOS  - Ante o exposto, condeno Elbio José dos Santos, qualificado nos autos, à pena de quatro meses 
e vinte dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de três dias-multa, no mínimo legal, como incurso 
no art. 155, caput, combinado com o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por 
prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, que deverá ser fixada no juízo das execuções. Com o trânsito em 
julgado, expeça-se o necessário para cumprimento da decisão. O réu suportará o pagamento da taxa judiciária, respeitada sua 
hipossuficiência, nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50. P.R.I.C. - ADV: IVANILDO APARECIDO M SIQUEIRA (OAB 92354/SP)

Processo 0007410-43.2014.8.26.0318 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Douglas Henrique Ivo de 
Oliveira  - Vistos. A defesa apresentada pelo acusado não é suficiente para afastar a justa causa da ação penal, em face da 
presença de indício suficiente de materialidade e de autoria, ao menos em análise inicial, própria da fase do procedimento. 
Observo que somente no curso regular da instrução é que haverá elementos definitivos quanto à suposta prática do delito 
de tráfico de entorpecentes. Portanto, nos termos do art. 56 da Lei nº 11.343/2006, recebo a denúncia e designo audiência 
de instrução, debates e julgamento para o dia 26 de março_de 2015, às 14h. Providencie-se o encaminhamento do laudo de 
exame químico-toxicológico, caso ainda não procedido, além de outros eventualmente requeridos e deferidos. Ao Comandante 
da 4ª Companhia da Polícia Militar de Leme, requisitando os PMs, Antonio Carlos Medeiros e Rafael Vicentin para a audiência 
designada. Ao Diretor do Presidio a que este for apresentado deverá providenciar a apresentação do réu para a audiência 
designada. Depreque-se a citação e intime-se o réu (cópia da denúncia). Servirá a presente por cópia digitada, como 
PRECATÓRIA, MANDO E OFÍCIO. Intime-se. - ADV: ERIKA TAMBOLIN FRANCISCO (OAB 280432/SP)

Processo 0008582-20.2014.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica - Adilson 
Vieira da Silva  - Intimação do defensor para que apresente a defesa preliminar, no prazo legal. - ADV: LEANDRO BERTOLOTI 
DE OLIVEIRA (OAB 301677/SP)

Processo 0008724-24.2014.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - SUELI PEREIRA DOS SANTOS e 
outro - Intime-se o defensor de que foi expedida Carta Precatoria  a Comarca de Araras para oitiva das testemunhas arroladas 
pela defesa  MARINILZA PEREIRA DOS SANTOS SILVA e GILSON ALTAMIR DA SILVA - ADV: FABIO JOSÉ PICOLLI (OAB 
284655/SP), DÉBORA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA (OAB 247294/SP), ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA DORTA (OAB 
112978/SP)

Processo 0009149-08.2001.8.26.0318 (318.01.2001.009149) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita - 
Antonio Francisco Filho  - Intimação dos defensores de que o processo foi desarquivado e encontra-se à disposição no cartório. 
- ADV: EDMILSON NORBERTO BARBATO (OAB 81730/SP), KALLEB GROSSKLAUSS BARBATO (OAB 335538/SP)

Processo 0009432-45.2012.8.26.0318 (318.01.2012.009432) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - SEVERO 
LIMA  - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa. Intime-se para razões e, em seguida, ao Ministério Público, 
para contrarrazões, no prazo legal. Certifique-se o prazo prescricional e anote-se o trânsito em julgado para o Ministério Público. 
Por fim, subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça Seção Criminal, com as nossas homenagens, tomadas as cautelas de 
praxe. Int. Intime-se. Leme, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: INAIARA TEREZA HILDEBRAND (OAB 329349/SP)

Processo 0010229-50.2014.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - A.A.S.  - Intime-se a defensora para 
no prazo legal apresentar defesa preliminar. - ADV: ELIANA MOREIRA DE ARAUJO BARROS SOLCILOTTO (OAB 163160B/
RJ)
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Processo 0010558-33.2012.8.26.0318 (031.82.0120.010558) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - 
Adeildo Dionisio da Costa  - Intime-se o defensor do réu da expedição de cartas precatórias à Comarca de Cordeirópolis para 
interrogatório do réu, à Comarca  de Santa Gertrudes para oitiva da vítima e testemunha de acusação e à Comarca de Ipoyuca/
PE para  oitiva das testemunhas de defesa. - ADV: APARECIDA SIMONE GOMES WIDMER (OAB 208564/SP)

Processo 0010558-33.2012.8.26.0318 (031.82.0120.010558) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - Adeildo 
Dionisio da Costa  - Vistos.  O réu foi citado e apresentou resposta à acusação. A despeito das alegações defensivas, não 
vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397, inc. I a IV, do CPP (existência manifesta de 
causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, atipicidade ou causa extintiva de punibilidade), motivo pelo qual ratifico o 
recebimento da denúncia. Em consequência, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 24 de março de 
2015, às 16h.  Ao Delegado de Polícia requisitando os policiais civis Marcos Roberto Trottmann e Rodrigo Valeriano Macarenko 
para a audiência designada.  Depreque-se a oitiva das testemunhas arroladas e interrogatório do réu. Intime-se.  - ADV: 
APARECIDA SIMONE GOMES WIDMER (OAB 208564/SP)

Processo 0011573-66.2014.8.26.0318 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - JAIRO SANTOS 
DA SILVA JUNIOR  - Intime-se o defensor do réu para no prazo legal apresentar defesa preliminar. - ADV: JAMES APARECIDO 
DORTA DE TOLEDO (OAB 142118/SP)

Processo 0011608-26.2014.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - MARCIO ALEXANDRE PEREIRA  
- Vistos. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação. A despeito das alegações defensivas, não vislumbro nenhuma 
das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397, inc. I a IV, do CPP (existência manifesta de causa excludente de 
ilicitude ou de culpabilidade, atipicidade ou causa extintiva de punibilidade), motivo pelo qual ratifico o recebimento da denúncia. 
Em consequência, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 26 de março de 2015, às 15h10min. Ao 
Oficial de Justiça para intimar a vitima e testemunhas da data da audiência. Ao Comandante da Guarda Municipal de Leme, 
requisitando os guardas municipais Edmilson Pereira de Godoy e Aislan de Souza Bueno para a audiência designada. Ao Juízo 
de Direito da Vara Distrital de Itirapina, para intimação do réu. Ao Diretor da Penitenciária II de Itirapina, para apresentação 
do réu na audiência designada. Servirá o presente por cópia digitada, como MANDADO E OFICIO Intime-se. - ADV: JOSÉ 
ERNESTO JARDIM JÚNIOR (OAB 189267/SP)

Processo 3003492-14.2013.8.26.0318 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - Edvaldo Alves de Godoy  
- Ante o exposto, condeno Edvaldo Alves Godoy, qualificado nos autos, à pena de quatro anos de reclusão, a ser cumprida 
inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de dez dias-multa, no piso legal mínimo, como incurso no artigo 157, caput, 
do Código Penal. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, será expedido o necessário 
para regular cumprimento. O réu responderá pela taxa judiciária, respeitada a hipossuficiência, nos termos do art. 12 da Lei 
1.060/50. Arbitro honorários ao douto advogado dativo no valor máximo da tabela vigente, expedindo-se certidão com o trânsito 
em julgado. P.R.I.C. - ADV: ROSELY APARECIDA CAETANO (OAB 111655/SP)

Processo 3004454-37.2013.8.26.0318 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - H.A.S.  - Intimação do 
defensor para que apresente os memoriais escritos, no prazo de cinco dias. - ADV: LIGIA RODRIGUES PONTES FURTADO 
(OAB 307735/SP)

Processo 3004764-43.2013.8.26.0318 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Rodrigo Gonçalves e outros - Ante o exposto: a) condeno Rodrigo Gonçalves, Evanílson Ferreira Alves e Nilson Ribeiro da 
Silva, qualificados nos autos, à pena de cinco anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento 
de quinhentos dias-multa, no patamar legal mínimo, como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e ainda à pena 
de três anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de setecentos dias-multa, no patamar 
legal mínimo, como incursos no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006; somadas, em razão do reconhecimento do concurso 
material de infrações (artigo 69, do Código Penal), as penas perfazem o montante de oito anos de reclusão e pagamento de um 
mil e duzentos dias-multa e serão cumpridas inicialmente em regime fechado; b) condeno Edilson Pedro dos Santos e Adriano 
Vitorino dos Santos, qualificados nos autos, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em 
regime fechado, e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, no patamar legal mínimo, como incursos no artigo 33, 
caput, da Lei nº 11.343/2006 e ainda à pena de três anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime 
fechado, e pagamento de oitocentos e dezesseis dias-multa, no patamar legal mínimo, como incurso no artigo 35, caput, da 
Lei nº 11.343/2006; somadas, em razão do reconhecimento do concurso material de infrações (artigo 69, do Código Penal), 
as penas perfazem o montante de nove anos e quatro meses de reclusão e pagamento de um mil e trezentos e noventa e 
nove dias-multa e serão cumpridas inicialmente em regime fechado. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram. 
Decreto o perdimento dos bens e valores depositados, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em 
julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006. Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda 
não procedida. Os acusados pagarão a taxa judiciária, ressalvado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, em razão de sua 
hipossuficiência. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: MARCOS VASCO MOLINARI (OAB 264989/SP), JOSÉ ERNESTO 
JARDIM JÚNIOR (OAB 189267/SP), JOSE LUIS STEPHANI, INAIARA TEREZA HILDEBRAND (OAB 329349/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE FELIX DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA HELENA PERISSOTTO BUENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0032/2015
Processo 0000349-34.2014.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Valdir 

Donizeti de Oliveira Moco - TELEFÔNICA BRASIL S.A - Valdir Donizeti de Oliveira Moco - Intimação da parte requerida que 
em relação à petição protocolada em 22/01/20115 - protocolo 15.00015779-4 - os autos se encontram arquivados e para seu 
desarquivamento é necessário recolher a taxa de R$ 13,30 referente ao desarquivamento dos autos na Guia do Fundo Especial 
de Despesas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, preenchendo-se obrigatoriamente todos os campos, inclusive 
aquele destinado ao código da receita correspondente ao recolhimento, nos termos do provimento CSM nº 2.195/2014. - ADV: 
THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)

Processo 0003060-12.2014.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Jose Parroti - Intimação da parte 
autora que em relação a petição protocolada em 27/01/20115 - protocolo 15.00001992-5 - os autos se encontram arquivados e 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 905

para seu desarquivamento é necessário recolher a taxa de R$ 13,30 referente ao desarquivamento dos autos na Guia do Fundo 
Especial de Despesas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, preenchendo-se obrigatoriamente todos os campos, 
inclusive aquele destinado ao código da receita correspondente ao recolhimento, nos termos do provimento CSM nº 2.195/2014. 
- ADV: APARECIDA DONIZETE RICARDO (OAB 203773/SP)

Processo 0003070-56.2014.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Bruno Fernando Parrotti - 
Intimação da parte autora que em relação a petição protocolada em 27/01/20115 - protocolo 15.00002003-0 - os autos se 
encontram arquivados e para seu desarquivamento é necessário recolher a taxa de R$ 13,30 referente ao desarquivamento dos 
autos na Guia do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, preenchendo-se obrigatoriamente 
todos os campos, inclusive aquele destinado ao código da receita correspondente ao recolhimento, nos termos do provimento 
CSM nº 2.195/2014. - ADV: APARECIDA DONIZETE RICARDO (OAB 203773/SP)

Processo 0003696-75.2014.8.26.0318/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - LETICIA RODRIGUES 
CARNEIRO - ELECTROLUX DO BRASIL S/A - Int. autor manifestar-se quanto aos documentos juntados nos autos às fls. 74. - 
ADV: PRISCILA VOLPI BERTINI (OAB 289400/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 0003778-09.2014.8.26.0318 - Restauração de Autos - Processo e Procedimento - Luiz Lourenco Cipriano - 
Adriano da Silva Rodrigues - Ante o exposto, nos termos do art. 1063 do Código de processo Civil, JULGO POR SENTENÇA 
RESTAURADOS os autos, valendo estes pelos originais. Providencie a Serventia as anotações de estilo. Anote-se o trânsito 
em julgado da sentença proferida em 24/01/2006 como sendo a data de 27/04/2006 (quinta-feira), ou seja, um dia antes da 
movimentação de intimação, conforme extrato dos autos extraviados (fls. 26/27). Oportunamente, intime-se a parte autora a 
manifestar-se em termos de prosseguimento do feito. Concedo ao requerido os benefícios da assistência judiciária gratuita, 
anotando-se. P.R.Int. - ADV: MILTON DE JULIO (OAB 76297/SP), PATRICIA MORAES (OAB 259248/SP)

Processo 0003922-80.2014.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - Gisele Consuli Alvarez 
- Unimed de Araras Cooperativa de Trabalho Médico - Vistos. Ante a informação retro, considerando a possibilidade de extravio 
de documento, manifestem-se as partes quanto ao protocolo nº FLME.14.00049188-0 realizado em 19/12/2014, no prazo de 
05 dias, trazendo aos autos cópia do mesmo, se houver. Decorrido o prazo sem manifestação, aguarde-se por 6 (seis) meses 
eventual localização do documento. Nada sendo localizado, proceda-se ao cancelamento do protocolo, arquivando-se os autos. 
Publique-se esta e a decisão de fls. 33. Advirto a Serventia para maior atenção e cuidado no protocolamento e guarda de 
documentos. Intime-se. - ADV: RICARDO DONISETI FERNANDES (OAB 338276/SP), JOYNER INÊS GADA ZAHER (OAB 
326240/SP), PAULA CRISTINA CARAPETICOF FERNANDES (OAB 338727/SP), HENRIQUE FURQUIM PAIVA (OAB 128214/
SP)

Processo 0009144-68.2010.8.26.0318 (318.01.2010.009144) - Outros Feitos não Especificados - Clovis Benedito Remonhao 
- - Josiane Sueli Bergamini - - Ronaldo Barros das Neves - - Tiago Valentin Mantoan - - Walter Esteves de Souza - Prefeitura 
do Municipio de Leme - Vistos. Expeçam-se Mandados de Levantamento Judicial em favor dos beneficiários. Após, arquivem-
se os autos, ante o cumprimento integral da obrigação. Intime-se. (Int dos requerentes para retirada das guias judiciai de n°: 
32/2015,34/2015, 35/2015, 36/2015 e 37/2015.). - ADV: PAULO AFONSO LOPES (OAB 118119/SP), FABIANA ALTOÉ (OAB 
214423/SP), GILSON LUIS BERGAMINI (OAB 238084/SP)

Processo 0010087-17.2012.8.26.0318 (processo principal 0003194-44.2011.8.26) (318.01.2011.003194/1) - Cumprimento 
de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Edson Aparecido Custodio Me - Intimação da parte autora para manifestar 
nos autos, no prazo de 05 dias, a fim de informar se o acordo entabulado nos autos foi cumprido. - ADV: ADRIANA ANDRÉA 
THOMAZ TEROSSI (OAB 175592/SP)

Processo 0010242-49.2014.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Regiane de Fatima Fernandes 
- - Neusa Aparecida Fernandes Zanardi - SAECIL - ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para 
TORNAR DEFINITIVA a tutela concedida (fls. 15/16). Determino que a ré emita novas faturas, uma com os valores relativos aos 
consumos de água e outros serviços, e outra, contendo apenas o débito relativo ao parcelamento. Caso haja inadimplemento 
das faturas de consumo de água e outros serviços, fica a ré autorizada a interromper o fornecimento, na forma da lei. Sem 
custas e honorários (artigo 55 da Lei nº 9.099/95). Prazo recursal, 10 dias. Em caso de recurso, fixo o valor do preparo em 
R$ 212,50, que deverá ser recolhido na guia DARE sob o código 230-6. Porte de remessa e retorno no valor de R$ 32,70 (por 
volume), que deverá ser recolhido na guia FEDTJSP, sob o código 110-4. - ADV: RICARDO ORSI ROSATO (OAB 213037/SP), 
LUIZ CARLOS DOS REIS (OAB 321464/SP)

Processo 0010959-37.2009.8.26.0318 (processo principal 0001088-27.2002.8.26) (318.01.2002.001088/1) - Cumprimento 
de sentença - Marcos Valentin de Souza - 1. O autor, segundo narra a inicial, teve capacidade financeira para emprestar R$ 
4.000,00 aos réus, em 10/10/2000. Evidentemente, não pode ser considerado pobre na acepção da lei, já que a maciça maioria 
da população brasileira não tem essa condição. Logo, pertence o autor à chamada classe média. É importante frisar que a Lei 
nº 1.060/1950 visa evitar prejuízos à pessoa verdadeiramente pobre no que se refere ao exercício formal de seu direito, ou seja, 
àquela parte que passará necessidade, caso tenha que recolher as custas processuais. Não tem por objetivo livrar a pessoa 
média dos custos do processo, isto é, dos encargos relevantes, mas suportáveis. Nesse sentido: 0127287-29.2012.8.26.0000 - 
Agravo de Instrumento - Relator(a): Antonio Nascimento - Órgão julgador: 26ª Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 
25/07/2012 - Data de registro: 30/07/2012 - Outros números: Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - Lei 
Federal 1.060/50 - Edição num momento de transição da economia agrárío- exportadora para a economia urbano-industrial - 
Hodierna realidade social brasileira - Nova classe média - Fato a ser levado em conta pelo aplicador do Direito em virtude de sua 
estrutura tridimensional Hipossuficiência não comprovada pelos agravantes - RECURSO DESPROVIDO. Destaco que o pedido 
de gratuidade formulado na inicial não foi apreciado até a presente data, já que o item 3, da decisão de fls. 123, apenas faz 
referência ao benefício que ainda pendente de apreciação. Assim, havendo fundadas razões para tanto, INDEFIRO o pedido de 
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/1950. 2. Fls. 348 O registro da 
penhora na matrícula imobiliária já foi efetivado, de sorte que a execução deve prosseguir em seus ulteriores termos. Para tanto, 
determino a avaliação do bem imóvel penhorado e nomeio, para tanto, perita avaliadora a Sra. Renata Del Fiol Gottardello. Fixo 
seus honorários em R$ 1.500,00, os quais deverão ser depositados pela parte credora, no prazo de 10 dias. Com o depósito, 
intime-se a avaliadora, por telefone ou e-mail, a elaborar o laudo em 30 dias. - ADV: LAZARO ALFREDO CANDIDO (OAB 89904/
SP)

Processo 0011744-04.2006.8.26.0318 (318.01.2006.011744) - Outros Feitos não Especificados - Maria de Lourdes 
Pranuvi Penteado - Hsbc Bank Brasil Sa - Peticionamento protocolado junto ao cartório do Juizado Especial, sob número 
FLME.14.00049014-0, datado em 18/12/2014, sendo que o processo encontra-se no Colégio Recursal. Intimo vossa Senhoria 
para a retirada do protocolo no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de destruíção do mesmo. - ADV: FELIPE GAZOLA VIEIRA 
MARQUES (OAB 317407/SP), NATALIA CECILE LIPIEC XIMENEZ (OAB 192175/SP)

Processo 0013692-97.2014.8.26.0318 (processo principal 0003383-17.2014.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença - 
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Liquidação / Cumprimento / Execução - Ana Maria Mancini Francisco - BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento 
- Int. autor de que o Ofício foi expedido e encontra-se à disposição para impressão no site do TJSP. - ADV: PRICILA PAVEZZI 
PINTO (OAB 225055/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0013693-82.2014.8.26.0318 (processo principal 3007081-14.2013.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Gilson Tadeu Alcatrao - Fazenda Publica do Municipio de Leme - INT. da parte autora 
para se manifestar quanto à petição apresentada pela Fazenda Municipal, onde informa os medicamentos estão disponíveis 
pelo período suficiente por 6 meses. Prazo: 05 dias. - ADV: RAFAELA LOPES (OAB 283264/SP), FÁBIO APARECIDO DONISETI 
ALVES (OAB 224723/SP)

Processo 3001612-84.2013.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Flavio Luis 
da Silva Me - Int. autor para apresentar memória atualizada do crédito. - ADV: ADRIANA ANDRÉA THOMAZ TEROSSI (OAB 
175592/SP)

Processo 3002912-81.2013.8.26.0318 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Elektro Eletricidade 
e Serviços SA - Peticionamento protocolado junto ao cartório do Juizado Especial, sob número FLME.15.00000651-1, datado 
em 14/01/2015, sendo que o processo encontra-se no Colégio Recursal. Intimo vossa Senhoria para a retirada do protocolo no 
prazo de 05(cinco) dias, sob pena de destruíção do mesmo. - ADV: CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 
206403/SP), MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 3003322-42.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Adao Aparecido Paulon - Municipio de Leme - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento da importância 
retro, em favor do ilustre defensor. Oportunamente, arquivem-se. Int. Leme, 02 de fevereiro de 2015.(Int do i. defensor para 
retirada da guia judicial de n 31/2015, expedida em seu favor). - ADV: FÁBIO APARECIDO DONISETI ALVES (OAB 224723/SP), 
CARLOS ALBERTO LISSONI (OAB 282988/SP)

Processo 3005856-56.2013.8.26.0318 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Evandro Antonio Theodoro - Fazenda Publica do Municipio de Leme SP - Peticionamento protocolado junto ao 
cartório do Juizado Especial, sob número FLME.14.00028715-4, datado em 30/07/2014, sendo que o processo encontra-se no 
Colégio Recursal. Intimo vossa Senhoria para a retirada do protocolo no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de destruíção do 
mesmo. - ADV: PAULO AFONSO LOPES (OAB 118119/SP), RAFAEL MARADEI (OAB 213031/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINALJUIZ(A) DE DIREITO DANIEL LUIZ MAIA SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MAURO ROBERTO STOQUE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0012/2015
Processo 0000037-35.2014.8.26.0552 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo (art. 157) - D.H.C.S. -  - R.G.S.  - A 

audiência conjunta de apresentação e instrução, realizada na data de ontem, foi longa e, ao final, depois de refletir com mais 
calma, entendo que se mostra fundamental, para o adequado julgamento da causa, realizar-se uma análise técnica sobre a 
filmagem da cena infracional, haja vista o conteúdo do vídeo com três câmeras diferentes que foi apresentado pela vítima, o qual 
não permite visualização clara e perfeita dos infratores. Por isso, como os adolescentes estão internados provisoriamente, e 
não havendo como providenciar o laudo pericial antes do prazo de quarenta e cinco dias contados da internação, máximo legal, 
oficie-se para imediata desinternação. Na sequência, requisite-se a elaboração de laudo pericial do CD contendo as imagens 
da cena do roubo, a fim de que os peritos oficiais esclareçam se há elementos suficientes para afirmar que os indivíduos que ali 
aparecem são os adolescentes processados, assinalando-se prazo de sessenta dias para conclusão do laudo. Com o retorno, 
intimem-se as partes ciência. Por fim, se não houver diligência complementar, as partes serão intimadas para que, no prazo 
sucessivo de cinco dias, apresentem memoriais, observando-se, quanto à defesa, a ordem constante da representação. Está 
prejudicada, assim, a deliberação havida em audiência, que pressupunha a manutenção da internação provisória. Cumpra-se e 
int. - ADV: FRANCIO CAMPOS MOREIRA (OAB 290244/SP), ADRIANA DAMAS (OAB 196747/SP)

Processo 0001082-97.2014.8.26.0318 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Do Sistema Nacional de Armas - J.P.  - 
B.W.A.  - Vistos. Trata-se de pedido de restituição da arma de fogo deduzido por Durval Halak, onde o requerente alega, em 
síntese, que é proprietário de referido bem e possui registro junto à Polícia Federal, aduzindo que referido objeto foi furtado 
de sua residência. O Ministério Público se manifestou pelo deferimento. De fato, pelos documentos juntados às fls. 06/07 e 
15, verifica-se que o requerente é proprietário da arma que foi apreendida em poder do adolescente representado nos autos 
principais, bem como possuindo seu registro junto à Polícia Federal, o que autoriza o deferimento de seu pedido. Ante o 
exposto, defiro o pedido de restituição da arma apreendida e dos três cartuchos íntegros ao requerente, expedindo-se termo de 
responsabilidade e autorização para que possa transportá-los da cidade de Leme até Ribeirão Preto, onde reside. Expeça-se 
o necessário para cumprimento.  (NOTA DO CARTÓRIO: intimação do requerente para comparecer em Cartório para retirada 
do objeto, bem como assinatura do Termo de Responsabilidade e Autorização) - ADV: PAULO MARCIO BURIM DE CARVALHO 
(OAB 112836/SP)

Processo 0001341-92.2014.8.26.0318 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins 
- R.S.M.  - (NOTA DO CARTÓRIO: intimação do defensor para imprimir certidão de honorários  no próprio site do Tribunal, 
(Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou acessar, 
diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a ser impresso) 
e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento) 
ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho 
desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento) - 
ADV: MAURICIO FREITAS REGO (OAB 117800/SP)

Processo 0001349-69.2014.8.26.0318 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Furto Qualificado (Art. 155, § 4o.) - A.C.L. e 
outro - (NOTA DO CARTÓRIO: intimação do defensor para imprimir certidão de honorários  no próprio site do Tribunal, (Consulta/
Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, 
o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a ser impresso) e, após, 
optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento) 
ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho 
desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento) - 
ADV: JOSE EDELVAIS CAMILLO DE MORAES (OAB 33083/SP)
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Processo 0003866-47.2014.8.26.0318 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo Majorado - E.F.L. e outros - Vistos. 
Cumpra-se o venerando acórdão. Arbitro os honorários do defensor nomeado em 100% da tabela vigente. Expeça-se certidão. 
Arquivem-se os autos oportunamente. Int.  (NOTA DO CARTÓRIO: intimação do defensor para imprimir certidão de honorários  
no próprio site do Tribunal, (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número 
dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no 
documento a ser impresso) e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a 
seta na parte branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia 
fidedigna do documento/despacho desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada 
providenciar o encaminhamento) - ADV: DOROTEIA EMILIA MORO E ARLE (OAB 251554/SP), FÁBIO APARECIDO DONISETI 
ALVES (OAB 224723/SP), FABIANA CRISTINA TAMBOLINI MARCHETO (OAB 181316/SP)

Processo 0006516-67.2014.8.26.0318 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo (art. 157) - I.G.S.A.  - (NOTA DO 
CARTÓRIO: intimação do defensor para imprimir certidão de honorários  no próprio site do Tribunal, (Consulta/Processo/1ª 
instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://
esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a ser impresso) e, após, optar por apertar 
o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento) ou adotando a 
utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho desejado, com a 
assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento) - ADV: MARINA DE 
JESUS MANGINI CAMBRAIA (OAB 219216/SP)

Processo 0007128-73.2012.8.26.0318 (318.01.2012.007128) - Processo de Apuração de Ato Infracional - De Tráfico Ilícito 
e Uso Indevido de Drogas - R.C.S.  - (NOTA DO CARTÓRIO: intimação do defensor para imprimir certidão de honorários  no 
próprio site do Tribunal, (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número 
dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no 
documento a ser impresso) e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a 
seta na parte branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia 
fidedigna do documento/despacho desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada 
providenciar o encaminhamento) - ADV: BENITO CACCIA ROSALEM (OAB 170345/SP)

Processo 0009054-89.2012.8.26.0318 (318.01.2012.009054) - Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder Familiar 
- Abandono Material - D.F.P.  - (NOTA DO CARTÓRIO: intimação do defensor para imprimir certidão de honorários  no próprio 
site do Tribunal, (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos 
ou acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento 
a ser impresso) e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte 
branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do 
documento/despacho desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o 
encaminhamento) - ADV: CLÉRIA REGINA MONTEIRO DE MORAES ZANELLI (OAB 185615/SP)

Processo 0009846-72.2014.8.26.0318 - Mandado de Segurança - Medidas de proteção - I.A.L.  - M.L. -  - S.E.M.L.  -  Vistos.
Recebo o recurso de apelação apenas em seu efeito devolutivo (art. 520, inc. VII, do CPC). Abra-se vista à parte contrária para 
contrarrazões. Oportunamente, subam os autos ao egrégio Tribunal de Justiça.  - ADV: PAULO AFONSO LOPES (OAB 118119/
SP), LUCIANA MARIA BORTOLIN (OAB 243021/SP)

Processo 3004534-98.2013.8.26.0318 - Ação Civil Pública - Medidas de proteção - M.L.  - Vistos. Mantenho a decisão 
agravada por seus próprios fundamentos, bem como a realização de nova perícia. Providencie o Cartório o necessário para que 
os quesitos fixados por este Juízo (fls. 58/59) e pelo requerido (fls. 66 e 182) sejam encaminhados ao IMESC para que o senhor 
perito apresente respostas a eles. Aguarde-se a realização do exame. Intime-se. - ADV: FÁBIO APARECIDO DONISETI ALVES 
(OAB 224723/SP)

Processo 3005482-40.2013.8.26.0318 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - V.H.S.  
- (NOTA DO CARTÓRIO: intimação do defensor para imprimir certidão de honorários  no próprio site do Tribunal, (Consulta/
Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Foro de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, 
o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a ser impresso) e, após, 
optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento) 
ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho 
desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento) - 
ADV: PRICILA PAVEZZI PINTO (OAB 225055/SP)

Processo 3005645-20.2013.8.26.0318 - Procedimento ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - ANA CLARA FERREIRA  - ESTADO DE SÃO PAULO e outro - (NOTA DO CARTÓRIO: intimação do defensor 
para imprimir certidão de honorários  no próprio site do Tribunal, (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Foro 
de Leme/Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no 
ícone “decisão proferida” (ou no documento a ser impresso) e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção 
“imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as 
teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado 
da parte interessada providenciar o encaminhamento) - ADV: RENATA CASSIANO (OAB 266629/SP)

Setor de Execuções Fiscais
JUÍZO DE DIREITO DO SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ DE DIREITO Dr. ALEXANDRE FELIX DA SILVA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0009/2015

Processo 0003993-10.1999.8.26.0318 (318.01.1999.003993) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo  - Sucom Usinagens e Com Lt  - Tadeu José Mancini -  - Luiz Carlos Mancini  
- ISTO POSTO, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para declarar o dispositivo da sentença, nos seguintes termos 
que dela farão parte integrante em substituição aos anteriores, mantendo-a intacta no mais, inclusive com relação aos outros 
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parágrafos do tópico final: “ISTO POSTO, ACOLHO a exceção de pré-executividade para o fim de reconhecer a prescrição 
concernentemente ao sócio LUIZ CARLOS MANCINI, e, por conseguinte, JULGAR EXTINTA a execução em relação a ele, nos 
termos dos arts. 174 do CTN e 794 II, cc. art. 219 § 5º, todos do CPC. Por força da sucumbência e considerando-se que houve 
extinção do feito em relação ao excipiente, condeno a Fazenda às custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 
em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 20 § 4º, do Código de Processo Civil. Outrossim, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO pela 
prescrição dos créditos tributários, reconhecendo-a de ofício, em relação ao executado TADEU JOSÉ MANCINI, com base 
nos artigos 174 do CTN e 794 II, cc. Art. 219 § 5º, do CPC. Sem consectários sucumbenciais, porque o reconhecimento da 
prescrição foi de ofício. Decisão sujeita ao reexame necessário. Arbitro os honorários do ilustre defensor da excipiente, Dr. 
DANILO TEIXEIRA, em 70% da Tabela da OAB/Defensoria. Oportunamente, expeça-se certidão. A execução deve prosseguir 
em seus ulteriores termos em relação à executada SUCOM USINAGENS E COM LT. Para tanto, requeira a exequente no prazo 
de trinta dias. PRIC.” - ADV: DANILO TEIXEIRA (OAB 273312/SP)

Processo 0003993-10.1999.8.26.0318 (318.01.1999.003993) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo  - Sucom Usinagens e Com Lt  - Tadeu José Mancini -  - Luiz Carlos Mancini  - 
as partes são isentas de preparo, a exequente nos termos do art. 511, § 1º do CPC. e o(as) executado(as) beneficiário(as) da 
justiça gratuita. - ADV: DANILO TEIXEIRA (OAB 273312/SP)

Processo 0004307-33.2011.8.26.0318 (318.01.2011.004307) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Fazenda do 
Estado de São Paulo  - Edgar Francisco dos Santos  - A certidão já foi expedida e encontra-se disponível no site do Tribunal 
de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interiorl/Processos Cíveis/ Foro de Leme/ Nome da parte ou número dos autos 
ou acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento 
a ser impresso) e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte 
branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do 
documento/despacho desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o 
encaminhamento* - ADV: RENATA CASSIANO (OAB 266629/SP)

Processo 0006744-67.1999.8.26.0318 (318.01.1999.006744) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Municipio de 
Leme  - Moacir Tadeu Zanchetin  - A certidão já foi expedido e encontra-se disponível no site do Tribunal de Justiça (Consulta/
Processo/1ª instância/Interiorl/Processos Cíveis/ Foro de Leme/ Nome da parte ou número dos autos ou acessar, diretamente, 
o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou no documento a ser impresso) e, após, 
optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a seta na parte branca do documento) 
ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia fidedigna do documento/despacho 
desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada providenciar o encaminhamento. - 
ADV: LILIAN MOLINARI TUFANIN (OAB 247209/SP)

Processo 0008510-09.2009.8.26.0318 (318.01.2009.008510) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo  - Luis Fernando D de Oliveirame  - Assim, INDEFIRO o pedido formulado às 
fls. 35/65. 2. Manifeste-se a parte credora em termos de prosseguimento, no prazo de 30 dias, sob pena de arquivamento. 3. 
Int. - ADV: CAROLINA RUDGE RAMOS RIBEIRO (OAB 279828/SP)

Processo 0008901-27.2010.8.26.0318 (318.01.2010.008901) - Embargos à Execução Fiscal - Prescrição - Joana Rodrigues 
Maciel  - Saecil Superintendencia de Agua e Esgoto da Cidade de Leme  - A certidão já foi expedido e encontra-se disponível 
no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interiorl/Processos Cíveis/ Foro de Leme/ Nome da parte ou 
número dos autos ou acessar, diretamente, o link: http://esaj.tj.sp.gov.br/cpo/pg/open.do, clicar no ícone “decisão proferida” (ou 
no documento a ser impresso) e, após, optar por apertar o botão direito do mouse e, clicar na opção “imprimir - ctrl P” (com a 
seta na parte branca do documento) ou adotando a utilização do “Ctrl + P” (apertar conjuntamente as teclas), reproduzir cópia 
fidedigna do documento/despacho desejado, com a assinatura digital do julgador. Caberá ao advogado da parte interessada 
providenciar o encaminhamento. - ADV: GILMAR DOS SANTOS MANO (OAB 186792/SP)

LENÇÓIS PAULISTA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA LÚCIA GRAÇA LIMA AIELLO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TÂNIA LUCIANO MOREIRA BODO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0023/2015
Processo 0000414-89.2015.8.26.0319 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - S.C.C. - G.B.B. - Manifeste-

se a autora, no prazo de 48 horas. Após, conclusos para decisão. Intime-se. - ADV: DENIS ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA 
(OAB 328348/SP)

Processo 0000476-32.2015.8.26.0319 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0003851-21.2009.8.26.0620 - Vara Única do 
Foro da Comarca de Macatuba) - Banco Itaú SA - Destilaria Agroverde Ltda EPP - - Claudinei Belei - - Luiz Claudemir Belei - 
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
319.2015/001222-6 dirigi-me ao endereço indicado nos dias 2 e 4/2 e aí sendo CITEI E INTIMEI Luiz Claudemir Belei de todo 
o teor deste mandado, sendo que aceitou a contrafé e apôs sua assinatura. CERTIFICO, também, que DEIXEI de proceder a 
penhora ante a ausência de diligências (exequente não as depositou). MANIFESTE-SE O EXEQUENTE. - ADV: ANA LUZIA DE 
CAMPOS MORATO LEITE (OAB 170710/SP), MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP)

Processo 0000651-26.2015.8.26.0319 - Mandado de Segurança - Vaga em creche - W.H.S. - Vistos. Fls. 02 e segs. Proceda 
a serventia à substituição da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista pelo Município de Lençóis Paulista no polo passivo da 
ação. No mais, trata-se de ação de mandado de segurança proposta por Webster Henrique dos Santos, menor impúbere, com 
10 meses de idade, representado por sua mãe, Natalia Regina dos Santos, brasileira, solteira, menor púbere, portadora do 
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RG. 44.368.419-4 SSP/SP e CPF/MF n. 427.911.218-54, neste ato assistida por sua genitora Sueli dos Santos, residentes e 
domiciliadas na Rua Silvio Boso, n. 218, Jardim Primavera, Lençóis Paulista/SP, em relação à Diretora da Creche Municipal 
“Dona Maria Moretto Boso”. Alega em apertada síntese que tem sido preterido pelo Poder Público de usufruir o direito à creche 
em razão de falta de vagas (documento anexo). Com efeito, extrai-se do disposto no inciso IV, artigo 208, da Constituição Federal 
que há o dever Governamental para com a educação quanto à inclusão do atendimento a crianças de zero a seis anos de idade 
em creche e pré-escola,como é o caso dos autos. É fato que após a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta firmado 
pelo Ministério Público e o Município de Lençóis Paulista, este juízo deixou de conceder a liminar para as demandas individuais. 
Não obstante, inúmeras foram as decisões superiores, verbi gratia, referente ao processo 0003908-93.2014.8.26.0319, que 
modificaram o entendimento praticado e concederam “ab initio” o direito pleiteado. Assim, é inexorável um reposicionamento 
deste Juízo, até porque o próprio Ministério Público concorda com a concessão da liminar (fls. 19). Desta forma, a norma 
Constitucional estabelece que os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar (parágrafo segundo 
do artigo 211). Ainda o artigo 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente que, ao tratar da questão, estabelece ser 
dever do Estado o atendimento em creche e pré-escola para crianças de zero a seis anos de idade, prioridade reconhecida via 
de regra na Lei Orgânica Municipal. “ECA - Apelação contra sentença de procedência de Ação Civil Pública, garantindo ao menor 
o direito a vaga em creche municipal - Concessão de liminar e procedência do pedido que, observados os requisitos legais, não 
configura indevida ingerência do judiciário em poder discricionário do executivo, mas caracterizaria o zelo próprio deste poder 
no exercício de sua missão constitucional de fazer cumprir e respeitar as normas em vigor - Inteligência dos artigos 208, inciso 
IV e 211, parágrafo 2º, da Constituição Federal e 54, IV, 208, caput e inciso III, 213, parágrafo único, do Estatuto da Criança e 
do Adolescente.A ofensa ao direito fundamental merece correção imediata e cabe ao Poder Judiciário, se assim for necessário, 
corrigi-lo.(TJSP - AC nº 82.006-0/8 - C.Esp. - Rel. Des. Alvaro Lazzarini - J. 14.01.2002). Há ainda orientação Súmula do Egrégio 
Tribunal de Justiça (Súmula 63) que dispõe: “É indeclinável a obrigação do Município de providenciar imediata vaga em unidade 
educacional a criança ou adolescente que resida em seu território “. Posto isso, defiro o pedido liminar com fulcro nos artigos 
208, inciso IV e 211, parágrafo 2.º, da Constituição Federal e 54, IV, 208, caput e inciso III, 213, parágrafo único, do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Intime-se a autoridade coatora que é a Diretora da Creche Municipal “Dona Maria Moretto Boso” 
para cumprimento imediato da liminar, encaminhando-se cópia da inicial e documentos, nos termos do artigo 7.º, inciso I, da Lei 
12.016/2009. Cientifique-se a Procuradoria Jurídica do Município de Lençóis Paulista, no endereço da Praça das Palmeiras, n. 
55, nesta, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que querendo ingresse na feito, nos termos do artigo 7.º, II, da 
Lei 12.016/2009. As autoridades impetradas são representadas pelo Município de Lençóis Paulista e serão todas notificadas 
na pessoa de seu Diretor do Departamento Jurídico, no endereço acima descrito. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado de notificação. Intimem-se. - ADV: ANA PAULA CORRÊA DUTRA ZILLO (OAB 212105/SP)

Processo 0000732-72.2015.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - FOCUS SERVIÇOS DE SEGURANÇA 
SAÚDE E MEIO AMBIENTE LTDA - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 
162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: 
(xx) recolher, em 30 dias, a taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC). Valor R$ 106,25; (xx) 
recolher as diligências do Oficial de Justiça, para expedição do mandado de citação e penhora. Valor R$ 127,50 (valor suficiente 
para 2 atos - citação e penhora); (xx) outros: recolher a taxa de mandato. Lençóis Paulista, 10 de fevereiro de 2015. Eu, Eunice 
Ribeiro de Andrade Sá, Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: GISELLE MARA FERRARI (OAB 208102/SP)

Processo 0000781-50.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Maria Giselle de Oliveira 
Coneglian - Maria Giselle de Oliveira Coneglian e outros - Fls. 84 - Com efeito, o depósito integral do valor do imposto obsta 
prejuízo ao requerido, mas, de outro lado, não está comprovado o periculum in mora, requisito necessário para a concessão da 
liminar. É certo que há indícios a amparar a medida solicitada, mas entendo por bem aguardar o contraditório para análise do 
pedido. Decorrido o prazo de contestação, retornem-me os autos conclusos para apreciação da liminar. Intime-se. - ADV: MARIA 
GISELLE DE OLIVEIRA CONEGLIAN (OAB 128509/SP), MARCOS CAETANO CONEGLIAN (OAB 64648/SP)

Processo 0000781-50.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Maria Giselle de Oliveira 
Coneglian - MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA - Maria Giselle de Oliveira Coneglian - MARIA GISELLE DE OLIVEIRA 
CONEGLIAN ajuizou a presente ação em relação ao MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA, alegando, em síntese, que foi casada 
com Marcos Caetano Coneglian, sob o regime da comunhão universal de bens e, fizeram escritura pública de divórcio, cabendo 
à autora bens imóveis e ao ex-marido, igual quinhão, mas em dinheiro. Assim, entende não ser passível de tributação. Pede a 
procedência da ação para o fim de declarar inexigível débito fiscal ITBI. Citado, o réu contestou o feito, alegando, em síntese, 
que em razão da divisão dos bens entre a autora e o ex-marido, ocorreu a transmissão de bens, sendo devido o Imposto de 
Transmissão Inter Vivos de Bens Imoveis (ITBI). Assim, pleiteia a improcedência da ação. Foi apresentada réplica e os autos 
vieram-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. Dispõe o artigo 156, inciso II, da Constituição Federal, 
que atribui aos Municípios a competência para instituir e cobrar o imposto sobre transmissão inter vivos, a qualquer título, por 
ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como 
cessão de direitos à sua aquisição. No que se refere à transmissão de bens em virtude da dissolução da sociedade conjugal, 
em especial a comunhão universal (comunicam-se todos os bens presentes e futuros dos cônjuges), os bens que integram a 
comunhão são considerados pro indiviso, sendo cada cônjuge proprietário da metade ideal da massa matrimonial. Insta trazer 
a baila os apontamentos de Silvio Salvo Venosa: No regime da comunhão universal, há um patrimônio comum, constituído por 
bens presentes e futuros. Os esposos têm a posse e propriedade em comum, indivisa de todos os bens, móveis e imóveis, 
cabendo a cada um deles a metade ideal. Como consequência, qualquer dois consortes pode defender a posse e propriedade 
dos bens. Cuida-se de sociedade ou condomínio conjugal, com caracteres próprios. A separação judicial, consensual ou litigiosa, 
e o divórcio tem o condão de extinguir o regime de comunhão de bens eleito no momento da contração do matrimônio, tendo 
como principal consequência a partilha dos bens comuns do casal. Com a partilha, atribui-se a cada um dos cônjuges o bem 
ou os bens que lhe cabem na meação. Assim, a meação dos bens do casal não é considerada uma modalidade de aquisição 
de bens, porquanto os bens já pertenciam ao casal quando do casamento, motivo pelo qual não deve incidir qualquer um dos 
impostos de transmissão patrimonial. Sobre o tema, eis os ensinamentos de Sacha Calmon Navarro Coelho: Se o varão tirar 
a metade que lhe cabe em bens mobiliários, significa que a meação da mulher, só em imóveis ou parte em imóveis, não dever 
ser tributada. Nada lhe será transmitido. A metade dos bens já era sua antes da separação dos corpos. No caso em tela, diante 
da divisão patrimonial igualitária entre a requerente e o seu antigo cônjuge, não houve a transmissão de bem imóvel por ato 
oneroso, pois conforme verificado, após a homologação do divórcio cada consorte continuou titular dos mesmos direitos que 
antes já possuía, logo, não incide o ITBI. Neste sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. Mandado de 
segurança ITBI. Partilha de bens em separação judicial. Equivalência econômico financeira na divisão patrimonial. Inexistência 
de excesso de meação. Imposto indevido. Segurança concedida. Recurso provido.” (Apelação nº 9122550- 97.2007.8.26.0000, 
comarca de Duartina, 14ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO ALBERTO PEZARINI, julgado em 14/06/2012). “AGRAVO 
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DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal ITBI. Exercício de 2006. Exceção de pré-executividade. Rejeição. Pretensão à reforma da 
decisão Admissibilidade Separação consensual Legalização dos bens imóveis não sujeita à tributação Inexistência de entrega 
de valor superior à meação para um dos cônjuges Ainda que houvesse entrega de valor superior à meação, sem a respectiva 
torna ou contraprestação, não haveria incidência do ITBI, posto que configurada doação, caso em que, incidente é o ITCMD, 
de competência estadual Precedentes Decisão reformada para acolher exceção de pré-executividade e extinguir a execução 
fiscal Agravo provido.” (Agravo de Instrumento nº 0173184- 80.2012.8.26.0000, comarca de São Bernardo do Campo, 18ª 
Câmara de Direito Público, Rel. Des. ROBERTO MARTINS DE SOUZA, julgando em 29/11/2012). “AÇÃO DECLARATÓRIA 
ITBI Exercício de 2009 Município de Bauru Inexistência de excesso na meação havida na separação judicial da autora e seu 
antigo cônjuge Divisão patrimonial igualitária Transmissão de bem imóvel por ato oneroso não configurada Inocorrência do fato 
gerador neste caso Nulidade do lançamento Pleito inaugural bem acolhido Acerto na atribuição de todo o ônus da sucumbência 
à vencida Descabimento na redução dos honorários advocatícios Sentença mantida Apelo da Municipalidade improvido. 
(15ª Câmara de Direito Público. Apelação nº 0000008-12.2010.8.26.0071 Des. SILVA RUSSO. Voto nº 20242. Apelação nº 
0000008-12.2010.8.26.0071. Comarca de Bauru/SP. Apelante: Prefeitura Municipal de Bauru. Apelada: Dirce Constantino 
(Justiça Gratuita) Em consequência, inexistindo fato gerador do imposto em debate, sua cobrança configura-se indevida. Neste 
sentido já se pronunciou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial nº 723587/RJ, Rel. 
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2005, DJ 06/06/2005, p. 300. DECIDO. Posto isso, JULGO 
PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando definitiva a liminar 
concedida e declarar inexigível o tributo ITBI sobre os bens descritos na inicial. Diante da sucumbência, condeno o requerido ao 
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, atualizado. PRIC. - ADV: 
MARCOS CAETANO CONEGLIAN (OAB 64648/SP), SILVIO PACCOLA JUNIOR (OAB 206493/SP), LEANDRO ORSI BRANDI 
(OAB 143163/SP), MARIA GISELLE DE OLIVEIRA CONEGLIAN (OAB 128509/SP)

Processo 0000802-26.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Luiz Antônio Finoti Daniel - Telefonica 
Brasil S/A - Vistos. Arquivem-se os autos com as cautelas legais. Int.. - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/
SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), MYLLER HENRIQUE VALVASSORI (OAB 321150/SP)

Processo 0001391-86.2012.8.26.0319 (319.01.2012.001391) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Maria Otilia 
de Lima Godinho Brigido - Isaura de Lima Godinho - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e outro - Requerente, indicar as 
cópias para expedição do Formal de Partilha, recolher os valores em guias próprias (cópia normal e autenticada) e recolher a txa 
de expedição do mesmo no valor de R$ 37,70. - ADV: NILVANA BUSNARDO SALOMAO (OAB 88842/SP), DANILO CASSETARI 
MARTINS (OAB 222726/SP), ANA CAROLINA PEDUTI ABUJAMRA MARTINS (OAB 221140/SP)

Processo 0001451-69.2006.8.26.0319 (319.01.2006.001451) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Associação 
Lençoense de Educação e Cultura Alec - Fls. 136 - Defiro. Proceda o bloqueio “on line” de veículos pelo sistema RENAJUD. Int. 
O.S. 01/92 - Fl.140. Efetuado o bloqueio/restrição sobre o licenciamento do veículo via Renajud. Manifeste-se o exequente. - 
ADV: CLÁUDIA PINTO GUEDES (OAB 156712/SP), JOICE VANESSA DOS SANTOS (OAB 338189/SP)

Processo 0001675-26.2014.8.26.0319 - Mandado de Segurança - Assistência Pré-escolar - VALENTINA BELASCO GALASSI 
- DIRETOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA - Reconsidero as certidões de trânsito em 
julgado, lançadas às fls. 66, verso. Ante o disposto no artigo 14, § 1º, da Lei 12.16/2009, indispensável o reexame necessário. 
Subam os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE 
1ª 13ª Câmaras, (Serviço de entrada de autos de Direito Público (SEJ.2.1.4), Complexo Ipiranga sala 38), com as homenagens 
deste Juízo e a observância das formalidades administrativas. - ADV: EVERALDO PERAÇOLI (OAB 341476/SP), SILVIO 
PACCOLA JUNIOR (OAB 206493/SP), LEANDRO ORSI BRANDI (OAB 143163/SP)

Processo 0002001-54.2012.8.26.0319 (319.01.2012.002001) - Execução de Título Extrajudicial - Kr Auto Peças Lençóis 
Paulista Ltda Me - Fabio Car Auto Mecânica Ltda Me - Autora, retirar a guia de levantamento. - ADV: EMERSON DE HYPOLITO 
(OAB 147410/SP)

Processo 0002278-70.2012.8.26.0319/01 (apensado ao processo 0002278-70.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Contratos de Consumo - Marcos Rodrigues Nunes - João Aparecido da Silva - Vistos. Fls. 103 - Proceda-se à transferência 
para conta judicial. Após, intime-se o executado, pessoalmente ou na pessoa do seu procurador, da penhora “on line” realizada. 
Prazo para impugnação da penhora: quinze (15) dias, nos termos do artigo 475-J, § 1.º, do CPC. Decorrido o prazo sem 
oferecimento de impugnação, expeça-se guia de levantamento em favor do credor. Defiro, providenciando-se o recolhimento da 
taxa prevista no Provimento CSM 1864/2011, conforme valores previstos no Comunicado 170/11 (R$ 12,20, por CPF/CNPJ, guia 
FEDTJ, código 434-1 - “Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”). Após, proceda-se à consulta 
de endereços “on line” pelo sistema RENAJUD. Int. - ADV: ELIANDRO MARCOLINO (OAB 134825/SP), APARECIDO ROBERTO 
FRANÇOZO (OAB 189191/SP)

Processo 0002296-57.2013.8.26.0319 (031.92.0130.002296) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Antonio Benedito Justo - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Tratam-se de embargos de declaração tempestivamente 
interpostos por Antonio Benedito Justo sob alegação de que a decisão é omissa e contraditória eivada de obscuridade o que 
caracteriza error in judicando e deve ser enfrentado e modificado pelo Juízo. Da omissão: alega que a perda da qualidade de 
segurado não foi objeto da contestação e que deve ser apreciada na decisão sob pena de supressão de grau de jurisdição. Do 
error in judicando: alega que o parágrafo da sentença que destacou que: “ressalte-se que embora a incapacidade do requerente 
iniciou-se em março de 2.013, esse fato decorre de agravamento da doença anterior (quesito 03) do laudo pericial - (fls. 136). 
Afasta-se então a qualidade de segurado e o pedido inicial não pode ser acolhido”. Seguindo na sua argumentação o autor/
embargante destaca que os artigos invocados (artigo 59, da Lei 8.213/91 e artigo 42 § 2º, do mesmo dispositivo legal) são 
premissas favoráveis ao autor mas, de maneira diversa, a conclusão foi contrária. Conclui que com o reconhecimento da 
doença como agravamento de doença anterior outra conclusão não seria possível senão que não importa que a doença já 
existia quando do reingresso do autor ao regime. Pede que os embargos sejam recebidos com efeito modificativo devolvendo-
se o prazo recursal integralmente ao autor. É o relatório. Com efeito, não há omissão ou error in judicando na decisão tão 
combativamente embargada pelo autor. Assim é que esta não pode ser parcialmente interpretada de maneira que parágrafo 
derrube a interpretação do seguinte:”ressalte-se que embora a incapacidade do requerente iniciou-se em março de 2.013, 
esse fato decorre de agravamento da doença anterior (quesito 03) do laudo pericial - (fls. 136). Afasta-se então a qualidade de 
segurado e o pedido inicial não pode ser acolhido”. Tal afirmação está em consonância com o parágrafo seguinte que estabelece 
que:”...Não pode ser aplicado o parágrafo único do artigo 59 da Lei 8.213/91, tampouco o artigo 42, § 2º, do mesmo dispositivo 
legal, tendo em vista que a doença já existia quando do reingresso do autor ao Regime Geral da Previdência como segurado 
facultativo”. A correta conclusão sobre isso é de que o autor quando reingressou ao Regime Geral da Previdência já estava 
doente não fazendo jus ao benefício pleiteado por não ser possível a aplicação do parágrafo único do artigo 59 da Lei 8.213/91 
que é uma regra de que permite a extensão/mitigação.A qualidade de segurado foi enfrentada de maneira direta e reflexa. Posto 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 911

isso, rejeito os embargos de declaração deixando de atribuir-lhe efeitos modificativos. Mantenho a decisão tal como lançada. 
Intime-se. Lençóis Paulista, . Ana Lúcia Graça Lima Aiello, Juíza de Direito. - ADV: MIRNA ADRIANA JUSTO (OAB 115678/SP), 
EMERSON RICARDO ROSSETTO (OAB 125332/SP)

Processo 0002477-97.2009.8.26.0319 (319.01.2009.002477) - Inventário - Inventário e Partilha - Ivone Aparecida Fuim 
Giovaneti - José Augusto Giovaneti - Vistos. Fls. 85 - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido. Após, nova vista dos 
autos. Int..(suspensão do feito por 60 dias) - ADV: JOSE MORAES SALLES NETO (OAB 112688/SP)

Processo 0002548-80.2001.8.26.0319 (319.01.2001.002548) - Procedimento Ordinário - Pedro Henrique da Rosa Assist Por 
Jose Pedro da Rosa - Marcelo da Silva Costa - Vista ao autor para: Providenciar o recolhimento, no prazo de 05 dias, da taxa 
relativa ao desarquivamento, ou comprove o enquadramento nos casos de isenção (art. 2ª., I a IX, da Portaria 6.431/2003). - 
ADV: ANTONIO JOSE CONTENTE (OAB 100182/SP)

Processo 0003021-12.2014.8.26.0319 - Mandado de Segurança - Assistência Pré-escolar - Samuel Gois do Nascimento - 
Elaine Cristina Luciano Vice Diretora da Creche Municipal Lúcio de Oliveira Lima - Ante o disposto no artigo 14, § 1º, da Lei 
12.16/2009, indispensável o reexame necessário. Assim, reconsidero as certidões de trânsito em julgado lançadas a fls. 87, vº. 
Subam os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE 
1ª 13ª Câmaras, (Serviço de entrada de autos de Direito Público (SEJ.2.1.4), Complexo Ipiranga sala 38), com as homenagens 
deste Juízo e a observância das formalidades administrativas. - ADV: LEANDRO ORSI BRANDI (OAB 143163/SP), MARCELO 
DOS SANTOS RODOLFO (OAB 194664/SP), WALDIR GOMES (OAB 20813/SP), SILVIO PACCOLA JUNIOR (OAB 206493/SP)

Processo 0003292-89.2012.8.26.0319 (319.01.2012.003292) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 
48/51) - Maria Luiza da Silva Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 133/139. Manifeste-se a autora. Petição 
do INSS - cálculo. - ADV: EDSON RICARDO PONTES (OAB 179738/SP), EMERSON RICARDO ROSSETTO (OAB 125332/
SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP), CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP), ULIANE RODRIGUES 
MILANESI DE MAGALHÃES CHAVES (OAB 184512/SP), GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO (OAB 206949/SP), REGINA DE 
CASTRO CALIXTO (OAB 280091/SP)

Processo 0003476-74.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Seguro - Wilker Felipe da Silva - Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. Fls. 131 - Novamente, apresente o autor o original do acordo celebrado entre as 
partes. Fls. 125 - Manifeste-se o autor acerca do depósito realizado pela seguradora. Prazo: dez (10) dias. Após, dê-se vista dos 
autos ao Ministério Público e conclusos. Int.. - ADV: PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP), INALDO BEZERRA 
SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP)

Processo 0003575-44.2014.8.26.0319 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.V.P.P. e outro 
- Bacen Jud Negativo Juntado (fs. 28/31). Manifestem-se os exequente em termos de prosseguimento. - ADV: GILSON CARLOS 
AGUIAR (OAB 195537/SP)

Processo 0003719-52.2013.8.26.0319 (031.92.0130.003719) - Procedimento Sumário - Compra e Venda - Rolamar Peças e 
Acessórios para Veículos Ltda - Quadrado e Cia Ltda Epp - fls.71:( resultado BacenJud, valor bloqueado R$. 89,52).Manifste-se 
o exequente. - ADV: ANTONIO JOSE CONTENTE (OAB 100182/SP)

Processo 0003784-18.2011.8.26.0319 (319.01.2011.003784) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Lilian 
Regina Pasqualini Boso de Matos - Destilaria Santa Maria de Lençóis Ltda - C E R T I D Ã O CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 319.2014/013175-3, dirigi-me ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho, situada na Rua Carlos 
Trecenti, 175, Vila Santa Cecília, e, lá estando, PROCEDI À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, intimando o Diretor de 
Secretaria, Sr. João Sérgio Rodrigues Cardoso, a proceder às anotações no rosto dos autos, conforme auto anexo. Lençóis Pta/
SP, 05 de fevereiro de 2015. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que, em cumprimento do r. mandado, dirigi-me à Destilaria Santa 
Maria de Lençóis Ltda, contudo, lá não localizei seu representante legal, vindo a encontrá-lo no seu endereço residencial, na 
Rua Pedro Natálio Lorenzetti, 246, onde INTIMEI DESTILARIA SANTA MARIA DE LENÇÓIS LTDA, na pessoa do seu sócio, Sr. 
Sérgio Boso, do inteiro teor do r. mandado, da penhora realizada e do prazo de quinze dias para oferecer impugnação, sendo 
que, de tudo que lhe(s) li e expliquei, bem ciente(s) ficou(aram), aceitando cópia(s) do r. mandado e do auto de penhora que 
lhe ofereci. Diante do exposto, devolvo o presente ao cartório. O referido é verdade e dou fé. Ciência à exequente. Manifeste-
se. - ADV: DENISE OMODEI CONEGLIAN (OAB 97061/SP), ARIOVALDO DE PAULA CAMPOS NETO (OAB 92169/SP), OLAVO 
NOGUEIRA RIBEIRO JUNIOR (OAB 87044/SP)

Processo 0003869-96.2014.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - CALDEMASTER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA 
EPP - BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CALDEMASTER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 
LTDA EPP propôs ação cautelar de exibição de documento de caráter satisfativo em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e aduziu, em síntese, que mantém com o réu contrato financiamento/alienação fiduciária, 
conforme descrito na exordial; que pretende ter total conhecimento das condições constantes no instrumento; que o réu se 
recusa a entregar a requerente uma cópia do contrato. Assim, pugnou pela concessão de liminar “inaudita altera pars” e, ao final, 
pelo decreto de procedência e conseqüente exibição do contrato citado (fls. 02/06). A inicial foi instruída com os documentos 
de fls. 07/14. A liminar foi deferida pela decisão de fls. 27. Citado fls. 29, o réu contestou e aduziu, em preliminar, carência 
da ação. No mérito, insurgiu-se contra os fatos narrados na inicial. Nesse diapasão, pugnou pelo decreto de improcedência 
fls. 30/32. A contestação foi instruída com os documentos de fls. 33/46. Réplica às fls. 48 e os autos vieram-me conclusos 
para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta julgamento antecipado, vez que a matéria 
“sub judice” não demanda a produção de prova oral e já se encontra nos autos a necessária prova documental. O interesse 
processual está demonstrado em face de resistência do réu em apresentar o contrato solicitado administrativamente. No mérito, 
procede a pretensão deduzida. Inicialmente, cumpre ressaltar que a pretensão deduzida na inicial limita-se apenas à obtenção 
de provimento jurisdicional cujo objeto consiste na exibição do documento especificado na exordial, tendo como fundamento 
jurídico os arts. 844 e 845 do CPC. Consigna-se, ainda, que a exibição de documentos constitui tão somente o exercício de um 
direito sobre o conteúdo de determinado documento, uma vez que a relação de direito material já estabelece a obrigatoriedade de 
apresentação. Ensina Nelson Nery Júnior que “aquele que entender dever mover ação contra outrem e necessitar, para instruir 
o pedido, conhecer o teor de documento ou coisa a que não tenha acesso poderá valer-se deste procedimento preparatório 
para obter os dados que necessita e armar-se contra o futuro e eventual adversário judicial que tiver. O interesse do autor na 
obtenção da sentença cautelar há de ser a urgência e necessidade prévia da providência cautelar, necessária e indispensável 
à obtenção do desiderato que pretende” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Ed. RT, 3ª edição, 
pág. 927). Cumpre consignar que restou configurada a necessidade de ajuizamento da presente demanda cautelar para se 
obter a apresentação do contrato pactuado entre autor e requerido. O réu forneceu cópia do contrato atingindo a ação o seu 
objetivo. Como ensina Humberto Theodoro Júnior “com a exibição a medida terá surtido o efeito desejado e o juiz dará por findo 
o procedimento” (Processo Cautelar, 9ª edição, p. 296). Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação cautelar proposta 
por CALDEMASTER MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP em face do BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 
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INVESTIMENTO, e, assim, torno definitiva a liminar concedida. Como corolário da sucumbência, condeno o réu ao pagamento 
das custas e despesas processuais, atualizadas a partir do desembolso, bem como honorários advocatícios que fixo, com fulcro 
no art. 20, § 4º do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), devidamente atualizado. P.R.I (CPC. art. 511 e Provimento 01/95, 
valor do preparo para eventual recurso: R$ 165,17 (cento e sessenta e cinco reais e dezessete centavos) , equivalente a 2% do 
valor da causa atualizado). Taxa e retorno do recurso (GUIA FUNDO DE DESPESAS DO TJSP-CÓDIGO 110-4, R$ 32,70 por 
volume e apenso). - ADV: ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), NERCI LUCON BELLISSI (OAB 262432/
SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)

Processo 0004152-22.2014.8.26.0319 - Mandado de Segurança - Assistência Pré-escolar - PIETRO DE OLIVEIRA 
ROMUALDO - SENHORA PREFEITA e outros - Reconsidero a certidão de trânsito em julgado lançada às fls. 62 vº. Ante o 
disposto no artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/2009, indispensável o reexame necessário. Subam os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE 1ª 13ª Câmaras, (Serviço de entrada de autos 
de Direito Público (SEJ.2.1.4), Complexo Ipiranga sala 38), com as homenagens deste Juízo e a observância das formalidades 
administrativas. - ADV: LEANDRO ORSI BRANDI (OAB 143163/SP), SILVIO PACCOLA JUNIOR (OAB 206493/SP), JULIANO 
MOMO NOGUEIRA DE LIMA (OAB 205897/SP)

Processo 0004441-04.2004.8.26.0319 (319.01.2004.004441) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - 
Edson Correa Damasceno - Abn Amro Bank Sa Aymore Financiamentos - Ciência do retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça. 
Os autos deverão aguardar INTACTOS até decisão final, que será oportunamente comunicada . - ADV: RAPHAEL NEVES 
COSTA (OAB 225061/SP), FLÁVIO NEVES COSTA, GUSTAVO ANDRETTO (OAB 147662/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 
120394/SP), HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP)

Processo 0004774-04.2014.8.26.0319 - Execução de Alimentos - Fixação - L.H.B. - - B.F.B. - G.T.B. - istos. Fls. 37. Manifeste-
se a representante legal dos exequentes em termos de prosseguimento. No silêncio, tornem os autos conclusos. Int.. - ADV: 
OSCAR GALLI (OAB 77838/SP), FLÁVIO APARECIDO BERTTO (OAB 172451/SP)

Processo 0004776-42.2012.8.26.0319 (319.01.2012.004776) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Benedito de 
Oliveira - Banco Safra Sa - Ciência às partes do retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça. Manifeste-se o autor, depósito 
juntado aos autos. - ADV: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP), NERCI LUCON BELLISSI (OAB 262432/SP)

Processo 0005001-77.2003.8.26.0319/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Vicente 
Bento de Oliveira - Auto Posto Avenida Reboucas de Sumare Ltda - Vicente Bento de Oliveira - Vistos. Fls. 137/v - Reconsidero 
a decisão de fls. 130, tão somente para proceder a intimação do executado, na pessoa de seu advogado, da penhora realizada. 
Int.. ( intimação do executado, na pessoa de seu advogado, de que foi procedida a penhora on line sobre o valor de R$. 
1.489,00, e a transferência do valor para conta judicial - ADV: RENATO CUNHA LAMONICA (OAB 88413/SP), VICENTE BENTO 
DE OLIVEIRA (OAB 51974/SP)

Processo 0005112-80.2011.8.26.0319 (319.01.2011.005112) - Procedimento Ordinário - Reintegração - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Ilso José de Oliveira e outro - Vistos. Fls. 187/192 - 
Diga a autora acerca do depósito realizado para quitação do contrato, bem como manifestação das partes. Prazo: dez (10) dias. 
Int.. - ADV: PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/SP), NATALIE CARMELINO (OAB 183922/SP), JOSE CANDIDO 
MEDINA (OAB 129121/SP)

Processo 0005157-26.2007.8.26.0319 (319.01.2007.005157) - Procedimento Ordinário - Paulo Aparecido Borges da Silva - 
Banco Nossa Caixa Sa - fls.(ciência às partes do retorno dos autos) - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 
123199/SP), GLAUCO TEMER FERES (OAB 152334/SP), ADAM ENDRIGO CÔCO (OAB 201862/SP)

Processo 0005165-95.2010.8.26.0319 (319.01.2010.005165) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Grazielle 
Maria Castilho Me - - Grazielle Maria Castilho - Banco do Brasil Sa - Vistos. Fls. 621 - Defiro ao requerido o prazo de 30 
(trinta) dias. Após, nova vista dos autos. Int.. (prazo deferido em favor do autor). fls.623.(juntada do parecer técnico contábil 
elaborado pelo profissional contratado pelo Banco autor) - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), 
CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO (OAB 146920/SP)

Processo 0005391-32.2012.8.26.0319/01 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - Aroldo Flores Soares - CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 319.2014/018437-7 dirigi-me ao endereço indicado onde, DEIXEI 
DE PENHORAR porquanto, não localizei o bem indicado. O executado informou que o bem foi vendido há mais de 10 anos. 
O referido é verdade e dou fé. Lençóis Paulista, 15 de dezembro de 2014. Número de Atos: 01 (O.S. 1/92) Manifeste-se o 
exequente. - ADV: FERNANDO SANDOVAL DE ANDRADE MIRANDA (OAB 284154/SP)

Processo 0005431-43.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOÃO PEDRO DA 
SILVA - BANCO VOTORANTIM SA - JOÃO PEDRO DA SILVA propôs ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela inaudita 
altera pars em face do BANCO VOTORANTIM SA e aduziu, em síntese, que contratou empréstimo com o banco réu e que após 
reunir inúmeros esforços quer quitá-lo antecipadamente recusando-se o réu a emitir o boleto para seu completo adimplemento, 
causando-lhe em razão disso prejuízos. Assim, pugnou pela concessão de liminar “inaudita altera pars” e, ao final, pelo decreto 
de procedência e consequente exibição do documento citado. Citado, o réu manifestou-se, requerendo a improcedência do 
presente feito sem a condenação em honorários. Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 
O feito comporta julgamento antecipado, vez que a matéria “sub judice” não demanda a produção de prova oral e já se encontra 
nos autos a necessária prova documental. A ação tem caráter satisfativo conforme ensinamento de Ovídio A. Baptista da Silva, 
não se destina a produzir prova, mas assegurar “a futura produção de prova, que haverá de ser feita, se a isso se dispuser 
a parte que a promoveu ou seu adversário em algum processo futuro” (curso de Processo Civil, volume III, 1993, p. 205). No 
mais, houve o pedido administrativo do documento, que não foi atendido, justificando o interesse de agir do requerente. Cumpre 
consignar que restou configurada a necessidade de ajuizamento da presente demanda cautelar, na medida em que o banco 
réu, mesmo após diversas tentativas alegadas pelo autor na exordial, não apresentou o boleto solicitado. Nesse diapasão, a 
exibição de documentos há que ser julgada procedente, porquanto demonstrado o interesse e a necessidade da parte na sua 
apresentação. Logo, demonstrada a necessidade do presente feito para obtenção do documento pleiteado na inicial e face à 
obrigação legal do banco réu de exibir referido documento, a procedência é de rigor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 
a presente ação cautelar e, assim, torno definitiva a liminar concedida. Como corolário da sucumbência, condeno o réu ao 
pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas a partir do desembolso, bem como honorários advocatícios que 
fixo, com fulcro no art. 20, § 4º do CPC, em R$ 700,00 (setecentos reais), devidamente atualizado. P.R.I.C. (valor do preparo 
para eventual recurso: R$. 204,70 + porte de remessa e retorno) - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 
126504/SP), GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005651-46.2011.8.26.0319 (319.01.2011.005651) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Sirlei de Oliveira Gualiume - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Os autos vieram-me conclusos para sentença, mas, 
compulsando-os verificou-se que nenhuma das partes apresentou o CNIS da requerente, documento indispensável para análise 
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do caso em tela. Assim, considerando que o escopo da jurisdição é a pacificação social obtida através da prestação jurisdicional 
correta e justa, é possível que o magistrado, valendo-se de seus poderes instrutórios, bem como visando a adequada formação 
de sua convicção, determine a apresentação dos documentos que repute necessários. Nessa esteira, determino que a parte 
autora apresente cópia do CNIS no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para sentença. Int. - ADV: 
EMERSON RICARDO ROSSETTO (OAB 125332/SP), WANDERLEI APARECIDO CRAVEIRO (OAB 161270/SP)

Processo 0005748-12.2012.8.26.0319 (319.01.2012.005748) - Execução de Alimentos - Alimentos - N.C.A. e outro - Certifico 
e dou fé que, aos 10/10/2014, decorreu o prazo referente ao cumprimento do acordo entabulado entre as partes. Nada Mais. 
Lençóis Paulista, 17 de dezembro de 2014. Eu, _______________, Diego Marcelo Padilha dos Santos, Escrevente Técnico 
Judiciário. (O.S. 1/92) Manifeste-se o exequente. - ADV: MARIO MILTON LEMOS ORTEGA (OAB 117370/SP)

Processo 0005773-54.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luiz Antonio Domingues 
- Banco Bradesco S/A - LUIZ ANTONIO DOMINGUES propôs ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela inaudita altera 
pars em face do BANCO BRADESCO SA e aduziu, em síntese, que contratou empréstimo com o banco réu e que após reunir 
inúmeros esforços quer quitá-lo antecipadamente recusando-se o réu a emitir o boleto para seu completo adimplemento, 
causando-lhe em razão disso prejuízos. Assim, pugnou pela concessão de liminar “inaudita altera pars” e, ao final, pelo decreto 
de procedência e consequente exibição do documento citado. Citado, o réu manifestou-se, requerendo a improcedência do 
presente feito sem a condenação em honorários. Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. O feito 
comporta julgamento antecipado, vez que a matéria “sub judice” não demanda a produção de prova oral e já se encontra nos 
autos a necessária prova documental. A ação tem caráter satisfativo conforme ensinamento de Ovídio A. Baptista da Silva, não 
se destina a produzir prova, mas assegurar “a futura produção de prova, que haverá de ser feita, se a isso se dispuser a parte que 
a promoveu ou seu adversário em algum processo futuro” (curso de Processo Civil, volume III, 1993, p. 205). No mais, houve o 
pedido administrativo do documento, por meio de contato telefônico, conforme alegado a fl. 03, item 03, justificando o interesse 
de agir do requerente. Cumpre consignar que restou configurada a necessidade de ajuizamento da presente demanda cautelar, 
na medida em que o banco réu, mesmo após diversas tentativas alegadas pelo autor na exordial, não apresentou o boleto 
solicitado. Nesse diapasão, a exibição de documentos há que ser julgada procedente, porquanto demonstrado o interesse e a 
necessidade da parte na sua apresentação. Logo, demonstrada a necessidade do presente feito para obtenção do documento 
pleiteado na inicial e face à obrigação legal do banco réu de exibir referido documento, a procedência é de rigor. Ante o exposto, 
JULGO PROCEDENTE a presente ação cautelar e, assim, torno definitiva a liminar concedida. Como corolário da sucumbência, 
condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas a partir do desembolso, bem como honorários 
advocatícios que fixo, com fulcro no art. 20, § 4º do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), devidamente atualizado. P.R.I.C 
(valor do preparo para eventual recurso: R$. 204,70 + porte de remessa e retorno) - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/
SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005777-91.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Conceição da Silva 
Oliveira - Banco Bradesco S/A - CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVEIRA propôs ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela 
inaudita altera pars em face do BANCO BRADESCO e aduziu, em síntese, que contratou empréstimo com o banco réu e que após 
reunir inúmeros esforços quer quitá-lo antecipadamente recusando-se o réu a emitir o boleto para seu completo adimplemento, 
causando-lhe em razão disso prejuízos. Assim, pugnou pela concessão de liminar “inaudita altera pars” e, ao final, pelo decreto 
de procedência e consequente exibição do documento citado. Citado, o réu manifestou-se, requerendo a improcedência do 
presente feito sem a condenação em honorários. Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 
O feito comporta julgamento antecipado, vez que a matéria “sub judice” não demanda a produção de prova oral e já se encontra 
nos autos a necessária prova documental. A ação tem caráter satisfativo conforme ensinamento de Ovídio A. Baptista da Silva, 
não se destina a produzir prova, mas assegurar “a futura produção de prova, que haverá de ser feita, se a isso se dispuser 
a parte que a promoveu ou seu adversário em algum processo futuro” (curso de Processo Civil, volume III, 1993, p. 205). No 
mais, houve o pedido administrativo do documento, que não foi atendido, justificando o interesse de agir do requerente. Cumpre 
consignar que restou configurada a necessidade de ajuizamento da presente demanda cautelar, na medida em que o banco 
réu, mesmo após diversas tentativas alegadas pelo autor na exordial, não apresentou o boleto solicitado. Nesse diapasão, a 
exibição de documentos há que ser julgada procedente, porquanto demonstrado o interesse e a necessidade da parte na sua 
apresentação. Logo, demonstrada a necessidade do presente feito para obtenção do documento pleiteado na inicial e face à 
obrigação legal do banco réu de exibir referido documento, a procedência é de rigor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 
a presente ação cautelar e, assim, torno definitiva a liminar concedida. Como corolário da sucumbência, condeno o réu ao 
pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas a partir do desembolso, bem como honorários advocatícios que 
fixo, com fulcro no art. 20, § 4º do CPC, em R$ 700,00 (setecentos reais), devidamente atualizado. P.R.I.C (CPC. art. 511 e 
Provimento 01/95, valor do preparo para eventual recurso: R$.204,70, equivalente a 2% do valor da causa atualizado). - ADV: 
ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006025-57.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Jessica Aparecida 
Alves Issogai - Banco Bradesco S/A - JESSICA APARECIDA ALVES ISSOGAI propôs ação de obrigação de fazer c/c pedido 
de tutela inaudita altera pars em face do BANCO BRADESCO SA e aduziu, em síntese, que contratou empréstimo com o 
banco réu e que após reunir inúmeros esforços quer quitá-lo antecipadamente recusando-se o réu a emitir o boleto para seu 
completo adimplemento, causando-lhe em razão disso prejuízos. Assim, pugnou pela concessão de liminar “inaudita altera pars” 
e, ao final, pelo decreto de procedência e consequente exibição do documento citado. Citado, o réu manifestou-se, requerendo 
a improcedência do presente feito sem a condenação em honorários. Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. 
FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta julgamento antecipado, vez que a matéria “sub judice” não demanda a produção de 
prova oral e já se encontra nos autos a necessária prova documental. A ação tem caráter satisfativo conforme ensinamento de 
Ovídio A. Baptista da Silva, não se destina a produzir prova, mas assegurar “a futura produção de prova, que haverá de ser feita, 
se a isso se dispuser a parte que a promoveu ou seu adversário em algum processo futuro” (curso de Processo Civil, volume III, 
1993, p. 205). No mais, houve o pedido administrativo do documento, por meio de contato telefônico, conforme alegado a fl. 03, 
item 03, justificando o interesse de agir do requerente. Cumpre consignar que restou configurada a necessidade de ajuizamento 
da presente demanda cautelar, na medida em que o banco réu, mesmo após diversas tentativas alegadas pelo autor na exordial, 
não apresentou o boleto solicitado. Nesse diapasão, a exibição de documentos há que ser julgada procedente, porquanto 
demonstrado o interesse e a necessidade da parte na sua apresentação. Logo, demonstrada a necessidade do presente 
feito para obtenção do documento pleiteado na inicial e face à obrigação legal do banco réu de exibir referido documento, a 
procedência é de rigor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação cautelar e, assim, torno definitiva a liminar 
concedida. Como corolário da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas a 
partir do desembolso, bem como honorários advocatícios que fixo, com fulcro no art. 20, § 4º do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos 
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reais), devidamente atualizado. P.R.I.C (CPC. art. 511 e Provimento 01/95, valor do preparo para eventual recurso: R$ 204,44, 
equivalente a 2% do valor da causa atualizado). Taxa e retorno do recurso (GUIA FUNDO DE DESPESAS DO TJSP-CÓDIGO 
110-4, R$ 32,70 por volume e apenso). - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP), ANA CAROLINA SIMEONE 
RAPHAEL (OAB 276399/SP), ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP)

Processo 0006029-94.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Zoraide Aparecida 
Cosme Pereira - Banco Bradesco S/A - ZORAIDE APARECIDA COSME PEREIRA opôs ação de obrigação de fazer c/c pedido de 
tutela inaudita altera pars em face do BANCO BRADESCO SA e aduziu, em síntese, que como pensionista contratou empréstimo 
com o banco réu e que após reunir inúmeros esforços quer quitá-lo antecipadamente recusando-se o réu a emitir o boleto 
para seu completo adimplemento, causando-lhe em razão disso prejuízos. Assim, pugnou pela concessão de liminar “inaudita 
altera pars” e, ao final, pelo decreto de procedência e consequente exibição do documento citado. Citado, o réu manifestou-se, 
requerendo a improcedência do presente feito sem a condenação em honorários. Não houve a apresentação dos boletos. Os 
autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta julgamento antecipado, vez que a 
matéria “sub judice” não demanda a produção de prova oral e já se encontra nos autos a necessária prova documental. A ação 
tem caráter satisfativo conforme ensinamento de Ovídio A. Baptista da Silva, não se destina a produzir prova, mas assegurar “a 
futura produção de prova, que haverá de ser feita, se a isso se dispuser a parte que a promoveu ou seu adversário em algum 
processo futuro” (curso de Processo Civil, volume III, 1993, p. 205). No mais, houve o pedido administrativo do documento, por 
meio de contato telefônico, conforme alegado a fl. 03, item 03, justificando o interesse de agir do requerente. Cumpre consignar 
que restou configurada a necessidade de ajuizamento da presente demanda cautelar, na medida em que o banco réu, mesmo 
após diversas tentativas alegadas pelo autor na exordial, não apresentou o boleto solicitado. Nesse diapasão, a exibição de 
documentos há que ser julgada procedente, porquanto demonstrado o interesse e a necessidade da parte na sua apresentação. 
Logo, demonstrada a necessidade do presente feito para obtenção do documento pleiteado na inicial e face à obrigação legal 
do banco réu de exibir referido documento, a procedência é de rigor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação 
cautelar e, assim, torno definitiva a liminar concedida. Como corolário da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas 
e despesas processuais, atualizadas a partir do desembolso, bem como honorários advocatícios que fixo, com fulcro no art. 
20, § 4º do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), devidamente atualizado. P.R.I.C (CPC. art. 511 e Provimento 01/95, valor 
do preparo para eventual recurso: R$.204,44, equivalente a 2% do valor da causa atualizado). - ADV: GABRIEL MARTINS DE 
GOUVEIA (OAB 182329/SP), MELISSA ZORZI LIMA VIANNA (OAB 340642/SP)

Processo 0006031-64.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Silvania Medeiros - 
Banco Bradesco S/A - SILVANIA MEDEIROS propôs ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela inaudita altera pars em 
face do BANCO BRADESCO SA e aduziu, em síntese, que contratou empréstimo com o banco réu e que após reunir inúmeros 
esforços quer quitá-lo antecipadamente recusando-se o réu a emitir o boleto para seu completo adimplemento, causando-lhe em 
razão disso prejuízos. Assim, pugnou pela concessão de liminar “inaudita altera pars” e, ao final, pelo decreto de procedência 
e consequente exibição do documento citado. Citado, o réu manifestou-se, requerendo a improcedência do presente feito sem 
a condenação em honorários. Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta 
julgamento antecipado, vez que a matéria “sub judice” não demanda a produção de prova oral e já se encontra nos autos a 
necessária prova documental. A ação tem caráter satisfativo conforme ensinamento de Ovídio A. Baptista da Silva, não se 
destina a produzir prova, mas assegurar “a futura produção de prova, que haverá de ser feita, se a isso se dispuser a parte que 
a promoveu ou seu adversário em algum processo futuro” (curso de Processo Civil, volume III, 1993, p. 205). No mais, houve o 
pedido administrativo do documento, por meio de contato telefônico, conforme alegado a fl. 03, item 03, justificando o interesse 
de agir do requerente. Cumpre consignar que restou configurada a necessidade de ajuizamento da presente demanda cautelar, 
na medida em que o banco réu, mesmo após diversas tentativas alegadas pelo autor na exordial, não apresentou o boleto 
solicitado. Nesse diapasão, a exibição de documentos há que ser julgada procedente, porquanto demonstrado o interesse e a 
necessidade da parte na sua apresentação. Logo, demonstrada a necessidade do presente feito para obtenção do documento 
pleiteado na inicial e face à obrigação legal do banco réu de exibir referido documento, a procedência é de rigor. Ante o exposto, 
JULGO PROCEDENTE a presente ação cautelar e, assim, torno definitiva a liminar concedida e determino que o réu exiba, 
no prazo de 40 dias, o contrato referido na exordial, sob pena de decreto judicial de busca e apreensão. Como corolário da 
sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas a partir do desembolso, bem como 
honorários advocatícios que fixo, com fulcro no art. 20, § 4º do CPC, em R$ 700,00 (setecentos reais), devidamente atualizado. 
P.R.I.C. O.S. 01/92: (CPC. art. 511 e Provimento 01/95, valor do preparo para eventual recurso: R$ 204,44, equivalente a 2% 
do valor da causa atualizado). Taxa de remessa e retorno do recurso, guia fundo de despesas do TJSP-Cód.110-4 R$32,70 por 
volume de autos e apenso (1 volume). - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 
182329/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0006055-92.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Eunicio Barbosa - Banco 
Bradesco S/A - EUNICIO BARBOSA propôs ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela inaudita altera pars em face do 
BANCO BRADESCO SA e aduziu, em síntese, que contratou empréstimo com o banco réu e que após reunir inúmeros esforços 
quer quitá-lo antecipadamente recusando-se o réu a emitir o boleto para seu completo adimplemento, causando-lhe em razão 
disso prejuízos. Assim, pugnou pela concessão de liminar “inaudita altera pars” e, ao final, pelo decreto de procedência e 
consequente exibição do documento citado. Citado, o réu manifestou-se, requerendo a improcedência do presente feito sem 
a condenação em honorários. Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta 
julgamento antecipado, vez que a matéria “sub judice” não demanda a produção de prova oral e já se encontra nos autos a 
necessária prova documental. A ação tem caráter satisfativo conforme ensinamento de Ovídio A. Baptista da Silva, não se 
destina a produzir prova, mas assegurar “a futura produção de prova, que haverá de ser feita, se a isso se dispuser a parte que 
a promoveu ou seu adversário em algum processo futuro” (curso de Processo Civil, volume III, 1993, p. 205). No mais, houve 
o pedido administrativo do documento, que não foi atendido, justificando o interesse de agir do requerente. Cumpre consignar 
que restou configurada a necessidade de ajuizamento da presente demanda cautelar, na medida em que o banco réu, mesmo 
após diversas tentativas alegadas pelo autor na exordial, não apresentou o boleto solicitado. Nesse diapasão, a exibição de 
documentos há que ser julgada procedente, porquanto demonstrado o interesse e a necessidade da parte na sua apresentação. 
Logo, demonstrada a necessidade do presente feito para obtenção do documento pleiteado na inicial e face à obrigação legal 
do banco réu de exibir referido documento, a procedência é de rigor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação 
cautelar e, assim, torno definitiva a liminar concedida. Como corolário da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas 
e despesas processuais, atualizadas a partir do desembolso, bem como honorários advocatícios que fixo, com fulcro no art. 
20, § 4º do CPC, em R$ 700,00 (setecentos reais), devidamente atualizado. P.R.I.C (valor do preparo para eventualr recurso: 
R$. 206, 47 + porte de remessa e retorno) - ADV: TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), ANDRESSA CAVALCA (OAB 
186718/SP), GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)
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Processo 0006079-23.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOÃO MOREIRA - 
BANCO VOTORANTIM S A - JOÃO MOREIRA propôs ação em face do BANCO VOTORANTIM SA e aduziu, em síntese, que 
fez empréstimo bancário e após reunir inúmeros esforços quer quitá-lo antecipadamente recusando-se o réu a emitir o boleto 
para seu completo adimplemento, causando-lhe em razão disso prejuízos. Assim, pugnou pela concessão de liminar “inaudita 
altera pars” e, ao final, pelo decreto de procedência e consequente exibição do documento citado. Citado, o réu manifestou-se, 
requerendo a improcedência do presente feito sem a condenação em honorários. Não houve a apresentação dos boletos. Os 
autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta julgamento antecipado, vez que a 
matéria “sub judice” não demanda a produção de prova oral e já se encontra nos autos a necessária prova documental. A ação 
tem caráter satisfativo conforme ensinamento de Ovídio A. Baptista da Silva, não se destina a produzir prova, mas assegurar “a 
futura produção de prova, que haverá de ser feita, se a isso se dispuser a parte que a promoveu ou seu adversário em algum 
processo futuro” (curso de Processo Civil, volume III, 1993, p. 205). No mais, houve o pedido administrativo do documento, 
por meio de contato telefônico, justificando o interesse de agir do requerente. Cumpre consignar que restou configurada a 
necessidade de ajuizamento da presente demanda cautelar, na medida em que o banco réu, mesmo após diversas tentativas 
alegadas pelo autor na exordial, não apresentou o boleto solicitado. Nesse diapasão, a exibição de documentos há que ser 
julgada procedente, porquanto demonstrado o interesse e a necessidade da parte na sua apresentação. Logo, demonstrada 
a necessidade do presente feito para obtenção do documento pleiteado na inicial e face à obrigação legal do banco réu de 
exibir referido documento, a procedência é de rigor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação e, assim, torno 
definitiva a liminar concedida e determino que o réu exiba, no prazo de 40 dias, o contrato referido na exordial, sob pena de 
decreto judicial de busca e apreensão. Como corolário da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas 
processuais, atualizadas a partir do desembolso, bem como honorários advocatícios que fixo, com fulcro no art. 20, § 4º do CPC, 
em R$ 700,00 (setecentos reais), devidamente atualizado. P.R.I.C (CPC. art. 511 e Provimento 01/95, valor do preparo para 
eventual recurso: R$.204,44, equivalente a 2% do valor da causa atualizado). - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 
182329/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP), PATRICIA PAZOS VILAS BOAS DA SILVA (OAB 124899/SP), 
CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP)

Processo 0006108-73.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - PAULO ROGÉRIO DE 
JESUS - BANCO CACIQUE SA - PAULO ROGERIO DE JESUS propôs ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela inaudita 
altera pars em face do BANCO CACIQUE SA e aduziu, em síntese, que contratou empréstimo com o banco réu e que após 
reunir inúmeros esforços quer quitá-lo antecipadamente recusando-se o réu a emitir o boleto para seu completo adimplemento, 
causando-lhe em razão disso prejuízos. Assim, pugnou pela concessão de liminar “inaudita altera pars” e, ao final, pelo decreto 
de procedência e consequente exibição do documento citado. Citado, o réu manifestou-se, requerendo a improcedência do 
presente feito sem a condenação em honorários. Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 
O feito comporta julgamento antecipado, vez que a matéria “sub judice” não demanda a produção de prova oral e já se encontra 
nos autos a necessária prova documental. A ação tem caráter satisfativo conforme ensinamento de Ovídio A. Baptista da Silva, 
não se destina a produzir prova, mas assegurar “a futura produção de prova, que haverá de ser feita, se a isso se dispuser 
a parte que a promoveu ou seu adversário em algum processo futuro” (curso de Processo Civil, volume III, 1993, p. 205). No 
mais, houve o pedido administrativo do documento, que não foi atendido, justificando o interesse de agir do requerente. Cumpre 
consignar que restou configurada a necessidade de ajuizamento da presente demanda cautelar, na medida em que o banco 
réu, mesmo após diversas tentativas alegadas pelo autor na exordial, não apresentou o boleto solicitado. Nesse diapasão, a 
exibição de documentos há que ser julgada procedente, porquanto demonstrado o interesse e a necessidade da parte na sua 
apresentação. Logo, demonstrada a necessidade do presente feito para obtenção do documento pleiteado na inicial e face à 
obrigação legal do banco réu de exibir referido documento, a procedência é de rigor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 
a presente ação cautelar e, assim, torno definitiva a liminar concedida. Como corolário da sucumbência, condeno o réu ao 
pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas a partir do desembolso, bem como honorários advocatícios que 
fixo, com fulcro no art. 20, § 4º do CPC, em R$ 700,00 (setecentos reais), devidamente atualizado. P.R.I.C (CPC. art. 511 e 
Provimento 01/95, valor do preparo para eventual recurso: R$.204,44, equivalente a 2% do valor da causa atualizado). - ADV: 
CELSO EVANGELISTA (OAB 84278/SP), FLAVIO HENRIQUE ZANLOCHI (OAB 32026/SP), GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006111-28.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Sebastião Vicente 
Moreno - Banco Bradesco S/A - SEBASTIÃO VICENTE MORENO propôs ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela inaudita 
altera pars em face do BANCO BRADESCO SA e aduziu, em síntese, que contratou empréstimo com o banco réu e que após 
reunir inúmeros esforços quer quitá-lo antecipadamente recusando-se o réu a emitir o boleto para seu completo adimplemento, 
causando-lhe em razão disso prejuízos. Assim, pugnou pela concessão de liminar “inaudita altera pars” e, ao final, pelo decreto 
de procedência e consequente exibição do documento citado. Citado, o réu manifestou-se, requerendo a improcedência do 
presente feito sem a condenação em honorários. Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 
O feito comporta julgamento antecipado, vez que a matéria “sub judice” não demanda a produção de prova oral e já se encontra 
nos autos a necessária prova documental. A ação tem caráter satisfativo conforme ensinamento de Ovídio A. Baptista da Silva, 
não se destina a produzir prova, mas assegurar “a futura produção de prova, que haverá de ser feita, se a isso se dispuser 
a parte que a promoveu ou seu adversário em algum processo futuro” (curso de Processo Civil, volume III, 1993, p. 205). No 
mais, houve o pedido administrativo do documento, que não foi atendido, justificando o interesse de agir do requerente. Cumpre 
consignar que restou configurada a necessidade de ajuizamento da presente demanda cautelar, na medida em que o banco 
réu, mesmo após diversas tentativas alegadas pelo autor na exordial, não apresentou o boleto solicitado. Nesse diapasão, a 
exibição de documentos há que ser julgada procedente, porquanto demonstrado o interesse e a necessidade da parte na sua 
apresentação. Logo, demonstrada a necessidade do presente feito para obtenção do documento pleiteado na inicial e face à 
obrigação legal do banco réu de exibir referido documento, a procedência é de rigor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 
a presente ação cautelar e, assim, torno definitiva a liminar concedida. Como corolário da sucumbência, condeno o réu ao 
pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas a partir do desembolso, bem como honorários advocatícios que 
fixo, com fulcro no art. 20, § 4º do CPC, em R$ 700,00 (setecentos reais), devidamente atualizado. P.R.I.C (CPC. art. 511 e 
Provimento 01/95, valor do preparo para eventual recurso: R$ 204,70, equivalente a 2% do valor da causa atualizado). Taxa e 
retorno do recurso (GUIA FUNDO DE DESPESAS DO TJSP-CÓDIGO 110-4, R$ 32,70 por volume e apenso). - ADV: EDGAR 
FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP), BRUNA AMERICO SIQUEIRA (OAB 
288680/SP)

Processo 0006252-47.2014.8.26.0319 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Rescisão / Resolução 
- ADÃO PEREIRA DOS SANTOS - Vistos. Fls. 36 - Apresente a autora memória do débito em aberto, haja vista a informação de 
que a requerida Ana Paula Ghidini quitou parte do valor devido. Int.. - ADV: VALDENOR ROBERTO CORDEIRO (OAB 250922/
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SP)
Processo 0006264-66.2011.8.26.0319 (319.01.2011.006264) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil Sa 

- Castellari Comércio e Serviços Automotívos Ltda e outros - Vistos. Fls. 150 e ss - Recebo o recurso de apelação em ambos 
os efeitos, devolutivo e suspensivo. À parte contrária, ora apelado(a), para apresentar as contrarrazões, no prazo de quinze 
(15) dias. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA, JULIANA MOREIRA (OAB 165777/SP), 
RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP)

Processo 0006376-30.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - SEBASTIANA DE SOUZA 
WERNECH - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que, aos 10/10/2014, decorreu, “in albis”, o prazo relativo à apresentação de 
contestação. Nada Mais. Lençóis Paulista, 17 de dezembro de 2014. Eu, _____________, Diego Marcelo Padilha dos Santos, 
Escrevente Técnico Judiciário. (O.S. 1/92) Manifeste-se o autor. - ADV: GRAZIELA JACOMINI (OAB 169356/SP)

Processo 0006426-56.2014.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - OSWALDO RODRIGUES DA SILVA - BANCO 
CRUZEIRO DO SUL SA - - Banco Panamericano Arrendamento Mercantil S/A - Juntada a petição diversa - Tipo: Contestação 
em Exibição - Número: 80002 - Protocolo: FLEP15000042315 o.s.01/92: manifeste-se o autor sobre juntada da contestação do 
BANCO PAN S/A de fls. 45/80. - ADV: CARLA DA PRATO CAMPOS (OAB 156844/SP), NERCI LUCON BELLISSI (OAB 262432/
SP), FELICIANO LYRA MOURA (OAB 320370/SP)

Processo 0006500-18.2011.8.26.0319 (319.01.2011.006500) - Monitória - Cheque - Neire Martins Ruiz Lanza Epp - Vista 
dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 
dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de 
extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: ADRIANO PUCINELLI (OAB 132731/SP)

Processo 0006550-39.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luiz Carlos Pereira 
de Oliveira - Banco Bradesco S/A - LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA propôs ação de obrigação de fazer c/c pedido 
de tutela inaudita altera pars em face do BANCO BRADESCO SA e aduziu, em síntese, que contratou empréstimo com o 
banco réu e que após reunir inúmeros esforços quer quitá-lo antecipadamente recusando-se o réu a emitir o boleto para seu 
completo adimplemento, causando-lhe em razão disso prejuízos. Assim, pugnou pela concessão de liminar “inaudita altera pars” 
e, ao final, pelo decreto de procedência e consequente exibição do documento citado. Citado, o réu manifestou-se, requerendo 
a improcedência do presente feito sem a condenação em honorários. Os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. 
FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta julgamento antecipado, vez que a matéria “sub judice” não demanda a produção 
de prova oral e já se encontra nos autos a necessária prova documental. A ação tem caráter satisfativo conforme ensinamento 
de Ovídio A. Baptista da Silva, não se destina a produzir prova, mas assegurar “a futura produção de prova, que haverá de ser 
feita, se a isso se dispuser a parte que a promoveu ou seu adversário em algum processo futuro” (curso de Processo Civil, 
volume III, 1993, p. 205). No mais, houve o pedido administrativo do documento, o qual não foi atendido, justificando o interesse 
de agir do requerente. Cumpre consignar que restou configurada a necessidade de ajuizamento da presente demanda cautelar, 
na medida em que o banco réu, mesmo após diversas tentativas alegadas pelo autor na exordial, não apresentou o boleto 
solicitado. Nesse diapasão, a exibição de documentos há que ser julgada procedente, porquanto demonstrado o interesse e a 
necessidade da parte na sua apresentação. Logo, demonstrada a necessidade do presente feito para obtenção do documento 
pleiteado na inicial e face à obrigação legal do banco réu de exibir referido documento, a procedência é de rigor. Ante o exposto, 
JULGO PROCEDENTE a presente ação cautelar e, assim, torno definitiva a liminar concedida. Como corolário da sucumbência, 
condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, atualizadas a partir do desembolso, bem como honorários 
advocatícios que fixo, com fulcro no art. 20, § 4º do CPC, em R$ 700,00 (setecentos reais), devidamente atualizado. P.R.I.C. 
O.S. 01/92: (CPC. art. 511 e Provimento 01/95, valor do preparo para eventual recurso: R$ 204,44, equivalente a 2% do valor da 
causa atualizado). Taxa de remessa e retorno do recurso, guia fundo de despesas do TJSP-Cód.110-4 R$32,70 por volume de 
autos e apenso (1 volume). - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/
SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 0006572-05.2011.8.26.0319 (319.01.2011.006572) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Irene Neves 
dos Santos Silva - Vistos. Fls. 206 - Ante a concordância do Ministério Público, JULGO BOAS as contas prestadas. Defiro o 
levantamento da importância de R$ 226,75 (duzentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) referente às despesas 
realizadas para compra do material escolar no mês de janeiro de 2015. Defiro, ainda, o levantamento mensal (inclusive 
fevereiro/15) da importância de R$ 70,00 (setenta reais) para manutenção do tratamento ortodôntico. Nova prestação de contas 
no prazo de seis (06) meses. Int.. OS. 01/92 - guia à disposição para retirada. - ADV: VICENTE BENTO DE OLIVEIRA (OAB 
51974/SP)

Processo 0006673-08.2012.8.26.0319 (319.01.2012.006673) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Talita 
de Fátima Rodrigues Pinto Me - Ii Tabelionato de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Lençóis Paulista - - Allianz Seguros 
Sa - Dou por encerrada a instrução processual e concedo às partes o prazo sucessivo de dez (10) dias para apresentação 
de memoriais (CPC, art. 454, § 3.º). Os memoriais deverão ser protocolados no 1.º (primeiro) dia útil após o término do prazo 
concedido a(o) ré(u). Int.. - ADV: CLARISSA CESQUINI BOSO GIROLDO (OAB 155500/SP), JUNOT DE LARA CARVALHO 
(OAB 72884/SP), ALESSANDRO GRANDI GIROLDO (OAB 152459/SP), ELION PONTECHELLE JUNIOR (OAB 65642/SP), 
MARCELO GASTALDELLO MOREIRA (OAB 185307/SP), BRUNA ALVES PEREIRA (OAB 322320/SP)

Processo 0006745-05.2006.8.26.0319 (319.01.2006.006745) - Execução de Título Extrajudicial - Associação Lençoense 
de Educação e Cultura Alec - Viviane Giacometti Cezarotti - Mariaângela Giacometti - Fls. 151/152. Manifeste-se a autora. 
resultado bacenjud positivo: R$ 908,36. - ADV: JOICE VANESSA DOS SANTOS (OAB 338189/SP), FLORIZA TERESA PASSINI 
(OAB 170670/SP)

Processo 0007069-24.2008.8.26.0319 (319.01.2008.007069) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Caoa Montadora de Veículos Sa e outro - Fls. 737-767. Recebo o recurso de apelação apenas em seu efeito devolutivo (CPC, 
art. 520, VII). À parte contrária, ora apelada(o), para apresentar as contrarrazões, no prazo de quinze (15) dias, referente aos 
dois recursos de apelação (fls. 720/731 e 737/767). Fls. 768 - Anote-se. - ADV: AGEU LIBONATI JUNIOR (OAB 144716/SP), 
ALBERTO LOURENÇO RODRIGUES NETO (OAB 150586/SP), ALETHEA LUZIA SLOMPO PEREIRA PACOLA (OAB 155401/
SP), FERNANDA MARIA BODO DE MATTOS (OAB 205277/SP), JOAO DE OLIVEIRA LIMA NETO (OAB 137051/SP), ALEX 
LIBONATI (OAB 159402/SP)

Processo 0007164-44.2014.8.26.0319 - Monitória - Nota Promissória - Valéria Cristina Sandri Silva - Certifico e dou fé 
que, aos 15/10/2014, decorreu, “in albis”, o prazo para oposição de embargos monitórios. Nada Mais. Lençóis Paulista, 18 
de dezembro de 2014. Eu, _______________, Diego Marcelo Padilha dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário. (O.S. 1/92) 
Manifeste-se o autor. - ADV: ALESSANDRO GRANDI GIROLDO (OAB 152459/SP), CLARISSA CESQUINI BOSO GIROLDO 
(OAB 155500/SP)

Processo 0007207-78.2014.8.26.0319 - Cumprimento de sentença - Levantamento de Valor - SOLANGE MENEGON - BANCO 
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DO BRASIL SA - Vistos. Considerando que a questão destes autos diz respeito a controvérsia repetitiva, em cumprimento à 
r. determinação da lavra do Exmo. Sr. Ministro Relator, Luis Felipe Salomão, do E. Superior Tribunal de Justiça, proferida nos 
autos do Recurso Especial nº 1.391.198-RS (2013/0199129-0), em trâmite perante aquela E. Corte, determino a SUSPENSÃO 
do presente processo até o julgamento definitivo do referido recurso repetitivo. Int.. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 
221271/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), CLÁUDIA PINTO GUEDES (OAB 156712/SP)

Processo 0007316-05.2008.8.26.0319 (319.01.2008.007316) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Nossa Caixa Sa - João Antonio Prupst e outros - Vistos. Fls. 108/109 - Manifeste-se a exequente. Fls. 110 - Anote-se. Int.. 
- ADV: JÚLIO DE SOUZA GOMES (OAB 203099/SP), ANTONIO ABEL LOSI PAUPERIO (OAB 183302/SP), EDUARDO JANZON 
AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), CLÁUDIA PINTO GUEDES (OAB 156712/SP)

Processo 0007482-66.2010.8.26.0319 (319.01.2010.007482) - Procedimento Ordinário - Coisas - Lucinete Maria de Souza 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 279 e segs. Recebo o recurso de apelação apenas em seu efeito devolutivo 
(CPC, art. 520, VII). À parte contrária, ora apelada(o), para apresentar as contrarrazões, no prazo de quinze (15) dias.(autora 
apresentar as contrarazões) - ADV: GUSTAVO ANDRETTO (OAB 147662/SP)

Processo 0007487-88.2010.8.26.0319 (319.01.2010.007487) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Expedita Monteiro da Silveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss e outro - Juntada a petição diversa - Tipo: Laudo Pericial 
em Procedimento Ordinário - Número: 80002 - Protocolo: FLEP14000425880 (O.S. 1/92) Manifeste-se o autor. - ADV: EMERSON 
RICARDO ROSSETTO (OAB 125332/SP), YVES SANFELICE DIAS (OAB 173705/SP), JOSE ANTONIO BIANCOFIORE (OAB 
68336/SP)

Processo 0007539-84.2010.8.26.0319/01 - Cumprimento de sentença - Medida Cautelar - Carlos Augusto dos Santos - 
Banco Panamericano Arrendamento Mercantil S/A - O.S.01/92: MANIFESTE-SE O AUTOR SOBRE JUNTADA DE CONTRATO 
DE FINANCIAMENTO DE FLS. 124/142. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/
SP), NERCI LUCON BELLISSI (OAB 262432/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)

Processo 0007839-17.2008.8.26.0319 (319.01.2008.007839) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Nossa Caixa Sa - Claudia Cardoso Couto Me e outros - Fls. 77 - A pesquisa “on line” de imóveis pelo sistema Arisp 
somente pode ser efetuada judicialmente nos processos em que foram concedidos os benefícios da Assistência Judiciária 
Gratuita. Para os demais, deve ser feita através do site www.arisp.com.br diretamente pelo advogado ou pela parte interessada. 
- ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), ANTONIO JOSE CONTENTE (OAB 100182/SP)

Processo 0007951-78.2011.8.26.0319 (319.01.2011.007951) - Monitória - Espécies de Contratos - Hsbc Bank Brasil Sa Banco 
Múltiplo - Catarina de Jesus Ostanik Gimenes Me - - Catarina de Jesus Ostanik Gimenes - Fls. 226. Ciência ao requerento dp 
resultado da pesquisa SIEL. Endereço da requerida Catarina de Jesus Ostanik: RUA CHILE, 264 , VILA CRUZEIRO, LENÇÓIS 
PAULISTA/SP. Manifeste-se. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0007958-46.2006.8.26.0319 (319.01.2006.007958) - Outros Feitos não Especificados - Banco Nossa Caixa Sa 
- Marlene Aparecida José Bonassi Me e outro - Vistos. Arquivem-se os autos com as cautelas legais. Int.. - ADV: WILSON 
ROGÉRIO OHKI (OAB 157223/SP), KEITY SYMONNE DOS SANTOS SILVA (OAB 259844/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE 
NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0008152-65.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0006516-64.2014.8.26) - Oposição - Compra e Venda - 
Priscila Alves de Oliveira Lucena - Vistos. Priscila Alves de Oliveira Lucena, qualificada na inicial, ajuizou ação de Oposição em 
face de Espólio de Pedro Silvio de Souza. A autora requereu a desistência da ação (fls. 35). Em breve síntese, é o relatório. O 
requerido não foi citado, portanto, inexiste óbice legal ao deferimento do pedido. Posto isto, homologo, por sentença, para os 
fins do art. 158 do CPC e para que produza seus jurídicos e legais efeitos a desistência da ação e, julgo EXTINTO este processo, 
com fundamento no art. 267, VIII, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se com as formalidades. P. R. I. - ADV: GIOVANA 
APARECIDA FERNANDES GIORGETTI (OAB 324583/SP), ALEXANDRE AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA NASCIMEN (OAB 
253175/SP)

Processo 0008436-83.2008.8.26.0319/01 - Cumprimento de sentença - Fogo Azul Comércio Distribuição Importação e 
Exportação de Utilidades Domésticas Ltda - Bacen Jud Negativo Juntado (O.S. 1/92) Manifeste-se o exequente. - ADV: ANDRE 
ALMEIDA BLANCO (OAB 147925/SP), CILMARA CORRÊA DE LIMA FANTE (OAB 201899/SP), DANIEL KOITI YOSHINAGA 
(OAB 242558/SP), PATRICIA OLIVALVES FIORE (OAB 268545/SP)

Processo 0008531-06.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0006489-81.2014.8.26) - Embargos à Execução - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Sebastião Otávio da Silva - Cássia Aparecida da Silva - Vistos. Especifiquem 
as provas que pretendem produzir, justificando-as. Sem prejuízo, esclareçam as partes se têm interesse na designação de 
audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV: FLÁVIO APARECIDO BERTTO (OAB 172451/SP), FERNANDA BORANTE 
GALLI (OAB 328172/SP)

Processo 0008684-78.2010.8.26.0319 (apensado ao processo 0001690-39.2007.8.26) (processo principal 0001690-
39.2007.8.26) (319.01.2007.001690/1) - Cumprimento de sentença - José Ademir Andriotti - Banco Nossa Caixa - Vistos. Fls. 
353 - Defiro o requerido. Expeça-se alvará judicial, conforme solicitado. Dê-se baixa no mandado de levantamento judicial 
expedido (fls. 354/356). Após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Int.. (O ALVARÁ ESTÁ EXPEDIDO DISPONÍVEL P/ 
RETIRADA OU IMPRESSÃO) - ADV: JAYR AVALLONE NOGUEIRA (OAB 9447/SP), KEILA JOSEANE CHIODA RAMALHO (OAB 
245642/SP), TALITA MARTINI TRAVAIN GARCIA (OAB 230965/SP)

Processo 0008732-66.2012.8.26.0319 (031.92.0120.008732) - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Renata Mirela Piccoli - Fazenda do Estado de São Paulo - - Diretor Municipal de Saúde 
de Lençóis Paulista - - Município de Lençóis Paulista - Fls. 169, vº. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, 
mantenho a decisão que o recebeu, com fundamento no art. 518, § 2º, do C.P.C. Ante o disposto no artigo 14, § 1º, da Lei 
12.016/2009, indispensável o reexame necessário. Subam os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE 1ª 13ª Câmaras, (Serviço de entrada de autos de Direito Público (SEJ.2.1.4), 
Complexo Ipiranga sala 38), com as homenagens deste Juízo e a observância das formalidades administrativas. - ADV: 
LEANDRO ORSI BRANDI (OAB 143163/SP), SILVIO PACCOLA JUNIOR (OAB 206493/SP), WALDIR GOMES (OAB 20813/SP), 
BRUNA FERRAZ BUENO VOROS (OAB 212898/SP), SILVIO CARLOS TELLI (OAB 93244/SP)

Processo 0008865-40.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.A.L. - M.A.F. - fls.33. (CONTESTAÇÃO 
JUNTADA). MANIFESTE-SE O AUTOR. - ADV: CAIO ROBERTO ALVES (OAB 218081/SP), VICENTE BENTO DE OLIVEIRA 
(OAB 51974/SP)

Processo 0009037-89.2008.8.26.0319 (apensado ao processo 0008211-34.2006.8.26) (processo principal 0008211-
34.2006.8.26) (319.01.2006.008211/1) - Cumprimento de sentença - Edval Xavier - Irineu Aparecido Sacchi - IRINEU APARECIDO 
SACCHI, apresentou a presente impugnação ao cumprimento de sentença em relação a EDVAL XAVIER, alegando, em síntese, 
nulidade da citação, inexistência de título executivo, nulidade da penhora, pois recai sobre créditos trabalhistas de natureza 
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alimentar, bem como ilegitimidade passiva (fls.122 e ss). O impugnado manifestou-se nos autos, insurgindo-se contra os 
fatos narrados e pleiteou a improcedência da impugnação. Os autos vieram-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 
FUNDAMENTO. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Saliente-se, primeiro, que a citação editalícia foi declarada 
nula por decisão judicial, culminando em citação do devedor, o qual apresentou embargos formalmente. O feito foi sentenciado, 
formando-se o título executivo judicial em relação ao executado. Afasta-se, então, as preliminares arguidas, sendo o impugnante 
parte legítima para figurar no polo passivo da execução. De outra parte, verifica-se que não há nos autos qualquer prova a 
demonstrar que os valores penhorados são decorrentes de verbas salariais e, portanto, de caráter alimentar. Ademais, mesmo 
considerando-se essa afirmação, respeitas decisões em sentido contrário (fls.344/348), tem-se que pode garantir a presente 
execução trinta por cento do montante total advindo de salário. Destaca-se, ainda, que tendo em vista o decurso de tempo, 
ocorreu a conversão em verba indenizatória, conforme pacífico entendimento jurisprudencial: “EMBARGOS À EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CRÉDITO TRABALHISTA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE POR 
SE TRATAR DE CRÉDITO PRETÉRITO DE ORIGEM SALARIAL QUE SE TRANSMUDA EM NATUREZA INDENIZATORIA PELO 
DECURSO DO TEMPO. PENHORABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO DO INCISO IV DO ART. 649 DO CPC. 
PRECEDENTES DO TJRS: 70041693565, 70034028647 E 70050460229. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
Com efeito, tratando-se de valores que o trabalhador não necessitou para sua manutenção ou do seu grupo familiar, mas sim 
de valores recebidos largo tempo depois em razão de reclamatória trabalhista, não há como se reconhecer tais valores tenham 
mantido o caráter salarial. Passaram a ter natureza de reparação de dano (indenizatória) de origem trabalhista, mas que pelo 
decurso do tempo perderam sua característica alimentar e salarial. Portanto, entendo inaplicável a restrição do inciso IV do 
art. 649 do CPC2, mantendo-se a constrição judicial efetivada pelo Juízo a quo. (Recurso Cível Nº 71004024121, Primeira 
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 09/07/2013).” DECIDO. Posto isso, JULGO 
IMPROCEDENTE a impugnação, devendo a execução prosseguir nos seus exatos termos. Diante da sucumbência, condeno o 
executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da dívida, atualizada. 
PRIC. - ADV: MARCELO IRANLEY PINTO DE LUNA ROSA (OAB 246462/SP), LUIS ANTONIO MALAGI (OAB 97257/SP)

Processo 0009166-65.2006.8.26.0319 (319.01.2006.009166) - Procedimento Ordinário - Idalina Duarte Campesato - 
Instituto Nacional do Seguro Social - Recebidos os Autos do Tribunal Regional Federal (O.S. 1/92) Manifeste-se o interessado 
- ADV: SIMONE M. SAQUETO SIQUEIRA (OAB 103946/RJ), ANTONIO ZAITUN JUNIOR (OAB 169640/SP), GUSTAVO MARTIN 
TEIXEIRA PINTO (OAB 206949/SP), KARINA RAMOS DAMASCENO E SOUZA (OAB 208888/SP), THAÍS DE ANDRADE 
GALHEGO (OAB 222773/SP), CARLOS RIVABEN ALBERS (OAB 149768/SP), EDUARDO OLIVEIRA HORTA MACIEL (OAB 
107117/MG)

Processo 0009195-37.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Esbulho / Turbação / Ameaça - Adão da Silva e outro - 
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lúcia Graça Lima Aiello Adão da Silva e Vanderlei Aparecido de Paula propuseram em relação 
a Nivaldo Turca a presente ação de Reintegração de Posse. Designada audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania - “CEJUSC” (fls.39), as partes se compuseram e requereram a homologação do acordo com 
a extinção da ação (fls.55). É breve o relatório. Posto isso, homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos o acordo celebrado entre as partes às fls.55 e julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 269, III, do Código de 
Processo Civil. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Certificado o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas 
legais. P. R. e I.. Lençóis Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: CAIO ROBERTO ALVES (OAB 218081/SP)

Processo 0009377-23.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - FRIGOL SA em 
recuperação judicial - IDEIAS DO SIM SISTEMA INTEGRADO DE MARKETING - FLS.69. (CONTESTAÇÃO JUNTADA).
MANIFESTE-SE O AUTOR. - ADV: SIDNEI LEONI MOLINA (OAB 161269/SP), FERNANDA FRANCO BONANATI CAMPANARI 
(OAB 263014/SP), MARCELO DA GUIA ROSA (OAB 118674/SP)

Processo 0009524-49.2014.8.26.0319 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Y.B.R.J. - Juiz(a) de Direito: Dr(a). 
Ana Lúcia Graça Lima Aiello Yslayniker Braian Rodrigues de Jesus, repres. por sua genitora Brunieli Franco Rodrigues, assistida 
por sua genitora Raquel Rodrigues de Almeida propôs em relação a Luis Gustavo de Jesus a presente ação de Alimentos. 
Designada audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - “CEJUSC” (fls.12), o autor 
requereu a desistência da ação (fls. 24). O Ministério Público não se opôs, opinou pela extinção da ação (fls.25). É breve o 
relatório. Posto isto, homologo, por sentença, para os fins do art. 158 do CPC e para que produza seus jurídicos e legais efeitos 
a desistência da ação e, julgo EXTINTO este processo, com fundamento no art. 267, VIII, do CPC. Certificado o trânsito em 
julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais. P. R. e I.. Lençóis Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: NELSON 
BASELLI NETO (OAB 286283/SP)

Processo 0009685-59.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Seguro - Wanderson Rodrigues - Manifeste-se o autor, em 
réplica, no prazo de 10 dias. À requerida, providenciar o recolhimento da taxa de mandato no prazo de 5 dias, sob as penas da 
lei. - ADV: PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 0009996-50.2014.8.26.0319 - Produção Antecipada de Provas - Realização de Perícia - Antonio Ivan Prenhaca e 
outro - AR Negativo Juntado em relação à Deodato Amantini Junior (motivo devolução: ausente). Manifeste-se o requerente. - 
ADV: DANIELE DE FREITAS CORVINO (OAB 174986/SP), MARCELO MARIANO (OAB 213251/SP)

Processo 0010246-83.2014.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Associação Lençoense 
de Educação e Cultura Alec - Vistas dos autos ao autor para: ( xx ) recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 
em complementação à recolhida, sob pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$ 100,32 (cem reais e trinta e 
dois centavos). - ADV: JOICE VANESSA DOS SANTOS (OAB 338189/SP)

Processo 3001592-90.2013.8.26.0319 - Execução de Alimentos - Fixação - D.R.L.S. - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 
que, aos 20/10/2014, decorreu o prazo para o cumprimento do acordo entabulado pelas partes. Nada Mais. Lençóis Paulista, 
16 de dezembro de 2014. Eu, ______________, Diego Marcelo Padilha dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário. (O.S. 1/92) 
Manifeste-se o exequente. - ADV: LEANDRO ORSI BRANDI (OAB 143163/SP)

Processo 3002377-52.2013.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - CERBADIESEL PEÇAS 
E SERVIÇOS LTDA EPP - VIVO S A - Fls. 120 e segs. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mantenho a 
decisão que o recebeu, com fundamento no art. 518, § 2.º, do C.P.C.. Subam os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 3, (Câmaras 25.ª a 36.ª, Serviço de Entrada de autos de direito privado 
3 (S.J.2.1.3), Complexo Ipiranga, Sala 46), com as homenagens deste Juízo e a observância das formalidades administrativas. 
- ADV: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB 75081/SP), ANTONIO JOSE CONTENTE (OAB 100182/SP)

Processo 3002726-55.2013.8.26.0319 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M.A.A. - K.C.A. - Fls. 152 e segs. 
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mantenho a decisão que o recebeu, com fundamento no art. 518, 
§ 2.º, do C.P.C.. Subam os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO SEÇÃO DE DIREITO 
PRIVADO 1 e CÂMARA DE FALÊNCIAS, (Câmaras 1.ª a 10.ª, Serviço de Entrada de autos de direito privado 1 (S.J.2.1.1), 
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Complexo Ipiranga, Sala 45), com as homenagens deste Juízo e a observância das formalidades administrativas. - ADV: 
CLARISSA CESQUINI BOSO GIROLDO (OAB 155500/SP), LARISSA MARISE (OAB 214135/SP)

Processo 3002992-42.2013.8.26.0319 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - SUPERMERCADOS JAÚ SERVE LTDA - 
O.S. 01/92: fls. 36/38- ciência acerca do bloqueio de valores via Bacenjud com resultado NEGATIVO. Manifeste-se o exequente. 
- ADV: JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP)

Processo 3003889-70.2013.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - VICENTINA APARECIDA 
RODRIGUES DA SILVA - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Fls. 98/103 - Presentes os pressupostos de admissibilidade 
do recurso, mantenho a decisão que o recebeu, com fundamento no art. 518, § 2.º, do C.P.C.. Subam os autos ao EGRÉGIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 1 e CÂMARA DE FALÊNCIAS, (Câmaras 
1.ª a 10.ª, Serviço de Entrada de autos de direito privado 1 (S.J.2.1.1), Complexo Ipiranga, Sala 45), com as homenagens deste 
Juízo e a observância das formalidades administrativas. Fls. 105 - Defiro o processamento da execução provisória, expedindo-
se o necessário. - ADV: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS (OAB 123186/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/
SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARIO RAMOS DOS SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDSON JOSÉ TEIXEIRA BARROS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0006/2015
Processo 0000171-63.2006.8.26.0319 (319.01.2006.000171) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 

Execução - Antonio Pereira de Castro - Antonio Pereira de Castro - Município de Lençóis Paulista Sp - - Sindicato dos Funcionários 
Públicos Municipais de Lençóis Paulista Sp - MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA - - Sindicato dos Funcionários Públicos 
Municipais de Lençóis Paulista Sp - Vistos. Trata-se de execução de sentença ajuizada por Antonio Pereira de Castro em face 
do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais e Município de Lençóis Paulista. O município opôs-se por meio de embargos 
(autos: 0004477-31.2013.8.26.0319, apenso). Estes, foram recebidos como impugnação ao cumprimento da sentença; esta foi 
julgada parcialmente procedente por sentença (fls. 16-17), transitada em julgado (fls. 21). Nessa ocasião, ficou reconhecido 
que o valor correto é aquele apontado pelo município (fls. 5). Em termos de prosseguimento, o credor pugnou pela requisição 
do valor apurado, devidamente atualizado (fls. 196-197). Isto posto, expeça-se requisição de pequeno valor, observando-se as 
formalidades legais e administrativas (CF, art. 100, § 1º, EC n. 37, de 12 06 2002, Resolução n. 199/2005, publicada no DJE de 
29 03 2005, Resolução 446/2008 de 26 03 2008, disponibilizada no DJE de 07 04 2008 e Comunicado 079 08 disponibilizado 
no DJE de 15 10 08). O modelo está disponível na página eletrônica do E. TJSP. Após a confecção do ofício, intimem-se as 
partes para, querendo, impugnarem seus aspectos formais, bem como, eventual incorreção de dados ou falta deles. Prazo: 5 
dias. Intime-se. - ADV: ALBERTO DE OLIVEIRA CICCONE (OAB 32849/SP), GUSTAVO ANDRETTO (OAB 147662/SP), SILVIO 
PACCOLA JUNIOR (OAB 206493/SP), WALDIR GOMES (OAB 20813/SP)

Processo 0001311-79.1999.8.26.0319 (319.01.1999.001311) - Reintegração / Manutenção de Posse - Cassemiro Francisco - 
- Elcio Francisco - - Zoel Jose Francisco - Joao Pereira da Silva - Vistas dos autos ao solicitante, adv. WALDIR GOMES, OAB/SP 
20.813, para: cientificá-lo(a)(s) do desarquivamento do processo, bem como para regularizar, no prazo legal, a representação 
processual juntando a procuração e respectiva taxa. - ADV: WALDIR GOMES (OAB 20813/SP), LEXANDRO PAULO GODINHO 
BRIGIDO (OAB 114609/SP)

Processo 0001496-29.2013.8.26.0319 (031.92.0130.001496) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Regina 
Maria Fidelis - Tim Celular Sa - Vistas dos autos ao(à) autor para retirar mandado de levantamento expedido, salientando que 
conforme NSCGJ - ca .VIII. os mandados tem o prazo de validade de 90 (noventa) dias a partir da emissão e de 30 (trinta) 
dias a partir da expedição, prazos que deverão ser observados pelo interessado, para que a serventia não labore sem êxito. A 
guia foi confeccionada em nome do(a) adv(ª). Marco André Mantovan. - ADV: MARCO ANDRE MANTOVAN (OAB 269237/SP), 
ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)

Processo 0001590-11.2012.8.26.0319 (319.01.2012.001590) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni Sa Crédito Financiamento e Investimento - Sebastião da Silva Torlão - Vistos. Omni S. A. - Crédito, 
Financiamento e Investimento ajuizou em face de Sebastião da Silva Torlão ação em que pugnou pela Busca e Apreensão de 
um automóvel FIAT UNO MILLE EP, Placa: BSI 9798, objeto de Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia (fls. 02-04). A 
liminar foi deferida (fls. 23) e efetivada (fls. 31-32). Contudo, o réu não foi citado (fls. 38 vº). Sobreveio notícia de que faleceu 
aos 2 de dezembro de 2012 (fls. 45-46). O banco autor pugnou pela habilitação de Anelize Fernanda Alher Torlão, herdeira-filha 
(fls. 68). Assim, cite-se Anelize Fernanda Alher Torlão herdeira do réu, do inteiro teor dos artigos da habilitação. Consigno que 
o prazo para resposta, que é de cinco (5) dias (art. 802) será contado a partir da juntada do aviso de recepção aos autos (art. 
241 c.c. 802, I). Não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos por ela, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor 
(arts. 803 c.c. 319), e operar-se-á à sucessão processual com sua inclusão no polo passivo. Sem prejuízo, diligencie-se junto 
ao Sistema CRC-JUD, certidão atualizada do assento de óbito do “de cujus”. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada 
como carta citatória com aviso de recepção. Cópia da inicial anexa servirá como contrafé. Intime-se. - ADV: TATIANE CORREIA 
DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), ALEXANDRE DE TOLEDO (OAB 154789/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 
328945/SP)

Processo 0001594-77.2014.8.26.0319 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0109635-24.2011 - 32ª Vara Cível do Foro 
Central) - Trendbank Sa Banco de Fomento - Frigol Comercial Ltda - - Durval Gonzaga de Oliveira - - Djalma Gonzaga de Oliveira 
- Vistos. Trata-se de carta precatória extraída dos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Trendbank 
S. A. Banco de Fomento contra Frigol Comercial Ltda. e outros (Comarca de São Paulo, Foro Central Cível, 32ª Vara, Autos: 
0109635-24.2011.8.26.0100). Acolho o judicioso parecer do Doutor Fernando José Ramos Borges, digno representante legal 
da administradora Judicial Fernando Borges - Administração, Participações e Desenvolvimento de Negócios Ltda. (fls. 34-45) 
que contou com a anuência do nobre representante do Ministério Público (fls. 68) e determino a suspensão desta prazo de seis 
(6) meses. Sem prejuízo, oficie-se ao douto Juízo deprecante, solicitando certidão de objeto e pé dos Embargos à Execução 
opostos, inclusive, se houve concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto por Frigol S. A. (32ª Vara, autos: 
0151833-76.20118.26.0100) Anoto que servirá o presente, por cópia digitada e também assinada digitalmente, como ofício 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 920

requisitório da diligência acima referida. Intime-se. - ADV: FRANCISCO WELLINGTON FERNANDES JUNIOR (OAB 155935/
SP), MARCELO DA GUIA ROSA (OAB 118674/SP), MÁRCIO JOSÉ DE OLIVEIRA PERANTONI (OAB 164774/SP), AIRTON 
PEREIRA SIQUEIRA (OAB 216257/SP), ANA PAULA BOZOLI CAMARGO (OAB 251229/SP)

Processo 0001604-44.2002.8.26.0319 (319.01.2002.001604) - Separação Consensual - Dissolução - A.S. - - L.L.S. - E.J. 
- Vistas dos autos ao solicitante, adv. Luiz Antonio Bertoli, OAB/SP 108.177, para: cientificá-lo(a)(s) do desarquivamento do 
processo, podendo retirá-los com carga pelo prazo de 10 dias e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos 
retornarão ao arquivo ( NSCGJ, prov. 30/2013, art. 186). - ADV: LUIZ ANTONIO BERTOLI (OAB 108177/SP)

Processo 0001763-35.2012.8.26.0319/01 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade 
de Bens - Ministério Público do Estado de São Paulo - Ismael de Assis Carlos - Vistos. Trata-se de Ação Civil Pública por Ato 
de Improbidade Administrativa instaurado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Ismael de Assis Carlos. A ação 
foi julgada procedente por sentença proferida aos 5 de maio de 2014 (fls. 424-432) e transitou em julgado aos 23 de junho de 
2014 (fls. 444). Com o início da fase de cumprimento de sentença, a tramitação deste e eventuais manifestações deverão ser 
efetivadas no incidente processual “cumprimento de sentença”, com identificador 01, ou seja, 0001763-35.2012.8.26.0319/01. 
O incidente tramita nos próprios autos. Todos os atos e peças são nele encartados; é necessário, apenas, utilizar o numeral 
ora indicado. Para fins de consulta, observam-se os itens: incidentes, processos incidentais, recursos e execuções de sentença 
e apensos, entranhados e unificados. As movimentações processuais serão cadastradas a partir dessa fase processual de 
cumprimento de sentença. Assim, intime-se o réu Ismael de Assis Carlos, ora executado, na pessoa de seu advogado, para 
cumprir a sentença, pagando o montante da condenação, totalizado em R$12.081,89 (doze mil e oitenta e um reais e oitenta 
e nove centavos), sob pena de ser acrescido o valor da multa. Prazo: 15 dias (CPC, art. 475, J). No silêncio do executado, o 
exequente deverá apresentar memória de cálculo do débito, devidamente atualizada e acrescida de multa no percentual de 
dez por cento (10%), podendo, se o desejar, indicar os bens a serem penhorados (art. 475,-J, “caput”, 2ª parte e §§ 3º e 5º 
do CPC, acrescidos pela Lei nº 11.232/05). Com o cálculo, tornem à conclusão, de imediato. Defiro, ainda, os demais pedidos 
formulados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (fls. 449), oficiando-se ao Conselho Nacional da Justiça, Tribunal 
de Contas da União, do Estado e do Município, encaminhando-se cópia da sentença. Quanto à inclusão no Cadastro Nacional 
de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa - CNCIA, a serventia o providenciará por méis eletrônicos. Anoto que 
servirá o presente, por cópia digitada e também assinada digitalmente, como ofício encaminhando cópias da sentença. Intime-
se. - ADV: PALAMEDE DE JESUS CONSALTER JUNIOR (OAB 275263/SP)

Processo 0001763-98.2013.8.26.0319 (031.92.0130.001763) - Outras medidas provisionais - Tratamento Médico-Hospitalar 
e/ou Fornecimento de Medicamentos - Promotor de Justiça - Humberto Agostinho Medolago - Vistos. Compulsando os autos, 
observo que os interesses de Humberto Agostinho Medolago colidem com os do Ministério Público, autor da ação. Assim, 
primeiramente e ad cautelan, requisite-se à Ordem dos Advogados do Brasil a nomeação de um advogado dos quadros da 
assistência judiciária gratuita para atuar na qualidade de curador especial do requerido. Anoto que servirá o presente, por cópia 
digitada e também assinada digitalmente, como ofício requisitório da diligência acima referida. Intime-se. - ADV: DÉCIO DA 
SILVEIRA CORRÊA NETO (OAB 229056/SP)

Processo 0001895-24.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0004363-78.2002.8.26) - Prestação de Contas - Exigidas 
- Coisas - IZALTINA APARECIDA PEDRO MATOS - SAMUEL RIBEIRO - - RODRIGO BONIFÁCIO DE OLIVEIRA - Ciência ao 
advogado da requerente do despacho proferido em 18/12/2014:” Vistos. Faculto ao autor aditar a inicial para o fim de pugnar 
pela citação dos réus, sob pena de extinção (CPC, art. 282, VII c.c. 283 e 284). Prazo: 10 dias. Intime-se.” - ADV: VICENTE 
BENTO DE OLIVEIRA (OAB 51974/SP)

Processo 0001900-80.2013.8.26.0319/01 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Nerci Lucon Bellissi - 
Credibel Participações S/A - Banco Credibel S/A - Nerci Lucon Bellissi - Vistos. Em face ao pagamento do débito e a quitação 
outorgada pela credora, julgo extinto este processo (CPC, art. 794, I). Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos a desistência do prazo recursal (art. 503). Autorizo a credora a levantar o depósito judicial efetivado em seu favor. 
Expeça-se, para tanto, guia de levantamento. Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo 
e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). 
Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 
58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. (Mandado de levantamento judicial expedido em favor de 
Nerci Lucon Bellissi, aguardando ser retirado) - ADV: NERCI LUCON BELLISSI (OAB 262432/SP), MONICA RABONI FAXINA 
(OAB 276336/SP)

Processo 0001977-80.1999.8.26.0319 (319.01.1999.001977) - Outros Feitos não Especificados - Iraci Alves - Vistas dos 
autos ao solicitante, adv. João Rogério Marrique, OAB/SP 209.121, para: cientificá-lo(a)(s) do desarquivamento do processo, 
podendo retirá-los com carga pelo prazo de 10 dias e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão 
ao arquivo ( NSCGJ, prov. 30/2013, art. 186). - ADV: JOÃO ROGERIO MARRIQUE (OAB 209121/SP)

Processo 0002171-55.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Cheque - Cerealista Safrasul Ltda - Iluiza de Fátima de 
Oliveira - - Iluiza de Fátima de Oliveira ME - - Laércio Dias de Oliveira - - Laércio Dias de Oliveira ME - Vistas dos autos 
ao(à) autor(a) para manifestar-se, em 05 dias, sobre o decurso do prazo para o(a)(s) requerido(a)(s) contestar a ação. - ADV: 
RODRIGO FÁVARO (OAB 224489/SP)

Processo 0002253-67.2006.8.26.0319 (319.01.2006.002253) - Procedimento Ordinário - Revisão - E.O.R. - P.M.M. - - T.R. 
- Vistas dos autos ao solicitante, adv. João Rogério Marrique, OAB/SP 209.121, para: cientificá-lo(a)(s) do desarquivamento do 
processo, podendo retirá-los com carga pelo prazo de 10 dias e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos 
retornarão ao arquivo ( NSCGJ, prov. 30/2013, art. 186), bem como para regularizar a representação no prazo legal recolhendo 
a taxa da juntada do mandato. - ADV: EMERSON DE HYPOLITO (OAB 147410/SP), MARIA CAROLINA BUENO (OAB 202460/
SP), JOÃO ROGERIO MARRIQUE (OAB 209121/SP), ALBERTO DE OLIVEIRA CICCONE (OAB 32849/SP)

Processo 0002339-57.2014.8.26.0319 - Execução de Alimentos - Fixação - R.M.A.L. - - S.A.L. - S.L. - JUÍZO DEPRECANTE: 
JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE LENÇÓIS PAULISTA, SP. JUÍZO DEPRECADO: JUÍZO DE DIREITO 
DA COMARCA DE MACATUBA, SP. Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos Vistos. Os exequentes são beneficiários 
da assistência judiciária gratuita, conforme provisão emitida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Anote-se. As diligências 
junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos não frutificaram (fls. 32). Por outro lado, não há prova de que a carta citatória 
tenha sido recebida pelo executado (fls. 30). Assim, renove-se a diligência, desta vez, deprecando-se a citação do executado 
Sidnei de Lima, domiciliado na Comarca de Macatuba, deste Estado, onde mantém residência naquela cidade na Rua Urugai, 
171, Bairro Santa Rita, para, em três (3) dias, a contar da juntada desta aos autos, efetuar o pagamento do débito no valor de 
R$1.560,65 (mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 
efetuá-lo (CPC, art. 733). Se o devedor não pagar nem se escusar, decretar-se-á sua prisão, pelo prazo de um a três meses (§ 
1º). Sem prejuízo, diligencie a serventia acerca de eventuais ações dessa natureza, envolvendo as mesmas partes, ainda em 
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andamento. Ficam deferidos os benefícios do art. 172 e §§ do CPC. Ciência ao Ministério Público. Servirá o presente, por cópia 
digitada, como carta precatória. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu 
respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta, ou seja, a citação do executado 
Sidnei de Lima, sito na Rua Uruguai, 171, Bairro Santa Rita. PROCURADOR(ES): Doutor Sueli Aparecida Garcia Pedro, OAB/
SP: 092.237. Intime-se. - ADV: SUELI APARECIDA GARCIA PEDRO (OAB 92237/SP)

Processo 0002348-24.2011.8.26.0319 (319.01.2011.002348) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - I.F.S.C. - G.C. - 
Vistas dos autos ao solicitante, adv. Vicente Bento de Oliveira, OAB/SP 51.974, para: cientificá-lo(a)(s) do desarquivamento 
do processo, podendo retirá-los com carga pelo prazo de 10 dias e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os 
autos retornarão ao arquivo ( NSCGJ, prov. 30/2013, art. 186). - ADV: ROBERVAL JOSE GRANDI (OAB 105181/SP), VICENTE 
BENTO DE OLIVEIRA (OAB 51974/SP)

Processo 0002367-93.2012.8.26.0319 (apensado ao processo 0000013-95.2012.8.26) (319.01.2012.002367) - Procedimento 
Ordinário - Bancários - Augusto Gomes de Oliveira Me - Banco Mercedes Benz Sa - Vistos. Prorrogo por mais cinco dias o prazo 
para o autor antecipar o depósito dos honorários do perito judicial, sob pena de preclusão. Int.. - ADV: MARCELO TESHEINER 
CAVASSANI (OAB 71318/SP), JULIANO MARQUES DA SILVA (OAB 85863/MG)

Processo 0002595-68.2012.8.26.0319 (319.01.2012.002595) - Procedimento Ordinário - Revisão - J.L.P.J. - L.R.P. - Vistas 
dos autos ao solicitante, adv. Débora Nunes Alves, OAB/SP 299.274, para: cientificá-lo(a)(s) do desarquivamento do processo, 
podendo retirá-los com carga pelo prazo de 10 dias e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão 
ao arquivo ( NSCGJ, prov. 30/2013, art. 186). - ADV: DEBORA NUNES ALVES (OAB 299274/SP)

Processo 0002616-59.2003.8.26.0319 (319.01.2003.002616) - Execução de Título Extrajudicial - Walter Lodino - Nationwide 
Maritima Vida e Previdencia Sa - Vistas dos autos ao solicitante, adv. Daniel Matias Schmitt Silva, OAB/SP 200.759-A, para: 
cientificá-lo(a)(s) do desarquivamento do processo, podendo retirá-los com carga pelo prazo de 10 dias e de que decorrido o 
prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo ( NSCGJ, prov. 30/2013, art. 186). - ADV: CLAUDIA RAMOS 
DA SILVA (OAB 80216/SP), DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA (OAB 200759/SP), KAREN APARECIDA DE ASSIS MATIOLI (OAB 
211932/SP), PAULO HENRIQUE DOS SANTOS (OAB 123186/SP)

Processo 0002641-23.2013.8.26.0319 (031.92.0130.002641) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Aparecida de Fátima Leite - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. A autora deixou de apresentar assistente técnico 
(fls. 101), mas, formulou quesitos que ficam aprovados (fls. 102). A autora interpôs recurso de agravo de instrumento em face 
a decisão proferida aos 17 de outubro (fls. 94-95), disponibilizada aos 12 de novembro p. p. (fls. 96). A notícia (fls. 106), foi 
instruída com protocolo (fls. 107), cópia da petição de interposição e respectivas razões (fls. 108-112). Mantenho a decisão 
por seus próprios e jurídicos fundamentos. O Hospital Estadual de Bauru informou não existir registros de atendimento em 
sua instituição (fls. 113). A respeito, digam as partes. Prazo comum: 10 dias. No mais, aguarde-se, por ora, o resultado do 
julgamento do recurso ou a requisição de informações por parte do Egrégio Tribunal. Intime-se. - ADV: MIRNA ADRIANA JUSTO 
(OAB 115678/SP), CARLOS RIVABEN ALBERS (OAB 149768/SP)

Processo 0002914-70.2011.8.26.0319 (319.01.2011.002914) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário 
- Clélia Josefa de Lima - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de 
declaração, mantendo a r. sentença tal como proferida. Int. - ADV: FLÁVIO APARECIDO BERTTO (OAB 172451/SP), YVES 
SANFELICE DIAS (OAB 173705/SP)

Processo 0003056-79.2008.8.26.0319 (319.01.2008.003056) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - C.L.C.S. - J.J.S. - 
Vistas dos autos ao solicitante, adv. José Carlos do Amaral, OAB/SP 117.358, para: cientificá-lo(a)(s) do desarquivamento do 
processo, podendo retirá-los com carga pelo prazo de 10 dias e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos 
retornarão ao arquivo ( NSCGJ, prov. 30/2013, art. 186), bem como para regularizar a representação no prazo legal recolhendo 
a taxa da juntada do mandato. - ADV: JOSE CARLOS DO AMARAL (OAB 117358/SP), ALESSANDRO GRANDI GIROLDO (OAB 
152459/SP), CLARISSA CESQUINI BOSO GIROLDO (OAB 155500/SP)

Processo 0003186-30.2012.8.26.0319 (apensado ao processo 0001292-58.2008.8.26) (319.01.2012.003186) - Execução de 
Alimentos - Alimentos - R.P.N. - R.A.V.N. - Vistos. Fls. 85. Defiro. Intime-se o executado RONEI APARECIDO VENÂNCIO, supra 
qualificado, para pagamento do débito remanescente, atualizado, no valor de R$ 2.182,57 (Dois mil, cento e oitenta e dois reais, 
cinquenta e sete centavos), no prazo de 03 (três) dias, a contar da juntada deste mandado aos autos, sem nova oportunidade de 
defesa, sob pena de imediata decretação de sua prisão civil. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada, como mandado 
de intimação do Executado. Cumpra-se, instruindo o mandado com cópia do demonstrativo de fls. 79-80. Intime-se. - ADV: 
FERNANDA MARIA BODO DE MATTOS (OAB 205277/SP)

Processo 0003686-96.2012.8.26.0319 (apensado ao processo 0002533-62.2011.8.26) (319.01.2012.003686) - Embargos 
à Execução - Cédula de Crédito Bancário - Antonio Durval Boso - Banco Itaú Sa - Vistos. Prorrogo por cinco dias o prazo 
para os embargantes anteciparem o depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova. Int.. - ADV: NEWTON 
COLENCI (OAB 18576/SP), ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA (OAB 156555/SP), EDUARDO BARBOSA JÚNIOR (OAB 321875/
SP), MARCO ANTONIO COLENCI (OAB 150163/SP)

Processo 0003909-20.2010.8.26.0319 (319.01.2010.003909) - Procedimento Ordinário - Revisão - D.F.R. - D.L.R. - Vistas 
dos autos ao solicitante, adv. Flávio Aparecido Bertto, para: cientificá-lo(a)(s) do desarquivamento do processo e para que 
se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre a informação da empresa M. DIAS BRANCO S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS que solicitou esclarecimentos sobre desconto da pensão. - ADV: FLÁVIO APARECIDO BERTTO (OAB 172451/SP), 
GILSON CARLOS AGUIAR (OAB 195537/SP)

Processo 0003925-37.2011.8.26.0319 (319.01.2011.003925) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Antonio Leme da Silva - Antonio Leme da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Instituto Nacional do 
Seguro Social Inss - Vistos. Defiro (fls. 136). Providencie-se. Int.. - ADV: THAIS HELENA TEIXEIRA AMORIM FRAGA NETTO 
(OAB 240684/SP), MARIO LUIS FRAGA NETTO (OAB 131812/SP), YVES SANFELICE DIAS (OAB 173705/SP)

Processo 0003968-76.2008.8.26.0319 (319.01.2008.003968) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Antonio Rocha - - 
Alice Siqueira Rocha - Município de Lençóis Paulista e outros - Vistas dos autos ao(à) autor(a) para, no prazo legal, comparecer 
em cartório e proceder a retirada da certidão da matrícula do imóvel devidamente averbada. - ADV: ANDRE TAKASHI ONO 
(OAB 229744/SP), CAIO ROBERTO ALVES (OAB 218081/SP), SILVIO PACCOLA JUNIOR (OAB 206493/SP), LEANDRO ORSI 
BRANDI (OAB 143163/SP), PEDRO LUIZ ALQUATI (OAB 97451/SP), MARCO ANTONIO GRASSI NELLI (OAB 92032/SP)

Processo 0003993-89.2008.8.26.0319 (319.01.2008.003993) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução 
- R.N.M.A. - N.M.S. - - N.M.S. - Vistas dos autos ao solicitante, adv. Vicente Bento de Oliveira para: cientificá-lo(a)(s) do 
desarquivamento do processo, podendo retirá-los com carga pelo prazo de 10 dias e de que decorrido o prazo de 30 dias sem 
manifestação, os autos retornarão ao arquivo ( NSCGJ, prov. 30/2013, art. 186). - ADV: VICENTE BENTO DE OLIVEIRA (OAB 
51974/SP), RODRIGO CACIOLARI (OAB 202744/SP)
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Processo 0004313-37.2011.8.26.0319/01 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade 
de Bens - Nerci Lucon Bellissi - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Nerci Lucon Bellissi - Vistas dos 
autos ao(à) autor(a) para manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 
dias. Decorrido o prazo, o processo será arquivado com fundamento em execução frustrada e eventual prosseguimento da ação 
deverá ser efetivado com pedido de desarquivamento e pagamento da respectiva taxa. - ADV: THATIANA ROMANO CAMARGO 
OKUSU (OAB 286365/SP), NERCI LUCON BELLISSI (OAB 262432/SP)

Processo 0004716-06.2011.8.26.0319 (319.01.2011.004716) - Exibição - Contratos Bancários - Cleusa Venâncio Banes - 
Banco Bmg Sa - Vistas dos autos ao solicitante, adv. Alexandre Martins Perpétuo, OAB/SP 182.878, para: cientificá-lo(a)(s) do 
desarquivamento do processo, podendo retirá-los com carga pelo prazo de 10 dias e de que decorrido o prazo de 30 dias sem 
manifestação, os autos retornarão ao arquivo ( NSCGJ, prov. 30/2013, art. 186). - ADV: ALEXANDRE MARTINS PERPETUO 
(OAB 182878/SP), DENILSON SANTANA (OAB 195513/SP), PAULO BARDELLA CAPARELLI (OAB 216411/SP)

Processo 0004881-48.2014.8.26.0319 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Amantino 
Archanjo de Brito Junior - Diretor da 144ª Ciretran de Lençóis Paulista SP - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
- Vistos. Recebo o recurso de apelação, apenas em seu efeito devolutivo (Lei 1.533, de 31 de dezembro de 1951, art. 12). Os 
pressupostos de admissibilidade já estão presentes (art. 518, § 2º). Ao impetrante, ora apelado, para as contrarrazões (art. 518). 
Prazo: 15 dias (art. 508). Após, ao Ministério Público para parecer. Decorrido o prazo, com ou sem as contrarrazões, subam 
os autos ao Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, Serviço de Entrada de Autos de Direito Público, S.J. 2.1.4. 
Complexo judiciário Ipiranga, sala 38, com as homenagens deste Juízo e observância das formalidades. Intime-se. - ADV: ANA 
HELENA RUDGE DE PAULA GUIMARAES (OAB 105211/SP), ROBERVAL JOSE GRANDI (OAB 105181/SP)

Processo 0004921-69.2010.8.26.0319 (319.01.2010.004921) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória 
- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Lençóis Pta Siccob Cred Acilpa - I A Martins Informatica 
Me e outros - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 180 dias. Decorrido o prazo, manifeste-se o(a) Autor(a)/
Exequente, no prazo legal. Mantendo-se silente, arquivem-se provisoriamente os presentes autos (CPC, art. 791) Int.. - ADV: 
NATALIE CARMELINO (OAB 183922/SP), VALDENOR ROBERTO CORDEIRO (OAB 250922/SP), VAGNER JULIANO LOPES 
(OAB 254431/SP)

Processo 0005099-47.2012.8.26.0319 (319.01.2012.005099) - Arresto - Medida Cautelar - Dipalma Comércio Distribuição 
e Logística de Produtos Alimentícios Ltda - Doidão Comércio de Produtos Alimentícios de Lençóis Ltda - Vistos. Arquivem-se 
os autos, observando-se as formalidades administrativas. Int.. - ADV: JEFFERSON LEME DE OLIVEIRA (OAB 149141/SP), 
MARCELO DUCHEN AUROUX (OAB 282168/SP)

Processo 0005349-12.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Seguro - Adriana Aparecida Sanches - - Anderson Sanches 
Rodrigues - - Miguel Inácio Ferreira - Bradesco Seguro SA - Vistos. Trata-se de ação de indenização securitária proposta por 
mutuários do Sistema Financeiro da Habitação contra Seguradora responsável por seguro habitacional. Considerando que a 
seguradora ré, regularmente citada, suscita interesse da Caixa Econômica Federal, sob a alegação de que há comprometimento 
do FCVS e da reserva técnica do FESA, tem-se que a intimação da Caixa Econômica Federal é imperiosa para que a mesma 
se manifeste acerca da existência de interesse no litígio em análise. Tal conclusão decorre do disposto no art. 3º da Lei nº 
13.000/2014, que dispõe “in verbis”: “Art. 3º A Lei no 12.409, de 25 de maio de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 1º-A. Compete à Caixa Econômica Federal - CEF representar judicial e extrajudicialmente os interesses do FCVS. ... §6º. 
A CEF deverá ser intimada nos processos que tramitam na Justiça Comum Estadual que tenham por objeto a extinta apólice 
pública do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação - SH/SFH, para que manifeste o seu interesse em intervir 
no feito.” Ademais, assim tem entendido o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cumprindo, assim, trazer à colação 
trecho do v. acordão proferido pela nobre 7ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal, ao apreciar a Apelação nº 0001670-
87.2012.8.26.0120, em 12 de novembro de 2014, tendo figurado como Relator o nobre e culto Des. LUIZ ANTONIO COSTA, 
senão vejamos: “Ementa Ação de Indenização Securitária Reconhecimento da ilegitimidade passiva Descabimento - Ausência 
de manifestação de interesse da CEF Necessidade de intimação da entidade financeira a fim de manifestar interesse no 
presente feito, para somente após se analisar a competência, que é questão prejudicial - Sentença anulada para se determinar 
a intimação da CEF. .. . Destarte, segundo o entendimento desta Câmara e desta Corte é necessária manifestação da CEF 
antes de se decidir a matéria da competência que é questão prejudicial e antecede o início da instrução. Isto posto, anulo a 
sentença, cabendo ao D. Magistrado a quo determinar a intimação da CEF para manifestar seu interesse no presente feito.” No 
mesmo sentido tem-se decisão da C. 8ª Câmara de Direito Privado do mesmo Tribunal, ao apreciar, em 21.11.2014, o Agravo 
de Instrumento nº 2156973-61.2014.8.26.0000, da Comarca de Andradina, tendo atuado como Relator o culto Des. CÉSAR 
LUIZ DE ALMEIDA, senão vejamos: “Ementa: Agravo de instrumento. Ação de indenização securitária - Contratação imobiliária 
firmada de acordo com as regras do SFH - Decisão que indeferiu a remessa dos autos à Justiça Federal Necessidade de prévia 
manifestação do agente financeiro - Decisão reformada - Recurso provido em parte apenas para que se proceda a intimação 
da C.E.F.” Ou ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2126951-20.2014.8.26.0000 AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA 
NACIONAL DE SEGUROS AGRAVADOS: MARIO SERGIO BONIFACIO E OUTROS COMARCA: PEDERNEIRAS “AGRAVO DE 
INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PRETENSÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL 
IMPOSSIBILIDADE INDÍCIOS DE QUE OS CONTRATOS FORAM CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA APÓLICE PÚBLICA 
(RAMO 66) NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
NA LIDE POSSSÍVEL DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA EXEGESE DO INCISO I, DO ART. 109, DA CRFB. RECURSO 
IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO”. sic (agravo de instrumento nº 2126951-20.2014.8.26.0000; 2ª Câmara de Direito Privado; 
Relator Desembargador NEVES AMORIM; j. em 09/09/2014; v.u.) Ademais, não se revela adequado alijar a Caixa Econômica 
Federal da discussão judicial acerca da natureza das apólices em que se fundam as pretensões dos ora autores e de sua 
pertinência subjetiva passiva. Nesse diapasão, determino que a Caixa Econômica Federal seja intimada para, no prazo de 30 
dias, manifestar-se concreta e fundamentadamente acerca da existência de interesse jurídico na lide “sub judice”. Intime-se. 
- ADV: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), JOSLEIDE 
SCHEIDT DO VALLE (OAB 268956/SP)

Processo 0005364-78.2014.8.26.0319 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco Itaú - Unibanco S/A - Antonio Carlos 
Estevam Transportes ME - - Antonio Carlos Estevam - Vistas dos autos ao(à) autor(a) para manifestar-se, em 05 dias, em termos 
de prosseguimento, diante do decurso de prazo para o requerido efetuar o pagamento do débito ou opor embargos monitórios. - 
ADV: DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0005393-31.2014.8.26.0319 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - CONSÓRCIO 
NACIONAL PROESTE DIVELPA LTDA - ELEA IGNEZ DE OLIVEIRA TONON - Vistas dos autos ao(à) autor(a) para manifestar-
se, em 05 dias, sobre o decurso do prazo para o(a)(s) requerido(a)(s) contestar a ação. - ADV: ANTONIO CARLOS NELLI 
DUARTE (OAB 33336/SP)
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Processo 0005424-51.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARINO RODRIGUES 
DA SILVA - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato Celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. Diante 
das inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado 
à casos análogos, determinou-se ao autor aditar a exordial e intruí-la com documentos necessários à sua propositura, em 
especial para clareza da controvérsia. O autor foi regularmente intimado e permaneceu silente. Ora, a ausência de documentos 
indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta, mormente, diante da natureza da 
controvérsia posta em juízo. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção 
se impõe como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do 
mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial e suas 
restituição, mediante recibo nos autos. Anote-se a extinção no Sistema (NSCGJ, Provimento 50/89, Capítulos II, item 189.3, 
IV, sibitem 12.1.1. E Comunicado CG 58/09, DJE: 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se os autos observando-se as 
formalidades legais e administrativas. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005426-21.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARINO RODRIGUES 
DA SILVA - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de 
Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da 
Previdência Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de 
boleto de quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, 
também, os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a 
acurada análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação 
da tutela pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência 
de contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, 
art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005430-58.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOÃO PEDRO DA 
SILVA - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato Celebrado 
com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. 
Diante das inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura 
aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar a exordial e intruí-la com documentos necessários à sua propositura, 
em especial para clareza da controvérsia. O autor foi regularmente intimado e permaneceu silente. Ora, a ausência de 
documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta, mormente, diante da 
natureza da controvérsia posta em juízo. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a 
extinção se impõe como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução 
do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial e suas 
restituição, mediante recibo nos autos. Anote-se a extinção no Sistema (NSCGJ, Provimento 50/89, Capítulos II, item 189.3, 
IV, sibitem 12.1.1. E Comunicado CG 58/09, DJE: 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se os autos observando-se as 
formalidades legais e administrativas. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005432-28.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOÃO PEDRO DA 
SILVA - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato Celebrado 
com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. 
Diante das inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura 
aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar a exordial e intruí-la com documentos necessários à sua propositura, 
em especial para clareza da controvérsia. O autor foi regularmente intimado e permaneceu silente. Ora, a ausência de 
documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta, mormente, diante da 
natureza da controvérsia posta em juízo. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a 
extinção se impõe como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução 
do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial e suas 
restituição, mediante recibo nos autos. Anote-se a extinção no Sistema (NSCGJ, Provimento 50/89, Capítulos II, item 189.3, 
IV, sibitem 12.1.1. E Comunicado CG 58/09, DJE: 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se os autos observando-se as 
formalidades legais e administrativas. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005435-80.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSÉ CUSTÓDIO DE 
OLIVEIRA - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas 
de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista 
da Previdência Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura 
aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários 
ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no 
prazo, o contrato não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito 
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aos prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito 
desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, 
assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento 
do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, 
item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos 
II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: 
GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005507-38.2012.8.26.0319 (319.01.2012.005507) - Procedimento Ordinário - Guarda - A.D.S. - D.C.C.M. - A.R.M. 
- Vistos. Consta que por acórdão proferido aos 27 de agosto de 2013, foi provido o recurso de agravo de instrumento interposto 
pela ré, para reformar a r. decisão proferida em primeiro grau, deferindo-se a oitiva das testemunhas já arroladas por ela 
(Tribunal de Justiça de São Paulo, Direito Privado, 9ª Câmara, Autos: 0077799-71.2013.8.26.0000, Registro: 2013.0000607542, 
Relator: Desembargador Piva Rodrigues, fls. 232-235). O resultado do outro agravo já é do conhecimento do juízo (autos: 
0016929-60.2013.8.26.0000, fls. 212 e 220). Portanto, em termos de prosseguimento, designo audiência de instrução, debates 
e julgamento para o próximo dia vinte e nove (29) de abril, às 16h40m. Nessa ocasião, será colhido o depoimento pessoal da 
ré, as declarações do adolescente Abner Rafael Mansano Santana, filho das partes e o depoimento das testemunhas Elisângela 
Soares Sá e Eunice do Carmo Paixão (fls. 102). Quanto a testemunha Talita de Cássia Amaral de Souza, por ser domiciliada 
fora da Comarca, depreque-se sua inquirição. Sem prejuízo, publique-se o despacho proferido no incidente de impugnação aos 
benefícios da assistência judiciária gratuita (autos: 3000747-58.2013.8.26.0319, apenso, fls. ). Intime-se. - ADV: DÉCIO DA 
SILVEIRA CORRÊA NETO (OAB 229056/SP), GILSON CARLOS AGUIAR (OAB 195537/SP)

Processo 0005530-13.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - José Peres - Banco 
Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para 
obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato não foi juntado. Ocorreu a preclusão. 
O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato 
constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento 
válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito 
(CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e 
anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). 
Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 
58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/
SP)

Processo 0005532-80.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - CARLOS ROBERTO 
HIGINO VIEIRA - BANCO ITAU - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de 
inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato não foi juntado. 
Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a 
ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos 
de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0005534-50.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Josefina Vicente - 
Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato não foi juntado. Ocorreu a preclusão. 
O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato 
constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento 
válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito 
(CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e 
anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). 
Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 
58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/
SP)

Processo 0005535-69.2013.8.26.0319 (apensado ao processo 0001936-69.2006.8.26) (031.92.0130.005535) - Embargos 
de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - Ivan Soares de Oliveira - - Igor Juliano de Oliveira - - Edir Soares de Oliveira - - 
Geovana Aparecida de Oliveira - - Maria Aparecida de Oliveira Francatti - - Marilsa Filomena de Oliveira Rodrigues - - Ivanilza 
Aparecida de Oliveira Badesso - Pedro Cremer - Vistos. Atentos ao que foi determinado (fls. 33), os embargantes aduziram, em 
síntese, que Edir Soares de Oliveira não é interdito, tal como constou da exordial; pugnaram pela suspensão do feito (fls. 48-
49), o que foi deferido (fls. 51. Posteriormente, regularizaram a representação deste, juntando procuração (fls. 54-56). O nobre 
representante do Ministério Público, por sua vez, verificou a inexistência de interesse de incapazes e pugnou pela dispensa 
de sua intervenção (fls. 58). Acolho a cota do nobre representante do Ministério Público. Com efeito, não há interesse de 
incapazes e a representação de Edir foi regularizada. Assim, em termos de prosseguimento, especifiquem as partes as provas 
que pretendem produzir, justificando-as, concreta e pormenorizadamente. Sem prejuízo, esclareçam se existe a possibilidade 
de acordo. Int.. - ADV: ALEXANDRE AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA NASCIMEN (OAB 253175/SP), MARCOS APARECIDO 
DE TOLEDO (OAB 59376/SP), ANTONIO DONIZETTE DE OLIVEIRA (OAB 129419/SP)

Processo 0005540-57.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luiz Antonio Pini - 
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Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato não foi juntado. Ocorreu a preclusão. 
O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato 
constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento 
válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito 
(CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e 
anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). 
Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 
58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/
SP)

Processo 0005545-79.2014.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - Zoraide Aparecida Cosme Pereira - Banco 
Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. Diante das inconsistências constantes 
da exordial e atendendo à recomendação do Conselho Superior da Magistratura para casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor foi regularmente intimado e permaneceu 
silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito. 
Ausentes, portanto, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção se impõe como medida de 
rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 267, I e IV, c.c. 
art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial. Transitada em julgado, arquivem-se. P. 
R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005575-17.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Cláudio Aparecido 
Boccardo - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. Diante das 
inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Conselho Superior da Magistratura para casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor foi regularmente 
intimado e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o 
julgamento do mérito. Ausentes, portanto, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção se 
impõe como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo sem resolução do mérito 
(CPC, arts. 267, I e IV, c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial. Transitada 
em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005577-84.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0005575-17.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - Cláudio Aparecido Boccardo - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é Revisão de 
Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da 
Previdência Social. Diante das inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Conselho Superior da 
Magistratura para casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua 
propositura. O autor foi regularmente intimado e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito 
e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito. Ausentes, portanto, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular 
do processo, a extinção se impõe como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo 
sem resolução do mérito (CPC, arts. 267, I e IV, c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que 
instruíram a exordial. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005579-54.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - CLÁUDIO APARECIDO 
BOCCARDO - BANCO BMG S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. Diante das 
inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Conselho Superior da Magistratura para casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor foi regularmente 
intimado e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o 
julgamento do mérito. Ausentes, portanto, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção se 
impõe como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo sem resolução do mérito 
(CPC, arts. 267, I e IV, c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial. Transitada 
em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005581-24.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - EDUARDO FERNANDES 
- BANCO BGN SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. Diante das inconsistências 
constantes da exordial e atendendo à recomendação do Conselho Superior da Magistratura para casos análogos, determinou-
se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor foi regularmente intimado 
e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento 
do mérito. Ausentes, portanto, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção se impõe como 
medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 267, 
I e IV, c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial. Transitada em julgado, 
arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005583-91.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Sebastião Vicente 
Moreno - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência 
Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de 
quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, 
os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada 
análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela 
pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de 
contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 
6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
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posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005587-31.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - José Custodio de Oliveira 
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato não foi juntado. Ocorreu a preclusão. 
O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato 
constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento 
válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito 
(CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e 
anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). 
Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 
58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/
SP)

Processo 0005589-98.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LOURDES DE FÁTIMA 
RUSSO BARBOSA - BANCO BMG S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se à autora aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. A autora, intimada, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto 
desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos 
processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. 
Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, 
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) 
título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 
108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 
189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005611-98.2010.8.26.0319 (319.01.2010.005611) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercados 
Jaú Serve Ltda - Daniela Passini Cardoso - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada do 
mandado de citação, penhora e avaliação cumprido parcialmente (a certidão do oficial de justiça encontra-se disponibilizada 
no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - sistema ESAJ). - ADV: DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB 179912/
SP)

Processo 0005611-98.2010.8.26.0319 (319.01.2010.005611) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercados 
Jaú Serve Ltda - Daniela Passini Cardoso - Vistas dos autos ao(à) autor(a) para manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento 
ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, o processo será arquivado com fundamento em 
execução frustrada e eventual prosseguimento da ação deverá ser efetivado com pedido de desarquivamento e pagamento da 
respectiva taxa. - ADV: DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB 179912/SP)

Processo 0005616-81.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSÉ PERES - BANCO 
VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato não foi juntado. Ocorreu a preclusão. 
O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato 
constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento 
válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito 
(CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e 
anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). 
Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 
58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/
SP)

Processo 0005617-66.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Carlos Roberto Higino 
Vieira - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de 
inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
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posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato não foi juntado. 
Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a 
ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos 
de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0005618-51.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA JOSÉ PEREIRA 
FONSECA - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato não foi juntado. 
Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a 
ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos 
de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0005627-13.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0005617-66.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - Carlos Roberto Higino Vieira - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão 
de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e 
ou pensionista da Previdência Social. Diante das inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do 
Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a 
com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor foi regularmente intimado e 
permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do 
mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção se impõe, como 
medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 
267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da 
extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). * Autorizo o 
desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 
50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 
5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. 
P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005631-50.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria Isabel Alves Cury 
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0005633-20.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSÉ PERES - BANCO 
ITAÚ - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para 
Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. Diante das inconsistências constantes da exordial 
e atendendo à recomendação do Conselho Superior da Magistratura para casos análogos, determinou-se ao autor aditar à 
exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor foi regularmente intimado e permaneceu silente. 
A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito. Ausentes, 
portanto, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção se impõe como medida de rigor. Isto 
posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 267, I e IV, c.c. art. 295, I e 
VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: 
GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005635-87.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0005530-13.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - José Peres - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência 
Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos 
análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da 
controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato 
objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos 
prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito 
desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, 
assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento 
do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, 
item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos 
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II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: 
GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005685-16.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Donizete Aparecido 
Rodrigues - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas 
de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista 
da Previdência Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura 
aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários 
ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no 
prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o 
desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento 
do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição 
inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o 
desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 
50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 
5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. 
P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005687-83.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luiz Antonio Domingues 
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. Diante das inconsistências 
constantes da exordial e atendendo à recomendação do Conselho Superior da Magistratura para casos análogos, determinou-
se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor foi regularmente intimado 
e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento 
do mérito. Ausentes, portanto, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção se impõe como 
medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 267, 
I e IV, c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial. Transitada em julgado, 
arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005689-53.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - WILSON BENEDICTO 
DE MATTOS - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005691-23.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0005689-53.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - WILSON BENEDICTO DE MATTOS - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto 
é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e 
ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior 
da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu 
são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que 
o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a 
desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta 
o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, 
indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e 
VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo 
(NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema 
(NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, 
arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005693-90.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Donizete Aparecido 
Rodrigues - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005695-60.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luiz Cláudio Pereira - 
Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
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preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0005700-58.2009.8.26.0319 (319.01.2009.005700) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - J.N.S.S. - B.S. - Vistas 
dos autos ao solicitante, adv. Juliana Moreira, OAB/SP 165.777, para: cientificá-lo(a)(s) do desarquivamento do processo, 
podendo retirá-los com carga pelo prazo de 10 dias e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão 
ao arquivo ( NSCGJ, prov. 30/2013, art. 186). - ADV: JULIANA MOREIRA (OAB 165777/SP)

Processo 0005776-09.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Cláudio Aparecido 
Boccardo - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para empréstimo consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante das 
inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Conselho Superior da Magistratura, determinou-se ao 
autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor foi intimado e permaneceu silente. 
A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito. Ausentes os 
pressupostos de desenvolvimento válido e regular, a extinção se impõe. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo 
extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV, c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos 
documentos que instruíram a exordial. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0005778-76.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0005583-91.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - Sebastião Vicente Moreno - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer 
cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à 
Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação 
da tutela para emissão de boleto de quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária 
gratuita. Anote-se. Defiro, também, os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da 
idade. Anote-se. Em face a acurada análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais 
autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede 
de cognição sumária, da existência de contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor 
(CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de 
que a cada dia que passa o direito do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já 
poderia quitar o contrato. Isto posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora 
ré que apresente o boleto de quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá 
conter discriminadamente o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo 
devedor. Para tanto, fixo o prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, 
visando demonstrar o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento 
pelo(a) autor(a) das seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em 
aberto do empréstimo consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência 
do valor depositado à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo 
o prazo de dez dias contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à 
ré a emissão do boleto, conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor 
faltante ou levantar o dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse 
último caso, deverá comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da 
medida. Vencido o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social 
a suspensão dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data 
da efetiva apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências 
legais. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o 
boleto. Intime-se. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005780-46.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria Celina Angelico 
Costa - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de 
inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005783-98.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOÃO APARECIDO 
PINTO NUNES - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
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e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005784-83.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0005780-46.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - Maria Celina Angelico Costa - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever 
Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou 
pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da 
Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu 
são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que 
o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a 
desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta 
o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, 
indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e 
VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo 
(NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema 
(NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, 
arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005786-53.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0005631-50.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - Maria Isabel Alves Cury - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas 
de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista 
da Previdência Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura 
aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários 
ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no 
prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o 
desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento 
do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição 
inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o 
desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 
50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 
5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. 
P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005787-38.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - SEBASTIÃO VICENTE 
MORENO - BANCO BGN SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de 
inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial tempestivamente; contudo, de maneira parcial, pois, o contrato objeto da 
controvérsia, essencial ao deslinde, não foi juntado. A ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o 
julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. O caso é de 
extinção, inclusuive, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Isto posto, indefiro a petição 
inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o 
desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 
50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 
5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. 
P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005789-08.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSEFINA VICENTE 
- BANCO BMG S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para empréstimo consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante das inconsistências 
constantes da exordial e atendendo à recomendação do Conselho Superior da Magistratura, determinou-se ao autor aditar à 
exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor foi intimado e permaneceu silente. A ausência de 
documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito. Ausentes os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular, a extinção se impõe. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV, c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a 
exordial. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005792-60.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Josefina Vicente - Banco 
Pan S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para 
empréstimo consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante das inconsistências constantes da exordial 
e atendendo à recomendação do Conselho Superior da Magistratura, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com 
documentos necessários à sua propositura. O autor foi intimado e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis 
constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito. Ausentes os pressupostos de desenvolvimento válido e 
regular, a extinção se impõe. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo sem resolução do mérito 
(CPC, art. 267, I e IV, c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial. Transitada 
em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005794-30.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ilvete Vaz de Lima - 
Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
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mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0005797-82.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - José Peres - Banco 
Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para 
obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0005799-52.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0005618-51.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - MARIA JOSÉ PEREIRA FONSECA - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é 
rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e 
ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior 
da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu 
são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que 
o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a 
desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta 
o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, 
indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e 
VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo 
(NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema 
(NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, 
arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005801-22.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA JOSÉ 
PEREIRA FONSECA - BANCO BGN SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005886-08.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria Celina Angelico 
Costa - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é Revisão de Cláusulas 
de Contrato celebrado com Instituição Financeira para empréstimo consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência 
Social. Diante das inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Conselho Superior da Magistratura, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor foi intimado 
e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento 
do mérito. Ausentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular, a extinção se impõe. Isto posto, indefiro a petição 
inicial e, assim, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV, c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o 
desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005888-75.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Moacyr Andreassa - 
Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0005889-60.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - BASILIO DANIEL 
DE CAMARGO - BANCO BMG S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
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determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005893-97.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ROMALINO ANDRE 
PINTO - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência 
Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de 
quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, 
os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada 
análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela 
pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de 
contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 
6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005897-37.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ROMALINO ANDRE 
PINTO - BANCO BGN S A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado 
com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. 
Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de quitação com 
desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, os benefícios 
da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada análise dos autos, 
tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, com 
observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de contrato de empréstimo 
consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa 
INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito do(a) autor(a) à liquidação 
antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto posto, antecipo os efeitos da 
tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de quitação dos financiamentos 
objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente o valor total antecipado, o 
desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o prazo de 10 dias, contados 
da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar o efetivo interesse de agir e a 
boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das seguintes exigências: I - prévio 
depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo consignado. II - apresentação de 
planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado à caução ora determinada, sob pena 
de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias contados da disponibilização deste no 
Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, conforme determinado. Apresentado 
o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o dinheiro depositado em caução para 
pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá comprovar o pagamento do título no prazo 
de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido o referido prazo sem a apresentação do boleto 
de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão dos descontos nos proventos do (a) autor(a), 
ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva apresentação do boleto. Oportunamente, será 
determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada 
como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0005898-22.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - PAULO DOMINGUES 
DE ASSIS - BANCO VOTORANTIM S A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado 
com Instituição Financeira para empréstimo consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante das 
inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Conselho Superior da Magistratura, determinou-se ao 
autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor foi intimado e permaneceu silente. 
A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito. Ausentes os 
pressupostos de desenvolvimento válido e regular, a extinção se impõe. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo 
extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV, c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos 
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documentos que instruíram a exordial. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0005903-44.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JESUS DIONIZIO - 
BANCO ITAU - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para empréstimo consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante das inconsistências constantes 
da exordial e atendendo à recomendação do Conselho Superior da Magistratura, determinou-se ao autor aditar à exordial, 
instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor foi intimado e permaneceu silente. A ausência de 
documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito. Ausentes os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular, a extinção se impõe. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV, c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a 
exordial. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005904-29.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0005589-98.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - LOURDES DE FÁTIMA RUSSO BARBOSA - BANCO BMG S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a 
Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado 
e ou pensionista da Previdência Social. Diante das inconsistências cosntantes da exordial e atendendo à recomendação do 
Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se à autora aditar à exordial, instruindo-a 
com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. A autora foi regularmente intimada 
e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento 
do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção se impõe, como 
medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I 
e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção 
e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção 
dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). 
Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005907-81.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0005903-44.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - JESUS DIONIZIO - BANCO ITAÚ - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é Revisão de Cláusulas de 
Contrato celebrado com Instituição Financeira para empréstimo consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência 
Social. Diante das inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Conselho Superior da Magistratura, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor foi intimado 
e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento 
do mérito. Ausentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular, a extinção se impõe. Isto posto, indefiro a petição 
inicial e, assim, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV, c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o 
desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005908-66.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MOACYR ANDREASSA 
- BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de 
inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005909-51.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luiz Cláudio Pereira - 
Banco Bradesco S/A - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos a desistência da ação. Julgo extinto 
este processo (CPC, art. 267, VIII). Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência do prazo recursal 
(art. 503). Honorários advocatícios: 60% do previsto para esta ação na Tabela da Procuradoria (Convênio PGE/OAB). Autorizo o 
desentranhamento dos documentos que instruiram a inicial e suas restituição, mediante recibo. Anote-se a extinção no sistema 
(NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em 
julgado, expeçam-se certidões e arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005913-88.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Conceição da Silva 
Oliveira - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de 
inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005915-58.2014.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - Maria Aparecida Oliveira Rodrigues - BV Financeira 
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de 
Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da 
Previdência Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de 
boleto de quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, 
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também, os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a 
acurada análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação 
da tutela pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência 
de contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, 
art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0005997-02.2008.8.26.0319 (319.01.2008.005997) - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - Aristides 
Ferreira dos Santos - - Vera Lucia de Souza Santos - - Benedito Ferreira dos Santos - - Maria Geni Pereira dos Santos - - 
Oswaldo Ferreira dos Santos - - João Ferreira dos Santos - - Daniel Ferreira dos Santos - - Valdir Ferreira dos Santos - - Helena 
Ferreira dos Santos - - David Ferreira dos Santos - - Rafael Ferreira dos Santos - - Lourdes Theodoro dos Santos - - Aparecida 
Donizetti Tosta Rodrigues - - Carla Aparecida Fernandez dos Santos - - Aparecida Lourenço Ferreira dos Santos - - Roberta 
Ferreira dos Santos - - Maria José da Silva dos Santos - - Renaldo Ferreira dos Santos - Elza Ferreira dos Santos - - Leonel 
Ferreira dos Santos - - Irene Ferreira dos Santos Argentino - Vistas dos autos ao solicitante, adv. Paulo Lydio Temer Feres, para: 
cientificá-lo(a)(s) do desarquivamento do processo, podendo retirá-los com carga pelo prazo de 10 dias e de que decorrido o 
prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo ( NSCGJ, prov. 30/2013, art. 186). - ADV: PAULO LYDIO 
TEMER FERES (OAB 143166/SP), ROGERIO DO AMARAL (OAB 150251/SP), PAULO SÉRGIO CARNEIRO (OAB 264823/SP)

Processo 0006008-21.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Seguro - JOSE RODRIGUES DE CARVALHO - - Oswaldo 
Bega Martin - - José Manuel da Silva - - Valdeci Paulo da Silva - - Degleir Francisco Macedo - - Jose do Nascimento Severiano 
- - Maria de Lourdes Freitas Souza - - Telma Vila Nova dos Santos - - Sueli do Carmo Monteiro - - Wilma Ferraz - Sul América Cia 
Nacional de Seguros S/A - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do 
CPC). - ADV: ILZA REGINA DEFILIPPI (OAB 27215/SP), NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP), FÁBIO ROBERTO 
PIOZZI (OAB 167526/SP), EDSON RICARDO PONTES (OAB 179738/SP), ULIANE RODRIGUES MILANESI DE MAGALHÃES 
CHAVES (OAB 184512/SP), GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO (OAB 206949/SP), CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 
211735/SP), GRAZIELLA FERNANDA MOLINA PELLISON (OAB 248151/SP)

Processo 0006026-42.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luiz Carlos Pereira 
de Oliveira - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência 
Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de 
quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, 
os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada 
análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela 
pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de 
contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 
6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006028-12.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA APARECIDA 
DE OLIVEIRA RODRIGUES - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência 
Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos 
análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da 
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controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial tempestivamente; contudo, de maneira parcial, pois, o contrato 
objeto da controvérsia, essencial ao deslinde, não foi juntado. A ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que 
dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. O 
caso é de extinção, inclusuive, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Isto posto, indefiro a 
petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o 
desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 
50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 
5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. 
P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006030-79.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LUIZ CARLOS 
PEREIRA DE OLIVEIRA - BANCO BGN SA - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas 
de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista 
da Previdência Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de 
boleto de quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, 
também, os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a 
acurada análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação 
da tutela pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência 
de contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, 
art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006032-49.2014.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - ZORAIDE APARECIDA COSME PEREIRA - BANCO 
BMG S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. Diante das inconsistências 
constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários á sua propositura. O autor foi regularmente 
intimado e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o 
julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção se 
impõe, como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito 
(CPC, art. 267, I e IV e 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruiram a inicial e suas restituição, 
mediante recibo. Anote-se a extinção no sistema (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado 
CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/
SP)

Processo 0006035-04.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LOURDES DE FÁTIMA 
RUSSO BARBOSA - BANCO CIFRA SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006039-41.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ROMALINO ANDRÉ 
PINTO - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência 
Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de 
quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, 
os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada 
análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela 
pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de 
contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 
6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
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posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006041-11.2014.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - Josefina Vicente - Banco Bradesco S/A - Vistos. 
Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo 
Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do 
Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a 
com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial 
intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de 
extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui 
defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido 
e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, 
art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação 
da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a 
extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 
09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006044-63.2014.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - José Antonio Ferreira - BV Financeira S/A Crédito 
Financiamento e Investimento - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência 
Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de 
quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, 
os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada 
análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela 
pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de 
contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 
6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006046-33.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ZORAIDE APARECIDA 
COSME PEREIRA - BANCO BMG S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de 
Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da 
Previdência Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de 
boleto de quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, 
também, os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a 
acurada análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação 
da tutela pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência 
de contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, 
art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
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seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006050-70.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0006030-79.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - LUIZ CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA - BANCO BGN SA - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de 
Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado 
à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação 
da tutela para emissão de boleto de quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária 
gratuita. Anote-se. Defiro, também, os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da 
idade. Anote-se. Em face a acurada análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais 
autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede 
de cognição sumária, da existência de contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor 
(CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de 
que a cada dia que passa o direito do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já 
poderia quitar o contrato. Isto posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora 
ré que apresente o boleto de quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá 
conter discriminadamente o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo 
devedor. Para tanto, fixo o prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, 
visando demonstrar o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento 
pelo(a) autor(a) das seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em 
aberto do empréstimo consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência 
do valor depositado à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo 
o prazo de dez dias contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à 
ré a emissão do boleto, conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor 
faltante ou levantar o dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse 
último caso, deverá comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da 
medida. Vencido o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social 
a suspensão dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data 
da efetiva apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências 
legais. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o 
boleto. Intime-se. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006052-40.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Silvania Medeiros - 
Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial tempestivamente; contudo, de maneira parcial, pois, o contrato objeto da controvérsia, essencial 
ao deslinde, não foi juntado. A ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito 
desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. O caso é de extinção, inclusuive, sob 
pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006054-10.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Eunicio Barbosa - 
Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado 
com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. 
Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de quitação com 
desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, os benefícios 
da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada análise dos autos, 
tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, com 
observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de contrato de empréstimo 
consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa 
INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito do(a) autor(a) à liquidação 
antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto posto, antecipo os efeitos da 
tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de quitação dos financiamentos 
objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente o valor total antecipado, o 
desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o prazo de 10 dias, contados 
da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar o efetivo interesse de agir e a 
boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das seguintes exigências: I - prévio 
depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo consignado. II - apresentação de 
planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado à caução ora determinada, sob pena 
de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias contados da disponibilização deste no 
Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, conforme determinado. Apresentado 
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o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o dinheiro depositado em caução para 
pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá comprovar o pagamento do título no prazo 
de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido o referido prazo sem a apresentação do boleto 
de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão dos descontos nos proventos do (a) autor(a), 
ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva apresentação do boleto. Oportunamente, será 
determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada 
como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006075-83.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOÃO MOREIRA - BANCO 
VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006078-38.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria do Carmo 
Rodrigues de Oliveira - Banco Daycoval S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas 
de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista 
da Previdência Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de 
boleto de quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, 
também, os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a 
acurada análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação 
da tutela pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência 
de contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, 
art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006083-60.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA APARECIDA 
DE OLIVEIRA RODRIGUES - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência 
Social. Diante das inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da 
Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários á 
sua propositura. O autor foi regularmente intimado e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui 
defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido 
e regular do processo, a extinção se impõe, como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV e 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que 
instruiram a inicial e suas restituição, mediante recibo. Anote-se a extinção no sistema (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulos II, item 
189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006088-82.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA APARECIDA 
DE OLIVEIRA RODRIGUES - BANCO VOTORANTIM S A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência 
Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos 
análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da 
controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato 
objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos 
prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito 
desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, 
assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento 
do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, 
item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos 
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II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: 
GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006090-52.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARLEY DANIEL 
DE CAMARGO OLIVEIRA - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência 
Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos 
análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da 
controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato 
objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos 
prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito 
desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, 
assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento 
do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, 
item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos 
II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: 
GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006091-37.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ELISABETE DA SILVA 
MILCK ALONSO - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado 
com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. 
Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos 
análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da 
controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato 
objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos 
prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito 
desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, 
assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento 
do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, 
item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos 
II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: 
GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006094-89.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARINO RODRIGUES 
DA SILVA - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência 
Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de 
quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, 
os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada 
análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela 
pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de 
contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 
6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006095-74.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSÉ ANTONIO 
FERREIRA - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de 
Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da 
Previdência Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de 
boleto de quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, 
também, os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a 
acurada análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação 
da tutela pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência 
de contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, 
art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
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seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006098-29.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MAXIMINO DA SILVA 
- BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de 
inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006099-14.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - SIDNEY FERREIRA 
DA ROCHA - Banco Daycoval S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência 
Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de 
quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, 
os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada 
análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela 
pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de 
contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 
6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006101-81.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Sidney Ferreira da Rocha 
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado 
com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. 
Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de quitação com 
desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, os benefícios 
da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada análise dos autos, 
tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, com 
observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de contrato de empréstimo 
consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa 
INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito do(a) autor(a) à liquidação 
antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto posto, antecipo os efeitos da 
tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de quitação dos financiamentos 
objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente o valor total antecipado, o 
desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o prazo de 10 dias, contados 
da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar o efetivo interesse de agir e a 
boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das seguintes exigências: I - prévio 
depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo consignado. II - apresentação de 
planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado à caução ora determinada, sob pena 
de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias contados da disponibilização deste no 
Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, conforme determinado. Apresentado 
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o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o dinheiro depositado em caução para 
pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá comprovar o pagamento do título no prazo 
de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido o referido prazo sem a apresentação do boleto 
de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão dos descontos nos proventos do (a) autor(a), 
ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva apresentação do boleto. Oportunamente, será 
determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada 
como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006103-51.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Elisabete da Silva 
Milck Alonso - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006105-21.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOÃO APARECIDO 
PINTO NUNES - BANCO BMG S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência 
Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de 
quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, 
os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada 
análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela 
pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de 
contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 
6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006107-88.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - PAULO ROGÉRIO DE 
JESUS - BANCO CACIQUE SA - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência 
Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de 
quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, 
os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada 
análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela 
pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de 
contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 
6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
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dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006110-43.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - PAULO ROGÉRIO 
DE JESUS - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de 
Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da 
Previdência Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de 
boleto de quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, 
também, os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a 
acurada análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação 
da tutela pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência 
de contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, 
art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006112-13.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Paulo Rogério de Jesus 
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado 
com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. 
Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de quitação com 
desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, os benefícios 
da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada análise dos autos, 
tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, com 
observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de contrato de empréstimo 
consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa 
INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito do(a) autor(a) à liquidação 
antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto posto, antecipo os efeitos da 
tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de quitação dos financiamentos 
objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente o valor total antecipado, o 
desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o prazo de 10 dias, contados 
da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar o efetivo interesse de agir e a 
boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das seguintes exigências: I - prévio 
depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo consignado. II - apresentação de 
planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado à caução ora determinada, sob pena 
de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias contados da disponibilização deste no 
Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, conforme determinado. Apresentado 
o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o dinheiro depositado em caução para 
pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá comprovar o pagamento do título no prazo 
de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido o referido prazo sem a apresentação do boleto 
de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão dos descontos nos proventos do (a) autor(a), 
ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva apresentação do boleto. Oportunamente, será 
determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada 
como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006174-53.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Idalina Bertoli Pinto 
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado 
com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. 
Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de quitação com 
desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, os benefícios 
da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada análise dos autos, 
tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, com 
observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de contrato de empréstimo 
consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa 
INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito do(a) autor(a) à liquidação 
antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto posto, antecipo os efeitos da 
tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de quitação dos financiamentos 
objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente o valor total antecipado, o 
desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o prazo de 10 dias, contados 
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da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar o efetivo interesse de agir e a 
boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das seguintes exigências: I - prévio 
depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo consignado. II - apresentação de 
planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado à caução ora determinada, sob pena 
de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias contados da disponibilização deste no 
Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, conforme determinado. Apresentado 
o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o dinheiro depositado em caução para 
pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá comprovar o pagamento do título no prazo 
de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido o referido prazo sem a apresentação do boleto 
de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão dos descontos nos proventos do (a) autor(a), 
ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva apresentação do boleto. Oportunamente, será 
determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada 
como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006177-08.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - IDALINA BERTOLI 
PINTO - BANCO BMG S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado 
com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. 
Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de quitação com 
desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, os benefícios 
da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada análise dos autos, 
tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, com 
observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de contrato de empréstimo 
consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa 
INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito do(a) autor(a) à liquidação 
antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto posto, antecipo os efeitos da 
tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de quitação dos financiamentos 
objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente o valor total antecipado, o 
desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o prazo de 10 dias, contados 
da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar o efetivo interesse de agir e a 
boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das seguintes exigências: I - prévio 
depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo consignado. II - apresentação de 
planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado à caução ora determinada, sob pena 
de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias contados da disponibilização deste no 
Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, conforme determinado. Apresentado 
o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o dinheiro depositado em caução para 
pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá comprovar o pagamento do título no prazo 
de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido o referido prazo sem a apresentação do boleto 
de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão dos descontos nos proventos do (a) autor(a), 
ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva apresentação do boleto. Oportunamente, será 
determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada 
como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006179-75.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0006174-53.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - Idalina Bertoli Pinto - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto 
é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado 
e ou Pensionista da Previdência Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela 
para emissão de boleto de quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 
Anote-se. Defiro, também, os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-
se. Em face a acurada análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da 
antecipação da tutela pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, 
da existência de contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 
10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa 
o direito do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. 
Isto posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto 
de quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006206-58.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ARMANDO MAMENCIO 
FILHO - BANCO BMG S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social (fls. 02-07). Diante 
das inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura 
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aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários 
ao deslinde da controvérsia posta em juízo (fls. 12). O autor foi regularmente intimado (fls. 13) e aditou a exordial (fls. 15-
18) intempestivamente (fls. 27). Sobreveio diligencias pleiteadas pelo nobre representante do Ministério Público, onde o autor 
informa não ter constituído o advogado que subscreveu a exordial para atuar como procurador e não autorizou a propositura 
desta (fls. 20-26). Ocorreu a preclusão, porquanto a inicial não foi aditada tempestivamente. Ademais, a notícia de que o autor 
não outorgou poderes para a propositura desta, constitui defeito e irregularidade que inviabiliza a ação. Ausentes, pois, os 
pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção se impõe, como medida de rigor. Isto posto, indefiro 
a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo 
o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 
50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 
5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. 
P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006208-28.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0006026-42.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - Luiz Carlos Pereira de Oliveira - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer 
cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à 
Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação 
da tutela para emissão de boleto de quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária 
gratuita. Anote-se. Defiro, também, os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da 
idade. Anote-se. Em face a acurada análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais 
autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede 
de cognição sumária, da existência de contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor 
(CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de 
que a cada dia que passa o direito do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já 
poderia quitar o contrato. Isto posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora 
ré que apresente o boleto de quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá 
conter discriminadamente o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo 
devedor. Para tanto, fixo o prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, 
visando demonstrar o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento 
pelo(a) autor(a) das seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em 
aberto do empréstimo consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência 
do valor depositado à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo 
o prazo de dez dias contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à 
ré a emissão do boleto, conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor 
faltante ou levantar o dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse 
último caso, deverá comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da 
medida. Vencido o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social 
a suspensão dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data 
da efetiva apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências 
legais. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o 
boleto. Intime-se. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006210-95.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ANA MARIA DA SILVA 
PORTES - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006212-65.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - José Pasqual Morbi 
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. Diante das 
inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à 
casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários á sua propositura. O autor 
foi regularmente intimado e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade 
que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a 
extinção se impõe, como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução 
do mérito (CPC, art. 267, I e IV e 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruiram a inicial e suas 
restituição, mediante recibo. Anote-se a extinção no sistema (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006213-50.2014.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - Adalberto Carlos dos Santos - BV Financeira S/A 
Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato Celebrado 
com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. 
Diante das inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura 
aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar a exordial e intruí-la com documentos necessários à sua propositura, 
em especial para clareza da controvérsia. O autor foi regularmente intimado e permaneceu silente. Ora, a ausência de 
documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta, mormente, diante da 
natureza da controvérsia posta em juízo. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a 
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extinção se impõe como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução 
do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial e suas 
restituição, mediante recibo nos autos. Anote-se a extinção no Sistema (NSCGJ, Provimento 50/89, Capítulos II, item 189.3, 
IV, sibitem 12.1.1. E Comunicado CG 58/09, DJE: 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se os autos observando-se as 
formalidades legais e administrativas. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006216-05.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ZÉLIA MARIA DA PAZ 
- BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato Celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. Diante 
das inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado 
à casos análogos, determinou-se ao autor aditar a exordial e intruí-la com documentos necessários à sua propositura, em 
especial para clareza da controvérsia. O autor foi regularmente intimado e permaneceu silente. Ora, a ausência de documentos 
indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta, mormente, diante da natureza da 
controvérsia posta em juízo. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção 
se impõe como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do 
mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial e suas 
restituição, mediante recibo nos autos. Anote-se a extinção no Sistema (NSCGJ, Provimento 50/89, Capítulos II, item 189.3, 
IV, sibitem 12.1.1. E Comunicado CG 58/09, DJE: 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se os autos observando-se as 
formalidades legais e administrativas. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006267-16.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA JOSÉ BARBOSA 
FRANCELINO - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006273-23.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Cícero José dos Santos 
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006275-90.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0006273-23.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - Cícero José dos Santos - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas 
de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista 
da Previdência Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura 
aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários 
ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no 
prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o 
desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento 
do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição 
inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o 
desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 
50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 
5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. 
P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006277-60.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0005787-38.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - SEBASTIÃO VICENTE MORENO - BANCO BGN SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever 
Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou 
pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da 
Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu 
são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que 
o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a 
desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta 
o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, 
indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e 
VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo 
(NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema 
(NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, 
arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)
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Processo 0006279-30.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JEDILVA DA SILVA - 
BANCO BMG S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. Pretende 
liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de quitação com desconto 
proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, os benefícios da prioridade 
na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada análise dos autos, tem-se que 
presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, com observação. O 
“fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de contrato de empréstimo consignado 
e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 
28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito do(a) autor(a) à liquidação antecipada é 
prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada 
para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de quitação dos financiamentos objeto da lide, 
com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente o valor total antecipado, o desconto e o liquido 
a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso 
de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), 
condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% 
(cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e 
documentos que comprovem a correspondência do valor depositado à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação 
por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias contados da disponibilização deste no Diário da Justiça 
Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) 
autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o dinheiro depositado em caução para pagamento do 
boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) 
dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, 
requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, 
suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a 
citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada como carta para 
intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/
SP)

Processo 0006281-97.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0006206-58.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - ARMANDO MAMENCIO FILHO - BANCO BMG S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão 
de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou 
Pensionista da Previdência Social (fls. 02-07). Diante das inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do 
Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com 
documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo (fls. 12). O autor foi regularmente intimado 
(fls. 13) e aditou a exordial (fls. 15-18) intempestivamente (fls. 27). Sobreveio diligencias pleiteadas pelo nobre representante do 
Ministério Público, onde o autor informa não ter constituído o advogado que subscreveu a exordial para atuar como procurador 
e não autorizou a propositura desta (fls. 20-26). Ocorreu a preclusão, porquanto a inicial não foi aditada tempestivamente. 
Ademais, a notícia de que o autor não outorgou poderes para a propositura desta, constitui defeito e irregularidade que inviabiliza 
a ação. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção se impõe, como medida 
de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. 
art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do 
processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos 
no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada 
em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006283-67.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0006206-58.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - Armando Mamencio Filho - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de 
Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou 
Pensionista da Previdência Social (fls. 02-07). Diante das inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do 
Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com 
documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo (fls. 12). O autor foi regularmente intimado 
(fls. 13) e aditou a exordial (fls. 15-18) intempestivamente (fls. 27). Sobreveio diligencias pleiteadas pelo nobre representante do 
Ministério Público, onde o autor informa não ter constituído o advogado que subscreveu a exordial para atuar como procurador 
e não autorizou a propositura desta (fls. 20-26). Ocorreu a preclusão, porquanto a inicial não foi aditada tempestivamente. 
Ademais, a notícia de que o autor não outorgou poderes para a propositura desta, constitui defeito e irregularidade que inviabiliza 
a ação. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção se impõe, como medida 
de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. 
art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do 
processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos 
no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada 
em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006326-04.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luiz Antonio Marcelino 
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)
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Processo 0006328-71.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LUIZ ANTONIO 
MARCELINO - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para 
obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006334-78.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0006326-04.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - Luiz Antonio Marcelino - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de 
Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou 
pensionista da Previdência Social. Diante das inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo 
Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com 
documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor foi regularmente intimado e 
permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do 
mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção se impõe, como 
medida de rigor. Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do 
processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos 
no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada 
em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006335-63.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LUIZ ANTONIO 
MARCELINO - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato 
Celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência 
Social. Diante das inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da 
Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar a exordial e intruí-la com documentos necessários à sua 
propositura, em especial para clareza da controvérsia. O autor foi regularmente intimado e permaneceu silente. Ora, a ausência 
de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta, mormente, diante da 
natureza da controvérsia posta em juízo. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a 
extinção se impõe como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução 
do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial e suas 
restituição, mediante recibo nos autos. Anote-se a extinção no Sistema (NSCGJ, Provimento 50/89, Capítulos II, item 189.3, 
IV, sibitem 12.1.1. E Comunicado CG 58/09, DJE: 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se os autos observando-se as 
formalidades legais e administrativas. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006337-33.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LUZIA DE LOURDES 
GONÇALVES DE OLIVEIRA - BANCO BGN SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado 
com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. 
Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos 
análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da 
controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato 
objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos 
prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito 
desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, 
assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento 
do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, 
item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos 
II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: 
GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006339-03.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0006028-12.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação 
cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado 
à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo 
Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com 
documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial 
intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de 
extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui 
defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido 
e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, 
art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação 
da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a 
extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 
09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006345-10.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - FRANCISCO DE SALES 
COSTA - BANCO BCV BANCO DE CRÉDITO E VAREJO SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência 
Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos 
análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da 
controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato 
objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos 
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prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito 
desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, 
assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento 
do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, 
item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos 
II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: 
GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006347-77.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LUCIANA SULAMITA 
FRANCISCO BRUNO - BANCO BGN S A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006350-32.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Marley Daniel de 
Carvalho Oliveira - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006351-17.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LUZIA DE LOURDES 
GONÇALVES DE OLIVEIRA - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência 
Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos 
análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da 
controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato 
objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos 
prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito 
desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, 
assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento 
do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, 
item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos 
II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: 
GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006449-02.2014.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - Zoraide Aparecida Cosme Pereira - Banco 
Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante das inconsistências 
constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor foi regularmente 
intimado e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o 
julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção 
se impõe, como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do 
mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruiram a inicial e suas 
restituição, mediante recibo. Anote-se a extinção no sistema (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006450-84.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - DORIVAL JOSÉ CHALO 
- BANCO BMG S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 949

(OAB 182329/SP)
Processo 0006452-54.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Dorival José Chaló - 

Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado 
com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. 
Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de quitação com 
desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, os benefícios 
da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada análise dos autos, 
tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, com 
observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de contrato de empréstimo 
consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa 
INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito do(a) autor(a) à liquidação 
antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto posto, antecipo os efeitos da 
tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de quitação dos financiamentos 
objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente o valor total antecipado, o 
desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o prazo de 10 dias, contados 
da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar o efetivo interesse de agir e a 
boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das seguintes exigências: I - prévio 
depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo consignado. II - apresentação de 
planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado à caução ora determinada, sob pena 
de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias contados da disponibilização deste no 
Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, conforme determinado. Apresentado 
o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o dinheiro depositado em caução para 
pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá comprovar o pagamento do título no prazo 
de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido o referido prazo sem a apresentação do boleto 
de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão dos descontos nos proventos do (a) autor(a), 
ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva apresentação do boleto. Oportunamente, será 
determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada 
como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006454-24.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ivanildo Antonio Cordeiro 
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado 
com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. 
Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de quitação com 
desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, os benefícios 
da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada análise dos autos, 
tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, com 
observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de contrato de empréstimo 
consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa 
INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito do(a) autor(a) à liquidação 
antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto posto, antecipo os efeitos da 
tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de quitação dos financiamentos 
objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente o valor total antecipado, o 
desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o prazo de 10 dias, contados 
da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar o efetivo interesse de agir e a 
boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das seguintes exigências: I - prévio 
depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo consignado. II - apresentação de 
planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado à caução ora determinada, sob pena 
de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias contados da disponibilização deste no 
Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, conforme determinado. Apresentado 
o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o dinheiro depositado em caução para 
pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá comprovar o pagamento do título no prazo 
de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido o referido prazo sem a apresentação do boleto 
de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão dos descontos nos proventos do (a) autor(a), 
ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva apresentação do boleto. Oportunamente, será 
determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada 
como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006456-91.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ZÉLIA MARIA DA PAZ - 
BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante das 
inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à 
casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor 
foi regularmente intimado e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade 
que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a 
extinção se impõe, como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução 
do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruiram a inicial e suas 
restituição, mediante recibo. Anote-se a extinção no sistema (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006458-61.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ZÉLIA MARIA DA PAZ - 
BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante das 
inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à 
casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor 
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foi regularmente intimado e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade 
que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a 
extinção se impõe, como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução 
do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruiram a inicial e suas 
restituição, mediante recibo. Anote-se a extinção no sistema (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006460-31.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LUIZ CARLOS PEREIRA 
DE OLIVEIRA - BANCO BMG S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante das 
inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à 
casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor 
foi regularmente intimado e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade 
que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a 
extinção se impõe, como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução 
do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruiram a inicial e suas 
restituição, mediante recibo. Anote-se a extinção no sistema (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006462-98.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Daniel Benedito - Banco 
Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante das inconsistências 
constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor foi regularmente 
intimado e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o 
julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a extinção 
se impõe, como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do 
mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruiram a inicial e suas 
restituição, mediante recibo. Anote-se a extinção no sistema (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006464-68.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ivanildo Antonio Cordeiro 
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado 
com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. 
Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de quitação com 
desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, os benefícios 
da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada análise dos autos, 
tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, com 
observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de contrato de empréstimo 
consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa 
INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito do(a) autor(a) à liquidação 
antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto posto, antecipo os efeitos da 
tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de quitação dos financiamentos 
objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente o valor total antecipado, o 
desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o prazo de 10 dias, contados 
da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar o efetivo interesse de agir e a 
boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das seguintes exigências: I - prévio 
depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo consignado. II - apresentação de 
planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado à caução ora determinada, sob pena 
de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias contados da disponibilização deste no 
Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, conforme determinado. Apresentado 
o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o dinheiro depositado em caução para 
pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá comprovar o pagamento do título no prazo 
de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido o referido prazo sem a apresentação do boleto 
de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão dos descontos nos proventos do (a) autor(a), 
ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva apresentação do boleto. Oportunamente, será 
determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada 
como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006466-38.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - DORIVAL JOSÉ CHALÓ 
- BANCO BGN SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006468-08.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - IVANILDO ANTONIO 
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CORDEIRO - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de 
Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da 
Previdência Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de 
boleto de quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, 
também, os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a 
acurada análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação 
da tutela pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência 
de contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, 
art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006490-66.2014.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - Luiz Cláudio Pereira - BV Financeira S/A Crédito 
Financiamento e Investimento - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos a desistência da ação. Julgo 
extinto este processo (CPC, art. 267, VIII). Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência do prazo 
recursal (art. 503). Honorários advocatícios: 60% do previsto para esta ação na Tabela da Procuradoria (Convênio PGE/OAB). 
Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruiram a inicial e suas restituição, mediante recibo. Anote-se a extinção 
no sistema (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada 
em julgado, expeçam-se certidões e arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006492-36.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - José Leme de Almeida 
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006497-58.2014.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - Luiz Cláudio Pereira - BV Financeira S/A Crédito 
Financiamento e Investimento - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos a desistência da ação. Julgo 
extinto este processo (CPC, art. 267, VIII). Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência do prazo 
recursal (art. 503). Honorários advocatícios: 60% do previsto para esta ação na Tabela da Procuradoria (Convênio PGE/OAB). 
Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruiram a inicial e suas restituição, mediante recibo. Anote-se a extinção 
no sistema (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada 
em julgado, expeçam-se certidões e arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006499-28.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - DORIVAL JOSÉ CHALÓ 
- BANCO BMG S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado 
com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. 
Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de quitação com 
desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, os benefícios 
da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada análise dos autos, 
tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, com 
observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de contrato de empréstimo 
consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa 
INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito do(a) autor(a) à liquidação 
antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto posto, antecipo os efeitos da 
tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de quitação dos financiamentos 
objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente o valor total antecipado, o 
desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o prazo de 10 dias, contados 
da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar o efetivo interesse de agir e a 
boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das seguintes exigências: I - prévio 
depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo consignado. II - apresentação de 
planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado à caução ora determinada, sob pena 
de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias contados da disponibilização deste no 
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Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, conforme determinado. Apresentado 
o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o dinheiro depositado em caução para 
pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá comprovar o pagamento do título no prazo 
de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido o referido prazo sem a apresentação do boleto 
de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão dos descontos nos proventos do (a) autor(a), 
ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva apresentação do boleto. Oportunamente, será 
determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada 
como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006501-95.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSÉ LEME DE 
ALMEIDA - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006503-65.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Marino Cavalheiro - 
Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante das 
inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à 
casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor 
foi regularmente intimado e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade 
que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a 
extinção se impõe, como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução 
do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruiram a inicial e suas 
restituição, mediante recibo. Anote-se a extinção no sistema (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006505-35.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Rosa Catarina de Oliveira 
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante das 
inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à 
casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor 
foi regularmente intimado e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade 
que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a 
extinção se impõe, como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução 
do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruiram a inicial e suas 
restituição, mediante recibo. Anote-se a extinção no sistema (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006507-05.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Marino Cavalheiro - 
Banco Daycoval S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante das 
inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à 
casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor 
foi regularmente intimado e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade 
que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a 
extinção se impõe, como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução 
do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruiram a inicial e suas 
restituição, mediante recibo. Anote-se a extinção no sistema (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006509-72.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Rosa Catarina de Oliveira 
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado 
com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. 
Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de quitação com 
desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, os benefícios 
da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada análise dos autos, 
tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, com 
observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de contrato de empréstimo 
consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa 
INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito do(a) autor(a) à liquidação 
antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto posto, antecipo os efeitos da 
tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de quitação dos financiamentos 
objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente o valor total antecipado, o 
desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o prazo de 10 dias, contados 
da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar o efetivo interesse de agir e a 
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boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das seguintes exigências: I - prévio 
depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo consignado. II - apresentação de 
planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado à caução ora determinada, sob pena 
de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias contados da disponibilização deste no 
Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, conforme determinado. Apresentado 
o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o dinheiro depositado em caução para 
pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá comprovar o pagamento do título no prazo 
de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido o referido prazo sem a apresentação do boleto 
de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão dos descontos nos proventos do (a) autor(a), 
ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva apresentação do boleto. Oportunamente, será 
determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada 
como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006551-24.2014.8.26.0319 (apensado ao processo 0006052-40.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - SILVANIA MEDEIROS - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever 
Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou 
pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da 
Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu 
são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que 
o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a 
desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta 
o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, 
indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e 
VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo 
(NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema 
(NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, 
arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006555-61.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - IDALINA BERTOLI 
PINTO - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência 
Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de 
quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, 
os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada 
análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela 
pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de 
contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 
6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006594-58.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Valter Martins - Banco 
Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. Pretende 
liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de quitação com desconto 
proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, os benefícios da prioridade 
na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada análise dos autos, tem-se que 
presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, com observação. O 
“fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de contrato de empréstimo consignado 
e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 
28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito do(a) autor(a) à liquidação antecipada é 
prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada 
para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de quitação dos financiamentos objeto da lide, 
com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente o valor total antecipado, o desconto e o liquido 
a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso 
de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), 
condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% 
(cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e 
documentos que comprovem a correspondência do valor depositado à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação 
por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias contados da disponibilização deste no Diário da Justiça 
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Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) 
autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o dinheiro depositado em caução para pagamento do 
boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) 
dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, 
requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, 
suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a 
citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada como carta para 
intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/
SP)

Processo 0006595-43.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - VALTER MARTINS 
- BANCO BGN SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é a Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante das 
inconsistências constantes da exordial e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à 
casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor 
foi regularmente intimado e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade 
que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, a 
extinção se impõe, como medida de rigor. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução 
do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruiram a inicial e suas 
restituição, mediante recibo. Anote-se a extinção no sistema (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006597-13.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Valter Martins - Banco 
Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência Social. Pretende 
liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de quitação com desconto 
proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, os benefícios da prioridade 
na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada análise dos autos, tem-se que 
presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela pleiteada, com observação. O 
“fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de contrato de empréstimo consignado 
e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 
28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito do(a) autor(a) à liquidação antecipada é 
prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada 
para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de quitação dos financiamentos objeto da lide, 
com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente o valor total antecipado, o desconto e o liquido 
a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso 
de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), 
condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% 
(cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e 
documentos que comprovem a correspondência do valor depositado à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação 
por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias contados da disponibilização deste no Diário da Justiça 
Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) 
autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o dinheiro depositado em caução para pagamento do 
boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) 
dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, 
requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, 
suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a 
citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto que servirá o presente, por cópia digitada como carta para 
intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/
SP)

Processo 0006599-80.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Abigail André - Banco 
Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para 
obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006601-50.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Terezinha de Jesus 
Batista de Aguiar - Caixa Econômica Federal - CEF - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência 
Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos 
análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da 
controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato 
objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos 
prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito 
desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, 
assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento 
do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, 
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item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos 
II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: 
GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006603-20.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ANÍSIO GONSALVES 
- BANCO BCV BANCO DE CRÉDITO E VAREJO SA - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever 
Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou 
Pensionista da Previdência Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para 
emissão de boleto de quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 
Anote-se. Defiro, também, os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-
se. Em face a acurada análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da 
antecipação da tutela pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, 
da existência de contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 
10.820/03, art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa 
o direito do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. 
Isto posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto 
de quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006607-57.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSÉ LEME DE 
ALMEIDA - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006612-79.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOÃO CARLOS 
VENTURA - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006655-16.2014.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - Valdeci da Silva - Banco Bradesco S/A - Vistos. 
Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo 
Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e atendendo à recomendação do 
Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a 
com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial 
intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de 
extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência do contrato constitui 
defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de desenvolvimento válido 
e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, 
art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição mediante recibo e anotação 
da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a 
extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 
09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006659-53.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOÃO ROBERTO 
VAZ PINTO - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
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Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006661-23.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - João Roberto Vaz Pinto 
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para empréstimo consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante das inconsistências 
constantes da exordial e atendendo à recomendação do Conselho Superior da Magistratura, determinou-se ao autor aditar à 
exordial, instruindo-a com documentos necessários à sua propositura. O autor foi intimado e permaneceu silente. A ausência de 
documentos indispensáveis constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito. Ausentes os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular, a extinção se impõe. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV, c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a 
exordial. Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006665-60.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria do Carmo 
Rodrigues de Oliveira - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas 
de Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista 
da Previdência Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de 
boleto de quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, 
também, os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a 
acurada análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação 
da tutela pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência 
de contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, 
art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006670-82.2014.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - VALDECI DA SILVA - BANCO BMG S/A - Vistos. 
Trata-se de ação cujo objeto é Revisão de Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira para empréstimo 
consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante das inconsistências constantes da exordial e atendendo 
à recomendação do Conselho Superior da Magistratura, determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos 
necessários à sua propositura. O autor foi intimado e permaneceu silente. A ausência de documentos indispensáveis constitui 
defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito. Ausentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular, 
a extinção se impõe. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 
267, I e IV, c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a exordial. Transitada em julgado, 
arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006674-22.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSEFINA TIBURCIO 
- BANCO BGN SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006676-89.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSEFINA TIBURCIO 
- BANCO BANERJ - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
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para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006738-32.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARINO RODRIGUES 
DA SILVA - BANCO ITAÚ - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006740-02.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSEFINA TIBURCIO 
- BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de 
inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006742-69.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - VALDECI DA SILVA 
- BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de 
inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006745-24.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - CLEUZA GERACINA 
DA CRUZ - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006748-76.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - CLEUZA GERACINA 
DA CRUZ - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 958

foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006799-87.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ANTONIO SOARES DE 
OLIVEIRA - BANCO BGN SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição 
Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de 
inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006803-27.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Arlindo Zamboni - 
Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006805-94.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - José Aparecido dos Santos 
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006807-64.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Tereza Rodrigues 
de Lima Oliveira - Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de 
Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da 
Previdência Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de 
boleto de quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, 
também, os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a 
acurada análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação 
da tutela pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência 
de contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, 
art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
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dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006809-73.2010.8.26.0319 (319.01.2010.006809) - Cautelar Inominada - Cristiano Euzebio Moreira - Banco 
Bv Financeira Sa - Vistos. Determino à instituição financeira abaixo mencionada providências, para proceder à transferência 
para conta deste Juízo, agência 6666-4 - Banco do Brasil, do valor de R$ 239,25, depositado na conta nº 1000113789622, 
de titularidade de CRISTIANO EUZEBIO MOREIRA, CPF nº 180.961.528-31, conforme extrato anexo, pois o feito supra 
mencionado tramita nesta Comarca de Lençóis Paulista/SP. Efetue-se o cancelamento do mandado de levantamento expedido 
sob nº 186/2014. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Confirmada a transferência, expeça-se 
mandado de levantamento em favor do Exequente. Após, cumpra-se o determinado às fls. 80 - último parágrafo. Intime-se. - 
ADV: NERCI LUCON BELLISSI (OAB 262432/SP), FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP), 
ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)

Processo 0006811-04.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ABIGAIL ANDRÉ - BANCO 
VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006858-75.2014.8.26.0319 - Exibição - Contratos Bancários - Tereza Rodrigues de Lima Oliveira - BV Financeira 
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de 
Contrato celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da 
Previdência Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de 
boleto de quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, 
também, os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a 
acurada análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação 
da tutela pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência 
de contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, 
art. 6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006860-45.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria José da Silva Avelino 
- Banco Bradesco S/A - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com Instituição Financeira 
para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante de inconsistências e 
atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, determinou-se ao autor 
aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia posta em juízo. O autor, 
intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não foi juntado. Ocorreu a 
preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. Ademais, a ausência 
do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, os pressupostos de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e sua(s) restituição 
mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, acrescido pelo 
Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, subitem 12.2.1 e 
Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA 
(OAB 182329/SP)

Processo 0006862-15.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA JOSÉ 
DA SILVA AVELINO - BANCO BGN SA - Vistos. Trata-se de ação cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato celebrado com 
Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à aposentado e ou pensionista da Previdência Social. Diante 
de inconsistências e atendendo à recomendação do Colendo Conselho Superior da Magistratura aplicado à casos análogos, 
determinou-se ao autor aditar à exordial, instruindo-a com documentos que in casu são necessários ao deslinde da controvérsia 
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posta em juízo. O autor, intimado, aditou a exordial intempestivamente. Ainda que o fizesse no prazo, o contrato objeto desta não 
foi juntado. Ocorreu a preclusão. O caso é de extinção, sob pena de premiar a desídia e o desrespeito aos prazos processuais. 
Ademais, a ausência do contrato constitui defeito e irregularidade que dificulta o julgamento do mérito desta. Ausentes, pois, 
os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, indefiro a petição inicial e, assim, julgo extinto 
o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 267, I e IV c.c. art. 295, I e VI). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) 
e sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª 
parte, acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, 
IV, subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: GABRIEL 
MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006864-82.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - IDALINA BERTOLI 
PINTO - BANCO VOTORANTIM SA - Vistos. Trata-se de ação de Obrigação de Fazer cujo objeto é rever Cláusulas de Contrato 
celebrado com Instituição Financeira para obtenção de Empréstimo Consignado à Aposentado e ou Pensionista da Previdência 
Social. Pretende liquidar antecipadamente a dívida. Assim, pugna pela antecipação da tutela para emissão de boleto de 
quitação com desconto proporcional de juros. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro, também, 
os benefícios da prioridade na tramitação deste, desde que preenchido o requisito da idade. Anote-se. Em face a acurada 
análise dos autos, tem-se que presentes se encontram os pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela 
pleiteada, com observação. O “fumus boni iuris” decorre da comprovação em sede de cognição sumária, da existência de 
contrato de empréstimo consignado e diante do que dispõe o Estatuto do Consumidor (CDC, art. 52, § 2º, Lei 10.820/03, art. 
6º e Instrução Normativa INSS/PRES 28/08); o “periculum in mora” decorre do fato de que a cada dia que passa o direito 
do(a) autor(a) à liquidação antecipada é prejudicado, obrigando-o(a) a pagar juros quando já poderia quitar o contrato. Isto 
posto, antecipo os efeitos da tutela pleiteada para o fim de determinar à instituição financeira, ora ré que apresente o boleto de 
quitação dos financiamentos objeto da lide, com desconto proporcional dos juros. O boleto deverá conter discriminadamente 
o valor total antecipado, o desconto e o liquido a pagar, além da planilha demonstrativa do saldo devedor. Para tanto, fixo o 
prazo de 10 dias, contados da juntada do aviso de recepção a que se refere esta aos autos. Contudo, visando demonstrar 
o efetivo interesse de agir e a boa-fé do(a) autor(a), condiciono a execução da ordem ao cumprimento pelo(a) autor(a) das 
seguintes exigências: I - prévio depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor das parcelas em aberto do empréstimo 
consignado. II - apresentação de planilha de cálculo e documentos que comprovem a correspondência do valor depositado 
à caução ora determinada, sob pena de extinção da ação por falta de interesse de agir. Para tanto, fixo o prazo de dez dias 
contados da disponibilização deste no Diário da Justiça Eletrônico. Cumprida a exigência, requisite-se à ré a emissão do boleto, 
conforme determinado. Apresentado o boleto, o(a) autor(a) poderá depositar em juízo eventual valor faltante ou levantar o 
dinheiro depositado em caução para pagamento do boleto diretamente na instituição financeira; nesse último caso, deverá 
comprovar o pagamento do título no prazo de cindo (5) dias do seu vencimento, sob pena de revogação da medida. Vencido 
o referido prazo sem a apresentação do boleto de quitação, requisite-se ao Instituto Nacional do Seguro Social a suspensão 
dos descontos nos proventos do (a) autor(a), ficando então, suspensa a mora/incidência de encargos até a data da efetiva 
apresentação do boleto. Oportunamente, será determinada a citação da instituição financeira, com as advertências legais. Anoto 
que servirá o presente, por cópia digitada como carta para intimação da instituição financeira à apresentar o boleto. Intime-se. - 
ADV: GABRIEL MARTINS DE GOUVEIA (OAB 182329/SP)

Processo 0006898-43.2003.8.26.0319 (319.01.2003.006898) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
L.S.S.R. - A.R.S. - Vistas dos autos ao solicitante, adv. Newton Colenci, para: cientificá-lo(a)(s) do desarquivamento do processo, 
podendo retirá-los com carga pelo prazo de 10 dias e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão 
ao arquivo ( NSCGJ, prov. 30/2013, art. 186). - ADV: NEWTON COLENCI (OAB 18576/SP), DELIANA CESCHINI PERANTONI 
(OAB 169988/SP)

Processo 0006903-79.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.R.S. - G.A.A.S. - Vistas dos autos ao(à) autor(a) 
para manifestar-se, em 05 dias, sobre o decurso do prazo para o(a)(s) requerido(a)(s) contestar a ação. - ADV: ALEXANDRE 
AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA NASCIMEN (OAB 253175/SP)

Processo 0007335-26.1999.8.26.0319 (319.01.1999.007335) - Separação Litigiosa - Dissolução - M.G. - R.F.G. - Vistas dos 
autos ao solicitante, adv. Carlos Roberto Paulino, para: cientificá-lo(a)(s) do desarquivamento do processo, podendo retirá-los 
com carga pelo prazo de 10 dias e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo ( 
NSCGJ, prov. 30/2013, art. 186) - ADV: CARLOS ROBERTO PAULINO (OAB 76985/SP)

Processo 0008098-41.2010.8.26.0319 (319.01.2010.008098) - Interdição - Capacidade - M.J.C.S. - M.R.C.C. - Vistos. 
Determino providências para oficiar ao Cartório de Registro Civil desta Comarca, requisitando a certidão de óbito da Requerida 
MARIA DO ROSÁRIO CORREIA CONTRERA, brasileira, viúva, que era portadora do CPF n. 015.231.058-44 e residia na rua 
Cel. Álvaro Martins, 539, centro - Lençóis Paulista/SP. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-
se. - ADV: APARECIDO JOSE DAL BEN (OAB 102257/SP)

Processo 0008184-12.2010.8.26.0319 (319.01.2010.008184) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Itaú Unibanco Sa - Valdeci Sanchez Me - - Valdeci Sanchez - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos a transação celebrada entre as partes (fls. 51-55). Julgo extinto este processo (CPC, art. 794, II). Homologo, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos a desistência do prazo recursal (art. 503). Autorizo o desentranhamento do(s) título(s) e 
sua(s) restituição mediante recibo e anotação da extinção e n. do processo (NSCGJ, Prov. 50/89, Capítulo II, item 108, 2ª parte, 
acrescido pelo Prov. CGJ 36/07). Anote-se a extinção dos autos no sistema (NSCGJ, Prov. 5089, Capítulos II, item 189.3, IV, 
subitem 12.2.1 e Comunicado CG 58/09, DJE 09.02.09). Transitada em julgado, arquivem-se. P. R. I.. - ADV: PAULO SÉRGIO 
CARNEIRO (OAB 264823/SP), ANA LUZIA DE CAMPOS MORATO LEITE (OAB 170710/SP), MARCELO MORATO LEITE (OAB 
152396/SP)

Processo 0008276-48.2014.8.26.0319 - Execução de Alimentos - Fixação - K.N.R.S. - F.H.S. - Vistos. Fls. 19-21. Recebo 
como aditamento à inicial. Anote-se, inclusive o atual endereço dos Exequentes. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo 
de 60 dias, para que os Exequentes providenciem a juntada do termo de homologação dos alimentos arbitrados, sob pena de 
extinção. Int.. - ADV: CARLOS ROBERTO PAULINO (OAB 76985/SP)

Processo 0008299-33.2010.8.26.0319 (319.01.2010.008299) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Telefonica Telecomunicações de São Paulo - Vistas dos autos ao solicitante, adv. HÉLDER KANAMARU, THAIS DE MELLO 
LACROUX, OAB/SP 111.887; 183762, para: cientificá-lo(a)(s) do desarquivamento do processo, bem como para regularizar, 
no prazo legal, a representação processual juntando a procuração e respectiva taxa - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX 
(OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP), GUSTAVO 
ANDRETTO (OAB 147662/SP)

Processo 0008714-74.2014.8.26.0319 - Monitória - Pagamento - Mega Byte Computadores - Bruno Pivetta - Vistos. Fls. 
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35-36. Recebo como aditamento à inicial. Anote-se. Considerando que a atividade de conciliar as partes decorre do ofício do 
Magistrado e de acordo com a Portaria nº 03/2010, deste Juízo, encaminhem-se os presentes autos ao CEJUSC, situado na 
rua Anita Garibaldi, 797 - centro - Lençóis Paulista/SP, Tel. 3264-4051, que designará audiência nos termos constantes na 
petição inicial, em prazo não superior a 30 dias. Intime-se. - ADV: MAURICIO PACCOLA CICCONE (OAB 114749/SP), MYLLER 
HENRIQUE VALVASSORI (OAB 321150/SP)

Processo 0008884-22.2009.8.26.0319 (319.01.2009.008884) - Procedimento Ordinário - Seguro - Aparecido Cruz - - 
Aparecido Valdomiro Bearari - - Antonio Fernandes - - Armando Januario do Nascimento - - Claudio dos Santos - - Elizabete 
Aparecida Tavela - - Clarice das Dores Rezende - - Claudiomar Antonio da Silva - - Dorival Jorge da Silva - - Elza Olindo de 
Campos Oliveira - - Bruno Rosette - - Eloi Romão Pedro Longo - - Fernanda Gonçalves - - Maria Rosa de Oliveira - - Elisangela 
Gonçalves - - Zilda Aparecida Pereira de Carvalho - - Lurdes Ferreira da Silva - - João Carlos Barboza - - João Roberto 
Domingues - - Roberto Brasilio - - Jair Luiz Bailo - - Marcos Adão Moyses - - Nilza Benedita Pereira Cardoso - - Florinda 
Aparecida de Fátima Bernardo da Silva - - João Liberti - - Pedro Humberto Giffoni - - Washington José Corsino - - Maria Ines 
Lopes Souza - Sul América Companhia Nacional de Seguros - Caixa Economica Federal - Vistos. Os autores se manifestaram 
diante da edição da Medida Provisória 633/2013 (fls. 1.443-1.445) e juntaram substabelecimento de procuração (fls. 1.446). 
Anote-se. A seguradora-ré, por sua vez, alegou litispendência no que concerne ao coautor Bruno Rosete (fls. 1.447-1.449). 
Juntou documentos (fls. 1.450-1.542). Mais. Noticiou a conversão da Medida Provisória 633/2013 na Lei 13.000, de 18 de junho 
de 2014 (fls. 1.543-1.544). A controvérsia acerca da competência está resolvida conforme consignado no despacho proferido 
aos 18 de julho (fls. 1.439) e disponibilizado aos 6 de agosto p. p. (fls. 1.440). Caberá ao douto Juízo Federal a apreciação da 
matéria, inclusive, a alegada litispendência. Portanto, remetam-se os autos à Justiça Federal de Bauru, conforme já determinado. 
Int.. - ADV: LARISSA BORETTI MORESSI (OAB 188752/SP), GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO (OAB 206949/SP), CASSIA 
MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP), JARBAS VINCI JUNIOR (OAB 220113/SP), SILVIO CESAR GONÇALVES RIBEIRO 
(OAB 233816/SP), NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP), MARIA CAROLINA BUENO (OAB 202460/SP), EDSON 
RICARDO PONTES (OAB 179738/SP), ULIANE RODRIGUES MILANESI DE MAGALHÃES CHAVES (OAB 184512/SP), ILZA 
REGINA DEFILIPPI (OAB 27215/SP), RUBENS LEAL SANTOS (OAB 100628/SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP), 
ROSANGELA DIAS GUERREIR0 (OAB 48812/RJ), JOSE ANTONIO ANDRADE (OAB 87317/SP)

Processo 0009061-10.2014.8.26.0319 - Mandado de Segurança - Vaga em creche - R.R.A. - M.L.P. - - D.C.M.I.C. - Ante o 
exposto, DENEGO a ordem pleiteada. Não há condenação em honorários advocatícios ex vi da Súmula 105 do STJ e Súmula 
512 do STF. Custas na forma da lei. Oficie-se à autoridade impetrada comunicando-se o teor da presente decisão. P.R.I.C. - 
ADV: LEANDRO ORSI BRANDI (OAB 143163/SP), DENILSON SANTANA (OAB 195513/SP), SILVIO PACCOLA JUNIOR (OAB 
206493/SP)

Processo 0009178-98.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Indenização do Prejuízo - Estefani Noeli Donizete Santana 
Siqueira - Caixa Econômica Federal - CEF - Vistos. Trata-se de ação em que o polo passivo é ocupado pela Caixa Econômica 
Federal, verdadeira empresa pública federal (Decreto Lei 759/69). In casu, a competência para o julgamento da lide é da Justiça 
Comum Federal (CF, art. 109, I). Trata-se de incompetência absoluta. Impõe-se declinar “ex offício” (CPC, art. 113). Isto posto, 
declaro a incompetência absoluta deste juízo e, assim, determino a remessa dos autos à Justiça Federal, Seção Judiciária de 
Bauru, com as cautelas e anotações pertinentes, notadamente, junto ao serviço de distribuição.. Intime-se. - ADV: LEONARDO 
CAMARGOS JABUR (OAB 146502/MG), JOICE VANESSA DOS SANTOS (OAB 338189/SP)

Processo 0009550-47.2014.8.26.0319 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.C.V.S. - P.R.M.J. - Vistos. Fls. 02 e segs. Defiro os 
benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Fls. 08. Ciente. Retire-se a tarja respectiva. Considerando que a atividade 
de conciliar as partes decorre do ofício do Magistrado e de acordo com a Portaria nº 03/2010, deste Juízo, encaminhem-se os 
presentes autos ao CEJUSC, situado na rua Anita Garibaldi, 797 - centro - Lençóis Paulista/SP, Tel. 3264-4051, que designará 
audiência nos termos constantes na petição inicial, em prazo não superior a 30 dias. Intime-se. - ADV: JOSE MORAES SALLES 
NETO (OAB 112688/SP)

Processo 0009564-12.2006.8.26.0319 (319.01.2006.009564) - Execução de Título Extrajudicial - Honorários Periciais - 
Fátima Aparecida Pereira Sampaio - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Tendo em vista que o cálculo discriminado 
do saldo remanescente apresentado às fls.90/91 foi devidamente homologado pela decisão de fls.95, bem como que não 
houve interposição do recurso cabível pela Fazenda executada, INDEFIRO o requerimento de fls.100, em virtude da preclusão. 
Aguarde-se o pagamento. Intime-se. - ADV: JOSIANE DEBONE BIANCHI (OAB 101332/SP), ALESSANDRO GRANDI GIROLDO 
(OAB 152459/SP), CLARISSA CESQUINI BOSO GIROLDO (OAB 155500/SP), FABIO ALEXANDRE COELHO (OAB 158386/
SP), MARIA CRISTINA MUNIZ DA SILVA (OAB 62967/SP), NILVANA BUSNARDO SALOMAO (OAB 88842/SP)

Processo 0009580-97.2005.8.26.0319 (319.01.2005.009580) - Execução de Título Extrajudicial - Supermercados Jaú Serve 
Ltda - Silvio Furquim Pereira - Vistos. Fls. 96-99. Defiro o bloqueio dos veículos em nome do(a)(s) executado(a)(s) através do 
sistema RENAJUD. Antes, porém, o interessado deverá comprovar o recolhimento da taxa instituída para pesquisas junto ao 
sistema RENAJUD. Consigno, que não haverá devolução do valor recolhido em razão de buscas com resultado negativo. O valor 
a ser recolhido é de R$ 12,20 por cada CPF ou CNPJ pesquisado e deverá ser recolhido na Guia TJSP FEDTJ Código 434-1 
Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD (provimento 1864/11 de 18.01.2011, Comunicado CSM 
n. 170 de 26.04.11 e Comunicado SPI nº 306/13). Prazo: dez(10) dias. Após, proceda-se a penhora dos veículos e à avaliação, 
lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado, inclusive de seu encargo de 
depositário, colhendo sua qualificação completa. Intime-se. - ADV: DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB 179912/SP)

Processo 0009584-03.2006.8.26.0319 (319.01.2006.009584) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Aparecida Maria de Jesus - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Recebo o recurso de apelação, apenas no efeito 
devolutivo (CPC, art. 520, VII). Os pressupostos de admissibilidade já estão presentes (art. 518, § 2º). À autora, ora apelada, 
para as contrarrazões (art. 518). Prazo: 15 dias (art. 508). Após, ao MP. Decorrido o prazo, com ou sem as contrarrazões, subam 
os autos ao Egrégio TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, com as homenagens deste Juízo e observância 
das formalidades. Intime-se. - ADV: JOSE ULYSSES DOS SANTOS (OAB 65983/SP), ANTONIO ZAITUN JUNIOR (OAB 169640/
SP)

Processo 0009697-73.2014.8.26.0319 - Execução de Alimentos - Fixação - E.G.F. - L.F.F. - Vistos. Fls. 02 e segs. Defiro os 
benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Considerando que a atividade de conciliar as partes decorre do ofício do 
Magistrado e de acordo com a Portaria nº 03/2010, deste Juízo, encaminhem-se os presentes autos ao CEJUSC, situado na rua 
Anita Garibaldi, 797 - centro - Lençóis Paulista/SP, Tel. 3264-4051, que designará audiência nos termos constantes na petição 
inicial, em prazo não superior a 30 dias. Intime-se. - ADV: JOÃO ROGERIO MARRIQUE (OAB 209121/SP)

Processo 0009739-25.2014.8.26.0319 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.M.F.R.R. - P.R. - Vistos. Fls. 02 e segs. Defiro os 
benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Considerando que a atividade de conciliar as partes decorre do ofício do 
Magistrado e de acordo com a Portaria nº 03/2010, deste Juízo, encaminhem-se os presentes autos ao CEJUSC, situado na rua 
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Anita Garibaldi, 797 - centro - Lençóis Paulista/SP, Tel. 3264-4051, que designará audiência nos termos constantes na petição 
inicial, em prazo não superior a 30 dias. Intime-se. - ADV: RODRIGO FÁVARO (OAB 224489/SP)

Processo 0009774-82.2014.8.26.0319 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - S.O.S. - C.A.S. - Vistos. Fls. 02 
e segs. Defiro ao(à) Autor(a) os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se, inclusive no SAJ. Fls. 19. Ciente. Anote-
se. Ante a acurada análise dos autos, não se constata a presença dos pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação 
de tutela pleiteada, sobretudo porque inexiste prova inequívoca, em sede de cognição sumária, no sentido de que o(a) autor(a) 
não possa arcar com a pensão a que se obrigou. Assim, por ora, indefiro a antecipação de tutela. No mais, encaminhem-se os 
presentes autos ao CEJUSC, para designação de audiência com o propósito de conciliar as partes. Intime-se. - ADV: FLÁVIO 
APARECIDO BERTTO (OAB 172451/SP)

Processo 0009849-24.2014.8.26.0319 - Execução de Alimentos - Fixação - G.H.O. - A.O. - Vistos. Fls. 02 e segs. Defiro os 
benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Considerando que a atividade de conciliar as partes decorre do ofício do 
Magistrado e de acordo com a Portaria nº 03/2010, deste Juízo, encaminhem-se os presentes autos ao CEJUSC, situado na rua 
Anita Garibaldi, 797 - centro - Lençóis Paulista/SP, Tel. 3264-4051, que designará audiência nos termos constantes na petição 
inicial, em prazo não superior a 30 dias. Intime-se. - ADV: LARISSA MARISE (OAB 214135/SP)

Processo 0009892-58.2014.8.26.0319 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J.P.N.J. - V.L.N. - Vistos. Fls. 02 e 
segs. Defiro ao(à) Autor(a) os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se, inclusive no SAJ. Ante a acurada análise 
dos autos, não se constata a presença dos pertinentes requisitos legais autorizadores da antecipação de tutela pleiteada, 
sobretudo porque inexiste prova inequívoca, em sede de cognição primária, no sentido de que o autor não possa arcar com 
a pensão a que se obrigou. Assim, por ora, indefiro a antecipação de tutela. No mais, encaminhem-se os presentes autos ao 
CEJUSC, para designação de audiência com o propósito de conciliar as partes. Intime-se. - ADV: ROSANGELA LUCIMAR 
CARNEIRO (OAB 261975/SP)

Processo 0009918-56.2014.8.26.0319 - Execução de Alimentos - Fixação - J.V.G.O. - V.G.O. - Vistos. Fls. 02 e segs. Defiro 
os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Considerando que a atividade de conciliar as partes decorre do ofício 
do Magistrado e de acordo com a Portaria nº 03/2010, deste Juízo, encaminhem-se os presentes autos ao CEJUSC, situado 
na rua Anita Garibaldi, 797 - centro - Lençóis Paulista/SP, Tel. 3264-4051, que designará audiência nos termos constantes na 
petição inicial, em prazo não superior a 30 dias. Intime-se. - ADV: KELEN CRISTINE MOREIRA (OAB 254324/SP)

Processo 0009932-40.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L.R.D. - D.V.D.V. - Vistos. 
Fls. 02 e segs. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Considerando que a atividade de conciliar as 
partes decorre do ofício do Magistrado e de acordo com a Portaria nº 03/2010, deste Juízo, encaminhem-se os presentes 
autos ao CEJUSC, situado na rua Anita Garibaldi, 797 - centro - Lençóis Paulista/SP, Tel. 3264-4051, que designará audiência 
nos termos constantes na petição inicial, em prazo não superior a 30 dias. Intime-se. - ADV: SILVIO PACCOLA JUNIOR (OAB 
206493/SP)

Processo 0010026-85.2014.8.26.0319 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0010374-55.2008.8.26.0597 - 1ª Vara Civel 
da Comarca de Sertãozinho/Sp.) - DESTILARIA SANTA MARIA SA - SERVAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS - 
Vistos. Cumpra-se servindo esta de mandado. Antes, porém, a Autora deverá efetuar o recolhimento da diligência do Sr. Oficial 
de Justiça. Prazo: 5 dias. Após devolva-se. Intime-se. - ADV: OLAVO NOGUEIRA RIBEIRO JUNIOR (OAB 87044/SP), JOSE 
MAURICIO XAVIER JUNIOR (OAB 208112/SP)

Processo 0010057-08.2014.8.26.0319 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Reginaldo Mariano da Silva - Maria 
Severina da Silva - Vistos. Nomeio Reginaldo Mariano da Silva, herdeiro-filho e primeiro requerente para o cargo de inventariante. 
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Processe-se o arrolamento sob o rito sumário. Providencie-se 
o reconhecimento reconhecimento da isenção e ou confirmação de valores do ITCMD administrativamente junto a Secretaria 
da Receita da Fazenda Estadual (LE 10.705/00, regulamentada pelo DL 45.837/01, art. 7o e 8o e Portaria CAT 72). Intime-se. - 
ADV: DANIELLE DE OLIVEIRA CABRAL FARIA (OAB 199622/SP)

Processo 0010109-04.2014.8.26.0319 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - J.P.N.E. - J.F.E. - Vistos. Fls. 02 
e segs. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como a prioridade na tramitação do presente feito. Anote-se. 
Considerando que a atividade de conciliar as partes decorre do ofício do Magistrado e de acordo com a Portaria nº 03/2010, 
deste Juízo, encaminhem-se os presentes autos ao CEJUSC, situado na rua Anita Garibaldi, 797 - centro - Lençóis Paulista/SP, 
Tel. 3264-4051, que designará audiência nos termos constantes na petição inicial, em prazo não superior a 30 dias. Intime-se. - 
ADV: RODRIGO CACIOLARI (OAB 202744/SP)

Processo 0010164-52.2014.8.26.0319 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Ronaldo Angelo Medeiros - 
Lenice dos Santos - Vistos. Antes de tudo e ad cautelan, faculto à requerente aditar a inicial para o fim de incluir os herdeiros 
filhos no polo ativo do procedimento, sob pena de extinção (CPC, art. 282 c.c. 283 e 284). Prazo: 10 dias. Após, ao nobre 
representante do Ministério Público e conclusos. Intime-se. - ADV: JULIANO VIEIRA DA SILVA (OAB 198896/SP)

Processo 0010218-18.2014.8.26.0319 - Monitória - Contratos Bancários - Banco Itaucard S/A - Alisson Henrique Tudicaki 
- Vistos. Considerando que a atividade de conciliar as partes decorre do ofício do Magistrado e de acordo com a Portaria nº 
03/2010, deste Juízo, encaminhem-se os presentes autos ao CEJUSC, situado na rua Anita Garibaldi, 797 - centro - Lençóis 
Paulista/SP, Tel. 3264-4051, que designará audiência nos termos constantes na petição inicial, em prazo não superior a 30 dias. 
Intime-se. - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), GHEISA 
SARTORI NEGRI (OAB 261631/SP)

Processo 0010275-36.2014.8.26.0319 - Execução de Alimentos - Fixação - M.S.S. - J.A.S.S. - Vistos. Fls. 02 e segs. Defiro 
os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Oficie-se ao empregador do Requerido, se requerido. Considerando 
que a atividade de conciliar as partes decorre do ofício do Magistrado e de acordo com a Portaria nº 03/2010, deste Juízo, 
encaminhem-se os presentes autos ao CEJUSC, situado na rua Anita Garibaldi, 797 - centro - Lençóis Paulista/SP, Tel. 3264-
4051, que designará audiência nos termos constantes na petição inicial, em prazo não superior a 30 dias. Intime-se. - ADV: 
LORENE DE PONTES BODO (OAB 338678/SP)

Processo 0010633-16.2005.8.26.0319 (319.01.2005.010633) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Associação Lençoense de Educação e Cultura Alec - Juliana Cristina Demai Moraes - Vistos. Fls. 111-112. Trata-se de execução 
de título extrajudicial distribuída aos 21/12/2005 e que, atá a presente data a Executada não foi citada. Manifeste-se o(a) 
Exequente, fornecendo o endereço atualizado da Executada, para efetivação da citação e penhora. Prazo: cinco (5) dias. 
Intime-se. - ADV: JOICE VANESSA DOS SANTOS (OAB 338189/SP)

Processo 0010709-25.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.A.T. - R.T.S. - Vistos. Fls. 
02 e segs. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Considerando que a atividade de conciliar as partes 
decorre do ofício do Magistrado e de acordo com a Portaria nº 03/2010, deste Juízo, encaminhem-se os presentes autos ao 
CEJUSC, situado na rua Anita Garibaldi, 797 - centro - Lençóis Paulista/SP, Tel. 3264-4051, que designará audiência nos termos 
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constantes na petição inicial, em prazo não superior a 30 dias. Intime-se. - ADV: CESAR DO AMARAL (OAB 99580/SP)
Processo 0010780-27.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Indenização do Prejuízo - Isabela Mara de Brito Ravanelli 

- Vistos. Fls. 02 e segs. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Considerando que a atividade de 
conciliar as partes decorre do ofício do Magistrado e de acordo com a Portaria nº 03/2010, deste Juízo, encaminhem-se os 
presentes autos ao CEJUSC, situado na rua Anita Garibaldi, 797 - centro - Lençóis Paulista/SP, Tel. 3264-4051, que designará 
audiência nos termos constantes na petição inicial, em prazo não superior a 30 dias. Intime-se. - ADV: RODRIGO CACIOLARI 
(OAB 202744/SP)

Processo 3000747-58.2013.8.26.0319 (apensado ao processo 0005507-38.2012.8.26) (processo principal 0005507-
38.2012.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - D.C.C.M. - A.D.S. - Vistos. Trata-se de resultado das diligências 
efetivadas junto ao Sistema Infojud da Secretaria da Receita Federal (fls. 40-61) e Renajud do Departamento de Trânsito 
(fls. 63-65). A respeito, digam as partes. Prazo comum: 05 dias. Tratando-se de informações necessárias à instruir incidente 
de impugnação à assistência judiciária concedido em processo que já tramita sob segredo de justiça, desnecessária que tais 
informações sejam arquivadas em classificador próprio, podendo, então, permanecer juntada aos autos (CSM, Provimento 
293/86, art. 4º). Contudo, é expressamente vedada a extração de cópias reprográficas das informações (§ 1º). Intime-se. - ADV: 
DÉCIO DA SILVEIRA CORRÊA NETO (OAB 229056/SP), GILSON CARLOS AGUIAR (OAB 195537/SP)

Processo 3000865-34.2013.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - GRAZIELE PINHEIRO 
SANTOS - Tim Celular S/A - Vistos. Determino, pela última vez, a reiteração do ofício expedido ao SCPC requisitando todas 
as negativações hodiernamente pendentes e as já efetuadas em nome da autora, indicando os registros, valores e respectivos 
lapsos temporais, devendo a resposta vir aos autos no prazo de 20 dias, sob pena de crime de desobediência. Respondido 
o ofício, as partes devem ser intimadas para manifestação no prazo individual e sucessivo de CINCO dias. Por fim, voltem 
conclusos. Int. - ADV: GILSON CARLOS AGUIAR (OAB 195537/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)

Processo 3001216-07.2013.8.26.0319 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Maria José Bernardes - Vistos. Defiro o 
sobrestamento do feito pelo prazo de 5 dias. Decorrido o prazo, manifeste-se o(a) Autor(a)/Exequente, no prazo legal. Int.. - 
ADV: JULIANA CRISTINA BORCAT (OAB 259170/SP), CILMARA CORRÊA DE LIMA FANTE (OAB 201899/SP)

Processo 3002857-30.2013.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - MARLENE AMABILINI - ADRIANA 
RITA GUARNIERI - Vistos. Decorreu o prazo. Comprove-se a distribuição da carta precatória. Prazo: 5 dias. No mais, aguarde-
se a audiência já designada para o próximo dia 4 de março, às 15h00m. Int.. - ADV: LORANA HARUMI SATO PRADO (OAB 
287880/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), ANA ROSA DA SILVA (OAB 171366/SP)

Processo 3003928-67.2013.8.26.0319 - Inventário - Inventário e Partilha - MARIA VITÓRIA MOURA FALEIROS LIMA - JOÃO 
LUIZ FALEIROS LIMA - MARIA JOSÉ FALEIROS LIMA - - SANDRA MARIA FALEIROS LIMA - Vistos. Trata-se de inventário 
dos bens deixados por falecimento de João Luiz Faleiros Lima, tendo por inventariante Maria Vitória Moura Faleiros Lima. Por 
decisão proferida no último dia 2, este juízo autorizou o Espólio, representado pela inventariante, a promover a transferência 
de bovinos de uma propriedade à outra integrantes do monte mor (fls. 184). Sobreveio intervenção de Maria José Faleiros 
Lima e Sandra Maria Faleiros Lima, respectivamente, mãe e irmã do “de cujus”, aduzindo, em síntese, que são condôminas na 
propriedade deste e, nessa qualidade, possuem gados com as marcas de uma “pera” (fruta) e SM juntamente com as do “de 
cujus” que tem a marca “PL”; contudo, estes, também estão sendo transferidos indevidamente (fls. 188-198). O pedido merece 
parcial albergamento. A decisão deste juízo foi clara ao autorizar apenas e tão somente a transferência de animais bovinos de 
qualquer raça ou origem, machos e fêmeas, adultos ou jovens de qualquer idade, mesmo em fase de amamentação, cadastrados 
em nome do “de cujus” de uma propriedade à outra, também deste. Assim, a decisão deverá ser estritamente cumprida, tal como 
determinada, ou seja, transferência dos bovinos de propriedade do “de cujus” com a marca PL, ficando, ressalvado, no entanto, 
que aqueles bovinos que detém a marca “pera” (fruta) e SM deverão permanecer à disposição das respectivas titulares, ou 
seja, Maria José Faleiros Lima e Sandra Maria Faleiros Lima, no local em que se encontram, sempre que assim identificados 
no ato do transporte. Ademais, insta acentuar que a inventariante representa o espólio ativa e passivamente, administrando-o 
e velando pelos bens com a mesma diligencia como se seus fossem (CPC, art. 991), podendo, inclusive, fazer as despesas 
necessárias com a conservação e seus melhoramentos (art. 992). No mais, as terceiras interessadas deverão regularizar suas 
representação processual, comprovando o recolhimento da taxa da Ordem dos Advogados do Brasil. Prazo: 05 dias. Sem 
prejuízo, notifique-se a inventariante do inteiro teor desta, inclusive, para que se manifeste. Prazo: 05 dias. Intime-se. - ADV: 
RODRIGO CACIOLARI (OAB 202744/SP), MÁRCIO MESSIAS CUNHA (OAB 13955/GO), ANTONIO CARLOS ROCHA (OAB 
70639/SP), JOSE MORAES SALLES NETO (OAB 112688/SP), VICTOR CACCIOLARI ROCHA (OAB 288905/SP)

3ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CUMULATIVA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSE LUIS PEREIRA ANDRADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LOURIVAL MOTA DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0012/2015
Processo 0005028-74.2014.8.26.0319 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo (art. 157) - J.P. - W.R.D. - Vistos. 

Wesley Relíquia Delfino foi representado como incurso em ato infracional equiparado ao crime previsto no art. 157, § 2°, 
inciso I, do Código Penal, porque, no dia 1º de julho de 2014, por volta das 19h, no estabelecimento comercial denominado 
“Padaria Pingo’s Pães e Doces”, localizada na Rua Piedade, n. 740, Centro, neste município e comarca de Lençóis Paulista, 
teria subtraído para si, mediante grave ameaça exercida com um facão, a quantia em dinheiro de R$ 120,00, pertencente ao 
estabelecimento comercial. Conforme consta na representação, o adolescente teria ingressado no estabelecimento portando um 
facão e anunciado o assalto; ameaçado de morte a proprietária da padaria e levado do local o valor de R$ 120,00, empreendendo 
fuga. Porém, populares viram o adolescente dispensando o facão em um terreno e deixando o dinheiro subtraído cair. Policiais 
militares teriam sido acionados e, de acordo com informações de uma testemunha, localizaram o infrator em sua residência, 
tendo ele confessado a prática do roubo. O facão e a blusa usados pelo adolescente durante o roubo teriam sido apreendidos e o 
dinheiro subtraído devolvido à proprietária do estabelecimento. Recebida a representação, foi decretada a internação provisória 
do adolescente (fls. 24). Relatório polidimensional da Fundação Casa às fls. 47/51. A defesa preliminar foi apresentada por 
defensor dativo (fls. 52/54). Na audiência de apresentação, instrução, debates e julgamento, foram ouvidos o adolescente, 
sua genitora, a vítima e uma testemunha de acusação (fls. 55/60). Em alegações finais, o representante do Ministério Público 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 964

requereu a procedência da representação e a aplicação da medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado 
(fls. 77/80). A defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência de provas, ou a desclassificação do ato infracional 
descrito na representação para a forma tentada, com aplicação de medida socioeducativa de advertência (fls 82/89). É o 
relatório. Fundamento e Decido. A representação é procedente. De fato, a materialidade e a autoria do ato infracional restaram 
fartamente comprovadas, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08) e especialmente pela confissão 
do adolescente e prova testemunhal. Ao ser ouvido, tanto na fase investigatória quanto durante a instrução processual, o menor 
admitiu a prática do ato infracional, declarando que entrou no estabelecimento comercial, anunciou o assalto, pegou o dinheiro 
e fugiu. Além disso, disse que já praticou outro assalto, semelhante a este, em novembro de 2013 e que em julho de 2014 foi 
surpreendido em poder de substância entorpecente, a qual seria, em parte, destinada à comercialização ilícita. A confissão 
constitui um valioso e excelente meio de prova quando corroborada por outros elementos de convencimento coligidos em 
Juízo, sob a luz dos consagrados princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sendo amplamente reconhecida 
por nossos Tribunais. No presente caso, a confissão está em harmonia com as demais provas dos autos, não podendo ser 
desconsiderada. Ademais, a vítima Aparecida Garcia de Freitas foi inequívoca em seu depoimento, afirmando que o adolescente 
ingressou em seu estabelecimento e intentou passar pelo balcão, sendo por ela impedido. Ato contínuo, o menor sacou um facão 
e anunciou o assalto, empurrando Aparecida e perguntando, aos gritos, pelo dinheiro. Informado que o dinheiro estava na gaveta, 
o representado apoderou-se da quantia existente e saiu correndo. Aparecida pediu socorro a um vizinho e este correu atrás do 
adolescente, que se desfez do dinheiro, jogando-o ao chão, e do facão, atirando-o num terreno. O dinheiro foi recuperado e a 
vítima reconheceu a roupa e o facão usados pelo adolescente quando praticou o ato. Quanto à testemunha policial, Evandro 
Luiz Damazio, relatou que após receber informação sobre o roubo, foi até o local dos fatos e, feito o contato com a vítima, 
realizou patrulhamento nas imediações, contando com o auxílio de populares, que indicaram a residência do autor do roubo. 
Este, ao ser abordado, negou a prática do ato infracional de início, mas posteriormente admitiu ter cometido o roubo e indicou 
o local onde havia dispensado o facão, que foi apreendido. Evandro acrescentou que o adolescente é conhecido dos meios 
policiais devido ao envolvimento com o tráfico de drogas. Vê-se, portanto, que o contexto probatório indica claramente que o 
adolescente praticou o delito nos termos da denúncia, não havendo que se falar em tentativa (que aliás mesmo que reconhecida 
não teria no caso concreto o condão de afastar a necessária medida de internação, como se verá em seguida). Quanto à medida 
a ser aplicada, o adolescente reconheceu já ter praticado outro roubo nas mesmas circunstâncias, e ter adquirido drogas com 
destinação à venda, estando os processos por referidos atos em trâmite por esta Vara da Infância e Juventude (fls. 19/20). 
Paralelamente a todo o apurado, através do depoimento da mãe do menor identificou-se um contexto desfavorável no núcleo 
familiar, uma vez que o pai não convive com os filhos, ficando exclusivamente a cargo da genitora os cuidados relativos aos 
cinco filhos e, nessa situação, evidente a sua inaptidão para orientar e educar adequadamente o representado. Tal situação se 
confirma no relatório de diagnóstico da Fundação Casa, que menciona que o adolescente vem conduzindo sua vida de modo 
desregrado, sem que os familiares consigam impor-lhe freios inibitórios. Neste contexto, considerando que Wesley ostenta 
passagem anterior pela Vara da Infância e da Juventude por ato infracional de mesma natureza (processo n. 3003220-17.2013), 
e outro equiparado ao tráfico de drogas (inclusive com sentença proferida em 28.07.2014, aplicando medida socioeducativa de 
internação), o que evidencia maior envolvimento nas atividades ilícitas, aplico a medida socioeducativa de internação por tempo 
indeterminado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a representação formulada pelo Ministério Público em face de WESLEY 
RELIQUIA DELFINO, declarando-o como incurso no ato infracional equivalente ao tipo penal do artigo 157, § 2º, I, do Código 
Penal, para o fim de aplicar-lhe a medida socioeducativa consistente em internação por tempo indeterminado. Expeça-se o 
necessário, oportunamente, para a correta execução da medida. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários 
ao patrono. P.R.I. - ADV: JOSE MORAES SALLES NETO (OAB 112688/SP)

Processo 0008647-17.2011.8.26.0319 (031.92.0110.008647) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - M.P. - G.R.N.T. - Vistos. Acolho, como fundamentos de decidir, a bem elaborada manifestação do Ministério 
Público e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, por carência de ação, em virtude da 
falta de interesse-utilidade. P.R.I. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários ao patrono e, após, arquivem-se 
os autos. - ADV: APARECIDO JOSE DAL BEN (OAB 102257/SP)

Processo 3002564-60.2013.8.26.0319 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
J.P. - W.G.S. - Vistos. Willison Gustavo da Silva foi representado como incurso em ato infracional equiparado ao crime previsto 
no art. 33, da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 16 de outubro de 2013, por volta das 15h05, em um terreno baldio localizado na 
Rua Vergílio Borante, ao lado do n. 207, Jardim Caju I, neste município e comarca de Lençóis Paulista, teria em depósito, para 
venda, 06 (seis) pedras de “crack”, com peso aproximado de 12g, e 05 (cinco) porções de cocaína, com peso aproximado de 
8g, substâncias entorpecentes previstas na Portaria SVS/MS n. 344, de 12 de maio de 1998, sem autorização e em desacordo 
com determinação legal e regulamentar. Conforme consta da denúncia, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina e 
avistaram o adolescente saindo de um terreno baldio conhecido como ponto de venda de drogas. O adolescente foi abordado, 
tinha as mãos sujas de terra e a quantia em dinheiro de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais). Feita a busca no terreno 
baldio, os policiais encontraram enterradas as seis pedras de “crack” e os cinco invólucros contendo cocaína. O adolescente 
confirmou que venderia parte da droga. Recebida a representação, foi decretada a internação provisória do adolescente (fls. 
23). Foi apresentada defesa preliminar por defensor dativo (fls. 43/48). Realizada audiência de apresentação, instrução debates 
e julgamento, foram ouvidos o adolescente, seu genitor, duas testemunhas de acusação e duas de defesa (fls. 49 e ss.). 
Laudo pericial das drogas foi juntado às fls. 61/64 e relatório da Fundação Casa, às fls. 66/70. Por decisão de 12/05/2014, foi 
determinada a liberação do adolescente em razão do decurso do prazo legal de 45 dias previsto para a internação provisória 
(fls. 81). O Ministério Público, em alegações finais (fls. 87/91), manifestou-se pela procedência da representação, diante das 
provas carreadas aos autos que evidenciam a prática dos atos infracionais, com aplicação da medida de liberdade assistida. A 
defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da representação e alternativamente, pela aplicação de medida de liberdade 
assistida (fls. 104/105). É o relatório. Fundamento e Decido. A representação é procedente. De fato, a materialidade do delito 
restou comprovada pelo laudo pericial relativo à droga apreendida, juntado às fls. 61/64 dos autos. Igualmente confirmada 
a autoria, pela prova testemunhal e pelas declarações do menor, que admitiu a destinação da droga à venda, ainda que em 
parte, bem como que o dinheiro que trazia era proveniente da traficância. A testemunha Evandro Luiz Damazio relatou que 
fazia patrulhamento pelo bairro e avistou o adolescente saindo de um terreno baldio, local conhecido como ponto de venda 
de entorpecentes. Que o adolescente foi abordado e, procedida a busca pessoal, encontraram em seu poder a quantia de R$ 
195,00 e um celular; também constataram que suas mãos estavam sujas de barro. Realizada busca no terreno por seu colega 
policial, foram encontradas 6 pedras de crack e 5 de cocaína, num local em que a terra estava remexida. Esclareceu que o 
adolescente é conhecido dos meios policiais por vender droga. No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Marcos 
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Antônio Gonçalves Gomes, policial militar que trabalhava no dia dos fatos com Evandro. Além das provas acima, deve ainda 
ser considerada a forma de acondicionamento da droga, sinalizando o propósito ao tráfico, e o fato do adolescente ter tentado 
esconder as substâncias, enterrando-as em um local há muito conhecido da polícia por envolver negociação de entorpecentes. 
Vê-se, portanto, que o contexto probatório conduz à procedência da representação. Quanto à medida a ser aplicada, não 
havendo circunstâncias agravantes que justifiquem a aplicação da medida de internação, à luz da Súmula 492 do C. Superior 
Tribunal de Justiça, e considerando ainda que o adolescente já ficou internado provisoriamente por 45 dias, tempo que me 
pareceu suficiente para ter compreendido a gravidade de sua conduta, aplico ao adolescente a medida socioeducativa de 
liberdade assistida pelo prazo mínimo de seis meses. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a representação formulada pelo 
Ministério Público em face de WILLISON GUSTAVO DA SILVA, declarando-o como incurso no ato infracional equivalente ao tipo 
penal do artigo 33, da Lei 11.343/2006, para o fim de aplicar-lhe a medida socioeducativa consistente em liberdade assistida pelo 
prazo mínimo de 06 (seis) meses. Expeça-se o necessário, oportunamente, para a correta execução da medida. Com o trânsito 
em julgado, expeça-se certidão de honorários ao patrono. P.R.I. - ADV: CARLOS ROBERTO PAULINO (OAB 76985/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA CENTRO JUD. DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA LÚCIA GRAÇA LIMA AIELLO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDRA MARA TRAMONTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0018/2015
Processo 0009142-56.2014.8.26.0319 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Thereza Angelico 

Lazari - Rogerio Viana - - Florival Viana - Vistos. Fls. 40. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos a transação 
celebrada pelas partes perante o Setor de Conciliação e julgo extinto este processo com fundamento no art. 269, III, do CPC. 
Homologo também a renúncia ao prazo recursal e fixo os honorários advocatícios no valor máximo previsto para esta ação 
na tabela da Procuradoria. Os pagamentos serão feitos mediante depósito judicial, assim, fica determinada a expedição de 
mandado de levantamento após o depósito de cada parcela. Eventual adimplemento da transação, se descumprida, poderá ser 
promovido em execução de sentença nestes autos. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se certidão de honorários. O 
arquivamento dos autos será determinado após a quitação total do débito. P. R. I. - ADV: CRISTIANO CARRILLO VOROS (OAB 
167351/SP), ANA CAROLINA FLORENCIO PEREIRA (OAB 328507/SP)

Processo 0009614-57.2014.8.26.0319 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.L.S. - - N.V.S. - D.H.S. - Vistos. 
Fls. 24. Diante da concordância do Ministério Público (fls. 25), homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos a 
transação celebrada pelas partes perante o Setor de Conciliação e julgo extinto este processo com fundamento no art. 269, III, 
do CPC. Homologo também a renúncia ao prazo recursal e fixo os honorários advocatícios no valor máximo previsto para esta 
ação na tabela da Procuradoria. Certifique-se o trânsito em julgado, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e arquivem-se os 
autos com as cautelas legais. P. R. I. - ADV: NATALIE CARMELINO (OAB 183922/SP)

LIMEIRA
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LIMEIRA EM 09/02/2015

PROCESSO :0018667-93.2011.8.26.0278
CLASSE :MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
AUTOR : M.P.E.S.P.

PROCESSO :0002808-66.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : L.R.S.
RECLAMADA : A.B.L.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002807-81.2015.8.26.0320
CLASSE :AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE : R.B.P.

PROCESSO :1001170-78.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Exponencial Servicos de Consultoria e Assessoria Ltda
ADVOGADO : 13761CE - Keller Matias Franco
REQDO : Mario de Araujo Software - Epp
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002810-36.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Michele Tatiane dos Santos
RECLAMADO : Microvip
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002811-21.2015.8.26.0320
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CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : F.L.S.
RECLAMADO : L.S.S.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001173-33.2015.8.26.0320
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : G.F.S.A.
ADVOGADO : 202830/SP - Jose Roberto Souza Melo

PROCESSO :0002809-51.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : ADILSON ALVES TAVEIRA JUNIOR
REQDA : PONTO CINCO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002820-80.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : D.F.C.
RECLAMADO : C.D.F.C.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001182-92.2015.8.26.0320
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGTE : Ragazzo S/A Comercial e Agrícola
ADVOGADO : Fabio Destefani Scarinci
EMBARGDO : Município de Limeira
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0002812-06.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : R.A.A.V.
RECLAMADO : A.A.V.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000715-16.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : G.V.S.B.
ADVOGADO : 133112/SP - Andreia Luzia Dalla Costa
EXECTDO : E.S.B.
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001183-77.2015.8.26.0320
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGTE : Ragazzo S/A Comercial e Agrícola
ADVOGADO : Fabio Destefani Scarinci
EMBARGDO : Município de Limeira
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1000881-48.2015.8.26.0320
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A
ADVOGADO : 124809/SP - Fabio Frasato Caires
REQDO : RAFAEL LUCIANO FERRAREZI
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001148-20.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Ricardo Donizetti Porto
ADVOGADO : 97329/SP - Roberval Mazotti
REQDO : Lauro Agostinho dos Reis
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002823-35.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : N.G.
RECLAMADA : A.G.S.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001151-72.2015.8.26.0320
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Teresa Bais de Sessa
ADVOGADO : 352289/SP - Paulo Roberto Franco de Oliveira
EXECTDO : Banco do Brasil S/A
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VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001150-87.2015.8.26.0320
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO : 165231/SP - Neide Salvato Giraldi
REQDO : Daniel Row
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001153-42.2015.8.26.0320
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Teresinha de Lourdes Vieira
ADVOGADO : 352289/SP - Paulo Roberto Franco de Oliveira
EXECTDO : Banco do Brasil S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002834-64.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : R.H.R.S.
RECLAMADA : F.P.A.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002830-27.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Elizabete Borges da Silva
RECLAMADO : GASPAR & KRAUSS CORRETORA DE SEGUROS
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001154-27.2015.8.26.0320
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : JOSÉ ARTIOLI
ADVOGADO : 323004/SP - Elis Fernanda da Silva
EXECTDO : Banco do Brasil S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001155-12.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Antonio Gonçalves Pereira
ADVOGADO : 351322/SP - Simone da Silva Jesuino
REQDO : Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência SA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002832-94.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Edgard Aparecido de Oliveira
RECLAMADO : Edesio Angelo dos Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001156-94.2015.8.26.0320
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : José Augusto Américo
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO : Banco do Brasil S/a.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001157-79.2015.8.26.0320
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Lidiani da Silva
ADVOGADO : 322572/SP - Silvana Mayane Elias Alves da Silva Pereira
REQDO : Deise Decordes Reus
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002835-49.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : R.H.Z.A.
RECLAMADO : M.P.A.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001159-49.2015.8.26.0320
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Teresa Soares Pedro
ADVOGADO : 352289/SP - Paulo Roberto Franco de Oliveira
EXECTDO : Banco do Brasil S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1001160-34.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Andre Luis Castelao
ADVOGADO : 297286/SP - Kaio Cesar Pedroso
EXECTDA : Luciene Orminda Salome
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001161-19.2015.8.26.0320
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : L.M.R.
ADVOGADO : 154918/SP - Silvia Helena Martins Ramos
REQDA : F.O.R.
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001162-04.2015.8.26.0320
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : Banco Bradesco Financiamentos S.A.
ADVOGADO : 84206/SP - Maria Lucilia Gomes
REQDA : Lilian Patrícia dos Santos
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001163-86.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : I.M.A.V.
ADVOGADO : 275217/SP - Priscila Patricia Garcia Pinheiro
EXECTDO : J.H.V.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001152-57.2015.8.26.0320
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE : Nancy Aparecida Duarte da Silva
ADVOGADO : 338785/SP - Vanessa Carolina Barbinato
REQDO : GERALDO DA SILVA
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002839-86.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : J.L.S.
RECLAMADA : J.M.J.B.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001165-56.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Cláudio Rogerio Barbosa de Moraes
ADVOGADO : 264811/SP - Daniel Marques dos Santos
REQDO : Felipe da Silveira Lima
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001164-71.2015.8.26.0320
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Tractorbel Tratores e Peças Belo Horizonte Ltda
ADVOGADO : 131420MG - Claudio Marcel Trevisan Ferreira
REQDO : Terraplenagem Nossa Terra Ltda.
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001166-41.2015.8.26.0320
CLASSE :ARROLAMENTO SUMÁRIO
INVTANTE : Elaine Souza de Oliveira
ADVOGADO : 275217/SP - Priscila Patricia Garcia Pinheiro
INVTARDA : Natalia dos Santos Souza
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001167-26.2015.8.26.0320
CLASSE :TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO
REQTE : E.R.V.
ADVOGADO : 317810/SP - Euclides Beckman Junior
REQDA : S.V.
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001168-11.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Larisa Tatiana M. Garcia Mendes Ribeiro
ADVOGADO : 212923/SP - Daniela Gullo de Castro Mello
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EXECTDO : Fred Jorge Germano
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001169-93.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Cláudio Rogerio Barbosa de Moraes
ADVOGADO : 264811/SP - Daniel Marques dos Santos
REQDO : Eduardo de Pontes
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002842-41.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : R.S.
ADVOGADO : 292984/SP - Bibiani Julieta de Oliveira Cardozo Magri
RECLAMADO : D.S.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002843-26.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Cosmes Antonio Roque
RECLAMADO : David Edison Val Roque
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002844-11.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : P.M.C.S.M.
RECLAMADO : L.F.M.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002850-18.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : G.M.
RECLAMADO : M.M.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002852-85.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : M.L.F.
RECLAMADO : M.F.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001198-46.2015.8.26.0320
CLASSE :EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : Luiz Otavio Pilon de Mello Mattos
ADVOGADO : 80112/SP - Icaro Martin Vienna
EMBARGDO : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA SA
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001171-63.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : J.R.B.N.
ADVOGADO : 190857/SP - Ana Flávia Bagnolo Dragone
EXECTDO : V.N.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002851-03.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Allan Douglas Quinelli dos Santos
RECLAMADO : Helena Maria Guinelli de Oliveira
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001172-48.2015.8.26.0320
CLASSE :INVENTÁRIO
INVTANTE : Mirian Missuco
ADVOGADO : 33953/SP - Carlos Alberto Leite Pereira
AUTHERANÇA : Mauren Missuco Landre
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002859-77.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Geraldo dos Santos
RECLAMADO : Danilo Ricardo de Souza
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :1001174-18.2015.8.26.0320
CLASSE :ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO
REQTE : Jacqueline Cocenza
ADVOGADO : 242929/SP - Alan Elesanderson Silva
REQDA : Claudete de Oliveira
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001175-03.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Roberto Aparecido Corvino
ADVOGADO : 341464/SP - Cristiane Patricia Monteiro da Silva
EXECTDO : Detalhe Industria e Comercio de Descartáveis Ltda.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001176-85.2015.8.26.0320
CLASSE :INVENTÁRIO
INVTANTE : Jacqueline Cocenza
ADVOGADO : 242929/SP - Alan Elesanderson Silva
AUTHERANÇA : Claudete de Oliveira
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002865-84.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : ANTONIELLY CASTRO CORTEZ
REQDA : LU CUNHA STORE COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001177-70.2015.8.26.0320
CLASSE :ARROLAMENTO COMUM
INVTANTE : Rosemary Elias
ADVOGADO : 94103/SP - Glaucio Piscitelli
AUTHERANÇA : Theresa de Jesus Sappatta Elias
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001178-55.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO : 312611/SP - Diego Henrique da Silva
EXECTDO : Allure Folheados Ltda Me
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001179-40.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO : 312611/SP - Diego Henrique da Silva
EXECTDO : Allure Folheados Ltda Me
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002864-02.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ADEMAR RIBEIRO DE SOUZA FILHO
RECLAMADA : EMPRESA SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001180-25.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO : 312611/SP - Diego Henrique da Silva
EXECTDO : Moria Semijoias Ltda Epp
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001181-10.2015.8.26.0320
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : Leila Mendes de Almeida
ADVOGADO : 253359/SP - Maicon Vinicius Pizani
REQDO : Paulo Marcelo de Oliveira
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002870-09.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DO SOL
RECLAMADO : FÁBIO RODRIGO SOBRINHO
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :1001184-62.2015.8.26.0320
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : I.E.S.L.
ADVOGADO : 114508/SP - Francisco Assis dos Santos
REQDO : J.J.L.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000890-10.2015.8.26.0320
CLASSE :ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS
REQTE : ADRIANAO TEODORO DE LIMA
ADVOGADO : 180484/SP - Alceu Jorge Vieira
REQDO : Odilon Conservani
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002868-39.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Valéria Taveira Pelegrini
RECLAMADO : Supletivo Piracicaba
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001185-47.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : J.V.S.M.
ADVOGADO : 283020/SP - Edson Felipe Souza Garcino
EXECTDO : E.S.M.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001186-32.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Jardel Gomes Silva
ADVOGADO : 349831/SP - Bruno de Assis Sartori
REQDO : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002742-86.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : ITANAGUÁ HIDRÁULICA LTDA ME
ADVOGADO : 337662/SP - Mariana Silva Calsa
REQDO : ADISER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001187-17.2015.8.26.0320
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 150793/SP - Marli Inacio Portinho da Silva
REQDO : José Aparecido Jacob
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001188-02.2015.8.26.0320
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 225241/SP - EDUARDO JOSE FUMIS FARIA
REQDA : Silvana Cristina F P Barbosa
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001189-84.2015.8.26.0320
CLASSE :HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQTE : V.A.F.
ADVOGADO : Nivaldo Neres de Sousa

PROCESSO :0002743-71.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : ITANAGUÁ HIDRÁULICA LTDA ME
ADVOGADO : 337662/SP - Mariana Silva Calsa
REQDO : LORDELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001190-69.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
ADVOGADO : 84934/SP - Aires Vigo
REQDO : Ponto Auto Veículos Limeira Eireli
VARA :3ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1001191-54.2015.8.26.0320
CLASSE :USUCAPIÃO
REQTE : João Severino de Oliveira
ADVOGADO : 341065/SP - Marcos Paulo Schinor Bianchi
REQDO : Pedro da Silva
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002874-46.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVESTRE
RECLAMADO : AGROPECUARIA CANARIO DE OURO
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001192-39.2015.8.26.0320
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : A.C.S.R.
ADVOGADO : 288341/SP - Marcelli Penedo Delgado
REQDA : J.A.R.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002888-30.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Marta Lopes dos Santos Friebolin
RECLAMADO : André Luís Lucas Lima
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001193-24.2015.8.26.0320
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BANCO SAFRA S/A
ADVOGADO : 173267/SP - Eric Garmes de Oliveira
REQDO : Sebastiao Carlos Gouvea
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001194-09.2015.8.26.0320
CLASSE :RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQTE : B.S.
ADVOGADO : 288341/SP - Marcelli Penedo Delgado

PROCESSO :0002889-15.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Márcia Aparecida Siqueira Reis
RECLAMADO : Sony
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001195-91.2015.8.26.0320
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO : 173267/SP - Eric Garmes de Oliveira
REQDO : Luiz Antonio Pelegrini
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001197-61.2015.8.26.0320
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : Y.S.L.
ADVOGADO : Nivaldo Neres de Sousa
REPRESENTANTE : F.L.S.
ADVOGADO : Nivaldo Neres de Sousa
VARA :4ª VARA CÍVEL
REQDO : J.I.M.L.
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001199-31.2015.8.26.0320
CLASSE :ARROLAMENTO COMUM
INVTANTE : Alaide dos Santos Burger
ADVOGADO : 127304/SP - Wagner Eduardo Schulz
AUTHERANÇA : CLAUDEMIR BURGER
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002892-67.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Vida Nova Fomento Mercantil LTDA
RECLAMADO : BQ Produtos Químicos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :1001200-16.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Carlos Roberto Morais
ADVOGADO : 262051/SP - Fabiano Morais
REQDO : VIVO SA
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002895-22.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Rolamar Construções e Empreendimentos LTDA
RECLAMADO : Antonio Carlos Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002749-78.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : VICENTE DE PAULO ANDRADE
ADVOGADO : Vicente de Paulo Andrade
REQDO : GLAUBER ROBERTO FRANCO DA SILVEIRA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002751-48.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Marcos Paulo Rodrigues
ADVOGADO : 225089/SP - Rodrigo Ragghiante
REQDO : TELEFONICA BRASIL SA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002755-85.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : RICARDO JAVIER FUENZALIDA SQUELLA
REQDO : GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001201-98.2015.8.26.0320
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Condominio Residencial Mario Souza Queiroz
ADVOGADO : 129471/SP - Leo Borges Barreto
EXECTDA : Debora Aparecida Rodrigues
ADVOGADO : 275155/SP - Jefferson Pompeu Simelmann
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002769-69.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : FERNANDO HERGERT
ADVOGADO : 264367/SP - Reginaldo José da Costa
REQDA : PALOMA APARECIDA DO NASCIMENTO LANTALER
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002772-24.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : 264367/SP - Reginaldo José da Costa
REQDA : M A Passos Representacoes Comerciais Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002918-65.2015.8.26.0320
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Aparecido Pereira dos Santos
RECLAMADO : SKY HD TV
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002783-53.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Elcyellen de Oliviera Fernandes
REQDO : Claro S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002805-14.2015.8.26.0320
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Célio Antonio da Silva Junior
ADVOGADO : 112451/SP - Jose Benedito dos Santos
EXECTDO : Danilo José de Andrade
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0002802-59.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Milton Carlos Gatti Kuntz Busch
ADVOGADO : 277995/SP - Carlos Eduardo Busch
REQDO : Walter Ferreira Fonseca
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002625-95.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : BEATRIZ CARNEIRO FERREIRA
ADVOGADO : 107528/SP - Beatriz Carneiro Ferreira Fernandes
REQDO : GOOGLE DO BRASIL
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA CRISTINA HENCKLEIN DE CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0059/2015
Processo 0002965-15.2010.8.26.0320 (320.01.2010.002965) - Procedimento Sumário - Perdas e Danos - Valdemir Jesuino 

da Silva - 1 - Fls. 274/277: a guia de levantamento em favor do perito foi expedida e retirada a fls. 249. 2 - Assim, aguarde-
se o decurso do prazo para apresentação de eventual contrarrazões (decisão de fls. 272 - DJE - 21.01.2015). 3 - Int. - ADV: 
EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP), ISRAEL CARLOS DE SOUZA (OAB 255747/SP), REGINALDO JOSÉ DA 
COSTA (OAB 264367/SP)

Processo 0005175-68.2012.8.26.0320 (320.01.2012.005175) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA 
- Josoe Aprijo Bispo - Título de Eleitor 0206298710141 - 1 - Fls. 146: nada a decidir, uma vez que houve cessão de crédito em 
favor do Fundo de Investimentos em Direitos Cred. Não Padronizados - PCG-Brasil S/A CFI. 2 - Assim, cumpra o cartório a 
decisão de fls. 145. 3 - Int. E para imprimir Carta Precatória. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), 
LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 0005988-03.2009.8.26.0320 (320.01.2009.005988) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos 
- Panamericano Arrendamento Mercantil Sa - Reginaldo José Torres - HAVER DECORRIDO IN ALBIS O PRAZO PARA DEFESA 
- ADV: ANDREIA LUZIA DALLA COSTA (OAB 133112/SP), JACKSON WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 226132/SP)

Processo 0025709-33.2012.8.26.0320 (320.01.2012.025709) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Alinne 
Otaviano dos Santos Barbosa - Anhanguera Educacional Ltda - Para a autora retirar o boleto de pagamento fls. 164. - ADV: 
MILENA APARECIDA FÍGARO BERTIN (OAB 189314/SP), PATRICK FERREIRA VAZ (OAB 223036/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA CRISTINA HENCKLEIN DE CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0048/2015
Processo 1000466-65.2015.8.26.0320 - Alvará Judicial - Compra e Venda - ROGÉRIO ELIAS e outros - Juiz(a) de Direito: 

Dr(a). Alex Ricardo dos Santos Tavares Os autores Rogério Elias, Rosemary Elias, Rene Carlos Elias e Reinaldo Elias requereram 
alvará judicial que os autorize a proceder à transferência do veículo VW/Gol, ano 2000, placas DDN-2201 que se encontra 
registrado em nome de sua genitora Theresa Sappatta Elias, falecida em 10 de maio de 2009. Relatei. Decido. De início, defiro 
os benefícios da justiça gratuita ao autor. Anote-se. O pedido é improcedente. O chamado alvará independente, assim entendido 
aquele que dispensa, para ser expedido, de processo de inventário ou de arrolamento em curso, somente tem cabimento para 
o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980, nos exatos termos do art. 1.037 do Código 
de Processo Civil. Esses valores estão discriminados no art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 85.845, de 26 de março de 
1981, que regulamentou a Lei nº 6.858/80, e são os seguintes: a) quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a 
seus empregados, em decorrência de relação de emprego; b) quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela 
União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores; c) saldos das contas 
individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP; d) restituições relativas ao 
imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas; e e) saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de 
poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. O artigo 1º, parágrafo único, do 
Decreto-Lei 85.845, de 26 de março de 1981, que regulamentou a Lei nº 6.858/80, é claro em estabelecer que o alvará judicial 
somente poderá ser expedido nos casos ali expressos. Tendo em vista que a de cujus deixou bens a inventariar (confira folhas 
24), o pedido de expedição de alvará judicial para venda do veículo não pode ser deferido por meio da presente ação. Dessa 
maneira, a pretensão dos autores não está amparada pela Lei nº 6.858/80, tampouco pelo art. 1º, parágrafo único, do Decreto 
nº 85.845/81, pois está em desconformidade com o permissivo legal, devendo ser pleiteado o levantamento da importância por 
meio de inventário ou arrolamento de bens. Pelo exposto, rejeito o pedido, resolvendo o mérito nos termos do artigo 269, I, do 
Código de Processo Civil. Sem incidência de custas processuais, porquanto os autores são beneficiários da justiça gratuita que 
ora lhes concedo. Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. Limeira, 02 de fevereiro 
de 2015. Juiz Alex Ricardo dos Santos Tavares - ADV: GLAUCIO PISCITELLI (OAB 94103/SP)

Processo 1000539-37.2015.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Casamento - R.A.T. - Junte o autor cópia da Certidão de 
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Casamento, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção. Ciência ao M.P. - ADV: FABIANA CRISTINA BECH (OAB 172146/
SP)

Processo 1000725-60.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - B.R.A.S.A.M. - 
Defiro à autora a gratuidade processual. Cite-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito de R$ 1.524,14 
(devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda 
justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Ciência ao M.P. - ADV: JEFFERSON POMPEU SIMELMANN (OAB 275155/SP)

Processo 1000725-60.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - B.R.A.S.A.M. - Ato 
Ordinatório - Ciência ao Ministério Público - ADV: JEFFERSON POMPEU SIMELMANN (OAB 275155/SP)

Processo 1000741-14.2015.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - J.A.R. - I - Defiro à autora a gratuidade processual, 
bem como a tramitação processual. Anote-se. II - Tendo em vista os documentos de folhas 17/21, defiro à autora o encargo de 
curadora provisória do interditando, expeça-se o termo, que ficará à disposição do interessado, junto ao sistema digital SAJ. A 
curatela abrange todos os atos de representação. III Desnecessária a nomeação de Curador Especial ao(à) interdito(a). Com 
efeito, nos precisos termos do § 1º do art. 1.182 do CPC, “representará o interditando nos autos do procedimento o órgão do 
Ministério Público ou, quando for este o requerente, o curador à lide”. Só se justifica, destarte, a nomeação de Curador nas 
hipóteses em que o Ministério Público for o requerente da interdição, o que não é o caso dos autos. Sobre o tema, confira-se 
RJTJESP 34/190. IV - Visando agilizar o procedimento, desde já, determino a realização de exame pericial, para o que, nomeio 
o Dr. José Carlos Naitzke, oficiando-se ao setor de praxe, após a formalização da citação. V - Em razão da necessidade de 
se submeter o(a) interditando(a) a exame pericial, conforme regra estabelecida no art. 1.183 do Código de Processo Civil, fixo 
como quesitos do Juízo: a) Apresenta o(a) paciente alguma enfermidade mental? Em caso positivo, descrever e graduar a 
situação encontrada. b) Em virtude disso é ele(a) absolutamente incapaz de reger sua pessoa e administrar bens ? c) É ele(a) 
só parcialmente incapaz de administrar bens e reger sua pessoa ? Em caso positivo, indicar, nessa hipótese, quais os atos que 
pode praticar na vida civil, sem ser assistido por curador. d) O quadro encontrado é irreversível ou pode haver recuperação? 
Nessa hipótese, qual o tratamento VI Ciência ao Ministério Público que deverá apresentar, querendo, quesitos suplementares. 
VII Intime-se o autor(a) para que informe sobre a existência de bens/direitos em nome/favor do(a) requerido(a), providenciando-
se o necessário, bem como para que junte aos autos a certidão atualizada de nascimento/casamento do requerido. VIII - Cite-
se, servindo o presente, por cópia digitada, como mandado. Defiro os benefícios do artigo 172 do CPC. Cumpra-se na forma e 
sob as penas da Lei. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1000745-51.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - N.A.C. - Defiro à autora a gratuidade processual. 
Com a finalidade de regularizar uma situação fática já existente, defiro a antecipação da tutela, concedendo provisoriamente a 
guarda do menor Pablo Ruan Pereira da Silva à sua avó Nadir Antonia da Costa. Expeça-se o termo de guarda. CITE-SE(M) a(o)
(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)(s), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa 
a fazer parte integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) defesa, sob pena de serem 
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Ciência ao 
M.P. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. - ADV: CLÁUDIA MICHELE RANIERI (OAB 
245448/SP)

Processo 1000798-66.2014.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - B.R.G.C. - C.R.C. 
- Manifestar-se, em 10 dias, sobre a CONTESTAÇÃO/ Justificativa de fls. 29/39 (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: DANIEL 
RICARDO BATISTA (OAB 196433/SP), IRACI GONÇALVES LEITE SANTANA (OAB 245464/SP), SILVIA HELENA MARTINS 
RAMOS (OAB 154918/SP), RAFAEL GOMES DOS SANTOS (OAB 121842/SP)

Processo 1000818-23.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.B.R.A. - 
Junte o exequente cópia do título executivo, devidamente assinado, onde foram fixados os alimentos. Prazo: 15(quinze) dias, 
sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo. Ciência ao M.P. - ADV: MARCIA LOPES TEIXEIRA MARTINS (OAB 
288479/SP)

Processo 1002072-65.2014.8.26.0320 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - ODETE FAGIAN FABRÍCIO - Vistos. 
Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, como solicitado às fls.132. Após, dê-se vista ao M.P. Intime-se. - 
ADV: DANIELA FERNANDA CONEGO (OAB 204260/SP)

Processo 1002080-42.2014.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - NEYDE HARUMI ONISHI - O formal de 
partilha esta disponível em cartório para ser retirado e encaminhado pela parte interessada. - ADV: DIONISIO FRANCO SIMONI 
(OAB 258106/SP)

Processo 1003591-75.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Família - M.I.S. - W.J.F. - Comparecer, A AUTORA, para 
a entrevista no Setor Técnico na data de 02/03/2015 às 13H00 - à R. Tiradentes nº 1366 5º andar do Shopping Pátio Office 
- Centro Limeira/SP. - ADV: ELISABETH APARECIDA DA SILVA (OAB 96821/SP), ANA LUIZA NICOLOSI DA ROCHA (OAB 
304225/SP), GRAZIELA CRISTINA DESCHAMPS (OAB 327851/SP)

Processo 1004443-02.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.N.B.S.F. e outro - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2014/045526-3 dirigi-me ao 
endereço e aí sendo Citei: Silvana Rodrigues de Souza, a qual após ouvir a leitura do presente mandado, aceitou a contrafé que 
lhe ofereci e exarou sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ALAN ELESANDERSON SILVA (OAB 242929/SP)

Processo 1004443-02.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.N.B.S.F. e outro - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2014/051445-6 dirigi-me 
ao endereço indicado, e aí sendo CITEI o requerido ADRIANO APARECIDO FELIPE do inteiro teor deste, que bem ciente de 
tudo ficou e exarou assinatura, aceitando a contrafé. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ALAN ELESANDERSON SILVA (OAB 
242929/SP)

Processo 1004443-02.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.N.B.S.F. e outro - Certifico e dou fé haver 
decorrido in albis o prazo para defesa. - ADV: ALAN ELESANDERSON SILVA (OAB 242929/SP)

Processo 1004644-91.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - D.K.B. - Foi fixada a data 
de 26/03/2015, às 07:30 hs, para a realização da coleta para perícia de investigação de paternidade no IMESC em São Paulo/
SP. - ADV: MARCIO RODRIGO GONÇALVES

Processo 1006077-33.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.I.S. - A única prova pertinente é o estudo 
psicossocial. Remetam-se os autos ao setor competente, devendo os profissionais opinar pela forma da guarda e regulamentação 
da visita. Expeça-se Carta precatória para realização de estudo psicossocial na residência da requerida. Após, manifestem-se 
as partes no prazo comum de 10 dias. Em seguida, ao Ministério Público. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. - ADV: 
ORIVELTI ROSA GARCIA (OAB 124130/SP)

Processo 1006100-76.2014.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.D.E.D. - 1.O autor, 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 976

embora devidamente intimado, não trouxe aos autos, os documentos necessários para o prosseguimento do feito, ou seja, 
deixou de juntar o título executivo devidamente assinado, necessário para o andamento do feito (fls.19). 2.Dessa forma, julgo 
extinta a presente ação, nos termos do artigo 267, IV do CPC. 3.Ressalto que a extinção não se dá por falta de andamento e 
sim pela falta da juntada de documentos essenciais ao prosseguimento do feito. 4.Sem custas finais, arquivem-se. 5. Ciência ao 
M.P. - ADV: FABIANO MORAIS (OAB 262051/SP)

Processo 1006184-77.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - F.B. e outros - A única prova pertinente é o 
estudo psicossocial. Remetam-se os autos ao setor competente, devendo os profissionais opinar pela forma da guarda e 
regulamentação da visita. Após, manifestem-se as partes no prazo comum de 10 dias. Em seguida, ao Ministério Público. Após, 
conclusos para sentença. Intimem-se. - ADV: MARIA CLAUDETE BERTOLO (OAB 283777/SP)

Processo 1007849-31.2014.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - A.C.R. - E-mail do perito José Carlos Naitzke 
informando a data do exame pericial: dia 26 de fevereiro de 2015, às 13h, no Fórum local. - ADV: CESAR HENRIQUE 
CASTELLAR (OAB 202791/SP)

Processo 1007863-15.2014.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.C.B. - L.F.B. - Para o 
executado se manifestar sobre a PETIÇÃO de fls. 69/71 (conforme solicitado pelo MP às fls. 79). - ADV: MARCELO ASSUMPÇÃO 
(OAB 253363/SP), LEOVEGILDO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR

Processo 1008013-93.2014.8.26.0320 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - J.C.T. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2014/053447-3, 
dirigi-me ao endereço indicado, onde aí sendo CITEI a requerida PAMELA CRISTINA LUCATO, pelo inteiro teor deste mandado 
que lhe li e da audiência designada bem ciente ela ficou, aceitando a contrafé e exarando sua respectiva assinatura. * O referido 
é verdade e dou fé. - ADV: ANDREA MARIA PINCELLI FERLIN AMARO, ROBERVAL MAZOTTI (OAB 97329/SP)

Processo 1008013-93.2014.8.26.0320 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - J.C.T. - P.C.L. - 
MANIFESTAR-SE SOBRE A CONTESTAÇÃO APRESENTADA. - ADV: ANDREA MARIA PINCELLI FERLIN AMARO, ROBERVAL 
MAZOTTI (OAB 97329/SP)

Processo 1008140-31.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - H.I.V.S. e outro - A certidão 
de honorários encontra-se disponível nos autos digitais para ser impressa e encaminhado pelo interessado. - ADV: PAULA 
SCHIAVOLIN (OAB 323112/SP)

Processo 1008175-88.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.L.F. - F.A.A. - - L.H.A. - Foi 
fixada a data de 26/03/2015, às 07:30 hs, para a realização da coleta para perícia de investigação de paternidade no IMESC em 
São Paulo/SP. - ADV: DANIEL FORSTER FAVARO (OAB 283004/SP), CLODOMIRO BENEDITO DOS SANTOS (OAB 116948/
SP), CLÁUDIA MICHELE RANIERI (OAB 245448/SP)

Processo 1008229-54.2014.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - O.L.S. - E-mail do perito José Carlos Naitzke 
informando a data do exame pericial: dia 26 de fevereiro de 2015, às 16h20, no fórum local. - ADV: MARCUS VINICIUS DE 
CAMPOS GALLO (OAB 258225/SP)

Processo 1008696-33.2014.8.26.0320 - Inventário - Inventário e Partilha - LELA LEITE DOS SANTOS - Vistos. Defiro o 
sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, como solicitado às fls.64. Após e decorrido o prazo, dê-se vista à Fazenda 
Estadual. Intime-se. - ADV: RODRIGO SILVA MARCHESINI (OAB 204859/SP), ELISEU DANIEL DOS SANTOS (OAB 139373/
SP)

Processo 1009239-36.2014.8.26.0320 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - DAYANE CRISTINA 
GERMANO e outro - Fls. 17/18: Fixo os honorários advocatícios em 70% da tabela do convênio da OAB/Defensoria Pública. 
Expeça-se competente certidão de honorários. Após, dê-se vista à Defendoria Pública. - ADV: ODIRLEY BUENO DE OLIVEIRA 
(OAB 305073/SP)

Processo 1009239-36.2014.8.26.0320 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - DAYANE CRISTINA 
GERMANO e outro - A(s) Certidão(ões) de honorários encontra(m)-se disponível(eis) no sistema, para ser impressa pelo(a) 
procurador(a) - ADV: ODIRLEY BUENO DE OLIVEIRA (OAB 305073/SP)

Processo 1009366-71.2014.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.M.A. - manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado 
negativo do mandado ou carta (A.R.) de citação/intimação. - ADV: ANTONIO CARLOS SANCHEZ MACHADO

Processo 1009702-75.2014.8.26.0320 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - A.C.G.S. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2015/000196-6 
dirigi-me ao endereço e aí sendo não logrei êxito em localizar o número 109 na referida rua, sendo que a sequencia segue do n° 
709 para o ultimo número visível sendo o n° 63, e indagando a vizinhança, não souberam informar sobre a Sra. Andréia Cristina 
G Simões, motivo este não foi possível proceder a intimação. O referido é verdade e dou fé. Limeira, 29 de janeiro de 2015. - 
ADV: FRANCISCO DE MUNNO NETO (OAB 52183/SP)

Processo 1010340-11.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J.A.C.L.F. - A certidão de honorários 
encontra-se disponível nos autos digitais para ser impressa e encaminhado pelo interessado. - ADV: RODRIGO APARECIDO 
MATHEUS (OAB 263514/SP)

Processo 1010376-53.2014.8.26.0320 - Alvará Judicial - Compra e Venda - Laertes Rodrigues - manifestarem-se, em 05 
dias, sobre o laudo pericial e/ou estudo social/psicológico juntado aos autos. - ADV: LUIZ ALBERTO GIRALDELLO (OAB 50713/
SP)

Processo 1010580-97.2014.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - I.A.F.A. - O alvará esta disponível nos autos digitais 
para ser impresso e encaminhado pela parte interessada. - ADV: NUBIA DUTRA DOS REIS

Processo 1010959-38.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.G.G. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2014/053996-3 dirigi-me ao 
endereço retro e procedi a citação e intimação de Rogério Antonio Gonçalves sobre o inteiro teor do presente mandado, sendo 
entregue a contrafé. O referido é verdade e dou fé. - ADV: JULIANA PASCHOALON ROSSETTI (OAB 188744/SP), RENALDO 
MARQUES JUNIOR

Processo 1010959-38.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.G.G. - R.A.G. - Homologo o 
acordo em que as partes chegaram junto ao CEJUSC para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Em conseqüência, 
JULGO EXTINTO o feito nos termos artigo 269, III, do Código de Processo Civil, com o trânsito em julgado operando-se nesta 
data. Oficie-se para desconto em folha junto à empregadora do requerido. Arbitro os honorários dos patronos em 100% do valor 
da tabela, expeçam-se certidões aos procurados nomeados ás fls.06 e 29. Sem custas finais, arquivem-se os autos. Ciência ao 
MP. P.R.I.C. - ADV: RENALDO MARQUES JUNIOR, JULIANA PASCHOALON ROSSETTI (OAB 188744/SP)

Processo 1011088-43.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - F.D.L. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2014/053717-0 dirigi-me à 
Rua Diógenes Correa Arruda, 595 - Jardim Santo André e lá estando CITEI E INTIMEI o requerido Sr. Osmar Bezerra de Lima 
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do inteiro teor do mandado junto, sendo que de tudo ficou bem ciente, aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou sua nota de 
ciente no mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: PABLO ROBERTO DOS SANTOS (OAB 284269/SP)

Processo 1011088-43.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - F.D.L. - Defiro o sobrestamento do 
feito pelo prazo de 15 (quinze) dias, como solicitado às fls.33. Ciência ao M.P. - ADV: PABLO ROBERTO DOS SANTOS (OAB 
284269/SP)

Processo 1011345-68.2014.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - IRACY MARCELINO CARRARO - Para 
a inventariante se manifestar sobre a PETIÇÃO da FESP (fls. 78). - ADV: SILVIA HELENA MARTINS RAMOS (OAB 154918/
SP)

Processo 1011700-78.2014.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A.S.C. - Recebo o 
recurso interposto pela requerente, a fls.22/25, em seus regulares efeitos. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, subam à E. 
Superior Instância, observadas as cautelas de estilo. - ADV: CLAUDIA ROSANA VOLPATO (OAB 135085/SP)

Processo 1011796-93.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - H.F.O.P. - manifestar-se, em 05 dias, 
sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC). - ADV: ALEXANDRE RICARDO DE MICHIELLI (OAB 244789/SP)

Processo 1012124-23.2014.8.26.0320 - Divórcio Consensual - Dissolução - P.C.L.M. e outro - O mandado de averbação 
encontra-se disponível nos autos para o procurador encaminhar ao cartório competente. - ADV: VALERIA CARVALHO ONORATO 
(OAB 322590/SP), SILVIO CARLOS LIMA (OAB 262161/SP)

Processo 4001810-98.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E.K.S. - manifestar-se, em 
05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC). - ADV: ROSA MARIA PISCITELLI LAVOURA (OAB 149920/
SP)

Processo 4002820-80.2013.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - V.H.C. - manifestar-se, 
em 05 dias, sobre o resultado negativo da carta precatória devolvida pela Comarca de Mogi-Mirim/SP. - ADV: CELSO ROBERTO 
GATTI (OAB 247613/SP)

Processo 4003172-38.2013.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - F.R.P. - manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada 
de documentos novos (art. 398 do CPC). - ADV: KAIO CESAR CUNHA FOSSATTO (OAB 306841/SP)

Processo 4003307-50.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - N.S.R. - O Mandado de 
averbação encontra-se disponível nos autos digitais, para ser impresso pelo procurador do autor e encaminhado ao cartório de 
registro competente pela parte interessada - ADV: MARCELO HAMAN (OAB 233898/SP)

Processo 4005693-53.2013.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - DIRCE MUNIZ BARBOZA STHAL 
- Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, como solicitado às fls.80. Intime-se. - ADV: FILIPE 
HEBLING (OAB 263406/SP), PAULO SERGIO HEBLING (OAB 67156/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEX RICARDO DOS SANTOS TAVARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA CRISTINA HENCKLEIN DE CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0058/2015
Processo 0000323-45.2005.8.26.0320 (320.01.2005.000323) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Pedro 

Jose Pinto e outro - Roberval Mazotti - 1 - Aguarde-se o julgamento do incidente de falsidade da assinatura de Fernando de 
Abreu Lacerda, que deu origem a sentença de extinção de fls. 237 e que se encontra em grau de recurso, quando então será 
analisado o pedido de levantamento do valor bloqueado a 265. 2 - Int. - ADV: JULIANA PASCHOALON ROSSETTI (OAB 188744/
SP), THEREZA CHRISTINA C DE CASTILHO CARACIK (OAB 52126/SP), FABIANA SIMONETI (OAB 204283/SP)

Processo 0000331-46.2010.8.26.0320 (320.01.2010.000331) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio 
Clube Recreativo São Bernardo - 1 - Comprove o autor a publicação do edital de citação na imprensa local, observado o prazo 
do art. 232, inc. III e que o edital foi publicado na imprensa oficial em 19 de novembro de 2014( FLs. 160). 2 - Prazo: quinze dias, 
sob pena de extinção. 3 - Int. - ADV: MARCELO SAES DE NARDO (OAB 126448/SP)

Processo 0000342-70.2013.8.26.0320 (032.02.0130.000342) - Procedimento Ordinário - Telefonia - Maria Aparecida Cogo 
de Assis - Telesp - Telecomunicações de São Paulo S A - Telefonica - Vistos Permaneçam os autos INTACTOS conforme decisáo 
do STJ. Intime-se. - ADV: CARLOS RENATO MONTEIRO PATRICIO (OAB 143871/SP), CARLOS EDUARDO BAUMANN (OAB 
107064/SP)

Processo 0000690-35.2006.8.26.0320 (320.01.2006.000690) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Banco do Brasil Sa - Massa Falida de Metaltec Indústria e Comércio Ltda Epp e outros - DANIEL FELIPE SCHERER 
BORBOREMA - 1 - Fls. 342: defiro o pedido de vista do síndico da co-executada Metaltec Ind. E Com. Ltda, em cumprimento a 
decisão de fls. 246, quarto parágrafo. 2 - Após, cumpra o cartório o terceiro parágrafo da decisão de fls. 340. 3 - Int. - ADV: RAUL 
RIBEIRO (OAB 180241/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), JAYME FERRAZ JUNIOR (OAB 45581/SP)

Processo 0000875-44.2004.8.26.0320 (320.01.2004.000875) - Arrolamento de Bens - Gabriel Rodrigues de Lima - 1 - Fls. 
71/72: defiro, expeça-se segunda via do formal de partilha. 2 - Após, tornem os autos ao arquivo. 3 - Int. E para retirar Formal 
de Parilha. - ADV: RONEI JOSÉ DOS SANTOS (OAB 236484/SP), RAQUEL APARECIDA DOS SANTOS AMORIM (OAB 261778/
SP)

Processo 0001151-31.2011.8.26.0320 (320.01.2011.001151) - Procedimento Ordinário - Habitação - José Luiz Romeiro 
- Celeste Cristina Doretto e outros - (PUBLICANDO ESTE DESPACHO APENAS PARA ACERTO NO SISTEMA). Vistos. 1 - 
Intime-se o requerido José Januario de Souza, por meio de seu procurador, para que compareça em cartório, no prazo de dez 
dias, para coleta de padrões. 2 - Após, intime-se a perita, observada a decisão de fls. 123 e a não-localização do da via original 
do contrato de aluguel copiado a fls. 9, conforme informado pelo autor a fls. 136. 3 - Fls. 136: ciência aos réus. 4 - Int. Limeira, 
24 de maio de 2013. - ADV: HILARIO DE AVILA FERREIRA (OAB 121443/SP), SARA CRISTINA FORTI (OAB 199485/SP), 
LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI (OAB 185295/SP), JULIANA PASCHOALON ROSSETTI (OAB 188744/SP)

Processo 0001151-31.2011.8.26.0320 (320.01.2011.001151) - Procedimento Ordinário - Habitação - Celeste Cristina Doretto 
e outros - manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: JULIANA PASCHOALON ROSSETTI 
(OAB 188744/SP), SARA CRISTINA FORTI (OAB 199485/SP), LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI (OAB 185295/SP), HILARIO 
DE AVILA FERREIRA (OAB 121443/SP)

Processo 0001193-12.2013.8.26.0320 (032.02.0130.001193) - Monitória - Cheque - Barcelides Ferreira Vaz - 1 - Homologo 
o acordo apresentado a fls. 36, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. 2 - Aguarde-se o prazo necessário ao 
cumprimento do acordo e, se nada for requerido, voltem os autos conclusos para extinção da execução do julgado. 3 - Int. - ADV: 
BARCELIDES FERREIRA VAZ (OAB 97418/SP)
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Processo 0001284-39.2012.8.26.0320 (320.01.2012.001284) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados - NPL I - 1 - Aguarde-se por quinze dias, eventual apresentação 
de bens pelo Sistema Arisp, conforme informado a fls. 120/121. 2 - Após, e no silêncio do exequente, remetam-se os autos ao 
arquivo, ficando suspensa a execução por prazo indeterminado, nos termos do art. 791, inc. III, do CPC. 3 - Int. - ADV: RAFAEL 
MIGLIO (OAB 285791/SP)

Processo 0001802-15.2001.8.26.0320 (320.01.2001.001802) - Procedimento Ordinário - Confederacao Nacional da 
Agricultura - 1 - Fls. 104: expeça-se guia de levantamento, observados os termos da sentença de fls. 78. 2 - Após, tornem 
os autos ao arquivo. 3 - Int. E para retirar guia de levantamento. - ADV: LUIS FERNANDO AMARAL BINDA (OAB 79530/SP), 
PAULO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA CAMARGO (OAB 94047/SP)

Processo 0002096-81.2012.8.26.0320 (320.01.2012.002096) - Cumprimento de sentença - Locação de Móvel - Sueli Lopes 
- Mariana Moreira Campos - 1 - Fls. 273: defiro a penhora do veículo indicado pela exequente, mediante o prévio depósito 
do valor correspondente a diligência do oficial de justiça. 2 - Int. - ADV: FERNANDO LUIS DE CAMARGO (OAB 94280/SP), 
RODRIGO VALENTE PASSANEZI (OAB 253459/SP), RAFAELA DOMINGUES CARDOSO (OAB 253434/SP)

Processo 0002155-45.2007.8.26.0320 (320.01.2007.002155) - Cumprimento de sentença - Roberval Testa - Lethi Floricultura 
e Decorações Ltda - Michele Azevedo Araújo Testa - Cientificá-lo(s) do DESARQUIVAMENTO do processo e de que decorrido 
o prazo de 30-(TRINTA) dias sem manifestação, os autos retornarão ao ARQUIVO (ítem 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: 
CARLOS RENATO MONTEIRO PATRICIO (OAB 143871/SP), MARIO CESAR BUCCI (OAB 97431/SP), PATRICK FERREIRA 
VAZ (OAB 223036/SP), LIEV FERREIRA BOTELHO GALVÃO (OAB 174566/SP)

Processo 0002300-62.2011.8.26.0320 (320.01.2011.002300) - Apreensão de Títulos - Liminar - Everaldo Greve - Banco 
Santander (brasil) Sa - 1 - Conhecido o recurso especial para determinar a exclusão dos juros remuneratórios não previstos 
expressamente no título executivo judicial (fls. 485). 2 - Assim, manifeste-se o interessado quanto ao cumprimento do disposto 
no art. 475-O, uma vez que o processo foi extinto a fls. 315, nos termos do art. 794, inc. I, do CPC. 3 - Prazo: quinze dia. 4 - 
No silêncio, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 5 - Int. - ADV: MAYLA PALMA BEOLCHI RANGEL (OAB 
192794/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP)

Processo 0002602-57.2012.8.26.0320 (320.01.2012.002602) - Embargos à Execução - Recuperação judicial e Falência - 
Calende Equipamentos Hidraulicos Ltda - Usicromo Hidraúlica Ltda - 1 O bloqueio de saldos bancários pelo Sistema Bacenjud 
restou infrutífero (fls. 208/211). 2 Desse modo, indefiro o pedido de bloqueio de saldos bancários, conforme requerido a fls. 218, 
pois não restou demonstrado indícios de modificação da situação patrimonial da devedora e cabe ao exeqüente diligenciar em 
busca de bens para garantia da execução, conforme entendimento de Nossos Tribunais: “Agravo de instrumento nº 0049311-
43.2012.8.26.0000- Ementa: Agravo de Instrumento tirado de decisão que indeferiu o pedido de nova tentativa de penhora “on 
line”, uma vez que já realizada, sem sucesso Novo bloqueio indevido O interesse patrimonial do credor não autoriza a atividade 
judicial no sentido da busca de bens para satisfação da dívida, em substituição às diligÊncias a cargo da parte interessada 
no momento da concessão do crédito Precedentes do STJ Decisão mantida recurso improvido. 3 Indique o exeqüente bens 
em nome da executada. 4 Prazo: quinze dias. 5 No silêncio, suspendo a execução, nos termos do art. 791, inc. III, do CPC, 
remetendo-se os autos ao arquivo por prazo indeterminado. 6 - Int. - ADV: RODRIGO QUINTINO PONTES (OAB 274196/SP), 
MARCO ANTONIO PIZZOLATO (OAB 68647/SP)

Processo 0003197-56.2012.8.26.0320 (320.01.2012.003197) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - José 
Francisco Martins - 1 - Fls. 163, último parágrafo: anote-se a substituição do procurador da autora. 2 - Pórem, fica prejudicado o 
pedido de republicação da sentença, por falta de previsão legal. 3 - Assim, aguarde-se a apresentação de eventual recurso ou o 
trânsito em julgado da sentença de fls. 158/159 (DJE - 15.012015). 4 - Int. - ADV: JULIANA GIUSTI CAVINATTO (OAB 262090/
SP), PAULO FERNANDO BIANCHI (OAB 81038/SP)

Processo 0003497-52.2011.8.26.0320 (320.01.2011.003497) - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - Fabio 
Mendes de Toledo - Banco Finasa Bmc Sa - HAVER DECORRIDO IN ALBIS O PRAZO PARA PAGAMENTO (475-J) - ADV: 
BENJAMIM FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 245779/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0003832-03.2013.8.26.0320 (032.02.0130.003832) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Auto Posto 
Concha de Ouro Limeira Ltda - 1 - Desentranhem-se os documentos de fls. 95/97, entregando-o ao procurador da autora, pois 
referidos documentos devem ser encaminhados aos autos da carta precatória (fls. 94). 2 - Após, aguarde-se o cumprimento da 
carta precatória. 3 - Int. - ADV: LUCAS DE ANDRADE (OAB 306504/SP)

Processo 0003895-38.2007.8.26.0320 (320.01.2007.003895) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Levu Publicidade Ltda - Contempla Factoring e Fomento Mercantil Ltda - 1 - Fls. 465: expeça-se mandado de penhora. 2 - Após, 
se infrutífera a diligência, indique o exequente bens em nome do devedor no prazo de quinze dias. 3 - No silêncio, ao arquivo, 
ficando suspensa a execução por prazo indeterminado, nos termos do art. 791, inc. III, do CPC. 4 - Int. - ADV: YURI MARQUES 
GIL (OAB 265536/SP), FAUSTO LUIS ESTEVES DE OLIVEIRA (OAB 103079/SP), OCTAVIANO CANCIAN NETO (OAB 237641/
SP)

Processo 0003953-75.2006.8.26.0320 (320.01.2006.003953) - Procedimento Ordinário - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Massaru Nagao - RETIRAR CÓPIAS AUTENTICADAS REQUERIDAS. - ADV: NATACHA FERREIRA NAGAO PIRES 
(OAB 199679/SP), JOSE DANIEL OCCHIUZZI (OAB 93580/SP), GUILHERME LINO DE PAULA PIRES (OAB 333427/SP), 
LUCAS MATHEUS MOLINA (OAB 329364/SP)

Processo 0004139-88.2012.8.26.0320 (320.01.2012.004139) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Helena Correa 
de Oliveira - Para o interessado cumprir a obrigação tributária junto ao Posto Fiscal. - ADV: DANIEL DEGASPARI

Processo 0004631-51.2010.8.26.0320 (320.01.2010.004631) - Execução de Alimentos - Alimentos - Kazuilo Campos 
Takahashi - 1 - Adite-se o mandado de prisão com as informações prestadas pelo Ministério Público a fls. 213/215. 2 - Int. - ADV: 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), ESTEVAN BORTOLOTTE (OAB 199366/SP)

Processo 0005177-14.2007.8.26.0320 (320.01.2007.005177) - Depósito - Depósito - Embracon Adm de Consórcios Ltda 
- Vistos. 1 - Indefiro o pedido de pesquisa de bens pelo Sistema Renajud, porque a pesquisa de existência e localização 
de bens pertencentes aos executados passíveis de penhora é competência que compete às partes, bastando utilizar-se 
do disposto no art. 615-A do CPC. Nesse sentido : 0235440-59.2012.8.26.0000. Relator Plinio Novaes de Andrade Junior. 
Comarca de São Paulo . Órgão Julgador 24ª. Cam. De Direito Privado. Data do julgamento : 06/12/2012. Ementa - Agravo de 
Instrumento-execução de Título Extrajuducial. Pedido de pesquisa e arresto de bens móveis e imóveis pelo sistema Renajud 
e Arisp. Descabimento. Diligências que podem ser executadas pela parte, sen intervenção do Poder Judiciário, mediante o 
recolhimento das respectivas custas. Precedentes do STJ e do TJ-SP. O cadastramento de Magistrads perante o sistema 
Renajud é medida recomendada e não obrigatória aos Juízes, de conformidade com o Comunicado CG. N. 154, de 21 de janeiro 
de 2011, da Corregedoria Geral dda Justiça. Decisão de indeferimento do pedido mantida. Uniformização de Jurisprudência. 
Art. 476, II, do CPC. Requerimento da parte que não vincula ao órgão julgador, tratando-se de faculdade da Turma Julgadora 
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Precedente minoritário, contrário à posição majoritária majoritária da jurisprudência, não justifica a instauração do incidente de 
uniformização de jurisprudência. RECURSO IMPROVIDO. 1 - Fls. 103/: defiro a penhora “on line”, mediante o prévio depósito do 
valor correspondente ao ato (Com. 306/2013) no prazo de quinze dias, devendo o exequente trazer aos autos o valor atualizado 
do débito. 2 - Após, confeccione o cartório minuta de penhora “on line” pelo sistema Bacenjud. 3 - Restada infrutífera a penhora, 
promova o exequente o recolhimento do valor correspondente a pesquisa de bens pelo Sistema Infojud (Delegacia da Receita 
Federal). 4 - Ato continuo, confeccione o cartório minuta de pesquisa de bens pelo Sistema Infojud., 5 - No silêncio, tornem os 
autos ao arquivo, ficando suspensa a execução por prazo indeterminado, nos termos do art. 791, inc. III, do CPC. 6 - Int. - ADV: 
RODRIGO CORDEIRO (OAB 275226/SP), MARIA DAS GRACAS RIBEIRO DE MELO MONTERO (OAB 96226/SP), AMANDIO 
FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP), MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 0005413-34.2005.8.26.0320 (320.01.2005.005413) - Arrolamento de Bens - Osmarina Furlan Groppo e outros 
- DIEGO EMANUEL DA COSTA - Cientificá-lo(s) do DESARQUIVAMENTO do processo e de que decorrido o prazo de 30-
(TRINTA) dias sem manifestação, os autos retornarão ao ARQUIVO (ítem 128.5 do Cap. II das NSCGJ). ..........E.........Para 
a(o) Advogada(o) DIEGO EMANUEL DA COSTA - O.A.B. 262.037/SP., Regularizar a Representação Processual nos presentes 
Autos. - ADV: LEO BORGES BARRETO (OAB 129471/SP), FATIMA GENTIL DUCA (OAB 187688/SP), DIEGO EMANUEL DA 
COSTA (OAB 262037/SP)

Processo 0006363-29.1994.8.26.0320 (320.01.1994.006363) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Orestes Aparecido 
Mercuri - Alice Schimidt Mercuri - CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL-CNA. - Cientificá-lo(s) do 
DESARQUIVAMENTO do processo e de que decorrido o prazo de 30-(TRINTA) dias sem manifestação, os autos retornarão ao 
ARQUIVO (ítem 128.5 do Cap. II das NSCGJ)...........E.........Para a(o) (s) Advogada(o)(s) - LUIS FERNANDO AMARAL BINDA-
O.A.B.79.530/SP. e CAMILA RICCIARDELLI DE CARVALHO-O.A.B.218.083/SP. e REGINALDO CORRER - O.A.B.169.619/SP., 
Regularizar(em) a(s) Representação(ões) Processual(is) nos presentes Autos. GRATO. L.G.S. 26/NOV./2014.ARTUR COLELLA 
- O.A.B. 224.681/SP.., Regularizar a Representação Processual nos presentes Autos. - ADV: REGINALDO CORRER (OAB 
169619/SP), CAMILA RICCIARDELLI DE CARVALHO (OAB 218083/SP), LUIS FERNANDO AMARAL BINDA (OAB 79530/SP)

Processo 0006804-14.2011.8.26.0320 (320.01.2011.006804) - Procedimento Sumário - Aparecido Ribeiro de Menezes - 
Dayprev Vida e Previdencia Sa - Recebo recurso interposto pelo requerente, a fls. 135/138 em seus regulares efeitos. Às 
contrarrazões. Após, subam à E. Superior Instância, observadas as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: WALTER BERGSTROM 
(OAB 105185/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 0007487-17.2012.8.26.0320 (320.01.2012.007487) - Protesto - Adimplemento e Extinção - Kabum Comércio 
Eletrônico Sa - 1 - Declarada a nulidade das duplicatas e, consequentemente, determinada a sustação definitiva dos protestos 
nos autos principais(cf. Cópia da sentença a fls. 173/175). 2 - A citação da ré ocorreu em endereço diverso daquele indicado 
junto a JUCESP e por pessoa estranha aos autos (fls. 172), tornando nulo o ato praticado. 3 - Desnecessário o prosseguimento 
da medida cautelar, na medida em que perdeu seu objeto. 4 - Desse modo, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do art. 267, 
inc. VI, do CPC. 5 - Sem custas iniciais, certifique-se nos autos principais o teor desta sentença, lá prosseguindo, devendo o 
cartório, após o transito em julgado daquela sentença, expedir ofícios para sustação definitiva dos protestos naqueles autos. 6 - 
P.R.I.C. - ADV: DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/SP), NOEDY DE CASTRO MELLO (OAB 27500/SP)

Processo 0008936-35.1997.8.26.0320 (320.01.1997.008936) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Helena de Moraes e 
outros - Cientificá-lo(s) do DESARQUIVAMENTO do processo e de que decorrido o prazo de 30-(TRINTA) dias sem manifestação, 
os autos retornarão ao ARQUIVO (ítem 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: PAULO SERGIO HEBLING (OAB 67156/SP), 
FILIPE HEBLING (OAB 263406/SP)

Processo 0009167-91.1999.8.26.0320 (320.01.1999.009167) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Auto Posto 
Promissao - manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo da carta precatória devolvida pela comarca de Santa Bárbara 
D’Oeste/SP. - ADV: LUCAS DE ANDRADE (OAB 306504/SP)

Processo 0009616-97.2009.8.26.0320 (320.01.2009.009616) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Vanderci Cupertino Duarte - 1 - Fls. 576: oficie-se, observada a decisão de fls. 437. 2 - Int. - ADV: EVANDRO APARECIDO 
PAIAO DE SOUZA (OAB 322765/SP), PAULO ROBERTO ESTEVES (OAB 62754/SP), FÁBIO PINTO BASTIDAS (OAB 186022/
SP), DANIEL ALVES FERREIRA (OAB 140613/SP)

Processo 0010707-28.2009.8.26.0320 (320.01.2009.010707) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Elisabete 
Tokunaga - Para providenciar, em 05 dias, as guias (taxa, extração de cópias e autenticação), se o caso e/ou a indicação 
das peças necessárias para expedição do formal de partilha/carta de adjudicação/carta de arrematação. - ADV: CLODOALDO 
ALVES DE AMORIM (OAB 271710/SP), TIAGO ALESSANDRO FERNANDES, FABIO LEMES SANCHES (OAB 272652/SP), 
ROGERIO FERNANDO DE CAMPOS (OAB 279399/SP)

Processo 0010886-54.2012.8.26.0320 (320.01.2012.010886) - Procedimento Sumário - Condomínio - Luiz Carlos Mendes 
de Almeida - Ficam exequente e executado intimados da penhora nos termos do artigo 475-J, § 1º, do CPC. Saldo bloqueado - 
R$719,56 - Banco Bradesco - cumprida parcialmente por insuficiência de saldo). - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), GRAZIELLA DE MUNNO NUNES (OAB 185243/SP)

Processo 0010886-54.2012.8.26.0320 (320.01.2012.010886) - Procedimento Sumário - Condomínio - Luiz Carlos Mendes 
de Almeida - 1 - Fls. 215: confeccione o cartório minuta de penhora “on line” pelo Sistema Bacenjud. 2 - Restada infrutífera a 
penhora, indique o exequente bens em nome do devedor. 3 - Prazo: quinze dias. 4 - No silêncio, ao arquivo, ficando suspensa 
a execução por prazo indeterminado, nos termos do art. 791, inc. III, do CPC\> 5 - Int. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), GRAZIELLA DE MUNNO NUNES (OAB 185243/SP)

Processo 0010982-69.2012.8.26.0320 (320.01.2012.010982) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Paulo 
César Mendes de Sá - Cientificá-lo(s) do DESARQUIVAMENTO do processo e de que decorrido o prazo de 30-(TRINTA) dias 
sem manifestação, os autos retornarão ao ARQUIVO (ítem 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: DANIELLA DE SOUZA RAMOS 
(OAB 265995/SP)

Processo 0012236-92.2003.8.26.0320 (320.01.2003.012236) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução 
- Joao Antonio Rufino - Para o interessado retirar certidão de casamento averbada. - ADV: VALDETE DENISE KOPPE 
CHINELLATO (OAB 178303/SP)

Processo 0014007-90.2012.8.26.0320 (320.01.2012.014007) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - 
Sem despejo - Maria Assumpta Di Stefano - O exequente informou que as partes se compuseram extrajudicialmente, pondo 
fim a demanda (fls. 101/102). Assim, JULGO EXTINTA a execução nos termos do art. 269, inc. III, cc.Art.794, inc. I, ambos do 
CPC. Levanto a penhora de fls. 33. Expeça-se mandado para cancelamento da averbação da penhora (fls. 49), devendo a parte 
interessada promover seu encaminhamento ao cartório de registro respectivo. Sem custas finais, arquivem-se os autos após 
o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: FABIANO D’ANDREA (OAB 186545/SP), AUGUSTO 
COGHI JUNIOR (OAB 152761/SP)
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Processo 0027071-07.2011.8.26.0320 (320.01.2011.027071) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Fundação Herminio Ometto - Vistos. 1 O bloqueio de saldos bancários pelo Sistema Bacenjud restou infrutífero (Fls. 47/50). 2 
Desse modo, indefiro o pedido de bloqueio de saldos bancários, conforme requerido a fls. 55/56, pois não restou demonstrado 
indícios de modificação da situação patrimonial da devedora e cabe ao exeqüente diligenciar em busca de bens para garantia 
da execução, conforme entendimento de Nossos Tribunais: “Agravo de instrumento nº 0049311-43.2012.8.26.0000- Ementa: 
Agravo de Instrumento tirado de decisão que indeferiu o pedido de nova tentativa de penhora “on line”, uma vez que já realizada, 
sem sucesso Novo bloqueio indevido O interesse patrimonial do credor não autoriza a atividade judicial no sentido da busca 
de bens para satisfação da dívida, em substituição às diligÊncias a cargo da parte interessada no momento da concessão do 
crédito Precedentes do STJ Decisão mantida recurso improvido. 3 Indique o exeqüente bens em nome da executada. 4 Prazo: 
quinze dias. 5 No silêncio, suspendo a execução, nos termos do art. 791, inc. III, do CPC, remetendo-se os autos ao arquivo por 
prazo indeterminado. 6 Int. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 0027109-19.2011.8.26.0320 (320.01.2011.027109) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Fundação 
Herminio Ometto - 1 - Fls. 98: indefiro o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo 180 dias, pois a hipótese não se encontra 
prevista nos termos do art. 265 do CPC. 2 - Assim, restadas infrutíferas as diligências nos endereços indicados nos autos e 
naqueles encontrados nas pesquisas pelos Sistemas Bacenjud, Infojud e SIEL, cite-se por edital, com prazo de vinte dias. 
3 - Expedido o edital, deverá a autora promover o recolhimento do valor da publicação do edital na imprensa oficial no prazo 
de quinze dias e a publicação em jornal de grande circulação, nos termos do art. 232, inc. III, do CPC. 4 - Int. - ADV: DAIRUS 
RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 0027109-19.2011.8.26.0320 (320.01.2011.027109) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Fundação 
Herminio Ometto - Certifico e dou fé haver expedido o Edital de Citação, sendo formado de 1.515 caracteres e o valor a ser 
recolhido pela parte, para a publicação no D.O.E. , corresponde a R$ 0,15(quinze centavos) por caractere, recolhido na Guia do 
Fundo de Despesas, código 435-9. E também para providenciar a publicação na imprensa local. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 
227611/SP)

Processo 0030696-15.2012.8.26.0320 (032.02.0120.030696) - Inventário - Inventário e Partilha - Claudia Araujo Caetano da 
Silva - Paulo Cesar Caetano da Silva - Para manifestar-se sobre a impugnação à partilha apresentada às fls. 322/324. - ADV: 
IGOR DORTA RODRIGUES (OAB 268068/SP), EDUARDO SOARES CARDOSO (OAB 265286/SP), BRUNO MOREIRA (OAB 
253204/SP)

Processo 0030797-52.2012.8.26.0320 (032.02.0120.030797) - Monitória - Cheque - White Martins Gases Industriais Ltda - 
Fundição Carmine Lombardi Ltda Epp - Fls. 124: ...deixei de incluir minuta de pesquisa de bens junto ao sistema Infojud, pois 
o valor recolhido é insuficiente, por se tratar de pessoa jurídica, o valor a ser recolhido é R$12,20 para cada exercício. - ADV: 
CLAUDIO ANTONIO GERENCIO JUNIOR (OAB 267851/SP), DILVIO SALVADOR MARTINS (OAB 88091/SP), JORGE ANTONIO 
DANTAS SILVA (OAB 255381/SP)

Processo 3001132-03.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Wagner da Costa Guedes 
- 1 - Fls. 163: defiro, recolha-se a guia de levantamento expedida a fls. 157 e expeça-se nova guia em favor do exequente, 
observado ao procurador do exequente que deve evitar a repetição de atos desnecessários. 2 - Após, arquivem-se os autos, 
observadas as formalidades legais. 3 - Int. E para retirar guia de levantamento. - ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONCA 
LOPES (OAB 98709/SP), PAULO FERNANDO BIANCHI (OAB 81038/SP)

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RILTON JOSÉ DOMINGUES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIMARA MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0040/2015
Processo 0000027-23.2005.8.26.0320 (320.01.2005.000027) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Frederico 

Antonio Treft - Odilla Machado Treft - Formal de partilha, disponível para retirada, no prazo de cinco dias. - ADV: ARTUR 
COLELLA (OAB 224681/SP), VANDERLEI ANIBAL JUNIOR (OAB 243805/SP)

Processo 0000500-96.2011.8.26.0320 (320.01.2011.000500) - Cumprimento de sentença - Idalina Gomes de Souza - Bb 
Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Vistos. Ante a concordância do exequente de fls. 200, cientifique-se a executada, inclusive, 
da conta informada, para efetuar os depósitos. Aguarde-se em arquivo, o pagamento das parcelas, devendo a exequente, 
informar o integral cumprimento, para fins de extinção do processo. Intime-se. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO 
(OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), ALESSANDRA 
RUDOLPHO STRINGHETA BARBOSA (OAB 218048/SP)

Processo 0001401-93.2013.8.26.0320 (032.02.0130.001401) - Cumprimento de sentença - Nulidade - G5 Comunicação 
Corporativa Ltda Me - J & C Informática Ltda - - Banco do Brasil Sa - Vistos. Expeça-se guia de levantamento do valor depositado 
às fls. 40, a favor da exequente. Fls. 144: Nos termos do art. 475-J, do C.P.C., intime-se a executada, pessoalmente, para 
pagamento do valor apurado, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo e não havendo o pagamento, apresente a exeqüente, 
cálculo atualizado do débito com o acréscimo de 10%. Intime-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(OAB 999999/DP), ELISANGELA ROSSETO MACHION (OAB 210623/SP)

Processo 0001401-93.2013.8.26.0320 (032.02.0130.001401) - Cumprimento de sentença - Nulidade - G5 Comunicação 
Corporativa Ltda Me - J & C Informática Ltda - - Banco do Brasil Sa - Proceda o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, ao recolhimento 
de R$15,00 (quinze reais) em Guia hábil à Intimação Postal, ou de R$63,75 (sessenta e três reais e setenta e cinco centavos) 
em Guia de Diligência de Oficial de Justiça. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), 
ELISANGELA ROSSETO MACHION (OAB 210623/SP)

Processo 0001910-29.2010.8.26.0320 (320.01.2010.001910) - Cumprimento de sentença - Condomínio - Condominio de 
Chacaras Residencial Novo Botafogo - Aderci José Borges Cunha - Fls. 170/171 - Preliminarmente, intime-se o Exequente para 
fornecer nos autos o “Valor da Avaliação do Veículo” e o “Valor do Cumprimento da Sentença”, devendo o Exequente informar 
nos autos o valor de mercado provável do veículo descrito às fls. 165, bem como juntar demonstrativo de cálculo atualizado do 
débito, no prazo de dez (10) dias, requisitos esses necessários para se proceder ao cadastro de penhora do veículo junto ao 
sistema RENAJUD. Com a juntada dos documentos, tornem. Int. - ADV: MARCELO SAES DE NARDO (OAB 126448/SP)
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Processo 0001973-20.2011.8.26.0320 (320.01.2011.001973) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Ronilson de Azevedo 
Junior - - Paula Gabriela de Azevedo - - Athos Henrique de Azevedo - - Luciane Andréa Pereira da Silva - Comercial Agricola 
Oreste Ltda - - Rosemari de Fatima Errero Cassimiro - - Jose Lopes Assumpção - Vistas dos autos ao autor para: ( x ) manifestar-
se, em 10 dias, sobre a contestação apresentada às fls. 167/168 (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), NAMILTON DE OLIVEIRA RIOS (OAB 267718/SP)

Processo 0002256-72.2013.8.26.0320 (032.02.0130.002256) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - 
Juliana Caroline Pelizari - Claro Sa - Vistos, etc. Ante o depósito de fls. 238 e 247 e a concordância do(a) autor(a) às fls. 255, 
JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 794 inciso I do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato guia de 
levantamento em favor do autor(a), do valor depositado às fls. 247, vez que o depósito anterior já foi levantado. Transitada em 
julgado a presente decisão e pagas as custas pelo(a) executado(a), arquivem-se os autos observadas as formalidades legais, 
procedendo-se às anotações necessárias, inclusive no sistema informatizado. P.R.I.C.. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS 
ROSENTHAL (OAB 146752/SP), SARA CRISTINA FORTI (OAB 199485/SP)

Processo 0002256-72.2013.8.26.0320 (032.02.0130.002256) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - 
Juliana Caroline Pelizari - Claro Sa - VALOR CUSTAS FINAIS DEVIDAS PELO EXECUTADO: Guia Dare cód.230-6; 1% sobre o 
valor de R$ 11.947,75, Valor a recolher R$ 89,06. Valor mínimo a recolher: R$ 119,47. ( RETIRAR A GUIA DE LEVANTAMENTO 
) - ADV: SARA CRISTINA FORTI (OAB 199485/SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP)

Processo 0002637-95.2004.8.26.0320 (320.01.2004.002637) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Edmilson Ribeiro 
- - Claudia Aparecida Francisco - Morro Azul Construcoes e Comercio Ltda - Nos termos do V. Acórdão e manifestação do Sr. 
Perito, concedo ao autor, o prazo de 05 (cinco) dias, para que junte aos autos os elementos de provas compatíveis com o 
trabalho pericial, tais como: área construída, tipo de acabamento externo, cobertura. Após, tornem. Intime-se. - ADV: CARINA 
DIRCE GROTTA BENEDETTI (OAB 188688/SP), MARIA DE LOURDES DOS SANTOS PEREIRA (OAB 95771/SP), ADRIANA 
CRISTINA CIANO (OAB 137376/SP)

Processo 0003094-49.2012.8.26.0320 (320.01.2012.003094) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Franco Castellana - 
Banco Citibank Sa - Recebo, em seus regulares efeitos de direito (suspensivo e devolutivo), o recurso de apelação interposto 
pelo réu, BANCO CITIBANK S/A, às fls. 314/320 e verso, acompanhado da guia de preparo à Superior Instância. Em relação 
ao porte de remessa e retorno dos autos, concedo ao apelante o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do 
valor informado às fls. 313, referente ao segundo volume e apensos se houver. À parte contrária para, querendo, apresentar 
contrarazões, no prazo legal. Decorrido o prazo, à Superior Instância. Int. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO 
(OAB 126504/SP), ANTÔNIO VINCENZO CASTELLANA (OAB 159676/SP)

Processo 0003840-19.2009.8.26.0320 (320.01.2009.003840) - Monitória - Banco Itaú Sa - Vistos. Homologo, para 
que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, a desistência manifestada pelo Autor às fls. 108 e, em conseqüência, com 
fundamento legal no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, declaro EXTINTA a presente ação - ADV: MARIA ELISA 
PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0004556-07.2013.8.26.0320 (032.02.0130.004556) - Procedimento Ordinário - Imissão - Fernando Papini - - Santo 
Papini - Alkmar Empreendimentos Imobiliarios Ltda - - Trisul Sa - Vistos. Indefiro o pedido de gratuidade formulado às fls. 
263/265, vez que o recorrente não é pobre como quer fazer crer, vez que empresário e sem contar ainda que o valor da 
transação efetuado entre às partes, não é privilégio de pessoa pobre. Por outro lado, a alegada dificuldade financeira não 
foi comprovada. Concedo ao recorrente o prazo adicional de 48:00 horas para o recolhimento, da taxa de preparo e porte de 
remessa e retorno dos autos, sob pena de não recebimento do recurso apresentado. Intime-se. - ADV: KATHERINE CHIAVONE 
LUCATO (OAB 272924/SP), FERNANDO BERNARDES PINHEIRO JUNIOR (OAB 246572/SP), EDUARDO PEDROSA MASSAD 
(OAB 184071/SP), RODRIGO CRUAÑES DE SOUZA DIAS (OAB 162341/SP)

Processo 0004886-48.2006.8.26.0320 (320.01.2006.004886) - Execução de Título Extrajudicial - Hipoteca - Célia Regina 
Pacolla Bonin - Lanchonete Rosa Amarela Ltda - Ante a certidão supra, intime-se pessoalmente a executada para efetuar o 
recolhimento das custas em aberto, no valor de R$100,70, sob pena de decorridos sessenta (60) dias ser expedida certidão para 
inscrição da dívida ativa estadual. Int. - ADV: LUIZ ALBERTO GIRALDELLO (OAB 50713/SP), LUIZ GONZAGA GIRALDELLO 
NETO (OAB 261690/SP), SOLANGE BUNEMER (OAB 275952/SP), ALEXANDRE ICIBACI MARROCOS ALMEIDA (OAB 212080/
SP), ADRIANO FACHINI MINITTI, FRANCISCO TEIXEIRA MARTINS JUNIOR (OAB 134033/SP), CRISTIANO DE OLIVEIRA 
DOMINGOS (OAB 212730/SP)

Processo 0004907-14.2012.8.26.0320 (320.01.2012.004907) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Edison 
Moreno Gil - Tiago dos Santos Me Lancelote Ferramentaria - Fls. 409: Desentranhe-se o mandado de fls. 406/407, aditando-o 
para que seja integralmente cumprido, devendo o autor providenciar os meios necessários para cumprimento. Intime-se. - ADV: 
OCTAVIANO CANCIAN NETO (OAB 237641/SP), DANIELLE RIBEIRO DE MENEZES BONATO (OAB 286086/SP), HENRIQUE 
CENEVIVA (OAB 190221/SP), DAVID FERNANDES VIDA DA SILVA (OAB 221829/SP)

Processo 0005070-96.2009.8.26.0320 (320.01.2009.005070) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
Jaciara Maria Massaro - Antonio Carlos de Antonio - Carta de sentença disponível para retirada, no prazo de cinco dias. - ADV: 
FERNANDA DONAH BERNARDI (OAB 220104/SP), REYNALDO COSENZA (OAB 32844/SP)

Processo 0005799-54.2011.8.26.0320 (320.01.2011.005799) - Procedimento Ordinário - José Geraldo Oliveira - Instituto 
Nacional dos Seguro Social Inss - Vistos. Determino que a serventia proceda contato pessoal com o perito, solicitando a remessa 
dos esclarecimento pelo prazo improrrogável de 05 dias. Int. Limeira, 24 de novembro de 2014. - ADV: DANIELLA DE SOUZA 
RAMOS (OAB 265995/SP), MARIA ARMANDA MICOTTI (OAB 101797/SP)

Processo 0005799-54.2011.8.26.0320 (320.01.2011.005799) - Procedimento Ordinário - José Geraldo Oliveira - Instituto 
Nacional dos Seguro Social Inss - Vistos. Ante a certidão de fls. 93 verso, nomeio em substituição ao Dr. Adriano, o Dr. Luciano 
R.A. Abdanur. Arbitro seus honorários em R$ 788,00 e, tendo em vista a cessação da competência delegada, ante a instalação 
da Vara Federal, determino ao requerido INSS, que proceda ao pagamento da diferença dos honorários periciais arbitrados, 
no prazo de dez dias. No mais, mantenho o despacho de fls. 48. Efetuado o pagamento dos honorários, intime-se o perito 
nomeado, encaminhando-se as cópias necessárias. Intime-se. - ADV: MARIA ARMANDA MICOTTI (OAB 101797/SP), DANIELLA 
DE SOUZA RAMOS (OAB 265995/SP)

Processo 0006447-15.2003.8.26.0320 (320.01.2003.006447) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Vilma Dionizia 
Cassiano Barbosa - Ademar Barbosa - Vistos. Defiro o pedido de fls. 127/128, para citação dos herdeiros de Everaldo Barbosa: 
GABRIEL e ISABELE, na pessoa de sua representante legal Sra. CIBELE DA SILVA BARBOSA, para que em 10 (dez) dias, 
se façam representar nos autos a fim de manifestarem sobre as primeiras declarações e plano de partilha apresentados. Sem 
prejuízo, cumpra a inventariante, o primeiro parágrafo de fls. 133. Intime-se.ADV. ALEXANDRE P. DE MORAES OAB 264.387 - 
ADV: ALEXANDRE PROSPERO DE MORAES, ADRIANA POSSE (OAB 264375/SP)

Processo 0006447-15.2003.8.26.0320 (320.01.2003.006447) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Vilma Dionizia 
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Cassiano Barbosa - Ademar Barbosa - Providencie a inventariante, no prazo de cinco dias, a condução do Sr. Oficial de Justiça 
no valor de R$63,75, bem como 02 contrafés para citação dos herdeiros. ADV. ALEXANDRE P. DE MORAES OAB 264.387 - 
ADV: ALEXANDRE PROSPERO DE MORAES, ADRIANA POSSE (OAB 264375/SP)

Processo 0006501-15.2002.8.26.0320 (320.01.2002.006501) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Leodir 
Dalla Vecchia Me - Organizacao Contabil Brasilia Sc Ltda 5v 182102 - - Leodir Dalla Vecchia - Expeça-se guia de levantamento 
a favor do exequente, do valor depositado às fls. 696. Após, requeira o exequente, em cinco dias, o que de direito em termos de 
prosseguimento do feito. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. ( RETIRAR A GUIA DE LEVANTAMENTO 
) - ADV: WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP), GRAZIELLA DE MUNNO NUNES (OAB 185243/SP)

Processo 0006727-10.2008.8.26.0320 (320.01.2008.006727) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Silva e Trujilo Materiais Didáticos Ltda Me - - Francisco Putnoki Filho - - Cleide Perez Putnok - 
José Virgolin - Vistos, etc... Ante o depósito de fls. 235 e a concordância tácita do(a) embargante às fls. 236, JULGO EXTINTA 
a presente ação, nos termos do artigo 794 inciso I do Código de Processo Civil. Julgo igualmente extinta a ação de execução 
em apenso, devendo juntar cópia desta naqueles autos. Expeça-se de imediato guia de levantamento em favor do embargante, 
do valor depositado. Transitada em julgado a presente decisão e pagas as custas pelo(a) executado(a), arquivem-se os autos 
observadas as formalidades legais, procedendo-se às anotações necessárias, inclusive no sistema informatizado. P.R.I.C.. ( 
RETIRAR A GUIA DE LEVANTAMENTO ) - ADV: AUGUSTO COGHI JUNIOR (OAB 152761/SP), MAURO ANTONIO MIGUEL 
(OAB 34505/SP)

Processo 0006735-84.2008.8.26.0320 (320.01.2008.006735) - Cumprimento de sentença - Rogério Renato Pereira - Clínica 
Antonio Luiz Sayão - Fls. 343: Proceda a serventia a transferência do valor bloqueado através do sistema Bacen-Jud 2.0 
(fls.340), junto ao Banco do Brasil S.A. em conta judicial. Intime-se a executada, na pessoa de seu Advogado, da penhora 
“on line” efetuada. O pedido de levantamento será apreciado oportunamente. Intime-se. - ADV: MARIA AUGUSTA PADOVANI 
TONIM (OAB 151627/SP), JOSE CARLOS MARÇAL (OAB 128805/SP)

Processo 0007389-32.2012.8.26.0320 (320.01.2012.007389) - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil - 
Banco Santander (brasil) Sa - Nelson Pellegrini Junior - Deverá o autor providenciar o recolhimento da diligencia do Sr. Oficial 
de Justiça, no valor de R$63,75, no prazo de cinco dias. - ADV: RAIMUNDO HERMES BARBOSA (OAB 63746/SP), DEBORA 
GUIMARAES BARBOSA (OAB 137731/SP)

Processo 0007543-36.2001.8.26.0320 (320.01.2001.007543) - Cumprimento de sentença - Alusud - Engenharia e Industria 
de Construcao Espacial Ltda - Construcia Representacoes Sc Ltda - Vistos. Fls. 395: Proceda a serventia a transferência do(s) 
valor(es) bloqueado(s) através do sistema Bacen-Jud 2.0 (fls. 392), junto ao Banco do Brasil S.A. em conta judicial. Intime-
se o(a) executado(a), na pessoa de seu Advogado, da penhora on line efetuada. O pedido de levantamento será apreciado 
oportunamente. Intime-se. - ADV: SALVADOR LISERRE NETO (OAB 36974/SP), OLAIR VILLA REAL (OAB 17289/SP), HILARIO 
DE AVILA FERREIRA (OAB 121443/SP)

Processo 0008015-22.2010.8.26.0320 (320.01.2010.008015) - Procedimento Sumário - Rodolfo Deleones Vicentim Neto - 
Nobre Seguradora do Brasil Sa - Vistos, etc... Ante o depósito de fls. 208 e a concordância do autor às fls.216, JULGO EXTINTA 
a presente ação, nos termos do artigo 794 inciso I do Código de Processo Civil. Expeça-se de imediato guia de levantamento 
em favor do autor, do valor depositado. Transitada em julgado a presente decisão e pagas as custas pela executada, arquivem-
se os autos observadas as formalidades legais, procedendo-se às anotações necessárias, inclusive no sistema informatizado. 
P.R.I.C.. - ADV: WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 0008015-22.2010.8.26.0320 (320.01.2010.008015) - Procedimento Sumário - Rodolfo Deleones Vicentim 
Neto - Nobre Seguradora do Brasil Sa - VALOR CUSTAS FINAIS DEVIDAS PELA EXECUTADA: Guia Dare cód.230-6; Valor 
mínimo a recolher:R$106,25. ( RETIRAR A GUIA ) - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), WALTER 
BERGSTROM (OAB 105185/SP)

Processo 0009534-61.2012.8.26.0320 (320.01.2012.009534) - Cumprimento de sentença - Adimplemento e Extinção - Banco 
Bradesco Sa - Brunno Henrico Saura da Silva - Nos termos do artigo 475-J do C.P.C., intime-se o executado, pessoalmente, para 
pagamento do débito no prazo de quinze (15) dias, observada a fase executória do processo. Caso não se efetue o pagamento 
no prazo determinado, deverá o exequente apresentar novo cálculo acrescido do percentual de 10%, ficando desde já frisado 
que o acréscimo da multa antes de decorrido o prazo quinzenal para adimplemento espontâneo será desconsiderado. Int. - ADV: 
CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 0009534-61.2012.8.26.0320 (320.01.2012.009534) - Cumprimento de sentença - Adimplemento e Extinção - 
Banco Bradesco Sa - Brunno Henrico Saura da Silva - Deverá o exequente, no prazo de cinco dias, recolher a condução do 
sr. Oficial de Justiça, no valor de R$63,75, bem como uma cópia do cálculo. - ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP), 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 0010062-76.2004.8.26.0320 (320.01.2004.010062) - Cumprimento de sentença - Compra e Venda - Alfredo 
Stahlberg Netto - - Margarida Concetta Galzerano Stahlberg - - Elisa Terezinha Stahlberg Natal - - Flavio Natal - Sergio Aparecido 
Fernandes - Fls. 194/195 - Anote-se. Indefiro o pedido de devolução de prazo ao réu, tendo em vista que o requerido foi intimado 
nos termos do artigo 475-J, em 02/02/2012, portanto há aproximadamente 03 anos, quedando-se inerte. No mais, requeira o 
exequente em 05 dias, o que de direito em termos de prosseguimento do feito. Intime-se. - ADV: ARNALDO LUIZ DE GASPARI 
(OAB 67588/SP), DANIEL DE CAMPOS (OAB 94306/SP), JOSE MAURO FABER (OAB 95811/SP)

Processo 0010636-50.2014.8.26.0320 - Cumprimento Provisório de Sentença - Provas - Rodrigo Castellari - Banco Santander 
Sa - Vistos. Ante a petição de fls. 129, aguarde-se a vinda dos autos principais do E. Tribunal, para apensamento destes 
àqueles. Intime-se. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), VANDERLEI 
ANDRIETTA (OAB 259307/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)

Processo 0010861-41.2012.8.26.0320 (320.01.2012.010861) - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - Trw 
Automotive Ltda - Revescrom Revestimento de Metais Ltda - - Ekg Fomento Mercantil Ltda - Ofício sustação definitiva disponível 
para impressão e encaminhamento no prazo de cinco dias. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 
999999/DP), ELAINE ZOTINI MARTINS (OAB 215617/SP), VALMIR LOPES TEIXEIRA MARTINS (OAB 143786/SP)

Processo 0011685-97.2012.8.26.0320 (320.01.2012.011685) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Luiz Alberto 
de Oliveira - Mb Industria e Comércio de Materiais Elétricos Ltda - Ante a certidão do Sr. Oficial de Justiça (fls. 97), providencie o 
autor(a) o endereço da ré, para fins de citação, ou requeira o necessário para localização dos réus, no prazo 15 dias, sob pena 
de extinção. Int. - ADV: EMERSON DANIEL OURO (OAB 274042/SP)

Processo 0012226-67.2011.8.26.0320 (320.01.2011.012226) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
Bradesco Sa - Providenciar o recolhimento das custas referente a publicação do edital no DJE- cód. 435-9 - Valor R$361,80. - 
ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP), JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP)

Processo 0014988-22.2012.8.26.0320 (320.01.2012.014988) - Cumprimento de sentença - Telefonia - Telecomunicaçoes 
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Sao Paulo Sa Telesp Telefonica - Pedro Franco - Vistos. Fls.225/230: Tendo em vista a comprovação de que o saldo bloqueado 
no valor de R$ 1255,21 (fls. 222) é proveniente de proventos de aposentadoria, determino o seu desbloqueio, devendo a 
serventia acessar ao BACENJUD para a realização do ato. Dê-se ciência ao exequente. Após, requeira o autor o que de 
direito no prazo de cinco dias. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. ADV. MARCIO R. GONÇALVES OAB 
293.123 - ADV: MARCIO RODRIGO GONÇALVES, CARLOS EDUARDO BAUMANN (OAB 107064/SP), MARIO CESAR BUCCI 
(OAB 97431/SP)

Processo 0015462-90.2012.8.26.0320 (320.01.2012.015462) - Procedimento Ordinário - Erro Médico - Fabiana Vanessa 
Fabri - Luciano Augusto Reganin - - Rodrigo Prado Grion - - Stefano Kakuzo - - Irmandade Santa Casa de Misericordio de 
Limeira - Manifeste-se o procurador da autora em 05 (cinco) dias, acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, que deixou 
de intimar a autora acerca da perícia designada. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE EDUARDO BERTOLINI (OAB 173276/SP), 
ANDREY DE FRANCISCHI COLETTA (OAB 264341/SP), MARCO ANTONIO COLETTA (OAB 51756/SP), DÉBORA DION (OAB 
165554/SP)

Processo 0015720-37.2011.8.26.0320 (320.01.2011.015720) - Procedimento Sumário - Responsabilidade Civil - Companhia 
de Seguros Minas Brasil - Transportadora Rosa de Ouro Limeira Ltda Me - - Alexandre Ricardo Barbosa - Dê-se ciência as 
partes acerca do retorno da carta precatória com a oitiva da testemunha Marcus (fls. 287/353). No mais, não havendo mais 
provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução e, em consequência, concedo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias 
para as partes apresentarem memoriais, iniciando-se pelo autor. Int. - ADV: HORACIO ANTONIO D’ONOFRIO (OAB 30059/SP), 
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP)

Processo - - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), FRANCISCO CLAUDINEI 
M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0016534-15.2012.8.26.0320 (320.01.2012.016534) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços 
- Associaçao de Educaçao e Beneficencia Santa Catarina de Sena - Vistos. Fls. 93 - Defiro o pedido de vista dos autos, pelo 
prazo de cinco dias. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO MOROZINI (OAB 278798/SP)

Processo - - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 
99983/SP)

Processo 0018278-16.2010.8.26.0320 (320.01.2010.018278) - Procedimento Ordinário - Direitos e Títulos de Crédito - 
Mirtes Antonia Lanzani Duarte - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Vistos. Recebo, em seus regulares efeitos de direito 
(suspensivo e devolutivo), o recurso de apelação interposto pela autora, MIRTES ANTONIA LANZANI DUARTE às fls. 405/420, 
acompanhado da guia de preparo à Superior Instância e porte de remessa e retorno dos autos. À parte contrária para, querendo, 
apresentar contrarazões, no prazo legal. Decorrido o prazo, à Superior Instância. Int. - ADV: PRISCILA PATRICIA GARCIA 
PINHEIRO (OAB 275217/SP), SILVIO CARLOS LIMA (OAB 262161/SP), FABIO ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP), ROBSON 
GONÇALVES OTHERO (OAB 158734/SP), MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP), EDUARDO JOSÉ MECATTI (OAB 
262044/SP), ISABELA SANDRONI DE SOUZA (OAB 222308/SP)

Processo 0018278-16.2010.8.26.0320 (320.01.2010.018278) - Procedimento Ordinário - Direitos e Títulos de Crédito - Mirtes 
Antonia Lanzani Duarte - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Fls. 425/426 - Nada a apreciar uma vez que os honorários foram 
arbitrados de forma definitiva conforme se vê às fls. 205 e verso. No mais, publique-se o despacho de fls. 424. Intime-se. - 
ADV: PRISCILA PATRICIA GARCIA PINHEIRO (OAB 275217/SP), ROBSON GONÇALVES OTHERO (OAB 158734/SP), FABIO 
ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP), ISABELA SANDRONI DE SOUZA (OAB 222308/SP), MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 
98089/SP), EDUARDO JOSÉ MECATTI (OAB 262044/SP), SILVIO CARLOS LIMA (OAB 262161/SP)

Processo 0019227-98.2014.8.26.0320 - Habilitação de Crédito - Recuperação judicial e Falência - Igor Alex Sandro Lenzi 
- Dgr Tools - Dgr - Ferramentas Industrias Ltda - Nos termos da manifestação do representante do Ministério Público, proceda 
a serventia a juntada de certidão de objeto e pé dos autos 0006122-91.2008.8.26.0602 nestes autos. Após, tornem. - ADV: 
WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP), DARCY DESTEFANI (OAB 35808/SP), AMILTON FERNANDES (OAB 115491/SP)

Processo 0019227-98.2014.8.26.0320 - Habilitação de Crédito - Recuperação judicial e Falência - Igor Alex Sandro Lenzi 
- Dgr Tools - Dgr - Ferramentas Industrias Ltda - Nos termos da cota do representante do Ministério Público, manifeste-se o 
habilitante, em cinco dias. Intime-se. - ADV: DARCY DESTEFANI (OAB 35808/SP), AMILTON FERNANDES (OAB 115491/SP), 
WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP)

Processo 0020941-98.2011.8.26.0320 (320.01.2011.020941) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Adevenir Miguel 
Montemor - - Maria das Graças Silva Montemor - Paulo Cesar Nunes da Fonseca - - Celia Maria Ragazzo Araujo Nunes da 
Fonseca - Mandado de Registro disponível para impressão e encaminhamento ,no prazo de cinco dias, que deverá ser instruído 
com as peças autenticadas necessárias. - ADV: GRAZIELLA DE MUNNO NUNES (OAB 185243/SP), JOSE MANOEL DE 
ALMEIDA (OAB 15512/SP)

Processo 0021316-70.2009.8.26.0320 (320.01.2009.021316) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Sirley Fonseca 
Gachet - Elliot Anderson Gachet - Vistos. Fls. 94: Arbitro os honorários advocatícios do(a) defensor(a) nomeado(a) para defender 
os interesses do(a) autor(a) (fls. 24) em 100% da tabela PGE/OAB. Expeça-se certidão de honorários. Após, nada mais sendo 
requerido, arquivem-se os autos procedendo-se às anotações necessárias. Intime-se. ( CERTIDÃO DE HONORÁRIOS PRONTA 
PARA IMPRESSÃO) ADV. CARLOS ROBERTO DA SILVA OAB 134.624 - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (OAB 999999/DP), CARLOS ROBERTO DA SILVA

Processo 0022264-75.2010.8.26.0320 (320.01.2010.022264) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Polytubos 
Produtos Siderurgicos Ltda - Agroim Solutions Ind e Com Ltda Me - Vistos. Ante a informação de fls. 116, determino o imediato 
desbloqueio dos veículos da exequente. Concedo a exequente o prazo de 05 dias, para que requeira o que de direito para 
regular prosseguimento do feito. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: CINIRA GOMES LIMA MÉLO 
(OAB 207660/SP)

Processo 0022485-92.2009.8.26.0320 (320.01.2009.022485) - Procedimento Sumário - Obrigações - Leandro Francisco 
Kuhl - - Pedro Teodoro Kuhl - - Ana Maria Tereza Kuhl - Banco Santander Sa - Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido 
inicial, extinguindo-se o presente processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo 
Civil. Condeno os autores, em proporções iguais, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% do 
valor atualizado atribuído à causa, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, observando-se que é beneficiária 
da Assistência Judiciária. P.R.I.C. - ADV: FLAVIO LUIZ DAINEZI (OAB 292760/SP), EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE 
ALMEIDA (OAB 101180/SP), JOSE ROBERTO SAMOGIM JUNIOR (OAB 236839/SP), JOÃO RICARDO DE ALMEIDA PRADO 
(OAB 201409/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0022485-92.2009.8.26.0320 (320.01.2009.022485) - Procedimento Sumário - Obrigações - Leandro Francisco 
Kuhl - - Pedro Teodoro Kuhl - - Ana Maria Tereza Kuhl - Banco Santander Sa - VALOR PREPARO: Guia Dare cód. 230-6, 2% 
sobre o valor de R$28.000,00, datado de 11/11/2009, corrido de acordo com a tabela de Justiça R$37.888,68. Valor a recolher 
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R$757,77. Certifico e dou fé que para remessa e retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, deverá ser recolhido o valor 
de R$32,70 por voluma e por apenso - ADV: FLAVIO LUIZ DAINEZI (OAB 292760/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 
73055/SP), JOSE ROBERTO SAMOGIM JUNIOR (OAB 236839/SP), JOÃO RICARDO DE ALMEIDA PRADO (OAB 201409/SP), 
EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA (OAB 101180/SP)

Processo 0023714-19.2011.8.26.0320 (320.01.2011.023714) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.A.S.J. - 
Vistas do autos ao interessado: (X) cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem 
manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: MARA ISA MATTOS SILVEIRA (OAB 
124184/SP)

Processo 0024141-16.2011.8.26.0320 (320.01.2011.024141) - Execução de Alimentos - Alimentos - Marcela Carolina Ribeiro 
- Marcio Roberto Ribeiro - Vistos. Fls. 90 - Expeça-se carta precatória, para penhora em bens do executado, de tantos bens, 
quantos bastem para satisfação do débito. Intime-se. - ADV: DERMEVAL TIAGO JACON DA SILVA (OAB 231897/SP), JOSÉ 
CARLOS PEREIRA (OAB 261656/SP)

Processo 0024469-43.2011.8.26.0320 (320.01.2011.024469) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Uniligas 
Comércio de Ferroligas Ltda - Ivmaquinas e Equipamentos Sa - - V G Metalurgica Ltda - Expeça-e guia de levantamento a 
favor da exequente, do valor depositado às fls. 235. No mais, requeira a exequente, em cinco dias, o que de direito ao regular 
prosseguimento do feito. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. ( RETI9RAR A GUIA DE LEVANTAMENTO 
) - ADV: JEFFERSON SIMÕES DA SILVA (OAB 327087/SP), WALTER CESAR FLEURY (OAB 128453/SP)

Processo 0026760-79.2012.8.26.0320 (320.01.2012.026760) - Procedimento Ordinário - Seguro - Nelson da Silva - Mapfre 
Vera Cruz Seguradora Sa - - Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat Sa - Vistos. Fls. 197/201: O pedido já foi 
apreciado conforme se verifica na decisão de fls.196. Arquivem-se os autos observadas as formalidades de praxe. Int. - ADV: 
CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), MARCELLA GHETTI DIAS (OAB 317998/SP)

Processo 0027274-66.2011.8.26.0320 (320.01.2011.027274) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Unimed 
Limeira Cooperativa de Trablho Médico - Giancarlo Miguel Bagnoli - Fls. 1287/1299 - Mantenho a decisão agravada por seus 
próprios fundamentos. Aguarde-se em cartório o julgamento do agravo interposto. Intime-se. - ADV: NOEDY DE CASTRO 
MELLO (OAB 27500/SP), DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/SP), JOSE CARLOS PAZELLI JUNIOR (OAB 
144082/SP)

Processo 0030300-38.2012.8.26.0320 (320.01.2011.024141/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Marcio Roberto Ribeiro - Marcela Carolina Ribeiro e outro - Vistos. Concedo a embargada, mais cinco dias, para que 
regularize sua representação processual, sob pena de aplicação da revelia. Intime-se. - ADV: DERMEVAL TIAGO JACON DA 
SILVA (OAB 231897/SP), JOSÉ CARLOS PEREIRA (OAB 261656/SP)

Processo 0031255-69.2012.8.26.0320 (032.02.0120.031255) - Procedimento Ordinário - Seguro - Angela Maria Rezende - 
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A - Isto posto julgo PROCEDENTE o pedido inicial e condeno 
a ré a pagar à autora indenização de seguro no valor de R$63.955,22 (sessenta e três mil novecentos e cinquenta e cinco 
reais e vinte e dois centavos), com os acréscimos previstos na apólice, ou, à falta de estipulação, com correção monetária 
do ajuizamento do pedido e acréscimo de juros de mora de 12% ao ano, da citação. Condeno a ré ao pagamento de custas e 
honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo 
Civil. P.R.I.C. - ADV: MARCOS ANTONIO DE BARROS (OAB 92669/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 0031255-69.2012.8.26.0320 (032.02.0120.031255) - Procedimento Ordinário - Seguro - Angela Maria Rezende - 
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A - TAXA JUDICIÁRIA - PREPARO; GUIA DARE- CÓD 230-6 = 
2% sobre o valor de R$63.955,22, a ser corrigido desde 01/2013 = R$71.717,69. O preparo a ser recolhido:R$1.434,35 TAXA 
REMESSA E RETORNO: deverá ser recolhido o valor de R$32,70, por volume e apenso que houver. - ADV: MARCOS ANTONIO 
DE BARROS (OAB 92669/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RILTON JOSÉ DOMINGUES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIMARA MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0042/2015
Processo 0000255-17.2013.8.26.0320 (apensado ao processo 0024033-50.2012.8.26) (032.02.0130.000255) - Consignação 

em Pagamento - Pagamento em Consignação - Claudineia Neves da Silva - Itau Unibanco Sa - Recebo o recurso adesivo 
interposto pela autora, CLAUDINÉIA NEVES DA SILVA, às fls. 132/135. Concedo à autora o prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, para recolhimento da taxa de preparo e porte postal de remessa e retorno. À parte contrária para, querendo, apresentar 
contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo, à Superior Instância. Int. - ADV: PATRICK FERREIRA VAZ (OAB 223036/SP), 
JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0000746-24.2013.8.26.0320 (032.02.0130.000746) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco Sa - Lavina Celia da Silva Castelo - Vistos. Defiro o pedido de desarquivamento, feito pelo autor, 
sendo que os autos ficarão a disposição do interessado pelo prazo de dez dias. No silêncio, tornem os autos ao arquivo. Intime-
se. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 0000991-55.2001.8.26.0320 (320.01.2001.000991) - Procedimento Ordinário - Laurentina Maria de Moraes - Adalto 
Peixoto dos Santos - - Antonio Carlos Peixoto dos Santos - Vistos. Razão assiste a contadoria judicial, vez que a aplicação dos 
juros são devidos a partir de 01/2003. Tornem a contadoria local, para elaboração dos cálculos, conforme acima determinado. 
Intime-se. - ADV: ILKA APARECIDA GUERRA FACIO (OAB 105010/SP), ANGELO JOSE PERCEBON (OAB 144814/SP)

Processo 0000991-55.2001.8.26.0320 (320.01.2001.000991) - Procedimento Ordinário - Laurentina Maria de Moraes - 
Adalto Peixoto dos Santos - - Antonio Carlos Peixoto dos Santos - Vistos. Manifestem-se as partes, em cinco dias, acerca 
da informação da Contadoria de fls. 310. Int. - ADV: ILKA APARECIDA GUERRA FACIO (OAB 105010/SP), ANGELO JOSE 
PERCEBON (OAB 144814/SP)

Processo 0001903-52.2001.8.26.0320 (320.01.2001.001903) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - 
Mastra Industria e Comercio Ltda - Solucao Fomento Mercantil Ltda - 5v 1320/01 - - CLAUDIO JOSE LAULETTA - - FLORIANO 
FONSECA DE GODOY NETO - Fls. 828 - Concedo o prazo suplementar para manifestação acerca das declarações de renda. 
Sem prejuízo, ante a devolução da carta precatória com a certidão do Sr. Oficial de Justiça (fls. 826), que deixou de citar 
Floriano Fonseca Godoy Neto, uma vez que foi informado qie este não reside no local, sendo desconhecido, providencie o 
autor(a) o endereço do réu, para fins de citação, ou requeira o necessário para localização dos réus, no prazo 15 dias, sob 
pena de extinção. Int. - ADV: VICENTE ROMANO SOBRINHO (OAB 83338/SP), RENATO DE LUIZI JUNIOR (OAB 52901/SP), 
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DARCY DESTEFANI (OAB 35808/SP), DANIEL MAXIMILIAN DE LUIZI GOUVEIA (OAB 221948/SP), JOSE LUIS DIAS DA SILVA 
(OAB 119848/SP)

Processo 0002008-92.2002.8.26.0320 (320.01.2002.002008) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco Sa - Helio 
Alves Ferreira Jr - Vistos. Defiro o pedido de desarquivamento, feito pelo autor, sendo que os autos ficarão a disposição do 
interessado pelo prazo de dez dias. No silêncio, tornem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: MAURICIO JOSE JUNCHETTI 
(OAB 143842/SP), ADEMAR BEZERRA DE MENEZES JUNIOR (OAB 126837/SP), CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP)

Processo 0002499-21.2010.8.26.0320 (320.01.2010.002499) - Procedimento Sumário - Diomar Ferreira Gomes - Instituto 
Nacional de Seguro Social Inss - Dê-se ciência às partes acerca do retorno dos autos do Eg. Tribunal. Nada sendo requerido, 
arquivem-se os autos procedendo-se as anotações necessárias. Int. - ADV: MARIANA FRANCO RODRIGUES (OAB 279627/
SP), JOSE APARECIDO BUIN (OAB 74541/SP), MARIA ARMANDA MICOTTI (OAB 101797/SP)

Processo 0002529-47.1996.8.26.0320 (320.01.1996.002529) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Paulo 
Sergio Ramos Merli - Suseley Aparecida Dias de Oliveira - Romilda Cardoso Salibe - Aguarde-se resultado do agravo de 
instrumento interposto nos autos nº 187/1992. Intime-se. - ADV: BRUNO MOREIRA (OAB 253204/SP), JOSE ROBERTO OURO 
(OAB 43051/SP), ARTHUR SALIBE (OAB 163207/SP)

Processo 0003435-75.2012.8.26.0320 (320.01.2012.003435) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
Maria do Socorro Paulo da Silva - Andresa Cristina dos Santos Galvão - Vistos. Cientifiquem-se as partes, acerca do retorno dos 
autos do E. Tribunal. Após, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: MARCELA ROQUE RIZZO DE 
CAMARGO (OAB 253360/SP), DERMEVAL TIAGO JACON DA SILVA (OAB 231897/SP)

Processo 0003572-28.2010.8.26.0320 (apensado ao processo 0003845-41.2009.8.26) (320.01.2010.003572) - Procedimento 
Sumário - Consórcio Paulista de Papel e Celulose - Vistos. Defiro o pedido de desarquivamento, feito pelo autor, sendo que os 
autos ficarão a disposição do interessado pelo prazo de dez dias. No silêncio, tornem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: 
NOEDY DE CASTRO MELLO (OAB 27500/SP), ROBERVAL DIAS CUNHA JUNIOR (OAB 42529/SP)

Processo 0006069-40.1995.8.26.0320 (320.01.1995.006069) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Maria Celina 
Piva - Maria Izaura Caricatti Rossi - - Nelson Ferrari - - Jose Ferrari Rossi - Manifeste-se a inventariante, em cinco dias, sobre 
a petição de fls. 190. Após, tornem. - ADV: LUIZ ALBERTO GIRALDELLO (OAB 50713/SP), FRANCIS MIKE QUILES (OAB 
293552/SP)

Processo 0006472-47.2011.8.26.0320 (320.01.2011.006472) - Execução de Título Extrajudicial - Itau Unibanco Sa - Fls. 128 
- O pedido já foi deferido às fls. 127. Assim, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ 
(OAB 73055/SP)

Processo 0006778-65.2001.8.26.0320 (320.01.2001.006778) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Renato Guimaraes Junior - Sandra Luiza Signorelli Assali - 5v 570/01 - Fls. 676: Regularizada a representação, defiro vista dos 
autos pelo prazo de 05 (cinco) dias, sendo que decorrido o prazo sem manifestação os autos retornarão ao arquivo. Int. - ADV: 
ANTONIO JOSE RIBAS PAIVA (OAB 35799/SP), PEDRO PESSOTTO NETO (OAB 140149/SP), ALESSANDRA MAYUMI NOEL 
VIOLA (OAB 144917/SP), ELISEU GERALDO RODRIGUES (OAB 176845/SP), RENATO GUIMARÃES JUNIOR (OAB 80113/
SP)

Processo 0007043-91.2006.8.26.0320 (320.01.2006.007043) - Cumprimento de sentença - José Carlos Soldera - - Cristina 
Izabel Ferreira Soldera - Claudiomiro Costa Pereira - - Ilza Rodrigues Vieira - - Rosenir Aparecida Speretta Pinheiro - - Jose 
Antonio Sparetta - - Edvaldo Speretta - - Orisvaldo Speretta - - Valdirene Rosa de Lima Speretta - - Silvio Gilberto Pinheiro - 
Vistos. Manifestem-se as partes, em cinco dias, acerca da informação da Contadoria de fls. 431. Int. - ADV: JOAO JAIR MARCHI 
(OAB 150974/SP), PAULO SERGIO HEBLING (OAB 67156/SP), RAFAELA PAES RANGEL (OAB 237219/SP)

Processo 0007093-25.2003.8.26.0320 (320.01.2003.007093) - Procedimento Ordinário - Retificação de Área de Imóvel - 
Agro Pecuaria Furlan - - Florizo Furlan - - Genivaldo Alcides Furlan - - Valdomira Gergoletti - - Paulo Roberto Kiel - - Eraci 
Cechinatto - - Maria Margarida Kiel ( Rep P Paulo Roberto Kiel ) - Prefeitura Municipal de Limeira e Outros - - Joao Batista 
Boschiero - - Santa Barbara Agricola Sa - - Sebastiao Boschiero - - Joao Benedito Klaus - Vistos. Sem prejuízo da manifestação 
do representante do Ministério Público às fls. 445/446, o qual já manifestou-se acerca da petição e documentos de fls. 408/443, 
encaminhem-se os autos ao 2º Oficial de Registro de Imóveis para que se manifeste acerca da referida petição bem como 
daquela que encontra-se às fls. 455/458. Int. - ADV: SERGIO MARTIN VIDAL FRANCA (OAB 81322/SP), MARCIA APARECIDA 
CONCEICAO (OAB 91974/SP), SILVANA CRISTINA BARBI HERNANDES (OAB 106059/SP), REYNALDO COSENZA (OAB 
32844/SP), PAULO SERGIO UCHÔA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO (OAB 180623/SP), AGILDO DE SOUZA SILVA (OAB 
146120/SP), DOUGLAS MONTEIRO (OAB 120730/SP)

Processo 0007093-25.2003.8.26.0320 (320.01.2003.007093) - Procedimento Ordinário - Retificação de Área de Imóvel - Agro 
Pecuaria Furlan - - Florizo Furlan - - Genivaldo Alcides Furlan - - Valdomira Gergoletti - - Paulo Roberto Kiel - - Eraci Cechinatto 
- - Maria Margarida Kiel ( Rep P Paulo Roberto Kiel ) - Prefeitura Municipal de Limeira e Outros - - Joao Batista Boschiero - - 
Santa Barbara Agricola Sa - - Sebastiao Boschiero - - Joao Benedito Klaus - Vistos. Nos termos da cota do representante do 
Ministério Público de fls. 462, manifestem-se os autores, em cinco dias, acerca das informações prestadas pelo 2º Oficial de 
Registro de Imóveis. Intime-se. - ADV: SILVANA CRISTINA BARBI HERNANDES (OAB 106059/SP), REYNALDO COSENZA 
(OAB 32844/SP), DOUGLAS MONTEIRO (OAB 120730/SP), AGILDO DE SOUZA SILVA (OAB 146120/SP), PAULO SERGIO 
UCHÔA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO (OAB 180623/SP), MARCIA APARECIDA CONCEICAO (OAB 91974/SP), SERGIO 
MARTIN VIDAL FRANCA (OAB 81322/SP)

Processo 0007399-47.2010.8.26.0320 (320.01.2010.007399) - Inventário - Inventário e Partilha - Andréia Cristina Siqueira 
Alvarenga - Orlando Antonio Siqueira - - Eidione Prado Siqueira - Vistos. Cumpra a inventariante, em dez dias, o requerido 
pela Fazenda do Estado, às fls. 268 verso. Após, tornem. Intime-se. - ADV: ROGERIO FERRARI FERREIRA (OAB 241261/SP), 
AGOSTINHO ANTONIO DE LIMA COSTA (OAB 46519/SP), NABYLA MALDONADO DE MOURA GIACOPINI (OAB 260220/SP)

Processo 0007984-65.2011.8.26.0320 (320.01.2011.007984) - Depósito - Alienação Fiduciária - Hsbc Finance (brasil) Sa 
Banco Multiplo - Roberval Jose Gomes - Vistos. Manifeste-se a autora sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 187, 
providenciando o endereço correto do réu ou o recolhimento das taxas necessárias para pesquisa junto aos sistemas Bacenjud 
e Infojud. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 
999999/DP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0009289-50.2012.8.26.0320 (320.01.2012.009289) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Fundaçao 
Herminio Ometto - Jeferson Neto de Sa - Vistos. Ante a manifestação do(a) exequente (fls. 119), suspendo o andamento do 
feito nos termos do artigo 791, inciso III, do C.P.C. Aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 
227611/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP)

Processo 0015282-11.2011.8.26.0320 (320.01.2011.015282) - Procedimento Ordinário - Reinaldo Junior da Costa - Magazine 
Luiza Sa - Vistos. Fls. 167/168 - Concedo a requerida, o prazo de cinco dias, para que efetue o pagamento da diferença apurada 
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no valor de R$ 607,97. Após, tornem. Intime-se. - ADV: CARLOS AUGUSTO PINTO DIAS (OAB 124272/SP), REGINALDO JOSÉ 
DA COSTA (OAB 264367/SP), MAÍRA DE OLIVEIRA LIMA RUIZ (OAB 222014/SP)

Processo 0015684-92.2011.8.26.0320 (apensado ao processo 0009966-08.1997.8.26) (320.01.2011.015684) - Embargos 
de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Maria Carlota da Silva Campos - Alfredo School - - 
Paulo Rogério de Campos - Nos termos do artigo 475-J do C.P.C., intime-se o executado, na pessoa de seu Advogado, através 
da imprensa oficial, para pagamento do débito no prazo de quinze (15) dias, observada a fase executória do processo. Caso não 
se efetue o pagamento no prazo determinado, deverá a exeqüente apresentar novo cálculo acrescido do percentual de 10%. Int. 
- ADV: NABYLA MALDONADO DE MOURA GIACOPINI (OAB 260220/SP), FERNANDO SOARES JUNIOR (OAB 216540/SP), 
FAYA MILLA MAGALHÃES MASCARENHAS BARREIROS (OAB 308385/SP), ALINE KRAHENBÜHL SOARES (OAB 309418/
SP)

Processo 0016452-18.2011.8.26.0320 (320.01.2011.016452) - Cumprimento de sentença - Locação de Móvel - Benedito 
Porreca - Caldethech Indústria Metalúrgica Ltda - Fls. 115 - Intime-se o depositário do bem adjudicado, Sr. Valdeci Pereira Dias 
(diretor da empresa executada), na pessoa do advogado, afim de que apresente referido bem, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 
as penas da lei. Intime-se. - ADV: BENJAMIM FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 245779/SP), CARLOS EDUARDO GAGLIARDI 
(OAB 262013/SP)

Processo 0016529-90.2012.8.26.0320 (320.01.2012.016529) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito 
- Gold Serviços de Credito Ltda Me - - Marel Plasticos Ltda - L C Martins - - Luiz Carlos Martins - Fls. 568/570 - Preliminarmente, 
aguarde-se o determinado às fls. 567. Intime-se. - ADV: ANTONIO MANOEL RODRIGUES DE ALMEIDA (OAB 174967/SP), 
CLÁUDIA MICHELE RANIERI (OAB 245448/SP), KAIO CESAR PEDROSO (OAB 297286/SP)

Processo 0019344-36.2007.8.26.0320 (320.01.2007.019344) - Cumprimento de sentença - Edmar Ricardo Machado - Cleber 
Minetto - Vistos. Fls. 306 - Defiro o sobrestamento do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias. No silêncio, aguarde-se provocação em 
arquivo. Intime-se. - ADV: CARLOS EDUARDO BUSCH (OAB 277995/SP), ANA FLÁVIA BAGNOLO DRAGONE (OAB 190857/
SP)

Processo 0019526-46.2012.8.26.0320 (320.01.2012.019526) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Dirce 
Aparecida Pinatti - Hsbc Bank Brasil Sa - Vistos. Fls. 209: Nada a apreciar tendo em vista o acordo formulado nos autos, 
devidamente homologado às fls.208. Cientifique-se o Sr. Perito e após, arquivem-se os autos observadas as formalidades de 
praxe. Int. - ADV: EDUARDO HILARIO BONADIMAN (OAB 124890/SP), JOÃO PAULO SOARES PINTO (OAB 284980/SP), 
ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS

Processo 0019546-37.2012.8.26.0320 (320.01.2012.019546) - Dissolução e Liquidação de Sociedade - Sociedade - Fabio 
Luis Quatroni - Reginaldo Aparecido da Silva - - Solo Edificações Ltda Me - - Solo Construtora & Empreiteira Ltda - Ante a 
certidão do Sr. Oficial de Justiça (fls. 767/768), que deixou de citar Solo Construtora e Solo Edificações, sendo que em todas as 
vezes em que esteve lá encontrou a residência sempre fechada, e na rua Senador Vergueiro, 999, o porteiro informou que os 
requeridos tiveram escritório naquele prédio, mas se mudaram para local desconhecido, providencie o autor(a) o endereço do 
réu, para fins de citação, ou requeira o necessário para localização dos réus, no prazo 15 dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: 
DANIEL DE CAMPOS (OAB 94306/SP), FABIANA SIMONETI (OAB 204283/SP), SERGIO CONSTANTE BAPTISTELLA FILHO 
(OAB 142922/SP)

Processo 0021763-58.2009.8.26.0320 (320.01.2009.021763) - Embargos à Execução - Osvaldo Scavariello - Marcio Roberto 
Pini - Cientifiquem-se as partes acerca do retorno dos autos do Egrégio Tribunal. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos. 
- ADV: ISRAEL FAIOTE BITTAR (OAB 153040/SP), ANTONIO VIEIRA CAMPOS (OAB 86848/SP), LUIS GUSTAVO MOROZINI 
(OAB 278798/SP)

Processo 0021766-13.2009.8.26.0320 (320.01.2009.021766) - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - José 
Francisco Bento - Vistos. Fls. 59 - Proceda a serventia a pesquisa junto ao INFOJUD, visando localizar o CPF do requerido 
Rodrigo José da Silva, filho de Nancy Ap. Duarte da Silva. Em caso positivo, expeça-se novo ofício à Procuradoria informando 
os dados necessários. Após, tornem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: APARECIDO TEIXEIRA MECATTI (OAB 96871/SP)

Processo 0021843-51.2011.8.26.0320 (320.01.2011.021843) - Cumprimento de sentença - Geraldo Aparecido Dalfré - 
Globex Utilidades Sa Ponto Frio - Fls. 144/145 - Anote-se. No mais, aguarde-se o prazo para recolhimento das custas em 
aberto. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO COIMBRA SILVA (OAB 70429/MG), BRIGIDA BERNARDO REVEILLEAU (OAB 
313034/SP), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG), CHRISTIANE FERREIRA GOMES (OAB 254745/SP), 
ANDRÉ LUIS DE LIMA (OAB 307526/SP)

Processo 0022725-47.2010.8.26.0320 (320.01.2010.022725) - Cumprimento de sentença - Leandro Justino da Silva - 
Fernando Antonio Gomes Pavão - - Sofer Assessoria de Negócios Em Geral - - Onésio Procópio Borges - Dê-se ciência aos 
interessados acerca da averbação da penhora (fls. 221/225). No mais, requeira o exequente em 05 (cinco) dias, acerca do 
prosseguimento do feito, ficando ciente que no silêncio os autos serão arquivados. Intime-se. - ADV: FERNANDO ANTONIO 
GOMES PAVAO (OAB 112735/SP), REGINALDO JOSÉ DA COSTA (OAB 264367/SP)

Processo 0022972-28.2010.8.26.0320 (320.01.2010.022972) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Ibf Industria 
Brasileira de Filmes Sa - Editora e Grafica Expressão de Limeira Ltda - Fls. 177 - Proceda-se de acordo com os termos do 
artigo 45, do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, ante a certidão supra, manifeste-se a exequente, em cinco (05) dias, 
acerca do prosseguimento do feito, ficando ciente que no silêncio os autos serão arquivados. Intime-se. - ADV: LUIS GUSTAVO 
MOROZINI (OAB 278798/SP), MOHAMED CHARANEK (OAB 287621/SP), PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA (OAB 131725/
SP), ISRAEL FAIOTE BITTAR (OAB 153040/SP)

Processo 0023549-35.2012.8.26.0320 (320.01.2012.023549) - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - Terranova 
Fertilizantes e Micronutrientes Ltda Epp - Negocial Bh Factoring Fomento Comercial - - Horizonte Inox Comércio de Metais 
Ltda. - Verifico dos autos que não se esgotaram todas as tentativas para citação da(o) ré(u) Horizonte Inox, razão pela qual 
determino a pesquisa “on line”, junto ao Bacenjud e Renajud, após o recolhimento da taxa de R$ 12,20, para cada órgão e cada 
pessoa (física ou Jurídica) a ser pesquisado, que deverá ser recolhida na guia (FEDTJ), código 434-1, em conformidade com 
o Comunicado SPI nº 0170/2011, devendo a serventia proceder a pesquisa também junto ao Siel e CPFL. Expeça-se ofício ao 
SCPC para localização do atual endereço da ré, bem como à JUCESP, a fim de que esta envie a Ficha Cadastral da empresa, 
devendo a autora promover a impressão e encaminhamento dos referidos ofícios, comprovando-se nos autos. Sem prejuízo, 
defiro a expedição de edital para citação da(o) ré(u). Int. - ADV: BERNARDO CAMARA (OAB 76740/MG), ROBERY BUENO DA 
SILVEIRA (OAB 303253/SP)

Processo 0023859-12.2010.8.26.0320 (320.01.2010.023859) - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - João 
Perozin - - Elenir Santili Perozin - Vanda Elizabete Augusto Mendes - - Wilson Ricardo Avicchio - - Eliane Rodrigues Sena - Fls. 
143: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Decorrido o prazo e não havendo manifestação, 
tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: CARLOS HENRIQUE DA SILVA (OAB 277846/SP), BRUNO LOPES ROZADO (OAB 
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216978/SP)
Processo 0023859-12.2010.8.26.0320 (320.01.2010.023859) - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - João Perozin 

- - Elenir Santili Perozin - Vanda Elizabete Augusto Mendes - - Wilson Ricardo Avicchio - - Eliane Rodrigues Sena - Vistos. Fls. 
145 - Anote-se. Após, publique-se a determinação de fls. 144. Int. - ADV: BRUNO LOPES ROZADO (OAB 216978/SP), CARLOS 
HENRIQUE DA SILVA (OAB 277846/SP)

Processo 0023867-18.2012.8.26.0320 (320.01.2012.023867) - Monitória - Cheque - Silvana Maria da Silva - Vistos. Ante a 
certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 83, providencie o(a) autor(a) o endereço correto do requerido, para fins de citação, 
ou o recolhimento das taxas necessárias para pesquisa junto aos sistemas Bacenjud e Infojud. Prazo: 15 dias, sob pena de 
extinção. Intime-se. - ADV: ANA LUISA DE LUCA BENEDITO (OAB 264395/SP)

Processo 0024033-50.2012.8.26.0320 (320.01.2012.024033) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Claudineia Neves da Silva - Itau Unibanco Sa - Recebo o recurso adesivo interposto pela autora, CLAUDINÉIA NEVES DA 
SILVA, às fls. 147/150. Concedo à autora o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para recolhimento da taxa de preparo e porte 
postal de remessa e retorno. À parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo, à 
Superior Instância. Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), PATRICK FERREIRA VAZ (OAB 223036/SP)

Processo 0024939-69.2014.8.26.0320 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0062500-37.2012.8.26.0114 - 5ª Vara Cível 
Comarca de Campinas/SP) - Banco Bradesco S.A. - Vistos. Manifeste-se o exequente, em cinco dias, sobre a certidão do 
Oficial de Justiça, que deixou de citar os executados, tendo em vista não localizá-los no endereço indicado e o imóvel que 
provavelmente seja o de nº 1388 está desocupado, conforme informou a moradora vizinha. No silêncio, devolva-se ao Juízo 
Deprecante. Intime-se. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0024939-69.2014.8.26.0320 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0062500-37.2012.8.26.0114 - 5ª Vara Cível 
Comarca de Campinas/SP) - Banco Bradesco S.A. - IVAN DE CARVALHO CORREA FILHO - - Angela Aparecida Gonçalves 
Carvalho Correa - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 320.2015/001053-1 dirigi-me ao endereço indicado e ali sendo, DEIXEI DE CITAR OS SRS. ANGELA AP. G 
CARVALHO CORREA E IVAN DE CARVALHO CORREA FIKHO, tendo em vista que os mesmos não foram localizados no 
logradouro indicado bem como não localizei o imóvel com o numeral indicado e o imóvel que provavelmente seja o de numeral 
1388, esta desocupado, conforme informou uma moradora vizinha e que nada soube informar a respeito dos executados.// O 
referido é verdade e dou fé. Limeira, 27 de janeiro de 2015. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0025712-22.2011.8.26.0320 (320.01.2011.025712) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Defiro o pedido de fls. 91, pesquisa “on line”, após o 
recolhimento da taxa de R$ 12,20, para cada órgão e cada pessoa (física ou jurídica) a ser pesquisado (BACENJUD), que deverá 
ser recolhida na guia (FEDTJ), código 434-1, em conformidade com o Comunicado SPI nº 0170/2011, para o que concedo o 
prazo de 05 (cinco) dias. No silêncio, fica o(a) autor(a) ciente que os autos serão extintos. Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI 
M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0026051-44.2012.8.26.0320 (320.01.2012.026051) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Inadimplemento - Gerdau Aços Longos Sa - Acv Indústria e Comércio Ltda 
- Manifeste-se a ré, em cinco dias, sobre a petição de fls. 269. Intime-se. - ADV: CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE O. 
MONTEIRO (OAB 183536/SP), PAULA MARCELA BERNARDO (OAB 261765/SP), JOAQUIM ANTONIO ZANETTI (OAB 80964/
SP), RODRIGO RODRIGUES MÜLLER (OAB 190771/SP), PABLO DOTTO (OAB 147434/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE 
NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0029073-13.2012.8.26.0320 (apensado ao processo 0016529-90.2012.8.26) (320.01.2012.029073) - Embargos à 
Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - L C Martins - - Luiz Carlos Martins - Gold Serviços de Crédito Ltda Me - Ante 
a certidão supra, aguarde-se o transito em julgado. Após, tornem. Intime-se. - ADV: ANTONIO MANOEL RODRIGUES DE 
ALMEIDA (OAB 174967/SP), REINALDO ROSSI JUNIOR (OAB 255818/SP)

Processo 3015688-10.2013.8.26.0320 (processo principal 0026051-44.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Inadimplemento 
- BANCO DO BRASIL S/A - A.C.V. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - Fls. 126/127: Manifeste-se o Administrador e o 
representante do Ministério Público. - ADV: JOAQUIM ANTONIO ZANETTI (OAB 80964/SP), RODRIGO RODRIGUES MÜLLER 
(OAB 190771/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RILTON JOSÉ DOMINGUES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIMARA MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0044/2015
Processo 0000074-16.2013.8.26.0320 (032.02.0130.000074) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Maria 

Isabel de Campos - Credito Real Serviços Ltda -me - - Paulo Jose Massaro - - Maria Aparecida Gahona Massaro - Vistos. 
Tendo em vista a evidência da intenção de procrastinar a execução, nos termos do artigo 50, do Código Civil, determino a 
desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, a fim de que a execução recaia em bens particulares da sócia 
indicada às fls. 106. Determino a penhora “on line”, de eventuais valores em contas da sócia indicada. Após, tornem. Intime-se. 
- ADV: SELMA MARIA CASTRO GHETTI DIAS (OAB 241082/SP)

Processo 0000074-16.2013.8.26.0320 (032.02.0130.000074) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - 
Maria Isabel de Campos - Credito Real Serviços Ltda -me - - Paulo Jose Massaro - - Maria Aparecida Gahona Massaro - Fls. 
114/116 - Manifeste-se a Exequente acerca da negativa de bloqueio de valores junto ao sistema BACENJUD, em nome do(a) 
Executado(a), requerendo o que de direito, no prazo de cinco (05) dias. Não havendo manifestação, fica ciente o Exequente de 
que os autos serão arquivados. Int. - ADV: SELMA MARIA CASTRO GHETTI DIAS (OAB 241082/SP)

Processo 0000423-87.2011.8.26.0320 (320.01.2011.000423) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Natalino Aparecido da Silva - Mic Comércio de Combustível Ltda - - Tókio Marine Seguradora - - Real Seguro Abn Amro - 
- Mic Transportes Rodoviários Ltda - Fls. 619/620: Encaminhe-se os quesitos suplementares ao perito, para que preste os 
esclarecimentos solicitados pelo autor. Intime-se. - ADV: IVONE MARIA DE ARAUJO (OAB 170285/SP), JESUALDO ALMEIDA 
LIMA (OAB 156422/SP), MILTON LUIZ CLEVE KUSTER (OAB 281612/SP), MARIA JOSÉ BENINI (OAB 199444/SP), GIOVANNA 
CRISTINA ZANETTI PEREIRA (OAB 239069/SP), LUIZ FELIPE CONDE (OAB 310799/SP)

Processo 0000449-17.2013.8.26.0320 (032.02.0130.000449) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Locação de Imóvel - Luiz Tadeu Mantovani Sassi - Fernando Henrique Santini - - Maria do Carmo Nascimento Silva - - Jose 
Jorge da Silva - - Vera Lucia da Silva - Fls. 139: Defiro vista dos autos ao exequente, pelo prazo de dez dias. Int. - ADV: IVAN DE 
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OLIVEIRA E SOUSA GONÇALVES (OAB 205610/SP), CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD (OAB 254871/SP), AUGUSTO 
ALEIXO

Processo 0001137-76.2013.8.26.0320 (032.02.0130.001137) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Meta Steel 
Engenharia Ltda - Brasil Batistella Construtora e Incorporadora Ltda - Vistos. Cientifiquem-se as partes acerca do retorno dos 
autos do Eg. Tribunal de Justiça. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades de praxe. Intime-se. 
- ADV: ADRIANO GREVE (OAB 211900/SP), REINALDO ROSSI JUNIOR (OAB 255818/SP), CLÁUDIA MICHELE RANIERI (OAB 
245448/SP), JERONYMO BELLINI FILHO (OAB 90959/SP)

Processo 0001372-72.2015.8.26.0320 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0009592-80.2011 - Secretaria de Família - Foro 
Regional de Colombo - Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR) - ROSELI APARECIDA BORGES NHAIA - Vistos. 
Tendo em vista não existir nesta Comarca a penitenciária indicada, devolva-se ao Juízo Deprecante com nossas homenagens, 
observadas as formalidades de praxe. Int. - ADV: WALDIR DONIZETE DE OLIVEIRA (OAB 23544/PR)

Processo 0002706-88.2008.8.26.0320 (320.01.2008.002706) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Jc Vieira 
Defensivo - Andre Luiz Costa - Vistos. Fls.177/179: Antes de apreciar o pedido, concedo ao exequente o prazo de cinco dias 
para que apresente o cálculo atualizado do débito. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: MARLENE 
APARECIDA VIEIRA (OAB 93912/SP), RAFAEL MESQUITA (OAB 193189/SP), DANIELA CAMPBELL MIRANDA (OAB 219802/
SP), RODRIGO QUINTINO PONTES (OAB 274196/SP), EDMAR JOSÉ BARROCAS (OAB 262040/SP)

Processo 0003160-10.2004.8.26.0320 (320.01.2004.003160) - Cumprimento de sentença - Banco Nossa Caixa Sa - Joao 
Batista Scavone - Vistos. Fls.411: Defiro o prazo de quinze dias para a apresentação do cálculo atualizado do débito conforme 
requerido. Após tornem. Intime-se. - ADV: ADRIANA CRISTINA CAPICOTTO (OAB 160642/SP), ELISANDRA DANIELA 
MOUTINHO (OAB 249711/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0003215-68.1998.8.26.0320 (320.01.1998.003215) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Kallas Engenharia e Empreendimentos Ltda - Mauricio Benedito Guerra - - Luiz Guerra Filho - - Terezinha Pascon Guerra - 
Vistos. Fls. 322: Apresente a exequente no prazo de cinco dias, o comprovante de recolhimento de diligência do Sr. Oficial de 
Justiça, vez que o mesmo não acompanhou a petição protocolada. Intime-se. - ADV: LEO BORGES BARRETO (OAB 129471/
SP), WALTER SOUZA VIOLLA (OAB 272510/SP), LUIZ FERNANDO CAVALLINI ANDRADE (OAB 116594/SP)

Processo 0003749-21.2012.8.26.0320 (320.01.2012.003749) - Procedimento Ordinário - Everton Fernando Silva - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Manifeste-se o autor no prazo de cinco dias, acerca da petição e cálculo juntados 
às fls.99/103. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: OSVALDO STEVANELLI (OAB 107091/SP), MARIA 
ARMANDA MICOTTI (OAB 101797/SP)

Processo 0005268-65.2011.8.26.0320 (320.01.2011.005268) - Monitória - Cheque - Balilla Distribuidora de Veículos Ltda - 
Patrícia Ribeiro Chaves - Vistas dos autos à autora para: ( x ) cientificá-la do desarquivamento do processo e de que decorrido 
o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: MARILIA 
CRISTINA BONI (OAB 272715/SP)

Processo 0007175-85.2005.8.26.0320 (320.01.2005.007175) - Arrolamento de Bens - Luzia Giungi de Araujo - - Shirley 
Giungi de Araujo - - Lucia Giungi de Araujo - - Jesuel Giungi Araujo - - Maria Helena Ventura de Araujo - - Claudemir Ferreira - - 
Dulce de Araujo Ferreira - Euclides Teixeira de Araujo - Vistas dos autos à autora para: ( x ) cientificá-la do desarquivamento do 
processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das 
NSCGJ). - ADV: VANIA PINKE RODRIGUES (OAB 114617/SP), LUIZ PEDRO BOM

Processo 0007621-44.2012.8.26.0320 (320.01.2012.007621) - Inventário - Inventário e Partilha - Selma Regina Poldi - 
Arnaldo Poldi - MARCEL POLDI - Anna Arnosti Poldi - Vistos. Fls.148/149: Manifeste-se a inventariante no prazo de cinco dias. 
No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: OZEIAS PAULO DE QUEIROZ, ANTONIO GILBERTO FAVERO 
(OAB 36837/SP), PAULO SERGIO HEBLING (OAB 67156/SP), FILIPE HEBLING (OAB 263406/SP), CASSIA SALES PIMENTEL 
(OAB 267394/SP), VANESSA STEIN FÁVERO (OAB 180827/SP)

Processo 0008311-78.2009.8.26.0320 (320.01.2009.008311) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Elektro 
Eletricidade e Serviços Sa - Jet Plast Iracema Industria e Comércio Ltda - Vistos. Fls.164/165: Anote-se. Sem prejuízo, esclareça 
o exequente no prazo de cinco dias se pretende a penhora do veículo indicado às fls. 162, tendo em vista as restrições constantes 
às fls. 157. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), FABIO ANDRE 
FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP)

Processo 0008808-87.2012.8.26.0320 (320.01.2012.008808) - Procedimento Ordinário - Colégio Cidade de Limeira Ltda 
Epp - Luiz Antonio Rosa - - Josiane de Cassia Fiori Rosa - Fls. 122: Defiro vista dos autos ao autor, pelo prazo de dez dias. No 
silêncio, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO MOROZINI (OAB 278798/SP)

Processo 0010119-70.1999.8.26.0320 (320.01.1999.010119) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Unigres Ceramica Ltda - Tecfibras Produtos Industriais Ltda - - Banco Bradesco Sa - - Saint Gobain Assessoria e Administracao 
Sa - Fls. 527: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de sessenta (60) dias. Decorrido o prazo e não havendo manifestação, 
aguarde-se provocação em arquivo. - ADV: GERVASIO FERNANDES CUNHA FILHO (OAB 124217/SP), FERNANDO RUDGE 
LEITE NETO (OAB 84786/SP), NOEDY DE CASTRO MELLO (OAB 27500/SP), MARCO AURELIO BAPTISTA DE MORAES 
(OAB 213256/SP), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR (OAB 154733/SP), MARCELO AUGUSTO SCUDELER (OAB 146894/
SP), ADRIANO FACHINI MINITTI, LAZARO SOTOCORNO (OAB 88357/SP), ADRIANO CESAR ULLIAN (OAB 124015/SP), 
CRISTINA MARIA COSTA MONTEIRO (OAB 123519/SP)

Processo 0010191-71.2010.8.26.0320 (320.01.2010.010191) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Vitória 
Cristina Amaral de Souza - Antonio José Rodrigues de Souza - Vistos. Manifeste-se a autora, em 05 dias, sobre a certidão do 
Oficial de Justiça de fls. 104, providenciando o endereço correto do réu para fins de citação ou requeira o que de direito para 
sua localização. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: CELSO JOSE PALERMO (OAB 11834/SP), ARTUR 
COLELLA (OAB 224681/SP)

Processo 0010201-18.2010.8.26.0320 (apensado ao processo 0012344-77.2010.8.26) (320.01.2010.010201) - Procedimento 
Ordinário - Contratos Bancários - Rui Trancoso de Abreu - Banco Citibank Sa Citinancial - Vistos. Fls. 180: Proceda a serventia 
a transferência do valor bloqueado através do sistema Bacen-Jud 2.0 (fls.177), junto ao Banco do Brasil S.A. em conta judicial. 
Intime-se o executado, na pessoa de seu Advogado, da penhora “on line” efetuada. O pedido de levantamento será apreciado 
oportunamente. Intime-se. - ADV: JULIA RODRIGUES GIOTTO (OAB 232231/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 
178033/SP), GIOVANNA MARIA B R DE VASCONCELLOS (OAB 130131/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 
126504/SP)

Processo 0010975-09.2014.8.26.0320 (processo principal 0021863-81.2007.8.26) - Habilitação de Crédito - Espécies de 
Sociedades - Instituto Nacional do Seguro Social - Fer Corr Embalagens Ltda - Vistos. Razão assiste o Administrador e o MP, 
uma vez que a presente Habilitação visa assegurar créditos relativos a contribuição previdenciária e custas processuais, os 
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quais ostentam nítido privilégio fiscal, tendo em vista que tais créditos não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, 
devendo o credor buscar as vias ordinárias para tanto. Nesse passo, julgo extinta a presente habilitação, por falta de interesse 
da agir, com fundamento legal no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os 
autos, observadas as formalidades legais. PRIC. - ADV: RENATO LAINER SCHWARTZ (OAB 100000/SP), ANTONIO OSMAR 
MONTEIRO SURIAN (OAB 26439/SP), ROBERTO SCORIZA (OAB 64633/SP), RICARDO BRESSER KULIKOFF (OAB 55336/
SP), JAYME FERRAZ JUNIOR (OAB 45581/SP), RICARDO PENACHIN NETTO (OAB 31405/SP), JAIR ALBERTO CARMONA 
(OAB 27414/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), VIVIAN MORAES MACHADO DELLOVA CAMPOS (OAB 
239584/SP), ABRAO LOWENTHAL (OAB 23254/SP), GISLAINE CASONI GUEDES (OAB 232208/SP), RAFAEL RIGO (OAB 
228745/SP), ELVIS RODRIGUES AFONSO (OAB 222855/SP), ROSELY MICELI D’AGOSTINO JACOBUCCI (OAB 222065/SP), 
CARLOS ALBERTO RODRIGUES (OAB 217121/SP), ANDERSON BENEVIDES CAMPOS (OAB 285896/SP), WELLINGTON 
RIBEIRO CAVALCANTI (OAB 17986/PE), FERNANDO DE BARROS CORRÊA (OAB 11492/PE), FERNANDA CRISTIAN DEL 
BEL, MARAISA ALVES DA SILVA COELHO (OAB 291117/SP), BRUNO LEANDRO DE SOUZA SANTOS (OAB 288146/SP), 
JURANDIR CARNEIRO NETO (OAB 85822/SP), PAULO EDSON FERREIRA FILHO (OAB 272354/SP), ROGERIO CAMPOS 
DO NASCIMENTO (OAB 257137/SP), JORGE DOS SANTOS MATOS FILHO (OAB 257675/SP), JOSEMAR ESTIGARIBIA 
(OAB 96217/SP), ROBERTA MACEDO VIRONDA (OAB 89243/SP), ANA MARIA DE BARROS CORREIA MATOS (OAB 7840/
PE), EDUARDO TADEU GONÇALES (OAB 174404/SP), HENRIQUE CENEVIVA (OAB 190221/SP), FABIO SUGUIMOTO (OAB 
190204/SP), AGOSTINHO RODRIGUES CALDEIRA (OAB 189949/SP), DENNIS OLIMPIO SILVA (OAB 182162/SP), EDNA 
FLORES DA SILVA (OAB 155412/SP), DANIELA CRISTINA DA SILVA (OAB 170588/SP), ANA PAULA ADALA FERNANDES 
(OAB 163412/SP), MARISA DE CASTRO (OAB 130008/SP), JAILSON ALVES DA SILVA (OAB 133465/SP), FERNANDO 
ALFREDO PARIS MARCONDES (OAB 134514/SP), AUGUSTO MELO ROSA (OAB 138922/SP), EDUARDO GARCIA DE LIMA 
(OAB 128031/SP), RAFAEL MESQUITA (OAB 193189/SP), SHIRLEIDE DE MACEDO VITORIA (OAB 198312/SP), ELY DE 
OLIVEIRA FARIA (OAB 201008/SP), TATIANA TEIXEIRA (OAB 201849/SP), PAULO HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO (OAB 
114908/SP), MARCO AURELIO ALVES BARBOSA (OAB 107859/SP), WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP), FAUSTO LUIS 
ESTEVES DE OLIVEIRA (OAB 103079/SP)

Processo 0011159-67.2011.8.26.0320 (320.01.2011.011159) - Despejo - Locação de Imóvel - Santo Baraldi & Cia Ltda - Hm 
Indústria de Máquinas e Equipamentos Ltda Me - Vistos. Fls.609/627: Antes de receber o recurso apresentado, concedo ao 
requerente o prazo de cinco dias para que efetue o pagamento da taxa de remessa e retorno dos autos, no valor de R$ 32,70 
por volume. Após tornem. Int. - ADV: JOSE ROBERTO ZAMBON (OAB 102120/SP), GIOVANE VALESCA DE GOES (OAB 
288748/SP)

Processo 0012012-42.2012.8.26.0320 (320.01.2012.012012) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - 
Pedro Antico - Banco Bv Sa Credito Financimento Investimento - Homologo o laudo pericial apresentado, para que produzam os 
seus jurídicos e legais efeitos. Não há necessidade de prova oral. Declaro encerrada a instrução, intimando-se as partes para 
apresentarem alegações finais, através de memoriais, no prazo de dez (10) dias, para cada uma, iniciando-se pelo autor. Intime-
se. - ADV: FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 
77460/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), DARCY DESTEFANI (OAB 35808/SP), BENEDITO 
PEREIRA LEITE (OAB 39881/SP)

Processo 0012339-55.2010.8.26.0320 (320.01.2010.012339) - Despejo por Falta de Pagamento - Maria Aparecida Brito 
- Maria de Lourdes Rocha - - Rodrigo Valeriano Rocha - Vistos. Fls.38/39: A retirada de restrição existente em nome do réu 
independe de prestação jurisdicional, vez que tal providência poderá ser obtida com simples carta de anuência fornecida pela 
credora. Cientifiquem-se as partes e após, tornem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: LILIAN MARIA ROMANINI GOIS (OAB 
282640/SP), FABIO COLOGNESI BRAGA (OAB 168911/SP)

Processo 0013019-06.2011.8.26.0320 (320.01.2011.013019) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA 
- Lindomar Lopes de Farias - Vistos. Fls. 108: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de trinta dias. Decorrido o prazo e não 
havendo manifestação, os autos serão extintos. Intime-se. - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 0013920-42.2009.8.26.0320 (320.01.2009.013920) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Pedro Dragone 
- Milton Jonas Deramio - Vistos. Fls.185: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de noventa dias. Decorrido o prazo e não 
havendo manifestação, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: FERNANDO JESUS GARCIA (OAB 225688/SP), 
MARCOS ROBERTO GARCIA (OAB 132221/SP), NABYLA MALDONADO DE MOURA GIACOPINI (OAB 260220/SP)

Processo 0014872-84.2010.8.26.0320 (320.01.2010.014872) - Monitória - Cheque - Silvio André Ramos - Neide Alves 
Galante Franco - Ante o auto de leilão negativo juntado às fls. 173, requeira o exequente, em cinco dias, o que de direito em 
termos de prosseguimento do feito. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: PATRICK FERREIRA VAZ 
(OAB 223036/SP), FAUSTO LUIS ESTEVES DE OLIVEIRA (OAB 103079/SP)

Processo 0015358-30.2014.8.26.0320 (processo principal 0021863-81.2007.8.26) - Habilitação de Crédito - Espécies 
de Sociedades - FAZENDA DO ESTADO - Fer Corr Embalagens Ltda - Vistos. Razão assiste o Administrador e o MP, uma 
vez que a presente Habilitação visa assegurar créditos relativos a contribuição previdenciária e custas processuais, os quais 
ostentam nítido privilégio fiscal, tendo em vista que tais créditos não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, devendo 
o credor buscar as vias ordinárias para tanto. Nesse passo, julgo extinta a presente habilitação, por falta de interesse da agir, 
com fundamento legal no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 
observadas as formalidades legais. PRIC. - ADV: EDUARDO GARCIA DE LIMA (OAB 128031/SP), MARISA DE CASTRO (OAB 
130008/SP), PAULO HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO (OAB 114908/SP), ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP), 
JAILSON ALVES DA SILVA (OAB 133465/SP), MARCO AURELIO ALVES BARBOSA (OAB 107859/SP), WALTER BERGSTROM 
(OAB 105185/SP), FAUSTO LUIS ESTEVES DE OLIVEIRA (OAB 103079/SP), RENATO LAINER SCHWARTZ (OAB 100000/
SP), AUGUSTO MELO ROSA (OAB 138922/SP), ROBERTA MACEDO VIRONDA (OAB 89243/SP), JAIR ALBERTO CARMONA 
(OAB 27414/SP), RICARDO PENACHIN NETTO (OAB 31405/SP), JAYME FERRAZ JUNIOR (OAB 45581/SP), RICARDO 
BRESSER KULIKOFF (OAB 55336/SP), ROBERTO SCORIZA (OAB 64633/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/
SP), FERNANDO ALFREDO PARIS MARCONDES (OAB 134514/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), JURANDIR 
CARNEIRO NETO (OAB 85822/SP), ANTONIO OSMAR MONTEIRO SURIAN (OAB 26439/SP), JOSEMAR ESTIGARIBIA (OAB 
96217/SP), JORGE DOS SANTOS MATOS FILHO (OAB 257675/SP), ROGERIO CAMPOS DO NASCIMENTO (OAB 257137/
SP), PAULO EDSON FERREIRA FILHO (OAB 272354/SP), ANDERSON BENEVIDES CAMPOS (OAB 285896/SP), BRUNO 
LEANDRO DE SOUZA SANTOS (OAB 288146/SP), MARAISA ALVES DA SILVA COELHO (OAB 291117/SP), FERNANDA 
CRISTIAN DEL BEL, FERNANDO DE BARROS CORRÊA (OAB 11492/PE), WELLINGTON RIBEIRO CAVALCANTI (OAB 17986/
PE), ANA MARIA DE BARROS CORREIA MATOS (OAB 7840/PE), HENRIQUE CENEVIVA (OAB 190221/SP), JOAO PAULO 
DE NARDI MACIEJEZACK (OAB 148686/SP), EDNA FLORES DA SILVA (OAB 155412/SP), ANA PAULA ADALA FERNANDES 
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(OAB 163412/SP), DANIELA CRISTINA DA SILVA (OAB 170588/SP), EDUARDO TADEU GONÇALES (OAB 174404/SP), 
DENNIS OLIMPIO SILVA (OAB 182162/SP), AGOSTINHO RODRIGUES CALDEIRA (OAB 189949/SP), FABIO SUGUIMOTO 
(OAB 190204/SP), VIVIAN MORAES MACHADO DELLOVA CAMPOS (OAB 239584/SP), SHIRLEIDE DE MACEDO VITORIA 
(OAB 198312/SP), ELY DE OLIVEIRA FARIA (OAB 201008/SP), TATIANA TEIXEIRA (OAB 201849/SP), CARLOS ALBERTO 
RODRIGUES (OAB 217121/SP), ROSELY MICELI D’AGOSTINO JACOBUCCI (OAB 222065/SP), ELVIS RODRIGUES AFONSO 
(OAB 222855/SP), RAFAEL RIGO (OAB 228745/SP), GISLAINE CASONI GUEDES (OAB 232208/SP), ABRAO LOWENTHAL 
(OAB 23254/SP)

Processo 0015617-25.2014.8.26.0320 (processo principal 0021863-81.2007.8.26) - Habilitação de Crédito - Espécies de 
Sociedades - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Fer Corr Embalagens Ltda - Vistos. Razão assiste o Administrador 
e o MP, uma vez que a presente Habilitação visa assegurar créditos relativos a contribuição previdenciária e custas processuais, 
os quais ostentam nítido privilégio fiscal, tendo em vista que tais créditos não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, 
devendo o credor buscar as vias ordinárias para tanto. Nesse passo, julgo extinta a presente habilitação, por falta de interesse 
da agir, com fundamento legal no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se 
os autos, observadas as formalidades legais. PRIC. - ADV: ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP), JAILSON 
ALVES DA SILVA (OAB 133465/SP), MARISA DE CASTRO (OAB 130008/SP), EDUARDO GARCIA DE LIMA (OAB 128031/SP), 
FERNANDO ALFREDO PARIS MARCONDES (OAB 134514/SP), AUGUSTO MELO ROSA (OAB 138922/SP), JOAO PAULO 
DE NARDI MACIEJEZACK (OAB 148686/SP), EDNA FLORES DA SILVA (OAB 155412/SP), PAULO HENRIQUE BRASIL DE 
CARVALHO (OAB 114908/SP), MARCO AURELIO ALVES BARBOSA (OAB 107859/SP), WALTER BERGSTROM (OAB 105185/
SP), FAUSTO LUIS ESTEVES DE OLIVEIRA (OAB 103079/SP), MARIA ARMANDA MICOTTI (OAB 101797/SP), RENATO LAINER 
SCHWARTZ (OAB 100000/SP), GISLAINE CASONI GUEDES (OAB 232208/SP), JAIR ALBERTO CARMONA (OAB 27414/SP), 
ANA MARIA DE BARROS CORREIA MATOS (OAB 7840/PE), BRUNO LEANDRO DE SOUZA SANTOS (OAB 288146/SP), 
MARAISA ALVES DA SILVA COELHO (OAB 291117/SP), FERNANDA CRISTIAN DEL BEL, FERNANDO DE BARROS CORRÊA 
(OAB 11492/PE), WELLINGTON RIBEIRO CAVALCANTI (OAB 17986/PE), ANDERSON BENEVIDES CAMPOS (OAB 285896/
SP), ANA PAULA ADALA FERNANDES (OAB 163412/SP), ANTONIO OSMAR MONTEIRO SURIAN (OAB 26439/SP), VIVIAN 
MORAES MACHADO DELLOVA CAMPOS (OAB 239584/SP), ABRAO LOWENTHAL (OAB 23254/SP), RAFAEL RIGO (OAB 
228745/SP), ELVIS RODRIGUES AFONSO (OAB 222855/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), JAYME FERRAZ 
JUNIOR (OAB 45581/SP), RICARDO BRESSER KULIKOFF (OAB 55336/SP), ROBERTO SCORIZA (OAB 64633/SP), JORGE 
DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), PAULO EDSON FERREIRA FILHO (OAB 272354/SP), JURANDIR CARNEIRO NETO 
(OAB 85822/SP), ROBERTA MACEDO VIRONDA (OAB 89243/SP), JOSEMAR ESTIGARIBIA (OAB 96217/SP), JORGE DOS 
SANTOS MATOS FILHO (OAB 257675/SP), ROGERIO CAMPOS DO NASCIMENTO (OAB 257137/SP), RICARDO PENACHIN 
NETTO (OAB 31405/SP), TATIANA TEIXEIRA (OAB 201849/SP), AGOSTINHO RODRIGUES CALDEIRA (OAB 189949/SP), 
FABIO SUGUIMOTO (OAB 190204/SP), HENRIQUE CENEVIVA (OAB 190221/SP), SHIRLEIDE DE MACEDO VITORIA (OAB 
198312/SP), DANIELA CRISTINA DA SILVA (OAB 170588/SP), EDUARDO TADEU GONÇALES (OAB 174404/SP), ELY DE 
OLIVEIRA FARIA (OAB 201008/SP), DENNIS OLIMPIO SILVA (OAB 182162/SP), ROSELY MICELI D’AGOSTINO JACOBUCCI 
(OAB 222065/SP), CARLOS ALBERTO RODRIGUES (OAB 217121/SP)

Processo 0015777-65.2005.8.26.0320 (320.01.2005.015777) - Outros Feitos não Especificados - Pablo Augusto Paulino 
Leite - - Edison Paulino Leite - Vistos. Fls.26: Cientifique-se o autor acerca do desarquivamento dos autos, ficando deferido vista 
fora de cartório pelo prazo de cinco dias. No silêncio, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: DANIEL MARQUES DOS SANTOS 
(OAB 264811/SP)

Processo 0017425-41.2009.8.26.0320 (320.01.2009.017425) - Procedimento Ordinário - Direitos e Títulos de Crédito - 
Benedito Bonfim - Banco Rural - - Sindsel Sindicato dos Servidores Municipais de Limeira - Vistos. Fls.265: Defiro o pedido. 
Expeça-se certidão de objeto e pé conforme requerido. Após, arquivem-se os autos observadas as formalidades de praxe. Int. 
- ADV: VINÍCIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE (OAB 248321/SP), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (OAB 
109730/MG), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 295551/SP), ANDRÉ LUIZ MIRANDA (OAB 270783/SP), ANTONIO 
CELSO PEREIRA SAMPAIO (OAB 270784/SP), RICARDO DE AGUIAR FERONE (OAB 176805/SP), LUIZ FLÁVIO VALLE 
BASTOS (OAB 256452/SP)

Processo 0019330-76.2012.8.26.0320 (320.01.2012.019330) - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - Lindsey da 
Silva Lahr - Jair Norberto Terra Lahr - Manifeste-se o exequente, no prazo legal, sobre a impugnação apresentada. Intime-se. - 
ADV: SONETE NEVES DE OLIVEIRA (OAB 178402/SP), DAIANE DE SOUZA MELO OLIVEIRA (OAB 305797/SP), DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 0019861-94.2014.8.26.0320 (apensado ao processo 0003205-48.2003.8.26) - Sobrepartilha - Inventário e Partilha 
- Terezinha da Cruz Maduro Kross - - Francisco de Assis Kross - Romilda Cardoso Salibe e outro - Romilda Cardoso Salibe - 
Vistos. Manifeste-se a inventariante no prazo de cinco dias, acerca da manifestação da Fazenda Estadual juntada às fls.87. 
No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: FLÁVIA CRISTINA CUNHA PONTE (OAB 158012/SP), ROMILDA 
CARDOSO SALIBE (OAB 42683/SP), ARTHUR SALIBE (OAB 163207/SP), FÁBIA LUCIANE DE TOLEDO (OAB 174279/SP)

Processo 0020917-65.2014.8.26.0320 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0002582-72.2011 - 1ª Vara Judicial da Comarca 
de Nova Odessa/SP) - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA - Maria Elisandra Xavier - Fls. 26: Defiro o sobrestamento do feito 
pelo prazo de trinta (30) dias. Decorrido o prazo e não havendo manifestação, devolva-se ao Juízo Deprecante, observadas as 
formalidades legais. Int. - ADV: ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP)

Processo 0022326-47.2012.8.26.0320 (320.01.2012.022326) - Cumprimento de sentença - Fornecimento de Energia Elétrica 
- Morro Azul Construções e Comercio Ltda - Elektro Eletricidade e Serviços Sa - Vistos. Fls. 261/263: Nos termos do artigo 475-J 
do C.P.C., intime-se o executado, na pessoa de seu Advogado, através da imprensa oficial, para pagamento do débito no prazo 
de quinze (15) dias, observada a fase executória do processo. Caso não se efetue o pagamento no prazo determinado, deverá 
o exequente apresentar novo cálculo acrescido do percentual de 10%. Intime-se. - ADV: MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 
139051/SP), CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP), EDIVANIA CRISTINA BOLONHIN (OAB 
125212/SP)

Processo 0022384-60.2006.8.26.0320 (320.01.2006.022384) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Randon Administradora de Consórcios Ltda - Rodoviário Nova Era Ltda - Vistos. Dê-se ciência às partes acerca 
do retorno dos autos do Eg. Tribunal de Justiça. Após, aguarde-se a decisão final conforme determinado às fls. 659. Int. - 
ADV: CLÁUDIA MICHELE RANIERI (OAB 245448/SP), ADILSON DE MENDONCA (OAB 127239/SP), ADRIANO GREVE (OAB 
211900/SP), REINALDO ROSSI JUNIOR (OAB 255818/SP)

Processo 0022953-22.2010.8.26.0320 (320.01.2010.022953) - Monitória - Itaú Unibanco Sa - Lucia Helena Aparecida 
Nazario Epp - - Lucia Helena Aparecida Nazario - Vistos. Deixo de apreciar o pedido de fls. 165, ante a decisão proferida às fls. 
164. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
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SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)
Processo 0022953-22.2010.8.26.0320 (320.01.2010.022953) - Monitória - Itaú Unibanco Sa - Lucia Helena Aparecida Nazario 

Epp - - Lucia Helena Aparecida Nazario - Deixo de apreciar o pedido de fls. 170/171, ante a decisão proferida às fls. 164. Ante o 
trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM 
DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 0025269-37.2012.8.26.0320 (320.01.2012.025269) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Fundição Carmine Lombardi Ltda - - Filomena Scarioto Lombardi - Vistos. Ante a petição de fls. 41, 
suspendo a presente execução nos termos do art. 791, inc. III, do Código de Processo Civil. Aguarde-se provocação em arquivo. 
Intime-se. - ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP), ADEMAR BEZERRA DE MENEZES JUNIOR (OAB 126837/SP)

Processo 0026447-94.2007.8.26.0320 (320.01.2007.026447) - Cumprimento de sentença - Banco Nossa Caixa Sa - Auto 
Peças Bethel Limeira Ltda Me - - Luzia Alves Amorim Pinheiro - - Gilmar Pinheiro - - Luiz Fernando Pinheiro - Vistos. Fls. 196: 
Defiro o pedido, após o recolhimento da taxa referente ao Comunicado SPI nº 170/2011 do Conselho Superior da Magistratura, 
para o que concedo o prazo de 10 dias. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: ARNOR SERAFIM 
JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0026922-74.2012.8.26.0320 (320.01.2012.026922) - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Ricardo 
Anicesa Silva - Reginaldo Pereira do Carmo - Vistos. Fls. 63/64: Nos termos do artigo 475-J do C.P.C., intime-se o executado, 
pessoalmente, para pagamento do débito no prazo de quinze (15) dias, observada a fase executória do processo, devendo o 
exequente recolher a diligência do Sr. Oficial de Justiça necessária para o ato, no prazo de cinco dias. Caso não se efetue o 
pagamento no prazo determinado, deverá o exequente apresentar novo cálculo acrescido do percentual de 10%. Intime-se. - 
ADV: NOEDY DE CASTRO MELLO (OAB 27500/SP), DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/SP)

Processo 0028250-39.2012.8.26.0320 (320.01.2012.028250) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços 
- Paulo Fernando Bianchi - Vistos. Fls. 163: Defiro o pedido. Proceda a serventia a consulta junto aos sistema RENAJUD, 
INFOJUD e ARISP, após o recolhimento da taxa de R$ 12,20 para cada órgão acessado, que deverá ser recolhida na guia 
FEDTJ, código 434-1. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: TALITA SCHARANK VINHA SEVILHA 
GONÇALEZ (OAB 322582/SP)

3ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIO SÉRGIO MENEZES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSÂNGELA REGINA TURQUETTI GONÇALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0073/2015
Processo 0009146-90.2014.8.26.0320 (apensado ao processo 4005609-52.2013.8.26) (processo principal 4005609-

52.2013.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Enriquecimento sem Causa - CARLOS ROBERTO DOBRITZ - 
ARISTIDES SCHNOOR e outro - Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ofertada por CARLOS ROBERTO DOBRITZ para o 
fim de REVOGAR O BENEFÍCIO da Assistência Judiciária concedido a ARISTIDES SCHNOOR e PEDRO SCHNOOR. P.R.I. 
- ADV: ADRIANO JOSÉ PRADA (OAB 263312/SP), NELSON ANTONIO OLIVEIRA BORZI (OAB 76280/SP), ANTONIO CARLOS 
SANCHEZ MACHADO

Processo 0009649-14.2014.8.26.0320 (apensado ao processo 1001228-18.2014.8.26) (processo principal 1001228-
18.2014.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Indenização por Dano Material - PROTERCOOP - COOPERATIVA DE 
TRABALHO DE PROTEÇÃO VEICULAR - GAS SEGURADORA - GUILIANO ALVES DA SILVA - Ante o exposto, ACOLHO a 
impugnação ofertada por PROTERCOOP - COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROTEÇÃO VEICULAR para o fim de REVOGAR 
O BENEFÍCIO da Assistência Judiciária concedida a GIULIANO ALVES DA SILVA. Certifique-se o desfecho nos autos principais 
e intime-se naqueles autos o autor/impugnado a proceder ao recolhimento da taxa judiciária, devidamente atualizada desde a 
data da distribuição da ação, sob pena de cancelamento da distribuição. P.R.I. - ADV: CHRISTIAN BIANCO DE CARVALHO 
(OAB 237226/SP), REGINA DE SOUZA JORGE (OAB 304192/SP)

Processo 1000607-84.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA APPARECIDA 
MORAES ULIANI - Banco do Brasil S/A - Vistos. Considerando o documento de fls. 15, que comprova possuir a requerente 
idade superior a 60 (sessenta) anos, defiro a prioridade de tramitação prevista no § 1º , do artigo 71 da Lei 10.741/03, anotando-
se. Emende a requerente, em dez (10) dias, o seu pedido inicial, observando o disposto no art. 283, do Código de Processo 
Civil, juntando comprovante de cotitularidade da conta, pena de indeferimento. Por outro lado, tratando-se de ação autônoma 
e não de execução de sentença nos próprios autos, incide o disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei nº 11.608/03. A natureza da 
relação jurídica existente entre as partes, e notadamente o fato de ter vindo ela em Juízo patrocinada por advogado particular 
de sua livre escolha, são razões suficientes para que se tenha por abalada de forma inarredável a presunção juris tantum de 
veracidade que poderia emanar da declaração de hipossuficiência financeira trazida com a inicial para a finalidade de obtenção 
do benefício da gratuidade de Justiça. Anoto, nesse particular, que é entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que a 
gratuidade de Justiça não se destina a conceder isenção de pagamento de custas e despesas judiciais em favor de parte que, 
ainda que com algum esforço, tenha condições de arcar com tais débitos sem prejuízo da manutenção regular de sua própria 
subsistência. Nesse sentido, mencione-se a título de exemplificação o julgado abaixo: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido 
instruído exclusivamente com declaração da própria pobreza Insuficiência para a concessão ante a existência de elementos de 
convicção contrários Decisão mantida Recurso não provido.” (Relator Des. Paulo Pastore Filho, j. 21.09.2005, V.U.). Mais. Em 
recente pronunciamento através da Colenda 24ª Câmara de Direito Privado, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
assim se pronunciou, acerca da concessão do benefício pretendido: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Pedido de gratuidade formulado em Segundo Grau Possibilidade Não demonstração do preenchimento dos requisitos pelo 
recorrente, no sentido de lhe ser concedido o benefício O benefício da assistência judiciária gratuita para ser deferido, impõe 
ao requerente a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo Inexistência nos autos de 
prova da insuficiência financeira Gratuidade de Justiça negada. (Agravo de Instrumento nº 7.157.751-4, São Paulo, Agravante: 
Paulo Freitas da Paixão; Agravado: Banco Itaú S./A.; Relator Des. Roberto Mac Cracken, V.U., j. 30.08.2007 Destaquei). 
Daquele mesmo V. Acórdão transcreve-se, outrossim, o seguinte excerto, porque de extrema pertinência: “Oportuno colacionar 
os comentários proferidos em caso análogo pelo Nobre e Culto Desembargador Doutor Walter Fonseca: ‘Mesmo o art. 4º da 
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Lei nº 1.060/50, com a redação que lhe deu a Lei 7.510/1986, dispondo que basta a simples afirmação de pobreza para que 
a gratuidade judiciária seja concedida, a hierarquia piramidal legislativa impõe que, a partir da promulgação da Constituição 
Federal de 1988, seja observado o mandamento contido no inciso LXXIV, do artigo 5º, da Carta Magna, isto é, há necessidade 
de efetiva comprovação da insuficiência de recursos’ (o destaque não está no original).’ No caso em tela, verifica-se que o 
agravante apresentou declaração de pobreza (fls. 36). Todavia, nos autos, não há nenhuma prova robusta acerca da efetiva 
escassez financeira do recorrente, valendo a oportunidade para deixar consignado que o valor da prestação assumida pelo 
agravante beira aos R$ 3.000,00 mensais” Não se alegue, por outro lado, que a autora firmou declaração de hipossuficiência 
“sob as penas da lei”, e que isso seria suficiente para atribuir maior credibilidade àquele documento. Isso porque, não há muito, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não configurar a prática do delito de falsidade ideológica, tal como mencionado na 
lei de regência, fulminando a possibilidade de imposição de sanção penal tal como expressamente prevista (art. 2º da Lei nº 
7.115/83), o que isenta o firmatário de documento assemelhado de qualquer penalidade, possibilitando e até incentivando 
a apresentação de declarações com conteúdos no mínimo discutíveis. Nesse sentido, confira-se abaixo: “HC 85976 / MT - 
MATO GROSSO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 13/12/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma 
Publicação DJ 24-02-2006 PP-00051 EMENT VOL-02222-02 PP-00375 RT v. 95, n. 849, 2006, p. 490-491 Parte(s) PACTE.
(S) : ANDRÉ LUIZ PRIETO IMPTE.(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO COATOR(A/S)(ES):SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Ementa 
FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA PARA FINS DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Declaração passível de 
averiguação ulterior não constitui documento para fins penais. HC deferido para trancar a ação penal. Decisão A Turma, por 
votação unânime, deferiu o pedido de hábeas corpus, estendendo a ordem ao co-denunciado, nos termos do voto da Relatora. 
Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os Senhores Ministros Carlos Velloso e Gilmar Mendes. 2ª Turma, 13.12.2005.” 
Ante o exposto, traga a parte demandante para os autos cópia da declaração de bens e direitos apresentada ao fisco federal 
no último exercício no prazo de dez dias, mediante necessária emenda, ou recolha o valor das despesas pertinentes e da taxa 
judiciária incidente, pena de indeferimento liminar. Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULO 
ROBERTO FRANCO DE OLIVEIRA (OAB 352289/SP)

Processo 1000617-31.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARCIA MIRANDA 
GONÇALVES GOMES - Banco do Brasil S/A - Vistos. Tratando-se de ação autônoma e não de execução de sentença nos próprios 
autos, incide o disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei nº 11.608/03. A natureza da relação jurídica existente entre as partes, e 
notadamente o fato de ter vindo ela em Juízo patrocinada por advogado particular de sua livre escolha, são razões suficientes 
para que se tenha por abalada de forma inarredável a presunção juris tantum de veracidade que poderia emanar da declaração 
de hipossuficiência financeira trazida com a inicial para a finalidade de obtenção do benefício da gratuidade de Justiça. Anoto, 
nesse particular, que é entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que a gratuidade de Justiça não se destina a conceder 
isenção de pagamento de custas e despesas judiciais em favor de parte que, ainda que com algum esforço, tenha condições 
de arcar com tais débitos sem prejuízo da manutenção regular de sua própria subsistência. Nesse sentido, mencione-se a título 
de exemplificação o julgado abaixo: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido instruído exclusivamente com declaração da própria 
pobreza Insuficiência para a concessão ante a existência de elementos de convicção contrários Decisão mantida Recurso não 
provido.” (Relator Des. Paulo Pastore Filho, j. 21.09.2005, V.U.). Mais. Em recente pronunciamento através da Colenda 24ª 
Câmara de Direito Privado, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se pronunciou, acerca da concessão do 
benefício pretendido: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido de gratuidade formulado em Segundo 
Grau Possibilidade Não demonstração do preenchimento dos requisitos pelo recorrente, no sentido de lhe ser concedido o 
benefício O benefício da assistência judiciária gratuita para ser deferido, impõe ao requerente a comprovação da impossibilidade 
de arcar com os encargos financeiros do processo Inexistência nos autos de prova da insuficiência financeira Gratuidade de 
Justiça negada. (Agravo de Instrumento nº 7.157.751-4, São Paulo, Agravante: Paulo Freitas da Paixão; Agravado: Banco Itaú 
S./A.; Relator Des. Roberto Mac Cracken, V.U., j. 30.08.2007 Destaquei). Daquele mesmo V. Acórdão transcreve-se, outrossim, 
o seguinte excerto, porque de extrema pertinência: “Oportuno colacionar os comentários proferidos em caso análogo pelo 
Nobre e Culto Desembargador Doutor Walter Fonseca: ‘Mesmo o art. 4º da Lei nº 1.060/50, com a redação que lhe deu a Lei 
7.510/1986, dispondo que basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, a hierarquia 
piramidal legislativa impõe que, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, seja observado o mandamento 
contido no inciso LXXIV, do artigo 5º, da Carta Magna, isto é, há necessidade de efetiva comprovação da insuficiência de 
recursos’ (o destaque não está no original).’ No caso em tela, verifica-se que o agravante apresentou declaração de pobreza 
(fls. 36). Todavia, nos autos, não há nenhuma prova robusta acerca da efetiva escassez financeira do recorrente, valendo a 
oportunidade para deixar consignado que o valor da prestação assumida pelo agravante beira aos R$ 3.000,00 mensais” Não 
se alegue, por outro lado, que a autora firmou declaração de hipossuficiência “sob as penas da lei”, e que isso seria suficiente 
para atribuir maior credibilidade àquele documento. Isso porque, não há muito, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não 
configurar a prática do delito de falsidade ideológica, tal como mencionado na lei de regência, fulminando a possibilidade de 
imposição de sanção penal tal como expressamente prevista (art. 2º da Lei nº 7.115/83), o que isenta o firmatário de documento 
assemelhado de qualquer penalidade, possibilitando e até incentivando a apresentação de declarações com conteúdos no 
mínimo discutíveis. Nesse sentido, confira-se abaixo: “HC 85976 / MT - MATO GROSSO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. 
ELLEN GRACIE Julgamento: 13/12/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJ 24-02-2006 PP-00051 EMENT VOL-
02222-02 PP-00375 RT v. 95, n. 849, 2006, p. 490-491 Parte(s) PACTE.(S) : ANDRÉ LUIZ PRIETO IMPTE.(S): ANDRÉ LUIZ 
PRIETO COATOR(A/S)(ES):SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Ementa FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE 
POBREZA PARA FINS DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Declaração passível de averiguação ulterior não constitui documento 
para fins penais. HC deferido para trancar a ação penal. Decisão A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de hábeas 
corpus, estendendo a ordem ao co-denunciado, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, 
os Senhores Ministros Carlos Velloso e Gilmar Mendes. 2ª Turma, 13.12.2005.” Ante o exposto, traga a parte demandante para 
os autos cópia da declaração de bens e direitos apresentada ao fisco federal no último exercício no prazo de dez dias, mediante 
necessária emenda, ou recolha o valor das despesas pertinentes e da taxa judiciária incidente, pena de indeferimento liminar. 
Int. - ADV: PAULO ROBERTO FRANCO DE OLIVEIRA (OAB 352289/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/
SP)

Processo 1000624-23.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA ELISABETE 
PASTORE SILMANN - Banco do Brasil S/A - Vistos. Emende a requerente, em dez (10) dias, o seu pedido inicial, observando 
o disposto no art. 283, do Código de Processo Civil, juntando o extrato da conta referente ao mês de fevereiro/1989, pena 
de indeferimento. Por outro lado, tratando-se de ação autônoma e não de execução de sentença nos próprios autos, incide o 
disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei nº 11.608/03. A natureza da relação jurídica existente entre as partes, e notadamente o fato 
de ter vindo ela em Juízo patrocinada por advogados particulares de sua livre escolha, são razões suficientes para que se tenha 
por abalada de forma inarredável a presunção juris tantum de veracidade que poderia emanar da declaração de hipossuficiência 
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financeira trazida com a inicial para a finalidade de obtenção do benefício da gratuidade de Justiça. Anoto, nesse particular, que 
é entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que a gratuidade de Justiça não se destina a conceder isenção de pagamento 
de custas e despesas judiciais em favor de parte que, ainda que com algum esforço, tenha condições de arcar com tais débitos 
sem prejuízo da manutenção regular de sua própria subsistência. Nesse sentido, mencione-se a título de exemplificação o 
julgado abaixo: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido instruído exclusivamente com declaração da própria pobreza Insuficiência 
para a concessão ante a existência de elementos de convicção contrários Decisão mantida Recurso não provido.” (Relator 
Des. Paulo Pastore Filho, j. 21.09.2005, V.U.). Mais. Em recente pronunciamento através da Colenda 24ª Câmara de Direito 
Privado, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se pronunciou, acerca da concessão do benefício pretendido: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido de gratuidade formulado em Segundo Grau Possibilidade 
Não demonstração do preenchimento dos requisitos pelo recorrente, no sentido de lhe ser concedido o benefício O benefício 
da assistência judiciária gratuita para ser deferido, impõe ao requerente a comprovação da impossibilidade de arcar com os 
encargos financeiros do processo Inexistência nos autos de prova da insuficiência financeira Gratuidade de Justiça negada. 
(Agravo de Instrumento nº 7.157.751-4, São Paulo, Agravante: Paulo Freitas da Paixão; Agravado: Banco Itaú S./A.; Relator 
Des. Roberto Mac Cracken, V.U., j. 30.08.2007 Destaquei). Daquele mesmo V. Acórdão transcreve-se, outrossim, o seguinte 
excerto, porque de extrema pertinência: “Oportuno colacionar os comentários proferidos em caso análogo pelo Nobre e Culto 
Desembargador Doutor Walter Fonseca: ‘Mesmo o art. 4º da Lei nº 1.060/50, com a redação que lhe deu a Lei 7.510/1986, 
dispondo que basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, a hierarquia piramidal 
legislativa impõe que, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, seja observado o mandamento contido no inciso 
LXXIV, do artigo 5º, da Carta Magna, isto é, há necessidade de efetiva comprovação da insuficiência de recursos’ (o destaque 
não está no original).’ No caso em tela, verifica-se que o agravante apresentou declaração de pobreza (fls. 36). Todavia, nos 
autos, não há nenhuma prova robusta acerca da efetiva escassez financeira do recorrente, valendo a oportunidade para deixar 
consignado que o valor da prestação assumida pelo agravante beira aos R$ 3.000,00 mensais” Não se alegue, por outro 
lado, que a autora firmou declaração de hipossuficiência “sob as penas da lei”, e que isso seria suficiente para atribuir maior 
credibilidade àquele documento. Isso porque, não há muito, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não configurar a prática 
do delito de falsidade ideológica, tal como mencionado na lei de regência, fulminando a possibilidade de imposição de sanção 
penal tal como expressamente prevista (art. 2º da Lei nº 7.115/83), o que isenta o firmatário de documento assemelhado de 
qualquer penalidade, possibilitando e até incentivando a apresentação de declarações com conteúdos no mínimo discutíveis. 
Nesse sentido, confira-se abaixo: “HC 85976 / MT - MATO GROSSO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. ELLEN GRACIE 
Julgamento: 13/12/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJ 24-02-2006 PP-00051 EMENT VOL-02222-02 PP-00375 
RT v. 95, n. 849, 2006, p. 490-491 Parte(s) PACTE.(S) : ANDRÉ LUIZ PRIETO IMPTE.(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO COATOR(A/S)
(ES):SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Ementa FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA PARA FINS DE 
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Declaração passível de averiguação ulterior não constitui documento para fins penais. HC deferido 
para trancar a ação penal. Decisão A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de hábeas corpus, estendendo a ordem ao 
co-denunciado, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os Senhores Ministros Carlos 
Velloso e Gilmar Mendes. 2ª Turma, 13.12.2005.” Ante o exposto, traga a parte demandante para os autos cópia da declaração 
de bens e direitos apresentada ao fisco federal no último exercício no prazo de dez dias, mediante necessária emenda, ou 
recolha o valor das despesas pertinentes e da taxa judiciária incidente, pena de indeferimento liminar. Int. - ADV: BRUNO 
AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULO ROBERTO FRANCO DE OLIVEIRA (OAB 352289/SP)

Processo 1000648-51.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - ELZA ALVES DE OLIVEIRA - 
BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Regularize a requerente, em 15 dias, a sua representação 
processual, sob pena de nulidade do processo (art. 13 e 37 do CPC). Por outro lado, tratando-se de ação autônoma e não de 
execução de sentença nos próprios autos, incide o disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei nº 11.608/03. A natureza da relação 
jurídica existente entre as partes, e notadamente o fato de ter vindo ela em Juízo patrocinada por advogados particulares de 
sua livre escolha, são razões suficientes para que se tenha por abalada de forma inarredável a presunção juris tantum de 
veracidade que poderia emanar da declaração de hipossuficiência financeira trazida com a inicial para a finalidade de obtenção 
do benefício da gratuidade de Justiça. Anoto, nesse particular, que é entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que a 
gratuidade de Justiça não se destina a conceder isenção de pagamento de custas e despesas judiciais em favor de parte que, 
ainda que com algum esforço, tenha condições de arcar com tais débitos sem prejuízo da manutenção regular de sua própria 
subsistência. Nesse sentido, mencione-se a título de exemplificação o julgado abaixo: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido 
instruído exclusivamente com declaração da própria pobreza Insuficiência para a concessão ante a existência de elementos de 
convicção contrários Decisão mantida Recurso não provido.” (Relator Des. Paulo Pastore Filho, j. 21.09.2005, V.U.). Mais. Em 
recente pronunciamento através da Colenda 24ª Câmara de Direito Privado, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
assim se pronunciou, acerca da concessão do benefício pretendido: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Pedido de gratuidade formulado em Segundo Grau Possibilidade Não demonstração do preenchimento dos requisitos pelo 
recorrente, no sentido de lhe ser concedido o benefício O benefício da assistência judiciária gratuita para ser deferido, impõe 
ao requerente a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo Inexistência nos autos de 
prova da insuficiência financeira Gratuidade de Justiça negada. (Agravo de Instrumento nº 7.157.751-4, São Paulo, Agravante: 
Paulo Freitas da Paixão; Agravado: Banco Itaú S./A.; Relator Des. Roberto Mac Cracken, V.U., j. 30.08.2007 Destaquei). 
Daquele mesmo V. Acórdão transcreve-se, outrossim, o seguinte excerto, porque de extrema pertinência: “Oportuno colacionar 
os comentários proferidos em caso análogo pelo Nobre e Culto Desembargador Doutor Walter Fonseca: ‘Mesmo o art. 4º da 
Lei nº 1.060/50, com a redação que lhe deu a Lei 7.510/1986, dispondo que basta a simples afirmação de pobreza para que 
a gratuidade judiciária seja concedida, a hierarquia piramidal legislativa impõe que, a partir da promulgação da Constituição 
Federal de 1988, seja observado o mandamento contido no inciso LXXIV, do artigo 5º, da Carta Magna, isto é, há necessidade 
de efetiva comprovação da insuficiência de recursos’ (o destaque não está no original).’ No caso em tela, verifica-se que o 
agravante apresentou declaração de pobreza (fls. 36). Todavia, nos autos, não há nenhuma prova robusta acerca da efetiva 
escassez financeira do recorrente, valendo a oportunidade para deixar consignado que o valor da prestação assumida pelo 
agravante beira aos R$ 3.000,00 mensais” Não se alegue, por outro lado, que a autora firmou declaração de hipossuficiência 
“sob as penas da lei”, e que isso seria suficiente para atribuir maior credibilidade àquele documento. Isso porque, não há muito, 
o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não configurar a prática do delito de falsidade ideológica, tal como mencionado na 
lei de regência, fulminando a possibilidade de imposição de sanção penal tal como expressamente prevista (art. 2º da Lei nº 
7.115/83), o que isenta o firmatário de documento assemelhado de qualquer penalidade, possibilitando e até incentivando 
a apresentação de declarações com conteúdos no mínimo discutíveis. Nesse sentido, confira-se abaixo: “HC 85976 / MT - 
MATO GROSSO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. ELLEN GRACIE Julgamento: 13/12/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma 
Publicação DJ 24-02-2006 PP-00051 EMENT VOL-02222-02 PP-00375 RT v. 95, n. 849, 2006, p. 490-491 Parte(s) PACTE.
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(S) : ANDRÉ LUIZ PRIETO IMPTE.(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO COATOR(A/S)(ES):SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Ementa 
FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA PARA FINS DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Declaração passível de 
averiguação ulterior não constitui documento para fins penais. HC deferido para trancar a ação penal. Decisão A Turma, por 
votação unânime, deferiu o pedido de hábeas corpus, estendendo a ordem ao co-denunciado, nos termos do voto da Relatora. 
Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os Senhores Ministros Carlos Velloso e Gilmar Mendes. 2ª Turma, 13.12.2005.” 
Ante o exposto, traga a parte demandante para os autos cópia da declaração de bens e direitos apresentada ao fisco federal 
no último exercício no prazo de dez dias, mediante necessária emenda, ou recolha o valor das despesas pertinentes e da taxa 
judiciária incidente, pena de indeferimento liminar. Int. - ADV: DANIEL MARQUES DOS SANTOS (OAB 264811/SP)

Processo 1000650-21.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Edivaldo 
Aparecido Buck - Banco do Brasil S/A. - Vistos. Tratando-se de ação autônoma e não de execução de sentença nos próprios 
autos, incide o disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei nº 11.608/03. A natureza da relação jurídica existente entre as partes, e 
notadamente o fato de ter vindo ela em Juízo patrocinada por advogados particulares de sua livre escolha, são razões suficientes 
para que se tenha por abalada de forma inarredável a presunção juris tantum de veracidade que poderia emanar da declaração 
de hipossuficiência financeira trazida com a inicial para a finalidade de obtenção do benefício da gratuidade de Justiça. Anoto, 
nesse particular, que é entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que a gratuidade de Justiça não se destina a conceder 
isenção de pagamento de custas e despesas judiciais em favor de parte que, ainda que com algum esforço, tenha condições 
de arcar com tais débitos sem prejuízo da manutenção regular de sua própria subsistência. Nesse sentido, mencione-se a título 
de exemplificação o julgado abaixo: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido instruído exclusivamente com declaração da própria 
pobreza Insuficiência para a concessão ante a existência de elementos de convicção contrários Decisão mantida Recurso não 
provido.” (Relator Des. Paulo Pastore Filho, j. 21.09.2005, V.U.). Mais. Em recente pronunciamento através da Colenda 24ª 
Câmara de Direito Privado, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se pronunciou, acerca da concessão do 
benefício pretendido: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido de gratuidade formulado em Segundo 
Grau Possibilidade Não demonstração do preenchimento dos requisitos pelo recorrente, no sentido de lhe ser concedido o 
benefício O benefício da assistência judiciária gratuita para ser deferido, impõe ao requerente a comprovação da impossibilidade 
de arcar com os encargos financeiros do processo Inexistência nos autos de prova da insuficiência financeira Gratuidade de 
Justiça negada. (Agravo de Instrumento nº 7.157.751-4, São Paulo, Agravante: Paulo Freitas da Paixão; Agravado: Banco Itaú 
S./A.; Relator Des. Roberto Mac Cracken, V.U., j. 30.08.2007 Destaquei). Daquele mesmo V. Acórdão transcreve-se, outrossim, 
o seguinte excerto, porque de extrema pertinência: “Oportuno colacionar os comentários proferidos em caso análogo pelo 
Nobre e Culto Desembargador Doutor Walter Fonseca: ‘Mesmo o art. 4º da Lei nº 1.060/50, com a redação que lhe deu a Lei 
7.510/1986, dispondo que basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, a hierarquia 
piramidal legislativa impõe que, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, seja observado o mandamento 
contido no inciso LXXIV, do artigo 5º, da Carta Magna, isto é, há necessidade de efetiva comprovação da insuficiência de 
recursos’ (o destaque não está no original).’ No caso em tela, verifica-se que o agravante apresentou declaração de pobreza 
(fls. 36). Todavia, nos autos, não há nenhuma prova robusta acerca da efetiva escassez financeira do recorrente, valendo a 
oportunidade para deixar consignado que o valor da prestação assumida pelo agravante beira aos R$ 3.000,00 mensais” Não 
se alegue, por outro lado, que a autora firmou declaração de hipossuficiência “sob as penas da lei”, e que isso seria suficiente 
para atribuir maior credibilidade àquele documento. Isso porque, não há muito, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não 
configurar a prática do delito de falsidade ideológica, tal como mencionado na lei de regência, fulminando a possibilidade de 
imposição de sanção penal tal como expressamente prevista (art. 2º da Lei nº 7.115/83), o que isenta o firmatário de documento 
assemelhado de qualquer penalidade, possibilitando e até incentivando a apresentação de declarações com conteúdos no 
mínimo discutíveis. Nesse sentido, confira-se abaixo: “HC 85976 / MT - MATO GROSSO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. 
ELLEN GRACIE Julgamento: 13/12/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJ 24-02-2006 PP-00051 EMENT VOL-
02222-02 PP-00375 RT v. 95, n. 849, 2006, p. 490-491 Parte(s) PACTE.(S) : ANDRÉ LUIZ PRIETO IMPTE.(S): ANDRÉ LUIZ 
PRIETO COATOR(A/S)(ES):SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Ementa FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE 
POBREZA PARA FINS DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Declaração passível de averiguação ulterior não constitui documento 
para fins penais. HC deferido para trancar a ação penal. Decisão A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de hábeas 
corpus, estendendo a ordem ao co-denunciado, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, 
os Senhores Ministros Carlos Velloso e Gilmar Mendes. 2ª Turma, 13.12.2005.” Ante o exposto, traga a parte demandante 
para os autos cópia da declaração de bens e direitos apresentada ao fisco federal no último exercício no prazo de dez dias, 
mediante necessária emenda, ou recolha o valor das despesas pertinentes e da taxa judiciária incidente, pena de indeferimento 
liminar. Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), DANIELLE RIBEIRO DE MENEZES BONATO 
(OAB 286086/SP)

Processo 1000660-65.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Sonia 
Bernadet Bull da Silva - Banco do Brasil S/A. - Vistos. Considerando o documento de fls. 18, que comprova possuir a requerente 
idade superior a 60 (sessenta) anos, defiro a prioridade de tramitação prevista no § 1º , do artigo 71 da Lei 10.741/03, anotando-
se. Por outro lado, tratando-se de ação autônoma e não de execução de sentença nos próprios autos, incide o disposto no 
artigo 4º, inciso I, da Lei nº 11.608/03. A natureza da relação jurídica existente entre as partes, e notadamente o fato de ter 
vindo ela em Juízo patrocinada por advogados particulares de sua livre escolha, são razões suficientes para que se tenha por 
abalada de forma inarredável a presunção juris tantum de veracidade que poderia emanar da declaração de hipossuficiência 
financeira trazida com a inicial para a finalidade de obtenção do benefício da gratuidade de Justiça. Anoto, nesse particular, que 
é entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que a gratuidade de Justiça não se destina a conceder isenção de pagamento 
de custas e despesas judiciais em favor de parte que, ainda que com algum esforço, tenha condições de arcar com tais débitos 
sem prejuízo da manutenção regular de sua própria subsistência. Nesse sentido, mencione-se a título de exemplificação o 
julgado abaixo: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido instruído exclusivamente com declaração da própria pobreza Insuficiência 
para a concessão ante a existência de elementos de convicção contrários Decisão mantida Recurso não provido.” (Relator 
Des. Paulo Pastore Filho, j. 21.09.2005, V.U.). Mais. Em recente pronunciamento através da Colenda 24ª Câmara de Direito 
Privado, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se pronunciou, acerca da concessão do benefício pretendido: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido de gratuidade formulado em Segundo Grau Possibilidade 
Não demonstração do preenchimento dos requisitos pelo recorrente, no sentido de lhe ser concedido o benefício O benefício 
da assistência judiciária gratuita para ser deferido, impõe ao requerente a comprovação da impossibilidade de arcar com os 
encargos financeiros do processo Inexistência nos autos de prova da insuficiência financeira Gratuidade de Justiça negada. 
(Agravo de Instrumento nº 7.157.751-4, São Paulo, Agravante: Paulo Freitas da Paixão; Agravado: Banco Itaú S./A.; Relator 
Des. Roberto Mac Cracken, V.U., j. 30.08.2007 Destaquei). Daquele mesmo V. Acórdão transcreve-se, outrossim, o seguinte 
excerto, porque de extrema pertinência: “Oportuno colacionar os comentários proferidos em caso análogo pelo Nobre e Culto 
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Desembargador Doutor Walter Fonseca: ‘Mesmo o art. 4º da Lei nº 1.060/50, com a redação que lhe deu a Lei 7.510/1986, 
dispondo que basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, a hierarquia piramidal 
legislativa impõe que, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, seja observado o mandamento contido no inciso 
LXXIV, do artigo 5º, da Carta Magna, isto é, há necessidade de efetiva comprovação da insuficiência de recursos’ (o destaque 
não está no original).’ No caso em tela, verifica-se que o agravante apresentou declaração de pobreza (fls. 36). Todavia, nos 
autos, não há nenhuma prova robusta acerca da efetiva escassez financeira do recorrente, valendo a oportunidade para deixar 
consignado que o valor da prestação assumida pelo agravante beira aos R$ 3.000,00 mensais” Não se alegue, por outro 
lado, que a autora firmou declaração de hipossuficiência “sob as penas da lei”, e que isso seria suficiente para atribuir maior 
credibilidade àquele documento. Isso porque, não há muito, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não configurar a prática 
do delito de falsidade ideológica, tal como mencionado na lei de regência, fulminando a possibilidade de imposição de sanção 
penal tal como expressamente prevista (art. 2º da Lei nº 7.115/83), o que isenta o firmatário de documento assemelhado de 
qualquer penalidade, possibilitando e até incentivando a apresentação de declarações com conteúdos no mínimo discutíveis. 
Nesse sentido, confira-se abaixo: “HC 85976 / MT - MATO GROSSO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. ELLEN GRACIE 
Julgamento: 13/12/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJ 24-02-2006 PP-00051 EMENT VOL-02222-02 PP-00375 
RT v. 95, n. 849, 2006, p. 490-491 Parte(s) PACTE.(S) : ANDRÉ LUIZ PRIETO IMPTE.(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO COATOR(A/S)
(ES):SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Ementa FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA PARA FINS DE 
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Declaração passível de averiguação ulterior não constitui documento para fins penais. HC deferido 
para trancar a ação penal. Decisão A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de hábeas corpus, estendendo a ordem ao 
co-denunciado, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os Senhores Ministros Carlos 
Velloso e Gilmar Mendes. 2ª Turma, 13.12.2005.” Ante o exposto, traga a parte demandante para os autos cópia da declaração 
de bens e direitos apresentada ao fisco federal no último exercício no prazo de dez dias, mediante necessária emenda, ou 
recolha o valor das despesas pertinentes e da taxa judiciária incidente, pena de indeferimento liminar. Int. - ADV: BRUNO 
AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), DANIELLE RIBEIRO DE MENEZES BONATO (OAB 286086/SP)

Processo 1000663-20.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Roseli Maria 
de Lourdes Lopes - Banco do Brasil S/A. - Vistos. Tratando-se de ação autônoma e não de execução de sentença nos próprios 
autos, incide o disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei nº 11.608/03. A natureza da relação jurídica existente entre as partes, e 
notadamente o fato de ter vindo ela em Juízo patrocinada por advogado particular de sua livre escolha, são razões suficientes 
para que se tenha por abalada de forma inarredável a presunção juris tantum de veracidade que poderia emanar da declaração 
de hipossuficiência financeira trazida com a inicial para a finalidade de obtenção do benefício da gratuidade de Justiça. Anoto, 
nesse particular, que é entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que a gratuidade de Justiça não se destina a conceder 
isenção de pagamento de custas e despesas judiciais em favor de parte que, ainda que com algum esforço, tenha condições 
de arcar com tais débitos sem prejuízo da manutenção regular de sua própria subsistência. Nesse sentido, mencione-se a título 
de exemplificação o julgado abaixo: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido instruído exclusivamente com declaração da própria 
pobreza Insuficiência para a concessão ante a existência de elementos de convicção contrários Decisão mantida Recurso não 
provido.” (Relator Des. Paulo Pastore Filho, j. 21.09.2005, V.U.). Mais. Em recente pronunciamento através da Colenda 24ª 
Câmara de Direito Privado, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se pronunciou, acerca da concessão do 
benefício pretendido: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido de gratuidade formulado em Segundo 
Grau Possibilidade Não demonstração do preenchimento dos requisitos pelo recorrente, no sentido de lhe ser concedido o 
benefício O benefício da assistência judiciária gratuita para ser deferido, impõe ao requerente a comprovação da impossibilidade 
de arcar com os encargos financeiros do processo Inexistência nos autos de prova da insuficiência financeira Gratuidade de 
Justiça negada. (Agravo de Instrumento nº 7.157.751-4, São Paulo, Agravante: Paulo Freitas da Paixão; Agravado: Banco Itaú 
S./A.; Relator Des. Roberto Mac Cracken, V.U., j. 30.08.2007 Destaquei). Daquele mesmo V. Acórdão transcreve-se, outrossim, 
o seguinte excerto, porque de extrema pertinência: “Oportuno colacionar os comentários proferidos em caso análogo pelo 
Nobre e Culto Desembargador Doutor Walter Fonseca: ‘Mesmo o art. 4º da Lei nº 1.060/50, com a redação que lhe deu a Lei 
7.510/1986, dispondo que basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, a hierarquia 
piramidal legislativa impõe que, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, seja observado o mandamento 
contido no inciso LXXIV, do artigo 5º, da Carta Magna, isto é, há necessidade de efetiva comprovação da insuficiência de 
recursos’ (o destaque não está no original).’ No caso em tela, verifica-se que o agravante apresentou declaração de pobreza 
(fls. 36). Todavia, nos autos, não há nenhuma prova robusta acerca da efetiva escassez financeira do recorrente, valendo a 
oportunidade para deixar consignado que o valor da prestação assumida pelo agravante beira aos R$ 3.000,00 mensais” Não 
se alegue, por outro lado, que a autora firmou declaração de hipossuficiência “sob as penas da lei”, e que isso seria suficiente 
para atribuir maior credibilidade àquele documento. Isso porque, não há muito, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não 
configurar a prática do delito de falsidade ideológica, tal como mencionado na lei de regência, fulminando a possibilidade de 
imposição de sanção penal tal como expressamente prevista (art. 2º da Lei nº 7.115/83), o que isenta o firmatário de documento 
assemelhado de qualquer penalidade, possibilitando e até incentivando a apresentação de declarações com conteúdos no 
mínimo discutíveis. Nesse sentido, confira-se abaixo: “HC 85976 / MT - MATO GROSSO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. 
ELLEN GRACIE Julgamento: 13/12/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJ 24-02-2006 PP-00051 EMENT VOL-
02222-02 PP-00375 RT v. 95, n. 849, 2006, p. 490-491 Parte(s) PACTE.(S) : ANDRÉ LUIZ PRIETO IMPTE.(S): ANDRÉ LUIZ 
PRIETO COATOR(A/S)(ES):SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Ementa FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE 
POBREZA PARA FINS DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Declaração passível de averiguação ulterior não constitui documento 
para fins penais. HC deferido para trancar a ação penal. Decisão A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de hábeas 
corpus, estendendo a ordem ao co-denunciado, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, 
os Senhores Ministros Carlos Velloso e Gilmar Mendes. 2ª Turma, 13.12.2005.” Ante o exposto, traga a parte demandante 
para os autos cópia da declaração de bens e direitos apresentada ao fisco federal no último exercício no prazo de dez dias, 
mediante necessária emenda, ou recolha o valor das despesas pertinentes e da taxa judiciária incidente, pena de indeferimento 
liminar. Int. - ADV: DANIELLE RIBEIRO DE MENEZES BONATO (OAB 286086/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA 
(OAB 226496/SP)

Processo 1000664-05.2015.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - CLAUDIA REGINA 
PELIÇARI RODRIGUES - Báltico Automóveis Ltda - Vistos. A natureza da relação jurídica existente entre as partes, e 
notadamente o fato de ter vindo ela em Juízo patrocinada por advogada particular de sua livre escolha, são razões suficientes 
para que se tenha por abalada de forma inarredável a presunção juris tantum de veracidade que poderia emanar da declaração 
de hipossuficiência financeira trazida com a inicial para a finalidade de obtenção do benefício da gratuidade de Justiça. Anoto, 
nesse particular, que é entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que a gratuidade de Justiça não se destina a conceder 
isenção de pagamento de custas e despesas judiciais em favor de parte que, ainda que com algum esforço, tenha condições 
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de arcar com tais débitos sem prejuízo da manutenção regular de sua própria subsistência. Nesse sentido, mencione-se a título 
de exemplificação o julgado abaixo: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido instruído exclusivamente com declaração da própria 
pobreza Insuficiência para a concessão ante a existência de elementos de convicção contrários Decisão mantida Recurso não 
provido.” (Relator Des. Paulo Pastore Filho, j. 21.09.2005, V.U.). Mais. Em recente pronunciamento através da Colenda 24ª 
Câmara de Direito Privado, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se pronunciou, acerca da concessão do 
benefício pretendido: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido de gratuidade formulado em Segundo 
Grau Possibilidade Não demonstração do preenchimento dos requisitos pelo recorrente, no sentido de lhe ser concedido o 
benefício O benefício da assistência judiciária gratuita para ser deferido, impõe ao requerente a comprovação da impossibilidade 
de arcar com os encargos financeiros do processo Inexistência nos autos de prova da insuficiência financeira Gratuidade de 
Justiça negada. (Agravo de Instrumento nº 7.157.751-4, São Paulo, Agravante: Paulo Freitas da Paixão; Agravado: Banco Itaú 
S./A.; Relator Des. Roberto Mac Cracken, V.U., j. 30.08.2007 Destaquei). Daquele mesmo V. Acórdão transcreve-se, outrossim, 
o seguinte excerto, porque de extrema pertinência: “Oportuno colacionar os comentários proferidos em caso análogo pelo 
Nobre e Culto Desembargador Doutor Walter Fonseca: ‘Mesmo o art. 4º da Lei nº 1.060/50, com a redação que lhe deu a Lei 
7.510/1986, dispondo que basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, a hierarquia 
piramidal legislativa impõe que, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, seja observado o mandamento 
contido no inciso LXXIV, do artigo 5º, da Carta Magna, isto é, há necessidade de efetiva comprovação da insuficiência de 
recursos’ (o destaque não está no original).’ No caso em tela, verifica-se que o agravante apresentou declaração de pobreza 
(fls. 36). Todavia, nos autos, não há nenhuma prova robusta acerca da efetiva escassez financeira do recorrente, valendo a 
oportunidade para deixar consignado que o valor da prestação assumida pelo agravante beira aos R$ 3.000,00 mensais” Não 
se alegue, por outro lado, que a autora firmou declaração de hipossuficiência “sob as penas da lei”, e que isso seria suficiente 
para atribuir maior credibilidade àquele documento. Isso porque, não há muito, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não 
configurar a prática do delito de falsidade ideológica, tal como mencionado na lei de regência, fulminando a possibilidade de 
imposição de sanção penal tal como expressamente prevista (art. 2º da Lei nº 7.115/83), o que isenta o firmatário de documento 
assemelhado de qualquer penalidade, possibilitando e até incentivando a apresentação de declarações com conteúdos no 
mínimo discutíveis. Nesse sentido, confira-se abaixo: “HC 85976 / MT - MATO GROSSO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. 
ELLEN GRACIE Julgamento: 13/12/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJ 24-02-2006 PP-00051 EMENT VOL-
02222-02 PP-00375 RT v. 95, n. 849, 2006, p. 490-491 Parte(s) PACTE.(S) : ANDRÉ LUIZ PRIETO IMPTE.(S): ANDRÉ LUIZ 
PRIETO COATOR(A/S)(ES):SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Ementa FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE 
POBREZA PARA FINS DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Declaração passível de averiguação ulterior não constitui documento 
para fins penais. HC deferido para trancar a ação penal. Decisão A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de hábeas 
corpus, estendendo a ordem ao co-denunciado, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, 
os Senhores Ministros Carlos Velloso e Gilmar Mendes. 2ª Turma, 13.12.2005.” Ante o exposto, traga a parte demandante para 
os autos cópia da declaração de bens e direitos apresentada ao fisco federal no último exercício no prazo de dez dias, mediante 
necessária emenda, ou recolha o valor das despesas pertinentes e da taxa judiciária incidente, pena de indeferimento liminar. 
Int. - ADV: ERIKA CRISTINA PELIÇARI BRIANTI (OAB 354520/SP)

Processo 1000668-42.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Ciro José 
Baldim Bueno - Banco do Brasil S/A. - Vistos. Considerando o documento de fls. 16, que comprova não possuir o requerente 
idade superior a 60 (sessenta) anos, indefiro a prioridade de tramitação prevista no § 1º , do artigo 71 da Lei 10.741/03. Por 
outro lado, tratando-se de ação autônoma e não de execução de sentença nos próprios autos, incide o disposto no artigo 4º, 
inciso I, da Lei nº 11.608/03. A natureza da relação jurídica existente entre as partes, e notadamente o fato de ter vindo ela 
em Juízo patrocinada por advogados particulares de sua livre escolha, são razões suficientes para que se tenha por abalada 
de forma inarredável a presunção juris tantum de veracidade que poderia emanar da declaração de hipossuficiência financeira 
trazida com a inicial para a finalidade de obtenção do benefício da gratuidade de Justiça. Anoto, nesse particular, que é 
entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que a gratuidade de Justiça não se destina a conceder isenção de pagamento 
de custas e despesas judiciais em favor de parte que, ainda que com algum esforço, tenha condições de arcar com tais débitos 
sem prejuízo da manutenção regular de sua própria subsistência. Nesse sentido, mencione-se a título de exemplificação o 
julgado abaixo: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido instruído exclusivamente com declaração da própria pobreza Insuficiência 
para a concessão ante a existência de elementos de convicção contrários Decisão mantida Recurso não provido.” (Relator 
Des. Paulo Pastore Filho, j. 21.09.2005, V.U.). Mais. Em recente pronunciamento através da Colenda 24ª Câmara de Direito 
Privado, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se pronunciou, acerca da concessão do benefício pretendido: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido de gratuidade formulado em Segundo Grau Possibilidade 
Não demonstração do preenchimento dos requisitos pelo recorrente, no sentido de lhe ser concedido o benefício O benefício 
da assistência judiciária gratuita para ser deferido, impõe ao requerente a comprovação da impossibilidade de arcar com os 
encargos financeiros do processo Inexistência nos autos de prova da insuficiência financeira Gratuidade de Justiça negada. 
(Agravo de Instrumento nº 7.157.751-4, São Paulo, Agravante: Paulo Freitas da Paixão; Agravado: Banco Itaú S./A.; Relator 
Des. Roberto Mac Cracken, V.U., j. 30.08.2007 Destaquei). Daquele mesmo V. Acórdão transcreve-se, outrossim, o seguinte 
excerto, porque de extrema pertinência: “Oportuno colacionar os comentários proferidos em caso análogo pelo Nobre e Culto 
Desembargador Doutor Walter Fonseca: ‘Mesmo o art. 4º da Lei nº 1.060/50, com a redação que lhe deu a Lei 7.510/1986, 
dispondo que basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, a hierarquia piramidal 
legislativa impõe que, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, seja observado o mandamento contido no inciso 
LXXIV, do artigo 5º, da Carta Magna, isto é, há necessidade de efetiva comprovação da insuficiência de recursos’ (o destaque 
não está no original).’ No caso em tela, verifica-se que o agravante apresentou declaração de pobreza (fls. 36). Todavia, nos 
autos, não há nenhuma prova robusta acerca da efetiva escassez financeira do recorrente, valendo a oportunidade para deixar 
consignado que o valor da prestação assumida pelo agravante beira aos R$ 3.000,00 mensais” Não se alegue, por outro 
lado, que a autora firmou declaração de hipossuficiência “sob as penas da lei”, e que isso seria suficiente para atribuir maior 
credibilidade àquele documento. Isso porque, não há muito, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não configurar a prática 
do delito de falsidade ideológica, tal como mencionado na lei de regência, fulminando a possibilidade de imposição de sanção 
penal tal como expressamente prevista (art. 2º da Lei nº 7.115/83), o que isenta o firmatário de documento assemelhado de 
qualquer penalidade, possibilitando e até incentivando a apresentação de declarações com conteúdos no mínimo discutíveis. 
Nesse sentido, confira-se abaixo: “HC 85976 / MT - MATO GROSSO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. ELLEN GRACIE 
Julgamento: 13/12/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJ 24-02-2006 PP-00051 EMENT VOL-02222-02 PP-00375 
RT v. 95, n. 849, 2006, p. 490-491 Parte(s) PACTE.(S) : ANDRÉ LUIZ PRIETO IMPTE.(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO COATOR(A/S)
(ES):SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Ementa FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA PARA FINS DE 
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Declaração passível de averiguação ulterior não constitui documento para fins penais. HC deferido 
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para trancar a ação penal. Decisão A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de hábeas corpus, estendendo a ordem ao 
co-denunciado, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os Senhores Ministros Carlos 
Velloso e Gilmar Mendes. 2ª Turma, 13.12.2005.” Ante o exposto, traga a parte demandante para os autos cópia da declaração 
de bens e direitos apresentada ao fisco federal no último exercício no prazo de dez dias, mediante necessária emenda, ou 
recolha o valor das despesas pertinentes e da taxa judiciária incidente, pena de indeferimento liminar. Int. - ADV: DANIELLE 
RIBEIRO DE MENEZES BONATO (OAB 286086/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1000673-64.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Adaucto 
Bonin - Banco do Brasil S/A. - Vistos. Considerando o documento de fls. 19, que comprova possuir o requerente idade superior 
a 60 (sessenta) anos, defiro a prioridade de tramitação prevista no § 1º , do artigo 71 da Lei 10.741/03, anotando-se. Por 
outro lado, tratando-se de ação autônoma e não de execução de sentença nos próprios autos, incide o disposto no artigo 4º, 
inciso I, da Lei nº 11.608/03. A natureza da relação jurídica existente entre as partes, e notadamente o fato de ter vindo ela 
em Juízo patrocinada por advogados particulares de sua livre escolha, são razões suficientes para que se tenha por abalada 
de forma inarredável a presunção juris tantum de veracidade que poderia emanar da declaração de hipossuficiência financeira 
trazida com a inicial para a finalidade de obtenção do benefício da gratuidade de Justiça. Anoto, nesse particular, que é 
entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que a gratuidade de Justiça não se destina a conceder isenção de pagamento 
de custas e despesas judiciais em favor de parte que, ainda que com algum esforço, tenha condições de arcar com tais débitos 
sem prejuízo da manutenção regular de sua própria subsistência. Nesse sentido, mencione-se a título de exemplificação o 
julgado abaixo: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido instruído exclusivamente com declaração da própria pobreza Insuficiência 
para a concessão ante a existência de elementos de convicção contrários Decisão mantida Recurso não provido.” (Relator 
Des. Paulo Pastore Filho, j. 21.09.2005, V.U.). Mais. Em recente pronunciamento através da Colenda 24ª Câmara de Direito 
Privado, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se pronunciou, acerca da concessão do benefício pretendido: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido de gratuidade formulado em Segundo Grau Possibilidade 
Não demonstração do preenchimento dos requisitos pelo recorrente, no sentido de lhe ser concedido o benefício O benefício 
da assistência judiciária gratuita para ser deferido, impõe ao requerente a comprovação da impossibilidade de arcar com os 
encargos financeiros do processo Inexistência nos autos de prova da insuficiência financeira Gratuidade de Justiça negada. 
(Agravo de Instrumento nº 7.157.751-4, São Paulo, Agravante: Paulo Freitas da Paixão; Agravado: Banco Itaú S./A.; Relator 
Des. Roberto Mac Cracken, V.U., j. 30.08.2007 Destaquei). Daquele mesmo V. Acórdão transcreve-se, outrossim, o seguinte 
excerto, porque de extrema pertinência: “Oportuno colacionar os comentários proferidos em caso análogo pelo Nobre e Culto 
Desembargador Doutor Walter Fonseca: ‘Mesmo o art. 4º da Lei nº 1.060/50, com a redação que lhe deu a Lei 7.510/1986, 
dispondo que basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, a hierarquia piramidal 
legislativa impõe que, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, seja observado o mandamento contido no inciso 
LXXIV, do artigo 5º, da Carta Magna, isto é, há necessidade de efetiva comprovação da insuficiência de recursos’ (o destaque 
não está no original).’ No caso em tela, verifica-se que o agravante apresentou declaração de pobreza (fls. 36). Todavia, nos 
autos, não há nenhuma prova robusta acerca da efetiva escassez financeira do recorrente, valendo a oportunidade para deixar 
consignado que o valor da prestação assumida pelo agravante beira aos R$ 3.000,00 mensais” Não se alegue, por outro 
lado, que a autora firmou declaração de hipossuficiência “sob as penas da lei”, e que isso seria suficiente para atribuir maior 
credibilidade àquele documento. Isso porque, não há muito, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não configurar a prática 
do delito de falsidade ideológica, tal como mencionado na lei de regência, fulminando a possibilidade de imposição de sanção 
penal tal como expressamente prevista (art. 2º da Lei nº 7.115/83), o que isenta o firmatário de documento assemelhado de 
qualquer penalidade, possibilitando e até incentivando a apresentação de declarações com conteúdos no mínimo discutíveis. 
Nesse sentido, confira-se abaixo: “HC 85976 / MT - MATO GROSSO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. ELLEN GRACIE 
Julgamento: 13/12/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJ 24-02-2006 PP-00051 EMENT VOL-02222-02 PP-00375 
RT v. 95, n. 849, 2006, p. 490-491 Parte(s) PACTE.(S) : ANDRÉ LUIZ PRIETO IMPTE.(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO COATOR(A/S)
(ES):SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Ementa FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA PARA FINS DE 
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Declaração passível de averiguação ulterior não constitui documento para fins penais. HC deferido 
para trancar a ação penal. Decisão A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de hábeas corpus, estendendo a ordem ao 
co-denunciado, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os Senhores Ministros Carlos 
Velloso e Gilmar Mendes. 2ª Turma, 13.12.2005.” Ante o exposto, traga a parte demandante para os autos cópia da declaração 
de bens e direitos apresentada ao fisco federal no último exercício no prazo de dez dias, mediante necessária emenda, ou 
recolha o valor das despesas pertinentes e da taxa judiciária incidente, pena de indeferimento liminar. Int. - ADV: DANIELLE 
RIBEIRO DE MENEZES BONATO (OAB 286086/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1000680-56.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 
CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE ARARAS E REGIAO UNICRED ANHANGUERA - 
ALEXANDRE MARTINS e outros - Vistos. Considerando que não há conexão ou continência para distribuição por direcionamento, 
redistribua-se livremente. Intime-se. - ADV: MARCIO JOSE BATISTA (OAB 257702/SP)

Processo 1000683-11.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - José Sergio 
Brugnerotto e outro - Banco do Brasil S/A. - Vistos. Considerando os documentos de fls. 21/22, que comprovam não possuir 
os requerentes idade superior a 60 (sessenta) anos, indefiro a prioridade de tramitação prevista no § 1º , do artigo 71 da Lei 
10.741/03. Por outro lado, tratando-se de ação autônoma e não de execução de sentença nos próprios autos, incide o disposto 
no artigo 4º, inciso I, da Lei nº 11.608/03. A natureza da relação jurídica existente entre as partes, e notadamente o fato de ter 
vindo ela em Juízo patrocinada por advogados particulares de sua livre escolha, são razões suficientes para que se tenha por 
abalada de forma inarredável a presunção juris tantum de veracidade que poderia emanar da declaração de hipossuficiência 
financeira trazida com a inicial para a finalidade de obtenção do benefício da gratuidade de Justiça. Anoto, nesse particular, que 
é entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que a gratuidade de Justiça não se destina a conceder isenção de pagamento 
de custas e despesas judiciais em favor de parte que, ainda que com algum esforço, tenha condições de arcar com tais débitos 
sem prejuízo da manutenção regular de sua própria subsistência. Nesse sentido, mencione-se a título de exemplificação o 
julgado abaixo: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido instruído exclusivamente com declaração da própria pobreza Insuficiência 
para a concessão ante a existência de elementos de convicção contrários Decisão mantida Recurso não provido.” (Relator 
Des. Paulo Pastore Filho, j. 21.09.2005, V.U.). Mais. Em recente pronunciamento através da Colenda 24ª Câmara de Direito 
Privado, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se pronunciou, acerca da concessão do benefício pretendido: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido de gratuidade formulado em Segundo Grau Possibilidade 
Não demonstração do preenchimento dos requisitos pelo recorrente, no sentido de lhe ser concedido o benefício O benefício 
da assistência judiciária gratuita para ser deferido, impõe ao requerente a comprovação da impossibilidade de arcar com os 
encargos financeiros do processo Inexistência nos autos de prova da insuficiência financeira Gratuidade de Justiça negada. 
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(Agravo de Instrumento nº 7.157.751-4, São Paulo, Agravante: Paulo Freitas da Paixão; Agravado: Banco Itaú S./A.; Relator 
Des. Roberto Mac Cracken, V.U., j. 30.08.2007 Destaquei). Daquele mesmo V. Acórdão transcreve-se, outrossim, o seguinte 
excerto, porque de extrema pertinência: “Oportuno colacionar os comentários proferidos em caso análogo pelo Nobre e Culto 
Desembargador Doutor Walter Fonseca: ‘Mesmo o art. 4º da Lei nº 1.060/50, com a redação que lhe deu a Lei 7.510/1986, 
dispondo que basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, a hierarquia piramidal 
legislativa impõe que, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, seja observado o mandamento contido no inciso 
LXXIV, do artigo 5º, da Carta Magna, isto é, há necessidade de efetiva comprovação da insuficiência de recursos’ (o destaque 
não está no original).’ No caso em tela, verifica-se que o agravante apresentou declaração de pobreza (fls. 36). Todavia, nos 
autos, não há nenhuma prova robusta acerca da efetiva escassez financeira do recorrente, valendo a oportunidade para deixar 
consignado que o valor da prestação assumida pelo agravante beira aos R$ 3.000,00 mensais” Não se alegue, por outro 
lado, que a autora firmou declaração de hipossuficiência “sob as penas da lei”, e que isso seria suficiente para atribuir maior 
credibilidade àquele documento. Isso porque, não há muito, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não configurar a prática 
do delito de falsidade ideológica, tal como mencionado na lei de regência, fulminando a possibilidade de imposição de sanção 
penal tal como expressamente prevista (art. 2º da Lei nº 7.115/83), o que isenta o firmatário de documento assemelhado de 
qualquer penalidade, possibilitando e até incentivando a apresentação de declarações com conteúdos no mínimo discutíveis. 
Nesse sentido, confira-se abaixo: “HC 85976 / MT - MATO GROSSO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. ELLEN GRACIE 
Julgamento: 13/12/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJ 24-02-2006 PP-00051 EMENT VOL-02222-02 PP-00375 
RT v. 95, n. 849, 2006, p. 490-491 Parte(s) PACTE.(S) : ANDRÉ LUIZ PRIETO IMPTE.(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO COATOR(A/S)
(ES):SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Ementa FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA PARA FINS DE 
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Declaração passível de averiguação ulterior não constitui documento para fins penais. HC deferido 
para trancar a ação penal. Decisão A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de hábeas corpus, estendendo a ordem ao 
co-denunciado, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os Senhores Ministros Carlos 
Velloso e Gilmar Mendes. 2ª Turma, 13.12.2005.” Ante o exposto, traga a parte demandante para os autos cópia da declaração 
de bens e direitos apresentada ao fisco federal no último exercício no prazo de dez dias, mediante necessária emenda, ou 
recolha o valor das despesas pertinentes e da taxa judiciária incidente, pena de indeferimento liminar. Int. - ADV: DANIELLE 
RIBEIRO DE MENEZES BONATO (OAB 286086/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1000688-33.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Dalva 
Aparecida Rosseti - Banco do Brasil S/A. - Vistos. Considerando o documento de fls. 16, que comprova não possuir a requerente 
idade superior a 60 (sessenta) anos, indefiro a prioridade de tramitação prevista no § 1º , do artigo 71 da Lei 10.741/03. Por 
outro lado, tratando-se de ação autônoma e não de execução de sentença nos próprios autos, incide o disposto no artigo 4º, 
inciso I, da Lei nº 11.608/03. A natureza da relação jurídica existente entre as partes, e notadamente o fato de ter vindo ela 
em Juízo patrocinada por advogados particulares de sua livre escolha, são razões suficientes para que se tenha por abalada 
de forma inarredável a presunção juris tantum de veracidade que poderia emanar da declaração de hipossuficiência financeira 
trazida com a inicial para a finalidade de obtenção do benefício da gratuidade de Justiça. Anoto, nesse particular, que é 
entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que a gratuidade de Justiça não se destina a conceder isenção de pagamento 
de custas e despesas judiciais em favor de parte que, ainda que com algum esforço, tenha condições de arcar com tais débitos 
sem prejuízo da manutenção regular de sua própria subsistência. Nesse sentido, mencione-se a título de exemplificação o 
julgado abaixo: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido instruído exclusivamente com declaração da própria pobreza Insuficiência 
para a concessão ante a existência de elementos de convicção contrários Decisão mantida Recurso não provido.” (Relator 
Des. Paulo Pastore Filho, j. 21.09.2005, V.U.). Mais. Em recente pronunciamento através da Colenda 24ª Câmara de Direito 
Privado, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se pronunciou, acerca da concessão do benefício pretendido: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido de gratuidade formulado em Segundo Grau Possibilidade 
Não demonstração do preenchimento dos requisitos pelo recorrente, no sentido de lhe ser concedido o benefício O benefício 
da assistência judiciária gratuita para ser deferido, impõe ao requerente a comprovação da impossibilidade de arcar com os 
encargos financeiros do processo Inexistência nos autos de prova da insuficiência financeira Gratuidade de Justiça negada. 
(Agravo de Instrumento nº 7.157.751-4, São Paulo, Agravante: Paulo Freitas da Paixão; Agravado: Banco Itaú S./A.; Relator 
Des. Roberto Mac Cracken, V.U., j. 30.08.2007 Destaquei). Daquele mesmo V. Acórdão transcreve-se, outrossim, o seguinte 
excerto, porque de extrema pertinência: “Oportuno colacionar os comentários proferidos em caso análogo pelo Nobre e Culto 
Desembargador Doutor Walter Fonseca: ‘Mesmo o art. 4º da Lei nº 1.060/50, com a redação que lhe deu a Lei 7.510/1986, 
dispondo que basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, a hierarquia piramidal 
legislativa impõe que, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, seja observado o mandamento contido no inciso 
LXXIV, do artigo 5º, da Carta Magna, isto é, há necessidade de efetiva comprovação da insuficiência de recursos’ (o destaque 
não está no original).’ No caso em tela, verifica-se que o agravante apresentou declaração de pobreza (fls. 36). Todavia, nos 
autos, não há nenhuma prova robusta acerca da efetiva escassez financeira do recorrente, valendo a oportunidade para deixar 
consignado que o valor da prestação assumida pelo agravante beira aos R$ 3.000,00 mensais” Não se alegue, por outro 
lado, que a autora firmou declaração de hipossuficiência “sob as penas da lei”, e que isso seria suficiente para atribuir maior 
credibilidade àquele documento. Isso porque, não há muito, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não configurar a prática 
do delito de falsidade ideológica, tal como mencionado na lei de regência, fulminando a possibilidade de imposição de sanção 
penal tal como expressamente prevista (art. 2º da Lei nº 7.115/83), o que isenta o firmatário de documento assemelhado de 
qualquer penalidade, possibilitando e até incentivando a apresentação de declarações com conteúdos no mínimo discutíveis. 
Nesse sentido, confira-se abaixo: “HC 85976 / MT - MATO GROSSO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. ELLEN GRACIE 
Julgamento: 13/12/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJ 24-02-2006 PP-00051 EMENT VOL-02222-02 PP-00375 
RT v. 95, n. 849, 2006, p. 490-491 Parte(s) PACTE.(S) : ANDRÉ LUIZ PRIETO IMPTE.(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO COATOR(A/S)
(ES):SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Ementa FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA PARA FINS DE 
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Declaração passível de averiguação ulterior não constitui documento para fins penais. HC deferido 
para trancar a ação penal. Decisão A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de hábeas corpus, estendendo a ordem ao 
co-denunciado, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os Senhores Ministros Carlos 
Velloso e Gilmar Mendes. 2ª Turma, 13.12.2005.” Ante o exposto, traga a parte demandante para os autos cópia da declaração 
de bens e direitos apresentada ao fisco federal no último exercício no prazo de dez dias, mediante necessária emenda, ou 
recolha o valor das despesas pertinentes e da taxa judiciária incidente, pena de indeferimento liminar. Int. - ADV: BRUNO 
AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), DANIELLE RIBEIRO DE MENEZES BONATO (OAB 286086/SP)

Processo 1000721-23.2015.8.26.0320 - Consignatória de Aluguéis - Obrigações - VALDECI COSME DOS SANTOS - Maria 
José Borges - Vistos. A natureza da relação jurídica existente entre as partes, e notadamente o fato de ter vindo ela em Juízo 
patrocinada por advogado particular de sua livre escolha, são razões suficientes para que se tenha por abalada de forma 
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inarredável a presunção juris tantum de veracidade que poderia emanar da declaração de hipossuficiência financeira trazida 
com a inicial para a finalidade de obtenção do benefício da gratuidade de Justiça. Anoto, nesse particular, que é entendimento 
pacífico nos Tribunais Superiores que a gratuidade de Justiça não se destina a conceder isenção de pagamento de custas 
e despesas judiciais em favor de parte que, ainda que com algum esforço, tenha condições de arcar com tais débitos sem 
prejuízo da manutenção regular de sua própria subsistência. Nesse sentido, mencione-se a título de exemplificação o julgado 
abaixo: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido instruído exclusivamente com declaração da própria pobreza Insuficiência para 
a concessão ante a existência de elementos de convicção contrários Decisão mantida Recurso não provido.” (Relator Des. 
Paulo Pastore Filho, j. 21.09.2005, V.U.). Mais. Em recente pronunciamento através da Colenda 24ª Câmara de Direito 
Privado, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se pronunciou, acerca da concessão do benefício pretendido: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido de gratuidade formulado em Segundo Grau Possibilidade 
Não demonstração do preenchimento dos requisitos pelo recorrente, no sentido de lhe ser concedido o benefício O benefício 
da assistência judiciária gratuita para ser deferido, impõe ao requerente a comprovação da impossibilidade de arcar com os 
encargos financeiros do processo Inexistência nos autos de prova da insuficiência financeira Gratuidade de Justiça negada. 
(Agravo de Instrumento nº 7.157.751-4, São Paulo, Agravante: Paulo Freitas da Paixão; Agravado: Banco Itaú S./A.; Relator 
Des. Roberto Mac Cracken, V.U., j. 30.08.2007 Destaquei). Daquele mesmo V. Acórdão transcreve-se, outrossim, o seguinte 
excerto, porque de extrema pertinência: “Oportuno colacionar os comentários proferidos em caso análogo pelo Nobre e Culto 
Desembargador Doutor Walter Fonseca: ‘Mesmo o art. 4º da Lei nº 1.060/50, com a redação que lhe deu a Lei 7.510/1986, 
dispondo que basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, a hierarquia piramidal 
legislativa impõe que, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, seja observado o mandamento contido no inciso 
LXXIV, do artigo 5º, da Carta Magna, isto é, há necessidade de efetiva comprovação da insuficiência de recursos’ (o destaque 
não está no original).’ No caso em tela, verifica-se que o agravante apresentou declaração de pobreza (fls. 36). Todavia, nos 
autos, não há nenhuma prova robusta acerca da efetiva escassez financeira do recorrente, valendo a oportunidade para deixar 
consignado que o valor da prestação assumida pelo agravante beira aos R$ 3.000,00 mensais” Não se alegue, por outro 
lado, que a autora firmou declaração de hipossuficiência “sob as penas da lei”, e que isso seria suficiente para atribuir maior 
credibilidade àquele documento. Isso porque, não há muito, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não configurar a prática 
do delito de falsidade ideológica, tal como mencionado na lei de regência, fulminando a possibilidade de imposição de sanção 
penal tal como expressamente prevista (art. 2º da Lei nº 7.115/83), o que isenta o firmatário de documento assemelhado de 
qualquer penalidade, possibilitando e até incentivando a apresentação de declarações com conteúdos no mínimo discutíveis. 
Nesse sentido, confira-se abaixo: “HC 85976 / MT - MATO GROSSO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. ELLEN GRACIE 
Julgamento: 13/12/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJ 24-02-2006 PP-00051 EMENT VOL-02222-02 PP-00375 
RT v. 95, n. 849, 2006, p. 490-491 Parte(s) PACTE.(S) : ANDRÉ LUIZ PRIETO IMPTE.(S): ANDRÉ LUIZ PRIETO COATOR(A/S)
(ES):SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Ementa FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA PARA FINS DE 
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Declaração passível de averiguação ulterior não constitui documento para fins penais. HC deferido 
para trancar a ação penal. Decisão A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de hábeas corpus, estendendo a ordem ao 
co-denunciado, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, os Senhores Ministros Carlos 
Velloso e Gilmar Mendes. 2ª Turma, 13.12.2005.” Ante o exposto, traga a parte demandante para os autos cópia da declaração 
de bens e direitos apresentada ao fisco federal no último exercício no prazo de dez dias, mediante necessária emenda, ou 
recolha o valor das despesas pertinentes e da taxa judiciária incidente, pena de indeferimento liminar. Int. - ADV: LAZARO 
OTAVIO BARBOSA FRANCO (OAB 79819/SP)

Processo 1000727-30.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Dickson 
Diogo Diniz Padilha - Bradesco - Banco Brasileiro de Desconto S/A. - Vistos. Considerando o documento de fls. 17, que 
comprova possuir o requerente idade superior a 60 (sessenta) anos, defiro a prioridade de tramitação prevista no § 1º , do artigo 
71 da Lei 10.741/03, anotando-se. Por outro lado, tratando-se de ação autônoma e não de execução de sentença nos próprios 
autos, incide o disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei nº 11.608/03. A natureza da relação jurídica existente entre as partes, e 
notadamente o fato de ter vindo ela em Juízo patrocinada por advogado particular de sua livre escolha, são razões suficientes 
para que se tenha por abalada de forma inarredável a presunção juris tantum de veracidade que poderia emanar da declaração 
de hipossuficiência financeira trazida com a inicial para a finalidade de obtenção do benefício da gratuidade de Justiça. Anoto, 
nesse particular, que é entendimento pacífico nos Tribunais Superiores que a gratuidade de Justiça não se destina a conceder 
isenção de pagamento de custas e despesas judiciais em favor de parte que, ainda que com algum esforço, tenha condições 
de arcar com tais débitos sem prejuízo da manutenção regular de sua própria subsistência. Nesse sentido, mencione-se a título 
de exemplificação o julgado abaixo: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido instruído exclusivamente com declaração da própria 
pobreza Insuficiência para a concessão ante a existência de elementos de convicção contrários Decisão mantida Recurso não 
provido.” (Relator Des. Paulo Pastore Filho, j. 21.09.2005, V.U.). Mais. Em recente pronunciamento através da Colenda 24ª 
Câmara de Direito Privado, o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim se pronunciou, acerca da concessão do 
benefício pretendido: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Pedido de gratuidade formulado em Segundo 
Grau Possibilidade Não demonstração do preenchimento dos requisitos pelo recorrente, no sentido de lhe ser concedido o 
benefício O benefício da assistência judiciária gratuita para ser deferido, impõe ao requerente a comprovação da impossibilidade 
de arcar com os encargos financeiros do processo Inexistência nos autos de prova da insuficiência financeira Gratuidade de 
Justiça negada. (Agravo de Instrumento nº 7.157.751-4, São Paulo, Agravante: Paulo Freitas da Paixão; Agravado: Banco Itaú 
S./A.; Relator Des. Roberto Mac Cracken, V.U., j. 30.08.2007 Destaquei). Daquele mesmo V. Acórdão transcreve-se, outrossim, 
o seguinte excerto, porque de extrema pertinência: “Oportuno colacionar os comentários proferidos em caso análogo pelo 
Nobre e Culto Desembargador Doutor Walter Fonseca: ‘Mesmo o art. 4º da Lei nº 1.060/50, com a redação que lhe deu a Lei 
7.510/1986, dispondo que basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, a hierarquia 
piramidal legislativa impõe que, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, seja observado o mandamento 
contido no inciso LXXIV, do artigo 5º, da Carta Magna, isto é, há necessidade de efetiva comprovação da insuficiência de 
recursos’ (o destaque não está no original).’ No caso em tela, verifica-se que o agravante apresentou declaração de pobreza 
(fls. 36). Todavia, nos autos, não há nenhuma prova robusta acerca da efetiva escassez financeira do recorrente, valendo a 
oportunidade para deixar consignado que o valor da prestação assumida pelo agravante beira aos R$ 3.000,00 mensais” Não 
se alegue, por outro lado, que a autora firmou declaração de hipossuficiência “sob as penas da lei”, e que isso seria suficiente 
para atribuir maior credibilidade àquele documento. Isso porque, não há muito, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu não 
configurar a prática do delito de falsidade ideológica, tal como mencionado na lei de regência, fulminando a possibilidade de 
imposição de sanção penal tal como expressamente prevista (art. 2º da Lei nº 7.115/83), o que isenta o firmatário de documento 
assemelhado de qualquer penalidade, possibilitando e até incentivando a apresentação de declarações com conteúdos no 
mínimo discutíveis. Nesse sentido, confira-se abaixo: “HC 85976 / MT - MATO GROSSO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. 
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ELLEN GRACIE Julgamento: 13/12/2005 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação DJ 24-02-2006 PP-00051 EMENT VOL-
02222-02 PP-00375 RT v. 95, n. 849, 2006, p. 490-491 Parte(s) PACTE.(S) : ANDRÉ LUIZ PRIETO IMPTE.(S): ANDRÉ LUIZ 
PRIETO COATOR(A/S)(ES):SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA Ementa FALSIDADE IDEOLÓGICA. DECLARAÇÃO DE 
POBREZA PARA FINS DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Declaração passível de averiguação ulterior não constitui documento 
para fins penais. HC deferido para trancar a ação penal. Decisão A Turma, por votação unânime, deferiu o pedido de hábeas 
corpus, estendendo a ordem ao co-denunciado, nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, neste julgamento, 
os Senhores Ministros Carlos Velloso e Gilmar Mendes. 2ª Turma, 13.12.2005.” Ante o exposto, traga a parte demandante 
para os autos cópia da declaração de bens e direitos apresentada ao fisco federal no último exercício no prazo de dez dias, 
mediante necessária emenda, ou recolha o valor das despesas pertinentes e da taxa judiciária incidente, pena de indeferimento 
liminar. Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), DANIELLE RIBEIRO DE MENEZES BONATO 
(OAB 286086/SP)

Processo 1000732-52.2015.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - João 
Aparecido Tetzner - Bradesco - Banco Brasileiro de Desconto S/A. - Vistos. Observo que não há causa para a distribuição da 
ação nesta Comarca. O autor reside em Arthur Nogueira-SP, conforme qualificado na inicial e no documento juntado às fls. 19 
e, de outro lado, o banco requerido não está sediado nesta Comarca. Assim, não pode prevalecer a opção de ajuizamento da 
ação em foro estranho ao domicílio das partes, mesmo porque trata-se de relação de consumo e o Colendo Superior Tribunal de 
Justiça já resolveu que: “Em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida 
até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor.” (STJ - AgRg no CC 127626/DF, Rel. Ministra NANCY 
ANDRIGHI, J. 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Ademais, conforme exegese que se extrai dos artigos 98, § 2º, I e 101, I, ambos 
do Código de Defesa do Consumidor, a liquidação individual do julgado deve ser ajuizada no domicílio do liquidante ou no local 
onde foi processada a ação condenatória, critério este que não foi observado pela autora ao promover a distribuição do presente 
feito neste Juízo. Ante o exposto, determino a remessa dos autos à Comarca de Arthur Nogueira - SP. Aguarde-se o decurso 
do prazo de 10 (dez) dias para interposição contra a presente decisão e após, cumpra-se o 5º parágrafo supra, fazendo-se as 
anotações de praxe e comunique-se o Distribuidor. Intime-se. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), 
DANIELLE RIBEIRO DE MENEZES BONATO (OAB 286086/SP)

Processo 1000746-36.2015.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- Antonio Garcia Moreira - Claudemir Sena de Souza e outros - Vistos. Observo que não há qualquer motivo que justifique 
a distribuição direcionada a este Juízo, já que não há risco de decisões conflitantes. A ação que tramitou por esta vara, nº 
1006420-29.2014, tratava-se de contrato de imóvel diverso deste, bem como já teve acordo homologado, sendo julgada extinta. 
Assim, distribua-se livremente. Intime-se. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP)

Processo 1000746-36.2015.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- Antonio Garcia Moreira - Claudemir Sena de Souza e outros - Vistos. Citem-se os requeridos para os termos da ação em 
epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a resposta, observando-se os incisos I e II, do artigo 62, da 
Lei 8.245/1991, com a redação da Lei 12.112/2009. Intime-se. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP)

Processo 1000747-21.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - RAQUEL MURCIO FERRI - 
CLAUDIO VINICIUS SILVEIRA - Vistos. A despeito de ter apresentado a autora comprovante de recolhimento das taxas, não há 
como se reconhecer a sua validade para este feito, diante das alterações que foram promovidas nas normas da Corregedoria 
Geral de Justiça, com a edição do Provimento nº 33/2013. Com efeito, o item 8.1 do Capítulo III das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça, assim dispõe: “É obrigatório o preenchimento do campo “Observações” constante da DARE-SP, 
com os seguintes dados: o número do processo judicial, quando conhecido; natureza da ação, nomes das partes autora e ré e 
a Comarca na qual foi distribuída ou tramita a ação”. Por outro lado, os itens 8.3, 8.4. e 8.5 do Capítulo III, também das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, assim dispõe, respectivamente: “A comprovação do regular recolhimento da taxa 
judiciária e das contribuições legalmente estabelecidas far-se-á mediante apresentação do Documento Principal, do Documento 
Detalhe do DARE-SP e do comprovante de pagamento contendo o número da DARE-SP e do respectivo código de barras.”; “Os 
recolhimentos da taxa judiciária e contribuições que não observarem as disposições dos itens anteriores não terão validade para 
fins judiciais.”; “As omissões ou falhas no preenchimento ou na formação da DARE-SP, bem como as divergências dos dados 
que dela constam com os do comprovante de pagamento ou com os dados do processo ao qual foi juntado serão, de imediato, 
informadas pelo escrivão ao juiz do feito.”. Ante o exposto, determino à parte demandante que, no prazo de 10 (dez) dias, 
proceda ao recolhimento da taxa judiciária, observando os critérios acima indicados, bem como o valor atual da UFESP, sob 
pena de cancelamento da distribuição. Recolha, ainda, a requerente, a taxa para expedição de Carta AR, sob pena de extinção 
do processo (art. 267, IV do CPC). (Valor R$ 15,00 - FEDTJ - Cód. 120-1). Int. - ADV: WASHINGTON FERNANDO PIANCA 
FILHO (OAB 244266/SP)

Processo 1000775-86.2015.8.26.0320 - Prestação de Contas - Exigidas - Responsabilidade dos sócios e administradores - 
SIDINEI MASSARO e outros - GENTIL ALVES DOS SANTOS e outros - Vistos. Citem-se os requeridos para os termos da ação 
em epígrafe, advertindo-se do prazo de 05 (cinco) dias para apresentar a prestação de contas ou contestar a ação. Intime-se. 
- ADV: RAFAEL GOMES DOS SANTOS (OAB 121842/SP)

Processo 1000828-67.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - TIAGO RODRIGO MUNHOS - BV 
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vista dos autos ao autor para recolher, em 30 dias, a taxa judiciária, sob 
pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC). Valor R$ 106,25 (DARE - Cód. 230-6). Vista dos autos ao autor para 
recolher, em 05 dias, a taxa para expedição de Carta AR, sob pena de extinção do processo (art. 267, IV do CPC). Valor R$ 
15,00 (Cód. 120-1). - ADV: ROBERTO LUIS GIAMPIETRO BONFA (OAB 278135/SP)

Processo 1000897-02.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - AUTO POSTO PORTAL DE LIMEIRA 
LTDA e outro - Cassiano Peixoto dos Santos ME - Vista dos autos aos autores para completarem, em 30 dias, a taxa judiciária, 
sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC). Valor R$ 4,07 (DARE - Cód. 230-6). - ADV: REINALDO ROSSI 
JUNIOR (OAB 255818/SP), ADRIANO GREVE (OAB 211900/SP)

Processo 1001005-31.2015.8.26.0320 - Arresto - Liminar - M.D.I.E. - P.S. - Vistos. Trata-se de medida cautelar de arresto 
formulada por credor com títulos líquidos e certos, diante da falta de pagamento no prazo convencionado; pleiteia a concessão 
de liminar para obter constrição sobre bens em dinheiro, mercadorias, utensílios, móveis ou equipamentos que guarnecem o 
estabelecimento da empresa-ré, ao argumento de estarem demonstrados os requisitos processuais do art. 813, II, do CPC. 
Foi oferecida caução em bem móvel. Ao exame dos documentos e das razões, vislumbro presentes os pressupostos para 
conferir eficácia à medida de arresto em caráter liminar. Estão demonstrados, de plano, o fumus boni iuris (duplicatas sacadas 
sem aceite com comprovante de entrega de mercadorias, inadimplidas no vencimento) e o periculum in mora (impressionante 
quantidade de protestos de títulos de crédito, a evidenciar situação de passivo maior que liquidez para saldar compromissos 
comerciais). A prova inicial é hábil para demonstrar a alegada incapacidade de honrar compromissos pretéritos e há razoável 
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receio demonstrado de plano de o processo principal se tornar inútil em razão da demora do trâmite processual enquanto se 
constata a severa e radical alteração do patrimônio do devedor com sinal evidente de redução em curto espaço de tempo. 
Está demonstrada, através de indícios, a existência de outras dívidas em valores elevados que também podem comprometer o 
patrimônio do devedor, sendo plausíveis os argumentos do credor, a esta altura, quanto ao receio de ver frustrada a satisfação 
do seu crédito. A inicial demonstrou, em suma, ao juízo situações específicas geradoras do risco concreto de se esvaziar 
uma futura execução, justificando a pronta constrição de bens do devedor. Desnecessária a designação de audiência para 
justificação prévia (CPC, art. 816, II). Expeça-se mandado de arresto com ordem de constrição dos bens ao número suficiente 
à garantia do crédito cobrado em futura ação executiva. O requerente deverá arcar com as despesas para o cumprimento desta 
decisão. Expeça-se mandado de citação para contestar, em 05 dias, indicando-se provas (art. 802), sob pena de se presumirem 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente caso não seja a ação contestada (CPC, arts. 802, 285 e 319). A 
caução é idônea e preenche os requisitos legais, fica admitida. Intime-se o representante legal do requerente, ou quem por ele 
for indicado, a assinar o termo de caução. No cumprimento do mandado de arresto, deverão o senhor oficial de justiça proceder 
conforme o disposto no art. 821 do CPC. Defiro os benefícios do art. 172 do CPC. Intime-se. Limeira, 09 de fevereiro de 2015. - 
ADV: ADRIANA TEIXEIRA (OAB 19985GO)

Processo 1001177-07.2014.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - ASSOCIAÇÃO DOS 
PROPRIETÁRIOS DO PARQUE RESIDENCIAL ROLAND - MODULO III - ANDERSON CAMARGO ROCHA - Vistas dos autos ao 
autor para: (X) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de citação - ADV: ELISANGELA ROSSETO 
MACHION (OAB 210623/SP)

Processo 1001300-05.2014.8.26.0320 - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Cleide Dias do Nascimento Porcel Me 
- V. G. METALURGICA LTDA - Vistas dos autos a autora para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do 
mandado. - ADV: MARCELO SAES DE NARDO (OAB 126448/SP)

Processo 1001361-60.2014.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - SIRLENE DE CAMARGO FREITAS - Vistos. Remetam-se os autos ao arquivo geral, 
no aguardo de provocação da parte interessada. Int. - ADV: TIAGO CARREIRA (OAB 279690/SP), SERGIO RAGASI JUNIOR 
(OAB 225347/SP)

Processo 1002713-53.2014.8.26.0320 - Cautelar Inominada - Liminar - Moises Bernardo de Oliveira - AUTOBAN - 
Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes S/A - Vistos. Considerando que a sentença de fls. 67/68 condicionou 
a cobrança do ônus da sucumbência devido pelo autor, desde que este perca a condição legal de necessitado, e ante a não 
comprovação pela vencedora, determino o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: ALEXANDRA 
CRISTINA JANDRE MARTINUCHO, LUCIANA TAKITO TORTIMA (OAB 127439/SP)

Processo 1003242-72.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. - 
Fábio Luccas Rosa e outro - Intimação do procurador do requerente de que está liberado para impressão, pelo prazo de 05 
(cinco) dias, o ofício expedido. Decorrido o prazo supramencionado, comprove, no prazo de 20 (vinte) dias, o protocolo do 
documento junto ao órgão competente. - ADV: MARCELO BUENO FARIA (OAB 185304/SP), MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 
66459/SP)

Processo 1003607-29.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Seguro - IVANI APARECIDA ZARRO SILVÉRIO e outro 
- COMERCIAL GERMANICA LTDA e outro - VISTOS, etc., Conheço dos embargos, porque na sua interposição foi observado 
o disposto no art. 536 do Código de Processo Civil. NATÁLIA ZARRO SILVÉRIO e IVANI APARECIDA ZARRO SILVÉRIO 
ofertaram os presentes embargos declaratórios à sentença que cancelou a distribuição, aduzindo, em síntese, que a decisão 
embargada contém contradição porquanto a determinação para que fossem colacionados os comprovantes de recolhimento 
da taxa judiciária, da taxa de mandato e o recolhimento complementar foi fielmente atendida. É o relatório. D E C I D O. Os 
embargos devem ser rejeitados, posto que a decisão embargada não padece de contradição. Com efeito, por ato ordinatório 
foi determinada a apresentação de do documento detalhe DARE, referente à taxa judiciária e à taxa devida à OAB e não a 
comprovação de recolhimento das respectivas taxas. A apresentação do documento detalhe DARE deve-se à exigência contida 
nos itens 8.3, 8.4 e 8.5, do Cap. III das NSCGJ. Pela nova regra, além de comprovar o recolhimento da taxa e da contribuição 
legalmente reconhecida, passou a ser exigida a apresentação do “documento detalhe do DARE” contendo o número do DARE. 
Dispõe também que os recolhimentos que não observarem as novas disposições não terão validade para fins judiciais, com a 
finalidade de se evitar manobra para o não recolhimento da taxa e da contribuição. Logo, a decisão não apresenta viciosidade, 
eis que não foi atendido o ato ordinatório para apresentação do documento detalhe DARE. Com efeito, contradição haverá 
quando houver proposições irreconciliáveis no próprio julgado, não para as partes. Ante o exposto, REJEITO os embargos de 
declaração. No entanto, concedo às embargantes o prazo de 05 dias para que atendam aquela determinação, apresentando o 
documento detalhe DARE, a fim de ser conferido o regular recolhimento da taxa e da contribuição. Após, voltem conclusos em 
sede de juízo de retratação (CPC, art. 296). P. I. - ADV: HILARIO DE AVILA FERREIRA (OAB 121443/SP)

Processo 1004076-75.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. - 
DURVALINO DARIO e outro - Vistos. Manifeste-se o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento. 
Quedando-se inerte, aguarde-se em arquivo eventual provocação da parte interessada. Int. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES 
(OAB 84206/SP)

Processo 1007747-09.2014.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - PAULO MESSIAS DOS SANTOS - Ante o exposto, com fundamento no art. 66 da 
Lei nº 4.728/65 e no Decreto-lei nº 911/69, JULGO PROCEDENTE a ação, declarando rescindido o contrato, consolidando-se 
nas mãos da autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, levantando-se 
o depósito judicial e sendo facultada a venda pela autora, na forma estabelecida no art. 3º, § 5º, do Decreto-lei nº 911/69. 
Cumpra-se o disposto no art. 2º do Decreto-lei nº 911/69, oficie-se à Ciretran, comunicando estar a autora autorizada a proceder 
a transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Sucumbente, CONDENO o réu ao 
pagamento das custas do processo, inclusive do protesto, despesas processuais e honorários advocatícios que, na forma do 
§ 4º do art. 20 do Código de Processo Civil (RTJ, 81:996, e RT, 521:284), fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. As 
verbas da condenação serão corrigidas monetariamente. P. R. I. - ADV: CASSIO DOS SANTOS SOUZA (OAB 204255/SP), 
GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 1007753-16.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil) S/A - 
GRAZIELA VENANCIO e outro - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do 
mandado. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 1007894-35.2014.8.26.0320 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itaucard 
S/A - MARCOS ROBERTO BILATTO - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do 
mandado de reintegração de posse e citação - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)
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Processo 1008048-53.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Faol Comercio 
e Representações Comerciais Ltda. ME - Vistas dos autos ao exequente para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado 
negativo do mandado de citação. - ADV: ALCINDO MORANDIN NETO (OAB 225558/SP), GABRIEL ALONSO ANADAN (OAB 
307586/SP)

Processo 1008214-85.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - ANGELO 
GIMENEZ FILHO - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Defiro os benefícios do artigo 71 da Lei nº 10.741/03. Nos termos do 
artigo 475-J do Código de Processo Civil, acrescido pela Lei Federal nº 11.232, de 22 de dezembro de 2005, intime-se o 
requerido/executado para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da importância mencionada na inicial, ou seja, R$ 
36.551,31, sob pena de lhe ser aplicado multa de 10% sobre o montante da condenação e consequente penhora. Intime-se. - 
ADV: MARISTELA ANTONIA DA SILVA (OAB 260447/SP)

Processo 1008441-75.2014.8.26.0320 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO - Etiene 
Maria dos Santos - Vistas dos autos à autora para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo da carta de citação. - 
ADV: LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 1008891-18.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - ELEKTRO 
ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A - FAGIP FUNDIÇÃO DE ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Vistos. Cite-se o(a) 
requerido(a) para os termos da ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a resposta. 
Intime-se. - ADV: MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP), CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 
206403/SP)

Processo 1008938-89.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - AMILTON 
ALVES FERNANDES - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de 
citação. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1008941-44.2014.8.26.0320 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO - Roney Faria 
dos Santos - Vistas dos autos à autora para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo da carta de citação. - ADV: 
LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 1009036-74.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO HERMÍNIO 
OMETTO - Marilene Neves da Silva - Vistas dos autos à autora para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do 
mandado de citação. - ADV: LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 1009059-20.2014.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Itaú Unibanco 
S/A - CLAUDIO & NUNES LTDA - ME - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do 
mandado de busca e apreensão e citação. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 1009313-90.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - BB LEASING SA - ARRENDAMENTO 
MERCANTIL - Carla Regina Grotta Pereira e outros - Vistos. Cite-se os réus advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 
285 do Código de Processo Civil. Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. Intime-se. - ADV: 
ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)

Processo 1009433-36.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - METAL COLOR 
BENEFICIAMENTO LTDA ME - CLARO S/A - Intimação do procurador da requerente de que está liberado para impressão, 
pelo prazo de 05 (cinco) dias, o ofício expedido. Decorrido o prazo supramencionado, comprove, no prazo de 20 (vinte) dias, o 
protocolo do documento junto ao órgão competente. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP)

Processo 1012024-68.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - TRW AUTOMOTIVE LTDA. 
- Hiver Consultoria e Fomento Mercantil Ltda e outro - Vistos. Acolho a justificativa apresentada às fls. 107/108. Citem-se as 
requeridas para os termos da ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a resposta. Intime-
se. - ADV: VALMIR LOPES TEIXEIRA MARTINS (OAB 143786/SP), KATHERINE CHIAVONE LUCATO (OAB 272924/SP)

Processo 1012047-14.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - TRW AUTOMOTIVE LTDA. 
- Hiver Consultoria e Fomento Mercantil Ltda e outro - Vistos. Acolho a justificativa apresentada às fls. 181/182. Citem-se as 
requeridas para os termos da ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a resposta. Intime-
se. - ADV: KATHERINE CHIAVONE LUCATO (OAB 272924/SP), VALMIR LOPES TEIXEIRA MARTINS (OAB 143786/SP)

Processo 4000053-69.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Itaú Unibanco S/A - 
TECH SPORTS e outro - Intimação do procurador do exequente de que está liberada para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) 
dias, a carta precatória expedida. Decorrido o prazo supramencionado, comprove, no prazo de 20 (vinte) dias, a distribuição da 
carta precatória. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 4000592-35.2013.8.26.0320 (apensado ao processo 4007158-97.2013.8.26) - Execução de Título Extrajudicial - 
Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil) S/A - R. RANCHES ME e outro - Vistos. Manifeste-se o exequente, no prazo 
de 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento. Quedando-se inerte, aguarde-se em arquivo eventual provocação da parte 
interessada. Int. - ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP), CASSIO RICARDO GOMES DE ANDRADE (OAB 
321375/SP)

Processo 4001033-16.2013.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Seguro - Leonan Korimoto Teixoni - SEGURADORA LÍDER 
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Vistos. Porque tempestivo, recebo o recurso de apelação interposto pelo 
requerente às fls. 142/145, em seu duplo efeito. Intime-se a requerida para, no prazo de quinze (15) dias, apresentar suas 
contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção de Direito Privado, com as nossas homenagens 
e observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP), RENATO TADEU RONDINA 
MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 4001596-10.2013.8.26.0320 - Monitória - Cheque - AUTO POSTO CONCHA DE OURO LIMEIRA LTDA - VANESSA 
NUNES PEREIRA - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de 
citação. - ADV: LUCAS DE ANDRADE (OAB 306504/SP)

Processo 4001649-88.2013.8.26.0320 - Prestação de Contas - Exigidas - Bancários - STAR GROW INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE CONFECÇÕES LTDA ME - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Acerca do alegado pela autora às fls. 326 e documentos 
acostados às fls. 327/330, manifeste-se o requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecendo se pretende a desistência do 
recurso de apelação. Int. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), FLAVIO SAMPAIO DORIA (OAB 84697/SP), 
DANIEL DO AMARAL SAMPAIO DÓRIA (OAB 206922/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP)

Processo 4002366-03.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - ROBSON ASSIS MACIEL 
- UBIRATA JERONYMO DE SOUZA - Intimação da procuradora do autor de que está liberada para impressão, pelo prazo de 05 
(cinco) dias, a Certidão de Honorários expedida. - ADV: FERNANDA GUGLIOTTI INTATILO DE AZEVEDO (OAB 244375/SP), 
HILARIO DE AVILA FERREIRA (OAB 121443/SP)
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Processo 4003617-56.2013.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - DENISE GIANOTTO 
- BANCO DO BRASIL S/A - Intimação do procurador da exequente a comparecer em Cartório para retirar o mandado de 
levantamento expedido, cadastrado sob n.º 49/2015 - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), 
DONIZETI APARECIDO MONTEIRO (OAB 282073/SP)

Processo 4003658-23.2013.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
VALMIR ALVES DOS SANTOS - CLAUDIA NAIDHIG GULLO PINAREL e outros - HOMOLOGO, por sentença, para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos a desistência manifestada pelo requerente e, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código 
de Processo Civil, declaro EXTINTA a ação. Inexistindo outros interessados, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se 
os presentes autos com a observância das formalidades legais. P. R. I. - ADV: GABRIELA JACON SASSI (OAB 240125/SP), 
ANTONIO SIMONI

Processo 4003701-57.2013.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
REGINA CELIA FERREIRA DOS SANTOS JANIERI - MONICA ANDREA IRSAI CAMPOS e outros - Vistas dos autos à autora 
para manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 90 dias. Decorrido o prazo, 
será a autora intimada, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 
267, III e § 1º do CPC). - ADV: GABRIELA JACON SASSI (OAB 240125/SP), ANTONIO SIMONI

Processo 4003712-86.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Erika Cristina Tank Moya 
- Claudinei Bianchi Junio - Vista dos autos ao autor para recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça. Valor R$ 
63,75. - ADV: FAUSTO LUIS ESTEVES DE OLIVEIRA (OAB 103079/SP)

Processo 4003987-35.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ALEXANDRE R. NESPINI - 
ME - Banco Bradesco S.A. e outro - Vistos. Fls. 34: Defiro, intimando-se o autor/executado, na pessoa de seu procurador, para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da importância apurada pelo credor no montante de R$ 740,39, sob pena de 
prosseguimento da execução. Int. - ADV: HUMBERTO LENCIONI GULLO JUNIOR (OAB 130966/SP), BENJAMIM FERREIRA 
DE OLIVEIRA (OAB 245779/SP)

Processo 4004075-73.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - JOSÉ 
LUÍS SIQUEIRA DA SILVA - ÂNGELO EDUARDO ZERBO SELLA COMÉRCIO - ME - Vistos. Fls. 48/49: Indefiro o pedido de 
intimação pessoal do executado, diante de sua revelia e considerando que o prazo para cumprimento do julgado fluiu com a 
publicação do despacho de fls. 42 Defiro a penhora “on-line” através do sistema BACENJUD. Int. - ADV: REGINALDO JOSÉ DA 
COSTA (OAB 264367/SP)

Processo 4006015-73.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - TAISE ROGERIA 
FERNANDES - Roseli Pereira - Vistos. Considerando que a sentença de fls. 60/61 condicionou a cobrança do ônus da 
sucumbência devido pela autora, desde que esta perca a condição legal de necessitada, e ante a não comprovação pela 
vencedora, determino o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: FLÁVIA CRISTINA CUNHA 
PONTE (OAB 158012/SP), GUIOMAR RITA CONFORT CASTILHO

Processo 4006165-54.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIAT 
S/A - ROSELINE ZERBATO HANSEN - Vistos. Remetam-se os autos ao arquivo geral, no aguardo de provocação da parte 
interessada. Int. - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP), JOÃO AUGUSTO CARDOSO, ROBERTO GUENDA (OAB 
101856/SP)

Processo 4007127-77.2013.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - EDUARDO 
TRENTO - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Considerando que a sentença de fls. 89/90 condicionou a cobrança do ônus da 
sucumbência devido pelo autor, desde que este perca a condição legal de necessitado, e ante a não comprovação pelo vencedor, 
determino o arquivamento dos autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: DONIZETI APARECIDO MONTEIRO (OAB 
282073/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), FELIPE CASTRO (OAB 305679/SP)

Processo 4007700-18.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - CLÁUDIO ROGERIO BARBOSA 
DE MORAES - JUNIOR QUIRINO DA LUZ - Intimação da procuradora do exequente a comparecer em Cartório para retirar o 
mandado de levantamento expedido, cadastrado sob n.º 50/2015 e do procurador do executado de que está liberada para 
impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a Certidão de Honorários expedida. - ADV: ANCILA DEI VIEIRA DA CUNHA BRIZOLA 
(OAB 145619/SP), CÍCERO FRANCO SIMONI (OAB 155286/SP), ALEXANDRE PROSPERO DE MORAES

Processo 4008593-09.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Martin Bianco Compressores Peças 
e Serviços - Eireli ME - CARMINE LOMBARDI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - Vistos. Aguarde-se por 15 (quinze) dias o 
pagamento voluntário da condenação pela requerida. Decorridos, aguarde-se por 10 (dez) dias, eventual manifestação da parte 
vencedora. Quedando-se inerte, remetam-se os autos ao arquivo geral, no aguardo de provocação da parte interessada. Int. - 
ADV: EMANOELLA CARLA MELO DA SILVA (OAB 314993/SP)

Processo 4008700-53.2013.8.26.0320 - Monitória - Cheque - João de Oliveira Batista - Claudionor do Amaral Pinto ME - 
Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de citação. - ADV: MARCIA 
REGINA CHRISPIM (OAB 116092/SP), FERNANDA GROTTA JACON (OAB 153091/SP)

Processo 4009103-22.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - JEFFERSON MARIANO DIAS 
DA SILVA - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Porque tempestivo, recebo o recurso de apelação interposto pelo 
requerente às fls. 68/76, em seu duplo efeito. Intime-se pessoalmente o requerido para, no prazo de quinze (15) dias, apresentar 
suas contrarrazões e, sem prejuízo, pelo mesmo ato, intime-se também acerca da sentença proferida às fls. 63/64, expedindo-
se carta precatória. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção de Direito Privado, com as nossas 
homenagens e observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: ANDERSON MACOHIN (OAB 284549/SP), DANIELLE 
RIBEIRO DE MENEZES BONATO (OAB 286086/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIO SÉRGIO MENEZES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSÂNGELA REGINA TURQUETTI GONÇALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0074/2015
Processo 1007445-77.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - EVANDRO MENDES DE 

SOUZA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, 
sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: TANIA MARIA FERRAZ SILVEIRA (OAB 92771/SP)

Processo 1008045-98.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - JOÃO BATISTA DE ALMEIDA 
SOUZA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 
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dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: FRANCISCO CARVALHO DE ARRUDA VEIGA (OAB 170592/SP), 
JEFFERSON POMPEU SIMELMANN (OAB 275155/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIO SÉRGIO MENEZES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSÂNGELA REGINA TURQUETTI GONÇALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0075/2015
Processo 1000342-82.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - K.G.R.F. - J.R.F. - Vistos. Concedo 

ao exequente os benefícios da justiça gratuita. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução 
forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 
(três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), 
com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado 
(CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais 
embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado 
(CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de 
Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos 
à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e 
avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre 
bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 
668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% 
(vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do 
devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado 
da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, 
art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre 
o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em 
execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja 
admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 
1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Concedo ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do § 2º do artigo 172 do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ARACELI SASS PEDROSO (OAB 239325/SP)

Processo 1000581-23.2014.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.F.L. - 
G.F.L. - ISTO POSTO, declaro EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo 
Civil, ficando revogado o decreto de prisão contido na decisão de fls. 74. Expeça-se o competente contramandado de prisão. 
Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos com a observância das formalidades legais. P. R. I. - ADV: 
FABIANO MORAIS (OAB 262051/SP), RODRIGO CORDEIRO (OAB 275226/SP)

Processo 1000983-70.2015.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - D.M.S. - J.B.S. - Vistos. Ante 
os termos do documento de fls. 06, concedo ao requerente os benefícios da justiça gratuita. Fixo os alimentos provisórios em 
1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos do requerido, devidos a partir da citação, oficiando-se à empregadora para desconto 
mensal em folha de pagamento, devendo a importância ser depositada na conta bancária da representante do autor. Expeça-se 
carta precatória objetivando a citação do requerido, dos termos da presente ação, fazendo constar que o prazo para contestação 
é de 15 (quinze) dias, bem como as advertências constantes da 2ª parte do artigo 285, do Código de Processo Civil. Intime-se. 
- ADV: TANIA MARIA FERRAZ SILVEIRA (OAB 92771/SP)

Processo 1001108-38.2015.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.N.L.B. e outros - I.B.B. - Vistos. 
Considerando que a obrigação dos avós é subsidiária e que eles, tanto os paternos como os maternos, por serem de um mesmo 
grau estão obrigados a responder, em conjunto, a ação de alimentos deve ser exercida contra todos, e a quota alimentar será 
fixada de acordo com os recursos dos alimentantes e as necessidades do alimentário. Portanto, não há litisconsórcio necessário 
entre o genitor e os avós paternos, mas sim facultativo impróprio, porém, com todos os avós. Ensina Pontes de Miranda: “Avós. 
Na falta dos pais, a obrigação passa aos avós, bisavós, trisavós, tetravós etc., recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, 
uns em falta de outros. Pelo antigo direito brasileiro (Assento de 9 de abril de 1772, parágrafo 1), na falta dos pais, a obrigação 
recaía nos ascendentes paternos e, faltando esses, nos ascendentes maternos; mas a distinção não tem razão de ser, pois não 
a fez o Código Civil, que diz explicitamente: ‘... uns em falta de outros’. Se existem vários ascendentes no mesmo grau são 
todos em conjunto.” (Tratado de Direito Privado). No mesmo sentido, já decidiu o Colendo STJ, em razão da nova redação do 
atual Código Civil, cuja disciplina sobre o tema continuou a ser a mesma que era feita sobre o código revogado: “Cuida-se de 
ação revisional de alimentos proposta por menor impúbere, representada por sua mãe, contra o pai e o avô paterno. Os réus 
argüiram a necessidade de citação também dos avós maternos sob a alegação de existir litisconsórcio necessário. Pelo artigo 
397 do CC/1916, este Superior Tribunal havia pacificado a tese de que, na ação de alimentos proposta por netos contra o avô 
paterno, seria dispensável a citação dos avós maternos, por não se tratar de litisconsórcio necessário, mas sim, facultativo 
impróprio. A questão consiste em saber se o artigo 1.698 do CC/2002 tem o condão de modificar a interpretação pretoriana 
firmada sobre o artigo 397 do Código Civil revogado. Em primeira análise, a interpretação literal do dispositivo parece conceder 
uma faculdade ao autor da ação de alimentos de trazer para o pólo passivo os avós paternos e/ou os avós maternos, de acordo 
com sua livre escolha. Todavia, essa não representa a melhor exegese. É sabido que a obrigação de prestar alimentos aos 
filhos é, originariamente, de ambos os pais, sendo transferida aos avós subsidiariamente, em caso de inadimplemento, em 
caráter complementar e sucessivo. Nesse contexto, mais acertado o entendimento de que a obrigação subsidiária - em caso de 
inadimplemento da principal - deve ser diluída entre os avós paternos e maternos, na medida de seus recursos, diante de sua 
divisibilidade e possibilidade de fracionamento. Isso se justifica, pois a necessidade alimentar não deve ser pautada por quem 
paga, mas sim por quem recebe, representando para o alimentando, maior provisionamento tantos quantos réus houver no pólo 
passivo da demanda. Com esse entendimento, a Turma, prosseguindo o julgamento, conheceu do recurso e deu-lhe provimento 
para determinar a citação dos avós maternos, por se tratar da hipótese de litisconsórcio obrigatório simples. Precedentes 
citados: REsp 50.153-RJ, DJ 14/11/1994; REsp 261.772-SP, DJ 20/11/2000; REsp 366.837-RJ, DJ 22/9/2003, e REsp 401.484-
PB, DJ 20/10/2003.” (STJ - REsp nº 658.139-RS - Rel. Min. Fernando Gonçalves - J. 11.10.2005). Emende, pois, a requerente 
o seu pedido inicial, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de incluir no pólo passivo o avô paterno e os avós maternos, pena de 
indeferimento. Int. - ADV: ELAINE APARECIDA BERTAIA IAFELICE (OAB 232973/SP)
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Processo 1001728-84.2014.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.P.N.F. - M.G.S.F. - Intimação ao procurador do 
requerente de que estão liberados para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, o mandado de averbação e o ofício de 
encaminhamento do referido mandado (OBS: O mandado de averbação deverá ser instruído com cópia da sentença e do 
trânsito em julgado). - ADV: MARCOS ANTONIO DE BARROS (OAB 92669/SP)

Processo 1002975-03.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - F.A.S. e outro - V.A.S. - Intimação ao procurador 
dos requerentes de que estão liberadas para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a certidão de honorários e a certidão de 
guarda expedidas. - ADV: MARCIO RODRIGO GONÇALVES

Processo 1003493-90.2014.8.26.0320 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - D.J. - L.H.F.S. - Intimação 
ao procurador da requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos cópia legível da procuração de fls. 04/05, para 
fins de expedição da certidão de honorários. - ADV: ALEXANDRE RICARDO DE MICHIELLI (OAB 244789/SP)

Processo 1004757-45.2014.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.A.S.F. - J.F.G.F. - Vistos. Para audiência de instrução, 
debates e julgamento, designo o dia 04 de maio de 2015, às 15:00 horas, devendo os patronos das partes providenciarem o 
comparecimento de seus constituintes e de suas testemunhas, observando-se o máximo legal, independentemente de prévia 
intimação pessoal do Juízo, salvo se por motivo justificável não for possível trazer alguma das testemunhas, ocasião em que 
será expedido mandado judicial. Sem prejuízo, remetam-se os autos ao Setor Técnico para realização de estudo psicossocial do 
caso. Prazo para entrega do laudo: 10 (dez) dias antes da audiência. Int. - ADV: RAFAEL GOMES DOS SANTOS (OAB 121842/
SP), SILVANA MAYANE ELIAS ALVES DA SILVA PEREIRA (OAB 322572/SP), DANIEL RICARDO BATISTA (OAB 196433/SP)

Processo 1004916-85.2014.8.26.0320 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.R.S.H. e outro - Intimação ao procurador dos 
requerentes de que estão liberados para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a certidão de honorários e o mandado de 
averbação expedidos. - ADV: VINICIUS TOMÉ DA SILVA (OAB 320494/SP)

Processo 1004944-53.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - L.C.G. - G.H.G. - Intimação 
ao procurador do requerente de que está liberado para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, o ofício expedido. - ADV: 
EDUARDO DE AMORIM (OAB 337245/SP)

Processo 1004997-34.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Exoneração - C.R.F. - V.A.G.F. - Vistos. Para audiência de 
instrução, debates e julgamento, designo o dia 04 de maio de 2015, às 14:30 horas, devendo os patronos das partes providenciarem 
o comparecimento de seus constituintes e de suas testemunhas, observando-se o máximo legal, independentemente de prévia 
intimação pessoal do Juízo, salvo se por motivo justificável não for possível trazer alguma das testemunhas, ocasião em que 
será expedido mandado judicial. Int. - ADV: KEITY SANTIN BRAGA (OAB 241042/SP), BONERJI IVAN OSTI (OAB 78122/SP), 
KAREN JACQUELINE KOBOR DA SILVA (OAB 276070/SP)

Processo 1005522-16.2014.8.26.0320 - Divórcio Consensual - Dissolução - I.F.B. e outro - Intimação ao procurador dos 
requerentes de que está liberado para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, o mandado de averbação expedido. - ADV: 
RAFAEL DE JESUS MINHACO (OAB 253429/SP)

Processo 1005874-71.2014.8.26.0320 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - M.D.L.F. - G.R.S. - 
Intimação ao procurador do requerente de que está liberada para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a certidão de 
honorários expedida. - ADV: OZEIAS PAULO DE QUEIROZ

Processo 1005900-69.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.G.S. - A.P.S. e outro - Intimação ao procurador 
da requerente de que está liberada para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a certidão de honorários expedida. - ADV: 
MAICON VINICIUS PIZANI (OAB 253359/SP)

Processo 1006042-73.2014.8.26.0320 - Divórcio Consensual - Dissolução - J.S. e outro - Intimação ao procurador do 
requerente de que estão liberados para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a certidão de honorários e o mandado de 
averbação expedidos. - ADV: SERGIO CONSTANTE BAPTISTELLA (OAB 26018/SP)

Processo 1006048-80.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.D.S. - E.S. - Intimação ao 
procurador do requerente de que está liberada para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a certidão de honorários expedida. 
- ADV: ANTONIO LUIZ MASCARIN (OAB 68028/SP)

Processo 1006416-89.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - H.P. - M.S. - Intimação à procuradora do 
requerente de que está liberada para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a certidão de honorários expedida. - ADV: 
PRISCILA APARECIDA TOMAZ BORTOLOTTE

Processo 1008113-48.2014.8.26.0320 - Divórcio Consensual - Dissolução - P.S.F.M. e outro - Intimação à procuradora dos 
requerentes de que está liberado para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, o mandado de averbação expedido. - ADV: 
BRUNA SOUZA SILVA (OAB 282982/SP)

Processo 1011527-54.2014.8.26.0320 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Tereza de Jesus Angelico - 
LUIS ANTONIO ANGELICO - Intimação ao procurador da requerente de que estão liberados para impressão, pelo prazo de 05 
(cinco) dias, a certidão de honorários e o alvará expedidos. - ADV: JOSE BENEDICTO BARBOSA (OAB 99673/SP)

Processo 4000471-07.2013.8.26.0320 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - T.D.B. - T.P.C. - 
Intimação aos procuradores das partes de que está liberado para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, o mandado de 
averbação expedido. - ADV: ROBERVAL MAZOTTI (OAB 97329/SP), WAGNER GUERRERO GARCIA (OAB 118056/SP)

Processo 4006734-55.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - I.L.F.B. - C.L.B. - 
Intimação ao procurador do requerente de que está liberada para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a certidão de 
honorários expedida. - ADV: IZILDA CRISTINA AGUERA (OAB 83509/SP), MARCELO ASSUMPÇÃO (OAB 253363/SP)

Processo 4008765-48.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.C.C. - R.C.F. - Vistos. Para audiência de 
instrução, debates e julgamento, designo o dia 04 de maio de 2015, às 14:45 horas, devendo os patronos das partes providenciarem 
o comparecimento de seus constituintes e de suas testemunhas, observando-se o máximo legal, independentemente de prévia 
intimação pessoal do Juízo, salvo se por motivo justificável não for possível trazer alguma das testemunhas, ocasião em que 
será expedido mandado judicial. Int. - ADV: ANA FLÁVIA BAGNOLO DRAGONE (OAB 190857/SP), CARLOS EDUARDO BUSCH 
(OAB 277995/SP), GIOVANE VALESCA DE GOES (OAB 288748/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIO SÉRGIO MENEZES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSÂNGELA REGINA TURQUETTI GONÇALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0076/2015
Processo 4003799-42.2013.8.26.0320 - Alteração do Regime de Bens - Registro Civil das Pessoas Naturais - S.C.N. - - 

G.A.C.N. - Intimação do procurador dos autores de que está liberado para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, o Mandado 
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de Averbação expedido (OBS: O Mandado de Averbação deverá ser instruído com cópia da sentença e do trânsito em julgado). 
- ADV: IVANILDO APARECIDO M SIQUEIRA (OAB 92354/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIO SÉRGIO MENEZES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSÂNGELA REGINA TURQUETTI GONÇALO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0072/2015
Processo 0000091-57.2010.8.26.0320 (apensado ao processo 0009109-39.2009.8.26) (320.01.2010.000091) - Embargos 

à Execução - J J Comércio de Pisos e Revestimentos Ltda - Brasil Batistella Construtora e Incorporadora Ltda - Intimação do 
procurador do autor a comparecer em cartório para retirar o mandado de levantamento. - ADV: SALVADOR SCARPELLI JUNIOR 
(OAB 102884/SP), NELSON SEIYEI ASATO (OAB 70497/SP), ALESSANDRO RICARDO MAZZONETTO (OAB 170707/SP)

Processo 0000119-59.2009.8.26.0320 (apensado ao processo 0018168-22.2007.8.26) (320.01.2009.000119) - Alvará 
Judicial - Compra e Venda - Marly Coeli Cortez - Vistos. Nos termos da cota retro do Dr. Promotor, oficie-se ao Banco do 
Brasil, agência deste fórum, solicitando a transferência do valor depositado nos presentes autos para os autos de inventário 
nº 0013837-55.2011.8.26.0320, em trâmite perante a 2ª vara cível local, devendo o levantamento ser pleiteado perante aquela 
vara. Expeça-se o competente ofício a 2ª Vara Cível local comunicando a transferência. Int. - ADV: BONERJI IVAN OSTI (OAB 
78122/SP), KEITY SANTIN BRAGA (OAB 241042/SP)

Processo 0000991-40.2010.8.26.0320 (320.01.2010.000991) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Pro Campo Insumos Agricolas Ltda e outros - Fls. 417: anote-se. Ciência às partes acerca da baixa do agravo 
de instrumento de fls. 424/434. Cumpra-se o primeiro parágrafo do despacho de fls. 256, desapensando os presentes autos 
dos autos de Execução nº 2243/09. Após, cumpra-se o último parágrafo do despacho de fls. 240, remetendo-se os presentes 
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Int. - ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP), MIRIAN PAULA DA 
SILVA CAMARGO SAMPAIO (OAB 274700/SP), CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 17672/SP), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF 
(OAB 197237/SP), DANIEL DE CAMPOS (OAB 94306/SP), JOSE MAURO FABER (OAB 95811/SP), FERNANDO AUGUSTO DE 
MATTOS (OAB 284152/SP)

Processo 0001074-51.2013.8.26.0320 (032.02.0130.001074) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Elisabete 
Cristina Ferreira Granzieri Durigan - Intimação do procurador da autora de que está liberado para impressão, no prazo de cinco 
(05) dias, o Alvará. - ADV: ALEXANDRE EDUARDO BERTOLINI (OAB 173276/SP)

Processo 0002782-69.1995.8.26.0320 (apensado ao processo 0006975-59.1997.8.26) (320.01.1995.002782) - Separação 
Consensual - Dissolução - Elisabete Israel Fausto - - Alem Fausto - Vista dos autos aos interessados para cientificá-los do 
desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 
128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: PRISCILA APARECIDA TOMAZ BORTOLOTTE, FERNANDA CECILIA FUZATTO DE 
MORAES (OAB 239046/SP)

Processo 0003481-69.2009.8.26.0320 (320.01.2009.003481) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG Brasil Multicarteira - Vistos. Aguarde-se 
provocação em arquivo. Int. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 
150793/SP)

Processo 0004177-96.1995.8.26.0320 (320.01.1995.004177) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Banco do 
Brasil Sa - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 20 (vinte) dias. Decorridos, manifeste-se o exequente em 
termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias. Quedando-se inerte, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: MARINA 
EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0004273-62.2005.8.26.0320 (320.01.2005.004273) - Monitória - Espécies de Contratos - Luiz Rodrigues Pinto - 
Vistos. Intime-se o executado/requerente através de seu procurador para, no prazo de 05(cinco) dias, proceder ao recolhimento 
das custas em aberto, no valor de R$ 106,25, sob pena de inscrição. Int. - ADV: SHIRLEY ROSEMARY DURANTE DE MOURA 
(OAB 88121/SP), IVON CORDEIRO DE OLIVEIRA (OAB 193382/SP), JOAO DE ALMEIDA GIROTO (OAB 115363/SP)

Processo 0004728-80.2012.8.26.0320 (320.01.2012.004728) - Procedimento Ordinário - Seguro - Osvaldo Antonio Alves - 
Mongeral Aegon Seguros e Previdencia Sa - Vistos. Porque tempestivo recebo o recurso de apelação interposto pela requerida 
à fls. 258/266, em seu duplo efeito. Ao recorrido para as contrarrazões, em 15(quinze) dias. Com ou sem contrarrazões, subam 
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção de Direito Privado. Int. - ADV: ELAINE MEDEIROS COELHO DE OLIVEIRA (OAB 
241020/SP), AUDREY LISS GIORGETTI (OAB 259038/SP), HUGO METZGER PESSANHA HENRIQUES (OAB 180315/SP)

Processo 0004865-72.2006.8.26.0320 (320.01.2006.004865) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Maria José 
Rodrigues Saura - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Maria Diva Mendes Abbade da Silva - Vistos. Tornem os autos ao 
arquivo. Int. - ADV: LILIAN BAPTISTELLA MARQUES (OAB 162465/SP), LUIS FERNANDO CESAR LENCIONI (OAB 94810/SP), 
VANDERLEI ANIBAL JUNIOR (OAB 243805/SP), NADIA CRISTINA RIBEIRO BRUGNARO FABRI (OAB 107088/SP)

Processo 0005786-55.2011.8.26.0320 (320.01.2011.005786) - Execução de Título Extrajudicial - Ecel Empreendimentos 
Culturais e Educacionais de Limeira Epp - Vistos. Fls. 84: primeiramente efetue pesquisa junto ao BACEN JUD para obtenção 
de endereço do executado, na forma do Provimento CGJ 21/06, mediante pagamento do valor de R$12,20 na Guia de Fundo de 
Despesas do TJSP, código 434-1. Int. - ADV: IVAN DE OLIVEIRA E SOUSA GONÇALVES (OAB 205610/SP)

Processo 0006945-04.2009.8.26.0320 (apensado ao processo 0009037-52.2009.8.26) (320.01.2009.006945) - Protesto - 
Aludan Indústria e Comércio de Alumínio Ltda Epp - Dellm do Brasil Industrial Ltda - Vistos. Fls.37/40: nada a deferir ante a 
sentença proferida às fls.118 dos autos principais. Int. - ADV: ADRIANO GREVE (OAB 211900/SP)

Processo 0007331-20.1998.8.26.0320 (320.01.1998.007331) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Industrias de Maquinas Dandrea Sa - Vistos. Fls. 1612/1633: anote-se e ciência a parte contrária. Fls. 1637/1644: 
anote-se na capa do presente feito o bloqueio do bem penhorado e adjudicado. Ciência às partes. Aguarde-se o julgamento do 
agravo de instrumento interposto pelos executados contra decisão de fls. 1572, proferida na carta precatória devolvida. Int. Teor 
Fls. 1612/1633: agravo de instrumento - ADV: ISRAEL CARLOS DE SOUZA (OAB 255747/SP), REYNALDO COSENZA (OAB 
32844/SP), VALDIR TOZATTI (OAB 153222/SP), FRANCISCO TEIXEIRA MARTINS JUNIOR (OAB 134033/SP), HENRIQUE 
CORNACCHIA JUNIOR (OAB 122531/SP), ANDERSON CORNELIO PEREIRA (OAB 273974/SP), REGINALDO JOSÉ DA 
COSTA (OAB 264367/SP), DOMINGOS FANTAZIA NETTO (OAB 52193/SP), CARLOS ROBERTO ROCHA (OAB 114471/SP)

Processo 0007572-08.2009.8.26.0320 (320.01.2009.007572) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Guilherme Henrique 
Beckman - Absoluta Comércio de Aquecedores Solares Ltda Me (solarty) - Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES 
OS PEDIDOS nos termos do art. 269, I, do CPC, para REJEITAR o pedido de obrigação de fazer, bem como CONDENAR o 
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requerido a indenizar o requerente em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixo juros legais de mora a partir 
da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a partir desta data (S. 362, STJ). Por força da sucumbência recíproca, nos 
termos do art. 21 do CPC, as partes arcarão com a metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários 
advocatícios dos respectivos patronos, observados os benefícios da gratuidade judiciária, se o caso.Transitada em julgado, 
certifique-se. Nada requerido em 10 (dez) dias após este ato, arquivem-se; se juntada a memória do débito, com indicação de 
bens à penhora, expeça-se mandado de penhora, nos moldes do artigo 475-J, do CPC. P.R.I. Limeira, 29 de janeiro de 2015. 
MATHEUS OLIVEIRA NERY BORGES Juiz Substituto - ADV: EUCLIDES BECKMAN JUNIOR (OAB 317810/SP)

Processo 0009037-52.2009.8.26.0320 (320.01.2009.009037) - Procedimento Sumário - Aludan Industria e Comercio de 
Aluminio Ltda Epp - Dellm do Brasil Industrial Ltda - ISTO POSTO, declaro EXTINTA a presente execução, com fundamento 
no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente ofício ao 1º Tabelião de Notas e de Protesto 
de Limeira para baixa definitiva dos efeitos do protesto, mediante recolhimento dos emolumentos e despesas devidos ao 
Tabelionato. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os presentes autos com a observância das formalidades 
legais. P. R. I. - ADV: ADRIANO GREVE (OAB 211900/SP), PAULO SERGIO HEBLING (OAB 67156/SP), FILIPE HEBLING (OAB 
263406/SP)

Processo 0010503-81.2009.8.26.0320 (320.01.2009.010503) - Monitória - Cheque - Antonio Carlos Magro - Alair Gonçalves 
- HOMOLOGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a desistência manifestada pela parte, e, com 
fundamento no art. 267, inciso VIII, do C.P.C., declaro EXTINTA a ação. Certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão, 
e pagas eventuais custas em aberto, a cargo do requerente, arquivem-se os presentes autos com observância das formalidades 
legais. P. R. I. - ADV: WAGNER GUERRERO GARCIA (OAB 118056/SP)

Processo 0011888-35.2007.8.26.0320 (320.01.2007.011888) - Procedimento Ordinário - Esther Toledo Pacheco dos Santos 
- Banco Unibanco União de Bancos Brasileiros Sa - ISTO POSTO, declaro EXTINTA a presente execução, com fundamento no 
art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente mandado de levantamento da importância depositada às 
fls.178 a favor da requerente/exequente, independentemente do trânsito em julgado da presente decisão. Transitada em julgado 
a presente decisão, arquivem-se os autos com a observância das formalidades legais. P. R. I. - ADV: ALESSANDRA RUDOLPHO 
STRINGHETA BARBOSA (OAB 218048/SP), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO (OAB 206438/SP), MARCIO PEREZ DE 
REZENDE (OAB 77460/SP)

Processo 0012525-83.2007.8.26.0320 (320.01.2007.012525) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos 
Econômicos - Jose Adimir Incerpi - Banco Real Sa - Vistos. Tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: JOSE APARECIDO PEREIRA 
(OAB 90824/SP), KÁTIA LAIENE CARBINATTO (OAB 175033/SP)

Processo 0012619-89.2011.8.26.0320 (320.01.2011.012619) - Cautelar Inominada - Obrigações - Ronaldo Lencioni 
Montezuma Me - Banco do Brasil Sa - Manifeste-se a requerente, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do pedido de fls. 403 
quanto ao desentranhamento da petição e documentos juntados a fls. 364/392. Dentro de igual prazo, manifeste-se também a 
requerente acerca do depósito efetuado pelo requerido de R$ 800,00, referente ao valor da condenação, devendo esclarecer, 
de forma expressa, se deseja a extinção da execução. Quedando-se inerte, será considerado satisfeito o débito, e extinta a 
execução. Int. - ADV: FABIANA CRISTINA BECH (OAB 172146/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), JOÃO 
RICARDO DE ALMEIDA PRADO (OAB 201409/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 0012839-58.2009.8.26.0320 (320.01.2009.012839) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 10 
(dez) dias. Decorridos, manifeste-se a requerente, no prazo de 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento. Quedando-se 
inerte, intime-se pessoalmente a requerente a dar andamento ao feito, em 48 horas. Decorrido sem manifestação, o que será 
certificado, aguarde-se por 30 (trinta) dias. Após, conclusos para extinção Int. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA 
(OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0013413-81.2009.8.26.0320 (320.01.2009.013413) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I - Pro Campo Insumos Agricolas Ltda e outros - Fls. 
129/131: ciência ao exequente. Manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da certidão de fls. 134. Int. - ADV: 
VITOR CARVALHO LOPES (OAB 241959/SP), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP), CLAUDIO FELIPPE ZALAF 
(OAB 17672/SP)

Processo 0013714-96.2007.8.26.0320 (320.01.2007.013714) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel 
- Dailson Barbosa Guimarães - Forneça o autor o atual endereço da requerida. Após, cumpra-se o segundo parágrafo do 
despacho de fls. 147. - ADV: RODRIGO APARECIDO MATHEUS (OAB 263514/SP)

Processo 0013936-88.2012.8.26.0320 (apensado ao processo 0009948-59.2012.8.26) (320.01.2012.013936) - Busca e 
Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Carlos Alberto Ferreira - Vistos. Acerca da 
certidão retro, manifeste-se a requerente/exequente, no prazo de 05(cinco) dias. Quedando-se inerte, aguarde-se provocação 
em arquivo. Int. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), ALEXANDRE BONILHA (OAB 163888/SP), 
ORIVALDO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 110154/SP)

Processo 0014024-68.2008.8.26.0320 (320.01.2008.014024) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - B V Financeira Sa - Celinda Lurdes Marcos Tenorio - Arbitro os honorários advocatícios do DR. LUIZ GONZAGA 
GIRALDELLO NETO em R$ 304,77 (cód.115 - 70%). Expeça-se a competente certidão. Considerando que a sentença de 
fls.175/177 condicionou a cobrança do ônus da sucumbência devido pela requerida desde que esta perca a condição legal de 
necessitada, e ante a não comprovação pela vencedora, determino o arquivamento dos autos, observadas as formalidades 
legais. Int. - ADV: LUIZ GONZAGA GIRALDELLO NETO (OAB 261690/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/
SP)

Processo 0017706-60.2010.8.26.0320 (320.01.2010.017706) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Jorge Luis Roque - Clinica Fico Segurança e Medicina do Trabalho - Porque tempestivo recebo o recurso de apelação interposto 
pelo requerente às fls. 288/302, em seu duplo efeito. À requerida/recorrida para as contrarrazões em quinze (15) dias. Com 
ou sem contrarrazões, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção de Direito Privado, com nossas homenagens 
e observadas as formalidades legais. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS PEREIRA (OAB 261656/SP), ANDREY DE FRANCISCHI 
COLETTA (OAB 264341/SP)

Processo 0018067-09.2012.8.26.0320 (apensado ao processo 0022567-60.2008.8.26) (320.01.2012.018067) - Embargos de 
Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Marly Inácio de Oliveira - Marina Pires Alves Santos - - 
Matheus Pires Alves Santos - - Priscila de Oliveira Santos - Vistos. Cumpra-se o V.Acórdão. Dê-se ciência as partes acerca da 
baixa dos autos. Apense-se aos autos nº 3282/08. Prossiga-se nos autos 3282/08. Int. - ADV: RENALDO MARQUES JUNIOR, 
VINICIUS TOMÉ DA SILVA (OAB 320494/SP)

Processo 0019973-39.2009.8.26.0320 (320.01.2009.019973) - Execução de Alimentos - Alimentos - S.S.N. - Vistos. Aguarde-
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se provocação em arquivo. Int. - ADV: CELIO SIMERMAM (OAB 121794/SP), MARIA ELISA ROSSI (OAB 149652/SP)
Processo 0020831-70.2009.8.26.0320 (320.01.2009.020831) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 

Braz Donizeti Cicolin - Banco Abn Amro Real Sa - Vistos. Diante da impossibilidade de apresentação do original do documento, 
resta prejudicada a prova pericial. Para audiência de instrução, debates e julgamento, designo o dia 31 de março de 2015, 
às 14:00 horas. Intimem-se as testemunhas que forem arroladas no prazo de 20 (vinte) dias contados da intimação deste 
despacho. Int. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), MÁRCIA CRISTINA 
GRANZOTO (OAB 180239/SP)

Processo 0020938-85.2007.8.26.0320 (320.01.2007.020938) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Maria Rita Duarte Caraccio Espólio - José Roberto Gulo - - Nilva Naidhig Gullo - Vistos. Tendo em vista a certidão de 
fls. 251, há de se reconhecer como satisfeito o débito manifestado pelas partes no acordo de fls. 238/240. HOMOLOGO, para 
que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 238/240 e JULGO EXTINTA esta execução, bem como julgo 
extinta a execução dos honorários de sucumbência dos autos em apenso nº 283/08, com fundamento no art. 794, incisos I e II, 
do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da presente decisão, certifique-se a existência das custas em aberto e 
intimem-se os executados a procederem ao seu recolhimento, sob pena de inscrição em dívida ativa. P.R.I.C. - ADV: ADRIANO 
FACHINI MINITTI, ROBERTO D’ANDREA (OAB 10684/SP), FRANCISCO TEIXEIRA MARTINS JUNIOR (OAB 134033/SP), 
AUGUSTO ALEIXO

Processo 0021387-14.2005.8.26.0320 (320.01.2005.021387) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Francisco José Soares Juniior - Sergio Ricardo Boni - Vistos. A gratuidade pode ser concedida no curso do processo, desde 
que demostrada situação particular que revela necessidade em razão da alteração da condição econômica da parte. No caso, o 
exequente volta a adotar comportamento igual ao anterior, qual seja, pedir o benefício no curso do processo depois de ter sido 
determinada a realização de nova perícia, justificada em razão da alteração física do imóvel, de modo que a mera declaração 
de pobreza não justifica o acolhimento do pedido. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade formulado pelo exequente. O 
pedido de cancelamento está prejudicado, diante da realização da perícia e juntada do laudo às fls. 281/299. Manifeste-se, pois, 
o exequente, acerca do laudo pericial, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo, dentro de igual prazo, proceder ao depósito judicial 
dos honorários do perito no valor de R$ 2.625,00. Sem prejuízo, HOMOLOGO, para que produza os seus jurídicos e legais 
efeitos, a desistência da penhora efetivada às fls. 82/83, manifestada pelo exequente, ficando automaticamente levantada e 
exonerado o Sr. JOÃO DA SILVA PEREIRA JUNIOR do cargo de depositário, anotando-se, expedindo-se, a seguir, o competente 
mandado de cancelamento da sua averbação. Int. - ADV: RENATA MARIA SOARES BATTISTELLA (OAB 239258/SP), RODRIGO 
DE FREITAS (OAB 184482/SP), CIBELE FERNANDA PERESSOTTO (OAB 298804/SP), LUCIANA MARIA SOARES (OAB 
143140/SP)

Processo 0023829-16.2006.8.26.0320 (320.01.2006.023829) - Procedimento Ordinário - Luiz Gerônimo de Mendonça - 
Valentin Daros da Silva - Acerca do depósito efetuado pelo requerente, ou seja, R$ 867,34, referente ao valor da condenação 
(diferença apurada pelo requerido), manifeste-se o requerido, no prazo de 10 (dez) dias, devendo esclarecer, de forma expressa, 
se deseja a extinção da execução. Quedando-se inerte, será considerado satisfeito o débito, e extinta a execução. Int. - ADV: 
KEITY SANTIN BRAGA (OAB 241042/SP), BONERJI IVAN OSTI (OAB 78122/SP), LEANDRO CARELLI DE FARIA (OAB 208121/
SP), ELISEU DANIEL DOS SANTOS (OAB 139373/SP)

Processo 0024996-58.2012.8.26.0320 (320.01.2012.024996) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Jandir Luiz Querobim - HOMOLOGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos, a desistência manifestada pela parte, e, com fundamento no art. 267, inciso VIII, do C.P.C., declaro EXTINTA 
a ação. Expeça-se ofício junto ao banco para levantamento do valor depositado a título de diligência do Sr. Oficial de Justiça. 
Certifique-se o trânsito em julgado da presente decisão, e pagas eventuais custas em aberto, a cargo do requerente, arquivem-
se os presentes autos com observância das formalidades legais. P. R. I. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP), ANA 
ROSA DE LIMA LOPES BERNARDES (OAB 298923/SP)

Processo 0025270-90.2010.8.26.0320 (processo principal 0000991-40.2010.8.26) (320.01.2010.000991/1) - Impugnação ao 
Valor da Causa - Banco Santander Sa - Luis Carlos Paroli e outros - Ciência às partes acerca da baixa do agravo de instrumento 
de fls. 174/376. Int. - ADV: MIRIAN PAULA DA SILVA CAMARGO SAMPAIO (OAB 274700/SP), CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 
17672/SP), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP), ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP)

Processo 0025431-32.2012.8.26.0320 (320.01.2012.025431) - Procedimento Ordinário - Guarda - Aparecida Teresinha D Arc 
Cezar de Oliveira - Vistos. De acordo com o relatório de fls. 64, os profissionais foram impedidos de adentrar no imóvel, por ação 
dos responsáveis legais do menor. Há indícios de que estão resistindo ao acompanhamento e fiscalização do juízo, conforme 
relatado no relatório onde consta histórico de consumo de drogas e álcool. Estas circunstâncias podem caracterizar vulneração 
aos direitos fundamentais de incapazes, sendo que o acompanhamento e apreciação do caso remete ao disposto no art. 98 da 
Lei 8.069/90. Assim, determino a remessa dos autos com urgência para à Vara da Infância e Juventude desta Comarca. Intime-
se. - ADV: ALEXANDRE PROSPERO DE MORAES

Processo 0026744-28.2012.8.26.0320 (320.01.2012.026744) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Panamericano SA - Fls. 54: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Decorridos, 
manifeste-se o requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento. Quedando-se inerte, intime-se 
pessoalmente o requerente a dar andamento ao processo em quarenta e oito (48) horas. Decorridos sem manifestação, o que 
será certificado, aguarde-se por trinta (30) dias. Após, conclusos para extinção. Int. - ADV: RODRIGO ALVES SUNEGA (OAB 
272196/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 0028417-56.2012.8.26.0320 (320.01.2012.028417) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - 
Marcos Antonio de Jesus Boni - Vistos. Fls. 73: anote-se. HOMOLGO o pedido de desistência formulado pelo requerente e 
JULGO EXTINTO o processo, a termo do art. 267, VIII, do CPC. Com trânsito em julgado desta, remetam-se os autos ao 
arquivo. P.R.Int. - ADV: CARLOS EDUARDO GAGLIARDI (OAB 262013/SP)

Processo 2050016-57.1988.8.26.0320 - Separação Consensual - Dissolução - C.S.T.B. e outro - Intimação da requerente 
para ciência que está disponível para impressão, pelo prazo de 05 (cinco) dias, a segunda via do mandado de averbação 
expedido. - ADV: JOSE BENEDICTO BARBOSA (OAB 99673/SP)

4ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO IELO AMARO
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA RAMOS SINTONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0105/2015
Processo 0001117-22.2012.8.26.0320 (320.01.2012.001117) - Monitória - Cheque - LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS - O endereço indicado já teve uma diligencia frustrada, conforme 
certificado às fl.278. Nesse sentido, informe o exequente novo endereço para a devida intimação, em cinco dias. - ADV: 
PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP)

Processo 0001242-53.2013.8.26.0320 (032.02.0130.001242) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itau 
Unibanco Sa - Rogerio Cruz Bonfim - Ofertado cálculo pelo exequente, intime-se o executado para pagamento do débito no 
prazo de quinze (15) dias, observada a fase executória do processo. (R$73.099,14) Caso não se efetue o pagamento no prazo 
determinado, fica desde já acrescido um percentual de 10%, manifestando-se o exequente nesta hipótese nos termos do artigo 
475-J do C.P.C. Observando-se que a intimação do executado far-se-á na pessoa de seu advogado através da imprensa oficial. 
- ADV: REGIANE CASTRO DE PAULA (OAB 287221/SP), SIMONE DA SILVA THALLINGER (OAB 91092/SP)

Processo 0002095-96.2012.8.26.0320 (320.01.2012.002095) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Carlos 
Henrique Kuhl - Jilvan Moreira Carvalho e outros - Providencie o exequente o número do C.P.F da co-executada ‘Creuza Moreira 
Carvalho’. Com a informação, proceda a serventia à solicitação da penhora on line, com respectiva consulta, no prazo de quinze 
(15) dias, consoante cálculo de fl. 277. - ADV: MARCELLI PENEDO DELGADO (OAB 288341/SP), RODRIGO FERNANDO 
ROQUE ZAMBON (OAB 303439/SP), JOSE CARLOS TIENGO JUNIOR (OAB 119615/SP)

Processo 0003192-97.2013.8.26.0320 (032.02.0130.003192) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Hsbc Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - Joint Modas Centro Limeira Ltda - - Jose Roberto Tintori - Defiro o prazo requerido 
pelo exequente, manifestando-se ao final acerca do laudo. - ADV: DANIEL DE CAMPOS (OAB 94306/SP), JORGE DONIZETI 
SANCHEZ (OAB 73055/SP), JOSE MAURO FABER (OAB 95811/SP)

Processo 0003427-69.2010.8.26.0320 (320.01.2010.003427) - Divórcio Consensual - Dissolução - Cleber de Oliveira Dias 
e outro - Fls. 109: expeça-se a 2ª via do mandado de averbação. Após, tornem os autos ao arquivo. (Retirar segunda via do 
mandado de averbação) - ADV: CASSIO CALICE MARTIN (OAB 268019/SP), FABIANO MORAIS (OAB 262051/SP)

Processo 0005605-20.2012.8.26.0320 (320.01.2012.005605) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
L.C. - E.R.P. - Cumpra-se o V. Acórdão. Expeçam-se certidões de honorários aos defensores das partes, sendo complementar à 
defensora do réu. Após, nada sendo requerido e atendidas as regulares exigências, arquivem-se os autos. (Dra. Adriana: retirar 
certidão de honorários) - ADV: ADRIANA CRISTINA CAPICOTTO (OAB 160642/SP), RONEI JOSÉ DOS SANTOS (OAB 236484/
SP)

Processo 0006941-59.2012.8.26.0320 (320.01.2012.006941) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Walter 
Pereira Vasconcelos - Amaro Vieira de Sena - Em cinco dias, providencie o réu o endereço completo de sua testemunha. (faltou 
o CEP) - ADV: ANDRE APARECIDO DOS SANTOS (OAB 305001/SP), ELISABETH APARECIDA DA SILVA (OAB 96821/SP)

Processo 0008444-18.2012.8.26.0320 (320.01.2012.008444) - Procedimento Ordinário - Alienação Judicial - Amauri Borges 
dos Santos - Celina Aparecida de Souza Borges - Expeça-se guia de levantamento em favor do Sr.Perito. Em cinco dias, 
manifestem-se os interessados sobre o laudo de avaliação retro juntado. - ADV: MARCELO DE ROCAMORA (OAB 159470/SP), 
SIMONE CRISTINA DOMINGUES (OAB 134283/SP)

Processo 0009290-35.2012.8.26.0320 (320.01.2012.009290) - Monitória - Prestação de Serviços - Fundaçao Herminio 
Ometto - Face o cumprimento integral do acordo, arquivem-se os autos. - ADV: GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/
SP)

Processo 0010181-61.2009.8.26.0320 (320.01.2009.010181) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Brasil 
Telecom Sa e outro - Manifeste-se o exequente, no prazo legal, acerca da impugnação retro apresentada. - ADV: EDUARDO 
JOSÉ MECATTI (OAB 262044/SP), ELAINE APARECIDA BERTAIA IAFELICE (OAB 232973/SP), RICARDO MAGALHAES PINTO 
(OAB 284885/SP), JULIANO MENEGUZZI DE BERNERT (OAB 32779/PR), ALESSANDRA DUNDES RODRIGUES RIOS (OAB 
193109/SP), SILVIO CARLOS LIMA (OAB 262161/SP)

Processo 0010989-95.2011.8.26.0320 (320.01.2011.010989) - Procedimento Ordinário - Seguro - Olivia Justi Jacon - Zurich 
Brasil Seguros Sa - Vistos, etc. Ante o pagamento do débito e o mais que dos autos consta, declaro, com fundamento legal no 
artigo 794, inciso I, c.c. o artigo 598, todos do Código de Processo Civil, extinta a presente ação de cobrança ora em fase de 
execução requerida por OLIVIA JUSTI JACON contra ZURICH BRASIL SEGUROS S/A. Calculadas e pagas as eventuais custas, 
arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações de praxe. P.R.I.C. - ADV: JAIR CALSA (OAB 68791/SP), CELSO DE FARIA 
MONTEIRO (OAB 138436/SP), WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP)

Processo 0011000-61.2010.8.26.0320 (320.01.2010.011000) - Cumprimento de sentença - Hector José Palombo - Elisangela 
Patrícia da Silva e outro - Em cinco (5) dias, manifeste-se o exequente sobre o depósito efetuado pela executada. - ADV: FÁBIO 
PINTO BASTIDAS (OAB 186022/SP), JOSE ROBERTO SOUZA MELO (OAB 202830/SP)

Processo 0011765-61.2012.8.26.0320 (320.01.2012.011765) - Cumprimento de sentença - Revisão - Bryan Camilo do Prado 
e outro - Rogerio Rodrigo Camilo do Prado - Retirar Certidões de honorários; - ADV: JULIANA NASCIMENTO SILVA FONSECA 
DOS SANTOS (OAB 223441/SP), RODRIGO APARECIDO MATHEUS (OAB 263514/SP)

Processo 0011894-66.2012.8.26.0320 (320.01.2012.011894) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - 
Anderson Aparecido Ferreira - Euro Assessoria Consultoria e Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda - - EURO DATA 
EDIÇÕES CULTURAIS LTDA EPP - - EURO TATUAPÉ EDIÇÕES CULTURAIS LTDA EPP - - EURO PIRACICABA EDIÇÕES 
CULTURAIS LTDA ME - - EURO SOROCABA EDIÇÕES CULTURAIS LTDA EPP - - EURO MOGI EDIÇOES CULTURAIS LTDA 
EPP - - EURO CUMBICA EDIÇÕES CULTURAIS LTDA EPP - - EURO RIO CLARO EDIÇÕES CULTURAIS LTDA EPP - - MAF 
ADMINSTRADORA DE BENS PRÓPRIOS S/C LTDA. - - EURO RIBEIRÃO PRETO EDIÇÕES CULTURAIS LTDA - - EURO 
NACIONAL CONSULTORIA E COMERCIO DE LIVROS LTDA - - EURO ITAQUERA EDIÇÕES CULTURAIS LTDA - - EURO 
SUMARE EDIÇÕES CULTURAIS LTDA EPP - - EURO LIMEIRA EDIÇÕES CULTURAIS LTDA. - - EURO PINHEIROS EDIÇÕES 
CULTURAIS LTDA. - - EURO MAUA EDIÇÕES CULTURAIS LTDA - - EURO ARARAQUARA EDIÇÕES CULTURAIS LTDA - - 
EURO ABC EDIÇÕES CULTURAIS LTDA - - EURO CAMPINAS EDIÇÕES CULTURAIS LTDA. - - EURO JUNDIAI EDIÇÕES 
CULTURAIS LTDA - - EURO BAURU EDIÇOES CULTURAIS LTDA - Ante o reforço de penhora on line efetivado às fls. 431/432 
(R$ 1.456,16), providencie a serventia a transferência de referido valor para conta judicial junto à agência local do Banco do 
Brasil. Comprovada a transferência, expeça-se mandado de levantamento em favor do exeqüente. Outrossim, manifeste-se o 
exequente em prosseguimento, fornecendo cálculo atualizado do débito, com as devidas deduções e indicando bens em reforço 
à penhora. - ADV: FERNANDA ALBANO TOMAZI (OAB 261620/SP), REGINALDO JOSÉ DA COSTA (OAB 264367/SP)

Processo 0012099-95.2012.8.26.0320 (320.01.2012.012099) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
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FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1 - Tendo em vista que infrutífera a 
tentativa de arresto junto ao BACEN (fls. 220/222), manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento do feito, fornecendo o 
endereço atualizado do executado para a sua citação, em cinco (05) dias. Decorrido silente, intime-o pessoalmente para dar 
andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: RAFAEL MIGLIO (OAB 285791/SP)

Processo 0012356-52.2014.8.26.0320 (processo principal 0007259-52.2006.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - Nelson de Oliveira - BL BITTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - Aguarde-se o decurso do prazo previsto 
no artigo 45 do C.P.C. Após, exclua-se o nome do procurador do sistema. - ADV: LUIZ GUSTAVO BACELAR (OAB 201254/SP), 
RITA MEIRA COSTA GOZZI (OAB 213783/SP), TANIA MARIA FERRAZ SILVEIRA (OAB 92771/SP)

Processo 0013078-28.2010.8.26.0320 (320.01.2010.013078) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Termomecanica 
São Paulo Sa - Ante a informação retro e as comprovações de fls. 372 e 376, expeça(m)-se nova(s) guia(s) de levantamento 
em nome da procuradora indicada à fl. 381, inutilizando-se a anteriormente expedida. e em termos para retirada do mandado 
de levantamento sob n. 59/15 no valor de R$710,99 e sob n. 60/15 no valor de R$11,47 - Dra. Adriana) - ADV: BENEDICTO 
CELSO BENICIO (OAB 20047/SP), FLAMINIO DE CAMPOS BARRETO NETO (OAB 294624/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO 
JUNIOR (OAB 131896/SP), ADRIANA COUTINHO PINTO (OAB 201531/SP)

Processo 0013502-36.2011.8.26.0320 (320.01.2011.013502) - Procedimento Ordinário - Neide Pancieri da Silva - Cumpra-
se o V. Acórdão, arquivando-se os autos. - ADV: REGINALDO JOSÉ DA COSTA (OAB 264367/SP)

Processo 0013747-52.2008.8.26.0320 (320.01.2008.013747) - Execução de Título Extrajudicial - Moacir Baquião - 
Christovam & Prada Ltda - Cumpra o exequente a decisão de fl. 339. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP), DARWIN 
SEBASTIAO GIOTTO (OAB 23103/SP)

Processo 0013896-43.2011.8.26.0320 (320.01.2011.013896) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito 
Financiamento e Investimento - Em cinco dias, providencie o autor a publicação do edital de fl.217. - ADV: FRANCISCO 
CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0017430-63.2009.8.26.0320 (320.01.2009.017430) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco 
Rural e outro - Cumpra-se o V. Acórdão, arquivando-se os autos. - ADV: ANTONIO CELSO PEREIRA SAMPAIO (OAB 270784/
SP), ANDRÉ LUIZ MIRANDA (OAB 270783/SP), FELIPE GAZOLA VIEIRA GUIMARÃES JÚNIOR (OAB 76696/MG)

Processo 0018230-23.2011.8.26.0320 (320.01.2011.018230) - Procedimento Ordinário - Cartão de Crédito - Graziela 
Cristina Nogueira - Cetelem Brasil e outro - Cumpra-se o V. Acórdão. Aguarde-se a apresentação do cálculo de liquidação pelo 
exequente pelo prazo previsto no artigo 475-J, parágrafo 5º, do C.P.C.; sem prejuízo, manifeste-se a exequente sobre o depósito 
efetuado pelo executado Cetelem Brasil. - ADV: THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB 228213/SP), DANIEL FIGUEIRA DE BARROS 
(OAB 231890/SP), EDUARDO BARROS MIRANDA PERILLIER (OAB 301920/SP), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR 
(OAB 39768/SP)

Processo 0018241-52.2011.8.26.0320 (320.01.2011.018241) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Luiz Carlos 
da Silva - Banco Finasa Bmc Sa - Cumpra-se o V. Acórdão, arquivando-se os autos. - ADV: BENJAMIM FERREIRA DE OLIVEIRA 
(OAB 245779/SP), HUMBERTO LENCIONI GULLO JUNIOR (OAB 130966/SP)

Processo 0018932-32.2012.8.26.0320 (320.01.2012.018932) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Portal da Estancia 
Eldorado - Odair Vinicius de Campos Marrara - Cumpra-se o V. Acórdão. Aguarde-se a apresentação do cálculo de liquidação 
pelo exequente pelo prazo previsto no artigo 475-J, parágrafo 5º, do C.P.C. - ADV: PATRICIA FAILLA CARNEIRO (OAB 233929/
SP), CARINA DIRCE GROTTA BENEDETTI (OAB 188688/SP)

Processo 0018958-98.2010.8.26.0320 (320.01.2010.018958) - Embargos à Execução - Edvar Daniel dos Santos - I B A C 
Indústria Brasileira de Alimentos e Chocolates Ltda - RECEBO o recurso de apelação interposto pelo réu, em ambos os efeitos 
devolutivo e suspensivo, devidamente acompanhado da guia de recolhimento do preparo à Superior Instância e taxa de porte de 
remessa. À parte contrária para, apresentar suas contra razões (artigo 508 e 518 do C.P.C.). - ADV: ANDRE BOSCHETTI OLIVA 
(OAB 149247/SP), FREDERICO GUIMARÃES AGUIRRE ZURCHER (OAB 119135/SP), RAFAEL DE BARROS CAMARGO (OAB 
175808/SP)

Processo 0019206-93.2012.8.26.0320 (320.01.2012.019206) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú 
Unibanco Sa - Fabio Luis Candiotto e outro - Suspendo a execução nos termos do artigo 791, inciso III, do C. P. C, aguardando-
se a provocação no arquivo . - ADV: PETRUCIO OMENA FERRO (OAB 55263/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO (OAB 999999/DP), BRUNA ALINE GASOLA (OAB 321002/SP), NICOLAS PETRUCIO MAZARIN FERRO (OAB 
264583/SP), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP), GILMA MARCIA MARTINS C DE ARAUJO (OAB 68261/SP)

Processo 0019319-23.2007.8.26.0320 (320.01.2007.019319) - Procedimento Ordinário - Seguro - Sebastião Viana - Sul 
América Cia Nacional de Seguros - Cumpra-se o V. Acórdão. Aguarde-se a apresentação do cálculo de liquidação pelo exequente 
pelo prazo previsto no artigo 475-J, parágrafo 5º, do C.P.C.; sem prejuízo, manifeste-se o exequente sobre o depósito efetuado 
pelo executado. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), ENIO SOLER DO AMARAL JUNIOR (OAB 
172787/SP)

Processo 0019836-52.2012.8.26.0320 (320.01.2012.019836) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Bv Financeira 
Sa Crédito Financimento e Investimento - Acolho os quesitos formulados pelo réu as fls. 100/101; aguarde-se o depósito dos 
honorários periciais. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA 
(OAB 192562/SP), CLAYTON FLORENCIO DOS REIS (OAB 221825/SP)

Processo 0020397-76.2012.8.26.0320 (320.01.2012.020397) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi e outro - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido. Defiro o desbloqueio do veículo 
junto ao Renajud, providenciando o autor o recolhimento da taxa prevista no Comunicado do CSM nº 170/11 (guia FEDTJ cód. 
434-1 - R$12,20). - ADV: RODRIGO FRASSETTO GOES (OAB 326454/SP), GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI (OAB 
319501/SP)

Processo 0020882-47.2010.8.26.0320 (320.01.2010.020882) - Divórcio Consensual - Dissolução - José Carlos Soares dos 
Anjos - AUTORES: providenciar a impressão do ofício que deverá ser encaminhado juntamente com o mandado de averbação. - 
ADV: JOAO CARLOS DANTAS DE MIRANDA (OAB 89363/SP), ELISABETH APARECIDA DA SILVA (OAB 96821/SP)

Processo 0022070-17.2006.8.26.0320 (320.01.2006.022070) - Inventário - Inventário e Partilha - Carmínia de Jesus Prates 
Tomé - Fls. 338/351: considerando a manifestação ministerial retro, defiro o pedido para levantamento da importância depositada 
judicialmente em favor da herdeira incapaz por sua representante legal, devendo esta comprovar os gastos com aquela, num 
prazo de trinta (30) dias. Expeça-se mandado de levantamento judicial. Intime-se. (guia de levantamento expedida, disponível 
para retirada em cartório.) - ADV: JOSE CARLOS MARQUETTI (OAB 65737/SP)

Processo 0022872-10.2009.8.26.0320 (320.01.2009.022872) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Fundo de 
Investimento Em Direito Creditórios Não Padronizados Npl I - Aguarde-se o decurso do prazo já concedido às fl.309. - ADV: ILDA 
HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP)
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Processo 0023853-34.2012.8.26.0320 (320.01.2012.023853) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Santander (brasil) Sa - Antes de apreciar os pedidos, apresente o exequente o cálculo atualizado do débito. - ADV: 
ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)

Processo 0026899-07.2007.8.26.0320 (320.01.2007.026899) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural - 
Rafael Roque e outros - Proceda a serventia a penhora “on line”, providenciando o exequente cálculo atualizado do débito e o 
recolhimento da taxa prevista no Comunicado do CSM nº 170/11 (guia FEDTJ cód. 434-1 - R$36,60), procedendo a consulta no 
prazo de quinze dias. * - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), FABÍOLA BORGES DE 
MESQUITA (OAB 206337/SP), MAURICIO ANTONIO FIORI DE SOUZA (OAB 195239/SP)

Processo 0027191-55.2008.8.26.0320 (320.01.2008.027191) - Execução de Título Extrajudicial - Hipoteca - Caixa de 
Previdencia dos Funcionarios do Banco do Brasil Previ - Enzo Sandro Egisto de Arantes Lazzerini Junior - - Doroteia de Queiroz 
Arantes Lazzerini - Para servir como leiloeiro oficial, designo o Sr. Marcelo Valland, independentemente de compromisso nos 
autos, para que designe datas para realização da praça, por preço não inferior ao da avaliação atualizada, observando que na 
eventual realização da segunda praça, poderá ser desprezada a avaliação, desde que o preço ofertado não seja aviltante, ou 
seja, inferior a 60% do valor da avaliação atualizada, o qual fica autorizado a proceder uma melhor divulgação da hasta pública 
e fará jus a uma comissão de 2%, sobre o valor da avaliação, a ser paga pelo exequente, em caso de adjudicação; 5% sobre 
o valor do lanço vencedor, em caso de arrematação, pela pessoa arrematante; 2% sobre o valor da avaliação para o caso 
de remissão, a cargo do executado e 2% sobre o valor da avaliação, a cargo das partes, em caso de realização de acordo, o 
que constará dos editais a serem publicados. Apresente o interessado, em cinco (5) dias, a necessária certidão negativa ou 
positiva de eventuais ônus que pesem sobre o bem a ser leiloado. Intime-se o executado, bem como notifique-se o exequente 
acerca da designação das datas e horários das praças. Expeçam-se editais, providenciando o leiloeiro a publicação dos editais 
dentro dos prazos legais, dos quais deverão também, constar a intimação do executado, na eventualidade de não ser intimado 
pessoalmente para o ato acima designado. Ficam os interessados, desde já, cientes de que, a ata do leiloeiro, será juntada nos 
autos, na mesma data e servirá como auto de arrematação ou leilão negativo, independentemente de ratificação do ato pelo 
Juízo ou Serventia Judicial, o que também constará o edital. Intime-se. - ADV: PRISCILA PATRICIA GARCIA PINHEIRO (OAB 
275217/SP), PAULO FERNANDO PAZ ALARCON (OAB 37007/PR), OZEIAS PAULO DE QUEIROZ

Processo 0029221-24.2012.8.26.0320 (032.02.0120.029221) - Procedimento Ordinário - Telefonia - Telefonica Brasil S A 
Vivo - Cumpra-se o V. Acórdão. Em cinco (5) dias, requeira a parte vencedora, o que de direito. - ADV: HELDER MASSAAKI 
KANAMARU (OAB 111887/SP), JOSE APARECIDO PEREIRA (OAB 90824/SP)

Processo 2050012-44.1993.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Ivan Francisco de Paula Souza - Ante 
o retro certificado, providenciem os executados a devida atualização no valor venal do imóvel. - ADV: AUGUSTO ALEIXO

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO IELO AMARO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA RAMOS SINTONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0106/2015
Processo 0002869-24.2015.8.26.0320 (processo principal 1005835-74.2014.8.26) - Cumprimento de sentença - Locação de 

Imóvel - José Eurides Salgon - Decisão - Interlocutória - ADV: ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP)
Processo 1000174-80.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO GMAC 

S/A - Defiro a pesquisa “on line” junto ao Bacenjud, providenciando o autor o recolhimento da taxa prevista no Comunicado do 
CSM nº 170/11 (guia FEDTJ cód. 434-1 R$12,20). - ADV: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP)

Processo 1000210-59.2014.8.26.0320 - Monitória - Compra e Venda - REDE RECAPEX PNEUS LTDA - Ciência ao exequente 
acerca da pesquisa efetivada junto ao RENAJUD (fls. 133 - não há veículo cadastrado em nome do executado), manifestando-se 
em prosseguimento,conforme fls.124, no prazo de 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, aguarde-se a transferência do valor penhorado. 
Intime-se. - ADV: RICARDO ALEXANDRE IDALGO (OAB 189667/SP)

Processo 1000237-42.2014.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Seguro - JAIME MEIRA DE AMORIM JÚNIOR - 
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Ordenados, subam estes autos ao Egrégio Tribunal 
de Justiça - Seção de Direito Privado, com as nossas homenagens e cautelas de praxe. - ADV: RENATO TADEU RONDINA 
MANDALITI (OAB 115762/SP), WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP)

Processo 1000256-14.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Associação dos Moradores do 
Bairro Lagoa Nova - Expeça-se nova carta de citação no endereço de fls. 36. Intime-se. - ADV: DEIVEDE TAMBORELI VALERIO 
(OAB 237211/SP), LUIS PAULO CARRINHO (OAB 327881/SP)

Processo 1000363-58.2015.8.26.0320 - Monitória - Cheque - LAZARA APARECIDA PEDROSO CRIPPA - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2015/001607-6 
dirigi-me ao ENDEREÇO INDICADO no dia 20/01/2015 às 18h45, e DEIXEI DE PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERIDA 
MARIA JOSE DA SILVA pelo motivo de que a mesma não foi localizada, sendo que no local, encontrei o imóvel fechado e uma 
vizinha da esquerda (nº 39) de nome Neuza que se encontrava em frente do portão de sua residência, ao me avistar, foi logo 
dizendo que no momento não reside ninguém no imóvel em que estava. Perguntei-a então se a última moradora tinha o nome 
da requerida, ao que a Srª Neuza disse que sim, mas como o esposo da requerida faleceu há alguns meses, a requerida mudou-
se para um outro bairro, não sabendo portanto informar o atual endereço residencial da requerida. Assim sendo, devolvo o 
mandado para os devidos fins O referido é verdade e dou fé. Limeira, 21 de janeiro de 2015. - ADV: RENATA RODRIGUES DOS 
SANTOS (OAB 268144/SP)

Processo 1000363-58.2015.8.26.0320 - Monitória - Cheque - LAZARA APARECIDA PEDROSO CRIPPA - Em cinco dias, 
manifeste-se o autor sobre a certidão do Sr.Oficial de Justiça. Decorridos sem manifestação, intime-se pessoalmente o autor a 
dar andamento ao feito, em 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: RENATA RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 268144/SP)

Processo 1000440-67.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - CLEIDE MANTOVANI - 
Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado 
de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os 
honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será 
reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a 
possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual 
insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo 
patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a 
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advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento 
pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto 
e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a 
garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os 
bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto 
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução 
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição 
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do 
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos 
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, 
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e 
honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do 
saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 
(CPC, art. 745-A). - ADV: MARCIA LOPES TEIXEIRA MARTINS (OAB 288479/SP)

Processo 1000851-13.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - E.R.Q.M. - Vistos. Face 
os documentos de fls. 72/79, processe-se em segredo de justiça. Concedo à autora os benefícios da justiça gratuita. Cite(m)-
se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos 
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por 
cópia digitalizada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: ALINE MONIQUE ARAÚJO (OAB 317639/
SP)

Processo 1000894-47.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Corretagem - LUIZ GUSTAVO DE CAMARGO - 
Considerando que não há motivos para distribuição por direcionamento, redistribua-se livremente. Intime-se. - ADV: BRUNO 
MOREIRA (OAB 253204/SP), EMERSON MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 328156/SP)

Processo 1000894-47.2015.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Corretagem - LUIZ GUSTAVO DE CAMARGO - Defiro a 
gratuidade. Citem-se os réus para os termos da ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a 
resposta. Intime-se. - ADV: BRUNO MOREIRA (OAB 253204/SP), EMERSON MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 328156/SP)

Processo 1001162-04.2015.8.26.0320 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Bradesco 
Financiamentos S.A. - Vistos. A arrendadora informa a crise de adimplemento da obrigação contratada no arrendamento 
mercantil, o que qualifica, em tese, a rescisão do contrato. A Súmula nº 293 do STJ estabelece que “a cobrança antecipada do 
valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”. A cláusula contratada possibilita a 
restituição do veículo diante da impontualidade do arrendatário e da existência da cláusula resolutória expressa. A constituição 
da mora qualifica a posse injusta e a liminar para retomada do bem arrendado. Determino a reintegração e citação, ficando o(s) 
réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros 
os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, 
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 1001164-71.2015.8.26.0320 - Monitória - Compra e Venda - Tractorbel Tratores e Peças Belo Horizonte Ltda - 
Vistos. O exame superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a 
presunção envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos 
encargos de sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, 
caso permaneça inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado 
monitório. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV: 
CLAUDIO MARCEL TREVISAN FERREIRA (OAB 131420MG)

Processo 1001168-11.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Larisa Tatiana M. Garcia 
Mendes Ribeiro - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a 
expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena 
de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência 
de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, 
par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. 
Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), 
para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital 
deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado 
o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se 
o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam 
insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são 
e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código 
de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) 
sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca 
de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da 
juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). 
No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor 
em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução 
(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido 
o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 
por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/SP), NOEDY DE 
CASTRO MELLO (OAB 27500/SP)

Processo 1001193-24.2015.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO SAFRA 
S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu 
para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias 
contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, 
no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, 
tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam 
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), 
oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - 
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ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)
Processo 1001198-46.2015.8.26.0320 - Embargos de Terceiro - Coisas - Luiz Otavio Pilon de Mello Mattos - Em dez dias 

sob pena de cancelamento da distribuição recolha o embargante as custas ao Estado, observando que a apresentada a fls.125 
referente a recolhimento diverso. Intime-se. - ADV: ICARO MARTIN VIENNA (OAB 80112/SP)

Processo 1001762-59.2014.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - JAMILE SALIM JOÃO - Ervin 
Robert Schranck - Acolho o rol de testemunha apresentado pelo autor, expedindo-se mandado para intimação da mesma. - ADV: 
NOEDY DE CASTRO MELLO (OAB 27500/SP), DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/SP), JOAQUIM ANTONIO 
ZANETTI (OAB 80964/SP)

Processo 1001939-23.2014.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Condomínio - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO 
PORTAL DE SÃO CLEMENTE - Maicon Vinicius Pizani - Maicon Vinicius Pizani - Vistos, etc. HOMOLOGO pôr sentença, para 
que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado a fl. 199, declarando, com fundamento legal no artigo 269, 
inciso III, do Código de Processo Civil, extinta a ação de cobrança requerida por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO 
PORTAL DE SÃO CLEMENTE contra MAICON VINICIUS PIZANI. Dê-se baixa na pauta em relação à audiência designada a 
fl. 183. Calculadas e pagas eventuais custas, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações de praxe. P. R I. C. - ADV: 
MAICON VINICIUS PIZANI (OAB 253359/SP), FERNANDO LUIS DE CAMARGO (OAB 94280/SP)

Processo 1002353-21.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - VALDEVIR NAVES e outro 
- PLACIDO XAVIER e outro - Recebo o recurso de apelação interposto pelos réus referente a extinção da reconvenção, porque 
tempestivo, em seu efeito devolutivo e suspensivo, sem o recolhimento do preparo em face da gratuidade. Às contrarrazões. 
Desde já, tratando-se de autos digitais, somente serão remetidos à E. Superior Instância para conhecimento desta apelação, 
após a prolação da sentença desta fase de conhecimento. Intime-se. - ADV: JOSE ROBERTO SOUZA MELO (OAB 202830/SP), 
HÉRCULES JOSÉ DE CAMARGO XAVIER (OAB 213352/SP), DAIANE DE SOUZA MELO OLIVEIRA (OAB 305797/SP)

Processo 1002868-56.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - LUIZ CARLOS SCHULTZ - Proceda 
a serventia à consulta on line junto ao BACENJUD, acerca de endereços da executada, conforme requerido. - ADV: DANIELA 
GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/SP)

Processo 1003232-28.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - SEBASTIÃO ELIAS - 
BANCO INTERMEDIUM S/A - RECEBO o recurso de apelação interposto pelo autor, no efeito devolutivo, desacompanhado da 
guia de recolhimento do preparo à Superior Instância, porque beneficiário da justiça gratuita. À parte contrária para apresentar 
suas contrarrazões (artigo 508 e 518 do C.P.C.). - ADV: FÁBIO ROGÉRIO DONADON COSTA (OAB 338153/SP), ANA CAROLINA 
SOUZA LEITE (OAB 101856/MG)

Processo 1003276-47.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ARGEMIRO LEONEL 
DOMINGUES - Banco Itauleasing S/A - RECEBO o recurso de apelação interposto pelo réu, somente no efeito devolutivo, 
devidamente acompanhado da guia de recolhimento do preparo à Superior Instância. À parte contrária para apresentar suas 
contrarrazões (artigo 508 e 518 do C.P.C.). - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP), GEORGE JOÃO LUCHIARI (OAB 
170672/SP)

Processo 1003325-88.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - LICEU CORAÇÃO DE JESUS - 
Ante a certidão retro, converto a presente ação em execução, tornando título executivo os documentos que instruíram o pedido 
monitório, conforme o disposto no artigo 1102c, parágrafo 3º, do C. P. C. Proceda a serventia as anotações necessárias. Após, 
aguarde-se a apresentação do cálculo de liquidação pelo exeqüente pelo prazo previsto no artigo 475-J, parágrafo 5º, do C.P.C. 
Em caso de pagamento ou a falta de impugnação, fixo os honorários advocatícios do patrono do exeqüente em 10% sobre o 
valor do débito. Int. - ADV: CECILIA VIANNA SABOYA SALLES (OAB 77442/SP)

Processo 1003516-36.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Rescisão / Resolução - ROLAND EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA - Deverá o autor adequar o recolhimento da diligência de acordo com o Provimento CG 28/2014; 
comprovado a diferente da diligência, cumpra a serventia o despacho de fl. 100. - ADV: CARINA DIRCE GROTTA BENEDETTI 
(OAB 188688/SP)

Processo 1004026-49.2014.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Condomínio - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO 
PARQUE RESIDENCIAL ROLAND - MODULO II - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2014/024601-0 dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo, procedi a citação 
e intimação do sr Matheus Marabeze, que bem ciente ficou do inteiro teor do presente mandado, do qual aceitou contrafé. O 
referido é verdade e dou fé. - ADV: ELISANGELA ROSSETO MACHION (OAB 210623/SP)

Processo 1004026-49.2014.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Condomínio - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO 
PARQUE RESIDENCIAL ROLAND - MODULO II - Posto isso e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente 
ação sumária ajuizada por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO PARQUE RESIDENCIAL ROLAND MÓDULO II em face 
de MATHEUS MARABEZE, para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 4.339,25 (quatro mil, trezentos e trinta e 
nove reais e vinte e cinco centavos), devidamente corrigida desde o ajuizamento da ação, acrescida de juros moratórios desde 
a data em que vencida a obrigação por força do artigo 397 do Código Civil, além das parcelas vencidas e não pagas durante o 
curso do processo até a efetiva liquidação. Vencido, condeno o réu a arcar com os ônus da sucumbência e honorária que arbitro 
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido Publicada em audiência, dou as partes por intimadas. 
Registre-se e cumpra-se”. Certifico e dou fé que o valor do preparo, em caso de apelação é de R$ 100,70, valor este referente 
ao mínimo, ou seja, 5 UFESPs, conforme estabelecido pela Lei nº 11.608 de 29.12.03, Cap. II, art. 4º, par. 1º, uma vez que 
se calculado 2% sobre o valor atribuído à causa não alcançaria o valor mínimo supracitado. Nada mais. - ADV: ELISANGELA 
ROSSETO MACHION (OAB 210623/SP)

Processo 1004026-49.2014.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Condomínio - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO 
PARQUE RESIDENCIAL ROLAND - MODULO II - Decisão - Interlocutória - ADV: ELISANGELA ROSSETO MACHION (OAB 
210623/SP)

Processo 1004138-18.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - VAGNER APARECIDO 
FURLAN - DELEY INDUSTRIA E COMERCIO DE FOLHEADOS LTDA.-EPP - TERMO DE AUDIÊNCIA Processo Digital 
nº:1004138-18.2014.8.26.0320 Classe - AssuntoProcedimento Ordinário - Indenização por Dano Material Requerente:VAGNER 
APARECIDO FURLAN, CPF 714.971.108-15 Requerido:DELEY INDUSTRIA E COMERCIO DE FOLHEADOS LTDA.-EPP, 
CNPJ 05.957.826/0001-67 Data da audiência:05/02/2015 às 15:05h Audiência de Tentativa de Conciliação nos autos de ação 
ordinária. Proc. nº 1004138-18.2014. Aos 5 de fevereiro de 2015, às 15:05 horas, nesta cidade e Comarca de Limeira-SP, no 
andar superior do Fórum “Prof. Spencer Vampré”, na sala de audiências da Quarta Vara Cível, onde presentes estão o Exmo. 
Sr. Dr. MARCELO IELO AMARO, Juiz de Direito Titular, comigo escrevente habilitada, ao final assinado. Presente o autor 
WAGNER APARECIDO FURLAN acompanhado de sua procuradora DRA. ROSANGELA FRASNELLI GIANOTTO e a ré DELEY 
INDÚSTRIA E COMERCIO DE FOLHEADOS LTDA EPP na pessoa de seu procurador DR. RAFAEL MESQUITA. A proposta 
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de conciliação restou infrutífera. Pelo MM. Juiz foi dito que: “Inicialmente, as preliminares se confundem com o mérito e com 
este serão devidamente apreciadas em momento oportuno dos autos. Não há nulidades ou irregularidades a serem sanadas. 
Dou o feito por saneado. Defiro a prova testemunhal cujo rol deverá ser oferecido em momento processual pertinente. Para 
audiência de instrução, debates e julgamento designo o dia 23 de junho de 2015, às 14:30 horas, saindo os presentes intimados. 
Intimem-se as testemunhas tempestivamente arroladas. Dou a presente decisão por publicada em audiência”. Nada mais. - 
ADV: ROSÂNGELA FRASNELLI GIANOTTO, RAFAEL MESQUITA (OAB 193189/SP), RODRIGO QUINTINO PONTES (OAB 
274196/SP)

Processo 1004138-18.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - VAGNER APARECIDO 
FURLAN - DELEY INDUSTRIA E COMERCIO DE FOLHEADOS LTDA.-EPP - Deverá o autor proceder de acordo com o disposto 
no artigo 407 do Código de Processo Civil. Após, tornem. - ADV: ROSÂNGELA FRASNELLI GIANOTTO, RODRIGO QUINTINO 
PONTES (OAB 274196/SP), RAFAEL MESQUITA (OAB 193189/SP)

Processo 1004237-85.2014.8.26.0320 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itaucard S/A 
- LILIAN DE SOUZA LOPES - O acordo será apreciado após o trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, 
para, se o caso, extinguir a fase executória. Int. - ADV: TIAGO CARREIRA (OAB 279690/SP), MATTHEUS BENASSI BATISTA 
(OAB 287348/SP), CELSO RODRIGO RABESCO (OAB 261575/SP), SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP)

Processo 1004254-24.2014.8.26.0320 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- KARISMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - LTDA e outro - Itaú Unibanco S/A - VALOR 
PREPARO = R$1.013,76. - ADV: MARCELO BUENO FARIA (OAB 185304/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 
23134/SP)

Processo 1004254-24.2014.8.26.0320 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- KARISMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA - LTDA e outro - Itaú Unibanco S/A - RECEBO o 
recurso de apelação interposto pelo embargante, em ambos os efeitos devolutivo e suspensivo, desacompanhado da guia de 
recolhimento do preparo à Superior Instância, tendo em vista ser o apelante beneficiário da justiça gratuita. À parte contrária 
para, apresentar suas contrarrazões (artigo 508 e 518 do C.P.C.). - ADV: MARCELO BUENO FARIA (OAB 185304/SP), PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1004394-58.2014.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
JOSE PEREIRA DE CARVALHO - Em cinco (05) dias, informe o autor o código postal do endereço informado às fls. 71. Intime-
se. - ADV: SANDRA REGINA LOPES MARQUETTI (OAB 326348/SP)

Processo 1004876-06.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ELISANDRA 
AFRÍZIO TENÓRIO - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Porque não assinado o acordo apresentado 
pelo banco réu, em 48 horas esclareça se concorde com seus termos e consequente extinção da ação, sob pena do silêncio 
ser interpretado como concordância tácita. Int. - ADV: ERIC EMERSON ARRUDA (OAB 260124/SP), VINICIUS TOMÉ DA SILVA 
(OAB 320494/SP)

Processo 1005270-13.2014.8.26.0320/01 (apensado ao processo 1005270-13.2014.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Promessa de Compra e Venda - Empreendimentos Imobiliários Damha - Limeira I - SPE Ltda. - Fls. 09/10: Porque em desacordo 
com a sistemática do peticionamento eletrônico (Resolução nº 551/11), providencie o autor-exequente a apresentação da 
petição retro junto aos autos principais, prosseguindo-se a fase executória naqueles. Tornem estes ao arquivo. - ADV: PATRICIA 
DO CARMO TOMICIOLI DO NASCIMENTO BISSOLI (OAB 152233/SP), MILTON SERGIO BISSOLI (OAB 91244/SP), CARLOS 
GUSTAVO BARELLA MEDINA (OAB 266922/SP)

Processo 1005504-92.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - VILMA PEREIRA DE OLIVEIRA 
- Antes de apreciar o pedido de citação por edital, deverá esgotar os meios necessários para a localização do réu. Proceda a 
serventia a pesquisa “on line” junto ao Bacenjud. - ADV: MARINEIDE SANTOS DALLY (OAB 322513/SP)

Processo 1006934-79.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A - Tendo em 
vista que os endereços dos corréus Leandro e Marli localizados junto ao INFOJUD já foram diligenciados, em cinco (05) dias, 
manifeste-se o autor sobre o prosseguimento do feito, informando o endereço atual dos mesmos. No mais, observando o motivo 
da devolução do aviso de recebimento de fls.69, tente-se a citação da empresa-ré através de Oficial de Justiça, recolhendo o 
autor a diligência do mesmo, em cinco (05) dias. Intime-se. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/
SP)

Processo 1007094-07.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 
CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE ARARAS E REGIAO (UNICRED ANHANGUERA) - 
Tendo em vista a efetivação da penhora on line parcial (fl. 99 - R$ 1.307,75), proceda-se às intimações dos executados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, apresentação de embargos, através de mandado (observando-se o endereço de fl. 82), providenciando 
o exequente o depósito das diligências, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: MARCIO JOSE BATISTA (OAB 257702/SP)

Processo 1007141-78.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ROSANA APARECIDA RUY - Vistos. Em 
cinco dias, cumpra-se conforme já determinado às fls. 44. Int. - ADV: PRISCILA CAMILLO NUNES (OAB 224461/SP)

Processo 1007162-54.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - TRW AUTOMOTIVE LTDA. 
- HIVER CONSULTORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA. - EPP. - Ordenados, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 
com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: VALMIR LOPES TEIXEIRA MARTINS (OAB 143786/SP), MARIA FERNANDA 
LADEIRA (OAB 237365/SP), KATHERINE CHIAVONE LUCATO (OAB 272924/SP)

Processo 1007434-48.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - COOPERATIVA DE ECONOMIA 
E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE ARARAS E REGIAO (UNICRED ANHANGUERA) 
- Vistos. Em cinco dias, esclareça a autora sobre o cumprimento do acordo homologado, pena de ser anotada a extinção e 
arquivamento dos autos, no silêncio. Int. - ADV: MARCIO JOSE BATISTA (OAB 257702/SP)

Processo 1007792-13.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - DORACI 
MARIA CARDOSO KUHL e outros - BANCO DO BRASIL S/A - Mantenho a decisão agravada, aguardando-se o julgamento do 
recurso interposto. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 1008277-13.2014.8.26.0320 - Exibição - Medida Cautelar - MORIA DO BRASIL LTDA M.E. - BANCO BRADESCO 
S/A - Concedo o prazo requerido. - ADV: RAISSA TRAJANO SANTOS (OAB 339511/SP), ADRIANO CESAR ULLIAN (OAB 
124015/SP)

Processo 1008382-87.2014.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
S.A. - Defiro o bloqueio “on line” junto ao Renajud, providenciando a serventia. Sem prejuízo, em cinco (05) dias, manifeste-se 
o autor sobre o prosseguimento do feito, informando a atual localização do veículo. Intime-se. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR 
(OAB 102420/SP)

Processo 1008408-85.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - REGINA 
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CELI HIGA - BANCO DO BRASIL S.A. - Mantenho a decisão agravada; aguarde-se a decisão final do agravo de instrumento. 
Intime-se. - ADV: ELIS FERNANDA DA SILVA (OAB 323004/SP), DAISY REGINA DOS SANTOS (OAB 312935/SP), PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1008524-91.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Ana de Fátima Fatoretto 
Proença - FIAT S/A - Sobre a contestação apresentada, a autora para réplica. Int. - ADV: ROBERTO LUIS GIAMPIETRO BONFA 
(OAB 278135/SP), EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1008640-97.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO HERMÍNIO 
OMETTO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 320.2014/055377-0 dirigi-me ao endereço: retro e procedi a citação de, BRUNO MENEZES GIGANTE; do inteiro teor do 
presente mandado, tendo o mesmo aceito contrafé e exarado sua assinatura. Certifico também que decorrido o prazo legal, 
deixei da dar buscas em bens do executado tendo em vista que a única condução depositada (guia 29382 de 60,42), se exauriu 
na diligencia supra. O referido é verdade e dou fé. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO 
(OAB 184755/SP)

Processo 1008640-97.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO HERMÍNIO 
OMETTO - Vistos, etc. HOMOLOGO por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado as 
fls. 49/50, declarando, com fundamento legal no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil, extinta a presente execução 
requerida por FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO contra BRUNO MENEZES GIGANTE. Aguarde-se o efetivo cumprimento do 
acordo ora homologado em arquivo, que deverá ser comunicado pelo interessado em cinco (5) dias, a contar do termo final nele 
previsto, observando que a extinção somente será comunicada ao Cartório do Distribuidor local após o cumprimento integral do 
débito. Em caso de descumprimento do acordado, processe-se a execução nos próprios autos, vindo-me conclusos. P. R. I. C. - 
ADV: LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 1008823-68.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Roberto de Melo 
Prestes - Banco Itaú S/A - Nos mesmos termos da decisão de fls.218. Intime-se. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA 
(OAB 226496/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), PAULO ROBERTO FRANCO DE OLIVEIRA (OAB 
352289/SP)

Processo 1009052-28.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ANDRÉ LUIZ BARBATTO 
DE NOVAES - - KAREN CRISTINA SANTUCCI DE NOVAES - LORDELLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - - PDG 
REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - Aguarde-se a realização da audiência retro designada (fl. 298). - ADV: 
JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), JULIANA NASCIMENTO SILVA FONSECA DOS SANTOS (OAB 223441/
SP)

Processo 1009168-34.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - SANTANA S/A - CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Ante o silêncio do exequente, arquivem-se os autos nos termos do artigo 791, III do 
CPC. Intime-se. - ADV: ROGERIO GALDINO DA SILVA (OAB 250284/SP)

Processo 1009178-78.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - ALICE OZELO 
PERISSOTO - Banco Itaú S.A. - Nos mesmos termos da decisão de fls.186. Intime-se. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM 
PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ELIS FERNANDA DA SILVA (OAB 
323004/SP)

Processo 1009188-25.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Mario Massamori Kobashigawa - CERTIDÃO 
- MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2014/048155-8 
dirigi-me ao endereço:em 02.12 * , e aí sendo PROCEDI a citação da requerente R.R.L. Negócios e Empreendimentos Imobiliários 
Ltda, na pessoa de Patrícia Rodrigues, do inteiro teor do presente mandado, aceitando a contrafé e exarando seu ciente. * O 
referido é verdade e dou fé. - ADV: ADRIANA MARIA PALERMO BRISOLLA (OAB 108010/SP)

Processo 1009188-25.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Mario Massamori Kobashigawa - Posto 
isso e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação de cobrança ajuizada por MÁRIO MASSAMORI 
KOBASHIGAWA em face de R. R. L. NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., para condenar a ré a pagar ao 
autor a quantia de R$ 11.395,09 (onze mil, trezentos e noventa e cinco reais e nove centavos), devidamente corrigida desde o 
ajuizamento da ação, aplicando-se juros legais de mora desde a citação. Ainda, para condenar a ré a entregar ao autor o carnê 
de IPTU pertinente ao ano de 2013, devidamente quitados, referente aos imóveis administrados segundo descritos na petição 
inicial; para tanto concede-se prazo de 15 dias sob pena de multa diária de R$ 100,00. Vencida, condeno a ré a arcar com os 
ônus da sucumbência e os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Publique-
se e registre-se a sentença e intimem-se as partes. Limeira, 9 de fevereiro de 2015. Marcelo Ielo Amaro Juiz de Direito - ADV: 
ADRIANA MARIA PALERMO BRISOLLA (OAB 108010/SP)

Processo 1009192-62.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - BENEDITA DA 
SILVA - Banco Itaú S.A. - Nos mesmos termos da decisão de fls.192. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS 
(OAB 23134/SP), ODIRLEY BUENO DE OLIVEIRA (OAB 305073/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/
SP)

Processo 1009489-69.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - PEDRO 
JERONIMO SARTORI - BANCO DO BRASIL S/A - Nos mesmos termos de fls. 221. Intime-se. - ADV: PEDRO GERALDO 
ZANARELLI (OAB 115552/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 1009755-56.2014.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Inadimplemento - JOÃO TEIXEIRA - Defiro as pesquisas 
“on line”, providenciando o autor o recolhimento da taxa prevista no Comunicado do CSM nº 170/11 (guia FEDTJ cód. 434-1 
R$97,60) - ADV: RODRIGO FERNANDO ROQUE ZAMBON (OAB 303439/SP), JOSE CARLOS TIENGO JUNIOR (OAB 119615/
SP)

Processo 1009815-29.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - WOOD PACK INDÚSTRIA 
E COMERCIO LTDA - Telefonica Brasil S/A e outro - Fls. 601/606: conforme decidido à fl. 598. - ADV: MONICA FERNANDES DO 
CARMO (OAB 115832/SP), CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 17672/SP)

Processo 1009977-24.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Seguro - DENISE SILVA MASSARO SIMONETTI - 
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA SA - Para fins de apreciação do acordo apresentado, traga o banco réu sua anuência em 
cinco dias, observando que o silêncio será apreciado como concordância tácita e consequente extinção do feito. Intime-se. - 
ADV: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), DANIEL MASSARO SIMONETTI (OAB 238605/SP), VICTOR JOSE 
PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP)

Processo 1010332-34.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. - 
Indefiro o pedido de arresto de bens ante a prematuridade do pedido; deverá o exequente diligenciar no sentido de localização 
de endereço atual dos executados em cinco dias. Intime-se. - ADV: ALVIN FIGUEIREDO LEITE (OAB 178551/SP)
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Processo 1010343-63.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - TRW AUTOMOTIVE 
LTDA. - Ante o retro informado, aguarde-se em cartório pelo prazo de sessenta (60) dias. Decorridos, providencie a serventia 
à consulta no sistema informatizado acerca do atual andamento da carta precatória ou, se o caso, cobre-se a devolução da 
mesma devidamente cumprida ou informações sobre o não cumprimento. - ADV: VALMIR LOPES TEIXEIRA MARTINS (OAB 
143786/SP), KATHERINE CHIAVONE LUCATO (OAB 272924/SP)

Processo 1010420-72.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - ERNESTO 
KESTNER - BANCO DO BRASIL SA - Nos mesmos termos da decisão de fls.132. Intime-se. - ADV: MILENA PIRÁGINE (OAB 
178962/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), ELIS 
FERNANDA DA SILVA (OAB 323004/SP)

Processo 1010639-85.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - LUIZ 
OSWALDO GRASSI - BANCO DO BRASIL S.A. - Fls.114/125: Mantenho a decisão agravada. Aguarde-se a solução do recurso 
interposto. Intime-se. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 
221271/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), DAISY REGINA DOS SANTOS (OAB 312935/SP), ELIS 
FERNANDA DA SILVA (OAB 323004/SP)

Processo 1010685-74.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - CONTEMPORÂNEA 
EMPREITEIRA LTDA - Serasa Experian S/A - Em cinco (5) dias, manifeste-se a parte contrária, sobre a contestação e documentos 
retro juntados. - ADV: ROSANA BENENCASE (OAB 120552/SP), MARIA CLAUDETE BERTOLO (OAB 283777/SP)

Processo 1010759-31.2014.8.26.0320 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - GERTRUD SCHRIK - Ante o 
informado às fls. 92/93, aguardem-se manifestações da autora. Sem prejuízo, aguarde-se a devolução do mandado, conforme 
fls. 85. Intime-se. - ADV: FILIPE HEBLING (OAB 263406/SP)

Processo 1011323-10.2014.8.26.0320 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - MV 1 Empreendimentos e 
Participações Ltda - Adite-se o mandado de citação para cumprimento no endereço retro informado. Intime-se. - ADV: FÁBIO 
IZIQUE CHEBABI (OAB 184668/SP), ALMIR JOSE DIAS VALVERDE FILHO (OAB 306694/SP)

Processo 1011490-27.2014.8.26.0320 - Monitória - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - Ante o motivo da devolução 
do aviso de recebimento de fls. 94, em cinco (05) dias, manifeste-se o autor sobre o prosseguimento do feito, informando o 
endereço atual do réu. Intime-se. - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)

Processo 1011632-31.2014.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré, Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 320.2014/054868-7 dirigi-me ao endereço de trabalho do requerido, Centro de Ciências da PML, 
na Rua Dr, Veloso, Vila Jacon, onde procedi a BUSCA E APREENSÃO do bem indicado, conforme auto em anexo. Certifico que 
procedi a CITAÇÃO do requerido r.mencionado, lendo-lhe mandado e senha, aceitando contrafé e apondo assinatura. O referido 
é verdade e dou fé. - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)

Processo 1011632-31.2014.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré, Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A - José Carlos Neres de Assis - Fls. 39/40 e fl. 41: manifeste-se o autor. - ADV: MARCO 
ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP), CESAR HENRIQUE CASTELLAR (OAB 202791/SP)

Processo 1011956-21.2014.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco PSA 
Finance Brasil S/A - HELENA DE OLIVEIRA DIAS - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2014/055919-0 dirigi-me ao endereço, e à Rua Moacyr Barros Mugnaini, Bloco 
48, e aí sendo, PROCEDI a apreensão do bem em questão, conforme Auto de Busca e Apreensão, Remoção e Depósito que 
segue em anexo. Após, por várias vezes, e aí sendo, deixei de citar a ré Helena, em virtude de não a encontrar pessoalmente. 
Suspeitando que a suplicada se oculta deliberadamente para evitar a citação, na conformidade do art. 227 do CPC, designei-
lhe hora certa para às 12:30h. Intimei vizinhos da requerida, da diligência designada, que bem cientes ficaram de que Helena 
de Oliveira Dias, deverá estar presente para ser citada na forma da lei.01cota. CERTIDÃO CERTIFICO que dirigi-me em 20.01, 
às 12:30h à Rua Moacyr Barros Mugnaini, Bloco 48, apto. 22, onde, conforme designado, ali se encontrava a requerida, tendo 
PROCEDIDO a citação pessoal de HELENA DE OLIVEIRA DIAS, pelo inteiro teor do presente mandado, a qual aceitou a 
contrafé, exarando seu ciente.01cota. * O referido é verdade e dou fé. - ADV: ELEN BIANCHI CAVINATTO FAVARO (OAB 
185708/SP), PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)

Processo 1011956-21.2014.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco PSA 
Finance Brasil S/A - HELENA DE OLIVEIRA DIAS - Considerando o pagamento pela ré do valor da integralidade da dívida 
conforme cálculo apresentado pelo autor a fls. 05, determino a devolução do veículo à ré, nas mesmas condições que outrora 
retirado no prazo de 48 horas, observando que a intimação far-se-á na pessoa do advogado constituído. Ao autor, sem prejuízo, 
manifeste-se em réplica. Intime-se. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP), ELEN BIANCHI CAVINATTO FAVARO 
(OAB 185708/SP)

Processo 1012158-95.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - TRW AUTOMOTIVE 
LTDA. - Expeça-se carta de citação no endereço retro indicado. - ADV: VALMIR LOPES TEIXEIRA MARTINS (OAB 143786/SP), 
KATHERINE CHIAVONE LUCATO (OAB 272924/SP)

Processo 3018174-65.2013.8.26.0320 (processo principal 4005300-31.2013.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária 
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - VILSON DIBBERN - Cumpra-se o V. Acórdão, certifique a serventia perante os autos 
principais a revogação da assistência gratuita ao impugnado e se o caso, tragam-se após conclusos. Anote-se a baixa desta 
ação no sistema, arquivando-a após. Intime-se. - ADV: FABIO AUGUSTO PENACCI (OAB 224724/SP)

Processo 4000516-11.2013.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Duplicata - ALPARGATAS S/A - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2014/052041-3 dirigi-me ao 
endereço e aí sendo CITEI a requerida: JACQUELINE RODRIGUES DO CARMO, dei-lhe o conhecimento de todo o conteúdo do 
mandado que lhe li e dele ficou ciente, exarando o seu ciente, fiando-a com a contrafé. * O referido é verdade e dou fé. - ADV: 
NILTON ALEXANDRE BORGES (OAB 183185/SP)

Processo 4000516-11.2013.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Duplicata - ALPARGATAS S/A - Ante a certidão retro, 
converto a presente ação em execução, tornando título executivo os documentos que instruíram o pedido monitório, conforme 
o disposto no artigo 1102c, parágrafo 3º, do C. P. C. Proceda a serventia as anotações necessárias. Após, aguarde-se a 
apresentação do cálculo de liquidação pelo exeqüente pelo prazo previsto no artigo 475-J, parágrafo 5º, do C.P.C. Em caso de 
pagamento ou a falta de impugnação, fixo os honorários advocatícios do patrono do exeqüente em 10% sobre o valor do débito. 
Int. - ADV: NILTON ALEXANDRE BORGES (OAB 183185/SP)

Processo 4000753-45.2013.8.26.0320 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - SOROCRED - 
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Em cinco (05) dias, manifeste-se o autor sobre o prosseguimento do feito, 
recolhendo a diligência do Sr. Oficial de Justiça. Intime-se. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)
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Processo 4000804-56.2013.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Petrobrás Distribuidora S.A. 
- Não tendo sido desconstituida a personalidade jurídica da empresa executada, e sendo os documentos sigilosos, por ora, 
indefiro o pedido; requeira o exequente o que de direito em cinco dias. Intime-se. - ADV: FÁBIO IZIQUE CHEBABI (OAB 184668/
SP)

Processo 4001683-63.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Renova ComPanhia 
Securitizadora Credito Financeiros S/A - Arquivem-se os autos nos termos do artigo 791, III do CPC. Intime-se. - ADV: MARCELO 
FERREIRA LIMA (OAB 151585/SP), CRISTIANE ALBUQUERQUE FLYGARE (OAB 176659/SP)

Processo 4002358-26.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - Antes 
de apreciar o pedido de arresto, proceda a serventia a pesquisa “on line” junto ao Infojud sobre o endereço dos executados, 
providenciando o exequente o recolhimento da taxa prevista no Comunicado do CSM nº 170/11 (guia FEDTJ cód. 434-1 
R$24,40). - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 4002812-06.2013.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Pagamento em Consignação - ALYSSON EDUARDO 
TIZZIANI MARTINS - - MAIRA CLARISSA MELO TIZZIANI - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORAR MAIS LIMEIRA - CERTIDÃO 
- MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2014/052549-0 
dirigi-me ao endereço retro e procedi a intimação do Condomínio Residencial Morar Mais Limeira, na pessoa do rep. legal 
Rodrigo C. S. Cintra sobre o inteiro teor do presente mandado sendo entregue a contrafé. O referido é verdade e dou fé. - ADV: 
JOSE ROBERTO SOUZA MELO (OAB 202830/SP), ALESSANDRO FONSECA DOS SANTOS (OAB 219123/SP)

Processo 4002812-06.2013.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Pagamento em Consignação - ALYSSON EDUARDO 
TIZZIANI MARTINS - - MAIRA CLARISSA MELO TIZZIANI - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MORAR MAIS LIMEIRA - Sobre o 
depósito realizado, manifeste-se o exequente em cinco dias. Intime-se. - ADV: JOSE ROBERTO SOUZA MELO (OAB 202830/
SP), ALESSANDRO FONSECA DOS SANTOS (OAB 219123/SP)

Processo 4005629-43.2013.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Fixação - L.S.C.B. - Providencie a serventia a consulta 
junto aos sistemas BACENJUD e RENAJUD acerca dos bens do executado. Intime-se. - ADV: NIVALDO NERES DE SOUSA

Processo 4005757-63.2013.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Cheque - MAUMAR METALÚRGICA LTDA. - CESAR 
RAMOS - Em cinco (5) dias, manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento, indicando bens passíveis à penhora. - ADV: 
VANDERLEI ANDRIETTA (OAB 259307/SP), MARCOS TADEU CONTESINI (OAB 61106/SP)

Processo 4006994-35.2013.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - BANCO DO BRASIL 
S/A - Atentando-se ao dever de análise do título executivo, segundo se infere do mesmo, ora em execução, acabou por ser 
consagrado, pelos efeitos do trânsito em julgado material, coisa julgada o reconhecimento do direito dos poupadores aos 
expurgos inflacionários não creditados corretamente em suas cadernetas de poupança nos períodos expressamente indicados 
no r. julgado exequendo; operando-se, portanto, os efeitos próprios da imutabilidade do comando lançado no dispositivo, nada 
há nos autos que permita reconhecer os efeitos suspensivos anotados pelo executado. Assim, legitima a presença do exequente, 
poupador, no polo ativo do presente processo de execução. Insta salientar, ainda, que desnecessária comprovação de sua 
condição de filiada ao IDEC, pois a sentença exequenda não individualizou os sujeitos que poderiam usufruir da condenação, 
não se operando limites aos efeitos subjetivos do trânsito em julgado material. Portanto, sejam associados ou não à entidade, 
os correntistas consumidores, quaisquer uns deles, podem se beneficiar e buscar a execução da sentença proferida. Nesse 
sentido recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo nº 1391198/
RS, 2013/0199129-0, em que figuram como recorrente Banco do Brasil S/A e recorrido Laíde José Rossato Espólio, representado 
por Cleonice Inês Rossato Cembranei e outros, interessados Defensoria Pública da União “Amicus Curiae”, número de oritem: 0
051489573/70054682679/70052502093/70053537429/7836947203217000/1679898”e publicado no DJU em 02/09/2014, que 
segue: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. 
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVIL E DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF 
NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS 
EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE 
OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. PARA FINS DO 
ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: A) A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA 
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF, NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9, QUE 
CONDENOU O BANCO DO BRASIL AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS 
SOBRE CADERNETAS DE POUPANÇA OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO), É APLICÁVEL, POR FORÇA 
DA COISA JULGADA, INDISTINTAMENTE A TODOS OS DETENTORES DE CADESNETA DE POUPANÇA DO BRANCO DO 
BRASIL, INDEPENDENTEMENTE DE SUA RESIDÊNCIA OU DOMICÍLIO NO DISTRITO FEDERAL, RECONHECENDO-SE AO 
BENEFICIÁRIO O DIREITO DE AJUIZAR O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA NO JUÍZO DE SEU 
DOMICÍLIO OU NO DISTRITO FEDERAL; B) OS POUPADORES OU SEUS SUCESSORES DETÊM LEGITIMIDADE ATIVA 
TAMBÉM POR FORÇA DA COISA JULGADA , INDEPENDENTEMENTE DE FAZEREM PARTE OU NÃO DOS QUADROS 
ASSOCIATIVOS DO IDEC, DE AJUIZAREM O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.1.016798-9, PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE 
BRASÍLIA/DF. 2. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO”. Nesse sentido também já se decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo: “INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS HABILITAÇÃO INDIVIDUAL A consumidora, titular dos direitos 
individuais homogêneos, beneficiária do título executivo havido na ação civil pública, pode promover o cumprimento do julgado 
no foro da comarca do seu domicílio Desnecessidade de que a habilitação seja proposta no Juízo perante o qual foi distribuída 
a ação coletiva A eficácia do decisum é erga omnes À poupadora é prescindível ser associada ao IDEC Descabimento da 
suspensão da fase do cumprimento da sentença”. (Agravo de Instrumento nº 0182939-31.2012.8.26.0000, Des. Rel. Carlos 
Alberto Lopes, 18ª Câmara de Direito Privado, julgado em 12/09/2012). Quanto ao procedimento adotado pelo exequente para 
buscar o cumprimento do título executivo judicial este se mostra adequado à espécie, tendo sido observados dispositivos legais 
aplicáveis para tanto. Não há que se cogitar da necessidade de prévia liquidação outra que não a por conta, tendo sido 
proclamado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em casos semelhantes que basta a apresentação de 
simples cálculos aritméticos para a apuração do valor devido nos exatos termos em que previsto no art. 475-B do Código de 
Processo Civil: “É possível a apuração do valor por mero cálculo, também em se tratando de sentença proferida em ações 
coletivas, a despeito do que dispõe o art. 95 da Lei 8078/1990. É o que pode ocorrer, por exemplo, em sentença que tenha 
condenado o Instituto de Previdência a pagar, a cada um dos aposentados, uma quantia específica, atualizada a partir de 
determinada data. Nesse caso, dependendo da apuração do valor devido de mero cálculo, não terá lugar a ação de liquidação 
anterior à ação de execução. O valor poderá ser apurado tomando-se por base apenas o que dispõe o art. 475-B do CPC.” 
(Agravo de Instrumento nº 0182939-31.2012.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto Lopes). “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA 
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC VERSANDO SOBRE A DIFERENÇA DE RENDIMENTOS CREDITADOS 
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EM CADERNETA DE POUPANÇA. Liquidação por artigos. Desnecessidade. No caso em que os exequentes apresentarem os 
documentos que comprovem o número da conta e da agência, bem como simples cálculos aritméticos para apuração do valor 
devido. Inteligência do art. 475-B do Código de Processo Civil. Recurso não provido” (Agravo de Instrumento nº: 0207810-
62.2011.8.26.0000, Paulo Pastore Filho, DJ 25.04.2012). No mesmo sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça 
sobre o tema: “Processual civil. Execução de sentença proferida em ação coletiva. Possibilidade de que a execução de direitos 
individuais homogêneos seja promovida por associação na qualidade de representante de seus associados. A sentença 
condenatória coletiva pode, em circunstâncias específicas, ser liquidada por cálculos, prescindindo-se de prévio procedimento 
judicial de liquidação. A penhora deferida contra instituição financeira pode recair sobre valores que esta tenha em conta-
corrente”. (STJ, REsp 880385/SP 2006/0124980-2, T3, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/09/2008). Assim, 
apropriada a liquidação por conta para a apuração do quantum debeatur na hipótese dos autos nos exatos termos em que 
praticada pelo exequente. Insta destacar por oportuno, no que se refere à prescrição, que o prazo prescricional para ações 
desta natureza é de 20 (vinte) anos, não atingindo os efeitos subjetivos da coisa julgada face a citação operada no processo de 
conhecimento interrompendo referido prazo. Não é por demais destacar que proclamados incidentes e devidos, passam a 
integrar o capital principal não mais tidos como acessórios e, portanto, se submetendo ao prazo prescricional próprio daquele 
(Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO: RESP 149255/SP (199700666506) 336293 RECURSO ESPECIAL -: 26/10/1999 - 
QUARTA TURMA). Quanto aos índices utilizados para aferir o crédito em favor do poupador, estes fixados na sentença e assim 
consagrados pelos efeitos da coisa julgada, não cabendo alteração na fase de execução. No mesmo sentido a questão pertinente 
aos juros remuneratórios, os quais já foram objeto de apreciação na fase de conhecimento, integrando, portanto, o título 
executivo judicial. Quanto ao critério de atualização monetária, há de se adotar a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, pois acaba por ajustar o desgaste da moeda e atualizar o valor devido não causando nenhum prejuízo as partes. Nesse 
sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO Habilitação/Liquidação de sentença Ação Civil Pública proposta pelo IDEC Expurgos 
inflacionários Impugnação ofertada pelo banco agravante baseada em excesso de execução Alegação de incorreção nos 
cálculos elaborados pela agravada, no tocante à aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como 
quanto à incidência de juros de mora e de sua contagem a partir da data de citação do recorrente nos autos da Ação Civil 
Pública Inadmissibilidade Critério devidamente adotado para a apuração do valor devido Impugnação do recorrente corretamente 
rejeitada Decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento nº 0083788- 92.2012.8.26.0000, Des. Rel. Luís Fernando 
Lodi, 16ª Câmara de Direito Privado, julgado em 04 de dezembro de 2012) Nota-se, ainda, da ementa supra colecionada que os 
juros moratórios devem incidir desde a data da citação na fase de liquidação de sentença e não da ação civil pública; também 
nesse sentido recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no Recurso Especial nº 
1.348.512-DF (2012/0216902-0), de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 18/12/2012 e publicado no DJU em 
04/02/2013: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA. EXPURGOS. 
INDENIZAÇÃO POR LESÃO A DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. JUROS MORATÓRIOS. 
MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO 
PROVIDO. 1. As ações civis públicas, em sintonia com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao 
propiciar a facilitação a tutela dos direitos individuais homogêneos dos consumidores, viabilizam otimização da prestação 
jurisdicional, abrangendo toda uma coletividade atingida em seus direitos, dada a eficácia vinculante das suas sentenças. 2. A 
sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos 
moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que depende de 
superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur , mas também para aferir a titularidade do crédito, 
por isso denominada pela doutrina “liquidação imprópria”. 3. Com efeito, não merece acolhida a irresignação, pois, nos termos 
do artigo 219 do Código de Processo Civil e 397 do Código Civil, na hipótese, a mora verifica-se com a citação do devedor, 
realizada na fase de liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública. 4. Agravo regimental a que se 
nega provimento” Quanto à honorária, face os termos do título executivo judicial, consigna-se por legítima a verba honorária 
correspondente a 10% do valor do débito determinada no referido título a título de sucumbência e assim incluído no cálculo 
exequendo. Assim, proceda-se a exequente a retificação do cálculo exequendo conforme ora determinado. Após, reabra-se o 
prazo para pagamento. Intime-se. Limeira, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: FELIPE CASTRO (OAB 305679/SP), EDUARDO 
TOGNETTI (OAB 219050/SP), DEBORA MENDONÇA TELES (OAB 146834/SP)

Processo 4007762-58.2013.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - 
ROSIMEIRE MIRANDA DOS SANTOS PERUCHI - BANCO DO BRASIL S/A - Em cinco (05) dias, manifeste-se o exequente sobre 
a impugnação apresentada pelo executado. Intime-se. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), 
LÉLIA APARECIDA LEMES DE ANDRADE (OAB 191551/SP), ROSA LUZIA CATTUZZO (OAB 175774/SP)

Processo 4007998-10.2013.8.26.0320 - Despejo - Locação de Imóvel - AURÉLIO BENEDITO SIQUEIRA - JAIR SOARES 
JUNIOR - - MEIRE VANE PRADO SOARES - - DONIZETE JOSÉ SUIDEDOS - - DALVA FRANCISCA DE OLIVEIRA SUIDEDOS 
- Aguarde-se a apresentação do cálculo de liquidação pelo exequente pelo prazo previsto no artigo 475-J, parágrafo 5º, do 
C.P.C. - ADV: MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA (OAB 333227/SP), CHRISTIAN ALBERTO LEONE GARCIA (OAB 187342/SP), 
AUGUSTO COGHI JUNIOR (OAB 152761/SP)

Processo 4008382-70.2013.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Aymoré, Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A - Indefiro a suspensão neste momento processual, devendo o exequente cumprir a 
determinação de fls.125 em cinco dias; decorrido silente, tornem para extinção. Intime-se. - ADV: JAYME FERREIRA DA 
FONSECA NETO (OAB 270628/SP), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)

Processo 4008542-95.2013.8.26.0320 - Habilitação - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - APARECIDA LEANDRO 
PINHEIRO - BANCO DO BRASIL S/A - Informado pelo próprio Tribunal a decisão do agravo de instrumento 2164333-47.2014, 
esclareça a exequente com a juntada dos documento comprobatórios. Intime-se. - ADV: ROSA LUZIA CATTUZZO (OAB 175774/
SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), LÉLIA APARECIDA LEMES DE ANDRADE (OAB 191551/
SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO IELO AMARO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA RAMOS SINTONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0107/2015
Processo 0022509-47.2014.8.26.0320 (apensado ao processo 1009341-58.2014.8.26) (processo principal 1009341-

58.2014.8.26) - Assistência Judiciária - Revisão - P.V.S.D. - M.V.D.O. - Marcus Vinicius D Onofrio - Recebo o recurso de 
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apelação interposto pelo autor impugnado às fls. 45/54, em seu efeito duplo efeito devolutivo e suspensivo, desacompanhado 
do recolhimento das custas de preparo, dada a gratuidade concedida à parte recorrente. À parte contrária para apresentação 
das contra-razões em quinze (15) dias (art. 508 e 518 do C.P.C.) Após, ao M.P. - ADV: LILIAN MARIA ROMANINI GOIS (OAB 
282640/SP), MARCUS VINICIUS D ONOFRIO (OAB 334635/SP)

Processo 1000320-24.2015.8.26.0320 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - MARIA ALICE PROVINCIATTO 
SAURA e outros - Fls. 53/57: expeça-se ofício ao Banco Itaú, conforme requerido, providenciando a autora a impressão e 
encaminhamento do mesmo. - ADV: ELISABETH APARECIDA DA SILVA (OAB 96821/SP)

Processo 1000393-93.2015.8.26.0320 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- V.N. - B.M.N. - Posto isso e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os embargos opostos por VALDERI DO 
NASCIMENTO nos autos da ação de execução que lhe é ajuizada por BIANCA MUNIZ NASCIMENTO. Ainda, JULGO EXTINTA a 
execução embargada com fundamento no artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil, certificando-se nos autos principais. 
Embora vencida, deixo de condenar a embargada a arcar com os ônus da sucumbência e honorários advocatícios porque 
beneficiária da gratuidade. Publique-se e registre-se a sentença e intimem-se as partes. Limeira, 9 de fevereiro de 2015. Marcelo 
Ielo Amaro Juiz de Direito - ADV: ADRIANA POSSE (OAB 264375/SP), JOSE DANIEL OCCHIUZZI (OAB 93580/SP)

Processo 1000394-78.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R.V.H.M.O. e outro - Fls. 
23/24: adite-se o mandado de citação para novas diligências pelo Sr. Oficial de Justiça com os benefícios do artigo 172 do CPC. 
- ADV: CRISTIANE AVIZU REHDER (OAB 139583/SP)

Processo 1000715-16.2015.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - G.V.S.B. - Defiro a 
gratuidade. Em dez (10) dias sob pena de indeferimento da inicial, proceda a parte interessada a emenda de seu pedido, 
optando entre um ou outro rito (artigo 732 ou 733 do C.P.C.), uma vez que incabível sua cumulação posto que divergentes; 
outrossim, traga cópia do título judicial que ora se pretende executar. Ciência ao M.P. Intime-se. - ADV: ANDREIA LUZIA DALLA 
COSTA (OAB 133112/SP)

Processo 1000815-68.2015.8.26.0320 - Arrolamento Sumário - Sucessões - ELISABETE GOMES RUELA - Prefeitura 
Municipal de Limeira - - Fazenda Estadual - Vistos. Na forma de que dispõe os artigos 1031 a 1045 do Código de Processo Civil, 
homologo por sentença para que produza seus efeitos do direito o plano de partilha de fls. 47/50, destes autos de arrolamento 
dos bens deixados pelo espólio de Alda Francisca Gomes Ruela, representado pela inventariante Elisabete Gomes Ruela. 
Em conseqüência, adjudico aos herdeiros os seus respectivos quinhões, ressalvados os direitos de terceiros. Oportunamente, 
com o trânsito em julgado da presente decisão, com a apresentação aos autos da Certidão Negativa Municipal e Federal, com 
a manifestação favorável da Fazenda Pública Estadual, e com o recolhimento das custas, expeça-se o Formal de Partilha 
e/ou certidão de pagamento (artigo 1027 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil). Ciência à Fazenda Estadual 
e Municipal. Após, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: VITOR HUGO BOCHINO MANZANO (OAB 316593/SP), ROGERIO FERRARI 
FERREIRA (OAB 241261/SP), ADAO DE JESUS VICTAL (OAB 138525/SP)

Processo 1000870-19.2015.8.26.0320 - Alvará Judicial - Compra e Venda - MARIA LUISA SILVA OLIVEIRA - Ato Ordinatório 
- Ciência ao Ministério Público - ADV: CRISTIANO SEVILHA GONÇALEZ (OAB 211744/SP)

Processo 1000938-03.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - D.N.M. - R.J.R. - HOMOLOGO por sentença para 
que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, ante a anuência pelo Ministério Público retro, o acordo celebrado às fls. 76/77 
dos presentes autos da ação de Procedimento Ordinário - Guarda que DENISE NUNES MENDES move contra REGINALDO 
JOSE DA ROCHA, e em conseqüência, DECLARO A RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 269, III do C.P.C. 
Compareça a autora em cartório para firmar Termo de Guarda Definitiva; providencie a serventia. Após, atendidas as regulares 
exigências, arquivem-se os autos. Custas na forma da lei. Ciência ao M.P. P.R.I.C. - ADV: JOSE BENEDITO DOS SANTOS 
(OAB 112451/SP), GIOVANE VALESCA DE GOES (OAB 288748/SP)

Processo 1000938-03.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - D.N.M. - R.J.R. - Ato Ordinatório - Ciência ao 
Ministério Público - ADV: JOSE BENEDITO DOS SANTOS (OAB 112451/SP), GIOVANE VALESCA DE GOES (OAB 288748/
SP)

Processo 1000994-02.2015.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - MARIA ANTUNES DE SÁ - Nomeio como 
inventariante dos bens deixados por falecimento de AMARO SOARES DE SÁ, a Sra. MARIA ANTUNES DE SÁ, independente 
de prestar compromisso nos autos. Observo que o espólio é integrado por bens que irão compor a partilha, as declarações 
de hipossuficiência juntadas aos autos, não se mostram aptas a fundamentar uma decisão concessiva de gratuidade. Assim, 
indefiro o pedido, facultado o recolhimento das custas ao final. No mais, traga aos autos: I-a representação processual do 
herdeiro; José, bem como a prova de herdeiro de: João; Saulo; Carlos, Natanael, Davidson; Diego e Douglas. II-certidão de valor 
venal e certidão negativa de débito; Sem prejuízo, traga aos autos a inventariante a certidão de óbito legível do autor da herança 
e de fls.71, frente e verso. No mais, esclareça á inventariante acerca do nome do autor da herança, que consta no documento de 
fls70, certidão de casamento de Teotônio Augusto Soares de Sá. - ADV: JOSÉ RICARDO DE MATTOS (OAB 294531/SP)

Processo 1000994-02.2015.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - MARIA ANTUNES DE SÁ - Em 
complemento a decisão retro, esclareça ainda a inventariante acerca do nome do autor da herança, que consta nos documentos 
de fls. 62; 67; 69. - ADV: JOSÉ RICARDO DE MATTOS (OAB 294531/SP)

Processo 1001152-57.2015.8.26.0320 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Nancy Aparecida Duarte da 
Silva e outros - Por ora e em dez (10) dias sob pena de indeferimento da inicial, proceda a parte interessada a apresentação de 
documento legível ante página 26; outrossim, tragam aos autos certidões faltantes de casamento e nascimento dos coautores 
“Reginaldo”, “Rodrigo” e “Rafael” Ciência ao M.P. Intime-se. - ADV: VANESSA CAROLINA BARBINATO (OAB 338785/SP)

Processo 1001152-57.2015.8.26.0320 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Nancy Aparecida Duarte da 
Silva e outros - Ato Ordinatório - Ciência ao Ministério Público - ADV: VANESSA CAROLINA BARBINATO (OAB 338785/SP)

Processo 1001161-19.2015.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.M.R. - Defiro a gratuidade. Designo audiência 
de tentativa de reconciliação ou conversão para via amigável para o dia 30 de junho de 2015 horas, às 13:25 horas. Cite-se 
e intime-se para comparecimento à audiência, ficando o(a) ré(u) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir 
da audiência caso não se realize acordo, para apresentar a contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. O advogado do autor deverá providenciar 
o comparecimento de seu constituinte. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço:Rua Boa Morte, 661, sala 
Descrição da Sala da Audiência Selec. \<\< Nenhuma informação disponível \>\>, Centro. Servirá o presente, por cópia digitada, 
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Ciência ao M.P. - ADV: SILVIA HELENA MARTINS RAMOS (OAB 
154918/SP)

Processo 1001167-26.2015.8.26.0320 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - E.R.V. - Defiro a gratuidade. 
Em dez (10) dias sob pena de indeferimento da inicial, proceda a parte interessada a apresentação de documento legível ante 
página 14; outrossim, emende a inicial nos termos do artigo 282, VII do C.P.C. No mais, informe se a interditanda possui bens e 
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se percebe alguma renda periódica, bem como, manifeste-se acerca de seus genitores ou demais irmãos, comprovando-se aos 
autos. Ciência ao M.P. Intime-se. - ADV: EUCLIDES BECKMAN JUNIOR (OAB 317810/SP)

Processo 1003431-50.2014.8.26.0320 - Inventário - Inventário e Partilha - SILVIA ELENA AMARAL BECKER - Vistos. Em dez 
(10) dias, cumpra a autora o quanto determinado à fl. 50 Intime-se. - ADV: KATYENE KUHL DE AZEVEDO (OAB 322466/SP)

Processo 1003550-11.2014.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.J.P.M. - VALOR PREPARO = R$106,25. - ADV: 
ROSANGELA JERONYMO GERATO (OAB 124963/SP)

Processo 1003550-11.2014.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.J.P.M. - Ato Ordinatório - Ciência ao Ministério 
Público - ADV: ROSANGELA JERONYMO GERATO (OAB 124963/SP)

Processo 1004976-58.2014.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - E.H.S. - P.J.S. 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
320.2015/001213-5 dirigi-me ao endereço e aí sendo entreguei na carceragem para o devido cumprimento o presente Alvará 
de soltura expedido em favor de Paulo dos Santos. O referido é verdade e dou fé. - ADV: JEFFERSON POMPEU SIMELMANN 
(OAB 275155/SP), ELISABETH APARECIDA DA SILVA (OAB 96821/SP)

Processo 1004976-58.2014.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - E.H.S. - P.J.S. - Fls. 139: 
expeça-se certidão de honorários após o trânsito em julgado. No mais, conforme fls. 122. - ADV: ELISABETH APARECIDA DA 
SILVA (OAB 96821/SP), JEFFERSON POMPEU SIMELMANN (OAB 275155/SP)

Processo 1005236-38.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C.J.S.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2014/029845-1 dirigi-me ao 
endereço e aí sendo Citei: Natanael João dos Santos, o qual após ouvir a leitura do presente mandado, aceitou a contrafé que 
lhe ofereci e exarou sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV: FABIO DESTEFANI SCARINCI

Processo 1005236-38.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C.J.S.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2014/029848-6 dirigi-me ao 
endereço e aí sendo Intimei: Cleyton João Silva Santos, na pessoa de s/ rep. legal Glaucileide Ramos da Silva, a qual após ouvir 
a leitura do presente mandado, aceitou a cópia que lhe ofereci e exarou sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV: 
FABIO DESTEFANI SCARINCI

Processo 1005236-38.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C.J.S.S. - TERMO DE 
AUDIÊNCIA Processo Digital nº:1005236-38.2014.8.26.0320 Classe - AssuntoAlimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação 
Alimentado:CLEYTON JOÃO SILVA SANTOS Alimentante:NATANAEL JOÃO DOS SANTOS Data da audiência:04/02/2015 às 
13:20h Audiência de Conciliação nos autos de ação de alimentos. Proc. nº 1005236-38.2014. Aos 4 de fevereiro de 2015, 
às 13:20 horas, nesta cidade e Comarca de Limeira-SP, no andar superior do Fórum “Prof. Spencer Vampré”, na sala de 
audiências da Quarta Vara Cível, onde presentes estão o Exmo. Sr. Dr. MARCELO IELO AMARO, MM. Juiz de Direito Titular, 
comigo escrevente habilitada, ao final assinado. Presentes também o DD. Promotor de Justiça, o autor CLEYTON JOÃO SILVA 
SANTOS na pessoa de sua mãe e representante legal GLAUCILENE RAMOS DA SILVA acompanhada de seu procurador DR. 
FABIO DESTEFANI SCARINCI e o réu NATANAEL DOS SANTOS acompanhado de sua procuradora DRA. GIOVANI VALESCA 
DE GOES. Proposta a conciliação a mesma restou infrutífera. Pelo MM. Juiz foi dito: “Aguarde-se o decurso do prazo para 
oferecimento de resposta”. Nada mais. - ADV: FABIO DESTEFANI SCARINCI

Processo 1005236-38.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C.J.S.S. - N.J.S. - Fls. 41/53: defiro 
a gratuidade. Ante a contestação e documentos apresentados pelo réu, manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Após, ao 
MP. - ADV: GIOVANE VALESCA DE GOES (OAB 288748/SP), FABIO DESTEFANI SCARINCI

Processo 1005541-22.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.F.T.F. - - A.F.T.F. - - C.C.T. - 
Consoante decisão de página 106, e, para sua complementação e retificação, dou por prejudicada audiência designada às 
páginas 25/26. No mais, aguarde-se a realização da audiência designada à página 75 (para o dia 31 de março de 2015, às 13:10 
horas) e não como constou; anote-se junto à pauta. - ADV: ANDREY DE FRANCISCHI COLETTA (OAB 264341/SP)

Processo 1005640-89.2014.8.26.0320 - Inventário - Inventário e Partilha - Banco Bradesco Financiamentos S.A. - Leonardo 
Fernandes Ferreira - Fls. 101: providencie o inventariante o recolhimento da taxa devida. Após, cumpra a serventia a decisão de 
fls. 97, observando a informação ora prestada. - ADV: OLAVO PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 49142/SP), GABRIEL BONELLA 
FERNANDES (OAB 337265/SP)

Processo 1006492-16.2014.8.26.0320 - Alvará Judicial - Espécies de Contratos - HELIO BERTOLOTTO - Retirar Alvará 
Judicial; - ADV: EDMUNDO VICENTE DE OLIVEIRA (OAB 100303/SP)

Processo 1006542-42.2014.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - J.V.A.C. - J.F.C. - Conheço em 
parte a exceção de pré-executividade oposta; com efeito, somente no que se refere à modificação de foro e regularidade do 
título comporta conhecimento por via da exceção oposta. Nesse particular, não obstante a combatividade com que reclama o 
executado conexão entre a presente ação de execução e outra exoneratória, olvidou-se que da eventual sentença lhe favorável 
emergem efeitos ex nunc sem o condão de atingir a eficácia das obrigações vencidas e não cumpridas até sua extinção. Assim, 
remanesce íntegra a pretensão devida, não incorrendo na conexão sustentada, portanto. No que se refere aos atributos do 
título exequendo, vê-se que dele emerge obrigação líquida, certa e exigível, facilmente lastreada por cálculo aritmético como 
aquele que instrui a petição inicial. Frisa-se, título há. No que se refere ao ataque aos valores cobrados, questionamentos 
acerca da dívida a comportar suporte probatório, de rigor destacar que a exceção de pré-executividade não se presta como 
instrumento apto a permitir pronunciamento, havendo de se valer o executado da ação defensiva própria - embargos do devedor. 
Por conseguinte, conhece-se em parte da exceção oposta e na parte conhecida rejeita-se o pedido. Manifeste-se o exequente, 
indicando bens à constrição. Int. Limeira, 9 de fevereiro de 2015. Marcelo Ielo Amaro Juiz de Direito - ADV: FRANCISCO DE 
MUNNO NETO (OAB 52183/SP), APARECIDO TEIXEIRA MECATTI (OAB 96871/SP)

Processo 1007164-24.2014.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - C.C.C. - Ante a comprovação do óbito do interditando, 
é de se declarar a extinção da presente ação, por falta de interesse processual. POSTO ISSO e considerando o que mais dos 
autos constam, declaro, com fundamento legal no artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil, EXTINTA a presente ação 
de INTERDIÇÃO movida por CLARICE CAVALCANTI COSTA contra Edivaldo Cavalcanti Costa, ficando revogada a curatela 
provisória. Comunique-se o médico-perito. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários. Após, atendidas as 
regulares exigências, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações de praxe. Ciência ao M.P. P.R.I.C. - ADV: VICENTE 
DE PAULO ANDRADE

Processo 1007164-24.2014.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - C.C.C. - Ato Ordinatório - Ciência ao Ministério 
Público - ADV: VICENTE DE PAULO ANDRADE

Processo 1007583-44.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.F.L.C.P. - F.C.P. - Fls. 189/208: 
mantenho a decisão agravada. No mais, cumpra a serventia o quanto determinado às fls. 176. - ADV: JOSE HENRIQUE PILON 
(OAB 90317/SP), MARCIO VITORELLI FERREIRA DOS SANTOS (OAB 249461/SP)
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Processo 1007869-22.2014.8.26.0320 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - O.E. - Cumpra a serventia 
consoante página 50, observando os quesitos apresentados pelo Ministério Público, que ora ficam acolhidos. - ADV: FÁBIA 
LUCIANE DE TOLEDO (OAB 174279/SP)

Processo 1008288-42.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V.H.S. - M.E.S. - O processo 
está em ordem. Partes legítimas e bem representadas. Concorrem os pressupostos essenciais de desenvolvimento válido e 
regular do processo. Dou o feito por saneado. Defiro as produções de provas testemunhais e periciais conforme requerido. 
Oficie-se ao IMESC após manifestações das partes e do M.P., solicitando a realização de exame pericial conforme requerido, 
encaminhando-se cópias das principais peças dos autos, ficando autorizada a extração das devidas cópias pela serventia. O 
laudo pericial deverá ser apresentado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Desnecessário o compromisso em razão da nova 
redação dada ao art. 422 do Código de Processo Civil, pela Lei nº 8455/92. As partes, no prazo de 5 dias contados da intimação 
deste despacho, poderão, em querendo, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos. Os pareceres dos assistentes 
técnicos eventualmente indicados deverão ser ofertados no prazo comum de 10 dias após intimadas as partes da apresentação 
do laudo pericial. (art. 433, par. único do C.P.C.), cabendo à parte interessada diligenciar para que seu(s) assistente(s) técnico(s) 
apresente(m) o(s) parecer(es) no prazo. Audiência de instrução, debates e julgamento será oportunamente designada, Dê-se 
vista dos autos ao Ministério Público, após o prazo para manifestações das partes. Intime-se. - ADV: ELISABETH APARECIDA 
DA SILVA (OAB 96821/SP), RODRIGO CORDEIRO (OAB 275226/SP)

Processo 1008562-06.2014.8.26.0320 - Cumprimento de sentença - Alimentos gravídicos - J.C.S. - Fls. 59/60: expeça-se 
certidão de honorários. No mais, ofertado cálculo pelo exeqüente, intime-se o executado para pagamento do débito no prazo 
de quinze (15) dias, observada a fase executória do processo. Caso não se efetue o pagamento no prazo determinado, fica 
desde já acrescido um percentual de 10%, manifestando-se o exeqüente nesta hipótese nos termos do artigo 475-J do C.P.C. 
Observando-se que a intimação do executado far-se-á na pessoalmente, devendo o exequente providenciar o recolhimento da 
taxa respectiva para tanto. - ADV: VALMIR VANDO VENANCIO (OAB 325000/SP)

Processo 1009126-82.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - G.L.M. - F.H.O.B. e outro - 
Por ora e em cinco (05) dias, especifiquem as partes as provas que eventualmente pretendam produzir. Após, tornem ao M.P. 
- ADV: BRUNO RODRIGUES GIOTTO (OAB 283712/SP), ALESSANDRA CASTELUCCI

Processo 1009396-09.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - J.R.S. - Vistos. Aguarde-se o 
cumprimento da carta precatória pelo prazo de sessenta dias. Decorrido sem o cumprimento, providencie a serventia à consulta 
ao sistema informatizado acerca do atual andamento da carta precatória ou, se o caso, cobre-se a devolução da mesma 
devidamente cumprida ou informações sobre o não cumprimento. Intime-se. - ADV: FERNANDA EDWIGE DA SILVA ALMEIDA 
SANTOS (OAB 274304/SP)

Processo 1009490-54.2014.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - R.A.Q. - Cumpra a serventia conforme página 34, 
observando os quesitos retro apresentados pelo Ministério Público, que ora ficam acolhidos. - ADV: REGIANE POLATTO (OAB 
88558/SP)

Processo 1009551-12.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.R.A. - Fls. 35/36: 
providencie a autora a regularização do pedido para a integralização da lide. - ADV: RENALDO MARQUES JUNIOR

Processo 1010022-28.2014.8.26.0320 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A.F. - - M.F. - Fls. 41: adite-se o 
mandado de citação para novas diligências pelo Sr. Oficial de Justiça ante as informações ora prestadas. - ADV: ALESSANDRA 
CASTELUCCI

Processo 1010023-13.2014.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - AURENY MOREIRA DA SILVA NOVAIS 
- Nomeio inventariante dos espólios de FRANCISCO CHAGAS DA SILVA e ROSALVA CHAGAS DA SILVA, a Sra. AURENY 
MOREIRA DA SILVA NOVAIS, independente de compromisso aos autos. Para apreciação do pedido de alvará judicial e plano de 
partilha, determino a vinda de certidão de dependentes junto ao INSS em nome de seu titular, bem como a vinda de retificação 
das certidões de casamento do herdeiro “Edvaldo” e de óbito do autor da herança; outrossim, apresente certidão de casamento 
dos autores da herança. Intime-se. - ADV: FATIMA GENTIL DUCA (OAB 187688/SP)

Processo 1010310-73.2014.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R.C.P. e outro - R.R.C.P. 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
320.2014/054572-6 dirigi-me ao endereço indicado no mandado, no dia 22/01/2015, e aí sendo, intimei Rogério Rodrigo Camilo 
do Prado, que após ouvir a leitura do mandado, ficando ciente de seu inteiro teor, aceitou uma via do mandado, apondo a sua 
nota de ciente no mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: CAROLINA VARGA ASSUNÇÃO (OAB 230512/SP), DENISE 
LE FOSSE (OAB 230595/SP)

Processo 1010310-73.2014.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R.C.P. e outro - R.R.C.P. 
- TERMO DE AUDIÊNCIA Processo Digital nº:1010310-73.2014.8.26.0320 Classe - AssuntoExecução de Alimentos - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer Exeqüente:Ryan Camilo do Prado Executado:Rogério Rodrigo Camilo do Prado, CPF 284.687.638-02 
Data da audiência:26/01/2015 às 13:30h Audiência de Conciliação nos autos de ação de execução de alimentos. Proc. nº 
1010310-73.2014. Aos 26 de janeiro de 2015, às 13:30 horas, nesta cidade e Comarca de Limeira-SP, no andar superior do 
Fórum “Prof. Spencer Vampré”, na sala de audiências da Quarta Vara Cível, onde presentes estão o Exmo. Sr. Dr. MARCELO 
IELO AMARO, MM. Juiz de Direito Titular, comigo escrevente habilitada, ao final assinado. Presente também o DD. Promotor de 
Justiça. Ausente a representante dos exequentes RYAN CAMILO DO PRADO e BRYAN CAMILO DO PRADO e seu advogado. 
Presente, ainda, e o executado ROGÉRIO RODRIGO CAMILO DO PRADO acompanhado de sua procuradora DRA. CAROLINA 
VARGA ASSUNÇÃO. Prejudicada a tentativa de conciliação em face da ausência dos exequentes e seu advogado. Pelo Dr. 
Promotor foi requerido vista dos autos, o que foi deferido pelo MM. Juiz. Nada mais. - ADV: DENISE LE FOSSE (OAB 230595/
SP), CAROLINA VARGA ASSUNÇÃO (OAB 230512/SP)

Processo 1010310-73.2014.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R.C.P. e outro - R.R.C.P. 
- Inicialmente destaca-se a aptidão da ação de execução de alimentos para pleitear aqueles em confesso atraso, como é a 
hipótese dos autos. A justificativa apresentada pelo executado, não obstante a combatividade do Defensor que a subscreveu, não 
é suficiente para eximi-lo da responsabilidade pelo pagamento das pensões alimentícias em atraso. De fato, como bem anotado 
pelo zeloso Parquet, enquanto não modificado os termos do título executivo, os alimentos fixados passaram a ser devidos desde 
a data em que acordado o pagamento. Não consta pleito de modificação à Superior Instância. Portanto, segundo se infere do 
aludido título, o executado é obrigado a prestar alimentos à filha no importe nele imposto. Frisa-se, somente ação própria há 
de se modificar os termos da obrigação, observado o respectivo contraditório. A propósito, a impossibilidade atual não exime 
o executado dos débitos já consagrados no tempo. Diante de tais considerações, restam não pagas os alimentos apontados 
na petição inicial, sendo de rigor a decretação da prisão civil nos termos em que requerida. Por conseguinte, acolhendo os 
argumentos do Dr. Promotor de Justiça, acrescidos nos termos acima expostos, DECRETO a prisão de Rogério Rodrigo Camilo 
do Prado, pelo prazo de 30 (trinta) dias por estar inadimplente no cumprimento de obrigação alimentar. Expeça-se mandado 
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de prisão. Limeira, 9 de fevereiro de 2015. Marcelo Ielo Amaro Juiz de Direito - ADV: CAROLINA VARGA ASSUNÇÃO (OAB 
230512/SP), DENISE LE FOSSE (OAB 230595/SP)

Processo 1010780-07.2014.8.26.0320 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - I.A.L. - VALOR 
PREPARO = R$106,25 - ADV: CILAS GOMES DE MELO (OAB 318547/SP)

Processo 1010780-07.2014.8.26.0320 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - I.A.L. - Ato Ordinatório 
- Ciência ao Ministério Público - ADV: CILAS GOMES DE MELO (OAB 318547/SP)

Processo 1010929-03.2014.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - CLAUDEMIR ANTONIO DENARDI 
- Ante a petição de fls. 31/33, manifeste-se a Fazenda Estadual no prazo de cinco (05) dias. - ADV: DANIEL DEGASPARI, 
PATRICIA MASSITA ZUCARELI (OAB 174681/SP)

Processo 1010975-89.2014.8.26.0320 - Divórcio Consensual - Dissolução - T.B.S. - - K.D.B. - Mandado de averbação e 
certidão de honorários expedidos, disponíveis para impressão e encaminhamento. - ADV: PRISCILA APARECIDA TOMAZ 
BORTOLOTTE

Processo 1011468-66.2014.8.26.0320 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.J.C.S. - Aguarde-se o 
retorno da carta precatória por mais trinta (30) dias. Decorrido, providencie a serventia a consulta junto ao sistema informatizado 
acerca do atual andamento da mesma ou, se o caso, oficie-se solicitando a devolução da mesma devidamente cumprida ou 
informações a respeito de seu andamento. - ADV: ROSA MARIA PISCITELLI LAVOURA (OAB 149920/SP)

Processo 1011974-42.2014.8.26.0320 - Divórcio Consensual - Dissolução - P.S.N. e outro - Por ora, tragam aos autos provas 
de propriedade faltantes dos veículos placas FWG-1976 e CJI-8974. - ADV: JANSEN CALSA (OAB 351172/SP)

Processo 1012166-72.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Guarda - E.L. - V.C.S. - Face o teor da contestação, 
prossiga-se a presente. Em cinco (05) dias, especifiquem as partes as provas que eventualmente pretendam produzir. Após 
ao M.P. Sem prejuízo, designo a audiência preliminar de conciliação nos termos do artigo 331 do CPC para o dia 30 de junho 
de 2015, às 13:15 horas. Ciência às partes que se infrutífera poderá ocorrer, em audiência, a prolação de decisão ordenatória 
ou, se o caso, de sentença. Intime-se. - ADV: REGINA CELIA GOMES (OAB 150532/SP), RAPHAEL ANGELO DE SOUZA 
FONSECA (OAB 276840/SP), RODRIGO FONSECA (OAB 279007/SP)

Processo 4003917-18.2013.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - GISELE MANFRINI DOS SANTOS - 
BRUNO RICARDO DOS SANTOS - - RENATA ESTER DOS SANTOS - - RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS - Prefeitura Municipal 
de Limeira - - Fazenda Estadual - Vistos. Fls. 223/226 - Ciência à inventariante. Recolha a inventariante as custas processuais 
e a taxa de procuração. Intime-se. - ADV: ANDRE PESSE FERREIRA (OAB 312819/SP), VINÍCIUS AUGUSTUS FERNANDES 
ROSA CASCONE (OAB 248321/SP), DAVES RICARDO DA SILVA (OAB 244598/SP), ROGERIO FERRARI FERREIRA (OAB 
241261/SP), ADAO DE JESUS VICTAL (OAB 138525/SP)

Processo 4004429-98.2013.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Sucessões - M.G.S. - A.A.S. - F.P.E.S.P. - Decisão - 
Interlocutória - ADV: ROGERIO FERRARI FERREIRA (OAB 241261/SP)

Processo 4005151-35.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E.R. - E.D.P.R. - Fls. 95: 
expeçam-se certidões de honorários aos patronos das partes. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: 
FERNANDA MORAES DOS SANTOS (OAB 240598/SP), CARLOS EDUARDO GAGLIARDI (OAB 262013/SP)

Processo 4006866-15.2013.8.26.0320 - Inventário - Inventário e Partilha - GALDINO JOÃO ORLANDINI - Cassilda Orlandini 
de Lima e outros - Fazenda do Estado de São Paulo - Sob pena de destituição, manifeste-se o inventariante em cumprimento 
conforme determinado à página 246. - ADV: EMANUELLE FAZANARO VAZ DOS SANTOS TEIXEIRA (OAB 300911/SP), 
MARCOS LUCIANO CLAUDINE POMAROLI (OAB 279615/SP), ROGERIO FERRARI FERREIRA (OAB 241261/SP)

Processo 4007938-37.2013.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.M.S. - J.T.S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2014/040405-7 dirigi-me ao endereço 
indicado no mandado, no dia 08/10/2014, e aí sendo, intimei Creusa Maria de Souza, que após ouvir a leitura do mandado, 
ficando ciente de seu inteiro teor, aceitou a contrafé, apondo a sua nota de ciente no mandado. O referido é verdade e dou fé. - 
ADV: EDSON FELIPE SOUZA GARCINO (OAB 283020/SP), JOÃO VICENTE MACIEL CARVALHO (OAB 280001/SP)

Processo 4007938-37.2013.8.26.0320 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.M.S. - J.T.S. - Ato Ordinatório - Ciência ao 
Ministério Público - ADV: EDSON FELIPE SOUZA GARCINO (OAB 283020/SP), JOÃO VICENTE MACIEL CARVALHO (OAB 
280001/SP)

Processo 4008744-72.2013.8.26.0320 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - CÉSAR ALESSANDRO MARQUES 
DA CRUZ - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Fls. 114: por ora, aguarde-se a fluência do prazo concedido às 
fls. 111 com a posterior manifestação da Fazenda Estadual. - ADV: DERMEVAL TIAGO JACON DA SILVA (OAB 231897/SP), 
ROGERIO FERRARI FERREIRA (OAB 241261/SP)

Processo 4008749-94.2013.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - A.R.R. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2014/054716-8 dirigi-me ao endereço e 
aí sendo INTIMEI o Interessado: VALMIR SEBASTIÃO DA ROCHA, dei-lhe o conhecimento de todo o conteúdo do mandado que 
lhe li e dele ficou ciente, exarando o seu ciente, ficando-o com a contrafé. * O referido é verdade e dou fé. - ADV: REGINALDO 
JOSÉ DA COSTA (OAB 264367/SP)

Processo 4008749-94.2013.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - A.R.R. - Posto isso e o mais que dos autos consta 
JULGO PROCEDENTE a presente ação para pronunciar expressamente, por sentença, a interdição de MARIA RITA DA ROCHA, 
declarando-a absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando sua curadora Angela Regina 
da Rocha conferindo, portanto, poderes de representação à curadora. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para que a curadora preste 
o compromisso legal. Expeça-se mandado de averbação para inscrição da presente sentença no Cartório de Registro Civil. Por 
força do artigo 1.773, do Código Civil, produzam-se de imediato os efeitos da curatela. Inexistindo bens de raiz em nome da 
interditanda, desnecessária a hipoteca legal; prestem-se contas oportunamente. Não incidirão custas e não verba honorária 
dada a Gratuidade. Publique-se e registre-se a sentença e intimem-se as partes. Limeira, 9 de fevereiro de 2015. Marcelo Ielo 
Amaro Juiz de Direito - ADV: REGINALDO JOSÉ DA COSTA (OAB 264367/SP)

Processo 4008749-94.2013.8.26.0320 - Interdição - Tutela e Curatela - A.R.R. - Ato Ordinatório - Ciência ao Ministério 
Público - ADV: REGINALDO JOSÉ DA COSTA (OAB 264367/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO IELO AMARO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA RAMOS SINTONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0108/2015
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Processo 1005940-51.2014.8.26.0320 - Usucapião - Usucapião Ordinária - LUIZ DOS SANTOS e outro - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2014/054919-5 
dirigi-me ao endereço e aí sendo Citei Joana D Arc da Silva Donatti e seu marido José Diogenes Donatti, os quais após ouvirem 
a leitura do presente mandado, aceitaram a contrafé que lhes ofereci e exararam suas assinaturas. Certifico mais, que me dirigi 
à Rua João Pompeu Filho no. 558 Jardim do Lago, onde fui informada que a requerida Nelsa Bardini Donati mora na Av. Santa 
Barbara no. 1865, p/ onde me dirigi e Citei: Nelsa Bardini Donati (branca, olhos claros, usa óculos de grau, 69 anos de idade, 
cabelos castanhos claros, aparentemente tingidos, aparentando ter 1,63 mts de altura), a qual após ouvir a leitura do presente 
mandado, aceitou a contrafé que lhe ofereci e recusou-se a exarar sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ZULEIDI 
BARBOSA DOS SANTOS PACHECO (OAB 208177/SP), KAREN DANIELA CAMILO (OAB 214343/SP)

Processo 1005940-51.2014.8.26.0320 - Usucapião - Usucapião Ordinária - LUIZ DOS SANTOS e outro - Reitero a 
determinação de página 191 - 2ª parte, manifestem-se os autores em cumprimento. - ADV: ZULEIDI BARBOSA DOS SANTOS 
PACHECO (OAB 208177/SP), KAREN DANIELA CAMILO (OAB 214343/SP)

Processo 4008585-32.2013.8.26.0320 - Usucapião - Usucapião Ordinária - ANTÔNIO DIONÍSIO DA SILVA - CELIO JOSÉ 
VAN DE VELDE e outros - Ato Ordinatório - Ciência ao Ministério Público - ADV: REGINALDO JOSÉ DA COSTA (OAB 264367/
SP), KAIO CESAR PEDROSO (OAB 297286/SP), JUAREZ BARBOSA ARAUJO (OAB 336494/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO IELO AMARO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA RAMOS SINTONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0109/2015
Processo 1008171-51.2014.8.26.0320 - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte - Inadimplemento - INDAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME - INDÚSTRIA DE CARRINHOS 
ROSSI LTDA. - Em cinco (05) dias, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir. Sem prejuízo, designo audiência 
preliminar de conciliação, nos termos do artigo 331 do C.P.C., para o dia 30 de junho de 2015, às 13:20 horas. Ciência às partes 
que, se infrutífera, poderá ocorrer em audiência a prolação de decisão ordenatória ou, se o caso, de sentença. - ADV: DANIELA 
GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/SP), SILVERIO AFFONSO FERNANDES PINHEIRO (OAB 222199/SP), SERGIO 
AFFONSO FERNANDES PINHEIRO (OAB 225875/SP), NOEDY DE CASTRO MELLO (OAB 27500/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO IELO AMARO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA RAMOS SINTONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0110/2015
Processo 1008889-48.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Catarina do Carmo 

Paschoaleto Caloto - Vistos. Ante o depósito de fl. 187, intime-se o perito conforme determinado à fl. 178. Intime-se. - ADV: 
MARIANA FRANCO RODRIGUES (OAB 279627/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE LIMEIRA EM 09/02/2015

PROCESSO :0002814-73.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 2558/2014 - Limeira
AUTOR : J.P.
INFRATORA : G.V.S.B.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002822-50.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 780/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : I.A.B.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002824-20.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 778/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : G.R.M.S.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002813-88.2015.8.26.0320
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 172/2015 - São Paulo
AUTOR : Justiça Pública
RÉU : Bruno Cezar Almeida Santos
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VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002831-12.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 730/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : N.L.M.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002815-58.2015.8.26.0320
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : - São Paulo
AUTOR : J.P.
RÉU : D.R.S.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002816-43.2015.8.26.0320
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 117/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
RÉU : J.J.S.G.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002836-34.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 2558/2014 - Limeira
AUTOR : J.P.
INFRATORA : N.O.S.M.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002837-19.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 7385/2014 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : V.V.T.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002817-28.2015.8.26.0320
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : - São Paulo
AUTOR : J.P.
RÉU : S.R.O.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002838-04.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR : J.P.
INFRATOR : W.A.S.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002841-56.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR : J.P.
INFRATOR : W.A.S.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002818-13.2015.8.26.0320
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : - São Paulo
AUTOR : J.P.
RÉU : L.H.V.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002819-95.2015.8.26.0320
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 164/2015 - São Paulo
AUTOR : Justiça Pública
RÉU : Everton Benedito de Campos
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002845-93.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 235/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
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INFRATOR : B.D.A.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002856-25.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 1735/2014 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATORA : F.C.S.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002858-92.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 5987/2014 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : T.M.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002860-62.2015.8.26.0320
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 6124/2014 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : V.S.A.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002866-69.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 1239/2014 - Iracemapolis
AUTOR : J.P.
INFRATORA : G.C.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002867-54.2015.8.26.0320
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 259/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
INFRATORA : V.C.S.S.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002150-42.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 049/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : M.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002151-27.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 050/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : C.V.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002152-12.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 051/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : F.B.S.R.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002153-94.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 052/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : C.F.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002154-79.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 053/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : N.S.C.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002155-64.2015.8.26.0320
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CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 054/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : R.M.L.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002156-49.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 055/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : V.A.Z.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002157-34.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 056/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : F.C.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001475-79.2015.8.26.0320
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 52/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : F.C.C.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002158-19.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 057/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002159-04.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 058/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : D.O.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002160-86.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 059/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : G.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002161-71.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 060/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : M.H.B.N.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002162-56.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 061/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : M.F.C.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001478-34.2015.8.26.0320
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 1103/2014 - Limeira
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.R.C.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002163-41.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 062/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : C.F.S.
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VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002164-26.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 063/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : L.G.S.M.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002165-11.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 064/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : N.C.O.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001471-42.2015.8.26.0320
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 153/2014 - Limeira
AUTOR : J.P.

PROCESSO :0001472-27.2015.8.26.0320
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 181/2014 - Limeira
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : W.N.S.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001476-64.2015.8.26.0320
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 062/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : C.P.A.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001477-49.2015.8.26.0320
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 1101/2014 - Limeira
AUTOR : J.P.

PROCESSO :0001470-57.2015.8.26.0320
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 433/2014 - Limeira
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : R.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002166-93.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 065/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : J.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002167-78.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 066/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : P.F.P.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002168-63.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 067/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : D.M.M.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002169-48.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 068/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : D.N.C.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0002170-33.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 069/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : H.L.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002171-18.2015.8.26.0320
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 070/2015 - Limeira
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.R.C.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001479-19.2015.8.26.0320
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 1097/2014 - Limeira
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : M.A.R.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001480-04.2015.8.26.0320
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 1059/2014 - Limeira
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : I.A.G.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001481-86.2015.8.26.0320
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 1045/2014 - Limeira
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : D.P.F.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001482-71.2015.8.26.0320
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 1043/2014 - Limeira
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : R.B.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002924-72.2015.8.26.0320
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : - Iracemapolis
AUTOR : J.P.
RÉU : H.F.B.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

3ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIELA MIE MURATA BARRICHELLO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE FELIZARDO FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0026/2015
Processo 0000422-97.2014.8.26.0320 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Justiça Pública - 

Jaqueline de Almeida Martins - - Larisson Borges dos Santos - Vistos. Em face da certidão retro, intime-se o defensor constituído 
para apresentar os memoriais em 48 horas, sob pena de multa, conforme disposto no artigo 265 do Código de Processo Penal. 
- ADV: VALDEMIR ALVES DE BRITO (OAB 189699/SP)

Processo 0001070-77.2014.8.26.0320 - Auto de Prisão em Flagrante - Furto Qualificado - Sidnei Joao de Oliveira e outros - 
Vistos.Recebo o recurso interposto pela defesa do réu Sidnei às fls. 323.Façam-se as devidas intimações.Intime-se o defensor 
constituído do réu Helton para que informe seu atual endereço ou apresente-o em Cartório, a fim de ser intimado da sentença. 
- ADV: FABIANE ROBERTA BUENO DE BARROS (OAB 159070/SP), SERGIO PALACIO (OAB 93388/SP)

Processo 0022065-14.2014.8.26.0320 - Inquérito Policial - Crimes de Trânsito - Justiça Pública - Renan Augusto Neves - 
Em atenção ao disposto no art. 396-A do Código de Processo Penal, o acusado em epígrafe respondeu, tempestivamente, as 
acusações por escrito. Descarta a hipótese do disposto no art. 397 e seus incisos, do Código de Processo Penal e presentes os 
requisitos do art. 41 do mesmo códex, sendo crime, em tese, o fato descrito na denúncia e, ainda, existindo indícios suficientes 
da autoria imputada ao denunciado, confirmo o recebimento da denúncia. Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, 
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designo o dia 12 de maio de 2015, às 17 horas, para audiência de instrução e julgamento. Façam-se as devidas intimações, 
requisições. As testemunhas apresentadas pela defesa às fls. 28 não apresentaram endereço suficiente para a devida intimação, 
pois necessário à Central de Mandados. Assim, determino que o defensor apresente em audiência, independentemente de 
intimação, sob pena de preclusão. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. - ADV: ELIZABETH HELENA ANDRADE (OAB 
103407/SP)

Processo 3005246-82.2013.8.26.0320 - Inquérito Policial - Estupro de vulnerável - P.C. - Vistos. Encerro a instrução dos 
autos e determino a passagem de apresentação de memoriais pelas partes. Concedo o prazo de cinco dias consecutivos. (Os 
memoriais do MP já foram apresentados, assim apresente a Defesa seus memoriais) - 2ª intimação. - ADV: NILDOBERTO LIMA 
MEIRA (OAB 15584/BA)

Processo 3018318-39.2013.8.26.0320 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Guilherme 
Henrique Godoy Brito - Ante o exposto, JULGO PALCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar GUILHERME 
HENRIQUE GODOY BRITO, qualificado nos autos, às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 
583 dias-multa, e à pena de 02 meses e 10 dias de detenção, regime inicial semiaberto, como incurso nas penas do art. 33, 
“caput”, da da L. 11.343/06, e do artigo 329, do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma Legal. Ainda ABSOLVO 
GUILHERME HENRIQUE GODOY BRITO, qualificado nos autos, da prática dos demais crimes que lhe foram imputados na 
denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Defiro a incineração da substância entorpecente 
apreendida, com as cautelas de praxe, pela qual representou a autoridade policial. Custas na forma da lei. P.R.I.C. - ADV: 
CLODOMIRO BENEDITO DOS SANTOS (OAB 116948/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO VIEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO JACOB DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0050/2015
Processo 0000242-47.2015.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - GUSTAVO ANTONIO VIEIRA 

CAMBOIM - TIM CELULAR - Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 04 de março de 2015, às 13h15m, a ser 
realizada perante o Centro Judiciário de Solução de Conflito e de Cidadania local (CEJUSC), sito à Rua Barão de Cascalho, n. 
237, centro, intimando-se as partes para comparecimento. Cite-se a requerida com as advertências legais. Obs-FICA O AUTOR 
INTIMADO AO COMPARECIMENTO, ATRAVÉS DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL, EM NOME DE SEU ADVOGADO 
CONSTITUÍDO. - ADV: ALEXANDRE EDUARDO BERTOLINI (OAB 173276/SP)

Processo 0000725-14.2014.8.26.0320/01 - Cumprimento de sentença - Corretagem - Jose Antonio Garcia - - Sonia Sudenei 
Abril Garcia - RIO VERDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - - Terras da Colina Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda 
- - LPS CAMPINAS - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, no prazo de 15 dias, 
acerca dos embargos à execução apresentados. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP)

Processo 0002156-83.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Jucileia 
Marangone - TELEFONICA BRASIL S.A. - Vistas dos autos ao autor para: Juntar aos autos cópia da Procuração, para expedição 
de mandado de levantamento, tendo em vista que o Processo foi destruído. - ADV: RENATO RUIZ ROCHA (OAB 155998/SP)

Processo 0004563-96.2013.8.26.0320 (032.02.0130.004563) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Karina Fernandes Pereira - Banco Finasa Bmc Sa - Vistas dos autos ao requerido para: Informar nos autos, no prazo de 05 
dias, o nome do procurador para que seja expedido mandado de levantamento, observando-se os poderes para receber e dar 
quitação - ADV: ADRIANO CESAR ULLIAN (OAB 124015/SP)

Processo 0006824-97.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Joel 
Figueiredo Vasco - ELEKTRO ELETRECIDADE E SERVIÇO S/A - REITERAÇÃO- Vistas dos autos ao autor para apresentar 
cálculo de seu crédito, no prazo de 05 dias - ADV: PABLO ROBERTO DOS SANTOS (OAB 284269/SP)

Processo 0012884-86.2014.8.26.0320/01 - Cumprimento de sentença - BANCO ITAU S/A - Daniel de Souza - Retificando- 
Vistas dos autos ao executado (Daniel de Souza) para: Ciência de que foi penhorado em sua conta bancária o valor de R$49,01, 
bem como do prazo de 15 dias, para eventual impugnação. - ADV: CLAUDIO HENRIQUE MANHANI (OAB 206857/SP)

Processo 0012896-03.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - ADRIANO JOSE 
SOARES - UNIMED SEGUROS SAUDE - Vistas dos autos ao requerido para: Complementar o valor do preparo, conforme 
publicação disponibilizada em 28/01/2015- Prazo 48horas - ADV: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB 139482/SP)

Processo 0016681-70.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - ANDREIA 
BOSQUETI - VIVIANE T MERCADO EPP - - MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA - Vistas dos autos ao 
autor para: Manifestar-se, no prazo de 05 dias, acerca dos depósitos efetuados (fls.104 e 107) - ADV: FABIANA FURLAN (OAB 
312620/SP)

Processo 0016773-48.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Gilmar 
Antonio Bonatti - Me - BANCO BRADESCO SA - Vistas dos autos ao autor para: Apresentar contrarrazões ao recurso interposto, 
no prazo de 10 dias - ADV: ADRIANO CESAR ULLIAN (OAB 124015/SP), JEFFERSON POMPEU SIMELMANN (OAB 275155/
SP)

Processo 0016793-39.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Corretagem - THIAGO LUIS LADVIG 
METTITIER - RIO VERDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - - CONEGO CIPRIANO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - - LPS CAMPINAS CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA - Vistas dos autos aos requeridos para: 
Apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo autor, no prazo de 10 dias e ao autor para ciência do depósito efetuado pela 
requerida LPS, para pagamento da condenação, no valor de R$1.173,03 - ADV: ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA (OAB 74304/
SP), NOEDY DE CASTRO MELLO (OAB 27500/SP), ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP), DANIELA GULLO DE CASTRO 
MELLO (OAB 212923/SP), JOSE ALEXANDRE MANZANO OLIANI (OAB 151581/SP)

Processo 0017434-27.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Tiago 
Rodrigo Stein - - Ellen Fernanda Stein - CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS SA - Vistas dos autos ao requerido para: 
Regularizar no prazo de 48 horas, o recolhimento do preparo, haja vista publicação disponibilizada no DJE em 09/12/2014 - 
ADV: RENATO GULLO BELHOT (OAB 216666/SP), JONATAS MALMEGRIM MEZZOTERO (OAB 318652/SP), LUIZ CARLOS 
VINELLI JUNIOR (OAB 343026/SP)

Processo 0019066-88.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Marcelo Brandao 
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- - Jussara Maria Ribeiro Brandao - Maria Ines Pereira - Vistas dos autos ao requerido para: Regularizar sua representação 
processual, no prazo de 05 dias - ADV: FABIO DESTEFANI SCARINCI

Processo 0019719-90.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - GRAZIELA 
VENANCIO - BANCO SANTANDER SA - Vistas dos autos ao autor para: regularizar, em 05 dias, a sua representação processual, 
juntando aos autos documento de constituição da empresa - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), FABIO ANDRE 
FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP)

Processo 0024451-17.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Corretagem - JOÃO HENRIQUE GARCIA 
- RIO VERDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - - IMPRENSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - - 
BELOTTI & FRANCA IMÓVEIS - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, no prazo de 10 dias, acerca das contestações 
apresentadas - ADV: ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP)

Processo 0024565-53.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Corretagem - Bernadete Helena Teixeira 
- Rio Verde Engenharia e Construções Ltda - - BELOTTI & FRANÇA IMÓVEIS LTDA - ME - - IMPRENSA EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se no prazo de 05 dias, acerca das contestações 
apresentadas - ADV: ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP)

Processo 3014483-43.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Elaine dos Santos - MICROVIP - LIMEIRA - Vistas dos autos ao autor para: Ciência de que foi deferido o prazo 
solicitado. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO VIEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO JACOB DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0054/2015
Processo 0001433-30.2015.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - RICARDO JOSE ELIAS CONFECÇÕES 

ME - ANA DA GLORIA PORTUGAL PEREIRA - Diante disso, julgo EXTINTA a presente ação de Execução de Título Extrajudicial, 
com fundamento no artigo 51, inciso III, da lei 9099/95, autorizando desde já o desentranhamento dos documentos que instruíram 
a petição inicial, entregando-os a exequente, independente de traslado, mediante recibo. Transitada esta em julgado anote-se 
a extinção e, decorridos 30 dias para retirada de documentos, destrua-se os autos. Indevidas custas e honorários. R$ 212,50. - 
ADV: DANIEL RIBEIRO DE ALMEIDA VERGUEIRO (OAB 243879/SP), LUIZ FERNANDO GUIZARDI CORDEIRO (OAB 203947/
SP)

Processo 0009910-76.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Corretagem - LUCIANA PEDERSEN - RIO 
VERDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - - CONEGO CIPRIANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA - - 
Lopes Bauer Lps Campinas Consultoria de Imoveis Ltda - Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 
celebrado entre a autora e às requeridas Rio Verde Engenharia e Construções Ltda e Cônego Cipriano Empreendimentos 
Imobiliários SPE Ltda. Em consequência, julgo EXTINTA a presente ação em face dessas requeridas, com fundamento no artigo 
269, inciso III, do CPC, devendo a ação prosseguir somente em relação à requerida LPS Campinas Ltda, anotando-se. Sem 
prejuízo, deverá a autora retificar o valor do débito remanescente apurado no cálculo elaborado a fls. 376, a fim de abater o 
valor depósito efetuado pela requerida LPS Campinas Ltda a fls. 291, sobre o qual não poderá incidir a multa do artigo 475-J 
do CPC, nem tampouco a verba honoraria fixada no acórdão, já que esta é devida apenas pelas recorrentes vencidas. Preparo: 
R$ 242,98. - ADV: NOEDY DE CASTRO MELLO (OAB 27500/SP), ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA (OAB 74304/SP), RENATA 
DE CARVALHO (OAB 338745/SP), ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP), DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 
212923/SP), JOSE ALEXANDRE MANZANO OLIANI (OAB 151581/SP)

Processo 0009914-16.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Corretagem - Valdir Catozzi - - Clarete Félix 
Catozzi - Rio Verde Engenharia e Construções Ltda - - CONEGO CIPRIANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA 
- - LPS CAMPINAS - COLSULTORIA DE IMOVEIS LTDA - Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo 
celebrado entre os autores e às requeridas Rio Verde Engenharia e Construções Ltda e Cônego Cipriano Empreendimentos 
Imobiliários SPE Ltda. Em consequência, julgo EXTINTA a presente ação em face dessas requeridas, com fundamento no artigo 
269, inciso III, do CPC, devendo a ação prosseguir somente em relação à requerida LPS Campinas Ltda, anotando-se. Sem 
prejuízo, tendo transcorrido o prazo para pagamento voluntário do débito, proceda-se penhora online em nome da requerida 
LPS Campinas Ltda, do débito remanescente apurado a fls. 399, já incluída a multa de 10% do artigo 475-J do CPC. R$ 494,99. 
- ADV: RENATA DE CARVALHO (OAB 338745/SP), ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP), DANIELA GULLO DE CASTRO 
MELLO (OAB 212923/SP), ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA (OAB 74304/SP), NOEDY DE CASTRO MELLO (OAB 27500/SP), 
JOSE ALEXANDRE MANZANO OLIANI (OAB 151581/SP)

Processo 0012684-79.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Comercial MKF LTDA EPP - Carlos 
Mauro Rodrigues Junior - Diante da inexistência de bens a penhora, e considerando o disposto no Enunciado 75 do Fonaje, 
julgo EXTINTA a presente ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 
autorizando desde já o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial. Após, transitada em julgado anote-se a 
extinção e, decorridos 30 dias para a retirada de documentos, destrua-se os autos. Indevidas custas e honorários. Preparo: R$ 
212,50. - ADV: JULLIANA KINO THEODORO DOS SANTOS (OAB 333057/SP)

Processo 0016745-80.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - EDIVAR 
DONIZETE ROBERTO - MM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA - - TH BUSCHINELLI & CIA LTDA - Ante o exposto e por tudo o 
que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO ajuizados por EDIVAR DONIZETE ROBERTO 
em desfavor de MARIA SUELI MARINO MONDINI-ME e TH BUSCHINELLI E CIA LTDA., para condenar as rés a indenizarem 
os danos materiais sofridos pelo autor, fixados em R$ 11.446,88, que deverão ser atualizados a partir do ajuizamento da ação e 
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de arbitrar verba honorária, visto que incabível na espécie 
(artigo 55, da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. Preparo: R$ 491,41. - ADV: SERGIO CONSTANTE BAPTISTELLA FILHO (OAB 142922/
SP), NILSON FERREIRA DE LIMA (OAB 263987/SP), ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO (OAB 303680/SP)

Processo 0018632-02.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Mariana 
Firmino Corrêa Hering - Ismael Jesus de Melo - - Mercado Livre - Mariana Firmino Corrêa Hering - Ante o exposto e por tudo o 
quanto mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos ajuizados por MARIANA FIRMINO CORRÊA 
HERING, o que faço com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC, para CONDENAR os réus ao pagamento do valor de R$ 2.355,00 
(dois mil, trezentos e cinquenta e cinco reais) a título de indenização por danos materiais, acrescido de correção monetária 
desde o desembolso e juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a contar da citação; bem como ao pagamento de R$ 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1031

7.880,00 (sete mil, oitocentos e oitenta reais) a título de indenização por danos morais acrescidos de correção monetária e de 
juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano a partir desta sentença. Deixo de arbitrar verba honorária, visto que incabível 
na espécie (artigo 55, da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. R$ 310,95. - ADV: GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP), 
MARIANA FIRMINO CORRÊA HERING (OAB 340233/SP)

Processo 0019506-84.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Corretagem - José Leonidas de Souza 
Junior - - GIOVANA CARCAIOLI SOUZA - ALKMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - - ACER CONSULTORES EM 
IMÓVEIS LTDA - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar as requeridas de forma solidária 
restituírem aos autores a quantia de R$990,00, corrigida e com juros de mora desde o primeiro desembolso (27/03/10). Declaro 
extinta a fase de conhecimento com resolução da lide, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas 
ou honorários nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Transitada em julgado, deverão as requeridas efetuar o pagamento da 
quantia supra no prazo de quinze dias, sob pena de multa, independente de nova intimação. PRIC. Preparo: R$ 212,50. - ADV: 
FERNANDO BERNARDES PINHEIRO JUNIOR (OAB 246572/SP), ANDRESSA FELIPPE FERREIRA COLETTO (OAB 245776/
SP), CARLA SABRINA DE SOUZA (OAB 196415/SP), EDUARDO PEDROSA MASSAD (OAB 184071/SP)

Processo 0020017-82.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Carlos 
Roberto Degaspari - COMLURB - COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - - BOA VISTA SERVIÇOS S/A - Posto isso, 
JULGO PROCEDENTE a ação proposta, e o faço confirmar os efeitos da tutela antecipada, declarar inexigíveis os débitos 
apontados nos autos, cancelar as anotações impugnadas e condeno a requerida BOA VISTA SERVIÇOS S/A a pagar ao autor a 
quantia de R$2.000,00; e a requerida COMLURB a pagar ao autor a quantia de R$6.000,00, corrigidos desde a publicação desta 
decisão. Sobre o montante da condenação incidirão juros moratórios de um por cento ao mês a partir da citação (05/11/2014). 
Declaro extinta a fase de conhecimento com resolução da lide na forma do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. 
Sem custos ou honorários nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se for o caso, os executados deverão 
pagar a quantia supra em quinze dias sob pena de multa de dez por cento, independente de nova intimação. PRIC. Preparo: R$ 
356,25, com relação à co-requerida SCPC. Preparo: R$ 370,00, com relação à co-requerida COMLURB. - ADV: HÉLIO YAZBEK 
(OAB 168204/SP), EMANUELLE FAZANARO VAZ DOS SANTOS TEIXEIRA (OAB 300911/SP), FRANCISCO JOSE SANTIAGO 
PEIXOTO (OAB 25069/RJ)

Processo 0020301-90.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - ELBE & 
SOUZA LTDA ME - BANCO HSBC BANCO MULTIPLO - - A.S.F. Telecartofilia - ME. - Homologo para que produza seus jurídicos 
e legais efeitos o acordo celebrado entre o autor e o requerido HSBC Banco Múltiplo S/A as fls. 130/132. Em consequência, 
julgo EXTINTA a presente ação em relação ao requerido HSBC Bank, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 269, 
inciso III, do CPC, devendo a ação prosseguir em relação a corré A.S.F. Comércio de Produtos de Limpeza e Higiene Ltda, 
anotando-se. Oficie-se ao Tabelionato de Protesto na forma requerida as 130/132. Após, aguarde-se o decurso do prazo para 
a correquerida ASF opor eventual recurso inominado. Preparo: R$ 456,00. - ADV: RODRIGO APARECIDO MATHEUS (OAB 
263514/SP), RENATA DE CARVALHO MACEDO ISSA LEAO (OAB 168435/SP), ANTÔNIO VINCENZO CASTELLANA (OAB 
159676/SP), JOSE ANTONIO ISSA (OAB 25295/SP), CLAUDIA JULIANA MACEDO ISSA SANDRI (OAB 145007/SP)

Processo 0020545-19.2014.8.26.0320 - Homologação de Transação Extrajudicial - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Thais 
Martins Mendes - Tim Celular S/A - Ante o exposto, ACOLHO em parte os Embargos opostos pela executada, para o fim de 
reconhecer o excesso de execução e fixar o valor do débito em R$ 13,71, valor este referente à multa de 10% estabelecida no 
acordo entabulado entre as partes, conforme cópia acostada a fls. 08, considerando que o pagamento ocorreu bem após a data 
limite fixada. Em consequência, julgo EXTINTA a presente ação de Execução de Título Judicial, com fundamento no artigo 794, 
inciso I, do CPC. Transitada esta em julgado, expeça-se mandados de levantamentos do depósito de fls. 43, sendo em favor 
da exequente a quantia de R$ 13,71 em favor da executada todo o saldo remanescente. Após, nada mais havendo anote-se a 
extinção e, decorridos 30 dias para retirada de documentos, destrua-se os autos. Indevidas custas e honorários. Preparo: R$ 
212,50. - ADV: RAFAEL MESQUITA (OAB 193189/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)

Processo 0021464-08.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria 
Angelica Guarache - Tim Celular S/A - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação proposta, e o faço para confirmar os efeitos da 
tutela antecipada e condeno a ré a pagar para ao autor a quantia de R$2.000,00, corrigidos desde a publicação desta decisão 
e juros moratórios de um por cento ao mês a partir da citação (21/11/14) Declaro extinta a fase de conhecimento com resolução 
da lide na forma do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 
9099/95. Transitada em julgado, se for o caso, o executado deverá pagar a quantia supra em quinze dias sob pena de multa de 
dez por cento, independente de nova intimação. PRIC. Preparo; R$ 226,25. - ADV: VIVIAN APARECIDA VIEIRA (OAB 276468/
SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)

Processo 0021763-82.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Corretagem - Marcos Lussier Spagnol 
- RIO VERDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - - Conego Cipriano Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda - - LPS 
CAMPINAS - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta e 
o faço para: a) condenar todas as requeridas solidariamente a restituírem ao autor a quantia de R$600,00, corrigida e com 
juros de mora desde o desembolso (18/09/10 - fl 84); b) condenar solidariamente as requeridas RIO VERDE ENGENHARIA E 
COSNTRUÇÕES LTDA e CÔNEGO CIPRIANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA a pagarem ao autor a quantia de 
R$3.143,32, corrigido desde a propositura da lide (06/11/14) e com juros de mora desde a citação (29/11/14) Declaro extinta 
a fase de conhecimento com resolução da lide, nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas 
ou honorários nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Transitada em julgado, deverão as requeridas efetuar o pagamento da 
quantia supra no prazo de quinze dias, sob pena de multa, independente de nova intimação. PRIC. Preparo: R$ 252,49. - ADV: 
RENATA DE CARVALHO (OAB 338745/SP), DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/SP), NOEDY DE CASTRO 
MELLO (OAB 27500/SP), ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA (OAB 74304/SP), ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP), JOSE 
ALEXANDRE MANZANO OLIANI (OAB 151581/SP)

Processo 0022047-90.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - 
MARCELO LUCIANO BRAGA - TELEFONICA BRASIL SA (VIVO) - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação proposta e o faço 
para condenar requerida a: a) pagar ao autor, a título de dano materiais a importância de R$32,79, corrigida e com juros de 
mora desde o desembolso (29/10/2014); b) pagar ao autor, a título de lucros cessantes a importância de R$1.472,88, corrigida 
desde a propositura da lide (10/11/2014) e com juros de mora desde a citação (26/11/2014); c) pagar a título de reparação 
pelos danos morais a importância de R$3.000,00, corrigidos a partir da publicação desta decisão com juros de mora desde a 
citação (26/11/2014). Declaro extinta a fase de conhecimento com resolução da lide na forma do artigo 269, inciso I do Código 
de Processo Civil. Sem custas ou honorários nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Transitada em julgado, independente de 
nova intimação, deverá a requerida efetuar o pagamento da quantia supra no prazo de quinze dias, sob pena de multa de dez 
porcento. PRIC. Preparo: R$ 271,31. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), JULIANA IVERSEN 
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(OAB 303204/SP)
Processo 0022566-65.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Consórcio - Edvaldo Rodrigues da Costa - 

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIO - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a ação e declaro extinto o feito com resolução 
da lide na forma do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários nos termos do artigo 55 da Lei 
9099/95. Transitada em julgado, faculto as partes a retirada de documentos no prazo de trinta dias. Após, encaminhem-se os 
autos para reciclagem na forma regulamentar. PRIC. Preparo: R$ 347,67. - ADV: ANTÔNIO VINCENZO CASTELLANA (OAB 
159676/SP), PEDRO ROBERTO ROMÃO (OAB 209551/SP), ANDREA TATTINI ROSA (OAB 210738/SP)

Processo 0024362-91.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Valter Tedde Frezza - JAIRO ANTÔNIO 
DE MORAES - Fls. 39/41: Reconsidero a decisão de fls. 36 para isentar o autor do pagamento das custas. Sem prejuízo, 
considerando que as cártulas de fls. 08/11 encontram-se prescritas para execução, julgo EXTINTA a presente ação, com 
fundamento no artigo 267, inciso IV, do CPC, autorizando desde já o desentranhamento dos documentos que instruíram a 
petição inicial. Transitada esta em julgado anote-se a extinção e, decorridos 30 dias para retirada de documentos, destrua-se os 
autos. Indevidas custas e honorários. Preparo: R$ 377,95. - ADV: DANIEL MASSARO SIMONETTI (OAB 238605/SP)

Processo 0024571-60.2014.8.26.0320 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Valter Tedde Frezza - MARIA SALETE 
OMETTO QUADROS - Fls. 42/44: Reconsidero a decisão de fls. 38 para isentar o autor do pagamento das custas. Sem prejuízo, 
considerando que as cártulas de fls. 08/11 encontram-se prescritas para execução, julgo EXTINTA a presente ação, com 
fundamento no artigo 267, inciso IV, do CPC, autorizando desde já o desentranhamento dos documentos que instruíram a 
petição inicial. Transitada esta em julgado anote-se a extinção e, decorridos 30 dias para retirada de documentos, destrua-se os 
autos. Indevidas custas e honorários. Preparo: R$ 362,85. - ADV: DANIEL MASSARO SIMONETTI (OAB 238605/SP)

Processo 0024669-45.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Carla 
Gabriele de Araujo Caldeira - BANCO SANTANDER SA - Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido e o faço para condenar o 
banco a pagar para a requerente a importância de R$3.000,00, corrigidos desde a publicação desta decisão com a incidência de 
juros de mora desde citação (21/01/2015). Declaro extinta a fase de conhecimento com resolução da lide na forma do artigo 269, 
inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Transitada em julgado, 
independente de nova intimação, deverá a requerida efetuar o pagamento da quantia supra no prazo de quinze dias, sob pena 
de multa de dez por cento. PRIC. Preparo: R$ 395,85. - ADV: JANSEN CALSA (OAB 351172/SP), JULIANA GIUSTI CAVINATTO 
(OAB 262090/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0026047-07.2012.8.26.0320/01 - Cumprimento de sentença - Emerson Alexandre Bonfiglio - Bv Financeira Sa 
Credito Financiamento e Investimento - Ante o exposto, REJEITO a impugnação oposta pela executada as fls. 152/153 e verso, 
o que o faço nos termos da fundamentação. Em consequência, julgo EXTINTA a execução do julgado, com fundamento no artigo 
794, inciso I, do CPC. Transitada esta em julgado expeça-se mandado de levantamento do depósito de fls. 150 em favor do 
autor. Após, nada mais havendo anote-se a extinção e, decorridos 30 dias para retirada de documentos, destrua-se os autos. 
Indevidas custas e honorários. Preparo: R$ 281,79. - ADV: FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 
105400/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), ERIKA CRISTINA FILIER (OAB 258118/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO VIEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO JACOB DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0055/2015
Processo 0001286-04.2015.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 

Juliana Cristina Poleti - Compra Certa e Brastemp (Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda) - Juliana Cristina Poleti - Designo 
audiência de tentativa de conciliação para o dia 04 de março de 2015, às 13h30m, a ser realizada perante o Centro Judiciário de 
Solução de Conflito e de Cidadania local (CEJUSC), sito à Rua Barão de Cascalho, n. 237, centro, intimando-se as partes para 
comparecimento. Cite-se a requerida com as advertências legais. Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita, diante da 
ausência de prova da alegada hipossuficiência. - Ato ordinatório: Fica a autora intimada (causa própria) para que compareça à 
audiência designada, que se realizará no CEJUSC, no endereço retro, e que o seu não comparecimento implicará na extinção 
do feito. - ADV: JULIANA CRISTINA POLETI (OAB 232911/SP)

Processo 0001772-86.2015.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Corretagem - Marcela Scognamiglio - 
Rio Verde Engenharia e Construções Ltda - - OICRAM PARTICIPAÇÕES LTDA - - MARIA THEREZA 2 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIO SPE LTDA - - BELOTTI & FRANÇA IMÓVEIS LTDA - Dispenso a realização da audiência de tentativa de 
conciliação. Cite-se o(a) requerido(a) do inteiro teor da petição, cuja cópia segue anexa e servirá de contrafé no ato da citação, 
ficando ADVERTINDO(A) do prazo de quinze (15) dias para contestar a presente ação, prazo este que começará fluir da data do 
recebimento desta. Não sendo contestada a presente ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 285 e 
319 do CPC). - ADV: ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP)

Processo 0002114-97.2015.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - REGINA 
ARAUJO DE LACERDA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Trata-se de ação de Indenização por Danos Materiais, proposta em 
face da Caixa Econômica Federal. À evidência, tratando-se a requerida de empresa pública da União, não pode figurar como 
parte em sede de Juizados Especiais, consoante previsão do artigo 8º “caput”, da lei 9099/95. Diante disso, julgo EXTINTA a 
presente ação, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, autorizando 
desde já o desentranhamento dos documentos que instruíram a peti8ção inicial. Transitada em julgado anote-se a extinção e, 
decorridos 30 dias para a retirada de documentos, destrua-se os autos. Indevidas custas e honorários. (Preparo: R$ 297,96). - 
ADV: ANTÔNIO VINCENZO CASTELLANA (OAB 159676/SP)

Processo 0002123-59.2015.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Corretagem - Paulo Renato Bosco - 
- Vera Cristina Citelli Bosco - RIO VERDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - - Conego Cipriano Empreendimentos 
Imobiliarios SPE Ltda - - LPS CAMPINAS - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA - Dispenso a realização da audiência de tentativa 
de conciliação. Cite-se o(a) requerido(a) do inteiro teor da petição, cuja cópia segue anexa e servirá de contrafé no ato da 
citação, ficando ADVERTINDO(A) do prazo de quinze (15) dias para contestar a presente ação, prazo este que começará fluir da 
data do recebimento desta. Não sendo contestada a presente ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 
285 e 319 do CPC). Concedo a(o) requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. - ADV: ALESSANDRO CIRULLI 
(OAB 163887/SP)

Processo 0004132-62.2013.8.26.0320/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria das 
Dores Guiraldelli Covre - A R Fernandes Confecções e Calçados Me - - Angelo Roberto Fernandes - Fls. 99: Indefiro, posto que 
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a tentativa recente de penhora pelo sistema BACEN-JUD restou negativa. Assim, diante da inexistência de bens a penhora, e 
considerando o disposto no Enunciado 75 do Fonaje, julgo EXTINTA a presente ação em fase de execução, com fundamento 
no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, expeça-se certidão de crédito em favor da autora, independente 
do recolhimento da taxa. Após, nada mais havendo, anote-se a extinção e, decorridos 30 dias para a retirada de documentos, 
destrua-se os autos. Indevidas custas e honorários. (Preparo: R$106,25). - ADV: MARIA DAS DORES GUIRALDELLI COVRE 
(OAB 218119/SP)

Processo 0012914-24.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - 
FRANCINE BERTELI FENGA - Rafael Marini Rolo - - DIRCE MARINI - Inicialmente, concedo a autora os benefícios da assistência 
judiciária gratuita requerida na petição inicial e não apreciada até a presente data. Sem prejuízo, por tempestivo, recebo o 
recurso inominado de fls. 137/142 oposto pela autora, independente do recolhimento das custas do preparo, somente no efeito 
devolutivo, vez que não há nos autos prova de dano irreparável as parte (art. 43 da Lei nº 9099/95). Às contrarrazões no prazo 
legal. Após, suba os autos ao E. Colégio Recursal com as nossas homenagens. - ADV: AUGUSTO JOSE TELO FIGUEIREDO 
(OAB 271503/SP), DANIEL FORSTER FAVARO (OAB 283004/SP), ELEN BIANCHI CAVINATTO FAVARO (OAB 185708/SP)

Processo 0013181-93.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Danielle 
Andrea Carreiro Bigão - - WANDERLEY APARECIDO PILLA - Aerolineas Argentinas S.A - Diante do pagamento voluntário do 
débito efetuado pela requerida bem como da concordância manifestada a fls. 130, expeça-se mandado de levantamento do 
depósito de fls. 123 em favor da autora. Após, nada mais havendo anote-se a extinção e, decorridos 30 dias para retirada de 
documentos, destrua-se os autos. (Retirar o interessado o MLJ expedido). - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/
SP), VALDEVINO VITOR DOS SANTOS (OAB 240458/SP), DAISY REGINA DOS SANTOS (OAB 312935/SP)

Processo 0017723-57.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Corretagem - Cristiane Aparecida Jorge 
- RIO VERDE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - - Terras da Colina Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda - - LPS 
CAMPINAS - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA - Por tempestivos, recebo os recursos inominados de fls. 256/291 oposto 
pela autora independente do preparo e o de fls. 294/303 oposto pela requerida LPS Campians, mediante o recolhimento das 
custas, somente no efeito devolutivo, vez que não há nos autos prova de dano irreparável as parte (art. 43 da Lei nº 9099/95). 
Às contrarrazões no prazo legal. Após, suba os autos ao E. Colégio Recursal com as nossas homenagens. - ADV: NOEDY DE 
CASTRO MELLO (OAB 27500/SP), RENATA DE CARVALHO (OAB 338745/SP), ALEXANDRE LETIZIO VIEIRA (OAB 74304/
SP), ALFREDO HENRIQUE DE AGUIRRE RIZZO (OAB 142344/SP), DANIELA GULLO DE CASTRO MELLO (OAB 212923/SP), 
ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP)

Processo 0020022-07.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Corretagem - PAULO CESAR FURLAN 
BATISTA - Lordello Empreendimentos Imobiliarios Ltda - - PDG VENDAS CORRETORA IMOBILIÁRIA LTDA - Por tempestivos, 
recebo os recursos inominados de fls. 130/166 oposto pelo autor e o d fls. 168/201 oposto pelas requeridas, ambos mediante 
o recolhimento das custas do preparo, somente no efeito devolutivo, vez que não há nos autos prova de dano irreparável as 
parte (art. 43 da Lei nº 9099/95). Às contrarrazões no prazo legal. Após, suba os autos ao E. Colégio Recursal com as nossas 
homenagens. - ADV: RENATA DE CARVALHO (OAB 338745/SP), ALESSANDRO CIRULLI (OAB 163887/SP), JOAO CARLOS 
DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)

Processo 0022424-61.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Patricia 
Failla Carneiro - AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS - Patricia Failla Carneiro - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação 
proposta e o faço para condenar a ré a pagar a autora a título de danos morais a quantia de R$3.000,00 devidamente corrigidos 
desde a publicação desta decisão e com a incidência de juros de mora de um por cento ao mês desde a citação (05/12/2014). 
Declaro extinta a fase de conhecimento com resolução da lide na forma do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Sem 
custas ou honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Transitada em julgado, se for o caso, o devedor deverá pagar 
a quantia supra em quinze dias, independente de nova intimação, sob pena da incidência de multa de dez por cento. PRIC. 
(Preparo: R$212,50). - Ato ordinatório: Fica a requerida “Azul Linhas Aéreas Brasileiras” intimada a regularizar sua representação 
processual, juntando aos autos os atos constitutivos e procuração ao advogado Dr. Paulo Guilherme de Mendonça Lopes - OAB/
SP 98.709. Prazo: 05 dias. - ADV: PATRICIA FAILLA CARNEIRO (OAB 233929/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA 
LOPES (OAB 98709/SP)

Processo 0022604-77.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luiz 
Gustavo Nozella Rizzo - SAFRA LEASING S.A. - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a lide proposta e o faço 
para determinar que a ré providencie a baixa provisória no gravame do veículo, no prazo de quinze dias a contar da intimação 
desta decisão pela publicação oficial. A inércia acarretará em multa diária de R$500,00. Os custos com a regularização correrão 
por conta da requerente. Declaro extinta a fase de conhecimento com resolução da lide na forma do artigo 269, inciso I do 
Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. PRIC. (Preparo: R$212,50). - 
ADV: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP), GIOVANE VALESCA DE GOES (OAB 288748/SP)

Processo 0023450-94.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - LEANDRO 
JACINTHO - NOVA CASA PIRACICABA PISOS E REVESTIMETOS LTDA EPP - Fica o autor intimado para manifestar-se 
acerca da contestação apresentada, no prazo de 10 dias. - ADV: SILMARA SABADIN (OAB 202001/SP), CARLOS EDUARDO 
GAGLIARDI (OAB 262013/SP)

Processo 0024904-12.2014.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - NIELSEN 
AUGUSTO TOMAZINI - - Pricila Papini Tomazini - Lordello Empreendimentos Imobiliarios Ltda - - PDG VENDAS CORRETORA 
IMOBILIÁRIA LTDA - Dispenso a realização da audiência de tentativa de conciliação. Cite-se o(a) requerido(a) do inteiro teor 
da petição, cuja cópia segue anexa e servirá de contrafé no ato da citação, ficando ADVERTINDO(A) do prazo de quinze (15) 
dias para contestar a presente ação, prazo este que começará fluir da data do recebimento desta. Não sendo contestada a 
presente ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados na inicial (art. 285 e 319 do CPC). - ADV: WILMAR FREDERICO 
CASSAROTTI NETO (OAB 353803/SP), ROBERTA GOBBO AMORIM CAMPONEZ (OAB 344589/SP), CARINA MOREIRA 
DIBBERN DE PAULA (OAB 252604/SP)

Processo 0026650-80.2012.8.26.0320/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Daniel de 
Oliveira - Bv Financeira Sa - Oficie-se ao Banco de Brasília (fls. 112), para para proceder a transferência do valor penhorado as 
fls. 105/108, para conta judicial vinculada aos presentes autos, junto a agência 0-216 do Banco do Brasil em Limeira-SP, haja 
vista o equivoco ocorrido quando da ordem de transferência da referida importância. (Ofício expedido e encaminhado). - ADV: 
PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ERIKA CRISTINA FILIER (OAB 258118/SP), ELIZETE APARECIDA 
DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), RICARDO LUIS ARAUJO CERA (OAB 142920/SP)

Processo 3005978-63.2013.8.26.0320 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - Emerson Alexandre 
Bonfiglio - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Diante do pagamento voluntário do débito efetuado 
pela requerida bem como da concordância manifestada as fls. 153/154, expeça-se mandado de levantamento do depósito de 
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fls. 150 em favor do autor. Após, nada mais havendo anote-se a extinção e, decorridos 30 dias para retirada de documentos, 
destrua-se os autos. (Retirar o interessado o MLJ expedido). - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA 
JUNIOR (OAB 141123/SP), RICARDO LUIS ARAUJO CERA (OAB 142920/SP), ERIKA CRISTINA FILIER (OAB 258118/SP), 
EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), VANESSA DE OLIVEIRA BRAGA (OAB 266877/SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO VIEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO JACOB DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0052/2015
Processo 0004257-30.2013.8.26.0320 (032.02.0130.004257) - Termo Circunstanciado - Crimes de Trânsito - F.A.S. e outro 

- Nota de Cartório: Audiência Preliminar designada para o dia 05/03/2015, às 14:00 horas, no Juizado Especial Cível e Criminal 
da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro/SP. - ADV: LAZARO OTAVIO BARBOSA FRANCO (OAB 79819/SP)

Processo 0008057-32.2014.8.26.0320 - Inquérito Policial - Estupro - J.P. - A.L.S. - Vistos. Conforme estabelecido nos 
termos da transação penal, o descumprimento enseja a conversão da prestação pecuniária em multa, no valor de R$600,00. 
O prosseguimento do feito, com recebimento da denúncia não tem previsão, além de configurar dupla sanção. A audiência foi 
realizada em 31 de julho de 2014. A Súmula Vinculante nº 35 que prevê a possibilidade de continuidade do feito foi publicada em 
24 de outubro de 2014 e, conforme disposto no artigo 103-A da Constituição Federal de 1988, o ato não possui efeitos pretéritos. 
Posto isto, com fundamento no artigo 395, inciso II do Código de Processo Penal, rejeito a denúncia e determino a conversão 
para multa em favor do FUNPEN. Intime-se o autor do fato para efetuar o recolhimento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 
de inscrição em dívida ativa. Providencie-se as comunicações necessárias. Intime-se. - ADV: ALINE MONIQUE ARAÚJO (OAB 
317639/SP)

Processo 0008438-40.2014.8.26.0320 - Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular - Injúria 
- P.T. - R.D. - Designada audiência preliminar para o dia 22/04/2015, as 13h30m, a realizar-se na sala 02 deste Jecrim, Rua Tira-
dentes, nº 1366, 5º andar, Edifício Pátio Office, Centro, Limeira,SP. - ADV: ESTEVAN BORTOLOTTE (OAB 199366/SP)

Processo 0013265-94.2014.8.26.0320 - Termo Circunstanciado - Maus Tratos - J.P. - E.C.P.M. - Vistos. Considerando que 
a autora do fato cumpriu a obrigação na fase PRELIMINAR e ante a manifestação do(a) Dr(.a) Promotor de Justiça, JULGO 
EXTINTA a punibilidade de ELAINE CRISTINA PEREIRA DE MORAIS, com fundamento legal no artigo 84, parágrafo único 
da Lei 9.099/95. Em havendo armas e ou objetos apreendidos, certificado o trânsito em julgado, comunique-se esta decisão 
de arquivamento ao Juiz Corregedor Permanente da “Seção de Depósito e Guarda de Armas e Objetos”. Feitas as devidas 
anotações e comunicações, destruam-se os autos em 180 (cento e oitenta) dias, observando-se o Provimento 1.869/11. P.R.I.C. 
- ADV: MARISTELA HAMANN TETZNER (OAB 132686/SP)

Processo 0015968-95.2014.8.26.0320 - Termo Circunstanciado - Ameaça - V.A.O.U. - Vistos. Considerando que a autora 
do fato cumpriu a obrigação na fase PRELIMINAR e ante a manifestação do(a) Dr(.a) Promotor de Justiça, JULGO EXTINTA a 
punibilidade de VERIDIANE ALVES DE OLIVEIRA ULRICH, com fundamento legal no artigo 84, parágrafo único da Lei 9.099/95. 
Em havendo armas e ou objetos apreendidos, certificado o trânsito em julgado, comunique-se esta decisão de arquivamento 
ao Juiz Corregedor Permanente da “Seção de Depósito e Guarda de Armas e Objetos”. Feitas as devidas anotações e 
comunicações, destruam-se os autos em 180 (cento e oitenta) dias, observando-se o Provimento 1.869/11. P.R.I.C. - ADV: 
SERGIO CONSTANTE BAPTISTELLA (OAB 26018/SP)

Processo 0017918-42.2014.8.26.0320 - Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular - Exercício 
arbitrário das próprias razões - C.T.S. - J.F.D.J. - Para audiência de instrução, debates e julgamento, designo o dia 07 de abril 
de 2015, às 14:30 horas. O querelado deverá ser citado, entregando-se cópia da denúncia, cientificando-o acerca da audiência 
supra, oportunidade em que deverá apresentar defesa preliminar. Deverá, também, trazer para a audiência até três testemunhas 
ou apresentar requerimento para a intimação com no mínimo dez dias de antecedência. Providenciem-se as intimações, 
requisições e comunicações necessárias, bem como FA atualizada, se for o caso. Com fundamento no artigo 92 da lei 9099/95 
e artigo 532 do Código de Processo Penal, o número máximo de testemunhas é de cinco. Em vista das alegações contidas na 
queixa, a testemunha arrolada no item “1” não presenciou os fatos ora apurados. Assim, indefiro a sua inquirição. Nada obsta, 
todavia, que dependendo do apurado, seja ouvida como referido na forma do artigo 209 do Código de Processo Penal. Ciência 
ao órgão do Ministério Público. Int. - ADV: LUIZ GONZAGA GIRALDELLO NETO (OAB 261690/SP), LUIS FERNANDO GAZZOLI 
RODRIGUES (OAB 132192/SP), LUIZ ALBERTO GIRALDELLO (OAB 50713/SP)

Processo 0021726-55.2014.8.26.0320 - Termo Circunstanciado - Leve - J.P. - I.J.G. e outros - Vistos. Acolho o parecer retro 
do DD. Representante do Ministério Público e determino o arquivamento dos presentes autos, em que constam como autores 
do fato IVALDO JOSE GALINA, PAULO VÍTOR GALINA, LUIS FELIPE GALINA, JOÃO GARIEL GALINA e MARIA CELESTE 
BARBOSA GALINA, observadas as ressalvas do artigo 18 do Código de Processo Penal. Em havendo armas e ou objetos 
apreendidos, certificado o trânsito em julgado, comunique-se esta decisão de arquivamento ao Juiz Corregedor Permanente da 
“Seção de Depósito e Guarda de Armas e Objetos”. Feitas as devidas anotações e comunicações, destruam-se os autos em 180 
(cento e oitenta) dias, observando-se o Provimento 1.869/11. Intime-se. - ADV: ROSÂNGELA FRASNELLI GIANOTTO, PAULO 
SERGIO RAMOS MERLI JUNIOR (OAB 290657/SP), JOSÉ ROBERTO SAMPAIO (OAB 342697/SP)

Processo 3011144-76.2013.8.26.0320 - Termo Circunstanciado - Leve - J.P. - J.A.S. - NOTA DE CARTÓRIO - APRESENTAR 
AS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO NO PRAZO LEGAL. - ADV: ANGELA MORGANA GOMES DA COSTA DUTRA (OAB 
256233/SP)

Colégio Recursal
Recurso Inominado nº 3598 - Ref. ao Processo nº 3015459-50.2013.8.26.0320
Recorrente: Telefonica Brasil S.A.
Adv.: Dr(a) Helder Kanamuru - 111887
Recorrido: Ricardo Luis Voigt Matoanelli
Adv.: Dr(a) José Rodrigues Costa - 262672
Despacho de fls. 194: “Distribua-se como Agravo Regimental, nos termos de reiteradas decisões da Suprema Corte (AI 

760.358-QO e Reclamações 7.547 e 7.569). Após, encaminhem-se para relatório. Int.”
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Recurso Inominado nº 3981 - Ref. ao Processo nº 0009611-70.2012.8.26.0320
Recorrente: Banco Santander S.A.
Adv.: Dr(a) Fábio André Fadiga - 139961
Recorrido: Geraldo Dragoni Sobrinho
Adv.: Dr(a) Márcio de Sessa - 248241
Despacho de fls. 534: “Vistos etc. O Agravo de fls. 531/533 reveste-se de nítido caráter protelatório. Com efeito, vislumbra-se 

petição pré-fabricada, na qual o recorrente cita inúmeras garantias constitucionais, mas sequer aponta em que ponto as decisões 
proferidas as violou. Verifico, mais, que já houve agravo regularmente julgado e denegado (fls. 521/523) com o agravante de 
serem idênticos ambos os pedidos mencionados, não havendo mais que se falar em recurso cabível, vez que contra as decisões 
de prejudicibilidade prolatadas com fundamento na ausência de repercussão cabe tão-somente o agravo regimental, nada 
mais restando a ser discutido na causa. Em resumo, o réu está de todas as formas protelando o pagamento do que é devido, 
discutindo de maneira infundada valor de condenação e astreintes fixadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal (ARE 751013 
– fls. 330/334), razão pela qual não se pode conhecer de seu pleito. Não se conformando o causídico, peticione diretamente 
à Suprema Corte por meio de Reclamação, ficando consignado que eventuais novas argumentações nesta instância serão 
tidas como meramente protelatórias, com as consequências daí advindas. Assim, ante todo o exposto e ante o nítido caráter 
protelatório do Agravo interposto, aplico multa por litigância de má-fé no valor de 1% sobre o valor do crédito executado, com 
inclusão de juros de mora e correção monetária, com fundamento no artigo 17, inciso IV, do Código de Processo Civil. Condeno 
o réu, ainda, ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, 
nos termos do artigo 557, §2º, do mesmo diploma legal, tendo em vista ser o agravo manifestamente infundado. Certifique-se 
incontinenti o trânsito em julgado, devolvendo-se os autos.”

DESPACHO

Nº 0100002-62.2015.8.26.9019 - Agravo de Instrumento - Limeira - Agravante: MUNICIPIO DE LIMEIRA - Agravado: 
HENRIQUE DE MATOS - Vistos.

Processe-se sem efeito suspensivo, pois ausentes os requisitos legais para tanto (art. 527, III, do CPC).
Desnecessária a solicitação de informações ao Juiz da causa.
Vista à parte contrária para responder aos termos deste recurso no prazo de dez (10) dias (artigo 527, V do Código de 

Processo Civil).
Com ou sem contraminuta, voltem para voto.
Int.

Araras, 27 de janeiro de 2015

Antonio César Hildebrand e SilvaJuiz Relator - Magistrado(a) Antonio César Hildebrand e Silva - Advs: Tatiany Contreras 
Chaves (OAB: 293195/SP) - Defensoria Pública do Estado de São Paulo (OAB: 999999/DP)

Nº 0100008-69.2015.8.26.9019 - Agravo de Instrumento - Limeira - Agravante: BV FINANCEIRA S.A. - CRÉDIT, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO -

 Agravado: ADRIANO ANTONIO LEITE DE SENA - Vistos.Processe-se sem efeito suspensivo, pois ausentes os requisitos 
legais para tanto (art. 527, III, do CPC). Houve regular intimação para complementação do depósito, com a ressalva do 
recebimento da impugnação desde que garantido o juízo (fls.232 e 241), nos termos do artigo 475-J, § 1º do Código de

 Processo Civil.
Desnecessária a solicitação de informações ao Juiz da causa.
Vista à parte contrária para responder aos termos deste recurso no prazo de dez (10) dias (artigo 527, V do Código de 

Processo Civil).
Com ou sem contraminuta, voltem para voto.
Int.

Araras, 2 de fevereiro de 2015

Antonio César Hildebrand e SilvaJuiz Relator - Magistrado(a) Antonio César Hildebrand e Silva - Advs: JORGE DONIZETI 
SANCHEZ (OAB: 73055/SP) - ERIKA CRISTINA FILIER (OAB: 258118/SP)

Nº 0100010-39.2015.8.26.9019 - Agravo de Instrumento - Limeira - Agravante: SAEZO LEITE BELEM - Agravante: 
WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA

 - Agravado: MUNICIPIO DE LIMEIRA - Vistos.Processe-se sem efeito suspensivo, pois ausentes os requisitos legais para 
tanto (art. 527, III, do CPC). Não se vislumbra nulidade ou prejuízo na decisão, até porque a perícia não é permitida em sede de 
juizados especiais e cálculos de diferenças, se faz através de memória discriminada pela parte

 interessada.
Desnecessária a solicitação de informações ao Juiz da causa.
Vista à parte contrária para responder aos termos deste recurso no prazo de dez (10) dias (artigo 527, V do Código de 

Processo Civil).
Com ou sem contraminuta, voltem para voto.
Int.

Araras, 2 de fevereiro de 2015

Antonio César Hildebrand e SilvaJuiz Relator - Magistrado(a) Antonio César Hildebrand e Silva - Advs: VINÍCIUS AUGUSTUS 
FERNANDES ROSA CASCONE (OAB: 248321/SP) - SILMARA APARECIDA RIBEIRO (OAB: 133223/SP) - Rivanildo Pereira 
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Diniz (OAB: 328914/SP)

Nº 0100012-09.2015.8.26.9019 - Agravo de Instrumento - Limeira - Agravante: MUNICIPIO DE LIMEIRA - Agravada: NEUZA 
OLIVEIRA DOS SANTOS - Indefiro o efeito requerido pela parte agravante, pois, em tese, falta documento indispensável à 
formação correta do recurso. O processo está em ordem para Julgamento pela Turma Recursal. À Mesa, incluindo-se na próxima 
Sessão de Julgamento. Int. - Magistrado(a) Guilherme Salvatto Whitaker - Advs: Tatiany Contreras Chaves (OAB: 293195/SP) - 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo (OAB: 999999/DP)

Nº 0100013-91.2015.8.26.9019 - Agravo de Instrumento - Limeira - Agravante: MUNICIPIO DE LIMEIRA - Agravado: 
LAUDEMIR RODRIGUES BARBOSA - I Com fundamento nos artigos 3º e 4º, ambos da Lei Federal nº 12.153/09, conheço 
do presente agravo de instrumento. Entretanto, nego o pedido liminar, pelas razões abaixo declinadas. II A princípio, a 
hipossuficiência econômica da parte agravada está comprovada na declaração de pobreza (folhas 19) e na declaração de 
rendimentos (folhas 24). E, a necessidade do medicamento/aparelho (folhas 25/28). III No recurso, a parte autora apontou a 
ausência de urgência na concessão da tutela antecipada, porquanto ausente perigo imediata de morte. De fato não há perigo de 
morte na demora na concessão da tutela antecipada, mas a delonga na solução da questão (concessão do aparelho visual) fere 
frontalmente a dignidade pessoal da parte agravante. Isto porque, o impede do uso, ainda que precário, do sentido essencial à 
sua subsistência: visão. IV Na mesma banda, temos a reclamação da satisfatividade da tutela antecipada, porquanto a gravidade 
e singularidade da situação reclamam exceção à previsão legal. Excepcionalmente, admissível a concessão de tutela antecipada 
com caráter satisfativo, quando comprovada a urgência e necessidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: 
MEDICAMENTO - CERIDASE - FORNECIMENTO - LIMINAR SATISFATIVA - DIREITO A VIDA. E VEDADA A CONCESSÃO 
DE LIMINAR CONTRA ATOS DO PODER PUBLICO, NO PROCEDIMENTO CAUTELAR, QUE ESGOTE, NO TODO OU EM 
PARTE, O OBJETO DA AÇÃO. NESTE CASO, ENTRETANTO, O QUE ESTARIA SENDO NEGADO SERIA O DIREITO A VIDA, 
POIS SEM O MEDICAMENTO O RECORRIDO NÃO SOBREVIVERIA. RECURSO IMPROVIDO.” (REsp 127604/RS; RECURSO 
ESPECIAL 1997/0025564-6; Relator: Ministro GARCIA VIEIRA; Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA; Data do Julgamento: 
18/12/1997; Data da Publicação/Fonte: DJ 16/03/1998 p. 43 RSTJ vol. 106 p. 109). V Com fundamento no inc. V do art. 527 do 
Código de Processo Civil, intime-se o recorrido para oferecimento de contrarrazões, no decêndio legal. V E, com a vinda das 
contrarrazões, conclusos. - Magistrado(a) Marshal Rodrigues Gonçalves - Advs: Tatiany Contreras Chaves (OAB: 293195/SP) - 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo (OAB: 999999/DP)

VISTA

Nº 3011897-33.2013.8.26.0320/50000 - Embargos de Declaração - Limeira - Embargante: MUNICIPIO DE LIMEIRA - 
Embargado: Isete Francisca Nogueira Matheus - Nota de Cartório: Diante da interposição de Recurso Extraordinário, à parte 
contrária para resposta no prazo legal. - Advs: ANGÉLICA DE MATTOS GÓES VIEIRA PRESTES (OAB: 167396/SP) - RODRIGO 
APARECIDO MATHEUS (OAB: 263514/SP)

Vara da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO ADILSON ARAKI RIBEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDSON APARECIDO BILATTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0050/2015
Processo 0000729-61.2008.8.26.0320 (320.01.2008.000729) - Ação Civil Pública - Ordenação da Cidade / Plano Diretor - 

Ministério Público do Estado de São Paulo - Paulo César Lombardi - - Valdevino Ivers - - Município de Limeira - Vistos. Recebo 
o recurso de apelação interposto pelo autor, tempestivamente apresentado, em ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo. 
À parte contrária para fins de contra-razões. Com a juntada ou decorrido o prazo legal, encaminhem-se os autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça (Seção de Direito Público), com as nossas homenagens. Intimem-se. Limeira, 05 de fevereiro de 2015. - 
ADV: RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), MÁRCIO TADEU RODRIGUES (OAB 170966/SP), ELISABETE ANTUNES, 
MARCIA APARECIDA CONCEICAO (OAB 91974/SP), HELOYSE APARECIDA ALVES DE SOUZA NASCIMENTO (OAB 283370/
SP), BRUNO RODRIGUES GIOTTO (OAB 283712/SP)

Processo 0001789-25.2015.8.26.0320 (apensado ao processo 0003272-27.2014.8.26) (processo principal 0003272-
27.2014.8.26) - Exceção de Suspeição - S.F.S. - A.A.R. - Vistos. Trata-se de exceção de suspeição contra este magistrado 
enquanto titular da Vara da Fazenda Pública local manejada pelo requerido e ex-prefeito Silvio Félix da Silva. A este respeito, 
alega que este magistrado se declarou suspeito por motivo de foro íntimo com acolhimento por parte do Colendo Conselho 
Superior da Magistratura. A este respeito, ao contrário do que afirma o digno causídico, as razões para se declarar suspeito por 
foro íntimo são abarcadas pelo disposto no art.135, par.Único do CPC. E, daí, se infere, de meridiana clareza que, se por motivo 
de foro íntimo, o magistrado não precisa declinar os motivos nos autos nem tampouco ao Conselho Superior da Magistratura. 
Que, por sua vez, também, não poderá recusar a saída do magistrado do feito e eleger outro para processamento conforme 
critérios de substituição regimentais. Acontece que os motivos que levaram à suspeição por foro íntimo se esvaíram dentro 
do íntimo deste julgador. E, nesta situação, em sendo o juiz natural da causa com titularidade nesta Vara de Fazenda desde 
03/09/09, postulou que todos os feitos em que se reconheceu suspeito por foro íntimo fossem levantados em decorrência da 
causa não mais subsistir. Ora, se em causas objetivas, o magistrado poderá voltar a julgar em razão da causa não mais existir, 
quanto mais por foro íntimo. Que, em bom português, se trata de questão relacionada à própria consciência. E, a partir disto, 
declinando ao Conselho Superior da Magistratura que os motivos de foro íntimo pelas quais entendia suspeito para julgar 
ações em detrimento do excipiente tinham se esvaído, não fora este magistrado quem logo assumiu, mas sim acolhimento 
deste próprio órgão superior. Diante disto, a resumir, conforme entendimento do próprio Conselho Nacional de Justiça por 
ocasião de análise de expediente de providência sobre a matéria, uma vez alegada a suspeição por foro íntimo, cabe apenas 
a designação de outro juiz para julgamento e sem necessidade, por óbvio, da explicitação das razões. E, por isto, diante da 
suspeição deste magistrado como juiz natural da causa, procedeu o E. Tribunal de Justiça com designação de outro conforme 
regras regimentais de substituição. E, depois, uma vez tendo a consciência de que os motivos de foro íntimo se esvaíram, 
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tão somente postulei que voltasse à presidência dos feitos como titular da Vara de Fazenda Pública local onde tramitam as 
ações civis ou populares em desfavor do requerido excipiente Félix da Silva. E retornei à presidência somente pela titularidade 
diante da acolhida da manifestação pelo órgão superior que é o Conselho Superior de Magistratura. Com isto, são as breves 
explicações processuais a despeito do excipiente entender que não poderia retomar a presidência. E maior divagação, entendo 
que a questão deve ser levada ao prevento relator para análise em conformidade ao art.137, par.2o do CPC. En passant, o 
excipiente procura causas de suspeição a esmo e sem nenhuma objetividade. Diante disto, não há como defender porque 
não acusa este magistrado de inimizade capital com o excipiente Silvio Félix da Silva. Mas muito pelo contrário, haja vista 
que sempre mantive relação amistosa porquanto o excipiente era prefeito de Limeira e sempre procurava esta especializada 
para tratar de assuntos relacionados aos feitos em que o Ministério Público o elegia como réu por suposto ato de improbidade 
administrativa. Por isto, nunca fui maltratado ou maltratei o excipiente Félix da Silva a quem, pelo contrário, nutro respeito e 
educação. Além disto, em outros processos em que presidi, julguei em imparcialidade, tanto que ações foram improcedentes 
como o caso que se postulava e discutia aplicação de sanção de improbidade em suposta terceirização de saúde (feito n.8226-
05 desta especializada). E, como dito, tenho a imparcialidade para julgamento depois de esvaídas as razões de foro íntimo que 
não necessito declinar. E, para ainda argumentar a relação amistosa e profissional com o excipiente, o encontrei recentemente 
em audiência criminal da 1a Vara criminal local em que este magistrado figurou como vítima por ameaças anônimas por e-mail 
como réus Cassius Abrahan Mendes Haddad e outro e cumprimentei a despeito de não ser mais prefeito de Limeira. Por isto, 
nego veementemente que as razões de foro íntimo guardem relação com inimizade capital como o excipiente Silvio Félix. E, 
em continuidade, não tenho interesse nenhum no julgamento da causa. Não tenho sequer parentes ou amigos íntimos em 
Limeira, inclusive este magistrado reside em outra Comarca com expressa autorização de órgão superior do Tribunal. E, para 
repetir, já julgou em favor do excipiente Silvio Felix. E, por isto, sempre e como em todos os feitos, sempre agira em absoluta 
imparcialidade e isenção, apenas atrelado à prova e ao direito para prestar a melhor jurisdição possível obediência ao juramento 
prestado há aproximadamente 16 (dezesseis) anos como magistrado paulista. Por isto, lendo a exceção do digno advogado 
do excipiente, fica até difícil manifestar diante da falta de fatos objetivos a acusar de suspeição. Por isto, declino de defesa 
porque estes fatos alegados são vagos e imprecisos. E como tutor das liberdades públicas, escuso da maior manifestação 
diante da falta de objetividade ou acusação contra este magistrado neste peça de suspeição. Porque se o juiz é garantidor 
da ampla defesa, quanto mais deverá tê-la quando acusado de suspeição por parcialidade. E isto fica difícil, smj, na anômala 
peça processual de exceção. Mas em sendo exceção e na forma procedimental, o feito não fica suspenso, determinando que 
todo o expediente seja encaminhado ao relator prevento para julgamento. Por tudo exposto, nego suspeição em detrimento do 
excepto Silvio Félix quer por inimizade capital, quer por interesse na causa. Mas muito pelo contrário diante da relação amistosa 
e profissional com o excipiente conforme fatos deduzidos alhures. Extraia-se todo o expediente e encaminhe-se ao digno relator 
prevento para apreciação desta exceção nos termos do art.138, par.2o do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Limeira, 29 de janeiro de 
2015. - ADV: DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO (OAB 294772/SP), GUSTAVO ARNOSTI BARBOSA (OAB 300791/SP)

Processo 0003272-27.2014.8.26.0320 - Ação Civil Pública - Violação aos Princípios Administrativos - M.P.E.S.P. - P.E.C. 
- - L.F.C. - - C.F.C. - - G.R. - - R.A.F.S.F. - - S.F.S. - - M.L. - - G.G.P.J. - Vistos. Ciência às partes da decisão proferida pela 
Instância Superior. Anote-se o deferimento da gratuidade à requerida Giseli Rozini,. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público 
para que manifeste-se acerca da decisão de fls. 444. Intime-se. Limeira, 11 de dezembro de 2014. - ADV: RIVANILDO PEREIRA 
DINIZ (OAB 328914/SP), ELISEU DANIEL DOS SANTOS (OAB 139373/SP), RODRIGO SILVA MARCHESINI (OAB 204859/SP), 
BEATRIZ CARNEIRO FERREIRA FERNANDES (OAB 107528/SP), RODRIGO CRUAÑES DE SOUZA DIAS (OAB 162341/SP), 
CARLOS RENATO MONTEIRO PATRICIO (OAB 143871/SP), LUIZ HENRIQUE MITSUNAGA (OAB 229118/SP), DAIANA DEISE 
PINHO CARNEIRO (OAB 294772/SP), GUSTAVO ARNOSTI BARBOSA (OAB 300791/SP)

Processo 0003272-27.2014.8.26.0320 - Ação Civil Pública - Violação aos Princípios Administrativos - M.P.E.S.P. - P.E.C. 
- - L.F.C. - - C.F.C. - - G.R. - - R.A.F.S.F. - - S.F.S. - - M.L. - - G.G.P.J. - Vistos. Defiro a cota Ministerial retro. Expeça-se o 
necessário. Intime-se. Limeira, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: BEATRIZ CARNEIRO FERREIRA FERNANDES (OAB 107528/
SP), DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO (OAB 294772/SP), RODRIGO CRUAÑES DE SOUZA DIAS (OAB 162341/SP), LUIZ 
HENRIQUE MITSUNAGA (OAB 229118/SP), RODRIGO SILVA MARCHESINI (OAB 204859/SP), RIVANILDO PEREIRA DINIZ 
(OAB 328914/SP), CARLOS RENATO MONTEIRO PATRICIO (OAB 143871/SP), ELISEU DANIEL DOS SANTOS (OAB 139373/
SP), GUSTAVO ARNOSTI BARBOSA (OAB 300791/SP)

Processo 0006899-15.2009.8.26.0320 (320.01.2009.006899) - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - Roberta Botto 
de Freitas - Prefeitura Municipal de Limeira Sp - Vistos. Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 416, procedendo-se com o 
imediato desbloqueio dos valores junto à Caixa Econômica Federal por tratarem-se de valores impenhoráveis. Proceda-se com a 
transferência dos valores bloqueados junto ao Banco Bradesco para conta judicial. Fls. 418/431: Manifeste-se a Municipalidade. 
Intime-se. Limeira, 02 de fevereiro de 2015. (Fls. 418/431: Petição da autora) - ADV: MARIANA PEREIRA FERNANDES PITON 
(OAB 208804/SP), RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), SILMARA APARECIDA RIBEIRO (OAB 133223/SP)

Processo 0009499-58.1999.8.26.0320 (320.01.1999.009499) - Desapropriação - Concessionaria do Sistema Anhanguera 
Bandeirantes Sa - Autoban - Eduardo Bardini - - Cleide Bardini - - Jose Valmir Bardini - - Rosangela Aparecida Donatti Bardini 
- Vistos. Oficie-se à agência bancária solicitando a transferência dos valores depositados nos autos a esta Vara, competente 
para processamento do feito, sendo desnecessário o deferimento da medida pelo Juízo de origem, bem como para que forneça 
os dados e extratos atualizados das contas migradas, para fins de expedição de nova guia de levantamento. Com a resposta, 
expeça-se a competente guia em favor dos expropriados. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: JOSE TEIXEIRA JUNIOR (OAB 16130/
SP), SIMONE CRISTINA DOMINGUES (OAB 134283/SP), PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP), MAURO DEL 
CIELLO (OAB 32599/SP)

Processo 0028251-24.2012.8.26.0320 (320.01.2012.028251) - Ação Popular - Atos Administrativos - CASSIUS ABRAHAN 
MENDES HADDAD - MUNICÍPIO DE LIMEIRA - - SILVIO FELIX DA SILVA - - CBPO ENGENHARIA LTDA - - CONSTRUTORA 
NORBERTO ODEBRECHT SA - - LUMINA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - - FOZ DE LIMEIRA SA - - FOZ DO BRASIL SA - - 
BELGRAVIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA - Vistos. Conheço dos Embargos de Declaração pela tempestividades, 
porém lhes denego provimento, haja vista não conter a decisão omissão, contradição ou obscuridade, mas sim matéria 
infringente. Diante disto, se tenciona pelo inconformismo, que se valha de recurso adequado porque pretende reabrir a causa 
com questões analisadas suficientemente na sentença. Ante o exposto, conheço dos embargos pela tempestividade, porém 
lhes denego provimento diante do nítido caráter infringente. Intime-se. Limeira, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: FERNANDA 
BARRETTO MIRANDA DAOLIO (OAB 198176/SP), DAIANA DEISE PINHO CARNEIRO (OAB 294772/SP), PEDRO ESTEVAM 
ALVES PINTO SERRANO (OAB 90846/SP), CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD (OAB 254871/SP), JANE YUKIKO 
MIZUNO (OAB 198462/SP), GUSTAVO ARNOSTI BARBOSA (OAB 300791/SP), RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), 
BEATRIZ CARNEIRO FERREIRA FERNANDES (OAB 107528/SP)

Processo 0030090-60.2007.8.26.0320 (processo principal 0006957-33.2000.8.26) (320.01.2000.006957/1) - Impugnação ao 
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Cumprimento de Sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Municipio de Limeira Pml - Claudia 
Helena V Camargo - Vistos. A embargante reitera embargos de declaração apreciados por este juízo, sob alegação de omissão 
na r.sentença prolatada . Ocorre que não houve a alegada omissão, contradição ou obscuridade, sendo mais inconformismo por 
parte da embargante a reabrir a questão que já fora acobertada pela preclusão. Ou seja, não se concebe embargos com efeito 
infringente, sendo o recurso com intenção de reabertura da causa, o que é inadmissível Ante o exposto, conheço dos embargos 
pela tempestividade, porém lhes denego provimento diante do nítido caráter infringente. P.R.I.C. 12 de dezembro de 2014. - 
ADV: FLAVIA FADINI FERREIRA (OAB 215332/SP), RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), WALTER BERGSTROM 
(OAB 105185/SP)

Processo 1007442-25.2014.8.26.0320 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério Público do Estado de 
São Paulo - PAULO CESAR JUNQUEIRA HADICH - - Jose Claudinei Lombardi - - Wilson Roberto Zanetti - - Isabel Cristina 
Rossi Mattos - - MARCOS MUNIZ MELO - - LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO - - FUTURO CONGRESSOS LTDA - 
EPP - - Municipio de Limeira - Vistos. Certifique a Serventia se todos os requeridos apresentaram defesa preliminar. Em caso 
positivo, dê-se vista dos autos ao MP. Int. Limeira, 10 de novembro de 2014. (Certificado às fls. 627 que todos os requeridos 
apresentaram defesa preliminar) - ADV: RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), JOÃO MARCOS PESSANHA (OAB 
149282/MG), RONALDO CARLOS PAVÃO (OAB 213986/SP), VLADIMIR DE SOUZA ALVES (OAB 228821/SP), ANDERSON 
POMINI (OAB 299786/SP), LUIS FERNANDO NADOLNY LOYOLA (OAB 12001/PR)

Processo 1007442-25.2014.8.26.0320 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério Público do Estado de 
São Paulo - PAULO CESAR JUNQUEIRA HADICH - - Jose Claudinei Lombardi - - Wilson Roberto Zanetti - - Isabel Cristina 
Rossi Mattos - - MARCOS MUNIZ MELO - - LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO - - FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP 
- - Municipio de Limeira - Vistos. Trata-se de ação civil pública em que o Ministério Público busca pelo ressarcimento do erário 
principalmente e, depois aplicação das sanções da improbidade administrativa em razão da lesão ao erário com escopo no 
art.10 da Lei 8429/92. A este respeito, malgrado as manifestações dos requeridos, entendo que há verossimilhança para que 
a exordial seja recebida com processamento, até porque não se observa objeções à extinção sem apreciação do mérito. Ou 
de outro modo, que a ação seja absolutamente temerária com finalidade a atingir terceiros, principalmente agentes públicos de 
modo vil ou jocoso. A ação encontra respaldo e há verossimilhança a respeito de legalidade ou não da dispensa de licitação na 
contratação da empresa ré. Diante disto, entendo que o feito deva prosseguir porque a fase é in dubio pro societate em prestígio 
ao interesse público. Todos os requeridos levantaram questões de mérito que serão melhor aquilatadas por ocasião da sentença. 
O município se posiciona pela defesa do ato administrativo e, por isto, deve continuar no polo passivo, ficando somente o MP 
como curador geral no ativo. Por isto, recebo a inicial da ação civil pública. Em seguida, determino a intimação dos réus na 
pessoa dos advogados para apresentarem contestação no prazo legal, alertando que poderáo reiterar as defesas preliminares. 
Não há necessidade de nova citação em conformidade ao determinado nos estudos do Conselho Nacional de Justiça por 
ocasião da instituição da meta 18 ao Judiciário brasileiro. Intime-se. Limeira, 15 de janeiro de 2015. - ADV: RONALDO CARLOS 
PAVÃO (OAB 213986/SP), VLADIMIR DE SOUZA ALVES (OAB 228821/SP), ANDERSON POMINI (OAB 299786/SP), LUIS 
FERNANDO NADOLNY LOYOLA (OAB 12001/PR), JOÃO MARCOS PESSANHA (OAB 149282/MG), RIVANILDO PEREIRA 
DINIZ (OAB 328914/SP)

Processo 1007442-25.2014.8.26.0320 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério Público do Estado de 
São Paulo - PAULO CESAR JUNQUEIRA HADICH - - Jose Claudinei Lombardi - - Wilson Roberto Zanetti - - Isabel Cristina 
Rossi Mattos - - MARCOS MUNIZ MELO - - LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO - - FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP 
- - Municipio de Limeira - Vistos. Fls.658. Ciência às partes da juntada das peças principais do Agravo de Instrumento, o qual 
deixou de ser conhecido pela deserção. Cumpra-se integralmente as decisões de fls. 655 e 656. Intime-se. Limeira, 26 de janeiro 
de 2015. - ADV: RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), JOÃO MARCOS PESSANHA (OAB 149282/MG), ANDERSON 
POMINI (OAB 299786/SP), VLADIMIR DE SOUZA ALVES (OAB 228821/SP), RONALDO CARLOS PAVÃO (OAB 213986/SP), 
LUIS FERNANDO NADOLNY LOYOLA (OAB 12001/PR)

Processo 1007442-25.2014.8.26.0320 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério Público do Estado de 
São Paulo - PAULO CESAR JUNQUEIRA HADICH - - Jose Claudinei Lombardi - - Wilson Roberto Zanetti - - Isabel Cristina 
Rossi Mattos - - MARCOS MUNIZ MELO - - LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO - - FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP 
- - Municipio de Limeira - Vistos. Ante o julgamento dos Agravos de Instrumentos, fls. 640/644, 674/678 e 680/685, bem como 
a certidão de fls. 687, dê-se vista dos autos ao digno representante do Ministério Público, a fim de esclarecer quais contas 
bancárias deverão ser feitos os desbloqueios, no limite do valor da contratação indicado na inicial, no prazo legal. Após, ciência 
às partes acerca da juntada das peças principais dos Agravos de Instrumentos, fls. 674/678 e 680/685. Intime-se. Limeira, 27 
de janeiro de 2015. - ADV: RONALDO CARLOS PAVÃO (OAB 213986/SP), VLADIMIR DE SOUZA ALVES (OAB 228821/SP), 
ANDERSON POMINI (OAB 299786/SP), JOÃO MARCOS PESSANHA (OAB 149282/MG), RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 
328914/SP), LUIS FERNANDO NADOLNY LOYOLA (OAB 12001/PR)

Processo 1007442-25.2014.8.26.0320 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério Público do Estado de 
São Paulo - PAULO CESAR JUNQUEIRA HADICH - - Jose Claudinei Lombardi - - Wilson Roberto Zanetti - - Isabel Cristina 
Rossi Mattos - - MARCOS MUNIZ MELO - - LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO - - FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP 
- - Municipio de Limeira - Vistos. Fls.691: Proceda-se com o desbloqueio do valor excedente conforme indicado pelo Ministério 
Público. Intime-se. Limeira, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: RONALDO CARLOS PAVÃO (OAB 213986/SP), VLADIMIR DE 
SOUZA ALVES (OAB 228821/SP), ANDERSON POMINI (OAB 299786/SP), JOÃO MARCOS PESSANHA (OAB 149282/MG), 
RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), LUIS FERNANDO NADOLNY LOYOLA (OAB 12001/PR)

Processo 1007442-25.2014.8.26.0320 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério Público do Estado de 
São Paulo - PAULO CESAR JUNQUEIRA HADICH - - Jose Claudinei Lombardi - - Wilson Roberto Zanetti - - Isabel Cristina 
Rossi Mattos - - MARCOS MUNIZ MELO - - LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO - - FUTURO CONGRESSOS LTDA - EPP 
- - Municipio de Limeira - Vistos. Nos termos do acórdão do E.TJ/SP, proceda-se com a redução do bloqueio para somente à 
eventual reparação sem incidência da multa sancionatória da Lei de Improbidade. No mais, anote-se a mudança de advogados 
da ré Futuro Congressos. Intime-se. Limeira, 15 de janeiro de 2015. - ADV: RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), 
RONALDO CARLOS PAVÃO (OAB 213986/SP), VLADIMIR DE SOUZA ALVES (OAB 228821/SP), ANDERSON POMINI (OAB 
299786/SP), JOÃO MARCOS PESSANHA (OAB 149282/MG), LUIS FERNANDO NADOLNY LOYOLA (OAB 12001/PR)

Processo 3008284-05.2013.8.26.0320 - Ação Popular - Violação aos Princípios Administrativos - M.A.N. - Município de 
Limeira - - Andressa de Gaspari Camolo Zabin - - Claudia Cristina Mota de Paula - - Daniela Scognamiglio de Almeida - - 
Eduardo José Mecatti - - Greg de Oliveira Mendes Assumpção Neubauer - - José Augusto Pevarello Pacheco - - Letícia Zaros 
Giraldello da Silveira - - Mariane Pinarelli Cover - - Matheus Ribeiro Figueiredo - - Regina de Souza Jorge - - Thais da Silva 
Felizardo - - Tiago Cesar Vicente - Regina de Souza Jorge - - Thais da Silva Felizardo - - Greg de Oliveira Mendes Assumpção 
Neubauer - Vistos. A renúncia do advogado ao mandato no curso da demanda e subseqüente ausência de constituição de 
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novo procurador depois do decêndio previsto no artigo 45 do CPC, acarreta a fluência dos prazos processuais independente 
de intimação. Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 201, remetendo-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Direito 
Público. Intime-se. Limeira, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: GREG DE OLIVEIRA MENDES ASSUMPÇÃO NEUBAUER (OAB 
297227/SP), REGINA DE SOUZA JORGE (OAB 304192/SP), GIOVANA FRANCESCHI BOTION (OAB 307921/SP), WENDELL 
ROBERTO PIOVESANO (OAB 318243/SP), DOUGLAS RAMOS JUNIOR (OAB 268905/SP), SILVIO CARLOS LIMA (OAB 
262161/SP), KELLY CRISTINA DOS SANTOS GARCIA (OAB 259845/SP), LUIZ GONZAGA GIRALDELLO NETO (OAB 261690/
SP), LUIZ ALBERTO GIRALDELLO (OAB 50713/SP), VALERIA CARVALHO ONORATO (OAB 322590/SP), THAIS DA SILVA 
FELIZARDO (OAB 329672/SP), CASSIUS ABRAHAN MENDES HADDAD (OAB 254871/SP), ALEXANDRA MONSINHATTI DE 
BRITO (OAB 223261/SP), IVAN DE OLIVEIRA E SOUSA GONÇALVES (OAB 205610/SP), ALEXANDRE EDUARDO BERTOLINI 
(OAB 173276/SP), RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP)

Processo 3017605-64.2013.8.26.0320 - Ação Popular - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico 
- C.A.M.H. - J.A.A.T.M. - - R.O.E. - - U.T.E. - - F.E.S.P. - Cassius Abrahan Mendes Haddad - Vistos. Fls. 1076: A renúncia do 
mandato apresentada pelo advogado só se aperfeiçoa com prova inequívoca da notificação feita por ele ao mandante, sendo 
descabida pretensão dessa providência exclusiva ao Judiciário. Dessa forma, enquanto não comprovar a realização, continua 
a representá-lo, com todas as responsabilidades inerentes à sua profissão. Aguarde-se recolhimento dos honorários periciais 
por parte dos réus. Intime-se. Limeira, 05 de fevereiro de 2015 (Flsl 1076: Petição de renúncia da advogada Jane Y. Mizuno) - 
ADV: CINTIA CRISTINA SILVERIO SANTOS (OAB 300907/SP), JOSE PAULO MARTINS GRULI (OAB 209511/SP), CASSIUS 
ABRAHAN MENDES HADDAD (OAB 254871/SP), JOAQUIM ANTONIO ZANETTI (OAB 80964/SP), JOSE MAURO FABER (OAB 
95811/SP), JANE YUKIKO MIZUNO (OAB 198462/SP)

Processo 4002031-81.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Posse - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - 
CPFL - Antonio Carlos Barboza - - Maria Aparecida Bueno Barbosa - - Espólio de Hans Georg Krauss - - Aracy Hansi Krauss 
Zalaf - - Walter Salib Zalaf - - Geraldo Kreft - - Wiulma Líscio Kreft - - Joaquim Sgobin - Vistos. Cumpra-se o despacho de fls. 
426. Intime-se. Cumpra-se. Limeira, 03 de fevereiro de 2015. (Mandado de imissão na posse expedido) - ADV: JOSE WILSON 
PEREIRA (OAB 50628/SP), ISRAEL FAIOTE BITTAR (OAB 153040/SP), MÁRCIA BATISTA MARTINS CERONI (OAB 238160/
SP), WANDERLEY DOS SANTOS SOARES (OAB 42534/SP), NATHALIA AVELLA GIOIA (OAB 307414/SP), ANTONIO TADEU 
GUTIERRES (OAB 90800/SP), LUIS GUSTAVO MOROZINI (OAB 278798/SP), SILVIA LETICIA DE OLIVEIRA (OAB 281563/SP), 
LARA AZANHA PEREIRA (OAB 322811/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO ADILSON ARAKI RIBEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDSON APARECIDO BILATTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0048/2015
Processo 0000439-36.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - JOSE OSVALDO FELIX - 

Vistos. Expeça-se carta precatória para citação do “DETRAN” no endereço mencionado às fls. 31/32. Sem prejuízo, intime-se 
o autor acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Limeira, 27 de novembro de 2014. (CERTIDÃO DO 
OFICIAL DE JUSTIÇA: CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 320.2014/046231-6 dirigi-me ao 
endereço indicado, procedendo a CITAÇÃO do requerido, DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em 19/11/14, 
na pessoa da representante legal, Marta Mariano Ventura, lendo-lhe mandado e inicial, aceitando contrafé e apondo assinatura. 
Certifico que me dirigi ao local indicado, sendo informada que ali reside a Sra. Valdete, mãe do requerido, o qual se encontra 
preso em Piracicaba, SP, nada mais. Pelo exposto, DEIXEI de proceder a CITAÇÃO do requerido PAULO RODRIGO FERRAZ. 
Devolvo o presente em Cartório.) - ADV: FAUSTO LUIS ESTEVES DE OLIVEIRA (OAB 103079/SP)

Processo 0000592-69.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - CATARINA BOTENE DE 
OLIVEIRA - DESPACHO Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adilson Araki Ribeiro Vistos. Tendo em vista a certidão supra, prossiga-se 
regularmente o feito, com a citação do requerido, observadas as advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: FELIPE 
ZACCARIA MASUTTI (OAB 308692/SP)

Processo 0000969-40.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - WILLIAN JOSÉ 
AUGUSTO - MUNICIPIO DE LIMEIRA - - GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Recebo o recurso de apelação 
interposto pela “Fazenda Estadual” tempestivamente apresentado em seu efeito devolutivo. À parte contrária para fins de 
contrarrazões. Com a juntada ou decorrido o prazo legal, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (Seção de 
Direito Público), com as nossas homenagens. Sem prejuízo da determinação supra, dê-se ciência de todo o processado ao 
Ministério Público. Intimem-se. - ADV: RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), MERCIVAL PANSERINI (OAB 93399/SP), 
ELISABETH APARECIDA DA SILVA (OAB 96821/SP), TATIANY CONTRERAS CHAVES (OAB 293195/SP)

Processo 0001160-85.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Carlos Roberto de Souza - 
Prefeitura Municipal de Limeira - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pelo requerido, tempestivamente apresentado, 
em ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo. À parte contrária para fins de contra-razões. Com a juntada ou decorrido o prazo 
legal, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (Seção de Direito Público), com as nossas homenagens. Intimem-
se. - ADV: RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), FATIMA GENTIL DUCA (OAB 187688/SP), LILIANE ELIAS (OAB 
95210/SP)

Processo 0001575-34.2015.8.26.0320 - Carta Precatória Cível - Atos executórios (nº 3000897-42.2013 - 1ª Vara Cível da 
Comarca de Leme/SP) - ANTONIA DE FATIMA ALVES SOUZA - Vistos. Para a oitiva da testemunha arrolada designo audiência 
para o dia 03/05/15, às 09:00h. Intime-se e Comunique-se o juízo deprecante. Int. - ADV: ELISIO GIMENEZ (OAB 89690/SP)

Processo 0002025-11.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Auxílio-transporte - Deise Aparecida de Oliveira Kuhl - 
MUNICIPIO DE LIMEIRA - Vistos. Recebo o recurso interposto pela autora, pois tempestivo. Intime-se a parte contrária para, 
querendo, ofertar contra-razões no prazo legal, remetendo-se, após, ao autos ao Egrégio Colégio Recursal competente, uma 
vez que se dispensa o recebimento formal de recursos, na sistemática do Juizados Especiais. Intime-se. - ADV: RIVANILDO 
PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), VINÍCIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE (OAB 248321/SP), ANDRE PESSE 
FERREIRA (OAB 312819/SP), SILMARA APARECIDA RIBEIRO (OAB 133223/SP)

Processo 0002026-93.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Auxílio-transporte - Raquel Spinelli Mello Silva - 
MUNICIPIO DE LIMEIRA - Vistos. Recebo o recurso interposto pela autora, pois tempestivo. Intime-se a parte contrária para, 
querendo, ofertar contra-razões no prazo legal, remetendo-se, após, ao autos ao Egrégio Colégio Recursal competente, uma 
vez que se dispensa o recebimento formal de recursos, na sistemática do Juizados Especiais. Intime-se. - ADV: LEONARDO 
MARCIO (OAB 293581/SP), VINÍCIUS AUGUSTUS FERNANDES ROSA CASCONE (OAB 248321/SP), RIVANILDO PEREIRA 
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DINIZ (OAB 328914/SP)
Processo 0002618-40.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Auxílio-transporte - MARISA DE FATIMA KEMPE DA SILVA 

- MUNICIPIO DE LIMEIRA - Vistos. Recebo o recurso interposto pela autora, pois tempestivo. Intime-se a parte contrária para, 
querendo, ofertar contra-razões no prazo legal, remetendo-se, após, ao autos ao Egrégio Colégio Recursal competente, uma 
vez que se dispensa o recebimento formal de recursos, na sistemática do Juizados Especiais. Intime-se. - ADV: SILMARA 
APARECIDA RIBEIRO (OAB 133223/SP), RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), VINÍCIUS AUGUSTUS FERNANDES 
ROSA CASCONE (OAB 248321/SP)

Processo 0003622-49.2013.8.26.0320 (032.02.0130.003622) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 
Fornecimento de Medicamentos - Benedito da Silva Oliveira - Município de Limeira - - Governo do Estado de São Paulo - Vistos. 
A condenação da Fazenda ao pagamento de multa diária é medida eficaz e lícita uma vez que cabe ao estado responsabilizar 
civil e administrativamente o agente público que deixa de cumprir obrigação proveniente de determinação judicial. No entanto, 
o valor da multa não deve ser infinito em razão do princípio da razoabilidade, e sendo assim, determino a redução do valor 
da multa diária à razão de R$ 100,00 (cem reais) por dia, devendo limitar-se ao valor do próprio medicamento, respeitando 
inclusive a posologia médica indicada para o caso em testilha. Intime-se o autor para que traga aos autos memória de cálculos 
atualizada, nos termos desta decisão. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o requerido para que comprove o cumprimento 
integral da sentença no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 
328914/SP), TATIANY CONTRERAS CHAVES (OAB 293195/SP), MERCIVAL PANSERINI (OAB 93399/SP), JULIA RODRIGUES 
GIOTTO (OAB 232231/SP)

Processo 0003840-43.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - MAYRA RENATA GOMES - 
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Recebo o recurso interposto pela autora, pois tempestivo. Intime-se a parte 
contrária para, querendo, ofertar contra-razões no prazo legal, remetendo-se, após, ao autos ao Egrégio Colégio Recursal 
competente, uma vez que se dispensa o recebimento formal de recursos, na sistemática do Juizados Especiais. Intime-se. - 
ADV: PRISCILA APARECIDA RAVAGNANI (OAB 274382/SP), FABIO DESTEFANI SCARINCI

Processo 0004063-21.1999.8.26.0320 (320.01.1999.004063) - Procedimento Ordinário - Jovino Barbosa Figueiredo - 
Municipio de Limeira - Prefeitura Municipal de Limeira - 5v 554/99 - Vistos. Fls.152/157: Manifeste-se o autor. Intime-se. Limeira, 
28 de novembro de 2014. (Fls 152/157: juntada pelo município cópias de comprovantes da implantação do benefício da perda 
da URV). - ADV: CLAUDIO LOURENCO FRANCO (OAB 145208/SP), ANGÉLICA DE MATTOS GÓES VIEIRA PRESTES (OAB 
167396/SP), RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP)

Processo 0004112-37.2014.8.26.0320 - Interpelação - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO 
PÚBLICO - MUNICIPIO DE LIMEIRA - Vistos. Intime-se o autor para retirada definitiva dos autos, independentemente de 
traslado. Intime-se. Limeira, 12 de janeiro de 2015. - ADV: OTAVIO DIAS BREDA (OAB 276990/SP), RIVANILDO PEREIRA 
DINIZ (OAB 328914/SP), ADAO DE JESUS VICTAL (OAB 138525/SP)

Processo 0004139-21.1994.8.26.0320 (320.01.1994.004139) - Procedimento Ordinário - Crédito Tributário - Down Tec 
Engenharia, Saneamento e Servicos Ltda - Saae Servico Autonomo de Agua e Esgoto - Vistos. Nada mais sendo requerido, 
cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Int. - ADV: JOSE RUBENS DE MACEDO SOARES SOBRINHO (OAB 
70893/SP), JOSÉ LOURENÇO APARECIDO (OAB 181450/SP), CARLOS ALBERTO PILLON (OAB 119316/SP)

Processo 0005563-97.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - 
Marcia Regina Forti Barbieri - Municipio de Limeira - Vistos. Recebo o recurso de fls. 85/136, pois tempestivo. Intime-se a parte 
contrária para, querendo, ofertar contra-razões no prazo legal, remetendo-se, após, ao autos ao Egrégio Colégio Recursal 
competente, uma vez que se dispensa o recebimento formal de recursos, na sistemática do Juizados Especiais. Intime-se. 
(Recurso interposto pela requerente) - ADV: SILVANA DE JESUS ONOFRE (OAB 283139/SP), RENATA PATRICIO B MESQUITA 
(OAB 100340/SP), SILMARA APARECIDA RIBEIRO (OAB 133223/SP), RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP)

Processo 0005563-97.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - Marcia 
Regina Forti Barbieri - Municipio de Limeira - Vistos. Recebo o recurso interposto pelo requerido, pois tempestivo. Intime-se a 
parte contrária para, querendo, ofertar contra-razões no prazo legal, remetendo-se, após, ao autos ao Egrégio Colégio Recursal 
competente, uma vez que se dispensa o recebimento formal de recursos, na sistemática do Juizados Especiais. Intime-se. - 
ADV: SILMARA APARECIDA RIBEIRO (OAB 133223/SP), RENATA PATRICIO B MESQUITA (OAB 100340/SP), RIVANILDO 
PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), SILVANA DE JESUS ONOFRE (OAB 283139/SP)

Processo 0005580-36.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - William Salibe - Prefeitura 
Municipal de Limeira - Vistos. Manifeste-se a requerida acerca do retro peticionado, especialmente sobre a utilização da prova 
emprestada mencionada nos autos. Intime-se. - ADV: FLAVIO LUIZ DAINEZI (OAB 292760/SP), RIVANILDO PEREIRA DINIZ 
(OAB 328914/SP), RAFAEL HORTA (OAB 306569/SP)

Processo 0005703-34.2014.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Bento Scholl - 
MUNICIPIO DE LIMEIRA - - ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9099/95. 
Decido. Trata-se de ação na qual a parte autora que sofre de Alzheimer, dor crônica em coluna lombar e consequencias, o que 
importa no uso contínuo de medicamento a fim de evitar a progressão da anomalia e perigo de morte. A preliminar de ausência 
de interesse processual não convence na medida em que a medida é útil e adequado ao fim colimado, porque o medicamento 
é custoso, comprometendo a subsistência e sobrevivência de toda a família. A municipalidade alga pela ilegitimidade de parte, 
contudo o ato normativo que elenca é de extrema fragilidade na medida em que o dispositivo constitucional determinar que 
todos os entes políticos devam responder em matéria de saúde. Neste mister, importante abrir parênteses para esclarecer a 
solidariedade prevista na Charta em que todas as pessoas políticas sejam responsáveis a manter saúde a toda população, 
cabendo ao autor escolher a quem demandar. Aliás, a saúde como bem fundamental do cidadão é direito e dever do Estado, 
sendo o caso de cooperação meramente administrativo a ser tratado neste âmbito quanto ao repasse e forma de aplicação das 
verbas. Deste modo, absurda a denunciação da lide da União porque todos os entes são solidários quanto a custeio da saúde, 
não havendo regresso mediante lei, mas somente a distribuição administrativa das verbas do Sistema Único que é estranha à 
discussão da lide. No mérito, se insurge a ré a respeito do fornecimento, porém ainda que a CF/88 sequer discrimine, notável 
verificar a condição de pobreza da parte autora que litiga sob os auspícios da Lei 1060. De outro modo, a municipalidade não 
discutiu a respeito da necessidade de medicamentos e tinha possibilidade de fazer quando do requerimento administrativo com 
o corpo clínico que ostenta nos postinhos locais. Nem mesmo o Estado que tinha possibilidade de fazer e trazer relatório de 
que o medicamento é ineficaz ou que o menor não necessitava. Contudo, entendo que, como princípio da razoabilidade que a 
decisão não pode ser ad eternum, mas vinculada à cláusula rebus sic stantibus, em que a suspensão poderá ocorrer mediante 
critério médico em avaliação posterior. De outra feita, importante salientar que não há prisão a alguma determinada marca ou 
laboratório, sob pena de violar a finalidade administrativa e o trato com a coisa pública, mas atrelamento ao princípio ativo. Por 
isto, acaso haja medicamento genérico ou similar com o mesmo princípio, deve ser privilegiado. Por fim, se insurge a requerida 
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com a necessidade de dotação orçamentária prévia, todavia a questão foge aos limites da lide, tendo em vista que apenas 
tratamos do cumprimento de dever constitucional à saúde populacional. Por isto, acaso não tenha verba específica, a própria 
lei 8666 prevê situação excepcional que não exige licitação a atender uma situação periclitante. Nesta esteira e como defesa 
corriqueira em todos os feitos, a requerida afirma que o juízo não poderia imiscuir em questões interna corporis. No entanto, não 
é nada disto porque a busca pela tutela jurisdicional em defesa de direito violado é constitucional em que qualquer ameaça ou 
lesão é passível de apreciação. Com isto, tendo direito violado, não se trata de nenhuma ingerência em questão administrativa, 
mas apenas valer da saúde à parte autora. Nem mesmo pela reserva do possível que se mostra mais uma confissão da falência 
estatal do que outra coisa no descumprimento do comando constitucional a todas as pessoas jurídicas de direito público deste 
país. Ante o exposto e de tudo o que mais dos autos consta, julgo procedente a ação para condenar a ré a fornecer o tratamento 
ao autor (medicamentos descritos na inicial e atestados), convalidando a liminar em definitiva, porém a suspensão a critério 
médico por este ser similar, não vinculado a determinado laboratório ou marca. Não há sucumbência em primeiro grau de 
jurisdição. P.R.I.C. Limeira, 24 de abril de 2014. - ADV: WLADIMIR NOVAES (OAB 104440/SP)

Processo 0005868-23.2010.8.26.0320 (320.01.2010.005868) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 
3.365/1941 - Municipio de Limeira - Vistos. Tendo em vista o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, desentranhe-se 
o mandado de imissão juntado às fls. 52/53 para seu integral cumprimento. Intime-se. Cumpra-se. Limeira, 10 de novembro de 
2014. - ADV: RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), ADAO DE JESUS VICTAL (OAB 138525/SP)

Processo 0007763-48.2012.8.26.0320 (320.01.2012.007763) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Municipio de 
Limeira - Vistos. MUNICÍPIO DE LIMEIRA, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de PROCEDIMENTO ORDINÁRIO em 
face de FABIANO BUENO, aduzindo que o requerido é servidor municipal nas funções de motorista. Diante disto, na condução 
do veículo automotor, acabou tomando multa por infração de trânsito ao não exigir do passageiro que colocasse o cinto de 
segurança. Diante disto, a procedência da ação para condenar o réu a ressarcir o erário diante da multa cobrada em veículo de 
propriedade municipal. O réu fora citado e não ofertou resposta. É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento antecipado 
porque o requerido fora devidamente citado e não ofertou resposta a lhe ocasionar os efeitos da revelia. De fato, haja vista 
aplicação do art.319 c/c 330, II do CPC em que há presunção da veracidade dos fatos alegados ao réu que, devidamente 
citado, não ofertar contestação. Diante disto, não há outra solução do que a procedência da ação. Ante o exposto, julgo 
procedente a ação para condenar o requerido a ressarcir a autora no valor apontado na inicial com juros em 1% da citação e 
correção monetária pela Tabela Depre do ajuizamento. Pela sucumbência, responde o requerido com o pagamento das custas e 
honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação. P.R.I. - ADV: LEONARDO MARCIO (OAB 
293581/SP), RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP)

Processo 0010568-47.2007.8.26.0320 (320.01.2007.010568) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Edimilson Gomes da Silva - Vistos. Ciência ao peticionário do desarquivamento dos autos. Int. - ADV: FATIMA GENTIL DUCA 
(OAB 187688/SP)

Processo 0014283-24.2012.8.26.0320 (320.01.2012.014283) - Procedimento Ordinário - Servidão Administrativa - 
Companhia de Gas de Sao Paulo Comgas - Domingos Roberto Contin - Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação de 
constituição de servidão pública para definir o valor de indenização como R$13620,26 com incidência de juros compensatórios 
à razão de meio por cento desde a imissão na posse e juros de mora em meio por cento com correção monetária pela Tabela 
Depre desde a expedição do laudo.Valor do preparo: R$ 272,40 (guia DARE-SP - cod. 230-6) + porte de remessa e retorno dos 
autos:R$ 32,70 por volume (Fundo de Despesas do TJ - cod. 110-4). - ADV: GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP), 
FERNANDA DONAH BERNARDI (OAB 220104/SP), MARCELO JOSE DEPENTOR (OAB 89370/SP)

Processo 0015849-13.2009.8.26.0320 (320.01.2009.015849) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Daniele Ferreira Carvalho - Municipio de Limeira - Vistos. Fls.313/315: Manifeste-se a 
parte interessada. Intime-se. Limeira, 13 de janeiro de 2015. (Fls 313/315: Municipio informa o pagamento dos honorários 
de sucumbencia) - ADV: TATIANY CONTRERAS CHAVES (OAB 293195/SP), RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), 
FABIANA CRISTINA BECH (OAB 172146/SP), MARCELA ROQUE RIZZO DE CAMARGO (OAB 253360/SP)

Processo 0016875-41.2012.8.26.0320 (320.01.2012.016875) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Silvio 
da Silva Penteado - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Vistos. Recebo o recurso interposto, pois tempestivo. Intime-se a parte 
contrária para, querendo, ofertar contra-razões no prazo legal, remetendo-se, após, ao autos ao Egrégio Colégio Recursal 
competente, uma vez que se dispensa o recebimento formal de recursos, na sistemática do Juizados Especiais. Intime-se. - 
ADV: CAMILA KÜHL PINTARELLI (OAB 299036/SP), PATRICK FERREIRA VAZ (OAB 223036/SP)

Processo 0023960-15.2011.8.26.0320 (320.01.2011.023960) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Kelly Tatiana Cardoso - Prefeitura Municipal de Iracemápolis - Vistos. Ciência às partes dos esclarecimentos prestados pela 
Contadora Judicial. Int. - ADV: ARACELI SASS PEDROSO (OAB 239325/SP), MARCIO RODRIGO GONÇALVES, LEONARDO 
KAIALA GOULART FERREIRA (OAB 309478/SP)

Processo 0023960-15.2011.8.26.0320 (320.01.2011.023960) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Kelly Tatiana Cardoso - Prefeitura Municipal de Iracemápolis - Vistos. Retornem os autos à contadoria para que apure os valores 
devidos, aplicando-se a tabela de atualização de débitos judiciais relativos à Fazenda Pública. Int. - ADV: LEONARDO KAIALA 
GOULART FERREIRA (OAB 309478/SP), MARCIO RODRIGO GONÇALVES, ARACELI SASS PEDROSO (OAB 239325/SP)

Processo 0023960-15.2011.8.26.0320 (320.01.2011.023960) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Kelly Tatiana Cardoso - Prefeitura Municipal de Iracemápolis - Vistos. Tendo em vista a divergência dos cálculos pelas partes, 
encaminhem-se os autos ao setor de Contadoria para apuração dos valores devidos. Intime-se. - ADV: ARACELI SASS PEDROSO 
(OAB 239325/SP), LEONARDO KAIALA GOULART FERREIRA (OAB 309478/SP), MARCIO RODRIGO GONÇALVES

Processo 0024207-98.2008.8.26.0320 (320.01.2008.024207) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Louise Bindilatti Pertile - Estado de São Paulo - - Municipio de Limeira - Vistos. Expeça-se 
requisição para pagamento dos valores apresentados às fls. 292 a título de honorários sucumbenciais. Intime-se. Cumpra-se. 
Limeira, 09 de janeiro de 2015. - ADV: RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), MAYRA POLLO DE OLIVEIRA SILVA 
(OAB 282673/SP), SÉRGIO DE OLIVEIRA SILVA JÚNIOR (OAB 204364/SP), VANDERLEI ANIBAL JUNIOR (OAB 243805/SP), 
LEONARDO MARCIO (OAB 293581/SP)

Processo 0026176-46.2011.8.26.0320 (320.01.2011.026176) - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração, 
Proventos ou Pensão - Alexandre Dias de Oliveira - - Francisco Miguel dos Santos - - Nelson Eduardo Manoel - Fazenda Pública 
do Estado de São Paulo - Vistos. Fls.388/392:Manifestem-se os autores. Intime-se. Limeira, 15 de janeiro de 2015. (Fls 388/392: 
juntado pela Fazenda do Estado ducumentos que comprovam o cumprimento da decisão) - ADV: CAMILA KÜHL PINTARELLI 
(OAB 299036/SP), ANDREA SIMIONI (OAB 280511/SP)

Processo 0026229-90.2012.8.26.0320 (320.01.2012.026229) - Procedimento Sumário - Responsabilidade da Administração 
- Bruno Leone Carmello - Prefeitura Municipal de Limeira - Vistos. Desnecessária citação nos termos do artigo 730 do CPC, 
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notadamente por tal dispositivo ser inaplicável na sistemática dos juizados especiais. Sendo assim, manifeste-se o requerido 
acerca dos cálculos apresentados às fls. 119/120. Sem prejuízo, intime-se o autora acerca da petição de fls. 122/123. Intime-se. 
- ADV: MARCELO PETTA GONZAGA FRANCO (OAB 253368/SP), FLAVIA FADINI FERREIRA (OAB 215332/SP), RIVANILDO 
PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), RIOLANDO GONZAGA FRANCO NETTO (OAB 209566/SP)

Processo 0029673-73.2008.8.26.0320 (processo principal 0006155-69.1999.8.26) (320.01.1999.006155/1) - Embargos à 
Execução (Inativa) - Municipio de Limeira Pml - Sebastiao Zambuzi - Vistos. Arbitro os honorários perícias em R$ 500,00 
(quinhentos reais), que deverão ser arcados pela embargante. No mais, ciência às partes dos cálculos apresentados pelo perito. 
Intime-se. Limeira, 15 de janeiro de 2015. - ADV: RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), RODRIGO TOLEDO DE 
OLIVEIRA (OAB 165584/SP), ADAO DE JESUS VICTAL (OAB 138525/SP), WALTER BERGSTROM (OAB 105185/SP)

Processo 0030087-08.2007.8.26.0320 (processo principal 0006952-11.2000.8.26) (320.01.2000.006952/1) - Cumprimento de 
sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Município de Limeira - Gislaine Cassiana Castelo - Vistos. Fls.500/501: Ciência 
às partes. Intime-se. Limeira, 15 de janeiro de 2015. (Fls 500/501: Manifestação do perito) - ADV: WALTER BERGSTROM (OAB 
105185/SP), ADAO DE JESUS VICTAL (OAB 138525/SP), ANGÉLICA DE MATTOS GÓES VIEIRA PRESTES (OAB 167396/SP), 
RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), JAIR CALSA (OAB 68791/SP)

Processo 3001777-28.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Direitos e Títulos de Crédito - Municipio de Limeira - 
Vistos. Intime-se para pagamento nos termos do art. 475-J do CPC. Intime-se. (PROVIDENCIE O AUTOR O RECOLHIMENTO 
DA CONDUÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO). - ADV: RIVANILDO PEREIRA 
DINIZ (OAB 328914/SP), BEATRIZ CARNEIRO FERREIRA FERNANDES (OAB 107528/SP)

Processo 3002654-65.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - SILMARA CRISTINA DE 
OLIVEIRA - Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo - - MUNICIPIO DE LIMEIRA - Vistos. Fls. 136: Ciência 
às partes de que foi designado pelo juízo deprecado o dia 26/02/2015 para a oitiva da testemunha arrolada. Int. - ADV: CINTIA 
CRISTINA SILVERIO SANTOS (OAB 300907/SP), RAFAEL HORTA (OAB 306569/SP), VINÍCIUS AUGUSTUS FERNANDES 
ROSA CASCONE (OAB 248321/SP), RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP)

Processo 3004233-48.2013.8.26.0320 - Ação Popular - Violação aos Princípios Administrativos - Cassius Abrahan Mendes 
Haddad - Municipio de Limeira - - Camara Municipal de Limeira - - Jose Claudinei Lombardi - - Milton Caram de Souza Dias 
- - MARIA LUISA DENADAI - - EIDDY CRISTINA ASSUNÇÃO BATISTA - Cassius Abrahan Mendes Haddad e outros - Vistos. 
Fls. 595/596: Anote-se. Recebo os recursos de apelação de fls. 493/509 e 566/578, tempestivamente apresentados, em ambos 
os efeitos, devolutivo e suspensivo. À parte contrária para fins de contra-razões. Com a juntada ou decorrido o prazo legal, 
encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (Seção de Direito Público), com as nossas homenagens. Intimem-se. 
(Recebido o recurso interposto Eiddy Cristina Assunção Batista, Maria Luisa Denadai, José Claudinei Lombardi e Milton Caram 
de Souza Dias) - ADV: JANE YUKIKO MIZUNO (OAB 198462/SP)

Processo 3004455-16.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - ALEXANDRE REINALDO 
GAVA - MUNICIPIO DE LIMEIRA - Vistos. Trata-se de ação ordinária movida pela parte autora em detrimento da municipalidade 
no sentido de que não se calculou o valor do IPTU em conformidade com os ditames legais, notadamente erronia quanto à 
aplicação da Planta Genérica de Valores de modo a gerar disparidade entre imóveis de mesma categoria. Alega por ofensa ao 
princípio da isonomia e, portanto, a revisão do valor cobrado a título de IPTU. A ré alega que o valor venal é diferente do de 
mercado e o apurado fora em conformidade com a lei e planta genérica de valores. Diante disto, não houve ofensa à isonomia 
nem ao princípio da capacidade contributiva. Deferida prova pericial, porém o autor quedou inerte quanto ao recolhimento 
dos honorários a despeito de intimado regularmente. É o relatório. Decido. Julgo antecipadamente pela desnecessidade de 
provas a teor das constantes nos autos. De rigor esclarecer que o feito deve ser julgado improcedente. De fato, haja vista que 
a lide demandava prova pericial, o que fora saneado com designação de perito. Contudo a parte autora não procedeu com o 
recolhimento dos honorários nem mesmo se insurgiu com a nomeação do expert. Diante disto, de rigor declarar como preclusa 
a prova e, ao mesmo tempo, entende pela improcedência da ação. Seria onus da parte autora o direito constitutivo, o que não 
veio aos autos. Ou seja, de que o valor do IPTU não respeitara a lei limeirense na fixação da base de cálculo (Planta Genérica 
de Valores) e consequente valor venal. Ante o exposto, julgo improcedente a ação porque a autora não se desincumbiu do ônus 
da prova. Condeno em sucumbência consistente em custas e honorários que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. 
Defiro o levantamento de eventuais depósitos efetuados pelo autor. P.R.I. Valor do preparo: R$ 106,25 (guia DARE-SP - cod. 
230-6) + porte de remessa e retorno dos autos:R$ 32,70 por volume (Fundo de Despesas do TJ - cod. 110-4). - ADV: RAFAEL 
HORTA (OAB 306569/SP), RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), FELIPE ZACCARIA MASUTTI (OAB 308692/SP)

Processo 3005324-76.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Diárias e Outras Indenizações - Henrique Alves Correa 
Iatarola - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Intime-se a Fazenda para que apresente os cálculos 
conforme retro requerido. No silêncio, manifeste-se o Autor. Int. - ADV: AMANDA DE NARDI DURAN (OAB 332784/SP), ANTONIO 
JOSE IATAROLA (OAB 149975/SP)

Processo 3008247-75.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - J W A Comércio de Metais 
Ltda Me - Municipio de Limeira - Vistos. HOMOLOGO a desistência do presente feito, para fins do artigo 158, parágrafo único, do 
Código de Processo Civil. Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. Condeno 
à parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente 
atualizados. Custas na forma da lei. P.R.I. Valor do preparo: R$ 106,25 (guia DARE-SP - cod. 230-6) + porte de remessa e 
retorno dos autos:R$ 32,70 por volume (Fundo de Despesas do TJ - cod. 110-4). - ADV: RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 
328914/SP), RAFAEL HORTA (OAB 306569/SP), LILIAN MARIA ROMANINI GOIS (OAB 282640/SP)

Processo 3012341-66.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Edson Luis Heldt - Prefeitura 
Municipal de Limeira - Vistos. Trata-se de ação ordinária movida pela parte autora em detrimento da municipalidade no sentido 
de que não se calculou o valor do IPTU em conformidade com os ditames legais, notadamente erronia quanto à aplicação da 
Planta Genérica de Valores de modo a gerar disparidade entre imóveis de mesma categoria. Alega por ofensa ao princípio 
da isonomia e, portanto, a revisão do valor cobrado a título de IPTU. A ré alega que o valor venal é diferente do de mercado 
e o apurado fora em conformidade com a lei e planta genérica de valorss. Diante disto, não houve ofensa à isonomia nem 
ao princípio da capacidade contributiva. Deferida prova pericial, porém a autora quedou inerte quanto ao recolhimento dos 
honorários a despeito de intimada regularmente. É o relatório. Decido. Julgo antecipadamente pela desnecessidade de provas 
a teor das constantes nos autos. De rigor esclarecer que o feito deve ser julgado improcedente. De fato, haja vista que a 
lide demandava prova pericial, o que fora saneado com designação de perito. Contudo a parte autora não procedeu com o 
recolhimento dos honorários nem mesmo se insurgiu com a nomeação do expert. Diante disto, de rigor declarar como preclusa 
a prova e, ao mesmo tempo, entende pela improcedência da ação. Seria onus da parte autora o direito constitutivo, o que não 
veio aos autos. Ou seja, de que o valor do IPTU não respeitara a lei limeirense na fixação da base de cálculo (Planta Genérica 
de Valores) e consequente valor venal. Ante o exposto, julgo improcedente a ação porque a autora não se desincumbiu do ônus 
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da prova. Condeno em sucumbência consistente em custas e honorários que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa. 
Transitada em julgado, defiro o levantamento de eventuais depósitos efetuados pela autora. P.R.I.Valor do preparo: R$ 106,25 
(guia DARE-SP - cod. 230-6) + porte de remessa e retorno dos autos:R$ 32,70 por volume (Fundo de Despesas do TJ - cod. 
110-4). - ADV: PRISCILA APARECIDA TOMAZ BORTOLOTTE, FERNANDA FELIX BAGNARIOL (OAB 202431/SP), RIVANILDO 
PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), SILVIO CALANDRIN JUNIOR (OAB 128853/SP)

Processo 3013275-24.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - TIAGO MONTEMOR 
DE ASSIS - ESTADO DE SÃO PAULO - - MUNICIPIO DE LIMEIRA - Vistos. Intime-se o autora acerca da manifestação e 
documentos de fls. 87/90. Intime-se. Limeira, 09 de janeiro de 2015.(Fls 87/90: esclarecimentos prestados pela Secretaria 
de Estado da Saúde). - ADV: CINTIA BYCZKOWSKI (OAB 140949/SP), FABIANA SIMONETI (OAB 204283/SP), SILMARA 
APARECIDA RIBEIRO (OAB 133223/SP), RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP)

Processo 3013815-72.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Ilson Rodrigues - MUNICIPIO 
DE LIMEIRA - Vistos. Intime-se o autor para recolhimento dos honorários periciais provisórios nos termos do Acórdão 
de fls. 156/160, sob pena de preclusão da prova. Intime-se. - ADV: RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), ALAN 
ELESANDERSON SILVA (OAB 242929/SP), RAFAEL HORTA (OAB 306569/SP)

Processo 3014822-02.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - AUGUSTO AMARANTE 
ARANTES - MUNICIPIO DE LIMEIRA - Vistos. Trata-se de ação ordinária movida pela parte autora em detrimento da 
municipalidade no sentido de que não se calculou o valor do IPTU em conformidade com os ditames legais, notadamente 
erronia quanto à aplicação da Planta Genérica de Valores de modo a gerar disparidade entre imóveis de mesma categoria. 
Alega por ofensa ao princípio da isonomia e, portanto, a revisão do valor cobrado a título de IPTU. A ré alega que o valor 
venal é diferente do de mercado e o apurado fora em conformidade com a lei e planta genérica de valorss. Diante disto, não 
houve ofensa à isonomia nem ao princípio da capacidade contributiva. Deferida prova pericial, porém a autora quedou inerte 
quanto ao recolhimento dos honorários a despeito de intimada regularmente. É o relatório. Decido. Julgo antecipadamente pela 
desnecessidade de provas a teor das constantes nos autos. De rigor esclarecer que o feito deve ser julgado improcedente. De 
fato, haja vista que a lide demandava prova pericial, o que fora saneado com designação de perito. Contudo a parte autora 
não procedeu com o recolhimento dos honorários nem mesmo se insurgiu com a nomeação do expert. Diante disto, de rigor 
declarar como preclusa a prova e, ao mesmo tempo, entende pela improcedência da ação. Seria onus da parte autora o direito 
constitutivo, o que não veio aos autos. Ou seja, de que o valor do IPTU não respeitara a lei limeirense na fixação da base de 
cálculo (Planta Genérica de Valores) e consequente valor venal. Ante o exposto, julgo improcedente a ação porque a autora não 
se desincumbiu do ônus da prova. Condeno em sucumbência consistente em custas e honorários que arbitro em 10% sobre 
o valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado, defiro o levantamento de eventuais depósitos efetuados pela autora. 
P.R.I. Valor do preparo: R$ 106,25 (guia DARE-SP - cod. 230-6) + porte de remessa e retorno dos autos:R$ 32,70 por volume 
(Fundo de Despesas do TJ - cod. 110-4). - ADV: LUIS GUSTAVO MOROZINI (OAB 278798/SP), ISRAEL FAIOTE BITTAR (OAB 
153040/SP), RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), TATIANY CONTRERAS CHAVES (OAB 293195/SP)

Processo 3015655-20.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Douglas Tadeu Kuhl 
Figueiredo - Prefeitura Municipal de Limeira - Vistos. Recebo o recurso interposto, pois tempestivo. Intime-se a parte contrária 
para, querendo, ofertar contra-razões no prazo legal, remetendo-se, após, ao autos ao Egrégio Colégio Recursal competente, 
uma vez que se dispensa o recebimento formal de recursos, na sistemática do Juizados Especiais. Intime-se.(Recurso interposto 
pelo requerente) - ADV: RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP), VIRGILIO ARAÚJO PAIXÃO FILHO (OAB 118056/MG), 
ANGÉLICA DE MATTOS GÓES VIEIRA PRESTES (OAB 167396/SP), JOÃO PAULO SOARES PINTO (OAB 284980/SP)

Processo 3017205-50.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Renan Ruiz dos 
Santos - Governo do Estado de São Paulo Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo Fazenda Publica do e - Vistos. 
Ciência às partes da baixa do processo. Cumpra-se o V. Acórdão, manifestando-se o vencedor acerca do prosseguimento 
do feito. Int. - ADV: PRISCILA APARECIDA RAVAGNANI (OAB 274382/SP), MAYCON CAMARGO FERREIRA RAMOS (OAB 
333104/SP)

Processo 3018301-03.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Diárias e Outras Indenizações - GISELE CRISTINA GOMES 
NOGAROTTO - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Recebo o recurso interposto pelo requerido, pois 
tempestivo. Intime-se a parte contrária para, querendo, ofertar contra-razões no prazo legal, remetendo-se, após, ao autos ao 
Egrégio Colégio Recursal competente, uma vez que se dispensa o recebimento formal de recursos, na sistemática do Juizados 
Especiais. Intime-se. - ADV: PRISCILA APARECIDA RAVAGNANI (OAB 274382/SP), CIBELE FERNANDA PERESSOTTO (OAB 
298804/SP), PEDRO IVO FREITAS DE SOUZA (OAB 318109/SP)

Processo 3018507-17.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Vera Lucia da Silva 
Pellizari - ESTADO DE SÃO PAULO - - Prefeitura Municipal de Limeira - DESPACHO Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adilson Araki 
Ribeiro Vistos. Intimem-se as partes para que procedam à retirada de documentos pelo prazo de 180 dias. Após proceda-se a 
destruição dos referidos autos. Intime-se. - ADV: WESLEY APARECIDO BAENINGER (OAB 108194/SP), MERCIVAL PANSERINI 
(OAB 93399/SP), TATIANY CONTRERAS CHAVES (OAB 293195/SP), RIVANILDO PEREIRA DINIZ (OAB 328914/SP)

Processo 3020134-56.2013.8.26.0320 - Procedimento Ordinário - Servidão Administrativa - COPEL GERAÇÃO E 
TRANSMISSÃO S/A - Vistos. Intime-se o autor para que qualifique o espólio, nos termos do art.12 do CPC, trazendo aos autos 
documento comprobatório. Intime-se. - ADV: JOSIANE MARIA DE OLIVEIRA BRANCO (OAB 346830/SP), IVANES DA GLORIA 
MATTOS (OAB 323488/SP)

Processo 4008002-47.2013.8.26.0320 - Mandado de Segurança - Liminar - Paulo Sergio de Oliveira - Vistos. O autor, 
embora intimado pessoalmente para andamento ao feito, quedou-se inerte, não atendendo a determinação judicial, de modo 
que a extinção do processo é medida de rigor. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com base no artigo 267, inciso III do 
CPC. Custas na forma da lei. P.R.I.C. - ADV: WENDELL ROBERTO PIOVESANO (OAB 318243/SP)
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Petições Iniciais não Distribuídas

PROTOCOLOS DIGITAIS CANCELADOS NOS TERMOS DO PARECER DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DE 
JUSTIÇA Nº 1119/2012–J, PROFERIDO NO PROCESSO Nº 2012/00162620

Petições encaminhadas por equívoco pelos operadores do Direito ao Distribuidor de Limeira: Ações dirigidas a Varas 
não digitais (Vara da Fazenda Pública, Vara da Infância e da Juventude, Vara do Juizado Especial Cível), a Varas digitais de 
outras Comarcas do Estado, Vara da Justiça Federal, documentos desprovidos de petição inicial, cartas precatórias e petições 
intermediárias:

NÚMERO DO PROTOCOLO AÇÃO ADVOGADO(A) OAB No.

Motivo
1001196-76.2015.8.26.0320 Falência Alexandre Eli Alves 171.071/SP Comarca de Porto Ferreira-SP

LINS
Cível

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO IVANA MÁRCIA DE PAULA E SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELQUIDES GONÇALVES JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0043/2015
Processo 1000304-98.2014.8.26.0322 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - Carlos Alves - 

Banco do Brasil S/A - Sobre os esclarecimentos prestados pelo perito em sua manifestação de fls. 169/170, manifeste-se o 
autos, no prazo de 10 dias, requerendo o que for de seu interesse. Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 
123199/SP), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), DONIZETI APARECIDO MONTEIRO (OAB 282073/SP)

Processo 1000486-50.2015.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - I & M Papéis e Embalagens Ltda - 
Revita Alimentos Indústria e Comercio Ltda Me - Intime-se a requerente para proceder ao recolhimento do complemento da taxa 
judiciária (R$ 106,25 100,70 = R$ 5,55 à recolher -GUIA DARE COD. 230-6), da contribuição devida à carteira da previdência 
dos advogados (R$ 15,76 - 14,48 = R$ 1,28 à recolher GUIA DARE COD. 304-9), no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento 
da distribuição. Após, voltem-me. Int. - ADV: THALITA RIBEIRO MORI BAZZO (OAB 326366/SP)

Processo 1000529-84.2015.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
Derandira dos Santos Ferreira - Losango Promoções de Vendas Ltda - Defiro o benefício da assistência judiciária à requerente, 
anotando-se no sistema SAJ. Pretende a autora, com o ajuizamento da ação, seja declarado inexistente débito que lhe está 
sendo cobrado pelo requerido, sob o fundamento de inexistência de relação jurídica a justificar a cobrança. Requereu seja 
antecipada a tutela para retirar seu nome do rol de inadimplentes. A antecipação da tutela depende da coexistência de três 
requisitos: a) existência de prova inequívoca, convincente da verossimilhança da alegação do autor; b) fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação se não deferida; c) reversibilidade do provimento antecipado (CPC, art. 273). A alegação 
inicial indica que a cobrança é indevida. Destarte, nenhum prejuízo advirá à ré ante a exclusão ora pretendida. Ante o exposto, 
defiro a antecipação de tutela para o fim de que o requerido se abstenha(m) de incluir o nome do(a)(s) requerente(s) em lista de 
inadimplentes em órgãos de restrição ao crédito e se já o fez(iram), que o(s) retire(m). Intime(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) da 
antecipação de tutela, bem como cite-se-o(s) com as advertências legais. Intime-se. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/
SP)

Processo 1000567-96.2015.8.26.0322 - Separação de Corpos - Casamento - F.H.F.B. - J.C.M.B. - Tocante ao pedido de 
separação de corpos, considerando a alegação de insuportabilidade da vida em comum mercê de adultério que teria praticado 
a requerida e, ainda, considerando que o imóvel que serve de residência ao casal é de propriedade exclusiva do autor, justifica-
se o deferimento da liminar postulada, afastando-se a requerida do lar conjugal, podendo ela levar consigo seus pertences 
pessoais. No que tange ao pedido de atribuição da guarda exclusivamente ao autor, efetivamente afigura-se prudente sejam 
as partes e o menor submetidos à avaliação psicológica, na esteira da manifestação ministerial. Com efeito. Nada obstante as 
declarações apresentadas, emanadas de pessoas que trabalham com o autor, seus familiares e amigos, de todo convinhável a 
avaliação técnica acerca da situação delineada na inicial, sobretudo porque se cuida de medida drástica e excepcional, da forma 
como requerida na vestibular. Destarte, à luz do artigo 1.585 do CC, em sede de medida liminar ouvir-se-ão preferencialmente 
ambas as partes. Observo que no boletim de ocorrência confeccionado em março do ano passado, o autor expressa sua 
desconfiança quanto ao uso de drogas pela requerida; todavia, no atendimento psicológico objeto da declaração de fls. 128/133, 
não há relato de situação grave ou de risco ao menor decorrente do comportamento da mãe, senão abandono e ausência 
crônica na vida do filho. Nesse diapasão, a despeito das sérias alegações de uso de drogas e álcool, mantenho o menor sob a 
guarda compartilhada dos pais, até que sobrevenha aos autos laudo social e psicológico elaborado pela equipe multidisciplinar 
do Juízo, cuja feitura ora determino, estabelecendo, porém, a residência oficial do menor o domicílio paterno, porque melhor 
atende aos seus interesses que permaneça inalterada sua rotina, considerando que a mãe deixará o lar conjugal. Estabeleço, 
outrossim, as visitas da genitora ao menor em finais de semana alternados, retirando-o da residência paterna as 09:00 do 
sábado e devolvendo-o até as 18:00 horas do domingo e, ainda, às quartas-feiras, pegando-o na escola e devolvendo-o ao pai 
até as 18:00 horas do mesmo dia. Ressalte-se aqui a ausência, até o momento, de elementos seguros que justifiquem a visitação 
assistida, pelo que resta indeferido que se faça sob a supervisão do motorista ou da babá. Ante o exposto, com fundamento 
no art. 798, do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o requerimento inicial, determinando o afastamento da requerida 
da residência do autor, levando consigo somente seus pertences pessoais. Estabeleço, por ora, a guarda compartilhada às 
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partes, fixada a residência oficial do menor o domicílio do autor, conferindo à genitora a visitação na forma acima discriminada. 
Remetam-se os autos ao Setor Técnico para avaliação social e psicológica das partes e do menor, filho do casal. Laudo em 30 
dias. Por fim, quanto aos demais requerimentos, sua necessidade e conveniência serão analisadas no curso da instrução. Sem 
prejuízo da determinação supra, intime-se e cite-se a requerida da presente decisão para, querendo, apresentar contestação 
no prazo de 05 dias, contados da juntada do mandado cumprido nos autos. Expeça-se mandado de afastamento, intimação e 
citação. - ADV: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA (OAB 32440/SP)

Processo 1002443-23.2014.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Amigãolins Supermercado Ltda - 
Claudinei José dos Santos - Nota de cartório: resposta da pesquisa Renajud (fls.33/34) - ADV: ANGELICA DE CASSIA COVRE 
(OAB 295797/SP), TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP)

Processo 1002804-40.2014.8.26.0322 - Inventário - Inventário e Partilha - ADRIANA GUEDES SILVÉRIO - FRANCISCO 
DIONIZIO GUEDES FILHO - Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, julgo por sentença extinto o 
Arrolamento requerido por ADRIANA GUEDES SILVÉRIO em razão do falecimento de FRANCISCO DIONÍSIO GUEDES FILHO, 
também conhecido por FRANCISCO DIONÍZIO GUEDES FILHO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, § 1º 
do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. - ADV: ALEXANDRE GREGORIO 
LANZELOTTI (OAB 115745/SP)

Processo 1002916-09.2014.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Adilson Benedito Petinatti - 
Daybson Silva Rocha - Nota de Cartório: Resposta da pesquisa Bacen Jud Negativa (fls.38) - ADV: CRISTIAN DE SALES VON 
RONDOW (OAB 167512/SP), JOSÉ CARLOS DIAS GUILHERME (OAB 240924/SP), LARISSA CUNHA MOCHIDA (OAB 313546/
SP)

Processo 1004455-10.2014.8.26.0322 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - L.C.A. - - L.E.R.A. - 
B.F.T.A. - Trata-se de ação de regulamentação de visitas, na qual buscam os autores, avós paternos, a visitação à sua neta, 
pois seu filho, pai da menor, está internado para tratamento de saúde; que a requerida não permite que eles, autores, convivam 
com a neta. O Ministério Público pediu o indeferimento da tutela antecipada, requerendo a ainda, a citação e a realização de 
estudo social sobre caso. Por decisão de fls. 22/23, foi deferida parcialmente a antecipação de tutela, conferindo aos autores a 
visitação à neta aos sábados, das 13:00 horas às 18:00 horas, retirando-a da residência materna. Determinou, ainda, a citação 
da requerida e a realização de estudo social sobre o caso. A requerida foi citada, contestando a ação. Foi realizado estudo social 
entre as partes. Manifestaram-se as partes. O Ministério Público manifestou-se pela concessão da tutela antecipada para que 
os requerentes possam visitar a neta em finais de semana alternados. É o relatório. Decido. Nas ações envolvendo menores, 
o que prepondera é a situação que mais atenda aos interesses dos mesmos. Razão assiste ‘a D. Representante do Ministério 
Publico porquanto, consoante estudo social realizado, os autores reúnem condições em ter a neta consigo em finais de semana 
alternados; destarte, é de todo conveniente a convivência com os parentes paternos, mantendo-se os laços afetivos. Ante o 
exposto, reconsidero o despacho de fls. 21/22 e defiro a tutela antecipada para que os autores possam visitar a neta em finais 
de semana alternados, podendo busca-la aos sábados das 9:00 horas e devolve-la no domingo até às 19:00 horas. Ressalve-se 
que os autores não deverão levar a menor para visitar seu genitor, conforme orientação médica. Deixo de analisar o pedido de 
fls. 81/82, pois perdeu seu objeto. Designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 26/03/2015 às 14:00horas, 
oportunidade em que serão inquiridas as testemunhas já arroladas e as que forem eventualmente arroladas nos termos do art. 
407, do CPC. Int. - ADV: ARNALDO TAKAMATSU (OAB 50115/SP), RILDO HENRIQUE PEREIRA MARINHO (OAB 163151/SP)

Processo 1004990-36.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Seguro - LEONARDO CASTILHO PUGLIELLI - 
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA - Intimem-se da perícia designada as fls.89/90. Int (PERICIA 
DESIGNADA PARA O PROXIMO DIA 28/04/2015, AS 10H 30, NO NUCLEO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE MEDICINA LEGAL 
DE ARAÇATUBA/SP, NA RUA AGUAPEÍ, 50, CENTRO EM ARAÇATUBA/SP) - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI 
(OAB 115762/SP), ROBERTA DIAS FERRAZ PENA (OAB 327240/SP)

Processo 1005870-28.2014.8.26.0322 - Interdição - Tutela e Curatela - F.A.F. - U.P.F. - Diante do teor do estudo social 
e da manifestação do MP a fls. 37, indefiro, por ora, a Curatela provisória da requerida, pois não há prova segura de seu 
comprometimento cognitivo. Intime-se o requerente para que apresente o comprovante relativo ao benefício previdenciário 
recebido pela requerida, bem como esclareça se é ele ou Cláudia Helena que vem se responsabilizando pela requerida. Para 
interrogatório da interditanda designo o dia 18/03/2015 às 14:30horas. Cite-se e intime-se. Deverá o oficial de justiça descrever 
a situação de saúde da interditanda; ao que consta, não pode locomover-se. Int. - ADV: SERGIO JOSE ZAMPIERI (OAB 102643/
SP)

Processo 1006434-07.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - M.A.G.A. - B. - Intime-
se o requerido, na pessoa de seu advogado, para proceder ao recolhimento da contribuição devida à carteira da previdência dos 
advogados, no prazo de dez (10) dias, comprovando-se nos autos. Sem prejuízo da intimação supra, manifeste-se o requerente 
sobre a contestação e documentos de fls. 132/161, no prazo de 10 dias. À serventia para que proceda ‘a qualificação do 
requerido, bem como ‘a inclusão de seu procurador no sistema informatizado. Int. - ADV: MARIA JÚLIA MODESTO NICOLIELO 
(OAB 185677/SP), ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP)

Processo 1006875-85.2014.8.26.0322 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - F.R.D. - B.C.N. - Defiro 
os benefícios da assistência judiciária ao requerente. Trata-se de ação de regulamentação de visitas, na qual pretende o autor a 
antecipação da tutela para que seja determinada a guarda compartilhada e que possa ter a filha em finais de semana alternados, 
pegando-a na sexta feira, levando-a à escola/creche na segunda feira; que sejam definidos, ainda, férias e datas especiais, 
além de poder participar e ter conhecimento dos acontecimentos envolvendo a criança . Aduz que os horários já fixados para 
visitação não estão sendo respeitados pela requerida, que vem criando pretextos de molde a obstaculizar o exercício de seu 
direito de visitas. O Ministério Público opinou pelo indeferimento da tutela antecipada. O dispositivo legal que rege a antecipação 
da tutela (artigo 273, do Código de Processo Civil), exige existência de prova inequívoca que faça convencer o julgador da 
verossimilhança da alegação. Ao que consta da inicial, as visitas encontram-se estipuladas todos os finais de semana, num 
deles, no sábado, no seguinte, no domingo, das 08:00 às 19:00 horas; assim definidas em processo recente, de 2013. Pois 
bem. Nada obstante a manifestação da D. Representante do Ministério Público, não vislumbro qualquer óbice a que o genitor 
exerça seu direito de visitar a filha menor, de tê-la consigo nos finais de semana. Nada nos autos está a indicar a inconveniência 
ou mesmo irresponsabilidade do autor no trato com a filha. Considerando que o autor reside em Guaiçara e a requerida em 
Sabino, ambas nesta Comarca, de todo convinhável e proveitoso à visitação que se faça nos moldes postulados, em finais de 
semana alternados, podendo o genitor retirar a menor da residência materna às 19:00 horas da sexta-feira, levando-a à creche-
escola na segunda-feira, no horário em que matriculada. Tocante à guarda compartilhada, as férias escolares e datas especiais, 
prudente aguardar-se o contraditório e produção de provas a fim de melhor se avaliar a situação da menor e genitores. Ante 
o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela, nos moldes acima expostos. Realize-se estudo social sobre 
o caso. Remetam-se os autos ao Setor Técnico Social. Laudo em 30 dias. Sem prejuízo da determinação supra, cite-se a ré 
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para, querendo, apresentar contestação, no prazo de quinze dias, constando as advertências legais bem assim intime-se-a da 
concessão parcial da tutela antecipada, alterando o horário de visitação do pai. Intimem-se. - ADV: VALMIR CANDIDO DOS 
SANTOS (OAB 341936/SP)

Processo 1007244-79.2014.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MISSÃO SALESIANA DE MATO 
GROSSO - VITOR HUGO DE OLIVEIRA AUGUSTINHO - O pagamento das custas ao final exige comprovação da dificuldade 
e momentânea impossibilidade do pagamento. Assim, comprove a requerente sua momentânea impossibilidade no pagamento 
das custas, no prazo de 15 dias. Após, voltem-me. Int. - ADV: CRISTIAN DE SALES VON RONDOW (OAB 167512/SP), JOSÉ 
CARLOS DIAS GUILHERME (OAB 240924/SP)

Processo 4001824-76.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial - Willians de Oliveira - Instituto 
Nacional de Seguro Social - Intimem-se as partes da perícia designada às fls.77/78. (PERICIA DESIGNADA PARA O PROXIMO 
DIA 28/04/2015, AS 10H 15, NO NUCLEO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE MEDICINA LEGAL DE ARAÇATUBA/SP, NA RUA 
AGUAPEÍ, 50, CENTRO EM ARAÇATUBA/SP) - ADV: TIAGO BRÍGITE (OAB 343195/SP), SUZY APARECIDA DE OLIVEIRA 
(OAB 284869/SP), ENI APARECIDA PARENTE (OAB 172472/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO IVANA MÁRCIA DE PAULA E SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELQUIDES GONÇALVES JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0044/2015
Processo 0000006-60.2013.8.26.0322/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Mauricio 

Godinho Lourenço - Daniela Regina Dantas Ávila - Satisfeita a obrigação, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Cumprimento de Sentença (EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA) 
proposta por Maurício Godinho Lourenço contra Daniela Regina Dantas Ávila. Liberem-se eventuais penhora e bloqueios 
existentes. Transitando em julgado esta decisão, expeça-se certidão de inscrição da dívida ativa em desfavor da executada, dê-
se baixa no sistema informatizado e arquivem-se os autos. P. R. I. - ADV: HELIO PATRICIO RUIZ (OAB 255513/SP)

Processo 0000331-94.1997.8.26.0322 (322.01.1997.000331) - Procedimento Ordinário - Massa Falida de Garavelo & Cia 
- Alvacyr Almeida Junior - Recentemente foi deferido o bloqueio “on line” no Sistema Bacen Jud. das contas correntes ou 
aplicações em nome do(a)(s) executado(a)(s), sem que houvesse saldo positivo, portanto, indefiro o pedido de reiteração de 
bloqueio, pois a exequente não apresentou motivo para que fosse acolhido novo pedido. Deverá a própria parte diligenciar 
no sentido de encontrar bens ou valores penhoráveis, posto que a tentativa de bloqueio judicial resultou infrutífera. Dê-se 
nova vista ao (a) (s) exequente (s) para requerer(em) o que de direito. Nada requerido aguarde-se por 30 dias. Se nada 
for providenciado, aguarde-se provocação em cartório. Int. - ADV: SAULO MENEZES CALASANS ELOY DOS SANTOS (OAB 
2038/SE), IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB 49889/SP), EDMO CARVALHO DO NASCIMENTO (OAB 204781/SP), 
ROSEMEIRE ZANELA (OAB 113998/SP)

Processo 0002754-46.2005.8.26.0322 (322.01.2005.002754) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.M.M.G. - C.G. - Defiro 
a suspensão da presente execução nos termos do artigo 791, inc. III, do CPC, aguardando-se pelo prazo de 06 meses. Decorrido 
o prazo, manifeste-se a exequente. Int. - ADV: GILSON APARECIDO RAMOS GARCIA (OAB 125677/SP), SAMARA PLACA DA 
SILVA (OAB 138521/SP)

Processo 0002842-40.2012.8.26.0322 (322.01.2012.002842) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito 
Financiamento e Investimento - Ademir Fabricio - Deixo de analisar o pedido de desbloqueio do veículo objeto da presente, eis 
que a restrição já foi retirada (fls. 97). Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias. Decorrido o prazo, manifeste(m)-se 
o (a) (s) exequente (s). Nada requerido aguarde-se por 30 dias. Se nada for providenciado, aguarde-se provocação em cartório. 
Int. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)

Processo 0003648-75.2012.8.26.0322 (322.01.2012.003648) - Reintegração / Manutenção de Posse - Provas - Banco 
Volkswagen Sa - Auto Posto Mendonça Guaiçara Ltda - Vistos. Manifeste-se a exequente, requerendo o que for de seu interesse. 
Nada sendo requerido, aguarde-se por 30 dias. Decorrido sem providências, aguarde-se provocação em cartório. - ADV: FLÁVIO 
NEVES COSTA, ARIOSMAR NERIS (OAB 232751/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)

Processo 0006335-64.2008.8.26.0322 (322.01.2008.006335) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I - Avenida Veiculos de Lins Ltda - - Geraldo Barreto 
Coutinho - - Elisclaudia Catini Coutinho - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 15 (quinze dias). Decorrido o prazo, 
manifeste(m)-se o(a)(s) exequente(s). Int. - ADV: ANA PAULA GUEDES HYPPOLITO (OAB 324250/SP), RAFAEL MIGLIO (OAB 
285791/SP), PAULO SERGIO CARENCI (OAB 75224/SP), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP)

Processo 0006347-05.2013.8.26.0322 (032.22.0130.006347) - Consignação em Pagamento - Planos de Saúde - Rosangela 
Barbosa Rodrigues Rosario - Assistencia Medico Hospitalar Sao Lucas Sa - Cumpra-se o despacho de fls. 222, expedindo-se 
guia de levantamento do valor (es) depositado (s) a (s) fls. 226, em favor do (a) (s) requerente (s) (s), intimando-o (a) (s) para 
comparecer em cartório no prazo de 10 dias, a fim de retirar a guia. Int. - ADV: TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/
SP), ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP), ISMAEL NOVAES (OAB 121650/SP)

Processo 0006809-59.2013.8.26.0322 (032.22.0130.006809) - Procedimento Ordinário - Lançamento - Carmen Aparecida de 
Salvo Palhares - Fazenda Publica Municipal de Lins - À serventia, para proceder ‘as anotações na planilha mensal, da baixa dos 
autos. Cumpra-se o V. Acórdão, cientificando-se as partes da baixa dos autos. Ao (À)(s) requerente (s). Nada sendo requerido, 
aguarde-se o prazo de 06 meses (§ 5.º do art. 475-J). Decorrido o prazo, arquivem-se. Int. - ADV: PRISCILA ROGERIA PRADO 
(OAB 251466/SP), RILDO HENRIQUE PEREIRA MARINHO (OAB 163151/SP)

Processo 0009768-03.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009768) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Paulo 
Alves de Oliveira - Fazenda do Municipio de Guaiçara - Recebo a apelação de fls. 226/236 (Paulo Alves de Oliveira), em seus 
efeitos devolutivo e suspensivo. Intime(m)-se o (a) (s) apelado (a) (s) para responder (em) o (s) recurso (s) no prazo de 15 dias. 
Após, remetam-se os autos ao SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE (1ª a 17.ª CÂMARAS), deste Estado, com as 
homenagens deste Juízo, procedendo-se as anotações no sistema informatizado. Int. - ADV: FERNANDO BERTOLI BELAI (OAB 
241608/SP), SINCLEI GOMES PAULINO (OAB 260545/SP)

Processo 0010162-44.2012.8.26.0322 (322.01.2012.010162) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Jose Ricardo Costa de Oliveira - Banco Itaucard Sa - Trata-se de ação de procedimento ordinário de rescisão 
contratual cc. devolução de valores (VRG) . A ação foi julgada parcialmente procedente, bem como condenada a arrendadora 
ao pagamento da verba honorária de 10% sobre o valor da condenação, a ser apurada na forma do artigo 475-B do CPC 
(fls. 66/74). Houve recurso, ao qual foi negavo provimento (fls. 134/140), transitado em julgado (fs. 142). Baixados os autos 
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em cartório, sobreveio o acordo efetuado entre requerido, seu procurador e requerente (fls. 143/145). Manifestando-se nos 
autos, o procurador do requerente noticiou não haver assinado tal acordo, pretendendo seus honorários sucumbenciais 
arbitrados na sentença (fls. 149). Manifestou-se o requerido pela homologação do acordo, o qual já fora cumprido. Embora o 
procurador do requerente Dr. Paulo Cesar da Cruz não tenha participado do acordo (fls. 143/145), considerando ser possível 
transação através de instrumento particular, já que a transação é ato de vontade das partes, que prescinde para sua validade, 
da concordância de seus patronos, sendo ato jurídico perfeito e acabado, obrigando definitivamente os contraentes, sendo 
inoperante o arrependimento unilateral, de sorte que a rescisão somente é possível em ação própria, por dolo, violência ou 
erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Conforme orientação jurisprudencial: “A transação extra-autos e a estes 
juntada independente de termo e de homologação é só rescindida como todo ato jurídico. Irrelevante a falta de assinatura 
do advogado do apelante” (RT 550/110). “Petição de acordo assinada pelo advogado do autor e pelo réu diretamente, sem a 
intervenção do advogado do último. Transação válida, em tese, que só poderá ser anulada em ação própria, provando-se a 
existência de vício que a torne nula ou anulável” (STJ - 5ª Turma, REsp 50.669-7-SP , rel. Min. Assis Toledo, j. 8.3.95, deram 
provimento parcial, v.u., DJU 27.03.95, p. 7.179). Assim, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, o acordo firmado entre as partes (fls. 143/145) e, em consequência julgo extinta a presente ação ajuizada por José 
Ricardo Costa de Oliveira contra Banco Itaucard S/A, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso III, do CPC. 
Quanto ‘a execução de honorários pleiteada pelo procurador do requerente, à serventia para retificar a juntada de fls. 160/161, 
como sendo cumprimento de sentença de honorários advocatícios, incluindo como exequente Paulo Cesar da Cruz e executado 
Banco Itaucard. Após, voltem-me na execução de sentença. Transitando em julgado esta decisão, dê-se baixa no sistema 
informatizado e arquivem-se os autos. P.RI. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), PAULO CESAR DA CRUZ 
(OAB 117678/SP)

Processo 0011903-22.2012.8.26.0322 (322.01.2012.011903) - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença 
- S.A.N. - - D.T.A.N. - R.N. - Trata-se de execução de alimentos, na qual pretende(m) o(a)(s) exequente(s), a penhora em 
saldo de FGTS em nome do executado. A representante do Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido (FLS. 134). De 
acordo com a orientação jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça deste Estado: “AGRAVO - Execução de alimentos Decisão 
que indeferiu pedido de bloqueio do saldo existente em conta inativa do FGTS do executado, para penhora - Inconformismo 
- Entre a preservação do patrimônio do devedor de prestação alimentar, injustificadamente inadimplente, e a proteção do 
direito à subsistência do alimentando, deve prevalecer este último - Situação excepcional Recurso provido”. (AGRAVO DE 
INSTRUMENTO n° 660.172-4/2-00, da Comarca de LINS). Assim, defiro a penhora sobre os créditos do FGTS, do executado 
até o valor do débito. Intime-se o exequente para apresentar o demonstrativo do débito atualizado, em 15 dias. Apresentado 
o demonstrativo, expeça-se mandado de penhora do FGTS em nome do executado, até o montante do débito ajuizado, junto 
à Caixa Econômica Federal, devendo o Sr. Gerente, proceder ao depósito judicial junto ao Banco do Brasil, agência do forum 
local, n.º 0058-2, ficando o referido valor à ordem e à disposição deste Juízo. Comprovado o depósito, intime-se o executado, na 
pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, da penhora, com a advertência de que 
querendo, no prazo de quinze dias poderá oferecer impugnação. Int. - ADV: JUCILENE NOTÁRIO (OAB 249044/SP)

Processo 0012568-72.2011.8.26.0322 (322.01.2011.012568) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito , Financiamento e Investimento - - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITORIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA - Ismael Rodrigues - Homologo, por sentença, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 107/110 e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação de 
Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO-
PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA contra Ismael Rodrigues, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, 
III, do Código de Processo Civil. O veículo objeto da presente ação já foi desbloqueado (fls. 96). Transitando em julgado esta 
decisão, dê-se baixa no sistema informatizado e arquivem-se os autos. P. R. I. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA 
(OAB 192562/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA 
FERNANDES (OAB 268862/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0013339-16.2012.8.26.0322 (322.01.2012.013339) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Santander Brasil Sa - Defiro a requisição de informações e/ou cópia das duas últimas declarações de rendas do (a) 
(s) executado (a) (s), pelo sistema infojud. Intime-se o(a)(s) exequente(s) para efetuar o recolhimento da taxa apurada, na 
guia FEDJF, cód. 434-1 (I- Solicitação de Pessoa Física R$ 12,20; II- Solicitação feito por Pessoa Jurídica por exercício: R$ 
12,20), conforme artigo 11 do Provimento CSM 2.195/2014, que institui a cobrança do serviço de impressão de documentos 
que envolvam as declarações de imposto de renda. Comprovado o recolhimento, será realizada a pesquisa e sendo positiva, 
arquivem-se em pasta própria as declarações, ante o sigilo de tais dados, cientificando-se. Intime(m)-se o(a)(s) exequente (s) 
para apresentar o demonstrativo do débito atualizado, em 10 dias. Apresentado o demonstrativo, Intime-se o(a) exequente para 
providenciar o recolhimento da taxa do serviço de “impressão de informações do sistema BACENJUD” ao Fundo de Despesa do 
Tribunal de Justiça, no valor de R$ 12,20, código 434-1. Comprovado o recolhimento e apresentado o demonstrativo do débito, 
proceda ao bloqueio “on-line” no Sistema Bacen Jud. das contas correntes ou aplicações em nome da(o) executada(o)(s), até 
o limite do crédito. Aguarde-se pelo prazo de 30 dias a informação do Banco da existência de conta ou não, bem como do valor 
bloqueado. Dê-se ciência à parte interessada da obtenção das cópias das declarações de imposto de renda do executado(a)
(s), concedendo-lhe o prazo de 20 dias para exame em cartório, sem direito a extração de cópias e fotografia diante do sigilo 
fiscal. Vencido o prazo, mantenham-se arquivadas, para fins de incineração oportunamente. Decorrido o prazo, requeira o(a)(s) 
exequente(s) o que for de seu interesse, no prazo de 05 dias. Nada requerido aguarde-se por 30 dias. Se nada for providenciado, 
aguarde-se provocação em cartório. Int. - ADV: ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)

Processo 0016167-82.2012.8.26.0322 (322.01.2012.016167) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Wanderley do Amaral Maduro - À serventia para que 
proceda a inclusão do (a) (s) procurador (a) (es) do (a) (s) Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não-Padronizados 
PCG-Brasil Multicarteira na contracapa dos autos, bem como no sistema informatizado. Fundo de Investimentos em Direitos 
Creditórios Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira que através de instrumento de cessão de crédito, adquiriu os direitos e 
obrigações do Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento. Com isso, pede a substituição processual. Considerando 
que o pedido de substituição do cedente no polo ativo veio assinado somente pelo cessionário, necessária se faz a manifestação 
do embargado, antes de analisar o pedido. Portanto, manifeste-se o requerente (s) sobre a substituição processual, no prazo de 
05 dias. Decorrido, no silêncio, voltem-me para analisar o pedido de substituição processual. Int. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO 
BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)

Processo 0018224-73.2012.8.26.0322 (322.01.2012.018224) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Neusa da Silva 
Dalpoz - Alvino Bezerra da Silva - Aguarde-se por 30 dias. Se nada for providenciado, intime-se o(a) inventariante, pessoalmente, 
bem como, seu (ua) (s) procurador (a) (es), através de publicação, para dar(em) o devido impulso processual no prazo de 48 
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horas, sob pena de destituição do encargo de inventariante. Nada sendo requerido, certifique-se, retornando conclusos para 
decisão. Int. - ADV: LUIZ OTAVIO ZANQUETA (OAB 172930/SP)

Processo 0018867-31.2012.8.26.0322 (032.22.0120.018867) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - 
Locação de Imóvel - Rogerio Taiar - Edvaldo Neli de Carvalho - Aguarde-se por 30 dias. Se nada for providenciado, intime(m)-se 
o(a)(s) requerente (s), pessoalmente, bem como, seu (ua) (s) procurador (a) (es), através de publicação, para dar(em) o devido 
impulso processual no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Nada sendo requerido, certifique-se, retornando conclusos 
para decisão. Int. - ADV: CARLOS JOSE MARTINEZ (OAB 111877/SP)

PETIÇÃO protocolada em 18/11/2014, sob nº00072786-7 - Proc. 644/2011 (Primeira Vara Cível). Partes: Autor 
SUPERMERCADOS LUZITANA DE LINS LTDA move contra JOELLEN CRISTINA OLIVEIRA SOUZA. Diante da certidão (que 
a PETIÇÃO se refere a pedido de desarquivamento do feito 644/2011  cx 1090/12, porém não há comprovante de que a parte 
interessada seja beneficiária da assistência judiciária. Ante a informação supra, intime-se a subscritora para que comprove ser 
beneficiária da assistência judiciária, ou recolha a taxa de desarquivamento (R$ 24,40- cod. 206-2) no prazo de 10 dias. No 
silêncio arquivem-se a petição anexa, em pasta própria. Int. ADV. Aretha Benetti Bernardi- OAB/SP 223.294.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO IVANA MÁRCIA DE PAULA E SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELQUIDES GONÇALVES JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0055/2015
Processo 0006320-85.2014.8.26.0322 (apensado ao processo 1004330-42.2014.8.26) (processo principal 1004330-

42.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Repetição de indébito - Fazenda Pública Municipal de Lins - Vera Lúcia dos 
Santos - À serventia para retificar o valor da causa como sendo R$ 1.864,30, anotando-se nos sistema informatizado. Após, 
Prossiga-se nos autos principais. Int. - ADV: LUCAS CORREA LEITE MARTINS (OAB 311887/SP), FERNANDO QUINTELLA 
CATARINO (OAB 243796/SP), JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP)

Processo 1000158-23.2015.8.26.0322 - Exibição - Medida Cautelar - Wamberto Luiz Bolognesi Pena - Casa Bahia Comercial 
Ltda - Defiro o benefício da assistência judiciária ao requerente, anotando-se no sistema SAJ. Trata-se de medida cautelar de 
exibição de documentos com pedido liminar. Verifico dos autos, que estão presentes os requisitos que autorizam o provimento 
cautelar em exame, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni juris. O requisito referente à plausibilidade do direito 
invocado pelo requerente se encontra preenchido, já que mantinha conta junto ao requerido, estando demonstrada a existência 
da relação jurídica. Por sua vez, os documentos pretendidos pelo requerente poderão instruir eventual ação a ser ajuizada. 
De acordo com a orientação jurisprudencial: MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INSTRUMENTO 
DE CONTRATO DE MÚTUO E EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA - DOCUMENTOS DE INTERESSE COMUM 
DAS PARTES - DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DO AUTOR, SEM AUDIÊNCIA DA OUTRA PARTE -AGRAVO DE 
INSTRUMENTO IMPROVIDO - Por constituir obrigação do estabelecimento bancário a exibição de documentos comuns às 
partes, consistente na apresentação de instrumento de contrato de cheque especial e no fornecimento de extrato de conta 
corrente, impõe-se o improvimento do agravo de instrumento por ele interposto da decisão pela qual o juiz deferiu liminarmente, 
sem a sua prévia audiência, a medida cautelar de exibição de tais documentos, formulada pelo correntista, uma vez demonstrado 
o preenchimento por este dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. (TAMG - AI 0307740-3 - (31508) - 7ª C.Cív. - 
Rel. Juiz Fernando Bráulio - DJMG 15.11.2000). Por sua vez, tem o requerente direito básico à informação, na forma dos artigos 
6º, inciso III e 52, incisos I a IV do CDC. Ante o exposto, defiro o pedido liminar, para que o requerido apresente o contrato 
descrito na inicial. Efetivada a medida, cite-se o requerido, constando do mandado as advertências legais, no prazo de 05 dias. 
Intime-se. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1000263-97.2015.8.26.0322 - Exibição - Medida Cautelar - Luciano Aparecido Santos - Banco Itaú - Unibanco 
S/A - Defiro o benefício da assistência judiciária ao (à) (s) requerente (s), anotando-se no sistema SAJ. Trata-se de medida 
cautelar de exibição de documentos com pedido liminar. Verifico dos autos, que estão presentes os requisitos que autorizam 
o provimento cautelar em exame, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni juris. O requisito referente à plausibilidade 
do direito invocado pelo requerente se encontra preenchido, já que celebrou contrato com o requerido visando a aquisição 
de produto ou serviço; demonstrada, assim, a existência da relação jurídica. Por sua vez, os documentos pretendidos pelo 
requerente poderão instruir eventual ação a ser ajuizada. De acordo com a orientação jurisprudencial: MEDIDA CAUTELAR DE 
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INSTRUMENTO DE CONTRATO DE MÚTUO E EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA - 
DOCUMENTOS DE INTERESSE COMUM DAS PARTES - DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DO AUTOR, SEM AUDIÊNCIA 
DA OUTRA PARTE -AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO - Por constituir obrigação do estabelecimento bancário a 
exibição de documentos comuns às partes, consistente na apresentação de instrumento de contrato de cheque especial e no 
fornecimento de extrato de conta corrente, impõe-se o improvimento do agravo de instrumento por ele interposto da decisão 
pela qual o juiz deferiu liminarmente, sem a sua prévia audiência, a medida cautelar de exibição de tais documentos, formulada 
pelo correntista, uma vez demonstrado o preenchimento por este dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. 
(TAMG - AI 0307740-3 - (31508) - 7ª C.Cív. - Rel. Juiz Fernando Bráulio - DJMG 15.11.2000). Por sua vez, tem o requerente 
direito básico à informação, na forma dos artigos 6º, inciso III e 52, incisos I a IV do CDC. Ante o exposto, defiro o pedido liminar, 
para que o requerido apresente o contrato descrito na inicial. Efetivada a medida, cite-se o requerido, constando do mandado as 
advertências legais, no prazo de 05 dias. Intime-se. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1000362-67.2015.8.26.0322 - Usucapião - Usucapião Ordinária - LUIZ CARLOS OLIVER SCALFI e outro - 
NELSON KAZUO NAKAMURA e outros - Intimem-se os requerentes para providenciarem a juntada das certidões imobiliárias 
dos imóveis confrontantes, arrolar as testemunhas, recolher as diligência do oficial de justiça, recolhimento da taxa de postagem 
(Cód. 120-1) e da taxa de impressão de contrafé. - ADV: LUIZ OTAVIO ZANQUETA (OAB 172930/SP)

Processo 1000392-05.2015.8.26.0322 - Exibição - Medida Cautelar - Simone de Souza Bispo - Magazine Luiza S/A - Defiro 
o benefício da Assistência Judiciária Gratuita à requerente. Trata-se de medida cautelar de exibição de documentos com pedido 
liminar. Não vislumbro presentes os requisitos autorizadores do provimento cautelar em exame, quais sejam: o periculum in 
mora e o fumus boni juris. Poderá a autora apresentar outros dados acerca do contrato especificado na inicial de molde a 
demonstrar o cabimento da medida in limine, que, por ora, indefiro. Cite-se a requerida, constando do mandado as advertências 
legais. Intimem-se. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1000395-57.2015.8.26.0322 - Exibição - Medida Cautelar - Eduardo de Souza - Telefonica Brasil S/A - Defiro o 
benefício da assistência judiciária ao (à) (s) requerente (s), anotando-se no sistema SAJ. Trata-se de medida cautelar de exibição 
de documentos com pedido liminar. Verifico dos autos, que estão presentes os requisitos que autorizam o provimento cautelar 
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em exame, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni juris. O requisito referente à plausibilidade do direito invocado pelo 
requerente se encontra preenchido, já que mantinha conta junto ao requerido, estando demonstrada a existência da relação 
jurídica. Por sua vez, os documentos pretendidos pelo requerente poderão instruir eventual ação a ser ajuizada. De acordo 
com a orientação jurisprudencial: MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INSTRUMENTO DE CONTRATO 
DE MÚTUO E EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA - DOCUMENTOS DE INTERESSE COMUM DAS PARTES - 
DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DO AUTOR, SEM AUDIÊNCIA DA OUTRA PARTE -AGRAVO DE INSTRUMENTO 
IMPROVIDO - Por constituir obrigação do estabelecimento bancário a exibição de documentos comuns às partes, consistente 
na apresentação de instrumento de contrato de cheque especial e no fornecimento de extrato de conta corrente, impõe-se o 
improvimento do agravo de instrumento por ele interposto da decisão pela qual o juiz deferiu liminarmente, sem a sua prévia 
audiência, a medida cautelar de exibição de tais documentos, formulada pelo correntista, uma vez demonstrado o preenchimento 
por este dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. (TAMG - AI 0307740-3 - (31508) - 7ª C.Cív. - Rel. Juiz 
Fernando Bráulio - DJMG 15.11.2000). Por sua vez, tem o requerente direito básico á informação, na foram dos artigos 6º, inciso 
III e 52, incisos I a IV do CDC. Ante o exposto, defiro o pedido liminar, para que o requerido apresente o contrato descrito na 
inicial. Efetivada a medida, cite-se o requerido, constando do mandado as advertências legais, no prazo de 05 dias. Intime-se. - 
ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1000436-24.2015.8.26.0322 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Lojas Tanger Ltda - Dispõe o artigo 5º., 
da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003: “Art. 5 - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da 
satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, 
ainda que parcial: I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos; II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito 
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros; III - na declaratória incidental; IV - nos embargos à 
execução”. A presente ação não consubstancia qualquer das ações citadas no artigo citado, razão pela qual é o caso de indeferir 
o recolhimento das custas ao final. Ante o exposto indefiro, o pagamento da taxa judiciária ao final. Intime-se a autora para 
proceder ao recolhimento da taxa judiciária (R$ 374,21 GUIA DARE COD. 230-6), contribuição devida à carteira da previdência 
dos advogados (R$ 15,76 GUIA DARE COD. 304-6) no prazo de 15 dias, comprovando-se nos autos, devendo observar que 
o valor mínimo é de 5 UFESPs (Lei nº. 11.608/03), sob pena de cancelamento da distribuição. Comprovado o recolhimento, 
voltem-me para analisar o pedido liminar. Int. - ADV: GILBERTO ALVES TORRES (OAB 102132/SP)

Processo 1000436-24.2015.8.26.0322 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Lojas Tanger Ltda - VALMOR 
INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - Trata-se de ação cautelar de sustação de protesto. A ação foi distribuída nesta data (28/1/15), 
mas protocolada no dia 27/01/15 às 17:33:36, conforme certidão de fls. 16, portanto após às 17:00 horas. Conforme informa 
a requerente na inicial, foi notificada sobre a apresentação do título especificado na inicial para protesto, com vencimento em 
27/1/2015, mas protocolou a presente ação após o horário de fechamento do Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e 
Títulos. Portanto, já se efetivou o protesto, não se justificando o prosseguimento da ação, uma vez que ausente o interesse 
de agir. Conforme ensina José Carlos Barbosa Moreira: “A necessidade do processo cautelar, que lhe justifica a existência, 
resulta da possibilidade de ocorrerem situações em que a ordem jurídica se vê posta em perigo iminente, de tal sorte que o 
emprego das outras formas de atividade jurisdicional provavelmente não se revelaria eficaz, seja para impedir a consumação da 
ofensa”. (“O novo processo civil brasileiro: exposição sistemática do procedimento”; Ed. ver. e atual. Rio de Janeiro, Forense, 
1999, p. 301). No presente caso, o possível dano efetivara-se antes da distribuição da ação. Ressalte-se que a requerente foi 
notificada no dia 05/01/2015 e somente propôs a presente ação quando já efetivado o protesto. Logo, o único interesse que 
resta à autora é de ver cancelado o protesto, mas não de evitá-lo, posto já efetivado, providência incabível via da presente 
ação cautelar. Em caso semelhante, decidiu o E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. 
SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PROTESTO LAVRADO. PERDA DO OBJETO. 1.Efetivado o protesto do título, o pedido cautelar de 
sustação perde o objeto. 2.O cancelamento do protesto é questão que não pode ser analisada na estreita via da Ação Cautelar, 
uma vez que demanda aprofundada dilação probatória e o próprio exame do mérito acerca da existência ou não do débito. 
3.Recurso de apelação conhecido e não provido” (20050110221523APC, Relator NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª Turma Cível, julgado 
em 23/05/2007, DJ 05/07/2007 p. 126). Ante o exposto, INDEFIRO a inicial nos termos do artigo 295, inciso III, do Código de 
Processo Civil e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 267, inciso I, do 
Código de Processo Civil. P. R. I. - ADV: GILBERTO ALVES TORRES (OAB 102132/SP)

Processo 1000436-24.2015.8.26.0322 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Lojas Tanger Ltda - Lojas Tanger Ltda 
ofereceu embargos de declaração a respeito da decisão proferida a fls. 23/24, sob o argumento de que contem contradição 
porque contraria o comunicado CG n.º 510/2007; juntou documentos e pede seja sanada a contradição, concedendo-se a 
liminar pleiteada. Os embargos foram interpostos no prazo. Breve o relatório. Decido. Os embargos declaratórios tem cabimento 
somente nas hipóteses previstas no artigo 535, incisos I e II, do CPC. Embora a embargante tenha aduzido contradição, os 
fundamentos nos quais embasa sua alegação não estão enquadrados nas hipóteses legais. Sua irresignação não é amparada 
pelos embargos, mas sim através de apelação, já que pretende rediscutir matéria cujos fundamentos levaram à extinção do 
feito. Não se olvida o Comunicado CG 510/2007 da E. Corregedoria Geral da Justiça; mas ressalte-se que o protesto será tirado 
no mesmo dia caso não apresentada qualquer ordem judicial de sustação até o vencimento do plantão ‘as 19:00 horas. Na 
espécie, a tardança no ajuizamento da ação impossibilitou a tempestiva prolação de despacho acerca da liminar postulada, uma 
vez que a ação foi distribuída e os autos conclusos somente quando já ultrapassado aquele prazo e lavrado o protesto. Ante o 
exposto, não conheço dos embargos de declaração opostos. Intime-se. - ADV: GILBERTO ALVES TORRES (OAB 102132/SP)

Processo 1000436-24.2015.8.26.0322 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Lojas Tanger Ltda - VALMOR INDÚSTRIA 
TÊXTIL LTDA - Diante da decisão do mandado de segurança juntado as fls. 50/55, anulando a sentença de fls. 23/24 e embargos 
de declaração de fls. 35, torno prejudicada a apelação e documentos de fls. 37/49 e passo a analisar o pedido liminar. Diante da 
documentação ofertada e das alegações expendidas, tratando-se de duplicata mercantil sem aceite, presumidamente endosso-
mandato em favor do Banco Bradesco S/A, tem-se por presentes os requisitos do “fumus boni iuris” e “periculim im mora”, 
razão pela qual defiro a liminar para determinar a sustação dos efeitos do protesto do indicado título, oficiando-se ao Cartório 
respectivo. Tome-se por termo a caução oferecida, intimando-se a requerente para regularizá-lo, podendo o procurador assinar 
referido termo, desde que tenha procuração específica para tal fim. Oficie-se ao Tabelionato de protesto, devendo a requerente 
proceder ao encaminhamento ao tabelionato competente. O ofício, uma vez assinado digitalmente, encontrar-se-á disponível no 
Portal do Tribunal de Justiça para impressão pela(s) parte(s) interessada(s), para as providências cabíveis. Cumprida a liminar, 
cite-se. Intimem-se. - ADV: GILBERTO ALVES TORRES (OAB 102132/SP)

Processo 1000462-22.2015.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Cicero Aparecido 
Ribeiro - Município de Lins - Defiro o benefício da assistência judiciária ao requerente. Trata-se de ação ordinária de cobrança 
com pedido tutela antecipada ajuizada por CICERO APARECIDO RIBEIRO contra a Prefeitura Municipal de Lins, visando o 
reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, intervalo intrajornada com adicional de 50% e seus reflexos no DSR, 
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hora excedente com adicional de 50%, DSR descanso semanal remunerado e os reflexos das horas extras no DSR, bem como 
a remuneração pelo trabalho desemprenhado nos feriados nacionais, estaduais e municipais e pontos facultativos com adicional 
de 100% e seus reflexos no DSR. Nos termos do artigo 273, do Código de Processo Civil, exige-se para a antecipação da 
tutela, existência de prova inequívoca que faça convencer o julgador, da verossimilhança da alegação. A antecipação da tutela 
depende da coexistência de três requisitos: a) existência de prova inequívoca, convincente da verossimilhança da alegação do 
autor; b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se não deferida; c) reversibilidade do provimento antecipado 
(CPC, art. 273). A prova carreada aos autos não apresenta os elementos necessários para dirimir as dúvidas acerca dos fatos 
alegados, de modo que não se vislumbra prova inequívoca da verossimilhança, revelando-se, outrossim, necessária a produção 
de prova sob o crivo do contraditório, especialmente perícia. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Cite-se, 
na forma requerida, constando as advertências legais. - ADV: VALMIR CANDIDO DOS SANTOS (OAB 341936/SP)

Processo 1000501-53.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - R.M.B. - O.S.B. 
- Diante da noticia de cumprimento do acordo (fls. 97), JULGO EXTINTA a presente ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
proposta por RAPHAEL MENDES BERTODO contra ORIVALDO DOS SANTOS BERTODO, com resolução de mérito nos termos 
do art. 794, inciso II, do CPC. Acolho o pedido de desistência do prazo recursal ao exequente. Aguarde-se o prazo para o 
requerido e MP, certifique-se o trânsito em julgado e considerando o trabalho desenvolvido e nos termos do convênio firmado 
entre o Estado e a OAB, expeça(m)-se a(s) certidão de honorários do (a) Dr(a). Orlando Pandolfi Filho (FLS. 06), advogado(a) 
indicado(a) para patrocinar os interesses de RAPHAEL MENDES BERTODO - (cód. 206), dê-se baixa no sistema informatizado 
e arquivem-se os autos. A(s) certidão(ões) de honorários, uma vez assinada (s) digitalmente, encontrar-se-á(ão) disponível(is) 
no Portal do Tribunal de Justiça para impressão pela(s) parte(s) interessada(s), para as providências cabíveis. P.R.I.C. - ADV: 
FÁBIO NILTON CORASSA (OAB 268044/SP), ORLANDO PANDOLFI FILHO (OAB 18056/SP)

Processo 1000528-02.2015.8.26.0322 - Exibição - Medida Cautelar - Luciana da Silva Michelini - Banco Credifibra S/A 
Crédito, Financiamento e Investimento - Defiro o benefício da assistência judiciária à requerente, anotando-se no sistema SAJ. 
Trata-se de medida cautelar de exibição de documentos com pedido liminar. Verifico dos autos que estão presentes os requisitos 
que autorizam o provimento cautelar em exame, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni juris. O requisito referente à 
plausibilidade do direito invocado pela autora se encontra preenchido, já que mantinha conta junto ao requerido, demonstrada, 
pois, a existência da relação jurídica. Por sua vez, os documentos pretendidos poderão instruir eventual ação a ser ajuizada. 
De acordo com a orientação jurisprudencial: MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INSTRUMENTO 
DE CONTRATO DE MÚTUO E EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA - DOCUMENTOS DE INTERESSE COMUM 
DAS PARTES - DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DO AUTOR, SEM AUDIÊNCIA DA OUTRA PARTE -AGRAVO DE 
INSTRUMENTO IMPROVIDO - Por constituir obrigação do estabelecimento bancário a exibição de documentos comuns às 
partes, consistente na apresentação de instrumento de contrato de cheque especial e no fornecimento de extrato de conta 
corrente, impõe-se o improvimento do agravo de instrumento por ele interposto da decisão pela qual o juiz deferiu liminarmente, 
sem a sua prévia audiência, a medida cautelar de exibição de tais documentos, formulada pelo correntista, uma vez demonstrado 
o preenchimento por este dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. (TAMG - AI 0307740-3 - (31508) - 7ª C.Cív. 
- Rel. Juiz Fernando Bráulio - DJMG 15.11.2000). Por sua vez, tem a autora direito básico à informação, na forma dos artigos 6º, 
inciso III e 52, incisos I a IV do CDC. Ante o exposto, defiro o pedido liminar, para que o requerido apresente o contrato descrito 
na inicial. Efetivada a medida, cite-se o requerido, constando do mandado as advertências legais, no prazo de 05 dias. Intime-
se. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1000592-12.2015.8.26.0322 - Exibição - Medida Cautelar - Roseli Aparecida de Godoy Sette Nicolini - Banco 
Santander ( Brasil ) S/A - Para que possa ser analisado o pedido de assistência judiciária gratuita, comprove(m) o(a)(s) 
requerente (s), documentalmente, o valor de seus rendimentos atualizados. Int. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1001504-43.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - N.A.S. - R.S. - 
Intimem-se o (a) (s) exequente (s) pessoalmente, bem como seu (ua) (s) procurador (a) (es), através de publicação, para dar 
(em) o devido andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: SERGIO JOSE ZAMPIERI (OAB 
102643/SP)

Processo 1002502-11.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - Diogenes Antonio Fabretti Araujo 
- Fazenda Pública Municipal de Lins - Recebo a apelação de fls. 69/78 (Fazenda Publ. Municipal), em seus efeitos devolutivo 
e suspensivo. Intime(m)-se o (a) (s) apelado (a) (s) para responder (em) o (s) recurso (s) no prazo de 15 dias. Após, remetam-
se os autos ao SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE (1ª a 17.ª CÂMARAS), deste Estado, com as homenagens 
deste Juízo, procedendo-se as anotações no sistema informatizado. Int. - ADV: PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP), 
LUCAS CORREA LEITE MARTINS (OAB 311887/SP), ANA LÚCIA DE OLIVEIRA (OAB 350369/SP)

Processo 1002961-13.2014.8.26.0322 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda - PAZ MED MEDICAMENTOS LTDA - 
J.A. CORINTO & CIA LTDA EPP - Ao (à) (s) exequente (s). - ADV: GERALDO CESAR LOPES SARAIVA (OAB 160510/SP)

Processo 1003892-16.2014.8.26.0322 - Exibição - Provas - Edna de Fatima Penha Siqueira - BV Financeira S/A Crédito 
Financiamento e Investimento - Recebo a apelação de fls. 56/61 (BV FINANCEIRA), em seus efeitos devolutivo e suspensivo. 
Intime(m)-se o (a) (s) apelado (a) (s) para responder (em) o (s) recurso (s) no prazo de 15 dias. Após, remetam-se os autos ao 
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (11ª a 24.ª Câmaras), deste Estado, com as homenagens 
deste Juízo, procedendo-se ‘as anotações no sistema informatizado. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 
23134/SP), WILSON DE MELLO CAPPIA (OAB 131826/SP)

Processo 1004699-36.2014.8.26.0322 - Monitória - Cheque - JOÃO FRANCISCO POSSATO - JOSE CARLOS RAMOS e 
outro - Verifico que os ARs de citação juntados às fls. 44 e 45 não foram recebidos pelos requeridos; portanto, manifeste-se o 
requerente. Int. - ADV: THIAGO BUENO FURONI (OAB 258868/SP)

Processo 1004809-35.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - J.B. - F.P.M.L. 
- Ciência ao requerente da baixa do agravo. Tendo em vista que foi dado provimento ao agravo concedendo os benefícios 
da assistência judiciária ao requerente, à serventia para anotar no sistema informatizado. Após, cite-se o requerido com as 
advertências legais. Int. - ADV: HELOISA GUIMARAES NOGUEIRA (OAB 192941/SP)

Processo 1005721-32.2014.8.26.0322 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.J.S.P. - R.P. - Sobre a certidão do oficial de 
justiça de fls. 21, bem como, sobre o resultado da pesquisa Bacenjud do endereço do requerido de fls. 22/24, manifeste(m)-se 
o(a)(s) requerente (s) . - ADV: ANTONIO CARLOS MELLO (OAB 332835/SP)

Processo 1005990-71.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MÁRCIO APARECIDO 
CARPEZANI - JACI LEAL FAVERÃO - Defiro o benefício da assistência judiciária ao (à) (s) requerente (s), anotando-se no 
sistema SAJ. Trata-se de ação de indenização por dano moral pelo rito sumário. Converto o trâmite para o rito ordinário, 
que melhor atenderá a necessidade dos autos e possibilitará maior agilidade na prestação jurisdicional em homenagem aos 
princípios da celeridade e economia processuais, sem alteração de classificação ou Distribuidor. Tem-se observado que, na 
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prática, a realização da audiência prevista no artigo 277 do CPC, imprime menor celeridade ao feito, implicando na realização de 
atos processuais inúteis. Por outro lado, a qualquer tempo as partes poderão realizar acordo a ser homologado pelo juízo, não 
há qualquer nulidade processual a ser cogitada, dada ausência de prejuízo às partes, estando garantida não apenas a ampla 
defesa, mas também o pleno contraditório. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou: “A jurisprudência do S.T.J. 
acolhe o entendimento no sentido de que, inexistindo prejuízo para a parte adversa, admissível é a conversão do rito Sumário 
para o Ordinário” (Resp 62318/São Paulo, Rel. Min. Waldemar Zveiter). Citem todos os requeridos, inclusive da conversão do 
rito, ficando advertidos do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros 
os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: VALDECIR MILHORIN 
DE BRITTO (OAB 99743/SP), PAULO APARECIDO CARDOSO DOS SANTOS (OAB 93543/SP)

Processo 1006257-43.2014.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luiz Alfredo Marques - Luiz 
Henrique Batista de Souza - Diante da manifestação de fls. 23/24, expeça-se novo mandado, anexando ao mesmo a descrição 
de localização. Int. - ADV: ROGERIO AMARAL DE ANDRADE (OAB 76212/SP)

Processo 1006321-53.2014.8.26.0322 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Circo Craiba Silva - Vera 
Lucia Zanotti Craiba Silva - O requerente pretende, neste processo a economia e a celeridade processuais. No entanto, o 
processo de alvará não substitui o processo de inventário. Quando do falecimento, caso o falecido deixe bens, abre-se sua 
sucessão e procede-se ao inventário, com a finalidade de que passem a pertencer legalmente aos seus herdeiros e sucessores. 
No caso em análise, deverá ser procedido ao arrolamento de bens. Ante o exposto, JULGO EXTINTO este processo, sem 
julgamento de mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Transitando em julgado esta decisão, 
dê-se baixa no sistema informatizado e arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: VERIDIANA DE CASSIA ZANOTTI T. DE OLIVEIRA 
(OAB 229329/SP)

Processo 1006364-87.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - REGINA PINHEIRO DA SILVA 
PEREIRA - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE LINS - Sobre a(s) contestação (ões) de fls. 35/44, manifeste(m)-se o(a)(s) 
requerente (s), no prazo de 10 dias. À serventia para que proceda ‘a qualificação do (a) (s) requerido (a) (s), bem como ‘a 
inclusão de seu (ua)(s) procurador (a) (es) no sistema informatizado. Int. - ADV: ROGERIO SOARES CABRAL (OAB 248671/
SP), JOSE AUGUSTO FUKUSHIMA (OAB 167739/SP)

Processo 1006742-43.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - Mary Inocencia Valverde Ide e 
outros - Fazenda Pública Municipal de Lins - Sobre a contestação de fls. 58/66, manifestem-se os requerentes, no prazo 
de 10 dias. À serventia, para que proceda ‘a qualificação do requerido, bem como à inclusão de seu procurador no sistema 
informatizado. Int. - ADV: ANA LÚCIA DE OLIVEIRA (OAB 350369/SP), LUCAS CORREA LEITE MARTINS (OAB 311887/SP), 
LUIZ EDUARDO MORAES ANTUNES (OAB 68511/SP), PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP)

Processo 1006942-50.2014.8.26.0322 - Exibição - Medida Cautelar - Sebastiana dos Santos Luiz - Telefonica Brasil S/A - 
Trata-se de medida cautelar de exibição de documentos com pedido liminar. Verifico dos autos, que estão presentes os requisitos 
que autorizam o provimento cautelar em exame, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni juris. O requisito referente à 
plausibilidade do direito invocado pelo requerente se encontra preenchido, já que mantinha conta junto ao requerido, estando 
demonstrada a existência da relação jurídica. Por sua vez, os documentos pretendidos pelo requerente poderão instruir eventual 
ação a ser ajuizada. De acordo com a orientação jurisprudencial: MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - 
INSTRUMENTO DE CONTRATO DE MÚTUO E EXTRATO DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA - DOCUMENTOS DE INTERESSE 
COMUM DAS PARTES - DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO DO AUTOR, SEM AUDIÊNCIA DA OUTRA PARTE -AGRAVO 
DE INSTRUMENTO IMPROVIDO - Por constituir obrigação do estabelecimento bancário a exibição de documentos comuns 
às partes, consistente na apresentação de instrumento de contrato de cheque especial e no fornecimento de extrato de conta 
corrente, impõe-se o improvimento do agravo de instrumento por ele interposto da decisão pela qual o juiz deferiu liminarmente, 
sem a sua prévia audiência, a medida cautelar de exibição de tais documentos, formulada pelo correntista, uma vez demonstrado 
o preenchimento por este dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. (TAMG - AI 0307740-3 - (31508) - 7ª C.Cív. - 
Rel. Juiz Fernando Bráulio - DJMG 15.11.2000). Por sua vez, tem o requerente direito básico á informação, na foram dos artigos 
6º, inciso III e 52, incisos I a IV do CDC. Ante o exposto, defiro o pedido liminar, para que o requerido apresente o contrato 
descrito na inicial. Efetivada a medida, cite-se o requerido, constando do mandado as advertências legais, no prazo de 05 dias. 
Intime-se. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP)

Processo 1006942-50.2014.8.26.0322 - Exibição - Medida Cautelar - Sebastiana dos Santos Luiz - Telefonica Brasil S/A 
- Sobre a(s) contestação (ões) e documentos de fls. 22/45, manifeste(m)-se o(a)(s) requerente (s), no prazo de 10 dias. À 
serventia, para que proceda ‘a qualificação do (a) (s) requerido (a) (s), bem como ‘a inclusão de seu (ua)(s) procurador (a) (es) 
no sistema informatizado. Int. - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/
SP)

Processo 4000423-42.2013.8.26.0322 - Cumprimento de sentença - Lançamento - KINUKO MIYAMOTO e outros - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS - Cumpra-se o V. Acórdão, cientificando-se as partes da baixa dos autos. À serventia, 
para proceder ‘as anotações na planilha mensal, da baixa dos autos, bem como, para proceder a retificação da presente 
ação para cumprimento de sentença (evolução de classe) com a competência Fazenda Publica, constando como motivo da 
evolução: execução da sentença de fls 78/86, alterando ainda, o valor da causa como sendo R$ 12.580,29. Deverá ainda, a 
serventia, constar a referida evolução na planilha mensal. Intime(m)-se o(a)(s) exequente(s) para proceder(em) ao recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça (R$ 60,42 (3 UFESPs para cada destinatário)), comprovando-se nos autos. Comprovado o 
recolhimento, cite-se o requerido para efetuar o pagamento do saldo apurado a fls. 117/127 ou, apresentar embargos nos termos 
do art. 730, do CPC. Caso não opostos embargos intime-se nos termos do art. 6º da Resolução 115/2010-CNJ e para os efeitos 
de compensação prevista nos §§ 9º e 10º do art. 100 da Constituição da República, com a nova redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 62/2009, para que informe, em 30 dias, acerca da existência de débitos líquidos e certos, inscritos ou não em 
dívida ativa e constituídos contra o(a)(s) credor (a) (es), incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles 
cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial, sob pena de perda do direito de abatimento 
dos valores informados. Int. - ADV: JOSE CARLOS DE PAULA SOARES (OAB 59070/SP), JOSE AUGUSTO FUKUSHIMA (OAB 
167739/SP)

Processo 4001140-54.2013.8.26.0322 - Cumprimento de sentença - Sistema Remuneratório e Benefícios - CARLOS 
ALBERTO PEREIRA - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - À serventia, para proceder ‘a retificação da presente ação 
para cumprimento de sentença (evolução de classe) com a competência Fazenda Publica, constando como motivo da evolução: 
execução da sentença de fls 53/58, alterando ainda, o valor da causa como sendo R$ 7.104,10. Deverá, ainda, a serventia, 
constar a referida evolução na planilha mensal. Cite-se o requerido para efetuar o pagamento do saldo apurado a fls. 61/63 
ou, apresentar embargos nos termos do art. 730, do CPC. Caso não opostos embargos, intime-se nos termos do art. 6º da 
Resolução 115/2010-CNJ e para os efeitos de compensação prevista nos §§ 9º e 10º do art. 100 da Constituição da República, 
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com a nova redação dada pela Emenda Constitucional nº 62/2009, para que informe, em 30 dias, acerca da existência de débitos 
líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o(a)(s) credor (a) (es), incluídas parcelas vincendas de 
parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial, sob 
pena de perda do direito de abatimento dos valores informados. Int. - ADV: JOÃO CARLOS SCARE MARTINS (OAB 208880/
SP), MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO IVANA MÁRCIA DE PAULA E SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELQUIDES GONÇALVES JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0063/2015
Processo 0000533-12.2013.8.26.0322/01 - Cumprimento de sentença - Financiamento de Produto - Marcelo Ceron Melo - 

Banco Gmac Sa - Diante da certidão supra, intime(m)-se o (a) (s) executado (a)(s) para proceder (em) ao recolhimento da taxa 
judiciária (R$ 106,25 - GUIA DARE - COD. 230-6 - Satisfação da execução) no prazo de 10 dias, comprovando-se nos autos. 
Comprovado o recolhimento, voltem-me para a extinção do feito. Int. - ADV: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/
SP), RENATA GABRIELA DE MAGALHÃES VIOLATO (OAB 263216/SP)

Processo 0000734-82.2005.8.26.0322 (322.01.2005.000734) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- Antonio Vicente - Prefeitura Municipal de Lins - Expeça-se guia de levantamento do valor (es) depositado (s) a (s) fls. 396, 
em favor do (a) (s) exequente(s), intimando-o (a) (s) para comparecer em cartório no prazo de 10 dias, a fim de retirar a guia, 
bem como requerer(em) o que de direito, sob pena da ação ser julgada extinta pelo pagamento do débito. Int. - ADV: NEUSA 
MARIA GAVIRATE (OAB 64868/SP), JOSE AUGUSTO FUKUSHIMA (OAB 167739/SP), LUCAS CORREA LEITE MARTINS (OAB 
311887/SP), MIGUEL CAMILO CABRAL (OAB 130269/SP), RILDO HENRIQUE PEREIRA MARINHO (OAB 163151/SP), CESAR 
AUGUSTO MESQUITA DE LIMA (OAB 157219/SP)

Processo 0001906-78.2013.8.26.0322 (032.22.0130.001906) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Neuza Maria da 
Silva e outros - Silvia da Silva - Aguarde-se por 30 dias. Se nada for providenciado, intimem-se o(a) inventariante, pessoalmente, 
bem como seu (ua) (s) procurador (a) (es), através de publicação, para dar(em) o devido impulso processual no prazo de 
48 horas, sob pena de extinção. Nada sendo requerido, certifique-se, retornando conclusos para decisão. Int. - ADV: MARIA 
CAROLINA REMBADO RODRIGUES DA COSTA (OAB 241440/SP)

Processo 0002162-21.2013.8.26.0322 (apensado ao processo 0001914-89.2012.8.26) (032.22.0130.002162) - Procedimento 
Ordinário - Investigação de Paternidade - A.P.S. - I.M.A. - Tendo em vista que as certidões de honorários já foram expedidas, 
arquivem-se os autos, conforme determinado na r. Sentença de fls. 85/86. - ADV: ANDRÉA MARIA SAMMARTINO (OAB 171029/
SP), ZELIA MARIA SILVA (OAB 268351/SP)

Processo 0002590-18.2004.8.26.0322 (322.01.2004.002590) - Procedimento Ordinário - Consórcio - Massa Falida de 
Garavelo & Cia - Cesar Augusto de Almeida e outro - Defiro a suspensão da presente execução nos termos do artigo 791, inc. III, 
do CPC, aguardando-se pelo prazo de 01 ano. Decorrido o prazo, manifeste-se a exequente. Int. - ADV: CRISTOVAM NUNES 
BRANDÃO JUNIOR (OAB 9963/GO), EDMO CARVALHO DO NASCIMENTO (OAB 204781/SP), VERÔNICA TOYODA (OAB 
229330/SP), ROSEMEIRE ZANELA (OAB 113998/SP), IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB 49889/SP)

Processo 0004196-66.2013.8.26.0322 (032.22.0130.004196) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard Sa - Neusa 
Maria da Silva - Defiro o benefício da assistência judiciária ao (à) (s) requerido (a) (s), anotando-se no sistema SAJ. Sobre a(s) 
contestação (ões) de fls. 71/74, manifeste(m)-se o(a)(s) requerente (s), no prazo de 10 dias. À serventia para que proceda a 
qualificação do (a) (s) requerido (a) (s), bem como, a inclusão de seu (ua)(s) procurador (a) (es) no sistema informatizado. Int. - 
ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), CARLOS HENRIQUE BAPTISTA CARDOSO (OAB 295493/SP), LUCIANA 
COTARELLI VIEIRA (OAB 303523/SP)

Processo 0004233-93.2013.8.26.0322 (032.22.0130.004233) - Procedimento Ordinário - Seguro - Marcio Henrique Rodrigues 
- Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Ao (À)(s) requerido (a) (s). Nada sendo requerido, aguarde-se o prazo 
de 06 meses (§ 5.º do art. 475-J). Decorrido o prazo, arquivem-se. Int. - ADV: ROBERTA DIAS FERRAZ PENA (OAB 327240/
SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 0004536-10.2013.8.26.0322 (032.22.0130.004536) - Procedimento Ordinário - Guarda - S.A.N. - E.Z. - Diante da 
certidão supra (“...revendo os autos, verifiquei haver certificado por equívoco, decurso de prazo vigente (fls. 123.”), torno sem 
efeito os atos praticados a partir de fls. 123 (certidão de fls. 123 e despacho de fls. 126), mantendo, porém, a manifestação do 
Ministério Público (fls. 124). Intime-se o apelado para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Após, remetam-se os autos ao 
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, conforme determinado a fls. 120. Int. - ADV: EDVALDO MOREIRA CEZAR (OAB 219329/
SP), GISELE CRISTIAN BREDARIOL FARIA (OAB 131021/SP)

Processo 0004869-40.2005.8.26.0322 (322.01.2005.004869) - Monitória - Prestação de Serviços - Fundaçao Paulista de 
Tecnologia e Educaçao - Cleide Maria Fonseca dos Santos - Aguarde-se provocação em cartório ou, até nova manifestação da 
exequente. Int. - ADV: NILSON PERINI (OAB 174241/SP), ANA LUCIA MUNHOZ (OAB 194163/SP), TANIA REGINA SANCHES 
TELLES (OAB 63139/SP)

Processo 0006501-72.2003.8.26.0322 (322.01.2003.006501) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Ceagesp Companhia de Entrepostos e Armazens Gerais de Sao Paulo - Kiyoshi Iwamoto - Fls. 349: manifeste-se o exequente. 
- ADV: ALESSANDRA GOMES LEITE (OAB 295199/SP), LAURINDO DE OLIVEIRA (OAB 212087/SP), ALESSANDRA MORAES 
SÁ TOMARÁS (OAB 194911/SP)

Processo 0006683-09.2013.8.26.0322 (032.22.0130.006683) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução 
- A.S.F. - V.G.S. - Intimem-se o (a) (s) requerente (s) pessoalmente, bem como seu (ua) (s) procurador (a) (es), através de 
publicação, para dar (em) o devido andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: FÁBIO NILTON 
CORASSA (OAB 268044/SP), ERICA ANTÔNIA BIANCO DE SOTO INOUE (OAB 233241/SP)

Processo 0006699-94.2012.8.26.0322 (322.01.2012.006699) - Inventário - Inventário e Partilha - Vera Lucia Aparecida de 
Paula e outros - Alice dos Santos de Paula e outro - Lourdes Inocencio de Paula - Nada mais a ser providenciado, dê-se baixa no 
sistema informatizado e arquivem-se os autos. Int. - ADV: JOSE LUIZ DE ARRUDA GONCALVES (OAB 103162/SP), MAURÍCIO 
MATTOS JÚNIOR (OAB 159858/SP)

Processo 0009002-33.2002.8.26.0322 (322.01.2002.009002) - Monitória - Transação - Cooperativa de Credito Rural Linense 
( Em Liquidaçao ) - Rodrigo Morato - Certifico e dou fé que decorreu o prazo do sobrestamento do feito. (“Defiro o sobrestamento 
do feito pelo prazo de 180 dias. Decorrido o prazo, manifeste(m)-se o (a) (s) exequente (s). Nada requerido, aguarde-se por 30 
dias. Se nada for providenciado, aguarde-se provocação em cartório. Int.”) - ADV: JOSÉ ANTONIO BORGUETTE DE OLIVEIRA 
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(OAB 195213/SP), JURANDIR RODRIGUES DE FREITAS (OAB 147458/SP)
Processo 0009774-30.2001.8.26.0322 (322.01.2001.009774) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 

Fiduciária - Consorcio Morumbi Motor Sc Ltda - Sandra Botto Nitrini e outro - Homologo, por sentença, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 279/280 e, em consequência, com fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária proposta por Consorcio Morumbi 
Motor Sc Ltda contra Lucineide Aparecida da Silva, Sandra Botto Nitrini. Liberem-se a penhora de fls. 276, comunicando-se 
nos autos de arrolamento sob o n.º 0010133-88.2011.8.26.2011. Acolho o pedido de desistência do prazo recursal pelas partes. 
Certifique-se o trânsito em julgado, dê-se baixa no sistema informatizado e arquivem-se os autos. P. R. I. - ADV: ROSEMEIRE 
ZANELA (OAB 113998/SP), EMILIO TADACHI SHIMA (OAB 115476/SP), RONALDO LABRIOLA PANDOLFI (OAB 141868/SP), 
WAGNER LUIZ DE ANDRADE (OAB 154379/SP), MARIA LUCIA SMANIOTTO MOREIRA ANDRADE (OAB 234801/SP), HELIO 
KENJI HIRATA (OAB 96619/SP), MARCOS FRANCISCO MACIEL COELHO (OAB 260782/SP), PATRICIA MARIA UEHARA (OAB 
150707/SP), ROBERTO PIZANI (OAB 79767/SP)

Processo 0012137-09.2009.8.26.0322 (322.01.2009.012137) - Monitória - Cheque - Amigãolins Supermercado Ltda - 
Churrescar Industria e Comercio Ltda - Defiro a suspensão da presente execução nos termos do artigo 791, inc. III, do CPC, 
devendo aguardar pelo prazo de 01 ano. Decorrido o prazo, manifeste-se a exequente. Int. - ADV: TANIA REGINA SANCHES 
TELLES (OAB 63139/SP), GISELE CRISTIAN BREDARIOL FARIA (OAB 131021/SP), PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 
251466/SP)

Processo 0013149-87.2011.8.26.0322 (322.01.2011.013149) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar 
e/ou Fornecimento de Medicamentos - Alzira Gomes Pereira - Amanda Gomes Pereira e outros - Ante o exposto, JULGO 
PROCEDENTES a presente ação e a ação cautelar em apenso, confirmando a liminar inicialmente deferida, deixando, contudo, 
de determinar aos requeridos que providenciem a internação compulsória de Amanda Gomes Pereira em clinica médica 
especializada porquanto já cumprida a medida pelo tempo que se revelou necessário (fls. 214). Sucumbente, arcarão as 
requeridas com as custas e despesas processuais bem assim com a verba honorária de R$ 1.500,00, considerada a complexidade 
da causa e o tempo de duração do processo, na forma do artigo 20, § 4º do CPC, devidamente atualizado pela Tabela Prática 
do Tribunal de Justiça do Estado. P.R.I. e C. - ADV: DANIELA RENATA FERRER DE MELLO (OAB 126280/SP), FLÁVIA RENATA 
ANEQUINI (OAB 160654/SP), SOLANGE DOS SANTOS MATTOS PIMENTA (OAB 82921/SP), SILVIO CARLOS TELLI (OAB 
93244/SP), LIA RAQUEL CARDOSO GOTHE (OAB 70127/SP)

Processo 0014635-44.2010.8.26.0322 (322.01.2010.014635) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Rogério 
de Araújo - Maria Auxiliadora de Araujo e outro - Os argumentos aduzidos a fls. 184/185, em nada alteram os fundamentos 
invocados na decisão de fls. 182, que fica, pois, mantida. Aguarde-se por 30 dias a apresentação das primeiras declarações. 
Se nada for providenciado, intime-se o(a) inventariante, pessoalmente, para dar o devido impulso processual no prazo de 48 
horas, sob pena de extinção do feito, publicando-se este despacho para conhecimento do advogado. Nada sendo requerido, 
certifique-se, retornando conclusos. - ADV: MARIA MARGARETE BRUMATI (OAB 148559/SP), JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA 
(OAB 181596/SP)

Processo 0017755-61.2011.8.26.0322 (322.01.2011.017755) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação 
/ Ameaça - Aes Tietê Sa - Mercantil Industrial e Exportadora Junqueira Ltda - Ante o laudo apresentado, expeça-se guia de 
levantamento do valor (es) depositado (s) a (s) fls. 168, em favor do perito, intimando-o para comparecer em cartório no prazo 
de 10 dias, a fim de retirar a guia. Sobre o laudo de fls. 178/193, observando-se também, o disposto no artigo 433, § único, 
do CPC, manifestem-se as partes no prazo de 05 dias para cada uma, iniciando-se pela requerente. Int. - ADV: SALATIEL 
CANDIDO LOPES (OAB 132010/SP), CAROLINA HELENA MANZANARES SOUTO (OAB 199322/SP), MARCELLINO SOUTO 
(OAB 58066/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 2050008-11.1987.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Consórcio - Garavelo & Cia. - Mario Ernane da 
Silva - Sobre a cota ministerial de fls. 185, manifeste-se a exequente. (“Aguardo seja reconhecida a ocorrência da prescrição, 
extinguindo-se o feito nos termos doa rt. 269, IV, do CPC, vez que, conforme consta da inicial, o débito refere-se a parcelas 
vencidas em maio, junho e setembro de 1982 e maio e junho de 1983, e, passados mais de 30 anos, tendo o feito ficado 
paralisado desde junho de 2000 (fls. 174) até a dezembro de 2014 (fls. 183), não ocorreu a citação.”) - ADV: IVO RODRIGUES 
DO NASCIMENTO (OAB 49889/SP)

Petição
Processo 0013989-05.2008.8.26.0322 - Ação Monitória Supermercados Luzitana de Lins Ltda x Israel Francisco Carneiro. 

V. Ante a informação supra intime-se o subscritor para que recolha a taxa de desarquivamento (R$ 24,40), ou comprove ser 
beneficiário da assistência judiciária, no prazo de 05 dias. No silêncio, arquive-se em pasta própria. Int. (Informo a Vossa 
Excelência que deixei de juntar aos autos a petição em anexo, tendo em vista que a mesma refere-se ao Processo nº. 1752/08 
(0013989-05.2008.8.26.0322), o qual foi extinto por desistência, sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, VIII, c.c 598, 
ambos do CPC e se encontra arquivado em Jundiaí/SP, desde 16/04/2014, na caixa nº. 2014/1402. Informo, ainda, que não 
consta junto à petição taxa de desarquivamento nem comprovante de que a parte é beneficiária da assistência judiciária.”)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO IVANA MÁRCIA DE PAULA E SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELQUIDES GONÇALVES JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0065/2015
Processo 0000550-92.2006.8.26.0322 (322.01.2006.000550) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Aparecida Ribeiro 

Guimaraes - Maria Raimunda de Brito ( Falecida Aos 27071996 ) - Intime-se o Procuradora EMILIA HATSUMI WATANABE 
YASSUDA - OAB- 280430/SP, para no prazo de 48 horas, devolver os presentes autos, sob pena de busca e apreensão, 
perda dos direitos de vista do mesmo, bem como providências junto a OAB. - ADV: DANIELA RENATA FERRER DE MELLO 
(OAB 126280/SP), EMILIA HATSUMI WATANABE YASSUDA (OAB 280430/SP), ROSELI APARECIDA CASARINI BOSSOI (OAB 
232930/SP)

Processo 0003975-54.2011.8.26.0322 (322.01.2011.003975) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Leonor Aparecida 
Bernardino da Silva - Joaquim Bernardino - - Maria Jose de Oliveira Bernardino - Intime-se o Procuradora MARIANE DELAFIORI 
HIKIJI - OAB- 201.730/SP, para no prazo de 48 horas, devolver os presentes autos, sob pena de busca e apreensão, perda dos 
direitos de vista do mesmo, bem como providências junto a OAB. - ADV: MARIANE DELAFIORI HIKIJI (OAB 201730/SP)

Processo 0006056-05.2013.8.26.0322 (032.22.0130.006056) - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - Rosane 
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Aparecida Escudeiro do Carmo - Ivanildo de Freitas - Intime-se o Procurador ALEXANDRE GREGÓRIO LANZELOTTI - OAB- 
115745/SP, para no prazo de 48 horas, devolver os presentes autos, sob pena de busca e apreensão, perda dos direitos de vista 
do mesmo, bem como providências junto a OAB. - ADV: TALITHA KELLI DOS SANTOS LOPES (OAB 313153/SP), ALEXANDRE 
GREGORIO LANZELOTTI (OAB 115745/SP)

Processo 0006738-14.2000.8.26.0322 (322.01.2000.006738) - Procedimento Ordinário - Contribuição Sindical Rural - 
Confederaçao Nacional da Agricultura - Maria de Fatima Parra Anequini - Intime-se o Procuradora FLÁVIA RENATA ANEQUINI 
- OAB- 160654/SP, para no prazo de 48 horas, devolver os presentes autos, sob pena de busca e apreensão, perda dos 
direitos de vista do mesmo, bem como providências junto a OAB. - ADV: AILTON CHIQUITO (OAB 93700/SP), LUCIANA FÁTIMA 
POLLONI (OAB 165568/SP), FLÁVIA RENATA ANEQUINI (OAB 160654/SP), JULIANA LOPES PANDOLFI (OAB 159778/SP), 
ODAIR DONIZETE RIBEIRO (OAB 109334/SP)

Processo 0008092-20.2013.8.26.0322 (032.22.0130.008092) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Municipio de 
Lins - Kyoko Yassuda Savazaki - - Jean Carlos da Silva Ferreira - Intime-se o Procurador LUCAS CORREA LEITE MARTINS - - 
OAB- 311887/SP, para no prazo de 48 horas, devolver os presentes autos, sob pena de busca e apreensão, perda dos direitos 
de vista do mesmo, bem como providências junto a OAB. - ADV: CESAR AUGUSTO MESQUITA DE LIMA (OAB 157219/SP), 
LUCAS CORREA LEITE MARTINS (OAB 311887/SP)

Processo 0016873-07.2008.8.26.0322 (apensado ao processo 0002893-76.1997.8.26) (processo principal 0002893-
76.1997.8.26) (322.01.1997.002893/1) - Embargos à Execução - Claudio Garbi Junqueira de Andrade - - Vitana de Lins Industria 
e Comercio de Sucos Ltda - Grassi Comercio de Frutas Ltda - Intime-se o Procurador ROBERTO PIRES RODRIGUES - OAB- 
237220/SP, para no prazo de 48 horas, devolver os presentes autos, sob pena de busca e apreensão, perda dos direitos de 
vista do mesmo, bem como providências junto a OAB. - ADV: EDERA SEMEGHINI (OAB 98671/SP), TANIA REGINA SANCHES 
TELLES (OAB 63139/SP), ARTHUR LUIZ DE ALMEIDA DELGADO (OAB 165292/SP), MARIA APARECIDA DA SILVA RINALDI 
(OAB 103687/SP), JOSE DOMINGOS RINALDI (OAB 101589/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO IVANA MÁRCIA DE PAULA E SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELQUIDES GONÇALVES JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0069/2015
Processo 1000474-36.2015.8.26.0322 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.B.R.F. e outros - E.T.R.F. - 

Defiro o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos requerentes. Designo audiência de tentativa de conciliação, para o 
próximo dia 24/03/2015 às 10:00horas, que será realizada no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, 
localizado na rua 9 de Julho nº 1000-A centro, nesta cidade (ao lado da Rádio Regional Esperança, no final do estacionamento 
do UNISALESIANO). Arbitro os alimentos provisórios aos requerentes, em 50% do salário mínimo federal, devendo o primeiro 
pagamento ser efetuado em mãos da representante da requerente, na conta indicada na inicial, no prazo de 48 horas, e os demais, 
a cada 30 dias, a contar da data do primeiro pagamento. Cite-se e intime-se o requerido, com as advertências legais, devendo 
constar no mandado que o prazo para contestação, de 15 dias, será contado a partir da data da audiência ora designada, caso 
não haja acordo, intimando-se as partes para comparecimento. Em caso de não comparecimento da representante dos autores, 
a ação será arquivada (artigo 7º da Lei de Alimentos). Dê-se ciência ao MP. Cumpridas as formalidades legais, encaminhem-se 
os autos ao CEJUSC. Intime-se. - ADV: GYSELLE SANDRA NERVA MUNUERA (OAB 264927/SP)

Processo 1000525-47.2015.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - LUCAS YOSHIOKA 
- FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Verifico que a digitalização do(s) documento(s) de fls. 10/31, com exceção 
dos documentos de fls. 16, 18 e 28 (estão em branco, não contendo o(s) mesmo(s) nenhuma informação ou documento(s) 
digitalizado(s))requerente (s), não veio de forma e em tamanho padrão, nos termos do art. 9.º, IV, letra “a”, da Resolução 
551/2011, desta forma, concedo ao requerente (s) o prazo de 10 dias para redigitalizar, em tamanho normal, possibilitando sua 
correta visualização nos autos digitais e impressão para instruir mandado de citação a ser expedido, sob pena de rejeição da 
petição inicial. Sem prejuízo da determinação supra e para que possa ser analisado o pedido de assistência judiciária gratuita, 
comprove(m) o(a)(s) requerente (s), documentalmente, o valor de seus rendimentos atualizados, na falta, última declaração de 
imposto de rendas. Int. - ADV: JÚLIO DE SOUZA GOMES (OAB 203099/SP), CAROLINE LOPES PLACCA (OAB 345230/SP)

Processo 1001087-90.2014.8.26.0322 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.V.R.F. - R.L.F. - Ao (À)(s) requerente (s). Nada 
sendo requerido, aguarde-se o prazo de 06 meses (§ 5.º do art. 475-J). Decorrido o prazo, arquivem-se. Int. - ADV: TELMA 
ELIANE DE TOLEDO VALIM ATHAYDE (OAB 245368/SP), RUY DE TOLEDO ARRUDA NETO (OAB 284718/SP)

Processo 1003099-77.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Augusto dos Santos - 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta 
ação para o fim de reconhecer o direito da autor o direito da parte autora AUGUSTO DOS SANTOS à conversão de seus 
vencimentos em URV a partir de março/94, e condenar a Fazenda requerida ao pagamento das diferenças apuradas a partir do 
mês de abril/94, inclusive sobre as demais verbas remuneratórias, a serem apuradas em execução de sentença, respeitando-se 
a prescrição quinquenal, com correção monetária, desde a data em que devida cada parcela, pela tabela prática do E. Tribunal 
de Justiça, e os juros moratórios, desde a citação, calculados a 0,5% ao mês, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 
a redação da MP 2.180-35/2001, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.960/09, pelo E. Supremo Tribunal 
Federal. Sucumbente, arcará a requerida com as custas e despesas processuais e verba honorária que fixo em 10% sobre o 
valor do débito atualizado até a época do efetivo pagamento, pela tabela de cálculo do Tribunal de Justiça deste Estado. Sujeita-
se a presente sentença ao reexame necessário diante da existência de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública ante o 
que dispõe o artigo 475, parágrafo 2o., do CPC, introduzido pela Lei no. 10.352, de 26 de dezembro de 2001. P. R. I. - ADV: 
PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP), LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO (OAB 76643/SP)

Processo 1003941-57.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Revisão - L.F.D.C.S. - E.V.S.C. - Partes legítimas 
e representadas, inocorrendo irregularidades ou nulidades a serem supridas, dou o feito por saneado. Defiro as provas 
requeridas. Designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 26/03/2015 às 14:30horas, quando serão inquiridas 
as testemunhas já indicadas pelas partes, bem como as que forem eventualmente arroladas nos termos do art. 407, do CPC. 
Int. - ADV: EDSON MARCO DEBIA (OAB 215572/SP), CARLOS CESAR PIROLLO (OAB 57261/SP)

Processo 1003969-25.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Lourdes Ribeiro da Silva 
Zamiao - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 
esta ação para o fim de reconhecer o direito da autor o direito da autora LOURDES RIBEIRO SILVA ZAMIAO à conversão de 
seus vencimentos em URV a partir de março/94, e condenar a Fazenda requerida ao pagamento das diferenças apuradas 
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a partir do mês de abril/94, inclusive sobre as demais verbas remuneratórias, a serem apuradas em execução de sentença, 
respeitando-se a prescrição quinquenal, com correção monetária, desde a data em que devida cada parcela, pela tabela prática 
do E. Tribunal de Justiça, e os juros moratórios, desde a citação, calculados a 0,5% ao mês, nos termos do artigo 1º-F da Lei 
nº 9.494/97, com a redação da MP 2.180-35/2001, em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.960/09, pelo E. 
Supremo Tribunal Federal. Sucumbente, arcará a requerida com as custas e despesas processuais e verba honorária que fixo 
em 10% sobre o valor do débito atualizado até a época do efetivo pagamento, pela tabela de cálculo do Tribunal de Justiça deste 
Estado. Sujeita-se a presente sentença ao reexame necessário diante da existência de condenação ilíquida contra a Fazenda 
Pública ante o que dispõe o artigo 475, parágrafo 2o., do CPC, introduzido pela Lei no. 10.352, de 26 de dezembro de 2001. P. 
R. I. - ADV: LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO (OAB 76643/SP), PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP)

Processo 1004844-92.2014.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Daycoval 
S/A - João Vitor Oliveira dos Santos - (“... Intime(m)-se o (a) (s) requerente (s) acerca da expedição do mandado, ficando o 
(a) (s) mesmo (a) (s) incumbido de entrar em contato com o oficial de justiça responsável pelo cumprimento do ato, junto ao 
sistema SAJ, a fim de acompanha-lo (a) na diligência ou agendar dia, hora e local. Int.”) - INTIMAÇÃO DO REQUERENTE DA 
EXPEDIÇÃO DO MANDADO. - ADV: MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)

Processo 1005567-14.2014.8.26.0322 - Notificação - Liminar - Ariovaldo Esteves Junior - Ariovaldo Esteves Junior - Aguarde-
se por 30 dias. Se nada for providenciado, arquivem-se os autos. Int. - ADV: ARIOVALDO ESTEVES JUNIOR

Processo 1006252-21.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - R.O.A. - R.A. - Defiro 
o pedido de fls. 17/18. Oficie-se à empregadora do executado para proceder aos descontos da pensão alimentícia devida, ou 
seja, na proporção de 31,5% sobre seus vencimentos líquidos, devendo a referida importância ser depositada na conta indicada 
à fls. 17 ou, entregue diretamente à representante do requerente, bem como informar nos autos o atual endereço residencial do 
executado. Int. - ADV: SERGIO JOSE ZAMPIERI (OAB 102643/SP)

Processo 1006837-73.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco Itaú - Unibanco S/A - Marcos 
Antonio Gouveia de Assis - Sobre a resposta do correio com a informação “AUSENTE”, referente à citação do requerido, 
manifeste-se o requerente, no prazo de 10 dias. - ADV: ANA BEATRIZ RAMOS GREGOLIN (OAB 140935/SP), SIMONE DA 
SILVA THALLINGER (OAB 91092/SP)

Processo 4002245-66.2013.8.26.0322 - Inventário - Inventário e Partilha - Hosana de Fátima Pavoni Rosa - Claudia Irma 
Pavoni Rosa e outros - Homologo por sentença, para que produza seus legais efeitos o PLANO DE PARTILHA de fls. 73/75, dos 
bens deixados por falecimento de Quirino Ramos da Rosa, nestes autos de Arrolamento requerido por Hosana de Fátima Pavoni 
Rosa, Henrique Quirino Pavoni Rosa, Claudia Irma Pavoni Rosa, Claudio Antonio Pavoni Rosa , com resolução de mérito. 
Ressalvo os direitos de terceiros. Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o formal de partilha, constando a observação 
que o(a) inventariante é beneficiário(a) da assistência judiciária, devendo ser dispensado(a) do pagamento dos emolumentos 
para a prática de atos dos serviços notariais e de registro, incluindo a parcela devida aos tabeliães e registradores, nos termos 
do decidido no Protocolo CG nº 11.238/2006 (Parecer nº 246/06-E) e arquivem-se os autos. - ADV: MARCIA HELENA BICAS DE 
PAIVA (OAB 113235/SP)

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO APPARECIDO BARBI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDGAR FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0070/2015
Processo 1000056-98.2015.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - L.G.C.G. - - R.G.C.G. 

- G.G.G. - Ao Ministério Público. - ADV: RODRIGO GUIMARAES NOGUEIRA (OAB 292903/SP)
Processo 1000056-98.2015.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - L.G.C.G. - - R.G.C.G. 

- G.G.G. - Vistos. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária aos autores. Cite-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o 
pagamento do débito de R$ 721,84 (devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) 
ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia 
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RODRIGO GUIMARAES NOGUEIRA 
(OAB 292903/SP)

Processo 1002260-52.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - A.L.S.M. - A.A.M. - 
Ciência sobre ofício juntado em fls. 31/34. Int. - ADV: ISABEL TEREZA DANELLA POLLI (OAB 277650/SP)

Processo 1003871-40.2014.8.26.0322 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.A.A. - M.P.A. - Por ora, aguarde-
se o cumprimento pelo autor, do ato ordinatório de fl.60. Int. Nada mais. - ADV: BRUNA DA CUNHA BOTASSO MOURA (OAB 
266498/SP)

Processo 1004896-88.2014.8.26.0322 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Josemar Fernando Batista - 
Claudia Augusta de Oliveira Batista - Ao Ministério Público. Int. Nada mais. - ADV: JOSE HAYDEN DO VALE BARREIRA (OAB 
95037/SP)

Processo 1005485-80.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.C.F.O. - N.M.J. - 
Manifeste-se a autora, no prazo legal, face ao contido em contestação e documentos de fls. 42/50. Int. Nada mais. - ADV: 
JESUS APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 153591/SP), CELSO MODONESI (OAB 145278/SP)

Processo 1006335-37.2014.8.26.0322 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - DECIO SOARES TEIXEIRA 
- - NERCINA APARECIDA SOARES TEIXEIRA - MONIA SOARES TEIXEIRA - Vistos. Oficie-se aos órgãos mencionados na 
petição inicial de fls.01/04, solicitando extrato atualizado dos valores deixados pela falecida Monia Soares Teixeira. Intime-se. - 
ADV: FABIO JOSE DA SILVA (OAB 96091/SP)

Processo 1006753-72.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Exoneração - D.A.Z. - T.M.Z. - Vistos, etc. Donizetti 
Apparecido Zini propôs ação de exoneração de prestação alimentícia, com pedido de antecipação de tutela, contra Taluana 
Mirela Zini, argumentando que a alimentanda já completou a maioridade, não estuda e está trabalhando. O Dr. Curador Geral 
eximiu-se de oferecer parecer em razão das partes serem maiores. Não obstante os argumentos do autor, não foi produzida prova 
dos fatos apontados de modo a autorizar a verossimilhança das alegações, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação 
dos efeitos da tutela. Designo audiência de conciliação para o dia 16 de março de 2015, às 14h15min, citando-se com as 
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advertências legais, inclusive que o prazo de contestação passará a fluir da data antes mencionada se o processo não for 
encerrado por acordo das partes. Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária. Int. - ADV: ADRIANA APARECIDA 
ZANETTI GLISSOI (OAB 241371/SP)

Processo 1006849-87.2014.8.26.0322 - Sobrepartilha - Inventário e Partilha - R.M.D.A. - A.M.D.A. - - M.C.D.A. - - A.T.A.J. 
- Vistos. Trata-se de Ação de Sobrepartilha - Inventário e Partilha, ajuizada por Rosa Maria Defendi Augusto e outros. Nomeio 
inventariante a autora Rosa Maria Defendi Augusto, independente de compromisso. Processe-se a sobrepartilha nos termos 
dos artigos 1040 e seguintes do C.P.C. No mais, intime-se a inventariante para juntar aos autos, no prazo de quinze (15) dias, 
certidão atualizada do Serviço Registral de Imóveis, em relação ao bem imóvel inventariado; providenciar o recolhimento do 
imposto “causa mortis” devido ou comprovar sua isenção, o que deverá ser providenciado administrativamente junto ao Posto 
Fiscal Estadual local, bem como apresentar plano e esboço de partilha. Após, vista à Fazenda do Estado. Intime-se. - ADV: 
JAQUELINE GARCIA (OAB 142762/SP)

Processo 1007008-30.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.A.C.N. - A.S. - Por ora, 
atenda a autora, no prazo de dez (10) dias, ao contido na cota ministerial de fl.16.Int. - ADV: MARIA DE FATIMA CARDEAES 
PEIXOTO (OAB 120177/SP)

Processo 1007039-50.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - M.I.G.C. - R.B.C. - 
Ao Ministério Público. Int. Nada mais. - ADV: IVO DALLAGNOL (OAB 145491/SP), GYSELLE SANDRA NERVA MUNUERA (OAB 
264927/SP)

Processo 1007081-02.2014.8.26.0322 - Alvará Judicial - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - RITA DE CÁSSIA 
DA SILVA MOURA - JOSE CARLOS GOMES DA SILVA - Vistos, etc. Trata-se de pedido de alvará judicial ajuizada por Rita de 
Cássia da Silva Moura, autorizada pelos irmãos Francisco Carlos Gomes da Silva, Fátima Célia Gomes da Silva Ribeiro, Luiz 
antônio Gomes da Silva, e Maria Goreth Gomes da Silva, visando o levantamento de depósitos do FGTS e do PIS em nome do 
falecido José Carlos Gomes da Silva (fl. 09). Oficie-se, por ora, à Caixa Econômica Federal, para que informe no prazo de dez 
dias, a existência ou não de valores em nome de José Carlos Gomes da Silva, em contas PIS (10841116684) e FGTS Concedo 
à requerente os benefícios da justiça gratuita. Int. - ADV: ELCIO MACHADO DA SILVA JÚNIOR (OAB 214294/SP)

Processo 1007123-51.2014.8.26.0322 - Suprimento de Idade e/ou Consentimento - Casamento - J.F.N. - Vistos. Manifeste-
se o autor, no prazo de quinze (15) dias, ante ao contido na cota ministerial de fl.24. Intime-se. - ADV: MARIA DE FATIMA 
CARDEAES PEIXOTO (OAB 120177/SP)

Processo 4000095-15.2013.8.26.0322 - Inventário - Inventário e Partilha - ANA MARIA ESTEVES - ARIOVALDO ESTEVES 
- - ILCE MARIA BARILLARI ESTEVES - Vistos, etc. Dê-se ciência à inventariante, por ora, da penhora no rosto dos autos do 
importe de R$ 25.414,71 (fls. 132/137). Int. - ADV: ALDRYN AQUINO VIANA (OAB 292515/SP)

Processo 4001556-22.2013.8.26.0322 - Divórcio Consensual - Dissolução - J.C.O.D. - - C.S.D. - Vistos. Defiro o pedido de fl. 
62. Int. - ADV: JOSE HAYDEN DO VALE BARREIRA (OAB 95037/SP), OSVALDO MOURA JUNIOR (OAB 168946/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO APPARECIDO BARBI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDGAR FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0047/2015
Processo 0000084-65.1987.8.26.0322 (322.01.1987.000084) - Execução de Título Extrajudicial - Consórcio - Garavelo & 

Cia Ltda - Jairo Ferraz Lopes de Faro - - Marlene Lopes de Faro - Aguarde-se o sobrestamento do feito nos termos do artigo 
791, III, do Código de Processo Civil, conforme requerido a fl. 497, arquivando-se os autos. Int. - ADV: IVO RODRIGUES 
DO NASCIMENTO (OAB 49889/SP), ANDREA CORREA COSTA BERNARDES (OAB 132992/RJ), EDMO CARVALHO DO 
NASCIMENTO (OAB 204781/SP)

Processo 0000283-52.2008.8.26.0322 (322.01.2008.000283) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - João Ribas - - 
Janete Ribas - Antonio Henrique Ribas - - Maria Thereza Braga Ribas - Vistos. Manifeste-se o autor, no prazo de 15(quinze) dias, 
sobre o contido às fls. 854/855. Int. - ADV: VERIDIANA PEREZ PINHEIRO E CAMPOS (OAB 152087/SP), FRANCISCO ETTORE 
GIANNICO NETO (OAB 315285/SP), MARCIO ARAUJO OPROMOLLA (OAB 194037/SP), GLAUCIA MARIA SILVA ANTUNES 
FERREIRA (OAB 166771/SP), JULIO CESAR FERNANDES (OAB 258949/SP), CLAUDIA STEIN VIEIRA (OAB 106344/SP)

Processo 0000617-13.2013.8.26.0322 (032.22.0130.000617) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Carlos Amadeu 
- Fernando Amadeu - - Luzia Alves Amadeu - Fazenda Pública do Município de Lins Sp e outro - Certifico e dou fé haver 
deixado de expedir a certidão de honorários conforme determinado no r. Despacho de fl. 142, tendo em vista que os honorários 
da Procuradora do inventariante já foram fixados em data anterior a esta do respectivo despacho, inclusive, a certidão de 
honorários já foi expedida (fl. 118). Nada Mais - ADV: DANIELA RENATA FERRER DE MELLO (OAB 126280/SP), CESAR 
AUGUSTO MESQUITA DE LIMA (OAB 157219/SP), JOSE AUGUSTO FUKUSHIMA (OAB 167739/SP), VANDERLEI FERREIRA 
DE LIMA (OAB 171104/SP), IEDA CLAUDIA CRAVEIRO SALVIO (OAB 173371/SP), LUCAS CORREA LEITE MARTINS (OAB 
311887/SP), HÉLIO DA SILVA RODRIGUES (OAB 340228/SP)

Processo 0000617-13.2013.8.26.0322 (032.22.0130.000617) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Carlos Amadeu 
- Fernando Amadeu - - Luzia Alves Amadeu - Fazenda Pública do Município de Lins Sp e outro - Ante o teor da certidão da 
serventia (fl. 146), aguarde-se o cumprimento integral co r. Despacho de fl. 142 “parte final”. Int. - ADV: JOSE AUGUSTO 
FUKUSHIMA (OAB 167739/SP), CESAR AUGUSTO MESQUITA DE LIMA (OAB 157219/SP), DANIELA RENATA FERRER DE 
MELLO (OAB 126280/SP), VANDERLEI FERREIRA DE LIMA (OAB 171104/SP), IEDA CLAUDIA CRAVEIRO SALVIO (OAB 
173371/SP), HÉLIO DA SILVA RODRIGUES (OAB 340228/SP), LUCAS CORREA LEITE MARTINS (OAB 311887/SP)

Processo 0001266-08.1995.8.26.0322 (322.01.1995.001266) - Cumprimento de sentença - Consórcio - Garavelo & Cia 
(em Liquidacao Extrajudicial) - Clovis Souza dos Santos - - Nilzete Souza Santos - Aguarde-se o sobrestamento do feito nos 
termos do artigo 791, III, do Código de Processo Civil, arquivando-se os autos, conforme requerido a fl. 503. Int. - ADV: EDMO 
CARVALHO DO NASCIMENTO (OAB 204781/SP), PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA (OAB 22918/BA), ETEVALDO 
SOUZA DE ALMEIDA (OAB 34984/BA), IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB 49889/SP)

Processo 0001547-31.2013.8.26.0322 (032.22.0130.001547) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Ministério Público 
do Estado de São Paulo - Ciro Gomes da Silva - Vistos. Concedo o prazo de 60(sessenta) dias como requerido às fl.363, 
informando-se ao órgão ambiental. Int. ( O Ofício ja foi expedido a fl. 366). - ADV: MARCUS BOCCIA LEITE (OAB 189623/SP)

Processo 0001924-32.1995.8.26.0322 (322.01.1995.001924) - Procedimento Ordinário - Consórcio - Garavelo & Cia - Nilton 
Carlos de Souza - Vistos. Defiro o pedido de fl. 393. Int. ( petição requerendo vista dos autos). - ADV: MARCELO JOSE CRUZ 
(OAB 82727/SP), IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB 49889/SP), ROBERTO DA CUNHA CRUZ (OAB 21627/SP)
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Processo 0003432-90.2007.8.26.0322 (322.01.2007.003432) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Luiz Ravagnani 
Filho - Luiz Ravagnani - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Intimação ao DR.PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO 
de que os presentes autos foram desarquivados estando à sua disposição em Cartório, pelo prazo de 30(trinta) dias. - ADV: 
VANDERLEI FERREIRA DE LIMA (OAB 171104/SP), PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO (OAB 55388/SP)

Processo 0003493-38.2013.8.26.0322 (032.22.0130.003493) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - 
José da Silva - Fazenda Pública Municipal de Lins - Sobre o contido na impugnação de fls.197/199, manifeste-se o procurador 
autor, no prazo de 15(quinze) dias. Int. - ADV: JOSE AUGUSTO FUKUSHIMA (OAB 167739/SP), JORGE LUIZ MORALES (OAB 
225463/SP), LUCAS CORREA LEITE MARTINS (OAB 311887/SP), CESAR AUGUSTO MESQUITA DE LIMA (OAB 157219/SP)

Processo 0004647-91.2013.8.26.0322 (032.22.0130.004647) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Maria Cecilia 
Massae Sonoda Manzano - Yuriko Kawahara Sonoda - - Minoru Sonoda - Ante ao contído a fl. 128, manifeste-se a Fazenda 
Pública Estadual, no prazo de quinze (15) dias, sobre a petição e documentos de fls. 118/124. Int. - ADV: LUIZ OTAVIO 
ZANQUETA (OAB 172930/SP)

Processo 0005149-30.2013.8.26.0322 (032.22.0130.005149) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco 
Santander Brasil Sa - Lopes & Lopes Construçoes Comercio e Empreendimentos Paulista Ltda - - Lyvia Maria Moriyama - Vistos. 
Fls. 135. Defiro, devendo o autor promover o recolhimento da taxa de impressão, no valor de R$ 24,40. Int. ( petição requerendo 
pesquisas Infojud e BacenJud). - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), PAULO CESAR DA 
CRUZ (OAB 117678/SP), PAULO ROBERTO BASTOS (OAB 103033/SP), ROSEMEIRE ZANELA (OAB 113998/SP)

Processo 0005543-76.2009.8.26.0322 (322.01.2009.005543) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Luiz Ravagnani 
Filho - Mafalda Bergamaschi Ravagnani - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Intimação ao DR.PAULO ROBERTO 
RODRIGUES PINTO de que os presentes autos foram desarquivados estando à disposição do mesmo em Cartório, pelo prazo 
de 30(trinta) dias. - ADV: VANDERLEI FERREIRA DE LIMA (OAB 171104/SP), PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO (OAB 
55388/SP)

Processo 0005610-27.1998.8.26.0322 (322.01.1998.005610) - Cumprimento de sentença - Cheque - Meta Veiculos Ltda - 
Renata Aparecida Deziderio Vilela - Vistos. Concedo o prazo de 20(vinte) dias como requerido pela autora à fl.347. Int. - ADV: 
FABIO JOSE DE SOUZA (OAB 103041/SP), ADRIANA HELENA ZUCCOLIN NEUBERN (OAB 108099/SP)

Processo 0006681-78.2009.8.26.0322 (322.01.2009.006681) - Procedimento Ordinário - Manoel Martins Lopes - Diretora 
Tecnica de Divisão Gerencia de Recursos Humanos do Cais Clemente Ferreira Em Lins - - Fazenda Pública do Estado de São 
Paulo - Cumpra-se o V. acórdão, dando-se ciência à parte da baixa dos autos, devendo a autora requerer o que de direito, no 
prazo de cinco (05) dias. - ADV: ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP), SILVIO CARLOS TELLI (OAB 93244/SP), 
ISABEL TEREZA DANELLA POLLI (OAB 277650/SP)

Processo 0008053-62.2009.8.26.0322 (322.01.2009.008053) - Procedimento Ordinário - Altamirando Prudente Rocha - 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se a Procuradora da requerida no prazo legal, sobre a petição de fls. 
211/212. Int. - ADV: ISABEL TEREZA DANELLA POLLI (OAB 277650/SP), MARINA BENEVIDES SOARES (OAB 138214/SP), 
PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP), SILVIO CARLOS TELLI (OAB 93244/SP)

Processo 0008981-71.2013.8.26.0322 (032.22.0130.008981) - Cumprimento de sentença - Lançamento - Jose Donisete 
de Almeida - Fazenda Publica Municipal de Lins - Vistos. Manifeste-se a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o contido 
na petição e documento de fls. 127/128. Int. - ADV: JOSE AUGUSTO FUKUSHIMA (OAB 167739/SP), MARIANA DE ALMEIDA 
FERREIRA (OAB 280594/SP), CESAR AUGUSTO MESQUITA DE LIMA (OAB 157219/SP), LUCIANA COTARELLI VIEIRA 
(OAB 303523/SP), LUCAS CORREA LEITE MARTINS (OAB 311887/SP), HÉLIO DA SILVA RODRIGUES (OAB 340228/SP), 
JAQUELINE GARCIA (OAB 142762/SP), DANIELA RENATA FERRER DE MELLO (OAB 126280/SP)

Processo 0009269-19.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009269) - Consignação em Pagamento - Planos de Saúde - Assistencia 
Medico Hospitalar Sao Lucas Sa - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 322.2014/033246-6 dirigi-me ao endereço retro e aí sendo, deixei de intimar Maria Salette Grassi 
Rodrigues, pois no referido endereço fui informada por Larissa Cristina Rodrigues de Brito (neta da requerente(, de que a 
mesma faleceu há quase uma ano. Devolvo para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Lins, 16 de dezembro de 2014. 
- ADV: ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP), TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP)

Processo 0009269-19.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009269) - Consignação em Pagamento - Planos de Saúde - Maria 
Salette Grassi Rodrigues - Assistencia Medico Hospitalar Sao Lucas Sa - Manifeste-se o procurador da autora, no prazo de 
05(cinco) dias, sobre o contido na certidão do Sr. Oficial de Justiça exarada às fls.229 destes autos. Int, - ADV: JOSE CARLOS 
DE PAULA SOARES (OAB 59070/SP), TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP), ANGELICA DE CASSIA COVRE 
(OAB 295797/SP)

Processo 0009269-19.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009269) - Consignação em Pagamento - Planos de Saúde - Assistencia 
Medico Hospitalar Sao Lucas Sa - Vistos. Por ora, promova o postulante José Rodrigues, no prazo de 15(quinze) dias, a 
juntada aos autos do documento comprobatório do seu compromisso de inventariante, bem como sua certidão de casamento 
e documentos pessoais dos demais herdeiros, a fim de apreciar o pedido de fls. 232. Int. - ADV: TANIA REGINA SANCHES 
TELLES (OAB 63139/SP), ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP)

Processo 0009269-19.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009269) - Consignação em Pagamento - Planos de Saúde - Maria 
Salette Grassi Rodrigues - Assistencia Medico Hospitalar Sao Lucas Sa - Cumpra-se integralmente o r. Despacho proferido 
nestes autos às fls. 235. Int. - ADV: JOSE CARLOS DE PAULA SOARES (OAB 59070/SP), TANIA REGINA SANCHES TELLES 
(OAB 63139/SP), ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP)

Processo 0009542-32.2012.8.26.0322 (322.01.2012.009542) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCIAMENTOS S/A - Silvio Ricardo Lima - Vistos. 
Ante a comprovação da cessão de direitos (fls.101/110), acolho o pedido de fls. 100, para substituir o pólo ativo da presente 
ação, fazendo nela constar RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. (“RENOVA”), 
procedendo-se as anotações devidas. No mais, manifeste-se o autor, no prazo de 05(cinco) dias, para requere o que for de 
seu interesse quanto ao prosseguimento do feito. Int. - ADV: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI (OAB 319501/SP), 
RODRIGO FRASSETTO GOES (OAB 326454/SP)

Processo 0009542-32.2012.8.26.0322 (322.01.2012.009542) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCIAMENTOS S/A - Silvio Ricardo Lima - Certifico 
e dou fé haver procedido a atualização inclusive no sistema SAJ, em relação à substituição do pólo ativo da presente ação de 
BANCO PANAMERICANO S/A para RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A (“RENOVA”), 
conforme determinado no r. despacho proferido nestes autos às fls.111, expedindo-se inclusive nova etiqueta de autuação. - 
ADV: RODRIGO FRASSETTO GOES (OAB 326454/SP), GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI (OAB 319501/SP)

Processo 0012952-69.2010.8.26.0322 (322.01.2010.012952) - Cumprimento de sentença - Família - Larissa Yamamoto Koti 
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- Merci Yamamoto Koti - Vistos. Indefiro o pedido de desentranhamento dos laudos de avaliações exibidos em Juízo, uma vez 
que devem permanecer nos autos e a requerente cabe a extração de cópias daqueles que forem de seu interesse. Int. - ADV: 
MARIA JÚLIA MODESTO NICOLIELO (OAB 185677/SP), JAIRO RAMOS VIEIRA (OAB 57681/SP)

Processo 0013738-79.2011.8.26.0322 (322.01.2011.013738) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Ministério Público do 
Estado de São Paulo - Luiz Alfredo Marques - - Wilma Marta Mastellini Marques - Cumpra-se o contido no §4º do r. Despacho 
proferido nestes autos às fls. 274. Int. - ADV: FERNANDO MEINBERG FRANCO (OAB 186391/SP), ROGERIO AMARAL DE 
ANDRADE (OAB 76212/SP), LUIZ FERNANDO MUNIZ (OAB 77209/SP)

Processo 0015263-04.2008.8.26.0322 (322.01.2008.015263) - Procedimento Ordinário - Mattosinho & Moura Ltda - Maria 
Goreti Cavina - Cumpra-se o V. Acórdão, cientificando-se as partes da baixa dos autos, devendo a parte vencedora requerer o 
que de direito, no prazo legal. Int. - ADV: ROGERIO AMARAL DE ANDRADE (OAB 76212/SP), EDUARDO JORGE LIMA (OAB 
237213/SP)

Processo 0046225-45.2012.8.26.0071 (071.01.2012.046225) - Procedimento Ordinário - Seguro - Ewerton Medeiros Dourado 
- Porto Seguros Companhia de Seguros Gerais - Certifico e dou fé haver nesta data expedido MANDADO DE LEVANTAMENTO 
JUDICIAL sob nº 41/2015 em favor do autor e entregue ao Sr. Edgar Ferreira - Supervisor de Serviços deste Cartório local para 
as providências necessárias. - ADV: PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP), CARLA CRISTINA SILVA BATISTA 
(OAB 336715/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 2050014-86.1985.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Consórcio - Garavelo & Cia - Jorge Nassar - - 
Maria Ragazzini Quartucci - - Domingos Q Quartucci - Vistos. Homologo, por sentença, para que produza seus efeitos de 
direito, a DESISTÊNCIA manifestada a fl. 452 nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 
ajuizada por GARAVELO CIA. contra JORGE NASSAR E OUTROS. Em conseqüência julgo EXTINTO o processo, nos termos 
do art. 267, inc. VIII, c.c. o art. 598, ambos do C.P.C. Anote-se, comunique-se e arquive-se. P.R.I. - ADV: IVO RODRIGUES DO 
NASCIMENTO (OAB 49889/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO APPARECIDO BARBI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDGAR FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0069/2015
Processo 0007374-86.2014.8.26.0322 (processo principal 1002053-53.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - 

Obrigações - Maria Rosa da Silva - Maria Ines da Silva - Vistos. Aguarde-se o decurso de prazo para a manifestação da autora 
sobre o ato ordinatório de fl. 152 dos autos principais para apreciação em conjunto. Int. - ADV: LAURINDO DE OLIVEIRA (OAB 
212087/SP), RICARDO LAGOEIRO CARVALHO CANNO (OAB 317230/SP)

Processo 1000018-86.2015.8.26.0322 - Monitória - Nota Promissória - MISSÃO SALESIANA DE MATO GROSSO - FERNANDA 
DE FALCHI - Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à autora. O exame superficial da prova escrita expressa o grau 
de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a relação de direito material entre 
as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento 
da quantia especificada na petição inicial, hipótese em que ficará desobrigado(a) dos encargos de sucumbência; advertindo-a, 
ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte. Igualmente, será 
informada de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Intime-se. - ADV: CRISTIAN DE 
SALES VON RONDOW (OAB 167512/SP)

Processo 1000097-02.2014.8.26.0322 - Monitória - Contratos Bancários - Banco Itaú - Unibanco S/A - Marco Antonio Cruz - 
Aguarde-se o prazo de sessenta (60) dias, como requerido em fl. 61. Int. - ADV: THIAGO AFFONSO DE ARAUJO COSTA (OAB 
238555/SP), JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)

Processo 1000099-35.2015.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Seguro - JOSÉ CARLOS DE SOUZA - Seguradora Líder 
dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor. Cite-se a ré, advertindo-se 
do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA (OAB 
265676/SP), MARIANA DE ALMEIDA FERREIRA (OAB 280594/SP)

Processo 1000123-63.2015.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - HAYDEE GONÇALVES 
JORDAO - MARCIO AUGUSTO PEREZ MOGRÃO - Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à autora. Observo a 
existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para 
possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de 
advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela 
metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade 
de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso 
na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, 
seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do 
prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor 
citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 
atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia 
da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens 
passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto 
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução 
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição 
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do 
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos 
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, 
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito da exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e 
honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do 
saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 
(CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE CAETANO (OAB 250598/SP)

Processo 1000173-89.2015.8.26.0322 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E 
EDUCAÇÃO - CAMILO MIZUMOTO - Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita à autora. O exame superficial da prova 
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escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a relação 
de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, hipótese em que ficará desobrigado dos encargos de 
sucumbência; advertindo-o, ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça 
inerte. Igualmente, será informado de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Intime-se. - 
ADV: LEANDRO HENRIQUE AMADO DA SILVA (OAB 332664/SP)

Processo 1000568-18.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria de Fatima Pereira 
Vanci - Banco Bradesco Financiamento S/A - Requeira a autora o que de direito, no prazo legal. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE 
GONCALVES (OAB 131351/SP), MICHAEL EDUARDO DA SILVA SIMÕES (OAB 334660/SP)

Processo 1001463-76.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Marco Aurelio Dinale - Luiz Carlos 
Dinalli Filho - Ciência às partes sobre ofício juntado em fl. 164. Int. - ADV: DIRCEU ENCINAS WALDERRAMAS (OAB 64889/
SP), JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA (OAB 200345/SP)

Processo 1002212-93.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA ZORAIDE DA 
SILVA - Claro S/A - Requeria a autora o que de direito, no prazo legal. Int. - ADV: ISMAEL NOVAES (OAB 121650/SP), RICARDO 
DE AGUIAR FERONE (OAB 176805/SP), LUIZ FLÁVIO VALLE BASTOS (OAB 256452/SP)

Processo 1003542-28.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.K.G.S. - A.J.O.S. 
- Manifeste-se o autor, no prazo legal, sobre certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 54. Int. - ADV: MARIA CAROLINA REMBADO 
RODRIGUES DA COSTA (OAB 241440/SP)

Processo 1003576-03.2014.8.26.0322 - Cumprimento de sentença - Liminar - Fabiano Vicente Martins - Banco Pan S/A - 
Manifeste-se o autor, no prazo legal, sobre petição e documentos de fls. 95/97. Int. - ADV: WILSON DE MELLO CAPPIA (OAB 
131826/SP), TCHELID LUIZA DE ABREU (OAB 318210/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 1003935-50.2014.8.26.0322 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - 
SANDRA SOARES TOBIAS e outros - BANCO DO BRASIL S/A - Manifestem-se os autores, no prazo legal, sobre impugnação e 
documentos de fls. 71/91. Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), DAÉRCIO RODRIGUES 
MAGAINE (OAB 262352/SP)

Processo 1003936-35.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - Alexandra Thais Seger de 
Lima - Missão Salesiana de Mato Grosso - Unisalesiano Lins - Manifeste-se a autora, no prazo de quinze (15) dias, sobre pedido 
formulado em fl. 174. Int. - ADV: ROSANA DE CÁSSIA OLIVEIRA ANDRADE (OAB 87868/SP), RUGGIERO PICCOLO (OAB 
5046/MS)

Processo 1005090-88.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Seguro - JOSELAINE PEREIRA ALBERTO - Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. Informem as partes, no prazo de quinze (15) dias, se há interesse na 
designação de audiência para conciliação, visando ao término do litígio por composição. Int. - ADV: MARIANA DE ALMEIDA 
FERREIRA (OAB 280594/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/
SP), JULIANA DE ALMEIDA FERREIRA (OAB 265676/SP)

Processo 1005297-87.2014.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - MANUFATURAÇÃO DE PRODUTOS 
PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL PREMIX LTDA - MARCOS VALÉRIO RODRIGUES - Promova a exequente, no prazo de cinco (05) 
dias, a complementação da diligência do Sr. Oficial de Justiça solicitada em fl. 56. Int. - ADV: YURI DE AZEVEDO MARQUES 
(OAB 328344/SP)

Processo 1006919-07.2014.8.26.0322 - Mandado de Segurança - Sistema Nacional de Trânsito - PAULO SERGIO 
PECARARA - Diretora Técnica II da Unidade de Trânsito de Lins - Ante o exposto e considerando tudo mais que do processo 
consta, concedo a segurança e torno definitiva a ordem liminar concedida pela decisão de fls. 24/25, para cassar o ato da 
autoridade coatora, DIRETORA TÉCNICA II DA UNIDADE DE TRÂNSITO DE LINS, que suspendia o direto do impetrante, 
PAULO SÉRGIO PECARARA, de dirigir veículos. Custas na forma da lei. Honorários advocatícios incabíveis na espécie (Lei nº 
12.016/09, art. 25; Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça). Vencido o prazo 
para interposição de recurso, com ou sem ele, encaminhe-se o feito ao E. Tribunal de Justiça, para reexame necessário nos 
termos do parágrafo único do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016 de 07 de agosto de 2009. P. R. I. e C. - ADV: AUCIANE OLIVEIRA 
MONTALVÃO (OAB 238785/SP)

Processo 1007211-89.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Doação - Nelson Barbosa Amaral Filho - Lucas Matheus 
Nardi Amaral - Vistos. Cite-se o réu advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem 
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Promova o 
autor, no prazo legal, a complementação do valor referente à diligência do oficial de justiça em R$19,65, comprovando-se nos 
autos no prazo de cinco (05 dias). Intime-se. - ADV: ANDREIA SANTOS GONCALVES DA SILVA (OAB 125244/SP)

Processo 4000318-65.2013.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - CERMACO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
LTDA - LIVIA AKEL GRECCHI LUZ - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo firmado entre 
as partes em fls. 83/85, suspendendo-se o curso do processo até o adimplemento. Intime-se. - ADV: CRISTIAN DE SALES VON 
RONDOW (OAB 167512/SP)

Processo 4001804-85.2013.8.26.0322 - Cumprimento de sentença - Cheque - Amigãolins Supermercado Ltda - Wagner de 
Paiva Casadei - Expeça-se novo mandado para cumprimento da segunda parte do r. Despacho de fl. 57, no endereço informado 
em fl. 67. Int. - ADV: ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP), TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP)

Processo 4001962-43.2013.8.26.0322 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome 
- N.C.V. - Manifeste-se a autora, no prazo legal, sobre petição e documento de fls. 43/44. Int. - ADV: DEBORA GILLYANE DE 
OLIVEIRA (OAB 241807/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO APPARECIDO BARBI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDGAR FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0066/2015
Processo 0004510-75.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - Vinicius Violato Zanqueta - Caixa 

Capitalização S/A - Manifeste-se o autor, no prazo de 10 (dez) dias, face ao contido na Petição de fls.147/150. Int. Nada mais. 
- ADV: MICHELLE VIOLATO ZANQUETA (OAB 255580/SP), ALDIR PAULO CASTRO DIAS (OAB 138597/SP), RENATO TUFI 
SALIM (OAB 22292/SP)

Processo 1003784-84.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - PAULA 
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APARECIDA BERNARDO THOMAZI - SANTANDER - Vistos. Defiro o pedido formulado pelo requerido, de dilação improrrogável 
de prazo por mais trinta (30) dias. No mais, cumpra a autora, o segundo parágrafo do r. Despacho de fl.203. Intime-se. - ADV: 
RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA (OAB 285800/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 1003784-84.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - PAULA 
APARECIDA BERNARDO THOMAZI - SANTANDER - Manifeste-se a autora, no prazo de 10 (dez) dias, face ao contido nos 
Documentos de fl.208/221. Int. Nada mais. - ADV: RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA (OAB 285800/SP), BRUNO 
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 1003784-84.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - PAULA 
APARECIDA BERNARDO THOMAZI - SANTANDER - Manifeste-se o requerido, no prazo de dez (10) dias, sobre petição de fls. 
223/227. Int. - ADV: RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA (OAB 285800/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 
131351/SP)

Processo 1005226-85.2014.8.26.0322 - Exibição - Medida Cautelar - HELENA AYAKO MUKAI - Banco GMAC S/A - Vistos, 
etc. Recolhida a taxa judiciária e despesa de citação postal, cumpra-se a decisão de fl. 13, citando-se a requerida com as 
advertências legais. Int. - ADV: WILSON DE MELLO CAPPIA (OAB 131826/SP), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 
152305/SP)

Processo 1005226-85.2014.8.26.0322 - Exibição - Medida Cautelar - HELENA AYAKO MUKAI - Banco GMAC S/A - Manifeste-
se a autora, no prazo legal, face ao contido em contestação e documentos de fls. 26/46. Int. Nada mais. - ADV: WILSON DE 
MELLO CAPPIA (OAB 131826/SP), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP)

Processo 1005307-34.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ADRIANA LIMA 
BERTINI - - LURDES PEREIRA DE LIMA - Assistência Médico Hospitalar São Lucas S/A - Vistos, etc. Partes legítimas e bem 
representadas; como não há nulidades ou irregularidades a suprir, declaro o processo saneado e defiro a produção das provas 
tempestivamente requeridas. Designo audiência de conciliação para o dia 9 de março de 2015, às 14h30min. Intime-se. - ADV: 
VERIDIANA DE CASSIA ZANOTTI T. DE OLIVEIRA (OAB 229329/SP), TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP)

Processo 1005371-44.2014.8.26.0322 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Fukuye 
Isaka - Banco do Brasil S/A - Ante o exposto e considerando tudo mais que do processo consta, julgo procedente o pedido 
com resolução do mérito nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, na ação de execução autônoma de 
título judicial (cumprimento de sentença) ajuizada por FUKUYE ISAKA contra o BANCO DO BRASIL. Condeno o executado-
impugnante a pagar à exequente-impugnada o valor de R$ 49.722,53, com correção monetária e juros de mora de 1% ao 
mês incidentes da citação, custas, despesas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor atualizado 
da execução. Indefiro o pedido de levantamento parcial por não ter o executado admitido plenamente a existência do débito, 
tanto que pediu expressamente a suspensão do levantamento do valor depositado. P. R. I. e C. - ADV: DONIZETI APARECIDO 
MONTEIRO (OAB 282073/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), ERIKA BOUFFIER CURY (OAB 343290/SP), 
GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP)

Processo 1006260-95.2014.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco S/A 
- Manoel Eliseu de Farias - Vistos. Defiro o pedido de pesquisas de endereços via “BACENJUD”e “INFOJUD” (fl.33) Contudo e 
à vista do disposto no Provimento CSM nº 2.195, de 08.08.2014, e do Comunicado nº 170/2011 de 26 de abril de 2011, promova 
o autor o recolhimento da taxa de impressão de informações do Sistema BACENJUD e INFOJUD ao Fundo de Despesa do 
Tribunal de Justiça, no valor de R$ 24,40, código 434-1. Int. - ADV: ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE (OAB 70810/
SP)

Processo 4000351-55.2013.8.26.0322 - Cumprimento de sentença - Cheque - ADILSON MOTOS LTDA - WILLIANS PAVAN - 
Vistos. Defiro o pedido de fl. 68/69, providenciando-se. Int. - ADV: CRISTIAN DE SALES VON RONDOW (OAB 167512/SP)

Processo 4000907-57.2013.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A - 
Crédito, Financiamento e Investimento - Jonas Lopes Moitinho - Dê-se ciência ao autor sobre o ofício juntado à fl.114. Int. - ADV: 
DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA 
TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 4000907-57.2013.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A - 
Crédito, Financiamento e Investimento - Jonas Lopes Moitinho - Cumpra-se a primeira parte do ato ordinatório de fl.81 (Pesquisa 
de endereços pelos sistemas “BACENJUD”, “RENAJUD” e “INFOJUD”). Int. Nada mais. - ADV: DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 
221831/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 4001312-93.2013.8.26.0322 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO PAULISTA DE TECNOLOGIA E 
EDUCAÇÃO - HUMBERTO NAUER - Vistos. Defiro o pedido de fl.103, providenciando-se. Int. - ADV: CLEVERSON LUZZI (OAB 
250734/SP)

Processo 4001718-17.2013.8.26.0322 - Monitória - Cheque - DIAMIR GOMES - CELSO GONÇALVES AUTO PEÇAS ME - 
Manifeste-se o autor, no prazo de 10 dias, sobre o “Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores” de fls. 97/98. Int. 
- ADV: VANESSA GIMENEZ (OAB 231830/SP)

Processo 4001718-17.2013.8.26.0322 - Monitória - Cheque - DIAMIR GOMES - CELSO GONÇALVES AUTO PEÇAS ME - 
Vistos. Defiro o pedido de fl. 106/112, providenciando-se. Int. - ADV: VANESSA GIMENEZ (OAB 231830/SP)

Processo 4001718-17.2013.8.26.0322 - Monitória - Cheque - DIAMIR GOMES - CELSO GONÇALVES AUTO PEÇAS ME - 
Manifeste-se o autor, no prazo de 10 dias, sobre os documentos de fls. 114 e 115. Int. - ADV: VANESSA GIMENEZ (OAB 231830/
SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ DE DIREITO ANTONIO APPARECIDO BARBI
ESCRIVÃO JUDICIAL EDGAR FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0067/2015

Processo 1000150-46.2015.8.26.0322 - Exibição - Medida Cautelar - Edi Carlos Marcato Damaceno - Fundo de Investimento 
em Direitos Creditorios não Padronizados NPL1 - Certifico e dou fé haver procedido, nesta data, as anotações devidas junto 
ao Sistema SAJ (Sistema de Automação da Justiça), para constar a Dra. Giza Helena Coelho, OAB n.º 166.349/SP, como 
procuradora da requerida, Fundo de Investimento em Direitos Creditorios não Padronizados NPL1, conforme procuração de fls. 
31/74. Nada mais. - ADV: GIZA HELENA COELHO (OAB 166349/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)
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Processo 1000150-46.2015.8.26.0322 - Exibição - Medida Cautelar - Edi Carlos Marcato Damaceno - Fundo de Investimento 
em Direitos Creditorios não Padronizados NPL1 - Manifeste-se o autor, no prazo legal, face ao contido em contestação e 
documentos de fls. 26/74. Int. Nada mais. - ADV: GIZA HELENA COELHO (OAB 166349/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 
286137/SP)

Processo 1000229-25.2015.8.26.0322 - Exibição - Medida Cautelar - Luiz Otávio de Morais Nascimento - Casa Bahia 
Comercial Ltda - Certifico e dou fé haver procedido, nesta data, as anotações devidas junto ao Sistema SAJ (Sistema de 
Automação da Justiça), para constar o Dr. Gustavo Viseu, OAB n.º 117.417/SP, como procurador da requerida, Casa Bahia 
Comercial Ltda, conforme procuração de fls. 30/31. Nada mais. - ADV: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (OAB 
117417/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1000229-25.2015.8.26.0322 - Exibição - Medida Cautelar - Luiz Otávio de Morais Nascimento - Casa Bahia 
Comercial Ltda - Manifeste-se o autor, no prazo legal, face ao contido em contestação e documentos de fls. 23/65. Int. Nada 
mais. - ADV: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (OAB 117417/SP), FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1000243-43.2014.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Itaú - 
Unibanco S/A - ACEMAR BITTENCOURT - - ACEMAR BITTENCOURT - Vistos. Defiro com fundamento no artigo 659, § 6º, do 
Código de Processo Civil, o pedido de penhora eletrônica, via “BACENJUD”, de ativos financeiros do executados, com dispensa 
do termo de penhora que passa a ser substituído pelo documento gerado pelo sistema mencionado, no valor dele constante e 
do comprovante de remessa bancária. No mais, promovam-se as pesquisas pelos sistemas “INFOJUD” e “RENAJUD”, na forma 
requerida às fls. 113/114. Int. - ADV: MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP)

Processo 1000375-66.2015.8.26.0322 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - NAIR HELENA QUINTELLA DE 
OLIVEIRA - Alair Lopes de Oliveira - Ao Ministério Público. Int. Nada mais. - ADV: VANDERLEI FERREIRA DE LIMA (OAB 
171104/SP), ALEXANDRE GREGORIO LANZELOTTI (OAB 115745/SP)

Processo 1000375-66.2015.8.26.0322 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - NAIR HELENA QUINTELLA DE 
OLIVEIRA - Alair Lopes de Oliveira - Vistos. Por ora, promova a inventariante o recolhimento da taxa judiciária e despesa de 
citação, no prazo de trinta dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos termos do artigo 257 do Código de Processo Civil. 
Int. - ADV: ALEXANDRE GREGORIO LANZELOTTI (OAB 115745/SP), VANDERLEI FERREIRA DE LIMA (OAB 171104/SP)

Processo 1000375-66.2015.8.26.0322 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - NAIR HELENA QUINTELLA DE 
OLIVEIRA - Alair Lopes de Oliveira - Vistos. Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha, ajuizada por NAIR 
HELENA QUINTELLA DE OLIVEIRA, em face de Alair Lopes de Oliveira. Nomeio inventariante NAIR HELENA QUINTELLA DE 
OLIVEIRA, independentemente de compromisso, processando-se nos termos do artigo 1031 e seguintes do CPC. No mais, 
intime-se o inventariante para providenciar o recolhimento do imposto “causa mortis” devido ou comprovar sua isenção, no 
prazo de 30 ( trinta ) dias, o que deverá ser providenciado administrativamente junto ao Posto Fiscal Estadual local. Intime-se. - 
ADV: ALEXANDRE GREGORIO LANZELOTTI (OAB 115745/SP), VANDERLEI FERREIRA DE LIMA (OAB 171104/SP)

Processo 1000375-66.2015.8.26.0322 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - NAIR HELENA QUINTELLA DE 
OLIVEIRA - Alair Lopes de Oliveira - Por ora, aguarde-se a manifestação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Int. Nada 
mais. - ADV: ALEXANDRE GREGORIO LANZELOTTI (OAB 115745/SP), VANDERLEI FERREIRA DE LIMA (OAB 171104/SP)

Processo 1000427-62.2015.8.26.0322 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - L.M.R. - J.R.N. 
- Vistos, etc. Ao Dr. Curador Geral. Concedo à exequente os benefícios da assistência judiciária. Int. - ADV: ALEXANDRE 
GREGORIO LANZELOTTI (OAB 115745/SP)

Processo 1000427-62.2015.8.26.0322 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - L.M.R. - J.R.N. - 
Vistos. Trata-se de ação de Cumprimento de Sentença - Causas Supervenientes à Sentença ajuizada por L.M.R. representada 
por sua genitora, R.M.S., em face de J.R.N. Concedo à autora os benefícios da Assistência Judiciária. Cite-se o executado para 
efetuar o pagamento do débito alimentar no prazo de 03 (três) dias ou comprovar que já o fez ou que está impossibilitado de 
fazê-lo, sob pena de até 90 (noventa) dias de prisão nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: 
ALEXANDRE GREGORIO LANZELOTTI (OAB 115745/SP)

Processo 1000501-19.2015.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Laerte Candido Francisco - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos, etc. Trata-se de ação ordinária de conversão de auxílio-doença previdenciária 
em auxílio-doença por acidente de trabalho e posterior conversão em aposentadoria por invalidez ajuizada por Laerte Cândido 
Francisco contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Cite-se com 
as advertências legais. Intime-se. - ADV: PATRICIA LELIS DINIZ (OAB 313808/SP)

Processo 1000549-75.2015.8.26.0322 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - E.M.A. - A.G.M.A. - Ao Ministério 
Público. Int. Nada mais. - ADV: PATRÍCIA HENCK DA SILVA (OAB 335162/SP)

Processo 1000558-37.2015.8.26.0322 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - L.K.G.H. - - A.C.G.H. - F.H. - Ao 
Ministério Público. Int. Nada mais. - ADV: DANIELA ANDREA CALIXTO PULITO (OAB 339026/SP)

Processo 1000558-37.2015.8.26.0322 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - L.K.G.H. - - A.C.G.H. - F.H. - 
Vistos. Trata-se de Ação de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão, ajuizada por L.K.G.H. e A.C.G.H., representadas 
por sua genitora V.G.H., em face de F.H. Concedo às requerentes os benefícios da assistência judiciária. Designo audiência de 
conciliação para o próximo dia 17 de março de 2015, às 14h00min. Cite-se, com as advertências legais, constando do mandado 
que o prazo de contestação passará a fluir da audiência de conciliação. Intime-se. - ADV: DANIELA ANDREA CALIXTO PULITO 
(OAB 339026/SP)

Processo 1000602-90.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Reinaldo dos Reis 
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Arquejada - Banco Pan S/A - Manifeste-se o autor, no prazo de 10 (dez) dias, face ao contido no Aviso de Recebimento - AR de 
fl. 22. Int. Nada mais. - ADV: MICHAEL EDUARDO DA SILVA SIMÕES (OAB 334660/SP)

Processo 1001068-84.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Maria Ferreira da Silva 
- Fazenda Pública Municipal de Sabino - Certifico e dou fé haver constatado que ainda não houve conclusão definitiva do 
laudo pericial realizado no processo n.º 1001010.81.2014.8.26.0322, tendo em vista a impugnação ofertada pela autora nos 
referidos autos. Nada Mais. - ADV: DANILO CÉSAR SIVIERO RÍPOLI (OAB 194629/SP), GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA 
(OAB 331022/SP)

Processo 1001068-84.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Maria Ferreira da Silva - 
Fazenda Pública Municipal de Sabino - Ante o teor da Certidão da Serventia de fl. 418, cumpra-se a parte final do r. despacho 
de fls. 282/283. Int. Nada mais. - ADV: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA (OAB 331022/SP), DANILO CÉSAR SIVIERO RÍPOLI 
(OAB 194629/SP)

Processo 1001118-13.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Silvana de Lourdes Savazzi 
- Município de Sabino - Certifico e dou fé haver transladado a petição e fls. 01/03 do incidente de cumprimento de sentença 
(Processo n.º 0007570-56.2014.8.26.0322) para o processo principal (Processo n.º 1001118-13.2014.8.26.0322), nos termos do 
r. despacho de fls. 04, proferido no processo incidente supra mencionado. Nada Mais. - ADV: DANILO CÉSAR SIVIERO RÍPOLI 
(OAB 194629/SP), SALATIEL SOUZA DE OLIVEIRA (OAB 281413/SP), GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA (OAB 331022/SP)

Processo 1001118-13.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Silvana de Lourdes Savazzi 
- Município de Sabino - Vistos. Trata-se de cumprimento de título judicial a ser processado nos termos do artigo 475-J do Código 
de Processo Civil. Promova a Serventia a progressão de classe do processo de Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 
8.880/1994” para a de “cumprimento de sentença”. Determino a intimação da requerente, na pessoa de seus procuradores, 
Dr. Gustavo Rodrigues da Silva, OAB n.º 331.022/SP e Dr. Salatiel Souza de Oliveira, OAB n.º 281.413/SP, para efetuar o 
pagamento do débito, apurado às fls. 327/329, no valor de R$ 1.041,64, no prazo de quinze (15) dias, cientificando-a de que , se 
não ocorrer o pagamento dentro do prazo fixado, será acrescido de multa no percentual de 10% sobre o valor devido (art. 475-J 
do CPC). Int. - ADV: DANILO CÉSAR SIVIERO RÍPOLI (OAB 194629/SP), SALATIEL SOUZA DE OLIVEIRA (OAB 281413/SP), 
GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA (OAB 331022/SP)

Processo 1003003-62.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE 
DIREITO PÚBLICO - CESAR CIPRIANO - PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS - Perícia Contábil Data: 02/03/2015. às 15h00min 
Local: Rua Olívio Pereira Ramos, n.º 331 - Promissão/SP Períto: José Bruno Vieira - ADV: JOSE AUGUSTO FUKUSHIMA (OAB 
167739/SP), HELOISA GUIMARAES NOGUEIRA (OAB 192941/SP), ELLEN CRISTINA DA SILVA PELARIGO (OAB 118038/SP), 
PAULO SERGIO GALVÃO NOGUEIRA (OAB 165903/SP)

Processo 1003234-89.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE 
DIREITO PÚBLICO - A.F.O. - P.M.L. - Perícia Contábil Data: 02/03/2015. às 15h00min Local: Rua Olívio Pereira Ramos, n.º 
331 - Promissão/SP Períto: José Bruno Vieira - ADV: HELOISA GUIMARAES NOGUEIRA (OAB 192941/SP), JOSE AUGUSTO 
FUKUSHIMA (OAB 167739/SP), PAULO SERGIO GALVÃO NOGUEIRA (OAB 165903/SP), ELLEN CRISTINA DA SILVA 
PELARIGO (OAB 118038/SP)

Processo 1003964-03.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE 
DIREITO PÚBLICO - ANTONIO DIAS - FAZENDA PÚBLICA DE LINS - Perícia Contábil Data: 02/03/2015. às 15h00min Local: 
Rua Olívio Pereira Ramos, n.º 331 - Promissão/SP Períto: José Bruno Vieira - ADV: JOSE AUGUSTO FUKUSHIMA (OAB 167739/
SP), HELOISA GUIMARAES NOGUEIRA (OAB 192941/SP)

Processo 1003994-38.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE 
DIREITO PÚBLICO - RUBENS RODRIGUES - FAZENDA PÚBLICA DE LINS - Vistos, etc. Fazenda Pública Municipal de Lins 
ofereceu contestação à ação ordinária ajuizada por Rubens Rodrigues, e arguiu preliminares consistentes em falta de interesse 
de agir, ilegitimidade ativa ad causam, inépcia da inicial e prescrição do fundo de direito (fls. 34/58). O autor, por sua vez, 
argumentou que a ré não está devidamente representada nos autos (fls. 79/82). Afasto as preliminares consistentes em falta 
de interesse de agir, ilegitimidade ativa e inépcia da inicial; as duas primeiras estão relacionadas com o mérito e dependem de 
prova pericial para demonstrar se ocorreu ou não a perda salarial, e a terceira por não ter apontado a ré em que consistiu a 
inépcia e também porque matéria alegada está atrelada ao exame do mérito e só com ele poderá ser examinada. A preliminar de 
prescrição não pode ser acolhida na íntegra, pois nos casos de relações de trato sucessivo, como ocorre nos autos, a prescrição 
atinge somente as prestações vencidas no período anterior a cinco anos contados da data do ajuizamento da ação, enquanto 
não tiver sido negado o próprio direito reclamado, conforme Súmula 85 do STJ. A questão da representação processual do 
procurador do Município está em ordem, pois existe procuração arquivada no Cartório (fls. 86/87) nos termos do artigo 9º da 
Lei nº 9.469, de 10.7.97, “A representação judicial das autarquias e fundações públicas por seus procuradores ou advogados, 
ocupantes de cargos efetivos dos respectivos quadros, independente da apresentação do instrumento de mandato”, e como 
anota Theotonio Negrão e Outros in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 46ª edição, pág.; 
174: “Os procuradores de órgão público estão dispensados de exibir procuração (RTJ 172/247, RSTJ 171/88; STJ-2ª T., AI 
555.880-AgRg, Min. Eliana Calmon , j. 1.4.04, DJU 7.6.04; RT 491/162, 493/156, 495/86, mesmo para receber e dar quitação em 
juízo (RJTESP 109/262, maioria”, razão pela qual afasto a alegada falta de representação processual. Partes legítimas e bem 
representadas; como não há nulidades ou irregularidades a suprir, declaro o processo saneado e defiro a produção das provas 
tempestivamente requeridas, especialmente pericial contábil para revelar como procedeu a Administração Pública Municipal 
quando da aplicação da Lei nº 8.880/94, e para tanto nomeio perito judicial o Sr. José Bruno Vieira, requisitando-se seus 
honorários ao convênio DPF/OAB, visto que o autor é beneficiário da justiça gratuita. Int. - ADV: JOSE AUGUSTO FUKUSHIMA 
(OAB 167739/SP), HELOISA GUIMARAES NOGUEIRA (OAB 192941/SP)

Processo 1004304-44.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - F.H.P.C. - E.P. - Ao 
Ministério Público. Int. Nada mais. - ADV: FABIO JOSE DA SILVA (OAB 96091/SP), DANIELA ANDREA CALIXTO PULITO (OAB 
339026/SP)
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Processo 1004304-44.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - F.H.P.C. - E.P. - 
Vistos. Diante do pagamento noticiado às fls. 100, 104/105 e 109, e, nos termos do artigo 794, inciso I, do C.P.C., declaro por 
sentença, EXTINTA a presente Ação de Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença proposta por F.H.P.C., 
representado por sua genitora M.R.D.B., em face de E.P. Considerando o trabalho desenvolvido, arbitro os honorários do Dr. 
Fabio Jose da Silva, OAB n.º 96.091/SP, advogado indicado em 08/08/2014 para defender os interesses do exequente, bem 
como da Dra. Daniela Andrea Calixto Pulito, OAB n.º 339.026/SP, advogada indicada em 26/08/2014 para defender os interesses 
do executado, nestes autos, em R$ 466,52 (100% do Código n. º 206 da tabela DPE/OAB), expedindo-se a competente certidão. 
Anote-se, comunique-se e recolhida a taxa, se houver, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: FABIO JOSE DA SILVA (OAB 96091/SP), 
DANIELA ANDREA CALIXTO PULITO (OAB 339026/SP)

Processo 1004403-14.2014.8.26.0322 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Família - Yasuco Totsugui - Vistos, 
etc. Defiro o pedido de fl. 54 que recebeu parecer favorável do Dr. Curador Geral (fl. 58). Oficie-se novamente ao Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Santo Antônio do Pinhal - São Paulo, com encaminhamento do 
mandado de averbação para o seu correto cumprimento (fl. 49), uma vez que ao averbar a retificação ocorreu erro no nome da 
requerente que se grafa corretamente Yasuco e não Yayuco e/ou Iysuco, como por um lapso constaram no assento e certidão de 
casamento retificados. Int. - ADV: JOSE AUGUSTO FUKUSHIMA (OAB 167739/SP)

Processo 1004662-09.2014.8.26.0322 - Alvará Judicial - DIREITO CIVIL - NILSON CORBETA SCHIAVON - LIDIA CORBETA 
- Vistos. Recebo a apelação interposta pelo requerente, LIDIA CORBETA, às fls. 52/57, em seus regulares efeitos. Às 
contrarrazões; processe-se. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Subseção de Direito Privado 1 01ª a 10ª 
e 01ª a 02ª Câmaras Reservadas de Direito Empresarial Complexo Ipiranga sala 45, com as nossas homenagens e cautelas de 
praxe. Int. - ADV: PAULO APARECIDO CARDOSO DOS SANTOS (OAB 93543/SP)

Processo 1005222-48.2014.8.26.0322 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Graziele Porto Vancin Santos 
- Carlos Alberto Vancin - Promova a autora, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada aos autos dos instrumentos procuratórios 
dos herdeiros Márcio Jose Rubio Vancin e Jean Carlos Proto Vancin, mencionados na petição de fls. 21/22. Após, conclusos. Int. 
Nada mais. - ADV: MARIA CAROLINA REMBADO RODRIGUES DA COSTA (OAB 241440/SP)

Processo 1006050-44.2014.8.26.0322 - Exibição - Liminar - ALZIRA IZABEL DE SANTI - BANCO SANTANDER S/A - Ante o 
exposto e considerando tudo mais que do processo consta, julgo procedente o pedido com resolução de mérito nos termos do 
artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, na ação cautelar de exibição de documento, c.c. pedido liminar, ajuizada por 
ALZIRA ISABEL DE SANTI contra o BANCO SANTANDER S. A., e como a recusa do requerido é ilegítima, com fundamento no 
artigo 359, inciso II, do Código de Processo Civil, admito como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, 
o requerente pretendia provar. Condeno a requerida ao pagamento de eventuais custas em devolução, despesas do processo 
e honorários advocatícios que arbitro em R$ 613,89, nos termos da tabela DPE/OAB. P. R. I. e C. - ADV: BRUNO HENRIQUE 
GONCALVES (OAB 131351/SP), LUIZ MARIO MARTINI (OAB 327557/SP)

Processo 1006050-44.2014.8.26.0322 - Exibição - Liminar - ALZIRA IZABEL DE SANTI - BANCO SANTANDER S/A - Certifico 
e dou fé haver, nesta data, registrado, por meio do sistema SAJ (Sistema de Automação da Justiça), a r. Sentença de fls. 49/52. 
Nada mais. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUIZ MARIO MARTINI (OAB 327557/SP)

Processo 1006328-45.2014.8.26.0322 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - D.M. - J.P.A.M. - Certifico e dou fé 
que a r. sentença de fls. 63 transitou em julgado em 29/01/2015. Certifico ainda que o processo foi baixado definitivamente no 
sistema. Nada Mais. - ADV: JAQUELINE GARCIA (OAB 142762/SP), RAFAELA SILVA SATO (OAB 280364/SP), ANA LÚCIA DE 
OLIVEIRA (OAB 350369/SP)

Processo 1006328-45.2014.8.26.0322 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - D.M. - J.P.A.M. - Fls. 67/70 e 
71/72. Anote-se e observe-se. - ADV: RAFAELA SILVA SATO (OAB 280364/SP), ANA LÚCIA DE OLIVEIRA (OAB 350369/SP), 
JAQUELINE GARCIA (OAB 142762/SP)

Processo 1006476-56.2014.8.26.0322 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Tereza Aparecida Justino 
- Francisco Hilton Rodrigues Paiva - Ao Ministério Público (fls. 53/54). Int. Nada mais. - ADV: ELAINE ELIAS DA CRUZ (OAB 
148244/SP)

Processo 1006476-56.2014.8.26.0322 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Tereza Aparecida Justino 
- Francisco Hilton Rodrigues Paiva - Vistos. Por ora, oficie-se à Caixa Econômica Federal local, com urgência, solicitando 
informações sobre o saldo atualizado dos depósitos existentes nas contas n.º 13.00029169-3 (Vitória A J Paiva) e 13.00029.168-5 
(Thiago Henrique Justino Paiva), ambas na agência 0318, descritas na petição inicial (fls. 01/05). Int. - ADV: ELAINE ELIAS DA 
CRUZ (OAB 148244/SP)

Processo 1006659-27.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - M.E.V.M. - L.F.S.M. - 
Ao Ministério Público. Int. Nada mais. - ADV: ROGERIO AMARAL DE ANDRADE (OAB 76212/SP)

Processo 1006659-27.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - M.E.V.M. - L.F.S.M. - 
Vistos. Diante do pagamento noticiado à fl. 28, bem como do parecer favorável do Dr. Curador Geral (fl. 33), declaro por sentença, 
nos termos do artigo 794, inciso I, do C.P.C., EXTINTA a presente Ação de Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à 
Sentença proposta por M.E.V.M., representada por sua genitora A.A.V., em face de L.F.d.S.M.. No mais, considerando o trabalho 
desenvolvido, arbitro os honorários do Dr. Rogério Amaral de Andrade, OAB n.º 76.212/SP, advogado indicado em 26/11/2014 
para defender os interesses da exequente, em R$ 466,52 (100% do Código n. º 206 da tabela DPE/OAB), expedindo-se a 
competente certidão. Anote-se, comunique-se e recolhida a taxa, se houver, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: ROGERIO AMARAL 
DE ANDRADE (OAB 76212/SP)

Processo 1007249-04.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - R.C.A.G. - - V.G.A.G. 
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- F.G.F. - Ao Ministério Público. Int. Nada mais. - ADV: ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP)

Processo 1007249-04.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - R.C.A.G. - - V.G.A.G. 
- F.G.F. - Vistos. Trata-se de ação de Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença ajuizada por R.C.A.G. e 
V.G.A.G., representados por sua genitora, D.A.B.D.S., em face de F.G.F. Cite-se o executado para que efetue, no prazo de 
03 (três) dias, o pagamento da dívida no valor de R$ 868,04 (oitocentos e sessenta e oito reais e quatro centavos), sob pena 
de, não o fazendo, ser procedida a penhora de bens e a avaliação (Art. 652, § 1º do CPC), advertindo-o de que poderá opor 
embargos no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 738 do mesmo Diploma legal). Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor do 
débito. Em caso de pagamento, no prazo de 03 dias, reduzo os honorários à 5% sobre o valor do débito. Intime-se. - ADV: 
ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP)

Processo 1007249-04.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - R.C.A.G. - - V.G.A.G. 
- F.G.F. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 322.2015/000731-2 dirigi-me ao endereço indicado e, aí sendo, a moradora do local sra. E.G. me informou que F.G.F. não 
reside naquele local , e que é pessoa desconhecida por ela. Assim sendo, e por estar o réu em lugar incerto e não sabido 
por mim, deixei de CITÁ-lo para os termos desta ação. O referido é verdade e dou fé. Lins, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: 
ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP)

Processo 1007249-04.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - R.C.A.G. - - V.G.A.G. 
- F.G.F. - Manifeste-se a exequente, no prazo de 10 (dez) dias, face ao contido na Certidão do(a) Sr(a). Oficial de Justiça de fl. 
20. Int. Nada mais. - ADV: ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP)

Processo 4000622-64.2013.8.26.0322 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - SIDNEI HIDEO FUJIMOTO - ROMILDA 
MARIA CARVALHO - Vistos. Intime-se o autor, pessoalmente, para dar regular andamento ao feito, em 48 horas, sob pena de 
extinção, nos termos do art. 267, Inciso III, § 1º do CPC. Int. - ADV: MARIA JÚLIA MODESTO NICOLIELO (OAB 185677/SP)

Processo 4000622-64.2013.8.26.0322 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - SIDNEI HIDEO FUJIMOTO - ROMILDA 
MARIA CARVALHO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 322.2015/000979-0 dirigi-me ao endereço cabível e ali sendo deixei de intimar o autor em virtude de haver sido 
informada no local, pela sra. Jéssica, que aquele ali não reside e nem trabalha. Lins, 30 de janeiro de 2015. - ADV: MARIA JÚLIA 
MODESTO NICOLIELO (OAB 185677/SP)

Processo 4000622-64.2013.8.26.0322 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - SIDNEI HIDEO FUJIMOTO - ROMILDA 
MARIA CARVALHO - Manifeste-se o autor, no prazo de 10 (dez) dias, face ao contido na Certidão do(a) Sr(a). Oficial de Justiça 
de fl. 83. Int. Nada mais. - ADV: MARIA JÚLIA MODESTO NICOLIELO (OAB 185677/SP)

Processo 4000902-35.2013.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - Paulo Borges do 
Nascimento - Certifico e dou fé haver procedido às anotações devidas para substituir o polo ativo da presente ação, fazendo nele 
constar “FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA”, 
em atendimento ao r. despacho de fls. 65. Nada Mais. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO 
PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), PAULO RICARDO BICEGO FERREIRA (OAB 329921/SP)

Processo 4000902-35.2013.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - Paulo Borges do 
Nascimento - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 322.2014/032101-4 dirigi-me ao endereço indicado e, aí sendo, não logrei encontrar o veiculo indicado, sendo 
informada pela moradora, Sra. Maria Félix do Nascimento, que o requerido é seu filho, reside na cidade de Promissão, mas 
afirmou desconhecer o endereço ou telefone de contato. Em face do exposto e tendo expirado o prazo para cumprimento, 
DEIXEI DE PROCEDER À APREENSÃO e devolvo o presente mandado para as determinações de direito. Nada mais. O referido 
é verdade e dou fé. Lins, 21 de janeiro de 2015. - ADV: PAULO RICARDO BICEGO FERREIRA (OAB 329921/SP), ALEXANDRE 
PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 4000902-35.2013.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - Paulo Borges do 
Nascimento - Manifeste-se o autor, no prazo de 10 (dez) dias, face ao contido na Certidão do(a) Sr(a). Oficial de Justiça de fl. 
67. Int. Nada mais. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/
SP), PAULO RICARDO BICEGO FERREIRA (OAB 329921/SP)

Processo 4001538-98.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - FATIMA CRISTINA 
TREMESCHIN PEREIRA - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Certifico e dou fé que até a presente data, não houve 
qualquer manifestação dos procuradores das partes, em relação ao r. despacho de fl. 194, embora devidamente intimados 
(fl. 195). Nada Mais. - ADV: GILSON APARECIDO RAMOS GARCIA (OAB 125677/SP), EDUARDO CARLOS FRANCISCO DA 
SILVA (OAB 199793/SP), LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO (OAB 76643/SP)

Processo 4001538-98.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - FATIMA CRISTINA 
TREMESCHIN PEREIRA - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Promova a Serventia as anotações e comunicação 
necessárias, arquivando-se posteriormente os autos. Int. Nada mais. - ADV: LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO (OAB 76643/
SP), EDUARDO CARLOS FRANCISCO DA SILVA (OAB 199793/SP), GILSON APARECIDO RAMOS GARCIA (OAB 125677/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO APPARECIDO BARBI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDGAR FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0054/2015
Processo 0000534-26.2015.8.26.0322 - Carta Precatória Cível - Depoimento (nº 0001147-48.2011.8.26.0205 - Vara Única 

do Foro da Comarca de Getulina) - Município de Guaimbê - Seisu Komesu - Por ora, oficie-se ao Juízo deprecante solicitando 
cópia das principais peças dos autos nº 0001147-48.2011.8.26.0205, (Ordem nº 281/11), a fim de viabilizar a inquirição da 
testemunha. Após, cls. - ADV: MAURÍCIO MALDONADO GONZAGA (OAB 25022/DF), JOSE ANTONIO CALLEJON CASARI 
(OAB 62962/SP)

Processo 0001152-93.2000.8.26.0322 (322.01.2000.001152) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação 
- Espécies de Contratos - Banco do Brasil S/A - Silvia Cristina Silveira Marta - Aguarde-se pelo prazo de 30 dias, conforme 
requerido (fls. 193/194). Int. ( prazo solicitado pelo autor para juntada de demonstrativo do débito, devendo juntar instrumento 
procuratório aos autos ) - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), JOSE CARLOS DE PAULA 
SOARES (OAB 59070/SP)

Processo 0001203-84.2012.8.26.0322 (322.01.2012.001203) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
Santander Brasil Sa - Bruno Willians Alves Francisco - Por ora, promova o autor o recolhimento da importância referente às 
diligências do Sr. Oficial de Justiça (01 ato), comprovando-se nos autos, no prazo de 05 dias. Após, desentranhe-se o Mandado 
de Penhora e Avaliação de fls. 163, aditando-o para cumprimento no endereço informado às fls. 168. - ADV: MARISA REGINA 
AMARO MIYASHIRO (OAB 121739/SP), ANA PAULA ARMELIN (OAB 221144/SP), TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/
SP), SANDRA SOBHIE MUÑOZ (OAB 279680/SP), MARCIO MASSAHARU TAGUCHI (OAB 134262/SP)

Processo 0001987-95.2011.8.26.0322 (322.01.2011.001987) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Fundação 
Paulista de Tecnologia e Educação - Letícia Fernandes Rosa - - Wellington de Lima Gonçalves - Certifico e dou fé haver 
decorrido o prazo de sobrestamento do feito. - ADV: TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP), NILSON PERINI 
(OAB 174241/SP)

Processo 0002193-12.2011.8.26.0322 (322.01.2011.002193) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG-Brasil Multicarteira - Alexsandro Aparecido 
Sobrinho - Promova-se a pesquisa de endereço pelo sistema “BACENJUD”. Contudo e à vista do disposto no provimento CSM 
nº 1.864/2011, de 18/01/2011, e do comunicado nº 170/2011 de 26/04/2011, providencie o autor o recolhimento da taxa de 
“impressão de informações do sistema “BACENJUD”, no valor de R$ 12,20, código 434-1. Int. Nada mais. - ADV: LEANDRO 
BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 0002633-47.2007.8.26.0322 (322.01.2007.002633) - Procedimento Ordinário - Consórcio - Garavelo & Cia - 
Autocar Oeste Ltda - - Rui da Veiga Eidt - - Renato Flavio Dini - Expeça-se carta de citação na forma requerida à fl. 287. Int. - 
ADV: EDMO CARVALHO DO NASCIMENTO (OAB 204781/SP), IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB 49889/SP)

Processo 0003027-54.2007.8.26.0322 (322.01.2007.003027) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa - Casa de Carnes Atlântica de Lins Ltda - - Eunice de Souza Gomes - - Martinho de Souza Gomes - Marcia 
Selma Rodrigues Gomes - Certifico e dou fé haver decorrido o prazo concedido às fls. 359. Nada Mais. - ADV: PAULO CESAR 
DA CRUZ (OAB 117678/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE 
NOGUEIRA (OAB 123199/SP), ANTONIO CARLOS BORTOLIERO PARRA (OAB 54089/SP)

Processo 0003851-18.2004.8.26.0322 (322.01.2004.003851) - Cumprimento de sentença - Consórcio - Massa Falida de 
Garavelo & Cia - Elizeu Chaves de Freitas - ROSILEIDE GOMES DA SILVA - Certifico e dou fé que até a presente data, 
não houve manifestação do procurador da autora em relação ao ato ordinatório de fl. 578, embora intimado (fl. 579). - ADV: 
FERNANDO LIMA SOUSA (OAB 6318/MA), IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB 49889/SP), EDMO CARVALHO DO 
NASCIMENTO (OAB 204781/SP)

Processo 0003851-18.2004.8.26.0322 (322.01.2004.003851) - Cumprimento de sentença - Consórcio - Massa Falida de 
Garavelo & Cia - Elizeu Chaves de Freitas - ROSILEIDE GOMES DA SILVA - No arquivo, aguarde-se eventual provocação da 
parte interessada. Int. - ADV: EDMO CARVALHO DO NASCIMENTO (OAB 204781/SP), FERNANDO LIMA SOUSA (OAB 6318/
MA), IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB 49889/SP)

Processo 0004285-89.2013.8.26.0322 (032.22.0130.004285) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Amigãolins Supermercado Ltda - Cibele Cristina de Souza - Certifico e dou fé haver decorrido o prazo de sobrestamento do feito. 
- ADV: ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP), TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP)

Processo 0004308-45.2007.8.26.0322 (322.01.2007.004308) - Procedimento Ordinário - Consórcio - Garavelo & Cia - Facsul 
Confecções Industria e Comercio Ltda - - Mácia Jacqueline Fistarol - Certifico e dou fé haver decorrido o prazo de sobrestamento 
do feito. - ADV: CLEUDIR MARIA GOEDERT BECKHAUSER (OAB 6880/SC), EDMO CARVALHO DO NASCIMENTO (OAB 
204781/SP), IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB 49889/SP)

Processo 0005593-44.2005.8.26.0322 (322.01.2005.005593) - Cumprimento de sentença - Consórcio - Massa Falida de 
Garavelo & Cia - Joanir Possamai - - Jairo Batista Real - Carta de Intimação devolvida; Motivo: Não existe o número. - ADV: 
MARCIA CRISTINA ZANUTO MIRANDA (OAB 167099/SP), EDMO CARVALHO DO NASCIMENTO (OAB 204781/SP), IVO 
RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB 49889/SP), JOBECI GERALDO DOS SANTOS (OAB 541-A/RO)

Processo 0005905-39.2013.8.26.0322 (032.22.0130.005905) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Santander Brasil Sa - B Martins & Cia Transportes Ltda Me - - Rubens Henrique Bertim Martins - - Marques Pereira 
de Paula - Certifico e dou fé haver deixado de cumprir, por ora, o r. Despacho de fl. 273, tendo em vista que foi efetuado o 
recolhimento das diligências do Sr. Oficial de Justiça referente apenas a 1 ato, sendo que foi determinado o recolhimento de 
2 atos para integral cumprimento, por se tratar de endereços diversos. Nada Mais. - ADV: WALTER JOSÉ MARTINS GALENTI 
(OAB 173827/SP), ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)

Processo 0005905-39.2013.8.26.0322 (032.22.0130.005905) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Santander Brasil Sa - B Martins & Cia Transportes Ltda Me - - Rubens Henrique Bertim Martins - - Marques Pereira de 
Paula - Intime-se o procurador do autor para efetuar o recolhimento da outra importância referente as diligências do Sr. Oficial 
de Justiça (01 ato - Vr. R$ 60,42), tendo em vista que fora recolhido apenas em relação a um endereço, comprovando-se nos 
autos no prazo de 05 dias. Após, cumpra-se a determinação contida no r. Despacho de fl. 273. Int. - ADV: ALEXANDRE YUJI 
HIRATA (OAB 163411/SP), WALTER JOSÉ MARTINS GALENTI (OAB 173827/SP)

Processo 0005948-54.2005.8.26.0322 (322.01.2005.005948) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Comapi Agropecuaria Ltda - Fazenda Nova Modelo Santa Edwiges - Vistos. Manifeste-se a requerida, no prazo de 
quinze (15) dias, sobre o contido na petição de fl. 411. Int. - ADV: GUILHERME RÉGIO PEGORARO (OAB 34897/PR), JOSE 
EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)

Processo 0007284-15.2013.8.26.0322 (032.22.0130.007284) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral 
- Agnaldo dos Santos Teixeira Me - Super Cão Comercio de Produtos Pets e Utilidades Domesticas Ltda Me - - Superutil 
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Comercio de Produtos Encartelados Ltda Epp - Cumpra-se o V. Acórdão, cientificando-se as partes da baixa dos autos. Int. - 
ADV: MICHELLE VIOLATO ZANQUETA (OAB 255580/SP), RENATA MAILIO MARQUEZI (OAB 308192/SP)

Processo 0008505-33.2013.8.26.0322 (032.22.0130.008505) - Cumprimento de sentença - Alienação Judicial - Norma Silvia 
dos Santos - Nadir dos Santos Barbosa - - Neide Garcia - - Neli dos Santos Pereira de Souza - - Neuza dos Santos - - Marcos 
Jose dos Santos - - Noraide dos Santos - Vistos. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos a avaliação de fls. 
155/158. Int. - ADV: PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP), SILVANA CARVALHO DOS SANTOS (OAB 265743/SP)

Processo 0009184-33.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009184) - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença 
- A.W.R. - V.S.R. - Carta precatória cumprida parcialmente, constando a citação do executado, deixando a Sra. oficial de justiça 
de proceder a penhora, por ter sido informada de que o executado reside com seus pais, não possuindo bens passíveis de 
penhora. - ADV: GILBERTO APARECIDO VANUCHI (OAB 68425/SP)

Processo 0009229-71.2012.8.26.0322 (322.01.2012.009229) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - 
Banco Yamaha Motor do Brasil Sa - Marta Pereira dos Santos - Intime-se o procurador do autor para proceder o recolhimento 
da importância referente as diligências do Sr. Oficial de Justiça (01 ato - R$60,42). Após, expeça-se mandado com a finalidade 
de citação da executada, no endereço mencionado (fl. 284). Int. - ADV: FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP), JOSE 
AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (OAB 131443/SP)

Processo 0012714-50.2010.8.26.0322 (322.01.2010.012714) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Banco Santander Brasil Sa - Marcos Roberto Rubim - - Leozilma da Silva Rubim - Manifeste-se a exequente, no 
prazo de 10 dias, em relação à petição de fls. 299. Int. - ADV: PAULO ROBERTO BASTOS (OAB 103033/SP), MARIA JÚLIA 
MODESTO NICOLIELO (OAB 185677/SP), LUIZ FERNANDO MODESTO NICOLIELO (OAB 287139/SP)

Processo 0014242-85.2011.8.26.0322 (322.01.2011.014242) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Amigãolins 
Supermercado Ltda - Rogerio Correa - - Ricardo Henrique Correa - Vistos. Defiro o pedido de pesquisa pelo sistema “INFOJUD” 
- declarações de imposto de renda - pessoa física - últimas declarações apresentadas pelos executados. - ADV: TANIA REGINA 
SANCHES TELLES (OAB 63139/SP), ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP)

Processo 0014242-85.2011.8.26.0322 (322.01.2011.014242) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Amigãolins 
Supermercado Ltda - Rogerio Correa - - Ricardo Henrique Correa - Ofício Receita Federal - não consta declaração entregue 
para NI e exercício informados (2012/2013/2014). - ADV: ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP), TANIA REGINA 
SANCHES TELLES (OAB 63139/SP)

Processo 0014687-40.2010.8.26.0322 (322.01.2010.014687) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à 
Sentença - Irmãos Rebucci Ltda Me - - André Gustavo Perez Rebucci - Banco Santander Brasil Sa - Manifeste-se a exequente, no 
prazo de 10 dias, sobre a impugnação de fls. 241/255. Int. - ADV: MARCOS EDUARDO GARCIA (OAB 189621/SP), EDUARDO 
JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), JOSÉ AFONSO CRAVEIRO SALVIO (OAB 212085/SP), ANA CAROLINA 
CHITERO (OAB 248815/SP), LIEMI BIGALIA KOMATSU (OAB 321648/SP), GABRIELA ZARPELON (OAB 251282/SP), JÉSSICA 
MASSAROTO PAVONI (OAB 278087/SP), JOSÉ ANTONIO CONTEL ANZULIM (OAB 317906/SP), LUCAS BEATO BASTOS 
(OAB 341854/SP)

Processo 0016173-60.2010.8.26.0322 (322.01.2010.016173) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Ester Simoes Rolim - Saladino Pereira Cardoso - - Israel Quirino Melges - - Silma Pereira Cardoso Melges - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 322.2014/032199-5 
dirigi-me à Rua Treze de Maio, nº 105, sendo que no local, nº 105-fds, encontra-se instalada a Clínica de Psicologia da Dra. 
Marcia Becari; à frente, nº 105-A, encontra-se instalado o estabelecimento comercial de nome “Abrakadabra Fantasias”, de 
responsabilidade de Bruna Dayana Correa Queiros e no nº 105-B, encontra-se também instalado o estabelecimento comercial 
de nome “Espaço Noivas”, de responsabilidade de Luciane Cristina Albuquerque Rocha, sendo que nos três estabelecimento as 
representantes legais declararam desconhecer a pessoa procurada Silma Pereira Cardoso Melges. Certifico mais que, na Rua 
Graça Veiga, nº 279, onde reside a Sra. IRACI RIBEIRO, declarando residir no local há dez anos, bem como, desconhecer a 
pessoa procurada. Em seguida, na Rua Irmã Rina Salesiana, nº 681, fui informada pela moradora FABIANA MARÁ GRANADA, 
que a mesma reside no local desde 2007 e que desconhece a pessoa procurada. Na Rua José Noronha Ribeiro, nº 504, fui 
informada pela moradora EDNA MARQUES FREITAS, que a mesma reside no local há quatro anos, e que desconhece a 
pessoa procurada e, finalmente, na Rua Guararapes, nº 713, fui informada pela moradora ANA LIGIA ZELLERHOFF, que a 
mesma reside no local há aproximadamente sete meses e que desconhece a pessoa procurada. Assim sendo, deixo de realizar 
constatação com relação à SILMA PEREIRA CARDOSO MELGES e devolvo o presente em cartório para os fins de direito. O 
referido é verdade e dou fé. Lins, 09 de dezembro de 2014. - ADV: MARCOS JOSÉ MORETIN VERDELLI (OAB 175149/SP), 
HELIO PATRICIO RUIZ (OAB 255513/SP)

3ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROGÉRIO AZUMA MITUITI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0060/2015

Processo 1000474-70.2014.8.26.0322 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - SERGIO 
DE MELO - Diante da certidão de fls. 53, manifeste-se o autor. - ADV: VIVIANE VIANA SAMPAIO (OAB 319108/SP), LUIZ 
HENRIQUE DE ANDRADE CAETANO (OAB 250598/SP)

Processo 1000484-80.2015.8.26.0322 - Procedimento Sumário - Cheque - José Rodrigo Martinho ME - Concedo os benefícios 
da justiça gratuita. Designo audiência de instrução e julgamento, precedida de conciliação para o dia 08 de abril de 2015, às 
13:30 horas. Cite-se o réu para comparecer à audiência, ocasião em que poderá defender-se, desde que por intermédio de 
advogado (que lhe poderá ser nomeado gratuitamente, se procurar o Juízo imediatamente após a citação), ficando o réu ciente 
de que, não comparecendo e não se representando por preposto com poderes para transigir (CPC, art. 277, § 3º), ou não se 
defendendo, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se 
contrário resultar da prova dos autos (CPC, art. 277, § 2º). As testemunhas já arroladas pelo autor e as que o réu vier a arrolar 
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tempestivamente (CPC, art. 407), comparecerão à audiência, neste Juízo, independentemente de intimação, salvo se, pelo 
menos 5 dias antes da data da audiência, for requerida a intimação pessoal ou a expedição de carta precatória. Convoquem-se 
as partes para audiência, bem como para o depoimento pessoal (CPC, art. 342), advertindo-se de que o não comparecimento 
implicará confissão da matéria de fato. Int. - ADV: VINICIUS SALLES SAMORA MELLO CARVALHO (OAB 343911/SP)

Processo 1000551-45.2015.8.26.0322 - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Distribuidora de Produtos Alimentícios 
Marsil Ltda - Borges e Carvalho Distribuidora de Doces e Produtos Alimenticios Ltda - Junte o autor nova digitalização dos 
documentos de fls.06/30 de forma legível e em tamanho padrão, nos termos do art. 9º, IV, letra “a”, da Resolução 551/2011, no 
prazo de 10 dias. Int. - ADV: MAURO MARTINES FABIJAM (OAB 265147/SP)

Processo 1000637-16.2015.8.26.0322 - Divórcio Consensual - Dissolução - L.A.S. e outro - Regularize os autores a 
distribuição de acordo com as norma da Egregia Corregedoria Geral de Justiça, alocando a petição inicial e seus complementos 
( procuração e documentos ) em seus respectivos campos digitais a fim de propiciar o regular andamento do feito, nos termos do 
artigo 9º , da Resolução 551/2011. - ADV: RAFAEL TADEU DE ARAUJO FERREIRA (OAB 319430/SP)

Processo 1000664-96.2015.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FINAMAX S/A 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - MARIA APARECIDA GOMES - Intime-se o autor para complementar o valor da 
diligência de acordo com o Prov.28/2014. ( 3 UFESP’s). - ADV: FELIPE MARTINS PEREIRA (OAB 279264/SP)

Processo 1000972-69.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Angelo José Moura dos 
Santos - Fazenda Pública Municipal de Sabino - Fls.309/310: Tendo em vista a justificativa apresentada, concedo mais 60 dias 
de prazo requerido pela Fazenda. Int. - ADV: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA (OAB 331022/SP), DANILO CÉSAR SIVIERO 
RÍPOLI (OAB 194629/SP)

Processo 1001005-59.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Alinne 
Wanessa Dias Abrão - Denilson Gonçalves da Cruz - Intime-se a requerente para recolher as diligências para intimação das 
testemunhas. - ADV: REGINA CELIA DE SOUZA LIMA (OAB 127288/SP), MICHELLE CRISTINA NASCIMENTO GARRIDO (OAB 
230387/SP)

Processo 1001028-05.2014.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - JOAO CARLOS DOS SANTOS - Intime-se novamente o autor para recolher a taxa. Após, realize-se a pesquisa, via on line. 
- ADV: VINICIUS JOSE DUTRA PEREIRA (OAB 329685/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 1001197-89.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Laurinda Carlos Lobo 
Nunes - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo - - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Certificada a tempestividade, 
recebo a apelação de fls. 94/99 (da Fazenda ) no efeito devolutivo. Intime-se o (a) apelado(a) para responder em 15 dias. - ADV: 
RODRIGO PIERONI FERNANDES (OAB 143781/SP), CAMILLA CAFFER LIMA DA SILVA (OAB 330961/SP)

Processo 1002086-43.2014.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Faj Materiais para Construção Ltda 
Epp - Wanderley Pedrassa Feliciano - Decorrido o prazo de suspensão, manifeste-se a exequente. - ADV: MIGUEL ANGELO 
GUILLEN LOPES (OAB 73344/SP), RODRIGO VEIGA GENNARI (OAB 251678/SP), FABIANO GIROTO DA SILVA (OAB 200060/
SP)

Processo 1002702-18.2014.8.26.0322 - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Aparecido Natal de Souza 
- Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, Banco Itaucard S/A, para que no PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito, sob 
pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. - ADV: NELSON 
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 1002879-79.2014.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Amigãolins Supermercado Ltda - Laila 
Garcia Villoladia - Ciência às partes da pesquisa realizada. - ADV: ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP), TANIA 
REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP)

Processo 1003041-74.2014.8.26.0322 - Prestação de Contas - Exigidas - Alienação Fiduciária - Reginaldo Sousa Silva 
- Banco Pan S/A - Vistos. Quanto ao pedido de liminar, feita na ação de responsabilidade civil, aguarde-se manifestação do 
banco, conforme determinado às fls. 137 da ação de responsabilidade civil. No que tange à ação de prestação de contas, 
transitando em julgado a sentença proferida em sua primeira fase, intime-se o banco na apresentação das contas no prazo de 
48 horas, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Int. - ADV: HAROLDO WILSON BERTRAND (OAB 
65421/SP), MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)

Processo 1003293-77.2014.8.26.0322 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Onofre da Silva 
- Reitere-se a intimação de fls. 65. (Recolha-se as taxas para pesquisa. Int,) - ADV: FRANCIANE SERRANO GAMERO (OAB 
307585/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 1004863-98.2014.8.26.0322 - Busca e Apreensão - Medida Cautelar - Adriano Alves da Silva - Vistos. Aguarde-se 
o decurso do prazo para contestação, conforme deliberado no despacho de fls. 26. Expeça-se novo mandado para que o réu 
seja procurado para citação no endereço fornecido às fls. 37. Int. - ADV: ANA MARIA NEVES LETURIA (OAB 101636/SP)

Processo 1005140-17.2014.8.26.0322 - Interdição - Tutela e Curatela - C.G. - Cite-se e intime-se o(a) interditando(a) 
para o interrogatório que designo para o dia 07 de abril de 2015, as 13:30 horas. Após a audiência de interrogatório, o feito 
deverá aguardar por 05 (cinco) dias eventual impugnação do pedido (art. 1182 do CPC). Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, 
requisite-se perito oficial e oficie-se como de praxe, para a perícia médica psiquiátrica no(a) interditando(a). Antes, dê-se vista 
ao autor e ao Ministério Público para, em 10 (dez) dias, formularem quesitos, querendo. Deverá o perito oficial responder aos 
seguintes quesitos do Juiz: “o(a) interditando(a) é relativa ou absolutamente incapaz, para reger a sua pessoa e administrar 
seus bens”; “existe alguma reserva de capacidade? Qual?” Após a juntada do laudo, digam as partes, em 10 (dez) dias. Em 
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seguida, conclusos para a sentença ou eventual designação de audiência de instrução. Ciência ao Ministério Público. Concedo 
os benefícios da Justiça Gratuita. Int. - ADV: NELZELY NORMA DE CAMPOS DIAS (OAB 74230/SP)

Processo 1006418-53.2014.8.26.0322 - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Luiz Kazumi Abe - Vistos. Oficie-
se autorizando a renovação do licenciamento do veículo, condicionado ao pagamento de eventuais multas, permanecendo 
entretanto intacta a apreensão do bem, cuja liberação deverá ser requerida diretamente à autoridade competente. Int. - ADV: 
VALDECIR MILHORIN DE BRITTO (OAB 99743/SP)

Processo 4000062-25.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - C.G.V. - A.F.S. - Vistos. 
Manifeste-se o autor sobre a certidão de fls. 100 da carta precatória devolvida sem cumprimento. Int. - ADV: RENATA GABRIELA 
DE MAGALHÃES VIOLATO (OAB 263216/SP), EDSON MARCO DEBIA (OAB 215572/SP), REGINA CELIA DE SOUZA LIMA 
(OAB 127288/SP)

Processo 4000807-05.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - Vera Lucia Matias - Banco 
Votorantim S/A - - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Arquivem-se. Int. - ADV: MOACYR PINTO 
JUNIOR (OAB 293142/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 4000921-41.2013.8.26.0322 - Inventário - Inventário e Partilha - Adilson Aparecido da Silva - Expeça-se Carta de 
Adjudicação. Int. (Carta disponibilizada para impressão.) - ADV: ELIAQUIM DA COSTA RESENDE (OAB 300068/SP)

Processo 4001418-55.2013.8.26.0322 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - Beatriz Barbosa Baldo - (Espólio) Edival Pereira da Silva e outros - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 322.2013/007912-1 dirigi-me ao endereço indicado e ali 
sendo, constatei que ali reside o Sr. Ricardo, o qual informou ter adquirido o imóvel do Sr. Edival Pereira da Silva, acrescentando 
que o mesmo mudou-se para a Travessa Antônio Pereira nº 15 (defronte a Escola Mieci). Em diligência no referido endereço, a 
Sra. Elizabeti Alves da Silva, esposa, informou que o citando Edival faleceu há mais de cinco meses. Assim sendo, DEIXO DE 
CITAR Edival Pereira da Silva e baixo o presente em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Lins, 26 de 
novembro de 2013. - ADV: PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP), LUCAS LINARES DE OLIVEIRA SANTOS 
(OAB 252148/SP), JAIRO RAMOS VIEIRA (OAB 57681/SP)

Processo 4001418-55.2013.8.26.0322 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - Beatriz Barbosa Baldo - (Espólio) Edival Pereira da Silva e outros - Vistos. Concordando a parte contrária e preenchidos 
os requisitos do artigo 1055 e 1060, inciso I, do CPC, defiro pedido de habilitação de fls. 120/22, em substituição processual, 
anotando-se, inclusive no distribuidor. Providenciado, voltem os autos conclusos para decisão. Int. - ADV: PAULO EDUARDO D 
ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP), LUCAS LINARES DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 252148/SP), JAIRO RAMOS VIEIRA (OAB 
57681/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROGÉRIO AZUMA MITUITI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0061/2015

Processo 1000128-85.2015.8.26.0322 - Exibição - Medida Cautelar - Jussemara dos Santos Luiz - Claro S/A - Intime-se a 
requerente pata se manifestar sobre a Contestação apresentada. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP), LUIZ FLÁVIO 
VALLE BASTOS (OAB 256452/SP), RICARDO DE AGUIAR FERONE (OAB 176805/SP)

Processo 1000215-41.2015.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.L.C. - Vistos. 
Complementando o despacho de fls.18 defiro requerimento contido na inicial e coloco os dois filhos do casal sob a guarda 
provisória da mãe, lavrando-se auto próprio, em favor dos quais, saliento, já foram arbitrados alimentos. No mais, aguarde-se a 
citação do requerido, conforme já determinado. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO MODESTO NICOLIELO (OAB 287139/SP)

Processo 1000460-52.2015.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Ernandes de Souza 
Pereira - Vistos. Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária. Indefiro o pedido de antecipação da tutela por ausente 
na espécie requisito de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exigido pelo artigo 273, incido I, do CPC, sem 
os quais não há como conceder toda e qualquer medida antecipatória. A ação está sendo proposta, com efeito, contra ente de 
direito público, visando recebimento de adicional de periculosidade, inexistindo assim o risco de que a Fazenda Municipal possa 
descumprir decisão judicial, na hipótese de acolhimento do pedido. Cite-se. - ADV: VALMIR CANDIDO DOS SANTOS (OAB 
341936/SP), MAGNO BENFICA LINTZ CORREA (OAB 259863/SP)

Processo 1000520-25.2015.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - BRUNO HENRIQUE 
PEREIRA ULIAN - Junte o autor nova digitalização dos documentos de fls.08/35 de forma legível e em tamanho padrão, nos 
termos do art. 9º, IV, letra “a”, da Resolução 551/2011, no prazo de 10 dias. Int. - ADV: CAROLINE LOPES PLACCA (OAB 
345230/SP), JÚLIO DE SOUZA GOMES (OAB 203099/SP)

Processo 1000582-65.2015.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para 
pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias 
contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, 
no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, 
tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam 
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), 
oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - 
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ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 1001106-96.2014.8.26.0322 - Monitória - Cheque - Adilson Motos Ltda - Vistos. Não tendo ocorrido o adimplemento 
da obrigação, nem mesmo oferecidos embargos, constitui-se o título executivo judicial. Convertido ainda, o mandado inicial em 
executivo (art. 1.102c, segunda parte), devendo prosseguir-se, no mesmo feito, na forma prevista no artigo 1.102c do CPC. 
Intime-se conforme requerido às fls. 81. - ADV: CRISTIAN DE SALES VON RONDOW (OAB 167512/SP), JOSÉ CARLOS DIAS 
GUILHERME (OAB 240924/SP), LARISSA CUNHA MOCHIDA (OAB 313546/SP)

Processo 1005327-25.2014.8.26.0322 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - L.R. - G.H.F.R. - - T.L.R. - Fixo os 
honorários da Dra. Gisele Cristian Bredariol Faria e da Dra. Gisele Maria Caparroa Ferreira Campos em R$ 444,06 - cód. 206 
para cada uma, expedindo-se as Certidões de Honorários após o trânsito em julgado. Int. - ADV: TCHELID LUIZA DE ABREU 
(OAB 318210/SP), GISELE CRISTIAN BREDARIOL FARIA (OAB 131021/SP), GISELE MARIA CAPARROZ FERREIRA CAMPOS 
(OAB 179268/SP), LUIZ MARIO MARTINI (OAB 327557/SP)

Processo 1005327-25.2014.8.26.0322 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - L.R. - G.H.F.R. - - T.L.R. - Vistos. 
Fixo os honorários da Dra. Gisele Cristian Bredariol Faria e da Dra. Gisele Maria Caparroz Fererira Campos em R$ 444,05 - 
cód. 206, para cada uma, expedindo-se as Certidões de Honoráiros após o trânsito em julgado. Int. - ADV: TCHELID LUIZA DE 
ABREU (OAB 318210/SP), GISELE CRISTIAN BREDARIOL FARIA (OAB 131021/SP), GISELE MARIA CAPARROZ FERREIRA 
CAMPOS (OAB 179268/SP)

Processo 1006360-50.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MOTOZUM COMÉRCIO 
DE VEÍCULOS EPP - VILLE JAPAN COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA e outro - Intime-se o autor para se manifestar sobre as 
Contestações apresentadas. - ADV: EDMO CARVALHO DO NASCIMENTO (OAB 204781/SP), ANDREI RAIA FERRANTI (OAB 
164113/SP)

Processo 1007270-77.2014.8.26.0322 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.G.A.S. - Defiro o benefício da 
Assistência Judiciária Gratuita à requerente. Arbitro alimentos provisórios em valor correspondente a 30% sobre seus vencimentos 
líquidos, fixado todo o dia 10 de cada mês para o cumprimento da obrigação. Oficie-se implantando o desconto da pensão em 
folha de pagamento, caso possível. Designo audiência de tentativa de conciliação, para o próximo dia 24 de março de 2015, às 
9:30 horas, que será realizada no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, localizado na rua 9 de Julho 
nº 1000-A centro, nesta cidade (ao lado da Rádio Regional Esperança, no final do estacionamento do UNISALESIANO). Cite-se e 
intime-se o requerido, com as advertências legais, devendo constar no mandado que o prazo para contestação, de 15 dias, será 
contado a partir da data da audiência ora designada, caso não haja acordo, intimando-se as partes para comparecimento. Em 
caso de não comparecimento da requerente, a ação será arquivada (artigo 7º da Lei de Alimentos). Cumpridas as formalidades 
legais, encaminhem-se os autos ao CEJUSC. Int. - ADV: CARINA TEIXEIRA DE PAULA (OAB 318250/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROGÉRIO AZUMA MITUITI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0062/2015

Processo 1000021-75.2014.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MISSÃO SALESIANA DE 
MATO GROSSO - ARLETE ALVES DOS SANTOS - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 322.2014/032631-8 dirigi-me ao endereço cabível e ali sendo deixei de proceder 
à penhora em virtude de haver sido informada no local, pela executada, sra. Arlete Alves dos Santos, que o veículo indicado no 
mandado foi vendido para a sra. Rosângela, que reside na rua São Francisco, n 509 nesta cidade de Lins. Lins, 03 de fevereiro 
de 2015. - ADV: CRISTIAN DE SALES VON RONDOW (OAB 167512/SP), JOSÉ CARLOS DIAS GUILHERME (OAB 240924/
SP)

Processo 1000531-54.2015.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - J.S. MARELLA 
AUTOMÓVEIS LTDA - Weliton Alves da Silva - - BANCO BMG S/A - Vistos. Antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela, 
esclareça a empresa autora que tipo de gravame pesa contra o veículo em questão, comprovando-se nos autos. Int. - ADV: 
TAISA DOS SANTOS STUCHI CARVALHO (OAB 191569/SP)

Processo 1000736-20.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - I.L.B.S. - - Y.H.B.S. - 
D.A.S. - Arquivem-se. Int. - ADV: EDUARDO JORGE LIMA (OAB 237213/SP)

Processo 1003979-69.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Fixação - D.A. - S.P.P.S. e outro - Sobre a contestação 
apresentada, manifeste-se a parte contrária. - ADV: CLEVERSON IVAN NOGUEIRA (OAB 149979/SP)

Processo 1005693-64.2014.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A - Rafael Nogueira de Souza - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 322.2014/033752-2 dirigi-me ao endereço: Avenida Nilo Noronha 
1350, onde não logrei êxito em localizar o veículo em questão, e onde se encontra no abrigo, um veículo Fiat branco, Mille, 
de placas BTF 6098, razão porque deixei de apreender o veículo Polo preto, de placas DIF0567 e de citar Rafael Nogueira 
de Souza, cabendo ainda informar que não existe logradouro denominado Rua Félix Pereira, em Lins; assim, devolvo este. 
O referido é verdade e dou fé. Lins, 27 de janeiro de 2015. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), ADRIANO 
CASACIO (OAB 228513/SP)

Processo 1006362-20.2014.8.26.0322 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M.H.C.S. - M.L.C.S. - Homologo, 
por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO manifestado às fls. 37/38 dos presentes autos de 
ação de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão movida por Michael Henrique Cordeiro Saldanha contra Maria Luiza de 
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Cordeiro Saldanha. Fixo os honorários do Dr. Walber Júlio Nogueira de Léles e Dr, Valmir Candido dos Santos em R 435,39 ( 
cod.206 ). Homologo, ainda, o pedido de desistência do prazo recursal formulado pelas partes, para que produza seus jurídicos 
e legais efeitos. Expeçam-se a certidão de honorários. Oficie-se imediatamente ofício ao empregador do alimentante para 
promover o desconto da pensão alimentícia. Em conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 269 III 
do CPC., arquivando-se os autos. P.R. I. - ADV: WALBER JÚLIO NOGUEIRA DE LÉLES (OAB 335223/SP), VALMIR CANDIDO 
DOS SANTOS (OAB 341936/SP)

Processo 1006668-86.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - P.L.P. - - M.F.P. - J.C.P. 
- Certificado nos autos o decurso do prazo para pagamento ou apresentação de justificação, manifestem-se os requerentes. - 
ADV: RODRIGO GUIMARAES NOGUEIRA (OAB 292903/SP)

Processo 1006843-80.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - C.M.M.N. - P.C.N. - 
Certificado nos autos o decurso do prazo para pagamento ou apresentação de justificação, manifeste-se o requerente. - ADV: 
MARIDALI JACINTO DA SILVA E SOUZA (OAB 164962/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROGÉRIO AZUMA MITUITI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0063/2015

Processo 0000051-50.2002.8.26.0322 (322.01.2002.000051) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa - Claudia Regina Nunes - Certifico e dou fé que foi realizada on line, no Renajud, a pesquisa de veículos, 
conforme comprovante que segue. ( A PESQUISA RESULTOU NEGATIVA) - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO 
(OAB 180737/SP), ADRIANA APARECIDA ZANETTI GLISSOI (OAB 241371/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/
SP)

Processo 0000078-47.2013.8.26.0322 (032.22.0130.000078) - Inventário - Inventário e Partilha - Carlos Henrique Villela 
Travain - Nilton Travain - Expeça-se o Formal de Partilha. (Retirar formal de partilha em cartório) - ADV: PAULO SERGIO 
CARENCI (OAB 75224/SP)

Processo 0000102-47.1991.8.26.0322 (322.01.1991.000102) - Execução de Título Extrajudicial - Consórcio - Silva & Cia 
Ltda - Benedito Cassu Demétrio e outros - 1) Nomeio a Dra. PRISCILA ROGERIA PRADO, para patrocinar os interesses do 
executado Benedito Cassu Demétrio. Dê-se-lhe vista dos autos. 2) Expeça-se guia de levantamento do valor bloqueado, em 
favor do executado. - ADV: PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP)

Processo 0001951-19.2012.8.26.0322 (322.01.2012.001951) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito 
Financiamento e Investimento - Sergio Luis Jacinto - Certifico e dou fé que foi realizada on line, no Siel (Sistema de Informações 
Eleitorais) a pesquisa de endereço, ( RUA SANTO ANTONIO SN BACURITI, CAFELÂNDIA-SP) - ADV: GIULIO ALVARENGA 
REALE (OAB 270486/SP)

Processo 0002795-42.2007.8.26.0322 (322.01.2007.002795) - Monitória - Cheque - Supermercado Luzitana de Lins Sa 
- Renata Cardoso Leal Kobayashi - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo da suspensão requerida. - ADV: 
ARETHA BENETTI BERNARDI (OAB 223294/SP)

Processo 0006676-17.2013.8.26.0322 (032.22.0130.006676) - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença 
- W.R.C.S. - V.P.S. - Homologo a desistência de fls. 64, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se certidão de 
honorários. - ADV: ANDRÉA FERNANDA TABIAN (OAB 161566/SP)

Processo 0009267-83.2012.8.26.0322 (322.01.2012.009267) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco de Lage Laden Brasil Sa - Empresa Linense de Terraplanagem Ltda - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que 
decorreu o prazo da suspensão requerida. - ADV: SERGIO GONZALEZ (OAB 106130/SP)

Processo 0010481-51.2008.8.26.0322 (322.01.2008.010481) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
L.A.M. - E.J.R.S. - Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção de Direito Privado (Serviço de Entrada de Autos 
de Direito Privado I SEJ 2.1.1 Complexo Judiciário do Ipiranga sala 45), com as cautelas de praxe e homenagens deste Juízo. - 
ADV: ARNALDO TAKAMATSU (OAB 50115/SP), JOAO GILBERTO SIMONE (OAB 94976/SP), ISAURA EULINA NEGROMONTE 
NASCIMENTO BEZERRA (OAB 9999076/BA)

Processo 0011224-95.2007.8.26.0322 (322.01.2007.011224) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do 
Brasil Sa - Flamar Indústria e Comércio de Cereais de Guaiçara Ltda - - Flavia Canesin Colafemina - - Luzia de Fatima da Silva 
- Certifico e dou fé que foi realizado on line, no Bacenjud, o pedido de bloqueio de valores e no Renajud a pesquisa de veículos, 
(RESULTOU NEGATIVA) - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), JOSE LUIZ DE ARRUDA GONCALVES 
(OAB 103162/SP)

Processo 0012091-15.2012.8.26.0322 (322.01.2012.012091) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Lourdes de Aguiar Silva - Sidney Gobetti de Souza(falecido) - - Hospital Unimed Antônio Gelis - - Renato Gobetti de Souza 
- Vistos. Designo o dia 01.04.15, às 14h30, para inquirição das testemunhas indicadas pela autora. Int. - ADV: HENRIQUE 
FURQUIM PAIVA (OAB 128214/SP), PAULO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA (OAB 128222/SP), BRASIL DO PINHAL 
PEREIRA SALOMAO (OAB 21348/SP), ARNALDO TAKAMATSU (OAB 50115/SP), JOSE LUIZ MATTHES (OAB 76544/SP)

Processo 0013947-48.2011.8.26.0322 (322.01.2011.013947) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Sheila Maria Lima - - Yara Lima - - Maria Andrea Lima - - Eduardo Jorge Lima - - Maria Ines Grasso 
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- Jose Roberto Gimenes - Expeça-se guia de levantamento, conforme requerido.( RETIRAR A GUIA DE LEVANTAMENTO) - 
ADV: TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP)

Processo 0017692-36.2011.8.26.0322 (322.01.2011.017692) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Aes Tietê Sa 
- Regina Helena Iyda Moreira - - Milton Moreira Filho - Fica o autor intimado para recolher a complementação da diligência do 
oficial de justiça, no valor de R$ 3,33. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROGÉRIO AZUMA MITUITI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0064/2015

Processo 0000007-45.2013.8.26.0322 (032.22.0130.000007) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Locação de Imóvel - Josina dos Santos da Silva e outros - Intime-se para efetuar o depósito da diligência. Após, expeça-se 
mandado, conforme requerido. - ADV: HELIO PATRICIO RUIZ (OAB 255513/SP), ADRIANA APARECIDA ZANETTI GLISSOI 
(OAB 241371/SP)

Processo 0000226-40.1985.8.26.0322 (322.01.1985.000226) - Execução de Título Extrajudicial - Consórcio - Garavelo & 
Cia - Transreal Cereais Ltda e outros - Defiro o pedido de vista, requerido pela exequente. - ADV: IVO RODRIGUES DO 
NASCIMENTO (OAB 49889/SP)

Processo 0000418-20.2015.8.26.0322 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0008380-42.2008.8.26.0451 - 2ª Vara Cível do 
Foro da Comarca de Piracicaba) - Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Ricardo Pilon - - Apparecida Dal Pos 
Bettio - Intime-se o exequente para efetuar o recolhimento das custas, bem como do valor atual da diligência do Sr. Oficial de 
Justiça. - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)

Processo 0000452-35.1991.8.26.0322 (322.01.1991.000452) - Execução de Título Extrajudicial - Consórcio - Garavelo & 
Cia - Ciência às partes da baixa dos autos. - ADV: IVO RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB 49889/SP), EDMO CARVALHO 
DO NASCIMENTO (OAB 204781/SP)

Processo 0000962-47.2011.8.26.0322 (322.01.2011.000962) - Cumprimento de sentença - Duplicata - Bracol Holding Ltda 
- Fort Credit Fomento Comercial Ltda e outro - Fls. 234. Anote-se no sistema. - ADV: MARCOS LARA TORTORELLO (OAB 
249247/SP), SANDRO PISSINI ESPINDOLA (OAB 198040/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)

Processo 0001113-81.2009.8.26.0322 (322.01.2009.001113) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.H.R.Z. - E.L.Z. - 
Intime-se do ofício juntado. (mandado de prisão) - ADV: DOUGLAS RODRIGO FERNANDES SIVIEIRO (OAB 271714/SP), JOSE 
LUIZ DE ARRUDA GONCALVES (OAB 103162/SP)

Processo 0002331-42.2012.8.26.0322 (322.01.2012.002331) - Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento - 
Sucessões - Kiiti Kuroishi - Nomeio o Dr. MARCO ANTONIO BARREIRA, para exercer o cargo de testamenteiro dativo, mediante 
compromisso. Dê-se-lhe vista dos autos. - ADV: ARNALDO TAKAMATSU (OAB 50115/SP), MARCO ANTONIO BARREIRA (OAB 
116637/SP)

Processo 0002972-69.2008.8.26.0322 (322.01.2008.002972) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.S.C. e 
outro - Intime-se o(a) subscritor(a) da petição de fls. 101 (anotar no sistema), que os autos encontram-se em cartório (prazo 
para manifestação: 30 dias). Decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo - ADV: CARLA CRISTINA 
SILVA BATISTA (OAB 336715/SP)

Processo 0004171-53.2013.8.26.0322 (032.22.0130.004171) - Procedimento Ordinário - Lançamento - Adriano Becari 
Conceição - Fazenda Pública Municipal de Linssp - Fls. 123/4. Manifeste-se a Fazenda. - ADV: LUCAS CORREA LEITE 
MARTINS (OAB 311887/SP), LUCIANA COTARELLI VIEIRA (OAB 303523/SP)

Processo 0005288-31.2003.8.26.0322 (322.01.2003.005288) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Banco do Brasil Sa 
- Cumpra-se a determinação de fls. 515. Int. (Intime-se para efetuar o depósito das diligências.) - ADV: ADRIANO ATHALA DE 
OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), AUCIANE OLIVEIRA MONTALVÃO (OAB 238785/SP)

Processo 0006827-80.2013.8.26.0322 (032.22.0130.006827) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Pamela 
Cristina Ferreira Verdelli - Fls. 101. Anote-se no sistema. - ADV: ELLEN CRISTINA DA SILVA PELARIGO (OAB 118038/SP), 
WILSON ROBERTO CREMONESE (OAB 77671/SP), JOCYMAR BAYARDO VALENTE (OAB 79503/SP), ADELIANA SAMPAIO 
DA SILVA (OAB 192529/SP)

Processo 0007209-98.1998.8.26.0322 (322.01.1998.007209) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
Agrotecnica de Lins Ltda - Geraldo Andreotti - Defiro a suspensão requerida. Decorrido o prazo , nova vista. - ADV: ARNALDO 
TAKAMATSU (OAB 50115/SP), TEREZINHA VIOLATO (OAB 82922/SP), PEDRO ANTONIO OZORIO DIAS (OAB 69234/SP)

Processo 0007495-90.2009.8.26.0322 (322.01.2009.007495) - Execução de Alimentos - Alimentos - I.G.D.S. e outro - M.A.S. 
- Intime-se o(a) subscritor(a) da petição de fls. 63(anotar no sistema), que os autos encontram-se em cartório (prazo para 
manifestação: 30 dias). Decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo - ADV: JOAO ADALBERTO GOMES 
MARTINS (OAB 127269/SP)

Processo 0007798-02.2012.8.26.0322 (322.01.2012.007798) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Sergia 
Souza Bastos de Avila - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Intime-se do ofício juntado. (IMESC) - ADV: APARECIDO 
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VALENTIM IURCONVITE (OAB 121620/SP), TERTULIANO PAULO (OAB 121530/SP), LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO 
(OAB 76643/SP)

Processo 0008175-56.2001.8.26.0322 (322.01.2001.008175) - Procedimento Ordinário - Massa Falida de Garavelo & Cia 
- Genival Alquino da Silva - Ciência às partes da baixa dos autos. Requeira a autora o que for de seu interesse. - ADV: IVO 
RODRIGUES DO NASCIMENTO (OAB 49889/SP), MARCIO ROBERTO DE GOES (OAB 250595/SP)

Processo 0008402-89.2014.8.26.0322 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0008752-92.2012.8.26.0566 - Juizo de Direito 
da 1ª Vara Cível da Comarca de São Carlos SP) - Banco Bradesco S/A - Pro Age Saúde em Soluções Empresariais Ltda Epp - - 
Mauricio Antonio Tapia Cartagena - Manifeste-se o autor: Juntado MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 322.2015/000485-2 dirigi-me ao endereço constante no mandado e aí sendo 
deixei de citar os requeridos pois no local encontrei o Sr. Jerson Francisco Dourado que informou residir no local a 5 anos e não 
sabe onde os executados residem ou se estabelecem. Certifico ainda que que o valor para custeio da diligência foi insuficiente, 
devendo ser depositado para esta oficial a diferença no valor de R$36,57. O referido é verdade e dou fé. Lins, 23 de janeiro 
de 2015. Número de Atos: - ADV: IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), MARINA EMILIA BARUFFI 
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0008776-76.2012.8.26.0322 (322.01.2012.008776) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Aline Maria Nogueira Paulino - Banco Panamericano Sa - Ciência às partes da baixa dos autos. - ADV: EVANDRO VLASIC 
CAMPELLO (OAB 211075/SP), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP)

Processo 0009150-58.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009150) - Procedimento Ordinário - Financiamento de Produto - Maria 
Salette Grassi Rodrigues - Defiro a suspensão requerida. Decorrido o prazo, nova vista. - ADV: GRACIELLE RAMOS REGAGNAN 
(OAB 257654/SP)

Processo 0009513-45.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009513) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Samuel Alves Bueno 
- Cira Aparecida de Palma Andrade - - David Airton de Andrade Zanata - Vistos. Defiro provas pertinentes e designo audiência de 
instrução e julgamento para o dia 01.04.2015,às 13h30’, intimando-se. - ADV: REGINA CELIA DE SOUZA LIMA (OAB 127288/
SP)

Processo 0011084-71.2001.8.26.0322 (322.01.2001.011084) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Banco Nossa Caixa 
Sa - Susana Aparecida Salazar Rodrigues Kawano - Concedo o prazo de 60 dias, conforme requerido à fls. 210 pelo banco. Int. 
- ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0011191-18.2001.8.26.0322 (322.01.2001.011191) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Rosangela Scapim - Fabio Costa Natel - Ciência às partes da baixa dos autos. Int. - ADV: DORIVAL VILANOVA QUEIROZ 
(OAB 5430/MS), LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE CAETANO (OAB 250598/SP), MARIA AUXILIADORA VENDRAMINI MARTINS 
QUEIROZ (OAB 175968/SP), ANA MARIA NEVES LETURIA (OAB 101636/SP)

Processo 0011999-08.2010.8.26.0322 (322.01.2010.011999) - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - David da 
Silva Freitas - H Maiochi e Cia Ltda - Sul América Companhia Nacional de Seguros - Requeira o exequente o que for de seu 
interesse. - ADV: MANOEL PAULO C. CONCEIÇÃO NETO (OAB 22113/SC), MANOEL RODRIGUES CONCEIÇÃO (OAB 3660/
SC), MARCOS ANTONIO COIMBRA UEMURA (OAB 248666/SP), VALNIR BATISTA DE SOUZA (OAB 192669/SP), CARLOS 
ADALBERTO ALVES (OAB 137503/SP)

Processo 0014812-71.2011.8.26.0322 (322.01.2011.014812) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Mauricio Izue - 
Jhonatan de Oliveira - Fls. 128/358. Manifeste-se o herdeiro Jhonatan de Oliveira Izuê. - ADV: VALDEIR FRANCISCO DE LIMA 
(OAB 347118/SP), JOSE ANTONIO CALLEJON CASARI (OAB 62962/SP), JULIANA DE OLIVEIRA MALAFAIA (OAB 303203/
SP)

Processo 0015284-53.2003.8.26.0322 (322.01.2003.015284) - Monitória - Cheque - Ronaldo Labriola Pandolfi - Defiro a 
suspensão requerida. Decorrido o prazo, nova vista. - ADV: RONALDO LABRIOLA PANDOLFI (OAB 141868/SP)

Processo 0015967-46.2010.8.26.0322 (322.01.2010.015967) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.F.B.S. - F.M.S. - 
Intime-se do ofício juntado. (Del Policia - mandado de prisão devolvido) - ADV: ADRIANA DA COSTA ALVES (OAB 168995/SP), 
LUIZ FERNANDO MODESTO NICOLIELO (OAB 287139/SP)

Processo 0016919-88.2011.8.26.0322 (322.01.2011.016919) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.A.L.S. - F.N.S. - Intime-se 
o(a) subscritor(a) da petição de fls. 193 (anotar no sistema), que os autos encontram-se em cartório (prazo para manifestação: 
30 dias). Decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo - ADV: EDUARDO JORGE LIMA (OAB 237213/
SP)

Processo 0017745-17.2011.8.26.0322 (322.01.2011.017745) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Aes Tietê 
Sa - Antonio Carlos Rodrigues - - Carlos Diego Moreira Rodrigues - - Michelle Moreira Rodrigues - - Thiago Moreira Rodrigues 
- Carta Precatória assinada e disponível para impressão, instrução com cópias e distribuição com posterior comprovação. - 
ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), JOÃO LUIZ MONTALVÃO (OAB 263058/SP), AUCIANE OLIVEIRA 
MONTALVÃO (OAB 238785/SP)

Processo 0017775-52.2011.8.26.0322 (322.01.2011.017775) - Execução de Título Extrajudicial - Veículos - Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL I - Aguarde-se o pagamento das diligências do Sr. Oficial de 
Justiça. Após, expeça-se mandado, conforme requerido. - ADV: RAFAEL MIGLIO (OAB 285791/SP)

Processo 0017861-23.2011.8.26.0322 (322.01.2011.017861) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Aes Tietê Sa - 
Jose Mauro Araujo de Souza - Vistos. Defiro a realização da perícia requerida pelo réu (fls.152). Nomeio perito o Eng. Ari Ângelo 
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da Silva, cujos honorários arbitro provisoriamente em mil reais, os quais deverão ser adiantados pelo interessado em cinco dias. 
No mesmo prazo, poderão as partes formularem quesitos e indicarem assistentes técnicos. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE 
GONCALVES (OAB 131351/SP), RODRIGO GUIMARAES NOGUEIRA (OAB 292903/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROGÉRIO AZUMA MITUITI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0065/2015

Processo 1000967-47.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - Y.B.M. - F.P.M. - 
Arquivem-se. Int. - ADV: ELIAQUIM DA COSTA RESENDE (OAB 300068/SP), TALITHA KELLI DOS SANTOS LOPES (OAB 
313153/SP)

Processo 1001674-15.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - S.V.M.L. - L.H.S.S. - Vistos. 
Designo audiência de conciliação para o dia 19.03.2015 às 14 horas, intimando-se. - ADV: MARCOS JOSÉ MORETIN VERDELLI 
(OAB 175149/SP), DOUGLAS RODRIGO FERNANDES SIVIEIRO (OAB 271714/SP)

Processo 1002626-91.2014.8.26.0322 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Wilson Martins e outro - 
INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)(s) a dar(em) regular andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção da ação nos 
termo do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. - ADV: JOÃO LUIZ MONTALVÃO (OAB 263058/SP)

Processo 1006249-66.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Guarda - N.G.S. - Expeça-se carta A.R. para intimação 
do requerente promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, pena de extinção da ação. Int. - ADV: EMILIA HATSUMI 
WATANABE YASSUDA (OAB 280430/SP)

Processo 1006327-60.2014.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - I. - R.M.D. - 
Ciência às partes do bloqueio realizado. - ADV: JAYME JOSE ORTOLAN NETO (OAB 134839/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO FERNANDO BITTENCOURT LEÃO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROGÉRIO AZUMA MITUITI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0066/2015

Processo 1000512-48.2015.8.26.0322 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - ALEXANDRINA DA SILVA 
CASTILHO - Vistos. Oficie-se ao banco ITAÚ, conforme requerido. Int. - ADV: VALMIR CANDIDO DOS SANTOS (OAB 341936/
SP)

Processo 1000562-74.2015.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Paulo Celso da 
Silva - Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. No mais, cite-se. Int. - ADV: JOÃO CARLOS SCARE MARTINS (OAB 
208880/SP)

Processo 1000603-41.2015.8.26.0322 - Exibição - Medida Cautelar - E.L.P. - Vistos. Intime-se o autor na apresentação de 
cópia de sua declaração de imposto de renda, para que possa ser apreciado seu pedido de assistência judiciária. - ADV: KLAUS 
PHILIPP LODOLI (OAB 333457/SP)

Processo 1000610-33.2015.8.26.0322 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Gisele 
Cristian Bredariol Faria - Apresente a autora cópia de sua declaração de renda, a fim de apreciar o pedido de justiça gratuita. No 
mais, indefiro o pedido de diferimento das custas por não se enquadrar a hipótese em tela em qualquer dos itens expressamente 
previstos no art. 5º da lei 11.608/2003. Int. - ADV: GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), DONIZETI APARECIDO 
MONTEIRO (OAB 282073/SP)

Processo 1002390-42.2014.8.26.0322 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Manifeste-se a autora. Int. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 
112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 1005113-34.2014.8.26.0322 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - Bruno Sammarco 
Filho - Intime-se o autor, acerca do depósito de fls. 99 (R$ 26.669,33) - ADV: DONIZETI APARECIDO MONTEIRO (OAB 282073/
SP), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP)

Processo 1005306-49.2014.8.26.0322 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Marcos Fernando 
Almeida - Observo que não foi apreciado o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor, devendo fazê-lo agora, concedendo 
tal benesse em razão do valor de seus ganhos mensais ( fls.11 ). Anote-se no sistema e aguarde-se o cumprimento da deprecata. 
Int. - ADV: JOÃO CEZAR FERREIRA (OAB 330591/SP)

Processo 1005914-47.2014.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - G.F.I. - Concedo a 
exequente os benefícios da justiça gratuita. Cite-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito de R$ 1324,85 
(devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda 
justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. - ADV: BELINO GATTI NETTO (OAB 75798/SP)

Processo 3002810-47.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - João Batista do Nascimento 
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- Vistos. Não há sequer como conhecer do requerimento de fls. 232, vez que a morte do autor acarretou a extinção do feito, 
conforme previsto no artigo 265, inciso I, do CPC, de sorte que sua movimentação poderá ser retomada somente na hipótese 
da ocorrência de substituição processual, conforme já observado no despacho proferido às fls. 230. - ADV: ANA MARIA NEVES 
LETURIA (OAB 101636/SP)

Processo 4000572-38.2013.8.26.0322 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Escritório Lupa S/C Ltda - 
Vistos. Oficie-se à OAB, solicitando a indicação de um(a) profissional, a fim de ser nomeado(a) Curador(a) Especial da requerida, 
citada por edital. - ADV: HELIO PATRICIO RUIZ (OAB 255513/SP)

Processo 4000802-80.2013.8.26.0322 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - M.V.S.D. - Vistos. 
Oficie-se à Caixa Econômica Federal solicitando informações sobre a realidade do depósito fundiário, cuja penhora está sendo 
pretendida às fls. 46. Int. - ADV: TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP)

Processo 4000918-86.2013.8.26.0322 - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - SONIA APARECIDA CINTRA - 
LOURIVAL ORTEGA - Vistos. Indefiro o requerimento de fls. 85, vez que a perícia judicial sobrepuja informações particulares 
prestadas por imobiliárias, de sorte que a juntadas destes documentos constituiria medida inócua. Em face disso, homologo o 
laudo de avaliação de fls 75/80 e concordes as partes, designe-se datas para o praceamento do imóvel. Int. - ADV: MARCOS 
JOSÉ MORETIN VERDELLI (OAB 175149/SP), GILBERTO ALVES TORRES (OAB 102132/SP)

Criminal

1ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANE CARRASCO ALVES FLORIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO DE PAULA SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0069/2015
Processo 0016578-09.2004.8.26.0322 (322.01.2004.016578) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 

J.C.A. - Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, absolvendo JOSÉ 
CARLOS DE ALMEIDA, qualificado nos autos, da acusação de ter praticado o delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do 
Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento de custas. À Defensora nomeada, 
arbitro os honorários no teto previsto para a espécie. Oportunamente, expeça-se certidão na forma do Convênio vigente. P. R. 
I. C. Lins, 16 de dezembro de 2014. JANE CARRASCO ALVES FLORIANO Juíza de Direito - ADV: ELLEN CRISTINA DA SILVA 
PELARIGO (OAB 118038/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANE CARRASCO ALVES FLORIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO DE PAULA SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0070/2015
Processo 0013958-43.2012.8.26.0322 (322.01.2012.013958) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Maus Tratos - K.C.P.S.P. 

- Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar KELI CRISTINA DO 
PRADO SILVA PACHECO, qualificada nos autos, à pena de 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção, por infração ao artigo 
136, § 3.º, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, a ser cumprida inicialmente no regime prisional aberto, sob 
as condições legais. Caberá à acusada, ainda, pagar a taxa judiciária no importe correspondente a 100 UFESPs. Apelo em 
liberdade. Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome da acusada no Rol dos Culpados; expeça-se mandado de prisão, 
do qual constará que, uma vez cumprido, a acusada deverá ser apresentada para a devida advertência. Após, expeça-se guia 
de recolhimento, encaminhando-a à VEC competente. À Defensora nomeada, arbitro os honorários no teto previsto para a 
espécie. Oportunamente, expeça-se a respectiva certidão. P. R. I. C. Lins, 28 de Novembro de 2014. JANE CARRASCO ALVES 
FLORIANO Juíza de Direito - ADV: ELLEN CRISTINA DA SILVA PELARIGO (OAB 118038/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JANE CARRASCO ALVES FLORIANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO DE PAULA SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0071/2015
Processo 0000444-18.2015.8.26.0322 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0004102-64.2006.8.26.0484 

- 1ª Vara do Foro da Comarca de Promissão) - Justiça Pública - Alessandro José Parra Pereira e outro - Vistos. Para cumprimento 
do ato deprecado, designo audiência para o próximo dia 10 de abril de 2015, às 15:30 horas. Procedam-se as intimações e 
requisições necessárias, comunicando-se o Juízo Deprecante. Int. - ADV: ROGÉRIO LUIS ADOLFO CURY (OAB 186605/SP), 
EVANDRO MAXIMIANO VIANA (OAB 247334/SP)

Processo 0000515-20.2015.8.26.0322 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0008286-94.2012.8.26.0438 
- 4º Vara do Foro da Comarca de Penápolis) - Justiça Pública - Fabio Luiz Dias - Vistos. Para cumprimento do ato deprecado, 
designo audiência para o próximo dia 10 de Abril de 2015, às 15:15 horas. Procedam-se as intimações e requisições necessárias, 
comunicando-se o Juízo Deprecante. Int. - ADV: LUIZ MARIO MARTINI (OAB 327557/SP)

Processo 0000605-28.2015.8.26.0322 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0002994-24.2011.8.26.0484 
- 1ª Vara Judicial do Foro de Promissão) - Justiça Pública - Amauri de Souza - Vistos. Para cumprimento do ato deprecado, 
designo audiência para o próximo dia 10 de Abril de 2015, às 16:30 horas. Procedam-se às intimações e requisições necessárias, 
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comunicando-se o Juízo Deprecante. Int. - ADV: JOAQUIM ALVES DE SANTANA (OAB 301307/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ROSANGELA DE CASSIA PIRES MONTEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GILBERTO MARTINS BAJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0053/2015
Processo 0000538-34.2013.8.26.0322 (032.22.0130.000538) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de 

Produto - Alexsandro de Oliveira Pires - Banco Cifra Sa Credito Financiamento e Investimento - Transitado em julgado a decisão 
de fls.83. manifeste-se a parte autora sobre o prosseguimento do feito. - ADV: TCHELID LUIZA DE ABREU (OAB 318210/SP), 
PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 29174/GO), PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 155658/RJ), PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 
173477/SP), ALESSANDRO DE MELO CAPPIA (OAB 199771/SP)

Processo 0002107-70.2013.8.26.0322 (032.22.0130.002107) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de 
Produto - Marcia Fernandes da Rocha - Banco Itaucard Sa - Ciência às partes do retorno dos autos digitais do Colégio Recursal 
de Lins, juntada de cópia do acórdão e respectivo trânsito em julgado. No mais, manifeste-se a parte autora em termos de 
prosseguimento ao feito. - ADV: CARINA TEIXEIRA DE PAULA (OAB 318250/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS 
(OAB 23134/SP)

Processo 0004795-05.2013.8.26.0322 (032.22.0130.004795) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento 
de Produto - Mauro Laercio Sozzo - Banco Itaucard Sa - Ciência às partes do retorno dos autos do Colégio Recursal de Lins 
e respectivo trânsito em julgado. No mais, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento ao feito. - ADV: VALMIR 
CANDIDO DOS SANTOS (OAB 341936/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0004901-64.2013.8.26.0322 (032.22.0130.004901) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de 
Produto - Jandira Pereira de Lima - Banco Itau Unibanco Sa - Transitado em julgado a decisão de fls. 70, manifeste-se a parte 
autora sobre o prosseguimento do feito. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), BRUNA DA CUNHA 
BOTASSO MOURA (OAB 266498/SP)

Processo 0005337-23.2013.8.26.0322 (032.22.0130.005337) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento 
de Produto - Vanilde de Almeida Carvalho Canno - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Ciência às partes 
do retorno dos autos do Colégio Recursal de Lins e respectivo trânsito em julgado. No mais, manifeste-se a parte autora em 
termos de prosseguimento ao feito. - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), FÁBIO NILTON 
CORASSA (OAB 268044/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)

Processo 0005679-34.2013.8.26.0322 (032.22.0130.005679) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de 
Produto - Pedro Braga - Banco Itaucard Sa - Ciência às partes do retorno dos autos digitais do Colégio Recursal de Lins, juntada 
de cópia do acórdão e respectivo trânsito em julgado. No mais, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento ao 
feito. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), CARINA TEIXEIRA DE PAULA (OAB 318250/SP)

Processo 0006858-03.2013.8.26.0322 (032.22.0130.006858) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento 
de Produto - Luiz Fernando Carnicer de Souza - Bv Financeira - Transitado em julgado a decisão de fls.67, manifeste-se a 
parte autora sobre o prosseguimento do feito. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIANA DE 
ALMEIDA FERREIRA (OAB 280594/SP)

Processo 0007024-35.2013.8.26.0322 (032.22.0130.007024) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Maria Carmen Navarro Bonadio da Silva - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - :Manifeste-
se o autor sobre o prosseguimento do feito. - ADV: PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP), LUIZ ARNALDO SEABRA 
SALOMAO (OAB 76643/SP)

Processo 0007025-20.2013.8.26.0322 (032.22.0130.007025) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de 
Produto - Aline Cristiane Vieira Primo - Banco Itaucard Sa - Ciência às partes do retorno dos autos do Colégio Recursal de Lins 
e respectivo trânsito em julgado. No mais, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento ao feito. - ADV: PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP)

Processo 0007214-95.2013.8.26.0322 (032.22.0130.007214) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Maria Helena de Rezende Nobre - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Efetuado o 
apostilamento dos títulos e apresentada a planilha de cálculos, manifeste-se a parte autora sobre o prosseguimento do feito. 
- ADV: MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP), ANA CAROLINA IZIDORIO DAVIES (OAB 202574/SP), 
PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP)

Processo 0007422-79.2013.8.26.0322 (032.22.0130.007422) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Sylvio Jose Tarsitano - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Efetuado o apostilamento dos 
títulos e apresentada a planilha de cálculos, manifeste-se a parte autora sobre o prosseguimento do feito. - ADV: MARIA DO 
CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP), PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP)

Processo 0007807-61.2012.8.26.0322 (322.01.2012.007807) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Moral - Adriana Lucia da Rocha Michelini - Lins Comercio de Livros e Idiomas Ltda e outro - Leilão negativo, à autora 
dar seguimento. - ADV: CELSO MODONESI (OAB 145278/SP), GUSTAVO POMPÍLIO (OAB 310695/SP), NATALIA VIDIGAL 
FERREIRA CAZERTA (OAB 303784/SP), RENATA GABRIELA DE MAGALHÃES VIOLATO (OAB 263216/SP), MAGNO BENFICA 
LINTZ CORREA (OAB 259863/SP), LUCAS RISTER DE SOUSA LIMA (OAB 236854/SP)

Processo 0009733-43.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009733) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de 
Produto - Mauro Crema Junior - Omni Sa Credito Financiamento e Investimento - Transitado em julgado a decisão de fls.48, 
manifeste-se a parte autora sobre o prosseguimento do feito. - ADV: FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP), 
PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP)

Processo 0009738-65.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009738) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de 
Produto - Luciana Aparecida Carneiro Nunes - Banco Panamericano Sa - Transitado em julgado a decisão de fls. 95, manifeste-se 
a parte autora sobre o prosseguimento do feito. - ADV: FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP), ALESSANDRA 
FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP)

Processo 0009756-86.2013.8.26.0322 (032.22.0130.009756) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento 
de Produto - Paulo Silva Campos - Banco Itau Sa - Transitado em julgado a decisão de fls. 70, manifeste-se a parte autora 
sobre o prosseguimento do feito. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), FERNANDO QUINTELLA 
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CATARINO (OAB 243796/SP)
Processo 0019512-56.2012.8.26.0322 (032.22.0120.019512) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 

Remuneratório e Benefícios - Daniel Xavier de Mattos - Cbpm - Informe a parte autora se houve pagamento administrativo. - 
ADV: MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP), LUIZ GUSTAVO BOIAM PANCOTTI (OAB 173969/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ROSANGELA DE CASSIA PIRES MONTEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GILBERTO MARTINS BAJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0054/2015
Processo 1000031-85.2015.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de Produto - JOSÉ 

ANTONIO GALLO - Banco Bradesco Financiamento S/A - À parte autora para se manifestar em 15 dias sobre a contestação 
apresentada. - ADV: CARLA CRISTINA SILVA BATISTA (OAB 336715/SP), VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP)

Processo 1000152-50.2014.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - ANA 
PAULA DOMICIANO - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Considerando o retorno dos autos do 
Colégio Recursal, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento, dizendo expressamente se a quantia depositada 
a fls. 226 (R$ 1.825,35), permite a extinção do feito (artigo 794, I, do CPC). Caso contrário, deverá apresentar demonstrativo de 
débito remanescente. Intime-se. - ADV: PRISCILA KEI SATO (OAB 159830/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/
SP), CARINA TEIXEIRA DE PAULA (OAB 318250/SP)

Processo 1000182-85.2014.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
ANDERSON BARBOSA DOS SANTOS - BANCO BRADESCO S/A - Ciência às partes do retorno dos autos digitais do Colégio 
Recursal de Lins e juntada de cópia do acórdão e respectivo trânsito em julgado. No mais, manifeste-se a parte autora em 
termos de prosseguimento ao feito. - ADV: CARINA TEIXEIRA DE PAULA (OAB 318250/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES 
(OAB 131351/SP)

Processo 1000303-79.2015.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - Ligia Maria Ignacio Costa Serafin 
- Banco Pan S/A - À parte autora para se manifestar em 15 dias sobre a contestação apresentada. - ADV: CARINA TEIXEIRA DE 
PAULA (OAB 318250/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 1000620-77.2015.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Luis Roberto Cintra - Designada 
audiência de conciliação para o próximo dia 12 de março de 2015, às 09:39h, no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania - situado à rua Nove de Julho, n. 1.000-A - centro (ao lado da Rádio Regional Esperança - final do 
estacionamento do Unisalesiano). - ADV: ARIOVALDO ESTEVES JUNIOR (OAB 86883/SP)

Processo 1005920-54.2014.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - CACILDA APARECIDA DA SILVA - VIVO TELEFONICA - Manifeste-se o autor sobre os documentos juntado as 
fls.117/121 - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), ANTONIO TADEU BONADIO (OAB 120963/SP), THAIS 
DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP)

Processo 1006945-05.2014.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
Rafael Jorge Fachini - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença 
de fls. 203/209, manifeste-se a parte autora sobre o prosseguimento do feito. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 
131351/SP), ARIOVALDO ESTEVES JUNIOR

Processo 4000299-59.2013.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de Produto - Gislaine 
Borges Celestino - Banco Pan S/A - Ciência às partes do retorno dos autos digitais do Colégio Recursal de Lins e juntada de 
cópia do acórdão e respectivo trânsito em julgado. No mais, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento ao 
feito. - ADV: FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP), JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP), RICARDO 
MALACHIAS CICONELO (OAB 130857/SP)

Processo 4000310-88.2013.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de Produto - Fernando 
Donizete da Silva - Banco Pan S/A - A guia de deposito já esta pronta, para o DR.NEI CALDERON RETIRA-LA OAB 114.904. 
- ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 
240224/SP), FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ROSANGELA DE CASSIA PIRES MONTEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GILBERTO MARTINS BAJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0055/2015
Processo 1002922-16.2014.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 

MERCES APARECIDA DO CARMO CAETANO - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Face a quitação integral do débito 
ajuizado, JULGO EXTINTA a execução com base no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Preparo: R$ 212,50 - ADV: GILSON APARECIDO RAMOS GARCIA (OAB 125677/SP), LUIZ ARNALDO SEABRA 
SALOMAO (OAB 76643/SP)

Processo 1006269-57.2014.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- Sebastião Alves - Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro - À parte autora para se manifestar em 15 dias sobre a 
contestação apresentada. - ADV: PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP), LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO (OAB 
76643/SP)

Processo 1006282-56.2014.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- Vania Maria Castilho - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - À parte autora para se manifestar em 15 dias sobre a 
contestação apresentada. - ADV: LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO (OAB 76643/SP), PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 
251466/SP)

Processo 1006295-55.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Camila Regina dos 
Santos Martinho - À parte autora para se manifestar em 15 dias sobre a contestação apresentada. - ADV: PRISCILA ROGERIA 
PRADO (OAB 251466/SP)

Processo 1006383-93.2014.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Auxílio-Alimentação - Mônica Aparecida 
Camargo - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se o autor sobre a contestação do réu. - ADV: ANA CAROLINA 
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IZIDORIO DAVIES (OAB 202574/SP), MICHELE GOMES DIAS (OAB 237239/SP)
Processo 1006384-78.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço - João Mariano da Silva 

- Fazenda Pública do Estado de São Paulo - À parte autora para se manifestar em 15 dias sobre a contestação apresentada. 
- ADV: ANA CAROLINA IZIDORIO DAVIES (OAB 202574/SP), JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP), FERNANDO 
QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP)

Processo 1006487-85.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - ALTAIR SANTOS 
IZIDORO JUNIOR - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - À parte autora para se manifestar em 15 dias sobre 
a contestação apresentada. - ADV: JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP), FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB 
243796/SP), LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO (OAB 76643/SP)

Processo 1006520-75.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - MILTON MITSUO 
UEDA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - À parte autora para se manifestar em 15 dias sobre a contestação 
apresentada. - ADV: ANA CAROLINA IZIDORIO DAVIES (OAB 202574/SP), JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP), 
FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP)

Processo 1006583-03.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - VALDECIR 
ADRIANO FERREIRA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - À parte autora para se manifestar em 15 dias sobre 
a contestação apresentada. - ADV: ANA CAROLINA IZIDORIO DAVIES (OAB 202574/SP), FERNANDO QUINTELLA CATARINO 
(OAB 243796/SP), ROGERIO SOARES CABRAL (OAB 248671/SP)

Processo 1006585-70.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Andre Luiz Regattieri 
- Fazenda Pública do Estado de São Paulo - À parte autora para se manifestar em 15 dias sobre a contestação apresentada. 
- ADV: ANA CAROLINA IZIDORIO DAVIES (OAB 202574/SP), JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP), FERNANDO 
QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP)

Processo 1006726-89.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Ivani Batista dos 
Santos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se o autor sobre a contestação do réu. - ADV: ANA CAROLINA 
IZIDORIO DAVIES (OAB 202574/SP), JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP), FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB 
243796/SP)

Processo 1006747-65.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Alimentação - José Carlos Andrade - Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo - À parte autora para se manifestar em 15 dias sobre a contestação apresentada. - ADV: 
JOSIANE HIROMI KAMIJI (OAB 240224/SP), FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP), LUIZ ARNALDO SEABRA 
SALOMAO (OAB 76643/SP)

Processo 1006769-26.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Alimentação - Fátima Aparecida de Oliveira - 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - À parte autora para se manifestar em 15 dias sobre a contestação apresentada. - 
ADV: BARBARA DE OLIVEIRA (OAB 344910/SP), ANA CAROLINA IZIDORIO DAVIES (OAB 202574/SP)

Processo 1006785-77.2014.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
LEVY ERICO DA ROCHA - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CBPM - À parte autora 
para se manifestar em 15 dias sobre a contestação apresentada. - ADV: LUIZ GUSTAVO BOIAM PANCOTTI (OAB 173969/SP), 
LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO (OAB 76643/SP)

Processo 1006828-14.2014.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Irany Laraya Junior 
- Fazenda do Estado de São Paulo - À parte autora para se manifestar em 15 dias sobre a contestação apresentada. - ADV: 
EDVALDO MOREIRA CEZAR (OAB 219329/SP), MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP)

Processo 1006951-12.2014.8.26.0322 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
Margareth Mariko Yoshimatsu Izelli - Estado de São Paulo - À parte autora para se manifestar em 15 dias sobre a contestação 
apresentada. - ADV: LUIZ GUSTAVO BOIAM PANCOTTI (OAB 173969/SP), ANA CAROLINA IZIDORIO DAVIES (OAB 202574/
SP)

Processo 4000263-17.2013.8.26.0322 - Procedimento Ordinário - Gratificação de Incentivo - Creusa Alves Pereira de 
Oliveira - Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN - Tendo em vista decorrido “In albis” o prazo de suspensão 
do feito, conforme despacho de fls. 83. Manifeste-se a parte autora, em termos de prosseguimento. - ADV: JOSE MANOEL 
PIRAGIBE CARNEIRO JUNIOR (OAB 29715/SP), FERNANDO QUINTELLA CATARINO (OAB 243796/SP), JOSIANE HIROMI 
KAMIJI (OAB 240224/SP)

LORENA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GISELE VALLE MONTEIRO DA ROCHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOÃO CARLOS DIAS LOURENÇO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0011/2015
Processo 0000034-30.2010.8.26.0323 (323.01.2010.000034) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Santander Sa - 

Francislene Helena Diniz Moura Zago Me - Cumpra-se o V. Acórdão. Requeiram o quê de direito. No silêncio, arquivem-se os 
autos. Int. - ADV: VICTOR DE BARROS RODRIGUES (OAB 153794/SP), ANA CLAUDIA TEIXEIRA ASSIS (OAB 292964/SP), 
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0000036-92.2013.8.26.0323 (032.32.0130.000036) - Procedimento Ordinário - Gratificações de Atividade - 
Fazenda Publica do Estado de São Paulo - No prazo de dez dias, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 
justificando detalhadamente a necessidade e a pertinência para a decisão do feito, sob pena de preclusão, esclarecendo, no 
mesmo prazo, se pretendem o julgamento imediato do pedido. Observo que o protesto genérico pela produção de todas as 
provas não substitui a obrigação das partes de indicar, de forma específica e justificada, aquelas com as quais pretendem 
demonstrar os fatos alegados, nos termos dos artigos 282, inciso VI, e 300, do Código de Processo Civil. Assim, ficam as partes 
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advertidas, desde já, que o silêncio ou a apresentação de requerimentos genéricos serão interpretados como concordância com 
o julgamento antecipado do processo, na esteira do que já decidiram o Supremo Tribunal Federal (ACOr 445-4-ES-AgRg, relator 
Ministro Marco Aurélio, j. 4.6.98) e o Superior Tribunal de Justiça (AGA 206705/DF relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, j. 
3.2.00). Sem prejuízo, digam se têm interesse na designação da audiência de tentativa de conciliação prevista no artigo 331 do 
CPC. - ADV: CLARA ANGELICA DO CARMO LIMA (OAB 299520/SP), JOSIE APARECIDA DA SILVA (OAB 119812/SP)

Processo 0000041-80.2014.8.26.0323 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - W.A.M.S. - M.C.S.M. - No 
prazo de dez dias, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando detalhadamente a necessidade e a 
pertinência para a decisão do feito, sob pena de preclusão, esclarecendo, no mesmo prazo, se pretendem o julgamento imediato 
do pedido. Observo que o protesto genérico pela produção de todas as provas não substitui a obrigação das partes de indicar, 
de forma específica e justificada, aquelas com as quais pretendem demonstrar os fatos alegados, nos termos dos artigos 282, 
inciso VI, e 300, do Código de Processo Civil. Assim, ficam as partes advertidas, desde já, que o silêncio ou a apresentação 
de requerimentos genéricos serão interpretados como concordância com o julgamento antecipado do processo, na esteira do 
que já decidiram o Supremo Tribunal Federal (ACOr 445-4-ES-AgRg, relator Ministro Marco Aurélio, j. 4.6.98) e o Superior 
Tribunal de Justiça (AGA 206705/DF relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, j. 3.2.00). Sem prejuízo, digam se têm interesse na 
designação da audiência de tentativa de conciliação prevista no artigo 331 do CPC. Int. - ADV: SILVIA HELENA PINHEIRO DE 
OLIVEIRA (OAB 237697/SP), MARCELO AUGUSTO TRAVEZANI (OAB 280326/SP)

Processo 0000099-20.2013.8.26.0323 (032.32.0130.000099) - Procedimento Ordinário - Anulação - Sao Paulo Previdencia 
Spprev - Recebo o Recurso em seus regulares efeitos. Às Contrarrazões. Int. - ADV: MARTA CRISTINA DOS S MARTINS 
TOLEDO (OAB 71912/SP), LUIZ CLAUDIO HERCULANO DE PAULA SANTOS (OAB 307328/SP), PRISCILA ARECO MOURA 
DA SILVA (OAB 241068/SP)

Processo 0000100-73.2011.8.26.0323 (323.01.2011.000100) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Santander Sa - 
Comprovado o recolhimento da taxa, defiro a penhora on-line. Int. - ADV: CLARISSA VALLI BUTTOW (OAB 307870/SP)

Processo 0000150-31.2013.8.26.0323 (032.32.0130.000150) - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Pamela de Lima 
Cavalheiro - Trata-se de Ação de Alvará Judicial (fls. 02/05), proposta por PAMELA DE LIMA CAVALHEIRO, visando a obtenção 
de provimento jurisdicional que a autorize o levantamento de valores depositados a título de Seguro de Vida deixado por 
sua falecida tia, Maria da Conceição Cavalheiro. Alega(m), em síntese, que a seguradora fez várias exigências para lhe 
conceder o benefício, o que a impossibilitou de perceber o respectivo valor. Requer que a seguradora ou a Caixa Econômica 
Federal sejam compelidas a liberar a quantia em seu favor, pois alega que é herdeira da falecida. A inicial veio instruída com 
documentos de fls. 06/12. A seguradora SABEM Previdência informou que a autora não tem direito ao recebimento do benefício, 
porquanto o beneficiário é Carlos Roberto Cavalheiro, seu pai, tendo em vista que a falecida não deixou beneficiário instituído. 
Parecer do Ministério Público a fls. 84/vº, pela improcedência do pedido. Vieram os autos conclusos. É o relato do necessário. 
FUNDAMENTO E DECIDO. Impõe-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito. Com efeito, pretende(m) o(a)(s) 
requerente(s) o levantamento de valores depositados a título de Seguro de Vida deixado por Maria da Conceição Cavalheiro. 
A seguradora informou que a falecida não instituiu beneficiário, porquanto, seguindo a legislação em vigor, o beneficiário seria 
Carlos Roberto Cavalheiro, herdeiro legal da falecida. Assim, tenho para mim, que a via processual eleita não se apresenta 
adequada à satisfação da pretensão do(a)(s) requerente(s). Afinal, alvará não é documentação de nenhum comando jurídico 
próprio de sentença condenatória ou substitutiva da declaração de vontade, só admissível em processo litigioso. É mera 
autorização, quer, para a prática de ato, ou negócio jurídico, a cuja validade seja exigida, o juiz só expede quando o interessado 
ou os interessados se disponham a realizá-lo e neste sentido estejam concordes, seja para a) suprimento de vontade de 
pessoas falecidas; b) levantamento de importâncias que permaneceram depositadas em nome do falecido; c) levantamento 
de importâncias que não podem ser liberadas diretamente a incapazes, sempre em situações em que não haja litigiosidade. 
A propósito, confira-se: Sendo o alvará apenas uma autorização para a prática de determinado ato, e não uma ordem judicial, 
não pode ser expedido para suprir declaração de vontade, a qual só pode ser obtida por ação própria. (JTJ 232/31) Evidente, 
portanto, que a(o)(s) requerente(s) falta o interesse de agir (interesse-adequação), pois o “alvará judicial” não se apresenta 
como instrumento adequado à satisfação de sua pretensão. O pedido de alvará judicial será cabível quando o requerente, ou 
requerentes, necessitar que o juiz intervenha em uma situação, eminentemente privada, com escopo de autorizar a prática 
de um ato. Como o Alvará, de regra, é apenas administração judicial de interesses privados, encontra fundamento no direito 
geral de petição, previsto no artigo 5.º, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição da República. O chamado alvará independente, 
assim entendido aquele que dispensa, para ser expedido, de processo de inventário ou de arrolamento em curso, somente 
tem cabimento para o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980, nos exatos termos do 
art. 1.037 do Código de Processo Civil. Esses valores estão discriminados no art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 85.845, 
de 26 de março de 1981, que regulamentou a Lei nº 6.858/80, e são os seguintes: a) quantias devidas a qualquer título pelos 
empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de emprego; b) quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou 
emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores; c) saldos 
das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP; d) restituições 
relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas; e e) saldos de contas bancárias, saldos de 
cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) 
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário. Como se vê, a 
pretensão dos requerentes não está amparada em nenhum dos dispositivos legais acima citados (Lei nº 6.858/80 e Decreto nº 
85.845/81). Nesse sentido: Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery - RTs 578/95 e 563/11: “Mero pedido de alvará não 
pode substituir o contencioso. Por ser simples autorização judicial para se praticar determinado ato, não tem preceito cominatório 
para obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algura coisa” (Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante 
em Vigor, 5ª ed. P. 1392/1398, ed. RT. 2001)”. “Theotonio Negrão enfatiza: “ O artigo 1.109 do CPC autoriza a inobservância 
do critério da legalidade estrita relativamente à atividade processual nos procedimentos de jurisdição voluntária, não podendo 
porém alcançar o direito material” (RJTAMG 51/126).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36ª edição, 
nota 1 ao artigo 1.109)”. DISPOSITIVO Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o processo, 
sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. Sem custas, em virtude da gratuidade 
processual que ora defiro. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: CARLOS VAZ LEITE (OAB 136396/SP)

Processo 0000159-66.2008.8.26.0323 (323.01.2008.000159) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Consulte Fomento Mercantil Ltda - Indefiro o requerimento de fls. 137/138, porquanto os bens avaliados de fls. 
140, não estão indentificados, não sendo possível concluir que são os mesmos penhorados nestes autos. Int. - ADV: FELIPE 
RONCON DE CARVALHO (OAB 244941/SP)

Processo 0000196-20.2013.8.26.0323 (032.32.0130.000196) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Banco Bradesco Sa - Nos termos do despacho de fls. 45, lavre-se o termo de penhora de 25% do imóvel indicado a 
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fls. 41. Comprovado o recolhimento das custas, intime-se o executado e sua esposa. Cadastre-se a penhora “on line”. - ADV: 
CARLOS ALEXANDRE BARBOSA VASCONCELOS (OAB 101119/SP), VERA MARINA NEVES DE FARIA VASCONCELOS (OAB 
173936/SP)

Processo 0000199-09.2012.8.26.0323 (323.01.2012.000199) - Prestação de Contas - Exigidas - Paulo Ribeiro Pinto - No 
prazo de dez dias, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando detalhadamente a necessidade e a 
pertinência para a decisão do feito, sob pena de preclusão, esclarecendo, no mesmo prazo, se pretendem o julgamento imediato 
do pedido. Observo que o protesto genérico pela produção de todas as provas não substitui a obrigação das partes de indicar, 
de forma específica e justificada, aquelas com as quais pretendem demonstrar os fatos alegados, nos termos dos artigos 282, 
inciso VI, e 300, do Código de Processo Civil. Assim, ficam as partes advertidas, desde já, que o silêncio ou a apresentação de 
requerimentos genéricos serão interpretados como concordância com o julgamento antecipado do processo, na esteira do que já 
decidiram o Supremo Tribunal Federal (ACOr 445-4-ES-AgRg, relator Ministro Marco Aurélio, j. 4.6.98) e o Superior Tribunal de 
Justiça (AGA 206705/DF relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, j. 3.2.00). Sem prejuízo, digam se têm interesse na designação 
da audiência de tentativa de conciliação prevista no artigo 331 do CPC. - ADV: EDU ALVES SCARDOVELLI PEREIRA (OAB 
187678/SP), JOSE OSWALDO SILVA (OAB 91994/SP)

Processo 0000222-72.2000.8.26.0323 (323.01.2000.000222) - Mandado de Segurança - Jose Diniz Rodrigues - Cumpra-
se o V. Acórdão. Requeiram o quê de direito. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: JAIRO ANTONIO BARBOSA (OAB 
155704/SP), DIRCEU NUNES RANGEL (OAB 24445/SP)

Processo 0000229-73.2014.8.26.0323 - Inventário - Inventário e Partilha - NEDILSON ANTONIO DE OLIVEIRA - Providencie 
a juntada da certidão de óbito do inventariado. Int. - ADV: CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA (OAB 99443/SP)

Processo 0001852-80.2011.8.26.0323 (323.01.2011.001852) - Usucapião - Propriedade - Jose Vieira Filho - - Vera Lucia 
Pinto Vieira - Vistos. JOSÉ VIEIRA FILHO e VERA LÚCIA PINTO VIEIRA, já qualificados, ingressaram com a presente ação 
Declaratória de Usucapião referente ao imóvel urbano, detalhado no memorial descritivo (fl.17), localizado na Rua Cel. Marciano, 
no Bairro Santo Antônio, transcrito no livro 88, fls.270, nesta cidade e comarca de Lorena, medindo 4,50 m de frente por 66,00 m 
da frente aos fundos, em ambos os lados; e 4,50 m nos fundos, confrontando-se de um lado com Vicente dos Santos, de outro 
lado com Oscar Gonzaga Anselmo e nos fundos com João Fonseca, porque possuem com animus domini há mais de 36 anos. 
Alegam que o requerente residia com o antigo proprietário do imóvel - Antônio de Aquino Telles - até a data de seu óbito, em 01 
de setembro de 1975. Com o falecimento do antigo proprietário, o requerente continuou a residir no bem sem qualquer oposição, 
vindo a contrair núpcias com a requerente Vera Lúcia Pinto Vieira em 1983, constituindo, assim, sua moradia permanente, 
na qual conserva e mantem quites os pagamentos de impostos, taxas e demais despesas. Conforme certidão de óbito do Sr. 
Antônio de Aquino Telles, este faleceu na condição de solteiro, sendo certo que não deixou herdeiros de nenhuma espécie. A 
inicial de fls. 02/05 veio acompanhada pelos documentos de fls. 06/25. Certidão Vintenária às fls. 23/25. A Municipalidade e a 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo não demonstraram interesse na causa (Respectivamente, fls. 36/37, 41/42). Citação 
por edital dos eventuais interessados às fls. (fls. 30/31 e, 32). Citação dos confrontantes (fls. 39). Manifestação do Cartório de 
Registro de Imóveis e Anexos certificando que não houve qualquer mudança em relação à certidão expedida em 11/01/2011 fls. 
16 (fl. 46). Designada audiência de Instrução, Debates e Julgamento à fl. 49, que foi prejudicada perante ausência de citação 
das testemunhas (fls.50). O Ministério Público não percebeu necessidade de intervir no feito (fl.52). Redesignada, a audiência 
foi realizada, tendo sido ouvido os depoentes Norival Pinto de Siqueira (fls.68) e Geraldo Flores de Araújo (fls. 69). Transcorreu 
o prazo para a Fazenda Publica se manifestar (certidão de fls.86 verso). Vieram, os autos, conclusos a esta Magistrada. É 
relatório FUNDAMENTO E DECIDO. O conjunto probatório autoriza o acolhimento do pedido inicial para ser declarado o domínio 
do imóvel em favor dos autores. Os autores são casados, o que informa posse comum (folha 09). O animus domini decorre da 
certidão de óbito do antigo proprietário (fls. 12), comprovando ser o mesmo solteiro e sem herdeiros, a referida certidão de 
cartório demostrando a legitima propriedade (fls.14/16), e a ausência de demandas possessórias prova que a posse dos autores 
foi mansa e pacífica durante todo o período. Na lição de Maria Helena Diniz, são condições para que se consume a prescrição 
aquisitiva referente a usucapião extraordinária: “a) a posse pacífica e ininterrupta”, b) o “animus domini” (subjetiva) da posse 
e c) o decurso do prazo de quinze anos (in Código Civil Anotado, 11ª ed., Saraiva, São Paulo: 2005, p. 989). Interessante 
observar que, para este tipo de usucapião, há “presunção juirs ete de jure de boa-fé e justo título, que não só dispensa a 
exibição desse documento como também proíbe que se demonstre sua inexistência. Tal usucapião, como bem acentua Sá 
Pereira, não tolera a prova de carência do título” (DINIZ, Maria Helena, o. cit., p. 989). Logo, as qualidades da posse para 
fins de usucapião (posse ad usucapionem), são: a continuidade ou ininterrupção, a ausência de oposição e o animus domini. 
Justa, igualmente, deve ser considerada a posse dos autores, quando não provadas contaminações pelos vícios da violência, 
da clandestinidade ou da precariedade. E o animus domini, como sabido, deriva de ter o possuidor a coisa como sua. No caso 
em análise, restou comprovada, de forma satisfatória, que os autores estão na posse do imóvel há mais de trinta anos, com 
animus domini, de forma tranquila e sem oposição de quem quer que seja. As provas documental e testemunhal demonstraram 
o preenchimento dos requisitos exigidos, não se verificando qualquer ato contrário à posse da autora. A testemunha NORIVAL 
PINTO DE SIQUEIRA afirmou que conhece os autores porquanto é vizinho de rua deles. Tem conhecimento de que os autores 
residem no imóvel há mais de 30 anos; e nunca soube de conflitos envolvendo a posse, propriedade ou divisa do imóvel. Em 
relação à testemunha GERALDO FLORES DE ARAUJO, este informou que conhece os requerentes porquanto é vizinho de rua 
deles. Tem conhecimento de que os autores possuem um imóvel localizado à Avenida Coronel Marciano e lá residem há mais de 
30 anos, bem como costuma fazer melhorias no imóvel. Ademais, nunca soube de conflitos envolvendo a posse, propriedade ou 
divisas do imóvel. Cumpre salientar que todos os interessados e confrontantes foram devidamente citados e não opôs nenhuma 
objeção aos argumentos trazidos na inicial. Assim, do confronto da prova documental e testemunhal é possível constatar a 
posse longeva, mansa e pacífica dos autores. Desse modo, é de rigor a procedência da ação. DISPOSITIVO Por todo o exposto, 
JULGO PROCEDENTE a presente ação para DECLARAR a USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA dos autores sobre o imóvel 
descrito no memorial de fl. 17, croqui de fls. 18/19, que ficam fazendo parte integrante desta sentença. Esta sentença servirá de 
título para registro, expedindo-se mandado após o trânsito em julgado. Sem custas em razão da gratuidade processual (fl. 26). 
P.R.I.C. Lorena, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: SEBASTIAO MARTIM RODRIGUES FERREIRA (OAB 141365/SP)

Processo 0001852-80.2011.8.26.0323 (323.01.2011.001852) - Usucapião - Propriedade - Jose Vieira Filho - - Vera Lucia 
Pinto Vieira - Certifique a serventia o decurso do prazo para manifestação da Fazenda Pública Federal. Após, tornem conclusos 
para sentença. Int. - ADV: SEBASTIAO MARTIM RODRIGUES FERREIRA (OAB 141365/SP)

Processo 0002864-61.2013.8.26.0323 (032.32.0130.002864) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Maria Inez de Andrade - Banco Bmg Sa - Vistos. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de débito c.c Indenização por 
Danos Morais e pedido de tutela antecipada movida por MARIA INES DE ANDRADE em face do BANCO BMG S/A, ambos 
devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, que contraiu um empréstimo junto ao Banco-réu a ser consignado 
em sua folha de benefício previdenciário, fato este que vem ocorrendo desde a data de 07 de novembro de 2010. Contudo, para 
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sua surpresa, foi informada, pelo réu, que seu nome encontrava-se negativado devido às parcelas em aberto. Assevera que as 
parcelas do empréstimo são diretamente descontadas em folha de pagamento e, consequentemente, encontram-se quitadas. 
Em decorrência deste incidente, a autora, experimentou situação constrangedora, angustiante, tendo sua moral abalada, face à 
indevida inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito e deste modo pleiteia indenização por danos morais no 
valor de R$ 17.491,30 (dezessete mil quatrocentos e noventa e um reais e trinta centavos). Postulou, a título de antecipação dos 
efeitos da tutela, a exclusão de seu nome junto ao cadastro de inadimplentes. Pede, ao final, a confirmação da antecipação dos 
efeitos da tutela, a declaração de inexistência de todo e qualquer débito dos contratos nº 208253357 e 200021335, bem como a 
condenação da requerida ao pagamento de R$ 3.498,26 (três mil e quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos) 
a titulo de danos materiais. Requer, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A inicial veio acompanhada pelos documentos de fls. 
19/52 aos quais fundamenta a sua pretensão. Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela e beneficio da justiça gratuita (fls. 
53 anverso e verso). Emenda da petição inicial (fls.57). Citado (fls. 69) o réu apresentou contestação (fls.73/103). No mérito, 
sustentou que os contratos de nº 208.253.357 e 200.021.335 estavam pendentes de refinanciamento e não tinham sidos 
repassados para baixa das parcelas, fato este que gerou a negativação do nome da autora. Diante do ocorrido, o banco-réu fez 
uma pesquisa minuciosa e localizou o pagamento das referidas parcelas, providenciando a regularização e devida baixa das 
mesmas em seus respectivos contratos, além da exclusão do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dessa 
forma, rechaçou o pedido de indenização por danos morais e materiais, bem como a concessão da tutela em caráter antecipatório. 
Pugnou pela improcedência. Instadas as partes a se manifestarem sobre interesse na audiência de conciliação e especificação 
de provas (fls.107), as partes quedaram-se inertes, nos termos da certidão de fls.108. É relatório FUNDAMENTO E DECIDO. De 
proêmio, o juiz é o destinatário das provas e julgará a demanda norteado pelo princípio do livre convencimento fundamentado, 
insculpido no art. 131 do CPC, nas lições de Jônatas Luiz Moreira de Paula: “(...) Princípio da Persuasão Racional ou Livre 
convencimento: é regra basilar no direito processual a independência intelectual do juiz ante sua interpretação dos fatos e das 
normas jurídicas, a fim de construir sua convicção jurídica. Essa independência é expressada pelo princípio enfocado e, 
segundo, José Frederico Marques, situa-se entre o sistema da certeza legal e o sistema do julgamento segundo a consciência 
íntima, exigindo-se do julgador pesar o valor das provas que lhe parece mais acertado, dentro de uma motivação lógica que 
deve ser exposto na decisão. (MOREIRA DE PAULA, Jônatas Luiz. Teoria Geral do Processo. Ed. Editora de Direito, 2. ed. 
Leme, São Paulo: 2000, pp 291-292). Tem-se como desnecessária qualquer prova a ser produzida em audiência em razão das 
provas trazidas aos autos, que já permitem um convencimento seguro desta Magistrada. Deve-se ressaltar que se trata de 
questão que envolve direito disponível, de forma que maior o campo de atuação do juiz para determinar o julgamento antecipado 
da lide, conforme o artigo 330, I do C.P.C. A necessidade da produção de qualquer prova há de ser apreciada pelo Juízo, 
mediante a análise das alegações das partes em suas manifestações, que deverão ter firmeza, veracidade e coerência para 
serem deferidas, não só pode, como deve, o Juízo indeferir a realização de prova cuja efetivação viria somente a onerar ainda 
mais o Judiciário e imputar mora às partes, necessitada de decisão efetiva para suas questões. É caso de julgamento antecipado 
da lide, havendo apenas questão de direito envolvida. A ação é parcialmente procedente Destaque-se, prima facie, que a relação 
jurídica sub examine é nitidamente de consumo e, por isso, cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII do 
Código de Defesa do Consumidor, posto que hipossuficiente a autora e verossímil sua alegação (artigos 2º e 3º do Código de 
Defesa do Consumidor). Qualquer relação contratual, de regra, pauta-se na lealdade entre as partes, que empregarão seus 
esforços para cumprir aquilo com que se obrigaram. E, em sendo essa relação contratual de consumo, o Estado confere ao 
consumidor (parte presumivelmente mais fraca) condições de se colocar frente ao fornecedor, se não em pé de igualdade, no 
mínimo em situação muito menos desigual àquela em que inicialmente se encontrava, protegendo o vínculo existente entre as 
partes. Com efeito, o próprio réu, por meio de contestação (fls.73/103) reconhecera que os pagamentos alegados pela autora 
foram efetuados, bem como a não efetivação da baixa do débito, ocasionando, equivocadamente, o apontamento indevido junto 
ao cadastro de inadimplentes. Inclusive, os dados da autora somente foram excluídos de referido cadastro em virtude da 
concessão de antecipação dos efeitos da tutela nos presentes autos, já no mês de abril de 2013 (fls. 53 anverso e verso). Deste 
modo, conclui-se que o nome da autora permaneceu indevidamente incluído em cadastro de inadimplentes desde o mês de 
novembro de 2012 à abril de 2013, ou seja, por mais de 05 (cinco) meses, configurando-se, assim, ato ilícito perpetrado pelo 
réu, uma vez que com sua conduta denegriu publicamente a imagem e bom nome do demandante no mercado de consumo em 
geral, propagando fato negativo e inverídico a seu respeito, já que cessado o fato que deu causa à inscrição, em flagrante 
violação do disposto no artigo 5º, X, da Constituição Federal e às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor, 
especialmente da prevista em seu artigo 6º, I. Nada disso, porém, foi trazido aos autos. Não se trata, de forma alguma, de 
exercício regular de direito, mas sim de verdadeiro abuso de direito, eis que exercido de forma manifestamente excessiva, 
extrapolando os limites da razoabilidade. O que se conclui é que houve grave falha operacional nos sistemas de cadastro da 
requerida, pois a autora, diante foi notificada pelo réu acerca de parcelas em aberto referente aos dois contratos de ns. 20853357 
e 20021335, correspondentes aos empréstimos bancário, quando na verdade estavam sendo pagos sob a forma de sob a forma 
desconta em sua conta, (fls. 44/46). Diante da notificação de tais cobranças, a autora se prontificou a esclarecer à instituição 
bancária que os contratos ora referenciados na notificação estavam sendo pagas sob a forma de desconto em sua conta, não 
havendo que se falar em parcelas em aberto, tendo-lhe, na mesma ocasião enviado-lhe os demonstrativos do beneficio 
previdenciário com os referidos descontos (fls. 41). Não bastasse o erro operacional, e o empenho da autora em esclarecer o 
equívoco, tais valores mencionados foram inscritos nos órgão de proteção ao crédito, ignorando o fato destes estarem sendo 
cobrados e descontados em folha corrente. Ora, partir do momento em que a operação é impugnada pelo consumidor, a 
instituição deveria no mínimo arcar com o de ônus checar as informações da correntista e regularizar sua situação cadastral, 
cuidando de conferir os documentos que confirmem a contratação, tais como o contrato devidamente assinado pelo correntista. 
Ao contrário, ao invés de tomar tais cautelas, a requerida decidiu encaminhar os débitos não firmados pela autora aos órgão de 
proteção ao crédito, demonstrando o descaso como as pessoas são tratadas pelas poderosas empresas. Tudo é indício de 
responsabilidade objetiva com base no risco da atividade (ou fortuito interno), consoante salientado alhures, que faz caracterizar 
o dano moral e dá lugar à indenização. Em relação aos danos matérias pleiteados pela autora, com o direito a restituição em 
dobro, com base no art. 42 Código de Defesa do Consumidor, nota-se, equivocado o pedido da requerente, pois se trata de uma 
modalidade de enriquecimento sem causa, fundamentada na inexistência da dívida e em um pagamento indevido por um objeto 
lícito. Todavia, o débito apontado é existente e devido, porém, por erro substancial do réu, o pagamento não foi detectado em 
seu banco de dados. Por primeiro, a requerente pediu que fosse dada devolução dos valores cobrados indevidamente, em 
especial o valor de R$ 2.253,90, debitado no dia 01\\\<11, além de sua repetição em dobro. Não colhe razão tal pretensão. A 
uma, porque em que pese a indevida inscrição de tais valores, a autora não chegou a arcar com o prejuízo de ter descontos em 
duplicidade ou mesmo de qualquer referência de um pagamento em duplicata de tais parcelas ao banco, não acarretando em 
nenhum prejuízo à autora tampouco a ensejar a restituição em dobro de que trata o 42 do Código de Defesa do Consumidor. 
Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SFH. CONTRATO DE MÚTUO HIPOTECÁRIO. 
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FCVS. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. TR. POSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REDIMENSIONAMENTO DE 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 778/CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. Para os efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. No âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a 
partir da Lei 8.177/91, é permitida a utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária do saldo devedor. 
Ainda que o contrato tenha sido firmado antes da Lei n.º 8.177/91, também é cabível a aplicação da TR, Desde que haja 
previsão contratual de correção monetária pela taxa básica de remuneração dos depósitos em poupança, sem nenhum outro 
índice específico. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, a teor do que dispõe o art. 42 do CDC, pressupõe 
a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor. (g.n)” (REsp 969129/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/12/2009, DJe 15/12/2009). Por outro giro, evidente a necessidade de fixar indenização por 
danos morais, já que o nome da autora permaneceu indevidamente nos registros de inadimplentes. A requerida deveria ter 
controle rigoroso dos pagamentos efetuados por seus consumidores e o envio dos seus respectivos nomes aos cadastros de 
inadimplentes. Deveria ter agido com as cautelas necessárias para não causar prejuízo a terceiros. Da mesma forma que zela 
com cuidado dos seus negócios, caberia à requerida cercar-se efetivamente da tecnologia necessária e de bons funcionários, 
com o escopo de evitar lesão a outrem. O mero lançamento do nome da requerente, de forma indevida, nos cadastros de 
inadimplentes gera o dever de indenizar. Nesse sentido: APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO INDEVIDADE 
REGISTRO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL CARACTERIZADO É dever do fornecedor zelar 
pela veracidade e atualização dos débitos que mantêm inscritos junto aos cadastros de inadimplência, devendo adotar todas as 
medidas cabíveis para providenciar a baixa das anotações imediatamente após a quitação do débito. Dessa forma evita 
constrições indevidas, que acarretam em danos desnecessários ao consumidor, primando pelos princípios da segurança e boa-
fé que regem as relações de consumo Indenização no valor de R$ 3.000,00 que se mostra adequada para sanar de forma justa 
a lide Recurso provido. (TJSP, Apelação 0120778-44.2010.8.26.0100, 25ª Câmara de Direito Privado, Relator Des. Hugo 
Crepaldi, j. em 14.11.2013). Não obstante, os argumentos levantados pelo réu impugnando o pedido por danos morais da 
autora, com fulcro na Sumula nº 385 do STJ, não devem prosperar, já que evidente a existência de outros apontamentos, 
entretanto estes se procederam em data posterior à inscrição indevida da ré, qual seja em 03/07/2013 (fls.101). Ressalva-se 
que, nos autos, o réu não provou que a época do lançamento do nome da autora, junto aos órgãos de proteção ao crédito em 
07/11/2012 (fls.46) esta já tinha alguma restrição em seu nome. Ao contrario, pelos documentos juntados às fls.44/46 prova-se 
que nada consta. Dessa forma, reconheço a existência do dano moral. Passa-se agora ao arbitramento de seu quantum. Tenho 
para mim, que o prejuízo experimentado pela autora deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor e/
ou sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do 
ofensor e a situação pessoal da ofendida, exigindo-se, a um só tempo, prudência, razoabilidade e severidade, uma vez que 
condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, pelo valor pleiteado na inicial 40 (quarenta) 
salários mínimos - seria permitir à autora enriquecimento sem causa. Inclusive porque, o autor já recebeu indenização com 
relação às demais inscrições realizadas indevidamente provenientes do roubo de seus documentos. A respeito do valor da 
indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização 
do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o parâmetro por ele 
usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 
das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 
danos morais, publicada na RJ n.° 231, jan/97, p. 11). (grifamos) O arbitramento da indenização a título de danos morais deve, 
ainda, pautar-se pelos princípios, ou postulados normativos da razoabilidade e da proporcionalidade, de tal modo que, não 
sendo uma quantia exagerada, mitigue a dor psicológica sofrida pelo ofendido e, não sendo irrisória, desestimule e castigue a 
conduta do ofensor. Deste mesmo modo se apresenta o seguinte julgado: “Já no que concerne ao valor a ser fixado a título de 
indenização por danos morais, tem-se que deve atender ao binômio ‘reparação-punição’; à situação econômica dos litigantes; 
bem como ao elemento subjetivo do ilícito, de maneira que se arbitre um valor que seja, ao mesmo tempo, reparatório e punitivo, 
não sendo irrisório, tampouco traduzindo-se em enriquecimento indevido.” (TJSP, Apelação nº 0366226-65.2010.8.26.0000, Rel. 
Des. Jacob Valente, 12ª Câmara de Dir. Privado, j. 30/03/2011) Além disso, outros critérios devem ser adotados, dentre os 
quais: condição pessoal e social da vítima, intensidade de seu sofrimento, capacidade econômica do ofensor, gravidade da 
ofensa, tempo de duração da ofensa, entre outros. Nesse passo, considerando as circunstâncias e peculiaridades da causa, o 
valor deve ser fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), na data deste julgamento, quantia que cumpre, com razoabilidade, a sua 
dupla finalidade, isto é, a de punir pelo ato ilícito cometido e, de outro lado, a de reparar a vítima pelo sofrimento moral 
experimentado, salientando-se que o valor da indenização considera peculiaridades do caso, respeitadas eventuais diferenças 
resultantes de outras fixações, relativamente a outros lesados, consideradas outras circunstâncias a eles relativas. DISPOSITIVO 
Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 
269, I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela antecipada outrora concedida, para 1) DECLARAR a inexigibilidade do 
débito junto à ré referente a data de 07/11/2012, valor de R$ 1415,88 (contrato 208253357) e R$ 333,25 (contrato 200021335) 
fls. 46 e 52; 2) DETERMINAR o CANCELAMENTO das respectivas inscrições acima indicada 3) CONDENAR o requerido 
BANCO BGN S/A a pagar a MARIA INES DE ANDRADE o valor de R$ 7.000,00 a título de danos morais, com juros legais de 
mora a partir do evento danoso (inscrição indevida 07/11/2012) à base de 1% ao mês e correção monetária a partir desta data. 
Consequentemente, TORNO DEFINITIVA a tutela concedida às fls. 53. Tendo em vista a sucumbência recíproca determinada 
pelo afastamento do pedido de repetição em dobro, arcará cada parte com 50% das despesas processuais e com os honorários 
advocatícios de seus respectivos patronos, com a ressalva do artigo 12 da Lei 1.060/50 em favor da autora. Independentemente 
de interposição de recurso contra esta sentença, expeçam-se os ofícios necessários ao cancelamento definitivos das anotações 
correspondentes nos órgãos de proteção ao crédito (de R$ 1415,88 (contrato 208253357) e R$ 333,25 (contrato 200021335) fls. 
46 e 52), devendo os emolumentos devidos pelos cancelamentos dos atos notariais serem suportados pelo réu. Oportunamente, 
arquivem-se. P.R.I.C. Lorena, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO (OAB 217730/SP), GIOVANNI 
UZZUM (OAB 246284/SP)

Processo 0004586-48.2004.8.26.0323 (apensado ao processo 0006442-71.2009.8.26) (323.01.2004.004586) - Procedimento 
Ordinário - Concessão / Permissão / Autorização - Almir Albino de Oliveira - Prefeitura Municipal de Canas Sao Paulo - Defiro o 
levantamento dos valores depositados judicialmente em favor dos exequente. Sem prejuízo, esclareça a exequente, acerca do 
integral cumprimento da obrigação. O silêncio será interpretado com quitação do débito, vindo os autos conclusos para extinção. 
(Aguarda retirada do Mandado de Levantamento Judicial). - ADV: BRUNO REGINATO ARAUJO DE OLIVEIRA (OAB 224414/
SP), VALERIA LANZONI GOMES UEDA (OAB 141463/SP)

Processo 0004886-92.2013.8.26.0323 (032.32.0130.004886) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - M.D.P. - Vistos. Marcela Lais Maximiano do Prado, Repres.p/Mãe Tatiane Cristina Maximiano da Silva, ajuizou 
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Ação de Execução de Alimentos em face de Marcelo Diniz do Prado, para pagamento de pensões alimentícias vencidas e 
não pagas referentes aos meses de maio a julho de 2013, no valor de R$ 624,24. O executado foi citado por hora certa (fls. 
25) e não apresentou justificativa (fls. 26). Nomeado curador especial (fls. 36) este manifestou-se a fls. 46. O Representante 
do Ministério Público opinou favoravelmente à decretação da prisão do executado (fls. 47/vº). O executado, citado por hora 
certa não apresentou comprovante de pagamento, tampouco proposta de quitação da dívida, a evidenciar desídia para com 
a situação dos alimentados. O curador especial nomeado requereu a apresentação de novo cálculo. Entendo desnecessária 
a apresentação de novo cálculo, porquanto citado, por hora certa, para pagamento do débito apresentado na inicial e a 
prestações vincendas no curso da ação, este quedou-se inerte. Ora, a obrigação é indeclinável, não podendo o alimentante, 
unilateralmente, modificá-la, extingui-la ou descumpri-la sem autorização legal ou judicial. A prisão civil por inadimplência da 
pensão alimentícia não é pena, mas meio coercitivo de cobrança. O que se deseja com ela é forçar o devedor a cumprir sua 
obrigação, já que voluntária e espontaneamente não o fez. Em se tratando de alimentos, não há como se contemporizar, pois a 
fome não permite a paciência que pode ser exigida daqueles que não a conhecem. Considerando-se os direitos contrapostos, 
com certeza emergem, pois, prevalentes os do(a)(s) exequente(s), hipossuficiente(s), dependente da atuação de terceiro(s) para 
garantir a própria subsistência. Sobre o assunto, enfim: “A prisão é medida violenta, mas que se justifica em face das graves 
conseqüências da recusa de pagamento da obrigação alimentar. Pior do que a prisão de devedor é a necessidade ou a fome do 
alimentando. É desnecessário o esgotamento dos demais meios executórios, antes da decretação da prisão (STF, AC. Unam. 2ª 
Turma, RHC 60.742-0 Rel. Min. Décio Miranda)”. Frise-se: existem meios legais (ação revisional, por exemplo) à disposição do 
devedor para se modificar, para menos, o encargo alimentar que eventualmente venha se mostrando, parcial ou integralmente, 
impossível de se cumprir. Sobre tais meios legais não se tem notícia nos autos ou, ainda que haja menção a eles, haveriam de 
estar definitivamente julgados para que pudessem interferir na presente decisão. Posto isso, decreto a prisão do executado pelo 
prazo de trinta dias, ou até que efetue, dentro desse prazo, o pagamento do débito atualizado, no montante de R$ 2.606,40, 
e mais os valores correspondentes às parcelas que se vencerem até a data da quitação, conforme artigo 290 do Código de 
Processo Civil Expeça-se mandado de prisão, consignando-se que a Autoridade Policial deverá providenciar a separação do 
devedor dos demais custodiados, bem como atentar para o prazo em que expirará a ordem. Intime-se. Lorena, 05 de fevereiro 
de 2015. - ADV: MARCELO ROSA DE AQUINO MARQUES (OAB 115015/SP), LUCIANO CHALITA VIEIRA (OAB 326269/SP)

Processo 0005016-48.2014.8.26.0323 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A 
Credito Financiamento e Investimento - OMNI S/A ajuizou ação de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei 911/69 em 
face de DANIEL DE OLIVEIRA, em razão de negócio entre eles firmado consistente no financiamento de um veículo, com 
garantia de alienação fiduciária. O autor, na inicial, requereu a citação do réu para contestar o pedido contido na inicial ou 
purgar a mora, se possível. Em cumprimento ao mandado de citação e busca e apreensão do bem outrora dado em garantia 
da obrigação, conforme certidão de fls. 27, não foi apreendido. A instituição financeira requereu, então, a conversão da ação 
de busca e apreensão em ação de depósito. Com efeito, nos termos do artigo 4º do Decreto-Lei 911/69 “se o bem alienado 
fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor poderá requerer a conversão do pedido de 
busca e apreensão, nos mesmos autos, em ação de depósito”, de modo que ante ao teor da certidão de fls. 28 e o pedido da 
instituição financeira, ora converto esta ação em ação de depósito. Retifique-se no SAJ esta conversão bem como cite a ré para, 
no prazo de cinco dias, entregar a coisa, depositá-la em Juízo, consignar o equivalente em dinheiro ou contestar a ação, sob as 
penas da Lei. Int. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)

Processo 0005034-45.2009.8.26.0323 (323.01.2009.005034) - Inventário - Inventário e Partilha - Ana Rosa de Campos Silva 
- HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o plano de partilha apresentado à fls. 189/191, 
referente aos bens deixados em virtude do falecimento de Francisca Maria Ferreira, ressalvados eventuais erros, omissões e 
direitos de terceiros. Defiro a expedição de alvará, para levantamento do saldo junto ao INSS e para transferência do veículo, 
expedindo-se o necessário. Após o trânsito em julgado expeça-se o necessário formal de partilha, e, oportunamente, arquivem-
se os autos, com as anotações de praxe, certificando-se acerca do pagamento da taxa judiciária, eventuais honorários devidos 
ao IMESC e demais contribuições. - ADV: AMANDA DE MELO SILVA (OAB 210364/SP)

Processo 0005094-76.2013.8.26.0323 (032.32.0130.005094) - Monitória - Cheque - Retífica de Motores Abc do Vale Ltda - 
Sergio Alves Rodrigues - - Nadir Nunes de Araújo - Vistos. Trata-se de ação monitória ajuizada por RETÍFICA DE MOTORES 
ABC DO VALE LTDA em face de SÉRGIO ALVES RODRIGUES e NADIR NUNES DE ARAÚJO. Em síntese, aduz o requerente 
que em decorrência da prestação de seus serviços e produtos, os requeridos, sendo o primeiro requerido, o devedor principal e, 
a segunda requerida, avalista, contraíram uma dívida no montante de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), representada pelo 
instrumento particular de confissão de dívida (fls.11/13). Afirma, ainda, de que o requerido já efetuou o valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) do valor total supramencionado (recibo de fls. 37), sendo que o restante seria pago em 06 (seis) parcelas por 
meio de cheques emitidos pelo primeiro requerido, sendo os 05 (cinco) primeiros no valor de R$ 3.833,33 (três mil e oitocentos 
e trinta e três reais e trinta e três centavos) e o sexto e último cheque no valor de R$ 3.833,35 (três mil e oitocentos e trinta e 
três reais e trinta e cinco centavos) representadas pelos cheques devolvidos sem provisão de fundos, conforme fls.14/15. 
Esclarece, também, que apenas a quantia de R$ 3.015,00 (três mil e quinze reais) foi paga com relação ao primeiro cheque, 
bem como totalizando um débito no valor de R$ 21.302,47 (vinte e um mil reais e trezentos e dois reais e quarenta e sete 
centavos). Embargos monitórios oferecidos pelos requeridos (fls.24/27). Pelo primeiro embargante foi dito que devido ao 
conserto de seu veículo pela embargada, prestação de serviço que originou o instrumento particular de confissão de dívida, 
ficou impossibilitado de trabalhar, bem como não conseguiu obter renda tendo em vista o veículo permanecer no conserto. 
Alegou que após o serviço realizado, o veículo apresentou danos ao motor, o que fez com que embargante realizasse consertos 
em outras oficinas que não emitiam notas fiscais (fls.26). Afirma, ainda, o primeiro embargante que efetuou o pagamento na 
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referentes à revisão prestada pela embargada, porém valor este que não foi abatido no 
valor pleiteado na presente demanda. Em impugnação aos embargos monitórios (fls.51/54), o embargado insurgiu-se com 
relação de que o serviço fora prestado, bem como o próprio embargante afirma ter realizado viagens com o veículo. Relata, 
ainda, que tal valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aludido nos embargos foi pago para realizar a revisão solicitada pelo 
embargante e não deve ser abatido no valor pleiteado na exordial. Em audiência de tentativa de conciliação, às fls.63, esta 
restou infrutífera. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Conheço diretamente do pedido, na forma do art. 330, inciso I, do 
Código de Processo Civil. “A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito é invariavelmente a 
desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa causa única em várias hipóteses, mediante 
uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar quando as provas não 
forem necessárias ao julgamento” (Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros, p.555). É o caso dos autos, 
vez que desnecessária dilação probatória, pois os pontos controvertidos não prescindiam da comprovação da prova documental, 
não tendo a prova oral o condão de trazer quaisquer esclarecimentos necessários ao deslinde da demanda. No mais, versa a 
demanda matéria exclusivamente de direito. Destarte, perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o mérito, sem 
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olvidar que compete ao magistrado, na esteira do disposto pelo artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil, velar pela 
rápida solução do litígio. Os pedidos são procedentes. Em relação aos documentos a instrumentalizar a ação monitória, oportuna 
à lição de Antônio Carlos Marcato sobre o tema: “(...) deve ser considerado documento hábil a respaldar a pretensão à tutela 
monitória aquele produzido na forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para influir na formação do livre convencimento do 
juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor, como influiria se tivesse sido utilizado no processo de cognição 
plena (...) (...) É grande a variedade de prova documental hábil a instruir a petição inicial, valendo indicar como exemplos os 
títulos de crédito fulminados pela prescrição, o documento assinado pelo devedor mas sem testemunhas, confissões de dívida 
carentes de testemunhas instrumentárias, acordos e transações não homologados, as cartas ou bilhetes de que se possa inferir 
confissão de dívida e, de modo geral, documentos desprovidos de duas testemunhas (contrato de abertura de crédito) ou títulos 
de crédito a que falte algum requisito exigido por lei, a duplicata sem aceite, sem protesto e sem o comprovante de entrega da 
mercadoria, a carta afirmando a aprovação do valor do orçamento e a execução dos serviços etc. (...)” (Procedimentos Especiais, 
8º ed., São Paulo, Malheiros, 1999, p. 230 e 232).(g.n.) Dispõe o artigo 1.102-A, do Código de Processo Civil que: “A ação 
monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em 
dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel”. Essa é a hipótese dos autos, pois o instrumento de fls. 11/13 
preenche as condições do artigo 1.102-A, do Código de Processo Civil. Ademais, em relação à liquidez do débito e à oportunidade 
de o devedor discutir os valores cobrados, a lei assegura-lhe a via dos embargos, previstos no artigo 1.102-C, do Código de 
Processo Civil. Pois bem, os embargantes não negaram a existência de vínculo entre as partes e muito menos apresentaram 
qualquer justificativa plausível para o inadimplemento da obrigação de arcar com o pagamento do mandado expedido em relação 
ao instrumento particular de confissão de dívida (fls. 11/13), bem como a devolução dos cheques sob as alíneas 11 12 (sem 
provisão de fundos 1ª. e 2ª. Apresentação) embargante, acostados às fls.14/15. Muito pelo contrário. Os embargos contêm 
expressa e inequívoca confissão de que realmente a embargada prestou serviços ao embargante e que este se tornou 
inadimplente, não satisfazendo o débito constante no instrumento particular de fls. 11/13. Em seus embargos aduz que “...em 
decorrência do caminhão estar no conserto, junto a ora Embargada, o primeiro Embargante ficou impossibilitado de trabalhar, o 
que ocasionou a devolução do primeiro cheque pré-datado.” (fls.25). Importante ressaltar que o primeiro embargante tentou 
ainda uma proposta de conciliação e acordo enviado a embargada com o intuito de formalizar um novo termo contendo o valor 
do débito, bem como um novo parcelamento, dando como garantia novos cheques com o valor da prestação, a data para seu 
depósito e mantida a garantia, conforme fls.38. Logo, resta demonstrado a existência de tal dívida, bem como o inadimplemento 
por parte do primeiro embargante. Em relação ao valor de R$ 2.000,00 (recibo de fls. 40), de rigor asseverar que, conforme 
admitido pelo próprio embargante em sua , tal importância foi paga a posteriori à embargada a título de uma revisão feita após 
a prestação do primeiro serviço, não estando inclusa no termo de confissão de dívida e, portanto, não é objeto de cobrança 
nestes autos. Cumpre ressaltar, ainda, que nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05(cinco) anos 
“a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. Nesse sentido: Ação de cobrança. 
Instrumento particular de confissão de dívida. Prescrição. Inocorrência Inteligência do art. 206, § 5º, inciso I do CC. Prazo 
qüinqüenal. Fluência do lapso prescricional a partir do vencimento da última parcela. Entendimento pacífico da Corte Superior. 
Causa em condições de julgamento imediato. Apreciação do mérito admissível, nos termos do art. 515, § 1º do CPC. Origem e 
valor da dívida. Ausência de impugnação específica. Débito incontroverso, nos termos do art. 302 do CPC. Procedência. Recurso 
da autora provido, desprovido o do patrono da ré. (TJSP, Apelação nº 0031160-08.2008.8.26.0602 Comarca de Sorocaba/SP 17ª 
Câmara de Direito Privado Desembargador Rel. Luiz Sabbato 18.04.12). Não se pode olvidar, outrossim, a natureza abstrata, 
autônoma e independente dos cheques emitidos pelo primeiro embargante. Com efeito, por mais sustente eventuais falhas no 
serviço prestado pela embargada ou mesmo razões de ordem financeira para a o impossibilitou na cobertura de recurso para 
provê-los, não justifica serviço da embargada não justifica o retorno das cártulas por falta de fundos. A esse respeito, oportuna 
a lição de, na definição de Egberto Lacerda Teixeira: “Cheque é ordem escrita de pagamento emitida por quem tenha fundos 
disponíveis em poder de banco, para que este pague a vista, ao próprio sacador ou a terceiro, ou ao portador, quantia 
determinada” (A Nova Lei Brasileira do Cheque, ed. Saraiva, pág. 14), que, por ser um título à ordem, transferível por endosso 
preenche plenamente os elementos definidores dos títulos cambiários. Como tal, cria obrigação de natureza literal, autônoma e 
independente, já que a eficácia plena da obrigação repousa na obediência exata à manifestação extrínseca, exarada no título. O 
cheque vale por si mesmo, desligado da relação jurídica que causa a sua emissão, coexistindo com as demais obrigações 
cambiárias existentes no título, independentemente dos vícios que possam maculá-las. Daí porque o cheque formalmente 
perfeito, contendo todos os requisitos essenciais prescritos em lei, constitui por si mesmo, tal como resulta de sua aparência, o 
fato constitutivo da obrigação de seus signatários, qualquer que seja a posição que ocupem: emitente-sacador, beneficiário 
endossante, endossatário e avalista do emitente ou do endossante. (Nesse sentido, 1º Tribunal de Alçada Civil de São Paulo 
nos autos da apelação nº 491.008-5). Em razão do exposto, somente dados sérios e concludentes podem afastar a presunção 
de certeza e legitimidade que milita em prol do cheque. Desse modo, de rigor o afastamento dos embargos monitórios e a 
procedência da ação monitória. Com isso, deixo de analisar os demais argumentos expostos pelas partes, pois: “O juiz não está 
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão, 
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (TJ/
SP, AC 42643-5, Rel. Des. Celso Bonilha, 29/09/99, V.U.) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo REJEITO os EMBARGOS 
apresentados e JULGO PROCEDENTE a ação monitória, proposta por RETÍFICA DE MOTORES ABC DO VALE LTDA em face 
de SÉRGIO ALVES RODRIGUES e NADIR NUNES DE ARAÚJO, convertendo de pleno direito, na forma do artigo 1.102-C, §3º, 
o mandado inicial em mandado executivo, bem como em título executivo, a confissão de dívida de fls. 11/13, para fins de 
execução do valor de R$ 21.302,47 (vinte e um mil e trezentos e dois reais e quarenta e sete centavos), a partir da distribuição 
da ação (30/06/2010), bem como acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação havida em 23/08/2010 (CC/2002, 
arts. 397 e 406; CTN, art. 161, § 1º). Pela sucumbência, condeno os réus embargantes ao reembolso das custas e despesas 
processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, intimando-se os devedores e 
prosseguindo-se na forma prevista no parágrafo 3º, do artigo 1102-C, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, 
CONDENO os requeridos no pagamento das custas e despesas processuais eventualmente despendidas pelo autor embargado, 
corrigidas monetariamente desde o respectivo desembolso, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o 
valor atualizado do débito, corrigido monetariamente, com juros de mora a partir do trânsito em jugado. P.R.I.C. Lorena, 03 de 
fevereiro de 2015. - ADV: MARCELO ROSA DE AQUINO MARQUES (OAB 115015/SP), FABIO PICARELLI (OAB 119840/SP)

Processo 0005133-73.2013.8.26.0323 (032.32.0130.005133) - Procedimento Ordinário - Exoneração - P.Q.S. - Paulo Quirino 
dos Santos alhures qualificado, moveu a presente Ação de Exoneração de Alimentos, em face de Paola Aline Quirino dos Santos 
e Ana Paula Lopes dos Santos, também qualificada nos autos, postulando pela exoneração da obrigação alimentar, tendo em 
vista ter o(a) requerido(a) atingido a maioridade. Juntou os documentos de fls. 06/13. O(a)(s) requerido(a)(s) foi(ram) citado(a)
(s) (fls. 29 e 39), contudo, deixou(aram) decorrer in albis o prazo para apresentar contestação (fls. 42). O(a) autor(a) requereu 
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o julgamento antecipado da lide. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Os elementos constantes dos 
autos são de molde a autorizar o acolhimento do pedido formulado na presente ação, senão vejamos. Inicialmente, cumpre 
esclarecer que, no presente caso, cuida-se de obrigação alimentar decorrente não mais do poder familiar, pois os alimentandos 
atingiram a maioridade e sim com fundamento na obrigação de solidariedade que existe entre parentes, estabelecida nos artigos 
1694 e 1696 do Código Civil de 2002. Com base nessa premissa, observa-se que, de fato, restou devidamente comprovado 
que os requeridos atingiram a maioridade (fls. 16 e 18). Não obstante, tal constatação, por si só, não exonera o alimentante do 
seu dever de prestar alimentos, há a necessidade de prévio pronunciamento judicial, nos termos da Súmula 358 do C. STJ: O 
cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda 
que nos próprios autos. (Súmula 358, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2008, DJe 08/09/2008 p. , REPDJe 24/09/2008 p. ) 
De outro canto, mesmo com a maioridade, ainda persiste, em caráter excepcional, o dever de alimentar, desde que ocorra alguma 
hipótese em que fique demonstrada a necessidade do alimentando, ou porque é pessoa incapaz, ou está cursando faculdade, 
etc. Nesse sentido, ensina-nos a doutrina: Com relação aos filhos que atingem a maioridade, a ideia que deve preponderar é 
que os alimentos cessam com ela. Entende-se, porém, que a pensão poderá distender-se por mais algum tempo, até que o 
filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência. Nesse 
sentido, o art. 1.694 do presente Código sublinha que os alimentos devem atender, inclusive, às necessidades de educação. 
(VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito Civil, Vol VI Direito de Família 9.ª ed., Atlas, São Paulo: 2009: p. 367) Esta possibilidade de 
o(a) alimentado(a) continuar a receber alimentos após atingir a maioridade nasce em decorrência do intuito familiae, tratando-se 
de um dever de assistência familiar a que todos estão obrigados em razão de parentesco. Repisa-se, a continuidade do direito a 
receber alimentos, após atingida a maioridade, depende de provas a serem apresentadas pelo alimentando, o que não ocorreu 
neste caso. Nesse sentido são as decisões do C. Superior Tribunal de Justiça, verbis: Direito civil. Família. Recurso especial. 
Ação de exoneração de alimentos. Maioridade. Exoneração. Ampla defesa e contraditório. Reexame de provas. Fundamentação 
deficiente. - Não tem lugar a exoneração automática do dever de prestar alimentos em decorrência do advento da maioridade 
do alimentando, devendo-se propiciar a este a oportunidade de se manifestar e comprovar, se for o caso, a impossibilidade de 
prover a própria subsistência. Isto porque, a despeito de extinguir-se o pode familiar com a maioridade, não cessa o dever de 
prestar alimentos fundados no parentesco. Precedentes. - Contudo, se foi propiciado ao alimentando ampla manifestação de 
suas teses, produção de provas e, por conseguinte, irrestrito exercício do contraditório, sendo os elementos fáticos devidamente 
examinados e, com base neste exame, houve conclusão do Juízo de primeiro grau, referendada pelo Tribunal de origem, no 
sentido do afastamento da obrigação alimentar, observado o binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, 
a modificação de tais conclusões esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. G.n. - Não se conhece do recurso especial na parte 
em que deficiente sua fundamentação. Recurso especial não conhecido. (REsp 911442/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 11/06/2007 p. 315) DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO 
AUTOMÁTICA COM A MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Com a maioridade cessa o 
poder familiar, mas não se extingue, ipso facto, o dever de prestar alimentos, que passam a ser devidos por força da relação de 
parentesco. Precedentes. 2. Antes da extinção do encargo, mister se faz propiciar ao alimentando oportunidade para comprovar 
se continua necessitando dos alimentos. G.n. 3. Recurso especial não conhecido. (REsp 688902/DF, Rel. Ministro FERNANDO 
GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2007, DJ 03/09/2007 p. 181) Ocorre que não há, nos autos, nenhum elemento 
que indique a necessidade de manutenção da prestação de alimentos. Muito pelo contrário, citado(a)(s) pessoalmente, o(a)(s) 
requerido(a)(s) não apresentou(ram) contestação, de modo que os fatos arguidos na inicial restaram incontroversos. Logo, de 
rigor a procedência do pedido inicial. Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 
pedido, resolvendo o mérito da ação, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para EXONERAR o(a) autor(a) 
Paulo Quirino dos Santos do dever de prestar alimentos a Paola Aline Quirino dos Santos e Ana Paula Lopes dos Santos. Caso 
requerido, expeça-se ofício para cessação dos descontos, após o transito em julgado. Deixo de condenar os Requeridos nas 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios por não ter oferecido resistência ao pedido. Após, arquivem-se os 
autos, com as anotações de praxe, certificando-se acerca do pagamento da taxa judiciária, eventuais honorários devidos ao 
IMESC e demais contribuições. P.R.I.C. - ADV: LORETTA APARECIDA VENDITTI OLIVEIRA (OAB 201960/SP)

Processo 0005146-19.2006.8.26.0323 (323.01.2006.005146) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução 
- C.Q. - I.N.S.S. e outros - Cumpra-se o V. Acórdão. Requeiram o quê de direito. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - 
ADV: HEMILTON AMARO LEITE (OAB 121512/SP), LEONORA MARIA VASQUES VIEIRA (OAB 159314/SP), NEUSA MARIA 
GUIMARÃES PENNA (OAB 159324/SP), PAULA ROBERTA BASTOS DE SIQUEIRA (OAB 239467/SP)

Processo 0005180-52.2010.8.26.0323 (323.01.2010.005180) - Procedimento Ordinário - Concessão / Permissão / Autorização 
- Prefeitura Municipal de Lorena - Fls. 153: diga o exequente. Int. - ADV: DANIEL FELIPE PENNA COTRIM (OAB 348311/SP), 
HEMILTON AMARO LEITE (OAB 121512/SP), DIRCEU NUNES RANGEL (OAB 24445/SP)

Processo 0005318-87.2008.8.26.0323 (323.01.2008.005318) - Reintegração / Manutenção de Posse - Coisas - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo Cdhu - Marcelo Custódio - - Jussara de Castro Silva - - Vanessa 
Cristna de Souza Marques e outros - Sobrestamento: defiro. Decorrido o prazo, manifeste-se em termos de prosseguimento. 
Int. - ADV: ERWERTON RODRIGO MOREIRA (OAB 223958/SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), JOANA D’ARC 
GUIMARAES (OAB 91993/SP), JOSE PAULO RIBEIRO (OAB 15961/SP), PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/SP)

Processo 0005318-87.2008.8.26.0323 (323.01.2008.005318) - Reintegração / Manutenção de Posse - Coisas - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo Cdhu - Marcelo Custódio - - Jussara de Castro Silva - - Vanessa 
Cristna de Souza Marques e outros - Sobrestamento: defiro. Decorrido o prazo, manifeste-se em termos de prosseguimento. 
Int. - ADV: JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), JOANA D’ARC GUIMARAES (OAB 91993/SP), PATRICIA DE ALMEIDA 
TORRES (OAB 129805/SP), JOSE PAULO RIBEIRO (OAB 15961/SP), ERWERTON RODRIGO MOREIRA (OAB 223958/SP)

Processo 0005329-09.2014.8.26.0323 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A 
Credito Financiamento e Investimento - Omni S/A Credito Financiamento e Investimento, qualificado na inicial, ajuizou ação de 
Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária em face de Sonia Maria dos Santos Ferreira . Ante o requerimento de fls. 34 e não 
havendo necessidade de intimação do requerido, nos termos do artigo 267, § 4º do CPC, JULGO EXTINTO o presente processo, 
sem resolução do mérito, e o faço com fundamento no artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil. Defiro o desentranhamento 
dos documentos que instruíram a inicial, mediante substituição por cópias, com exceção das guias de recolhimento das 
taxas, custas e conduções. Revogo a liminar inicialmente concedida. Oficie-se ao SERASA. Indefiro a expedição de ofício ao 
CIRETRAN, porquanto não houve determinação de bloqueio por este Juízo. Declaro insubsistente eventual penhora efetivada 
nos autos. Tendo em vista que o próprio autor requereu a extinção do processo, inexistindo assim interesse em eventual recurso, 
verifico a ocorrência da prescrição lógica. Certifique-se o transito em julgado. Transitada esta decisão em Julgado, expeça-se 
o necessário. Após, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe, certificando-se acerca do pagamento da taxa judiciária, 
eventuais honorários devidos ao IMESC e demais contribuições. P.R.I. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 
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321324/SP)
Processo 0005399-60.2013.8.26.0323 (032.32.0130.005399) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento 

/ Execução - L.M.Q. - Diga o exequente. Após, ao MP. Int. - ADV: CARLOS VAZ LEITE (OAB 136396/SP), THIAGO DIAS 
MACHADO INACIO (OAB 270114/SP)

Processo 0005434-54.2012.8.26.0323 (323.01.2012.005434) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão - Alerrandro 
Terenzi Jofre - Recebo o Recurso em seus regulares efeitos. Às contrarrazões. Int. - ADV: MARCIO ROBERTO GUIMARAES 
(OAB 149680/SP)

Processo 0005466-93.2011.8.26.0323 (323.01.2011.005466) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - 
Fabiana de Miranda Valim - Bradesco Financiamentos Mbanco Finasa Bmc Sa - Vistos. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 
FAZER c/c INDENIZAÇÃO proposta FABIANA DE MIRANDA VALIM em face de BRADESCO FINANCIAMENTOS - BANCO 
FINASA BMC S/A. Em apertada síntese, consta na inicial que a requerente em 2009 financiou a compra de uma moto marca 
Honda, Modelo CG 150 Titan ESD, cor vermelha, ano 2006/2007 de placas DVV 8055, cujo financiamento foi feito pelo Banco 
Finasa, ora requerido. O financiamento foi dividido em 36 parcelas iguais no valor de R$250,21 (duzentos e cinquenta reais e 
vinte e um centavos). Alega que, apesar de cumprir como pagamento de todas as prestações, em meados de 2011 passou a 
receber constantes ligações de empresas de cobranças terceirizadas que prestam serviço ao Banco requerido. Em tais ligações, 
eram cobradas parcelas que já haviam sido pagas, bem como ameaçavam retirar da requerente a moto que adquiriu pelo 
financiamento, além de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes. A requerente esclareceu que inúmeras as ligações 
foram feitas não apenas para os seus números particulares, mas também para o seu local de trabalho, o que acabou por tornar 
pública aos seus colegas de trabalho a existência das cobranças, expondo-a situação vexatória. Por fim, conta que a pressão 
advinda da pressão das cobranças a fazia chorar em seu trabalho, tendo-lhe causado constrangimento perante seus colegas 
por impingir-lhe falsamente fama de “caloteira” (SIC) (fls. 09) ante uma dívida inexistente, porquanto “a parcela do financiamento 
foi paga antes da data”. Assim, ingressa com a presente ação para pleitear indenização por danos morais face o comportamento 
abusivo por parte das empresas interpostas do banco requerido, além de tutela antecipada para que este se abstenha de 
inscrever seu nome nos órgão de proteção ao crédito. Atribui à causa o valor de R$ 21.800,00. Com a inicial (02/23), vieram os 
documentos de fls. 24/50. Justiça Gratuita concedida e tutela antecipada deferida à fl. 52. Devidamente citado (fl. 75), o Banco 
requerido apresentou contestação às fls. 77/83. Em síntese, sustentou no mérito que a requerente não trouxe aos autos qualquer 
comprovação de que fora importunada por ligações da empresas de cobranças terceirizadas “Star Computer e “Aval”, embora 
afirme que tais empresas, ainda que não sejam prestadoras exclusivas, prestam serviços de cobrança para o requerido. Alegou 
ainda que, ainda que tivesse havido contato destas empresas com a autora, não há indicativos de que as tenham feito em nome 
do banco demandado. Admitiu que de fato houve quitação do contrato entre a autora e o Banco encontra-se quitado (fls. 77 
verso).Postulou pela inaplicabilidade da inversão do ônus probatório e pela inocorrência de danos morais, haja vista a ocorrência 
de mero aborrecimento. Por fim, pugnou pela improcedência da demanda. Instruiu a contestação com os documentos de fls. 
84/96. Réplica à contestação às fls. 99/104. Instadas as partes acerca das provas que desejam produzir (fl. 105), vieram as 
manifestações de fls. 107 (requerente) e 108 (Banco requerido). Foi designada audiência de tentativa de conciliação (fl. 109), 
que restou infrutífera (fl. 110). Decisão saneadora às fls. 115/116 que fixou os pontos controvertidos e deferiu produção de prova 
testemunhal pleiteada pela requerente, porém indeferindo a tomada de depoimentos pessoais das partes, produção de prova 
pericial e expedição de ofício à Operadora Vivo. Audiência devidamente realizada (fls. 117/125), tendo sido ouvidas três 
testemunhas (fls. 120/121). Aberto prazo para memoriais, somente a requerente se manifestou (fls. 127/129), tendo o banco 
requerido permanecido inerte (fl. 133). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Destaque-se, prima facie, que a relação jurídica 
sub examine é nitidamente de consumo e, por isso, a controvérsia reclama solução dentro do microssistema protetivo instituído 
pela Lei nº. 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). Com efeito, tratando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus da 
prova, nos termos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, posto que hipossuficiente o autor e verossímil sua 
alegação (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor). Qualquer relação contratual, de regra, pauta-se na lealdade 
entre as partes, que empregarão seus esforços para cumprir aquilo com que se obrigaram. E, em sendo essa relação contratual 
de consumo, o Estado confere ao consumidor (parte presumivelmente mais fraca) condições de se colocar frente ao fornecedor, 
se não em pé de igualdade, no mínimo em situação muito menos desigual àquela em que inicialmente se encontrava, protegendo 
o vínculo existente entre as partes. Pois bem. A mera inversão do ônus probatório diante da falta de apresentação de fatos 
impeditivos, modificativos ou extintivos de direito na contestação apresentada, não deve ensejar na condenação automática do 
banco requerido, necessário, portanto, analisar rigorosamente a documentação que instrui os autos e, principalmente neste 
caso, a depoimento das testemunhas, mormente para aferir a conduta das empresas de cobrança. Os documentos de fls. 32/38 
comprovam a quitação de mais de 2 (dois) anos das parcelas do financiamento da moto. O banco requerido, em sua contestação, 
admite que o contrato estabelecido entre as partes está quitado. Além da confissão na contestação, o banco requerido não se 
desincumbiu do ônus em instruir em sua resposta com qualquer tipo de documento que comprove eventual parcela (s) em 
aberto. Sendo assim, resta demonstrado que a autora está adimplente com as suas obrigações contratuais, o que torna 
incontroversa a inexistência de débitos pendentes, e via de consequência, que as cobranças foram indevidas. Compulsando a 
prova oral, é uníssono entre as testemunhas JOICE, NISLEIDA e WANDERSON (colegas de trabalho da requerente) que a 
empresas de cobrança realizava constantes ligações ao local de trabalho da requerente. Também é comum no relato delas que 
a autora chorou diversas vezes após atender as ligações das empresas de cobrança e que os colegas de trabalho faziam 
brincadeiras, dizendo que ela deveria pagar suas contas. Destaca-se o relatado por WANDERSON acerca do conhecimento 
geral dos funcionários da empresa sobre as supostas dívidas: Como a requerente sempre estava circulando dentro da empresa, 
acabava que o motivo da ligação se tornava notório entre os funcionários, já que um passava o recado a outro até que chegasse 
a ela. Como as ligações eram constantes, e tendo em vista a necessidade de movimentar funcionários da administração/
recepção para achar a autora, o depoente afirma que isso atrapalhava a funcionalidade da empresa. NISLEIDA afirmou que, 
diante negativa de transferência da ligação à autora, os funcionários das empresas costumavam ser ríspidos. Chegaram a lhe 
contar que o motivo da ligação era o de parcelas atrasadas de um financiamento feito pela requerente, e que se não fossem 
quitadas, tomariam a moto financiada. Em outra ligação que atendeu, ouviu do funcionário da empresa que o nome da requerente 
seria inscrito no SPC/SERASA. JOICE e NISLEIDA confirmaram que a requerente teve que se explicar ao seu chefe, tendo 
apresentado a ele comprovantes de pagamento das prestações. Inclusive, em uma determinada ocasião, pediu a ele para que 
pudesse usar o fax da empresa a fim de provar às empresas que estava adimplindo com suas obrigações contratuais. Bem, 
como bem explicita o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não 
será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Apesar de o referido artigo fazer 
referência ao consumidor inadimplente, logicamente que proteção ali descrita também se projeta ao consumidor adimplente. 
Sendo assim, a atitude das empresas encarregadas pelo banco requerido de realizar cobranças configura indubitável lesão à 
proteção jurídica dada pelo Código de Defesa do Consumidor. A irregularidade já iniciou quando as cobranças realizadas eram 
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fundamentadas por débito inexistente. A situação foi agravada quando as ligações abalaram o emocional da requerente, 
levando-a a chorar em seu ambiente de trabalho. Não suficiente, as moléstias à requerente foram transportadas ao público, 
quando os funcionários da empresa levavam ao conhecimento dos colegas de trabalho da requerente que ela não estava 
pagando parcelas de um financiamento. Indubitável, portanto, que a moral subjetiva (conotação pessoal, individual) e objetiva 
(esfera pública) da requerente foram abaladas injustificadamente. Certo é que uma instituição financeira tem sim o direito de 
receber o que lhe é devido, entretanto, ela não deve tomar suas atividades lucrativas como tal primor a ponto de reduzir um 
cliente a uma mera fonte de pecúnia, que pode ser tratada de qualquer maneira, contando que forneça o que é essencial à 
atividade bancária. É de se concluir, então, que a incidência de Indenização por danos morais é de extremo rigor. Em tais 
circunstâncias, a indenização visa a reparar o dano moral puro, que independe de qualquer dano material, servindo para 
compensar a dor sofrida e desestimular a conduta negligente do banco requerido, para que tenha mais cuidado e atenção no 
seu mister. A respeito do valor da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial é no sentido de que: No direito 
brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 
desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a repercussão social do dano e 
seja compatível com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, atualização 
em matéria de responsabilidade por danos morais, publicada na RJ n.° 231, jan/97, p. 11). (grifamos) O dano moral, na hipótese 
dos autos, independe de prova específica, decorrendo, inevitavelmente, da própria conduta da requerida. Resta induvidoso que 
esse tipo de cobrança, vexatória, abusiva, violenta, macula indevidamente o bom nome e a imagem da requerente, além de 
ocasionar a ela grande humilhação, o que atinge seu âmago (moral subjetiva) e transporta à esfera pública toda a injustiça pela 
qual ela vem passando (moral objetiva). Acontecimentos dessa natureza dispensam a demonstração do aviltamento da 
personalidade, sendo por si só suficientes para aflorar o dano moral. Tal entendimento encontra-se sedimentado nos Tribunais 
Pátrios e tem sido especialmente recepcionado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a concepção atual da 
doutrina orienta-se por força do simples fato da violação (danum in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 
reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se presentes os pressupostos legais para que haja a responsabilidade 
civil (nexo de causalidade e culpa)” (Resp. 23.575-DF, rel. Min. César Asfor Rocha, DJU 01.09.97, pág. 4038). 
RESPONSABILIDADE CIVIL. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DA CLIENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR DA REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. POSSIBILIDADE. 
REDUÇÃO DO QUANTUM. I - O dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplente é considerado in re 
ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato.III - Inexistindo critérios 
determinados e fixos para a quantificação do dano moral, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, atendendo 
às peculiaridades do caso concreto, o que, na espécie, não ocorreu, distanciando-se o quantum arbitrado da razoabilidade. 
Recurso Especial provido. (REsp 1105974/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2009, DJe 
13/05/2009) Segundo o magistério de SERGIO CAVALIERI FILHO, “o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da 
gravidade do ilícito em si”. O mesmo Autor elucida que, “em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa, deriva inexoravelmente 
do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral à guisa de uma 
presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum” (in Programa de 
responsabilidade Civil, Editora Malheiros, 2ª Edição, p. 80) Sobre o tema, vale também transcrever a lição de CARLOS 
ROBERTO GONÇALVES: “O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o mundo jurídico, em virtude da 
proliferação de demandas, sem que existam parâmetros seguros para a sua estimação. (...) Em todas as demandas que 
envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e 
definidos para arbitrar um valor adequado. (...) Cabe ao juiz, pois, em cada caso, valendo-se dos poderes que lhe confere o 
estatuto processual vigente (arts. 125 e ss.), dos parâmetros traçados por algumas leis e pela jurisprudência, bem como das 
regras de experiência, analisar as diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização adequada aos valores em causa. (...) Em 
geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau da culpa. No caso do dano moral, entretanto, o grau de 
culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem como a 
intensidade do sofrimento acarretado à vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª ed., 2003, p. 569/572). Levando em conta toda a 
orientação doutrinária e jurisprudencial elencada acima, tem-se por justo a fixação da indenização por danos morais no quantum 
de R$ 7.000,00 (sete mil reais). DISPOSITIVO Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito da ação, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para: i) 
CONDENAR o Banco requerido a pagar, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 7.000,00 (quinze mil reais), que 
deverá ser atualizado de acordo a Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir desta data até o efetivo 
pagamento, conforme Súmula 362 do E. STJ, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir de maio de 2011, data do 
evento danoso, nos termos da Súmula 54 do E. STJ. Anoto que o arbitramento de indenização por dano, em valor inferior à 
pretensão, não configura sucumbência parcial. Isso porque o pedido a ser considerado é de indenização, sendo que o quantum, 
de rigor, é arbitrado pelo magistrado. Neste sentido, já se pronunciou até o Superior Tribunal de Justiça: SUCUMBÊNCIA - 
Indenização por dano moral - Publicação em jornal - Condenação em valor inferior ao indicado na petição inicial - Sucumbência 
parcial não caracterizada. O “quantum” pedido a título de indenização por dano moral, neste caso, tem natureza estimativa, 
assim, a condenação em valor inferior, por si só, não caracteriza a sucumbência recíproca. Recurso especial não conhecido 
(STJ - REsp. nº 112.561 - RJ - Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito - J. 10.11.97 - DJU 15.06.98). A propósito, pacificando a 
matéria, o Superior Tribunal de Justiça editou recentemente a súmula 326, publicada no DJ de 07.06.2006, p.240, com a seguinte 
redação: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica 
sucumbência recíproca. Por força do princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 
processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo, em 10% do valor da causa, com fulcro nos artigos 20, §3º, do 
Código de Processo Civil. - ADV: STEFANYA SALLES STREITENBERGER (OAB 277360/SP), LUIZ CLAUDIO HERCULANO DE 
PAULA SANTOS (OAB 307328/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), 
FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0005476-40.2011.8.26.0323 (323.01.2011.005476) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Sergio 
Mituo Imoto - Reporto-me à sentença de fls. 52, 2º, 3º e 4º parágrafos, em relação aos executados Júlio César da Silva ME e 
Júlio César da Silva. Int. - ADV: DIEGO REIS CAMPOS (OAB 282546/SP), WILLIAN SHOITI GARCIA SHIMAZU (OAB 281720/
SP)

Processo 0005558-66.2014.8.26.0323 - Alvará Judicial - Registro civil de Pessoas Jurídicas - ANTONIO LISBOA DE 
OLIVEIRA - Junte certidão negativa da justiça do trabalho, nos termos de fls. 19. Int. - ADV: JOSE AUGUSTO COTRIM DE 
ALMEIDA (OAB 106643/SP)

Processo 0005587-97.2006.8.26.0323 (323.01.2006.005587) - Execução de Alimentos - Alimentos - F.M.S. - Diga o 
exequente. Após, ao MP. Int. - ADV: GILBERTO GOMES MANTOVANI (OAB 169355/SP)
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Processo 0005633-42.2013.8.26.0323 (032.32.0130.005633) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Diga em termos de prosseguimento. Int. - ADV: CARLOS ALEXANDRE BARBOSA VASCONCELOS (OAB 
101119/SP), VERA MARINA NEVES DE FARIA VASCONCELOS (OAB 173936/SP)

Processo 0005693-59.2006.8.26.0323 (323.01.2006.005693) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Guiomar Pereira Pinto Ou Guiomar Ou Guimar de Jesus - Maria Ines de Souza - Digam. Int. - ADV: MARCIO ROBERTO 
GUIMARAES (OAB 149680/SP), SANDRA BUCHALLA AUADA KOPAZ (OAB 81321/SP)

Processo 0005699-85.2014.8.26.0323 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Mércia Mengui de Mello e 
outros - Manifestem-se os autores nos termos da cota retro do MP. Int. - ADV: HUGO LEONARDO DIAS DA SILVA PEREIRA 
(OAB 262519/SP)

Processo 0005745-45.2012.8.26.0323 (323.01.2012.005745) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.S.T. - Reporto-me à 
Sentença de fls. 34/38. Int. - ADV: DENISE PEREIRA GONÇALVES (OAB 180086/SP), WALTER DE SOUZA (OAB 145669/SP)

Processo 0005781-87.2012.8.26.0323 (323.01.2012.005781) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Nucleos Instituto de Seguridade Social - Aloisio Ramos da Silva - Reporto-me ao despacho de fls. 141 Fls. 1139/140: Diga a 
exequente). Int. - ADV: CARLOS ROBERTO DE SOUZA UMBELINO (OAB 186527/SP), CAMILA DE SOUZA CAPRETZ (OAB 
160166/RJ)

Processo 0005798-55.2014.8.26.0323 - Divórcio Consensual - Dissolução - A.M.F. e outro - O art. 5. °, LXXIV, da Constituição 
impõe ao Estado o dever de assistência judiciária mediante prova da hipossuficiência de recursos, sob cujo pálio devem, 
portanto, ser interpretados os artigos 4.°, 5.° e 8.° da Lei n.º 1.060, de 1950, de modo que, mediante qualquer informação 
nos autos da inexistência dos pressupostos para o benefício, o Juiz poderá determinar providências para elucidar a questão, 
conforme já decidiu o E. TJSP: “Assistência Judiciária Requisitos. Interpretação do art. 5°, LXXIV, da CF, e da Lei 1.060/50 
Necessidade de se comprovar situação real de hipossuficiência. Mera declaração pelo interessado não é suficiente para a 
concessão do benefício pleiteado” (AI n.º 0576622-20.2010.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Ferreira Leite, 21ª Câmara de Direito 
Privado, julgamento: 02/02/2011, registro: 02/02/2011). No caso concreto, os fatos aduzidos e documentos acostados junto 
com a inicial estão a demonstrar que, em princípio, o requerente tem condições de arcar com custas do processo sem prejuízo 
de seu sustento e de sua família, além disso, constituiu banca particular de advocacia para o patrocínio de seus interesses. 
Nessa linha, INDEFIRO a gratuidade da justiça, pois entendo que o requerente não faz jus ao benefício, destinado aos pobres 
na acepção jurídica do termo. Recolham-se às custas em 10 dias, pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. - ADV: 
GERALDO DONIZETI DA SILVA (OAB 269207/SP)

Processo 0005833-83.2012.8.26.0323 (323.01.2012.005833) - Procedimento Ordinário - Exoneração - R.R.R.S. - M.A.J. - 
Vistos. Trata-se de Ação Exoneração de Alimentos proposta por RAIMUNDO ROQUE RIBEIRO SANTOS em face de MARIA 
APARECIDA JARDULI, ambos devidamente qualificados. Consoante se aduz da inicial, o autor, desde 1988, mediante acordo 
celebrado no processo 223/88, que tramitou na Comarca de Itabuna- BA, paga mensalmente à requerida, a título de alimentos, 
o valor de R$1.020,00 (Mil e vinte reais). Afirma que, atualmente, não possui as mesmas condições da época em que celebrou 
o acordo: aposentado, complementa sua renda trabalhando como professor temporário do Estado. Formou nova família e perdeu 
o único comércio que possuía. Diante das parcelas vencidas de prestações passadas, o autor afirma que foi obrigado a fazer um 
empréstimo no valor de R$2.000,00 (Dois mil reais), que foi parcelado em 22 (Vinte e duas) vezes de R$113,28 (cento e treze 
reais e vinte e oito centavos). Desta forma, reconhece que a possibilidade em continuar arcando com as prestações alimentícias, 
que vem pagando há mais de 20 anos, foi diminuída bruscamente a ponto de legitimar que seja exonerado de tal obrigação. A 
inicial (fls. 02/14) veio acompanhada pelos documentos de fls. 15/38. Foi deferido o benefício da Justiça Gratuita (fl. 39). O autor 
cumpriu a decisão acima citada, trazendo os autos os documentos de fls. 44/47. Citada (fl. 44/Vº), a requerida apresentou 
contestação de fls. 46/51. Em apertada síntese, afirmou que, da inicial, não é possível verificar mudança no estado econômico-
social do autor, que suas dificuldades são as mesmas de um cidadão comum, ou seja, sem excepcionalidades. Conta que, 
atualmente, mora com sua filha Carmélia que, apesar de graduada, está desempregada. Em relação ao veículo financiado em 
seu nome, contou que este foi adquirido para uso da empresa de sua filha, não para uso particular, haja vista que não é 
habilitada. A contestação veio acompanhada pelos documentos de fls. 52/53. Réplica à contestação (fl. 63). Instado o requerente 
a se manifestar acerca da contestação (fl. 59), permaneceu inerte, como pode ser comprovado pela certidão de fl. 60. O 
Ministério Público não vislumbrou razão para atuar na presente causa (fl. 52). Designada audiência de instrução para o dia 
23/05/2013, acabou restando por prejudicada diante da ausência das partes (fl. 65). Na mesma oportunidade, foi aberto prazo 
para a apresentação de memoriais. Nenhuma das partes apresentou memoriais dentro do prazo (fls. 68- requerente- e 70 
requerida). É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Conheço diretamente da demanda, nos termos do artigo 
330, inciso I, do Código de Processo Civil. Como ensina Cândido Rangel Dinamarco: “A razão pela qual se permite a antecipação 
do julgamento do mérito é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa 
causa única em várias hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito 
privar as partes de provar quando as provas não forem necessárias ao julgamento” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 
III, 2a ed., Malheiros, p.555). Conforme já decidiu, na mesma linha, o Excelso Supremo Tribunal Federal: “A necessidade de 
produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A 
antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” 
(RE 101171, Relator Min. FRANCISCO REZEK, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984 p. 20990). É o caso 
dos autos, vez que desnecessária dilação probatória, porquanto as alegações controvertidas não prescindiam ser elucidadas 
pela prova documental, não tendo o condão a prova oral ou pericial de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu 
deslinde, merecendo rejeição sua produção, com fulcro no artigo 130 do Código de Processo Civil. No mais, versa a demanda 
matéria de direito, tratando-se da interpretação dos ditames constitucionais e legais, tendo em vista a matéria objeto do processo. 
Destarte, perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o mérito, sem olvidar que, nos termos do artigo 125, inciso II, do 
Código de Processo Civil, compete ao Magistrado velar pela rápida solução do litígio, privilegiando a efetividade do processo, 
quando prescindível a instrução processual (cf. José Roberto dos Santos Bedaque, Efetividade do Processo e Técnica 
Processual, 2a ed., Malheiros, p. 32/34), e atendendo a garantia constitucional de razoável duração do processo insculpida no 
artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. A preliminar trazida pela parte requerida foi apreciada pela decisão de fl. 05 
dos autos da Exceção de Incompetência. Superadas essa premissa, passar a analisar o meritum causae. A ação é improcedente. 
Para investigarmos a mudança no trinômio Possibilidade, Necessidade e Proporcionalidade, de grande valia seria a produção 
de prova documental na fase postulatória, que restou prejudicada. Os documentos, tantos da parte autora quanto da parte 
requerida, não são suficientes para o convencimento desta magistrada. A título de exemplo, os documentos de fls. 18/19 provam 
a condição do autor como servidor temporário do Estado da Bahia, no cargo de professor, porém, não cumpre a sua função de 
demonstrar qual os vencimentos ganhos pelos cargo a que está atualmente exercendo. Tampouco o documento de fls. 20 que 
apenas demonstra uma situação diversa do alegado da inicial, pois só aponta que o autor foi sócio gerente de uma micro 
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empresa que se encontra com suas atividades canceladas, o que não revela de per se, a atual situação financeira financeira do 
demandante. Nessa senda, não há qualquer prova documental capaz de aferir substancial alteração na situação do alimentante, 
ou alimentado, sendo estes pressupostos necessários de eventual procedência do pleito exoneratório. Nessa linha, cumpre 
esclarecer, em contrapartida, “O juiz, sendo imparcial, não poderá de forma alguma indicar, a qualquer das partes, em momento 
algum do processo, quais os fatos que, segundo o sistema jurídico” (Arruda Alvim, leciona Código de Processo e leis de Direito 
Privado). Além disso, não mostraram interesse em produzir qualquer tipo de prova. Quando instadas a apresentar o rol de 
testemunhas para a audiência de instrução, designada para o dia 26 de setembro de 2013 (saneador de fls. 64), quedaram 
inertes. (fls.65), pois não compareceram à audiência, que restou prejudicada (fl.75). O que compete ao magistrado fazer - e este 
é o sentido que deve ser dado ao art. 331, par. 2º (incluído pela Lei 8.952/94) e ao art. 451 já constante originariamente do 
Código de Processo Civil - é fixar os pontos controvertidos sobre os quais recairá a produção probatória inútil, o que atentaria, 
em última ‘ratio’, ao princípio da economia processual. A atitude normal do juiz, sob este aspecto, pois, é negativa. Quando 
estimar que uma determinada prova é impertinente, a lei lhe confere poderes para denegá-la. Sendo assim, o presente feito 
restou instruído de modo insuficiente acerca das alegadas condições de trabalho do autor deduzidas em sua inicial, que deixou 
de produzir as provas essenciais a instruírem sua pretensão. Assim sendo, no caso em exame, o autor não se desincumbiu do 
ônus da prova, pois não restou comprovado o fato constitutivo de seu direito, aliás, não trouxe qualquer elemento de prova 
referente à suposta insalubridade do seu ambiente de trabalho, pelo que a improcedência se impõe. Confira-se ainda a 
jurisprudência de nossos tribunais: “Se o autor não demonstra o fato constitutivo do direito invocado, o réu não pode ser 
condenado por dedução, ilação ou presunção” (1o TACSP, Ap. 439.741-9, Ribeirão Preto, j. 10-9-1990, Rel. Bruno Netto, Boletim 
da AASP, n. 1675, p.27). Diante do exposto, outra não é a solução a não ser a da regra do ônus da prova, capitulada no Código 
de Processo Civil. Como se sabe, ônus da prova é a conduta que se espera da parte, para que a verdade dos fatos alegados 
seja admitida pelo juiz e possa ela extrair daí consequências jurídicas pertinentes ao caso. Já que há interesse da parte em 
demonstrar a veracidade dos fatos expostos, porque somente assim pode dela, uma vez que, ônus da prova significa o interesse 
da parte em produzir a prova que lhe traga consequências favoráveis. Se prova há, porque foi produzida, não importando por 
quem, as regras do ônus da prova são desnecessárias. Provados os fatos, o juiz tão-somente os adequará à norma jurídica 
correspondente. Mas se não há prova, necessário se torna que o sistema trace os princípios a serem trilhados pelo juiz para 
chegar à justa solução da demanda. Assim, dota-se o julgador de regras a nortear-lhe a atividade e sistematiza-se o procedimento 
probatório, evitando-se diligências indesejáveis. O Código de Processo Civil divide o ônus da prova pela posição processual que 
a parte assume. Se no pólo ativo, compete-lhe provar apenas o fato constitutivo de seu pretenso direito. Se no pólo passivo, 
somente deverá provar se alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Nesse sentido: “O ônus 
da prova é regra do Juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário 
àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu”. No mesmo diapasão: TJSP-RT 706/667 (in Código de Processo 
Civil Comentado, Nelson Nery Junior, 2a edição, Ed. RT, pág. 758 ). (grifamos) Por outro giro, de rigor consignar que a oitiva de 
testemunhas não poderá suprir a prova documental necessária à demonstração do prejuízo experimentado, haja vista referida 
testemunha ter ser ouvida como informante, porquanto, tratar-se da esposa do autor, sendo esta impedida, conforme artigo 405, 
§2º, I, do Código de Processo Civil. Em suma, no caso em tela, ao contrário, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o 
fato constitutivo de seu direito (art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil), eis que a referente ação carece de prova nexo 
causal entre a mudança da situação econômica do alimentante e/ou necessidade da parte que dele necessita. E, nessa ordem 
de ideias, há de considerar que o autor não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, qual seja, o 
de comprovar a diminuição da sua possibilidade em continuar prestando alimentos à requerida, e como isso reduziria os recursos 
para sua sobrevivência. Atribuído o ônus de provar à parte, a alegação levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim 
de corroborá-la, acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de sua ocorrência no 
mundo fático (verdade formal). Segundo os ensinamentos de Humberto Theodoro Junior acerca do ônus da prova: “(...) consiste 
na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um deve 
de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante 
assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que 
pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não prova é o mesmo 
que fato inexistente” (Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 281). Nesse sentido: 
“Exoneração de alimentos. Improcedência do pedido. Inconformismo do autor. Permanecendo inalteradas as necessidades da 
alimentanda e as possibilidades do alimentante, indevida a exoneração. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.” 
(TJSP apelação cível nº 994.09.278038-2-Des. Rel. Piva Rodrigues 9ª Câm. de Direito Privado J. 23.11.10). DISPOSITIVO Ante 
o exposto, na forma do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e mantenho a 
pensão alimentícia devida pelo autor à ré, no patamar anteriormente fixado. Condeno o autor ao pagamento de custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual. Transitada 
em julgado arquivem-se os autos. . P.R.I.C. Lorena, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: ROBERTO CORDEIRO VAZ (OAB 189893/
SP), LEONARDO VILLAS BOAS MACENA (OAB 283386/SP)

Processo 0005891-57.2010.8.26.0323 (323.01.2010.005891) - Ação Civil Pública - Dano ao Erário - Valderez Gomes de 
Lucena Filho - Cumpra-se o V. Acórdão. Requeiram o quê de direito. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: MARCO 
AURELIO REBELLO ORTIZ (OAB 128811/SP), MARCO ANTONIO ALVES PAZZINI (OAB 147132/SP)

Processo 0005963-39.2013.8.26.0323 (032.32.0130.005963) - Procedimento Ordinário - Guarda - N.M.F.S. e outro - No 
prazo de dez dias, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando detalhadamente a necessidade e a 
pertinência para a decisão do feito, sob pena de preclusão, esclarecendo, no mesmo prazo, se pretendem o julgamento imediato 
do pedido. Observo que o protesto genérico pela produção de todas as provas não substitui a obrigação das partes de indicar, 
de forma específica e justificada, aquelas com as quais pretendem demonstrar os fatos alegados, nos termos dos artigos 282, 
inciso VI, e 300, do Código de Processo Civil. Assim, ficam as partes advertidas, desde já, que o silêncio ou a apresentação de 
requerimentos genéricos serão interpretados como concordância com o julgamento antecipado do processo, na esteira do que já 
decidiram o Supremo Tribunal Federal (ACOr 445-4-ES-AgRg, relator Ministro Marco Aurélio, j. 4.6.98) e o Superior Tribunal de 
Justiça (AGA 206705/DF relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, j. 3.2.00). Sem prejuízo, digam se têm interesse na designação 
da audiência de tentativa de conciliação prevista no artigo 331 do CPC. - ADV: SILVINA MARIA DA CONCEICAO SEBASTIAO 
(OAB 270201/SP), IVO HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA (OAB 255517/SP)

Processo 0005972-06.2010.8.26.0323 (323.01.2010.005972) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - J.P.F.J. e outros - 
Sobrestamento: defiro. Decorrido o prazo, manifeste-se em termos de prosseguimento. Int. - ADV: MARCOS PAULO GUIMARÃES 
MACEDO (OAB 175647/SP), ANA CLAUDIA TEIXEIRA ASSIS (OAB 292964/SP)

Processo 0006039-63.2013.8.26.0323 (032.32.0130.006039) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação 
/ Embargos à Execução - Fabio Soares Duarte - - Maria Bernadete Prado Vilhena Duarte - Marko Construções Indústria e 
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Comércio Ltda - Vistos. Ante a intempestividade REJEITO, liminarmente, os embargos apresentados, com fundamento no art. 
739, inciso I, do C.P.C. e, em conseqüência, condeno a embargante ao pagamento de eventuais despesas processuais. Sem 
condenação em honorários advocatícios ante a ausência de impugnação específica pela parte contrária. Certifique-se esta 
decisão na execução. P.R.I.C. - ADV: CARLOS ALEXANDRE DE FREITAS RIBEIRO (OAB 180995/SP), ANDRESA THEBAS DA 
SILVA RIBEIRO (OAB 227781/SP), LUIZ GUSTAVO MATOS DE OLIVEIRA (OAB 197269/SP), EDUARDO ESTEVAM DA SILVA 
(OAB 204687/SP)

Processo 0006067-65.2012.8.26.0323 (323.01.2012.006067) - Alvará Judicial - Família - Maria de Andrade Galvão 
- Sobrestamento: defiro. Decorrido o prazo, manifeste-se em termos de prosseguimento. Int. - ADV: SAVIO FERREIRA DE 
CARVALHO ISSAAC CHALITA (OAB 308038/SP)

Processo 0006075-08.2013.8.26.0323 (032.32.0130.006075) - Interdição - Tutela e Curatela - M.C.S. - Diga o requerente. 
Int. - ADV: KEILA PATRÍCIA FERNANDES MORONI (OAB 171085/SP)

Processo 0006125-34.2013.8.26.0323 (032.32.0130.006125) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Administradora de Consorcio Nacional Honda - Recebo o recurso em seus regulares efeitos. Às Contrarrazões. Int. 
- ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0006155-69.2013.8.26.0323 (032.32.0130.006155) - Divórcio Consensual - Dissolução - M.L.J. e outro - Requeiram 
o quê de direito. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: FLÁVIA USEDO CONTIERI RAMALHO (OAB 215251/SP), SILVIA 
HELENA PINHEIRO DE OLIVEIRA (OAB 237697/SP)

Processo 0006156-20.2014.8.26.0323 - Embargos à Execução - Recuperação judicial e Falência - VILELA & FILHOS LTDA e 
outro - O art. 5. °, LXXIV, da Constituição impõe ao Estado o dever de assistência judiciária mediante prova da hipossuficiência 
de recursos, sob cujo pálio devem, portanto, ser interpretados os artigos 4.°, 5.° e 8.° da Lei n.º 1.060, de 1950, de modo 
que, mediante qualquer informação nos autos da inexistência dos pressupostos para o benefício, o Juiz poderá determinar 
providências para elucidar a questão, conforme já decidiu o E. TJSP: “Assistência Judiciária Requisitos. Interpretação do art. 
5°, LXXIV, da CF, e da Lei 1.060/50 Necessidade de se comprovar situação real de hipossuficiência. Mera declaração pelo 
interessado não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado” (AI n.º 0576622-20.2010.8.26.0000, Rel. Des. Maurício 
Ferreira Leite, 21ª Câmara de Direito Privado, julgamento: 02/02/2011, registro: 02/02/2011). No caso concreto, os fatos aduzidos 
e documentos acostados junto com a inicial estão a demonstrar que, em princípio, o requerente tem condições de arcar com 
custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, além disso, constituiu banca particular de advocacia para 
o patrocínio de seus interesses. Nessa linha, INDEFIRO a gratuidade da justiça, pois entendo que o requerente não faz jus ao 
benefício, destinado aos pobres na acepção jurídica do termo. Recolham-se às custas em 10 dias, pena de cancelamento da 
distribuição. Intime-se. - ADV: BRUNO SPINELLA DE ALMEIDA (OAB 55597/PR), WESLEN VIEIRA DA SILVA (OAB 55394/PR)

Processo 0006189-78.2012.8.26.0323 (323.01.2012.006189) - Interdição - Tutela e Curatela - D.C.S.G. - J.M.G. - Oficie-se 
como determinado a fls. 26. Sem prejuízo, diga a autora. Int. - ADV: ALINE DE SOUZA CRUZ (OAB 290498/SP), RODRIGO 
LOURENÇO FREIRE (OAB 210525/SP)

Processo 0006204-52.2009.8.26.0323 (323.01.2009.006204) - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário - Banco 
Itau Sa - C V R Transportes Ltda Epp e outro - Suspendo o andamento dos autos nos termos do artigo 791, inciso III do Código 
de Processo Civil, pelo prazo de um ano. Int. - ADV: JOAO BATISTA FARIA NETO (OAB 287079/SP), CLEUSA MARIA BUTTOW 
DA SILVA (OAB 91275/SP), CLARISSA VALLI BUTTOW (OAB 307870/SP)

Processo 0006320-24.2010.8.26.0323 (323.01.2010.006320) - Execução de Título Extrajudicial - Vitor Alexandre Molinari 
Macedo - Diga o exequente. Int. - ADV: ADRIANO AURELIO DOS SANTOS (OAB 119264/SP), CARLOS ALEXANDRE BARBOSA 
VASCONCELOS (OAB 101119/SP), VERA MARINA NEVES DE FARIA VASCONCELOS (OAB 173936/SP)

Processo 0006326-26.2013.8.26.0323 (032.32.0130.006326) - Interdição - Tutela e Curatela - B.S.A.O. - Vistos. 1) Defiro 
os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2) Uma vez presentes os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, 
DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de nomear como curador(a) provisório(a) do(a) interditando(a) 
o(a) requerente, na pessoa de LYDIA BASTOS DE OLIVEIRA. Lavre-se termo. 3) Em relação ao interrogatório em Juízo, trata-
se de procedimento especial de jurisdição voluntária, no qual não se está obrigado a observar critério de legalidade estrita 
(CPC, art.1.109). Nesse sentido: Colenda 8ª Câmara de Direito Privado; e. TJSP; Apelação nº 0005547-51.2010.8.26.0008; rel. 
Des. Theodoro Camargo; j. 08.08.12. Em que pese o entendimento do i. membro do Ministério Público, consoante abalizada 
jurisprudência, está o magistrado, destinatário imediato da prova, autorizado a dispensar o interrogatório do interditando ou a 
realizá-lo, se entender conveniente, após a perícia judicial prevista no art. 1.183 do CPC. E, no caso em tela, conforme inclusos 
laudos de fls. 17/19, a interditanda é portadora de alteração neurológica irreversível, devido a doença de Alzheimer (CID 10), 
no qual não se movimenta e não fala, o que torna despicienda diligência deste Juízo no que tange a designação de audiência 
de interrogatório, conforme preconiza citado dispositivo legal. Endossando este entendimento, assim decidiu o egrégio Tribunal 
de Justiça Bandeirante: “Interdição. Dispensa do interrogatório do interditando pelo MM. Juiz ‘a quo’. Possibilidade. Prova 
tem como destinatário imediato o juiz da causa, logo, somente cabe a ele aferir a necessidade de sua produção. Ademais, é 
viável a inversão procedimental prevista nos artigos 1.181 e 1.183 do Código de Processo Civil. Hipótese em que haverá o 
interrogatório, caso o magistrado não se convença da incapacidade do interditando tão somente pela prova técnica. Agravo 
desprovido” (Colenda 4ª Câmara de Direito Privado, AI 0381510-16.2010.8.26.0000, rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 
07.04.2011). Assim, cite-se e intime-se a interditanda, na forma da lei e com as advertências de praxe, consignando que o prazo 
para impugnação é de cinco dias (art. 1.182 do CPC). 4) Dispensado o interrogatório judicial, determino, desde logo, a realização 
de perícia judicial. Oficie-se ao senhor perito, Dr. PAULO MONTERMOR FARO para que designe data para o exame. Com a 
resposta, intimem-se as partes. Vale a presente decisão como ofício. Expeça-se e providencie-se o necessário, deprecando-se 
conforme o caso. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: DANIEL DE JESUS CANETTIERI (OAB 236758/SP)

Processo 0006514-82.2014.8.26.0323 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 
Construtora Sattim Motta Ltda - O art. 5. °, LXXIV, da Constituição impõe ao Estado o dever de assistência judiciária mediante 
prova da hipossuficiência de recursos, sob cujo pálio devem, portanto, ser interpretados os artigos 4.°, 5.° e 8.° da Lei n.º 
1.060, de 1950, de modo que, mediante qualquer informação nos autos da inexistência dos pressupostos para o benefício, o 
Juiz poderá determinar providências para elucidar a questão, conforme já decidiu o E. TJSP: “Assistência Judiciária Requisitos. 
Interpretação do art. 5°, LXXIV, da CF, e da Lei 1.060/50 Necessidade de se comprovar situação real de hipossuficiência. Mera 
declaração pelo interessado não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado” (AI n.º 0576622-20.2010.8.26.0000, Rel. 
Des. Maurício Ferreira Leite, 21ª Câmara de Direito Privado, julgamento: 02/02/2011, registro: 02/02/2011). No caso concreto, 
os fatos aduzidos e documentos acostados junto com a inicial estão a demonstrar que, em princípio, o requerente tem condições 
de arcar com custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, além disso, constituiu banca particular de 
advocacia para o patrocínio de seus interesses e os documentos que instruíram o pedido não comprovam de forma hábil a 
incapacidade financeira ou a sua inatividade. Nessa linha, INDEFIRO a gratuidade da justiça, pois entendo que o requerente 
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não faz jus ao benefício, destinado aos pobres na acepção jurídica do termo. Recolham-se às custas em 10 dias, pena de 
cancelamento da distribuição. Intime-se. - ADV: RODRIGO DE MORAES CANELAS (OAB 163532/SP)

Processo 0006522-30.2012.8.26.0323 (323.01.2012.006522) - Cumprimento de sentença - Títulos de Crédito - Banco do 
Brasil Sa - Vistos. Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente, JULGO EXTINTO o cumprimento da sentença, com 
fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Ficam sustados eventuais leilões e levantadas as penhoras, 
liberando-se desde logo os depositários, e havendo expedição de carta precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a 
devolução, independente de cumprimento, bem como ao Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente. Havendo 
arrematações pendentes, valores não levantados ou pedidos não decididos nos autos, certifique-se e abra-se vista à exequente. 
Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante substituição por cópias, com exceção das guias 
de recolhimento das taxas, custas e conduções. Declaro insubsistente eventual penhora efetivada nos autos. Transitada esta 
decisão em Julgado, expeça-se o necessário. Após, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe, certificando-se acerca 
do pagamento da taxa judiciária, eventuais honorários devidos ao IMESC e demais contribuições. P.R.I.C. - ADV: FABIO CESAR 
FERNANDES LONGUINHO (OAB 317822/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0006556-34.2014.8.26.0323 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Ana Maria de Souza Molinari 
- Justiça Gratuita, defiro. Deverá o autor juntar Certidão de dependentes habilitados perante a Previdência social. Sem prejuízo, 
deverá reconher a firma lançada às fls. 10. Int. - ADV: DHALANY MARA DE SOUZA BRAVIM (OAB 238374/SP)

Processo 0006724-07.2012.8.26.0323 (323.01.2012.006724) - Procedimento Ordinário - Revisão - L.M.Q. - Vistos. LUCINEI 
MOREIRA DE QUEIROZ, qualificado nos autos, propôs Ação Revisional de Alimentos em face dos requeridos RICHARD LUAN 
SILVA MOREIRA DE QUEIROZ, RAIANE DA SILVA MOREIRA DE QUEIROZ e LUCINEY LUCAS SILVA MOREIRA DE QUEIROZ, 
representados por Grazieli Maria Luiz da Silva. Aduz, em síntese que, nos autos da ação de alimentos, sob o n° 1418/2010, com 
trâmite na antiga 1ª Vara Cível da Comarca de Lorena ficou acordado que o autor pagaria a título de obrigação alimentar 30% de 
seus vencimentos líquidos quando empregado e 45% do salário mínimo nacional vigente em caso de desemprego. Ademais, 
atualmente, segundo afirma, encontra-se desempregado e alega não possuir condições de se inserir no mercado de trabalho, 
haja vista sua qualificação profissional. Pleiteia o autor redução da porcentagem para 30% do salário mínimo nacional na 
hipótese de desemprego, bem como manter o patamar de 30% de seus rendimentos quando estiver devidamente empregado. 
Em despacho, às fls.24, determina que o autor emende à inicial com o título executivo ou que proceda nos termos do artigo 365, 
IV, do CPC. Às fls.25/26 a inicial foi emendada. Justiça Gratuita deferida (fls.27). Em audiência de tentativa de conciliação 
(fls.29) restou prejudicada tendo em vista ausência dos requeridos, embora a representante legal ter sido citada, conforme 
fls.28v. Às fls.39 consta certidão que decorreu in albis o prazo para os requeridos se manifestarem nos autos, conforme despacho 
de fls.35, embora devidamente intimada às fls.38v. Em despacho, às fls.49, foi determinado que as partes especificassem as 
provas que pretendem produzir, bem como se há interesse em audiência de tentativa de conciliação. Pelo autor (fls.52/53) foi 
dito não haver provas a produzir, bem como o desinteresse em audiência de tentativa de conciliação. Às fls.54 consta certidão 
por ter decorrido in albis o prazo para os requeridos se manifestarem. Manifestação do Ministério Público pela improcedência da 
ação, tendo em vista o autor não ter colacionado aos autos provas que corroborem para comprovar que o valor pago, atualmente, 
representa gasto excessivo em seu orçamento, às fls.55/60. È o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. De proêmio, o juiz é o 
destinatário das provas e julgará a demanda norteado pelo princípio do livre convencimento fundamentado, insculpido no art. 
131 do CPC, nas lições de Jônatas Luiz Moreira de Paula: “(...) Princípio da Persuasão Racional ou Livre convencimento: é 
regra basilar no direito processual a independência intelectual do juiz ante sua interpretação dos fatos e das normas jurídicas, a 
fim de construir sua convicção jurídica. Essa independência é expressada pelo princípio enfocado e, segundo, José Frederico 
Marques, situa-se entre o sistema da certeza legal e o sistema do julgamento segundo a consciência íntima, exigindo-se do 
julgador pesar o valor das provas que lhe parece mais acertado, dentro de uma motivação lógica que deve ser exposto na 
decisão. (MOREIRA DE PAULA, Jônatas Luiz. Teoria Geral do Processo. Ed. Editora de Direito, 2. ed. Leme, São Paulo: 2000, 
pp 291-292). Tem-se como desnecessária qualquer prova a ser produzida em audiência em razão das provas trazidas aos 
autos, que já permitem um convencimento seguro desta Magistrada. Em relação aos réus, estes foram citados na pessoa de sua 
representante legal Grazieli M. L. Silva pessoalmente e não apresentou resposta, deixando transcorrer in albis o prazo para 
contestar. Por se tratar de ação que versa sobre direito patrimonial, estão presentes os efeitos da revelia. Em que pese a 
natureza alimentícia da presente demanda, trata-se de questão cujo cerne é a revisão do quantum a ser pago a título de pensão, 
não carecendo o decisum de caráter definitivo, podendo, em mudando a situação fático-financeira das partes interessadas a 
qualquer tempo ser revisão, observado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Considero, diante da revelia 
dos réus, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil, as alegações formuladas pelos autores como presumidamente 
verdadeiras (cf. Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros, p. 533/534). E com 
a revelia, rezam os artigos 319 e 803 do Código de Processo Civil, reputam-se verdadeiros os fatos afirmados pelas partes 
autoras, os quais, na essência, induzem às consequências jurídicas pleiteadas. Diante da revelia dos demandados, nos termos 
do artigo 319 do Código de Processo Civil, as alegações formuladas pelo demandante são presumidas verdadeiras (cf. Cândido 
Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros, p. 533/534). E com a revelia, rezam os 
artigos 319 e 803 do Código de Processo Civil, reputam-se verdadeiros os fatos afirmados pela partes autoras, os quais, na 
essência, induzem às consequências jurídicas pleiteadas. A ação é procedente Sendo assim, dou inicio à fundamentação 
analisando a Possibilidade do autor. Da Possibilidade Invocando a lição de CAHALI: “a lei não estabelece, nem deveria fazê-lo, 
quais os elementos que devem ser objetivamente considerados para a constatação da mudança da situação econômica das 
partes, bastante para justificar a revisão ou exoneração, relega-se a sua apreciação para o juízo de fato, valorativo das provas 
que se produzirem”. E acrescenta: “para que seja acolhido o pedido de revisão deve ser provada a modificação das condições 
econômicas dos interessados. Pedida pelo devedor a redução da pensão, compete-lhe provar a redução das necessidades do 
credor ou o depauperamento de suas condições econômicas (...) A alegação de impossibilidade de pagar a pensão fixada 
reclama prova irrefutável”. (CAHALI, YUSSEF SAID, na obra Dos Alimentos, RT, 2º ed., p. 742) No caso em tela, pela sentença 
proferida em 2010, acordou-se que o requerente ficaria obrigado a pagar ao requerido pensão alimentícia mensal equivalente a 
30% (trinta por cento) dos seus vencimentos líquidos, ou 70% (setenta por cento) do salário mínimo nacional, caso este deixasse 
de possuir vínculo formal empregatício (fls. 13). De extrema valia deixar asseverado que a relação alimentícia aqui discutida, no 
que tange a necessidade dos requeridos, é presumida, haja vista a menoridade deste. O pressuposto básico para a procedência 
da revisão alimentícia, seja ela no seu caráter de majoração ou atenuação, é o de que sobrevieram mudanças na condição 
financeira do alimentante ou do alimentado. Nestes termos, vale ressaltar que o documento de fl. 10 demonstra, indubitavelmente, 
o grau de parentesco entre as partes, fato que acarreta ao réu a obrigação de sustento material em relação aos filhos. Com 
efeito, “Inclui-se no dever familiar a prestação pelos pais, de alimentos aos filhos menores, conforme previsto, às expressas, no 
Civile Codex (art. 1.566, IV, CC antigo art. 231, IV, CC e art. 1.634, I, CC antigo art. 384, I, CC), dever esse elevado à categoria 
de norma constitucional, consoante a regra insculpida no art. 229 da Lei Magna vigente. Cabe àquele que gerou o filho o ônus 
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de sustentá-lo, por imperativo emanado, da paternidade responsável” (TJMG. In CARVALHO FILHO, Milton Paulo de. Código 
Civil comentado. 3 ed. Coord.: Cezar Peluso. Barueri: Manole, 2009, p. 1.753). Reconhecida a responsabilidade do genitor em 
relação ao sustento dos filhos, vale destacar que a necessidade de alimentos por parte destes é presumida. De fato, “(...) O 
dever de prestar alimentos aos filhos menores impúberes independe da demonstração da necessidade, cabendo ao Juiz, diante 
das circunstâncias, promover a instrução para que sejam abertos os caminhos para a prestação dos alimentos possíveis” (STJ 
3ª T. REsp 241.832/MG in RT 819:158). Passando, então, à análise da possibilidade econômica do réu. Ante a ausência de 
impugnação pelos requeridos e a decretação da revelia destes, reputam-se verdadeiras as alegações de que o requerido 
atualmente não possui vínculo empregatício com registro em carteira (fls.11/12). A fixação da pensão em um montante fixo em 
reais nem se afigura possível, já que há necessidade de se fixar um parâmetro de atualização monetária, como forma de 
manutenção do poder aquisitivo da pensão, devendo esta “(...) ser fixada em número de salários mínimos, por se cuidar de 
verba de cunho alimentar, e também em razão de perceber o autor remuneração variável (...)” (STJ 4ª T. REsp 343.517/PR Rel. 
Min. Aldir Passarinho Júnior j. 23.04.2002 DJU 02.09.2002, p. 194). Assim, mesmo diante da alegação do réu no sentido de que 
foi está sem trabalho fixo, forçosa se faz a fixação da pensão alimentícia no montante mensal equivalente a 10% para cada filho, 
totalizando 30% do salário mínimo, montante este reputado como razoável pela jurisprudência, mesmo no caso de desemprego: 
“(...) possível se mostra a redução da obrigação alimentar do pai à sua filha para o equivalente a 30% do salário mínimo, que 
embora possa não corresponder ao ideal a ser prestado a título de alimentos, afigura-se o encargo máximo que se pode atribuir 
ao alimentante, diante das situações que, ao menos por ora, impedem a continuidade do patamar anterior e revela-se razoável 
para atender as necessidades mínimas da alimentanda. (...)” (TJSP 10ª Câmara de Direito Privado Ap 0042733-69.2009.8.26.0000/
Tatuí Rel. Des. Testa Marchi j. 30.11.2010). “APELAÇÃO Ação revisional de alimentos movida pelo pai contra duas filhas menores 
julgada parcialmente procedente, com a redução do valor da pensão de 50% para 30% do salário mínimo Inconformismo das rés 
Não acolhimento Autor que alega estar desempregado e invoca o nascimento de outra filha Rés que não contestaram a ação e 
não apresentaram provas de que, apesar das novas despesas, o autor ainda dispunha de condições de pagar a pensão, no 
mesmo valor Sentença mantida Negado provimento ao recurso” (TJSP 9ª Câmara de Direito Privado Ap 994.08.136210-8/Birigui 
Rel. Des. Viviani Nicolau j. 26.10.2010). Note-se ser inviável fixar a pensão no patamar pretendido pelo autor, pois, como já 
consignado pela jurisprudência em caso análogo envolvendo ação revisional de alimentos, “(...) Necessária a prova, igualmente, 
das possibilidades de quem se responsabiliza pelo encargo, de tal sorte que não reste impossibilitado o cumprimento da 
obrigação ou mesmo que a majoração implique em sacrifício da subsistência do próprio alimentante ou de sua família. Não 
obstante necessário que o valor da pensão seja suficiente para a manutenção da criança, a condenação em obrigação de 
impossível cumprimento, por incompatibilidade com os rendimentos percebidos pelo alimentante, não traz qualquer benefício 
para o menor, pois resulta em decisão judicial inexeqüível no plano fático” (TJSP 9ª Câmara de Direito Privado Ap 547.712-4/3-
00/São Caetano do Sul Rel. Des. Viviani Nicolau j. 16.06.2009) (g.n.) Por fim, anoto que, no caso do réu voltar a ter vínculo 
formal empregatício, a pensão deve ser fixada em 30% sobre seus rendimentos líquidos, critério este consagrado pelos tribunais. 
De fato, a jurisprudência assentou: “ALIMENTOS Redução da verba Alteração das condições financeiras do alimentante Hipótese 
em que não restou caracterizada a impossibilidade de arcar com a pensão nos moldes estabelecidos na sentença Fração fixada 
(30% dos rendimentos líquidos) usualmente adotada pela jurisprudência e que respeita o binômio necessidade/possibilidade 
Recurso desprovido” (TJSP 1ª Câmara de Direito Privado Ap 655.864-4/9-00/São Caetano do Sul Rel. Des. Luiz Antônio de 
Godoy j. 15.12.2009) (g.n.) DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de que o genitor ora 
requerido LUCINEI MOREIRA DE QUEIROZ seja CONDENADO a pagar a RICHARD LUAN SILVA MOREIRA DE QUEIROZ, 
RAIANE DA SILVA MOREIRA DE QUEIROZ e LUCINEY LUCAS SILVA MOREIRA DE QUEIROZ a pensão alimentícia mensal 
correspondente: a) a 30% do salário mínimo nacional, a ser depositado todo dia 10 de cada mês em conta da genitora dos 
menores (Banco Caixa Econômica Federal Agência:0319, conta poupança 0011228-0); b) no caso de restabelecimento do 
vínculo empregatício formal, a pensão passará a equivaler a 30% dos seus rendimentos líquidos, estes considerados o salário 
bruto menos os descontos relativos a imposto de renda e contribuição previdenciária e sindical, incidindo sobre décimo terceiro 
salário, acréscimo de férias, horas extras e verbas rescisórias, excluído o FGTS. Condeno os réus a pagarem as custas e 
despesas processuais, inclusive verba honorária advocatícia que fixo, por equidade, em R$200,00, nos termos do artigo 20, § 
4º, do Código de Processo Civil. Arbitro 100% dos honorários ao advogado nomeado ao requerente, segundo a tabela vigente 
no Convênio OAB/DPE. Oportunamente, expeça-se certidão. Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 
legais. P.R.I.C. Lorena, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: CARLOS VAZ LEITE (OAB 136396/SP)

Processo 0007254-50.2008.8.26.0323 (323.01.2008.007254) - Procedimento Ordinário - Concessão / Permissão / 
Autorização - Anderson Alves de Oliveira - Prefeitura Municipal de Canas - Vistos. Trata-se de ação indenizatória por danos 
materiais ajuizada por ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAS. O requerente, em 
síntese, alega que em 21/07/2008 ao transpor pela lombada, sem sinalização, com seu veículo pela Rua Alberto Boscetto, na 
altura do nº 281, bairro Alto do Cruzeiro, no município de Canas, teve avarias em seu veículo, quais sejam a grade da frente e o 
para-choque quebrados. Afirma, ainda, de que não há sinalização de trânsito indicando tal lombada, bem como aduz que 
mantinha velocidade compatível com o local. Com relação ao Boletim de Ocorrência, o requerente alega de que procurou as 
Polícias Civil e Militar, contudo houve a recusa destas na expedição do Boletim de Ocorrências, haja vista ser em desfavor da 
Prefeitura. Com a exordial foram juntados documentos de fls.05/17. Deferida a justiça gratuita ao autor, às fls.18. Em sede de 
contestação, fls.22/24, a ré pugna pela improcedência da ação, tendo em vista a contraposição nas alegações do autor, pois 
num primeiro momento, este afirma não haver sinalização na lombada e em outro momento menciona que o obstáculo lombada 
estava “bem apagado” (fls.02), bem como alega ausência de provas cabais por parte do autor, que comprovem o nexo de 
causalidade entre o sinistro e suposta conduta omissiva da ré. A Prefeitura, ainda, afirma de que sempre existiu placa de 
sinalização em referida via pública, bem como alega de que o autor não comprovou a recusa por parte das Polícias Civil e Militar 
quando da solicitação de expedição do Boletim de Ocorrência e alega que se o autor mantivesse velocidade compatível, não 
ocorreriam tais danos em seu veículo. Às fls.25 consta certidão de que decorreu prazo para o autor se manifestar nos autos. Em 
despacho, às fls.26, foi determinado que as partes especificassem as provas que pretendem produzir, bem como se haveria 
interesse em audiência de tentativa de conciliação, pelo réu foi dito haver prova oral a produzir com o depoimento pessoal do 
autor, bem como oitiva de testemunha (fls.27). Pelo autor transcorreu in albis o prazo para se manifestar em relação ao despacho 
supra (fls.28). Em fase saneadora, (fls.29), foram fixados os pontos controvertidos, bem como determinado a intimação das 
testemunhas arroladas. Às fls.59, em despacho foi declarado nulo o ato deprecado, conforme fls.46/53, tendo em vista ausência 
de intimação da municipalidade para comparecimento em audiência. Em certidão, (fls.86), consta que decorreu prazo in albis 
para as partes se manifestarem com relação ao despacho de fls.85v., que versa sobre o ato deprecado de fls.75/84, ou seja, a 
oitiva da testemunha arrolada pelo autor; (ouvida como informante, porquanto tratar-se da esposa do autor) no curso da 
instrução. Ambas as partes deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentarem memoriais (fls.88/89), conforme decisão de 
fls.87. Às fls.91, em decisão, foi determinada a intimação do procurador da ré para apresentação de memoriais. Memoriais 
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escritos juntados aos autos pela ré, conforme fls.96/97. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é improcedente. Da 
análise dos argumentos lançados pelo autor, e considerando as provas documentais demonstradas por esse, verifica-se ser 
impossível atribuir os danos materiais sofridos pelo veículo automotor do autor à suposta falha na sinalização. Como primeira 
questão a ser pontuada, verifica-se como indicativo a falta do Boletim de Ocorrência, que deveria ser anexado aos autos, de 
modo a comprovar o dano ocorrido e a servir de base documental para averiguar o dia e local exatos em que ocorreu o evento 
narrado. Alega o autor que supostamente os agentes policiais teriam-lhe negado o direito à elaboração do Boletim de Ocorrência, 
alegação que, além de totalmente inverossímel, revela-se como indícios de que o demandante se valeu de um subterfúgio para 
não produzir um registro oficial do ocorrido, para assim não haver um exame pericial do local e do veículo pela autoridade 
policial. Ademais, cumpre ressaltar que o agente de segurança pública é obrigado a expedir o Boletim de Ocorrência, no caso a 
Polícia Civil Militar, dependendo do caso de ocorrer vítima ou não. No caso em tela, o autor obrigatoriamente deveria ter 
comparecido ao Batalhão da Polícia Militar para lavratura do Boletim de Acidente de Trânsito. Trata-se de um dever funcional de 
qualquer policial a lavratura de Boletim de Ocorrência ou de Boletim de Acidente de Trânsito, cuja negativa caracteriza-se em 
conduta abusiva e passível de punição face os agentes que a praticaram. Lembra-se, ainda, de que o autor não trouxe aos 
autos, prova de que houve a recusa por parte da Polícia. Entretanto, não é essa a questão principal arguida na presente 
demanda, sendo paralelo à questão principal ventilada nos presentes autos, não sendo elemento imprescindível para análise 
dos elementos fáticos a embasar o convencimento deste juízo para a prolação da sentença de mérito. Outro ponto a ser 
considerado, pode-se verificar o dano sofrido pelo autor com base nos orçamentos (fls.10/13) e provas trazidos a juízo, o que, 
contudo não tem aptidão demonstrar o nexo causal entre esse dano e a omissão da ré, qual seja, a falta de sinalização da 
lombada. Nessa senda, não há qualquer prova documental capaz de atrelar os valores descritos nos orçamentos aos danos 
experimentados pelo veículo em razão do acidente, tampouco as fotos acostadas ao presente feito, eis que as imagens ali 
registradas não são suficientes a concluir de modo cabal a falta de sinalização da lombada. Uma terceira questão que deve ser 
aferida é o não relato, pormenorizadamente, de como ocorreram os fatos. Vejamos. O autor alega de que estava em velocidade 
compatível com a via descrita nos autos. Entrementes, não relatou, aproximadamente, qual a exata velocidade se encontrava, 
muito menos foram ventiladas informações se os faróis do veículo estavam em perfeito funcionamento ou desregulados. De 
acordo com as normas o Código de Trânsito Brasileiro e seus respectivos regulamentos, tais recursos são indispensáveis para 
que o motorista possa transitar com o veículo de forma regular durante o período noturno e de forma a evitar qualquer tipo de 
acidente, máxime se considerar que os fatos sub examine ocorreram à noite, às 19:30 h, no mês de julho, (fls.02), o que reforça 
a ideia de que o autor não se desincumbiu de seu ônus, ao não comprovar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a 
omissão da municipalidade, tendo em vista a ausência de tais provas. Diante do exposto, outra não é a solução a não ser a da 
regra do ônus da prova, capitulada no Código de Processo Civil. Como se sabe, ônus da prova é a conduta que se espera da 
parte, para que a verdade dos fatos alegados seja admitida pelo juiz e possa ela extrair daí consequências jurídicas pertinentes 
ao caso. Já que há interesse da parte em demonstrar a veracidade dos fatos expostos, porque somente assim pode dela, uma 
vez que, ônus da prova significa o interesse da parte em produzir a prova que lhe traga consequências favoráveis. Se prova há, 
porque foi produzida, não importando por quem, as regras do ônus da prova são desnecessárias. Provados os fatos, o juiz tão-
somente os adequará à norma jurídica correspondente. Mas se não há prova, necessário se torna que o sistema trace os 
princípios a serem trilhados pelo juiz para chegar à justa solução da demanda. Assim, dota-se o julgador de regras a nortear-lhe 
a atividade e sistematiza-se o procedimento probatório, evitando-se diligências indesejáveis. O Código de Processo Civil divide 
o ônus da prova pela posição processual que a parte assume. Se no pólo ativo, compete-lhe provar apenas o fato constitutivo de 
seu pretenso direito. Se no pólo passivo, somente deverá provar se alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 
alegado pelo autor. Nesse sentido: “O ônus da prova é regra do Juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da 
prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu”. No mesmo 
diapasão: TJSP-RT 706/667 (in Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior, 2a edição, Ed. RT, pág. 758 ). 
(grifamos) Por outro giro, de rigor consignar que a oitiva de testemunhas não poderá suprir a prova documental necessária à 
demonstração do prejuízo experimentado, haja vista referida testemunha ter ser ouvida como informante, porquanto, tratar-se 
da esposa do autor, sendo esta impedida, conforme artigo 405, §2º, I, do Código de Processo Civil. Em suma, no caso em tela, 
ao contrário, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, inc. I, do Código de 
Processo Civil), eis que a referente ação carece de prova nexo causal entre a omissão do Poder Público e o dano sofrido pelo 
autor, razão pela qual a improcedência in totum é medida de rigor. DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC, dadas às especificidades do caso concreto, entendendo por desnecessária a 
dilação probatória, pelas razões supra-aduzidas. Por ter decaído do pedido, responderá o autor por 100% das despesas e 
custas processuais, respondendo o autor, ainda, pelos honorários advocatícios do réu, os quais arbitro em R$ 1.000,00 
(quinhentos reais), em observância ao disposto no artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, ressalvada a inexigibilidade 
temporária de tais verbas por ser beneficiário da justiça gratuita, a teor do disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50. Com o 
trânsito em julgado, oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. Lorena, 03 de fevereiro 
de 2015. - ADV: DENILSON LUIZ BUENO (OAB 157258/SP), FELIPE AUGUSTO ORTIZ PIRTOUSCHEG (OAB 165305/SP), 
LUIZ EVANDRO COELHO DE ABREU (OAB 249762/SP)

Processo 0016210-55.2008.8.26.0323 (323.01.2008.016210) - Procedimento Ordinário - Luiz Antonio de Oliveira Sales - - 
Anete Procópio de Arruda Sales - Magda Aparecida Silva Shinozaki - - Roberto Takashi Shinozaki - Vistos. Conquanto conclusos 
para sentença, e em que pese o longo período de trâmite da demanda, verifico a nulidade da citação a impedir o sentenciamento 
do feito, porquanto, o ato citatório foi realizado apenas e em nome citada na pessoa da ré MAGDA APARECIDA DA SILVA 
SHINOZAKI, haja vista que o mandado de fls. 54 verso consta certidão do meirinho atestado ciência da presente ação apenas 
por parte desta corré, e não de ROBERTO TAKASHI SHINOZAKI, não estando completada a relação jurídico processual entre 
este réu e os autores. Destaco, aqui, que a nulidade em voga, por envolver o ato citatório, é de natureza absoluta, dada a ofensa 
aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Assim sendo, é de rigor seja reconhecida a nulidade do ato de citação da 
ré Magda e de todos os atos subsequentes, com novas citações de ambos os requeridos e regular prosseguimento do feito: 
ANULA-SE O PROCESSO AB INITIO À FALTA DE CITAÇÃO DO CÓ-RÉU. (TJ-DF - AC: 1221884 DF, Relator: LUIZ CLAUDIO 
ABREU, Data de Julgamento: 21/09/1984, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 16/10/1984 Pág. : 17.176) Diante do 
exposto, DECLARO, com fulcro no artigo 301, I, e 249 do Código de Processo Civil, a nulidade da citação e de todos os atos 
processuais subsequentes, determinando, com fulcro nos artigos 247 do mesmo diploma legal, a expedição de novos mandados 
de citação dos corréus MAGDA APARECIDA DA SILVA SHINOZAKI e ROBERTO TAKASHI SHINOZAKI, a serem cumpridos 
no endereço constante dos autos, para, no prazo de 15 (dez) dias, oferecer resposta, sob pena de revelia e seus consectários 
efeitos. Expeçam-se mandados de citação. Intimem-se Lorena, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: EWERSON JOSÉ DO PRADO 
REIS (OAB 260443/SP), DEBORA LUANE PROCOPIO SALES (OAB 265999/SP), CAMILA DE CLAUDIO MORAIS (OAB 260091/
SP), TATIANA FERREIRA LEITE AQUINO (OAB 269677/SP)
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Processo 3000848-83.2013.8.26.0323 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
Jaqueline Aparecida Vaz - VITÓRIA SHOES CALÇADOS EM GERAL LTDA - Vistos. Trata-se Ação declaratória de inexistência 
de débito c/c com indenização por dano moral e pedido de tutela antecipada ajuizada por JAQUELINE APARECIDA VAZ em face 
de VITÓRIA SHOES CALÇADOS EM GERAL LTDA. Aduz a requerente, em síntese, que março de 2013 ao realizar compras no 
comércio, deparou-se com a informação de que seu nome estava negativado junto ao cadastro de proteção ao crédito no SPC/ 
SERASA. Ao verificar tal informação (fls.20/21), a autora percebeu estar com restrições provenientes da cidade de Limeira, 
onde afirma nunca ter estado. Desse modo, a requerente encaminhou-se até a polícia para efetuar o boletim de ocorrência de nº 
30/2013, conforme fls.22/23. Sendo assim, requereu a concessão da tutela antecipada para declarar inexistente o débito e a 
retirada de seu nome junto ao cadastro de devedores, bem como indenização a título de danos morais no importe de trinta 
salários mínimos. Às fls.27 foi deferida a antecipação da tutela, determinando a suspensão da publicidade da anotação efetuada 
pela ré, relativo ao débito, objeto do presente feito. Às fls.31 consta Aviso de Recebimento positivo referente à carta de citação 
de fls.29. Às fls.32 consta certidão de ter decorrido in albis o prazo para a requerida apresentar defesa. Às fls.34/40 a requerida 
ofertou contestação intempestivamente. Houve réplica à contestação (fls.57/62). Às fls.63 em despacho foi determinado que as 
partes especificassem as provas que pretendem produzir, bem como se há interesse em audiência de tentativa de conciliação. 
Pela autora foi dito não haver provas a produzirem, bem como não há interesse em audiência de tentativa de conciliação. Pela 
requerida requer produção de prova oral, bem como não se opõe a designação de audiência de tentativa de conciliação. É o 
relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Conheço diretamente da demanda, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Como ensina Cândido Rangel Dinamarco: “A razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito 
é invariavelmente a desnecessidade de produzir provas. Os dois incisos do art. 330 desmembram essa causa única em várias 
hipóteses, mediante uma redação cuja leitura deve ser feita com a consciência de que só será lícito privar as partes de provar 
quando as provas não forem necessárias ao julgamento” (Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2a ed., Malheiros, p.555). 
Conforme já decidiu, na mesma linha, o Excelso Supremo Tribunal Federal: “A necessidade de produção de prova há de ficar 
evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os 
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado” (RE 101171, Relator Min. 
FRANCISCO REZEK, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/1984, DJ 07-12-1984 p. 20990). É o caso dos autos, vez que 
desnecessária dilação probatória, porquanto as alegações controvertidas não prescindiam ser elucidadas pela prova documental, 
não tendo o condão a prova oral ou pericial de trazer quaisquer esclarecimentos relevantes para seu deslinde, merecendo 
rejeição sua produção, com fulcro no artigo 130 do Código de Processo Civil. No mais, versa a demanda matéria de direito, 
tratando-se da interpretação dos ditames constitucionais e legais, tendo em vista a matéria objeto do processo. Destarte, 
perfeitamente cabível que se julgue antecipadamente o mérito, sem olvidar que, nos termos do artigo 125, inciso II, do Código 
de Processo Civil, compete ao Magistrado velar pela rápida solução do litígio, privilegiando a efetividade do processo, quando 
prescindível a instrução processual (cf. José Roberto dos Santos Bedaque, Efetividade do Processo e Técnica Processual, 2a 
ed., Malheiros, p. 32/34), e atendendo a garantia constitucional de razoável duração do processo insculpida no artigo 5o, inciso 
LXXVIII, da Constituição Federal. A ação é parcialmente procedente A requerida sendo empresa e tendo recebido carta de 
citação no endereço onde exerce suas atividades, cuja juntada se deu em 14 de janeiro de 2014 (fls. 31), no entanto, apresentou 
peça contestatória somente em 18 de fevereiro de 2014, portanto, intempestivamente. Desta feita, DECRETO a revelia da ré 
Vitória Shoes Calçados em Geral Ltda. A apresentação de resposta extemporânea caracteriza revelia, estando presentes os 
seus efeitos legais. Considero, diante da revelia dos réus, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil, as alegações 
formuladas pelos autores como presumidamente verdadeiras (cf. Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual 
Civil, v. III, 2a ed., Malheiros, p. 533/534). E com a revelia, rezam os artigos 319 e 803 do Código de Processo Civil, reputam-se 
verdadeiros os fatos afirmados pelas partes autoras, os quais, na essência, induzem às consequências jurídicas pleiteadas. 
Diante da revelia dos demandados, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil, as alegações formuladas pelo 
demandante são presumidas verdadeiras (cf. Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 2a ed., 
Malheiros, p. 533/534). E com a revelia, rezam os artigos 319 e 803 do Código de Processo Civil, reputam-se verdadeiros os 
fatos afirmados pela partes autoras, os quais, na essência, induzem às consequências jurídicas pleiteadas. A intempestividade 
da peça defensiva que ensejou a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial evidencia que a requerida incluiu o 
nome da autora no cadastro de proteção ao crédito no SCPC/SERASA, conforme se verifica às fls.20/21, sem mesmo a autora 
possuir qualquer vínculo com a ré, tomando-se assim por incontroverso o noticiado na inicial, em especial, a inexistência de 
vínculo negocial entre as partes. E a presunção de veracidade do veiculado na inicial não foi elidida na espécie. Confira-se: “(...) 
PROCESSO. Em ações declaratórias negativas, em que o consumidor alega indevida inscrição de débito em cadastro de 
inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida, em razão de inexistência de contratação ou solicitação dos 
serviços fornecidos ou cobrados pela concessionária, incumbe à concessionária provar a existência e a origem do débito, cuja 
licitude da inscrição em cadastro de inadimplentes é impugnada pelo consumidor, ou seja, do fato constitutivo da dívida por elas 
cobrada, seja por envolver fato negativo (art. 333, II, do CPC), sendo difícil a produção de tal prova pela parte autora, seja por 
força do disposto nos arts. 6º, VIII, e 14, caput, do CDC. DÉBITO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - Não 
comprovado pela concessionária ré reconvinte a existência de contratação ou solicitação, pela autora reconvinda consumidora, 
dos serviços fornecidos e cobrados e cujos débitos foram inscritos em cadastros de inadimplentes, não merece reparo a r. 
sentença, quanto ao reconhecimento da inexigibilidade do débito cobrado pelo réu, tornando definitiva a tutela antecipada 
concedida para determinar o cancelamento da respectiva inscrição, e ao julgamento de improcedência da reconvenção, que 
busca a condenação da autora reconvinda ao pagamento da dívida em questão. (...)” (Apelação nº 0001465-89.2008.8.26.0252, 
20ª Câmara de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. u., relator Desembargador Rebello Pinho, j. 
04.03.2013). PROVA - Fatos da inicial - Desnecessidade - Revelia operada - Confissão ficta com a conseqüente incontrovérsia 
fática - Presunção de veracidade dos fatos descritos na exordial - Inteligência dos artigos 319 e 334, III do Código de Processo 
Civil Ação procedente - Recurso provido. Estabelece o artigo 334, III do Código de Processo Civil , que não se fará prova sobre 
fatos incontroversos. A controvérsia pode vir ou de resposta à inicial, ou das provas produzidas, contrárias a esta. In casu, a ré 
não fez nem uma coisa nem outra. (Apelação Cível n. 240.357-1 - São Paulo - 7ª Câmara de Férias “A” de Direito Privado - 
Relator: Benini Cabral - 18.04.96 - V.U.). Ademais, por se tratar de relação de consumo, devendo incidir as normas do Código de 
Defesa do Consumidor. Aplicam-se, na hipótese, os artigos 2º. e 3º. do CDC, uma vez que as partes se enquadram 
respectivamente nas suas definições. Com efeito, vislumbro a vulnerabilidade econômica e especialmente técnica da autora 
frente à ré. Tratando-se, portanto, de relação de consumo, a autora é hipossuficiente em face da ré, não apenas do ponto de 
vista econômico, mas também do técnico e no acesso à informação. Desta forma, é imprescindível acolher a inversão do ônus 
da prova a seu favor, visando promover o reequilíbrio da relação contratual e garantir a possibilidade de adequada defesa do 
seu direito (artigo 6º, VIII, do CDC). Na hipótese sub judice, ainda que não houvesse a incidência dos revelia da revelia, não há 
nos autos prova hábil a regularidade da cobrança, o que, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Civil, deveria 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1094

acompanhar a resposta à demanda. Decerto que outra pessoa poderia ter-se feito passar pela autora e realizado compras em 
seu nome sem nenhum obstáculo, fato este que aumenta ainda mais a responsabilidade do fornecedor de serviços. Com efeito, 
tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor tem natureza objetiva, fundada no risco gerado por 
sua atividade empresária, o que encontra amparo no artigo 170, paragrafo único, da Constituição Federal e no artigo 14, caput, 
da Lei nº 8.078/90 independendo, consequentemente, da demonstração da existência de culpa (cf. Zelmo Denari, Código 
Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos Autores do Anteprojeto, 5ª ed., Rio de janeiro: Forense, 1998, p.158/159). 
Definitivamente, no mercado capitalista, com a consagração da produção em massa, inerente a provocação de danos, os quais, 
assim, devem ser suportados pelo empresário, o qual busca o lucro, ao passo que o consumidor limita-se a procurar o 
atendimento de uma necessidade própria. Neste diapasão, o fato do serviço consiste na cobrança indevida, culminando com a 
publicidade do inadimplemento. Ao efetuar o desempenho de sua atividade empresarial, a ré deveria cercar-se das cautelas 
indispensáveis para que transtornos indevidos não fossem acarretados aos consumidores. Todavia, a providencia não foi 
adotada, impondo-se aos seus prepostos, in casu,a adequada conferencia da documentação do contratante, quando do 
entabulamento do negocio jurídico. Por fim, observo que não há que se cogitar em exercício regular de um direito. A cobrança e, 
por consequência, a reunião dos devedores inadimplentes em cadastros como garantia de proteção do crédito a ser concedido 
mostra-se, evidentemente, como um imperativo das relações comerciais, mas desde que seja feito sob um lastro de legitimidade 
e autenticidade, o que não ocorreu no caso em testilha, conforme já exposto, eis que houve uma fraude na compra em questão, 
no qual a ré não tomou as cautelas mínimas desejadas para evitar uma restrição de crédito indevida. Ante as constatações 
acima expostas, não há dúvida de que se trata de um débito inexigível porquanto decorrente de uma relação jurídica inexistente 
entre as parte, devendo a restrição indicada pelo contrato n. 33389 às fls. 20 ser cancelada por reputar-se indevida. Por outro 
giro, no que tange ao dano moral, entretanto, razão não socorre o demandante. No que tange ao dano moral, entretanto, razão 
não socorre a demandante. Conquanto a empresa ré não devesse ter lançado o nome da autora no SCPC (fl. 21), notória a 
anterior mácula da sua reputação dele com dívida pretérita, qual seja, pendências um Registro de débito inscrito sob o número 
10025236, de 24 de junho de 2010 (fls. 21), anterior à inscrição da requerida, de 19 de julho de 2010, de R$ 1.000,00. Verificando-
se ainda no mesmo extrato de fls. 20/21, dá-se conta de que a autora possui outra inscrição negativa oriunda não só da cidade 
de Limeira, cidade aonde alega que teve seus documentos pessoais fraudados, mas também três débitos inscritos na cidade de 
São Paulo contemporâneos à inscrição da dívida sub judice (setembro de 2010), de ns. 68950502, 2063302865 e 2063303341, 
estes sequer foram questionados ou ventilados nestes autos decorrentes de negócios inexistentes, cuja autenticidade e 
exigibilidade, são portanto, hígidas. Nesse espectro, cumpre invocar a aplicação da Sumula 385 do STJ, a qual versa que “Da 
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INSERÇÃO DO NOME DO 
DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS PREEXISTENTES QUE DERAM ENSEJO À 
OUTRAS INSERÇÕES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. Diante da 
existência de outras inscrições em cadastro de proteção ao crédito, não faz jus à indenização por dano moral, na medida em 
que quem já é considerado mau pagador não se pode sentir ofendido por outra inserção, ainda que mantida indevidamente após 
a quitação da dívida, aplicando-se na hipótese o teor da Súmula n.º 385 do STJ.Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 
326361520098260451 SP 0032636-15.2009.8.26.0451, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 16/10/2012, 27ª Câmara 
de Direito Privado) (g.n.) BEM MÓVEL Ação de indenização por danos morais - Compra de medicamentos em farmácia mediante 
cheque posteriormente devolvido por falta de fundos Pagamento tardio da dívida - Inclusão do nome do autor no rol dos 
inadimplentes - Existência de anotação preexistente - Indenização descabida Súmula nº 385 do C. STJ - Dano moral não 
caracterizado - Inexistência de ato ilícito a ensejar a obrigação de indenizar Sentença mantida Recurso desprovido. (Apelação 
nº 0231975-43.2006.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Nunes, 33.ª Cam. Dir. Priv., j. 22.8.2012, v.u..) (g.n.) REPARAÇÃO DE DANOS 
MORAIS. Apelante devedor que detinha, à época da negativação, apontamentos restritivos pretéritos e contemporâneos. 
Inocorrência de abalo de crédito. Hipótese que afasta a pretensa responsabilidade civil, pois inexiste dano moral a ser reparado. 
Súmula nº 385 do STJ. Sentença mantida. (Apelação n.º 0077418-05.2009.8.26.0000, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12.ª 
Câm.Dir.Priv., j. 15.8.2012) (g.n.) DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, 
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para o fim de DECLARAR A INEXIGIBILIDADE 
do débito constante no Contrato 33389 R$ 25,00 - data: 19/07/10 às fls.20, indevidamente cobrado pela requerida VITÓRIA 
SHOES CALÇADOS EM GERAL LTDA. e DETERMINAR o CANCELAMENTO da respectiva inscrição acima indicada (fls. 11), 
oficiando-se aos Órgãos de Proteção ao Crédito (SCPC e SERASA) para que procedam com a retirada do nome do autor; 
Consequentemente, TORNO DEFINITIVA a tutela concedida às fls. 27. Tendo em vista a sucumbência recíproca determinada 
pelo afastamento do pedido de ressarcimento de danos morais, arcará cada parte com 50% das despesas processuais e com os 
honorários advocatícios de seus respectivos patronos, com a ressalva do artigo 12 da Lei 1.060/50 em favor da autora. 
Independentemente de interposição de recurso contra esta sentença, expeçam-se os ofícios necessários ao cancelamento 
definitivos das anotações correspondentes nos órgãos de proteção ao crédito (Contrato 33389 R$ 25,00 - data: 19/07/10 às 
fls.20), devendo os emolumentos devidos pelos cancelamentos dos atos notariais serem suportados pela ré. P.R.I.C. 
Oportunamente, arquivem-se. Lorena, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: CLAUDIONOR DA COSTA (OAB 288697/SP), MONICA 
PETRELLA CANTO (OAB 95826/SP)

Processo 3000848-83.2013.8.26.0323 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
- Jaqueline Aparecida Vaz - VITÓRIA SHOES CALÇADOS EM GERAL LTDA - À vista dos documentos juntados, defiro os 
benefícios da justiça gratuita; anote-se. Passo à análise da tutela antecipada. Pondera-se que a versão trazida pela parte autora 
é suficientemente verossímil, encontrando respaldo nos documentos juntados (fls. 21/24). Aliás, o argumento da autora é de 
inexistência de relação jurídica entre as partes que pudesse justificar a restrição ao seu crédito. Nesse tocante, presumida sua 
boa-fé, a alegação é de fato negativo (puro) e o fundamento, portanto, é de significativa relevância. Por outro lado, há fundado 
receio de dano de difícil reparação já que divulgação da restrição causa evidente prejuízo à parte autora, restringindo seu 
acesso ao crédito. Doutra parte, não há o perigo da irreversibilidade do provimento antecipatório. Assim, verificada a presença 
dos requisitos estabelecidos no artigo 273, do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação de tutela para determinar 
a suspensão da publicidade da anotação efetuada pela ré, relativamente ao débito controvertido nesta ação (Contrato 
679689300559611, R$ 126,18, datado de 18/11/10 (fls. 24). Como forma de dar efetividade à decisão, oficie-se ao SCPC e 
SERASA, determinando a suspensão da publicidade do apontamento em nome da requerente. Cite-se, com as advertências de 
praxe, para que, querendo, apresente contestação no prazo legal, observado o rito ordinário. Em caso de citação por mandado 
ou precatória, verificada e devidamente justificada a necessidade, poderá o oficial de justiça valer-se dos permissivos do artigo 
172, § 2º do Código de Processo Civil. Int. - ADV: CLAUDIONOR DA COSTA (OAB 288697/SP), MONICA PETRELLA CANTO 
(OAB 95826/SP)
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Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ FABIANO CAMBOIM DE LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VÂNIA MÁRCIA DE MORAES CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0004/2015
Processo 0000049-23.2015.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Rosival Araújo Vieira - ANDRÉ 

LUIZ CARNEIRO DE MOURA E SILVA - Designado para o dia 14/04/2015 às 13:45 horas, audiência para tentativa de conciliação 
a ser realizada no Núcleo Jurídico da Faculdade Salesiana de Lorena, sito na Rua Dom Bosco, 284, Centro, Lorena-SP. - ADV: 
SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0000103-86.2015.8.26.0323 - Homologação de Transação Extrajudicial - Transação - Wellington José Simões - - 
Josiane Pereira Gonçalves - - Tales Roberto Custódio Lemes - Homologo por sentença, para que produza seus regulares efeitos, 
a transação efetuada pelas partes e noticiada às fls. 02/05. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, fazendo-o com 
fundamento no artigo 269, III, do Código de Processo Civil. Considerando que o pedido de homologação de acordo representa 
desistência tácita ao prazo recursal, a sentença transita em julgado nesta data. Certifique-se. Aguarde-se o cumprimento do 
acordo, o qual deverá ser comunicado pelo autor, sob pena de arquivamento. P.R.I. - ADV: RODOLFO ANDERSON BUENO DE 
AQUINO (OAB 286417/SP)

Processo 0000182-65.2015.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Altieri de Oliveira Souza - 
Tim Celular S/A - Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ante a ausência de previsão deste instituto no rito 
sumaríssimo, previsto na Lei 9.099/95. Entendendo o requerente que a antecipação dos efeitos da tutela é imprescindível, 
diante da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, deve deduzir seu pedido perante o Juízo comum. Designo 
audiência para o dia 25/02/15, às 16:15 hs. ,no Núcleo Jurídico do Centro Unisal. Cite-se e intime-se na forma da lei. Int. - ADV: 
DANIELLE CRISTINA DE SOUZA EUZEBIO (OAB 242976/SP)

Processo 0000242-38.2015.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luiz 
Henrique de Siqueira - Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Desingado para o dia 23/03/2015 às 
16:30 horas, audiência para tentativa de conciliação a ser realizada no Núcleo Jurídico da Faculdade Salesiande Lorena, sito na 
Rua Dom Bosco, 284, Centro, Lorena-SP. - ADV: DAVID CARLOS LOPES (OAB 102262/SP)

Processo 0000243-23.2015.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
ROSIMEIRE DOS SANTOS DUTRA - Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Desingado para o dia 
23/03/2015 às 16:15 horas, audiência para tentativa de conciliação a ser realizada no Núcleo Jurídico da Faculdade Salesiande 
Lorena, sito na Rua Dom Bosco, 284, Centro, Lorena-SP. - ADV: DAVID CARLOS LOPES (OAB 102262/SP)

Processo 0000265-18.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Edda Regina 
Soares de Gouvea Fischer - Jonathan Evangelista Ribeiro - Designado para o dia24/03/2015 às 15:00 horas, audiência para 
tentativa de conciliação a ser realizada no Núcleo Jurídico da Faculdade Saleisana de Lorena, sito na Rua Dom Bosco, 284, 
Centro, Lorena-SP. - ADV: SILVIA HELENA PINHEIRO DE OLIVEIRA (OAB 237697/SP)

Processo 0000270-11.2012.8.26.0323 (323.01.2012.000270) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Cintia 
Mota Mendes Junqueira de Barros Me - Fabiano Camilo de Siqueira - Em razão da inércia da exeqüente, abandonado a causa 
por mais de trinta dias, não promovendo os atos necessários para o andamento do feito, JULGO EXTINTA a presente ação, 
com fundamento no artigo 267, inciso III, do CPC. Defiro desde já o desentranhamento dos documentos acostados a presente 
e a entrega dos mesmos ao(a) interessado(a) mediante recibo nos autos. O exequente poderá requerer, caso queira, certidão 
de seu crédito. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Finalmente, 
cientifico as partes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, 
os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: IVO HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA (OAB 255517/SP)

Processo 0000281-35.2015.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Transporte Aéreo - Maria Aparecida 
Alkimim - TAM LINHAS AÉREAS S/A(TAM) - Maria Aparecida Alkimim - Designado para o dia 24/03/2015 às 15:30 horas, 
audiência para tentativa de conciliação a ser realizada no Núcleo Jurídico da Faculdade Saleisana de Lorena, sito na Rua Dom 
Bosco, 284, Centro, Lorena-SP. - ADV: MARIA APARECIDA ALKIMIM (OAB 116183/SP)

Processo 0000331-61.2015.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Wanderley de Aquino Nunes - Itaú Seguros S.A - Garantec - - Bud Comercio de Eletrodomesticos Ltda - - Via Varejo 
S/A - Ponto Frio - Designado para o dia 25/03/2015 às 14:45 horas, audiência para tentativa de conciliação a ser realizada no 
Núcleo Jurídico da Faculdade Salesiana de Lorena, sito na Rua Dom Bosco, 284, Centro, Lorena-SP. - ADV: LETICIA CAMPOS 
ESPINDOLA (OAB 254542/SP)

Processo 0000339-38.2015.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JAIR 
SANTOS DE SOUZA - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP - Designado para 
o dia 30/03/2015 às 14:30 horas, audiência para tentativa de conciliação a ser realizada no Núcleo Jurídico da Faculdade 
Saleisana de Lorena, sito na Rua Dom Bosco, 284, Centro, Lorena-SP. - ADV: DAVID CARLOS LOPES (OAB 102262/SP)

Processo 0000348-68.2013.8.26.0323 (032.32.0130.000348) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Material - Jorge da Silva Faria - Cvc Brasil Operadora e Agencia de Viagens Sa - - Ane Ag de Turismo e Viagem Ltda Me - - 
Pullmantur Cruzeiro do Brasil Ltda - Razão assiste aos executados. A Lei 9.099/95 estabelece em seu art. 55 que o recorrente, 
vencido, pagará as custas e honorários advocatícios. Na presente demanda houve parcial provimento ao recurso interposto pelo 
polo passivo (fls. 196/198). Destarte, ante a sucumbência recíproca, em que pese a omissão contida no v. acórdão, as partes 
repartirão as custas e as despesas processuais e arcarão com os honorários dos seus respectivos patronos. Assim, homologo 
os cálculos apresentados pelo polo passivo às fls. 222/224 e 225/229 porque correspondem à condenação imposta ao polo 
passivo. Face ao depósito judicial de fls. 204/205, declaro satisfeito o débito exequendo e, em consequência, JULGO EXTINTA a 
presente fase de cumprimento de sentença, movida por Jorge da Silva Faria contra CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens 
S/A, ANE Agência de Turismo e Viagem Ltda. ME e PULLMANTUR Cruzeiros do Brasil Ltda., fazendo-o com fundamento no 
artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva guia de levantamento 
em favor do exequente no montante depositado à fl. 205, correspondente a R$ 10.049,84 (dez mil e quarenta e nove reais 
e oitenta e quatro centavos). Expeça-se guia de levantamento do montante depositado à fl. 204 em favor da requerida CVC. 
Autorizo desde já o desentranhamento dos documentos acostados aos autos, entregando-se ao interessado, mediante recibo 
nos autos. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, fazendo-se as devidas anotações cartorárias. Ficam as 
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partes cientes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, 
os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: BRUNA GALDIOLI (OAB 310656/SP), FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/SP), 
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (OAB 117417/SP)

Processo 0000369-78.2012.8.26.0323 (323.01.2012.000369) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Material - Bruno Almeida de Oliveira - Ferreira e Freitas Taubaté Ltda - - Sky Brasil Serviços Ltda - Certifique a z. Serventia 
se o Juízo foi garantido com o depósito judicial de R$ 9.510,38, alegado à fl. 247. Confirmado o depósito, intime-se o credor 
para que se manifeste em 15 dias. Do contrário, tornem os autos conclusos para deliberação. - ADV: CHRISTIANO AMORIM 
AZEVEDO SOUZA (OAB 154932/SP), WENCESLAU VAGNER AZEVEDO SOUZA (OAB 24570/SP), WILLIAN SHOITI GARCIA 
SHIMAZU (OAB 281720/SP), EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP), ADRIANA STRADIOTTO DE PIERI MOLLICA (OAB 
197551/SP)

Processo 0000411-64.2011.8.26.0323 (323.01.2011.000411) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda 
- Solarc Industria e Comercio de Recuperação de Plasticos Ltda Me - Ana Paula Zanin - Fl. 163, item ‘4’: indefiro o pedido 
de penhora dos vencimentos da executada, porquanto vedado pelo art. 649, IV, do diploma processual civil. Fl. 164, item ‘5’: 
em que pesem os argumentos apresentados pelo exequente, visando à condenação da executada como incursa nas penas 
decorrentes da litigância de má-fé, não ficou demonstrado nos autos qualquer impulso protelatório por parte da executada. 
Diante do exposto, deixo de aplicar à executada a penalidade prevista no art. 18 do CPC. No mais, manifeste-se o exequente 
em termos de prosseguimento. Intime-se. - ADV: LETICIA CAMPOS ESPINDOLA (OAB 254542/SP), PATRICIA MORAGAS 
PERRELLA (OAB 215562/SP), CARLOS JULIANO VIEIRA PERRELLA (OAB 242190/SP), CELSO SANT’ANA PERRELLA (OAB 
42570/SP), CARLOS ELOI ELEGIO PERRELLA (OAB 43823/SP)

Processo 0000467-63.2012.8.26.0323 (323.01.2012.000467) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - I S Figueiredo 
Comercial - Wanderley Pinto - Em razão da inércia da exeqüente, abandonado a causa por mais de trinta dias, não promovendo 
os atos necessários para o andamento do feito, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 267, inciso III, do 
CPC. Desde já, ficam as partes cientes de que, com o trânsito em julgado, declaro levantada a penhora de fl. 52. Defiro desde 
já o desentranhamento dos documentos acostados a presente e a entrega dos mesmos ao(a) interessado(a) mediante recibo 
nos autos. O exequente poderá requerer, caso queira, certidão de seu crédito. Observadas as formalidades legais, arquivem-
se os autos com as devidas anotações cartorárias. Finalmente, cientifico as partes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 
1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: JÚLIO CÉSAR ROSA 
DIAS (OAB 183978/SP)

Processo 0000513-81.2014.8.26.0323 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Alexandre Luiz Sampaio 
de Freitas - PATRICIA ELISABETH COUTINHO DE ALMEIDA UCHOAS - Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM 
JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 267, incisos VI, c.C. Art. 598, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas 
e honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9.099/95). Em caso de recurso (prazo de dez dias, com obrigatória representação por 
Advogado), deverá ser recolhido preparo, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95. P.R.I. e oportunamente, arquive-se. - 
ADV: JOSE ALBERTO BARBOSA JUNIOR (OAB 220654/SP), JUCYMAR UCHOAS GUIMARAES DOS SANTOS (OAB 170748/
SP)

Processo 0000518-40.2013.8.26.0323 (032.32.0130.000518) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Material - Kátia Samya Rocha - Valdir Honorato - - Paris Entretenimentos Sc Ltda - Trata-se de Ação de Reparação de 
Danos Materiais proposta pela autora, objetivando o ressarcimento do prejuízo causado pelos réus em decorrência da colisão 
do caminhão de propriedade destes, com a motocicleta da Reclamante que se encontrava estacionada . Devidamente citados 
às fls.70 e 77, os requeridos VALDIR HONORATO e PARIS ENTRETENIMENTO SC LTDA não compareceram à audiência 
designada, conforme termo de fls. 60 e 79. É o relatório. Fundamento e decido. A ação procede, visto que a revelia faz presumir 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela autora na forma dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil, nessa linha, 
o artigo 20 da Lei 9.099/95, acarretando as conseqüências jurídicas na inicial. Sendo assim, a procedência da ação é de rigor. 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, encerrando o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 269, 
I do Código de Processo Civil, para CONDENAR os requeridos ao pagamento da importância de R$ 1.579,91, atualizada desde 
a propositura da ação, aplicando-se a tabela prática do E. Tribunal de Justiça e juros de um por cento (1%) ao mês a partir da 
citação. Isenta de custas nesta fase processual. P.R.I. - ADV: JOSE RICARDO ANGELO BARBOSA (OAB 126524/SP)

Processo 0000522-48.2011.8.26.0323 (323.01.2011.000522) - Outros Feitos não Especificados - Pagamento - Benedita 
Maria dos Santos Uchoas - Jose Guido da Silva Ferreira - Em razão da inércia da exeqüente, abandonado a causa por mais de 
trinta dias, não promovendo os atos necessários para o andamento do feito, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento 
no artigo 267, inciso III, do CPC. Defiro desde já o desentranhamento dos documentos acostados a presente e a entrega dos 
mesmos ao(a) interessado(a) mediante recibo nos autos. O exequente poderá requerer, caso queira, certidão de seu crédito. 
Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Finalmente, cientifico as 
partes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos 
serão destruídos. P.R.I. - ADV: PAULO SERGIO COSTA (OAB 83734/SP)

Processo 0000535-42.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - KEILA MARTINS 
ANDRADE ME - JEAN RAFFAELE DOS REIS TAVARES - Em razão do pagamento efetuado pelo executado, dando a exequente 
quitação à dívida, conforme manifestação nos autos, JULGO EXTINTA a presente ação de Cobrança em fase de Execução, 
com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Autorizo desde já o desentranhamento dos documentos 
acostados aos autos, entregando-se ao interessado, mediante recibo nos autos. Observadas as formalidades legais, arquivem-
se os autos, fazendo-se as devidas anotações cartorárias. Ficam as partes cientes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 
1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: VALERIA LANZONI 
GOMES UEDA (OAB 141463/SP)

Processo 0000543-24.2011.8.26.0323 (323.01.2011.000543) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Transação - 
Denise Auxiliadora Marcondes da Silva Ferreira Goncalves - Maria de Lourdes Bueno de Abreu - Tendo em vista o cumprimento 
integral do acordo, conforme manifestação de fl.retro, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Autorizo o 
desentranhamento dos documentos acostados aos autos, entregando-se ao interessado, mediante recibo nos autos. Ficam as 
partes cientes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os 
autos serão destruídos. Intime-se. - ADV: VALERIA LANZONI GOMES UEDA (OAB 141463/SP), SILVIA HELENA PINHEIRO DE 
OLIVEIRA (OAB 237697/SP)

Processo 0000553-73.2014.8.26.0449 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - DROGARIA MIRANTE 
DO VALE LTDA EPP - TASSIANI CAMILA RODRIGUES DA SILVA - Tendo em conta a ausência de horário na carta precatória de 
fls. 28, redesigno audiência de conciliação para o dia 07/04/15, às 14:30 hs, no Núcleo Jurídico do Centro Unisal. Intimem-se as 
partes. Int. - ADV: AMANDA CAPUTO (OAB 332527/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1097

Processo 0000618-29.2012.8.26.0323 (323.01.2012.000618) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Daniel de Jesus Canettieri - Rogério Pedro Lima - Vistos. Dispensado o relatório, a teor do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95. 
É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Julgo os embargos no estado em que se encontram, por se mostrar desnecessária 
a dilação probatória para o desate da lide. Os embargos não prosperam. Não há que se falar na impossibilidade da penhora 
realizada, uma vez que, contrariamente ao sustentado pelo embargante, não houve penhora do veículo Ford Fiesta, placas 
ENR-8265, mas sim dos direitos do embargante sobre o bem, enquanto devedor fiduciante, providência plenamente possível. 
Confira-se, nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 
O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, 
contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato seja constritos. Recurso especial provido”. (REsp 260.880/
RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/12/2000, DJ 12/02/2001, p. 130). Tampouco prospera a alegação 
de excesso de penhora, uma vez que, ainda que o valor atribuído aos direitos do embargante sobre o bem supere o valor em 
execução, não se mostra possível reduzir a penhora ou mesmo transferi-la para outros bens, já que o executado sequer indicou 
outros bens em substituição e não há notícia nos autos de sua existência, restando prejudicada sua alegação de excesso de 
penhora. Ora, quisesse o embargante que a constrição sobre seus direitos sobre o veículo fosse levantada, bastaria indicar 
bens em substituição aptos a garantir a execução, providência, contudo, com a qual não se preocupou, não lhe sendo dado, 
ante a inexistência de outros bens penhoráveis, simplesmente pugnar pelo levantamento da penhora levada a cabo sem garantir 
a execução. Destarte, a rejeição dos embargos é medida de rigor. Diante do exposto, REJEITO os embargos opostos por 
ROGÉRIO PEDRO LIMA à execução que lhes move DANIEL DE JESUS CANETTIERI, devendo a execução prosseguir até 
seus ulteriores termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95). Em caso de recurso, no 
prazo de 10 (dez) dias, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo (incluindo as custas iniciais e também a taxa de 
apelação), no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Caso o recurso seja negado, o recorrente poderá ser condenado ao 
pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei 9099/95). P. R. I. - ADV: DANIEL DE JESUS CANETTIERI (OAB 236758/
SP), MARIA LUÍZA GUATURA DOS SANTOS (OAB 168243/SP)

Processo 0000722-50.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Flavio Laurindo de Souza - BANDEIRANTE ENERGIA S/A - Recebo o recurso interposto às fls.64, com as 
razões de fls.65/70, no efeito devolutivo. Dê-se vista ao recorrido para contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos 
ao E. Colégio Recursal da 48ª Circunscrição de Guaratinguetá, com as cautelas legais e as homenagens deste Juízo. Int. - ADV: 
VALERIA LANZONI GOMES UEDA (OAB 141463/SP), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP)

Processo 0000811-44.2012.8.26.0323 (323.01.2012.000811) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Joaquim 
Pires Pereira - Elaine Cristina Vaiano - Fls. 73/74: Defiro. Oficie-se à instituição financeira solicitando cópia do contrato 
entabulado com a requerida, que tem como objeto o veículo indicado à fl. 73, bem como informações acerca do número de 
parcelas pagas pela devedora. Intime-se e cumpra-se. - ADV: VALERIA LANZONI GOMES UEDA (OAB 141463/SP)

Processo 0000860-56.2010.8.26.0323 (323.01.2010.000860) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Fabiola Ribeiro 
Paes de Carvalho - Iusdreia Bianca dos Santos - 1) Indefiro o pedido formulado na petição retro. A providência pretendida pelo 
exequente - pesquisa sobre a existência de relação de emprego ou o recebimento de benefício previdenciário - é inócua, na 
medida em que, nos termos do art. 649, IV, do CPC, “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de 
aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do 
devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, observado o disposto no § 
3o deste artigo.” 2) No mais, compulsando os autos observo que foram efetuadas várias tentativas de bloqueios via BACEN 
JUD (fls. 30/31, 77/78 e 128/129); expedido ofício para a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo em busca de crédito 
do Programa Nota Fiscal Paulista; e tentativa de penhora de bens indicados pelo autor ( fls. 23/24), todas sem sucesso. Assim, 
tendo em conta a inexistência de bens de propriedade da executada passíveis de penhora, JULGO EXTINTA a presente ação, 
com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Defiro desde já o desentranhamento dos documentos que instruíram a 
presente e a entrega dos mesmos a interessada mediante recibo nos autos. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 
os autos, fazendo-se as devidas anotações cartorárias. Ficam as partes cientes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 
1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: MARCELO MARCOS 
DE OLIVEIRA (OAB 179168/SP)

Processo 0000995-97.2012.8.26.0323 (323.01.2012.000995) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Jorge Luiz de Oliveira Ramos - - Jose Alberto Barbosa Junior - Claudio Antonio Dias de Oliveira - Manifeste-se 
o reclamante sobre o resultado da pesquisa Infojud, prazo de 30 dias sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: JOSE 
ALBERTO BARBOSA JUNIOR (OAB 220654/SP), JORGE LUIZ DE OLIVEIRA RAMOS (OAB 191286/SP)

Processo 0001119-12.2014.8.26.0323 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Alexandre Luiz Sampaio 
de Freitas - BRUNO GERALDO RODRIGUES DA SILVA - Em razão da inércia da exeqüente, abandonado a causa por mais de 
trinta dias, não promovendo os atos necessários para o andamento do feito, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento 
no artigo 267, inciso III, do CPC. Defiro desde já o desentranhamento dos documentos acostados a presente e a entrega dos 
mesmos ao(a) interessado(a) mediante recibo nos autos. O exequente poderá requerer, caso queira, certidão de seu crédito. 
Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Finalmente, cientifico as 
partes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos 
serão destruídos. P.R.I. - ADV: JOSE ALBERTO BARBOSA JUNIOR (OAB 220654/SP)

Processo 0001181-52.2014.8.26.0323 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Carolina Leite Marcondes 
- ANA CAROLINA FIGUEIRA RIZATO - Tendo em conta a não localização de bens à penhora, defiro o requerimento de fls. retro 
e designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 17/03/15, às 16:00 hs. No Núcleo Jurídico do Centro Unisal, situado 
na R. Dom Bosco n. 284, centro. Intimem-se as partes. Int. - ADV: ALINE DE SOUZA CRUZ (OAB 290498/SP)

Processo 0001191-96.2014.8.26.0323 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Carolina Leite Marcondes 
- HÉLIA AGUIAR COELHO - Considerando os termos do acordo de fls. 29, defiro o levantamento do valor bloqueado às fls. 29, 
em favor da exequente. Expeça-se mandado de levantamento. Após, aguarde-se o cumprimento do acordo. Intime-se. (Obs. 
Aguardando a retirada da guia de levantamento pela reclamante). - ADV: ALINE DE SOUZA CRUZ (OAB 290498/SP)

Processo 0001239-55.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Samantha Rousseau Nogueira - Vistos. Verifico que o pagamento de fls. 77 se deu tão somente em relação ao 
valor correspondente ao produto com defeito, não havendo que se falar em preclusão lógica, pois o recurso inominado de fls. 
84/98, delimita, dentre suas razões de reforma, apenas no que tange ao cabimento dos danos morais. Considerando a matéria 
discutida, ante a inexistência de dano de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o disposto no artigo 43, da Lei 9.099/95, 
RECEBO o presente recurso apenas em seu regular efeito (devolutivo). Remetam-se os autos ao Colégio Recursal, com as 
nossas homenagens. Intime-se. Lorena, 23 de outubro de 2014. - ADV: MYRIAM SILVA DE CARVALHO (OAB 239222/SP)
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Processo 0001239-55.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Samantha Rousseau Nogueira - MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICOS LTDA - - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A 
- CASAS PERNAMBUCANAS - Vistos.1. Petição de fls. 106: Nada a prover quanto à preclusão lógica alegada pela requerente. O 
depósito de fls. 77, eis que o recurso inominado foi protocolizado antes, em 13/08/2014, e o depósito, realizado em 15/08/2014, 
protocolizado somente em 21/08/2014.1.2. Assim, o depósito em tela deixa de ser interpretado como quitação da obrigação 
para ser tratado como simples garantia do juízo.2. Petição de fls. 105: Manifeste-se a requerente, em 05 dias, acerca do quanto 
noticiado no item “1”. 2.2. Decorrido o prazo, no silêncio ou, caso não justifique a resistência em relação à ordem imposta na 
sentença às fls. 69, ser-lhe-á imposta multa diária de R$ 100,00 a cada dia de abstenção, até o limite R$ 2.000,00.Intime-se. 
- ADV: RICARDO DE AGUIAR FERONE (OAB 176805/SP), MYRIAM SILVA DE CARVALHO (OAB 239222/SP), LUIZ FLÁVIO 
VALLE BASTOS (OAB 256452/SP)

Processo 0001243-92.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Sylvia Christina 
Barbosa de Moura - JOÃO LÁZARO BILANOVA ZELADORIA - Sylvia Christina Barbosa de Moura - Vistos.Intime-se o devedor 
a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe (R$269,95), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o 
valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 475-J, caput, do Código de 
Processo Civil).Expeça-se o necessário.Int. - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0001469-97.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - ROSIVAL ARAÚJO VIEIRA - 
FÁTIMA APARECIDA DE TOLEDO - Tendo em vista a não localização da executada, conforme certidões negativas às fls. 14, 
23 e 36 , JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei Federal 9.099/95. Defiro desde já o 
desentranhamento dos documentos acostados a presente e a entrega dos mesmos ao(a) interessado(a) mediante recibo nos 
autos. O exequente poderá requerer, caso queira, certidão do seu crédito. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 
os autos com as devidas anotações cartorárias. Fica a parte ciente de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, 
decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE 
MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0001525-67.2013.8.26.0323 (032.32.0130.001525) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória 
- Mary T Nunes Lorena Me - Luiz Fernando de Abreu Del Papa - Em razão da inércia da exeqüente, abandonado a causa por 
mais de trinta dias, não promovendo os atos necessários para o andamento do feito, JULGO EXTINTA a presente ação, com 
fundamento no artigo 267, inciso III, do CPC. Defiro desde já o desentranhamento dos documentos acostados a presente e 
a entrega dos mesmos ao(a) interessado(a) mediante recibo nos autos. O exequente poderá requerer, caso queira, certidão 
de seu crédito. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Finalmente, 
cientifico as partes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, 
os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: VINICIUS ZANIN GARCIA (OAB 185703/SP)

Processo 0001597-20.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Transação - AYRES DINIZ DO 
NASCIMENTO - JOSE JULIO DA SILVA - Vistos.Para providencia de bloqueio de valores, necessário a indicação do número de 
CPF do executado. Intime-se o exequente para que providencie a regularização , no prazo de 10 dias. Sem prejuízo, expeça-se 
mandado de penhora de bens, fazendo constar o veículo indicado às fls.18.Int. - ADV: DAVID CARLOS LOPES (OAB 102262/
SP)

Processo 0001694-20.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Antonio Carlos dos Anjos Miranda - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Vistos. Relatório dispensado, nos 
termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é parcialmente procedente. Verifico que restou 
incontroverso que o autor celebrou ao todo dois contratos de empréstimo consignado com o banco réu: Contrato 16.890242-7, 
para pagamento em 60 parcelas de R$495,14, feito em 27/07/2012 e primeiro vencimento em 02\\\<09\\\<2012 (fls. 13); Contrato 
18.901903-5, para pagamento em 60 parcelas de R$650,00, feito em 23/07/2013 e primeiro vencimento em 02\\\<09\\\<2013 
(fls. 13) (teria servido para quitar o contrato de número 1); Segundo o autor, o último contrato (numeração 18.901903-5), ainda 
em vigor e celebrado um ano após o primeiro empréstimo consignado, serviu para quitar o Contrato n. 16.890242-7, tendo sido 
fruto de uma renegociação com a instituição financeira para que esta pudesse lhe ofertar nova quantia que seria a diferença 
entre o valor do quantum já quitado do contrato anterior e do novo empréstimo, o que seria a importância de R$ 4.667,77. Como 
o valor emprestado do primeiro contrato foi de R$ 29.708,40 e o autor já havia pago 11 parcelas de R$ 495,14, o saldo restante 
(R$ 19.409,49 abatido 20% pelo banco) seria descontado com o novo valor disponibilizado, que foi de R$ R$24.076,93, o que 
lhe restaria disponível em conta R$ 4.667,44. Por fim, firmado o novo contrato, cujos descontos passariam a ser de R$ 650,00 
com primeiro vencimento em julho de 2013, o valor de R$ 4.667,44 não foi disponibilizado na conta do requerente, o que lhe 
ensejou na inadimplência de alguns compromissos financeiros e na negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito 
em virtude da falta do crédito contratado. O réu, porém, argumentou que os fatos narrados pelo autor não condizem com a 
realidade, tampouco admitiu qualquer relação de refinanciamento, renegociação ou outra espécie de conexão entre os contratos 
acima referenciados, tampouco acerca da obrigação contratual em fornecer empréstimo de R$ 4.677,44 e disponibilizar tal 
quantia em conta corrente do requerente. Aduz ainda que eventual negativação experimentada pelo requerente decorreu pela 
sua inadimplência diante de dívidas pelas quais não tenha devidamente se programado, o que afastaria qualquer responsabilidade 
do banco por danos morais pois não concorreu com nenhum ato ilícito. De fato, é analisando-se o resumo do 2.Contrato 
18.901903-5 (fls. 14), verifica-se que nele não consta qualquer informação sobre o uso de parte do valor para quitar o contrato 
anterior. Destarte, da análise desse documento, é impossível concluir-se se ele serviria a refinanciar/quitar o contrato em vigor 
anterior àquela data (Contrato 16.890242-7). Não se pode deixar de mencionar, porém, que a relação estabelecida entre as 
parte é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6.o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 
Analisando a questão de fundo, pois, mostra-se indisputável o cabimento da apreciação do pedido à luz dos preceitos e princípios 
que regem as demandas de natureza consumerista (S.267 STJ). Não bastassem incontroversas as alegações, o ônus da 
produção de prova a fim de contrariá-las é atribuído à requerida. Em primeiro lugar, por tratar o caso em tela de relação de 
consumo. Nessa esteira, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é o caso de inverter-se o 
ônus da prova, porquanto, para além de verossímeis as alegações da parte requerente, configurada, in casu, sua hipossuficiência 
organizacional diante da empresa-ré. Consoante a lição de Cecília Matos, em dissertação de mestrado defendida na Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, intitulada “O Ônus da Prova no Código de Defesa do Consumidor”: “Conceituado como 
risco que sobre a parte por não apresentar a prova que lhe favorece, as normas de distribuição do ônus da prova são regras de 
julgamento utilizadas para afastar a dúvida. Neste enfoque a Lei nº 8.078/90 prevê a facilitação da defesa do consumidor 
através da inversão do ônus da prova, adequando-se o processo à universalização da jurisdição, na medida em que o modelo 
tradicional mostrou-se inadequado às sociedades de massa, obstando o acesso à ordem jurídica efetiva e justa”. E completa 
adiante: “A inversão do ônus da prova é direito de facilitação da defesa e não pode ser determinado senão após o oferecimento 
e valoração da prova, se e quando o julgado estiver em dúvida” (apud Grinover, Ada Pellegrini et alii, Código Brasileiro de 
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Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, 5ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, p.119). Observo que as 
alegações do autor são verossímeis, especialmente diante dos extratos anexados à peça iniciaL, cujo teor não foi impugnado 
pelo banco, e que retrata que, para o segundo contrato serviu de renegociação com o réu do, e que englobava novo empréstimo 
com um novo valor a ser descontado no salário a título de empréstimo. Com a defesa, o réu não se deu ao trabalho de juntar 
qualquer contrato assinado pelo requerente, que afastasse a alegação de que o segundo contrato não o obrigaria a disponibilizar 
o valor de R$ 4.667,44 na conta do autor, a partir da manutenção do contrato de número 18.901903-5, a partir do desconto da 
primeira parcela de R$ 650,00 em 02\\\<09\\\<2013. Da mesma forma, conforme exposto, não cuidou de incluir no resumo de fls. 
14, disponibilizado ao cliente, os dados dos contratos que estariam sendo refinanciados/quitados. Também não juntou com a 
defesa qualquer cálculo que comprovasse a contento que o valor do último contrato não era suficiente para a liberação em 
forma de crédito de R$ 4.667,44, o que poderia dar algum amparo às alegações da contestação. Por fim, também não trouxe ao 
conhecimento do juízo qualquer prova testemunhal, que pudesse esclarecer os termos em que a última negociação foi feita. A 
propósito, a própria pessoa que celebrou o segundo contrato com o autor, que intermediava os descontos na sua folha de 
pagamento à época, poderia ter sido trazida para esclarecer o que foi informado ao autor no momento da contratação havida em 
julho de 2013. Nada disso foi feito, o que leva ao acolhimento da versão do autor para os fatos. Tais fatos não foram impugnados 
pelo réu de modo que, pela regra da impugnação específica das provas, consubstanciada em nossa lei processual civil, tornam 
tais fatos incontroversos (art. 302). Corroborando tal assertiva: “Não há falar em cerceamento de defesa quando o réu, na 
contestação, deixa de impugnar o fato principal alegado pelo autor” (RSTJ 60/392).. Se o réu faz contratações sucessivas com 
o mesmo cliente, o mínimo que se espera é que no corpo de cada contrato conste expressamente o que está sendo renegociado 
e incluído na negociação, até para que o consumidor tenha algum controle sobre o que está pagando mês a mês. De qualquer 
forma, o réu também não demonstrou que o autor tenha se beneficiado com o recebimento da quantia financiada, não havendo 
nos autos elementos seguros, conforme exposto, de que os valores alegado na inicial seja de fato o resultado da diferença de 
saldo entre o primeiro empréstimo e o segundo celebrado em julho de 2013. Quanto aos demais pedidos formulados, porém, 
algumas ponderações devem ser feitas: Por primeiro, o requerente pediu que fosse dada devolução dos valores cobrados 
indevidamente, em especial o valor de R$ 2.253,90 debitado no dia 01\\\<11, além de sua repetição em dobro. Não colhe razão 
tal pretensão. A uma, porque no mesmo extrato que consta o aludido valor debitado na data de 01\\\<11\\\<13 (fls. 27), consta 
em 05\\\<11\\\<13 o estorno feito pelo banco réu de idêntico valor, revelando que o sistema do réu identificou o erro na operação 
anterior e compensou o valor debitado, lançando o mencionado crédito, não acarretando em nenhum prejuízo ao autor tampouco 
em restituído do que fora debitado dias antes. No que tange ao dano moral, entretanto, razão TAMBÉM não socorre o 
demandante. Conquanto o banco não devesse ter lançado o nome do autor no SCPC (fl. 41), notória a mácula da reputação 
dele com outras dívidas pretéritas. Verifica-se às fl. 41, dá-se conta de que o autor já possuía outras inscrições negativas. 
Aplicação da Sumula 385 do STJ, a qual versa que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO 
DE DANOS MORAIS. INSERÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS 
PREEXISTENTES QUE DERAM ENSEJO À OUTRAS INSERÇÕES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ. 
SENTENÇA REFORMADA. Diante da existência de outras inscrições em cadastro de proteção ao crédito, não faz jus à 
indenização por dano moral, na medida em que quem já é considerado mau pagador não se pode sentir ofendido por outra 
inserção, ainda que mantida indevidamente após a quitação da dívida, aplicando-se na hipótese o teor da Súmula n.º 385 do 
STJ.Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 326361520098260451 SP 0032636-15.2009.8.26.0451, Relator: Gilberto 
Leme, Data de Julgamento: 16/10/2012, 27ª Câmara de Direito Privado) (g.n.) BEM MÓVEL Ação de indenização por danos 
morais - Compra de medicamentos em farmácia mediante cheque posteriormente devolvido por falta de fundos Pagamento 
tardio da dívida - Inclusão do nome do autor no rol dos inadimplentes - Existência de anotação preexistente - Indenização 
descabida Súmula nº 385 do C. STJ - Dano moral não caracterizado - Inexistência de ato ilícito a ensejar a obrigação de 
indenizar Sentença mantida Recurso desprovido. (Apelação nº 0231975-43.2006.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Nunes, 33.ª Cam. 
Dir. Priv., j. 22.8.2012, v.u..) (g.n.) REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Apelante devedor que detinha, à época da negativação, 
apontamentos restritivos pretéritos e contemporâneos. Inocorrência de abalo de crédito. Hipótese que afasta a pretensa 
responsabilidade civil, pois inexiste dano moral a ser reparado. Súmula nº 385 do STJ. Sentença mantida. (Apelação n.º 
0077418-05.2009.8.26.0000, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12.ª Câm.Dir.Priv., j. 15.8.2012) (g.n.) DISPOSITIVO Diante de 
todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do 
Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR o BANCO SANTANDER S\\\<A a creditar em conta de ANTONIO CARLOS 
DOS ANJOS MIRANDA o valor de R$ 4.667,44 (quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) 
como diferença entre o saldo restante do contrato de n. 16.890242-7 e contrato de n. 18.901903-5, o qual deverá incidir juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, de acordo com o índice oficialmente adotado pela Tabela Prática do 
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a contar do vencimento da primeira parcela (02\\\<09\\\<2013) do contrato 
de n. 18.901903-5. Deixo de condenar o demandando no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 
honorários advocatícios da parte adversa, em razão do disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Fica consignado que, na 
eventualidade de ser interposto recurso, o recorrente deverá recolher o preparo recursal na forma da Súmula 13, do I Encontro 
do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, publicado em 12.06.2006, com a seguinte redação: O 
preparo no Juizado Especial Cível, sob pena de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito 
horas seguintes à interposição do recurso, e deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º. da 
Lei 11.608/2003, sendo no mínimo 5 UFESPs para cada parcela, em cumprimento ao artigo 54, parágrafo único, da Lei n. 
9.099/95, sem prejuízo do recolhimento do porte de remessa e retorno. P.R.I.C. Lorena, 26 de janeiro de 2015. - ADV: IVO 
HENRIQUE DE SOUZA DA SILVA (OAB 255517/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0001694-88.2012.8.26.0323 (323.01.2012.001694) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Jane 
Terezinha da Silva Lisante Me - Rodrigo dos Santos Lescura - Tendo em vista a manifestação do exequente nos autos e a não 
localização do executado, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei Federal 9.099/95. 
Defiro desde já o desentranhamento dos documentos acostados a presente e a entrega dos mesmos ao(a) interessado(a) 
mediante recibo nos autos. O exequente poderá requerer, caso queira, certidão do seu crédito. Observadas as formalidades 
legais, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Fica a parte ciente de que, nos termos do Provimento CSM 
n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: MARIA RAQUEL 
TIRELLI DA SILVA MONTEIRO (OAB 220422/SP)

Processo 0001814-97.2013.8.26.0323 (032.32.0130.001814) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Vanessa 
Cristina de Freitas Pereira - Flavia Maciel Pedrassoli - Tendo em vista a manifestação do exequente nos autos e a não localização 
da executada, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei Federal 9.099/95. Defiro desde 
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já o desentranhamento dos documentos acostados a presente e a entrega dos mesmos ao(a) interessado(a) mediante recibo 
nos autos. O exequente poderá requerer, caso queira, certidão do seu crédito. Observadas as formalidades legais, arquivem-
se os autos com as devidas anotações cartorárias. Fica a parte ciente de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, 
decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: MARIA RAQUEL TIRELLI DA SILVA 
MONTEIRO (OAB 220422/SP)

Processo 0001817-18.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Luciana Martins da 
Rosa - Rosilene Leal - Designado para o dia 16/03/2015 às 15:00 horas, audiência para tentativa de conciliação a ser realizada 
no Núcleo Jurídico da Faculdade Salesiana de Lorena, sito na Rua Dom Bosco, 284, Centro, Lorena-SP. - ADV: CARLOS VAZ 
LEITE (OAB 136396/SP)

Processo 0001818-03.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Luciana Martins 
da Rosa - MARIANA NASCIMENTO GUATURA - Tendo em vista a faltas de informação da reclamante sobre o cumprimento 
integral do acordo, embora devidamente intimada, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Autorizo o 
desentranhamento dos documentos acostados aos autos, entregando-se ao interessado, mediante recibo nos autos. Ficam as 
partes cientes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os 
autos serão destruídos. Intime-se. - ADV: CARLOS VAZ LEITE (OAB 136396/SP)

Processo 0002019-68.2009.8.26.0323 (323.01.2009.002019) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Imóvel 
- Soraya Pimentel Zeraik - - Sayma Pimentel Zeraik Viduedo - - Sergio Augusto Pimentel Zeraik - Odaisa Gomes Sardinha - - 
Ezequias Feliz Vieira - Fls. 146/149: a ilegitimidade arguida pelo executado foi afastada por decisão proferida à fl. 120, que fica 
mantida por seus próprios fundamentos. No mais, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a penhora 
de fl. 144. Intime-se. - ADV: CARLOS VAZ LEITE (OAB 136396/SP), MARCO ANTONIO DE ANDRADE (OAB 160256/SP), TANIA 
MARIA DE AQUINO DE MEIRA LEITE (OAB 172018/SP), MELISSA BILLOTA MOURA RAMALHO (OAB 239460/SP)

Processo 0002021-62.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Rosival Araújo 
Vieira - Filipe Augusto Cristiano Lopes Medeiros - Tendo em vista a falta de informação sobre o cumprimento integral do acordo, 
embora devidamente intimado, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Autorizo o desentranhamento dos 
documentos acostados aos autos, entregando-se ao interessado, mediante recibo nos autos. Ficam as partes cientes de que, 
nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. 
Intime-se. - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0002150-67.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - Murilo de Assis Mendes - - 
PAMELA DE FÁTIMA XAVIER FERREIRA - - JOÃO GUILHERME SILVA XAVIER FERREIRA - - CAUÃ SAMIR XAVIER FERREIRA 
- - CAIQUY XAVIER FERREIRA - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos, em 
saneador. Cuida-se de ação de cobrança de seguro cumulada com indenização por danos morais com pedido de antecipação 
de tutela ajuizada por Murilo de Assis Mendes, Pamela de Fátima Xavier Ferreira, João Guilherme Silva Xavier Ferreira, Cauã 
Samir Xavier Ferreira (menor) e Caiquy Xavier Ferreira (menor), ambos os menores representados por sua genitora Luana 
Samira Xavier Ferreira em face da Companhia de seguros Aliança do Brasil e do Banco do Brasil S/A. Alegam os requerentes 
de que são beneficiários da de cujus Vanda Gonçalves Xavier, correntista do banco requerido, a qual contratou o seguro de 
vida, da primeira requerida, nas seguintes coberturas: cobertura básica de morte e de diagnóstico de câncer, denominado “BB 
Seguro Vida Mulher”, sob a apólice de nº 14463563, cujo valor das duas coberturas assinadas é de R$ 14.000,00 (catorze mil 
reais), cada uma, respectivamente, conforme se observa às fls.43. Na celebração do contrato a sra. Vanda nomeou os autores, 
seus cinco sobrinhos (um deles menor representado por sua mãe), como beneficiários da apólice de seguro na proporção 
igualitária de 20% cada um. Em 20/03/2013 sobreveio o óbito de Vanda Gonçalves Xavier, sendo a causa da morte infarto agudo 
do miocárdio, hipertensão arterial e diabetes melitus, como se analisa em certidão de óbito às fls.41. Aduz os requerentes de 
que em 30/05/2013 foi encaminhado via administrativa o aviso de sinistro (fls.44), sob o nº 93201304101, mais a documentação 
pertinente para as requeridas, com o intuito de resgatar o prêmio (seguro). Porém, os autores relatam que após o envio de 
tais documentos, foi solicitada pela primeira requerida por meio de cartas, documentação complementar. Por fim, alegam 
os requerentes de que foram enviados tais documentos e trazem em exordial números de protocolos de atendimento. Pela 
requerida Companhia de Seguros Aliança do Brasil foi explicitado em contestação de que para que haja o pagamento do prêmio 
(seguro), precisa-se de todos os documentos suficientes para que a análise do sinistro fosse concluída, eliminando-se qualquer 
dúvida que paire sobre o presente caso. Aduz, ainda, de que tal documentação consta nas cláusulas das Condições Gerais 
(fls.86/120), como essencial para a regulação do sinistro. Pelo requerido Banco do Brasil, foi alegada preliminar de ilegitimidade 
passiva e, no mérito, sustenta a inexistência quaisquer conduta ela instituição a ensejar responsabilidade por danos pleiteados. 
É o breve relato do necessário. De proêmio, passo a analisar a preliminar arguida de ilegitimidade de parte pelo requerido Banco 
do Brasil. Inicialmente, rejeito a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, porque aludida instituição financeira 
pertence à mesma cadeia de fornecimento de produtos e serviços, além de que a pertinência de sua legitimidade passiva ad 
causam deriva da relação material suficientemente demonstrada, já que os valores referentes a este seguro eram debitados em 
conta do Banco do Brasil, ou seja, eram de sua exclusiva responsabilidade, o que torna-a igualmente parte legítima a figurar na 
presente demanda . Nesse diapasão oportuno invocar o artigo 3º, do Código de Processo Civil, que aduz: Art. 3º Para propor 
ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade. Cândido Rangel Dinamarco leciona: “Legitimidade ad causam é 
qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. 
Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta 
virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda 
seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou 
patrimônio do réu, também será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação 
entre o sujeito e a causa.” (Dinamarco, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil, vol II, 6º ed. Ver. E atual., 
Editora Malheiros, 2009, p. 313) Ademais, nos documentos preenchidos para se buscar a indenização securitária, consta a 
logomarca do Banco do Brasil, tal como se vislumbra na proposta de adesão às fls.43 verso (campo informações importantes), 
no aviso de sinistro às fls.44 e nas Condições Gerais BB Seguro Vida Mulher às fls.86/120. Logo, ambos os réus encontram-se 
legitimados a responderem aos termos da presente ação. No mais, o feito está em ordem. Presentes as condições da ação e 
os pressupostos processuais. Assim, declaro SANEADO o processo, mas não profiro o julgamento nesta fase, por verificar a 
necessidade de prova documental. Os autores, em petição de fls. 201\\\<203, em atendimento ao despacho de fls. 198, alegaram 
que não possuem comprovante físico de entrega de tais documentos exigidos pela seguradora e primeira requerida. Mas, em 
contrapartida, elencaram às fls. 203 todos os números de protocolo de atendimentos realizados em relação às exigências 
complementares feitas durante o procedimento de sinistro com a seguradora corré. Feito tais registros, fixo no caso em tela 
como pontos controvertidos a serem demonstrados, o cumprimento dos autores consistente na entrega de toda a documentação 
exigida em contrato a amparar o direito ao recebimento do seguro na qualidade de beneficiários. (item 20, 20.1, 20.2 e 20.2.1 
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das Condições Gerais do BB Seguro Vida Mulher Processo SUSEP 15414.100069\\\<2003-07 fls. 107\\\<108) De outra banda, 
verifico que o contrato de seguro está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor: Art. 3º - §2 Serviço é qualquer 
atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito 
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. (grifo nosso) A inversão do ônus probatório pleiteada 
pelos autores, como regra de julgamento que é, será analisada no momento oportuno, devendo as partes rés, porém, ficarem 
desde logo advertidas sobre a existência de referida possibilidade, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 
Consumidor, eis que é a relação firmada entre as partes típica relação de consumo, a fim de que não alegue, posteriormente, 
cerceamento de defesa. Para dirimir tais pontos, determino que a primeira requerida apresente a este juízo, no prazo de 10 
(dez) dias, cópia de todo o procedimento de aviso de sinistro relativo ao óbito da Sra. Vanda Gonçalves Xavier, incluindo toda 
a documentação complementar exigida posteriormente ao aviso de sinistro em 30\\\<05\\\<2013 e entregues pelos autores, sob 
pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial. Intime-se Lorena, 26 de janeiro de 2015. - ADV: FABIANO 
SALINEIRO (OAB 136831/SP), MARCIO ROBERTO GUIMARAES (OAB 149680/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS 
(OAB 23134/SP)

Processo 0002214-53.2009.8.26.0323 (323.01.2009.002214) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
David Carlos Lopes - Sandra Gomes de Moura - Tansitado em julgado em 28/10/2014. - ADV: DAVID CARLOS LOPES (OAB 
102262/SP), SILVINA MARIA DA CONCEICAO SEBASTIAO (OAB 270201/SP)

Processo 0002214-53.2009.8.26.0323 (323.01.2009.002214) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
David Carlos Lopes - Sandra Gomes de Moura - Vistos.Fls. 192. Arbitro os honorários advocatícios em 100% do valor da tabela, 
nos termos do Convênio da OAB local.Expeça-se certidão.Após, aguarde-se o cumprimento do acordo de fls. 186/187.Intime-se 
- ADV: DAVID CARLOS LOPES (OAB 102262/SP), SILVINA MARIA DA CONCEICAO SEBASTIAO (OAB 270201/SP)

Processo 0002278-87.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem - Francisco Cordeiro 
Afonso - Marcos Humberto Reda - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, 
com o fim de CONDENAR o requerido MARCOS HUMBERTO REDA a pagar ao autor FRANCISCO CORDEIRO AFONSO a 
quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, cujo valor será corrigido monetariamente 
pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da presente 
sentença, até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ). Em consequência, extingo o processo, com julgamento do mérito, com 
fulcro no art. 269, I, do diploma processual civil. Deixo de fixar condenação em custas e honorários, a teor do que dispõe o art. 
55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: ADILSON MAMEDE DA SILVA (OAB 114837/SP), LUZIELE CRISTINA RAMOS E SOUZA 
(OAB 175038/SP)

Processo 0002360-21.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Rosival Araújo 
Vieira - GRAZIELI CELY AYRES DO PRADO - Pela derradeira vez designo audiência de conciliação para o dia 08/04/15, às 
13:45 hs no Núcleo Jurídico do Centro Unisal. Caso o mandado de citação retorne negativo, tornem os autos conclusos para 
extinção nos termos do art. 53, § 4º da Lei 9099/95.. Expeça-se o necessário. Int. - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE 
MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0002371-50.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - THE HOUSE 
LORENA ESCOLA DE IDIOMAS LTDA ME - LUIS FERNANDO ALVES CARVALHO - Em razão do pagamento efetuado pelo 
executado, dando a exequente quitação à dívida, conforme manifestação nos autos, JULGO EXTINTA a presente ação de 
Cobrança em fase de Execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado 
de levantamento. Autorizo desde já o desentranhamento dos documentos acostados aos autos, entregando-se ao interessado, 
mediante recibo nos autos. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, fazendo-se as devidas anotações 
cartorárias. Ficam as partes cientes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do 
trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: SANDRA BUCHALLA AUADA KOPAZ (OAB 81321/SP), SANDRA 
ALBANO DE AQUINO ALMEIDA (OAB 168964/SP), JAIRO ANTONIO BARBOSA (OAB 155704/SP)

Processo 0002456-36.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Rosival Araújo Vieira - 
Juliana Cristina Tavares Lopes Meireles - Pela derradeira vez designo audiência de conciliação para o dia 07/04/15, às 14:15 hs 
no Núcleo Jurídico do Centro Unisal. Caso o mandado de citação retorne negativo, tornem os autos conclusos para extinção nos 
termos do art. 53, § 4º da Lei 9099/95.. Expeça-se o necessário. Int - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 
213321/SP)

Processo 0002529-08.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Rosival Araújo Vieira 
- ROSELINE DA S. LUIZ - Pela derradeira vez designo audiência de conciliação para o dia 13/04/15, às 14:15 hs no Núcleo 
Jurídico do Centro Unisal. Caso o mandado de citação retorne negativo, tornem os autos conclusos para extinção nos termos do 
art. 53, § 4º da Lei 9099/95. Expeça-se o necessário. Int. - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0002637-71.2013.8.26.0323 (032.32.0130.002637) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do 
contrato e devolução do dinheiro - Maisa Avila Garcia - Nova Noiva - Em razão da inércia da exeqüente, abandonado a causa 
por mais de trinta dias, não promovendo os atos necessários para o andamento do feito, JULGO EXTINTA a presente ação, 
com fundamento no artigo 267, inciso III, do CPC. Defiro desde já o desentranhamento dos documentos acostados a presente 
e a entrega dos mesmos ao(a) interessado(a) mediante recibo nos autos. O exequente poderá requerer, caso queira, certidão 
de seu crédito. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Finalmente, 
cientifico as partes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, 
os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: FABIA DE OLIVEIRA RODRIGUES MARUCO (OAB 145009/SP), FELIPE MACEDO 
COSTA (OAB 190934/SP)

Processo 0002735-90.2012.8.26.0323 (323.01.2012.002735) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Carlos Henrique 
de Oliveira Querido Messora - Betafim Comércio de Plástico Ltda Epp - Vistos.Fl. 289: Defiro. Intime-se a empresa executada na 
pessoa de sócio administrador, Sr. Giancarlo Bongetta, no endereço já indicado às fls. 277 para indicar no prazo de cinco dias, 
diretamente ao Sr. Oficial de Justiça, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à execução (art. 656, § 1º do CPC), sob 
pena do de omissão ser considerado atentatório à dignidade da Justiça, com aplicação de multa de 10% do valor da execução 
(art. 600, inciso IV, e 601 do CPC).Se indicados os bens, proceda desde já o Sr. Oficial de Justiça à penhora, observando-se o 
valor do débito.Intime-se. (Obs: Manifeste-se o reclamante sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça (fls. 294), prazo de 30 dias 
sob pena de extinção e arquivamento). - ADV: MAURO CARDOSO CHAGAS (OAB 159759/SP), DANIEL DIXON DE CARVALHO 
MÁXIMO (OAB 209031/SP)

Processo 0002814-98.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Rosival Araújo Vieira - 
Joslaine Cristina Paulino dos Santos - Pela derradeira vez designo audiência de conciliação para o dia 07/04/15, às 13:45 hs no 
Núcleo Jurídico do Centro Unisal. Caso o mandado de citação retorne negativo, tornem os autos conclusos para extinção nos 
termos do art. 53, § 4º da Lei 9099/95.. Expeça-se o necessário. Int - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 
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213321/SP)
Processo 0002976-30.2013.8.26.0323 (032.32.0130.002976) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento 

Indevido - Agata Miris Alves Gargaglione de Souza - Banco Santander Sa - Tendo em vista o cumprimento integral do acordo, 
conforme manifestação de fl.retro, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Autorizo o desentranhamento 
dos documentos acostados aos autos, entregando-se ao interessado, mediante recibo nos autos. Ficam as partes cientes de que, 
nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. 
Intime-se. - ADV: FLÁVIA USEDO CONTIERI RAMALHO (OAB 215251/SP), SILVIA HELENA PINHEIRO DE OLIVEIRA (OAB 
237697/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0002995-02.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Rosival Araújo Vieira 
- Sidnéia Aparecida Andrade Bernando - Pela derradeira vez designo audiência de conciliação para o dia 13/04/15, às 13:45 hs 
no Núcleo Jurídico do Centro Unisal. Caso o mandado de citação retorne negativo, tornem os autos conclusos para extinção nos 
termos do art. 53, § 4º da Lei 9099/95.. Expeça-se o necessário. Int - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 
213321/SP)

Processo 0002998-54.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Rosival Araújo Vieira 
- Cristina do Nascimento Ribeiro - Pela derradeira vez designo audiência de conciliação para o dia 08/04/15, às 13:30 hs no 
Núcleo Jurídico do Centro Unisal. Caso o mandado de citação retorne negativo, tornem os autos conclusos para extinção nos 
termos do art. 53, § 4º da Lei 9099/95. Expeça-se o necessário. Int - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 
213321/SP)

Processo 0003131-33.2013.8.26.0323 (032.32.0130.003131) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda 
- Érika da Cunha Mendes - Janete Marques - Tendo em vista a falta de informação sobre o cumprimento integral do acordo, 
embora devidamente intimado, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Autorizo o desentranhamento dos 
documentos acostados aos autos, entregando-se ao interessado, mediante recibo nos autos. Ficam as partes cientes de que, 
nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. 
Intime-se. - ADV: DEBORA LUANE PROCOPIO SALES (OAB 265999/SP)

Processo 0003189-70.2012.8.26.0323 (323.01.2012.003189) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos de 
Consumo - Juluana da Encarnação Camara Bueno - Rogéria Aparecida Nunes - Tendo em vista o cumprimento integral do acordo, 
conforme manifestação de fl.retro, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Autorizo o desentranhamento 
dos documentos acostados aos autos, entregando-se ao interessado, mediante recibo nos autos. Ficam as partes cientes 
de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão 
destruídos. Intime-se. - ADV: MARIA RAQUEL TIRELLI DA SILVA MONTEIRO (OAB 220422/SP)

Processo 0003190-55.2012.8.26.0323 (323.01.2012.003190) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos de 
Consumo - Juliana da Encarnação Camara Bueno - Regiane Fernandes - Manifeste-se a reclamante sobre a certidão do Sr. 
Oficial de Justiça (fls. 65), prazo de 30 dias sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: MARIA RAQUEL TIRELLI DA SILVA 
MONTEIRO (OAB 220422/SP)

Processo 0003197-76.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - J. MACIEL FLORES 
MODAS - ME - MARLENE APARECIDA REZENDE - Tendo em vista o cumprimento integral do acordo, conforme manifestação de 
fl.retro, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Autorizo o desentranhamento dos documentos acostados 
aos autos, entregando-se ao interessado, mediante recibo nos autos. Ficam as partes cientes de que, nos termos do Provimento 
CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. Intime-se. - ADV: VALERIA 
LANZONI GOMES UEDA (OAB 141463/SP)

Processo 0003287-84.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Rosival Araújo 
Vieira - Cristina do Nascimento Ribeiro - Tendo em vista a não localização da executada, conforme certidões negativas às 
fls. 12 e 24, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei Federal 9.099/95. Defiro desde já o 
desentranhamento dos documentos acostados a presente e a entrega dos mesmos ao(a) interessado(a) mediante recibo nos 
autos. O exequente poderá requerer, caso queira, certidão do seu crédito. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 
os autos com as devidas anotações cartorárias. Fica a parte ciente de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, 
decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE 
MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0003291-24.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Rosival Araújo Vieira - 
Rose Erica Fernandes Ribas - Pela derradeira vez designo audiência de conciliação para o dia 07/04/15, às 13:30 hs no Núcleo 
Jurídico do Centro Unisal. Caso o mandado de citação retorne negativo, tornem os autos conclusos para extinção nos termos do 
art. 53, § 4º da Lei 9099/95.. Expeça-se o necessário. Int - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0003554-56.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Rosival Araújo Vieira 
- JOSE CARLOS DE OLIVEIRA - Em razão da falta de providência do exequente no sentido de indicar o endereço completo 
para regular citação do executado, conforme certidão retro, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 267, 
inciso IV, do CPC. Defiro desde já o desentranhamento dos documentos acostados a presente e a entrega dos mesmos ao(a) 
interessado(a) mediante recibo nos autos. O exequente poderá requerer, caso queira, certidão de seu crédito. Observadas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Finalmente, cientifico as partes de que, nos 
termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. 
P.R.I. - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0003557-11.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Rosival Araújo Vieira 
- MARCILIO FELIX - Tendo em vista a não localização do executado,conforme certidões negativas às fls. 12, 23 e 36, JULGO 
EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei Federal 9.099/95. Defiro desde já o desentranhamento 
dos documentos acostados a presente e a entrega dos mesmos ao(a) interessado(a) mediante recibo nos autos. O exequente 
poderá requerer, caso queira, certidão do seu crédito. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as devidas 
anotações cartorárias. Fica a parte ciente de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias 
do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0003665-16.2009.8.26.0323 (323.01.2009.003665) - Outros Feitos não Especificados - Fabiano Estefano Guedes 
Carneiro - Dacon Formaturas e Eventos Ltda Me - Fls. 182. Defiro o sobrestamento do feito por 60 dias. Decorrido o prazo, sem 
manifestação do exequente, tornem conclusos para extinção. Intime-se. - ADV: LUIZ FERNANDO RODRIGUES DA SILVA (OAB 
187975/SP), ANA PAULA CARVALHO DE AZEVEDO (OAB 194592/SP), MARCELO RICO DE AQUINO (OAB 136119/SP)

Processo 0003823-95.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
Roseli Aparecida Nascimento Moraes Pinto - Banco Bradesco Financiamentos S.A. - Tendo em conta a certidão de fls. retro, 
intime-se a Reclamante para se manifestar sobre as preliminares apresentadas na contestação de fls 72/93. Prazo: 05 dias. Após, 
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tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: CLEIDE SEVERO CHAVES (OAB 119317/SP), JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 
JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 0003823-95.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
Roseli Aparecida Nascimento Moraes Pinto - Banco Bradesco Financiamentos S.A. - Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE 
O PEDIDO. Em consequência, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, EXTINGO O PROCESSO 
com julgamento do mérito. Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Quem adquire motocicleta zero 
quilômetro, pagando financiamento com parcela mensal no valor de aproximadamente um salário mínimo (considerando o valor 
vigente à época da celebração do negócio dezembro de 2007) e contrata causídico particular - que, por óbvio, não atua pro bono 
-, não obstante não se exija no sistema do Juizado Especial capacidade postulatória, não pode ser considerado pobre para os 
fins da Lei 1.060/50.Sem condenação no pagamento de custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.P.R.I. - ADV: 
JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP), CLEIDE SEVERO CHAVES (OAB 119317/SP)

Processo 0003898-37.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Rosival Araújo Vieira - 
Reginaldo Castilho - Pela derradeira vez designo audiência de conciliação para o dia 08/04/15, às 14:30 hs no Núcleo Jurídico 
do Centro Unisal. Caso o mandado de citação retorne negativo, tornem os autos conclusos para extinção nos termos do art. 53, 
§ 4º da Lei 9099/95.. Expeça-se o necessário. Int - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0003912-21.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação Incorporada / Quintos e 
Décimos / VPNI - Miguel Pereira de Andrade - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Recebo o recurso interposto às fls. 
70, com as razões de fls.71/83 em seus regulares efeitos. Dê-se vista ao recorrido para contrarrazões no prazo legal. Após, 
remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal da 48ª Circunscrição de Guaratinguetá, com as cautelas legais e as homenagens 
deste Juízo. Int. - ADV: JOSIE APARECIDA DA SILVA (OAB 119812/SP), ANA KARINA SILVEIRA D’ELBOUX (OAB 186516/SP)

Processo 0003932-46.2013.8.26.0323 (032.32.0130.003932) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Material - Aline Moreira Ladeira - Loja Oi Tns Sa - Vistos.Fls.56/60. Indefiro, por ora, o pedido de desconsideração da 
personalidade jurídica. Isso porque sequer tentado o bloqueio dos ativos financeiros da reqquerida.Tendo decorrido o prazo para 
pagamento, conforme certidão de fls.65, apresente o exequente valor atualizado do débito para posterior bloqueio de valores, 
via BACEN JUD. Int. - ADV: THALITA CRISTINA RODRIGUES ROSA MORENO RAMOS (OAB 329407/SP)

Processo 0004020-50.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cancelamento de vôo - PATRÍCIA 
SIMÕES DE OLIVEIRA - - WELLINTON ALVES DE OLIVEIRA - TAP Transportes Aéreos Portugueses S/A - Ante o exposto, 
JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, com o fim de CONDENAR a requerida TAP TRANSPORTES AÉREOS 
PORTUGUESES S.A. a pagar, a cada um dos autores, as quantias de: a) R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), a título 
de indenização por danos materiais, valor que será atualizado pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescido 
de juros de mora de 1% (um por cento) por mês, a partir da citação; e b) R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização 
por danos morais, valor que será corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de 
mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da presente sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ). Deixo 
de fixar condenação em custas e honorários, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. - ADV: PATRICIA MARIA MOTA DE 
MOURA GUIMARÃES (OAB 265915/SP), JOÃO ROBERTO LEITÃO DE ALBUQUERQUE MELO (OAB 245790/SP)

Processo 0004020-50.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cancelamento de vôo - PATRÍCIA SIMÕES 
DE OLIVEIRA e outro - TAP Transportes Aéreos Portugueses S/A - Em razão do pagamento efetuado pela requerida, dando 
a requerente quitação à dívida, conforme manifestação nos autos, JULGO EXTINTA a presente ação de Indenização, com 
fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento. Autorizo desde já o 
desentranhamento dos documentos acostados aos autos, entregando-se ao interessado, mediante recibo nos autos. Observadas 
as formalidades legais, arquivem-se os autos, fazendo-se as devidas anotações cartorárias. Ficam as partes cientes de que, nos 
termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. 
- ADV: PATRICIA MARIA MOTA DE MOURA GUIMARÃES (OAB 265915/SP), JOÃO ROBERTO LEITÃO DE ALBUQUERQUE 
MELO (OAB 245790/SP)

Processo 0004573-39.2010.8.26.0323 (323.01.2010.004573) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Jean 
Charles Azevedo - Claudemir Jose da Cruz - Em razão da inércia da exeqüente, abandonado a causa por mais de trinta dias, 
não promovendo os atos necessários para o andamento do feito, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 
267, inciso III, do CPC. Desde já, ficam as partes cientes de que, com o trânsito em julgado, declaro levantada a penhora de fl. 
09. Defiro desde já o desentranhamento dos documentos acostados a presente e a entrega dos mesmos ao(a) interessado(a) 
mediante recibo nos autos. O exequente poderá requerer, caso queira, certidão de seu crédito. Observadas as formalidades 
legais, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Finalmente, cientifico as partes de que, nos termos do 
Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: 
ALVARO MARTON BARBOSA (OAB 73995/SP)

Processo 0004662-62.2010.8.26.0323 (323.01.2010.004662) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Moral - Cristiane Rodrigues da Silva Lima - Wpb Representações Fotograficas Ltda Me - Recebo o recurso interposto 
às fls.202/203, com as razões de fls.204/220, no efeito devolutivo. Dê-se vista ao recorrido para contrarrazões no prazo 
legal. Após, remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal da 48ª Circunscrição de Guaratinguetá, com as cautelas legais e as 
homenagens deste Juízo. Int. - ADV: ELIANA BENATTI (OAB 122826/SP), REINALDO JOSE MATEUS RENA (OAB 122658/
SP), RENATO JOSE ANTERO DOS SANTOS (OAB 153298/SP), SÔNIA SUGAWARA (OAB 154649/SP), GABRIELA PAUKERT 
ORTEGA (OAB 161182/SP), LUCIANO FELIX DO AMARAL E SILVA (OAB 143487/SP), JOSE RENA (OAB 49404/SP), RENATA 
CORONATO (OAB 157113/SP), LUCILA ZENKE SIMÃO (OAB 226837/SP), POLLYANA LINS BARBOSA RECSKY (OAB 223842/
SP), CRISTIANE DO NASCIMENTO (OAB 216859/SP), TATIANA RODRIGUES MACHADO (OAB 228208/SP), THAYSA ROMO 
SANTOS (OAB 296327/SP)

Processo 0004863-59.2007.8.26.0323 (323.01.2007.004863) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Pedro Antonio da 
Silva - Iracema Silva Mota - Fl. retro: Indefiro o pedido. Compulsando os autos observo que foram efetuadas várias tentativas de 
bloqueios via BACEN JUD (fls. 50/51, 71/72, 135/136), pesquisa de veículo mediante ofício para o Ciretran (fls. 43/45), tentativa 
de penhora de bens ( fls. 39,57,64),expedição de ofício para bloqueio de restituição de imposto de renda (fls. 164,198,207) e 
bloqueio de bens pelo sistema INFOJUD (fls. 192), alcançando apenas parte do crédito. Assim, tendo em conta a inexistência 
de outros bens de propriedade da executada passíveis de penhora, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no 
artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Defiro desde já o desentranhamento dos documentos que instruíram a presente e a entrega 
dos mesmos a interessada mediante recibo nos autos. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, fazendo-se 
as devidas anotações cartorárias. Ficam as partes cientes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o 
prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: JOSE RICARDO ANGELO BARBOSA (OAB 
126524/SP), VALERIA LANZONI GOMES UEDA (OAB 141463/SP)
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Processo 0004970-59.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Elisio 
Vieira dos Prazeres - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - Ante o exposto e por todo o 
mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos para o fim sustar e cancelar em definitivo o desconto relativo 
a 2% (dois por cento) sobre os vencimentos do autor, bem como condenar a requerida CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO a devolver os valores descontados a partir da citação, montante este que será corrigido 
monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir de 
cada desconto.Sem condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.P.R.I. - 
ADV: CARLOS ALBERTO MOURA DE LIMA (OAB 172140/SP), MAURICIO KAORU AMAGASA (OAB 93603/SP)

Processo 0004994-24.2013.8.26.0323 (032.32.0130.004994) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de 
Serviços - Luis Carlos Nantes - Serralheria Medeiros - Tendo em vista a falta de informação do reclamante sobre o cumprimento 
integral do acordo, embora devidamente intimado, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Autorizo o 
desentranhamento dos documentos acostados aos autos, entregando-se ao interessado, mediante recibo nos autos. Ficam as 
partes cientes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os 
autos serão destruídos. Intime-se. - ADV: DANIEL BRUNO DE MECENAS (OAB 276010/SP), WAGNER GOMES SALOMÃO 
(OAB 301416/SP), RENE TAVARES LOPES (OAB 66860/SP)

Processo 0005008-71.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Água - FERNANDO 
RICARDI DA ROSA - Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Tendo em vista o cumprimento integral 
do acordo, conforme recibo às fls. 57 e considerando a falta de manifestação do reclamante, embora devidamente intimado, 
arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Autorizo o desentranhamento dos documentos acostados aos 
autos, entregando-se ao interessado, mediante recibo nos autos. Ficam as partes cientes de que, nos termos do Provimento 
CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. Intime-se. - ADV: PATRICIA 
MARIA MOTA DE MOURA GUIMARÃES (OAB 265915/SP), FRANK-LANDE DE CARVALHO RÊGO (OAB 161715/SP)

Processo 0005019-03.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Carolina Kelly 
Oliveira Pinto Avelino - SUPERMERCADO SEMAR DE CÉZAR DE SOUZA LTDA - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, com o fim de CONDENAR o requerido SUPERMERCADO SEMAR DE CÉSAR 
DE SOUZA LTDA a pagar à autora CAROLINA KELLY OLIVEIRA PINTO AVELINO a quantia de R$ 1.319,00 (mil trezentos 
e dezenove reais), a título de indenização pelos danos materiais, com correção monetária pela tabela prática do e. TJSP, e 
acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Assim, extingo o processo, com resolução do 
mérito, com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar condenação em custas e honorários, a teor do que 
dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: LUIZ PAVESIO JUNIOR (OAB 136478/SP), SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE 
MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0005039-91.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Rosival Araújo Vieira - 
Isac Rodrigues Malaquias - Trata-se de Ação de Cobrança proposta pelo autor, objetivando o recebimento de valor devido pela 
venda de produtos de seu estabelecimento comercial. Devidamente citado às fl.13, o requerido ISAC RODRIGUES MALAQUIAS 
não compareceu à audiência designada, conforme termo de fls. retro. É o relatório. Fundamento e decido. A ação procede, visto 
que a revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela autora na forma dos artigos 285 e 319 do Código 
de Processo Civil, nessa linha, o artigo 20 da Lei 9.099/95, acarretando as conseqüências jurídicas na inicial. Sendo assim, a 
procedência da ação é de rigor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, encerrando o processo com resolução de mérito, 
com fundamento no artigo 269, I do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento da importância de 
R$ 950,18, atualizada desde a propositura da ação, aplicando-se a tabela prática do E. Tribunal de Justiça e juros de um por 
cento (1%) ao mês a partir da citação. Isenta de custas nesta fase processual. P.R.I. - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE 
MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0005067-59.2014.8.26.0323 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Clelia Tirelli dos 
Santos - - Valeria Cristina Tirelli dos Santos - São Paulo Previdência SPPREV - Vistos.Dispensado o relatório, na forma do art. 
38 da Lei 9.099/95.Fundamento e decido.A pretensão não deve ser acolhida.O requerente busca a integração da Gratificação de 
Atividade Policial em seu salário, já que esta não foi adicionada integralmente, somente na somatória de R$ 50,00 (Cinquenta 
reais), ou seja, metade do que lhe é devido.É fato incontroverso que a RETP, que incide em 100% do salário-base, dobra 
o valor de 50% da Gratificação por Atividade Policial, o que já supre o valor devido ao autor.A Lei Complementar, em seu 
artigo 1º, determinou a absorção da GAP nos vencimentos e proventos dos membros das policias militares e civis:”Art. 1º 
O valor da Gratificação por Atividades de Polícia - GAP, instituída pela Lei Complementar n° 873, de 27 de julho de 2000, 
fica absorvido nos vencimentos e proventos dos integrantes das carreiras policiais civis e militares, bem como nas pensões 
percebidas por seusbeneficiários.” Depreendo da lição de Hely Lopes Meirelles sobre o termo vencimentos:Vencimentos (no 
plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição 
devida ao servidor pelo exercício do cargo público. Assim, o vencimento (no singular) corresponde ao padrão do cargo público 
fixado em lei, e os vencimentos são representados pelo padrão do cargo (vencimento) acrescido dos demais componentes dos 
sistema remuneratório do servidor público da Administração direta, autárquica e fundacional. Esses conceitos resultam, hoje, 
da própria Carta Magna, como se depreende do art. 39,§1º, I, c.c. O art. 37, X, XI, XII E XV.Quando o legislador pretender 
restringir o conceito ao padrão do cargo do servidor, deverá empregar o vocábulo no singular vencimento; quando quiser 
abranger também as vantagens conferidas ao servidor, deverá usar o termo no plural - vencimentos A expressão vencimentos, 
de acordo com a lição exposta acima, abrange o vencimento no sentido singular e também as demais vantagens recebidas 
pelo servidor.Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente jurisprudencial:TJ-SP 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal 
de Justiça de São Paulo Servidores Públicos do Estado de São Paulo - Policiais Militares (Ativos) Gratificação por Atividade 
de Polícia (GAP), regulada pela LC nº 873/2000- Pretensão de incorporação integral somente sobre o salário base, sob o 
argumento de que a parte do valor do benefício foi absorvida no RETP Impossibilidade Gratificação de caráter geral que se 
incorpora aos vencimentos, cujo conceito abrange o salário base e demais verbas pagas em caráter permanente, incluindo o 
RETP Inteligência do art. 1º da LC nº 1.021/07 R. Sentença de Improcedência mantida. Recuso Impróvido .Apelação Cível nº 
007768-66.2010.8.26.0053. Sendo a RETP baseada em 100% do vencimento do autor, e também sendo compreendida como 
parte dos vencimentos deste, está completa a prestação de 100% da GAP, o que torna o presente pleito improcedente.Diante do 
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão veiculada na petição inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 
269, I, do Código de Processo Civil.Sem condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 
da Lei 9.099/95.Defiro ao polo ativo os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.P.R.I. - ADV: JOSIE APARECIDA DA SILVA (OAB 
119812/SP), MAURICIO KAORU AMAGASA (OAB 93603/SP)

Processo 0005363-81.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Antonio 
Flavio Barreto - NETSHOES - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial a fim de condenar 
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a requerida, NS2.COM INTERNET S/A (NETSHOES), (i) a restituir ao requerente, ANTÔNIO FLÁVIO BARRETO, o valor pago 
pelo calçado descrito na inicial, qual seja, R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) fl. 22, corrigido monetariamente 
pela tabela prática do Tribunal de Justiça e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e (ii) ao pagamento de 
indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois reais), valor este que será corrigido monetariamente pela 
tabela prática do egrégio Tribunal de Justiça e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da presente até o efetivo 
pagamento (súmula 362 do STJ). Em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, I, do 
Código de Processo Civil. Proceda a z. serventia à retificação do nome da requerida, passando a constar NS2.COM INTERNET 
S/A (NETSHOES). Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, deixo de estipular condenação em custas e honorários advocatícios. 
Em caso de recurso (prazo de dez dias, com obrigatória representação por Advogado), deverá ser recolhido preparo, nos termos 
do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: MARIA INES DE SOUZA (OAB 210351/SP), RICARDO EJZENBAUM (OAB 
206365/SP)

Processo 0005437-43.2011.8.26.0323 (323.01.2011.005437) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Moral - Maria de Lourdes Camargo Rodrigues - F Christino Ramos Epp - - Adevaldir Ramos - Manifeste-se a reclamante 
sobre a petição de Exceção de Pré-Executividade apresentada pela reclamada, prazo de 10 dias. - ADV: MARIO TEIXEIRA DA 
SILVA (OAB 26417/SP), DIRCEU NUNES RANGEL (OAB 24445/SP), ELCIO PABLO FERREIRA DIAS (OAB 112989/SP)

Processo 0005463-70.2013.8.26.0323 (032.32.0130.005463) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Maria Luciene 
Ferreira - Julie Christine Costa dos Santos - Em razão da inércia da exeqüente, abandonado a causa por mais de trinta dias, 
não promovendo os atos necessários para o andamento do feito, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 
267, inciso III, do CPC. Defiro desde já o desentranhamento dos documentos acostados a presente e a entrega dos mesmos 
ao(a) interessado(a) mediante recibo nos autos. O exequente poderá requerer, caso queira, certidão de seu crédito. Observadas 
as formalidades legais, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Finalmente, cientifico as partes de que, 
nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. 
P.R.I. - ADV: MARIA LUCIENE FERREIRA (OAB 328247/SP)

Processo 0005463-70.2013.8.26.0323 (032.32.0130.005463) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Maria Luciene 
Ferreira - Julie Christine Costa dos Santos - Em razão da inércia da exeqüente, abandonado a causa por mais de trinta dias, 
não promovendo os atos necessários para o andamento do feito, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 
267, inciso III, do CPC. Defiro desde já o desentranhamento dos documentos acostados a presente e a entrega dos mesmos 
ao(a) interessado(a) mediante recibo nos autos. O exequente poderá requerer, caso queira, certidão de seu crédito. Observadas 
as formalidades legais, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Finalmente, cientifico as partes de que, 
nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. 
P.R.I. - ADV: MARIA LUCIENE FERREIRA (OAB 328247/SP)

Processo 0005473-22.2010.8.26.0323 (323.01.2010.005473) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de 
Serviços - David Carlos Lopes - Edmilson Rodrigues de Oliveira - Defiro requerimento de fls. 68 e autorizo o sobrestamento do 
feito por 120 dias. Decorrido o prazo, sem manifestação do exequente, tornem conclusos para extinção. Intime-se. - ADV: DAVID 
CARLOS LOPES (OAB 102262/SP)

Processo 0005501-82.2013.8.26.0323 (032.32.0130.005501) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Marusan Alves Theodoro - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Recebo o recurso interposto 
às fls. 81 , com as razões de fls. 82/105 em seus regulares efeitos. Dê-se vista ao recorrido para contrarrazões no prazo 
legal. Após, remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal da 48ª Circunscrição de Guaratinguetá, com as cautelas legais e as 
homenagens deste Juízo. Int. - ADV: ANA KARINA SILVEIRA D’ELBOUX (OAB 186516/SP), VERA LUCIA SILVA COSTA BAHIA 
(OAB 123118/SP), CARLOS ALBERTO MOURA DE LIMA (OAB 172140/SP)

Processo 0005508-79.2010.8.26.0323 (323.01.2010.005508) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Deposito Avenida 
Materiais de Constrção Ltda Epp - Alquibras Industria e Comercio Ltda - Fl. retro: Indefiro o pedido. Compulsando os autos 
observo que foram efetuadas várias tentativas de bloqueios via BACEN JUD (fls. 42/43,), pesquisa de bens pelo sistema 
INFOJUD (fls. 80/85) tentativa de penhora de bens ( fls. 23,35,) e constatação de bens (fls. 50,65), todas sem sucesso. Assim, 
tendo em conta a inexistência de bens de propriedade da executada passíveis de penhora, JULGO EXTINTA a presente ação, 
com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Defiro desde já o desentranhamento dos documentos que instruíram a 
presente e a entrega dos mesmos a interessada mediante recibo nos autos. Observadas as formalidades legais, arquivem-se 
os autos, fazendo-se as devidas anotações cartorárias. Ficam as partes cientes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 
1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: BRUNO REGINATO 
ARAUJO DE OLIVEIRA (OAB 224414/SP), PALADIA DE OLIVEIRA ROMEIRO DA SILVA (OAB 260534/SP)

Processo 0005551-74.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - MÁRCIO AUGUSTO 
RODRIGUES - Tim Celular S/A - Fls. 36/37. Indefiro o requerimento para acréscimo da multa, considerando que o depósito foi 
realizado no dia 03/11/14 e apenas o ofício de fls. 35 datado em 04/11/14. Neste sentido, tendo em vista o cumprimento integral 
do acordo, defiro a expedição do mandado de levantamento . Após, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. 
Autorizo o desentranhamento dos documentos acostados aos autos, entregando-se ao interessado, mediante recibo nos autos. 
Ficam as partes cientes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em 
julgado, os autos serão destruídos. Intime-se. (Aguardando retirada de guia de levantamento pelo reclamante) - ADV: MARCIO 
AUGUSTO RODRIGUES (OAB 125887/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)

Processo 0005626-50.2013.8.26.0323 (032.32.0130.005626) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de 
Trânsito - Geraldo Soares de Oliveira Filho - Rodoviário Schio Ltda - - Claudio Fernando da Silva - Em razão da inércia da 
exeqüente, abandonado a causa por mais de trinta dias, não promovendo os atos necessários para o andamento do feito, 
JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 267, inciso III, do CPC. Defiro desde já o desentranhamento 
dos documentos acostados a presente e a entrega dos mesmos ao(a) interessado(a) mediante recibo nos autos. O exequente 
poderá requerer, caso queira, certidão de seu crédito. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as devidas 
anotações cartorárias. Finalmente, cientifico as partes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo 
de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: JOÃO TEIXEIRA DA SILVA NETO (OAB 254534/SP)

Processo 0005730-76.2012.8.26.0323 (323.01.2012.005730) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória 
- A G de Lima Me - Carlos Henrique de Abreu - Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 
Fundamento e decido. O juiz é o destinatário das provas e julgará a demanda norteado pelo princípio do livre convencimento 
fundamentado, insculpido no art. 131 do CPC, nas lições de Jônatas Luiz Moreira de Paula: “(...) Princípio da Persuasão 
Racional ou Livre convencimento: é regra basilar no direito processual a independência intelectual do juiz ante sua interpretação 
dos fatos e das normas jurídicas, a fim de construir sua convicção jurídica. Essa independência é expressada pelo princípio 
enfocado e, segundo, José Frederico Marques, situa-se entre o sistema da certeza legal e o sistema do julgamento segundo a 
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consciência íntima, exigindo-se do julgador pesar o valor das provas que lhe parece mais acertado, dentro de uma motivação 
lógica que deve ser exposto na decisão. (MOREIRA DE PAULA, Jônatas Luiz. Teoria Geral do Processo. Ed. Editora de Direito, 
2. ed. Leme, São Paulo: 2000, pp 291-292) Tem-se como desnecessária qualquer prova a ser produzida em audiência em 
razão das provas trazidas aos autos, que já permitem um convencimento seguro desta Magistrada. Deve-se ressaltar que se 
trata de questão que envolve direito disponível, de forma que maior o campo de atuação do juiz para determinar o julgamento 
antecipado da lide, conforme o artigo 330, I do C.P.C. A necessidade da produção de qualquer prova há de ser apreciada 
pelo Juízo, mediante a análise das alegações das partes em suas manifestações, que deverão ter firmeza, veracidade e 
coerência para serem deferidas, não só pode, como deve, o Juízo indeferir a realização de prova cuja efetivação viria somente 
a onerar ainda mais o Judiciário e imputar mora às partes, necessitada de decisão efetiva para suas questões. Em atenção ao 
contexto do caso em exame, trata-se de evidente relação de consumo, na qual se aplica a inversão do ônus da prova, haja 
vista a vulnerabilidade da autora, que é consumidora. A Lei 8.078/90 oferece maior proteção ao consumidor, sendo garantido 
em juízo, se cumprido o estabelecido pelo artigo 2º do citado diploma legal, o disposto pelo artigo 6º, VIII. A vulnerabilidade 
provém de diversas fontes das relações de consumo. As mais evidentes são a falta de conhecimento técnico, o não acesso à 
cadeia de produção e distribuição do produto, e a desproporcionalidade de recurso entre as partes. Superada essa questão 
inicial, julgo o mérito propriamente dito. O pedido principal é improcedente e o pedido contraposto é procedente. Destaque-
se, conforme dito alhures, que a relação jurídica sub examine é nitidamente de consumo e, por isso, a controvérsia reclama 
solução dentro do microssistema protetivo instituído pela Lei nº. 8.078/90. Assim, com base no artigo 3°, do Código de Defesa 
do Consumidor: Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os 
entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, 
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. O requerente é hipossuficiente perante o réu, 
uma vez que é consumidor e, consequentemente, neste caso, a parte mais fraca e vulnerável. Desta forma, o Código de Defesa 
do Consumidor estabeleceu a inversão do ônus da prova como maneira de sanar o desequilíbrio entre as partes no campo 
substancial (art. 6°, inciso VIII). Portanto, caberia à requerente provar que efetuou acertadamente o conserto do bem, sanando a 
falha apresentada. De outro lado, o requerente fornecedor escorado na cômoda situação de exigir do hipossuficiente consumidor 
a prova de suas alegações, nada demonstrou no sentido de desmenti-las, sequer trouxe aos autos prova do que alega, a saber, 
que teria entregue as mercadorias em suposto perfeito estado e condições de uso, de modo a afastar a justificativa vício que 
rendeu ensejo a inadimplência do autor face as notas promissórias. Ao revés, as fotos acostadas às fls. 23\\\<25 demonstram 
a não satisfação do réu com as condições dos produtos, caracterizada a hipossuficiência do autor, invertido o ônus da prova 
e não tendo o requerido produzido as provas necessárias que corroborassem suas alegações em sua exordial, sendo que 
não há outra consequência senão dar como procedente o pedido contraposto do requerido, a declarar inexigíveis os débitos 
apontados na exordial. De rigor salientar, outrossim, à luz do demonstrado pelas fotografias supracitadas, a responsabilidade 
pela entrega dos itens acordados em contrato é objetiva, cabendo ao forencedor, como forma eximente de responsabilidade a 
demonstração cabal de ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros, o que de igual modo não ocorreu 
à espécie. Para tanto, invoca-se o disposto no artigo 14° do Código de Defesa do Consumidor: Art. 14. O fornecedor de serviços 
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 
3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Destarte, considerando a incidência na hipótese das regras e princípios 
previstos na Lei nº 8.078/90, notadamente quanto à boa-fé objetiva que, em relação ao consumidor, é presumida por aquele 
Diploma Legal, a qual não foi elidida pelo requerido durante a instrução do feito, como lhe competia, de rigor a improcedência 
do pedido principal e a procedência do pedido contraposto. DISPOSITIVO Posto isso, e pelo mais que dos autos consta, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial e PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a rescisão do contrato entabulado pelas partes, 
assim como DECLARAR a inexistência dos débitos do autor A G DE LIMA ME em favor do requerido CARLOS HENRIQUE DE 
ABREU, consistentes nas promissórias acostadas às fls. 7\\\<15 destes autos, bem como que o réu proceda à devolução dos 
móveis em 30 dias a contar da publicação desta sentença. Faculto ao autor e às suas expensas, devendo o réu abster-se de 
impedir a sua entrada, a retirada do produto defeituoso da residência do réu, também no prazo de 30 dias a contar da publicação 
desta sentença, sendo que, decorrido tal prazo, declaro o perdimento de tais bens em desfavor do autor. Com isso dou o feito 
por extinto, com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, deixando de condenar as partes em custas ou 
honorários advocatícios, por expressa disposição legal. Fica consignado que, na eventualidade de ser interposto recurso, o 
recorrente deverá recolher o preparo recursal na forma da Súmula 13, do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados 
Especiais Cíveis da Capital, publicado em 12.06.2006, com a seguinte redação: O preparo no Juizado Especial Cível, sob pena 
de deserção, será efetuado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, e 
deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º. da Lei 11.608/2003, sendo no mínimo 5 UFESPs 
para cada parcela, em cumprimento ao artigo 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, sem prejuízo do recolhimento do porte de 
remessa e retorno P.R.I.C. Lorena, 26 de janeiro de 2015. - ADV: CARLOS VAZ LEITE (OAB 136396/SP)

Processo 0005858-96.2012.8.26.0323 (323.01.2012.005858) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória 
- Alvarenga Centro de Formação de Condutores B Ltda Me - Jedson dos Santos - Manifeste-se a reclamante sobre a certidão 
negativa do Sr. Oficial de Justiça (fls. 45), prazo de 30 dias sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: SYLVIA CHRISTINA 
BARBOSA DE MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0005981-31.2011.8.26.0323 (323.01.2011.005981) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - J Pires 
Pereira - Geralda de Paula Amaral - Defiro requerimento de fls. 72 e autorizo o sobrestamento do feito por 180 dias. Decorrido 
o prazo, sem manifestação do exequente, tornem conclusos para extinção. Intime-se. - ADV: VALERIA LANZONI GOMES UEDA 
(OAB 141463/SP)

Processo 0006044-51.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Rosival Araújo Vieira - 
Elaine R. de Oliveira - Pela derradeira vez, designo audiência de conciliação para o dia 14/04/15, às 13:30 hs no Núcleo Jurídico 
do Centro Unisal. Caso a precatória retorne negativa, tornem estes autos conclusos para extinção nos termos do art. 53, § 4º da 
Lei 9099/95. Int. - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0006175-26.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Ricardo Dal Poggetto Guimarães - Banco Gmac S/A - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para 
o fim de CONDENAR o requerido BANCO GMAC S/A a pagar ao autor RICARDO DAL POGGETTO GUIMARÃES a quantia 
de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este que será corrigido monetariamente pela 
tabela prática do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), desde a data 
da presente sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ); Em consequência, extingo o processo, com julgamento do 
mérito, com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários, 
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a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: HOMERO NOVAES VIEIRA BRAGA FERRAZ (OAB 61263/SP), EDUARDO 
CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 0006185-75.2011.8.26.0323 (323.01.2011.006185) - Outros Feitos não Especificados - Locação de Imóvel - Julio 
Cesar Veronese dos Santos - Anderson Rodrigo Fabaino - Em razão do pagamento efetuado pelo executado, dando o exequente 
quitação à dívida, conforme manifestação nos autos, JULGO EXTINTA a presente ação de Cobrança em fase de Execução, com 
fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento. Desde já, ficam as partes 
cientes de que, com o trânsito em julgado, declaro levantada a penhora de fls. 90. Autorizo desde já o desentranhamento dos 
documentos acostados aos autos, entregando-se ao interessado, mediante recibo nos autos. Observadas as formalidades legais, 
arquivem-se os autos, fazendo-se as devidas anotações cartorárias. Ficam as partes cientes de que, nos termos do Provimento 
CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. (Aguardando retirada 
da guia de levantamento pelo reclamante). - ADV: WAGNER GOMES SALOMÃO (OAB 301416/SP), JOSE OSWALDO SILVA 
(OAB 91994/SP), ERWERTON RODRIGO MOREIRA (OAB 223958/SP)

Processo 0006186-60.2011.8.26.0323 (323.01.2011.006186) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento 
- Evangelina Aparecida de Siqueira - Valdeci Tavares de Miranda - Vistos. Tendo em conta a petição e declaração de fls. 
71/72, defiro a exclusão dos procuradores constituídos pelo executado. Providencie-se as anotações necessárias. Defiro a 
remoção e adjudicação do animal penhorado às fls. 80. Expeça-se mandado, intimando-se o executado do prazo para eventual 
impugnação. Intime-se a exequente a providenciar os meios necessários para a diligência. Na hipótese de devolução do 
mandado sem cumprimento, por inoperância da parte, tornem conclusos para extinção. Int. (Obs. Carta precatória já expedida, 
aguardando providências necessárias para o cumprimento do ato). - ADV: JOSE ROBERTO DE MOURA (OAB 137917/SP), 
EUNICE FERREIRA (OAB 128032/SP)

Processo 0006243-49.2009.8.26.0323 (323.01.2009.006243) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de 
Serviços - Maria Ines de Souza - Eliane da Silva Mendes - Fls. 173.Defiro o sobrestamento do feito por 60 dias. Decorrido o 
prazo, sem manifestação do exequente, tornem conclusos para extinção. Intime-se. - ADV: MARCIO ROBERTO GUIMARAES 
(OAB 149680/SP), CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 175260/SP)

Processo 0006343-62.2013.8.26.0323 (032.32.0130.006343) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - 
José Eduardo Gomes da Silva - Nextel Telecomunicações Ltda - Em razão do pagamento efetuado pela executada, dando a 
exequente quitação à dívida, conforme manifestação nos autos, JULGO EXTINTA a presente ação Ordinária de Declaração , 
com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Autorizo desde já o desentranhamento dos documentos 
acostados aos autos, entregando-se ao interessado, mediante recibo nos autos. Observadas as formalidades legais, arquivem-
se os autos, fazendo-se as devidas anotações cartorárias. Ficam as partes cientes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 
1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: PRISCILA ARECO 
MOURA DA SILVA (OAB 241068/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP), LUIZ CLAUDIO HERCULANO DE 
PAULA SANTOS (OAB 307328/SP)

Processo 0006396-09.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Jose 
Clemente Isalino - Telefonica Brasil S/A - Vistos, em saneador. O feito está em ordem. Presentes as condições da ação e os 
pressupostos processuais. Declaro SANEADO o processo, mas não profiro o julgamento nesta fase, por verificar a necessidade 
de prova documental. No caso em tela, como pontos controvertidos a serem demonstrados, a responsabilização do réu 
consistente na prova de prejuízo do autor, conduta desidiosa do réu (responsabilidade objetiva) em cobrar dívida supostamente 
indevida e nexo causal entre ambos. De outra banda, o próprio réu admitiu em peça defensiva, de que o autor, atualmente, não 
possui débitos com este, bem como que a linha 012 99726-4049 consta habilitada como pré-paga e não como pós-paga. Para 
dirimir tais pontos, determino a inversão do ônus da prova para que o réu apresente a este juízo, no prazo de 10 (dez) dias, 
sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial, o contrato de prestação de serviço entre as partes, 
na qual conste a atual modalidade habilitada na linha pertencente ao referido numero. Intime-se Lorena, 12 de janeiro de 2015. 
- ADV: MONICA FERNANDES DO CARMO (OAB 115832/SP), HEBERT VINICIUS CURVELLO VENDITO (OAB 285667/SP), 
RICARDO AURELIO ARANTES MOTA (OAB 339152/SP)

Processo 0006410-27.2013.8.26.0323 (032.32.0130.006410) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - 
A G de Lima Me - Luiz Gonzaga de Moraes - Em razão do pagamento efetuado pelo requerido, dando o requerente quitação à 
dívida, conforme manifestação nos autos, JULGO EXTINTA a presente ação de Cobrança, com fundamento no artigo 794, inciso 
I, do Código de Processo Civil. Autorizo desde já o desentranhamento dos documentos acostados aos autos, entregando-se 
ao interessado, mediante recibo nos autos. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, fazendo-se as devidas 
anotações cartorárias. Ficam as partes cientes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 
dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: CARLOS VAZ LEITE (OAB 136396/SP)

Processo 0006413-79.2013.8.26.0323 (032.32.0130.006413) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - 
A G de Lima Me - Rodrigo Puccinelli da Silva - Em razão da inércia da exeqüente, abandonado a causa por mais de trinta dias, 
não promovendo os atos necessários para o andamento do feito, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 
267, inciso III, do CPC. Defiro desde já o desentranhamento dos documentos acostados a presente e a entrega dos mesmos 
ao(a) interessado(a) mediante recibo nos autos. O exequente poderá requerer, caso queira, certidão de seu crédito. Observadas 
as formalidades legais, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Finalmente, cientifico as partes de que, 
nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. 
P.R.I. - ADV: CARLOS VAZ LEITE (OAB 136396/SP)

Processo 0006422-07.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - DIEGO BENEDITO DA 
SILVA - MABE ELETRODOMÉSTICOS S/A - CONTINENTAL - - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A CASAS PERNAMBUCAS 
- Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para os fins de CONDENAR as requeridas, 
solidariamente, a: a) restituírem ao autor os valores pagos pelo produto, cujo montante será oportunamente apurado em sede 
de liquidação de sentença, corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, e acrescido de 
juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; b) pagarem ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de 
indenização por danos morais, valor este que será corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), desde a data da presente sentença até o efetivo pagamento (Súmula 
362 do STJ). Assim, extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 269, I, do Código de Processo Civil. Deixo 
de fixar condenação em custas e honorários, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95. Proceda a z. serventia à retificação 
do polo passivo, anotando-se no sistema. P.R.I.C. - ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP), JOAO 
ANTONIO MARTON NETO (OAB 127966/SP), DAURO LOHNHOFF DOREA (OAB 110133/SP)

Processo 0006796-23.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria 
Cristina Ramos Carneiro - Casas Bahia - Via Varejo S/A - Vistos. Dispensado o relatório, a teor do artigo 38, caput, da Lei 
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n.º 9.099/95. Julgo o feito no estado em que se encontra, considerando o desinteresse das partes na dilação probatória. A 
matéria preliminar arguida pela ré, de ilegitimidade passiva, não prospera. Com efeito, as partes travam relação de consumo, 
subsumindo-se aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigo 2º, caput, e 3º, caput, do Estatuto Consumerista, 
de modo que a ré, enquanto fornecedora do sofá, comerciante, também integra a cadeia de fornecimento e, por consequência, 
possui legitimidade para responder por vícios de qualidade apresentados pelo produto, a teor do disposto no artigo 18, caput, do 
Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por 
vícios de qualidade, responsabilidade que não se confunde com a responsabilidade pelo fato do produto. Confira-se, a propósito: 
“(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. Direito do Consumidor. Demanda reparatória por vício do produto. Tratando-se de demanda 
reparatória por vício do produto, o comerciante que alienou o bem é responsável pelos danos alegados. Inteligência do art. 18, § 
1º, do CDC. Inaplicabilidade da responsabilidade subsidiária do comerciante prevista no art. 13 do CDC. Responsabilidade pelo 
vício que não se confunde com responsabilidade pelo fato do produto. (...)” (TJ/SP, 28ª Câmara de Direito Privado, Apelação 
n.º 9205452-39.2009.8.26.0000, Rel. Gilson Delgado Miranda, j. em 05.11.13). Destaco, neste ponto, que não há que se falar 
em cerceamento de defesa em razão da ausência de capacidade técnica da demandada quanto à constatação de vícios de 
qualidade dos produtos que comercializa, uma vez que, prevendo a lei a responsabilidade solidária dos fornecedores quanto 
a vícios do produto, cabe-lhe adequar-se ao comando legal, seja por meio da contratação de profissionais técnicos aptos 
a constatar se vícios apresentados por produtos são de qualidade ou decorrentes de mau uso, seja por meio de acordos 
comerciais com seus fornecedores para que seus profissionais sejam acionados em casos tais. Tampouco há que se falar em 
incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, porquanto desnecessária a produção de prova pericial 
para o desate da lide, mormente para comprovação de que os vícios apresentados pelo produto decorrem de mau uso ou 
não, uma vez que possível a comprovação de tal fato por outros meios de prova, mormente por meio de prova testemunhal, 
com a oitiva de profissional que realizou visita técnica na residência da autora, prova sequer requerida pela ré. No mérito, a 
demanda é parcialmente procedente. A versão apresentada pela autora, de que o produto que adquiriu da ré apresentou vício de 
qualidade dentro do prazo de garantia e que não houve sua reparação em mais de 30 (trinta) dias, é verossímil, considerando 
que está de acordo com as regras de experiência subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, além de 
amparada pelos documentos instruem a inicial. Assim sendo, é de rigor a incidência ao caso da regra prevista no artigo 6º, VIII, 
do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor da autora, presumindo-se verdadeiras suas 
alegações, cabendo à ré o ônus de comprovar que o vício apresentado pelo produto decorre de mau uso. De tal ônus, contudo, 
a ré não se desincumbiu, optando por pugnar pelo julgamento do feito no estado em que se encontra (fls. 30), embora, como já 
colocado, fosse possível que se desincumbisse de seu onus probandi por meio de prova testemunhal. Deste modo, é de rigor o 
acolhimento da pretensão da autora de substituição do produto defeituoso, com esteio no artigo 18, §1º, I, do Código de Defesa 
do Consumidor. De outra banda, o pleito indenizatório da autora não merece guarida. Não se vislumbra, no caso específico 
dos autos, a ocorrência de abalo psicológico permanente, capaz de deixar sequelas na personalidade da requerente, gerando 
tamanho desconforto psíquico a exigir reparação, pela via da compensação financeira. Segundo Sérgio Cavalieri Filho, “só deve 
ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, 
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem 
parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não 
são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.” (“Programa de Responsabilidade Civil”). 
Os transtornos sofridos pela autora são naturais em situação de quebra de expectativa, não ensejando o reconhecimento de 
dano moral indenizável. Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O inadimplemento do contrato, por 
si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que 
pressupõe ofensa anormal à personalidade. Embora a inobservância das cláusulas contratuais por uma das partes possa trazer 
desconforto ao outro contratante e normalmente o traz trata-se, em princípio, do desconforto a que todos podem estar sujeitos, 
pela própria vida em sociedade. Com efeito, a dificuldade financeira, ou a quebra da expectativa de receber valores contratados, 
não tomam a dimensão de constranger a honra ou a intimidade, ressalvadas situações excepcionais” (STJ REsp nº 202.564/RJ 
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira j. 02.08.2001). Destarte, indevida a reparação pecuniária postulada pela autora. 
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, para condenar a ré a, no prazo de 10 (dez) dias, 
substituir o produto defeituoso por outro da mesma espécie (mesma marca, modelo e características estéticas), em perfeitos 
condições de uso. Por outro lado, rejeito o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização para reparação de danos 
morais. Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo 
Civil. Sem condenação ao pagamento das verbas de sucumbência em primeiro grau de jurisdição. Em caso de recurso, que 
deverá ser subscrito por advogado (art. 41, §2º, Lei n.º 9.099/95), o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo, no 
prazo de 48 horas, sob pena de deserção. P. R. I. - ADV: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (OAB 117417/SP), ANA 
PAULA DE FREITAS AYRES (OAB 276400/SP)

Processo 0006843-65.2012.8.26.0323 (323.01.2012.006843) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Móvel - Julio 
Cesar Veronese dos Santos - Ewerton da Silva - Fls. retro. Indefiro novo sobrestamento do feito, considerando que às fls 38 já 
constou que seria pela derradeira vez. Tendo em conta os bens penhorados às fls. 44, manifeste-se o exequente, no prazo de 
10 dias. Decorrido o prazo, sem manifestação , tornem conclusos para extinção. Intime-se. - ADV: JOSE ROBERTO DE MOURA 
(OAB 137917/SP), WAGNER GOMES SALOMÃO (OAB 301416/SP), JOSE OSWALDO SILVA (OAB 91994/SP)

Processo 0006894-08.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Adelson da Silva 
Gomes Relojoaria Me - Fabiana Toledo da Silva - Designado para o dia 06 de abril de 2015 às 14:00 horas, audiência para 
tentativa de conciliação a ser realiza da no Núcleo Jurídico da Faculdade Salesiana de Lorena, sito na Rua Dom Bosco, 284, 
Centro, Lorena-SP. - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0006937-13.2012.8.26.0323 (323.01.2012.006937) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Benedito Mariano da Silva - Sky Brasil Serviços Ltda - Em razão do pagamento efetuado pela executada, dando 
o exequente quitação à dívida, conforme manifestação nos autos, JULGO EXTINTA a presente ação de Obrigação de Fazer em 
fase de Execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento. 
Autorizo desde já o desentranhamento dos documentos acostados aos autos, entregando-se ao interessado, mediante recibo 
nos autos. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, fazendo-se as devidas anotações cartorárias. Ficam as 
partes cientes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os 
autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP), VALERIA LANZONI GOMES 
UEDA (OAB 141463/SP)

Processo 0007121-66.2012.8.26.0323 (323.01.2012.007121) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Adriano 
Lyrio da Silva - Ariane Cristina Pinheiro de Sales Silva - Pelo que se verifica nos autos, o endereço indicado às fls retro é o 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1109

mesmo constante na certidão negativa de fls.44, neste sentido, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 
53, § 4º, da Lei Federal 9.099/95. Defiro desde já o desentranhamento dos documentos acostados a presente e a entrega dos 
mesmos ao(a) interessado(a) mediante recibo nos autos. O exequente poderá requerer, caso queira, certidão do seu crédito. 
Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Fica a parte ciente de que, 
nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. 
P.R.I. - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0007331-20.2012.8.26.0323 (323.01.2012.007331) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Vanessa 
Cristina de Freitas Pereira - Lilian Ramos da Silva - Tendo em vista a manifestação do exequente nos autos e a não localização 
da executada, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei Federal 9.099/95. Defiro desde 
já o desentranhamento dos documentos acostados a presente e a entrega dos mesmos ao(a) interessado(a) mediante recibo 
nos autos. O exequente poderá requerer, caso queira, certidão do seu crédito. Observadas as formalidades legais, arquivem-
se os autos com as devidas anotações cartorárias. Fica a parte ciente de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, 
decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. - ADV: MARIA RAQUEL TIRELLI DA SILVA 
MONTEIRO (OAB 220422/SP)

Processo 0007569-68.2014.8.26.0323 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JANE T. DA S. LISANTI 
LORENA - EPP - Rosiele Fernandes Ribas - Manifeste-se a reclamante sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça (fls. 
13), prazo de 30 dias sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: MARIANA COSTA PEREIRA (OAB 326522/SP)

Processo 0007573-08.2014.8.26.0323 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JANE T. DA S. LISANTI 
LORENA - EPP - Elba Aparecida Faustino Pereira - Manifeste-se a reclamante sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça 
(fls. 13), prazo de 30 dias sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: MARIANA COSTA PEREIRA (OAB 326522/SP)

Processo 0007736-85.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Rosival Araújo Vieira 
- Osvaldo Lopes da Silva - Pela derradeira vez designo audiência de conciliação para o dia 08/04/15, às 14:45 hs no Núcleo 
Jurídico do Centro Unisal. Caso o mandado de citação retorne negativo, tornem os autos conclusos para extinção nos termos do 
art. 53, § 4º da Lei 9099/95.. Expeça-se o necessário. Int - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0007753-24.2014.8.26.0323 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Bamevap Comercial Ltda Epp 
- Maria Amelia Bitencourt Alves - Manifeste-se a reclamante sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça (fls. 18), prazo de 
30 dias sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: LILIAN REGINA DOS SANTOS CAETANO SIQUEIRA (OAB 244969/SP)

Processo 0007768-90.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Rosival Araújo Vieira 
- Rogério Borges da Silva - Manifeste-se o reclamante sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça (12), prazo de 30 dias 
sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0007772-30.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Rosival Araújo Vieira - 
AQUILES RIBEIRO DE MELO - Manifeste-se o reclamante sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça (12), prazo de 30 
dias sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0007797-43.2014.8.26.0323 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - PEDRO TITO DE AQUINO 
ALMEIDA - ME - ADRIANA GONÇALVES PEREIRA DA SILVA - Manifeste-se o reclamante sobre a certidão negativa do Sr. 
Oficial de Justiça (16), prazo de 30 dias sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: MARINA DE ALMEIDA SANTOS PEREIRA 
(OAB 257712/SP)

Processo 0007800-95.2014.8.26.0323 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - PEDRO TITO DE AQUINO 
ALMEIDA - ME - Lucilene Fernanda Dias - Manifeste-se a reclamante sobre a certidão negativa do Sr. oficial de justiça (fls. 15), 
prazo de 30 dias sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: MARINA DE ALMEIDA SANTOS PEREIRA (OAB 257712/SP)

Processo 0007804-35.2014.8.26.0323 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - PEDRO TITO DE AQUINO 
ALMEIDA - ME - Waldméa do Nascimento - Manifeste-se o reclamante em termos de prosseguimento no feito, prazo de 30 dias 
sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: MARINA DE ALMEIDA SANTOS PEREIRA (OAB 257712/SP)

Processo 0007868-50.2011.8.26.0323 (323.01.2011.007868) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Jane 
Terezinha da Silva Lisanti - Belmira Nunes Daniel - Manifeste-se a reclamante em sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 
Justiça (fls. 61), prazo de 30 dias sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: MARIA RAQUEL TIRELLI DA SILVA MONTEIRO 
(OAB 220422/SP)

Processo 0008041-40.2012.8.26.0323 (323.01.2012.008041) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória 
- A G de Lima Me - Evelyn Simone Gonçalves Leal Vieira - Tendo em conta proposta de acordo, defiro o sobrestamento do feito 
por 120 dias. Decorrido o prazo, sem manifestação do exequente, tornem conclusos para extinção. Intime-se. - ADV: CARLOS 
VAZ LEITE (OAB 136396/SP)

Processo 0008135-17.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Edson de Paula Soares 
- CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano - Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, e o faço com 
fundamento no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9.099/95). Em caso de 
recurso (prazo de dez dias, com obrigatória representação por Advogado), deverá ser recolhido preparo, nos termos do art. 42, 
§ 1o, da Lei 9.099/95. Proceda a z. serventia à correção do valor da causa, para que nele conste a importância de R$ 38.960,00 
(trinta e oito mil, novecentos e sessenta reais). P.R.I. - ADV: AGATHA PITA SOARES (OAB 260491/SP), WILSON MACIEL (OAB 
228505/SP)

Processo 0008378-58.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - THE HOUSE 
LORENA ESCOLA DE IDIOMAS LTDA ME - Ana Paula Raquel - Manifeste-se a reclamante sobre a certidão negativa do Sr. 
oficial de justiça (fls. 30), prazo de 30 dias sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: JAIRO ANTONIO BARBOSA (OAB 
155704/SP), SANDRA ALBANO DE AQUINO ALMEIDA (OAB 168964/SP), SANDRA BUCHALLA AUADA KOPAZ (OAB 81321/
SP)

Processo 0008392-18.2009.8.26.0323 (323.01.2009.008392) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Gabriel 
Inacio de Souza Netto Me - Tatiana Augusta de Assis Coura Aquino e outro - Fls. 144/145. Tendo em conta a extinção do feito, 
pelo pagamento, providencie-se o desbloqueio do veículo indicado, seguindo minuta em anexo. Após, tornem os autos ao 
arquivo. Intime-se. - ADV: JOSE ALBERTO BARBOSA JUNIOR (OAB 220654/SP), DIOGO NUNES SIQUEIRA (OAB 297748/
SP)

Processo 0008455-67.2014.8.26.0323 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Evolute Lorena Cursos e 
Treinamentos - Inês Maria de Carvalho Gomes - Manifeste-se a reclamante sobre a certidão negativa do Sr. oficial de justiça (fls. 
18), prazo de 30 dias sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: GUSTAVO CAPUCHO DA CRUZ SOARES (OAB 203791/
SP)

Processo 0008457-37.2014.8.26.0323 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Evolute Lorena Cursos 
e Treinamentos - Valdir Augusto Pereira - Manifeste-se a reclamante sobre a certidão negativa do Sr. oficial de justiça (fls. 16), 
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prazo de 30 dias sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: GUSTAVO CAPUCHO DA CRUZ SOARES (OAB 203791/SP)
Processo 0008459-07.2014.8.26.0323 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Evolute Lorena Cursos 

e Treinamentos - Juliana Mara de Abreu - Manifeste-se a reclamante sobre a certidão negativa do Sr. oficial de justiça (fls. 18), 
prazo de 30 dias sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: GUSTAVO CAPUCHO DA CRUZ SOARES (OAB 203791/SP)

Processo 0008524-70.2012.8.26.0323 (323.01.2012.008524) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Material - J C de Lima Transportes Epp - M V M Transportes Ltda Me - Vistos. Fls. 110/112: Defiro o pedido de desbloqueio 
via sistema RENAJUD do trator I/IVECOFIAT P. 450E37T, placa GSH-9606, objeto de alienação fiduciária em favor do Banco 
Bradesco S/A. Sem prejuízo, manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. Int. - ADV: ANDRÉ AUGUSTO PAIXÃO 
SILVA (OAB 69595/MG), FELIPPE DIEGO LIMA XAVIER (OAB 297190/SP)

Processo 0008559-59.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Rosival Araújo Vieira - 
Kelly Helena Domiciano - Manifeste-se a reclamante sobre a certidão negativa do Sr. oficial de justiça (fls. 12), prazo de 30 dias 
sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 0008699-93.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Enriquecimento sem Causa - Alice Sene 
F. da Silva & Cia Ltda ME - EDUARDO DA SILVA ANDRADE - Manifeste-se a reclamante sobre a certidão negativa do Sr. oficial 
de justiça (fls. 16), prazo de 30 dias sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: JESSICA RAMOS AVELLAR DA SILVA (OAB 
306822/SP)

Processo 0008712-63.2012.8.26.0323 (032.32.0120.008712) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota de Crédito 
Comercial - Is Figueiredo Comercial Epp - Sergio Amador Bueno Junior Me - Indefiro o requerimento de bloqueio de veículo, 
tendo em conta a recente pesquisa realizada às fls. 39. Manifeste-se em termos de prosseguimento. Prazo: 10 dias. Intime-se. 
- ADV: JÚLIO CÉSAR ROSA DIAS (OAB 183978/SP)

Processo 0008999-55.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - PRISCILA ALVES DA 
SILVA - Arte Movelaria Ltda EPP - - Jose Lourenço Junior - - Simone Aline Guimarães Lourenço - Manifeste-se a reclamante 
sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça (fls. 43), prazo de 30 dias sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: 
RODNEY RAMOS COSTA (OAB 316563/SP), THIAGO COSTA VIEIRA (OAB 316580/SP)

Processo 0009022-98.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Jefferson Jordão da Silva 
- Nextel Telecomunicação Ltda - Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ante a ausência de previsão deste 
instituto no rito sumaríssimo, previsto na Lei 9.099/95. Entendendo o requerente que a antecipação dos efeitos da tutela é 
imprescindível, diante da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, deve deduzir seu pedido perante o Juízo 
comum. Designo audiência para o dia 18/03/15, às 14:45 hs. ,no Núcleo Jurídico do Centro Unisal. Cite-se e intime-se na forma 
da lei. Int. - ADV: MARCIO ROBERTO GUIMARAES (OAB 149680/SP)

Processo 0009185-78.2014.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Simone Aparecida 
Lemes - Rogerio dos Santos - Manifeste-se a reclamante sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça (fls. 39), prazo de 30 
dias sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: DANIEL DE JESUS CANETTIERI (OAB 236758/SP)

Processo 3000266-83.2013.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Waldir Gonçalves de 
Oliveira Lorena ME - Radyr Rodrigues Souza Guimarães - Defiro requerimento de fls. 32 e autorizo o sobrestamento do feito por 
120 dias. Decorrido o prazo, sem manifestação do exequente, tornem conclusos para extinção. Intime-se. - ADV: CARLOS VAZ 
LEITE (OAB 136396/SP)

Processo 3000270-23.2013.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Waldir Gonçalves de 
Oliveira Lorena ME - mandado juntado positivo. - ADV: CARLOS VAZ LEITE (OAB 136396/SP)

Processo 3000270-23.2013.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Waldir Gonçalves de 
Oliveira Lorena ME - ANTONIO AUGUSTO SILVA - Em razão da inércia da exeqüente, abandonado a causa por mais de trinta 
dias, não promovendo os atos necessários para o andamento do feito, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento 
no artigo 267, inciso III, do CPC. Defiro desde já o desentranhamento dos documentos acostados a presente e a entrega dos 
mesmos ao(a) interessado(a) mediante recibo nos autos. O exequente poderá requerer, caso queira, certidão de seu crédito. 
Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Finalmente, cientifico as 
partes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos 
serão destruídos. P.R.I. - ADV: CARLOS VAZ LEITE (OAB 136396/SP)

Processo 3000557-83.2013.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Alvarenga Centro 
de Formação de Condutores B Ltda ME - Claudio dos Santos Almeida - Tendo em vista falta de informação sobre o cumprimento 
integral do acordo, embora devidamente intimado, arquivem-se os autos com as devidas anotações cartorárias. Autorizo o 
desentranhamento dos documentos acostados aos autos, entregando-se ao interessado, mediante recibo nos autos. Ficam as 
partes cientes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os 
autos serão destruídos. Intime-se. - ADV: RENATA THEBAS DE MOURA (OAB 270126/SP), SYLVIA CHRISTINA BARBOSA DE 
MOURA (OAB 213321/SP)

Processo 3001016-85.2013.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Lindalva Gomes Silva - Tim 
Celular S/A - Em razão do pagamento efetuado pela executada, dando a exequente quitação à dívida, conforme manifestação 
nos autos, JULGO EXTINTA a presente ação de Declaratória, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo 
Civil. Expeça-se mandado de levantamento. Autorizo desde já o desentranhamento dos documentos acostados aos autos, 
entregando-se ao interessado, mediante recibo nos autos. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, fazendo-
se as devidas anotações cartorárias. Ficam as partes cientes de que, nos termos do Provimento CSM n.º 1.670/2009, decorrido 
o prazo de 90 dias do trânsito em julgado, os autos serão destruídos. P.R.I. (Aguardando retirada da guia de levantamento pela 
autora). - ADV: ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP), MELISSA BILLOTA MOURA RAMALHO (OAB 239460/SP)

Processo 3001227-24.2013.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Matheus 
Levi Geronimo Ribeiro - Depósito Avenida - VALECONSTRUIR - Recebo o recurso interposto às fls.68 , com as razões de 
fls.69/78, no efeito devolutivo. Dê-se vista ao recorrido para contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao E. 
Colégio Recursal da 48ª Circunscrição de Guaratinguetá, com as cautelas legais e as homenagens deste Juízo. Int. - ADV: 
BRUNO REGINATO ARAUJO DE OLIVEIRA (OAB 224414/SP), GLENDA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA PINTO (OAB 288248/
SP)

Processo 3001326-91.2013.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - CHRISTIAN 
UCHOA PIETRO - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Homologo por sentença, para que produza seus regulares efeitos, a 
transação efetuada pelas partes e noticiada às fls. 164/165. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, fazendo-o com 
fundamento no artigo 269, III, do Código de Processo Civil. Considerando que o pedido de homologação de acordo representa 
desistência tácita ao prazo recursal, a sentença transita em julgado nesta data. Certifique-se. Aguarde-se o cumprimento do 
acordo, o qual deverá ser comunicado pelo autor, sob pena de arquivamento. P.R.I. - ADV: JULIO HENRIQUE RIBEIRO (OAB 
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324934/SP), MARCELO AUGUSTO TRAVEZANI (OAB 280326/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
Processo 3001530-38.2013.8.26.0323 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Regina 

Celia de Andrade Bento - Banco Gmac S/A - Recebo o recurso interposto às fls.116, com as razões de fls.117/133, no efeito 
devolutivo. Dê-se vista ao recorrido para contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal da 48ª 
Circunscrição de Guaratinguetá, com as cautelas legais e as homenagens deste Juízo. Int. - ADV: ADAHILTON DE OLIVEIRA 
PINHO (OAB 152305/SP), MARCIO ROBERTO GUIMARAES (OAB 149680/SP)

Processo 3001665-50.2013.8.26.0323 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Vanessa Cristina de Freitas 
Pereira - FABRICIA GABRIELA DOS SANTOS - Manifeste-se a reclamante sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça (fls. 28), 
prazo de 30 dias sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: MARIA RAQUEL TIRELLI DA SILVA MONTEIRO (OAB 220422/
SP)

LUCÉLIA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ DE DIREITO:- PAOLO PELLEGRINI JUNIOR
ESCRIVÃO JUDICIAL:- DOUGLAS ANTONIO FILETTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

06/10 – Corregedoria Permanente – Pedido de Providências (autos fora de cartório com prazo excedido) – Ficam os(as) 
advogados(as) e procuradores abaixo relacionados, regularmente INTIMADOS(AS) para devolução em cartório dos autos abaixo 
descritos, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sob pena de busca e apreensão e perda do direito à vista fora de cartório, nos 
termos do artigo 196 do CPC, bem como cientificados(as) de que decorrido o prazo e não sendo devolvidos os autos, será de 
imediato expedido o necessário para a realização da busca e apreensão:

PROCESSO Nº ADVOGADO(A) e PROCURADORES
3002246-56.2013.8.26.0326 Dr. CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA
3002258-70.2013.8.26.0326 Dr. CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA
3002342-71.2013.8.26.0326 Dr. CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA
3002351-33.2013.8.26.0326 Dr. CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA
3002354-85.2013.8.26.0326 Dr. CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA
3002357-40.2013.8.26.0326 Dr. CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA
3002367-84.20138.26.0326 Dr. CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA
0001961-32.2004.8.26.0326 Dr. CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA
0005379-41.2005.8.26.0326 Dr. CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA
0004837-76.2012.8.26.0326 Dr. CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA
3002249-11.2013.8.26.0326 Dr. CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA
3002260-40.2013.8.26.0326 Dr. CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA
3002349-63.2013.8.26.0326 Dr. CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA
0002532-71.2002.8.26.0326 Dr. CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA
0004787-60.2006.8.26.0326 Dr. CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA
0004821-25.2012.8.26.0326 Dr. RODRIGO APARECIDO FAZAN
0003399-49.2011.8.26.0326 Dr. DIRCEU MIRANDA JUNIOR
0001492-10.2009.8.26.0326 Dr. DIRCEU MIRANDA JUNIOR
3001113-76.2013.8.26.0326 Dr. RODRIGO APARECIDO FAZAN
0002094-11.2003.8.26.0326 Dra. ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS
0000552-69.2014.8.26.0326 Dr. EDVALDO APARECIDO CARVALHO
0002482-25.2014.8.26.0326 Dr. EDVALDO APARECIDO CARVALHO
0001151-42.2013.8.26.0326 Dr. EDVALDO APARECIDO CARVALHO
0000408-18.2002.8.26.0326 Dr. DIRCEU MIRANDA JUNIOR
0000128-95.2012.8.26.0326 Dr. DIRCEU MIRANDA JUNIOR
0000119-27.1998.8.26.0326 Dr. DIRCEU MIRANDA JUNIOR
0000405-77.2013.8.26.0326 Dr. IGOR TERRAZ PINTO
0002749-65.2012.8.26.0326 Dr. RODRIGO APARECIDO FAZAN
0003632-41.2014.8.26.0326 Dr. RODRIGO APARECIDO FAZAN
0002378-72.2010.8.26.0326 Dr. ELIAS FORTUNATO
0004653-57.2011.8.26.0326 Dra. ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS
3001958-11.2013.8.26.0326 Dr. RODRIGO APARECIDO FAZAN
3001263-57.2013.8.26.0326 Dr. CARLOS EDUARDO RUIZ GUERRA
0000853-55.2010.8.26.0326 Dr. RODRIGO APARECIDO FAZAN
0002957-20.2010.8.26.0326 Dra. ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS
0004324-50.2008.8.26.0326 Dr. DIRCEU MIRANDA JUNIOR
0002377-24.2009.8.26.0326 Dr. DIRCEU MIRANDA JUNIOR
0004570-07.2012.8.26.0326 Dr. RODRIGO APARECIDO FAZAN
0001082-73.2014.8.26.0326 Dr. DIRCEU MIRANDA JUNIOR
0004949-74.2014.8.26.0326 Dr. DIRCEU MIRANDA JUNIOR
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0004950-59.2014.8.26.0326 Dr. DIRCEU MIRANDA JUNIOR
0003020-74.2012.8.26.0326 Dr. RODRIGO APARECIDO FAZAN
0000578-67.2014.8.26.0326 Dr. DIRCEU MIRANDA JUNIOR
0000983-40.2013.8.26.0326 Dr. ERTHOS DEL ARCO FILETTI
0000454-60.2009.8.26.0326 Dra. MICHELLE ROCHA DA SILVA
0004153-59.2009.8.26.0326 Dra. ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS
0000289-76.2010.8.26.0326 Dra. ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS
0000537-37.2013.8.26.0326 Dra. ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS
0001517-47.2014.8.26.0326 Dr. LUIZ GARCIA PARRA
3002304-59.2013.8.26.0326 Dr. DIRCEU MIRANDA JUNIOR

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PAOLO PELLEGRINI JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DOUGLAS ANTONIO FILETTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0046/2015
Processo 0000249-89.2013.8.26.0326 (032.62.0130.000249) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 

Atualização - K.H.M.S. - M.A.S. - O Mandado de Levantamento foi expedido, aguardando retirada em cartório, pelo prazo de dez 
dias. - ADV: VIVIANI ALTRAO GASPARINI DE SOUZA (OAB 248384/SP), RENATA LANI FAVARETTO FERREIRA (OAB 305732/
SP)

Processo 0000292-55.2015.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - COOPERATIVA DE 
CRÉDITO RURAL CAZOLA - Antes de apreciar o pedido retro, concedo o prazo de dez dias para que a parte exequente junte aos 
autos o documento comprobatório de contrato de financiamento de empréstimo com a parte executada. Com a comprovação, 
determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de três (3) 
dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% (dez porcento) sobre o valor em execução (CPC, 
art. 20, § 3º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo 
supramencionado (CPC, art. 652-A, § único), assegurada a possibilidade de alteração, “secundum eventum litis”, no julgamento 
dos eventuais embargos à execução. Advirta-se a parte executada que eventual insucesso na concreta tentativa de localização 
do devedor deverá ser certificado (CPC, art. 652, § 5º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto “ex officio”, na 
forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de três (3) dias para pagamento e 
de quinze (15) dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pela parte executada, o Oficial de Justiça 
procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 
oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará 
o executado para, no prazo de cinco (5) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados 
os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor 
enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, inciso IV). É defeso ao Oficial 
de Justiça devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá 
apresentar defesa no prazo de quinze (15) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição 
de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o 
devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, § único). O reconhecimento 
do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para 
oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até seis (6) parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intimem-se. Lucelia, 29 de 
janeiro de 2015. - ADV: LUIZ CARLOS LOPES (OAB 137463/SP)

Processo 0000451-66.2013.8.26.0326 (032.62.0130.000451) - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo 
de serviço de segurado especial (regime de economia familiar) - DAVID RIBEIRO DOS SANTOS - Vistos. A requisição de 
pagamento foi integralmente cumprida, depositando o Instituto-requerido o valor da sucumbência em execução. Por outro lado, 
o(a) advogado-exequente concordou expressamente com o valor depositado, dando plena quitação. Assim, face a quitação do 
débito, declaro, EXTINTA a presente execução de sentença, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 
Expeça-se alvará de levantamento em favor do(a) advogado(a). Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, fazendo-
se as baixas necessárias. Publique-se Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 30 de janeiro de 2015. - ADV: ELIAS FORTUNATO 
(OAB 219982/SP), VAGNER LUIZ MAION (OAB 327924/SP)

Processo 0001493-05.2003.8.26.0326 (326.01.2003.001493) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Genaro Honorato - VISTOS. A requisição de pagamento foi integralmente cumprida, depositando o Instituto-requerido o valor em 
execução. Por outro lado, a parte exequente concordou expressamente com o valor depositado, dando plena quitação. Assim, 
face a quitação do débito, declaro, EXTINTA a presente execução de sentença, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código 
de Processo Civil. Expeça-se o competente alvará em favor do(a) advogado(a), para levantamento do valor correspondente a 
30% (trinta porcento) do valor principal, a título de honorários contratuais, e ainda da sucumbência. Consigne-se no alvará 
que o valor remanescente deverá ser transferido para conta judicial junto ao Banco do Brasil S/A. Intime-se o(a) Curador(a) da 
parte exequente de que o numerário já se encontra depositado em conta judicial, tendo sido autorizado o levantamento de 30% 
a título de honorários contratuais, sendo que o saldo remanescente somente poderá ser levantado mediante a apresentação 
e comprovação dos motivos que o justifiquem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, fazendo-se as baixas 
necessárias. Publique-se Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 23 de janeiro de 2015. (O ALVARÁ FOI EXPEDIDO PODENDO SER 
IMPRESSO PELO SISTEMA SAJ) - ADV: DIRCEU MIRANDA (OAB 119093/SP)

Processo 0001872-57.2014.8.26.0326 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - FACULDADES ADAMANTINENSES 
INTEGRADAS - FAI - Foram realizadas as pesquisas de endereço, estando os autos com vista ao autor, pelo prazo de dez dias. 
- ADV: FERNANDA STEFANI BUTARELO (OAB 134681/SP), JOSÉ GUSTAVO LAZARETTI (OAB 313173/SP)

Processo 0001944-78.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001944) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - IVANOR DE BARROS - EPP e outro - BANCO BRADESCO S/A - Diante do improvimento do agravo de instrumento, 
intimem-se os embargantes para no prazo de dez dias promoverem o recolhimento das custas do recurso de apelação, sob 
pena de deserção do recurso. Intimem-se. Lucelia, 29 de janeiro de 2015. - ADV: ISABEL CRISTINA FASSINA (OAB 160592/
SP), JULIANO VIGILATO GUIRO (OAB 174558/SP), SIDNEI ALZIDIO PINTO (OAB 24924/SP), ARNALDO MALFERTHEMER 
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CUCHEREAVE (OAB 70810/SP)
Processo 0002013-86.2008.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Jose Carlos 

da Silva - Manifeste(m)-se os(as) exequente(s) e/ou herdeiros no prazo de dez dias, informado se concorda(m) com o(s) valor(es) 
depositado(s), com quitação do valor em execução. Intimem-se. Lucelia, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: LUANA PENIANI DE 
OLIVEIRA TACAHASHI (OAB 262099/SP), CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON (OAB 183535/SP)

Processo 0002129-19.2013.8.26.0326/01 (apensado ao processo 0002129-19.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - JOSEFA LOPES FERREIRA DE CARVALHO - Foi apresentado cálculo de liquidação, 
sendo o valor de R$ 9.204,38, a título de principal e R$ 1.003,99, a título de honorários, estando os autos com vista ao autor, 
pelo prazo de dez dias. - ADV: ANTONIO AUGUSTO DE MELLO (OAB 128971/SP)

Processo 0002444-81.2012.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - ARILSON 
DE OLIVEIRA BUZETTI - Manifeste-se a parte exequente em dez dias sobre a impugnação de fls. 128/132.. Intimem-se. Lucelia, 
16 de janeiro de 2015. - ADV: VALÉRIA APARECIDA BICHO VIEIRA (OAB 165337/SP)

Processo 0002522-46.2010.8.26.0326 (326.01.2010.002522) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - IVANI 
BATISTA DE SOUZA - Vistos. A requisição de pagamento foi integralmente cumprida, depositando o Instituto-requerido o valor 
em execução. Por outro lado, a parte exequente concordou expressamente com o valor depositado, dando plena quitação. 
Assim, face a quitação do débito, declaro, EXTINTA a presente execução de sentença, com fundamento no artigo 794, inciso I, 
do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente alvará de levantamento em favor do(a) autor(a), representado pelo seu 
procurador constituído nos autos. Intime-se pessoalmente a parte exequente, instruindo o mandado com cópia desta decisão, 
comunicando-o de que o numerário referente aos benefícios em atraso já se encontra depositado em conta judicial e que o 
mesmo será liberado em favor do(a) advogado(a) constituído nos autos, cientificando-se que não existem custas processuais a 
serem recolhidas, em razão da isenção legal, bem como que sobre referido valor incidirá ainda Imposto de Renda, se devido, e a 
parcela correspondente aos honorários contratuais estabelecidos com o(a) advogado(a). Isso porque, em consulta ao Ementário 
do Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados, este magistrado encontrou os seguintes julgamentos sobre o assunto: “488ª 
SESSÃO DE 18 DE MAIO DE 2006 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DE 40% SOBRE O VALOR 
A SER RECEBIDO PELO CLIENTE IMODERAÇÃO. Segundo preceitua o art. 36 do CED, os honorários advocatícios devem 
ser fixados com moderação. Seja qual for a natureza da prestação dos serviços, em regra não deve o montante da honorária 
exceder a percentagem de 30% (trinta por cento) do valor líquido percebido pelo cliente, em se tratando de ações trabalhistas e 
previdenciárias. Mesmo diante da estipulação da cláusula ‘quota litis’, jamais o valor dos honorários poderá ultrapassar o proveito 
auferido pelo cliente. Precedentes: proc. E-2990/2004 e 3.025/2004. Proc. E-3.317/2006 v.u., em 18/05/2006, do parecer e 
ementa do Rel. Dr. LUIZ FRANCISCO TORQUATO AVÓLIO Rev. Dr. LUIZ ANTÔNIO GAMBELLI Presidente Dr. JOÃO TEIXEIRA 
GRANDE.” “488ª SESSÃO DE 18 DE MAIO DE 2006 - HONORÁRIOS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS POSSÍVEL A COBRANÇA DE 
PERCENTUAL DE 30% CONTRATO ESCRITO COM CLÁUSULA “QUOTA-LITIS” SUPORTE DAS DESPESAS POR PARTE DO 
ADVOGADO. Os honorários advocatícios deverão ser acertados antecipadamente, de preferência de forma escrita, consoante 
dispõe o art. 35 do CED, observadas sempre a moderação e proporcionalidade que a complexidade da demanda requerer, 
atendendo ao prescrito no art. 36 do CED. Não comete infração ética o advogado que, em ação previdenciária, contrata 
honorários de 30% sobre o provento do cliente, suportando todas as despesas judiciais. O valor mínimo em caso de postulação 
judicial é aquele constante da tabela da OAB/SP. Possibilidade de estipulação da cláusula ‘quota litis’, sempre com pagamento 
em pecúnia. Em qualquer hipótese, havendo honorários de sucumbência, a soma desses e os de ‘quota litis’ não pode ser 
superior às vantagens advindas a favor do cliente (art. 38, ‘in fine’, do CED). A competência para fixar tabela de honorários com 
máximos e mínimos é do Conselho Seccional (art. 22, § 2°, do Estatuto da OAB).” Proc. E-3.312/2006 v.m., em 18/05/2006, do 
parecer e ementa do Rel. Dr. JOÃO LUIZ LOPES Rev. Dr. ERNESTO LOPES RAMOS Presidente Dr. JOÃO TEIXEIRA GRANDE 
“517ª SESSÃO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2008 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDÊNCIAS QUESTÕES TRABALHISTAS E 
PREVIDENCIÁRIAS LIMITES ÉTICOS. O advogado tem direito a receber o percentual contratado com o cliente o qual incidirá 
sobre o resultado total auferido e apurado na execução da sentença ou sobre o valor fixado nos acordos celebrados, antes das 
deduções do imposto de renda e/ou dos encargos previdenciários, legalmente exigíveis, pois que são os encargos obrigacionais 
pessoais do beneficiário. No caso de prestações sucessivas e vincendas, o advogado deverá atender aos princípios da 
moderação e proporcionalidade sem direito a receber honorários sobre prestações futuras sob pena de constituição de uma 
sociedade com o cliente e não de contrato de prestação de serviços. Os princípios da moderação e da proporcionalidade devem 
nortear sempre as relações entre cliente e advogado, pois o advogado não pode ficar sócio dos direitos do seu cliente, mas 
perceber honorários em face do trabalho efetuado sem ganância, pois qualquer trabalho sem integridade e sem bondade não 
pode representar senão o princípio do mal.” Proc. E-3.694/2008 v.u., em 11/12/2008, do parecer e ementa do Rel. Dr. CLÁUDIO 
FELIPPE ZALAF Rev. Dr. FÁBIO DE SOUZA RAMACCIOTTI Presidente Dr. CARLOS ROBERTO F. MATEUCCI. Após o trânsito 
em julgado, arquivem-se estes autos, fazendo-se as baixas necessárias. Publique-se Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 23 de 
janeiro de 2015. (O ALVARÁ FOI EXPEDIDO PODENDO SER IMPRESSO PELO SISTEMA SAJ). - ADV: PAULO ROBERTO 
MICALI (OAB 164257/SP)

Processo 0002572-43.2008.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - MARIA 
JOSÉ BUENO - Manifeste(m)-se os(as) exequente(s) e/ou herdeiros no prazo de dez dias, informado se concorda(m) com o(s) 
valor(es) depositado(s), com quitação do valor em execução. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Lucelia, 03 de fevereiro 
de 2015. - ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP)

Processo 0002609-60.2014.8.26.0326 - Alvará Judicial - Compra e Venda - ANDRESSA AMARAL DE CARVALHO PRATES - 
Diante do documento de fls.34, 41/42, 48/55, e da expressa concordância do Ministério Público, julgo boa as contas prestadas. 
Arquivem-se estes autos, fazendo-se as baixas necessárias. Intimem-se. Lucelia, 23 de janeiro de 2015. - ADV: ANTONIO 
BORRO (OAB 127495/SP)

Processo 0002693-66.2011.8.26.0326 (326.01.2011.002693) - Cautelar Inominada - Antecipação de Tutela / Tutela 
Específica - ERICA REGINA SABINO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 326.2014/006895-0 dirigi-me ao endereço constante do mandado e aí sendo, DEIXEI 
DE PROCEDER A PENHORA em virtude de não localizar os bens descritos no mandado, ou sejam: Uma moto Honda/CG 125 
TITAN, ano/modelo: 1997/1998, Placa CGY2264 e o automóvel VW/GOL, ano/modelo 1988/1988, Placa BWU 4818, e nem 
mesmo o requerido: DANILO DA SILVA PAIVA, tendo inclusive diligenciado nos dois endereços, tendo sido informada pelo 
genitor do mesmo, Sr. José Luiz Paiva, que mudou-se e não deixou endereço, pois que por conta do trabalho que o mesmo 
exerce, não tem paradeiro fixo. Diante do exposto, baixo o presente mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou 
fé. Lucelia, 17 de dezembro de 2014. (OS AUTOS ENCONTRAM-SE COM VISTA AO AUTOR, PELO PRAZO DE DEZ DIAS). - 
ADV: NINFA ADRIANA GARAVAZO GLASSER LEME (OAB 259242/SP)

Processo 0002926-29.2012.8.26.0326 (326.01.2012.002926) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
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MARIA INÁCIA DA CONCEIÇÃO MERISSE - Defiro o pedido retro. Aguarde-se como requer, independentemente de intimação. 
Decorrido o prazo, nova vista à parte exequente pelo prazo de dez dias. Intimem-se. Lucelia, 06 de novembro de 2014. 
(DECORREU O PRAZO DE SUSPENSÃO, ESTANDO OS AUTOS COM VISTA AO AUTOR, PELO PRAZO DE DEZ DIAS). - ADV: 
ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP)

Processo 0003249-05.2010.8.26.0326 (326.01.2010.003249) - Procedimento Ordinário - Daiane Patricia dos Reis - Cumpra-
se o V. Acórdão. Manifeste-se a parte autora no prazo de dez dias, requerendo o que de direito para o início da execução da 
sentença. Intimem-se. Lucelia, 23 de janeiro de 2015. - ADV: ELIAS FORTUNATO (OAB 219982/SP)

Processo 0003343-11.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - FABIO PEREIRA SILVA - Foi 
designado o dia 03 de março de 2015, às 14:00 horas para realização de perícia com o Dr. Júlio César Espirito Santo, na Santa 
Casa de Lucélia. - ADV: CLÁUDIA MARIA DE DEUS BORGES CAGLIARI (OAB 183820/SP), MILENA RODRIGUES GASPARINI 
(OAB 245657/SP)

Processo 0004033-84.2007.8.26.0326 (326.01.2007.004033) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.H.P.C. - F.R.C. 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
326.2014/007021-1 dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA, já que não encontrei 
bens em nome do executado FERNANDO RIBEIRO CUNHA, tendo diligenciado inclusive junto a Ciretran local.- Certifico mais, 
que DEIXEI DE PROCEDER na forma do art. 659, par. 3º, já que o executado mudou-se do local de longa data, não tendo este 
Oficial localizado endereço atual do mesmo.- O referido é verdade e dou fé. Lucelia, 18 de dezembro de 2014. (OS AUTOS 
ENCONTRAM-SE COM VISTA AO AUTOR, PELO PRAZO DE DIAS PARA REQUERER O QUE DE DIREITO). - ADV: MARIELDA 
DE BARROS BORELLI (OAB 134270/SP), EMILIZA FABRIN GONÇALVES GUERRA (OAB 214790/SP)

Processo 0004184-06.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Aplicação de coeficiente de cálculo diverso do fixado 
na Lei n.º 8.213/91 - JOAQUIM JOÃO RIBEIRO - Proceda-se pelo rito ordinário. Concedo à parte autora os benefícios da 
Justiça Gratuita. Cite-se a parte requerida para contestação no prazo de sessenta dias, cujo prazo é em quádruplo por força do 
disposto no artigo 188 do C.P.C, expedindo-se o necessário. Vindo a contestação e alegando a parte requerida fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 326 do CPC) e/ou qualquer das matérias enumeradas no art. 301 do CPC, intime-
se a parte autora para se manifestar sobre ela em dez dias. Intimem-se. Lucelia, 21 de outubro de 2014. (O INSS APRESENTOU 
CONTESTAÇÃO, ESTANDO OS AUTOS COM VISTA AO AUTOR, PELO PRAZO DE DEZ DIAS). - ADV: VAGNER LUIZ MAION 
(OAB 327924/SP), ELIAS FORTUNATO (OAB 219982/SP)

Processo 0004279-46.2008.8.26.0326 (326.01.2008.004279) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - A.L.R.S. - 
M.J.S. - Manifeste-se a parte exequente no prazo de dez dias, requerendo o que de direito para o prosseguimento da execução. 
Intimem-se. Lucelia, 30 de janeiro de 2015. - ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP), DIRCEU 
MIRANDA (OAB 119093/SP)

Processo 0005042-37.2014.8.26.0326 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.M.S. - Segundo a inicial, o requerido tem vinculo 
empregatício com registro e vencimento certo, e, portanto, fixo os alimentos provisórios em 25% dos vencimentos líquidos, 
inclusive sobre 13º Salário. Oficie-se para desconto dos alimentos, caso conste dos autos o endereço da empregadora e 
o número de conta bancária. Em caso negativo, informe o(a) autor(a) em dez dias o necessário. No caso de recebimento 
de benefício previdenciário ou Seguro-Desemprego, oficie-se para desconto do valor líquido. Na hipótese de desemprego, 
considerando que o requerido não pode se escusar da obrigação de prestar alimentos, fixo os alimentos provisórios em 30% 
do Salário Mínimo Federal. O vencimento dos alimentos será todo dia 10 do mês subsequente. Remetam-se os autos ao 
Setor de Conciliação do Juízo. Cite-se o requerido e intime-se a autora para que compareçam à audiência a ser designada, 
onde será tentada a conciliação. As partes deverão comparecer pessoalmente, anotando-se que a ausência do(a) autor(a) 
importará no arquivamento dos autos (art. 7º da Lei de Alimentos nº 5.478/68). Não havendo acordo na audiência, o requerido 
poderá apresentar contestação escrita, por intermédio de advogado, juntando documentos e requerendo a produção de outras 
provas, tudo no prazo de quinze dias, que começará a fluir a partir da data da realização da audiência conciliação. Havendo 
necessidade, será designada posteriormente audiência para produção de prova testemunhal, cujo rol deverá ser oportunamente 
apresentado. Intimem-se. Lucelia, 18 de dezembro de 2014. (FOI DESIGNADA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 10 
DE ABRIL DE 2015, ÀS 16:30 HORAS). A SERVENTIA DEIXOU DE EXPEDIR MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA 
O REQUERIDO E DE INTIMAÇÃO PARA A AUTORA POR NÃO CONSTAR DOS AUTOS DEPÓSITO DE DILIGÊNCIA. - ADV: 
MICHELLE ROCHA DA SILVA (OAB 314165/SP)

Processo 3000736-08.2013.8.26.0326 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- VALDEMIR FERNANDES GUIMARÃES e outro - O pedido de bloqueio “on line” já foi realizado conforme certidão de fls. 
193, em 19.12.2014. Assim, concedo o prazo de dez dias para manifestação da parte exequente, tendo em vista que não 
foi promovida a transferência do referido numerário para conta judicial, porque será totalmente absorvido pelo pagamento 
das custas da execução. Intimem-se. Lucelia, 16 de janeiro de 2015. - ADV: TACIANA SILVEIRA SANTOS (OAB 208926/SP), 
ANTONIO AUGUSTO DE MELLO (OAB 128971/SP)

Processo 3001164-87.2013.8.26.0326 - Interdição - Tutela e Curatela - M.C.M.M. - O laudo pericial encontra-se juntado aos 
autos, estando com vista ao autor, pelo prazo de dez dias. - ADV: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON (OAB 183535/
SP)

Processo 3002188-53.2013.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
SA - SIDNEY VITORINO DA SILVA ME - Vistos. Defiro o pedido de fls. 146/147 para que seja o reú SIDNEY VITORINO DA SILVA 
ME, intimado pessoalmente para que forneça o endereço de onde se encontra o caminhão marca Mercedes Benz, cor branca, 
placa BSF 9922, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em 
relação ao pedido de litigância de ma-fé este vai ser analisado na sentença. Intime-se. - ADV: JONAS ADALBERTO PEREIRA 
JUNIOR (OAB 327007/SP), MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PAOLO PELLEGRINI JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DOUGLAS ANTONIO FILETTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0047/2015

Processo 0000154-25.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - TANIA DA SILVA ALVES 
DOS SANTOS - CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A - VISTOS. O valor total em execução foi 
integralmente quitado, consoante informado nos autos pela parte exequente. Assim, face o cumprimento da obrigação, declaro, 
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EXTINTA a presente execução de sentença, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 
em julgado, arquivem-se estes autos, fazendo-se as baixas necessárias. Publique-se Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 04 de 
fevereiro de 2015. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)

Processo 0000334-80.2010.8.26.0326 (326.01.2010.000334) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Vilma 
Leoncio de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - NOTA DE CARTÓRIO: O DOCUMENTO EXPEDIDO JÁ SE 
ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE, A SABER: ( ) OFÍCIO ( ) MANDADO DE REGISTRO/AVERBAÇÃO (X ) ALVARÁ ( ) 
CARTA PRECATÓRIA ( ) CERTIDÃO DE HONORÁRIOS “Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a necessidade de comparecer 
ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento no site do Tribunal de Justiça (Consulta/
Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/visualizar o ofício). Caso não 
possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado aos advogados, no item “habilite-se - Serviços Eletrônicos) para obter 
cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/certidão/documento desejado, com a assinatura digital do julgador/escrivão e, 
diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário”. - ADV: GUSTAVO BASSOLI 
GANARANI (OAB 213210/SP), EDVALDO APARECIDO CARVALHO (OAB 157613/SP)

Processo 0000344-51.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Sandro 
Mauricio Altrão - ELIANE FATIMA BERNARDI & CIA LTDA ME - - Banco Bradesco SA - Sandro Mauricio Altrão - VISTOS. A 
petição inicial deve ser instruída com prova documental pertinente, sob pena de não poder o autor demonstrar posteriormente 
os fatos constitutivos de seu direito. Alega a existência de cobrança indevida e de apontamento, mas nenhum documento foi 
trazido aos autos. Além disso, o requerente não fez o recolhimento da taxa judiciária devida pela distribuição da ação. Concedo 
dez dias para que o autor recolha as custas iniciais e faça a instrução documental da inicial, sob pena de indeferimento liminar. 
Intimem-se. Lucelia, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: SANDRO MAURICIO ALTRÃO (OAB 353756/SP)

Processo 0001039-73.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001039) - Procedimento Ordinário - Patente - FUMIYA & JANEGITZ 
LTDA. - - Nilton Jesus Janegitz - FORMAÇO - ARMAXFACIL DO BRASIL LTDA. - - ARMO COLUNA VIGA RADIE - Vistos. 
Concluída a prova técnica, sem pedidos de esclarecimentos ou formulação de quesitos suplementares, declaro encerrada a 
instrução. Não há motivo para atuação do Ministério Público em demanda de cunho empresarial, particular, sem contornos de 
violação de interesse público. Concedo o prazo sucessivo de dez dias para cada parte apresentar seus memoriais, vindo os 
autos conclusos para sentença. Intimem-se. Lucelia, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: SONIA CARLOS ANTONIO (OAB 84759/
SP), ANTONIO MARIO PEREIRA SOARES (OAB 118188/MG), JOSÉ FARIA SOARES (OAB 10814/MG)

Processo 0001049-25.2010.8.26.0326 (326.01.2010.001049) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Valter 
Neves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se a parte exequente em dez dias sobre os cálculos apresentados 
pela parte executada de fls. 189/194. Intimem-se. Lucelia, 04 de fevereiro de 2015. (Foi apresentado cálculo de liquidação, 
sendo o valor de R$ 8.939,27 a título de principal e R$ 893,92 a título de honorários advocatícios, estando os autos com vista 
para manifestação do(a) autor(a) pelo prazo de dez dias). - ADV: RODRIGO APARECIDO FAZAN (OAB 262156/SP)

Processo 0001256-82.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - ANA CAROLINA 
GASPAROTO SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Recebo o recurso de apelação retro, em 
ambos os efeitos. Intime-se o requerido para apresentação de suas contrarrazões no prazo de quinze dias. Após, com ou sem 
contrarrazões, e estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, subam ao Egrégio Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região, com as homenagens deste juízo e cautelas de praxe, independentemente da formação de autos suplementares, 
nos termos do artigo 102, inciso III, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Intimem-se. Lucelia, 01 de outubro 
de 2014. - ADV: MARIELDA DE BARROS BORELLI (OAB 134270/SP)

Processo 0001419-33.2012.8.26.0326 (326.01.2012.001419) - Alvará Judicial - Compra e Venda - MARIA MESSIAS DOS 
SANTOS - Diante dos documentos des fls.85/90, e da expressa concordância do Ministério Público, julgo boa as contas 
prestadas. Tornem ao arquivo. Intimem-se. Lucelia, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: LUIZ CARLOS LOPES (OAB 137463/SP)

Processo 0001550-37.2014.8.26.0326 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - WILLIANS RODRIGUES LAZARO e outro - 
ACCACIO FRANCISCO MIRALDO e outros - Designo o dia 16 de JULHO de 2015, às 15:15 horas, para audiência de instrução 
e julgamento. Intimem-se as partes para depoimento pessoal, com as advertências legais. As partes poderão apresentar o rol 
de suas testemunhas em até dez dias, contados da intimação deste despacho, em desejando a intimação das mesmas por 
meio de Oficial de Justiça, providenciado, se o caso, o suficiente e prévio depósito das despesas de condução do Sr. Oficial 
de Justiça, com a apresentação das três (3) vias do boleto ao ofício de justiça e, caso o recolhimento não esteja autenticado 
mecanicamente, deverá anexar a cada uma das vias o devido comprovante de pagamento, fornecido pelo atendente de caixa, 
terminal de autoatendimento ou internet banking. Se o estabelecimento bancário fornecer apenas um comprovante de pagamento 
(filipeta), caberá ao interessado extrair cópias para anexar às outras duas vias do boleto (art. 1017, § 3º, das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça). Caso contrário, poderão apresentar o rol até quinze dias antes da audiência, trazendo, no 
entanto, as testemunhas independentemente de intimação, sob pena de preclusão. Ficam desde logo cientes as partes de 
que “reputam-se intimados na audiência, quando nesta é publicada a decisão ou a sentença”, ainda que ausentes, desde que 
previamente intimados da audiência de instrução e julgamento (art. 242, § 1º, do CPC). Intimem-se. Lucelia, 02 de fevereiro de 
2015. - ADV: RENATA ANGÉLICA MOZZINI SILVA PINTO (OAB 206112/SP), IGOR TERRAZ PINTO (OAB 163536/SP), ALINE 
VIEIRA CEBALLOS FAZAN (OAB 270058/SP)

Processo 0001601-82.2013.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - VERA LUCIA 
BERTIN - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - A parte exequente concordou expressamente com o valor 
depositado, dando plena quitação. Expeça-se o competente alvará de levantamento em favor do(a) autor(a), representado 
pela sua procuradora constituído nos autos. Intime-se pessoalmente a parte exequente, instruindo o mandado com cópia desta 
decisão, comunicando-o de que o numerário referente aos benefícios em atraso já se encontra depositado em conta judicial 
e que o mesmo será liberado em favor do(a) advogado(a) constituído nos autos, cientificando-se que não existem custas 
processuais a serem recolhidas, em razão da isenção legal, bem como que sobre referido valor incidirá ainda Imposto de Renda, 
se devido, e a parcela correspondente aos honorários contratuais estabelecidos com o(a) advogado(a). Após, aguarde-se o 
pagamento da sucumbência. Intimem-se. (O Alvará de Levantamento de RPV em favor da autora já se encontra disponibilizado 
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no SAJ para impressão) - ADV: DANIELLY CAPELO RODRIGUES HERNANDEZ (OAB 206227/SP)

Processo 0001781-64.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Compromisso - SANTOS & CONTREIRA LTDA ME 
- KPERGIL TRANSPORTADORA LTDA - Com razão a embargante, já que sequer se ordenou a citação do reú nesta ação 
principal. Assim, reconsidero integralmente a determinação de fls. 104. Proceda-se pelo rito ordinário. Cite-se para contestação 
no prazo de quinze dias. Vindo a contestação e alegando a parte requerida fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 
autor (art. 326 do CPC) e/ou qualquer das matérias enumeradas no art. 301 do CPC, intime-se a parte autora para se manifestar 
sobre ela em dez dias. Intimem-se. Lucelia, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: CHARLES CASSIO SILVA (OAB 343693/SP)

Processo 0001954-88.2014.8.26.0326 - Monitória - Cheque - JOSE FIGUEIREDO AFONSO - DENILSON DA SILVA - 
Defiro o pedido retro. Desentranhe-se o cheque que instruiu a inicial, mediante substituição por cópia nos autos em favor 
da parte requerida. Intimem-se. Lucelia, 05 de fevereiro de 2015. (O autor deverá providenciar a cópia dos cheques para o 
desentranhamento dos originais, no prazo de dez dias) - ADV: MURIANA CARRILHO BERNARDINELI (OAB 352683/SP)

Processo 0001957-24.2006.8.26.0326 (326.01.2006.001957) - Monitória - Contratos Bancários - COOPERATIVA DE 
CREDITO RURAL CAZOLA - ROBERTO SASSO - Defiro o pedido retro. Expeça-se mandado de penhora e avaliação, conforme 
requerido às fls. 303/304. Não havendo depósito das despesas de condução, intime-se a parte exequente para no prazo de dez 
dias comprovar o suficiente e prévio depósito das despesas de condução do Sr. Oficial de Justiça, com a apresentação das 
três (3) vias do boleto ao ofício de justiça e, caso o recolhimento não esteja autenticado mecanicamente, deverá anexar a cada 
uma das vias o devido comprovante de pagamento, fornecido pelo atendente de caixa, terminal de autoatendimento ou internet 
banking. Se o estabelecimento bancário fornecer apenas um comprovante de pagamento (filipeta), caberá ao interessado extrair 
cópias para anexar às outras duas vias do boleto (art. 1017, § 3º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça). A 
parte exequente deve informar se pretende o registro da penhora. Tratando-se de imóvel, deve o(a) advogado(a) deve informar 
o número de telefone e endereço de correio eletrônico (e-mail) para o envio do Boleto Bancário, cujo registro da penhora 
deverá ser feito pelo Sistema “on-line” da ARISP. Referindo-se a veículo, deve comprovar o recolhimento da taxa devida para o 
registro da penhora e bloqueio de transferência através do Sistema RENAJUD. Atendida a determinação, promova a serventia 
o necessário para o registro da penhora. Intimem-se. Lucelia, 05 de fevereiro de 2015. (Não consta depósito das diligências do 
Sr. Oficial de Justiça, nestes autos) - ADV: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON (OAB 183535/SP), ROSANI ALICE 
MESSIAS LOPES (OAB 174612/SP)

Processo 0002087-04.2012.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - MINISTERIO 
PUBLICO DO ESTADFO DE SÃO PAULO - - FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE LUCELIA - EMPRESA LUCELIA DE 
TURISMO LTDA - VISTOS. 1) Defiro o pedido de fls. 294/295, observando-se que a penhora deverá recair somente sobre “os 
direitos” que o executado possui no veículo marca Scania, modelo M Polo Paradis LDR, placa CLJ 0203 (fl.258), e veiculo marca 
Marcopolo, modelo Volare W9 On, placa CLJ 0154 (fl.259), em se considerando que este se encontra alienado fiduciariamente. 
Expeça-se, pois, mandado de penhora. 2) Desde logo anoto que, tendo em vista que está sendo autorizada a penhora apenas 
sobre “os direitos” do bem, como forma de garantir ao credor o direito de preferência sobre os bens penhorados (art. 612 do 
CPC), inviável a designação de leilão, em se considerando que se trata de bem de difícil alienação (os direitos), como tem 
demonstrado a prática. Além do que não se pode obrigar o credor fiduciário a manter o vínculo contratual com quem não 
contratou. Assim, após a liberação da alienação fiduciária ou arrendamento mercantil junto ao credor fiduciário, devidamente 
comprovada nos autos, deverá ser efetivada a penhora sobre o próprio bem e, na ausência de embargos, designada hasta 
pública. 3) Cumprido o mandado, promova a serventia o registro da penhora e o bloqueio de transferências do veículo, através 
do Sistema RENAJUD, devendo a exeqüente promover previamente o recolhimento da taxa instituída pelo Provimento CSM nº 
1864/2011. Oficie-se ainda ao credor fiduciário, comunicando-o de que foi efetuada a penhora somente sobre “os direitos” do 
bem em questão, bem como para que não efetue a transferência do bem à terceiro, salvo depositando o valor em execução 
em conta judicial, ou onere novamente o bem, tudo sob pena de configurar fraude à execução. Outrossim, solicite-se ao credor 
fiduciário informações quanto à previsão de ocorrência de quitação do contrato bancário. Intimem-se. Lucelia, 23 de janeiro de 
2015. - ADV: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON (OAB 183535/SP), XISTO YOICHI YAMASAKI (OAB 123347/SP)

Processo 0002273-56.2014.8.26.0326 (apensado ao processo 0001781-64.2014.8.26) - Cautelar Inominada - Medida 
Cautelar - SANTOS & CONTREIRA LTDA ME - KPERGIL TRANSPORTADORA LTDA - O requerido apresentou contestação, 
estando os autos com vista ao autor para manifestação em dez dias. - ADV: CHARLES CASSIO SILVA (OAB 343693/SP), ALINE 
VIEIRA CEBALLOS FAZAN (OAB 270058/SP), RODRIGO APARECIDO FAZAN (OAB 262156/SP)

Processo 0002394-84.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - JOSÉ CARLOS DA 
SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Ante o exposto, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo 
Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o INSS a revisar a Renda Mensal Inicial do benefício concedido ao 
autor, incluindo nos salários utilizados para calculo da medida, o período que o requerente foi submetido a exposição a fatores 
de riscos e efetuando o pagamento das diferenças apuradas, observando-se a prescrição qüinqüenal. Nos termos do art. 10, F, 
da Lei 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de atualização monetária e compensação da 
mora haverá incidência uma única vez até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados 
à caderneta de poupança. Condeno, outrossim, o réu ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor 
da condenação, considerando as parcelas vencidas até a prolação da sentença. Isento o vencido do pagamento das custas 
processuais, nos termos do artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, fazendo-se 
as baixas necessárias. Publique-se Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 26 de janeiro de 2015. - ADV: CARLOS AUGUSTO DE 
ALMEIDA TRONCON (OAB 183535/SP)

Processo 0002618-61.2010.8.26.0326 (326.01.2010.002618) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
MARIA JOSÉ DE SOUZA - BANCO PANAMERICANO S/A - Cumpra-se o V. Acórdão. Arquivem-se estes autos, fazendo-se 
as baixas necessárias. Intimem-se. Lucelia, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: DIRCEU MIRANDA (OAB 119093/SP), DIRCEU 
MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)

Processo 0003890-56.2011.8.26.0326 (326.01.2011.003890) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V.M.P.B. 
- J.P.B. - NOTA DE CARTÓRIO: O DOCUMENTO EXPEDIDO JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE, A SABER: ( ) 
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OFÍCIO ( ) MANDADO DE REGISTRO/AVERBAÇÃO ( ) ALVARÁ ( ) CARTA PRECATÓRIA (X) CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 
“Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter 
cópia do documento no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte 
ou número dos autos/pesquisar/visualizar o ofício). Caso não possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado aos 
advogados, no item “habilite-se - Serviços Eletrônicos) para obter cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/certidão/
documento desejado, com a assinatura digital do julgador/escrivão e, diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-
se nos autos em 10 dias, se necessário”. - ADV: PAULO ROBERTO MICALI (OAB 164257/SP)

Processo 0003892-21.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - JOÃO AIRTON HERMINIO 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Trata-se de requerimento formulado pela parte autora, objetivando que a 
perícia seja realizada por médico especialista na área da doença que é acometida. Inicialmente importante anotar que o médico 
de confiança nomeado como Perito pelo juízo, é clínico geral com especialização em medicina do trabalho. Além do que não há se 
falar em necessidade de exigência de especialização do médico-Perito para realização da perícia, sob pena de negar vigência à 
legislação que regulamenta a profissão de médico, que não exige especialização do profissional da medicina para o diagnóstico 
de doenças ou para a realização de perícias. Nesse sentido, a decisão proferida na Apelação Cível nº 2007.61.08.005622-9/SP, 
pela Desembargadora Federal MARISA SANTOS, do E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, analisando situação semelhante 
a discutida nos autos, assim decidiu: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE 
DE PROVA PERICIAL POR MÉDICO ESPECIALISTA não comprovada. CARÊNCIA. COMPROVAÇÃO. QUALIDADE DE 
SEGURADO. COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL INEXISTENTE. ANÁLISE DO PREECHIMENTO DE TODOS OS 
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE. APELO IMPROVIDO. I - Não há que 
se falar em realização de perícia médica por especialista na mesma doença anteriormente diagnosticada, o que implicaria 
em negar vigência à legislação que regulamenta a profissão de médico, que não exige especialização do profissional da 
medicina para o diagnóstico de doenças ou para a realização de perícias. II - As consultas ao Cadastro Nacional de Informações 
Sociais - CNIS e ao Sistema Único de Benefícios - DATAPREV comprovam o preenchimento da carência exigida por Lei e da 
qualidade de segurado no momento do ajuizamento da ação. III - O expert apontou a aptidão para o trabalho habitual do autor, 
o que inviabiliza a concessão do auxílio-doença. IV - Apelo improvido. (TRF 3ª Região, AC nº 2007.61.08.005622-9/SP, Nona 
Turma, Rel. Dês. Fed. Marisa Santos, j. 19/10/2009, DE 06/11/2009) Na mesma linha de raciocínio, não deve ser exigido a 
nomeação de médico especialista para cada sintoma descrito pela parte, tendo em vista que a perícia será realizada por médico 
perito de confiança do juízo. Nesse sentido, os seguintes julgados: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 
NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. - A elaboração de perícia será determinada sempre que a prova do fato depender 
de conhecimento especial de técnico. Assim, o juiz nomeará perito, com qualificação técnica, sendo permitida às partes a 
indicação de assistente técnico e formulação de quesitos (artigos 420 e 421 do Código de Processo Civil). - O exame médico 
foi realizado por médico perito de confiança do juízo, especialista em ortopedia. Trata-se de médico capacitado para realização 
de perícia médica judicial, sendo descabida a nomeação de médico especialista para cada sintoma descrito pela parte. - Cabe 
ao magistrado apreciar livremente a prova apresentada, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda 
que não alegados pelas partes (artigo 131 do CPC). - Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF 3ª Região, 
AI nº 2011.03.00.000629-0/SP, Oitava Turma, Rel. Juíza Federal Convocada Márcia Hoffmann, j. 06/06/2011, DE 17/06/2011) 
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA. ESPECIALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pedido de nova perícia 
rejeitado, pois a prova pericial foi produzida e sua repetição é facultada somente quando a matéria não parecer suficientemente 
esclarecida, a teor do Art. 437 do CPC, o que não é o caso. 2. Médico capacitado para a perícia judicial dispensa a nomeação 
de especialista para cada sintoma descrito pela parte. 3. Recurso desprovido. (TRF 3ª Região, AI nº 2010.03.00.016547-8/SP, 
Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. 02/08/2011, DE 12/08/2011) PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. REALIZAÇÃO 
DE NOVAS PERÍCIAS POR MÉDICOS ESPECIALISTAS. DESCABIDO. - A elaboração de perícia será determinada sempre 
que a prova do fato depender de conhecimento especial de técnico. - In casu, o exame médico foi realizado por médico perito 
de confiança do juízo. Trata-se, antes de qualquer especialização, de médico capacitado para realização de perícia médica 
judicial, sendo descabida a nomeação de médico especialista para cada sintoma descrito pela parte. - O laudo médico baseou-
se em entrevista da agravante, exame físico minucioso e análise de exames e relatórios médicos que instruíram os autos, 
sendo os quesitos respondidos de maneira clara e esclarecedora. - Ademais, cabe ao magistrado apreciar livremente a prova 
apresentada, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes (artigo 131 do 
CPC). - Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF 3ª Região, AI nº 2010.03.00.023324-1/SP, Oitava Turma, Rel. 
Juíza Federal Convocada Márcia Hoffmann, j. 08/08/2011, DE 19/08/2011) PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO 
(ART. 557, §1º, DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DOS 
REQUISITOS LEGAIS. I - Considerando a tempestividade e o princípio da fungibilidade recursal, o agravo regimental interposto 
pelo autor deve ser recebido como agravo previsto no art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil. II - A perícia realizada nos 
autos, por médico de confiança do juízo, respondeu a todos os quesitos, abordando as matérias indagadas pelas partes, de 
forma suficiente à correta apreciação do pedido formulado na inicial, apresentando laudo pericial minucioso e completo quanto 
às condições físicas do autor, concluindo pela inexistência de doenças ou incapacidade para o trabalho. III - O fato da perícia 
ter sido realizada por médico não especialista na área de ortopedia não traz nulidade, uma vez que se trata de profissional 
de nível universitário e de confiança do juízo. IV - Agravo do autor improvido (art. 557, §1º, do CPC). (TRF 3ª Região, AI nº 
2011.03.00.000501-7/SP, Décima Turma, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento, j. 15/03/2011, DE 24/03/2011) Ante todo o exposto, 
mantenho o despacho de fls. 16/18. Intimem-se. Lucelia, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: BARBARA PENTEADO NAKAYAMA 
(OAB 260499/SP)

Processo 0003913-94.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Seguro - DAZÍLIO ROCHA - METROPOLITAN LIFE 
SEGURO E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor DAZÍLIO 
ROCHA, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, condenando-o mesma ao pagamento das custas e despesas 
processuais e honorários advocatícios que fixo no valor de 10% do valor da causa, ficando a cobrança suspensa em virtude de ser 
beneficiário da Assistência Judiciária. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, fazendo-se as baixas necessárias. 
Publique-se Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 
144129/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP)

Processo 0003983-14.2014.8.26.0326 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
SA Crédito, Financiamento e Investimento - CICERO FERREIRA CAMPOS - Manifeste-se a parte autora no prazo de dez dias, 
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sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 33 de que não foi providenciado meios para proceder a busca e apreensão. 
Intimem-se. Lucelia, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI 
PARISE (OAB 112409/SP)

Processo 0004015-19.2014.8.26.0326 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - M.S.C. - E.M.S. - Recebo a 
petição retro como aditamento à inicial. Ação principal indicada às fls. 40. Face ao cumprimento da decisão de fls. 20 e 34/35, 
cite-se para contestação no prazo de cinco dias. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em dez dias. Intimem-se. 
Lucelia, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: VANESSA SARAIVA PEREIRA (OAB 322068/SP)

Processo 0004364-22.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F.A.M.S. - J.E.A. - Foi 
designado o dia 27 de fevereiro de 2015, às 15:00 horas para realização da audiência de conciliação, junto ao Setor de 
Conciliação desta comarca. - ADV: ALINE VIEIRA CEBALLOS FAZAN (OAB 270058/SP)

Processo 0004517-55.2014.8.26.0326 - Embargos à Execução - Extinção da Execução - F.N. - N.N. - Ante o exposto e o 
mais que dos autos consta, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento no artigo 284 c.c. artigo 295, inciso I, ambos do 
Código de Processo Civil, e via de consequência, REJEITO LIMINARMENTE OS PRESENTES EMBARGOS, nos termos do 
disposto no artigo 739, inciso II, do mesmo diploma processual. Deixo de condenar a parte embargante na sucumbência, tendo 
em vista que ainda não formada a relação jurídica processual. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, fazendo-se 
as baixas necessárias. - ADV: RODRIGO APARECIDO FAZAN (OAB 262156/SP), RUBENS EDGAR RUIZ (OAB 201131/SP)

Processo 0004660-44.2014.8.26.0326 (apensado ao processo 0003588-22.2014.8.26) (processo principal 0003588-
22.2014.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - BANCO 
DO BRASIL S/A - ONESIO BAPTISTA - - NIVALDO DOS SANTOS e outros - Cumpra-se a decisão do Tribunal de Justiça de São 
Paulo de fls. 122. Foi concedido o efeito suspensivo, até o julgamento do agravo de instrumento interposto pela embargante. 
Intimem-se. Lucelia, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: MILENA RODRIGUES GASPARINI (OAB 245657/SP), DANIELLY CAPELO 
RODRIGUES HERNANDEZ (OAB 206227/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0004797-26.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - MARIA MADALENA DE 
ARAUJO CALIXTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita. A 
apreciação do pedido de antecipação de tutela depende da realização de prova pericial com vista à comprovação da incapacidade, 
bem como a data em que se verificou, de modo que o pedido de antecipação de tutela será apreciado após a realização da 
perícia e apresentação de contestação. Com o objetivo de tornar mais célere a prestação jurisdicional nas ações previdenciárias 
e diante da expressa anuência da Procuradoria Federal, com o depósito prévio em cartório dos quesitos, nos termos do Ofício 
nº 12/2009 de 28/04/2009, determino seja antecipada a produção da prova pericial. Assim, nos termos da RESOLUÇÃO Nº 
541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, nomeio como Perito Judicial o(a) Doutor(a) JULIO CESAR 
ESPIRITO SANTO, médico clínico-geral e médico do trabalho, com consultório na cidade de Osvaldo Cruz, independentemente 
de compromisso. A perícia será realizada nesta cidade, na Santa Casa de Misericórdia local, em sala médica disponibilizada 
pela referida entidade, com o fim de minimizar o transporte da parte autora e agilizar a realização das perícias judiciais. Diante 
do deslocamento do Sr. Perito, que necessitará se dirigir até esta cidade, já que reside e mantém consultório em outra cidade, 
arbitro excepcionalmente os honorários do Sr. Perito em R$ 300,00 (trezentos reais), os quais correrão à conta da Justiça 
Federal, nos termos da Resolução citada, artigo 3º, parágrafo único, cuja requisição de pagamento será feita oportunamente. 
Não é demais lembrar a dificuldade enfrentada por este juízo para o cadastramento de profissionais médicos que se disponham 
a realizar perícias judiciais em ações previdenciárias, o que obrigou o juízo a convidar médicos de outras cidades. A parte 
autora deverá providenciar a juntada aos autos de todos os exames e documentos médicos que possuir no prazo de dez dias, 
contados da intimação deste despacho. Ultrapassado tal prazo e havendo novos documentos médicos, deverá a parte autora 
apresenta-los diretamente ao Sr. Perito por ocasião da realização da perícia. Concedo à parte autora o prazo de dez dias para 
apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos. Promova a serventia a juntada aos autos de cópia dos quesitos 
do INSS, depositados previamente em cartório. Apresento os seguintes quesitos: 1 - O(A) autor(a) padece de alguma doença? 
Especificar. 2 - Em caso positivo, quando o mal eclodiu, ao menos aproximadamente? 3 - A doença implica em incapacidade 
para o trabalho? 4 A doença é degenerativa? 5 - A doença pode ser considerada como profissional, assim entendida a produzida 
ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar à determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social? 6 A doença eventualmente constatada está dentre aquelas referidas no artigo 
1º da Portaria Interministerial nº 2998, de 23/08/2001, quais sejam: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia 
maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; 
nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-
Aids; contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada, e hepatopatia grave, ou está incluída no 
“rol” das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministério da Saúde, do Trabalho e da Previdência, referida 
no art. 26, II, da Lei nº 8.213/91? 7 - A doença/incapacidade pode ter resultado de acidente? Em caso positivo, descrever o 
acidente que resultou na doença, indicando a data de sua ocorrência? 8 - A incapacidade resultante da doença ou seqüela de 
acidente é total ou parcial? 9 A incapacidade é permanente ou transitória? 10 - Desde quando, ao menos, aproximadamente se 
verificou a incapacidade? 11 Sendo a incapacidade total na atualidade, houve o agravamento da causa incapacitante (doença 
ou seqüela de acidente), ou esta desde logo provocou a incapacidade total? 12 - Se total e transitória ou parcial e transitória, até 
quando perdurará ao menos aproximadamente? 13 Se total e transitória ou parcial e transitória, o autor poderá se restabelecer 
completamente para exercer a atividade que exercia anteriormente? 14 - Se parcial e permanente, o(a) autor(a) poderá voltar à 
atividade que exercia antes da eclosão da incapacidade? 15 Não havendo possibilidade de restabelecimento total, o(a) autor(a) 
poderá, ainda que com maior esforço, executar a atividade que exercia antes ? 16 O(A) autor(a) necessita de assistência 
permanente de outra pessoa para as atividades da vida diária ? 17 Sendo positiva a resposta ao quesito nº 16, desde o 
início da incapacidade o(a) autor(a) já necessitava do auxílio de terceiro ? 18 - O(A) autor(a) apresenta características físicas 
compatíveis com o exercício de atividade rural, tais como aquelas decorrentes de exposição prolongada ao sol e uso das mãos 
em superfícies ásperas ou similares ? Oferecidos ou não os quesitos, intime-se o Sr. Perito para no prazo de dez dias designar 
dia e hora para realização da perícia na Santa Casa de Misericórdia local, comunicando-se com a antecedência mínima de trinta 
dias. Cientifique-se o Sr. Perito de que havendo novos documentos médicos, poderá a parte autora apresenta-los por ocasião 
da realização da perícia, bastando que o laudo pericial venha acompanhado de cópias. Encaminhe-se cópia da inicial, quesitos 
e exames médicos. O laudo deverá ser apresentado no prazo de trinta dias, contados da realização da perícia. Com a data 
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nos autos, intime-se a parte autora para comparecimento à perícia, sob pena de preclusão da prova, dando-se ciência ao(à) 
advogado(a) do autor(a). Oficie-se à Equipe de Médicos Assistentes Técnicos em Perícias Judiciais do INSS de Adamantina, 
comunicando-se da nomeação e data da perícia, a fim de que os Assistentes Técnicos acompanhem a perícia. Apresentado o 
laudo, oficie-se ao E. Tribunal, requisitando-se os honorários periciais. A seguir, cite-se o requerido para contestação no prazo 
de sessenta dias, cujo prazo é em quádruplo por força do disposto no artigo 188 do C.P.C. Com a contestação nos autos, intime-
se a parte autora para que se manifeste em dez dias sobre a defesa e laudo pericial. No mesmo prazo, deverá a parte autora 
informar se pretende a produção de prova oral. Intimem-se. Lucelia, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: MILENA RODRIGUES 
GASPARINI (OAB 245657/SP), CLÁUDIA MARIA DE DEUS BORGES CAGLIARI (OAB 183820/SP)

Processo 0005293-55.2014.8.26.0326 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.C.V.P. - J.A.P. 
- O requerido apresentou justificativa, estando os autos com vista ao autor para manifestação em cinco dias. - ADV: EDSON 
LUIS PASCHOALOTTO (OAB 156928/SP), MARIELDA DE BARROS BORELLI (OAB 134270/SP), ROGERIO PASCHOALOTTO 
(OAB 152653/SP)

Processo 3000128-10.2013.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Concessão - Suely Aparecida Trevizan Neubauer - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. O requerido renunciou expressamente ao direito de recorrer. O 
artigo 475, parágrafo 2º do Código de Processo Civil (introduzido pela Lei nº 10.352/2001), que dispõe sobre a não aplicabilidade 
do dispositivo em questão, dispensa o reexame necessário “sempre que a condenação, ou o direito controvertido for de valor 
certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na 
execução de dívida ativa do mesmo valor”. No caso dos autos, consideradas a data da propositura da demanda e a da prolação 
da sentença, que evidenciam a não transposição do limite estipulado, não havendo se falar em reexame necessário. Ante o 
exposto, deixo de remeter os autos à Instância Superior, a teor do disposto no artigo 475, parágrafo 2º, do Código de Processo 
Civil, com a redação dada pela Lei nº 10.352/2001, prosseguindo-se os autos. Certifique-se o trânsito em julgado. Manifeste-se 
a parte exequente em dez dias, requerendo o que de direito para o início da execução de sentença. Intimem-se. Lucelia, 05 de 
fevereiro de 2015. - ADV: JOSE FRANCISCO PERRONE COSTA (OAB 110707/SP)

Processo 3001800-53.2013.8.26.0326 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - 
GERVALDO PELLOSO e outro - BANCO DO BRASIL S/A - Em face do noticiado às fls. 28/30, aguarde-se comunicação do E. 
Tribunal ou o julgamento do agravo de instrumento. Intimem-se. Lucelia, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: WILLIAMS COELHO 
COSTA (OAB 239496/SP), DOUGLAS GARCIA AGRA (OAB 152098/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 
123199/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PAOLO PELLEGRINI JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DOUGLAS ANTONIO FILETTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0048/2015
Processo 0000180-57.2013.8.26.0326 (032.62.0130.000180) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Carlos Roberto 

de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste(m)-se os(as) exequente(s) e/ou herdeiros no prazo de dez dias, 
informado se concorda(m) com o(s) valor(es) depositado(s), com quitação do valor em execução. Intimem-se. Lucelia, 03 de 
fevereiro de 2015. - ADV: ALINE VIEIRA CEBALLOS FAZAN (OAB 270058/SP), RODRIGO APARECIDO FAZAN (OAB 262156/
SP)

Processo 0000211-09.2015.8.26.0326 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - GRINAURA LOPES DA SILVA - Apense-se aos autos principais. Recebo os presentes 
embargos no efeito suspensivo. Intime-se a parte embargada para impugnação no prazo de dez dias. Intimem-se. Lucelia, 02 de 
fevereiro de 2015. - ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS (OAB 144129/SP)

Processo 0000270-31.2014.8.26.0326 (apensado ao processo 3001970-25.2013.8.26) - Procedimento Ordinário - Defeito, 
nulidade ou anulação - ASSOCAP - ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO DA ALTA 
PAULISTA - ALFEU DONATONI - - ELIDA APARECIDA GUILHERMINA TAZINAZZIO - Manifeste-se a parte exequente no prazo 
de dez dias, requerendo o que de direito para o prosseguimento da execução. No silêncio, arquivem-se estes autos, sem baixa 
na distribuição. Intimem-se. Lucelia, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: MATHEUS GUILHERMINO TAZINAZZIO (OAB 245655/SP), 
MARCELO AUGUSTO DE MOURA (OAB 97975/SP)

Processo 0000335-31.2011.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.C.F.S. 
- C.A.B. - VISTOS. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo é possível 
a penhora de valores depositados a título de FGTS e PIS, para o pagamento de débito alimentar (STJ-Resp nº 1083061 e 
TJSP-Agravo Regimental nº 994.09.278738-5/50000). Assim, DEFIRO o pedido retro. Oficie-se à Caixa Econômica Federal 
para bloqueio do saldo do FGTS e PIS em nome do executado, até o limite do crédito, devendo os valores serem transferidos 
para conta judicial à ordem e disposição deste juízo, junto ao Banco do Brasil S/A, sob pena de abertura de inquérito policial 
para apuração de responsabilidade pelo crime de desobediência à ordem judicial. Com o depósito, intime-se o executado 
pessoalmente ou através de seu advogado (se houver nos autos), da penhora e do prazo de quinze dias para interposição de 
impugnação. Havendo em impugnação, manifeste-se a parte exequente em dez dias. Após, ao Ministério Público. Não sendo 
apresentada impugnação, expeça-se mandado de levantamento em favor da parte exequente até o limite do crédito. Intimem-
se. Lucelia, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: LUANA PENIANI DE OLIVEIRA TACAHASHI (OAB 262099/SP), LUIS CARLOS 
MOREIRA (OAB 93050/SP)

Processo 0000400-84.2015.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - GILMAR BELARMINO - ALFEU 
BERNARDINELI - A fim de ser apreciado o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, concedo à parte autora 
o prazo de dez dias para comprovar, através da juntada de documentos, a sua renda mensal, bem como o seu estado de 
hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da sua família. Ainda no 
mesmo prazo, promova a juntada de cópia das últimas três (3) Declarações do Imposto de Renda, sob pena de indeferimento 
do pedido. Nesse sentido a jurisprudência, in verbis: EMENTA: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO (CPC, ART. 545), 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. LEI 1.060/50, ARTS. 
4º E 5º. ENUNCIADO N. 7, SÚMULA/STJ. VALORAÇÃO DA PROVA PRECEDENTE DA TURMA. AGRAVO DESPROVIDO. I - Pelo 
sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição, de 
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que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família 
(Lei n. 1.060/50, art. 4º), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas e motivadas razões para isso (art. 
5°). II - ... III - Gratuidade indeferida a engenheiro residente em Petrópolis que teria celebrado vultoso contrato com o recorrido.” 
(STJ - 4ª Turma - AgRg no Agravo de instrumento n° 216.921/RJ - Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - 
julgado em 21/03/2000 - DJ de 15/5/2000). EMENTA: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Dispõe 
art. 4º da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, 
que poderá ser elida por prova em contrário. 2. Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que 
o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, afim de avaliar as condições para o deferimento ou não da 
assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais. 3. Agravo regimental que se nega provimento.” (STJ - 1ª Turma - AgRg nos 
Edcl no Agravo de Instrumento nº 664.435/SP - Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI - julgado em 21/06/2005 - DJ de 
01/07/2005).” Intimem-se. Lucelia, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: BRUNA MONTEIRO BONASSA (OAB 345717/SP)

Processo 0000546-28.2015.8.26.0326 - Protesto - Liminar - FERNANDO APARECIDO MOCHIUTI FI - WR INDUSTRIA DO 
VESTUÁRIO LTDA - A inicial não veio acompanhada de provas do alegado. Assim, a fim de ser apreciado o pedido liminar, 
concedo ao autor o prazo de 24 horas para prestação de caução. No mesmo prazo, deve comprovar o recolhimento das custas 
iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC). Intimem-se. Lucelia, 10 de fevereiro de 2015. - ADV: 
MARAISA CRISTINA SORIANO FURLAN (OAB 298427/SP)

Processo 0000758-20.2013.8.26.0326 (032.62.0130.000758) - Depósito - Alienação Fiduciária - OMNI S/A - CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - DIRCEU FERREIRA LIMA - Vistos. Concedo à parte exequente o prazo de dez dias para 
comprovar o prévio recolhimento da taxa instituída pelo Provimento CSM nº 1864/2011. Comprovado o recolhimento, DEFIRO 
o pedido de bloqueio “on-line” de numerários existentes junto às Instituições Financeiras, através do Sistema BACENJUD. 
Autorizo a realização das diligências necessárias no sentido de bloquear o valor em execução. Observo que pequenos valores 
não deverão ser bloqueados, uma vez que serão totalmente absorvidos pelo pagamento das custas da execução, nos termos 
do artigo 659, § 2º, do Código de Processo Civil, de modo que não deve ser feita a transferência para conta judicial. Eventual 
pedido de renovação do bloqueio deverá ser fundamentado, apresentando as razões e indícios justificadores para novo 
bloqueio. Sendo negativo o bloqueio, manifeste-se a parte exequente em dez dias, requerendo o que de direito. Concedo à 
parte exequente o prazo de dez dias para comprovar o prévio recolhimento da taxa devida para pesquisa de veículos, através do 
Sistema RENAJUD, instituída pelo Provimento CSM nº 1864/2011. Comprovado o recolhimento, DEFIRO o pedido de pesquisa 
de veículos, através do Sistema RENAJUD, providenciado a serventia o necessário. Com o resultado, manifeste-se a parte 
exequente em dez dias. Intimem-se. Lucelia, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: CLAUDIA BITENCURTE CAMPOS (OAB 183819/
SP), DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP)

Processo 0001056-75.2014.8.26.0326 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - W.F.A.D. - 
V.R.D. - Depreque-se a citação da parte executada, conforme requerido às fls. 53. Intimem-se. Lucelia, 03 de fevereiro de 2015. 
- ADV: VANESSA SARAIVA PEREIRA (OAB 322068/SP)

Processo 0001124-98.2009.8.26.0326 (326.01.2009.001124) - Procedimento Ordinário - Tania Marina Brito de Moura - - 
Lucas Renan Brito Mota - Central de Alcool Lucelia Ltda - Cumpra-se o V. Acórdão. Arquivem-se estes autos, fazendo-se as 
baixas necessárias. Intimem-se. Lucelia, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON (OAB 
183535/SP), PEDRO GASPARINI (OAB 142650/SP)

Processo 0001501-79.2003.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Rogerio 
Aparecido Trabaço - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Expeça-se alvará de levantamento em favor do(a) advogado(a)-
exequente, referente à sucumbência depositada. Após, aguarde-se pelo tempo necessário a resposta do Precatório (principal). 
Intimem-se. Lucelia, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: PAULO ROBERTO MICALI (OAB 164257/SP)

Processo 0001501-79.2003.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Rogerio 
Aparecido Trabaço - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - NOTA DE CARTÓRIO: O DOCUMENTO EXPEDIDO JÁ SE 
ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE, A SABER: ( ) OFÍCIO ( ) MANDADO DE REGISTRO/AVERBAÇÃO ( x ) ALVARÁ ( ) 
CARTA PRECATÓRIA ( ) CERTIDÃO DE HONORÁRIOS “Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a necessidade de comparecer 
ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento no site do Tribunal de Justiça (Consulta/
Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/visualizar o ofício). Caso não 
possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado aos advogados, no item “habilite-se - Serviços Eletrônicos) para obter 
cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/certidão/documento desejado, com a assinatura digital do julgador/escrivão e, 
diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário”. - ADV: PAULO ROBERTO 
MICALI (OAB 164257/SP)

Processo 0001535-05.2013.8.26.0326 (032.62.0130.001535) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
DILSO PORFIRIO DE ARAUJO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Manifeste(m)-se os(as) exequente(s) 
e/ou herdeiros no prazo de dez dias, informado se concorda(m) com o(s) valor(es) depositado(s), com quitação do valor em 
execução. Intimem-se. Lucelia, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: ANTONIO AUGUSTO DE MELLO (OAB 128971/SP)

Processo 0001866-70.2002.8.26.0326 (326.01.2002.001866) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Serviço (Art. 52/4) - ODORICO SOARES DE OLIVEIRA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Vistos. A 
requisição de pagamento foi integralmente cumprida, depositando o Instituto-requerido o valor da sucumbência em execução. 
Por outro lado, o(a) advogado-exequente concordou expressamente com o valor depositado, dando plena quitação. Assim, face 
a quitação do débito, declaro, EXTINTA a presente execução de sentença, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento em favor do(a) advogado(a). Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes 
autos, fazendo-se as baixas necessárias. Publique-se Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 30 de janeiro de 2015. - ADV: DIRCEU 
MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP), DIRCEU MIRANDA (OAB 119093/SP)

Processo 0001866-70.2002.8.26.0326 (326.01.2002.001866) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Serviço (Art. 52/4) - ODORICO SOARES DE OLIVEIRA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - NOTA DE 
CARTÓRIO: O DOCUMENTO EXPEDIDO JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE, A SABER: ( ) OFÍCIO ( ) MANDADO 
DE REGISTRO/AVERBAÇÃO ( x ) ALVARÁ ( ) CARTA PRECATÓRIA ( ) CERTIDÃO DE HONORÁRIOS “Assim, deverá o(a) 
advogado(a), sem a necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento 
no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/
pesquisar/visualizar o ofício). Caso não possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado aos advogados, no item 
“habilite-se - Serviços Eletrônicos) para obter cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/certidão/documento desejado, 
com a assinatura digital do julgador/escrivão e, diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 
dias, se necessário”. - ADV: DIRCEU MIRANDA (OAB 119093/SP), DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)
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Processo 0002549-58.2012.8.26.0326 (326.01.2012.002549) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - CERÂMICA FC 
LTDA. - ME - EDIVALDO CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME - Defiro o requerimento retro, e via de conseqüência, 
SUSPENDO o curso da presente execução, com fundamento no artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil, aguardando-
se no arquivo eventual provocação da parte exeqüente. Arquivem-se estes autos, sem baixa na distribuição. Intimem-se. Lucelia, 
05 de fevereiro de 2015. - ADV: CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA TRONCON (OAB 183535/SP), RENATA LANI FAVARETTO 
FERREIRA (OAB 305732/SP), PAULO FERNANDO PARUCCI (OAB 256326/SP)

Processo 0003429-79.2014.8.26.0326 - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Ministério Público do Estado de São Paulo - 
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Manifeste-se 
a parte autora no prazo de dez dias, sobre a contestação e documentos de fls. 672/732. Intimem-se. Lucelia, 04 de fevereiro de 
2015. - ADV: FERNANDA AUGUSTA HERNANDES CARRENHO (OAB 251942/SP), SANDRO MARCOS GODOY (OAB 126189/
SP), JOSE ROBERTO NASCIMENTO (OAB 106151/SP)

Processo 0003667-40.2010.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - PAULO 
ALMEIDA DE SOUZA - Instituo Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. A requisição de pagamento foi integralmente cumprida, 
depositando o Instituto-requerido o valor da sucumbência em execução. Por outro lado, o(a) advogado-exequente concordou 
expressamente com o valor depositado, dando plena quitação. Assim, face a quitação do débito, declaro, EXTINTA a presente 
execução de sentença, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará de levantamento 
em favor do(a) advogado(a). Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, fazendo-se as baixas necessárias. Publique-
se Registre-se. Intimem-se. Lucelia, 30 de janeiro de 2015. - ADV: DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP), DIRCEU 
MIRANDA (OAB 119093/SP)

Processo 0003667-40.2010.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - PAULO 
ALMEIDA DE SOUZA - Instituo Nacional do Seguro Social Inss - NOTA DE CARTÓRIO: O DOCUMENTO EXPEDIDO JÁ SE 
ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE, A SABER: ( ) OFÍCIO ( ) MANDADO DE REGISTRO/AVERBAÇÃO ( x ) ALVARÁ ( ) 
CARTA PRECATÓRIA ( ) CERTIDÃO DE HONORÁRIOS “Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a necessidade de comparecer ao 
cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª 
instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/visualizar o ofício). Caso não possua senha, 
habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado aos advogados, no item “habilite-se - Serviços Eletrônicos) para obter cópia do ofício/
alvará/carta precatória/despacho/certidão/documento desejado, com a assinatura digital do julgador/escrivão e, diretamente, 
encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário”. - ADV: DIRCEU MIRANDA (OAB 119093/
SP), DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)

Processo 0003680-97.2014.8.26.0326 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - ARINEIDES ALVES DE 
SOUZA - Vistos. Trata-se de pedido de alvará judicial para levantamento de resíduo de benefício previdenciário deixado pelo 
falecido João Herondino Alves. Na certidão de óbito da genitora, consta que deixou quatro filhos, o que faz presumir ser o 
falecido João, a autora Arineides e os incluídos no polo ativo Neuza e Jossivano. Contudo, há notícia na certidão de óbito do 
genitor, de que deixou cinco filhos, a indicar que há um meio irmão ainda não incluído no polo ativo. Assim, diga a autora sobre 
tal questão em dez dias. Int. - ADV: CLAUDIA BITENCURTE CAMPOS (OAB 183819/SP)

Processo 0003856-76.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Aplicação de coeficiente de cálculo diverso do fixado 
na Lei n.º 8.213/91 - VILANI MARTINS DE OLIVEIRA - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - O requerido apresentou 
Contestação, estando os autos com vista para manifestação da autora pelo prazo de dez dias. - ADV: DIRCEU MIRANDA 
JUNIOR (OAB 206229/SP)

Processo 0003895-88.2005.8.26.0326/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - ROSIMAR 
GASPAROTTO LOPES - FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUCÉLIA - Manifeste-se a parte exequente no prazo de 
dez dias, requerendo o que de direito para o prosseguimento da execução. No silêncio, arquivem-se estes autos, sem baixa 
na distribuição. Intimem-se. Lucelia, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: XISTO YOICHI YAMASAKI (OAB 123347/SP), DIRCEU 
MIRANDA (OAB 119093/SP)

Processo 0003908-72.2014.8.26.0326 - Inventário - Inventário e Partilha - CARLOS EDUARDO CAVALHEIRO - NOEMIA 
GABRIEL CAVALHEIRO - Vistos. Para que surta seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO a partilha apresentada pelos 
interessados, dos bens deixados em decorrência do falecimento de NOEMIA GABRIEL CAVALHEIRO, ressalvados erros, 
omissões e direitos de terceiros, notadamente da Fazenda Pública, porventura existentes. Após o trânsito em julgado, expeça-
se formal de partilha. A seguir, arquivem-se estes autos, fazendo-se as baixas necessárias. Publique-se Registre-se. Intimem-
se. Lucelia, 29 de janeiro de 2015. - ADV: ELISEU CAVALHEIRO (OAB 341127/SP)

Processo 0004067-20.2011.8.26.0326/01 (apensado ao processo 0004067-20.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Nilza Firmino Gonçalves Flores - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Defiro o pedido 
retro. Oficie-se nominalmente ao Gerente de Agência de Previdência de Demandas Judicias DE PRESIDENTE PRUDENTE, 
para que no prazo de sessenta (60) dias, proceda a implantação do benefício previdenciário em favor da parte exequente, 
sob pena de fixação de multa diária pelo descumprimento, sem prejuízo da abertura de inquérito policial para apuração de 
responsabilidade pelo crime de desobediência à ordem judicial. Comunicada a implantação do benefício, intime-se o Procurador 
Federal do requerido, para no prazo de noventa dias, apresentar os cálculos de liquidação (parcelas atrasadas e honorários 
advocatícios). Apresentados os cálculos, manifeste-se a parte exequente sobre os mesmos em dez dias. Havendo concordância, 
deve comprovar a regularidade do seu CPF. Em havendo discordância da parte exequente, deverão ser apresentados, desde 
logo, os seus cálculos, citando-se o requerido para embargos no prazo de trinta dias na forma da lei, independentemente 
de novo despacho. Decorrido o prazo e não sendo apresentados os cálculos pelo INSS, intime-se a parte exequente para 
apresentação dos mesmos no prazo de dez dias. A seguir, cite-se o INSS para interposição de embargos no prazo de trinta dias, 
na forma do artigo 730 do CPC. Intimem-se. Lucelia, 29 de janeiro de 2015. - ADV: ELAINE CRISTIANE BRILHANTE BARROS 
(OAB 144129/SP)

Processo 0004285-48.2011.8.26.0326 (326.01.2011.004285) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - A.E.A.J. - A.E.A. - Defiro o pedido reto. Oficie-se ao INSS, conforme requerido às fls. 171. Intimem-se. Lucelia, 02 
de fevereiro de 2015. - ADV: RAFAELA PIRES CORVELONI (OAB 331575/SP), ROSANI ALICE MESSIAS LOPES (OAB 174612/
SP)

Processo 0004342-32.2012.8.26.0326 (326.01.2012.004342) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Serviço (Art. 52/4) - VALDIR ANTÔNIO DA SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Manifeste(m)-se os(as) 
exequente(s) e/ou herdeiros no prazo de dez dias, informado se concorda(m) com o(s) valor(es) depositado(s), com quitação do 
valor em execução. Intimem-se. Lucelia, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: ANTONIO AUGUSTO DE MELLO (OAB 128971/SP)

Processo 0004550-45.2014.8.26.0326 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.A.P. - G.C.V.P. - VISTOS. 
Dispensável a audiência de conciliação, posto que a causa versa sobre direitos indisponíveis. Além do que as circunstâncias 
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da causa evidenciam ser improvável a obtenção de transação. Por outro lado, a conciliação poderá ser insistida por ocasião do 
início da audiência de instrução. Contestação sem preliminares. Processo em ordem, não havendo vícios a suprir ou nulidades 
a declarar. Partes legítimas e bem representadas, emergindo dos autos o legítimo interesse. Assim, com fundamento no artigo 
331, § 3º, do Código de Processo Civil, dou o feito por saneado. Defiro a produção de provas oral e pericial de investigação de 
paternidade pelo sistema de DNA, indispensável à decisão da causa, a ser realizada pelo IMESC. Desnecessária a concessão 
de oportunidade para apresentação de quesitos, posto que o exame destina-se apenas à averiguação da paternidade. Assim, 
oficie-se de imediato ao IMESC em São Paulo, a fim de designar data e local para realização da perícia. Aguarde-se resposta 
por noventa dias. Com a data nos autos, intimem-se as partes para comparecimento no IMESC, sob pena de preclusão, dando-
se ciência aos advogados. Aguarde-se o laudo por seis meses. A necessidade de produção de prova oral será apreciada após a 
realização da perícia. Intimem-se. Lucelia, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: FRANCISCO FRANCI MOREIRA (OAB 163913/SP), 
KELLY FERNANDA DE ALBUQUERQUE (OAB 245643/SP)

Processo 0004703-83.2011.8.26.0326 (326.01.2011.004703) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Cleusa 
Cavallini - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Cumpra-se a decisão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita. A apreciação do pedido de antecipação de tutela depende da realização 
de prova pericial com vista à comprovação da incapacidade, bem como a data em que se verificou, de modo que o pedido de 
antecipação de tutela será apreciado após a realização da perícia e apresentação de contestação. Com o objetivo de tornar 
mais célere a prestação jurisdicional nas ações previdenciárias e diante da expressa anuência da Procuradoria Federal, com o 
depósito prévio em cartório dos quesitos, nos termos do Ofício nº 12/2009 de 28/04/2009, determino seja antecipada a produção 
da prova pericial. Assim, nos termos da RESOLUÇÃO Nº 541, de 18 de janeiro de 2007, do Conselho da Justiça Federal, 
nomeio como Perito Judicial o(a) Doutor(a) JULIO CESAR ESPIRITO SANTO, médico clínico-geral e médico do trabalho, com 
consultório na cidade de Osvaldo Cruz, independentemente de compromisso. A perícia será realizada nesta cidade, na Santa 
Casa de Misericórdia local, em sala médica disponibilizada pela referida entidade, com o fim de minimizar o transporte da 
parte autora e agilizar a realização das perícias judiciais. Diante do deslocamento do Sr. Perito, que necessitará se dirigir até 
esta cidade, já que reside e mantém consultório em outra cidade, arbitro excepcionalmente os honorários do Sr. Perito em R$ 
300,00 (trezentos reais), os quais correrão à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução citada, artigo 3º, parágrafo 
único, cuja requisição de pagamento será feita oportunamente. Não é demais lembrar a dificuldade enfrentada por este juízo 
para o cadastramento de profissionais médicos que se disponham a realizar perícias judiciais em ações previdenciárias, o 
que obrigou o juízo a convidar médicos de outras cidades. A parte autora deverá providenciar a juntada aos autos de todos 
os exames e documentos médicos que possuir no prazo de dez dias, contados da intimação deste despacho. Ultrapassado tal 
prazo e havendo novos documentos médicos, deverá a parte autora apresenta-los diretamente ao Sr. Perito por ocasião da 
realização da perícia. Concedo à parte autora o prazo de dez dias para apresentação de quesitos e indicação de assistentes 
técnicos. Promova a serventia a juntada aos autos de cópia dos quesitos do INSS, depositados previamente em cartório. 
Apresento os seguintes quesitos: 1 - O(A) autor(a) padece de alguma doença? Especificar. 2 - Em caso positivo, quando o mal 
eclodiu, ao menos aproximadamente? 3 - A doença implica em incapacidade para o trabalho? 4 A doença é degenerativa? 5 - 
A doença pode ser considerada como profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho 
peculiar à determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência 
Social? 6 A doença eventualmente constatada está dentre aquelas referidas no artigo 1º da Portaria Interministerial nº 2998, de 
23/08/2001, quais sejam: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível 
e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado 
da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; contaminação por radiação, 
com base em conclusão da medicina especializada, e hepatopatia grave, ou está incluída no “rol” das doenças e afecções 
especificadas em lista elaborada pelos Ministério da Saúde, do Trabalho e da Previdência, referida no art. 26, II, da Lei nº 
8.213/91? 7 - A doença/incapacidade pode ter resultado de acidente? Em caso positivo, descrever o acidente que resultou na 
doença, indicando a data de sua ocorrência? 8 - A incapacidade resultante da doença ou seqüela de acidente é total ou parcial? 
9 A incapacidade é permanente ou transitória? 10 - Desde quando, ao menos, aproximadamente se verificou a incapacidade? 
11 Sendo a incapacidade total na atualidade, houve o agravamento da causa incapacitante (doença ou seqüela de acidente), 
ou esta desde logo provocou a incapacidade total? 12 - Se total e transitória ou parcial e transitória, até quando perdurará ao 
menos aproximadamente? 13 Se total e transitória ou parcial e transitória, o autor poderá se restabelecer completamente para 
exercer a atividade que exercia anteriormente? 14 - Se parcial e permanente, o(a) autor(a) poderá voltar à atividade que exercia 
antes da eclosão da incapacidade? 15 Não havendo possibilidade de restabelecimento total, o(a) autor(a) poderá, ainda que 
com maior esforço, executar a atividade que exercia antes ? 16 O(A) autor(a) necessita de assistência permanente de outra 
pessoa para as atividades da vida diária ? 17 Sendo positiva a resposta ao quesito nº 16, desde o início da incapacidade o(a) 
autor(a) já necessitava do auxílio de terceiro ? 18 - O(A) autor(a) apresenta características físicas compatíveis com o exercício 
de atividade rural, tais como aquelas decorrentes de exposição prolongada ao sol e uso das mãos em superfícies ásperas ou 
similares ? Oferecidos ou não os quesitos, intime-se o Sr. Perito para no prazo de dez dias designar dia e hora para realização 
da perícia na Santa Casa de Misericórdia local, comunicando-se com a antecedência mínima de trinta dias. Cientifique-se o Sr. 
Perito de que havendo novos documentos médicos, poderá a parte autora apresenta-los por ocasião da realização da perícia, 
bastando que o laudo pericial venha acompanhado de cópias. Encaminhe-se cópia da inicial, quesitos e exames médicos. O 
laudo deverá ser apresentado no prazo de trinta dias, contados da realização da perícia. Com a data nos autos, intime-se a parte 
autora para comparecimento à perícia, sob pena de preclusão da prova, dando-se ciência ao(à) advogado(a) do autor(a). Oficie-
se à Equipe de Médicos Assistentes Técnicos em Perícias Judiciais do INSS de Adamantina, comunicando-se da nomeação e 
data da perícia, a fim de que os Assistentes Técnicos acompanhem a perícia. Apresentado o laudo, oficie-se ao E. Tribunal, 
requisitando-se os honorários periciais. A seguir, cite-se o requerido para contestação no prazo de sessenta dias, cujo prazo é 
em quádruplo por força do disposto no artigo 188 do C.P.C. Com a contestação nos autos, intime-se a parte autora para que se 
manifeste em dez dias sobre a defesa e laudo pericial. No mesmo prazo, deverá a parte autora informar se pretende a produção 
de prova oral. Intimem-se. Lucelia, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: MARCO AURÉLIO CAMACHO NEVES (OAB 200467/SP), 
PATRICIA MARQUES MARCHIOTI NEVES (OAB 164707/SP)

MACATUBA
Cível
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Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MACATUBA EM 06/02/2015

PROCESSO :0000199-71.2015.8.26.0333
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Santander ( Brasil ) S/A
ADVOGADO : 120394/SP - Ricardo Neves Costa
REQDO : EDEVALDO DA CRUZ
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000198-86.2015.8.26.0333
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : M.A.L.S.
ADVOGADO : 309862/SP - Marcos Cesar da Silva
REQDO : J.T.S.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000211-85.2015.8.26.0333
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Luiz de Almeida Salles Filho - ME
REQDO : LUIZ CARLOS CARPANEZZI
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000203-11.2015.8.26.0333
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : E.F.R.T.
ADVOGADO : 93154/SP - Maria Nazare Artioli
EXECTDO : A.D.T.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000207-48.2015.8.26.0333
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : L.C.S.R.
ADVOGADO : 72267/SP - Paulo Roberto Portieri de Barros
EXECTDO : R.F.R.
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MACATUBA EM 09/02/2015

PROCESSO :0000213-55.2015.8.26.0333
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ADÃO DOS SANTOS BRAZ
ADVOGADO : 307426/SP - Paulo Henrique de Oliveira Romani
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
VARA :VARA ÚNICA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO GIORGETTI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0023/2015

Processo 0000047-23.2015.8.26.0333 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - N.L.C. - - N.V.C. - V.A.C. - Ante 
os elementos constantes dos autos, arbitro os alimentos provisórios no valor 1/3 de seus rendimentos líquidos, devidos a partir 
da citação. Para a audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 17/03/2015 às 15:30h. Cite-se e intime-
se o réu. As partes devem se apresentar à audiência acompanhadas de suas testemunhas e advogados. Na audiência, se 
não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado. Os autores deverão comparecer 
independentemente de intimação, sendo que sua ausência importará em arquivamento do processo e a do réu ou de seu 
advogado, em confissão e revelia. Oficie-se à empregadora para desconto em folha de pagamento, se o caso, após a citação. - 
ADV: RICARDO OLIVA FANTINI (OAB 214622/SP)

Processo 0000054-15.2015.8.26.0333 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - D.F.F. - S.V.F. 
- Vistos etc. DEPRECADO: Juízo de Direito de uma das Varas Cíveis da Comarca de Bauru-SP. Certifique a serventia sobre 
eventuais ações executivas já em andamento. CITE-SE o(a) devedor(a) acima qualificado(a), para os termos da ação em 
epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertido(a) do prazo 3 
(três) dias para efetuar o pagamento do débito no valor de R$ * (devidamente atualizado e acrescido das pensões que se 
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vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de 
prisão. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o 
seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). 
Renato Pellegrino Gregório- OAB/SP. 156.195 Intime-se. - ADV: RENATO PELLEGRINO GREGÓRIO (OAB 256195/SP)

Processo 0000064-59.2015.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Revisão - D.B.M. - D.A.R.M. - - T.H.R.M. - 1.- Processe-se 
em segredo de justiça (CPC, art. 155, II) e com isenção de custas processuais (Lei Estadual nº 4.952/85, art. 6º, IV). 2.- Designo 
audiência de tentativa de conciliação para o dia 17/03/2015 às 15:00h. 4.- Citem-se os requeridos na pessoa de sua representante 
legal, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e testemunhas, independentemente de prévio 
depósito de rol, ocasião em que o autor deverá comparecer, independentemente de intimação, importando a ausência deste 
em extinção e arquivamento do processo e a daquele em confissão e revelia (Lei nº 5.478/68, art. 7º). 5.- Na audiência, se não 
houver conciliação, poderão os réus contestar, desde que o faça por intermédio de advogado. - ADV: ELISABETE DOS SANTOS 
TABANES (OAB 95031/SP)

Processo 0000089-72.2015.8.26.0333 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.A.M.G. - G.A.G. - Vistos. Processe-se em 
segredo de justiça (CPC, art. 155, II) e com isenção de custas processuais (Lei Estadual nº 4.952/85, art. 6º, IV). Indefiro 
o pedido de concessão de medidas protetivas, pois a versão da vítima resta isolada e não vem acompanhada de qualquer 
elemento probatório. Ademais, a requerente poderá pleitear a medida protetiva cabível na esfera criminal. Sem prejuízo, designo 
audiência preliminar de tentativa de conciliação, para o 25 de fevereiro de 2015, às 13:30 horas. Cite-se e intime-se o réu 
para comparecerem à audiência, consignando-se no mandado as advertências legais (CPC, arts. 285 e 319). Não havendo 
conciliação, começará a fluir a partir da realização da audiência preliminar o prazo para a apresentação de resposta. Servirá a 
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: DANIELLE MARIA LEME 
GUIRADO (OAB 255498/SP)

Processo 0000107-93.2015.8.26.0333 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
S/A - VERBETH INDUSTRIA E COMERCIO DE CONGELADOS LTDA - ME - Determino que a autora emende a inicial, no prazo 
de 05 dias, comprovando a mora do devedor pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do 
Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço de seu domicílio. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 0000122-62.2015.8.26.0333 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - L.F.M. - T.F.M. - Ante os elementos 
constantes dos autos, arbitro os alimentos provisórios no valor 1/3 do salário mínimo vigente, devidos a partir da citação. Para a 
audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 17/03/2015 às 15:15h. Cite-se e intime-se o réu. As partes devem 
se apresentar à audiência acompanhadas de suas testemunhas e advogados. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu 
contestar, desde que o faça por intermédio de advogado. A autora deverá comparecer, independentemente de intimação, sendo 
que sua ausência importará em arquivamento do processo e a do réu ou de seu advogado, em confissão e revelia. Oficie-se à 
empregadora para desconto em folha de pagamento, se o caso, após a citação. - ADV: EVERALDO PERAÇOLI (OAB 341476/
SP)

Processo 0000133-91.2015.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - ANA APARECIDA MACHADO 
RODRIGUES - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Defiro o pedido de gratuidade. Cite-se o réu para contestar, em 
querendo, no prazo de sessenta (60) dias, sob pena de revelia, consignando na carta postal as advertências legais (CPC, arts. 
285 e 319). Intime-se. - ADV: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI (OAB 307426/SP)

Processo 0000143-38.2015.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - EMERSON JUNIOR DA 
SILVA - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Defiro o pedido de gratuidade. Cite-se o réu para contestar, em querendo, 
no prazo de sessenta (60) dias, sob pena de revelia, consignando na carta postal as advertências legais (CPC, arts. 285 e 319). 
Intime-se. - ADV: GUSTAVO GODOI FARIA (OAB 197741/SP)

Processo 0000156-37.2015.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - ELIAS JOSÉ SABINO 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Defiro o pedido de gratuidade. Cite-se o réu para contestar, em querendo, no 
prazo de sessenta (60) dias, sob pena de revelia, consignando na carta postal as advertências legais (CPC, arts. 285 e 319). 
Intime-se. - ADV: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI (OAB 307426/SP)

Processo 0000176-28.2015.8.26.0333 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - AUTO POSTO RONDON 303 LTDA - 
PATRICIA APARECIDA DA SILVA SOUZA - Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. 
Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) 
dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a 
advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, 
art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à 
execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, 
§ 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. 
O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não 
efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-
se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam 
insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e 
onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de 
Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 
o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca 
de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da 
juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). 
No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor 
em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução 
(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido 
o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1125

cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: ANTONIO JOSE CONTENTE (OAB 100182/SP)

Processo 0000181-50.2015.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
MARA CECÍLIA ARTIOLI NUNES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Defiro o pedido de gratuidade. Cite-
se o réu para contestar, em querendo, no prazo de sessenta (60) dias, sob pena de revelia, consignando na carta postal as 
advertências legais (CPC, arts. 285 e 319). Intime-se. - ADV: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANI (OAB 307426/SP)

Processo 0000191-94.2015.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - MARCOLINA CRUZ 
MOURA DE BARROS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Defiro o pedido de gratuidade. Cite-se o réu 
para contestar, em querendo, no prazo de sessenta (60) dias, sob pena de revelia, consignando na carta postal as advertências 
legais (CPC, arts. 285 e 319). Intime-se. - ADV: CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO (OAB 251787/SP), EVA TERESINHA 
SANCHES (OAB 107813/SP)

Processo 0000192-79.2015.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - VALDETE FERREIRA 
RONQUE - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Defiro o pedido de gratuidade. Cite-se o réu para contestar, 
em querendo, no prazo de sessenta (60) dias, sob pena de revelia, consignando na carta postal as advertências legais (CPC, 
arts. 285 e 319). Intime-se. - ADV: EDSON RICARDO PONTES (OAB 179738/SP), GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO (OAB 
206949/SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP), CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP)

Processo 0000199-71.2015.8.26.0333 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Santander 
( Brasil ) S/A - EDEVALDO DA CRUZ - 1. Comprovada a instituição de alienação fiduciária em garantia, o inadimplemento e 
a constituição em mora do réu, provada por notificação extrajudicial, protesto de título e/ou carta registrada com aviso de 
recebimento, não se exigindo que a assinatura constante dele seja a do próprio destinatário, defiro a medida liminar pleiteada 
na petição inicial. Expeça-se mandado com as prerrogativas do art. 172, § 2º, do Código de Processo Civil, para a busca e 
apreensão do bem descrito na petição inicial, que deverá ser depositado nas mãos de depositário(s) indicado(s) pelo(a) autor(a). 
2. Cinco (05) dias após executada a medida liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 
patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de 
propriedade em nome dele(a), ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3. Executada a medida 
liminar, cite-se o réu para, em quinze dias, sob pena de revelia, apresentar resposta, consignando no mandado de citação as 
demais advertências legais (CPC, arts. 285, 319, 330, II, e Decreto-lei nº 911/69, art. 3º, § 4º). 4. Em cinco (05) dias, contados 
da execução da medida liminar, se o quiser, o réu poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese na qual o bem 
objeto da alienação fiduciária em garantia lhe será restituído livre do ônus, no entanto, neste caso, a eventual resposta deverá 
limitar-se à alegação de ter havido pagamento a maior e desejo de restituição, conforme dispõe o § 4º do art. 3º do Decreto-lei 
nº 911, de lº outubro de 1969, na redação dada pela Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004. 5. O pagamento da dívida pendente, 
segundo o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, na redação dada pela Lei nº 10.931/04, deverá observar os 
valores apresentados pelo(a) credor(a) fiduciário(a) na petição inicial, sob pena de invalidade. 6. Cumpra-se o disposto nos §§ 
9º a 11, conforme o caso, ambos do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, na redação dada pela Lei nº 13.043, de 13 de novembro 
de 2014. 7. Nos termos do § 14 do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, o réu, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 
apreensão, deverá entregar o bem e os respectivos documentos. Intime-se. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), 
FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP)

Processo 0000244-12.2014.8.26.0333 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - LYDIO ARTIOLI 
- BANCO DO BRASIL S/A - Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento. Int. - ADV: FABRICIO ASSAD (OAB 230865/SP), 
ANTONIO CARLOS DE SOUZA (OAB 88538/SP)

Processo 0000298-46.2012.8.26.0333 (333.01.2012.000298) - Divórcio Litigioso - Dissolução - F.S.C. - R.M.S.C. - Vistos. 
Fls. 41v. Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. - ADV: DOUGLAS VENÂNCIO PIRES 
(OAB 194185/SP)

Processo 0000462-40.2014.8.26.0333 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - MARCELO 
MINETTO - BANCO DO BRASIL S/A - Autos com vista ao exequente para manifestação acerca da certidão da serventia (fls.159v) 
informando que decorreu “in albis” o prazo para o executado apresentar impugnação. Devendo apresentar planilha atualizada 
do débito para posterior prosseguimento. - ADV: FABRICIO ASSAD (OAB 230865/SP), ANTONIO CARLOS DE SOUZA (OAB 
88538/SP)

Processo 0000589-75.2014.8.26.0333 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - T.R. - - B.R. - 
C.S.R. - Autos com vista à exequente para o prosseguimento do feito, requerendo o que entender a bem de seu direito, sob pena 
de arquivamento. - ADV: RICARDO OLIVA FANTINI (OAB 214622/SP)

Processo 0000613-45.2010.8.26.0333 (333.01.2010.000613) - Monitória - Mineração Horical Ltda - Eduardo Feltre - Vistos. 
Indefiro o pedido retro, tendo em vista que conforme despacho de fls. 140, o bem encontra-se indisponível, não podendo 
ser alienado e/ou leiloado. Requeira o exequente o que de direito em termos de prosseguimento. Intime-se. - ADV: JORGE 
HENRIQUE TREVISANUTO (OAB 214824/SP), PAULO AUGUSTO PARRA (OAB 210234/SP), LUIZ DONIZETI DE SOUZA 
FURTADO (OAB 108908/SP)

Processo 0000844-33.2014.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A - TRICANA 
TRANSPORTES LTDA EPP - - JOÃO CARLOS ROMANO - - MARIA DE LOURDES PICOLI - Certifique a serventia o decurso 
do prazo de contestação da requerida Tricana Transporte Ltda EPP. A preliminar alegada diz respeito ao próprio mérito e com 
este será analisada. Defiro a produção da prova pericial grafotécnica pleiteada pelos requeridos. Nomeio como perito Francisco 
Martori Sobrinho, que deverá apresentar o laudo em trinta dias. Faculto às partes a apresentação de quesitos e indicação 
de assistentes técnicos em cinco dias. Fixo os honorários periciais em R$ 1000,00 (mil reais), que deverá ser depositado 
pelos requeridos em dez dias. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), CARLOS APARECIDO 
PACOLA (OAB 145854/SP)
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Processo 0000903-21.2014.8.26.0333 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
OSMAR SANTO LEME - LUCIMARA DE OLIVEIRA CARDOSO - Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 
o pedido de desistência formulado pelo autor, e, por conseqüência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço 
com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, pagas as custas finais, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: DANIELLE MARIA LEME GUIRADO (OAB 255498/SP)

Processo 0000966-46.2014.8.26.0333 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - EDNA DE FATIMA BIBIANO 
ROCHA e outros - Trata-se de pedido de Alvará Judicial em que os requerentes postulam o levantamento das verbas rescisórias 
do extinto contrato de trabalho de José Ailton da Rocha, falecido em 31/03/2014. Considerando a inexistência de dependentes 
habilitados junto ao INSS (fls. 46), defiro o alvará pretendido, com o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o que faço com 
fundamento no artigo 269, I do CPC, autorizando a requerente Edna de Fátima Bibiano Rocha, qualificada nos autos, a receber 
57,14% dos valores que se encontram depositados judicialmente, autorizo também a requerente Francislaine Silvia da Rocha 
Santos, qualificada nos autos, a receber 7,14% dos valores que se encontram depositados judicialmente e o requerente Lucas 
Bibiano da Rocha, qualificado nos autos, a receber 7,14% dos valores que se encontram depositados judicialmente. Os demais 
requerentes Jéssica Fernanda Rocha, Anderson Natal da Rocha, Paulo Matheus da Rocha, Marcos Vinícius da Rocha, todos 
qualificados nos autos, são incapazes e seus respectivos saldos (7,14% para cada herdeiro) deverão permanecer depositados 
em conta à ordem deste Juízo até comprovação da real necessidade para levantamento. Expeça-se certidão de honorários 
à patrona dos requerente, nos termos do convênio DP/OAB. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: 
KARINA RAMOS DAMASCENO E SOUZA (OAB 208888/SP)

Processo 0000966-46.2014.8.26.0333 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - EDNA DE FATIMA BIBIANO 
ROCHA e outros - Vistas dos autos à autora para: retirar sentença alvará expedida às fls. 62. - ADV: KARINA RAMOS 
DAMASCENO E SOUZA (OAB 208888/SP)

Processo 0001156-09.2014.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço 
especial - ODAIR DOS SANTOS - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Fl. 107: alega o requerido que não lhe foi 
dada a oportunidade de apresentar quesitos ou indicar assistente técnico, pois não houve intimação pessoal do Despacho de 
fl. 78. Entretanto, se efetivamente fosse interessante para o réu apresentar quesitos e indicar assistente técnico, assim o faria 
a partir do momento em que recebeu a Carta de fl. 83/vº, em que foi lhe dado ciência da data, hora, local da perícia, bem como 
o nome do perito. Inobstante a oportunidade concedida, para que não haja alegação de cerceamento de defesa, ou qualquer 
prejuízo, concedo o prazo de cinco dias ao réu para apresentação de quesitos suplementares. Int. - ADV: CRISTIANO ALEX 
MARTINS ROMEIRO (OAB 251787/SP), EVA TERESINHA SANCHES (OAB 107813/SP), WAGNER MAROSTICA (OAB 232734/
SP)

Processo 0001320-71.2014.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - FANALI & OLIVEIRA 
MODAS LTDA - ME - Banco Bradesco S/A - Autos com vista ao requerido Cielo S.A para providenciar o recolhimento da 
taxa de juntada de procuração e substabelecimento respectivamente, no prazo legal, tendo em vista que a contestação veio 
desacompanhada das respectivas taxas. - ADV: ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 
167647/SP), ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP), CLODOALDO ROBERTO GALLI (OAB 145388/SP)

Processo 0001415-04.2014.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - EDERSON DE SOUZA 
- Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. Homologo por sentença para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes às fls. 171/172, razão pela qual julgo extinto o presente feito, com fundamento 
no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de 
praxe. P.R.I. - ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), PAULA 
ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP)

Processo 0001506-94.2014.8.26.0333 (apensado ao processo 0001441-07.2011.8.26) - Interdição - Tutela e Curatela - 
F.R.P. - “Autos com vista à requerente para manifestação acerca do laudo pericial, no prazo de 10 (dez) dias. “ - ADV: PAULO 
ROBERTO PORTIERI DE BARROS (OAB 72267/SP)

Processo 0001867-82.2012.8.26.0333 (333.01.2012.001867) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa - Comercial Jardim Planalto Supermercado Ltda Epp - - Viviane de Moraes Batista Carneiro e outro - Autos 
com vista ao exequente para manifestação acerca do resultado da pesquisa junto ao Renajud que trouxe o seguinte resultado: 
“veículo Honda/CG150 Titan Mixesd, placa EHUs 5112, ano e modelo 2009, chassi n. 9C2KC16309R018099 o qual consta 
alienação judicial e restrição judicial(fls. 120); uma Honda/CG 125 Titan ES, ano2003/modelo 2004, placa DJS4612, chassi 
n. 9C2JC30204R402435 constando restrição judicial (fls. 121); um veículo marca SC/SAIDECAR SC , placa CWC2864, ano e 
modelo 2002, chassi n. 9A9SC19112JDJ6480 o qual possui restrições renajud (fls. 122); veículo REB/STAR-CROSS MT, placa 
BJF 4121 ano e modelo 1994, chassi n. 9A9STARMTRSCA9053 o qual possui restrições renajud (fls. 123)” - ADV: MARCELO 
OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0001953-82.2014.8.26.0333 - Usucapião - Propriedade - ZULEIDE FELIX DE MORAES - Companhia de Habitação 
Popular de Bauru - Cohab/Bauru e outros - Autos com vista à requerente para manifestação acerca da certidão do oficial de 
justiça de fls. 196 informando que deixou de citar o requeridos Maria Lúcia Malavazi Bento da Silva, José Pereira de Godói, 
Sebastião Bernardo da Silva e Abel José da Costa por tratarem-se de pessoas falecidas, e deixou de citar Elizabete de Fátima 
Blasque da Silva, por não ter encontrado a mesma, tendo obtido informações de que ela reside na cidade de Ribeirão Preto/SP. 
- ADV: KÁTIA ARTIOLI (OAB 165843/SP), LUIZ GUSTAVO CARDOSO ALVES (OAB 317985/SP)

Processo 0002112-25.2014.8.26.0333 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.O.N.L. - - 
M.L.N.L. - - P.N.L. - D.D.L. - Autos com vista aos exequente para no prazo de 05(cinco) dias informarem no número do CPF do 
executado necessário para a realização da penhora Bacen. - ADV: GUSTAVO GODOI FARIA (OAB 197741/SP)

Processo 0002179-87.2014.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - BENEDITA 
GONÇALVES - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - A inicial preenche os requisitos legais, razão pela qual não há que 
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se falar em inépcia. As partes são legítimas e estão bem representadas, não havendo irregularidade a ser sanada. Declaro o 
feito saneado. Defiro a produção de prova oral para a oitiva de testemunhas tempestivamente arroladas. Designo audiência de 
instrução, debates e julgamento para o dia 31 de março de 2015, às 16:00 horas. Intime-se. - ADV: EVA TERESINHA SANCHES 
(OAB 107813/SP), WAGNER MAROSTICA (OAB 232734/SP), CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO (OAB 251787/SP)

Processo 0002187-06.2010.8.26.0333 (333.01.2010.002187) - Outros Feitos não Especificados - Maria Teresa Burgo Ribeiro 
do Prado - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Autos com vista a requerente para manifestar-se acerca dos cálculos 
apresentados pelo INSS juntados às fls.186/191. - ADV: WAGNER MAROSTICA (OAB 232734/SP), MARCO AURELIO CRUZ 
ANDREOTTI (OAB 124704/SP), AMILTON LUIZ ANDREOTTI (OAB 104254/SP)

Processo 0002233-24.2012.8.26.0333 (333.01.2012.002233) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Nilda Ribeiro Arildo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - CITE-SE o INSS para os termos da ação em epígrafe, ficando 
advertido do prazo de 30 (trinta) dias para opor embargos nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil. Intime-se. - 
ADV: JULIANA SALATE BIAGIONI (OAB 277919/SP), WAGNER MAROSTICA (OAB 232734/SP)

Processo 0002239-60.2014.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - LUIZ CARLOS MARINHO 
e outros - Sul América Cia Nacional de Seguros S/A - Caixa Econômica Federal - CEF - Vistos. O pedido de intervenção da Caixa 
Econômica Federal CEF já foi apreciado na decisão saneadora. Ademais, o contrato de seguro foi celebrado entre os mutuários 
e a seguradora e estes deverão figurar na relação jurídica material, estando excluídos, portanto, do liame a União e a Caixa 
Econômica Federal. E, via de consequência, a competência para processamento e julgamento da presente ação é da Justiça 
Comum Estadual. Nesse sentido: “TJSP - VOTO Nº: 7205 - AGRAVO REGIMENTAL Nº: 0069285-03.2011.8.26.0000/50000 
- COMARCA: Bauru - AGRAVANTE: SULAMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A - AGRAVADOS: FRANCISCO CARLOS 
ALVES LEITE E OUTROS - INTERESSADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGRAVO REGIMENTAL. Inconformismo contra 
a decisão monocrática que deu provimento ao recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de seguro. Pedido da Caixa 
Econômica Federal de ingresso no feito como assistente simples. Remessa dos autos à Justiça Federal. Descabimento. O 
STJ já pacificou entendimento de que nas ações em que se discute o contrato de seguro celebrado entre os mutuários e a 
seguradora, ausência de interesse da União ou do ente financeiro. Invocação da Medida Provisória nº 513/2010 a fim de requerer 
o encaminhamento dos autos à Justiça Federal. Inadmissibilidade. Preceituação autorizativa, que depende de ato administrativo 
para efetivação, sem notícia de sua expedição. Eventual interesse econômico vindouro que não se confunde com interesse 
jurídico. Interesse da União. Inexistência. Responsabilidade da Seguradora. Decisão mantida. Recurso improvido”. No mesmo 
sentido é a decisão quanto à aplicação da Medida Provisória 633, senão vejamos: Apelação nº 0302803-68.2009.8.26.0000 
mfl/jcs - APELAÇÃO CÍVEL nº 0302803-68.2009.8.26.0000 (994.09.302803-3; 698.760.4/9-00)0302803682009 - COMARCA 
SANTOS 10º Ofício, Processo nº 78295/1996 APELANTES - IRB BRASIL RESSEGUROS S.A. e BRADESCO SEGUROS 
S.A. APELADOS - ANTÔNIO DE CARVALHO e MARCIA ARISTIDES DE CARVALHO - VOTO Nº 21.329 - COMPETÊNCIA 
LEGITIMIDADE PASSIVA Pedido da Caixa Econômica Federal para substituir a seguradora ré e remessa dos autos à Justiça 
Federal Ação relativa a seguro habitacional Entendimento do STJ de que o ingresso da CEF e da União somente pode ser 
justificado em ações relativas a apólices públicas, Ramo 66 - Ausência de comprovação de que, no caso, seja essa a apólice - 
Advento da Lei 12.409, de 25 de maio de 2.011, e da Medida Provisória nº 633, de 28 de dezembro de 2.013, que não modifica 
legitimidade passiva da agravante Precedentes deste Tribunal e do STJ Ademais, a questão já foi objeto de decisão anterior 
desta Turma Julgadora, e nestes autos Pedido da CEF indeferido. INTERESSE PROCESSUAL Alegação de falta de interesse 
processual, ante a quitação do financiamento do imóvel Questão objeto de agravo retido não recebido pelo Juízo de origem, 
porque não regularizada a petição apócrifa Preclusão Não conhecimento desse recurso. SEGURO HABITACIONAL Legitimidade 
passiva Danos alegados que remontam ao tempo da construção do imóvel e a eventos posteriores, quando seguradora era a ré 
Responsabilidade contratual caracterizada Decisão mantida. PRESCRIÇÃO Alegação afastada por decisão anterior - Assertiva 
improcedente, de qualquer forma, porque o termo inicial do prazo prescricional é o da constatação dos danos, sucedido em 
Juízo Decisão mantida. SEGURO HABITACIONAL Cláusula contratual limitativa da indenização a danos provenientes de causa 
externa, com que não se confundem vícios construtivos ou decorrentes de falta de manutenção Orientação prevalente na 
jurisprudência deste Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça, no entanto, de o contrato de seguro habitacional, por sua 
natureza assegurar a reparação em favor do adquirente do imóvel e beneficiário do seguro Decisão mantida Ressalva do 
posicionamento do Relator. LEGITIMIDADE ATIVA Multa contratual (decendial) Legitimidade dos autores para postulá-la, posto 
que legitimados também para a indenização dos danos decorrentes de vícios construtivos Preliminar rejeitada - Multa devida, 
limitado o seu valor ao da indenização concedida. - JUROS MORATÓRIOS Termo inicial: data da citação, porque aí constituída 
em mora a ré Decisão mantida. Agravo retido não conhecido e não providas as apelações”. Assim, não há que se falar em 
interesse da Caixa Econômica Federal para intervir no presente feito, ficando, em consequência, indeferido o requerimento 
de fls. 531/565. Fls. 528/529 e 596/597: Complemente a requerida, o depósito dos honorários periciais, no valor de R$ 896,00 
(oitocentos e noventa e seis reais), tendo em vista o novo valor do salário mínimo, vigente a partir deste mês de janeiro. Int. - 
ADV: ALINE SOARES GOMES FANTIN (OAB 169813/SP), JAIRO EDUARDO MURARI (OAB 184711/SP), GUSTAVO GODOI 
FARIA (OAB 197741/SP), ILZA REGINA DEFILIPPI (OAB 27215/SP), NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP), 
MAIRA BORGES FARIA (OAB 293119/SP)

Processo 0002286-34.2014.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - JOÃO APARECIDO 
FRAUZINO - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - A inicial preenche os requisitos legais, razão pela qual não há que 
se falar em inépcia. As partes são legítimas e estão bem representadas, não havendo irregularidade a ser sanada. Declaro o 
feito saneado. Defiro a produção de prova oral para a oitiva de testemunhas tempestivamente arroladas. Designo audiência de 
instrução, debates e julgamento para o dia 14 de Abril de 2015, às 14:00 horas. Intime-se. - ADV: EVA TERESINHA SANCHES 
(OAB 107813/SP), WAGNER MAROSTICA (OAB 232734/SP), CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO (OAB 251787/SP)

Processo 0002308-92.2014.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.A.G. - F.A.M. - Expeça-se 
carta de sentença, conforme retro requerido. Int. - ADV: ELISABETE DOS SANTOS TABANES (OAB 95031/SP), CLODOALDO 
ROBERTO GALLI (OAB 145388/SP)

Processo 0002336-65.2011.8.26.0333 (333.01.2011.002336) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander 
(brasil) Sa - Vistos. Defiro o pedido de pesquisa junto ao Sistema RenaJud, na tentativa de localização de veículos em nome 
do(a) executado(a). Int.. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1128

HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP), FLÁVIO NEVES COSTA

Processo 0002336-65.2011.8.26.0333 (333.01.2011.002336) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander 
(brasil) Sa - Comercial Jardim Planalto Supermercado Ltda Epp - - Viviane de Moraes Batista Carneiro e outro - Autos com 
vista ao exequente para manifestação acerca do resultado da pesquisa junto ao Renajud que trouxe o seguinte resultado: 
“veículo Honda/CG150 Titan Mixesd, placa EHUs 5112, ano e modelo 2009, chassi n. 9C2KC16309R018099 o qual consta 
alienação judicial e restrição judicial(fls. 171); uma Honda/CG 125 Titan ES, ano2003/modelo 2004, placa DJS4612, chassi 
n. 9C2JC30204R402435 constando restrição judicial (fls. 172); um veículo marca SC/SAIDECAR SC , placa CWC2864, ano e 
modelo 2002, chassi n. 9A9SC19112JDJ6480 o qual possui restrições renajud (fls. 173); veículo REB/STAR-CROSS MT, placa 
BJF 4121 ano e modelo 1994, chassi n. 9A9STARMTRSCA9053 o qual possui restrições renajud (fls. 174)” - ADV: RICARDO 
NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), HEITOR EVARISTO 
FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP)

Processo 0002502-92.2014.8.26.0333 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Companhia de Habitação Popular de 
Bauru - Cohab/Bauru - CESAR AUGUSTO PEREIRA - Vistos. Homologo por sentença para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, o acordo celebrado entre as partes às fls. 36/39, razão pela qual julgo extinto o presente feito, com fundamento no artigo 
269, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. 
- ADV: HELDER BARBIERI MOZARDO (OAB 215419/SP), MILTON CARLOS GIMAEL GARCIA (OAB 215060/SP)

Processo 0002516-76.2014.8.26.0333 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing 
S/A - DIANA ALVES DA SILVA - Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado 
pelo autor, bem como a renúncia ao prazo recursal, e, por consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que 
faço com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, expeça-se certidão e 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)

Processo 0002562-65.2014.8.26.0333 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - APARECIDO MENDES - - GERALDO 
MENDES - - ROSENEI MENDES BARBOSA - - JOAQUIM BARBOZA - - APARECIDA MENDES - - RUBENS MENDES - SIDNEY 
FRANCISCO MARTINS - Vistos. Certidão supra: defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Cumpra-se a Decisão-
Mandado retro. Intime-se. - ADV: CAIO ROBERTO ALVES (OAB 218081/SP)

Processo 0002603-32.2014.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Obrigações - PEDRO CELSO ASIANI - Banco Bradesco 
Financiamento S/A - Ante o exposto, julgo extinta a ação proposta por Pedro Celso Asiani em relação ao Banco Bradeso 
Financiamento S/A, com julgamento do mérito, com fulcro no art. 269, II do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência 
por parte do banco requerido (art. 26, caput, do CPC), condeno-o ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), consoante o art. 20, § 4º. do Código de Processo Civil. P.R.I. - ADV: 
SAMUEL HENRIQUE CASTANHEIRA (OAB 264825/SP), PAULO HENRIQUE DOS SANTOS (OAB 123186/SP), JULIANA 
MOREIRA (OAB 165777/SP), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MATTOS (OAB 71377/SP)

Processo 0002614-61.2014.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - JAIR SOARES 
DOS SANTOS - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - As partes são legítimas e estão bem representadas, não 
havendo irregularidade a ser sanada. Declaro o feito saneado. Defiro a produção de prova oral para a oitiva de testemunhas 
tempestivamente arroladas. Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 05 de Maio de 2015, às 14:40 
horas. Intime-se. - ADV: MARIO AUGUSTO CORREA (OAB 214431/SP)

Processo 0002759-20.2014.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - EDSON GIGIOLI - ANTONIO ROBERTO 
DE JESUS RIBEIRO - Autos com vista ao requerente para manifestar-se acerca da carta de citação que foi devolvida sem 
cumprimento com a informação do correio de que o número indicado não existe (fls. 36v). - ADV: VANDERLEI DE SOUZA 
GRANADO (OAB 99186/SP)

Processo 0002803-39.2014.8.26.0333 - Divórcio Consensual - Dissolução - C.S.S. - - J.S. - Processe-se em segredo de 
justiça (CPC, art. 155, II) e com isenção de custas processuais (Lei Estadual nº 4.952/85, art. 6º, IV). Designo audiência de 
ratificação do pedido de divórcio para o dia 11 de março de 2015, às 15:00 horas, ocasião em que as partes deverão comparecer, 
independentemente de intimação. - ADV: PATRICIA ANITA CAVALHEIRO DA SILVA (OAB 137796/SP)

Processo 0002838-96.2014.8.26.0333 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - VALBERTO 
JOSE ALVES NUNES - Banco do Brasil S/A - Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cite-se e intime-se o 
executado para pagamento da quantia apresentada, no valor de R$ 21.734,50 (vinte e um mil, setecentos e trinta e quatro 
reais e cincoenta centavos) no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 10% sobre o montante apresentado (CPC, art. 
475-J). Decorrido o prazo de quinze dias sem a satisfação total ou parcial do débito, dê-se vista dos autos aos exequentes 
para atualização da dívida, procedendo-se a penhora on line. Intime-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: VINICIUS MOURA HADDAD (OAB 316040/SP)

Processo 0002851-95.2014.8.26.0333 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - DAVI BUENO - Fazenda 
do Estado de São Paulo - - MUNICIPIO DE MACATUBA - Vistos. Fls. 79/80. Defiro o prazo requerido para a apresentação dos 
orçamentos, conforme solicitado. Após a juntada, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público. Int. - ADV: CLODOALDO 
ROBERTO GALLI (OAB 145388/SP)

Processo 0003254-40.2009.8.26.0333 (333.01.2009.003254) - Consignação em Pagamento - Rafael Belasco de Oliveira Me 
- Banco do Brasil - Vistos. Fls. 102v. Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. - ADV: 
MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), VANDERLEI DE SOUZA GRANADO (OAB 99186/SP), NEI CALDERON (OAB 
114904/SP)

Processo 3000026-64.2013.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Maria Cicera da Silva - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fl. 125: defiro. Apresento o INSS as contas de liquidação no prazo de 90 dias. 
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Após, manifeste-se a autora e retornem os autos conclusos. Int. - ADV: GUSTAVO GODOI FARIA (OAB 197741/SP), WAGNER 
MAROSTICA (OAB 232734/SP)

Processo 3000035-26.2013.8.26.0333 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R.A.P. - A.C.P. 
- Autos com vista ao exequente para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 68 informando que deixou de 
citar o executado tendo em vista que no local informado está estabelecido uma empresa de produtor rural, e que o funcionário 
disse que o mesmo é desconhecido não sabendo informações acerca dele e seu paradeiro. - ADV: ANTONIO DONIZETTE DE 
OLIVEIRA (OAB 129419/SP)

Processo 3000145-25.2013.8.26.0333 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - M 
H Carneiro Supermercados - - Viviane de Moraes Batista Carneiro e outros - Autos com vista ao exequente para manifestação: 
Ofício resposta da Receita Federal encontra-se à disposição para verificação em pasta própria, ficando cientificado que após 
decorrido 30 (trinta) dias da verificação, serão incinerados. - ADV: PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/SP)

Processo 3000803-49.2013.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - TEREZINHA 
SANTINA DE OLIVEIRA ZAMBONI - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 87v. Cumpridas as formalidades 
legais, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. - ADV: ANDRÉIA CRISTINA LEITÃO (OAB 160689/SP)

Processo 3001215-77.2013.8.26.0333 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Volkswagen S/A - REGINALDO BALBINO DA SILVA - Indefiro a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo, diante 
do que consta no termo de acordo firmado entre às partes (fls. 113, íntem 5.5). Int. - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI 
(OAB 71318/SP)

Processo 3001422-76.2013.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - Jefferson 
Leme de Oliveira - Jefferson Leme de Oliveira - Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, entendendo não 
ser o caso de reconsideração. Recebo o agravo retido no efeito meramente devolutivo. Anote-se a interposição. Apresente o 
réu-agravado, caso queira, a contra minuta ao agravo retido, pelo prazo legal. Cumpridos os itens acima, independentemente de 
novo despacho, aguarde-se o decurso do prazo concedido às fls. 106. Intime-se. - ADV: JEFFERSON LEME DE OLIVEIRA (OAB 
149141/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 3001683-41.2013.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - JOSE PEREIRA DA 
SILVA - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Autos com vista às partes para se manifestarem sobre o laudo pericial e 
documentos de fls. 119/146, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. - ADV: EVA TERESINHA SANCHES (OAB 107813/SP), 
WAGNER MAROSTICA (OAB 232734/SP)

Processo 3001693-85.2013.8.26.0333 - Inventário - Inventário e Partilha - ANA CÉLIA PIRES DOS SANTOS e outros - JOSÉ 
PIRES BARBOSA e outro - Vistos. Fls. 89/134. Apresente a requerente as últimas declarações. Após, dê-se vista dos autos ao 
Ministério Público. Int. - ADV: FAUSTO HERCOS VENANCIO PIRES (OAB 301283/SP)

Processo 3002034-14.2013.8.26.0333 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito Financiamento e Investimento - WILLIAN XAVIER DE JESUS - Autos com vista a autora para se manifestar em 
termos de prosseguimento sob pena de extinção. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), MARCEL PADILHA 
GASPARELO (OAB 164401/SP)

Processo 3002245-50.2013.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - SEBASTIÃO ANTONIO 
DA SILVA - - LUZIA MOREIRA DA SILVA BISO - - MARIA DE LOURDES BRAGA PINHO - - ADAUTO LOPES DE SOUZA - - 
NILSON GUARINGUE - - DANIEL DIAS FERRAZ - - ANA KEILA MISTRETA - - JOSÉ ROBERTO IJANO - - LYDIO ROBERTO 
IJANO - - ROSA PERUSSI - - DEILER CARLOS MEREU - - EUFLOSINO DE JESUS SANTOS - - EDSON JUNIOR SANTANA - 
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A - Em vista da decisão que negou seguimento ao agravo interposto 
nos autos, intime-se a ré para que deposite os honorários periciais arbitrados nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de 
não o fazendo, arcar com as consequências advindas da ausência da colheita da prova pericial, eis que serão presumidos 
como verdadeiros os fatos alegados pelos autores. - ADV: NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP), ILZA REGINA 
DEFILIPPI (OAB 27215/SP), GUSTAVO GODOI FARIA (OAB 197741/SP), JAIRO EDUARDO MURARI (OAB 184711/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO GIORGETTI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0025/2015

Processo 0000090-57.2015.8.26.0333 - Embargos à Execução Fiscal - Nulidade - JORGE CUSTODIO FERREIRA - UNIÃO 
FEDERAL - Vistos. Deixo, por ora, de receber os embargos pois nos autos principais não foi penhorado bens do executado. No 
entanto, observo que às fls. 04/05 o executado ofereceu um bem à penhora. Manifeste-se à União, nos autos da execução fiscal. 
Int.. - ADV: PAULO ROBERTO PORTIERI DE BARROS (OAB 72267/SP)

Processo 0000119-10.2015.8.26.0333 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - CLEBIO DIAS - Vistos. Fls. 
02 e segs. Oficie-se ao INSS solicitando informações sobre dependentes habilitados. Anoto que o pedido de alvará que se 
encontra apensado a estes autos será apreciado conjuntamente com este. Com a juntada da resposta, dê-se nova vista dos ao 
Ministério Público. Int. - ADV: PATRICIA ANITA CAVALHEIRO DA SILVA (OAB 137796/SP)

Processo 0000121-77.2015.8.26.0333 (apensado ao processo 0000119-10.2015.8.26) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - 
Levantamento de Valor - CLEBIO DIAS - Vistos. Fls. 02 e segs. Apensem-se aos autos n. 119-10.2015, neles prosseguindo. Int. 
- ADV: PATRICIA ANITA CAVALHEIRO DA SILVA (OAB 137796/SP)
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Processo 0000197-04.2015.8.26.0333 (apensado ao processo 0000188-76.2014.8.26) (processo principal 0000188-
76.2014.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - BANCO DO BRASIL 
S/A - ENI MINETTO MACIEL - - LUCIANA MINETTO MACIEL TREVISANE - Ante o exposto, DEIXO DE RECEBER, por ora, a 
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco do Brasil S/A contra Eni Minetto Maciel e Luciana Minetto 
Maciel Trevizane, em vista da intempestividade. Prossiga-se nos autos da execução, intimando-se as exequentes a apresentarem 
demonstrativo atualizado do débito, procedendo-se, após, à tentativa de penhora on-line junto ao BacenJud. Intimem-se. - ADV: 
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), FABRICIO ASSAD 
(OAB 230865/SP), ANTONIO CARLOS DE SOUZA (OAB 88538/SP)

Processo 0000313-44.2014.8.26.0333 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - W.M.L. - A.D.M.L. 
- Autos com vista ao exequente para manifestação sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que entender a bem de seu 
direito, sob pena de remessa dos presentes autos ao arquivo provisório. - ADV: PAULA RENATA RUIZ DE ÁVILA MIGUEL (OAB 
254376/SP), DANIELLE MARIA LEME GUIRADO (OAB 255498/SP)

Processo 0000596-43.2009.8.26.0333 (333.01.2009.000596) - Execução Fiscal - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de 
Serviço - Fazenda Nacional - Oliveira e Cordeiro Transportes Ltda Me - - Maria Cristina Cordeiro - - Cleusa de Oliveira - Vistos. 
Fls. 180. Defiro o arquivamento do feito, sem prejuízo do prazo prescricional. Int.. - ADV: JULIO CANO DE ANDRADE (OAB 
137187/SP), FREDERICO DE AVILA MIGUEL (OAB 141627/SP)

Processo 0000602-55.2006.8.26.0333 (333.01.2006.000602) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - T.C. 
- M.A.S. - Autos com vista à exequente para manifestação sobre o resultado da pesquisa efetivada junto ao RenaJud, na qual 
foi localizado o seguinte veículo de propriedade do executado: Placa DCZ8787; Ano fabricação 2007; Ano modelo 2007; Chassi 
9bg138hu07c420510; Marca/Modelo GM/S10 Advantage D; restrito por alienação fiduciária. - ADV: FABIANO GAMA RICCI 
(OAB 216530/SP), ANDRÉIA CRISTINA LEITÃO (OAB 160689/SP)

Processo 0000702-68.2010.8.26.0333 (333.01.2010.000702) - Outros Feitos não Especificados - Celso Belasco - Cardif do 
Brasil Vida e Previdencia Sa - - Bv Financeira Sa Credito, Financiamento e Investimento - Expeça-se mandado de levantamento 
dos valores depositados pela executada Cardif, bem como do valor incontroverso da executada BV Financeira S.A. Após, 
intime-se a executada BV Financeira S.A, na pessoa de seu defensor, para pagamento do valor remanescente (R$ 1.486,10) no 
prazo de quinze dias, sob pena de multa de 10% sobre o montante apresentado (CPC, art. 475-J). Decorrido o prazo de quinze 
dias sem a satisfação total ou parcial do débito, dê-se vista dos autos ao exequente para atualização da dívida, procedendo-se 
a penhora on line. Intime-se. - ADV: ANTONIO ARY FRANCO CESAR (OAB 123514/SP), VANDERLEI DE SOUZA GRANADO 
(OAB 99186/SP), CATARINA OLIVEIRA DE ARAUJO COSTA (OAB 301805/SP), MARCELO NEUMANN MOREIRA PESSOA 
(OAB 110501/RJ), PATRICIA SHIMA (OAB 125212/RJ), LUIZ HENRIQUE O. DO AMARAL (OAB 52759/RJ)

Processo 0000702-68.2010.8.26.0333 (333.01.2010.000702) - Outros Feitos não Especificados - Celso Belasco - Cardif 
do Brasil Vida e Previdencia Sa - - Bv Financeira Sa Credito, Financiamento e Investimento - Ciência ao exequente de que 
os Mandados de Levantamento foram expedidos, estando em cartório aguardando retirada. - ADV: PATRICIA SHIMA (OAB 
125212/RJ), MARCELO NEUMANN MOREIRA PESSOA (OAB 110501/RJ), CATARINA OLIVEIRA DE ARAUJO COSTA (OAB 
301805/SP), ANTONIO ARY FRANCO CESAR (OAB 123514/SP), VANDERLEI DE SOUZA GRANADO (OAB 99186/SP), LUIZ 
HENRIQUE O. DO AMARAL (OAB 52759/RJ)

Processo 0000949-10.2014.8.26.0333 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E.F.R.T. - - T.S.T. 
- A.D.T. - Vistos. Transitada em julgado a sentença de fls. 64, expeçam-se certidões de honorários em favor dos procuradores 
nomeados às fls. 06 e 22. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO PORTIERI DE BARROS (OAB 72267/SP), RICARDO OLIVA 
FANTINI (OAB 214622/SP)

Processo 0001020-12.2014.8.26.0333 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - N.A.C. - - A.M.F.C. - 
Vistas dos autos ao(à) autor(a) para manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais 
de 30 dias. Decorrido o prazo, será o(a) autor(a) intimado(a), por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, 
sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: PAULO ROBERTO PORTIERI DE BARROS (OAB 72267/
SP)

Processo 0001126-47.2009.8.26.0333 (333.01.2009.001126) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Auto Posto Rafard 
Ltda - C A Quadrado Itapeva - Autos com vista ao exequente para manifestação sobre o resultado negativo da pesquisa efetuada 
junto ao RenaJud, constando: “a pesquisa não retornou resultados.” - ADV: DOUGLAS MONTEIRO (OAB 120730/SP)

Processo 0001368-30.2014.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - RICARDO CRISTIANO 
MARTINS - - ANTONIO EUZEBIO CAVALHEIRO - - EDILIO GUIOTTI - - LUIZ BAPTISTA - Sul América Cia Nacional de Seguros 
S/A - Vistos. Conforme entendimento pacificado no E. Tribunal de Justiça de São Paulo, não há que se falar, no caso, em 
ilegitimidade passiva ou incompetência absoluta da Justiça Estadual. Inicialmente cumpre destacar que, segundo bem anotado 
pelo Desembargador Álvaro Passos, no julgamento do AI 0240034-53.2011.8.26.0000, é inaplicável a Lei nº 12.409/11, que 
recepcionou a Medida Provisória n.º 513/2010, porque o Fundo de Compensação de Variações Salariais só assumirá a obrigação 
do seguro após ato do Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais, conforme previsão expressa de 
seu artigo 1º que diz “(...) na forma disciplinada em ato do Conselho Curador (...)”, o que, compulsando os autos, não teve sua 
ocorrência demonstrada. Em outros termos, a responsabilidade do fundo é mera possibilidade, dependente de regulamentação, 
que não enseja, por si, o deslocamento da competência ou a ilegitimidade passiva da requerida, mas, quando muito, eventual e 
futuro interesse financeiro da Caixa Econômica Federal e da União. Ademais, conforme já decidido pelo E. STJ, da lei 12.409/11 
não se extrai a intervenção obrigatória da Caixa Econômica Federal ou da União em feitos nos quais se exige o pagamento de 
indenização securitária por defeitos nas obras de conjunto habitacional financiado pelo SFH (Recurso Especial n. 1.091.363/
SC, Rel. Carlos Fernando Mathias, DJe 25.05.2009). Desta forma, não tendo a União ou uma de suas autarquias, atingida, 
necessariamente, sua esfera de direitos, e inexistindo obrigação legal quanto à intervenção delas no feito, há de se concluir 
pela inocorrência de litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, pela competência da Justiça Estadual. Ademais, a 
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ré é seguradora responsável pelo pagamento da indenização securitária tendo em vista a provável data do sinistro e, inclusive, 
porque, conforme narrado na inicial, negligenciou em seus deveres, não fiscalizando a contento a obra. Se ela tem ou não 
direito de ser ressarcida, isto é matéria estranha aos autos, que deve ser objeto de ação própria. Expeçam-se Mandados 
de Levantamento no valor de R$ 5.792,00, ao senhor Perito, e o saldo remanescente no valor de R$ 1.448,00, à requerida, 
conforme petição de fls. 540/541. Manifestem-se as partes a respeito do laudo pericial, no prazo sucessivo de vinte dias. Intime-
se. - ADV: MAIRA BORGES FARIA (OAB 293119/SP), ALINE SOARES GOMES FANTIN (OAB 169813/SP), JAIRO EDUARDO 
MURARI (OAB 184711/SP), GUSTAVO GODOI FARIA (OAB 197741/SP), RODRIGO TRASSI DE ARAUJO (OAB 227251/SP), 
ILZA REGINA DEFILIPPI (OAB 27215/SP), NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP), DIOGO AZEVEDO BATISTA DE 
JESUS (OAB 277037/SP)

Processo 0001440-85.2012.8.26.0333 (333.01.2012.001440) - Execução Fiscal - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de 
Serviço - Fazenda Nacional - Agricola Cordeiro Servicos e Transportes Ltda - Vistas dos autos ao(à) exequente para manifestar-
se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, o processo será 
arquivado com fundamento em execução frustrada e eventual prosseguimento da ação deverá ser efetivado com pedido de 
desarquivamento e pagamento da respectiva taxa. - ADV: JULIO CANO DE ANDRADE (OAB 137187/SP)

Processo 0001611-71.2014.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARCIA REGINA DOS 
SANTOS - WILSON RONALDO CARNEIRO DIAS - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada 
da exceção de pré-executividade apresentada pelo requerido. - ADV: CLODOALDO ROBERTO GALLI (OAB 145388/SP), 
WALDOMIRO PIRES DE OLIVEIRA (OAB 227084/SP)

Processo 0001753-75.2014.8.26.0333 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - EUNICE LIMA COSSONICHE 
- Por ora, cobre-se o cumprimento do ofício de fls. 34. Int. - ADV: GUSTAVO GODOI FARIA (OAB 197741/SP)

Processo 0001886-69.2004.8.26.0333 (333.01.2004.001886) - Interdição - Capacidade - C.G.A.P. - G.B.P. - Vistos. Defiro o 
pedido retro. Intime-se Sra. Carmen Aparecida Gonçalves Pafetti, no endereço de fls. 68, a fim de se manifestar se tem interesse 
no exercício da curatela do requerido. Intime-se. - ADV: CLODOALDO ROBERTO GALLI (OAB 145388/SP)

Processo 0002139-08.2014.8.26.0333 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - K.M.Q. - - Y.M.Q. - V.P.Q. - Vistos 
etc. INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)(s) a dar(em) regular andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção da ação 
nos termo do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RENATO PELLEGRINO GREGÓRIO (OAB 256195/SP)

Processo 0002333-08.2014.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
LUIZ GONZAGA DA SILVA - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - A inicial preenche os requisitos legais, razão pela qual 
não há que se falar em inépcia. As partes são legítimas e estão bem representadas, não havendo irregularidade a ser sanada. 
Declaro o feito saneado. Defiro a produção de prova oral para a oitiva de testemunhas tempestivamente arroladas. Designo 
audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 14 de abril de 2015, às 15:30 horas. Intime-se. - ADV: CRISTIANO 
ALEX MARTINS ROMEIRO (OAB 251787/SP), EVA TERESINHA SANCHES (OAB 107813/SP)

Processo 0002615-46.2014.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - EMILIA DE FARIA 
AMORIM - - JOSE XAVIER DE OLIVEIRA - - MARCOS ROBERTO DA SILVA - - MARIA BEZERRA DE SOUZA AZEVEDO - Sul 
América Cia Nacional de Seguros S/A - Não prosperam as preliminares argüidas. Os autores são mutuários do SFH e, portanto, 
segurados em razão do SH, conforme se infere dos contratos juntados aos autos. Evidente, assim, a legitimidade ativa. Conforme 
entendimento pacificado no E. Tribunal de Justiça de São Paulo, não há que se falar, no caso, em ilegitimidade passiva ou 
incompetência absoluta da Justiça Estadual. Inicialmente cumpre destacar que, segundo bem anotado pelo Desembargador 
Álvaro Passos, no julgamento do AI 0240034-53.2011.8.26.0000, é inaplicável a Lei nº 12.409/11, que recepcionou a Medida 
Provisória n.º 513/2010, porque o Fundo de Compensação de Variações Salariais só assumirá a obrigação do seguro após 
ato do Conselho Curador do Fundo de Compensação de Variações Salariais, conforme previsão expressa de seu artigo 1º 
que diz “(...) na forma disciplinada em ato do Conselho Curador (...)”, o que, compulsando os autos, não teve sua ocorrência 
demonstrada. Em outros termos, a responsabilidade do fundo é mera possibilidade, dependente de regulamentação, que não 
enseja, por si, o deslocamento da competência ou a ilegitimidade passiva da requerida, mas, quando muito, eventual e futuro 
interesse financeiro da Caixa Econômica Federal e da União. Ademais, conforme já decidido pelo E. STJ, da lei 12.409/11 não 
se extrai a intervenção obrigatória da Caixa Econômica Federal ou da União em feitos nos quais se exige o pagamento de 
indenização securitária por defeitos nas obras de conjunto habitacional financiado pelo SFH (Recurso Especial n. 1.091.363/
SC, Rel. Carlos Fernando Mathias, DJe 25.05.2009). Desta forma, não tendo a União ou uma de suas autarquias, atingida, 
necessariamente, sua esfera de direitos, e inexistindo obrigação legal quanto à intervenção delas no feito, há de se concluir 
pela inocorrência de litisconsórcio passivo necessário e, conseqüentemente, pela competência da Justiça Estadual. A ré é 
seguradora responsável pelo pagamento da indenização securitária tendo em vista a provável data do sinistro e, inclusive, 
porque, conforme narrado na inicial, negligenciou em seus deveres, não fiscalizando a contento a obra. Se ela tem ou não direito 
de ser ressarcida, isto é matéria estranha aos autos, que deve ser objeto de ação própria. Em consonância com o exposto: 
“ILEGITIMIDADE PASSIVA SEGURO HABITACIONAL - Agravante que, por força da Lei 12.409/11, que recepcionou a Medida 
provisória 513/2010, pretende o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, assumindo-a, como litisconsortes necessárias a 
União e a Caixa Econômica Federal. Descabimento. Demanda entre mutuários e seguradora. Ausência de litisconsórcio passivo 
necessário com a CEF. Competência afeta à Justiça Estadual. Decisão mantida. (TJ/SP, Agr. De Instrumento n.º 0044411-
51.2011.8.26.0000 Rel. Percival Nogueira, 6ª Câm. De Dir. Privado, julgado em 14 de julho de 2011). O interesse de agir também 
resta latente. Os autores visam o pagamento de indenização securitária negada pela ré. Pouco importa a existência do aviso 
de sinistro, pois em sua contestação a requerida deixa evidente seu intento de não pagar o valor postulado, mesmo que tivesse 
sido oportuna e administrativamente comunicada dos fatos. O chamamento ao processo não encontra fundamento legal, pois a 
pretensão pauta-se na relação securitária existente, em tese, entre as partes. Não é a construtora solidariamente responsável 
com a seguradora pelo pagamento da indenização securitária. Não há que se falar em prescrição. Conforme narra a inicial 
os problemas notados na construção são progressivos. Assim, apenas quando percebida a existência e intensidade de tais 
problemas (o que, conforme alegam os autores, ocorreu recentemente), surge a possibilidade de postulação junto à seguradora, 
sendo que a pretensão nasce, no caso, com a inequívoca negativa desta. É a partir do surgimento da pretensão resistida que 
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tem início o prazo prescricional, sendo irrelevante, portanto, a data dos contratos: Prescrição - Inocorrência, diante da existência 
de danos progressivos e permanentes, fazendo com que o termo inicial do prazo prescricional seja protraído no tempo, somente 
se iniciando na data em que ocorre recusa definitiva da seguradora em cobrir o sinistro (TJ/SP, Ap. 0119738-07.2008.8.26.0000, 
Rel. José Luiz Germano, 9ª Câmara de Direito Privado B, j. 27/03/2009). As partes são legítimas e estão bem representadas, 
não havendo nulidade ou irregularidade a ser sanada. Estão presentes todas as condições da ação e a inicial preenche os 
requisitos legais. Declaro o feito saneado. Defiro a produção de prova pericial, para a comprovação das avarias nos imóveis 
dos autores, respectiva gravidade, causas que as motivaram e data de surgimento. Para tanto, nomeio como perito do juízo o 
Sr. Luiz Carlos Espanhol, com laudo em 60 (sessenta) dias. Fixo os honorários em 2 (dois) salários mínimos por imóvel, que 
deverão ser antecipados pelo réu, no prazo de 10 dias, pois trata-se de relação de consumo em que os autores, mutuários 
do Sistema Financeiro da Habitação e beneficiários da gratuidade judiciária, estão em desvantagem econômica e técnica em 
relação à ré, a qual lhe nega a cobertura do contrato de seguro habitacional. Incide, portanto, a regra do inciso VIII, do artigo 6º, 
da Lei nº 8.078/90. Registre-se que a prova pericial é essencial ao julgamento do processo, isto é, interessa a ambas as partes. 
Concedo às partes o prazo de dez dias para a apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos. Intime-se. - ADV: 
MARIO AUGUSTO CORREA (OAB 214431/SP), ILZA REGINA DEFILIPPI (OAB 27215/SP), NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO 
(OAB 61713/SP)

Processo 0002711-61.2014.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - TARCILA MARIA GIRALDI 
e outros - Autos com vista aos requerentes para manifestação sobre a contestação tempestivamente apresentada, juntada 
às fls. 235/285. - ADV: JAIRO EDUARDO MURARI (OAB 184711/SP), ALINE SOARES GOMES FANTIN (OAB 169813/SP), 
GUSTAVO GODOI FARIA (OAB 197741/SP)

Processo 0002780-93.2014.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
NILSON FERNANDES ARAGON - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Autos com vista ao requerente para manifestação 
sobre a contestação tempestivamente apresentada, juntada às fls. 73/81. - ADV: EVA TERESINHA SANCHES (OAB 107813/
SP), CRISTIANO ALEX MARTINS ROMEIRO (OAB 251787/SP)

Processo 0002839-81.2014.8.26.0333 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - FRANCISCO 
ALBACETE FERREIRA - Banco do Brasil S/A - Vistos. Defiro o pedido de gratuidade formulado nos autos. Cite-se e intime-se o 
executado para o pagamento da quantia apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o montante 
apresentado (CPC, art. 475-J). Decorrido o prazo supra sem a satisfação do débito, dê-se vista dos autos ao exequente para 
apresentação do valor atualizado da dívida para posterior penhora online via BacenJud. Servirá o presente, por cópia digitada, 
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: VINICIUS MOURA HADDAD (OAB 316040/SP)

Processo 3000199-88.2013.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ana de Fátima Oliveira 
Mizael - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Assim, diante do pagamento integral do débito, julgo extinta a presente 
execução, o que faço com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeçam-se alvarás em favor da 
exequente e de seu procurador, bem como expeça-se alvará em favor do Sr. Perito Judicial, encaminhando-o, após, por meio 
de carta com aviso de recebimento (A.R.). Após, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se estes autos, observadas as 
cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: WAGNER VITOR FICCIO (OAB 133956/SP)

Processo 3000199-88.2013.8.26.0333 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ana de Fátima Oliveira Mizael 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ciência ao exequente de que os alvarás referentes aos honorários sucumbenciais e 
à execução de sentença encontram-se disponíveis para impressão no sistema E-SAJ, devendo a mesma ser procedida no prazo 
de cinco dias. - ADV: WAGNER VITOR FICCIO (OAB 133956/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MACATUBA EM 06/02/2015

PROCESSO :0000200-56.2015.8.26.0333
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 1332/2014 - Macatuba
AUTOR : J.P.
INFRATORA : P.M.P.C.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000205-78.2015.8.26.0333
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 905/14 - Macatuba
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : C.T.R.N.
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000206-63.2015.8.26.0333
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 916/14 - Macatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : M.V.T.
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0000212-70.2015.8.26.0333
CLASSE :REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
REPRESENTANTE : P.E.Q.
ADVOGADO : 99186/SP - Vanderlei de Souza Granado
REPRESENTADA : S.R.
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MACATUBA EM 09/02/2015

PROCESSO :0000217-92.2015.8.26.0333
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 118-2015 - Macatuba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : C.V.P.L.
VARA :VARA ÚNICA

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA CRISTINA CARVALHO SBEGHEN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IVAN MARCOS DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0012/2015
Processo 0000557-70.2014.8.26.0333/01 - Cumprimento de sentença - Nota de Crédito Comercial - R A BELASCO DE 

OLIVEIRA MACATUBA ME - DOUGLAS RAFAEL BRASILIO - V. Intime-se pela imprensa oficial o(a) executado(a), na pessoa de 
seu defensor, se constituído nos autos para pagamento da quantia apresentada (R$ 357,17), no prazo de quinze dias, sob pena 
de multa de 10% sobre o montante apresentado (CPC, art. 475J). Caso o devedor não tenha defensor nos autos, a intimação far-
se-á pessoalmente, por mandado ou carta postal. Decorrido o prazo de quinze dias sem a satisfação total ou parcial do débito, 
providencie a serventia, a inclusão da multa de 10% sobre o valor devido, bem como o pedido de protocolamento de penhora 
“on line”, via Bacen-Jud. Se negativo, expeça-se mandado penhora e avaliação de bens suficientes para garantir a execução, 
observando a gradação legal, intimando-se em seguida o executado, na forma do parágrafo anterior (CPC, art. 475 J, parágrafo 
1º), o qual poderá, se quiser, oferecer impugnação no prazo de quinze dias. Caso o oficial de justiça não possa proceder à 
avaliação por depender de conhecimentos especializados, deverá tão logo efetue a penhora e constate a impossibilidade da 
aferição do valor dos bens penhorados, informar de imediato o juiz, a fim de que seja nomeado avaliador judicial (CPC, art. 
475-J, parágrafo 2º). Todas as providências acima, com exceção do disposto na parte final do parágrafo anterior, devem ser 
tomadas pelos interessados e pela serventia independentemente de novos despachos. Int. - ADV: ELIDA TARCIANA FERREIRA 
DE SOUZA (OAB 304235/SP)

Processo 0001046-15.2011.8.26.0333 (333.01.2011.001046) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - W M 
Macatuba Comercial Ltda Me - Márcio Moreira Pinho - Autos com “vista” ao exeqüente para manifestar-se, no prazo de 10(dez) 
dias, sob pena de arquivamento sobre a penhora “on-line” NEGATIVA (fls. 88/89) e Ofício do(a) CIRETRAN (fls. 91) informando 
a inexistência de veículos em nome do(a) executado(a - ADV: BRUNA FERRAZ BUENO VOROS (OAB 212898/SP), RICARDO 
CARRILLO VOROS (OAB 284298/SP), CRISTIANO CARRILLO VOROS (OAB 167351/SP)

Processo 0001214-17.2011.8.26.0333/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - WM Macatuba Comercial Ltda ME - Marcus 
Vinicius Galvão Salvador - Autos com vista ao(à) exequente sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 114 de seguinte 
teor: “...dirigi-me ao endereço da I Vara de Família e Sucessões e aí sendo procedi a penhora no rosto dos autos conforme 
auto em anexo (fls. 115/116). “. - ADV: CRISTIANO CARRILLO VOROS (OAB 167351/SP), RICARDO CARRILLO VOROS (OAB 
284298/SP), BRUNA FERRAZ BUENO VOROS (OAB 212898/SP)

Processo 0001241-92.2014.8.26.0333/01 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - ALBERTO MATIELLO DIAS ME 
- MARIA CORDEIRO DOS SANTOS - V. Intime-se pela imprensa oficial o(a) executado(a), na pessoa de seu defensor, se 
constituído nos autos, para pagamento da quantia apresentada R$ 648,22 (Seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e dois 
centavos), no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 10% sobre o montante apresentado (CPC, art. 475J). Caso o devedor 
não tenha defensor nos autos, a intimação far-se-á pessoalmente, por mandado ou carta postal. Decorrido o prazo de quinze 
dias sem a satisfação total ou parcial do débito, pelo mesmo mandado, já expedido ou a expedir, efetue o oficial de justiça a 
penhora e avaliação de bens suficientes para garantir a execução, observando a gradação legal, intimando-se em seguida o 
executado, na forma do parágrafo anterior (CPC, art. 475 J, parágrafo 1º), o qual poderá, se quiser, oferecer impugnação no 
prazo de quinze dias. Caso o oficial de justiça não possa proceder à avaliação por depender de conhecimentos especializados, 
deverá tão logo efetue a penhora e constate a impossibilidade da aferição do valor dos bens penhorados, informar de imediato 
o juiz, a fim de que seja nomeado avaliador judicial (CPC, art. 475-J, parágrafo 2º). Todas as providências acima, com exceção 
do disposto na parte final do parágrafo anterior, devem ser tomadas pelos interessados e pela serventia independentemente de 
novos despachos. Int. - ADV: ELIDA TARCIANA FERREIRA DE SOUZA (OAB 304235/SP)

Processo 0001680-74.2012.8.26.0333/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - W M Macatuba Comercial Ltda ME - Jaime 
Lopes da Costa Filho - Autos com “vista” ao exeqüente para manifestar-se, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de arquivamento 
sobre a penhora “on-line” NEGATIVA (fls. 58/59) e Ofício do(a) CIRETRAN (fls. 61) informando a inexistência de veículos em 
nome do(a) executado(a). - ADV: CRISTIANO CARRILLO VOROS (OAB 167351/SP), RICARDO CARRILLO VOROS (OAB 
284298/SP)

Processo 0001700-65.2012.8.26.0333 (333.01.2012.001700) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - W M 
Macatuba Comercial Ltda Me - Joaquina Magalhaes Mantoan - Autos com “vista” ao exeqüente para manifestar-se, no prazo 
de 10(dez) dias, sob pena de arquivamento sobre a penhora “on-line” NEGATIVA (fls. 71/72) e Ofício do(a) CIRETRAN (fls. 74) 
informando a inexistência de veículos em nome do(a) executado(a). - ADV: CRISTIANO CARRILLO VOROS (OAB 167351/SP), 
RICARDO CARRILLO VOROS (OAB 284298/SP)

Processo 0001701-50.2012.8.26.0333/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - W M Macatuba Comercial Ltda Me - Marcelo 
Salatinos - Autos com “vista” ao(à) exeqüente para manifestar-se, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de arquivamento sobre a 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1134

penhora “on-line” NEGATIVA (fls. 51/52) e Ofício do(a) CIRETRAN (fls. 54) informando a inexistência de veículos em nome do(a) 
executado(a). * - ADV: CRISTIANO CARRILLO VOROS (OAB 167351/SP), RICARDO CARRILLO VOROS (OAB 284298/SP)

Processo 0001750-62.2010.8.26.0333/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - Wm Macatuba Comercial Ltda Me - Edneia 
de Fátima da Silva - Autos com “vista” ao(à) exeqüente para manifestar-se, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de arquivamento 
sobre Ofício do(a) CIRETRAN (fls. 94) informando a inexistência de veículos em nome do(a) executado(a). - ADV: BRUNA 
FERRAZ BUENO VOROS (OAB 212898/SP), RICARDO CARRILLO VOROS (OAB 284298/SP), CRISTIANO CARRILLO VOROS 
(OAB 167351/SP)

Processo 0001760-38.2012.8.26.0333 (333.01.2012.001760) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Jorge Bettanin - Banco Itaú Sa - V. Dê-se ciência às partes da baixa dos autos (negado provimento ao recurso). Cumpram-se, 
no mais, as normas em vigor referentes à inutilização dos autos, ficando as partes intimadas de que, após 90 (noventa) dias do 
trânsito em julgado da sentença, os autos serão destruídos, independentemente de nova intimação. Int. - ADV: JOAO FLAVIO 
RIBEIRO (OAB 66919/SP), FAUSTO HERCOS VENANCIO PIRES (OAB 301283/SP)

Processo 0001833-39.2014.8.26.0333/01 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - ALBERTO MATIELLO DIAS - 
ME - TIAGO BELTRAMIN - V. Intime-se pela imprensa oficial o(a) executado(a), na pessoa de seu defensor, se constituído 
nos autos para pagamento da quantia apresentada (R$260,00), no prazo de quinze dias, sob pena de multa de 10% sobre o 
montante apresentado (CPC, art. 475J). Caso o devedor não tenha defensor nos autos, a intimação far-se-á pessoalmente, por 
mandado ou carta postal. Decorrido o prazo de quinze dias sem a satisfação total ou parcial do débito, providencie a serventia, 
a inclusão da multa de 10% sobre o valor devido, bem como o pedido de protocolamento de penhora “on line”, via Bacen-Jud. 
Se negativo, expeça-se mandado penhora e avaliação de bens suficientes para garantir a execução, observando a gradação 
legal, intimando-se em seguida o executado, na forma do parágrafo anterior (CPC, art. 475 J, parágrafo 1º), o qual poderá, se 
quiser, oferecer impugnação no prazo de quinze dias. Caso o oficial de justiça não possa proceder à avaliação por depender 
de conhecimentos especializados, deverá tão logo efetue a penhora e constate a impossibilidade da aferição do valor dos bens 
penhorados, informar de imediato o juiz, a fim de que seja nomeado avaliador judicial (CPC, art. 475-J, parágrafo 2º). Todas as 
providências acima, com exceção do disposto na parte final do parágrafo anterior, devem ser tomadas pelos interessados e pela 
serventia independentemente de novos despachos. Int. - ADV: ELIDA TARCIANA FERREIRA DE SOUZA (OAB 304235/SP)

Processo 0001834-24.2014.8.26.0333/01 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - ALBERTO MATIELLO DIAS - ME 
- FERNANDA DE FREITAS FERNANDES - V. Intime-se pela imprensa oficial o(a) executado(a), na pessoa de seu defensor, 
se constituído nos autos para pagamento da quantia apresentada (R$157,85), no prazo de quinze dias, sob pena de multa 
de 10% sobre o montante apresentado (CPC, art. 475J). Caso o devedor não tenha defensor nos autos, a intimação far-se-á 
pessoalmente, por mandado ou carta postal. Decorrido o prazo de quinze dias sem a satisfação total ou parcial do débito, 
providencie a serventia, a inclusão da multa de 10% sobre o valor devido, bem como o pedido de protocolamento de penhora 
“on line”, via Bacen-Jud. Se negativo, expeça-se mandado penhora e avaliação de bens suficientes para garantir a execução, 
observando a gradação legal, intimando-se em seguida o executado, na forma do parágrafo anterior (CPC, art. 475 J, parágrafo 
1º), o qual poderá, se quiser, oferecer impugnação no prazo de quinze dias. Caso o oficial de justiça não possa proceder à 
avaliação por depender de conhecimentos especializados, deverá tão logo efetue a penhora e constate a impossibilidade da 
aferição do valor dos bens penhorados, informar de imediato o juiz, a fim de que seja nomeado avaliador judicial (CPC, art. 
475-J, parágrafo 2º). Todas as providências acima, com exceção do disposto na parte final do parágrafo anterior, devem ser 
tomadas pelos interessados e pela serventia independentemente de novos despachos. Int. - ADV: ELIDA TARCIANA FERREIRA 
DE SOUZA (OAB 304235/SP)

Processo 0001874-74.2012.8.26.0333 (333.01.2012.001874) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - 
Jose Soares - Banco Itau Sa - Dê-se ciência às partes da baixa dos autos. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS 
(OAB 23134/SP), FAUSTO HERCOS VENANCIO PIRES (OAB 301283/SP)

Processo 0002391-11.2014.8.26.0333/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - MARIA CRISTINA 
ROSA - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - V. Intime-se pela imprensa oficial o(a) executado(a), na pessoa de seu 
defensor, se constituído nos autos, para pagamento da quantia apresentada R$ 6.000,00 (Seis mil reais) , no prazo de quinze 
dias, sob pena de multa de 10% sobre o montante apresentado (CPC, art. 475J). Caso o devedor não tenha defensor nos 
autos, a intimação far-se-á pessoalmente, por mandado ou carta postal. Decorrido o prazo de quinze dias sem a satisfação 
total ou parcial do débito, providencie a serventia, a inclusão da multa de 10% sobre o valor devido, bem como o pedido 
de protocolamento de penhora “on-line”, via Bacen-Jud. Se negativo, expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens 
suficientes para garantir a execução, observando a gradação legal, intimando-se em seguida o executado, na forma do parágrafo 
anterior (CPC, art. 475 J, parágrafo 1º), o qual poderá, se quiser, oferecer impugnação no prazo de quinze dias. Caso o oficial 
de justiça não possa proceder à avaliação por depender de conhecimentos especializados, deverá tão logo efetue a penhora e 
constate a impossibilidade da aferição do valor dos bens penhorados, informar de imediato o juiz, a fim de que seja nomeado 
avaliador judicial (CPC, art. 475-J, parágrafo 2º). Todas as providências acima, com exceção do disposto na parte final do 
parágrafo anterior, devem ser tomadas pelos interessados e pela serventia independentemente de novos despachos. Int. - ADV: 
MARCELA MEDEIROS ALCOFORADO (OAB 340968/SP), GISELE CRISTINA BERGAMASCO SOARES (OAB 283041/SP), ANA 
PAULA LEITE MINARI CHACON (OAB 282485/SP)

Processo 3000943-83.2013.8.26.0333 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - MÁRCIO PEREIRA DE 
FREITAS - QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. - - UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO FEDERAÇÃO 
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - Dê-se ciência às partes da baixa dos autos. Int. - ADV: TICIANA SCARAVELLI 
FREIRE (OAB 273404/SP), VANDERLEI DE SOUZA GRANADO (OAB 99186/SP), JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA (OAB 
136837/SP), JEBER JUABRE JUNIOR (OAB 122143/SP)

MAIRINQUE
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CAMILA GIORGETTI
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ ARAÚJO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0025/2015
Processo 0000087-90.2015.8.26.0337 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Instituto Nacional 

do Seguro Social Inss - Mario Soares - Manifeste-se o embargado. - ADV: ANDRESSA GURGEL DE OLIVEIRA GONZALEZ 
(OAB 270356/SP), WATSON ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP)

Processo 0000190-34.2014.8.26.0337 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré - 
Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Fls. 87: Intime-se o autor para comprovar o depósito no valor de R$ 12,20, na guia 
Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça FEDTJ CÓDIGO 434-1. Após, proceda-se o bloqueio do veiculo através do 
sistema RENAJUD. Com a resposta, publique-se para intimação do autor. No mais, requeira o autor o que entender pertinente 
ao cumprimento da liminar e citação do requerido. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)

Processo 0000279-91.2013.8.26.0337 (033.72.0130.000279) - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - Derci 
Sacconi Machado - Deferido dilação do prazo de 30 (trinta) dias requerido pelo autor. - ADV: FÁBIO AUGUSTO VALENTI (OAB 
279262/SP), CLÁUDIA CRISTINA BRITO DIAS (OAB 296625/SP), VICENTE CALVO RAMIRES JUNIOR (OAB 249400/SP), 
PATRÍCIA FERNANDA RODRIGUES DEL MASTRO (OAB 185950/SP)

Processo 0000381-16.2013.8.26.0337 (033.72.0130.000381) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Banco do Brasil Sa - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, resolvendo o mérito na forma do art. 269, I, do Código de 
Processo Civil. Em razão da sucumbência experimentada, condeno o autor no pagamento das custas e despesas processuais, 
atualizadas desde os respectivos desembolsos, e dos honorários advocatícios, que fixo, com fundamento no art. 20, § 4º, 
do Código de Processo Civil, em R$ 800,00, com correção monetária a partir desta data e juros de 1% ao mês a partir do 
trânsito em julgado desta decisão. Deverá, no entanto, ser observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, por ser o 
autor beneficiário da justiça gratuita. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), PAULO AFONSO DE 
ALMEIDA RODRIGUES (OAB 223163/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 0000462-62.2013.8.26.0337 (033.72.0130.000462) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - 
S.A.S.S. - L.D.M. - Diga a requerente, diante da alegação do requerido de que as visitas foram regularizadas no autos 0003110-
83.2011.8.26.0337. Sem prejuízo, junte a serventia a esses autos copia da sentença proferida nos autos mencionados. Int. 
- ADV: ANA PAULA DE CÁSSIA NETTO MARCHETTI (OAB 154110/SP), LÉSLIE GILVÂNIA ROCHA PINTO DO AMARAL (OAB 
255296/SP)

Processo 0000715-84.2012.8.26.0337 (337.01.2012.000715) - Procedimento Ordinário - Beneficência Hospitalar de 
Mairinque e outro - Homologo a desistência manifestada pelo(a)s autor(a)s(es) (fls.41/42) e, em decorrência, com fulcro no 
artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o processo da presente ação de 
busca e apreensão - alienação fiduciária que Beneficência Hospitalar de Mairinque, Aparecida Eduardo da Silva move em face 
de Reylimp Comércio de Materiais de Higiene e Limpeza Ltda. Custas pelo autor. Honorária indevida. A questão da assistência 
judiciaria gratuita já foi apreciada a fls. 19 nada havendo a reconsiderar. Oportunamente, pagas eventuais custas pendentes, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo, fazendo-se as anotações necessárias. PRI - ADV: GABRIELA LELLIS ITO 
SANTOS PIÃO (OAB 282109/SP)

Processo 0000750-10.2013.8.26.0337 (033.72.0130.000750) - Procedimento Ordinário - Troca ou Permuta - José Vitório 
Pianez - DEPRECADO: Juízo de Direito da Vara de Atibaia/SP CITE-SE(M) a(o)(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)(s), para 
os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando 
advertida(o)(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, 
como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as 
diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Horst Peter Gibson Junior Intime-se. - ADV: HORST 
PETER GIBSON JUNIOR (OAB 151973/SP)

Processo 0000757-65.2014.8.26.0337 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat SA - 
Intimado(a)s pessoalmente para dar(em) regular andamento ao feito, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de extinção, 
após tê-lo abandonado por mais de trinta dias, o(a)s autor(a)es permaneceu(ram) silente(s), desinteressando-se pelo desfecho 
da causa. Posto isso, com fulcro no artigo 267, incisos III, e seu parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, 
sem o conhecimento do mérito, o processo da presente ação de Alienação Fiduciária que Banco Fiat SA move(m) a Odair da 
Silva Junior. Custas pelo autor. Honoraria indevida. Oportunamente, extraia-se certidão e arquivem-se os autos com as cautelas 
de estilo. PRI - ADV: MOISÉS BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP)

Processo 0000792-93.2012.8.26.0337 (337.01.2012.000792) - Inventário - Inventário e Partilha - Cilene Fernanda de Souza 
e outro - Intime-se a inventariante para comprovar a entrega da DITCMD junto ao posto fiscal tendo em vista a manifestação da 
Fazenda do Estado. - ADV: EMERSON LAVANDIER (OAB 180949/SP)

Processo 0000796-09.2007.8.26.0337 (337.01.2007.000796) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Erica Martins da Silva - Ronaldo Carlos da Cruz - MARCELO MEKARU - Ao que se infere dos autos, o veículo foi transferido 
pelo requerido vencido, ora executado, no curso da execução da condenação, de modo que, evidenciada a fraude em execução, 
nos termos do art. 593, II, do CPC, a alienação é ineficaz em relação à credora (CPC, art. 592, V). Em razão disso, determino 
a imediata expedição de mandado de avaliação. A intimação do devedor da penhora realizada, será feita por meio de seu 
advogado constituído, através de publicação pela imprensa, conjuntamente com esta decisão. Providencie-se o necessário. 
Faculta-se ao devedor o depósito do valor atualizado da condenação (R$ 17.843,28, para novembro de 2014), para extinção 
da execução e liberação da penhora. Intime-se. - ADV: HORST PETER GIBSON JUNIOR (OAB 151973/SP), CLEIDE MATEUS 
EMMERT (OAB 53229/SP), GILBERTO JOÃO DE OLIVEIRA (OAB 229347/SP)

Processo 0000977-97.2013.8.26.0337 (033.72.0130.000977) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Prefeitura Municipal de Mairinque - Joalysson Fernandes dos Santos - Vistos. Fls. 41/42: Observe-se para futuras 
publicações. Int. - ADV: CYNTHIA LOPES DA SILVA LASCALA (OAB 267098/SP), JOAO IDEVAL COMODO (OAB 55241/SP), 
MARCELO DOS SANTOS ERGESSE MACHADO (OAB 167008/SP), ROBSON CAVALIERI (OAB 146941/SP), ANA REGINA 
MARTINHO GUIMARAES (OAB 144124/SP)

Processo 0000997-59.2011.8.26.0337 (337.01.2011.000997) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Fernando 
Dias Decarle e outros - Nelson Engel Remedi e outro - Intime-se o perito nomeado (Dr. Roberto Celso Fondelo) para esclarecer 
se as informações constantes a fls. 528, 554/558 e 605/607 suprem os documentos solicitados. Int. - ADV: DANIEL GUSTAVO 
ROCHA DIAS (OAB 249779/SP), MILTIS LOPES GUZZON (OAB 71992/SP)

Processo 0001125-60.2003.8.26.0337 (337.01.2003.001125) - Execução de Título Extrajudicial - Propriedade - Associação 
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de Proprietários Amigos da Porta do Sol Apaps - Manifeste-se a exequente sobre esclarecimentos prestados pelo avaliador. - 
ADV: GILBERTO CESAR DURO DE LUCCA (OAB 189566/SP), RICARDO BRESSER KULIKOFF (OAB 55336/SP)

Processo 0001186-66.2013.8.26.0337 (033.72.0130.001186) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
E.S.V. - Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo Int. - ADV: CLAUDIO SANTIAGO (OAB 72336/SP)

Processo 0001209-90.2005.8.26.0337 (337.01.2005.001209) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Carlos Alves 
Antonio - José Romildo Teixeira e outros - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONDENAR, 
SOLIDARIAMENTE, OS RÉUS a pagar ao autor indenização por danos materiais no valor de R$ R$ 24.370,53 (vinte e quatro 
mil, trezentos e setenta reais e cinquenta e três). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelos índices da Tabela Prática 
do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da distribuição do processo, com a incidência de juros de mora de 
1% ao mês a partir da primeira citação, tudo até a data do efetivo pagamento. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte 
deverá arcar com as custas e despesas processuais a que deram causa, bem como com os honorários dos seus respectivos 
advogados, salvo se beneficiários da Justiça Gratuita. P.R.I.C. Nota de cartório: Porte de Remessa: R$: 59,00. Preparo: R$: 
817,10. - ADV: ROBSON CAVALIERI (OAB 146941/SP), JORGE RABELO DE MORAIS (OAB 57753/SP), CASSIA MARIA 
COMODO RIBEIRO (OAB 107230/SP)

Processo 0001304-76.2012.8.26.0337 (337.01.2012.001304) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Daycoval Sa - Intimado(a)s pessoalmente para dar(em) regular andamento ao feito, no prazo de quarenta e 
oito horas, sob pena de extinção, após tê-lo abandonado por mais de trinta dias, o(a)s autor(a)es permaneceu(ram) silente(s), 
desinteressando-se pelo desfecho da causa. Posto isso, com fulcro no artigo 267, incisos III, e seu parágrafo 1º, do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem o conhecimento do mérito, o processo da presente ação de Alienação Fiduciária que 
Banco Daycoval Sa move(m) a Benedito Antonio Papa. Custas pelo autor. Honoraria indevida. Sem efeito a liminar deferida. 
Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. PRI - ADV: MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/
SP)

Processo 0001362-16.2011.8.26.0337 (337.01.2011.001362) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
H.H.R. e outro - Manifestem-se os autores sobre ofício IMESC. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS AMORIM (OAB 280994/SP)

Processo 0001389-28.2013.8.26.0337 (033.72.0130.001389) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Paulo Severino Fernandes 
e outro - Comprovar o recolhimento no valor de R$ 338,85 para publicação do edital. - ADV: ELESSANDRO APARECIDO 
FERREIRA (OAB 233325/SP)

Processo 0001493-54.2012.8.26.0337 (337.01.2012.001493) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Fls. 101: Defiro o prazo requerido pelo exequente. Aguarde-se por 60 dias. Intime-se. - ADV: FLAVIA 
GONÇALVES RODRIGUES DE FARIA (OAB 237085/SP)

Processo 0001637-62.2011.8.26.0337 (337.01.2011.001637) - Execução de Título Extrajudicial - Companhia de Saneamento 
Basico do Estado de São Paulo Sabesp - Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo - ADV: ELI ALVES DA SILVA (OAB 
81988/SP)

Processo 0001728-21.2012.8.26.0337 (337.01.2012.001728) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Elaine Gilio Pedroni Confecções Me e outro - requeira o exequente o que entender pertinente ao prosseguimento do feito. int. 
- ADV: SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), OLIVIA DE SOUZA UNTERKIRCHER WILL (OAB 247821/SP), JORGE 
RABELO DE MORAIS (OAB 57753/SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP)

Processo 0001763-78.2012.8.26.0337 (337.01.2012.001763) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Jesulindo Jose de 
Sousa - Aguarde-se manifestação do autor por mais trinta dias. Na inercia, intime-se pessoalmente para dar regular andamento 
ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: JOAO PAULO MILANO DA SILVA (OAB 213907/SP)

Processo 0001764-29.2013.8.26.0337 (033.72.0130.001764) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc 
Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - Jesuel Santos de Oliveira Farmacia Me e outro - Aguarde-se manifestação do autor por mais 
trinta dias. Na inercia, intime-se pessoalmente para dar regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. 
- ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), ANTONIO OLIVEIRA FRAGA JUNIOR (OAB 308486/SP)

Processo 0002202-89.2012.8.26.0337 (337.01.2012.002202) - Interdição - Família - D.R.O. - Tendo em vista a substituição 
da Curatela expeça-se mandado de Registro da substituição do Curador. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de 
estilo. Int. Deverá o novo Curador comparecer em cartório para expedição do mandado de regsitro de curatela. - ADV: JULIANA 
MORAES DE OLIVEIRA CAMARGO (OAB 250460/SP)

Processo 0002299-07.2003.8.26.0337 (337.01.2003.002299) - Retificação de Registro de Imóvel - Propriedade - Municipio 
de Mairinque - Brastubo Plasticos, Industria, Comércio, Importação e Exportação Ltda e outros - Aguarde-se o julgamento 
do recurso pendente. Int. - ADV: MARCELO CAETANO DE MELLO (OAB 99161/SP), MARCELO DOS SANTOS ERGESSE 
MACHADO (OAB 167008/SP), ROBSON CAVALIERI (OAB 146941/SP), EDGARD FIORE (OAB 105299/SP), ALEX COSTA 
PEREIRA (OAB 182585/SP)

Processo 0002609-95.2012.8.26.0337 (337.01.2012.002609) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Avani Rodrigues - Mauro Ivanow - Reitere-se a intimação do executado para regularizar sua representação processual, no 
prazo de cinco dias. No prazo de 10 dias, determino à exequente que traga aos autos cópia do documento que serve de título 
aquisitivo do imóvel referido no acordo ora executado, bem como certidão relativa à empresa mencionada nos autos, indicando 
sua situação atual. No mesmo prazo, deverá apresentar memória de cálculo detalhada e atualizada, com indicação dos valores 
executados e suas respectivas origens, bem como dos encargos pertinentes. - ADV: EDVALDO RAMOS FIRMINO (OAB 199355/
SP), SUELEM CRISTINA BARROS (OAB 293896/SP)

Processo 0002752-02.2003.8.26.0337 (337.01.2003.002752) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade da Administração 
- Joalysson Fernandes dos Santos - Municipio de Mairinque - Expeça-se o respectivo oficio requisitório - RPV ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal de Mairinque, nos termos do artigo 730, inciso I, do Código de Processo Civil, de acordo com o 
disposto no artigo 100 da Constituição Federal. - ADV: CYNTHIA LOPES DA SILVA LASCALA (OAB 267098/SP)

Processo 0002752-02.2003.8.26.0337 (337.01.2003.002752) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade da Administração 
- Joalysson Fernandes dos Santos - Municipio de Mairinque - Despacho - Genérico - ADV: CYNTHIA LOPES DA SILVA LASCALA 
(OAB 267098/SP)

Processo 0002835-03.2012.8.26.0337 (337.01.2012.002835) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Intimado(a)s por edital, apos não ter sido localizado para intimação pessoal para dar(em) 
regular andamento ao feito, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de extinção, após tê-lo abandonado por mais de trinta 
dias, o(a)s autor(a)es permaneceu(ram) silente(s), desinteressando-se pelo desfecho da causa. Posto isso, com fulcro no artigo 
267, incisos III, e seu parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem o conhecimento do mérito, o processo 
da presente ação de Alienação Fiduciária que Banco Panamericano Sa move(m) a Marleide Alves de Oliveira Silva. Custas pelo 
autor. Honoraria indevida. Oportunamente, pagas eventuais custas pendentes, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 
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PRI - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 0002937-25.2012.8.26.0337 (337.01.2012.002937) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia Sa - 

Homologo a desistência manifestada pelo(a)s autor(a)s(es) (fls.68) e, em decorrência, com fulcro no artigo 267, inciso VIII, 
do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o processo da presente ação de busca e apreensão 
- alienação fiduciária que Banco Pecúnia Sa move em face de Marcia Cristina Souza Correa de Moura. Custas pelo autor. 
Honorária indevida. Sem efeito a liminar deferida, oportunamente, pagas eventuais custas pendentes, arquivem-se os autos 
com as cautelas de estilo, fazendo-se as anotações necessárias. PRI - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0002966-12.2011.8.26.0337 (337.01.2011.002966) - Procedimento Sumário - Seguro - Expedito Alexandre de 
Araújo - Porto Seguro Cia de Seguros Gerais - Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo - ADV: CELSO DE FARIA 
MONTEIRO (OAB 138436/SP), JÚLIO CÉSAR RAMOS NASCIMENTO (OAB 192607/SP)

Processo 0003155-87.2011.8.26.0337 (337.01.2011.003155) - Monitória - Pagamento - Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de São Roque - Esclareça a autora se o acordo extrajudicial formulado pelas partes foi integralmente cumprido para 
fins de extinção do feito. Int. - ADV: ALEXANDRE ALBERTO NEVES PEDROSO (OAB 181824/SP)

Processo 0003390-69.2002.8.26.0337 (337.01.2002.003390) - Inventário - Inventário e Partilha - Sandra Helena Caldas 
de Carvalho - Fazenda do Estado de São Paulo - Bruno Rogerio Martins de Carvalho - Aguarde-se manifestação do autor 
por mais trinta dias. Na inercia, intime-se pessoalmente para dar regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena 
de extinção. Int. - ADV: ARIOVALDO MAURICIO RAMOS (OAB 122386/SP), WALTER ROBERTO TAVARES (OAB 171687/
SP), CARLA SAMIY CONCEIÇÃO (OAB 221822/SP), MARIA APARECIDA BRANDAO ESTANCIONE (OAB 62287/SP), CINTHIA 
ALEXANDRA MALUF TAVARES (OAB 256381/SP)

Processo 0003627-30.2007.8.26.0337 (337.01.2007.003627) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Artur Gomes da Silva 
- Dominio Imoveis Ltda e outro - Cteep Companhia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista e outros - Diante do silencio o 
advogado-exequente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Int. - ADV: FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/
SP), ALINE MARIA CAIANI (OAB 134185/SP), ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP), ANIBAL TADEU DE QUEIROZ (OAB 
129995/SP), LUIZ ANTONIO SIQUEIRA DE SOUZA (OAB 120371/SP), IARA DOS SANTOS (OAB 98181/SP), PAULO RENATO 
FERRAZ NASCIMENTO (OAB 138990/SP), RICARDO SOARES CAIUBY (OAB 156830/SP), SYLVIA HOSSNI RIBEIRO DO 
VALLE (OAB 46005/SP)

Processo 0003688-17.2009.8.26.0337 (337.01.2009.003688) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Unimed São Roque Cooperativa de Trabalho Médico e outro - Observo que a autora é beneficiaria da assistência judiciaria 
gratuita. Assim, ante a ausência de prova de mudança de sua situação econômica, arquivem-se os autos com baixa na 
distribuição. Int. - ADV: DIOGO KAWAI (OAB 62944/SP), AGNALDO LEONEL (OAB 166731/SP), ROBERTO MANNA MORAES 
(OAB 16782/SP), LUIZ ROBERTO MEIRELLES TEIXEIRA (OAB 112411/SP)

Processo 0003923-47.2010.8.26.0337 (337.01.2010.003923) - Procedimento Ordinário - Posse - Enda Empresa Nacional de 
Desenvolvimento Agrário - Jose Carlos Luciano - Vistos. Esclareçam as partes se o acordo formulado foi integralmente cumprido 
para fins de extinção do julgado. Intime-se. - ADV: CHARLINE CIOCHETTI DE MEDEIROS (OAB 270326/SP), DEBORA MARISA 
BLANC TSUJI (OAB 284644/SP), HORST PETER GIBSON JUNIOR (OAB 151973/SP), EDVALDO RAMOS FIRMINO (OAB 
199355/SP)

Processo 0003969-07.2008.8.26.0337 (337.01.2008.003969) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Credibel Sa - Intimado(a)s por edital, apos não ter sido localizado para intimação pessoal para dar(em) 
regular andamento ao feito, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de extinção, após tê-lo abandonado por mais de 
trinta dias, o(a)s autor(a)es permaneceu(ram) silente(s), desinteressando-se pelo desfecho da causa. Posto isso, com fulcro 
no artigo 267, incisos III, e seu parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem o conhecimento do mérito, 
o processo da presente ação de Alienação Fiduciária que Banco Credibel Sa move(m) a Marcos Gomes de Lima. Custas pelo 
autor. Honoraria indevida. Oportunamente, pagas eventuais custas pendentes, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 
PRI - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0004209-54.2012.8.26.0337 (337.01.2012.004209) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Elza Teixeira Gomes 
- Aguarde-se manifestação do autor por mais trinta dias. Na inercia, intime-se pessoalmente para dar regular andamento ao 
feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: MILTIS LOPES GUZZON (OAB 71992/SP)

Processo 0004323-90.2012.8.26.0337 (337.01.2012.004323) - Procedimento Ordinário - Guarda - M.M.S. e outro - C.D.S. - 
Diante da ciência das partes, aguarde-se a realização do estudo social. - ADV: EDVALDO RAMOS FIRMINO (OAB 199355/SP), 
MARCELO JORGE FERREIRA (OAB 218968/SP)

Processo 0004437-29.2012.8.26.0337 (337.01.2012.004437) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Cefri Armazenagem Frigorificada e Agroindustria Ltda - Eliane Zippo Guerreiro Epp - Vistos. Não há na decisão embargada 
obscuridade ou contradição, nem foi omitido ponto sobre o qual deveria se pronunciar. A irresignação das embargantes tem 
caráter nitidamente infringente, inadmissível em sede de embargos de declaração, os quais, assim, devem ser rejeitados, mesmo 
porque a sentença embargada encontra-se devidamente fundamentada, tendo apreciado a lide nos limites em que proposta. 
Posto isso, REJEITO os embargos declaratórios opostos por CEFRI ARMAZENAGEM FRIGORIFICADA E AGROINDUSTRIA 
LTDA (fls. 148/149) para manter, por seus próprios fundamentos, tal qual lançada, a sentença embargada. Intime-se. - ADV: 
CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES (OAB 137816/SP), EDSON LUIZ VITORELLO MARIANO DA SILVA (OAB 162263/SP), 
BIANCA LANGIU CARNEIRO (OAB 240783/SP)

Processo 0004675-82.2011.8.26.0337 (337.01.2011.004675) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Fls. 80: Só é permitida, no curso do processo, a substituição voluntaria das partes nos casos 
expressos em lei (artigo 41 do CPC). Entretanto, o adquirente ou o cessionário não poderá ingressar em juízo, substituindo o 
alienante, ou o cedente, sem que o consinta a parte contraria, podendo intervir como assistente (artigo 42, §1º e 2º do CPC). 
Admito a intervenção de FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL 
como assistente do autor. Proceda-se a inclusão no sistema informatizado, anotando-se na contracapa. Sem prejuizo comprove 
o assistente, no prazo de cinco dias, o recolhimento da contribuição previdenciaria devida pela juntada do instrumento de 
mandato e substabelecimento de fls. 80 e 81. Na inercia, comunique-se ao IPESP. No mais, requeira o autor o que entender 
pertinente ao prosseguimento do feito. Int. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO 
CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0005431-20.2010.8.26.0663 (663.01.2010.005431) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 
- Alvaro Vieira Branco - Fls. 145/146: Defiro. Oficie-se conforme requerido. Após, digam as partes e tornem os autos conclusos 
para sentença. Int. - ADV: ROBERTO AUGUSTO DA SILVA (OAB 172959/SP), RODRIGO TREVIZANO (OAB 188394/SP)

Processo 0009905-03.2014.8.26.0337 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Empregados da C.B.A. - Intime-se o exequente para comprovar a distribuição da carta precatória expedida a fls. 40/41, no 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1138

prazo de 10 dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL (OAB 144205/SP)
Processo 0010036-75.2014.8.26.0337 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Sergio Luiz 

Riskallah - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Comprove o réu o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelas 
juntadas do instrumento de mandato e substabelecimento de fls. 76 e 77, sob pena de comunicação ao IPESP (Carteira de 
Previdência dos Advogados de São Paulo) para as providencias cabíveis. Na inércia, certifique-se nos autos e oficie-se ao 
órgão referido, independente de nova determinação. A seguir, voltem conclusos para decisão. Int. - ADV: HELOÍSA MANZONI 
GONÇALVES CABRERA (OAB 277647/SP), SERGIO HENRIQUE BALARINI TREVISANO (OAB 154564/SP), ADRIANO ATHALA 
DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)

Processo 0010218-61.2014.8.26.0337 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - REGINALDO BARROSO 
SOTERO - Manifeste-se o autor sobre juntada de contestação. - ADV: JOSE BONIFACIO DOS SANTOS (OAB 104382/SP)

Processo 0010789-32.2014.8.26.0337 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Maria 
Conceição Paes - Manifeste-se a autora sobre juntada de impugnação. - ADV: SERGIO HENRIQUE BALARINI TREVISANO 
(OAB 154564/SP)

Processo 0010829-14.2014.8.26.0337 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Manifeste-se a autora sobre certidão negativa do oficial de justiça. - ADV: 
FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0011499-52.2014.8.26.0337 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - A.F.R.F. - Vistos. Cópia da 
declaração anual de rendimentos exibida pelo autor demonstra que ele auferiu rendimentos médios mensais de pouco mais 
de quatro salários mínimos, de sorte que, evidenciada a hipossuficiência, defiro os benefícios a assistência judiciária gratuita. 
Anote-se. Ao MP e, após, tornem conclusos com preferência. Int. - ADV: TIAGO LUIZ RISI TARABORELI (OAB 275804/SP)

Processo 0011590-45.2014.8.26.0337 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.C.R.Q. - 
Manifeste-se a autora sobre certidão negativa do oficial de justiça.”Dirigi-me ao endereço indicado nos dias 01/12, 05/12 e 
10/12/14, em horários alternados, onde localizei a residência fechada (o requerido reside na residência dos fundos) nas duas 
primeiras tentativas. Na terceira tentativa, a vizinha Helen, que reside no mesmo endereço, na casa da frente, informou que o 
requerido sai da casa bem cedo e retorna apenas após as 20 h, não sabendo informar onde o requerido trabalha. Pelo exposto, 
DEIXEI DE CITAR o requerido. O referido é verdade e dou fé”. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS AMORIM (OAB 280994/SP)

Processo 3000125-22.2013.8.26.0337 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Maria do Rosário Fernandes dos 
Santos - Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo, em seus regulares efeitos suspensivo e devolutivo, o recurso 
tempestivamente interposto a fls. 93/102 pela requerida. Às contra-razões, no prazo legal. Após, subam os autos à superior 
consideração do Egrégio Tribunal de Justiça - Seção de Direito Público, com as cautelas de estilo e as homenagens deste Juízo. 
Intime-se. - ADV: ROBSON CAVALIERI (OAB 146941/SP), SERVILIO VIEIRA BRANCO (OAB 119218/SP)

Processo 3000374-70.2013.8.26.0337 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO - Yoneo Sato - Cumpra o embargado o determinado a fls. 36 trazendo aos autos certidão de 
inventiariante ou habilitação de todos os herdeiros de Yoneo Sato. Após, tornem os autos conclusos para sentença. Int - ADV: 
BRUNO CESAR FASOLI JUNIOR (OAB 150724/SP), FRANCISCO JOSÉ VITORIA DE LIMA (OAB 251806/SP), DALILA BERGER 
ARANTES (OAB 294848/SP), MARCELO BADDINI (OAB 208795/SP)

Processo 3000733-20.2013.8.26.0337 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - HSBC Bank 
Brasil S/A Banco Múltiplo - Proceda-se a inclusão do nome do(s) advogado(s) do embargante no sistema, procedendo-se a 
anotação na contracapa. Proceda-se a apensamento. Após, tornem conclusos. - ADV: ANTONIO OLIVEIRA FRAGA JUNIOR 
(OAB 308486/SP)

Processo 3000968-84.2013.8.26.0337 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Antonio Francisco de Souza e outro - Vistos. 
Aguarde-se manifestação do autor por mais trinta dias. Na inercia, intime-se pessoalmente para dar regular andamento ao feito, 
no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: WATSON ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP)

Processo 3001241-63.2013.8.26.0337 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - LUIZ MARTINS 
- Manifeste-se o autor sobre juntada de impugnação. - ADV: SERGIO HENRIQUE BALARINI TREVISANO (OAB 154564/SP)

Processo 3001270-16.2013.8.26.0337 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Geraldo Dias Andrade e outro - Aguarde-se 
manifestação do autor por mais trinta dias. Na inercia, intime-se pessoalmente para dar regular andamento ao feito, no prazo de 
48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: CASSIA MARIA COMODO RIBEIRO (OAB 107230/SP)

Processo 3001465-98.2013.8.26.0337 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Família - Bruna Carolina da Silva 
Campos e outro - Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo, em seus regulares efeitos suspensivo e devolutivo, 
o recurso tempestivamente interposto a fls. 62/65 pelos autores. Subam os autos à superior consideração do Egrégio Tribunal 
de Justiça - Seção de Direito Público, com as cautelas de estilo e as homenagens deste Juízo. Intime-se. - ADV: LUCIANA 
SOARES SILVEIRA (OAB 198510/SP)

Processo 3002062-67.2013.8.26.0337 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.M.T.C. - Ao autor, apresentar RG 
e CPF do executado para apresentar expedição do mandado. - ADV: ANDERSON CAZZERI RUSSO (OAB 231861/SP)

Processo 3002062-67.2013.8.26.0337 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.M.T.C. - Vistos. Citado para 
efetuar o pagamento do débito alimentar em atraso, no montante de R$ 1.075,29, mais os que se vencerem no curso da 
execução, provar que já o fez ou justificar, comprovadamente, a impossibilidade de fazê-lo, o executado permaneceu silente 
sem atender a determinação, pelo que a exeqüente requereu o decreto de prisão, no que foi referendada pelo M.P. E outra não 
poderia ser a solução, pois, a despeito de regularmente citado, o executado desinteressou-se pelo desfecho da causa, deixando 
voluntariamente de efetuar o pagamento do débito alimentar em atraso, provar que já o fez, ou justificar a impossibilidade 
de fazê-lo, avolumando-se o débito alimentar sem que houvesse demonstrado qualquer esforço para solvê-lo, ainda que 
parcialmente. Nessas condições, resta caracterizado o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar, pelo 
que o decreto de prisão é medida de rigor, deferido o requerimento da exequente, referendado pelo M.P. Posto isso, diante do 
inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar, com fundamento no artigo 733, § 1º, do CPC, a teor do artigo 
5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, decreto a prisão civil de Bruno Sérgio Caetano de Camargo, filho de Tarciso Caetano 
de Camargo e Joana Nicomedes de Camargo, qualificado nos autos, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Expeça-se mandado de 
prisão, anotando-se que o pagamento importará na suspensão da ordem de prisão, mas o cumprimento da pena não eximirá o 
devedor do pagamento das pensões vencidas e vincendas. Intime-se. - ADV: ANDERSON CAZZERI RUSSO (OAB 231861/SP)

Processo 3002142-31.2013.8.26.0337 - Alvará Judicial - Família - ARLETE RIBEIRO FRANCISCO - Aguarde-se manifestação 
do autor por mais trinta dias. Na inercia, intime-se pessoalmente para dar regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob 
pena de extinção. - ADV: ITAMARA LUCIANA SILVA CAMARGO MORAES (OAB 265340/SP)

Processo 3002511-25.2013.8.26.0337 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Maria de Araujo França e outro - 
Homologo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o inventario dos bens deixados por falecimento 
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de Francisco Araujo de Souza, que se processou nestes autos (sob a forma da arrolamento) (fls. 02/05, 08/09, 11, 13, 22/26, 
32/33, 44/45, 57/61, 63/71, 73/74). Em decorrência, adjudico ao(a)s herdeiro(a)s necessário(a)s MARIA DE ARAUJO FRANÇA 
e RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUSA, o(s) seu(s) respectivo(s) quinhão(ões), ficando ressalvados erros, omissões e direitos 
de terceiros. Julgo promovido o inventário. Fixo, por fim, os honorários da advogada nomeada para defender os interesses 
dos autores (fls. 06/07) no valor máximo previsto na Tabela do Convenio OAB/Defensoria. Sem prejuízo, expeça-se alvará 
para autorizar os herdeiros a levantar o “quantum” existente nas contas FGTS em nome do falecido FRANCISCO ARAUJO DE 
SOUZA, também, qualificado, junto á Caixa Econômica Federal. Oportunamente, expeça-se formal de partilha e certidão de 
honorarios e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P. R. e I. - ADV: LÉSLIE GILVÂNIA ROCHA PINTO DO AMARAL 
(OAB 255296/SP)

Processo 3002893-18.2013.8.26.0337 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - Fls. 51: Esclareça o autor o endereço a ser diligenciado considerando que o endereço informado é insuficiente. Atendida 
a determinação, desentranhe-se e adite-se o mandado de fls 41/44 para que o oficial de justiça diligencie o efetivo cumprimento 
do ato. Int. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CAMILA GIORGETTI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ ARAÚJO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0036/2015
Processo 0000296-59.2015.8.26.0337 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.G.S.S. e outros - DEPRECADO: 

Juízo de Direito da Vara Cível de São Roque/SP Defiro à(o)s requerente(s) os benefícios da assistência judiciária gratuita. 
Anote-se. Arbitro os alimentos provisórios, “initio litis”, em quantia correspondente a 30% dos vencimentos líquidos mensais 
do requerido, os quais deverão ser mensalmente descontados diretamente da folha de pagamento e depositados em nome 
da representante legal da(o)s requerente(s), na conta e agência bancária indicadas na inicial, ou 50% (cinqüenta por cento) 
do salário mínimo para o caso de desemprego ou de atividade sem vínculo empregatício, devidos, nessa hipótese, a partir da 
citação e intimação desta decisão. Oficie-se à empregadora, se o caso. Designo audiência de conciliação para o dia 08 de abril 
de 2015, às 13:30 horas. Cite-se o requerido, com as advertências legais, no termos da Lei 5.478/68, e intimem-se as partes 
para que compareçam à audiência designada acompanhados de seus respectivos advogados. Anote-se que a ausência da(o)
s requerente(s) importará em extinção e arquivamento do processo e a do requerido em confissão e revelia quanto à matéria 
de fato, salvo se outra convicção resultar das provas dos autos. Não havendo acordo, o requerido deverá nessa audiência 
apresentar resposta escrita ou oral, por intermédio de advogado, podendo juntar documentos e requerer a produção de prova 
testemunhal, sem prejuízo da aferição pelo magistrado da pertinência e utilidade da produção dessa prova. Defiro os benefícios 
do artigo 172, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Avenida: 
Doutor Gaspar Ricardo Júnior, 185, Descrição da Sala da Audiência Selec. \<\< Nenhuma informação disponível \>\>, Centro. 
Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu 
respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). 
Gina Carla Russo - ADV: GINA CARLA RUSSO (OAB 202102/SP)

Processo 0000529-95.2011.8.26.0337 (337.01.2011.000529) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Luciano 
Candido Arantes - Carlos Hernandes Ribeiro - Nota de Cartorio: resultado do Bacen jud: restou negativo. - ADV: ORLANDO 
PAULINO APOLINARIO (OAB 122395/SP), ANTONIO CARLOS DE PAULA TESSILLA (OAB 259034/SP)

Processo 0000781-35.2010.8.26.0337 (apensado ao processo 0000935-58.2007.8.26) (337.01.2010.000781) - Execução de 
Alimentos - Alimentos - A.C.P.S. - Vistos. Observo que a exequente atingiu a maioridade civil e constituiu advogado, juntando 
o respectivo instrumento do mandato. Cessada, ficou, pois, a intervenção do advogado nomeado pelo Convênio OAB/DPE 
(fls. 04/05), pelo que arbitro-lhe os honorários em quantia correspondente a 70% do máximo da Tabela em vigor. Extraia-se 
certidão. No mais, homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a convenção de acordo celebrada pelas partes 
a fls. 40/45 destes autos de ação de execução de alimentos que AMANDA CAROLINE PEREIRA DA SILVA move a ROBSON 
APARECIDO PEREIRA. Em decorrência, suspendo a execução pelo prazo convencionado para pagamento parcelado do débito 
alimentar em atraso, e o faço com fulcro no artigo 792 do Código de Processo Civil, revogando a prisão civil do executado. 
Expeça-se, em seu prol, o respectivo alvará de soltura clausulado. Aguarde-se o cumprimento do acordo no arquivo, sem baixa 
na distribuição, devendo a exequente, oportunamente, comunicar o cumprimento da obrigação, sob pena de extinção, em caso 
de inércia. Ressalto que a execução prosseguirá sob o rito do art. 792 do CPC, em caso de inadimplemento. Intime-se. - ADV: 
MARCIO VITORIO MENDES DE MORAES (OAB 48571/SP), CARLOS ALBERTO ALVES (OAB 274925/SP)

Processo 0000784-19.2012.8.26.0337 (337.01.2012.000784) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / 
Indisponibilidade de Bens (nº 1617/1997 - 5ª. Vara Cível) - Banco Santander (brasil) Sa - Vistos. Fls.188/190: O pleito deve ser 
formulado diretamente ao Juízo deprecante, considerando a inexistência de circunstância de fato que autorize, nesta sede, a 
suspensão do pracemanento dos bens penhorados. Int. - ADV: LUIZ ANTONIO DE SICCO (OAB 99952/SP), JOSE FREDERICO 
MEINBERG (OAB 34168/SP), JONATAS DE SOUZA FRANCO (OAB 223425/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO 
(OAB 126504/SP), LUCINES SANTO CORREA (OAB 92463/SP)

Processo 0002262-19.1999.8.26.0337 (337.01.1999.002262) - Execução de Título Extrajudicial - Hipoteca - Banco do Brasil 
Sa - Seap Administradora de Bens Ltda e outros - Vistos. Considerando que o recurso especial, como é sabido, não possui 
efeito suspensivo, inviável a pretensão formulada pela executada a fls. 710, pelo que determino o prosseguimento da execução. 
Proceda a Serventia como ordenada a fls. 658 (terceiro e quarto parágrafos), tendo em vista o não provimento ao agravo 
instrumento pela devedora. Após, dê-se ciência às partes e tornem. Int. Ciência às partes ref. a conferência de cálculos fls. 
724. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), SILVIA HELENA JUSTINIANO 
LENZI (OAB 199276/SP), LUIZ ANTONIO AMADIO (OAB 55824/SP)

Processo 0003611-71.2010.8.26.0337 (337.01.2010.003611) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação 
/ Ameaça - Associação de Proprietários da Porta do Sol e outro - Vistos. Fls. 609: Defiro a substituição da testemunha José 
Elias por Josemar Sandoval de Oliveira, tendo em vista o motivo declinado pelo requerido. Expeça-se mandado. Fls. 612/615: 
Indefiro o pleito dos autores, à ausência de ocorrência justo motivo para a prática do ato, tanto mais quando se considera que, 
através do despacho saneador, determinou-se que as partes depositassem o rol de testemunhas (por óbvio com a qualificação 
e endereços, nos termos do art. 407, do CPC), sob pena de preclusão. Aguarde-se, pois, a audiência designada. Int. - ADV: 
MOYSES JOSE ELIAN (OAB 32878/SP), SIDNEI ROSA DA SILVA (OAB 205825/SP), GILBERTO CESAR DURO DE LUCCA 
(OAB 189566/SP), GUILHERME LUIZ MEDEIROS RODRIGUES GONÇALVES (OAB 182792/SP)
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Processo 0003815-47.2012.8.26.0337 (337.01.2012.003815) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - B.I.R. e outro - nota de cartorio: restou negativo o resultado do Infojud. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS AMORIM 
(OAB 280994/SP), ISABEL CRISTINA MELLÃO DE OLIVEIRA (OAB 241466/SP), LOURDES DE FATIMA VERGILIO M DE 
MORAES (OAB 142818/SP)

Processo 0004467-06.2008.8.26.0337 (337.01.2008.004467) - Procedimento Ordinário - Manoel Oliveira Santos - Manifeste-
se o autor sobre certidão negativa do oficial de justiça. - ADV: SERGIO HENRIQUE BALARINI TREVISANO (OAB 154564/SP)

Processo 0004518-80.2009.8.26.0337 (337.01.2009.004518) - Mandado de Segurança - Secretário de Finanças do Município 
de Mairinque - Vistos. Promova-se a abertura do segundo volume deste processado a partir da folha duzentas e trinta e um, 
renumerando-se e certificando-se. No mais, observo que os presentes autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça 
- Seção de Direito Público, em razão do recurso de apelação interposto à sentença proferida nesta instância. Distribuída a 
apelação à Colenda 9ª Câmara de Direito Público, promoveu-se arguição de inconstitucionalidade de artigo de Lei Municipal, 
que foi julgada pelo Colendo Órgão Especial do E. Tribunal, e devolvidos àquela Câmara, que, por V. Acórdão reproduzido a 
fls. 209/213, transitado em julgado, não conheceu do recurso, determinando a redistribuição para a Seção de Direito Privado. 
Ocorre que, com o trânsito em julgado do V. Acórdão, os autos foram devolvidos a este Juízo, sem cumprimento do V. Acórdão 
(redistribuição para a Seção de Direito Privado). Nessas condições, determino que, com urgência, remetam-se os autos ao 
Egrégio Tribunal de Justiça, através da SJ 4.4.2 - 9ª Câmara de Direito Público, para providenciar a redistribuição à Seção de 
Direito Privado do E. Tribunal de Justiça, para apreciação do recurso de apelação. Façam-se as anotações pertinentes. Int. - 
ADV: JOSE RICARDO VALIO (OAB 120174/SP), ROBSON CAVALIERI (OAB 146941/SP)

Processo 0004677-52.2011.8.26.0337 (337.01.2011.004677) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.C.S.S. - 
Considerando que a carta precatória não chegou ao destino em tempo hábil, redesigno a audiência de conciliação para o dia 
29 de abril de 2015, às 13:30 horas. Cite-se e intime-se o requerido no endereço declinado a fls. 72. - ADV: ELAINE CRISTINA 
DOS SANTOS (OAB 199357/SP)

Processo 0009924-09.2014.8.26.0337 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.S.R. - Vistos. Redesigno a 
audiência de conciliação para o dia 08 de abril de 2015, às 13:50 horas. Cite-se e intime-se o requerido no endereço de fls. 27, 
com observância do despacho inicial (fls. 21/22) e da redesignação supra. Sem prejuízo, desentranhe-se e adite-se o mandado 
para intimação do autor. Int. - ADV: CRISTIANE PATRICIA HERNANDES FERREIRA (OAB 341771/SP), VENICIO TOME DE 
SIQUEIRA (OAB 125833/SP)

Processo 0010787-62.2014.8.26.0337 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Ademir 
Zumckeller - BANCO DO BRASIL S/A - O executado foi intimado para regularizar a sua representação processual, com a 
juntada do instrumento de mandado outorgado a seus advogados, bem como de seus atos constitutivos (fls. 83/84), mas não 
atendeu à determinação judicial. Assim, com fundamento no art. 13 do Código de Processo Civil, reconheço a irregularidade da 
representação processual do executado e, em consequência, sua revelia. Fica, desta forma, prejudicada a impugnação de fls. 
39/66, que deverá ser desentranhada dos dos autos, certificando-se. Em termos de prosseguimento, manifeste-se o exequente 
em cinco dias. Intime-se. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), SERGIO HENRIQUE BALARINI TREVISANO 
(OAB 154564/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA LUÍZA DE ALMEIDA TORRES VILHENA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO CARLOS MESQUITA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0011/2015
Processo 0000009-33.2014.8.26.0337 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 

S/A - Aguarde-se a manifestação do autor por mais 30 (trinta) dias. Na inércia, intime(m)-se o(a)s pessoalmente para dar regular 
andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção”PRAZO: 48 horas da juntada aos autos, com fundamento no § 
1º do artigo 267, do CPC: “Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado durante mais de 
1 (um) ano por negligência das partes, III quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 
causa por mais de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando 
a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” Int. - ADV: NELSON 
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0000047-45.2014.8.26.0337 - Interdição - Tutela e Curatela - M.C.S. - Aguarde-se por mais trinta dias o 
comparecimento dos requerentes para assinatura do termo. Na inércia, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. - ADV: 
MARCELO JORGE FERREIRA (OAB 218968/SP)

Processo 0000072-58.2014.8.26.0337 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - B.F.R.M. - 
Vistos. Citado para efetuar o pagamento do débito alimentar em atraso, no montante de R$ 1.086,00, mais os que se vencerem 
no curso da execução, provar que já o fez ou justificar, comprovadamente, a impossibilidade de fazê-lo, o executado permaneceu 
silente sem atender a determinação, pelo que a exequente requereu o decreto de prisão, no que foi referendada pelo M.P. E 
outra não poderia ser a solução, pois, a despeito de regularmente citado, o executado desinteressou-se pelo desfecho da 
causa, deixando voluntariamente de efetuar o pagamento do débito alimentar em atraso, provar que já o fez, ou justificar a 
impossibilidade de fazê-lo, avolumando-se o débito alimentar sem que houvesse demonstrado qualquer esforço para solvê-
lo, ainda que parcialmente. Nessas condições, resta caracterizado o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação 
alimentar, pelo que o decreto de prisão é medida de rigor, deferido o requerimento da exequente, referendado pelo M.P. Posto 
isso, diante do inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar, com fundamento no artigo 733, § 1º, do CPC, 
a teor do artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, decreto a prisão civil de Juari de Moraes Mateus, filho de Juari de 
Moraes Mateus e Valeria das Graças Rodrigues, qualificado nos autos, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Expeça-se mandado de 
prisão, anotando-se que o pagamento importará na suspensão da ordem de prisão, mas o cumprimento da pena não eximirá o 
devedor do pagamento das pensões vencidas e vincendas. - ADV: ALESSANDRA DOS REIS AGUIAR (OAB 225163/SP)

Processo 0000117-62.2014.8.26.0337 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.M.C.G. e 
outros - Para arrematação dos bens penhorados, designo 1º leilão para o dia 05 de março de 2015, às 14h00 horas, pelo maior 
lanço superior à avaliação atualizada. Eventual 2º leilão, fica designado para o dia 20 de março de 2015, às 14h00, também por 
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lanço superior à avaliação. Expeça-se edital com observância do artigo 686 do CPC, para afixação no lugar de costume desta 
Distrital e publicação nos termos do artigo 687 do referido Diploma, inclusive para intimação do executado caso não intimado 
pessoalmente. Nota de Cartório: “Edital expedido e publicado em 02/02/15” - ADV: ANTONIO CARLOS DE PAULA TESSILLA 
(OAB 259034/SP)

Processo 0000126-24.2014.8.26.0337 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Manifeste-se o autor sobre a certidão de seguinte teor: que em cumprimento ao 
mandado nº 337.2015/000081-1 dirigi-me ao endereço indicado, todavia não encontrei o referido veículo bem como a requerida 
é pessoa desconhecida. Diante do exposto, estando em local incerto e não sabido, deixei de proceder a busca e devolvo o 
presente mandado para devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Mairinque, 28 de janeiro de 2015. - ADV: FRANCISCO 
CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0000137-53.2014.8.26.0337 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Santander 
(Brasil) S/A - Fernando Miguel de Oliveira - Tendo em vista a devolução da carta de intimação do requerido com a anotação 
“mudou-se”, intime-se-o, na pessoa de seu advogado para recolhimento das custas em aberto R$ 14,48 referente à taxa da OAB 
bem como R$ 13,41, referente a diligência margeada pelo oficial de justiça. Na inércia, comunique-se ao IPESP, dê-se ciência 
ao oficial de justiça para que eventualmente requeira a extração de certidão e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. - 
ADV: HELIO JOSE SOARES JUNIOR (OAB 310326/SP), ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP)

Processo 0000155-40.2015.8.26.0337 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.A. - Defiro à autora os benefícios da assistência 
judiciária. Arbitro os alimentos provisórios, “initio litis”, em quantia correspondente a 30% dos vencimentos líquidos mensais 
do requerido, os quais deverão ser mensalmente descontados diretamente da folha de pagamento e depositados em nome da 
representante legal da(o)s requerente(s), na conta e agência bancária indicadas na inicial, ou 50% (cinqüenta por cento) do 
salário mínimo no caso de trabalhar sem vínculo empregatício todo dia 10, a partir da citação e intimação desta decisão. Oficie-
se à empregadora. Designo audiência de tentativa de reconciliação ou conversão para via amigável para o dia 23/03/2015 às 
15:30h. Cite-se e intime-se, ficando o(a) ré(u) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da audiência caso 
não se realize acordo, para apresentar a contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. O advogado do autor deverá providenciar o comparecimento de 
seu constituinte. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço:Av. Dr. Gaspar Ricardo Júnior, 185, sala Sala 01, 
Centro. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: 
ALESSANDRA DOS REIS AGUIAR (OAB 225163/SP)

Processo 0000175-31.2015.8.26.0337 - Divórcio Consensual - Dissolução - E.N.S. e outro - Sob pena de indeferimento, 
emendem os requerentes a inicial, no prazo de 10 (dias), para excluir do acordo apresentado à homologação judicial as questões 
relativas ao cancelamento de registro de nascimento do menor Levi Isaac de Jesus Santos, bem como a prestação de alimentos 
à criança, posto tratar-se de direitos indisponíveis de terceiro (menor), os quais devem ser discutidos em ação própria. Intime-se 
- ADV: JULIO CESAR DE OLIVEIRA SPOSITO (OAB 288305/SP), LUCIANA FERRAZ NACARATO (OAB 288329/SP)

Processo 0000265-39.2015.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Clayson Correia Lourenço - 
Defiro os benefícios da assistência judiciária. Requer o autor concessão de tutela antecipada para determinar o restabelecimento 
de auxílio acidentário, alegando padecer de enfermidade que a torna incapaz para o trabalho. Os atestados juntados com a 
inicial, embora indiquem a existência da doença mencionada na inicial, não confere verossimilhança às alegações da autora no 
tocante à sua incapacidade para o trabalho. Ademais, há o risco de irreversibilidade da medida, razão pela qual indefiro o pedido 
de tutela antecipada. CITE-SE(M) a(o)(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)(s), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da 
petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar(em) defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 
285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa 
Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento 
desta. - ADV: FREDERICO ANTONIO DO NASCIMENTO (OAB 172794/SP)

Processo 0000266-24.2015.8.26.0337 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Benedito Eduardo Corsi e outro - Presentes os requisitos autorizadores, concedo a liminar para desocupação em 15 (quinze) 
dias, ficando condicionado o cumprimento da medida à prestação de caução de três meses de aluguel, nos termos do artigo 
59, § 1º, inc. VIII da lei 8.245/91 de acordo com as alterações dada pela Lei 12.112.09. Intime-se o réu da liminar e cite-se 
com as advertências legais para contestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias, facultada a purgação da mora, nesse 
prazo, para depósito dos locativos em atraso e demais acessórios da locação, multa contratual, se o caso, custas processuais, 
monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora, e honorários advocatícios, que fixo em 10% do montante devido, para 
fins de evitar a rescisão do contrato e elidir a liminar de desocupação voluntária. - ADV: FRANCISCO HENRIQUE SEGURA 
(OAB 195020/SP)

Processo 0000281-90.2015.8.26.0337 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fibra S/A 
- Nos termos do artigo 259, inciso V, do C.P.C., quando o litígio versar sobre a rescisão de negócio jurídico, como na hipótese 
presente, o valor da causa será o do contrato. No prazo de emenda e sob pena de indeferimento deve o(a) autor(a) emendar 
a petição inicial para adequar o valor da causa ao contrato e recolher a diferença a título de taxa judiciária. - ADV: ROBERTO 
GUENDA (OAB 101856/SP)

Processo 0000418-72.2015.8.26.0337 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - IAMARA DAS DORES 
TEIXEIRA DA SILVA - IAMARA DAS DORES TEIXEIRA DA SILVA impetrou MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de 
liminar, contra ato do Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Mairinque, visando o recebimento de medicamentos. 
Alega padecer de transtornos psiquiátricos e em razão disso necessita dos medicamentos periodicamente e estes não fornecido 
pela rede básica de saúde. Para se conceder liminar há necessidade da presença de 02 requisitos: 1) “fumus boni iuris” e 2) 
“Periculum in mora”. No presente caso o primeiro requisito se encontra presente na medida em que há a probabilidade de 
veracidade do alegado pelo(a) autor(a). O segundo requisito se visualiza em razão do real perigo de vida, tendo em vista os 
documentos juntados e da obrigatoriedade do Poder Público em dar condições de assistência médica e hospitalar a todos os 
cidadãos. Assim, CONCEDO a liminar requerida pelo(a) autor(a), para que a autoridade coatora forneça à impetrante as doses 
necessárias dos medicamentos referidos na inicial. Notifique a autoridade coatora para prestar as devidas informações no prazo 
legal. Defiro os benefícios da assistência judiciária. Sem prejuízo, tendo em vista ofício enviado pela municipalidade local no 
sentido de promover ação conjunta entre a Promotoria de Justiça local e o Conselho Municipal de Saúde, oficie-se ao referido 
Conselho, com cópia da inicial para apresentação de relatório sobre caso, no prazo de trinta dias. Prestadas as informações 
e independentemente de apresentação do relatório, dê-se vista ao MP e tornem conclusos para sentença. Servirá o presente, 
por cópia digitada como ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. - ADV: CASSIA MARIA COMODO RIBEIRO (OAB 
107230/SP)
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Processo 0000456-21.2014.8.26.0337 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard S/A - 
Claudair Valério - Foi expedido o Mandado de Levantamento nº 4/2015, Conta nº 1600123116141, Guia nº 2, Data do Depósito 
23/10/2014 em favor de Claudair Valerio com procuradora Grasiele R F Borges. Deixe de expedir o Mandado de Levantamento 
da Guia nº 1, por não constar nos autos o comprovante de depósito do BB, motivo pelo qual expedi ofício ao Banco - ADV: 
GRASIELE RAPHAELA FANDI BORGES (OAB 233730/SP), LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 0000517-76.2014.8.26.0337 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K.B.M. - L.R.M. 
- Aguarde-se a manifestação do(a)s exequente por mais 30 (trinta) dias. Na inércia, intime(m)-se o(a)s pessoalmente para 
dar regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção”PRAZO: 48 horas da juntada aos autos, com 
fundamento no § 1º do artigo 267, do CPC: “Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado 
durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, III quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o 
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos 
autos, declarando a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” - 
ADV: ANTONIO MARCOS DOS REIS (OAB 232041/SP), FERNANDO MONTEIRO REIS (OAB 3321/TO)

Processo 0000649-36.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Entregar - Colégio Aliança de Educação 
Infantil ,Ensino Fundamental e Médio Ltda ME - Neuza Reina Grisan - Recebo, no efeito suspensivo e devolutivo, o recurso 
adesivo interposto pelo autor. Às contrarrazões, o prazo legal. A seguir, subam os autos à superior consideração do Egrégio 
Tribunal de Justiça Seção de Direito Privado, com as cautelas de estilo e as homenagens deste juízo. - ADV: KILDARE MARQUES 
MANSUR (OAB 154144/SP), VAGNER SOARES (OAB 112472/SP), MARCELO VEDOVELLI (OAB 221256/SP)

Processo 0000655-43.2014.8.26.0337 - Monitória - Pagamento - Unimed São Roque Cooperativa de Trabalho Médico - 
Intime-se o autor(a)es para recolher as custas devidas para a(s) pesquisa(s) eletrônica(s) de endereço(s) (R$ 12,20 para cada 
CPF/CNPJ, guia FEDTJ- código 434-1), pois a guia mencionada não acompanhou a petição. A seguir, proceda(m)-se a(s) 
pesquisa(s) requerida(s) (BACEN e INFOJUD) Com a(s) resposta(s), publique-se para intimação do(s) autor(a)es. - ADV: LUIZ 
ROBERTO MEIRELLES TEIXEIRA (OAB 112411/SP), AGNALDO LEONEL (OAB 166731/SP)

Processo 0000672-79.2014.8.26.0337 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.H.S.R. - M.X.R. - Dê-se ciência ao requerido e ao 
MP dos documentos trazidos pela autora (fls. 163/201). A seguir, tornem conclusos para sentença. Proceda-se a abertura do 2º 
Volume. - ADV: GRASIELE RAPHAELA FANDI BORGES (OAB 233730/SP), LUCIANA SOARES SILVEIRA (OAB 198510/SP)

Processo 0000852-95.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Waldir José Ribeiro Júnior - Lucas Brisola 
Duarte Fogaça e outros - “Defiro a juntada de carta de preposição. Regularizados os autos tornem conclusos”. - ADV: SILVIA 
NELI DOS ANJOS KYRIAKOU (OAB 140477/SP), MAURO SIMEONI (OAB 258801/SP), GILBERTO CESAR DURO DE LUCCA 
(OAB 189566/SP), ANA REGINA MARTINHO GUIMARAES (OAB 144124/SP)

Processo 0000856-35.2014.8.26.0337 - Depósito - Alienação Fiduciária - Finamax S/A - Crédito, Financiamento e Investimento 
- Aguarde-se a manifestação do(a)s autor por mais 30 (trinta) dias. Na inércia, intime(m)-se o(a)s pessoalmente para dar regular 
andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção”PRAZO: 48 horas da juntada aos autos, com fundamento no § 
1º do artigo 267, do CPC: “Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado durante mais de 
1 (um) ano por negligência das partes, III quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 
causa por mais de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando 
a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” - ADV: FELIPE 
MARTINS PEREIRA (OAB 279264/SP)

Processo 0000907-46.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Reginaldo Silva de Freitas - CLARO 
S.A - Foi expedido o Mandado de Levantamento nº 2/2015, Conta nº 2900111028464, Guia nº 1, Data do Depósito 10/09/2014 
em favor de Reginaldo S D Freitas com procuradora Silvia H J Lenzi - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 
146752/SP), SILVIA HELENA JUSTINIANO LENZI (OAB 199276/SP)

Processo 0000917-90.2014.8.26.0337 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) - Agb Construção 
Civil e Montagem Industrial Ltda e outro - Tendo em vista as férias da juíza titular da vara, bem como de sua licença maternidade, 
conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivo. No mérito, porém, nego-lhes provimento por não vislumbrar 
quaisquer dos vícios elencados no art. 535 do Código de Processo Civil. Em verdade, depreende-se da narrativa da embargante 
que sua pretensão é a de reforma da decisão embargada, o que não é admitido nesta via processual. Mantenho, pois, a decisão 
embargada, tal como lançada. Dê-se vista à exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento. - ADV: MARCONI 
HOLANDA MENDES (OAB 111301/SP), ROBERTO CARLOS SOBRAL SANTOS (OAB 568B/PE), KATHIA KLEY SCHEER (OAB 
109170/SP)

Processo 0000965-49.2014.8.26.0337 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Vilma 
Francisca dos Santos - Samira Dourado de Oliveira - Me e outro - Recebo, no efeito suspensivo e devolutivo, o recurso de 
apelação interposto pelo autor. Às contrarrazões, o prazo legal. A seguir, subam os autos à superior consideração do Egrégio 
Tribunal de Justiça Seção de Direito Privado, com as cautelas de estilo e as homenagens deste juízo. - ADV: RICARDO 
BRESSER KULIKOFF (OAB 55336/SP), EDSON PINTO BARBOSA (OAB 150891/SP)

Processo 0002220-42.2014.8.26.0337 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S.L.R. - E.R.J. - 
Homologo o acordo celebrado. Esclareça a exequente se o débito alimentar foi integralmente satisfeito. - ADV: CLAUDINEI DOS 
SANTOS (OAB 197640/SP), MARIANNE LIPPI SEVERINO (OAB 244535/SP)

Processo 0002292-29.2014.8.26.0337 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.S.S. e outros 
- Vistos. Aguarde-se a manifestação do(a)s exequente por mais 30 (trinta) dias. Na inércia, intime(m)-se o(a)s pessoalmente 
para dar regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção”PRAZO: 48 horas da juntada aos autos, com 
fundamento no § 1º do artigo 267, do CPC: Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado 
durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, III quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o 
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos 
autos, declarando a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. 
Int. - ADV: GABRIELA LELLIS ITO SANTOS PIÃO (OAB 282109/SP)

Processo 0003290-94.2014.8.26.0337 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Idineis Mariano de Arruda - 
Trata-se de ação acidentária, pela qual postula o autor a concessão de auxílio-acidente, ao argumento de que, em razão de 
sequelas decorrentes de doença profissional, encontra-se impossibilitado para o exercício de suas atividades habituais. Afasto 
a preliminar de coisa julgada, uma vez que o benefício previdenciário de auxílio-doença não tem o mesmo pedido de auxílio-
acidentário. Considerando que a natureza do litígio inviável a designação de audiência de conciliação, pelo que determino o 
prosseguimento do feito, passando ao saneador. Processo formalmente em ordem, sem nulidades a sanar ou omissões a suprir. 
Concorrem os pressupostos processuais e estão presentes as condições da ação. O mais é mérito e será apreciado a final, 
pelo que dou o feito por saneado, deferindo a produção de provas pericial, oral e documental. Para a realização da perícia, 
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oficie-se o IMESC uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita, formulando, desde logo, os seguintes quesitos: 1- Há 
incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho? 2- A incapacidade ou a redução decorre de acidente do trabalho? 3- A 
incapacidade ou a redução é permanente ou não? 4- Tendo em vista a idade e o nível educacional, o requerente tem condições 
de exercer outras funções? 5- Quando se iniciou a doença e/ou a incapacidade? Admito a indicação de assistentes técnicos 
e aprovo os quesitos já formulados pelas partes (fls. 13 e fls. 67 vº e 68) Audiência de instrução e julgamento será designada 
oportunamente. Intime-se. - ADV: CHRISTIAN JORGE MARTINS (OAB 327058/SP), MARCELO AUGUSTO NIELI GONÇALVES 
(OAB 331083/SP)

Processo 0005086-23.2014.8.26.0337 - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Lúcia dos Santos - Vistos. Homologo, 
por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o inventario dos bens deixados por falecimento de Ramiro 
Aparecido dos Santos, que se processou nestes autos (sob a forma da arrolamento) (fls. 02/08, 13/23, 34, 48/53, 58 e 63). Em 
decorrência, adjudico ao(a)s herdeiro(a)s necessário(a)s, MARIA LUCIA DOS SANTOS, KARINA ALEXANDRA DOS SANTOS 
e KAUAN ALEXANDRE DOS SANTOS o(s) seu(s) respectivo(s) quinhão(ões), ficando ressalvados erros, omissões e direitos 
de terceiros. Julgo promovido o inventário. Oportunamente, pagas eventuais custas pendentes, expeça-se formal de partilha ou 
carta de adjudicação e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P. R. e I. Ciência ao MP - ADV: DENISE PELICHIERO 
RODRIGUES (OAB 114207/SP)

Processo 0007755-49.2014.8.26.0337 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.S.P. - J.P. 
- Conforme observa-se dos autos o executado não foi intimado para pagamento do débito alimentar, conforme certidão do 
oficial de justiça, que obteve informações que ele teria retornado para a cidade de Cerqueira César. Sendo assim, necessária a 
sua intimação. - ADV: MAIARA BRUNA DOS SANTOS REIS (OAB 340759/SP), REGIS DANIEL LUSCENTI (OAB 272190/SP), 
JULIANA MORAES DE OLIVEIRA CAMARGO (OAB 250460/SP)

Processo 0007758-04.2014.8.26.0337 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Benedita Barbosa da 
Silva - Diretor do Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Mairinque - Recebo, no efeito devolutivo, o recurso 
de apelação interposto pelo impetrado. Às contrarrazões, o prazo legal. Após ao MP. A seguir, subam os autos à superior 
consideração do Egrégio Tribunal de Justiça Seção de Direito Publico, com as cautelas de estilo e as homenagens deste juízo. - 
ADV: ROBSON CAVALIERI (OAB 146941/SP), SUELEM CRISTINA BARROS (OAB 293896/SP), SIMONE JUDICA CHILO (OAB 
137766/SP)

Processo 0007807-45.2014.8.26.0337 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome 
- W.A.S. - Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 269, 
I, do Código de Processo Civil, e determino a retificação do assento de nascimento do autor, lavrado sob nº 1398990155 1979 1 
00002 146 0002014 76 junto ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Sambaiba, Comarca de Itapicuru 
Estado da Bahia, para que passe a constar que seu nome do requerente é WILSON ALVES DOS SANTOS e não “Uilson” Alves 
dos Santos, retificando ainda o nome de sua genitora, que deverá constar como LUZIA SANTOS DO VALE, e não Luzia Alves 
dos Mares, procedendo, por fim, à retificação do nome da avó materna para MARIA IZABEL DO VALE e não Maria Alves dos 
Mares, como constou, mantendo-se inalterados os demais dados. Custas pelo autor, das quais fica isento por ser beneficiário da 
assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, expeça o necessário. Oportunamente, arquivem-se os autos. - ADV: ANA 
PAULA DA COSTA MARIANO (OAB 225574/SP)

Processo 0007919-14.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Bruno Henrique de Souza 
Nogueira - Banco Bradesco S/A - Vistos. Recebo, no efeito suspensivo e devolutivo, o recurso de apelação interposto pelo autor. 
Às contrarrazões, o prazo legal. Intime-se o reu para recolher(em) a taxa devida à Carteira de Previdência dos Advogados, 
pela juntada dos substabelecimentos (fls. 135 e 138). Na inércia, comunique-se o IPESP. A seguir, subam os autos à superior 
consideração do Egrégio Tribunal de Justiça Seção de Direito Privado, com as cautelas de estilo e as homenagens deste 
juízo. Intime-se. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), SHELEN VIVIAN 
BURGHI (OAB 226281/SP)

Processo 0008115-81.2014.8.26.0337 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Carlos Antonio Vilhena e outro - Expeça-se 
edital de citação, com o prazo de trinta dias, com as advertências legais. Intimem-se os autores para providenciar as publicações 
pertinentes. Calculem-se as custas e publique-se para intimação dos autores para a publicação do DOE. - ADV: LELIO ANTONIO 
DE GOES (OAB 25668/SP)

Processo 0008115-81.2014.8.26.0337 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Carlos Antonio Vilhena e outro - recolher 
custas referente a publicação do edital (guia FEDTJ cod 435-9 no valor de R$ 336,00) - ADV: LELIO ANTONIO DE GOES (OAB 
25668/SP)

Processo 0008124-43.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
Jacira Rissati Grande - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para HOMOLOGAR a desaposentação ou 
renúncia a aposentadoria por tempo de contribuição e CONCEDER a requerente novo benefício previdenciário de aposentadoria 
por tempo de contribuição computando o tempo de contribuição anterior e posterior à concessão do atual benefício da requerente 
(nº 42/140.067.071-0 concedida em 28.06.2007), a partir da data do requerimento administrativo, cabendo à autarquia elaborar 
novo cálculo do salário de benefício em testilha. A aposentadoria deverá ser calculada na forma do artigo 29 da Lei nº 8.213/1991, 
ou seja, o salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição corresponde à média aritmética simples dos maiores 
salários de contribuição correspondentes a oitenta por cento do período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário. 
Tendo em vista o desfecho da demanda, bem como a natureza da pretensão, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, 
determinando que a autarquia requerida implante o novo benefício previdenciário no prazo de 45 dias, sob pena de multa diária 
no valor de R$ 200,00. Por fim CONDENO o requerido, ao pagamento das diferenças das parcelas vencidas e vincendas desde 
a data do requerimento administrativo. Os atrasados sofrerão correção monetária e juros moratórios nos termos do Manual de 
Orientação de Procedimento para os cálculos da Justiça Federal aprovado pela Resolução nº. 134, de 21/12/2010. No montante 
condenatório deverão ser abatidos os valores que a parte já vem recebendo a título do benefício previdenciário atual. Não há 
custas de reembolso, em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça. Não há, de igual modo, condenação ao 
pagamento de outras custas, ante o que estipulam os arts. 2º e 9º da Lei n. 6.032/74. Responderá o réu pelo pagamento da 
verba honorária, que fixo em 10% do somatório das diferenças das parcelas vencidas até esta data, atualizadas e acrescidas 
dos juros de mora desde a citação, a serem pagas em uma única parcela. P. R. I. C. - ADV: JULIO ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 
111335/SP)

Processo 0008171-17.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Odila Urbanski - Trata-se de 
ação acidentária, pela qual postula a autora a concessão de auxílio-acidente, ao argumento de que, em razão de padecer de 
doença profissional, encontra-se impossibilitada para o exercício de suas atividades habituais. Considerando que a natureza do 
litígio inviável a designação de audiência de conciliação, pelo que determino o prosseguimento do feito, passando ao saneador. 
Processo formalmente em ordem, sem nulidades a sanar ou omissões a suprir. Concorrem os pressupostos processuais e estão 
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presentes as condições da ação. O mais é mérito e será apreciado a final, inclusive a preliminar de prescrição das parcelas 
vencidas há mais de cinco anos, pelo que dou o feito por saneado, deferindo a produção de provas pericial, oral e documental. 
Para a realização da perícia, oficie-se o IMESC uma vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita, formulando, desde logo, 
os seguintes quesitos: 1- Há incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho? 2- A incapacidade ou a redução decorre 
de acidente do trabalho? 3- A incapacidade ou a redução é permanente ou não? 4- Tendo em vista a idade e o nível educacional, 
o requerente tem condições de exercer outras funções? 5- Quando se iniciou a doença e/ou a incapacidade? Admito a indicação 
de assistentes técnicos e aprovo os quesitos já formulados pelas partes (fls. 08 e fls. 43 vº/44) Audiência de instrução e 
julgamento será designada oportunamente. Intime-se. - ADV: EDIVAN AUGUSTO MILANEZ BERTIN (OAB 215451/SP)

Processo 0008209-29.2014.8.26.0337 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - C.F.S. e outros 
- Aguarde-se a manifestação do(a)s autor por mais 30 (trinta) dias. Na inércia, intime(m)-se o(a)s pessoalmente para dar regular 
andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção”PRAZO: 48 horas da juntada aos autos, com fundamento no § 
1º do artigo 267, do CPC: “Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado durante mais de 
1 (um) ano por negligência das partes, III quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 
causa por mais de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando 
a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” Int. - ADV: FLAVIO 
FERNANDO CONSTANT DA SILVA (OAB 274619/SP)

Processo 0008264-77.2014.8.26.0337 - Atentado - Medida Cautelar - Espólio de Vilma Francisca dos Santos - ME - 
Samira Dourado de Oliveira - Me - Recebo, no efeito suspensivo e devolutivo, o recurso de apelação interposto pelo autor. Às 
contrarrazões, o prazo legal. A seguir, subam os autos à superior consideração do Egrégio Tribunal de Justiça Seção de Direito 
Privado, com as cautelas de estilo e as homenagens deste juízo. - ADV: RICARDO BRESSER KULIKOFF (OAB 55336/SP), 
EDSON PINTO BARBOSA (OAB 150891/SP)

Processo 0008400-74.2014.8.26.0337 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Sérgio Cruz da Silva 
- Jefferson - Informem as partes se há interesse na realização de audiência de tentativa de conciliação, bem como se há 
efetiva e real possibilidade de acordo. Sem prejuízo, indiquem as provas que pretendem produzir, especificando sua pertinência 
e utilidade. Observo que o não atendimento deste despacho na sua plenitude, importará possivelmente na decretação de 
preclusão do direito de produção de provas. - ADV: ALEXANDRE ROGÉRIO AMARAL (OAB 199772/SP), ANDRESSA DE SOUZA 
VALDREZ (OAB 335307/SP)

Processo 0008408-51.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Carlos Alberto Merguizo - 
Juliana Cristina Vieira Garcia e outro - Intime-se a requerida Juliana para juntar aos autos cópia de sua declaração de renda 
anual para fim de apreciar o seu pedido de assistência judiciária. Observa-se dos autos que a contestação apresentada pela 
corré Marina é intempestiva, mesmo contando com o benefício do artigo 191 do CPC. Não há que se falar em revelia tendo em 
vista que houve apresentação de contestação pela corré (artigo 320 do CPC). Desentranhe-se a petição de fls. 84/86 entregando 
ao advogado da corré Juliana, permanecendo a procuração de fls. 87. - ADV: WALTER ROBERTO TRUJILLO (OAB 153622/SP), 
ANA PAULA DA COSTA MARIANO (OAB 225574/SP), SERVILIO VIEIRA BRANCO (OAB 119218/SP)

Processo 0008507-21.2014.8.26.0337 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - F.G.L.M.G. - 
F.J.M.G. - Aguarde-se a manifestação do(a)s exequente(s) por mais 30 (trinta) dias. Na inércia, intime(m)-se o(a)s pessoalmente 
para dar regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção”PRAZO: 48 horas da juntada aos autos, com 
fundamento no § 1º do artigo 267, do CPC: “Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado 
durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, III quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o 
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos 
autos, declarando a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” - 
ADV: ELAINE CRISTINA DOS SANTOS (OAB 199357/SP), CLEIDE MATEUS EMMERT (OAB 53229/SP)

Processo 0008574-83.2014.8.26.0337 - Interpelação - Comodato - Cleo Antonio Diniz - Cleo Antonio Diniz - Aguarde-se 
a manifestação do autor por mais 30 (trinta) dias. Na inércia arquivem-se os autos. Int. - ADV: CLEO ANTONIO DINIZ (OAB 
75418/SP)

Processo 0008635-41.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Bruna Rafaeli Monteiro Sandes de 
Oliveira - Luciano Fernandes da Silva Veículos ME - - Banco Bradesco Financiamentos S/A - - Banco Itaucard S/A e outro - Para 
melhor análise do feito, determino à autora, com fundamento no art. 130 do Código de Processo Civil, que providencie a juntada 
da ficha atualizada dos veículos referidos na inicial, a ser obtida junto ao órgão de trânsito competente. Para tanto fixo prazo 
de 20 dias. - ADV: TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP), VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP), RENATO 
GABRIEL DE OLIVEIRA (OAB 342607/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP), EMERSON LAVANDIER 
(OAB 180949/SP)

Processo 0008843-25.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - Phytonatus Nutraceutica Ltda Me - 
Plantec P.T.A. Ltda e outro - Republicarção da r. sentença de fls. 388/392: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 269, I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade do 
título nº 9331/1, emitido em 25 de março de 2014, com vencimento em 15 de abril de 2014, no valor de R$ 444,73, bem como 
para determinar o cancelamento do protesto protocolado sob nº 17-28/04/2014 no Cartório de Registro das Pessoas Naturais e 
Tabelionato de Notas e Protesto de Mairinque (fls. 42) e condenar a requerida Plantec P.T.A Ltda. a pagar à autora a quantia de 
R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir desta data (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça) e juros 
de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas e despesas processuais 
a seu cargo, e com os honorários de seus respectivos patronos. Com o trânsito em julgado, defiro o levantamento, pela autora, 
da caução prestada (fls. 66). PRI Preparo: valor da taxa judiciária: R$ 106,25 e porte de remessa e retorno: R$ 65,40 - ADV: 
ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO (OAB 315367/SP), ISRAEL FAIOTE BITTAR 
(OAB 153040/SP)

Processo 0008884-89.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Eduardo de Lima - Clauber 
Claro - Fls. 49: Manifeste-se o réu sobre o pedido de desistência formulado pelo autor. - ADV: LUCIANA SOARES SILVEIRA 
(OAB 198510/SP), MYLENE RAGOZZINO PAULINO (OAB 253075/SP)

Processo 0008918-64.2014.8.26.0337 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.P.S.L. - Aguarde-se a manifestação da autora por 
mais 30 (trinta) dias. Na inércia, intime(m)-se o(a)s pessoalmente para dar regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob 
pena de extinção”PRAZO: 48 horas da juntada aos autos, com fundamento no § 1º do artigo 267, do CPC: “Art. 267: Extingue-se 
o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, III quando, 
por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz 
ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte intimada 
pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” Int. - ADV: SERVILIO VIEIRA BRANCO (OAB 119218/SP)
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Processo 0008922-04.2014.8.26.0337 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K.H.B.S. - 
Aguarde-se a manifestação do(a)s * por mais 30 (trinta) dias. Na inércia, intime(m)-se o(a)s pessoalmente para dar regular 
andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção”PRAZO: 48 horas da juntada aos autos, com fundamento no § 
1º do artigo 267, do CPC: “Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado durante mais de 
1 (um) ano por negligência das partes, III quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 
causa por mais de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando 
a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” Int.. - ADV: 
ROBSON CAVALIERI (OAB 146941/SP)

Processo 0008935-03.2014.8.26.0337 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - B.L.P. - 
M.A.C.P. - Manifeste-se a exequente sobre as informações de fls. 41/46 fornecidas pela CEF. - ADV: RENATA DE CAMARGO 
RODRIGUES (OAB 272484/SP), MILTIS LOPES GUZZON (OAB 71992/SP)

Processo 0008963-68.2014.8.26.0337 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Rosângela Angélica da Silva - Aguarde-se a 
manifestação do(a)s autor(a)s por mais 30 (trinta) dias. Na inércia, intime(m)-se o(a)s pessoalmente para dar regular andamento 
ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção”PRAZO: 48 horas da juntada aos autos, com fundamento no § 1º do artigo 
267, do CPC: “Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano 
por negligência das partes, III quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por 
mais de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção 
do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” - ADV: SANDRA REGINA 
VAZOLLER LEITE (OAB 82774/SP)

Processo 0009027-78.2014.8.26.0337 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - Aguarde-se a manifestação do(a)s autor(a)s por mais 30 (trinta) dias. Na inércia, intime(m)-se o(a)s pessoalmente para 
dar regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção”PRAZO: 48 horas da juntada aos autos, com 
fundamento no § 1º do artigo 267, do CPC: “Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado 
durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, III quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o 
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos 
autos, declarando a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” 
- ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0009032-03.2014.8.26.0337 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - C.F.L. - Vistos. Cleide Fogaça 
de Lara, qualificado na inicial, ajuizou a presente ação de em face de Claudete Fogaça de Almeida visando a substituição da 
curatela. A requerente é irmã da interditada. Por sentença proferida nos autos de interdição que tramitou pela Comarca de 
Itaporanga SP, foi decretada a interdição da requerida, nomeando ao cargo de curador, a sua genitora a Sra Palmira Pereira de 
Almeida (fls. 32.33). A seguir, tendo em vista o falecimento da curadora, foi substituída pelo Sr. João Fogaça de Almeida (fls. 
09), genitor da interditada. Com o falecimento do curador (fls. 10), a requerente pleiteou a substituição da curatela. Oficiou o MP 
(fls.39) favoravelmente ao pedido. Sendo assim, defiro a substituição da curatela, nomeando a Sra. CLEIDE FOGAÇA DE LARA 
ao cargo de CURADORA DEFINITIVA de sua irmã CLAUDETE FOGAÇA DE ALMEIDA. Com o trânsito em julgado lavre-se o 
competente termo e extraia-se certidão. PRI - ADV: GUSTAVO TEODORO PERES (OAB 244770/SP)

Processo 0009101-35.2014.8.26.0337 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K.B.S.S. - A.L.S. 
- Aguarde-se a manifestação do autor por mais 30 (trinta) dias. Na inércia, intime(m)-se o(a)s pessoalmente para dar regular 
andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção”PRAZO: 48 horas da juntada aos autos, com fundamento no § 
1º do artigo 267, do CPC: “Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado durante mais de 
1 (um) ano por negligência das partes, III quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 
causa por mais de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando 
a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” Int. - ADV: PAULO 
CÉSAR DE CAMARGO (OAB 171989/SP), EDVALDO RAMOS FIRMINO (OAB 199355/SP)

Processo 0009181-96.2014.8.26.0337 - Interdição - Tutela e Curatela - L.F.C.S. - Diante do exposto, e do mais que dos 
autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido para decretar a interdição de PAMELA CORREIA DA SILVA, brasileira, solteira, 
portadora do R.G. nº 48.407.457-X, filha de Luiz Carlos da Silva e Lucia da Fátima Correa da Silva, natural de Mairinque, Estado 
de São Paulo, Registro de Nascimento nº 12.049, Livro A nº 081, fls. 280 declarando-a absolutamente incapaz de exercer os 
atos da vida civil, com fundamento no artigo 3º, inciso II, do Código Civil, e, nos termos do artigo 1767, inciso III, do Código 
Civil. Nomeio-lhe como Curadora Definitiva a sua mãe LUCIA DE FÁTIMA CORREA DA SILVA, qualificada nos autos, mediante 
compromisso. Em obediência ao disposto no artigo 1.184 do Código de Processo Civil, inscreva-se a presente sentença no 
Cartório do Registro Civil respectivo, publicando-se-a pela imprensa oficial, por três vezes, com intervalo de dez dias. Por serem 
as partes hipossuficientes, ficam isentas do pagamento de custas e despesas processuais. Deixo de determinar a especialização 
de hipoteca legal, por não constar que a interdita possua bens que a justifique, bem assim por considerar que a Curatela já 
acarretará à Curadora razoáveis ônus de orientação e sustento. Oportunamente, extraia-se certidão. P. R. e I. - ADV: CASSIA 
MARIA COMODO RIBEIRO (OAB 107230/SP)

Processo 0009193-13.2014.8.26.0337 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.S.F. e 
outro - Vistos. Citado para efetuar o pagamento do débito alimentar em atraso, no montante de R$ 2.262,00, mais os que se 
vencerem no curso da execução, provar que já o fez ou justificar, comprovadamente, a impossibilidade de fazê-lo, o executado 
permaneceu silente sem atender a determinação, pelo que a exeqüente requereu o decreto de prisão, no que foi referendada 
pelo M.P. E outra não poderia ser a solução, pois, a despeito de regularmente citado, o executado desinteressou-se pelo 
desfecho da causa, deixando voluntariamente de efetuar o pagamento do débito alimentar em atraso, provar que já o fez, ou 
justificar a impossibilidade de fazê-lo, avolumando-se o débito alimentar sem que houvesse demonstrado qualquer esforço 
para solvê-lo, ainda que parcialmente. Nessas condições, resta caracterizado o inadimplemento voluntário e inescusável da 
obrigação alimentar, pelo que o decreto de prisão é medida de rigor, deferido o requerimento da exequente, referendado pelo 
M.P. Posto isso, diante do inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar, com fundamento no artigo 733, § 1º, 
do CPC, a teor do artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, decreto a prisão civil de Flavio do Nascimento Freitas, R.G. 
Nº 12.265.729-9, filho de Cidinéia do Nascimento, qualificado nos autos, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Expeça-se mandado de 
prisão, anotando-se que o pagamento importará na suspensão da ordem de prisão, mas o cumprimento da pena não eximirá o 
devedor do pagamento das pensões vencidas e vincendas. - ADV: CASSIA MARIA COMODO RIBEIRO (OAB 107230/SP)

Processo 0009526-62.2014.8.26.0337 - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - Banco Santander (Brasil) S/A 
- Aguarde-se a manifestação do(a)s exequente(s) por mais 30 (trinta) dias. Na inércia, intime(m)-se o(a)s pessoalmente para 
dar regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção”PRAZO: 48 horas da juntada aos autos, com 
fundamento no § 1º do artigo 267, do CPC: “Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado 
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durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, III quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o 
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos 
autos, declarando a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” 
- ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)

Processo 0009676-43.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Jacira Evangelista Juiz - Informem as 
partes se há interesse na realização de audiência de tentativa de conciliação, bem como se há efetiva e real possibilidade de 
acordo. Sem prejuízo, indiquem as provas que pretendem produzir, especificando sua pertinência e utilidade. Observo que o 
não atendimento deste despacho na sua plenitude, importará possivelmente na decretação de preclusão do direito de produção 
de provas. - ADV: KILDARE MARQUES MANSUR (OAB 154144/SP)

Processo 0009707-63.2014.8.26.0337 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Jose Vicente de Sa e outro - Defiro os 
benefícios da assistência judiciária. Anote-se. Proceda-se as citação dos confrontantes e seus respectivos cônjuges, se casados 
forem e eventuais titulares de domínio, bem como as cientificações necessárias (artigos 942 e ss do CPC). Concluídas as 
citações, expeça-se edital, com as advertências legais. - ADV: ALTAIR CESAR RODRIGUES DIAS MARTINS (OAB 123048/SP)

Processo 0009707-63.2014.8.26.0337 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Jose Vicente de Sa e outro - Apresente o 
autor 3 (três) cópias do Levantamento Planimetrico e Memorial descritivo para a cientificação das Fazendas. - ADV: ALTAIR 
CESAR RODRIGUES DIAS MARTINS (OAB 123048/SP)

Processo 0009710-18.2014.8.26.0337 - Divórcio Consensual - Dissolução - H.R.O.B. e outro - Intimem-se as partes para 
recolherem o ITBI e demais custas para a extração do formal de partilha e apresentar certidão negativa de débitos referente ao 
imóvel A seguir, expeça-se formal de partilha. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. - ADV: ANDREA 
APARECIDA FERREIRA PONTES (OAB 219294/SP)

Processo 0009721-47.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria Luiza Dias - 
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO VIAOESTE S/A - Nos termos do artigo 70, inciso III, do Código 
de Processo Civil, é obrigatória a denunciação da lide àquele que estiver obrigado pela lei ou pelo contrato a indenizar, em 
ação regressiva. Posto isso, diante da apólice exibida (fls. 131/183), que dá conta da existência de contrato de seguro entre a 
litisdenunciada e a denunciante defiro a denunciação da lide feita pela ré à empresa ITAÚ SEGUROS S/A, determinando a sua 
citação, com as advertências legais, para responder, querendo, no prazo de quinze dias. Providencie a litisdenunciante, em 5 
dias, o necessário para a citação, sob pena de prosseguimento do feito, com a aplicação do disposto no artigo 72, parágrafo 
2º, do Código de Processo Civil. - ADV: FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO (OAB 154267/SP), RAQUEL MARA SALLES 
DIAS (OAB 269019/SP), CARLOS EDUARDO CARDOSO (OAB 29038/SP)

Processo 0009823-69.2014.8.26.0337 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - I.V.S. - Vistos. 
Aguarde-se a manifestação do autor por mais 30 (trinta) dias. Na inércia, intime(m)-se o(a)s pessoalmente para dar regular 
andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção”PRAZO: 48 horas da juntada aos autos, com fundamento no § 
1º do artigo 267, do CPC: Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado durante mais de 1 
(um) ano por negligência das partes, III quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 
causa por mais de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando 
a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas. Int. - ADV: CASSIA 
MARIA COMODO RIBEIRO (OAB 107230/SP)

Processo 0009887-79.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Associação - Gino César Vieira de Jesus - Foi expedido 
alvará dando poderes ao Administrador nomeado pelo Juízo, com o prazo de 180 dias para que o mesmo convocasse e 
conduzisse a Assembleia Geral, para eleição dos membros do Conselho Fiscal e Administrativo. A assembleia foi convocada 
para o dia 09 de novembro de 2014, tendo sido publicada em jornal local (fls.49). A assembleia foi realizada (fls. 50 e 51), tendo 
sido lavrada a respectiva ata com a nomeação da nova Diretoria e os Conselhos. Sendo assim, determino o arquivamento do 
feito, encerrando a nomeação do administrador. Arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição. Intime-se. - ADV: ELAINE 
CRISTINA DOS SANTOS (OAB 199357/SP)

Processo 0009909-40.2014.8.26.0337 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 
CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA C.B.A - Indefiro por ora o pedido de fls. 46, tendo em vista que não houve a citação. 
Intime-se a exequente para comprovar a distribuição da carta precatória, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Na 
atendido a presente decisão, proceda a serventia o cumprimento do despacho de fls. 43. - ADV: JOSE AUGUSTO PINTO DO 
AMARAL (OAB 144205/SP)

Processo 0010027-16.2014.8.26.0337 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - F.B. - Certifique a Serventia se 
regular a citação e intimação do requerido, certificando-se o prazo se o caso. Publique-se para intimação da autora. Após 
remetam-se os autos para o M.P. e tornem conclusos para sentença. Intime-se - ADV: MARILDA DE FATIMA LIPPI SEVERINO 
(OAB 110797/SP), MARIANNE LIPPI SEVERINO (OAB 244535/SP)

Processo 0010262-80.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.A.L.B. - S.M.M.S. - Informem as partes se há 
interesse na realização de audiência de tentativa de conciliação, bem como se há efetiva e real possibilidade de acordo. Sem 
prejuízo, indiquem as provas que pretendem produzir, especificando sua pertinência e utilidade. Observo que o não atendimento 
deste despacho na sua plenitude, importará possivelmente na decretação de preclusão do direito de produção de provas. - ADV: 
LOURDES DE FATIMA VERGILIO M DE MORAES (OAB 142818/SP), MIRIAN FURLAN BERNARDO GENTILE (OAB 299470/
SP), ROBSON SOARES PEREIRA (OAB 225859/SP)

Processo 0010288-78.2014.8.26.0337 - Divórcio Consensual - Dissolução - E.F.O.A. e outro - Assim posto, com fundamento 
no supracitado dispositivo, decreto o divórcio das partes acima referidas, bem como homologo o acordo de fls. 02/05, e 
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, voltando a mulher 
a utilizar o nome de solteira, qual seja, EDINEIDE FELIX DE OLIVEIRA. Os divorciandos já partilharam os bens móveis e 
imóveis adquiridos na constância do casamento. A guarda e visitação do filho menor do casal foi regulamentada no acordo ora 
homologado e os alimentos foram fixados em processo autônomo, preservando dessa forma o interesse do menor. Inexistindo 
interesse na interposição de recurso, intimadas as partes e o MP, certifique-se o trânsito em julgado. Servirá a presente como 
mandado para averbação do divórcio, independente do pagamento de custas e ou emolumentos tendo em vista a concessão 
dos benefícios da assistência judiciária gratuita, junto à margem do assento de casamento registrado sob o nº 3.332, Livro 
nº 26 às fls. 77 vº, do Cartório de Registro Civil da Comarca e Município de Espinosa, Estado de Minas Gerais, devendo os 
interessados providenciar sua impressão pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como da certidão de 
trânsito em julgado e o respectivo ofício, para posterior encaminhamento ao cartório competente. Quando oportuno, arquivem-
se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I. e C. - ADV: EUCLIDES RAZERA PAPA (OAB 230788/SP)

Processo 0010364-05.2014.8.26.0337 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Banco Bradesco S/A - 
Manifeste-se o exequente termos de prosseguimento, requerendo o que entender pertinente. - ADV: MICHEL CHEDID ROSSI 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1147

(OAB 87696/SP), SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP)
Processo 0010390-03.2014.8.26.0337 - Interdição - Tutela e Curatela - C.G.R. - Manfieste-se o autor sobre o laudo pericial. 

- ADV: JULIANA MORAES DE OLIVEIRA CAMARGO (OAB 250460/SP)
Processo 0010560-72.2014.8.26.0337 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.O.S. - Aguarde-se a manifestação 

do(a)s autor(a)s por mais 30 (trinta) dias. Na inércia, intime(m)-se o(a)s pessoalmente para dar regular andamento ao feito, 
no prazo de 48 horas, sob pena de extinção”PRAZO: 48 horas da juntada aos autos, com fundamento no § 1º do artigo 267, 
do CPC: “Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano por 
negligência das partes, III quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais 
de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção 
do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” - ADV: EDVALDO RAMOS 
FIRMINO (OAB 199355/SP)

Processo 0010712-23.2014.8.26.0337 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0189453-88.2012.8.26.0100 - 36ª Vara Cível 
do Foro Central Cível) - Juliana de Matos Foresto - Tio Oscar Pousada, Pesca e Lazer - - Maritima Seguros S.A. - Recolher 
diligencia margeada no valor de R$ 26,74. - ADV: RENATO LUIS DE PAULA (OAB 130851/SP), MARCOS ABRIL HERRERA 
(OAB 83016/SP), ADRIANA CECILIA ROXO CAPELO (OAB 342137/SP)

Processo 0010755-57.2014.8.26.0337 - Pedido de Providências - Registro de nascimento após prazo legal - S.M.S. - 
Designo audiência para oitiva da(s) testemunha(s) arrolada(s) para o dia 23 de março de 2015, ÀS 15h45min. Intime(m)-se 
a(s) testemunha(s). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: 
SERVILIO VIEIRA BRANCO (OAB 119218/SP)

Processo 0010779-85.2014.8.26.0337 - Inventário - Inventário e Partilha - Amélia de Oliveira Pereira - Aguarde-se a 
manifestação do(a) inventariante por mais 30 (trinta) dias. Na inércia, intime-se pessoalmente para dar regular andamento ao 
feito, no prazo de 05 dias, sob pena de destituição do cargo e arquivamento dos autos. Intime-se - ADV: JOAO FERNANDO 
CORTEZ (OAB 152009/SP)

Processo 0010784-10.2014.8.26.0337 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Teresinha 
Pinheiro de Abreu - BANCO DO BRASIL S/A - Considerando que a requerente litiga na qualidade de sucessora de José Ricardo 
de Abreu, providencie a autora a inclusão do(s) herdeiro(s) no polo ativo, conforme certidão de óbito de fls. 18, ou informe a 
existência de inventario em nome do falecido, acompanhado da respectiva certidão de inventariante. - ADV: SERGIO HENRIQUE 
BALARINI TREVISANO (OAB 154564/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), IZABEL CRISTINA 
RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP)

Processo 0010830-96.2014.8.26.0337 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - iante do noticiado pagamento do débito antes mesmo da citação (fls.41), perdeu-se 
uma das condição da ação, o interesse de agir, pelo que a extinção do feito é a solução que se impõe. Posto isso, com fulcro 
no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO, sem resolução do mérito, o processo da presente ação de 
Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciáriaem garantia ajuizada por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento 
em face de Suelem Caroline Pinto. Custas pelo autor. Honorária indevida. Sem efeito a liminar deferida, oportunamente, pagas 
eventuais custas pendentes, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo, fazendo-se as anotações e comunicações devidas. 
PRI - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/
SP)

Processo 0010855-12.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Renúncia ao benefício - Alfredo Ribeiro Massarico Neto - 
Manifeste-se o autor em réplica. - ADV: JULIO ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 111335/SP)

Processo 0010884-62.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R.O.C. - Vistos. Aguarde-se 
a manifestação do autor por mais 30 (trinta) dias. Na inércia, intime(m)-se o(a)s pessoalmente para dar regular andamento ao 
feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção”PRAZO: 48 horas da juntada aos autos, com fundamento no § 1º do artigo 
267, do CPC: “Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano 
por negligência das partes, III quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa 
por mais de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando a 
extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.” Int. - ADV: ROBSON 
CAVALIERI (OAB 146941/SP)

Processo 0011036-13.2014.8.26.0337 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Marlene Aparecida de Moraes Segura - 
Wilson Pires Barbosa - Foi expedido o Mandado de Levantamento nº 3/2015, Conta nº 2900126896186, Guia nº 1, Data do 
Depósito 23/10/2014 em favor de Marlene Ap de M Segura com procurador Rafael A Bonino - ADV: RAFAEL ALEXANDRE 
BONINO (OAB 187721/SP), CARLOS EDUARDO TEIXEIRA JUSTO (OAB 299578/SP), JOAO IDEVAL COMODO (OAB 55241/
SP), MAURICIO ANDRE COMODO (OAB 281442/SP)

Processo 0011037-95.2014.8.26.0337 - Inventário - Inventário e Partilha - Willian Gustavo Legnari - 1. Certifique a serventia 
se foi cumprida a decisão de fls. 27. 2. A isenção do imposto deve ser reconhecida pela Fazenda do Estado, pelo que, deve o 
inventariante protocolar a declaração de ITCMD junto ao Posto Fiscal para tal reconhecimento. - ADV: REJANE MENEGUETTI 
BARCI (OAB 205537/SP)

Processo 0011066-48.2014.8.26.0337 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.V.M. - 
Manifeste-se a exequente sobre as informações prestadas pelo INSS - ADV: EDVALDO RAMOS FIRMINO (OAB 199355/SP)

Processo 0011067-33.2014.8.26.0337 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO SAFRA 
S/A - Manifeste-se o autor sobre o decurso do prazo de contestação - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0011068-18.2014.8.26.0337 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.S.C. e outro - N.S.C. - Em que 
pese ao entendimento contrário do Ministério Público, entendo que o valor estipulado de 20% é provisório e não se revela ínfimo, 
considerando que o genitor, no período indicado pelas partes, arcará ainda com cesta básica e plano de saúde. Além disso, 
esse percentual é provisório, uma vez que, decorridos três anos, será restabelecido o patamar de 30%, pelo que HOMOLOGO, 
por sentença, o acordo a que chegaram às partes (fls. 29/31), e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, conhecendo 
o mérito, com fundamento no art.269, III, do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei, observando o disposto no artigo 
12 da Lei 1060/50. Oficie-se à empregadora do requerido para que proceda aos descontos, conforme acordado às fls. 29 verso. 
Arbitro os honorários do patrono dos autores no patamar máximo previsto em tabela. Oportunamente, expeça-se certidão e 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C - ADV: LÉSLIE GILVÂNIA ROCHA PINTO DO AMARAL (OAB 255296/
SP), DAYANI AUGUSTA CARDOSO (OAB 205859/SP)

Processo 0011213-74.2014.8.26.0337 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Banco do Brasil S/A - Magali Aparecida Richard Silva - Assim, REJEITO A IMPUGNAÇÃO oferecida pelo Banco 
do Brasil, determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores atos. Condeno o impugnante no pagamento das 
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custas relativas a esta fase processual, devidamente corrigidas, e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 
do débito exequendo, à época do efetivo pagamento. Por fim, diante a ausência de recolhimento da taxa devida a Carteira de 
Previdência dos Advogados, cumpra a Serventia o despacho de fls. 30. Intime-se. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), 
SERGIO HENRIQUE BALARINI TREVISANO (OAB 154564/SP)

Processo 0011486-53.2014.8.26.0337 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.K.P.L. - Nota 
de Cartório: “MANIFESTE-SE o autor, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos, fls. 22/35 (art. 398 do CPC).” - ADV: 
LUCIANA SOARES SILVEIRA (OAB 198510/SP)

Processo 0011506-44.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Guarda - E.S.H. - Defiro os benefícios da assistência 
judiciária. Regularize a serventia o termo de fls. 17. Conforme salientado pelo MP, não há prova que indique efetiva situação de 
risco do menor, pelo que indefiro o pedido liminar. Ademais, já foi concedida liminar de busca e apreensão nos autos em apenso. 
Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob 
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: CRISTIANE 
PATRICIA HERNANDES FERREIRA (OAB 341771/SP)

Processo 0011521-13.2014.8.26.0337 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Panamericano S/A - Homologo a desistência manifestada pelo(a)s autor(a)s(es) (fls.32) e, em decorrência, com fulcro no artigo 
267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, o processo da presente ação de busca 
e apreensão - alienação fiduciária que Banco Panamericano S/A move em face de Priscila Cristina Ferreira Rodrigues. Custas 
pelo autor. Honorária indevida. Sem efeito a liminar deferida, oportunamente, pagas eventuais custas pendentes, arquivem-
se os autos com as cautelas de estilo, fazendo-se as anotações necessárias. - ADV: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 
205961/SP), MARIANE CARDOSO MACAREVICH (OAB 203358/SP)

Processo 0011568-84.2014.8.26.0337 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - F.M.M. - Considerando a 
consulta realizada junto ao Cartório Distribuidor observo a existência de ação de modificação de guarda da menor Larissa, 
ajuizada pelo requerido Everton em face da requerente Franciele de Mello de Menezes, em tramite perante a 2ª Vara Cível 
dessa Comarca, ajuizada em 24.11.2014. Nos termos do artigo 106 do CPC reconheço a conexão entre as ações e determino 
a redistribuição dessa ação cautelar de busca e apreensão de menor à 2ª Vara Cível dessa Comarca. Int. - ADV: CRISTIANE 
PATRICIA HERNANDES FERREIRA (OAB 341771/SP), MARIA EDUARDA LEITE AMARAL (OAB 178633/SP)

Processo 0011729-94.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.C.G. - Pretende a autora a concessão, em 
caráter liminar, se seu neto. O pai do menor é falecido, conforme documento acostado nos autos. Desde então a autora está 
com a guarda do menor, Oficiou o MP pela concessão da guarda (17). Defiro a guarda provisória do menor em prol se sua avó 
paterna. Intime-se-a pessoalmente para que compareça perante este Juízo para lavratura do termo de guarda. Cite(m)-se e 
intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem 
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá 
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: MARIA EDUARDA LEITE 
AMARAL (OAB 178633/SP)

Processo 0011753-25.2014.8.26.0337 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Empregados da C. B. A. - Providencie o exequente a complementação da diligência do oficial de justiça nos termos do 
provimento 28/14. - ADV: JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL (OAB 144205/SP)

Processo 0011755-92.2014.8.26.0337 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Empregados da C. B. A. - Providencie o exequente a complementação da diligência do oficial de justiça nos termos do 
provimento 28/14. - ADV: JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL (OAB 144205/SP)

Processo 0011757-62.2014.8.26.0337 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo 
dos Empregados da C. B. A. - Providencie o exequente a complementação da diligência do oficial de justiça nos termos do 
provimento 28/14. - ADV: JOSE AUGUSTO PINTO DO AMARAL (OAB 144205/SP)

Processo 0011777-53.2014.8.26.0337 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - 
Banco do Brasil S/A - Fernanda Crisolo de Abreu - Intime(m)-se o(a)s impugnado(a)s para manifestar(em) sobre a impugnação 
co cumprimento de de sentença. Intime(m)-se o(a)s impugnado(a)s para recolher(em) a taxa devida à Carteira de Previdência 
dos Advogados, pela juntada do instrumento de mandato. Na inércia, comunique-se o IPESP. Após, tornem conclusos para 
decisão, lançando-se com carga em livro próprio. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), 
SERGIO HENRIQUE BALARINI TREVISANO (OAB 154564/SP)

Processo 0011800-96.2014.8.26.0337 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - T.I.S. - 
Manifeste-se o exequente sobre a certidao de seguinte teor: que em cumprimento ao mandado nº 337.2015/000189-3 dirigi-me 
ao endereço indicado e DEIXEI DE CITAR pessoalmente o requerido, devido residir no local sua irmã a Stra patrícia, a qual não 
sabe o endereço do requerido, informando apenas que o emsmo vem visitá-la esporadicamente. O referido é verdade e dou fé. 
Mairinque, 29 de janeiro de 2015. - ADV: GABRIELA LELLIS ITO SANTOS PIÃO (OAB 282109/SP)

Processo 0011832-04.2014.8.26.0337 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.C.J. e outro - Assim posto, com fundamento no 
supracitado dispositivo, decreto o divórcio das partes acima referidas, bem como homologo o acordo de fls. 02/04, e RESOLVO 
O MÉRITO DO PROCESSO, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, voltando a mulher a utilizar 
o nome de solteira, qual seja, ALESSANDRA CRISTINA RICIONI. O casal não possui bens imóveis a partilhar e os bens móveis 
que guarneciam a residência conjugal já foram partilhados. A guarda e visitação à filha do casal foram regulamentados no 
acordo ora homologado e os alimentos fixados em ação própria, preservando dessa forma os interesses da menor. Inexistindo 
interesse na interposição de recurso, intimadas as partes e o MP, certifique-se o trânsito em julgado. Servirá a presente como 
mandado para averbação do divórcio, junto à margem do assento de casamento registrado sob o nº 6.145 do Livro B nº 065, 
às fls.292, do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, observando-se 
que as partes são beneficiárias da Justiça gratuita, devendo os interessados providenciar sua impressão pelo site do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, bem como da certidão de trânsito em julgado, para posterior encaminhamento ao cartório 
competente. Quando oportuno, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I. - ADV: CAROLINE SIMÕES AMARAL 
(OAB 202204/SP)

Processo 0011849-40.2014.8.26.0337 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Manifeste-se o autor sobre a certidão de seguinte teor: que em cumprimento ao mandado nº 337.2014/008777-9 dirigi-me 
ao endereço indicado por diversas vezes em dias e horários alternados, todavia não encontrei o veículo. Procedi pesquisas junto 
a vizinhança onde fui informado que a requerida não reside mais naquele local. Diante do exposto, estando em local incerto e 
não sabido, deixei de proceder a busca e apreensão e devolvo o presente mandado para devidos fins. O referido é verdade e 
dou fé. Mairinque, 27 de janeiro de 2015. - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP)
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Processo 0011874-53.2014.8.26.0337 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução 
- BANCO DO BRASIL S/A - Luiz Alberto Marques da Silva - Intime(m)-se o(a)s impugnado(a)s para manifestar(em) sobre a 
impugnação co cumprimento de de sentença. Intime(m)-se o(a)s impugnado(a)s para recolher(em) a taxa devida à Carteira 
de Previdência dos Advogados, pela juntada do instrumento de mandato. Na inércia, comunique-se o IPESP. Após, tornem 
conclusos para decisão, lançando-se com carga em livro próprio. - ADV: SERGIO HENRIQUE BALARINI TREVISANO (OAB 
154564/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)

Processo 0011877-08.2014.8.26.0337 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Jose da 
Conceicao Filho - Fls. 52/72 : Anote-se na autuação a interposição de agravo de instrumento interposto pelo(a)s autor(es). 
Em sede de retratação, mantenho a decisão agravada. Aguarde-se o prazo de contestação. - ADV: HORST PETER GIBSON 
JUNIOR (OAB 151973/SP)

Processo 0011880-60.2014.8.26.0337 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Fersol Indústria e Comércio 
Ltda - Anote-se na autuação que foi deferida, através de recurso de agravo, os benefícios da assistência judiciária. Entendo 
não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida, pelo que não comprovada a verossimilhança das 
alegações. CITE(M)-SE a(o)(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)(s), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial 
segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar(em) 
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de 
Processo Civil. - ADV: CLAUDIA MARCHETTI DA SILVA (OAB 183328/SP)

Processo 0011898-81.2014.8.26.0337 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.A.G.S. - Manifeste-se o autor sobre a certidao 
de seguinte teor: que em cumprimento ao mandado nº 337.2015/000184-2 dirigi-me à Rua João Guimarães, Granja, Modelo, 
Alumínio, onde, não consegui encontrar o nº. 131. então, abordei alguns populares na referida Rua, mas as pessoas não 
conhecem a Sra. ANDRESSA FERREIRA SILVA, sendo assim não foi possível empreender a citação da mesma. O referido é 
verdade e dou fé. Mairinque, 27 de janeiro de 2015. 1 ato. - ADV: IVAN TERRA BENTO (OAB 221848/SP)

Processo 0011937-78.2014.8.26.0337 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução 
- BANCO DO BRASIL S/A - Teresinha Pinheiro de Abreu - Despachei nos autos principais. Aguarde-se o cumprimento do 
determinado naqueles autos. Após tornem os autos conclusos para decisão. Intime-se - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI 
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), SERGIO HENRIQUE BALARINI TREVISANO (OAB 154564/SP)

Processo 3002944-29.2013.8.26.0337 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - C.E.F. - A.E.F. - 
Citado para efetuar o pagamento do débito alimentar em atraso, no montante de R$ 2.034,00, mais os que se vencerem no curso 
da execução, provar que já o fez ou justificar, comprovadamente, a impossibilidade de fazê-lo, o executado ingressou nos autos 
exibindo recibos de pagamento e propondo o parcelamento do restante, ou seja, R$ 2.000,00 em parcelas iguais de R$ 500,00. 
A executada manifestou nos autos expressando a sua não concordância com o pedido de parcelamento, tendo apresentado 
novo cálculo do débito no valor de R$ 5.654,00. Foi determinada a intimação do executado para efetuar o pagamento, sob 
pena de prisão, bem como de que não foi aceita a proposta de parcelamento. O executado requereu designação de audiência 
de conciliação. Foi designada audiência que realizou-se no dia 01/09/14 a qual restou infrutífera. O executado novamente foi 
intimado a pagar o débito alimentar, sendo nessa oportunidade o valor alcançado a importância de R$ 8.910,89 e permaneceu 
silente sem atender a determinação, pelo que a exequente requereu o decreto de prisão, no que foi referendada pelo M.P. 
E outra não poderia ser a solução, pois, a despeito de regularmente citado, o executado desinteressou-se pelo desfecho da 
causa, deixando voluntariamente de efetuar o pagamento do débito alimentar em atraso, provar que já o fez, ou justificar a 
impossibilidade de fazê-lo, avolumando-se o débito alimentar sem que houvesse demonstrado qualquer esforço para solvê-
lo, ainda que parcialmente. Nessas condições, resta caracterizado o inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação 
alimentar, pelo que o decreto de prisão é medida de rigor, deferido o requerimento da exequente, referendado pelo M.P. Posto 
isso, diante do inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar, com fundamento no artigo 733, § 1º, do CPC, 
a teor do artigo 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, decreto a prisão civil de Adailton Eli Ferreira, R.G. Nº 22.457.749-9, 
CPF/MF 122.565.488-21, filho de Oswaldo Gomes Ferreira e Ivanira Saraivam Ferreira, qualificado nos autos, pelo prazo de 30 
(trinta) dias. Expeça-se mandado de prisão, anotando-se que o pagamento importará na suspensão da ordem de prisão, mas o 
cumprimento da pena não eximirá o devedor do pagamento das pensões vencidas e vincendas. Observo que o débito alimentar 
acumulou-se, correspondendo para o mês de novembro de 2014, a importância de R$ 10.811,88. - ADV: LUCIANA SOARES 
SILVEIRA (OAB 198510/SP), JOAO IDEVAL COMODO (OAB 55241/SP)

Processo 3003047-36.2013.8.26.0337 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Denis André Godinho e outro - Proceda-se 
as citação dos confrontantes e seus respectivos cônjuges, se casados forem e eventuais titulares de domínio, bem como as 
cientificações necessárias (artigos 942 e ss do CPC). Concluídas as citações, expeça-se edital, com as advertências legais. 
Nota de Cartório: “RECOLHER o autor, a taxa para expedição de Carta AR e as despesas de citação dos alienantes”. - ADV: 
CLEITON ARRUDA DE MORAES (OAB 274580/SP)

Processo 3032798-49.2013.8.26.0602 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Francisco Antonio 
de Camargo - Informem as partes se há interesse na realização de audiência de tentativa de conciliação, bem como se há 
efetiva e real possibilidade de acordo. Sem prejuízo, indiquem as provas que pretendem produzir, especificando sua pertinência 
e utilidade. Observo que o não atendimento deste despacho na sua plenitude, importará possivelmente na decretação de 
preclusão do direito de produção de provas. - ADV: JAIR RODRIGUES CANDIDO DE ABREU (OAB 113829/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA LUÍZA DE ALMEIDA TORRES VILHENA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO CARLOS MESQUITA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0014/2015
Processo 0000340-78.2015.8.26.0337 - Autorização judicial - Entrada e Permanência de Menores - A.P.A.P.S.A. - Atenda a 

requerente o contido na manifestação do Representante do Ministério Público. Após, ao MP, com urgência. - ADV: GILBERTO 
CESAR DURO DE LUCCA (OAB 189566/SP)

MAIRIPORÃ
Cível



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1150

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MAIRIPORÃ EM 09/02/2015

PROCESSO :0000574-57.2015.8.26.0338
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : M.V.S.
ADVOGADO : 292234/SP - Jefferson Sarkis
REQDO : J.P.S.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000576-27.2015.8.26.0338
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Manuel Carlos Jesus Cantadeiro
ADVOGADO : 347049/SP - Mauro Princiotti dos Santos
EXECTDO : José Américo de Moura
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000562-43.2015.8.26.0338
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Albano Lucio Conde
ADVOGADO : 56681/SP - Braz Candido Ribeiro
EXECTDO : Jailma Gomes Macedo
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000580-64.2015.8.26.0338
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : CARBONE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
REQDO : Luiz Marcos Carrijo Júnior
VARA :1ª VARA

PROCESSO :1000010-61.2015.8.26.0338
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Prefeitura do Município de Mairiporã
ADVOGADO : 175338/SP - Adriana Ripa Tezzei
EXECTDO : Cleber Luiz Polcaro
VARA :SEF - SETOR DAS EXECUÇÕES FISCAIS

PROCESSO :1000011-46.2015.8.26.0338
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Prefeitura do Município de Mairiporã
ADVOGADO : 175338/SP - Adriana Ripa Tezzei
EXECTDO : Marco Antonio de Arruda Vieira
VARA :SEF - SETOR DAS EXECUÇÕES FISCAIS

PROCESSO :1000012-31.2015.8.26.0338
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Prefeitura do Município de Mairiporã
ADVOGADO : 175338/SP - Adriana Ripa Tezzei
EXECTDO : Gilmar Maniezo
VARA :SEF - SETOR DAS EXECUÇÕES FISCAIS

PROCESSO :1000013-16.2015.8.26.0338
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Prefeitura do Município de Mairiporã
ADVOGADO : 175338/SP - Adriana Ripa Tezzei
EXECTDA : Valéria Hossne Hallak
VARA :SEF - SETOR DAS EXECUÇÕES FISCAIS

PROCESSO :1000015-83.2015.8.26.0338
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Prefeitura do Município de Mairiporã
ADVOGADO : 175338/SP - Adriana Ripa Tezzei
EXECTDO : Augusto Cezar Pitiá Martins
VARA :SEF - SETOR DAS EXECUÇÕES FISCAIS

PROCESSO :1000014-98.2015.8.26.0338
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Prefeitura do Município de Mairiporã
ADVOGADO : 175338/SP - Adriana Ripa Tezzei
EXECTDA : Valéria Hossne Hallak
VARA :SEF - SETOR DAS EXECUÇÕES FISCAIS
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PROCESSO :0000584-04.2015.8.26.0338
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : G.L.S.
RECLAMADA : T.M.S.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000016-68.2015.8.26.0338
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Prefeitura do Município de Mairiporã
ADVOGADO : 175338/SP - Adriana Ripa Tezzei
EXECTDO : Argemiro Laurindo Carbonelli
VARA :SEF - SETOR DAS EXECUÇÕES FISCAIS

PROCESSO :0000585-86.2015.8.26.0338
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : V.M.G.
ADVOGADO : 345674/SP - Olavo Maia Franca
REQDO : M.G.G.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000586-71.2015.8.26.0338
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : A.C.S.J.
ADVOGADO : 345674/SP - Olavo Maia Franca
REQDO : R.C.F.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000587-56.2015.8.26.0338
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE : G.C.G.
ADVOGADO : 70692/SP - Luiz Carlos Tadeu dos Santos
REQDO : R.O.S.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000590-11.2015.8.26.0338
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : B.C.R.
ADVOGADO : 173045/SP - Marcos Roberto Arantes Narbutis
REQDO : A.E.N.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000591-93.2015.8.26.0338
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Tiago da Silva Campos
ADVOGADO : 320759/SP - Adriana Adami
EMBARGDO : Victor Bonet Lloret
VARA :2ª VARA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO CESAR CEOLIN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOÃO JOSÉ CANDIDO RIBEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0018/2015
Processo 0000153-67.2015.8.26.0338 - Divórcio Consensual - Dissolução - S.C.S. - - D.P.S. - Vistos. Ordem n° 49/2015 

1. Juntem os requerentes cópias da última declaração do Imposto de Renda e do último holerite, necessárias à apreciação do 
pedido de justiça gratuita. 2. P. e Int. - ADV: VIVIANE SÁ VARA (OAB 154674/SP), FÁBIO DA CRUZ SOUSA (OAB 294781/SP)

Processo 0000199-95.2011.8.26.0338 (338.01.2011.000199) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - V. - O.B.J. - Vistos. Proc nº 44/11 1. Ante a certidão supra, diga o requerente em termos de prosseguimento. 2. P. 
Int. - ADV: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP)

Processo 0000335-53.2015.8.26.0338 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Lucilene Morais da Silva - Vistos. Ordem n° 119/2015 Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento 
no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente 
do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, 
com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena 
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do 
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena 
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-
se na forma e sob as penas da Lei. P. Int (MANDADO EXPEDIDO E ENCAMINHADO) - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1152

69807/SP), WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA (OAB 50879/SP)
Processo 0000405-75.2012.8.26.0338 (338.01.2012.000405) - Procedimento Ordinário - Guarda - A.M.B. - D.P.P. - Vistos. 

Proc nº 86/12 1. O feito foi desarquivado e permanecerá por trinta (30) dias em cartório. Decorrido o prazo, se nada for requerido, 
retornem ao arquivo. 2. P. Int. - ADV: CARLA RACHEL RONCOLETTA (OAB 164341/SP), CAMILA CONTRERA GOMES (OAB 
294609/SP), NELSON JANUARIO COSTATO BASILE NETO (OAB 300486/SP)

Processo 0000636-68.2013.8.26.0338 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Fabio Alexandre Costa 
- ERMELINDA SOARES - Fabio Alexandre Costa - Vistos. Proc nº 254/13 1. Intime-se o requerente para, no prazo de 48 horas, 
dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 2. P. Int. - ADV: FABIO ALEXANDRE COSTA (OAB 299617/SP)

Processo 0000803-51.2014.8.26.0338 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO SA - 
Johny Mendes dos Santos Me - - Johny Mendes dos Santos - FLS 44 - AUTOS PARALISADOS NO CARTORIO - DIGA O AUTOR 
- ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/
SP), ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP)

Processo 0000863-97.2009.8.26.0338 (338.01.2009.000863) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Igreja Evangélica 
Assembléia de Deus Em São Paulo - José Gonzaga de Mattos - - Emilia Macedo Gonzaga - O Estado de São Paulo e outros - 
Vistos. Ordem n° 239/2009 1. Fls. 453: Diga a requerente. 2. P. e Int. - ADV: MARIA APARECIDA GRESPAN (OAB 118366/SP), 
IVANIRA PANCHERI (OAB 131957/SP), IEDA MARIA FERREIRA PIRES (OAB 147940/SP), ROBERTA COSTA PEREIRA DA 
SILVA (OAB 152941/SP), PAULO RODRIGUES DE MORAIS (OAB 157961/SP), ADRIANA RUIZ VICENTIN (OAB 196161/SP), 
RICARDO LUÍS DA SILVA (OAB 198851/SP), RAFAEL YOSHIRO SUNEMI (OAB 131038/MG)

Processo 0001237-74.2013.8.26.0338 - Inventário - Inventário e Partilha - Iolanda de Godoi Kvint - Miguel Kvint - Vistos. 
Proc nº 450/13 1. Fls. 182/183: Diga a habilitante Lucimeire Cordeiro de Souza. 2. P. Int. - ADV: VALDENI MARIA FARIA DE 
CARVALHO (OAB 123762/SP)

Processo 0001358-05.2013.8.26.0338 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PANAMERICANO SA - Cléia Lopes da Silva - FLS 216 - AUTOS PARALISADOS NO CARTORIO - DIGA O AUTOR - ADV: MEIRE 
YULICO SILVA WATANABE (OAB 246042/SP), JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 242805/SP), JOSE MARTINS 
(OAB 84314/SP)

Processo 0001504-12.2014.8.26.0338 - Inventário - Inventário e Partilha - MEIRE LOUREIRO FERREIRA - Newton Luiz 
Pereira - Vistos. Ordem n° 527/2014 1. Fls. 69: Aguarde-se pelo prazo de trinta (30) dias. 2. P. e Int. - ADV: EMILENE DE 
ALMEIDA PEREIRA BATISTA (OAB 267423/SP), LAEDES GOMES DE SOUZA (OAB 110143/SP)

Processo 0002020-37.2011.8.26.0338 (338.01.2011.002020) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - João Ricardo Beck e 
outro - Vistos. Ordem n° 497/2011 1. Certifique o cartório quanto ao cumprimento da Ordem de Serviço nº 01/08, deste Juízo. 
2. P. e Int. - ADV: MARCELO BECK RAMOS (OAB 288099/SP), GABRIELA GRUBER SENTIN (OAB 298396/SP), CAIO CESAR 
GUZZARDI DA SILVA (OAB 194952/SP)

Processo 0002020-37.2011.8.26.0338 (338.01.2011.002020) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - João Ricardo Beck - - 
Elvira Siegrid Beck - Ruprecht Heinz Winkler - - Walburga Winkler - - Miguel S Giannini & Cia Ltda - - Joao Ricardo Beck - - Elvira 
Siegrid Beck - Vistos. Ordem n° 497/2011 1. Ante a certidão de fls. 781, diga a Fazenda do Estado. 2. P. e Int. - ADV: GABRIELA 
GRUBER SENTIN (OAB 298396/SP), MARCELO BECK RAMOS (OAB 288099/SP), CAIO CESAR GUZZARDI DA SILVA (OAB 
194952/SP)

Processo 0002155-44.2014.8.26.0338 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K.S.S. - - K.L.S.S. - R.L.S. - Autos nº 
733/14 - Teor do ato - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 338.2014/011593-0 dirigi-me ao endereço: Rua Laurindo Félix da Silva, 40, Viela 03, Jd. Esperança, no dia 
26/01, às 16h38, onde não foi possível CITAR Rodrigo Luiz de Souza, pois fui informada pelo Sr. Alarico Oliveira, que o requerido 
não mora no local, bem como lhe é desconhecido. Disse ainda que ele reside naquele endereço há muitos anos e que sempre 
chegam correspondências em nome do requerido. Ante o exposto, devolvo o presente a cartório, para os devidos fins. O referido 
é verdade e dou fé. Mairiporã, 27 de janeiro de 2015. - ADV: ESPERANCA APARECIDA VASCO DE FARIA (OAB 129510/SP)

Processo 0002155-44.2014.8.26.0338 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K.S.S. - - K.L.S.S. - R.L.S. - Autos nº 
733/14 - Teor do ato - Despacho na petição - Ao protocolo. Junte-se com urgência. Defiro como rquerido. Cite-se em audiência 
(10/01/2015) como requerido. - ADV: ESPERANCA APARECIDA VASCO DE FARIA (OAB 129510/SP)

Processo 0002360-10.2013.8.26.0338 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.F.S.F. - - 
G.S.F. - J.F.S. - Proc. Nº 830/13 1. Fls. 73/74: Ante a manifestação do Ministério Público (fls. 82), INDEFIRO o pedido de 
expedição de Alvará de soltura. 2. Quanto ao depósito feito nos autos, ciência aos exequentes. 3. Apresentem os exequentes o 
cálculo do débito atualizado. 4. P. Int. - ADV: SAULO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB 158609/SP)

Processo 0002465-50.2014.8.26.0338 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1079000-72.2013.8.26.0100 - 2ª Vara da Família 
e Sucessões do Foro Central Cível) - M.E.S.R. - - P.L.S.R. - A.D.R. - Vistos. Proc nº 854/14 1. Recolham os exequentes a 
diferença da diligência do Oficial de Justiça, margeada na certidão retro (R$. 6,75). 2. P. Int. Após o recolhimento, e nada sendo 
requerido, devolva-se a presente. - ADV: RENATO DE MELLO ALMADA (OAB 134340/SP)

Processo 0002606-69.2014.8.26.0338 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Antonio Isidorio Filho - - 
Antonio Isidorio Junior - - Adriano da Silva Isidorio - - Thiago da Silva Isidorio - - José Alexsandro da Silva Isidorio - Maria José 
da Silva Isidorio - Vistos. Ordem n° 907/2014 1. Aguarde-se, por mais (trinta) dias, a resposta do ofício expedido às fls. 39. No 
silêncio, reitere-se. 2. P. e Int. - ADV: FERNANDA CAMPOS GARCIA (OAB 149718/SP)

Processo 0002784-52.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Revisão - A.P.F.M.C. - L.F.C.C. - - R.F.C.C. - Vistos. Proc 
nº 956/13 1. Ante o retorno da precatória, devidamente cumprida, dou por encerrada a instrução. 2. Concedo o prazo de dez (10) 
dias, para as partes apresentarem os memoriais. Após, ao M. P. 3. P. e Int. - ADV: PEDRO CRUZ GABRIEL (OAB 330049/SP), 
SAULO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB 158609/SP), LUCAS DADALTO SAHAO (OAB 331065/SP)

Processo 0002854-45.2008.8.26.0338 (338.01.2008.002854) - Outros Feitos não Especificados - Marisa Aparecida Pereira 
- Bruno Daniel Petransan Izidoro - Autos nº 764/08 - Teor do ato - Certifico e dou fé que: A r. Sentença transitou em julgado em 
09/12/2015; Expedi ofício à JUCESP para cancelamento da penhora; Mandado de levantamento judicial quanto ao numerário 
de fls. 308/309, 311. - ADV: WAGNER ODAIR PEREIRA (OAB 65678/SP), VALDEMIR JOSE HENRIQUE (OAB 71237/SP), 
MIRELLA PERUGINO (OAB 270101/SP)

Processo 0002973-30.2013.8.26.0338 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Julio Cezar de Pedri - CLR Transportes 
Mairiporã Ltda Me - Vistos. Ordem n° 1039/2013 1. Fls. 85: Defiro, mediante o recolhimento da taxa. Apresente, ainda, o valor 
do débito atualizado. 2. P. e Int. - ADV: RODRIGO PEREIRA GONÇALVES (OAB 253016/SP)

Processo 0003043-18.2011.8.26.0338 (338.01.2011.003043) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Teresa 
Cristina Chama Pereira - Daniela Sanches Pamplona - Vistos. Proc nº 754/11 1. Ante a certidão supra, diga a credora em termos 
de prosseguimento. 2. P. Int. - ADV: JOYCE LEMOS LOPES (OAB 224438/SP)
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Processo 0003137-92.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Condomínio - Agricon Agricola Comercial Nonno Ltda - - 
Miguel Andreoli Nonno - - Maria Angelica Andreoli Nonno Torezan - - Lucy Fátima Estanqueiro Nonno - ASSOCIAÇÃO CIVIL 
PARQUE IMPERIAL DA CANTAREIRA - Vistos. Proc nº 1094/13 1. Publique o cartório o despacho de fls. 237. 2. Fls. 334: Defiro. 
Proceda o cartório as devidas anotações. Recolha a requerida a taxa referente a juntada da nova procuração. 3. P. Int. (Fls 
237: Despacho no rosto do laudo: Ao Protocolo. J. Vistas às partes. Expeça-se a guia) - ADV: LUIZ FERNANDO DE CAMARGO 
JUNIOR (OAB 309345/SP), FABRICIO LOSACCO AMATUCCI (OAB 249997/SP), PAULO BORGES JUNIOR (OAB 312075/SP)

Processo 0003137-92.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Condomínio - Agricon Agricola Comercial Nonno Ltda - - 
Miguel Andreoli Nonno - - Maria Angelica Andreoli Nonno Torezan - - Lucy Fátima Estanqueiro Nonno - ASSOCIAÇÃO CIVIL 
PARQUE IMPERIAL DA CANTAREIRA - Teor do ato: Autos nº 1094/13 - Teor do ato - Despacho no rosto do laudo: Ao Protocolo. 
J. Vistas às partes. Expeça-se a guia, (Publicação de fls. 237) - ADV: FABRICIO LOSACCO AMATUCCI (OAB 249997/SP), LUIZ 
FERNANDO DE CAMARGO JUNIOR (OAB 309345/SP), PAULO BORGES JUNIOR (OAB 312075/SP)

Processo 0003235-43.2014.8.26.0338 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Dorair Lucia 
da Silva - ABN Eventos Soluções em Festa - (CERTIDÃO DE FLS. 90 - decorreu o prazo de fls. 89 -diga a requerente em termos 
de prosseguimento do feito. - ADV: ROGERIO CAMPOS DO NASCIMENTO (OAB 257137/SP)

Processo 0003376-62.2014.8.26.0338 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Angelica Craveiro Kairalla - HONORÁRIOS 
PERITO - R$ 4.800,00 - ADV: MARCELO GONÇALVES CARDOSO (OAB 245225/SP)

Processo 0003463-18.2014.8.26.0338 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Paloma da Silva Duarte Vieira - - Rafael 
Aparecido Vieira - Miguel Garcia Filho - DESPESAS ELEMENTARES (CUSTOS) PERITO - R$ 1.570,00 - ADV: MANOEL 
GRANGEIRO DOS SANTOS (OAB 200672/SP)

Processo 0003506-91.2010.8.26.0338 (338.01.2010.003506) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Centro 
Educacional Cantareira - Ceducan Ltda - Me - Darlise Dias Cerqueira - Autos nº 983/10 - Teor do ato - Certifico e dou fé que os 
autos estão paralisados em cartório. - ADV: JOSÉ AIRTON REIS (OAB 172911/SP), ALESSANDRO EDUARDO MARTINS (OAB 
206386/SP)

Processo 0003746-41.2014.8.26.0338 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Faustino Aparecido Bueno - - Jacira Felix Bueno 
- Willian Zimermann - - Vivien Rodrigo Fileno - - Prefeitura Municipal de Mairiporã - - Matilde Assaka Maruyama Takahashi 
- - Lorival Pedrosa Maia - - Silvana S. dos Santos Maria - - Fabio Felix do Prado - - Mirian Aparecida Garcia Lara do Prado - - 
Elizabeth Fileno - - Gilberto Antônio Pedroso - - Marilene Simões Pedroso - - Cristina Helena de Oliveira - - Ismael Ortiz dos 
Santos - Autos nº 1343/14 - Teor do ato - Juntada petição do Sr. Perito Jose Eduarto Temponi - Honorários estimados em R$ 
5.400,00 (tempo /18 horas) - ADV: DANIEL BONORA (OAB 195176/SP), EDIO DE OLIVEIRA SOUSA (OAB 93828/SP)

Processo 0003807-72.2009.8.26.0338 (338.01.2009.003807) - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário - Pool 
Shop Comércio de Equipamentos para Piscinas Ltda - Osvaldo da Silva - Vistos. Proc nº 1040/09 1. Intime-se a credora para, no 
prazo de 48 horas, dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 2. P. Int. - ADV: ELSON DE ARAUJO CAPETO (OAB 129836/
SP)

Processo 0004009-20.2007.8.26.0338 (338.01.2007.004009) - Execução de Título Extrajudicial - Erg Eletromotores Ltda 
- Indústria de Máquinas Profama - PROC. 1136/07. Fls.260:...Autos paralisados em cartório - ADV: FELIPE ALBERTO VERZA 
FERREIRA (OAB 232618/SP), MAURICIO TADEU YUNES (OAB 146214/SP), FABIO LUIZ BALDASSIN (OAB 88436/SP), 
REINALDO KLASS (OAB 119855/SP), ANTONIO LUIZ MAZZILLI (OAB 25681/SP)

Processo 0004164-13.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Retificação de Área de Imóvel - Construtora Nova 
Cantareira Ltda - Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Vistos. Proc nº 1466/13 1. Esclareça a 
requerente quanto ao pagamento das demais parcelas dos honorários do perito judicial. 2. P. Int. - ADV: FLAVIO AUGUSTO 
BARBATO (OAB 41230/SP), ARLINDO APARECIDO RUBIO (OAB 25705/SP)

Processo 0004242-85.2005.8.26.0338 (338.01.2005.004242) - Insolvência Requerida pelo Credor - Obrigações - Eduardo 
Alberto Souza - Roberto Tamiello Gonzalez - PROC. 1247/05. Fls. 389...Autos paralisados em cartório - ADV: ALBERTO LUIS 
DA SILVA (OAB 150463/SP)

Processo 0004345-24.2007.8.26.0338 (338.01.2007.004345) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Isabel Engler - 
Antonio Munhoz Bonilha (ESPÓLIO) - - Matsuo Yamaguchi - Fazenda do Estado de São Paulo - CARLOS ALEXANDRE S. DE 
OLIVEIRA FIORESE - Proc. Nº 1241/07 1. Fls. 332: Defiro. Cite-se, mediante expedição de precatória. 2. P. Int. (expedida a CP 
a disposição da parte no DJE) - ADV: JOSIANE CRISTINA CREMONIZI GONÇALES (OAB 249113/SP), DANIEL SMOLENTZOV 
(OAB 194992/SP), WILLIAN TAKAO ABE (OAB 324837/SP), CRISTIANE ENGLER URSO (OAB 200415/SP)

Processo 0004357-38.2007.8.26.0338 (338.01.2007.004357) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Reginaldo Aparecido 
dos Santos - - Edilene Tosti Santos - Municipio de Mairipora e outro - Vistos. Proc nº 1246/07 1. Esclareçam os requerentes 
se os atuais confrontantes, mencionados na manifestação retro, foram citados. 2. P. Int. - ADV: MARIA DE LOURDES D’ARCE 
PINHEIRO (OAB 126243/SP), IEDA MARIA FERREIRA PIRES (OAB 147940/SP), ROBERTA COSTA PEREIRA DA SILVA (OAB 
152941/SP), CAIO CESAR GUZZARDI DA SILVA (OAB 194952/SP), GETULIO SPADA (OAB 95355/SP)

Processo 0004370-90.2014.8.26.0338 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Paulo Henrique Marques de Azevedo - - 
Neide Maria Varandas de Azevedo - ESMERALDO RODRIGUES DE LIMA - - MARCELO RODRIGUES DE MELO - - Cia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Autos nº 1584/14 - Teor do ato - Juntada Petição do perito Sr. José 
Eduardo Temponi, estimados honorários total em R$ 6.000,00 (P / tempo total de 20 horas) - ADV: EDUARDO VIEIRA BRANDAO 
(OAB 103312/SP)

Processo 0004406-35.2014.8.26.0338 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - ELAINE APARECIDA 
KUNITAKI WEINGRILL - PEDRO ALVES FILHO - PROC. 1597/14. Fls. 32...Autos paralisados em cartório - ADV: ADILSON NERI 
PEREIRA (OAB 244484/SP)

Processo 0004491-55.2013.8.26.0338 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO 
SA - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO POSSO TAVARES LTDA - - MISAEL POSSO TAVARES - CERTIDÃO DE FLS. 154 - 
haver dado ciência ao credor do despacho de fls. 152 - diga o credor em termos de prosseguimento do feito. - ADV: ELIZETE 
APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), PEDRO 
PANSARIN JUNIOR (OAB 235332/SP)

Processo 0004622-64.2012.8.26.0338 (338.01.2012.004622) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Antonio Bento 
Ferreira - (CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS. 198 - dirigi-me a Rua Altemar Dutra-Jd. Oliveira, onde percorrendo 
sua extensão não localizei o número 421, motivo deixei de citar Arnaldo Xavier - diga o autor em termos de prosseguimento do 
feito; - ADV: ANTONIO ERIOVALDO TEZZEI (OAB 121618/SP), REINALDO JOSE PEREIRA TEZZEI (OAB 160601/SP)

Processo 0004728-07.2004.8.26.0338 (338.01.2004.004728) - Interdição - Capacidade - M.P.E.S.P. - C.M.F.G. - L.S.V.P.M. 
- Vistos. Proc nº 1158/04 1. Fls. 177/178: Defiro. Oficie-se como requerido. 2. P. Int. (expedido o ofício a disposição da parte no 
DJE) - ADV: VALDENI MARIA FARIA DE CARVALHO (OAB 123762/SP), JOSE REYNALDO LOYOLA (OAB 53544/SP)
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Processo 0004734-33.2012.8.26.0338 (338.01.2012.004734) - Arrolamento Sumário - Sucessões - Joseli Aparecida Cardoso 
de Brito - Lourdes do Espirito Santo Cardoso - Vistos. Proc nº 1196/12 1. O feito foi desarquivado e permanecerá trinta (30) dias 
em cartório. Decorrido o prazo, se nada for requerido, retornem ao arquivo. 2. P. Int. - ADV: JULIANA FAGUNDES GARCEZ 
(OAB 208886/SP)

Processo 0004765-19.2013.8.26.0338 - Inventário - Inventário e Partilha - Geraldo Antonio do Carmo Junior - Victoria Kairalla 
do Carmo - Vistos. Proc nº 1640/13 1. Ante a certidão supra, diga o inventariante em termos de prosseguimento. 2. P. Int. - ADV: 
CAREN CRISTINE COELHO (OAB 330968/SP)

Processo 0004915-73.2008.8.26.0338 (338.01.2008.004915) - Usucapião - Propriedade - Carlos Eduardo de Souza Bártholo 
- - Edna Aparecida Conde - José Geraldo Bicalho - - Alvina da Silva Bicalho - Vistos. Ordem n° 1327/2008 1. Juntem os 
requerentes certidão de objeto e pé do inventário mencionado pela Curadora (fls. 333), devendo constar quem são os herdeiros 
e os respectivos endereços. 2. P. e Int. - ADV: DEODATO SAHD JUNIOR (OAB 26335/SP), KELI CRISTINA OLIVEIRA DE 
BARROS (OAB 210800/SP), ROBERTA COSTA PEREIRA DA SILVA (OAB 152941/SP), IEDA MARIA FERREIRA PIRES (OAB 
147940/SP), EDUARDA ROLIM RUBIO PASSARELLA (OAB 106403/SP)

Processo 0005123-47.2014.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - W.B.S. - R.D.V.M. - PROC. 
1867/14. Fls. 16...Autos paralisados em cartório - ADV: MARGARET SALOMAO CHAMA (OAB 94953/SP)

Processo 0005155-96.2007.8.26.0338 (338.01.2007.005155) - Procedimento Ordinário - Rosemeire das Graças Teixeira - 
Laboratorio Cientifica Lab - Vistos. Ordem n° 1489/2007 1. Cumpra-se o V. Acórdão, dando-se ciência às partes. 2. Diga a parte 
vencedora, no prazo legal, em termos de prosseguimento. 3. P. e Int. - ADV: PAULO SERGIO DE MELO (OAB 210824/SP), 
MARISOL PAZ GARCIA MIRKAI (OAB 186492/SP), ALEXANDRE JOSÉ ZANARDI (OAB 154796/SP)

Processo 0005215-25.2014.8.26.0338 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Baruk Industria e 
Comercio de Artefatos - - Marcia Mochon Oliveira Luiz - - Cesar Augusto de Oliveira Luiz - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A 
- FLS 32 - AUTOS PARALISADOS NO CARTORIO - DIGA O AUTOR - ADV: ALMIR DA SILVA SOBRAL (OAB 286015/SP)

Processo 0005270-73.2014.8.26.0338 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - R.S.R. - K.G.R. - Vistos. Ordem n° 
1918/2014 1. Fls. 95: Defiro. Expeça-se novo mandado. 2. P. e Int. (expedido novo mandado) - ADV: TIAGO DOS SANTOS 
BUENO (OAB 293199/SP)

Processo 0005290-64.2014.8.26.0338 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 51292-07.2012.8.26.0001 - 3º Vara da 
Família e Sucessões do Foro Reigional I Santana SP) - C.N.Q. - C.G.S.Q. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 338.2014/010571-4 dirigi-me ao endereço: Rua Seis, 
Vila Sabesp, no dia 24/11/14, onde DEIXEI DE INTIMAR o menor na pessoa de sua genitora Belkiss Jaqueline da Silva por não 
tê-los encontrado, não localizei o n. 268 na via indicada, diligenciei por toda extensão da Rua, procedendo indagações com 
várias pessoas ali encontradas e não encontrei quem conhecesse os requeridos, sendo eles desconhecidos do Sr. Alexandre, 
residente no imóvel n. 216 há 35 anos, desconhecido do Sr. Samuel, residente no imóvel n. 193 desde 1985 e da Sra. Graça 
residente no imóvel n. 167 há 30 anos. Certifico ainda, que percorri pelas Vielas ali existentes, também não encontrei quem 
conhecesse os requeridos para informar. Esgotadas as tentativas em localiza-los, devolvo o presente para os devidos fins. O 
referido é verdade e dou fé. Mairiporã, 02 de dezembro de 2014. - ADV: ALMIR DA SILVA GONÇALVES (OAB 336406/SP), 
ENÉAS XAVIER DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 287834/SP)

Processo 0005561-10.2013.8.26.0338 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Lucia Gilda dos Santos - 
Rildo Neves da Silva - PROC. 1926/13. Fls.43:...Autos paralisados em cartório - ADV: ISIS BUENO (OAB 109128/SP)

Processo 0005596-48.2005.8.26.0338 (338.01.2005.005596) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - BANCO BRADESCO SA - Haruo Kono Confecção Me - - Haruo Kono - - Janaina Toyomi Kono - FLS 156 - AUTOS 
PARALISADOS NO CARTORIO - DIGA O AUTOR - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), 
RICARDO DEL GROSSI HERNANDEZ (OAB 146326/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), PAULO 
DE TARSO CRUZ SAMPAIO JUNIOR (OAB 155211/SP)

Processo 0005812-91.2014.8.26.0338 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Joaquim de Alcantara - MARIA DAS 
GRAÇAS REGIS DE ALCANTARA - Vistos. Proc nº 2094/14 1. Fls. 55: Defiro. Concedo o prazo de trinta (30) dias. 2. P. Int. - 
ADV: MARIA ISABEL MAZZILLI COSTA (OAB 99722/SP)

Processo 0005830-49.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Luis Carlos da Silva - Wagner 
Ferreira Alves - (CERTIDÃO DE FLS. 51 - autos encontram-se paralisados em cartório - intime-se o requerente a dar andamento 
ao presente feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: IARA DE CARVALHO CINTRA (OAB 68928/SP)

Processo 0006172-26.2014.8.26.0338 - Inventário - Inventário e Partilha - Mario Takamitu Sekimoto - - Alessandra Kiomy 
Katsuki - - Nelson Tomio Katsuki - Tuyoshi Ueda - Proc. Nº 2220/14 1. Fls. 66, item 1: Expeça-se ofício como requerido. Quanto 
aos demais pedidos diga a Fazenda do Estado. 2. P. Int. (OFÍCIO EXPEDIDO PARA RETIRADA NO CARTORIO OU PELO 
SISTEMA) - ADV: JOSE ANTONIO DE GOUVEIA (OAB 73872/SP), BERTOLINO LUIZ DA SILVA (OAB 16303/SP)

Processo 0006185-25.2014.8.26.0338 - Cautelar Inominada - Família - Regina Célia dos Santos - Kleber Domingues Padilha 
- CERTIDÃO DE FLS. 18 - autos encontram-se paralisados em cartório - diga a requerente em termos de prosseguimento do 
feito. - ADV: WAGNER MORINI (OAB 139840/SP)

Processo 0006199-09.2014.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Relações de Parentesco - J.P.S. - - L.G.B.P. - Proc. Nº 
2231/14 1. Fls. 20: Defiro. Oficie-se ao IMESC como requerido. 2. P. Int. (expedido o ofício) - ADV: ANDREA MARCIANO 
BUENO (OAB 234558/SP)

Processo 0006235-51.2014.8.26.0338 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 9120-38.2011.4.03.6119 - 5ª Vara Federal) 
- Caixa Economica Federal - G Comércio de Materiais para Construção Ltda Epp - - José Antonio Oliveira - - Neuza Dias de 
Andrade - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 338.2014/012006-3 dirigi-me ao endereço: Est. Mun. Dr. Sarkis Tellian, Km 15 e a Est. Da roseira, Km 10 , Serra da Cantareira 
(Mat. Para Constução) ao lado da Est. São Pedro, onde no dia 10/12/14 INTIMEI Jose Antonio Oliveira, que recebeu a contrafé, 
exarando o seu ciente no mandado, DEIXANDO DE INTIMAR Neuza Dias de Andrade por não tê-la encontrado, também não 
logrei encontrar a requerida nas diligencias posteriormente efetuadas no dia 04/12/14 e 25/01/15. Ante ao exposto, devolvo o 
presente para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MARIO SERGIO TOGNOLO (OAB 119411/SP)

Processo 0006518-74.2014.8.26.0338 - Alimentos - Provisionais - Fixação - H.L.P. - - P.D.L.P. - M.L.S. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 338.2015/000659-0 
dirigi-me ao endereço: Rua dos Jacarandas, 209, Jardim Capuavinha, Mairiporã/SP, no dia 01/02 (domingo), desde às 14h45 
já no endereço, e aí sendo, a requerida não compareceu pessoalmente no local. Os menores, Heitor e Pedro, foram entregues 
ao genitor, pela mãe (Sra. Gilsonete), pai e irmã da requerida, que chegaram ao local às 15h20. Certifico que dei ciência dos 
termos do presente mandado, informei sobre a audiência (data, hora e local), ofereci a contrafé, que se recusaram a receber 
e não forneceram o endereço e telefone da requerida. Face ao exposto, DEIXEI DE CITAR e INTIMAR a requerida, Melissa de 
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Lima Silva, por estar em lugar incerto e não sabido. O referido é verdade e dou fé. Mairiporã, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: 
VALDIR FELIZARDO DE OLIVEIRA (OAB 283970/SP)

Processo 0006539-50.2014.8.26.0338 - Inventário - Inventário e Partilha - Luciano Candido da Silva - Zuleide Alves da Silva 
- Vistos. Ordem n° 2327/2014 1. Fls. 45/46: Diga o inventariante. 2. P. e Int. - ADV: GETULIO SPADA (OAB 95355/SP)

Processo 0006935-27.2014.8.26.0338 (apensado ao processo 0004728-07.2004.8.26) - Interdição - Tutela e Curatela - 
L.S.V.P.M. - C.M.F.G. - Vistos. Proc nº 2475/14 1. Fls. 18: Ao requerente para providenciar. 2. P. Int. (MP) - ADV: VALDENI 
MARIA FARIA DE CARVALHO (OAB 123762/SP)

Processo 0007300-18.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Bancários - ITAU UNIBANCO SA - Vg Pet Agropecuária 
Ltda Me - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 338.2014/011812-3 dirigi-me ao endereço: R. Irmã Joana Martins, 73, Bom Jesus-T.Preta, onde DEIXEI DE CITAR a requerida 
Vg Pet Agropecuária Ltda Me na pessoa de seu representante legal por não tê-los encontrados residindo ou instalados no 
endereço, no local fui informada pela moradora Paula, que a mesma se encontra residindo há por volta de 06 meses naquele 
imóvel e nunca ouviu falar no nome da referida firma ou de seu representante. Ante ao exposto, devolvo o presente. O referido 
é verdade e dou fé. Mairiporã, 26 de janeiro de 2015. - ADV: LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP), MIGUEL 
LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP)

Processo 0007300-18.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Bancários - ITAU UNIBANCO SA - Vg Pet Agropecuária 
Ltda Me - CARTA PRECATORIA EXPEDIDA PARA RETIRADA NO CARTORIO OU PELO SISTEMA - ADV: LUIS ANTONIO 
GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP), MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP)

Processo 0007324-46.2013.8.26.0338 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - B.M. - S.R.P. - Proc. Nº 
2530/13 1. Fls. 58: Diga o requerente. 2. P. Int. - ADV: ISIS BUENO (OAB 109128/SP)

Processo 3000192-18.2012.8.26.0338 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - V.M.O.N. - - 
P.C.O.N. - - E.O.N. - M.M.N. - FLS 77 - AUTOS PARALISADOS NO CARTORIO - DIGA O AUTOR - ADV: ISIS BUENO (OAB 
109128/SP)

Processo 3000533-44.2012.8.26.0338 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Lilian Galrão Carbones - Odette Galrao 
Carbones - Vistos. Ordem n° 1709/2012 1. Recolha a requerente as custas judiciais no prazo de trinta (30) dias (art. 257 do 
C.P.C.), sob pena de cancelamento da distribuição. 2. P. e Int. - ADV: LUIZ HENRIQUE GALRÃO DE FRANÇA (OAB 195225/
SP)

Processo 3000533-44.2012.8.26.0338 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Lilian Galrão Carbones - Odette Galrao 
Carbones - FLS 25 - AUTOS PARALISADOS NO CARTORIO - DIGA O AUTOR - ADV: LUIZ HENRIQUE GALRÃO DE FRANÇA 
(OAB 195225/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MAIRIPORÃ EM 09/02/2015

PROCESSO :0000577-12.2015.8.26.0338
CLASSE :AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
IP : 662/2014 - Mairiporã
AUTOR : J.P.
RÉU : R.V.D.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000589-26.2015.8.26.0338
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 25/2015 - Mairiporã
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : M.C.S.
VARA :1ª VARA

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA PAULA SCHLEIFFER LIVRERI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL REGIANI DE LIMA FIGUEIREDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0044/2015
Processo 0001114-57.2005.8.26.0338 (338.01.2005.001114) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - W.C. 

e outro - Vistos. Fl. 228: Anotem-se os dados do defensor. Aguarde-se eventual manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias, após 
o que, deverão os autos ser remetidos ao arquivo. Int. - ADV: ARLIMEIRE PETERSON ANTUNES ALVES DE OLIVEIRA (OAB 
185734/SP), RICARDO CABRAL (OAB 240413/SP)

Processo 0001192-61.2013.8.26.0050 - Inquérito Policial - Roubo - A.A.S. - Vistos. Recebo o recurso de apelação 
interposto (fls. 386 e ss.), dada sua tempestividade. Considerando-se que já foram apresentadas as razões e contrarrazões 
recursais, determino que, certificado o trânsito em julgado para a acusação e expedida guia de recolhimento provisória e 
certidão de honorários, em razão da fase processual, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de 
praxe, consignando-se que a prescrição se dará no dia 29 de junho de 2030. Providencie-se o necessário. Int. - ADV: VERENA 
MARQUES CANAVEZZI (OAB 291203/SP)
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Processo 0002621-14.2009.8.26.0338 (338.01.2009.002621) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples - 
Francisco Umbelino da Silva - Vistos. Cumpra-se o determinado à fl. 163, encaminhando-se a fita ao Instituto de Criminalística, 
solicitando-se sua degravação. Providencie-se o necessário, inclusive junto à Seção de Depósito e Guarda de Armas e Objetos. 
Oportunamente, tornem conclusos. Int. - ADV: WILLIAM ANTONIO DE SOUZA (OAB 136487/SP)

Processo 0003432-95.2014.8.26.0338 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
L.H.P.L. - Vistos. Ante o teor da certidão lavrada à fl. 196, considerando-se que o menor arrolado não mais se encontra internado 
na Fundação Casa e que, até esta data, não foi dado cumprimento ao ato deprecado à Comarca de Atibaia, consigno que o 
comparecimento do adolescente poderá ser providenciado pela defesa, que o arrolou, sendo que, em tal hipótese, o feito, salvo 
qualquer intercorrência, será sentenciado. Intime-se, com urgência. - ADV: PAULA ROMACHO (OAB 251086/SP), JANAINA 
PADILHA DE ALVARENGA (OAB 244956/SP)

Processo 0004408-05.2014.8.26.0338 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - J.P. - Fica o defensor intimado a 
apresentar as razões de recurso no prazo legal - ADV: ANTONIO CARLOS MEDEIROS LOPES (OAB 118549/SP)

Processo 0005048-76.2012.8.26.0338 (338.01.2012.005048) - Medidas de Proteção à Criança e Adolescente - Acolhimento 
Institucional - O.M. e outro - Fica o defensor intimado a se manifestar nos autos - ADV: ADRIANA MOREIRA NUNES GODOI 
(OAB 128523/SP)

Processo 0005626-39.2012.8.26.0338 (338.01.2012.005626) - Auto de Prisão em Flagrante - Furto - L.A.P.S. e outros - 
A.A.P.F. - E.S.S. - Vistos. Considerando-se o que consta nos autos, estando o réu Dheferson detido pela prática de diversa infração 
penal, com fundamento no artigo 89, § 4º, da Lei nº 9.099/95, revogo a suspensão condicional do processo, exclusivamente em 
relação a ele. Para o prosseguimento do feito, visando não causar tumulto processual, vez que os outros dois réus têm cumprido 
as obrigações que lhes foram impostas, nos termos do art. 80 do Código de Processo Penal, determino o desentranhemento 
do feito em relação a Dheferson, contra quem deverá a ação retomar seu curso natural. Providencie-se o necessário e, após, 
tornem conclusos. Intime-se. - ADV: JOSE ANTONIO GONCALVES (OAB 126804/SP), ANTONIO THEODORO DA SILVA FILHO 
(OAB 167390/SP), DIRCEU RODRIGUES (OAB 192567/SP)

Processo 0005895-54.2007.8.26.0338 (338.01.2007.005895) - Outros Feitos não Especificados - Furto - Cristiano da Silva 
Machado e outro - Aguardando cumprimento de carta precatória expedida para a Comarca de Atibaia para intimação do réu a 
pagar prestação pecuniária - ADV: MARCIA CRISTINA PEREIRA (OAB 234904/SP)

Processo 0007415-39.2013.8.26.0338 - Adoção - Adoção de Criança - A.D.S.M. e outro - Vistos. Cota ministerial: Defiro. 
Quanto a informação de que o requerido teria falecido, conforme certidão de óbito de fl. 86, e quanto a não localização da 
requerida, manifestem-se os autores, no prazo de 5 (cinco) dias. Ao cabo, cumpra-se o disposto no art. 267, § 1º, do Código de 
Processo Civil. Int. - ADV: LUCRECIA APARECIDA RANKIN LEAL (OAB 188833/SP)

MARACAÍ
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL RAUCH
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALDO FLORENCIO PEREIRA FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0014/2015
Processo 0000048-81.2015.8.26.0341 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Silvio di Raimo e outros - 

Vistos. Recebo a petição de fls. 57/58 como emenda à inicial. Proceda-se a serventia a inclusão dos cônjuges indicados, no polo 
ativo da presente ação. Anote-se. No mais, aguarde-se as respostas aos ofícios expedidos à fl. 54. Intime-se. - ADV: MURILO 
GARCIA NUNES (OAB 322858/SP)

Processo 0000077-05.2013.8.26.0341 (034.12.0130.000077) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Cooperativa de 
Consumo de Inúbia Paulista Cocipa - Vista obrigatória à exequente: diga acerca do cumprimento do acordo celebrado. - ADV: 
ADEMIR BARRUECO GANDOLFI (OAB 114596/SP)

Processo 0000111-29.2003.8.26.0341 (apensado ao processo 0000113-96.2003.8.26) (341.01.2003.000111) - Embargos de 
Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Genilson Antonio Vidotti e outro - designados os dias 11 
e 25 de março de 2015, às 13h00 para realização de leilões - ADV: MAURICIO DORACIO MENDES (OAB 133066/SP)

Processo 0000116-46.2006.8.26.0341 (341.01.2006.000116) - Execução de Título Extrajudicial - Rural - Agrícola/Pecuário 
- Banco do Estado de São Paulo Banespa - Vistos. Fls. 199/204: Trata-se de pedido informando a cessão de crédito havida 
entre Albino Gaiofatto e Banco Santander (Brasil) S/A. Os executados manifestaram discordância com a cessão (fls. 222/224). 
Decido. No caso dos autos dever ser aplicada a regra do art. 567, II, do CPC, segundo a qual pode prosseguir na execução o 
cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos, não se aplicando, assim, a 
regra geral do art. 42, § 1º, do CPC. Assim, desnecessária a anuência do devedor quando formulado pedido de substituição 
do polo ativo em processo de execução. Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Junior: “ao contrário do que se passa 
no processo de conhecimento, o cessionário do crédito já em execução não depende de anuência do devedor para assumir 
a posição processual do cedente. A regra a aplicar é especial e consta do artigo 567, caput, afastando, pois, a norma geral 
constante do art 42, §1º.” (in Curso de Direito Processual Civil, Volume II, 42ª edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2008, p. 
169). Ademais, a jurisprudência tem o mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO DE SENTENÇA CESSÃO DE 
CRÉDITO PRECATÓRIO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO NOVO CREDOR DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DO DEVEDOR. 
1. Os arts. 41 e 42 do CPC, que dizem respeito ao processo de conhecimento, impuseram como regra a estabilidade da relação 
processual e, havendo cessão da coisa ou do direito litigioso, o adquirente ou o cessionário somente poderão ingressar em 
juízo com a anuência da parte contrária. 2. No processo de execução, diferentemente, o direito material já está certificado e 
o cessionário pode dar início à execução ou nela prosseguir sem que tenha que consentir o devedor. 3. Os dispositivos do 
Código Civil (art. 290 do CC/2002 e 1069 do CC/1916), que regulam genericamente a cessão de crédito como modalidade 
de transmissão das obrigações, não se aplicam à espécie, mas o Código de Processo Civil, que é norma especial e dispôs 
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diversamente quando se trata de cessão de crédito sub judice. 4. Recurso especial improvido.” (2ª Turma, REsp 726535/RS, rel. 
Min. Eliana Calmon, DJU de 30/04/07, p. 301). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 
CESSÃO DE CRÉDITO. SUBSTITUIÇÃO DE PARTES. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CONHECIMENTO PELO DEVEDOR. 
ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA. - A CESSÃO DE CRÉDITO NÃO VALE EM RELAÇÃO AO DEVEDOR, SENÃO QUANDO A ELE 
NOTIFICADA, CONTUDO, A MANIFESTAÇÃO DE CONHECIMENTO PELO DEVEDOR SOBRE A EXISTÊNCIA DA CESSÃO 
SUPRE A NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. PRECEDENTES DESTA TURMA. Em consonância com o disposto no 
art. 567, II, do CPC, pode ser dispensada a anuência do devedor quando formulado pedido de substituição do pólo ativo do 
processo de execução, pois este ato processual não interfere na existência, validade ou eficácia da obrigação. Recurso especial 
conhecido e provido.” (3ª Turma, Resp 588321/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJU de 05/09/05, p. 399). Ante o exposto, tendo 
em vista a desnecessidade de concordância dos executados com a cessão de crédito, DEFIRO a substituição processual, para 
que o cessionário prossiga na execução, nos termos do artigo 567, II, do CPC. Providencie a serventia as devidas retificações. 
Requeira o credor o que entender de direito em termos de prosseguimento da execução, manifestando inclusive sobre as 
alegações de fls. 192/195. Nada sendo requerido no prazo de cinco (05) dias, aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. 
- ADV: GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP), MARCELO JOSE CRUZ (OAB 82727/SP), RENATO FRANZOSO DE 
SOUZA (OAB 209978/SP), RAQUEL CRISTINA CRUZ PEREIRA (OAB 131037/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 
131351/SP)

Processo 0000127-60.2015.8.26.0341 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Celma 
Aparecida Cardoso - Vistos. Faculto a autora o prazo de 10 (dez) dias para a regularização da inicial (assinatura), sob pena de 
indeferimento. Intime-se. - ADV: CLEUNICE ALBINO CARDOSO (OAB 197643/SP)

Processo 0000166-57.2015.8.26.0341 - Interdição - Tutela e Curatela - E.A. - Vistos. 1. Concedo à parte autora os benefícios 
da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 2. O pedido de curatela provisória será apreciado após a realização da perícia por 
médico de confiança deste Juízo, ficando indeferido o pedido de prova emprestada, formulado às fls. 03. 3. Cite-se o réu para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, impugnar o pedido, nos termos do art. 1.183 do Código de Processo Civil. 4. Realize-se perícia 
médica psiquiátrica com urgência, facultando-se ao Ministério Público e aos interessados a formulação de quesitos e a indicação 
de assistente técnico até 10 dias antes da realização do exame, intimando-se os interessados da data, horário e local a serem 
indicados pelo perito para início dos trabalhos. Quesitos do juízo: (1) O paciente apresenta anomalia, anormalidade, patologia 
ou algum transtorno físico ou psíquico?; Em caso afirmativo: (2) Qual a sua causa, seus efeitos, natureza e especificação? 
(3) Qual o grau do transtorno e o tempo de evolução? (4) É de caráter transitório ou permanente?; (5) Qual sua denominação 
técnico-científica (indicar o CID)?; (6) O mal é congênito ou adquirido?; (7) O paciente tem condições de discernimento, com 
capacidade de, por si só, gerir sua pessoa e administrar seus bens e suas ocupações habituais?; (8) O paciente é absolutamente 
incapaz para todos os atos ou apenas sofre de algumas restrições, ainda que reduzidas, na capacidade de gerir sua pessoa e 
administrar seus bens e ocupações habituais? (9) Não sendo absoluta a incapacidade, no que consistem tais restrições? (10) 
Demais considerações necessárias a critério do Sr. Perito. Nomeio o perito o DR. WILSON CONTE LAS VILLAS RODRIGUES, 
que deverá comunicar este juízo da data, hora e local para a realização do exame, intimando-se as partes em seguida, devendo o 
interditando comparecer à perícia designada. 5. Após a realização da perícia será analisada a necessidade ou não da realização 
do interrogatório, conforme Enunciado do I Encontro dos Juízes de Família do Interior de São Paulo, realizado no dia 10 de 
novembro de 2006: “40. É dispensável o interrogatório nos casos de notória incapacidade do interditando, comprovada por laudo 
médico oficial”. 6. O Oficial de Justiça, ao cumprir o mandado de citação, deverá certificar sobre o estado de compreensão, 
comunicação e locomoção do requerido, bem como das pessoas que estiverem em sua companhia e as que se apresentem 
como responsáveis pelo requerido, as quais também deverão ser cientificadas, consignando-se eventual oposição quanto ao 
curador indicado. 7. Sem prejuízo, realize estudo social, com urgência. 8. Ao Cartório Distribuidor local solicitando certidão cível 
e criminal a respeito das partes. 9. Outrossim, oficie-se ao CIRETRAN, à Receita Federal e ao SRI, solicitando que informem 
se a parte interditanda é proprietária de veículos ou imóveis. Servirá o presente como mandado. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei. Cite-se e intime-se - ADV: MARCIA PIKEL GOMES (OAB 123177/SP)

Processo 0000167-42.2015.8.26.0341 - Interdição - Tutela e Curatela - E.L.S. - Vistos. 1. Concedo à parte autora os benefícios 
da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 2. O pedido de curatela provisória será apreciado após a realização da perícia por 
médico de confiança deste Juízo, ficando indeferido o pedido de prova emprestada, formulado às fls. 03. 3. Cite-se o réu para, 
no prazo de 05 (cinco) dias, impugnar o pedido, nos termos do art. 1.183 do Código de Processo Civil. 4. Realize-se perícia 
médica psiquiátrica com urgência, facultando-se ao Ministério Público e aos interessados a formulação de quesitos e a indicação 
de assistente técnico até 10 dias antes da realização do exame, intimando-se os interessados da data, horário e local a serem 
indicados pelo perito para início dos trabalhos. Quesitos do juízo: (1) O paciente apresenta anomalia, anormalidade, patologia 
ou algum transtorno físico ou psíquico?; Em caso afirmativo: (2) Qual a sua causa, seus efeitos, natureza e especificação? 
(3) Qual o grau do transtorno e o tempo de evolução? (4) É de caráter transitório ou permanente?; (5) Qual sua denominação 
técnico-científica (indicar o CID)?; (6) O mal é congênito ou adquirido?; (7) O paciente tem condições de discernimento, com 
capacidade de, por si só, gerir sua pessoa e administrar seus bens e suas ocupações habituais?; (8) O paciente é absolutamente 
incapaz para todos os atos ou apenas sofre de algumas restrições, ainda que reduzidas, na capacidade de gerir sua pessoa e 
administrar seus bens e ocupações habituais? (9) Não sendo absoluta a incapacidade, no que consistem tais restrições? (10) 
Demais considerações necessárias a critério do Sr. Perito. Nomeio o perito o DR. WILSON CONTE LAS VILLAS RODRIGUES, 
que deverá comunicar este juízo da data, hora e local para a realização do exame, intimando-se as partes em seguida, devendo o 
interditando comparecer à perícia designada. 5. Após a realização da perícia será analisada a necessidade ou não da realização 
do interrogatório, conforme Enunciado do I Encontro dos Juízes de Família do Interior de São Paulo, realizado no dia 10 de 
novembro de 2006: “40. É dispensável o interrogatório nos casos de notória incapacidade do interditando, comprovada por laudo 
médico oficial”. 6. O Oficial de Justiça, ao cumprir o mandado de citação, deverá certificar sobre o estado de compreensão, 
comunicação e locomoção do requerido, bem como das pessoas que estiverem em sua companhia e as que se apresentem 
como responsáveis pelo requerido, as quais também deverão ser cientificadas, consignando-se eventual oposição quanto ao 
curador indicado. 7. Sem prejuízo, realize estudo social, com urgência. 8. Ao Cartório Distribuidor local solicitando certidão cível 
e criminal a respeito das partes. 9. Outrossim, oficie-se ao CIRETRAN, à Receita Federal e ao SRI, solicitando que informem 
se a parte interditanda é proprietária de veículos ou imóveis. Servirá o presente como mandado. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei. Cite-se e intime-se - ADV: MARCIA PIKEL GOMES (OAB 123177/SP)

Processo 0000183-93.2015.8.26.0341 - Exibição - Liminar - Carlos Salatini - Vistos. Indefiro, por ora, o pedido de assistência 
judiciária gratuita. É que a parte autora não comprovou sua situação de hipossuficiência, tal como comanda o art. 5.º, LXXIV, 
da CF, que assim dispõe, in verbis: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos” (grifou-se). O processo civil sem risco, pois, é exceção no ordenamento jurídico. Percebe-se, então, que a norma 
constante do art. 4.º da Lei n.º 1060/50, que impõe o deferimento mediante simples afirmação, não foi recepcionada pela 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1158

Constituição. Deve a parte autora, portanto, comprovar o seu estado de necessidade. Poderá, para tanto, juntar comprovante 
de rendimentos e/ou cópia da última declaração de imposto de renda. Fica a parte autora, desde logo, advertida de que, caso a 
declaração de pobreza não espelhe a realidade, sujeitar-se-á às sanções penais e civis previstas em lei (art. 4.º, § 1.º, da Lei n.º 
1.050/60, e outras). Alternativamente, deve a parte autora pagar as custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento 
da distribuição (CPC, art. 257). Prazo: 30 (trinta) dias. Intime-se. - ADV: GILBERTO MARTIN ANDREO (OAB 185426/SP)

Processo 0000211-95.2014.8.26.0341 - Monitória - Cheque - Cooperativa Agropecuária de Pedrinhs Paulista - Em razão do 
exposto, com base nos arts. 269, I, e 1.102-C do CPC, declaro constituído o título executivo judicial no montante de R$ 1.426,40, 
representado pelo cheque de fls. 13. Esse valor deve ser corrigido monetariamente desde o vencimento do título, aplicando-se a 
tabela prática do TJSP, e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, contados da apresentação ao banco sacado (ou da 
citação ou protesto - o que tiver ocorrido primeiro). Sucumbente, condeno a ré a arcar com a totalidade das custas e despesas 
processuais, bem como a pagar honorários advocatícios, devidos ao patrono da parte adversa, fixados esses em 10% sobre 
o valor do título executivo judicial. Apresente a parte requerente planilha atualizada do débito para dar início ao cumprimento 
de sentença. P.R.I.C. - ADV: ANTONIO ZANETTI FILHO (OAB 244923/SP), FERNANDO MATTIOLI SOMMA (OAB 303182/SP), 
MARCOS DOMINGOS SOMMA (OAB 68512/SP)

Processo 0000290-79.2011.8.26.0341 (341.01.2011.000290) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Automar Veículos 
e Serviços Ltda - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido. Após, manifeste-se a exequente, requerendo o 
que de direito. Int. - ADV: ANTONIO APARECIDO PASCOTTO (OAB 57862/SP)

Processo 0000336-68.2011.8.26.0341 (341.01.2011.000336) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
Cooperativa Agropecuária de Pedrinhas Paulista - Vista obrigatória às partes: digam sobre os esclarecimentos do sr. Perito. 
- ADV: MARCOS DOMINGOS SOMMA (OAB 68512/SP), DEBORA BERTO SILVA SOARES (OAB 272635/SP), GERALDO 
FRANCISCO DO N.SOBRINHO (OAB 152399/SP)

Processo 0000338-33.2014.8.26.0341 - Execução de Alimentos - Obrigação de Entregar - A.G. - V.G. - Vistos. Fls. 72/77. 
Razão assiste ao Ministério Público (fls. 80/81). Não é admissível a execução de prestações alimentares pretéritas e atuais 
de forma simultânea e nos mesmos autos, haja vista serem distintos e incompatíveis os ritos processuais para execução de 
tais débitos. Assim, intime-se o exequente para no prazo de 10 (dez) dias, optar pelo rito processual que pretende que tenha 
prosseguimento nestes autos, requerendo o que for de direito. Intimem-se. - ADV: GISELE MARINI DIAS (OAB 279976/SP), 
MARIANA RODRIGUES PRADO (OAB 267705/SP)

Processo 0000506-06.2012.8.26.0341 (341.01.2012.000506) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Celso Pereira de Almeida - Banco Daycoval Sa - Vista obrigatória ao requerente: diga sobre depósito efetuado pelo requerido no 
importe de R$70,31. - ADV: FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/SP), THIAGO FONSECA SOARES MEGA (OAB 244700/
SP)

Processo 0000585-48.2013.8.26.0341 (034.12.0130.000585) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Departamento de Estradas de Rodagem - Vistos. Por ora, manifeste-se a requerente quanto ao interesse na inclusão dos 
demais co-proprietários dos imóveis, considerando que eventual condenação, sem a participação daqueles, ficará restrita à 
sua quota, ou seja, 50%. Poderá a parte autora, de outra feita, trazer aos autos documentos, com firmas reconhecidas, que 
demonstrem anuência dos co-proprietários com a pretensão veiculada na inicial. Prazo: 15 dias. Esgotado o prazo, com ou sem 
manifestação, tornem os autos conclusos para saneador ou sentença. Int Maracaí, 02 de dezembro de 2.014. - ADV: VLAMIR 
MENEGUINI (OAB 93596/SP), MARCELO JOSE CRUZ (OAB 82727/SP)

Processo 0000772-90.2012.8.26.0341 (341.01.2012.000772) - Procedimento Ordinário - Alienação Fiduciária - Josue Olimpio 
da Silva - Banco Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Vistos. Recebo o recurso de fls.48/51 em seus efeitos 
devolutivo e suspensivo. Vista ao requerido para apresentação de suas contrarrazões de apelação. Int. - ADV: MARCELO 
CRISTALDO ARRUDA (OAB 269569/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/
SP)

Processo 0000789-78.2002.8.26.0341 (apensado ao processo 0000576-48.1997.8.26) (341.01.2002.000789) - Procedimento 
Ordinário - Inventário e Partilha - Ana Claudia Zirondi Cardoso - Joao Daniel Cardoso - Vistos. Ciência da baixa dos autos às 
partes. Manifeste-se o credor em termos de prosseguimento (arts. 475-B, “caput”, e 475-I, ambos do CPC). No silêncio e 
decorridos seis meses, (art. 475-J, § 5º do CPC) arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: CARLOS 
PEREIRA DOS SANTOS (OAB 110781/SP), CARLOS ALBERTO MARIANO (OAB 116357/SP)

Processo 0000809-20.2012.8.26.0341 (341.01.2012.000809) - Procedimento Sumário - Honorários Advocatícios - Geraldo 
Francisco do Nascimento - Gennaro Tuccilli e outro - Vistos. Com razão o autor em sua manifestação de fl. 226, haja vista que 
o ofício de fls. 223 não atende à determinação constante as fls. 218. Deste modo, reitere-se o ofício de fl. 220, solicitando à 
OAB local para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a nomeação de advogado para servir como perito judicial nos autos e 
independentemente de compromisso, promover a estimativa dos honorários devidos ao autor pelo trabalho desenvolvido como 
advogado do requerido nos autos sob n.º 341.01.2006.000439-5 deste Juízo. Sem prejuízo, desde já, nos termos do artigo 421 
do Código de Processo Civil, faculto às partes a apresentação de quesitos e a indicação de assistente técnico. Intimem-se. - 
ADV: GERALDO FRANCISCO DO N.SOBRINHO (OAB 152399/SP), RICARDO DOS SANTOS BARBOSA (OAB 201114/SP)

Processo 0000864-64.1995.8.26.0341 (341.01.1995.000864) - Execução de Título Extrajudicial - Rural - Agrícola/Pecuário 
- Banco Santander Sa - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se 
encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento 
ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: CARLOS PEREIRA DOS SANTOS 
(OAB 110781/SP), GENESIO CORREA DE MORAES FILHO (OAB 69539/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP), 
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0000873-59.2014.8.26.0341 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Cooperativa de Crédito 
Rural de Cândido Mota - Vista obrigatória ao exequente: diga sobre penhora efetuada à fl. 29(01 micro-ondas, 01 Televisão, 
01 sofá de 03 lugares e 01 máquina de lavar, avaliados em R$3.100,00) bem como sobre certidão retro (não apresentação de 
embargos). - ADV: GUSTAVO MOREIRA RODRIGUES (OAB 310448/SP)

Processo 0000911-08.2013.8.26.0341 (034.12.0130.000911) - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - Maria Esther 
Bertholdo - Alexandre Ribeiro Xavier Me - Vista obrigatória ao requerido: recolher custas finais no importe de R$100,70 no prazo 
de 60 dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. - ADV: SUELY BERTHOLDO (OAB 119407/SP), FABIO DE ALMEIDA NOBILE 
TOUJEIRO (OAB 206001/SP)

Processo 0000936-21.2013.8.26.0341 (034.12.0130.000936) - Procedimento Ordinário - Guarda - J.C. - R.L.M.L. - Vista 
obrigatória à requerente: diga sobre resposta a ofício expedido, com o seguinte teor: “o Sr. Rodrigo Laerte Lima prestou labor 
a esta empresa no período de 12/11/2012 a 31/01/2014 e não mantém mais nenhum vínculo com esta empresa. - ADV: ANALU 
APARECIDA MARQUES (OAB 287325/SP), JOSE CARLOS FARIA (OAB 87181/SP)
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Processo 0000936-21.2013.8.26.0341 (034.12.0130.000936) - Procedimento Ordinário - Guarda - J.C. - R.L.M.L. - Vista 
obrigatória às partes: digam sobre estudo social juntado aos autos. - ADV: ANALU APARECIDA MARQUES (OAB 287325/SP), 
JOSE CARLOS FARIA (OAB 87181/SP)

Processo 0000947-12.1997.8.26.0341 (341.01.1997.000947) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Central de Caminhoneiros do Brasil Sa - Elvira Assunta Beraldi Cerqueira - ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento 
ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, 
a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: GERALDO 
FRANCISCO DO N.SOBRINHO (OAB 152399/SP), VAINER RICARDO PRATO (OAB 25925/PR), LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 
10172/PR)

Processo 0001020-22.2013.8.26.0341 (034.12.0130.001020) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Suzana 
Aparecida dos Santos - Vistos. Defiro o prazo de 30 dias de sobrestamento conforme requerido. Após, manifeste-se em termos 
de prosseguimento. Int. - ADV: LEILA DINIZ (OAB 165015/SP)

Processo 0001195-79.2014.8.26.0341 - Execução de Alimentos - Alimentos - S.R.S. - A.C.C. - Vistos. Considerando o acordo 
celebrado entre as partes e homologado à fl.71 dos autos, esclareça o peticionário de fls.74/118 os termos de referida petição. 
Int. - ADV: ROBERTO DE ALMEIDA (OAB 124429/SP), MARIANA RODRIGUES PRADO (OAB 267705/SP)

Processo 0001229-54.2014.8.26.0341 - Execução de Alimentos - Alimentos - V.S.O. e outros - A.O.O. - Vistos. Intime-se o 
requerido para, no prazo de três dias, manifestar-se sobre o teor da petição de fls.78 ou se for o caso, comprovar o cumprimento 
do acordo celebrado nestes autos, sob pena de prisão civil. - ADV: ISMAEL PEDROSO CAMARGO FILHO (OAB 320013/SP), 
RENATO FRANZOSO DE SOUZA (OAB 209978/SP), FRANCISCO VIEIRA PINTO JUNIOR (OAB 305687/SP)

Processo 0001276-28.2014.8.26.0341 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Ilza Maria de Almeida - Vistos. Aguarde-
se manifestação da Fazenda. Int. - ADV: SIRLEI RICARDO DE QUEVEDO (OAB 170573/SP)

Processo 0001401-93.2014.8.26.0341 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - José Behlau Filho - Vista obrigatória às partes: digam sobre os esclarecimentos 
feitos pelo Sr. Perito (fls.174/175). - ADV: ALOISIO MERSCHER (OAB 157198/SP), ADILSON GAMBINI MONTEIRO (OAB 
149616/SP)

Processo 0001418-32.2014.8.26.0341 - Divórcio Litigioso - Dissolução - B.H.S.G. - Certidão - Honorários - Convênio 
Defensoria-OAB - retirar - ADV: CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (OAB 110781/SP)

Processo 0001434-64.2006.8.26.0341 (341.01.2006.001434) - Execução de Título Extrajudicial - Rural - Agrícola/Pecuário - 
Comercial Agricola São José Maracai Ltda - Vista obrigatória: manifeste-se em termos de prosseguimento e/ou extinção do feito. 
- ADV: DANIEL CARDOSO DE ALMEIDA (OAB 274585/SP), DANIELA PEPES CARDOSO DE ALMEIDA MINICHIELLO (OAB 
184624/SP), CARLOS ALBERTO MOURA SALES (OAB 322334/SP)

Processo 0001486-84.2011.8.26.0341 (341.01.2011.001486) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Cláudio César 
Gonçalves - Vistos. A petição que foi desentranhada, em atendimento à decisão de fl 109, não tem o condão de suprir a 
falta de intimação do executado em relação à penhora levada a efeito. Assim, antes de analisar o pedido de fl. 111, intime-se 
pessoalmente o executado da penhora de fl. 65. Decorrido o prazo para eventual embargos à penhora, certifique-se e tornem os 
autos conclusos para deliberação sobre o requerimento de fl. 111. Intimem-se.(NOTA DO CARTÓRIO: RECOLHER DILIGÊNCIAS 
NECESSÁRIAS) - ADV: RICARDO DOS SANTOS BARBOSA (OAB 201114/SP), JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR 
(OAB 140375/SP)

Processo 0001509-25.2014.8.26.0341 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - T.C.S. - W.V.S. - Vistos. 
O acolhimento de justificativa em ação de execução de alimentos, sob a modalidade coercitiva, somente ocorre em casos 
extremos, nos quais fique demonstrado que o inadimplemento ocorreu por motivo de força maior. Na hipótese dos autos, o 
executado alega que está passando por dificuldades financeiras (fls. 33), além de recentemente ter ficado desempregado (fls. 
50). Ocorre que dificuldades financeiras e desemprego não são causas de extinção da obrigação, sendo que tais questões 
refogem ao âmbito de discussão admissível em sede de execução de alimentos, onde se cuida da higidez do título executivo e 
do exame de eventual situação excepcional que impeça o cumprimento da obrigação. Ressalto ainda, que quando o valor dos 
alimentos se torna excessivamente gravoso, cabe ao alimentante promover a ação revisional para adequar o encargo alimentar 
às suas novas condições econômicas, não podendo a sua inércia favorecê-lo e prejudicar a parte alimentanda. Assim, somente 
a impossibilidade momentânea e absoluta de adimplir o encargo alimentar, é que constitui justificativa ponderável e tem o 
condão de afastar a imposição da medida coercitiva, o que não é o caso. Em razão do exposto, nos termos do art. 733 do CPC, 
rejeito a justificativa apresentada e decreto a prisão civil do executado pelo prazo de 30 dias. Expeça-se o necessário. Intime-
se. - ADV: MARCELO JOSE CRUZ (OAB 82727/SP), JOSE CARLOS FARIA (OAB 87181/SP)

Processo 0001516-22.2011.8.26.0341 (341.01.2011.001516) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Fiat Sa - Vistas dos autos ao autor para: (X) manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se 
encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento 
ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 
150060/SP), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP)

Processo 0001562-06.2014.8.26.0341 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.I.B. - J.C.B. e outro - Certidão - Honorários - 
Convênio Defensoria-OAB - RETIRAR - ADV: MARCELO JOSE CRUZ (OAB 82727/SP)

Processo 0001566-19.2009.8.26.0341 (341.01.2009.001566) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Vicente Paulo de Souza e outro - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo o AGRAVO RETIDO de fls. 207/214. 
Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Anote-se para que dele conheça o Juízo ad quem. Fica dispensada a 
intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, uma vez que poderá fazer isso em sede recursal, já ficando aqui 
advertida para tanto. Int. - ADV: MARCELO JOSE CRUZ (OAB 82727/SP), RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO (OAB 199094/
SP)

Processo 0001601-03.2014.8.26.0341 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Cleusa Camargo Pereira - 
Vistos. Intime-se a autora para esclarecer a divergência entre o seu nome que consta na inicial e documento de identidade (fl. 
10 - Cleusa Camargo Pereira) e aquele que consta nas certidões de fls. 4 e 5 (Cleusa Pereira de Souza). Deve a requerente, 
em sua manifestação, juntar a documentação pertinente. Prazo: 10 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 
mérito. Intime-se. Maracai, 20 de janeiro de 2015. - ADV: SIRLEI RICARDO DE QUEVEDO (OAB 170573/SP)

Processo 0001679-17.2002.8.26.0341 (341.01.2002.001679) - Interdição - Capacidade - C.A.P. - Vistos. Considerando a 
certidão de óbito do requerido juntada às fls. 273, a petição do requerente às fls. 278, bem como a manifestação do Ministério 
Público às fls.280, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Sem prejuízo, expeça-se certidão de honorários a 
advogada do autor, consoante o Convênio celebrado entre a OAB e a DPE/SP. Intime-se. - ADV: ANALU APARECIDA MARQUES 
(OAB 287325/SP)
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Processo 0001686-57.2012.8.26.0341 (341.01.2012.001686) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bvfinanceira Sa Crédito Finaciamento e Investimento - Vistos. Proceda nova carga ao mandado expedido às 
fls.25/26, atentando-se ao endereço fornecido à fl.69. Defiro os benefícios do artigo 172 do CPC. Int. - ADV: MARLI INACIO 
PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0001713-69.2014.8.26.0341 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - B.B.S.O. - Vistos. 1. 
Recebo a petição e documentos de fls. 17/21 como emenda a inicial. Anote-se. 2. Trata-se de ação envolvendo alimentos, 
cuja pensão foi fixada em valor que não supera dois salários mínimos federais (54 % ou 1/3 do salário mínimo). Assim, não 
há incidência de custas. 3. Diante do acordo celebrado nos autos, desnecessária a citação do executado. De outra banda, 
considerando a informação do descumprimento do acordo de fls. 22/23, homologado às fls. 29, intime-se o devedor para, no 
prazo de três dias: (1) efetuar o pagamento das parcelas do débito alimentar, estipuladas no acordo celebrado nos autos, no 
valor de R$ 1.091, 46, mais as prestações que se vencerem desde a propositura da ação, à razão de 54 % do salário mínimo 
nacional por mês em caso de emprego formal ou 1/3 no caso de desemprego; ou (2) provar que já efetuou o pagamento ou 
justificar a impossibilidade de fazê-lo, cientificado de que, não comprovando a regularização, fica sujeito à prisão civil, nos 
termos do art. 733 do CPC. 3. Observo que não haverá necessidade de nova intimação para pagamento das prestações que se 
vencerem no curso da ação, tendo em vista o disposto no art. 290 do CPC, segundo o qual as prestações periódicas presumem-
se incluídas no pedido. 4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor do débito alimentar, para o caso de pronto 
pagamento. Intime-se. - ADV: BRUNO HENRIQUE DE LIMA (OAB 269502/SP)

Processo 0001716-58.2013.8.26.0341 (034.12.0130.001716) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito, Financiamento e Investimento - Vistos. Fl. 54: Defiro. Proceda-se a nova carga do 
mandado expedido às fls. 25/26, anotando-se no mesmo o endereço informado à fl.54. Defiro os benefícios do artigo 172 do 
CPC. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0001727-53.2014.8.26.0341 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - S.S.O. - Ante o exposto, 
HOMOLOGO a desistência da ação e em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no artigo 267, VIII do Código 
de Processo Civil. Revogo os alimentos provisórios anteriormente fixados. Sem custas por ser a autora beneficiária da justiça 
gratuita. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: JOAO ROBERTO RODRIGUES (OAB 134938/SP)

Processo 0001757-88.2014.8.26.0341 - Procedimento Ordinário - Guarda - L.S.R. - T.A.M. - Vistos. Defiro os benefícios 
da assistência judiciária gratuita a requerida. Anote-se. Tendo em vista as informações trazidas no Estudo Social de fls. 37/41, 
intime-se a requerida para que informe se persiste seu interesse na apreciação do pedido de busca e apreensão de seu filho, 
formulado na petição de fls. 27/32. Sem prejuízo, expeça-se ofício aos Conselhos Tutelares de Pedrinhas Paulista e de Maracaí 
solicitando que acompanhem os núcleos familiares das partes, informando nos autos eventual situação de risco gerada ao 
infante. No mais, aguarde-se por 30 dias, após realize-se novo estudo social do caso. Intimem-se. - ADV: ANTONIO VALDILEI 
LOUREIRO (OAB 148166/SP), DALVA TEREZINHA PAIVA SINAIDI (OAB 169393/SP)

Processo 0002051-77.2013.8.26.0341 (034.12.0130.002051) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Cícero Garcia Bolconte e outros - Vistos. Manifeste-se a Fazenda Estadual sobre o pedido 
de desistência da ação formulado pela autora. Intime-se. - ADV: BRUNO HENRIQUE DE LIMA (OAB 269502/SP), MARCO 
ANTONIO BARONI GIANVECCHIO (OAB 172006/SP), MARCELO DOS SANTOS (OAB 146075/SP)

Processo 0002216-61.2012.8.26.0341 (341.01.2012.002216) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Elizabete 
de Carvalho Fetter e outros - Prefeitura Municipal de Maracai - Vistos. Tendo em vista que SAMANTHA IZADORA DE ALMEIDA 
CARRASCO, se encontra em lugar incerto e não sabido, bem como o fato de não mais exercer cargo junto à Prefeitura Municipal 
de Maracaí (fls. 2.162), não se mostra mais possível que tenha sua esfera jurídica atingida por decisão a ser proferida neste feito, 
carecendo, nesse contexto, de legitimidade ad causam superveniente, determino sua exclusão do polo passivo da demanda, 
como requerido pelo Ministério Público a fl. 2.165. Anote-se, inclusive nos registros da serventia. No mais, aguarde-se o decurso 
do prazo para contestação dos demais requeridos que ainda não o fizeram, prazo este que se iniciará a partir da intimação da 
presente decisão. Intime-se. - ADV: THIAGO VACELI MARTINS (OAB 200523/SP), DELMA GRABINE DE MELO BECKER (OAB 
103335/SP), PAULO ROGERIO KUHN PESSOA (OAB 118814/SP), JOAO CARLOS GONCALVES FILHO (OAB 77927/SP), 
JULIO CESAR LOUREIRO (OAB 129890/SP), TATIANE RAMIREZ MAIA (OAB 280643/SP), PRISCILA INCHAUSTI GRECCO 
OLIVEIRA (OAB 265161/SP), EDUARDO FOGLIA VILLELA (OAB 286109/SP), BRUNO HENRIQUE DE LIMA (OAB 269502/SP), 
MURILO GARCIA NUNES (OAB 322858/SP), EDINALDO ALBINO DE SOUZA (OAB 26978/PR)

Processo 0002281-85.2014.8.26.0341 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Antônia Rodrigues Damascena 
Lourenço - Vistos. Concedo o prazo de 20 dias para o cumprimento do determinado no penúltimo parágrafo do r. Despacho de 
fl.29 (apresentação do ITCMD). Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos. Int. - ADV: THIAGO VACELI 
MARTINS (OAB 200523/SP)

Processo 0002441-13.2014.8.26.0341 - Regulamentação de Visitas - Liminar - Eloísa Carolina dos Santos Nascimento - 
Paulo Sérgio da Silva Ribeiro Junior - Vista ao autor: manifestar-se, em 10 dias, sobre contestação - ADV: CLEUNICE ALBINO 
CARDOSO (OAB 197643/SP), ROBERTO DE ALMEIDA (OAB 124429/SP)

Processo 0002464-27.2012.8.26.0341 (341.01.2012.002464) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 
Fornecimento de Medicamentos - Lucelina dos Santos Manzoni - Fazenda Pública do Município de Maracaí - Vista obrigatória 
ao procurador da requerente: diga se houve o recebimento dos honorários de sucumbência conforme requerido à fl.98. - ADV: 
CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (OAB 110781/SP), ROBERTO DE BARROS FILHO (OAB 244684/SP)

Processo 0002505-23.2014.8.26.0341 - Interdição - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - A.C.M. - Ciência aos 
interessados da designação do dia 03/03/2015, às 09h00 para perícia na interditanda no Forum de Assis/SP. - ADV: ROBERTO 
DE BARROS FILHO (OAB 244684/SP)

Processo 0002560-71.2014.8.26.0341 - Procedimento Ordinário - Guarda - E.L.S. - J.L.L. - Vista dos autos ao autor: 
manifestar-se, em 10 dias, sobre contestação - ADV: MARCELO DOS SANTOS (OAB 146075/SP), RENATO FRANZOSO DE 
SOUZA (OAB 209978/SP)

Processo 0002582-03.2012.8.26.0341 (341.01.2012.002582) - Procedimento Ordinário - Seguro - Andreia Pereira de Lima 
Bondarenko - Santander Seguros Sa - Vista obrigatória ao requerido: recolher custas finais no importe de R$736,35 no prazo 
de 60 dias contados desta intimação, sob pena de inscrição em dívida ativa. - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), 
RENATO FRANZOSO DE SOUZA (OAB 209978/SP)

Processo 0002646-42.2014.8.26.0341 - Divórcio Consensual - Dissolução - W.R. e outro - HOMOLOGO, por sentença, para 
que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, nos autos do processo em epígrafe (fls. 02/03). 
Consequentemente decreto o DIVÓRCIO de WALTER REYNALDO e ROSANA MARIA ARF REYNALDO, com homologação das 
cláusulas avençadas pelas partes, pondo fim ao vínculo matrimonial, nos termos do artigo 226, parágrafo 6º da Constituição 
Federal e 1.580 do Código Civil e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, III, do 
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Código de Processo Civil. Custas recolhidas às fls. 08. Transitada esta em julgado, expeça-se o necessário. Oportunamente, 
arquivem-se os autos. P. R. I. C. - ADV: SIRLEI RICARDO DE QUEVEDO (OAB 170573/SP)

Processo 0002684-54.2014.8.26.0341 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Ivonete 
Cirilo de Sousa - Vistos. Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita a autora. Anote-se. Cite-se a parte devedora na forma 
requerida na inicial, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento do débito apontado na inicial (R$ 7.275,90), com 
a advertência de que na inércia, a ser certificada pela Serventia, prosseguir-se-á nos termos do artigo 475-J, caput, do mesmo 
diploma legal, bem como de que eventual impugnação deverá ser apresentada no prazo de 15 dias, a contar do depósito, 
independentemente de intimação (Resp 972.812-RJ, rel. Min. Nancy Andrighy, julgado em 23/09/2008 - Informativo 369 - STJ) 
e, deverá se fundar em uma das hipóteses do artigo 475-L do Código de Processo Civil e somente será apreciada depois de 
garantido o Juízo pela penhora de bens, nos termos do artigo 475-J, §1º, da Lei Adjetiva. Fixo desde já a verba honorária para a 
presente fase de cumprimento de sentença em 10% do valor em execução, com fulcro no artigo 20, §4º, do Código de Processo 
Civil, para o caso de não cumprimento voluntário do julgado. Neste sentido: “EXECUÇÃO NÃO CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO 
DA DECISÃO, NO PRAZO DE 15 DIAS, PELO DEVEDOR, QUE CORRESPONDE À FASE INICIAL DA EXECUÇÃO SUJEIÇÃO 
DESTE A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NA SEGUNDA FASE FIXAÇÃO DESTES NO DEFERIMENTO DO PEDIDO 
EXECUTÓRIO CABIMENTO INTERPRETAÇÃO E ALCANCE DO DISPOSTO NO ART. 475-J DA LEI Nº] 11.232/05 RECURSO 
PROVIDO EM PARTE PARA ESSE FIM. Diante das novas regras relativas ao cumprimento da sentença de pagar quantia (dívida 
pecuniária), a execução se desdobra em duas fases distintas: a primeira corresponde ao pagamento espontâneo da dívida pelo 
devedor; a segunda, em este não ocorrendo, à fase executória propriamente dita. Tem início com a provocação do devedor. 
Neste caso, é de rigor a fixação de honorários para esta fase executiva, de conformidade com a regra do art. 20, §4º, do CPC. 
Assim, ao fazer o controle de admissibilidade do requerimento inicial desta segunda fase a que se refere o art. 475-J, deverá 
o juiz, não obstante o silêncio da Lei nº 11.232/2005 a respeito, fixar os honorários devidos pelo trabalho do advogado a ser 
desenvolvido nessa fase executiva” (TJ/SP, A.I, nº 1111417-0/3, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. LUIS DE CARVALHO, 
j. em 31/10.07). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - 
ADV: EDSON DOS SANTOS (OAB 197676/SP)

Processo 0002714-89.2014.8.26.0341 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - T.G.R.S. - Vistos. Indefiro, 
por ora, o pedido de assistência judiciária gratuita. É que a parte autora não comprovou sua situação de hipossuficiência, tal 
como comanda o art. 5.º, LXXIV, da CF, que assim dispõe, in verbis: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 
que comprovarem insuficiência de recursos” (grifou-se). O processo civil sem risco, pois, é exceção no ordenamento jurídico. 
Percebe-se, então, que a norma constante do art. 4.º da Lei n.º 1060/50, que impõe o deferimento mediante simples afirmação, 
não foi recepcionada pela Constituição. Deve a parte autora, portanto, comprovar o seu estado de necessidade. Poderá, para 
tanto, juntar comprovante de rendimentos e/ou cópia da última declaração de imposto de renda. Fica a parte autora, desde logo, 
advertida de que, caso a declaração de pobreza não espelhe a realidade, sujeitar-se-á às sanções penais e civis previstas em lei 
(art. 4.º, § 1.º, da Lei n.º 1.050/60, e outras). Alternativamente, deve a parte autora pagar as custas e despesas processuais, sob 
pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 257). Prazo: 30 (trinta) dias. Intime-se. - ADV: GISLAINE DE GIULI PEREIRA 
TRENTINI (OAB 253291/SP)

Processo 3000350-30.2013.8.26.0341 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
SA Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Proceda-se nova carga do mandado expedido às fls.31/32, observando-se o 
endereço fornecido à fl.54. Defiro, neste momento, os benefícios do artigo 172 do CPC. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO 
DA SILVA (OAB 150793/SP)

MARÍLIA
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MARÍLIA EM 09/02/2015

PROCESSO :0002365-43.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : M.S.B.P.
RECLAMADO : C.L.P.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002367-13.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : A.M.R.L.
RECLAMADA : T.C.L.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001153-67.2015.8.26.0344
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Oneide Goulart da Silva
ADVOGADO : 128636/SP - Renata Alvarenga Biral
EXECTDO : Rogério Pereira dos Santos
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001154-52.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Via Sul Logus Centro de Formação de Condutores Categoria B Ltda-me
ADVOGADO : 324332/SP - Tatiana Alexandra Souza Rodrigues
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REQDA : Telefônica Brasil SA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002368-95.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : J.I.J.
RECLAMADO : M.H.R.J.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001155-37.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : José Geraldo do Amparo Lopes
ADVOGADO : 326859/SP - Tamires Belutto da Silva Martins
REQDO : Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001156-22.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Renato Augusto Silvestre
ADVOGADO : 235930/SP - Camilla de Matos Marcondes Silvestre
REQDO : Urbplan Desenvolvimento Urbano S.a.
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001157-07.2015.8.26.0344
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Itaú Unibanco S.A.
ADVOGADO : 152396/SP - Marcelo Morato Leite
REQDO : Casanova Acabamentos Ltda
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002370-65.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Clarice Pereira Fernandes
RECLAMADO : Maria da Graça da Costa Ramos de Souza
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001158-89.2015.8.26.0344
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : L.P.R.S.
ADVOGADO : 345642/SP - Jean Carlos Barbi
ALIMENTANTE : I.S.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001159-74.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.S.S.
ADVOGADO : 301307/SP - Joaquim Alves de Santana
REQDO : M.B.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001160-59.2015.8.26.0344
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : G.R.S.B.
ADVOGADO : 301307/SP - Joaquim Alves de Santana
EXECTDO : M.B.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001161-44.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Maria Aparecida da Silva de Brito
ADVOGADO : 326925/SP - Fabio Cesar Gomes
REQDO : Magazine Luiza S/A
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001162-29.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Wilson Junior Raquel
ADVOGADO : 124258/SP - Josue Dias Peitl
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001163-14.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Renan da Silva Brito
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ADVOGADO : 124258/SP - Josue Dias Peitl
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001164-96.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Douglas dos Santos Nascimento
ADVOGADO : 124258/SP - Josue Dias Peitl
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001165-81.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Ednaldo Roldon dos Santos
ADVOGADO : 124258/SP - Josue Dias Peitl
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001166-66.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Paulo Gonçalves Filho
ADVOGADO : 124258/SP - Josue Dias Peitl
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001167-51.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Franciele Dayane de Oliveira
ADVOGADO : 124258/SP - Josue Dias Peitl
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001168-36.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Marcio Rogerio Candido
ADVOGADO : 124258/SP - Josue Dias Peitl
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001169-21.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Mario Alberto Fernandes da Rocha
ADVOGADO : 124258/SP - Josue Dias Peitl
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001170-06.2015.8.26.0344
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : J.mahfuz Ltda
ADVOGADO : 223363/SP - Emanuel Henrique de Carvalho Tauyr
EXECTDA : Denice dos Santos de Freitas
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001171-88.2015.8.26.0344
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Luiza Maria de Lima
ADVOGADO : 82900/SP - Ruy Machado Tapias
EMBARGDA : Marcília Grandini
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001172-73.2015.8.26.0344
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : E.R.
ADVOGADO : 124952/SP - Mauri de Jesus Marques Ortega
EXECTDO : E.C.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001173-58.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Luiz Aparecido Molari
ADVOGADO : 110780/SP - Carlos Henrique Credendio
REQDO : Net Serviços de Comunicação S/A
VARA :3ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1001174-43.2015.8.26.0344
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : Ana Paula de Souza Castro
ADVOGADO : 181043/SP - Maíra Mourão Gonçalez
IMPTDO : Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001175-28.2015.8.26.0344
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BV Financeira SA Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 204255/SP - Cassio dos Santos Souza
REQDO : Carlos Nobuaki Hokumura
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001177-95.2015.8.26.0344
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE : Maria Fátima do Nascimento Rocha
ADVOGADO : 179651/SP - Doris Bernardes da Silva Perin
REQDO : O Juizo
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001178-80.2015.8.26.0344
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : I.F.F.
ADVOGADO : 198781/SP - José Carlos Jammal
EXECTDO : N.F.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001179-65.2015.8.26.0344
CLASSE :CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE : A.I.R.
ADVOGADO : 104494/SP - Ricardo Rocha Gabaldi
REQDA : L.M.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001180-50.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Fernando Makoto Fucamizu
ADVOGADO : 232389/SP - Andre Luis Cateli Rosa
REQDO : Fundo Garantidor de Créditos - Fgc
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001181-35.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Ana Cláudia Rodrigues Mizael
ADVOGADO : 92475/SP - Oswaldo Segamarchi Neto
REQDO : Banco Itaucard SA
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002373-20.2015.8.26.0344
CLASSE :ADOÇÃO
REQTE : L.B.
ADVOGADO : 196541/SP - Ricardo José Sabaraense

PROCESSO :0002374-05.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Vilma Aparecida Fernandes
RECLAMADO : Flávia Ricarda de Araújo Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001182-20.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Laurinda Alves de Souza
ADVOGADO : 74033/SP - Valdir Acacio
REQDO : Net Serviços de Comunicação S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001176-13.2015.8.26.0344
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGDO : Victor Barbosa Cardoso
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0002378-42.2015.8.26.0344
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CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Móveis Cardoso & Cardoso Ltda - EPP
REQDO : FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME (TONNY Brisa)
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0002377-57.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Vilma Aparecida Fernandes
RECLAMADO : Flávia Ricarda de Araújo Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001183-05.2015.8.26.0344
CLASSE :EMBARGOS À ARREMATAÇÃO
EMBARGTE : Nelson Jose Sampaio Pelli
ADVOGADO : 65421/SP - Haroldo Wilson Bertrand
EMBARGDO : Previ - Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002379-27.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Vilma Aparecida Fernandes
RECLAMADO : Mauro Nogueira Ferraro
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002380-12.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Vilma Aparecida Fernandes
RECLAMADO : Angélica Patrícia Garcia Sales Félix
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002382-79.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : E.P.C.
RECLAMADO : E.A.C.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002381-94.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Vilma Aparecida Fernandes
RECLAMADO : Franciele Ludmila Sales Félix
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001184-87.2015.8.26.0344
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Claudio Guillen Carneiro
ADVOGADO : 310843/SP - Gabriela Betine Guilen Lopes
EXECTDO : Specially Plus Confecções Eireli - Me
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001850-20.2013.8.26.0104
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.L.R.M.
ADVOGADO : 154528/SP - Maria Ivanilde Bredariol
REQDA : I.M.S.
ADVOGADO : 57266/SP - Eduardo Ujimori
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0002384-49.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Marli Camilo de Lima
RECLAMADO : Daiane Moraes Lesvalde
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002383-64.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Talita Pedrazzoli Oliveira
REQDO : Sony Ericsson do Brasil Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001185-72.2015.8.26.0344
CLASSE :INVENTÁRIO
INVTANTE : Yone Aparecida Morelatti Valença
ADVOGADO : 133187/SP - Marcelo Morelatti Valenca
INVTARDA : Yolanda Zappa Morelatti
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VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001186-57.2015.8.26.0344
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Pecúnia S/A
ADVOGADO : 276147/SP - Thais Clemente
REQDA : Alice Teixeira Mascarin Rufino
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002389-71.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : T.S.G.
RECLAMADO : R.S.B.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002409-62.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Alex Santana
RECLAMADO : Comercial Garantes de Calçacdos LTDA-ME
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002415-69.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : E.M.D.R.B.
RECLAMADO : R.P.R.B.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001187-42.2015.8.26.0344
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : Rolynys Saes Destro
ADVOGADO : 300443/SP - Marcus Alberto Rodrigues
IMPTDO : Diretora da 12ª Ciretran de Marília Sp
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001188-27.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Mateus Marciano Alberto
ADVOGADO : 281088/SP - Mateus Marciano Alberto
REQDO : Banco Santander S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0002416-54.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Davidson Roque da Silva
RECLAMADA : Marisa Angélica Bertoldo
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002419-09.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : PADARIA MARCRIS
RECLAMADO : Osvaldo Colombo
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002420-91.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : PADARIA MARCRIS
RECLAMADO : Jocasta Augusto dos Santos Silva
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002424-31.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : PADARIA MARCRIS
RECLAMADA : Kátia Karina Pereira
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001189-12.2015.8.26.0344
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : K.W.T.
ADVOGADO : 184632/SP - Delso José Rabelo
EXECTDO : C.T.O.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0002425-16.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQTE : Marlon Baralde Viveiros Campos
REQDO : Thiago Terciotti
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0002427-83.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : S.L.C.S.
RECLAMADA : L.I.A.S.N.P.S.G.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002429-53.2015.8.26.0344
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : L.M.A.
RECLAMADO : A.S.A.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001190-94.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Sollis Terraplenagem e Pavimentação Ltda
ADVOGADO : 266098/SP - Vander Luiz Pinto
REQDO : Prefeitura Municipal de Marilia
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001191-79.2015.8.26.0344
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : Moacir Garcia
ADVOGADO : 300443/SP - Marcus Alberto Rodrigues
IMPTDO : Diretora da 12ª Ciretran de Marilia Sp
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001192-64.2015.8.26.0344
CLASSE :ARROLAMENTO COMUM
INVTANTE : Claudecir Santos Fermino
ADVOGADO : 98406/SP - Antonio Ferro Neto
HERDEIRO : Claudeir Leonso Fermino
ADVOGADO : 98406/SP - Antonio Ferro Neto
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
AUTHERANÇA : Maria de Lourdes Santos Fermino
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0002430-38.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Eduardo Soares Vieira
REQDO : Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001193-49.2015.8.26.0344
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda.
ADVOGADO : 164374/SP - Athos Carlos Pisoni Filho
EXECTDO : Falcão Pavimentação e Obras Ltda.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001194-34.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Miguel Angelo Guillen Lopes
ADVOGADO : 337773/SP - Diego Guilen de Oliveira
REQDA : Lara Costa Leite
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001195-19.2015.8.26.0344
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : Diogo Maestrelo Pontes
ADVOGADO : 318095/SP - Paulo Cesar Cardoso de Moura
IMPTDA : Diretora da 12º Ciretran de Marilia/sp
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001196-04.2015.8.26.0344
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : F.F.S.
ADVOGADO : 305008/SP - Bruno Ceren Lima
REQDA : S.R.B.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
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PROCESSO :1001197-86.2015.8.26.0344
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : D.A.A.
ADVOGADO : 314589/SP - Douglas Celestino Bispo
REQDA : A.C.A.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

3ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIELE MENDES DE MELO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SIDNEI RODRIGUES DE ALCÂNTARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0069/2015
Processo 0000089-16.1990.8.26.0344 (344.01.1990.000089) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 

Banco do Brasil Sa - Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Vera Cruz - - Joao Batauz - - Dylnei Roberto Rossi das Neves 
- - Nelson Pelozo - - Italo Chiozini - Vistos. Fl. 886. Ciente da distribuição. Observo, contudo que os honorários periciais foram 
depositados nos autos da execução. Verifique o exequente se o depósito dos honorários periciais foi determinado na carta 
precatória distribuída à Comarca de Garça. No mais, aguarde-se o cumprimento da carta precatória. Intime-se. - ADV: ANTONIO 
CARDOSO (OAB 10658/SP), MARCOS ALBERTO GIMENES BOLONHEZI (OAB 72815/SP), EVANDRO ANDRUCCIOLI FELIX 
(OAB 158207/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0001006-63.2012.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Títulos de Crédito - Dalila Galdeano Lopes - - 
Andressa Cavalca - Adelqui Donizeti Nicrite - Andressa Cavalca - - Dalila Galdeano Lopes - Vistos. Intime-se o devedor, na 
pessoa de seu advogado, para o recolhimento das custas finais, no prazo de 05 dias, sob pena de inscrição do valor em 
dívida ativa. Decorrido o prazo sem a comprovação do recolhimento, expeça-se certidão encaminhando à Fazenda Estadual. 
Após, arquivem-se os autos. Intime-se.(valor: R$ 106,25 - guia DARE) - ADV: DALILA GALDEANO LOPES (OAB 65611/SP), 
ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP), FÁBIO MENDES BATISTA (OAB 159457/SP)

Processo 0001389-41.2012.8.26.0344 (344.01.2012.001389) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Itaú Sa - - Itaú Unibanco S.A. - Valverde & Toloy Comércio Ltda Me - - Nathália Toloy da Silva - Vistos. Fl. 186. Defiro. 
Suspendo a execução, nos termos do art. 791, III, do CPC. Aguarde-se no arquivo provocação dos interessados pelo prazo 
prescricional. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0001532-84.1999.8.26.0344 (344.01.1999.001532) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Pedro Victor Carolino de Almeida - Comissao Organizadora da 11 Festa do Peao de Boiadeiro Vera 
Cruz - Alberto Fogo - - Jandovy Prandi - Vistos. Intime-se o executado, na pessoa de seu procurador constituído nos autos, 
para o recolhimento das custas finais, sob pena de inscrição do valor em dívida ativa. Prazo: 05 dias. Decorrido o prazo sem a 
comprovação do recolhimento, expeça-se certidão encaminhando à Fazenda Estadual. Intime-se.(valor: R$ 110,00 - guia DARE) 
- ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP), SUZANE LUZIA DA SILVA PERIN (OAB 122569/SP), MARCELO JOSE FORIN 
(OAB 128810/SP), ESTER RIBEIRO DA SILVA HORTENSE (OAB 229080/SP), JOAO SIMAO NETO (OAB 47401/SP), MOACYR 
VIOTTO FERRAZ (OAB 93325/SP)

Processo 0001920-93.2013.8.26.0344 (034.42.0130.001920) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Thiago 
Henrique Dutra Tristante - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Tendo em vista que o requerente não foi localizado 
pelo Sr. Oficial de Justiça para a intimação, manifeste-se acerca do seu comparecimento à designação do dia 21/01/2015. 
Prazo: 10 dias. Intime-se. - ADV: PRISCILA MARIA CAPPUTTI ORTEGA (OAB 292066/SP), DANY PATRICK DO NASCIMENTO 
KOGA (OAB 253237/SP), PEDRO FURIAN ZORZETTO (OAB 230009/SP)

Processo 0003836-70.2010.8.26.0344 (344.01.2010.003836) - Depósito - Alienação Fiduciária - C.C.M.A.S. - L.A.O. - Vistos. 
Fl. 168. Manifeste-se a parte credora acerca da execução do julgado procedendo-se na forma do artigo 475-B e J, do Código 
de Processo Civil. Aguarde-se o prazo de 06 meses, conforme dispõe o § 5º do artigo 475-J, do CPC. No silêncio, aguarde-se 
no arquivo ulterior provocação dos interessados pelo prazo da prescrição. Intime-se. - ADV: GALDINO LUIZ RAMOS JUNIOR 
(OAB 138793/SP)

Processo 0004523-67.1998.8.26.0344 (344.01.1998.004523) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Clovis Caetano Giglio - - Idalina Maranho Giglio - Celia Regina da Costa Valente Cornelio - - Laura Ikemoto - - 
Minoru Ikemoto - - Claudio Aparecido Galindo - - Marcio Goveia Demori e outros - Vistos. Intime-se o executado, na pessoa de 
seu procurador constituído nos autos, para o recolhimento das custas finais, sob pena de inscrição do valor em dívida ativa. 
Prazo: 05 dias. Decorrido o prazo sem a comprovação do recolhimento, expeça-se certidão encaminhando à Fazenda Estadual. 
Intime-se.(valor: R$ 106,25 - guia DARE) - ADV: ARGEMIRO TAPIAS BONILHA (OAB 43516/SP), MARCELO JOSE FORIN 
(OAB 128810/SP), SIMONE MORO TAPIAS (OAB 98041/SP), ROSELI ROSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA (OAB 69950/SP), JOSUE 
COVO (OAB 61433/SP), MARCO ANTONIO MARTINS RAMOS (OAB 108786/SP), MARILIA FANCELLI PAVARINI (OAB 110100/
SP), VALDEMIR CAMILO LACERDA (OAB 186374/SP), CLEIVA GIGLIO MULLER (OAB 219798/SP)

Processo 0004994-39.2005.8.26.0344 (344.01.2005.004994) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Bruno Leonardo 
Daniel - - Rosana de Moura Daniel - Antonio Bruno Daniel \<obito: 03022005\> - Vistos. Fls. 129. Defiro o sobrestamento 
do processo pelo prazo de 30 dias. Aguarde-se. Decorrido o prazo sem manifestação, tornem ao arquivo. Intime-se. - ADV: 
ADINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 137939/SP), MARIO JOSE LOPES FURLAN (OAB 136926/SP), PAULA TAVARES 
FINOCCHIO (OAB 256131/SP), MARCO ANDRE LOPES FURLAN (OAB 150842/SP)

Processo 0007101-51.2008.8.26.0344 (344.01.2008.007101) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral 
- Vera Lúcia Marques da Costa - Ônix Empreendimentos Ltda - Vistos. Sobre a proposta de parcelamento do débito de fls. 
570/571, manifeste-se a exequente. Prazo: 10 dias. Intime-se. - ADV: JOAO SIMAO NETO (OAB 47401/SP), MARINO MORGATO 
(OAB 37920/SP), MELISSA CABRINI MORGATO (OAB 196082/SP), HITOMI FUKASE (OAB 184704/SP), FERNANDO GARCIA 
QUIJADA (OAB 118913/SP)

Processo 0007146-79.2013.8.26.0344 (034.42.0130.007146/1) - Cumprimento de sentença - Cpfl Comercialização Brasil 
Sa - Valdenice Clara Pereira da Silva Me - Vistos. Sobre a petição e documentos apresentados pela executada às fls. 143/148, 
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manifeste-se a exequente no prazo de 10 dias. Intime-se. - ADV: IGOR GREGORIO FILGUEIRA DOS SANTOS (OAB 292033/
SP), CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP)

Processo 0011273-36.2008.8.26.0344 (344.01.2008.011273) - Cumprimento de sentença - Obrigações - Flamingo Imoveis 
Ltda - Ronaldo Bispo de Souza - Wagner Augusto Raimundo - Vistos. Fl. 200. Depositada a complementação da diligência 
de oficial de justiça, nos termos do Provimento CG nº 28/2014 bem como a alteração no valor da UFESP para o exercício de 
2015, expeça-se novo mandado de penhora dos veículos indicados pela credora, observada a liberação do veículo GM/Monza 
Barcelona. Prazo: 10 dias. Intime-se. - ADV: SERGIO ARGILIO LORENCETTI (OAB 107189/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO 
(OAB 167647/SP), NORBERTO AUGUSTO DOS SANTOS (OAB 14687/SP)

Processo 0011919-07.2012.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento - Omni Sacrédito, Financiamento e 
Investimento - Roberto Aparecido Mariani Nogueira - Vistos. Fls. 143. Apresente a credora demonstrativo atualizado do débito, 
bem como providencie o recolhimento das taxas necessárias para as pesquisas solicitadas. Prazo: 10 dias. No silêncio, intime-
se para fins de extinção. Intime-se. - ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA 
SANTANA (OAB 321324/SP), OSMAR LOPES DA COSTA (OAB 175154/SP)

Processo 0012335-48.2007.8.26.0344 (344.01.2007.012335) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação 
- Sistema Financeiro da Habitação - Banco Nossa Caixa Sa - José de Oliveira - - Eva Marcondes de Oliveira - Vistos. Fl. 123. 
Concedo o prazo suplementar de 20 dias para a apresentação da planilha nos termos do V. Acórdão. No silêncio, cumpra-se a 
parte final da decisão de fl. 119. Intime-se. - ADV: ALESSANDRA CRISTINA FURLAN (OAB 180337/SP), EDUARDO JANZON 
AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0012623-54.2011.8.26.0344 (344.01.2011.012623) - Procedimento Ordinário - Seguro - Samara de Cássia Boni 
- - Rosa Francisco Boni - Sul América Seguro de Pessoas e Previdência Sa - Vistos Cumpra-se o V. Acordão de fls. 196/202. 
Ciência às partes da baixa dos autos. Fls. 210/217. Anote-se, mantendo-se o nome do antigo procurador. Esclareça o peticionário 
se houve incorporação o cessão de direitos ao HSBC SEGUROS. Prazo: 10 dias. Manifeste-se a parte vencedora acerca da 
execução julgado, aguardando-se o prazo de 06 meses, na forma do § 5º do art. 475-J, do CPC. No silêncio, arquivem-se. 
Int. - ADV: CARLOS ADALBERTO ALVES (OAB 137503/SP), GLAURA CRISTINA GARCIA DE SOUZA DE CARVALHO E SILVA 
(OAB 169137/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), IVA MARQUES GUIMARAES (OAB 105296/SP), ALAN KARDEC 
RODRIGUES (OAB 40873/SP), MIRIAM DIAMANDI (OAB 302676/SP), ILAN GOLDBERG (OAB 241292/SP)

Processo 0012835-07.2013.8.26.0344 (034.42.0130.012835) - Procedimento Ordinário - Obrigações - José Aparecido 
Simões da Costa - Banco Bradesco Sa - Vistos Cumpra-se o V. Acordão de fls. 100/102. Ciência às partes da baixa dos autos. 
Manifeste-se o requerente acerca dos depósitos de fls. 76 e 206 e petição de fl. 207, inclusive acerca da satisfação da obrigação. 
Prazo: 10 dias. No silêncio, aguarde-se o prazo de 06 meses, na forma do § 5º do art. 475-J, do CPC. Nada sendo requerido, 
arquivem-se. Int. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0012874-53.2003.8.26.0344 (344.01.2003.012874) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Caiado Pneus 
Ltda - Arnaldo Jose da Silva - Vistos. Fls. 233. Indefiro o pedido formulado, haja vista que a composição pode ser alcançada 
extrajudicialmente. Manifeste-se a exequente acerca do prosseguimento, no prazo de 10 dias. No silêncio, intime-se para fins de 
extinção, nos termos do art. 267, VIII, do CPC. Intime-se. - ADV: SCHEILA BAUMGÄRTNER IASCO (OAB 158567/SP), JETHER 
GOMES ALISEDA (OAB 83833/SP), LAZARO FRANCO DE FREITAS (OAB 95814/SP)

Processo 0015369-26.2010.8.26.0344 (344.01.2010.015369) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Associação dos Proprietários de Chácaras Estância Santa Bárbara de Marília - Anderson Luis Baio 
- Vistos. Por ora, intime-se o exequente para manifestar-se especificamente acerca da divergência com relação à metragem da 
área do lote objeto da matrícula nº 35.200 do 1º CRI de Marília (lote 11 da quadra “G” - loteamento “Chácaras Estância Santa 
Bárbara”), diante do que constou no laudo pericial, especificamente às fls. 231. Prazo: 10 dias. Intime-se. - ADV: CARLOS 
CAMPANARI (OAB 280761/SP), ANTONIO GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 127619/SP), LUCIANA CALDAS GARCIA DE 
OLIVEIRA (OAB 142325/SP)

Processo 0016026-60.2013.8.26.0344 (034.42.0130.016026) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Tercília Golim Garcia - - José Diogo Garcia - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
Cdhu - Vistos. Sobre o ofício de fls. 227/228, manifestem-se as partes no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, com ou sem 
manifestação, retornem conclusos. Intime-se. - ADV: JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), VITOR CUSTODIO TAVARES 
GOMES (OAB 100151/SP), ROBERTO SABINO (OAB 65329/SP)

Processo 0017595-33.2012.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Wilma Mendes 
Gomes Ribeiro - Elio Alves Medeiros - Vistos. Ciência às partes do ofício de fls. 73/74. No silêncio, arquivem-se. Intime-se. - 
ADV: MICILA FERNANDES (OAB 285295/SP), JULIO CESAR TORRUBIA DE AVELAR (OAB 139661/SP)

Processo 0018189-13.2013.8.26.0344 (034.42.0130.018189) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Andréia Zuzi Pirani Amaral de Oliveira - Carlos Henrique de Paula Zamboni - Vistos. Manifeste-se a parte credora acerca da 
execução do julgado procedendo-se na forma do artigo 475-B e J, do Código de Processo Civil. Aguarde-se o prazo de 06 meses, 
conforme dispõe o § 5º do artigo 475-J, do CPC. No silêncio, aguarde-se no arquivo ulterior provocação dos interessados pelo 
prazo da prescrição. Intime-se. - ADV: ELISEU ALBINO PEREIRA FILHO (OAB 128146/SP), JOSE MARIO DE OLIVEIRA (OAB 
152011/SP)

Processo 0021615-38.2010.8.26.0344 (344.01.2010.021615) - Procedimento Ordinário - Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Cícera Basta Galhego Valdevino - - Elias Valdevino - Vistos. Trata-
se de processo incluído no rol de processos com prioridade de tramitação em meta estabelecida pelo CNJ, cuja citação não 
foi aperfeiçoada. O pedido de fl. 173 nada mais é do que reiteração dos pedidos de fls. 156 e 164. Desse modo, indefiro o 
sobrestamento do feito. Manifeste-se o requerente acerca da carta precatória já expedida à fls. 148, aguardando pela parte a 
retirada, instrução e distribuição. Comprove a requerente a distribuição no prazo de 20 dias. No silêncio, reitere-se a intimação 
de fl. 169. Intime-se. - ADV: CLAUDIA SCHENDORF MENEGHINI (OAB 149299/SP), PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB 
129805/SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP)

Processo 0022674-27.2011.8.26.0344 (344.01.2011.022674) - Ação Civil Pública - Unidade de Conservação da Natureza - 
Ministério Público do Estado de São Paulo Defesa do Consumidor - Fazenda do Estado de São Paulo - - Associação Paulista 
de Supermercados Apas - - Município de Marília - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Ciência às partes da baixa dos autos. Após, 
arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: GUSTAVO COSTILHAS (OAB 181103/SP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/
SP), ROBERTO LONGO PINHO MORENO (OAB 70291/SP), LUIZ FERNANDO BAPTISTA MATTOS (OAB 84547/SP)

Processo 0024512-73.2009.8.26.0344 (344.01.2009.024512) - Procedimento Ordinário - Roberto Nobuyuki Tanaka - Unimed 
de Marília Cooperativa de Trabalho Médico - Vistos. Considerando o trânsito em julgado da sentença, modificada pelo V 
Acórdão, manifeste-se a parte credora acerca da execução do julgado procedendo-se na forma do artigo 475-B e J, do Código 
de Processo Civil. Aguarde-se o prazo de 06 meses, conforme dispõe o § 5º do artigo 475-J, do CPC. No silêncio, aguarde-se no 
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arquivo ulterior provocação dos interessados pelo prazo da prescrição. Intime-se. - ADV: MARINO MORGATO (OAB 37920/SP), 
EVANDRO ANDRUCCIOLI FELIX (OAB 158207/SP), ANTONIO CARLOS ROSELLI (OAB 64882/SP)

Processo 0025101-60.2012.8.26.0344 (344.01.2012.025101) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Fatec Marília 
Informática Ltda Me - Valéria Cortinove de Oliveira - Vistos. Fls. 83. Defiro o sobrestamento do processo pelo prazo de 30 
dias. Aguarde-se. Após, manifeste-se a exequente independentemente de nova intimação. No silêncio, intime-se para fins 
de extinção, nos termos do art. 267, III, do C.P.C. Intime-se. - ADV: ADRIANA MILENKOVICH CAIXEIRO (OAB 199291/SP), 
RAQUEL BUENO ASPERTI (OAB 300840/SP)

Processo 0025150-43.2008.8.26.0344 (344.01.2008.025150) - Procedimento Ordinário - Alienação Fiduciária - João Luis 
Figueiredo - Banco Pecúnia Sa - Vistos. Fl. 229. Arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE OLIVEIRA CAMPOS 
(OAB 244053/SP), SILVIA REGINA PEREIRA F ESQUINELATO (OAB 83812/SP)

Processo 0025619-50.2012.8.26.0344 (344.01.2012.025619) - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação de Ensino 
Eurípides Soares da Rocha Univem - Cauê Fajoli de Almeida - Vistos. Fls. 123/124. Antes da homologação do acordo, informe a 
requerente o atual endereço do requerido diante das certidões negativas de fls. 113 verso, 115 verso, 116 verso, 118, 120 e 121. 
Prazo: 10 dias. Intime-se. - ADV: ALVARO TELLES JUNIOR (OAB 224654/SP)

Processo 0026333-78.2010.8.26.0344 (344.01.2010.026333) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Aléscio 
Ângelo - Fernando Rogério Georgetti - - Lucinéia Aparecida Bernardini - - Sebastião Cardoso - - Maria de Oliveira Cardoso - 
Vistos. Fl. 283. Antes, apresente o credor a planilha atualizada do débito. Prazo: 10 dias. Intime-se. - ADV: ULISSES MARCELO 
TUCUNDUVA (OAB 101711/SP), SUELI REGINA DE ARAGÃO GRADIM (OAB 270352/SP), TAIS CRISTINA CARRERO ZEQUINI 
(OAB 259496/SP)

Processo 0026503-79.2012.8.26.0344 (344.01.2012.026503) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco Sa - Metapiher Construções Metálicas Ltda Epp - - Manoel Pinheiro Júnior - Vistos. Fls. 93. Sobre a petição de 
fls. 84/86 manifeste-se a exequente, inclusive acerca do prosseguimento da execução. Prazo: 10 dias. Intime-se. - ADV: PAULO 
ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/SP)

Processo 0026990-49.2012.8.26.0344 (344.01.2012.026990) - Procedimento Ordinário - Bancários - Angélica da Silva 
Cavalaro - Banco Panamericano Sa - Vistos. Ciência às partes do desarquivamento destes autos. Manifeste-se a credora 
acerca da petição e depósito de fl. 157/158, inclusive acerca da satisfação da obrigação. Prazo: 10 dias. No silêncio, tornem ao 
arquivo. Intime-se. - ADV: EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP), ALEXANDRE RAYES MANHAES (OAB 126627/
SP), MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)

Processo 0027144-72.2009.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Helton Jonatas Rodrigues - Banco ABN AMRO REAL 
S/A - - Francisco Nunes de Souza - Vistos. Fl. 384. Ciência ao advogado do requerente. Aguarde-se o levantamento do depósito 
pelo prazo de 30 dias. No silêncio, recolha-se aos autos a guia e arquivem-se. Intime-se. - ADV: LEANDRO GOMES DE MELO 
(OAB 263937/SP), ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP), ROGERIO FERNANDO DE CAMPOS (OAB 279399/SP)

Processo 0028103-38.2012.8.26.0344 (344.01.2012.028103) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - 
Sem despejo - Maria Francisca Delgado Mastini - Aparecida Alves Durval - - Anselmir Granciero Gomes - Vistos. Sobre a 
estimativa de honorários de fl. 87, manifestem-se as partes. Prazo: 10 dias. Intime-se. - ADV: VANESSA CARLA DE MENEZES 
CAMPASSI (OAB 140389/SP)

Processo 0029000-37.2010.8.26.0344 (344.01.2010.029000) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Jacqueline 
Lima Honda - Costeira Transportes e Serviços Ltda - - Bradesco Autore Companhia de Seguros - Vistos Cumpra-se o V. Acordão 
de fls. 270/273. Ciência às partes da baixa dos autos. Fls. 277/298. Anote-se. Providenciem os advogados da requerida o 
recolhimento da taxa da carteira dos advogados, em 48 horas, nos termos do art. 48, da Lei estadual nº 10.394/70, com redação 
dada pela Lei 216/74. No silêncio, comunique-se ao IPESP. Excluam-se os advogados anteriormente cadastrados tendo em vista 
que a sentença mantida determinou a compensação dos valores de honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca. 
Manifeste-se a parte vencedora acerca da execução da sentença, aguardando-se o prazo de 06 meses, na forma do § 5º do art. 
475-J, do CPC. No silêncio, arquivem-se. Int. - ADV: DEINIZE MARIA FEITOSA DE CALDAS (OAB 325821/SP), VICTOR JOSE 
PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), ERONILDE SILVA DE MORAIS (OAB 255127/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI 
(OAB 130291/SP), JOSÉ FRANCISCO LINO DOS SANTOS (OAB 167743/SP)

Processo 0030470-11.2007.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Espécies de Títulos de Crédito - BANCO DO BRASIL 
S/A - Willer Oliveira Mensalieri - - Luciana Zorzella Mensalieri - Vistos. Fls. 288/292. Recebo a apelação da exequente nos 
efeitos devolutivo e suspensivo. Às Contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo, Seção de Direito Privado, observando-se as formalidades legais. Intime-se. - ADV: MARCELO KHAMIS DIAS DA MOTTA 
(OAB 184429/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0031076-97.2011.8.26.0344 (344.01.2011.031076) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Majicplast Embalagens Ltda - Imf Alimentos Ltda Me - Vistos. Fl. 159. Fixo os honorários provisórios do administrador 
em R$ 1.000,00. Comprove o exequente o depósito do salário no prazo de 05 dias. Intime-se a executada, na pessoa do seu 
procurador, para designar data, local e horário para a apresentação dos livros: Diário, Razão e Caixa e o respectivo balanço 
patrimonial referente ao ano de 2014 da empresa para desenvolvimento do trabalho do administrador nomeado, sob pena de 
multa (artigo 600, III, do CPC). Prazo: 15 dias. Intime-se. - ADV: ELISANDRA DANIELA MOUTINHO (OAB 249711/SP), VALCIR 
EVANDRO RIBEIRO FATINANCI (OAB 123642/SP), LUCIA HELENA NETTO FATINANCI (OAB 118875/SP)

Processo 0031871-74.2009.8.26.0344 (apensado ao processo 0000438-67.2000.8.26) (344.01.2000.000438/5) 
- Cumprimento de sentença - Luiz Antonio Lacava - Antonio Cesar Martins - - Espolio de Luiz Augusto Spila - Vistos. Fls. 
360/361. Defiro o pedido para busca de informações sobre a declaração de bens dos herdeiros Luiz Gustavo Spila (CPF/
MF nº 215.290.778-77) e Fábio Spila (CPF/MF nº 215.290.748-51) junto ao Sistema INFO-JUD da Receita Federal. Em caso 
positivo, proceda a serventia o arquivamento da declaração de bens em pasta própria, certificando e intimando-se a exeqüente 
para manifestação, aguardando-se pelo prazo de 30 (trinta) dias. Deixo consignado que, decorrido o prazo assinalado, as 
informações serão destruídas mecanicamente ou incineradas, em cumprimento ao disposto no Provimento 293, art.4º, parágrafo 
1º e 2º, publicado no DOE em 29/07/86. Sendo a resposta negativa, com a juntada das cópias para a efetiva comprovação e 
efeito legal, dê-se vista dos autos ao exequente para se manifestar sobre o prosseguimento do feito em 10 (dez) dias. Decorrido 
o prazo, interpretado o silêncio como não localização de bens passíveis de penhora, intime-se para fins de extinção. Intime-se.
(disponível declaração de rendas para consulta - exercício 2014 - pasta 38, vedada a extração de cópias) - ADV: ELIANA DUTRA 
GABRIEL (OAB 146881/SP), LUIZ ANTONIO LACAVA (OAB 72932/SP), DARLENE DE PÁDUA MELO SPILA (OAB 160130/SP)

Processo 0032153-83.2007.8.26.0344 (344.01.2007.032153) - Procedimento Sumário - Herculândia Comércio, Importação e 
Exportação Ltda - Banco Mercantil do Brasil Sa - Vistos. Homologo o laudo de fls. 1364/1588. Considerando que o arbitramento 
dos honorários periciais deverá pautar-se pela complexidade da perícia como também a condição econômica das partes e 
ainda, o proveito econômico pretendido na ação, arbitro os honorários periciais definitivos em R$ 4.500,00. Venha o depósito 
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complementar de R$ 2.300,00, no prazo de 05 dias. Intime-se. - ADV: ANA LUCIA AMARAL MARQUES DE FARIAS (OAB 
110175/SP), MARCO ANTONIO MARQUES CARDOSO (OAB 40790/SP)

Processo 3002979-65.2013.8.26.0344 (processo principal 0002646-82.2004.8.26) - Cumprimento de sentença - Bancários - 
Edith Sandes Salgado - Continental Banco Sa - Vistos. Fl. 255. Defiro o sobrestamento do feito para habilitação dos herdeiros 
pelo prazo de 60 dias. Sem prejuízo, apresente o advogado peticionário a certidão de óbito da requerente e proceda a devolução 
da guia nº 182/2014 conforme determinado na decisão de fl. 238. Intime-se. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), JOÃO 
CARLOS PEREIRA (OAB 200762/SP)

Processo 3003555-58.2013.8.26.0344 (processo principal 0024790-40.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - Acidente de 
Trânsito - Rodrigo Lima de Araújo - Laércio Ferreira Costa - Vistos. Fl. 191. Para a apreciação do pedido, apresente o credor a 
matrícula atualizada do imóvel. Prazo: 10 dias. Intime-se. - ADV: RUTH CRISTINA RIZZO COSENZA (OAB 280831/SP), ELTON 
RODRIGO PEREIRA (OAB 244604/SP), GUSTAVO ABIB PINTO DA SILVA (OAB 181102/SP), MILENA DE LUCA D’ONOFRIO 
(OAB 151399/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIELE MENDES DE MELO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SIDNEI RODRIGUES DE ALCÂNTARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0070/2015
Processo 0015090-98.2014.8.26.0344 (processo principal 1006360-81.2014.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária 

- Compra e Venda - Arnaldo de Andrade - - Thales Freschi de Andrade - ABASE - Aliança Brasileira de Assistência Social e 
Educacional - Vistos. Diante da certidão supra, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: VALTER LANZA NETO (OAB 278150/
SP), ALEX SANDRO GOMES ALTIMARI (OAB 177936/SP), FERNANDO AUGUSTO DE NANUZI E PAVESI (OAB 182084/SP)

Processo 1000365-53.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - NEUCIRENE CRESPO DO 
NASCIMENTO - - CLAUDIO BUZON - SANDRA RENATA DE PAULA - - MANOEL PINHEIRO JÚNIOR - Vistos Fl. 41. Defiro o 
sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, independente de nova intimação, manifestem-se os requerentes 
acerca do prosseguimento da ação, bem como sobre a expedição das cartas citatórias que já se encontram liberadas nos autos. 
No silêncio, intime-se para fins de extinção (fls. 42/43). Int. - ADV: GABRIEL DE MORAIS PALOMBO (OAB 282588/SP)

Processo 1000371-60.2015.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco 
SA - CONNEX COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - - RICARDO DE MELLO MODESTO - - ANA MARIA FUZINATO MODESTO 
- Aguardando Manifestação do(a) Exequente acerca do prosseguimento, tendo em vista as certidões dos Oficiais de Justiça 
de fls. 33 (cumprido negativo: deixou de citar Connex Comercial Distribuidora Ltda) e fls. 40 (houve a citação dos executados 
Ricardo de Mello Modesto e Ana Maria Fuzinato), no silêncio intime-se para fins de extinção Prazo: 10 dias. - ADV: NEIDE 
SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 1000812-41.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - VANESSA BARBOSA 
ARANTES - PLANO DE SAÚDE SÃO LUCAS - Vistos. Fls. 44/49. Mantenho a decisão de fls. 43 por seus próprios fundamentos. 
Cumpra-se a decisão de fls. 43. Intime-se. - ADV: BRUNO CEREN LIMA (OAB 305008/SP), ADILSON DE SIQUEIRA LIMA (OAB 
56710/SP)

Processo 1000937-09.2015.8.26.0344 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Hotel C. A. de Marília 
Eireli - Me - INDÚSTRIA E COMÉRCIO JOLITEX LTDA - Vistos. Emende a embargante a inicial para: a) Nos termos do parágrafo 
único do art. 736, do CPC., providencie o embargante a instrução destes embargos com as cópias das peças processuais 
da ação executiva reputadas como relevantes. b) Admite-se, excepcionalmente, a concessão de assistência judiciária às 
pessoas jurídicas com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem 
com os encargos processuais sem comprometer a existência da entidade. Contudo, “não basta à pessoa jurídica asseverar a 
insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos 
ônus decorrentes do ingresso em juízo” (STF-Pleno: RTJ 186/106). No mesmo sentido: RT 833/264, Bol. AASP 2.326/2744. “A 
comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem 
a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; 
b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela Assembléia ou subscritos pelos Diretores, etc.” 
(STJ - Corte Especial, ED no Resp. 388.045- RS, rel. Min. Gilson Dipp, j. 1.8.03, rejeitaram os embs., v.u.” O Superior Tribunal 
de Justiça sufragou o entendimento de que os percalços financeiros da pessoa jurídica não são presumidos, reclamando 
demonstração para o deferimento da assistência judiciária, o que não ocorreu no presente caso. Registre-se, ainda, que a 
requerente, microempresa, exerce atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, 
pressupondo a obtenção de lucro, e, consequentemente, de recursos financeiros para o recolhimento da taxa judiciária. Assim, 
o pedido de gratuidade não merece acolhimento, devendo a embargante comprovar o pagamento das custas devidas que, nos 
termos do artigo 4º, inciso I, da Lei 11.608/2003, o recolhimento da taxa judiciária será “no momento da distribuição ou, na falta 
desta, antes do despacho inicial”. Prazo: 30 dias, sob pena de extinção da ação e/ou indeferimento da inicial (CPC, art. 257 e 
284, parágrafo único). Intime-se. - ADV: WAGNER DE ALMEIDA VERSALI (OAB 277989/SP)

Processo 1000943-16.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - EDILAINE DAL LAGO 
GONÇALVES - MAGAZINE TORRA TORRA MARILIENSE LTDA - Vistos. I - Recebo a inicial. Concedo a gratuidade. Anote-se. II 
Cite-se a requerida, na pessoa de seu representante legal, para o inteiro teor da presente ação, ficando o réu advertido do prazo 
de 15 (quinze) dias para apresentar contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. III - Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: 
FABIO YOSHIAKI KOGA (OAB 291544/SP), GABRIEL ESPOSITO ALAMINO SABIO (OAB 293815/SP), PAULO FERNANDES 
TEIXEIRA CRUZ ALVES (OAB 308416/SP)

Processo 1000969-14.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Arley dos Santos Martins - Banco 
Daycoval S/A - Vistos. Nada obstante a Lei que regulamenta a assistência judiciária definir que basta a simples afirmação para 
obtenção do benefício, o que se observa atualmente é a ocorrência de abuso por parte de razoável número de litigantes, que, 
mesmo com condições financeiras favoráveis, buscam apenas livrar-se do pagamento das custas do processo e eventualmente 
honorários advocatícios da parte contrária. Por esse motivo, é exigido um mínimo de comprovação do estado de pobreza, 
exatamente para coibir eventual abuso. No caso dos autos, em que pese a declaração de pobreza carreada aos autos, para 
fazer prova do estado de pobreza e justificar a pretendida concessão dos benefícios da assistência judiciária, providencie o 
requerente a juntada de documentos e/ou cópia de sua última declaração de bens e de renda para a Receita Federal. Fica o 
requerente, desde logo, advertido que, se verificada que as declarações de pobreza, e de insuficiência de recursos financeiros, 
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não correspondem à realidade, estará sujeita às sanções penais e civis previstas em lei (art. 4º, § 1º, da Lei nº 1.050/60, e 
outras). Alternativamente, se não quiser juntar cópia da declaração de renda, comprove o pagamento das custas devidas que, 
nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei 11.608/2003, o recolhimento da taxa judiciária será “no momento da distribuição ou, na 
falta desta, antes do despacho inicial”. Prazo: 30 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. - ADV: FAUEZ ZAR 
JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1000981-28.2015.8.26.0344 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - COMAUTO 
CONSÓRCIO MARILIENSE DE AUTOMÓVEIS S/C LTDA - Elizeu Fernando Ferreira - Vistos. Analisados os autos, constata-se 
que a taxa judiciária não foi recolhida no valor atualizado. Assim, providencie o requerente a complementação da taxa judiciária 
de acordo com a atualização da UFESP para o exercício de 2015, no caso, o valor das custas é de R$ 106,25 e a taxa referente 
a carteira de previdência dos advogados no valor de R$ 15,76. Bem como a diligência do Oficial de justiça no valor de R$ 63,75. 
Prazo: 30 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 257 do CPC). Intime-se. - ADV: GALDINO LUIZ RAMOS 
JUNIOR (OAB 138793/SP)

Processo 1001000-34.2015.8.26.0344 - Exibição - Provas - Raul Pereira da Silva - Telefônica Brasil SA - Vistos. Diante 
do ofício de fls. 08, concedo a gratuidade ao requerente. Anote-se. Emende o requerente a inicial, no prazo de 10 dias, a 
fim de apresentar o documento indispensável à propositura da ação, comprovação da titularidade da linha telefônica (fatura 
emitida pela requerida ou qualquer outro documento que comprove a condição de assinante da linha telefônica), sob pena de 
indeferimento da inicial, nos termos do art. 284, parágrafo único, CPC. Intime-se. - ADV: SILVIA ELENA LEITE MARCOS (OAB 
294411/SP)

Processo 1001793-07.2014.8.26.0344 - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - ANIEL GARCIA LEAL FILHO - - 
ROSE BUENO CHAVES GARCIA LEAL - JOÃO CARLOS GARCIA LEAL - - RITA DE CÁSSIA DE SOUZA GARCIA LEAL - 
Aguardando manifestação das partes acerca da complementação do laudo (fls. 141). Prazo: 10 dias. - ADV: ALEXANDRE DE 
ALMEIDA (OAB 172438/SP), JOSE EUGENIO TOFFOLI FILHO (OAB 265670/SP)

Processo 1001832-04.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
Marcia Barberdes - Telefônica Brasil SA - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão de fls. 39/41. Ciência às partes da baixa dos autos. 
Considerando a anulação da sentença, recebo a inicial de fls. 01/11 e a petição de 21 como emenda à petição inicial. Diante dos 
documentos de fls. 15/16, concedo a gratuidade. Anote-se. Cite-se a requerida, na pessoa do representante legal, para o inteiro 
teor da presente ação, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contestação, sob pena de serem 
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. III - Cumpra-
se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1002469-52.2014.8.26.0344 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de 
Data de Nascimento - M.M.S. - J. - Vistos. Tendo em vista a manifestação da Defensoria Pública, intime-se a requerente para 
manifestação e apresentação da cópia da certidão de nascimento, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, nos termos do 
artigo 267, III, § 1º, do CPC. Expeça-se por mandado. Intime-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(OAB 999999/DP)

Processo 1002879-13.2014.8.26.0344 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Sandra Mara Carrilho 
Andreatta - ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros - Vistos. Fls. 170/171: retifique-se o polo passivo da demanda 
para constar ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, com qualificação às fls. 171. Antes de homologar o acordo 
havido entre as partes, providencie a requerida ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros a regularização de sua 
representação processual, juntando aos autos instrumento de mandato com poderes para transigir, receber e dar quitação, 
acompanhado da taxa da OAB, uma vez que há substabelecimento às fls. 157, outorgando poderes ao Dr. Arnor Serafim, porém 
não há procuração da requerida ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros outorgando poderes à Dra Luciana Ramos 
Ribeiro, OAB/DF 36.274, subscritora do substabelecimento de fls. 157. Sem prejuízo, comprove a requerente o recolhimento 
da taxa da carteira de previdência dos advogados, referente ao substabelecimento de fls. 153 e a requerida, referente ao 
substabelecimento de fls. 157, em 5 dias. No silêncio, será remetida comunicação ao IPESP. Intime-se. - ADV: AURELIO 
CARLOS FERNANDES (OAB 208616/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), FRANCISCO ROBSON RODRIGUES 
DA SILVA (OAB 346956/SP)

Processo 1003657-80.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Nivaldo Volpe - ERG - Euclides 
Renato Garbuio - - Euclides Renato Garbuio - Manifeste-se o requerente sobre a(s) carta(s) de citação devolvida(s) com o(s) 
motivo(s) “não existe o número”, conforme o(s) aviso(s) de recebimento de fls. 131, no prazo de 5 dias. - ADV: DELSO JOSÉ 
RABELO (OAB 184632/SP), WINSTON SEBE (OAB 27510/SP)

Processo 1003985-10.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - José Benedito Costa - Roberto 
Barbosa - Aguardando Providências do(a) credor(a): “Nos termos do Comunicado 170/11, do CSM, publicado no D.J.E. em 
26/04/2011 e do Provimento CSM 1864/11, as consultas de busca de endereços, declarações, ativos e veículos junto aos 
Sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, ficam condicionadas ao recolhimento da taxa destinada ao FEDTJ (código 
434-1), no valor de R$ 12,20 por solicitação.” Prazo: 10 dias. No silêncio, será intimado (a) pessoalmente para dar andamento 
ao processo no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 267, III, §1º, do Código de 
Processo Civil. - ADV: JÚLIO CÉSAR PELIM PESSAN (OAB 167624/SP)

Processo 1005234-93.2014.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais - Condomínio Residencial 
Terra Nova Marília I - Marcelo Marques Pires - Vistos. Fls. 17/18. Fixo os honorários em 10% do valor da execução, observado 
o disposto no art. 652-A, do CPC. Apresente o exequente o demonstrativo atualizado do débito. Após, tornem conclusos 
para apreciação do pedido de fls. 18. Intime-se. - ADV: CARLA SILVIA AURANI BELLINETTI (OAB 154470/SP), STEPHANIE 
BRAMBILLA TOGNOLI (OAB 344603/SP)

Processo 1005759-75.2014.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
- THIAGO B. BERNARDO ME - Emerson Escorsi - Vistos. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado constituído 
nos autos, para pagamento do débito apurado nas fls. 02, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 475-J, do C.P.C., sob pena 
de incidência de multa de 10% sobre o valor devido. Intime-se. - ADV: CHRISTIANE SPITI (OAB 197633/SP), GUILHERME 
ANANIAS SPERA (OAB 299643/SP)

Processo 1006564-28.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - NÉLSON UNZER DOS SANTOS 
FILHO - COMPANHIA AGRÍCOLA BONFIM S/C LTDA - Pesquisa BACENJUD de fls. 77 com negativa de endereço: manifestar o 
requerente no prazo de 10 (dez) dias. Pena de extinção. - ADV: ISRAEL DE SOUZA LIMA (OAB 341526/SP), RAFAEL DURVAL 
TAKAMITSU (OAB 280821/SP)

Processo 1007519-59.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Condomínio - MÁRCIO ORLANDO MERIGUE - MARCELO 
MERIGUE - Vistos. Fls.79/80. Cumpra-se o determinado na decisão de fls.19, devendo o requerente arcar com os honorários 
periciais. Prazo: 10 (dez) dias. No silêncio, intime-se para fins de extinção. Intime-se. - ADV: FERNANDO GARCIA QUIJADA 
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(OAB 118913/SP), CRISTHIANO SEEFELDER (OAB 242967/SP), LUIZ ANDRE DA SILVA (OAB 321120/SP), FABIO XAVIER 
SEEFELDER (OAB 209070/SP)

Processo 1007777-69.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Ronaldo Raphael Castro - 
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - Fica o(a) Dr(a) Raquel Bueno Asperti intimado(a) de que a Certidão de Honorários 
expedida em seu favor encontra-se disponível para impressão. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), 
RAQUEL BUENO ASPERTI (OAB 300840/SP)

Processo 1008261-84.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - CLAUDIO JACINTO - - LUZIA 
PEREIRA JACINTO - MONTREAL INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - - MENIN ENGENHARIA LTDA. - - APARECIDO 
CANDIDO DA SILVA - - MARIA ANGELA RIBEIRO - - JOSÉ BISPO DE SOUZA - - JOSÉFA SOARES BESERRA - Vistos. 
Expeça-se carta de citação dos requeridos Josefa Soares Bezerra e José Bispo de Souza, nos termos do despacho de fls. 
43, nos endereços de fls. 83/84. Intime-se. - ADV: ANA PAULA FUKUNAGA (OAB 213124/SP), MARCOS ALBERTO GIMENES 
BOLONHEZI (OAB 72815/SP)

Processo 1008569-23.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - MARIA REGILEIDE 
DEMORI - BANCO PAN S/A - Vistos. Fls. 148. Diante da satisfação da obrigação, declaro extinta a execução, com fundamento 
no art. 794, I, do C.P.C. Defiro o levantamento pretendido. Expeça-se mandado de levantamento judicial do depósito de fls. 142 
em favor da requerente. Não havendo custas em aberto, arquivem-se. P.R.I. - ADV: MIRELE QUEIROZ JANUARIO PETTINATI 
(OAB 131447/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 1008569-23.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - MARIA REGILEIDE 
DEMORI - BANCO PAN S/A - Não há custas a recolher. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), MIRELE QUEIROZ 
JANUARIO PETTINATI (OAB 131447/SP)

Processo 1008569-23.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - MARIA REGILEIDE 
DEMORI - BANCO PAN S/A - Requerente providenciar procuração com poderes específicos para receber e dar quitação. - ADV: 
NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), MIRELE QUEIROZ JANUARIO PETTINATI (OAB 131447/SP)

Processo 1008846-39.2014.8.26.0344 - Monitória - Duplicata - TCA - Tubos e Conexões de Aço Ltda - Lidernau Comércio 
de Equipamentos Agropecuários e Agro-Industriais Ltda - Vistos. Fls. 69/70: Defiro o prazo de 5 dias. Decorrido o prazo supra, 
manifeste-se a requerente, independentemente de nova intimação. No silêncio, intime-se para fins de extinção (art. 267, III, § 1º 
do CPC). Intime-se. - ADV: RICARDO ALESSANDRO CASTAGNA (OAB 174040/SP)

Processo 1009682-12.2014.8.26.0344 - Monitória - Prestação de Serviços - Projeto Água Viva de Promoção Social - Bruno 
Alves de Oliveira - Vistos. Recebo fls. 47/49 como emenda à inicial. Anote-se e cumpra-se fls. 44. Intime-se. - ADV: RAQUEL 
BUENO ASPERTI (OAB 300840/SP)

Processo 1010044-14.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA APARECIDA 
SILVA MOSCIATTI - Unimed de Marília Cooperativa de Trabalho Médico - Vistos. Converto o julgamento em diligência. Intime-
se a requerente para juntar aos autos atestado de médico especialista em gastroplastia, que informe se há a possibilidade da 
requerente submeter-se ao referido procedimento cirúrgico sem cumprir o programa de tratamento preparatório, mas apenas o 
programa pré-operatório. Prazo: 30 dias. Com a juntada, dê ciência à requerida. Após, tornem conclusos. Decorrido o prazo sem 
manifestação, tornem conclusos. Int. - ADV: MARINO MORGATO (OAB 37920/SP), RODRIGO AFONSO ANDRADE FERREIRA 
(OAB 309066/SP), GUILHERME GARCIA LOPES (OAB 329554/SP), ANTONIO CARLOS DE BARROS GOES (OAB 340000/
SP)

Processo 1010378-48.2014.8.26.0344 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Alcides Viveiros Filhos - - Fátima Maria 
dos Santos Viveiros - MARIA VIVEIRO DAS NEVES - - JOSÉ VIVEIRO FILHO - - ROSA VIVEIRO SCORSI - - MARIA VIVEIRO 
DOMINGUES - - AMÉRICO VIVEIRO - - LUIZ VIVEIRO - - ALCENA VIVEIRO FERNANDES NUNES - - DELCINA VIVEIRO 
MARTINS - - ALCIDES VIVEIRO - - CONCEIÇÃO VIVEIRO POLLO - - ALTINO VIVEIRO - - OSMAR MARTINS DA SILVA - - 
WALCYR MARTINS DA SILVA - - CLEIDE MARTINS DA SILVA - - JAMIR MARTINS DA SILVA - - SÉLVIO POLLO - - SÉRGIO 
POLLO - - SELMO POLLO - - CELSO POLLO - - ALCIDES VIVEIRO - - GERALDO DE CAMPOS - - NAIR VIVEIROS CAMPOS - - 
ANTÔNIO SCORSI - - JOSÉ FERNANDES - - ISAÍAS MARTINS DA SILVA - - ANTÔNIO POLLO - Vistos. Remetam-se os autos 
ao CRI local para verificação pelo oficial registrador em relação à planta e memorial apresentados, para que o citado oficial 
verifique tais documentos e confronte no fólio real a existência de proprietários constantes naquele registro e naquela área, bem 
assim se coincidem os confrontantes, indicando eventuais divergências com a planta. Com a resposta, tornem conclusos para 
fins de recebimento da inicial. Intime-se. - ADV: ROBERTO SABINO (OAB 65329/SP)

Processo 1010505-83.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - J Mahfuz Ltda - Rosa Maria 
Rodrigues Silva - ATO ORDINATÓRIO: Aguardando providencia da exequente acerca do recolhimento da taxa para intimação 
pessoal da executada acerca da penhora (taxa para diligencia: R$ 63,75). - ADV: EMANUEL HENRIQUE DE CARVALHO TAUYR 
(OAB 223363/SP)

Processo 1010734-43.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Seguro - TAINARA NASCIMENTO VILLAS BOAS - 
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Vistos. Fls. 125: Considerando que até a presente data 
as partes não juntaram aos autos acordo com a assinatura do representante legal da requerente, conforme determinado às 
fls. 117, concedo o prazo de 10 dias para que as partes cumpram o quanto determinado às fls. 117. Cumprida a determinação 
supra, tornem os autos conclusos para homologação do acordo e expedição de e-mail ao IMESC para cancelamento da perícia 
agendada (fls. 124). Silentes, prossiga-se o feito com a intimação das partes acerca do agendamento da perícia (fls. 124). 
Intime-se. - ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), LUIS FERNANDO BUENO GARCIA (OAB 238148/SP), 
DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), ÉRICA TAKIZAWA TAIRA (OAB 276777/SP)

Processo 1011354-55.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Seguro - Paloma Rafaela Carvalho de Oliveira - Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - Ciência ao(a) Requerente acerca petição e documentos (fls. 99/101). - ADV: 
RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), JOSUE DIAS PEITL (OAB 124258/SP), JOSE HENRIQUE ZAGO 
MARQUES (OAB 263433/SP)

Processo 1011745-10.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Seguro - REGINALDO APARECIDO DA SILVA - 
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Ciência ao(a) Requerente acerca petição e documento 
(fls. 98/100). - ADV: JOSE HENRIQUE ZAGO MARQUES (OAB 263433/SP), ÉRICA TAKIZAWA TAIRA (OAB 276777/SP), 
RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 1012012-79.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Telefonia - Cristiane Aparecida Belarmino - CLARO S/A - 
Vistos. Fls. 62/68. Recebo o recurso de apelação da requerente, nos efeitos devolutivo e suspensivo. Às contrarrazões. Após, 
subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Privado, observadas as formalidades 
legais. Intime-se. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/
SP)
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Processo 1012238-84.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - Claudeir Fernandes - 
CPFL Paulista S/A - Vistos. Fls. 33: Considerando o certificado às fls. 33, regularize a requerida sua representação processual, 
juntando aos autos procuração e contrato social/atos constitutivos, sob pena do artigo 13, inciso II, do CPC. Comprove também 
a requerida o recolhimento da taxa da carteira de previdência dos advogados. No silêncio, será remetida comunicação ao 
IPESP. Prazo: 5 dias. Intime-se. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP), AMANDA KARLA PEDROSO RONDINA PERES 
(OAB 302356/SP)

Processo 1012719-47.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Cleyton Fernandes de 
Souza - Shirleide Aparecida de Melo - Vistos. Considerando o Ofício da Defensoria Pública de fls. 36 , defiro ao(a) requerido(a) 
os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. No mais, manifeste-se o(a,s) requerente sobre a contestação de 
fls. 29/55, no prazo de 10 dias. Intime-se. - ADV: MARLUCIO BOMFIM TRINDADE (OAB 154929/SP), EDILSON DE ARAÚJO 
ALMEIDA (OAB 155659/SP)

Processo 1012840-75.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Banco Bradesco 
SA - Angélica Gomes Granciero Martins Silva - - Valdir Martins da Silva - Vistos Tendo em vista o recurso de apelação de fls. 
51/57 e o recolhimento de fls. 58/59, proceda a Serventia o cálculo das custas de preparo. Após, retornem conclusos. Int. - ADV: 
LARISSA MAGNATTI CHEDID (OAB 213733/SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP), SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 
100148/SP)

Processo 1012840-75.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Banco 
Bradesco SA - Angélica Gomes Granciero Martins Silva - - Valdir Martins da Silva - Fica o apelante/exequente intimado para a 
complementação do valor corrigido das custas de preparo: R$ 1.103,82 - (guia DARE cód. 230-6 - valor recolhido pelo apelante: 
R$ 1.098,00), no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. - ADV: SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), LARISSA 
MAGNATTI CHEDID (OAB 213733/SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP)

Processo 1013328-30.2014.8.26.0344 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- Fátima Talal Zayed - Cristiane Vieira Crisci - Marilia ME - Vistos Fls. 48/49. Defiro. Sobre a contestação de fls. 50/55 e 
documentos de fls. 56/59, manifeste-se a requerente. Comprove a requerida o recolhimento da taxa da OAB, nos termos do 
artigo 48, da Lei Estadual nº 10.394/70, com redação dada pela Lei nº 216/74 pela juntada do mandato. Prazo: 48 horas. No 
silêncio, comunique-se ao IPESP. Int. - ADV: GALDINO LUIZ RAMOS JUNIOR (OAB 138793/SP), GIOVANA BENEDITA JÁBER 
ROSSINI (OAB 165563/SP), JOAO FERNANDES MORE (OAB 27843/SP)

Processo 1013857-49.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
Cristiane Ramos Braga - Banco do Brasil SA - Aguardando Manifestação do(a) Autor(a) acerca da contestação e eventuais 
documentos de fls. 21/66, no prazo de 10 dias. Providencie o(a) advogado(a) do(a) Requerido(a) (fls. 28/29) o recolhimento da 
taxa da carteira dos advogados, em 48 horas, nos termos do art. 48, da L.E. nº 10.394/70, com redação dada pela Lei 216/74. 
No silêncio, será remetida comunicação ao IPESP. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP), PAULA RODRIGUES DA 
SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 1013936-28.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Seguro - GENI DE JESUS DE CARVALHO - Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - Aguardando Manifestação do(a) Autor(a) acerca da contestação e eventuais 
documentos de fls. 44/79, no prazo de 10 dias. Providencie o(a) advogado(a) do(a) Requerido(a) (fls. 60/61) o recolhimento 
da taxa da carteira dos advogados, em 48 horas, nos termos do art. 48, da L.E. nº 10.394/70, com redação dada pela Lei 
216/74. No silêncio, será remetida comunicação ao IPESP. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), 
CLEOMARA CARDOSO DE SIQUEIRA (OAB 269463/SP)

Processo 1014411-81.2014.8.26.0344 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Toyota 
do Brasil S/A - RP ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS LTDA ME - Vistos. Fls. 36/37. Homologo para que produza seus jurídicos 
e legais efeitos, a desistência manifestada pelo autor e, em consequência, julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 
267, inciso VIII, do CPC. Homologo a desistência ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado. Deixo de determinar o 
desbloqueio do veículo, vez que não foi efetivado. Recolha-se o mandado expedido. Após, cumpridas as formalidades legais, 
arquivem-se os autos, com as anotações e comunicações de praxe. P. R. I. - ADV: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA (OAB 
206337/SP)

Processo 1014411-81.2014.8.26.0344 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Toyota 
do Brasil S/A - RP ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS LTDA ME - Não há custas a recolher. - ADV: FABÍOLA BORGES DE 
MESQUITA (OAB 206337/SP)

Processo 1014414-36.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - FÁBIO MARCELO INGEGNERI 
- SALOMÃO ALBUQUERQUE TRAVASSOS - Vistos. Fls. 31. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. Decorrido o 
prazo supra, diga o autor, independentemente de nova intimação. No silêncio, intime-se para fins de extinção (art. 267, III, § 1º 
do CPC). Intime-se. - ADV: FÁBIO BEDUSQUI BALBO (OAB 200083/SP)

Processo 1014809-28.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Tessaro 
Empreendimentos Imobiliários Ltda - - Fipam Empreendimentos Imobiliários Ltda - Ronicléia Alves de Sousa - Aguardando 
Manifestação do(a) Exequente acerca do prosseguimento (houve a citação da executada, conforme fls. 57), no silêncio intime-
se para fins de extinção Prazo: 10 dias. - ADV: GUILHERME BERNUY LOPES (OAB 279277/SP), BRUNO FERRINI MANHÃES 
BACELLAR (OAB 290194/SP), FERNANDO HENRIQUE BUFFULIN RIBEIRO (OAB 295504/SP)

Processo 1014942-70.2014.8.26.0344 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Itaucard SA - Valdemir Gonçalves Morais - Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 
manifestada pelo requerente às fls. 34 e, em consequência, julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, 
do CPC. HOMOLOGO, ainda, a desistência ao prazo recursal. Saliento não ser o caso de aplicação do parágrafo 4º do artigo 
267 do CPC, eis que não efetivada a citação. Deixo de determinar baixa de eventual restrição judicial, vez que não efetivada 
nestes autos. Certifique-se o trânsito em julgado, e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: 
ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), EGBERTO 
HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP)

Processo 1014942-70.2014.8.26.0344 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
SA - Valdemir Gonçalves Morais - Não há custas a recolher. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), 
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP)

Processo 4001424-93.2013.8.26.0344 - Monitória - Cheque - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - 
MARIA ALICE RUFFO RAMOS - A fim de se evitar futura arguição de nulidade, manifeste-se a requerente acerca da carta de 
citação de fls. 81, que foi recebida por terceira pessoa, conforme se verifica no aviso de recebimento de fls. 82. No silêncio, 
intime-se para fins de extinção. - ADV: FERNANDO AUGUSTO DE NANUZI E PAVESI (OAB 182084/SP), DANIEL FELIPE 
MURGO GIROTO (OAB 286077/SP), DEBORA BARRACA SOUZA LIMA (OAB 290215/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1175

Processo 4001508-94.2013.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos 
SA - Antonio Luiz Miranda - Aguardando providências do(a) requerente para comprovar a complementação da diligência do sr. 
Oficial de Justiça (recolheu: fls. 09/10: R$ 60,42; valor complementar que deve ser recolhido: R$ 3,33), tendo em vista que para 
o exercício de 2015 o valor da UFESP foi reajustado para R$ 21,25 e considerando Provimento CG nº 28/2014 (valor até 50 
Km: 3 UFESPs, ou seja, R$ 63,75). No silêncio, será intimado (a) pessoalmente para dar andamento ao processo no prazo de 
48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 267, III, §1º, do Código de Processo Civil. - ADV: 
ROSANGELA DELL AQUILLA (OAB 199242/SP), HELIANDRO SANTOS DE LIMA (OAB 272450/SP)

Processo 4002123-84.2013.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - MARIA 
CANDELÁRIA LOPES BEATO - OSCAR AUGUSTO BRESSER - - DANIELE DE ARAÚJO MENDES - Vistos. Fls. 88: Sem prejuízo 
do cumprimento da Carta Precatória expedida para citação de Daniele de Araújo Mendes, defiro o sobrestamento do feito pelo 
prazo de 30 dias. Decorrido o prazo supra, manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento do feito quanto ao executado 
Oscar Augusto Bresser, independentemente de nova intimação. Intime-se. - ADV: MARIANA CARMANHANI BERTONCINI (OAB 
190731/SP), JOSE ANTONIO CARMANHANI (OAB 60127/SP)

Processo 4002322-03.2013.8.26.0637 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - concreto mcc ltda - Valéria 
Cristina Veroneze - Considerando o certificado às fls. 62, informe o exequente sobre o andamento da Carta Precatória expedida 
à Comarca de Bastos, no prazo de 10 dias. - ADV: FLAVIO PEDROSA (OAB 118533/SP), MIRELE QUEIROZ JANUARIO 
PETTINATI (OAB 131447/SP)

Processo 4002373-20.2013.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Seguro - LARISSA ALMEIDA DOS SANTOS - 
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA - Aguardando manifestação das partes acerca do laudo de 
fls. 93/101. Prazo: 10 dias. - ADV: ÉRICA TAKIZAWA TAIRA (OAB 276777/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 
115762/SP)

Processo 4002428-68.2013.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Seguro - ESPEDITO FRANÇA AMARAL - SEGURADORA 
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Aguardando manifestação das partes acerca do laudo de fls. 110/117. 
Prazo: 10 dias. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), ROBERTA DIAS FERRAZ PENA (OAB 327240/SP)

Processo 4003044-43.2013.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco 
SA - HAMILTON MARINHO CARDOSO ME - - HAMILTON MARINHO CARDOSO - - DÉBORA VICENTE ALVARENGA - Vistos. 
Fls. 97/98. Deve a exequente apresentar a tela atualizada da CIRETRAN para amparar seu pedido, vez que nas pesquisas 
realizadas às fls. 80/82 constam restrições existentes nos veículos. No caso dos autos não há nenhuma indicação de que a 
devedora está ocultando ou desviando bens, assim, indefiro o pedido de intimação nos termos do inciso IV do artigo 600 do 
CPC e do artigo 14, parágrafo único do CPC. Nesse sentido, não se aplica o disposto no artigo 600 do CPC: “Não demonstrado 
que o devedor está ocultando ou desviando bens, é incabível intimá-lo para que faça sua indicação à penhora, sob pena de 
cometer ato atentatório à dignidade da justiça” (Lex-JTA 169/37). Quanto ao pedido de expedição de ofício, compete a parte 
diligenciar neste sentido, comprovando nos autos a impossibilidade. A providência compete ao exequente a fim de diligenciar 
junto ao Cartório Distribuidor para solicitar a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, nos termos do 
artigo 615-A do CPC. Intime-se. - ADV: VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP), EVELYN DE CARVALHO GOMES (OAB 
296149/SP)

Processo 4003957-25.2013.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Condomínio - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL PORTAL 
DA SERRA - EDUARDO MACEDO DE CAMPOS - Aguardando Manifestação do Exequente, no prazo de 05 dias, para fins de 
prosseguimento. No silêncio, os autos serão extintos nos termos do artigo 794, I do CPC. - ADV: EVANDRO ANDRUCCIOLI 
FELIX (OAB 158207/SP), RODRIGO VEIGA GENNARI (OAB 251678/SP)

Processo 4003957-25.2013.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Condomínio - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL PORTAL 
DA SERRA - EDUARDO MACEDO DE CAMPOS - Aguardando Providências do(a) credor(a): “Nos termos do Comunicado 
170/11, do CSM, publicado no D.J.E. em 26/04/2011 e do Provimento CSM 1864/11, as consultas de busca de endereços, 
declarações, ativos e veículos junto aos Sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, ficam condicionadas ao recolhimento da 
taxa destinada ao FEDTJ (código 434-1), no valor de R$ 12,20 por solicitação.” Prazo: 10 dias. No silêncio, será intimado (a) 
pessoalmente para dar andamento ao processo no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento 
no artigo 267, III, §1º, do Código de Processo Civil. - ADV: EVANDRO ANDRUCCIOLI FELIX (OAB 158207/SP), RODRIGO 
VEIGA GENNARI (OAB 251678/SP)

Processo 4004049-03.2013.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Seguro - LUZIA APARECIDA DAS NEVES SILVA - 
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Aguardando Ciência das Partes acerca da designação 
da data da perícia médica para o dia 15/04/2015 às 8h30, no Ambulatório de Especialidades “Governador Mário Covas” - Avenida 
Tiradentes, nº 1.310 - Marília/SP. Com o Dr. Darcy Cavalca, especialista em Ortopedia. - ADV: RENATO TADEU RONDINA 
MANDALITI (OAB 115762/SP), JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA BORGES (OAB 334580/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DANIELE MENDES DE MELO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SIDNEI RODRIGUES DE ALCÂNTARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0071/2015
Processo 0001468-54.2011.8.26.0344 (344.01.2011.001468) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 

/ Indisponibilidade de Bens - Associação de Ensino de Marília Ltda - Fls. 157 - ato ordinatório - Aguardando Manifestação do 
Autor/Requerente: Para manifestar-se sobre a resposta da pesquisa INFOJUD que informa “não constar declaração entregue 
para NI e exercício informado”. Prazo: 05 dias. No silêncio, será intimado pessoalmente, para dar andamento ao processo no 
prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 267, III, § 1º, do Código de Processo Civil. 
- ADV: JEFFERSON LUIS MAZZINI (OAB 137721/SP), GISELE LOPES DE OLIVEIRA (OAB 226125/SP)

Processo 0002999-44.2012.8.26.0344 (344.01.2012.002999) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Gerdau Aços 
Longos Sa - Fls. 190 - ato ordinatório - Aguardando ciência e manifestação do Exequente quanto a certidão do Sr. Oficial 
de Justiça, às fls. 189, que informou: “dirigi-me ao endereço indicada e deixei de proceder à penhora de bens da executada 
ENGETRIN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA porque, segundo informou-me o sr. Humberto, ex-proprietário da mesma, 
os veículos foram entregues a terceiros como forma de pagamento de serviços realizados, e estão em outras cidades, não 
sabendo informar os locais.” Prazo 05 dias - ADV: TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), DALILA GALDEANO LOPES 
(OAB 65611/SP), ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP)

Processo 0004451-26.2011.8.26.0344 (344.01.2011.004451) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
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Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Marília - Emvima Serviços Sc Ltda - Joarez Guimarães Teixeira - Fls.290- ato 
ordinatório - Aguardando manifestação do Requerente quanto certidão de Sr Oficial de Justiça, de fls. 289 que informou:” que 
em cumprimento ao mandado nº 344.2014/049849-0,diligenciei ao Bloco-P1,endereço constante, Apto-’42’, não sendo atendida 
ao chamado, segundo os vizinhos o Apto está vazio no momento.Em contato com a Síndica do referido Bloco, Sra.Madalena, 
Apto.34,esta declarou que MATEUS KOLFMAN BARBOZA,representante da empresa ENVIMA SERVIÇOS-S/C LTDA, se mudou 
do local há muito tempo, que vem sempre pessoas procurar por ele, más não sabe seu atual endereço, nem onde poderá ser 
localizado.Diante do ocorrido e das informações recebidas, baixo o presente em cartório, DEIXANDO DE CITÁ-LO por ora, 
colocando-me à inteira disposição no que preciso for” Prazo: 05 dias - ADV: FATIMA RICARDA MODESTO (OAB 198746/SP), 
LUIZ OTAVIO RIGUETI (OAB 224447/SP), MARCELA THOMAZINI COELHO MARTINS (OAB 252328/SP), JOAO FERNANDES 
MORE (OAB 27843/SP), PAULO SERGIO RIGUETI (OAB 79230/SP)

Processo 0006261-02.2012.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Raquel Rosa Garcia 
Ortopedia Epp - Fls. 59 - ato ordinatório - Aguardando ciência e providências do Exequente quanto a certidão da Serventia de 
que deixou de encaminhar a carta intimatória ante a ausência de recolhimento da taxa de postalização. Prazo 05 dias - ADV: 
ALESSANDRO HENRIQUE SCUDELER (OAB 121617/SP)

Processo 0009706-38.2006.8.26.0344 (344.01.2006.009706) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Nossa Caixa Sa - 
Otávio Luiz Caliman Gradim - Fls. 162 - ato ordinatório - Aguardando providência do Autor/Requerente no sentido de proceder 
ao recolhimento da taxa da carteira dos advogados, nos termos do art. 48, da Lei Estadual nº 10.394/70, com redação dada 
pela Lei nº 216/74 pela juntada da petição de fl. 161. Prazo: 48 horas. No silêncio, será comunicado ao IPESP. - ADV: SERGIO 
JESUS HERMINIO (OAB 57016/SP), SE WON KIM (OAB 167842/SP), ANA CAROLINA MACENO VILLARES DELPHINO (OAB 
161420/SP), CINTIA MARIA TRAD (OAB 155794/SP)

Processo 0009959-79.2013.8.26.0344 (034.42.0130.009959) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Orídes 
Aparecido Sgarbi - Sônia Maria Meirelles Aukar - Fls. 147 - ato ordinatório - Aguardando ciência e manifestação do Exequente 
quanto a certidão do Sr Oficial de Justiça, às fls. 146, de que: “dirigi-me ao endereço: Rua Luiz Antonio de Oliveira, 95, em dias 
e horários diferentes a saber: 20/12/14, às 15:40h, 02/01/15, às 19:10h e em 08/01/15, às 8:45h, sendo que, deixei de penhorar 
os bens da executada Sonia Maria Meirelles Aukar, porque não os encontrei nas imediações do prédio, vale ressaltar que 
nunca fui atendida no apartamento nº 12, sendo que o prédio não possui portaria, somente interfone. Face ao exposto, restituo 
o r. Mandado à Central para os devidos fins. - Prazo 05 dias - ADV: TCHELID LUIZA DE ABREU (OAB 318210/SP), REGIANE 
APARECIDA JIMENES SANCHES (OAB 168227/SP), SONIA MARIA MEIRELLES AUKAR (OAB 96341/SP)

Processo 0010199-68.2013.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Fundação de Ensino 
Eurípides Soares da Rocha - Mantenedora do UNIVEM - Centro Universitário eurípides de marília - Fls. 83 - ato ordinatório - 
Aguardando ciência e providência do Exequente quanto certidão da Serventia que informa: “ Certifico e dou fé que, a petição de 
fls. 81, veio desacompanhada do comprovante de recolhimento do complemento da diligência do Sr. Oficial de Justiça”. - Prazo 
05 dias - ADV: ALVARO TELLES JUNIOR (OAB 224654/SP)

Processo 0012462-93.2001.8.26.0344 (344.01.2001.012462) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - J.A.G.C. e 
outros - O.M.T.M. - Fls.5794 - ato ordinatório - Aguardando providência do requerido no sentido de proceder ao recolhimento 
da taxa da carteira dos advogados, nos termos do art. 48, da Lei Estadual nº 10.394/70, com redação dada pela Lei nº 216/74 
pela juntada do substabelecimento de fl.5770. Prazo: 48 horas. No silêncio, será comunicado ao IPESP - ADV: OVIDIO ROCHA 
BARROS SANDOVAL JUNIOR (OAB 111280/SP), LUIZA MENEGHETTI BRASIL (OAB 131377/SP), CRISTIANO DE SOUZA 
MAZETO (OAB 148760/SP)

Processo 0013185-63.2011.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Fábio Bedusqui Balbo - 
Cristiane Vieira Crisci Marília Me - Fábio Bedusqui Balbo - Fls. 193 - ato ordinatório - Aguardando ciência e manifestação do 
Exequente quanto a certidão da Serventia às fls. 192: “ (x) informação de que não houve entrega de declaração referente ao 
exercício de 2014 por parte da empresa executada (pessoa jurídica) - (x) declaração de renda referente ao(s) exercício(s) de 
2014 do(a) executado(a) Cristiane V. Crisci. Obs.: diante do sigilo das informações, a declaração foi arquivada em pasta própria 
na Serventia (nº 37) para consulta das partes, vedada qualquer tipo de extração de cópias - Prazo: 05 dias . - ADV: WANDERLEI 
ROSALINO (OAB 253504/SP), FÁBIO BEDUSQUI BALBO (OAB 200083/SP), ANDRE SIERRA ASSENCIO ALMEIDA (OAB 
237449/SP)

Processo 0014124-43.2011.8.26.0344 (344.01.2011.014124) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Estruturas Metálicas Brasil Ltda - Fls. 158 - ato ordinatório - Aguardando Manifestação do Autor/
Requerente sobre a certidão do Sr Oficial de Justiça , às fls. 157, que informou :” efetuei diversas diligências, em dias e horários 
alternados, nos endereços indicados, não logrando êxito em avistar os veículos indicados. Na data de 25/11/2014, às 19h15min., 
diligenciei juntamente com o Oficial de Justiça Wellington, na rua Rodolpho Zafred, 469, em Marília/SP, onde fui atendida pela 
senhora Antônia Lucineia Rodrigues Santos, RG 26.467.973-8/SP, a qual se declarou irmã do executado, informando que este 
não reside no local há mais de um ano, não sabendo ela informar o seu atual domicílio, bem como qualquer telefone de contato, 
apenas que está morando para os lados do Bairro Santa Antonieta. Informou ainda a senhora Antônia que desconhece os 
veículos indicados. Nesta data, às 18h35min., diligenciei juntamente com o Oficial de Justiça Wellington, na Avenida República, 
5405, em Marília/SP, onde funciona o estabelecimento Auto Mecânica Nossa Senhora Aparecida, sendo atendida pelo senhor 
Edson Marques, RG 9.736.343/SSPSP, que se declarou proprietário, o qual informou que o executado trabalhou com ele há 
mais de oito anos e desconhece onde poderá ser localizado. No interior do estabelecimento não logrei êxito em encontrar os 
veículos indicados, tendo declarado o senhor Edson que os desconhece. Face ao exposto, devolvo o mandado para os devidos 
fins.- Prazo 05 dias - ADV: PAULO ALEXANDRE QUEIROZ BETARELLE (OAB 304332/SP), THIAGO MATHEUS DE SOUZA 
FERREIRA (OAB 250199/SP), ALEXANDRE ALVES VIEIRA (OAB 147382/SP)

Processo 0016448-79.2006.8.26.0344 (344.01.2006.016448) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação - 
Espécies de Contratos - Banco do Brasil Sa - Rodomec Auto Mecânica Ltda Me e outros - Fls. 177 - ato ordinatório - Aguardando 
ciência e manifestação do Requerente quanto a juntada de carta precatória, oriunda do Setor Unificado das Cartas Precatórias 
Cíveis de SP-SP, às fls. 172/175 - Prazo 05 dias - ADV: MARCELO KHAMIS DIAS DA MOTTA (OAB 184429/SP), EDUARDO 
JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0020094-58.2010.8.26.0344 (344.01.2010.020094) - Procedimento Ordinário - Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Fls.206 - ato ordinatório - Aguardando providência da Requerente para 
complementação do recolhimento da guia de oficial de justiça, no valor de R$ 60,42 (Provimento CG 28/2014)cada diligência, 
(diferença a ser recolhida para 02 diligências : R$ 93,66). Prazo: 05 dias. No silêncio, intimação para fins de extinção nos termos 
do art. 267, III, do CPC - ADV: JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/
SP), DELSO JOSÉ RABELO (OAB 184632/SP)

Processo 0020884-18.2005.8.26.0344 (344.01.2005.020884) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material 
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- Wilson Aparecido Tedeschi - Transpilão Transportes Rodoviários Ltda - Fls. 200 - ato ordinatório - Aguardando ciência e 
manifestação do Requerente quanto a certidão do Sr. Oficial de Justiça, às fls.19 : “ dirigi-me na Rua São Carlos nº 682, nesta 
cidade, e constatei os bens que guarnecem o local, os quais foram anotados e seguem descritos: duas escrivaninhas, um sofá 
pequeno, duas poltronas, duas cadeiras e um cofre, todos em estado regular de conservação, além de alguns objetos sem 
valor econômico. Por essa razão e por desconhecer a existência de bens suficientes para garantir a presente execução, deixei 
de proceder à penhora.Prazo 05 dias. - ADV: HENRIQUE DE ARRUDA NEVES (OAB 151290/SP), CARLOS ALBERTO DOS 
SANTOS MATTOS (OAB 71377/SP)

Processo 0022517-20.2012.8.26.0344 (344.01.2012.022517) - Procedimento Sumário - Seguro - Jonathan Henrique Alves 
Melari - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Fls. 129 - ato ordinatório - Aguardando ciência e manifestação 
das partes quanto a juntada de laudo pericial de fls. 122/128 - Prazo 05 dias - ADV: ANA PAULA COLTURATO GONÇALVES 
(OAB 269598/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), ÉRICA TAKIZAWA TAIRA (OAB 276777/SP)

Processo 0022632-75.2011.8.26.0344 (344.01.2011.022632) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Mitra 
Diocesana de Marília - Fls. 112 - ato ordinatório - Aguardando ciência e manifestação do Exequente quanto a juntada de carta 
precatória, oriunda do J.D. Comarca de Rondonópolis-SP, às fls. 100/111 - Prazo 05 dias - ADV: FÁBIO BEDUSQUI BALBO 
(OAB 200083/SP)

Processo 0022920-86.2012.8.26.0344 (344.01.2012.022920) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco Sa - Fls. 133 - ato ordinatório - Aguardando providência do Autor/Exequente no sentido de proceder ao 
recolhimento da taxa da carteira dos advogados, nos termos do art. 48, da Lei Estadual nº 10.394/70, com redação dada pela 
Lei nº 216/74 pela juntada do substabelecimento de fl. 125. Prazo: 48 horas. No silêncio, será comunicado ao IPESP. - ADV: 
PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/SP)

Processo 0024807-08.2012.8.26.0344 (344.01.2012.024807) - Cumprimento de sentença - Cheque - Flávio José Dalálio 
- Fls. 97- ato ordinatório - Aguardando manifestação do Requerente quanto certidão de Sr Oficial de Justiça, de fls. 96 “dirigi-
me aos endereços :constantes DEIXEI DE PROCEDER A PENHORAdo bem indicado, visto não tê-lo encontrdo.Segundo 
informações de executado FÁBIO JUNIOR FERREIRA DUTRA, ,a referida motocicleta, não mais a pertence, foi vendida há mais 
de 2 anos.Diante do ocorrido e das informações recebidas, baixo o presente para as formalidades de praxe, colocando-me à 
inteira disposição no que preciso for” - Prazo 05 dias - ADV: FABIANO GIROTO DA SILVA (OAB 200060/SP)

Processo 0028101-39.2010.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Duplicata - Romana Indústria e Comércio de 
Embalagens Ltda - Fls. 129 - ato ordinatório - Aguardando ciência e manifestação do Exequente quanto a juntada de carta 
precatória, oriunda do J.D. Comarca de Balneário Camboriú-SC, às fls. 114/128 - Prazo 05 dias - ADV: SHEILA REGINA CINELLI 
(OAB 83035/SP)

Processo 0029168-68.2012.8.26.0344/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento - Bradus Comercial Pneumáticos Ltda 
Epp - Fls.107 - ato ordinatório - Aguardando providência da Requerente para o recolhimento prévio da taxa devida para inclusão 
da minuta e pesquisa nos sistemas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD (guia FEDTJ cód. 434-1) no valor de R$ 12,20 por cada 
solicitação, nos termos do Provimento CSM 170/2011. Prazo: 05 dias. No silêncio, intimação para fins de extinção nos termos do 
art. 267, III, do CPC - ADV: JULIANA ORTIZ MINICHIELLO (OAB 251305/SP)

Processo 0031360-76.2009.8.26.0344 (344.01.2009.031360) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Itaú Sa - Emvima Serviços Ss Ltda e outro - Frances Henrique da Silva - Fls. 273 - ato ordinatório - Aguardando ciência 
do Requerente quanto a pesquisa RENAJUD, às fls. 270 . Prazo - 05 dias . No silêncio, será intimado pessoalmente, para 
dar andamento ao processo no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, com fundamento no artigo 267, 
III, § 1º, do Código de Processo Civil. - ADV: NEWTON COLENCI (OAB 18576/SP), PAULO SERGIO RIGUETI (OAB 79230/
SP), GUILHERME BERNUY LOPES (OAB 279277/SP), BRUNO FERRINI MANHÃES BACELLAR (OAB 290194/SP), MARCO 
ANTONIO COLENCI (OAB 150163/SP)

Processo 0036308-56.2012.8.26.0344 (034.42.0120.036308) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Fmg Comércio 
e Distribuição de Tintas Ltda - Fls. 129 - ato ordinatório - Aguardando Manifestação do Autor/Requerente sobre a certidão do 
Sr Oficial de Justiça , às fls. 128, que informou “dirigi-me ao endereço: Avenida João Ramalho, nº 2576, Núcleo Habitacional 
Nova Marília, nesta cidade, juntamente com o representante da exequente, senhor GUSTAVO DAMASCENO DE OLIVEIRA, que 
ofereceu os meios para efetivação da medida e do seu patrono, Dr. DOUGLAS, ocasião em que, observadas as formalidades 
legais, às nove horas e vinte minutos do dia 02 /12/14, não localizamos os bens em questão. Fomos informados pela 
representante da empresa executada, senhora AMANDA KELLY AVANZI, assinou no anverso do mandado, de que os bens 
penhorados e adjudicados foram vendidos e que no referido endereço encontra-se estabelecida, há cerca de seis meses, a 
empresa denominada BRENDOW JONATAN AVANZI - ME., inscrita no CNPJ sob nº 20.339.165/0001-08. Assim, diante do 
exposto, devolvo o mandado para os fins direito” Prazo - 05 dias - ADV: ADRIANA MILENKOVICH CAIXEIRO (OAB 199291/SP), 
MARCUS VINICIUS GAZZOLA (OAB 250488/SP), DOUGLAS CELESTINO BISPO (OAB 314589/SP)

5ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA MARTINEZ HEINRICH
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL BEATRIZ CARDOSO DE SIQUEIRA REIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0033/2015
Processo 0000702-59.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Daniel da Silva - 

Banco Mercantil do Brasil Financeira S/A - Vistos. Ciência ao autor da redistribuição da ação para esta 5ª Vara Cível de Marília. 
Cuida-se de ação revisional de contrato com pedido de liminar promovida por Daniel da Silva contra Banco Mercantil do Brasil 
Financeira S/A. Alega o autor, em resumo, que firmou contrato de financiamento com a ré no importe de R$ 35.000,00, para 
pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 1.552,61, para aquisição do veículo marca Honda, modelo Civic LXS, 
placas EBF-3023. Pede liminar para: (1) depósito incidente do valor que entende devido; (2) determinar à ré para que se 
abstenha de efetuar o registro de seu nome nos órgãos restritivos de crédito; (3) manutenção na posse do bem financiado; (4) 
vedar a circulação ou protesto dos títulos de crédito vinculados ao contrato; e (5) determinar à requerida para que não inscreva 
o seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central. É a síntese. Decido. Os pedidos liminares não comportam 
acolhimento. A ação revisional não tem o condão de impedir a execução, nem de garantir eventualmente a posse do veículo, 
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mediante depósito menor do que o efetivamente contratado, pois não estará o autor pagando o valor integral da obrigação, logo, 
estará inadimplente, permitindo, com isso, futuro e provável ajuizamento da ação de busca e apreensão, com possibilidade de 
perder a posse do veículo objeto da alienação fiduciária em garantia. E não é demais lembrar que jamais poderá o Poder 
Judiciário impedir que alguém ingresse com ação quando houver lesão ou ameaça a direito, sob pena de clara e evidente 
infringência à garantia Constitucional. A quem for acionado, haverá a garantia do direito de defesa e do contraditório. Então, de 
mister a manutenção desse entendimento. Com efeito, sob o novel dispositivo inserido no Código de Processo Civil pela Lei nº 
12.810, de 15 de maio de 2013, que criou o artigo 285-B, a situação idêntica à descrita nos autos passou a ser analisada sob 
outro prisma. Diz citado artigo: “Art. 285-B.Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, 
financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, 
aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso. Parágrafo único. O valor incontroverso deverá continuar 
sendo pago no tempo e modo contratados”. Logo, a partir da vigência do artigo supra, o valor tido como incontroverso pela 
autora deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. Se houver recusa da credora (mora creditícia), a requerente 
poderá valer-se da via própria, nos exatos termos do artigo 890 e seus parágrafos 1º a 4º. Destaca-se, ainda, a Súmula 380 do 
C. STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Neste sentido: 
“Ação revisional de contrato - Financiamento de veículo -Depósito de valor incontroverso das parcelas Abstenção de negativação 
do nome - Depósito inócuo para o afastamento da mora - Ausência de requisito para a tutela antecipada - Decisão mantida - 
Recurso não provido” (Agravo de Instrumento nº 2057702-16.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, 11ª Câmara de Direito 
Privado TJSP, Rel. Des. Gil Coelho). Pelo exposto, indefiro o pedido de depósito judicial nestes autos, bem como a manutenção 
de posse do veículo. A par disso, quanto ao pedido inibitório de negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 
as alegações não estão dotadas de verossimilhança, ao menos nesta fase limiar da demanda e, dessa forma, nada existe a 
inviabilizar o normal registro das pendências bancárias ou creditícias do requerente, ou a sua manutenção, em tais cadastros, 
sem prejuízo, evidentemente, de anotar-se também a demanda judicial em curso, conforme certidão que se faculta ao autores a 
obter e apresentar junto às entidades mantenedoras dos referidos bancos de dados (art. 43, § 3º, do CDC). Destarte, não há 
obrigação legal que imponha ao banco ou a qualquer entidade financeira, comerciante, etc, ocultar ou guardar sigilo absoluto 
sobre a inadimplência de seus clientes. A inclusão do nome do eventual devedor no cadastro do SERASA, SCPC, CADIN ou 
outro órgão de proteção ao crédito ou, ainda, sua anotação em Cartórios de Protesto, por si só, não se prestam à configuração 
de abusividade de direito nem de coação ou cerceamento ilegal do acesso ao sistema financeiro, quando o credor se encontra 
munido de documento idôneo de crédito ou bem formalizado, anunciador de inadimplemento. Ademais, abusividade, humilhação 
ou constrangimento haverá se não se verificar a inadimplência, ou prova pré-constituída existir do pagamento, depósito integral 
do saldo devedor impugnado ou repactuação e, ainda assim, o credor promover o lançamento nos cadastros restritivos de 
crédito. O cadastramento em questão não conflita com o Código de Defesa do Consumidor, mas, ao contrário, por ele é 
legitimado quando existe mesmo o inadimplemento, prevendo o artigo 43, § 4º, que “os bancos de dados e cadastros relativos a 
consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público”. A própria 
Constituição Federal também prevê a legitimidade da existência de cadastros de informações, ou bancos de dados (art. 5º, 
LXXII, “a”). Não há porque isentar de plano o débito contratual do requerente e não objeto de depósito integral, garantia judicial 
idônea nem de pleito consignatório típico, de figurar nos cadastros de proteção ao crédito. Até porque, não obstante os cálculos 
unilaterais apresentados, o débito existe. Se haverá, ou não, indébito, só a devida instrução processual demonstrará. A 
jurisprudência se orienta no sentido de acatar a seriedade e utilidade dos serviços prestados pelos órgãos restritivos. Não se 
pode impedir que, ocorrendo inadimplência de um cliente, “o banco comunique sua conduta ao Serasa e SPC, entidades 
privadas que prestam serviços às instituições financeiras conveniadas, como fonte de consulta reservada, cujos registros não 
são publicados e nem fornecidos a estranhos” (RT 744/256). Ainda neste sentido: “TUTELA ANTECIPADA - Pretensão à 
declaração do direito de renegociar suas dívidas sem constrangimentos, sem restrições de crédito, presente o ‘periculum in 
mora’ diante da possibilidade de ter seu nome no rol dos devedores - Artigo 273, inciso I, do Código de Processo Civil - 
Descabimento - Providências inerentes à atividade creditícia do agravado, através do cadastro de inadimplentes - Inexistência 
de ocorrência efetiva de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso de direito da instituição financeira Decisão mantida” 
(JTA-Lex 163/88). O Superior Tribunal de Justiça, por sua Colenda 2ª Seção, a respeito, traduzindo escorreita postura, firmou o 
seguinte entendimento: “CIVIL. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGISTRO NO ROL DE DEVEDORES. HIPÓTESES 
DE IMPEDIMENTO. A recente orientação da Segunda Seção desta Corte acerca dos juros remuneratórios e da comissão de 
permanência (REsp’s ns. 271.214-RS, 407.097-RS, 420.111-RS), e a relativa frequência com que devedores de quantias 
elevadas buscam, abusivamente, impedir o registro de seus nomes nos cadastros restritivos de crédito só e só por terem 
ajuizado ação revisional de seus débitos, sem nada pagar ou depositar, recomendam que esse impedimento deva ser aplicado 
com cautela, segundo o prudente exame do juiz, atendendo-se às peculiaridades de cada caso. Para tanto, deve-se ter, 
necessária e concomitantemente, a presença desses três elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a 
existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda 
na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; 
c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste 
caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. O Código de Defesa do Consumidor veio amparar o hipossuficiente, em 
defesa dos seus direitos, não servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de dívidas. Recurso conhecido pelo dissídio, 
mas improvido” (STJ - 2ª Seção, REsp nº 527.618-RS, Reg. nº 2003/0035206-6, J. 22.10.2003, vu, Rel. Min. CESAR ASFOR 
ROCHA, DJ 24.11.2003). Em sólido pronunciamento, reafirmando tal postura, a mesma Corte decidiu: “CIVIL. RECURSO 
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, nas ações revisionais de cláusulas 
contratuais, ainda que a dívida seja objeto de discussão em juízo, não cabe a concessão de tutela antecipada para impedir o 
registro de inadimplentes nos cadastros de proteção ao crédito, salvo nos casos em que o devedor, demonstrando efetivamente 
que a contestação do débito se funda em bom direito, deposite o valor correspondente à parte reconhecida do débito, ou preste 
caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. Requisitos ausentes na hipótese dos autos. Precedentes: REsps 527.618-
RS, 557.148-SP, 541.851-SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA; REsp 610.063-PE, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES; REsp 
486.064-SP, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS). 2. Recurso conhecido e provido” (STJ - 4ª Turma, REsp nº 756.738-
MG, Reg. 2005/0093224-5, J. 11.10.2005, vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI). Ainda em reforço, eventual inscrição nos 
cadastros não se trata de meio espúrio de cobrança de débito nem de exposição a ridículo ou a constrangimento ilegal censurado 
no artigo 42, do CDC, senão de registro de fatos relevantes para o credor que vier, e se vier, a ser lesado e tantos outros 
operadores do mercado que precisam se munir de informações idôneas, realísticas e seguras para avaliação do limite de riscos 
a assumirem. Não se verifica, pois, abusividade a reprimir na eventual conduta da instituição ré caso comunique a inadimplência 
existente, ou mantenha a inscrição, se já feita, inserindo-se essa atuação em contexto de exercício regular de direito, inclusive 
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coletivamente na proteção da praça em geral, alertando quanto à idoneidade financeira de seus clientes, de sorte que não se 
pode reconhecer, nesta fase de cognição sumária, o hipotético direito dos autores à tutela pleiteada. Nesse passo, vale 
transcrever o seguinte pensamento: “Mesmo quando haja litígio acerca da relação contratual entre o banco e seu devedor, com 
ou sem garantia real, ou segurança do juízo por penhora, não se pode considerar ilícita a comunicação do inadimplemento ao 
banco de dados. Em primeiro lugar, porque a liquidez, exigibilidade e executividade dos títulos de crédito e demais títulos 
executivos não se afastam pelo ato unilateral do devedor que se opõe à respectiva cobrança. Nesse sentido, dispõe textualmente 
o art. 585, § 1º, do CPC, que ‘a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibe o credor 
de promover-lhe a execução’. Vale dizer, com ou sem a demanda ou resistência do devedor, o inadimplemento subsiste e o 
direito do credor de exigir seu crédito em juízo persiste. Em segundo lugar, o que importa imediatamente para o comércio 
bancário é mais a liquidez do que a segurança de seus créditos, dadas as peculiaridades da intermediação econômica praticada 
entre os verdadeiros donos do capital mutuado e aqueles que o tomam por empréstimo. Com todas as penhoras e hipotecas a 
cobrir os financiamentos vencidos, o estabelecimento bancário pode ser arrastado à quebra, se os capitais mutuados 
permanecerem longa e indefinidamente retidos pelos devedores inadimplentes. [...] A não se entender dessa forma, seria fácil 
ao devedor relapso iludir a confiança das instituições de crédito em torno de sua pessoa: bastaria, a cada inadimplemento, 
propor uma ação qualquer, mesmo infundada, para que a verdade a respeito de seus antecedentes e pontualidade ficasse 
oculta dos demais bancos” (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Ed. RT, 
maio-agosto de 1999, vol. 5/275-276). Em suma, os autos se ressentem da falta de prova inequívoca das alegações do 
requerente, que conduziriam ao reconhecimento da sua adimplência, não permitindo cogitar de fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação, nem tampouco de sua verossimilhança, que possa autorizar a postulação inibitória de 
inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. De igual modo, não há como transferir ao réu a responsabilidade pela juntada do 
contrato que o autor pretende revisar. A inversão do ônus da prova, por ser regra de juízo, é norma de julgamento, fator que 
impede a emissão de conclusão sobre ônus da prova antes de encerrada a fase instrutória. Em se tratando de produção de 
provas, a inversão, em caso de relação de consumo, não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de 
verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência (art. 6º, inc. VIII, do CDC), justificada a sua aplicação 
nos casos em que o fornecedor possui maior facilidade na obtenção das fontes de prova do caso questionado. Assim, já decidiu 
o C. STJ: “Não ocorre a inversão automática do ônus da prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é 
indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando apenas o fato de a relação 
ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do consumidor não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, 
mas a elucidação dos fatos por ele narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores condições de 
fazê-lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as partes em litígio” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro 
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012). Na hipótese, impossível a aplicação da 
inversão do ônus da prova, pois as alegações iniciais não se mostram verossímeis, do que resulta o reconhecimento do regime 
ordinário da distribuição do ônus da prova, competindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado na inicial, 
nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, e em consonância com o artigo 283, também do CPC. Dessa forma, a inversão do 
ônus da prova mostra-se descabida neste momento. Ainda neste sentido: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO 
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ não se pacificou quanto à possibilidade de o 
juízo inverter o ônus da prova no momento de proferir a sentença numa ação que discuta relação de consumo. 2. O Processo 
Civil moderno enfatiza, como função primordial das normas de distribuição de ônus da prova, a sua atribuição de regular a 
atividade do juiz ao sentenciar o processo (ônus objetivo da prova). Por conduzirem a um julgamento por presunção, essas 
regras devem ser aplicadas apenas de maneira excepcional. 3. As partes, no Processo Civil, têm o dever de colaborar com a 
atividade judicial, evitando-se um julgamento por presunção. Os poderes instrutórios do juiz lhe autorizam se portar de maneira 
ativa para a solução da controvérsia. As provas não pertencem à parte que as produziu, mas ao processo a que se destinam. 4. 
O processo não pode consubstanciar um jogo mediante o qual seja possível às partes manejar as provas, de modo a conduzir o 
julgamento a um resultado favorável apartado da justiça substancial. A ênfase no ônus subjetivo da prova implica privilegiar uma 
visão individualista, que não é compatível com a teoria moderna do processo civil. 5. Inexiste surpresa na inversão do ônus da 
prova apenas no julgamento da ação consumerista. Essa possibilidade está presente desde o ajuizamento da ação e nenhuma 
das partes pode alegar desconhecimento quanto à sua existência. 6. A exigência de uma postura ativa de cada uma das partes 
na instrução do processo não implica obrigá-las a produzir prova contra si mesmas. Cada parte deve produzir todas as provas 
favoráveis de que dispõe, mas não se pode alegar que há violação de direito algum na hipótese em que, não demonstrado o 
direito, decida o juiz pela inversão do ônus da prova na sentença. 7. Recurso especial conhecido e improvido” (3ª Turma, REsp 
1125621/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Fonte DJe 07/02/2011). “1. Só de pode falar em inversão do ônus da prova 
quando o juiz está decidindo o processo e após aplicar as regras de valoração das provas. 2. A inversão do ônus da prova é 
regra de julgamento, e não regra de prova. 3. É equivocado o entendimento de que a inversão do ônus da prova se aplica 
quando a prova está sendo colhida. 4. Defende-se a tese de que é necessário aviso prévio ao fornecedor de produtos e serviços 
de que poderá haver ou haverá ‘inversão do ônus da prova’ e, portanto, não há falar-se em momento de tal aviso ou mesmo da 
ocorrência de eventual ferida ao princípio constitucional da ampla defesa. 5. Na verdade, há um problema semântico. Não se 
trata, na verdade, de ‘inversão do ônus da prova’, já que nada é invertido, em termos da prova. O que se dá é que, no momento 
de julgar, o magistrado está autorizado, como último recurso, a ‘inverter a regra comum de distribuição do ônus da prova’” 
(CARLOS FONSECA MONNERAT, Ciência às partes sobre a inversão do ônus da prova, em Cadernos Jurídicos nº 24, novembro-
dezembro/2004. Escola Paulista da Magistratura: São Paulo, p. 101-110). Pelo exposto, indefiro o pedido de inversão do ônus 
da prova formulado nesta fase inicial do processo e concedo ao autor o prazo de 10 (dez) dias para juntar aos autos o contrato, 
sob pena de indeferimento. Ao requerente para que emende a inicial e atribua à causa o valor nos termos do artigo 259, inciso 
V, do CPC, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Por fim, considerando-se a redistribuição da ação oriunda de outro 
Tribunal, providencie o autor o recolhimento das custas iniciais, em 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição 
(CPC, art. 257). Intime-se. - ADV: DEBORA CRISTINA DE SOUZA MACIEL (OAB 52599/PR)

Processo 0000765-84.2015.8.26.0344 (processo principal 1004734-27.2014.8.26) - Cumprimento de sentença - Provas - 
Cristiane Bregion Lima - Banco Bradesco SA - Vistos. Páginas 01/02: Aguarde-se o momento oportuno. Int. - ADV: EVANDRO 
MARDULA (OAB 258368/SP), CARLOS HENRIQUE CREDENDIO (OAB 110780/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0012554-17.2014.8.26.0344 (apensado ao processo 1000346-81.2014.8.26) (processo principal 1000346-
81.2014.8.26) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Walter Francisco Amaral Ferraz Júnior - 
ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S.A - SAÚDE SÃO LUCAS - Vistos. Páginas 22/23: Não há previsão legal 
para parcelamento da dívida em execução de título judicial. Contudo, manifeste-se o exequente. Int. - ADV: JULIO CESAR 
GOMES DOS SANTOS DIAS (OAB 310193/SP), ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP), TANIA REGINA SANCHES 
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TELLES (OAB 63139/SP)
Processo 1000228-71.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Jovenil Rossato - 

Antônio Carlos Pinheiro e outros - Vistos. Ante a alegada dificuldade financeira e considerando-se o documento de página 11, 
defiro ao requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Citem-se os requeridos para contestar a ação, 
no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-os de que não sendo contestada, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pelo autor na inicial (art. 319, do CPC). Os requeridos Júlio César Gomes e Tatiane Gomes, por se encontrarem em 
lugar incerto e não sabido, deverão ser citados por edital, com prazo de 30 (trinta) dias. Int. - ADV: ROGERIO MENDES BAZZO 
(OAB 146091/SP)

Processo 1000267-68.2015.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Coop. de Economia e Crédito 
Mútuo dos PMs e Servidores da Secret. dos Negócios da Seg. Pública de São Paulo-COOPMIL - José Carlos Gomes Diegues - 
Vistos. À exequente para complementar o valor das custas iniciais, tendo em vista a majoração da UFESP a partir de 01/01/2015 
para R$ 21,25, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. De igual modo, o valor mínimo da diligência do Oficial de 
Justiça atualmente corresponde a 3 (três) UFESP e o recolhimento de página 45 está aquém de referido valor. Intime-se. - ADV: 
ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB 168735/SP)

Processo 1000276-30.2015.8.26.0344 - Exibição - Provas - CAROLINA APARECIDA ZAFRA - BANCO PAN S/A - Vistos. 
Necessário se faz, por primeiro, uma alusão a respeito da matéria dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Sabe-
se que o artigo 4º da Lei 1.060/50 indica a forma de requerimento pela simples afirmação e a desnecessidade de prova de 
pobreza, porque esta se presume. Por outro lado, o artigo 5º da mesma Lei permite ao Juiz o indeferimento, se houver fundadas 
razões. Isso significa que o conjunto probatório ou mesmo as afirmações iniciais do requerente dos benefícios podem indicar 
que este tenha condições de arcar com as custas e despesas processuais, elidindo a presunção de pobreza. O artigo 5º da 
Lei nº 1.060/50 permite esta conclusão, possibilitando o indeferimento do benefício. Quanto à comprovação da pobreza, como 
acima dito, ou esta se presume, bastando a afirmação deste estado, ou não há presunção, diante de elementos de convicção 
do processo, autorizando ao Juiz indeferi-la, nos termos do “caput” do artigo 5º da Lei acima mencionada. Entendo que a 
condição pessoal da requerente e, também, em razão da matéria em apreço, permite que haja o afastamento da presunção de 
pobreza, mas não de forma a indeferir o benefício de plano. No caso em tela, não basta a mera afirmação, devendo comprovar 
efetivamente a impossibilidade de pagar. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Justiça 
gratuita Apresentação da declaração de pobreza Fato insuficiente para a requerente fazer jus ao benefício Alegação que 
deve ser devidamente comprovada, mormente se os elementos dos autos revelam a possibilidade de a parte arcar com as 
custas processuais Inteligência do art. 5º, LXXIV, da C.F. Acordam, em 8ª Câm. De Direito Privado do E. TJSP, por v.u., negar 
provimento ao recurso. Sem razão os agravantes, porquanto correto o posicionamento do magistrado prolator da decisão 
hostilizada. Ora, os elementos constantes dos autos, sem dúvida alguma, não autorizam a concessão imediata do benefício 
pleiteado, mesmo porque, como bem asseverado pelo magistrado, não basta apenas requer e juntar declaração nesse sentido, 
é necessário comprovar por documentos fazer jus ao benefício. Aliás, a CF, em seu artigo 5º, LXXIV, deixa bem claro que 
“O Estado prestará assistência jurídica e integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse sentido, 
confira os julgados: “Justiça gratuita Estado de pobreza Mera afirmação Insuficiência Necessidade de comprovação Art. 4º da 
Lei Federal 1.060/50, revogado pelo inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal Pedido Indeferido Recurso não provido” 
(JTJ 225/207). “Justiça gratuita Declaração de pobreza Insuficiência, por si só, para o deferimento do benefício Hipótese de 
presunção “iuris tantum” Afastamento, no caso, diante da realidade dos fatos Pedido indeferido Recurso não provido” (JTJ 
228/199). No caso, os agravantes não comprovaram os requisitos necessários para obterem de plano o benefício pleiteado. 
Ademais, verifica-se que existem indícios suficientes para demonstrar justamente o contrário do pretendido, ou seja, que eles 
têm condições de pagar as despesas processuais, sem que sejam afetados o sustento próprio e o da família. Assim, sendo, 
considerando-se que os documentos trazidos para os autos demonstram a suficiência de recursos dos agravantes para arcarem 
com as despesas do processo, inclusive tendo constituído advogado particular para defender os direitos que alegam possuir, 
não integrante do quadro de Procuradores do Estado ou participantes do convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil 
para os comprovadamente carentes de recursos financeiros, se justifica mesmo a cautela tomada pelo Magistrado em exigir 
comprovação documental do alegado. Em consequência, face às evidências contrárias ao afirmado pelos agravantes, se afigura 
correta a decisão agravada, que fica integralmente mantida, uma vez que deve, realmente, limitar o benefício pretendido para as 
hipóteses necessárias, evitando-se abusos. Por fim, anote-se que nada obsta que o magistrado conceda o benefício almejado, 
desde que os agravantes comprovem a condição de miserabilidade, trazendo, para tanto, os documentos necessários para 
aquilatar a hipossuficiência financeira alegada. Pelo exposto e com as considerações acima, nega-se provimento ao agravo 
de instrumento. Participaram do julgamento os Desembargadores Ribeiro da Silva e Luiz Ambra. São Paulo, 03 de novembro 
de 2.004 ÁLVARES LOBO, pres. e relator”. (RT 833/213). Assim, determino à requerente a proceder ao recolhimento da taxa 
judiciária, ou comprovar efetivamente o estado de hipossuficiência, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena cancelamento da 
distribuição. Outrossim, o sistema e-SAJ acusa a existência de uma ação de revisão de contrato que teve o seu trâmite pelo 
Juizado Especial Cível de Marília, Processo nº 0028647-26.2012.8.26.0344, envolvendo as mesmas partes e que teve por 
objeto o contrato de financiamento da motocicleta marca Honda, modelo CG, ano 2010, cor vermelha, veículo este objeto 
desta ação de exibição (página 2). Sabe-se, dentro dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular 
do processo, que uma ação revisional de contrato, caso daquela que tramitou pelo Juizado Especial Cível, deve ser instruída, 
necessariamente, com aludido contrato que ora se busca a sua exibição cautelar. Portanto, à autora para justificar a real 
necessidade da propositura desta ação em vista da precedente ação revisional supramencionada que já foi, inclusive, julgada. 
Intime-se. - ADV: ALESSANDRO DE MELO CAPPIA (OAB 199771/SP)

Processo 1000277-15.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Corretagem - ÁLVARO HENRIQUE TOLEDANO - JC 
GALANTI IMOBILIÁRIA ME (GALANTI IMÓVEIS) e outro - Vistos. Ante a indicação de página 13 defiro ao autor os benefícios 
da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Emende o requerente a inicial para atribuir valor à sua pretensão de indenização 
por danos morais, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. - ADV: LIGIA FERNANDES PIRINETE (OAB 306855/
SP)

Processo 1000283-22.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Maria Donizete dos Santos 
Bulgarelli - Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos - Vistos. Ante a alegada dificuldade financeira e considerando-se 
os documentos juntados e a matéria em apreço, defiro à requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se, 
inclusive a necessidade de intimação do Ministério Público por se tratar a autora de pessoa absolutamente incapaz. Cite-se 
a requerida para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, cientificando-a de que não sendo contestada, presumir-se-
ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora na inicial (art. 319, do CPC). Int. - ADV: KARINA FRANCIELE 
FERNANDES (OAB 266146/SP)

Processo 1000285-89.2015.8.26.0344 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Maria de Lourdes Alves 
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Ferreira - Oscar de Castro Monteiro de Barros Neto - Vistos. Nos termos do artigo 62, da Lei nº 8.245/91, cite-se o requerido para, 
no prazo de 15 dias, defender-se ou pagar o débito atualizado, mediante depósito judicial. Conste do mandado as advertências 
dos artigos 285 e 319 do CPC, bem como a ressalva de que não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado 
dessa faculdade nos 24 meses imediatamente anteriores à propositura da ação (Lei das Locações, artigo 62, parágrafo único). 
Autorizo o uso das prerrogativas do art. 172 do CPC. Arbitro os honorários advocatícios, para o caso de purgação da mora, em 
20% do débito no dia do efetivo pagamento. Notifique-se o fiador, conforme requerido. Int. - ADV: GIOVANA BENEDITA JÁBER 
ROSSINI (OAB 165563/SP), GALDINO LUIZ RAMOS JUNIOR (OAB 138793/SP)

Processo 1000291-96.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ivo Alves - Cristalplex 
Vidros - Vistos. Ante a indicação de página 17 defiro ao requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 
Ao autor para emendar a inicial e atribuir à causa o valor do benefício econômico pretendido, ante seu pedido cumulativo de 
indenização por danos morais, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. - ADV: CARLA PEREIRA SCARPELLI 
(OAB 326149/SP)

Processo 1000309-20.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - LEITE 
& MARAVALHAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - Telefônica Brasil SA - Vistos. Acolho a petição da autora de página 77 como 
emenda à inicial em relação ao valor da causa. Às anotações. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico 
c/c indenização por danos morais com pedido de liminar promovida por Leite e Maravalhas Advogados Associados contra 
Telefônica Brasil S/A, alegando a autora, em resumo, que é cliente da ré, sendo responsável pela linha telefônica número (14) 
3413-7286. Alega que em decorrência de mudanças estruturais na sociedade requerente solicitou à requerida o cancelamento 
de todas as linhas telefônicas e, no mês de abril de 2014, com a alteração do endereço, pediu a instalação de uma única linha, 
que recebeu o número 3413-7286. Alega que, para sua surpresa, na data de 16/04/2014 foi instalada a linha nº (14) 3413-
7783 e em 19/04/2014 a linha nº (14) 3422-1604. Aduz que não pediu a instalação desses dois últimos números e solicitou 
o cancelamento que, depois de muitos atendimentos, foi confirmado ainda no mês de abril de 2014. Alega, todavia, que a 
partir do mês de setembro de 2014 passou a receber cobranças de referidas linhas telefônicas sem nunca tê-las utilizado, 
com a possibilidade de ter seu nome lançado nos cadastros de inadimplentes. Pede, a título de antecipação da tutela, que 
seja determinado à ré que suspenda as cobranças, bem como se abstenha de inscrever o seu nome em qualquer cadastro de 
inadimplentes. É a síntese necessária. Decido. Para a concessão da tutela antecipada ou da providência de natureza cautelar 
há a necessidade do preenchimento de alguns dos requisitos previstos no artigo 273, do CPC, a saber, prova inequívoca, 
verossimilhança da alegação, risco de dano e receio de irreparabilidade, bem como a reversibilidade da medida. É dentro dessa 
compreensão do instituto que se pode dizer, aqui, presentes a verossimilhança e o risco de dano, com fundado receio de sua 
possível irreparabilidade. Os documentos de páginas 45/49 demonstram que, de fato, as linhas (14) 3413-7783 e (14) 3422-1604 
foram instaladas no mês de abril de 2014 e a cobrança da fatura teve início somente em setembro de 2014, sem evidência de 
consumo da franquia (páginas 49/60). Presente, pois, a verossimilhança da alegação. De outra parte, a ausência do pagamento, 
até porque questionado pela autora, poderá resultar na inserção de seu nome nos cadastros restritivos de crédito (páginas 
61/67 e 70/74), o que representa risco de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo por tais motivos, cabível a antecipação 
de tutela. A par disso, a medida mostra-se reversível, tendo em vista que se restar demonstrado o contrário das alegações, as 
cobranças podem retomar seu curso. Pelo exposto, acolho o pedido de tutela antecipada como providência de natureza cautelar 
(CPC, art. 273, § 7º) e defiro a liminar para determinar à requerida que suspenda as cobranças dos débitos relacionados às 
linhas números (14) 3413-7783 e (14) 3422-1604, referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2014, bem como 
se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito em relação aos débitos em discussão, no prazo 
de 05 (cinco) dias, contado da intimação desta ordem, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais). Expeça-se o necessário. Cite-se a requerida para contestar a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, 
cientificando-a de que não sendo contestada, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora na 
inicial (art. 319, do CPC). Intime-se. - ADV: RICARDO MARQUES DE ALMEIDA (OAB 253447/SP)

Processo 1000322-19.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - PAULO 
SEMÊNCIO DOS SANTOS - MEI - ALEXANDRE MALAGUTH DE MENEZES e outros - Vistos. Necessário se faz, por primeiro, 
uma alusão a respeito da matéria dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Sabe-se que o artigo 4º da Lei 1.060/50 
indica a forma de requerimento pela simples afirmação e a desnecessidade de prova de pobreza, porque esta se presume. Por 
outro lado, o artigo 5º da mesma Lei permite ao Juiz o indeferimento, se houver fundadas razões. Isso significa que o conjunto 
probatório ou mesmo as afirmações iniciais do requerente dos benefícios podem indicar que este tenha condições de arcar com 
as custas e despesas processuais, elidindo a presunção de pobreza. O artigo 5º da Lei nº 1.060/50 permite esta conclusão, 
possibilitando o indeferimento do benefício. Quanto à comprovação da pobreza, como acima dito, ou esta se presume, bastando 
a afirmação deste estado, ou não há presunção, diante de elementos de convicção do processo, autorizando ao Juiz indeferi-la, 
nos termos do “caput” do artigo 5º da Lei acima mencionada. Entendo que a condição pessoal da autora e, também, em razão 
da matéria em apreço, permite que haja o afastamento da presunção de pobreza, mas não de forma a indeferir o benefício 
de plano. No caso em tela, não basta a mera afirmação, devendo comprovar efetivamente a impossibilidade de pagar. Nesse 
sentido é o entendimento jurisprudencial: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Justiça gratuita Apresentação da declaração de pobreza 
Fato insuficiente para a requerente fazer jus ao benefício Alegação que deve ser devidamente comprovada, mormente se os 
elementos dos autos revelam a possibilidade de a parte arcar com as custas processuais Inteligência do art. 5º, LXXIV, da 
C.F. Acordam, em 8ª Câm. De Direito Privado do E. TJSP, por v.u., negar provimento ao recurso. Sem razão os agravantes, 
porquanto correto o posicionamento do magistrado prolator da decisão hostilizada. Ora, os elementos constantes dos autos, 
sem dúvida alguma, não autorizam a concessão imediata do benefício pleiteado, mesmo porque, como bem asseverado pelo 
magistrado, não basta apenas requer e juntar declaração nesse sentido, é necessário comprovar por documentos fazer jus ao 
benefício. Aliás, a CF, em seu artigo 5º, LXXIV, deixa bem claro que “O Estado prestará assistência jurídica e integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse sentido, confira os julgados: “Justiça gratuita Estado de pobreza Mera 
afirmação Insuficiência Necessidade de comprovação Art. 4º da Lei Federal 1.060/50, revogado pelo inciso LXXIV do artigo 
5º da Constituição Federal Pedido Indeferido Recurso não provido” (JTJ 225/207). “Justiça gratuita Declaração de pobreza 
Insuficiência, por si só, para o deferimento do benefício Hipótese de presunção “iuris tantum” Afastamento, no caso, diante 
da realidade dos fatos Pedido indeferido Recurso não provido” (JTJ 228/199). No caso, os agravantes não comprovaram os 
requisitos necessários para obterem de plano o benefício pleiteado. Ademais, verifica-se que existem indícios suficientes para 
demonstrar justamente o contrário do pretendido, ou seja, que eles têm condições de pagar as despesas processuais, sem que 
sejam afetados o sustento próprio e o da família. Assim, sendo, considerando-se que os documentos trazidos para os autos 
demonstram a suficiência de recursos dos agravantes para arcarem com as despesas do processo, inclusive tendo constituído 
advogado particular para defender os direitos que alegam possuir, não integrante do quadro de Procuradores do Estado ou 
participantes do convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil para os comprovadamente carentes de recursos financeiros, 
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se justifica mesmo a cautela tomada pelo Magistrado em exigir comprovação documental do alegado. Em consequência, face às 
evidências contrárias ao afirmado pelos agravantes, se afigura correta a decisão agravada, que fica integralmente mantida, uma 
vez que deve, realmente, limitar o benefício pretendido para as hipóteses necessárias, evitando-se abusos. Por fim, anote-se que 
nada obsta que o magistrado conceda o benefício almejado, desde que os agravantes comprovem a condição de miserabilidade, 
trazendo, para tanto, os documentos necessários para aquilatar a hipossuficiência financeira alegada. Pelo exposto e com as 
considerações acima, nega-se provimento ao agravo de instrumento. Participaram do julgamento os Desembargadores Ribeiro 
da Silva e Luiz Ambra. São Paulo, 03 de novembro de 2.004 ÁLVARES LOBO, pres. e relator” (RT 833/213). Assim, determino 
à autora a proceder ao recolhimento da taxa judiciária, ou comprovar efetivamente o estado de hipossuficiência, no prazo de 
30 (trinta) dias, sob pena cancelamento da distribuição. Outrossim, a requerente deverá emendar a inicial para atribuir à causa 
o valor total do benefício econômico efetivamente pretendido, ante seu pedido de indenização por dano moral, material e lucro 
cessante, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. - ADV: MAÍRA MOURÃO GONÇALEZ (OAB 181043/SP)

Processo 1000325-71.2015.8.26.0344 - Exibição - Provas - FERNANDO FERNANDES - BARION EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA e outro - Vistos. Ante a alegada dificuldade financeira e considerando-se os documentos de páginas 16/17, 
defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Indefiro o pedido liminar de exibição dos documentos, 
a uma porque esgotaria a própria prestação jurisdicional em detrimento do contraditório e, a duas, se acolhida a pretensão do 
requerente, não há que se falar em imposição de sanção na hipótese de descumprimento do julgado, como no presente caso, 
tendo em vista a disposição do artigo 359, do Código de Processo Civil. Ou seja, a consequência da negativa de exibição será 
apenas a admissão, como verdadeiros, dos fatos que se pretendia provar. Não se pode impor, além disso, o reconhecimento 
de litigância de má-fé (RT 788/290) nem multa cominatória (STJ 3ª T., Resp 433.711-MS, rel. Min. Menezes Direito, j. 25.2.03, 
deram provimento, v.u., DJU 22.4.03, p. 229). Citem-se e intimem-se as requeridas para, no prazo de 05 (cinco) dias, exibir os 
documentos mencionados na inicial ou, em igual prazo, apresentar defesa. Int. - ADV: FABIO FERNANDES (OAB 344449/SP)

Processo 1000337-85.2015.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Itaú Unibanco S.A. 
- Casa Sol Materiais para Construção de Marília Ltda e outros - Vistos. Citem-se os executados para efetuar o pagamento 
da dívida, no prazo de 03 (três) dias, consoante artigo 652 do Código de Processo Civil, constando do mandado que, não 
satisfeita a obrigação no prazo estipulado, proceder-se-á de imediato à penhora de bens e à sua avaliação, na forma do § 1º do 
dispositivo em alusão. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor do débito, os quais serão reduzidos pela metade caso 
os executados realizem a quitação, em sua integralidade, dentro do tríduo legal (artigo 652-A, parágrafo único do CPC). Poderão 
os executados oferecer embargos, através de ação autônoma, independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo 
de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos do mandado de citação, segundo o disposto nos artigos 736 e 738 do 
Código de Processo Civil. No mesmo prazo dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 
30% do valor da execução, incluindo custas e honorários de advogado, poderão os executados requerer seja admitido pagar o 
restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, na forma do artigo 745-A 
e seus parágrafos do Código de Processo Civil. Int. - ADV: MARCO ANTONIO COLENCI (OAB 150163/SP)

Processo 1000378-86.2014.8.26.0344 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
ANA LUÍSA MARTINHÃO SOUTO - GILCELI ISABEL MARCONDES MACHADO DE BARROS e outro - Vistos. Ante a certidão 
de página 134, à autora para comprovar, nos autos, a publicação do edital de citação de página 117 na imprensa local, por 
duas vezes, no prazo de 10 dias. No silêncio, intime-a, por carta, nos termos do art. 267, §1º do CPC, sob pena de extinção e 
arquivamento. Int. - ADV: DIEGO RAFAEL ESTEVES VASCONCELLOS (OAB 290219/SP)

Processo 1000644-39.2015.8.26.0344 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré 
Crédito, Financiamento e Investimento SA - Fabiana Delgado Dias Medina - Vistos. Demonstrada a existência de contrato 
de financiamento entre as partes, garantido pela alienação fiduciária do veículo descrito na inicial e a regular constituição da 
requerida em mora, defiro liminarmente a medida. Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando o bem em mãos da 
autora, devendo o oficial, na oportunidade, qualificar o depositário, constando do auto inclusive seu endereço. A devedora, por 
ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14, do art. 
3º, do Dec.-Lei nº 911/69). O veículo deverá permanecer nesta Comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias, contado da apreensão, 
para que se possibilite eventual restituição em caso de pagamento da integralidade da dívida. Defiro os benefícios do artigo 172, 
§ 2º, do CPC, bem como reforço policial e ordem de arrombamento, se necessários. Efetivada a medida, cite-se a requerida 
para pagar a integralidade da dívida em 05 (cinco) dias, ou, contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos 
parágrafos 1º e 3º, do art. 3º, do Dec.-Lei nº 911/69, com a redação da Lei nº 10.931/04. Fixo os honorários advocatícios em 
10% (dez por cento) sobre o valor do débito em caso de pagamento. Int. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/
SP), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP)

Processo 1000647-91.2015.8.26.0344 - Cautelar Inominada - Liminar - Banco J. Safra S/A - DULCELENA FERRIS ME - 
Vistos. Aguarde-se o recolhimento das custas iniciais pelo prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição 
(CPC, art. 257). Intime-se. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 1000657-38.2015.8.26.0344 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Silvana Denis de Lima 
- Décio Felipe Gonçalves - pp. 13/15: Pelo exposto, julgo extinto o presente feito o que faço com fundamento no artigo 295, inciso 
III, e artigo 267, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil. Ante a alegada dificuldade financeira e considerando-se os 
documentos juntados, defiro à requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Oportunamente arquivem-se 
os autos. P.R.I. - ADV: CRISTIANE LOPES NONATO (OAB 190616/SP), ALEXANDRE ZANIN GUIDORZI (OAB 166647/SP)

Processo 1000712-86.2015.8.26.0344 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Ficsa 
S/A - Andressa Cristina Nunes - Vistos. Demonstrada a existência de contrato de financiamento entre as partes, garantido pela 
alienação fiduciária do veículo descrito na inicial e a regular constituição da requerida em mora, defiro liminarmente a medida. 
Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando o bem em mãos da autora, devendo o oficial, na oportunidade, qualificar 
o depositário, constando do auto inclusive seu endereço. A devedora, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e 
apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos (§ 14, do art. 3º, do Dec.-Lei nº 911/69). O veículo deverá 
permanecer nesta Comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias, contado da apreensão, para que se possibilite eventual restituição 
em caso de pagamento da integralidade da dívida. Defiro os benefícios do artigo 172, § 2º, do CPC, bem como reforço policial 
e ordem de arrombamento, se necessários. Efetivada a medida, cite-se a requerida para pagar a integralidade da dívida em 05 
(cinco) dias, ou, contestar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos parágrafos 1º e 3º, do art. 3º, do Dec.-Lei nº 
911/69, com a redação da Lei nº 10.931/04. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito em 
caso de pagamento. Int. - ADV: THAIS CLEMENTE (OAB 276147/SP), MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)

Processo 1001019-74.2014.8.26.0344 - Embargos à Execução - Extinção da Execução - ELAINE DOS SANTOS LIMA - 
CONSTRUTORA MENIN LTDA e outros - Vistos. Informem as partes se houve o cumprimento do acordo, no prazo de 10 dias. 
No silêncio, arquivem-se. Int. - ADV: GALDINO LUIZ RAMOS JUNIOR (OAB 138793/SP), GIOVANA BENEDITA JÁBER ROSSINI 
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(OAB 165563/SP), MAURICIO PIVA TAMAIO (OAB 231654/SP), JOSÉ LUIZ RUFINO JUNIOR (OAB 229276/SP)
Processo 1001094-16.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Marcelo Oliveira 

Alves - BV Financeira SA Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Antes de apreciar o pedido de página 90, comprove a 
requerida o regular e tempestivo recolhimento das custas referentes ao preparo, em 05 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: JORGE 
DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP)

Processo 1001735-04.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ORLANDA DA SILVA e outro 
- BANCO DO BRASIL S/A e outro - pp. 244/250: Pelo exposto, JULGO EXTINTA a presente ação em relação a ré LENA TOTTI 
TUCUNDUVA, de ofício, sem resolução do mérito, por carência de ação em face ilegitimidade passiva ad causam, com base no 
art. 267, VI, c/c o seu § 3º, do CPC e, em consequência, condeno os requerentes ao pagamento de honorários de advogado que 
fixo em 10% sobre o valor dado a causa. Ainda assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de indenização 
por danos morais promovida por ORLANDA DA SILVA e MARCOS AURELIO DA SILVA contra BANCO DO BRASIL S/A, ambos 
com qualificação nos autos, para, condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos 
morais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a partir do arbitramento. Sucumbente em maior escala, condeno 
o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários de advogado que fixo em 15% sobre o valor dado a causa. 
P.R.I. - ADV: DAYANE JACQUELINE MORENO GATI (OAB 330107/SP), WILSON MEIRELES DE BRITTO (OAB 136587/SP), 
FRANCISCO MALDONADO JUNIOR (OAB 17757/SP), ANA CAROLINA RUBI ORLANDO (OAB 166314/SP), ADRIANO ATHALA 
DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), CESAR JUVENCIO FRAZÃO GODÓI (OAB 221526/SP)

Processo 1001735-04.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ORLANDA DA SILVA e outro 
- BANCO DO BRASIL S/A e outro - p. 251: C E R T I D Ã O D E P R E P A R O: Certifico nos termos do Provimento nº 577/97 do 
CSM o valor do preparo a ser recolhido em caso de eventual interposição de recurso, o seguinte: a) Mês/ano : ( ) distribuição (X) 
condenação : ................ * Valor singelo (2%):.R$ * b) Mês/ano do último índice divulgado: * Valor corrigido (DARE-CÓD. 230-6) 
R$ 106,25 (valor mínimo) - ADV: DAYANE JACQUELINE MORENO GATI (OAB 330107/SP), CESAR JUVENCIO FRAZÃO GODÓI 
(OAB 221526/SP), FRANCISCO MALDONADO JUNIOR (OAB 17757/SP), ANA CAROLINA RUBI ORLANDO (OAB 166314/SP), 
ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), WILSON MEIRELES DE BRITTO (OAB 136587/SP)

Processo 1004334-13.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Gilberto Fernandes 
Mesquita e outro - Telefônica Brasil SA - Vistos. Expeça-se a certidão de honorários. Após, aguarde-se pelo prazo de 06 meses 
por manifestação do interessado, a contar do trânsito em julgado, nos termos da Lei 11.232/05. Decorridos no silêncio e, 
cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Int. - ADV: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS (OAB 82329/SP), 
VITORIO RIGOLDI NETO (OAB 134224/SP), RICARDO BRITO COSTA (OAB 173508/SP), SILVIA LETICIA DE ALMEIDA (OAB 
236637/SP)

Processo 1004334-13.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Gilberto Fernandes 
Mesquita e outro - Telefônica Brasil SA - Certifico e dou fé que expedi certidão de honorários - Dr. Vitorio Rigoldi Neto, que 
estará à disposição para impressão pelo interessado, assim que devidamente assinada e liberada nos autos digitais. Nada Mais. 
- ADV: VITORIO RIGOLDI NETO (OAB 134224/SP), ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS (OAB 82329/SP), SILVIA LETICIA 
DE ALMEIDA (OAB 236637/SP), RICARDO BRITO COSTA (OAB 173508/SP)

Processo 1004734-27.2014.8.26.0344 - Exibição - Provas - Cristiane Bregion Lima - Banco Bradesco SA - Vistos. Intime-se 
o requerido/apelante para complementar o valor da taxa de preparo da apelação, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. 
Página 83: Ciência à requerente. Int. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), CARLOS HENRIQUE CREDENDIO (OAB 
110780/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 1005281-67.2014.8.26.0344 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni SA - 
Crédito, Financiamento e Investimento - ROGÉRIO DE CAMPOS MANSANO - Vistos. Pág. 66: Para a realização da pesquisa 
de endereço pelos sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACEN-JUD, providencie a autora o recolhimento do valor necessário (R$ 
12,20 para cada pesquisa a ser realizada - Guia F.E.D.T.J. - Código 434-1), nos termos do Provimento nº 2.195/14, do Conselho 
Superior da Magistratura, no prazo de 10 dias. Com o recolhimento, encaminhe-se para as providências necessárias. Com 
relação aos demais pedidos, ficam indeferidos por falta de previsão legal. Int. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA 
(OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 1005367-38.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander 
Brasil SA - ELZI GONÇALVES - Vistos. Diante da certidão retro, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo 
de 10 dias, sob pena de extinção da ação. Int. - ADV: PAULO ROBERTO BASTOS (OAB 103033/SP), JÉSSICA MASSAROTO 
PAVONI (OAB 278087/SP)

Processo 1005484-29.2014.8.26.0344 - Exibição - Provas - Carlos Ferreira - Banco Daycoval S/A - Vistos. Aguarde-se pelo 
prazo de 06 meses por manifestação do interessado, a contar do trânsito em julgado, nos termos da Lei 11.232/05. Decorridos 
no silêncio e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Int. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1005627-18.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito - MADEIREIRA BASSAN 
DE MARILIA LTDA - EPP - Nadia Karmann Monteiro - Vistos. Pág. 52: Aguarde-se, por trinta (30) dias, o regular andamento do 
feito, sob pena de extinção. Int. - ADV: JOSÉ MONTEIRO (OAB 287088/SP)

Processo 1005675-74.2014.8.26.0344 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Palmira Frezi de Siqueira - Marcos José Padilha - Vistos. Aguarde-se pelo prazo de 06 meses por manifestação do interessado, 
a contar do trânsito em julgado, nos termos da Lei 11.232/05. Decorridos no silêncio e, cumpridas as formalidades legais, 
arquivem-se os autos. Int. - ADV: VANESSA CARLA DE MENEZES CAMPASSI (OAB 140389/SP)

Processo 1005679-14.2014.8.26.0344 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- Andréia Teixeira Katagae - José de Arimatéia Costa Guedes - Vistos. Diante da certidão retro, intime-se a autora para 
manifestação, em prosseguimento, no prazo de 10 dias. No silêncio, tornem conclusos para extinção da ação. Int. - ADV: JÚLIO 
CÉSAR PELIM PESSAN (OAB 167624/SP)

Processo 1005991-87.2014.8.26.0344 - Exibição - Provas - LUÍS CARLOS MESSIAS - Telefônica Brasil SA - Vistos. Aguarde-
se pelo prazo de 06 meses por manifestação do interessado, a contar do trânsito em julgado, nos termos da Lei 11.232/05. 
Decorridos no silêncio e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Int. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 
286137/SP)

Processo 1006446-52.2014.8.26.0344 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - INSTITUIÇÃO MARILIENSE DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - EDILENE APARECIDA SAMPAIO MORAES - pp. 56/60: Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE 
o pedido na presente ação de cobrança proposta por INSTITUIÇÃO MARILIENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA contra 
EDILENE APARECIDA SAMPAIO MORAES, todos com qualificação nos autos, para o fim de condenar a requerida ao pagamento 
das mensalidades vencidas e não pagas de março de 2012 a agosto de 2012, a ser atualizado pelos índices oficiais de correção 
monetária e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contado a partir de cada vencimento, nos termos 
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sobreditos. Arcará a ré com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de Advogado que fixo em 
10% sobre o valor do débito atualizado. P.R.I. Oportunamente arquivem-se os autos. - ADV: MICHELLY MARQUES DOS REIS 
SANTOS (OAB 199677/SP), DANIEL MARTINS DE SANT ANA (OAB 253232/SP)

Processo 1006446-52.2014.8.26.0344 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - INSTITUIÇÃO MARILIENSE DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - EDILENE APARECIDA SAMPAIO MORAES - p. 61: C E R T I D Ã O D E P R E P A R O: 
Certifico nos termos do Provimento nº 577/97 do CSM o valor do preparo a ser recolhido em caso de eventual interposição de 
recurso, o seguinte: a) Mês/ano : (X) distribuição ( ) condenação : ................ Jun./14 Valor singelo (2%):.R$ 202,16 b) Mês/
ano do último índice divulgado: Jan./15 Valor corrigido (DARE-CÓD. 230-6) R$ 207,46 - ADV: MICHELLY MARQUES DOS REIS 
SANTOS (OAB 199677/SP), DANIEL MARTINS DE SANT ANA (OAB 253232/SP)

Processo 1006861-35.2014.8.26.0344 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard SA - SILVIA DANIELA 
D. D. ÁVILA ALVES - Vistos. Intime-se o autor, por carta, para o fim do § 1º, inciso III do artigo 267, do CPC. Int. - ADV: NELSON 
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 1007124-67.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - COMERCIAL MARILIENSE DE 
FERRAGENS LTDA ME e outro - REFRIGERAÇÃO DE TRANSPORTE DE MARÍLIA LTDA - Vistos. Páginas 97/98: Não obstante 
as pesquisas realizadas (páginas 83/84 e 93), deverá a exequente, por ora, comprovar nos autos que a empresa executada não 
é proprietária de outros bens, móveis ou imóveis, passíveis de constrição. Aguarde-se manifestação pelo prazo de 10 dias, sob 
pena de arquivamento. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO DE CAMARGO ROSSETTI (OAB 288688/SP)

Processo 1007311-75.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - CÉSAR ALVES DE 
CASTRO e outro - AUGUSTO DE CASTRO e outros - p. 72: Vistos. Pág. 70: Expeça-se certidão de honorários no equivalente 
a 30% (R$ 266,67) do cód. 101, da tabela da D.P.E, excluindo-se a advogada do sistema cível e intimando-se os autores por 
carta da audiência de conciliação designada na pág.67. Após, encaminhem-se os autos para indicação de outro profissional 
para defesa dos interesses dos autores. Int. - ADV: ATALIBA MONTEIRO DE MORAES (OAB 131126/SP), MICILA FERNANDES 
(OAB 285295/SP)

Processo 1008301-66.2014.8.26.0344 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco SA - KATSUKO MURATA 
e outro - Vistos. Ao autor para comprovar a distribuição da carta precatória de páginas 39/40, no prazo de 10 dias, sob pena de 
extinção da ação. Int. - ADV: ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE (OAB 70810/SP)

Processo 1008657-61.2014.8.26.0344 - Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária - Banco Volkswagen SA - IZOLINA MARIA 
RANGEL SAGAI - Vistos. Ante a localização do bem descrito na inicial, conforme informado na página 83, e tendo em vista o 
depósito das diligências do Oficial de Justiça (página 80), expeça-se mandado de busca e apreensão. Int. - ADV: ALESSANDRO 
MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), SÉRGIO DA SILVA 
GRÉGGIO (OAB 158675/SP)

Processo 1008713-94.2014.8.26.0344 - Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard SA - ALAN GOMES 
SANTOS BULGARELLI - Ao autor, para que providencie o complemento do valor referente à diligência do Oficial de Justiça, de 
acordo com o artigo 1.012 do Provimento CG nº 28/2014, em vigor a partir de 03/11/2014, cujo valor foi fixado em 03 UFESPs, 
equivalente a R$ 63,75 e, constando nos autos o recolhimento de R$ 13,59, DEVE SER RECOLHIDO, PORTANTO, MAIS R$ 
50,16. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 1008811-79.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Seguro - Márcio Rogério Abreu - Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT SA - Sem prejuízo da publicação de página 110, manifestar o autor sobre a petição e documentos 
juntados pelo requerido às páginas 112/129, nos termos do art. 398, do CPC. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 
138436/SP), JOSUE DIAS PEITL (OAB 124258/SP)

Processo 1009101-94.2014.8.26.0344 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - GUILHERME DE CÁSSIO 
ALVES - MARIA REGINA DE OLIVEIRA - Vistos. Aguarde-se pelo prazo de 06 meses por manifestação do interessado, a contar 
do trânsito em julgado, nos termos da Lei 11.232/05. Decorridos no silêncio e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os 
autos. Int. - ADV: FÁBIO BEDUSQUI BALBO (OAB 200083/SP)

Processo 1009132-17.2014.8.26.0344 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
MARIA CRISTINA FRANCISCO - IVO GIRALDELE DE MENEZES - Vistos. Arbitro honorários ao patrono da requerida em R$ 
613,89 (código 111). Expeça-se a certidão, bem como o mandado para desocupação voluntária (pg. 34). No mais, aguarde-se 
pelo prazo de 06 meses por manifestação do interessado, a contar do trânsito em julgado,nos termos da Lei 11.232/05. Decorridos 
no silêncio e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Int. - ADV: LUIS RENATO SANTOS CIBANTOS (OAB 
203697/SP)

Processo 1009132-17.2014.8.26.0344 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
MARIA CRISTINA FRANCISCO - IVO GIRALDELE DE MENEZES - Certifico e dou fé que expedi certidão de honorários - Dr. 
Luis Renato Santos Cibantos, que estará à disposição para impressão pelo interessado, assim que devidamente assinada e 
liberada nos autos digitais. Nada Mais. - ADV: LUIS RENATO SANTOS CIBANTOS (OAB 203697/SP)

Processo 1009395-49.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - CARLOS ROBERTO CATAIA 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Diante da certidão retro, reitere-se a intimação do executado 
para depósito dos honorários periciais. Expeça-se mandado. Int. - ADV: LUZIA DA CONCEIÇÃO MONTELLO (OAB 350298/SP), 
PEDRO FURIAN ZORZETTO (OAB 230009/SP), CAMILO VENDITTO BASSO (OAB 352953/SP)

Processo 1009602-48.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Projeto Água Viva de 
Promoção Social - Celso Henrique Silva - p. 59: Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 
celebrado entre as partes às páginas 55/57, nos termos do art. 269, III, do CPC. Recolha-se o mandado de citação expedido. 
P.R.I. e, cumpridas as formalidades legais, aguarde-se o cumprimento em cartório. - ADV: RAQUEL BUENO ASPERTI (OAB 
300840/SP)

Processo 1009633-68.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Seguro - SANDRO TAVARES NASCIMENTO - 
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA - p. 81: Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes nas páginas 57/60. Em consequência, resolvo o mérito e julgo 
extinta a presente ação, nos termos do art. 269, III do CPC. P.R.I. e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. - 
ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), ÉRICA TAKIZAWA TAIRA (OAB 276777/SP)

Processo 1009645-82.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Seguro - CRISTIANE SANTOS ROMA DA SILVA - 
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA - Vistos. Defiro os quesitos apresentados pelas partes, os 
quais serão apreciados no momento oportuno. Aguarde-se a resposta do ofício de páginas 83/84. Int. - ADV: ÉRICA TAKIZAWA 
TAIRA (OAB 276777/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP)

Processo 1010301-39.2014.8.26.0344 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- Casa Sol Materiais para Construção de Marília Ltda e outros - Banco do Brasil SA - Vistos. Diante da certidão retro, concedo 
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nova oportunidade aos embargantes para recolher as custas iniciais não pagas, apuradas à pg. 96 valor de R$ 3.148,42, no 
prazo de 10 dias. Decorridos sem a providência, inscrevam-se em dívida ativa do Estado. Após, arquivem-se os autos. Int. - 
ADV: JORGE LUIZ KOURY MIRANDA FILHO (OAB 248178/SP)

Processo 1010799-38.2014.8.26.0344 (apensado ao processo 1003954-87.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - VALMIR PEREIRA DUTRA - CLÓVIS DE OLIVEIRA - Manifestar o autor Valmir Pereira sobre a contestação 
e documentos apresentados pelo requerido às páginas 52/59. - ADV: JOSE ADRIANO PEREIRA (OAB 50047/SP), NESSANDO 
SANTOS ASSIS (OAB 167638/SP)

Processo 1010850-49.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco 
SA - João Carlos Custódio e outros - Vistos. Aguarde-se, pelo prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento do valor necessário 
(R$ 12,20 por executado - Guia F.E.D.T.J. - Código 434-1), nos termos do Provimento nº 2.195/14, do Conselho Superior da 
Magistratura. Com o recolhimento, realize-se a pesquisa de endereço dos executados pelo sistema BACEN JUD. Int. - ADV: 
PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/SP)

Processo 1011389-15.2014.8.26.0344 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- Edite Correia Tenório - José Francisco Lino dos Santos - José Francisco Lino dos Santos - MANIFESTAR-SE A EMBARGANTE 
sobre o prosseguimento do feito, haja vista que nos autos da Execução nº 0000601-90.2013, movida contra Café e Churrascaria 
Brasão Ltda. E Outros, houve a concordância do exequente quanto a baixa da penhora que recaiu sobre o imóvel, objeto destes 
embargos, conforme matrícula 33.736. - ADV: MERRY MAZZINI I MARTINEZ (OAB 187715/SP), JOSÉ FRANCISCO LINO DOS 
SANTOS (OAB 167743/SP), DANILO SPINOLA MUNIZ (OAB 297129/SP)

Processo 1011505-21.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Seguro - Thiago Fernando Lima dos Reis - Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - p. 101: Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 
acordo celebrado entre as partes às páginas 97/98. Em consequência, resolvo o mérito e julgo extinta a presente ação, nos 
termos do art. 269, III do CPC. P.R.I. e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. - ADV: DARCIO JOSE DA 
MOTA (OAB 67669/SP), ROBERTA DIAS FERRAZ PENA (OAB 327240/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/
SP)

Processo 1011701-88.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - WALFER PERFILADOS LTDA 
ME - J. R. MACHADO JÚNIOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - Vistos. Defiro a juntada das guias de páginas 22/24. No 
mais, concedo o prazo de 10 (dez) dias, improrrogáveis, para que a exequente cumpra integralmente a determinação de página 
18, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: MAELLI GERMANO PETTENUCI (OAB 320183/SP), JOÃO VITOR FAQUIM 
PALOMO (OAB 270087/SP)

Processo 1011706-13.2014.8.26.0344 - Monitória - Prestação de Serviços - Associação de Ensino de Marília Ltda - Alline 
de Lima Menezes - Vistos. Ante a certidão de fls. 39, converto o mandado em título executivo judicial, prosseguindo-se com a 
execução por seus atos e termos até final pagamento. Condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, 
bem como honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com juros de mora de 
1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da propositura da ação. Decorrido o prazo sem 
manifestação, diga o credor em termos de prosseguimento (artigos 475-B, “caput”, e 475-I, ambos do CPC). No silêncio e 
decorridos seis meses, aguarde-se provocação em arquivo (artigo 475-J, § 5º, do CPC). Int. - ADV: JEFFERSON LUIS MAZZINI 
(OAB 137721/SP)

Processo 1011746-92.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Seguro - MARILENE LEME MOLINA - SEGURADORA 
LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - p. 88: Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, o acordo celebrado entre as partes nas páginas 83/84. Em consequência, resolvo o mérito e julgo extinta a presente 
ação, nos termos do art. 269, III do CPC. P.R.I. e, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. - ADV: ÉRICA 
TAKIZAWA TAIRA (OAB 276777/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 1011765-98.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO MORADAS 
MARÍLIA I - Cláudio Peixoto Barbosa - Vistos. Esclareça o autor o pedido de página 22. Sem prejuízo, aguarde-se o decurso do 
prazo de resposta. Int. - ADV: WAGNER TIMOTEO RAMOS DA SILVA (OAB 249765/SP), ALEXANDRA MENDES RIBEIRO DE 
CARVALHO (OAB 221529/SP)

Processo 1011823-04.2014.8.26.0344 - Exibição - Provas - Nevair Bernardes 18079697892 - Banco Bradesco SA - Vistos. 
Pág. 29: Aguarde-se, por mais 10 (dez) dias, improrrogáveis, o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da 
distribuição. Int. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1012369-59.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Patrícia Gonçalves Patrocínio - 
Banco do Brasil SA - Vistos. A pesquisa de páginas 16/17 demonstra apenas que há pendência financeira, não demonstrando 
de forma inequívoca que o nome da autora está efetivamente inscrito tanto no cadastro do SCPC quanto do SERASA. Concedo, 
pois, o prazo complementar de 05 (cinco) dias para cumprimento da determinação de página 18, sob pena de indeferimento da 
inicial. Intime-se. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1012374-81.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Jacqueline Furlan Bernardo - Banco 
Itaucard SA - Vistos. A pesquisa de páginas 13/14 demonstra apenas que há pendência financeira, não demonstrando de forma 
inequívoca que o nome da autora está efetivamente inscrito tanto no cadastro do SCPC quanto do SERASA. Concedo, pois, o 
prazo complementar de 05 (cinco) dias para cumprimento da determinação de página 15, sob pena de indeferimento da inicial. 
Intime-se. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1012415-48.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Marcelo Luís Ferreira - - 
Eliane Cristina Pinto - Vistos. Ante a alegada dificuldade financeira e considerando-se os documentos de páginas 31/36, defiro 
os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Tendo em vista a alegação de que não houve danos na motocicleta 
(página 30), aos autores para que emendem a inicial para a devida adequação da lide tanto em relação à legitimidade ativa 
quanto ao pleito indenizatório, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento. Concedo o prazo complementar de 10 (dez) dias 
para que juntem a complementação do documento de páginas 6/7, também sob pena de indeferimento. Intime-se. - ADV: MAÍRA 
MOURÃO GONÇALEZ (OAB 181043/SP)

Processo 1012422-40.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
Reinaldo Gonçalo dos Santos - LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA - Vistos. A pesquisa de páginas 14/15 demonstra 
apenas que há pendência financeira, não demonstrando de forma inequívoca que o nome do autor está efetivamente inscrito 
tanto no cadastro do SCPC quanto do SERASA. Concedo, pois, o prazo complementar de 05 (cinco) dias para cumprimento da 
determinação de página 16, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1012522-92.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Milton 
Candido de Oliveira - Magazine Luiza S/A - pp. 21/22: Pelo exposto, INDEFIRO a petição inicial, o que faço com fundamento no 
artigo 295, inciso VI, do Código de Processo Civil, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de 
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mérito, nos termos do artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas na forma da Lei. Oportunamente, arquivem-se os 
autos. P.R.I. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1012522-92.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Milton 
Candido de Oliveira - Magazine Luiza S/A - p. 23: C E R T I D Ã O D E P R E P A R O: Certifico nos termos do Provimento 
nº 577/97 do CSM o valor do preparo a ser recolhido em caso de eventual interposição de recurso, o seguinte: a) Mês/ano : 
( ) distribuição ( ) condenação : ................ * Valor singelo (2%):.R$ * b) Mês/ano do último índice divulgado: * Valor corrigido 
(DARE-CÓD. 230-6) R$ 106,25 (valor mínimo) - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1012543-68.2014.8.26.0344 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
SA - Marlene Lino das Mercês Alves - p. 66: Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 
celebrado entre as partes às páginas 62/65, nos termos do art. 269, III, do CPC. P.R.I. e, cumpridas as formalidades legais, 
aguarde-se o cumprimento em arquivo. - ADV: VINICIUS JOSE DUTRA PEREIRA (OAB 329685/SP), CARLOS ROBERTO 
GONÇALVES (OAB 317717/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 1012639-83.2014.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ELÉTRICA AVENIDA DE MARILIA 
LTDA EPP - MARCOS TADEU BOLDRIN DE SIQUEIRA - p. 69: Vistos. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes nas páginas 66/68, nos termos do art. 269, III, do CPC. Declaro suprida a 
citação do executado, ante o seu comparecimento espontâneo. Requisite-se a devolução da carta precatória de páginas 58/59, 
independentemente de cumprimento. P.R.I. e, cumpridas as formalidades legais, aguarde-se o cumprimento do acordo em 
cartório. - ADV: JULIO CESAR TORRUBIA DE AVELAR (OAB 139661/SP)

Processo 1012767-06.2014.8.26.0344 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - WAGNER 
WILSON PENTEADO - GILBERTO CORREIA - Vistos. Para concessão dos benefícios da justiça gratuita, deve o requerido 
comprovar o alegado estado de hipossuficiência financeira. Sobre a contestação e documentos, manifeste-se o exequente. Int. - 
ADV: MARCIO AUGUSTO BORDINHON NOGUEIRA DE MORAES (OAB 312390/SP), JOSÉ GUILHERME ALVES DE MORAES 
(OAB 341381/SP), JOSE CARLOS RUBIRA (OAB 96751/SP)

Processo 1012860-66.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
- Aparecido Heiter de Lucca - OI MÓVEL S/A - Vistos. A pesquisa de páginas 13/14 demonstra apenas que há pendência 
financeira, não demonstrando de forma inequívoca que o nome do autor está efetivamente inscrito tanto no cadastro do SCPC 
quanto do SERASA. Concedo, pois, o prazo complementar de 05 (cinco) dias para cumprimento da determinação de página 15, 
sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1012914-32.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Izabel Cristina de Oliveira e outros 
- Itaú Unibanco S.A. - Vistos. Ante os documentos juntados que comprovam a situação de hipossuficiência alegada, defiro aos 
autores os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Presentes os pressupostos legais e para o fim de se evitar 
eventual dano de difícil reparação ou de reparação incerta, defiro a antecipação da tutela para o fim de que seja excluído o 
nome da falecida Maria Silva de Oliveira (CPF nº 190.888.528-98) dos cadastros dos órgãos restritivos de crédito (SCPC e 
SERASA), em relação aos contratos apontados na inicial, até ulterior deliberação deste Juízo. Oficie-se. Cite-se o requerido 
para, em 15 dias, querendo, apresentar contestação, sob pena de não o fazendo, serem aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pela autora na inicial. Intime-se. - ADV: MARIA REGINA THEATRO ZULIANI (OAB 307379/SP), ANTONIO CARLOS 
CREPALDI (OAB 208613/SP)

Processo 1012965-43.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Girlene Cristina 
Coneglian - ME - Itaú Unibanco S.A. - pp. 20/23: Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, o que faço com fundamento no 
artigo 295, inciso VI, do Código de Processo Civil, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem julgamento de 
mérito, nos termos do artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas na forma da Lei. Oportunamente, arquivem-se os 
autos. P.R.I. - ADV: FLAVIO JOSE AHNERT TASSARA (OAB 95646/SP)

Processo 1012965-43.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Girlene Cristina 
Coneglian - ME - Itaú Unibanco S.A. - p. 24: C E R T I D Ã O D E P R E P A R O: Certifico nos termos do Provimento nº 577/97 do 
CSM o valor do preparo a ser recolhido em caso de eventual interposição de recurso, o seguinte: a) Mês/ano : ( ) distribuição ( ) 
condenação : ................ * Valor singelo (2%):.R$ * b) Mês/ano do último índice divulgado: * Valor corrigido (DARE-CÓD. 230-6) 
R$ 106,25 (valor mínimo) - ADV: FLAVIO JOSE AHNERT TASSARA (OAB 95646/SP)

Processo 1012966-28.2014.8.26.0344 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - HUGO LEONARDO DE 
OLIVEIRA ROSA e outro - CIRENE DE JESUS CARVALHO e outros - Vistos. Páginas 33/34: Concedo o prazo de mais 30 (trinta) 
dias para que os requerentes cumpram a determinação de página 28, sob pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: 
EDUARDO BENTO PEREIRA (OAB 201764/SP)

Processo 1013438-29.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Luiz Roberto 
Vasconcelos Boselli - Banco do Brasil S/A - Vistos. Acolho a petição do autor de páginas 39/40 como emenda à inicial em relação 
ao valor da causa. Às alterações. Presentes os pressupostos legais e para o fim de se evitar eventual dano irreparável ou de 
difícil reparação, defiro a tutela antecipada para determinar ao requerido que promova os descontos referentes aos contratos 
discutidos nestes autos limitados a 30% (trinta por cento) do salário líquido do requerente, tanto em sua folha de pagamento 
quanto em sua conta corrente, liberando-se o restante para saque, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da 
intimação desta ordem, sob pena de incorrer em multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 5.000,00 
(cinco mil reais). Intime-se por Oficial de Justiça. Cite-se o requerido para contestar a ação, no prazo de 15 dias, cientificando-o 
de que não sendo contestada, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial (art. 319, do 
CPC). Intime-se. - ADV: MARIO JOSE LOPES FURLAN (OAB 136926/SP)

Processo 1013438-29.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Luiz Roberto 
Vasconcelos Boselli - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que deixo de expedir mandado para intimação da tutela e citação 
por falta do depósito da condução do oficial de justiça. Nada Mais. - ADV: MARIO JOSE LOPES FURLAN (OAB 136926/SP)

Processo 1013488-55.2014.8.26.0344 - Exibição - Provas - Paulo Mariano da Silva - Banco Volkswagen SA - Vistos. 
Providencie o autor a complementação das custas iniciais, em 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: 
ALESSANDRO DE MELO CAPPIA (OAB 199771/SP)

Processo 1013497-17.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Serciliana Rosa 
de Oliveira Martins - Banco do Brasil SA - Vistos. Recebo a apelação da autora de páginas 22/32 nos efeitos suspensivo e 
devolutivo. Subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com as formalidades de estilo. Int. - ADV: 
RENATA CARLA DA CUNHA SARDIM (OAB 343873/SP), THIAGO AURICHIO ESPOSITO (OAB 343085/SP)

Processo 1013569-04.2014.8.26.0344 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - TRANSPORTE COLETIVO 
GRANDE BAURU LTDA - JOSÉ EDMILSON FRESCH - p. 31: Vistos. Designo audiência de conciliação para o dia 17 de março 
de 2015, às 16:00 horas. Cite-se o(a) requerido(a) para comparecer à audiência, acompanhado(a) de advogado, ocasião em 
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que poderá oferecer defesa instruída com documentos e rol de testemunhas, sob pena de revelia, nos termos do artigo 277, 
parágrafo 2º., do CPC. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s). Int. - ADV: LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE (OAB 208598/SP)

Processo 1013917-22.2014.8.26.0344 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito, 
Financiamento e Investimento SA - ODAIR JOSÉ CASTRO DA SILVA - Vistos. Para apreciação do pedido de assistência judiciária, 
comprove o requerido o seu estado de hipossuficiência. Sem prejuízo, sobre a contestação de páginas 66/70, manifeste-se a 
requerente, em 10 dias. Int. - ADV: JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 
(OAB 94243/SP), AIRTON MAGOSSO (OAB 72724/SP), ANTONIO MORELLI SOBRINHO (OAB 122351/SP)

Processo 1014238-57.2014.8.26.0344 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MIEKO HIGASHI 
MARTINS - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Manifestar a exequente sobre a petição da executada de página 
63. - ADV: DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP), JOSE ROBERTO GOMES CORRÊA (OAB 198783/SP)

Processo 4000549-26.2013.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - ÍTALO 
BARBOZA NEGRI - YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE) - Vistos. Páginas 171/172: Aguarde-se a resposta. Int. - 
ADV: HORST VILMAR FUCHS (OAB 12529/ES), REGINA CELIA DE CARVALHO MARTINS ROCHA (OAB 98231/SP)

Processo 4000628-05.2013.8.26.0344 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - SWISS PARK BRASÍLIA 
INCORPORADORA LTDA. - GEO BRASIL SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. - Vistos. Tendo em vista as duas tentativas infrutíferas 
de intimação pela via digital, o ato deverá ser realizado por carta precatória ou pelos Correios, porém na forma convencional. 
Para esse fim, manifeste-se a exequente, em 10 dias. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: JOSÉ ANTONIO SERRA 
JUNIOR (OAB 219192/SP)

Processo 4000930-34.2013.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - USINAGEM ZAVATIN INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO LTDA - Certifico e dou fé que, por ora, deixei de expedir o mandado de intimação de leilão da executada, nos 
termos de página 110, tendo em vista que para tanto é necessário que o(a) executada providencie o depósito do valor referente 
à diligência do Oficial de Justiça, de acordo com o artigo 1.012 do Provimento CG nº 28/2014, em vigor a partir de 03/11/2014 
(recolher 03 UFESPs, equivalente a R$ 63,75). - ADV: LUIZ CARLOS CHIQUETO BARBOSA (OAB 96394/SP)

Processo 4001473-37.2013.8.26.0344 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
SA Crédito, Financiamento e Investimento - Ricardo Victor do Nascimento - Vistos. Pág. 71: Providencie a autora o recolhimento 
do valor necessário (R$ 12,20 - Guia F.E.D.T.J. Código 434-1), nos termos do Provimento nº 1864/2011, do Conselho Superior 
da Magistratura. Com a providência, defiro o bloqueio da transferência do veículo descrito na inicial, pelo sistema RENAJUD. 
Sem prejuízo, à autora para dar regular andamento ao feito, informando o endereço para cumprimento da medida, no prazo de 
10 (dez) dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: PAULO RICARDO BICEGO FERREIRA (OAB 329921/SP), GUSTAVO PASQUALI 
PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)

Processo 4002184-42.2013.8.26.0344 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - CLAUDECIR BESSA CARDOSO - 
Vanda de Oliveira Antico - p. 90: Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado 
entre as partes nas páginas 81/82, o que faço com fundamento no artigo 269, inciso III, do CPC. Para apreciação ao pedido de 
assistência judiciária gratuita, à executada para juntar aos autos o documento completo de página 87. Aguarde-se em arquivo 
o efetivo cumprimento da avença. P.R.I. - ADV: NIEL CORREA DE AMORIM (OAB 295933/SP), ADRIANA MILENKOVICH 
CAIXEIRO (OAB 199291/SP)

Processo 4003110-23.2013.8.26.0344 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Mariana Bergamo Freire - Cecílio Garcia Espósito e outros - Vistos. Informem as partes se houve o cumprimento do acordo, no 
prazo de 10 dias. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: SUELI REGINA DE ARAGÃO GRADIM (OAB 270352/SP)

Processo 4003561-48.2013.8.26.0344 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
SA Crédito, Financiamento e Investimento - Sandro Aparecido Galoro - Certifico e dou fé que aditei o mandado de busca e 
apreensão, o qual, após assinado, será encaminhado à Central de Mandados e distribuído a um dos oficiais de justiça da 
seção, que aguardará o fornecimento dos meios, pela autora, para o cumprimento da medida. Nada Mais. - ADV: NELSON 
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA MARTINEZ HEINRICH
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL BEATRIZ CARDOSO DE SIQUEIRA REIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0034/2015
Processo 0000465-93.2013.8.26.0344 (034.42.0130.000465) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Sérgio 

Américo de Oliveira - Marcenaria Nossa Senhora Aparecida Ltda - Vistos. Aguarde-se pelo prazo de 06 meses por manifestação 
do interessado, a contar do trânsito em julgado, nos termos da Lei 11.232/05. Decorridos no silêncio e, cumpridas as formalidades 
legais, arquivem-se os autos. Int. - ADV: LUIS VIEIRA CARLOS JUNIOR (OAB 122392/SP), ANTONIO FRANCISCO SILVA 
CRUZ (OAB 115233/SP)

Processo 0000601-90.2013.8.26.0344 (034.42.0130.000601) - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - José 
Francisco Lino dos Santos e outro - Café e Churrascaria Brasão Ltda e outros - Eva Maria de Oliveira - Fls. 143 - Vistos. Diante 
da petição de fls. 142, dê-se baixa na penhora dos imóveis de fls. 115. Certifique-se nos Embargos de Terceiro (fls. 140). No 
mais, manifestem-se os exequentes sobre o prosseguimento, indicando bens penhoráveis, no prazo de 10 dias. No silêncio, 
aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: DANILO SPINOLA MUNIZ (OAB 297129/SP), RICARDO SIPOLI CASTILHO (OAB 
145355/SP), JOSÉ FRANCISCO LINO DOS SANTOS (OAB 167743/SP), REGIS PODEROSO DE SOUZA (OAB 230402/SP)

Processo 0000698-61.2011.8.26.0344 (344.01.2011.000698) - Usucapião - Usucapião Especial Coletiva - Paulo Moreira 
da Silva - - Jairo Ramos - - Nelcino de Souza Neves - - Antonio Blanco Reginato - Áurea Maria Rosa do Valle Sampaio Vidal 
e outros - Vistos. Anote-se o correto endereço do confrontante (fls. 782). Esclareçam os autores se o valor da causa deve 
corresponder a R$ 400,00 ou a R$ 400.000,00, conforme último parágrafo de fls. 782. Concedo uma última oportunidade para 
que os requerentes providenciem a planta do imóvel identificado por lote 8-B, da quadra 173, no prazo de 10 (dez) dias, sob 
pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: JAIRO FLORENCIO CARVALHO FILHO (OAB 205892/SP), ANDERSON 
CEGA (OAB 131014/SP)

Processo 0000994-83.2011.8.26.0344 (344.01.2011.000994) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Janira 
Bernardina Gonçalves Viana - - Leoni Morais Viana - - Carlos Manoel Vianna - - João Alberto Costa Vianna - Flávio Bernado 
- - Cláudio Bernado - - Ivone Bonacina Bernado - Vistos. Fls. 185: O mandado de cancelamento do registro da penhora já 
foi expedido, conforme se vê às fls. 176, o qual está em Cartório à disposição da parte interessada para as providências 
ulteriores. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Int. - ADV: VALDIR TONIOLO (OAB 126472/SP), VANESSA 
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STROWITZKI GOTO (OAB 210009/SP)
Processo 0001013-07.2002.8.26.0344 (344.01.2002.001013) - Separação Consensual - Dissolução - A.M.N. e outro - J. 

- Fls. 95 - Vistos. Fls. 94: Defiro. Expeça-se carta de sentença. Após, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: HERBERT 
LUIS VIEGAS DE SOUZA (OAB 276056/SP), LUIZ FERNANDO BAPTISTA MATTOS (OAB 84547/SP), GLAUCO FLORENTINO 
PEREIRA (OAB 202963/SP), NADIR DE CAMPOS (OAB 34100/SP), ANDREI RIBEIRO LONGHI (OAB 241741/SP)

Processo 0001013-07.2002.8.26.0344 (344.01.2002.001013) - Separação Consensual - Dissolução - A.M.N. e outro - J. - 
Fls. 97 - Certifico e dou fé que expedi a carta de sentença, a qual, após assinada, ficará à disposição da parte interessada para 
retirada. - ADV: ANDREI RIBEIRO LONGHI (OAB 241741/SP), HERBERT LUIS VIEGAS DE SOUZA (OAB 276056/SP), LUIZ 
FERNANDO BAPTISTA MATTOS (OAB 84547/SP), NADIR DE CAMPOS (OAB 34100/SP), GLAUCO FLORENTINO PEREIRA 
(OAB 202963/SP)

Processo 0006457-40.2010.8.26.0344 (344.01.2010.006457) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - 
Espólio de Luzia José dos Santos - Paulo César de Siqueira - Fls. 348. Vistos. Ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se 
o V. Acórdão. Arbitro os honorários advocatícios ao procurador da autora (fls. 16) em R$ 176,80 (Cód. 102 - 30%). Expeça-se a 
certidão. Após, aguarde-se pelo período de 06 meses, a contar do trânsito em julgado da sentença, a provocação do credor. Não 
havendo manifestação, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Int. - ADV: JULIANO CANDELORO HERMINIO 
(OAB 231942/SP), ALFREDO RICARDO HID (OAB 233587/SP)

Processo 0006457-40.2010.8.26.0344 (344.01.2010.006457) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - 
Espólio de Luzia José dos Santos - Paulo César de Siqueira - Fls. 349. Certifico e dou fé que expedi a Certidão de Honorários 
em favor do Dr. Alfredo Ricardo Hid, a qual após assinada estará à sua disposição, (podendo ser impressa através do SAJ). - 
ADV: ALFREDO RICARDO HID (OAB 233587/SP), JULIANO CANDELORO HERMINIO (OAB 231942/SP)

Processo 0008162-68.2013.8.26.0344 (034.42.0130.008162) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Mundi Textil Ltda 
- Sicla Comércio e Representações de Marília Ltda - Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital 
- ADV: CAROLINE SCHNEIDER IZIDORO (OAB 11316/SC), CRISTIANE SCHNEIDER LERSCH (OAB 12061/SC), ANTONIO 
CARLOS DE GOES (OAB 111272/SP), ALINE ANTONIAZZI VICENTINI BEVILACQUA (OAB 167598/SP)

Processo 0009370-87.2013.8.26.0344 (034.42.0130.009370) - Busca e Apreensão - Cédula de Crédito Bancário - BANCO J. 
SAFRA SA - CRISTIANO FIRMINO DA SILVA - Vistos. Aguarde-se manifestação do autor, em prosseguimento, pelo prazo de 05 
dias. No silêncio, intime-se por carta para o fim do § 1º, inciso III do artigo 267, do CPC. Int. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS 
PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 0010521-64.2008.8.26.0344 (344.01.2008.010521) - Procedimento Ordinário - Gráfica Rápida Vitória Ltda e outros 
- Banco do Brasil Sa - Fls. 269 - Vistos. Aguarde-se eventual comunicação do cumprimento da liminar deferida nos autos 
da ação de busca e apreensão que tem seu trâmite pela E. 1ª Vara Cível desta Comarca, pelo prazo de 30 (trinta) dias. No 
silêncio, arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: MARCIA APARECIDA DE SOUZA (OAB 119284/SP), DARIO DE MARCHES 
MALHEIROS (OAB 131512/SP), LUCIANA MARIA ENCINAS TEIXEIRA (OAB 168423/SP), ANDREIA APARECIDA DA COSTA 
AGUILAR DA SILVA (OAB 270619/SP)

Processo 0012996-80.2014.8.26.0344 (apensado ao processo 0001137-04.2013.8.26) (processo principal 0001137-
04.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Sérgio da Silva Gréggio - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento 
- Sérgio da Silva Gréggio - Vistos. Diante da certidão retro, concedo nova oportunidade à executada para recolher as custas 
finais apuradas às fls. 23, valor de R$ 100,70, no prazo de 10 dias. Decorridos sem a providência, inscreva-se em dívida ativa 
do Estado. Após, arquivem-se os autos. Int. - ADV: FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP), 
SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP)

Processo 0012999-35.2014.8.26.0344 (apensado ao processo 0013335-10.2012.8.26) (processo principal 0013335-
10.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - Luiz Roberto Cristaldo - Omni Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. 
Fls. 17: Por ora, regularize a Dra. Camila Silva Almeida Pimenta a representação processual. Int. - ADV: CAMILA SILVA ALMEIDA 
PIMENTA (OAB 214094/SP), DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP), FÁBIO MENDES BATISTA (OAB 159457/SP)

Processo 0013321-55.2014.8.26.0344 (processo principal 0008433-24.2006.8.26) - Cumprimento de sentença - Alimentos - 
B.O.Z. - J.F.N.N. - p. 33: Vistos, etc... Diante do pagamento do débito, julgo extinta a presente execução nos termos do Art. 794, 
I, do Código de Processo Civil. Cumpridas as formalidades legais e pagas eventuais custas, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: 
DANIELA RODRIGUES DELGADO (OAB 185881/SP), ADRIANA PATRICIA BONI (OAB 132549/SP)

Processo 0013321-55.2014.8.26.0344 (processo principal 0008433-24.2006.8.26) - Cumprimento de sentença - Alimentos 
- B.O.Z. - J.F.N.N. - p. 34: CERTIDÃO: MM. Juíza, APURAÇÃO DE CUSTAS FINAIS A CARGO DO(A): EXECUTADO(A) Cód. 
230-6 (Ao Estado)R$ 106,25 - ADV: DANIELA RODRIGUES DELGADO (OAB 185881/SP), ADRIANA PATRICIA BONI (OAB 
132549/SP)

Processo 0016596-17.2011.8.26.0344 (344.01.2011.016596) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio 
mirante do Lago - Laércio Antônio Marangoni - Fls. 119 - Vistos. Arbitro honorários à patrona do requerido em R$ 589,33 (código 
102), expedindo-se a certidão. Após, se nada requerido, arquivem-se os autos. Int. - ADV: DAIENE BARBUGLIO (OAB 279230/
SP), ANDREIA DE AMARAL CAMPOS RIBEIRO (OAB 259367/SP)

Processo 0016596-17.2011.8.26.0344 (344.01.2011.016596) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio 
mirante do Lago - Laércio Antônio Marangoni - Fls. 121 - Certifico e dou fé que expedi a certidão de honorários em favor da 
Dra. Andreia de Amaral Campos Ribeiro, a qual, após assinada, poderá ser impressa por meio eletrônico - SAJ. - ADV: DAIENE 
BARBUGLIO (OAB 279230/SP), ANDREIA DE AMARAL CAMPOS RIBEIRO (OAB 259367/SP)

Processo 0016851-67.2014.8.26.0344 (apensado ao processo 0027834-33.2011.8.26) (processo principal 0027834-
33.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - Repetição de indébito - Anna Cirino - Fazenda Pública Municipal de Marília - 
DIANTE DA CERTIDÃO SUPRA - DECORREU O PRAZO LEGAL SEM NOTÍCIAS, NOS AUTOS, DA APRESENTAÇÃO DE 
EMBARGOS À EXECUÇÃO, MANIFESTAR A AUTORA SOBRE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, EM 10 DIAS. - ADV: LUIZ 
FERNANDO BAPTISTA MATTOS (OAB 84547/SP), MARCOS CLAUDINEI PEREIRA GIMENES (OAB 196071/SP), GUILHERME 
MARTINHÃO SALDANHA (OAB 197800/SP), ALESSANDRO DE MELO CAPPIA (OAB 199771/SP), DOMINGOS CARAMASCHI 
JUNIOR (OAB 236772/SP)

Processo 0017880-89.2013.8.26.0344 (apensado ao processo 0005791-25.1999.8.26) (034.42.0130.017880/3) - Cumprimento 
de sentença - Eva Maciel e outro - Alfandega Free Port Comercio de Produtos Importados Ltda e outros - Vistos. Defiro o 
levantamento da quantia penhorada nos autos (fls. 22), expedindo-se mandado em favor da exequente. No mais, manifeste-se 
a exequente sobre o prosseguimento, indicando bens à penhora, no prazo de 10 dias, sob pena de arquivamento. Int. - ADV: 
PEDRO CAMACHO DE CARVALHO JUNIOR (OAB 108617/SP), TELÊMACO LUIZ FERNANDES JUNIOR (OAB 154157/SP), 
ANA CAROLINA MACENO VILLARES DELPHINO (OAB 161420/SP), ARTHUR OSWALDO DOS SANTOS FERREIRA (OAB 
39376/SP), EVA MACIEL (OAB 49776/SP), SONIA MARIA BETINE (OAB 43015/SP), LUCIANA PEREIRA DE SOUZA (OAB 
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263948/SP)
Processo 0017880-89.2013.8.26.0344 (apensado ao processo 0005791-25.1999.8.26) (034.42.0130.017880/3) - 

Cumprimento de sentença - Eva Maciel e outro - Alfandega Free Port Comercio de Produtos Importados Ltda e outros - Certifico 
e dou fé que expedi a guia de levantamento referente ao depósito judicial de fls. 22, guia 32/2015, a qual será entregue 
à exequente, cuja guia seguirá adiante oportunamente. - ADV: LUCIANA PEREIRA DE SOUZA (OAB 263948/SP), PEDRO 
CAMACHO DE CARVALHO JUNIOR (OAB 108617/SP), SONIA MARIA BETINE (OAB 43015/SP), EVA MACIEL (OAB 49776/
SP), ARTHUR OSWALDO DOS SANTOS FERREIRA (OAB 39376/SP), TELÊMACO LUIZ FERNANDES JUNIOR (OAB 154157/
SP), ANA CAROLINA MACENO VILLARES DELPHINO (OAB 161420/SP)

Processo 0017942-32.2013.8.26.0344 (034.42.0130.017942) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Itaú Unibanco Sa - Terezinha Waldamy Galvanin Mosconi e outro - Fls. 93/96: primeiramente, o exequente deverá complementar 
o valor da diligência (R$ 13,59), tendo em vista a entrada em vigor do Provimento CG nº 28/2014, a partir de 03/11/2014, que, 
em seu art. 1012 estabeleceu o valor da diligência correspondente a 03 UFESPS, totalizando, atualmente, R$ 63,75. - ADV: ANA 
LUZIA DE CAMPOS MORATO LEITE (OAB 170710/SP), MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP)

Processo 0019182-56.2013.8.26.0344 (apensado ao processo 0001160-81.2012.8.26) (034.42.0130.019182/1) - Cumprimento 
de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Deilda Pereira Rodrigues - Instituto de Previdência do Estado de São 
Paulo (spprev) - Manifestar a exequente sobre a petição, documento e planilha apresentados pela Fazenda Pública do Estado 
às fls. 29/31. - ADV: DANIELE FERREIRA TUCUNDUVA (OAB 185882/SP), KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP)

Processo 0019763-81.2007.8.26.0344 (344.01.2007.019763) - Procedimento Ordinário - Companhia de Habitação Popular 
de Bauru Cohabbauru - Dileusa dos Santos Cabral de Melo e outro - Vistos. Ante a petição de fls. 73, retornem os autos ao 
arquivo. Int. - ADV: MILTON CARLOS GIMAEL GARCIA (OAB 215060/SP), HELDER BARBIERI MOZARDO (OAB 215419/SP), 
ANA IRIS LOBRIGATI (OAB 218679/SP), WILLIAN RICARDO DO AMARAL CARVALHO (OAB 227088/SP)

Processo 0020335-27.2013.8.26.0344 (apensado ao processo 0009099-15.2012.8.26) (034.42.0130.020335/1) - 
Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Keythian Fernandes Pinto - Fátima dos Santos Nunes 
Valotto - Vistos. O sistema Renajud informa a inexistência de veículo registrado em nome da executada. Em outras diligências 
também não se localizou bens passíveis de constrição, razão pela qual não mais se justifica a permanência dos autos em 
cartório. Aguarde-se em arquivo provocação dos interessados. Int. - ADV: KEYTHIAN FERNANDES PINTO (OAB 234886/SP), 
ESTEVAN LUIS BERTACINI MARINO (OAB 237271/SP)

Processo 0020857-25.2011.8.26.0344 (344.01.2011.020857) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / 
Embargos à Execução - Gérson Alves da Silva - Banco Bradesco Sa - Vistos. Acolho a petição do embargante de fls. 119/120 
como emenda à inicial em relação ao valor da causa. Às anotações. Defiro ao embargante o prazo de 30 (trinta) dias para que 
providencie a juntada da procuração da parte contrária. Intimem-se. - ADV: PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/
SP), MARLUCIO BOMFIM TRINDADE (OAB 154929/SP)

Processo 0021438-69.2013.8.26.0344 (034.42.0130.021438) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Pedro Danilo da Silva Nogueira - Michelle Fernanda Morganti Ramos - Fls. 75 - Vistos. Se em termos, expeça-se a certidão 
de honorários. Após, arquivem-se os autos. Int. - ADV: IGOR GREGORIO FILGUEIRA DOS SANTOS (OAB 292033/SP), JOSE 
MARIO DE OLIVEIRA (OAB 152011/SP)

Processo 0021438-69.2013.8.26.0344 (034.42.0130.021438) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Pedro Danilo da Silva Nogueira - Michelle Fernanda Morganti Ramos - Fls. 78 - Certifico e dou fé que expedi a certidão de 
honorários em favor do Dr. Igor Gregório Filgueira dos Santos, a qual, após assinada, poderá ser impressa por meio eletrônico 
(SAJ). - ADV: JOSE MARIO DE OLIVEIRA (OAB 152011/SP), IGOR GREGORIO FILGUEIRA DOS SANTOS (OAB 292033/SP)

Processo 0021887-90.2014.8.26.0344 (processo principal 0017586-37.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Luiz Antonio 
Affonso - Banco Santander (brasil) Sa - Vistos. Ante a certidão de fls. 07 manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento. 
Intimem-se. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), ALESSANDRE FLAUSINO ALVES (OAB 138275/SP), FLÁVIO 
NEVES COSTA (OAB 153447/SP)

Processo 0022621-12.2012.8.26.0344 (344.01.2012.022621) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II - Não Padronizado - Kiuti Alimentos Ltda 
(tutty) e outro - Fls. 234 - Vistos. Diante da cessão do crédito conforme termo de fls. 186/187, altere-se o polo ativo para 
constar como exequente Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II - Não Padronizado, 
anotando-se, inclusive, os seus patronos constituídos (fls. 182). Remetam-se os autos para novo procedimento de averbação da 
penhora junto ao Arisp, encaminhando-se, dentro das possibilidades, o boleto para pagamento da taxa para um dos endereços 
eletrônicos indicados às fls. 181. Na impossiblidade, intimar o exequente. Int. - ADV: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 
35365/SP), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), VALCIR EVANDRO RIBEIRO FATINANCI (OAB 123642/SP)

Processo 0023362-81.2014.8.26.0344 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1035785-15.2014.8.26.0002 - Foro Regional II 
Santo Amaro - 2ª Vara Cível) - WGB Comércio de Importação e Exportação Ltda Epp - Renan Trindade de Deus Me - Manifeste-
se a exequente, ante a certidão da Oficiala de Justiça às fls. 25, cujo teor é o seguinte: “CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO - CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 344.2014/050374-4, dirigi-me ao endereço 
indicado na precatória: Rua Benedito Alves Delfino 1.830, nesta cidade, (‘’empresa MODEMAR”), onde no dia 15/12, fui informada 
por um dos funcionários da empresa que o Senhor RENAN não estava. Então, como esta oficiala tinha conhecimento do 
endereço residencial do representante legal da citanda, em virtude de outro processo, incontinente, diligenciei na Rua Francisca 
Nogueira 338, no Bairro Jardim Adolfo Bim, nesta cidade, onde no dia 15/12, as 09h25min., observando as formalidades legais, 
procedi a CITAÇÃO da empresa executada RENAN TRINDADE DE DEUS ME, na pessoa de seu representante legal, RENAN 
TRINDADE DE DEUS, do inteiro teor da petição inicial e da carta precatória, a qual lhe foi lida. Recebeu a contrafé, porém, 
recusou-se em exarar o seu ciente, razão pela qual passo a descrever os seus traços característicos e fisionômicos, a saber: 
pele morena; olhos castanhos escuro; boca grande; dentes aparentes em bom estado; lábios grossos; sobrancelhas escuras 
e grossas; estatura baixa; magro, mas hipertrofiado; cabelos castanhos, cortados no estilo militar; aparentando ter uns vinte e 
cinco anos de idade. CERTIFICO ainda que, devolvo a precatória em cartório, a fim de que sejam procedidas as formalidades 
legais, quanto a pesquisa no INFOJUD e BACENJUD, bem como a indicação de bens à penhora pelo autor. O referido é verdade 
e dou fé.”. - ADV: VALDERY MACHADO PORTELA (OAB 168589/SP)

Processo 0024169-43.2010.8.26.0344 (344.01.2010.024169) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Benedito Pedro Alves e outros - Claudia Eliane da 
Silva - Fls. 135. Vistos. Defiro a citação dos requeridos por edital, com prazo de 20 (vinte) dias. À Serventia para expedição da 
minuta a ser publicada no DJE, informando à requerente o custo nos termos do Provimento CSM nº 1.668/2009, que deverá 
providenciar o recolhimento do valor, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá, ainda, a requerente, após, comprovado o recolhimento 
acima, imprimir o edital providenciando as publicações na imprensa local, no mesmo prazo supra, sob pena de extinção da 
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ação. Int. - ADV: NORBERTO AUGUSTO DOS SANTOS (OAB 14687/SP), PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/SP), 
JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP)

Processo 0024169-43.2010.8.26.0344 (344.01.2010.024169) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Benedito Pedro Alves e outros - Claudia Eliane da 
Silva - Fls. 136. Certifico e dou fé que, nos termos do Comunicado da Presidência do TJ-SP n.º 62/2.009 e em cumprimento ao r. 
despacho retro, efetuei a digitação do edital de citação o qual perfaz a soma de 2308 caracteres, devendo ser recolhido pelo(a) 
requerente o valor de R$ 346,20, na Guia do Fundo Especial de Despesas-TJ/SP, sob o código 435-9, no prazo de 10 (dez) 
dias, para fins de publicação junto ao Diário Judicial Eletrônico (D.J.E.). Certifico ainda estar o edital disponível para retirada, 
pelo interessado, para publicação na imprensa local, apenas quando efetuado e comprovado nos autos, o recolhimento acima 
mencionado. - ADV: NORBERTO AUGUSTO DOS SANTOS (OAB 14687/SP), PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/
SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP)

Processo 0026169-21.2007.8.26.0344 (344.01.2007.026169) - Monitória - Cheque - Paulo Sergio Rigueti - Luiz Renato 
Martins de Lara - Paulo Sergio Rigueti - Fls. 216 - Vistos. Forme-se novo volume a partir de fls. 202. Eventual acolhimento 
do pedido de adjudicação formulado pelo exequente às fls. 205/206 implicará em extinção desta execução. Assim, por ora, 
informe o exequente se persiste tal interesse ou se aguardará o resultado da expropriação pública nos autos do Processo sob nº 
0033831-60.2012.8.26.0344. Intime-se. - ADV: PAULO SERGIO RIGUETI (OAB 79230/SP)

Processo 0028108-36.2007.8.26.0344 (344.01.2007.028108) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito 
- Semeali Sementes Híbridas Ltda - Adriana Alves de Oliveira - - Marlei Isabel Camargo Tozoni - - Marcelo de Lellis Tozoni e 
outros - Vistos. Diante da certidão retro, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: KEYTHIAN FERNANDES PINTO (OAB 
234886/SP), SIMONE FALCÃO CHITERO (OAB 258305/SP), SUZANE LUZIA DA SILVA PERIN (OAB 122569/SP), CARLOS 
FERNANDO SUTO (OAB 230509/SP), FERNANDO FERRAREZI RISOLIA (OAB 147522/SP), ARTHUR MANOEL XAVIER DE 
MENDONCA (OAB 87313/SP)

Processo 0029159-43.2011.8.26.0344 (344.01.2011.029159) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Andaluz Fomento 
Mercantil Ltda - Kiuti Alimentos Ltda - - Alcides Spressão Júnior - Vistos. Fls. 147: Defiro o sobrestamento do feito por 30 dias 
para que a exequente indique bens à penhora. Decorridos e no silêncio, aguarde-se em arquivo eventual provocação da parte 
interessada. Int. - ADV: WALDYR DIAS PAYAO (OAB 82844/SP), CLEVERSON MARCOS ROCHA DE OLIVEIRA (OAB 226911/
SP), ADILSON DE SIQUEIRA LIMA (OAB 56710/SP), BRUNO CEREN LIMA (OAB 305008/SP)

Processo 0030954-21.2010.8.26.0344 (apensado ao processo 0001783-92.2005.8.26) (processo principal 0001783-
92.2005.8.26) (344.01.2005.001783/1) - Cumprimento de sentença - Tecnoplus Informatica e Comercio de Marilia Ltda - Marcos 
Vinicius Guedes Silva - Vistos. Diante da certidão retro, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: TELMO FRANCISCO 
CARVALHO CIRNE JUNIOR (OAB 250558/SP), ALEXANDRE ALVES VIEIRA (OAB 147382/SP), GUILHERME MARTINHÃO 
SALDANHA (OAB 197800/SP), PAULO ALEXANDRE QUEIROZ BETARELLE (OAB 304332/SP)

Processo 0031603-15.2012.8.26.0344 (344.01.2012.031603) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Lucinéia Gonçalves - Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Iii Spe Ltda - Fls. 238 - Vistos. Ciência às partes da baixa dos 
autos. Cumpra-se o V. Acórdão. Arbitro os honorários advocatícios à procuradora da autora em R$ 266,67 (Cód. 101 - 30%). 
Expeça-se a certidão. Após, aguarde-se pelo período de 06 meses, a contar do trânsito em julgado da sentença, a provocação 
do credor. Não havendo manifestação, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Int. - ADV: JOSE WALTER 
FERREIRA JUNIOR (OAB 152165/SP), DANIELE APARECIDA FERNANDES DE ABREU SUZUKI (OAB 259080/SP)

Processo 0031603-15.2012.8.26.0344 (344.01.2012.031603) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Lucinéia Gonçalves - Sistema Fácil Incorporadora Imobiliária Iii Spe Ltda - Fls. 240 - Certifico e dou fé que expedi a certidão de 
honorários a Dra. Daniele Aparecida Fernandes de Abreu Suzuki, a qual, após assinada, poderá ser impressa por meio eletrônico 
- SAJ. - ADV: JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (OAB 152165/SP), DANIELE APARECIDA FERNANDES DE ABREU SUZUKI 
(OAB 259080/SP)

Processo 0031864-19.2008.8.26.0344 (apensado ao processo 0002743-24.2000.8.26) (344.01.2000.002743/1) - 
Cumprimento de sentença - Marcos Catarina de Oliveira - Potencial Empreendimentos Ltda - Condomínio Residencial Atos 
da Colina - Edmilson Morais Trindade - Vistos. Fls. 783/791: Anote-se, contudo, deverá a executada cumprir o disposto no 
artigo 526 do Código de Processo Civil, trazendo aos autos cópia da petição do agravo de instrumento. Int. - ADV: SIDNEY 
PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (OAB 182679/SP), SHERON BELDINAZZI DO NASCIMENTO ASSIS (OAB 157800/SP), VALTER 
LANZA NETO (OAB 278150/SP), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI (OAB 276388/SP), OSWALDO SEGAMARCHI NETO 
(OAB 92475/SP), ELAINE CRISTINA MENDES (OAB 229433/SP), VICTOR BASSAN DE ALMEIDA (OAB 197991/SP), DANIANI 
RIBEIRO PINTO (OAB 191126/SP), CARLA SILVIA AURANI BELLINETTI (OAB 154470/SP), NESSANDO SANTOS ASSIS (OAB 
167638/SP), FERNANDA WEISSENRIEDER DIAS FERNANDES (OAB 164628/SP)

Processo 0033644-57.2009.8.26.0344 (apensado ao processo 0001578-58.2008.8.26) (processo principal 0001578-
58.2008.8.26) (344.01.2008.001578/1) - Cumprimento de sentença - Maria Dolores Espósito da Silva - Daliane Scaccabarozzi 
de Araújo - Vistos. Diante da certidão retro, concedo nova oportunidade à executada para recolher as custas finais apuradas às 
fls. 210, valor de R$ 100,70, no prazo de 10 dias. Decorridos sem a providência, inscreva-se em dívida ativa do Estado. Após, 
arquivem-se os autos. Int. - ADV: GABRIEL ESPOSITO ALAMINO SABIO (OAB 293815/SP), RODOLFO SFERRI MENEGHELLO 
(OAB 228762/SP), EDUARDO JORGE DA ROCHA ALVES DA SILVA (OAB 196442/SP)

Processo 0034652-64.2012.8.26.0344 (apensado ao processo 0020060-83.2010.8.26) (processo principal 0020060-
83.2010.8.26) (344.01.2010.020060/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Márcio Roberto 
Coelho Correia - Fausto Camargo de Deus - Vistos. Fls. 95: Defiro, mediante traslado. No mais, cumpra-se a sentença. Int. - 
ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 0038791-35.2007.8.26.0344 (apensado ao processo 0001620-78.2006.8.26) (processo principal 0001620-
78.2006.8.26) (344.01.2006.001620/2) - Autos Suplementares (Inativa) - Banco do Brasil Sa - José Maria Jorge Sebastião 
- Certifico e dou fé que expedi mandado de levantamento de penhora, conforme cópia retro, bem como trasladei cópia da 
sentença de fls. 156 para os autos principais em apenso. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), 
MARCELO BRANDAO FONTANA (OAB 120447/SP)

Processo 1008657-61.2014.8.26.0344 - Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária - Banco Volkswagen SA - IZOLINA MARIA 
RANGEL SAGAI - Certifico e dou fé que expedi mandado de busca e apreensão, nos termos do despacho de página 84, o qual 
após assinado será encaminhado à Central de Mandados desta Comarca, telefone (14)3433-2233, ramal 216, devendo o(a) 
autor(a) providenciar os meios para o seu cumprimento pelo(a) Oficial(a) de Justiça a ser designado(a) para as diligências 
necessárias. - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 
166822/SP), SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP)

Processo 3001335-87.2013.8.26.0344 (apensado ao processo 0001270-85.2009.8.26) (processo principal 0001270-
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85.2009.8.26) - Cumprimento de sentença - Alessandro Tucilo - Banco Panamericano Sa - Vistos. Fls. 45: Nada a apreciar ante 
a certidão de fls. 38. Retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: ORISON FERNANDES ALONSO (OAB 47184/SP), MARIA INES 
BARRETO (OAB 84514/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)

Processo 3002566-52.2013.8.26.0344 (apensado ao processo 0004321-02.2012.8.26) (processo principal 0004321-
02.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - Obrigações - Maria Augusta de Barros Fernandes - Neide Matias Casagrande - 
Vistos. Diante da certidão retro, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: CESAR ALESSANDRE IATECOLA (OAB 126988/
SP), ADRIANA MILENKOVICH CAIXEIRO (OAB 199291/SP)

Processo 3008530-26.2013.8.26.0344 (apensado ao processo 0007397-39.2009.8.26) (processo principal 0007397-
39.2009.8.26) - Cumprimento de sentença - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Mariza 
Batista Plates - - Claudia Lima Cabral Plates - - Fabiano Plates - Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 26/27: Não há de se falar 
em renúncia do credor ao saldo remanescente, uma vez que o valor requisitado não ultrapassa o limite de 1.113,2885 UFESPs. 
Expeça-se nova requisição, instruindo-a com as cópias necessárias, devendo ser encaminhada à repartição mencionada às 
fls. 26. Dispensa-se nova comunicação ao Depre. Int. - ADV: DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP), ROSANA MARTINS 
KIRSCHKE (OAB 120139/SP), JOÃO BOSCO DA COSTA AZEVEDO (OAB 244958/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA MARTINEZ HEINRICH
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL BEATRIZ CARDOSO DE SIQUEIRA REIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0036/2015
Processo 0001308-87.2015.8.26.0344 (apensado ao processo 0006716-35.2010.8.26) (processo principal 0006716-

35.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - Eduardo Athaíde Leite - Cláudio Roberto Custódio de Oliveira - Fls. 04 - Vistos. 
Efetue o executado o pagamento do valor pleiteado pelo exequente (R$ 5.091,64), em quinze (15) dias, a contar da publicação 
deste despacho no DJE, intimando-o na pessoa de seu advogado, sob pena de incidir em multa de 10% (dez por cento), nos 
termos do artigo 475-J, do CPC. Int. - ADV: WILSON DE MELLO CAPPIA (OAB 131826/SP), ANTONIO FRANCISCO SILVA 
CRUZ (OAB 115233/SP)

Processo 0002070-31.2000.8.26.0344 (344.01.2000.002070) - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Gabriel Borguetti 
da Silva - Silva Tintas Ltda e outro - Fls. 240 - Vistos. Diante da certidão retro, concedo nova oportunidade aos executados 
para recolher as custas finais apuradas às fls. 238, valor de R$ 2.272,86, no prazo de 10 dias. Decorridos sem a providência, 
inscrevam-se em dívida ativa do Estado. Após, arquivem-se os autos. Int. - ADV: LUIS ANTONIO ROSA LIMA FILHO (OAB 
313336/SP), LUCIA HELENA NETTO FATINANCI (OAB 118875/SP)

Processo 0002104-83.2012.8.26.0344 (344.01.2012.002104) - Procedimento Ordinário - Multas e demais Sanções - Marcos 
Roberto Soares Neves - Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 224//227: Oficie-se à Fazenda Pública para que imediatamente 
cumpra os exatos termos da sentença de fls. 146/151, especialmente no que tange aos cancelamentos dos Autos de Infrações e 
Imposição de Multas com relação ao requerente e objeto desta ação e exclusão do nome do autor de seus cadastros e registros 
como proprietário do veículo em questão. Instrua-se com as cópias necessárias. Int. - ADV: KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 
73339/SP), ANA CAROLINA RUBI ORLANDO (OAB 166314/SP), WILSON MEIRELES DE BRITTO (OAB 136587/SP)

Processo 0002104-83.2012.8.26.0344 (344.01.2012.002104) - Procedimento Ordinário - Multas e demais Sanções - Marcos 
Roberto Soares Neves - Estado de São Paulo - Fls. 245 - Vistos. O pedido do autor contido em sua petição de fls. 249 não 
comporta acolhimento. Com efeito, já há sentença de mérito transitada em julgado e, portanto, esgotada está a prestação 
jurisdicional. Ademais, o pedido não guarda qualquer relação com o objeto da ação. Pelo exposto, indefiro o pedido de fls. 249. 
Arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: ANA CAROLINA RUBI ORLANDO (OAB 166314/SP), KATIA TEIXEIRA FOLGOSI 
(OAB 73339/SP), WILSON MEIRELES DE BRITTO (OAB 136587/SP)

Processo 0002383-98.2014.8.26.0344 (apensado ao processo 0011795-58.2011.8.26) (processo principal 0011795-
58.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Antônio Domingos dos Santos - Francisco Cesário 
Diniz - Manifestar o Patrono do exequente sobre a certidão negativa do oficial de justiça que segue: CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 344.2014/050636-0 dirigi-me ao endereço fornecido, por diversas vezes, 
não localizando o veículo indicado a penhora. Nesta data, dia 20.01.15 às 15:30 horas, dirigi-me novamente ao endereço, 
novamente não localizando o veículo indicado e fui atendida por Jéssica, que declarou que lá é residência do Sr. Diogo Mariano 
e que não conhece o executado. Conversei com uma vizinha, moradora na residência de número 707, Sra. Tatiana, a qual 
declarou que o Sr. Francisco vendeu a casa e mudou-se de lá a 3 anos não deixando endereço. Declarou que o antigo morador 
possuía realmente um caminhão. Sendo assim, DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA E AVALIAÇÃO sobre o bem indicado e 
baixo o presente para os devidos fins.O referido é verdade e dou fé. - ADV: ANDERSON CEGA (OAB 131014/SP), ROMULO 
MALDONADO VILLA (OAB 294406/SP)

Processo 0002985-89.2014.8.26.0344 (apensado ao processo 0003264-61.2003.8.26) (processo principal 0003264-
61.2003.8.26) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - L.C. - J.E.A. - Fls. 45 - Vistos. Para apreciação 
do pedido de fls. 30/31, apresente a exequente cópias das Matrículas atualizadas dos imóveis indicados para penhora, no prazo 
de 10 (dez) dias. Int. - ADV: CESAR DONIZETI PILLON (OAB 87242/SP), ODILIO MORELATTO JUNIOR (OAB 102635/SP), 
EDUARDO APARECIDO DE MORAES (OAB 253849/SP)

Processo 0004867-86.2014.8.26.0344 (apensado ao processo 0029630-25.2012.8.26) (processo principal 0029630-
25.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - Cleonice de Souza da Silva - Valdemir Oliveira e outro - Fls. 21 - Vistos. Diante 
da certidão retro, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: MARINA DE SOUZA DA SILVA (OAB 219873/SP), ANTÔNIO 
MARCOS DA SILVA (OAB 164118/SP)

Processo 0006088-41.2013.8.26.0344 (034.42.0130.006088) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Adriano Dal Roveri - Banco Citicard Sa - Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Após, aguarde-se por 06 
meses a manifestação da parte interessada (Lei nº 11.232/05). No silêncio, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os 
autos. Int. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), RICARDO SIPOLI CASTILHO (OAB 145355/
SP), REGIS PODEROSO DE SOUZA (OAB 230402/SP)

Processo 0007408-34.2010.8.26.0344 (344.01.2010.007408) - Depósito - Depósito - Banco Finasa Bmc Sa - Luiz Pereira 
da Silva Filho - Vistos. Forme-se novo volume à partir de fls. 199. Intime-se o autor/apelante para proceder ao recolhimento 
de outra taxa de porte de remessa e retorno, diante da formação do 2º volume dos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de 
deserção. Int. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), RODOLFO DANTAS DE SOUZA (OAB 161848/SP)

Processo 0007790-22.2013.8.26.0344 (034.42.0130.007790) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Fábio Augusto 
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Evangelista Epp - Borin Transportes Ltda e outro - Fls. 268 - Vistos. Concedo ao perito o prazo de mais 30 (trinta) dias para 
a entrega do laudo pericial. Int. - ADV: RODRIGO COSTA GONZALEZ (OAB 57524/PR), MARIANA DE OLIVEIRA DORETO 
CAMPANARI (OAB 300817/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 
130291/SP), GUILHERME BERTINI GOES (OAB 241609/SP)

Processo 0007790-22.2013.8.26.0344 (034.42.0130.007790) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Fábio Augusto 
Evangelista Epp - Borin Transportes Ltda e outro - Fls. 308 - Vistos. Defiro a complementação dos honorários no valor de R$ 
900,00 (novecentos reais), conforme solicitado pelo perito às fls. 270/271, concedendo à autora o prazo de 10 (dez) dias para o 
depósito. Int. - ADV: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), 
GUILHERME BERTINI GOES (OAB 241609/SP), MARIANA DE OLIVEIRA DORETO CAMPANARI (OAB 300817/SP), RODRIGO 
COSTA GONZALEZ (OAB 57524/PR)

Processo 0008634-74.2010.8.26.0344 (344.01.2010.008634) - Depósito - Depósito - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento 
e Investimento - Isael Pedro dos Santos - Fls. 108 - Vistos. Para apreciação de fls. 104, apresentem as partes o termo de 
cessão de crédito, no prazo de 10 dias. No silêncio, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Int. - ADV: JOSE 
ROBERTO BARRAVIERA (OAB 102860/SP), ALBERT DO CARMO AMORIM (OAB 72847/MG), ANTONIO CARLOS CREPALDI 
(OAB 208613/SP), HAMILTON ZULIANI (OAB 165362/SP), GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)

Processo 0009697-66.2012.8.26.0344 (344.01.2012.009697) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Mercantil do Brasil Sa - Antônio Onofre Padrão Júnior - Fls. 134 - Vistos. Fls. 132: Intime-se o executado, por carta, 
para no prazo de 05 dias indicar bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 652, § 3º, do CPC. Para tanto, providencie o 
exequente o recolhimento das custas postais, em 10 dias, sob pena de arquivamento. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM 
DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0012373-84.2012.8.26.0344 (344.01.2012.012373) - Execução de Título Extrajudicial - Seguro - Ral Davidson 
Simões e outros - Vida Seguradora Sa - Fls. 152 - Vistos. Fls. 145/149: Julgo boas as contas apresentadas. Cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se os autos. Int. - ADV: SAMUEL DE ALMEIDA NETO (OAB 272205/SP), ULISSES MARCELO 
TUCUNDUVA (OAB 101711/SP), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI (OAB 139482/SP)

Processo 0013002-87.2014.8.26.0344 (apensado ao processo 0009209-48.2011.8.26) (processo principal 0009209-
48.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - Valdenice Zelzinia da Silva Marta - Ronivaldo Timóteo Tavares - Fls. 25: Manifeste-
se a exequente sobre o endereço do executado informado pelo sistema Infojud como sendo: Rua José Clemente Pereira, 40, 
Bairro Palmital, nesta cidade (fls. 24). - ADV: NILO ZABOTTO DANTAS (OAB 293149/SP), ULISSES MARCELO TUCUNDUVA 
(OAB 101711/SP)

Processo 0014228-30.2014.8.26.0344 (apensado ao processo 0014028-28.2011.8.26) (processo principal 0014028-
28.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - Gimar Empreendimentos Imobiliários Sc Ltda - Gilson Vieira - - Maria de Fátima dos 
Santos Vieira - Fls. 45: Ciência às partes da petição do perito judicial Engenheiro Nivaldo João da Cruz, designando nova data 
da perícia para o dia 03/03/2015 às 09:00 horas, a realizar-se no imóvel situado na Rua Alfredo Gavassi, quadra 21 - Jardim 
Edson da Silva, em Marília/SP. - ADV: ANTONIO FRANCISCO SILVA CRUZ (OAB 115233/SP), TERCIO SPIGOLON GIELLA 
PALMIERI SPIGOLON (OAB 168778/SP)

Processo 0014903-61.2012.8.26.0344 (344.01.2012.014903) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Maritelas 
Indústria e Comércio de Telas Ltda Me - Romeu Élio Dale Vedove Me - Fls. 126 - Vistos. Diante da certidão retro, intime-se a 
exequente para manifestação, oportunidade em que deverá esclarecer se persiste o interesse na penhora (1/12 avos de 50% do 
imóvel). Int. - ADV: MARIA REGINA THEATRO ZULIANI (OAB 307379/SP), HENRIQUE DE ARRUDA NEVES (OAB 151290/SP), 
HAMILTON ZULIANI (OAB 165362/SP), ANTONIO CARLOS CREPALDI (OAB 208613/SP)

Processo 0015835-15.2013.8.26.0344 (apensado ao processo 0008367-34.2012.8.26) (processo principal 0008367-
34.2012.8.26) (034.42.0130.015835/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Antonio Garcia 
de Oliveira Junior - Gervásio Ferreira de Melo - Fls. 55: Manifeste-se o exequente sobre o endereço do executado informado 
pelo sistema Infojud como sendo: Rua XV de Novembro, 410, nesta cidade (fls. 54), já diligenciado às fls. 26. - ADV: ANTONIO 
GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 127619/SP)

Processo 0019241-10.2014.8.26.0344 (apensado ao processo 0018816-22.2010.8.26) (processo principal 0018816-
22.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - T.E. e outro - R.R.C. e outro - Fls. 16 - Vistos. Diante da certidão retro, aguarde-se 
provocação no arquivo. Int. - ADV: RAFAEL DURVAL TAKAMITSU (OAB 280821/SP), LEVI GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 
213739/SP), GUSTAVO SAUNITI CABRINI (OAB 225298/SP), MARILZA VIEIRA DOS SANTOS (OAB 260787/SP), CARLOS 
HENRIQUE CREDENDIO (OAB 110780/SP)

Processo 0020860-43.2012.8.26.0344 (344.01.2012.020860) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Itaú Unibanco Sa - Leone Recuperadora de Rodas Ltda Me e outro - Fls. 176 - Vistos. Fls. 174/175: Para a medida pleiteada, 
providencie o exequente o recolhimento do valor necessário (R$ 12,20 - Guia F.E.D.T.J. - Código 434-1), nos termos do 
Provimento nº 2.195/14, do Conselho Superior da Magistratura, em 10 dias. Com o recolhimento, encaminhe-se o presente feito 
para acesso ao sistema INFOJUD e obtenção das declarações de renda do executado Jefferson Souza Leonardo, observando-
se o sigilo inerente ao presente caso. Int. - ADV: MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP), ANA LUZIA DE CAMPOS 
MORATO LEITE (OAB 170710/SP), OTAVIO FERNANDO DE VASCONCELOS (OAB 300491/SP)

Processo 0022749-61.2014.8.26.0344 (apensado ao processo 0013450-94.2013.8.26) (processo principal 0013450-
94.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Talita Fernandes Shahateet - Banco Bmg Sa - Talita Fernandes Shahateet - Fls. 
09 - Vistos. Sobre a exceção de pré-executividade de fls. 07/08, manifeste-se a exequente. Int. - ADV: TALITA FERNANDES 
SHAHATEET (OAB 250553/SP), MICHELLE SOPPER (OAB 308928/SP), FERNANDA BEAL PACHECO OHLWEILER (OAB 
333294/SP)

Processo 0030616-76.2012.8.26.0344 (344.01.2012.030616) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Mercantil do Brasil Sa - Airton Manoel da Silva - Certifico ainda que o Edital está disponível no sistema S.A.J., para 
impressão pelo interessado, a fim de providenciar a publicação na Imprensa local. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS 
REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0033890-87.2008.8.26.0344 (apensado ao processo 0011177-55.2007.8.26) (processo principal 0011177-
55.2007.8.26) (344.01.2007.011177/1) - Cumprimento de sentença - Condomínio Érico Veríssimo - Pedro Camacho de Carvalho 
Júnior e outro - Fls. 412 - MANIFESTAREM AS PARTES sobre a avaliação do bem penhorado, às fls. 411, no valor de R$ 
100.000,00, no prazo de 05 (cinco) dias para cada um, iniciando-se pelo exequente. - ADV: PEDRO CAMACHO DE CARVALHO 
JUNIOR (OAB 108617/SP), EVANDRO ANDRUCCIOLI FELIX (OAB 158207/SP), JANESSE APARECIDA GONÇALVES HONDA 
(OAB 303503/SP)

Processo 0034874-32.2012.8.26.0344 (apensado ao processo 0028100-54.2010.8.26) (processo principal 0028100-
54.2010.8.26) (344.01.2010.028100/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Romana 
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Indústria e Comércio de Embalagens Ltda - Mktx Consultoria e Marketing Ltda Epp - Fls. 85 - Vistos. Diante da certidão retro, 
aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: VALDEMIR JOSE HENRIQUE (OAB 71237/SP), CAROLINA LUISA MANCINI 
NETTO (OAB 317721/SP)

Processo 3002950-15.2013.8.26.0344 (apensado ao processo 0014351-96.2012.8.26) (processo principal 0014351-
96.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Ricardo Nogueira de Souza Macedo - Transportadora 
Alvorada de Marília Ltda Me - - Fábio Luiz Manoel Balhe e outro - Ricardo Nogueira de Souza Macedo - Manifestar o exequente 
sobre a certidão do oficial de justiça que segue, com relação a não citação de Fábio Luiz Manoel Balhe, parte final: CERTIFICO eu, 
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 344.2014/044498-5 dirigi-me ao endereço fornecido, por diversas vêzes, 
em dias e horários distintos, sendo sempre informado pelos porteiros do Condomínio Taparica que o Sr, Marcelo Vinicius Manoel 
Balhe se encontrava ausente.Finalmente, em data de 20 do corrente, novamente em diligência ao mesmo endereço, CITEI o Sr. 
Marcelo Vinicius Manoel Balhe que aceitou contrafé que lhe entreguei e exarou seu ciente no verso do presente mandado.Na 
oportunidade afirmou que reside no apartamento 44 e não no 91, atualmente, e indagado a respeito do co-executado Fábio Luiz 
Manoel Balhe afirmou não residir no local e não informou seu atual endereço. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MARLUCIO 
BOMFIM TRINDADE (OAB 154929/SP), AURELIO CARLOS FERNANDES (OAB 208616/SP), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA 
MACEDO (OAB 238706/SP), RUY MACHADO TAPIAS (OAB 82900/SP), ROGÉRIO APARECIDO SALES (OAB 153621/SP)

Processo 3008157-92.2013.8.26.0344 (apensado ao processo 0012489-71.2004.8.26) (processo principal 0012489-
71.2004.8.26) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Osir Afonso Tessari - - Magda Dei Tos 
Barreto - - Manoel Quaresma Xavier - - Sonia de Fatima Marques - - Wilson de Matos Silva Filho - - Jose Acacio Rissardi - - 
Valdemir Samonetto - - Laura Rinaldi de Quadros - - Wilson de Matos Silva - - Jose Geraldo Rissardi - - Elcio Martens - - Ana 
Lea Macohon Klosowski - - Antonio Ribeiro da Silva Junior - - Dionisio Suare Prado - - Edmar Aparecido de Souza - - Rodolpho 
Bernardi Neto - - Eliana Falkembach Vieira Stefano - - Marlene Gayao - - Luiz Antonio de Souza - - Jurandir Savi - - Joao Batista 
Ciaco Neto - Universidade de Marilia \<unimar\> - Vistos. Por ora, remetam os autos ao Contador Judicial. Int. - ADV: RUBENS 
APPROBATO MACHADO (OAB 9434/SP), JEFFERSON LUIS MAZZINI (OAB 137721/SP), LIDIA VALERIO MARZAGAO (OAB 
107421/SP), DANIELA FRANCISCA MOCIVUNA (OAB 207403/SP)

Processo 3008157-92.2013.8.26.0344 (apensado ao processo 0012489-71.2004.8.26) (processo principal 0012489-
71.2004.8.26) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Osir Afonso Tessari e outros - Universidade 
de Marilia \<unimar\> - Fls. 200 - Vistos. Acolho os cálculos do Contador Judicial de fls. 189/190. Manifestem-se os exequentes 
sobre o depósito de fls. 199 informando a este Juízo, na oportunidade, se há satisfação do crédito em razão dos depósitos 
existentes nos autos. Intimem-se. - ADV: LIDIA VALERIO MARZAGAO (OAB 107421/SP), JEFFERSON LUIS MAZZINI (OAB 
137721/SP), DANIELA FRANCISCA MOCIVUNA (OAB 207403/SP), RUBENS APPROBATO MACHADO (OAB 9434/SP)

2ª Vara da Família e das Sucessões

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO OTÁVIO MACHADO DE MELO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADILSON LEONARDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0038/2015
Processo 0001718-48.2015.8.26.0344 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Maria do Carmo Gomes - 

Vistos. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária. Providencie a autora a juntada da certidão de óbito de Clementina bem 
como os seus documentos pessoais. Esclareça a autora divergência do nome da genitora da falecida de Jose Rosa e Carlos 
Gomes diante dos documentos juntados. Regularize ainda a renuncia de fls 12 para constar expressamente de que estão 
renunciando com relação ao resíduo de benefício do INSS, conforme mencionado na inicial. Sem prejuízo, junte-se a certidão 
de dependentes da falecida no INSS. Prazo: 10 dias sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: LUIZ CLÁUDIO 
FERREIRA DOS SANTOS (OAB 184420/SP)

Processo 0020535-97.2014.8.26.0344 (processo principal 1004723-95.2014.8.26) - Remoção de Inventariante - Inventário 
e Partilha - Cesar Augusto Fevereiro Filho e outro - Dayse Cristina da Silva Fevereiro - Vistos. Fls 07/08. Não visualizei nova 
intimação a inventariante para dar andamento ao processo, após fls 33 dos autos principais, portanto nada a prover. Intime-se. 
- ADV: ANDRÉA ANGELO NUNES (OAB 190862/SP), CARLA SILVIA AURANI BELLINETTI (OAB 154470/SP)

Processo 1000154-51.2014.8.26.0344 (apensado ao processo 1000195-18.2014.8.26) - Interdição - Tutela e Curatela - 
N.R.S. - Vistos. Diante da juntada de petição de fls. 396/397 e dos documentos de fls. 398/399, remetam-se os autos ao 
Ministério Público. Intime-se. - ADV: EDUARDO MACEDO TOSETTI (OAB 346285/SP), EXPEDITO FERNANDO BATELOCHI 
COSTA (OAB 328161/SP)

Processo 1000195-18.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Nulidade e Anulação de Testamento - N.R.S. - V.F.A. e 
outro - Vistos, Diante de fls 224/227, redesigno audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 17 de junho de 2015 
ás 13:30 horas. Providenciem os procuradores o comparecimento de seus respectivos constituinte independente de intimação 
pessoal. Recolha-se o mandado de fls 219. No mais, não visualizei equivocos na carta precatória de fls 202/203, pois, foi 
expedida conforme a determinação de fls 201. Expeça-se o necessário para a intimação das testemunhaS de 214 /215 bem 
como a oitiva do tabelião de fls 219, devendo a autora em caso de carta precatória retira-las pelo sistema e-saj e proceder a 
distribuição no juízo deprecado, instruindo-as com as cópias necessárias. Deverá, após a autora comprovar as distribuições. 
Permanecendo no mais o determinado em fls 201 Intime-se e ciência a Defensoria Publica Estadual e ao Ministério Público. - 
ADV: EDUARDO MACEDO TOSETTI (OAB 346285/SP), ALFREDO GOMES (OAB 136318/SP)

Processo 1000742-24.2015.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - R.R.S. - Vistos, Recebo a petição de fls 23/30 como 
aditamento da inicial. Atento aos termos da inicial e documentos que a instruem, considerando a inexistência de elementos 
suficientes a indicarem a verossimilhança das alegações de que o réu é dependente químico, ou mesmo que a internação seria 
a medida recomendada para o caso, de forma que indefiro, por ora, o pedido liminar bem como a curatela provisória. Anote-
se, por oportuno que a prova exigida no caso é a pericial, sendo, pois, inviável, nesta fase, a colheita da prova testemunhal 
em audiência de justificação como requerido. Cite-se o réu, advertindo-o de que terá prazo de 05 (cinco) dias para impugnar o 
pedido, desde que o faça por meio de advogado. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, lavrar certidão circunstanciada sobre o estado do 
citando. Ante as peculiaridades da região, autorizo desde logo, os benefícios do artigo 172, parágrafo 2º do Código de Processo 
Civil. Prestada a informação sobre as condições de locomoção da interditando, intime-se a autora para apresentar os quesitos, 
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dando-se vista ao Ministério Público para o mesmo fim. Após, designe-se data para realização de exame psicológico, com a 
determinação de que o perito deve dirigir-se ao endereço do interditando, caso este não possa se locomover. Oportunamente, 
se o caso, será designada data para o interrogatório do interditando. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e 
segue em anexo a senha do processo para visualização do processo digital. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Ciência 
a Defensoria Publica Estadual e ao Ministério Público. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 
999999/DP)

Processo 1000999-83.2014.8.26.0344 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.A.F. - Vistos. Pelo presente, 
relativamente à Carta Precatória encaminhada em 07/02/2014, solicito a Vossa Excelência: ( x ) a devolução da carta precatória, 
devidamente cumprida. ( ) a devolução da carta precatória, independentemente de cumprimento. ( ) informações sobre 
o cumprimento. Atenciosamente. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: FABIO 
RICARDO PALMEZAN RIBEIRO (OAB 241521/SP), LUCIANE DOS SANTOS MAGALHÃES (OAB 158581/SP), MYLENA 
QUEIROZ DE OLIVEIRA (OAB 196085/SP)

Processo 1001064-78.2014.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Alexandre Gomes de Moraes - A(o) 
inventariante retirar o formal de partilha - ADV: TEOFILO MARCELO DE AREA LEAO JUNIOR (OAB 139427/SP), MARIELA 
CRISTINA TERCIOTTI DE AREA LEÃO (OAB 171734/SP)

Processo 1001451-93.2014.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.C.L.O.S. - 
Manifeste-se a exequente no sentido de apresentar o cálculo do débito alimentar, tendo em vista que o executado não efetuou o 
pagamento. - ADV: THIAGO BONATTO LONGO (OAB 220148/SP)

Processo 1001756-77.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - N.P.D. - J.R.B.D. - Data da 
perícia de investigação de paternidade no HEMOCENTRO dia 27/03/2015 às 08:00 horas - ADV: RUY MACHADO TAPIAS (OAB 
82900/SP), MICHELE MIRANDA DA SILVA (OAB 279631/SP)

Processo 1001985-37.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.L.S. - Vistos. Pelo presente, relativamente 
à Carta Precatória distribuída em 11/04/2014, solicito a Vossa Excelência: ( ) a devolução da carta precatória, devidamente 
cumprida. ( ) a devolução da carta precatória, independentemente de cumprimento. ( x ) informações sobre o cumprimento. 
Atenciosamente. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: MAURI DE JESUS MARQUES 
ORTEGA (OAB 124952/SP)

Processo 1002749-23.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V.M.F. - M.P.M.R.R.F. - 
Data da perícia de investigação de paternidade no HEMOCENTRO dia 13/03/2015 às 08:00 horas. - ADV: ROMULO BARRETO 
FERNANDES (OAB 294945/SP), FERNANDO AUGUSTO PENTEADO DE CASTRO (OAB 52723/SP)

Processo 1002882-65.2014.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - OSNETE APARECIDA RODRIGUES 
DE MORAES e outros - CLARICE CANHIN DE SOUZA - Vistos. Diante o tempo decorrido, manifeste-se a Fazenda Pública 
Estadual. Intime-se. - ADV: LAURA DA SILVA PAVARINI (OAB 332661/SP)

Processo 1003227-31.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - C.G.M.S. - A.M. e outro - 
Data da perícia de investigação de paternidade no HEMOCENTRO dia 27/03/2015 às 08:00 horas - ADV: NARJARA RIQUELME 
AUGUSTO AMBRIZZI (OAB 227835/SP), CHRISTOVAM CASTILHO (OAB 40379/SP)

Processo 1003327-83.2014.8.26.0344 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Sebastiana Gonçalves - Vistos. Diante 
o tempo decorrido, manifeste-se a Fazenda Pública Estadual. Intime-se. - ADV: RICARDO SIPOLI CASTILHO (OAB 145355/
SP)

Processo 1003608-39.2014.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Katsuyki Murata - A(o) inventariante 
retirar o formal de partilha - ADV: ESTEVÃO TAVARES LIBBA (OAB 314997/SP)

Processo 1003720-08.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Guarda - Z.C.S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 344.2014/032753-9 dirigi-me ao endereço: 
Penitenciária de Marília, e ali sendo, em 25/08 p.p., procedi a CITAÇÃO do genitor ERITAN SEDANO GONÇALVES, dos termos 
da presente ação, o qual após a leitura do inteiro teor do mandado e da inicial, aceitou a contrafé oferecida e exarou sua nota de 
ciente. Certifico mais, que o réu demonstrou interesse em contestar a presente ação, sendo advertido que constitua um defensor 
ou ainda, que algum familiar seu procure a Defensoria Pública (preso).O referido é verdade e dou fé. - ADV: MARTA SUELY 
MARTINS DA SILVA (OAB 138810/SP)

Processo 1003720-08.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Guarda - Z.C.S. - Vistos. Não obstante a manifestação 
da autora de fls 38, informe o endereço do réu Eritan, tendo em vista a certidão do oficial de justiça de fls 26. Sem prejuízo, 
remetam-se os autos a Defensoria Publica Estadual para nomeação de curador especial (fls 22). Intime-se. - ADV: MARTA 
SUELY MARTINS DA SILVA (OAB 138810/SP)

Processo 1004078-70.2014.8.26.0344 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - C.O.M. - J.M.S. - 
Vistos. Considerando que houve erro material na sentença de fls 52, expeça-se mandado de averbação encaminhando ao 
Cartório de Registro Civil de Salto-SP, devendo o cartório remeter uma cópia devidamente averbada a este Juízo. Após, intime-
se a autora para retirar em cartório. Intime-se. - ADV: ALAN TOBIAS DO ESPIRITO SANTO (OAB 199293/SP), JOSE EUGENIO 
TOFFOLI FILHO (OAB 265670/SP)

Processo 1004116-82.2014.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - SANDRA SUELI GONÇALVES DE 
OLIVEIRA - A(o) inventariante retirar o formal de partilha - ADV: ALFREDO REMOLI DEO (OAB 132493/SP), VITOR MAZZI 
MIRANDA (OAB 265530/SP)

Processo 1004638-12.2014.8.26.0344 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.M.O.C. - L.C. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 344.2014/039410-4 dirigi-me 
ao endereço indicado, onde ali INTIMEI pessoalmente a Sra. MÔNICA FERREIRA BATISTA CALDEIRA, de todo o teor contido 
no presente mandado, entregando-lhe copia do mesmo na oportunidade, aceitando e bem ciente ficando ela de tudo, exarando 
sua assinatura no verso do mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ANA LUCIA AMARAL MARQUES DE FARIAS (OAB 
110175/SP), JOSÉ FRANCISCO LINO DOS SANTOS (OAB 167743/SP), VITOR DAS MERCES LINO (OAB 347613/SP)

Processo 1004638-12.2014.8.26.0344 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.M.O.C. - L.C. - Expeça-se carta precatória para 
que seja realizado estudo interprofissional da requerente e o menor acima indicados. Com a vinda do parecer manifestem-se 
as partes e o Ministério Publico. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa 
Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento 
desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Ana Lúcia Amaral Marques Farias Benedito- autora Intime-se. - ADV: ANA LUCIA AMARAL 
MARQUES DE FARIAS (OAB 110175/SP), JOSÉ FRANCISCO LINO DOS SANTOS (OAB 167743/SP), VITOR DAS MERCES 
LINO (OAB 347613/SP)

Processo 1004655-48.2014.8.26.0344 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - R.B. - Vistos. Pelo 
presente, relativamente à Carta Precatória encaminhada em 17/06/2014 pelo Juízo Deprecante de Matão - SP solicito a Vossa 
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Excelência: ( x ) a devolução da carta precatória, devidamente cumprida. ( ) a devolução da carta precatória, independentemente 
de cumprimento. ( ) informações sobre o cumprimento. Atenciosamente. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como 
OFÍCIO. Intime-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1004723-95.2014.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Dayse Cristina da Silva Fevereiro - 
Sergio Luiz Fevereiro Sobrinho - - Cesar Augusto Fevereiro Filho - Vistos. Não obstante os documentos juntados em fls 83/90, 
providencie a inventariante a juntada do protocolo referente ao cumprimento do decreto. Após, aguarde-se a manifestação da 
Fazenda Pública Estadual. Intime-se. - ADV: RICARDO ROCHA GABALDI (OAB 104494/SP), ANDRÉA ANGELO NUNES (OAB 
190862/SP), CARLA SILVIA AURANI BELLINETTI (OAB 154470/SP)

Processo 1004871-09.2014.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - MARIA LÚCIA SANTOS COSTA - 
A(o) inventariante retirar o formal de partilha - ADV: ANDRE SIERRA ASSENCIO ALMEIDA (OAB 237449/SP), WANDERLEI 
ROSALINO (OAB 253504/SP)

Processo 1005268-68.2014.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - JOÃO VIANA - Intimação do 
inventariante do decurso do prazo de sobrestamento - ADV: FERNANDO FELIX FERREIRA (OAB 262640/SP)

Processo 1006239-53.2014.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - L.A.C. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 344.2014/043310-0, diligenciei à Rua 
Antonio Putinatti-160, no dia 24 de outubro de 2014, onde INTIMEI ADIR LEONARDO, na pessoa de sua curadora provisória, 
Sra. LOIR ALVES DA COSTA do inteiro teor do presente mandado, entregando-lhe a contrafé, a qual foi aceita, conforme 
assinatura exarada no verso do mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1006239-53.2014.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - L.A.C. - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o 
pedido para decretar a interdição do réu declarando-o absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e 
nomeio curadora a autora aplicando-se as disposições dos artigos 1.184 do C.P.C., c.c. artigo 1781 do Código Civil. Determino a 
internação do réu pelo período de seis meses. Após a internação, providencie a curadora o tratamento do interditado, conforme 
sugerido pelo perito (fls. 79). Oficie-se a clínica Recanto Vale Verde para que informe se o réu continua internado, caso positivo, 
deverá permanecer internado conforme determinado. Caso negativo, oficie-se ao Departamento Regional da Saúde de Marília 
para que indique a existência de vaga pelo convênio SUS em um dos estabelecimentos conveniados, indicando o número da 
vaga e o respectivo leito. Após a indicação, expeça-se mandado de internação. Após o período de 06 (seis) meses deverá a 
clínica informar sobre as condições do réu e, a critério da equipe médica que o assiste, colocá-lo em alta médica ou prorrogar 
a internação pelo período que achar necessário. Servirá a presente por cópia digitada, assinada eletronicamente e assinada 
pela autora abaixo indicada como termo de curador definitivo do interditado. Compareça a curadora nomeada, em cartório para 
a assinatura do termo de curador. Esta sentença servirá como Mandado de Registro de Interdição ao Cartório de Registro Civil 
de Marília - SP, devendo este proceder a informação da interdição no assento de casamento do réu sem custas e emolumentos 
por serem as partes beneficiárias da justiça gratuita. Providencie a serventia a remessa do mandado de registro de interdição 
ao Cartório de Registro Civil de Marília- SP, devidamente acompanhada pela certidão do transito em julgado. Deverá a autora 
retirar a certidão de inscrição de interdição no Cartório de Registro Civil de Marília - SP. Sem custas e despesas processuais, 
por ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita. Sentença transita em julgado na data da publicação. Oficie-se ao Cartório de 
Registro Civil de Marília, encaminhando a presente sentença . Servirá a sentença como ofício ao Cartório de Registro Civil 
de Marília. Oficie-se ao Cartório Eleitoral a fim de informar a interdição do réu, conforme dados abaixo indicados. Servirá a 
sentença como ofício ao Cartório Eleitoral. P.R.I. Ciência á Defensoria Pública e ao Ministério Público. - ADV: DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1006540-97.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Nulidade - D.A.L. e outro - M.C.M.C. - Vistos. Manifeste-se 
a ré sobre os documentos juntados em réplica. Intime-se. - ADV: CARMEN LUCIA VOLTA BRABO (OAB 97160/SP), JARBAS 
FERNANDO BIANCHIN (OAB 291467/SP)

Processo 1006607-62.2014.8.26.0344 - Inventário - Inventário e Partilha - MIZUE INAMOTO IAMASSAKI - MARIO 
IAMASSAKI e outros - Vistos. Diante de fls 115/116. Manifeste-se a Fazenda Pública Estadual. Intime-se. - ADV: RODRIGO 
VIEIRA DA SILVA (OAB 292071/SP)

Processo 1007038-96.2014.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - Margareth de Castro - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 344.2015/000803-7 dirigi-me 
ao endereço: Rua Roberto Vieira da Costa nº 75, nesta, em 15/01/2015 - às 18:30 horas, e procedi a intimação de ADRIANO 
DE CASTRO RAIMO (RG. 22.062.008-8), neste ato representado pela Curadora Provisória, Sra. MARGARETH DE CASTRO 
(RG. 20.817.274-9), pelo inteiro teor do presente, dei-lhes a contrafé, que a aceitaram e exararam seus cientes. Em seguida 
fui informado pela Sra. MARGARETH DE CASTRO, que ADRIANO DE CASTRO RAIMO não está mais internado no “HEM”. 
Consultei o Cartório (Maria Lúcia - Escrevente); e fui informado que a perícia será realizada na casa do requerido. O telefone 
da casa de ADRIANO DE CASTRO RAIMO é: 3454-8698 (e 3433-0643); ficando ciente de que a perícia será realizada em sua 
residência na data e horário designados no mandado. Em vista da informação acima, devolvo o presente em cartório para seus 
devidos fins. O referido é verdade e dou fé. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1007038-96.2014.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - Margareth de Castro - Vistos. Manifeste-se o Dr 
Francisco Antunes Ribeiro Neto sobre a cota do Ministério Público de fls 68. Ciência a Defensoria Publica Estadual e ao 
Ministério Público - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1008251-40.2014.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.L.T.P.O. e 
outro - M.A.O. - Vistos. Diante da atualização do débito alimentar de fls 84/86, mantenho a decisão de prisão do executado de fls 
48. Devendo o executado proceder ao pagamento do débito alimentar apontado em fls 84/86. Intime-se e ciência a Defensoria 
Publica Estadual e ao Ministério Público. - ADV: ULISSES MARCELO TUCUNDUVA (OAB 101711/SP), DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1008947-76.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.F. - T.Y.M.S. - - I.R.M. - Vistos. Manifestem-se 
as partes sobre os estudos realizados. Intime-se. - ADV: MARISTELA DE SOUZA TORRES (OAB 98262/SP), ALBANIR FRAGA 
FIGUEREDO (OAB 256677/SP)

Processo 1009109-71.2014.8.26.0344 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - M.T.S. - Vistos. Defiro 
o sobrestamento do feito por 60 dias. Após, vista ao requerente. Intime-se. - ADV: ADRIANA MILENKOVICH CAIXEIRO (OAB 
199291/SP)

Processo 1009369-51.2014.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - J.F.G. - Vistos. Por primeiro, manifeste-se a autora 
sobre a resposta do oficio do Hospital Espirita de Marília de fls 392/492. Após, manifeste-se o Ministério Público. Intime-se. - 
ADV: ROGÉRIO PIACENTI DA SILVA (OAB 166447/SP)

Processo 1010776-92.2014.8.26.0344 - Cautelar Inominada - Capacidade - Marli Galdino Calcete - Vistos. Manifeste-se o Dr 
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Francisco Antunes Ribeiro Neto sobre a cota do Ministério Público de fls 108. Intime-se e ciência ao Ministério Público. - ADV: 
FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 1011451-55.2014.8.26.0344 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.F.D. - R.D.S. - - M.J.D.S. e outros 
- O advogado do réu de fls 75 encontra-se cadastrado no SAJ. Intimação para o(a) autor(a) se manifestar sobre a contestação 
apresentada por Maria José. - ADV: LEANDRO BRANDÃO GONÇALVES DA SILVA (OAB 198791/SP), HERBERT LUIS VIEGAS 
DE SOUZA (OAB 276056/SP), LIDIANE GREICE PAULUCI LIMA (OAB 285288/SP)

Processo 1011799-73.2014.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - P.R.M.S. 
- V.J.S.J. - Considerando a informação do pagamento integral do débito, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no 
artigo 794, inciso I do CPC. Expeça-se a guia de levantamento de fls 26. Diante da sucumbência experimentada, condeno o 
executado ao pagamento das custas e honorários advocatícios da parte contrária que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o 
valor da execução, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiário da assistência Judiciária, até que cesse a situação de 
pobreza alegada. A presente sentença transita em julgado na data da publicação. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-
se, anotando-se. P.R.I e ciência ao MP. - ADV: MANOEL MANZANO JUNIOR (OAB 108296/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1012077-74.2014.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - LILIAN FRANCIELE FROEHLICH - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 344.2014/042376-7 
dirigi-me ao endereço: rua Arnaldo Spachi, 794, no dia 06.11 p.P., às 09:00 horas e aí sendo, DEIXEI DE CITAR a requerida 
ROSA ELEONORA STACH FROEHLICH, em virtude de não a ter encontrado. No local, fui atendida pela Sra. Lilian Franciele 
Froehlich, filha da requerida, a qual declarou que a mãe reside na cidade de Lupércio/S.P., porém desconhece o endereço. 
Devolvo o mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Marilia, 11 de novembro de 2014. - ADV: 
CLARICE DOMINGOS DA SILVA (OAB 263352/SP)

Processo 1012077-74.2014.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - LILIAN FRANCIELE FROEHLICH - Manifeste-se a 
requerente sobre a certidão negativa do oficial de justiça. - ADV: CLARICE DOMINGOS DA SILVA (OAB 263352/SP)

Processo 1012077-74.2014.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - LILIAN FRANCIELE FROEHLICH - Vistos. Não 
obstante a manifestação da autora de fls 25, não houve a citação pessoal da requerida, portanto, informe a autora onde se 
encontra a ré. Intime-se. - ADV: CLARICE DOMINGOS DA SILVA (OAB 263352/SP)

Processo 1012866-73.2014.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.E.J.C.M. 
- W.L.A.M.J. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 344.2014/044997-9 dirigi-me ao endereço: Doutor Reinaldo Machado, nº 100, na data de 16/12/2014, onde CITEI 
WALTER LUIZ APARECIDO MARCONDELLI JÚNIOR, dando-lhe conhecimento de todo o conteúdo do mandado a qual continha 
anexo senha para acesso ao processo digital, dos quais ficou ciente, tendo recebido e aceitado a contrafé que lhe ofereci pelo 
que exarou sua assinatura no verso do mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: TAYON SOFFENER BERLANGA (OAB 
111980/SP), JOAO SIMAO NETO (OAB 47401/SP), SANTIAGO MARTIN SIMAO (OAB 350561/SP)

Processo 1012866-73.2014.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.E.J.C.M. - 
W.L.A.M.J. - Considerando a informação do pagamento integral do débito, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no 
artigo 794, inciso I do CPC. Sem custas diante da assistência judiciária. A presente sentença transita em julgado na data da 
publicação. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se, anotando-se. P.R.I e ciência ao MP. - ADV: TAYON SOFFENER 
BERLANGA (OAB 111980/SP), JOAO SIMAO NETO (OAB 47401/SP), SANTIAGO MARTIN SIMAO (OAB 350561/SP)

Processo 1013867-93.2014.8.26.0344 - Divórcio Litigioso - Dissolução - T.V.M. - C.R.S. - Manifeste-se a parte contrária sobre 
a reconvenção apresentada às fls 153/158. - ADV: ALBANIR FRAGA FIGUEREDO (OAB 256677/SP), ANDRESSA CAVALCA 
(OAB 186718/SP)

Processo 1014183-09.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.F.A. - R.I.B.A. - CERTIDÃO 
- MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 344.2014/049429-0, 
dirigi-me ao endereço indicado e, aí sendo, INTIMEI pessoalmente Maria Beatriz Ferreira de Brito, genitora e representante legal 
de Rayssa Isabele Brito Ataíde, de todo o teor contido no presente mandado, cuja cópia lhe foi lida e entregue na oportunidade, 
aceitando e bem ciente ficando ela de tudo, inclusive do prazo legal para eventual contestação, exarando sua assinatura no 
verso do mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: AMANDA BOTELHO DE MORAES (OAB 291211/SP), MARILENA 
VIANA (OAB 263472/SP)

Processo 1014183-09.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.F.A. - R.I.B.A. - Vistos, 
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária ao réu. Partes legítimas e bem representadas. Patente o interesse de agir. 
Inexistindo nulidades ou irregularidades a suprir, dou o feito por saneado. O feito demanda dilação probatória. Defiro, por ora, 
realização de prova pericial, indispensável para a comprovação da paternidade. Considerando que, a realização da perícia pelo 
sistema DNA está ocorrendo em periodo longo de espera para agendamento pelo IMESC, sem falar na provável viagem a São 
Paulo para tal fim, gerando grande desgastes para as partes, manifestem-se sobre a possibilidades de a perícia ser realizada 
nesta Comarca no Laboratório LIM. Saliente-se que poderá haver acordo entre as partes quanto ao pagamento ou mesmo 
uma delas arcar com o custo até o julgamento final. Não havendo manifestação das partes, oficie-se ao IMESC, solicitando 
designação de dia e hora para a realização da perícia pelo sistema DNA, gratuitamente. Intime-se. - ADV: MARILENA VIANA 
(OAB 263472/SP), AMANDA BOTELHO DE MORAES (OAB 291211/SP)

Processo 1014635-19.2014.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K.I. - Y.I.T. - O 
advogado do réu de fls encontra-se cadastrado no SAJ. Intimação para a autora se manifestar sobre a contestação apresentada. 
- ADV: NERIA MARIA VARGAS ZANELATI (OAB 102659/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 
999999/DP)

Processo 1014643-93.2014.8.26.0344 - Interdição - Tutela e Curatela - Marco Aurélio Estevanato - Vistos. INTIME-SE o 
autor para juntar aos autos a certidão de casamento da interditanda no prazo de 48 horas. Servirá o presente, por cópia 
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 4000109-30.2013.8.26.0344 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - I.S.A. - Na 
presente execução houve o cumprimento da prisão civil pelo executado, requerendo a exequente o prosseguimento da execução 
pelo rito do artigo 733 do CPC quanto as parcelas posteriores á prisão, ou seja, a partir de maio de 2014 (fls. 56/59, 62), 
intimando-se o executado ao pagamento (fls. 104). Apresente pois a exequente cálculo correto pois o apresentado a fls. 122/123 
engloba as prestações anteriores á prisão do executado. Sem prejuízo, oficie-se ao INSS para informar se o executado exerce 
atividade laborativa. Servirá a presente por cópia assinada digitalmente como ofício Vista á Defensoria Pública. - ADV: FLAVIO 
DE ALMEIDA PONTINHA (OAB 269293/SP)

Processo 4000209-82.2013.8.26.0344 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - A.L.M. - C.A.S. - Vistos. 
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Manifestem-se as partes sobre o laudo juntado às fls 94/95 e após o Ministério Público. Sem prejuízo, requisite-se a devolução 
da carta precatória de fls 80, via e-mail. Intime-se. - ADV: HELDER AUGUSTO MEDINA BITTENCOURT (OAB 340066/SP), 
MYLENA QUEIROZ DE OLIVEIRA (OAB 196085/SP)

Processo 4000645-41.2013.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Maria Valdete Crespi e outros - A(o) 
inventariante retirar o formal de partilha - ADV: ALEXANDRE RAYES MANHAES (OAB 126627/SP)

Processo 4000672-24.2013.8.26.0344 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - NAFISA KHALIL - A(o) inventariante 
retirar o formal de partilha - ADV: MARCUS VINICIUS TEIXEIRA BORGES (OAB 257708/SP)

Processo 4001343-47.2013.8.26.0344 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - V.S.M. - A(o) inventariante retirar o 
formal de partilha - ADV: FÁBIO MENDES BATISTA (OAB 159457/SP)

Processo 4002021-62.2013.8.26.0344 - Cautelar Inominada - Tutela e Curatela - D.M.S.M. - sobre o laudo juntado, 
manifestem-se as partes. - ADV: MARIA LUCIA PEREIRA (OAB 59752/SP)

Processo 4002696-25.2013.8.26.0344 - Cautelar Inominada - Capacidade - J.M.N. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 344.2014/045069-1 dirigi-me ao endereço 
indicado sendo rua Antônio Lombardi 338 onde no dia 05 de novembro do presente por volta das 15 hs deixei de proceder ao 
acompanhamento do requerido retro elencado Sr. Alessandro Marques do Nascimento até a sua colocação na ambulância 
para ser encaminhado ao Instituto de psiquiatria de Tupã para internação por não encontrar o requerido neste endereço na 
diligência realizada.Fui atendido,nesta ocasião,pelos genitores do requerido Sr. José Marques do Nascimento e Sra. Sônia 
Maria do Nascimento,sendo que os mesmos declararam-se moradores do local e não souberam informar o endereço do seu 
filho Sr. Alessandro Marques do Nascimento.Declararam ainda que o requerido Sr. Alessandro Marques do Nascimento estava 
trabalhando em uma empresa,cujo endereço não me foi informado,sendo que declararam também que não tinham mais interesse 
na internação do Sr. Alessandro pois o mesmo estava trabalhando firme já havia oito meses,inclusive em vias de ser registrado 
pelo empregador,sendo que havia aparentemente abandonado o vício de substância entorpecente.Diante do exposto,baixo o 
presente mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Marilia, 06 de novembro de 2014. - ADV: PAULO LUIZ 
DE JESUS (OAB 269945/SP)

Processo 4002696-25.2013.8.26.0344 - Cautelar Inominada - Capacidade - J.M.N. - Manifeste-se o requerente sobre a 
certidão negativa do oficial de justiça. - ADV: PAULO LUIZ DE JESUS (OAB 269945/SP)

Processo 4002880-78.2013.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.R.N.M. - E.A.S. - Data da 
perícia de investigação de paternidade em 20/03/2015 às 08:00 horas no HEMOCENTRO - ADV: MARCIA CRISTINA DE BRITO 
COSTA (OAB 253684/SP), CRISTIANO SOBRINHO ANTONIO (OAB 338585/SP)

Criminal

1ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANGEL TOMAS CASTROVIEJO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ALBERTO PRAZERES DE ANDRADE SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0021/2015
Processo 0005068-78.2014.8.26.0344 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - MARCOS BRUM - C. 

206/2015 - Intimação ao defensor do réu para ciência do r. despacho de fls. 262: “Cumpra-se o disposto do artigo 422 do Código 
de Processo Penal. Expeça-se o Necessário.” - ADV: RICARDO CARRIJO NUNES (OAB 322884/SP)

Processo 0009569-80.2011.8.26.0344 (344.01.2011.009569) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - 
Anderson da Silva - C. 546/2011 - Intimação ao defensor do réu para ciência do r. despacho de fls. 242: “Vistos. Fls. 241: Julgo 
preclusa a prova, ante a inércia do nobre causídico. Designo para o interrogatório do réu, debates e julgamento o dia 09 de 
março de 2015, às 16h15min. Expeça-se o necessário. Intimem-se.” - ADV: ÊNIO ARANTES RANGEL (OAB 158229/SP)

Processo 0020706-54.2014.8.26.0344 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins 
- T.H.R. - - M.O. - C. 2805/2014 - Intimação aos defensores dos réus para ciência do r. despacho de fls. 149/150: “ Vistos. 
Recebo a denúncia ofertada contra os réus THIAGO HENRIQUE RAMOS e MARCELO DE OLIVEIRA, dando-os como incursos 
no artigo 33, caput, e 35, da Lei 11.343/06, tendo em vista que não é o caso de sua rejeição. Com efeito, os autos contêm 
suficientes elementos a demonstrar a aparência de bom direito da acusação em formular a denúncia. Esses elementos não 
se afastaram pelos argumentos expostos na defesa prévia. Os acusados terão, no decorrer do processo, oportunidade de 
produzir provas e deduzir as alegações de que dispuserem em sua defesa. Por ora, contudo, em âmbito de mera deliberação 
da ação penal, a acusação possui fundamentos suficientes ao recebimento. Oportunamente apreciarei o pedido de instauração 
do incidente de avaliação para atestar a dependência de drogas postulado pela Defesa em favor do réu Marcelo, eis que se 
mostra prudente a oitiva do acusado a respeito de seu comprometimento com o uso de drogas. Designo Audiência de Instrução, 
Interrogatório, Debates e Julgamento para o próximo dia 09 de março de 2015, às 14h40min, expedindo-se o necessário. Citem-
se e requisitem-se os réus (Artigo 56, da Lei nº 11.343/2006), intimando-se partes e as testemunhas arroladas pela acusação e 
pela defesa.” - ADV: ABRAÃO SAMUEL DOS REIS (OAB 190554/SP), LUIZ MARIO MARTINI (OAB 327557/SP)

Processo 0022691-58.2014.8.26.0344 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.P. 
- V.C.C.S. e outros - C. 3079/2014 - Intimação ao defensor dos réus para ciência do r. despacho de fls. 231/233: “Vistos. Cuida-
se de denúncia oferecida contra os indiciados Vanessa Cristina de Campos Silva, Junior Sandro da Silva, Angelita Macedo 
de Santana Santos, Luan Felipe Freire da Silva e Cristiano Pereira, e de representação da Autoridade Policial, encampada 
pelo Ministério Público, para a decretação da prisão preventiva de todos os indiciados, com exceção de Vanessa Cristina de 
Campos Silva, cuja prisão preventiva já foi decretada nos autos de prisão em flagrante (fls. 23/25 - Apenso). Fundamento. 
Decido. Merece guarida o pleiteado. Presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva. Pressuposto 
legal. Consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme se depreende do artigo 
312, parte final, do CPP. Na espécie, está, seguramente, demonstrado pelos elementos contidos nos autos. Condições de 
admissibilidade. Caracteriza-se pela existência de alguma das exigências descritas nos incisos do artigo 313 do CPP. No caso 
em questão presente se revela o exigido no inciso I do citado dispositivo de lei, eis que as penas máximas cominadas aos 
crimes dolosos, em tese, praticados pelo denunciado ultrapassam a 04 (quatro) anos. Fundamentos legais (periculum in mora) 
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previstos no artigo 312, caput, do CPP, sob a ótica da necessidade e adequação da medida. Sabe-se que qualquer medida 
cautelar no processo penal deve ser analisada à luz da instrumentalidade processual, ou seja, sob o enfoque da cautelaridade. 
Essa aferição deve ter em conta tanto a finalidade de imposição da pena, bem como o interesse social de neutralização do 
agente antes mesmo de ser definitivamente condenado diante do perigo que representa para a coletividade. A análise deste 
requisito deve ser realizada em cotejo com as medidas cautelares diversas da prisão. Se as medidas cautelares diversas ao 
cárcere se revelarem insuficientes, de rigor a decretação da custódia preventiva. É a que ocorre no caso em testilha. Assim, 
a prisão preventiva dos indiciados é medida imprescindível como forma da preservação da ordem pública, necessária para a 
conveniência da instrução criminal, bem como assegurar a futura aplicação da lei penal. Com efeito, a conduta dos indiciados é 
reveladora de periculosidade, haja vista que, em conformidade com os indícios trazidos com o inquérito policial, os denunciados 
fazem parte de uma articulada associação criminosa, que praticavam intenso tráfico de drogas nesta cidade. Segundo as 
investigações, os entorpecentes eram adquiridos e/ou trocados (“crack” por cocaína) no Estado do Mato Grosso do Sul, local 
de onde o denunciado LUAN, fazendo uso clandestino de uma linha telefônica e de dentro do presídio, articulava junto com 
a denunciada ANGELITA (sua mulher), a remessa de drogas para a cidade de Marília, para serem entregues, armazenadas e 
vendidas pelos indiciados JUNIOR SANDRO, vulgo Moringa e por sua esposa, a indiciada VANESSA. Também, conforme as 
investigações e escutas telefônicas autorizadas, apurou-se que o denunciado CRISTIANO mantinha negócios permanentes com 
Luan e com sua esposa Angelita, responsável por acompanhar o andamento das transações, receber e movimentar o dinheiro 
proveniente do tráfico. Recebida as drogas, que geralmente eram transportadas pelo menor HAGAILTON, a quadrilha utilizava 
as residências do menor e dos indiciados VANESSA e JUNIOR para guardar os entorpecentes, a exemplo das drogas e objetos 
apreendidos no presente flagrante (v. relatório de interceptação telefônica fls. 62/70). Deste modo, impõe-se a neutralização 
dos indiciados para o resguardo da ordem pública, posta em risco enquanto permanecerem soltos. No escólio de Guilherme 
de Souza Nucci, a garantia da ordem pública consiste: A garantia da ordem pública envolve a própria segurança pública, não 
sendo necessário abranger toda uma cidade, bastando um bairro, uma região ou uma comunidade. Demanda quesitos básicos 
como a gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução, condições pessoais negativas do 
autor e envolvimento com quadrilha, bando ou organização criminosa (Prisão e Liberdade, editora RT, pg. 63/64). Posto isto, 
decreto a prisão preventiva dos indiciados JUNIOR SANDRO DA SILVA, ANGELITA MACEDO DE SANTANA SANTOS, LUAN 
FELIPE FREIRE DA SILVA e CRISTIANO PEREIRA. Notifiquem-se os réus, nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06, para 
oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Se a resposta não for apresentada no prazo, dê-se vista dos autos 
à Defensoria Pública, que fica desde já nomeada para defender os denunciados (artigo 55, § 3º, do referido diploma legal). 
Em seguida, voltem-me os autos conclusos para decidir sobre o recebimento da denúncia e para designação de audiência de 
instrução e julgamento. Autorizo a incineração do entorpecente apreendido, oficiando-se a autoridade policial. Atenda-se a cota 
do Ministério Público, extraindo-se cópias das principais peças destes autos para remessa à Vara da Infância e Juventudae 
(fls. 222). Expeçam-se mandados de prisão preventiva em desfavor do réus JUNIOR SANDRO DA SILVA, ANGELITA MACEDO 
DE SANTANA SANTOS, LUAN FELIPE FREIRE DA SILVA e CRISTIANO PEREIRA e o que mais for necessário. Ciência ao 
Ministério Público. Int. “ - ADV: LUIZ CARLOS CLEMENTE (OAB 57883/SP)

3ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO DÉCIO DIVANIR MAZETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ISABEL CRISTINA BRAGA CASETO FELTRIN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0013/2015
Processo 0000057-68.2014.8.26.0344 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 

F.A.P. - Recebido o recurso do Ministério Público (fl. 156). Apresente o Dr. Defensor as contrarrazões de recurso, no prazo legal. 
- ADV: ANTONIO CARASSA DE SOUZA (OAB 94414/SP), ANA CLAUDIA CARASSA MORIS (OAB 319706/SP)

Processo 0000066-30.2014.8.26.0344 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
D.A.S. - - T.C.D. - - F.R.P. - Recebido o recurso do Ministério Público (fl. 171). Apresente o Dr. Defensor as contrarrazões de 
recurso, no prazo legal. - ADV: CARLOS HENRIQUE BAPTISTA CARDOSO (OAB 295493/SP), JAQUELINE GOMES CRUZ 
CARDOSO (OAB 337610/SP)

Processo 0001557-38.2015.8.26.0344 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - G.H.M.O. - I - 
Inviável o atendimento do postulado a fls. 10/12 nesta quadra processual. Assim porque, malgrado se tenha por importante o 
termo juntado a fls. 13/14, a hipótese da veracidade nele contida deverá ser apreciado em conjunto com outro material probante 
a ser avaliado durante a instrução; II - Com essas considerações e também por acolher a manifestação do Ministério Público 
indefiro, por ora, o pedido de revogação da custódia processual; III - Int. - ADV: LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE 
OLIVEIRA (OAB 242824/SP)

Processo 0002028-88.2014.8.26.0344 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica - R.A.F. - 
Apresente o Dr. Assistente de Acusação as contrarrazões de recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: WESLEY DE OLIVEIRA 
TEIXEIRA (OAB 332768/SP)

Processo 0007114-16.2009.8.26.0344 (344.01.2009.007114) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - Juliana Pereira Nascimento - - Thyago Fernando Rocha de Farias - Manifeste-se o Dr. Defensor a respeito 
dos cálculos das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: CESAR ALESSANDRE IATECOLA (OAB 126988/SP)

Processo 0013339-76.2014.8.26.0344 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - A.A.S. 
- Apresente o Dr. Defensor as razões de recurso, no prazo legal. - ADV: LUIZ FERNANDO MARQUES GOMES DE OLIVEIRA 
(OAB 242824/SP)

Processo 0019980-17.2013.8.26.0344 (034.42.0130.019980) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - 
C.G.S. - I - A defesa preliminar não aponta causas para a absolvição sumária. Assim, designo audiência de instrução, debates 
e julgamento para o dia 07 de abril de 2015, às 15:30 horas, ocasião em que o réu será interrogado, ficando acolhido o rol de 
testemunhas. II - Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas. - ADV: CESAR ALESSANDRE IATECOLA (OAB 126988/
SP), EDUARDO BARDAOUIL (OAB 135922/SP)

Processo 0021503-30.2014.8.26.0344 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
R.M. - I - Ao contrário do alegado pela douta defesa em sua defesa preliminar, não vejo a inépcia apontada na peça vestibular. 
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Com efeito, contém esta o silogismo necessário à sua compreensão sem que haja qualquer resquício de impropriedade que 
possa conduzir à dificuldade na formulação da resposta. Na mesma medida, não há cogitar-se de justa causa para promoção da 
ação penal. O argumento pertinente encerra a premissa de falta de provas, que é circunstância de mérito e somente poderá ser 
avaliada após a instrução. O exame toxicológico postulado, por igual, é matéria a ser decidida durante a instrução. II - Inviável, 
também, nesta quadra processual a revogação da prisão preventiva, posto que tal aspecto já foi examinado pelo despacho de 
fls. 80 do apenso. III - Com essas considerações, recebo a denúncia e designo a audiência de instrução, debates e julgamento, 
ocasião em que também será o réu interrogado, para o dia 17 de março de 2015, às 13:30 horas. IV - Cite-se e requisite-se o réu 
e notifique-se as testemunhas arroladas pelas partes. - ADV: CRISTIANE DELPHINO BERNARDI FOLIENE (OAB 294518/SP)

Processo 0022292-29.2014.8.26.0344 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - C.A.S.O. - I - A defesa preliminar 
não aponta causas para a absolvição sumária. Assim, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 17 de 
março de 2015, às 14:30 horas, ocasião em que o réu será interrogado, ficando acolhido o rol de testemunhas. II - Intimem-se 
as partes e as testemunhas arroladas. - ADV: GUILHERME FURLANETO CARDOSO (OAB 334198/SP)

Processo 0023244-08.2014.8.26.0344 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica - E.S. - I - 
A defesa preliminar não aponta causas para a absolvição sumária. Assim, designo audiência de instrução, debates e julgamento 
para o dia 12 de março de 2015, às 16:15 horas, ocasião em que o réu será interrogado, ficando acolhido o rol de testemunhas. 
II - Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas. III - Cobre-se a vinda do laudo complementar mencionado a fls. 66. IV - 
Por derradeiro, inatendível os pedidos formulados pelo Dr. Defensor. A decretação da custódia processual já foi definida pelo 
despacho de fls. 42/43 do apenso e não há fato novo ou circunstância que permita a revogação, sobretudo porque os motivos 
apontados não são de molde a justificarem a concessão do benefício. Em tal conformidade e por acolher a manifestação 
ministerial, INDEFIRO o pedido; - ADV: FABIANO IZIDORO PINHEIRO NEVES (OAB 202085/SP)

Processo 3000915-82.2013.8.26.0344 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - A.F.G. - I - A defesa preliminar não 
aponta causas para a absolvição sumária. Assim, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 07 de abril de 
2015, às 14:30 horas, ocasião em que o réu será interrogado, ficando acolhido o rol de testemunhas. II - Intimem-se as partes e 
as testemunhas arroladas. Carta Precatória expedida à Comarca de São Roque/SP para oitiva da vítima Juliana. - ADV: JOAO 
BATISTA MOREIRA (OAB 128153/SP)

Processo 3004653-78.2013.8.26.0344 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - F.P.O. - I - A defesa 
preliminar não aponta causas para a absolvição sumária. Assim, designo audiência de instrução, debates e julgamento para 
o dia 07 de abril de 2015, às 13:30 horas, ocasião em que o réu será interrogado, ficando acolhido o rol de testemunhas. II - 
Intimem-se as partes e as testemunhas arroladas. Cartas Precatórias expedidas às Comarcas de Garça/SP e Pompéia/SP, para 
inquirição das testemunhas de defesa Tiago, Daniela e Sandra. - ADV: ALBANIR FRAGA FIGUEREDO (OAB 256677/SP)

Execuções Criminais

( 10.02.2015.
JUÍZA DE DIREITO DRA. RENATA BIAGIONI BELAM
VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE MARÍLIA/SP

367.542 – Justiça Pública X GILSON LINO DA SILVA – APENSO DE ROTEIRO DE PENAS: intimação da Defesa para 
manifestar-se sobre o cálculo de fls. 333 e ss. (constam as seguintes informações, além de outras: 1/6 ocorreu em 02/05/13, 1/3 
dar-se-á em 11/07/15 e ½ em 18/09/17 – essas frações foram calculadas a partir de 19/05/11; TCP em 07/07/24). – ADV. DR(A). 
ROMULO RONAN RAMOS MOREIRA – OAB/SP 120.945.

492.334 – Justiça Pública X RONALDO MACEDO DE SOUZA – APENSO DE ROTEIRO DE PENAS: intimação da Defesa 
para manifestar-se sobre o cálculo de fls. 182 e ss. (constam as seguintes informações, além de outras: 1/6 ocorreu em 04/10/11, 
1/3 dar-se-á em 07/06/15 e ½ em 09/02/19 – essas frações foram calculadas a partir de 31/07/08; TCP em 18/08/30). – ADV. 
DR(A). ROMULO RONAN RAMOS MOREIRA – OAB/SP 120.945.

591.498 – Justiça Pública X LINCOLN RODRIGUES – APENSO DE SINDICÂNCIA (FATO OCORRIDO EM 15/11/13): 
intimação da Defesa para tomar ciência da decisão de 03/02/15, na qual foi determinada a regressão do reeducando para 
o regime fechado, declarada a perda de 1/3 dos dias remidos e ordenada a atualização do cálculo. – ADV. DR(A). ROMULO 
RONAN RAMOS MOREIRA – OAB/SP 120.945.

597.221 – Justiça Pública X WILLIAN JOSE PARANHOS – APENSO DE SEMIABERTO: intimação da Defesa para tomar 
ciência da decisão de 02/02/15, acerca do agravo ministerial interposto contra o deferimento do semiaberto: foi mantida a 
decisão recorrida e determinada a remessa do apenso ao TJ/SP . – ADV. DR(A). ROMULO RONAN RAMOS MOREIRA – OAB/
SP 120.945.

651.064 – Justiça Pública X EDUARDO RODRIGUES DE FREITAS – APENSO DE REGIME ABERTO: intimação da Defesa 
para tomar ciência da decisão de 29/01/15, na qual foi deferido o pedido de regime aberto. – ADV. DR(A). RONALDO FERREIRA 
CARDOSO e outra – OAB/SP 179.850.

763.375 – Justiça Pública X HELIO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR – APENSO DE SEMIABERTO: intimação da Defesa 
para apresentar a certidão do processo 105/00 da Vara do Juri de Ribeirão Preto. – ADV. DR(A). ROMULO RONAN RAMOS 
MOREIRA – OAB/SP 120.945.

793.644 – Justiça Pública X ANDRE ALVES DE AZEVEDO – APENSO DE SINDICÂNCIA (FATO OCORRIDO EM 12/10/14): 
intimação da Defesa para tomar ciência da decisão de 29/01/15, na qual foi considerada como média a falta praticada pelo 
reeducando. – ADV. DR(A). ROMULO RONAN RAMOS MOREIRA – OAB/SP 120.945.

804.357 – Justiça Pública X CESAR DEL CORSI SANTOS – APENSO DE ROTEIRO DE PENAS: intimação da Defesa para 
tomar ciência da decisão de 02/02/15, na qual foi revogado o livramento condicional, fixado o regime fechado, declarada a perda 
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de 1/3 dos dias remidos e determinada a atualização do cálculo. – ADV. DR(A). ROMULO RONAN RAMOS MOREIRA – OAB/
SP 120.945.

857.543 – Justiça Pública X CLAUDIO ROBERTO GONÇALVES DE MOURA – APENSO DE SEMIABERTO: intimação da 
Defesa para tomar ciência da decisão de 29/01/15, acerca do agravo ministerial interposto contra o deferimento do semiaberto: 
foi mantida a decisão recorrida e determinada a remessa do apenso ao TJ/SP. – ADV. DR(A). ADRIANO PROCÓPIO DE SOUZA 
– OAB/SP 188.301.

871.851 – Justiça Pública X CONRADO ALEX RODRIGUES DE SA – APENSO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL: intimação 
da Defesa para tomar ciência da decisão de 13/01/15, na qual foi deferido o pedido de livramento condicional e, em razão do 
cumprimento da pena, determinada a expedição de alvará de soltura referente à guia 01. – ADV. DR(A). ROMULO RONAN 
RAMOS MOREIRA – OAB/SP 120.945.

883.757 – Justiça Pública X CRISTER DE OLIVEIRA – APENSO DE ROTEIRO DE PENAS: intimação da Defesa para tomar 
ciência de que, a pedido do sentenciado, foi nomeado o defensor público para assisti-lo. – ADV. DR(A). CARLOS HENRIQUE 
CREDENDIO – OAB/SP 110.780.

890.828 – Justiça Pública X RAFAEL LUIZ DOS SANTOS BENTO – APENSO DE ROTEIRO DE PENAS: intimação da 
Defesa para manifestar-se sobre o cálculo de fls. 35 e ss. (constam as seguintes informações, além de outras: 1/6 ocorreu em 
07/08/14, 2/5 dar-se-á em 07/10/16, 3/5 em 18/08/18 e 2/3 em 01/04/19 – essas frações foram calculadas a partir de 18/01/13; 
TCP em 05/05/22). – ADV. DR(A). ROMULO RONAN RAMOS MOREIRA – OAB/SP 120.945.

979.880 – Justiça Pública X JEFFERSON SUEL DA SILVA LEITE – APENSO DE ROTEIRO DE PENAS: intimação da Defesa 
para manifestar-se sobre o cálculo de fls. 94 e ss. (constam as seguintes informações, além de outras: 1/6 ocorreu em 16/03/14, 
1/3 dar-se-á em 08/12/17 e ½ em 02/09/21 – essas frações foram calculadas a partir do ICP; TCP em 12/11/32). – ADV. DR(A). 
LAURO MACHADO RIBEIRO – OAB/SP 285.430.

986.107 – Justiça Pública X LEANDRO OLIVEIRA GUIMARÃES PACHECO – APENSO DE SEMIABERTO: intimação da 
Defesa para tomar ciência da decisão de 29/01/15, acerca do agravo ministerial interposto contra o deferimento do semiaberto: 
foi mantida a decisão recorrida e determinada a remessa do apenso ao TJ/SP. – ADV. DR(A). FÁBIO PEREIRA BUENO – OAB/
SP 323.538.

1.011.966 – Justiça Pública X DIEGO HENRIQUE GOMES – APENSO DE ROTEIRO DE PENAS: intimação da Defesa para 
tomar ciência da decisão de 29/01/15, na qual foi julgada extinta a pena de prestação pecuniária imposta no processo 175/12 da 
3ª Vara Criminal de Marília. – ADV. DR(A). ROMULO RONAN RAMOS MOREIRA – OAB/SP 120.945.

1.015.820 – Justiça Pública X RODRIGO FERREIRA DE BRITO – APENSO DE ROTEIRO DE PENAS: intimação da Defesa 
para manifestar-se sobre o cálculo de fls. 38 e ss. (constam as seguintes informações, além de outras: 2/3 + 1/3 dar-se-á em 
23/03/17 e 2/3 + ½ em 11/02/18 – essas frações foram calculadas a partir do ICP; TCP em 20/05/22); APENSO DE SEMIABERTO: 
intimação da defesa para tomar ciência de que os autos tornarão conclusos em 18/02/15; APENSO DE COMUTAÇÃO DE 
PENAS (DECRETO 8.172/13): intimação da defesa para tomar ciência da decisão de 29/01/15, na qual foi indeferido o pedido 
de comutação, por falta de requisito objetivo. – ADV. DR(A). ROMULO RONAN RAMOS MOREIRA – OAB/SP 120.945.

1.042.790 – Justiça Pública X LEANDRO APARECIDO CORDEIRO DOS SANTOS – APENSO DE ROTEIRO DE PENAS: 
intimação da Defesa para tomar ciência da decisão de 29/01/15, na qual foi julgada extinta a pena corporal imposta no processo 
33.548/06 da 2ª Vara Criminal de Marília; determinado o arquivamento. – ADV. DR(A). JANE APARECIDA BEZERRA JARDIM – 
OAB/SP 98.016.

1.075.594 – Justiça Pública X LEANDRO SOUZA LIMA – APENSO DE ROTEIRO DE PENAS: intimação da Defesa para 
manifestar-se sobre o cálculo de fls. 23 e ss. (constam as seguintes informações, além de outras: 2/3 + 1/3 dar-se-á em 15/10/16 
e 2/3 + ½ em 16/04/17 – essas frações foram calculadas a partir do ICP; TCP em 07/08/20); APENSO DE SEMIABERTO: 
intimação da defesa para tomar ciência da decisão de 20/01/15, na qual, apreciando pedido de reconsideração, deferiu o pedido 
de semiaberto; intimação da defesa para contraminutar o agravo ministerial interposto contra essa decisão. – ADV. DR(A). 
GUILHERME FURLANETO CARDOSO – OAB/SP 334.198.

1.090.042 – Justiça Pública X LUIS ROBERTO GONÇALVES – APENSO DE ROTEIRO DE PENAS: intimação da Defesa 
para manifestar-se sobre o cálculo de fls. 17 e ss. (constam as seguintes informações, além de outras: 2/3 dar-se-á em 26/11/15 
– essa fração foi calculada a partir de 13/10/13; 2/5 dar-se-á em 14/09/15 e 3/5 em 14/02/16 – essas frações foram calculadas a 
partir de 11/11/14; TCP em 17/12/16). – ADV. DR(A). NILZETE BARBOSA – OAB/SP 94.683.

1.095.373 – Justiça Pública X FERNANDO BORGES MALTA – APENSO DE ROTEIRO DE PENAS: intimação da Defesa 
para manifestar-se sobre o cálculo de fls. 11 e ss. (consta a seguinte informação, além de outras: TCP em 27/01/16); APENSO 
DE REGIME ABERTO: intimação da defesa para tomar ciência da decisão de 30/01/15, na qual foi deferido o pedido de regime 
aberto. – ADV. DR(A). JOÃO PAULO PEREIRA GREJO – OAB/SP 294.628.

1.110.092 – Justiça Pública X KELLY CRISTINA AMADOR DA SILVA – APENSO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL: intimação 
da Defesa para tomar ciência da decisão de 02/02/15, na qual foi indeferido o pedido de livramento condicional, em razão da 
sentenciada estar cumprindo pena inferior a dois anos; por outro lado, foi deferido o pedido de regime aberto. – ADV. DR(A). 
ISABEL CRISTINA DUPIM VIOTTO – OAB/SP 153.537.

1.127.960 – Justiça Pública X MARCIO DONIZATTI FRANCISCO – APENSO DE ROTEIRO DE PENAS: intimação da Defesa 
para tomar ciência da decisão de 28/01/15, na qual foi revogado o “sursis” e estabelecido o regime aberto para o cumprimento 
da pena; determinada a expedição de mandado de prisão. – ADV. DR(A). CRISTIANE DELPHINO BERNARDI FOLIENE – OAB/
SP 294.518.
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1.128.662 – Justiça Pública X REGINALDO APARECIDO BORGES CARVALHO – APENSO DE ROTEIRO DE PENAS: 
intimação da Defesa para manifestar-se sobre o cálculo de fl.14 (constam as seguintes informações, além de outras: 2/3 + 1/3 
dar-se-á em 21/09/21 e 2/3 + ½ em 21/09/22 – essas frações foram calculadas a partir do ICP; TCP em 23/03/30); APENSO DE 
SEMIABERTO: intimação da defesa para tomar ciência da decisão de 21/01/15, na qual foi deferido o pedido de semiaberto; 
intimação da defesa para contraminutar o agravo ministerial interposto contra essa decisão. – ADV. DR(A). CLAUDENOR DAVID 
FIGUEIREDO – OAB/SP 247.912.

Colégio Recursal
COLÉGIO RECURSAL DA 31ª CIRCUNSCRIÇÃO - COMARCA DE MARILIA - SP
JUIZ PRESIDENTE: Dr. JOSÉ ROBERTO NOGUEIRA NASCIMENTO

Recurso Cível nº 817/2013 Processo de Origem nº 1256/2012 - Garça - SP
Recorrente : CORNELIO CEZAR KEMP MARCONDES
Adv :CORNELIO CEZAR KEMP MARCONDES -OAB 93318/JÚLIO MARCONDES DE MOURA NETO-OAB 296.472
Recorrido: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
Adv.:CELSO DE FARIA MONTEIRO-OAB 138.436/DANIELA PEREIRA -OAB 248716
Texto de publicação para fins de intimação das partes: Fls. 499/525: AGRAVO contra decisão denegatória do seguimento 

do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 544 do CPC. Ao agravado para contrarrazões no prazo legal. Int. Marília, 09 de 
fevereiro de 2015. José Roberto Nogueira Nascimento, Juiz Presidente.

PRÓXIMOS JULGAMENTOS

Seção de processamento do(a) 1ª Turma Cível - Rua Lourival Freire, 120 - Sala de audiências da 2ª Vara da Família e 
Sucessões - Marília-SP

ORDEM DO DIA PARA OS JULGAMENTOS EM SESSÃO ORDINÁRIA DA(O) 1ª TURMA CÍVEL A REALIZAR-SE EM 19 DE 
FEVEREIRO DE 2015 (QUINTA-FEIRA), NA RUA LOURIVAL FREIRE, 120 - SALA DE AUDIÊNCIAS DA 2ª VARA DA FAMÍLIA E 
SUCESSÕES - MARÍLIA-SP, COM INICIO ÀS 17:00 HORAS.

NOTA: OS ADIADOS E SOBRAS DESTA SESSÃO SERÃO INCLUÍDOS NA PAUTA DA SESSÃO SUBSEQUENTE.

1000094-78.2014.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator José Antonio Bernardo - Recorrente: BV FINANCEIRA 
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Recorrida: Nadir Rosa da Silva do Carmo - Advogada: PRISCILA KEI 
SATO (OAB: 159830/SP) - Advogado: Luiz Rodrigues Wambier (OAB: 291479/SP) - Advogado: Luiz Carlos Mazeto Junior (OAB: 
306874/SP) - Advogada: Rosangela Akemi Hakamada (OAB: 301778/SP)

1000584-03.2014.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator Angela Martinez Heinrich - Recorrente: Gol Linhas 
Aéreas Inteligentes S/A - Recorrido: SILVIO GUILEN LOPES - Advogado: Gustavo Antonio Feres Paixão (OAB: 186458/SP) - 
Advogada: GRACIANE DOS SANTOS GAZINI BELLUZZO (OAB: 246012/SP) - Advogada: Gabriela Betine Guilen Lopes (OAB: 
310843/SP)

1001216-29.2014.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator Angela Martinez Heinrich - Recorrente: SOLANGE 
GUEDES SANTOS - Recorrido: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - Advogado: ULISSES MARCELO TUCUNDUVA 
(OAB: 101711/SP) - Advogado: Jose Edgard da Cunha Bueno Filho (OAB: 126504/SP) - Advogada: Paula Rodrigues da Silva 
(OAB: 221271/SP)

1001732-49.2014.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator Rodrigo Otávio Machado De Melo - Recorrente: BV 
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Recorrido: JOSÉ PEREIRA DA SILVA - Advogado: 
ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB: 177274/SP) - Advogado: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB: 77460/SP) - 
Advogado: ALESSANDRO DE MELO CAPPIA (OAB: 199771/SP)

3002241-77.2013.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator José Antonio Bernardo - Recorrente: Azul Linhas Aéreas 
Brasileiras S/A - Recorrido: Fabiano Neves Amorim - Advogada: Ellen Cristina Gonçalves (OAB: 131600/SP) - Advogado: Gabriel 
de Morais Palombo (OAB: 282588/SP)

3005409-87.2013.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator Angela Martinez Heinrich - Recorrente: Condomínio 
Terra Nova Marília I - Recorrido: DIOGO VITORINO DA SILVA - Advogada: CARLA SILVIA AURANI BELLINETTI (OAB: 154470/
SP) - Advogada: DANIELE APARECIDA FERNANDES DE ABREU (OAB: 259080/SP)

4000295-53.2013.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator Angela Martinez Heinrich - Recorrente: COMPANHIA 
PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL) - Recorrido: MERIBÁ-ENGENHARIA E INDÚSTRIA LTDA - Advogado: Jose Edgard 
da Cunha Bueno Filho (OAB: 126504/SP) - Advogada: Paula Rodrigues da Silva (OAB: 221271/SP) - Advogada: DANIELA 
MARZOLA (OAB: 171998/SP)

4000540-64.2013.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator Angela Martinez Heinrich - Recorrente: NET SERVIÇOS 
DE COMUNICAÇÃO - Recorrido: EDUARDO APARECIDO SANCHES - Advogado: HELY FELIPPE (OAB: 13772/SP) - Advogado: 
RODRIGO BASTOS FELIPPE (OAB: 150590/SP) - Advogado: PAULO MARCOS VELOSA (OAB: 153275/SP) - Advogado: ÊNIO 
ARANTES RANGEL (OAB: 158229/SP)

4000601-22.2013.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator José Antonio Bernardo - Recorrente: CVC BRASIL 
OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A e outro - Recorrido: JUBERT SANCHES CIBANTOS - Advogado: Jorge Donizeti 
Sanchez (OAB: 73055/SP) - Advogado: LUIS RENATO SANTOS CIBANTOS (OAB: 203697/SP)
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4001027-34.2013.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator José Antonio Bernardo - Recorrente: BV FINANCEIRA S/A 
- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Recorrida: VALERIA NECHBAR DOS SANTOS - Advogado: Luiz Rodrigues 
Wambier (OAB: 291479/SP) - Advogada: PRISCILA KEI SATO (OAB: 159830/SP) - Advogado: MARCELO CRISTALDO ARRUDA 
(OAB: 269569/SP) - Advogado: JOÃO PAULO MATIOTTI CUNHA (OAB: 248175/SP)

4001202-28.2013.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator José Antonio Bernardo - Recorrente: BANCO 
SANTANDER BRASIL S/A - Recorrido: José Carlos dos Santos - Advogado: Ricardo Neves Costa (OAB: 120394/SP) - Advogado: 
Flávio Neves Costa (OAB: 153447/SP) - Advogado: ANTONIO ADALBERTO MARCANDELI (OAB: 77470/SP) - Advogada: 
Graziele Araujo Nunes (OAB: 338634/SP)

4001554-83.2013.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator Angela Martinez Heinrich - Recorrente: Companhia 
Paulista de Força e Luz - CPFL - Recorrido: José Carlos Alves Costa - Advogada: Paula Rodrigues da Silva (OAB: 221271/SP) 
- Advogado: WALDYR DIAS PAYAO (OAB: 82844/SP)

4001643-09.2013.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator Angela Martinez Heinrich - Recorrente: BANCO DO 
BRASIL S/A - Recorrido: CLAUDIO ROBERTO PERASSOLI - Advogado: Marcelo Oliveira Rocha (OAB: 113887/SP) - Advogado: 
Nei Calderon (OAB: 114904/SP) - Advogado: FÁBIO MENDES BATISTA (OAB: 159457/SP)

4002269-28.2013.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator Angela Martinez Heinrich - Recorrente: BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - Recorrido: João Miguel - Advogada: ANDRESSA CAVALCA (OAB: 186718/SP) - 
Advogada: ANA CAROLINA SIMEONE RAPHAEL (OAB: 276399/SP) - Advogada: TALITA FERNANDES SHAHATEET (OAB: 
250553/SP)

4002518-76.2013.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator Angela Martinez Heinrich - Recorrente: BV FINANCEIRA 
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Recorrida: SUELI TEREZINHA ANGELICO DOS SANTOS - Advogado: 
Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB: 23134/SP) - Advogada: TALITA FERNANDES SHAHATEET (OAB: 250553/SP)

4002566-35.2013.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator José Antonio Bernardo - Recorrente: ATENDIMENTO 
MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A - Recorrido: RABIH SAMI NEMER - Advogada: TANIA REGINA SANCHES TELLES 
(OAB: 63139/SP) - Advogada: Angelica de Cassia Covre (OAB: 295797/SP) - Advogado: JONATHAN NEMER (OAB: 271758/
SP) - Advogado: RABIH SAMI NEMER (OAB: 197155/SP)

4002883-33.2013.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator Rodrigo Otávio Machado De Melo - Recorrente: JOÃO 
RIBEIRO - Recorrido: Banco do Brasil S/A - Advogado: CRISTIANO DE SOUZA MAZETO (OAB: 148760/SP) - Advogado: ANDRE 
SIERRA ASSENCIO ALMEIDA (OAB: 237449/SP) - Advogado: Renato Olimpio Sette de Azevedo (OAB: 180737/SP) - Advogado: 
Flávio Olimpio de Azevedo (OAB: 34248/SP)

4003088-62.2013.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator Rodrigo Otávio Machado De Melo - Recorrente: ANDRE 
LUIS CATELI ROSA - Recorrido: Ford Motor Company Brasil LTDA - Advogado: ANDRE LUIS CATELI ROSA (OAB: 232389/SP) 
- Advogado: Celso de Faria Monteiro (OAB: 138436/SP)

4003285-17.2013.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator Angela Martinez Heinrich - Recorrente: Companhia 
Paulista de Força e Luz - Cpfl - Recorrido: NELSON FANCELLI - Advogado: Jose Edgard da Cunha Bueno Filho (OAB: 126504/
SP) - Advogada: Paula Rodrigues da Silva (OAB: 221271/SP) - Advogada: MARILIA FANCELLI PAVARINI (OAB: 110100/SP)

4003806-59.2013.8.26.0344 - Recurso Inominado - Marília - Relator Angela Martinez Heinrich - Recorrente: VIVO S.A. - 
Recorrida: EDILAINE AMORIM VILELA - Advogado: RICARDO MALACHIAS CICONELO (OAB: 130857/SP) - Advogado: 
WAGNER TIMOTEO RAMOS DA SILVA (OAB: 249765/SP)

Vara da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LÍDIA ALVES BOTELHO DE MORAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0045/2015
Processo 0012834-85.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Atos Administrativos - Fazenda Pública 

do Estado de São Paulo - Vistos. Trata-se de ação ajuizada por JORGE NÉLSON DA SILVA AMARAL contra a FAZENDA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Alega o requerente, escrevente técnico judiciário, que em 20 de junho de 2012 foi 
acometido de conjuntivite, doença contagiosa, sendo afastado por licença saúde nos dias 20, 21 e 22 de junho de 2012. Afirma 
que o afastamento se deu por doença contagiosa e compulsoriamente. Bem por isso, deveria ter sido enquadrado nos termos 
do artigo 206 da Lei 10261/68 (licenciamento compulsório por doença transmissível) e não por licenciamento normal. Tentou 
requerimento administrativo para a conversão, sem êxito. Aduz que o indeferimento impediu sua progressão funcional, vez 
que a licença médica é computada como falta e o licenciamento compulsório não o é, a teor do artigo 78 da Lei 10261/68. 
Requer a anulação do ato, para conversão da licença saúde no período descrito para licenciamento compulsório, nos termos 
do artigo 206 da Lei 10261/68. Com a inicial de fls. 01/05, vieram os documentos de fls. 06/28. Citada, a FESP apresentou 
contestação a fls. 38/46, sustentando a preliminar de decadência, vez que o prazo para recorrer das decisões do Departamento 
de Perícias Médicas do Estado de São Paulo é de 30 dias e que o autor deixou transcorrer in albis o referido prazo. No mérito, 
a requerida refutou as alegações do autor, salientando que a licença saúde somente é concedida ao servidor mediante inspeção 
em órgão médico oficial, no caso, o Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME, e que havendo suspeita de doença 
transmissível, caberá à autoridade sanitária afastar o servidor e, confirmada a suspeita, é concedida licença para tratamento de 
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saúde, considerando incluídos no período de licença os dias de licenciamento compulsório e, não confirmada, consideram-se 
de licenciamento compulsório os dias de afastamento para que não haja prejuízo ao servidor, de forma que somente pode o 
servidor ser licenciado compulsoriamente por autoridade sanitária. Assevera que fora constatado apenas doença incapacitante 
para o trabalho e não transmissível de notificação compulsória, e que o critério para a definição é técnico. Requer, ao final, a 
improcedência do pedido. Sobreveio a réplica de fls. 48/51, com nova manifestação da FESP a fls. 56. É o relatório do quanto 
basta. DECIDO. Conheço diretamente do pedido, nos termos do artigo 330, inciso I, do CPC, vez que no caso se prescinde de 
dilação probatória por ser a matéria predominantemente de direito, estando a fática já demonstrada por documentos. Pretende o 
autor a anulação de ato administrativo que lhe concedeu licença médica, em vez de licença compulsória por doença contagiosa. 
A preliminar de decadência ou prescrição administrativa não prospera, vez que não é necessário o esgotamento das vias 
administrativas para o ajuizamento de ação judicial, a teor do que dispõe o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. No mérito, 
o pedido é procedente. Com efeito, os documentos de fls. 06/08 atestam a necessidade de afastamento médico pela CID H10.2 
- conjuntivite, doença conhecidamente transmissível, conforme informe técnico disponibilizado no sítio eletrônico da Secretaria 
de Saúde de São Paulo (http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-
vigilancia/oftalmologia-sanitaria/doenças/conjuntivite), cujo teor, no que concerne à presente demanda, segue abaixo: “CENTRO 
DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA “PROF. ALEXANDRE VRANJAC” INFORME TÉCNICO CONJUNTIVITE Conjuntivite é a 
inflamação da conjuntiva, que é uma membrana que recobre a porção anterior da esclera e a face interna das pálpebras. Entre 
as causas mais frequentes temos as virais, bacterianas e alérgicas. É uma doença muito frequente na população. Dado ao 
caráter contagioso das conjuntivites virais e bacterianas, a disseminação pode efetuar-se com muita facilidade, principalmente 
quando as condições de saneamento básico, de higiene pessoal e domiciliar são precárias. De interesse no campo da saúde 
pública destacam-se, portanto, as conjuntivites virais e bacterianas. Como se transmite Geralmente se inicia em um olho e 
passa para o outro. A transmissão de pessoa a pessoa faz-se principalmente por objetos contaminados e quando não são 
observados cuidados de higiene pessoal. Dissemina-se com maior facilidade em ambientes coletivos (escola, creches, fábricas, 
etc)” Desta forma, o autor foi afastado de suas atividades laborais por 3 dias, ao todo, por prescrição médica, e, inclusive, 
para se evitar a contaminação dos demais servidores no local de trabalho. O artigo 206 da Lei 10261/68 assim dispõe: Artigo 
206 - O funcionário, ao qual se possa atribuir a condição de fonte de infecção de doença transmissível, poderá ser licenciado, 
enquanto durar essa condição, a juízo de autoridade sanitária competente, e na forma prevista no regulamento. No caso, o autor 
submeteu-se ao exame junto ao DPME, onde foi constatada a conjuntivite, desincumbindo-se de seu dever de realizar a perícia. 
Contudo, não houve a comunicação de que o autor estava com doença reconhecidamente transmissível e foi deferida licença 
médica normal. Anos depois, ao perceber que a licença impedira a sua progressão funcional, o autor procurou o Judiciário 
para a salvaguarda de seus direitos. Contudo, restou incontroverso nos autos que sofreu da doença. Nessa esteira, ainda 
que posteriormente não fosse diagnosticada a doença transmissível, o autor teria direito a considerar como licenciamento 
compulsório os dias em que esteve afastado (artigo 208 da Lei 10261/68). Não parece razoável que, com o atestado em mãos, 
tanto da perícia médica particular quanto do DPME afirmando ser caso de conjuntivite, o autor não possa ter enquadrado 
como licenciamento compulsório os dias de licença. Admitir a interpretação da FESP, de que somente em caso de notificação 
obrigatória às autoridades de saúde se dá o licenciamento compulsório, é ferir o espírito da lei, que em momento algum faz a 
propalada ressalva. E, de outro modo, fica o servidor, ainda que diagnosticado com doença transmissível, impossibilitado de 
usufruir de um direito legal, pois que ficaria totalmente dependente da máquina estatal para usufrui-lo, quando a lei o garante. 
Mercê do que precede, considero ser devida a conversão de licença médica em licenciamento compulsório, nos termos do que 
dispõe o artigo 206 da Lei 10261/68. Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, na forma do artigo 269, inciso I, do CPC, 
para o fim de anular o ato administrativo referido na inicial e converter, em relação ao autor da ação, a licença de saúde nos dias 
20/06/2012, 21/06/2012 e 22/06/2012 em licenciamento compulsório, nos termos do artigo 206 da Lei 10261/68. Sem reexame 
necessário, na forma do que dispõe o artigo 11 da Lei 12153/2009. Sem verba sucumbencial, conforme determina o artigo 55 
da Lei 9099/95. P.R.I.C. Marilia, 21 de janeiro de 2015. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz JUIZ DE DIREITO - ADV: PATRICIA 
LOURENÇO DIAS FERRO CABELLO (OAB 207330/SP)

Processo 1000047-70.2015.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Rosely 
Lacerda Moreira - Vistos. A presente demanda versa sobre o adicional de insalubridade de servidora pública municipal que 
exerce a função de Agente de Saúde. Assim, diante da possibilidade de realização de prova pericial futura, a demanda não pode 
ser processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, pois não se permite a realização de provas mais complexas no 
âmbito dos Juizados. Assim, redistribua-se à Vara da Fazenda Pública Local, com as cautelas de praxe. Concedo os benefícios 
da Lei n° 1060/50. Anote-se. Após, cite-se, com as cautelas e advertências legais. Intime-se. - ADV: ALAN SERRA RIBEIRO 
(OAB 208605/SP), FLÁVIO EDUARDO ANFILO PASCOTO (OAB 197261/SP)

Processo 1000270-23.2015.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Fernando Abreu Schimidt - Vistos. A dispensação de remédios de forma gratuita deve ser reservada àqueles comprovadamente 
hipossuficientes economicamente, vez que, em última análise, é a própria sociedade quem arca com os gastos de tal pessoa. 
Erige-se em verdadeiro pressuposto processual, a condição de necessitado do postulante de remédios gratuitos do Poder 
Público, mormente aqueles não disponíveis na rede pública. Portanto, nos termos do julgado proferido pelo colendo STF sobre o 
tema (Ag Rg na STA nº 175/CE, j. 17.03.2010), por ora, deverá a autora emendar a inicial para os seguintes esclarecimentos: a) 
comprovar a sua hipossuficiência financeira, com apresentação dos rendimentos familiares mensais, trazendo cópia, inclusive, 
de suas duas últimas declarações de renda ou holetites; b) comprovar que o medicamento/tratamento solicitado está registrado 
na ANVISA (Lei nº 6.360/76, art. 12 ); c) comprovar o preço do remédio/tratamento; Prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento 
da distribuição e extinção do processo. Outrossim, dentro do mesmo prazo de 30 (trinta) dias, para verificação da presença do 
interesse de agir, deverá o requerente trazer elementos que comprovem a negativa quanto ao fornecimento dos medicamentos 
na esfera administrativa, ou, no mínimo, que demonstrem a omissão da Poder Público em lhe dar resposta ao requerimento 
administrativo. Sem prejuízo, vistas ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: MARCUS VINICIUS TEIXEIRA BORGES (OAB 
257708/SP)

Processo 1000513-64.2015.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - IRMA 
SCHIAVON PILLA - ESTADO DE SÃO PAULO e outro - Ante a justificativa de fls. 48, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para o 
fornecimento do aparelho solicitado. Com relação à data agendada para a avaliação, esclareça a Fazenda Pública do Estado de 
São Paulo, no prazo de cinco dias, se a requerente já foi intimada para comparecimento. Int. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)

Processo 1000633-10.2015.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luciana 
Esmeralda Sukeiran - Vistos. A dispensação de remédios de forma gratuita deve ser reservada àqueles comprovadamente 
hipossuficientes economicamente, vez que, em última análise, é a própria sociedade quem arca com os gastos de tal pessoa. 
Erige-se em verdadeiro pressuposto processual, a condição de necessitado do postulante de remédios gratuitos do Poder 
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Público, mormente aqueles não disponíveis na rede pública. Portanto, nos termos do julgado proferido pelo colendo STF sobre o 
tema (Ag Rg na STA nº 175/CE, j. 17.03.2010), por ora, deverá a autora emendar a inicial para os seguintes esclarecimentos: a) 
comprovar que os medicamentos/tratamentos solicitados estão registrados na ANVISA (Lei nº 6.360/76, art. 12 ); b) comprovar 
o preço do remédio/tratamento; c) informar qual é a medicação disponibilizada pela Rede Pública para o tratamento solicitado, 
trazendo relatório médico pormenorizado justificando o motivo pelo qual referida medicação não pode ser utilizada pela autora e 
a justificativa do medicamento ou tratamento prescrito não poder ser substituído. Prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento da 
distribuição e extinção do processo. Concedo à autora os benefícios da Lei nº 1.060/50. Anote-se. Intime-se. - ADV: NESSANDO 
SANTOS ASSIS (OAB 167638/SP)

Processo 1005131-86.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
MITSURU KOGA - MUNICIPIO DE MARÍLIA - Ante o trânsito em julgado da r. Sentença de fls. 64/69, expeça-se ofício nos 
termos do artigo 12 da Lei nº 12.153/2009. Após, arquivem-se os autos, comunicando-se. - ADV: FATIMA ALBIERI (OAB 113981/
SP), FABIO YOSHIAKI KOGA (OAB 291544/SP)

Processo 1005368-23.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Fernando 
Cecci - Prefeitura Municipal de Marilia - Manifeste-se o (a) requerente, em 10 dias, sobre a contestação e eventuais documentos 
de fls. 139/252. - ADV: ANGELICA MORENO PEREIRA SAMPAIO (OAB 244575/SP), ALBERTO CESAR CLARO (OAB 183792/
SP)

Processo 1006146-90.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
VANESSA MIAZAKI SAMESIMA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Ante o trânsito em julgado da r. Sentença 
de fls. 125, expeça-se ofício nos termos do artigo 12 da Lei nº 12.153/2009. Após, arquivem-se os autos, comunicando-se. - 
ADV: MARCO ANTONIO BARONI GIANVECCHIO (OAB 172006/SP), GUILHERME BERTINI GOES (OAB 241609/SP)

Processo 1006371-13.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Carlos Henrique 
Sebastião - Prefeitura Municipal de Marilia - Isto posto, na forma do que dispõe o artigo 269, inciso I, do Código de Processo 
Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e CONDENO o ente público requerido ao pagamento, em favor do requerente, a) 
da importância equivalente a R$ 9.000,00, a título de reparação por danos materiais diretos, atualizada monetariamente pela 
Tabela Prática do TJSP a partir da data de emissão da nota fiscal de fls. 49 (16.05.2014) até o efetivo pagamento, sem prejuízo 
da incidência de juros moratórios calculados na forma do artigo 1º-F da Lei 9494/97, a contar da citação até o efetivo pagamento 
e, cumulativamente, b) da importância de R$ 16.800,00, a título de reparação por lucros cessantes, com atualização monetária 
pela Tabela Prática do TJSP a partir do último dia de paralisação das atividades econômicas exploradas pelo requerente 
(16.05.2014, data em que, conforme a nota fiscal de fls. 49, o caminhão lhe foi restituído, devidamente reparado) até o efetivo 
pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios calculados na forma do artigo 1º-F da Lei 9494/97, a contar da 
citação até o efetivo pagamento. Sem reexame necessário, na forma do artigo 11 da Lei 12153/2009. Sem verba sucumbencial 
nesta fase, como estabelece o artigo 55 da Lei 9099/95. P.R.I.C. Marilia, 22 de janeiro de 2015. Walmir Idalêncio dos Santos 
Cruz JUIZ DE DIREITO - ADV: MARCOS JOSE VIEIRA (OAB 322503/SP), FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP)

Processo 1006456-96.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - DIVINA 
FÁTIMA SILVA - ESTADO DE SÃO PAULO - - MUNICÍPIO DE MARÍLIA - Ante o trânsito em julgado da r. Sentença de fls. 
78/83, expeça-se ofício nos termos do artigo 12 da Lei nº 12.153/2009. Após, arquivem-se os autos, comunicando-se. - ADV: 
FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), FLAVIA REGINA 
VALENÇA (OAB 269627/SP)

Processo 1006630-08.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
Valdir Guedes Person - Prefeitura Municipal de Marilia - Recebo o recurso interposto pelo requerente em ambos os efeitos. Ao 
requerido para contrarrazões. Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao Colégio Recursal, observadas as 
formalidades legais. Intime-se. - ADV: ANGELICA MORENO PEREIRA SAMPAIO (OAB 244575/SP), ALBERTO CESAR CLARO 
(OAB 183792/SP)

Processo 1006823-23.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - Nelza 
Herculano Ramos - Estado de São Paulo e outros - Vistos. Em virtude do valor da causa, encaminhem-se ao Distribuidor para 
redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública desta comarca. Intime-se. - ADV: FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP), 
MARCO ANTONIO BARONI GIANVECCHIO (OAB 172006/SP), FLAVIO DE ALMEIDA PONTINHA (OAB 269293/SP)

Processo 1006823-23.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - Nelza 
Herculano Ramos - Estado de São Paulo - - Município de Marília e outro - Pelo exposto, CONFIRMO A LIMINAR de fls. 31/32 
e JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno os requeridos a fornecerem ao autor o medicamento “Pradaxa 150mg” (dois 
comprimidos ao dia), sendo vedada a substituição por similares ou genéricos, pelo tempo que for necessário, conforme indicação 
do médico responsável por seu tratamento, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Sem condenação nas custas e honorários 
nesta instância, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Desnecessária a remessa oficial, nos termos do art. 11, da Lei 12.153/09, 
e art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Marília, 8 de janeiro de 2015. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz JUIZ DE 
DIREITO - ADV: FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP), FLAVIO DE ALMEIDA PONTINHA (OAB 269293/SP), MARCO ANTONIO 
BARONI GIANVECCHIO (OAB 172006/SP)

Processo 1007110-83.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
TEREZINHA ALEXANDRINA FRANCO ROSA - IAMSPE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL - Manifeste-se o (a) requerido (a) sobre a contestação de fls. 22/25. - ADV: NARJARA RIQUELME AUGUSTO 
AMBRIZZI (OAB 227835/SP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)

Processo 1007267-56.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Rubens Francisco da Silva 
- Fls. 35: Intime-se a Dra. Ariana Guerreiro Ferreira para que retire a certidão de honorários expedida nos autos em epígrafe. - 
ADV: ARIANA GUERREIRO FERREIRA (OAB 315819/SP)

Processo 1007440-80.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
MARIA IVANILDE SERAFIM CONDUTA - ESTADO DE SÃO PAULO - - MUNICÍPIO DE MARÍLIA - Ante o trânsito em julgado 
da r. Sentença de fls. 93/98, expeça-se ofício nos termos do artigo 12 da Lei nº 12.153/2009. Após, arquivem-se os autos, 
comunicando-se. - ADV: MARCO ANTONIO BARONI GIANVECCHIO (OAB 172006/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP)

Processo 1007444-20.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MAURÍLIO 
DO CARMO - ESTADO DE SÃO PAULO - - MUNICÍPIO DE MARÍLIA - Mercê do que precede, vislumbro a obrigatoriedade 
dos requeridos em fornecerem a necessária dieta especial, tendo em vista a hipossuficiência econômica do requerente e a 
necessidade habilmente demonstrada nos autos. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, confirmo a antecipação de 
tutela e condeno os requeridos a fornecerem ao autor a Dieta Enteral na quantidade de 14 latas por mês, ou similar na mesma 
qualidade e quantidade, que possa substituí-la, conforme indicação do médico responsável por seu tratamento, sob pena de 
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multa diária de R$ 300,00 a partir do décimo dia de atraso. Sem condenação nas custas e honorários nesta instância, nos 
termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Desnecessária a remessa oficial, nos termos do art. 11, da Lei 12.153/09, e art. 475, § 2º, 
do Código de Processo Civil. - ADV: FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(OAB 999999/DP), RENATO BERNARDI (OAB 138316/SP)

Processo 1007444-20.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
MAURÍLIO DO CARMO - ESTADO DE SÃO PAULO - - MUNICÍPIO DE MARÍLIA - Recebo o recurso interposto pela Fazenda 
Pública no efeito devolutivo, nos termos do art. 520, VII, do CPC. Ao requerente para contrarrazões. Após, com ou sem as 
contrarrazões, remetam-se os autos ao Colégio Recursal, observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP), RENATO BERNARDI (OAB 
138316/SP)

Processo 1007533-43.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Jornada de Trabalho - Gene Soares 
Bezerra - Prefeitura Municipal de Marilia - Isto posto, na forma do que dispõe o artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, 
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Sem verba sucumbencial nesta instância, a teor do que dispõe o artigo 55 da Lei 9099/95. 
Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Marilia, 26 de janeiro de 2015. Walmir Idalêncio dos 
Santos Cruz JUIZ DE DIREITO - ADV: ANGELICA MORENO PEREIRA SAMPAIO (OAB 244575/SP), ALBERTO CESAR CLARO 
(OAB 183792/SP)

Processo 1007576-77.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
JOÃO MAURÍCIO BARBOSA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Isto posto, com fundamento no artigo 51, 
inciso II, da Lei 9099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Sem verba sucumbencial nesta 
instância, na forma do artigo 55 da Lei 9099/95. P.R.I.C. Marilia, 28 de janeiro de 2015. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz JUIZ 
DE DIREITO (Valor de Preparo: R$ 106,25 - guia DARE 230-6) - ADV: PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO CABELLO (OAB 
207330/SP), CLAYTON BERNARDINELLI ALMEIDA (OAB 241167/SP)

Processo 1007644-27.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ivone 
Maria Vendramini - Prefeitura Municipal de Marilia - Manifeste-se a requerida, no prazo de cinco dias, acerca da réplica e 
documentos juntados a fls. 60/136. Int. - ADV: FLÁVIO EDUARDO ANFILO PASCOTO (OAB 197261/SP), ALAN SERRA RIBEIRO 
(OAB 208605/SP), ANGELICA MORENO PEREIRA SAMPAIO (OAB 244575/SP)

Processo 1008183-90.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA 
LÚCIA SAUNITI CABRINI - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO e outro - Manifeste-se o (a) requerente, em 
10 dias, sobre a contestação e eventuais documentos de fls. 61/66. - ADV: GUSTAVO SAUNITI CABRINI (OAB 225298/SP), 
DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)

Processo 1008396-96.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Índice da URV Lei 8.880/1994 - JORGINA 
APARECIDA DE OLIVEIRA - UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “ JULIO DE MESQUITA FILHO” - Manifeste-se 
o (a) requerente, em 10 dias, sobre a contestação e eventuais documentos de fls. 39/56. - ADV: MARCO ANTONIO COLENCI 
(OAB 150163/SP), LUIZ FERNANDO BARCELLOS (OAB 79181/SP)

Processo 1008399-51.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- ILMA MARQUES BURLE BINATTO - UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “ JÚLIO DE MESQUITA FILHO” - 
Manifeste-se o (a) requerente, em 10 dias, sobre a contestação e eventuais documentos de fls. 33/50. - ADV: LUIZ FERNANDO 
BARCELLOS (OAB 79181/SP), MARCO ANTONIO COLENCI (OAB 150163/SP)

Processo 1008505-13.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Repetição de indébito - Sebastiana 
Aparecida Roque Rumaquella - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Isto posto, na forma do que dispõe o artigo 269, 
inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Sem verba sucumbencial nesta fase, na forma 
do que determina o artigo 55 da Lei 9099/95. P.R.I.C. Marilia, 16 de janeiro de 2015. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz JUIZ 
DE DIREITO. (Valor de Preparo: R$ 106,25 - guia DARE 230-6) - ADV: FABIANO SCHWARTZMANN FOZ (OAB 158291/SP), 
IGNACIA TOMI SHINOMYA DE CASTRO (OAB 87284/SP)

Processo 1009058-60.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Férias - FREDERICO DE OLIVEIRA 
SEGANTIN - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Isto posto, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de 
Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para o fim de condenar a FESP a incluir no cômputo do período aquisitivo de 
férias de FREDERICO DE OLIVEIRA SEGANTIN o período correspondente ao curso de formação de soldados frequentado pela 
parte requerente de 17 de janeiro de 2.011 a 15 de novembro de 2.011, concedendo-lhe, uma vez implementado integralmente 
o período aquisitivo, o gozo das férias anuais, acrescidas do terço constitucional, respeitado o plano de férias da corporação 
integrada pelo requerente. Deixo de carrear a FESP a verba sucumbencial, porque incabível nesta instância, na forma do que 
dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95. Sem reexame necessário, na forma do artigo 11 da Lei 12153/2009. P.R.I.C. Marilia, 07 de 
janeiro de 2.015. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz JUIZ DE DIREITO - ADV: JULIANA DA PAZ VECCHIA (OAB 312980/SP), 
DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)

Processo 1009631-98.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Benedita Martins Reis - Estado de São Paulo e outro - Recebo o recurso interposto pela Fazenda Pública no efeito devolutivo, 
nos termos do art. 520, VII, do CPC. Ao requerente para contrarrazões. Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os 
autos ao Colégio Recursal, observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP), PATRICIA 
LOURENÇO DIAS FERRO CABELLO (OAB 207330/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/
DP)

Processo 1009781-79.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
ELVIRA LOPES AMANCIO - MUNICIPIO DE MARILIA e outro - Pelo exposto, CONFIRMO A LIMINAR de fls. 46/47, JULGO 
PROCEDENTE o pedido e condeno os requeridos a, solidariamente, fornecerem à autora os medicamentos LIRAGLUTINA 
SUBCUTÂNEA e PIOGLITAZONA 45mg (1 comprimido por noite), vedada a substituição por similares ou genéricos, pelo tempo 
que for necessário, conforme indicação do médico responsável por seu tratamento, sob pena de multa diária de R$ 200,00. 
Sem condenação nas custas e honorários nesta instância, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Desnecessária a remessa 
oficial, nos termos do art. 11, da Lei 12.153/09, e art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Marília, 07 de janeiro de 
2015. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz JUIZ DE DIREITO - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 
999999/DP), FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)

Processo 1009883-04.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Satoe 
Eto - Estado de São Paulo e outro - Pelo exposto, confirmo a liminar de fls. 44/45 e, na forma do artigo 269, inciso I, do CPC, 
JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno os requeridos a, solidariamente, fornecerem à autora o medicamento EXELON 
PATCH 10, na dosagem de 9,5 mg por dia, em adesivo transdérmico, um adesivo ao dia, pelo tempo que for necessário, 
conforme indicação do médico responsável por seu tratamento, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Sem condenação nas 
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custas e honorários nesta instância, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Desnecessária a remessa oficial, nos termos do art. 
11, da Lei 12.153/09, e art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Marília, 17 de dezembro de 2014. Walmir Idalêncio 
dos Santos Cruz JUIZ DE DIREITO - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), FATIMA 
ALBIERI (OAB 113981/SP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)

Processo 1010040-74.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
EDUARDO VICENTE LOCATELLI - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Por tudo quanto exposto e pelo que 
mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e o faço 
para: A) CONDENAR a FESP em obrigação de fazer para fins de que proceda a novo cálculo do benefício do adicional por tempo 
de serviço de quinquênio da parte requerente, tomando por base de cálculo os vencimentos integrais, compreendendo todas 
as gratificações percebidas pela servidora e já referidas na petição inicial, exceto as vantagens de caráter eventual, devendo 
assim ser realizado o pagamento doravante; B) CONDENAR a FESP a pagar à parte requerente as diferenças acumuladas, 
resultantes do confronto entre o valor efetivamente pago e aquele devido, estes decorrentes dos cálculos supra, respeitada a 
prescrição quinquenal, considerada a data do ajuizamento da ação. A incidência de correção monetária e juros de mora deverá 
observar os parâmetros estabelecidos pelo artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação a ele atribuída pela Lei nº 11.960, 
de 29 de junho de 2009, já em vigor quando do ajuizamento da presente. Quando do cumprimento da sentença, caberá à parte 
requerente apresentar nova memória de cálculos, em conformidade com os critérios ora estabelecidos ou com outros a serem 
eventualmente fixados quando do julgamento de eventual recurso. Sem reexame necessário, nos termos do artigo 11 da Lei 
12.153/2.009. Deixo de carrear a quaisquer das partes o ônus da sucumbência, porque incabível nesta fase, a teor do quanto 
disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. Marília, 17 de dezembro de 2014. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz JUIZ DE 
DIREITO - ADV: JELIMAR VICENTE SALVADOR (OAB 140969/SP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)

Processo 1010072-79.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AMELIA 
SHINOBU SUGUITA YOSHITAKE - MUNICÍPIO DE MARÍLIA e outro - Pelo exposto, CONFIRMO A LIMINAR de fls. 36/37, 
JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno os requeridos a, solidariamente, fornecerem à autora o medicamento DIOSMIN, 
vedada a substituição por similares ou genéricos, pelo tempo que for necessário, conforme indicação do médico responsável por 
seu tratamento, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Sem condenação nas custas e honorários nesta instância, nos termos 
do art. 55, da Lei 9.099/95. Desnecessária a remessa oficial, nos termos do art. 11, da Lei 12.153/09, e art. 475, § 2º, do Código 
de Processo Civil. P.R.I.C. Marília, 07 de janeiro de 2015. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz JUIZ DE DIREITO - ADV: FATIMA 
ALBIERI (OAB 113981/SP), PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO CABELLO (OAB 207330/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1010073-64.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Teresa 
Ferreira da Silva - Fls. 45: intime-se pessoalmente a requerente para providenciar a documentação indicada na decisão de fls. 
41/42, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação, nos termos do artigo 267, inciso III e § 1º, do Código de Processo 
Civil. Int. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP), 
DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)

Processo 1010073-64.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Teresa 
Ferreira da Silva - Vistos. Fls. 68: Em virtude do quadro clínico da requerente, indefiro a dilação de prazo. Comunique-se, com 
urgência. Intime-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), DELTON CROCE JUNIOR 
(OAB 103394/SP), FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP)

Processo 1010073-64.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Teresa 
Ferreira da Silva - Estado de São Paulo e outro - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno os requeridos a 
fornecerem à autora os medicamentos Torval 500mg (1 cápsula ao dia) e Xarelto 20mg (1 cápsula ao dia), vedada a substituição 
por similares ou genéricos, pelo tempo que for necessário, conforme indicação do médico responsável por seu tratamento, sob 
pena de multa diária de R$ 200,00 em razão do eventual descumprimento da medida. Sem condenação nas custas e honorários 
nesta instância, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Desnecessária a remessa oficial, nos termos do art. 11, da Lei 12.153/09, 
e art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Marília, 13 de janeiro de 2.015 Walmir Idalêncio dos Santos Cruz JUIZ 
DE DIREITO - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 
103394/SP), FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP)

Processo 1010110-91.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
ALBERTO BARBANTE KERBAUY - Spprev - São Paulo Previdência - Manifeste-se o (a) requerente, em 10 dias, sobre a 
contestação e eventuais documentos de fls. 40/45. - ADV: PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO CABELLO (OAB 207330/SP), 
CRISTIANE GUEIROS DE SALES (OAB 351087/SP)

Processo 1010160-20.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Marcos 
Henrique Bernardes - Fls. 63: concedo o prazo adicional de 20 (vinte) dias para o cumprimento da liminar. Comunique-se com 
urgência. Int. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), FATIMA ALBIERI (OAB 113981/
SP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)

Processo 1010160-20.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Marcos 
Henrique Bernardes - Estado de São Paulo e outro - Pelo exposto, CONFIRMO A LIMINAR de fls. 55/56 e JULGO PROCEDENTE 
o pedido e condeno os requeridos a fornecerem ao autor os medicamentos Bephagel 200mg (duas vezes ao dia), Tecta 40mg 
(1 cápsula ao dia) e Domperidona 10mg (1 cápsula ao dia), sendo vedada a substituição por similares ou genéricos, pelo tempo 
que for necessário, conforme indicação do médico responsável por seu tratamento, sob pena de multa diária de R$ 200,00. 
Sem condenação nas custas e honorários nesta instância, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Desnecessária a remessa 
oficial, nos termos do art. 11, da Lei 12.153/09, e art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Marília, 8 de janeiro de 
2015. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz JUIZ DE DIREITO - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 
999999/DP), FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)

Processo 1010459-94.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Idemir 
Costa Zimmerann - Fls. 33: intime-se pessoalmente a requerente para providenciar a documentação indicada na decisão de fls. 
29/30, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação, nos termos do artigo 267, inciso III e § 1º, do Código de Processo 
Civil. Int. - ADV: FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1010459-94.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Idemir 
Costa Zimmerann - Estado de São Paulo e outro - Pelo exposto, confirmo a liminar de fls. 42/43 e, na forma do artigo 269, inciso 
I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno os requeridos a, solidariamente, fornecerem à autora os medicamentos 
referidos na inicial, nas dosagens lá indicadas e pelo tempo que for necessário, conforme indicação do médico responsável 
por seu tratamento, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Sem condenação nas custas e honorários nesta instância, nos 
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termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Desnecessária a remessa oficial, nos termos do art. 11, da Lei 12.153/09, e art. 475, § 2º, do 
Código de Processo Civil. P.R.I.C. Marília, 17 de dezembro de 2014. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz JUIZ DE DIREITO - ADV: 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP), FATIMA 
ALBIERI (OAB 113981/SP)

Processo 1010527-44.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
Antônio Carlos Duarte Camacho - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se o (a) requerente, em 10 dias, sobre 
a contestação e eventuais documentos de fls. 61/91. - ADV: RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO (OAB 199094/SP), PRISCILA 
MARIA CAPPUTTI ORTEGA (OAB 292066/SP)

Processo 1010871-25.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- Waldemar Cortellini - SPPREV- SÃO PAULO PREVIDÊNCIA e outro - Manifeste-se o (a) requerente, em 10 dias, sobre a 
contestação e eventuais documentos de fls. 40/49. - ADV: DENISE OZORIO FABENE RODRIGUES (OAB 246672/SP), MARCO 
ANTONIO BARONI GIANVECCHIO (OAB 172006/SP)

Processo 1011107-74.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tempo de Serviço - FLÁVIO WIRGUES - 
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Manifeste-se o (a) requerido (a) sobre a contestação de fls. 76/92. - ADV: 
VIVIAN PATRÍCIA SATO YOSHINO (OAB 172172/SP), RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO (OAB 199094/SP)

Processo 1011122-43.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
ELIEZER DE ALENCAR RIBEIRO LEITE - Instituto de Previdência do Município de Marília - IPREMM e outro - Manifeste-se o 
(a) requerente, em 10 dias, sobre a contestação e eventuais documentos de fls. 74/85. - ADV: MONICA REGINA DA SILVA (OAB 
235458/SP), MARCIA PIKEL GOMES (OAB 123177/SP)

Processo 1011279-16.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
GODOFREDO FIORINI - ESTADO DE SÃO PAULO e outro - Ofício e documentos de fls. 87/93 (comunicando a desistência do 
requerente do tratamento solicitado): ciência às partes, com possibilidade de manifestação em cinco dias. Int. - ADV: FATIMA 
ALBIERI (OAB 113981/SP), TERCIO SPIGOLON GIELLA PALMIERI SPIGOLON (OAB 168778/SP), DELTON CROCE JUNIOR 
(OAB 103394/SP)

Processo 1011433-34.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações Municipais Específicas - 
Espólio de Orlando Conrado de Oliveira Filho - Prefeitura Municipal de Marilia - Trata-se de ação ordinária proposta em face do 
Município de Marília, endereçada a uma das Varas Cíveis da comarca de Marília e distribuída ao Juizado da Fazenda Pública da 
comarca de Marília. A decisão proferida a fls. 80 somente determinou a citação do requerido, nos termos do rito escolhido pelo 
autor no momento da distribuição da ação. Porém, em razão do valor dado à causa, esta demanda não poderá tramitar pelo rito 
do Juizado Especial da Fazenda Pública. Assim, tendo em vista a interposição de Agravo de Instrumento a fls. 90/101, onde se 
discute além da competência, o indeferimento da assistência judiciária gratuita, e o ofício de fls. 111 informando a concessão 
de efeito suspensivo ao agravo interposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Proceda a serventia 
as anotações acerca da interposição do agravo de instrumento, bem como do efeito suspensivo concedido e aguarde-se o 
seu desfecho. Intime-se. - ADV: ANTONIO FERNANDO GUIMARÃES MARCONDES MACHADO (OAB 86499/SP), ANGELICA 
MORENO PEREIRA SAMPAIO (OAB 244575/SP)

Processo 1011433-34.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações Municipais Específicas - 
Espólio de Orlando Conrado de Oliveira Filho - Prefeitura Municipal de Marilia - Fls. 193/199: em obediência à decisão do Agravo 
de Instrumento, anote-se a concessão dos benefícios da Lei nº 1.060/50 ao autor, bem como encaminhem-se ao Distribuidor para 
redistribuição à Vara da Fazenda Pública desta comarca, em razão do valor dado à causa. Int. - ADV: ANTONIO FERNANDO 
GUIMARÃES MARCONDES MACHADO (OAB 86499/SP), ANGELICA MORENO PEREIRA SAMPAIO (OAB 244575/SP)

Processo 1011489-67.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
ELISABETE DA SILVA - ESTADO DE SÃO PAULO e outro - Pelo exposto, confirmo a liminar de fls. 36/37 e, na forma do artigo 
269, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno os requeridos a, solidariamente, fornecerem à autora os 
medicamentos referidos na inicial (EZETIMIBE 10 mg (30 cápsulas ao mês), nas dosagens lá indicadas e pelo tempo que 
for necessário, conforme indicação do médico responsável por seu tratamento, sob pena de multa diária de R$ 200,00. Sem 
condenação nas custas e honorários nesta instância, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Desnecessária a remessa oficial, 
nos termos do art. 11, da Lei 12.153/09, e art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Marília, 18 de dezembro de 
2014. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz JUIZ DE DIREITO - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 
999999/DP), FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)

Processo 1011600-51.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Jornada de Trabalho - GILBERTO 
RODRIGUES DOS SANTOS - Prefeitura Municipal de Marilia - Manifeste-se o (a) requerente, em 10 dias, sobre a contestação 
e eventuais documentos de fls.138/251. - ADV: ALBERTO CESAR CLARO (OAB 183792/SP), ANGELICA MORENO PEREIRA 
SAMPAIO (OAB 244575/SP)

Processo 1011713-05.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Mariza 
Massako Ono Okura - Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro - Fls. 49: o quadro da autora é considerado grave. Logo 
indefiro a dilação de prazo. Comunique-se por ofício. Int. - ADV: KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP), FATIMA ALBIERI 
(OAB 113981/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1011802-28.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Isonomia/Equivalência Salarial - Aldo 
Hélio Carmello - Fls. 20: defiro, anotando-se. Int. - ADV: TEREZA CRISTINA ALBIERI BARALDI (OAB 91700/SP), PATRICIA 
LOURENÇO DIAS FERRO CABELLO (OAB 207330/SP), ALEXANDRE RAYES MANHAES (OAB 126627/SP)

Processo 1011802-28.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Isonomia/Equivalência Salarial - Aldo Hélio 
Carmello - São Paulo Previdência - Manifeste-se o (a) requerente, em 10 dias, sobre a contestação e eventuais documentos 
de fls. 22/27. - ADV: TEREZA CRISTINA ALBIERI BARALDI (OAB 91700/SP), PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO CABELLO 
(OAB 207330/SP), ALEXANDRE RAYES MANHAES (OAB 126627/SP)

Processo 1011850-84.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- ROGÉRIO GANDOLFI - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Manifeste-se o (a) requerente, em 10 dias, sobre a 
contestação e eventuais documentos de fls. 34/47. - ADV: PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO CABELLO (OAB 207330/SP), 
DANIEL DEPERON DE MACEDO (OAB 184618/SP), CLOVIS MORAES BORGES (OAB 223239/SP)

Processo 1011864-68.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
OLIMPIO TRINDADE - SUCEN - SUPERINTENDENCIA DE COONTROLE DE ENDEMIAS - Manifeste-se o (a) requerente, em 
10 dias, sobre a contestação e eventuais documentos de fls. 322/468. - ADV: ALAN SERRA RIBEIRO (OAB 208605/SP), FLÁVIO 
EDUARDO ANFILO PASCOTO (OAB 197261/SP), JOSE MANOEL PIRAGIBE CARNEIRO JUNIOR (OAB 29715/SP)

Processo 1011876-82.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Custeio de Assistência Médica - Ivan 
Caetano Bragante - Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de São Paulo - Manifeste-se o (a) requerido (a) sobre 
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a contestação de fls. 53/65. - ADV: ALEXANDRE ZANIN GUIDORZI (OAB 166647/SP), CRISTIANE LOPES NONATO (OAB 
190616/SP), RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO (OAB 199094/SP)

Processo 1011879-37.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Custeio de Assistência Médica - Waldemar 
Domingos da Silva - Caixa Beneficente da Policial Militar do Estado de São Paulo - Manifeste-se o (a) requerido (a) sobre a 
contestação de fls. 83/95. - ADV: RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO (OAB 199094/SP), ALEXANDRE ZANIN GUIDORZI (OAB 
166647/SP)

Processo 1011946-02.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
NATAL JOSÉ ESQUINELATO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA - 
IPREMM - Manifeste-se o (a) requerente, em 10 dias, sobre a contestação e eventuais documentos de fls. 46/57. - ADV: 
LUCIANO MELI ASSAF (OAB 321114/SP), MONICA REGINA DA SILVA (OAB 235458/SP)

Processo 1012333-17.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Água - Tatiana Campanari 
Macedo - Departamento de Água e Esgoto de Marília - DAEM - Manifeste-se o (a) requerente, em 10 dias, sobre a contestação e 
eventuais documentos de fls. 66/102. - ADV: CARLOS CAMPANARI (OAB 280761/SP), RAINER MARCEL DE OLIVEIRA VIANA 
(OAB 214747/SP)

Processo 1012597-34.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Servidores Inativos - Germano Duda 
de Lima - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Marília - IPREMM - Manifeste-se o (a) requerente, 
em 10 dias, sobre a contestação e eventuais documentos de fls. 27/37. - ADV: MONICA REGINA DA SILVA (OAB 235458/SP), 
LUCIANO MELI ASSAF (OAB 321114/SP)

Processo 1012599-04.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Servidores Inativos - Mário Gomes 
Mariano - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Marilia - IPREMM - Manifeste-se o (a) requerente, em 10 dias, 
sobre a contestação e eventuais documentos de fls. 28/39. - ADV: MONICA REGINA DA SILVA (OAB 235458/SP), LUCIANO 
MELI ASSAF (OAB 321114/SP)

Processo 1012600-86.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Servidores Inativos - Pedro Ribeiro Santos 
- Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Marília - IPREMM - Manifeste-se o (a) requerente, em 10 dias, 
sobre a contestação e eventuais documentos de fls. 26/37. - ADV: MONICA REGINA DA SILVA (OAB 235458/SP), LUCIANO 
MELI ASSAF (OAB 321114/SP)

Processo 1012640-68.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações Municipais Específicas 
- Antônio Manoel da Paixão - Departamento de Água e Esgoto de Marília - DAEM - Manifeste-se o (a) requerente, em 10 
dias, sobre a contestação e eventuais documentos de fls. 178/197. - ADV: ALAN SERRA RIBEIRO (OAB 208605/SP), RAINER 
MARCEL DE OLIVEIRA VIANA (OAB 214747/SP)

Processo 1012955-96.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA 
DA GRAÇA ADÃO SILVA - ESTADO DE SÃO PAULO e outro - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno os 
requeridos a, solidariamente, fornecerem à autora os medicamentos referidos na inicial, nas dosagens lá indicadas e pelo tempo 
que for necessário, conforme indicação do médico responsável por seu tratamento, sob pena de multa diária de R$ 200,00. 
Sem condenação nas custas e honorários nesta instância, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Desnecessária a remessa 
oficial, nos termos do art. 11, da Lei 12.153/09, e art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Marília, 17 de dezembro de 
2014. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz JUIZ DE DIREITO - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 
999999/DP), FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)

Processo 1013206-17.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- DUVARY FRANCISCA SANCHES - ESTADO DE SÃO PAULO e outro - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e 
condeno os requeridos a, solidariamente, fornecerem à autora o medicamento Pradaxa 110mg (duas cápsulas ao dia), pelo 
tempo que for necessário, conforme indicação do médico responsável por seu tratamento, sendo vedada a substituição por 
medicamentos similares ou genéricos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 em razão do eventual descumprimento da medida. 
Sem condenação nas custas e honorários nesta instância, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Desnecessária a remessa 
oficial, nos termos do art. 11, da Lei 12.153/09, e art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Marília, 13 de janeiro 
de 2015. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz JUIZ DE DIREITO - ADV: RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO (OAB 199094/SP), 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP)

Processo 1013501-54.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
SEBASTIÃO ARANTES - Estado de São Paulo e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 344.2014/047474-4 dirigi-me aos endereços retro, procedendo a CITAÇÃO da 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, na pessoa do seu Procurador Dr Renato Silveira Bueno Bianco e do Município de 
Marília, na pessoa do seu Procurador Dr Domingos Caramaschi Júnior, de todo o teor do r. Mandado, que bem cientes ficaram, 
receberam as contra fé que lhes ofereci e exararam as suas notas de cientes no presente. O referido é verdade e dou fé. IVONE 
BARROS DE LIMA MATR 352491 - ADV: FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP)

Processo 1013542-21.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - IVE 
MARIANA CAMARGO SAD - Fls. 62: diante da notícia do descumprimento da ordem judicial, majoro a multa para o importe 
de R$ 1.000,00 por dia. Intimem-se o requerido, por mandado, para que cumpra a liminar no prazo de 48 horas, sob pena 
de incidência dessa multa majorada. Intime-se. - ADV: RENATO BERNARDI (OAB 138316/SP), ADINALDO APARECIDO DE 
OLIVEIRA (OAB 137939/SP)

Processo 1013590-77.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA 
VITORIA BARBOSA GONÇALVES - Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o 
pedido e condeno os requeridos a fornecerem à autora o medicamento Diacereína 50mg (1 cápsula ao dia), vedada a substituição 
por similares ou genéricos, pelo tempo que for necessário, conforme indicação do médico responsável por seu tratamento, sob 
pena de multa diária de R$ 200,00 em razão do eventual descumprimento da medida. Sem condenação nas custas e honorários 
nesta instância, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Desnecessária a remessa oficial, nos termos do art. 11, da Lei 12.153/09, 
e art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Marília, 13 de janeiro de 2.015 Walmir Idalêncio dos Santos Cruz JUIZ DE 
DIREITO - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 
73339/SP), FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP)

Processo 1013730-14.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
NILZA DEMÁZIO DE ALMEIDA - ESTADO DE SÃO PAULO e outro - Pelo exposto, confirmo a liminar de fls. 52/53, JULGO 
PROCEDENTE o pedido e condeno os requeridos a fornecerem à autora o medicamento VICTOZA (Liraglutida) 6mg, para uso 
contínuo, sendo vedada a substituição por similares ou genéricos, pelo tempo que for necessário, conforme indicação do médico 
responsável por seu tratamento, sob pena de multa diária de R$ 200,00 na hipótese de eventual descumprimento da medida. 
Sem condenação nas custas e honorários nesta instância, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Desnecessária a remessa 
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oficial, nos termos do art. 11, da Lei 12.153/09, e art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Marília, 14 de janeiro de 
2.015 Walmir Idalêncio dos Santos Cruz JUIZ DE DIREITO - ADV: FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP), DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP)

Processo 1014010-82.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Vanessa 
Maceno da Silva - Vistos. 1. Tratando-se de tutela de urgência para fins de pagamento da parcela de valor referente à pensão 
por morte, supostamente devido pela requerida, o objeto do pedido subsume-se a “pagamentos de qualquer natureza”, de modo 
que encontra óbice, em sede de antecipação de tutela, no art. 1º, da Lei 9.494/97 c.c art. 7º, § 2º, da Lei 12.016/09 (que revogou 
as Leis 4.348/64 e 5.021/66). 2. Fica, portanto, indeferida a antecipação de tutela. 3. Dispenso a audiência de conciliação. 4. 
Cite-se, com as cautelas e advertências legais. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE DE ALMEIDA (OAB 172438/SP)

Processo 1014090-46.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Zilda 
de Jesus - Vistos. 1- Nos termos do art. 1º, do Provimento nº 1768/2010, alterado pelo Provimento n° 1769/2010, esta demanda 
não pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública. 2- Assim, redistribua-se à Vara da Fazenda Pública local. Intime-se. 
- ADV: REGIS PODEROSO DE SOUZA (OAB 230402/SP)

Processo 1014232-50.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
Aline Dal Roveri - 1. Dispenso a audiência de conciliação. 2. Cite-se, com as cautelas e advertências legais. Intime-se. - ADV: 
RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO (OAB 199094/SP), REGIS PODEROSO DE SOUZA (OAB 230402/SP)

Processo 1014359-85.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
DONIZETE DE LIMA - Fls. 36: concedo o prazo adicional de 20 (vinte) dias para o cumprimento da liminar. Comunique-se com 
urgência. Int. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), FATIMA ALBIERI (OAB 113981/
SP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)

Processo 1014540-86.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento Médico-Hospitalar - Geralda 
Pires Gonçalves - Fls. 26: o quadro da autora é considerado grave. Logo indefiro a dilação de prazo. Comunique-se com 
urgência. Fls. 28/33: mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Anote-se a interposição do Agravo Retido. 
Após, intime-se a requerente para se manifestar sobre o mencionado agravo. Intime-se. - ADV: TERCIO SPIGOLON GIELLA 
PALMIERI SPIGOLON (OAB 168778/SP), FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP), MARCO ANTONIO BARONI GIANVECCHIO 
(OAB 172006/SP)

Processo 1014824-94.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento Médico-Hospitalar - AILSON 
NEVES DE SOUZA - Fls. 41: concedo o prazo adicional de 20 (vinte) dias para o cumprimento da liminar. Comunique-se por 
ofício. Int. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), FATIMA ALBIERI (OAB 113981/SP), 
DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LÍDIA ALVES BOTELHO DE MORAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0046/2015
Processo 1000514-49.2015.8.26.0344 - Mandado de Segurança - Sistema Nacional de Trânsito - EDINALDO FERNANDES 

DA SILVA - 5. Diante do exposto, defiro a liminar e determino que a autoridade coatora não obstaculize o processamento 
da renovação da CNH do impetrante em razão da pendência referente aos procedimentos administrativos a ele atribuídos, 
especialmente, não obste a expedição da segunda via da CNH (pagas eventuais taxas e emolumentos). 6. Notifique-se a 
autoridade coatora, dando-lhe conta do deferimento da liminar e também para que preste suas informações no prazo legal (art. 
7º, I, LMS). Notifique-se também a pessoa jurídica a que pertence a autoridade impetrada, nos termos do art. 7º, II, da LMS. 
7. Ao final, com ou sem informações, mas desde que decorrido o prazo legal, vista ao Ministério Público, vindo conclusos, na 
sequência, para sentença. 8. O cumprimento desta decisão fica condicionado ao recolhimento das custas inicias pelo impetrante, 
no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo. Intime-se. - ADV: SÉRGIO DA 
SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP)

Processo 1000517-04.2015.8.26.0344 - Mandado de Segurança - Sistema Nacional de Trânsito - JONAS ALVES DE SOUZA 
JÚNIOR - Vistos. 1. O documento de fls. 14 indica que o processo de renovação da CNH do impetrante foi indeferido em razão 
da existência do processo administrativo punitivo n° 270400069613. Contudo, a certidão de fls. 20 faz menção ao protocolo 
tempestivo e a pendência de julgamento do processo administrativo n° 127040040069613. 2. Desta feita, há disparidade e 
controvérsia em relação aos procedimentos punitivos instaurados em face do requerente, ademais, inexiste demonstração nos 
autos de que o procedimento 270400069613 esteja pendente de julgamento, estando a liminar no caso de indeferimento. 3. 
Assim, indefiro a liminar. 4. Notifique-se a autoridade coatora, dando-lhe conta do indeferimento da liminar e também para que 
preste suas informações no prazo legal (art. 7º, I, LMS). Notifique-se também a pessoa jurídica a que pertence a autoridade 
impetrada, nos termos do art. 7º, II, da LMS. 5. Ao final, com ou sem informações, mas desde que decorrido o prazo legal, 
vista ao Ministério Público, vindo conclusos, na sequência, para sentença. 6. O cumprimento desta decisão fica condicionado 
ao recolhimento das custas inicias, pelo impetrante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e 
extinção do processo. Intime-se. - ADV: SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP)

Processo 1000517-04.2015.8.26.0344 - Mandado de Segurança - Sistema Nacional de Trânsito - JONAS ALVES DE SOUZA 
JÚNIOR - 6. Diante do exposto, defiro a liminar e determino que a autoridade coatora não obstaculize o processamento da 
renovação da CNH do impetrante em razão da pendência referente ao procedimento administrativo a ele atribuído. 7. Notifique-
se a autoridade coatora, dando-lhe conta da concessão da liminar e também para que preste suas informações no prazo legal 
(art. 7º, I, LMS). Notifique-se também a pessoa jurídica a que pertence a autoridade impetrada, nos termos do art. 7º, II, da LMS. 
8. Ao final, com ou sem informações, mas desde que decorrido o prazo legal, vista ao Ministério Público, vindo conclusos, na 
sequência, para sentença. Intime-se. - ADV: SÉRGIO DA SILVA GRÉGGIO (OAB 158675/SP)

Processo 1000605-42.2015.8.26.0344 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Sérgio Luiz Afonso 
- 5.Diante do exposto, defiro a liminar e determino que a autoridade coatora não obstaculize o processamento da renovação da 
CNH do impetrante em razão da pendência referente ao procedimento administrativo a ele atribuído. 6.Notifique-se a autoridade 
coatora, dando-lhe conta da concessão da liminar e também para que preste suas informações no prazo legal (art. 7º, I, LMS). 
Notifique-se também a pessoa jurídica a que pertence a autoridade impetrada, nos termos do art. 7º, II, da LMS. 7.Ao final, com 
ou sem informações, mas desde que decorrido o prazo legal, vista ao Ministério Público, vindo conclusos, na sequência, para 
sentença. 8. O valor da taxa judiciária está recolhido a menor, tendo em vista que para o exercício de 2015, o valor da UFESP é 
de R$21,25, sendo o recolhimento mínimo de R$106,25. Assim, o cumprimento desta decisão fica condicionado ao recolhimento 
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da diferença da taxa judiciária pelo impetrante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção 
do processo. Intime-se. - ADV: ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA (OAB 212240/SP)

Processo 1000949-23.2015.8.26.0344 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Jaime Augusto 
Souza Garcia - 5.Diante do exposto, defiro a liminar e determino que a autoridade coatora não obstaculize o processamento da 
renovação da CNH do impetrante em razão da pendência referente ao procedimento administrativo a ele atribuído. 6.Notifique-
se a autoridade coatora, dando-lhe conta da concessão da liminar e também para que preste suas informações no prazo legal 
(art. 7º, I, LMS). Notifique-se também a pessoa jurídica a que pertence a autoridade impetrada, nos termos do art. 7º, II, da 
LMS. 7.Ao final, com ou sem informações, mas desde que decorrido o prazo legal, vista ao Ministério Público, vindo conclusos, 
na sequência, para sentença. 8. As custas iniciais estão recolhidas a menor, haja vista que para o exercício de 2015 o valor da 
UFESP é de R$ 21,25, sendo o recolhimento mínimo de R$ 106,25. Assim, o cumprimento desta decisão fica condicionado ao 
recolhimento da diferença no valor da taxa judiciária, pelo impetrante, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da 
distribuição e extinção do processo Intime-se. - ADV: ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA (OAB 212240/SP)

Processo 1000962-22.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - SUSAN DAISY 
BERTINI GOES - Vistos. Os elementos de prova trazidos não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos 
administrativos. Em outras palavras, não há nos autos demonstração cabal de eloquente ilegalidade cometida pelo requerido. 
De fato, a requerente não demonstra nos autos a data da notificação da autuação, assim não se pode assegurar que foi 
observado o prazo de 15 (quinze) dias para identificação do condutor infrator, nos termos do artigo 257, §7º, do Código de 
Trânsito Brasileiro. Então, ao menos nesta fase de análise perfunctória, não se vislumbrando, por ora, a plausibilidade jurídica 
do pedido, indefiro a liminar, podendo ser reapreciada após o aperfeiçoamento do contraditório e da ampla defesa. Cite-se, com 
as cautelas e advertências legais. Intime-se. - ADV: GUILHERME BERTINI GOES (OAB 241609/SP)

Processo 1000962-22.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - SUSAN DAISY BERTINI 
GOES - Vistos. Fls. 41/42: Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de fls. 40, que indeferiu a liminar almejada 
pela requerente. Com razão a autora. Embora a requerente não demonstre nos autos a data da notificação da autuação, o 
documento de fls. 17, de fato, indica como prazo para indicação e defesa da autuação 31/08/2014. Assim, o efetivo condutor 
do veículo no momento da infração (José Álvaro Abdalla Góes) foi identificado tempestivamente, haja vista a comunicação 
enviada em 29/08/2014 (fls. 16). Diante do exposto a requerente não pode ser considerada responsável pelo Auto de Infração 
de Trânsito n° 1J930180-3, e, por conseguinte, não pode sofrer as consequências dele advindas. Ora, é indevida a atribuição 
de responsabilidade à proprietária, com pontuação negativa em seus registros específicos, em especial pelo fato de que o 
condutor-infrator foi regularmente identificado de forma tempestiva. Há que se prestigiar, pois, o princípio da verdade real. 
Diante do exposto, reconsidero a decisão de fls. 40 e defiro a liminar, para fins de suspender os efeitos da pontuação negativa 
lançada no prontuário da requerente em virtude do Auto de Infração de Transito n° 1J930180-3. Oficie-se à 12ª Ciretran de 
Marília. Cite-se, com as cautelas e advertências legais. Intime-se. - ADV: GUILHERME BERTINI GOES (OAB 241609/SP)

Processo 1000962-22.2015.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - SUSAN DAISY BERTINI 
GOES - Nos termos do provimento da Corregedoria Geral da Justiça - CG n.º 28/2014, providencie o requerente, em 10 dias, a 
diligência necessária para a expedição do mandado de citação. - ADV: GUILHERME BERTINI GOES (OAB 241609/SP)

Processo 1001101-71.2015.8.26.0344 - Mandado de Segurança - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 
- LAZARA ALVIM DE SOUZA - Defiro, pois, a liminar nos termos em que requerida, para determinar a imediata concessão da 
isenção do IPVA para o veículo adquirido em nome da impetrante. Concedo os benefícios da Lei n° 1060/50. Anote-se. Notifique-
se a autoridade impetrada para, em 10 dias, prestar as informações. Nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/09, dê-
se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, no caso a Procuradoria Geral do Estado 
Regional de Marília, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Decorrido o prazo, 
com ou sem as informações, vista ao Ministério Público e conclusos para sentença. Intime-se. - ADV: DIVINO DONIZETE DE 
CASTRO (OAB 93351/SP)

Processo 1007268-41.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luzinete Rosa - Intime-
se a patrona da requerente de que a certidão de honorários encontra-se disponível para impressão, conforme fls. 53. - ADV: 
ARIANA GUERREIRO FERREIRA (OAB 315819/SP)

Processo 1009124-40.2014.8.26.0344 - Mandado de Segurança - Licenciamento de Veículo - Gabriela Zoratti Buoro 
- 1. Melhor compulsando estes autos, verifico que as custas foram integralmente recolhidas a fls. 09/11. 2. Fica mantido o 
indeferimento da liminar pelos motivos expostos na decisão de fls. 44. 3. Notifique-se a autoridade coatora para que preste suas 
informações no prazo legal (art. 7º, I, LMS). Notifique-se também a pessoa jurídica a que pertence a autoridade impetrada, nos 
termos do art. 7º, II, da LMS. 4. Ao final, com ou sem informações, mas desde que decorrido o prazo legal, vista ao Ministério 
Público, vindo conclusos, na sequência, para sentença. Intime-se. - ADV: DIEGO EVANGELISTA SILVA (OAB 344428/SP)

Processo 1009464-81.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - CAMILA 
GONÇALVES DE MORAIS - 7. Diante do exposto, defiro a liminar e determino que não seja obstacularizado o processamento da 
renovação da CNH da autora em razão da pendência referente às portarias a ela imputada. Comunique-se, mediante ofício. 8. 
Concedo à autora os benefícios da Lei nº 1060/50. Anote-se. 9. Após, cumpra-se o item 3 da decisão de fls. 20. Intime-se. - ADV: 
CARLOS ROBERTO GONÇALVES (OAB 317717/SP)

Processo 1012392-05.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - IGNEZ GALLO - Fls. 
32/46: mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Proceda a serventia as anotações acerca da interposição do 
agravo de instrumento. Em obediência à decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 2005003-77.2015.8.26.0000, 
constante de fls. 49/51, anote-se a concessão dos benefícios da Lei nº 1060/50, bem como oficie-se comunicando a antecipação 
da tutela para a implantação do benefício em favor da requerente. Após, cumpra-se o item 3 da decisão de fls. 30. Ofício de 
fls. 48: informações a seguir, em 02 (duas) laudas. Encaminhe-se por e-mail. Int. - ADV: IGOR VICENTE DE AZEVEDO (OAB 
298658/SP)

Processo 1012720-32.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - JOSÉ ROBERTO PAULI - Vistos. 1. 
Por se tratar de ação ordinária, incabível ação contra órgão público que não detém aptidão jurídica para estar em juízo, devendo 
a ação ser direcionada contra a pessoa jurídica de direito público ao qual o órgão está vinculado, no caso, a Fazenda Pública 
do Estado de São Paulo. Assim, retifico, de ofício, o polo passivo da demanda para constar como requerida apenas a FAZENDA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 2. Existe questão fática no caso dos autos que precisa ser mais bem elucidada no 
ambiente contraditório, razão pela qual a liminar está no caso de ser indeferida, por ora, já que não estou convencido da 
verossimilhança das alegações do requerente. Melhor ouvir a Fazenda Pública requerida. 3. Assim, em sede de cognição 
sumária, ainda não convencido acerca da plausibilidade jurídica do direito invocado e do periculum in mora alegados na petição 
inicial, INDEFIRO a liminar postulada. 4. Cite-se, com as cautelas e advertências legais. Intime-se. - ADV: THAIS ROBERTA 
LOPES (OAB 318215/SP)
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Processo 1014002-08.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LÚCIA MARIA LAVAGNINI 
BARROZO - ESTADO DE SÃO PAULO - Antes de apreciar o pedido de fls. 49, aguarde-se o retorno do Aviso de Recebimento 
referente ao ofício expedido a fls. 48. Sem prejuízo, atenda a autora ao item 2 da decisão de fls. 45. Int. - ADV: DAYANE 
JACQUELINE MORENO GATI (OAB 330107/SP), WILSON MEIRELES DE BRITTO (OAB 136587/SP), LUIZA MENEGHETTI 
BRASIL (OAB 131377/SP), DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP)

Processo 1014862-09.2014.8.26.0344 - Mandado de Segurança - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 
- Allan Guimarães Mayoral - Vistos. Pleiteia o impetrante medida liminar para fins de concessão de isenção do IPVA, sob o 
argumento de que é deficiente físico e mental. Ocorre que, compulsando os autos digitais, verifica-se a ausência de laudos/
relatórios médicos indicando as deficiências de que o impetrante é portador. Assim, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que 
o impetrante traga aos autos documentação médica que comprove suas deficiências, sob pena de indeferimento da liminar. Ante 
a provisão de fls. 08, concedo os benefícios da Lei n° 1060/50. Anote-se. Intime-se. - ADV: WILSON MEIRELES DE BRITTO 
(OAB 136587/SP)

Processo 1014862-09.2014.8.26.0344 - Mandado de Segurança - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 
- Allan Guimarães Mayoral - Defiro, pois, a liminar, para determinar a imediata concessão da isenção do IPVA do ano de 2014 
e os vincendos até o julgamento final desta demanda, para o veículo GM/ZAFIRA ELEGANCE, cor preta, ano 2004, modelo 
2005, placas DKY-8712, Renavam 00827726988 em nome do impetrante. Notifique-se a autoridade impetrada para, em 10 dias, 
prestar as informações. Nos termos do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/09, dê-se ciência do feito ao órgão de representação 
judicial da pessoa jurídica interessada, no caso a Procuradoria Geral do Estado Regional de Marília, enviando-lhe cópia da 
inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Ao final, com ou sem informações, mas desde que decorrido o 
prazo legal, vista ao Ministério Público, vindo conclusos, na sequência, para sentença. Intime-se. - ADV: WILSON MEIRELES 
DE BRITTO (OAB 136587/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LÍDIA ALVES BOTELHO DE MORAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0048/2015
Processo 0000973-05.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Edison Dionísio Marques - 

Ipremm - Instituto de Previdência do Município de Marília - Vistos, em saneador. As partes estão bem representadas e presentes 
as condições da ação, bem assim os pressupostos processuais. Por seu turno, as preliminares trazidas pelo requerido, de 
impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir, confundem-se com a matéria de mérito e, portanto, com ele 
serão analisadas. Preliminares afastadas. Dou o feito por saneado. Ponto controvertido é a incapacidade total e definitiva do 
requerente para o exercício do cargo, de modo a tornar-se necessária a realização de prova pericial nestes autos. Assim, por 
interessar sobremodo ao deslinde desta ação, desde já, defiro o pleito de perícia médica formulado pelo autor às fls. 11. No 
ponto, tendo em vista que é beneficiário da Justiça Gratuita (fls. 138), aliado ao fato de que, nesta cidade, conforme experiência 
em outras ações desse tipo, há óbice insuperável na nomeação de peritos médicos para beneficiários da gratuidade processual, 
oficie-se ao IMESC para agendamento de perícia médica, encaminhando-lhe cópia da inicial e dos exames fornecidos pelo 
autor. Sem prejuízo, ficam as partes desde já intimadas a apresentarem, em 5 (cinco) dias, seus quesitos e indicarem, querendo, 
assistentes técnicos. Não obstante, em complementação à prova acima, especifiquem as partes eventuais outras provas que 
pretendem produzir, justificando a pertinência, no prazo de dez dias, sob pena de preclusão. Intime-se. - ADV: MONICA REGINA 
DA SILVA (OAB 235458/SP), FABIANA VENTURA (OAB 255130/SP)

Processo 0001052-81.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Nilce 
Clélia Quinallia Faria - Estado de São Paulo - - Município de Marília - Vistos. Recebo o recurso interposto pela Fazenda Pública 
no efeito devolutivo, nos termos do art. 520, VII, do CPC. À requerente para contrarrazões. Após, com ou sem as contrarrazões, 
remetam-se os autos ao Colégio Recursal, observadas as formalidades legais. Intime-se. Marilia, 06 de fevereiro de 2015. 
WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ JUIZ DE DIREITO - ADV: DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP), FATIMA 
ALBIERI (OAB 113981/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 0001221-68.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Antoninha Lima Gagliardi 
- Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo o recurso interposto pela Fazenda Pública no efeito devolutivo, nos 
termos do art. 520, VII, do CPC. À requerente para contrarrazões. Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao 
Colégio Recursal, observadas as formalidades legais. Intime-se. Marilia, 06 de fevereiro de 2015. WALMIR IDALÊNCIO DOS 
SANTOS CRUZ JUIZ DE DIREITO - ADV: DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP), FABIANO MACHADO GAGLIARDI (OAB 
175883/SP)

Processo 0001983-84.2014.8.26.0344 - Mandado de Segurança - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 
- Ana Paula Januario - Chefe do Posto Fiscal / 11 de Marília - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo a 
apelação de fls. 88/104 somente no efeito devolutivo, nos termos do art. 520, VII, do CPC. Ao impetrante para contrarrazões. 
Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de 
Direito Público, observadas as formalidades legais. Intime-se. Marilia, 06 de fevereiro de 2015. WALMIR IDALÊNCIO DOS 
SANTOS CRUZ JUIZ DE DIREITO - ADV: CARLOS ALBERTO HERNANDES (OAB 113550/SP), IGNACIA TOMI SHINOMYA DE 
CASTRO (OAB 87284/SP)

Processo 0002114-25.2015.8.26.0344 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0002649-29.2014.8.26.0104 - Vara Única) - 
Lara Naíra Moraes Me - Fazenda Pública do Municipio de Júlio Mesquita - Providencie o requerente o recolhimento da diligência 
do oficial de justiça (R$ 63,75 nos termos do provimento 28/14 de 24/10/2014) para a intimação da testemunha Jose Maria dos 
Santos. - ADV: DIEGO RAFAEL ESTEVES VASCONCELLOS (OAB 290219/SP), RAFAELA REZENDE ORTEGA (OAB 266628/
SP)

Processo 0002348-75.2013.8.26.0344 (034.42.0130.002348) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Valéria Ferneda Lunardelli - Departamento de Água e Esgoto de Marília Daem - - Município de Marília - Cumpra-se o item 9 
da decisão de fls. 128/130. Fls. 139/141: aprovo os quesitos apresentados pela autora. Fls. 144/146: defiro a indicação de 
assistente técnico e aprovo os quesitos apresentados pelo requerido. Fixo o prazo de trinta dias para a realização da perícia e 
apresentação do laudo, contados da data do recebimento dos autos pelo perito responsável. Ante o depósito dos honorários nos 
autos nº 274/2013 (fls. 170 daqueles autos), intime-se o perito para dar início à perícia designada. Sem prejuízo, oficie-se ao 
Município de Marília, nos termos requeridos pelo DAEM a fls. 134, parte final. Int. - ADV: FLAVIO PEDROSA (OAB 118533/SP), 
DOMINGOS CARAMASCHI JUNIOR (OAB 236772/SP), VANESSA SATO MARTINS (OAB 233826/SP)
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Processo 0002411-66.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Água - Ana Paula de Souza Rocha - 
Departamento de Água e Esgoto de Marília - Daem - Vistos. Recebo a apelação de fls. 136/163 em ambos os efeitos. Ao 
requerido para contrarrazões. Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, Seção de Direito Privado, observadas as formalidades legais. Intime-se. Marilia, 06 de fevereiro de 2015. 
WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ JUIZ DE DIREITO - ADV: ALESSANDRA VALÉRIA MOREIRA FREIRE FRANÇA 
(OAB 201324/SP), VANESSA SATO MARTINS (OAB 233826/SP)

Processo 0002732-04.2014.8.26.0344 - Procedimento Ordinário - Diárias e Outras Indenizações - Fernanda Ferreira Viana - 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo a apelação da FESP de fls. 79/90 em ambos os efeitos. À requerente 
para contrarrazões. Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, Seção de Direito Público, observadas as formalidades legais. Intime-se. Marilia, 09 de fevereiro de 2015. WALMIR 
IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ JUIZ DE DIREITO - ADV: JELIMAR VICENTE SALVADOR (OAB 140969/SP), RENATO 
BERNARDI (OAB 138316/SP)

Processo 0003494-20.2014.8.26.0344 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Prefeitura 
Municipal de Marilia - Empresa Circular de Marília Ltda - Vistos. Fls. 130/131: defiro. Proceda o requerida Empresa Circular 
de Marília, ao pagamento do valor a que foi condenada (conforme sentença de fls. 121/123 e cálculo de fls. 130/131, no valor 
de R$500,00), no prazo de quinze dias, sob pena de penhora e incidência de multa de 10%, nos termos do artigo 475-J, do 
Código de Processo Civil. Façam-se as anotações pertinentes à nova fase em que se encontra o processo. Intime-se. Marilia, 
09 de fevereiro de 2015. WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ JUIZ DE DIREITO - ADV: MARCOS CLAUDINEI PEREIRA 
GIMENES (OAB 196071/SP), DOMINGOS CARAMASCHI JUNIOR (OAB 236772/SP), LUIZ FERNANDO BAPTISTA MATTOS 
(OAB 84547/SP)

Processo 0008422-14.2014.8.26.0344 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Abono de Permanência em Serviço (Art. 
87) - Salete Abrão Barboza - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo o recurso interposto pela FESP em 
ambos os efeitos. À requerente para contrarrazões. Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao Colégio 
Recursal, observadas as formalidades legais. Intime-se. Marilia, 06 de fevereiro de 2015. WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS 
CRUZ JUIZ DE DIREITO - ADV: DELTON CROCE JUNIOR (OAB 103394/SP), CARLOS CAMPANARI (OAB 280761/SP)

Processo 0009303-25.2013.8.26.0344 (034.42.0130.009303) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Material - Durvanira Amélia da Silva - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Tendo em vista o depósito de fls. 52, a 
petição da requerente de fls. 54 e com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA, por sentença, 
a execução de sentença, movida por DURVANIRA AMÉLIA DA SILVA contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
Fls. 54: defiro o levantamento pela requerente do valor depositado a fls. 52, expedindo-se o necessário. Comunique-se ao 
DEPRE por e-mail, nos termos do artigo 2º da Portaria nº 8622/2012. Oportunamente, arquivem-se os autos, anotando-se. P. R. 
I. - ADV: KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP), MARCOS MASSATOSHI TAKAOKA (OAB 192628/SP)

Processo 0009633-22.2013.8.26.0344 (034.42.0130.009633) - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - Sílvio Aquino 
Mussi Guimarães - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - Detran/SP - 
Manifeste-se o requerido sobre o depósito de R$ 700,00 (fls. 82/83) referentes aos honorários advocatícios fixados na sentença 
de fls. 68/75. - ADV: KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP), ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA (OAB 212240/SP)

Processo 0012771-94.2013.8.26.0344 (034.42.0130.012771) - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de 
Habilitação - Carlos Ladeia - Delegado de Polícia Diretor da 12ª Ciretran de Marilia - Fazenda Pública do Estado de São 
Paulo - Vistos. Recebo a apelação de fls. 54/61 em ambos os efeitos. Ao impetrado para contrarrazões. Após, com ou sem 
as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Público, 
observadas as formalidades legais. Intime-se. Marilia, 06 de fevereiro de 2015. WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ JUIZ 
DE DIREITO - ADV: CARLA OBRELLI DAL’EVEDOVE (OAB 229756/SP), KATIA TEIXEIRA FOLGOSI (OAB 73339/SP)

Processo 0013837-46.2012.8.26.0344 (344.01.2012.013837) - Procedimento Ordinário - Água e/ou Esgoto - Condomínio 
Residencial Caetés - Departamento de Água e Esgoto de Marília Daem - Vistos. Fls. 169: defiro. Proceda o ora executado 
Condomínio Residencial Caetés, ao pagamento do valor a que foi condenado (conforme sentença de fls. 102/107 e cálculo de 
fls. 170, no valor de R$1.416,45), no prazo de quinze dias, sob pena de penhora e incidência de multa de 10%, nos termos do 
artigo 475-J, do Código de Processo Civil. Façam-se as anotações pertinentes à nova fase em que se encontra o processo. 
Intime-se. Marilia, 09 de fevereiro de 2015. WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ JUIZ DE DIREITO - ADV: PEDRO 
VARGAS (OAB 320465/SP), VANESSA SATO MARTINS (OAB 233826/SP)

Processo 0015423-84.2013.8.26.0344 (034.42.0130.015423) - Procedimento Ordinário - Infração Administrativa - José 
Antonio Rodrigues Açougue Me - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Recebo o recurso interposto pelo requerente 
em ambos os efeitos. À requerida para contrarrazões. Após, com ou sem as contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Público, observadas as formalidades legais. Intime-se. Marilia, 09 
de fevereiro de 2015. WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ JUIZ DE DIREITO - ADV: MARIA LUCIA DE MELO FONSECA 
GONCALVES (OAB 109535/SP), MARCUS BOCCIA LEITE (OAB 189623/SP)

Processo 0017299-11.2012.8.26.0344 (344.01.2012.017299) - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - Antônia 
Zuleica da Silva - - Benedito de Castro Santos - - Tomázia Lira Pereira - - Cláudia Regina Dalóia - - Maria Marta do Nascimento 
- - Eudoro Soares Pessoa - - Renata Tolin - - Clarice Estanislau - - Maria José Bernardini - - Iracema Cerqueira Donda - Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 256: defiro. Procedam os ora executados Antonia Zuleica da Silva, Benedito de 
Castro Santos, Tomazia Lira Pereira, Cláudia Regina Aloia, Iracema Cerqueira Donda, Maria José Bernardini, Renata Tolin, 
Maria Marta do Nascimento, Clarice Estanislau e Eudoro Soares Pessoa, ao pagamento do valor a que foram condenados 
(conforme sentença de fls. 194/198 e cálculo de fls. 256, no valor de R$5.334,21), no prazo de quinze dias, sob pena de penhora 
e incidência de multa de 10%, nos termos do artigo 475-J, do Código de Processo Civil. Façam-se as anotações pertinentes 
à nova fase em que se encontra o processo. Intime-se. Marilia, 09 de fevereiro de 2015. WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS 
CRUZ JUIZ DE DIREITO - ADV: DANY PATRICK DO NASCIMENTO KOGA (OAB 253237/SP), LEVI GOMES DE OLIVEIRA 
JUNIOR (OAB 213739/SP), LEDA MARIA DE MORAES VICENTE (OAB 96105/SP)

Processo 0022491-51.2014.8.26.0344 - Carta Precatória Cível - Depoimento (nº 0001204-20.2011.8.26.0673 - Vara Única do 
Foro Distrital) - Ana da Silva Santos, e outro - Fazenda Pública Municipal de Flórida Paulista, e outro - - DEPARTAMENTO DE 
ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO - Vistos. Para a oitiva da testemunha, designo o dia 24 de fevereiro de 2015, às 14:00 hs. 
Comunique-se ao Juízo Deprecante, por e-mail. Intime-se e requisite-se. Intime-se. - ADV: FERNANDA AUGUSTA HERNANDES 
CARRENHO (OAB 251942/SP), JULIANA BUOSI FAGUNDES DA SILVA (OAB 251049/SP), ROSANI ALICE MESSIAS LOPES 
(OAB 174612/SP)

Processo 0024938-80.2012.8.26.0344 (344.01.2012.024938) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material 
- Maria Aparecida Ramos Pereira - Departamento de Água e Esgoto de Marília Daem - Fls. 242/244: aprovo os quesitos 
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apresentados pela autora. Fls. 247/249: defiro a indicação de assistente técnico e aprovo os quesitos apresentados pelo 
requerido. Fixo o prazo de trinta dias para a realização da perícia e apresentação do laudo, contados da data do recebimento 
dos autos pelo perito responsável. Ante o depósito dos honorários nos autos nº 274/2013 (fls. 170 daqueles autos), intime-se 
o perito para dar início à perícia designada. Sem prejuízo, oficie-se ao Município de Marília, nos termos requeridos pelo DAEM 
a fls. 237, parte final. Int. - ADV: RAINER MARCEL DE OLIVEIRA VIANA (OAB 214747/SP), FLAVIO PEDROSA (OAB 118533/
SP)

Processo 0026943-75.2012.8.26.0344 (344.01.2012.026943) - Procedimento Ordinário - Gratificações e Adicionais - Diego 
Henrique da Silva Pereira - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 133/134: defiro. Proceda o requerente, 
ora executado, Diego Henrique da Silva Pereira, ao pagamento da sucumbência a que foi condenado (conforme sentença 
de fls. 76/79 e petição de fls. 133/134, no valor de R$576,71), no prazo de quinze dias, sob pena de penhora e incidência de 
multa de 10%, nos termos do artigo 475-J, do Código de Processo Civil. Façam-se as anotações pertinentes à nova fase em 
que se encontra o processo. Intime-se. Marilia, 09 de fevereiro de 2015. WALMIR IDALÊNCIO DOS SANTOS CRUZ JUIZ DE 
DIREITO - ADV: JOSÉ CARLOS JAMMAL (OAB 198781/SP), PATRICIA LOURENÇO DIAS FERRO CABELLO (OAB 207330/
SP), OSWALDO ROBERTO D’ANDREA (OAB 299705/SP)

MARTINÓPOLIS
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO VALMIR MAURICI JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS VOLTARELI DO MONTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0038/2015
Processo 0000108-39.2015.8.26.0346 - Procedimento Sumário - Seguro - ALINE BRAGA PELAIS SERRINHA - Seguradora 

Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A - Emende o(a) requerente a inicial a fim de especificar o valor pretendido, já que 
o pedido genérico é possível se, e quando, não determinadas desde logo, em definitivo, “as consequências do ato ou do fato 
ilícito” (CPC, art. 286, II). Cabe anotar que nenhum laudo ou documento médico foi apresentado pela parte, demonstrando, ao 
menos de forma indiciária, que as lesões decorrentes do acidente automobilístico produziram sequelas a ensejar indenização 
em valor maior do que o que fora recebido na via administrativa. Ressalto que a propositura de lide temerária sujeita o autor às 
penas previstas nos arts. 16 e 18 do CPC. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento (CPC, art. 284, parágrafo único). 
- ADV: RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP)

Processo 0000109-24.2015.8.26.0346 - Procedimento Sumário - Seguro - JOÃO MARCOS LAVEZZO - Seguradora Lider 
dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A - Vistos. Emende o(a) requerente a inicial a fim de especificar o valor pretendido, já que 
o pedido genérico é possível se, e quando, não determinadas desde logo, em definitivo, “as consequências do ato ou do fato 
ilícito” (CPC, art. 286, II). Cabe anotar que nenhum laudo ou documento médico foi apresentado pela parte, demonstrando, ao 
menos de forma indiciária, que as lesões decorrentes do acidente automobilístico produziram sequelas a ensejar indenização 
em valor maior do que o que fora recebido na via administrativa. Ressalto que a propositura de lide temerária sujeita o autor às 
penas previstas nos arts. 16 e 18 do CPC. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento (CPC, art. 284, parágrafo único). 
Intime-se. - ADV: RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP)

Processo 0000110-09.2015.8.26.0346 - Procedimento Sumário - Seguro - DEIVISON SOARES DE GOIS - Seguradora Lider 
dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A - Emende o(a) requerente a inicial a fim de especificar o valor pretendido, já que o pedido 
genérico é possível se, e quando, não determinadas desde logo, em definitivo, “as consequências do ato ou do fato ilícito” 
(CPC, art. 286, II). Cabe anotar que nenhum laudo ou documento médico foi apresentado pela parte, demonstrando, ao menos 
de forma indiciária, que as lesões decorrentes do acidente automobilístico produziram sequelas a ensejar indenização em valor 
maior do que o que fora recebido na via administrativa. Ressalto que a propositura de lide temerária sujeita o autor às penas 
previstas nos arts. 16 e 18 do CPC. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento (CPC, art. 284, parágrafo único). Intime-
se. - ADV: RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP)

Processo 0000111-91.2015.8.26.0346 - Procedimento Sumário - Seguro - RAMÃO RICARDO VILLALBA - Seguradora Lider 
dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A - Emende o(a) requerente a inicial a fim de especificar o valor pretendido, já que o pedido 
genérico é possível se, e quando, não determinadas desde logo, em definitivo, “as consequências do ato ou do fato ilícito” 
(CPC, art. 286, II). Cabe anotar que nenhum laudo ou documento médico foi apresentado pela parte, demonstrando, ao menos 
de forma indiciária, que as lesões decorrentes do acidente automobilístico produziram sequelas a ensejar indenização em valor 
maior do que o que fora recebido na via administrativa. Ressalto que a propositura de lide temerária sujeita o autor às penas 
previstas nos arts. 16 e 18 do CPC. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento (CPC, art. 284, parágrafo único). - ADV: 
RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP)

Processo 0000112-76.2015.8.26.0346 - Procedimento Sumário - Seguro - HENRIQUE ANDRADE MARTINS - Seguradora 
Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A - Emende o(a) requerente a inicial a fim de especificar o valor pretendido, já que 
o pedido genérico é possível se, e quando, não determinadas desde logo, em definitivo, “as consequências do ato ou do fato 
ilícito” (CPC, art. 286, II). Cabe anotar que nenhum laudo ou documento médico foi apresentado pela parte, demonstrando, ao 
menos de forma indiciária, que as lesões decorrentes do acidente automobilístico produziram sequelas a ensejar indenização 
em valor maior do que o que fora recebido na via administrativa. Ressalto que a propositura de lide temerária sujeita o autor às 
penas previstas nos arts. 16 e 18 do CPC. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento (CPC, art. 284, parágrafo único) - 
ADV: RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP)

Processo 0000113-61.2015.8.26.0346 - Procedimento Sumário - Seguro - RODRIGO FERREIRA DIAS - Seguradora Lider 
dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A - Emende o(a) requerente a inicial a fim de especificar o valor pretendido, já que o pedido 
genérico é possível se, e quando, não determinadas desde logo, em definitivo, “as consequências do ato ou do fato ilícito” 
(CPC, art. 286, II). Cabe anotar que nenhum laudo ou documento médico foi apresentado pela parte, demonstrando, ao menos 
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de forma indiciária, que as lesões decorrentes do acidente automobilístico produziram sequelas a ensejar indenização em valor 
maior do que o que fora recebido na via administrativa. Ressalto que a propositura de lide temerária sujeita o autor às penas 
previstas nos arts. 16 e 18 do CPC. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento (CPC, art. 284, parágrafo único). - ADV: 
RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP)

Processo 0000114-46.2015.8.26.0346 - Procedimento Sumário - Seguro - OLIVIO FERRARI NETO - Seguradora Lider dos 
Consórcios do Seguro DPVAT S/A - Emende o(a) requerente a inicial a fim de especificar o valor pretendido, já que o pedido 
genérico é possível se, e quando, não determinadas desde logo, em definitivo, “as consequências do ato ou do fato ilícito” 
(CPC, art. 286, II). Cabe anotar que nenhum laudo ou documento médico foi apresentado pela parte, demonstrando, ao menos 
de forma indiciária, que as lesões decorrentes do acidente automobilístico produziram sequelas a ensejar indenização em valor 
maior do que o que fora recebido na via administrativa. Ressalto que a propositura de lide temerária sujeita o autor às penas 
previstas nos arts. 16 e 18 do CPC. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento (CPC, art. 284, parágrafo único). - ADV: 
RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP)

Processo 0000115-31.2015.8.26.0346 - Procedimento Sumário - Seguro - CARLOS ALBERTO DA SILVA JÚNIOR - Seguradora 
Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A - Emende o(a) requerente a inicial a fim de especificar o valor pretendido, já que 
o pedido genérico é possível se, e quando, não determinadas desde logo, em definitivo, “as consequências do ato ou do fato 
ilícito” (CPC, art. 286, II). Cabe anotar que nenhum laudo ou documento médico foi apresentado pela parte, demonstrando, ao 
menos de forma indiciária, que as lesões decorrentes do acidente automobilístico produziram sequelas a ensejar indenização 
em valor maior do que o que fora recebido na via administrativa. Ressalto que a propositura de lide temerária sujeita o autor às 
penas previstas nos arts. 16 e 18 do CPC. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento (CPC, art. 284, parágrafo único) - 
ADV: RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP)

Processo 0000116-16.2015.8.26.0346 - Procedimento Sumário - Seguro - VANESSA GOMES BELÃO - Seguradora Lider dos 
Consórcios do Seguro DPVAT S/A - Emende o(a) requerente a inicial a fim de especificar o valor pretendido, já que o pedido 
genérico é possível se, e quando, não determinadas desde logo, em definitivo, “as consequências do ato ou do fato ilícito” 
(CPC, art. 286, II). Cabe anotar que nenhum laudo ou documento médico foi apresentado pela parte, demonstrando, ao menos 
de forma indiciária, que as lesões decorrentes do acidente automobilístico produziram sequelas a ensejar indenização em valor 
maior do que o que fora recebido na via administrativa. Ressalto que a propositura de lide temerária sujeita o autor às penas 
previstas nos arts. 16 e 18 do CPC. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento (CPC, art. 284, parágrafo único). - ADV: 
RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP)

Processo 0000122-57.2014.8.26.0346 - Alvará Judicial - Levantamento de depósito - OSMAR JOSÉ DA SILVA - - MARIA 
APARECIDA COIMBRA SILVA - Vistos. OSMAR JOSÉ DA SIILVA e MARIA APARECIDA COIMBRA SILVA, qualificado nos autos, 
na condição de genitores de VINICIUS COIMBRA SILVA, falecido no dia 02/10/2011, ajuizou o presente alvará, objetivando 
o levantamento das importâncias depositadas na Caixa Econômica Federal referente ao FGTS em nome do falecido. Com a 
inicial (fls. 02/05), vieram os documentos de fls. 05/50. As fls. 59/60, juntou-se a informação de inexistência de benefício de 
pensão por morte protocolado por eventuais dependentes junto ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS. Houve informação, 
prestada pela Caixa Econômica Federal (fls. 64/66), acerca do saldo existente em nome do “de cujus”. É o relato do necessário. 
Decido. O pedido deduzido merece acolhimento. Isto porque, além da comprovação do falecimento de VINICIUS COIMBRA 
FILHO (certidão de fls. 14), e do parentesco deste com o requerente, na condição de genitor, inexistem dependentes habilitados 
junto ao INSS (fls. 59/60). Assim, atento às ponderações do requerente, defiro o alvará pretendido, com o prazo de 90 dias, 
autorizando os requerentes OSMAR JOSÉ DA SIILVA e MARIA APARECIDA COIMBRA SILVA, procederem ao levantamento 
da importância referente ao FGTS informada à fls. 64, a saber R$ 466,70 (quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta 
centavos), em nome do “de cujus”. Expeça-se alvará. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, anotando-se. P.R.I. - ADV: 
WELLINGTON BRAGA (OAB 243638/SP)

Processo 0000128-30.2015.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - P.M.N. - L.M.C.O. - Vistos. 
Diante do pedido de concessão de benefício previdenciário a inicial deve ser emendada para fins de inclusão no polo passivo 
do instituto previdenciário (INSS). Para tanto, fica estabelecido o prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento (CPC, art. 
284, parágrafo único). Após, tornem os autos conclusos para ulterior deliberação, com brevidade. Int. - ADV: TIAGO TAGLIATTI 
DOS SANTOS (OAB 252115/SP)

Processo 0000193-25.2015.8.26.0346 - Inventário - Inventário e Partilha - MARIA RIBEIRO DE SOUSA - OSIAS ANJOS DO 
MONTE - Vistos. 1 - Defiro o recolhimento das custas ao final, devendo, contudo, ser comprovado, desde logo, o recolhimento 
da taxa devida pela juntada de procuração(ões). 2- Nomeio inventariante o(a) requerente, que prestará compromisso por 
seu procurador com poderes específicos, no prazo de 5 (cinco) dias. Dentro de 20 (vinte) dias, contados da data em que 
prestou compromisso, fará o(a) inventariante as primeiras declarações e plano de partilha, regularizando as representações 
processuais dos demais herdeiros e juntando os documentos necessários e faltantes. 3- Feitas as primeiras declarações, caso 
seja necessário, cite(m)-se o cônjuge, os herdeiros, os legatários, cientificando-se a Fazenda Pública, o Ministério Público (se 
houver herdeiro incapaz ou ausente) e o testamenteiro, dos termos do inventário. 4- Concluídas as citações, abra-se vista em 
Cartório pelo prazo comum de 10(dez) dias, para dizerem sobre as primeiras declarações (CPC, art. 1.000). Int. - ADV: HIGÉIA 
CRISTINA SACOMAN (OAB 110912/SP)

Processo 0000309-65.2014.8.26.0346 (processo principal 0002155-54.2013.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença 
- Correção Monetária - Banco do Brasil S/A - ANTONIO GRIGOLETO - Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao 
cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação supra, e determino a realização de perícia contábil para apuração 
dos valores efetivamente devidos. Trata-se de nítida relação de consumo, sendo o exequente consumidor de serviço fornecido 
pelo executado, incidindo na espécie, portanto, a legislação protetiva. Em se tratando de relação consumerista, é direito do 
consumidor, conforme dispõe o artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova a seu favor 
em caso de hipossuficiência, como o caso dos autos. Designo perito Judicial a Sra. ELAINE CRISTINA ZIEMBA, contadora, 
estabelecida na rua 21 de Setembro, 226, P. Prudente/SP, telefone (18)-3906-6030, e-mail: elaineziemba@bol.com.br. Arbitro 
os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo depósito deverá ser efetuado pelo banco impugnante/executado, 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Faculto às partes o prazo de 05 (cinco) dias para indicação de 
assistentes técnicos e a apresentação de quesitos. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 
dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo. Com o depósito, intime-se o perito para iniciação dos trabalhos e 
entrega do laudo em 15 (quinze) dias, devendo observar o disposto nas r. decisões proferidas nos autos da ação civil pública e 
nesta decisão. Intime-o por e-mail, solicitando que compareça neste Juízo para retirada dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Intimem-se. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), NEIL DAXTER HONORATO E SILVA (OAB 201468/SP), 
RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), NIELFEN JESSER HONORATO E SILVA (OAB 250511/SP)

Processo 0000337-96.2015.8.26.0346 - Interdição - Família - D.L.T. - D.L.T. - Vistos. O pedido deve ser esclarecido, com 
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emenda da inicial se necessário, visto que no preâmbulo da inicial o patrono subscritor nomina a ação de “Interdição Psiquiátrica 
Compulsória” com pedido de antecipação da tutela, mas, no pedido final (fls. 03v, item “b”), pede apenas “internação” da 
requerida em local apropriado. Cabe anotar, desde logo, que tratando-se de internação involuntária, isto é, aquela que se dá sem 
o consentimento do usuário e a pedido de terceiro, no caso, a irmã da paciente, a princípio não há a necessidade de intervenção 
do Poder Judiciário, bastando requerimento administrativo (art. 6º, inc. II, da Lei nº 10.216/01). Nesses casos, a intervenção 
judicial só será necessária quando o ente federativo elencado se recusar indevidamente a internar o paciente. Assim, deve 
constar no polo passivo da ação o ente federativo eleito para oferecer ao paciente o tratamento adequado à sua patologia. Ante 
o exposto, intime-se a autora para que emende a inicial esclarecendo o pedido e, se necessário, adequando o polo passivo da 
ação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 284, parágrafo único). Após, independentemente 
de nova deliberação do Juízo, dê-se vista dos autos ao Ministério Púbico. Finalmente, regularizados, tornem os autos conclusos 
para apreciação do pedido de antecipação da tutela, com brevidade. Int. - ADV: HUGO LEONARDO PIOCH DE ALMEIDA (OAB 
232988/SP)

Processo 0000887-28.2014.8.26.0346 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Banco Bradesco S/A 
- MAURO DOS SANTOS MARTINÓPOLIS ME - Vistos. Fls. 52/53: Considerando que o postulante recolheu a taxa prevista 
no Provimento CSM nº 1864/2011 e Comunicado nº 170/2011, defiro o pedido. Inclua-se minuta para o bloqueio “on line” 
por meio do sistema BACENJUD, como requerido. Efetuado o bloqueio de valores, aguarde-se a juntada do comprovante de 
transferência para conta judicial e intime-se o(a) executado(a) para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) 
dias (art. 475-J, § 1º do CPC). Decorrido, sem impugnação, expeça-se mandado para levantamento da importância, em favor 
do (a) credor (a). Ato contínuo, intime-se o (a) exeqüente para manifestação em termos de prosseguimento, quanto a eventual 
débito remanescente, juntando planilha de cálculo, no prazo de 5(cinco)2 dias. Int. (Intimação do exequente para manifestar-
se sobre a pesquisa BacvenJud negativa- prazo 05 dias. - ADV: MARCIO JOSE CRUVINEL (OAB 320035/SP), TAÍS VANESSA 
MONTEIRO (OAB 167647/SP)

Processo 0001163-93.2013.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Guarda - N.R.C. - G.J.C. - *Intimação do curador especial 
nomeado às fls. 44, para apresentar contestação- prazo 15 dias. - ADV: LUIS GUSTAVO GERMANO ALVES (OAB 170680/SP), 
HENRIQUE AMARAL DE SOUZA (OAB 251598/SP)

Processo 0001462-36.2014.8.26.0346 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - REAL CENTER TECNOLOGIA 
DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA. - LEONOR FAGGIOLI CORREA -ME - Vistos. Considerando que o postulante 
recolheu a taxa prevista no Provimento CSM nº 1864/2011 e Comunicado nº 170/2011, defiro o pedido. 1. Inclua-se minuta para 
o bloqueio “on line” por meio do sistema BACENJUD, como requerido. Efetuado o bloqueio de valores, aguarde-se a juntada 
do comprovante de transferência para conta judicial e intime-se o(a) executado (a) para, querendo, oferecer impugnação no 
prazo de 15 (quinze) dias (art. 475-J, § 1º do CPC). Decorrido, sem impugnação, expeça-se mandado para levantamento da 
importância, em favor do (a) credor (a). 2. Sem prejuízo, diligencie a serventia por meio do sistema RENAJUD com o escopo 
de obter-se informações a respeito da existência de veículos em nome da devedora. Caso positivo, promova o bloqueio apenas 
da transferência dos bens visto que a restrição, nesta fase do processo, não poderá impedir o uso do(s) bem(ns). Ato contínuo, 
intime-se o (a) exeqüente para manifestação em termos de prosseguimento, quanto a eventual débito remanescente, juntando 
planilha de cálculo, no prazo de cinco dias. Int.(Intimação do exequente para manifestar-se sobre as pesquisa BacenJud e 
RenaJud negativas- prazo 05 dias) - ADV: JOÃO PAULO SIMÃO LISBOA (OAB 303743/SP)

Processo 0001700-55.2014.8.26.0346 - Divórcio Litigioso - Casamento - E.A.V.S. - F.P.S. - Vistos. A providência solicitada já 
foi cumprida, conforme se verifica o ofício expedido e copiado a fls. 44. No mais, arquivem-se os autos, conforme determinado 
anteriormente. Int. - ADV: ELAINE CRISTINA DE ALMEIDA SILVA (OAB 247646/SP), LUCIEDA NOGUEIRA GOES DE SOUZA 
(OAB 202144/SP), LEONARDO POLONI SANCHES (OAB 158795/SP), AUGUSTINHO BARBOSA DA SILVA (OAB 159063/SP)

Processo 0002269-56.2014.8.26.0346 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - AUTO POSTO RODOTRUCK DE 
PRESIDENTE PRUDENTE LTDA - TRANS-UNIÃO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA EPP - *Intimação do exequente para 
manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça - prazo 05 dias. - ADV: RONALDO DELFIM CAMARGO (OAB 56653/SP), 
MATHEUS INAGAKI DELFIM CAMARGO (OAB 243039/SP)

Processo 0002424-93.2013.8.26.0346 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome - 
C.R.M. - Ciência à(o) advogado(a) subscritor (a) da petição de fls. 28/29 do desarquivamento do autos, o(a) qual poderá ter vista 
dos autos fora de cartório, mediante carga, pelo prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que decorridos o prazo de 30 (trinta) 
dias sem manifestação do(a) interessado(a) os autos retornaram ao arquivo (NSCGJ, art. 186, parágrafo único). - ADV: JORGE 
RABELO DE MORAIS (OAB 57753/SP)

Processo 0002619-44.2014.8.26.0346 (apensado ao processo 0002595-50.2013.8.26) (processo principal 0002595-
50.2013.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Levantamento de Valor - Banco do Brasil S/A - LAURO NOZAWA 
- Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação supra, 
e determino a realização de perícia contábil para apuração dos valores efetivamente devidos. Trata-se de nítida relação de 
consumo, sendo o exequente consumidor de serviço fornecido pelo executado, incidindo na espécie, portanto, a legislação 
protetiva. Em se tratando de relação consumerista, é direito do consumidor, conforme dispõe o artigo 6º, VIII do Código de 
Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova a seu favor em caso de hipossuficiência, como o caso dos autos. Designo 
perito Judicial a Sra. ELAINE CRISTINA ZIEMBA, contadora, estabelecida na rua 21 de Setembro, 226, P. Prudente/SP, telefone 
(18)-3906-6030, e-mail: elaineziemba@bol.com.br. Arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), cujo depósito 
deverá ser efetuado pelo banco impugnante/executado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova. Faculto às 
partes o prazo de 05 (cinco) dias para indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos. Os assistentes técnicos 
oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo. Com o depósito, 
intime-se o perito para iniciação dos trabalhos e entrega do laudo em 15 (quinze) dias, devendo observar o disposto nas r. 
decisões proferidas nos autos da ação civil pública e nesta decisão. Intime-o por e-mail, solicitando que compareça neste Juízo 
para retirada dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
SP), CARLOS BRAZ PAIÃO (OAB 154965/SP), VALMIR JOSÉ EUGÊNIO (OAB 168975/SP)

Processo 0002712-41.2013.8.26.0346 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome 
- F.Q.C. - Ciência à(o) advogado(a) subscritor (a) da petição de fls. 25 do desarquivamento do autos, o(a) qual poderá ter vista 
dos autos fora de cartório, mediante carga, pelo prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que decorridos o prazo de 30 (trinta) 
dias sem manifestação do(a) interessado(a) os autos retornaram ao arquivo (NSCGJ, art. 186, parágrafo único). - ADV: VALMIR 
JOSÉ EUGÊNIO (OAB 168975/SP)

Processo 0002792-05.2013.8.26.0346 - Alvará Judicial - Levantamento de depósito - Maria Roseli Bovolenta Previato - 
- MARA REGINA BOVOLENTA - - Mara Aparecida Bovolenta - - João Ricardo Bovolenta - Juízo de Direito da Comarca de 
Martinópolis - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sobre a juntada de ofício, sob pena de extinção 
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da ação (CPC, art. 267, III). - ADV: NELSON SENTEIO JUNIOR (OAB 68975/SP)
Processo 0002836-87.2014.8.26.0346 (apensado ao processo 0002834-54.2013.8.26) (processo principal 0002834-

54.2013.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Levantamento de Valor - Banco do Brasil S/A - Angelina Tudisco 
Menegate - Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação 
supra, e determino a realização de perícia contábil para apuração dos valores efetivamente devidos. Trata-se de nítida relação 
de consumo, sendo o exequente consumidor de serviço fornecido pelo executado, incidindo na espécie, portanto, a legislação 
protetiva. Em se tratando de relação consumerista, é direito do consumidor, conforme dispõe o artigo 6º, VIII do Código de 
Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova a seu favor em caso de hipossuficiência, como o caso dos autos. Designo 
perito Judicial o Sr. FRANCISCO PAULO TEIXEIRA, contador, estabelecido na rua Doze de Outubro, 1184, P. Prudente/SP, 
telefone (18)-3903-3652, e-mail: oestepaulista@uol.com.br. Arbitro os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), 
cujo depósito deverá ser efetuado pelo banco impugnante/executado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da 
prova. Faculto às partes o prazo de 05 (cinco) dias para indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos. Os 
assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 dias, após intimadas as partes da apresentação do 
laudo. Com o depósito, intime-se o perito para iniciação dos trabalhos e entrega do laudo em 15 (quinze) dias, devendo observar 
o disposto nas r. decisões proferidas nos autos da ação civil pública e nesta decisão. Intime-o por e-mail, solicitando que 
compareça neste Juízo para retirada dos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. - ADV: VALMIR JOSÉ EUGÊNIO (OAB 
168975/SP), CARLOS BRAZ PAIÃO (OAB 154965/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0002957-52.2013.8.26.0346 - Interdição - Tutela e Curatela - S.S.A. - J.S.A. - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 
o pedido e DECRETO A INTERDIÇÃO de JUNIO SALES ALVES, declarando-o absolutamente incapaz para a prática de atos 
da vida civil, na forma do artigo 3º, II, do Código Civil. Valores porventura recebidos de entidade previdenciária deverão ser 
empregados na saúde, alimentação e bem estar da interditada. Nos termos do disposto no artigo 1775 e seus parágrafos do 
mesmo Codex, nomeio curadora a requerente/genitora SEBASTIANA SALES ALVES. Consoante dispõe o artigo 1.184 do Código 
de Processo Civil e artigo 9º, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no 
órgão Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e da curadora, a causa 
da interdição e os limites da curatela. Após, lavre-se termo de curatela, constando as restrições acima, e intime-se a curadora 
para prestar o compromisso. Oficie-se à Justiça Eleitoral comunicando a interdição do requerido. Ciência ao representante do 
Ministério Público. P.R.I. - ADV: LEONARDO POLONI SANCHES (OAB 158795/SP)

Processo 0003110-85.2013.8.26.0346 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J.S.E. - A.C.L.E. - Vistos. Conforme 
se verifica da publicação de fls. 54, o requerente, de fato, não foi intimado do ato ordinatório de fls. 54. Isto posto, devolvo 
o prazo ao autor para se manifestar sobre a contestação, independentemente, do consignado a fls. 61. Int. - ADV: JULIANA 
BRISO MACHADO (OAB 180583/SP), ANTONIO RODRIGUES (OAB 131125/SP), EMERSON RODRIGO ALVES (OAB 155865/
SP), ISABELE CRISTINA BERNARDINO ROCHA (OAB 284666/SP), TIAGO GIMENEZ STUANI (OAB 261823/SP)

Processo 0003145-11.2014.8.26.0346 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.A.S. - R.A.B. - Vistos. Manifeste-se o autor em 
termos de prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação (CPC, art. 267, III) Int. - ADV: FERNANDO 
CESAR RODRIGUES VALENTIM (OAB 233724/SP), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR (OAB 15302/MT)

Processo 0003601-58.2014.8.26.0346 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - D.S.R.M. - L.S.N. - Vistos. AR 
negativo de fls. 18v: Manifeste-se o autor. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação (CPC, art. 267, III). Int. - ADV: 
MARIA IZABEL FRANÇA RESINA (OAB 172162/SP)

Processo 0003688-48.2013.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Julia Jandre de 
Souza Silva - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I.N.S.S. - Vistos. Por ora, manifeste-se a requerente a respeito 
da laudo médico pericial. Prazo de 5 (cinco) dias. Na sequência, com o mesmo desiderato, remetam-se os autos ao Ministério 
Público, com nova vista. Int. - ADV: RODRIGO CARDOSO RIBEIRO DE MOURA (OAB 259278/SP)

Processo 0003738-74.2013.8.26.0346 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Paulo Rodrigues de Moura - 
Cicero José de Lima - *Intimação do autor para manifestar-se sobre a pesquisa InfoJud (endereço encontrado sendo o mesmo 
indicado na petição inicial)- prazo 05 dias. - ADV: LEONARDO POLONI SANCHES (OAB 158795/SP)

Processo 0003808-57.2014.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ALEX LOPES AMORIN 
- BANCO CIFRA S.A. - Primeiramente, caso ainda não tenha sido feito, junte a parte autora, no prazo de dez dias, comprovante 
de residência em seu nome, sob pena de extinção da ação (art. 267, inciso III do CPC). Considerando o ocorrido em diversas 
causas envolvendo revisão de contratos de financiamento, patrocinadas pelo mesmo advogado e que ora patrocina esta ação, 
onde foram constatadas várias ocorrências de litispendência e coisa julgada, converto o julgamento em diligência para que a 
serventia proceda pesquisa junto ao site do E. Tribunal de Justiça, na tentativa de localização de eventuais distribuições de 
ações revisionais envolvendo as mesmas partes destes autos, junto a Primeira Vara e ao Juizado Especial Cível desta comarca, 
bem como a comarca de Presidente Prudente/SP. Realizada a pesquisa, caso resulte negativa tornem novamente conclusos. 
Caso positiva, oficie-se ao juízo por onde tramita a ação encontrada, solicitando a remessa de cópias da inicial, contrato de 
financiamento e eventual sentença, V. Acórdão ou trânsito em julgado. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 0004090-95.2014.8.26.0346 - Alvará Judicial - Obrigações - LOURIVAL MACENA DA SILVA - Vistos. Por cautela, 
visando proteger os interesses do interdito, converto o julgamento em diligência para determinar que sua curadora informe as 
razões da aquisição do imóvel em nome dele, a forma de pagamento, valor do imóvel e demais termos da avença, juntando, caso 
possível, cópia da documentação que será assinada junto à Caixa Econômica Federal. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção da 
ação (art. 267, inciso III do CPC). Cumprida a determinação acima, dê-se vista ao representante do Ministério Público. Intime-
se. - ADV: ANGELO ROBERTO FLUMIGNAN (OAB 42078/SP)

Processo 0004131-62.2014.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - MARIA CLEONICE 
TAVARES COUTINHO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS - *Intimação da autora para manifestar-se sobre a 
contestação apresentada- prazo 10 dias. - ADV: JOSE CARLOS LIMA SILVA (OAB 88884/SP)

Processo 0004157-60.2014.8.26.0346 - Monitória - Cheque - TERUEL ARTESANATO EM METAIS LTDA ME - REDELVINO 
CARDOSO DOS SANTOS JÚNIOR - *Intimação do autor para recolher a diferença da diligência do oficial de justiça, no importe 
de R$ 50,16, conforme certidão de fls. 45. - ADV: EMMANUELLE MARIE BUSO RAMOS (OAB 203410/SP), ANDRE LUIS DE 
ANDRADE (OAB 239413/SP)

Processo 0004159-64.2013.8.26.0346 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.F.S.M.L. - - M.E.S.M.L. - A.M.L. 
- Diante da manifestação de fls. 35, aguarde-se por 30 (trinta) dias a manifestação da autora. No silêncio, intime (m)-se o (a) 
(s) requerente (s) pessoalmente, por mandado, para manifestare (m)-se nos autos em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
extinção da ação (artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil). Int. - ADV: VALMIR JOSÉ EUGÊNIO (OAB 168975/SP)

Processo 0004220-22.2013.8.26.0346 - Alvará Judicial - Levantamento de depósito - ROSEMARA PROENCA - JUIZO 
DE DIREITO DA COMARCA DE MARTINOPOLIS-SP - Vistos. Diante da informação de fl. 83 para ser liberado o resíduo de 
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benefício previdenciário deverá ocorrer a devolução da quantia recebida pós óbito. Assim, converto o julgamento em diligência 
para determinar a manifestação da parte autora, no prazo de dez dias, informando se houve a devolução da quantia recebida 
indevidamente, comprovando, sob pena de extinção da ação (art. 267, inciso III do CPC). Intime-se. - ADV: VALMIR JOSÉ 
EUGÊNIO (OAB 168975/SP)

Processo 0004270-48.2013.8.26.0346 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - R.S.F. - K.A.F. - - K.V.A.F. - Vistos. 
Sendo o requerente beneficiário da justiça gratuita defiro o pedido de fls. 42/43. Diligencie a serventia por meio dos sistemas 
BANCENJUD e INFORJUD com o escopo de obter-se o atual endereço da representação legal dos requeridos Com a resposta, 
intime-se o requerente para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação (CPC, art. 267, III). Int.
(Intimação do autor para manifestar-se sobre as pesquisas BacenJud e Infojud de fls. 46/48- prazo 05 dias.) - ADV: ANGELA 
LUCIA GUERHALDT CRUZ (OAB 119745/SP)

Processo 0004402-08.2013.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - THAUANY 
MENDONÇA SCHUABER - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - *Intimação da autora para manifestar-se sobre a 
contestação/estudo social e laudo médico- prazo 10 dias. - ADV: EDUARDO ALVES MADEIRA (OAB 221179/SP)

Processo 0004405-60.2013.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - SANDRA 
GARBELIM SUGETA - - PATRICIA GARBELIM - - LUCENIA GARBELIM - JOAO CORDEIRO NETO - Vistos. Especifiquem as 
partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, ou manifestem expressa concordância com o julgamento antecipado 
da lide. Prazo: 5 (cinco) dias. No mesmo prazo, manifestem-se eventual interesse em ser designada audiência de tentativa de 
conciliação (CPC, art. 125, IV). Anoto que o silêncio implicará aquiescência à solução do feito nesta fase. Int. - ADV: REJANE 
CRISTINA SALVADOR (OAB 165906/SP), MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI (OAB 113573/SP), CAROLINE 
THON (OAB 33169/PR)

Processo 0004454-67.2014.8.26.0346 - Mandado de Segurança - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS 
DE DIREITO PÚBLICO - SILAS RAMOS - DIRETOR DO CENTRO DE SEGURANÇA E DISCIPLINA DA PENITENCIÁRIA DE 
MARTINÓPOLIS - Dispõe o artigo 7º, III, da lei 12.016/06 que o juiz, ao despachar a inicial, ordenará que se suspenda o ato 
que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso 
seja finalmente deferida. Assim, em linhas gerais, exige-se para a liminar em sede de mandado de segurança a relevância do 
fundamento (“fumus boni juris”) e o perigo de ineficácia da tutela jurisdicional (“periculum in mora”). No caso, não vislumbro, 
sequer em tese, qualquer risco de dano irreparável proveniente na demora da concessão da tutela jurisdicional. Ademais, o ato 
administrativo impugnado ampara-se em resolução da SAP, não havendo nele, ao menos em uma análise perfunctória, qualquer 
ilegalidade latente a ser . Assim, indefiro a liminar. Recolha o autor as custas iniciais em até 10 dias, sob pena de extinção. 
Recolhidas as custas, notifique-se a autoridade coatora (com cópia da inicial e documentos) para que preste informações em 
até 10 dias e, ademais, intime-se a Procuradoria do Estado (com cópia da inicial) para que, caso queira, intervenha no feito. 
Cumpridas as determinações acima, sendo arguidas preliminares nas informações, à réplica em 5 dias. Em seguida, com ou 
sem réplica, retornem os autos ao Ministério Público para parecer em 10 dias e, após, voltem conclusos para sentença. - ADV: 
JELIMAR VICENTE SALVADOR (OAB 140969/SP)

Processo 0004662-85.2013.8.26.0346 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Maria Leal Jandre - ELZA REZENDE FERRO - Vistos. Por ora, diligencie a serventia por meio dos sistemas Infojud e Bacenjud 
com o escopo de obter-se o atual endereço da requerida. Com a resposta, intime-se a autora para manifestação, no prazo de 5 
dias, sob pena de extinção da ação (CPC, art. 267, III). Int.(Intimação da autora para manifestar-se sobre as pesquisas InfoJud 
e BaceJud de fls. 33/36- prazo 05 dias) - ADV: FABIO NAUFAL FONTOLAN (OAB 228596/SP)

Processo 0004777-09.2013.8.26.0346 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito 
Financiamento e Investimento S/A - ANTONIO LINO DA SILVA - Vistos. Acolho o pedido de desistência (fls. 66) e, com fundamento 
no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação. Transitada em julgado, arquivem-se os 
autos, anotando-se. P.R.I. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), RODOLFO GERD SEIFERT (OAB 183944/SP)

Processo 0004884-53.2013.8.26.0346 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - AUTO POSTO 
LIDER JP LTDA - Antonio de Jem Aquino - Vistos. O autor deverá comprovar a distribuição da carta precatória, no prazo de 5 
(cinco) dias, sob pena de extinção da ação (CPC, art. 267, III). Int. - ADV: JOÃO PAULO ZAGGO (OAB 240374/SP)

Processo 0004884-53.2013.8.26.0346 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - AUTO POSTO 
LIDER JP LTDA - Antonio de Jem Aquino - Intimação do autor para recolher a diligência do Oficial de Justiça (03 UFESPs). 
Provimento CG 28/2014. - ADV: JOÃO PAULO ZAGGO (OAB 240374/SP)

Processo 0004900-70.2014.8.26.0346 - Embargos de Terceiro - Posse - Alfredo Julio de Oliveira - - Neide Rodrigues de 
Oliveira - Paulo Miguel Puga - - LEANDRO MIGUEL PUGA - - DAVI MIGUEL PUGA - Vistos. Recebo o recurso de apelação 
interposto pelos embargantes às fls. 547/564, nos efeitos suspensivo e devolutivo. Em sede de juízo de retratação (CPC, 
art. 296), mantenho a sentença tal como lançada. Não tendo ainda sido formada a relação jurídica processual determino, na 
sequência, remetam-se os presentes autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado - Seção de Direito Privado, anotando-se. Int. - 
ADV: ANTONIO APARECIDO PASCOTTO (OAB 57862/SP)

Processo 0004927-87.2013.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - CECILIA MARIA DAS 
GRACAS MARINI - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - *Intimação da autora para recolher as custas finais 
no importe de R$ 468,19- prazo 10 dias. - ADV: GRAZIELLY INFANTE MAIA (OAB 233883/SP), CARLOS ROBERTO DA SILVA 
(OAB 203071/SP)

Processo 0005103-66.2013.8.26.0346 (processo principal 0002389-36.2013.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de 
Sentença - Levantamento de Valor - Banco do Brasil S/A - ONEZIO VAGULA - Vistos. Fls. 41/56: Anote-se na autuação a 
interposição do recurso de agravo. Em sde de juízo de retratação, mntenho a decisão hostilizada (fls. 134/36), por seus próprios 
fundamentos. Diante o efeito suspensivo conferido (fls. 57/58), aguarde-se o julgamento definitivo do recurso. Intime-se. - ADV: 
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), VALMIR JOSÉ EUGÊNIO (OAB 168975/SP), CARLOS BRAZ 
PAIÃO (OAB 154965/SP)

Processo 0050120-96.2011.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - DORIVAL TEODORO - BANCO 
PANAMERICANO - Ciência à(o) advogado(a) subscritor (a) da petição de fls. 228/229 do desarquivamento do autos, o(a) qual 
poderá ter vista dos autos fora de cartório, mediante carga, pelo prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que decorridos o 
prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação do(a) interessado(a) os autos retornaram ao arquivo (NSCGJ, art. 186, parágrafo 
único). - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0050131-62.2010.8.26.0346 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE 
INDIANA - CELSO SALIN SALOMÃO - Vistos. Recebo o recurso de apelação de fls. 68/75, interposto em seus regulares efeitos. 
Vista à parte contrária para as contrarrazões no prazo legal. Sem prejuízo, retifique-se a classe do presente feito, na forma 
indicada na certidão de fls. 76. Int. Martinopolis, 10 de dezembro de 2014. - ADV: CESAR SAWAYA NEVES (OAB 143621/SP), 
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ADRIANA AUGUSTA GARBELOTO TAFARELO (OAB 126838/SP)
Processo 0050358-81.2012.8.26.0346 - Usucapião - Usucapião Ordinária - ANTONIO DE AZEVEDO DIAS - - MARIA 

APARECIDA FREIRE - IRANI DE SOUZA PEREIRA - - JOAO FRANCISCO DOS SANTOS - - LOURUVAL JOSE GOMES - - 
HELOISA ALVES PIRES PEREIRA - - MICHELI PEREIRA EVALNGELISTA e outros - Vistos. Fls. 136: Defiro, mediante carga, 
pelo prazo de 10 (dez) dias. No prazo ora assinalado deve o autor informar os endereços do requeridos. Int. - ADV: RENATA 
CONSTANTINO STUANI (OAB 272988/SP)

Processo 0050492-11.2012.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS 
- I.N.S.S. ( Instituto Nacional de Seguro Social ) - Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado. Oportunamente, arquivem-se os 
autos, com as devidas anotações. Int. - ADV: EDUARDO ALVES MADEIRA (OAB 221179/SP)

Processo 0051879-61.2012.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Jornada de Trabalho - ANDERSON JOSE BRAVO DE 
QUEIROZ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLIS-SP - Ciência à(o) advogado(a) subscritor (a) da petição de fls.217 
do desarquivamento do autos, o(a) qual poderá ter vista dos autos fora de cartório, mediante carga, pelo prazo de 10 (dez) 
dias, ficando ciente de que decorridos o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação do(a) interessado(a) os autos retornaram ao 
arquivo (NSCGJ, art. 186, parágrafo único). - ADV: HAMILTON FERNANDO MACHADO DE MATTOS (OAB 189256/SP)

Processo 0051961-29.2011.8.26.0346/01 - Cumprimento de sentença - Auxílio-Doença Previdenciário - AURÉLIO PREVIATO 
- I.N.S.S. ( Instituto Nacional de Seguro Social ) - Vistos. Diante da petição e documento de fls. 114/116, manifeste-se o 
exequente quanto ao interesse no prosseguimento desta execução, no prazo de cinco dias, sob pena do silêncio ser interpretado 
como anuência tácita a quitação e extinção. Intime-se. - ADV: VALMIR JOSÉ EUGÊNIO (OAB 168975/SP)

Processo 0052554-58.2011.8.26.0346 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - HEDINALDO MACHADO 
DA SILVA e outros - - FRANCISCO MACHADO DA SILVA - - AILTON MACHADO DA SILVA - - EDVALDO MACHADO DA SILVA 
- - ELIO MACHADO DA SILVA - - APARECIDA MACHADO DA SILVA - JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE MARTINOPOLIS - 
Ante o exposto, nos termos do art. 267, IV do CPC, julgo extinto o presente Alvará Judicial sem resolução de mérito. Arbitro os 
honorários advocatícios do(a) patrono(a) dativo(a), em 70% da tabela. Transitada em julgado, expeça-se certidão de honorários 
e arquive-se, anotando-se. P.R.I. - ADV: WELLINGTON BRAGA (OAB 243638/SP)

Processo 0052776-26.2011.8.26.0346 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BANCO BRADESCO 
FINANCIMENTOS S/A - Ciência à(o) advogado(a) subscritor (a) da petição de fls. 68/71 do desarquivamento do autos, o(a) qual 
poderá ter vista dos autos fora de cartório, mediante carga, pelo prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que decorridos o 
prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação do(a) interessado(a) os autos retornaram ao arquivo (NSCGJ, art. 186, parágrafo 
único). - ADV: THIAGO LOPES MOREIRA (OAB 324658/SP), ROBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (OAB 353016/SP)

Processo 0053449-82.2012.8.26.0346 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAÚ - UN IBANCO S/A - 
FRIMART FRIGORIFICO MARTINÓPOLIS LTDA - - OSMAR DE OLIVEIRA - Intimação do exequente para se manifestar nos 
autos, quanto a quitação do débito e extinção do feito. Prazo: 05 dias. - ADV: MARCO ANTONIO COLENCI (OAB 150163/SP)

Processo 0053537-23.2012.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - JOÃO FELIX DOS SANTOS - I.N.S.S. 
( Instituto Nacional de Seguro Social ) - Vistos. Diante do(s) pagamento(s) do(s) débito(s) cobrado(s) nestes autos, declaro 
satisfeita a obrigação imposta na sentença e, consequentemente, com fulcro no artigo 794, inciso I, do Código de processo Civil, 
julgo extinta a execução. Transitada em julgado, arquivem-se definitivamente os autos, anotando-se. P.R.I. - ADV: ANA ROSA 
RIBEIRO DE MOURA (OAB 205565/SP)

Processo 0054202-39.2012.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - CLEOMENES VIEIRA 
DA ROCHA - BANCO FINASA S.A - O(a) requerente apesar de devidamente intimado(a) para comprovar a hipossuficiência ou 
recolher a taxa judiciária e taxa de mandato, no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC), 
manteve-se inerte, conforme certidão supra. Desse modo, outra solução não resta, senão INDEFERIR o pedido de gratuidade 
processual e determinar o cancelamento da distribuição, nos termos do disposto no artigo 257 do Código de Processo Civil, e 
consequentemente, decretar a EXTINÇÃO DA AÇÃO, sem julgamento do mérito, na forma do art,. 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Transitada em julgado, e observadas as formalidades legais, arquivem-se definitivamente os autos. - ADV: IVAN 
ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 0054274-60.2011.8.26.0346 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER 
(BRASIL ) S/A - CLICIA MILIANE DE OLIVEIRA - Vistos. Fls. 81/84: Deixo de conhecer do pedido considerando que a petitante é 
parte ilegítima porquanto não foi admitida no polo passivo e, ademais, o inconformismo em relação à sentença extintiva deveria 
ter sido manifestado por meio da via recursal adequada. Int. - ADV: ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)

Processo 0054754-38.2011.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Concessão - CIZINO GONCALVES DA ROCHA - I.N.S.S. 
( Instituto Nacional de Seguro Social ) - Posto isso, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução do mérito, 
nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil, para, respeitada a prescrição quinquenal, determinar a concessão do 
benefício auxílio-doença à parte autora, a partir de janeiro de 2013, enquanto não cessada a incapacidade. Por fim, no que 
tange à forma de reajuste do débito, nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e 
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o 
efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (artigo 1º-F da Lei 
9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009). As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma única vez, na forma 
acima. Concedo a tutela antecipada pretendida para o fim de determinar o imediato estabelecimento do benefício. Oficie-se ao 
INSS com urgência. Diante da sucumbência recíproca, custas e despesas processuais pela metade, ficando reciprocamente 
distribuídos e compensados os honorários advocatícios. Por fim, a autarquia previdenciária está isenta das custas e despesas 
processuais, conforme dispõe o artigo 8º, § 1º, da Lei 8.620/93. P.R.I. - ADV: CLAUDIO ROGERIO MALACRIDA (OAB 150890/
SP), EDUARDO ALVES MADEIRA (OAB 221179/SP)

Processo 0055219-47.2011.8.26.0346 - Interdição - Tutela e Curatela - L.M.C. - F.C.N. - Vistos. Observadas as formalidades 
legais, arquivem-se definitivamente os autos, anotando-se. Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: AUGUSTINHO BARBOSA 
DA SILVA (OAB 159063/SP)

Processo 0055259-29.2011.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - SIRLEI DE FATIMA 
FARIAS RIBEIRO - B.V. Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimentos - Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 
pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil. Condeno a autora ao pagamento das 
custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo por equidade em R$ 300,00, nos termos do 
artigo 20, § 4º do CPC, isentando-a contudo, por ser beneficiária da Justiça Gratuita. P. R. I. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE 
(OAB 194399/SP)

Processo 0055539-63.2012.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - MARTINHO AQUOTTI 
- Banco GMAC S/A - Vistos. Primeiramente, junte a parte autora, no prazo de dez dias, comprovante de residência em seu nome, 
caso ainda não tenha feito, sob pena de extinção da ação (art. 267, inciso III do CPC). Considerando o ocorrido em diversas 
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causas envolvendo revisão de contratos de financiamento, patrocinadas pelo mesmo advogado e que ora patrocina esta ação, 
onde foram constatadas várias ocorrências de litispendência e coisa julgada, converto o julgamento em diligência para que a 
serventia proceda pesquisa junto ao site do E. Tribunal de Justiça, na tentativa de localização de eventuais distribuições de 
ações revisionais envolvendo as mesmas partes destes autos, junto a Primeira Vara e ao Juizado Especial Cível desta comarca, 
bem como a comarca de Presidente Prudente/SP. Realizada a pesquisa, caso resulte negativa tornem novamente conclusos. 
Caso positiva, oficie-se ao juízo por onde tramita a ação encontrada, solicitando a remessa de cópias da inicial, contrato de 
financiamento e eventual sentença, V. Acórdão ou trânsito em julgado. Intime-se. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 
194399/SP), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP)

Processo 0100098-76.2010.8.26.0346 - Execução de Título Extrajudicial - DIAS PIRAPOZINHO FACTORING FOMENTO 
COMERCIAL LTDA - OLARIA IPEZAL LTDA-ME - Intimação do requerente, para se manifestar nos autos no prazo de cinco 
dias, tendo em vista o decurso de prazo requerido para suspensão do feito. - ADV: ODILO DIAS (OAB 91899/SP), DENISE 
APARECIDA DA SILVA DIAS (OAB 245186/SP)

Processo 0100181-10.2001.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - JOSE FERRO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL INSS - Vistos. Diante do(s) pagamento(s) do(s) débito(s) cobrado(s) nestes autos, declaro satisfeita a obrigação imposta 
na sentença e, consequentemente, com fulcro no artigo 794, inciso I, do Código de processo Civil, julgo extinta a execução. 
Transitada em julgado, arquivem-se definitivamente os autos, anotando-se. P.R.I. - ADV: LEONARDO POLONI SANCHES (OAB 
158795/SP)

Processo 0100516-14.2010.8.26.0346 - Desapropriação - Desapropriação de Imóvel Urbano - FAZENDA PUBLICA DE 
MARTINOPOLIS -SP - MARIA JOSE LEOCADIO PREVIATO - - MAYCON FABRICIO PREVIATO - - ANDERSON HENRIQUE 
PREVIATO - - CLAUDECIR PREVIATO - ESPOLIO DE ANIZIO PREVIATO - - IGUALDIR PAVANI PREVIATO - Intimação do autor 
para complementar a diligência do Oficial de Justiça (03 UFESPs). Provimento CG 28/2014. - ADV: GALILEU MARINHO DAS 
CHAGAS (OAB 98941/SP), CAMILA LEITE FERNANDES (OAB 189199/SP)

Processo 0100533-55.2007.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - ANTONIO RODRIGUES PARENTE FILHO - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Ante o exposto, diante da preclusão temporal, REJEITO liminarmente a exceção de 
pré-executividade e determino a imediata retomada do curso da execução da sentença. Requisite-se o pagamento do principal e 
da verba honorária. Custas pelo excipiente, mas sem condenação em verba honorária porque se trata de mero incidente. Intime-
se. - ADV: SERGIO MASTELLINI (OAB 135087/SP), ANGELO ROBERTO FLUMIGNAN (OAB 42078/SP)

Processo 0101161-15.2005.8.26.0346 - Execução Fiscal - DIREITO TRIBUTÁRIO - FAZENDA NACIONAL - ANTONIO LEAL 
CORDEIRO e outro - Vistos. Fls. 267: defiro. Expeça-se mandado para se a penhora e avaliação do bem descrito na referida 
petição. Após, registre-se a constrição junto ao CRI local e intime-se o executado, bem eventual cônjuge, acerca penhora, no 
endereço constante dos autos. Int. Martinopolis, 26 de novembro de 2014. - ADV: MARCOS ROBERTO CANDIDO (OAB 238363/
SP), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA (OAB 240943/SP)

Processo 0101161-15.2005.8.26.0346 - Execução Fiscal - DIREITO TRIBUTÁRIO - FAZENDA NACIONAL - ANTONIO LEAL 
CORDEIRO e outro - Vistos. Fls. 267 e certidão de fls. 274: Defiro. Nos termos do artigo 659, § 4º do CPC, a penhora de 
bem imóvel realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora, cabendo ao exeqüente, sem prejuízo da imediata intimação 
do executado (art. 652, § 4º - a intimação do executado far-se-á na pessoa de seu advogado; não o tendo, será intimado 
pessoalmente), promover, para presunção absoluta de conhecimento de terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário 
a ser efetivada por meio do sistema ARISP. Assim, pelo que estabelece a lei processual, afigura-se possível a formalização da 
penhora de imóvel, independente de sua localização, através de termo lavrado nos autos do processo de execução, dispensando-
se a atuação de Oficial de Justiça ou expedição de carta precatória para o município onde se situa o bem. Observadas estas 
ponderações e diante da apresentação da matrícula (fls. 271/272), lavre-se termo de penhora do imóvel matriculado sob número 
12.351, pertencente ao executado e s/m, depois de verificada a regularidade de sua matrícula, pela serventia, nomeando-se fiel 
depositário o executada Ato contínuo, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, via DJE, da penhora realizada, ou 
pessoalmente caso não tenha advogado constituído nos autos. Ato contínuo, após a realização da penhora e intimação do(s) 
executado(s), intime-se a credora para efetuar o recolhimento da taxa devida pela impressão de informações (sistema ARISP). 
Com o recolhimento, diligencie a serventia com o escopo de averbar a penhora por meio do mencionado sistema eletrônico. 
Finalmente, com a juntada da certidão matricial devidamente averbada, expeça-se mandado para avaliação do(s) bem(ns) 
imóvel(is) penhorado(s) e intimação dos executados e seus cônjuges, com as advertências legais. Int. - ADV: PERICLES 
LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA (OAB 240943/SP), MARCOS ROBERTO CANDIDO (OAB 238363/SP)

Processo 0101309-50.2010.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - MARIA APARECIDA DOS SANTOS COIMBRA - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Diante do(s) pagamento(s) do(s) débito(s) cobrado(s) nestes autos, declaro 
satisfeita a obrigação imposta na sentença e, consequentemente, com fulcro no artigo 794, inciso I, do Código de processo Civil, 
julgo extinta a execução. Transitada em julgado, arquivem-se definitivamente os autos, anotando-se. P.R.I. - ADV: ANA ROSA 
RIBEIRO DE MOURA (OAB 205565/SP)

Processo 0101491-07.2008.8.26.0346 - Procedimento Sumário - DILMA ANDRADE ALVES - INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Diante do(s) pagamento(s) do(s) débito(s) cobrado(s) nestes autos, declaro satisfeita a 
obrigação imposta na sentença e, consequentemente, com fulcro no artigo 794, inciso I, do Código de processo Civil, julgo 
extinta a execução. Transitada em julgado, arquivem-se definitivamente os autos, anotando-se. P.R.I. - ADV: ANA ROSA RIBEIRO 
DE MOURA (OAB 205565/SP), RODRIGO CARDOSO RIBEIRO DE MOURA (OAB 259278/SP), BEATRIZ GRIGOLETTO 
FIGUEIREDO (OAB 265576/SP)

Processo 0101835-51.2009.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Nulidade - AUTO POSTO JP LIDER LTDA - AUTO POSTO 
BRUTUS DE INDIANA LTDA - - LUIZ BRAGATO - Intimação dos requeridos para informarem se concordam com a prova 
emprestada mencionada a fls. 461/462 e se dispensam a produção de prova oral. Prazo: 10 dias. - ADV: SILVINO JANSSEN 
BERGAMO (OAB 159819/SP), NIELFEN JESSER HONORATO E SILVA (OAB 250511/SP), CARLOS BRAZ PAIÃO (OAB 154965/
SP), NEIL DAXTER HONORATO E SILVA (OAB 201468/SP), SERGIO RICARDO STUANI (OAB 202487/SP)

Processo 0101914-93.2010.8.26.0346 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - MOEMA RANGEL CALDEIRA - JOSE 
CARLOS CALDEIRA - Vistos. Fls. 184/186: Cuida-se de sobrepartilha com pedido incidental de expedição de alvará de valor 
mantido em conta bancária do autor da herança (fls. 187). DECIDO. Defiro o processamento nos próprios autos do inventário, 
reconduzindo a requerente ao cargo de inventariante. No prazo de 20 (vinte) dias, apresente a inventariante procedimento de 
ITCMD. Após, aguarde-se manifestação da Fazenda Pública. Defiro, desde logo, o levantamento do valor informado (fls,. 187) 
para fazer frente às despesas do espolio. Expeça-se alvará com prazo de 60 (sessenta) dias de validade. Int. - ADV: LEONARDO 
POLONI SANCHES (OAB 158795/SP)

Processo 0101914-93.2010.8.26.0346 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - MOEMA RANGEL CALDEIRA - JOSE 
CARLOS CALDEIRA - Vistos. Diante o certificado às fls. 189, suspendo, por ora, a expedição do alvará determinada às fls. 188. 
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Nos autos da mencionada habilitação de crédito (nº 0050770-46.2011), manifeste-se a inventariante, requerendo o que entender 
a bem do seu direito. Int. - ADV: LEONARDO POLONI SANCHES (OAB 158795/SP)

Processo 0102081-47.2009.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - CARLOS MARIANO - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Diante do(s) pagamento(s) do(s) débito(s) cobrado(s) nestes 
autos, declaro satisfeita a obrigação imposta na sentença e, consequentemente, com fulcro no artigo 794, inciso I, do Código 
de processo Civil, julgo extinta a execução. Transitada em julgado, arquivem-se definitivamente os autos, anotando-se. P.R.I. - 
ADV: ANA ROSA RIBEIRO DE MOURA (OAB 205565/SP)

Processo 0102784-17.2005.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - PAULO MIGUEL PUGA - - LEANDRO 
MIGUEL PUGA - - DAVI MIGUEL PUGA - BENEDITO NEVES DA SILVEIRA - Vistos. Fls. 856/858: Cuida-se de pedido de 
suspensão de praceamento de imóvel, formulado pelos terceiros ALFREDO JÚLIO DE OLIVEIRA e NEIDE RODRIGUES DE 
OLIVEIRA. Decido. A pretensão dos intervenientes já foi exaustivamente apreciada por este Juízo nos autos dos embargos de 
terceiros (sob nº 0004900-70.1014) e da ação cautelar inominada (sob nº 0000134-37.2015), cujas iniciais foram indeferidas. Por 
isto, pelas razões já amplamente expostas naqueles pleitos, aliás, subscritas pelo mesmo patrono, indefiro o pedido e determino 
a manutenção do praceamento. Int. - ADV: CARMEM LÍGIA ZOPOLATO FANTE E SILVA (OAB 186648/SP), FERNAO SALLES 
DE ARAUJO (OAB 20651/SP), JOSE APARECIDO DA SILVA (OAB 163177/SP), HOMERO DE ARAUJO (OAB 14566/SP)

Processo 0102997-28.2002.8.26.0346 - Outros Feitos não Especificados - DIRCE GOMES DE LIMA - ANA MARIA GALVAO 
DE MELLO - Vistos. A exeqüente foi devidamente intimada (fls. 334/337), por meio de seu representante legal, a providenciar o 
andamento do feito no prazo de 48 (quarenta e oito horas), sob pena de extinção, manifestando interesse no seu prosseguimento, 
entretanto, o processo permaneceu paralizado em cartório por mais de trinta dias (fls. 338). Assim, em conseqüência da 
caracterização do abandono da causa, com fundamento no artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA, 
sem apreciação do mérito, a presente ação. Transitada em julgado, arquive-se, anotando-se. P.R.I. - ADV: HIGÉIA CRISTINA 
SACOMAN (OAB 110912/SP), CARLA COLADELLO FERRO (OAB 286935/SP)

Processo 0103088-40.2010.8.26.0346/01 - Cumprimento de sentença - IRANILDE AGOSTINHO NOGUEIRA DA SILVA - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Ante o exposto, diante da preclusão temporal, REJEITO liminarmente a 
exceção de pré-executividade e determino a imediata retomada do curso da execução da sentença. Requisite-se o pagamento 
do principal e da verba honorária. Custas pelo excipiente, mas sem condenação em verba honorária porque se trata de mero 
incidente. Intime-se. - ADV: NEIL DAXTER HONORATO E SILVA (OAB 201468/SP)

Processo 0103249-21.2008.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO EST.S.PAULO - JOSINA APARECIDA DOS SANTOS EMIDIO - Vistos. 
Por ora, manifeste-se a autora sobre o informado e requerido às fls. 125. Prazo de 5 (cinco) dias. Int. - ADV: FABRICIO ANTONIO 
P F SANTOS (OAB 116623/SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/
SP)

Processo 0103574-98.2005.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ANTONIO MARCOS DA 
CRUZ - BERNADETE SANCHES - Vistos. Fls. 114/115: Considerando que o postulante é beneficiário da Justiça Gratuita, defiro 
o pedido. Inclua-se minuta para o bloqueio “on line” pelo sistema BANCEJUD, como requerido. Efetuado o bloqueio de valores, 
aguarde-se a juntada do comprovante de transferência para conta judicial e intime-se o(a) executado (a) para, querendo, oferecer 
impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 475-J, § 1º do CPC). Decorrido, sem impugnação, expeça-se mandado para 
levantamento da importância, em favor do (a) credor (a). Ato contínuo, intime-se o (a) exeqüente para manifestação em termos 
de prosseguimento, quanto a eventual débito remanescente, juntando planilha de cálculo, no prazo de cinco dias. Int. (Intimação 
do autor para manifestar-se sobre o bloqueio on line negativo- prazo 05 dias) - ADV: HÉLIO FERREIRA DE MELO (OAB 284168/
SP), JOSÉ RAYMUNDO DOS SANTOS (OAB 167341/SP), JOSE APARECIDO ALVES DA ROCHA (OAB 151010/SP)

Processo 0103778-40.2008.8.26.0346 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - OMNI SA- 
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - BRUNO ANTONIO DIEL OLIVEIRA - Vistos. A patrona subscritora do petitório 
de fls. 121 não foram outorgados nestes autos poderes “ad judicia”. Por isto, deixo de conhecer o pedido de fls. 121. Cumpra-se 
integralmente a r. Sentença de fls. 118. Int. - ADV: LILIAN APARECIDA DE JESUS DEL SANTO (OAB 221678/SP)

Processo 0105204-58.2006.8.26.0346 - Procedimento Ordinário - JOVENTINO ALVES DE MORAES - COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO EST.S.PAULO - Ciência à(o) advogado(a) subscritor (a) da petição de 
fls.163 do desarquivamento do autos, o(a) qual poderá ter vista dos autos fora de cartório, mediante carga, pelo prazo de 
10 (dez) dias, ficando ciente de que decorridos o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação do(a) interessado(a) os autos 
retornaram ao arquivo (NSCGJ, art. 186, parágrafo único). - ADV: VALMIR JOSÉ EUGÊNIO (OAB 168975/SP)

Processo 0700503-25.1994.8.26.0346 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - RUTH HILARIO DANZIGUER - 
DANIELLE HILARIO DANZIGUER - - DANILLO HILARIO DANZIGUER - - GRACIELLE FERNANDES DANZIGUER - DANIEL 
DANZIGUER - Vistos. Fls. 209: Defiro em parte o pedido para conceder o prazo suplementar de 10 (dez) dias. Decorridos, 
tornem os autos conclusos para julgamento da ação de prestação de contas em apenso (nº 0000798-39.2013), ocasião em 
que apreciarei o pedido de fls. 211/213. Int. - ADV: ANGELO AUGUSTO CARDOSO PASCOTTO (OAB 262943/SP), ORLANDO 
APARECIDO PASCOTTO (OAB 110803/SP), JAIME LOPES DO NASCIMENTO (OAB 112891/SP), GILBERTO FERREIRA 
GOMES (OAB 234408/SP), WILSON BRAGA (OAB 107099/SP)

Processo 0700516-53.1996.8.26.0346 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A - 
LAZARO FERRI - - EUNICE CALDAS FERRI - 1. Aguarde-se por 30 (trinta) dias manifestação do banco credor. 2. Decorridos, 
intime(m)-se o (a) (s) requerente (s) na pessoa de seu representante legal, a dar regular andamento ao feito, no em 48 (quarenta 
e oito) horas, sob pena de extinção da ação (CPC, art. 267, III, §1º). 3.Int. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 
178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), ADRIANA AUGUSTA GARBELOTO TAFARELO (OAB 126838/
SP)

Processo 0700559-82.1999.8.26.0346 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - FAZENDA NACIONAL - AUDRAN INDUSTRIA E 
COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA e outros - Vistos. Fls. 257: Defiro. SUSPENDO o andamento do feito por 180 dias. 
Decorridos, manifeste-se a credora, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação (artigo 267, inciso III do Código de 
Processo Civil). Int. - ADV: LUIZ EDUARDO SIAN (OAB 146633/SP)

Processo 0700559-82.1999.8.26.0346 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - FAZENDA NACIONAL - Vistos. Fls. 271: com 
fundamento no artigo 40 da Lei nº 6830/80, SUSPENDO o curso da presente execução fiscal pelo prazo de um ano. Decorrido 
o prazo, intime-se a credora para se manifestar sobre o prosseguimento, requerendo o que entender de direito no prazo de 
10 (dez) dias. Nada sendo requerido, encaminhem-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição (art. 40, § 2º 
da Lei nº 6.830/80). Int. - ADV: MARCOS ROBERTO CANDIDO (OAB 238363/SP), LUIZ EDUARDO SIAN (OAB 146633/SP), 
FERNANDO ARENALES FRANCO (OAB 88395/SP)

Processo 0700567-93.1998.8.26.0346 - Execução Fiscal - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço - CAIXA 
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ECONOMIDA FEDERAL - Fls. 283/285: Ciência à exequente. Diante do noticiado e comprovado nos autos quanto à inexistência 
do bem arrematado, hei por bem conhecer de oficio e deferir o pedido de cancelamento da arrematação e, por conseguinte, 
determinar a restituição ao arrematante dos valores por ele depositado nos autos (fls. 270 e 273). Expeça-se, incontinente, 
mandado de levantamento em seu favor. Comunique-se o leiloeiro a respeito do ocorrido e para que nos próximos praceamentos 
certifique-se da existência do bem a ser leiloado e /ou de seu estado de conservação, evitando-se indesejáveis prejuízos às 
partes e a(o) eventuais arrematantes. Após, manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 5 dias, sob 
pena de extinção da ação (CPC, art. 267, III). Int. - ADV: JOÃO HENRIQUE GUEDES SARDINHA (OAB 241739/SP)

Processo 0700572-18.1998.8.26.0346 - Execução de Título Extrajudicial - Cartão de Crédito - Banco Bradesco S/A - LUIZ 
ARTHUR ESTEVES DE MELLO - - GENESIO DE MELLO - Vistos. Ante a certidão de fls. 163, aguarde-se, por mais 30 (trinta) 
dias, a devolução da carta precatória. Int. - ADV: VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP)

Processo 0700585-80.1999.8.26.0346 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - JOAO DA LUZ 
CORDEIRO - Ciência à(o) advogado(a) subscritor (a) da petição de fls. 409/410 do desarquivamento do autos, o(a) qual poderá 
ter vista dos autos fora de cartório, mediante carga, pelo prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que decorridos o prazo de 
30 (trinta) dias sem manifestação do(a) interessado(a) os autos retornaram ao arquivo (NSCGJ, art. 186, parágrafo único). 
2) Intimação do requerido para complementar a taxa de desarquivamento no prazo de cinco dias. - ADV: REJANE CRISTINA 
SALVADOR (OAB 165906/SP), IRIO SOBRAL DE OLIVEIRA (OAB 112215/SP), MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO 
GAZZETTI (OAB 113573/SP)

Processo 0700586-65.1999.8.26.0346 - Inventário - Inventário e Partilha - ROBERTO FLORENCIO DE JESUS - Cicero 
Florencio de Jesus - - Sérgio Florencio de Jesus - - Davi Lourenço de Jesus - - LUIZ LOURENCO DE JESUS - - MANOEL 
FRANCISCO DE JESUS - Maria Florencia de Jesus - Vistos. Contrariamente ao afirmando, inexiste nos autos certidão negativa 
conjunta de débitos federais. Por isto, concito a n. Patrono seja mais diligente em sua postulações evitando-se induzimento do 
juízo em erro, e concedo ao inventariante o prazo suplementar de 10 (dez) dias para tal providência. No mesmo prazo, deve o 
inventariante atender a r. Cota ministerial de fls. 133, apresentado o necessário plano de partilha, sob pena de destituição do 
cargo. - ADV: HIGÉIA CRISTINA SACOMAN (OAB 110912/SP)

MATÃO
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MATÃO EM 09/02/2015

PROCESSO :1000398-34.2015.8.26.0347
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Horcimara Aparecida de Castro Pires
ADVOGADO : 142170/SP - Jose Dario da Silva
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000399-19.2015.8.26.0347
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : H.B.B.M.
ADVOGADO : 132679/SP - Julio Cesar Garcia
REQDO : C.E.C.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000492-96.2015.8.26.0347
CLASSE :AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE : S.S.R.M.
REPRTTEAT : J.A.M.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :1000400-04.2015.8.26.0347
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Simone Lima Castro
ADVOGADO : 346251/SP - Ana Carolina Brochetto
REQDO : Éliton Ferreira de Souza
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000401-86.2015.8.26.0347
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Jorgiane Quirino dos Santos
ADVOGADO : 142170/SP - Jose Dario da Silva
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000402-71.2015.8.26.0347
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Tereza Maria Bernascone de Oliveira
ADVOGADO : 142170/SP - Jose Dario da Silva
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REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000403-56.2015.8.26.0347
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : João Donizete Ferraz da Silva
ADVOGADO : 124494/SP - Ana Cristina Leonardo Goncalves
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000404-41.2015.8.26.0347
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Orlando Batista
ADVOGADO : 142170/SP - Jose Dario da Silva
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000405-26.2015.8.26.0347
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQTE : Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 81762/SP - Luiz Joaquim Bueno Trindade
REQDO : Heloisa Helena Geraldo Panegocci Me
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000406-11.2015.8.26.0347
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQTE : Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 81762/SP - Luiz Joaquim Bueno Trindade
REQDO : Carlos Cesar Carreon Fernandes
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000504-13.2015.8.26.0347
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : ANA CLAUDINE LIMA MARINHO
REQDO : ASSOCIAÇÃO SÃO BENTO DE ENSINO -UNIARA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000407-93.2015.8.26.0347
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Evandro Aparecido Persighini
ADVOGADO : 328186/SP - Gustavo Caropreso Soares de Oliveira
REQDO : Banco Bradesco S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000505-95.2015.8.26.0347
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : L.A. Zanini Comercio e Prestação Serviços - ME
RECLAMADO : Givanildo Otávio do Nacimento
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000513-72.2015.8.26.0347
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Maria Aparecida de Souza Mancini Matão Me
EXECTDA : ROSANA MARIA MARTINS
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000396-64.2015.8.26.0347
CLASSE :ARROLAMENTO DE BENS
REQTE : M.F.Z.C.
ADVOGADO : 318986/SP - Jaciara de Oliveira
REQDO : L.J.C.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000408-78.2015.8.26.0347
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE : Sueli da Costa Agren
ADVOGADO : 255178/SP - Laercio Arcanjo Pereira Junior

PROCESSO :0000518-94.2015.8.26.0347
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Edson Francisco Horci
RECLAMADO : Caixa Econômica Federal
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :1000410-48.2015.8.26.0347
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.A.O.
ADVOGADO : 293851/SP - Marcos Augusto Ignacio
REQDO : L.M.O.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000519-79.2015.8.26.0347
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : A.D.S.
RECLAMADO : M.F.S.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000409-63.2015.8.26.0347
CLASSE :PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXIGIDAS
REQTE : Rodrigo César Borsari
ADVOGADO : 182290/SP - Rodnei Rodrigues
REQDO : Banco Paulista S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000520-64.2015.8.26.0347
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : E.S.L.
RECLAMADA : J.G.L.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000411-33.2015.8.26.0347
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : F.R.D.L.
ADVOGADO : 293526/SP - Dayany Cristina de Godoy
REQDO : L.A.Z.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000412-18.2015.8.26.0347
CLASSE :ALIMENTOS - PROVISIONAIS
REQTE : J.L.D.Z.
ADVOGADO : 293526/SP - Dayany Cristina de Godoy
REQDO : L.A.Z.
VARA :2ª VARA CÍVEL

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS THEREZENO MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DE LOURDES MINGORANCE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0007/2015
Processo 0000274-39.2013.8.26.0347 (034.72.0130.000274) - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial, 

Reajustes e Revisões Específicas - Adilson Alves de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fl. 145 - diante da 
justificativa apresentada, defiro o quanto requerido pela perita nomeada nos presentes autos, concedendo-lhe prazo suplementar 
de 60 dias. Intime-se. - ADV: CARLOS AUGUSTO BIELLA (OAB 124496/SP), ANTONIO CARLOS DA MATTA NUNES DE 
OLIVEIRA (OAB 126179/SP), HELEN CARLA SEVERINO (OAB 221646/SP)

Processo 0000294-59.2015.8.26.0347 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0005178-62.2013.8.26.0619 - 2ª Vara Judicial) - 
Sueli Fernandes de Souza - Cleonice Pereira de Lira dos Santos - Vistos. Designo audiência para inquirição da(s) testemunha(s) 
para o próximo dia 07 de abril, às 14:20 horas. Expeça-se mandado de intimação para a(s) testemunha(s) e ofício ao Juízo 
Deprecante, comunicando-se a data da audiência. Intime-se. - ADV: VALDIR APARECIDO BARELLI (OAB 236502/SP), ANTONIO 
CLAUDIO BRUNETTI (OAB 98393/SP), ROBERTA BEDRAN COUTO (OAB 209678/SP)

Processo 0000470-48.2009.8.26.0347 (347.01.2009.000470) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco Sa - Cherokee Transportes Ltda Me - Manifeste-se o requerente diante do edital de citação expedido 
à fl. 128, com 1616 caracters. Sendo o valor por caracter de R$ 0,15, o valor total devido para a publicação do edital é de R$ 
242,40. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP)

Processo 0001328-40.2013.8.26.0347 (apensado ao processo 0005638-60.2011.8.26) (034.72.0130.001328) - Procedimento 
Ordinário - Seguro - Mozar Evangelista Rocha Pereira - Sul America Seguros de Vida e Previdencia Sa - Ciência às partes da 
perícia médica agendada pelo IMESC, na Rua Barra Funda, 824, Barra Funda, São Paulo - SP, dia 28/05/2015, às 14:30 horas. 
O periciando deverá apresentar documento de identificação original e com foto, sem o qual não será atendido, carteira de 
trabalho - CTPS (todas que possuir) e todo o material de interesse médico-legal (exames laboratoriais, de imagem, relatórios 
e prontuários médicos hospitalares), e ainda deverá chegar com 30 minutos de antecedência. - ADV: EDUARDO LUIZ BROCK 
(OAB 91311/SP), FERNANDA GOUVEIA SOBREIRA PEREIRA (OAB 242202/SP), JULIANO DOS SANTOS PEREIRA (OAB 
242212/SP)

Processo 0001336-17.2013.8.26.0347 (034.72.0130.001336) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Celio 
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Sergio Soares - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Após, remetam-se 
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as nossas homenagens aos seus ilustres integrantes. Intimem-se. - ADV: LENITA 
MARA GENTIL FERNANDES (OAB 167934/SP), MÁRCIA CRISTINA COSTA MARÇAL (OAB 244189/SP)

Processo 0001479-40.2012.8.26.0347 (347.01.2012.001479) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Sergio 
Eduardo Mendes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 226/231 - Cite-se o INSS na forma regulada pelo artigo 
730 do CPC. Int.-se. - ADV: RICARDO BALBINO DE SOUZA (OAB 229677/SP), ANA CRISTINA LEONARDO GONCALVES 
(OAB 124494/SP)

Processo 0001514-88.1998.8.26.0347 (347.01.1998.001514) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos 
- Arquibano Pasuccio - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Fls. 217/221 - Ciência às partes. Manifeste-se o requerente 
acerca do ofício de fls. 215. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS DA MATTA NUNES DE OLIVEIRA (OAB 126179/SP), ISIDORO 
PEDRO AVI (OAB 140426/SP), VALENTIM APARECIDO DA CUNHA (OAB 18181/SP)

Processo 0001606-75.2012.8.26.0347 (347.01.2012.001606) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de 
Imóvel - Guerino Maffei - - Benta Fernandes Teixeira Maffei - Sergio da Rocha - Mandado de retificação e fusão de área 
expedido. Deverá a parte interessada providenciar as cópias necessárias para acompanharem o mandado (ao total são 27 fls., a 
serem recolhidas na guia FEDTJ cod 201-0, no valor de R$ 14,85 (R$ 0,55 por fl.)). - ADV: SÉRGIO RICARDO SESTARI COGO 
(OAB 223563/SP), SYLVIA MARIA BASTIA MENDES (OAB 101467/SP)

Processo 0001791-79.2013.8.26.0347 (034.72.0130.001791) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 
- Geraldo Aparecido Pere - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fl. 163 - diante da justificativa apresentada, defiro 
o quanto requerido pela perita nomeada nos presentes autos, concedendo-lhe prazo suplementar de 60 dias. Intime-se. - ADV: 
ISIDORO PEDRO AVI (OAB 140426/SP), LUIS SOTELO CALVO (OAB 163382/SP)

Processo 0001908-70.2013.8.26.0347 (034.72.0130.001908) - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo/Conversão de 
tempo de serviço especial - Luiz Antonio Theodoro - Instituto Nacional do Seguro Socia Inssl - Vistos. Defiro a produção de 
prova pericial. Para realização da perícia, nomeio a Eng. MIRIAM APARECIDA GERALDI MENDONÇA (e-mail - miriamge@bol.
com.br). Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos e ao requerido a apresentação de quesitos em 10 (dez) dias, visto 
que o autor já o fez a fls. 93. Arbitro os honorários periciais no valor de R$300,00, de acordo com a Resolução n° 541, de 18 
de janeiro de 2007. Concluída a perícia, requisite-se o pagamento dos honorários periciais. À perita para início dos trabalhos. 
Laudo em 30 (trinta) dias. Intime-se. - ADV: HELEN CARLA SEVERINO (OAB 221646/SP), CARLOS AUGUSTO BIELLA (OAB 
124496/SP)

Processo 0001908-70.2013.8.26.0347 (034.72.0130.001908) - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo/Conversão de 
tempo de serviço especial - Luiz Antonio Theodoro - Instituto Nacional do Seguro Socia Inssl - Vistos. Tendo em vista o desfecho 
da Impugnação em apenso, na qual foi denegado os benefícios da Justiça Gratuita ao autor, reconsidero a decisão de fl. 98, tão 
somente em relação aos honorários periciais, devendo a perita estimar seus honorários no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. - 
ADV: HELEN CARLA SEVERINO (OAB 221646/SP), CARLOS AUGUSTO BIELLA (OAB 124496/SP)

Processo 0002471-35.2011.8.26.0347 (347.01.2011.002471) - Despejo por Falta de Pagamento - Alipio Maria - Clea Rosilene 
Santos Clemente de Souza - Para o desarquivamento dos autos, deverá o autor recolher as custas da taxa de desarquivamento, 
ou comprovar ser beneficiário da justiça gratuita, dentro do prazo de 30 (trinta) dias. Na inércia, a petição (protocolo n° 
FMOM.14.00048401-0) será arquivada em pasta própria. - ADV: LILIANE SIQUITELLI (OAB 284943/SP)

Processo 0002783-60.2001.8.26.0347 (347.01.2001.002783) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Agricampo 
Produtos Agropecuarios Ltda - Rinaldo Olavo Goncalves - Banco Nossa Caixa Sa - Vistos. Fl. 172 - defiro o quanto requerido, 
expedindo-se ofício. Int. (Ofício expedido, devendo ser impresso pelo site do Tribunal de Justiça e enviado ao Banco do Brasil - 
Matão/SP) - ADV: JOSE GERALDO FAGGIONI CECCHETTO (OAB 101330/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 
23134/SP), EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO (OAB 146878/SP), MARCOS ROBERTO GARCIA (OAB 132221/SP)

Processo 0002955-79.2013.8.26.0347 (034.72.0130.002955) - Procedimento Ordinário - Conversão - Antonio Pereira - 
Instituno Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Tendo em vista a renúncia apresentada à fl. 159, nomeio em substituição 
ao perito anteriormente nomeado, a profissional Miriam Aparecida Geraldi Mendonça, com endereço conhecido da Serventia. 
Mantenho no mais o quanto deliberado à fl. 143. Cumpra-se. Int. - ADV: ANDRÉ AUGUSTO LOPES RAMIRES (OAB 253782/
SP), HILARIO BOCCHI JUNIOR (OAB 90916/SP), DANIELI MARIA CAMPANHÃO OLIVEIRA (OAB 204261/SP)

Processo 0004007-13.2013.8.26.0347 (034.72.0130.004007) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - W.T.S. - S.S.S. - Vistos. Intime-se pessoalmente o exequente a dar regular andamento ao feito no prazo de 48 
(quarenta e oito horas), sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: GERSON PIVA JUNIOR (OAB 260145/SP)

Processo 0004399-55.2010.8.26.0347 (347.01.2010.004399) - Inventário - Inventário e Partilha - Cassia de Fatima Geraldo 
Bocato - Ademir Roberto Geraldo - Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro - Comprove a parte interessada a distribuição 
dos ofícios de fls. 68 e 69, destinados à Caixa Econômica Federal e para Bradesco S/A, dentro do prazo de 15 (quinze) dias. 
- ADV: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 280330/SP), JOAO LUIS FAUSTINI LOPES (OAB 111684/SP), DAVID NUNES 
(OAB 226919/SP), FERNANDO DA SILVEIRA ROSSI (OAB 246999/SP), GIOVANA POLO FERNANDES (OAB 152689/SP), 
CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI (OAB 121994/SP), REGINA MARTA CEREDA LIMA (OAB 112018/SP)

Processo 0004537-51.2012.8.26.0347 (347.01.2012.004537) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - Shirley de Fatima Marini Menzani - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Ante a justificativa 
apresentada pela Perita a fl. 97, defiro a prorrogação do prazo para realização da perícia por 60 (sessenta) dias. Ressalto que 
o prazo se iniciará a partir da intimação da mesma. Intime-se. - ADV: HELEN CARLA SEVERINO (OAB 221646/SP), CARLOS 
AUGUSTO BIELLA (OAB 124496/SP)

Processo 0004678-36.2013.8.26.0347 (034.72.0130.004678) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Savegnago 
Supermercados Ltda - Rosimeire de Abreu Sampaio - Vistos. Defiro o pedido de adjudicação formulado pelo exequente (fl.80), 
pelo valor da avaliação. Lavre-se o respectivo auto e expeça-se mandado de entrega. Em seguida, manifeste-se o exequente 
em prosseguimento. Intime-se. (Deverá o procurador do adjudicante, Dr. Sérgio Pereira, comparecer em cartório para assinar o 
auto de adjudicação expedido, no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, deverá o exequente providenciar as custas referentes à 
diligência do oficial de justiça, para expedição do mandado de entrega). - ADV: SERGIO PEREIRA (OAB 328309/SP)

Processo 0004798-55.2008.8.26.0347 (apensado ao processo 0003389-15.2006.8.26) (347.01.2008.004798) - Embargos 
de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Aparicio Julinhasque Esquina Junior - - Abigail 
de Lourdes da Costa Esquina - Banco Nossa Caixa Sa - Vistos. Diante do depósito efetuado nos autos a fl. 133 referente 
à execução do julgado (fls. 129/130), julgo extinto o feito com fundamento no Art. 794, I, do C.P.C. Expeça-se mandado de 
levantamento judicial da quantia depositada a fl. 133 em favor do patrono dos exequentes, Dr. Antonio Carlos Cioffi Júnior. 
Transitada esta em julgado e pagas eventuais custas, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. (Mandado de 
Levantamento expedido, ag. retirada). - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ANTONIO CARLOS 
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CIOFFI JÚNIOR (OAB 163415/SP)
Processo 0004804-57.2011.8.26.0347 (347.01.2011.004804) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Elio Theodoro - 

Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Diante do quanto alegado pela Sra. Perita, defiro a dilação do prazo pelo 
período de 60 (sessenta) dias, ressaltando que o inicio do prazo passará a correr após a ciência da mesma. Intime-se. - ADV: 
DANIEL ALEX MICHELON (OAB 225217/SP), ELIAS EVANGELISTA DE SOUZA (OAB 250123/SP)

Processo 0004932-48.2009.8.26.0347 (347.01.2009.004932) - Despejo por Falta de Pagamento - Maria Lucia de Bessa 
- Leila Barbiere Fonseca - Vistos. Certifique a Serventia sobre o andamento dos autos de Usucapião nº 148/2009. No caso 
de ainda se encontrar remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, aguarde-se por mais 120 (cento e vinte) dias o 
julgamento do recurso. Intime-se. (Ciência da certidão de fl. 103, a qual informa que o referido processo ainda encontra-se em 
carga para o Tribunal de Justiça). - ADV: CÉLIA MÁRCIA FERNANDES NÓBREGA NILO (OAB 236684/SP), TERESA CRISTINA 
CAVICCHIOLI PIVA (OAB 150785/SP)

Processo 0005049-05.2010.8.26.0347 (347.01.2010.005049) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Augusta Aparecida Ribeiro Pio - Seguradora Lider dos Consorcios Dpvat - Vistos. Diante do ofício de fl. 273, oficie-se ao IMESC 
para realização da perícia médica na autora, instruindo com as cópias necessárias. Intime-se. - ADV: DARCIO JOSE DA MOTA 
(OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), RODNEI RODRIGUES (OAB 182290/SP)

Processo 0005282-94.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005282) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Maria Rosa da 
Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pela requerente às fls. 82/88, 
em seus regulares efeitos. Às contrarrazões no prazo legal. Intime-se. - ADV: MARCUS VINICIUS ADOLFO DE ALMEIDA (OAB 
274683/SP)

Processo 0005392-93.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005392) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Doaci de Brito - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Oficie-se conforme requerido a fl. 117. Após, cumpra-se o despacho de fl. 115. 
Int. - ADV: RIVALDIR D’APARECIDA SIMIL (OAB 172180/SP), MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA (OAB 263964/SP)

Processo 0005447-59.2004.8.26.0347 (347.01.2004.005447) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Edson Martins 
de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Diante dos pagamentos efetivados (fls. 116/117), julgo extinto o 
feito com fundamento no art. 794, I, do C.P.C. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 
P.R.I. - ADV: LUIZ HENRIQUE DE LIMA VERGILIO (OAB 178318/SP), CARLOS APARECIDO DE ARAUJO (OAB 44094/SP), 
LAERCIO PEREIRA (OAB 51835/SP)

Processo 0005452-03.2012.8.26.0347 (347.01.2012.005452) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - Valdir da Silva Mattos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fl. 122 - diante da justificativa 
apresentada, defiro o quanto requerido pela perita nomeada nos presentes autos, concedendo-lhe prazo suplementar de 30 
dias. Intime-se. - ADV: CARLOS AUGUSTO BIELLA (OAB 124496/SP), HELEN CARLA SEVERINO (OAB 221646/SP), RICARDO 
BALBINO DE SOUZA (OAB 229677/SP)

Processo 0005498-31.2008.8.26.0347 (347.01.2008.005498) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bmg Sa - Eronildo Belizario da Costa - Manifeste-se o requerido diante do depósito de fl. 157, referente aos 
honorários sucumbenciais. - ADV: WAGNER ANDERSON GALDINO (OAB 124967/SP), ANDRE RENATO SERVIDONI (OAB 
133572/SP), PAULA MARIA CARNIELLO DE ALMEIDA (OAB 143106/SP), CLEUZA ANNA COBEIN (OAB 30650/SP), DARCI 
NADAL (OAB 30731/SP)

Processo 0005704-40.2011.8.26.0347 (347.01.2011.005704) - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Mauri 
Sabino de Padua - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fl. 241 - diante da justificativa apresentada, defiro o quanto 
requerido pela perita nomeada nos presentes autos, concedendo-lhe prazo suplementar de 60 dias. Intime-se. - ADV: ISIDORO 
PEDRO AVI (OAB 140426/SP), RAFAEL DUARTE RAMOS (OAB 269285/SP)

Processo 0005786-42.2009.8.26.0347 (347.01.2009.005786) - Procedimento Ordinário - Revisão - L.P.M. - V.G.M. - Em 
nada mais sendo requerido, dentro do prazo de 10 (dez) dias, os autor retornarão ao arquivo. - ADV: APARECIDO ANTONIO 
BARTALINI (OAB 265539/SP), SUZANA COSTA (OAB 250551/SP)

Processo 0005861-13.2011.8.26.0347 (347.01.2011.005861) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Crislaine Daniele Moralles - Banco Santander Sa - Deverá o Banco requerido recolher as seguintes custas: R$ 14,48 referentes à 
taxa da CPA da procuração de fls. 50/53 (deverá ser recolhido na guia DARE cod 304-9), e R$ 143,12 referentes às custas finais 
(deverá ser recolhido na guia DARE cod 230-6). - ADV: LEANDRO LUIZ NOGUEIRA (OAB 275175/SP), EVANDRO MARDULA 
(OAB 258368/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP)

Processo 0005914-62.2009.8.26.0347 (347.01.2009.005914) - Procedimento Ordinário - Jose Wagner Paulino - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fl. 181 - diante da justificativa apresentada, defiro o quanto requerido pela perita 
nomeada nos presentes autos, concedendo-lhe prazo suplementar de 30 dias. Intime-se. - ADV: HILARIO BOCCHI JUNIOR 
(OAB 90916/SP)

Processo 0006015-60.2013.8.26.0347 (034.72.0130.006015) - Procedimento Ordinário - Conversão - Jorge Aparecido 
Alvares - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Tendo em vista a renúncia apresentada à fl. 210, nomeio em substituição 
ao perito anteriormente nomeado, a profissional Miriam Aparecida Geraldi Mendonça, com endereço conhecido da Serventia. 
Mantenho no mais o quanto deliberado à fl. 197. Cumpra-se. Int. - ADV: JOSE DARIO DA SILVA (OAB 142170/SP)

Processo 0006108-57.2012.8.26.0347 (347.01.2012.006108) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Triangulo 
do Sol Auto Estradas Sa - Transmoveleiro Transportes Ltda Epp - - Luciano Pereira Teodoro - Intimem-se os(a) executados(a) 
para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 475-J do CPC., com a nova redação dada pela Lei 
11.232, de 23 de dezembro de 2005, expedindo-se carta precatória. Intime-se. (carta precatória expedida, devendo ser impressa 
no site do tribunal de justiça e comprovada sua distribuição em 30 dias). - ADV: CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI 
(OAB 121994/SP), JEISE CLÉR RODRIGUES LLOBREGAT (OAB 275694/SP)

Processo 0006123-46.2000.8.26.0347 (347.01.2000.006123) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Leme Artigos Automotivos Ltda - Auto Posto 
Aguia do Sol Ltda - Os autos encontram-se arquivados. Deverá o requerente recolher a taxa referente ao desarquivamento do 
processo, para a juntada da petição protocolada em 06/02/2015, dentro do prazo de 30 (trinta) dias. Na inércia, a petição será 
arquivada em pasta própria. - ADV: ROMULO BRIGADEIRO MOTTA (OAB 112506/SP), EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO 
(OAB 146878/SP), VANDERLEI GOMES PIRES (OAB 59630/SP)

Processo 0006215-04.2012.8.26.0347 (347.01.2012.006215) - Interdição - Tutela e Curatela - R.A.C.S. - F.J.F.C. - Deverá 
a compromissária comparecer em cartório para assinar o termo de compromisso de curador definitivo, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias. - ADV: GISELA MARIA TORTORELLO (OAB 114087/SP)

Processo 0006460-83.2010.8.26.0347 (347.01.2010.006460) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Tatiane Regina Leao - Vistos. Fls. 63 - desentranhe-se 
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o mandado para seu integral cumprimento. Intime-se. (Deverá o requerente recolher a diligência do oficial de justiça, para a 
expedição do mandado de aditamento, no valor de R$ 63,75). - ADV: ROSANGELA BAPTISTA DA CRUZ (OAB 300547/SP), 
GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)

Processo 0006466-37.2003.8.26.0347 (347.01.2003.006466) - Procedimento Ordinário - Nadir Aparecida Brefari de Souza - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Ciência à exequente do ofício informando a implantação do benefício (fl. 120). 
No mais, cite-se o INSS na forma regulada pelo artigo 730 do CPC. Int.-se. - ADV: ISIDORO PEDRO AVI (OAB 140426/SP)

Processo 0006647-57.2011.8.26.0347 (347.01.2011.006647) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.H.C. 
- M.C.B. - Ciência às partes para comparecerem no Hospital Estadual de Américo Brasiliense, Al. Aldo Lupo, 502, Jd. Vista 
Alegre - Américo Brasiliense/SP, no dia 03/03/2015, às 14:00 horas, para realização da perícia de Investigação de Paternidade, 
devendo ser observados os seguintes requisitos: a) o(s) periciando(s) deve(m) estar munido(s) de um dos seguintes documentos 
originais (com foto): R.G., Carteira de Trabalho, Carteira de Habilitação Profissional, C.N.H. e/ou Certidão de Nascimento 
(válidas apenas para menores de 18 anos), sempre legíveis e originais. Qualquer outro documento apresentado que não seja 
um dos acima citados e não seja original ou legível, a perícia não será realizada; b) comparecimento simultâneo do(s) autor(es), 
da mãe e do suposto pai, ou de todos os envolvidos; c) na hipótese de qualquer uma das partes ser absoluta ou relativamente 
incapaz, deverá estar, respectivamente, representada ou assistida, na forma da lei, para a realização da perícia. - ADV: ARIONE 
MARCO STELLIN (OAB 22335/SP), FLÁVIA BELLOTTI (OAB 170937/SP), TACIANA SANTOS MARQUES (OAB 254420/SP)

Processo 0006687-73.2010.8.26.0347 (347.01.2010.006687) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Jose Rodrigo Goncalves - Vistos. Fl. 95 - Oficie-se, 
comunicando que a restrição foi retirada em 16/07/2014, conforme documento de fl. 89. Após, retornem os autos ao arquivo. 
Intime-se. - ADV: ERIC EMERSON ARRUDA (OAB 260124/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INACIO 
PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0006734-76.2012.8.26.0347 (347.01.2012.006734) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - Raimundo Pereira da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fl. 104 - diante da 
justificativa apresentada, defiro o quanto requerido pela perita nomeada nos presentes autos, concedendo-lhe prazo suplementar 
de 60 dias. Intime-se. - ADV: HELEN CARLA SEVERINO (OAB 221646/SP), CARLOS AUGUSTO BIELLA (OAB 124496/SP), 
ANTONIO CARLOS DA MATTA NUNES DE OLIVEIRA (OAB 126179/SP)

Processo 0006864-66.2012.8.26.0347 (347.01.2012.006864) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.J.C. - S.F.S.C. - Vistos. Ante 
a maioridade do alimentado, defiro o quanto requerido às fls. 123/124, oficiando-se à empregadora do requerido, determinando 
a cessação do desconto da pensão alimentícia determinada nestes autos. Após, cumpra-se a decisão de fl. 73, arquivando-
se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. - ADV: FERNANDO JESUS GARCIA (OAB 225688/SP), CARLOS RENATO 
REGUERO PASSERINE (OAB 216824/SP)

Processo 0007185-77.2007.8.26.0347 (347.01.2007.007185) - Embargos à Execução - Transportadora Gerineldo Ltda Me - 
Hsbc Bank Brasil Sa - Vistos. Certifique-se nos autos principais sobre a decisão proferida nestes embargos. Após, aguarde-se 
por mais 30 (trinta) dias, a manifestação da parte interessada sobre o prosseguimento do feito. Int. - ADV: RENATA TAMAROZZI 
RODRIGUES (OAB 140810/SP), FABIO ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP), MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP)

Processo 0007833-81.2012.8.26.0347 (347.01.2012.007833) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Luiz 
Antonio Alves Junior - Sociedade Matonense de Benemerencia Hospital Carlos Fernando Malzoni - - Ace Seguradora S/A - 
Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita em prol da requerida. Anote-se. Acolho a denunciação da lide apresentada pela 
ré Sociedade Matonense de Benemerência Hospital Carlos Fernando Malzoni em relação à ACE SEGURADORA S/A (v. fls. 
120/121). Cite-se para resposta em 15 (quinze) dias, ficando suspenso o processo principal. Intime-se. - ADV: FABIAN CARUZO 
(OAB 172893/SP), ELIAS EVANGELISTA DE SOUZA (OAB 250123/SP), PAULO AUGUSTO BERNARDI (OAB 95941/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS THEREZENO MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DE LOURDES MINGORANCE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0046/2015
Processo 0000256-04.2002.8.26.0347 (347.01.2002.000256) - Procedimento Sumário - Gilva Barros da Silva - Instituto 

Nacional do Seguro Social Inss - O requerimento de fls. 226/231 oportunamente será apreciado. Aguarde-se a vinda do 
pagamento requisitado. - ADV: LAERCIO PEREIRA (OAB 51835/SP), SERGIO DE JESUS PASSARI (OAB 100762/SP), MARIO 
LUCIO MARCHIONI (OAB 122466/SP), ANTONIO CARLOS DA MATTA NUNES DE OLIVEIRA (OAB 126179/SP), LUIS ENRIQUE 
MARCHIONI (OAB 130696/SP)

Processo 0000504-81.2013.8.26.0347 (034.72.0130.000504) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Custodio Transportes Ltda - Rodonaves Caminhoes Comercio e Serviço Ltda - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto 
pelo requerente às fls. 105/121, em seus regulares efeitos. Às contrarrazões no prazo legal. Intime-se. - ADV: MIKAEL LEKICH 
MIGOTTO (OAB 175654/SP), MARCOS ROBERTO GARCIA (OAB 132221/SP)

Processo 0000586-54.2009.8.26.0347 (347.01.2009.000586) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos 
- Banco Itauleasing Sa - Antonio Carlos Zavatte - Aguarde-se por mais 10 (dez) dias a manifestação das partes sobre o cálculo 
do contador. Intime-se. - ADV: NILTON SEVERIANO DE OLIVEIRA (OAB 76281/SP), FABIO LEUGI FRANZE (OAB 212949/
SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), FRANCISCO MORATO CRENITTE (OAB 98479/SP), GUILHERME CASTRO ALVES 
CARDOSO (OAB 267664/SP)

Processo 0000819-08.1996.8.26.0347 (347.01.1996.000819) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Citrosuco 
Paulista Sa - Said Ahmed Haj Hammoud - Osmair Aparecido Picoli e outro - UNIÃO- FAZENDA NACIONAL - Fls. 1543/1575 
- Primeiramente digam as partes sobre a proposta formulada por terceiros interessados no edital de praceamento finalizado 
em 01/12/2014, sem licitantes, com relação ao imóvel objeto da matrícula n º 16.006 do C.R.I da Comarca de Olímpia, no 
prazo de 10 dias. Intime-se. - ADV: LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA (OAB 139715/SP), GUILHERME FERNANDES 
GARDELIN (OAB 132650/SP), ANDRÉ ALMEIDA RODRIGUES MARTINEZ (OAB 155131/SP), ROBERTO CARLOS CARON 
(OAB 102838/SP), JOSE DOS SANTOS (OAB 72012/SP), FABIO EDUARDO BRANCO CARNACCHIONI (OAB 189940/SP), 
CELSO MAZITELI JUNIOR (OAB 22636/SP), LIONEL ZACLIS (OAB 22757/SP), OSMAIR APARECIDO PICOLI (OAB 49211/SP), 
AGMAR HENRIQUE GUARIENTE (OAB 92774/SP), SERGIO ANTONIO MAZITELI JUNIOR (OAB 268158/SP)

Processo 0001342-58.2012.8.26.0347 (347.01.2012.001342) - Procedimento Ordinário - Crédito Tributário - Industria 
Mecanica Panegossi Ltda - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - Vistos. Arquivem-se os autos com as cautelas de 
praxe. Intime-se. - ADV: THELMA CRISTINA A DO V SA MOREIRA (OAB 81821/SP), JOAO CARLOS MANAIA (OAB 90881/SP), 
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GIOVANA POLO FERNANDES (OAB 152689/SP), REGINA MARTA CEREDA LIMA (OAB 112018/SP), JOAO LUIS FAUSTINI 
LOPES (OAB 111684/SP), ESTELA BARRIOS TRENCH (OAB 313056/SP)

Processo 0001525-39.2006.8.26.0347 (347.01.2006.001525) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Banco do Brasil Sa - Antonio de Jesus Fonseca - - Regina Celi Gulini Fonseca - Dirce Appoloni Scatena - Dirce Appoloni 
Scatena peticiona nos autos sustentando impenhorabilidade do valor objeto da constrição judicial. Por primeiro já observo 
que a peticionária é terceira em relação à execução, não figurando ela no pólo passivo da presente demanda. Se assim o 
é, eventual defesa de seu patrimônio eventualmente objeto de constrição judicial deverá se dar em sede de embargos de 
terceiro. No entanto, considerando a matéria de ordem pública inerente à regularidade da própria penhora efetivada, aprecio, 
exclusivamente no que tem pertinência em relação à peticionária, seus argumentos. A própria requerente trata de informar à 
fl. 169 que “a executada Regina, recentemente, passou a figurar como segunda titular da conta corrente da Requerente” (sic). 
Ora, se a executada figura como cotitular da conta corrente da ora postulante, há, como cediço, solidariedade entre ambas, 
nada havendo, a princípio, de irregular na constrição efetivada sobre os ativos depositados em tal conta conjunta. A matéria 
inerente à impenhorabilidade tratada no art. 649, inciso X do CPC, por outro lado, deverá ser arguida pela executada nestes 
autos, ou pela terceira ora peticionária em sede de embargos de terceiro, valendo notar que tal matéria demandará ampla 
cognição pois ao que consta a conta poupança é vinculada a conta corrente de movimentação diária (fls. 181), não se tratando 
aqui de aplicação financeira pura e simples. Pelo exposto, rejeitada a argumentação de fls. 168/170, indefiro o levantamento da 
penhora. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), 
MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), RENATA TAMAROZZI RODRIGUES (OAB 140810/SP)

Processo 0001773-20.1997.8.26.0347 (347.01.1997.001773) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Empresas - Marchesan Implementos e Maquinas Agricolas Tatu Sa - Safra 
Equipamentos Agricolas e Industrial Ltda - Vistos. Digam os credores ante a manifestação do requerido de fl. 776. Intimem-
se. (avaliação dos bens arrecadados como sucata e venda em leilão) - ADV: EDSON LUIZ RODRIGUES (OAB 113823/SP), 
MAURICIO JOSE ERCOLE (OAB 152418/SP), SAYURI SANDRA TAKIGAHIRA (OAB 163340/SP), TIAGO ESTEVES DA CUNHA 
(OAB 266999/SP)

Processo 0002023-04.2007.8.26.0347 (347.01.2007.002023) - Monitória - Supermercado Palomax Ltda - Marcelo Corduas 
- Vistos. Aguarde-se provocação em arquivo, conforme requerido pelo credor. Intime-se. - ADV: ANDRÉIA DE SOUZA PINOTTI 
(OAB 210612/SP), MAURICIO JOSE ERCOLE (OAB 152418/SP)

Processo 0002135-07.2006.8.26.0347 (347.01.2006.002135) - Depósito - Depósito - Banco Bradesco Sa - Cabluma 
Distribuidora de Confeccoes Ltda - Vistos. Fls. 272/274 - defiro o quanto requerido pelo exequente, providenciando a Serventia 
o necessário para a consulta via sistema INFOJUD, observando que para tanto foi efetivado o recolhimento das despesas 
pertinentes. Intime-se. - ADV: GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), JOSE EDUARDO CARMINATTI 
(OAB 73573/SP)

Processo 0002694-85.2011.8.26.0347 (347.01.2011.002694) - Execução de Título Extrajudicial - Itau Unibanco Sa - Izzeb 
Plast Ltda Epp - - Geraldo Claudemir Bezzi - Vistos. Manifeste-se o exequente acerca de eventual cumprimento do acordo 
homologado à fl. 63. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0002726-56.2012.8.26.0347 (347.01.2012.002726) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Daniel Roberto 
Ferreira - Mitra Diocesana de São Carlos - Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE esta ação de 
usucapião para declarar o domínio do autor sobre o imóvel discriminado nos autos, tudo em conformidade com os preceitos dos 
artigos 1238 e seguintes do Código Civil. Esta sentença servirá de título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro 
de Imóveis. Pagas as despesas pelo promovente, expeça-se mandado para registro, instruindo com as principais cópias, 
inclusive com os documentos pessoais do autor, bem como a manifestação de fls. 212/213. Incabível condenação em ônus 
da sucumbência por não ter havido resistência ao pedido inicial. P.R.I. - ADV: WAGNER ANDERSON GALDINO (OAB 124967/
SP), LUIZ FRANCISCO FERNANDES (OAB 37236/SP), JORGE JOAO APARECIDO NAHRA (OAB 79443/SP), FERNANDO 
HENRIQUE MADEIRA (OAB 263405/SP)

Processo 0002733-48.2012.8.26.0347 (347.01.2012.002733) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Aparecido Spolaor - 
Mitra Diocesana de São Carlos - Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE esta ação de usucapião para 
declarar o domínio do autor sobre o imóvel discriminado nos autos, tudo em conformidade com os preceitos dos artigos 1238 e 
seguintes do Código Civil. Esta sentença servirá de título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis. 
Pagas as despesas pelo promovente, expeça-se mandado para registro, instruindo com as principais cópias, inclusive com os 
documentos pessoais do autor, certidão de óbito de fl. 14, bem como a manifestação de fls. 217/218. Incabível condenação em 
ônus da sucumbência por não ter havido resistência ao pedido inicial. P.R.I. - ADV: JORGE JOAO APARECIDO NAHRA (OAB 
79443/SP), FERNANDO HENRIQUE MADEIRA (OAB 263405/SP), LUIZ FRANCISCO FERNANDES (OAB 37236/SP), WAGNER 
ANDERSON GALDINO (OAB 124967/SP)

Processo 0002819-19.2012.8.26.0347 (347.01.2012.002819) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Antonia Jesus Ercilia 
Pinotti dos Reis - - Luiz Eduardo dos Reis - Mitra Diocesana de São Carlos - Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, julgo 
PROCEDENTE esta ação de usucapião para declarar o domínio dos autores sobre o imóvel discriminado nos autos, tudo em 
conformidade com os preceitos dos artigos 1238 e seguintes do Código Civil. Esta sentença servirá de título para matrícula, 
oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis. Pagas as despesas pelos promoventes, expeça-se mandado para registro, 
instruindo com as principais cópias, inclusive com os documentos pessoais dos autores, certidão de casamento dos mesmos, 
bem como a manifestação de fls. 215/216. Incabível condenação em ônus da sucumbência por não ter havido resistência ao 
pedido inicial. P.R.I. - ADV: PAULA MARIA CARNIELLO DE ALMEIDA (OAB 143106/SP), JORGE JOAO APARECIDO NAHRA 
(OAB 79443/SP), WAGNER ANDERSON GALDINO (OAB 124967/SP), LUIZ FRANCISCO FERNANDES (OAB 37236/SP)

Processo 0003045-63.2008.8.26.0347 (347.01.2008.003045) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Carlos Jose Faglione - - Palmira Cilene Vituri Faglioni - Maria Helena Victuri Dias - - Rosa Maria Zirondi Dias - - Rodrigo Alberto 
Dias - - Rachiel Palmira Dias - - Priscila Helena Dias - Vistos. Diante da certidão de fl. 332, aguarde-se por mais 30 dias. Intime-
se.(aguardar manifestação do perito) - ADV: RODNEI RODRIGUES (OAB 182290/SP), MARCOS ROBERTO GARCIA (OAB 
132221/SP)

Processo 0003629-62.2010.8.26.0347 (347.01.2010.003629) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Cardimix Concreto Pre Misturado Ltda Epp - Ativos Sa Securitizadora de Creditos Financeiros - - Banco do Brasil Sa - Vistos. 
Dê-se vista à executada quanto a sucessão de sua empresa mencionada no item 1 da manifestação do exequente de fls. 
256/265. Sem prejuízo, concedo o prazo de 5 (cinco) dias requeridos pela exequente para juntada aos autos dos dados do 
imóvel de propriedade da executada e certidão atualizada do débito. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA ALVES (OAB 71743/
SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), PRISCILA MARCOLONGO COELHO GOMES (OAB 292510/SP), ALBERTO 
QUERCIO NETO (OAB 229359/SP), ALAN AZEVEDO NOGUEIRA (OAB 198661/SP), CARLOS EDUARDO NOVAES MANFREI 
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(OAB 138629/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP)
Processo 0003989-89.2013.8.26.0347 (034.72.0130.003989) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Rosa Dionizio 

da Silva Lima - Edgar de Lima - Vistos. Estando satisfeitas todas as condições processuais e juntados todos os documentos 
essenciais para instrução dos autos, homologo por sentença o plano de partilha trazido com a inicial (fls. 02/07), com atribuição 
do bem imóvel de matrícula nº 9.914 aos herdeiros, salvo erro, omissão ou prejuízo a terceiros, em especial à Fazenda Pública. 
Transitada esta em julgado, expeça-se o competente Formal de Partilha. Cumpridas as formalidades legais e satisfeitas eventuais 
custas, libere-se o Formal de Partilha e após, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C., dando-se ciência aos 
interessados e à Fazenda Pública. M.,d.s. - ADV: GIOVANA POLO FERNANDES (OAB 152689/SP), MAICON TORQUATO 
DANIEL (OAB 323069/SP), LEANDRO CESAR FERNANDES (OAB 231943/SP)

Processo 0004103-48.2001.8.26.0347 (347.01.2001.004103) - Procedimento Ordinário - Irene Torres da Silva - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Vistos. Ciência às partes da decisão da Ação Rescisória de fls. 105/121. Intime-se. - ADV: RIVALDIR 
D’APARECIDA SIMIL (OAB 172180/SP), LAERCIO PEREIRA (OAB 51835/SP), ELIANE JUSSARA TORTORELLO (OAB 75256/
SP), JARBAS MIGUEL TORTORELLO (OAB 21455/SP), GISELA MARIA TORTORELLO (OAB 114087/SP)

Processo 0004437-62.2013.8.26.0347 (034.72.0130.004437) - Inventário - Inventário e Partilha - Gislaine Cristina Goncalves 
Sumarelli - - Joel Carlos Goncalves Sumarelli - Celso Sunarelli - - Oswaldo Sunarelli - - Hilda Dias Costa Sunarelli - - Olivia 
Cristina Sunarelli - - Carlos Eduardo Sunarelli - Mantenho a nomeação da inventariante pois ela e seu irmão Joel detêm 50% 
do imóvel, devido à condição de condôminos, tendo, assim, total interesse jurídico na solução do inventário. Providencie a 
inventariante os documentos faltantes para processamento do inventário, no prazo de 30 (trinta) dias. Sem prejuízo, deverá 
a inventariante protocolar a documentação necessária junto ao Posto Fiscal, tendo em vista que tal órgão é o competente 
para realização do cálculo do imposto “causa mortis” e verificação da hipótese de isenção, de conformidade com as Leis nºs 
10.705/00, 10.992/01, decreto n º 45.837/01 e Portaria CAT 15/03. Intime-se. - ADV: JACIARA DE OLIVEIRA (OAB 318986/SP), 
LUIZ FRANCISCO FERNANDES (OAB 37236/SP), BIANCA CAVICHIONI DE OLIVEIRA (OAB 152874/SP)

Processo 0004573-59.2013.8.26.0347 (034.72.0130.004573) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Paulo Jose Marchesan - Armando Marchesan - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pelo requerente constante 
de fls. 699/717, em seus regulares efeitos. Às contrarrazões no prazo legal. Intime-se. - ADV: ANTONIO JACINTO CALEIRO 
PALMA (OAB 25640/SP), GILBERTO ALONSO JUNIOR (OAB 124176/SP), FERNANDO CORREA DA SILVA (OAB 80833/SP), 
EDUARDO COELHO ALVES (OAB 265283/SP), MATHEUS SILVESTRE VERISSIMO (OAB 231981/SP)

Processo 0004802-34.2004.8.26.0347 (347.01.2004.004802) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Braspelco Industria e Comercio Ltda - Ds 
Comercio e Industria Ltda - Banco Santander Brasil Sa - Biq Bocaina Industria Quimica Ltda - Orestes Nestor de Souza Laspro - 
Reitere-se o despacho de fl. 128, intimando-se a requerida. (diga a requerida sobre o parecer elaborado pelo perito Contador em 
10 dias) - ADV: JAIR ALBERTO CARMONA (OAB 27414/SP), JOAO BATISTA FAVERO PIZA (OAB 101902/SP), JOAO CARLOS 
DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), ODNE ANTONIO BAMBOZZI (OAB 175765/SP), RAFAEL MATEUS ANTELO (OAB 318131/
SP), ROBERTO MATOS DE BRITO (OAB 30035/MG), CAROLINA GALLOTTI (OAB 210870/SP), ORESTE NESTOR DE SOUZA 
LASPRO (OAB 98628/SP), ALBANO MOLINARI JUNIOR (OAB 46777/SP)

Processo 0004862-89.2013.8.26.0347 (034.72.0130.004862) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Vistos. Fl. 66 - defiro as pesquisas requeridas, mediante o recolhimento das custas pertinentes. Intime-
se. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 
107931/SP)

Processo 0005965-34.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005965) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
C.S. - Ante a declaração de fl. 39, concedo ao requerido os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. No mais, aguarde-se a 
realização da perícia. - ADV: ERITON MOIZES SPEDO (OAB 253260/SP), ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES (OAB 49547/
SP), GETULIO PEREIRA (OAB 317120/SP)

Processo 0006092-02.1995.8.26.0347 (apensado ao processo 0003268-70.1995.8.26) (processo principal 0003268-
70.1995.8.26) (347.01.1995.003268/2) - Embargos à Execução - Waldemar Castilho - - Waldenir Castilho - - Oswaldo Castilho 
- Cambuhy Citrus Comercial e Exportadora Ltda - - Votorantim Participações Sa - Vistos. Primeiramente, observe a Serventia 
a incorporação da empresa embargante (fls. 234/239), fazendo constar Votorantim Participações S/A. Retifique-se a autuação. 
No mais, homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos a desistência manifestada pelos embargantes do recurso 
de apelação interposto (fls. 226/229), bem como o acordo celebrado entre as partes constante da petição de fls. 226/239 e 
seu aditamento de fls. 241/242. Aguarde-se o prazo convencionado para cumprimento do acordo. Intime-se. - ADV: ARNALDO 
SPADOTTI (OAB 168654/SP), ARNALDO DE LIMA JUNIOR (OAB 53513/SP), ANDRÉ CASTILHO (OAB 196408/SP), VANESSA 
DEL VECCHIO R RODRIGUES DA CUNHA (OAB 210347/SP), JESUS GILBERTO MARQUESINI (OAB 69918/SP), JOAO 
CARLOS MANAIA (OAB 90881/SP)

Processo 0006406-20.2010.8.26.0347 (347.01.2010.006406) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Maria Angela Dalmiglio - - Maria Sylvia Dalmiglio Baldan - - Aldo Dalmiglio - Banco do Brasil Sa - Vistos. Diante 
do decurso do prazo suplementar concedido, manifestem-se os exequentes em prosseguimento. Intime-se. - ADV: CARLOS 
ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), ROSICLEIA APARECIDA STECHE DOS SANTOS (OAB 146540/SP), EDUARDO 
JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0007036-08.2012.8.26.0347 (347.01.2012.007036) - Interdição - Tutela e Curatela - M.V.S.C. - C.C.C. - Isto posto 
e pelo mais que dos autos consta, defiro o pedido inicial e DECRETO A INTERDIÇÃO de Cleiton César do Carmo, declarando-o 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 3º, II do Código Civil e nomeio curadora 
em definitivo a requerente (artigo 1.775, § 1º, do Código Civil), sob compromisso. Oficie-se ao Cartório de Registro respectivo 
para inscrição no assento de nascimento. P.R.I.C. - ADV: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 280330/SP), DAVID NUNES 
(OAB 226919/SP)

Processo 0007300-93.2010.8.26.0347 (347.01.2010.007300) - Procedimento Sumário - Luzia Conceicao de Pauli Pavan - - 
Gilberto Tadeu Pavan - - Alvaro Pavan - Alcidino Goncalvez de Jesus - - Valdirene Aparecida Pedro de Jesus - - Antonio Cesar 
Bunhola - - Ecomove Transporte Ltda Me - Vistos. Aguarde-se por mais 30 dias. Intime-se. - ADV: DANIEL ALEX MICHELON 
(OAB 225217/SP), MARCIO JOSE ROSSATO ALVARES (OAB 263956/SP), ELIAS EVANGELISTA DE SOUZA (OAB 250123/
SP)

Processo 0007394-70.2012.8.26.0347 (347.01.2012.007394) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Maria Angela Cardozo Scutti - Elite Mega Store Ltda - Vistos. Subam os autos à Instância Superior com as homenagens deste 
Juízo aos seus ilustres integrantes. Intime-se. - ADV: SIMONE TINOCO SOARES RUPP (OAB 292339/SP), OCTAVIO TINOCO 
SOARES (OAB 26454/SP), ANDRE LUIZ CARRENHO GEIA (OAB 101346/SP), VINICIUS RIGO BENTIVOGLIO (OAB 312691/
SP)
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Processo 0007823-13.2007.8.26.0347 (347.01.2007.007823) - Procedimento Ordinário - Associacao Sao Bento de Ensino - 
Giovana Camolezzi - Vistos. Aguarde-se da parte interessada provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: MANOEL RODRIGUES 
LOURENÇO FILHO (OAB 208128/SP)

Processo 0008151-35.2010.8.26.0347 (347.01.2010.008151) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Darci Marcos Perlato - Banco do Brasil Sa - Isto posto e pelo mais que dos autos consta, julgo parcialmente 
procedente a impugnação e determino que no cálculo da condenação seja observado o índice de 42,72% para o mês de 
janeiro de 1989, deduzindo-se o já creditado, incluindo juros moratórios a partir da citação na ação civil pública, não incidindo 
juros remuneratórios, tudo corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 
face da sucumbência recíproca, descabida verba honorária decorrente da impugnação. Remetam-se os autos à Senhora 
Contadora para conferência e elaboração de cálculo baseado neste decisório. Intime-se. (Manifestem-se as partes diante do 
cálculo apresentado à fls. 534/536). - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ROSICLEIA APARECIDA 
STECHE DOS SANTOS (OAB 146540/SP), ELAINE EVANGELISTA (OAB 224891/SP), MARIANA DE ALMEIDA CRISPIM DOS 
SANTOS (OAB 263470/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), 
GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP)

Processo 0008435-43.2010.8.26.0347 (347.01.2010.008435) - Outros Feitos não Especificados - Fernando Jose Vassoreli 
- Cartonagem Matonense Ltda Epp - Vistos. Ao administrador Judicial. Int. - ADV: LAERCIO ARCANJO PEREIRA JUNIOR 
(OAB 255178/SP), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (OAB 98628/SP), FELIPPE ALVES PENTEADO CARVALHO (OAB 
281573/SP), RENAN FERNANDES PEDROSO (OAB 250529/SP)

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA TERESA RAMOS MARQUES NISHIURA OTUSKI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA REGINA FERRARI VEDRONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0095/2015

Processo 0000180-23.2015.8.26.0347 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 2010.01.1.012441-7 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS) - Banco Bradesco S/A - Guarda Volumes Malex Brasilia Distribuidora Bebidas 
Ltda Me - - Wilson Hirochito Yamamoto - “Em face da certidão lavrada pelo(a) oficial(a) de justiça a seguir transcrita: ‘CERTIDÃO 
- MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 347.2015/000590-8 
dirigi-me ao endereço: Rua C, Res. Orminda Bottura Benassi, no dia 29/01/2015, às 12:50hs, onde não consegui localizar a 
residência de número 385. Por se tratar de um bairro novo, na referida via pública só há construções do lado par. Certifico, 
ainda, que consultei o Departamento de Obras da Prefeitura Municipal local e fui informado que a Rua C do Res. Orminda 
Bottura Benassi passou a se chamar “Rua Onélia Bottesini Bambozzi” e que não consta cadastrado naquele departamento 
nenhuma residência com o número 385 na referida via. Constam apenas construções do número 20 ao 164 (lado par). O referido 
é verdade e dou fé. Matao, 30 de janeiro de 2015.’, manifeste-se a parte autora no prazo de dez dias”. - ADV: JOSE CARLOS 
GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP)

Processo 0001024-75.2012.8.26.0347 (347.01.2012.001024) - Execução de Alimentos - Alimentos - B.R.P. - A.H.P. - Vistos. 
Em face do decurso do prazo de sobrestamento, deverá o exequente, no prazo de dez dias, informar nos autos o atual endereço 
do executado. Int.. - ADV: DANIELA CRISTIE POLETTO (OAB 255100/SP), SHEILA MARIA JACINTO (OAB 265501/SP)

Processo 0002138-15.2013.8.26.0347 (034.72.0130.002138) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Móvel - Murillo 
Locacao de Maquinas Ltda Me - David da Silva - Vistos. Comprove a exequente, no prazo de dez dias, a distribuição da carta 
precatória. No silêncio, intime-se, por carta, para dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. 
Intime-se. - ADV: HUMBERTO DONIZETI SCABELO (OAB 203839/SP)

Processo 0002281-04.2013.8.26.0347 (034.72.0130.002281) - Interdição - Tutela e Curatela - J.C.F. - D.F. - Vistos. Reitere-
se os termos do ofício copiado a fls. 53, devendo, desta feita, ser entregue por intermédio de Oficial de Justiça no endereço do 
consultório do médico e não na Secretaria Municipal de Saúde. Int.. - ADV: FLÁVIA BELLOTTI (OAB 170937/SP)

Processo 0002313-77.2011.8.26.0347 (347.01.2011.002313) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Diego 
Rodrigo Salatino - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Dê-se vista dos autos ao INSS para elaboração dos cálculos. 
Deixo ressaltado, entretanto, que o próprio exequente poderá tomar a referida providência (artigo 730 do CPC). Int.. - ADV: 
GISLENE ANDRÉIA VIEIRA MONTOR (OAB 165459/SP)

Processo 0004160-46.2013.8.26.0347 (034.72.0130.004160) - Procedimento Ordinário - Telefonia - Arthur Antunes Selestrino 
Pereira - Telefonica Brasil Sa - Vistos. Cumpra-se o v. acórdão. Manifeste-se o vencedor em termos de prosseguimento, no prazo 
10 (dez) dias. No silêncio, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: GETULIO PEREIRA 
(OAB 317120/SP), ERITON MOIZES SPEDO (OAB 253260/SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP)

Processo 0004202-37.2009.8.26.0347 (347.01.2009.004202) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
M.H.A. - M.P.S. - Vistos. Aguarde-se a vinda do ofício do IMESC informando acerca da realização da perícia. Intime-se. - ADV: 
CAROLINA GALLOTTI (OAB 210870/SP), MARIA CRISTINA RIBEIRO CHIOZZINI (OAB 254934/SP)

Processo 0004602-46.2012.8.26.0347 (347.01.2012.004602) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Higiclean Distribuidora Ltda - - Alex Cristiano Pinotti - Vistos. Manifeste-se a exequente, no prazo de dez 
dias, acerca da satisfação da execução. No silêncio, presumir-se-á a satisfação e haverá a extinção do feito, nos termos do 
artigo 794, I, do CPC. Intime-se. - ADV: IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), MARINA EMILIA BARUFFI 
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)
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Processo 0005396-33.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005396) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - 
Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Gilmar dos Santos - Vistos. Manifeste-se a exequente, no prazo de dez dias, 
em termos de prosseguimento. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: RODOLFO GERD SEIFERT 
(OAB 183944/SP)

Processo 0005730-48.2005.8.26.0347 (347.01.2005.005730) - Embargos de Terceiro - Posse - Jose Simples - Uniao - Vistos. 
Diante dos pagamentos efetuados nos autos, bem como inércia da parte autora, julgo EXTINTA a presente ação de Embargos 
de Terceiro, promovida por Jose Simples, em face de Uniao, e o faço com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: 
JOSE ROBERTO ALVAREZ URDIALES (OAB 78762/SP)

Processo 0006581-14.2010.8.26.0347 (347.01.2010.006581) - Execução de Título Extrajudicial - Joao Eduardo Sinatura - 
Ilda Madalene Cecilio Me - - Ilda Madalene Cecilio - - Rafael Alexandre Cecilio - - Rodrigo Henrique Cecilio - Vistos. Manifeste-
se a exequente em termos de prosseguimento, no prazo de dez dias. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. 
- ADV: UILDE ALESSANDRO GAGLEAZZI (OAB 256196/SP), ANA KARINA TEIXEIRA CALEGARI (OAB 252200/SP)

Processo 0007192-30.2011.8.26.0347 (347.01.2011.007192) - Procedimento Ordinário - Locação de Móvel - ÁLVARO PAVAN 
- - GILBERTO TADEU PAVAN - - LUZIA CONCEIÇÃO DE PAULI PAVAN - - ÁLVARO PAVAN JÚNIOR - Afa Servicos e Transportes 
Ltda - - ADEMIR SILVESTRE DA SILVA - - FABIANA CARTAFINA FERRARI - Vistos. Dou por penhoradas as quantias de R$ 
1.199,69 (fls. 239); R$ 612,04 (fls. 240) e R$ 158,80 (fls. 241), provenientes do bloqueio via BACEN JUD, sendo desnecessária 
a lavratura de termo. Intime-se a executada, por seu patrono, acerca da penhora efetivada, podendo, no prazo de 15 (quinze) 
dias, em querendo, apresentar impugnação. Na inércia, libere-se em favor da credora as aludidas importâncias, expedindo-se os 
MLJ. Sem embargo, determino que a credora, em quinze dias, traga aos autos cópia da ficha cadastral das empresas referidas, 
que deverão ser obtidas junto à JUCESP. Com o atendimento, voltem cls. para apreciação do pedido de fls. 262/268. Int.. - ADV: 
MARCIO JOSE ROSSATO ALVARES (OAB 263956/SP), SHEILLA CHRISTINA CORREA GOUVEA (OAB 99043/MG)

Processo 0007700-15.2007.8.26.0347 (347.01.2007.007700) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Cms 
Companhia Matonense de Saneamento - Caema Companhia de Agua e Esgoto de Matao - - Prefeitura Municipal de Matao - 
Vistos. Ciência às partes da certidão retro. Nada sendo requerido, no prazo de dez dias, cumpra-se o necessário arquivamento 
dos autos, observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: WAGNER ANDERSON GALDINO (OAB 124967/SP), LUIZ 
FERNANDO HENRY SANT’ANNA (OAB 91805/SP), MARCOS AUGUSTO PEREZ (OAB 100075/SP), JOSE CELSO DE 
CAMARGO SAMPAIO (OAB 10678/SP), ULYSSES RENATO PEREIRA RODRIGUES (OAB 19131/SP), RENATO POLTRONIERI 
(OAB 160231/SP), BRUNELA VIEIRA DE VINCENZI (OAB 161237/SP), LUIZ FRANCISCO FERNANDES (OAB 37236/SP), 
JOSE ROBERTO MANESCO (OAB 61471/SP), EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RAMIRES (OAB 69219/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA TERESA RAMOS MARQUES NISHIURA OTUSKI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA REGINA FERRARI VEDRONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0104/2015

Processo 0000197-30.2013.8.26.0347 (034.72.0130.000197) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - Aparecido Donisete Orsin - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Reiterem-se os termos 
dos ofícios copiados a fls. 311e 312, consignando-se o prazo de quinze dias para atendimento e a advertência “sob as penas da 
lei”. Reitere-se o ofício de fls. 310. Intime-se. - ADV: CARLOS AUGUSTO BIELLA (OAB 124496/SP), HELEN CARLA SEVERINO 
(OAB 221646/SP)

Processo 0001030-87.2009.8.26.0347 (347.01.2009.001030) - Procedimento Ordinário - Rodobens Administracao e 
Promocoes Ltda - Maercio Rodrigues dos Santos - Vistos. Dê-se ciência ao requerente acerca da pesquisa realizada junto ao 
sistema INFOJUD, no tocante ao endereço da parte requerida, conforme minuta juntada. Aguarde-se manifestação em termos 
de prosseguimento pelo prazo de dez dias. Int.. - ADV: JOSÉ MARIA DE CAMPOS MAIA NETTO (OAB 191288/SP), THIAGO 
TAGLIAFERRO LOPES (OAB 208972/SP), ROBERTO EDUARDO TAFARI (OAB 58663/SP), SILVIO BENFICA LISBOA (OAB 
140605/SP), APPIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR (OAB 154113/SP)

Processo 0001353-53.2013.8.26.0347 (034.72.0130.001353) - Monitória - Cheque - Supermercados Palomax Ltda - Arnaldo 
Antonio da Silva - Vistos. Tendo em vista a edição do PROVIMENTO CSM Nº 1864/2011 - DJE - caderno 1 - administrativo - 
Tribunal De Justiça, de 03 de março de 2011, e bem assim o Comunicado CSM Nº 2.195/2014, que regulamentam a cobrança 
de valores relativos às solicitações de obtenção de informações, deverá o credor interessado recolher as custas antes da 
efetivação da medida pleiteada, no valor de R$ 12,20; no prazo de 10 (dez) dias. Observando-se que caso a exequente pretenda, 
além da pesquisa de endereços, a pesquisa de veículos de propriedade do executado, deverá recolher duas taxas, no valor 
supramencionado. No silêncio, intime-se, por carta, para dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
extinção. Intime-se. - ADV: MARIA AUGUSTA FERNANDES (OAB 282659/SP), PAULO ROBERTO FERNANDES FILHO (OAB 
289894/SP)

Processo 0001621-15.2010.8.26.0347 (347.01.2010.001621) - Monitória - Espécies de Contratos - Banco Nossa Caixa Sa 
- Vicente Joao Bernardi Neto - Vistos. Dê-se ciência ao exequente acerca da averbação da penhora sobre o imóvel, objeto 
da matrícula nº 13.892, aguardando-se manifestação em prosseguimento pelo prazo de 10 (dez) dias. Int.. - ADV: PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), AILTON ROBERTO CIOFFI (OAB 152750/SP)

Processo 0001763-53.2009.8.26.0347 (347.01.2009.001763) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Banco Finasa Sa - Marcia Helena de Souza - Vistos. Em face do decurso do prazo de sobrestamento, manifeste-se 
o exequente em prosseguimento, no prazo de dez dias. Na inércia, remetam-se os autos ao arquivo até oportuna provocação. 
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Int.. - ADV: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO (OAB 269755/SP), RENATO COSTA QUEIROZ (OAB 153584/SP)

Processo 0001874-95.2013.8.26.0347 (034.72.0130.001874) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Alex Junior Pimenta - Vistos. Em face do decurso do prazo para o executado 
providenciar o pagamento do débito, deverá o exequente efetuar o recolhimento na guia FEDTJ, código 434-1, da quantia de R$ 
12,20. Com o atendimento, à realização da penhora on line pelo sistema BACEN JUD. Int.. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 
142155/SP), TIAGO SEBASTIÃO SERAFIM DA SILVA (OAB 222202/SP)

Processo 0002057-08.2009.8.26.0347 (347.01.2009.002057) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de 
Imóvel - Ana Maria Danelon Martins - - Karoline Martins de Oliveira - - Jaqueline Martins de Oliveira - Vistos. Ante o decurso 
do prazo concedido a fls. 632, digam os autores, no prazo de dez dias, se houve a regularização do imóvel. Int.. - ADV: JOAO 
CARLOS MANAIA (OAB 90881/SP)

Processo 0002332-15.2013.8.26.0347 (034.72.0130.002332) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Praiamar 
Industria Comercio e Distribuicao Ltda - Delta Riflama Auto Posto Ltda - Vistos. Aguarde-se manifestação da exequente pelo 
prazo suplementar de dez dias. Na inércia, intime-se a exequente, por carta, para dar andamento ao feito em 48:00 horas, sob 
pena de extinção. Int.. - ADV: EDSON SAULO COVRE (OAB 141125/SP)

Processo 0002711-53.2013.8.26.0347 (034.72.0130.002711) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau 
Unibanco Sa - Replica Tecidos e Estampas Ltda Me - - Francisco Malzoni - - Antonio Carlos de Oliveira - “ Defiro o prazo de 
sobrestamento pleiteado (30) dias”. - ADV: LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP), ELADIO SILVA (OAB 25048/
SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0003116-41.2003.8.26.0347 (347.01.2003.003116) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Fazenda 
Publica Municipal de Matao - Lucivaldo Pereira dos Santos - Vistos. Conforme certidão de fls. 197, o requerido não foi intimado 
acerca da decisão de fls. 179/180, que determinava a retirada dos bens móveis existentes no local, sob pena de abandono. Por 
outro lado, a certidão menciona que o imóvel em questão está “lacrado”, com a placa “interditado - Governo do Estado de São 
Paulo”. Assim, esclareça o requerente o pedido de fls. 204, devendo também prestar esclarecimentos sobre as informações 
constantes da certidão do oficial de justiça sobre a situação atual do imóvel, bem como se os bens móveis foram ou não retirados 
do local pelo requerido. Int.. - ADV: SÓSTENES BEIRIGO PASSETTI (OAB 295052/SP), MAURICIO DA SILVA MIRANDA (OAB 
249464/SP), DJALMA APARECIDO GASPAR JUNIOR (OAB 240113/SP), ANTONIO MARCOS FERREIRA (OAB 146045/SP), 
FÁBIO CÉSAR TRABUCO (OAB 183849/SP), RODRIGO PINHEIRO (OAB 237677/SP)

Processo 0003210-71.2012.8.26.0347 (347.01.2012.003210) - Monitória - Cheque - Supermercados Palomax Ltda - Thiago 
Martello de Moura - Vistos. Em face do decurso do prazo de suspensão, esclareça o exequente, no prazo de dez dias, se 
o acordo homologado nos autos foi integralmente cumprido. Int.. - ADV: MARIA AUGUSTA FERNANDES (OAB 282659/SP), 
PAULO ROBERTO FERNANDES FILHO (OAB 289894/SP)

Processo 0003466-82.2010.8.26.0347 (347.01.2010.003466) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Carlos 
Galuban e Cia Ltda Rede Recapex - Francisco Valerio - Vistos. HOMOLOGO, para que produza os jurídicos e legais efeitos 
de direito, o acordo noticiado a fls. 79/80, suspendendo o andamento da presente ação até que a obrigação seja efetivamente 
cumprida (artigo 792 do Código de Processo Civil). Libere-se o depósito de fls. 70 em favor da exequente. No mais, aguarde-
se o decurso do prazo necessário ao cumprimento da avença. Decorrido, intime-se a exequente para, no prazo de dez dias, 
manifestar-se acerca da satisfação de sua pretensão. Intime-se. - ADV: RICARDO ALEXANDRE IDALGO (OAB 189667/SP)

Processo 0003739-66.2007.8.26.0347 (347.01.2007.003739) - Procedimento Ordinário - Pagamento em Consignação - 
Pedro Russo - - Joao Russo - Comercio e Industrias Brasileira Coinbra Sa - - Laerte Dante Biazotti - Vistos. Diante do decurso 
in albis do prazo para oferta de impugnação, libere-se em favor do exequente o depósito de fls. 709, no valor de R$ 44.021,72. 
No mais, manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. Intime-se. - ADV: PAULO ANTONIO PINTO COUTO (OAB 
97595/SP), ANA CLAUDIA FERRAREZI DE OLIVEIRA ROMANINI (OAB 129878/SP), LAERTE DANTE BIAZOTTI (OAB 29800/
SP), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (OAB 244463/SP), FÁBIO RODRIGO CAMPOPIANO (OAB 154954/SP), WLAMYR 
APARECIDO JUSTINO (OAB 113257/SP)

Processo 0003876-43.2010.8.26.0347 (347.01.2010.003876) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Triangulo 
do Sol Auto Estradas Sa - Melissa Schramm de Almeida - - Murilo de Souza Correa - Vistos. Em face do decurso do prazo 
de sobrestamento, manifeste-se a exequente em prosseguimento, no prazo de dez dias. Na inércia, remetam-se os autos 
ao arquivo até oportuna provocação. Int.. - ADV: JOSE HENRIQUE DOS SANTOS BAYONA (OAB 90962/SP), CRISTIANO 
AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI (OAB 121994/SP), JEISE CLÉR RODRIGUES LLOBREGAT (OAB 275694/SP)

Processo 0004011-26.2008.8.26.0347 (347.01.2008.004011) - Execução de Alimentos - Alimentos - P.C. - - T.B.C. - - E.B.C. 
- W.C. - Vistos. Em face do decurso do prazo para o executado providenciar o pagamento do débito (carta precatória juntada 
a fls. 280/300), manifestem-se os exequentes em prosseguimento, no prazo de dez dias. Int.. - ADV: APARECIDO ANTONIO 
BARTALINI (OAB 265539/SP), MARCELO JUNIOR CORREA (OAB 51430/PR), LUIZ CARLOS RICATTO (OAB 15031/PR)

Processo 0004281-11.2012.8.26.0347 (347.01.2012.004281) - Monitória - Cheque - Supermercado Palomax Ltda - Adenilda 
Dantas dos Santos - Vistos. Tendo em vista a edição do PROVIMENTO CSM Nº 1864/2011 - DJE - caderno 1 - administrativo - 
Tribunal De Justiça, de 03 de março de 2011, e bem assim o Comunicado CSM Nº 2.195/2014, que regulamentam a cobrança 
de valores relativos às solicitações de obtenção de informações, deverá o credor interessado recolher as custas antes da 
efetivação da medida pleiteada, no valor de R$ 12,20; no prazo de 10 (dez) dias. Recolhidas, proceda-se a pesquisa de veículos 
em nome do executado por meio do sistema Renajud. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: PAULO 
ROBERTO FERNANDES FILHO (OAB 289894/SP), MARIA AUGUSTA FERNANDES (OAB 282659/SP)

Processo 0004282-93.2012.8.26.0347 (347.01.2012.004282) - Monitória - Cheque - Supermercado Palomax Ltda - Giovane 
Eduardo da Silva - Vistos. Tendo em vista a edição do PROVIMENTO CSM Nº 1864/2011 - DJE - caderno 1 - administrativo - 
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Tribunal De Justiça, de 03 de março de 2011, e bem assim o Comunicado CSM Nº 2.195/2014, que regulamentam a cobrança 
de valores relativos às solicitações de obtenção de informações, deverá o credor interessado recolher as custas antes da 
efetivação da medida pleiteada, no valor de R$ 12,20; no prazo de 10 (dez) dias. Recolhidas, proceda-se a pesquisa de veículos 
em nome do executado por meio do sistema Renajud. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: PAULO 
ROBERTO FERNANDES FILHO (OAB 289894/SP), MARIA AUGUSTA FERNANDES (OAB 282659/SP)

Processo 0004311-46.2012.8.26.0347 (347.01.2012.004311) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Pecunia Sa - Jose Marcos da Silva - Vistos. Tendo em vista a edição do PROVIMENTO CSM Nº 1864/2011 - 
DJE - caderno 1 - administrativo - Tribunal De Justiça, de 03 de março de 2011, e bem assim o Comunicado CSM Nº 2.195/2014, 
que regulamentam a cobrança de valores relativos às solicitações de obtenção de informações, deverá o credor interessado 
recolher as custas antes da efetivação da medida pleiteada, no valor de R$ 12,20; no prazo de 10 (dez) dias. Recolhidas, 
proceda-se a pesquisa de endereços em nome da requerida por meio do sistema Infojud. No silêncio, intime-se, por carta, para 
dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE 
(OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0004396-32.2012.8.26.0347 (347.01.2012.004396) - Cautelar Inominada - Liminar - Lourdes Goncalves Orlando 
- - Sonia Regina Orlando Yamamura - - Sandra Rejane Orlando Leandro - - Julio Carlos Orlando - - Denise Cristina Orlando - 
Cleibe Nicacio da Silva - - Vitta Clinica Cirurgica - Vistos. Intimem-se os requeridos, ora executados, por seu patrono, para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito reclamado (R$ 836,51), devidamente atualizado, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor da condenação (artigo 475-J, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 11.232/05). Decorrido in albis 
o prazo supra, intime-se a exequente para, no prazo de dez dias, manifestar-se em termos de prosseguimento. Intime-se. - 
ADV: MARCOS ROBERTO GARCIA (OAB 132221/SP), MARCOS ANTONIO ASSUMPÇÃO JUNIOR (OAB 254609/SP), JOSÉ 
EDUARDO MELHEN (OAB 168923/SP)

Processo 0004591-80.2013.8.26.0347 (034.72.0130.004591) - Monitória - Cheque - Supermercados Palomax Ltda - Diego 
Henrique Narciso - Vistos. Tendo em vista a edição do PROVIMENTO CSM Nº 1864/2011 - DJE - caderno 1 - administrativo - 
Tribunal De Justiça, de 03 de março de 2011, e bem assim o Comunicado CSM Nº 2.195/2014, que regulamentam a cobrança 
de valores relativos às solicitações de obtenção de informações, deverá o credor interessado recolher as custas antes da 
efetivação da medida pleiteada, no valor de R$ 12,20; no prazo de 10 (dez) dias. Recolhidas, proceda-se a pesquisa de veículos 
em nome do executado por meio do sistema Renajud. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: MARIA 
AUGUSTA FERNANDES (OAB 282659/SP), PAULO ROBERTO FERNANDES FILHO (OAB 289894/SP)

Processo 0004833-25.2002.8.26.0347 (347.01.2002.004833) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Vanilda Poll - Valdemar de Souza - Vistos. Oficie-se ao Banco Finasa S/A, com endereço na 
Av. Paulista, nº 1.450, cep. 01310-100-São Paulo, solicitando a retirada da restrição que pende sobre o veículo da marca 
FORD/ECOSPORT, placa DKP-0807, CHASSI 9BFZE16FX48523971, em nome de VALDEMAR DE SOUZA, inscrito no CPF. Nº 
594.041.088-04, no tocante ao processo em epígrafe. Anoto que o referido veículo foi objeto do financiamento nº 3653104064. 
Buscando atender a celeridade imposta pela Emenda Constitucional nº 45, o presente despacho SERVIRÁ COMO OFÍCIO, 
pelo qual determino o atendimento. Int.. - ADV: ARMANDO ZAVITOSKI JUNIOR (OAB 259782/SP), PAULO HENRIQUE SCUTTI 
(OAB 87258/SP), RENATA TAMAROZZI RODRIGUES (OAB 140810/SP)

Processo 0004907-30.2012.8.26.0347 (347.01.2012.004907) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Jair Francisco 
Amancio - Moises Avelino Revoredo - Vistos. HOMOLOGO, para que produza os jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo 
noticiado a fls. 109/111, suspendendo o andamento da presente ação até que a obrigação seja efetivamente cumprida (artigo 
792 do Código de Processo Civil). Decorrido o prazo, intime-se a exequente para, no prazo de dez dias, manifestar-se acerca da 
satisfação de sua pretensão, cientificando-lhe de que, no silêncio, presumir-se-á a satisfação da execução e haverá a extinção 
do feito, nos termos do artigo 794, I, do CPC. Intime-se. - ADV: ANDERSON LOPES VICENTIN (OAB 252202/SP)

Processo 0004950-30.2013.8.26.0347 (034.72.0130.004950) - Ação Civil Pública - Unidade de Conservação da Natureza 
- Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo - Jose Roberto Ruiz Sanchez - - Maria Helena Gabriel Sanchez - - Prefeitura 
Municipal de Matao - - Joaquim da Luz Soares - - Antonia Miguel Leite - - Alayde Aparecida Barbieri Veri - - Adao Verdeiro 
da Silva Leite - - Mariele Gabriel Sanchez - - Isabele Gabriel Sanchez - - Thiago Gabriel Sanchez - - Elio Veri - - Paulo Cesar 
Mendes - - Ana Maria Ignacio - - Silmara de Cassia Aquino - - Bento Caetano Costa - - Dalva Fernandes Quaresma - - Elcio 
Francisco Quaresma - - Luiz Aparecido Vitucci - - Tereza Gomes Vitucci - - Luzia Sidinei Soares - - Sueli Aparecida Vicente 
Shineider - - Antonio Aparecido Shineider - Vistos. I.) Concedo à requerida Mariele Gabriel Sanchez, por seu patrono (Dr. Fabio 
Leite Bayona Perez), o prazo suplementar de cinco dias para regularização de sua representação processual, sob pena de 
desentranhamento da contestação apresentada. II.) Aguarde-se por mais quinze dias o retorno da carta precatória expedida 
a fls. 398. Decorridos, oficie-se solicitando informações acerca de seu cumprimento. III.) Dê-se ciência ao Ministério Público 
acerca do ofício acostado a fls. 407/408. Int.. - ADV: LEANDRO CESAR FERNANDES (OAB 231943/SP), MAURICIO DA SILVA 
MIRANDA (OAB 249464/SP), LUCIO CRESTANA (OAB 87572/SP), FABIO LEITE BAYONA PEREZ (OAB 286130/SP), MAICON 
TORQUATO DANIEL (OAB 323069/SP)

Processo 0005004-93.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005004) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação 
- Givaldo da Silva - Jb Purificadores Ltda Epp - “ Deverá a advogada do credor no prazo de dez dias, retirar o Mandado 
de Levantamento expedido nos autos.” - ADV: FABIANO APARECIDO FERRANTE (OAB 216529/SP), MARIA AUGUSTA 
FORTUNATO MORAES (OAB 212795/SP)

Processo 0005149-86.2012.8.26.0347 (347.01.2012.005149) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Luis Claudio Tramboni - Vistos. Em face do decurso do prazo de 
sobrestamento, manifeste-se o autor em prosseguimento, no prazo de dez dias. Na inércia, intime-se o autor, por carta, para dar 
andamento ao feito em 48:00 horas, sob pena de extinção. Int.. - ADV: VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP), 
LUCAS MARQUES MENDONÇA (OAB 229107/SP), FLAVIA ELI MATTA GERMANO (OAB 227803/SP)

Processo 0005268-18.2010.8.26.0347 (347.01.2010.005268) - Procedimento Ordinário - Mauro da Silva Kruschewsky - 
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Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Torno sem efeito a certidão de publicação de fls. 259 ante o patente erro 
material, devendo a z. serventia proceder a devida correção. Recebo a apelação de fls. 262/268, tempestiva e isenta de preparo, 
em seus ambos os efeitos. Intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões no prazo legal. Após, subam os autos 
ao Egrégio TRF da 3ª Região, com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: CRISTIANE AGUIAR DA CUNHA BELTRAME 
(OAB 103039/SP), BIANCA CAVICHIONI DE OLIVEIRA (OAB 152874/SP), VALENTIM APARECIDO DA CUNHA (OAB 18181/
SP)

Processo 0005455-21.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005455) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.S. - - 
F.S.N. - F.S. - Vistos. Os honorários advocatícios já foram arbitrados. Assim, expeça-se a certidão de honorários em favor 
do advogado dos requerentes (provisão a fl. 08). Após, arquivem-se os autos. Int.. - ADV: RODRIGO JOSE LUCHETTI (OAB 
280625/SP), PAULO AUGUSTO BERNARDI (OAB 95941/SP)

Processo 0005638-26.2012.8.26.0347 (347.01.2012.005638) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - S.F.F. - - C.F.F. - A.V.F. - Vistos. Deverão os exequentes, no prazo de dez dias, cumprir o quanto determinado a 
fls. 81/81verso. Com o atendimento, expeça-se o competente mandado de prisão. Int.. - ADV: MARCELO EDUARDO VITURI 
LANGNOR (OAB 223284/SP), VAGNER PIAZENTIN SIQUEIRA (OAB 166119/SP)

Processo 0005913-72.2012.8.26.0347 (347.01.2012.005913) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Rudinei Aparecido Balssanelli - “Defiro o requerimento 
formulado pelo(a) autor a fls. 71, concessão de prazo por 20 dias”. - ADV: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI (OAB 
319501/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), RODRIGO 
FRASSETTO GOES (OAB 326454/SP)

Processo 0005928-07.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005928) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - C.R.L. - E.L. - Vistos. Sem prejuízo da necessidade do executado efetuar o pagamento das parcelas em aberto, 
conforme determinado a fls. 95, facultando-se o abatimento das parcelas comprovadamente quitadas, dê-se vista dos autos à 
exequente para, no prazo de dez dias, manifestar-se sobre a petição e documentos de fls. 98/102. Após, ao Ministério Público. 
Intime-se. - ADV: PEDRO CASSIANO BELLENTANI (OAB 135484/SP), DOUGLAS ONOFRE FERREIRA DE CASTRO (OAB 
236342/SP)

Processo 0006113-79.2012.8.26.0347 (347.01.2012.006113) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Sebastiao F Godoi - - Tiago Andre de Godoi - - Supermercado Sao Rafael de Matao Ltda Epp - Vistos. 
Recolha a exequente, no prazo de dez dias, as diligências do oficial de justiça. Recolhidas, adite-se o mandado de citação para 
fins de cumprimento nos endereços indicados. Intime-se. - ADV: IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), 
MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0006124-74.2013.8.26.0347 (034.72.0130.006124) - Embargos à Execução - DIREITO CIVIL - Supermercado Sao 
Rafael de Matao Ltda - - Sebastiao Franco de Godoi - Itau Unibanco Sa - “ Deverá o advogado do credor no prazo de dez dias, 
retirar o Mandado de Levantamento expedido nos autos.” - ADV: DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), MARCO AURELIO 
MESTRE MEDEIROS (OAB 15401/MT), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ANTONIO FRANGE JUNIOR 
(OAB 6218/MT)

Processo 0006311-42.2013.8.26.0037 - Interdição - Tutela e Curatela - Z.C.O.S. - D.P.M. - Vistos. Processo originariamente 
distribuído na Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Araraquara. Em face do laudo pericial de fls. 174, manifestem-
se os patronos, no prazo de dez dias. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Int.. - ADV: JOAO SIGRI FILHO (OAB 
136111/SP), MARIA CRISTINA RIBEIRO CHIOZZINI (OAB 254934/SP)

Processo 0006514-78.2012.8.26.0347 (347.01.2012.006514) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Pecunia Sa - Volnei 
Brito - Vistos. Indefiro a publicação do resultado da pesquisa via Bacenjud no DJE, uma vez que tal medida possibilitaria o acesso 
irrestrito a informações pessoais do executado. Manifeste-se a exequente, no prazo de dez dias, em termos de prosseguimento. 
No silêncio, intime-se, por carta, para dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Intime-se. - 
ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)

Processo 0006673-21.2012.8.26.0347 (347.01.2012.006673) - Monitória - Cheque - Supermercados Palomax Ltda - Luiz 
Gustavo Rossi Rabachini - Vistos. Em face do decurso do prazo para apresentação de embargos monitórios, com fundamento no 
artigo 1102c, § 3º, do Código de Processo Civil, CONVERTO em executivo os títulos que instruíram a peça preambular. Deverá 
a parte autora, ora exeqüente, no prazo de dez dias, juntar aos autos memória discriminada do débito atualizado, bem como 
efetuar o recolhimento da diligência do oficial de justiça. Com o atendimento, intime-se o réu, ora executado, por mandado, para 
pagamento da dívida, no prazo de quinze dias, sob pena de prosseguimento da execução e acréscimo de multa de 10% sobre o 
valor total da condenação (artigos 475 e ss., do CPC, com a redação dada pela Lei nº 11.232/05). Int.. - ADV: PAULO ROBERTO 
FERNANDES FILHO (OAB 289894/SP), MARIA AUGUSTA FERNANDES (OAB 282659/SP)

Processo 0006674-06.2012.8.26.0347 (347.01.2012.006674) - Monitória - Cheque - Supermercados Palomax Ltda - Anderson 
Aparecido da Silva - Vistos. Dê-se ciência ao requerente acerca da pesquisa realizada junto ao sistema RENAJUD, no tocante 
ao endereço da parte requerida, conforme minuta juntada (não foram localizados veículos, restando prejudicada a medida). 
Aguarde-se manifestação em termos de prosseguimento pelo prazo de dez dias. Int.. - ADV: PAULO ROBERTO FERNANDES 
FILHO (OAB 289894/SP), MARIA AUGUSTA FERNANDES (OAB 282659/SP)

Processo 0007164-62.2011.8.26.0347 (347.01.2011.007164) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Carlos 
Donizette Vieira - - Maria do Carmo Lima - Nelsa de Fatima Ramos - Vistos. Fls. 318: anote-se o advogada constituída pela 
requerida. Tendo a requerida constituído advogada, intime-se-lhe, por sua patrona, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento do débito reclamado (R$ 36.414,88), devidamente atualizado, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação 
(artigo 475-J, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 11.232/05). Decorrido in albis o prazo para pagamento espontâneo, dê-
se vista dos autos ao exequente para, no prazo de dez dias, manifestar-se em termos de prosseguimento. Intime-se. - ADV: 
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FABIANA OLINDA DE CARLO (OAB 264468/SP), ALESSANDRA GOMES DA SILVA WENZEL (OAB 324845/SP), ARMANDO 
ZAVITOSKI JUNIOR (OAB 259782/SP)

Processo 0010472-19.2005.8.26.0347 (processo principal 0001732-24.1995.8.26) (347.01.1995.001732/3) - Cumprimento 
Provisório de Sentença - VOTORANTIM PARTICIPAÇOES SA - Waldenir Castilho - - Luiz Castilho - Banco do Brasil Sa - Vistos. 
Fls. 843: aguarde-se por trinta dias as providências da exequente no sentido de viabilizar a ampliação da penhora. Intime-se. 
- ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), JOAO CARLOS MANAIA (OAB 90881/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 
113887/SP), ANDRÉ CASTILHO (OAB 196408/SP), GERALDO CHAMON JUNIOR (OAB 118830/SP), IRAN NAZARENO POZZA 
(OAB 123680/SP), VANESSA DEL VECCHIO R RODRIGUES DA CUNHA (OAB 210347/SP), ARNALDO DE LIMA JUNIOR (OAB 
53513/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA TERESA RAMOS MARQUES NISHIURA OTUSKI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA REGINA FERRARI VEDRONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0107/2015

Processo 0000140-90.2005.8.26.0347 (347.01.2005.000140) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material 
- Debora Rosana Batista Alves - Waldir Damiani - Vistos. Tendo em vista que não se obteve êxito na realização da penhora on-
line, via sistema Bacen Jud, conforme minutas juntadas, manifeste-se a (o) exequente, no prazo de 10 (dez) dias. Anoto que, 
se houve bloqueio inferior à quantia de R$ 100,00, este foi desbloqueado, por se mostrar antieconômica a sua transferência. 
Cumpre esclarecer que a ordem de bloqueio poderá ser reiterada, desde que haja pedido expresso nesse sentido. Int.. - ADV: 
ARNALDO SEBASTIAO MORETTO (OAB 50740/SP), HUMBERTO FERNANDES CANICOBA (OAB 152793/SP), PRISCILA DE 
LIMA CANICOBA (OAB 218807/SP)

Processo 0000655-81.2012.8.26.0347 (347.01.2012.000655) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria 
Helena Ribeiro Constantino - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Cientifique-se a parte autora acerca do (s) 
comprovante (s) de depósito (s) juntado (s) aos autos pelo Instituto/réu, informando o pagamento do (s) precatório (s) expedido 
(s). Desde já, expeçam-se o (s) competente (s) MLJ, dos (s) valor (es) consignado (s). Fica ressalvado que, em relação ao 
(a) autor (a), não deverá ser retido o I.R. No que se refere aos honorários advocatícios conste expressamente que o I.R., em 
sendo o caso, deverá ser retido pela instituição financeira. Aguarde-se manifestação do (a) requerente acerca da satisfação de 
sua pretensão pelo prazo de quinze dias. Na inércia, tornem conclusos para extinção. Int.. - ADV: DARIO ZANI DA SILVA (OAB 
236769/SP), JOSE DARIO DA SILVA (OAB 142170/SP)

Processo 0001562-90.2011.8.26.0347 (347.01.2011.001562) - Monitória - Agencia de Viagem Dallas Ltda - Viacao Perrone 
Ltda - Vistos. Defiro o pedido formulado pela exequente. À realização da penhora “on line”, atentando-se para o débito de fls. 
181. Int.. - ADV: RENATA TAMAROZZI RODRIGUES (OAB 140810/SP), CLOVIS AUGUSTO RIBEIRO NABUCO (OAB 112817/
SP), ANTONIO RAYMUNDINI (OAB 26123/SP)

Processo 0001562-90.2011.8.26.0347 (347.01.2011.001562) - Monitória - Agencia de Viagem Dallas Ltda - Viacao Perrone 
Ltda - Vistos. Tendo em vista que não se obteve êxito na realização da penhora on-line, via sistema Bacen Jud, conforme 
minutas juntadas, manifeste-se a (o) exequente, no prazo de 10 (dez) dias. Anoto que, se houve bloqueio inferior à quantia 
de R$ 100,00, este foi desbloqueado, por se mostrar antieconômica a sua transferência. Cumpre esclarecer que a ordem de 
bloqueio poderá ser reiterada, desde que haja pedido expresso nesse sentido e seja efetuado o recolhimento devido. Int.. - ADV: 
ANTONIO RAYMUNDINI (OAB 26123/SP), RENATA TAMAROZZI RODRIGUES (OAB 140810/SP), CLOVIS AUGUSTO RIBEIRO 
NABUCO (OAB 112817/SP)

Processo 0003043-88.2011.8.26.0347 (347.01.2011.003043) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Liane da Silva Moura - Estado de Sao Paulo - - Municipo de Matao - Vistos. Aguarde-se 
o julgamento da apelação interposta nos autos dos embargos à execução pelo prazo de trinta dias. Intime-se. - ADV: THELMA 
CRISTINA A DO V SA MOREIRA (OAB 81821/SP), ANTONIO DE PADUA PEDRO (OAB 40966/SP), MAURICIO DA SILVA 
MIRANDA (OAB 249464/SP)

Processo 0003287-46.2013.8.26.0347 (034.72.0130.003287) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição (Art. 55/6) - Feliciano Sampaio de Araujo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Oficie-se à 
empregadora MARCELO VALÉRIO CIA LTDA, confome requerido. Entendo que a prova pericial por similaridade não revela 
de forma fidedigna as condições que o requerente exerceu suas atividades de forma pretérita, porquanto não comprovada 
a identidade das condições de trabalho nesse local e na empresa paradigma, asseverando-se, ainda, que o fato das demais 
empresas atuarem no mesmo ramo de atividade se mostra insuficiente para tal desiderato. Nesse sentido, confira-se: “TRF 3ª 
Região, AC n. 2001.03.99.0041061-6, 9ª Turma, Rel, Juiz.Federal Convocado Hong Kou Hen, j.01.09.2008”;TRF 3ª RegiãoSP, 
AI n. 0017047.45.2012.4.03.0000/SP, Rel. Des.Fed. Nelson Bernardes, Agvte. Benjamin Silva Tanan, Agvado. INSS, Origem: 
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Guariba, n. origem 090000309.7.1, Guariba/SP, SP, 15/02/2013). Nessa esteira, 
indefiro o pedido de realização de prova pericial por similaridade. Intime-se. - ADV: CARLOS AUGUSTO BIELLA (OAB 124496/
SP), HELEN CARLA SEVERINO (OAB 221646/SP)

Processo 0003304-48.2014.8.26.0347 (processo principal 0000005-69.1991.8.26) - Cumprimento de sentença - Liquidação 
/ Cumprimento / Execução - Pedro Russo - - Joao Russo - Frutropic Sa - Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE 
a impugnação apresentada, acolhendo o cálculo dos impugnados Pedro Russo e João Russo (fls. 03/04), no valor de R$ 
484.415,16 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e dezesseis centavos), atualizado até maio/2014, 
mas determinando a exclusão do valor cobrado a título de honorários advocatícios. Não há falar-se em condenação nos ônus 
sucumbenciais, ante a parcial sucumbência. Int. - ADV: WLAMYR APARECIDO JUSTINO (OAB 113257/SP), FÁBIO RODRIGO 
CAMPOPIANO (OAB 154954/SP), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (OAB 244463/SP), PAULO ANTONIO PINTO COUTO (OAB 
97595/SP), PAULO AUGUSTO BERNARDI (OAB 95941/SP)
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Processo 0003844-33.2013.8.26.0347 (034.72.0130.003844) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Milton Pereira Alves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Oficie-se à gerência executiva do INSS 
requisitando-se certidão de dependentes do de cujus. Intime-se. - ADV: LILIANE SIQUITELLI (OAB 284943/SP)

Processo 0005365-47.2012.8.26.0347 (347.01.2012.005365) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Antonieta Gamo 
Geraldo - ODETE DA SILVA TARANTINI - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado para declarar o domínio 
da requerente ANTONIETA GAMO GERALDO sobre o imóvel descrito na inicial, localizado na Rua Artur Ribeiro, nº 469, Vila 
Guarani, Matão-SP, objeto do Memorial Descritivo de fls. 126 e do croqui de fls. 127, tudo em conformidade com os preceitos 
dos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil. Transitada esta em julgado, expeça-se carta de sentença para registro no Serviço 
Imobiliário, com as cópias necessárias. Arbitro os honorários do patrono da autora e do Curador Especial em 100% do previsto 
na Tabela, expedindo-se as certidões. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I. - ADV: RICARDO KADECAWA (OAB 263507/SP), 
PEDRO CASSIANO BELLENTANI (OAB 135484/SP)

Processo 0005524-53.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005524) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - D.S.C. - 
A.C.S.C. - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Expeçam-se as certidões de honorários em favor dos patronos, cientificando-lhes 
da disponibilização para impressão por meio do site do TJSP. Após, arquivem-se o autos, observadas as formalidades legais. 
Intime-se. Nota do cartório: certidões de honorários expedidas. - ADV: EDSON LUIZ RODRIGUES (OAB 113823/SP), MARCIO 
JOSE ROSSATO ALVARES (OAB 263956/SP)

Processo 0005602-52.2010.8.26.0347 (347.01.2010.005602) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários 
- Banco Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Luis Claudio Trambini - - Fabiane Meire Bandeli Trambini - Vistos. Retire a 
exequente, no prazo de dez dias, os ofícios expedidos. Decorrido o prazo, publique-se a decisão de fls. 226/227. Intime-se. 
- ADV: ODNE ANTONIO BAMBOZZI (OAB 175765/SP), BRUNO DELGADO CHIARADIA (OAB 177650/SP), MILENA GROSSI 
DOS SANTOS (OAB 292635/SP)

Processo 0007284-71.2012.8.26.0347 (347.01.2012.007284) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - Oscar Barbosa de Lima - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante de todo o exposto, JULGO 
PROCEDENTE o pedido, reconhecendo os períodos de 01/10/1975 a 31/12/1981 e de 01/01/1982 a 31/10/1988 como trabalhados 
pelo autor OSCAR BARBOZA DE LIMA, na condição de trabalhador rural, e de 01/06/2004 a 08/07/2008, como desempenhado 
pelo autor, em atividade especial, insalubre. CONDENO o requerido, assim, a CONCEDER ao autor aposentadoria por tempo 
de contribuição, a partir da data do indeferimento administrativo (fls. 24/25 08/05/2012). Os atrasados eventualmente apurados 
serão pagos de uma só vez, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora legais mês a mês, a partir da citação, 
observando-se a prescrição quinquenal e o disposto na Lei nº 11.960/2009. Condeno o Requerido, ainda, ao pagamento de 
honorários advocatícios que arbitro em R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), com base no artigo 20, § 4º, CPC. Decisão 
sujeita ao reexame necessário. Com o trânsito em julgado, à E. Segunda Instância, com as nossas homenagens. P.R.I.C. - ADV: 
CARLOS AUGUSTO BIELLA (OAB 124496/SP), HELEN CARLA SEVERINO (OAB 221646/SP)

Processo 0008195-88.2009.8.26.0347 (347.01.2009.008195) - Execução de Título Extrajudicial - Penhor - Banco Santander 
Brasil Sa - Redisa Industria e Comercio de Pecas Agricolas e Industriais Ltda - - Edson Luiz Rodrigues - - Ivanilde Claudete 
Conze Rodrigues - Deferido o prazo de cinco dias, solicitado na petição de fls. 210, para o requerente juntar as custas pendentes. 
- ADV: ADERSON ELIAS DE CAMPOS (OAB 45653/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA TERESA RAMOS MARQUES NISHIURA OTUSKI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA REGINA FERRARI VEDRONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0122/2015

Processo 0000228-50.2013.8.26.0347 (034.72.0130.000228) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Companhia 
de Bebidas Ipiranga - Jair Rolim Dias - Vistos. Recolhida a diligência do Oficial de Justiça, cite-se o executado no endereço 
indicado. Int.. - ADV: FERNANDO CORREA DA SILVA (OAB 80833/SP)

Processo 0000312-90.2009.8.26.0347 (347.01.2009.000312) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Unipar 
Comercial e Distribuidora Sa - Heroi Industria de Tintas e Vernizes Ltda - Vistos. Para Administrador Judicial, nomeio o Sr. 
SILVIO CÉSAR SACCARDO, e-mail saccardo@saccardo.com.br, com escritório na Rua Floriano Peixoto, nº 182, Bairro Centro, 
no Município de Jaú-SP., devendo ser intimado acerca da nomeação; havendo aceitação do encargo, deverá, no prazo de 10 
(dez) dias, estimar os seus honorários. Int.. - ADV: LUÍS GUSTAVO DE CARVALHO BRAZIL (OAB 165373/SP), BRUNO MAIA 
SOUTO (OAB 274564/SP), MAURICIO JOSE ERCOLE (OAB 152418/SP), MARIANGELA GARCIA AZEVEDO MORAES (OAB 
156285/SP)

Processo 0001176-26.2012.8.26.0347 (347.01.2012.001176) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Jose 
Geraldo Tolino - Carlos Fernando Malzoni Filho - Carta de Arrematação expedida encontra-se disponível para retirada em 
cartório. Mandado de Remoção e Entrega expedido, devendo o exequente manter contato com o Oficial de Justiça para a 
efetivação da medida. - ADV: MURILO CAMOLEZI DE SOUZA (OAB 274157/SP), ANDRÉIA DE SOUZA PINOTTI (OAB 210612/
SP), MAURICIO JOSE ERCOLE (OAB 152418/SP), ANDREA PISTRINO DONEGA (OAB 277165/SP), CRISTIANO ROGERIO 
CANDIDO (OAB 288171/SP)

Processo 0001797-86.2013.8.26.0347 (034.72.0130.001797) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG-Brasil Multicarteira - Domingos de Favare 
Filho - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do 
autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva. Facultada ao autor a venda e 
transferência do bem nos termos contratuais. No mais, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 
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advocatícios, que fixo em importância equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida. As verbas da condenação 
serão corrigidas monetariamente. Com o trânsito em julgado, deverá o requerente viabilizar a intimação pessoal do requerido 
para o cumprimento espontâneo da condenação, nos termos do artigo 475-J do CPC. P.R.I. - ADV: GUSTAVO PASQUALI 
PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)

Processo 0002937-29.2011.8.26.0347 (347.01.2011.002937) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamentos Sa - Edson de Santana Cavalcante - Vistos. Tendo em vista a edição do PROVIMENTO CSM Nº 1864/2011 - 
DJE - caderno 1 - administrativo - Tribunal De Justiça, de 03 de março de 2011, e bem assim o Comunicado CSM Nº 2.195/2014, 
que regulamentam a cobrança de valores relativos às solicitações de obtenção de informações por meio do sistema Infojud,, 
deverá o credor interessado recolher as custas antes da efetivação da medida pleiteada, no valor de R$ 12,20; no prazo de 
10 (dez) dias. Expeça-se alvará autorizando o fornecimento à autora dos endereços do requerido, constantes do cadastro de 
órgãos públicos ou particulares, mediante pagamento da taxa/preço respectivo. O expediente ficará a disposição da autora, para 
impressão, por meio do site do TJSP, cabendo à autora a realização das diligências. No mais, aguarde-se manifestação em 
termos de prosseguimento pelo prazo de trinta dias. Intime-se. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), HEITOR EVARISTO 
FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP), FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/
SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP)

Processo 0002937-29.2011.8.26.0347 (347.01.2011.002937) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamentos Sa - Edson de Santana Cavalcante - Vistos. Proceda-se a pesquisa de endereços em nome do requerido por 
meio do sistema Infojud. Ciência ao requerente da expedição de alvará para obtenção de endereços do requerido, disponível 
para impressão mediante acesso ao E-SAJ. Intime-se. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), FRANCISCO DUQUE DABUS 
(OAB 248505/SP), HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), 
FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)

Processo 0002937-29.2011.8.26.0347 (347.01.2011.002937) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamentos Sa - Edson de Santana Cavalcante - Vistos. Dê-se ciência ao requerente acerca da pesquisa realizada junto ao 
sistema INFOJUD, no tocante ao endereço da parte requerida, conforme minuta juntada. Aguarde-se manifestação em termos 
de prosseguimento pelo prazo de dez dias. Int.. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/
SP), HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), RICARDO NEVES 
COSTA (OAB 120394/SP), FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP)

Processo 0003069-52.2012.8.26.0347 (347.01.2012.003069) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Marilza Marcondes 
dos Santos Xavier - - Marisa Regina Xavier - - Marilene Regina Xavier Vicente - - Paulo Rogério Xavier - Vistos. A Mitra Diocesana 
de São Carlos foi citada, conforme aviso de recebimento de fls. 134 e manifestou-se nos autos (fls. 136/138) e o Município de 
Matão manifestou sua aquiescência com a pretensão dos autores. Assim, indefiro o pedido de citação dos mesmos. Oficie-se 
ao CRI local solicitando certidão das matrículas indicadas pelo Ministério Público. Intime-se. - ADV: PAULA MARIA CARNIELLO 
DE ALMEIDA (OAB 143106/SP), FABIO APARECIDO ALBERTO (OAB 274052/SP), FERNANDO HENRIQUE MADEIRA (OAB 
263405/SP), LUIZ FRANCISCO FERNANDES (OAB 37236/SP), CAROLINA GALLOTTI (OAB 210870/SP), JOSE LUIZ DE 
JESUS (OAB 135601/SP), WAGNER ANDERSON GALDINO (OAB 124967/SP)

Processo 0003484-98.2013.8.26.0347 (034.72.0130.003484) - Monitória - Cheque - Lumasp e Lusipeças Equipamentos 
Hidraulicos Ltda - Cardoso Comercial e Tira Entulho Ltda Me - Vistos. Em face do alegado a fls. 122/123, manifeste-se a 
exequente, no prazo de 10 (dez) dias. Int.. - ADV: HELOISA CRISTINA SILVA BARBOSA (OAB 326496/SP), MIGUEL TEIXEIRA 
MECCATTI (OAB 96873/SP), APARECIDO TEIXEIRA MECATTI (OAB 96871/SP), UIRA COSTA CABRAL (OAB 230130/SP), 
GUSTAVO VIEGAS MARCONDES (OAB 209894/SP)

Processo 0004361-38.2013.8.26.0347 (034.72.0130.004361) - Cumprimento de sentença - DIREITO CIVIL - Sergio Pereira 
- Banco do Brasil Sa - Vistos. Aguarde-se por mais noventa dias. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), 
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA (OAB 140741/SP)

Processo 0004889-87.2004.8.26.0347 (347.01.2004.004889) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - Tais 
Regiane Jorge (representada Por Sua Mae) - - Regina Silvestre de Macedo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Aguarde-
se por mais cento e oitenta dias. - ADV: ISIDORO PEDRO AVI (OAB 140426/SP), RIVALDIR D’APARECIDA SIMIL (OAB 172180/
SP), LAERCIO PEREIRA (OAB 51835/SP)

Processo 0005154-11.2012.8.26.0347 (347.01.2012.005154) - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 
- SUPERMERCADO SAO RAFAEL MATAO LTDA - Vistos. Fls. 1.982: atenda-se. No mais, aguarde-se manifestação da 
recuperanda, nos termos do despacho de fls. 1.977. Int.. - ADV: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO (OAB 98628/SP), 
EDEN ALMEIDA SEABRA (OAB 39381/SP), FERNANDO CORREA DA SILVA (OAB 80833/SP), PAULO AUGUSTO BERNARDI 
(OAB 95941/SP), CAROLINE JUNQUEIRA DE PADUA STABILE (OAB 324865/SP), JULIO CESAR GOULART LANES (OAB 
285224/SP), LUCYANNA JOPPERT LIMA LOPES (OAB 24484/PR), WANDENIR DE SOUZA (OAB 21604/PR), ANTONIO 
FRANGE JUNIOR (OAB 6218/MT), LUCAS FERNANDES GARCIA (OAB 247211/SP), ANTONIO MARIO ZANCANER PAOLI 
(OAB 110734/SP), FABIAN CARUZO (OAB 172893/SP), DANIEL MANDUCA FERREIRA (OAB 154152/SP), GIOVANA POLO 
FERNANDES (OAB 152689/SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), KARINA FREITAS MORAIS E SILVA (OAB 148218/
SP), UMBERTO CIPOLATO (OAB 145665/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), DEVAIR ANTONIO DANDARO (OAB 
139890/SP), RAUL BRESSANIM CAVALHEIRO (OAB 250527/SP), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 
179209/SP), GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN (OAB 196019/SP), ANDRÉ FONTOLAN SCARAMUZZA (OAB 
220482/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), SUSAN CRISTINA RUBIRA MERGULHÃO (OAB 231259/SP), PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), THIAGO MANOEL DA SILVA DOURADO (OAB 238379/SP), MARIA ELISA 
PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 0005154-11.2012.8.26.0347 (347.01.2012.005154) - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência 
- SUPERMERCADO SAO RAFAEL MATAO LTDA - Em face de todo o exposto, e na esteira do venerando acórdão de fls. 
1985/1991, HOMOLOGO, para que produza os jurídicos e legais efeitos de direito, o plano de recuperação de fls. 333/482 
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e CONCEDO a recuperação judicial de SUPERMERCADO SÃO RAFAEL DE MATÃO LTDA., com fundamento no artigo 58 
da Lei n° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005. Expeçam-se os ofícios de praxe, os quais deverão ser instruídos com cópia 
desta. Oportunamente, tornem os autos conclusos para o arbitramento dos honorários devidos pela administração, devendo 
o Administrador Judicial apresentar estimativa. Ciência ao Ministério Público. P. R. I. C. Matao, 06 de fevereiro de 2015. - 
ADV: FERNANDO CORREA DA SILVA (OAB 80833/SP), PAULO AUGUSTO BERNARDI (OAB 95941/SP), ORESTE NESTOR 
DE SOUZA LASPRO (OAB 98628/SP), EDEN ALMEIDA SEABRA (OAB 39381/SP), ANTONIO FRANGE JUNIOR (OAB 6218/
MT), JULIO CESAR GOULART LANES (OAB 285224/SP), CAROLINE JUNQUEIRA DE PADUA STABILE (OAB 324865/
SP), LUCYANNA JOPPERT LIMA LOPES (OAB 24484/PR), WANDENIR DE SOUZA (OAB 21604/PR), RAUL BRESSANIM 
CAVALHEIRO (OAB 250527/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), KARINA FREITAS MORAIS E SILVA (OAB 148218/
SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), GIOVANA POLO FERNANDES (OAB 152689/SP), DANIEL MANDUCA FERREIRA 
(OAB 154152/SP), FABIAN CARUZO (OAB 172893/SP), DEVAIR ANTONIO DANDARO (OAB 139890/SP), LUCAS FERNANDES 
GARCIA (OAB 247211/SP), ANTONIO MARIO ZANCANER PAOLI (OAB 110734/SP), UMBERTO CIPOLATO (OAB 145665/SP), 
THIAGO MANOEL DA SILVA DOURADO (OAB 238379/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), 
ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP), GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN (OAB 
196019/SP), ANDRÉ FONTOLAN SCARAMUZZA (OAB 220482/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), SUSAN CRISTINA 
RUBIRA MERGULHÃO (OAB 231259/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0005397-52.2012.8.26.0347 (347.01.2012.005397) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Joao Carlos da Silva - Vistos. Defiro o pedido formulado pela 
autora. Recolhida a taxa judiciária, à pesquisa de endereços, por intermédio do sistema BACEN JUD. Int.. - ADV: EDUARDO 
JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)

Processo 0005845-88.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005845) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Pecunia Sa - Roberto Pereira Francelino - Vistos. Recolhida a diligência do Oficial de Justiça, adite-se o 
mandado de busca, apreensão e citação, para cumprimento no endereço indicado. Int.. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE 
(OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0006939-18.2006.8.26.0347 (347.01.2006.006939) - Monitória - Cheque - Alcides Cremaschi - Comercial Ciclo 
Center Ltda Me - Albina Marchesan de Freitas - - Eneliram Rezende Nogueira - - Fellipe Gustavo Rezende Nogueira - Vistos. 
Em face do decurso do prazo de suspensão, esclareça o exequente, no prazo de dez dias, se o acordo homologado nos autos 
foi integralmente cumprido. Na inércia, tornem conclusos para extinção. Int.. - ADV: JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI (OAB 
242803/SP), ANTONIO CARLOS CIOFFI JÚNIOR (OAB 163415/SP)

Processo 0008099-68.2012.8.26.0347 (034.72.0120.008099) - Procedimento Ordinário - Cartão de Crédito - Banco Itaucard 
Sa - Jose Roberto de Andrade - Vistos. Devidamente processado o pedido junto ao INFOJUD, sendo que as declarações de 
renda do executado foram ARQUIVADAS EM PASTA PRÓPRIA, podendo o exequente analisá-las no balcão, no PRAZO DE 30 
(TRINTA) DIAS, ficando vedada a retirada e extração de cópias das mesmas, uma vez que, após o decurso do prazo referido, 
serão incineradas (Provimento 331 do CSM). Int.. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIA 
ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP)

Processo 0008167-18.2012.8.26.0347 (034.72.0120.008167) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.A.L. 
- - L.G.L. - C.F.L. - Vistos. Dou por penhorada a quantia de R$ 796,40 (proveniente do bloqueio via BACEN JUD), sendo 
desnecessária a lavratura de termo. Intime-se o executado, por seu patrono, acerca da penhora efetivada, podendo, no prazo 
de 15 (quinze) dias, em querendo, apresentar impugnação. Na inércia, libere-se em favor da credora a aludida importância, 
expedindo-se o MLJ. Int.. - ADV: CAROLINA GALLOTTI (OAB 210870/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA TERESA RAMOS MARQUES NISHIURA OTUSKI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA REGINA FERRARI VEDRONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0119/2015

Processo 1000198-27.2015.8.26.0347 - Monitória - Compra e Venda - EURO PNEUS COMERCIAL LTDA ME - RODRIGO 
LUIZ BELETA - Vistos. Diante do pagamento do débito, conforme noticiado pelo exequente a fls. 25, julgo EXTINTA a presente 
ação de Monitória, promovida por EURO PNEUS COMERCIAL LTDA ME, em face de RODRIGO LUIZ BELETA, e o faço com 
fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os 
autos os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: RICARDO ALEXANDRE IDALGO (OAB 189667/SP)

Processo 1000354-15.2015.8.26.0347 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Finamax S/A 
Crédito, Financiamento e Investimento - Antonio Benedito Queiroz - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento 
no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Proceda a busca e apreensão do veículo indicado na inicial, bem como cite-se o 
réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) 
dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, 
no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, 
tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam 
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), 
oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Facultados os 
benefícios do artigo 172 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, bem como ordem de arrombamento e reforço policial. 
Intime-se. - ADV: FELIPE MARTINS PEREIRA (OAB 279264/SP), LUCAS MARQUES MENDONÇA (OAB 229107/SP)

Processo 1000362-89.2015.8.26.0347 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - OMNI S/A - Credito, Financiamento e 
Investimento - AUGUSTO CESAR RODRIGUES DOS SANTOS - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento 
no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Proceda a busca e apreensão do veículo indicado na inicial, bem como cite-se o 
réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) 
dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, 
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no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, 
tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam 
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), 
oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Facultados os 
benefícios do artigo 172 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, bem como ordem de arrombamento e reforço policial. 
Intime-se. - ADV: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO 
(OAB 328945/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)

Processo 1000368-96.2015.8.26.0347 - Monitória - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo - Neusa de 
Fatima Puzzi Ruffo - Vistos. O exame superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, 
permitindo identificar a presunção envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do 
mandado de injunção para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, 
ficando desobrigado(a) dos encargos de sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição 
do título executivo judicial, caso permaneça inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar 
embargos ao mandado monitório. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da 
lei. Intime-se. - ADV: RAFAEL BARIONI (OAB 281098/SP), RUBENS ZAMPIERI FILARDI (OAB 212835/SP), MARIA HELENA DE 
CARVALHO ROS (OAB 201076/SP), FABIANA CRISTINA MENCARONI GIL (OAB 208092/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ 
(OAB 73055/SP)

Processo 1000964-17.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Pagamento em Consignação - Ebenezer da Silva Oliveira - 
Omni S/A Financiamento e Investimento - Vistos. Diante da petição formulada pela requerida, fls. 242, e cálculos de fls. 247/256, 
manifeste-se o autor, no prazo de dez dias. Int.. - ADV: PAMILA HELENA GORNI (OAB 283166/SP), PLUMA NATIVA TEIXEIRA 
PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP), WILDERSON AUGUSTO ALONSO NOGUEIRA (OAB 207505/SP), LIDIANY 
OLIVEIRA VILELA (OAB 184136/SP)

Processo 1000978-98.2014.8.26.0347 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - MARIA CRISTINA DE 
SOUZA PEREIRA - Banco Bradesco S.A. - Vistos. Certifique-se nos autos da execução o deslinde dos presentes embargos. 
Ciência às partes do acórdão de fls. 119/129. Nada sendo requerido no prazo de dez dias, arquivem-se os autos, observadas 
as formalidades legais. Intime-se. - ADV: LETICIA DE FRANCA CORREA (OAB 277671/SP), LEANDRO LUIZ NOGUEIRA 
(OAB 275175/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO 
(OAB 109631/SP), ISABEL CRISTINA RODRIGUES (OAB 161497/SP), TATIANA MIGUEL RIBEIRO (OAB 209396/SP), PAULO 
ROBERTO LEMOS SILVERIO (OAB 282688/SP)

Processo 1001787-88.2014.8.26.0347 - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - VERANICE APARECIDA DA SILVA 
MARCHESAN - EPP - JOEL TEIXEIRA DOS REIS - Vistos. Tendo em vista que não se obteve êxito na realização da penhora 
on-line, via sistema Bacen Jud, conforme minutas juntadas, manifeste-se a (o) exequente, no prazo de 10 (dez) dias. Anoto que, 
se houve bloqueio inferior à quantia de R$ 100,00, este foi desbloqueado, por se mostrar antieconômica a sua transferência. 
Cumpre esclarecer que a ordem de bloqueio poderá ser reiterada, desde que haja pedido expresso nesse sentido e seja efetuado 
o recolhimento devido. Int.. - ADV: FLÁVIA BELLOTTI (OAB 170937/SP)

Processo 1002348-15.2014.8.26.0347 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
Antonio Carlos de Oliveira - Vistos. Faça-se a penhora por termo nos autos (artigo 659, parágrafos 4º e 5º do Código de 
Processo Civil) referente ao imóvel indicado. Proceda-se o registro da penhora na forma eletrônica pelo sistema da ARISP, 
intimando-se o exequente para recolher os emolumentos. Expeça-se mandado de intimação do executado e seu cônjuge acerca 
da penhora realizada, ficando, outrossim, nomeados fiéis depositários do bem constrito, anotando-se que poderão, no prazo 
de quinze dias, em querendo, apresentar embargos à execução. Conste do expediente que os executados poderão, em dez 
dias, pleitear pela substituição da penhora, desde que observado o quanto disposto no artigo 668 do Código de Processo Civil. 
Int. - ADV: WILSON FERRAZ DOS SANTOS NETO (OAB 308740/SP), LUIZ JOAQUIM BUENO TRINDADE (OAB 81762/SP), 
SÉRGIO LUIS FERREIRA DE MENEZES (OAB 178298/SP)

Processo 1003606-60.2014.8.26.0347 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC BanK Brasil S/A - 
Banco Multiplo - Rosimeire Aparecida Delfino - Vistos. Considerando a penhora já formalizada nos autos, a qual recaiu sobre um 
veículo de propriedade da executada (fls. 67), esclareça o exequente, no prazo de dez dias, o requerimento formulado a fls. 88. 
Int.. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 1003762-48.2014.8.26.0347 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
BRUNO ROCKTASCHEL - ADRIANO ROBERTO ADOLFO - - WILLIAN GREGÓRIO CLAUDINO - Ciência ao exequente acerca 
do Ofício enviado pelo INSS, fls. 71/74. - ADV: SERGIO GOMES DE DEUS (OAB 293185/SP)

Processo 1004206-81.2014.8.26.0347 - Embargos à Execução - Fatos Jurídicos - Sérgio Ricardo dos Santos - Banco 
Volkswagen S/A - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pelo embargante, fls. 118/122, somente no efeito devolutivo 
(artigo 520, inciso V, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte contrária para, querendo, no prazo legal, apresentar 
contrarrazões; oportunamente, com ou sem elas, remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, com nossas homenagens. Intime-se. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA 
(OAB 153447/SP), RODNEI RODRIGUES (OAB 182290/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), HEITOR EVARISTO 
FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP)

Processo 1004398-14.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Citrosuco SA Agroindustria 
- Copeza Industria e Comercio de Peças Zanarotti Ltda - Vistos. Diante do recolhimento da taxa de postagem, expeça-se a 
competente carta de citação da requerida, conforme determinado a fls. 24. Int.. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 
221271/SP)

Processo 1004461-39.2014.8.26.0347 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A - Inocencio Admir Furlan - Vistos. Consoante se observa dos autos, o Oficial de Justiça 
encarregado da diligência localizou o endereço do requerido informado nos autos, porém, deixou de localizar o número constante 
em referido endereço. Assim, deixou de proceder à apreensão do veículo descrito na inicial (fls. 49). Assim, manifeste-se o autor 
em termos de prosseguimento, especificamente em relação ao cumprimento da liminar, no prazo de cinco dias. Após, tornem 
os autos conclusos. Int. - ADV: GUSTAVO CAROPRESO SOARES DE OLIVEIRA (OAB 328186/SP), ANTONIO SAMUEL DA 
SILVEIRA (OAB 94243/SP), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP)

Processo 1004596-51.2014.8.26.0347 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Silvana Regina 
Souza Mosaner - Vistos. HOMOLOGO, para que produza os jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência manifestada nos 
autos (fls. 39), em que contendem as partes supra mencionadas, declarando, em consequência, EXTINTA a presente ação, SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO (artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil). Recolha-se o mandado expedido. Uma vez que 
nos autos não houve a restrição do veículo junto ao sistema RENAJUD, dou por prejudicado o pedido de desbloqueio formulado 
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pelo autor. Com o trânsito em julgado, cumpra-se o necessário ao arquivamento dos autos. P.R.I. - ADV: WILLIAN LUIZ ROSA 
MOURA (OAB 268714/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 4000093-67.2013.8.26.0347 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Benedito Kiraly - Angélica 
Bonfim da Silva - Em face da certidão lavrada pelo oficial de justiça a fls. 128, manifeste-se o requerente, no prazo de dez dias. 
- ADV: LUIZ FRANCISCO FERNANDES (OAB 37236/SP)

Processo 4000158-62.2013.8.26.0347 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO HERMÍNIO 
OMETTO - PAMELA CRISTINA FERREIRA - Vistos. Diante do pagamento do débito, conforme noticiado pela exequente a fls. 
44, julgo EXTINTA a presente ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida por FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO, em 
face de PAMELA CRISTINA FERREIRA, e o faço com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Com 
o trânsito em julgado da presente decisão, arquivem-se os autos os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: 
DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), GUILHERME ALVARES BORGES 
(OAB 149720/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA TERESA RAMOS MARQUES NISHIURA OTUSKI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA REGINA FERRARI VEDRONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0120/2015

Processo 1000205-53.2014.8.26.0347 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.T.B.S. - J.L.S. - Vistos. Ciência às partes do 
resultado da pesquisa via Infojud (fls. 150/153). Manifestem-se as partes, no prazo de dez dias, sobre o estudo social de fls. 
158/162. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: CARLOS EDUARDO NOVAES MANFREI (OAB 
138629/SP), JOSÉ CIOFFI NETTO (OAB 204517/SP)

Processo 1000393-12.2015.8.26.0347 - Arrolamento Comum - Sucessões - A.D.Z. - - J.O.Z. - C.Z. - - M.I.Z.G. - - A.Z. 
- - J.C.Z. - M.Z. - Vistos. Nomeio inventariante, independentemente de ser tomado o compromisso por termo, APARECIDO 
DONIZETE ZANELLA. Deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, trazer aos autos certidões negativas de débitos municipais e 
federais. Outrossim, com o intuito de agilizar o presente feito, deverá, ainda, protocolizar os documentos necessários junto ao 
Posto Fiscal, vez que tal órgão é o competente para realização do cálculo do imposto “causa mortis” e verificação da hipótese 
de isenção, de conformidade com as Leis nºs. 10.705/00, 10.992/01, Decreto nº 45837/01 e Portaria CAT 15/03. Int.. - ADV: 
WILLIAM CESAR DO CARMO (OAB 263550/SP)

Processo 1000797-97.2014.8.26.0347 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - T.H.G. - 
M.D.S.G. - Vistos. Diante do não atendimento ao quanto determinado a fls. 68, e na esteira do parecer do Ministério Público de 
fls. 75, remetam-se os autos ao arquivo até oportuna provocação. Int.. - ADV: ODNE ANTONIO BAMBOZZI (OAB 175765/SP), 
SUZANA COSTA (OAB 250551/SP)

Processo 1000999-74.2014.8.26.0347 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E.F.C. - - H.F.C. 
- R.C.T. - Vistos. Aguarde-se por mais trinta dias o cumprimento do mandado de prisão. Intime-se e ciência. - ADV: SUZANA 
COSTA (OAB 250551/SP)

Processo 1001409-35.2014.8.26.0347 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.E.F. - R.Z.F. 
- Vistos. Reitere-se o oficio de fls. 81, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias para atendimento, sob pena de responsabilização 
pelo delito de desobediência. Intime-se - ADV: CAROLINA GALLOTTI (OAB 210870/SP), DANIELA CRISTIE POLETTO (OAB 
255100/SP)

Processo 1001775-74.2014.8.26.0347 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - LUZIA MARTINES BELLETTI 
DE MORAES - Vistos. Em face do requerimento formulado pela autora a fls. 47, JULGO EXTINTA a presente ação, SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e o faço com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em 
julgado, cumpra-se o necessário ao arquivamento dos autos. P.R.I. - ADV: WILLIAN DE SOUZA CARNEIRO (OAB 288466/SP), 
CRISTIANO ROGERIO CANDIDO (OAB 288171/SP)

Processo 1001812-04.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.A.O. - R.D.R.S. - Vistos. HOMOLOGO, por 
sentença, para que produzam os legais e jurídicos efeitos, o acordo celebrado pelas partes a fls. 116/117, destes autos de 
Procedimento Ordinário - Guarda, promovidos por JOSIANA APARECIDA DE OLIVEIRA em face de RAPHAEL DENIS RIBEIRO 
SIMEÃO, e o faço com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que as partes desistiram 
do prazo recursal, tenho por transitada em julgado, nesta data, a presente sentença, sendo desnecessária a lavratura de 
certidão. Arbitro os honorários em favor da patrona da autora em 100% do código 206 da tabela de honorários. Expeça-se a 
competente certidão, cuja retirada de cartório deverá ocorrer em dez dias. Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas 
as formalidades legais. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. - ADV: LARA ZULIANI REIS GALVÃO DEFINA (OAB 259848/SP), 
LIGIA CARVALHO BORGHI (OAB 275178/SP)

Processo 1001812-04.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.A.O. - R.D.R.S. - Certidão de honorários 
expedida e liberada nos autos. - ADV: LIGIA CARVALHO BORGHI (OAB 275178/SP), LARA ZULIANI REIS GALVÃO DEFINA 
(OAB 259848/SP)

Processo 1002567-28.2014.8.26.0347 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - C.T.G. - J.C.G. - 
Vistos. Diante da certidão retro, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de dez dias. Após, dê-se 
vista dos autos ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: FABIO APARECIDO ALBERTO (OAB 274052/SP)

Processo 1003220-30.2014.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M.M.S. - P.H.M.M. - Vistos. Em face 
do trânsito em julgado, cumpra a z. Serventia o quanto determinado na sentença. Intime-se e ciência. - ADV: GERSON PIVA 
JUNIOR (OAB 260145/SP), ALESSANDRA ALVES (OAB 301558/SP)

Processo 1003610-97.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F.M.M.N. - O.S. - Vistos. 
Dê-se ciência ao requerido acerca do aditamento do rol de testemunhas da autora (fls. 684/685). Depreque-se a inquirição. 
Oficie-se ao nosocômio local, conforme requerido. Int.. - ADV: GERALDO RUBERVAL ZILIOLI (OAB 62711/SP), PAULO 
AUGUSTO BERNARDI (OAB 95941/SP)

Processo 1003677-62.2014.8.26.0347 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.A.F.C.A. 
- S.S.A. - Vistos. HOMOLOGO, para que produzam os legais e jurídicos efeitos, o acordo de fls. 36/38, destes autos de 
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, em que figura como exequente GABRIEL AUGUSTO FONSECA CARVALHO ARLINDO, menor, 
representado por sua genitora Regiane Fonseca Carvalho, e como executado SEDENIR DA SILVA, suspendendo o andamento 
do presente feito pelo prazo necessário para cumprimento do acordado. Oficie-se à empregadora do executado (fls. 36/37) 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1240

para início dos descontos dos alimentos vincendos, observando-se o título executivo copiado a fls. 11. Deixo consignado que 
compete ao exequente comunicar este Juízo acerca de eventual descumprimento do acordo homologado, ocasião em que os 
autos terão regular prosseguimento. Sem prejuízo, torne-se sem efeito a petição de fls. 42, equivocadamente remetida a estes 
autos. Ciência ao Ministério Público. Int.. - ADV: PEDRO CASSIANO BELLENTANI (OAB 135484/SP), SEBASTIÃO JACINTO 
FILHO (OAB 295961/SP)

Processo 1003690-61.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Guarda - N.C.L. - T.J.C. - - A.P.L.C. - Vistos. Tendo em vista 
o relatório do Conselho Tutelar de fls. 66/68, esclareça a autora, em 10 (dez) dias, o interesse processual. Com o atendimento, 
dê-se vista ao Ministério Público. Int.. - ADV: ADRIANO TADEU BENACCI (OAB 293762/SP)

Processo 1003738-20.2014.8.26.0347 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.S.S.N. - W.C.N. - Vistos. Solicitem-se informações 
acerca do cumprimento da carta precatória expedida a fls. 10. Int.. - ADV: DORIVAL DONIZETI JANINI (OAB 165829/SP)

Processo 1004302-96.2014.8.26.0347 - Divórcio Consensual - Dissolução - E.S.O. - - E.H.F.O. - Vistos. Em face do trânsito 
em julgado, cumpra a z. Serventia o quanto determinado na sentença. Intime-se e ciência. - ADV: FLÁVIA BELLOTTI (OAB 
170937/SP)

Processo 1004553-17.2014.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.L.S. - - G.L.S. - - J.L.L.S. - G.L.S. 
- Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produzam os legais e jurídicos efeitos, o acordo celebrado pelas partes a fls. 29, 
destes autos de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação, promovidos por JENNIFER LOPES DA SILVA GILMARA LOPES 
DA SILVA e JEFFERSON LEONARDO LOPES DA SILVA, menores, representados por sua genitora, Albenita Oliveira da Silva, 
em face de GILMAR LOPES DA SILVA, e o faço com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Tendo 
em vista que as partes desistiram do prazo recursal, tenho por transitada em julgado, nesta data, a presente sentença, sendo 
desnecessária a lavratura de certidão. Arbitro os honorários em favor do patrono dos autores em 100% do código 206 da tabela 
de honorários. Expeça-se a competente certidão, a qual ficará disponível para impressão junto ao E-SAJ. Oportunamente, 
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Ciência ao Ministério Público. P.R.I. - ADV: JOSE LUIZ DE JESUS 
(OAB 135601/SP)

Processo 1004553-17.2014.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.L.S. - - G.L.S. - - J.L.L.S. - G.L.S. 
- Certidão de honorários expedida e liberada nos autos. - ADV: JOSE LUIZ DE JESUS (OAB 135601/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA TERESA RAMOS MARQUES NISHIURA OTUSKI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA REGINA FERRARI VEDRONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0121/2015

Processo 1000351-60.2015.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes e Revisões 
Específicas - PEDRO DE ABREU - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos etc. DEPRECADO: Juízo de 
Direito da Vara FEDERAL DA COMARCA DE ARARAQUARA-SP. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, bem como a prioridade 
na tramitação. Anotem-se. CITE(M)-SE a(o)(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)(s), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia 
da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo de 60 (sessenta) dias para 
apresentar(em) defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 
285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa 
Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento 
desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Helen Carla Severino Intime-se. - ADV: HELEN CARLA SEVERINO (OAB 221646/SP)

Processo 1000363-74.2015.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Iraci Sanches Rondan - Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS - Vistos etc. DEPRECADO: Juízo de Direito da Vara FEDERAL DA COMARCA DE ARARAQUARA-SP. 
Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, bem como a prioridade na tramitação. Anotem-se. CITE-SE(M) a(o)(s) ré(u)(s) acima 
qualificada(o)(s), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte 
integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) defesa, sob pena de serem presumidos 
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente 
decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-
se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Luiz Carlos Ciccone 
Intime-se. - ADV: LUIZ CARLOS CICCONE (OAB 88550/SP)

Processo 1000373-21.2015.8.26.0347 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Instituto Nacional 
do Seguro Social - José Marques Ferrera Filho - Vistos. Providencie o embargante, no prazo de dez dias, a regularização da 
inicial digitalizando novamente os documentos, atentando-se para a correta classificação, verbi gratia, petição inicial, planilha 
de cálculos, cópias de documentos etc. Cumprido, tornem-se sem efeito as fls. 01/81 e, após, tornem conclusos. Intime-se. - 
ADV: FABIANO FERNANDES SEGURA (OAB 246992/SP)

Processo 1000375-88.2015.8.26.0347 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Rosa Maria de Barros 
Figueira - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Nos termos do 
expediente elaborado pela autarquia/ré, arquivado em pasta própria, preliminarmente, determino a realização de prova pericial. 
Para tanto, nomeio o Dr. AMILTON EDUARDO DE SÁ. Intime-se o perito para designação de data, com a máxima urgência. 
O ofício deverá ser instruído com cópia dos quesitos e dos atestados médicos, se houver. Nos termos da Resolução nº 541, 
de 18/01/07, arbitro-lhe os honorários em R$ 200,00. Deixo consignado que o laudo pericial, além das respostas aos quesitos 
das partes, deverá conter a conclusão do médico, inclusive outras observações que julgar conveniente. Finalizado os trabalhos 
periciais, encaminhe-se o ofício requisitório de pagamento, bem como cópia deste despacho, ao NUFO Núcleo Financeiro e 
Orçamentário Justiça Federal de 1º grau São Paulo (Rua Líbero Badaró, nº 73, centro cep. 01.009-000). O pedido de antecipação 
dos efeitos da tutela poderá ser apreciado após a juntada do laudo pericial. No momento oportuno, cite-se. Intime-se. - ADV: 
ANA CRISTINA LEONARDO GONCALVES (OAB 124494/SP)

Processo 1000389-72.2015.8.26.0347 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Instituto 
Nacional de Seguro Social Inss - Pedro Manoel Esquilino - Vistos. Recebo os presentes embargos, suspendendo o andamento 
da execução. Certifique-se nela. Cadastre-se o advogado da parte contrária, intimando-se para, querendo, no prazo legal, 
apresentar impugnação. Int.. - ADV: GIOVANA CRISTINA CORTES (OAB 256378/SP), MARGHERITA DE CASSIA PIZZOLLI 
GARCIA BRANDES (OAB 172814/SP), RIVALDIR D’APARECIDA SIMIL (OAB 172180/SP)

Processo 1000390-57.2015.8.26.0347 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Instituto 
Nacional de Seguro Social Inss - - Maria Floriana dos Santos Moreira - Vistos. Recebo os presentes embargos, suspendendo o 
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andamento da execução. Certifique-se nela. Cadastre-se o advogado da parte contrária, intimando-se para, querendo, no prazo 
legal, apresentar impugnação. Int.. - ADV: VALENTIM APARECIDO DA CUNHA (OAB 18181/SP), RIVALDIR D’APARECIDA 
SIMIL (OAB 172180/SP), BIANCA CAVICHIONI DE OLIVEIRA (OAB 152874/SP)

Processo 1001278-60.2014.8.26.0347 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - Welington Ferreira 
de Souza - - Welington Ferreira de Souza - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - Fazenda Pública do Estado de 
São Paulo - Vistos. Providencie a serventia a inversão dos pólos da presente ação. Fls. 109/110: depreque-se a citação da 
embargante, ora executada, nos termos do artigo 730 do Código de de Processo Civil, anotando-se as advertências de praxe. 
Int.. - ADV: MARCELO JOSE VANIN (OAB 139990/SP), ARNALDO DE LIMA JUNIOR (OAB 53513/SP), THELMA CRISTINA A 
DO V SA MOREIRA (OAB 81821/SP)

Processo 1002804-62.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Acumulação de Cargos - Pedro Viturino dos Santos - 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, condenando a FAZENDA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO a efetuar o pagamento ao autor PEDRO VITURINO DOS SANTOS, do valor equivalente 
a 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do padrão de vencimentos do cargo de Oficial Estadual de Trânsito I Padrão T1-A, por dia 
de efetiva cumulação, a partir de 17 de março de 2011 a 19 de fevereiro de 2013, excetuados os períodos de férias, licenças de 
qualquer natureza e outros afastamentos, com o pagamento dos valores atrasados em parcela única, com correção monetária 
desde cada vencimento pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e juros moratórios legais a partir da 
citação, até o efetivo pagamento. Ante a sucumbência, condeno a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, 
bem como de honorários advocatícios que ora fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos moldes do artigo 20, § 4º 
(§ 3º), CPC. P.R.I. - ADV: MARCOS APARECIDO CIMARDI (OAB 19297/SP), THELMA CRISTINA A DO V SA MOREIRA (OAB 
81821/SP)

Processo 1002846-14.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Renúncia ao benefício - TRANQUILO LEVANDOSKI - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Recebo o recurso adesivo interposto pelo autor, fls. 265/269, 
nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Instituto/réu para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões; 
oportunamente, com ou sem elas, remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, 
com nossas homenagens. Intime-se. - ADV: WILLIAN DELFINO (OAB 215488/SP), DANIELA NAVARRO WADA (OAB 259079/
SP)

Processo 1003382-25.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Renúncia ao benefício - VALENTIM FERRAZ - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pelo Instituto/réu, fls. 78/97, 
nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se a parte contrária para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões; 
oportunamente, com ou sem elas, remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, 
com nossas homenagens. Intime-se. - ADV: CRISTIANO RODRIGO DE GOUVEIA (OAB 278638/SP)

Processo 1003757-26.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - JOÃO CARLOS 
BELLARDO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. - Vistos. Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, 
concedo ao Instituto/réu o prazo de dez dias, para especificar as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência, 
sob pena de preclusão, ficando observado que o autor já o fez (fls. 173/174). Int.. - ADV: VALÉRIA CRISTINA DOS SANTOS 
MACHADO (OAB 346393/SP), MARIA SANTINA CARRASQUI AVI (OAB 254557/SP), ISIDORO PEDRO AVI (OAB 140426/SP)

Processo 1004138-34.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - Benedito Gonçalves 
de Araujo - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, digam as 
partes, no prazo de dez dias, as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência, sob pena de preclusão. Int.. - ADV: 
RIVALDIR D’APARECIDA SIMIL (OAB 172180/SP), RICARDO KADECAWA (OAB 263507/SP)

Processo 1004223-20.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Renúncia ao benefício - RUBENS ROSSI MORENO - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. - Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO 
PROCEDENTE o pedido e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -INSS a promover a desaposentação do 
autor RUBENS ROSSI MORENO, cancelando o benefício nº NB 42/139.336.095-2, com a implantação, ato contínuo, de novo 
benefício, a partir da data da propositura da ação, computando para o cálculo da renda mensal inicial as contribuições vertidas 
após a concessão de sua aposentadoria atual e compensando-se o benefício em manutenção, sem necessidade de devolução 
dos valores recebidos da aposentadoria preterida. Condeno o requerido, ainda, ao pagamento das diferenças apuradas, 
atualizadas monetariamente e acrescidas de juros a contar da citação. Indefiro, entretanto, o pedido de tutela antecipada, por 
não vislumbrar perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, já que o autor vem recebendo mensalmente seu atual benefício, 
que lhe garante a subsistência. Condeno o requerido, também, ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 
788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), com base no artigo 20, § 4º, CPC. Excluído da condenação o pagamento de custas 
processuais, pois está delas isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto no artigo 8º da Lei nº 8.620/93. P.R.I. - ADV: 
DANIELA NAVARRO WADA (OAB 259079/SP), WILLIAN DELFINO (OAB 215488/SP), RIVALDIR D’APARECIDA SIMIL (OAB 
172180/SP)

Processo 1004305-51.2014.8.26.0347 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.H.M. - - M.H.M. 
- - L.G.M. - P.M. - Vistos, etc. Devidamente citado (fls. 18/19) a saldar o débito alimentar, deixou o executado transcorrer o 
prazo legal in albis, sem qualquer justificação no tocante a impossibilidade de fazê-lo (certidão de fls. 20). Manifestaram-se 
expressamente os exeqüentes requerendo a decretação da prisão do executado (fls. 24/25), com o que concordou o Ministério 
Público (fls. 29). Posto isso e com fundamento no artigo 733, § 1º do Código de Processo Civil, D E C R E T O a prisão 
do executado PEDRO DA MOTA, pelo prazo de TRINTA (30) DIAS. Expeça-se o competente mandado de prisão cujo prazo 
de validade fixo em dois (02) anos, ou seja, 05/02/2017 (Provimento nº 16/98 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça), 
encaminhando-o aos órgãos competentes para fins de cumprimento. Anoto que a quitação do débito alimentar (cálculos 
acostados a fls. 24/25), incluindo-se as que se vencerem (Súmula 309 do STJ), importará na revogação do decreto prisional. Int. 
e ciência. - ADV: ARIONE MARCO STELLIN (OAB 22335/SP)

3ª Vara Cível

FICA INTIMADA A DRA. SANDRA REGINA FERRAZ MEYER  OAB/SP 321.548 a retirar junto à Seção de Protocolo do Fórum 
da Comarca de Matão, a petição protocolada em 09/02/2015 na cidade de Matão, sob nº FMOM.15.00005693-4 endereçada 
à Vara da Fazenda Pública desta Comarca de Matão, referente ao processo nº 0005437-63.2014.8.26.0347, tendo como 
embargante FENIX ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA, à qual, segundo pesquisa junto ao Distribuidor local, tramita no formato 
digital.
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FICA INTIMADA A DRA. ADRIANA ALVES  OAB/SP 317.628 a retirar junto à Seção de Protocolo do Fórum da Comarca 
de Matão, a petição protocolada em 16/01/2015, sob nº FMOM.1500001882-3 endereçada à Vara Criminal desta Comarca de 
Matão, referente ao processo nº 0006008-68.2013.8.26.0347, inquérito nº 239/2013, figurando como parte DEBORA LUIZIA 
CORREA, à qual, segundo certificado pelo Ofício Criminal, o réu mencionado na referida petição não é parte neste processo”.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO CARVALHO DE BARROS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO CESAR GIMENEZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0129/2015
Processo 0000073-81.2012.8.26.0347 (347.01.2012.000073) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 

Contribuição (Art. 55/6) - Arlindo Batista Esquilino - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Recebo o recurso interposto pelo 
autor nos efeitos suspensivo e devolutivo. Ao instituto réu para contrarrazões de apelação. Oportunamente, subam ao Egrégio 
Tribunal Regional Federal 3ª Região, observadas as formalidades de praxe. Int. - ADV: ERITON MOIZES SPEDO (OAB 253260/
SP)

Processo 0001422-66.2005.8.26.0347 (347.01.2005.001422) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.L.D.B. - A.B. - - 
C.A.B.B. - NOTA DE CARTÓRIO: Certidão de honorários disponível para impressão através do E-SAJ. - ADV: MARCO ANTONIO 
COMAR (OAB 83126/SP), WAGNER ANDERSON GALDINO (OAB 124967/SP)

Processo 0002689-29.2012.8.26.0347 (347.01.2012.002689) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Fundo de Investimentos Creditórios Nãopadronizados Npl1 - Benedita Helenice Possi Pastrelo - Vistos. O pedido de fls. 131/145 
comporta parcial acolhida. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui diversos precedentes no sentido de que a 
impenhorabilidade prevista no artigo 649, inciso X, do Código de Processo Civil, refere-se às cadernetas de poupança em 
que há efetiva comprovação de ausência de frequentes movimentações financeiras, ou seja, não basta a prova do dinheiro 
estar depositado em conta denominada poupança, mas sim que os valores permanecem depositados por tempo razoável 
(ânimo de poupar). Assim, caso fique demonstrada a característica circulatória do numerário depositado, como acontecem 
nos dias de hoje com as poupanças integradas às contas correntes (quando o saldo da conta corrente é automaticamente 
transferido para caderneta de poupança com o fim de se assegurar a remuneração da moeda), não deve ser aplicada a regra 
da impenhorabilidade, senão vejamos: “AGRAVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Inconformismo contra interlocutória que 
rejeitou a impugnação do agravante à penhora de numerário depositado em conta bancária de sua titularidade, carreando-lhe 
o pagamento das custas e despesas do incidente, além de verba honorária fixada em 20% do valor bloqueado em discussão 
Insistência do agravante na impenhorabilidade, porque depositados os valores em conta poupança - Inconsistência do reclamo 
Preliminar de não conhecimento por ausência de peças facultativas, aventada em contraminuta - Não acolhimento - Bloqueio 
incidente sobre conta poupança integrada à conta corrente - Predominância da característica circulatória do numerário 
depositado - Inaplicabilidade do artigo 649, X, do CPC - Precedentes deste Tribunal -Decisão mantida - Negado provimento ao 
recurso”(v. 13675). (Agravo de Instrumento nº 0136148-67.2013.8.26.00003ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, Relatora: Des.Viviani Nicolau, j. 05/11/2013, v.u) “EXECUÇÃO Penhora on line Conta poupança integrada à 
conta corrente - Admissibilidade - A poupança vinculada à conta corrente possui natureza circulatória e caráter predominante 
de conta corrente, sendo inaplicável o art. 649, X, do CPC Penhora mantida - Embargos infringentes Acolhidos.” (Embargos 
Infringentes nº 0000822-68.2008.8.26.0370/50000 - 20ª Câmara de Direito Privado Relator Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR 
J. em 12/08/2013). Desta forma, no caso do bloqueio e penhora de valor depositado na conta nº 01014443-0, agência nº 
0342 do Banco Mercantil do Brasil, em nome da executada Benedita Helenice Possi Pastrello, não se aplica a regra da 
impenhorabilidade, pois pelos extratos de fls. 142/145, temos que a poupança é integrada à conta corrente, não possuindo a 
característica específica de somente poupar, mas sim de uma simples conta corrente. Quanto à alegada impenhorabilidade em 
razão da origem da verba, uma vez que o benefício previdenciário é equiparado ao salário, possuindo portanto caráter alimentar, 
saliento que após o pagamento dos proventos, os mesmos passam a fazer parte do próprio patrimônio do devedor, devendo ser 
reconhecida como impenhorável apenas a quantia necessária para a subsistência mensal do mesmo. No caso, verifica-se que 
o benefício previdenciário, no montante de R$ 1.693,00, foram pagos no dia 07/10/2014, quando já havia saldo positivo anterior 
em conta. É de se presumir que o saldo anterior existente na conta da executada, decorra do benefício pago no mês anterior, 
porém, tal montante não serviu para sua subsistência, passando a incorporar seu patrimônio e, consequentemente, tornando-
se passível de penhora. A penhora on-line se deu em 15/10/2014, transferindo para conta judicial o montante de R$ 4.301,94. 
Dessa forma, mantenho a penhora sobre a quantia de R$ 2608,94, liberando-se imediatamente a quantia remanescente, qual 
seja, R$ 1693,00, valor mensal do benefício recebido pela executada. Intime-se. - ADV: NATHALIA FERRAZ DE ARRUDA (OAB 
292455/SP), ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP)

Processo 0002967-93.2013.8.26.0347 (034.72.0130.002967) - Interdição - Tutela e Curatela - H.S.L. - M.L.L. - NOTA DE 
CARTÓRIO: Para lavratura do termo de Compromisso de Curatela definitivo a autora deverá comparecer em cartório após às 
16:00 horas para prestar compromisso. Sem prejuízo deverá esclarecer se a incapaz é possuidora de bens, providenciando a 
especialização de hipoteca legal, nos termos do art. 1188 do CPC. - ADV: CLEONIDES GUIMARÃES (OAB 259388/SP), RENAN 
FERNANDES PEDROSO (OAB 250529/SP)

Processo 0003018-07.2013.8.26.0347 (034.72.0130.003018) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.O. - - 
R.G.O. - - M.R.O. - - I.A.O.J. - I.A.O. - Arbitro os honorários do patrono da requerente (fl. 09) e do curador especial nomeado 
(fl. 46) no valor máximo fixado pelo convênio Defensoria/OAB, expedindo-se as respectivas certidões. Diga o patrono dos 
exequentes sobre o interesse na execução das verbas de sucumbência. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. NOTA DE 
CARTÓRIO: Certidões de honorários à disposição para impressão através do E-SAJ. - ADV: FERNANDO DA SILVEIRA ROSSI 
(OAB 246999/SP), JOAO MARCELO FALCAI (OAB 128672/SP)

Processo 0004413-68.2012.8.26.0347 (347.01.2012.004413) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Joabe dos Santos Arruda - Aguarde-se manifestação do exequente por mais 
10 (dez) dias. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: JULIANA OLIVEIRA SANTOS (OAB 238665/SP)

Processo 0005039-53.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005039) - Procedimento Ordinário - Guarda - M.I.A.G. - E.C.C. 
- - J.A.M. - Arbitro os honorários dos patronos nomeados (fls. 08 e 52) no valor máximo fixado pelo convênio Defensoria/
OAB, expedindo-se certidões. Após, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. Intime-se. NOTA DE CARTÓRIO: 
Certidões de honorários disponíveis para impressão através do E-SAJ. - ADV: CAROLINA GALLOTTI (OAB 210870/SP), RENAN 
FERNANDES PEDROSO (OAB 250529/SP)
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Processo 0006548-53.2012.8.26.0347 (347.01.2012.006548) - Procedimento Sumário - Art. 144 da Lei 8.213/91 e/ou 
diferenças decorrentes - Antonio Velentim Fornarolli - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 81/82: Mantenho a 
decisão de fl. 77/78 por seus próprios fundamentos. Anote-se a interposição do agravo retido pelo requerente. Dê-se vista ao 
agravado nos termos do artigo 523, parágrafo II, do CPC.. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de março 
de 2015, às 15:30 horas. Intime-se o autor para depoimento pessoal, bem como as testemunhas eventualmente arroladas. Sem 
prejuízo, oficie-se como requerido à fl. 83, antes, porém, forneça o requerente os dados das empresas para as quais trabalhou, 
inclusive endereços, períodos e funções exercidas de forma pormenorizada. Int. NOTA DE CARTÓRIO: Ofícios encaminhados. - 
ADV: BIANCA CAVICHIONI DE OLIVEIRA (OAB 152874/SP), VALENTIM APARECIDO DA CUNHA (OAB 18181/SP), CRISTIANE 
AGUIAR DA CUNHA BELTRAME (OAB 103039/SP)

Processo 0007879-41.2010.8.26.0347 (347.01.2010.007879) - Outros Feitos não Especificados - Maria Ioli Bacaro Bellodi 
- - Aparecida Evanilde Bacaro Talarico - - Antonio Carlos Bacaro - Banco do Brasil Sa - Vistos. Compulsando os autos, bem 
como em pesquisa realizada juntamente ao sítio eletrônico do STJ, verifiquei que quanto aos agravos interpostos contra as 
decisões que negaram seguimento aos Recursos Especiais, AREsp 285606/SP e AREsp nº 256530/SP, o primeiro teve negado 
seguimento, transitando em julgado em 14/05/2013 (fl. 444), já em relação ao segundo houve expressa desistência por parte 
do banco agravante (fl. 465), devidamente homologada, com trânsito em julgado em 14/08/2013, como se depreende das 
pesquisas que seguem. Assim, determino a liberação do valor de R$ 121.356,11 (fl. 330) em favor dos credores, expedindo-se o 
competente mandado de levantamento judicial em nome da procuradora Drª. Rosicléia Ap. Steche dos Santos, como requerido 
à fls. 374/375, e o saldo remanescente em favor do banco executado. Nos termos do artigo 794, I, do C.P.C., JULGO EXTINTA 
a presente Ação em fase de Execução que MARIA IOLI BÁCARO BELLODI E OUTROS promovem contra Banco do Brasil 
S/A. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao contador judicial para apuração das custas em aberto, intimando-
se o executado, se o caso, para recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Oportunamente, arquivem-se os autos 
observadas as formalidades de praxe. P. R. I. - ADV: ROSICLEIA APARECIDA STECHE DOS SANTOS (OAB 146540/SP), 
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), CARLOS ADROALDO 
RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP)

Processo 0008562-78.2010.8.26.0347 (347.01.2010.008562) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Antonio Carlos Panegocci - Banco do Brasil Sa - Vistos. Instadas as partes quanto aos cálculos apresentados 
pela Contadoria Judicial, ambas manifestaram-se concordes, fls. 117/118 (apenso). Assim, acolho os cálculos elaborados pela 
Contadoria Judicial (fls. 107/112 - apenso). Libere-se do valor depositado à fl. 317, a importância de R$ 6.070,16 em favor do 
credor (principal e sucumbência), expedindo-se o competente mandado de levantamento judicial em nome da procuradora 
Drª. Rosicléia Ap. Steche dos Santos e o saldo remanescente ao banco executado. Nos termos do artigo 794, I, do C.P.C., 
JULGO EXTINTA a presente Ação em fase de Execução que ANTONIO CARLOS PANEGOCCI promove contra Banco do Brasil 
S/A. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao contador judicial para apuração das custas em aberto, intimando-
se o executado, se o caso, para recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Oportunamente, arquivem-se os autos 
observadas as formalidades de praxe. P. R. I. - ADV: CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), ROSICLEIA 
APARECIDA STECHE DOS SANTOS (OAB 146540/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
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RELAÇÃO Nº 0130/2015
Processo 0000178-92.2011.8.26.0347 (347.01.2011.000178) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - 

Companhia Paulista de Forca e Luz Cpfl - Diante da manifestação do exequente (fl.141), nos termos do artigo 794, I, do C.P.C., 
julgo extinta a presente execução, que Iracema da Silva, promove contra Companhia Paulista de Forca e Luz Cpfl Após o trânsito 
em julgado, remetam-se os autos ao contador judicial para apuração das custas em aberto, intimando-se a executada, se o caso, 
para recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Oportunamente, arquivem-se os autos observadas as formalidades de 
praxe. P. R. I. - ADV: LILIANE SIQUITELLI (OAB 284943/SP), EDUARDO NOGUEIRA MONNAZZI (OAB 164539/SP), ELAINE 
CRISTINA PERUCHI (OAB 151275/SP)

Processo 0000222-92.2003.8.26.0347 (347.01.2003.000222) - Outros Feitos não Especificados - Triangulo do Sol Auto 
Estradas Sa - Antonio Graziosi e outros - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento judicial em favor do autor, no valor 
de R$ 31.300,98 (trinta e um mil, trezentos reais e noventa e oito centavos), com os devidos acrécimos legais, valor este 
referente ao saldo remanescente do depósito em garantia efetuado pelo autor às fls. 372 dos autos. Na sequência remetam-
se os autos ao contador judicial, conforme determinado na sentença de fls. 384. Int. (NOTA DE CARTÓRIO: MANDADO DE 
LEVANTAMENTO JUDICIAL A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA) - ADV: CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI (OAB 
121994/SP), ESPECIOSO MARTINEZ ALONSO NETO (OAB 41627/SP)

Processo 0001828-19.2007.8.26.0347 (347.01.2007.001828) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário 
- Sidnei Caetano Vieira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Considerando-se a informação da patrona do autor do 
cumprimento da obrigação por parte do réu, nos termos do artigo 794, I, do C.P.C., julgo extinta a execução destes autos de 
Ação Ordinária que Sidnei Caetano Vieira promove contra Instituto Nacional do Seguro Social Inss. Após o trânsito em julgado 
arquivem-se estes autos, observadas as formalidades de praxe. P. R. I. - ADV: GISLENE ANDRÉIA VIEIRA MONTOR (OAB 
165459/SP), RIVALDIR D’APARECIDA SIMIL (OAB 172180/SP)

Processo 0002584-18.2013.8.26.0347 (034.72.0130.002584) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Taq Pinus 
Industria Comercio de Madeiras - Aguarde-se manifestação do autor por mais 10 (dez) dias. Decorridos, no silêncio, intime-se 
pessoalmente para que se manifeste em 48 (quarenta e oito) horas sob pena de extinção. Int. - ADV: MARCELO AUGUSTO 
GONÇALVES NETO (OAB 292434/SP)

Processo 0004298-52.2009.8.26.0347 (347.01.2009.004298) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Dois 
Irmaos Produtos de Petroleo Ltda - Fl. 141: Defiro o sobrestamento do feito por 90 dias, como requerido pelo exequente. Após o 
decurso do prazo, intime-se para prosseguimento do feito. Int. - ADV: NEWTON CARLOS ARAUJO KAMUCHENA (OAB 78792/
SP)

Processo 0004528-94.2009.8.26.0347 (347.01.2009.004528) - Procedimento Ordinário - Averbação / Contagem de Tempo 
Especial - Aparecida de Fatima Bueno e outro - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - Fls. 143: Trata-se do pagamento 
do ofício requisitório da autora Aparecida de Fátima Bueno. Expeça-se mandado de levantamento judicial em seu favor. No 
mais, aguarde-se o pagamento dos demais ofícios requisitórios. Int. (NOTA DE CARTÓRIO: MANDADO DE LEVANTAMENTO 
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JUDICIAL A DISPOSIÇÃO PARA RETIRADA) - ADV: NILCEIA APARECIDA LUIS MATHEUS (OAB 122798/SP), THELMA 
CRISTINA A DO V SA MOREIRA (OAB 81821/SP)

Processo 0005974-45.2003.8.26.0347 (347.01.2003.005974) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Maria Aparecida Paviani Benedicto - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Considerando-se a informação da autora do 
cumprimento da obrigação por parte do réu, nos termos do artigo 794, I, do C.P.C., julgo extinta a execução destes autos de 
Ação Ordinária que Maria Aparecida Paviani Benedicto promove contra Instituto Nacional do Seguro Social Inss. Após o trânsito 
em julgado arquivem-se estes autos, observadas as formalidades de praxe. P. R. I. - ADV: RIVALDIR D’APARECIDA SIMIL (OAB 
172180/SP), ISIDORO PEDRO AVI (OAB 140426/SP)

Processo 0006890-69.2009.8.26.0347 (347.01.2009.006890) - Procedimento Ordinário - Claudete Gomes da Costa - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Considerando-se a informação do patrono da autora do cumprimento da obrigação por parte 
do réu, nos termos do artigo 794, I, do C.P.C., julgo extinta a execução destes autos de Ação Ordinária que Claudete Gomes da 
Costa promove contra Instituto Nacional do Seguro Social Inss. Após o trânsito em julgado arquivem-se estes autos, observadas 
as formalidades de praxe. P. R. I. - ADV: RIVALDIR D’APARECIDA SIMIL (OAB 172180/SP), HELEN CARLA SEVERINO (OAB 
221646/SP), CARLOS AUGUSTO BIELLA (OAB 124496/SP)

Processo 0007105-21.2004.8.26.0347 (347.01.2004.007105) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Serviço (Art. 52/4) - Jair Vincensotti - Ante o silêncio da exequente em relação à satisfação da execução, nos termos do artigo 
794, I, do C.P.C., julgo extinta a execução destes autos de Ação Ordinária que Jair Vincensotti promove contra Instituto Nacional 
do Seguro Social Inss. Após o trânsito em julgado arquivem-se estes autos, observadas as formalidades de praxe. P. R. I. - ADV: 
ISIDORO PEDRO AVI (OAB 140426/SP)

Processo 0007201-55.2012.8.26.0347 (347.01.2012.007201) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Banco do Brasil - Nos termos do artigo 794, I, do C.P.C., JULGO EXTINTA a presente execução que Miyoko Kimura 
promove contra Banco do Brasil. Tendo em vista que já foram recolhidas as custas finais pelo executado (fl. 64), após o trânsito 
em julgado, arquivem-se os autos observadas as formalidades de praxe. P. R. I. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 
178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP)
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RELAÇÃO Nº 0131/2015
Processo 0000878-34.2012.8.26.0347 (347.01.2012.000878) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 

Fiduciária - Banco Volkswagen Sa - Rubao Cardoso Transportes Ltda Epp - Aguarde-se manifestação do autor por mais 10 
(dez) dias. Decorridos, no silêncio, intime-se pessoalmente para que se manifeste em 48 (quarenta e oito) horas sob pena de 
extinção. Int. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), SIDNEI FERRARIA (OAB 253137/SP), MARLENE FALSETTA 
(OAB 23659/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), DANIEL NUNES ROMERO (OAB 168016/SP), FLÁVIO NEVES 
COSTA (OAB 153447/SP)

Processo 0002865-71.2013.8.26.0347 (034.72.0130.002865) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Triangulo 
do Sol Auto Estradas Sa - Manoel Gonçalo Ramalho - NOTA DE CARTÓRIO: Diga a requerente quanto a certidão copiada a 
seguir: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 274.2014/005360-0 dirigi-me no dia 22 de setembro passado na Rua Fluorita, nº 65, Jardim 2000,e, aí sendo deixei de citar 
Manoel Gonçalo Ramalho, pois não o encontrei. No local reside o Sr. Josias Francisco Alves há oito anos que o desconhece. 
Dirigi-me a seguir na Rua Quartzo de Cristal, nº 10, Jardim 2000,e, aí sendo deixei de citar Manoel Gonçalo Ramalho, pois não 
o encontrei. No local reside a Sra. Rosemeire Ferraz Ramos há mais de cinco anos que o desconhece. Dirigi-me a seguir na 
Rua das Américas, nº 52, Altos da Bela Vista. No local reside há anos a Sra. Andreza Cristiane Marconi. Esta afirmou que o 
requerido Manoel Gonçalo Ramalho mudou-se há meses. Afirmou desconhecer seu atual endereço, bem como afirmou que ele 
é caminhoneiro. Afirmou que ele voltará a residir no local, todavia, não precisou a data. Até a data de 12 de novembro passado 
não soube informar seu endereço. O referido é verdade e dou fé. - ADV: THIAGO HENRIQUE FERNANDES (OAB 254428/SP), 
CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI (OAB 121994/SP)

Processo 0003075-25.2013.8.26.0347 (034.72.0130.003075) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Itau Unibanco Sa - L N A Ferramentas Diamantadas Ltda Me - Fls. 71/72: - Defiro o pedido do credor. Antes, porém, 
deverá este antecipar o recolhimento da guia para efetivação da penhora on-line, nos termos do Provimento CSM n.º 1864/2011, 
consolidado pelo Comunicado CSM n.º 170/2011, bem como apresentar o cálculo atualizado do débito. Após o recolhimento, 
proceda à Serventia ao cumprimento. Int. - ADV: PAULO ROGERIO BEJAR (OAB 141410/SP), CARLA CRISTINA LOPES 
SCORTECCI (OAB 248970/SP), PAULO CESAR MEDEIROS EYZANO (OAB 272353/SP), ROSANE MARIA FERREIRA 
BARSOTTI SEBASTIÃO (OAB 213796/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 0003264-03.2013.8.26.0347 (034.72.0130.003264) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Cleyton Henrique da Silva - Aguarde-se manifestação do exequente por mais 10 (dez) 
dias. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: ROSANGELA DELL AQUILLA (OAB 199242/SP)

Processo 0003509-19.2010.8.26.0347 (347.01.2010.003509) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Finasa Sa - Antonio Vieira de Andrade - Vistos. Primeiramente, observo que diante das alterações previstas 
na lei 13.043, de 13 novembro de 2014, que modificou o procedimento de alienação fiduciária de bens móveis previsto na lei 
911/2013, com o fim de agilizar o cumprimento da busca e apreensão, pode o credor, agora, deprecar o pedido para o juízo de 
outra comarca automaticamente, bastando juntar cópia da petição inicial e do despacho concessivo da liminar (art 3º, §12º). 
Desta forma, esclareça o autor se deseja realmente a expedição da carta precatória ou se pretende fazer o pedido diretamente. 
Int. - ADV: SAID HALAH (OAB 12662/SP), KARLA ISSA TOFETTI (OAB 75609/SP), MARIELA GARCIA LEAL SERRA CURY 
(OAB 124082/SP), DANIEL APRILE LEME (OAB 190169/SP), PATRICIA APRILE ISSA HALAH (OAB 82359/SP)

Processo 0004471-71.2012.8.26.0347 (347.01.2012.004471) - Monitória - Cheque - Supermercados Palomax Ltda - Antonio 
Ribeiro Lopes - - Rosa Maria de Queiroz Lopes - Fls. 86 - Defiro. Para utilização do sistema RENAJUD, efetue o requerente 
o recolhimento da guia respectiva, nos termos do Provimento CSM n.º 1864/2011, consolidado pelo Comunicado CSM n.º 
170/2011. Comprovado o recolhimento da taxa acima, providencie a serventia pesquisa do endereço atual dos requeridos, 
dando-se vista ao autor para manifestação. Int. - ADV: MARIA AUGUSTA FERNANDES (OAB 282659/SP), PAULO ROBERTO 
FERNANDES FILHO (OAB 289894/SP)

Processo 0004713-84.1999.8.26.0347 (347.01.1999.004713) - Procedimento Ordinário - Citrosuco Paulista Sa - Claudio 
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Rodrigues - Aguarde-se manifestação do exequente por mais 10 (dez) dias. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. 
- ADV: PRISCILA MORENO SALVADOR MAESTER (OAB 163518/SP), PEDRO CASSIANO BELLENTANI (OAB 135484/SP)

Processo 0004902-08.2012.8.26.0347 (347.01.2012.004902) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Claudinei Francisco Bittencourt Me - - Claudinei Francisco Bittencourt - Aguarde-se manifestação do 
exequente por mais 10 (dez) dias. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI 
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP)

Processo 0005281-12.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005281) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Helena Salinas 
Medina - - Vera Maria Medina Alves - - Marcelo Salinas Medina - Nelson Medina - NOTA DE CARTÓRIO: Alvará disponível para 
impressão através do E-SAJ. - ADV: ARMANDO ZAVITOSKI JUNIOR (OAB 259782/SP)

Processo 0005619-83.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005619) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Jose Antonio Ramos - - 
Aparecida Conceicao Poletto Ramos - Helio Jose Barbieri - - Olga Maria Espelho Barbieri - - Jose Ricardo Barbieri - - Leonor 
Vilela Barbieri - - Paulo Heleno Sanches Rodrigues - Fls. 47/49: Defiro aos autores o prazo suplementar de 10 dias, conforme 
requerido. Int. - ADV: DANIELA CRISTIE POLETTO (OAB 255100/SP)

Processo 0006107-09.2011.8.26.0347 (347.01.2011.006107) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Triangulo do 
Sol Auto Estradas Sa - Loca Sol Locacao de Veiculos Ltda Me - - Jose Claudio Ruffo - Diante da manifestação da exequente 
(fls. 207), nos termos do artigo 794, I, do C.P.C., julgo extinta a execução destes autos que Triangulo do Sol Auto Estradas S/A 
promove contra Loca Sol Locação de Veiculos Ltda Me e José Cláudio Ruffo. Expeça-se mandado de levantamento do valor 
penhorado nos autos em favor da exequente (fl. 203). Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao contador judicial para 
apuração das custas em aberto, intimando-se os executados, se o caso, para recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. 
Oportunamente, arquivem-se os autos observadas as formalidades de praxe. P. R. I. - ADV: THIAGO HENRIQUE FERNANDES 
(OAB 254428/SP), JEISE CLÉR RODRIGUES LLOBREGAT (OAB 275694/SP), CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI 
(OAB 121994/SP), PAULO JORGE ANDRADE TRINCHÃO (OAB 163465/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO CARVALHO DE BARROS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO CESAR GIMENEZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0132/2015
Processo 0002462-44.2009.8.26.0347 (347.01.2009.002462) - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Fundo de 

Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Pcgbrasil Multicarteira - Antonio Rafael da Cruz Silva - NOTA DE 
CARTÓRIO: Manifeste-se a requerente quanto à seguinte certidão: “Certifico e dou fé haver decorrido o prazo de sobrestamento 
do feito. Nada Mais.”. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0002943-65.2013.8.26.0347 (034.72.0130.002943) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Fundo de Investimento Em Direito Creditorio Não Pradronizados Pcg Brasil Multicarteira - Tatiane de Souza - Fls. 
41/43: - Ciente da substituição no polo ativo noticiada. Promovam-se as necessárias anotações e atualizações no SAJ, de modo 
que a ação prossiga tendo como requerente a empresa indicada à fl. 41 Manifeste-se o autor quanto ao prosseguimento do feito. 
Int. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0003530-87.2013.8.26.0347 (034.72.0130.003530) - Monitória - Prestação de Serviços - Radio Noticias Brasileiras 
Ltda - Irmaos Gouvea Montagem de Estruturas Metalicas Ltda Me - Fls. 75/76: - Defiro o pedido do credor. Antes, porém, 
deverá este complementar o recolhimento da guia para efetivação da penhora on-line, nos termos do Provimento CSM n.º 
1864/2011, consolidado pelo Comunicado CSM n.º 170/2011. Após o recolhimento, proceda a Serventia ao cumprimento. Int. - 
ADV: JOICE CRISTINA GUARNIERI (OAB 333445/SP), LUIZ FRANCISCO FERNANDES (OAB 37236/SP), ANDRE LUIZ VIEIRA 
FERNANDES (OAB 232464/SP)

Processo 0003929-19.2013.8.26.0347 (034.72.0130.003929) - Monitória - Cheque - Rebocar Industrial Ltda Epp - Sonia 
Aparecida Toledo Mancini - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a exequente quanto à seguinte certidão: “Certifico e dou fé 
que em 02/12/2014 decorreu o prazo sem que a executada apresentasse impugnação à penhora. Nada Mais.”. - ADV: MURILO 
CAMOLEZI DE SOUZA (OAB 274157/SP), ANDRÉIA DE SOUZA PINOTTI (OAB 210612/SP), RODRIGO JOSE LUCHETTI (OAB 
280625/SP), MAURICIO JOSE ERCOLE (OAB 152418/SP)

Processo 0005181-62.2010.8.26.0347 (347.01.2010.005181) - Monitória - Contratos Bancários - Ivan Maq Ltda - Marcia 
Maria Gardini - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se o credor quanto à petição de fls. 127/129. - ADV: MARCOS ROBERTO 
GARCIA (OAB 132221/SP), ROQUELAINE BATISTA DOS SANTOS (OAB 202868/SP)

Processo 0005541-89.2013.8.26.0347 (034.72.0130.005541) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Silvio 
Roberto de Jesus Lima - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - NOTA DE CARTÓRIO: Ciência ao requerente quanto à 
designação de perícia médica a ser realizada no dia 08/05/2015, às 09:30h, no IMESC - Instituto de Medicina Social e de 
Criminologia de São Paulo, na Rua Barra Funda nº 824, Barra Funda, São Paulo, telefone: (11) 3821-1200, devendo o requerente 
apresentar-se no local com 30 (trinta) minutos de antecedência, munido de documento de identificação original e com foto, sem 
o qual não será atendido, carteira de trabalho - CTPS (todas que possuir) e todo material de interesse médico-legal (exames 
laboratoriais, de imagem, relatórios e/ou prontuários médico-hospitalares). - ADV: DANIEL ALEX MICHELON (OAB 225217/SP)

Processo 0005575-35.2011.8.26.0347 (347.01.2011.005575) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau 
Unibanco Sa - Flash Distribuidora Importacao e Exportacao Ltda - - Marinete de Lourdes Rodrigues Nogueira - Fl. 119 Defiro o 
sobrestamento do feito por 30 dias, como requerido pelo exequente. Após o decurso do prazo, intime-se para prosseguimento 
do feito. Int. - ADV: ELADIO SILVA (OAB 25048/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0006048-89.2009.8.26.0347 (347.01.2009.006048) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários 
- Banco Nossa Caixa S A - Mario Goncalves - - Rinaldo Olavo Goncalves - - Marcia Maria Gardini Goncalves - NOTA DE 
CARTÓRIO: Autos com vista às partes quanto ao mandado de constatação positivo e respectivo auto às fls. 193/195. - ADV: 
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), FERNANDO JESUS GARCIA (OAB 225688/SP), MARCOS ROBERTO 
GARCIA (OAB 132221/SP)

Processo 0006226-67.2011.8.26.0347 (347.01.2011.006226) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Suely 
Aparecida de Angelis de Souza - Darcy Pedro Martins - - Isabel Aparecida Martins - NOTA DE CARTÓRIO: Primeiramente, 
traga a exequente, aos autos, o cálculo atualizado do débito. - ADV: ANTONIO DE PADUA PEDRO (OAB 40966/SP), LUIZ 
FRANCISCO FERNANDES (OAB 37236/SP)

Processo 0007787-92.2012.8.26.0347 (347.01.2012.007787) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 
Fornecimento de Medicamentos - Susana Regina de Oliveira Lima - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - - Municipio de 
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Matao - Ciente da manifestação da Fazenda Pública Estadual (fls. 235/236), da inércia da Fazenda Pública Municipal (fl. 237) 
e da sequente manifestação da exequente (fl. 239). Nesse norte, expeçam-se os ofícios requisitórios, separadamente, no valor 
de R$ 563,04 para cada executada, em conformidade com o cálculo de fl. 208. Int. - ADV: MAURICIO DA SILVA MIRANDA (OAB 
249464/SP), FERNANDO JESUS GARCIA (OAB 225688/SP), MARIA CECILIA CLARO SILVA (OAB 170526/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO CARVALHO DE BARROS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO CESAR GIMENEZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0133/2015
Processo 1000211-26.2015.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Conversão - Jose da Silva - Instituto Nacional do 

Seguro Social Inss - Vistos. Defiro ao autor a gratuidade de justiça. Anote-se. O Código de Processo Civil, ao cuidar da tutela 
antecipada, dentre os requisitos para sua concessão, estabelece que o juiz deve se convencer da verossimilhança do alegado 
diante da existência de prova inequívoca (art. 273, caput, do CPC). Na presente lide, não está devidamente delineada a prova 
inequívoca de que a parte requerente realmente preenche os requisitos legais para modificar seu benefício de aposentadoria 
por tempo de contribuição, com pedido alternativo de aposentadoria especial, já que o tempo exigido em lei e o reconhecimento 
do período de atividades insalubres demandam dilação probatória. Em consequência, para melhor apuração dos fatos, impõe-se 
o estabelecimento do contraditório. Assim, por ora, indefiro o pedido de tutela antecipada. CITE-SE(M) a(o)(s) ré(u)(s) acima 
qualificada(o)(s), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte 
integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) defesa, sob pena de serem presumidos 
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente 
decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-
se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. Segue em anexo a senha do processo para consulta 
dos autos no sistema eletrônico. Intime-se. - ADV: MARIA SANTINA CARRASQUI AVI (OAB 254557/SP), ISIDORO PEDRO AVI 
(OAB 140426/SP)

Processo 1000255-79.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - ARNALDO CARDOSO 
SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Vistos. Fls. 106/108: Mantenho a decisão de fls. 100/101 por seus 
próprios fundamentos. Anote-se a interposição do agravo retido pelo requerente e dê-se vista ao agravado nos termos do artigo 
523, parágrafo II, do CPC.. Sem prejuízo, oficie-se como requerido às fls. 109/112. Intime-se. - ADV: WILLIAN DELFINO (OAB 
215488/SP), DANIELA NAVARRO WADA (OAB 259079/SP)

Processo 1000283-47.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - Luiz Carlos Donizete 
Teixeira - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Fls. 113/127: Mantenho a decisão de fls. 101/102 por seus próprios 
fundamentos. Anote-se a interposição do agravo retido pelo requerente e dê-se vista ao agravado nos termos do artigo 523, 
parágrafo II, do CPC. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de junho de 2015, às 14:30 horas. Intime-se 
o autor para depoimento pessoal, bem como as testemunhas eventualmente arroladas. Sem prejuízo, oficie-se como requerido 
às fl. 110/111, antes, forneça o requerente os dados das empresas para as quais trabalhou, inclusive endereços, períodos e 
funções exercidas de forma pormenorizada. Intime-se. - ADV: JOSE DARIO DA SILVA (OAB 142170/SP), DARIO ZANI DA SILVA 
(OAB 236769/SP)

Processo 1000346-38.2015.8.26.0347 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - JOANA DOS SANTOS 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Defiro à autora a gratuidade de justiça. Anote-se. Justifica-se a 
antecipação da tutela quando plausível a alegação e, simultaneamente, caracterizado o fundado receio de dano irreparável ou de 
difícil reparação, nos termos do art. 273, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, não está delineada a verossimilhança 
da alegação, já que a alegada incapacidade laborativa que dá lugar ao restabelecimento/recebimento do benefício pleiteado 
requer prova pericial. Em consequência, impõe-se, para melhor apuração dos fatos, o estabelecimento de contraditório. Por 
isso, indefiro o pedido de antecipação de tutela. No mais, antecipo a perícia médica, nomeando o doutor Amilton Eduardo de Sá, 
médico com consultório nesta cidade. Em razão da complexidade do exame a ser realizado pelo perito, médico especializado, 
nos termos da Resolução 541/2007 do Conselho da Justiça Federal, arbitro-lhe os honorários em R$ 400,00, encaminhando-
lhe o formulário para regular preenchimento, que deverá ser devolvido juntamente com o laudo pericial. Consigno que além 
das respostas dos quesitos das partes, o laudo deverá conter a conclusão do médico, inclusive outras observações que julgar 
convenientes e que possam auxiliar o Juízo. Desde já apresento os seguintes quesitos: 1) Há incapacidade para o trabalho? 2) 
A incapacidade é total ou parcial? 3) A incapacidade é permanente ou não? 4) Tendo em vista a idade e o nível educacional, a 
requerente tem condições de exercer outras funções? 5) Quando se iniciou a doença e/ou a incapacidade? Faculto ao réu, no 
prazo de 5 dias, a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos. Quesitos da autora já formulados (fls. 09/11). 
Cite-se e intime-se o Instituto réu para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, ficando advertida(o)(s) do 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Quesitos da autora à fl. 05. Designada a perícia pelo profissional 
nomeado, intime-se a autora para comparecimento e dê-se ciência às partes (artigo 431-A do CPC). Com o laudo, manifestem-
se as partes. Oportunamente, encaminhe-se o ofício requisitório de pagamento ao Núcleo Financeiro e Orçamentário da Justiça 
Federal Rua Libero Badaró, 73 Centro São Paulo. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. 
Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao 
cumprimento desta. Intime-se. - ADV: ANA CRISTINA LEONARDO GONCALVES (OAB 124494/SP)

Processo 1001388-59.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - CLAUDIO 
APARECIDO MARCELINO - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - Vistos. Fls. 86/89: Mantenho a decisão de fls. 80/81 
por seus próprios fundamentos. Anote-se a interposição do agravo retido pelo requerente. Dê-se vista ao agravado nos termos 
do artigo 523, parágrafo II, do CPC. Sem prejuízo, oficie-se como requerido à fl. 90 e cumpra-se a audiência. Intime-se. - ADV: 
HELEN CARLA SEVERINO (OAB 221646/SP), CARLOS AUGUSTO BIELLA (OAB 124496/SP)

Processo 1001752-31.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Sandra Marcia Zanoni 
- Instituto Nacional do Seguro Social - (NOTA DE CARTÓRIO: Designada perícia médica da autora para o dia 12/02/2015, às 
14h30min, com a médica Dra. Aryani de Souza Leite, no seguinte endereço: Avenida Sete de Setembro, 568, Matão/SP) - ADV: 
FABIANA OLINDA DE CARLO (OAB 264468/SP)

Processo 1002428-76.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - DIRCEU SERAFIM - Instituto 
Nacional do Seguro Social - (NOTA DE CARTÓRIO: Designada perícia médica pelo Dr. Amilton Eduardo de Sá, para o dia 
02/04/2015, às 13:30 horas, no endereço sito à Rua Pedro Perche de Aguiar, 636, Matão/SP) - ADV: ELIAS EVANGELISTA DE 
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SOUZA (OAB 250123/SP)
Processo 1002943-14.2014.8.26.0347 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Marinete Maria da Conceiçao dos 

Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - Ante o exposto, com fundamento no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento de mérito, por carência da ação, consistente em falta de interesse de agir. 
Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 
724,00 (setecentos e vinte e quatro reais). Tal condenação fica adstrita ao preceituado nos artigos 11 e 12 da Lei n° 1.060/50. P. 
R. I. - ADV: ADINAN CÉSAR CARTA (OAB 225154/SP)

Processo 1003471-48.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - RICARDO ROCCO GOMES 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (NOTA DE CARTÓRIO: Designada perícia médica pelo Dr. Amilton 
Eduardo de Sá, para o dia 11/03/2015, às 07:30 horas, no endereço sito à Rua Pedro Perche de Aguiar, 636, Matão/SP). - ADV: 
JOSE DARIO DA SILVA (OAB 142170/SP)

Processo 4000281-60.2013.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - VANDER LUCIO FERNANDES 
DE ALMEIDA - Instituto Nacional do Seguro Social - (NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se o autor sobre o laudo complementar - 
fls. 111/112). - ADV: CRISTIANO ROGERIO CANDIDO (OAB 288171/SP), WILLIAN DE SOUZA CARNEIRO (OAB 288466/SP)

Processo 4000514-57.2013.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes e Revisões 
Específicas - ANTONIO FRANCO FILHO - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Fls. 96/100: Mantenho a decisão de 
fls. 90/91 por seus próprios fundamentos. Anote-se a interposição do agravo retido pelo requerente e dê-se vista ao agravado 
nos termos do artigo 523, parágrafo II, do CPC. Esclareça o autor se realmente deseja a produção da prova oral, uma vez que 
não há pedido de reconhecimento de atividade rural. Sem prejuízo, oficie-se como requerido à fl. 101. Intime-se. - ADV: HELEN 
CARLA SEVERINO (OAB 221646/SP), CARLOS AUGUSTO BIELLA (OAB 124496/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO CARVALHO DE BARROS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO CESAR GIMENEZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0134/2015
Processo 1000360-22.2015.8.26.0347 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.H.L.N. - - 

V.A.L.N. - D.A.L. - Vistos. Tratando-se de cumprimento de decisão que fixou alimentos provisórios, providencie a Serventia cópia 
da decisão devidamente assinada pela parte requerida (fl. 07). Após, tornem-me os autos conclusos. Intime-se. - ADV: JOSE 
GERALDO FAGGIONI CECCHETTO (OAB 101330/SP)

Processo 1002684-19.2014.8.26.0347 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.P.C.S. - E.R.S. - Vistos. Manifeste-se a requerente 
sobre a contestação apresentada pelo Defensor Público. Sem prejuízo, oficie-se à OAB local para indicação de advogado dativo 
para funcionar no interesse do requerido, intimando-se-o de todo o processado. Com a réplica, abra-se vista dos autos ao 
Ministério Público. Intime-se. - ADV: ODNE ANTONIO BAMBOZZI (OAB 175765/SP)

Processo 1003917-51.2014.8.26.0347 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.C.T.F. - A.R.F. - (NOTA DE CARTÓRIO: Ciência 
à requerente sobre o ofício de fl. 25, informando que o requerido não faz parte do quadro de funcionário da empresa). - ADV: 
DANIELA SICHIERI BARBOZA (OAB 206226/SP)

Processo 1003917-51.2014.8.26.0347 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.C.T.F. - A.R.F. - (NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-
se a requerente sobre a devolução da carta precatória sem citação do requerido - fls. 30/35). - ADV: DANIELA SICHIERI 
BARBOZA (OAB 206226/SP)

Processo 1004535-93.2014.8.26.0347 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - V.M.R. - J.M.R. 
- (NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se o exequente sobre o decurso do prazo sem pagamento e apresentação de justificativa). - 
ADV: HUMBERTO DONIZETI SCABELO (OAB 203839/SP), EDUARDO COELHO ALVES (OAB 265283/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO CARVALHO DE BARROS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO CESAR GIMENEZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0135/2015
Processo 1000148-98.2015.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.B.F. - E.J.F. - Defiro ao requerente 

os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. Com fundamento nos artigos 4.º e 13.º da Lei n.º 5.478/68, fixo os alimentos 
provisórios em 1/2 (meio) salário mínimo, os quais deverão ser pagos pelo requerido mediante depósito na conta bancária 
de titularidade da represetante legal do autor, indicada a fls. 03/04 da petição inicial. Providencie a serventia a realização de 
pesquisa através do sistema INFOJUD, das três últimas declarações de imposto de renda do réu, requerido pelo autor a fls. 
03, item II. Designo audiência de conciliação para o dia 09 de abril de 2015, às 10h00min. Cite-se e intime-se o réu, com as 
advertências de praxe, para comparecer ao Setor de Conciliação CEJUSC, situado no prédio da Associação Comercial, na Rua 
Cesário Mota, nº 1290, Vila Santa Cruz, Matão/SP, tel. 3383-4510, consignando-se que o prazo para a resposta será de 15 
dias a contar da audiência, deferidos os benefícios do artigo 172 e ss. do CPC, se requerido. Advirta-se ainda a(o) ré(u) que, 
decorrido o prazo sem apresentação de defesa, os fatos articulados na inicial serão presumidos como verdadeiros, nos termos 
do artigo 285, do Código de Processo Civil. Intime-se o(a) autor(a) para comparecimento à audiência. Servirá o presente, por 
cópia digitada, como mandado, acompanhado das cópias xerográficas, inclusive senha de acesso aos autos.. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: DINO MARCOS PORSANI (OAB 246985/SP)

Processo 1000315-18.2015.8.26.0347 - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de Imóvel - Jose Fernando 
Bambozzi - - Tania Mara Mancini Bambozzi - Primeiramente, deverá a parte autora providenciar o recolhimento das taxas 
devidas para a realização da citação postal dos confrontantes, das diligências do Sr. Oficial de Justiça para citação do Município 
de Matão/SP, em como o recolhimento da taxa para extração de cópias que acompanharão os expedientes de citação. Com 
relação ao pedido de juntada das plantas topográficas planimétricas e demais desenhos na forma de documentos físicos, 
conforme requerido pelos autores a fls. 14, item “f”, defiro a sua apresentação em cartório, mediante peticionamento eletrônico, 
nos termos do art. 1259, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, Tomo I, Capítulo XI, a seguir transcrita: “Art. 
1.259. Os documentos cuja digitalização em PDF seja tecnicamente inviável devido ao grande volume, por motivo de ilegibilidade 
(como papéis antigos ou escritos desgastados), em razão do meio em que originariamente produzidos (como mídias, mapas, 
plantas, radiografias e assemelhados) ou por que devam ser entregues no original serão apresentados ao ofício de justiça no 
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prazo de 10(dez) dias contados do envio de petição eletrônica (intermediária e/ou inicial) comunicando o fato, os quais serão 
devolvidos à parte após o trânsito em julgado ou quando determinado pelo juiz do feito. “ Com o recolhimento das taxas devidas 
e da apresentação, em cartório, dos documentos acima referidos, CITEM-SE os confrontantes indicados a fls. 13/14, por via 
postal, e o Município de Matão, através de oficial de justiça, no endereço indicado a fls. 14, nos termos do art. 213, §2º, da Lei 
6.015 de 1973, advertindo-se que presumir-se-à a anuência do confrontante que deixar de se manifestar no prazo citado (art. 
213,§4º, da Lei 6.015/1973). Intime-se. - ADV: JOSÉ CIOFFI NETTO (OAB 204517/SP)

Processo 1000317-85.2015.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.A.A. - - S.A.S.B.A. - No prazo de dez dias, 
sob pena de indeferimento da petição inicial, os autores devem emendá-la, nos termos dos arts. 282 e 283, do Código de 
Processo Civil, para incluir a genitora da menor no polo ativo da presente ação em caso de concordância, regularizando a sua 
representação processual e a juntada de seus documentos pessoais ou, para incluí-la no pólo passivo, em caso de discordância 
da modificação da guarda da menor. Deverá ainda, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento da taxa judiciária, de mandato 
e, se o caso, as taxas devidas para citação da requerida. Com a regularização, abra-se vista ao MP com urgência. Após tornem 
conclusos. Intime-se. - ADV: RENATA TAMAROZZI RODRIGUES (OAB 140810/SP)

Processo 1000336-91.2015.8.26.0347 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Instituto Nacional 
do Seguro Social - Dorival Cotrim - Emende o embargante a inicial, nos termosda Resolução n.º 551/2011, artigo 9.º do Egrégio 
Tribunal de Justiça de São Paulo, abaixo transcrito, nominando corretamente as peças processuais de acordo com a listagem 
disponibilizada no sistema informatizado: Art. 9º - A correta formação do processo eletrônico é responsabilidade do advogado 
ou procurador, que deverá: I - preencher os campos obrigatórios contidos no formulário eletrônico. II - fornecer com relação 
às partes, salvo impossibilidade que comprometa o acesso à justiça, o número no cadastro de pessoas físicas ou jurídicas 
perante a Secretaria da Receita Federal, conforme o disposto no artigo 15 da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006. 
III - fornecer a qualificação dos procuradores; IV - carregar, sob pena de rejeição, as peças essenciais da respectiva classe e 
documentos complementares: a) em conformidade com as especificações técnicas regulamentadas em Portaria da Presidência 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) na ordem em que deverão aparecer no processo; c) nomeados de acordo com 
a listagem disponibilizada no sistema informatizado; d) livres de vírus ou ameaças que possam comprometer a confidencialidade, 
disponibilidade e integridade do sistema de processamento eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Parágrafo 
único. Caso verifique irregularidade na formação do processo que impeça ou dificulte sua análise, o Magistrado poderá abrir 
prazo ao peticionário para que promova as correções necessárias. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento e extinção (CPC, 
arts. 295 e 267). Intime-se. - ADV: FABIANO FERNANDES SEGURA (OAB 246992/SP)

Processo 1000594-38.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - VALDECI DE ARAUJO 
DOS SANTOS - Instituto Nacional do Seguro Social - Fls. 166 = Trata-se do pagamento do valor relativo a sucumbência. 
Desnecessária a remessa ao contador para cálculo de eventual incidência de imposto de renda, ante a edição do Provimento 
1463/2007 do Conselho Superior da Magistratura. Expeça-se o alvará em favor do advogado credor, e, no mais, aguarde-se o 
pagamento do requisitório relativo ao principal. SERVIRÁ A PRESENTE, COMO ALVARÁ JUDICIAL PARA QUE O ADVOGADO 
DR. M. V.A. DE A., inscrito na OAB/SP. sob número -, portador do CPF. -, POSSA JUNTO A QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO 
DO BRASIL S/A, EFETUAR O SAQUE da importância total que se encontra depositada na conta número 4500128282500, 
relativa a honorários da sucumbência do requisitório de pequeno valor nº 20140067511 - protocolo 20140201252 (valor inicial 
de R$ - em 26/01/2015), inclusive juros, correção monetária e demais acréscimos, encerrando-se a mesma após o saque, 
podendo o mesmo, para tanto, preencher formulários, requerimentos, solicitar extratos da referida conta, receber e dar quitação, 
enfim, praticar todos os atos necessários para o bom e fiel cumprimento do presente alvará, que tem validade pelo prazo de 90 
(NOVENTA) DIAS. Intime-se. - ADV: MARCUS VINICIUS ADOLFO DE ALMEIDA (OAB 274683/SP), ELEN TATIANE PIO (OAB 
338601/SP)

Processo 1000788-38.2014.8.26.0347 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - 
ASSISTEC ELETRODOMÉSTICOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS - LTDA ME e outros - Defiro a realização da penhora on-
line, requerida pelo banco exequente a fls. 60, o que assegura via razoável para a satisfação do crédito, objeto da execução. 
Para tanto, deverá o exequente apresentar o cálculo atualizado do débito, bem como o recolhimento da taxa devida. Cumpridas 
as providências acima, proceda a serventia a realização de penhora on-line para bloqueio dos valores existentes em contas 
bancárias mantidas pelos executados, até o limite do crédito exigido nestes autos. Realizada a penhora, intime-se o exequente 
para manifestação. Intime-se. - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1001713-34.2014.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A.V.S.C. - M.K.G.S. - Ante o trânsito 
em julgado da sentença de fls. 70/72, manifeste-se a requerida sobre a execução das verbas decorrentes da sucumbência, 
observando que tal condenação está adstrita ao preceituado nos artigos 11 e 12 da Lei n° 1.060/50. Fixo os honorários do 
patrono do autor (fls.08) no valor máximo da tabela do convênio OAB/Defensoria Pública. Expeça-se certidão. Intime-se. - ADV: 
PAULO ROBERTO CARUZO (OAB 240407/SP), GISLENE ANDRÉIA VIEIRA MONTOR (OAB 165459/SP)

Processo 1002883-41.2014.8.26.0347 - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - LF Auto Pecas - MMCC EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS LTDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 347.2015/000580-0 dirigi-me ao endereço retro , e aí sendo deixei de intimar MMCC EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS LTDA e JOSE PAULO CAFÉ DOS SANTOS em virtude de haver sido cientificada pela Sra. Mercedes Gardiano, 
moradora no local , que desconhece o executado / representante legal supra. Pelo exposto devolvo este para os devidos fins. 
O referido é verdade e dou fé. Matao, 30 de janeiro de 2015.(NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a requerente sobre a certidão 
negativa do oficial de justiça) - ADV: FLÁVIA BELLOTTI (OAB 170937/SP)

Processo 1003269-71.2014.8.26.0347 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B.A.L. - A.M.L. - Ante o requerido 
pelo autor a fls. 38, designo audiência de conciliação para o dia 09 de abril de 2015, às 14h45min. INTIMEM-SE as partes para 
comparecer ao Setor de Conciliação CEJUSC, situado no prédio da Associação Comercial, na Rua Cesário Mota, nº 1290, 
Vila Santa Cruz, Matão/SP, tel. 3383-4510, observando o atual endereço do requerido, informado a fls. 38. Servirá o presente, 
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARGHERITA DE CASSIA 
PIZZOLLI GARCIA BRANDES (OAB 172814/SP)

Processo 1004376-53.2014.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Ana 
Julia Custodio da Silva - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - NOTA DE CARTÓRIO: Manifeste-se a autora sobre 
a contestação apresentada. - ADV: MARGHERITA DE CASSIA PIZZOLLI GARCIA BRANDES (OAB 172814/SP), GIOVANA 
CRISTINA CORTES (OAB 256378/SP)

Processo 4000996-05.2013.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - CITROSUCO SA AGROINDUSTRIA - 
LUIZA HELENA JUNQUEIRA FRANCO - NOTA DE CARTÓRIO: Ciência à autora da petição/ofício recebido do Consórcio São 
Paulo de Produtores Rurais, juntada a fls. 117/126, em resposta ao ofício de fls.114, bem como manifeste-se sobre a petição 
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da requerida juntada a fl. 129. - ADV: TELMO LENCIONI VIDAL JUNIOR (OAB 207363/SP), PRISCILA MORENO SALVADOR 
MAESTER (OAB 163518/SP), MARCOS FOGAGNOLO (OAB 105172/SP)

Processo 4001008-19.2013.8.26.0347 - Procedimento Ordinário - Estabelecimentos de Ensino - ASSOCIAÇÃO SÃO BENTO 
DE ENSINO - REGERSON LUIZ MANSI - Fls. 89/90:- Ante a revelia decretada na fase de conhecimento, desnecessária a 
intimação do devedor da penhora on-line realizada, uma vez que a fluência do prazo previsto no artigo 475-J, do CPC fere o 
novo modelo de execução de título executivo judicial instituído pela Lei nº 11.232/05. Isso porque a intimação pessoal traria 
os mesmos entraves que a citação na ação de execução trazia à efetividade da tutela jurisdicional executiva. Nesse sentido: 
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO 
DA DECISÃO. RÉU REVEL, CITADO FICTAMENTE. INTIMAÇÃO PARA A FLUÊNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO NO 
ARTIGO 475-J DO CPC. DESNECESSIDADE. (Superior Tribunal de Justiça - STJ. - RECURSO ESPECIAL Nº 1.189.608 - 
SP2010/0066104-2 - RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI)” Assim, aguarde-se o decurso do prazo para impugnação 
à penhora. Decorrido o prazo, intime-se o exequente para dizer em termos de prosseguimento, ficando desde já, deferido o 
levantamento do valor penhorado. Intime-se. - ADV: ADAMS GIAGIO (OAB 195657/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MATÃO EM 09/02/2015

PROCESSO :0000500-73.2015.8.26.0347
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 747/2014 - Matao
AUTOR : M.P.S.P.
INFRATOR : A.A.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000497-21.2015.8.26.0347
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 007/2015 - Matao
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : T.J.C.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000502-43.2015.8.26.0347
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 47/2015 - Matao
AUTOR : M.P.
INFRATOR : J.V.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000498-06.2015.8.26.0347
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 4/2015 - Matao
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : D.E.P.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000506-80.2015.8.26.0347
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR : J.P.
INFRATOR : M.V.A.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000508-50.2015.8.26.0347
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 21/2015 - Matao
AUTOR : J.P.
INFRATOR : C.E.P.B.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000512-87.2015.8.26.0347
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 2957/2014 - Matao
AUTOR : J.P.
INFRATOR : P.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000514-57.2015.8.26.0347
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 3562/2014 - São Paulo
AUTOR : J.P.
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INFRATOR : J.R.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000509-35.2015.8.26.0347
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 005/2015 - Matao
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.R.J.B.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000515-42.2015.8.26.0347
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR : J.P.
INFRATOR : D.L.C.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000510-20.2015.8.26.0347
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 3/2015 - Matao
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : C.S.T.E.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000511-05.2015.8.26.0347
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 06/2015 - Matao
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : T.J.C.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000517-12.2015.8.26.0347
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 11/2015 - Matao
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.J.B.A.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000516-27.2015.8.26.0347
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 008/2015 - Matao
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : L.R.C.B.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000521-49.2015.8.26.0347
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 10/2015 - Matao
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : P.R.L.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO DOMINGOS RINHEL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALEXANDRE CARLOS DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0027/2015
Processo 0000355-22.2012.8.26.0347 (347.01.2012.000355) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema 

Nacional de Armas - Antonio Victure - - Mauricio Coelho da Silva Junior - Vistos. Designo audiência em continuação para 
interrogatório dos réus, debates e julgamento, para o 11/03/2015 às 14:00h. Intimem-se. Int. - ADV: MARCELO EDUARDO 
VITURI LANGNOR (OAB 223284/SP)

Processo 0000947-08.2008.8.26.0347 (347.01.2008.000947) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
Marcos Antonio Martins - Vistos. 1. Expeça-se a guia de recolhimento do sentenciado, encaminhando-a, devidamente instruída, 
à Vara das Execuções Criminais competente, para execução da(s) pena(s) aplicada(s). 2. Sem prejuízo, notifique-se o réu 
condenado para que efetue o pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, a título de custas 
processuais, sob pena de inscrição da dívida, devendo, para tanto, comparecer ao Cartório para o recolhimento, mediante Guia 
DARE-SP (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - SP), Código 230-6, observando-se os requisitos previstos no 
artigo 1093 e §§ da Normas de Serviço da Corregedoria. Não tendo sido atendida a notificação no prazo de 60 (sessenta) dias 
da expedição da notificação, extraia-se a referida certidão, remetendo-a à Procuradoria Regional respectiva (NSCGJ, Artigo 
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1094 e 1098). 3. Após, arquivem-se estes autos, com as anotações e comunicações de estilo (SAJ, IIRGD, Eleitoral). Int. - ADV: 
PAULO HENRIQUE SCUTTI (OAB 87258/SP)

Processo 0001445-02.2011.8.26.0347 (347.01.2011.001445) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Rodrigo César 
Delfino - Vistos. 1. O réu Rodrigo César Delfino foi pessoalmente citado (fl. 61) e apresentou resposta à acusação através de 
defensora dativa (fls. 69/70). Desse modo, considerando que o processo está suspenso na forma do artigo 366 do Código de 
Processo Penal (fl. 43), declaro retomado o curso processual. Providencie a secretaria as anotações e comunicações de estilo 
(SAJ e IIRGD). 2. Estando presentes os requisitos legais, afastada a hipótese contemplada no artigo 397 do Código de Processo 
Penal, confirmo o recebimento da denúncia. 3. Designo audiência de instrução, debates e julgamento, a ser realizada no dia 
04/03/2015 às 14:00h. Intimem-se e requisitem-se, inclusive as testemunhas arroladas em comum. Expeça-se, caso necessário, 
carta precatória. 4. Requisite-se eventual laudo, ofício ou certidão faltante. Int. - ADV: MARIA DE FATIMA MARTINS DA SILVA 
(OAB 263964/SP)

Processo 0001458-93.2014.8.26.0347 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - R.V.S. - - A.M.P. - Vistos. 
Havendo indícios de autoria e materialidade, e preenchidos os requisitos do Artigo 41 do Código de Processo Penal, RECEBO a 
denúncia oferecida contra RODRIGO VIEIRA DA SILVA. Comunique-se o IIRGD. Cite-se o(a)(s) denunciado(a)(s) indicado(a)(s) 
acima, para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10(dez) dias. Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas 
e arrolar testemunhas até o limite legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos dos artigos 
396 e 396-A do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.719/2008. Fica consignado que as informações sobre 
a vida pregressa (mero antecedente) do(a)(s) acusado(a)(s) devem ser trazidas aos autos por meio de declarações escritas, 
não sendo admitida a oitiva de testemunhas nesses casos, nos termos do artigo 400, § 1º, do CPP. Nas referidas declarações 
deverá constar, expressamente, que o declarante está ciente de que, caso seja falso o seu teor, poderá responder pelo crime de 
falsidade documental, nos termos do artigo 299 do CP. Tais documentos poderão ser juntados aos autos até a data da audiência 
de instrução e julgamento, para ciência da parte contrária. Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar se o(a)(s) acusado(a)(s) tem 
condições de constituir Defensor, informando inclusive o seu nome e o seu endereço. Decorrido o prazo acima mencionado, e 
nada sendo oferecido, certifique a Serventia e oficie-se à OAB, para indicação de defensor para patrocinar os interesses do(a)
(s) acusado(a)(s). Com a indicação, abra-lhe vista pelo prazo de dez (10) dias, para oferecimento da peça de defesa. Defiro o(s) 
requerimento(s) formulado(s) pelo MP (fl. 67), providenciando-se. Int. NOTA DE CARTÓRIO: Intime-se o(a) defensor(a) de que 
os autos estão com vista para apresentação de defesa prévia, no prazo legal. - ADV: LUCIANA MARA TORTORELLO

Processo 0001458-93.2014.8.26.0347 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - R.V.S. - - A.M.P. - Vistos. 
Em aditamento, estendo os efeitos da decisão de fl. 68 para o réu Alan Marciano Pereira. NOTA DE CARTÓRIO: Intime-se 
o(a) defensor(a) de que os autos estão com vista para apresentação de defesa prévia, no prazo legal. - ADV: LUCIANA MARA 
TORTORELLO

Processo 0001918-51.2012.8.26.0347 (347.01.2012.001918) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência 
Doméstica - Edson Aparecido Toniolli - Vistos. 1. Estando presentes os requisitos legais, afastada a hipótese contemplada no 
artigo 397 do Código de Processo Penal, envolvendo, ademais, a defesa preliminar apresentada matéria de mérito, apta somente 
a ser conhecida após regular instrução processual, confirmo o recebimento da denúncia. 2. Designo audiência de instrução, 
debates e julgamento, a ser realizada no dia 11/03/2015 às 16:00h. Intimem-se e requisitem-se, inclusive a testemunha arrolada 
pela acusação. Expeça-se, caso necessário, carta precatória. 3. Requisite-se eventual laudo ou certidão faltante. 4. O pedido de 
exame de dependência alcoólica será avaliado em audiência. Int.. - ADV: PAULO ROBERTO LEMOS SILVERIO (OAB 282688/
SP)

Processo 0002367-09.2012.8.26.0347 (347.01.2012.002367) - Crimes Contra a Propriedade Imaterial - Violação de direito 
autoral - Everson da Silva Faria - Vistos. 1. Estando presentes os requisitos legais, afastada a hipótese contemplada no artigo 
397 do Código de Processo Penal, envolvendo, ademais, a defesa preliminar apresentada matéria de mérito, apta somente a ser 
conhecida após regular instrução processual, confirmo o recebimento da denúncia. 2. Designo audiência de instrução, debates 
e julgamento, a ser realizada no dia 05/03/2015 às 16:30h. Intimem-se e requisitem-se, inclusive as testemunhas arroladas 
pela acusação. Expeça-se, caso necessário, carta precatória. 3. Requisite-se eventual laudo ou certidão faltante. 4. Defiro os 
benefícios da justiça gratuita ao réu, nos moldes do que prescreve o art. 4º da Lei nº 1.060/50. Anote-se. Int.. - ADV: WAGNER 
ANDERSON GALDINO (OAB 124967/SP)

Processo 0003219-33.2012.8.26.0347 (347.01.2012.003219) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Adilson 
Aparecido Moreira - Vistos. 1. Dê-se ciência as partes da baixa dos autos. Cumpra-se o v. acórdão. 2. Expeça-se a guia de 
recolhimento definitiva ou ofício de aditamento à guia provisória do sentenciado, encaminhando-a, devidamente instruída, à Vara 
das Execuções Criminais competente, para execução da(s) pena(s) aplicada(s), remetendo-se cópia à autoridade responsável 
pelo estabelecimento prisional onde o condenado se encontra recolhido. 3. Arbitro os honorários do Defensor dativo no valor 
equivalente a 30% previsto no código 301 da “Tabela do Convênio Defensoria Pública OAB Ordem dos Advogados do Brasil”, 
pela atuação na fase recursal. Expeça-se certidão. 4. Comunique-se a vítima (art. 201, § 2º do CPP). 5. Após, arquivem-se estes 
autos, com as anotações e comunicações de estilo (SAJ, IIRGD, Eleitoral). Int. - ADV: RENAN FERNANDES PEDROSO (OAB 
250529/SP)

Processo 0003219-33.2012.8.26.0347 (347.01.2012.003219) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Adilson 
Aparecido Moreira - Intimação do(a) Defensor(a) de que foi expedida certidão de honorários. - ADV: RENAN FERNANDES 
PEDROSO (OAB 250529/SP)

Processo 0003668-98.2006.8.26.0347 (347.01.2006.003668) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Quadrilha ou Bando - 
Eduardo Luiz Martins de Freitas - - Enerilam Rezende Nogueira - - Luiz Carlos Ximenez - - Donizete Aparecido Bianchi - Vistos. 
1. Rejeito a arguição de inépcia da denúncia feita pela defesa dos réus Eduardo Luiz Martins de Freitas e Eneliram Rezende 
Nogueira. Com efeito, a denúncia não é inepta na medida em que presentes se encontram todos os requisitos previstos no 
artigo 41 do Código de Processo Penal, permitindo, com isso, o contraditório e a ampla defesa. Também não merece acolhida a 
preliminar suscitada pela defesa do réu Luiz Carlos Ximenes, de nulidade do processo, pela ausência de prova da materialidade 
delitiva, adotando, como razões de decidir, o parecer ministerial ministerial de fls. 660/662. Estando presentes os requisitos 
legais, afastada a hipótese contemplada no artigo 397 do Código de Processo Penal, envolvendo, ademais, as defesas 
preliminares apresentadas matéria de mérito, apta somente a ser conhecida após regular instrução processual, confirmo o 
recebimento da denúncia. 2. Portanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento, a ser realizada no dia 09/03/2015 
às 14:00h. Intimem-se. Expeça-se, caso necessário, carta precatória. Desde já, depreque-se a inquirição das testemunhas 
arroladas pela acusação, na comarca de São José do Rio Preto-SP, intimando-se as partes da expedição da precatória, nos 
termos do artigo 222 do Código de Processo Penal. Consigne da precatória que, se possível, a audiência deverá ser realizada 
anteriormente a designada neste Juízo, bem como que os depoimentos colhidos, caso se verifique a impossibilidade de retorno 
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da carta precatória até a audiência designada neste Juízo poderão ser remetidos via fax, e-mail ou por meio de compartilhamento 
do arquivo digital pela rede interna. 3. Requisite-se eventual laudo ou certidão faltante. Int.. NOTA DE CARTÓRIO: Intimem-
se as partes de que em 04/02/2015 foi expedida carta precatória à Comarca de São José do Rio Preto/SP para inquirição 
das testemunhas de acusação Marco Antonio Damico e José Ricardo Rimoli. - ADV: LAERCIO PALADINI (OAB 268965/SP), 
ANTONIO CARLOS CIOFFI JÚNIOR (OAB 163415/SP), RAUL OMAR PERIS (OAB 63130/SP)

Processo 0004784-66.2011.8.26.0347 (347.01.2011.004784) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - Marcia Cristina Ramalho - Vistos. Decorrido o prazo legal sem que houvesse reclamação de restituição dos 
valores e bens apreendidos, deverá o numerário (R$590,00 - fls. 75) ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme a regência 
da lei processual penal, nos termos do artigo 483 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça; quanto aos bens 
apreendidos e descritos no auto de exibição e apreensão às fls. 16/20, oficie-se à Delegacia de Polícia do município de Dobrada 
(fl. 247) comunicando a disponibilidade para leilão ou doação, observando-se quanto aos bens que não são passíveis de 
utilização, seja pelo seu estado de conservação (o que inviabiliza qualquer doação), seja pela sua natureza, a ser verificado 
pela autoridade policial, deverão ser destruídos ou inutilizados, mediante termo, descartando-se os objetos em lixo apropriado, 
enviando, posteriormente, cópia do auto/termo a este Juízo. 6. Após, arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. Int. - 
ADV: LEANDRO CESAR FERNANDES (OAB 231943/SP)

Processo 0005878-15.2012.8.26.0347 (347.01.2012.005878) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência 
Doméstica - C.A.V. - Vistos. 1. Estando presentes os requisitos legais, afastada a hipótese contemplada no artigo 397 do 
Código de Processo Penal, envolvendo, ademais, a defesa preliminar apresentada matéria de mérito, apta somente a ser 
conhecida após regular instrução processual, confirmo o recebimento da denúncia. 2. Designo audiência de instrução, debates 
e julgamento, a ser realizada no dia 11/03/2015 às 15:20h. Intimem-se e requisitem-se, inclusive a testemunha arrolada pela 
acusação. Expeça-se, caso necessário, carta precatória. 3. Requisite-se eventual laudo ou certidão faltante. Int.. - ADV: FABIO 
APARECIDO ALBERTO (OAB 274052/SP), RAQUELINE TALITA ALBERTO PEREIRA (OAB 317223/SP)

Processo 0008587-91.2010.8.26.0347 (347.01.2010.008587) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Seqüestro e cárcere 
privado - Edivaldo Leite da Silva - Vistos. Transitada em julgado a r. Sentença absolutória, arquivem-se estes autos, com as 
anotações e comunicações de estilo (SAJ e IIRGD). Int. - ADV: MEIRI LUCI VIEIRA FERNANDES (OAB 95940/SP)

MAUÁ
Cível

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO THIAGO ELIAS MASSAD
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SOLANGE APARECIDA MAZIERO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0030/2015
Processo 0000798-33.2013.8.26.0348 (034.82.0130.000798) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 

Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Vistos. Requisito informações acerca do atual endereço 
do réu, eventualmente constante dos cadastros das instituições financeiras vinculadas ao Banco Central. Protocolo nº 
20140003907126. Aguarde-se pelo prazo de 5 (cinco) dias, juntando-se, a seguir, o respectivo detalhamento. Sem prejuízo, 
providencie a serventia à pesquisa, via RENAJUD. Juntem-se aos autos as respectivas informações. Anote-se o recolhimento de 
fls. 72/73 (R$ 24,40), para oportuna comunicação do F.E.D.T.J./SP. Regularizados, intime-se o requerente para manifestação. 
P. Int.+ Sobre as pesquisas Bacen/Renajud juntadas as fls. 76/78, manifeste-se o autor, no prazo de 5 dias. - ADV: CRISTIANE 
BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP)

Processo 0001127-16.2011.8.26.0348 (348.01.2011.001127) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.D.L. - À Réplica. - ADV: 
MAURO SERGIO MOREIRA (OAB 173795/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 0001222-46.2011.8.26.0348 (348.01.2011.001222) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itau Unibanco 
Sa - Grampo Forte Comercio de Ferragens Eletricas Ltda - Vistos. Defiro a tentativa de bloqueio do importe de R$ 153.292,41, 
via BACENJUD (protocolo nº 20150000097727), observando-se que referido valor foi apontado pelo exequente a fls. 127 destes 
autos. Sem prejuízo, requisite a serventia informações via INFOJUD. Arquive(m)-se o(s) documento(s) obtido(s) em pasta 
própria do Cartório, como de praxe, para oportuna consulta pela parte interessada. Caso não haja declaração entregue à RFB, 
junte-se a informação aos autos. Providencie a serventia à pesquisa acerca da existência de veículos registrados junto ao órgão 
de trânsito em nome da executada. Junte-se a informação aos autos. Anote-se o recolhimento destinado ao F.E.D.T.J. (fls. 128 
- R$ 33,00), para oportuna comunicação. Após, aguarde-se pelo prazo de 5 (cinco) dias. Decorridos, junte-se o detalhamento 
BACENJUD aos autos, dando-se vista ao exequente. P. Intime-se. - ADV: MARCOS ZUQUIM (OAB 81498/SP), CLAUDIO FELIX 
DE LIMA (OAB 260721/SP), MARIO LEHN (OAB 263162/SP)

Processo 0001222-46.2011.8.26.0348 (348.01.2011.001222) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itau Unibanco 
Sa - Grampo Forte Comercio de Ferragens Eletricas Ltda - Sobre as informações BACENJUD, INFOJUD e RENAJUF “negativas”, 
manifeste-se o autor no prazo de 05 (cinco) dias - ADV: MARIO LEHN (OAB 263162/SP), MARCOS ZUQUIM (OAB 81498/SP), 
CLAUDIO FELIX DE LIMA (OAB 260721/SP)

Processo 0001317-13.2010.8.26.0348 (348.01.2010.001317) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Claudemiro Bispo da Silva - Fernando Soares de Oliveira - “Providencie o(a) autor(a) o regular andamento do feito, requerendo 
o que de direito no prazo de cinco dias.” - ADV: ALEXANDRE MARIANI SOLON (OAB 138141/SP), VALDIVINO ALVES (OAB 
104930/SP)

Processo 0001435-81.2013.8.26.0348 (034.82.0130.001435) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Francisco Alcides Oliveira - Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por 
BV Financeira S/A em face de Francisco Alcides Oliveira, na qual noticiou-se o pagamento das parcelas pelo requerido junto 
ao autor. Sendo assim, este processo perdeu o objeto. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A AÇÃO nos termos do artigo 267, 
inciso VI, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão. Sem prejuízo, providencie a serventia 
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o desbloqueio do veículo, via RENAJUD. Regularizados, feitas as devidas anotações e comunicações de praxe, arquivem-se 
os autos. P.R.I.C + Ciência as partes acerca do comprovante de desbloqueio do veiculo, juntado as fls. 75. - ADV: CRISTINA 
ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0001768-33.2013.8.26.0348 (034.82.0130.001768) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços 
- Universidade Municipal São Caetano do Sul - Vistos. Providencie a serventia a pesquisa de eventuais veículos registrados 
junto ao órgão de trânsito em nome da executada, via RENAJUD. Junte-se a pesquisa aos autos. Após, intime-se o credor para 
manifestação. Sem prejuízo, providencie o autor o recolhimento das custas de Oficial de Justiça para citação da executada. P. 
Int. + Sobre a pesquisa Renajud juntada as fls. 45 (A pesquisa não retornou resultados), manifeste-se o autor, no prazo de 5 
dias. - ADV: CARLA REGINA DOS SANTOS LANOS (OAB 282047/SP)

Processo 0001789-09.2013.8.26.0348 (034.82.0130.001789) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços 
- Universidade Municipal São Caetano do Sul - Vistos. Fls. 44: Providencie a serventia a pesquisa de eventuais veículos 
registrados junto ao órgão de trânsito em nome do executado, via RENAJUD. Junte-se a pesquisa aos autos. Sem prejuízo, 
providencie o autor o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça conforme intimação de fls. 39. Após, intime-se o autor 
para manifestação. P. Int. + Sobre a pesquisa Renajud juntada as fls. 46/47, manifeste-se o autor, no prazo de 5 dias. - ADV: 
CARLA REGINA DOS SANTOS LANOS (OAB 282047/SP)

Processo 0001853-53.2012.8.26.0348 (348.01.2012.001853) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Regiane de Lima Santos Araujo - Prefeitura Municipal de Maua - Vistos. Ante o teor da 
certidão de fls retro, fixo o prazo derradeiro de 05 (cinco) dias para que o autor se manifeste acerca da petição do requerido (fls. 
167/173). Decorrido o prazo supra sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos à Superior Instância, com nossas 
homenagens. P. Int. - ADV: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA (OAB 73929/SP), VANUSA RAMOS BATISTA LORIATO 
(OAB 193207/SP)

Processo 0001935-84.2012.8.26.0348 (348.01.2012.001935) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Hsbc Bank Brasil 
Sa Banco Multiplo - Selma Alves Teixeira Andreoli - Vistos. Intime-se a parte requerida, por seu patrono constituído nos autos, 
para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento da quantia de R$ 39.325,56 (trinta e nove mil, trezentos e vinte e 
cinco reais e cinquenta e seis centavos), valor este apontado pelo credor às fls. 149/150 (para dezembro/2014), devidamente 
atualizado, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) ao referido valor. Com o depósito, vista ao credor. No 
silêncio, intime-se o exeqüente para manifestação, oportunidade em que deverá apresentar o cálculo atualizado do débito, com 
o acréscimo da multa respectiva, e requerer o que de direito, no prazo legal. P. Int. - ADV: PEDRO AUGUSTO MARCELLO (OAB 
79284/SP), JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 0002029-57.1997.8.26.0348 (348.01.1997.002029) - Mandado de Segurança - Prefeito Municipal de Maua - 
Vistos. Trata-se de habilitação de herdeiros pretendida por ANA MARIA MOREIRA e JOSÉ MOREIRA NETO, filhos de MANOEL 
MOREIRA, nos termos do artigo 1060, inciso I, do Código de Processo Civil, ante o falecimento noticiado, conforme certidão de 
óbito juntada a fls. 355. Devidamente preenchidos os requisitos legais, a habilitação é de rigor. Ante o exposto, julgo habilitados, 
os herdeiros ANA MARIA MOREIRA e JOSÉ MOREIRA NETO, nos termos do artigo 1060, inciso I do Código de Processo Civil, 
que passarão a figurar no pólo ativo do presente feito, em virtude do óbito de MANOEL MOREIRA, titular do depósito de fls. 334 
efetuado neste autos. Previamente a apreciação do pedido de levantamento formulado pelos herdeiros habilitados (fls. 339/340), 
providencie a serventia a remessa dos autos a Contadoria do Juízo que deverá atualizar o débito apontado a fl. 351, pela tabela 
prática do Tribunal, referente a valor penhorado para garantia de Execução Fiscal Municipal (fls. 307). Após, tornem conclusos. 
P.R.I.C. + Vistos. Providencie a serventia a atualização do débito indicado a fls. 351, de acordo com a tabela prática do Tribunal 
de Justiça. Após, do depósito de fls. 334, deverá ser retido nos autos o dobro do valor apurado pela serventia, com vistas a 
garantia da Execução Fiscal (fls. 307), enquanto não apurado o valor exato pela contadoria. Retido o valor, defiro o levantamento 
da quantia remanescente aos autores habilitados a fls. 418. Expeça-se mandado de levantamento. Sem prejuízo, publique-se 
a decisão de fls. 418, juntamente com a presente. Intime-se. - ADV: JOUBERTO DE QUADROS PESSOA CAVALCANTE (OAB 
145920/SP), NORMA GABRIELA OLIVEIRA DOS SANTOS MOURA (OAB 168763/SP), EDSON FERNANDO PEREIRA (OAB 
186789/SP), LUIZ CARLOS DE SOUZA LEAO LEUTEWILER (OAB 90480/SP)

Processo 0002103-52.2013.8.26.0348 (034.82.0130.002103) - Divórcio Consensual - Dissolução - J.C.X. - - V.L.L.L.X. - 
Defiro. - ADV: SILVAR SILVA SILVEIRA (OAB 89605/SP)

Processo 0002249-69.2008.8.26.0348 (348.01.2008.002249) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução 
- R.G.S. - M.J.R. - Vistos. Verifico dos autos que na Carta Precatória expedida às fls. 57 constavam três endereços a serem 
diligenciados, entretanto na certidão do Oficial de Justiça de fls. 59 observa-se a diligência em apenas dois deles. Sendo assim, 
expeça-se nova Carta Precatória para o endereço faltante de fls. 57. P. Int. - ADV: RAFAEL DA SILVA ARAUJO (OAB 220687/
SP), VALDEMIR TEODORO DE FREITAS (OAB 177575/SP)

Processo 0002383-57.2012.8.26.0348 (348.01.2012.002383) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos 
de Crédito - Costa Gomes Fomento Mercantil Ltda - Vistos. Defiro a tentativa de bloqueio do importe de R$ 15.020,66, via 
BACENJUD (protocolo nº 20150000097620), observando-se que referido valor foi apontado pelo exequente a fls. 22 destes 
autos. Sem prejuízo, requisite a serventia informações via INFOJUD. Arquive(m)-se o(s) documento(s) obtido(s) em pasta 
própria do Cartório, como de praxe, para oportuna consulta pela parte interessada. Caso não haja declaração entregue à RFB, 
junte-se a informação aos autos. Providencie a serventia à pesquisa acerca da existência de veículos registrados junto ao órgão 
de trânsito em nome da executada. Junte-se a informação aos autos. Anote-se o recolhimento destinado ao F.E.D.T.J. (fls. 79/80 
- R$ 99,00), para oportuna comunicação. Após, aguarde-se pelo prazo de 5 (cinco) dias. Decorridos, junte-se o detalhamento 
BACENJUD aos autos, dando-se vista ao exequente. P. Intime-se. - ADV: PATRICIA DOS SANTOS BARBOSA (OAB 292837/
SP)

Processo 0002383-57.2012.8.26.0348 (348.01.2012.002383) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Costa Gomes Fomento Mercantil Ltda - Sobre as informações BACENJUD, “positiva” para o banco HSBC Brasil no 
valor de R$ 7.006,89 e INFOJUD “negativa”, manifeste-se o autor no prazo de 05 (cinco) dias - ADV: PATRICIA DOS SANTOS 
BARBOSA (OAB 292837/SP)

Processo 0002687-76.2000.8.26.0348 (348.01.2000.002687) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
F.P.R.P.H.B.P. - E.R.S. - “Ante a ausência de defesa, manifeste-se o alimentante, requerendo o que de direito, no prazo de 05 
(cinco dias)” - ADV: JOEL VACCARI (OAB 125912/SP), ELAINE APARECIDA DE LIMA GOBBO (OAB 163906/SP)

Processo 0002841-79.2009.8.26.0348 (348.01.2009.002841) - Separação Consensual - Dissolução - S.T.R. e outro - Vistos. 
Não há que se falar em citação do executado para pagamento, tendo em vista que o mesmo possui patrono constituído nos 
autos e este já foi intimado para proceder o pagamento, conforme fls. 145. No mais, providencie a serventia à requisição 
de informações, via INFOJUD. Arquive(m)-se o(s) documento(s) obtido(s) em pasta própria do Cartório, como de praxe, para 
oportuna consulta pela parte interessada. Caso não haja declaração entregue à R.F.B., junte-se a informação aos autos. 
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Providencie-se, também, à pesquisa de eventuais veículos registrados junto ao órgão de trânsito em nome do executado, via 
RENAJUD. Junte-se a pesquisa aos autos. Após, intime-se o credor para manifestação. P. Int. - ADV: CLEIA ALVES GOMES 
HENRIQUE (OAB 230798/SP), MAURICIO PEREIRA CAMPOS (OAB 143146/SP), ELI AUGUSTO DA SILVA (OAB 150126/SP)

Processo 0002841-79.2009.8.26.0348 (348.01.2009.002841) - Separação Consensual - Dissolução - S.T.R. e outro - Sobre 
as informações INFOJUD (negativas) e RENAJUD (positivas), manifeste-se o autor no prazo legal - ADV: MAURICIO PEREIRA 
CAMPOS (OAB 143146/SP), CLEIA ALVES GOMES HENRIQUE (OAB 230798/SP), ELI AUGUSTO DA SILVA (OAB 150126/
SP)

Processo 0003079-59.2013.8.26.0348 (034.82.0130.003079) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - 
Condomínio Irineu Evangelista de Souza - Cooperativa Habitacional Nosso Teto - Providencie o(a) autor(a) o regular andamento 
do feito requerendo o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias - ADV: BLANCA PERES MENDES (OAB 278711/SP)

Processo 0003198-88.2011.8.26.0348 (348.01.2011.003198) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade da Administração 
- Elionete Silva Coelho - Vistos. Ante o lapso temporal decorrido desde a comunicação da internação (fls. 145), esclareça 
a requerente se o requerido permanece internado, trazendo aos autos notícias acerca de suas atuais condições. Com a 
providência, tornem conclusos. P. Int. - ADV: ILZEMARA VIEIRA SILVA GONÇALVES (OAB 165465/SP), MARIA DE FATIMA 
OLIVEIRA DE SOUZA (OAB 73929/SP), PENÉLOPE CASSIA MARTINEZ BONDESAN (OAB 203809/SP)

Processo 0003334-03.2002.8.26.0348 (348.01.2002.003334) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Agenario 
Antonio da Silva - Vistos. Ante a manifestação do autor, bem como a intimação pessoal da autarquia-ré (fls. 197) que nada opôs, 
cumpra-se a decisão de fls. 179. P. Int. - ADV: ANA MARIA STOPPA (OAB 108248/SP)

Processo 0003520-40.2013.8.26.0348 (034.82.0130.003520) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa - Vistos. Ante o teor da certidão de fls. retro, expeça-se nova Carta Precatória, nos termos de fls. 69, com 
urgência. Sem prejuízo, diligencie a serventia acerca do andamento da Carta Precatória de fls. 100/101. P. Int. - ADV: EDUARDO 
JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0003520-40.2013.8.26.0348 (034.82.0130.003520) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
do Brasil Sa - Fica o autor ciente da Carta Precatória expedida nos autos e intimado a providenciar a impressão e encaminhamento, 
devendo instruí-la com os documentos necessários (artigo 202 do CPC), comprovando-se o seu encaminhamento no prazo de 
05 (cinco) dias - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0003561-41.2012.8.26.0348 (348.01.2012.003561) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Adilson Jose Moura Santos - Providencie o autor o regular 
andamento do feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 
150793/SP)

Processo 0003682-35.2013.8.26.0348 (034.82.0130.003682) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - 
Inadimplemento - Isamu Tsumura - Jose Carlos Leite - Manifeste-se o autor sobre a ausência de pagamento, devendo apresentar 
cálculo atualizado do débito com o acréscimo da multa respectiva, bem como requerer o que de direito no prazo legal - ADV: 
RICARDO KINDLMANN ALVES (OAB 265484/SP), ALBERTO TOSHIHIDE TSUMURA (OAB 196998/SP)

Processo 0003771-29.2011.8.26.0348 (348.01.2011.003771) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Leoclecio Pereira Silva - Ante o decurso do prazo para pagamento 
do débito, providencie o exequente o regular andamento do feito, apresentando planilha atualizada do débito com a inclusão da 
multa prevista no art. 475-J. Prazo: 05 dias. - ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP), 
DENIS FIGUEIREDO (OAB 183350/SP)

Processo 0003822-40.2011.8.26.0348 (348.01.2011.003822) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Fabrício 
da Silva Oliveira - - Luangela Geralda Candida da Silva Oliveira - Housing Incorporações Imobiliarias Ltda - “Ante o decurso do 
prazo sem o pagamento do débito, manifeste-se o exequente requerendo o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias.” - ADV: 
FERNANDO CARDOSO (OAB 254705/SP), ARNALDO JESUINO DA SILVA (OAB 147300/SP)

Processo 0004006-93.2011.8.26.0348 (348.01.2011.004006) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Itau Unibanco Sa - Vistos. Providencie a serventia à pesquisa via INFOJUD. Arquive(m)-se o(s) documento(s) obtido(s) em 
pasta própria do Cartório, como de praxe, para oportuna consulta pela parte interessada. Caso não haja declaração entregue à 
R.F.B., junte-se a informação aos autos. Providencie a serventia à anotação das custas recolhidas ao F.E.D.T.J. (fls. 149/150 R$ 
24,40), para oportuna comunicação. Regularizados, intime-se o requerente para manifestação. P. Int. - ADV: RODRIGO GAGO 
FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)

Processo 0004006-93.2011.8.26.0348 (348.01.2011.004006) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Itau Unibanco Sa - Sobre as informações prestadas pela Receita Federal, manifeste-se o autor no prazo legal - ADV: RODRIGO 
GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)

Processo 0004158-49.2008.8.26.0348 (348.01.2008.004158) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Sp Cred 
Assessoria Executiva de Cobrança e Serviços Ltda - Claudia Beletato - Sobre o bloqueio dos veículos efetuado pelo DETRAN 
às fls. 99/103 manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito requerendo o que de direito no prazo de 05 (cinco) 
dias - ADV: PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA (OAB 265016/SP)

Processo 0004488-12.2009.8.26.0348 (348.01.2009.004488) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Accelerate Viagens e Turismo Ltda - Vistos. Cumpra-se o 
V.Acórdão. No mais, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, no prazo de trinta (30) dias. Decorridos, o que deverá 
ser certificado tornem os autos conclusos. P. Int. - ADV: EVERALDO MARQUES DE SOUSA (OAB 231912/SP), RENATA BUENO 
CONTRERA (OAB 169385/SP), ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP), EDIVALDO NUNES RANIERI (OAB 115637/SP)

Processo 0004834-65.2006.8.26.0348 (348.01.2006.004834) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.O.M.C. - E.F.C. - 
Vistos. Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por Mirian de Oliveira Martins Siqueira, representada por Edileuza 
de Oliveira Martins em face de Edson Francisco Cerqueira, com fundamento no artigo 733 do Código de Processo Civil. Ante a 
concordância do Ministério Público (fls. 107), HOMOLOGO o acordo havido entre as partes (fls. 101/102), a fim de que produza 
os seus jurídicos e legais efeitos, com a ressalva de que deverá ser realizado o pagamento sem prejuízo das parcelas vincendas, 
bem como que o inadimplemento implicará no vencimento antecipado da dívida, com o prosseguimento da execução (fls. 125). 
Cumprido o acordo, deverá o exeqüente noticiar a este Juízo a quitação do débito, independentemente de nova intimação, 
para fins de extinção e arquivamento definitivo dos autos. Aguarde-se no arquivo o integral cumprimento da avença. Ciência ao 
Ministério Público. P. Int. - ADV: FABRIZIO ZANARDO (OAB 225437/SP), CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 195168/SP)

Processo 0004946-68.2005.8.26.0348/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Aes 
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo Sa - Lucia Ramos Barreto - Fica a parte executada intimada a efetuar o 
pagamento da quantia de R$ 3.353,54 (três mil trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) ao referido valor - ADV: BENEDICTO CELSO BENICIO 
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JUNIOR (OAB 131896/SP), ARNALDO JESUINO DA SILVA (OAB 147300/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP), 
DANILO AZEVEDO SANJIORATO (OAB 206228/SP)

Processo 0005117-44.2013.8.26.0348 (034.82.0130.005117) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Banco Itaucard Sa - Iracy de O Silva Sabela - Ante a ausência de defesa, manifeste-se o autor, requerendo o que de 
direito, no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 0005326-13.2013.8.26.0348 (034.82.0130.005326) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Banco Pecúnia Sa - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Cite-se, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 
do Código de Processo Civil. P. Int. - ADV: WAGNER RUIZ ROMERO (OAB 242458/SP), LUIZ AUGUSTO GONÇALVES FINK 
(OAB 242627/SP), BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)

Processo 0005331-50.2004.8.26.0348 (348.01.2004.005331) - Procedimento Ordinário - Marino Joaquim de Oliveira e outro 
- Cophaguar Cooperativa Habitacional de Guaratingueta e Regiao e outro - Vistos. Ante o teor da certidão de fls retro, fixo o 
prazo de 05 (cinco) dias para que o exequente providencie o regular andamento do feito, sob pena de desbloqueio do veículo 
perante o órgão de trânsito. P. Int. - ADV: OTILIA CARVALHO DOS ANJOS (OAB 90983/SP), FÁBIO PIRES ALONSO (OAB 
184670/SP), FRANCISCO CASINI (OAB 59367/SP), VALSOMIR FERREIRA DE ANDRADE (OAB 197203/SP)

Processo 0005562-96.2012.8.26.0348 (348.01.2012.005562) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil 
Sa - Marcos Cândido Alencar - - Metalúrgica Mc Alencar Ltda Epp - - Cristina Correia Sial Alencar - “Providencie o(a) autor(a) 
o regular andamento do feito, requerendo o que de direito no prazo de cinco dias.” - ADV: PRISCILA GARZARO PADIAL (OAB 
167436/SP), SIMONE APARECIDA GASTALDELLO (OAB 66553/SP)

Processo 0005614-05.2006.8.26.0348 (348.01.2006.005614) - Procedimento Sumário - Carlos Roberto Andrade Silva - 
Vistos. Ante o teor da certidão de fls. Retro, remetam-se os presentes autos ao arquivo. P. Int. - ADV: FERNANDO LEITE DIAS 
(OAB 215548/SP)

Processo 0005909-32.2012.8.26.0348 (348.01.2012.005909) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.F.C.C. - Vistos. 
Providencie a serventia a tentativa de recuperação do CPF do executado, bem como a localização de endereço via INFOJUD. 
Com a informação, intime-se a requerente para manifestação. Ciência ao Ministério Público. P. Int. + Sobre a pesquisa Infojud 
juntada as fls.63, manifeste-se o autor, no prazo de 5 dias. - ADV: RICARDO DOS SANTOS MARTINS (OAB 276347/SP)

Processo 0006109-10.2010.8.26.0348 (348.01.2010.006109) - Monitória - Cheque - Instituto Metodista de Ensino Superior 
- Fica o autor intimado a providenciar o recolhimento as custas judicias no valor de R$106,25 (Lei Estadual nº 11608/03-Guia 
DARE 230-6) Prazo de 05 (cinco)dias. - ADV: ROBERTO ALVES DA SILVA (OAB 94400/SP)

Processo 0006120-34.2013.8.26.0348 (034.82.0130.006120) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Inadimplemento - Paulo Bressan Neto e outro - Vistos. Providencie a serventia à pesquisa de endereços da requerida Maria 
do Socorro Lira de Souza via INFOJUD. Anote-se o recolhimento de fls. 115/116 (R$ 12,20), para oportuna comunicação ao 
F.E.D.T.J. Junte-se a informação aos autos, intimando o requerente para manifestação. Para a realização das demais pesquisas 
requeridas às fls. 114, providencie o autor o recolhimento da taxa relativa ao serviço de impressão de informações fornecidas 
pelo sistema Bacenjud/Renajud, nos termos do Provimento CSM nº 2195/2014 do Consellho Superior da Magistratura. Prazo 5 
(cinco) dias (R$ 12,20 por cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado e por serviço requisitado, que deverão ser recolhidos na Guia 
do Fundo de Despesas do TJSP (FEDTJ), informando-se o código 434-1 - “Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/
BACENJUD/RENAJUD)”. P. Int. - ADV: RAFAEL DA SILVA ARAUJO (OAB 220687/SP), PEDRO CAFISSO (OAB 140598/SP)

Processo 0006120-34.2013.8.26.0348 (034.82.0130.006120) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Inadimplemento - Paulo Bressan Neto e outro - Sobre as informações INFOJUD, manifeste-se o autor no prazo de 05 (cinco) 
dias - ADV: RAFAEL DA SILVA ARAUJO (OAB 220687/SP), PEDRO CAFISSO (OAB 140598/SP)

Processo 0006154-09.2013.8.26.0348 (034.82.0130.006154) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Hsbc Bank 
Brasil Sa Banco Multiplo - Sobre as pesquisa Renajud juntada as fls. 89/90, manifeste-se o autor, no prazo de 5 dias. - ADV: 
JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 0006204-50.2004.8.26.0348 (348.01.2004.006204) - Outros Feitos não Especificados - União Estável ou 
Concubinato - J.V.D.A.E.R.P.S.M.C. - A.L.M.A. e outros - Vistos. Cumpra-se o V.Acórdão. No mais, manifeste-se o autor em 
termos de prosseguimento, no prazo de trinta (30) dias. Decorridos, o que deverá ser certificado tornem os autos conclusos. P. 
Int. - ADV: MARCOS MARCILIO DIAS DOS SANTOS (OAB 136120/SP), NELCIDES APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA 
(OAB 260792/SP), CLAUDIO ALBERTO PAVANI (OAB 197641/SP)

Processo 0006453-25.2009.8.26.0348 (348.01.2009.006453) - Usucapião - Propriedade - Adalgisa Barbieri Gomes e outro 
- Vistos. Fls. 151: Defiro. Cite-se o requerido Luiz Gonzaga de Camargo e eventual esposa por edital, com prazo de 30 (trinta) 
dias. Providencie, também, a serventia a citação dos confinantes e interessados ausentes, incertos e desconhecidos. P. Int. - 
ADV: CELSO GONÇALVES BARBOSA (OAB 208623/SP)

Processo 0007180-08.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.S.S.F. - Vistos. Recebo o aditamento de fls. 30. 
Providencie a serventia as anotações de praxe, mormente no que se refere à inclusão do genitor no polo passivo da demanda. 
Diante da constatação efetuada pelo oficial e justiça (fls. 28), bem assim ante a concordância da representante do Ministério 
Público (fls. 31), a fim de salvaguardar os interesses da menor, defiro a guarda provisória de M.S.S.C. em favor da requente, a 
qual se dará mediante compromisso. Lavre-se o respectivo termo. Cite-se a requerida, com as advertências de praxe, junto ao 
estabelecimento prisional onde se encontra recolhida. Sem prejuízo, fixo prazo de 10 (dez) dias a fim de que a requerente junte 
aos autos a certidão de nascimento da menor, a fim de comprovar seu parentesco com a criança, bem como para trazer aos 
autos a qualificação do genitor. Com a juntada, providencie a serventia a recuperação do CPF do genitor. Recuperado, realize-
se pesquisa INFOJUD visando apurar o atual endereço do correquerido. Com a informação, expeça-se o necessário visando a 
citação do genitor. Ciência ao Ministério Público. P. Int. + Fica a autora intimada a comparecer em cartório para assinatura de 
termo de compromisso, bem como para retirada de certidão, no prazo de 5 dias. - ADV: CESAR GONÇALVES FIGUEIREDO 
(OAB 263827/SP)

Processo 0007242-24.2009.8.26.0348 (348.01.2009.007242) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Cristina Adriana dos Santos - À Réplica. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 
999999/DP), ROBERTA D ALESSANDRO BARONI (OAB 113610/SP)

Processo 0007334-60.2013.8.26.0348 (034.82.0130.007334) - Procedimento Ordinário - Guarda - M.P.S. - Vistos. Providencie 
a serventia à pesquisa INFOJUD. Junte-se a informação aos autos, intimando-se pessoalmente a Defensoria Pública para 
manifestação. Fls. 41/42: Anote-se a atuação do referido órgão nos autos. P. Int. + Vistos. Primeiramente, cumpra a serventia o 
despacho de fls. 44. P. Int. - ADV: ESTER RODRIGUES LOPES (OAB 169135/SP)

Processo 0007944-04.2008.8.26.0348 (348.01.2008.007944) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Josimar Liborio de Souza - À Réplica. - ADV: JERSON DOS SANTOS (OAB 202264/SP), DEFENSORIA PÚBLICA 
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DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), FABIANO COIMBRA BARBOSA (OAB 117806/RJ), MAURÍCIO COIMBRA 
GUILHERME FERREIRA (OAB 151056/RJ), NILZA PONTES DOS SANTOS (OAB 300146/SP)

Processo 0009322-58.2009.8.26.0348 (348.01.2009.009322) - Divórcio Consensual - Dissolução - J.S. - Ficam as partes 
cientes do Mandado de Averbação expedido nos autos e intimados a providenciarem a impressão e encaminhamento, bem 
como ficam os Patronos das partes cientes das respectivas Certidões de Honorários expedidas e intimados a providenciarem a 
impressão - ADV: KATIA KUMAGAI DE SOUZA (OAB 284197/SP), RODRIGO CÉSAR DE MARCHI (OAB 177732/SP)

Processo 0009886-32.2012.8.26.0348 (348.01.2012.009886) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Pires do Rio 
Citep Comercio e Industria de Ferro e Aço Ltda - Vistos. Fls. 92: Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação na pessoa 
do sócio, conforme requerido. P. Int. - ADV: MARILICE DUARTE BARROS (OAB 133310/SP)

Processo 0009886-32.2012.8.26.0348 (348.01.2012.009886) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Pires do Rio 
Citep Comercio e Industria de Ferro e Aço Ltda - Ciência ao autor acerca das informações do CIRETRAN - ADV: MARILICE 
DUARTE BARROS (OAB 133310/SP)

Processo 0010385-89.2007.8.26.0348 (348.01.2007.010385) - Procedimento Ordinário - Consórcio - Daniel Donizete Lima - 
Revaisa Administradora de Consorcio Sc Ltda - Providencie o autor o regular andamento do feito, requerendo o que de direito , 
no prazo legal. - ADV: RODRIGO ARANTES CARDOSO (OAB 253741/SP), JOSE VIANA LEITE (OAB 247916/SP), MARIA ILZA 
DE SOUZA SILVA PEXIRILE (OAB 85349/SP)

Processo 0010390-72.2011.8.26.0348 (348.01.2011.010390) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Nelson Ferreira 
de Souza - Banco do Brasil Sa - Vistos. Cumpra-se o V.Acórdão. No mais, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, 
no prazo de trinta (30) dias. Decorridos, o que deverá ser certificado tornem os autos conclusos. P. Int. - ADV: RONALDO DE 
SOUZA (OAB 163755/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)

Processo 0010417-21.2012.8.26.0348 (348.01.2012.010417) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Gta Editora Ltda - Fica o autor intimado a providenciar a complementação das custas de Oficial de Justiça no valor de R$63,75- 
Prazo de 5 dias. - ADV: CAIO MARIO CALIMAN FILHO (OAB 268565/SP)

Processo 0010722-54.2002.8.26.0348 (348.01.2002.010722) - Procedimento Ordinário - Retificação de Área de Imóvel - Ivo 
Nildo Gambine - - Ana Maria de Jesus Marques Gambine - Alceu Massagardi e outros - “Providencie o(a) autor(a) o regular 
andamento do feito, requerendo o que de direito no prazo de cinco dias.” - ADV: SUSI FABIANE AMORIM COELHO (OAB 
132625/SP), EMERSON ANDRE DA SILVA (OAB 139174/SP), WILIAN IDÚ (OAB 193497/SP), FERNANDA MASSAGARDI 
RODRIGUES (OAB 217608/SP)

Processo 0010757-62.2012.8.26.0348 (348.01.2012.010757) - Procedimento Ordinário - Guarda - Ronilson dos Santos 
Pereira - Ivanise dos Santos Araujo - Diante do teor dos laudos encartados aos autos (fls. 88/94 e 99/106), os quais esclarecem 
a atual dinâmica familiar vivenciada pelas menores, convoco as partes para audiência de tentativa de conciliação, a qual 
designo para o dia 25 de Março de 2015, às 17:00 hs. Na data supra, deverão os patronos providenciar o comparecimento de 
seus patrocinados, bem como deverão estar presentes os avós paternos das infantes. Providencie a serventia a expedição de 
mandado de intimação aos avós paternos, observando-se a qualificação de fls. 12/14, bem como o endereço indicado a fls. 76. 
Ciência ao Ministério Público. P. Int. - ADV: ELTON CLEBERTE TOLENTINO DE SOUZA JUNIOR (OAB 226550/SP), DANIELA 
BIANCONI ROLIM POTADA (OAB 205264/SP)

Processo 0010758-47.2012.8.26.0348 (348.01.2012.010758) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - 
Amarildo Nunes - Vistos. Fls. 191: Notifique-se o autor. No mais, aguarde-se a resposta do ofício expedido às fls. 187. P. Int. 
- ADV: SANTINO OLIVA (OAB 211875/SP)

Processo 0010895-63.2011.8.26.0348 (348.01.2011.010895) - Execução de Alimentos - Alimentos - D.S.S. - Vistos. Fls. 78: 
Expeça-se novo mandado de intimação no mesmo endereço anteriormente diligenciado conforme requerido. Instrua-se com 
cópia das certidões positivas de fls. 18 e 36. P. Int. - ADV: CELSO GONÇALVES BARBOSA (OAB 208623/SP)

Processo 0011488-29.2010.8.26.0348 (348.01.2010.011488) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
Fundação Santo Andre - Vistos. Requisito informações acerca do atual endereço da ré, eventualmente constante dos cadastros 
das instituições financeiras vinculadas ao Banco Central. Protocolo nº 20140003887026. Aguarde-se pelo prazo de 5 (cinco) 
dias, juntando-se, a seguir, o respectivo detalhamento. Sem prejuízo, providencie a serventia à pesquisa, via INFOJUD, e via 
RENAJUD. Juntem-se aos autos as respectivas informações. Anote-se o recolhimento de fls. 123/124 (R$ 33,00), para oportuna 
comunicação do F.E.D.T.J./SP. Regularizados, intime-se o requerente para manifestação. P. Int. + Sobre as pesquisas Bacen/
Renajud/Infojud juntada as fls. 126/127 e 131/132, manifeste-se o autor, no prazo de 5 dias. - ADV: MARIANE BATISTA DA 
CONCEIÇÃO (OAB 262113/SP)

Processo 0011928-88.2011.8.26.0348 (348.01.2011.011928) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Miguel Bonachi 
Roca - Vistos. Não é possível considerar a manifestação de fls. 64/65 como embargos, e determinar, de ofício, a sua distribuição, 
porquanto não observado o procedimento previsto nos artigos 736 e seguintes Código de Processo Civil. Assim, desentranhe-se 
referida petição, devolvendo-a a sua subscritora. No mais, o pedido formulado pelo exeqüente comporta provimento. A Súmula 
nº 435 editada pelo Superior Tribunal de Justiça assim dispõe: “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar 
de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução 
fiscal para o sócio-gerente”. A executada não foi localizada para citação (fls. 44), junto ao endereço que consta da ficha 
cadastral emitida pela JUCESP (fls. 99/100) tendo o oficial de justiça relatado haver encontrado o local fechado com aparência 
de abandono (fls. 44). A requerida foi citada por hora certa, por ocultação, no endereço e na pessoa de um de seus sócios. A 
ficha cadastral da empresa demonstra que a requerida encontra-se ativa e estabelecida no mesmo endereço diligenciado pelo 
Oficial de Justiça, quando da propositura da ação, bem como não houve alteração no endereço informado pelos sócios (fls. 
99/100). Outrossim, a tentativa de localização de ativos financeiros de titularidade da executada restou infrutífera (82/84;91). 
Tais evidências indicam que as atividades da executada foram encerradas irregularmente bem como corroboram que os sócios 
responsáveis pela empresa, encerram suas atividades, dissipando o patrimônio desta, em prejuízo de seus credores, ou, ainda, 
que se encontra em atividade de modo irregular, em endereço não indicado ao órgão responsável (Junta Comercial), e por meio 
da utilização de contas de terceiros a fim de realizar as movimentações financeiras que lhe permitam ludibriar seus credores. 
Nesse passo, caracterizado o ilícito, não seria correto admitir que os sócios tenham seus bens preservados, enquanto o credor 
deva amargar o prejuízo, pois é nítido que os atos praticados criam obstáculos à satisfação do crédito exeqüendo. Portanto, ante 
o disposto no artigo 50 do Código Civil, defiro a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, devendo 
a serventia providenciar às necessárias anotações. Nestes termos, defiro a tentativa de bloqueio do importe de R$ 18.996,15 
(dezoito mil novecentos e sessenta e seis reais e quinze centavos), via BACENJUD (protocolo nº 20140003913456), em nome 
dos sócios titulares indicados na ficha cadastral de fls. 99/100, observando-se que referido valor foi apontado pelo exequente 
a fls. 96/98 destes autos. Sem prejuízo, defiro pesquisa RENAJUD. Após, aguarde-se pelo prazo de 5 (cinco) dias. Decorridos, 
junte-se o detalhamento aos autos, intimando o credor para manifestação. P. Int. + Sobre a pesquisa Bacen/Renajud juntada as 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1257

fls. 109/116, manifeste-se o autor, no prazo de 5 dias. - ADV: EDMARCOS RODRIGUES (OAB 139032/SP)
Processo 0013884-86.2004.8.26.0348 (348.01.2004.013884) - Procedimento Sumário - Donisete Andrade Grosso - Instituto 

Nacional do Seguro Social - Vistos. Cumpra-se o V.Acórdão. No mais, manifestem-se as partes em termos de prosseguimento, 
no prazo de trinta (30) dias, iniciando-se pelo Requerido (quinze dias) a partir da publicação deste despacho e, em seguida, ao 
Autor (quinze dias). Decorridos, o que deverá ser certificado tornem os autos conclusos. P.Int. - ADV: ADRIANE BRAMANTE DE 
CASTRO LADENTHIN (OAB 125436/SP), DELFINO MORETTI FILHO (OAB 45353/SP)

Processo 0014697-35.2012.8.26.0348 (348.01.2012.014697) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.R.P. - 
Vistos. Mantido o mesmo caráter de fls. 39, redesigno audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 15 de abril 
de 2015, às 15:30 horas. Oficie-se ao juízo deprecado. Cumpra-se com urgência. Ciência ao Ministério Público. P. Int. - ADV: 
NELCI APARECIDA SILVA RIBEIRO (OAB 136786/SP)

Processo 0015209-23.2009.8.26.0348 (348.01.2009.015209) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa - Vistos. Ante a informação de fls. retro, expeça-se Carta Precatória para citação do réus no endereço de fls. 
125. P. Int. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)

Processo 0015209-23.2009.8.26.0348 (348.01.2009.015209) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
do Brasil Sa - Fica o autor ciente da Carta Precatória expedida nos autos e intimado a providenciar a impressão e encaminhamento, 
devendo instruí-la com os documentos necessários (artigo 202 do CPC), comprovando-se o seu encaminhamento no prazo de 
05 (cinco) dias - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)

Processo 0015984-67.2011.8.26.0348 (348.01.2011.015984) - Monitória - Cheque - Sianfer Ferro e Aço Ltda - Vistos. 
Consulta de fls. retro: Tratando-se de penhora, providencie a serventia, via RENAJUD, o bloqueio para transferência do veículo. 
Intime-se. - ADV: MARCELO MORI (OAB 225968/SP)

Processo 0016231-48.2011.8.26.0348 (348.01.2011.016231) - Usucapião - Aquisição - Ivone das Graças Nossa Magalini 
e outro - Vistos. Fls. 130/131: Expeça-se ofício ao IIRGD para tentativa de localização do endereço dos requeridos Manoel 
Gonçalves Aguiar e Tereza Santos Aguiar. Sem prejuízo, providencie a tentativa de recuperação do CPF e consequente consulta 
de endereços do confrontante Wagner Thomaz Ferreira, através do sistema INFOJUD. Com as informações, intimem-se os 
autores para manifestação. P. Int. - ADV: BERTONY MACEDO DE OLIVEIRA (OAB 282507/SP)

Processo 0016287-81.2011.8.26.0348 (348.01.2011.016287) - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - Condominio 
Reserva dos Pirineus - Mrv Engenharia e Participações Sa - Vistos. Cumpra-se o V.Acórdão. No mais, manifeste-se o autor em 
termos de prosseguimento, no prazo de trinta (30) dias. Decorridos, o que deverá ser certificado tornem os autos conclusos. P. 
Int. - ADV: ANTONIO RENATO MUSSI MALHEIROS (OAB 122250/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), 
ADRIANA DUARTE DA COSTA LOUZADO FACCHINI (OAB 191254/SP)

Processo 0016432-11.2009.8.26.0348 (348.01.2009.016432) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Lourdes 
Aparecida da Silva Inocencio e outros - Vistos. Para a realização do cálculo do imposto “causa mortis” referente ao óbito de 
Francisco Pereira da Silva, providencie a inventariante a juntada de cópia do carnê de IPTU do imóvel, cuja inscrição cadastral 
é 19.018.022, referente ao ano de 1999 (ano de falecimento do “de cujus”). Com a providência acima, remetam-se os autos à 
Contadoria Judicial e após cumpra-se o despacho de fls. 75. P. Int. - ADV: RENATA CANAFOGLIA (OAB 128576/SP)

Processo 0016466-25.2005.8.26.0348 (348.01.2005.016466) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco do 
Brasil Sa - Vilcar Auto Shop Ltda e outros - Vistos. Designo audiência de conciliação para o dia 09 de abril de 2015 às 15:00 
horas. P. Int. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), CARLOS 
ROBERTO PEGORETTI JÚNIOR (OAB 183538/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), SANDRA 
MAZAIA CHRISTMANN (OAB 166048/SP)

Processo 0016819-55.2011.8.26.0348 (348.01.2011.016819) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Baldoino 
Feitosa Xavier - - Maria das Graças Borges Xavier - Lutfalla Felippe Lutfalla - - Maria Lucia Conceição Calfat Lutfalla - - Eduardo 
Lutfalla - - Maria Pereira dos Santos - - Antonio Bispo dos Santos - - Cantidio Pereira dos Santos - - Fuad Lutfalla Junior - - Maria 
Luiza Flaifel Lutfalla - - Diana Chamma - - Fábio Lutfalla - - Vera Luciamattar Lutfalla - - Joana Sena - - Ozelina Pereira - - Maria 
dos Santos Correa - - Marcos Roberto de Sena - - Ozelina da Silva Cruz - - Iracilda Bovolenta de Sena - - Evani Cassia de Sena 
Gripa - - Jonas José Gripa - Providencie o(a) autor(a) o regular andamento do feito requerendo o que de direito no prazo de 05 
(cinco) dias - ADV: SERGIO MILLOS (OAB 78948/SP)

Processo 0018532-65.2011.8.26.0348 (348.01.2011.018532) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Fundacao Santo Andre - Marcos Cesar de Souza Brito - Sobre a pesquisa Renajud/Infojud juntada as fls. 86/88, 
manifeste-se o autor, no prazo de 5 dias. - ADV: ANDERSON GAVA (OAB 235736/SP), EDUARDO APARECIDO MENEGON 
(OAB 161736/SP)

Processo 0018593-57.2010.8.26.0348 (348.01.2010.018593) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, a desistência 
manifestada pelo autor a fls. 105 dos autos, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO 
EXTINTA a presente ação, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 
Deixo de determinar a expedição de ofício ao DETRAN, tendo em vista que não houve bloqueio do veículo nos autos. Não há 
que se falar em desentranhamento dos documentos acostados à inicial, uma vez tratar-se de cópias. Por fim, providencie a 
serventia a verificação se há valores nos autos recolhidos a título de diligência e não utilizados, ficando deferido, desde já, 
o seu levantamento. Com o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações de praxe, arquivando-se os 
presentes autos. P.R.I.C. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0019432-14.2012.8.26.0348 (348.01.2012.019432) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, a desistência manifestada 
pelo autor a fls. 87 dos autos, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTA a 
presente ação, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Oficie-se 
ao DETRAN para desbloqueio do veículo, objeto desta demanda. Com o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e 
comunicações de praxe, arquivando-se os presentes autos. P.R.I.C. - ADV: ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP), ROBERTO 
STOCCO (OAB 169295/SP)

Processo 0019432-14.2012.8.26.0348 (348.01.2012.019432) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Fica o autor ciente do Ofício expedido nos autos e intimado a 
providenciar a impressão e encaminhamento ao DETRAN - ADV: ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP), ROBERTO STOCCO 
(OAB 169295/SP)

Processo 0019479-95.2006.8.26.0348 (348.01.2006.019479) - Procedimento Ordinário - Megaquimica Embalagens e 
Produtos Quimicos Ltda Epp - Ricardo Antonio Magnusson Me - Vistos. Cumpra-se o V.Acórdão. No mais, manifeste-se o autor 
em termos de prosseguimento, no prazo de trinta (30) dias. Decorridos, o que deverá ser certificado tornem os autos conclusos. 
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P. Int. - ADV: PAULO DE MORAES FERRARINI (OAB 99293/SP), ALEXANDRE CALISSI CERQUEIRA (OAB 154407/SP)
Processo 0019575-37.2011.8.26.0348 (348.01.2011.019575) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.S.S.S. - C.J.S. - 

Providencie o autor o regular andamento do feito, requerendo o que de direito no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: VALDEMIR 
TEODORO DE FREITAS (OAB 177575/SP)

Processo 0021516-61.2007.8.26.0348 (348.01.2007.021516) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Viação Barão 
de Maua Ltda - Vistos. Fls. 529/530. Indefiro, por ora, a expedição de ofício ao Cremesp, uma vez que compete à parte indicar o 
endereço das testemunhas, nos termos do art 407 do Código de Processo Civil, sendo que somente com a recusa devidamente 
comprovada, poderá o pedido ser objeto de nova apreciação. A parte autora não demonstrou, outrossim, haver esgotado, 
todos os meios para tentativa de localização da(s) testemunha(s), tanto assim que no extrato juntado a fl. 534, constam outros 
endereços de locais onde a testemunha mantém vinculo de trabalho, ainda não diligenciados. Com isso, deverá a parte autora 
informar o endereço da(s) testemunha(s), no prazo de 5 (cinco) dias. No mais, cumpra a serventia a decisão de fls. 524. P. 
Int. + Sobre a pesquisa Infojud juntada as fls. 540/541, manifeste-se o autor, no prazo de 5 dias. - ADV: MIRIAM APARECIDA 
NASCIMENTO COSTA (OAB 142857/SP), KLEBER DEL RIO (OAB 203799/SP), FRANCILENE DE SENA BEZERRA SILVÉRIO 
(OAB 254903/SP)

Processo 0022031-28.2009.8.26.0348 (348.01.2009.022031) - Procedimento Ordinário - ITAPEVA II MULTICARTEIRA 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - Sobre o AR negativo de fls 151 verso 
(Desconhecido), manifeste-se o requerente, requerendo o que de direito no prazo legal. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA 
BUENO FILHO (OAB 126504/SP)

Processo 0024220-76.2009.8.26.0348 (348.01.2009.024220) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - L.S.O. e outro - Vistos. Providencie a serventia à pesquisa INFOJUD. Junte-se a informação aos autos, intimando 
a requerente para manifestação. P. Int. - ADV: EDNA DE OLIVEIRA SOUZA MARTINS (OAB 256240/SP)

Processo 0024220-76.2009.8.26.0348 (348.01.2009.024220) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - L.S.O. e outro - Sobre as informações INFOJUD “positiva”, manifeste-se o autor no prazo de 05 (cinco) dias - ADV: 
EDNA DE OLIVEIRA SOUZA MARTINS (OAB 256240/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO THIAGO ELIAS MASSAD
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SOLANGE APARECIDA MAZIERO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0032/2015
Processo 0001593-05.2014.8.26.0348 (apensado ao processo 4004328-74.2013.8.26) (processo principal 4004328-

74.2013.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - MUNICÍPIO DE MAUÁ - Jose 
Carlos de Jesus - Assim, não se mostra indevido o valor atribuído à causa pelo impugnado, isto porque este deve corresponder 
ao valor que o impugnado reconhece como devido, dentro do critério da razoabilidade, apesar de não ser, provavelmente, 
o valor efetivo, pois como aduzido pela própria impugnante, o valor ali lançado é referencial. Ante o exposto, REJEITO a 
presente impugnação, para manter o valor inicialmente atribuído à causa. Certifique-se o desfecho nos autos principais, anote-
se, comunique-se e intimem-se. Intime-se. - ADV: NELSON ALEXANDRE NACHE BARRIONUEVO MUNHOZ (OAB 136178/SP), 
IRAPUÃ SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA (OAB 341538/SP), DAVI ROGERIO DA SILVA (OAB 295828/SP)

Processo 1000414-82.2015.8.26.0348 - Divórcio Consensual - Dissolução - B.B.F. e outro - Vistos. Abra-se vista ao Ministério 
Público. P.Int. - ADV: ROGÉRIO LEONETTI (OAB 158423/SP)

Processo 1000463-26.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - NACIONAL GÁS BUTANO 
DISTRIBUIDORA LTDA - Vistos. Proceda a serventia a juntada da presente reconvenção aos autos principais. Após, em sendo 
tempestivos, intime-se o reconvindo para apresentação defesa. P.Int. - ADV: KAREN CRISTINA DIAS (OAB 324344/SP)

Processo 1000492-76.2015.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - A.C.F.I. - Vistos. 
Comprovada a mora (ou inadimplemento) do devedor, defiro a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o(a) réu(ré) para pagar a integralidade da dívida pendente 
(valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL 
nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a 
efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em 
anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do 
autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Fica ressalvado o direito 
do(a) réu(ré) argüir o que entender necessário com relação à cópia do contrato que instruiu estes autos. Servirá o presente, por 
cópia digitada, como mandado, observando-se o bem e o endereço descritos na cópia da inicial que servirá de contra-fé, para 
diligências. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS 
(OAB 157721/SP)

Processo 1000516-07.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - HUMBERTO 
BARBOSA GONÇALVES - Vistos. HUMBERTO BARBOSA GONÇALVES ajuizou a presente ação Declaratória em face do 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, aduzindo, em resumo, que percebe benefício previdenciário e que a cada 
reajuste seu benefício sofre defasagem, haja vista não estar sendo aplicado índice correto para tais reajustes, requerendo, 
assim, declaração de inconstitucionalidade do artigo 41-A da Lei 8.213/91. É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. Este Juízo é 
incompetente para apreciar e julgar o feito, tratando-se de incompetência absoluta. Trata-se de pedido proposto para declaração 
de inconstitucionalidade do artigo 41-A da Lei 8213/91 que rege os reajustes de benefícios. Ocorre que, tratando-se ação 
proposta contra o Instituto Nacional de Seguro Social, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal a competência 
é da Justiça Federal. Ante o exposto DECLARO a incompetência absoluta deste Juízo Estadual para apreciar a presente ação 
DECLARATÓRIA que HUMBERTO BARBOSA GONÇALVES ajuizou em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 
determinando a remessa destes autos À UMA DAS VARAS CÍVEIS DA JUSTIÇA FEDERAL DE MAUÁ SP. Façam-se as devidas 
anotações e comunicações de praxe. P. Int. - ADV: MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA (OAB 312716/SP)

Processo 1000694-53.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - CRISTIANO IVO 
CYRILLO - Vistos. Tratam estes autos de pedido de indenização por danos morais cumulado com pedido de tutela antecipada. 
Narra o autor que foi lançado pelo requerido gravame sobre seu veículo. Ocorre que tal gravame foi objeto de ação que tramitou 
pelo Juízo da 3ª Vara Cível local, lá sendo determinada sua baixa. Nessa conformidade, uma vez já decidida a questão do 
gravame que pesa sobre o veículo, indefiro o pedido de tutela antecipada pleiteado nestes autos. Sem prejuízo, para análise ao 
pedido de gratuidade, deverá o autor juntar aos autos declaração de bens e rendimentos. Prazo: cinco(5) dias. Intime-se. - ADV: 
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TATIANE GIMENES PEREIRA (OAB 275063/SP)
Processo 1000701-45.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - QUEREN DA SILVA - 

Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais ajuizada por Queren da Silva em 
face da Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas, com pedido de tutela antecipada a fim de que a ré autorize a realização 
do parto da autora com a Dra. Ana Paula Pellaes, no Hospital e Maternidade Beneficência Portuguesa, em Santo André, arcando 
a ré com a cobertura total das despesas do procedimento, uma vez que o referido Nosocômio teria sido descredenciado pela ré, 
sem prévia comunicação. Na espécie, está presente a verossimilhança da alegação da autora, tendo em vista que a mesma tem 
realizado todo o acompanhamento pré-natal com a médica e no referido hospital (fls.25/30). Da mesma forma, presente o perigo 
de dano previsto no inciso I do artigo 273 do Código de Processo Civil, porquanto a autora está no penúltimo mês de gestação 
e a concessão da medida visa resguardar a saúde e vida da gestante e do nascituro. Assim, uma vez presentes os requisitos 
do artigo 273 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela antecipada pleiteado pela autora para determinar que a 
ASSOCIAÇÃO AUXILIADORA DAS CLASSSES LABORIOSAS autorize a realização do parto da autora com a Dra. Ana Paula 
Pellaes, no Hospital e Maternidade Beneficência Portuguesa, em Santo André, arcando com todas as despesas da cirurgia, sob 
pena de pagamento de multa diária que fixo em R$ 1000,00 (hum mil reais). Oficie-se, devendo a parte autora providenciar seu 
envio. Cite-se e intime-se o requerido para contestar o feito no prazo legal Cumpra-se com urgência. P.Int. - ADV: ROGERIO 
BARBOSA LIMA (OAB 158673/SP)

Processo 1000812-29.2015.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
BRADESCO S/A - Vistos. Fixo o prazo de 10 (dez) dia a fim de que a parte autora adite a inicial, atribuindo correto valor a 
causa, tendo em vista que esta deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que inclui as prestações vencidas em atraso e 
as vincendas. P.Int. - ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)

Processo 1000831-35.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - ERASMO TIMOTEO SANTOS - Vistos. 
Tratam estes autos de ação de Obrigação de Fazer, cumulado com pedido de tutela antecipada que Erasmo Timóteo Santos 
move em face de Sul América Seguro Saúde S/A, na qual requer ordem judicial para que a requerida lhe forneça medicamento 
necessário ao tratamento de grave doença, qual seja, câncer de próstata. Aduz se tratar de tratamento oncológico, sendo-
lhe negado o fornecimento da medicação, sob alegação de não cobertura pelo plano contratado. Não se nega ser possível a 
existência no contrato de exclusões de coberturas. Ocorre que, não podem algumas exclusões, dada a sua natureza, fomentar, 
implicitamente, outras, as quais, inicialmente, não estariam contratualmente incluídas no rol de restrições. Exclusão de garantia 
contratual, desse jaez, deve ser considerada abusiva, pois o que se pretende garantir, com o contrato celebrado, globalmente 
falando, é a saúde, e o consumidor, se assim não se entender, ficará exposto a diversas manobras tendentes a ampliar o rol 
de exclusões de cobertura. Ora, nada mais ofensivo ao consumidor do que alegar ser um determinado material/medicamento 
excluído da cobertura e, sob tal argumento, negar, todo e qualquer forma de tratamento à parte autora. Nesse sentido, inegável 
que o material/medicamento integra o tratamento e, em sendo admitido a cobertura pela seguradora, não pode este ser 
inviabilizado por uma restrição secundária. Trata-se de uma relação meio-fim, de tal forma que em se admitindo o fim, deve a 
seguradora assegurar os meios. E mais. A Medicina evolui, de tal forma que deve ser assegurado ao consumidor o meio mais 
seguro e menos desgastante. Assim sendo, outra conduta abusiva é impor ao consumidor a realização de um tratamento mais 
arriscado, mais extenuante, com recuperação mais lenta e dolorida, por não ser coberto pelo seguro. Em suma, a postura da 
requerida viola, expressamente, o artigo 54, parágrafos 3º e 4º do Código de Defesa do Consumidor, vez que as restrições 
devem ser claras e expressas, de tal maneira a não violar os direitos do consumidor, pois o consumidor ao ler em contrato que há 
cobertura para tratamento oncológico, não imagina que restrições secundárias possam ser alegadas, aumentando o sofrimento 
e riscos, à saúde. Em análise sumária da prova, à luz dos documentos carreados aos autos (fls. 13/33), defiro a liminar para 
que a requerida providencie o fornecimento da medicação ao autor, para que seja realizado todo o tratamento necessário para 
o resguardo de sua saúde, requeridos pela equipe médica, nos termos da inicial, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 
2.000,00. Oficie-se à empresa ré, sendo que o ofício deverá ser retirado pela parte interessada para encaminhamento. No mais, 
cite-se, observando-se as formalidades legais. P. Int. - ADV: TARCILA DEL REY CAMPANELLA (OAB 287261/SP)

Processo 1001617-16.2014.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A.B.M.N.L. - R.J.N.L. - 
Sobre a Justificativa apresentada às fls. 47/60, manifeste-se o exequente no prazo legal. - ADV: ALESSANDRO ARAUJO (OAB 
187178/SP), RIVALDO EMMERICH (OAB 216096/SP)

Processo 1002697-15.2014.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - B.R.S. - - F.G.R.S. 
- G.N.S. - Providencie o autor o regular andamento do feito, requerendo o que de direito no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: 
SOLANGE DE OLIVEIRA LIMA (OAB 245261/SP), LETICIA REGINA GRECCO MARTINS (OAB 310202/SP)

Processo 1004177-28.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - condominio reserva itaunas - 
LUIZ HENRIQUE GOMES BARBOSA - Vistos. Indefiro a denunciação à lide formulada pelo Requerido. O contrato particular de 
compromisso de compra e venda, firmado entre essas partes conforme fls. 124, em sua cláusula 6.2 prevê: “Todas as despesas, 
impostos, taxas, multas e contribuições que recaírem sobre o imóvel objeto deste contrato, até a data do habite-se ou da 
entrega das chaves, o que ocorrer primeiro, são de responsabilidade da PROMITENTE VENDEDORA e a partir daí passarão 
a correr por conta exclusiva do(a) PROMITENTE COMPRADOR(A)...” (fls. 125). O habite-se foi concedido em 03.03.2011 (fls. 
189) e os débitos cobrados são posteriores a esta data. Portanto, de acordo com o contrato particular de promessa de compra 
e venda, são de responsabilidade do Requerido, não se havendo falar em ilegitimidade passiva. Para apreciação do pedido de 
gratuidade providencie o Requerido a juntada aos autos das 02(duas) últimas declarações do IRPF apresentadas. No mais, sem 
prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, 
indicando precisamente qual ponto com elas pretende comprovar. Anote-se que a indicação genérica de provas a produzir será 
entendida como inexistência de prova a produzir além das que já constam nos autos. Prazo: 10 (dez) dias. Outrossim, no mesmo 
prazo supra, deverão as partes informar a este Juízo acerca de eventual interesse na realização de audiência de tentativa de 
conciliação. Intime-se. - ADV: SELMA ISIS PEIGO (OAB 328308/SP), LILIA DIAS MARIANO (OAB 261065/SP)

Processo 1004195-49.2014.8.26.0348 - Inventário - Inventário e Partilha - CARLOS RAMOS DE SOUSA - Fica intimado o 
autor a recolher as custas das cópias necessárias para expedição do Formal de Partilha e o recolhimento da respectiva taxa no 
valor de R$ 37,70 para expedição do Formal em 5 (cinco) dias. - ADV: DANIEL TEIXEIRA (OAB 258677/SP)

Processo 1006039-34.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - JOSÉ MARCELO MOTA SILVA - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Ciência ao autor de Guia de perícia expedida nos autos, ficando intimado 
a providenciar sua impressão, instrução com as peças necessárias e comprovar o encaminhamento. Prazo: 5 dias. - ADV: ANA 
MARIA STOPPA (OAB 108248/SP), DANIELA DE ANGELIS (OAB 248840/SP)

Processo 1007297-79.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - RENAN GONÇALVES DE LIMA 
- ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Ciência ao autor de Guia de perícia expedida nos autos, ficando intimado 
a providenciar sua impressão, instrução com as peças necessárias e comprovar o encaminhamento. Prazo: 5 dias. - ADV: 
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DANIELA DE ANGELIS (OAB 248840/SP), EDYNALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR (OAB 274596/SP)
Processo 1007310-78.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA 

- ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Ciência ao autor de Guia de perícia expedida nos autos, ficando intimado 
a providenciar sua impressão, instrução com as peças necessárias e comprovar o encaminhamento. Prazo: 5 dias. - ADV: 
DANIELA DE ANGELIS (OAB 248840/SP), EDYNALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR (OAB 274596/SP)

Processo 1007610-40.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - AURINÉLIA OLIVEIRA MACEDO 
RODRIGUES - INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - Ciência ao autor de Guia de perícia expedida nos autos, 
ficando intimado a providenciar sua impressão, instrução com as peças necessárias e comprovar o encaminhamento. Prazo: 5 
dias. - ADV: DANIELA DE ANGELIS (OAB 248840/SP), ALEX DE FREITAS ROSA (OAB 320976/SP)

Processo 1007799-18.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Débora Passoto - ‘Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Ciência ao autor de Guia de perícia expedida nos autos, ficando intimado a providenciar sua 
impressão, instrução com as peças necessárias e comprovar o encaminhamento. Prazo: 5 dias. - ADV: PRISCILLA DAMARIS 
CORREA (OAB 77868/SP), DANIELA DE ANGELIS (OAB 248840/SP)

Processo 1007854-66.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - EVANDRO DARCI BURATI 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Ciência ao autor de Guia de perícia expedida nos autos, ficando 
intimado a providenciar sua impressão, instrução com as peças necessárias e comprovar o encaminhamento. Prazo: 5 dias. - 
ADV: DANIELA DE ANGELIS (OAB 248840/SP), LEONARDO CARLOS LOPES (OAB 173902/SP)

Processo 1007987-11.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - PAULO ROBERTO FERNANDES 
DE OLIVEIRA - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Ciência ao autor de Guia de perícia expedida nos autos, 
ficando intimado a providenciar sua impressão, instrução com as peças necessárias e comprovar o encaminhamento. Prazo: 5 
dias. - ADV: ALESSANDRA ZERRENNER VARELA (OAB 257569/SP), DANIELA DE ANGELIS (OAB 248840/SP), FERNANDA 
PEREIRA RODRIGUES (OAB 261621/SP)

Processo 1008084-11.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - GERALDO FERREIRA DA SILVA 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Ciência ao autor de Guia de perícia expedida nos autos, ficando intimado 
a providenciar sua impressão, instrução com as peças necessárias e comprovar o encaminhamento. Prazo: 5 dias. - ADV: 
DANIELA DE ANGELIS (OAB 248840/SP), IRACI MARIA DE SOUZA TOTOLO (OAB 178596/SP)

Processo 1008245-21.2014.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - FORMILINE INDÚSTRIA DE 
LAMINADOS LTDA. - Delta Móveis Indústria e Comércio Ltda. Epp. - Vistos. Fls. 68/75: Tendo em vista que o deferimento do 
processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, 
declaro suspenso o curso da presente ação, pelo prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento 
do processamento da recuperação (26/11/2014) - Lei 11.101/2005, artigo 6º, §4º. P. Int. - ADV: CLAUDIA PRETURLAN RIBEIRO 
(OAB 150115/SP), EDMARCOS RODRIGUES (OAB 139032/SP), SIRLEIA DE OLIVEIRA ANDRADE (OAB 248795/SP)

Processo 1009025-58.2014.8.26.0348 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
F.L.A.P. - J.C.S. - Sobre a Contestação apresentada às fls. 33/35, manifeste-se o autor em Réplica no prazo legal. - ADV: JOSÉ 
ROBERTO LOPES (OAB 215631/SP), DIEGO PERINELLI MEDEIROS (OAB 320653/SP)

Processo 1009409-21.2014.8.26.0348 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - M.A.R.P. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 348.2015/000477-0 
dirigi-me à Estrada do Carneiro, viela conhecida como viela 26, onde consta o nº 360 e, aí sendo, DEIXO, POR ORA, de 
PROCEDER a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de THAIS FRANCINE FERNANDES RAUL, em razão de não a haver localizado, pois 
em referida viela não localizei o nº 75, ou a residência da requerida, havendo várias moradias sem numeração aparente, e 
indagando a diversos moradores fui informada não ser a requerida conhecida. Ante o exposto devolvo o presente para os 
devidos fins, aguardando novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Maua, 06 de fevereiro de 2015.”Sobre a certidão 
do oficial de justiça, manifeste-se o autor em 5(cinco) dias.” - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 
999999/DP)

Processo 1009757-39.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL SA BANCO 
MULTIPLO - STILLU’S WARE CALÇADOS E BOLSAS LTDA ME - - ANTONIO JESUINO DA SILVA - Providencie o autor o 
recolhimento da taxa relativa ao serviço de impressão de informações fornecidas pelo sistema Bacenjud, nos termos do 
Provimento CSM nº 2195/2014 do Consellho Superior da Magistratura. Prazo 5 (cinco) dias (R$ 12,20 por cada CPF ou CNPJ 
a ser pesquisado e por serviço requisitado, que deverão ser recolhidos na Guia do Fundo de Despesas do TJSP (FEDTJ), 
informando-se o código 434-1 - “Impressão de Informações do Sistema BACENJUD). - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 
142155/SP)

Processo 1010186-06.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Pagamento Indevido - JOSINALDO VIEIRA DA SILVA - 
Vistos. Recebo o Recurso de Apelação oferecido pelo autor, em seus regulares efeitos. Cite-se a parte ré, para responder os 
termos do recurso (Código de Processo Civil, art. 285-A, §2º). Regularizados os autos e observadas as formalidades legais, 
remetam-se estes autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, com nossas homenagens. P. 
Int. - ADV: RAFAEL CALUMBY RODRIGUES (OAB 348121/SP)

Processo 4002034-49.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO IRINEU 
EVANGELISTA DE SOUZA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 348.2015/001114-9 dirigi-me ao endereço onde não localizei os requeridos, que no local está 
estabelecida loja de roupas “Pra Gata” e que fui informada por funcionárias e inquilinas que os requeridos não trabalham no 
local e não são conhecidos e que não possuem contato com os proprietários, tratando direito com imobiliária; diante do exposto, 
DEIXEI DE CITAR MARCEL GUERREIRO e MARIA APARECIDA NÉRI GUERREIRO. O referido é verdade e dou fé. Maua, 05 de 
fevereiro de 2015. “Sobre a certidão do oficial de justiça, manifeste-se o autor em 5(cinco) dias.” - ADV: RODRIGO FERREIRA 
LANDIOSE (OAB 293885/SP), ROBERTO JOSE CARDOSO DE SOUZA (OAB 280103/SP), BLANCA PERES MENDES (OAB 
278711/SP)

Processo 4002480-52.2013.8.26.0348 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Regina Conceição Alves Boaretto - Vistos. Intime-se a parte ré, para que no prazo de 15 (quinze) dias efetue o pagamento 
da quantia de R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais), valor este apontado pelo credor às fls. 76/77 (para novembro/14), 
devidamente atualizado, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) ao referido valor, cujo prazo fluirá a partir 
da publicação deste despacho. Desnecessária a intimação pessoal do devedor para cumprimento voluntário da condenação, 
tendo em vista que o artigo 322, caput, do CPC estabelece que “contra o revel que não tenha patrono nos autos, correrão os 
prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório”. Com o depósito, vista ao credor. No 
silêncio, intime-se o exeqüente para manifestação, oportunidade em que deverá apresentar o cálculo atualizado do débito, 
com o acréscimo da multa respectiva, e requerer o que de direito, no prazo legal. P. Int. - ADV: THAIS ROSSI BOARETO (OAB 
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323147/SP)

3ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDA CRISTINA DA SILVA FERRAZ LIMA CABRAL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MEIRE MACHADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0035/2015
Processo 0000083-12.1981.8.26.0348 (348.01.1981.000083) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 

3.365/1941 - Antonio Carlos de Queiroz Alves - Fls. 817. Certidão do cartório que expediu mandado de levantamento em favor 
do patrono Dr. Waldyr Simões providenciar retirada. - ADV: WALDYR SIMOES (OAB 18649/SP)

Processo 0001061-65.2013.8.26.0348 (034.82.0130.001061) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Comercial 
Exportadora Importadora e Distribuidora Marc 4 Ltda - Vistos. Primeiramente, defiro o requerimento do(a) interessado(a) e 
determino o arresto de dinheiro em depósito ou aplicação financeira do(a) executado(a), Taisa Celeste Campos Sacca Me, 
CNPJ 06.210.654/0001-26, existente nas instituições vinculadas ao Banco Central do Brasil, mediante bloqueio de valores 
até o limite da dívida executada. Cumpra-se o Provimento CG 21/2006, elaborando-se a minuta de bloqueio. Com o protocolo 
enviado, verifique-se em 48 horas. Havendo bloqueio, tornem com minuta para transferência do dinheiro para conta judicial 
até o limite do crédito (R$ 3.691,95, conforme fls. 129), liberando-se valores excedentes à dívida, ou irrisórios. Se negativas 
as respostas, publique-se e oportunamente, dê-se vista ao exequente. Observe-se que, em casos de arresto, os valores não 
deverão ser transferidos até posterior deliberação do Juízo. Int. ( Fls. 133/135 . Vista Bloqueio Bacenjud negativo, R$0,00) - 
ADV: ALEXANDRE GAIOFATO DE SOUZA (OAB 163549/SP)

Processo 0001184-97.2012.8.26.0348 (348.01.2012.001184) - Divórcio Consensual - Dissolução - G.J.J. e outro - Vistos. 
Fls. 26. Oficie-se à empregadora mencionada, nos termos dispostos na inicial. Conste no ofício que ele servirá como ordem 
para desconto da pensão alimentícia a qualquer empresa que o requerido venha a prestar serviços ou ao INSS, devendo ser 
impresso e encaminhado por qualquer das partes interessadas. Consigno que alterações na conta bancária para depósito da 
pensão poderão ser comunicadas diretamente pela representante legal da(s) criança(s) à empregadora do réu ou ao INSS, 
sendo desnecessária a intervenção judicial para tal fim. Após, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: ELISABETE DE LIMA 
TAVARES (OAB 173859/SP)

Processo 0001631-13.1997.8.26.0348 (348.01.1997.001631) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Industria de Artefatos de Borracha Ruzi Sa - 
Sindicato Trabalhadores Ind Borracha - Adelio Conter e outros - Fazenda do Estado de São Paulo e outros - Vistos. Em vista dos 
documentos de fls.10625/10644 e dos pareceres do Síndico e da Exma. Promotora de Justiça, determino a inclusão do Banco 
Bradesco S.A como credor quirografário da massa falida, da importância de R$ 103.117,08. Providencie a Serventia a retificação 
e publicação do quadro geral de credores. Fls.10650/10656: Informe-se, por e-mail, que a ordem de levantamento da penhora 
no rosto dos autos já foi cumprida por este Juízo em fevereiro/2009. Instrua-se com cópias de fls.8699/8701 e 8724. Int. - ADV: 
ABRAAO FRANCISCO DA COSTA (OAB 152135/SP), ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA (OAB 143644/SP), CLAUDIA LIGIA 
MARINI (OAB 145731/SP), MARCOS VEDROSI PALERMO (OAB 146211/SP), REYNALDO SANGIOVANNI COLLESI (OAB 
147571/SP), MARCIO MAGNO CARVALHO XAVIER (OAB 149589/SP), ALESSANDRA BATISTA (OAB 152038/SP), MARCELO 
PIMENTEL RAMOS (OAB 140327/SP), THIAGO MENDES LADEIRA (OAB 154633/SP), ROGERIO DAMASCENO LEAL (OAB 
156779/SP), ROSANGELA DA CUNHA GOMES (OAB 159867/SP), RODRIGO VINICIUS ALBERTON PINTO (OAB 167139/SP), 
SERGIO VIEIRA MIRANDA DA SILVA (OAB 175217/SP), UMBERTO DE BRITO (OAB 178509/SP), SIDNEI SOUZA BUENO 
(OAB 182678/SP), PAULO BUENO DE AZEVEDO (OAB 182863/SP), DOUGLAS SANTOS RIBAS JUNIOR (OAB 129276/SP), 
PATRICIA PIRES DE ARAUJO (OAB 122050/SP), FERNANDO LUIS LAMBERT SIRIANI (OAB 123950/SP), MARCELO NOBRE 
DE BRITO (OAB 124388/SP), VERA APARECIDA QUIOQUETI (OAB 124759/SP), GERUSA LUCIANE BRITO S CARVALHO 
(OAB 125367/SP), ATHANAEL FARIAS YANEZ (OAB 126084/SP), EDUARDO DOMINGOS BOTTALLO (OAB 12762/SP), 
EDMARCOS RODRIGUES (OAB 139032/SP), DJANILDA DE LIRA (OAB 132906/SP), MIRIAM CAPELETTE (OAB 132920/
SP), MARCIO MORAIS XAVIER (OAB 133552/SP), SANDRA DE SOUZA MARQUES SUDATTI (OAB 133794/SP), VALDIRENE 
FERREIRA CUCINOTA (OAB 134225/SP), CARLOS ROBERTO NICOLAI (OAB 134458/SP), ERNANI DE ALMEIDA MACHADO 
(OAB 13823/SP), FERNANDO CARMONA FIORAVANTI (OAB 118141/SP), IARA APARECIDA RUCO PINHEIRO (OAB 64599/
SP), DELFINO MORETTI FILHO (OAB 45353/SP), SERGIO DE OLIVEIRA PASSOS (OAB 45724/SP), ELISA IDELI SILVA (OAB 
47471/SP), HENRIQUE VALTER SKALLA (OAB 50572/SP), MARIA CELESTE CARDOZO SASPADINI (OAB 51497/SP), ANDRE 
LUIZ GALEMBECK (OAB 52113/SP), VAGNER ROSSI (OAB 53925/SP), DARCY AFFONSO LOMBARDI (OAB 45245/SP), 
SANTO LUIZES CAMPOS (OAB 67204/SP), ABSALAO DE SOUZA LIMA (OAB 68863/SP), CARLOS NARCY DA SILVA MELLO 
(OAB 70859/SP), MÁRCIA SPINEL DE SOUZA CÁRGANO (OAB 71655/SP), ADEMAR LIMA DOS SANTOS (OAB 75070/SP), 
CAETANO XAVIER DE MORAES JUNIOR (OAB 79907/SP), MARILSETE MARCELINO DA SILVA DE BRITO (OAB 80115/
SP), CLAUDIO JACOB ROMANO (OAB 80315/SP), KATIA SILEIDE PACHECO DUTRA (OAB 195218/SP), DELSON PETRONI 
JUNIOR (OAB 26837/SP), FABIOLA STAURENGHI (OAB 195525/SP), ROSANA BOSCARIOL BATAINI POLIZEL (OAB 211867/
SP), JEFFERSON GOULART DA SILVA (OAB 220293/SP), PATRICIA GODOY ARRUDA (OAB 221718/SP), IONE MARIA 
BARRETO LEÃO (OAB 224395/SP), SEIJI YOSHII (OAB 23555/SP), LIGIA MARA MARQUES DA SILVA (OAB 238489/SP), 
MARIO DAVIS VEIGA BONORINO (OAB 42937/SP), RICARDO PENACHIN NETTO (OAB 31405/SP), ARY MANDELBAUM (OAB 
31899/SP), ROBERTO KAISSERLIAN MARMO (OAB 34352/SP), FRANCISCO JOSE FERNANDES CRUZ (OAB 36010/SP), 
MARIA HELENA LEONATO DE LIMA (OAB 39331/SP), ANA MARIA BONINI (OAB 39794/SP), DURVAL DE NORONHA GOYOS 
JUNIOR (OAB 42008/SP), FERNANDO NABAIS DA FURRIELA (OAB 80433/SP), OMAR MOHAMAD SALEH (OAB 266486/SP), 
ALVARO DE AZEVEDO MARQUES NETO (OAB 92103/SP), SILVANA PEREIRA BARRETTO FREIRE (OAB 92844/SP), HELIO 
FABBRI JUNIOR (OAB 93863/SP), JOAO BATISTA VIEIRA (OAB 95563/SP), OTAVIO TENORIO DE ASSIS (OAB 95725/SP), 
JOAO CARLOS GUERESCHI (OAB 96906/SP), DEBORA PEREIRA MENDES RODRIGUES (OAB 97380/SP), IVONE JOSÉ 
(OAB 99964/SP), ANDRÉ LEPTAK RODRIGUES (OAB 265216/SP), ADRIANA PADOVANI TAVOLARO SALEK (OAB 90936/SP), 
SILVIA ONODERA (OAB 281473/SP), ODETE MARIA DE JESUS (OAB 302391/SP), DIOGO SAIA TAPIAS (OAB 313863/SP), 
GILDEIA CASTRO DOS SANTOS (OAB 4332/BA), JÚLIO CESAR GOULART LANES (OAB 46648/RS), RONILDO DE OLIVEIRA 
CUNHA (OAB 7699/GO), ABÍLIO ALMEIDA DOS SANTOS (OAB 4334/BA), ALCIDES AUGUSTO PIRES DANIEL (OAB 36566/
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SP), OSVALDO PAIVA MARTINS (OAB 203158/SP), MARIA MIRTES DAS NEVES PESSANHA (OAB 111228/SP), RICARDO 
TOSTO DE OLIVEIRA CARVALHO (OAB 103650/SP), LUIZ ANTONIO BALBO PEREIRA (OAB 101492/SP), OLYNTHO DE 
RIZZO FILHO (OAB 81210/SP), IMERO MUSSOLIN FILHO (OAB 81286/SP), PAULO WAGNER PEREIRA (OAB 83330/SP), 
MARCELO PANTOJA (OAB 103839/SP), CARLOS EURICO LEANDRO (OAB 109746/SP), CARLOS CESAR RIBEIRO DA SILVA 
(OAB 88162/SP), JAYME VITA ROSO (OAB 10305/SP), ADOLFO ALFONSO GARCIA (OAB 84763/SP), MARCOS ALBERTO 
SANT’ANNA BITELLI (OAB 87292/SP)

Processo 0002491-33.2005.8.26.0348 (348.01.2005.002491) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Aparecida da 
Fonseca Tosco - Fazenda do Estado de São Paulo - 1 - Alvará disponível para impressão. 2 - Para a expedição do aditamento ao 
Formal de Partilha deverá a patrona da autora recolher a taxa de R$ 5,50, referente a expedição de 11 cópias do processo (em 
guia própria), bem como recolher a diferença de R$ 16,50, referente à autenticação das cópias (código 201-0). - ADV: KRISTINA 
YASSUKO IHA KIAN WANDALSEN (OAB 146276/SP), MARIA HELENA BATTESTIN PASSOS (OAB 139402/SP)

Processo 0002493-22.2013.8.26.0348 (034.82.0130.002493) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
L.S.M. - Fl.s 62. Vista certidão negativa da carta precatória daComarca de Diadema/SP - ADV: PITERSON BORASO GOMES 
(OAB 206834/SP)

Processo 0002529-64.2013.8.26.0348 (034.82.0130.002529) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A.J.S. - 
M.Y.R.A. - - W.A.S. - - K.V.A.S. - Vistos. Nos termos da decisão de fls.151, redesigno audiência de conciliação, instrução e 
julgamento para o dia 04 de maio de 2015, segunda-feira, às 14:40 horas. Expeça-se o necessário para citação e intimação do 
réu Marcos Yuri nos endereços ainda não diligenciados, indicados a fls.168, quais sejam, Rua Dezesseis, 810, Jardim Monte 
Alto - Campinas - SP e Rua Riachuelo, 413, Vila Nossa Senhora das Vitórias - Mauá, com as advertências das decisões de 
fls. 26 e 116. A advogada deverá providenciar o comparecimento do autor na audiência. Ciência ao Ministério Público. Int. - 
ADV: ANA PAULA TERNES (OAB 286443/SP), DANIELA GABARRON CALADO ALBUQUERQUE (OAB 279094/SP), MARCOS 
ANTÔNIO GUILHERME FERREIRA (OAB 181012/SP)

Processo 0002579-71.2005.8.26.0348 (348.01.2005.002579) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Cesar Clemente - Bela Vista Cooperativa Habitacional de Interesse Social - Vistos. Regularize a ré sua representação processual, 
em cinco dias, uma vez que o subscritor do acordo não possui procuração nos autos. Sem prejuízo, no mesmo prazo, informe a 
autora se houve a quitação do débito. Int. - ADV: JOSE WALDIR DA COSTA LEMOS JUNIOR (OAB 229479/SP)

Processo 0002958-36.2010.8.26.0348 (348.01.2010.002958) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Itau Sa - Douglas 
Martins do Prado Marketing - - Douglas Martins do Prado - Vistos. Tendo em vista a constituição de novos patronos, defiro a 
vista dos autos ao autor, fora de cartório, pelo prazo de quinze dias. Após, manifeste-se em termos de efetivo prosseguimento 
do feito. Sem prejuízo, providencie o autor o recolhimento das custas devidas pela juntada da procuração de fls. 161/162 e 
substabelecimentos de fls. 163, 163verso e 166. No silêncio, intime-se para os fins do artigo 267, § 1º, do CPC. Int. - ADV: 
MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)

Processo 0003181-81.2013.8.26.0348 (034.82.0130.003181) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - O.B.S. - 
R.S.S. - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Expeça-se certidão de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, conforme 
já determinado a fl. 57. Ciência ao Ministério Público. Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 
estilo, após as devidas anotações. Int. - ADV: WILSON JOSE DA SILVA (OAB 248388/SP), ANTONIO CLENILDO DE JESUS 
CARVALHO (OAB 257589/SP)

Processo 0003548-08.2013.8.26.0348 (034.82.0130.003548) - Procedimento Sumário - Nulidade / Inexigibilidade do Título 
- Banco Pecunia Sa - Vistos. Manifeste-se a exequente, em cinco dias, quanto ao depósito efetivado às fls. 91, no valor de 
R$ 17.652,42, esclarecendo se dá o débito por quitado. O silêncio será interpretado como cumprida a obrigação e extinta a 
execução. Int. Maua, 26 de novembro de 2014. - ADV: ANDRÉ LUÍS RODRIGUES TRENCH (OAB 158700/SP), RINALDO 
FONTES (OAB 111875/SP)

Processo 0003548-08.2013.8.26.0348 (034.82.0130.003548) - Procedimento Sumário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - 
Maria Mara Ferreira Batista - Certidão do cartório que expediu mandado de levantamento em favor da autora constando o nome 
de sseu patrono providenciar retirada. - ADV: NIVALDO DE MELO (OAB 281093/SP)

Processo 0003785-33.1999.8.26.0348 (348.01.1999.003785) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Ministerio Publico do 
Estado de Sao Paulo - Marilda Helena Miranda Lopes Dorsa - - Dantas Imoveis Sc Ltda - - Geraldo Luiz Ferreira - - Saulo 
Lombardi Granado - - Jose Carlos Grecco - - Município de Maua - - Edilena Held Lombardi - - Solange Tonelotti Grecco - 
Ministério Público do Estado de São Paulo - Algemiro Ribeiro da Silva e outros - Vistos. Fls.6188/6190: Acolho o pedido do 
Exmo. Promotor de Justiça, e determino que se proceda a CONSTATAÇÃO de que os lotes ofertados como garantia nestes 
autos, descritos a fls.6167, localizados no loteamento no bairro Nova Mauá, encontram-se desocupados, devendo o Sr. Oficial 
de Justiça responsável descrever as condições em que se encontram, com a apresentação de registro fotográfico de cada um 
dos lotes. Deverá o Município de Mauá entrar em contato com o Oficial de Justiça designado, para agendar o cumprimento da 
diligência com a presteza possível, disponibilizando equipe técnica capacitada para indicar ao Oficial a exata localização de cada 
lote e proceder aos registros fotográficos das áreas. Ficam deferidas ao oficial de justiça as prerrogativas do art. 172 do Código 
de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de constatação. INSTRUA-SE ESTE MANDADO COM 
CÓPIA DE FLS.6167. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Cumprido o mandado, dê-se vista às partes e ao Ministério 
Público. Após, tornem com urgência. Intime-se. (NOTA DO CARTÓRIO: Município de Mauá - procurar a Oficial de Justiça 
Katia Mayumi Tabata Sueto na Central de Mandados a fim de agendar o cumprimento da diligência como já orientado acima). 
- ADV: RODRIGO ARANTES CARDOSO (OAB 253741/SP), ROSANA BOTURA KUNRADI ROSA (OAB 224338/SP), JOSE 
VIANA LEITE (OAB 247916/SP), EDNA PEREIRA DE CARVALHO (OAB 79949/SP), DELFINO MORETTI FILHO (OAB 45353/
SP), DOROTEU PUPILINO DOS SANTOS (OAB 70549/SP), OLAVO ZAMPOL (OAB 81997/SP), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA 
PACIFICO (OAB 75081/SP), MILENA MAGALHÃES VISCAINO DEL BARCO (OAB 303233/SP), GILBERTO CAETANO DE 
FRANCA (OAB 115718/SP), DENISE DE CAMPOS FREITAS MURÇA (OAB 123374/SP), BENEDITO JOSE DE SOUZA (OAB 
109050/SP), LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO (OAB 117515/SP), MARCIA CRISTINA PEREIRA FERNANDES (OAB 
118293/SP), MAURICIO MARTINS (OAB 118966/SP), FERNANDA VACCO AKAO VOLPI (OAB 173760/SP), APARECIDA 
PINTAUDI (OAB 129870/SP), ISABELLE CRISTINE NOVELLI (OAB 145213/SP), ALEXANDRE TAVARES BUSSOLETTI (OAB 
151991/SP), JOAO DA COSTA FARIA (OAB 16167/SP), ELYSSON FACCINE GIMENEZ (OAB 165695/SP), DUCINEIA MARIA 
DE LIMA KOVACIC (OAB 318571/SP)

Processo 0003893-42.2011.8.26.0348 (348.01.2011.003893) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Fundação Santo André - Alexandre Marcos Lima da Rocha - Vistos. Reitere-se o ofício, para resposta em 15 dias, sob as penas 
previstas no art. 14, V, § único do CPC. Int. - ADV: PAULO CEZAR DE SOUZA CARVALHO (OAB 287206/SP)

Processo 0003968-13.2013.8.26.0348 (034.82.0130.003968) - Recuperação Judicial - Classificação de créditos - 
Megastamp Industrial Ltda - Vistos. GILBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA ingressou com a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - 
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RETARDATÁRIA, visando ser incluído entre os credores na recuperação judicial de MEGASTAMP INDUSTRIAL LTDA., processo 
nº 0011905-11.2012.8.26.0348, ordem nº 1414/2012. DECIDO. De início, concedo ao credor os benefícios da justiça gratuita. 
A Recuperanda concordou com o pedido. O Administrador Judicial e o Sr. Perito Contador, manifestaram-se, requerendo a 
inclusão do crédito deflacionado até a data do requerimento de recuperação judicial (ocorrido em 17/07/2012), de acordo 
com os índices da Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo. A Exma. Representante do Ministério Público concordou com 
o Administrador. Considerando que foram preenchidos todos os requisitos legais, os documentos carreados aos autos e os 
pareceres dos interessados, a pretensão deve ser parcialmente deferida, admitindo-se o crédito da habilitante no valor indicado 
pelo Administrador Judicial, deflacionado, nos termos do art. 9º, II, da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Posto isso, 
DETERMINO A INCLUSÃO do crédito de GILBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA, no quadro geral de credores da recuperação 
judicial de MEGASTAMP INDUSTRIAL LTDA., pela importância de R$ 6.856,36, na qualidade de credora trabalhista. Sem 
custas. Sem sucumbência na espécie. Ciência ao Ministério Público. Oportunamente, arquive-se este incidente. P.R.I. - ADV: 
LUIS HENRIQUE FERNANDES VICENTE (OAB 347025/SP), DENIS ROBINSON FERREIRA GIMENES (OAB 173744/SP)

Processo 0004372-98.2012.8.26.0348 (348.01.2012.004372) - Execução de Alimentos - Alimentos - K.V.S.S. - Vistos. Expeça-
se ofício ao INSS a fim de que encaminhe a este Juízo o CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais) do executado, em 
15 dias. Sem prejuízo, apresente a exequente cálculo atualizado do débito, em cinco dias. Após, ao MP e tornem. Int - ADV: 
RENATA CANAFOGLIA (OAB 128576/SP)

Processo 0004521-60.2013.8.26.0348 (034.82.0130.004521) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.L.E. - Vistos. Verifico, nesta 
oportunidade, que não foi tentada a citação do réu no endereço situado na Rua Wenceslau Richterm 23-B, apartamento 107, Jd. 
Yrajá, São Bernardo do Campo/SP, fornecido pelo BACEN (fls. 37). A fim de se evitar futura arguição de nulidade, oficie-se às 
empresas de telefonia fixa e móvel, solicitando a vinda de endereços do réu, conforme requerido pela Curadora Especial do réu. 
Resposta no prazo de 30 dias. Com a vinda das respostas, tornem conclusos. Intimem-se. - ADV: FABRIZIO ZANARDO (OAB 
225437/SP)

Processo 0004772-49.2011.8.26.0348 (348.01.2011.004772) - Procedimento Ordinário - Exoneração - I.S.B. - Fls. 294. 
Certidão do cartório que expediu mandado de levantamento em favor da exequente , constando o nome de seu Patrono. 
providenciar retirada. - ADV: DIMAS REBELO DE SOUSA CARVALHO (OAB 120763/SP)

Processo 0004784-58.2014.8.26.0348 - Carta Precatória Cível - Estudo Social (nº 0050995-74.2011.8.26.0602 - 1ª Vara de 
Família e Sucessões) - D.A.N.G. - Fls. 41/45. Vista Estudo Social - ADV: CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA (OAB 75739/SP)

Processo 0004920-26.2012.8.26.0348 (348.01.2012.004920) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.C.S. - L.F.S. - Fls. 
152/155. Vista Oficio INSS - ADV: NELSON ALEXANDRE NACHE BARRIONUEVO MUNHOZ (OAB 136178/SP), VALSOMIR 
FERREIRA DE ANDRADE (OAB 197203/SP)

Processo 0006069-91.2011.8.26.0348 (348.01.2011.006069) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - 
Sindicato dos Trab Nas Ind de Ceramica de Louças Po de Pedra,porc e Louça de Barro de Maua - Portaria SADM nº 01/2014 
-Caso não haja nos atuos GRD já recolhida ou sendo o valor insuficiente, o recolhimento deverá ser efetuado com base nos 
valores vigentes à partir de 03/11/2014, ainda que para complementação da diligência. Autor, Observando o valor da diligência 
do oficial de justiça atualizada em janeiro (3UFESPs - R$ 63,75), complementar a primeira guia (diferença R$ 3,33). - ADV: 
ANGELA MARIA SANTOS GOES (OAB 200315/SP)

Processo 0007302-02.2006.8.26.0348 (348.01.2006.007302) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Maria Aparecida Moya Perdão - Fls. 239/249.Vista de oficio INSS - ADV: ANTONIO DE MORAIS 
(OAB 137659/SP)

Processo 0007384-52.2014.8.26.0348 (processo principal 0011905-11.2012.8.26) - Impugnação de Crédito - Banco 
Mercantil do Brasil S/A - Megastamp Industrial Ltda - Vistos. BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A. ingressou com a presente 
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - RETARDATÁRIA, visando ser incluído entre os credores na recuperação judicial de MEGASTAMP 
INDUSTRIAL LTDA., processo nº 0011905-11.2012.8.26.0348, ordem nº 1414/2012. DECIDO. A Recuperanda concordou com 
o pedido. O Administrador Judicial e o Sr. Perito Contador, manifestaram-se, requerendo a inclusão do crédito deflacionado até 
a data do requerimento de recuperação judicial (ocorrido em 17/07/2012), de acordo com os índices da Tabela do Tribunal de 
Justiça de São Paulo. A Exma. Representante do Ministério Público concordou com o Administrador. Considerando que foram 
preenchidos todos os requisitos legais, os documentos carreados aos autos e os pareceres dos interessados, a pretensão deve 
ser parcialmente deferida, admitindo-se o crédito da habilitante no valor indicado pelo Administrador Judicial, deflacionado, nos 
termos do art. 9º, II, da Lei de Recuperação Judicial e Falências. Posto isso, DETERMINO A INCLUSÃO do crédito de BANCO 
MERCANTIL DO BRASIL S/A., no quadro geral de credores da recuperação judicial de MEGASTAMP INDUSTRIAL LTDA., pela 
importância de R$ 639.449,05, na qualidade de credor quirografário. Sem custas. Sem sucumbência na espécie. Ciência ao 
Ministério Público. Oportunamente, arquive-se este incidente. P.R.I. - ADV: DENIS ROBINSON FERREIRA GIMENES (OAB 
173744/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), 
NELSON ALBERTO CARMONA (OAB 92621/SP), LUIS HENRIQUE FERNANDES VICENTE (OAB 347025/SP)

Processo 0008646-47.2008.8.26.0348 (348.01.2008.008646) - Monitória - Pagamento - Unifec União para Formação 
Educação e Cultura do Abc Ltda - Vistos. Em razão do convênio RENAJUD, este Juízo procederá à ordem de bloqueio do 
veículo encontrado às fls. 154. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, em cinco dias. No silêncio, libere-
se o veículo e aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (OAB 131443/SP), 
FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP)

Processo 0008731-04.2006.8.26.0348 (348.01.2006.008731) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Jose Pereira de Carvalho e outro - Fls. 404. Vista as partes oficio Caixa Econômica. - ADV: RENATA CANAFOGLIA (OAB 
128576/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), ELAINE VILAR DA SILVA (OAB 150796/SP), DARCIO JOSE 
DA MOTA (OAB 67669/SP)

Processo 0010124-61.2006.8.26.0348 (348.01.2006.010124) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Valeria de Souza - Jose Valdovino do Carmo - Vistos. Arbitro honorários advocatícios ao Curador Especial nomeado às fls. 74/75 
de acordo com o valor da tabela vigente entre o convênio da OAB e a Defensoria Pública. Expeça-se a certidão. Fica o patrono 
ciente de que a certidão de honorários ficará disponível no sistema para impressão e o devido encaminhamento pelo mesmo. 
Oportunamente, tornem ao arquivo feitas as devidas anotações e comunicações. Int. Maua, 22 de janeiro de 2015. (Certidão de 
honorários disponível para impressão e encaminhamento) - ADV: NEY DOS SANTOS (OAB 117704/SP), EDUARDO SIDINEY 
GAMBINI (OAB 245190/SP), GUILHERME MAZZEO (OAB 129202/SP)

Processo 0010296-27.2011.8.26.0348 (348.01.2011.010296) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Torntec Industria 
Metalurgica Ltda Me - Qualy Tools Industria e Comercio Ltda - Abilio Manuel de Pinho Oliveira - - Apolinario Tavares de Oliveira 
- - Mario Carlos Figueiredo Sarmento Trigo - - Dolicir Jose de Souza - Vistos. Ante o certificado pelo Sr. Oficial de Justiça às 
fls. 159, expeça-se novo mandado ao endereço sito à Rua Adolfo Bastos, 320, apartamento 61, Vila Bastos, Santo André/
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SP, consignando-se que ficam deferidas ao oficial de justiça as prerrogativas do art. 172 do Código de Processo Civil. Deverá 
também utilizar o instituto da hora certa, se preenchidos os requisitos legais. Se o oficial de Justiça, após procurar por três vezes 
o(a) executado(a), não o encontrar e suspeitar de ocultação, intimará a qualquer pessoa da família do(a) requerido(a) ou, na sua 
falta, a qualquer vizinho que, no dia imediato, retornará para efetuar a citação no dia e na hora em que designar e, ao retornar, 
se não encontrar o(a) executado(a), informar-se-á dos motivos de sua ausência e dará por feita a citação na pessoa de qualquer 
familiar ou de vizinho. Observe, o oficial de Justiça, que a certidão deverá mencionar o dia e a hora das três oportunidades 
frustradas de localização do(a) executado(a), bem como o dia e a hora da citação por hora certa, os motivos que o levaram a 
suspeitar da ocultação e o nome da pessoa em que realizada a citação, ou sua descrição, caso esta se recuse a fornecê-lo. Sem 
prejuízo, manifeste-se o exequente acerca da certidão negativa de fls. 151 referente a não citação dos sócios Abilio, Apolinário 
e Mário. Int. Maua, 26 de janeiro de 2015. - ADV: NILTON FIORAVANTE CAVALLARI (OAB 59764/SP)

Processo 0010296-27.2011.8.26.0348 (348.01.2011.010296) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Torntec Industria 
Metalurgica Ltda Me - O autor recolheu diligência do oficial de justiça no valor de R$ 60,42. Há saldo de diligência não utilizada 
nos autos, no valor de R$ 20,43, (total R$ 80,85). Resta recolher a diferença, observando o valor correto para duas diligências, 
atualizados em janeiro de 2015. - ADV: NILTON FIORAVANTE CAVALLARI (OAB 59764/SP)

Processo 0011093-95.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.S.D. - Vistos. Cumpra 
a representante legal da autora integralmente o determinado às fls. 112, apresentando cópia de sua última declaração do 
imposto de renda. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial e revogação da liminar. Int. - ADV: DUCINEIA 
MARIA DE LIMA KOVACIC (OAB 318571/SP)

Processo 0011267-90.2003.8.26.0348 (348.01.2003.011267) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.M.J.F. - autos 
desarquivados em cartório para o réu por 30 dias - ADV: ALEXANDRE BLASCO GROSS (OAB 199715/SP), VANESSA REGINA 
INVERNIZZI BLASCO GROSS (OAB 199717/SP)

Processo 0013025-94.2009.8.26.0348 (348.01.2009.013025) - Execução de Título Extrajudicial - Fundaçao Santo Andre 
- Vinicius Rodrigues Lucas da Silva - Vistos. Tendo em vista a notícia de fls. 105, dando conta de que o executado contraiu 
nova dívida com o escopo de suprimir e substituir a que dava lastro à presente demanda (novação, art. 360, I, do CC), JULGO 
EXTINTA a presente ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por Fundação Santo André em face de Vinicius 
Rodrigues Lucas da Silva, nos termos do art. 794, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei. Tendo em 
vista a preclusão lógica, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, comunicando-se. P.R.I. - ADV: MARIANE 
BATISTA DA CONCEIÇÃO (OAB 262113/SP), GRAZIELA BREGEIRO (OAB 247698/SP)

Processo 0013346-27.2012.8.26.0348 (348.01.2012.013346) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Inadimplemento - Enilde Barbosa Santos - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos efeitos, a 
desistência manifestada pelo autor (fls. 113), julgando extinto com fundamento no artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil, 
o processo promovido por Enilde Barbosa Santos em face de Luzinete Oliveira Moreira e Silvio de Oliveira Pires. Tendo em vista 
a preclusão lógica, certifique-se o trânsito em julgado. Após, regularizados os autos e arquivem-se, comunicando-se. P.R.I. - 
ADV: THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI (OAB 274218/SP)

Processo 0013506-52.2012.8.26.0348 (348.01.2012.013506) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Antonia de 
Andrade Santos e outros - Ao Autor concedido prazo de 10 dias. - ADV: MARCO AURÉLIO LOPES OLIVEIRA (OAB 172934/
SP)

Processo 0015508-97.2009.8.26.0348 (348.01.2009.015508) - Procedimento Sumário - Glauco Brandao de Brito - Vistos. 
Cumpra-se o V. Acórdão. Para maior celeridade, apresente o instituto réu cálculo do valor devido, bem como informe quanto a 
efetivação da pesquisa prevista no art. 100, §§ 9º e 10º da Constituição Federal, ou seja, quanto à existência ou não de débitos 
em nome da parte autora e em nome dos advogados constituídos pela mesma. Int. - ADV: DANIELA BIANCONI ROLIM POTADA 
(OAB 205264/SP)

Processo 0015786-64.2010.8.26.0348 (348.01.2010.015786) - Cumprimento de sentença - Unifec União para Formação 
Educação e Cultura do Abc Ltda - Luciana de Jesus Umbelino Araujo - Vistos. Tendo em vista a manifestação da exequente às 
fls. 105/106, dou por quitado o débito e, consequentemente, JULGO EXTINTA a execução de sentença movida por Unifec União 
para Formação Educação e Cultura do ABC LTDA em face de Luciana de Jesus Umbelino Araújo, nos termos do artigo 794, 
inciso I, do CPC, em virtude do pagamento do débito. Ante a preclusão lógica, certifique-se o trânsito em julgado a sentença. 
Nos termos do disposto no Capítulo VIII, art.1.098, § 1º das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça, notifique-se 
a executada, por mandado no endereço de fls. 95, para em 60 dias promover o recolhimento das custas devidas ao Estado, 
ou seja, R$ 106,25, sob pena de inscrição na dívida ativa. Na inércia, promova-se a inscrição. Oportunamente, cumpridas 
as formalidades legais, arquivem-se os autos, comunicando-se. P.R.I. - ADV: JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (OAB 
131443/SP), FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP)

Processo 0017274-20.2011.8.26.0348 (348.01.2011.017274) - Procedimento Ordinário - Erro Médico - Aline Luiza da Silva - 
Irmandade da Santa Casa de Maua - Vistos. Ante à manifestação de fls. 157/163 indicando o valor da obrigação em R$ 5.333,65 
e o depósito efetuado pela executada no valor de R$ 3.181,50, intime-se o(a) devedor(a), na pessoa do advogado constituído 
nos autos, pela Imprensa Oficial, para que cumpra a obrigação, depositando o valor complementar, qual seja R$ 2.152,15, no 
prazo de quinze dias, sob pena da multa de 10% sobre o valor da condenação (art. 475-J, “caput”, e § 1º, do CPC). Int. - ADV: 
OTAVIO TENORIO DE ASSIS (OAB 95725/SP), ELI AUGUSTO DA SILVA (OAB 150126/SP)

Processo 0017324-80.2010.8.26.0348 (348.01.2010.017324) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - FUND.INV.EM DIR. CRED. NÃO PADRON. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (“FUNDO”) - Carlos Fernandes da Silva 
- Vistos. Tendo em vista a notícia de que o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS 
PCG-BRASILMULTICARTEIRA adquiriu o crédito objeto da presente ação, bem como que até a presente data não houve 
êxito na localização do requerido e do bem alienado, defiro a substituição do pólo ativo da demanda, conforme requerido às 
fls. 125/126. Promovam-se as anotações e cadastros pertinentes. Fls. 133: indefiro o prazo requerido. O processo não pode 
permanecer em cartório, aguardando providências que o autor, principal interessado no andamento, não toma. Não se pode 
esquecer o relevante interesse público consistente na não-formação de acervos inúteis de autos, a criar embaraços à normal 
atividade judiciária em detrimento de outros processos e a projetar falsa impressão de atraso da Justiça. Assim, manifeste-se 
o exequente em termos de prosseguimento, em cinco dias, atentando-se ao endereço obtido via Infojud (fls. 109). No silêncio, 
intime-se para os fins do art. 267, parágrafo 1º do CPC. Int. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI 
INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0019082-60.2011.8.26.0348 (348.01.2011.019082) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - M2f 
Incorporacao e Locacao de Imoveis Ltda - Altair Martins Moveis Me - Vistos. Desentranhe-se o mandado de fls. 129 e encaminhe-
se ao Sr. Oficial de Justiça responsável, a fim de que cumpra integralmente o ali determinado, utilizando-se do instituto da 
hora certa, independentemente de novo recolhimento de diligência. Se o oficial de Justiça, após procurar por três vezes o(a) 
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requerido(a), não o(a) encontrar e suspeitar de ocultação, intimará a qualquer pessoa da família do(a) requerido(a) ou, na sua 
falta, a qualquer vizinho que, no dia imediato, retornará para efetuar a citação no dia e na hora em que designar e, ao retornar, 
se não encontrar o(a) requerido(a), informar-se-á dos motivos de sua ausência e dará por feita a citação na pessoa de qualquer 
familiar ou de vizinho. Observe, o oficial de Justiça, que a certidão deverá mencionar o dia e a hora das três oportunidades 
frustradas de localização do(a) requerido(a), bem como o dia e a hora da citação por hora certa, os motivos que o levaram a 
suspeitar da ocultação e o nome da pessoa em que realizada a citação, ou sua descrição, caso esta se recuse a fornecê-lo. Int. 
- ADV: ANGELA MARIA SANTOS GOES (OAB 200315/SP)

Processo 0019438-21.2012.8.26.0348 (348.01.2012.019438) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Banco Bradesco Sa - Concedido prazo de 05 dias ao Réu. - ADV: ALEXANDRE LUIZ ALVES CARVALHO (OAB 204155/SP), 
FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP)

Processo 0020564-43.2011.8.26.0348 (348.01.2011.020564) - Depósito - Alienação Fiduciária - Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios não padronizados PCG - Brasil Multicarteira - Fls. 139/141. Vista Ar negativo. - ADV: CRISTINA ELIANE 
FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0021417-52.2011.8.26.0348 (348.01.2011.021417) - Monitória - Pagamento - Santo Andre Distribuidora Industrial 
Ltda - Fls. 158/159. Vista ar negativo - ADV: PIERO HERVATIN DA SILVA (OAB 248291/SP), EMILIO ALFREDO RIGAMONTI 
(OAB 78966/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDA CRISTINA DA SILVA FERRAZ LIMA CABRAL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MEIRE MACHADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0037/2015
Processo 0001303-53.2015.8.26.0348 (apensado ao processo 1005645-27.2014.8.26) (processo principal 1005645-

27.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Seguro - Bradesco Vida e Previdência - Aureliano Rodrigues de Andrade 
- VISTA A PARTE CONTRARIA DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - Processo principal: 1005645-27.2014.8.26.0348 - 
ADV: MELISSA DE CÁSSIA LEHMAN (OAB 196516/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP)

Processo 0001306-08.2015.8.26.0348 (apensado ao processo 1006422-12.2014.8.26) (processo principal 1006422-
12.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Seguro - Banco Bradesco Vida e Previdencia - Marcio Ursulino Alves - VISTA 
A PARTE CONTRÁRIA DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - Processo principal: 1006422-12.2014.8.26.0348 - ADV: 
BIANCA DIAS MIRANDA (OAB 252504/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP)

Processo 0005482-64.2014.8.26.0348 (processo principal 1002144-65.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa 
- Indenização por Dano Material - ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA SOMA LTDA - Eliseu Xavier - - ANA PAULA DE 
MORAES XAVIER - Vistos. Aguarde-se decisão do Incidente de Exceção de Incompetência. Int. Maua, 09 de fevereiro de 2015. 
- ADV: ANTONIO SÉRGIO DE AGUIAR (OAB 220251/SP), RONALDO HERNANDES SILVA (OAB 177571/SP), REGIS GUIDO 
VILLAS BOAS VILLELA (OAB 137231/SP)

Processo 1000185-59.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - 
EDSON LUIZ LOPES - MUNICIPIO DE MAUA - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto às fls. 104/110 pelo réu, em 
ambos os efeitos. Á parte contrária para responder. Após, com ou sem resposta, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 
de Justiça Seção de Direito Público, observadas as formalidades legais. Int. Mauá, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: JOSÉ 
ARIMATEIA MARCIANO (OAB 192118/SP), IRAPUÃ SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA (OAB 341538/SP)

Processo 1000424-29.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - JORGE PEZZARINE - 
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo - Detran/SP - Vistos. Conforme disposto no Código de Trânsito Brasileiro, em 
seu art. 134: “No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito 
do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente 
assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências 
até a data da comunicação”. Ora, se o autor vendeu o veículo em 2009, deveria ter providenciado a entrega do documento no 
órgão de trânsito na época da venda, e não um ou dois anos depois. Assim, indefiro por ora o pedido de tutela antecipada, que 
será apreciado após a vinda da resposta do réu, com a instauração do contraditório, quando será possível a melhor análise da 
questão. Nesse sentido: “Agravo de Instrumento - Relator(a): Vicente de Abreu Amadei - Comarca: Santos - Órgão julgador: 
1ª Câmara de Direito Público - Data do julgamento: 11/09/2012 - Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO Transferência de 
veículo Ausência de comunicação ao DETRAN Tutela antecipada Não configuração dos requisitos necessários para concessão 
da medida Documentos unilaterais Responsabilidade solidária Inteligência do art. 134 do CTB. RECURSO NÃO PROVIDO. 
Antecipação dos efeitos de tutela jurisdicional, para determinar que não sejam imputados ao autor débitos e pontuações, é 
inviável ante a não satisfação dos pressupostos legais (art. 273 do CPC), pela necessidade de instauração do contraditório”. 
Outrossim, tratando-se de autarquia estadual, cite-se o réu por carta precatória, observadas as formalidades legais. Intime-se. 
Maua, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: LUÍS ALBERTO DE ARAUJO LIMA (OAB 206263/SP)

Processo 1000805-37.2015.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - LUCIANO ANTONIO DA SILVA 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Em vista dos documentos de fls.32/35, junte o autor cópia da 
inicial e acórdão do processo nº 0002502-91.2007, ordem 246/2007, que tramitou perante a 2ª Vara Cível local, para que esse 
Juízo possa aferir a existência de coisa julgada. Fica ciente que no silêncio, o feito será extinto. Int. - ADV: JOÃO BOSCO DE 
MESQUITA JUNIOR (OAB 242801/SP)

Processo 1000806-22.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Mc Dentes Clínica 
Odontológica Ltda - Carolina Parmejani Bonaventura - Vistos. Por primeiro, providencie a autora a regularização de sua 
representação processual, com a juntada de procuração e de cópia de seus atos constitutivos, o recolhimento das custas 
relativas a distribuição, a taxa relativa a juntada de procuração e das custas relativas a diligência de oficial de justiça, no prazo 
de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Atente a autora para a correta digitalização dos documentos, uma vez que as 
peças de fls. 08 a 76 encontram-se completamente desordenadas. Intime-se. Maua, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: CLAUDIA 
FERNANDES RAMOS (OAB 172319/SP)

Processo 1000834-87.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - José Custódio de Oliveira 
- Banco Citicard S/A - Vistos. 1. Verifico que as custas não foram recolhidas. Em que pese o pedido de justiça gratuita, a mera 
declaração de pobreza não é apta a suprir a certeza a respeito da efetiva situação econômica das partes. O demonstrativo de 
pagamento de fls.64 refere-se a março de 2011 e não é apto a comprovar a hipossuficiência alegada. 2. Assim, não é ilegal 
condicionar o juiz a concessão de gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou o cargo exercidos pelo 
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interessado fazem em princípio presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ-RT 686/185). No caso concreto, os fatos aduzidos 
na inicial estão a demonstrar que, em princípio, o requerente, que exerce atividade remunerada, tem condições de arcar com 
custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, além disso, constituiu banca particular de Advocacia para o 
patrocínio de seus interesses. 3. O art. 5.°, LXXIV, da Constituição impõe ao Estado o dever de assistência judiciária mediante 
prova da hipossuficiência de recursos, sob cujo pálio devem, portanto, ser interpretados os artigos 4.°, 5.° e 8.° da Lei n.° 
1.060, de 1950, de modo que, mediante qualquer informação nos autos da inexistência dos pressupostos para o benefício, o 
Juiz poderá determinar providências para elucidar a questão, conforme já decidiu o E. TJSP: “Assistência Judiciária Requisitos. 
Interpretação do art. 5°, LXXIV, da CF, e da Lei 1.060/50 Necessidade de se comprovar situação real de hipossuficiência. Mera 
declaração pelo interessado não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado” (AI n.° 0576622-20.2010.8.26.0000, 
Rel. Des. Maurício Ferreira Leite, 21ª Câmara de Direito Privado, julgamento: 02/02/2011, registro: 02/02/2011). 4. Posto isso, 
comprove o autor a impossibilidade de custear as despesas do procedimento sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua 
família, mediante juntada de cópia dos dois últimos demonstrativos de pagamento e da última declaração do imposto de renda, 
ou recolha as custas devidas pela distribuição da ação. 5. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado 
e extinção da inicial. Int. - ADV: VALSOMIR FERREIRA DE ANDRADE (OAB 197203/SP)

Processo 1000836-57.2015.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Themis Administração 
Limitada - - Lidia Comes Campanini - Antonio Campanini - Vistos. Por primeiro, providencie a exequente a complementação das 
custas relativas a distribuição, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Maua, 09 de fevereiro de 
2015. - ADV: THIAGO LUIZ SARTORI (OAB 320744/SP)

Processo 1000855-63.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Fabio Ribeiro da Silva - 
Banco do Brasil S/A - Vistos. Não se ignora que o benefício da justiça gratuita, por expressa disposição legal (cf. art. 4º, caput, 
da Lei Federal 1.060/50), pode ser concedido à vista da simples afirmação de pobreza do interessado, não obstante preceito 
constitucional posterior (art.5 º, LXXIV) exija comprovação do alegado, ao inserir como garantia que “o Estado prestará assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Tal benesse enfatize-se não é instrumento geral e, 
sim, individual. Concedê-la, benevolamente, a qualquer um, que não seja realmente “necessitado”, contraria a lei, frustra a parte 
adversária, na legítima pretensão de se ver ressarcida das despesas antecipadas e dos honorários do seu advogado, bem como 
ao próprio Estado, que, afinal, cobra pela prestação jurisdicional porque entende necessária e devida a contraprestação dos 
jurisdicionados (Ap. 190132373, 7ª C., TARS, rel. juiz Araken de Assis, em RT 182/184). Uma vez que os holleriths apresentados 
demonstram que o autor aufere rendimentos suficientes ao recolhimento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de 
gratuidade com fundamento no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição da República e Lei n° 1.060/50. Assim, providencie o 
autor o recolhimento das custas iniciais conforme a Lei Estadual n° 11.608/2003 e o Provimento n° 833/2004, além do valor 
referente à Carteira de Previdência dos Advogados, em dez dias, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 284 do CPC). 
Intime-se. Maua, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: DOUGLAS RIBEIRO DA ROCHA (OAB 308273/SP)

Processo 1001607-69.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Elias Candido Bezerra - Fatima 
Aparecida de Lima - Vistos. Requeira o interessado o que entender de direito, no prazo de cinco dias. No silêncio, arquivem-se 
os autos, observadas as formalidades legais. Int. Maua, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: PAULO CESAR SOUZA DOS SANTOS 
(OAB 255229/SP), ARNALDO MOCARZEL (OAB 44184/SP)

Processo 1002600-15.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - marcio trindade de 
oliveira - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - - caoa concessionaria - - hyundai do brasil tex motors - istos. Ciente dos 
depósitos efetuados pelas rés, relativos às taxas de procuração. Cumpra-se os V. Acórdãos. Anote-se e observe-se as decisões 
proferidas nos autos dos Agravos de Instrumento 2201364-04.2014 (fls. 335/342) e 2191504-76.2014 (fls. 343/349), o qual deu 
provimento ao recurso da ré Porto Seguro, uma vez que o contrato firmado pelas partes não estabelece a disponibilidade de 
um veículo reserva. Outrossim, cite-se e intime-se a ré Hyundai no endereço indicado a fls. 328. Para tanto, providencie o autor 
o recolhimento da taxa para expedição de carta, no prazo de cinco dias. Int. Maua, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: LUCAS 
RENAULT CUNHA (OAB 138675/SP), ALESSANDRO RODRIGO FERREIRA (OAB 346860/SP), DIEGO SABATELLO COZZE 
(OAB 252802/SP), ELANE MARIA SILVA (OAB 147244/SP), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES (OAB 119851/SP), 
TATYANA BOTELHO ANDRÉ (OAB 170219/SP)

Processo 1004562-73.2014.8.26.0348 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.C.P. - - P.R.S.P. - Vistos. Arquivem-se os 
autos, observadas as formalidades legais. Int. Maua, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: HERMELINDA ANDRADE CARDOSO 
MANZOLI (OAB 200343/SP)

Processo 1004758-43.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Seguro - Maria das Graças de Lourdes Oliveira - Azul 
Companhia de Seguros Gerais - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Cristina da Silva Ferraz Lima Cabral Vistos. Trata-se de 
ação Ordinária promovida por MARIA DAS GRAÇAS DE LOURDES OLIVEIRA em face de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS 
GERAIS, alegando que foi proprietária do veículo Fiat/Siena EL 1.0 Flex, tendo contratado com a ré o seguro do veículo em 
20.09.2013. Alegou ainda que em 25.11.2013 o veículo foi objeto de furto, quando deixado estacionado na via pública nas 
proximidades de seu local de trabalho. Aduz que a ré recusou-se a pagar o referido seguro sob o argumento de que havia 
sido transmitida informação falsa a respeito da existência de garagem no seu local de trabalho. Requereu a procedência da 
demanda e a condenação da ré ao pagamento da indenização do seguro no importe de R$ 30.382,00, corrigido monetariamente 
de acordo com os índices da tabela prática do E. TJSP. Com a inicial juntou documentos (fls. 13/14 e 27/134). A ré foi citada 
e apresentou contestação (fls. 139/158), sustentando que, ao contrário do declarado pela autora, no momento da contratação 
(especificamente quando do preenchimento do questionário de avaliação do perfil do segurado), o veículo, quando utilizado 
como meio de locomoção ao trabalho, não era guardado em garagem e/ou estacionamento fechado e exclusivo, o que constou, 
inclusive, do boletim de ocorrência de f.35/36, com declaração da autora, bem como de declaração prestada pelo filho da autora, 
Sr. Douglas, quando do procedimento interno da ré para apuração/regulação do sinistro, conforme f. 145. Se isso não bastasse, 
a autora também faltou com a verdade ao preencher o questionário afirmado ser a condutora na maior parte do tempo, quando, 
na realidade, quem mais utilizava o veículo era seu filho Douglas. Sustenta que tais informações inverídicas proporcionaram à 
autora um indevido abatimento no valor do prêmio, infringindo ela, além da boa-fé objetiva, imposta a ambos os contratantes, 
o artigo 766 do Código Civil, tornando lícita a negativa de cobertura. Requereu, por fim, a improcedência do feito. A ré juntou 
os documentos (fls. 163/271). A réplica reafirmou as alegações da inicial, sem contudo, manifestar-se a respeito do principal 
ponto da lide, qual seja, a circunstância de o veículo ter sido deixado na via pública quando foi declarado que no local de 
trabalho havia garagem para estacioná-lo. A autora apenas afirmou que há, sim, garagem, em seu local de trabalho e pretende 
fazer prova oral a esse respeito. É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO. Procedo ao julgamento do processo pelo mérito, 
pois desnecessária a produção de prova em audiência para resolução da questão controversa. Os documentos constantes dos 
autos são suficientes à formação da convicção do juízo. Ausentes preliminares, no mérito ação é improcedente. Com efeito, 
restou demonstrado nos autos que a autora prestou informação que não condiz com a realidade no tocante à guarda do veículo 
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segurado em garagem no seu local de trabalho. Apesar de ter informado, no preenchimento do questionário (f. 29), que o veículo 
permaneceria guardado em garagem no horário do trabalho, no momento do furto, o veículo estava estacionado na via pública, 
o que, aliás, era o costume, conforme pela própria autora declarado no boletim de ocorrência de f. 36. Como o sinistro (furto) 
ocorreu apenas pouco mais de dois meses após a contratação, inevitável a conclusão de que a autora, realmente, não agiu de 
boa-fé, posto que não se cuida de situação que se alterou ao longo do tempo do tempo de contrato. Ao afirmar que o veículo 
ficaria guardado em garagem, a autora beneficiou-se na fixação do valor do prêmio, que levou em consideração a circunstância 
de que o veículo passaria a maior parte do tempo guardado em garagem, o que reduz, em tese, os riscos de furtos, e, via de 
consequência, também reduz o valor do prêmio. Apesar de a relação entre as partes ser uma relação de consumo, isto não 
afasta o dever do consumidor de atuar, sempre e durante toda a acontratação, com a boa-fé, a mesma que, inclusive, que se 
exige dos fornecedores, sob pena de perder a razão e, consequentemente, o seu direito. Neste sentido é o disposto no artigo 
766 do Código Civil: “Se o segurado, por si ou seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam 
influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.” 
E também o artigo 769 do Código Civil: “O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente 
suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou de ma-
fé.” Portanto, das duas, uma: ou a autora prestou informação falsa, sabendo que não guardaria o veículo na garagem, mas sim 
na via pública, quando de sua ida ao trabalho, ou então, a alteração da situação inicialmente declarada, sobreveio à contratação 
e a autora não comunicou o segurador réu, como impõe o artigo 769 do CC. Houve, pois, um agravamento ao risco coberto por 
parte da autora ao estacionar o veículo na via pública quando de sua ida ao trabalho, gerando afronto à cláusula do perfil do 
principal condutor e do veículo segurado. Este agravamento do risco, por certo, não estaria configurado se em regra o veículo 
ficasse guardado na garagem da residência e na garagem do trabalho e apenas eventualmente o veículo fosse estacionado na 
via púbica, porquanto nem em todos os lugares é possível estacionar em local apropriado e com segurança. Contudo, esta não é 
a conclusão que se extrai destes autos, pois a autora deixou patente, em duas oportunidades, que o veículo “como de costume” 
era estacionado na via pública, quando de sua ida ao trabalho. O mesmo foi dito por seu filho, Douglas, no procedimento interno 
da ré para apuração do sinistro (f. 146). Neste sentido segue julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, cujo relator foi o 
Desembargador Romeu Ricupero: “EMENTA - Seguro de veículo. Ação de cobrança de indenização securitária. Seguradora 
que se recusa em efetuar o pagamento da indenização sob a alegação de descumprimento da “cláusula perfil”. Improcedência 
na origem. Apelo do segurado autor. inadmissibilidade. Afirmação na celebração do contrato de que o veículo permanecia em 
garagem na residência e no trabalho. Declaração de próprio punho do segurado, depois do furto, reconhecendo que todos os dias 
o veículo era estacionado na rua, perto da Padaria, local de trabalho. Distinção entre estacionamento ocasional e permanente 
na rua. Sentença mantida. Apelação não provida.” (Apelação nº 0215983-37.2009.8.26.010 0, julgado em 24 de março de 2011). 
Lícita e pautada na lei e no contrato de seguro, portanto, a postura da ré em negar a cobertura ao sinistro ocorrido com o veículo 
da autora, a qual, diante das circunstâncias descritas nos autos, perdeu o seu direito à garantia , representada pela indenização 
equivalente ao valor do veículo. Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado no bojo da ação ajuizada 
por MARIA DAS GRAÇAS DE LOURDES OLIVEIRA em face de AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Condeno a autora 
ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários dos patronos da ré, que ora arbitro em R$ 
1.000,00 (hum mil reais). PRIC Maua, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: LUCAS RENAULT CUNHA (OAB 138675/SP), MARCUS 
FREDERICO BOTELHO FERNANDES (OAB 119851/SP), RICARDO DOS SANTOS MARTINS (OAB 276347/SP)

Processo 1004835-52.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - A.S.F.S. - - 
I.S.O. - A.F. - - J.R.A.F. - Vistos. Fls. 105: Razão assiste ao peticionário. Inexistindo ordem judicial ou qualquer outro motivo para 
manter os autos com o trâmite em segredo de justiça, providencie a serventia o necessário junto aos cadastros processuais. 
Outrossim, expeça-se mandado para citação de Antonio Felismino que se encontra preso e recolhido no CDP de Mauá. Int. 
Maua, 13 de janeiro de 2015. - ADV: HERBERT RIVERA SCHULTES AMARO (OAB 297947/SP), JULIANO JOSÉ PIO (OAB 
227900/SP)

Processo 1005134-29.2014.8.26.0348 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - N.S.S. - D.S.D. - Fls. 58/59: Vista 
às partes do laudo pericial juntado aos autos. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), 
MARA LÚCIA THOMAZ (OAB 204058/SP)

Processo 1005366-41.2014.8.26.0348 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- anderson jose petean - - adriana galdino sampaio petean - ministerio publico do estado de sao paulo - Vistos. Em que pese a 
concordância manifestada pelo órgão ministerial a fls. 169/170, o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra 
de fls. 18/25 e o Instrumento Particular de Confissão de Dívida de fls. 27/31 não possuem suas firmas reconhecidas. Assim, 
providencie os embargantes a juntada de comprovantes de recolhimento de taxas, tais como água, luz, impostos, etc, a fim de 
ser comprovada a posse anterior à constrição e para melhor convencimento do Juízo. Prazo: dez dias. Int. Maua, 09 de fevereiro 
de 2015. - ADV: VINICIUS VARGAS LAGE (OAB 220598/SP)

Processo 1005645-27.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Seguro - Aureliano Rodrigues de Andrade - Bradesco 
Vida e Previdência - VISTA DA CONTESTAÇÃO Nº Protocolo: WMAU.15.70003682-7 Tipo da Petição: Contestação Data: 
06/02/2015 16:35 - ADV: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/
SP), MELISSA DE CÁSSIA LEHMAN (OAB 196516/SP)

Processo 1006182-23.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARIA GORETE DE 
OLIVEIRA VIEIRA - Eletropaulo Metropolitana - Vistos. Esclareçam as partes se desejam a realização de audiência prevista 
no art. 331 do Código de Processo Civil, sob pena de o silêncio ser interpretado como desinteresse. Int. Mauá, 09 de fevereiro 
de 2015. - ADV: BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR (OAB 131896/SP), FERNANDO MONTEIRO REIS (OAB 3321/TO), 
BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP)

Processo 1006422-12.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Seguro - Marcio Ursulino Alves - Banco Bradesco Vida e 
Previdencia - VISTA DA CONTESTAÇÃO Nº Protocolo: WMAU.15.70003699-1 Tipo da Petição: Contestação Data: 06/02/2015 
17:07 - ADV: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), BIANCA DIAS MIRANDA (OAB 252504/SP), ANA RITA DOS 
REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP)

Processo 1007648-52.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ROBERTO RAMOS NUNES - 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - Vistos. Comprove o requerente o comparecimento à perícia médica, 
no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão da prova. Int. - ADV: MARCELO PEDRO MONTEIRO (OAB 107999/SP)

Processo 1007851-14.2014.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - JOSIEL DA SILVA CORREIA - Vistos. Para obtenção de informações da Secretaria 
da Receita Federal (via INFOJUD), instituições bancárias (via BACENJUD), (incluídos os atos seqüenciais de bloqueio, penhora 
e transferência), bem como cadastro de registro de veículos (via RENAJUD), (incluído o ato seqüencial de registro de restrição/
bloqueio de transferência da propriedade do bem), conforme requerido a fls. 33 deverá a autora recolher, em dez dias, valor 
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correspondente pela Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça (Cód. 434-1 “Impressão de Informações do 
Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”), conforme Provimentos CSM nº 1826/10 e CSM nº 1864/2011. Sem prejuízo, e no 
mesmo prazo, requeira a autora o que entender de direito em termos de prosseguimento. Int. Maua, 09 de fevereiro de 2015. 
- ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), CASSIO DOS 
SANTOS SOUZA (OAB 204255/SP)

Processo 1009257-70.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - diego 
gomes de souza - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA - - HSA CONSULTORIA IMOBILIARIA - Vistos. Em vista da 
decisão proferida no agravo de instrumento (fls.73/76), dou prosseguimento ao feito. O autor solicitou a rescisão do contrato de 
compra e venda do imóvel firmado com o réu, e pede liminarmente a devolução dos valores pagos e que a ré seja impedida de 
negativar seu nome. Contrato às fls.16/29, aditado às fls.44/45 e pedido de rescisão às fls.34/35. Diante da reversibilidade da 
medida, reconheço os requisitos necessários para a concessão parcial da tutela antecipada, para determinar ao réu que não 
inclua o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito em relação a débitos oriundos do contrato em discussão nesta lide, 
até ulterior deliberação deste Juízo, para evitar prejuízo de difícil reparação ao demandante, sob pena de pagamento de multa 
estipulada em R$1.000,00 por evento, em razão da desobediência à ordem judicial. O pedido de restituição dos valores pagos 
demanda instrução e será oportunamente analisado. Cite-se e intime-se o réu, via postal, para os termos da ação proposta e 
para cumprir a liminar acima concedida. Intime-se. - ADV: CARLOS EDUARDO GOMES (OAB 169464/SP)

Processo 1009647-40.2014.8.26.0348 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - João Roberto Alves - Vistos. Por primeiro, remetam-e os autos ao contador judicial, a fim de 
que proceda à conferência dos cálculos apresentados, observando-se os parâmetros estabelecidos no julgado. Após, vista às 
partes e tornem. Int. Maua, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: DANIELA DE ANGELIS (OAB 248840/SP), WILSON MIGUEL (OAB 
99858/SP)

Processo 1009885-59.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.B.O. - M.L.E.O. - Vistos. Fls. 38/39: Manifeste-
se o autor, no prazo legal. Após ao MP. Int. A Defensoria Pública. Int. Maua, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: DIANA ACERBI 
PORTELA DE FREITAS (OAB 268035/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1009986-96.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Kátia Marcia de Jesus 
Reis Augusto - Futurenet Escola Profissionalizante Ltda ME - Vistos. Concedo à autora os benefícios da Assistência Judiciária. 
Anote-se. Cite-se e intime-se a ré na pessoa de seu representante legal por mandado, observadas as formalidades legais. Int. 
Maua, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: ROSANGELA OLIVEIRA YAGI (OAB 216679/SP)

Processo 4003402-93.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - SERGIO RICARDO 
PEREIRA - Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil - Vistos. A fim de dirimir a controvérsia, remetam-se os autos ao 
contador judicial para que sejam conferidos os cálculos apresentados pelas partes. Após, com os cálculos elaborados, abra-se 
vista aos litigantes, pelo prazo legal. Int. Maua, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: MURILLO CEZAR DE OLIVEIRA LIMA (OAB 
327579/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 4003402-93.2013.8.26.0348/01 - Cumprimento de sentença - Defeito, nulidade ou anulação - SERGIO RICARDO 
PEREIRA - Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil - Vistos. Fls. 25: Expeça-se a guia de levantamento em favor do 
exequente, conforme determinado na sentença de fls. 20/21. Observe-se que as custas finais foram recolhidas pelo executado 
e encontram-se juntadas às fls. 158 dos autos principais. Arquivem-se. Int. Maua, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: MURILLO 
CEZAR DE OLIVEIRA LIMA (OAB 327579/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 4004324-37.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - M.N.C. - M.R.S. - Fls. 
54/55: Certidões de Honorários disponíveis para impressão e encaminhamento. - ADV: JOSÉ EDILSON SANTOS (OAB 229969/
SP), CELIA REGINA PERLI DUTRA (OAB 177703/SP)

4ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO OLAVO ZAMPOL JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ VICENTE DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0022/2015
Processo 0000142-14.1992.8.26.0348 (348.01.1992.000142) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 

Claudio Neves da Silva - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos Cptm - Cumpra-se fls. 704. Fls. 708/711: ciência. Ante 
a publicação de fls. 690/691: desentranhe-se fls. 693/698. Int. - ADV: DÉCIO FLAVIO GONÇALVES TORRES FREIRE (OAB 
191664/SP), SIDNEY LEVORATO (OAB 78957/SP), ANTONIO LEIROZA NETO (OAB 83287/SP), NELSON WILIANS FRATONI 
RODRIGUES (OAB 128341/SP), MAURO DE MORAIS (OAB 35435/SP)

Processo 0000346-57.2012.8.26.0348 (348.01.2012.000346) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau 
Unibanco Sa - Autor: Ofício disponível para impressão e encaminhamento. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA 
(OAB 165046/SP)

Processo 0000699-34.2011.8.26.0348 (348.01.2011.000699) - Procedimento Ordinário - Yoshimasa Nagaki - Banco do Brasil 
Sa - Manifeste-se o réu sobre a estimativa dos honorários do perito no valor de R$3.000,00. - ADV: RAFAEL FLORES (OAB 
272738/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), JEAN CLEBER VENCESLAU ROSA (OAB 300350/SP), 
PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 0000964-65.2013.8.26.0348 (034.82.0130.000964) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Antonio 
Miguel da Silva - Inss Instituto Nacional de Seguro Social - Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar 
o réu a converter o benefício que o autor recebia como auxílio doença previdenciário para auxílio doença acidentário, que deverá 
ser convertido em auxílio-acidente a partir do dia seguinte a data da alta médica (07/11/12), no percentual de 50% do salário de 
benefício, acrescidos das prestações vencidas, juros e correção monetária, mais o abono anual. Uma vez que as incapacidades 
aqui reconhecidas se instalaram após a edição da Lei nº 9.528, de 10.12.97, de se anotar a impossibilidade de cumulação deste 
benefício com qualquer aposentadoria. Condeno também o Instituto no pagamento dos juros de mora, calculados mensalmente 
sobre o valor de cada parcela vencida pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 
nos termos do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Responderá o Instituto também pelos 
honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença, sem incidência sobre as parcelas vincendas, 
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conforme disposto na Súmula 111 do E. STJ. Constatando nos autos a presença dos requisitos para a concessão da tutela 
antecipada pleiteada, em função do caráter alimentar vinculado ao benefício aqui deferido, não comporta a questão maiores 
digressões. Assim, antecipo de ofício a tutela jurisdicional, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil, para que o 
INSS proceda à imediata implantação da prestação em causa. Determino a intimação da autoridade administrativa, a fim de que 
cumpra a ordem judicial no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária. Subam oportunamente por efeito do recurso de ofício. - 
ADV: FABIO FREDERICO DE FREITAS TERTULIANO (OAB 195284/SP), LUCIANO PALHANO GUEDES (OAB 158957/RJ)

Processo 0001288-02.2006.8.26.0348 (348.01.2006.001288) - Procedimento Ordinário - Revisão - H.F.T. e outro - Oficie-
se à empregadora para descontos, conforme decidido nos autos, com urgência. As cópias dos demonstrativos de pagamento 
encontram-se a fls. 112/141. Int. - ADV: ELAINE COSMO HERGENHAN (OAB 191411/SP), CAROLINA ANDRADE TOZZI BOUÉRI 
(OAB 164750/SP), CAMILA DE ANTONIO NUNES KLIBIS (OAB 183534/SP), CARLOS ROBERTO PEGORETTI JÚNIOR (OAB 
183538/SP)

Processo 0002146-23.2012.8.26.0348 (348.01.2012.002146) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Banco Itauleasing Sa - Recolher o autor R$63,75 para posterior expedição de mandado. - ADV: ANTONIO CEZAR 
RIBEIRO (OAB 69807/SP)

Processo 0002531-34.2013.8.26.0348 (034.82.0130.002531) - Monitória - Cheque - Daniel Rodrigues da Costa - Fls. 
155/163: Ciência acerca da Carta Precatória devolvida. - ADV: VIVIAN RIBEIRO DA COSTA (OAB 231521/SP)

Processo 0003117-47.2008.8.26.0348 (348.01.2008.003117) - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - Antonio 
Ribeiro dos Santos - Municipalidade de Mauasp - Diante da incapacidade atestada às fls. 200/202, suspendo o processo nos 
termos do art. 265, I. Promova-se a regularização da representação do autor no processo por meio de Curador, cuja indicação, 
ainda que de forma provisória, deverá ser obtida no bojo de um processo de curatela. Após será dada continuidade ao processo 
dentro dos parâmentros de fls. 175. Sem disso prejuízo, desde logo dê-se vista dos autos ao Ministério Público para ciência de 
todo o processado até aqui, diante da evidente incapacidade civil do autor, já atestada por perícia. - ADV: FRANCISCO LUCIO 
FRANCA (OAB 103660/SP), ALEXANDRE OLIVEIRA MACIEL (OAB 187030/SP), FLAVIA DE AGUIAR PIETRI VICENTE (OAB 
332408/SP), MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA (OAB 73929/SP)

Processo 0003344-66.2010.8.26.0348 (348.01.2010.003344) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Joaquina Lameirinha 
Portella - Nossa Caixa Nosso Banco - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para tão somente condenar 
o réu a aplicar o índice de 21,87% de correção monetária sobre o depósito judicial noticiado, relativamente a fevereiro de 1991, 
incidindo sobre o valor encontrado os juros remuneratórios de 0,5% ao mês, correção monetária de acordo com a tabela prática 
do TJSP e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Outrossim, em razão da sucumbência, condeno o réu ao 
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor do débito. R.I. - ADV: 
CHRISTIANE DE OLIVEIRA MILANESI (OAB 176745/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0003642-68.2004.8.26.0348 (348.01.2004.003642) - Alvará Judicial - Silvana Leia da Costa Moura e outro - Gabriel 
Costa de Moura, devidamente qualificado, requereu expedição de alvará de valores depositados em seu favor, informando ter 
atingido a maioridade. Junta documento. Defiro o pedido para autorizar o requerente a sacar os valores depositados às fls. 
54. Expeça-se o alvará com prazo de 360 dias e, oportunamente, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: WILIAN IDÚ (OAB 
193497/SP), LACIDES APARECIDO DE SOUZA (OAB 78038/SP)

Processo 0003669-75.2009.8.26.0348 (348.01.2009.003669) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Geraldo 
Joao dos Santos - Fls. 140/2: Ciência acerca do ofício/resposta da Ciretran, informando o BLOQUEIO do veículo de placa EKR-
1521. - ADV: MARLEI DE FATIMA ROGERIO COLAÇO (OAB 134272/SP)

Processo 0003695-59.1998.8.26.0348 (348.01.1998.003695) - Monitória - Compra e Venda - Edson Fernando Cabral - 
Dantas Imoveis Sc Ltda - Mandado de levantamento disponível para retirada. - ADV: DOROTEU PUPILINO DOS SANTOS (OAB 
70549/SP), NATALIA DA SILVA NUNES (OAB 81312/SP), MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS (OAB 296495/SP)

Processo 0003877-54.2012.8.26.0348 (348.01.2012.003877) - Procedimento Ordinário - Serviços - Joao Batista dos Santos 
Clemente - Manifestem-se as partes sobre a informação do Contador de fls. 95/101. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 
221271/SP), CLAUDIO AMARO DA SILVA (OAB 291731/SP), SILVIA REGINA DOS SANTOS CLEMENTE (OAB 202990/SP), 
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)

Processo 0003884-22.2007.8.26.0348 (348.01.2007.003884) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - S.B.S.L. - M.A.L. - 
Manifeste-se a autora acerca da Certidão de fls. 84:”CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
348.2014/030944-7, dirigi-me à Rua Roque del Dono, 138, no Jardim Santista, em Mauá e, aí sendo, não localizei o requerido; 
no local, fui informado por morador que se apresentou como Luiz, o qual se apresentou como inquilino, de que Marcelo de 
Aquino Lopes é proprietário daquele imóvel, mas que não reside ali; indaguei acerca de telefone ou outro meio pelo qual o 
requerido pudesse ser contatado, mas este negou-se a informar. Retornei ao referido endereço em outras ocasiões, mas não 
encontrei outro morador ou vizinho que soubesse dizer se de fato o requerido reside ali. Ante o exposto, DEIXEI DE INTIMAR 
MARCELO DE AQUINO LOPES e devolvo o r. Mandado para os devidos fins, no aguardo de novas determinações”. - ADV: 
FÁBIO PIRES ALONSO (OAB 184670/SP), VAGNER JULIO DA SILVA (OAB 296330/SP)

Processo 0003888-40.1999.8.26.0348 (348.01.1999.003888) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Antonio Luiz Macedo Pereira e outro - Fatima Sales Pereira Guidelli e outro - Oficie-se novamente, nos termos de fls. 715, com 
cópias de fls. 687, 688, 690, 691 e 693. Int. - ADV: SIDNEI EMILIANO DE OLIVEIRA (OAB 131043/SP), ROSI FERNANDES 
(OAB 153844/SP), DOROTEU PUPILINO DOS SANTOS (OAB 70549/SP), NELSON COELHO ROCHA JUNIOR (OAB 127049/
SP), NATALIA DA SILVA NUNES (OAB 81312/SP)

Processo 0003897-79.2011.8.26.0348 (348.01.2011.003897) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Fundação Santo André - Cincinato Lourenço Freire - Converto o arresto em penhora. Levante-se em favor do autor. Manifeste-se 
em termos de prosseguimento. Int. - ADV: ANDERSON GAVA (OAB 235736/SP)

Processo 0003917-36.2012.8.26.0348 (348.01.2012.003917) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Cristiane da Silva Franco - Fls. 109: defiro o prazo. Decorridos, manifeste-se. Int. - ADV: 
CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), LEANDRO 
BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 0004046-07.2013.8.26.0348 (034.82.0130.004046) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Eduardo de Oliveira - Banco Abn Amro Real Sa Aymore Financiamentos - Evidenciando as circunstâncias da causa ser 
improvável a conciliação das partes, deixo aqui de promover audiência específica para tal fim. Afasto a preliminar de carência 
da ação, por ausência de um dos requisitos essenciais da ação, interesse processual do autor. A pretensão do autor se mostra 
adequada e necessária ao reembolso dos valores que entende pagos indevidamente. Bom frisar que ao caso concreto aplicam-
se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois o autor, ao contratar com o banco, adquiriu os serviços como 
destinatário final (CDC, art. 2º, caput). Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também se aplica às instituições 
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financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do 
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Assinado o contrato de financiamento, o autor assumiu o cumprimento 
de suas obrigações contratuais, ou seja, o pagamento de 60 parcelas de R$ 587,94. O autor informa a quitação do contrato. 
O contrato firmado, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado (pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio 
na hipótese de ilegalidades e cláusulas abusivas. Possível, assim, a discussão sobre eventuais ilegalidades no contrato de 
financiamento questionado, mesmo porque eventuais nulidades não se convalescem. A relação de direito das partes é regida por 
legislação especial, que faculta ao credor/arrendador, uma vez devolvido o bem, aliená-lo a terceiro e aplicar o preço da venda 
no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, 
se houver. O VRG constitui preço contratual estipulado para o exercício da opção de compra, ou o valor contratualmente 
garantido pelo arrendatário como mínimo que será recebido pelo arrendador na venda do bem, na hipótese de não ser exercida 
a opção de compra. Em tese funciona como um mecanismo contratual de garantia ao arrendador, ou seja, valor dado por conta, 
equivalendo à caução em dinheiro, de modo que, se ao término do contrato o arrendatário optar pela compra do bem, o VRG 
reverterá em proveito do arrendador. Se, no entanto, não desejar o arrendatário exercer a opção de compra ou renovar o pacto, 
o bem é devolvido ao arrendador e o VRG serve como parâmetro inicial do preço de venda do bem. Se equivalentes, as partes 
estarão quites. Se superior, devolverá o arrendador ao arrendatário o valor excedente. Se inferior, caberá a este o pagamento 
da diferença. A capitalização mensal dos juros remuneratórios foi autorizada pela MP 2.170-36 para os contratos bancários 
firmados após 31.03.2000, como é a hipótese dos autos, conforme entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de 
Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. 
COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA 
DO STJ. - Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano 
aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto. - Por força do art. 5.º da MP 2.170-36, é 
possível a capitalização mensal dos juros nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, 
desde que pactuada nos contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da primeira medida 
provisória com previsão dessa cláusula (art. 5.º da MP 1.963/2000). Precedentes”. “Súmula 382 do STJ A estipulação de juros 
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” “...Capitalização de juros Possibilidade, em tese, 
a partir da vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 e de suas reedições...Contratos de empréstimo Juros pré-fixados 
- Capitalização inexistente Divergência entre a taxa de juros mensal anualizada e a taxa de juros anual Juros calculados pelo 
método composto Pactuação expressa Admissibilidade...”(Ap.9097168-34.2009.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 
29/1/2013). “Ação de revisão contratual Contrato bancário Financiamento de veículo Encargos financeiros (...) Capitalização de 
juros. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a uma ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data 
da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP- 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada 
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança 
da taxa efetiva anual contratada Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça 
no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC Procedência da ação que 
deve ser mantida Recurso do autor improvido”. (Ap. 0124666-55.2009.8.26.0100, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 12/12/2012). 
Porém, na hipótese sub judice, o contrato de arrendamento mercantil não possui pacto expresso de capitalização de juros. O 
autor alega cobrança de juros de forma capitalizada, para tanto encartou a inicial parecer contábil, do qual não apresentou o 
réu consulta divergente, necessária, portanto, a perícia judicial para julgamento da causa. Fica fixado como ponto controvertido 
em torno do qual deverá recair a prova, estabelecer se existe ou não a aplicação do método de cálculo denominado “Método 
Price” nas cobranças oriundas do contrato de arrendamento mercantil leasing, fls. 17/22. Nomeio para realização da perícia 
contábil Arnaldo Ryoichi Usui cujos honorários deverão ser requisitados à Defensoria Pública, nos termos de resolução em 
vigor. Poderão as partes indicar assistentes e formular quesitos. Está saneado o feito. - ADV: BARBARA RUIZ DOS SANTOS 
(OAB 327953/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0004404-84.2004.8.26.0348 (348.01.2004.004404) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - 
Sem despejo - Natalino Goncalo de Alcantara - - Maria de Lourdes Alcantara - Iranete Campina de Aguiar e outros - Republicação 
decisão de fls. 284/284vº: “Trata-se de exceção de pré-executividade tirada por Iranete Campina de Aguiar e Pedro Ivo dos 
Santos dos autos da execução que contra eles é movida por Natalino Gonçalo de Alcântara e Maria de Lourdes Alcantara, por 
onde, em linhas gerais, alegam que, diante da inércia do credor, arrastando-se o processo por mais de nove anos, passível 
estaria de ser aplicada a prescrição intercorrente. Alegam, ainda, que os valores penhorados são remanescentes de conta 
onde o requerido Pedro recebe proventos de aposentadoria. Resiste o excepto. DECIDO. Com efeito, atualmente, não mais 
se discute a possibilidade de o devedor poder lançar mão da criação jurisprudencial a que se denominou de exceção de pré-
executividade para apontar nulidade que tenha o condão de abalar, à primeira vista, a exigibilidade do título executivo. A medida 
minimiza a rigidez do Código de Processo Civil e propicia oportunidade para que o devedor, no próprio processo de execução 
e independentemente de embargos, oponha-se a ela nos casos de nulidade do título. Com relação a matéria aduzida, de 
que, teria o credor aberto mão de execução em favor do fiador em outra ação, qual seja, de despejo por falta de pagamento, 
não cabe aqui discussão. Melhor sorte não merece a alegação de prescrição, uma vez que o credor em nenhum momento 
deixou de proceder atos na tentativa de alcançar seu crédito. Muito pelo contrário, vários atos foram praticados, sem sucesso, 
entretanto. A prescrição, assim, é insuscetível de fluir contra aquele que não pode agir, sendo esse o caso do credor, que não 
tem como dar seguimento à execução em razão da inexistência de bem penhorável. Não podem alegar, ainda, os devedores, 
que não podem ser penalizados por não possuírem bens passíveis de penhora. |Título executivo foi constituído e cabe aos 
requeridos seu adimplemento. Rejeito, portanto, a exceção apresentada. Tratando-se de mero incidente, entende-se incabível 
a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade. Com relação ao pedido de liberação das verbas 
bloqueadas, defiro o pedido, tendo em vista tratar-se de conta salário. Observo, ainda, que o bloqueio realizado na conta de 
José Gomes Aragão se deu de maneira equivocada, eis que não faz ele parte da relação processual, conforme decisão proferida 
nos autos de Embargos à Execução. Em assim sendo, expeça-se mandado de levantamento, intimando-o, pessoalmente, para 
que proceda a retirada. Intime-se.” - ADV: MARCELO DE MIRANDA COSTA (OAB 312652/SP), ANDERSON DE CAMPOS (OAB 
232485/SP), MARCELO FLORES (OAB 169484/SP)

Processo 0004769-26.2013.8.26.0348 (034.82.0130.004769) - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos 
Econômicos - Valdir Mrocoski - Fls. 151/155 e 157/159: Tornem ao Contador para que proceda aos esclarecimentos solicitados. 
Int. - ADV: PAULO ROBERTO GOMES (OAB 26446/PR), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), LOUISE RAINER 
PEREIRA GIONEDIS (OAB 8123/PR)

Processo 0004887-70.2011.8.26.0348 (348.01.2011.004887) - Dissolução e Liquidação de Sociedade - Dissolução - Renata 
Marzano Rodrigues e outros - Silmafer Industria Metalurgica Ltda e outro - Absalao de Souza Lima - Absalao de Souza Lima - 
Dê-se vista ao perito para que se manifeste. Int. - ADV: ABSALAO DE SOUZA LIMA (OAB 68863/SP), WILMA LEITE MACHADO 
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CECATO (OAB 279440/SP), ADY WANDERLEY CIOCCI (OAB 143012/SP)
Processo 0005086-24.2013.8.26.0348 (034.82.0130.005086) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Ariel Akay 

Carrasco - Instituto Nacional de Seguridade Social - Recebo o recurso de fls. 118/134 no efeito devolutivo. Vista ao autor para 
querendo apresentar contra razões. Consertados e regularizados, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção 
Direito Público 16ª a 17ª Câmaras, para apreciação de recurso de oficio. Int. - ADV: DAGMAR RAMOS PEREIRA (OAB 85506/
SP)

Processo 0005625-63.2008.8.26.0348 (348.01.2008.005625) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - 
I.M.S. - A.M.S. - Certidão de Honorários disponível para impressão e encaminhamento. - ADV: ANDRÉIA BISPO DAMASCENO 
(OAB 168108/SP), JOSE ERILSON DOS SANTOS (OAB 268640/SP)

Processo 0005657-92.2013.8.26.0348 (034.82.0130.005657) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - FIDC - Fundo de Investimento em Direitos Creditorios não Padronizados NPL - Luana Bandeira Lima - Aguardo 
cumprimento de fls. 23 sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/
SP)

Processo 0005703-52.2011.8.26.0348 (348.01.2011.005703) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Artur 
Alves dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 152: defiro o prazo. Decorridos, manifeste-se. Int. - ADV: 
LUCIANO PALHANO GUEDES (OAB 158957/RJ), ODAIR STOPPA (OAB 254567/SP), INDAYA CAMILA STOPPA DE SOUZA 
(OAB 277648/SP), ANA MARIA STOPPA (OAB 108248/SP)

Processo 0005981-82.2013.8.26.0348 (034.82.0130.005981) - Exibição - Provas - Viviane Correa Alves - Santander Seguros 
Sa - Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a apresentar os documentos dele solicitados, ficando aqui 
condenado a suportar os ônus da sucumbência, fixados honorários de advogado em 15% do valor dado à causa, corrigido de 
sua propositura. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), BARBARA RUIZ DOS SANTOS (OAB 327953/SP)

Processo 0006027-76.2010.8.26.0348 (348.01.2010.006027) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução 
- V.M.S. - R.F.S. - A segunda via já foi expedia. Vista à Defensoria. Int. - ADV: ELANE MARIA SILVA (OAB 147244/SP), JOSÉ 
DIVINO NEVES (OAB 227320/SP)

Processo 0006064-74.2008.8.26.0348 (348.01.2008.006064) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Lucineide Santana 
Silva - - Giselle Silva Reis - Certidão de Honorários disponível para impressão e encaminhamento. - ADV: NORBERTO 
FONTANELLI PRESTES DE ABREU E SILVA (OAB 172253/SP), AMANDA CRISTINA VISELLI (OAB 224094/SP), ANDERSON 
DE LIMA FELIX (OAB 259363/SP)

Processo 0006453-30.2006.8.26.0348 (348.01.2006.006453) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Unibanco - 
Fls. 320/330: Manifeste-se o requerido. - ADV: CAIRO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 147302/SP), ABRAAO FRANCISCO DA 
COSTA (OAB 152135/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 
77460/SP)

Processo 0006729-17.2013.8.26.0348 (034.82.0130.006729) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de 
Contrato - Santander Financiamento Aymoré Credito Financiamento e Investimento Sa - Posta a questão nestes termos, julgo 
IMPROCEDENTE o pedido para condenar o autor a arcar com os ônus da sucumbência, fixados honorários de advogado 
em 15% do valor dado à causa, corrigido de sua propositura, com as ressalvas, entretanto, da Lei 1060/50. - ADV: VINICIUS 
PARMEJANI DE PAULA RODRIGUES (OAB 299755/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0007486-11.2013.8.26.0348 (034.82.0130.007486) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Anderson Alves Virginio - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Recebo o recurso de fls. 94/7 em ambos 
os efeitos. Vista ao requerido para querendo apresentar contra razões. Consertados e regularizados, remetam-se os autos ao 
Egrégio Tribunal de Justiça Seção Direito Privado 11º a 24ª Câmaras, com minhas homenagens. Int. - ADV: JORGE DONIZETI 
SANCHEZ (OAB 73055/SP), THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI (OAB 274218/SP)

Processo 0007787-55.2013.8.26.0348 (034.82.0130.007787) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Renata Aparecida Dias - Faculdades Integradas de Jacarepagua - Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a 
ré no pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais, a ser corrigida da data desta sentença, com acréscimo 
de juros legais a partir da data da citação, devendo a ré arcar, ainda, com os ônus da sucumbência, fixados honorários de 
advogado em 15% do valor total da condenação. - ADV: ANA CAROLINA ERNESTO FERREIRA RODRIGUES (OAB 130609/RJ), 
ED CARLOS DO NASCIMENTO (OAB 244710/SP)

Processo 0008070-78.2013.8.26.0348 (034.82.0130.008070) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Kelly 
Alves Santos Morais - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Recebo o recurso de fls. 137/147 no efeito devolutivo. Vista 
a autora para querendo apresentar contra razões. Consertados e regularizados, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 
Justiça Seção Direito Público 16ª a 17ª Câmaras, para apreciação de recurso de oficio. Int. - ADV: CAIRO FERREIRA DOS 
SANTOS (OAB 147302/SP)

Processo 0008180-14.2012.8.26.0348 (348.01.2012.008180) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Vilson Duarte Coutinho - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a 
Ação Revisional de Contrato, tão-só para reconhecer como abusiva a cobrança de despesas a título de Gravame, impondo-se, 
por conseguinte, a devolução destas importâncias devidamente atualizadas, a partir dos respectivos desembolsos e acrescida de 
juros legais a partir da citação, à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil . Havendo sucumbência recíproca, 
cada parte arcará com os honorários de seus respectivos advogados e com metade das custas e despesas processuais. Como o 
autor é beneficiário de justiça gratuita, tais verbas somente serão deles exigidas na hipótese do artigo 12 da Lei 1.060/50. - ADV: 
MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0008413-79.2010.8.26.0348 (348.01.2010.008413) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Marcia de Fatima Moreira Coelho - Fls. 133: defiro o prazo. Decorridos, manifeste-se. Int. - 
ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 0008442-66.2009.8.26.0348 (348.01.2009.008442) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Osorino 
Pereira Santos - Inss Instituto Nacional de Seguro Social - Forme-se o segundo volume. Considerando o ofício 21.232/018/2011, 
datado de 08/fevereiro/2011, da Procuradoria Federal Especializada-INSS, externando a intenção de redução de demandas e o 
interesse no efetivo cumprimento do julgado, defiro vista destes autos ao requerido para que ele apresente seus cálculos, bem 
como para que se manifeste nos termos do art. 100 § 9º e 10º da C.F. Aguarde-se pelo prazo de 30 dias e, com a apresentação 
da memória dos cálculos, dê-se vista à parte vencedora para manifestação com relação aos cálculos apresentados. Havendo 
concordância, expeça-se o necessário requisitório, aguardando-se o pagamento. Int. - ADV: FABIANO CHEKER BURIHAN 
(OAB 131523/SP), FÁBIO PIRES ALONSO (OAB 184670/SP), MARIA CAROLINA SIQUEIRA PRIMIANO (OAB 218171/SP), 
VALSOMIR FERREIRA DE ANDRADE (OAB 197203/SP)

Processo 0008858-39.2006.8.26.0348 (348.01.2006.008858) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Condominio 
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Shopping São Caetano - Fls. 294/300: Manifeste-se o requerente acerca da Carta Precatória devolvida cumprida negativa. - 
ADV: CARLOS EDUARDO STEFEN ELIAS (OAB 188064/SP), CARLOS ALBERTO CARMONA (OAB 63904/SP)

Processo 0009038-36.1998.8.26.0348 (348.01.1998.009038) - Inventário - Inventário e Partilha - Marcela Hiluany - Alfredo 
Hiluany - Manifeste-se a autora acerca da petição de fls. 142/143. - ADV: ALESSANDRO ARAUJO (OAB 187178/SP)

Processo 0009100-51.2013.8.26.0348 (034.82.0130.009100) - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos 
Econômicos - Edson Firmino Santana - Banco do Brasil Sa - Manifeste-se o autor acerca da Impugnação de fls. 96/147. - ADV: 
MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), LARISSA NOGUEIRA GERALDO CATALANO (OAB 128522/
SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP)

Processo 0009128-19.2013.8.26.0348 (034.82.0130.009128) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Dersa 
Desenvolvimento Rodoviario Sa - Informe o autor o endereço correto das testemunhas Rita Maria Ferreira, Erinaldo A.M. de 
Melo e José dos Santos pois o CEP informado na petição de fls. 152 (CEP: 09322-220) pertence a rua João Alves Duarte e não 
a rua Dez. - ADV: FATIMA LUIZA ALEXANDRE (OAB 105301/SP), RONALDO DE SOUZA (OAB 163755/SP), LUCIANA MARIA 
GRAZIANI MATTA (OAB 187973/SP)

Processo 0009153-66.2012.8.26.0348 (348.01.2012.009153) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Gilson 
da Silva Carvalho - Instituto Nacional de Seguro Social - Recebo o recurso de fls. 206/220 no efeito devolutivo. Vista ao autor 
para querendo apresentar contra razões. Após, forme-se o segundo volume. Consertados e regularizados, remetam-se os autos 
ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção Direito Público 16ª a 17ª Câmaras, para apreciação de recurso de oficio. Int. - ADV: 
PRISCILLA DAMARIS CORREA (OAB 77868/SP), DIEGO PERINELLI MEDEIROS (OAB 320653/SP)

Processo 0009288-78.2012.8.26.0348 (348.01.2012.009288) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Fundaçao 
Herminio Ometto - Ana Maria Moreira - Proceda-se a pesquisa endereço pelo sistema bacenjud. Int. - ADV: DAIRUS RUSSO 
(OAB 227611/SP)

Processo 0009445-56.2009.8.26.0348 (348.01.2009.009445) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Milton Idalino Teixeira - Fls. 121: defiro o prazo. Decorridos, manifeste-se. Int. - ADV: CRISTINA 
ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP), FRANCISCO 
CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0009711-72.2011.8.26.0348 (348.01.2011.009711) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Elenice Mazzetti da Silva - Fls. 120: defiro o prazo. Decorridos, manifeste-se. Int. - ADV: 
CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), RODRIGO KAWAMURA (OAB 242874/SP), DANILO CALHADO 
RODRIGUES (OAB 246664/SP)

Processo 0010054-05.2010.8.26.0348 (348.01.2010.010054) - Procedimento Sumário - Roberto Luiz da Silva - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Considerando o ofício 21.232/018/2011, datado de 08/fevereiro/2011, da Procuradoria Federal 
Especializada-INSS, externando a intenção de redução de demandas e o interesse no efetivo cumprimento do julgado, defiro 
vista destes autos ao requerido para que ele apresente seus cálculos, bem como para que se manifeste nos termos do art. 
100 § 9º e 10º da C.F. Aguarde-se pelo prazo de 30 dias e, com a apresentação da memória dos cálculos, dê-se vista à 
parte vencedora para manifestação com relação aos cálculos apresentados. Havendo concordância, expeça-se o necessário 
requisitório, aguardando-se o pagamento. Int. - ADV: MARIA CAROLINA SIQUEIRA PRIMIANO (OAB 218171/SP), KAREN DIAS 
LANFRANCA MAIDA (OAB 173891/SP), RINALDO CÁSSIO PEREIRA DA SILVA (OAB 263224/SP)

Processo 0010196-43.2009.8.26.0348 (348.01.2009.010196) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Raimundo 
Saraiva de Meneses - Inss Instituto Nacional de Seguro Social - Recebo o recurso de fls. 243/262 no efeito devolutivo. Vista 
ao autor para querendo apresentar contrarrazões. Forme-se o 2º volume. Após, consertados e regularizados, remetam-se os 
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção Direito Público -16ª a 17ª Câmaras, com minhas homenagens. Int. - ADV: MARIA 
CAROLINA SIQUEIRA PRIMIANO (OAB 218171/SP), DANIEL TEIXEIRA (OAB 258677/SP)

Processo 0010207-04.2011.8.26.0348 (348.01.2011.010207) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Marcio Rodrigues Ribeiro - Fls. 100: defiro o prazo. Decorridos, manifeste-se. Int. - ADV: 
CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 0011266-27.2011.8.26.0348 (348.01.2011.011266) - Mandado de Segurança - Cheque - Dirigente Regional de 
Ensino de Maua - Autore providencie o recolhimento de R$ 63,75 para a diligência do oficial de justiça tendo em vista que todos 
os depósitos efetuados a partir de 07/01/2015 devem estar de acordo com a portaria SADM 01/2015 que estabelece novos 
valores para as diligências. - ADV: MEIRE ANA DE OLIVEIRA (OAB 160406/SP), LIGIA MARA MARQUES DA SILVA (OAB 
238489/SP)

Processo 0011484-12.1998.8.26.0348 (348.01.1998.011484) - Procedimento Sumário - Maria Janete Lopes - Inss - Em 
cumprimento ao V. Acórdão de fls., arquivem-se os autos. Int. - ADV: MARIA CAROLINA SIQUEIRA PRIMIANO (OAB 218171/
SP), PAULO ROBERTO ANTONIO JUNIOR (OAB 284709/SP), PAULO AFONSO NOGUEIRA RAMALHO (OAB 89878/SP)

Processo 0011557-27.2011.8.26.0348 (348.01.2011.011557) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Roberto Dias de Melo - Fls. 134/136: defiro o prazo de 20 dias ao autor, decorridos manifeste-
se. Int - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0011910-33.2012.8.26.0348 (348.01.2012.011910) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Mara Rubia dos Santos - Fls. 90/92: Defiro a pesquisapelo sistema bacenjud, expedindo-se a 
minuta depois da comprovação do depósito do valor de R$12,20, por CPF/CNPJ, conforme comunicado CSM 170/11. Com este, 
cumpra-se. Int. - ADV: MAURÍCIO ALESSANDER BARRACA (OAB 191447/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 
99983/SP)

Processo 0013592-33.2006.8.26.0348 (348.01.2006.013592) - Cumprimento de sentença - Duplicata - Tl Publicações 
Industriais Ltda - Hb Industria de Maquinas Ltda Epp - Fls. 268/269: defiro a pesquisa de endereçospelos sistemas bacenjud/
Infojud, expedindo-se a minuta depois da comprovação do depósito do valor de R$12,20, por CPF/CNPJ, conforme comunicado 
CSM 170/11. Com este, cumpra-se. Oficie-se ao CIRETRAN solicitando-se informações.Int. - ADV: FELIPE NAVEGA MEDEIROS 
(OAB 217017/SP), EDUARDO ANTONIO LOPES (OAB 156584/SP), FERNANDO DENIS MARTINS (OAB 182424/SP)

Processo 0013996-79.2009.8.26.0348 (348.01.2009.013996) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / 
Embargos à Execução - Instituto Nacional do Seguro Social - Sonia Maria Fernandes de Brito - Em cumprimento ao V. Acórdão 
de fls., manifeste-se o embargante. Int. - ADV: PAULO ROBERTO ANTONIO JUNIOR (OAB 284709/SP), RODRIGO DE AMORIM 
DOREA (OAB 256392/SP), PAULO AFONSO NOGUEIRA RAMALHO (OAB 89878/SP)

Processo 0014448-84.2012.8.26.0348 (348.01.2012.014448) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Juscenita de Souza Rezende Correia - Fls. 92: defiro o prazo de 90 dias ao autor, decorridos 
manifeste-se. Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA 
(OAB 192562/SP)
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Processo 0014673-07.2012.8.26.0348 (348.01.2012.014673) - Embargos de Terceiro - Posse - Francisco Viola - Jose Felicio 
Haddad e outros - Recebo o recurso de fls. 413/431 em ambos os efeitos. Vista aos requeridos para, querendo, apresentar 
contrarrazões. Forme-se o 3º volume. Após, consertados e regularizados, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 
Seção Direito Privado - 1ª a 10ª Câmaras, com minhas homenagens. Int. - ADV: HUMBERTO GERONIMO ROCHA (OAB 
204801/SP), LUIZ EDUARDO RODRIGUES GREENHALGH (OAB 38555/SP), CLAUDIO ROBERTO VIEIRA (OAB 186323/SP), 
ROBERTO WEIDENMÜLLER GUERRA (OAB 170305/SP)

Processo 0015370-96.2010.8.26.0348 (348.01.2010.015370) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Edson Otto Mach - Fls. 106: defiro o prazo de 20 dias ao autor, decorridos manifeste-se. Int. 
- ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)

Processo 0016129-89.2012.8.26.0348 (348.01.2012.016129) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Abner de 
Arruda - Fls. 128: Esclareça se trata-se de pedido de desistência. Int. - ADV: LUIZ RIBEIRO OLIVEIRA NASCIMENTO COSTA 
JUNIOR (OAB 154862/SP), MARCELO FRATIN (OAB 193427/SP)

Processo 0016483-56.2008.8.26.0348 (348.01.2008.016483) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação 
/ Embargos à Execução - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Luiz Gustavo Simiell - Manifestem-se as partes sobre a 
informação do Contador de fls. 274. - ADV: LUCIANO PALHANO GUEDES (OAB 158957/RJ), MARIA CAROLINA SIQUEIRA 
PRIMIANO (OAB 218171/SP), LEVI CARLOS FRANGIOTTI (OAB 64203/SP)

Processo 0016673-19.2008.8.26.0348 (348.01.2008.016673) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Fundaçao Santo Andre - Cleber Serzedelo de Oliveira - Fls. 177/9: Ciência acerca do ofício/resposta do Ciretran, informando o 
BLOQUEIO do veículo de placa DHR-8958. - ADV: MARIANE BATISTA DA CONCEIÇÃO (OAB 262113/SP), MARIA APARECIDA 
FERREIRA (OAB 77095/SP), GRAZIELA BREGEIRO (OAB 247698/SP)

Processo 0016733-21.2010.8.26.0348 (348.01.2010.016733) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Clodoaldo 
Crisostomo da Silva - Inss Instituto Nacional de Seguro Social - Fls. 343: Manifeste-se o requerente acerca da petição da 
Autarquia. - ADV: FABIANO CHEKER BURIHAN (OAB 131523/SP), EDINILSON DE SOUSA VIEIRA (OAB 165298/SP)

Processo 0017525-77.2007.8.26.0348 (348.01.2007.017525) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material 
- Fazenda do Estado de São Paulo - Edson Campos da Silva e outro - Fls. 233: Prossiga-se em relação a Sidney, uma vez que 
o réu está preso e foi intimado dê-se vista à Defensoria Pública para manifestação. Int. - ADV: BRUNO LOPES MEGNA (OAB 
313982/SP)

Processo 0017604-51.2010.8.26.0348 (348.01.2010.017604) - Arrolamento de Bens - Maria Doracilda Pinheiro Aquino e 
outros - Jose Carlos Santos Aquino - Fls. 95/98: aguardo aditamento ao pedido para constar o nome de todos os herdeiros. Int. 
- ADV: ROSEMEIRE RODRIGUES DA COSTA (OAB 255563/SP)

Processo 0018007-20.2010.8.26.0348 (348.01.2010.018007) - Cumprimento de sentença - Cheque - Kapital Factoring 
Sociedade de Fomento Comercial Ltda - M & C Multicores Comercio e Revestimentos Ltda Me - Fls. 129/130: aguardo 
esclarecimentos acerca de quais operadoras de crédito quer que se oficie, considerando que na petição faz-se referência a 
bancos e lojas. Int. - ADV: ROSELI MORAES COELHO (OAB 173931/SP)

Processo 0018027-79.2008.8.26.0348 (348.01.2008.018027) - Monitória - Cheque - Itaquareia Industria Extrativa de Minerios 
Ltda - Gilvan Freire de Souza - Fls. 199/200:Defiro a tentativa de penhorapelo sistema BACENJUD expedindo-se a minuta. 
Oficie-se ao CIRETRAN solicitando informações. Int. - ADV: MARCELO DA PAIXÃO BARBOSA (OAB 219597/SP)

Processo 0018668-67.2008.8.26.0348 (348.01.2008.018668) - Procedimento Sumário - Rogerio Zaratini Simone - Autor e 
seu Patrono: Retirar Mandado de Levantamento Nº 52/2015 e 53/2015. - ADV: ERON DA SILVA PEREIRA (OAB 208091/SP)

Processo 0018757-22.2010.8.26.0348 (348.01.2010.018757) - Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente 
- Maria Gomes da Silva - Amaro Manoel de Lima - Fls. 95: oficie-se conforme requerido, observando-se fls. 90v. Int. - ADV: 
MÁRCIA CRISTINA DOS SANTOS (OAB 224450/SP), LUIZ CARLOS PANTOJA (OAB 31316/SP)

Processo 0019467-08.2011.8.26.0348 (348.01.2011.019467) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Juliana 
Cristina da Silva Rodrigues - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. 
Sem sucumbência, custas na forma da Lei. - ADV: ELAINE SUELI QUAGLIO RODRIGUES (OAB 85951/SP), LUCIANO PALHANO 
GUEDES (OAB 158957/RJ)

Processo 0019628-52.2010.8.26.0348 (348.01.2010.019628) - Inventário - Inventário e Partilha - Joana de Jesus Fontes 
Galvão - Fazenda do Estado de São Paulo - Karina Fontes Galvão e/ou sua patrona: Retirar mandado de levantamento Nº 
55/2015. - ADV: CRISTIANE DOS ANJOS SILVA RAMELLA (OAB 169649/SP), SEIJI YOSHII (OAB 23555/SP)

Processo 0019857-75.2011.8.26.0348 (348.01.2011.019857) - Procedimento Ordinário - Seguro - Marcelo Francisco Reis 
- Mapfre Vera Cruz Seguradora Sa - Trata-se de embargos de declaração tirados contra a decisão de folhas 204 proferida 
nestes autos de Procedimento Ordinário que Marcelo Francisco Reis move contra Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A, apontando 
contradição quanto ao termo inicial da incidência de juros. De rigor acolher os embargos, porquanto presente a apontada 
contradição. Isto posto, ACOLHO os embargos para declarar que diante da procedência parcial decretada na decisão de folha 
204, os juros legais deverão incidir a partir da citação (Súmula 426/STJ), mantendo-se os demais termos da decisão. PRIC. - 
ADV: DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), FABIO SURJUS GOMES 
PEREIRA (OAB 219937/SP)

Processo 0020132-58.2010.8.26.0348 (348.01.2010.020132) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Marcia 
Martins da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Sem 
sucumbência, custas na forma da lei. - ADV: FABIANO CHEKER BURIHAN (OAB 131523/SP), ANA MARIA STOPPA (OAB 
108248/SP)

Processo 0020145-57.2010.8.26.0348 (348.01.2010.020145) - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - Bv 
Financeira Sa Cfi - Alexandre Lazaro da Silva Laureano - Fls.114/117 e 129/130: Acolho, proceda-se às anotações. Ante o 
depósito de fls. 123 cumpra-se fls. 110 Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE 
FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0020269-74.2009.8.26.0348 (348.01.2009.020269) - Alimentos - Provisionais - Fixação - P.S.N. e outro - Fls. 
120/2: Ciência acerca do ofício do Ciretran, informando o BLOQUEIO do veículo de placa HMO-1440. - ADV: EVERTON ELTON 
RICARDO LUCIANO XAVIER DOS SANTOS (OAB 279548/SP)

Processo 0020306-04.2009.8.26.0348 (348.01.2009.020306) - Cumprimento de sentença - Defeito, nulidade ou anulação - 
Natalia Generosa Fagundes e outro - Fls. 214/223: Ciência ao autor acerca da penhora no rosto dos autos. - ADV: RICARDO 
MARQUES RISSATO (OAB 243310/SP), MARCELO OLIVEIRA VIEIRA (OAB 186150/SP), OTAVIO TENORIO DE ASSIS (OAB 
95725/SP)

Processo 0020550-25.2012.8.26.0348 (348.01.2012.020550) - Interdição - Tutela e Curatela - M.L.C. - Ante o exposto, 
DECRETO A INTERDIÇÃO de WALDIR CROCO, DECLARANDO-O absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 
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vida civil, na forma do artigo 3º, inciso II, e 1775 do Código Civil, que revogou a lei anterior, nomeio-lhe Curadora a requerente 
MARIA LURDES CROCO. Expeça-se edital e mandado para inscrição da sentença no Registro Civil. Oficie-se ao SCPC e ao 
Cartório Eleitoral (Comunicado CG 1302/2013) informando sobre a interdição definitiva. P.R.I.C. - ADV: LUIZ CUSTÓDIO (OAB 
181799/SP)

Processo 0020761-32.2010.8.26.0348 (348.01.2010.020761) - Execução de Alimentos - Alimentos - V.C.B.S. - Fls. 137: 
Venha aos autos memória de cálculo atualizada. Após, tornem ao Ministério Público. Int. - ADV: LUCILIA GARCIA QUELHAS 
(OAB 220196/SP)

Processo 0021411-79.2010.8.26.0348 (348.01.2010.021411) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - 
Roberta Custodio - Magazine Luiza - Mandado de levantamento disponível para retirada. - ADV: RENATA DOS SANTOS (OAB 
288410/SP), RAFAEL FLORES (OAB 272738/SP), JEAN CLEBER VENCESLAU ROSA (OAB 300350/SP)

Processo 0021801-83.2009.8.26.0348 (348.01.2009.021801) - Cumprimento de sentença - Auxílio-Doença Acidentário - 
Lourdes Rodrigues Alves - Instituto Nacional do Seguro Social - Mandado de levantamento disponível em Cartório para retirar. 
- ADV: SANTINO OLIVA (OAB 211875/SP), MARIA CAROLINA SIQUEIRA PRIMIANO (OAB 218171/SP)

Processo 0021981-65.2010.8.26.0348 (348.01.2010.021981) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Instituto 
Educacional Irineu Evangelista de Souza Iebs - Adriana Ribeiro da Silva - Fls. 121/122: defiro a pesquisapelo sistema BACENJUD, 
expedindo-se a minuta depois da comprovação do depósito do valor de R$12,20, por CPF/CNPJ, conforme comunicado CSM 
170/11. Com este, cumpra-se. Int. - ADV: WANDERSON LUIZ BATISTA DE SOUZA (OAB 213078/SP)

Processo 0022213-09.2012.8.26.0348 (348.01.2012.022213) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc 
Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Marcos de Castro Cruz - Fls.103/104: defiro a a tentativa de penhorapelo sistema BACENJUD, 
expedindo-se a minuta depois da comprovação do depósito do valor de R$12,20, por CPF/CNPJ, conforme comunicado CSM 
170/11. Oficie-se ao CIRETRAN para bloqueio. Com este, cumpra-se. Int. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 0023081-84.2012.8.26.0348 (034.82.0120.023081) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Onivaldo Mantai - - 
Shirley Oliveira Mantai - Manifeste-se acerca da devolução das cartas de citação de Regiane e Claudemir, ambas pelo motivo 
“Ausente” (fls. 214 e 217). - ADV: ANA PAULA RIBEIRO BARBOSA (OAB 146553/SP)

Processo 1000066-64.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - K.C.R.S. - F.P.F. - Defiro a 
gratuidade. Cite-se o requerido. Int. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1000124-67.2015.8.26.0348 - Monitória - Contratos Bancários - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A - GIANE 
GOMES TADEU DA SILVA - Ante os documentos apresentados nas folhas 09/38, 40/56 que preenchem os requisitos do artigo 
1.102a, do Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório para a requerida, em quinze (15) dias, pagar a importância 
referida nas folhas 39, 57, 58/59 excluíndo as despesas e honorários, nos termos do artigo 1102 c, §1º também do CPC, ou 
apresentar embargos, sob pena de não o fazendo presumir-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. - ADV: 
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP)

Processo 1000170-56.2015.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ORLANDO DO O DE LIMA - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Defiro a gratuidade. Cite-se o requerido. Para realização de 
perícia no autor nomeio o Dr. ORFEU CECILIA arbitrando os honorários nos termos da portaria conjunta dos Juízes de Direito da 
Comarca de Mauá, antecipando a prova, cumprindo o Comunicado CG 786/13 emitindo senha ao perito intimando-o por e-mail 
sobre a nomeação e emissão da referida senha. Acolho os quesitos apresentados, inserindo-se nos autos aqueles apresentados 
pelo INSS. Faculto a formulação de quesitos ao autor, inserindo nos autos aqueles apresentados pelo requerido, facultada 
também a indicação de assistentes. Laudo em 15(quinze) dias, após a apresentação do autor para exame. Os laudos dos 
assistentes técnicos e eventuais críticas deverão ser apresentados 10 (dez) dias após a apresentação do laudo. Expeça-se guia 
de perícia médica que será disponibilizada para que o patrono a entregue ao autor, devendo a mesma ser instruída com cópias 
da petição inicial e exames médicos informados nos autos. Oficie-se à empregadora requisitando os antecedentes médicos e 
financeiros do autor. Intime-se o réu para apresentar em 30 (trinta) dias as informações de que disponha sobre o autor. Acolho 
o rol de testemunhas de folha 03 que deverá ser incluído no sistema. Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: MOACIR ALVES 
DA SILVA (OAB 100834/SP)

Processo 1000192-17.2015.8.26.0348 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - Valdir 
Felix da Silva - - Vera Lucia Teixeira Felix da Silva - Douglas Almeida Mortari - Aguardo regularização em relação ao recolhimento 
da taxa judiciária e contribuições em conformidade com o disposto no Provimento CG 16/2012-DJe de 06/06/12 paginas 10 e 
11, ou seja, a obrigatoriedade além do preenchimento dos campos “observações” ou “informações complementares” da GERE 
quando do recolhimento da taxa judiciária e contribuições estabelecidas, a menção à natureza da ação, aos nomes da parte 
autora e parte ré, e à Comarca na qual for distribuída ou tramita ação, inclusive quando o pagamento for efetivado pela internet. 
- ADV: OSCAR LUIS FERLE (OAB 90347/SP)

Processo 1000233-81.2015.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - DEOCLECIO CUSSOLIM 
VERDUGO - - EUNICE LOPES RIBEIRO VERDUGO - RAFAEL MACHADO VIEIRA - - PAULA RIBEIRO MACHADO - Aguardo 
esclarecimento e eventual retificação em relação à data de desocupação indicada na folha 02 no item “1”, bem como a juntada de 
cópia da declaração prestada à Receita para analise da gratuidade pretendida. Int. - ADV: CAIO EDUARDO FELICIO CASTRO 
(OAB 325800/SP), ANA MARIA SENTOMA ALVES (OAB 210610/SP), JOAO FELICIO ALVES (OAB 137176/SP)

Processo 1000274-48.2015.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - JOSÉ AIRTON BORGES - Defiro a liminar, expedindo-se mandado, vez que comprovados o contrato e a mora. Após, cite-
se o requerido para em 05 (cinco) dias pagar, hipótese na qual o bem lhe será restituído nos termos do artigo 3º, parágrafo 
2º, do Decreto Lei 911, de 01/10/1.969 com as alterações da lei 10.931/04, com o prazo de 15 dias para contestar. Defiro os 
benefícios do artigo 172 e seus parágrafos do Código de Processo Civil. Intime-se - ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA 
(OAB 109348/SP), LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 1000321-22.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - MANOEL DA CRUZ 
SANTOS - Itaú Unibanco S/A. - Trata-se de pedido liminarmente feito por MANOEL DA CRUZ ASANTOS nos autos da ação 
que move contra ITAÚ UNIBANCO S/A, buscando em antecipação dos efeitos da tutela pretendida, ver afastada de seu nome 
restrição ligada ao injusto apontamento em serviços de proteção ao crédito, quando informa haver pago a divida que objetivou o 
protesto e a restrição, conforme documentos de folhas 23 e 32. De ser deferida a medida de urgência pretendida, aqui entregue 
nos termos do § 7º do art. 273 do CPC. O documento de folha 23, 32 e aqueles relacionados ao encerramento da conta, nesta 
fase de cognição sumária demonstram a quitação do débito que gerou a anotação no serasa, preenchendo neste momento os 
pressupostos da prova inequívoca e verossimilhança. O perigo de mora está preso às notórias consequências que decorrem 
do protesto e da inclusão do nome de alguém em banco de dados dessa natureza. Posta a questão nestes termos, defiro a 
antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo autor para suspender os efeitos da restrição que fez a requerida anotar no 
órgão indicado na folha 29. Oficie para suspensão da restrição efetivada pelo requerido, providenciando a parte a retirada 
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para entrega assim que disponibilizado no processo. Cite-se a requerida, deferida gratuidade ao requerente. Intime-se. - ADV: 
THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI (OAB 274218/SP)

Processo 1000528-55.2014.8.26.0348 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.A. - G.M.S.A. - Mandado de averbação disponível 
para impressão e encaminhamento. - ADV: VIVIAN DA SILVA BRITO (OAB 218189/SP), DANILO AZEVEDO SANJIORATO (OAB 
206228/SP), ARNALDO JESUINO DA SILVA (OAB 147300/SP)

Processo 1000539-50.2015.8.26.0348 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - L.J.S. - T.A.J.S. - - T.A.J.S. - - 
T.A.J.S. - Defiro a gratuidade. Trata-se de pedido de liminar pretendida por LUCIANO JOSE DA SILVA nos autos da ação 
que move contra THAINARA APARECIDA JOSUE DA SILVA e outros, representadas por FABIANA DOS SANTOS JOSUE, 
por onde aduz, em suma, que a sua situação atual está alterada em virtude de haver constituído nova família e estar em 
dificuldades financeiras. Pretende, assim, redução liminar da pensão para valor correspondente a 15% (quinze por cento) de 
seus rendimentos. De ser indeferida a medida. Não produz o autor qualquer prova que possa embasar as alegações trazidas 
ao Juízo, o que nesta fase de cognição sumária não permite a redução pretendida. Posta a questão nestes termos indefiro a 
redução pretendida. Audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para o dia 08/04/2015, às 14:00 hs. Cite-
se e intimem-se as partes para comparecimento; as requeridas para querendo contestar até a data da audiência. Ciência ao 
Ministério Público. Int. - ADV: RICARDO FRANCISCO DE SALES (OAB 317229/SP)

Processo 1000628-73.2015.8.26.0348 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Gilson Barbosa da Silva - Decorrendo do sistema que a execução contra a Fazenda Pública 
se faz por meio de precatório ou com o trânsito em julgado nas hipóteses em que possa haver requisição de pequenos valores 
e considerando a alteração com relação ao processamento dos embargos em face da lei 11.382, de 06 de dezembro de 2006, 
recebo os embargos, atribuindo efeito suspensivo em consonância com o art. 730, parte final do Código de Processo Civil que 
prevê a expedição de precatório somente se a Fazenda não opor embargos. Manifeste-se o(a) exeqüente/embargado(a) em 
15 (quinze) dias. Anote-se nos autos principais. Int. - ADV: SANTINO OLIVA (OAB 211875/SP), DANIELA DE ANGELIS (OAB 
248840/SP)

Processo 1000695-38.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Wuelerson Borguetti e 
Silva - Defiro a gratuidade. Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida por WUELERSON BORGUETTI 
E SILVA nos autos da ação que move contra ELIAS FONTANA MOREIRA - ME e ELIAS FORTUNATO DE JESUS, para compeli-
los a efetivarem a transferência do veículo referido no item 01 de fls. 02 que lhe foi vendido ao primeiro requerido e este 
vendeu ao segundo requerido sem que nenhum dos dois efetivassem a respectiva transferência, constando o nome do autor 
no cadastro do Cadin por débitos referente ao veículo. De ser deferida a medida. O documento de fls. 12 comprova que em 
21/01/2010 se efetivou o negócio mencionado, e a partir daí teria o primeiro requerido prazo previsto na legislação de transito 
para a transferência perante o órgão de trânsito. Os documentos de fls. 14/17 demonstram que ainda não houve a transferência. 
Prova inequívoca se tem do negócio envolvendo o veículo, bem como a sua entrega ao requerido, convencendo o Juiz da 
verossimilhança da alegação feita em torno disso, já que era dos requeridos a responsabilidade pela transferência. Posta a 
questão nestes termos antecipo os efeitos da tutela para determinar que os requeridos providenciem a transferência do veículo, 
sob pena de multa diária de R$100,00. Citem-se os requeridos. Intime-se. - ADV: RAFAEL DA SILVA ARAUJO (OAB 220687/
SP)

Processo 1000714-44.2015.8.26.0348 - Notificação - Inadimplemento - Rac Assessoria e Participações Ltda - Jose Rodrigues 
da Silva - - Cleusa da Silva - 1.Notifique-se. 2.Após, com o cumprimento, decorrido o prazo legal, estando em ordem, pagas as 
custas devidas e comunicado ao distribuidor, providencie o notificante cópias. Oportunamente, arquivem-se. Int. - ADV: SAULO 
LOMBARDI GRANADO (OAB 196559/SP)

Processo 1000715-29.2015.8.26.0348 - Monitória - Prestação de Serviços - União Social Camiliana - Dirliane de Paula 
Freitas - Defiro a gratuidade processual nos termos do art. 6º da Lei Estadual 11.608/2003. Ante os documentos apresentados, 
que preenchem os requisitos do artigo 1.102a, do Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório para a requerida, 
em quinze (15) dias, pagar a importância referida nas folhas 42 excluíndo as despesas e honorários, nos termos do artigo 1102 
c, §1º também do CPC, ou apresentar embargos, sob pena de não o fazendo presumir-se aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pelo autor. Int. - ADV: ROSELI LEME FREITAS (OAB 134800/SP)

Processo 1000729-13.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARCELO PAOLUCI 
MARTINS - LA NOBLE REPARADORA DE VEICULOS LTDA-ME e outro - Venha aos autos, no prazo de 10 dias, cópia das 02 
últimas declarações do imposto de renda do requerente, bem como os 02 últimos comprovantes de rendimentos, a fim de ser 
apreciado o pedido de justiça gratuita. Em face do que dispõe o artigo 259 do Código de Processo Civil e considerando que valor 
da causa, aguardo retificação. Int. - ADV: GISLAINE FERREIRA OLIVEIRA (OAB 307923/SP)

Processo 1000738-72.2015.8.26.0348 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.C.F.L.M. - - P.S.M. - Subscrevam os 
requerentes a petição inicial. Após, ao M.P. Int. - ADV: SOLANGE DE OLIVEIRA LIMA (OAB 245261/SP)

Processo 1000745-64.2015.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cooperativa de Econ. e Créd. 
Mútuo dos Policiais Militares e Serv. da Sec dos Negocios da Segurança Pub Estado Sao Paulo - DANIEL AUGUSTO MAURO 
- Após a complementação da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 63,75, cite-se o executado para em 03 (três) dias 
efetuar o pagamento da dívida, ou querendo, oferecer embargos no prazo de 15 dias da juntada aos autos do mandado de 
citação. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, em caso de pagamento 
no prazo acima, os honorários são reduzidos pela metade. Não havendo pagamento, o oficial de justiça procederá de imediato 
à penhora de bens e a sua avaliação, intimando o executado. Caso a penhora recaia em bens imóveis, intimará o cônjuge 
do executado. Autorizo os benefícios do artigo 172 e seus parágrafos do Código de Processo Civil. Para eventual pesquisa e 
bloqueio de valores, expeça-se minuta caso não haja pagamento ou penhora e após a comprovação do recolhimento do valor de 
R$ 12,20 conforme Comunicado CSM 179/11. Int. - ADV: ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB 168735/SP)

Processo 1000765-55.2015.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - Anderson Theodoro Gomes 
e Cia. Ltda - MOTOROLA DO BRASIL LTDA - A justiça gratuita não de aplica à pessoa juridica. Aguardo recolhimento das custas 
processuais. Int. - ADV: SAMIA CAMILA VASCONCELLOS GOMES (OAB 259487/SP)

Processo 1000766-40.2015.8.26.0348 - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - MARLI DE SOUZA MOREIRA 
- ANDERSON ANGELO PEREIRA e outro - Defiro a gratuidade. 1. Cite-se, com a advertência de que, querendo, poderá, 
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado de citação nos autos, responder ou requerer a purgação da 
mora dos alugueres vencidos e vincendos, até a data efetiva do pagamento, com os respectivos encargos, mais honorários 
advocatícios que fixo em 10% sobre o montante devido, nos termos do artigo 62, inciso II, letra “d”, da Lei 8.245/91. 2. Ficam os 
requeridos advertidos de que, na hipótese de não oferecimento de defesa, sofrerá os efeitos da revelia, consistentes em serem 
considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 319 do C.P.C. 3. Intimem-se. - ADV: ANA MARIA 
SENTOMA ALVES (OAB 210610/SP), JOAO FELICIO ALVES (OAB 137176/SP)
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Processo 1000770-77.2015.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - V.O.N. - J.B.N.F. - O 
documento de fls. 6 encontra-se ilegível, aguardo regularização. Int. - ADV: CÁTIA MARIA DE CARVALHO (OAB 175536/SP)

Processo 1000783-76.2015.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - G.A.S.C. - C.A.O.C. - 
Defiro a gratuidade. Cite-se o executado para pagar ou justificar as parcelas de novembro/14 a janeiro/15, bem como todas as 
que no curso da ação se vencerem, sob pena de prisão. Defiro os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil. Ciência 
ao Ministério Público. Int - ADV: JULIANO JOSÉ PIO (OAB 227900/SP)

Processo 1001186-79.2014.8.26.0348 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - R.A.R.S. - Manifeste-se, 
o autor, quanto a certidão negativa do oficial de justiça de fls. 30 - ADV: ELISABETE DE LIMA TAVARES (OAB 173859/SP)

Processo 1001792-10.2014.8.26.0348 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.P.S. - - C.P.S. - M.S.V.S. - 
Manifeste-se, o autor, quanto a certidão negativa do oficial de justiça de fls. 60 - ADV: MARCELO FRATIN (OAB 193427/SP)

Processo 1001822-45.2014.8.26.0348 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Casamento - T.M.A. - Mandado de 
averbação disponível para impressão e encaminhamento. - ADV: RICARDO BARBOZA PAVAO (OAB 219628/SP)

Processo 1001879-63.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Reivindicação - J.M.A.N. - - E.M. - - J.A.S. - - E.R. - - R.U. 
- L.S.C. - - S.M.C. - Apensem-se estes autos aos de número 4005803-65 entre as mesmas partes, no qual está designado o dia 
16/fevereiro/15 pelo perito para iniciar a produção da prova, para decisão conjunta. Int. - ADV: JEFFERSON PEDRO LAMBERT 
(OAB 324289/SP), CARLOS EDUARDO GOMES (OAB 169464/SP)

Processo 1002014-75.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - 
Wagner Xisto de Souza - Municípío de Mauá - A petição não atende o determinado. Aguardo o cumprimento da primeira parte do 
despacho de fls. 23, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: JOSÉ ARIMATEIA MARCIANO (OAB 
192118/SP)

Processo 1002182-77.2014.8.26.0348 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.C.R.S. - S.R.A.S. - Certidão de 
honorários disponível para impressão e encaminhamento (Dra. Christiane de oliveira e Ivani de Souza) - ADV: IVANI DE SOUZA 
BARROS BERTUQUI (OAB 263052/SP), CHRISTIANE DE OLIVEIRA MILANESI (OAB 176745/SP)

Processo 1002844-41.2014.8.26.0348 - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - Inadimplemento - Saferpak Plásticos LTDA - EPOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PLASTICOS 
LTDA. - Aguardo cumprimento de fls. 34 no prazo de 5 dias sob pena de indeferimento. Int. - ADV: MARCO ANTONIO YAMAOKA 
MARINHO (OAB 250782/SP)

Processo 1003189-07.2014.8.26.0348 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.N.P. - O.T.P. - Posta a questão nestes termos, 
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para, tornando definitivo o afastamento determinado a fls. 16 dos autos em apenso, 
decretar o DIVÓRCIO de RAQUEL DO NASCIMENTO PRADO e OSVALDO TAVARES PRADO, voltando a mulher a usar o 
nome de solteira, ou seja, Raquel do Nascimento. Sucumbindo reciprocamente as partes compensar-se-ão as honorárias. Após 
o trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação e arquivem-se. R. e I. - ADV: LUIS HENRIQUE DE ARAUJO (OAB 
104222/SP), CELIA REGINA PERLI DUTRA (OAB 177703/SP), ELTERSON ALVES RIBEIRO (OAB 314992/SP)

Processo 1004030-02.2014.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A - 
RCN OLIVEIRA MODA FEMININA LTDA ME e outro - Proceda-se a pesquisa pelo sistema infojud e a tentativa de arresto pelo 
sistema bacenjud. Int. - ADV: APARECIDA DE LOURDES PEREIRA (OAB 76306/SP)

Processo 1004579-12.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Obrigações - VALMIR TAVARES DA SILVA - Manifeste-se 
o autor sobre o mandado cumprido negativo (fls. 99). - ADV: NELCI APARECIDA SILVA RIBEIRO (OAB 136786/SP)

Processo 1005387-17.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio Residencial Rio 
Amazonas - Cooperativa Habitacional Nosso Teto - Recebo o recurso de fls. 317/331 em ambos os efeitos. Vista ao autor para 
querendo apresentar contra razões. Consertados e regularizados, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção 
Direito Privado 25ª a 36ª Câmaras, com minhas homenagens. Int. - ADV: ANDRE LUIS DIAS MORAES (OAB 271889/SP), LUIZ 
RIBEIRO OLIVEIRA NASCIMENTO COSTA JUNIOR (OAB 154862/SP), RITA DE CASSIA DE VINCENZO (OAB 71924/SP)

Processo 1005958-85.2014.8.26.0348 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Itaú Unibanco S/A. - Fls. 88/90: 
Manifeste-se o requerente acerca do mandado devolvido cumprido negativo. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 
103587/SP)

Processo 1005978-76.2014.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - VALMIR NINCAO DA SILVA - 
JOÃO EDSON VIANA ARAUJO - - ANA & ELAINE RESTAURANTE LTDA. - ME - Defiro a gratuidade. Citem-se os executados 
para em 03 (três) dias efetuarem o pagamento da dívida, ou querendo, oferecer embargos no prazo de 15 dias da juntada aos 
autos do mandado de citação. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado, 
em caso de pagamento no prazo acima, os honorários são reduzidos pela metade. Não havendo pagamento, o oficial de justiça 
procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, intimando o executado. Caso a penhora recaia em bens imóveis, 
intimará o cônjuge do executado, se o caso. Autorizo os benefícios do artigo 172 e seus parágrafos do Código de Processo Civil. 
Para eventual pesquisa e bloqueio de valores, expeça-se minuta caso não haja pagamento ou penhora e após a comprovação 
do recolhimento do valor de R$ 12,20 conforme Comunicado CSM 179/11. Int. - ADV: FABIO LISBOA (OAB 267137/SP)

Processo 1006798-95.2014.8.26.0348 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Ataide Custodio - Manifestem-se as partes quanto ao calculo apresentado pelo 
contador - ADV: FERNANDO BENYHE JUNIOR (OAB 190210/SP), JULIANA YURIE ONO (OAB 291466/SP)

Processo 1006801-50.2014.8.26.0348 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das 
Pessoas Naturais - B.D.S. - Oficie-se conforme requerido pelo M.P. Int. - ADV: ANDRÉIA BISPO DAMASCENO (OAB 168108/
SP)

Processo 1006948-76.2014.8.26.0348 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - RENATO 
MARTINS DA PAIXAO - Intime-se o autor na, pessoa de seu patrono, a dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena 
de extinção. Int. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP)

Processo 1007538-53.2014.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - JEFERSON ALVES DE LIMA - HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos o pedido de desistência, nos 
termos do artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. Quando e em termos, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: LEDA 
MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 1007602-63.2014.8.26.0348 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.E.R.A.S. - Ciência a autora da 
pesquisa de fls.26. - ADV: SILVAR SILVA SILVEIRA (OAB 89605/SP)

Processo 1007612-10.2014.8.26.0348 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - M.R.E. - A.D.I. - 
Manifestem-se as partes acerca do estudo social. - ADV: ESTER RODRIGUES LOPES (OAB 169135/SP), KELLY REGINA 
MIZUTORI (OAB 199022/SP)

Processo 1007957-73.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Concessão / Permissão / Autorização - PAULO ROBERTO 
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APARECIDO GIACON - Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida por Paulo Roberto Aparecido Giacon 
nos autos da ação que move contra a Prefeitura Municipal de Mauá, que fica aqui indeferido. Não está convencido o juiz da 
verossimilhança das alegações do autor, que não apresentou prova inequívoca em torno do que foi sustentado, ao contrário. Os 
elementos de prova trazidos permitem desumir que o autor promoveu intervenção indevida em área de preservação permanente, 
teve embargada a obra que ali levava a cabo, e viu revogada a, sempre precária, é bom que se diga, autorização que tinha, 
representada por alvará. Não há como, diante desses elementos, cogitar de antecipação dos efeitos da tutela, como pretendido, 
ficando, assim, indeferido o pedido feito. Observo que foram recolhidas as custas nos autos 1007010-19.2014, conforme fls. 
107/9. Aguardo o recolhimento das custas referentes a estes autos. Intime-se. - ADV: ORLANDO MARTINS (OAB 157175/SP)

Processo 1008017-46.2014.8.26.0348 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - N.M.S.D. e outro - 
Mandado de Averbação disponível para impressão e encaminhamento. - ADV: RISOMAR DOS SANTOS CAMARGO (OAB 
268685/SP)

Processo 1008439-21.2014.8.26.0348 - Usucapião - Usucapião Ordinária - VERÍSSIMO ISRAEL BRANDÃO e outro - ILKA 
MONTEIRO DE OLIVEIRA e outro - Recebo fls. 40 em aditamento à inicial. Efetuem-se as anotações necessárias. Diante da 
natureza declaratória de se excluir o pólo passivo, providenciando a Serventia. Citem-se os indicados como proprietários e os 
confinantes. Sem prejuízo, promova-se a citação dos indicados como proprietários e de eventuais interessados por edital, com 
o prazo de 30 dias. Intimem-se os representantes da Fazenda Pública da União, Estado e Município. Ciência ao Ministério 
Público. Int. - ADV: MELINA DOS SANTOS SILVA (OAB 302867/SP)

Processo 1008836-80.2014.8.26.0348 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - M.L.C.S. e outro - 
Mandado de averbação disponível para impressão e encaminhamento. - ADV: JANETE IMACULADA DE AMORIM CONCEIÇÃO 
(OAB 264770/SP)

Processo 1009148-56.2014.8.26.0348 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - EDUARDO MARCONATO e outros - Octavio 
Ramos da Nobrega - Defiro o prazo. Decorridos, manifeste-se. Int. - ADV: MARCELA DE OLIVEIRA CUNHA VESARI (OAB 
160402/SP)

Processo 1009151-11.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - ALEX FRANCISCO DA SILVA - Saúde 
Santa Casa de Mauá - Fls. 73: Não havendo notícia de liminar e ante a petição de fls. 109/10, intime-se a requerida para 
cumprimento da liminar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Manifeste-se o autor em termos 
de prosseguimento. Int. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), PRISCILA GALVAO 
SOARES (OAB 290325/SP)

Processo 1009332-12.2014.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Companhia de 
Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil - DEBORA CIRILO COSTA - HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e 
legais efeitos o pedido de desistência, nos termos do artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. Quando e em termos, 
arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)

Processo 1009402-29.2014.8.26.0348 - Mandado de Segurança - Licitações - R.DA CONCEIÇÃO PINTO - ME - PREGOEIRO 
RESPONSÁVEL PELO PREGÃO PRESENCIAL 135/2014 e outro - Intime-se o autor, pessoalmente, a dar andamento ao feito no 
prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: AFONSO LUIZ DO NASCIMENTO (OAB 111970/SP)

Processo 1009420-50.2014.8.26.0348 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - MARIA DO SOCORRO LIMA 
DE MIRANDA e outro - PEDRO NETO LIMA e outros - Anote-se, inclusive em todos os expedientes daqui extraídos que os 
requerentes são maiores de 60 anos, observando-se a celeridade prevista na Lei 10.741/03 com relação ao cumprimento 
das determinações. Diante da natureza declaratória de se excluir o pólo passivo, providenciando a Serventia. Citem-se os 
indicados como proprietários e os confinantes. Sem prejuízo, promova-se a citação dos indicados como proprietários e de 
eventuais interessados por edital, com o prazo de 30 dias. Intimem-se os representantes da Fazenda Pública da União, Estado 
e Município. Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: VALDAVIA CARDOSO (OAB 90557/SP)

Processo 1009494-07.2014.8.26.0348 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Francisco Junior Martins de Souza - RENATO FRANCISCO DE ANDRADE e outros - Assiste razão ao autor: 1.Cite-se, com a 
advertência de que, querendo, poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado de citação nos autos, 
responder ou requerer a purgação da mora dos alugueres vencidos e vincendos, até a data efetiva do pagamento, com os 
respectivos encargos, mais honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, nos termos do 
artigo 62, inciso II, letra “d”, da Lei 8.245/91. 2.Fica o requerido advertido de que, na hipótese de não oferecimento de defesa, 
sofrerá os efeitos da revelia, consistentes em serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 
319 do C.P.C. 3. Expeça-se mandado que deverá constar seja efetivada a citação do locatário com relação à rescisão contratual, 
bem como sua citação e da fiadora com relação à cobrança dos aluguéis indicados na memória de cálculo apresentada. 4. 
Intime-se - ADV: THAIS ROSSI BOARETO (OAB 323147/SP)

Processo 1010009-42.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - MUNICIPIO DE MAUA e outro - Ante o falecimento do autor JULGO EXTINTO 
estes autos de PROCEDIMENTO ORDINÁRIO que ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS move em face do MUNICÍPIO DE MAUÁ e 
outro nos termos do artigo 267, inciso IX do CPC. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), IVAN VENDRAME (OAB 166662/SP), ELIANE MARCOS DE OLIVEIRA SILVA 
(OAB 239432/SP)

Processo 1010358-45.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - 
TIAGO LUIZ DE VASCONCELOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA SP - Defiro a gratuidade. Observo que não se trata 
propriamente de reclamação trabalhista, Cite-se o Município de Mauá para querendo contestar em 60 dias. Int. - ADV: JOSÉ 
ARIMATEIA MARCIANO (OAB 192118/SP)

Processo 4000002-71.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - ANTONIO FELISMINO 
e outro - Manifeste-se o autor sobre a contestação. - ADV: MARCOS ANTÔNIO GUILHERME FERREIRA (OAB 181012/SP), 
VLADIMIR VITTI JUNIOR (OAB 346590/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 4000595-03.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Seguro - glaciano alves da conceição - Banco Bradesco 
Financiamentos S/A - - atlas jaboticabal veiculos e peças ltda - - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA - Certifique a Serventia 
o decurso de prazo para interposição de defesa do requerido Bradesco. Int. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/
SP), PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP), MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP), 
CRISTIANE SILVA OLIVEIRA (OAB 184308/SP), LEANDRO CESAR DE JORGE (OAB 200651/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 
258368/SP)

Processo 4001754-78.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Valéria Mendes do 
Nascimento Bellato - Fazenda Pública do Município de Mauá - Recebo o recurso de fls. 185/201 em ambos os efeitos. Vista 
a autora para querendo apresentar contra razões. Consertados e regularizados, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 
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Justiça Seção Direito Público 1ª a 13ª Câmaras, com minhas homenagens. Int. - ADV: FLAVIA DE AGUIAR PIETRI VICENTE 
(OAB 332408/SP), CARLOS ROBERTO PEGORETTI JÚNIOR (OAB 183538/SP)

Processo 4002517-79.2013.8.26.0348 - Ação Popular - Improbidade Administrativa - Rodrigo Cristiano Barbosa Dos Santos 
e outro - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA - Em cumprimento ao V. Acórdão de fls., arquivem-se os autos. Int. - ADV: LUIZ 
CUSTÓDIO (OAB 181799/SP)

Processo 4002873-74.2013.8.26.0348 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MAUÁ - Nova Jert Comercial Eletrica Ltda - Ciência dos esclarecimentos prestados pela Contadoria às fls. 228 - 
ADV: JOSE DA LUZ NASCIMENTO FILHO (OAB 106583/SP), FLAVIA DE AGUIAR PIETRI VICENTE (OAB 332408/SP)

Processo 4003187-20.2013.8.26.0348 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V.T.P. - R.R.P. - 1.Defiro a gratuidade. 
2.Alimentos provisórios em valor equivalente a 1/2(meio) salário mínimo. Desde já, para a hipótese de trabalho com vínculo 
empregatício, estabeleço alimentos provisórios em valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos vencimentos 
liquidos do requerido que incidirá sobre férias, 13º salário e eventuais verbas rescisórias, excetuando-se horas-extras e FGTS. 
3. Para audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 31/03/2015, às 15:30 horas. 4. Cite-se e 
intime-se o requerido, para que compareça à audiência acima designada, onde poderá, querendo, produzir prova a seu favor, 
caso resulte infrutífera a conciliação, advertindo-o ainda, que a sua ausência à audiência supra, e/ou o não oferecimento de 
defesa, importará em revelia e seus conseqüentes efeitos consistentes em serem considerados como verdadeiros os fatos 
alegados na inicial, bem como em confissão quanto à matéria de fato, nos termos do artigo 7º, 2a parte, da Lei 5.478/68, 
combinado com o artigo 319 do Código de Processo Civil. 5. Autorizo os benefícios do artigo 172 e seus parágrafos do Código 
de Processo Civil. 6. Intime-se o requerido para que efetue o pagamento, depositando na conta indicada às fls. 03. 7. Intimem-
se. - ADV: MAURICIO PEREIRA CAMPOS (OAB 143146/SP)

Processo 4003505-03.2013.8.26.0348 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Casamento - E.S.S. - Mandado 
de averbação e certidão de honorários disponíveis para impressão e encaminhamento (Dr. Claudio Amaro) - ADV: CLAUDIO 
AMARO DA SILVA (OAB 291731/SP)

Processo 4004427-44.2013.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
RESERVA DO LAJEADO - LUANA FARIAS TORRES MARTINS e outro - Manifeste-se, o autor, quanto a certidão negativa do 
oficial de justiça de fls. 69 - ADV: VANESSA SANTI CASTRO (OAB 286797/SP)

Processo 4004810-22.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - MARIA AUCIONE 
VIEIRA ALVES - MUNICIPIO DE MAUA - Recebo o recurso de fls. 267/281 em ambos os efeitos. Vista a autora para querendo 
apresentar contra razões. Consertados e regularizados, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção Direito 
Público 1ª a 13ª Câmaras, com minhas homenagens. Int. - ADV: RONALDO DE SOUZA (OAB 163755/SP), FLAVIA DE AGUIAR 
PIETRI VICENTE (OAB 332408/SP)

Processo 4004902-97.2013.8.26.0348 - Usucapião - Aquisição - ADALTON LOPES DE FARIA e outro - JARBAS AQUINO 
GOMES e outros - Defiro a gratuidade. Diante da natureza declaratória de se excluir o pólo passivo, providenciando a Serventia. 
Citem-se os indicados como proprietários e os confinantes. Sem prejuízo, promova-se a citação dos indicados como proprietários 
e de eventuais interessados por edital, com o prazo de 30 dias. Intimem-se os representantes da Fazenda Pública da União, 
Estado e Município. Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: MARCELA ARINE SOARES (OAB 280038/SP)

Processo 4004978-24.2013.8.26.0348 - Usucapião - Usucapião Ordinária - RODRIGO SCARDOVELLI DA SILVA - - VIVIAN 
TELES SCARDOVELLI - Autor providenciar a juntada da certidão de registro do imóvel que não acompanhou a petição de fls. 
70 - ADV: MARIO LEHN (OAB 263162/SP)

Processo 4005465-91.2013.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO SANTO 
ANDRÉ - PATRICIA SILVA AMARAL - Proceda-se a pesquisa endereço pelo sistema bacenjud. Int. - ADV: ANDERSON GAVA 
(OAB 235736/SP)

Processo 4005808-87.2013.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - THEMIS ADMINISTRAÇÃO 
LIMITADA - MARIA ROSA DE SOUZA SILVA e outro - Defiro o bloqueio/pesquisapelo sistema bacenjud, expedindo-se a minuta 
depois da comprovação do depósito do valor de R$12,20, por CPF/CNPJ, conforme comunicado CSM 170/11. Com este, cumpra-
se. Int. - ADV: ROQUE VANO (OAB 50845/SP)

5ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO SOARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CELSO ROBERTO GOZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0037/2015
Processo 0000201-70.1990.8.26.0348 (348.01.1990.000201) - Procedimento Sumário - Transporte de Pessoas - Rute 

Boaventura Lacerda - Companhia Brasileira de Trens Urbanos Cbtu - Teor do ato: “Processo nº 576/1990: Processo desarquivado 
e aguardará em cartório para exame dos interessados, pelo prazo de 15 dias. Após esse prazo, o processo será encaminhado 
ao arquivo de retorno por falta de manifestação.” - ADV: PAULO ROBERTO ROCHA ANTUNES DE SIQUEIRA (OAB 108339/
SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), LUIS MARCELO FARIA GUILHERME 
(OAB 188116/SP)

Processo 0000201-70.1990.8.26.0348 (348.01.1990.000201) - Procedimento Sumário - Transporte de Pessoas - Rute 
Boaventura Lacerda - Companhia Brasileira de Trens Urbanos Cbtu - Teor do ato: “Processo nº 576/1990: Processo desarquivado 
e aguardará em cartório para exame dos interessados, pelo prazo de 15 dias. Após esse prazo, o processo será encaminhado 
ao arquivo de retorno por flata de manifestação.” - ADV: MARCUS BONTANCIA (OAB 231644/SP), PAULO ROBERTO ROCHA 
ANTUNES DE SIQUEIRA (OAB 108339/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/
SP), LUIS MARCELO FARIA GUILHERME (OAB 188116/SP)

Processo 0000208-90.2012.8.26.0348 (348.01.2012.000208) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - 
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - Deoclecio 
Dias Vieira - Proc. 17/2012: Fica o exequente intimado a recolher R$ 154,68, a título de complementação de despesas de 
diligência do Oficial de Justiça. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M 
DA MOTA (OAB 99983/SP)
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Processo 0000226-14.2012.8.26.0348 (348.01.2012.000226) - Monitória - Pagamento - Fundação Santo Andre - Daniele 
Dias Pereira - Proc. 48/2012: Diga o autor acerca do retorno negativo das Cartas de Citação (recebidas por teceiros). - ADV: 
GEISA GLEICE GARCIA VERONEZZI (OAB 279272/SP)

Processo 0000244-35.2012.8.26.0348 (348.01.2012.000244) - Monitória - Pagamento - Fundação Santo Andre - Proc. 
53/2012. Fls 74/75. Defiro as pesquisas requeridas. Int. - ADV: CAMILA SCHLEICH RODRIGUES DA CUNHA (OAB 248054/
SP)

Processo 0000244-35.2012.8.26.0348 (348.01.2012.000244) - Monitória - Pagamento - Fundação Santo Andre - Proc. 
53/2012: Ciência ao autor acerca das respostas às pesquisas realizadas na tentativa de localização do endereço do réu. - ADV: 
CAMILA SCHLEICH RODRIGUES DA CUNHA (OAB 248054/SP)

Processo 0000306-70.2015.8.26.0348 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0008906-25.2012.8.13.0582 - JD da Vara Única 
da Comarca de Santa Maria do Suaçui/MG) - D.M.S. - C.D.J.S. - Vistos. Para oitiva da testemunha Felippe Jorge, designo o dia 
7 de abril de 2015, às 15.15 horas. Intime-se por mandado. As partes ficam intimadas por meio de seus advogados. Int. - ADV: 
ISNALDO PEREIRA DAMASCENA (OAB 63659/MG)

Processo 0000450-44.2015.8.26.0348 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0011078.94.2013.8.26.0564 - 7º VARA CIVEL) 
- Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Joao Batista Claudino - Proc. 62/2015: Tendo em vista a majoração do valor da 
UFESP, fica o autor intimado a complementar em R$ 3,33 as despesas de diligência do Oficial de Justiça. - ADV: ROBERTO 
RINALDI (OAB 44069/SP)

Processo 0000617-32.2013.8.26.0348 (034.82.0130.000617) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Pecunia Sa - Carlos Ricardo Barros Nascimento Mendes - Proc. 93/2013: Fica o autor intimado a juntar GRD 
devidamente preenchida e recolhida no valor de R$ 63,75. Ciência acerca das respostas às pesquisas realizadas na tentativa 
de localização do endereço do réu e que ofícios estão disponíveis para impressão diretamente pelo site do TJ. - ADV: NELSON 
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0000637-52.2015.8.26.0348 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1111695-45.2014.8.26.0100 - 19ª Vara Cível do 
Foro Central Civel) - VSTP EDUCAÇÃO LTDA - SILVIO CESAR DA SILVA - Proc. 94/2015 (Carta Precatória): Fica o exequente 
intimado a juntar aos autos comprovante de pagamento no valor de R$ 63,75 a título de complementação de despesas de 
diligência do Oficial de Justiça - ADV: RODRIGO DE ANDRADE BERNARDINO (OAB 208159/SP)

Processo 0000758-95.2006.8.26.0348 (348.01.2006.000758) - Procedimento Ordinário - da Vince Dhj Comercio de Veiculos 
Ltda - Proc. 38/2006: Pedido de desarquivamento efetuado por DHJ Comércio de Veículos Ltda. Autos em Cartório pelo prazo de 
30 dias. - ADV: EDMILSON PACHER MARTINS (OAB 234265/SP)

Processo 0001504-60.2006.8.26.0348 (348.01.2006.001504) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Neivaldo dos Santos e outro - Milenio Industria e Comercio de Alimentos Sa - Proc. 107/2006: Deferido o prazo solicitado pelo 
autor (30 dias). - ADV: VIRGINIA DIAS DINIZ (OAB 146575/SP), RENATA RIBEIRO SILVA TREVISAN (OAB 196351/SP)

Processo 0001540-92.2012.8.26.0348 (348.01.2012.001540) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Replas 
Comércio de Termoplásticos Limitada - Proc. 165/2012: Deferido o prazo solicitado pelo exequente (30 dias). - ADV: JONAS 
JAKUTIS FILHO (OAB 47948/SP)

Processo 0001596-96.2010.8.26.0348 (348.01.2010.001596) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito 
- Itapeva Ii Multicarteira Fidc Np - Luiz Marques de Lima e outro - Proc. 163/2010: Diga o exequente acerca da certidão de fls. 
180 do Oficial de Justiça (Executado não está estabelecido no local diligenciado). - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 
FILHO (OAB 126504/SP)

Processo 0001786-54.2013.8.26.0348 (034.82.0130.001786) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Universidade 
Municipal São Caetano do Sul - Carlos Daniel Nunes - Proc. 258/2013: Defiro o prazo solicitado pelo autor (10 dias). - ADV: 
MARIA HELENA PASIN PINCHIARO (OAB 305716/SP)

Processo 0001808-15.2013.8.26.0348 (034.82.0130.001808) - Monitória - Prestação de Serviços - Universidade Municipal 
São Caetano do Sul - Proc. 269/2013: Manifeste-se o exequente, no prazo de 48 horas, requerendo o que de direito em termos 
de prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 267, III, do CPC. - ADV: MARIA HELENA 
PASIN PINCHIARO (OAB 305716/SP)

Processo 0002148-95.2009.8.26.0348 (348.01.2009.002148) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Itaucard Sa - Proc. 323/2009: Diga o autor acerca da resposta à tentativa de localização do endereço do réu. 
- ADV: NICOLAS MEDINA ALONSO (OAB 87296/SP)

Processo 0002249-16.2001.8.26.0348 (348.01.2001.002249) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Supergasbras Energia Brasil Ltda - Ama Xavier Oliveira Me e outro - Processo nº 337/01 Fls. 239/251: Retifique-se 
o nome da exequente na forma requerida. Desentranhe-se e adite-se a carta precatória para cabal cumprimento, cabendo a 
exequente providenciar o seu encaminhamento para cumprimento. - ADV: ELIAS POLUBOIARINOV (OAB 122820/SP), MARCIA 
OKAZAKI (OAB 116445/SP), MARCIA CAMPANHA DOMINGUES (OAB 116684/SP)

Processo 0002249-16.2001.8.26.0348 (348.01.2001.002249) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Supergasbras Energia Brasil Ltda - Ama Xavier Oliveira Me e outro - Proc. 337/2001: Ciência ao autor de que precatória 
aditada está disponível para retirada em Cartório - ADV: ELIAS POLUBOIARINOV (OAB 122820/SP), MARCIA CAMPANHA 
DOMINGUES (OAB 116684/SP), MARCIA OKAZAKI (OAB 116445/SP)

Processo 0002445-64.1993.8.26.0348 (348.01.1993.002445) - Desapropriação - Desapropriação - Prefeitura Municipal de 
Mauá - Proc. 376/1993: Fica o autor intimado a recolher em guia própria R$ 63,75 relativo às despesas de diligência do Oficial 
de Justiça, observando-se que o depósito em conta judicial está em desacordo com o disposto no art. 1017 das NSCGJ. - 
ADV: VICTORIO MIGUEL BARALDI (OAB 22151/SP), DELFINO MORETTI FILHO (OAB 45353/SP), ABRAAO FRANCISCO DA 
COSTA (OAB 152135/SP)

Processo 0003113-34.2013.8.26.0348 (034.82.0130.003113) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Alinutri Refeiçoes Industriais Ltda - Almam Manutenção e Montagens Industriais Ltda - Proc. 410/2013: Ciência ao autor acerca 
da certidão negativa de fls. 105 do Oficial de Justiça (Executado não está estabelecido no local diligenciado). - ADV: JOSE 
EDUARDO HADDAD (OAB 115426/SP)

Processo 0003333-66.2012.8.26.0348 (348.01.2012.003333) - Monitória - Contratos Bancários - Fundo de Investimento Em 
Direitos Creditórios Pcg Brasil Multicarteira - Reinaldo Toshio Sanday e outro - Proc. 379/2012: Fica o autor intimado a recolher 
R$ 31,00 relativo às despesas de citação postal e a apresentar 1 (uma) cópia da petição inicial para instrução da carta. - ADV: 
AMANDA DINIZ PECINHO BOQUETE (OAB 237278/SP), MARCIO JOSE APARICIO (OAB 289012/SP), HENEDINA TRABULCI 
(OAB 36077/SP)

Processo 0003339-15.2008.8.26.0348 (348.01.2008.003339) - Usucapião - Aquisição - Maria Aparecida Moreira Satiro e 
outro - Silvano Faltoni e outros - Proc. 431/2008: Mandado de registro de usucapião disponível para impressão diretamente pelo 
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site do TJ. - ADV: FLÁVIA VIRGILINO DE FREITAS (OAB 177552/SP)
Processo 0003522-10.2013.8.26.0348 (034.82.0130.003522) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do 

Brasil Sa - Angela Maria Santana da Silva Tozato e outros - Processo nº 573/13 Fls. 106: Cite-se os réus no local indicado 
expedindo-se o necessário (mandado ou carta precatória). Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 
123199/SP)

Processo 0003522-10.2013.8.26.0348 (034.82.0130.003522) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do 
Brasil Sa - Proc. 573/2013: Ciência ao autor de que precatória está disponível para impressão diretamente pelo site do TJ. 
Ciência acerca da certidão de fls. 109 lançada pela Serventia. Fica intimado a recolher R$ 63,75 relativo às despesas de 
diligência do Oficial de Justiça. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0003855-93.2012.8.26.0348 (348.01.2012.003855) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Fundação Santo Andre - Proc. 428/2012: Fls. 90. Defiro a pesquisa pelo sistema BACENJUD. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO 
PEREIRA RIBEIRO (OAB 209161/SP), ANDERSON GAVA (OAB 235736/SP), PAULO CEZAR DE SOUZA CARVALHO (OAB 
287206/SP)

Processo 0003855-93.2012.8.26.0348 (348.01.2012.003855) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Fundação Santo Andre - Proc. 428/2012: Ciência ao exequente acerca da certidão de fls. 96, lançada pela Serventia, informando 
que o executado não apresentou declaração de renda no período de 2010 a 2014. - ADV: PAULO CEZAR DE SOUZA CARVALHO 
(OAB 287206/SP), ANDERSON GAVA (OAB 235736/SP), CARLOS EDUARDO PEREIRA RIBEIRO (OAB 209161/SP)

Processo 0004180-34.2013.8.26.0348 (034.82.0130.004180) - Produção Antecipada de Provas - Provas - I. - - C. - P.G. 
- Proc. 522/2013: Nos termos do Provimento CG nº 28/2014, disponibilizado no DJE em 28/10/2014, fica o autor intimado a 
complementar em R$ 43,75 as despesas de diligência do Oficial de Justiça. - ADV: MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 
175513/SP), PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP)

Processo 0004316-36.2010.8.26.0348 (348.01.2010.004316) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Santander 
Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Proc. 451/2010: Ciência ao autor de que Edital está disponível para impressão diretamente 
pelo site do TJ. Fica o autor intimado a recolher R$ 107,55, relativo às custas de publicação do Edital no DJE e a comprovar 
sua publicação em Jornal de grande circulação local na forma da Lei. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 
165046/SP)

Processo 0004460-39.2012.8.26.0348 (348.01.2012.004460) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA 
- Proc. 490/2012: Fls. 78/80. Defiro parcialmente o pedido do autor, porquanto este Juízo não disponibiliza do sistema Renajud 
e as informações poderão ser obtidas pela parte interessada diretamente da repartição. No mais, procederei a pesquisa pelo 
sistema Infojud. Int. - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), IDAMARA ROCHA FERREIRA (OAB 14153/
PR), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)

Processo 0004460-39.2012.8.26.0348 (348.01.2012.004460) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA 
- Proc. 490/2012: Ciência ao autor acerca da resposta de fls. 82 à pesquisa realizada através do sistema INFOJUD. - ADV: 
IDAMARA ROCHA FERREIRA (OAB 14153/PR), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), ALESSANDRO 
MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)

Processo 0004634-48.2012.8.26.0348 (348.01.2012.004634) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Fundação Santo Andre - Proc. 716/2012: Diga o autor acerca da certidão de fls. 105 do Oficial de Justiça (Requerido é pessoa 
desconhecida no local diligenciado). - ADV: CAMILA SCHLEICH RODRIGUES DA CUNHA (OAB 248054/SP)

Processo 0005146-70.2008.8.26.0348 (348.01.2008.005146) - Procedimento Ordinário - Direitos e Títulos de Crédito - 
Magno Arine Soares - Antonio Porfirio Brito Valente Me - - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Absalao de Souza 
Lima - Absalao de Souza Lima - Proc. 647/08 Vistos. Ante o integral pagamento do débito exequendo em razão do acordo 
celebrado pelas partes, conforme noticiado nos autos, julgo extinta a execução de sentença requerida por Magno Arine Soares 
contra Antonio Porfirio Brito Valente Me, com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Custas devidas em 
razão da satisfação da execução a cargo do executado. Calcule-se o valor e intime-se para pagamento em dez dias, sob pena 
de inscrição do débito na dívida ativa. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: MARCELA 
ARINE SOARES (OAB 280038/SP), ABSALAO DE SOUZA LIMA (OAB 68863/SP), MILTON GURGEL FILHO (OAB 58340/SP), 
ANITA MARIA ROVAI BERARDI (OAB 25273/SP), ISAQUE AMANCIO DE MELLO (OAB 252874/SP)

Processo 0005146-70.2008.8.26.0348 (348.01.2008.005146) - Procedimento Ordinário - Direitos e Títulos de Crédito - 
Magno Arine Soares - Antonio Porfirio Brito Valente Me - - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Absalao de Souza 
Lima - Absalao de Souza Lima - Proc. 647/2008: Fica o executado (Antonio Porfírio Valente Me) intimado a, no prazo de 10 
dias, sob pena de inscrição na dívida ativa Estadual, recolher R$ 317,33 relativo às custas devidas ao Estado pela satisfação 
da execução. - ADV: MARCELA ARINE SOARES (OAB 280038/SP), ABSALAO DE SOUZA LIMA (OAB 68863/SP), MILTON 
GURGEL FILHO (OAB 58340/SP), ISAQUE AMANCIO DE MELLO (OAB 252874/SP), ANITA MARIA ROVAI BERARDI (OAB 
25273/SP)

Processo 0005209-56.2012.8.26.0348 (348.01.2012.005209) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Maria Senhora dos Reis Soares de Brito - Paulimar Barao de Maua Comercio de Veiculos Ltda - Proc. 581/2012: Ciência 
às partes acerca da resposta de fls. 246/259 ao ofício expedido ao DETRAN. - ADV: CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 
195168/SP), APARECIDA MARIA DINIZ (OAB 217462/SP)

Processo 0005524-50.2013.8.26.0348 (034.82.0130.005524) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - 
Plastpel Reciclagem Industrial Ltda - Construrban Logistica Ambiental Ltda - - Generali Brasil Seguros Sa - Vistos em saneador. 
1. Não há preliminares. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Partes legítimas e bem 
representadas, dou o processo por saneado. 2. A controvérsia reside na dinâmica do acidente, pois a ré alega que foi o motorista 
do veículo da autora o culpado pelo acidente, ao desrespeitar sinalização de PARE. Entretanto, por se tratar de rito sumário, 
todas as provas deveriam ter sido requeridas especificamente na contestação (da ré e da denunciada), sendo insuficiente, 
nesse rito, o simples protesto genérico. Não arroladas testemunhas, está preclusa a prova testemunhal da ré e da denunciada, 
o que ora fica expressamente decidido. 3. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 15 de abril de 2015, às 13.45 
horas. Será produzida prova testemunhal da autora, unicamente, pois arrolou suas testemunhas na petição inicial. As partes 
ficam intimadas por meio de seus advogados. Intimem-se por mandado as testemunhas da autora, tal como requerido em sua 
manifestação mais recente a fls. 223. Int. - ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), WALTER GRUNEWALD 
CURZIO FILHO (OAB 307458/SP), PEDRO GLASS (OAB 227707/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), ALEXANDRE 
RIGINIK (OAB 306381/SP), THIAGO LOURENÇO GASPAR (OAB 306982/SP)

Processo 0005524-50.2013.8.26.0348 (034.82.0130.005524) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - 
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Plastpel Reciclagem Industrial Ltda - Construrban Logistica Ambiental Ltda - - Generali Brasil Seguros Sa - Proc. 689/2013: 
Fica o autor intimado a recolher R$ 191,28 relativo às despesas de diligência do Oficial de Justiça (intimação das testemunhas 
arroladas) - ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), PEDRO GLASS (OAB 227707/SP), DARCIO JOSE DA 
MOTA (OAB 67669/SP), ALEXANDRE RIGINIK (OAB 306381/SP), THIAGO LOURENÇO GASPAR (OAB 306982/SP), WALTER 
GRUNEWALD CURZIO FILHO (OAB 307458/SP)

Processo 0006230-38.2010.8.26.0348 (348.01.2010.006230) - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - Brasil 
Info Computadores Ltda Epp - Unibanco Uniao Bancos Brasileiros Sa - - Frs Comercio de Produtos Eletronicos e Prod - Proc. 
676/2010: Processo desarquivado a pedido de Unibanco SA. Autos em Cartório pelo prazo de 30 dias. - ADV: SÍLVIO FRIGERI 
CALORA (OAB 193645/SP), MARCOS ZUQUIM (OAB 81498/SP), SANDRA ANDRADE DE PAULA AMORIM (OAB 136456/SP)

Processo 0007178-58.2002.8.26.0348 (348.01.2002.007178) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Carlos Eduardo 
Stabelin - Telecomunicacoes de Sao Paulo Sa Telesp - Proc. 977/2002: Ciência à Telecomunicações de São Paulo de que 
mandado de levantamento judicial está disponível para retirada em Cartório. - ADV: GUILHERME RIBEIRO MARTINS (OAB 
169941/SP), ELI AUGUSTO DA SILVA (OAB 150126/SP), EDSON MARTINS SANTANA (OAB 304445/SP)

Processo 0007938-89.2011.8.26.0348 (348.01.2011.007938) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Itaucard Sa - Marco Antonio de Souza - Proc. 937/2011: Diga o autor acerca da certidão de fls. 88 do 
Oficial de Justiça (Não localizou o veículo no local diligenciad, requerido é pessoa desconhecida). - ADV: JOSÉ CARLOS 
SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 0008804-97.2011.8.26.0348 (348.01.2011.008804) - Procedimento Ordinário - Compensação - Itau Unibanco Sa 
- Proc. 1060/2011: Diga o autor acerca da certidão negativa de fls. 102 do Oficial de Justiça (requerido não foi localizado nos 
endereços diligenciados). - ADV: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO (OAB 70859/SP)

Processo 0008967-87.2005.8.26.0348 (348.01.2005.008967) - Procedimento Ordinário - Cartão de Crédito - Credicard Banco 
Sa - Pedro Marcio Farah Rasga - Proc. 806/2005: Manifeste-se o autor, no prazo de 48 horas, requerendo o que de direito em 
termos de prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 267, III, do CPC. - ADV: LUCIANA 
MACHADO CHAGAS (OAB 245927/SP), CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 0009264-41.1998.8.26.0348 (348.01.1998.009264) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de 
Crédito - Banco Hsbc Bamerindus Sa - Processo nº 1310/98 Fls. 401/403: Defiro o bloqueio BACEN-JUD. Caso não seja 
bloqueada quantia suficiente para o integral pagamento do débito, desde logo, defiro a pesquisa INFOJUD. Este Juízo não 
dispõe de acesso ao sistema RENAJUD, o que prejudica o requerimento apresentado. Desde logo, indefiro a expedição de 
ofício a tal órgão, considerando que a informação pretendida pode ser conseguida diretamente pela parte interessada, sendo 
desnecessário ofício do Juízo. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 0009295-70.2012.8.26.0348 (348.01.2012.009295) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Fundaçao Herminio Ometto - Maria Aparecida Benedito - Proc. 1064/2012: Fls. 66/68. Defiro a pesquisa pelo sistema Bacenjd. 
Int. - ADV: MARIA JUREMA DE ALMEIDA SANTOS BEZERRA (OAB 268292/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 0009295-70.2012.8.26.0348 (348.01.2012.009295) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Fundaçao Herminio Ometto - Maria Aparecida Benedito - Proc. 1064/2012: Diga o exequente acerca da resposta de fls. 71/72 à 
pesquisa realizada para localização do endereço da executada. - ADV: MARIA JUREMA DE ALMEIDA SANTOS BEZERRA (OAB 
268292/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 0009958-53.2011.8.26.0348 (348.01.2011.009958) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni Sa Credito Financiamento e Investimento - Reginaldo Aparecido Luis Oliveira - Proc. 1185/2011: Diga o autor 
acerca da certidão de fls. 77 do Oficial de Justiça (Requerido não reside no local diligenciado). - ADV: DENISE VAZQUEZ PIRES 
(OAB 221831/SP)

Processo 0010404-22.2012.8.26.0348 (348.01.2012.010404) - Reintegração / Manutenção de Posse - Compra e Venda - 
Célia Jandyra Camargo Maluf - João Neves do Nascimento e outro - Proc. 1185/2012: Manifestem-se os réus acerca da certidão 
de fls. 175 do Oficial de Justiça. - ADV: FLAVIA DE AZEVEDO BATISTA (OAB 331353/SP), JOSE VIANA LEITE (OAB 247916/
SP), OLIVA CASTRO ROMAN (OAB 145302/SP)

Processo 0010409-20.2007.8.26.0348 (348.01.2007.010409) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Oliveiros Arquidano 
Batista - Edson Carlos da Paixão - Proc. 1077/2007: Ciência ao autor de que declaração de imposto de renda está disponível 
em Cartório para consulta. - ADV: MARCOS PARENTE DIAS (OAB 166670/SP), MARLEI DE FATIMA ROGERIO COLAÇO (OAB 
134272/SP), NORMA MARIA DIAS (OAB 267720/SP)

Processo 0010919-57.2012.8.26.0348 (348.01.2012.010919) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - 
Inadimplemento - Mario Noboru Shimizu - Amanda Alves de Andrade - - Ana Gomes Alves - Proc. 1287/2012: Diga o exequente 
acerca da resposta à tentativa de penhora efetuada pelo sistema BACENJUD. Valor penhorado: R$ 0,00. Ciência sobre a 
certidão de fls. 78. - ADV: MARCELA DE OLIVEIRA CUNHA VESARI (OAB 160402/SP)

Processo 0011051-51.2011.8.26.0348 (348.01.2011.011051) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Proc. 1309/2011: Fica o autor intimado a recolher R$ 43,41 relativo à 
complementação de despesas de diligência do Oficial de Justiça. - ADV: ANDRÉ SOBRAL FERRER (OAB 299795/SP)

Processo 0011186-05.2007.8.26.0348 (348.01.2007.011186) - Procedimento Ordinário - Cicera Lira de Souza - Empresa 
Concessionaria de Saneamento de Maua Sa Ecosama - Proc. 1143/2007: Ciência ao Dr. Antonio Padovesi de que mandado de 
levantamento está disponível para retirada em Cartório. - ADV: ANTONIO NILSON PADOVESI (OAB 75683/SP)

Processo 0011577-52.2010.8.26.0348 (348.01.2010.011577) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Pamela 
Machado da Silva - - Joaquim Alvino da Silva - Sao Caetano Com de Livros e Informatica Ltda - Proc. 1367/2010: Manifestem-se 
os autores em termos de prosseguimento do feito no prazo de cinco dias. - ADV: THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI (OAB 274218/
SP), MARCO AURELIO FERREIRA LISBOA (OAB 92369/SP), RENATA APARECIDA SUOZZO (OAB 177367/SP)

Processo 0011743-16.2012.8.26.0348 (348.01.2012.011743) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Marcos Ribeiro - Intelig Telecomunicações Ltda - Proc. 1375/2012: Ciência às partes, pelo prazo comumde cinco 
dias, acerca da resposta ao ofício expedido à Vivo/Telefônica. - ADV: MARCIA MARQUES DE SOUSA MONDONI (OAB 236873/
SP), CELSO SIMOES VINHAS (OAB 23835/SP), GUSTAVO BARBOSA VINHAS (OAB 255427/SP)

Processo 0014480-36.2005.8.26.0348 (348.01.2005.014480) - Procedimento Ordinário - Edna Nakamatsu Gatti - Proc. 
1306/2005: Autos em Cartório pelo prazo de 30 dias. - ADV: GLAUCO ANTONIO PADALINO (OAB 276049/SP)

Processo 0021470-96.2012.8.26.0348 (348.01.2012.021470) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços 
- Fundaçao Santo Andre - Lucia Cristina dos Reis Guilhermino - Processo nº 414/13 Vistos. Tendo em vista que a executada 
não impugnou a penhora que recaiu sobre a quantia bloqueada pelo BACEN-JUD, defiro o levantamento de referida quantia 
em favor do credor para abatimento no débito já que não é suficiente para integral quitação. Destarte, depois de realizado o 
levantamento manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento da execução, apresentando cálculo discriminado e atualizado 
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do débito. Int. - (PARA O EXEQUENTE RETIRAR O MANDADO DE LEVANTAMENTO EXPEDIDO). - ADV: ANDERSON GAVA 
(OAB 235736/SP)

Processo 0021470-96.2012.8.26.0348 (348.01.2012.021470) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Fundaçao Santo Andre - Proc. 414/2013: Ciência ao autor de que mandado de levantamento está disponível para retirada em 
Cartório. - ADV: ANDERSON GAVA (OAB 235736/SP)

Processo 0023427-35.2012.8.26.0348 (034.82.0120.023427) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Universidade Municipal São Caetano do Sul - Proc. 68/2013: Manifeste-se o exequente, no prazo de 48 horas, requerendo o 
que de direito em termos de prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do art. 267, III, do CPC. 
- ADV: MARIA HELENA PASIN PINCHIARO (OAB 305716/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO SOARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CELSO ROBERTO GOZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0038/2015
Processo 0000213-10.2015.8.26.0348 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1032347-91.2014.8.26.0224 - 6ª Vara Civel) 

- Four Factoring Fomento Mercantil Ltda - Proc. 25/2015 : Intima-se o autor a se manifestar acerca da certidão da central de 
mandados ( Conta e agência diversa desta comarca ) . - ADV: PAULO HENRIQUE PINTO JUNQUEIRA (OAB 320463/SP)

Processo 0000216-77.2006.8.26.0348 (348.01.2006.000216) - Monitória - Prestação de Serviços - Colegio Barão de Maua 
- Telma da Silva Carmo e outro - Proc. 16/06 : Autos sendo encaminhados ao arquivo geral até ulterior manifestação da parte 
interessada. - ADV: JEFFERSON FERREIRA DOMINGUES (OAB 260760/SP), MARIA DE FATIMA MOREIRA (OAB 108273/SP)

Processo 0000659-13.2015.8.26.0348 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 019/1.05.0001506-6 - VARA DE FALÊNCIAS 
E CONCORDATAS) - MASSA FALIDA IRMÃO MULLER SA INDUSTRIA E COMERCIO - Cge Sociedade Fabricadora de Peças 
Plásticas Ltda - Proc. 103/15 : Intima-se o autor a recolher a diligência com conta e agência desta comarca de Mauá . - ADV: 
MAURO HANNUD (OAB 96425/SP), EDUARDO OLIVEIRA ROSA (OAB 10349/RS)

Processo 0001152-58.2013.8.26.0348 (034.82.0130.001152) - Procedimento Sumário - Seguro - Maritima Seguros Sa - 
Viação Cidade de Maua Ltda - Proc. 176/13 : Intima-se a ré a se manifestar acerca do AR recebido por terceiros fls. 277/278 
- ADV: RAFAEL PIMENTEL RIBEIRO (OAB 259743/SP), ILMA ALVES FERREIRA TORRES (OAB 153039/SP)

Processo 0001373-12.2011.8.26.0348 (348.01.2011.001373) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Ana 
Lucia Fernandes - Santa Helena Saude - Processo nº 156/11. Vistos. ANA LÚCIA FERNANDES promove contra SANTA HELENA 
SAÚDE ação de indenização por danos morais. Em resumo, alega a autora que, no dia 19 de agosto de 2008, seu filho, o 
adolescente VINICIUS FERNANDES BRAGA foi levado ao Hospital Santa Casa de Mauá, pois sentia fortes dores abdominais. 
Devido ao fato de suspeita de apendicite, e por possuir plano de saúde, o adolescente foi encaminhado de ambulância ao 
Hospital Santa Helena, estabelecimento hospitalar próprio da ré, localizado no município de Santo André. Durante atendimento 
médico neste último nosocômio, as dores abdominais se intensificaram, e a realização de exames foi suspensa em razão da 
queda de energia elétrica no local, motivo pelo qual o adolescente foi encaminhado à sala de cirurgia em caráter de urgência. 
Após algumas horas, os médicos que realizaram a cirurgia informaram à autora que o adolescente estava com deslocamento do 
estômago, e que o procedimento cirúrgico havia corrigido essa moléstia. O adolescente permaneceu internado durante 04 
(quatro) dias, recebeu alta médica e, após algumas horas, em sua residência, as dores recomeçaram. A autora, então, 
encaminhou o adolescente novamente ao nosocômio pertencente à ré, e os médicos, após a realização de alguns exames, 
liberaram o menor, pois nada de anormal havia sido constatado. No dia seguinte, aos 23 de agosto daquele ano, as dores se 
intensificaram, e o filho da autora veio a falecer. Alega a autora que houve negligência na sala de cirurgia. Quer a condenação 
da requerida no pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, e pede 
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova. Traz documentos com a 
inicial. Em resposta, a ré, preliminarmente, alega ilegitimidade passiva, considerando que tão somente prestou serviços de 
cobertura do plano de saúde, e diz ser incabível a inversão do ônus da prova. No mérito, sustenta que o atendimento ao filho da 
autora seguiu a conduta médica esperada para o caso, e a fatalidade não poderia ter sido prevista. Por isso, não existe dano 
moral indenizável. Diz que o adolescente foi devidamente atendido, examinado e medicado. Pede o acolhimento da preliminar 
arguida, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, ou a total improcedência da ação (fls. 43/59). 
Apresentada réplica a fls. 160/161. A requerida especifica as provas que pretende produzir (fls. 162/163). Realizada audiência 
de conciliação, esta restou infrutífera (fls. 165). Saneado o processo a fls. 169/170, ocasião em que foi rejeitada a preliminar de 
ilegitimidade de parte alegada pela requerida, bem como determinada a realização de perícia médica pelo IMESC e expedição 
de ofícios aos hospitais que atenderam o filho da autora. Da juntada do referido laudo médico legal indireto (fls. 274/282), 
cientes as partes. A requerida concorda com as conclusões contidas no laudo e reitera o pedido de improcedência da demanda 
(fls. 285/290), enquanto a autora deixa decorrer “in albis” seu prazo para se manifestar. É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. 
Não há necessidade da produção de novas provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do 
artigo 330, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de ação de indenização por danos morais, decorrentes do falecimento de 
VINICIUS FERNANDES BRAGA, filho da requerente, provocado por suposta conduta culposa praticada por profissionais 
pertencentes ao quadro de funcionários da requerida, durante procedimento cirúrgico. Ocorre, no entanto, que a autora não se 
desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civil, motivo 
pelo qual é descabida a condenação por qualquer título. Nos termos do supracitado artigo, incumbe à autora o ônus da prova 
dos fatos constitutivos de seu direito, e aqui indispensável a prova do nexo de causalidade entre o falecimento de seu filho e a 
conduta culposa dos prepostos da requerida. Tais fatos restaram controvertidos porque a ré afirma a inexistência de nexo 
causal. Com efeito, a autora sequer arrolou testemunhas ou apresentou quaisquer documentos que comprovassem suas 
alegações contidas na inicial, ou seja, de que a atitude negligente, imprudente ou imperita dos médicos da requerida provocou 
a morte de seu filho adolescente, e neste contexto probatório a improcedência da ação é de rigor. Com efeito, o artigo 14, §4º, 
do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante 
a verificação de culpa”. Acerca da necessidade de comprovação da culpa e da existência de nexo causal, o Superior Tribunal de 
Justiça já se pronunciou sobre o tema: “a relação entre médico e paciente é contratual e encerra, de modo geral (salvo cirurgias 
embelezadoras), obrigação de meio, sendo imprescindível para a responsabilização do referido profissional a demonstração de 
culpa e de nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano causado, tratando-se de responsabilidade subjetiva” (REsp 
1.104.665/RS, Relator Min. Massami Uyeda, DJe 09/06/2009) (g.n.). No mesmo sentido, o E. Tribunal de Justiça deste Estado: 
“APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade Civil. Erro médico. Obrigação de meio. Atuação culposa não demonstrada. Ausência de 
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nexo causal. Recurso de apelação dos autores desprovido, com observação.” (Ap. 0000362-38.2013.8.26.0053, 5ª Câmara 
Direito Público, Rel. Maria Laura Tavares, j. 24.11.2014) In casu, a perícia médica (fls. 274/282), realizada por especialista de 
inteira confiança do Juízo, e não impugnada pela autora, concluiu que os procedimentos médicos realizados com o adolescente 
foram adequados ao quadro clínico apresentado na ocasião de seus atendimentos no nosocômio, e que a análise crítica da 
evolução do estado de saúde do menor restou prejudicada em razão da ausência de exames médicos mais detalhados. Os 
dados constantes no laudo, em cotejo com os demais elementos dos autos, permitem concluir que não houve imperícia, 
imprudência ou negligência dos médicos da requerida na execução do procedimento cirúrgico realizado no filho da autora e no 
atendimento que lhe foi dispensado no pós-operatório. Assim, incabível a condenação da ré ao pagamento dos danos morais 
reclamados na inicial, consistentes no pagamento decorrente da conduta culposa praticada pelos médicos da requerida e 
consequente falecimento do filho da autora. A título de complementação, torna-se pertinente descrever a conclusão do perito 
acerca do procedimento cirúrgico realizado no filho da autora (fls. 281): “Os dados apresentados não possibilitam a caracterização 
de inadequação dos procedimentos terapêuticos instituído ao periciando, assim como também ficou prejudicada a análise crítica 
da evolução do quadro apresentado, por falta de dados do exame necroscópico e também da tomografia do abdômen.” Além 
disso, em resposta aos quesitos formulados pela requerida, o perito complementou a informação acima, esclarecendo que as 
condições de alta hospitalar do filho da autora aos 22.08.2008 são incompatíveis com o quadro de perfuração em ato cirúrgico 
suscitado na inicial (fls. 220 e 282). Portanto, diante das provas constantes dos autos, reconhece-se apenas a inexistência de 
nexo causal entre o falecimento do filho da autora e a conduta dos médicos da requerida. Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE 
a presente ação, ficando o processo extinto com julgamento do mérito (art. 269, I, do Código de Processo Civil); condeno a 
autora nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa atualizado do ajuizamento, 
devendo ser observado, no entanto, o art. 12 da Lei 1060/50. Após o trânsito em julgado, certificadas as custas, arquivem-se os 
autos, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P.R.I.C. Maua, 26 de janeiro de 2015. - ADV: VANESSA PRISCILA 
BORBA (OAB 233825/SP), ANA RENATA DIAS WARZEE MATTOS (OAB 202391/SP), LUCIANE KELLY AGUILAR MARIN (OAB 
155320/SP)

Processo 0001375-74.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.V. e outro - Proc. 1612/2014 : Manifeste-se o 
autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do Art. 
267, III, do C.P.C. - ADV: ELANE MARIA SILVA (OAB 147244/SP)

Processo 0001773-55.2013.8.26.0348 (034.82.0130.001773) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Universidade 
Municipal de São Caetano do Sul - Proc. 256/13 : Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 
horas, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: MARIA HELENA PASIN PINCHIARO 
(OAB 305716/SP)

Processo 0002513-13.2013.8.26.0348 (034.82.0130.002513) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
L.G.A. - Proc. 337/13 : Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção 
e arquivamento, nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: GILBERTO SHINTATE (OAB 257647/SP)

Processo 0003112-88.2009.8.26.0348 (348.01.2009.003112) - Monitória - Cheque - Reginaldo Jorge Uwarow e outro - Proc. 
558/09 : Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, 
nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: PAULA BRINKER (OAB 178079/SP)

Processo 0003261-16.2011.8.26.0348 (348.01.2011.003261) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Fundação 
Santo André - Proc. 412/11 : Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de 
extinção e arquivamento, nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: GEISA GLEICE GARCIA VERONEZZI (OAB 279272/SP)

Processo 0003405-19.2013.8.26.0348 (034.82.0130.003405) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cruz 
Azul de São Paulo - Proc. 440/13 : Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena 
de extinção e arquivamento, nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: MATILDE REGINA MARTINES COUTINHO (OAB 
88494/SP)

Processo 0003729-77.2011.8.26.0348 (348.01.2011.003729) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Thiago Pereira dos Santos - Viaçao Cidade de Maua Ltda - Processo nº 468/11. Vistos. THIAGO PEREIRA DOS SANTOS 
promoveu inicialmente contra VIAÇÃO BARÃO DE MAUÁ LTDA, VIAÇÃO CIDADE DE MAUÁ LTDA, VIAÇÃO JANUÁRIA LTDA, 
e EAOSA EMPRESA AUTO ÔNIBUS SANTO ANDRÉ LTDA ação de indenização em decorrência de ato ilícito. Em resumo, alega 
o autor que, no dia 09 de março de 2008, enquanto trefegava com sua motocicleta pela Rua Guadalajara, nesta Comarca, foi 
surpreendido pelo coletivo de propriedade das rés, que vinha em sentido contrário, em alta velocidade, e invadiu a pista onde o 
autor transitava, provocando a colisão entre sua motocicleta e o ônibus. Diz que, em razão do acidente, sua perna esquerda foi 
atingida, e que foi necessária a realização de várias cirurgias, sendo que, atualmente, recebe benefício previdenciário, pois 
encontra-se incapacitado para exercer qualquer atividade laborativa. Pede a condenação das requeridas, de forma solidária, ao 
pagamento de indenização por danos materiais correspondente a uma pensão mensal vitalícia, estimada em R$ 2.500,00 (renda 
média do autor na época do acidente), além do reembolso com as despesas médicas, que totalizam R$ 2.469,45, e danos 
morais e estéticos, no valor de 500 (quinhentos) salários mínimos, trazendo documentos com a inicial. Emendada a petição 
inicial, ocasião em que o autor solicitou a manutenção somente da empresa VIAÇÃO CIDADE DE MAUÁ LTDA no polo passivo 
da demanda, excluindo-se as demais (fls. 285/286), o que foi deferido (fls. 287). Em resposta, a ré, preliminarmente, alega 
inépcia da inicial, por ausência de pedido certo e determinado, e prejudicial de prescrição. No mérito, admite o acidente descrito 
na inicial, mas afirma que este ocorreu de forma diversa da narrada, na medida em que houve culpa exclusiva do autor no 
acidente, quando este perdeu o controle da motocicleta que conduzia, vindo a provocar a colisão e, por isso, deve ser afastada 
sua responsabilidade e seu dever de indenizar; sustenta que seu preposto, o motorista do coletivo, conduzia o veículo com 
velocidade compatível com o local, e que foi o autor, com sua motocicleta, quem provocou a colisão; refuta o pedido de 
indenização pelos danos materiais, eis que destituídos de qualquer comprovação; impugna a existência e a extensão dos danos 
morais supostamente suportados pelo autor; em eventual condenação por danos morais, a indenização deve ser fixada em 
patamar justo, não podendo ultrapassar o valor de R$ 3.000,00; é incabível a cumulação de indenização de danos morais com 
danos estéticos, bem como a fixação da condenação em salários mínimos. Por fim, requer a total improcedência da ação (fls. 
53-A/75-A). Nos autos em apenso, a ré impugna o valor da causa (fls. 02/10). Manifestação do autor juntada a fls. 11/13. Por 
decisão proferida a fls. 17 daqueles autos, foi acolhida parcialmente a impugnação para reduzir o valor da causa para R$ 
56.469,45. As partes especificam as provas que pretendem produzir - fls. 339 (ré) e 348/349 (autor). Apresentada réplica a fls. 
343/347. Realizada audiência de tentativa de conciliação, esta restou infrutífera (fls. 358). Saneado o processo a fls. 360/361, 
ocasião em que foram rejeitadas a preliminar de inépcia da inicial e a prescrição arguidas pela ré. Além disso, foi determinada a 
realização de prova pericial médica, e indeferido o pedido de depoimento pessoal da representante da requerida, formulado pelo 
autor. Da juntada do laudo de perícia médica apresentado pelo IMESC (fls. 376/379), cientes as partes, que deixaram decorrer 
“in albis” o prazo para se manifestarem. Realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas 
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duas testemunhas do autor e encerrada a instrução, sendo convertidos os debates em memoriais, os quais foram juntados a fls. 
424/427 (autor) e 428/429 (ré). É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e 
morais, decorrentes de acidente de veículos. A ocorrência do acidente é fato incontroverso, corroborada pelo Boletim de 
Ocorrência - Termo Circunstanciado de fls. 17, bem como outros documentos juntados pelas partes nos autos. Ocorre, no 
entanto, que o autor não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do 
Código de Processo Civil, motivo pelo qual é descabida a condenação por qualquer título. Nos termos do supracitado artigo, 
incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, e aqui indispensável a prova da culpa do motorista 
empregado da ré, bem como da extensão dos danos. Neste sentido: “Responsabilidade civil. Dano material e moral. Caso em 
que o autor não logrou comprovar a culpa do motorista da van, no evento danoso. Prova testemunhal no sentido de que o 
guidão da moto bateu na van, não tendo a vítima sido fechada, como afirma. Recurso improvido” (TJSP, Ap. 0017882-
50.2009.8.26.0554, 3ª Câmara Direito Público, Rel. José Luiz Gavião de Almeida, j. 15.10.2013). Portanto, na presente demanda, 
o nexo causal é elemento indispensável à responsabilidade civil. Se não for comprovado que entre a conduta do agente e o 
dano experimentado pela vítima existe um liame, não haverá obrigação de indenizar. In casu, tais fatos restaram controvertidos 
porque a ré afirma que a dinâmica do acidente foi a descrita em contestação. Com efeito, o autor sequer arrolou testemunhas 
que comprovassem sua alegação contida na inicial, ou seja, de que o motorista da ré agiu com culpa no acidente, e neste 
contexto probatório a improcedência da ação é de rigor. Apesar do laudo médico pericial, elaborado por especialista de inteira 
confiança do Juízo, ter concluído que o autor apresenta incapacidade total e permanente para exercer suas atividades laborativas 
habituais em decorrência do acidente de trânsito sofrido, e seu percentual de invalidez corresponder a 20% (fls. 379), permanece 
incabível a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais e morais reclamados na inicial, consistentes em pagamento de 
despesas com tratamentos por lesões e no pagamento decorrente da redução da capacidade laborativa, considerando a 
ausência de comprovação de nexo causal entre a conduta do preposto da requerida e o acidente que vitimou o autor. Destarte, 
observo que, das duas testemunhas do autor ouvidas em Juízo, apenas uma delas, a Sra. Márcia de Oliveira Cunha, presenciou 
o acidente, porém, em nenhum momento, evidenciou que houve culpa do motorista do ônibus. De acordo com a referida 
testemunha (fls. 413): “...no sentido contrário de direção, naquela mesma rua, subia o ônibus que normalmente faz aquela curva 
muito fechada e foi por esse motivo que o pneu traseiro do ônibus acabou batendo numa das pernas do autor, que estava de 
moto, e é como se o membro inferior atingido tivesse feito o mesmo movimento circular que o pneu, ocasionando a imediata 
queda do autor e, como a depoente constatou na hora, uma grave lesão no membro inferior atingido.” A segunda testemunha, o 
Sr. Cleber de Carvalho Molina, nada soube informar acerca do acidente, e apenas declarou que conhece o trecho os fatos 
ocorreram, e sabe que os coletivos passam por lá em velocidade incompatível com o local (fls. 414). Portanto, diante das provas 
constantes dos autos, reconhece-se apenas a ocorrência do acidente e a inexistência de nexo causal entre a conduta do 
preposto da requerida e o dano experimentado pelo autor. Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, ficando o 
processo extinto com julgamento do mérito (art. 269, I, do Código de Processo Civil); condeno o autor nas custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa atualizado do ajuizamento, devendo ser observado, no 
entanto, o art. 12 da Lei 1060/50. Após o trânsito em julgado, certificadas as custas, arquivem-se os autos, com as cautelas de 
estilo e anotações de praxe. P.R.I.C. Maua, 26 de janeiro de 2015. - ADV: SERGIO GARCIA MARQUESINI (OAB 96414/SP), 
YACIRA DE CARVALHO GARCIA (OAB 78967/SP), EDIVALDO NUNES RANIERI (OAB 115637/SP), MARIO LEHN (OAB 263162/
SP), PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR (OAB 271819/SP)

Processo 0004488-41.2011.8.26.0348 (348.01.2011.004488) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Fiat Sa - Proc. 540/11 : Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, 
sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 0004568-68.2012.8.26.0348 (348.01.2012.004568) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA 
- Proc. 502/2012 Fls. 75. Defiro a pesquisa pelo sistema Infojud. Int. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 
166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), IDAMARA ROCHA FERREIRA (OAB 14153/PR)

Processo 0004568-68.2012.8.26.0348 (348.01.2012.004568) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA - 
Proc. 502/12 : Resposta da pesquisa fls. 80 - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO 
TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), IDAMARA ROCHA FERREIRA (OAB 14153/PR)

Processo 0004703-51.2010.8.26.0348 (348.01.2010.004703) - Procedimento Ordinário - Telefonia - Graziela Bazili Leandro 
Costa - Claro Sa - Proc. 509/10 :Autos sendo encaminhados ao arquivo geral até ulterior manifestação da parte interessada. - 
ADV: LUIZ FLÁVIO VALLE BASTOS (OAB 256452/SP), RICARDO DE AGUIAR FERONE (OAB 176805/SP), JAMIL CARLOS DA 
SILVA (OAB 282127/SP)

Processo 0004789-85.2011.8.26.0348 (348.01.2011.004789) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Proc. 
639/11 : Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, 
nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0006055-78.2009.8.26.0348 (348.01.2009.006055) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Florisvaldo 
do Vale Conceição - Kelly Conceição Duarte - Proc. 887/09 : Certidão de honorários disponível para impressão - ADV: LILIAN 
CAMPESTRINI (OAB 212988/SP), REGIS CORREA DOS REIS (OAB 224032/SP)

Processo 0007116-03.2011.8.26.0348 (348.01.2011.007116) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Safra Sa - Proc. 848/11 : Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, 
sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 0007493-03.2013.8.26.0348 (034.82.0130.007493) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Fundação Santo Andre - Proc. 898/13 : Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, sob 
pena de extinção e arquivamento, nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: LUCIANA FERNANDA DE AZEVEDO BATISTA 
(OAB 264971/SP)

Processo 0007547-71.2010.8.26.0348 (348.01.2010.007547) - Usucapião - Aquisição - Admir Martins Castilho e outro - 
Processo nº 871/10 Fls. 220/230: Há informação de que a empresa foi dissolvida junto a JUCESP. Destarte, a fim de se evitar 
nulidade, oficie-se a Defensoria Pública solicitando a indicação de curador especial para atuar em prol do réu citado através de 
edital. Com a indicação, cuja nomeação fica desde logo deferida, intime-se o curador indicado para apresentar contestação em 
quinze dias. Int. - ADV: MARCELO JOÃO DOS SANTOS (OAB 170293/SP)

Processo 0008383-73.2012.8.26.0348 (348.01.2012.008383) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Proc. 963/12 : Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, 
no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: LUIS FERNANDO DE 
CASTRO (OAB 156342/SP)
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Processo 0008499-84.2009.8.26.0348 (348.01.2009.008499) - Monitória - Pagamento - Fundação Santo Andre - Proc. 
1220/09: Intima-se o autor a recolher as custas da diligência no valor R$ 127,50 - ADV: ANDERSON GAVA (OAB 235736/
SP), LUCIANA FERNANDA DE AZEVEDO BATISTA (OAB 264971/SP), GRAZIELA BREGEIRO (OAB 247698/SP), MARIANE 
BATISTA DA CONCEIÇÃO (OAB 262113/SP), GEISA GLEICE GARCIA VERONEZZI (OAB 279272/SP)

Processo 0008768-89.2010.8.26.0348 (348.01.2010.008768) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Banco 
Itauleasing Sa - Proc. 1022/10: Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de 
extinção e arquivamento, nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 0009360-31.2013.8.26.0348 (034.82.0130.009360) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito 
Bancário - Banco Santander Brasil Sa - Proc. 1120/13: Vistas dos autos ao autor para retirar a Carta Precatória, que encontra-
se disponível para impressão no site do Tribunal de Justiça, bem como comprovar sua distribuição no prazo de 10 dias. - ADV: 
JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0009672-41.2012.8.26.0348 (348.01.2012.009672) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Lucio Augusto de Oliveira - Municipio de Maua - Processo nº 1118/12 Vistos. Ante a concordância do réu homologo o valor 
da execução de acordo com o cálculo de liquidação apresentado pelo autor. Requisite-se o pagamento. Int. - ADV: LETICIA 
REGINA GRECCO MARTINS (OAB 310202/SP), DELFINO MORETTI FILHO (OAB 45353/SP)

Processo 0010340-41.2014.8.26.0348 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1017983-17.2014.8.26.0224 - 8ª Vara Civel) - 
HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - Proc. 2211/2014 : Intima-se o autor a se manifestar acerca da certidão da central 
de mandados ( Guia 045428-Conta e agência diversa desta comarca e Guia 021212 é insuficiente para as diligências. Recolher 
valor segundo nova portaria ) . - ADV: WILLIAM CARMONA MAYA (OAB 257198/SP)

Processo 0010709-79.2007.8.26.0348 (348.01.2007.010709) - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - Flavio 
Alves Costa e outro - Grupo Rommer Vel Veiculos e outros - Proc. 1102/07: Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento 
do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: CARLOS LUIZ 
DE TOLEDO PIZA (OAB 67183/SP), EDUARDO TADEU GONÇALES (OAB 174404/SP), MARCELO DE TOLEDO PIZA (OAB 
177459/SP)

Processo 0010920-71.2014.8.26.0348 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0040663-07.2011.8.13.0086 - 1ª CIVEL 
CRIME E JIJ) - FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CRED N PADR PCG BRASIL MULTIC - Proc. 2333/14 Intima-se o autor 
a recolher a diligência - ADV: DR GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 65628/MG)

Processo 0011022-93.2014.8.26.0348 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1023265-83.2014.8.26.0564 - 9ª Vara Cível) - 
BANCO BRADESCO SA - Proc. 2367/14 : Intima-se o autor a complentar as custas da diligência no valor de R$63,75 - ADV: 
APARECIDA DE LOURDES PEREIRA (OAB 76306/SP)

Processo 0011031-55.2014.8.26.0348 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0168028-80.2014.8.13.0525 - 3ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE POUSO ALEGRE MG) - REC POUSO ALEGRE S.A - Proc. 2364/14 : Intima-se o autor a recolher a diligência 
com conta e agência desta comarca de Mauá . - ADV: LUCAS FERNANDES (OAB 121757/MG)

Processo 0011111-19.2014.8.26.0348 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
(nº 1009153-12.2014.8.26.0564 - 8ª Vara Cível) - L & G FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - Proc. 2387/14 : Intima-se 
o autor a recolher a diligência - ADV: RUI GEBARA PORTÃO (OAB 170391/SP)

Processo 0011266-32.2008.8.26.0348 (348.01.2008.011266) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose 
Odaito Jeronimo da Silva - Processo nº 1364/08 Fls. 178: Oficie-se ao INSS requisitando a implantação do benefício concedido 
nestes autos. O ofício será encaminhado pelo autor, que deverá comparecer perante o INSS munido dos documentos pessoais 
e comprovante de endereço, conforme requerido pelo réu a fls. 153. Após, arquive-se. Int. - ADV: DAGMAR RAMOS PEREIRA 
(OAB 85506/SP)

Processo 0011266-32.2008.8.26.0348 (348.01.2008.011266) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Jose 
Odaito Jeronimo da Silva - Proc. 1364/08 : Ofício disponível para impressão - ADV: DAGMAR RAMOS PEREIRA (OAB 85506/
SP)

Processo 0011415-86.2012.8.26.0348 (348.01.2012.011415) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Pecunia Sa - Proc. 1297/12 : Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 
horas, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI 
(OAB 71318/SP), CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP)

Processo 0011684-72.2005.8.26.0348 (348.01.2005.011684) - Procedimento Ordinário - Habitação - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Proc. 1051/05: Autos sendo encaminhados ao arquivo 
geral até ulterior manifestação da parte interessada. - ADV: VIVIANE MARIA DE PAULA DUARTE (OAB 312454/SP), ELISABETE 
DE LIMA TAVARES (OAB 173859/SP), GIZA HELENA COELHO (OAB 166349/SP)

Processo 0012023-21.2011.8.26.0348 (348.01.2011.012023) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - 
R.S.N. - Proc. 1451/11 : Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção 
e arquivamento, nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: SÉRGIO LUIZ CORONIN DE RIZZO (OAB 180700/SP)

Processo 0012026-20.2004.8.26.0348 (348.01.2004.012026) - Inventário - Inventário e Partilha - Benedicto Leite de Souza 
- Edenise Adriana de Souza Martins e outro - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Processo nº 1461/04 Fls. 180: Arbitro 
no valor integral. Expeça-se certidão. Int. - ADV: SERGIO D’AMICO (OAB 72040/SP), ADENILSON FERNANDES (OAB 226412/
SP), LUIZ CARLOS PERLATTI (OAB 211809/SP), MAURO SERGIO MOREIRA (OAB 173795/SP)

Processo 0012026-20.2004.8.26.0348 (348.01.2004.012026) - Inventário - Inventário e Partilha - Benedicto Leite de Souza 
- Edenise Adriana de Souza Martins e outro - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Proc. 1461/04 : Alvará disponível para 
impressão - ADV: MAURO SERGIO MOREIRA (OAB 173795/SP), LUIZ CARLOS PERLATTI (OAB 211809/SP), ADENILSON 
FERNANDES (OAB 226412/SP), SERGIO D’AMICO (OAB 72040/SP)

Processo 0012338-25.2006.8.26.0348 (348.01.2006.012338) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc 
Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Proc. 1159/06 : Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 
horas, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: FABIO ROBERTO LOTTI (OAB 
142444/SP), MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP)

Processo 0012825-82.2012.8.26.0348 (348.01.2012.012825) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Proc. 1512/12 : Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento 
do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: RODRIGO 
GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)

Processo 0013530-17.2011.8.26.0348 (348.01.2011.013530) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Joao 
Teixeira Lopes - Raul Ferreira de Barros e outro - Proc. 1621/11: Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, 
no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: ELYSSON FACCINE 
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GIMENEZ (OAB 165695/SP), ANA PAULA RIBEIRO BARBOSA (OAB 146553/SP), SANDRA ANDRADE DE PAULA AMORIM 
(OAB 136456/SP)

Processo 0014012-04.2007.8.26.0348 (348.01.2007.014012) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Ana 
Alixandrina Fialho Espolio - Processo nº 1422/07. Vistos. Ao requerido citado por edital houve nomeação de curadora especial 
para a defesa de seus interesses, a qual apresentou contestação (fls. 443 e 448/449). No entanto, verifico que o espólio de Alma 
Belrus Magini, representado por André Magini, foi citado por hora certa (fls. 130), porém não foi apresentada qualquer defesa. 
Desta forma, considerando não existir conflito de interesses entre os integrantes do polo ativo da presente demanda, uma vez 
que todos são proprietários do imóvel aqui em discussão, nomeio a Dra. Daniela Bianconi Rolim Potada, OAB/SP 205.264, 
curadora especial também do requerido supramencionado, citado por hora certa, concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias 
para aditar a contestação já apresentada. Com a resposta, dê-se ciência aos autores, por 05 (cinco) dias. Sem prejuízo, oficie-
se ao Cartório do Distribuidor Cível local, solicitando certidão atualizada a respeito da inexistência de ações possessórias, 
abrangendo o prazo prescricional da lei civil, promovidas contra os autores. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Int. 
Maua, 10 de novembro de 2014. - ADV: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA (OAB 73929/SP), NORBERTO FONTANELLI 
PRESTES DE ABREU E SILVA (OAB 172253/SP), DANIELA BIANCONI ROLIM POTADA (OAB 205264/SP)

Processo 0014012-04.2007.8.26.0348 (348.01.2007.014012) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Ana 
Alixandrina Fialho Espolio - Andre Magini Espolio e outros - Proc. 1422/07: Contestação por parte do curador fls. 455/456 - ADV: 
NORBERTO FONTANELLI PRESTES DE ABREU E SILVA (OAB 172253/SP), MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA (OAB 
73929/SP), DANIELA BIANCONI ROLIM POTADA (OAB 205264/SP)

Processo 0015519-58.2011.8.26.0348 (348.01.2011.015519) - Monitória - Cheque - Leo Madeiras Maquinas & Ferragens 
Ltda - Proc. 1852/11 : Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e 
arquivamento, nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: MARCOS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 196317/SP)

Processo 0015923-75.2012.8.26.0348 (348.01.2012.015923) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Ednaldo Marçal 
da Silva - Anatalia Cira da Silva - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - Proc. 1757/12 : Tendo em vista a ausência de manifestação 
da parte interessada os autos estão sendo encaminhados ao arquivo geral. - ADV: HERMELINDA ANDRADE CARDOSO 
MANZOLI (OAB 200343/SP), SEIJI YOSHII (OAB 23555/SP), FANI SZMUSZKOWICZ FLIGUEL (OAB 95862/SP)

Processo 0016233-52.2010.8.26.0348 (348.01.2010.016233) - Monitória - Espécies de Contratos - Fundo de Investimento 
em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema II - Não Padronizado - Proc. 1957/10 : Intima-se o autor a complementar 
em R$ 36,57 a diligência do Oficial , tendo em vista o novo valor da diligência - ADV: ALEXANDRE PAVANELLI CAPOLETTI 
(OAB 267830/SP)

Processo 0016732-65.2012.8.26.0348 (348.01.2012.016732) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Metodista de 
Ensino Superior - Proc. 1859/12: Intima-se o autor acerca da disponibilização do edital para impressão diretamente pelo site do 
TJ, devendo comprovar sua publicação em jornal de grande circulação. Ademais, intima-se , querendo, para recolher R$ 144,30 
, relativo às custas de publicação do Edital no DJE. - ADV: ROBERTO ALVES DA SILVA (OAB 94400/SP)

Processo 0016835-72.2012.8.26.0348 (348.01.2012.016835) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Joaquim 
Fernandes da Silva - Proc. 1868/12 : Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, sob 
pena de extinção e arquivamento, nos termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: ANDERSON MACOHIN (OAB 284549/SP)

Processo 0020855-77.2010.8.26.0348 (348.01.2010.020855) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.C.S.S. - - A.S.S. - 
J.A.M.S. - Teor do ato: “Proc. 2557/2010: Despacgo de fl. 133: Nomeio leiloeiro a empresa FARO LEILÕES, na pessoa de seus 
leiloeiros oficiais, SRS. RONALDO SÉRGIO MONTENEGRO RODRIGUES FARO ou RENATO MORAIS FARO, os quais foram 
considerados tecnicamente habilitados pelo Tribunal de Justiça, conforme publicado no DJE de 15/12/2009, pág. 10 - STI , 
regularmente cadastrada pelo Tribunal de Justiça a proceder a realização do leilão/praça, sendo que o procedimento do Leilão 
Eletrônico observará o Provimento CSM nº 1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico tal como determinado pelo art. 689-A, 
parágrafo único do CPC., que deverá providenciar os meios necessários para a sua realização, comunicando este Juízo quanto 
à data e o local designados, no prazo de vinte dias. Fixo a comissão do leiloeiro em 5% sobre o valor do lance vencedor a ser 
pago pelo arrematante. Providencie o exequente o cálculo do débito. Cumpra-se o disposto no artigo 698 do Código de Processo 
Civil. Com a designação do leilão/praça, intime(m) o(a)(s) executado(a)(s) na pessoa de seu procurador ou pessoalmente, se o 
caso, incumbindo-se o exequente de providenciar a publicação do edital em jornal de grande circulação. Sem prejuízo, oficie-se 
à Prefeitura Municipal de Mauá solicitando informações acerca dos débitos fiscais sobre o imóvel. Int. Mauá., d.s” - (A exequente 
apresentou o cálculo à fl. 134.) - ADV: JOSE MARQUES DE MORAES (OAB 106355/SP), ISAAC SCARAMBONI PINTO (OAB 
222161/SP)

Processo 0021882-61.2011.8.26.0348 (348.01.2011.021882) - Monitória - Alienação Fiduciária - Itaucard Sa - Proc. 10/12 : 
Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, nos 
termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP)

Processo 0023008-54.2008.8.26.0348 (348.01.2008.023008) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Claudenir 
Pereira e outro - Maria Aparecida Zane de Paula e outros - Processo nº 0034/09. Vistos em saneador. 1. Rejeito a preliminar 
de ilegitimidade de parte argüida pela filha do requerido HAMILCAR BROWNE PARANHOS (fls. 103/106), pois o nome de seu 
falecido genitor consta na certidão da matrícula n. 29.765, do Cartório de Registro de Imóveis local, como um dos proprietários 
do imóvel usucapiendo (fls. 34, verso) e, portanto, necessária sua inclusão, ou a de seus sucessores, no polo passivo da 
presente demanda. 2. Não há mais preliminares. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Partes 
legítimas e bem representadas, dou o processo por saneado. 3. Para justificação dos atos possessórios, designo audiência de 
instrução e julgamento para o dia 04 de maio de 2015, às 13.30 horas. Os autores serão intimados por meio de seu advogado. 
4. Rol de testemunhas deverá ser protocolado na Comarca com antecedência de 40 dias, pelo menos - sob pena de preclusão. 
5. Intime-se a curadora especial também por mandado (fls. 143/144). Ciência ao MP. Int. Maua, 21 de janeiro de 2015. - ADV: 
KATIA PAREJA MORENO (OAB 263932/SP), EGIDIO NERY DE OLIVEIRA (OAB 83969/SP), ISABEL RODRIGUES DE LIMA 
(OAB 144872/SP)

Processo 0023174-47.2012.8.26.0348 (034.82.0120.023174) - Procedimento Ordinário - Exoneração - R.P.I. - Proc. 7/13 : 
Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento, nos 
termos do Art. 267, III, do C.P.C. - ADV: FERNANDO MARQUES LOPES (OAB 324733/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO SOARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CELSO ROBERTO GOZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0039/2015
Processo 0004523-74.2006.8.26.0348 (348.01.2006.004523) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Donisete 

Rodrigues de Oliveira - Proc. 2621/2007 Vistos. Diante o pagamento do débito e não havendo manifestação da parte interessada 
acerca de eventuais diferenças a serem apuradas, julgo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 
extinta a execução nestes autos da ação de Acidente do Trabalho que Donisete Rodrigues de Oliveira moveu em face do 
Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado 
e certificada as custas, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: ANA MARIA STOPPA (OAB 108248/SP)

Processo 0008079-89.2003.8.26.0348 (348.01.2003.008079) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de 
Imóvel - Jose Fioravante e outros - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 194/195. A questão da justiça gratuita foi 
decidida às fls. 140/141 e dessa decisão não houve recurso. Nada a ser reconsiderado. A rigor, o processo já comportaria 
extinção sem julgamento do mérito, ante o desatendimento da determinação de fls. 141 pelos requerentes. Por mera tolerância, 
assino prazo de dez dias (improrrogáveis) derradeiros para que os requerentes cumpram o lá determinado. Note-se que há 
anos o processo não tem regular andamento a cargo dos requerentes. Int. - ADV: MARIA DE LOURDES D’ARCE PINHEIRO 
(OAB 126243/SP), CARLOS EDUARDO GOMES (OAB 169464/SP), VERA EVANDIA BENINCASA (OAB 88041/SP), CLERIO 
RODRIGUES DA COSTA (OAB 94553/SP)

Processo 0008138-77.2003.8.26.0348 (348.01.2003.008138) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Valdeci Benedito 
Januario - João Batista de Oliveira e outros - Proc. nº 1183/2003 Vistos. Considerando que o processo encontra-se paralisado, 
em cartório, por mais de trinta (30) dias, aguardando-se providências do autor, para a citação dos requeridos, o que impede o 
seu prosseguimento. Tendo em vista que o autor não obedeceu ao disposto no artigo 238, § único do CPC., não atualizando o 
seu endereço nos autos, presumindo-se, assim, válida a intimação de fls. 224 e, via de conseqüência, decorreu o prazo legal 
para a manifestação de seu interesse no prosseguimento da ação, julgo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e 
legais efeitos, extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo 
Civil. Transitada em julgado e certificadas as custas, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: LUIZ FERNANDO COPPOLA (OAB 
111359/SP), ELENICE LISSONI DE SOUZA (OAB 115302/SP)

Processo 0008268-18.2013.8.26.0348 (034.82.0130.008268) - Procedimento Ordinário - Guarda - M.C.A. - Proc. 980/2013 
Fls. 54. Já foi diligenciado a citação da requerida no endereço da inicial, sem êxito. Promova o autor o andamento do processo, 
o prazo de 48.00 horas, sob pena de extinção. - ADV: EVERSON KLIM COSTA (OAB 184535/SP)

Processo 0008442-95.2011.8.26.0348 (348.01.2011.008442) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
das Liliaceae - Processo nº 1007/11. Vistos. Ante o integral pagamento do débito exequendo conforme manifestação de fls. 144, 
JULGO EXTINTA a execução de sentença proferida nos autos da ação de conhecimento em epígrafe, com fundamento no artigo 
794, I, do Código de Processo Civil. Custas devidas em razão da satisfação da execução a cargo do executado. Calcule-se o 
valor e intime-se para pagamento em dez dias, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa. O valor bloqueado nos autos 
deverá ser levantado em favor dos requeridos na proporção em que participaram na partilha homologada no arrolamento (fls. 
129/135 e 138). Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos. P.R.I. Mauá, 15 de dezembro de 2014. - ADV: 
ROSANGELA APARECIDA DA LINHAGEM (OAB 132080/SP)

Processo 0008442-95.2011.8.26.0348 (348.01.2011.008442) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
das Liliaceae - Proc. n° 1007/11: “ Intimem-se a parte autora acerca da expedição dos mandados de levantamento, os quais 
estão disponíveis para retirada em cartório\> “ - ADV: ROSANGELA APARECIDA DA LINHAGEM (OAB 132080/SP)

Processo 0008618-21.2004.8.26.0348 (348.01.2004.008618) - Procedimento Ordinário - DIREITO CIVIL - Daniel Jose de 
Araujo - Aes Eletropaulo Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo - Processo nº 1102/04 Vistos. Sendo incontroverso 
o depósito efetuado pela ré a título de honorários advocatícios a que foi condenada pelo V. Acórdão de fls. 336/350, conforme 
petição de fls. 363/364, e estando pendente de julgamento recurso especial interposto unicamente pelo autor, defiro o 
levantamento da quantia em questão em prol dos procuradores do autor. Expeça-se mandado de levantamento. Aguarde-se 
o julgamento do recurso especial. Int. - ADV: BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP), VALSOMIR FERREIRA DE 
ANDRADE (OAB 197203/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR (OAB 131896/SP)

Processo 0008618-21.2004.8.26.0348 (348.01.2004.008618) - Procedimento Ordinário - DIREITO CIVIL - Daniel Jose de 
Araujo - Aes Eletropaulo Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo - Proc. n° 1102/04: “ Intime-se o autor acerca da 
expedição do mandado de levantamento, o qual encontra-se disponível para retirada em cartório. “ - ADV: BENEDICTO CELSO 
BENICIO (OAB 20047/SP), VALSOMIR FERREIRA DE ANDRADE (OAB 197203/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR 
(OAB 131896/SP)

Processo 0008708-48.2012.8.26.0348 (348.01.2012.008708) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Liv 
Intermediação Imobiliaria Ltda - Proc. 1005/2012 Vistos. Defiro a pesquisa pelo sistema INFOJUD. Int. - ADV: PAULO SERGIO 
ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 0008708-48.2012.8.26.0348 (348.01.2012.008708) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Liv 
Intermediação Imobiliaria Ltda - Proc. n° 1005/12: “ Intime-se o autor tendo em vista que as informações obtidas pela pesquisa 
realizada junto ao INFOJUD foram arquivadas em cartório em pasta própria por serem sigilosas. Ademais, fica ciente que o réu 
não apresentou declarações de renda à Receita Federal para os exercícios de 2013 e 2014. “ - ADV: PAULO SERGIO ZAGO 
(OAB 142155/SP)

Processo 0008918-61.1996.8.26.0348 (348.01.1996.008918) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Benjamin 
da Silva Ferreira e outros - Proc. 1209/1996. Vistos. Fls. 390/401: Anote-se a interposição de Agravo. Mantenho a decisão 
agrava por seus próprios fundamentos. Prestarei informações, se me forem requisitadas. Int. - ADV: FABIO FREDERICO DE 
FREITAS TERTULIANO (OAB 195284/SP)

Processo 0009035-90.2012.8.26.0348 (348.01.2012.009035) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- V.R.T.P. - Proc. 1037/12 Vistos. Tendo decorrido o prazo necessário ao cumprimento do acordo celebrado entre as partes, 
sem qualquer denúncia da parte exequente sobre o descumprimento do avençado, nos termos do disposto no último parágrafo 
de fls. 63 julgo extinta a execução de alimentos requerida por Victor Rangel Thomaz Paschoalino contra Marcos Rangel de 
Campos Pachoalino, com fundamento no artigo 794, II, do Código de Processo Civil. Arbitro honorários em 100% à advogada 
do exequente. Oportunamente, estando em termos, expeça-se certidão de honorários e arquive-se. Ciência ao MP. P.R.I. - ADV: 
TATIANE LOPES BORGES (OAB 202553/SP)

Processo 0009453-82.1999.8.26.0348 (348.01.1999.009453) - Ação Civil Pública - Violação aos Princípios Administrativos 
- Jose Carlos Grecco e outros - Processo nº 2357/10 Fls. 1020: Anote-se no SAJ a extinção da execução com relação ao 
executado em questão, retirando das publicações o nome dos seus procuradores conforme requerido. No mais, ao contador 
conforme já determinado. Int. - ADV: OLAVO ZAMPOL (OAB 81997/SP), BETHANY FERREIRA COPOLA (OAB 265619/SP), 
NÍLTON ALVES DOS SANTOS (OAB 196086/SP), ANDRE AVELINO COELHO (OAB 17102/SP)
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Processo 0009453-82.1999.8.26.0348 (348.01.1999.009453) - Ação Civil Pública - Violação aos Princípios Administrativos 
- Jose Carlos Grecco e outros - Proc. n° 2357/10: Intimem-se as partes acerca do cálculo elaborado pela contadoria às fls. 
1023/1025” - ADV: BETHANY FERREIRA COPOLA (OAB 265619/SP), ANDRE AVELINO COELHO (OAB 17102/SP), NÍLTON 
ALVES DOS SANTOS (OAB 196086/SP), OLAVO ZAMPOL (OAB 81997/SP)

Processo 0009546-88.2012.8.26.0348 (348.01.2012.009546) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Minerva Sa 
- Processo nº 1103/12 Fls. 78/79: Oficie-se ao Detran na forma requerida. O ofício será encaminhado pelo exequente para 
cumprimento. Expeça-se mandado de penhora na forma requerida. Int. - ADV: DEBORA DINALLI CAVAGNA (OAB 267407/SP)

Processo 0009546-88.2012.8.26.0348 (348.01.2012.009546) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Minerva Sa - 
Proc. n° 1103/12:” Intime-se o autor para que promova o recolhimente de mais uma diligência no valor de R$ 63,75, para custear 
os dois atos do Sr. Oficial de Justiça, quais sejam, citação e penhora. “ - ADV: DEBORA DINALLI CAVAGNA (OAB 267407/SP)

Processo 0009674-79.2010.8.26.0348 (348.01.2010.009674) - Procedimento Ordinário - Exoneração - A.B.B. - Vistos. 
Considerando que o processo encontra-se paralisado, em cartório, por mais de trinta (30) dias, aguardando-se providências do 
autor, para a citação da requerida, o que impede o seu prosseguimento. Tendo em vista que o autor não obedeceu ao disposto 
no artigo 238, § único do CPC., não atualizando o seu endereço nos autos, presumindo-se, assim, válida a intimação de fls. 129 
e, via de conseqüência, decorreu o prazo legal para a manifestação de seu interesse no prosseguimento da ação, julgo, por 
sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 
no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, nestes autos da ação de Arbitro os honorários da advogada do autor em 
30%, conforme previsto na tabela da OAB. Transitada em julgado e certificadas as custas, expeça-se certidão de honorários e 
arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: NELCI APARECIDA SILVA RIBEIRO (OAB 136786/SP)

Processo 0009676-78.2012.8.26.0348 (348.01.2012.009676) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Sks Confecções Ltda - Processo nº 1119/2012 Vistos. 1. A parte interessada foi intimada a providenciar o andamento do feito, 
suprindo a falta nele existente que lhe impede o prosseguimento (fls. 54), mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem 
providência (certidão retro). 2. Em conseqüência, com fundamento no art. 267, inc. III do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTO o presente feito de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL requerida por SKS Confecções Ltda contra 
Diamantina Trocado da Silva Campos EPP e outro(s). 3. P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 
formalidades legais. Int. - ADV: FABIO BISKER (OAB 129669/SP)

Processo 0009692-32.2012.8.26.0348 (348.01.2012.009692) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.M.J. - S.R.S.M. - Posto 
isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão inicial, para DECRETAR O DIVÓRCIO DIRETO do casal, extinguindo o 
processo na forma do art. 269, inciso I, do CPC. Fica decidido que: a ré permanecerá com o nome de casada; pensão alimentícia 
para a ré, de 13% do salário líquido do autor (bruto menos IR e INSS), observado o retro decidido quanto ao termo final da 
incidência e aos acessórios e acréscimos salariais; guarda dos filhos com o autor; a ré terá direito de visitas quinzenalmente, 
iniciando-se aos sábados, às 16 horas, quando os filhos visitarão a mãe, com pernoite, na casa onde a mãe vem residindo (com 
a avó materna dos menores). Partilha fora deste processo, cabendo aos interessados o ajuizamento de ação própria. Diante 
da sucumbência recíproca, cada parte arcará com honorários de seus advogados e despesas do processo. Custas judiciais 
meio a meio, com a ressalva da gratuidade deferida à ré. Transitada a sentença em julgado, expeça-se mandado de averbação 
ao Registro Civil. P.R.I. - ADV: WILSON JOSE DA SILVA (OAB 248388/SP), DAFNE NIKI SOUCOUROGLOU CABRAL (OAB 
202406/SP)

Processo 0009815-64.2011.8.26.0348 (348.01.2011.009815) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Custodio 
Pedro dos Santos - Special Call Center Telemarketing Ltda - Processo nº 1172/2012. Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Arquivem-
se os autos, observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: MARIA JOSÉ DE ABREU (OAB 184784/SP), CARLOS 
ALBERTO MUCCI JUNIOR (OAB 153871/SP)

Processo 0010120-14.2012.8.26.0348 (348.01.2012.010120) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- T.V.A.S. e outro - J.S. - Proc. 1178/2012 Fls. 76. Primeiramente, apresentem os credores, em dez dias, o cálculo do débito 
atualizado. Após, intime-se o executado, por mandado para, no prazo de três dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de 
prisão. - ADV: ALESSANDRO ARAUJO (OAB 187178/SP), RISOMAR DOS SANTOS CAMARGO (OAB 268685/SP)

Processo 0010748-03.2012.8.26.0348 (348.01.2012.010748) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Tormel Comercial 
Ltda - Vistos. Fls.73: Indefiro o pedido de arresto de bens dos executados. Preliminarmente o exequente deverá cumprir o 
determinado no último parágrafo do despacho de fls. 68 (providenciar o necessário para a citação dos executados incluídos 
no pólo passivo) juntando guia de diligência e fornecendo duas cópias da petição inicial e do pedido de desconsideração para 
instrução dos mandados. Nada sendo providenciado no prazo de 10 dias, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: JOANY 
BARBI BRUMILLER (OAB 65648/SP)

Processo 0011136-81.2004.8.26.0348 (348.01.2004.011136) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Gilberto 
Andre da Silva e outro - Manziterra Empreendimentos Imobiliários Sc Ltda - Processo nº 2479/07. Vistos. De acordo com o contrato 
particular de compromisso de compra e venda acostado a fls. 11/12, a ré MANZITERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
S/C LTDA era representada por seus sócios PEDRO MANZI e ROMEU NATALI DE OLIVEIRA. Considerando-se que, até a 
presente data, não foi possível a localização da requerida, tente-se sua citação, através de seus sócios supramencionados, nos 
endereços informados nos ofícios de fls. 133 e 143/147. Expeça-se o necessário. Int. Maua, 12 de dezembro de 2014. - ADV: 
EDVALDO CHERUBIM (OAB 315864/SP), JOSE ALBERTO CORTEZ (OAB 87989/SP), WILER MONDONI MARQUES (OAB 
262780/SP)

Processo 0011363-66.2007.8.26.0348 (348.01.2007.011363) - Depósito - Depósito - Fundo América - Processo nº 1163/07 
Vistos. Intime-se o autor para dar andamento ao processo em 48 horas no endereço informado a fls. 63. Int. - ADV: LUIS 
AUGUSTO ZANONI DOS SANTOS (OAB 165477/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), 
LUCIANA BERRO (OAB 255589/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), IDAMARA ROCHA FERREIRA 
(OAB 14153/PR), DANIEL BARBOSA MAIA (OAB 32483/PR)

Processo 0011444-78.2008.8.26.0348 (348.01.2008.011444) - Monitória - Unifec União para Formação Educação e Cultura 
do Abc Ltda - Proc. 1385/08 Vistos. Fls. 109: Defiro o sobrestamento do feito nos termos do art. 791, III, do CPC. Aguarde-se 
provocação no arquivo. Int. - ADV: JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (OAB 131443/SP), FERNANDA VIEIRA CAPUANO 
(OAB 150345/SP)

Processo 0011448-52.2007.8.26.0348 (348.01.2007.011448) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Celso 
Vigo - Renato Santos Camargo - Vistos. Defiro nova tentativa de penhora pelo sistema BACENJUD. Int. - ADV: BRAZ SILVERIO 
JUNIOR (OAB 228539/SP), WILLIAM MARTIN NETO (OAB 205342/SP)

Processo 0011448-52.2007.8.26.0348 (348.01.2007.011448) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Celso 
Vigo - Renato Santos Camargo - Proc. n° Intime-se o autor acerca do resultado da penhora online de fls. 181/183. (valor 
bloqueado: R$0,00) - ADV: BRAZ SILVERIO JUNIOR (OAB 228539/SP), WILLIAM MARTIN NETO (OAB 205342/SP)
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Processo 0011741-46.2012.8.26.0348 (348.01.2012.011741) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Almir 
Rogerio Pereira dos Santos - Vistos. Fls. 255: Homologo o acordo celebrado entre autor e o Banco Santander S/A e julgo 
extinto a ação em relação a este réu, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, III, do CPC., prosseguindo-se a ação 
contra os demais requeridos. Providencie a Serventia as anotações necessárias no SAJ, certificando. Manifeste-se o autor, 
no prazo de cinco dias, requerendo o que de direito em termos de prosseguimento em relação aos demais réus. Intime-se. - 
ADV: MICHAEL CERQUEIRA DE GODOY (OAB 300469/SP), CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP), 
ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP), MARCELO GAMBOA SERRANO (OAB 172262/SP), ANDRÉA SOUZA DE 
PONTES (OAB 206005/SP)

Processo 0012178-87.2012.8.26.0348 (348.01.2012.012178) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - José 
Jacinto da Silva - R PROGRESSO INCORPORAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE CEMITÉRIOS LTDA. 
- Processo nº 1430/2012. Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se a parte vencedora no prazo de 05 (cinco) dias, em 
termos de prosseguimento, requerendo o que de direito. Decorrido em silêncio o prazo aqui estabelecido, certificada as custas, 
arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI (OAB 274218/SP), 
MARIA LUCIA ANDRADE TEIXEIRA DE CAMARGO (OAB 104750/SP)

Processo 0013891-10.2006.8.26.0348 (348.01.2006.013891) - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - Nilda Gomes de 
Oliveira - Mario de Paula e outros - Proc. 1323/2006. Vistos. Fls. 208: Indefiro o pedido de citação editalícia de Hamilcar 
Paranhos, tendo em vista que o requerido já foi citado por edital e está representado por curadora especial. Deverá a autora 
informar a existência de inventário/arrolamento em nome do requerido, ou, em caso negativo, juntar certidão de óbito. Int. - ADV: 
IRENE DOMINGUES FREIRE (OAB 134064/SP), ANA PAULA RIBEIRO BARBOSA (OAB 146553/SP)

Processo 0018456-12.2009.8.26.0348 (348.01.2009.018456) - Procedimento Sumário - Auto Posto e Transporte Alfenense 
Ltda e outros - Agecom Produtos de Petroleo Ltda - Processo nº 2409/09 Fls. 615/619: É manifestamente excessiva a penhora 
sobre os bens indicados pelo exequente. O valor dos bens é muito superior ao débito. Basta observar que o imóvel de fls. 617 
foi dado como garantia hipotecária de uma dívida no valor de R$91.170,29 no ano de 2004. Quanto ao imóvel de fls. 618 não é 
diferente. No ano de 1996 foi dado como garantia hipotecária de uma dívida no valor de R$100.000,00. No tocante à penhora 
do aluguel, não há demonstração, ao menos por indicios, de que ainda perdure a locação. Note-se que o registro existente 
junto a matrícula do imóvel noticia que o contrato de locação foi celebrado no ano de 1996 e teria duração de 05 anos. Como 
se vê, há muito tempo se escoou o prazo da locação e não há demonstração, ainda que por indícios, de sua continuidade, o 
que torna inviável a penhora requerida. Com isso, defiro unicamente a penhora sobre o imóvel referente a matrícula acostada 
a fls. 617. Lavre-se o termo de penhora e expeça-se mandado para registro da constrição, cabendo ao exequente encaminhar 
o mandado para cumprimento. Estando garantido o Juízo, os executados ficam intimados, pelo procurador, para querendo 
apresentar impugnação ao cumprimento de sentença em quinze dias, contados da intimação deste despacho. Int. - ADV: PABLO 
DOTTO (OAB 147434/SP), CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE O. MONTEIRO (OAB 183536/SP), DANIELA APARECIDA 
FERNANDES (OAB 103281/MG), DANIELA APARECIDA FERNANDES (OAB 103281/MG)

Processo 0018456-12.2009.8.26.0348 (348.01.2009.018456) - Procedimento Sumário - Auto Posto e Transporte Alfenense 
Ltda e outros - Agecom Produtos de Petroleo Ltda - Proc, n° 2409/09: “ Intime-se o autor acerca da expedição do mandado 
de registro de penhora, o qual encontra-se disponível para impressão no site deste Tribunal. “ - ADV: DANIELA APARECIDA 
FERNANDES (OAB 103281/MG), DANIELA APARECIDA FERNANDES (OAB 103281/MG), CARLOS AUGUSTO MARCONDES 
DE O. MONTEIRO (OAB 183536/SP), PABLO DOTTO (OAB 147434/SP)

Processo 0018489-65.2010.8.26.0348 (348.01.2010.018489) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços 
- Organização Educacional de Ribeirão Pires - Proc. 2247/2010 Vistos. Fls. 82: Defiro a pesquisa pelo sistema INFOJUD, 
devendo o exequente preliminarmente recolher as custas pertinentes. Int. - ADV: WANDERSON LUIZ BATISTA DE SOUZA (OAB 
213078/SP)

Processo 0018514-78.2010.8.26.0348 (348.01.2010.018514) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Anderson dos Santos 
Campalle e outro - Teor do ato: “Proc. 2244/2010: Despacho de fl. 100: Fls. 94/95. Primeiramente, procedam-se as pesquisas 
pelo sistema Infojud. Após, apreciarei os demais pedidos, relativamente as citações por edital. Int. - (Informações SIEL de fls. 
101/103, para os requerentes se manifestrem em dez dias.) Maua, 29 de janeiro de 2015.” - ADV: ELI AUGUSTO DA SILVA (OAB 
150126/SP)

Processo 0018514-78.2010.8.26.0348 (348.01.2010.018514) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Anderson dos Santos 
Campalle e outro - Proc. n° 2244/10: “ Intime-se o autor acerca do resultado da pesquisa de endereços via Infojud às fls. 
101/103. “ - ADV: ELI AUGUSTO DA SILVA (OAB 150126/SP)

Processo 0018797-72.2008.8.26.0348 (348.01.2008.018797) - Procedimento Sumário - Adalberto Severino da Silva - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Processo nº 2330/2008. Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Arquivem-se os autos, observadas as 
formalidades legais. Intime-se. - ADV: RODRIGO DE AMORIM DOREA (OAB 256392/SP), JULIO JOSE ARAUJO JUNIOR (OAB 
267977/SP), ANA MARIA STOPPA (OAB 108248/SP)

Processo 0018945-49.2009.8.26.0348 (348.01.2009.018945) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Wanderson de Souza - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - Processo nº 2479/2009. Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. 
Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: LUIZ MARIVALDO RISSO (OAB 147349/SP), 
EDUARDO AUGUSTO ALCKMIN JACOB (OAB 206675/SP), PAULO SAMUEL DOS SANTOS (OAB 97013/SP)

Processo 0019689-44.2009.8.26.0348 (348.01.2009.019689) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Vistos. Fls. 110: Defiro a pesquisa de endereço pelo sistema BACENJD. Providencie o autor 
o recolhimento das custas pertinentes. Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE 
FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0020386-94.2011.8.26.0348 (348.01.2011.020386) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Fatima Ferro 
e Aço Ltda - Proc.n° Intime-se o autor acerca do resultado da penhora online via Bacenjud às fls. 88/91. “(valor bloqueado: 
R$0,00) - ADV: FERNANDO CALZA DE SALLES FREIRE (OAB 115479/SP)

Processo 0020430-16.2011.8.26.0348 (348.01.2011.020430) - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.F.C.S. - J.O.S. - Proc. 
2354/2011 Manifestem-se as partes, em dez dias, sobre o laudo de avaliação de fls. 127/138. - ADV: FRANCISCO CARLOS DA 
SILVA (OAB 110073/SP), MARIA DE LOURDES LIMA BELLINI (OAB 277291/SP)

Processo 0020597-33.2011.8.26.0348 (348.01.2011.020597) - Monitória - Pagamento - Itau Unibanco Sa - Proc. 2384/2011 
Fls. 105: Indefiro o pedido de suspensão do processo, que não está em fase de execução. Trata-se de ação monitória em que 
os réus sequer foram citados para pagamento ou apresentação de embargos. Manifeste-se o autor sobre o prosseguimento. Int. 
- ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP)

Processo 0020900-47.2011.8.26.0348 (348.01.2011.020900) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Dymas Rogerio Sbrissia - Polydoro Service Manutenção Ltda - Proc.2415/2011. Indefiro o pedido de fls. 149/151, pois, conforme 
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decidido pela Superior Instância e reiterada jurisprudência, tem cabimento a desconsideração da personalidade jurídica quando 
houver elementos nos autos que indique abuso de direito ou desvirtuamento dos fins da pessoa jurídica. Deve, também, esgotar 
todos os meios de localização de penhora da executada, bem como comprovado se as atividades da executada fora encerrada 
irregularmente, sem arcar com seus débitos. Outrossim, se em atividade a executada, o que deverá ser objeto de diligência pelo 
exequente, poderá ser penhorado determinado percentual do seu faturamento para a satisfação do crédito. O exeqüente não 
trouxe nenhum desses elementos aos autos. Assim também entende o R. Primeiro Tribunal de Alçada Civil: EXECUÇÃO Penhora 
Incidência sobre bens particulares de sócios de sociedade limitada - Inadmissibilidade Ausência das condições excepcionais 
justificadoras Falta de prova de conduta lesiva ao patrimônio alheio Impossibilidade jurídica (1º TACivSP) RT 620/122. O pedido 
pode ser apreciado e até eventualmente deferido, desde que satisfeitas as condições exigidas para o pleito. Diante disso, 
manifeste-se a credora, em cinco dias, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: SIMONE COSTA GARCIA (OAB 199115/SP), 
MAURICIO PEREIRA CAMPOS (OAB 143146/SP)

Processo 0021206-50.2010.8.26.0348 (348.01.2010.021206) - Divórcio Consensual - Dissolução - V.O. - - M.Z.S.O. - Proc. 
2591/2010 Fls. 35/36. Nos termos do acordo entabulado na inicial à fl. 4, parágrafo 4º, oficie-se, com urgência, à 1ª Vara 
da Justiça do Trabalho desta Comarca para a reserva de 50% do resultado alcançado na ação trabalhista. - ADV: EDNA DE 
OLIVEIRA SOUZA MARTINS (OAB 256240/SP), ANDREA GOMES DOS SANTOS (OAB 263798/SP)

Processo 0021521-15.2009.8.26.0348 (348.01.2009.021521) - Monitória - Unifec Uniao para Formaçao Educaçao e Cultura 
do Abc - Alex Fanta Cusi Cappa - Proc. 2810/2009. Vistos. Fls. 109: Defiro a pesquisa pelo sistema INFOJUD. Int. - ADV: 
FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP), ANA PAULA SABOYA DE OLIVEIRA (OAB 238925/SP)

Processo 0021521-15.2009.8.26.0348 (348.01.2009.021521) - Monitória - Unifec Uniao para Formaçao Educaçao e Cultura 
do Abc - Alex Fanta Cusi Cappa - Proc. n° 2810/09:” Intime-se o autor tendo em vista que em pesquisa INFOJUD ficou constatado 
que o réu não apresentou declarações de renda à Receita Federal pra os exercícios de 2010 a 2014. “ - ADV: FERNANDA 
VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP), ANA PAULA SABOYA DE OLIVEIRA (OAB 238925/SP)

Processo 0021707-04.2010.8.26.0348 (348.01.2010.021707) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Alexandre 
Ribeiro da Silva - Instituto Nacional de Seguro Social - Processo nº 2670/2010. Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Arquivem-se 
os autos, observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: ALESSANDRA MARQUES DOS SANTOS (OAB 246336/SP), 
PRISCILLA DAMARIS CORREA (OAB 77868/SP)

Processo 0021779-59.2008.8.26.0348 (348.01.2008.021779) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Genildo 
de Lima Thomaz - Proc. 2701/2008 Vistos. Diante o pagamento do débito e não havendo manifestação da parte interessada 
acerca de eventuais diferenças a serem apuradas, julgo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 
extinta a execução nestes autos da ação de Acidente do Trabalho que moveu em face do Instituto Nacional do Seguro Social, 
com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado e certificada as custas, arquivem-se 
os autos. PRIC. - ADV: MARIA ANTONIA ALVES PINTO (OAB 92468/SP), GLAUCIA SUDATTI (OAB 86599/SP)

Processo 0024356-73.2009.8.26.0348 (348.01.2009.024356) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Transkuba 
Transportes Gerais Ltda - Cristiano Silva Brandao e outros - Proc. 3166/2009 Vistos. Aguarde-se no arquivo provocação de 
interesse. Int. - ADV: DARCI SERAFIM DE OLIVEIRA (OAB 93337/SP), ANTONIO CARLOS RENZLER FRAGA JUNIOR (OAB 
293922/SP), ROSERLEY ROQUE VIDAL MENEZES (OAB 261460/SP), RICARDO KINDLMANN ALVES (OAB 265484/SP), LUIZ 
APARECIDO FERREIRA (OAB 95654/SP), RONALDO MENEZES DA SILVA (OAB 73524/SP), MARIA HELENA CAZELATO 
FERRARI (OAB 111302/SP)

Processo 0048186-66.2008.8.26.0554 (554.01.2008.048186) - Procedimento Sumário - Adilson Roberto Simoes de Carvalho 
- Edgar Santos Rodrigues - Processo nº 2226/2009. Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se a parte vencedora no prazo 
de 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito. Decorrido em silêncio o prazo aqui estabelecido, 
certificada as custas, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: FRANCISCO APRIGIO 
GOMES (OAB 115754/SP), ADILSON ROBERTO SIMOES DE CARVALHO (OAB 78766/SP)

Processo 0048186-66.2008.8.26.0554 (554.01.2008.048186) - Procedimento Sumário - Adilson Roberto Simoes de Carvalho 
- Edgar Santos Rodrigues - Proc. n° 2334/12: “ Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento em 48 horas, sob pena de 
extinção, com base no artigo 267,III, do Código de Processo Civil. “ - ADV: FRANCISCO APRIGIO GOMES (OAB 115754/SP), 
ADILSON ROBERTO SIMOES DE CARVALHO (OAB 78766/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO SOARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CELSO ROBERTO GOZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0041/2015
Processo 1000200-91.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes e Revisões 

Específicas - LUIZ ANTONIO BURATO - Fls. 24. Nada a apreciar. Aguarde-se a citação do INSS. - ADV: MICHELE CRISTINA 
FELIPE SIQUEIRA (OAB 312716/SP)

Processo 1000764-70.2015.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - FABIANO DEMITE DA SILVA 
PINTO - Vistos. 1- Cite-se (contestação até audiência). 2- Antecipo a perícia para ensejar melhor direção do processo. 3- O 
advogado do autor será oportunamente intimado, por ato ordinatório da Serventia, de que a guia de comparecimento do obreiro 
à perícia estará disponível para impressão no Sistema. O próprio advogado providenciará a impressão e entrega ao obreiro para 
comparecimento à perícia, não sendo mais o caso de comparecimento no Cartório para retirada. O advogado deve observar 
prazo de dez dias, a partir da sobredita intimação, para tal providência. 4- Nos cinco (05) dias seguintes à data marcada para 
perícia, o autor deverá comprovar ter providenciado os exames complementares, porventura solicitados, em igual prazo sob 
pena de extinção do processo. 5- As partes diligenciarão o comparecimento de seus assistentes técnicos. 6- Requisitem-se os 
antecedentes médicos do autor junto ao Órgão Previdenciário e as empregadoras, assinando o prazo de trinta (30) dias para 
remessa, com as respostas, dê-se ciência às partes. 7- Nomeio perito o Dr. Renato Mari Neto. Fixo os honorários do Perito no 
valor constante da portaria a qual está sendo adotada por este juízo. Laudo em trinta (30) dias, contados a partir do início dos 
trabalhos. 8- Oportunamente, designarei audiência, se for o caso. 9- Desde logo, acolho os quesitos iniciais apresentados pelo 
INSS que se encontram arquivados em cartório e serão transcritos a seguir, a fim de serem respondidos pelo expert judicial. 
Quesitos: 1)Qual a atividade laborativa habitual do(a) examinado(a)? Em caso de estar atualmente desempregado(a), qual 
a última atividade profissional desempenhada? Até quando? 2) O(a) examinado(a) apresenta alguma doença/lesão/sequela 
e/ou perturbação funcional? Favor esclarecer em que consiste a lesão/sequela e/ou perturbação funcional, especificando a 
denominação da doença e o seu CID específico? 3) Trata-se de doença degenerativa, mal congênito ou preexistente ao início 
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da atividade laboral ou decorre do exercício de seu trabalho habitual ou do suposto acidente típico (artigo 19, da Lei 8213) ou 
equiparado (artigo 21, da Lei 8.213/91)? 4) Em que momento da atividade profissional desempenhada ocorreu o acidente e/ou 
doença ocupacional? 5) O acidente e/ou doença profissional gerou incapacidade para o trabalho? 6) Considerando: incapacidade 
total = incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a atividade 
habitual (STJ RESP 501.267 6ª T. rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 AC 2002.02.01.028937-2 2ª T, rel. para 
o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.06.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = 
com prognóstico de recuperação, defina se a incapacidade verifica é: TOTAL E DEFINITIVA; TOTAL E TEMPORÁRIA; PARCIAL 
E DEFINITIVA; PARCIAL E TEMPORÁRIA; 7) Em se tratando de examinado(a) incapacitado(a), favor determinar dia, mês e 
ano do início da DOENÇA e da INCAPACIDADE. Favor esclarecer com base em que documento do processo foi fixada a data 
do início da incapacidade ou se a fixação baseou-se apenas nas declarações do(a) examinado(a). 8) Se temporária, qual o 
prazo razoável para a recuperação da capacidade? 9) Se a incapacidade for parcial, apresenta o(a) examinado(a) condições de 
continuar exercendo o seu mesmo trabalho habitual que vinha desempenhando até a eclosão da sequela ou é/foi necessária a 
recolocação em uma nova função/atividade adequada à limitação existente? 10) Não sendo o caso de mudança de atividade, a 
sequela e/ou perturbação funcional implica em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida habitualmente? 
Favor esclarecer em que consiste o maior esforço, ou seja, qual é exatamente a limitação que a sequela física acarreta para a 
função específica do segurado que deverá ser compensada/superada. 11) A sequela do(a) examinado(a) enquadra-se em alguma 
das situações especificadas no anexo III, do Decreto nº 3.048/99? Se positiva a resposta, qual? Se negativa, favor especificar 
se a sequela apresentada é considerada leve, moderada ou grave. 12) O(a) perito(a) gostaria de trazer à conhecimento do juízo 
outro(s) esclarecimento(s) que, porventura, não tenha(m) sido objeto desta quesitagem? - ADV: REGINA CÉLIA SALMAZO DE 
FREITAS (OAB 171095/SP)

Processo 1000861-70.2015.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - José Joaquim da Silva - Vistos. 
1- Cite-se (contestação até audiência). 2- Antecipo a perícia para ensejar melhor direção do processo. 3- O advogado do autor 
será oportunamente intimado, por ato ordinatório da Serventia, de que a guia de comparecimento do obreiro à perícia estará 
disponível para impressão no Sistema. O próprio advogado providenciará a impressão e entrega ao obreiro para comparecimento 
à perícia, não sendo mais o caso de comparecimento no Cartório para retirada. O advogado deve observar prazo de dez dias, 
a partir da sobredita intimação, para tal providência. 4- Nos cinco (05) dias seguintes à data marcada para perícia, o autor 
deverá comprovar ter providenciado os exames complementares, porventura solicitados, em igual prazo sob pena de extinção 
do processo. 5- As partes diligenciarão o comparecimento de seus assistentes técnicos. 6- Requisitem-se os antecedentes 
médicos do autor junto ao Órgão Previdenciário e as empregadoras, assinando o prazo de trinta (30) dias para remessa, com 
as respostas, dê-se ciência às partes. 7- Nomeio perito o Dr. Osmar Jacinto Cais da Silva Gomes. Fixo os honorários do Perito 
no valor constante da portaria a qual está sendo adotada por este juízo. Laudo em trinta (30) dias, contados a partir do início 
dos trabalhos. 8- Oportunamente, designarei audiência. 9- Desde logo, acolho os quesitos iniciais apresentados pelo INSS que 
se encontram arquivados em cartório e serão transcritos a seguir, a fim de serem respondidos pelo expert judicial. Quesitos: 1)
Qual a atividade laborativa habitual do(a) examinado(a)? Em caso de estar atualmente desempregado(a), qual a última atividade 
profissional desempenhada? Até quando? 2) O(a) examinado(a) apresenta alguma doença/lesão/sequela e/ou perturbação 
funcional? Favor esclarecer em que consiste a lesão/sequela e/ou perturbação funcional, especificando a denominação da 
doença e o seu CID específico? 3) Trata-se de doença degenerativa, mal congênito ou preexistente ao início da atividade laboral 
ou decorre do exercício de seu trabalho habitual ou do suposto acidente típico (artigo 19, da Lei 8213) ou equiparado (artigo 21, 
da Lei 8.213/91)? 4) Em que momento da atividade profissional desempenhada ocorreu o acidente e/ou doença ocupacional? 5) 
O acidente e/ou doença profissional gerou incapacidade para o trabalho? 6) Considerando: incapacidade total = incapacidade 
para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ RESP 
501.267 6ª T. rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 AC 2002.02.01.028937-2 2ª T, rel. para o acórdão Sandra 
Chalu, DJ 27.06.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico 
de recuperação, defina se a incapacidade verifica é: TOTAL E DEFINITIVA; TOTAL E TEMPORÁRIA; PARCIAL E DEFINITIVA; 
PARCIAL E TEMPORÁRIA; 7) Em se tratando de examinado(a) incapacitado(a), favor determinar dia, mês e ano do início 
da DOENÇA e da INCAPACIDADE. Favor esclarecer com base em que documento do processo foi fixada a data do início da 
incapacidade ou se a fixação baseou-se apenas nas declarações do(a) examinado(a). 8) Se temporária, qual o prazo razoável 
para a recuperação da capacidade? 9) Se a incapacidade for parcial, apresenta o(a) examinado(a) condições de continuar 
exercendo o seu mesmo trabalho habitual que vinha desempenhando até a eclosão da sequela ou é/foi necessária a recolocação 
em uma nova função/atividade adequada à limitação existente? 10) Não sendo o caso de mudança de atividade, a sequela e/
ou perturbação funcional implica em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida habitualmente? Favor 
esclarecer em que consiste o maior esforço, ou seja, qual é exatamente a limitação que a sequela física acarreta para a função 
específica do segurado que deverá ser compensada/superada. 11) A sequela do(a) examinado(a) enquadra-se em alguma das 
situações especificadas no anexo III, do Decreto nº 3.048/99? Se positiva a resposta, qual? Se negativa, favor especificar se 
a sequela apresentada é considerada leve, moderada ou grave. 12) O(a) perito(a) gostaria de trazer à conhecimento do juízo 
outro(s) esclarecimento(s) que, porventura, não tenha(m) sido objeto desta quesitagem? 10- Imprescindível a realização de 
perícia médica, já ordenada, para que, depois, seja possível apreciar o pedido de tutela antecipada. Por ora, à míngua de prova 
sumária da incapacidade laborativa e do nexo causal, inviável a concessão pretendida. - ADV: RENATA JARRETA DE OLIVEIRA 
(OAB 177497/SP)

Processo 1005116-08.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - SANDOVAL CORREIA DOS 
SANTOS - Vistos. 1-Considerando ser o Juiz o destinatário da prova, que pode e deve dispensar a prova testemunhal se a 
questão é essencialmente de natureza médico-pericial, reputo desnecessária a oitiva de testemunhas ante o teor do laudo 
pericial apresentado. 2-Digam as partes acerca do laudo pericial, em dez dias. 3 Havendo depósito dos honorários do perito, 
desde já, autorizo o levantamento, expedindo-se mandado. 4 Em se tratando de ação acidentária, remetam-se os autos ao MP. 
Intime-se. - ADV: ANA MARIA STOPPA (OAB 108248/SP)

Processo 1005283-25.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA 
- Vistos. MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA promove contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ação de acidente de 
trabalho. Diz o autor que, no dia 23 de outubro de 2009, enquanto exercia sua função de “operador de indústria I” na empregadora 
HAYES LEMMERZ INDÚSTRIA DE RODAS S.A. (atualmente denominada BORLEM ALUMÍNIO S.A.), foi vítima de acidente de 
trabalho, resultando no esmagamento do 3º dedo de sua mão esquerda. Alega que, em razão do acidente sofrido, foi necessária 
uma intervenção cirúrgica, e a autarquia lhe concedeu o benefício de auxílio-doença acidentário no período de 08.11.2009 a 
12.10.2010. Informa, ainda, que foi transferido para o setor de almoxarifado após o acidente, pois encontra-se incapacitado 
parcial e permanentemente para exercer sua atividade laborativa habitual. Quer a concessão de auxílio-acidente, a partir da 
data da indevida alta médica administrativa, bem como a condenação do réu ao pagamento das despesas com tratamentos 
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médicos necessários, trazendo documentos com a inicial. Em resposta, o INSS sustenta que o autor não preenche os requisitos 
legais necessários para a concessão do benefício pleiteado, pugnando pela total improcedência da ação e, na eventualidade, 
que os honorários advocatícios, juros e correção monetária, seus índices, e o termo inicial do benefício sejam fixados nos 
moldes que apontou. Além disso, impugna o pedido do autor referente ao reembolso das despesas médicas (fls. 54/66). Da 
juntada do laudo pericial médico (fls. 115/125), cientes as partes. O autor concorda com as conclusões contidas no laudo 
apresentado e reitera o pedido de procedência da ação (fls. 129/130), enquanto o réu reitera os pedidos formulados na 
contestação acerca do termo inicial do benefício acidentário, dos juros de mora e da correção monetária (fls. 138/139). Sem 
mais provas, o Ministério Público declina de intervir (fls. 136/137). É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR. Possível é o julgamento 
antecipado em ação acidentária, considerando a desnecessidade de produção de prova oral, como no caso concreto, pois o 
laudo oficial foi elaborado de forma completa e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o desfecho da demanda, não 
se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo ou dúvida capaz de justificar qualquer diligência ou complementação. Neste 
sentido: “A prova pericial está para o processo acidentário como a confissão para o processo penal: é a rainha das provas. É ela 
indispensável não só à confirmação do nexo com o trabalho, mas sobretudo quanto à constatação ou não da incapacidade 
laborativa e seu grau.” (Antonio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni. Acidente do Trabalho e Doenças 
Ocupacionais,6ª ed.,São Paulo, Ed. Saraiva, 2010, p. 163 - negritei). Portanto, em acidentária, a prova pericial tem predominância 
sobre quaisquer outras. Não é demais lembrar que a concessão do benefício acidentário depende necessariamente da 
comprovação do nexo causal/concausal entre a moléstia e o trabalho e da efetiva incapacidade profissional dela resultante. A 
falta de qualquer um desses requisitos inviabiliza a reparação no âmbito da legislação infortunística. Neste sentido: “ACIDENTE 
DO TRABALHO - AUXILIO-ACIDENTE - GARÇON - LER/DORT - LAUDO MÉDICO-PERICIAL QUE CONCLUI PELA 
INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA - BENEFÍCIO INDEVIDO. Para a concessão do benefício acidentário é 
imprescindível a existência do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de qualquer destes 
requisitos desautoriza o deferimento da reparação. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.” (TJSP, Ap. 0045131-24.2009, 16ª 
Câmara de Direito Público, Rel. João Negrini Filho, J. 22/10/2013). No caso em tela, a perícia médica (fls. 115/125), realizada 
por especialista de inteira confiança do Juízo, concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente para o trabalho, 
com positivo nexo de causalidade entre a sequela na mão esquerda constatada e o acidente de trabalho sofrido pelo autor, 
diante da necessidade de realização de atividades laborativas que não dependam de preensão manual com força, nem 
movimentos complexos da mão esquerda (fls. 123). Com relação ao nexo causal, há registro de acidente de trabalho (fls. 19) e 
concessão de benefício acidentário, em especial, auxílio-doença por acidente do trabalho (fls. 42). Portanto, o nexo causal foi 
devidamente comprovado. O perito judicial, ao analisar a questão da incapacidade, concluiu que o autor apresenta limitações 
físicas que impedem a realização de suas atividades laborativas habituais devido ao acidente de trabalho sofrido. Todos os 
pontos foram bem ponderados no referido laudo e se encontram devidamente apreciados, com detida análise dos exames 
médicos realizados. O perito judicial, inclusive, analisou os exames médicos trazidos aos autos pelo autor para firmar sua 
conclusão no laudo médico. Ainda, o perito judicial não deixou de falar sobre a função habitual do autor, tendo realizado a 
vistoria ao local de trabalho de forma completa, inclusive com detalhamento acerca da metodologia utilizada, tendo efetuado a 
descrição das atividades apontadas pelo autor e avaliação das condições biomecânicas do posto de trabalho (fls. 118/119). A 
título de complementação, torna-se pertinente transcrever a conclusão do perito com relação ao nexo causal e incapacidade 
decorrentes das lesões apresentadas pelo autor (fls. 122): “O acidente de trabalho citado foi devidamente comunicado ao 
instituto segurador conforme registro na CTPS. Há nexo causal entre as lesões encontradas e o evento traumático narrado.” 
“Existe déficit funcional mínimo que interfere na capacidade de preensão e também na agilidade do membro devido às limitações 
de movimentos e reações inconscientes de defesa. Posto isto é lícito concluir que há incapacidade laborativa a ser considerada. 
Levantadas as características das condições laborais do autor conforme descritivo da vistoria do local de trabalho, entendemos 
que as limitações físicas constatadas são impeditivas para determinadas tarefas que compõem a função habitual.” A autarquia, 
por sua vez, não trouxe elementos técnicos de convicção para inverter a conclusão contida no laudo pericial. Preenchidos, 
portanto, os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, ou seja, nexo causal entre a moléstia 
apresentada e o acidente de trabalho sofrido, bem como a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia de 
forma parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente de 50%, conforme o art. 86, parágrafo 1o, da Lei 8.213/91. 
Como houve benefício concedido em fase administrativa - fls. 42, item 2 (auxílio-doença por acidente do trabalho), referente à 
moléstia aqui em discussão, mas indevidamente cessado com alta médica, seu dia seguinte é o termo inicial do benefício 
acidentário aqui concedido. No mesmo sentido: “ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. Termo “a quo” de pagamento do benefício. 
Tendo havido prévio deferimento administrativo de auxílio-doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta médica, nos 
termos do artigo 86, §2º, da Lei 8.213/1991. Recurso da Autora, nessa parte, provido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE 
SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. Nos termos do art. 104, § 1º, do Decreto nº 3.048/99: “O auxílio-acidente mensal corresponderá a 
cinqüenta por cento do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao do 
início do auxílio-acidente e será devido até a véspera de início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado”. 
Daí porque, no caso, o salário-de-benefício deve ser o mesmo que foi utilizado para o cálculo do auxílio-doença cessado no dia 
imediatamente anterior ao início do auxílio-acidente. Recurso, nessa parte, impróvido”. (TJSP, Ap. 0042430-22.2011.8.26.0053, 
17ª Câmara Direito Público, Rel. Núncio Theophilo Neto, j. 18.11.2014) - g.n. Os juros de mora, por conseguinte, são devidos 
desde a citação. Honorários advocatícios de 15%, calculados em vista das prestações vencidas até a data desta sentença: 
“ACIDENTE DO TRABALHO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - ARBITRAMENTO - INCIDÊNCIA SOBRE AS PRESTAÇÕES 
VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA. O percentual fixado para a verba honorária somente pode incidir sobre o montante apurado até 
a data da sentença.” (2o TAC-SP - Ap. s/ Rev. 543.530 - 1ª Câm. - Rel. Juiz MAGNO ARAÚJO - J. 19.4.99). (ANOTAÇÃO - no 
mesmo sentido, quanto a 15%: Ap. s/ Rev. 515.960 - 3ª Câm. - Rel. Juiz CAMBREA FILHO - J. 19.5.98, Ap. s/ Rev. 541.169 - 5ª 
Câm. - Rel. Juiz LAERTE SAMPAIO - J. 28.1.99, Ap. s/ Rev. 544.157 - 1ª Câm. - Rel. Juiz MAGNO ARAÚJO - J. 5.4.99, Ap. s/ 
Rev. 543.310 - 1ª Câm. - Rel. Juiz DIOGO DE SALLES - J. 3.5.99, Ap. s/ Rev. 544.628 - 3ª Câm. - Rel. Juiz CAMBREA FILHO - 
J. 4.5.99). Outrossim, no que se refere ao reembolso das despesas médico-hospitalares requerido pelo autor, razão não há para 
o seu deferimento, uma vez que compete à Justiça Comum Estadual apenas o processamento e julgamento de questões 
relativas a benefícios decorrentes de acidente de trabalho, nas quais a responsabilidade do pagamento do benefício é do INSS, 
nos termos da Lei 8.213/91. A indenização por eventuais danos materiais decorrentes de acidente do trabalho não se confunde 
com o benefício acidentário e, portanto, não cabe a este Juízo a apreciação do referido pedido. Posto isto, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, condenando a autarquia à concessão de auxílio-acidente de 50% do 
salário-de-benefício, desde o dia seguinte à alta médica administrativa (ocorrida aos 12.10.2010, conforme informado a fls. 42), 
com a ressalva de que o pagamento correspondente ficará suspenso no período concomitante em que tenha o obreiro, 
eventualmente, percebido administrativamente auxílio-doença em razão do mesmo male aqui considerado, conforme disposição 
do artigo 104, parágrafo 6º, do Decreto 3048/99, observadas, no mais, as disposições do art. 86 e seus parágrafos 1o a 3o, da 
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Lei n. 8.213/91, com redação dada pela Lei n. 9.528/97. Prestações a serem corrigidas desde os respectivos vencimentos, 
conforme índices da Tabela respectiva. Observar-se-á, de toda forma, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao 
ajuizamento. Juros moratórios são devidos desde a data da citação, de um por cento ao mês, considerando a recente decisão 
do E. STF que declarou a inconstitucionalidade da Lei 11.960/2009 nesse aspecto. Honorários advocatícios do obreiro fixados 
em 15%, incidindo sobre o devido até a data desta sentença. No mais, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 
com relação ao pedido de reembolso das despesas com tratamento médico, nos termos do art. 267, inciso VI, do Código de 
Processo Civil. Oportunamente, subam ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para reexame necessário. P.R.I.C. 
Maua, 28 de janeiro de 2015. - ADV: ANA MARIA STOPPA (OAB 108248/SP)

Processo 1005626-21.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ALCIONE ROSA - Vistos. 
1-Considerando ser o Juiz o destinatário da prova, que pode e deve dispensar a prova testemunhal se a questão é essencialmente 
de natureza médico-pericial, reputo desnecessária a oitiva de testemunhas ante o teor do laudo pericial apresentado. 2-Digam 
as partes acerca do laudo pericial, em dez dias. 3 Havendo depósito dos honorários do perito, desde já, autorizo o levantamento, 
expedindo-se mandado. 4 Em se tratando de ação acidentária, remetam-se os autos ao MP. Intime-se. - ADV: ANA MARIA 
STOPPA (OAB 108248/SP)

Processo 1005693-83.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - PATRICIA ESTEVAM HESSEL 
- Vistos. 1-Considerando ser o Juiz o destinatário da prova, que pode e deve dispensar a prova testemunhal se a questão 
é essencialmente de natureza médico-pericial, reputo desnecessária a oitiva de testemunhas ante o teor do laudo pericial 
apresentado. 2-Digam as partes acerca do laudo pericial, em dez dias. 3-À míngua de testemunhas arroladas com a inicial, 
não há lugar para prova oral (preclusão) e, por conseguinte, desnecessária designação de audiência. 4 Havendo depósito 
dos honorários do perito, desde já, autorizo o levantamento, expedindo-se mandado. 5 Em se tratando de ação acidentária, 
remetam-se os autos ao MP. Intime-se. - ADV: DELSON ERNESTO MORTARI (OAB 34468/SP)

Processo 1006463-76.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - CRISTIANO GARCIA DE 
ANDRADE - Vistos. 1-Considerando ser o Juiz o destinatário da prova, que pode e deve dispensar a prova testemunhal se 
a questão é essencialmente de natureza médico-pericial, reputo desnecessária a oitiva de testemunhas ante o teor do laudo 
pericial apresentado. 2-Digam as partes acerca do laudo pericial, em dez dias. 3 Havendo depósito dos honorários do perito, 
desde já, autorizo o levantamento, expedindo-se mandado. 4 Em se tratando de ação acidentária, remetam-se os autos ao MP. 
Intime-se. - ADV: ANA MARIA STOPPA (OAB 108248/SP)

Processo 1006935-77.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ARMANDO PEREIRA DE SOUZA 
- Despacho - Genérico - ADV: ANA MARIA STOPPA (OAB 108248/SP)

Processo 1006935-77.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ARMANDO PEREIRA DE SOUZA 
- Vistos. Conforme informado na petição inicial, o autor exerceu atividades laborativas para a empregadora MAHLE METAL LEVE 
S/A durante dois períodos, a saber, 05.02.1996 a 31.07.2003, e 17.11.2003 a 09.08.2014, sendo que em ambos os períodos 
foram desempenhadas diversas funções. As anotações na CTPS do autor (fls. 11/12), e o ofício da empregadora (fls. 43) 
comprovam referidas informações. O perito judicial, no entanto, apenas avaliou o último período acima citado, e também apenas 
a última função desempenhada pelo autor naquela empregadora (fls. 90 e 95). Portanto, defiro parcialmente o requerimento 
do autor formulado a fls. 106/107, e determino o retorno dos autos ao expert judicial, para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 
se manifeste acerca das funções exercidas pelo autor no período de 05.02.1996 a 31.07.2003, ratificando ou retificando as 
conclusões apresentadas no laudo de fls. 56/70. Com a resposta, dê-se ciência às partes, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 
tornem conclusos. Int. Maua, 30 de janeiro de 2015. - ADV: ANA MARIA STOPPA (OAB 108248/SP)

Processo 1006935-77.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ARMANDO PEREIRA DE SOUZA 
- Ciência às partes acerca da resposta do perito judicial. - ADV: ANA MARIA STOPPA (OAB 108248/SP)

Processo 1007066-52.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Amarildo de Lima - Ante 
a tempestividade, recebo a apelação interposta pelo autor, às fls. 146/154, sem prejuízo do reexame dos pressupostos de 
admissibilidade após a resposta (CPC., art.518 e seus parágrafos), em seus regulares efeitos. À parte contrária para as 
contrarrazões, no prazo legal. Após, se o caso, ao MP e, por fim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 
competente, com as formalidades legais. Int. - ADV: SICARLE JORGE RIBEIRO FLORENTINO (OAB 262756/SP), VANUSA 
RAMOS BATISTA LORIATO (OAB 193207/SP)

Processo 1007298-64.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - PAULO SÉRGIO ROBERTO 
- Vistos. 1-Considerando ser o Juiz o destinatário da prova, que pode e deve dispensar a prova testemunhal se a questão 
é essencialmente de natureza médico-pericial, reputo desnecessária a oitiva de testemunhas ante o teor do laudo pericial 
apresentado. 2-Digam as partes acerca do laudo pericial, em dez dias. 3-Nos dez dias seguintes ao prazo supra, o INSS deverá 
apresentar sua contestação, pois, à míngua de testemunhas arroladas com a inicial, não há lugar para prova oral (preclusão) 
e, por conseguinte, desnecessária designação de audiência. 4 Havendo depósito dos honorários do perito, desde já, autorizo 
o levantamento, expedindo-se mandado. 5 Em se tratando de ação acidentária, remetam-se os autos ao MP. Intime-se. - ADV: 
EDYNALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR (OAB 274596/SP)

Processo 1007640-75.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Robson Bento da Silva - Manifeste-
se o INSS, em cinco dias, sobre o pedido de desistência da ação de fls. 198/199. - ADV: ELISANGELA MERLOS GONÇALVES 
GARCIA (OAB 289312/SP)

Processo 1007688-34.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - elizeu araujo das 
dores - Vistos. Fls. 48/72. Manifeste-se o autor sobre a petição e documentos apresentados pelo INSS, no prazo de cinco dias. 
Após, conclusos. Int. - ADV: ANA CRISTINA ALVES DA PURIFICAÇÃO (OAB 171843/SP)

Processo 1008334-44.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - CELSO FARIA - Aguarde-se a 
vinda do laudo pelo prazo de vinte dias. - ADV: ANA MARIA STOPPA (OAB 108248/SP)

Processo 1008802-08.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ED CARLOS TEIXEIRA DE 
SOUZA ALMEIDA - 1 - Ciência sobre o ofício de fls. 54/97. 2 - Manifeste-se o autor, em dez dias, sobre a contestação. Int. - ADV: 
ANA MARIA STOPPA (OAB 108248/SP)

Processo 1009485-45.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - VALTAIR ALVES DO 
NASCIMENTO - VALTAIR ALVES DO NASCIMENTO ajuizou ação de contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. 
Determinada a emenda da petição inicial, deixou o autor transcorrer, sem qualquer providência, o prazo que lhe foi assinado 
(certidão de fls. 24). É o relatório Decido. O autor não sanou o defeito da petição inicial, como lhe foi determinado, de maneira 
que ela deve ser indeferida por inábil a dar início à relação jurídica processual. Ante o exposto, com fundamento no artigo 
284, parágrafo único, do código de Processo civil, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, condenado o 
autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, 
independente de traslado. Oportunamente, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. P.R.I.C. Maua, 06 de 
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fevereiro de 2015. RODRIGO SOARES JUIZ DE DIREITO - ADV: JORGE LUIZ DE SOUZA CARVALHO (OAB 177555/SP), 
FELIPE BASTOS DE PAIVA RIBEIRO (OAB 238063/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO SOARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CELSO ROBERTO GOZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0042/2015
Processo 0000388-04.2015.8.26.0348 (processo principal 4004376-33.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Despesas 

Condominiais - CONDOMÍNIO DO ITACOLOMI - Este incidente foi gerado indevidamente. Traslade-se, a Serventia, as cópias da 
petição de fls. 2/4 e documentos de fls. 5/6 para os autos principais. Após, remetam-se os autos ao distribuidor para cancelamento 
e voltem os autos principais. - ADV: CASSIA RACHEL HENRIQUE DE LIMA (OAB 277565/SP)

Processo 0000710-24.2015.8.26.0348 (processo principal 1005940-64.2014.8.26) - Impugnação ao Pedido de Assistência 
Litisconsorcial ou Simples - Responsabilidade Civil - FELIPE MARTINS BRAGA DA SILVA - Vistos. Incidente criado indevidamente, 
eis que se trata de simples petição que deveria ter sido juntada nos autos principais. Junte a serventia, desse modo, cópia da 
petição nos autos principais. A seguir, encaminhe-se este incidente ao distribuidor para cancelamento. Int. - ADV: PEDRO 
ROBERTO ROMÃO (OAB 209551/SP), PATRICIA CROVATO DUARTE (OAB 226041/SP)

Processo 1000093-47.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MAYARA SILVINO DE 
PAULA - Vistos. Fls. 52. Defiro a dilação de prazo por 45 dias, a fim de que a autora dê integral cumprimento ao despacho de fls. 
50, inclusive em seu primeiro parágrafo. Int. - ADV: ROSANGELA JULIANO FERNANDES (OAB 158977/SP)

Processo 1000163-64.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Almerinda Oliveira Tigre - 
Vistos. I) Ao que se pode depreender da inicial, havia um débito de R$ 117,22 em nome da autora, vencido em 18/04/2011 (fls. 
2). O comprovante de pagamento é o que segue juntado a fls. 22. Ora, se é assim, percebe-se que a autora pagou esse débitos 
somente no dia 28/11/2014. Leia-se: anos depois do vencimento. Ora, entendo que, nessa situação, cabe ao consumidor, 
que deu causa à negativação de seu nome com sua mora, promover as medidas necessárias, extrajudicialmente, à baixa da 
restrição. Apenas no caso de omissão ou recusa do credor, em fornecer documento necessário à baixa, é que se afigura o caso 
de intervenção do Judiciário. Por tais motivos, indefiro o pedido de antecipação de tutela. II) Cite-se pelo correio, para responder 
em quinze dias, com as advertências legais. III) Concedo justiça gratuita à autora. Int. - ADV: RAFAEL DA SILVA ARAUJO (OAB 
220687/SP)

Processo 1000217-30.2015.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - GRANTERRA COMÉRCIO DE 
ALIMENTOS LTDA - Fica o exequente intimado a juntar aos autos digitais GRD no valor de R$ 63,75, tendo em vista que o 
Oficial de Justiça realizará duas diligências para cumprimento dos atos. - ADV: ROSANA DE SEABRA (OAB 98996/SP)

Processo 1000223-37.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - CANAÃ TRANSPORTES 
E TERRAPLANAGEM LTDA - Fls. 102/106: Cite-se o réu para responder no prazo de quinze dias, pelo correio. O autor deverá, 
previamente, recolher as custas necessárias à citação pelo correio. - ADV: FLAVIA APARECIDA MACHADO (OAB 154129/SP)

Processo 1000275-33.2015.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Vistos. Homologo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a desistência manifestada pelo autor, 
às fls. 45 e, em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do 
Código de Processo Civil. Eventuais custas em aberto pelo desistente. Deixo de determinar expedição de ofício ao Detran, vez 
que eventual restrição não foi imposta por este Juízo. Transitada em julgado e certificadas as custas, arquivem-se os autos. 
PRIC - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP), RODRIGO LIMA LOPES (OAB 269264/SP)

Processo 1000423-44.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Marilene da Silva Galvão 
- Vistos. Fls. 33/34. Boletim de ocorrência é mero ato unilateral e, por isso, não consubstancia o requisito da prova inequívoca 
exigida pelo art. 273 do CPC, nem mesmo indício veemente do alegado pela parte. Por isso, nada a ser reconsiderado quanto à 
decisão de fls. 32. Aguarde-se a citação. Int. - ADV: TATIANE GUILARDUCCI DE PAULA OLIVEIRA (OAB 282726/SP), JOZELITO 
RODRIGUES DE PAULA (OAB 137177/SP)

Processo 1000720-85.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO AMARILIDACEAS 
- Caixa Economica Federal - Fls. 107/115: Manifeste-se o exequente acerca do alegado pela CEF, bem como, sobre o 
prosseguimento considerando que decorreu in albis o prazo para os executados impugnarem o cumprimento de sentença. - 
ADV: BLANCA PERES MENDES (OAB 278711/SP), ROBERTO JOSE CARDOSO DE SOUZA (OAB 280103/SP), RODRIGO 
FERREIRA LANDIOSE (OAB 293885/SP), RODRIGO MOTTA SARAIVA (OAB 234570/SP)

Processo 1000754-26.2015.8.26.0348 - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - REGINA SUDANA DA SILVA 
TARTARIN - Fica concedido ao autor o prazo de 48 horas para recolher a taxa de expedição da carta AR para notificação da 
fiadora. - ADV: LACIDES APARECIDO DE SOUZA (OAB 78038/SP)

Processo 1000787-16.2015.8.26.0348 - Monitória - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Vistos. A pretensão visa ao 
cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por prova escrita, sem eficácia 
de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 1.102.a). Defiro, pois, de plano, a expedição do 
mandado, pelo correio, com prazo de quinze (15) dias, nos termos pedidos na inicial (CPC, art. 1.102.b), anotando-se, nesse 
mandado, que, caso o réu o cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios (CPC, art. 1.102.c, parágrafo 1º.) fixados, 
entretanto, estes, para o caso de não-cumprimento, no valor de 10%. Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o réu 
poderá oferecer embargos, e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, “constituir-se-á, 
de pleno direito, o título executivo judicial” (CPC, art. 1.102.c). Int. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)

Processo 1000794-08.2015.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Compra e Venda - KODAMA S/A INDÚSTRIA DE MÁQUINAS 
- Vistos. A autora deverá, em até trinta dias, promover o recolhimento das custas iniciais, sob a pena do art. 257 do CPC. Int. - 
ADV: JOANY BARBI BRUMILLER (OAB 65648/SP)

Processo 1000802-82.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - MARINETE BAPTISTA BUENO - 
Vistos. Os documentos de fls. 7, 8 e 13/15 encontram-se ilegíveis, devendo, a autora, novamente encaminhá-los por meio de 
petição intermediária, em melhor qualidade de digitalização/resolução - no prazo de dez dias, pena de indeferimento da inicial. 
Int. - ADV: JOSE VITOR FERNANDES (OAB 67547/SP)

Processo 1000808-89.2015.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Indústria de Comercio de Madeiras 
Madelei Ltda - Vistos. A executada encontra-se em recuperação judicial, cujo processamento inicial foi deferido por este 
Juízo. Sendo assim, consequência legal do deferimento da recuperação é a suspensão das execuções contra a empresa em 
recuperação judicial. Deve a exequente providenciar a habilitação de seu crédito perante o respectivo administrador judicial, na 
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forma da lei. Fica, pois, suspensa esta execução. Intimada a exequente, aguarde-se em arquivo provisório. Int. - ADV: LETICIA 
DE CASTRO PEREIRA DA SILVA (OAB 281080/SP)

Processo 1000813-14.2015.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vistos. 1. Estando presentes os requisitos legais (prova do pacto de 
alienação fiduciária e constituição em mora), CONCEDO a liminar de busca e apreensão. Expeça-se mandado, depositando 
o bem em mãos da pessoa indicada pela autora. Caso o veículo esteja apreendido ou custodiado em pátio, caberá ao autor 
pagar os encargos administrativos para liberação correspondente, depois pleiteando reembolso do devedor, pela via própria. 
Observo que, quanto às diárias em pátio, a obrigação do banco autor fica limitada a trinta diárias, conforme entendimento 
jurisprudencial ora acolhido. 2. Cumprida a liminar, cite-se, com as advertências legais, especialmente as de que poderá 
contestar em quinze dias (sob pena de revelia), mas, querendo purgar a mora e obter a restituição do bem, deverá pagar a 
dívida pendente, integralmente, conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial e no prazo de cinco dias, 
sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem, objeto de alienação fiduciária no patrimônio do 
credor fiduciário. 3. Concedo ao oficial de justiça o benefício do art. 172 do CPC, para todas as diligências acima deferidas. Int. 
- ADV: SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)

Processo 1000824-43.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - Michel dos Santos Viestel - Vistos. Cite-se por 
mandado, para responder em quinze dias, com as advertências legais. Concedo justiça gratuita ao autor. Int. - ADV: ALBERTO 
TOSHIHIDE TSUMURA (OAB 196998/SP), LILIAN HISSAE NIHEI DE LIMA (OAB 205041/SP), RICARDO KINDLMANN ALVES 
(OAB 265484/SP)

Processo 1000830-84.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - LEDA SIMPLICIO DE LIMA - Centerplan 
Consultoria Tecnica Ltda e outro - Vistos. Certificado o trânsito em julgado da sentença (fls. 146), a autora deverá providenciar o 
início do cumprimento de sentença nestes próprios autos, instruindo a petição com cálculo discriminado e atualizado dos valores 
devidos pelas rés. Após, conclusos. Int. - ADV: ELIZABETE TAVARES DE OLIVEIRA PETRI (OAB 254275/SP), LUIZ CARLOS 
BUENO (OAB 21814/SP)

Processo 1000848-71.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - H.B.B.M. - Vistos. Cite-se por 
mandado, para responder em quinze dias, com as advertências legais. Int. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 1000863-40.2015.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vistos. 1. Estando presentes os requisitos legais (prova do pacto de 
alienação fiduciária e constituição em mora), CONCEDO a liminar de busca e apreensão. Expeça-se mandado, depositando 
o bem em mãos da pessoa indicada pela autora. Caso o veículo esteja apreendido ou custodiado em pátio, caberá ao autor 
pagar os encargos administrativos para liberação correspondente, depois pleiteando reembolso do devedor, pela via própria. 
Observo que, quanto às diárias em pátio, a obrigação do banco autor fica limitada a trinta diárias, conforme entendimento 
jurisprudencial ora acolhido. 2. Cumprida a liminar, cite-se, com as advertências legais, especialmente as de que poderá 
contestar em quinze dias (sob pena de revelia), mas, querendo purgar a mora e obter a restituição do bem, deverá pagar a 
dívida pendente, integralmente, conforme os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial e no prazo de cinco dias, 
sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem, objeto de alienação fiduciária no patrimônio do 
credor fiduciário. 3. Concedo ao oficial de justiça o benefício do art. 172 do CPC, para todas as diligências acima deferidas. Int. 
- ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)

Processo 1000880-13.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - MARCELO SANTOS DE AQUINO 
- Manifeste-se o autor acerca dos cálculos apresentados pelo INSS fls. 174/175 - ADV: ANA MARIA STOPPA (OAB 108248/SP)

Processo 1000915-70.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - ALOISIO JACINTO SILVA - ILENO 
PEDRO DE CARVALHO - - SANDRO LUIS BATISTA e outros - Fls. 93. Depositada a diligência do Oficial de Justiça, em 
cinco dias, defiro nova diligência para a citação do representante legal da requerida, cabendo ao Sr. Oficial de Justiça aferir a 
existência de ocultação e citação por hora certa. - ADV: RONALDO DE SOUZA (OAB 163755/SP), NIVALDO DE MELO (OAB 
281093/SP)

Processo 1000979-80.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - MARCELO GASTARDELI 
PEREIRA - Ante a tempestividade, recebo a apelação interposta pelo INSS, às fls. 223/236, sem prejuízo do reexame dos 
pressupostos de admissibilidade após a resposta (CPC., art.518 e seus parágrafos), em seus regulares efeitos. À parte contrária 
para as contrarrazões, no prazo legal. Após, se o caso, ao MP e, por fim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 
Justiça competente, com as formalidades legais. Int. - ADV: VERA LUCIA DE SENA CORDEIRO (OAB 100350/SP)

Processo 1001361-73.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - BRUNA DA SILVA 
CHAGAS NUNES - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA - Vistos. Recebo o recurso de apelação de fls. 355/374 em seus 
regulares efeitos. Intime-se o réu para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Oportunamente, subam os autos ao 
Egrégio Tribunal competente. - ADV: BRUNO LEMOS GUERRA (OAB 98412/MG), BRUNO LEMOS GUERRA (OAB 332031/SP), 
ISRAEL PACHIONE MAZIERO (OAB 221042/SP), ANTONIO DE MORAIS (OAB 137659/SP)

Processo 1001394-63.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - CONDOMÍNIO RESERVA DO 
GUARIBA - Vistos. Diante o cumprimento do acordo, conforme noticiado a fls. 79, julgo, por sentença, para que produza os seus 
jurídicos e legais efeitos, extinta a execução, com fundamento no artigo 794, inciso II do Código de Processo Civil. Transitada 
em julgado e certificadas as custas, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: ALEXANDRE PELLAGIO (OAB 69983/SP)

Processo 1001697-77.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Janete Maria Aparecida 
Antico Tamagnini Begliomini - Prevent Senior Sametrade Atendimento Clinico e Hospitalar Ltda - Fls. 261/262: Manifeste-se 
a autora sobre o requerido pela ré visando a realização da liquidação da sentença (conta hospitalar da autora no hospital 
não credenciado em que esteve internada). Int. - ADV: LUIZ INACIO AGUIRRE MENIN (OAB 101835/SP), HELIZA MARIA 
RODRIGUES PELLEGRINI (OAB 165090/SP)

Processo 1001729-82.2014.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Fls. 
145/146: Defiro a pesquisa requerida (endereço dos executados) pelos sistemas INFOJUD e BACEN-JUD. Int. - ADV: MIGUEL 
LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP)

Processo 1001851-95.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AMARILDO MARTINS 
SANTOS - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. - Posto isso, JULGO PROCEDENTE em parte a pretensão, para declarar 
inexigível o débito objeto de inscrição no rol de maus pagadores e para condenar o réu ao pagamento de indenização por dano 
moral de cinco mil reais ao autor, contando correção monetária e juros moratórios legais a partir da data de prolação desta 
sentença. Os juros de mora são de um por cento ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, c.c. art. 161, § 1º, do Código 
Tributário Nacional. Em dez dias contados da intimação desta sentença aos seus advogados, o réu fica obrigado a mandar 
excluir a negativação do SCPC e do Serasa, sob pena de incorrer em multa diária de quinhentos reais. Sucumbência parcial, 
não recíproca (Súmula 326 do STJ). Condeno a casa bancária ré ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e 
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dos honorários advocatícios do autor, que ora arbitro, nos termos do art. 20, § 3º, do CPC, em quinze por cento do valor da 
condenação atualizado. P.R.I. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), EFRAIM FIDELIS RODRIGUES (OAB 112531/
SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), ELANE MARIA SILVA (OAB 147244/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/
SP)

Processo 1002313-52.2014.8.26.0348 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
ROBERTO GUILHERME DE CRISTO - Vistos. Defiro o bloqueio Bacen-Jud requerido a fls. 62/63. Int. - ADV: SIDNEI APARECIDO 
PORTO DE SOUZA (OAB 142339/SP)

Processo 1002372-40.2014.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Instituto Metodista de 
Ensino Superior - Fls. 77. Recolhida a taxa devida, em cinco dias, defiro o bloqueio pelo sistema Bacenjud. - ADV: ROBERTO 
ALVES DA SILVA (OAB 94400/SP)

Processo 1002917-13.2014.8.26.0348/01 - Cumprimento de sentença - Duplicata - Crifér Laminados de Aço e Ferro Ltda - 
Despacho - Genérico - ADV: MARCELO NAJJAR ABRAMO (OAB 211122/SP)

Processo 1003007-21.2014.8.26.0348 - Imissão na Posse - Imissão - SILVIO LUIS DA ROCHA RIBEIRO - MARGARETH 
NEGRI SANTANA - Vistos. Homologo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado 
entre as partes, às fls. 79/80, nestes autos da ação ordinária em epígrafe e que se regerá pelas cláusulas e condições nele 
existentes; em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 269, inciso III, do 
Código de Processo Civil. Custas e honorários na forma convencionada. Anoto que o Juízo não expede ofício ao Banco para 
abertura de conta, cuidando-se de providência extrajudicial incumbente à parte interessada. Transitada em julgado, certifique-
se sobre as custas e arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: ISABEL RODRIGUES DE LIMA (OAB 144872/SP), ROGERIO DO 
AMARAL VERGUEIRO (OAB 331961/SP)

Processo 1003321-64.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ALEXANDRO DE LIMA - Fls. 
264: Ciência às partes acerca da manifestação do expert judicial, por cinco dias. Após, conclusos. Int. - ADV: PRISCILLA 
DAMARIS CORREA (OAB 77868/SP)

Processo 1003376-15.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Triump Empreiteira 
de mão de obra ltda - Vistos. Considerando que o processo encontra-se paralisado, em cartório, por mais de trinta (30) dias, 
aguardando-se providências da autora, para a citação do requerido, o que impede o seu prosseguimento e, via de conseqüência, 
decorreu o prazo legal para a manifestação de seu interesse no prosseguimento da ação, julgo, por sentença, para que produza 
os seus jurídicos e legais efeitos, extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III, do 
Código de Processo Civil. Transitada em julgado e certificadas as custas, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: ELANE MARIA 
SILVA (OAB 147244/SP)

Processo 1003502-65.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - NAI 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - Fls. 97. Defiro as pesquisas pelos sistemas Bacenjud e Infojud. - ADV: KATIA 
NAVARRO RODRIGUES (OAB 175491/SP)

Processo 1003869-89.2014.8.26.0348 - Monitória - Cheque - Ciamax Empreendimentos e Participações Ltda - Fls. 76/78: 
Por ora, defiro o bloqueio BACEN-JUD requerido. Providencie o autor, previamente, o recolhimento das custas pertinentes. Int - 
ADV: CAIO MARIO CALIMAN FILHO (OAB 268565/SP)

Processo 1003969-44.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO RESERVA DO 
CORUMBIARA - Fls. 80/84: Defiro o bloqueio requerido pelo BACEN-JUD. Int. - ADV: THELMA LARANJEIRAS SALLE (OAB 
126554/SP)

Processo 1004062-07.2014.8.26.0348 - Alvará Judicial - Compra e Venda - MARIA MADALENA DOS SANTOS e outros - 
Alvará disponível para impressão - ADV: SAULO LOMBARDI GRANADO (OAB 196559/SP)

Processo 1004249-15.2014.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL INACIANA PADRE SABOIA DE MEDEIROS - Fls. 120. Defiro a suspensão da execução, nos termos do artigo 
791, inciso III, do C.P.C., aguardando a provocação do interessado no arquivo. - ADV: JULIANA DE CASSIA TEBAR CARDOSO 
(OAB 133982/SP), LUCIMARA SAYURE MIYASATO ARIKI (OAB 170863/SP)

Processo 1004446-67.2014.8.26.0348 - Monitória - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Vistos. Trata-se de ação 
monitória requerida por ITAÚ UNIBANCO SA contra ZL DA SILVA FERRAGENS ME, aduzindo ser credora do réu pela quantia de 
R$ 59,997,06 oriunda de movimentação decorrente de contrato de conta corrente. Citado, deixou o réu de efetuar o pagamento 
ou apresentar embargos (fls. 40). É o relatório Decido. O réu foi regularmente citado (fls. 38) e não efetuou o pagamento 
da quantia reclamada na petição inicial. Tampouco apresentou embargos como lhe faculta a lei. Dessa forma, não cumprido 
o mandado ou oferecidos embargos, constitui-se ex vi legis o título executivo judicial pelo valor expresso na petição inicial 
(cálculo de fls. 25). Desde então, haverá atualização monetária pela tabela do TJSP, com juros moratórios de um por cento ao 
mês. Prossiga-se na forma prevista no livro I, Título VIII, Capítulo X do C.P.C, procedendo o autor na forma preconizada no 
artigo 475-J, do Código de Processo Civil, redação dada pela Lei n. 11.232 de 22/12/2205. Para o caso de pagamento incidira 
os honorários advocatícios fixados as fls. 30. Intime-se. - ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), LUIS 
ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP)

Processo 1004540-15.2014.8.26.0348 - Monitória - Cheque - Ismail Moreira de Andrade Reis - Ismail Moreira de Andrade 
Reis - Fls. 43/44 Considerando a nova sistemática sobre o processo de execução lastreado em título executivo judicial, 
introduzida no ordenamento jurídico pela Lei nº 11.232, de 23 de dezembro de 2.005, o réu deve ser intimado para efetuar 
o pagamento da quantia apontada no cálculo de fls. 44, no valor de R$20.768,95, no prazo de quinze (15) dias previsto no 
artigo 475-J, do C.P.C., sob pena de prosseguimento da execução com incidência de multa de 10%. Entretanto, sendo revel 
o réu, aplica-se à espécie o artigo 322 do Código de Processo Civil, que dispõe que “contra o revel que não tenha patrono 
nos autos, correrão os prazos independentemente de intimação, a partir da publicação de cada ato decisório”. Com efeito, 
considerando que o réu foi citado pessoalmente para a fase de conhecimento e sendo o cumprimento de sentença apenas 
uma fase que tem início após a formação do título executivo judicial, contra ele correm todos os prazos sem necessidade 
de nova intimação pessoal. Nesse sentido vem decidindo o Egrégio tribunal de Justiça deste Estado, conforme ementas a 
seguir transcritas: “Execução de Título Judicial Réu Revel citado pessoalmente na ação de conhecimento Efeitos da Revelia 
estendidos à fase de execução Desnecessidade de intimação para os fins do art. 475-J Penhora sobre os ativos financeiros do 
executado Possibilidade Decisão reformada.” (Agravo de Instrumento nº 0211500-02.2011.8.26.0000 Desembargador Relator - 
ALEXANDRE BUCCI); “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA DESPESAS CONDOMINIAIS CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA HONORÁRIOS DE ADVOGADO - FIXAÇÃO - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 4º, DO CPC RÉU REVEL 
CITADO REGULARMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO EFEITOS DA REVELIA ESTENDIDOS À FASE DE EXECUÇÃO 
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA OS FINS DO ARTIGO 475-J DO CPC PENHORA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS 
DO EXECUTADO POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento nº 0242751-38.2011.8.26.0000, da Comarca 
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de São Bernardo do Campo, julgado em 11/11/2011, Desembargador Relator FRANCISCO CASCONI); “AGRAVO. EXECUÇÃO 
DE TÍTULO JUDICIAL. RÉU REVEL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART. 475-J DO CPC. 
INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 322 DO CPC. AGRAVO PROVIDO. É desnecessária a 
intimação pessoal do réu declarado revel para cumprimento do disposto no art. 475-J do CPC, pois incide a norma do art. 322 
do CPC. ... “ (Agravo de Instrumento nº 0134815-51.2011.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, julgado em 16 de agosto de 
2011, Desembargador Relator ADILSON DE ARAÚJO). Desse modo, sendo dispensável a intimação pessoal do executado, o 
prazo de quinze dias para pagamento fluirá em cartório. Por outro lado, dispensando-se a intimação pessoal do devedor para 
pagamento, nos moldes do artigo 475-J, do CPC, por extensão dos efeitos da revelia da fase de conhecimento para a fase 
de cumprimento de sentença, é possível, desde logo, a realização do bloqueio pelo BACEN-JUD requerido pelo exequente, 
visando a localização de bens para a garantia do Juízo. Nesse sentido decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DE REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO. 
Pretensão de imediata realização de penhora dos ativos financeiros por meio do sistema BACENJUD em razão da revelia do 
agravado. ADMISSIBILIDADE. A revelia constatada na fase de conhecimento ocasiona a dispensa de prévia intimação do réu 
para o início do cumprimento da sentença. Aplicação do artigo 322 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso 
Provido.” (Agravo de Instrumento nº 0269043-60.2011.8.26.0000, 37ª Câmara de Direito Privado, julgado em 17 de maio de 
2012, Desembargador Relator ISRAEL GÓES DOS ANJOS). Defiro, por tais razões, o imediato bloqueio pelo BACEN-JUD, 
cabendo ao exequente antecipar o recolhimento das custas de impressão da pesquisa. Intime-se. - ADV: ISMAIL MOREIRA DE 
ANDRADE REIS (OAB 238102/SP)

Processo 1004938-59.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Reajustes e Revisões Específicos - MARIA JOSE DA SILVA 
SIQUEIRA - Ciência à autora, por cinco dias, dos documentos juntados pelo INSS às fls. 46/86. - ADV: MICHELE CRISTINA 
FELIPE SIQUEIRA (OAB 312716/SP)

Processo 1004941-14.2014.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL SA 
BANCO MULTIPLO - Fls. 111: Defiro a pesquisa INFOJUD requerida. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 1004941-14.2014.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL SA 
BANCO MULTIPLO - Intima-se o autor a recolher as custas da pesquisa. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 1005124-82.2014.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Fls. 
115/120: Homologo o acordo celebrado pelas partes, que se regerá pelas cláusulas nele existente. Suspendo a execução 
pelo prazo necessário ao cumprimento do acordo. Decorrido o prazo necessário o(a) exequente deverá se manifestar sobre 
o prosseguimento, em cinco dias. Não haverá nova intimação para tal finalidade, sendo que, no silêncio, entender-se-á que o 
acordo foi integralmente cumprido e a execução será extinta. - ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), 
LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP)

Processo 1005200-09.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Seguro - LETÍCIA QUEIROZ DOS SANTOS - LBGS 
GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA. - - Itaú Seguros S/A - Vistos. Homologo, por sentença, para que produza os seus jurídicos 
e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, às fls. 167/169, nestes autos da ação de conhecimento requerida por 
L.Q.S., representada, contra LBGS GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA e Itaú Seguros S/A e, em consequência, julgo extinto o 
processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Já distribuída 
pelas partes, na transação, o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Transitada em julgado 
e certificada as custas, arquivem-se os autos. Ciência ao MP. PRIC. - ADV: OTAVIO TENORIO DE ASSIS (OAB 95725/SP), 
JULIANA NEVES GARCIA (OAB 348056/SP), FELIPE LEONARDO TORRES DE SOUZA (OAB 299627/SP), DANIELA BENES 
SENHORA HIRSCHFELD (OAB 171674/SP), FABIANO LOPES DE MACHADO (OAB 150448/SP)

Processo 1005200-09.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Seguro - LETÍCIA QUEIROZ DOS SANTOS - LBGS 
GRUPOS DE SERVIÇOS LTDA. - - Itaú Seguros S/A - Ato Ordinatório - Ciência ao Ministério Público - ADV: FABIANO LOPES 
DE MACHADO (OAB 150448/SP), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD (OAB 171674/SP), OTAVIO TENORIO DE ASSIS 
(OAB 95725/SP), FELIPE LEONARDO TORRES DE SOUZA (OAB 299627/SP), JULIANA NEVES GARCIA (OAB 348056/SP)

Processo 1005336-06.2014.8.26.0348 - Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária - AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO S/A - Ciência ao autor de que ofício está disponível para impressão diretamente pelo site do TJ. - ADV: 
FLÁVIA CUNHA SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP)

Processo 1005403-68.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - Anderson Ferreira de 
Sousa - Fls. 72/73: Defiro às pesquisas INFOJUD e ARISP requeridas. Prejudicada a pesquisa RENAJUD porquanto este Juízo 
não dispõe de acesso ao respectivo sistema. Int. - ADV: CRISTIANE DOS ANJOS SILVA RAMELLA (OAB 169649/SP)

Processo 1005403-68.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - Anderson Ferreira de 
Sousa - Diga o autor acerca das certidões de fls. 75/76 lançadas pela Serventia. - ADV: CRISTIANE DOS ANJOS SILVA 
RAMELLA (OAB 169649/SP)

Processo 1005473-85.2014.8.26.0348 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
CATIBELI ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS LTDA. - Fratech Indústria e Comércio de Peças e Ferramentas Ltda. - EPP 
- Ante a tempestividade, recebo a apelação interposta pela requerida, às fls. 88/96, sem prejuízo do reexame dos pressupostos 
de admissibilidade após a resposta (CPC., art.518 e seus parágrafos), em seus regulares efeitos. À parte contrária para as 
contrarrazões, no prazo legal. Após, se o caso, ao MP e, por fim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 
competente, com as formalidades legais. Int. - ADV: DENIS BARROSO ALBERTO (OAB 238615/SP), ISABEL MORAES BARROS 
THOMPSON (OAB 179570/SP)

Processo 1005870-47.2014.8.26.0348 - Prestação de Contas - Exigidas - Responsabilidade dos sócios e administradores - 
Metalpur Manutenção Reparação e Instalação de Maquinas e Equipamentos Ltda e outros - SOMMA TECHNOLOGY ENGENHARIA 
LTDA. - 1 - Fls. 388/389. Anote-se a renúncia dos advogados da requerida. 2 - Considerando que a requerida, devidamente 
notificada da renúncia e, até a presente data não constituiu advogado, a partir do fim do decêndio, contra ela passarão a correr 
os prazos, independente de intimação. 3 - Manifestem-se os autores, em cinco dias, em termos de prosseguimento. - ADV: 
ANTONIO PAULO XAVIER DE AZEVEDO MARQUES (OAB 158703/SP)

Processo 1006077-46.2014.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Luiz Meneguelli Filho e 
outro - Vistos. I) Fls. 50/51. Cite-se o co-executado Carlos Roberto por edital e expeçam-se ofícios de praxe às companhias 
de telefonia. II) Para ser diligenciado o endereço junto à Justiça Eleitoral, os exequentes devem informar os dados de filiação, 
data e local de nascimento de Carlos Roberto. III) Quanto ao INSS, indefiro a diligência, porque, exceto nos casos em que o 
segurado tem benefício ativo, a autarquia não mantém bancos de dados atualizados de endereços dos segurados. Int. - ADV: 
DIEGO MENEGUELLI DIAS (OAB 333372/SP)

Processo 1006291-37.2014.8.26.0348 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 
INDÚSTRIA DE BOTÕES MIRAGE LTDA e outros - BANCO BRADESCO S/A - Vistos em saneador. 1. Vislumbro pouco provável a 
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conciliação, ao menos nesta fase. Considerando que os embargantes apresentaram as cópias das peças principais da execução 
(fls. 113/137), fica prejudicada a respectiva preliminar arguida na impugnação aos embargos. Não há mais preliminares. Estão 
presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Partes legítimas e bem representadas, dou o processo por 
saneado. 2. Defiro a produção de prova pericial contábil, na qual insistem os embargantes (fls. 108/109). Nomeio perito HUGO 
ANTONIO SUFFREDINI, desde logo arbitrando seus honorários provisórios em R$ 1.800,00. Caberá aos embargantes o encargo 
de adiantamento da despesa pericial, nos termos do art. 33 do CPC. Assino prazo de quinze dias, pena de preclusão dessa 
prova. 3. Desde logo, abro prazo comum de cinco dias para indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos das 
partes. 4. Depois que forem depositados os salários provisórios, intime-se o perito, preferencialmente por “email”, para iniciar os 
trabalhos, fixado prazo de 60 dias para vinda do laudo pericial (contados dessa intimação). Int. - ADV: ELIANA MARIA DA SILVA 
(OAB 122974/SP), GABRIELA NAHSSEN FEDALTO (OAB 150399/SP), OSVALDO DENIS (OAB 60857/SP)

Processo 1006318-20.2014.8.26.0348 - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Aços Favorit Distribuidora Ltda - Vistos. Homologo, por sentença, para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos, a desistência manifestada pela autora, às fls. 94 e, em consequência, julgo extinto o 
processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Eventuais custas 
em aberto pelo desistente. Transitada em julgado e certificadas as custas, arquivem-se os autos. PRIC - ADV: ROBERTO 
GREJO (OAB 52207/SP)

Processo 1006471-53.2014.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - I.C.O.G. INSTITUTO DE 
CIRURGIA ONCOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA DO ABC S/C LTDA - Fls. 42/43: A decisão de fls. 26 que fixou os honorários 
advocatícios em 10% sobre o valor da dívida não foi objeto de recurso. Desse modo, fica inalterado o valor dos honorários ali 
fixados. Defiro o bloqueio BACEN-JUD Int. - ADV: DAVYD CESAR SANTOS (OAB 214107/SP)

Processo 1006482-82.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Valdete Quintilhano - Net 
Serviços de Comunicação S/A - Vistos. Recebo o recurso de apelação de fls. 177/180 em seus regulares efeitos. Intime-se a ré 
para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Oportunamente, subam os autos ao Egrégio Tribunal competente. Int. - 
ADV: ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP), FABIO QUINTILHANO GOMES (OAB 303338/SP), EDUARDO DE 
CARVALHO SOARES DA COSTA (OAB 182165/SP)

Processo 1006511-35.2014.8.26.0348 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO S/A - Fls. 68/70. Defiro as pesquisas pelos sistemas Bacenjud e Infojud. - ADV: SERAFIM AFONSO MARTINS 
MORAIS (OAB 77133/SP)

Processo 1006674-15.2014.8.26.0348 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
CUMER PARTICIPAÇÕES LTDA. - Fls. 100/102: Expeça-se mandado para cabal cumprimento com os benefícios do artigo 172, 
§ 2º, do CPC. Caberá ao Sr. Oficial de justiça verificar durante a diligência se é o caso de proceder-se a citação com hora certa. 
Sendo o caso deverá proceder de acordo com o disposto no artigo 227 do CPC. Int. - ADV: DENIS BARROSO ALBERTO (OAB 
238615/SP)

Processo 1006805-87.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - Fabio de Assis Rosa - 
Tim Celular S/A - Considerando ter transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a decisão de fls. 107 e a nova 
sistemática sobre o processo de execução lastreado em título executivo judicial, introduzida no ordenamento jurídico pela Lei 
nº 11.232, de 23 de dezembro de 2.005, o réu fica intimado, por seu procurador, para que no prazo de quinze (15) dias previsto 
no artigo 475-J, do C.P.C., efetue o pagamento da quantia apontada no cálculo de fls. 111, no valor de R$1.455,67, sob pena 
de prosseguimento da execução com incidência de multa de 10%. Intime-se. - ADV: LUÍS ALBERTO DE ARAUJO LIMA (OAB 
206263/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)

Processo 1006816-19.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Condomínio Residencial Rio 
Amazonas - Sérgio Ricardo More - Ante o integral pagamento da verba honorária fixada em prol do réu nos autos em epígrafe, 
julgo extinta a execução de sentença com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Levante-se o depósito 
efetuado em favor do procurador do réu. Custas devidas em razão da satisfação da execução a cargo da autora. Calcule-se o 
valor e intime-se para pagamento em dez dias, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa. Oportunamente, expeça-se o 
necessário e arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: LUIZ RIBEIRO OLIVEIRA NASCIMENTO COSTA JUNIOR (OAB 154862/SP), 
ANTONIO JOSÉ TANAJURA (OAB 165290/SP)

Processo 1006893-28.2014.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Vistos. Homologo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a desistência manifestada pelo autor, 
às fls. 39, nestes autos da ação e, em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 
artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Eventuais custas em aberto pelo desistente. Deixo de determinar expedição 
de ofício ao Detran, vez que eventual restrição não foi imposta por este Juízo. Transitada em julgado e certificadas as custas, 
arquivem-se os autos. PRIC - ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP)

Processo 1006922-78.2014.8.26.0348 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Despacho - 
Genérico - ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP)

Processo 1006962-60.2014.8.26.0348 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - MARIANA DE OLIVEIRA 
BENEDITO e outros - Alvará e certidão de honorários disponíveis para impressão. - ADV: ALBERTO TOSHIHIDE TSUMURA 
(OAB 196998/SP)

Processo 1007069-07.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - SONIA MARIA DEPIERI 
- NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - Vistos. Diante do pagamento do débito, conforme depósito de fls. 191, julgo, 
por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, extinta a execução, com fundamento no artigo 794, inciso 
do Código de Processo Civil. Em se tratando de valor incontroverso, defiro o levantamento em favor da autora, independente 
do trânsito em julgado desta sentença. Transitada em julgado e certificadas as custas, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: 
ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP), DOUGLAS RIBEIRO DA ROCHA (OAB 308273/SP), EDUARDO DE 
CARVALHO SOARES DA COSTA (OAB 182165/SP)

Processo 1007145-31.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - FRANCISCO DAS CHAGAS 
DE SOUSA - Vistos. 1-Considerando ser o Juiz o destinatário da prova, que pode e deve dispensar a prova testemunhal se 
a questão é essencialmente de natureza médico-pericial, reputo desnecessária a oitiva de testemunhas ante o teor do laudo 
pericial apresentado. 2-Digam as partes acerca do laudo pericial, em dez dias. 3 Havendo depósito dos honorários do perito, 
desde já, autorizo o levantamento, expedindo-se mandado. 4 Em se tratando de ação acidentária, remetam-se os autos ao MP. 
Intime-se. - ADV: RUSLAN BARCHECHEN CORDEIRO (OAB 168381/SP), CLOVIS MARCIO DE AZEVEDO SILVA (OAB 65284/
SP), LUIS FERNANDO ROVEDA (OAB 288332/SP), VICTOR MENDES DE AZEVEDO SILVA (OAB 305743/SP)

Processo 1007251-90.2014.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A - 
Fls. 44/45: Defiro o sobrestamento da execução com base no artigo 791, III, do Código de Processo Civil. Aguarde-se no arquivo 
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provocação da parte interessada. - ADV: ELIANA MARIA DA SILVA (OAB 122974/SP)
Processo 1007273-51.2014.8.26.0348 - Exibição - Medida Cautelar - JOSÉ FRANCISCO DUARTE RODRIGUES - Vistos. 1. 

Preliminarmente, cadastre-se no SAJ o nome do advogado do requerido, inclusive para intimação deste despacho. 2. Concedo 
ao banco requerido o prazo de quinze dias para vinda dos documentos cuja exibição é postulada nesta medida cautelar. Int. - 
ADV: CIBELE RAGGHIANTI BRAGA DA SILVA (OAB 160966/SP)

Processo 1007459-74.2014.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - Fls. 40/41. Recolhidas as taxas devidas, em cinco dias, defiro as pesquisas pelos sistemas Bacenjud e Infojud. - ADV: 
MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)

Processo 1007607-85.2014.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Vistos. BANCO ITAUCARD SA ajuizou ação de BUSCA E APREENSÃO contra ANDRÉ SERAFIM DA SILVA. Determinada 
a emenda da petição inicial, deixou o autor transcorrer, sem qualquer providência, o prazo que lhe foi assinado (certidão de fls. 
38). É o relatório. Decido. O autor não sanou o defeito da petição inicial, como lhe foi determinado, de maneira que ela deve 
ser indeferida por inábil a dar início à relação jurídica processual. Com efeito, o autor não corrigiu o valor da causa nos moldes 
do que foi estabelecido na decisão de fls. 35/36, o que impossibilita o prosseguimento do feito acarretando o indeferimento da 
inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do mérito nos termos do 
artigo 267, I, do CPC , condenado o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Oportunamente, arquivem-se os 
autos observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)

Processo 1007840-82.2014.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco GMAC S/A - Fls. 33: 
Defiro o sobrestamento do processo pelo prazo requerido (60) dias. - ADV: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/
SP)

Processo 1007926-53.2014.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A - 
Despacho - Genérico - ADV: ELIANA MARIA DA SILVA (OAB 122974/SP)

Processo 1007991-48.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Agenildo Henrique da 
Silva - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÁO PAULO SABESP - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE 
a pretensão, extinguindo o processo nos termos do art. 269, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas judiciais, 
despesas processuais e honorários de advogado da ré, ora arbitrados em R$ 3.000,00 (art. 20, § 4º, CPC). Porém, ao autor 
observa-se o disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. P.R.I.C. - ADV: ALEXANDRE PALHARES (OAB 116366/SP), ANA PAULA DA 
COSTA BARROS LIMA (OAB 177214/SP), CRISTIANE DOS ANJOS SILVA RAMELLA (OAB 169649/SP)

Processo 1008114-46.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Condomínio Residencial Rio 
Amazonas - Cooperativa Habitacional Nosso Teto - Posto isso, JULGO PROCEDENTE esta ação de cobrança, extinguindo o 
processo na forma do art. 269, I, do CPC, para condenar a ré ao pagamento da quantia apontada na petição inicial, mais as 
mensalidades supervenientes, a vencerem até final liquidação do débito (art. 290 do CPC), com correção monetária, multa 
de mora de dois por cento e juros de mora legais desde cada vencimento. Condeno a ré ao pagamento de custas judiciais, 
despesas do processo e honorários de advogado da autora, ora arbitrados em dez por cento do valor atualizado do débito (art. 
20, § 3º, CPC). P.R.I.C. - ADV: LUIZ RIBEIRO OLIVEIRA NASCIMENTO COSTA JUNIOR (OAB 154862/SP), RITA DE CASSIA 
DE VINCENZO (OAB 71924/SP), ANDRE LUIS DIAS MORAES (OAB 271889/SP)

Processo 1008117-98.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio Residencial Rio 
Amazonas - Cooperativa Habitacional Nosso Teto - Posto isso, JULGO PROCEDENTE esta ação de cobrança, extinguindo o 
processo na forma do art. 269, I, do CPC, para condenar a ré ao pagamento da quantia apontada na petição inicial, mais as 
mensalidades supervenientes, a vencerem até final liquidação do débito (art. 290 do CPC), com correção monetária, multa 
de mora de dois por cento e juros de mora legais desde cada vencimento. Condeno a ré ao pagamento de custas judiciais, 
despesas do processo e honorários de advogado da autora, ora arbitrados em dez por cento do valor atualizado do débito (art. 
20, § 3º, CPC). P.R.I.C. - ADV: RITA DE CASSIA DE VINCENZO (OAB 71924/SP), ANDRE LUIS DIAS MORAES (OAB 271889/
SP), LUIZ RIBEIRO OLIVEIRA NASCIMENTO COSTA JUNIOR (OAB 154862/SP)

Processo 1008371-71.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Juliana Niehues Butter - CERTIDÃO 
- MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 348.2014/031716-4 
dirigi-me ao endereço indicado e aí sendo procedi a CITAÇÃO de EDSON SIDINEY LOPES e DAYANE TAVARES LOPES, por 
todo conteúdo do presente mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ILZEMARA VIEIRA SILVA GONÇALVES (OAB 
165465/SP), ATILIO VICENTE DA SILVA JUNIOR (OAB 210864/SP)

Processo 1008371-71.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Juliana Niehues Butter - EDSON 
SIDINEY LOPES - - DAYANE TAVARES LOPES - Fls. 70/176: Manifeste-se a autora acerca da contestação apresentada. Fls. 
177/270: Distribua-se a reconvenção por dependência a este Juízo. Providencie os réus reconvintes o recolhimento das custas 
iniciais referente a reconvenção apresentada, em dez dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: ILZEMARA 
VIEIRA SILVA GONÇALVES (OAB 165465/SP), ATILIO VICENTE DA SILVA JUNIOR (OAB 210864/SP)

Processo 1008382-03.2014.8.26.0348 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - JORGE PEZZARINE - 
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
348.2014/033798-0 dirigi-me ao endereço indicado e fui atendido pelos Srs. Anderson e Cristiane, que informaram que os 
requeridos se mudaram em 09 de janeiro. E ai sendo, DEIXEI DE CITAR José De Araujo Bezouro e Margareth De Lima Araujo. O 
referido é verdade e dou fé. Maua, 10 de janeiro de 2015. - ADV: MARIA AMELIA DE ARAUJO LIMA FANTI (OAB 51401/SP)

Processo 1008382-03.2014.8.26.0348 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - JORGE PEZZARINE - 
Vistos. Homologo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a desistência manifestada pelo autor, às 
fls. 24/25 e, em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VI, do 
Código de Processo Civil. Eventuais custas em aberto pelo desistente. Defiro o pedido de levantamento da caução prestada, 
expedindo-se mandado em favor do autor. Transitada em julgado e certificadas as custas, arquivem-se os autos. PRIC - ADV: 
MARIA AMELIA DE ARAUJO LIMA FANTI (OAB 51401/SP)

Processo 1008427-07.2014.8.26.0348 - Monitória - Contratos Bancários - Banco Itaucard S/A - Vistos. Defiro a emenda à 
inicial. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem em petição devidamente instruída por 
prova escrita, sem eficácia de título executivo, de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 1.102.a). Defiro, pois, de 
plano, a expedição do mandado, com prazo de quinze (15) dias, nos termos pedidos na inicial (CPC, art. 1.102.b), anotando-se, 
nesse mandado, que, caso o réu o cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios (CPC, art. 1.102.c, parágrafo 1º.) 
fixados, entretanto, estes, para o caso de não-cumprimento, no valor de 10%. Conste, ainda, do mandado, que, nesse prazo, o 
réu poderá oferecer embargos, e que, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, “constituir-
se-á, de pleno direito, o título executivo judicial” (CPC, art. 1.102.c). Concedo o benefício do art. 172 do CPC ao oficial de 
justiça. Int. Maua, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)
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Processo 1008468-71.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Sérgio Ricardo More - Fls. 52 e segts. Os 
documentos trazidos pelo autor não comprovam sua hipossuficiência financeira. Indefiro o pedido de justiça gratuita, devendo 
efetuar o pagamento das custas e taxas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. - ADV: ANTONIO JOSÉ TANAJURA 
(OAB 165290/SP)

Processo 1008719-89.2014.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - MRV Engenharia e Participações 
S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 348.2015/000240-9 dirigi-me ao endereço: Rua Zumbi dos Palmares, 258, bloco 2, apto. 504, Parque São Vicente, 
e, aí sendo, citei Ricardo Rodrigues Soares por todo o teor do presente mandado, que lhe li, e de tudo bem ciente ficou exarando 
sua nota e aceitando as cópias que lhe ofereci. Certifico, mais, que, decorrido o prazo legal, retornei ao endereço supra e, aí 
sendo, deixei de proceder a penhora em bens do executado em razão de não localizar bens penhoráveis no local. Assim sendo, 
suspendi minhas diligências e devolvo o mandado a Cartório para as providências de estilo. O referido é verdade e dou fé. 
Maua, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT (OAB 101330/MG)

Processo 1008719-89.2014.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - MRV Engenharia e Participações 
S/A - Fica o autor intimado a manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo da tentativa de penhora, juntado às fls. 61 
dos autos. - ADV: THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT (OAB 101330/MG)

Processo 1008788-24.2014.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - MARIA CRISTINA DOS SANTOS - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 348.2014/029962-0 diligenciei por diversas vezes ao local informado e não encontrei veículo 
indicado . Junto à portaria do condomínio foi obtida a informação de que a requerida “Maria Cristina dos Santos” ali reside , 
isto no “Bloco B” , estando ausente do apartamento nesta ocasiões, não sendo obtido o horário em que a mesma pode ser ali 
encontrada . Pelo exposto devolvo Mandado para os devidos fins . O referido é verdade e dou fé. Maua, 10 de dezembro de 2
014........................................................................ - ADV: RODRIGO KAWAMURA (OAB 242874/SP), PIO CARLOS FREIRIA 
JUNIOR (OAB 50945PR), CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES (OAB 19937/PR)

Processo 1008788-24.2014.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - MARIA CRISTINA DOS SANTOS - Vistos. A interpretação da Lei 1.060/50, na vigente ordem constitucional, autoriza que 
o juiz conceda a gratuidade de justiça aos que realmente comprovarem sua pobreza. A propósito, é oportuna a anotação de 
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY (Código de Processo Civil, 2ª edição, Revista dos Tribunais, pág. 
1606), de que: “A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar 
o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ela afirma nem obriga o juiz a se curvar 
aos seus dizeres se de outras formas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é 
aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo 
pobreza, deferindo ou não o benefício”. Dessa forma, diante da renda presumida da requerida (afinal, paga mensalidades de R$ 
1.040,59 relativas a automóvel de sua propriedade), a qual, ademais, não se socorre dos serviços prestados pela Defensoria 
Pública conveniada com a OAB, bem como não demonstrou sua hipossuficiência financeira, juntando-se tão somente cópia da 
carteira profissional mencionando a época de sua admissão (16.01.1998), cujo salário não condiz com a realidade, indefiro os 
benefícios da justiça gratuita. Recolha-se a taxa pela juntada de procuração, em cinco dias. Sem prejuízo, manifeste-se o autor, 
em dez dias, sobre a contestação e documentos. Int. - ADV: RODRIGO KAWAMURA (OAB 242874/SP), PIO CARLOS FREIRIA 
JUNIOR (OAB 50945PR), CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES (OAB 19937/PR)

Processo 1009048-04.2014.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Fica o autor intimado a regularizar, em 05 dias, a diligência do Sr. Oficial de Justiça, 
nos termos do provimento nº 30/2013 de 18/10/2013, Arts. 1010 à 1023, tendo em vista que as guias juntadas aos autos não 
são aceitas. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 
283065/SP)

Processo 1009341-71.2014.8.26.0348 - Monitória - Prestação de Serviços - VSTP EDUCAÇÃO LTDA - Despacho - Genérico 
- ADV: THIAGO BONETTI (OAB 314450/SP), RODRIGO DE ANDRADE BERNARDINO (OAB 208159/SP)

Processo 1009423-05.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Seguro - FLAVIO ANTONIO DA CUNHA - Posto isto, julgo 
extinto o processo sem apreciação do mérito nos termos do artigo 267, IV, do CPC e determino, com fundamento no artigo 257 
do Código de Processo Civil, seja procedido o cancelamento da distribuição. Oportunamente, arquive-se. P.R.I. e C. - ADV: 
EDYNALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR (OAB 274596/SP)

Processo 1009501-96.2014.8.26.0348 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Dorival Guimaraes - Posto isto, julgo extinto 
o processo sem apreciação do mérito nos termos do artigo 267, IV, do CPC e determino, com fundamento no artigo 257 do 
Código de Processo Civil, seja procedido o cancelamento da distribuição. Oportunamente, arquive-se. P.R.I. e C. - ADV: CÁTIA 
MARIA DE CARVALHO (OAB 175536/SP)

Processo 1009519-20.2014.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Itaucard S/A - Vistos. 
Banco Itaucard S/A ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra SILVIA TIEMI GUSHIKEN MIGUEL. A fls. 28 foi 
determinado ao exequente que recolhesse as custas iniciais em dez dias, tendo decorrido in albis o prazo concedido (fls. 30). 
É o relatório. Decido. Pela decisão de fls. 28 foi determinado ao exequente que recolhesse as custas iniciais em dez dias. 
Observou-se, ainda, que os documentos juntados a fls 22/27 estão ilegíveis por defeito na digitalização ou na transmissão dos 
documentos. Deixou o autor, entretanto, transcorrer o prazo que foi concedido sem qualquer providência (não comprovou o 
recolhimento das custas iniciais e tampouco reenviou os documentos ilegíveis). Anoto ser desnecessária a intimação pessoal 
da parte para providenciar o recolhimento das custas iniciais, pois não se aplica a essa hipótese de extinção (artigo 267, IV, do 
CPC, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo) o disposto no § 1º, do artigo 267 
do CPC. Nesse sentido assim decidiu o E. TJ/SP: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Ação monitoria Extinção do 
processo sem análise do mérito, por ausência de pressuposto processual de validade que acarreta a extinção do feito, com base 
no art. 267, IV, do CPC Desnecessidade de intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo visto que o § 1º do art. 
267 só se aplica às hipóteses dos incisos II e III daquele dispositivo legal Sentença mantida - Recurso improvido” (Apelação n° 
9152261- 79.2009.8.26.0000/ São Paulo, Rel. Des. Carlos Nunes). Posto isto, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito 
nos termos do artigo 267, IV, do CPC e determino, com fundamento no artigo 257 do Código de Processo Civil, seja procedido 
o cancelamento da distribuição. Oportunamente, arquive-se. P.R.I. e C. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), 
ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)

Processo 1009612-80.2014.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Posto 
isto, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito nos termos do artigo 267, IV, do CPC e determino, com fundamento 
no artigo 257 do Código de Processo Civil, seja procedido o cancelamento da distribuição. Oportunamente, arquive-se. - ADV: 
ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)
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Processo 1009645-70.2014.8.26.0348 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - MUNICIPIO DE 
MAUA - MRV Engenharia e Participações S/A - 1 - Manifeste-se o embargante, em dez dias, sobre a impugnação aos embargos 
de fls. 80/87. - ADV: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE SOUZA (OAB 73929/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 
142452/SP)

Processo 1009696-81.2014.8.26.0348 - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - YEIKICHI SAKUGAWA 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
348.2014/032894-8 dirigi-me ao endereço indicado e aí sendo DEIXEI de proceder a CITAÇÃO de RONALDO RIBEIRO TARDIM, 
pois compareci ao local diversas vezes, em dias e horários diferentes e em todas as ocasiões encontrei a residência fechada. 
Certifico mais que indaguei os ocupantes das empresas Bicho Travesso e Logistics Transportes Rápidos, também situados no 
local, e estes não souberam dar qualquer informação que levasse ao requerido. O referido é verdade e dou fé. Maua, 20 de 
janeiro de 2015. - ADV: VANIA MARIA CUNHA (OAB 95271/SP)

Processo 1009696-81.2014.8.26.0348 - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - YEIKICHI SAKUGAWA - Vistos. 
Homologo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a desistência manifestada pelo autor, às fls. 26 
e, em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Eventuais custas em aberto pelo desistente. Transitada em julgado e certificadas as custas, arquivem-se os 
autos. PRIC - ADV: VANIA MARIA CUNHA (OAB 95271/SP)

Processo 1009799-88.2014.8.26.0348 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- MANUEL INOCENCIO DA SILVA GANANÇA - Vistos. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de quinze (15) 
dias para apresentar(em) defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia 
segue anexa, nos termos do artigo 285 do C.P.C. Alerte-se, o réu, ainda, que poderá evitar o despejo, efetuando o pagamento 
do débito atualizado (purgação da mora), independente de cálculo e mediante depósito judicial, desde que o faça no prazo 
para defesa e com observância das demais formalidades do artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/91, com a redação dada pela Lei 
12.112/09. Cientifiquem-se eventuais sublocatários ou ocupantes (artigo 59, § 2º, do mesmo diploma legal); e, se requerido, os 
fiadores. Int. - ADV: JOAO ATOGUIA JUNIOR (OAB 78958/SP)

Processo 1009970-45.2014.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - ANTONIO PAULO SOBRINHO 
e outro - 1 - Concedo aos autores os benefícios da justiça gratuita. 2 - Imprimo ao feito o rito ordinário, procedendo-se as 
anotações de praxe. 3 - Citem-se os requeridos, pela via postal para, contestarem a ação, no prazo de quinze dias. - ADV: 
FABIO SANTOS FEITOSA (OAB 248854/SP)

Processo 1009998-13.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - RODRIGO SILVA 
SANT ANA - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - Vistos. 1. Diga o autor sobre a contestação, em dez dias. 2. Nesse mesmo 
prazo, digam se querem a designação de audiência de conciliação. 3. Desde logo, indefiro a antecipação de tutela, considerando 
que, segundo o noticiado na contestação, o autor já é beneficiário de bolsa incentivo, que aparentemente reduz de forma 
considerável o valor da mensalidade. Sendo assim, nesta fase de cognição e à vista do que exige o art. 273 do CPC, por ora não 
vislumbro motivo justo para reduzir a parcela mensal. Int. - ADV: TAMARA GROTTI (OAB 217781/SP), SIRLANE DE FREITAS 
(OAB 321558/SP)

Processo 1010124-63.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Seguro - Jorge Santana dos Santos - Vistos. 1. Defiro 
justiça gratuita ao autor. Embora sua renda mensal ainda supere a casa dos cinco salários mínimos, parece que o autor tem 
família extensa, com prole numerosa (fls. 114). 2. Cite-se pelo correio, para responder em quinze dias, com as advertências 
legais. Int. - ADV: MELISSA DE CÁSSIA LEHMAN (OAB 196516/SP)

Processo 4000035-61.2013.8.26.0348 - Monitória - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO 
- BENEDITO CARLOS DOS SANTOS - Fls. 202: Considerando que o acordo celebrado nos autos foi integralmente cumprido, 
conforme informado pelo autor, arquivem-se os autos procedendo-se a extinção no sistema informatizado. - ADV: ALLAN 
MARCEL FERREIRA DOS SANTOS (OAB 335770/SP), MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP), WILLIAM MARTIN NETO 
(OAB 205342/SP), FABIO ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP)

Processo 4000825-45.2013.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - CLAUDEMIR DA SILVA DE 
CASTRO - Fls. 148/149: Ante a concordância do autor, homologo o valor da execução de acordo com o cálculo de liquidação 
apresentado pelo réu. Requisite-se o pagamento. Int. - ADV: ANA MARIA STOPPA (OAB 108248/SP)

Processo 4000899-02.2013.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamentos S/A - NADIR CARRAFA DA SILVA - Promova o autor o andamento do processo, em 48.00 horas, sob pena de 
extinção. - ADV: LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP), ROBERTO GALINDO DOS SANTOS (OAB 225083/SP)

Processo 4000940-66.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ANTONIO MARTINS 
DE ALMEIDA - Fls. 50: Oficie-se a defensoria pública solicitando a indicação de curador especial para atuar em prol do réu 
citado através de edital. Com a indicação, cuja nomeação fica desde logo deferida, intime-se o curador indicado para apresentar 
contestação em quinze dias. Int. - ADV: PAULA DE FRANÇA SILVA (OAB 200371/SP)

Processo 4000958-87.2013.8.26.0348 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Itaú Unibanco S/A. - Fls. 98. Indefiro a 
suspensão sob o fundamento pretendido, vez que o processo encontra-se na fase da conhecimento. Promova o andamento do 
processo, em 48:00 horas, sob pena de extinção. - ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), EDUARDO 
INGRACIA DEVIDES (OAB 274483/SP)

Processo 4001164-04.2013.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - PNEUTECK IMPORTAÇÃO 
EXPORTAÇÃO E RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA - Fls. 72: Cabe ao exequente comprovar que a carta precatória foi 
distribuída na comarca em que deverá ser cumprida e o estágio em que se encontra perante o Juízo deprecado. Concedo para 
tanto o prazo de dez dias. Int. - ADV: ADAUTO CARDOSO MARTINS (OAB 217297/SP)

Processo 4001282-77.2013.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO SAFRA 
S.A. - Kei Tek Equipamentos Industriais Ltda e outros - Absalao de Souza Lima - Absalao de Souza Lima - Manifeste-se o autor-
credor, em cinco dias, sobre a proposta de pagamento do débito de fls. 330. - ADV: PAULO CESAR GUZZO (OAB 192487/
SP), ABSALAO DE SOUZA LIMA (OAB 68863/SP), TELMA REGINA DE OLIVEIRA (OAB 197518/SP), FLÁVIA MARINELLI DE 
CARVALHO (OAB 188476/SP), MARIA RITA SOBRAL GUZZO (OAB 142246/SP), DANIELA MARINELLI DE CARVALHO DO 
CARMO (OAB 132929/SP)

Processo 4001591-98.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - SANTO ANDRE PLANOS 
DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - Fls. 313/314. Defiro a penhora on line. - ADV: HELIZA MARIA RODRIGUES PELLEGRINI 
(OAB 165090/SP), OTAVIO TENORIO DE ASSIS (OAB 95725/SP)

Processo 4001591-98.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - SANTO ANDRE PLANOS 
DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - Vistos. Fls. 320/322. Manifeste-se a credora, no prazo de cinco dias. Int. - ADV: HELIZA 
MARIA RODRIGUES PELLEGRINI (OAB 165090/SP), OTAVIO TENORIO DE ASSIS (OAB 95725/SP)
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Processo 4001756-48.2013.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 348.2013/005459-4 dirigi-me ao endereço: à Rua da Pátria, 827, Vila Magini - Mauá/SP, em diferentes dias e horários, não 
localizando o bem a ser apreendido. Certifico mais que, fui informada por pessoa que se identificou como moradora e mãe do 
requerido, Lucia, que o requerido não reside mais no endereço, que mudou-se para o Bairro Feital em Mauá/SP mas não sabe 
o endereço exato. Diante do exposto PROCEDI A BUSCA, mas DEIXEI DE APREENDER o bem O referido é verdade e dou fé. 
Maua, 04 de outubro de 2013. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 4001756-48.2013.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Em face do não cumprimento do acordo, defiro a busca e apreensão. Depositada a diligência do Oficial de Justiça, expeça-
se mandado. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 4001943-56.2013.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
BRADESCO S/A - Fica deferido o prazo de 15 dias. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 4001988-60.2013.8.26.0348 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Aloísio Cagnoto 
e outro - Fls. 180. Concedo ao embargado o prazo de quinze dias para eventual composição amigável. - ADV: MARCELA DE 
OLIVEIRA CUNHA VESARI (OAB 160402/SP), IAGUI ANTONIO BERNARDES BASTOS (OAB 138071/SP)

Processo 4002222-42.2013.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO BRADESCO 
S/A - Fls. 56/57: Homologo o acordo celebrado pelas partes, que se regerá pelas cláusulas nele existente. Suspendo a execução 
pelo prazo necessário ao cumprimento do acordo. A exclusãos do nome da devedora dos cadastros de inadimplentes deve 
ser providenciada pela própria parte interessada. Ante o longo período de sobrestamento do processo, aguarde-se no arquivo 
provocação dos interessados. - ADV: ELIANA MARIA DA SILVA (OAB 122974/SP), APARECIDA DE LOURDES PEREIRA (OAB 
76306/SP)

Processo 4002357-54.2013.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - BRASTERRA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outro - Fls. 96: Defiro a pesquisa requerida. Int. - ADV: ROGERIO LUIZ CUNHA 
(OAB 150191/SP), HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO NETO (OAB 157407/SP)

Processo 4003072-96.2013.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Fls. 67: Defiro as pesquisas de endereço requeridas, devendo o autor recolher 
previamente as custas pertinentes. Int. - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)

Processo 4003157-82.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Wilson dos Santos Castro 
- LIBERTY SEGUROS S/A - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão, extinguindo o processo nos termos do art. 269, 
I, do CPC, condenando o autor ao pagamento de custas judiciais, despesas processuais e honorários de advogado da ré, ora 
arbitrados em dez por cento do valor da causa atualizado (art. 20, § 4º, CPC). P.R.I.C. - ADV: RAFAEL DA SILVA ARAUJO (OAB 
220687/SP), CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS (OAB 205396/SP)

Processo 4003163-89.2013.8.26.0348 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
BRADESCO S/A - Fls. 93/94. Aguarde-se a resposta por dez dias. - ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP), LUIS 
FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP)

Processo 4003244-38.2013.8.26.0348 - Monitória - Duplicata - Oversound Indústria e Comércio de Eletro Acústicos Ltda - 
Fls. 85/87: Oficie-se aos locais indicados na tentativa de localização do réu. Os ofícios serão encaminhados pelo autor. Defiro, 
ainda, a pesquisa SIEL. - ADV: ROBERTO BARCELOS CAETANO (OAB 198572/SP)

Processo 4003306-78.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LOURDES CORREIA 
SANTOS - Indefiro o pedido de fls. 80/92, pois, conforme decidido pela Superior Instância e reiterada jurisprudência, tem 
cabimento a desconsideração da personalidade jurídica quando houver elementos nos autos que indique abuso de direito ou 
desvirtuamento dos fins da pessoa jurídica. O exeqüente não trouxe nenhum desses elementos aos autos. Assim também 
entende o R. Primeiro Tribunal de Alçada Civil: EXECUÇÃO Penhora Incidência sobre bens particulares de sócios de sociedade 
limitada - Inadmissibilidade Ausência das condições excepcionais justificadoras Falta de prova de conduta lesiva ao patrimônio 
alheio Impossibilidade jurídica (1º TACivSP) RT 620/122. O pedido pode ser apreciado e até eventualmente deferido, desde 
que satisfeitas as condições exigidas para o pleito. Diante disso, manifeste-se a credora, em cinco dias, em termos de 
prosseguimento. Int. - ADV: CAIO MARIO CALIMAN FILHO (OAB 268565/SP)

Processo 4003306-78.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LOURDES CORREIA 
SANTOS - Fls. 94. Defiro nova tentativa de penhora pelo sistema bacenjud. - ADV: CAIO MARIO CALIMAN FILHO (OAB 268565/
SP)

Processo 4003488-64.2013.8.26.0348 - Monitória - Duplicata - MG ENTREPOSTO DE CARNES LTDA EPP - MINIMERCADO 
MAX SUPERCOMPRA LTDA ME - Manifeste-se a autora, em dez dias, sobre sobre os embargos de fls. 96/98. - ADV: JORGE 
DORICO DE JESUS (OAB 128095/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 4003667-95.2013.8.26.0348 - Exibição - Provas - ILMAR CESAR MUNIZ - JOSE ANTONIO NOVAES - - CAMILA 
DE OLIVEIRA NOVAES - Fls. 70: A providência reclamada (reintegração de posse do imóvel) transborda dos lindes deste 
processo. Aqui buscou-se tão somente a exibição de documentos que foi concedida pela sentença de fls. 61/62. Indefiro, com 
isso, o pedido de fls. 70. Aguarde-se manifestação da autora por cinco dias, nos termos do ato ordinatório de fls. 67. Nada 
mais sendo requerido, arquivem-se os autos. Int. - ADV: EDUARDO DE ANDRADE BEDIN (OAB 298386/SP), ILMAR CÉSAR 
CAVALCANTI MUNIZ (OAB 300794/SP)

Processo 4003771-87.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - EVANDRO DA SILVEIRA 
- MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A - Diante do julgamento do processo, manifeste-se o autor, em cinco dias, se 
pretende prosseguir com a execução de sentença ou se dá por satisfeito mediante o depósito efetuado pela requerida e já 
levantado pelo autor. - ADV: BRUNO LEMOS GUERRA (OAB 332031/SP), MARLEI DE FATIMA ROGERIO COLAÇO (OAB 
134272/SP)

Processo 4003987-48.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Acidentária - ADEUMEDES 
ALMEIDA DOS SANTOS - Fls. 115/129. Diante dos exames complementares juntados, intime-se o perito judicial a apresentar o 
laudo médico, em dez dias. - ADV: RENATA JARRETA DE OLIVEIRA (OAB 177497/SP)

Processo 4004127-82.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - CONDOMINIO RESERVA 
PARQUE DOS PASSAROS - Fls. 55/57. Concedo o prazo de quinze para a juntada de eventual acordo entre as partes. - ADV: 
ADRIANA DUARTE DA COSTA LOUZADO FACCHINI (OAB 191254/SP)

Processo 4004914-14.2013.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil - BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A. - Fls. 142/145: Adite-se o mandado para cabal cumprimento com os benefícios do artigo 172, § 2º, do CPC. 
Caberá ao Sr. Oficial de justiça verificar durante a diligência se é o caso de proceder-se a citação com hora certa. Sendo o caso 
deverá proceder de acordo com o disposto no artigo 227 do CPC. Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
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Processo 4005292-67.2013.8.26.0348 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - KELLY MENDES VIEIRA DA 
SILVA - Com as cautelas legais, arquivem-se os autos. - ADV: CLOVIS MARCIO DE AZEVEDO SILVA (OAB 65284/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO SOARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CELSO ROBERTO GOZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0043/2015
Processo 1000014-05.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Acidentária - Angela Maria 

Couto de Lima - Posto isso, reconheço a decadência prevista no art. 103 da Lei 8.213/91 e, com isso, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO com resolução do mérito, na forma do art. 269, IV, do CPC. Isenta está a autora das verbas sucumbenciais, na 
forma da Lei 8.213/91. P.R.I.C. - ADV: MICHELE CRISTINA FELIPE SIQUEIRA (OAB 312716/SP)

Processo 1000871-17.2015.8.26.0348 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A - 
Vistos. Cite-se por mandado (deferido ao oficial de justiça o benefício previsto no art. 172 do CPC) o executado para, no prazo 
de três dias, efetuar o pagamento da dívida. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida; em 
caso de pagamento integral dentro do prazo acima, a verba honorária será reduzida pela metade. Não efetuado o pagamento, 
munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se 
o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Se não localizar o executado para intimá-lo 
da penhora, o oficial de justiça deverá certificar detalhadamente as diligências realizadas. Int. - ADV: ELIANA MARIA DA SILVA 
(OAB 122974/SP)

Processo 1000880-76.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Fabiano Alves de Melo - 
Vistos. I) Não existe, por ora, como saber se a negativação foi realmente indevida. Tal juízo poderá ser formado somente após 
a contestação da ré. Condiciono, dessa forma, a concessão de antecipação de tutela (a título de simples medida cautelar) à 
prestação de caução, pelo autor, na forma de depósito judicial da quantia negativada (com juros de um por cento ao mês e 
correção monetária, desde a data do vencimento da suposta obrigação), dentro do prazo de cinco dias. II) Desde logo, cite-se 
pelo correio, para responder em quinze dias, com as advertências legais. Int. - ADV: RICARDO BARBOZA PAVAO (OAB 219628/
SP)

Processo 1003721-78.2014.8.26.0348 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - EDSON PAULO 
NETO - AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Vistos. Levantem-se, em favor do banco, todos os 
depósitos existentes nos autos, pois consistem em valores incontroversos. Após, o banco apresentará, no prazo de dez dias, 
demonstrativo da dívida atualizada, pois alegou na contestação que o depósito não era integral. Int. - ADV: JOSÉ ARIMATEIA 
MARCIANO (OAB 192118/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 1005789-98.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARILES CHAVES DE 
OLIVEIRA - Comercial Zena Móveis - Sociedade Limitada - Ante a tempestividade, recebo a apelação interposta pela autora, às 
fls. 129/134, sem prejuízo do reexame dos pressupostos de admissibilidade após a resposta (CPC., art.518 e seus parágrafos), 
em seus regulares efeitos. À parte contrária para as contrarrazões, no prazo legal. Após, se o caso, ao MP e, por fim, encaminhem-
se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça competente, com as formalidades legais. Int. - ADV: ELISABETE DE LIMA TAVARES 
(OAB 173859/SP), DANIELA NERDIDO GREGORIO (OAB 267635/SP), JUDY MASSAROTO GASPARATO (OAB 333052/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO SOARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CELSO ROBERTO GOZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0044/2015
Processo 1002758-70.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Adicional de Periculosidade - Marcos Cesar da Silva 

- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ - Vistos. I) Embargos de declaração opostos pelo réu - fls. 141/142. Sem razão o 
embargante. A sentença não é contraditória. Ela dispôs que os juros são os ali arbitrados porque afastada a aplicação da Lei 
11.960/2009, cuja inconstitucionalidade foi pelo STF pronunciada. Se o Município entende que assim não deveria ter sido 
julgado, por óbvio que a reforma da sentença deve ser buscada por meio do recurso adequado. Outrossim, a decisão liminar 
proferida pelo Ministro Luiz Fux refere-se ao pagamento dos precatórios já expedidos. Nada além disso. Não se aplica, no 
entendimento deste Juízo, ao caso concreto. Por isso, não se aplicou a regra da Lei 11.960. Isso está claro na sentença 
embargada. Por tais motivos, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Município. II) Embargos de declaração opostos 
pelo autor - fls. 143/145. Em verdade, o autor pediu o pagamento de adicional de periculosidade, mas a sentença empregou, 
em erro material, a expressão adicional de “insalubridade”. Deve ser, mesmo, promovida essa correção, mas, de resto, toda a 
fundamentação contida na sentença refere-se ao adicional que foi postulado, o de periculosidade: pelo que já foi exposto, não 
cabe ao Judiciário conceder adicional aos servidores sem que exista previsão legal expressa no respectivo estatuto no caso, 
o municipal. Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo autor, unicamente para que conste, da sentença, 
que o pedido relacionado ao adicional de PERICULOSIDADE (e não de “insalubridade”) foi rejeitado por este Juízo, pelos 
motivos que constam da sentença. Int. - ADV: JOSÉ ARIMATEIA MARCIANO (OAB 192118/SP), DELFINO MORETTI FILHO 
(OAB 45353/SP), NORBERTO FONTANELLI PRESTES DE ABREU E SILVA (OAB 172253/SP)

Processo 1002760-40.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Adicional de Periculosidade - Mauricio Batista Sales - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ - Vistos. I) Embargos de declaração opostos pelo réu (fls. 140/142). Sem razão o 
embargante. A sentença não é contraditória. Ela dispôs que os juros são os ali arbitrados porque afastada a aplicação da 
Lei 11.960/2009, cuja inconstitucionalidade foi pelo STF pronunciada. Se o Município entende que assim não deveria ter sido 
julgado, por óbvio que a reforma da sentença deve ser buscada por meio do recurso adequado. Outrossim, a decisão liminar 
proferida pelo Ministro Luiz Fux refere-se ao pagamento dos precatórios já expedidos. Nada além disso. Não se aplica, no 
entendimento deste Juízo, ao caso concreto. Por isso, não se aplicou a regra da Lei 11.960. Isso está claro na sentença 
embargada. Por tais motivos, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Município. II) Embargos de declaração opostos 
pelo autor (fls. 138/139). Em verdade, o autor pediu o pagamento de adicional de periculosidade, mas a sentença empregou, 
em erro material, a expressão adicional de “insalubridade”. Deve ser, mesmo, promovida essa correção, mas, de resto, toda a 
fundamentação contida na sentença refere-se ao adicional que foi postulado, o de periculosidade: pelo que já foi exposto, não 
cabe ao Judiciário conceder adicional aos servidores sem que exista previsão legal expressa no respectivo estatuto - no caso, o 
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municipal. Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo autor, unicamente para que conste, da sentença, que 
o pedido relacionado ao adicional de PERICULOSIDADE (e não de “insalubridade”) foi rejeitado por este Juízo, pelos motivos 
que constam da sentença. Int. - ADV: JOSÉ ARIMATEIA MARCIANO (OAB 192118/SP), ELYSSON FACCINE GIMENEZ (OAB 
165695/SP)

Processo 1006389-22.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - JURANDIR PEREIRA DA 
SILVA e outro - ‘Dersa - Desenvolvimento Rodoviario S.A. - Vistos. Ante a tempestividade, recebo a apelação interposta pelos 
autores, às fls. 149/158, sem prejuízo do reexame dos pressupostos de admissibilidade após a resposta (CPC, art.518 e seus 
parágrafos), em seus regulares efeitos. À parte contrária para as contrarrazões, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos 
ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as formalidades legais. Int. - ADV: LUCIANA MARIA GRAZIANI MATTA (OAB 187973/SP), 
RONALDO DE SOUZA (OAB 163755/SP), FATIMA LUIZA ALEXANDRE (OAB 105301/SP)

Processo 1008028-75.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 
37, CF 1988) - Agnélia Aparecida Leandro Carreira - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 348.2014/027119-9 dirigi-me à sede da Prefeitura Municipal de Mauá e procedi à 
sua citação, na pessoa da representante legal, a Procuradora Geral Dra. Mariane Navarro, que bem ciente ficou do inteiro teor 
do presente mandado, cuja contrafé aceitou, exarando sua nota. O referido é verdade e dou fé. - ADV: HERNANE MACEDO DE 
OLIVEIRA (OAB 310978/SP)

Processo 1008028-75.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, 
CF 1988) - Agnélia Aparecida Leandro Carreira - Município de Mauá - Vistos. 1. Diga a autora sobre a contestação, em dez dias. 
2. Digam as partes, em dez dias comuns, se têm mais provas a serem produzidas, especificando-as sob pena de preclusão. Int. 
- ADV: ELYSSON FACCINE GIMENEZ (OAB 165695/SP), HERNANE MACEDO DE OLIVEIRA (OAB 310978/SP)

Processo 1008109-24.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - José Roberto 
Grossi - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 348.2014/027408-2 dirigi-me ao endereço: Avenida João Ramalho, 205, Vila Noêmia, e, aí sendo, citei o Município de Mauá, 
na pessoa de seu representante legal Dr. Eudes Mochiutti, por todo o teor do presente mandado e de tudo bem ciente ficou 
exarando sua nota e aceitando a cópia que lhe ofereci. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ELYSSON FACCINE GIMENEZ 
(OAB 165695/SP), ELENICE MARIA FERREIRA (OAB 176755/SP)

Processo 1008109-24.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - José Roberto Grossi 
- MUNICÍPIO DE MAUÁ - Vistos. 1. Diga o autor sobre a contestação, em dez dias. 2. Digam as partes, em dez dias comuns, se 
têm mais provas a serem produzidas, especificando-as sob pena de preclusão. Int. - ADV: ELYSSON FACCINE GIMENEZ (OAB 
165695/SP), ELENICE MARIA FERREIRA (OAB 176755/SP)

Processo 1008277-26.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Exoneração - KELHA LUZ DE MOURA PASSOS - Vistos. 
Recebo a petição de fls. 45/46 como emenda à inicial. Anote-se no SAJ a retificação do polo passivo, a fim de que a ação tenha 
como réu o MUNICÍPIO DE MAUÁ. Cite-se por mandado, para responder no prazo legal - rito ordinário. Int. - ADV: FERNANDO 
JORGE DE LIMA GERVASIO (OAB 253104/SP)

Processo 1008784-84.2014.8.26.0348 - Embargos à Execução - Juros - Município de Mauá - Maria Fátima de Ponte Queiroz 
- Vistos. Ciência às partes acerca do cálculo apresentado pela contadoria judicial, a fls. 228, pelo prazo comum de cinco 
dias. Após, conclusos para sentença. Int. - ADV: IVAN VENDRAME (OAB 166662/SP), DANILO AZEVEDO SANJIORATO (OAB 
206228/SP)

Processo 1008990-98.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Efigenia de Jesus - Vistos. 1. Diga a autora sobre a contestação, em dez dias. 2. Digam as partes, em dez dias 
comuns, se têm mais provas a serem produzidas, especificando-as sob pena de preclusão. Int. - ADV: ROSANGELA OLIVEIRA 
YAGI (OAB 216679/SP)

Processo 1009147-71.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - DJALMA LOPES SOBRINHO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 348.2014/033743-2 dirigi-me dirigi-me à sede da Prefeitura Municipal de Mauá 
e procedi à sua citação, na pessoa da representante legal, a Procuradora Geral Dra. Mariane Navarro, que bem ciente ficou 
do inteiro teor do presente mandado, cuja contrafé aceitou, exarando sua nota. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MARCIA 
CRISTINA DE JESUS BRANDÃO (OAB 192153/SP)

Processo 1009147-71.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - DJALMA LOPES SOBRINHO - Fls. 63. Manifeste-se o requerido, em cinco dias, acerca da alegação do autor de 
que até a presente data não foi fornecido o medicamento. - ADV: MARCIA CRISTINA DE JESUS BRANDÃO (OAB 192153/SP)

Processo 1009242-04.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - DOMINGOS ALVES 
DOS SANTOS - - CÍCERA MARIA DA SILVA - ‘Dersa - Desenvolvimento Rodoviario S.A. - Vistos. A DERSA encaminhou 
duas contestações para os autos, incorrendo em equívoco. Sendo assim, cancele-se eletronicamente a juntada da segunda 
contestação, diante da duplicidade (fls. 132/148, mais os documentos que vieram também em duplicidade). Após, conclusos. Int. 
- ADV: FATIMA LUIZA ALEXANDRE (OAB 105301/SP), RONALDO DE SOUZA (OAB 163755/SP), LUCIANA MARIA GRAZIANI 
MATTA (OAB 187973/SP)

Processo 1009619-72.2014.8.26.0348 - Mandado de Segurança - Tempo de Serviço - MARIA DAS DORES FREITAS 
MAGALHÃES MATOS - Procuradoria Geral da Fazenda do Estado de Sao Paulo - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 348.2014/032890-5 dirigi-me ao endereço 
onde Ilmo. Sr. DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE MAUÁ, na pessoa de sua representante, BRUNA DEL VECCHIO 
DEBARTOLO, dando-lhe conhecimento de todo o conteúdo do mandado, que lhe li e do qual ficou ciente, tendo recebido e 
aceitado a contrafé, exarando sua assinatura no mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MEIRE ANA DE OLIVEIRA 
(OAB 160406/SP), MARCO AURELIO FUNCK SAVOIA (OAB 311564/SP)

Processo 1009619-72.2014.8.26.0348 - Mandado de Segurança - Tempo de Serviço - MARIA DAS DORES FREITAS 
MAGALHÃES MATOS - Procuradoria Geral da Fazenda do Estado de Sao Paulo - Vistos. Admito o ingresso da FESP como 
assistente litisconsorcial. Diante da juntada das informações (fls. 30/40), vista dos autos ao MP. Int. - ADV: MEIRE ANA DE 
OLIVEIRA (OAB 160406/SP), MARCO AURELIO FUNCK SAVOIA (OAB 311564/SP)

Processo 1009966-08.2014.8.26.0348 - Exibição - Medida Cautelar - FERNANDO HOFF DOS SANTOS BARBOSA - Vistos. 
Fls. 45. A petição de emenda da inicial acha-se incompleta, porquanto o requerente ainda não informa o endereço (completo) da 
autarquia indicada no polo passivo (DETRAN), a qual deve ser citada em sua sede. Deve fazê-lo no prazo de cinco dias. Int. - 
ADV: EKETI DA COSTA TASCA (OAB 265288/SP)

Processo 4002704-87.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ELISABETE BUENO 
ALVES LALLO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ e outro - Vistos. 1. A parte interessada foi intimada a providenciar o 
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andamento do feito, suprindo a falta nele existente que lhe impede o prosseguimento (fls. 63), mas deixou que se escoasse o 
prazo assinado, sem providência (certidão retro). Em verdade, há quase dez meses que a autora não se manifesta nos autos. 
2. Em conseqüência, com fundamento no art. 267, Inc. III do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito de 
ação de interbação compulsória, requerida por ELISABETE BUENO ALVES LALLO contra PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÁ, 
JOSE RICARDO DA SILVA LALLO, condenando a parte referida ao pagamento das custas e despesas processuais. 3.Sem 
custas, diante da gratuidade. 4. P.R.I. e, certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas as formalidades legais. Maua, 
09 de fevereiro de 2015. - ADV: FLAVIA DE AGUIAR PIETRI VICENTE (OAB 332408/SP), VIVIAN RIBEIRO DA COSTA (OAB 
231521/SP)

Processo 4002783-66.2013.8.26.0348 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MAUÁ - APARECIDA DE LOURDES BORTOLOTTO - 1) Fls. 331/332: Registre-se no sistema informatizado o 
início da execução da sentença, certificando-se. Considerando a nova sistemática sobre o processo de execução lastreado em 
título executivo judicial, introduzida no ordenamento jurídico pela Lei nº 11.232, de 23 de dezembro de 2.005, a embargada/
sucumbente fica intimada, por seu procurador, para que no prazo de quinze (15) dias previsto no artigo 475-J, do C.P.C., efetue 
o pagamento da quantia apontada no cálculo de fls. 331/333, no valor de R$ 4.404,51, sob pena de prosseguimento da execução 
com incidência de multa de 10%. 2) Fls. 329/330. Diante do comprovante, declaro quitada, pela embargada/sucumbente, a taxa 
judiciária cujo pagamento foi imposto na sentença. Intime-se. - ADV: ABSALAO DE SOUZA LIMA (OAB 68863/SP), JILLYEN 
KUSANO (OAB 246297/SP), MARIA JOSÉ DE ABREU (OAB 184784/SP)

Processo 4004994-75.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - 
RICARDO DEODATO DA SILVA - Prefeitura Municipal de Mauá - Vistos. Embargos de declaração opostos pelo réu (fls. 113/115). 
Sem razão o embargante. A sentença não é contraditória. Ela dispôs que os juros são os ali arbitrados porque afastada a 
aplicação da Lei 11.960/2009, cuja inconstitucionalidade foi pelo STF pronunciada. Se o Município entende que assim não 
deveria ter sido julgado, por óbvio que a reforma da sentença deve ser buscada por meio do recurso adequado. Outrossim, 
a decisão liminar proferida pelo Ministro Luiz Fux refere-se ao pagamento dos precatórios já expedidos. Nada além disso. 
Não se aplica, no entendimento deste Juízo, ao caso concreto. Por isso, não se aplicou a regra da Lei 11.960. Isso está claro 
na sentença embargada. Por tais motivos, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Município. Int. - ADV: IRAPUÃ 
SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA (OAB 341538/SP), JOSÉ ARIMATEIA MARCIANO (OAB 192118/SP)

Processo 4005072-69.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - ricardo 
zambelli - MUNICIPIO DE MAUA - Vistos. Fls. 125/127. Embargos de declaração opostos pelo réu. Os embargos merecem 
rejeição. A sentença não contém a vislumbrada contradição. Decidiu que os juros moratórios não sofrem a disciplina da Lei 
11.960/2009 porque ela foi declarada inconstitucional. Se o ora embargante entende que a sentença merece reforma nesse 
aspecto, o recurso para discutir a questão não é, obviamente, o ora manejado. Diga-se de passagem que a decisão liminar 
proferida pelo Ministro Luiz Fux nada tem a ver com o caso concreto, pois aquela decisão aplica-se aos precatórios pendentes 
de pagamento pelos entes públicos. Nada mais do que isso. Logo, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Município 
de Mauá. Int. - ADV: IRAPUÃ SANTANA DO NASCIMENTO DA SILVA (OAB 341538/SP), JOSÉ ARIMATEIA MARCIANO (OAB 
192118/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO SOARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CELSO ROBERTO GOZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0045/2015
Processo 1000121-15.2015.8.26.0348 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - MARIA JOSÉ BORGES DOS SANTOS 

CAETANO - 1 - Concedo à autora os benefícios da justiça gratuita. 2 - Cumpra-se o despacho inicial. - ADV: SERGIO MILLOS 
(OAB 78948/SP)

Processo 1000750-86.2015.8.26.0348 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das 
Pessoas Naturais - J.F.F. - Vistos. Defiro gratuidade. Vista ao MP. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(OAB 999999/DP)

Processo 1007274-36.2014.8.26.0348 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - WALCIR STANCHEVIEZ e outro - Vistos. 
Fls. 69. O Município de Mauá manifesta desinteresse na causa. Cientes os autores. Fls. 67. Concedo aos autores o prazo 
de trinta dias para atendimento do quanto anotado pelo oficial registrado a fls. 59/60. Int. - ADV: EVERALDO MARQUES DE 
SOUSA (OAB 231912/SP)

Processo 1009203-07.2014.8.26.0348 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - RENATO FELIX DE BARROS - RENATO 
FÉLIX DE BARROS ajuizou ação de USUCAPIÃO contra MÁRIO MAGINE Determinada a emenda da petição inicial, deixou 
o autor transcorrer, sem qualquer providência, o prazo que lhe foi assinado (certidão de fls. 33). É o relatório Decido. O autor 
não sanou o defeito da petição inicial, como lhe foi determinado, de maneira que ela deve ser indeferida por inábil a dar 
início à relação jurídica processual. Ante o exposto, com fundamento no artigo 284, parágrafo único, do código de Processo 
civil, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, condenado o autor ao pagamento das custas e despesas 
processuais. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, independente de traslado. Oportunamente, 
arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. P.R.I.C. Maua, 06 de fevereiro de 2015. RODRIGO SOARES JUIZ DE 
DIREITO - ADV: JOSÉ DIVINO NEVES (OAB 227320/SP)

Processo 1009545-18.2014.8.26.0348 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - ISABEL APARECIDA DA SILVA MALOSPIRITO 
e outro - Vistos. 1. Fls. 65/66. Recebo a petição como emenda à inicial. 2. Inclua-se no polo passivo (SAJ/distribuidor) OTACILIO 
LEANDRO DA CRUZ, pessoa em cujo nome encontra-se, segundo os autores, registrado o imóvel usucapiendo. 3. Porém, a 
emenda não veio completamente em termos, cabendo aos autores, ainda, (a) informar o endereço para citação de Otacilio 
Leandro da Cruz, bem como sua qualificação, e (b) atribuir, aos endereços dos confinantes, os respectivos nomes para citação: 
Sebastião Duarte mora em qual dos endereços? Por conseguinte, qual dos endereços é o de Ranieri Giusepe? Novo e derradeiro 
prazo de dez dias, pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: FLAVIO CALLADO DE CARVALHO (OAB 121381/SP), RENATA 
APARECIDA PRESTES ELIAS DE CARVALHO (OAB 141490/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO SOARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CELSO ROBERTO GOZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0046/2015
Processo 0000052-40.2014.8.26.0540 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - C.M.T. - Vistos. 

Preliminarmente, o autor deve (a) informar sua profissão, (b) trazer declaração de pobreza e (c) comprovar seus rendimentos 
mensais. Em dez dias, sob pena de indeferimento da inicial e/ou da gratuidade de justiça, conforme o caso. Int. - ADV: ALAN 
LEONARDO DE FREITAS (OAB 170529/SP)

Processo 1000129-89.2015.8.26.0348 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.E.P.G. - Ciência ao autor acerca 
do retorno negativo do ofício enviado à empregadora do alimentante. Motivo da devolução: “Mudou-se”. - ADV: CRISTINA 
MEDRADO GOMES OLIVEIRA (OAB 201199/SP)

Processo 1000189-62.2015.8.26.0348 - Divórcio Consensual - Dissolução - C.C.C.T. e outro - Vistos. Defiro a gratuidade. 
Vista dos autos ao MP. - ADV: DANIELA GONÇALVES MONTEIRO (OAB 180406/SP)

Processo 1000267-56.2015.8.26.0348 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - G.D.L. e outro - 
Despacho - Genérico - ADV: MARCELA DE OLIVEIRA CUNHA VESARI (OAB 160402/SP), JOSÉ GERALDO SANTOS DE LIMA 
JUNIOR (OAB 346998/SP)

Processo 1000372-33.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.A.S.F. - Vistos. 1. O réu é titular da guarda 
das filhas, por força de decisão judicial transitada em julgado. Embora a autora reclame de supostos maus tratos sofridos pelas 
filhas, sob guarda do réu, o certo é que, somente agora, porque o réu supostamente se mudou para distante Estado, é que 
a autora vem pleitear a modificação da guarda. O certo é que, por enquanto, não há prova razoável de (a) que o réu tenha, 
mesmo, mudado para a Bahia com as meninas, com intuito de lá residir; (b) que essa mudança consubstancie ato de alienação 
parental; (c) que as meninas não estejam sendo bem cuidadas pelo réu e (d) de que a autora possua, hoje, condições de 
assumir a guarda das filhas. Sendo assim e a despeito da manifestação de fls. 41/43 (na verdade, uma petição atravessada pela 
autora, já que não havia despacho deste Juízo para que voltasse a falar nos autos), deve ser, mesmo, acolhida a manifestação 
do MP a fls. 40. Posto isso, por ora, processe-se sem a liminar - o que poderá ser revisto adiante, à vista de novos elementos 
que surjam no processo. 2. Cite-se, para contestar em quinze dias, por mandado - com o benefício do art. 172 do CPC ao oficial 
de justiça. 3. Concedo gratuidade à autora. Int. - ADV: FABIO QUINTILHANO GOMES (OAB 303338/SP)

Processo 1000372-33.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.A.S.F. - Informe o autor, em 05 dias, o CEP 
do endereço do requerido, tendo em vista que a rua informada não foi localizada no site dos correios e nem na planilha de 
zoneamento de Mauá. - ADV: FABIO QUINTILHANO GOMES (OAB 303338/SP)

Processo 1000451-12.2015.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - P.C.S. - Vistos. Defiro 
a emenda da inicial, bem como os benefícios da justiça gratuita, anotando-se. Cite-se o executado para pagamento do débito 
apurado, no prazo de 03 dias, justificar se o fez ou da impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão nos termos do artigo 
733, § 2º, do CPC. Concedo ao Oficial de Justiça os benefícios do art. 172 do CPC. Conste-se do mandado que devem ser 
incluídas pelo devedor também as parcelas vencidas após o ajuizamento da execução, automaticamente. Ciência ao MP. - ADV: 
SEVERINO BILL LOPES DA SILVA (OAB 99183/SP)

Processo 1000668-89.2014.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - N.M.M.H. - Despacho - 
Genérico - ADV: MARLEI DE FATIMA ROGERIO COLAÇO (OAB 134272/SP)

Processo 1000777-69.2015.8.26.0348 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.M.M. - Vistos. Defiro a gratuidade 
processual. Fixo os alimentos provisórios, a partir da citação (ou do desconto em folha, o que ocorrer primeiro), em 25% do 
salário líquido, não incidindo sobre horas extras, PLR e saldo do FGTS (artigo 4º da Lei nº 5.478/68). Designo audiência de 
Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 6 de maio de 2015, às 13.45 horas. Cite-se o réu (se requerido, com o benefício 
do art. 172 à diligência) e intime-se o autor, a fim de que compareça a audiência, acompanhado por Advogado e das respectivas 
testemunhas, três (03) no máximo, independentemente de prévia apresentação do rol (artigo 8º). O réu será expressamente 
advertido de que seu não comparecimento ou a não apresentação de defesa, por Advogado, importará em revelia, além de 
confissão a matéria de fato. Já a ausência dos autores, acarretará o arquivamento do feito (artigo 7º). Na audiência, apresentada 
a defesa (se houver) e não havendo acordo, passar-se-á à instrução, se for o caso. Oficie-se à empregadora do alimentante 
para que proceda ao desconto e pagamento/depósito bancário das importâncias estabelecidas a título de alimentos provisórios 
(fls. 8/9); e para que preste as informações de que trata o artigo 5º, § 7º, da referida Lei, restringindo-se à remuneração auferida 
nos últimos seis meses. Ciência ao MP. Int. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1000789-83.2015.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - K.C.M.S. e outro - Vistos. 
Cite-se o executado para pagamento do débito apurado, no prazo de 03 dias, justificar se o fez ou da impossibilidade de fazê-lo, 
sob pena de prisão nos termos do artigo 733, § 2º, do CPC. Concedo ao Oficial de Justiça os benefícios do art. 172 do CPC. 
Conste-se do mandado que devem ser incluídas pelo devedor também as parcelas vencidas após o ajuizamento da execução, 
automaticamente. Defiro gratuidade aos exequentes. Int. - ADV: AMANDA PALMIERI SILVA (OAB 342655/SP)

Processo 1000796-75.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.C.S. - Vistos. Defiro gratuidade. Vista ao MP. - 
ADV: JOSÉ NILDO ALVES CARDOSO (OAB 272454/SP)

Processo 1000799-30.2015.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.E.C.S.S. - Vistos. 
Cite-se por mandado (deferido ao oficial de justiça o benefício previsto no art. 172 do CPC) o executado para, no prazo de 
três dias, efetuar o pagamento da dívida. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida; em 
caso de pagamento integral dentro do prazo acima, a verba honorária será reduzida pela metade. Não efetuado o pagamento, 
munido da segunda via do mandado, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se 
o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Se não localizar o executado para intimá-lo 
da penhora, o oficial de justiça deverá certificar detalhadamente as diligências realizadas. Defiro gratuidade à exequente. Int. - 
ADV: SIRLANE DE FREITAS (OAB 321558/SP)

Processo 1000800-15.2015.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.E.C.S.S. - Vistos. 
Cite-se o executado para pagamento do débito apurado, no prazo de 03 dias, justificar se o fez ou da impossibilidade de fazê-lo, 
sob pena de prisão nos termos do artigo 733, § 2º, do CPC. Concedo ao Oficial de Justiça os benefícios do art. 172 do CPC. 
Conste-se do mandado que devem ser incluídas pelo devedor também as parcelas vencidas após o ajuizamento da execução, 
automaticamente. Defiro gratuidade à exequente. Int. - ADV: SIRLANE DE FREITAS (OAB 321558/SP)

Processo 1000819-21.2015.8.26.0348 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.G.M.B. - Vistos. Defiro a gratuidade 
processual. Fixo os alimentos provisórios, a partir da citação, em 40% do salário mínimo (artigo 4º da Lei nº 5.478/68). Designo 
audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento para o dia 23 de abril de 2015, às 15 horas. Cite-se o réu (se requerido, com 
o benefício do art. 172 à diligência) e intime-se o autor, a fim de que compareça a audiência, acompanhado por Advogado e 
das respectivas testemunhas, três (03) no máximo, independentemente de prévia apresentação do rol (artigo 8º). O réu será 
expressamente advertido de que seu não comparecimento ou a não apresentação de defesa, por Advogado, importará em 
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revelia, além de confissão a matéria de fato. Já a ausência dos autores, acarretará o arquivamento do feito (artigo 7º). Na 
audiência, apresentada a defesa (se houver) e não havendo acordo, passar-se-á à instrução, se for o caso. Ciência ao MP. Int. 
- ADV: FRANCISCO CARLOS DA SILVA (OAB 110073/SP)

Processo 1000823-58.2015.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - N.P.B. - Vistos. Cite-
se o executado para pagamento do débito apurado, no prazo de 03 dias, justificar se o fez ou da impossibilidade de fazê-lo, 
sob pena de prisão nos termos do artigo 733, § 2º, do CPC. Concedo ao Oficial de Justiça os benefícios do art. 172 do CPC. 
Conste-se do mandado que devem ser incluídas pelo devedor também as parcelas vencidas após o ajuizamento da execução, 
automaticamente. Defiro gratuidade. Int. - ADV: DANIELA GABARRON CALADO ALBUQUERQUE (OAB 279094/SP)

Processo 1000830-50.2015.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - K.S.S. - Vistos. Cite-
se o executado para pagamento do débito apurado, no prazo de 03 dias, justificar se o fez ou da impossibilidade de fazê-lo, 
sob pena de prisão nos termos do artigo 733, § 2º, do CPC. Concedo ao Oficial de Justiça os benefícios do art. 172 do CPC. 
Conste-se do mandado que devem ser incluídas pelo devedor também as parcelas vencidas após o ajuizamento da execução, 
automaticamente. Defiro gratuidade. Int. - ADV: MAURO SERGIO MOREIRA (OAB 173795/SP)

Processo 1000842-64.2015.8.26.0348 - Inventário - Inventário e Partilha - Antonia Guedes de Moura Silva - Vistos. Não é o 
caso do art. 1.044 do CPC, motivo pelo qual determino à requerente que emende o requerimento inicial a fim de indicar qual dos 
finados prosseguirá neste inventário. Em dez dias. Int. - ADV: CÁTIA MARIA DE CARVALHO (OAB 175536/SP)

Processo 1000873-84.2015.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.E.O. - Vistos. Apensem-se os autos virtuais da 
medida cautelar. Após, vista ao MP. - ADV: ADEMAR FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB 89289/SP)

Processo 1000886-83.2015.8.26.0348 - Divórcio Consensual - Dissolução - V.R.S. e outro - Vistos. Não há declaração de 
pobreza. Os requerentes devem providenciar o recolhimento das custas iniciais, em dez dias. Int. - ADV: ADERVAL CARREIRA 
MARTINS (OAB 265197/SP)

Processo 1000892-27.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - M.A.S.P. - J.P.S. 
- Despacho - Genérico - ADV: CHRISTINE HELENE BOSCARIOL LIMA (OAB 263829/SP), CRISTIANE DOS ANJOS SILVA 
RAMELLA (OAB 169649/SP)

Processo 1000894-94.2014.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R.S.A. - Vistos. Intime-se 
o devedor por mandado, no endereço de fls. 21, a fim de pagar a quantia apontada, de R$ 1145,80 (mais as pensões vencidas 
depois de janeiro de 2015, se for o caso), no prazo de três dias, sob pena de lhe ser decretada a prisão civil. Int. - ADV: 
VANESSA PRISCILA BORBA (OAB 233825/SP)

Processo 1001240-45.2014.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.S.C. - Vistos. 
Considerando que o processo encontra-se paralisado, em cartório, por mais de trinta (30) dias, aguardando-se providências da 
autora, para a citação do requerido, o que impede o seu prosseguimento e, via de conseqüência, decorreu o prazo legal para 
a manifestação de seu interesse no prosseguimento da ação, julgo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais 
efeitos, extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. 
Arbitro os honorários da advogada da autora em 30%, conforme previsto na tabela da OAB. Transitada em julgado e certificadas 
as custas, expeça-se certidão de honorários e arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: BRAZ SILVERIO JUNIOR (OAB 228539/SP)

Processo 1001406-77.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Guarda - L.O.A. - J.W.O.L. e outro - Oficie-se à 
Defensoria Pública para indicar profissional para defender os interesses da citada por edital Tatiane de Oliveira Teixeira Pinto. 
- ADV: BERTONY MACEDO DE OLIVEIRA (OAB 282507/SP), CRISTIANE DOS ANJOS SILVA RAMELLA (OAB 169649/SP), 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1002119-52.2014.8.26.0348 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.L.R.C. - Tendo em vista que o 
requerido foi citado com hora certa e não apresentou defesa voluntária, oficie-se à Defensoria Pública, solicitando indicação de 
advogado para defender seus interesses. - ADV: EDNA DE OLIVEIRA SOUZA MARTINS (OAB 256240/SP)

Processo 1002176-70.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Exoneração - A.A.O. - A.L.S.O. - Vistos. Homologo, por 
sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, às fls. 41, exoneração o autor 
dos alimentos ao requerido e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 
269, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se à empregadora, se o caso. Arbitro os honorários do advogado do requerido 
em 100%, conforme previsto na vigente tabela da OAB. Transitada em julgado, expeça-se certidão de honorários e, certificadas 
as custas e arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: JOZELITO RODRIGUES DE PAULA (OAB 137177/SP), SICARLE JORGE 
RIBEIRO FLORENTINO (OAB 262756/SP)

Processo 1002201-83.2014.8.26.0348 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.S.C.P. - J.D.P. - Vistos em saneador. 1. Não há 
preliminares. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Partes legítimas e bem representadas, dou 
o processo por saneado. 2. Controvérsia existe sobre a guarda do menor, sobretudo. Sendo assim, determino a realização de 
estudo psicossocial pela equipe técnica deste juízo. Antes, porém, de mandar os autos ao setor técnico para os agendamentos, 
defiro o pedido de fls. 112, para que se oficie à mencionada clínica de psicologia, requisitando encaminhar prontuário e/ou 
relatório técnico sobre eventuais atendimentos ou tratamento psicológico que tenha sido dado ao menor e/ou à autora. Conste-
se prazo de quinze dias, no ofício, para atendimento. 3. Após a vinda desses documentos, dê-se ciência às partes pelo prazo 
comum de cinco dias. Em seguida, encaminhem-se os autos ao setor técnico deste Juízo, para o trabalho social e psicológico 
com os envolvidos, vindo os pareceres nos subsequentes 60 dias. 4. Quanto à partilha de bens, eventuais diligências de 
apuração de valores ficam relegadas para fase posterior ou, mesmo, para ação própria - isso será definido na sentença do 
divórcio. De toda forma, em ação de divórcio, não se admite protelação do julgamento em razão de dissenso sobre partilha - que 
pode, conforme o caso, ser postergada para juízo próprio. Int. - ADV: ÉRICO TARCISO BALBINO OLIVIERI (OAB 184337/SP), 
JOÃO FRANCISCO GOMES (OAB 239098/SP)

Processo 1002681-61.2014.8.26.0348 - Divórcio Litigioso - Dissolução - F.R.A. - Vistos. Diante da manifestação do autor 
a fls. 46, noticiando reconciliação com a ré, perdendo este feito o interesse de agir, julgo o processo extinto sem resolução do 
mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do CPC. Sem custas - concedida gratuidade. Transitada em julgado esta sentença, 
arquivem-se os autos. P.R.I., inclusive o MP. - ADV: FELIPE LEONARDO TORRES DE SOUZA (OAB 299627/SP)

Processo 1002878-16.2014.8.26.0348 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.A.S. - F.J.S.S. - Vistos. Arquivem-
se os autos, considerando o teor da certidão de fls. 57. Int. - ADV: SILVIA REGINA DOS SANTOS CLEMENTE (OAB 202990/
SP), MATHEUS DE OLIVEIRA BATISTA FERREIRA (OAB 326692/SP)

Processo 1003105-06.2014.8.26.0348 - Inventário - Inventário e Partilha - VANIA MARISA MONTANARI - 1 - Ciência à 
inventariante, por cinco dias, da manifestação da Fazenda do Estado da Bahia. 2 - No mais, aguarde-se as citações dos 
herdeiros por precatória. - ADV: THIAGO DE OLIVEIRA MARCHI (OAB 274218/SP)

Processo 1003199-51.2014.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - B.W.R.M.M. - D.W.M.M. 
- 1 - Manifeste-se o credor, em cinco dias, sobre os comprovantes de pagamento do débito alimentos. 2 - No silêncio, entender-
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se-a que o débito está quitado, voltando para extinção da execução. - ADV: GILBERTO FIDELIS (OAB 136779/SP), MEIRE 
REGINA RODRIGUES GRACIO (OAB 149426/SP)

Processo 1003515-64.2014.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R.G.C.M. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 348.2014/031731-8 
dirigi-me ao endereço: à Rua Brás Cubas, nº 1252, Vila Bocaina, nesta Comarca e procedi à penhora do veículo da marca 
GM, tipo Corsa GLS, prata, ano e modelo 1999, Placas CZ 8195, conforme Auto de Penhora e Depósito que segue anexo. 
Certifico mais que procedi à intimação do executado CLEIDSON NORBERTO MOREIRA, acerca da Penhora que recaiu sobre 
o valor depositado na conta do FGTS, bem como da Penhora efetuada sobre o veículo, o qual aceitou a devida copia e de 
tudo ficou ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: PAULA DE FRANÇA SILVA (OAB 200371/SP), WENDEL BERNARDES 
COMISSARIO (OAB 216623/SP), ROSINEIA ANGELA MAZA COMISSÁRIO (OAB 224468/SP)

Processo 1003515-64.2014.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R.G.C.M. - C.N.M. - 
Manifestem-se os credores, em dez dias, sobre a impugnação à penhora de fls. 110 e segts. - ADV: PAULA DE FRANÇA SILVA 
(OAB 200371/SP), WENDEL BERNARDES COMISSARIO (OAB 216623/SP), ROSINEIA ANGELA MAZA COMISSÁRIO (OAB 
224468/SP)

Processo 1003603-05.2014.8.26.0348 - Divórcio Litigioso - Dissolução - F.N.N.J. - Despacho - Genérico - ADV: DIVINO 
RODRIGUES TRISTÃO (OAB 192883/SP)

Processo 1003665-45.2014.8.26.0348 - Inventário - Inventário e Partilha - ROBERTO MARTINS RAMOS - Vistos. Fls. 51. 
Aguarde-se por 30 dias a vinda de manifestação da Fazenda sobre a quitação do imposto de transmissão. Int. - ADV: CAIO 
MARIO CALIMAN FILHO (OAB 268565/SP)

Processo 1003917-48.2014.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - K.O.S. e outro - Vistos. 
Fls. 28. A execução ainda não foi extinta. O despacho de fls. 26 apenas suspendeu a execução até notícia de quitação ou 
descumprimento do acordo. Note-se que a última parcela do acordo vence no final do mês de abril de 2015. Portanto, a certidão 
de honorários ainda não pode ser expedida. Aguarde-se o devido momento. Int. - ADV: ROSENI SENHORA DAS NEVES SILVA 
DELMONDES (OAB 280376/SP)

Processo 1004092-42.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.C.S. - R.C.S. - Posto 
isso, JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ante o reconhecimento de procedência dos pedidos, 
pelo requerido (art. 269, II, CPC), o qual fica isento da condenação em sucumbência porque não deu causa ao ajuizamento 
desta ação. Transitada a sentença em julgado, expeça-se mandado ao Cartório de Registro Civil, a fim de que a autora passe 
a se chamar LETÍCIA CAVALCANTE MARCULINO, substituindo o nome de seu pai pelo nome do autor e, por conseguinte, 
dos avós paternos. Homologo a convenção de visitas formalizada entre as partes, nos termos do pedido inicial. A inclusão da 
menor no plano de saúde do genitor/autor não depende de ordem judicial. Declaro o requerido exonerado do dever de prestar 
alimentos à autora, diante da exclusão da paternidade. Alimentos definitivos deverão ser convencionados entre os autores em 
pedido autônomo. Caso não haja acordo, qualquer das partes poderá pedir o arbitramento em ação de alimentos. Por fim, não 
há custas (gratuidade). P.R.I.C. - ADV: RENATA CANAFOGLIA (OAB 128576/SP), ROBERTO GALINDO DOS SANTOS (OAB 
225083/SP)

Processo 1004218-92.2014.8.26.0348 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.A.B.M. - C.R.M. - Ante a tempestividade, recebo a 
apelação interposta pelo requerido, às fls.81/84, sem prejuízo do reexame dos pressupostos de admissibilidade após a resposta 
(CPC., art.518 e seus parágrafos), em seus regulares efeitos. À parte contrária para as contrarrazões, no prazo legal. Após, se 
o caso, ao MP e, por fim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça competente, com as formalidades legais. Int. 
- ADV: DILIANE COMBINATO ROCHA PEREIRA (OAB 304624/SP), RAFAEL DA SILVA ARAUJO (OAB 220687/SP)

Processo 1004797-40.2014.8.26.0348 - Outras medidas provisionais - Família - A.C.R. - Fica o autor intimado a manifestar-
se, em 05 dias, sobre o resultado negativo da carta precatória de citação, juntado às fls. 29 dos autos. - ADV: ANTONIO 
CLENILDO DE JESUS CARVALHO (OAB 257589/SP)

Processo 1004923-90.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - T.S.N. - J.M.E. - Vista ao 
MP. - ADV: ELISABETE DE LIMA TAVARES (OAB 173859/SP), GILBERTO BATISTA DOS SANTOS (OAB 73428/SP)

Processo 1004943-81.2014.8.26.0348 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - M.S.R.S. e outros - Despacho - 
Genérico - ADV: ALEX BARBOSA DA SILVA (OAB 337509/SP)

Processo 1004966-27.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Exoneração - J.C.E. - Fls. 76/77. Defiro parcialmente o 
pedido, concedendo ao autor o prazo de dez dias para o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça. - ADV: RICARDO DOS 
SANTOS MARTINS (OAB 276347/SP)

Processo 1005082-33.2014.8.26.0348 - Divórcio Litigioso - Dissolução - G.A.B. - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a 
pretensão inicial, para DECRETAR O DIVÓRCIO DIRETO do casal, extinguindo o processo na forma do art. 269, inciso I, do 
CPC. Fica decidido que: a ré permanecerá com a guarda do filho menor; direito de visitas ao autor, nos termos propostos na 
inicial; a ré voltará ao nome de solteira; entre as partes não há pensão; a do menor, decidida noutra causa; nada a ser partilhado 
por ora. Condeno a ré ao pagamento de custas judiciais, despesas do processo e honorários advocatícios do autor, arbitrados 
em quinhentos reais. Transitada a sentença em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Registro Civil. P.R.I. - ADV: 
ROSANGELA DA CUNHA GOMES (OAB 159867/SP)

Processo 1005912-96.2014.8.26.0348 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - S.O.G.S. e outro - E.G.S. - Vistos. 
Fls. 54/56. Acolho os embargos de declaração opostos pelo requerido, para constar da sentença a concessão de gratuidade em 
seu favor e para constar que, transitada a sentença em julgado, devem ser expedidas certidões de honorários (100%) em favor 
dos advogados das partes. Intime-se. - ADV: MARIA AMELIA DE ARAUJO LIMA FANTI (OAB 51401/SP), DANIELA GABARRON 
CALADO ALBUQUERQUE (OAB 279094/SP)

Processo 1006269-76.2014.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.C.M. - J.S.M. 
- Ciência ao credor, por cinco dias, dos comprovantes de depósitos relativos à pensão em atraso, manifestando-se se dá por 
satisfeito o crédito. No silêncio, entender-se-a que sim e voltem para extinção. Int. - ADV: CARLA ADRIANA IORIO GONÇALVES 
(OAB 151182/SP), FABRICIO RIPOLI (OAB 239041/SP)

Processo 1006388-37.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Alimentos - G.B.V.F. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 348.2014/024589-9 dirigi-me ao local indicado 
e aí sendo procedi a intimação de Rejane Bezerra de Vasconcellos. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MARCOS DE MARCHI 
(OAB 54046/SP), VICTOR FOSSATTO MASSARO (OAB 322597/SP), EDUARDO DE AMORIM (OAB 337245/SP)

Processo 1006388-37.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Alimentos - G.B.V.F. - E.F. - Posto isso, JULGO 
IMPROCEDENTE a ação, extinguindo o processo nos termos do art. 269, I, do CPC. A autora desfruta da isenção das verbas 
de sucumbência, tratando-se de beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado esta sentença, expeça-
se certidão de honorários ao advogado da autora (100%). P.R.I.C. - ADV: MARCOS DE MARCHI (OAB 54046/SP), VICTOR 
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FOSSATTO MASSARO (OAB 322597/SP), EDUARDO DE AMORIM (OAB 337245/SP)
Processo 1006481-97.2014.8.26.0348 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.S.M. - J.P.M. - Fls. 70. Arbitro os 

honorários do advogado do autor em 100%, conforme previsto na vigente tabela da OAB, expedindo-se certidão, oportunamente. 
Cumpra-se a sentença. - ADV: SIDNEY LEVORATO (OAB 78957/SP), PAULO SERGIO ROCHA SANTOS (OAB 261770/SP)

Processo 1006546-92.2014.8.26.0348 - Inventário - Inventário e Partilha - KAUANE VIEIRA DE OLIVEIRA - Despacho - 
Genérico - ADV: ADEMIR DERRE (OAB 62331/SP)

Processo 1006555-54.2014.8.26.0348 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - ODAIR ALVES DE SOUSA e outro - Fls. 
55. Aguarde-se a provocação da inventariante no arquivo. - ADV: VANESSA PRISCILA BORBA (OAB 233825/SP)

Processo 1006778-07.2014.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - S.M.O. - Fls. 
30/31. 1 - Considerando que a autora é beneficiária da justiça gratuita, defiro as pesquisas requeridas junto ao BACENJUD, 
INFOJUD, RENAJUD e ARISP. 2 - No mais, comprove a condição do requerido como sócio proprietário da empresa, juntando-se 
certidão atualizada da JUCESP. - ADV: PATRICIA CROVATO DUARTE (OAB 226041/SP), ANDREA VANESSA ANDREU FAILDE 
(OAB 339598/SP)

Processo 1006820-56.2014.8.26.0348 - Divórcio Litigioso - Dissolução - D.S.A.S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 348.2014/032437-3 dirigi-me ao endereço 
indicado e não localizei o número 886, a rua é grande com numeração irregular e, percorrendo a rua, os números mais próximos 
localizados foram 888, 892, 902, 904, 986. E ai sendo, DEIXEI DE CITAR EVERTON DE ALMEIDA SILVA. O referido é verdade 
e dou fé. Maua, 15 de dezembro de 2014. - ADV: CARLA ADRIANA IORIO GONÇALVES (OAB 151182/SP)

Processo 1006820-56.2014.8.26.0348 - Divórcio Litigioso - Dissolução - D.S.A.S. - Vistos. Foi designada audiência de 
tentativa de conciliação para o dia 19 de março de 2015, às 10.00 horas, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania - CEJUSC de Mauá, situado na Rua Nelson Barbosa Ferreira, 47, Vila Noemia, Mauá, SP, CEP 09370-560 
devendo os patronos das partes providenciarem os comparecimentos de seus respectivos constituintes, munidos de documentos 
de identificação oficial, original, com foto. Cite-se e intime-se o(a) requerido(a) por mandado para comparecer à audiência, 
ficando consignado que o prazo para defesa é de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência ( art. 297, do CPC), cujo 
mandado será cumprido na forma requerida pela autora, no termo de audiência de fls. 58. Deverá o advogado do(a) autor(a) 
providenciar o comparecimento desta à audiência. Defiro a gratuidade da justiça, anotando-se. Cumpra-se, com urgência. Int. 
Mauá, - ADV: CARLA ADRIANA IORIO GONÇALVES (OAB 151182/SP)

Processo 1006907-12.2014.8.26.0348 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.P.I. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 348.2014/031558-7 dirigi-me ao endereço: 
Av Cidade de Mauá, 1646 - Jd Zaíra - Mauá - SP, e aí sendo, PROCEDI À CITAÇÃO E À INTIMAÇÃO DE FRANCISCO DAS 
CHAGAS IDALINO, que de tudo bem ciente ficou, aceitou a cópia que lhe ofereci e exarou nota. O referido é verdade e dou fé. 
- ADV: IVANI DE SOUZA BARROS BERTUQUI (OAB 263052/SP)

Processo 1006907-12.2014.8.26.0348 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.P.I. - Ato Ordinatório - Ciência ao Ministério 
Público - ADV: IVANI DE SOUZA BARROS BERTUQUI (OAB 263052/SP)

Processo 1006907-12.2014.8.26.0348 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.P.I. - Aguarde-se o prazo para defesa. - ADV: 
IVANI DE SOUZA BARROS BERTUQUI (OAB 263052/SP)

Processo 1007115-93.2014.8.26.0348 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I.M.N. - J.L.N. - Despacho - Genérico 
- ADV: DULCIRLEI DE OLIVEIRA TANAKA (OAB 165444/SP), WELLINGTON ALMEIDA SOUZA (OAB 205936/SP)

Processo 1007115-93.2014.8.26.0348 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I.M.N. - J.L.N. - Ato Ordinatório - 
Ciência ao Ministério Público - ADV: DULCIRLEI DE OLIVEIRA TANAKA (OAB 165444/SP), WELLINGTON ALMEIDA SOUZA 
(OAB 205936/SP)

Processo 1007200-79.2014.8.26.0348 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - TIAGO DE SOUZA MOREIRA e outros 
- MARLI DE SOUZA MOREIRA - Manifeste-se a Fazenda do Estado, em dez dias, sobre o recolhimento do ITCMD. - ADV: 
ELIANA DE ALMEIDA CALDEIRA (OAB 180512/SP)

Processo 1007404-26.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - V.B.O. - V.S.S. - Fls. 60: 
Manifeste-se o réu acerca do pedido de desistência do prosseguimento do processo apresentado pela autora, em cinco dias. 
- ADV: WENDEL BERNARDES COMISSARIO (OAB 216623/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 
999999/DP)

Processo 1007669-28.2014.8.26.0348 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - A.R.J. - Despacho - 
Genérico - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1007712-62.2014.8.26.0348 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- M.J.S. - P.B.S. e outro - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os embargos, extinguindo-os com resolução do mérito (art. 
269, I, CPC). Sem condenação do vencido em sucumbência, por se tratar de curadoria especial. Transitada esta sentença em 
julgado, expeça-se certidão de honorários em favor do curador especial (100%) e arquivem-se os autos. P.R.I., inclusive o MP. - 
ADV: VALSOMIR FERREIRA DE ANDRADE (OAB 197203/SP), CAIO VALERIO PADILHA GIACAGLIA (OAB 335609/SP)

Processo 1007712-62.2014.8.26.0348 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- M.J.S. - P.B.S. e outro - Ato Ordinatório - Ciência ao Ministério Público - ADV: VALSOMIR FERREIRA DE ANDRADE (OAB 
197203/SP), CAIO VALERIO PADILHA GIACAGLIA (OAB 335609/SP)

Processo 1008000-10.2014.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.G.B.M. - A.C.S. - Vistos. 
Designo audiência de conciliação (art. 331 do CPC) para o dia 13 de abril de 2015, às 15.15 horas, neste Fórum, ficando as 
partes intimadas por meio de seus advogados constituídos. Int. - ADV: JULIANO JOSÉ PIO (OAB 227900/SP), VANDIR DO 
NASCIMENTO (OAB 103389/SP)

Processo 1008378-63.2014.8.26.0348 - Separação de Corpos - Medida Cautelar - A.P.F.B. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 348.2014/030288-4 dirigi-me ao 
endereço indicado e PROCEDI A CITAÇÃO de MARCOS ROGERIO BRUGOGNOLI que ciente ficou e aceitou a contrafé que lhe 
ofereci, exarando no mandado sua nota de ciência. O referido é verdade e dou fé. - ADV: JOSÉ DIVINO NEVES (OAB 227320/
SP)

Processo 1008378-63.2014.8.26.0348 - Separação de Corpos - Medida Cautelar - A.P.F.B. - Tendo decorrido o prazo para o 
requerido apresentar contestação, manifeste-se a autora em prosseguimento, no prazo de cinco dias. Após, vista ao MP. - ADV: 
JOSÉ DIVINO NEVES (OAB 227320/SP)

Processo 1008544-95.2014.8.26.0348 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - ROSANGELA APARECIDA 
SILVA COSTA e outros - Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE, por sentença, o pedido de alvará, a fim de que as requerentes 
possam levantar apenas os depósitos de FGTS, PIS e eventuais expurgos de planos econômicos desses depósitos. Transitada 
esta sentença em julgado, expeça-se alvará nesses termos. O valor depositado na caderneta de poupança na CEF deve ser 
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objeto de arrolamento. Sem custas. P.R.I. - ADV: ROSELI CILSA PEREIRA (OAB 194502/SP)
Processo 1008632-36.2014.8.26.0348 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - M.V.N. - CERTIDÃO - 

MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 348.2014/029462-8 
dirigi-me à Av. Zaira Mansur Sadek, 256 - Jardim Zaira e procedi a citação de Simone Santiago, por todo o conteúdo do presente 
mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1008632-36.2014.8.26.0348 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - M.V.N. - V i s t o 
s. M.V.N, qualificado a fls. 02, ajuizou ação de conversão de separação em divórcio em face de S.S. alegando que: estão 
separados por sentença proferida nos autos do processo n.348.01.2004.007814-9 que tramitou perante 6ª Vara Cível local; 
todos os compromissos assumidos na separação têm sido devidamente cumpridos; e já decorreu o prazo previsto em Lei 
para conversão da separação em divórcio. Pediu, em conseqüência a conversão da separação judicial em divórcio. A petição 
inicial veio instruída com os documentos de fls. 4/9. Regularmente citado o requerido silenciou. É o relatório. D E C I D O. 
Desnecessária a tentativa de conciliação do Decreto-Lei 968/49, por ela já se haver realizado no processo de separação. Com 
efeito, o único requisito para a decretação do divórcio era a comprovação do lápso temporal, para a conversão da separação 
em divórcio tal prazo também não mais subsiste, conforme preceitua a Emenda Constitucional 66/2010. Ante o exposto, com 
fundamento na Emenda Constitucional 66/2010, e art. 35 da Lei n. 6.515/77, converto em divórcio a separação judicial decretada 
entre M.V.N e S.S. A mulher continuará usando o nome de solteira. Custas e despesas processuais na forma da lei. Transitada 
em julgado e certificadas as custas, expeça-se mandado de averbação, arquivando-se após. P.R.I.C. - ADV: DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1009007-37.2014.8.26.0348 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - APARECIDA MARIA ONOFRIA 
PEREIRA - Antonio Donizete Pereira e outro - Vistos. Aguarde-se pelo prazo requerido para comprovação do pagamento do 
imposto causa mortis ou o reconhecimento de sua isenção. - ADV: CLAUDIA SAMMARTINO DOMINGO (OAB 242478/SP)

Processo 1009113-96.2014.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A.J.F.S. - Fls. 30. Defiro 
parcialmente o pedido, procedendo-se as pesquisas pelos sistemas Infojud e Bacenjud e oficiando-se ao Detran. “Ad cautelam” 
proceda-se, também, a pesquisa pelo SIEL. - ADV: MARCELO JOÃO DOS SANTOS (OAB 170293/SP)

Processo 1009163-25.2014.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R.L. - Despacho - 
Genérico - ADV: SHIRLEY CORREIA FREDERICO MORALI (OAB 276355/SP)

Processo 1009255-03.2014.8.26.0348 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - D.F.R. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 348.2014/031722-9, 
dirigi-me ao endereço indicado, onde não encontrei a requerida na ocasião, e, posteriormente, ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA 
procurou-me neste fórum e citei-a para os termos e atos da presente ação e do inteiro teor do mandado, dos quais ficou ciente, 
aceitou a contrafé e exarou nota. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ROBERTO MATOS DE SOUSA (OAB 321533/SP)

Processo 1009255-03.2014.8.26.0348 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - D.F.R. - Tendo decorrido 
o prazo para a requerida apresentar contestação, manifeste-se o autor, em cinco dias, em prosseguimento. Após, ao MP. - ADV: 
ROBERTO MATOS DE SOUSA (OAB 321533/SP)

Processo 1009343-41.2014.8.26.0348 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.B.S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 348.2014/032741-0 efetuei diligências ao 
endereço não localizando a requerente, que no local há as casas A, B e C pertencentes ao mesmo número e que, indagando nas 
casas A e B, a requerente não é conhecida e na casa C, não encontrei a requerente ou fui atendida por qualquer outro morador; 
diante do exposto, DEIXEI DE INTIMAR JOCIELLEN BRITO DA SILVA. O referido é verdade e dou fé. Maua, 16 de janeiro de 
2015. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1009343-41.2014.8.26.0348 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.B.S. - Aguarde-se a devolução do mandado de 
citação e a audiência designada. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1009427-42.2014.8.26.0348 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - MARIA JOSÉ DA SILVA 
SANTIAGO - Defiro os benefícios da justiça gratuita, anotando-se. Vista ao MP. - ADV: FRANCISCO CARLOS DA SILVA (OAB 
110073/SP)

Processo 1009630-04.2014.8.26.0348 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.B.B. - Despacho - Genérico - ADV: LUCIANE 
TAVARES DO NASCIMENTO (OAB 185294/SP)

Processo 1010017-19.2014.8.26.0348 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - R.L.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 348.2015/000481-9 dirigi-me ao 
endereço: Estrada Mauá e Adutora Rio Claro, 1641, apto 22, Jardim Ipê, Mauá/SP, e no Fórum local, intimei Renan de Lucena 
Santos. O referido é verdade e dou fé. - ADV: WENDEL BERNARDES COMISSARIO (OAB 216623/SP)

Processo 1010017-19.2014.8.26.0348 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - R.L.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 348.2015/000482-7, dirigi-me 
à r. Raimundo Correia, 740, V. Feital, nesta, e intimei RENAN DE LUCENA SANTOS, na pessoa da representante PALOMA 
FIDÉLIS MARQUES, do inteiro teor do mandado, do qual ficou ciente, aceitou a contrafé e exarou nota. O referido é verdade e 
dou fé. - ADV: WENDEL BERNARDES COMISSARIO (OAB 216623/SP)

Processo 1010017-19.2014.8.26.0348 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - R.L.S. - Vistos. Homologo, por 
sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a desistência manifestada pelo autor, às fls. 30/31, nestes autos 
da ação de alimentos em epígrafe e, em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 
artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas - gratuidade. Libere-se a pauta de audiências. Prontamente, 
oficie-se ao empregador para cancelar o ofício anterior, cessando o desconto da pensão. Transitada em julgado, arquivem-se os 
autos. PRIC - ADV: WENDEL BERNARDES COMISSARIO (OAB 216623/SP)

Processo 1010173-07.2014.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - S.O.G.S. e outro - Vistos. 
Cite-se o executado para pagamento do débito apurado, no prazo de 03 dias, justificar se o fez ou da impossibilidade de fazê-lo, 
sob pena de prisão nos termos do artigo 733, § 2º, do CPC. Concedo ao Oficial de Justiça os benefícios do art. 172 do CPC. 
Conste-se do mandado que devem ser incluídas pelo devedor também as parcelas vencidas após o ajuizamento da execução, 
automaticamente. Defiro gratuidade às exequentes. Int. - ADV: MIRNA RODRIGUES SERRANO (OAB 80313/SP)

Processo 1010207-79.2014.8.26.0348 - Divórcio Consensual - Dissolução - P.A.S. e outro - Vistos. Defiro gratuidade. Vista 
dos autos ao MP. - ADV: MARTA ZORAIDE DE MORAES (OAB 191021/SP)

Processo 1019466-62.2014.8.26.0554 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - FELIPE DA CRUZ ALMEIDA 
e outro - Vistos. Fls. 36/37. Tornem os autos com vista ao MP. - ADV: KARLA HELENE RODRIGUES VAZ (OAB 211794/SP)

Processo 4000260-81.2013.8.26.0348 - Declaração de Ausência - Família - Argentina Amaral de Oliveira - Vistos. Diante do 
ofício juntado a fls. 72, não tendo sido localizado, até aqui, registro de óbito do ausente, nesta Comarca, defiro o item 2 da cota 
do MP (fls. 69) e abro prazo de cinco dias à requerente para manifestação nos termos do art. 1.163 do CPC. Int. - ADV: DANILO 
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AZEVEDO SANJIORATO (OAB 206228/SP)
Processo 4000718-98.2013.8.26.0348 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - DEBORA RODRIGUES DE BRITO - 

Diante das informações da inventariante, intime-se a Fazenda do Estado para se manifestar acerca do recolhimento do ITCMD, 
no prazo de dez dias. - ADV: ROSELI CILSA PEREIRA (OAB 194502/SP)

Processo 4002299-51.2013.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - E.J.R.S.X. - Fls. 114. 
Defiro a suspensão da execução, nos termos do artigo 791, inciso III, do C.P.C., aguardando-se provocação no arquivo. - ADV: 
RODRIGO TADEU IBANEZ ARMENGOL (OAB 256669/SP)

Processo 4003100-64.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - Z.P.D. - J.D.R. - - R.D.R. 
- - G.D.R. e outro - Ante a tempestividade, recebo a apelação interposta pela autora, às fls. 174/190, sem prejuízo do reexame 
dos pressupostos de admissibilidade após a resposta (CPC., art.518 e seus parágrafos), em seus regulares efeitos. À parte 
contrária para as contrarrazões, no prazo legal. Após, se o caso, ao MP e, por fim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal 
de Justiça competente, com as formalidades legais. Int. - ADV: LUIS HENRIQUE DE ARAUJO (OAB 104222/SP), CELIA REGINA 
PERLI DUTRA (OAB 177703/SP), NIVALDO DE MELO (OAB 281093/SP)

Processo 4003279-95.2013.8.26.0348 - Divórcio Litigioso - Dissolução - I.M.L.S. - F.L.A. - Posto isso, JULGO PROCEDENTE 
a pretensão inicial, para DECRETAR O DIVÓRCIO DIRETO do casal, extinguindo o processo na forma do art. 269, inciso I, do 
CPC. O divórcio não modifica o nome da autora, que se manteve inalterado com o casamento. Guarda do filho menor para a 
autora. Prejudicado arbitramento de visitas em favor do réu, pois se acha em local ignorado. Partilha do imóvel residencial 
mencionado na inicial fica decretada, meio a meio. Por se tratar de curadoria especial, não há condenação do réu nas verbas 
sucumbenciais. Autora isenta das custas (gratuidade). Transitada esta sentença em julgado, expeça-se mandado de averbação 
ao Registro Civil. Expeçam-se, ainda, certidões de honorários em 100% (advogado da autora e curador especial). P.R.I. - ADV: 
DAGMAR RAMOS PEREIRA (OAB 85506/SP), WELLINGTON DA SILVEIRA (OAB 214671/SP)

Processo 4003642-82.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - M.S.A. - G.C.T. e outros 
- Vistos. Fls. 88. Não há evidência de ocultação da ré. Sendo assim, não há que se falar em determinação de citação com hora 
certa. A suspeita de ocultação, aliás, depende da verificação concreta pelo oficial de justiça e das formalidades do art. 227 
do CPC. Sendo assim, defiro tão-somente nova tentativa de citação da ré Josy no endereço em tela (fls. 78), com o benefício 
do art. 172 do CPC ao oficial de justiça. Expeça-se mandado. Int. - ADV: CLEIDE DOS SANTOS BELLO (OAB 190896/SP), 
MARCOS DOS SANTOS MOREIRA (OAB 213944/SP)

Processo 4003773-57.2013.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A.S.M. e outro - E.C.M. 
- Vistos. Diante do pagamento do débito, julgo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, extinta a 
execução, com fundamento no artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários do advogado do autor 
em 100%, conforme previsto na vigente tabela da OAB. Transitada em julgado, expeça-se certidão de honorários e certificadas 
as custas, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: NELSON ALEXANDRE NACHE BARRIONUEVO MUNHOZ (OAB 136178/SP), 
CARLOS EDUARDO GOMES (OAB 169464/SP), MARIO CESAR DE LIMA (OAB 269414/SP), DAVI ROGERIO DA SILVA (OAB 
295828/SP)

Processo 4003974-49.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - S.D.S. - 1 - O requerido se 
qualifica como funileiro. Esclareça, em cinco dias, se tal função é exercida com vínculo empregatício ou se de forma autônoma. 
Em ambos os casos, traga, no mesmo prazo, as três últimas declarações de renda, os dois últimos holerites (se empregado), 
bem como os dois últimos extratos de movimentações bancárias. 2 - Manifeste-se o autor, em dez dias, sobre a contestação 
e documentos. 3 - Sem prejuízo, especifiquem outras provas que pretendem produzir, justificando-as, sendo que, no mesmo 
prazo, poderão manifestar interesse em audiência de conciliação. 4 - Após, ao MP. Int. - ADV: FERNANDO DO AMARAL RISSI 
(OAB 250916/SP), HUMBERTO JUSTINO DA COSTA (OAB 263049/SP)

Processo 4004267-19.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.F.P.L. e outro - E.S.A. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 348.2014/032227-3 dirigi-me 
ao endereço indicado (viela ao lado da Rua Havana, 330, casa 2) e PROCEDI A INTIMAÇÃO de Maria de Fatima Pereira Lins 
que ciente ficou e aceitou a contrafé que lhe ofereci, exarando no mandado sua nota de ciência. O referido é verdade e dou fé. 
- ADV: LAZARO TAVARES DA CUNHA (OAB 58830/SP), BERTONY MACEDO DE OLIVEIRA (OAB 282507/SP)

Processo 4004267-19.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.F.P.L. e outro - E.S.A. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 348.2014/032228-1 dirigi-me 
ao endereço: Rua Califórnia, 439, Parque das Américas, Mauá/SP, e ai sendo, intimei Evio Savio de Andrade, - ADV: LAZARO 
TAVARES DA CUNHA (OAB 58830/SP), BERTONY MACEDO DE OLIVEIRA (OAB 282507/SP)

Processo 4004267-19.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.F.P.L. e outro - E.S.A. - Despacho - Genérico - 
ADV: BERTONY MACEDO DE OLIVEIRA (OAB 282507/SP), LAZARO TAVARES DA CUNHA (OAB 58830/SP)

Processo 4005263-17.2013.8.26.0348 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Luiz Carlos Santos - Cumpra-se o 
inventariante, em dez dias, a segunda parte do despacho de fls. 88, juntando certidão negativa de débitos do imóvel da comarca 
de Itabaiana - SE. - ADV: SANDOVAL SANTANA DE MATOS (OAB 337704/SP)

Processo 4005402-66.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - P.C.A.M. - J.G.S. - Vistos. 
A questão da paternidade já foi dirimida e as partes não chegaram, lamentavelmente, a um consenso sobre a questão dos 
alimentos. Sendo assim, manifestem-se as partes, no prazo comum de cinco dias, se têm provas a serem produzidas em 
audiência, com respeito unicamente à questão da pensão alimentícia. Int. - ADV: MARLI BRITO DOS SANTOS (OAB 54959/SP), 
MARIA CRISTINA MANFREDINI (OAB 82398/SP)

Processo 4005457-17.2013.8.26.0348 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.V.B.S. e outro - Redesigno a 
audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 23 de abril de 2015, às 14.20 horas, ficando mantido, no mais, o 
despacho de fls. 13. Cite-se e intime-se o requerido no endereço fornecido à fl. 79 e ciência ao MP. - ADV: MISLAINE VERA 
(OAB 236455/SP)

Processo 4005552-47.2013.8.26.0348 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F.L.A. - F.R.C. - Posto 
isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão, declarando o processo extinto nos termos do art. 269, I, do CPC, para reconhecer 
a existência e término da união estável. A guarda dos menores fica com a autora e as visitas ao menor são livres, como tem 
ocorrido até este momento. Quanto à filha, deixo de dispor sobre visitação dada sua idade (17 anos) e a manifestação de 
desinteresse por parte da menor. Pensão entre as partes não há. Quanto à pensão devida pelo réu aos menores, é de um 
terço do salário líquido e, no caso do trabalho informal (desemprego), de meio salário mínimo. Observa-se, quanto à base de 
incidência da pensão, o retro exposto. Quanto à partilha: meio a meio, a do carro e das dívidas arroladas pelo réu desde que a 
data da obrigação contraída seja anterior ao dia 2 de julho de 2013. O réu apresentou resistência ao pedido. Dessa forma, fica 
condenado ao pagamento de custas, despesas e de honorários advocatícios da autora, ora arbitrados em quinhentos reais (art. 
20, § 4º, CPC), mas observado ao réu o benefício do art. 12 da Lei 1.060/50. P.R.I.C. - ADV: MARIA ANGELINA DE SOUZA (OAB 
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124317/SP), SILVAR SILVA SILVEIRA (OAB 89605/SP)
Processo 4005855-61.2013.8.26.0348 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - N.M.M.H. - 

Fls. 70/71. Esgotados todos os meios para a localização do requerido, defiro a citação por edital. - ADV: MARLEI DE FATIMA 
ROGERIO COLAÇO (OAB 134272/SP)

Criminal

1ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL SEGÓVIA SOUZA CRUZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DENISE EIKO YAMAMOTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0017/2015
Processo 0002406-42.2008.8.26.0348 (348.01.2008.002406) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 

Gilvan França Costa - Autos nº 604/08. Vistos. Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência de instrução e julgamento 
(em continuação) para o dia 11 de junho de 2015, às 17horas. Façam-se as intimações e requisições necessárias. No mais, 
depreque-se à comarca de Catanduva/SP a oitiva da testemunha Nelson Pereira Barbosa, conforme já determinado a fls. 186. 
Ciência ao M.P. Int. Maua, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: WELLINGTON ALMEIDA SOUZA (OAB 205936/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL SEGÓVIA SOUZA CRUZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DENISE EIKO YAMAMOTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0018/2015
Processo 0001334-10.2014.8.26.0348 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 

K.I.S.R. - Controle 380/14 - Considerando a ausências dos policiais e inclusive do defensor nomeado, redesigno a audiência em 
continuação para o dia 26 de fevereiro de 2015 às 17 horas e 30 minutos. Requisite-se a ré. Oficie-se requisitando os policiais, 
inclusive tendo que justificar sua audiências na presente audiência. Publique-se, inclusive tendo o Advogado de Defesa que 
justificar sua ausência na presente audiência. Cobre-se o laudo toxicológico com urgência. Saem os presentes intimados. - ADV: 
ALEXANDRE DOS SANTOS PESSOA (OAB 283689/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RAFAEL SEGÓVIA SOUZA CRUZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DENISE EIKO YAMAMOTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0019/2015
Processo 0001393-66.2012.8.26.0348 (348.01.2012.001393) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 

e Condutas Afins - Antonio Douglas Cansi e outros - AUTOS 111/2012 - Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por 
encerrada a instrução. Converto os debates orais em memorias, iniciando- se o prazo do Ministério Público no dia 11/02/2015 
e encerrando-se no dia 19/02/2015, iniciando- se o prazo da Defesa do réu ODILEY VIEIRA FELIPE no dia 20/02/2015 e 
encerrando-se no dia 26/02/2015, iniciando- se o prazo da Defesa do réu ANTONIO DOUGLAS CANSI no dia 27/02/2015 
e encerrando-se no dia 05/03/2015, iniciando- se o prazo da Defesa do réu ADRIANO DO NASCIMENTO MIRANDA no dia 
06/03/2015 e encerrando-se no dia 12/03/2015, iniciando- se o prazo da Defesa do réu ÍTALO VIANA no dia 13/03/2015 e 
encerrando-se no dia 19/03/2015, iniciando- se o prazo da Defesa do réu MARCOS DA SILVA DE OLIVEIRA no dia 20/03/2015 e 
encerrando-se no dia 26/03/2015. Em seguida, tornem os autos conclusos com urgência. Publique-se a Dra. DANIELA BIANCONI 
ROLIM POTADA, inclusive tendo que justificar sua ausência. - ADV: DANIELA BIANCONI ROLIM POTADA (OAB 205264/SP)

2ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JOMAR JUAREZ AMORIM
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DENISE EIKO YAMAMOTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0005/2015
Processo 0000645-63.2014.8.26.0348 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - A.F. - Controle 151/14 - A fim 

de tomar as declarações da vítima, designo data: 27 de fevereiro de 2015, às 13h00min. Na ocasião, o acusado poderá ser 
reinterrogado ou ratificar sua manifestação, a critério do Defensor. Proceda-se à intimação da vítima mediante telefonema, 
encarecendo a necessidade de sua presença. Int. Mauá, 29 de janeiro de 2015. - ADV: CARLOS EDUARDO DE SOUZA (OAB 
195168/SP)

MIGUELÓPOLIS
Cível
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1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ MAGNO LOUREIRO JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLAUDIA HELENA MAZETO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0034/2015
Processo 0000052-22.2014.8.26.0352 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Claudionicio Aparecido 

Cardoso - Banco Citibank S.A Citifinancial - Antes de qualquer providência, determino que o autor se manifeste a respeito dos 
documentos de fls. 47/54. Após, conclusos para deliberação. Int. - ADV: SIMONE DA SILVA THALLINGER (OAB 91092/SP), 
CRISTIANO COVAS BARBOSA (OAB 187750/SP)

Processo 0000154-49.2011.8.26.0352 (352.01.2011.000154) - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - Vantuil Stábile e 
outro - Rosa Maria Pereira Moisés e outro - Posto isso, julgo improcedente o pedido inaugural, nos termos do art. 269, I, do 
CPC, ficando os demandantes condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que 
arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC. - ADV: CARLOS ROBERTO GRUPO RIBEIRO (OAB 
194172/SP), EDSON PACHECO DE CARVALHO (OAB 164690/SP), JOEL MOISES (OAB 41263/SP)

Processo 0000177-34.2007.8.26.0352 (352.01.2007.000177) - Execução Contra a Fazenda Pública - Obrigações - Antonia 
Valeria dos Santos Lopes e outros - Municipio de Miguelópolis - Observa-se dos autos (fls. 433/438) que as partes pugnaram 
pelo acordo. O trato celebrado deve ser homologado, porque regulares seus termos. Sendo assim, Homologo por sentença, 
para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, o acordo de vontade celebrado entre as partes ali mencionadas às fls. 
433/438, nos termos 269, III, do CPC. Expeça-se a RPV na forma requerida, com urgência. Oportunamente, cumpridas todas 
as formalidades, arquivem-se os autos. - ADV: PATRICIA LINO BLANC (OAB 199845/SP), MÔNICA DE QUEIROZ ALEXANDRE 
(OAB 199838/SP), ULYSSES BUENO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 235457/SP)

Processo 0000239-30.2014.8.26.0352 - Procedimento Ordinário - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - Fabiane 
Pereira Mendonça - Município de Miguelópolis - Nota do Cartório: Manifeste-se, representante do requerente, sobre certidão de 
fls. 40, o requerido não apresentou contestação. Int. - ADV: RODRIGO DOROTHEU (OAB 272751/SP)

Processo 0000269-31.2015.8.26.0352 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei 
nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no 
prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), 
e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato 
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o 
pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-
lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Intime-se. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0000306-92.2014.8.26.0352 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - REJANE ROSA JUSTINO 
CARILHO - Banco do Brasil S/A - Sendo assim, considerando o que mais dos autos constam, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, ficando a autora condenada ao 
pagamento das custas e despesas processuais, com a observância da gratuidade concedida às fls.54.Oportunamente, 
observadas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos. - ADV: TIAGO MIGUEL DE FARIA (OAB 260264/SP), 
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0000321-08.2007.8.26.0352 (352.01.2007.000321) - Procedimento Ordinário - Previdência privada - Cícera Vicente 
da Silva - (Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, tendo em vista e decurso do prazo de 90 dias, conforme 
requerido às fls. 229). - ADV: ANDERSON ROBERTO GUEDES (OAB 247024/SP)

Processo 0000346-40.2015.8.26.0352 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A 
- Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar 
a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados 
do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 
15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme 
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, 
desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: PAULO 
EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP), FERDINANDO MELILLO (OAB 42164/SP)

Processo 0000360-05.2007.8.26.0352 (352.01.2007.000360) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
João Pedro de Oliveira - Municipio de Miguelópolis - Nota do Cartório: Manifeste-se, representante do requerente, sobre o 
integral cumprimento do mandado de fls. 166/167. Int. - ADV: CLAUDIO LAZARO APARECIDO JUNIOR (OAB 276280/SP), 
MÔNICA DE QUEIROZ ALEXANDRE (OAB 199838/SP), ELIZABETH BUENO GUIMARÃES (OAB 213659/SP), PATRICIA LINO 
BLANC (OAB 199845/SP)

Processo 0000390-93.2014.8.26.0352 - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Marcia 
Aparecida dos Santos Silva - rodolfo ribeiro dantas - Nota do Cartório: Requeira a exequente em 5 dias, o que de direito em 
termos de prosseguimento. Int. - ADV: STEPHANIE JEANNE GALO (OAB 310257/SP)

Processo 0000407-32.2014.8.26.0352 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - João Donizeti 
Palheiro - - Nildo Palhero - - Maria Aparecida de Oliveira Palheiro e outros - Banco do Brasil S/A - Nota do Cartório: Requeira o 
embargante em 5 dias, o que de direito em termos de prosseguimento, visto já ter sido intimado a fazê-lo. Int. - ADV: MONIKA 
DE FREITAS BARBOSA DA CRUZ (OAB 276109/SP), TIAGO MIGUEL DE FARIA (OAB 260264/SP)

Processo 0000410-60.2009.8.26.0352 (352.01.2009.000410) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Edite Silva 
Pires - Nota do Cartório: Manifeste-se, representante do requerente, sobre petição de fls. 160, necessário autora juntar cópias 
de sua certidão de casamento atualizada e ou óbito se viúva, bem como certidão negativa de débitos junto à municipalidade, no 
prazo legal, sob pena de arquivamento. Int. - ADV: EDSON PACHECO DE CARVALHO (OAB 164690/SP)

Processo 0000461-61.2015.8.26.0352 - Mandado de Segurança - Estabelecimentos de Ensino - ALAIDE MORENO LESSA 
- Fls.105: Homologo o pedido de desistência do prazo recursal. Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. - ADV: 
EDSON PACHECO DE CARVALHO (OAB 164690/SP)
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Processo 0000493-66.2015.8.26.0352 - Procedimento Ordinário - Obrigações - SONIA SANTANA LACERDA - Assim, diante 
do mencionado acima, bem ainda a publicação da Lei n. 12.153 de 22 de dezembro de 2009, a qual entrou em vigor na data de 
22.06.2010, bem ainda, o quanto decidido no provimento do TJSP n. 1.768/2010 de 15.06.2010 e no Comunicado de n. 27/2010, 
determino a redistribuição do presente feito ao Juizado Especial de Miguelópolis. - ADV: ITATIANE APARECIDA DA SILVA (OAB 
338647/SP)

Processo 0000495-36.2015.8.26.0352 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - EDERSON SIQUEIRA 
BERNARDES - Defiro os benefícios da gratuidade processual. Anote-se. Indefiro o pedido de liminar, pois “Conquanto as 
alegações possam sugerir relevância, não há nos autos elementos ou qualquer dado que permita inferir, com razoável grau de 
segurança, a existência de cobrança abusiva de encargos, ficando afastada a prova inequívoca, que deve ser entendida com 
plausibilidade intensa, o que não admite a concessão da antecipação requerida”. (TJSP, Agravo de instrumento nº 0176524-
32.2012.8.26.0000, Comarca de Miguelopolis, 27º Camara de Direito Privado, j. 06.11.2012). Cite-se. - ADV: SERGIO URBANO 
DE ALMEIDA BARBOSA (OAB 237694/SP), JOSE EDUARDO MARQUES BORDONAL (OAB 297264/SP)

Processo 0000518-79.2015.8.26.0352 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - RAQUEL DA SILVA SANTOS 
- Desta feita, verifica-se no presente caso não se tratar de competência relativa, mas absoluta, em razão do valor da causa, nos 
termos acima explicitados e em consonância com o art. 2º, II, b) do Provimento nº 1.768/2010. Assim, diante do mencionado 
acima, bem ainda a publicação da Lei n. 12.153 de 22 de dezembro de 2009, a qual entrou em vigor na data de 22.06.2010, 
bem ainda, o quanto decidido no provimento do TJSP n. 1.768/2010 de 15.06.2010 e no Comunicado de n. 27/2010, determino 
a redistribuição do presente feito ao Juizado Especial de Miguelópolis. - ADV: MARCOS DANIEL CUSTODIO JORGE (OAB 
310475/SP)

Processo 0000525-71.2015.8.26.0352 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - JULIANO COSTA MARQUES - Defiro 
os benefícios da gratuidade processual. Anote-se. Indefiro o pedido de liminar, pois “Conquanto as alegações possam sugerir 
relevância, não há nos autos elementos ou qualquer dado que permita inferir, com razoável grau de segurança, a existência de 
cobrança abusiva de encargos, ficando afastada a prova inequívoca, que deve ser entendida com plausibilidade intensa, o que 
não admite a concessão da antecipação requerida”. (TJSP, Agravo de instrumento nº 0176524-32.2012.8.26.0000, Comarca 
de Miguelopolis, 27º Camara de Direito Privado, j. 06.11.2012). Cite-se. - ADV: CARLOS ROBERTO GRUPO RIBEIRO (OAB 
194172/SP)

Processo 0000538-70.2015.8.26.0352 - Mandado de Segurança - Serviços Hospitalares - RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA - 
Destarte, concedo a liminar, eis que presentes os requisitos necessários, ficando a autoridade coatora compelida a disponibilizar 
a medicação na conformidade com o receituário médico trazido aos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de 
R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), ficando condicionado a apresentação de receituário 
sempre atualizado. Sem prejuízo da liminar, notifique-se e intime-se para os fins do art. 7º, I e II, da Lei nº 12.016/09. - ADV: 
REINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 241071/SP)

Processo 0000539-55.2015.8.26.0352 - Mandado de Segurança - Serviços Hospitalares - MARIA VITÓRIA RODRIGUES 
CLEMENTE JORGE CRISTINO - PREFEITO MUNICIPAL - - VICE PREFEITO - - SECRETÁRIA DA SAÚDE MUNICIPAL - 
Destarte, concedo a liminar, eis que presentes os requisitos necessários, ficando a autoridade coatora compelida a disponibilizar 
a medicação na conformidade com o receituário médico trazido aos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de 
R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), ficando condicionado a apresentação de receituário 
sempre atualizado. Sem prejuízo da liminar, notifique-se e intime-se para os fins do art. 7º, I e II, da Lei nº 12.016/09. - ADV: 
REINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 241071/SP)

Processo 0000554-24.2015.8.26.0352 - Mandado de Segurança - Serviços Hospitalares - IZA MARIA DE ARAÚJO PEREIRA 
- PREFEITO MUNICIPAL - - SECRETÁRIA DA SAÚDE DO MUNCÍPIO DE MIGUELÓPOLIS - - MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS - 
Destarte, concedo a liminar, eis que presentes os requisitos necessários, ficando a autoridade coatora compelida a disponibilizar 
a medicação na conformidade com o receituário médico trazido aos autos, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de 
R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), ficando condicionado a apresentação de receituário 
sempre atualizado. Sem prejuízo da liminar, notifique-se e intime-se para os fins do art. 7º, I e II, da Lei nº 12.016/09. - ADV: 
RICARDO FURLAN FERREIRA (OAB 272745/SP)

Processo 0000575-97.2015.8.26.0352 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - EDNA MARLENE DA SILVA 
MENDONÇA - Defiro o benefício da Assistência Judiciária. Anote-se. Inviável a concessão da liminar, porquanto ausentes os 
requisitos legais. Em que pesem os argumentos trazidos pela autora, verifica-se no presente caso que, por ora, não há prova 
cabal da incapacidade alegada, quer pelo fato desta quadro não ter sido reconhecido pelo INSS (fls. 47), quer pelo fato de 
a autora ter recebido alta médica (fls. 54), não se podendo substituir os dois relatórios médicos apenas pelo atestado de fls. 
55, o qual sequer menciona o período durante o qual deverá ocorrer o afastamento, razões pelas quais indefiro a liminar. Em 
decorrência de a natureza alimentar do crédito pretendido, excepcionalmente, determino a antecipação da prova pericial e, para 
este encargo, nomeio como perito o DR. LUCIANO RIBEIRO ARABE ABDANUR, o qual deverá designar data para realização 
do exame pericial, o mais breve possível. Os honorários do perito nomeado deverá ser requisitado nos termos da RESOLUÇÃO 
N. CJF-RES-2014/00305, observando a Serventia. Os quesitos do Juízo e do INSS constam da Ordem de Serviço nº 01/2013, 
protocolado em 08.05.2013 pelo Instituto, devendo acompanhar cópia. Faculto à parte autora a apresentação de quesitos 
periciais, caso não constem da inicial, bem como a indicação de assistente técnico, no prazo de cinco dias, conforme artigo 421, 
parágrafo 1º, do CPC. Designada data intimem-se as partes, consignando que a autora deverá: Comparecer ao exame munido 
de documento de identidade; Apresentar ao perito atestados médicos, laudos de exames laboratoriais e outros documentos 
complementares que possam servir de subsídios à perícia, lembrando-se de que, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, 
cabe-lhe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, entre eles, a existência da doença alegada na inicial e o início de sua 
incapacidade; A sua ausência injustificada implicará na presunção de desistência da prova pericial ora deferida. Com o decurso 
do prazo de 05 dias, encaminhem-se ao senhor perito os quesitos apresentados pelo autor e eventual cópia da peça com a 
indicação de seu assistente técnico. Com a apresentação do laudo em juízo, cite-se o INSS para apresentar resposta (art.297 
do CPC) e manifestação sobre o laudo pericial, ou, alternativamente, apresentar proposta de conciliação. Intimem-se. - ADV: 
THALLES OLIVEIRA CUNHA (OAB 261820/SP)

Processo 0000576-82.2015.8.26.0352 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - CLEBER BARBOSA DA 
SILVA - Defiro o benefício da Assistência Judiciária. Anote-se. Inviável a concessão da liminar, porquanto ausentes os requisitos 
legais. Em que pesem os argumentos trazidos pelo autor, verifica-se no presente caso que, por ora, não há prova cabal da 
incapacidade alegada, uma vez que os atestados médicos foram emitidos há mais de 07 meses (fls. 35/37), não se sabendo 
se o quadro clínico ainda permanece, razões pelas quais indefiro a liminar. Em decorrência de a natureza alimentar do crédito 
pretendido, excepcionalmente, determino a antecipação da prova pericial e, para este encargo, nomeio como perito o DR. 
LUCIANO RIBEIRO ARABE ABDANUR, o qual deverá designar data para realização do exame pericial, o mais breve possível. 
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Os honorários do perito nomeado deverá ser requisitado nos termos da RESOLUÇÃO N. CJF-RES-2014/00305, observando a 
Serventia. Os quesitos do Juízo e do INSS constam da Ordem de Serviço nº 01/2013, protocolado em 08.05.2013 pelo Instituto, 
devendo acompanhar cópia. Faculto à parte autora a apresentação de quesitos periciais, caso não constem da inicial, bem como 
a indicação de assistente técnico, no prazo de cinco dias, conforme artigo 421, parágrafo 1º, do CPC. Designada data intimem-
se as partes, consignando que a autora deverá: Comparecer ao exame munido de documento de identidade; Apresentar ao 
perito atestados médicos, laudos de exames laboratoriais e outros documentos complementares que possam servir de subsídios 
à perícia, lembrando-se de que, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC, cabe-lhe demonstrar os fatos constitutivos de 
seu direito, entre eles, a existência da doença alegada na inicial e o início de sua incapacidade; A sua ausência injustificada 
implicará na presunção de desistência da prova pericial ora deferida. Com o decurso do prazo de 05 dias, encaminhem-se ao 
senhor perito os quesitos apresentados pelo autor e eventual cópia da peça com a indicação de seu assistente técnico. Com 
a apresentação do laudo em juízo, cite-se o INSS para apresentar resposta (art.297 do CPC) e manifestação sobre o laudo 
pericial, ou, alternativamente, apresentar proposta de conciliação. Em seguida, vista à parte autora para, em 10 dias, manifestar-
se sobre eventual proposta conciliatória apresentada pelo INSS, ou em caso negativo, querendo, apresentar impugnação à 
contestação e manifestar-se sobre o laudo pericial. Intimem-se. - ADV: THALLES OLIVEIRA CUNHA (OAB 261820/SP)

Processo 0000609-72.2015.8.26.0352 - Procedimento Ordinário - Serviços Hospitalares - MARIA APARECIDA TEODORO 
DE SOUSA - O pedido de liminar deve ser indeferido, pelo menos por ora. A autora precisa compreender a gravidade da medida 
de internação compulsória a justificar, por conseguinte, redobrada cautela em casos tais. Não basta a juntada da ficha de 
atendimento ambulatorial trazendo a informação genérica da necessidade de tratamento, mormente quando inexiste no feito 
um único elemento, ainda que indiciário, dando conta de que a alegada dependência assumira potencialidade idônea a gerar 
perigo de vida para o suplicado ou mesmo para seus familiares. É necessário compreender que a internação compulsória 
corresponde a uma “prisão”, daí porque não pode ser decretada com base em rumores, havendo necessidade de se demonstrar 
a imprescindibilidade da medida em detrimento de outros métodos convencionais, o que não ocorrera na espécie. Não obstante, 
repise-se, a questão poderá ser revista a qualquer momento, desde que suscitada com base em elementos convincentes. Desta 
feita, consigno o prazo de dez dias para que a autora emende a peça de ingresso, tal como ventilado pelo MP em sua cota retro 
lançada. Após, conclusos com urgência. - ADV: DANIELA MIGUEL (OAB 175559/SP)

Processo 0000734-74.2014.8.26.0352 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - IVANILDA DOS SANTOS - 
Posto isso, julgo improcedente a pretensão deduzida e condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, 
além de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ficando a 
exigibilidade suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. Ao trânsito, arquive-se. - ADV: RENATO DE 
OLIVEIRA PALHEIRO (OAB 341908/SP), ITATIANE APARECIDA DA SILVA (OAB 338647/SP)

Processo 0000746-69.2006.8.26.0352 (352.01.2006.000746) - Outros Feitos não Especificados - Maria Sirlei Tomas Mendes 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - (Ciência acerca da implantação do benefício previdenciário ao autor nos seguintes 
parâmetros: Autor: MARIA SIRLEI TOMAS MENDES, Ep/NB: 41/168.896.821-8, DIP/DIB: 23/02/2006, 01/12/2014, RMI/RMA: 
R$300,00). - ADV: ANTONIO CARLOS BUENO (OAB 49923/SP)

Processo 0000826-52.2014.8.26.0352 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Luciane Garofo Stabile Moura - 
Leandra Barbosa Moura - Posto isso, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento nos arts. 267, inciso 
VI, do Código de Processo Civil. - ADV: JEFERSON BATISTA DA SILVA (OAB 208774/SP), MÔNICA DE QUEIROZ ALEXANDRE 
(OAB 199838/SP)

Processo 0000836-96.2014.8.26.0352 - Despejo por Falta de Pagamento - Espécies de Contratos - Heber dos Santos 
Freitas e outro - Elineia Coloca Tavares - Isto posto, julgo procedente o pedido inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC, a fim 
de condenar a suplicada ao pagamento da importância de R$ 2.843,79 (dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e setenta e 
nove centavos), acrescida dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e da correção monetária pela tabela da CGJ 
a partir do ajuizamento da ação, sem prejuízo dos alugueres vencidos até a efetiva desocupação do bem. Por fim, condeno a 
requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre 
o valor da condenação. Levante-se a caução, se houver, providenciando a serventia o necessário. P.R.I. - ADV: RENATO DE 
OLIVEIRA PALHEIRO (OAB 341908/SP), ROSEMARY BARBOSA GARCIA (OAB 341918/SP), ITATIANE APARECIDA DA SILVA 
(OAB 338647/SP)

Processo 0000970-07.2006.8.26.0352 (352.01.2006.000970) - Cumprimento de sentença - Aparecida Zeferino Vieira Costa 
e outros - Carlos Moreira Barbosa - Reconsidero o despacho proferido às fls.224. Defiro a expedição de mandado ao CRI local, 
com a observação da dispensa do pagamento de emolumentos, incluindo a parcela devida aos delegados dos serviços, uma 
vez que a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Entretanto, frisa-se que referida dispensa não abrange os 
tributos a ser recolhidos, conforme entendimento da E. Corregedoria Geral da Justiça, (CGJSP, Proc. 11.238/2006 - São Paulo, 
j.18/07/2006, DJ: 09/08/2006, Relator: Gilberto Passos de Freitas). - ADV: WILLIAN ALVES (OAB 224823/SP)

Processo 0001088-46.2007.8.26.0352 (352.01.2007.001088) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Carlos Roberto 
Mendonça Vicentini - Dalva Maria Mendonça - Nota do Cartório: Requeira o inventariante em 5 dias, o que de direito em termos 
de prosseguimento. Int. - ADV: CARLOS ROBERTO GRUPO RIBEIRO (OAB 194172/SP)

Processo 0001519-17.2006.8.26.0352 (352.01.2006.001519) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Escritório 
Central de Arrecadação e Distribuiçãoecad - Rádio Vale do Rio Grande Ltda Amfm - procurador autor recolher diligencias para 
cumrpimento do mandado ja expedido (penhora ) - ADV: LUIZ MANAIA MARINHO (OAB 49766/SP), ALTINO INACIO RIBEIRO 
JUNIOR (OAB 320984/SP), JUDITE BEATRIZ TURIM (OAB 137138/SP)

Processo 0001649-60.2013.8.26.0352 (035.22.0130.001649) - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 
Fornecimento de Medicamentos - Natalia Gonçalves Sampaio - Secretario de Saude da Cidade de Miguelópolis - Do exposto, 
ante tais considerações, rejeito os Embargos de Declaração. Esgotado o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao 
TJSP para fins de reexame necessário. - ADV: MÔNICA DE QUEIROZ ALEXANDRE (OAB 199838/SP), ULYSSES BUENO DE 
OLIVEIRA JUNIOR (OAB 235457/SP)

Processo 0001851-37.2013.8.26.0352 (035.22.0130.001851) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Rones 
da Silva Prata - Vistos. Designo audiência de instrução, debates e julgamentos para o dia 27 de 05 de 2015, às 14:30 horas, 
ocasião em que serão inquiridas as testemunhas tempestivamente arroladas e tomado o depoimento pessoal das partes, se 
requerido. Int. Miguelopolis, 10 de dezembro de 2014. - ADV: ANTONIO AMIN JORGE (OAB 32309/SP)

Processo 0002073-10.2010.8.26.0352 (352.01.2010.002073) - Execução de Título Extrajudicial - Rural - Agrícola/Pecuário 
- Banco do Brasil Sa - Marcos Antonio Junqueira - NOTA DE CARTÓRIO: a serventia realizou pesquisa junto ao sistema 
RENAJUD e verificou que o veículo relativo a este autos já se encontra bloqueado com restrição de transferência, conforme 
constante dos autos. No mais, manifeste-se em termos de prosseguimento. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA 
(OAB 123199/SP)
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Processo 0002111-66.2003.8.26.0352 (352.01.2003.002111) - Procedimento Ordinário - Valdeci Ribeiro da Silva - (autos 
em cartório aguardando providências do autor por 30 dias. Decorrido o prazo acima, o processo aguardará manifestação do 
autor, nos termos previstos no art. 267, Inc. II do CPC). Miguelópolis/SP, 09/02/2015. Eu, Rosália Aparecida Ribeiro, escrevente, 
digitei. - ADV: ANTONIO CARLOS BUENO (OAB 49923/SP)

Processo 0002134-26.2014.8.26.0352 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - SEMI BITAR - 
Banco do Brasil S/A - procuradora do autor retirar carta e providenciar sua postagem para intimação art. 475 j do CPC. - ADV: 
MONIKA DE FREITAS BARBOSA DA CRUZ (OAB 276109/SP)

Processo 0002175-90.2014.8.26.0352 - Procedimento Ordinário - Pagamento - FERREIRA & PERARO LOCAÇÕES 
E TRANSPORTE LTDA ME - MAIS MONTAGENS E AUTOMAÇÃO LTDA - digam as partes se tem interesse na designação 
de audiência de conciliação, nos termos do art.331 do CPC. Nesse interim, justifiquem as provas que pretendem produzir, 
justificando a pertinência, sob pena de preclusão.int. - ADV: OCTAVIO DE PAULA SANTOS NETO (OAB 196717/SP), CARLOS 
ROBERTO GRUPO RIBEIRO (OAB 194172/SP)

Processo 0002200-74.2012.8.26.0352 (352.01.2012.002200) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - João 
Marcelo Felício e outros - Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de 
Processo Civil, ficando a autora condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo 
em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da 
assistência judiciária. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: MÔNICA DE QUEIROZ ALEXANDRE 
(OAB 199838/SP), REINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 241071/SP), SALIM LAMBERTI MIGUEL (OAB 169693/SP), RENATA 
QUEIROZ FRANCISCO BUCK (OAB 283440/SP), RICARDO FURLAN FERREIRA (OAB 272745/SP), RODRIGO DOROTHEU 
(OAB 272751/SP)

Processo 0002227-86.2014.8.26.0352 - Procedimento Ordinário - Pagamento - FLEX MONTAGENS INDUSTRIAIS E 
LOCAÇÕES LTDA ME - MAIS MONTAGENS E AUTOMAÇÃO LTDA - digam as partes se tem interesse na designação de 
audiência de conciliação, nos termos do art.331 do CPC. Nesse interim, justifiquem as provas que pretendem produzir, 
justificando a pertinência, sob pena de preclusão.int. - ADV: OCTAVIO DE PAULA SANTOS NETO (OAB 196717/SP), CARLOS 
ROBERTO GRUPO RIBEIRO (OAB 194172/SP)

Processo 0002425-26.2014.8.26.0352 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - PAULO MOREIRA DA SILVA - 
(Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, tendo em vista o decurso de prazo de 15 dias, deferido às fls. 26). 
- ADV: MARCIO ANTONIO SCALON BUCK (OAB 102722/SP)

Processo 0002431-38.2011.8.26.0352 (352.01.2011.002431) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Eliana Mendes Dorotheu - Banco Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Manifestem-se as partes 
em cinco (5) dias a respeito de eventual acordo, conforme noticiado as fls. 364. Int. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 
138436/SP), ÓDO BORGES CHAGAS (OAB 198555/SP), SERGIO URBANO DE ALMEIDA BARBOSA (OAB 237694/SP)

Processo 0002632-45.2002.8.26.0352 (352.01.2002.002632) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - T.C.M. - 
E.F.M. - Nota do Cartório: Requeira o exequente em 5 dias, o que de direito em termos de prosseguimento. Int. - ADV: MARCIA 
TERESINHA B DE TOLEDO (OAB 100324/SP), EDER GODINHO RIBEIRO (OAB 229066/SP), WILLIAN ALVES (OAB 224823/
SP), PLINIO HENRIQUE ARANTES MACHADO (OAB 88755/MG)

Processo 0002634-97.2011.8.26.0352 (352.01.2011.002634) - Procedimento Ordinário - Osvaldo Benedito da Silva - 
(Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento do feito, tendo em vista a expedição de alvarás judiciais às fls. 125/126). 
- ADV: REINALDO JORGE NICOLINO (OAB 253439/SP), JULIANO FRASCARI COSTA (OAB 253331/SP)

Processo 0002692-95.2014.8.26.0352 - Exibição - Medida Cautelar - EUDES ROBERTO OLIVEIRA - BANCO BRADESCO 
S.A - providencie o Banco/requerido a regularização da representação processual no prazo legal. int. - ADV: IZABEL CRISTINA 
RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), LIVIA MARIA DE 
VITO MORE (OAB 333466/SP)

Processo 0002715-41.2014.8.26.0352 - Mandado de Segurança - Serviços Hospitalares - DONIZETE APARECIDO PEREIRA 
- “Arbitro os honorários advocatícios do advogado com provisão nos autos em 100% do valor previsto no convênio OAB/PGE, 
expedindo-se o necessário.”Diante do exposto, pelos motivos coligidos, acolho os Embargos de Declaração. - ADV: ULYSSES 
BUENO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 235457/SP), RICARDO FURLAN FERREIRA (OAB 272745/SP)

Processo 0002722-72.2010.8.26.0352 (352.01.2010.002722) - Procedimento Ordinário - Seguro - Francisco de Freitas - 
Metropolitan Life Seguros e Previdencia Privada Sa - manifeste-se o autor acerca da carta de fls.277 devolvida com comprovante 
de entrega e AR onde no endereço do destinatário veio riscado o CEP com carimbo ao remetente.int. - ADV: ANDERSON 
ROBERTO GUEDES (OAB 247024/SP), RENATA HONORIO YAZBEK (OAB 162811/SP)

Processo 0002789-95.2014.8.26.0352 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - LINDAMAR DA SILVA 
CARVALHO - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/ A - CASA PERNAMBUCANAS - digam as partes se tem interesse na 
designação de audiência de conciliação, nos termos do art.331 do CPC. Nesse interim, justifiquem as provas que pretendem 
produzir, justificando a pertinência, sob pena de preclusão.int. - ADV: CARLOS ROBERTO GRUPO RIBEIRO (OAB 194172/SP), 
LUIZ FLÁVIO VALLE BASTOS (OAB 256452/SP), RICARDO DE AGUIAR FERONE (OAB 176805/SP)

Processo 0002951-27.2013.8.26.0352 (035.22.0130.002951) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Sueli Garcia 
Barbosa - Angelo Henrique Piloto e outros - email da 4ª vara cível da Comarca de Franca=SP., solicitando intimação do autor 
para manifestar acerca da certidão do oficial de fls.127 emitida na Carta precatória n. 0022508-46.2014.8.26.0196, que deixou 
de citar os requeridos em razão de não mais residirem no local. A atual moradora Maria Alice, reside no local há dois meses e 
não conhece referidas pessoal no local e nem nas proximidades. int. - ADV: GUSTAVO BETTINI (OAB 148872/SP)

Processo 0003159-21.2007.8.26.0352 (352.01.2007.003159) - Execução de Título Extrajudicial - Cat Comércio e Importação 
de Equipamentos para Informática Ltda - Éder Junior da Silva Inf Me - Nota do Cartório: Requeira a exequente em 5 dias, o que 
de direito em termos de prosseguimento. Int. - ADV: GESIEL DE SOUZA RODRIGUES (OAB 141510/SP)

Processo 0003261-04.2011.8.26.0352 (352.01.2011.003261) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Mauro Roberto 
Franca - Dê-se ciência ao autor do depósito de fls. 143. Comprovada a intimação nos autos, expeça-se alvará com as cautelas 
legais. Depósito de fls. 142: Expeça-se alvará, pois trata-se de honorários advocatícios. - ADV: JULIANO FRASCARI COSTA 
(OAB 253331/SP), REINALDO JORGE NICOLINO (OAB 253439/SP)

Processo 0003314-82.2011.8.26.0352 (352.01.2011.003314) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Patricia 
Marques Valim - Alves e Mendonça Calçados Ltda e outro - Tratando-se de vício sanável, determino que a requerida Alves e 
Mendonça Calçados Ltda providencie a juntada do instrumento de procuração, sob as penalidades processuais cabíveis. Com ou 
sem manifestação, faça-se conclusão para o saneamento. Int. - ADV: JOSE EDUARDO MARQUES BORDONAL (OAB 297264/
SP), LAUDEMIRO DIAS FERREIRA NETO (OAB 272133/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), SERGIO 
URBANO DE ALMEIDA BARBOSA (OAB 237694/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)
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Processo 0003556-80.2007.8.26.0352 (apensado ao processo 0002205-09.2006.8.26) (352.01.2007.003556) - Embargos à 
Execução - Julio Cesar Guimarães Mendonça Me e outros - Banco Nossa Caixa Sa - Recebo o recurso, porquanto interposto 
a tempo e modo. Sem razão os recorrentes, dada a nítida pretensão de se conferir efeito infringencial ao recurso, cuja prática 
só se afigura admissível em hipóteses excepcionais, razões pelas quais rejeito os aclaratórios. - ADV: ARMANDO AUGUSTO 
SCANAVEZ (OAB 60388/SP), ALEXANDRO FINOTTI (OAB 172848/SP), JEAN GUSTAVO MOISÉS (OAB 186557/SP)

Processo 0003652-51.2014.8.26.0352 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO FIAT S/A - Providencie-se o 
autor o cumprimento ao disposto no art.2º pár.2º do Dec.Lei 911/69. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 
308730/SP)

Processo 0003709-69.2014.8.26.0352 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO S/A - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. 
Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo 
de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e 
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato 
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o 
pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-
lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Intime-se. - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)

Processo 0003721-83.2014.8.26.0352 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A - Comprovada 
a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade 
da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento 
da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, 
desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue 
em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor 
do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por 
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 
JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 0003735-67.2014.8.26.0352 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Família - J.C.S.M. e outro - Vistos. Processe-
se em segredo de justiça (CPC, 155, II) e com isenção de custas. A mingua de maiores elementos, fixo os alimentos provisórios 
em quantia correspondente a um terço (1/3) do salário minimo, devidos, mensalmente a partir da citação. Encaminhe-se o 
presente feito ao setor de mediação deste Juizo, para designação de audiencia de tentativa de conciliação. Expeçam-se o que 
necessário. int. (foi agendado o dia 11/03/2015, às 14:00 horas) - ADV: CARLOS ROBERTO GRUPO RIBEIRO (OAB 194172/
SP)

Processo 0003756-14.2012.8.26.0352 (352.01.2012.003756) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco do Brasil Sa - Tiago Miguel de Faria - - Mussi Miguel - - Simone Regina Stuber Ferreira Miguel - procurador autor 
recolher diligencias para cumrpimento do mandado ja expedido (penhora ) - ADV: IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA 
(OAB 107931/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0003810-29.2002.8.26.0352 (352.01.2002.003810) - Outros Feitos não Especificados - Banco Nossa Caixa Sa 
- Auto Posto Volta Grande Ltda - - Maria Madalena Cires Branco Miguel - - Elias Nagib Branco Miguel - Nota do Cartório: 
Manifeste-se, representante do requerente, sobre ato ordinatório de fls. 389, novo endereço do requerido. Int. - ADV: MARINA 
EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), SALIM LAMBERTI MIGUEL (OAB 169693/SP)

Processo 0003813-42.2006.8.26.0352 (352.01.2006.003813) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Maria Aparecida 
Frutuoso e outros - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Dê-se ciência aos herdeiros/habilitados dos depósitos de fls. 
217/221. Comprovada a intimação nos autos, expeça-se alvará com as cautelas legais. Depósito de fls. 216: Expeça-se alvará, 
pois trata-se de honorários advocatícios. - ADV: EDSON PACHECO DE CARVALHO (OAB 164690/SP), CARLOS ROBERTO 
GRUPO RIBEIRO (OAB 194172/SP), JULIANA SILVA DE OLIVEIRA (OAB 183569/SP), CARLOS ALBERTO RODRIGUES (OAB 
77167/SP)

Processo 0003932-61.2010.8.26.0352 (apensado ao processo 0002009-49.2000.8.26) (352.01.2000.002009/1) - 
Cumprimento de sentença - Zeno Stuckus Sobrinho - Razera Agrícola Ltda - credor recolher diligencias para cumprimento do 
mandado de penhora ja expedido. - ADV: MARCIO ANTONIO SCALON BUCK (OAB 102722/SP), ZENON STUCKUS SOBRINHO 
(OAB 60023/SP)

Processo 0004117-31.2012.8.26.0352 (352.01.2012.004117) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Mario 
Aparecido da Silva - Banco Bv Financeira Sa - . Expedido mandado de levantamento em favor do autor. Retirar em três dias. - 
ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), JOSE EDUARDO MARQUES BORDONAL (OAB 297264/SP), 
SERGIO URBANO DE ALMEIDA BARBOSA (OAB 237694/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/
SP)

Processo 0004201-42.2006.8.26.0352 (352.01.2006.004201) - Procedimento Ordinário - Serviços - Escritorio Central de 
Arrecadação e Distribuiçãoecad - Primavera Praia Clube - Expedido mandado para penhora conforme requerido. - ADV: JUDITE 
BEATRIZ TURIM (OAB 137138/SP), MARCOS FERNANDES GOUVEIA (OAB 148129/SP), LUIZ MANAIA MARINHO (OAB 
49766/SP)

Processo 0004202-27.2006.8.26.0352 (352.01.2006.004202) - Procedimento Ordinário - Serviços - Escritorio Central de 
Arrecadação e Distribuiçãoecad - Primavera Praia Clube - Fls. 200: Defiro, providenciando a serventia o necessário. Int. - ADV: 
MARCOS FERNANDES GOUVEIA (OAB 148129/SP), LUIZ MANAIA MARINHO (OAB 49766/SP), JUDITE BEATRIZ TURIM 
(OAB 137138/SP)

Processo 0004296-62.2012.8.26.0352 (352.01.2012.004296) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
- Prefeitura Municipal de Miguelópolis - Jorge Alexandre - . Expedido mandado de levantamento em favor do autor. Retirar em 
três dias. - ADV: ULYSSES BUENO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 235457/SP)

Processo 0004314-93.2006.8.26.0352 (352.01.2006.004314) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Esmeralda 
Neves de Oliveira - Orlando de Oliveira - Nota do Cartório: Ciência da certidão de honorários expedida à(s) fl(s). 108. Int. - ADV: 
ELIZABETH BUENO GUIMARÃES (OAB 213659/SP)

Processo 0004497-54.2012.8.26.0352 (352.01.2012.004497) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
- Prefeitura Municipal de Miguelópolis - Jose Euripedes Alves - Decido. Considerando que foi cumprida a obrigação que era 
exigida pelo devedor nestes autos, conforme supra mencionado, julgo extinta a presente Execução Fiscal, com fundamento no 
artigo 794,I, do CPC, c.c. artigo 1º da Lei nº 6.830/80. Levante-se por termo a penhora que houver. Homologo a desistência 
do prazo recursal. Após o trânsito em julgado, intime-se o executado para no prazo de cinco dias, providenciar o recolhimento 
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das custas finais. Decorrido o prazo, sem pagamento, expeça-se certidão para a inscrição do debito relativo às custas finais 
na divida ativa, após arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais. PRI. - ADV: ULYSSES BUENO DE 
OLIVEIRA JUNIOR (OAB 235457/SP), FAUSI MIGUEL (OAB 295265/SP)

Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ MAGNO LOUREIRO JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLAUDIA HELENA MAZETO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0035/2015
Processo 0000024-53.2014.8.26.0611 - Auto de Apreensão em Flagrante - De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - 

J.G.S. - - W.M.S.G. - Ante o exposto, julgo procedente a representação para aplicar aos adolescentes J.G.S. e W.M.S.G. a 
medida socioeducativa de internação, em instituto próprio, por prazo indeterminado, com reavaliação a cada seis (06) meses, 
nos termos dos artigos 112, inciso VI e 122, inciso I, ambos do Estatuto da Criança e Adolescente, por terem cometido o ato 
infracional correspondente ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, bem assim a medida protetiva de inclusão 
em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, prevista no artigo 101, VI 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Providencie-se imediatamente a autorização para a transferência dos adolescentes 
para o estabelecimento adequado, se for o caso. Arbitro os honorários advocatícios em 70% da respectiva tabela, expedindo-se 
a certidão. Ao trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. - ADV: FABIANA FERREIRA DE OLIVEIRA 
(OAB 194194/SP), FABIANA CRISTINA MACHADO ABELO (OAB 265851/SP)

Processo 0002398-14.2012.8.26.0352 (352.01.2012.002398) - Inquérito Policial - Lesão Corporal - J.P. - E.B.F. e outro - e 
outro - Vistos. Designo audiência de instrução, em continução para o dia 24/03/2015, às1 4:50 horas, devendo a testemunha 
Jaime Ezio ser conduzida coercitivamente. Int. - ADV: FERNANDO FIGUEIREDO FERREIRA (OAB 166987/SP)

Processo 0003317-37.2011.8.26.0352 (352.01.2011.003317) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
Justiça Pública - Edilson Andrade de Assunção - Justiça Pública - Vistos. 1. Não vislumbro hipótese de absolvição sumária (art. 
397, CPP). 2. Considerando a extensa pauta de audiência deste juízo, ocasionada pelo elevado número de processos em trâmite 
nesta comarca, deixo de observar o prazo legal de 60 dias (art. 394, § 1º, I, CPP), por absoluta impossibilidade de cumprimento, 
e DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO para o dia 9 de março de 2015, às 15h10min. 3. Para tanto, intime-se o acusado, seu 
defensor e o Ministério Público. Intimem-se também as testemunhas de acusação e as que forem tempestivamente arroladas 
pela defesa. INT. - ADV: JULIANO FRASCARI COSTA (OAB 253331/SP), REINALDO JORGE NICOLINO (OAB 253439/SP)

MIRACATU
Cível

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO RUIVO NICOLAU
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA CELIA DOS SANTOS BARBOSA DE ARAUJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0018/2015

Processo 0000005-41.1974.8.26.0355 (355.01.1974.000005) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Antonio 
Jorge Tuzino e outro - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - De acordo com o comunicado CG 
1307/2007, fica a parte autora intimada a se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça exarada a fl.389 a saber: (que 
deixei de dar cumprimento ao mandado nº 355.2014/003454-1, tendo em vista que até a presente data não houve comparecimento 
de representante do Requerido, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO, para que se 
lavrasse o Termo de Imissão de Posse). - ADV: VERA FERNANDA MEDEIROS MARTINS (OAB 199495/SP), HELCIO DA SILVA 
(OAB 13377/SP)

Processo 0000051-91.2015.8.26.0355 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0001193-04.2013.8.26.0355 - 3ª VARA DO FORO 
DE ITAPECEIRA DA SERRA) - Maria Joaquim de Moraes Soares - Instituto Nacional do Seguro Social - De acordo com o 
comunicado CG 1307/2007, fica a parte autora intimada a se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça exarada a fl.25 
a saber: (dirigi-me ao endereço: Av. Da Saudade, porém não consegui localizar o número indicado e indagando aos moradores 
de numeração próxima, ninguém conhece a testemunha FLORIANO BATISTA). - ADV: IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB 
213905/SP), LUIS CARVALHO DE SOUZA (OAB 314515/SP)

Processo 0000090-55.1996.8.26.0355 (355.01.1996.000090) - Procedimento Ordinário - Desapropriação Indireta - Carlos 
Kazuhiko Kishi - - Izabel Yukie Tanaka Kishi - Fazenda do Estado - Defiro o pedido do autor de fl. 1.248, referente a juntada 
de substabelecimento do advogado Luiz Gustavo Mota de Souza, para o fim específico de retirar o alvará de levantamento na 
proporção de 50%, conforme acordo homologado a fl. 1.245. Verifico que após a decisão de fl. 1167, não houve expedição da 
carta de adjudicação em favor da Fazenda Estadual, portanto determino a serventia que torne sem efeito o aditamento de fl. 
1264, expedindo-se então a carta de adjudicação. Após, tudo cumprido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 
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legais. Int. - ADV: JOAO ROLANDO TENUTO ROSSI (OAB 122610/SP), WALDEMIR SIQUEIRA (OAB 109368/SP), VERA 
FERNANDA MEDEIROS MARTINS (OAB 199495/SP)

Processo 0000113-83.2005.8.26.0355 (355.01.2005.000113) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Jose Bezerra - Edvaldo Aneas Cosme e outro - Vistos. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. Int. - 
ADV: NELSON LOUREIRO (OAB 171336/SP), IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB 213905/SP)

Processo 0000155-83.2015.8.26.0355 - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - C.V.V. - 
C.R.N.R. - Vistos. Emende a autora a inicial, em 05 dias, para apontar se houve o afastamento do lar e, em caso negativo, onde 
pretende morar com as crianças, tendo em vista que tal informação é necessária para fins de avaliação dos pedidos de guarda 
provisória e alimentos. Intime-se. - ADV: HANS GETHMANN NETTO (OAB 213418/SP)

Processo 0000259-46.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000259) - Divórcio Litigioso - Dissolução - P.N.O. - A.C.O. - De acordo 
com o comunicado CG 1307/2007, fica a parte autora intimada a se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça exarada 
a fl.80 a saber: (“dirigi-me ao CDP local onde informado que o detento ALEXANDRO CAMARGO DE OLIVEIRA se encontra em 
trânsito na cadeia pública da cidade de Registro/SP)”. - ADV: MIRIAM NAGLIATI VASCONCELOS (OAB 100803/SP)

Processo 0000284-25.2014.8.26.0355 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Antecipação de Tutela 
/ Tutela Específica - Glair Ornellas Maricato - José Eduardo da Silva - ME e outro - Vistos. Ante o teor da certidão de fl. 90, 
proceda a serventia o cancelamento do Mandado de Levantamento de fl. 86, expeça-se novo. Intime-se a parte para retirada 
do documento, cientificando-a de que a validade do referido Mandado expira em 45 dias da emissão, conforme Provimento 
283/86 das Normas da CG. Fl. 93: Ciente. Determino à agência bancária local que proceda a retificação do número do processo 
na guia de depósito de fl. 26. Após, cumpra-se o determinado à fl. 89. Int. - ADV: KATIA MARGARIDA DE ABREU MALIK 
SCHALLENBERG (OAB 68836/SP), HANS GETHMANN NETTO (OAB 213418/SP)

Processo 0000325-26.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000325) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Aparecida Lemos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Diante da tempestividade certificada a fl.170, RECEBO 
o recurso interposto em ambos os efeitos. Abra-se vista à parte contrária para contrariedade. Após, com ou sem resposta, 
remetam-se os presentes autos ao setor competente do Egr. Tribunal de Justiça de S.Paulo, com as anotações de praxe. Intime-
se. - ADV: IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB 213905/SP), ROGERIO RAMOS BATISTA (OAB 153918/SP)

Processo 0000331-67.2012.8.26.0355 (355.01.2012.000331) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Banco 
Panamericano e outro - De acordo com o comunicado CG 1307/2007, fica o(a) peticionário(a) Dr(a). NEI CALDERON - OAB/
SP.114.904, devidamente intimado(a) de que os autos foram desarquivados e encontram-se em cartório à disposição pelo prazo 
de 30 dias para manifestação, bem como que, decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (provimento 
CG 3607 - artigo 24). - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0000441-37.2010.8.26.0355 (355.01.2010.000441) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS - Vistos. Informado nos autos os pagamentos dos precatórios (fls.176/177), manifeste-se a autora em 
prosseguimento. Int. - ADV: LUIS CARVALHO DE SOUZA (OAB 314515/SP)

Processo 0000463-27.2012.8.26.0355 (355.01.2012.000463) - Cumprimento de sentença - Transação - Vanis Correa 
e outro - Zito Correia Ribeiro e outro - Vistos. Fls. 132/133: O advogado suspenso, conforme entendimento jurisprudencial 
colacionado abaixo, não pode substabelecer. Assim, determino nova intimação pessoal do executado para que, no prazo de 48 
horas, constitua novo defensor. 9219331-60.2002.8.26.0000 Agravo Regimental / Usucapião Extraordinária Relator (a):Neves 
Amorim Comarca:Itaquaquecetuba Órgão julgador:2ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento:26/06/2012 Data de 
registro:28/06/2012 Outros números:9219331602002826000050001 Ementa:AGRAVO REGIMENTAL IMPOSSIBILIDADE DE 
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO SIGNATÁRIO DA PETIÇÃO 
DESENTRANHADA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL SUBSTABELECIMENTOOUTORGADO AO 
SUBSCRITOR DO PRESENTE RECURSO, PORADVOGADOSUSPENSONO QUADRO DA OAB NULIDADE VERIFICADA 
INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 4º, § ÚNICO C.C. ART. 42 DA LEI Nº 8906/94 ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO 
NÃO CONHECIDO. (grifei) Fls. 135/142: Nada a reconsiderar. Providencie a serventia a extração de cópia da referida petição 
de fls. 132/133 e 135/142 e documentos, com o devido encaminhamento ao Ministério Público e à OAB-SP para adoção das 
medidas cabíveis. Intime-se. - ADV: MAX FABIAN NUNES RIBAS (OAB 167230/SP), MARIO MOREIRA DE OLIVEIRA (OAB 
59401/SP)

Processo 0000468-20.2010.8.26.0355 (355.01.2010.000468) - Execução de Alimentos - Alimentos - K.K.S.P. - H.A.P. - 
Vistos. Segundo o artigo 649, parágrafo 2o, do CPC, § 2o O disposto no inciso IV do caput deste artigo não se aplica no caso de 
penhora para pagamento de prestação alimentícia.(Incluído pela Lei nº 11.382, de 2006). Assim, a lei expressamente autoriza 
o desconto do benefício previdenciário no caso de pagamento de pensão alimentícia. Na situação em tela, o executado passou 
a receber benefício previdenciário em 20 de agosto de 2010. Assim, de rigor o deferimento do pedido de penhora no percentual 
de 22% do salário mínimo, conforme acordado entre as partes. Não merece deferimento, contudo, o pedido de penhora no 
valor apontado a fl. 178/179 (R$ 7.918,91), visto que tal valor abarca prestações atrasadas, que devem ser cobradas nos 
moldes do artigo 732 do CPC. Diante do exposto, defiro o pedido de expedição de ofício ao INSS para que passe a descontar 
o valor de 22% do salário mínimo do benefício em favor do exequente, pois aqui se busca garantir à exequente o mínimo 
para a sua sobrevivência. Necessário, porém, que a exequente informe, em 05 dias, a conta bancária que será usada para o 
desconto mencionado no parágrafo anterior. Portanto, determino à exequente que, em 05 dias, informe a conta bancária para a 
transferência do valor penhorado a título de pensão alimentícia. Cumprida essa determinação, expeça-se ofício ao INSS para a 
realização do desconto nos moldes do que foi decidido. Intime-se. - ADV: RODRIGO LUIZ SILVEIRA LOUREIRO (OAB 216672/
SP), SUETUGU KAYO (OAB 20196/SP)

Processo 0000478-59.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000478) - Ação Civil Pública - Indenização por Dano Ambiental - Estado 
de Sao Paulo - Valdemiro Fernandes - Vistos em saneamento. 1. A Autora é parte legítima para figurar no polo ativo da ação. 2. 
O réu ofertou contestação conforme fls. 53/59. Instados a especificarem as provas que pretendem produzir, a autora pleiteou a 
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produção de prova pericial visando caracterizar a invasão e dimensões e confrontações da área em Unidade de Conservação, a 
extensão do dano ambiental e existência de limitações veiculadas pelo Código Florestal, bem como a documental. O réu, por sua 
vez, requereu a prova pericial no sentido de apurar as lesões sofridas, e ainda a documental já acostadas aos autos. 4.Provas: 
4.A. Reformunlando entendimento anterior que admitia o julgamento imediato do feito, entendo necessária a produção de prova 
pericial, conforme pleiteada pelas partes. Para tanto, nomeio o perito judicial na área de engenharia agrônoma JOÃO VICENTE 
COFFANI NUNES, cujo currículo encontra-se acostado em pasta própria, para realização da perícia ambiental. Intime-se-o da 
nomeação bem como para estimativa de seus honorários. Faculto às partes a apresentação de quesitos, no prazo de 10 dias 
a contar da publicação desta decisão. 4.b. Prova documental: Defiro a produção da prova documental já encartada nos autos, 
além de outras provas necessárias ao deslinde deste feito, com observância do disposto no artigo 397 do CPC, caso entendam 
bastantes para balizar as alegações apresentadas neste feito. Intimem-se. Diligencie-se. - ADV: IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO 
(OAB 213905/SP), VERA FERNANDA MEDEIROS MARTINS (OAB 199495/SP)

Processo 0000479-44.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000479) - Ação Civil Pública - Indenização por Dano Ambiental - Estado 
de Sao Paulo - Eustaquio Soares da Cruz - - Roberto Soares da Cruz - Vistos em saneamento. 1- A autora é parte legítima para 
figurar no polo ativo da presente ação; 2- Os réus apresentaram contestação às folhas 81/90. 3-Defiro os benefícios da justiça 
gratuita aos requeridos, nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50. 3- Instadas a especificarem as provas que pretendem produzir 
(fl. 119), as partes assim se manifestaram: 3.1- Prova pericial 3.1.1- Autora (fl. 123/125): a- caracterizar a invasão; b- apurar as 
dimensões e confrontações da área; c- a extensão das construções e plantações irregulares; d- extensão do dano ambiental; e- 
a existência de limitações veiculadas pelo Código Florestas; f- a inserção da área de Unidade de Conservação, 3.1.2- Requerido 
(fl.121): a- prova pericial no local para a sustentação e comprovação dos fatos alegados na contestação; 3.2- Prova documental: 
3.2.1- Fls. 125 (autora): mediante as já juntadas e outras relevantes às alegações, inclusive complementares das demais provas 
carreadas aos autos; 3.2.2- Fls. 123(requerido): juntada de novos documentos; 3.3- Prova testemunhal: 3.3.1 réu (Fl. 123 ): 
sustentação de todos os fatos alegados em contestação; 4- Provas: 4.1 Para julgamento do feito, imprescindível a produção 
de prova técnica, razão pela qual determino a realização de perícia, conforme pleiteado pelas partes. Para tanto, nomeio como 
peritos judiciais DOMINGOS HUGO CITTI e JULIANA SCHALCH MATEUS CREASP 5063508532 fone: 11-982668454/21550221 
e-mail: j.schalch@peritosjudiciais.com, , cujos currículos se encontram acostados em pasta própria, independentemente de 
compromisso. 4.1.1- Deverá o Sr Perito Judicial DOMINGOS HUGO CITTI responder aos quesitos no tocante à perícia técnica 
mencionada no item 3.1 acima, letras “a” , “b”, “c” e “f” ; 4.1.2- Deverá a Sr Perito Judicial JULIANA SCHALCH MATEUS 
responder aos quesitos relacionados ao dano ambiental mencionado também no item 3.1, letras “d” e “e”; 4.2- Proceda a 
serventia a intimação dos Srs. Peritos para tomem ciência das nomeações, bem como, para que apresentem estimativa de 
seus honorários, em 10 dias. 4.3- Após a estimativa, intime-se a Fesp, nos termos do artigo 33, “caput”, do Código de Processo 
Civil, para depositar em Juízo os honorários arbitrados. 4.4- Faculto às partes a apresentação de quesitos, no prazo de 10 dias, 
a contar da publicação desta decisão. 4.5 Prova Documental: Defiro a produção da prova documental já encartada nos autos, 
além de outras provas necessárias ao deslinde deste feito, com observância do disposto no artigo 397 do CPC, caso entendam 
bastantes para balizar as alegações apresentadas neste feito. Após, ao MP (Natural). Intime-se. - ADV: VERA FERNANDA 
MEDEIROS MARTINS (OAB 199495/SP), NELSON LOUREIRO (OAB 171336/SP), FRANCISCO HAKUJI SIOIA (OAB 90387/
SP)

Processo 0000502-29.2009.8.26.0355 (355.01.2009.000502) - Desapropriação - Desapropriação - Autopista Regis 
Bittencourt Sa - José dos Santos e outro - Vistos. Ante a certidão de fl. 230, intime-se pessoalmente a ré Maria Gonzaga Rozário 
dos Santos, a fim de que tome ciência da sentença de fls. 195/196, bem como constitua advogado para representá-la nos autos. 
- Fica o autor cientificado da certidão exarada a fls.244 a saber: “Certifico e dou fé que procedi pesquisa sobre o andamento 
do processo sob o nº 0009937-26.2006.4.03.6104 em trâmite no TRF3ª Região, conforme determinado no despacho de fl. 225” 
Outrossim, fica o patrono do réu José dos Santos intimado, pela terceira e última vez, a recolher as custas de mandato, no prazo 
de 48hs, sob pena de expedição de ofício ao IPESP. Int. - ADV: IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB 213905/SP), LUIZ TADEU 
LIBERATI MICELLI (OAB 196306/SP), LUIZ CARLOS BARTHOLOMEU (OAB 176938/SP)

Processo 0000608-88.2009.8.26.0355 (355.01.2009.000608) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Geiel Ferreira de Brito 
- Fazenda Pública do Estado de São Paulo - De acordo com o comunicado CG 1307/2007, fica a parte autora intimada a se 
manifestar sobre a petição de contestação juntada a fls.360/369, bem como, De acordo com o comunicado CG 1307/2007, fica 
a parte autora intimada a se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça exarada a fl.287 a saber: (em cumprimento 
ao mandado nº 355.2014/005987-0 dirigi-me ao endereço, Bairro de Engenho, e alí sendo, DEIXEI DE CITAR a confrontante 
LOURDES DAS GRAÇAS por não ter localizado-a. Que a mesma reside na cidade de Santos/SP., conforme informações do Sr. 
José Lourenço Correa de Lara que é irmão da requerida e que se encontrava na área na ocasião da diligência. Que declarou 
não saber precisar o endereço de localização da irmã. Diante do exposto devolvo o mandado em cartório para as providências 
cabíveis). - ADV: VERA FERNANDA MEDEIROS MARTINS (OAB 199495/SP), MAX FABIAN NUNES RIBAS (OAB 167230/SP)

Processo 0000641-05.2014.8.26.0355 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade da Administração - Ministério Público 
do Estado de São Paulo - Município de Miracatu - Vistos. Fl.351: defiro. Expeça-se ofício requisitório para pagamento do débito, 
anexando-se as peças necessárias. Int. - ADV: SONIA MARIA DA SILVA (OAB 94773/SP)

Processo 0000662-15.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000662) - Ação Civil Pública - Indenização por Dano Ambiental - Estado 
de Sao Paulo - Oseias dos Passos - Certifique a serventia o decurso de prazo para a FESP (Certificado que o prazo para FESP 
se manifestar sobre o parecer ministerial de fls.289/298, transcorreu em 08/09/2014), nos termos do despacho de fl. 214-A, 
intimada a fl. 215-A. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, tendo em vista que após a 
réplica de fls. 209/213, não houve determinação para este fim. Após, ao MP (Natural). Int. - ADV: SILENO FOGACA (OAB 
139108/SP), VERA FERNANDA MEDEIROS MARTINS (OAB 199495/SP)

Processo 0000747-64.2014.8.26.0355 - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - Domingas 
Nunes da Silva Souza - Talent’s Representações Ltda Me - - JL Cessão de Títulos Cobrança Ltda EPP - (X) manifestar-se, em 05 
dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação (devolução da correspondência de citação do reu), 
bem como, sobre a devolução da carta de citação. - ADV: TATIANA SAYURI TOKUDA (OAB 209260/SP)

Processo 0000819-85.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000819) - Monitória - Cheque - Bambuzinho Mini Mercado Ltda - José 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1321

Ricardo Bianchi - Vistos. Diante do decurso de prazo certificado a fl.54, manifeste-se o autor em prosseguimento. Int. - ADV: 
FRANCISCO HAKUJI SIOIA (OAB 90387/SP), EDUARDO MASSARU DONA KINO (OAB 216352/SP)

Processo 0000877-88.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000877) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 
48/51) - Maria de Lourdes Rodrigues Ancelmo - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. As partes são legítimas e estão bem 
representadas. Não há vícios ou nulidade a serem sanados. Deixo de designar audiência preliminar, nos termos do art. 331, § 
3º, do Código de Processo Civil, uma vez que a conciliação entre as partes mostra-se improvável, por ser a demandada pessoa 
jurídica de direito público. Afasto a preliminar de carência de ação, pela ausência de pedido administrativo. A contestação do 
INSS e o não reconhecimento do pedido comprovam que eventual requerimento do autor não o levaria a conseguir o benefício. 
Havendo resistência existe interesse de agir. O art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal, dispõe que a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. O ponto controvertido do presente feito é o efetivo exercício da 
autora na atividade rural, pelo período necessário à concessão do benefício. Para dirimir essa questão, designo audiência de 
Instrução e julgamento para o dia 07/05/2015, às 14h40min. Defiro desde já o rol de testemunhas, que deverão ser arroladas, 
nos termos do artigo 407 do Código de Processo Civil, manifestando-se se comparecerão independentemente de intimação 
ou requer a intimação por Oficial de Justiça. Intime-se. - ADV: DANIEL MARTINS SILVA (OAB 255095/SP), ADELINE GARCIA 
MATIAS (OAB 38715/PR)

Processo 0000896-94.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000896) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / 
Ameaça - Autopista Regis Bittencourt S A - Jorge Belchior de Oliveira - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem 
produzir, justificando-as, sob pena de preclusão. Int. - ADV: LUIZ CARLOS BARTHOLOMEU (OAB 176938/SP), CARLOS 
EDUARDO MOTA DE SOUZA (OAB 202055/SP)

Processo 0000923-77.2013.8.26.0355 (035.52.0130.000923) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Petrucia 
Maria da Conceição Tenório - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - De acordo com o comunicado CG 1307/2007, fica 
o(a) peticionário(a) Dr(a). IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO - OAB/SP.213.905, devidamente intimado(a) de que os autos foram 
desarquivados e encontram-se em cartório à disposição pelo prazo de 30 dias para manifestação, bem como que, decorrido o 
prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (provimento CG 3607 - artigo 24). - ADV: IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO 
(OAB 213905/SP)

Processo 0000935-57.2014.8.26.0355 - Divórcio Litigioso - Dissolução - N.F.L.B. - A.B. - Vistos. Informe-se o Juízo 
deprecado (Comarca de Peruíbe/SP) conforme solicitado, sobre o endereço do requerido, qual seja, Rua 58, nº 734, Bairro 
Caraguava - Populares 2, Peruíbe/SP. Int. - Vistos etc. Redesigno audiência de tentativa de conciliação anteriormente marcada 
(fls 15/16) para o próximo dia 15 de abril de 2015, às 14:01 horas, nos termos da Portaria nº 06/2013 expedida por este Juízo 
Corregedor Permanente do Fórum desta Comarca de Miracatu/SP. INTIME-SE a autora, e CITE-SE o réu para comparecimento, 
consignando-se que, na hipótese de tornar-se infrutífera a conciliação, fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para a resposta a 
contar da audiência. Intime-se. - ADV: SUETUGU KAYO (OAB 20196/SP), DAN LUPERCIO VIANA LEITE (OAB 97116/SP)

Processo 0001078-80.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001078) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - W.P.L. - A.A.L. - De acordo com o comunicado CG 1307/2007, fica a parte autora intimada a se manifestar sobre a 
certidão do Sr. Oficial de Justiça exarada a fl.52 a saber: (dirigi-me na data de hoje, nos endereços mencionados, e aí sendo 
deixei de Intimar a Sra. RENATA SANTOS PINHEIRO, representante legal no menor WALLACE PINHEIRO LOPES, em virtude 
de ter sido informado que a mesma mudou-se para a Cidade de Santos/SP, mas ninguém soube no momento informar o seu 
atual endereço, estando portanto o mesmo em lugar incerto e não sabido). - ADV: MAX FABIAN NUNES RIBAS (OAB 167230/
SP)

Processo 0001094-68.2012.8.26.0355 (355.01.2012.001094) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Eda Maria Ferreira - 
Vistos. Fls.95 e seguintes - ciência à autora. Fl.91 - informe a autora o endereço completo do confrontante Rodrigo na cidade de 
Florianópolis/SC. Citem-se os demais cofrontantes conforme requerido. Int. - ADV: IDA MARIA PEDRO (OAB 170795/SP)

Processo 0001131-27.2014.8.26.0355 - Divórcio Consensual - Dissolução - J.D.S.I. e outro - Vistos etc. Ante o teor do 
ofício acostado a fl. 27, INTIMEM-SE as partes acima indicadas para que compareçam a este Juízo, a fim de retirar a certidão 
de casamento averbada. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Intime-se. - ADV: EDUARDO MASSARU DONA KINO (OAB 216352/SP)

Processo 0001286-69.2010.8.26.0355 (355.01.2010.001286) - Outros Feitos não Especificados - Urbana (Art. 48/51) - Lauro 
Pedroso da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos etc. INTIME-SE o autor a dar regular andamento ao feito 
no prazo de 48 horas, sob pena de extinção da ação nos termo do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo 
Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: 
SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE (OAB 77176/SP), RICARDO AUGUSTO ULIANA SILVERIO (OAB 260685/SP), 
ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR)

Processo 0001320-39.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001320) - Procedimento Ordinário - Revisão - A.C.S.C. - A.S.C. - Vistos 
etc. INTIME(M)-SE a autora a dar regular andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção da ação nos termo do 
artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Ciência ao M.P. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-
se. - ADV: KATIA MARGARIDA DE ABREU MALIK SCHALLENBERG (OAB 68836/SP)

Processo 0001329-35.2012.8.26.0355 (355.01.2012.001329) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Francisco Rozeno Dantas - Município de Miracatu - Vistos. A fim de nortear este feito, oficie-se ao Setor do RH da Prefeitura 
Municipal de Miracatu para que informe, em 10 dias, qual o regime que rege o contrato de trabalho do autor. Int. - ADV: SONIA 
MARIA DA SILVA (OAB 94773/SP), IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB 213905/SP)

Processo 0001426-35.2012.8.26.0355 (355.01.2012.001426) - Ação Civil Pública - Indenização por Dano Ambiental - Estado 
de São Paulo - Vistos. FL. 157 - defiro o pedido de prazo de 180 dias para sobrestamento deste feito requerido pela FESP. 
Decorridos, certifique-se e intime-se a FESP para manifestação em prosseguimento. Int. - ADV: MARCIA ELISABETH LEITE 
(OAB 89315/SP), VERA FERNANDA MEDEIROS MARTINS (OAB 199495/SP)
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Processo 0001426-64.2014.8.26.0355 - Ação Civil Pública - Liminar - Estado de São Paulo - Vistos. FL. 64 - defiro o pedido 
de prazo de 180 dias para sobrestamento deste feito requerido pela FESP. Decorridos, certifique-se e intime-se a FESP para 
manifestação em prosseguimento. Int. - ADV: VERA FERNANDA MEDEIROS MARTINS (OAB 199495/SP)

Processo 0001446-07.2004.8.26.0355 (355.01.2004.001446) - Procedimento Ordinário - Posse - Joao Carlos de Oliveira 
e outro - Kaersus Donizeti de Deus e outro - (X) retirar, em 05 dias, o documento expedido pelo Cartório (mandado de 
levantamento). - ADV: RENATA SILVA GONÇALVES (OAB 240539/SP), NEUSA SILMARA DOS SANTOS (OAB 132656/SP), 
MARINA RESENDE DINIZ CAIRES POÇO (OAB 195819/SP), MICHEL ROSENTHAL WAGNER (OAB 130902/SP)

Processo 0001446-70.2005.8.26.0355 (355.01.2005.001446) - Outros Feitos não Especificados - Rural (Art. 48/51) - 
Lauriana Dias de Morais - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Retifico o número do processo bem como os nomes 
das partes mencionados no despacho de fl. 188, ficando mantido o teor do despacho, ou seja, Ante o teor do v. Acórdão (fls. 
182/186), arquivem-se estes autos, observando-se as formalidades legais e com as cautelas de estilo. Ciência ao INSS. Intimem-
se. - ADV: JOAQUIM COUTINHO RIBEIRO (OAB 64314/SP), JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO (OAB 23643-B/PR), 
ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR)

Processo 0001453-47.2014.8.26.0355 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Gilda de Moura Azevedo - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - (X) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: 
IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB 213905/SP), ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR)

Processo 0001592-96.2014.8.26.0355 - Cautelar Inominada - Bancários - Rosa Ines Rodrigues Cavalheiro - Banco Bradesco 
S.A. - Vistos. Manifeste-se a autora sobre a contestação apresentada às fls.33/62. Int. - ADV: RODRIGO LUIZ SILVEIRA 
LOUREIRO (OAB 216672/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 0001676-34.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001676) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade dos sócios e 
administradores - Laurindo Marques de Souza - - Marcio Paixão Campos - Cooperativa Mista Agrecológica de Vista Grande 
Coopmavig - Vistos. Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, na forma doart. 269, I do CPC. Custas 
na forma da lei. Sem honorários. Ao trânsito em julgado, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Ciência ao 
Ministério Público. PRI. - (EM CASO DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO - VALOR DO PREPARO = R$ 106,25 + TAXA 
DE PORTE DE RETORNO NO VALOR DE 32,70 POR VOLUME - (FORMULARIO FEDT-CÓDIGO 110-4, sob pena de deserção). 
- ADV: CARLOS EDUARDO MOTA DE SOUZA (OAB 202055/SP)

Processo 0001718-20.2012.8.26.0355 (355.01.2012.001718) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Allan Felipe da Silva Bonifacio - Vistos. Nos termos da Resolução nº 541 de 18 de janeiro de 2007, Tabela II, do 
Conselho da Justiça Federal, arbitro os honorários em favor da Sra Perita Judicial Dra Ana Priscila Roese de Freitas, em 
R$ 600,00 (seiscentos reais), ante o grau de sua especialização e complexidade do exame, bem como, o desprendimento à 
esta Comarca para atendimento do autor nesta ação previdenciária. Expeça-se o necessário para pagamento dos honorários 
por meio de sistema informatizado AJG da Justiça Federal - Provimento 42 de 2013. Declaro encerrada a fase de instrução 
processual. Concedo às partes, o prazo de 10 dias para apresentar suas alegações finais, iniciando-se com o autor. Ciente das 
alegações finais já apresentadas pelo MP (fls. 136/138) Int. - ADV: IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB 213905/SP)

Processo 0001726-60.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001726) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria 
Eliane dos Santos Nascimento - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - (X) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação 
(art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR), VANESSA ROSSANA FLORÊNCIO RIBAS (OAB 
184517/SP)

Processo 0001773-34.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001773) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Joao Rodrigues - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 113: Defiro o rol de testemunhas arroladas, intime-se para comparecimento 
na audiência designada para 10/03/2015, às 15h30min. Int. - ADV: IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB 213905/SP), ADELINE 
GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR)

Processo 0001891-10.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001891) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Dejanira 
Benedita Trigo - Fazenda Publica Municipal de Miracatu - Vistos. Antes de qualquer outra determinação, oficie-se à Fazenda 
Pública Municipal, através de seu setor Administrativo, para que informe nos autos, no prazo de 10 dias, sobre a existência de 
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, no âmbito dos órgão e entidades da Administração 
Municipal, de modo a promover, orientar e acompanhar o funcionamento das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes 
(CIPAS), reduzindo os riscos existentes à saúde do trabalhador. Int. - ADV: SONIA MARIA DA SILVA (OAB 94773/SP), HELIO 
MARCOS PEREIRA JUNIOR (OAB 240132/SP)

Processo 0002090-95.2014.8.26.0355 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Lourdes de Almeida Souza - Instituto 
Nacional do Seguro Social - (X) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: ADELINE 
GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR), IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB 213905/SP)

Processo 0002199-80.2012.8.26.0355 (apensado ao processo 0000515-57.2011.8.26) (355.01.2012.002199) - Embargos 
de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - Lourdes de Paula Oliveira - Estado de São Paulo - Vistos em saneamento. 1. 
A Autora é parte legítima para figurar no polo ativo da ação. 2. A ré ofertou contestação conforme fls. 137/152. Instados a 
especificarem as provas que pretendem produzir, a autora a fl.161/162, requereu a prova documental e testemunhal. A ré, por 
sua vez pleiteou a produção de prova pericial com o fim de provar caracterizar a invasão e apurar as dimensões e confrontações 
da área, a extensão das construções e plantações irregulares, a inserção da área em Unidade de Conservação, a extensão 
do dano ambiental a existência de limitações veiculadas pelos Código Florestal, bem como a prova documental, mediante as 
já juntadas e outras relevantes à alegações da autora, inclusive complementares das demais carreadas aos autos. 4.Provas: 
4.a. Entendo necessária a produção de prova pericial, conforme pleiteada pelas partes. Para tanto, nomeio o perito judicial na 
área de engenharia ambiental JOÃO VICENTE COFFANI NUNES, cujo currículo encontra-se acostado em pasta própria, para 
realização da perícia quanto a extensão dano ambiental e o perito judicial na área de engenharia agronomia Dr. DOMINGOS 
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HUGO CITTI para apurar as dimensões e confrontações da área, a extensão das construções e plantações irregulares. Oficie-se 
à PGE para a reserva de honorários, intimando-se-os das nomeações. Faculto às partes a apresentação de quesitos, no prazo 
de 15 dias a contar da publicação desta decisão. 4.b. Prova documental: Defiro a produção da prova documental já encartada 
nos autos, além de outras provas necessárias ao deslinde deste feito, com observância do disposto no artigo 397 do CPC, caso 
entendam bastantes para balizar as alegações apresentadas neste feito. Intimem-se. Diligencie-se. - ADV: VERA FERNANDA 
MEDEIROS MARTINS (OAB 199495/SP), MARCIA ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP), RODRIGO LUIZ SILVEIRA LOUREIRO 
(OAB 216672/SP)

Processo 0002211-94.2012.8.26.0355 (355.01.2012.002211) - Ação Civil Pública - Indenização por Dano Ambiental - Estado 
de São Paulo - Bento de Almeida - - Nelson Gregório Pinto e outros - Nelson Gregorio Pinto - Vistos. Analisando os autos, 
verifico que a pessoa de Maiara da Silva Pinto, mencionada na certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 141, é menor de idade, 
não podendo figurar no polo passivo na presente ação. Da mesma forma, a pessoa de José Eduardo Da Silva não pode 
figurar no polo passivo, tendo em vista a sua condição de excepcional, conforme mencionado na referida certidão. Desta forma, 
reconsidero parcialmente o despacho de fl. 146, tão somente no que tange à inclusão da menor e do excepcional no polo 
passivo da demanda. No mais, cumpra-se o despacho de fl. 146. - ADV: FRANCISCO HAKUJI SIOIA (OAB 90387/SP), VERA 
FERNANDA MEDEIROS MARTINS (OAB 199495/SP), FERNANDO CESAR GONCALVES PEDRINHO (OAB 137660/SP)

Processo 0002215-34.2012.8.26.0355 (355.01.2012.002215) - Ação Civil Pública - Flora - Estado de São Paulo - Antonio 
Pires - (X) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: FERNANDO CESAR GONCALVES 
PEDRINHO (OAB 137660/SP), MARCOS THIAGO NUNES WILL KOTONA (OAB 350491/SP), SONIA MARCIA HASE DE A 
BAPTISTA (OAB 61528/SP), VERA FERNANDA MEDEIROS MARTINS (OAB 199495/SP)

Processo 0002244-84.2012.8.26.0355 (355.01.2012.002244) - Monitória - Cheque - Laurival de Almeida Supermercado Me 
- Mario de Oliveira - Vistos. Em razão dos novos parâmetros de valores para ressarcimento das despesas de diligências do 
Sr. Oficial de Justiça, fixados nos Provimentos CG nºs. 27/2014 e 28/2014, intime-se o autor a complementá-las em 10 dias. 
Depositados, expeça-se o necessário para cumprimento do quanto determinado a fl.40. Int. - ADV: MARIANNE PIRES DO 
NASCIMENTO (OAB 262425/SP)

Processo 0002257-15.2014.8.26.0355 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - D.F.D. - P.A.R. - (X) 
manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: DAN LUPERCIO VIANA LEITE (OAB 97116/
SP), EVANDRO ARCANJO (OAB 99323/SP)

Processo 0002283-81.2012.8.26.0355 (355.01.2012.002283) - Procedimento Ordinário - Troca ou Permuta - Neide da Silva 
Marinho - - Albertino Marinho da Silva - Antonio Sanches - Vistos etc. Verifico que aos 16/11/2014 ocorreu o trintídio legal nestes 
autos. INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)(s) a dar(em) regular andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção da 
ação nos termo do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ROSELENA MUNHOZ (OAB 
95009/SP)

Processo 0002298-79.2014.8.26.0355 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.F.D. - A.P.J. - Vistos. Fl. 26 
- encaminhe-se o mandado para cumprimento no endereço fornecido nesta Comarca. Caso queira a continuidade da diligência 
na Comarca de Registro onde o requerido exerce serviço temporário, deve o autor trazer aos autos o endereço completo, e com 
urgência, ante a proximidade da audiência. Int. - ADV: DAN LUPERCIO VIANA LEITE (OAB 97116/SP)

Processo 0002342-98.2014.8.26.0355 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.S.F. - A.M.F. - M.A.S.A. - De 
acordo com o comunicado CG 1307/2007, fica a parte autora intimada a se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça 
exarada a fl.25 a saber: (dirigi-me na data de hoje, no endereço mencionado, e aí sendo deixei de Intimar a Sra. MARIA 
APARECIDA DOS SANTOS ANCELMO, em virtude de ter sido informado por vizinhos que a mesma mudou-se para a Cidade de 
São Paulo, mas ninguém soube no momento informar o seu atual endereço, estando portanto a mesma em lugar incerto e não 
sabido). - ADV: FRANCISCO ASSIS CERVANTES FILHO (OAB 100409/SP)

Processo 0002354-15.2014.8.26.0355 - Procedimento Ordinário - Liminar - Dalmácio Pedro da Costa - Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS - (X) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: IVAN LUIZ ROSSI 
ANUNCIATO (OAB 213905/SP), ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR)

Processo 0002395-55.2009.8.26.0355 (355.01.2009.002395) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Francisco Assis Cervantes Filho - Marcos Oliveira Gutierrez - Vistos etc. Verificando que o trintídio legal ocorreu 
nestes autos aos 04/12/2014, INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)(s) a dar(em) regular andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob 
pena de extinção da ação nos termo do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. - ADV: FRANCISCO ASSIS 
CERVANTES FILHO (OAB 100409/SP), MARCO AURELIO DOS SANTOS PINTO (OAB 144085/SP)

Processo 0002456-13.2009.8.26.0355 (355.01.2009.002456) - Procedimento Ordinário - Improbidade Administrativa - 
Espólio de Miyoji Kayo e outros - Diante disso, nos termos do art. 17, §9º da lei 8.429/92, recebo a inicial em face dos demais 
réus e determino a citação destes para responderem, no prazo e com as advertências legais, porque os argumentos de mérito 
apresentados não me convenceram da inexistência do fato, bem como porque é adequada a via eleita (art. 17, §8º da Lei 
8.429/92). JULGO EXTINTO O FEITO sem RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação aos RÉUS MYOKI KAYO (CUJO ESPÓLIO 
ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE REPRESENTADO) E EVANDRO DA SILVA FILHO, nos termos do artigo 267, V, do CPC, 
em razão da presença da litispendência. Int. e Cite-se, como determinado acima. Ciência ao Ministério Público. Manifeste-
se, na forma do art. 17, §3º da Lei 8.429/92 o Município de Miracatu/SP. - ADV: LUIZ GUSTAVO MOTA DE SOUZA (OAB 
261691/SP), MARCELO MARAMBAIA CAMPOS (OAB 19523/BA), CARLOS EDUARDO MOTA DE SOUZA (OAB 202055/
SP), CARLOS ROBERTO NICOLAI (OAB 134458/SP), SÉRGIO LUIZ CABOCLO RIBEIRO (OAB 153371/SP), DANIELA DA 
COSTA FERNANDES BITENCOURT (OAB 158870/SP), THIANA FEISTHAUER SOARES (OAB 159395/SP), CIRINEU SILAS 
BITENCOURT (OAB 160365/SP), MAX FABIAN NUNES RIBAS (OAB 167230/SP), FABRÍCIO DA COSTA MOREIRA (OAB 
167733/SP), MAURÍCIO BAPTISTA LINS (OAB 18411/BA), WAGNER VINICIUS TEIXEIRA DE OLIVEIRA (OAB 280849/SP), 
LIANA NOVAES MONTENEGRO (OAB 25723/BA), SEBÁSTIAN BORGES DE ALBUQUERQUE MELLO (OAB 14471/BA), 
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JACKSON GOMES BRITO (OAB 302260/SP), HANS GETHMANN NETTO (OAB 213418/SP), JOAO CAMARGO SOUZA (OAB 
57685/SP), NICE NICOLAI (OAB 52909/SP), HELIO MARCOS PEREIRA JUNIOR (OAB 240132/SP)

Processo 0002462-44.2014.8.26.0355 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Tereza Tieko Nagata - 
Estado de São Paulo - Vistos. INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça porque a autora aufere renda mensal superior a três 
salários mínimos. Deverá, portanto, recolher as custas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da 
petição inicial. Intime-se. - ADV: HUGO LEONARDO MENDES BATALHA (OAB 248163/SP)

Processo 0002464-14.2014.8.26.0355 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Tereza Tieko Nagata - 
Estado de São Paulo - Vistos. INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça porque a autora aufere renda mensal superior a três 
salários mínimos, conforme cópia do seu holerite, por ela apresentado nos autos do processo n.º 0002462-44.2014, em trâmite 
perante esta Vara Única de Juquiá. Deverá, portanto, recolher as custas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 
indeferimento da petição inicial. Intime-se. - ADV: HUGO LEONARDO MENDES BATALHA (OAB 248163/SP)

Processo 0002494-49.2014.8.26.0355 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Sidneide Correa de Lara 
Gonçalves - Instituto Nacional do Seguro Social - (X) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). 
- ADV: ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/PR), IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB 213905/SP)

Processo 0002497-04.2014.8.26.0355 - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes e Revisões 
Específicas - Orlando de Ramos e outro - Instituto Nacional do Seguro Social - (X) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação 
(art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB 213905/SP), ADELINE GARCIA MATIAS (OAB 38715/
PR)

Processo 0002502-26.2014.8.26.0355 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Maria Aparecida dos Santos 
e outro - Vistos. Trata-se de ação de conhecimento intentada por MARIA APARECIDA DOS SANTOS e outra em face do INSS, 
na qual pretende a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte, com pedido de tutela antecipada. Alega ser 
filha do Senhor Heleno Herminio dos Santos, falecido aos 23/09/2000, que era aposentado. Em 10/05/2013 postulou o benefício 
previdenciário pensão por morte perante o requerido, e foi-lhe negado (fl. 20). Informa, entretanto, é portadora de deficiência 
mental por anoxia perinatal, sendo inválida para todos os atos legais, não tendo trabalho para se sustentar e viver independente 
se não tivesse essa doença. (fls. 02/07). Juntou documentos (fls. 08/22). O Ministério Público manifestou-se a fl. 24 e verso, 
opinando contrariamente ao pedido, tendo em vista que a requerente demorou 14 anos para pleitear o benefício, entendendo 
que não está presente o “periculum in mora” É o relatório. Passo a decidir. Defiro à autora a gratuidade da justiça. Anote-se. 
Considerando que o genitor da autora era segurado do INSS (fls. 20/22) e que ela é incapaz e civilmente interditada, o que a 
torna dependente dele, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, e tendo em vista o caráter alimentar do benefício, 
DEFIRO o pedido liminar. Oficie-se à autarquia federal com urgência para a implantação da pensão por morte em favor da 
autora. Em seguida, cite-se o réu. Intimem-se. - ADV: IVAN RIBEIRO DA COSTA (OAB 292412/SP)

Processo 0002519-62.2014.8.26.0355 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria de Lourdes Alves - Vistos. 
Juntado aos autos o indeferimento pela via administrativa (fl.26/27), cite-se a autarquia ré pelo malote. Defiro os benefícios da 
Justiça gratuíta à autora nos termos do artigo 4º da Lei 1060/50. Anote-se. Int. - ADV: IVAN LUIZ ROSSI ANUNCIATO (OAB 
213905/SP)

Processo 2000003-80.1987.8.26.0355 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Industrial - Banco do Estado 
de São Paulo - Vistos. Fl.273 - para realização da constatação requerida, nomeio o perito judicial Dr. Domingos Hugo Citti, 
com prontuário arquivado em cartório, independente de compromisso. Intime-se-o da nomeação bem como para que apresente 
estimativa de honorários no prazo de 15 dias. Int. - ADV: MILTON DE JULIO (OAB 76297/SP)

Processo 3000031-20.2013.8.26.0355 - Execução de Título Extrajudicial - Hipoteca - Banco Santander (Brasil) S/A - Vistos. 
Realizada a penhora e avaliação (fls.58/59), certifique a serventia a interposição de eventuais embargos, manifestando-se a 
exequente em prosseguimento. Int. - ADV: RAIMUNDO HERMES BARBOSA (OAB 63746/SP), DEBORA GUIMARAES BARBOSA 
(OAB 137731/SP)

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO RUIVO NICOLAU
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDILSON MATHEUS DA VEIGA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0023/2015
Processo 0002207-57.2012.8.26.0355 (355.01.2012.002207) - Ação Civil Pública - Indenização por Dano Ambiental - Estado 

de São Paulo - Carlito Pereira Araújo - Designado o dia 03/03/2015 às 12:30 hs, para a realização de vistória, Perito Sr. Hamilton 
Levy Corrêa, encontro defronte ao Fórum de Miracatu/SP para irem ao imóvel em estudo. Necessário juntar aos autos cópia da 
planta do perímetro discriminatório da área onde se insere o imóvel em apreço bem como ainda planta contendo a localização do 
imóvel em face das ações de expropriação impetradas pela autora. Necessário também seja designado funcionário que conheça 
o local para acompnhamento da diligência. - ADV: VERA FERNANDA MEDEIROS MARTINS (OAB 199495/SP), EDUARDO 
MASSARU DONA KINO (OAB 216352/SP), MARCIA ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO RUIVO NICOLAU
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS AUGUSTO TARDELLI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0010/2015
Processo 0000069-15.2015.8.26.0355 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Edna Maria 

dos Santos - Cleusa Ferraz de Oliveira - Vistos. Fls. 22/24: defiro. Redesigno a audiência de tentativa de conciliação para o dia 
25/03/2015 as 10:30 horas. Intimem-se as partes. - ADV: MAX FABIAN NUNES RIBAS (OAB 167230/SP)

Processo 0001613-09.2013.8.26.0355 (035.52.0130.001613) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Milton de Oliveira - Salomão Concessionária Fiat - - Thiago de Veiga França - - Bv Financeira Sa C F 
I - Através desta abro vista à parte credora BV Financeira S/A para manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de 
quinze (15) dias, acerca da penhora on-line negativa, conforme despacho a seguir: “Vistos. Fls. 337/339: defiro. 1- Nesta data, 
comandei a ordem de bloqueio do valor em execução, conforme documento a ser juntado pela Z. serventia. 2- Aguarde-se 
por vinte (20) dias. 3- Após, verifique-se o resultado da medida. 4- Em caso de resultado negativo, vista à parte credora, para 
manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de quinze (15) dias. 5- Se bloqueado valor ínfimo, providencie-se minuta 
de desbloqueio, tornando conclusos para protocolamento. Na seqüência, cumpra-se o determinado no item “4”. 6- Se bloqueado 
valor suficiente à satisfação total ou parcial do crédito, providencie a minuta para a transferência em conta judicial, liberando-
se, na primeira hipótese, eventuais valores excedentes, tornando conclusos para protocolamento. 7- Após, cumprimento do 
determinado no item “6”, comprovada a transferência, desde já convertido o depósito em penhora, intime-se o(a) executado(a), 
na pessoa de seu patrono, para que, caso queira, apresente impugnação, no prazo de quinze (15) dias, na forma do art. 475-J, 
§ 1º, do CPC. 8- Cumpra-se. 9- Int.” - ADV: LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), SIMONE GOMES DE OLIVEIRA 
(OAB 212840/SP), MAX FABIAN NUNES RIBAS (OAB 167230/SP), SIMONE SINOPOLI (OAB 166622/SP), PRISCILA KEI SATO 
(OAB 159830/SP)

Processo 0001686-44.2014.8.26.0355 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - CAMILA VERÍSSIMO DOS 
SANTOS - TELEFONICA BRASIL S/A - Vistos. Fls.129; defiro. Intime-se a autora a fornecer o numero do Cartão de Credito 
para que a requerida possa proceder a baixa na cobrança. Int. Miracatu, 10 de fevereiro de 2015 - ADV: RICARDO MALACHIAS 
CICONELO (OAB 130857/SP), THIANA FEISTHAUER SOARES (OAB 159395/SP)

Processo 0001832-85.2014.8.26.0355 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Neusa de Carvalho Ribeiro - TIM CELULAR S/A - Vistos. Fls.72/73, manifeste-se a autora. Int. - ADV: ANTONIO 
RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP), MAX FABIAN NUNES RIBAS (OAB 167230/SP)

Processo 0002059-12.2013.8.26.0355 (035.52.0130.002059) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Material - Antonio Gilmar Terencio - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - - Banco Abn Amro Real Sa - - 
Banco Santander Sa - Vistos. Manifestem-se as as partes acerca do comprovante de depósito enviado pelo Banco do Brasil de 
fls. 168. Int. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), NILSON ANTONIO LEAL (OAB 195245/SP), BERNARDO BUOSI 
(OAB 227541/SP)

Processo 0002499-71.2014.8.26.0355 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Vanderli Bueno Fernandes - Elektro Eletrecidade e Serviços S.A - Vistos. Manifeste-se a autora em réplica, 
acerca da contestação de fls. 65/86, no prazo de 10 dias. Int. - ADV: HANS GETHMANN NETTO (OAB 213418/SP), JOSE 
EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)

MIRANDÓPOLIS
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MIRANDÓPOLIS EM 09/02/2015

PROCESSO :0000960-33.2015.8.26.0356
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : Maria dos Santos Martins
ADVOGADO : 79113/SP - Oswaldo Teixeira Mendes
REQDA : Maria de Fátima Logarezo
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000947-34.2015.8.26.0356
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : A.S.
ADVOGADO : 215392/SP - Claudemir Liberale
ALIMENTANTE : R.S.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000950-86.2015.8.26.0356
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Fabiano Piauí dos Santos
ADVOGADO : 352651/SP - Raquel das Neves Rafael
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000942-12.2015.8.26.0356
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Banco Bradesco S/A
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ADVOGADO : 73573/SP - Jose Eduardo Carminatti
EXECTDO : Comercial Silva & Mustafa LTDA ME
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000943-94.2015.8.26.0356
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 73573/SP - Jose Eduardo Carminatti
EXECTDO : Luiz Pedro Marconato
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000944-79.2015.8.26.0356
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 73573/SP - Jose Eduardo Carminatti
EXECTDO : Antônio Comeli ME
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000945-64.2015.8.26.0356
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 73573/SP - Jose Eduardo Carminatti
EXECTDO : Comercial Silva & Mustafa LTDA ME
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000961-18.2015.8.26.0356
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Ministério Público do Estado de São Paulo
EXECTDO : Leandro Lossavaro
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000964-70.2015.8.26.0356
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : José Xavier dos Santos
ADVOGADO : 220436/SP - Rodrigo Luiz da Silva
REQDO : Banco Cetelem SA
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000957-78.2015.8.26.0356
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : M.C.
ADVOGADO : 254242/SP - Antonio Canevari Filho
ALIMENTANTE : O.C.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000965-55.2015.8.26.0356
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Benedito Valadão
ADVOGADO : 129330/SP - Lauro Luis Mucci
REQDA : Telefonica Brasil S/A
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000968-10.2015.8.26.0356
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : L.V.S.
ADVOGADO : 140141/SP - Marcus Wagner Mendes

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RENATO HASEGAWA LOUSANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JULIO CEZAR MENEGAZZO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0021/2015
Processo 0000212-98.2015.8.26.0356 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Cooperativa de 

Crédito Credicitrus - Osvaldo Roberto de Faria - - Luciana Braga Bortoleti de Faria - Despacho de fls.50/52: “Vistos 1) Cite(m)-
se o(s) executado(s) Luciana Braga Bortoleti de Faria, Rua D. Pedro I,, 1160, Centro - CEP 16800-000, Mirandopolis-SP, CPF 
119.822.058-90, RG 25.989.184, Casada, Brasileiro, Osvaldo Roberto de Faria, Rua Dom Pedro I,, 1160, centro - CEP 16800-
000, Mirandopolis-SP, CPF 044.812.018-60, RG 9.136.521-3, Brasileiro, Agropecuarista para pagamento da dívida, no prazo de 3 
dias, e, querendo, apresentarem embargos à execução, no prazo de 15 dias. 1.1.) No prazo dos embargos, o(a)(s) executado(a)
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(s) poderá(ão) reconhecer a dívida e depositar 30% do seu valor, inclusive o valor das custas e honorários advocatícios fixados 
no item 4 infra (sem redução), podendo, a partir daí, pagar o restante da dívida em 6 (seis) parcelas mensais, até o dia 20 de 
cada mês, em valor atualizado e com juros de 1% ao mês sobre o saldo remanescente, o que fica desde já deferido com a 
advertência de que o não pagamento das parcelas ensejará multa de 10% sobre o remanescente, além da preclusão lógica da 
interposição de embargos (Art. 745-A, § 2°, CPC). 1.2.) Com o depósito e durante o pagamento tempestivo das parcelas, os atos 
de executivos ficarão suspensos. 2.) No mesmo ato de comunicação, o(a)(s) executado(a)(s) deve(m) ser intimado(a)(s) para, no 
prazo de 5 dias contados da citação, deverá o(a)(s) executado(a)(s) indicar(em) bens à penhora, o local em que se encontram e 
o seu valor, sob pena de existindo bens e não sendo indicados configurar-se ato atentatório à dignidade da Justiça (Art. 656, § 1° 
c.c. Art. 600, IV, CPC) com aplicação de multa de até 20% sobre o valor da execução, se for o caso (Art. 14, § único, do CPC). 3). 
Decorrido o prazo de pagamento (3 dias), deverá o Sr. Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, efetuar a penhora 
de tantos bens quantos forem necessários à satisfação do crédito do(s) exeqüente(s), observando-se o rol de bens mencionado 
pelo(s) exeqüente(s) na inicial e/ou a ordem legal disposta no artigo 655 do Código de Processo Civil; 3.1). Realizada a penhora 
e no mesmo ato, deverá o Sr. Oficial de Justiça proceder à avaliação dos bens, após o que deverá intimar o (s) executado(s), 
pessoalmente, a teor do artigo 652, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicando-se o artigo 238, parágrafo único; 3.2.) Se o 
Sr. Oficial de Justiça não puder proceder à avaliação, por depender de conhecimento especializado, deverá relatar a situação 
em tela no respectivo auto. 3.3) Se a penhora recair sobre imóvel, deve ser feita intimação pessoal, se possível na mesma 
oportunidade, do cônjuge do(a) executado(a)(s). 3.4) No caso do item anterior, o exequente deverá providenciar o previsto no 
artigo 659, § 4°, do Código de Processo Civil, devendo a serventia realizar intimação única acerca desse dever processual e da 
penhora realizada. 4) Caso o(a)(s) devedor(a)(es) não tenha(m) sido encontrado(a)(s), após reiteradas diligências, o que será 
certificado ou se houver suspeita de ocultação para a efetivação do ato, ARRESTE tantos de seus bens quantos bastem para 
garantir a execução e ou relacione os bens que guarnecem a residência do(s) executado(a)(s). 4) Fixo desde logo os honorários 
advocatícios em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 20, § 4º, c.c. artigo 652-A do Código de Processo Civil. Caso haja 
o pagamento integral da dívida no prazo legal (item 1), esta verba será reduzida pela metade. 5) Defiro os benefícios do artigo 
172, §§, do C.P.C. SERVIRÁ O PRESENTE DESPACHO, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO DE CITAÇÃO. CUMPRA-
SE na forma e sob as penas da lei. Intimem-se.” - ADV: JOSE CARLOS DE MORAIS FILHO (OAB 145755/SP), FLAVIO REIFF 
TOLLER (OAB 188968/SP)

Processo 0000227-67.2015.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - FABRICAIXA INDUSTRIA 
DE PAPEL E ARTEFATOS LTDA - Keila Cristina Vianna dos Santos ME - Despacho de fls.44: “1) Providencie o requerente o 
recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 10(dez) dias, nos termos da Lei Estadual nº 11.608 de 29.12.2003, 
bem como taxa de mandato (fl.07), sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 257 do C.P.C.). 2) Após, cumprida a 
determinação acima, torne os autos conclusos para ulterior deliberação. Int.” - ADV: ADEMAR MANSOR FILHO (OAB 168336/
SP)

Processo 0000318-60.2015.8.26.0356 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
S/A - Augusto Sizilio Pinto Transportes - ME - Despacho de fls.31/32: “Vistos. De acordo com o artigo 259, inciso V, do Código 
de Processo Civil quando o litígio tiver por objeto negócio jurídico o valor da causa será o valor do contrato. Assim, como a 
autora pede a rescisão do contrato firmado com o(s) réu(s), deverá corrigir o valor da causa para que conste o valor do contrato 
corrigido monetariamente até a data da propositura da ação, bem como recolher as custas complementares, sob pena de 
indeferimento da inicial e no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se.” - ADV: JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP), 
GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP)

Processo 0000341-06.2015.8.26.0356 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco 
S/A - Possenti & Silva LTDA ME - - Luciana Possenti - Despacho de fls.45/47: “Vistos 1) Cite(m)-se o(s) executado(s) Luciana 
Possenti, Rua Hideo Mori, 1287, Centro - CEP 16980-000, Guaracai-SP, CPF 299.285.698-35, Casado, Brasileiro, Empresário, 
e Possenti Silva LTDA ME, na pessoa do representante local, com endereço na Rua Hideo Mori, 1287, Centro - CEP 16980-000, 
Guaracai-SP, CNPJ 14.258.307/0001-00 para pagamento da dívida, no prazo de 3 dias, e, querendo, apresentarem embargos à 
execução, no prazo de 15 dias. 1.1.) No prazo dos embargos, o(a)(s) executado(a)(s) poderá(ão) reconhecer a dívida e depositar 
30% do seu valor, inclusive o valor das custas e honorários advocatícios fixados no item 4 infra (sem redução), podendo, a partir 
daí, pagar o restante da dívida em 6 (seis) parcelas mensais, até o dia 20 de cada mês, em valor atualizado e com juros de 
1% ao mês sobre o saldo remanescente, o que fica desde já deferido com a advertência de que o não pagamento das parcelas 
ensejará multa de 10% sobre o remanescente, além da preclusão lógica da interposição de embargos (Art. 745-A, § 2°, CPC). 
1.2.) Com o depósito e durante o pagamento tempestivo das parcelas, os atos de executivos ficarão suspensos. 2.) No mesmo 
ato de comunicação, o(a)(s) executado(a)(s) deve(m) ser intimado(a)(s) para, no prazo de 5 dias contados da citação, deverá 
o(a)(s) executado(a)(s) indicar(em) bens à penhora, o local em que se encontram e o seu valor, sob pena de existindo bens e 
não sendo indicados configurar-se ato atentatório à dignidade da Justiça (Art. 656, § 1° c.c. Art. 600, IV, CPC) com aplicação 
de multa de até 20% sobre o valor da execução, se for o caso (Art. 14, § único, do CPC). 3). Decorrido o prazo de pagamento 
(3 dias), deverá o Sr. Oficial de Justiça, munido da segunda via do mandado, efetuar a penhora de tantos bens quantos forem 
necessários à satisfação do crédito do(s) exeqüente(s), observando-se o rol de bens mencionado pelo(s) exeqüente(s) na inicial 
e/ou a ordem legal disposta no artigo 655 do Código de Processo Civil; 3.1). Realizada a penhora e no mesmo ato, deverá o 
Sr. Oficial de Justiça proceder à avaliação dos bens, após o que deverá intimar o (s) executado(s), pessoalmente, a teor do 
artigo 652, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicando-se o artigo 238, parágrafo único; 3.2.) Se o Sr. Oficial de Justiça não 
puder proceder à avaliação, por depender de conhecimento especializado, deverá relatar a situação em tela no respectivo auto. 
3.3) Se a penhora recair sobre imóvel, deve ser feita intimação pessoal, se possível na mesma oportunidade, do cônjuge do(a) 
executado(a)(s). 3.4) No caso do item anterior, o exequente deverá providenciar o previsto no artigo 659, § 4°, do Código de 
Processo Civil, devendo a serventia realizar intimação única acerca desse dever processual e da penhora realizada. 4) Caso 
o(a)(s) devedor(a)(es) não tenha(m) sido encontrado(a)(s), após reiteradas diligências, o que será certificado ou se houver 
suspeita de ocultação para a efetivação do ato, ARRESTE tantos de seus bens quantos bastem para garantir a execução e ou 
relacione os bens que guarnecem a residência do(s) executado(a)(s). 4) Fixo desde logo os honorários advocatícios em 10% 
do valor da causa, nos termos do artigo 20, § 4º, c.c. artigo 652-A do Código de Processo Civil. Caso haja o pagamento integral 
da dívida no prazo legal (item 1), esta verba será reduzida pela metade. 5) Defiro os benefícios do artigo 172, §§, do C.P.C. 
SERVIRÁ O PRESENTE DESPACHO, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO DE CITAÇÃO. CUMPRA-SE na forma e sob 
as penas da lei. Intimem-se.” - ADV: PAULA DE NADAI SANCHES (OAB 347066/SP), MARGARETE RAMOS DA SILVA (OAB 
55139/SP), NATÁLIA ARAUJO BUENO (OAB 278118/SP), GUILHERME GRASSI DE MATOS (OAB 335791/SP)

Processo 0001015-62.2007.8.26.0356 (356.01.2007.001015) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - João 
Alexandre da Luz - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Despacho de fls.141: “Vistos. Fls. 139/140: Comprovado nos autos 
o respectivo depósito, expeça-se o competente Alvará de Levantamento da referida quantia em favor do requerente, intimando-



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1328

se a parte autora, comunicando-a de que o valor já foi depositado em Juízo, bem como o seu valor. Após, comprovado nos 
autos o levantamento acima deferido, venham os autos conclusos para a extinção da execução. Intimem-se.” - ADV: ZACARIAS 
ALVES COSTA (OAB 103489/SP), LUCIANO MARCELO MARTINS COSTA (OAB 243963/SP)

Processo 0001072-70.2013.8.26.0356 (035.62.0130.001072) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Douglas Vinicius 
de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Decisão de Fls. 249: “Vistos. 1) Recebo a apelação interposta pelo Instituto/
requerido às fls. 235/248, em seus efeitos suspensivo e devolutivo, por ser tempestiva. 2) À parte contrária, o requerente, para 
apresentação de suas contrarrazões, no prazo legal. 3) Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região, com as nossas homenagens. Int.”. - ADV: PAULO JOSÉ NOGUEIRA DE CASTRO (OAB 208813/SP)

Processo 0002091-87.2008.8.26.0356 (356.01.2008.002091) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral 
- Ana Maria Rocha - Eletrodomésticos Redonda Ltda Me e outros - Despacho de fls.408/409: “Vistos. Fls. 407: Oficie-se aos 
Cartório de Registro de Imóveis da cidade e comarca de Bauru-SP., solicitando informações sobre eventual existência de imóveis 
registrados em nome dos executados: i) Redonda Comércio de Móveis e Eletrodomèsticos Ltda - CNPJ nº 08.642.905/0001-77; 
ii) Suzana dos Santos Kene - CPF. nº 120.133.798-46; iii) André Mendonça Santos - CPF. nº 333.400.518-60; iv) Miguel Marques 
dos Santos - CPF. nº.042.831.743-00, e v) Osilda de Sousa Santos - CPF. nº 602.936.153-81, todos com endereço na cidade 
de Bauru-SP., encaminhando-se a este Juízo, caso positivo, certidões. SERVIRA O PRESENTE DESPACHO, POR CÓPIA 
DIGITADA, COMO OFÍCIO. CUMPRA-SE na forma e sob as penas da Lei. Int.” - ADV: ELION PONTECHELLE JUNIOR (OAB 
65642/SP), VERONICA TAVARES DIAS (OAB 194895/SP), CAIO MARCIO PESSOTTO ALVES SIQUEIRA (OAB 228542/SP), 
FRANCISCO OLIVEIRA SILVA (OAB 156202/SP), ALMYR BASILIO (OAB 121503/SP)

Processo 0002212-08.2014.8.26.0356 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - José Dias da Silva - - Edi de Souza Barbosa 
da Silva - Espólio Pedro Geronymo da Rocha - Texto de fls. 146: “Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 dias, 
sobre a contestação (art.326 ou 327 do CPC).” - ADV: RONYE JUVÊNCIO (OAB 68413/PR), MOISÉS SANTOS DE ALMEIDA 
(OAB 68414/PR), ALEX BARROS MEDEIROS (OAB 296646/SP)

Processo 0002298-67.2000.8.26.0356 (356.01.2000.002298) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Caixa Economica Federal 
Cef - A Mahfuz Sa Mirandopolis - - Wildevaldo Orasmo - - Vitória Srougi Mahfuz - - Antonio Mahfuz - CLÁUDIO SANCHES - 
Decisão de fl. 430: “Vistos. 1) Fls. 416: Esclareça o arrematante o que pretende, considerando que a carta de arrematação já 
foi expedida e registrada. Esclareça ainda, se a petição de fls. 401/402 e 407/408 foram apreciadas pelo Juízo deprecado. 2) 
Fls. 418/422 e 423/427: Manifeste-se o arrematante e a exequente, no prazo de 10 (dez) dias. 3) Fls. 428/429: A petição será 
apreciada juntamente com as citadas no “item 1”, se necessário. Intimem-se.”.- - ADV: FRANCISCO HITIRO FUGIKURA (OAB 
116384/SP), MARIA SATIKO FUGI (OAB 108551/SP), NATHIELE MARQUES DE CARVALHO (OAB 330522/SP), LEILA LIZ 
MENANI (OAB 171477/SP), RODRIGO GOMES NABUCO (OAB 210359/SP)

Processo 0002329-96.2014.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Vera Lúcia Ramos - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Despacho de Fls. 69: “Vistos. Fl. 68: Defiro à parte autora novo prazo de 30 (trinta) dias, para 
o integral cumprimento da determinação de fls. 62, ficando esta advertida de que, no silêncio o processo será extinto por falta de 
andamento, tendo em vista que a faculdade do artigo 267, III, § 1º, do C.P.C., já foi realizada às fls. 66/67. Intimem-se.”. - ADV: 
TAKESHI SASAKI (OAB 48810/SP)

Processo 0002430-36.2014.8.26.0356 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - F.A.S. - L.M.S.S. - Despacho de 
fls.104: “Vistos. Fls. 99/102: Manifeste-se a parte requerida. Intimem-se.” - ADV: IRINEU DILETTI (OAB 180657/SP), OSVALDO 
TEIXEIRA MENDES FILHO

Processo 0002453-79.2014.8.26.0356 - Procedimento Sumário - Seguro - Francisca Nubia Santos Felix - Seguradora Líder 
dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Decisão de Fls. 84: “Vistos. 1) Recebo a apelação interposta pela requerente às fls. 
69 / 83, em seus efeitos devolutivo e suspensivo, por ser tempestiva. 2) Apresente a parte contrária suas contrarrazões, no 
prazo legal. 3) Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal competente, com as nossas homenagens. Int.”. - ADV: IVETE 
APARECIDA DE OLIVEIRA SPAZZAPAN (OAB 341280/SP)

Processo 0002493-61.2014.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo de serviço rural (empregado/
empregador) - Aparecido Paz dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Decisão de fl. 76: “Vistos. 1) Recebo a 
apelação interposta pelo Instituto/requerido às fls. 64/75, em seus efeitos suspensivo e devolutivo, por ser tempestiva. 2) À parte 
contrária, o(a) requerente, para apresentação de suas contrarrazões, no prazo legal. 3) Em seguida, remetam-se os autos ao 
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com as nossas homenagens. Int.”.- - ADV: TAKESHI SASAKI (OAB 48810/SP)

Processo 0002548-12.2014.8.26.0356 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Antonio Otaviano 
- Banco do Brasil S/A - Texto de fls. 128: “Manifeste-se o exequente sobre a impugnação apresentada pelo banco executado, 
juntada às fls. 64/108 dos autos.” - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ADALBERTO GUERRA 
(OAB 223250/SP)

Processo 0002572-26.2003.8.26.0356 (356.01.2003.002572) - Inventário - Inventário e Partilha - Watar Shinohara - Texto de 
fls.94: “Providencie os requerentes o recolhimento referente à taxa de expedição do Formal de Partilha no valor de R$ 37,70 - 
Guia FEDTJ código 130-9, bem como cópias dos autos, devidamente autenticadas, para a expedição do competente Formal de 
Partilha, conforme r. Sentença de fl.90 dos autos”. - ADV: MANOEL FRANCO (OAB 38793/SP), CARINA PATRICIA ROZALEM 
MARCONATO (OAB 194819/SP)

Processo 0002677-17.2014.8.26.0356 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Luiz de Freitas - - Maria Anunciata de 
Freitas - Edmilson Júnior Souza dos Santos - Despacho de Fls. 62: “Vistos. Fls. 50/61: Defiro. Proceda-se a Serventia Judicial 
à expedição do competente mandado de penhora e avaliação de bens livres do requerido/executado. Intimem-se.”. - ADV: 
CHRISTIAN GIULLIANO FAGNANI (OAB 194622/SP), RICARDO PONTES RODRIGUES (OAB 170982/SP)

Processo 0002777-69.2014.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - Lauro 
Martins Pereira - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Decisão de Fls. 87: “Vistos. 1) Recebo a apelação interposta pelo 
Instituto/requerido às fls. 77 /86, em seus efeitos suspensivo e devolutivo, por ser tempestiva. 2) À parte contrária, o requerente, 
para apresentação de suas contrarrazões, no prazo legal. 3) Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região, com as nossas homenagens. Int.”. - ADV: TAKESHI SASAKI (OAB 48810/SP)

Processo 0002779-39.2014.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - José 
Roberto da Fonte - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Decisão de fl. 91: “Vistos. 1) Recebo a apelação interposta 
pelo Instituto/requerido às fls. 81 / 90, em seus efeitos suspensivo e devolutivo, por ser tempestiva. 2) À parte contrária, o(a) 
requerente, para apresentação de suas contrarrazões, no prazo legal. 3) Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região, com as nossas homenagens. Int.”.- - ADV: TAKESHI SASAKI (OAB 48810/SP)

Processo 0002799-30.2014.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Ferreira & Pires 
Peças e Acessórios Ltda e outros - Banco Bradesco S/A - Despacho de fls.121: “Vistos. Fls. 111/120 Ciência às partes. Ante 
o resultado final do Agravo de Instrumento interposto sobre a decisão proferida à fls. 55, decisão que negou provimento ao 
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referido agravo de instrumento, determino oprosseguimento do feito, com o integral cumprimento da determinação de fl. 109. 
Intimem-se.” - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), CHRISTIAN NEVES 
DE CASTILHO (OAB 146920/SP)

Processo 0002873-84.2014.8.26.0356 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Antonio Carlos 
Monteiro - Banco do Brasil S/A - Texto de fls. 126: “Manifeste-se o exequente sobre a impugnação apresentada pelo Banco 
executado, juntada às fls. 62/125 dos autos.” - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), CRISTIANO 
PINHEIRO GROSSO (OAB 214784/SP), MARCO AURELIO BRAGA CANDIL (OAB 162886/SP)

Processo 0002888-24.2012.8.26.0356 (356.01.2012.002888) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Paulo Graziano Facchini - - Carmem Cerroni Palácios - Marcelo Gomes Stevanato - Despacho de fls.251: “Vistos. Fls. 76/78: 
Ciência às partes. Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução do feito, determinando que as 
partes apresentem suas alegações finais por escrito, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias para cada uma. Intimem-se.” - ADV: 
LUIZ AURELIO ROCHA LEAO (OAB 122780/SP), MAERCIO LUIZ DE SILOS PEREIRA (OAB 45682/SP), PAULO RENATO 
ROCHA LEAO (OAB 88895/SP)

Processo 0003169-77.2012.8.26.0356 (356.01.2012.003169) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Takahashi Pneus 
Comércio e Importação Ltda - Roberto Renite de Souza - Despacho de Fls. 97: “Vistos. Fls. 96: Defiro o sobrestamento do feito 
pelo prazo requerido pela parte autora, ou seja, 30 (trinta) dias, prazo esse para diligências no sentido de tentar localizar o 
endereço do executado. Decorrido o prazo acima, deverá a parte autora providenciar o regular andamento do feito, requerendo 
o que entender de direito. No silêncio, intime-se para os fins do artigo 267, III, § 1º, do Código de Processo Civil). Intimem-se.”. 
- ADV: EMERSON FLORA PROCOPIO (OAB 272900/SP)

Processo 0003602-13.2014.8.26.0356 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamentos S/A - Rosilene Pereira - Despacho de fl. 84: “Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 
especifiquem as partes, em cinco (5) dias, as provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade e pertinência, sob 
pena de indeferimento. Intimem-se.”. - ADV: CHRISTIAN GIULLIANO FAGNANI (OAB 194622/SP), ROSILENE ALVES DOS 
SANTOS (OAB 178232/SP)

Processo 0003614-95.2012.8.26.0356 (356.01.2012.003614) - Cumprimento de sentença - Arroz Estrela Ltda - Cláudia C 
Carvalho de Souza - Despacho de Fls. 54: “Vistos. Fl. 53: Defiro à parte requerente novo prazo de 15 (quinze) dias, para o 
integral cumprimento da determinação de fls. 52, ficando esta advertida de que, no silêncio, o processo será extinto por falta de 
andamento, tendo em vista que a faculdade do artigo 267, III, § 1º, do C.P.C., já foi realizada às fls. 46/47. Intimem-se.”. - ADV: 
EMERSON MARCOS GONZALEZ

Processo 0003701-80.2014.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Invalidez Permanente - Eunice Alfredo Britto - Instituto de 
Previdência Municipal de Mirandópolis-SP - IPEM - Despacho de fls.80: “Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 
da lide, especifiquem as partes, em cinco (5) dias, as provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade e pertinência. 
Intimem-se.” - ADV: TAKESHI SASAKI (OAB 48810/SP), RICARDO PONTES RODRIGUES (OAB 170982/SP)

Processo 0003942-93.2010.8.26.0356 (356.01.2010.003942) - Arrolamento de Bens - Família - Edinilson Balista e outro 
- Maria Penga Balista - Sentença fls. 171: Vistos. Trata-se de autos do processo de ação de arrolamento , figurando como 
inventariante EDINILSON BALISTA, e autor da herança MARIA PENGA BALISTA. Realizada a intimação pessoal do inventariante 
para dar andamento ao feito no prazo de quarenta e oito (48) horas sob pena de extinção, quedou-se inerte (fls.166/170). O 
impulso processual “in casu”, compete a parte, não se podendo olvidar ser incabível ao Judiciário ficar à mercê da vontade da 
parte em, prosseguir com o processo que abandonou sem justa causa. Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação 
de arrolamento, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III , do CPC. Custas na forma da lei. Transitada 
esta em julgado, feitas as comunicações e anotações de praxe, remetam-se os autos ao arquivo geral e definitivo. P. R .I .C. - 
ADV: IRINEU DILETTI (OAB 180657/SP)

Processo 0004094-05.2014.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Seguro - Vera Lúcia Gaudêncio - Santander S.A - Decisão 
de fl. 185: “Vistos. 1) Recebo a apelação interposta pela requerente às fls. 155/184, em seus efeitos devolutivo e suspensivo, 
por ser tempestiva. 2) Apresente a parte contrária suas contrarrazões, no prazo legal. 3) Após, remetam-se os autos ao Egrégio 
Tribunal competente, com as nossas homenagens. Int.”.- - ADV: RONYE JUVÊNCIO (OAB 68413/PR), MOISÉS SANTOS DE 
ALMEIDA (OAB 68414/PR), NANCI CAMPOS (OAB 83577/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 0004220-89.2013.8.26.0356 (035.62.0130.004220) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Evaristo 
Vieira Pereira da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Texto de fl. 106: “Providencie o(a) patrono(a) do(a) autor(a), 
no prazo de dez (10) dias a retirada em cartório dos Alvarás de Levantamentos expedidos sob os n.ºs 017/2015 e 018/2015, 
comprovando seus levantamentos.” - ADV: GISELE TELLES SILVA (OAB 230527/SP)

Processo 0004341-20.2013.8.26.0356 (035.62.0130.004341) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Norma Francisco de Lima Trindade - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Decisão de fl. 177: “Vistos. 1) Recebo 
a apelação interposta pelo(a) autor(a), em seus efeitos suspensivo e devolutivo, por ser tempestiva. 2) À parte contrária, o 
Instituto/requerido, para apresentação de suas contrarrazões, no prazo legal. 3) Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com as nossas homenagens. Int.”.- - ADV: IRINEU DILETTI (OAB 180657/SP)

Processo 0004450-97.2014.8.26.0356 - Embargos à Execução - Cédula de Crédito Bancário - Hozumi Nishizaki Shimada 
Me - Banco Bradesco S/A - Texto de fls. 96: “Manifeste-se a parte embargante sobre a impugnação apresentada pelo banco 
embargado juntada às fls. 73/92 dos autos.” - ADV: EDUARDO AURELIO RODRIGUES HIDALGO BOMTEMPO (OAB 220836/
SP), MURILO HIRATA SHIMADA (OAB 274158/SP), VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP)

Processo 0004452-48.2006.8.26.0356 (356.01.2006.004452) - Cumprimento de sentença - Direitos e Títulos de Crédito - 
Cosan Sa Indústria e Comércio - Arnaldo Macedo - Texto de fls.366: “Providencie a exequente no prazo de dez (10) dias, o 
recolhimento do valor de R$25,00, referente a taxa de expedição Certidão de Inteiro teor da penhora.” - ADV: FLAVIO ANTONIO 
ESTEVES GALDINO (OAB 256441/SP), FLAVIO GALDINO (OAB 94605/RJ), JOSE ANDRIOTTI (OAB 97458/SP)

Processo 0004731-53.2014.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Edna de Fátima Ferreira 
Dornes dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Decisão de fl. 40: “Vistos em saneador. 1) Não há preliminares 
a decidir, nem nulidades a declarar ou irregularidades a suprir. 2) Partes legítimas e regularmente representadas. 3) Presentes, 
pois, os pressupostos processuais e as condições da ação, e em consequência dou o feito por saneado. 4) Necessário se 
mostra a dilação probatória, razão pela qual defiro as provas requeridas pelas partes de oportuno protesto, como a documental 
e oral, ou seja, oitiva de testemunhas. 5) Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o próximo dia 22 
de abril de 2015, às 14 horas. 6) Intimem-se as partes, bem como as testemunhas tempestivamente arroladas. Int.” - ADV: 
TAKESHI SASAKI (OAB 48810/SP)

Processo 0004934-20.2011.8.26.0356 (356.01.2011.004934) - Cumprimento de sentença - Veículos - Centro de Formação 
de Condutores Exclusiva Ltda Me - Munich Automóveis e Peças Ltda e outro - Despacho de fl. 300: “Vistos. Fl. 297: Defiro a 
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realização de pesquisa de veículo(s) de propriedade do(s) executado(a)(s) “on line”, pelo sistema RENA JUD, providenciando-
se a Serventia Judicial a elaboração e juntada da respectiva minuta. Após, com a juntada do respectivo bloqueio, manifeste-se 
o requerente, em termos de prosseguimento do feito, requerendo o que de direito. Intimem-se. (Resposta à pesquisa Renajud 
negativa. Não constam veículos no nome do requerido CFC Excluvisa Ltda. ME).” - ADV: LINCOLN CESAR DA COSTA (OAB 
210652/SP), JAQUELINE GALBIATTI MENDES FLORES (OAB 231144/SP), JÚNIO DE OLIVEIRA BARBOSA (OAB 273588/SP)

Processo 0004944-30.2012.8.26.0356 (356.01.2012.004944) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Terezinha Jesus 
Freitas Char - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Despacho de fls.127: “Vistos. 1) Manifeste-se o(a) requerente, no prazo 
de 10 (dez) dias, sobre o cálculo discriminado de liquidação da sentença apresentado pelo Instituto/requerido/executado, ficando 
advertido (a) de que o seu silêncio será interpretado como concordância tácita ao(s) cálculo(s) apresentado(s). 2) Em seguida, 
com manifestação de concordância, ou mesmo mediante a inércia do(a) autor(a), expeça-se o competente ofício requisitório. 
3) Após, aguarde-se por 120 (cento e vinte) dias, eventual comunicação de depósito da quantia requisitada, pelo Egrégio 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 4) Comprovado nos autos o(s) respectivo(s) depósito(s), expeça-se (o)s competente(s) 
Alvará(s) de Levantamento da(s) referida(s) quantia(s) em favor do(a) requerente, e de seu(ua) Patrono(a), intimando-se a parte 
autora, comunicando-a de que o valor já foi depositado em Juízo, bem como o seu valor. 5) Após, comprovado nos autos o(s) 
levantamento(s) acima deferido(s), venham os autos conclusos para a extinção da execução. Int.” - ADV: IRINEU DILETTI (OAB 
180657/SP)

Processo 0004992-18.2014.8.26.0356 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Michele Rodrigues 
de Brito - Instituto Educacional do Estado de São Paulo - Iesp (uniesp) - Texto de fls. 87: Ficam intimados o requerido e ou seu 
patrono e o patrono da requerente Dr. Eduardo R.H. Bomtempo, para comparecerem em cartório para retirada dos mandados 
de levantamentos, sob números de ordem 13/2015 e 14/2015, referente às quantias depositadas às fls. 34, 44, 62,74, 79 e 
86. - ADV: JOSE ROBERTO QUINTANA (OAB 130006/SP), EDUARDO AURELIO RODRIGUES HIDALGO BOMTEMPO (OAB 
220836/SP)

Processo 0005100-18.2012.8.26.0356 (356.01.2012.005100) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Maria Irene 
de Souza Menezes - Santander Seguros Sa - Despacho de Fls. 369: “Vistos. 1) Manifestem-se as partes sobre o laudo pericial 
apresentado pelo Sr. Perito Judicial às fls. 362/368. 2) Sem prejuízo, defiro o levantamento dos honorários depositados a fl. 347 
e 350, em favor do Sr. Perito Judicial, expedindo-se de imediato o competente mandado de levantamento. Intimem-se.”. - ADV: 
EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), JEAN MIGUEL BONADIO CAMACHO (OAB 213215/SP), ALTAIR ALECIO DEJAVITE 
(OAB 144170/SP)

Processo 0005244-21.2014.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.R.V.L. - L.S. - Despacho 
de fl. 117: “Vistos. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em cinco (5) dias, as provas 
que pretendem produzir, justificando sua necessidade e pertinência. Intimem-se.”.- - ADV: EDUARDO AURELIO RODRIGUES 
HIDALGO BOMTEMPO (OAB 220836/SP), MURILO HIRATA SHIMADA (OAB 274158/SP), LINCOLN CESAR DA COSTA (OAB 
210652/SP)

Processo 0005309-16.2014.8.26.0356 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Kiyoshi 
Naruo - Despacho de fls.57/58: “Vistos. 1) Ante o resultado final do Agravo de Instrumento interposto sobre a decisão de fls. 
39, no qual deu-se provimento ao recurso, determino o prosseguimento do feito em seus regulares termos 2) Nos termos do 
artigo 475-J do C.P.C., cite-se o requerido / devedor Banco do Brasil S/A, Rua Nove de Julho, 1287, Centro - CEP 16800-
000, Mirandopolis-SP, na pessoa de seu representante legal, por intermédio de mandado/precatória, para que no prazo de 
quinze (15) dias, efetue o pagamento da quantia indicada pelo(a) requerente / exequente na inicial (fls. 02 / 08) 3) Em caso 
de não pagamento, fica o débito acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento). 4) Considerando o requerimento 
formulado pelo(a) credor(a) na inicial, não havendo depósito judicial do montante do débito, expeça-se mandado/ou precatória 
de penhora e avaliação, com fulcro no artigo 475-J e parágrafos, do C.P.C. 5) Autorizo o Oficial de Justiça a cumprir o mandado 
na forma do artigo 172, § 2º, do C.P.C. SERVIRÁ O PRESENTE DESPACHO, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO DE 
CITAÇÃO. CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Intimem-se.” - ADV: MARCO AURELIO BRAGA CANDIL (OAB 162886/
SP), CRISTIANO PINHEIRO GROSSO (OAB 214784/SP)

Processo 0005510-76.2012.8.26.0356 (356.01.2012.005510) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Rita da 
Conceição Pereira da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Texto de fls. 179: Providencie o(a) patrono(a) do(a) 
autor(a), no prazo de dez (10) dias a retirada em cartório dos Alvarás de Levantamentos expedidos sob os n.ºs 037/2015 e 
038/2015, comprovando seus levantamentos. - ADV: FABIO MOURA RIBEIRO (OAB 206785/SP)

Processo 0005949-63.2007.8.26.0356 (356.01.2007.005949) - Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural - Cooperativa 
de Crédito Rural Coopercitrus Credicitrus - Mauro Yutaka Onodera - Despacho de fls.253: “Vistos. Manifeste-se a exequente 
sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que de direito. Intimem-se.” - ADV: RICARDO BALDACIN SALGADO (OAB 
174366/SP), FLAVIO REIFF TOLLER (OAB 188968/SP), CAETANO ANTONIO FAVA (OAB 226498/SP), PAULO GUSTAVO 
MENDONÇA (OAB 286297/SP)

Processo 0006170-02.2014.8.26.0356 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Marcos Antonio de Caires - - Rosilene 
Caires - - Paulo Sérgio de Caires - - Paulo Roberto de Caires - - Marilene de Caires - - Márcio Rogério Caires - - João Ricardo 
Caires - - Rosangela Aparecida de Aguiar Cornacine - José Alves de Souza - Despacho de Fls. 55: “Vistos. 1) Defiro os benefícios 
da Justiça gratuita em favor da parte requerida. Anote-se. 2) Manifeste-se a parte autora, no prazo legal de 10 (dez) dias, sobre 
a contestação apresentada pela parte requerida às fls. 49/53. Intimem-se.”. - ADV: GISELE TELLES SILVA (OAB 230527/SP)

Processo 0006411-73.2014.8.26.0356 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Paulo Yoiti Koizumi - - Kazuo 
Ito - - Teruno Yaoita - - Mário Katsumi Korim - - Jose Augusto de Oliveira Junior - - Manoela Cristina de Oliveira Dourado - - 
Cacilda Steinle de Oliveira - - Claudio Pilla - - Tsutae Korin - - JOAQUIM DE OLIVEIRA ROCHA - - Midori Oizumi - Banco do 
Brasil S/A - Despacho de Fls. 121/122: “Vistos. Fls. 109 / 120: Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 
Aguarde-se o julgamento do referido Agravo de Instrumento, ou eventual comunicação concessão de efeito suspensivo por 
parte do Egrégio Tribunal competente. Intimem-se.”. - ADV: MARCO AURELIO BRAGA CANDIL (OAB 162886/SP), CRISTIANO 
PINHEIRO GROSSO (OAB 214784/SP)

Processo 0006512-57.2007.8.26.0356 (356.01.2007.006512) - Outros Feitos não Especificados - Contribuições 
Previdenciárias - José Cândido Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Despacho de fls.109: “Vistos. 1) Manifeste-
se o(a) requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o cálculo discriminado de liquidação da sentença apresentado pelo Instituto/
requerido/executado, ficando advertido (a) de que o seu silêncio será interpretado como concordância tácita ao(s) cálculo(s) 
apresentado(s). 2) Em seguida, com manifestação de concordância, ou mesmo mediante a inércia do(a) autor(a), expeça-se o 
competente ofício requisitório. 3) Após, aguarde-se por 120 (cento e vinte) dias, eventual comunicação de depósito da quantia 
requisitada, pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 4) Comprovado nos autos o(s) respectivo(s) depósito(s), 
expeça-se (o)s competente(s) Alvará(s) de Levantamento da(s) referida(s) quantia(s) em favor do(a) requerente, e de seu(ua) 
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Patrono(a), intimando-se a parte autora, comunicando-a de que o valor já foi depositado em Juízo, bem como o seu valor. 5) 
Após, comprovado nos autos o(s) levantamento(s) acima deferido(s), venham os autos conclusos para a extinção da execução. 
Int.” - ADV: IRINEU DILETTI (OAB 180657/SP)

Processo 0006841-25.2014.8.26.0356 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - Luiz Roberto 
Veronese - - Ezio Macedo Veronese - - Ezoi Macedo Veroneze - - Marina Macedo Veronese Cabral - - Sônia Maria Veronezi Garcia 
- - Lenira Gabriela Veronese - Banco do Brasil S/A - Despacho de fls. 107/108: “Vistos. 1) 1. Ante o resultado final do Agravo de 
Instrumento interposto sobre a decisão de fls. 81, no qual deu-se provimento ao recurso, determinando o processamento do feito 
sem o recolhimento de custas, determino o prosseguimento do feito em seus regulares termos. 2) Nos termos do artigo 475-J do 
C.P.C., cite-se o requerido / devedor Banco do Brasil S/A, Rua Nove de Julho, 1120, Centro - CEP 16800-000, Mirandopolis-SP, 
CNPJ 00.000.000/0448-06, na pessoa de seu representante legal, por intermédio de mandado/precatória, para que no prazo 
de quinze (15) dias, efetue o pagamento da quantia indicada pelo(a) requerente / exequente na inicial (fls. 02 / 06) 3) Em caso 
de não pagamento, fica o débito acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento). 4) Considerando o requerimento 
formulado pelo(a) credor(a) na inicial, não havendo depósito judicial do montante do débito, expeça-se mandado/ou precatória 
de penhora e avaliação, com fulcro no artigo 475-J e parágrafos, do C.P.C. 5) Autorizo o Oficial de Justiça a cumprir o mandado 
na forma do artigo 172, § 2º, do C.P.C. SERVIRÁ O PRESENTE DESPACHO, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO DE 
CITAÇÃO. CUMPRA-SE na forma e sob as penas da lei. Intimem-se.”.- - ADV: ARMANDO RODRIGO GONZALES FRANCO 
(OAB 205738/SP), JULIO CÉSAR COSIN MARTINS (OAB 280311/SP)

Processo 0006860-31.2014.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Dorival de Almeida 
Campos - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Despacho de fls.43: “Vistos. Manifeste-se o Instituto/requerido, no prazo 
de 10 (dez) dias, sobre a desistência da ação manifestada pela parte autora a fl. 23, ficando advertido de que seu silêncio será 
interpretado como concordância tácita. Intimem-se.” - ADV: TAKESHI SASAKI (OAB 48810/SP)

Processo 0006903-36.2012.8.26.0356 (356.01.2012.006903) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Irineu 
Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Despacho de fls.101: “Vistos. 1) Manifeste-se o(a) requerente, no prazo de 
10 (dez) dias, sobre o cálculo discriminado de liquidação da sentença apresentado pelo Instituto/requerido/executado, ficando 
advertido (a) de que o seu silêncio será interpretado como concordância tácita ao(s) cálculo(s) apresentado(s). 2) Em seguida, 
com manifestação de concordância, ou mesmo mediante a inércia do(a) autor(a), expeça-se o competente ofício requisitório. 
3) Após, aguarde-se por 120 (cento e vinte) dias, eventual comunicação de depósito da quantia requisitada, pelo Egrégio 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 4) Comprovado nos autos o(s) respectivo(s) depósito(s), expeça-se (o)s competente(s) 
Alvará(s) de Levantamento da(s) referida(s) quantia(s) em favor do(a) requerente, e de seu(ua) Patrono(a), intimando-se a parte 
autora, comunicando-a de que o valor já foi depositado em Juízo, bem como o seu valor. 5) Após, comprovado nos autos o(s) 
levantamento(s) acima deferido(s), venham os autos conclusos para a extinção da execução. Int.” - ADV: VERONICA TAVARES 
DIAS (OAB 194895/SP)

Processo 0006930-48.2014.8.26.0356 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Luciano 
Marcos - Banco do Brasil S/A - Despacho de fls.32/33: “Vistos. Fls. 22 / 31: Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios 
fundamentos. Aguarde-se o julgamento do referido Agravo de Instrumento, ou eventual comunicação concessão de efeito 
suspensivo por parte do Egrégio Tribunal competente. Intimem-se.” - ADV: MARCO AURELIO BRAGA CANDIL (OAB 162886/
SP), CRISTIANO PINHEIRO GROSSO (OAB 214784/SP)

Processo 0006975-57.2011.8.26.0356 (356.01.2011.006975) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - José 
Teodoro de Andrade - Alri Organização e Cobrança Ltda - - 2º Cartório de Barra Mansa - Despacho de Fls. 194: “Vistos. 1) Nos 
termos do artigo 475-J do C.P.C., intime-se a requerida / executada / devedora Alri Organização e Cobrança Ltda - ME, através 
de edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, para que no prazo de quinze (15) dias, efetue o pagamento da quantia indicada pelo(a) 
requerente / exequente em sua manifestação e documentos de fls. 190/193, ou seja, R$ 15.380,23 (quinze mil, trezentos e 
oitenta reais e vinte e três centavos). 2) Em caso de não pagamento, fica o débito acrescido de multa no percentual de 10% (dez 
por cento). 3) Considerando o requerimento formulado pelo(a) credor(a) na inicial, não havendo depósito judicial do montante 
do débito, expeça-se mandado/ou precatória de penhora e avaliação, com fulcro no artigo 475-J e parágrafos, do C.P.C. 4) 
Autorizo o Oficial de Justiça a cumprir o mandado na forma do artigo 172, § 2º, do C.P.C. 5) Proceda-se as devidas anotações 
junto ao sistema SAJ sobre a conversão do procedimento, ou seja, do procedimento da ação de conhecimento para Execução 
Judicial. Intimem-se.”. - ADV: ARTUR ARRUDA LOBATO RODRIGUES CARMOS (OAB 101647/RJ), IZAEL BERNARDES FILHO 
(OAB 114284/RJ), BRUNO FELIPINI REZEKE (OAB 278731/SP), GUILHERME FINISTAU FAVA (OAB 277213/SP), CAETANO 
ANTONIO FAVA (OAB 226498/SP)

Processo 0007196-74.2010.8.26.0356 (356.01.2010.007196) - Procedimento Ordinário - Contribuições Previdenciárias - Eva 
Aprigio da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Despacho de fls.164: “Vistos. 1) Manifeste-se o(a) requerente, no 
prazo de 10 (dez) dias, sobre o cálculo discriminado de liquidação da sentença apresentado pelo Instituto/requerido/executado, 
ficando advertido (a) de que o seu silêncio será interpretado como concordância tácita ao(s) cálculo(s) apresentado(s). 2) Em 
seguida, com manifestação de concordância, ou mesmo mediante a inércia do(a) autor(a), expeça-se o competente ofício 
requisitório. 3) Após, aguarde-se por 120 (cento e vinte) dias, eventual comunicação de depósito da quantia requisitada, 
pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 4) Comprovado nos autos o(s) respectivo(s) depósito(s), expeça-se (o)
s competente(s) Alvará(s) de Levantamento da(s) referida(s) quantia(s) em favor do(a) requerente, e de seu(ua) Patrono(a), 
intimando-se a parte autora, comunicando-a de que o valor já foi depositado em Juízo, bem como o seu valor. 5) Após, 
comprovado nos autos o(s) levantamento(s) acima deferido(s), venham os autos conclusos para a extinção da execução. Int.” - 
ADV: IRINEU DILETTI (OAB 180657/SP)

Processo 0007273-88.2007.8.26.0356 (356.01.2007.007273) - Procedimento Ordinário - Contribuições Previdenciárias - 
Leonardo Augusto dos Santos - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Despacho de Fls. 198: “Vistos. 1) Providencie 
o(a) Patrono(a) do requerente Leonardo, a regularização da sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, juntando-
se aos autos mandato judicial (procuração “ad judicia”), onde deverá estar devidamente representado por sua genitora e 
representante legal, sob pena de indeferimento. 2) Em seguida, comprovada a regularização, expeça-se os competentes Alvarás 
de Levantamento das quantias em favor do requerente, e de seu Patrono, intimando-se a parte autora, comunicando-a de que o 
valor já foi depositado em Juízo, bem como o seu valor. 3) Após, comprovado nos autos o(s) levantamento(s) acima deferido(s), 
venham os autos conclusos para a extinção da execução. Int.”. - ADV: ANTONIO CASSIANO DO CARMO RODRIGUES (OAB 
54806/SP), BRUNO FELIPINI REZEKE (OAB 278731/SP), JORGE CHAIM REZEKE (OAB 122687/SP)

Processo 0007283-88.2014.8.26.0356 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - Assis Salles de 
Oliveira - Banco do Brasil S/A - Despacho de fl. 137/138: “Vistos. 1) 1. Ante o resultado final do Agravo de Instrumento interposto 
sobre a decisão de fls. 107, no qual deu-se provimento ao recurso, determinando o processamento do feito sem o recolhimento 
de custas, determino o prosseguimento do feito em seus regulares termos. 2) Nos termos do artigo 475-J do C.P.C., cite-se o 
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requerido / devedor Banco do Brasil S/A, Rua Nove de Julho, 1120, Centro - CEP 16800-000, Mirandopolis-SP, na pessoa de 
seu representante legal, por intermédio de mandado/precatória, para que no prazo de quinze (15) dias, efetue o pagamento da 
quantia indicada pelo(a) requerente / exequente na inicial (fls. 02 / 06) 3) Em caso de não pagamento, fica o débito acrescido 
de multa no percentual de 10% (dez por cento). 4) Considerando o requerimento formulado pelo(a) credor(a) na inicial, não 
havendo depósito judicial do montante do débito, expeça-se mandado/ou precatória de penhora e avaliação, com fulcro no 
artigo 475-J e parágrafos, do C.P.C. 5) Autorizo o Oficial de Justiça a cumprir o mandado na forma do artigo 172, § 2º, do C.P.C. 
SERVIRÁ O PRESENTE DESPACHO, POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO DE CITAÇÃO. CUMPRA-SE na forma e sob 
as penas da lei. Intimem-se.”.- - ADV: CLAUDEMIR LIBERALE (OAB 215392/SP)

Processo 0007295-05.2014.8.26.0356 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - Jaime Yoshio 
Matsnaka - Banco do Brasil S/A - Despacho de Fls. 90: “Vistos. Fl. 89: Defiro à parte autora a prorrogação do prazo por mais 10 
(dez) dias, para o integral cumprimento da determinação de fls. 88, ficando esta advertida de que, no silêncio o processo terá a 
sua distribuição cancelada (artigo 257 do CPC). Intimem-se.”. - ADV: VITOR YOSHIHIRO NAKAMURA (OAB 144096/SP)

Processo 0007507-41.2005.8.26.0356 (apensado ao processo 0006765-06.2011.8.26) (356.01.2005.007507) - Cumprimento 
de sentença - Rural (Art. 48/51) - Ismênia Maria dos Santos - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Texto de fls. 102: 
“Providencie o(a) patrono(a) do(a) autor(a), no prazo de dez (10) dias a retirada em cartório dos Alvarás de Levantamentos 
expedidos sob os n.ºs 039/2015 e 040/2015, comprovando seus levantamentos.” - ADV: VERONICA TAVARES DIAS (OAB 
194895/SP)

Processo 0007546-23.2014.8.26.0356 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - D.F.L.M. - N.A.M. 
- Sentença de fls. 28: “Vistos. Tendo em vista o teor da manifestação apresentadas pela exequente, constante de fls. 25/26, a 
qual informa o pagamento integral do débito reclamado nesta execução por parte do executado, e ainda o parecer favorável 
do i. representante do Ministério Público, constante de fl. 27, JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução de Alimentos, 
com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários advocatícios em favor da Patrona da parte 
autora na quantia de R$ 466,52, expedindo-se, oportunamente, as competentes certidões. Por não haver interesse recursal, 
certifique-se o trânsito em julgado desta sentença, e, em seguida, feitas as anotações e comunicações de praxe, remetam-se os 
autos ao arquivo geral e definitivo. P. R .I .C.”.- - ADV: FABIANA RIBEIRO DOS SANTOS (OAB 239436/SP)

Processo 0007935-76.2012.8.26.0356 (356.01.2012.007935) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Edilson Malheiro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Texto de fls. 107: “Providencie o(a) patrono(a) do(a) autor(a), 
no prazo de dez (10) dias a retirada em cartório dos Alvarás de Levantamentos expedidos sob os n.ºs 043/2015 e 044/2015, 
comprovando seus levantamentos.” - ADV: WILSON TETSUO HIRATA (OAB 45512/SP)

Processo 0008126-58.2011.8.26.0356 (356.01.2011.008126) - Procedimento Ordinário - Contribuições Previdenciárias - José 
Aparecido dos Santos - - ESTER DA SILVA SANTOS - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Despacho de Fls. 132: “Vistos. 
Fls. 132: Cumpra-se o item “2”, e seguintes da decisão de fl. 130. Intimem-se.”. - ADV: TAKESHI SASAKI (OAB 48810/SP)

Processo 0008278-43.2010.8.26.0356 (356.01.2010.008278) - Cumprimento de sentença - Contribuições Previdenciárias 
- Aparecido Lopes de Almeida - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Despacho de Fl. 129: “Vistos. 1) Cumpra-se o V. 
Acórdão. 2) Ciência às partes. 3) Determino a remessa ao I.N.S.S., em Araçatuba-SP., das cópias dos documentos pessoais 
do(a) autor(a), da sentença, do acórdão, e do trânsito em julgado, para que, independentemente da propositura de execução 
(CPC, art. 730), no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, apresente os cálculos de liquidação de sentença (OFÍCIO PROCSACT 
/ INSS / Nº 21.221.0 / 84 / 2008, da Procuradoria Seccional do INSS em Araçatuba). 4) Atendida a requisição, tornem conclusos 
os autos para novas deliberações. SERVIRA O PRESENTE DESPACHO, POR CÓPIA DIGITADA, COMO OFÍCIO. CUMPRA-SE 
na forma e sob as penas da Lei. Intimem-se e cumpra-se com urgência.”.- - ADV: IRINEU DILETTI (OAB 180657/SP)

Processo 0008353-43.2014.8.26.0356 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Maria Dirce Cunha - José Pedro de Miranda 
- - Wilson Pedro Miranda - Despacho de fls.30: “Vistos. 1) Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita em favor 
da parte autora autora. 2) Manifeste-se o Sr. Oficial do S.R.I. local. 3) Sem prejuízo, diligencie a Serventia Judicial junto ao 
Distribuidor local, no sentido de ser juntada aos autos certidões vintenárias, do Distribuidor local, relativas à inexistência de 
ações possessórias ajuizadas contra as partes, relativamente ao imóvel usucapiendo. 4) Sem prejuízo ainda, deverá a autora 
providenciar a emenda a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, corrigindo-se o polo ativo da ação, incluindo-se o seu marido Antonio 
Pereira Cunha como autor (fl. 10), sob pena de indeferimento e extinção. Intimem-se.” - ADV: LUIS CARLOS MUCCI JUNIOR 
(OAB 167754/SP)

Processo 0008383-20.2010.8.26.0356 (356.01.2010.008383) - Procedimento Ordinário - Contribuições Previdenciárias - 
Maria Aparecida da Silva Lino - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Texto de fls. 211: “Providencie o(a) patrono(a) do(a) 
autor(a), no prazo de dez (10) dias a retirada em cartório dos Alvarás de Levantamentos expedidos sob os n.ºs 041/2015 e 
042/2015, comprovando seus levantamentos.” - ADV: IRINEU DILETTI (OAB 180657/SP)

Processo 0008456-50.2014.8.26.0356 - Inventário - Inventário e Partilha - Carlos Roberto Bom Fim - Sandra Cristina Bom 
Fim e outro - Gomercindo Bom fim - - Aparecida Pinhaneli Bom Fim - Decisão de fl. 58: “Vistos. 1) Nomeio o requerente e 
herdeiro - filho CARLOS ROBERTO BOM FIM, como inventariante, sob compromisso. 2) Processe-se nos termos do artigo 993 e 
seguintes do C.P.C. 3) Ante a apresentação das primeiras declarações (fls. 03/06), determino a lavratura do termo das primeiras 
declarações. 4) Após, manifestem-se as partes, o i. Representante do Ministério Público e a Fazenda Pública Estadual, sobre 
as primeiras declarações (artigo 999 do C.P.C.). 5) Havendo concordância, apresente a inventariante as últimas declarações. 
6) Providencie a inventariante a juntada do resultado da pesquisa de existência de testamento público no Registro Central 
de Testamentos mantido pelo Colégio Notarial do Brasil, cujas informações podem ser obtidas no link: http://censec.org.br/
cadastro/certidaoOnline/InformacoesTestamento.Aspx. 7) Diligencie a Serventia juntando-se aos autos, eletronicamente, a 
CND relativamente ao “de cujus”. 8) Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor dos requerentes. Anote-se. 
Intimem-se.”.- - ADV: ROBERTO APARECIDO FALASCHI (OAB 223188/SP)

Processo 0008474-76.2011.8.26.0356 (356.01.2011.008474) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Ingá Veículos 
Ltda - Raimundo Ribeiro Coelho - Despacho de Fls. 183: “Vistos. Fl. 178/179 e 181/182: Para que seja deferido o pedido do 
exequente, por primeiro deverá ser comprovado o recolhimento da respectiva taxa em guia própria do Fundo de Despesas do 
TJSP (FEDTJ), código 434-1, cujo valor encontra-se inserido na tabela constante do Comunicado CSM nº 170/2011, custos 
esses instituídos pelo Provimento CSM 1864/2011. Prazo: dez (10) dias. Comprovado nos autos o respectivo recolhimento, 
voltem os autos conclusos para apreciação do pedido. Intimem-se.”. - ADV: EDUARDO DESIDÉRIO (OAB 40321/PR), FABIO 
LUIS ANTONIO (OAB 31149/PR)

Processo 0008485-03.2014.8.26.0356 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco 
S/A - Vera Lúcia de Souza Ogasawara - Texto de fls. 33: “Manifeste-se o exequente sobre a certidão do Oficial de Justiça: 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 356.2015/000444-7 dirigi-me ao endereço e deixei de 
citar Vera Lúcia porque constatei que a casa está desabitada, informando a vizinha da frente que ela mudou-se para Araçatuba-
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SP, em endereço ignorado.” - ADV: GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), JOSE EDUARDO CARMINATTI 
(OAB 73573/SP)

Processo 0009082-74.2011.8.26.0356 (356.01.2011.009082) - Procedimento Ordinário - Contribuições Previdenciárias - 
Celina Vieira Eduardo - - Wilian Robison Correa - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Despacho de Fls. 116: “Vistos. 1) 
Manifeste-se o(a) requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o cálculo discriminado de liquidação da sentença apresentado 
pelo Instituto/requerido/executado, ficando advertido (a) de que o seu silêncio será interpretado como concordância tácita ao(s) 
cálculo(s) apresentado(s). 2) Em seguida, com manifestação de concordância, ou mesmo mediante a inércia do(a) autor(a), 
expeça-se o competente ofício requisitório. 3) Após, aguarde-se por 120 (cento e vinte) dias, eventual comunicação de depósito 
da quantia requisitada, pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 4) Comprovado nos autos o(s) respectivo(s) 
depósito(s), expeça-se (o)s competente(s) Alvará(s) de Levantamento da(s) referida(s) quantia(s) em favor do(a) requerente, e 
de seu(ua) Patrono(a), intimando-se a parte autora, comunicando-a de que o valor já foi depositado em Juízo, bem como o seu 
valor. 5) Após, comprovado nos autos o(s) levantamento(s) acima deferido(s), venham os autos conclusos para a extinção da 
execução. Int.”. - ADV: JEAN CARLOS SANCHES DA SILVA (OAB 304319/SP), TAKESHI SASAKI (OAB 48810/SP)

Processo 0009678-24.2012.8.26.0356 (035.62.0120.009678) - Procedimento Ordinário - Programa de Computador - 
Prosis Informática Sistemas para Computadores Ltda - Valdemir Jacon Sanches - - Fusion Soft - Despacho de Fls. 3392: 
“Fls. 3381/3391: Ciência às partes do resultado final do Agravo de Instrumento interposto sobre a decisão de fls. 1686/1688. 
Em prosseguimento ao feito, deverão as partes providenciar a apresentação de suas alegações finais, no prazo sucessivo de 
10 (dez) dias cada uma, iniciando-se pela parte autora, e, após, pela parte requerida, conforme determinado em audiência 
realizada a fl. 2520. Intimem-se.”. - ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP), EDUARDO MARCOS 
FILHO (OAB 318578/SP), JULIO CÉSAR COSIN MARTINS (OAB 280311/SP), JEAN MIGUEL BONADIO CAMACHO (OAB 
213215/SP), ALTAIR ALECIO DEJAVITE (OAB 144170/SP), JOAO CARLOS RIZOLLI (OAB 110872/SP)

Processo 3000300-56.2013.8.26.0356 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - Vera Lúcia dos Santos 
Andrade - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Tópico final da r. sentença de fls. 145/147: “...Ante o exposto, e o que 
mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com solução de seu 
mérito, nos termo do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Em razão da sucumbência, condeno a parte 
autora no pagamento das despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00, de acordo com 
os critérios estabelecidos no artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiária da justiça gratuita, tais 
verbas somente serão devidas se perder a condição de necessitada dentro do período de cinco anos (artigo 12 da Lei 1.060/50). 
Publique-se, registre-se e intimem-se.”.- - ADV: CLAUDEMIR LIBERALE (OAB 215392/SP)

Processo 3001018-53.2013.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Eiji Maruyama - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Decisão de fl. 104: “Vistos. 1) Recebo a apelação interposta pelo Instituto/requerido às fls.89 / 
102, somente em seu efeito devolutivo (artigo 520, VII, do C.P.C.), por ser tempestiva. 2) À parte contrária, o(a) requerente, para 
apresentação de suas contrarrazões, no prazo legal. 3) Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região, com as nossas homenagens. Int.”.- - ADV: CAETANO ANTONIO FAVA (OAB 226498/SP)

Processo 3001369-26.2013.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Iraci Rodrigues Barroca 
Moretto - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Decisão de fl. 74: “Vistos. 1) Recebo a apelação interposta pelo(a) autor(a), 
em seus efeitos suspensivo e devolutivo, por ser tempestiva. 2) À parte contrária, o Instituto/requerido, para apresentação de 
suas contrarrazões, no prazo legal. 3) Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 
com as nossas homenagens. Int.”.- - ADV: TAKESHI SASAKI (OAB 48810/SP)

Processo 3001461-04.2013.8.26.0356 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - R.L.S.G. e outros 
- R.G. - Sentença de fls. 56: “...Vistos. Trata-se de autos do processo de ação de execução de alimentos, que R.L.DE S. G. E 
OUTROS movem em face de R. G.. Realizada a intimação pessoal dos exequentes para dar andamento ao feito no prazo de 
quarenta e oito (48) horas sob pena de extinção, quedaram-se inertes (fls.53/55). O impulso processual “in casu”, compete a 
parte, não se podendo olvidar ser incabível ao Judiciário ficar à mercê da vontade da parte em, prosseguir com o processo que 
abandonou sem justa causa. Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente ação de execução de alimentos, sem resolução 
de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III , do CPC. Arbitro os honorários do advogado dativo do exequente nomeado 
às fls. 06, no valor de 30% da Tabela PGE/OAB, expedindo-se oportunamente a competente certidão. Custas na forma da lei. 
Transitada esta em julgado, feitas as comunicações e anotações de praxe, remetam-se os autos ao arquivo geral e definitivo. P. 
R .I .C.”.- - ADV: VITOR YOSHIHIRO NAKAMURA (OAB 144096/SP)

Processo 3001975-54.2013.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Isaias Andrade de Oliveira - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Decisão de Fls. 92: “Vistos. 1) Recebo a apelação interposta pelo Instituto/requerido às fls. 
80/91, em seus efeitos suspensivo e devolutivo, por ser tempestiva. 2) À parte contrária, o requerente, para apresentação de 
suas contrarrazões, no prazo legal. 3) Em seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 
com as nossas homenagens. Int.”. - ADV: TAKESHI SASAKI (OAB 48810/SP)

Processo 3002885-81.2013.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Socorro Margarete Sexto 
Goncalves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Tópico final da r. sentença de fls. 94/96: “...Ante o exposto, e o que 
mais dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com solução de seu 
mérito, nos termo do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Em razão da sucumbência, condeno a parte 
autora no pagamento das despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00, de acordo com 
os critérios estabelecidos no artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiária da justiça gratuita, tais 
verbas somente serão devidas se perder a condição de necessitada dentro do período de cinco anos (artigo 12 da Lei 1.060/50). 
Publique-se, registre-se e intimem-se.”.- - ADV: IRINEU DILETTI (OAB 180657/SP)

Processo 3003079-81.2013.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Rosalina da Silva pereira - 
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Tópico final da r. sentença de fls. 97/99: “...Ante o exposto, e o que mais dos autos 
consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com solução de seu mérito, nos termo do 
artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora no pagamento 
das despesas processuais, inclusive honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00, de acordo com os critérios estabelecidos 
no artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiária da justiça gratuita, tais verbas somente serão 
devidas se perder a condição de necessitada dentro do período de cinco anos (artigo 12 da Lei 1.060/50). Publique-se, registre-
se e intimem-se.”.- - ADV: IRINEU DILETTI (OAB 180657/SP)

Processo 3003676-50.2013.8.26.0356 - Procedimento Ordinário - Retificação de Nome - C.A.F. e outros - Despacho de 
fls.143: “Vistos. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, constante de fls. 11/19, bem como os 
documentos juntados posteriormente as fls. 34, 41, 78 e 109, e a entrega destes aos requerentes ou a seu Patrono, mediante 
apresentação de cópia reprográfico e recibo nos autos. Em seguida, feitas as comunicações e anotações de praxe, remetam-se 
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os autos ao arquivo geral e definitivo. Intimem-se.” - ADV: BEATRIZ FIORAVANTE PARDO (OAB 251242/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RENATO HASEGAWA LOUSANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JULIO CEZAR MENEGAZZO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0043/2015
Processo 0002167-04.2014.8.26.0356 - Guarda - Abandono Material - A.A.S.M. - N.A.B.M. e outro - “Encontram-se os autos 

em cartório para manifestação da autora sobre as contestações ofertadas e pareceres técnicos apresentados” - ADV: ANA 
PAULA BIAGI TERRA (OAB 284070/SP)

Processo 0003352-06.2014.8.26.0024 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Prestação de serviços à comunidade - 
D.L.G.S. - “Encontram-se os autos para manifestação da defesa sobre os relatórios da equipe técnica juntados as fls. 80/87, 
89/90” - ADV: RODRIGO LUIZ DA SILVA (OAB 220436/SP)

Processo 0003482-67.2014.8.26.0356 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Prestação de serviços à comunidade - 
A.S.F.S. - “Encontram-se os autos para manifestação da defesa sobre o relatório da equipe técnica juntado as fls. 74/78” - ADV: 
RENERIO LUIZ SOARES SOUSA (OAB 92058/SP)

Processo 0006149-26.2014.8.26.0356 - Execução de Multa - Entrada e Permanência de Menores - D.H.A.F. - INTIME(M)-SE 
o(a)(s) devedor(a)(s) a pagar(em) o valor fixado no julgado da ação em epígrafe (cópia inclusa), no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação 
(artigo 475-J, caput, do Código de Processo Civil). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma 
e sob as penas da Lei. Intime-se. Mirandopolis, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: JEAN MIGUEL BONADIO CAMACHO (OAB 
213215/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MIRANDÓPOLIS EM 09/02/2015
PROCESSO : 0000956-93.2015.8.26.0356
CLASSE : TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 1411/2014 - Mirandopolis
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.
VARA : JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO BALDI MARCHETTI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS MASAKI NAGAMATSU
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0011/2015

Processo 0000466-08.2014.8.26.0356 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - Geraldo 
Rogério Bondezan - Não vislumbro a presença de motivos que possibilitem a absolvição sumária do acusado, nos termos do 
artigo 397 do CPP, designo audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 06 de abril de 2015, ás 15:10 
horas. Intime-se o acusado, as testemunhas arroladas, requisitando-se as necessárias. Intime-se o Ministério Público e a defesa 
técnica. - ADV: ELAINE MIYASHITA (OAB 219448/SP)

Processo 0000922-89.2013.8.26.0356 (035.62.0130.000922) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Violência Doméstica 
Contra a Mulher - W.R.M. - Não vislumbro a presença de motivos que possibilitem a absolvição sumária do acusado, nos termos 
do artigo 397 do CPP, designo audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 25 de março de 2015, às 
15:40 horas. Intime-se o acusado, as testemunhas arroladas, requisitando-se as necessárias. Intime-se o Ministério Público e a 
defesa técnica. - ADV: EMERSON FLAVIO GARCIA DOS SANTOS (OAB 127995/SP)

Processo 0001124-32.2014.8.26.0356 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins 
- Flávio Augusto Alves de Matos - Recebo a denúncia oferecida contra Flávio Augusto Alves de Matos, por não ocorrerem 
nenhuma das hipóteses para sua rejeição. Designo audiência de interrogatório, instrução e julgamento para o dia 06 de abril de 
2015, às 14:20 horas, que será realizada na forma do artigo 56, da Lei 11.343 de 26.08.2006. Cite-se o acusado, intimem-se as 
testemunhas arroladas, requisitando-se as necessárias. Intime-se o Ministério Público e a defesa técnica. Int. - ADV: RAFAEL 
LEITE ZUIN (OAB 339764/SP)

Processo 0002489-24.2014.8.26.0356 - Carta Precatória Criminal - Interrogatório (nº 0006869-24.2011.8.26.0024 - 3ª Vara 
do Foro da Comarca de Andradina) - Adriano Sangali de Almeida - Vistos. Para melhor remanejamento da pauta, redesigno 
a audiência para o dia 27 de abril de 2015, às 16 horas e 20 minutos. Dê-se baixa na pauta de audiências. Procedam-se 
as intimações necessárias. - ADV: ALTAIR ALECIO DEJAVITE (OAB 144170/SP), JEAN MIGUEL BONADIO CAMACHO (OAB 
213215/SP), EDUARDO MARCOS FILHO (OAB 318578/SP)
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Processo 0007166-97.2014.8.26.0356 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Violência Doméstica Contra a Mulher - Vagner 
Leonardo Gualda Barroca - Não vislumbro a presença de motivos que possibilitem a absolvição sumária do acusado, nos termos 
do artigo 397 do CPP, designo audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 25 de março de 2015, 
às 16:10 horas. Nos termos do item 5 da defesa preliminar de fls.39, dou o réu por citado. Intime-se o acusado na pessoa de 
seu defensor e as testemunhas arroladas, requisitando-se as necessárias. Aguarde-se as proximidades da audiência e juntada 
da folha de antecedentes, em não havendo a remessa, autue-se apenso próprio, junte-se fa e certidões complementares, 
requisitando-se as necessárias. Intime-se o Ministério Público e a defesa técnica. - ADV: EMERSON FLAVIO GARCIA DOS 
SANTOS (OAB 127995/SP), EDGARD ANTONIO DOS SANTOS (OAB 45142/SP)

Processo 3002208-51.2013.8.26.0356 - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Leve - Izael Antônio da Silva - Designo 
audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 06 de abril de 2015, às 15:50 horas. Intime-se o réu e as 
testemunha arroladas, requisitando-se as necessárias. Intime-se o Ministério Público e a defesa técnica. - ADV: LUIS CARLOS 
MUCCI JUNIOR (OAB 167754/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RENATO HASEGAWA LOUSANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JULIO CEZAR MENEGAZZO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0044/2015
Processo 0003472-23.2014.8.26.0356 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - P.M.S. - Vistos. Não vislumbro, a 

possibilidade de absolvição sumária do acusado, vez que não comprovadas, liminarmente nenhuma das hipóteses previstas nos 
incisos I a IV do artigo 397 do C.P.P. Designo o próximo dia 15 de abril de 2015, às 16:30h para a realização da audiência de 
instrução, interrogatório e julgamento. Providencie-se o necessário. Intimem-se. Mirandopolis, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: 
EMERSON FLAVIO GARCIA DOS SANTOS (OAB 127995/SP), EDGARD ANTONIO DOS SANTOS (OAB 45142/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RENATO HASEGAWA LOUSANO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JULIO CEZAR MENEGAZZO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0042/2015
Processo 3003088-43.2013.8.26.0356 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica - J.P. 

- V.F.C. - Vistos. Forme-se a guia de recolhimento do sentenciado, remetendo-a ao Juízo competente, nos termos dos artigos 
467 a 469 das N.S.C.G.J. Ante a certidão retro, determino a destruição do objeto aprendidos nos autos. Oficie-se. Feitas 
as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: ROBERTO APARECIDO FALASCHI (OAB 
223188/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ DE DIREITO DIETOR: RENATO HASEGAWA LOUSANO
ESCRIVÃO JUDICIAL: WILSON BEZERRA DE SOUZA
INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
ENCAMINHADA EM 10.02.2015

RELAÇÃO Nº 0012/2015

Processo 0000373-45.2014.8.26.0356 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - José da Conceição Moreira - Gracieli 
Zanela de Lima - Fls. 26. Fls. 24/25: defiro. Aguarde-se por mais cento e vinte dias. Int. - ADV: RODRIGO LUIZ DA SILVA (OAB 
220436/SP)

Processo 0000375-15.2014.8.26.0356 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - José da Conceição Moreira - Gracieli 
Zanela de Lima - Fls. 28. Fls. 26/27: defiro. Aguarde-se por mais cento e vinte dias. Int. - ADV: RODRIGO LUIZ DA SILVA (OAB 
220436/SP)

Processo 0000441-92.2014.8.26.0356 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Agnaldo Teramusse - Trucks Control Serviços e Logistica Ltda - Fls. 134. Vistos. Intime-se o requerido, pela 
imprensa e na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento do débito, no prazo de quinze dias, sob pena de multa e 
início da execução com penhora de bens. Int. - (TOTAL DEVIDO: R$604,57 - JANEIRO/15) - ADV: CLAUDEMIR LIBERALE (OAB 
215392/SP), DOUGLAS WILLYAN MARTINS (OAB 47560/PR)

Processo 0000496-77.2013.8.26.0356 (00062/2013) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Competência - Reginaldo 
Adriano Zamboni Mardegan - Fazenda do Estado de São Paulo - Fls. 159/160. Tópico final. Ante o exposto, com fundamento 
no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução para, reconhecido o 
excesso de execução, fixar o valor do débito em R$2.195,67 (dois mi cento e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos). 
Sem condenação em custas ou honorários nesta seara. Certifique-se o desfecho dos embargos, prosseguindo-se a execução. 
Publique-se, registre-se e intimem-se. - (EM CASO DE RECURSO RECOLHER AO ESTADO R$212,50, MAIS R$32,70 DE 
PORTE DE RETORNO- PUBLICADA NOVAMENTE POIS OS ADVOGADOS DO EMBARGADO NÃO HAVIAM SIDO INTIMADOS 
NA PUBLICAÇÃO ANTERIOR) - ADV: CLAUDEMIR LIBERALE (OAB 215392/SP), CLAUDIA ALVES MUNHOZ RIBEIRO DA 
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SILVA (OAB 111929/SP), JOSÉ RICARDO CORSETTI (OAB 138249), FLÁVIO MARCELO GOMES (OAB 164171)

Processo 0000496-77.2013.8.26.0356 (00062/2013) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Competência - Reginaldo 
Adriano Zamboni Mardegan - Fazenda do Estado de São Paulo - Fls. 162. Vistos. Trata-se de ação de conhecimento em fase de 
execução contra a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Compulsando os autos, verifico que a sentença proferida 
nesta data padece de erro material, posto que o valor que constou em seu dispositivo não condiz com aquele discutido nos 
autos. Assim, com base no artigo 463, inciso I, do CPC, corrijo o referido dispositivo para que onde se lê R$2.195,67 (dois mi 
cento e noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos), passe-se a ler: R$1.758,82 (um mil setecentos e cinquenta e oito 
reais e oitenta e dois centavos). No mais, persiste a sentença tal como está lançada. P. Retifique-se o registro da sentença, 
anotando-se. - (EM CASO DE RECURSO RECOLHER AO ESTADO R$212,50, MAIS R$32,70 DE PORTE DE RETORNO - 
PUBLICADA NOVAMENTE POIS OS ADVOGADOS DO EMBARGADO NÃO HAVIAM SIDO INTIMADOS NA PUBLICAÇÃO 
ANTERIOR) - ADV: FLÁVIO MARCELO GOMES (OAB 164171), CLAUDIA ALVES MUNHOZ RIBEIRO DA SILVA (OAB 111929/
SP), CLAUDEMIR LIBERALE (OAB 215392/SP), JOSÉ RICARDO CORSETTI (OAB 138249)

Processo 0000722-14.2015.8.26.0356 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Repetição de indébito - José Roberto 
dos Santos - - Leandro José de Oliveira - - Wagner Moreto - Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo - 
Fls. 25. Vistos. 1. Verifico ser o caso de concessão de tutela antecipada, para que haja cessação dos descontos da folha de 
pagamento dos autores, referente à contribuição para assistência médica e hospitalar realizada em favor da CRUZ AZUL. 2. 
Isto porque há prova inequívoca conducente à verossimilhança do que se alega já que a Constituição Federal autoriza os entes 
federados a instituir sistema de saúde em proveito de seus servidores, mas não legitima o caráter compulsório da adesão e da 
correspondente contribuição, já que “ninguém é obrigado a associar-se ou manter-se associado” (art. 5º, XX, CF). 3. Note-se que 
o contribuinte tem o direito de escolher a qual sistema de saúde deseja se filiar, o que vai ao encontro, inclusive, do princípio da 
livre concorrência, já que a administração do plano de saúde é atividade que também pode ser executada por agentes privados. 
4. O risco de dano de difícil reparação salta aos olhos, na medida em que, acaso concedido a medida somente ao final, os 
requerentes serão compelidos a aguardar a restituição de todas as quantias já revertidas na contribuição em comento, sem que 
possam, no interregno, usufruir valores que não devem ser revertidos em favor da requerida. 5. Oficie-se para cessação dos 
descontos. 6. Cite-se para contestar em 30 (trinta) dias. 7. Cumpra-se. Intime-se. Int. - ADV: RAQUEL DAS NEVES RAFAEL 
(OAB 352651/SP)

Processo 0000900-60.2015.8.26.0356 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Paulo Roberto de Figueiredo - Hardstore Informática - - Tricard Administradora de Cartões Ltda - Fls. 19. 
Vistos. Havendo dúvidas a respeito da exigibilidade do débito impugnado e estando presentes os requisitos legais, defiro o 
pedido de liminar para excluir o nome do autora do cadastro de inadimplentes, independente da prestação de caução. Oficie-se 
ao SERASA e ao SCPC. Citem-se as requeridas para contestarem no prazo de 15 (quinze) dias, com as advertências legais, 
seguindo-se o rito ordinário. Int. - ADV: CLAUDEMIR LIBERALE (OAB 215392/SP)

Processo 0002449-76.2013.8.26.0356 (00236/2013) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Otacílio 
Francisco Cunha - Celia Regina Delai Marchetta - Fls. 46. Vistos. Ante a recalcitrância da ré em cumpriu o acordo celebrado entre 
as partes, majora a pena de multa diária para o valor de R$100,00. Intime-se pessoalmente a requerida para que providencie a 
imediata transferência do bem. Intime-se. - ADV: JULIO CÉSAR COSIN MARTINS (OAB 280311)

Processo 0002511-82.2014.8.26.0356 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - José Corim - Fernando César 
de Souza - Fls. 41. “Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, ante a informação prestada pelo Banco Central, 
na qual consta que não foram encontrados valores para bloqueio. Prazo: dez dias.” - ADV: LAURO LUIS MUCCI (OAB 129330/
SP)

Processo 0004489-31.2013.8.26.0356 (00417/2013) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Competência - Lourival José 
dos Santos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Fls. 94. Aguarde-se no arquivo, eventual provocação do requerente. 
Int. - ADV: CLÁUDIA ALVES MUNHOZ RIBEIRO DA SILVA (OAB 111929), MÁRCIO ROGÉRIO VANALLI (OAB 209302/SP), 
MARCELO EDUARDO VANALLI (OAB 141909)

Processo 0004507-18.2014.8.26.0356 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Duplicata - Prisma Materiais de Construção-
ME - Jean Carlos Almeida - Fls. 34. Vistos. O executado não mais reside no endereço indicado. Diante disso, concedo mais 30 
dias para que a exequente apresente seu endereço atualizado, sob pena de extinção. Int. - ADV: GISELE TELLES SILVA (OAB 
230527/SP)

Processo 0005454-72.2014.8.26.0356 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações Estaduais Específicas - 
Maria José Antunes de Oliveira - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Fls. 121/123. Tópico final. Ante o exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido formulado por MARIA JOSÉ ANTUNES DE OLIVEIRA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo 
Civil. Sem condenação em custas e honorários nesta fase processual. P.R.I.C. - (EM CASO DE RECURSO RECOLHER AO 
ESTADO R$212,50, MAIS R$32,70 DE PORTE DE RETORNO) - ADV: JULIO CÉSAR COSIN MARTINS (OAB 280311/SP), 
CLAUDIA ALVES MUNHOZ RIBEIRO DA SILVA (OAB 111929/SP)

Processo 0005538-73.2014.8.26.0356 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Maria Cristina Prado 
Farias Confecções - ME - Rosangela Aparecida Doraci - Fls. 31. Diante da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 30, fica a 
exequente intimada para indicar o atual endereço da executada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção. - ADV: JOSE 
RICARDO CORSETTI (OAB 138249/SP)

Processo 0005923-89.2012.8.26.0356/01 - Cumprimento de sentença - STEF CERVENCOV - RUBENS BALSAN - Fls. 320. 
1. Intime-se o depositário para efetuar a entrega, ao credor, dos bens adjudicados, no prazo de dez dias, sob pena de ser 
procedida a busca e apreensão, inclusive com reforço policial. 2. Outrossim, intime-se o exequente para, em igual prazo, 
comunicar este Juizado acerca de eventual recebimento dos bens, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Int. - ADV: 
LUIZ AURELIO ROCHA LEAO (OAB 122780/SP), LUIS CARLOS MUCCI JUNIOR (OAB 167754/SP), PAULO RENATO ROCHA 
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LEAO (OAB 88895/SP)

Processo 0006673-23.2014.8.26.0356 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Maria R. dos Santos Confecções 
- Me - Microempreendedora Individual - Tatiane da Silva Monteiro - Fls. 25. Vistos. A executada não mais reside nos endereços 
indicados. Diante disso, concedo mais 30 dias para que a exequente apresente seu endereço atualizado, sob pena de extinção. 
Int. - ADV: GISELE TELLES SILVA (OAB 230527/SP)

Processo 0008374-29.2008.8.26.0356 (00740/2008) - Execução de Título Extrajudicial - José Gilberto Bucatto - Ivandi Antonio 
Ribeiro - Fls. 250/251. Tópico final. Nessa senda, no caso em tela, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos do executado, 
apenas para reduzir a penhora ao percentual de 5% dos seus rendimentos. Oficie-se à empregadora para que informe se 
efetuou a retenção nos pagamentos efetuados ao executado, justificando caso não o tenha feito, bem como para que reduza os 
bloqueios e depósitos judiciais para o percentual de 5% dos valores pagos mensalmente ao executado. Publique-se, registre-se 
e intimem-se. - ADV: RIBERTO VERONEZ (OAB 206278), SIMONI MACEDO VERONEZ (OAB 265186), GUILHERME MICHEL 
BARBOSA SLEDER (OAB 60665/PR)

Processo 0009780-22.2007.8.26.0356 (01743/2007) - Cobrança - Tsuyoshi Shirakawa - Banco Comercial e de Investimento 
Sudameris S/A - Fls. 190. “Providencie o banco requerido a regularização de sua representação processual no prazo de 10 (dez) 
dias.” - (JUNTAR PROCURAÇÃO DOS NOVOS ADVOGADOS) - ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), 
ELISIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1853/RN), VITOR YOSHIHIRO NAKAMURA (OAB 144096/SP), FAUZER MANZANO 
(OAB 128884/SP)

Processo 3001475-85.2013.8.26.0356/01 - Cumprimento de sentença - Marcus Wagner Mendes - Elton Vagner de Souza da 
Cruz - Marcus Wagner Mendes - Fls. 95. Vistos. Nos termos do Provimento nº 1625/2009 do Conselho Superior da Magistratura 
do Estado de São Paulo, determino a realização da alienação judicial eletrônica de que trata o art. 689-A do Código de Processo 
Civil, designando, para tanto, a empresa privada Leilões Judiciais Serrano, credenciada perante a Secretaria de Tecnologia da 
Informação do Tribunal de Justiça de São Paulo. A empresa responsável pela realização e divulgação dos leilões deverá ser 
comunicada pela Serventia por intermédio de mensagem eletrônica. Int. - ADV: MARCUS WAGNER MENDES (OAB 140141/
SP)

Processo 3002991-43.2013.8.26.0356/01 - Cumprimento de sentença - Vicente Paulo Martins Mirandópolis - Epp - Aline 
Patrícia Benardino - Fls. 46. Em termos de prosseguimento, expeça-se novo mandado de penhora. Int. - ADV: GISELE TELLES 
SILVA (OAB 230527/SP)

Processo 3003175-96.2013.8.26.0356/01 - Cumprimento de sentença - PRISMA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 
ME - Neuza da Silva Matos - Fls. 63. “Manifeste-se a exequente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a certidão da Sra Oficiala de 
Justiça de fls. 62, na qual informa que não foi efetuada a entrega do bem adjudicado, uma vez que a exequente não compareceu 
para recebê-lo.” - ADV: GISELE TELLES SILVA (OAB 230527/SP)

Processo 3003562-14.2013.8.26.0356/01 - Cumprimento de sentença - NERSI DO VALLE CALISTO - JURANDIR DOS 
SANTOS - Fls. 58. “Manifeste-se a exequente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 56, na 
qual informa que deixou de proceder à penhora do bem indicado, em razão de não o ter localizado, tendo o executado afirmado 
que vendeu a motocicleta há cerca de sete meses; bem como tentará realizar acordo com a exequente.” - ADV: FRANCIS 
CEZAR DO VALLE CALISTO (OAB 337262/SP), SARA GONÇALVES DE SOUZA

MIRASSOL
Cível

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FLAVIO ARTACHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LINEI APARECIDA FELIX DE PAULA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0119/2014
Processo 0000022-66.2014.8.26.0358 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.T.A.P. - 

Vistos. Fls. 46: expeça-se novo mandado. Int. - ADV: AGNALDO NEVES DE OLIVEIRA (OAB 128834/SP), IVANETE OLIVEIRA 
NEVES (OAB 321430/SP)

Processo 0000077-85.2012.8.26.0358 (358.01.2012.000077) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Itaú Unibanco Sa - Rosa Perpetua Noronha Vedelago Mirassol Me - - Valdecir Aparecido 
Vedelago - - Rosa Perpetua Noronha Vedelago - *Manifeste-se o exequente, requerendo o que de direito, tendo em vista o 
bloqueio de valor irrisório (R$1,47) bacenjud. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0000159-63.2005.8.26.0358 (358.01.2005.000159) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Ivanildo 
de Assis - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Expeça-se o necessário ao levantamento do depósito referente aos 
honorários periciais,, intimando-se o perito à sua retirada. Após, deverá a parte credora manifestar-se acerca da satisfação no 
recebimento de seu crédito, ressaltando que o seu silêncio será interpretado como satisfação do crédito recebido e a execução 
extinta. Int. - ADV: JULIO CESAR MOREIRA (OAB 219438/SP), RODRIGO SANCHES TROMBINI (OAB 139060/SP), GERALDO 
FERNANDO TEIXEIRA COSTA DA SILVA (OAB 164549/SP), EUNICE PEREIRA DA SILVA MAIA (OAB 67538/SP), LUCAS 
GASPAR MUNHOZ (OAB 258355/SP), LEANDRO MUSA DE ALMEIDA (OAB 266855/SP)

Processo 0000577-49.2015.8.26.0358 - Mandado de Segurança - Liminar - Luiz Carlos Bordinassi e outros - Vistos. 1- Anote-
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se a não intervenção do Ministério Público no presente feito, nos termos de sua cota de fls. 72/vº. 2- A despeito da aparente 
relevância dos fundamentos alinhavados, a medida não será ineficaz, se deferida apenas a final, já que os impetrantes, nesse 
caso, terão assegurado o ressarcimento dos valores descontados em sua folha de pagamento, devidamente corrigidos. Assim, 
ausente um dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, INDEFIRO a liminar. 3- Processe-se, pois, sem liminar, notificando-
se o impetrado para prestar suas informações no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Mirassol, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: 
ALFREDO CAVALERO NETO (OAB 206123/SP)

Processo 0000657-23.2009.8.26.0358/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Manoel Carlos 
Correia - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1- Deverão as partes, doravante, ao peticionarem, observar o correto 
número do processo onde tramita a execução da sentença, qual seja 0000657-23.2009.8.26.0358/01, ordem 2009/000099, haja 
vista que a indicação de número de processo diverso, causará maior demora na sua juntada. 2- Manifeste-se a parte credora 
acerca do cálculo de liquidação apresentado pelo INSS (R$ 38,74 para autor e R$3,87 honorários advocatícios, totalizando 
R$42,61 fls.130), onde foi abatido o benefício de auxílio-doença recebido administrativamente. Ressalto que o silêncio será 
interpretado como concordância tácita e em caso de discordância, deverá ser apresentado planilha com o cálculo que entender 
correto. 3- Portanto, havendo silêncio ou apresentação de planilha de cálculo pela parte autora, nos termos do art. 730 do CPC, 
cite-se o INSS, para querendo, opor embargos. Int. - ADV: ZACARIAS ALVES COSTA (OAB 103489/SP), LUCAS GASPAR 
MUNHOZ (OAB 258355/SP)

Processo 0000682-41.2006.8.26.0358 (358.01.2006.000682) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa - Marisa 
Lorente Ito Me - - Marisa Lorente Ito - *Manifeste-se a parte credora, requerendo o que de direito, tendo em vista o resultado 
NEGATIVO da pesquisa bacenjud. - ADV: MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), PATRICIA MOREIRA 
DORNAIKA (OAB 234047/SP), LUIS HENRIQUE DE ALMEIDA GOMES (OAB 130243/SP), LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 
150525/SP)

Processo 0000773-24.2012.8.26.0358 (358.01.2012.000773) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários 
- Itaú Unibanco Sa - Vistos. Anote-se e observe-se a substituição de procurador da parte exequente. Manifeste-se a parte 
exequente em termos de prosseguimento. No silêncio, arquivem-se os autos na forma do artigo 791, III do CPC. Int. - ADV: 
JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)

Processo 0000776-76.2012.8.26.0358/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria de 
Lourdes Sales Moreira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1- O réu concordou com a liquidação. Em se tratando 
de valor inferior a 60 salários mínimos, desnecessária a manifestação da parte devedora na forma estabelecida pelo art. 100, 
§§ 9º e 10º, da Constituição Federal, e Assento Regimental nº 408/12 do TJSP (dje edição 1248, pág. 3/4 de 17/08/12). 2- 
Requisite-se, pois, o pagamento do débito apontado às fls. 145/147, observando-se a data de atualização e as formalidades 
legais previstas na Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal. 3- Após, intime-se o réu acerca da expedição e 
na sequência, aguarde-se o pagamento ou provocação dos interessados. Int. - ADV: AGNALDO NEVES DE OLIVEIRA (OAB 
128834/SP), ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS (OAB 119743/SP)

Processo 0000776-76.2012.8.26.0358/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria de 
Lourdes Sales Moreira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Ciência à parte credora acerca do depósito realizado 
nos autos pela parte devedora no valor de R$ 18.883,22 (principal) e R$ 232,99 (advogado). Expeça-se o necessário ao 
levantamento, observando-se os poderes estabelecidos na procuração, devendo a parte credora providenciar sua impressão 
através do site www.tjsp.jus.br. Após, deverá a parte credora manifestar-se acerca da satisfação no recebimento de seu crédito, 
ressaltando que o seu silêncio será interpretado como satisfação do crédito recebido e a execução extinta. Int. (**alvarás 
prontos para impressão) - ADV: AGNALDO NEVES DE OLIVEIRA (OAB 128834/SP), ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS 
(OAB 119743/SP)

Processo 0000908-17.2004.8.26.0358/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Vanderlei 
Teixeira Buonomo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Ante a informação da morte da parte exequente, suspendo 
o processo, na forma do artigo 265, I, do CPC, devendo a parte exequente promover a habilitação dos herdeiros no prazo 
de 30 dias. Intime-se. - ADV: JARBAS LINHARES DA SILVA (OAB 31016/SP), ZACARIAS ALVES COSTA (OAB 103489/SP), 
ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS (OAB 119743/SP), MOISES RICARDO CAMARGO (OAB 93537/SP)

Processo - - ADV: DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), 
TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)

Processo 0000948-47.2014.8.26.0358 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A - 
Crédito, Financiamento e Investimento - Fica a parte autora intimada a recolher o valor de R$ 1,20, relativamente a diferença 
do valor pago a título de custas judiciais (código 434-1), visto que a data da guia de pagamento juntada aos autos, é posterior 
à majoração dos valores, conforme publicado no DJE de 08/08/2014, pág. 02, Provimento CSM nº 2.195/2014. - ADV: DANIELA 
FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DENISE VAZQUEZ 
PIRES (OAB 221831/SP)

Processo 0000971-61.2012.8.26.0358 (358.01.2012.000971) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Móvel - 
Agnaldo Hemerson de Abreu - Vistos. Diante do silêncio do executado no sentido de indicar quais são e onde se encontram os 
bens passíveis de penhora, apesar de pessoalmente intimado (fls. 62/63), aplico-lhe multa, na forma determinada pelo artigo 
601 do CPC, em 20% do valor do débito. A parte exequente já apresentou planilha atualizada de seu crédito e providenciou 
o recolhimento da taxa específica. Assim, proceda-se ao bloqueio de valores através do Bacenjud, com relação ao(s) CPF(s): 
121.699.368-82. Após, manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento. Intime-se. - ADV: WALDOMIRO 
LOURENÇO NETO (OAB 224819/SP), CASSIUS MATHEUS DEVAZZIO (OAB 208075/SP), FERNANDA CRISTINA DA COSTA 
DE ABREU (OAB 283739/SP)

Processo 0001078-37.2014.8.26.0358 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Gustavo Mazzante do 
Nascimento Me - MULTI BRASIL FRANQUEADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - Vistos. A reconsideração ora pretendida pela 
ré está vazada em argumentos que dizem com o próprio mérito da ação, afigurando-se prematuro, no entanto, semelhante 
análise, até porque ainda não se cogitou da produção de provas diversas daquelas de natureza exlcusivamente documental 
até o momento coligidas. Não bastasse, a ré, apesar de suas veementes alegações, não cuidou de tomar providências judiciais 
prévias para respaldar seu entendimento de que o contrato seria nulo, de modo que o mesmo deve ser tido como estando em 
pleno vigor, o que justifica o deferimento da liminar. Assim, e ao menos por ora, nada a reconsiderar no tocante à decisão de fls. 
89, que fica mantida por seus próprios fundamentos. Prossiga-se. Int. Mirassol, 19 de agosto de 2014. - ADV: GISELE CRISTINA 
RODRIGUES BASSOTTO (OAB 239557/SP), SUSY GOMES HOFFMANN (OAB 103145/SP)

Processo 0001078-37.2014.8.26.0358 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Gustavo Mazzante 
do Nascimento Me - MULTI BRASIL FRANQUEADORA E PARTICIPAÇÕES LTDA - Vistos. Ciente da interposição do agravo. 
Mantenho a decisão agravada. Aguarde-se o julgamento do agravo interposto. Após o julgamento da exceção de incompetência, 
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serão analisadas a contestação e reconvenção. Int. - ADV: SUSETE GOMES (OAB 163760/SP), GISELE CRISTINA RODRIGUES 
BASSOTTO (OAB 239557/SP), SUSY GOMES HOFFMANN (OAB 103145/SP)

Processo 0001223-35.2010.8.26.0358 (358.01.2010.001223) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Vistas dos autos ao autor para: Recolher R$ 0,20, relativo a diferença 
do valor pago a título de custas judiciais (código 434-1), visto que a data da guia de pagamento juntada aos autos, é posterior à 
majoração dos valores, conforme publicado no DJE de 08/08/2014, pág. 02, Provimento CSM nº 2.195/2014. - ADV: MAURICIO 
SANITA CRESPO (OAB 124265/SP), FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA 
(OAB 123199/SP)

Processo 0001226-78.1996.8.26.0358 (358.01.1996.001226) - Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural - Antonio de 
Lima Silva - Plinio Luiz Lanfredi Filho e outros - Ibitiuva Investimentos e Incorporações Ltda - Vistos. Formalize-se por termo nos 
autos a alienação havida, colhendo-se as assinaturas do exequente e da nova adquirente (AGROPECUÁRIA PIRANGI LTDA.), 
ficando dispensado o comparecimento dos executados, dado que já expressaram suas anuências no acordo de fls. 537/543, 
observado que, embora lá constasse outra adquirente, a nova é do mesmo grupo econômico e não houve alteração no preço 
dos imóveis e suas condições de pagamento. Int. Mirassol, 23 de setembro de 2014. - ADV: EDUARDO QUAGLIA BORELLI 
(OAB 274594/SP), MARCO ANTONIO VOLTA (OAB 133432/SP), LUIZ FERNANDO DE FELICIO (OAB 122421/SP), PEDRO 
LUIZ RIVA (OAB 99918/SP), MARCELO GIR GOMES (OAB 127512/SP), DJALMA AMIGO MOSCARDINI (OAB 29781/SP)

Processo 0001310-30.2006.8.26.0358 (358.01.2006.001310) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Espolio de 
Gervasio Juliani - Edilson Garcia - *Manifeste-se o exequente, requerendo o que de direito, tendo em vista o bloqueio de valor 
irrisório (R$0,55) com o bacenjud e resultado do renajud: CGG2737 SP VW/SAVEIRO GL 1988 1988 EDILSON GARCIA, com 
restrições judiciais, transferência, processo 1166/09 1ª Vara Mirassol, processo 491/11 Saf Mirassol, processo 683/05 Vara 
Trabalhista de Tanabi, processo 00064613220104036106 3ª Vara Federal de São José do Rio Preto; circulação, processo 620/09 
3ª Vara de Mirassol, processo 116200-90.2006 1ª Vara Trabalhista de São José Rio Preto; licenciamento, processo 683/05 Vara 
Trabalhista de Tanabi. - ADV: FERNANDO BOTELHO SENNA (OAB 184686/SP), HELIO ANTONIO DA SILVA (OAB 138352/SP)

Processo 0001980-78.2000.8.26.0358/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Creusa 
Maria Cover Bonomo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1- O réu concordou com a liquidação (fls. 189) e já se 
manifestou na forma determinada do art. 100, §§ 9º e 10º, da Constituição Federal, e Assento Regimental nº 408/12 do TJSP (dje 
edição 1248, pág. 3/4 de 17/08/12), informando que a parte autora não possui débitos para com o INSS. 2- Requisite-se, pois, 
o pagamento do débito apontado às fls. 168/173, observando-se a data de atualização e as formalidades legais previstas na 
Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal. 3- Após, intime-se o réu acerca da expedição e na sequência, aguarde-se 
o pagamento ou provocação dos interessados. Int. - ADV: PAULO FERNANDO BISELLI (OAB 159088/SP), PATRICIA SANCHES 
GARCIA HERRERIAS (OAB 43349/PR), JULIO CESAR MOREIRA (OAB 219438/SP), ALINE ANGÉLICA DE CARVALHO (OAB 
206215/SP), ROGÉRIO CESAR BARUFI (OAB 171752/SP), MARCIA REGINA ARAUJO PAIVA (OAB 134910/SP), ALEXANDRE 
FREITAS DOS SANTOS (OAB 119743/SP)

Processo 0002060-51.2014.8.26.0358 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Aparecido 
Estefani - Banco do Brasil S/A - Manifeste-se a parte exequente acerca da impugnação apresentada pela parte executada. 
- ADV: JEFERSON DE ABREU PORTARI (OAB 294059/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA 
RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 0002131-87.2013.8.26.0358 (035.82.0130.002131) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação 
- Fernando Henrique de Melo Pazini - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Santander Financiamentos - VISTOS. 
Prejudicado o pedido de fl. 105, tendo em vista que, conforme constou expressamente na r. sentença prolatada, SANTANDER 
FINANCIAMENTOS foi excluída do polo passivo da ação. No mais, recebo a apelação da ré em seus regulares efeitos: suspensivo 
e devolutivo. Às contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 11ª a 24ª 
Câmaras de Direito Privado. Int. - ADV: ANDRÉ RICARDO VIEIRA (OAB 241842/SP), BRUNO HENRIQUE GONÇALVES (OAB 
131351/SP)

Processo 0002131-87.2013.8.26.0358 (035.82.0130.002131) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Fernando Henrique de Melo Pazini - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Santander Financiamentos - Vistos. Ante 
os documentos retros juntados, comprovando que o autor não apresentou declaração de imposto de renda, concedo-lhe os 
benefícios da assistência judiciária gratuita, anotando-se. No mais, cumpra-se o último parágrafo da decisão de fls. 107. Int. - 
ADV: BRUNO HENRIQUE GONÇALVES (OAB 131351/SP), ANDRÉ RICARDO VIEIRA (OAB 241842/SP)

Processo 0002303-83.2000.8.26.0358 (358.01.2000.002303) - Monitória - Contratos Bancários - Fundo de Investimento em 
Direitos Creditórios Nâo-Padronizados - Aline Beatriz Ferreira Garcia - Alexandre Yuji Hirasa - *Manifeste-se a parte credora, 
requerendo o que de direito, tendo em vista o resultado NEGATIVO da pesquisa bacenjud. - ADV: GABRIELA ZIBETTI (OAB 
155358/SP), EDINEIA MARIA GONCALVES (OAB 67397/SP), ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP), FLÁVIO 
NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), NATHALIA FERRAZ DE ARRUDA (OAB 
292455/SP), ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)

Processo 0002424-28.2011.8.26.0358 (358.01.2011.002424) - Procedimento Ordinário - Pagamento Atrasado / Correção 
Monetária - Auto Tractor Comercio de Peças e Serviços de Manutenção de Maquinas Pesadas Ltda - Prefeitura Municipal de 
Mirassol - Vistos. 1- Diante do julgamento dos embargos e a apresentação do novo cálculo de fls. 168, nos termos do art. 100, 
§§ 9º e 10º, da Constituição Federal, e Assento Regimental nº 408/12 do TJSP (dje edição 1248, pág. 3/4 de 17/08/12), no prazo 
de 30 dias, manifeste-se a parte devedora. 2- No silêncio, expeça-se ofício requisitório, nos moldes da Resolução nº 199/05 do 
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, observando-se a legislação vigente, inclusive quanto ao valor 
estabelecido pelo Município de Mirassol (Lei nº 2.588 de 23/12/2002). Se necessário, intimem-se as partes para apresentação 
de eventuais dados faltantes. Int. - ADV: JOSEANE QUEIROZ LIMA (OAB 218094/SP), ALEXANDRA GARDESANI PEREIRA 
(OAB 249570/SP), ADEMIR CESAR VIEIRA (OAB 225153/SP)

Processo 0002487-34.2003.8.26.0358 (358.01.2003.002487) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica 
- Jose Paulossi Sobrinho - Companhia Paulista de Forca e Luz Cpfl - Vistos. Fls. 236: oficie-se na forma requerida, ficando a 
ré intimada da expedição de ordem de transferência bancária do valor depositado. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: ANTONIO 
BASTOS RUBIO (OAB 82405/SP), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 257220/SP), RENATA PINHEIRO 
GAMITO (OAB 226247/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), ELTON MELO (OAB 278329/SP)

Processo 0002488-67.2013.8.26.0358 (035.82.0130.002488) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Edenaldo da Silva - VISTOS. Recebo a emenda à inicial de fl. 44, anotando-se e retificando-se o polo passivo da ação. Por outro 
lado, não há como se afirmar desde logo a existência e o descumprimento, pelo réu, do contrato de compra e venda do veículo 
descrito na inicial, uma vez que foi celebrado verbalmente, o que depende de provas. Assim, ausente, por ora, prova inequívoca 
que convença da verossimilhança da alegação, INDEFIRO a liminar. No mais, após a apresentação de cópia da emenda de fl. 
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44, que deverá ser entregue com a contrafé constante na contracapa dos autos, cite-se o réu, com as advertências legais. Int. - 
ADV: ADAUTO RODRIGUES (OAB 87566/SP), TALES MILER VANZELLA RODRIGUES (OAB 236664/SP)

Processo 0002701-59.2002.8.26.0358 (358.01.2002.002701) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Brasil Sa - Claudinei 
dos Santos Menegussi Me - - Claudinei dos Santos Menegussi - - Izaltino Jose da Costa Cajuela - *Manifeste-se o autor, 
requerendo o que de direito, tendo em vista os endereços obtidos pelo bacenjud de Izaltino José da Costa Cajuela: Júlio Verne, 
135, Bairro Ipanema, Araçatuba/SP, CP 16.052-260; Rua Dr.Octaviano Cardoso Filho, 66, centro, Nhandeara/SP, CEP 15190-
000; Rua Messias Barbosa de Oliveira, 43, centro, Nhandeara/SP, CEP 15.190-000; Rua João Breseghello, 147, São Paulo/SP, 
CEP 01519-000; Av.Tarraf, 3449, Portal, Mirassol/SP, CEP 15130-000; Ezequiel T.Trindade, 40, Jardim Santa Ri, Nhandeara/
SP; Rua Topázio, 260, Res Habiana II, Araçatuba, CEP 16.100-000; Rua Ana Nery, 706, Araçatuba/SP, CEP 16.052-020. - ADV: 
THAIZ FERREIRA DE SOUZA (OAB 326554/SP), LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI 
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), THAIZ FERREIRA DE SOUZA (OAB 326554/SP)

Processo 0002751-12.2007.8.26.0358 (358.01.2007.002751) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Belgo Bekaert 
Arames Sa - VISTOS. Para que sejam atingidos os bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica há 
que se resultar evidenciado o abuso de personalidade, caracterizado como desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não 
sendo admitido para tanto a mera presunção ou indício da prática de tais atos, conforme interpretação restritiva do artigo 50, 
do Código Civil. Assim, a inexistência de bens em nome da empresa, por si só, não é suficiente para a desconsideração da 
personalidade jurídica, a fraude e a prática de atos ilícitos com o fim de fraudar credores. E por não haver nos autos nenhum 
documento que comprove ter a empresa executada atuado com mau uso da pessoa jurídica, nem ter praticado atos ilícitos 
com o fim de prejudicar credores, não há que se falar em desconsideração da personalidade jurídica. No mais, manifeste-se 
o exequente, requerendo o que de direito. Int. - ADV: NILMA APARECIDA FRANCO (OAB 169317/SP), MARIA ANGELICA 
GUEDES FERREIRA (OAB 160774/SP)

Processo 0002864-53.2013.8.26.0358 (035.82.0130.002864) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Concreplan 
Concreteira Planalto Ltda - Fls 60: Juntado mandado de CITAÇAO sem cumprimento, diante do teor segue manifeste-se o autor 
em cinco dias a saber: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 358.2014/010631-2, deixei de citar a executada Braguini e Silva Construções, por não tê-la encontrado. Dirigi-
me à rua Nilo Aldo Zechin (Proj. 5) e não encontrei imóvel de n° 2346, conforme indicado. Naquela via pública, em seu lado par, 
do imóvel de n° 2340 pula para o de n° 2360, sendo que entre ambos há um terreno sem construção. Indaguei a moradores nas 
proximidades e não obtive êxito, pois a executada é desconhecida no local. Se o interessado souber o endereço correto que o 
indique, pois para mim e por ora, a mesma se encontra em lugar incerto e não sabido. - ADV: FABIO TESO (OAB 299623/SP), 
VALERIA BOLOGNINI (OAB 131155/SP)

Processo 0003007-57.2004.8.26.0358 (358.01.2004.003007) - Execução de Título Extrajudicial - Banco do Brasil S/A - 
Mercearia Beline Ii Ltda Me e outros - Vistos. Após o recolhimento da taxa nos termos do Provimento CSM Nº 1864/2011 (DJE 
DE 3/3/11 PÁG. 3/4), COMUNICADO nº 170/11 e COMUNICADO SPI 306/13 (DJE de 22/4/13 PÁG. 2/3 R$ 11,00 código 434-1, 
guia FEDTJ por pessoa física ou jurídica para cada órgão), defiro o pedido retro, procedendo-se como de praxe através do 
Bacenjud. Intime-se. - ADV: ANTONIO MOACIR CARVALHO (OAB 61170/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO 
(OAB 109631/SP), LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP)

Processo 0003065-31.2002.8.26.0358 (358.01.2002.003065) - Procedimento Sumário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Oswaldo Formagi e outros - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistas aos interessados para: Cientificá-los 
de que os autos ainda estão no cartório aguardando publicação do despacho que determina seu arquivamento. - ADV: JULIO 
CESAR MOREIRA (OAB 219438/SP), PATRICIA SANCHES GARCIA HERRERIAS (OAB 43349/PR), ALEXANDRE FREITAS 
DOS SANTOS (OAB 119743/SP), ALINE ANGÉLICA DE CARVALHO (OAB 206215/SP), PAULO FERNANDO BISELLI (OAB 
159088/SP), EUNICE PEREIRA DA SILVA MAIA (OAB 67538/SP)

Processo 0003082-86.2010.8.26.0358 (358.01.2010.003082) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Itau Sa - Vistos. Fls. 115: indefiro, porquanto já citados os executados. Manifeste-se a parte exequente em termos de 
prosseguimento. No silêncio, arquivem-se na forma do artigo 791, III do CPC. Int. - ADV: CAROLINA COVIZI COSTA MARTINS 
(OAB 215106/SP), JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP), SILVIO EDUARDO MACEDO MARTINS (OAB 204726/
SP)

Processo 0003159-71.2005.8.26.0358 (358.01.2005.003159) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Rubens Sampaio - Jabur Comercial e Importadora de Pneus Sa - Vistos. A pretensão de penhorar o faturamento da empresa 
devedora subverte a ordem do art. 655 do Código de Processo Civil, eis que já tinham sido oferecidos em penhora bens imóveis, 
com recusa do credor. Assim, indefiro o pedido de fls. 300/303. Diga o credor em termos de prosseguimento, requerendo o 
que de direito. Int. Mirassol, 21 de agosto de 2014. - ADV: VINICIUS MENDONÇA DA SILVA (OAB 307833/SP), WALTER LUIS 
SILVEIRA GARCIA (OAB 167039/SP), PAULO ROGÉRIO TSUKASSA DE MAEDA (OAB 20912/PR)

Processo 0003164-59.2006.8.26.0358 (358.01.2006.003164) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Silvana Aparecida Rosa Miranda - - Edilson Miranda - Aurita Roman - - Talento Empresarial - - Reginaldo Cipriano Moreira - 
*Manifeste-se a parte credora, requerendo o que de direito, tendo em vista o bloqueio de valor irrisório pelo bacenjud (R$0,34). - 
ADV: ANNA PAULA SABBAG VOLPI (OAB 158925/SP), JOSE PAULO CALANCA SERVO (OAB 192601/SP), PADRI DORNAIKA 
(OAB 18858/SP)

Processo 0003230-15.2001.8.26.0358 (358.01.2001.003230) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
do Brasil Sa - Industria e Comercio de Moveis Garcia Ltda e outro - Vistos. Ante o recolhimento da taxa específica, proceda-se 
ao bloqueio de valores através do Bacenjud, com relação ao(s) CPF(s): 734.862.488-04, 46.611.794/0001-20 e pesquisa de 
bens através do INFOJUD. Indefiro o pedido de pesquisa junto ao Renajud, porquanto não recolhida a taxa respectiva. Após, 
manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento. Intime-se. - ADV: LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/
SP), ADRIANO MIOLA BERNARDO (OAB 151075/SP), MARCOS ALMIR GAMBERA (OAB 119981/SP), FABIO CESAR SAVATIN 
(OAB 134250/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), PATRICIA MOREIRA DORNAIKA (OAB 
234047/SP)

Processo 0003280-21.2013.8.26.0358 (035.82.0130.003280) - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - Ivo Teixeira 
da Fonseca Junior - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - - Cetro Concursos Publicos, Consultoria e Administração - Vista 
dos autos aos interessados para: especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as. - ADV: EDER LUCIANO 
FERRARI (OAB 222733/SP), ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP), EDSON LUÍS MEDEIROS (OAB 319618/
SP), FERNANDO LEANDRO DE SOUZA (OAB 315571/SP), MARIA DE LOURDES FREGONI DEMONACO (OAB 99866/SP), 
CARLOS FREDERICO LIZARELLI LOURENÇO (OAB 217945/SP)

Processo 0003336-93.2009.8.26.0358 (358.01.2009.003336) - Procedimento Ordinário - Luiz Roberto Tonin e outro - Vicol do 
Brasil Emp Imobiliários Ltda - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Manifeste-se a parte vencedora em termos de prosseguimento. No 
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silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: CRISTINA BOGAZ BONZEGNO DE SOUSA (OAB 135346/SP), CARLOS LINDOMAR 
DE SOUZA (OAB 80520/MG)

Processo 0003482-95.2013.8.26.0358 (apensado ao processo 0002534-56.2013.8.26) (035.82.0130.003482) - Procedimento 
Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Metalurgica Peres Ltda Epp - Vistos. Condiciono o deferimento da justiça gratuita 
pleiteada pela parte autora à efetiva comprovação da necessidade, bem como ao preenchimento dos requisitos previstos em 
lei (artigo 2º, P. único da Lei nº. 1.060/50 e artigo 5º, da Lei nº. 11.608/03). De se consignar que a presunção constante do 
artigo 4º, § 1º da Lei nº. 1.060/50 é meramente relativa e compete ao Juízo indeferi-lo de forma fundamentada, caso existam 
elementos para tanto. Até porque, por se tratar juridicamente de taxa judiciária (de natureza tributária), a matéria não fica na livre 
disponibilidade das partes em decorrência justamente da natureza tributária da taxa judiciária, o Juízo não é mero expectador 
no deferimento ou não do benefício. Providencie a parte autora, em dez dias, a juntada de cópia das declarações ao IR 2013 
e 2014, termo de declaração de pobreza, bem como comprovante de rendimentos, sob pena de indeferimento do benefício. 
Ou, de forma alternativa, providencie o recolhimento das taxas judiciária e previdenciária, sob pena de extinção do processo. 
Entrementes, diante do prévio recolhimento da guia de fls. 21, expeça-se carta de citação à ré, ficando desobrigada a autora, de 
imprimir e encaminhar a carta precatória de fls. 30. Int. - ADV: NADJA FELIX SABBAG (OAB 160713/SP)

Processo 0003482-95.2013.8.26.0358 (apensado ao processo 0002534-56.2013.8.26) (035.82.0130.003482) - Procedimento 
Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Metalurgica Peres Ltda Epp - Diavão e Diavão Ltda Me Casa do Forro - Fica 
o requerido intimado a regularizar sua representação processual nos autos. Sem prejuízo, manifeste-se a autora em réplica à 
contestação juntada. - ADV: AURO DA APARECIDA RAMOS DE MELLO (OAB 9832/PR), NADJA FELIX SABBAG (OAB 160713/
SP)

Processo 0003552-35.2001.8.26.0358 (358.01.2001.003552) - Procedimento Ordinário - Bancários - Ines Sebastiana Gulo e 
outros - Christovao Modena de Franca Bueno e outro - O processo encontra-se arquivado, manifeste-se a parte que apresentou 
a petição FMRS.14.00034850-4 se requer o desarquivamento do processo, caso sim, recolha a taxa de desarquivamento (R$ 
24,40). - ADV: JOSE LUIS CABRAL DE MELO (OAB 84662/SP), ELOURIZEL CAVALIERI NETO (OAB 86861/SP), PRISCILA 
APARECIDA ZAFFALON SANDI (OAB 239471/SP), CELSO MATHEUS (OAB 34838/SP)

Processo 0003574-15.2009.8.26.0358/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Luciana dos 
Santos Teixeira - Vistos. 1- Deverão as partes, doravante, ao peticionarem, observar o correto número do processo onde tramita 
a execução da sentença, qual seja 0003574-15.2009.8.26.0358/01, ordem 2009/000565, haja vista que a indicação de número 
de processo diverso, causará maior demora na sua juntada. 2- Manifeste-se a parte credora acerca do cálculo de liquidação 
apresentado pelo INSS (R$ 15.558,49 fls. 148/150). Ressalto que o silêncio será interpretado como concordância tácita e em 
caso de discordância, deverá ser apresentado planilha com o cálculo que entender correto. 3- Portanto, havendo silêncio ou 
apresentação de planilha de cálculo pela parte autora, nos termos do art. 730 do CPC, cite-se o INSS, para querendo, opor 
embargos. Int. - ADV: LUCAS GASPAR MUNHOZ (OAB 258355/SP), ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS (OAB 119743/SP), 
PAULO FERNANDO BISELLI (OAB 159088/SP), JULIO CESAR MOREIRA (OAB 219438/SP), LEANDRO MUSA DE ALMEIDA 
(OAB 266855/SP), FABRÍCIO JOSÉ DE AVELAR (OAB 191417/SP), PATRICIA SANCHES GARCIA HERRERIAS (OAB 43349/
PR)

Processo 0003680-50.2004.8.26.0358/01 - Cumprimento de sentença - Celio Carneiro Barbosa - - Newton Fialho de Carvalho 
- Vistos. 1- Deverão as partes, doravante, ao peticionarem, observar o correto número do processo onde tramita a execução 
da sentença, qual seja 0003680-50.2004.8.26.0358/01, ordem 2004/000576, haja vista que a indicação de número de processo 
diverso, causará maior demora na sua juntada. 2- Intime-se a parte devedora, na pessoa de seu(ua) procurador(a), através da 
imprensa, do prazo de 15 dias, a partir da intimação, para efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 2.341,24, sob pena de 
incidência de multa de 10%, nos termos do art. 475-J do CPC. Int. - ADV: CARMO AUGUSTO ROSIN (OAB 103324/SP), LUIZ 
CARLOS FONSECA (OAB 294636/SP)

Processo 0003691-40.2008.8.26.0358 (358.01.2008.003691) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Itaubank Sa - Cavim 
Ind de Moveis Cavalieri Ltda - - Waldir Cavaliari Junior - *Manifeste-se o autor, requerendo o que de direito, tendo em vista o 
resultado da pesquisa renajud: GYR9298 SP VW/GOL 1.0 2004 2005 CAVIM INDUSTRIA DE MOVEIS CAVALIERI LTDA, com 
restrição alienação fiduciária, restrição judicial,CZJ8137 SP GM/S10 2.2 S 1999 2000 CAVIM INDUTRIA DE MOVRIS CAVALIERE 
LTDA, com restrição administrativa,AHA2387 SP FIAT/PICK-UP 1988 1988 CAVIM INDUSTRIA DE MOVEIS CAVALIERI LTDA 
, com restrição judicial e resultado negativo para o co-réu Waldir. - ADV: VANDER LUIZ PINTO (OAB 266098/SP), JORGE 
DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0003904-07.2012.8.26.0358 (358.01.2012.003904) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Maria de 
Lourdes de Oliveira Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Mercê do agravo retido de fls. 240/vº, reconsidero 
a decisão de fls. 224, que havia encerrado a instrução, porquanto ainda está pendente a resposta de um dos peritos ao quesito 
complementar do instituto réu, conforme solicitado às fls. 170. Assim, reitere-se a solicitação ao perito em questão, a fim de que 
responda o quesito complementar em 15 (quinze) dias. Int. Mirassol, 21 de agosto de 2014. - ADV: FERNANDA MARTINS DE 
BRITO BARATA (OAB 240597/SP), ANTONIO MOACIR CARVALHO (OAB 61170/SP), LUCAS GASPAR MUNHOZ (OAB 258355/
SP), ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS (OAB 119743/SP)

Processo 0003904-07.2012.8.26.0358 (358.01.2012.003904) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Maria de 
Lourdes de Oliveira Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistas dos autos aos interessados para: Manifestarem-se, 
em 05 dias, sobre o laudo médico complementar juntado aos autos às fls. 244/245. - ADV: ANTONIO MOACIR CARVALHO (OAB 
61170/SP), LUCAS GASPAR MUNHOZ (OAB 258355/SP), ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS (OAB 119743/SP), FERNANDA 
MARTINS DE BRITO BARATA (OAB 240597/SP)

Processo 0004050-58.2006.8.26.0358 (358.01.2006.004050) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Banco Nossa Caixa Sa - Sorveteria Gota de Mel Ltda Me - - Romes Bernardes de 
Oliveira - - Ruti Ribeiro da Silva Oliveira - *Manifeste-se o exequente, tendo em vista o bloqueio de valores parcial pelo bacenjud: 
R$359,85; R$20,63; R$17,11. - ADV: MARCOS DE SOUZA (OAB 139722/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO 
(OAB 109631/SP)

Processo 0004318-05.2012.8.26.0358 (358.01.2012.004318) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Metalurgica Duegue do Brasil Ltda e outros - O processo encontra-se arquivado, manifeste-se a parte que apresentou a petição 
FSRP.14.00209852-6 se requer o desarquivamento do processo, caso sim, recolha a taxa de desarquivamento (R$ 24,40). - ADV: 
GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), NADJA FELIX SABBAG (OAB 160713/SP), ADRIANO CASTRO 
JOSE DE MATOS (OAB 146260/SP), JOSE LUIS DELBEM (OAB 104676/SP), JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP)

Processo 0004586-64.2009.8.26.0358/01 - Cumprimento de sentença - Glaucio Henrique Tadeu Capello - - Jose Eduardo 
Carminatti - Zeti Industria de Móveis Ltda Me - Glaucio Henrique Tadeu Capello - - Glaucio Henrique Tadeu Capello - - Jose 
Eduardo Carminatti - - Jose Eduardo Carminatti - *Manifeste-se a parte credora, requerendo o que de direito, tendo em vista 
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o resultado NEGATIVO da pesquisa bacenjud. - ADV: GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), JOSE 
EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP), RENATA JAEN LOPES (OAB 270523/SP)

Processo 0004632-53.2009.8.26.0358/01 - Cumprimento de sentença - Glaucio Henrique Tadeu Capello - - Jose Eduardo 
Carminatti - Latex Mirassol Ltda Me - Glaucio Henrique Tadeu Capello - - Jose Eduardo Carminatti - *Manifeste-se a parte 
credora, requerendo o que de direito, tendo em vista o resultado NEGATIVO da pesquisa bacenjud. - ADV: JOSE EDUARDO 
CARMINATTI (OAB 73573/SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), RENATA JAEN LOPES (OAB 
270523/SP)

Processo 0004804-19.2014.8.26.0358 - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes e Revisões 
Específicas - Luis Carlos Casarotti - Vistos. 1- Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se e tarje-se. 
2- Trata-se de ação de rito ordinário. 3- Cite-se, advertindo-se do disposto no artigo 319 do CPC, bem como de que eventual 
contestação deverá ser oferecida no prazo de 15 dias, observado o disposto no art. 188 do CPC. Int. - ADV: ARIANE LONGO 
PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0004804-19.2014.8.26.0358 - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes e Revisões 
Específicas - Luis Carlos Casarotti - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, 
em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC) - fls. 20-63. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/
SP), LUIS PAULO SUZIGAN MANO (OAB 228284/SP)

Processo 0004858-82.2014.8.26.0358 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - José Anísio Paracatu - Vistos. 
Diante da inexistência de declaração de imposto de renda na base de dados da Receita Federal, concedo à parte autora 
os benefícios da justiça gratuita, anotando-se. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue 
anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Autorizo o cumprimento do mandado nos termos do artigo 172, § 
2º do CPC. Int. - ADV: NADJA FELIX SABBAG (OAB 160713/SP)

Processo 0005028-54.2014.8.26.0358 - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Lucia Urban Ribeiro da Costa - Vistos. 1- 
Defiro o recolhimento da taxa de distribuição nos termos do art. 4º, § 7º da Lei nº 11.608/2003. 2- Para o cargo de inventariante 
dos bens deixados pelo falecimento de Gilberto Marques Ribeiro, CPF. 337.141.348-91 nomeio Maria Lucia Urban Ribeiro 
da Costa, CPF. 006.007.598-81, independentemente de compromisso. 3- Defiro o prazo de 20 dias para apresentação das 
primeiras declarações. Int. - ADV: OSVALDO RIBEIRO RODRIGUES (OAB 112706/SP)

Processo 0005119-47.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander 
(Brasil) S.A. - Vistos. Em 10 dias, regularize a parte exequente sua representação processual, apondo assinatura no 
substabelecimento que confere poderes ao Dr. Fábio Costa Fernandes (fls. 13), sob pena de indeferimento. Int. - ADV: FABIO 
COSTA FERNANDES (OAB 161748/SP)

Processo 0005558-44.2003.8.26.0358/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Izaura de 
Oliveira Porfírio - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - VISTOS. Cite-se o devedor, nos termos do art. 730 do Código de 
Processo Civil, para pagamento do débito, ou, querendo, opor embargos, dentro do prazo de 30 dias. Int. - ADV: EUNICE 
PEREIRA DA SILVA MAIA (OAB 67538/SP), PATRICIA SANCHES GARCIA HERRERIAS (OAB 43349/PR), JULIO CESAR 
MOREIRA (OAB 219438/SP), LUCAS GASPAR MUNHOZ (OAB 258355/SP), PAULO FERNANDO BISELLI (OAB 159088/SP), 
ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS (OAB 119743/SP)

Processo 0005708-78.2010.8.26.0358 (358.01.2010.005708) - Procedimento Ordinário - Serviços Hospitalares - Gleibson de 
Jesus Carvalho - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto - Deverão as partes apresentar memoriais 
no prazo de 03 dias cada uma, pela ordem. - ADV: PAULO CESAR CAETANO CASTRO (OAB 135569/SP), FAUSTO JOSÉ DA 
ROCHA (OAB 217740/SP)

Processo 0005762-78.2009.8.26.0358 (358.01.2009.005762) - Monitória - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil Sa Banco 
Multiplo - Rubens Adriano de Souza Mirassol Me - Vistos. Expeça-se o necessário à intimação da parte executada, para que no 
prazo de 5 dias, informe nos autos, quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores (art. 
600, IV do CPC), sob pena de ser-lhe aplicada multa de até 20% sobre o valor do débito Fica ainda a parte executada advertida 
de que deixar de prestar informação em juízo, quando solicitado, pode caracterizar ato atentatório à dignidade, conforme 
previsão do artigo 599, II do CPC. Int. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ 
(OAB 73055/SP)

Processo 0005762-78.2009.8.26.0358 (358.01.2009.005762) - Monitória - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil Sa Banco 
Multiplo - Rubens Adriano de Souza Mirassol Me - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se sobre a petição de fls.: 231, na 
qual o requerido informa que não possui bens penhoráveis capazes de suportar a execução. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA 
MAIA (OAB 224677/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0005887-56.2003.8.26.0358 (358.01.2003.005887) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco Itau Sa - J R 
Gomes Azevedo Mirassol Me - - Jose Roberto Gomes de Azevedo - *Manifeste-se o autor, requerendo o que de direito, tendo 
em vista a pesquisa NEGATIVA renajud. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), NEWTON CARLOS 
DE SOUZA BAZZETTI (OAB 165724/SP)

Processo 0006564-08.2011.8.26.0358 (358.01.2011.006564) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Cil 
Construtora Icec Ltda - Comprex Compressores e Serviços Ltda - Vistos. Homologo a desistência manifestada às fls. 578/579 
pela autora-reconvinda, no que se refere à oitiva de testemunha por ela arrolada. E não havendo outras provas a serem 
produzidas, declaro encerrada a instrução processual. Converto os debates orais finais na entrega de memoriais, assinado o 
prazo sucessivo de 10 (dez) dias para cada parte, observada a ordem legal. Oportunamente, tornem conclusos para a prolação 
de sentença. Int. Mirassol, 21 de agosto de 2014. - ADV: GISANDRO CARLOS JULIO (OAB 265662/SP), JEFERSON ALEX 
SALVIATO (OAB 236655/SP), VINÍCIUS LESSA FERNANDES (OAB 16630/ES)

Processo 0007178-52.2007.8.26.0358 (358.01.2007.007178) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Pablo Henrique Scarfini - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Fixo os honorários advocatícios em razão do convênio da 
OAB e PGE em 100% do valor de tabela, expedindo-se o necessário. Código 101. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: ROSANA 
MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP), TALES MILER VANZELLA RODRIGUES (OAB 236664/SP), ANDRE LUIZ GARDESANI 
PEREIRA (OAB 197585/SP)

Processo 0007275-13.2011.8.26.0358 (358.01.2011.007275) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Banco Santander Brasil Sa - VISTOS. Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 239/240, 
datado de 02/07/2014, bem como a desistência do recurso interposto às fls. 225/231, expressa no acordo. Manifeste-se a 
parte exequente sobre a sua satisfação do seu crédito, bem como sobre o cumprimento da obrigação constante no item 2 do 
acordo entabulado, ressaltando que o seu silêncio será tido como concordância tácita e o processo extinto. Int. - ADV: BRUNO 
HENRIQUE GONÇALVES (OAB 131351/SP), WELINGTON FLAVIO BARZI (OAB 208174/SP)
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Processo 0007590-07.2012.8.26.0358 (358.01.2012.007590) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Gerotto Indústria 
de Esquadrias Metálicas Ltda - Edivaldo Cardoso Mat de Constr Ltda - Vistos. Ante o recolhimento da taxa específica, proceda-
se à pesquisa de existência de veículos em nome da parte ré Edivaldo Cardoso Mat de Constr Ltda, 10.886.864/0001-06, 
através do Renajud. Após, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento. Int. - ADV: RODRIGO DE LIMA SANTOS 
(OAB 164275/SP)

Processo 0007590-07.2012.8.26.0358 (358.01.2012.007590) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Gerotto 
Indústria de Esquadrias Metálicas Ltda - Edivaldo Cardoso Mat de Constr Ltda - *Manifeste-se a exequente, requerendo o que 
de direito, tendo em vista o resultado da pesquisa Renjud: BLJ7089 SP FORD/F4000 G 2003 2003 EDIVALDO CARDOSO 
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, com restrições de transferência-registro de penhora, processo 00010405820138260326 e 
00025495820128260326 da 1ª Vara da Comarca de Lucélia, restrição de circulação processo 30021876820138260326 da 
1ª Vara de Lucélia; AEE3936 SP GM/CHEVROLET 1962 1962 EDIVALDO CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, com 
restrição de transferência processo 560/2012 da 4ª Vara da Comarca de Votuporanga. - ADV: RODRIGO DE LIMA SANTOS 
(OAB 164275/SP)

Processo 0007731-31.2009.8.26.0358 (358.01.2009.007731) - Procedimento Ordinário - Fabiana da Silva Ipolito Me - Banco 
do Brasil Sa - Vistas dos autos aos interessados para: Manifestarem-se, em 05 dias, sobre o laudo pericial juntado aos autos às 
fls. 429-466. - ADV: RONALDO SANCHES TROMBINI (OAB 169297/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0007914-31.2011.8.26.0358 (358.01.2011.007914) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Empório do 
Marceneiro Ltda - Vistos. Fls. 65: o alvará já foi confeccionado em nome do advogado indicado. Manifeste-se a exequente em 
termos de prosseguimento. No silêncio, arquivem-se na forma determinada pelo artigo 791, III do CPC. Int. - ADV: CLAUDIO 
HENRIQUE ORTIZ JUNIOR (OAB 225209/SP)

Processo 0007934-90.2009.8.26.0358 (358.01.2009.007934) - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil 
- Santander Leasing Arrendamento Mercantil Sa - Vistos. Diante do silêncio da parte devedora no tocante ao recolhimento da 
custa processual em aberto, expeça-se certidão de inscrição na dívida ativa, encaminhando-se. Após, arquivem-se os autos. 
Int. - ADV: VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP)

Processo 0008038-87.2006.8.26.0358/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria 
Aparecida Carboni de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1- Deverão as partes, doravante, ao peticionarem, 
observar o correto número do processo onde tramita a execução da sentença, qual seja 0008038-87.2006.8.26.0358/01, ordem 
2006/001303, haja vista que a indicação de número de processo diverso, causará maior demora na sua juntada. 2- Manifeste-se 
a parte credora acerca do cálculo de liquidação apresentado pelo INSS (R$ 135.320,99 devidos à autora; R$1.030,67 honorários 
advocatícios, totalizando R$136.351,66 fls.99). Ressalto que o silêncio será interpretado como concordância tácita e em caso de 
discordância, deverá ser apresentado planilha com o cálculo que entender correto. 3- Portanto, havendo silêncio ou apresentação 
de planilha de cálculo pela parte autora, nos termos do art. 730 do CPC, cite-se o INSS, para querendo, opor embargos. Int. - 
ADV: ALINE ANGÉLICA DE CARVALHO (OAB 206215/SP), EUNICE PEREIRA DA SILVA MAIA (OAB 67538/SP)

Processo 0008268-56.2011.8.26.0358 (358.01.2011.008268) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Alcir Felipe 
Gonçalves - Pem Metais Industria e Comercio de Metais Sanitários - *Manifeste-se o exequente, requerendo o que de direito, 
tendo em vista o resultado NEGATIVO da pesquisa bacenjud. - ADV: MARIA MARCIA BOGAZ DE ANGELO (OAB 143044/SP), 
CARMO AUGUSTO ROSIN (OAB 103324/SP)

Processo 0008268-56.2011.8.26.0358 (358.01.2011.008268) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Alcir Felipe 
Gonçalves - Pem Metais Industria e Comercio de Metais Sanitários - Vistos. Cabe ao advogado renunciante providenciar a 
notificação de seu cliente para que este constitua novo patrono, nos termos do artigo 45 do CPC, portanto, indefiro o pedido 
de fls. 91. Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento, conforme ato ordinatório de fls. 89. Int. - ADV: CARMO 
AUGUSTO ROSIN (OAB 103324/SP), MARIA MARCIA BOGAZ DE ANGELO (OAB 143044/SP)

Processo 0008308-38.2011.8.26.0358 (358.01.2011.008308) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Concreplan 
Concreteira Planalto Ltda - Vistos. Defiro o sobrestamento do processo por 90 dias. Decorrido tal prazo, intime-se a parte autora 
a dar andamento ao feito. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: VALERIA BOLOGNINI (OAB 131155/SP)

Processo 0009057-26.2009.8.26.0358/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Antonio 
Benedito da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1- O réu concordou com a liquidação. Em se tratando de 
valor inferior a 60 salários mínimos, desnecessária a manifestação da parte devedora na forma estabelecida pelo art. 100, §§ 9º 
e 10º, da Constituição Federal, e Assento Regimental nº 408/12 do TJSP (dje edição 1248, pág. 3/4 de 17/08/12). 2- Requisite-
se, pois, o pagamento do débito apontado às fls. 123/127, observando-se a data de atualização e as formalidades legais 
previstas na Resolução nº 559/07 do Conselho da Justiça Federal. 3- Após, intime-se o réu acerca da expedição e na sequência, 
aguarde-se o pagamento ou provocação dos interessados. Int. - ADV: LUCAS GASPAR MUNHOZ (OAB 258355/SP), LUCIANO 
MARCELO MARTINS COSTA (OAB 243963/SP), ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS (OAB 119743/SP), PAULO FERNANDO 
BISELLI (OAB 159088/SP), JULIO CESAR MOREIRA (OAB 219438/SP), PATRICIA SANCHES GARCIA HERRERIAS (OAB 
43349/PR), LEANDRO MUSA DE ALMEIDA (OAB 266855/SP)

Processo 0009057-26.2009.8.26.0358/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Antonio 
Benedito da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Ciência à parte credora acerca do depósito realizado 
nos autos pela parte devedora no valor de R$ 24.255,60 (principal) e R$ 2.734,66 (advogado). Expeça-se o necessário ao 
levantamento, observando-se os poderes estabelecidos na procuração, devendo a parte credora providenciar sua impressão 
através do site www.tjsp.jus.br. Após, deverá a parte credora manifestar-se acerca da satisfação no recebimento de seu crédito, 
ressaltando que o seu silêncio será interpretado como satisfação do crédito recebido e a execução extinta. Int. (**alvarás prontos 
para impressão) - ADV: LEANDRO MUSA DE ALMEIDA (OAB 266855/SP), ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS (OAB 119743/
SP), PATRICIA SANCHES GARCIA HERRERIAS (OAB 43349/PR), LUCAS GASPAR MUNHOZ (OAB 258355/SP), LUCIANO 
MARCELO MARTINS COSTA (OAB 243963/SP), JULIO CESAR MOREIRA (OAB 219438/SP), PAULO FERNANDO BISELLI 
(OAB 159088/SP)

Processo 0009144-16.2008.8.26.0358 (358.01.2008.009144) - Monitória - Duplicata - André Luiz Forelli Niederauer e Cia 
Ltda - Antonio Donizete Afonso - *Manifeste-se o autor, requerendo o que de direito, tendo em vista o resultado POSITIVO da 
pesquisa renajud: CII4839 SP VW/PARATI CL 1.6 MI 1997 1997 ANTONIO DONISETE AFONSO Não BXJ5748 SP REB/GOLIVE 
1982 1982 ANTONIO DONISETE AFONSO Não, sem restrições. - ADV: WALMIR FAUSTINO DE MORAIS (OAB 226311/SP), 
JOÃO PAULO MACIEL DE ARAUJO (OAB 268637/SP), MAURI JOSE CRISTAL (OAB 90366/SP)

Processo 0009484-18.2012.8.26.0358 (035.82.0120.009484) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Julio Cesar Belleti 
- Telefonica Brasil Sa - VISTOS. Conheço dos embargos declaratórios de fls. 121/122, porque tempestivos. A r. decisão 
embargada, porém, não se ressente da alegada contrariedade, pois considerou, de forma imune a dúvidas, os documentos de 
fls. 25/26, que são originais e não foram impugnados em nenhum momento pela ré, onde se verifica claramente que a data da 
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subscrição das ações pela parte autora se deu em 24 de março de 1992. Já os documentos de fls. 74/77 demonstram as datas 
das contratações/integralizações propriamente ditas, ocorridas em 29/10/1979, 11/12/1992, 05/06/1981 e 31/08/1992, as quais, 
mesmo se fossem utilizadas para início do prazo prescricional de 20 anos, não mudariam o desfecho desta ação, não havendo 
que se considerar a data da VPA como sendo a data da violação do direito do autor, ora embargante. Na verdade, o autor está 
veiculando autêntica insurgência contra as razões da sentença, esquecendo-se de que para tanto existe o recurso próprio, de 
efeito ordinariamente infringente. Assim, com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração. Int. - ADV: ARIANE 
LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP), CARLOS EDUARDO BAUMANN (OAB 107064/SP)

Processo 3003216-57.2013.8.26.0358/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Creusa 
Rodrigues Crovador - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1- Deverão as partes, doravante, ao peticionarem, 
observar o correto número do processo onde tramita a execução da sentença, qual seja 3003216-57.2013.8.26.0358/01, ordem 
2013/001594, haja vista que a indicação de número de processo diverso, causará maior demora na sua juntada. 2- Manifeste-
se a parte credora acerca do cálculo de liquidação apresentado pelo INSS (R$ 6.275,42 - principal; R$ 627,53 - honorários 
advocatícios fls. 166). Ressalto que o silêncio será interpretado como concordância tácita e em caso de discordância, deverá 
ser apresentado planilha com o cálculo que entender correto. 3- Portanto, havendo silêncio ou apresentação de planilha de 
cálculo pela parte autora, nos termos do art. 730 do CPC, cite-se o INSS, para querendo, opor embargos. Int. - ADV: EDMUNDO 
MARCIO DE PAIVA (OAB 268908/SP), LUIS PAULO SUZIGAN MANO (OAB 228284/SP)

3ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO RONALDO GUARANHA MERIGHI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PEDRO FAVERO FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0025/2015
Processo 0000696-10.2015.8.26.0358 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MUNICIPIO DE 

MIRASSOL - Lilian Aparecida Montemor - Não há adequação da via eleita (ação ordinária de obrigação de fazer com imposição 
de preceito cominatório) pelo autor. Na realidade, o que o requerente pretende e pede é a “exibição de documento próprio”, do 
inciso II, do art. 844, do CPC. Como se trata, a referida ação, malgrado a sua colocação como cautelar, de medida satisfativa, 
não se justifica a inadequação procedimental. Assim, emende o autor a inicial para adequá-la à forma procedimental correta no 
prazo e sob as penas da lei. - ADV: JOSEANE QUEIROZ LIMA (OAB 218094/SP)

Processo 0000790-55.2015.8.26.0358 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.V. FINANCEIRA 
- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, 
caput, do Decreto-lei nº. 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente, acrescidas de juros, custas 
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do débito, no prazo de 5 (cinco) dias contados do 
cumprimento da liminar (DL nº. 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº. 10.931/04). Esse juízo altera o seu entendimento 
que ia na esteira do Incidente de Inconstitucionalidade nº 150.402.0/5 do E. TJSP e passa a adotar a tese encampada pelo 
C. STJ (REsp.1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO) no sentido de se exigir a integralidade da dívida, com 
os seus respectivos fundamentos. Fica também o réu intimado a apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a 
efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, 
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a 
posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº. 911/69), oficiando-se. DEFIRO a ordem de arrombamento 
e reforço policial, caso necessário. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas 
da Lei. Intime-se. - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)

Processo 0001027-36.2008.8.26.0358 (358.01.2008.001027) - Procedimento Ordinário - Izabel Fernandes Fernandes - - 
Betty Clarice Serafim Rodriguez - - Vergilio Gonçalves de Oliveira - - Eduardo Lopes - - José Martins de Almeida - - Fernando 
Antonio Veiga - - Santinho Lobianco - - Indalécio Martins - - Maria Claudete Lourenço Martins - Banco do Brasil Sa Sucessor 
de Banco Nossa Caixa Sa - Manifeste-se a requerente sobre a transferência realizada as fls.419/423. - ADV: MARINA EMÍLIA 
BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP), MICHAEL JULIANI (OAB 
209334/SP)

Processo 0001345-24.2005.8.26.0358 (358.01.2005.001345) - Procedimento Sumário - Rosangela Benedita Carvalho 
Fernandes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Aguardando manifestação do autor acerca da petição juntada aos autos, 
no prazo legal. - ADV: ZACARIAS ALVES COSTA (OAB 103489/SP), RICARDO ROCHA MARTINS (OAB 93329/SP)

Processo 0001418-20.2010.8.26.0358 (358.01.2010.001418) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
Bradesco Sa - Moldusol Industria de Molduras e Moveis e outro - Ficam as partes cientes e intimadas de que, conforme Renajud, 
de fls. 102/103, foi restrita a circulação dos veículos: 1) HONDA/CG 125 TITAN ES, PLACA: CQQ9653 SP, PROPRIETÁRIO: 
JOSÉ MELLO BARBOSA NETO; 2) BQW1534 SP, FIAT/147, PROPRIETÁRIO: 18441976899, AMBOS COM CIRCULAÇÃO 
RESTRITA. - ADV: GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP)

Processo 0001659-52.2014.8.26.0358 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - H.V.C.S. e outro 
- W.R.S. - Intimação do autor para que fique ciente da reativação dos presentes autos, que anteriormente estavam arquivados, 
sendo que os mesmos encontram-se em Cartório, pelo prazo de 30 (trinta) dias, aguardando a devida manifestação da parte. - 
ADV: MICHAEL JULIANI (OAB 209334/SP), POLYANA ARAÚJO DE MORAIS (OAB 332720/SP)

Processo 0001824-36.2013.8.26.0358 (035.82.0130.001824) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco Sa - Defiro a requisição de informações junto ao sistema Renajud, via on-line. Em caso positivo, proceda-se a 
restrição total do(s) veículo(s). Após, defiro o prazo de 15 (quinze) dias, para manifestação do exequente, anotando-se. Intime-
se. - ADV: JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP)

Processo 0001867-36.2014.8.26.0358 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Luciano Marcos Cremone 
- Requerente, manifeste-se sobre a CONTESTAÇÃO, no prazo legal. - ADV: TALES MILER VANZELLA RODRIGUES (OAB 
236664/SP)

Processo 0002038-08.2005.8.26.0358 (358.01.2005.002038) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Industrial 
- Banco do Brasil Sa Ret Of 25605 de 180205 - Jose Agnaldo Pinheiro e outros - Aguardando manifestação do autor, no prazo 
legal, tendo em vista o resultado negativo do leilão. - ADV: FERNANDO CESAR PIEROBON BENTO (OAB 139671/SP), MARINA 
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EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), FABRICIO SILVEIRA DOS SANTOS (OAB 138028/SP), ARNALDO 
PILONI (OAB 90801/SP)

Processo 0002147-71.1995.8.26.0358 (358.01.1995.002147) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Mercedes Rosa 
Sifontes Abelli - Paulo Abelli - Beatriz Donizetti Serafim Grandizolli e outro - Fls.125. Defiro a suspensão do processo pelo prazo 
de 10 (dez) dias. Anote-se. Decorrido o prazo manifeste-se o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento 
do feito. Int. - ADV: ANA LUIZA MUNHOZ FERNANDES (OAB 309735/SP), ARNALDO PILONI (OAB 90801/SP), RONALDO 
SANCHES TROMBINI (OAB 169297/SP), CLEUNICE MARIA DE L GUIMARAES CORREA (OAB 117953/SP)

Processo 0002178-76.2004.8.26.0358 (358.01.2004.002178) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação 
- Mirapecas Mirassol Comercio de Pecas Ltda - Banco Nossa Caixa Sa - Intime-se o executado, na pessoa de seu procurador, 
para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 475-J, do 
C.P.C. e, oportuna, penhora. Intime-se. - ADV: NEWTON CARLOS DE SOUZA BAZZETTI (OAB 165724/SP), MARINA EMÍLIA 
BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0002613-40.2010.8.26.0358 (358.01.2010.002613) - Procedimento Sumário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Roseli Luna - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Intimação da autora para que se manifeste quanto à petição 
de fls. 190 e quanto ao Laudo Pericial de fls. 191/193, ambos postados pelo Perito Judicial e juntados nestes autos. - ADV: 
CLEUNICE MARIA DE L GUIMARAES CORREA (OAB 117953/SP), ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS (OAB 119743/SP), 
JULIO CESAR MOREIRA (OAB 219438/SP)

Processo 0002870-31.2011.8.26.0358 (358.01.2011.002870) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - 
Umekita e Umekita Loterias Ltda - Edem Empresa Municipal de Desenvolvimento de Mirassol - Fls. 110. Defiro o levantamento 
judicial. Em termos de prosseguimento, requeira o exequente o que de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. No silêncio, remetam-
se os autos ao arquivo, aguardando eventual provocação da parte interessada. Intime-se. - ADV: SILVIO EDUARDO MACEDO 
MARTINS (OAB 204726/SP), RONALDO SANCHES TROMBINI (OAB 169297/SP)

Processo 0003598-77.2008.8.26.0358 (358.01.2008.003598) - Procedimento Ordinário - Nota Promissória - Álvaro Augusto 
Oliveira Rodrigues Amorim - Fls. 89. Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Anote-se. Decorrido, 
manifeste-se o autor. Intime-se. - ADV: ADAUTO RODRIGUES (OAB 87566/SP)

Processo 0003649-20.2010.8.26.0358 (358.01.2010.003649) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
Itaú Sa - Casa D Indústria de Móveis Ltda e outros - Em termos de prosseguimento, requeira o exequente o que de direito, no 
prazo de 30 (trinta) dias. No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo, aguardando eventual provocação da parte interessada. 
Intime-se. - ADV: CHARLES STEVAN PRIETO DE AZEVEDO (OAB 150727/SP), HENRY ATIQUE (OAB 216907/SP), ELADIO 
SILVA (OAB 25048/SP), JOAO ALBERTO GODOY GOULART (OAB 62910/SP), GRAZIELA JAFET NASSER GOULART (OAB 
63897/SP)

Processo 0003956-66.2013.8.26.0358 (035.82.0130.003956) - Procedimento Sumário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Jose Aparecido Pinto - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Aguardando manifestação do autor acerca do relatório 
social juntado aos autos, no prazo legal. - ADV: IBIRACI NAVARRO MARTINS (OAB 73003/SP), LEONARDO HOMSI BIROLLI 
(OAB 240835/SP), MATHEUS FAGUNDES JACOME (OAB 316528/SP), RICARDO AUGUSTO DOS SANTOS (OAB 260240/SP)

Processo 0004120-51.2001.8.26.0358 (358.01.2001.004120) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Joao 
Leopoldo Dalul - - Beatriz Vendramini Camargo Dalul - - Celita Fiorini Dalul Gomez - - Flaminio Flavios Dalul e outros - Marcos 
Antonio Campos Aprile - Fls.270. Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Anote-se. Decorrido o prazo 
manifeste-se o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: ALBERTO MARTIL DEL 
RIO (OAB 89890/SP), ARTUR CAVALCANTI SOBREIRA DE LIMA (OAB 313666/SP), JOAO ALBERTO GODOY GOULART (OAB 
62910/SP), HERMES NATAL FABRETTI BOSSONI (OAB 127266/SP)

Processo 0004592-95.2014.8.26.0358 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Paulo Henrique Beirigo - 
Citem-se os requeridos, para em querendo, contestarem a ação, no prazo e sob as penas da lei. Defiro a gratuidade, tarjando-se 
os autos. Intime-se. - ADV: FAUSTO JOSÉ DA ROCHA (OAB 217740/SP)

Processo 0004842-31.2014.8.26.0358 - Procedimento Ordinário - Empreitada - José Roberto dos Santos - CITE-SE a(o) 
ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) 
dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do 
artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de 
que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas 
da Lei. Defiro a gratuidade, tarjando-se os autos. Intime-se. - ADV: EUNICE PEREIRA DA SILVA MAIA (OAB 67538/SP)

Processo 0005061-44.2014.8.26.0358 - Procedimento Sumário - Seguro - Sidnei Donizete Rezende - Seguradora Líder dos 
Consórcios DPVAT S/A - Intimação do autor para que se manifeste quanto à petição da requerida, acostada às fls. 63/64 destes 
autos. - ADV: FRANCYS WAYNER ALVES BÊDO (OAB 300315/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 0005179-54.2013.8.26.0358 (035.82.0130.005179) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Safra Sa - Moacyr de Oliveira Jr Aço - No pedido de fls. 193 o banco diz não ter sido intimado da decisão 
de fls. 80. Pr tal, certifique-se a serventia. Fls. 191. Defiro, expedindo-se a carta precatória, com urgência. Intime-se. - ADV: 
ROGERIO ESTEVAM PEREIRA (OAB 250283/SP), IGOR BILLALBA CARVALHO (OAB 247190/SP), MARCIO JUMPEI CRUSCA 
NAKANO (OAB 213097/SP), MAURÍCIO JOSÉ JANUÁRIO (OAB 158027/SP), MARCELO GAZZI TADDEI (OAB 156895/SP)

Processo 0005256-05.2009.8.26.0358 (358.01.2009.005256) - Procedimento Sumário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Elaine Aparecida Favero - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o requerente, no prazo legal, acerca 
do estudo social juntado às fls. 145/149. - ADV: JULIO CESAR MOREIRA (OAB 219438/SP), GISELDA CELIA DOMPIERI (OAB 
133586/SP)

Processo 0005608-26.2010.8.26.0358 (358.01.2010.005608) - Procedimento Ordinário - Desenho Industrial - Gélius 
Indústria de Móveis Ltda - Sthander Indústria e Comércio de Móveis Ltda - Recebo o recurso de apelação, interposto pelo réu, 
em seus regulares efeitos. Às contrarrazões. Em ato contínuo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de 
Direito Privado, São Paulo, com as homenagens deste juízo. Intime-se. - ADV: CELINO BENTO DE SOUZA (OAB 108745/SP), 
ANTONIO BENTO DE SOUZA (OAB 123814/SP), ANA CAROLINA MARSON ROCHA (OAB 205421/SP), FAUSTO JOSÉ DA 
ROCHA (OAB 217740/SP), FABIANO ADAMY (OAB 9773/SC)

Processo 0005639-46.2010.8.26.0358 (358.01.2010.005639) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - R.E.O.S. 
- W.C.S. - Ante o silêncio da parte interessada, remetam-se os autos ao arquivo, aguardando eventual provocação. Intime-se. - 
ADV: ELOURIZEL CAVALIERI NETO (OAB 86861/SP), CARLA MARIA ZANON ANDREETO (OAB 133912/SP)

Processo 0005693-70.2014.8.26.0358 - Procedimento Ordinário - Cálculo do fator previdenciário - Lei 9.876/99 - Miguel 
Navarro Filho - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Aguardando manifestação do autor em réplica à contestação 
apresentada, no prazo legal. - ADV: ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS (OAB 119743/SP), ARIANE LONGO PEREIRA MAIA 
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(OAB 224677/SP)
Processo 0005707-54.2014.8.26.0358 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - João Batista dos 

Santos - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Aguardando manifestação do(a) autor(a) em réplica à 
contestação apresentada, no prazo legal. - ADV: WESLER AUGUSTO DE LIMA PEREIRA (OAB 214225/SP), MARISTELA 
QUEIROZ (OAB 269415/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0005797-62.2014.8.26.0358 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A CFI - Ante o exposto, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 
processo, sem resolução de mérito. Autorizo eventual desentranhamento de documento(s) pela parte interessada, mediante 
cópia e recibo nos autos, bem como levantamento de eventual numerário existente, se requerido. Com o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: JOSE LUIS TREVIZAN FILHO (OAB 269588/SP)

Processo 0006325-38.2010.8.26.0358 (358.01.2010.006325) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Christóvão 
Modena de França Bueno e outro - Reginaldo Aparecido Balduino e outro - Isto posto, com fundamento no artigo 794, inciso I, 
do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução de mérito. - ADV: ANDRÉ LUIS ZAMBRANO 
(OAB 285378/SP), PRISCILA APARECIDA ZAFFALON SANDI (OAB 239471/SP)

Processo 0007187-67.2014.8.26.0358 - Procedimento Ordinário - Desapropriação - Transbrasiliana Concessionária de 
Rodovia S/A - José Carlos Mendes Manente - - João Mendes Manente - - Magnolia da Silva Mendes - - Edenir Carlos Mendes 
Manente - - Rosemari Arlete Salvador Mendes - Aguardando o recolhimento da diligência de oficial de justiça para citação dos 
requeridos. - ADV: PAULA PAULOZZI VILLAR (OAB 201610/SP), MARINA LIMA DO PRADO SCHARPF (OAB 211125/SP), 
PAULO MARCELO ZAMPIERI RODRIGUES (OAB 268679/SP), FELIPE DE CARVALHO BRICOLA (OAB 285637/SP)

Processo 0007193-74.2014.8.26.0358 - Procedimento Ordinário - Desapropriação - Transbrasiliana Concessionária de 
Rodovia S/A - Dirceu Viude - - Tilde Baldi Viude - Aguardando o recolhimento da diligência de oficial de justiça para citação dos 
requeridos. - ADV: FELIPE DE CARVALHO BRICOLA (OAB 285637/SP), PAULA PAULOZZI VILLAR (OAB 201610/SP), MARINA 
LIMA DO PRADO SCHARPF (OAB 211125/SP), PAULO MARCELO ZAMPIERI RODRIGUES (OAB 268679/SP)

Processo 0007305-14.2012.8.26.0358 (apensado ao processo 3002166-93.2013.8.26) (358.01.2012.007305) - 
Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - A.V.V. - Suspendo o curso deste processo até decisão do processo n. 
3002442-27.2013.8.26.0358, em apenso. Intime-se. - ADV: PAULA AMANDA SUZUKI VECCHI (OAB 225831/SP)

Processo 0007349-62.2014.8.26.0358 (apensado ao processo 0003067-78.2014.8.26) - Embargos de Terceiro - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Di Bernardo Comércio e Logistica Ltda - ME - Galaxy Credit Fomento Mercantil 
Ltda - Informem as partes quais provas pretendem produzir. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE GERALDO DO NASCIMENTO (OAB 
152146/SP), ANDRÉ PINTO CAMARGO (OAB 219490/SP)

Processo 0007470-90.2014.8.26.0358 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - S.C.C.J. e outros - Processe-se 
em segredo de justiça e com isenção de custas. Redesigno a audiência de tentativa de conciliação para o dia 12 de março 
de 2015, às 11:15 horas, a se realizar no CEJUSC, rua 09 de julho, n. 1030, bairro São José, em Mirassol, devendo constar 
expressamente do mandado/carta que as partes compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados (que lhes poderá 
ser nomeado gratuitamente, se procurar a Casa do Advogado imediatamente após a citação), importando a ausência do autor em 
extinção e arquivamento do processo e a do réu em confissão e revelia.Consigne-se no mandado que não obtida a conciliação, 
e não sendo caso de revelia ou arquivamento, a contestação deverá ser apresentada em audiência,através de advogado, caso 
em que tudo será consignado no termo e encaminhado ao Juízo para ulteriores deliberações (inclusive designação de audiência 
de instrução e julgamento). Cite-se e intime-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e 
sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: NEWTON CARLOS DE SOUZA BAZZETTI (OAB 165724/SP)

Processo 0007551-39.2014.8.26.0358 (apensado ao processo 0004776-22.2012.8.26) - Divórcio Litigioso - Dissolução - 
J.A.C. - Cumpra-se a autora, na íntegra, a decisão de fls. 08, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. 
Intime-se. - ADV: JANAINA CARETI DE FELIPPE INHANI GEROTTO (OAB 274636/SP)

Processo 0008606-25.2014.8.26.0358 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Neusa Felicio Pasquini - Antonio 
Baptista - Aguardando manifestação do(a) autor(a) em réplica à contestação apresentada, no prazo legal. - ADV: GISELE 
CRISTINA SEVERINO MAMBRINI SILVA (OAB 335061/SP), CLEUNICE MARIA DE L GUIMARAES CORREA (OAB 117953/SP)

Processo 0008631-09.2012.8.26.0358 (358.01.2012.008631) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- Sergio Artur Rodrigues - Fazenda Publica Estadual - Recebo o recurso de apelação, interposto pelo AUTOR, em seus regulares 
efeitos. Às contrarrazões. Em ato contínuo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Público, São 
Paulo, com as homenagens deste juízo. Intime-se. - ADV: JELIMAR VICENTE SALVADOR (OAB 140969/SP), ANDRE LUIZ 
GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP)

Processo 0008689-46.2011.8.26.0358 (apensado ao processo 0002045-63.2006.8.26) (processo principal 0002045-
63.2006.8.26) (358.01.2006.002045/2) - Alvará Judicial - Custodia Aparecida de Oliveira - Fls. 65. Expeça-se novo alvará judicial, 
com o prazo de validade 60 (sessenta) dias. Após, se nada mais for requerido, retornem os autos ao arquivo, com as cautelas 
de praxe. Intime-se. - ADV: JERONYMO JOSE GARCIA LOURENCO (OAB 119211/SP), WALTER CARVALHO SANCHES (OAB 
56008/SP)

Processo 0008695-63.2005.8.26.0358 (358.01.2005.008695) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - 
Valdevir Laguna - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Aguarde-se o pagamento do precatório, do valor devido ao autor. 
Intime-se. - ADV: ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS (OAB 119743/SP), RODRIGO SANCHES TROMBINI (OAB 139060/SP), 
JULIO CESAR MOREIRA (OAB 219438/SP), EUNICE PEREIRA DA SILVA MAIA (OAB 67538/SP), RICARDO ROCHA MARTINS 
(OAB 93329/SP)

Processo 0009109-56.2008.8.26.0358 (358.01.2008.009109) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Luzia 
Osmarina Bassan Zanovello - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que analisei a movimentação processual 
destes referidos Autos e constatei que o Ato Ordinatório de fls. 119 não saiu publicado no DJE por não constar Certidão de 
Publicação expedida, razão esta, que por ora, deixo de cumprir a determinação judicial de fls. 133 e encaminho novamente para 
publicação o r. Ato Ordinatório, cujo teor segue: “Fica o Advogado da Autora ciente e intimado a se manifestar, no prazo de 05 
(cinco) dias, sobre o Laudo Pericial juntado nas fls. 109/117 destes Autos. - ADV: ALEXANDRE LATUFE CARNEVALE TUFAILE 
(OAB 164516/SP)

Processo 0009482-53.2009.8.26.0358 (358.01.2009.009482) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Itaú Sa - Antônio José Alves e outro - Isto posto, homologo o acordo celebrado entre as partes para que surta os seus 
efeitos legais e jurídicos e, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 
processo, com resolução de mérito. - ADV: ANA CLAUDIA BILIA (OAB 272583/SP), RODRIGO SANCHES TROMBINI (OAB 
139060/SP), RONALDO SANCHES TROMBINI (OAB 169297/SP), ANA PAULA DE CARVALHO PAEZ HALAK (OAB 128111/SP)

Processo 3000552-53.2013.8.26.0358 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Primo Rovesse 
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- Banco do Brasil S/A - É de ser reconhecida a litispendência em relação às contas de poupança de número 15.004.815-0 e 
15.005.541-5, que são objeto de outro feito da Primeira Vara local. O impugnado reconheceu tal fato e quanto a esta parte do 
cumprimento de sentença deve haver a extinção do processo tal como pleiteado pelo impugnante. No mais, a impugnação é 
improcedente. O rito do cumprimento de sentença é o do art. 475-J e, como não há prova de fato novo, incabível se cogitar 
de liquidação por artigos ou por cálculos. Não merecem acolhimento as alegações de inexistência do título executivo e de 
ilegitimidade ativa. Primeiro, porque o argumento do banco é sofista e tangencia a má-fé ao sustentar que o fato de ser a 
sentença ilíquida redundaria na ausência de título executivo. O impugnado figura como parte legítima na medida em que 
demonstrou ter sofrido com as perdas inflacionárias nas cadernetas de poupança, tem título e está, justamente, liquidando a 
sentença. Vejamos: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO AGRV.Nº: 0098442-21.2011.8.26.0000 RELATOR: 
Adherbal Acquati AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Ação movida pelo IDEC INSTITUTO BRASILEIRO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR, proclamada procedente. Exceção de pré-executividade rejeitada pela r. decisão agravada, com 
fundamento no artigo 103, III, do Código de Defesa do Consumidor c.c. artigo 81, parágrafo único, III, do mesmo Código. 
Alegação de inexistência de título judicial. Prequestionamento dos artigos apontados. Decisão mantida. Recurso improvido “Não 
merece acolhida a alegação do agravante de que a sentença proferida no âmbito da Ação Civil Pública deva abranger apenas 
os clientes que possuam contas em suas agências sediadas no Distrito Federal. Vale transcrever a r. decisão atacada: “ “1. A 
matéria arguida pelo executado em exceção de préexecutividade deveria ter sido arguida no prazo para manifestação sobre 
a liquidação de sentença. De qualquer modo, as objeções não procedem. A ação civil pública movida pelo IDEC tramitou em 
Brasília DF, por força da regra do art. 93, II, do CDC, segundo a qual a competência para a ação coletiva é do foro do Distrito 
Federal na ação em que há danos de âmbito nacional. Em consequência, a abrangência territorial do julgado proferido nessa 
ação é nacional. Além disso, a competência para a execução individual, baseada no julgado coletivo, é do foro do juízo da 
condenação ou da liquidação, como estatui o art. 98, § 2º, I, do CDC, o que significa que o juízo da liquidação e subsequente 
execução não é necessariamente o mesmo da condenação. Com base nessa norma, e nos demais princípios que informam 
o sistema de defesa do consumidor, entende-se, com toda a razão, que o consumidor lesado pode demandar a liquidação e 
execução no foro de seu domicílio, mesmo que diverso do da condenação. Essa a orientação tranquila da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça deste Estado (...)” Adherbal Acquati Relator. O mesmo precedente é adotado expressamente como razão de 
decidir no que se refere à legitimidade ativa do impugnado. Naquilo que diz respeito à mora, o seu termo inicial só pode ser o 
da data da citação na ação coletiva: “CONTRATOS BANCÁRIOS. Caderneta de Poupança. Ação civil pública. Habilitação dos 
poupadores. Juros de mora. Impugnação que acolhe a fixação do termo a quo na data da intimação do Banco para pagamento 
voluntário. Inadmissibilidade. Mora que tem início já com a citação do Banco na ação coletiva. Condição de associado ou não 
associado dos habilitandos que não interfere no ato de constituição em mora. Recurso provido.” (TJSP Agravo de Instrumento nº 
0118527-28.2011.8.26.0000; Rel. Des. GILBERTO DOS SANTOS). Afora isso, não há o que se falar em excesso de execução. 
O impugnado apresentou memória discriminada de cálculo e o executado não infirmou a referida conta. Nota-se, nos cálculos 
do impugnante não houve a correta conversão do padrão monetário, para fins de atualização e acréscimo da devida correção 
monetária, não ocorreu a inclusão de juros de mora e dos juros remuneratórios. Evidente, pois, a incorreção do valor proposto . 
Quanto aos juros remuneratórios, eles são da essência do contrato de poupança, e por isso devidos, na base de 0,5% ao mês, 
de forma capitalizada, e devem ser contados desde a data do expurgo pelo plano econômico até o efetivo pagamento. Assim, 
não prevalece a alegação do impugnante de que o juízo prolator da sentença determinou a incidência dos juros remuneratórios 
em uma só oportunidade. Sobre o tema, o STJ já firmou entendimento de que “o direito de receber juros remuneratórios pela 
diferença de correção que não lhes foi paga, desde o vencimento, e juros moratórios, desde a citação” (cf. STJ, RESP 466732/
SP, j. 24/06/2003, 4ª Turma, Rel. Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 08/09/2003, p. 337). No que tange à incidência da correção 
monetária, que em nada aumenta a dívida e apenas atualiza o crédito, confira-se: “Cumprimento de sentença. Caderneta de 
poupança. 1. Correção monetária da diferença apurada pela tabela de atualização dos débitos judiciais. Admissibilidade. Pratica 
que não redunda em prejuízo ou vantagem às partes, por se traduzir em mera recomposição do valor da moeda e, ainda por 
contemplar índices de órgão oficial de reconhecida idoneidade. Ausência de previsão no título exequendo. Irrelevância. 2 Juros. 
Condenação do réu ao pagamento dos juros remuneratórios contratuais capitalizados. Admissibilidade. 3. Impugnação por 
excesso de execução não acolhida. Honorários de advogado. Cabimento. Fixação que deve se dar por equidade nos termos do 
§4º, art. 20 do CPC. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a verba honorária” (cf. TJSP, AI nº 990.10.125463-8, 11ª 
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Gilberto dos Santos) Por fim, em relação aos índices dos expurgos inflacionários, estão 
eles todos acobertados pela coisa julgada da sentença proferida na ação coletiva. Logo, não há mais espaço para rediscussão 
da matéria. Contrariamente ao que entendíamos, não cabem honorários autonomamente fixados quando a impugnação 
é improcedente: “Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. 
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, 
com base no art. 20, § 4º, do CPC.” (STJ, CORTE ESPECIAL, REsp 1134186/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.08.11); 
Diante do exposto e do mais que dos autos consta JULGO: a- EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 
termos do art. 267, V, do CPC, no que diz respeito às cadernetas de poupança de número 15.004.815-0 e 15.005.541-5; b- 
JULGO IMPROCEDENTE a impugnação, quanto ao mais. Custas do incidente ficam em 50% para cada parte, observando-se 
a Assistência em favor do impugnado. CONDENO o impugnado em honorários de 10% sobre o valor do montante do pedido 
atingido pela litispendência, suspendendo a exequibilidade de tais verbas também por conta da Assistência. - ADV: ARIANE 
LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 3001932-14.2013.8.26.0358 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.C.S.A.O. 
- C.R.O. - Fls. 64. Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Anote-se. Decorrido, manifeste-se o autor. 
Intime-se. - ADV: WELLINGTON RODRIGO PASSOS CORREA (OAB 227086/SP), FERNANDO CESAR PIEROBON BENTO 
(OAB 139671/SP), ANTONIO ROCHA RUBIO (OAB 129421/SP)

Processo 3002166-93.2013.8.26.0358 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.S.N. - Suspendo o curso deste processo até 
decisão do processo n. 3002442-27.2013.8.26.0358, em apenso. Intime-se. - ADV: ADNAEL ALVES DA COSTA NETO (OAB 
221122/SP)

Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
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JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO HAGGI ANDREOTTI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DANILO AUGUSTO DOBNER
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0011/2015
Processo 0000049-15.2015.8.26.0358 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - B.A. e outros 

- Vistos. Pleiteia a patrona do requerente Dorival Magno Saraiva a restituição do veículo apreendido nos autos principais. O 
D. Promotor de Justiça opinou pelo indeferimento (fls. 12). DECIDO. Procede parecer do D. Promotor de Justiça. Ocorre que 
veículo apreendido foi o instrumento utilizado na prática delituosa descrito nos autos; portanto, de interesse do processo. 
Assim, a luz do artigo 118, do Código de Processo Penal, por ora, INDEFIRO o pleito. Intimem-se. Mirassol, 06 de fevereiro de 
2015. - ADV: NUGRI BERNARDO DE CAMPOS (OAB 343409/SP), EDSON JOSE DE GIORGIO (OAB 50507/SP), JOSIANE 
FERNANDA PERPETUO GULO (OAB 302264/SP)

Processo 0000137-24.2013.8.26.0358 (035.82.0130.000137) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e 
Condutas Afins - Eder Jose Pedro dos Santos - Vistos. Expeça-se certidão de honorários em favor do patrono do sentenciado. 
Aguarde-se o decurso do prazo do edital de fls.169; decorrido, certifique-se, remetem-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, observando-se formalidades legais. Intimem-se. Mirassol, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: MARCOS ROBERTO 
SANCHEZ GALVES (OAB 124372/SP)

Processo 0000334-08.2015.8.26.0358 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0004583-83.2011 - Vara 
Única) - Rogerio da Silva - Vistos. Para o ato deprecado, designo o dia 23 de FEVEREIRO de 2015, às 14hrs50min. Comunique-
se o juízo de origem. Comunique-se à OAB desta designação. Intimem-se. Mirassol, . - ADV: KARINA ZUCARATTO MARTINS 
(OAB 276429/SP)

Processo 0000447-59.2015.8.26.0358 - Carta Precatória Criminal - Interrogatório (nº 0003033-32.2014 - 1ª Vara) - Justiça 
Pública - Dilson José Cavalioni Filho - Vistos. Para o ato deprecado, designo o dia 31 de MARÇO 2015, às 14hrs20min. 
Comunique-se o juízo de origem. Comunique-se à OAB desta designação. Intimem-se. Mirassol, . - ADV: ADEMIR CESAR 
VIEIRA (OAB 225153/SP)

Processo 0000885-03.2006.8.26.0358 (358.01.2006.000885) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - Jone Negretti da Costa Junior e outro - Vistos. Fls. 346-(pedido de desarquivamento de autos): Defiro. Intime-
se. Mirassol, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: ROBERTA GIACOMELLI FERNANDES (OAB 256600/SP)

Processo 0001270-72.2011.8.26.0358 (358.01.2011.001270) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a 
Ordem Tributária - Antonio Carlos Caran e outros - Por estes fundamentos, declino da competência para o julgamento dos 
crimes referentes aos itens 1/4, 8, 10, 12, 15, 17, 24, 28 e 30 do item I (Peças de Exame) da prova pericial já referida, determino 
a suplementação dos autos, e ulterior remessa do processo àquela justiça. Declaro por consectário a incompetência deste 
juízo para o julgamento dos crimes imputados aos réus (i) Antonio Carlos Caran, (ii) Valdeci Raimundo Rosa, (iii) Dorival Luiz 
Caran, (iv) José Elias Portero, (v) Aparecida Antonia Pereira, (vi) Shirely de Fátima da Cunha, (vii) Pedro Correa, (viii) Manoel 
Pereira da Silva, (ix) Mirian Alves Silva Ribeiro, (x) Cláudio Rodrigues Vieira, (xi) Priscila Jéssica Roberto Barbosa Prates e 
(xii) José Deli Borges Neto. Promova-se a suplementação de autos e seu envio à Justiça Federal Subseção Judiciária de São 
José do Rio Preto-SP, com as homenagens do Juízo aos Magistrados e Servidores daquele Foro, anotando-se o necessário. 
Após, venham os autos conclusos para a análise das defesas preliminarmente lançadas pelos acusados remanescentes. 
Ciência ao n. Representante do Ministério Público. Int e cumpra-se. Mirassol, 28 de janeiro de 2015. - ADV: ALEXANDRE DE 
LUCAS DA SILVA PEDROSO (OAB 243827/SP), RUBENS GOMES (OAB 46180/SP), TALES MILER VANZELLA RODRIGUES 
(OAB 236664/SP), REGINA MARA GALHARDO (OAB 229673/SP), ALEXANDRE MIGUEL GARCIA (OAB 103575/SP), JOANA 
DARC MACHADO MARGARIDO (OAB 109217/SP), ANTONIO MOACIR CARVALHO (OAB 61170/SP), MARCELO MARTINS 
ALVES (OAB 143040/SP), JOSÉ ROBERTO CURTOLO BARBEIRO (OAB 204309/SP), EDER FREDERICO BARBOZA RAIA 
(OAB 200331/SP), SANDRA MÁRCIA ANTONIO CAVALIERI (OAB 175398/SP), THAIS BENINE ROSA GALVES (OAB 171803/
SP), NILVIA BUCHALLA (OAB 112182/SP), FERNANDO CESAR PIEROBON BENTO (OAB 139671/SP), RODRIGO SANCHES 
TROMBINI (OAB 139060/SP), AGNALDO NEVES DE OLIVEIRA (OAB 128834/SP), JERONYMO JOSE GARCIA LOURENCO 
(OAB 119211/SP), EVIDET FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS (OAB 118647/SP), SILVIO EDUARDO MACEDO MARTINS 
(OAB 204726/SP), ELOI RODRIGUES MENDES (OAB 276029/SP), ANDRE PACHELE SANCHES (OAB 283321/SP), JOSE 
LUIS CABRAL DE MELO (OAB 84662/SP), ARNALDO PILONI (OAB 90801/SP), RICARDO SILVEIRA FERREIRA (OAB 277969/
SP)

Processo 0001358-42.2013.8.26.0358 (035.82.0130.001358) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
Marco Arésio dos Santos. - Vistos. O sentenciado MARCO ARÉSIO DOS SANTOS, deixou de efetuar o pagamento da multa e 
da prestação pecuniária; embora devidamente intimando às fls.106, sem qualquer justificativa nos autos. DECIDO. O caso é 
de conversão. De fato, o sentenciado deixou de efetuar o pagamento da multa e prestação pecuniária, sem sequer apresentou 
justificativa. Demonstrando descaso com a justiça, frustrando a execução da pena. A conversão é de rigor. Desnecessária a 
oitiva, vez que devidamente intimado, sabedor do que deveria cumprir, não o fez. Assim, com fundamento no artigo 44, § 4º, 
do Código Penal, CONVERTO a prestação pecuniária em privativa de liberdade, pelo igual período. Anoto o regime ABERTO, 
modalidade albergue domiciliar para desconto da pena. Expeça-se mandado de prisão, devendo o sentenciado ser apresentado 
em juízo para advertência tão logo seja preso. No tocante a pena de multa, extraia-se certidão da sentença que impôs a referida 
penalidade, com as cópias necessárias, inclusive com o cálculo, encaminhando-se à Procuradoria Geral do Estado para a 
inscrição em dívida ativa. Intimem-se. Mirassol, 11 de dezembro de 2014. - ADV: ANA CLAUDIA BILIA (OAB 272583/SP)

Processo 0001944-45.2014.8.26.0358 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - R.F.C.R. 
- Vistos. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Publico em face de Rafael Fernandes Correa Rosa para apurar a 
prática do delito previsto no artigo 129, § 9º, cc o artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal e artigos 5º e 7º, inciso I, 
da Lei nº 11.340/2006. Às fls. 30 a denúncia foi recebida, tendo este Juízo determinado a requisição de folha de antecedentes 
criminais e a citação do acusado para apresentação da defesa preliminar. Citado o acusado (fls. 44), este apresentou sua defesa 
preliminar (fls. 46/50). É o relatório. DECIDO. Analisando a peça preliminar apresentada pela acusado verifico que permanecem 
íntegros os motivos que ensejaram o recebimento da peça acusatória. Assim, dentre os elementos apresentados, não vislumbro 
a presença de nenhuma das causas de absolvição sumária, prevista nos incisos de I e IV, do artigo 397, do Código de Processo 
Penal. Nada recomenda que se impeça a instrução. Posto isto, mantenho a decisão de recebimento da denúncia, e designo o 
dia 04 de MARÇO de 2015, às 15hrs15min, para a audiência una de instrução, interrogatório, debates e julgamento (art. 400, 
CPP), intimando-se e, se necessário, requisite-se. Intimem-se. Mirassol, . - ADV: MATHEUS ANTONIO FERNANDES (OAB 
262722/SP)

Processo 0002702-58.2013.8.26.0358 (035.82.0130.002702) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Lesão Corporal - F.F.A. 
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- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
358.2014/012756-5 dirigi-me ao endereço constante no mandado, bem como no atual endereço residencial do Réu, na Av. 
Tarraf, nº 3476, conforme constatei em diligências, ai sendo, tê-lo citado pelo inteiro teor e para os fins do presente mandado 
que de tudo bem ciente ficou, ofereci-lhe contrafé que aceitou, informei-lhe sobre os prazos e advertências constantes no 
mandado, exarando acima, a nota de seu ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: RODRIGO JOSÉ FERNANDES NETO 
(OAB 323132/SP)

Processo 0002918-19.2013.8.26.0358 (035.82.0130.002918) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
P.B.C.H.M. - Vistos. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Publico em face de Paulo Castilho Henrique Marinho para 
apurar a prática do delito previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro. Às fls. 47 a denúncia foi recebida, tendo este 
Juízo determinado a requisição de folha de Antecedentes Criminais e, eventuais certidões esclarecedoras a fim de verificar 
a possibilidade da suspensão condicional. Embora o acusado tenha preenchido os requisitos legais, não foi localizado nos 
autos (fls. 57); sendo determinado o prosseguimento normal dos autos. Devidamente citado o acusado por edital (fls. 83), por 
despacho de fls. 89, determinei a suspensão do processo nos termos do artigo 366, do CPP; antecipação da prova oral e, a 
nomeação de patrono ao acusado, tendo este apresentado defesa preliminar (fls. 101/104). É o relatório. DECIDO. Analisando a 
peça preliminar apresentada pela acusado verifico que permanecem íntegros os motivos que ensejaram o recebimento da peça 
acusatória. Assim, dentre os elementos apresentados, não vislumbro a presença de nenhuma das causas de absolvição sumária, 
prevista nos incisos de I e IV, do artigo 397, do Código de Processo Penal. Nada recomenda que se impeça antecipação da 
prova oral. Posto isto, mantenho a decisão de recebimento da denúncia, e designo o dia 04 de MARÇO de 2014, às 14hrs45min, 
para a oitiva da testemunha arrolada pela acusação. Intimem-se. Mirassol, . - ADV: THIAGO ROGÉRIO BALDIN (OAB 305487/
SP)

Processo 0002970-78.2014.8.26.0358 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - J.A.P.G. e outros - 
Vistos. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Publico em face de Júnio Antônio da Silva, Adriano Rodrigues da Silva 
Neto e Janderson Aparecido Porfírio Goularte, para apurar a prática do delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV, cc artigo 
14, inciso II, todos do Código Penal. Às fls. 69 a denúncia foi recebida, tendo este Juízo determinado a requisição de folha 
de antecedentes criminais e, eventuais certidões esclarecedoras para analise da possibilidade da suspensão condicional do 
processo. Preenchido os requisitos exigidos pela Lei nº 9.099/1995, foi o processo suspenso em relação aos acusados Júnio 
e Adriano (fls. 83). Quanto ao acusado Janderson foi determinado o prosseguimento dos autos (fls.75); o qual foi devidamente 
citado (fls.82), tendo este apresentado sua defesa preliminar (fls.94). É o relatório. DECIDO. Analisando a peça preliminar 
apresentada pela acusado verifico que permanecem íntegros os motivos que ensejaram o recebimento da peça acusatória, não 
vislumbro a presença de nenhuma das causas de absolvição sumária, prevista nos incisos de I e IV, do artigo 397, do Código 
de Processo Penal. Nada recomenda que se impeça a instrução. Posto isto, mantenho a decisão de recebimento da denúncia, 
e designo o dia 23 de MARÇO de 2015, às 15hrs15min, para a audiência una de instrução, interrogatório, debates e julgamento 
(art. 400, CPP). Intimem-se e requisite-se. Mirassol, 16 de dezembro de 2014. - ADV: IARA FERREIRA OCHIUSSI PORPETA 
(OAB 122884/SP)

Processo 0003357-30.2013.8.26.0358 (035.82.0130.003357) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - C.R.C. - Vistos. 
Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Publico em face de Cláudio Ricardo da Cruz para apurar a prática do delito 
previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal. Às fls. 79 a denúncia foi recebida, tendo este Juízo determinado a requisição de 
folha de Antecedentes Criminais e, eventuais certidões esclarecedoras para analise da possibilidade da suspensão condicional 
do processo; entretanto, constatado ausentes os requisitos legais foi determinado o prosseguimento dos autos (fls.84). Citado 
o acusado (fls. 95), este apresentou sua defesa preliminar (fls. 105/106). É o relatório. DECIDO. Analisando a peça preliminar 
apresentada pela acusado verifico que permanecem íntegros os motivos que ensejaram o recebimento da peça acusatória. 
Assim, dentre os elementos apresentados, não vislumbro a presença de nenhuma das causas de absolvição sumária, prevista 
nos incisos de I e IV, do artigo 397, do Código de Processo Penal. Nada recomenda que se impeça a instrução. Posto isto, 
mantenho a decisão de recebimento da denúncia, e designo o 04 de MARÇO de 2015, às 13hrs45min, para a audiência una 
de instrução, interrogatório, debates e julgamento (art. 400, CPP), intimando-se e, se necessário, requisite-se. Intimem-se. 
Mirassol, . - ADV: TIAGO HENRIQUE VANZELLA RODRIGUES (OAB 220711/SP)

Processo 0003657-55.2014.8.26.0358 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - I.A.S. - 
Vistos. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Publico em face de Ismael Almeida dos Santos para apurar a prática do 
delito previsto no artigo 129, § 9º, e no artigo 147, cc o artigo 71, todos do Código Penal, cc o art. 5º, inciso III e artigo 7º, inciso 
II, da Lei nº 11.340/2006. Às fls. 34 a denúncia foi recebida, tendo este Juízo determinado a requisição de folha de Antecedentes 
Criminais e a citação do acusado para apresentação da defesa preliminar. Citado o acusado (fls. 40), este apresentou sua defesa 
preliminar (fls. 49/51). É o relatório. DECIDO. Analisando a peça preliminar apresentada pela acusado verifico que permanecem 
íntegros os motivos que ensejaram o recebimento da peça acusatória. Assim, dentre os elementos apresentados, não vislumbro 
a presença de nenhuma das causas de absolvição sumária, prevista nos incisos de I e IV, do artigo 397, do Código de Processo 
Penal. Nada recomenda que se impeça a instrução. Posto isto, mantenho a decisão de recebimento da denúncia, e designo o 
dia 09 de MARÇO de 2015, às 15hrs45min, para a audiência una de instrução, interrogatório, debates e julgamento (art. 400, 
CPP), intimando-se e, se necessário, requisite-se. Intimem-se. Mirassol, . - ADV: JERONYMO JOSE GARCIA LOURENCO (OAB 
119211/SP)

Processo 0003737-19.2014.8.26.0358 - Inquérito Policial - Decorrente de Violência Doméstica - B.D.R. - Vistos. Trata-se 
de ação penal proposta pelo Ministério Publico em face de Beatriz Domingues Ramos para apurar a prática do delito previsto 
no artigo 129, § 9º, cc o art. 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, e artigos 5º e 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006. Às 
fls. 28 a denúncia foi recebida, tendo este Juízo determinado a requisição de folha de Antecedentes Criminais e a citação da 
acusada para apresentação da defesa preliminar. Citada a acusada (fls.35), esta apresentou sua defesa preliminar (fls. 43/44). É 
o relatório. DECIDO. Analisando a peça preliminar apresentada pela acusada verifico que permanecem íntegros os motivos que 
ensejaram o recebimento da peça acusatória. Assim, dentre os elementos apresentados, não vislumbro a presença de nenhuma 
das causas de absolvição sumária, prevista nos incisos de I e IV, do artigo 397, do Código de Processo Penal. Nada recomenda 
que se impeça a instrução. Posto isto, mantenho a decisão de recebimento da denúncia, e designo o dia 09 de MARÇO de 2015, 
às 16hrs30min, para a audiência una de instrução, interrogatório, debates e julgamento (art. 400, CPP), intimando-se e, se 
necessário, requisite-se. Intimem-se. Mirassol, . - ADV: MARCIA DA SILVA PEREIRA (OAB 284225/SP)

Processo 0004619-88.2008.8.26.0358 (358.01.2008.004619) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita 
- J.L.F.V. - - L.F.S. - - M.R.L. - - S.E. - Por estes fundamentos, (i) decreta-se a condenação de Luiz Fernando dos Santos, 
RG 11.775.742, por incurso no artigo 316 do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão a serem cumpridos em regime 
inicial aberto, e pagamento de 20 dias multa no valor de 1/10 do salário mínimo vigente o unitário; (ii) decreta-se a absolvição 
dos demais acusados por este delito nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e (iii) e decreta-se 
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absolvição de todos os acusados pelos demais delitos com estrado no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. O 
réu condenado suportará o pagamento da taxa judiciária. Certificado o trânsito em julgado nestes termos, (i) oficie-se ao rol dos 
culpados/IRGD para apostilação deste édito, bem como à Justiça Eleitoral, (ii) e oficie-se ao Ministério Público do Trabalho e à 
Delegacia do Trabalho. Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se. Mirassol, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: FERNANDO 
YUKIO FUKASSAWA (OAB 141626/SP), RONALDO SANCHES TROMBINI (OAB 169297/SP), HELCIO DANIEL PIOVANI (OAB 
224748/SP)

Processo 0004636-17.2014.8.26.0358 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
B.J.F.A. e outro - Vistos. Denego ao acusado Bruno José de Freitas Ataíde o benefício da revogação da decretação de prisão 
cautelar, eis que as provas do processo atraem, sim, a regra do artigo 312 do Código de Processo Penal, vendo-se que sua 
genitora assumiu a propriedade do entorpecente apreendido, dizendo que o fez a rogo do peticionário; e jungindo-se este 
informe aos exarados pela polícia civil do município de Tanabi-SP no sentido de que o suplicante foi o depositante da droga, 
afigura-se viável a denegação da benesse perseguida. Intime-se. Mirassol, 30 de janeiro de 2015. - ADV: EDINEIA MARIA 
GONCALVES (OAB 67397/SP)

Processo 0004636-17.2014.8.26.0358 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins 
- L.L.R. - B.J.F.A. - - D.M.L. - Vistos. De fato, houve aditamento da denúncia nos ditames do artigo 384 e 569, do Código de 
Processo Penal; assim, necessário a continuação da instrução criminal. Posto isto, acolho o parecer do D. Promotor de Justiça 
(fls.341), e determino que se aguarde o encerramento dessa nova instrução processual; em seguida, será dado nova vistas as 
partes para alegações finais ou complementação. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para apresentação da defesa prévia 
por parte da acusada Daisy; decorrido, oficie-se a OAB para nomeação de patrono(ª); após, intime-se. Intimem-se. Mirassol, 29 
de janeiro de 2015. - ADV: AIRTON DA SILVA REGO (OAB 322952/SP), EDINEIA MARIA GONCALVES (OAB 67397/SP)

Processo 0005193-04.2014.8.26.0358 - Inquérito Policial - Injúria - J.P.G. - Vistos. Trata-se de ação penal proposta pelo 
Ministério Publico em face de João Paulo Galego, para apurar a prática do delito previsto no artigo 21, da LCP, e artigo 147, 
do Código Penal, cc artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006, e ainda cc o artigo 69, do Código Penal. Às fls. 24 a denúncia 
foi recebida, tendo este Juízo determinado a requisição de folha de Antecedentes Criminais e a citação do acusado para 
apresentação da defesa preliminar. Citado o acusado (fls.37), este apresentou sua defesa preliminar (fls. 39/41). É o relatório. 
DECIDO. Analisando a peça preliminar apresentada pela acusado verifico que permanecem íntegros os motivos que ensejaram 
o recebimento da peça acusatória. Assim, dentre os elementos apresentados, não vislumbro a presença de nenhuma das 
causas de absolvição sumária, prevista nos incisos de I e IV, do artigo 397, do Código de Processo Penal. Nada recomenda que 
se impeça a instrução. Posto isto, mantenho a decisão de recebimento da denúncia, e designo o dia 30 de MARÇO de 2015, 
àas 14hrs30min, para a audiência una de instrução, interrogatório, debates e julgamento (art. 400, CPP), intimando-se e, se 
necessário, requisite-se. Intimem-se. Mirassol, . - ADV: MARTA LUCIA ZERATI (OAB 104563/SP)

Processo 0005883-04.2012.8.26.0358 (358.01.2012.005883) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema 
Nacional de Armas - Marco Rogério Fanelli - Vistos. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Publico em face de Marcos 
Rogério Faneli para apurar a prática do delito previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003. Às fls. 34 a denúncia foi recebida; 
em seguida, o processo foi suspenso nos termos do artigo 89, da Lei nº 9.099/1995 (fls.65); entretanto, por decisão de fls.89, 
foi revogada a suspensão condicional e, determinado prosseguindo o normal dos autos. O acusado foi regularmente citado às 
48vº, este apresentou sua defesa preliminar (fls. 98/104). É o relatório. DECIDO. Analisando a peça preliminar apresentada 
pela acusado verifico que permanecem íntegros os motivos que ensejaram o recebimento da peça acusatória. Assim, dentre 
os elementos apresentados, não vislumbro a presença de nenhuma das causas de absolvição sumária, prevista nos incisos 
de I e IV, do artigo 397, do Código de Processo Penal. Nada recomenda que se impeça a instrução. Posto isto, mantenho a 
decisão de recebimento da denúncia, e designo o dia 24 e MARÇO de 2015, às 14hrs10min, para a audiência una de instrução, 
interrogatório, debates e julgamento (art. 400, CPP), intimando-se e, se necessário, requisite-se. Intimem-se. Mirassol, . - ADV: 
EDILBERTO IMBERNOM (OAB 23565/SP)

Processo 0006070-17.2009.8.26.0358 (358.01.2009.006070) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - 
Sidinei Moreira da Silva - - Luciano Aparecido de Souza Hipólito - - Anselmo Victal de Vasconcelos - Aos 04 de fevereiro de 2015, 
às 16:30 horas, nesta cidade e comarca de Mirassol, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum Dr. “Jayme Pereira Garcia”, 
às portas abertas, onde presente se achavam o Excelentíssimo Senhor Doutor MARCELO HAGGI ANDREOTTI, M.M. Juiz de 
Direito da Primeira Vara Criminal. Presente o Digníssimo Promotor de Justiça, Doutor JOSÉ SILVIO CODOGNO. Presente o 
defensor Dr. LUCAS EUZEBIO CALIJURI. Presente o ilustre Representante do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 
DR. CLODOALDO PUBLIO FERREIRA. Presente a Senhora TEREZINHA AP. BATISTA, Escrevente, de seu cargo, adiante 
nomeada. Aberta a audiência, pelo MM. Juiz de Direito foi deliberado. “Vistos. Atendo a manifestação do n. Representante do 
Ministério Público, e por consequência, chamo os autos conclusos para redesignação da sessão e revogo o desmembramento 
antes determinado. Publicado nesta audiência, saem os presentes devidamente intimados. “CUMPRA-SE”. NADA MAIS - ADV: 
INIVALDO DELLA ROVERE (OAB 48915/SP), LUCAS EUZEBIO CALIJURI (OAB 272795/SP), LUIZ FERNANDO CORVETA 
VOLPE (OAB 247218/SP), SILVIO DELLA ROVERE NETO (OAB 201507/SP)

Processo 0006167-22.2006.8.26.0358 (358.01.2006.006167) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - Luis 
Carlos de Carvalho - Vistos. Fls. 385: Defiro, anotando-se e observando-se. No mais, considerando que o sentenciado constituiu 
patrono nos autos (fls.385/387), expeça-se certidão de honorários em favor do patrono nomeado. Intimem-se. Mirassol, 29 de 
janeiro de 2015. - ADV: RUBENS GOMES (OAB 46180/SP), LUCIANA CAMPOS CAPELIN (OAB 326514/SP), APARECIDO 
LESSANDRO CARNEIRO (OAB 333899/SP)

Processo 0006233-21.2014.8.26.0358 - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas 
- A.J.A. - Vistos. Expeça-se guia de recolhimento provisória, encaminhando-se a VEC competente. Intime-se o patrono do 
sentenciado para apresentar suas razões e contrarrazãos de apelação no prazo legal; após, ao MP para suas contrarrazãos. 
Regularizada as diligências, remetam-se estes autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
Intimem-se. Mirassol, 27 de janeiro de 2015. - ADV: GUSTAVO ENRICO LUÍS CASSIANO TOZZO E MACIEL (OAB 170740/SP)

Processo 0007722-93.2014.8.26.0358 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - F.R.L.A. 
- - P.C.M. - - M.A.S. - Vistos. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em face de Fábio Roberto Longo Alexandre, 
Paulo César Martins e Marco Aurélio dos Santos, para apurar a prática do delito previsto no artigo 33, “caput” e 35, ambos da Lei 
nº 11.343/2006, cc artigo 69, do Código Penal, bem como Fábio também como incurso no artigo 62, inciso I, do Código Penal. 
Os Acusados foram notificados (fls.136), constituíram patronos, tendo apresentado defesa prévia (fls.148/153, 156/163, 164/169 
e 170/178). Contudo, as alegações da defesa referem-se ao mérito e não há como acatá-las nesta fase processual, portanto 
sendo questões que deverão se enfrentadas na instrução criminal. A materialidade do crime restou comprovada (laudo de exame 
químico toxicológico fls. 75) e há indícios sérios de sua autoria imputada (justa causa para a propositura da ação penal). Logo, 
analisando os autos e presentes os pressupostos legais, recebo a denúncia em face Fábio Roberto Longo Alexandre, Paulo 
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César Martins e Marco Aurélio dos Santos. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de MARÇO de 2015, às 
13hrs45min; citando-se, intimando-se e requisitando-se. Comunique-se ao IIRGD. No mais, atenda-se a cota do MP de fls. 140, 
observando-se eventual diligências já atendida. Intimem-se. Mirassol, 29 de janeiro de 2015. - ADV: MOISES DA SILVA DEAN 
(OAB 344557/SP), BRUNO CILURZO BAROZZI (OAB 322722/SP), ANA CLAUDIA BILIA (OAB 272583/SP), ANDRÉ RICARDO 
VIEIRA (OAB 241842/SP), FERNANDO GABRIEL NAMI FILHO (OAB 209080/SP), ANA CAROLINA MARSON ROCHA (OAB 
205421/SP)

Processo 0007876-14.2014.8.26.0358 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - A.L.R. e outros - Vistos. Fls. 
340(juntada da procuração e pedido de carga dos autos - Dra. Barbara): Defiro; oficiando-se a OAB para compensação da 
nomeação de fls. 336/338. O acusado Everton Henrique da Silva Ribeiro, citado por edital (fls.322/323), não compareceu e nem 
constituiu advogado, razão pela qual, DETERMINO a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional ( CPP, art. 366, 
com a redação da Lei nº 9.271/96). Ademais, antecipo a sua prova oral, pois a realização tardia pode comprometer a busca da 
verdade real dos fatos; assim, oficie-se a OAB para nomeação de patrono; após, intime-se para apresentar a defesa preliminar 
no prazo legal. No mais, verifique a serventia se os demais patronos já apresentarem defesa preliminar; em caso negativo, 
intimem-se. Intimem-se. Mirassol, 22 de janeiro de 2015. - ADV: BÁRBARA MARIA CORNACHIONI GIMENES (OAB 270061/
SP)

Processo 0008131-45.2009.8.26.0358 (358.01.2009.008131) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - Cristian Cunha Marques - Vistos. Recebo o recurso apresentado às fls.340/346. Aguarde-se o decurso do 
prazo para o MP; decorrido, vista para as contrarrazãos. No mais, aguarde-se a devolução do mandado copiado às fls. 337, 
devidamente cumprindo. Intimem-se. Mirassol, 04 de dezembro de 2014. - ADV: GEISA CASSEMIRO FREIRE (OAB 265322/
SP)

Processo 3001188-19.2013.8.26.0358 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - C.C.B.V. 
- Vistos. Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Publico em face de Caio César Borges Viana, para apurar a prática do 
delito previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, cc o artigo 5º, inciso III, e artigo 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006. Às fls. 80 
a denúncia foi recebida, tendo este Juízo determinado a requisição de folha de antecedentes criminais e a citação do acusado 
para apresentação da defesa preliminar. Citado o acusado (fls.93), este apresentou sua defesa preliminar (fls. 97/98). É o 
relatório. DECIDO. Analisando a peça preliminar apresentada pela acusado verifico que permanecem íntegros os motivos que 
ensejaram o recebimento da peça acusatória. Assim, dentre os elementos apresentados, não vislumbro a presença de nenhuma 
das causas de absolvição sumária, prevista nos incisos de I e IV, do artigo 397, do Código de Processo Penal. Nada recomenda 
que se impeça a instrução. Ademais, indefiro o pedido de retratação em Juízo. Posto isto, mantenho a decisão de recebimento 
da denúncia, e designo o dia 17 de MARÇO de 2015, às 13hrs45min, para a audiência una de instrução, interrogatório, debates 
e julgamento (art. 400, CPP). Intimem-se e requisitem-se. Mirassol, 16 de dezembro de 2014. - ADV: MATHEUS VECCHI (OAB 
236268/SP)

Execução Criminal nº 620.052. A Justiça Pública X ALMIR ROGERIO DE CARVALHO, Fl. 135 dos autos em apenso de 
situação processual: Vistos. Atenda-se a cota retro do MP(ofício à entidade em que o réu está internado). Mir., 27 de novembro 
de 2014. (a) Dr. Marcelo Haggi Andreotti, Juiz de Direito. - ADV: ALAN RODRIGO BORIM OAB 207.263/SP

Execução Criminal nº 749.503. A Justiça Pública X LUCAS DE PAULA TOME, Fl. 37/38 dos autos em apenso de Roteiro de 
Penas: Autos com vista para a defesa manifestar-se no prazo legal ante o requerimento de regressão do regime em razão do 
aumento da pena, cota ministerial de fls. 37/38 dos autos em apenso de Roteiro de Penas. - ADV: LICINIA PEROZIM BARILE 
OAB 221.863/SP

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO HAGGI ANDREOTTI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIANE CRISTINA NOGUEIRA BERROCAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0008/2015
Processo 0000014-89.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 

Aparecida da Silva Silva - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Ante a concordância da parte autora, 
HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo requerido (fls. 86). Expeça-se requisitório de pequeno valor para pagamento em 
60 dias, com atualização até a data do depósito. No prazo de cinco dias, apresente o interessado as cópias necessárias para 
instruir o ofício. Int. - ADV: ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP), ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 
224677/SP)

Processo 0000016-59.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- Vanderlei Rodrigues Teles - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vista dos autos ao autor para: manifestar-
se sobre a impugnação aos cálculos apresentada pelo requerido. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP), 
ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP)

Processo 0000228-46.2015.8.26.0358 - Procedimento Ordinário - Indenização Trabalhista - Sandra Regina Pinto Montrezor 
- Diante do exposto e do mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder a requerente o benefício 
da sexta-parte dos vencimentos integrais, excluídas verbas eventuais, com o pagamento de diferenças em atraso, observadas a 
prescrição quinquenal. Custas e honorários não cabíveis nesta fase. P.R.I. - ADV: ANDRE PACHELE SANCHES (OAB 283321/
SP), WALTER CARVALHO SANCHES (OAB 56008/SP), EVIDET FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS (OAB 118647/SP)

Processo 0000232-83.2015.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Valquiria Confecções Ltda Me - 
Misleine Cristiane Barbosa dos Santos - Vistos. Intime-se a exequente para regularizar sua representação processual, uma vez 
que a parte autora encontra-se representada por terceira pessoa, procedimento este, inadmissível perante o Juizado Especial 
Cível, prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção; Int. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0000233-68.2015.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Valquiria Confecções Ltda Me - Gessica 
Cristina Barboza - Vistos. Intime-se a exequente para regularizar sua representação processual, uma vez que a parte autora 
encontra-se representada por terceira pessoa, procedimento este, inadmissível perante o Juizado Especial Cível, prazo de 10 
(dez) dias, sob pena de extinção; Int. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0000234-53.2015.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Valquiria Confecções Ltda Me - Marcelo 
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Eduardo Pereira - Vistos. Intime-se a exequente para regularizar sua representação processual, uma vez que a parte autora 
encontra-se representada por terceira pessoa, procedimento este, inadmissível perante o Juizado Especial Cível, prazo de 10 
(dez) dias, sob pena de extinção; Int. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0000254-78.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Angelo Castilho da Cunha - 
Luiz Carlos Borgonovi - - Clarice de Oliveira Borgonove - Vistos, - HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos 
e legais efeitos, o acordo a que chegaram as partes, nos termos da petição de fls. 60/61; cancelando o leilão designado às fls. 
54; - Aguarde-se o integral cumprimento do mesmo até 20/07/2015; decorridos 30 dias após o término do acordo, deverá a parte 
autora, independentemente de intimação, informar a este juízo, certo que, no silêncio, os autos serão destruídos, dando por 
satisfeita a obrigação; Int. - ADV: OSVALDO RIBEIRO RODRIGUES (OAB 112706/SP)

Processo 0000363-63.2012.8.26.0358 (358.01.2012.000363) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e 
Adicionais - Ademir da Silva - São Paulo Previdencia Spprev - Vistos. Em face da certidão supra, concedo mais 30 (trinta) dias 
para que a requerida cumpra o julgado; Int. ( APOSTILAMENTO E PLANILHAS) - ADV: ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA 
(OAB 197585/SP), WALMIR FAUSTINO DE MORAIS (OAB 226311/SP), JOÃO PAULO MACIEL DE ARAUJO (OAB 268637/SP)

Processo 0000387-86.2015.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Walnir Aparecido 
Bosso - Danilo Romão Ribeiro - - Ana Paula da Silva Pereira - - Marinei da Silva Pereira - ( intimação do autor para informar o 
atual endereço da requerida Marinei da Silva Pereira, pois a mesma mudou-se. Prazo: 10 dias) - ADV: CELSO ALVES PEREIRA 
(OAB 88920/SP)

Processo 0000391-60.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Aurora Rosa Leila - Me - Fatima Maria 
Jesus - 1- Em face da certidão supra, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução movida por AURORA ROSA LEILA-
ME contra FÁTIMA MARIA JESUS, o que faço com fundamento no art. 53, § 4º da Lei 9.099/95. Determino a destruição dos 
autos após 90 dias desta decisão, devolvendo os documentos a quem de direito; 2- Registre- se e Int - ADV: ARIANE LONGO 
PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0000428-53.2015.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Melissa 
Malu Venâncio - Sky Brasil Serviço Ltda - 1- Primeiramente, deverá o(a)(s) autor(a)(es) apresentar comprovante de residência, 
no prazo de dez (10) dias; 2- Após, cite-se a réu para, querendo, apresentar resposta no prazo de quinze(15) dias, contados da 
juntada do mandado ou aviso de recebimento de correspondência. Na hipótese de concordância do pedido, o pagamento pode 
ser feito por meio de depósito judicial; 3- Intimem-se. - ADV: ANTONIO JOSE MARCHIORI JUNIOR (OAB 142783/SP)

Processo 0000463-13.2015.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - André 
Luiz Guirado - Enivaldo Marteli - foi designado o dia 03 de março de 2015 às 10:30 horas para a realização da audiência de 
tentativa de conciliação e recebimento de contestação ( oral ou escrita) a ser realizada no CEJUSC situado a Rua Nove de Julho 
n. 1030 em Mirassol-SP- fone 3243-7150; devendo o advogado comunicar seu cliente, ficando advertido(a) que a ausência do(a) 
autor(a), implicará na extinção do processo com fulcro no art. 51, inciso I da Lei 9099/95, sendo condenado(a) ao pagamento 
das custas processuais, na forma do art. 51, §2º, da Lei 9099/95, em 1% do valor da inicial, cujo mínimo a ser recolhido será de 
05 UFESPs). - ADV: THAIS BATISTA LEÃO (OAB 274461/SP)

Processo 0000473-57.2015.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Jose 
Rodrigues - Orlando Coltro - foi designado o dia 03 de março de 2015 às 10:45 horas para a realização da audiência de tentativa 
de conciliação e recebimento de contestação ( oral ou escrita) a ser realizada no CEJUSC - situado a Rua Nove de Julho n. 
1030 em Mirassol-SP- fone 3243-7150; devendo o advogado comunicar seu cliente, ficando advertido(a) que a ausência do(a) 
autor(a), implicará na extinção do processo com fulcro no art. 51, inciso I da Lei 9099/95, sendo condenado(a) ao pagamento 
das custas processuais, na forma do art. 51, §2º, da Lei 9099/95, em 1% do valor da inicial, cujo mínimo a ser recolhido será de 
05 UFESPs). - ADV: PAULA REGINA DE CALDAS ANDRADE BARACIOLI (OAB 353719/SP)

Processo 0000517-76.2015.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Jose Roberto Soares Pereira - Banco Bradesco S.A. - Vistos. Difere-se a análise da tutela de urgência para 
momento posterior à resposta. Uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade, nos 
termos no Enunciado 116 do FONAJE, para concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresente o autor comprovante de 
rendimento. Sem prejuízo, apresente o autor comprovante de endereço atualizado, bem como cópia de seus documentos 
pessoais. Após, cite-se, com as advertências de praxe. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE SOARES (OAB 329483/SP), BASILEU 
VIEIRA SOARES (OAB 95501/SP)

Processo 0000936-33.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Thais Batista Leão - 
Rodrigo Amaro Garcia - Thais Batista Leão - 1- Em face da petição de fls. 53, que informa a quitação integral do débito, JULGO 
EXTINTA a presente ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida por THAIS BATISTA LEÃO contra RODRIGO 
AMARO GARCIA, o que faço com fundamento no art. 794, I, do CPC, e em consequência, determino sua DESTRUIÇÃO, após 
feitas as anotações de praxe, devolvendo os documentos a quem de direito. 2- Int. - ADV: MARCUS VINICIUS AMARO GARCIA 
(OAB 302493/SP), THAIS BATISTA LEÃO (OAB 274461/SP)

Processo 0001646-53.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Abdel Majid Sad Ahmad Leila - EPP - 
Deise Cristina de Andrade Santos - Em face do requerimento de fls. 36, fica a parte autora intimada para manifestar-se, no prazo 
de dez (10) dias, informando se concorda com a proposta de acordo da executada. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA 
(OAB 224677/SP)

Processo 0001797-19.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Abdel Majid Sad Ahmad Leila - EPP 
- Andre Luis Gussonate - VISTOS, Em face da petição do exequente de fls. 36, informando o cumprimento integral do acordo, 
JULGO EXTINTA a presente ação movida por ABDEL MAJID SAD AHMAD LEILA EPP contra ANDRÉ LUIS GUSSONATE, o que 
faço com fundamento no art. 794, inciso I do CPC. Transitada em julgado e, decorridos os 90 dias, determino a destruição dos 
autos, com as cautelas de praxe; Registre-se e int. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0001826-69.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Mauricio Cesar Carraro - Angelica Rosa 
Reginato - (Vista dos autos ao autor para: manifestar-se sobre a petição de fls. 58/59. Prazo: 05 dias). - ADV: ELKER DE 
CASTRO JACOB (OAB 197063/SP), VALDECIR SEVERINO RODRIGUES (OAB 337354/SP)

Processo 0001844-27.2013.8.26.0358 (035.82.0130.001844) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de 
Trânsito - Nelson Marson Junior - - Nilton Baracioli Marson - Ailton Rogerio Silva Carneiro - 1- DEFIRO a expedição de novo 
mandado de levantamento em favor do autor; 2- Int; (ex offício: o novo mandado de levantamento já se encontra expedido em 
Cartório para retirada) - ADV: ANDRÉ LUIS DE CASTRO MORENO (OAB 194812/SP)

Processo 0001949-04.2013.8.26.0358 (035.82.0130.001949) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Dirce Assis Ferraz - - Carmen Aparecida da Silva - - Jacira Malagoli da Silva - São Paulo Previdencia - Vistos 
Manifeste-se a requerida sobre os cálculos apresentados pela parte autora às fls.145/152, no prazo de 30 dias, sob pena de 
preclusão. Int. - ADV: ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP), WALMIR FAUSTINO DE MORAIS (OAB 226311/
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SP), JOÃO PAULO MACIEL DE ARAUJO (OAB 268637/SP)
Processo 0001951-71.2013.8.26.0358 (035.82.0130.001951) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 

Fazer / Não Fazer - Dirce Assis Ferraz e outros - São Paulo Previdencia Spprev - Vista dos autos ao autor para: apresentação 
de cálculos de liquidação, tendo em vista a juntada das planilhas requisitadas ao requerido. - ADV: ANDRE LUIZ GARDESANI 
PEREIRA (OAB 197585/SP), JOÃO PAULO MACIEL DE ARAUJO (OAB 268637/SP), WALMIR FAUSTINO DE MORAIS (OAB 
226311/SP)

Processo 0002235-79.2013.8.26.0358 (035.82.0130.002235) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e 
Adicionais - Walmir Faustino de Morais - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Ciência 
ao requerido para prosseguimento, se o caso. Prazo: 15 dias. - ADV: JOÃO PAULO MACIEL DE ARAUJO (OAB 268637/SP), 
ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP), WALMIR FAUSTINO DE MORAIS (OAB 226311/SP)

Processo 0002655-50.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Adicional por Tempo de Serviço - Zipora 
dos Santos Souza - São Paulo Previdencia - SPPREV - Vistos. Em face da certidão supra, concedo mais 30 (trinta) dias para 
que a requerida cumpra o julgado; Int. ( APOSTILAMENTO E PLANILHAS) - ADV: JOÃO PAULO MACIEL DE ARAUJO (OAB 
268637/SP), WALMIR FAUSTINO DE MORAIS (OAB 226311/SP), ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP)

Processo 0003356-79.2012.8.26.0358 (358.01.2012.003356) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tempo de Serviço - 
Maria do Carmo Maciel Singolani - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos Manifeste-se a requerida sobre os cálculos 
apresentados pela parte autora às fls.143/146, no prazo de 30 dias, sob pena de preclusão. Int. - ADV: WALMIR FAUSTINO DE 
MORAIS (OAB 226311/SP), JOÃO PAULO MACIEL DE ARAUJO (OAB 268637/SP), ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 
197585/SP)

Processo 0003375-17.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Aparecido Lessandro Carneiro - 
Vagner Valerio dos Santos - 1- Em face da certidão supra, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução de Título Extrajudicial, 
movida por APARECIDO LESSANDRO CARNEIRO contra VAGNER VALERIO DOS SANTOS, o que faço com fundamento 
no art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95, e em consequência, determino sua DESTRUIÇÃO, depois de feitas as anotações de praxe, 
devolvendo-se os documentos a quem de direito; 2- Registre-se e Int. - ADV: LUCIANA CAMPOS CAPELIN (OAB 326514/SP)

Processo 0003420-89.2012.8.26.0358 (358.01.2012.003420) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Aimar Ferreira - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - - São Paulo Previdencia Spprev - 
Vistos. Em face da certidão supra, concedo mais 30 (trinta) dias à requerida, para a apresentação das planilhas destinadas à 
elaboração dos cálculos. Int. - ADV: JOÃO PAULO MACIEL DE ARAUJO (OAB 268637/SP), WALMIR FAUSTINO DE MORAIS 
(OAB 226311/SP), ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP)

Processo 0003696-52.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Jeferson F Zaccari 
Manutenção Me - Luis Henrique Rodrigues Alves - Vistos. Fls.44: Ante o pagamento integral do débito, defiro o desbloqueio dos 
veículos ( Gol CL 1.6 - placas CDY 2202 - Fiat 147 L) do Renajud; Int. e cumpra-se; - ADV: CLODOALDO PUBLIO FERREIRA 
(OAB 244594/SP)

Processo 0004334-56.2012.8.26.0358 (358.01.2012.004334) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tempo de Serviço - 
Glaucia Mendes Gusson Nogueira - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. HOMOLOGO os cálculos de fls. 113/114, quanto 
ao principal, e os cálculos de fls. 119, no tocante aos honorários advocatícios. Expeça-se requisitório de pequeno valor para 
pagamento em 60 dias, com atualização até a data do depósito. Int. ( providencie a parte autora as cópias necessárias para 
instruir o oficio) - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP), ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/
SP)

Processo 0004335-41.2012.8.26.0358 (358.01.2012.004335) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tempo de Serviço 
- Maria Aparecida de Alcântara - Fazenda do Estado de São Paulo - Vista dos autos ao autor para: manifestar-se sobre a 
impugnação aos cálculos apresentada pelo requerido. - ADV: ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP), ARIANE 
LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0004350-73.2013.8.26.0358 (035.82.0130.004350) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento 
- Jeferson F Zaccari Manutenção Me - Jr Industria e Comercio de Importação e Exportação Ltda - ( manifeste-se o requerente 
acerca do leilão negativo de fls. 97. Prazo: 05 dias) - ADV: JOSIANE FERNANDA PERPETUO GULO (OAB 302264/SP), 
CLODOALDO PUBLIO FERREIRA (OAB 244594/SP)

Processo 0004473-08.2012.8.26.0358 (358.01.2012.004473) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e 
Adicionais - Sonia Gonçalves de Oliveira Teixeira - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos. Ante a concordância da 
parte autora, HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo requerido (fls. 110/112). Expeça-se requisitório de pequeno valor 
para pagamento em 60 dias, com atualização até a data do depósito. No prazo de cinco dias, apresente o interessado as 
cópias faltantes para instruir o ofício. Int. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP), ANDRE LUIZ GARDESANI 
PEREIRA (OAB 197585/SP)

Processo 0004602-42.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Distribuidora 
de Bebidas Ibitinga Ltda - Me - Transportadora Gold Star - - Hygor de Oliveira Mendes - EPP - ( intimação da requerida 
Transportadora Gold Star para informar o atual endereço da testemunha Carlos Cezar da Silva, tendo em vista que o mesmo 
mudou-se para Porteirão, Estado de Goiás ( fls.141) . Prazo: 10 dias) - ADV: LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA (OAB 257690/
SP), BRUNA LEMES FEBOLI (OAB 308487/SP), ALEXANDRE LATUFE CARNEVALE TUFAILE (OAB 164516/SP), VINICIUS 
MEGIANI GONÇALVES (OAB 322074/SP)

Processo 0004682-06.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Abdel Majid Sad Ahmad Leila - EPP - 
FRANCISCO ALVES DA CRUZ - 1- Aguarde-se o integral cumprimento do acordo, até o dia 10-06-2015, devendo a exequente 
manifestar-se acerca de seu efetivo cumprimento. No silêncio, referido acordo será tido como integralmente cumprido e os autos 
extintos com base no artigo 794, I do CPC; 2- O valor de R$ 9,54, encontra-se desbloqueado conforme fls. 28; 3- Int. - ADV: 
ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0004888-88.2012.8.26.0358 (358.01.2012.004888) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Jose Donizetti Modelli - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - (vista ao autor para apresentação dos cálculos, 
tendo em vista a apresentação das planilhas pela requerida (fls.138/146). - ADV: JOÃO PAULO MACIEL DE ARAUJO (OAB 
268637/SP), WALMIR FAUSTINO DE MORAIS (OAB 226311/SP), ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP)

Processo 0004896-94.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Rosangela Aparecida Borini - R 
LUZINETE DA SILVA MODAS E ACESSORIOS - - Regina Luzinete da Silva - Vistos. Tendo em vista o detalhamento de Ordem 
Judicial de Bloqueio de Valores negativo e a pesquisa perante o Renajud, que não localizou veículos em nome da executada, 
manifeste-se a parte autora em termos do prosseguimento, indicando bens à penhora, no prazo de 30 dias, sob pena de 
extinção. Int. - ADV: FAUSTO JOSÉ DA ROCHA (OAB 217740/SP)

Processo 0004966-48.2013.8.26.0358 (035.82.0130.004966) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
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Fazer / Não Fazer - Jaqueliny Jessika Sgarbi Ferreira - Fazenda Pública de Mirassol - Vistos. Defiro a expedição do mandado 
de levantamento judicial dos valores depositados a fls. 100 em favor da patrona do autor. No prazo de 10 dias, manifeste-se 
a parte autora sobre o cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de medicamentos). Int. - ADV: ROSANA PERPETUA 
GONÇALVES (OAB 107264/SP), JOSEANE QUEIROZ LIMA (OAB 218094/SP), ANA GABRIELA MASOTI BLANKENHEIM (OAB 
262571/SP)

Processo 0005064-33.2013.8.26.0358 (035.82.0130.005064) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e 
Adicionais - Maria Ines Kaizer - Fazenda Publica do Estado - Vista dos autos ao autor para: apresentação de cálculos de 
liquidação, tendo em vista a juntada das planilhas requisitadas ao requerido. - ADV: JOÃO PAULO MACIEL DE ARAUJO (OAB 
268637/SP), ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP)

Processo 0005136-83.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Jose Marcio 
de Jesus - Vivo Telefônica Brasil S/A - (ciência ao autor da petição de fls. 87/88 da requerida. Prazo: 05 dias) - ADV: JOSE 
EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), MICHAEL JULIANI (OAB 209334/SP)

Processo 0005237-23.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Abdel Majid Sad Ahmad Leila - EPP - 
Jessica Tavares de Souza - Vistos. Em face da certidão supra, dou por satisfeita a execução e JULGO EXTINTA a presente ação 
movida por ABDEL MAJID SAD AHMAD LEILA EPP contra JESSICA TAVARES DE SOUZA, o que faço com fundamento no art. 
794, inciso I do CPC. Expeça-se guia de levantamento em favor do exequente; Transitada em julgado e, decorridos os 90 dias, 
determino a destruição dos autos, com as cautelas de praxe; Registre-se e int. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 
224677/SP)

Processo 0005240-12.2013.8.26.0358 (035.82.0130.005240) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Títulos 
de Crédito - Mercearia Clovis Viveiros Ltda Me - Rita de Cassia Gomes - Vistos, - HOMOLOGO por sentença, para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos, o acordo a que chegaram as partes, nos termos da petição de fls. 89; - Aguarde-se o integral 
cumprimento do mesmo até 15/01/2017; decorridos 30 dias após o término do acordo, deverá a parte autora, independentemente 
de intimação, informar a este juízo, certo que, no silêncio, os autos serão destruídos, dando por satisfeita a obrigação; Int. - 
ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0005270-47.2013.8.26.0358 (035.82.0130.005270) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda 
- Valdir Rodrigues Cavalcante - Valdecir Gabioli - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão; Ciência as partes do oficio juntado às fls. 82, 
referentes a instauração do Inquérito Policial; Intimem-se as partes para requererem o que de direito; Int. - ADV: DANIEL DA 
SILVA COUCEIRO (OAB 63645/SP), ADEMIR CESAR VIEIRA (OAB 225153/SP)

Processo 0005739-64.2011.8.26.0358 (358.01.2011.005739) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Fernando 
Trivelato Pereira - Dilma Donizete da Silva Carta Me - Vistos. Esgotadas as tentativas para satisfação da obrigação (inexistência 
de bens penhoráveis, penhora on line e Renajud negativos), impõe-se, de imediato, a extinção da ação movida por FERNANDO 
TRIVELATO PEREIRA contra DILMA DONIZETE DA SILVA CARTA - ME, o que faço com fundamento no art. 53, § 4º da Lei 
9.099/95. Tal disposição legal encontra amparo no espírito da lei, que pretende imprimir rapidez ao andamento dos feitos que 
tramitam pelos Juizados Especial, e não traz qualquer prejuízo ao exequente, que poderá propor nova ação, após diligenciar, ele 
mesmo, em busca de bens passíveis de penhora. Não há custas ou verbas honorárias. P.R.I.C. - ADV: ANDRE BARCELOS DE 
SOUZA (OAB 132668/SP), JEFFERSON FERREIRA DE REZENDE (OAB 228632/SP), ADEMIR CESAR VIEIRA (OAB 225153/
SP)

Processo 0006124-07.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - José Renato 
dos Santos Filho - Whirlpool S/A - VISTOS, Satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTA a presente ação movida por JOSÉ RENATO 
DOS SANTOS FILHO contra WHIRLPOOL S/A, o que faço com fundamento no art. 794, inciso I do CPC. Defiro a expedição do 
mandado de levantamento judicial em favor do autor. Transitada em julgado e, decorrido o prazo legal, determino a destruição 
dos autos, com as cautelas de praxe; Registre-se e int. - ADV: ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP), JOSÉ RENATO DOS 
SANTOS FILHO (OAB 354870/SP)

Processo 0006206-09.2012.8.26.0358 (358.01.2012.006206) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Clemerio Francisco Vieira - - Cicero Ademir da Silva - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos. 
Ciência aos interessados da baixa do Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Após, ao arquivo, com as devidas anotações. 
Decorrido o prazo de 180 dias, nos termos do Provimento nº 1958/212, do CSM, determino a destruição dos autos, com as 
cautelas de praxe. Int. - ADV: ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP), WALMIR FAUSTINO DE MORAIS (OAB 
226311/SP), JOÃO PAULO MACIEL DE ARAUJO (OAB 268637/SP)

Processo 0006219-37.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Renata 
Cristina da Silva - Banco BRADESCO Financiamentos S/A - VISTOS, - RECEBO o recurso interposto pela requerente às fls. 
73/78, apenas no seu efeito DEVOLUTIVO, intimando-se a parte adversa para, em querendo, apresentar as contrarrazões, no 
prazo de dez (10) dias; - Decorrido o prazo acima estabelecido, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Colégio Recursal do 
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de São José do Rio Preto-SP, observando-se as cautelas legais, com as nossas 
homenagens; -Int; - ADV: ANA LUIZA MUNHOZ FERNANDES (OAB 309735/SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 
206793/SP)

Processo 0006289-54.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Lucelia 
da Silva Pereira Dias - Banco Cacique S/A - 1- RECEBO o recurso interposto pelo requerido às fls. 53/66, apenas no seu efeito 
DEVOLUTIVO, intimando-se a parte adversa para, em querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de dez (10) dias; 2- 
Decorrido o prazo acima estabelecido, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Colégio Recursal do Juizado Especial Cível e 
Criminal da Comarca de São José do Rio Preto-SP, observando-se as cautelas legais, com as nossas homenagens; 3-Int; - ADV: 
ANDRE LUIS DO PRADO (OAB 292974/SP), MARCIO SILVA GOMYDE JUNIOR (OAB 280959/SP), ADAHILTON DE OLIVEIRA 
PINHO (OAB 152305/SP)

Processo 0006439-35.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Títulos de Crédito - Bombas 
Diesel Paulino Ltda Me - P C Bruschi Transportadora Me - Vistos. Diante da pesquisa negativa junto ao sistema Bacenjud e 
positiva junto ao Renajud proceda-se ao bloqueio da transferência e licenciamento e expeça-se o competente mandado de 
penhora e avaliação de quaisquer dos veículos encontrados. Int. - ADV: JORGAS GERALDO PAULINO DOS SANTOS (OAB 
288288/SP), MARCIA CRISTINA SANCHES (OAB 292435/SP)

Processo 0006608-22.2014.8.26.0358 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Anísio da Silva 
- Banco do Brasil S/A - Vistos. Realizado o bloqueio em ativos financeiros no valor de R$ 2.159,30, de titularidade da parte 
devedora, pelo sistema Bacenjud, conforme autorizado pelo art. 655-A CPC, fica convertido o bloqueio em penhora. Intime-se o 
executado para impugnação; decorrido o prazo de 15 dias, proceda-se ao levantamento do valor em favor da parte credora. Int. 
- ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), FERNANDO CESAR PIEROBON BENTO (OAB 139671/
SP)
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Processo 0006618-37.2012.8.26.0358 (358.01.2012.006618) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Elenice Pedro - São Paulo Previdencia Spprev - Vistos. Ciência aos interessados da baixa do Pedido de 
Uniformização de Jurisprudência. Após, ao arquivo, com as devidas anotações. Decorrido o prazo de 180 dias, nos termos 
do Provimento nº 1958/212, do CSM, determino a destruição dos autos, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: ANDRE LUIZ 
GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP), JOÃO PAULO MACIEL DE ARAUJO (OAB 268637/SP)

Processo 0006645-49.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - João 
Lourenço da Costa - Claro S.A. - VISTOS, Em face da certidão supra, JULGO EXTINTA a presente ação movida por JOÃO 
LOURENÇO DA COSTA contra CLARO S/A, o que faço com fundamento no art. 794, inciso I, do CPC, e em conseqüência, 
determino sua DESTRUIÇÃO após decorrido o prazo legal; Registre- se e Int. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL 
(OAB 146752/SP), PEDRO AUGUSTO GREGORINI (OAB 323115/SP)

Processo 0006664-26.2012.8.26.0358 (358.01.2012.006664) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Olavo de Souza Celestino - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - - São Paulo Previdencia Spprev - 
Vistos. Ciência aos interessados da baixa do Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Após, ao arquivo, com as devidas 
anotações. Decorrido o prazo de 180 dias, nos termos do Provimento nº 1958/212, do CSM, determino a destruição dos autos, 
com as cautelas de praxe. Int. - ADV: JOÃO PAULO MACIEL DE ARAUJO (OAB 268637/SP), WALMIR FAUSTINO DE MORAIS 
(OAB 226311/SP), ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP)

Processo 0006665-40.2014.8.26.0358 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Gilberto Gomes 
Moriel - Banco do Brasil S/A - Vistos. Realizado o bloqueio em ativos financeiros no valor de R$1.233,95, de titularidade da parte 
devedora, pelo sistema Bacenjud, conforme autorizado pelo art. 655-A CPC, fica convertido o bloqueio em penhora. Intime-se 
o executado para impugnação; decorrido o prazo de 15 dias, proceda-se ao levantamento do valor em favor da parte credora. 
Int. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), FERNANDO 
CESAR PIEROBON BENTO (OAB 139671/SP)

Processo 0006695-75.2014.8.26.0358 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - JOUBERT 
DE PADUA - Banco do Brasil S/A - Vistos. Realizado o bloqueio em ativos financeiros no valor de R$ 1.958,01, de titularidade 
da parte devedora, pelo sistema Bacenjud, conforme autorizado pelo art. 655-A CPC, fica convertido o bloqueio em penhora. 
Intime-se o executado para impugnação; decorrido o prazo de 15 dias, proceda-se ao levantamento do valor em favor da parte 
credora. Int. - ADV: FERNANDO CESAR PIEROBON BENTO (OAB 139671/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/
SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)

Processo 0006757-18.2014.8.26.0358 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria do Rosario 
Rocha Swerts Blundi - Banco do Brasil S/A - O mandado de levantamento (guia 329/14), no valor de R$ 7.887,15, já foi expedido 
e retirado em 18/11/2014. - ADV: FERNANDO CESAR PIEROBON BENTO (OAB 139671/SP)

Processo 0006771-02.2014.8.26.0358 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Pedro da Costa - 
Banco do Brasil S/A - Intimação do autor, através de seu procurador, para requerer o que de direito em termos de prosseguimento 
do feito. Prazo: cinco (05) dias. - ADV: HELOÍSA MANZONI GONÇALVES CABRERA (OAB 277647/SP), FERNANDO CESAR 
PIEROBON BENTO (OAB 139671/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)

Processo 0006809-14.2014.8.26.0358 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Jorge Luis 
Machado Diniz - Banco do Brasil S/A - 1- Ciência as partes do julgamento do Agravo de Instrumento; 2- Requeiram o que de 
direito, no prazo de cinco (05) dias; 3- Int.; - ADV: MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), FERNANDO 
CESAR PIEROBON BENTO (OAB 139671/SP)

Processo 0006812-66.2014.8.26.0358 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Renata Careti 
de Felippe - Banco do Brasil S/A - Vistos. Realizado o bloqueio em ativos financeiros no valor de R$ 611,20, de titularidade 
da parte devedora, pelo sistema Bacenjud, conforme autorizado pelo art. 655-A CPC, fica convertido o bloqueio em penhora. 
Intime-se o executado para impugnação; decorrido o prazo de 15 dias, proceda-se ao levantamento do valor em favor da parte 
credora. Int. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), FERNANDO CESAR PIEROBON BENTO (OAB 139671/SP), MARCELO 
OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)

Processo 0006865-47.2014.8.26.0358 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Vanderlei Gilmar 
Pinatto - Banco do Brasil S/A - Por estes fundamentos, nega-se provimento à impugnação lançada, assim como ao pedido 
liminar. Certificado o prazo de 05 dias da publicação desta decisão, expeça-se guia de levantamento dos valores depositados 
as fls. 63. Enfim, caso protocolada petição de notícia de recurso de agravo de instrumento pela vencida, concede-se prazo 
de 5 dias para comprovação da obtenção de efeito suspensivo, sendo que após o transcurso do quinquídio, proceder-se-á ao 
levantamento dos valores. Int e Cumpra-se. - ADV: FERNANDO CESAR PIEROBON BENTO (OAB 139671/SP), KARINA DE 
ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 0007178-13.2011.8.26.0358 (358.01.2011.007178) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Nilce da Conceição - - Itamar Garcia Vasques - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos. Ante o 
cumprimento da obrigação de fazer, JULGO EXTINTA a presente ação ajuizada por NILCE DA CONCEIÇÃO E ITAMAR GARCIA 
VASQUES contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, o que faço com fundamento no art. 794, I, do CPC. 
Transitada em julgado e, decorrido o prazo de 180 dias, nos termos do Provimento nº 1958/212, do CSM, determino a destruição 
dos autos, com as cautelas de praxe. P.R. e Int. - ADV: VIVIAN PATRÍCIA SATO YOSHINO (OAB 172172/SP), ANDRE LUIZ 
GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP)

Processo 0007239-34.2012.8.26.0358 (358.01.2012.007239) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento 
Indevido - Gisele Aparecida Pascom - Banco Finasa Bmc Sa - (Intimação novamente da autora para manifestar-se acerca da 
petição e depósito de fls. 230/232 no valor de R$ 1.400,03 para pagamento da condenação. Prazo: 05 dias) - ADV: BRUNO 
HENRIQUE GONÇALVES (OAB 131351/SP), RONALDO SANCHES TROMBINI (OAB 169297/SP)

Processo 0007403-28.2014.8.26.0358 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Oswaldo 
Berrocal - Banco do Brasil S/A - VISTOS, - Tendo em vista o Agravo de Instrumento interposto pelo requerido; aguarde-se 
decisão; - Int.; - ADV: MICHAEL JULIANI (OAB 209334/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0007581-45.2012.8.26.0358 (358.01.2012.007581) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Andréia Mori dos Santos - São Paulo Previdência Spprev - Vista dos autos ao autor para: apresentação 
de cálculos de liquidação, tendo em vista a juntada das planilhas requisitadas ao requerido. - ADV: ANDRE LUIZ GARDESANI 
PEREIRA (OAB 197585/SP), IGOR WASHINGTON ALVES MARCHIORO (OAB 305038/SP)

Processo 0007854-53.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Jose Maria Lopes da Silva - E A Dias Antenas Me - Claro - Grupo Topcell - - Claro S.A. - Por estes fundamentos, com 
resolução de mérito firmada no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, decreta-se (i) a concessão da tutela de 
urgência, providenciando a vencida Claro S/A a retirada do nome no decêndio ulterior à intimação, e (ii) a condenação da 
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vencida no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00, acrescidos de juros de mora desde a citação, 
e correção monetária daqui em diante, anotando-se a inexigibilidade dos valores, e a improcedência da ação em face de E 
A Dias Antema ME. P.R. e Intimem-se.// Em caso de eventual recurso: PREPARO - R$ 238,25 (Guia DARE, Código 230-6); 
PORTE DE REMESSA E RETORNO - R$ 32,70 (Guia FEDTJ- Código 110-4), que deverá ser apresentado em duas vias, para 
efeito de controle de estatística; TAXA de PROCURAÇÃO: R$ 14,48 - Guia DARE código 304-9.) - ADV: GIULIANO STEVAN 
FERNANDES DE OLIVEIRA (OAB 204297/SP), LUIZ FLÁVIO VALLE BASTOS (OAB 256452/SP), THALES SILVA PINTO (OAB 
344611/SP), ROBERTO GRISI (OAB 122810/SP), RICARDO DE AGUIAR FERONE (OAB 176805/SP)

Processo 0007924-70.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - AFONSO 
HENRIQUE GRIAO VAGULA - BANCO SANTANDER S/A - 1- RECEBO o recurso interposto pelo autor às fls. 76/86, apenas no 
seu efeito DEVOLUTIVO, intimando-se a parte adversa para, em querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de dez (10) 
dias; 2- Decorrido o prazo acima estabelecido, remetam-se os presentes autos ao Egrégio Colégio Recursal do Juizado Especial 
Cível e Criminal da Comarca de São José do Rio Preto-SP, observando-se as cautelas legais, com as nossas homenagens; 
3-Int; - ADV: NUGRI BERNARDO DE CAMPOS (OAB 343409/SP), BRUNO HENRIQUE GONÇALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0008214-85.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - José Pedro Baldan - José 
Luis Berrocal - - Nelsila Maria Angelo Berrocal - Os mandados de levantamento (guias: 05/15 e 18/15), no valor de R$ 210,00 
cada, encontram-se disponíveis em Cartório para retirada pelo autor. - ADV: MARCELO MARTINS ALVES (OAB 143040/SP)

Processo 0008216-55.2014.8.26.0358 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Odelso Pedro 
Silveira - Banco do Brasil S/A - Vistos. Ante a petição de notícia de recurso de agravo de instrumento pela vencida, concede-se 
prazo de 5 dias para comprovação da obtenção de efeito suspensivo, sendo que após o transcurso do quinquídio, proceder-
se-á ao levantamento dos valores. Int. e cumpra-se. - ADV: MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), 
FERNANDO CESAR PIEROBON BENTO (OAB 139671/SP)

Processo 0008255-52.2014.8.26.0358 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Dalva Araujo 
da Silva - - Jefferson Araujo da Silva - - Elton Araujo da Silva - Banco do Brasil S/A - Vistos. A questão atinente aos cálculos 
foi superada com a decisão que julgou a impugnação. Aguarde-se a intimação das partes. Int. - ADV: EDUARDO JANZON 
AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), ANA CRISTINA VARGAS CALDEIRA (OAB 228975/SP)

Processo 0008258-12.2011.8.26.0358 (358.01.2011.008258) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Milan Vavra - - Fabio Henrique Cueto - - Eduardo Sabatini Junior - - Sergio Henrique Umel - - Marcio Eleandro de 
Oliveira - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos. Em face da certidão supra, concedo mais 30 (trinta) dias para que 
a requerida cumpra o julgado; Int.( APOSTILAMENTO E PLANILHAS) - ADV: IGOR WASHINGTON ALVES MARCHIORO (OAB 
305038/SP), ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP)

Processo 0008380-20.2014.8.26.0358 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Osias Bueno 
- Banco do Brasil S/A - Por estes fundamentos, nega-se provimento à impugnação lançada, assim como ao pedido liminar. 
Certificado o prazo de 05 dias da publicação desta decisão, expeça-se guia de levantamento dos valores depositados as fls. 23. 
Enfim, caso protocolada petição de notícia de recurso de agravo de instrumento pela vencida, concede-se prazo de 5 dias para 
comprovação da obtenção de efeito suspensivo, sendo que após o transcurso do quinquídio, proceder-se-á ao levantamento dos 
valores. Int e Cumpra-se. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), MARCOS ROBERTO SANCHEZ GALVES 
(OAB 124372/SP), MICHAEL JULIANI (OAB 209334/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)

Processo 0008457-97.2012.8.26.0358 (358.01.2012.008457) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Abdel Majid 
Sad Ahmad Leila Epp - Natalia Leandra Pereira - 1- DEFIRO o pedido de fls. 57 do autor, expedindo-se o competente mandado 
de penhora; 2- Int; - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0008492-57.2012.8.26.0358 (358.01.2012.008492) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Valentina Sueli Rapis Botão - São Paulo Previdencia Spprev - Vistos. Ciência aos interessados da baixa 
do Pedido de Uniformização de Jurisprudência. Após, ao arquivo, com as devidas anotações. Decorrido o prazo de 180 dias, 
nos termos do Provimento nº 1958/212, do CSM, determino a destruição dos autos, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: 
JOÃO PAULO MACIEL DE ARAUJO (OAB 268637/SP), WALMIR FAUSTINO DE MORAIS (OAB 226311/SP), ANDRE LUIZ 
GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP)

Processo 0008517-02.2014.8.26.0358 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Roberto 
Pandolphi - Banco do Brasil S/A - Por estes fundamentos, nega-se provimento à impugnação lançada. Certificado o prazo 
de 05 dias da publicação desta decisão, expeça-se guia de levantamento dos valores depositados as fls. 24. Enfim, caso 
protocolada petição de notícia de recurso de agravo de instrumento pela vencida, concede-se prazo de 5 dias para comprovação 
da obtenção de efeito suspensivo, sendo que após o transcurso do quinquídio, proceder-se-á ao levantamento dos valores. Int 
e Cumpra-se. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), MARCOS ROBERTO SANCHEZ GALVES 
(OAB 124372/SP), MICHAEL JULIANI (OAB 209334/SP)

Processo 0008520-54.2014.8.26.0358 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Ana Maria 
Lopes Cauchioli - Banco do Brasil S/A - Por estes fundamentos, nega-se provimento impugnação lançada, assim como ao pedido 
liminar. Certificado o prazo de 05 dias da publicação desta decisão, expeça-se guia de levantamento dos valores depositados 
as fls. 25. Enfim, caso protocolada petição de notícia de recurso de agravo de instrumento pela vencida, concede-se prazo 
de 5 dias para comprovação da obtenção de efeito suspensivo, sendo que após o transcurso do quinquídio, proceder-se-á ao 
levantamento dos valores. Int e Cumpra-se. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), MARCOS 
ROBERTO SANCHEZ GALVES (OAB 124372/SP), MICHAEL JULIANI (OAB 209334/SP)

Processo 0008537-90.2014.8.26.0358 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - João Soares 
Geraldes Junior - Banco do Brasil S/A - Por estes fundamentos, nega-se provimento à impugnação lançada, assim como 
ao pedido liminar. Certificado o prazo de 05 dias da publicação desta decisão, expeça-se guia de levantamento dos valores 
depositados as fls. 40. - ADV: ADEMIR CESAR VIEIRA (OAB 225153/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 
109631/SP)

Processo 0008602-56.2012.8.26.0358 (358.01.2012.008602) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
Wellington e Valestero Ltda Me - Rogerio Aparecido Bortolotti - Face a devolução do AR, informando que o executado mudou-se, 
apresente o autor em 30 dias o atual endereço do mesmo, sob pena de extinção; - ADV: LUIS PAULO RODRIGUES VIEIRA 
(OAB 158122/SP), LUIS FERNANDO CABRAL DE MEDEIROS (OAB 304514/SP)

Processo 0008998-62.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Títulos de Crédito - João 
Soler Janasco e Filhas Ltda - EPP - Gene Construtora Ltda - EPP - foi designado o dia 09 de março de 2015 às 10:15 horas para 
a realização da audiência de tentativa de conciliação e recebimento de contestação ( oral ou escrita) a ser realizada no CEJUSC 
- situado a Rua Nove de Julho n. 1030 em Mirassol-SP- fone 3243-7150; devendo o advogado comunicar seu cliente, ficando 
advertido(a) que a ausência do(a) autor(a), implicará na extinção do processo com fulcro no art. 51, inciso I da Lei 9099/95, 
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sendo condenado(a) ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 51, §2º, da Lei 9099/95, em 1% do valor da inicial, 
cujo mínimo a ser recolhido será de 05 UFESPs). - ADV: CLODOALDO PUBLIO FERREIRA (OAB 244594/SP)

Processo 0009005-54.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Ilson Donizete Rufo - Adalberto 
dos Santos - Vistos, - HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo a que chegaram as 
partes, nos termos da petição de fls. 22; - Aguarde-se o integral cumprimento do mesmo até 10/04/2016; devendo o exequente 
manifestar-se em termos de prosseguimento ao término de referido prazo, sob pena de extinção pela satisfação; Int. - ADV: 
ARNALDO PILONI (OAB 90801/SP)

Processo 0009009-91.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Luciano dos Santos Cabral 
- Mercadopago.com Representações LTDA - Por tais considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial por 
LUCIANO DOS SANTOS CABRAL em face de MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA para CONDENAR o réu ao 
pagamento de R$ 200,00 (duzentos reais) a título de ressarcimento por dano material, corrigido monetariamente pela Tabela 
Prática do TJSP desde a data do desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sem sucumbência, nos 
termos da Lei n° 9.099/95. P.R.I.C. Mirassol, 19 de janeiro de 2015. (Para eventual recurso, recolher: PREPARO DO RECURSO: 
R$ 212,50 - Guia DARE Código 230-6; PORTE e REMESSA e RETORNO no valor de R$ 32,70 - Código 110-4, TAXA de 
PROCURAÇÃO: R$ 14,48 - Guia DARE código 304-9.) - ADV: CATARINA OLIVEIRA DE ARAUJO COSTA (OAB 301805/SP)

Processo 0009018-53.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Emilto Marangoni de Assis - EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ( 
no endereço fornecido às fls. 36 consta que a requerida mudou-se. Fica o autor intimado a informar o correto endereço, no prazo 
de 10 (dez) dias, sob pena de extinção) - ADV: ATILA SOARES FARIA (OAB 321822/SP)

Processo 0009123-30.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Eduvirgens Heredia de Lima - MUNICIPIO DE MIRASSOL - Vistos. RECEBO o recurso apresentado pelo requerido, apenas no 
efeito devolutivo, intimando-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. Após, remetam-
se os autos ao EGRÉGIO COLÉGIO RECURSAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP, com as homenagens e cautelas de estilo. 
Int. - ADV: ROSANA PERPETUA GONÇALVES (OAB 107264/SP), MARCIA APARECIDA NOGUEIRA (OAB 75744/SP)

Processo 0009278-33.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Abdel Majid Sad Ahmad Leila - Epp 
- Sebastião Raymundo de Figueiredo - Em face da certidão da Sra. Oficial de Justiça às fls. 16, fica a parte autora intimada 
a manifestar-se indicando o atual endereço da requerida, no prazo de trinta (30) dias, sob pena de extinção; - ADV: ARIANE 
LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0009326-89.2014.8.26.0358 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Reinaldo de 
Jesus Peron - Banco do Brasil S/A - Por estes fundamentos, nega-se provimento à impugnação lançada, assim como ao pedido 
liminar. Certificado o prazo de 05 dias da publicação desta decisão, expeça-se guia de levantamento dos valores depositados 
as fl. 38. Enfim, caso protocolada petição de notícia de recurso de agravo de instrumento pela vencida, concede-se prazo de 
5 dias para comprovação da obtenção de efeito suspensivo, sendo que após o transcurso do quinquídio, proceder-se-á ao 
levantamento dos valores. Int e Cumpra-se. - ADV: ANA CRISTINA VARGAS CALDEIRA (OAB 228975/SP), ARNOR SERAFIM 
JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0009352-87.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ABDEL MAJID SAD AHMAD LEILA 
- EPP - Derli Ferreira da Silva Costa - Em face da certidão da Sra. Oficial de Justiça às fls.16, fica a parte autora intimada a 
manifestar-se indicando o atual endereço da executada, no prazo de trinta (30) dias, sob pena de extinção; - ADV: ARIANE 
LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0009353-72.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ABDEL MAJID SAD AHMAD LEILA - 
EPP - Kamila de Souza Hernandez - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça em 
cumprimento ao mandado nº 358.2014/014576-8 que que DEIXEI DE CITAR: KAMILA DE SOUZA HERNANDES. MOTIVO: 
Referida pessoa, atualmente, NÃO reside no endereço indicado no mandado. É pessoa desconhecida dos atuais moradores. 
Devo informar que segundo informações obtidas em diligências anteriores, realizadas para cumprimento de mandados expedidos 
em outros processos e destinados à mesma dona KAMILA obtive a informação de que o atual endereço dela é desconhecido 
(encontra-se em lugar incerto e não sabido); existindo, apenas, suspeita de que ela estaria residindo em BURITAMA-SP.. FONTES 
DESTAS INFORMAÇÕES: 1) Sra. Rosana. Reside no endereço indicado neste mandado há aproximadamente oito meses. 
Informou desconhecer a pessoa da Sra. Kamila. 2) Vizinhos do endereço indicado neste mandado. Informaram desconhecer 
o nome das pessoas que residem no endereço indicado neste mandado, limitando-se a dizer que eles mudaram há pouco 
tempo ali. 3) Certidão feita por este serventuário, em setembro/14, quando de cumprimento do mandado expedido nos autos 
do processo 5906-76. 4) Certidão deste serventuário, feita em março/2014, quando do cumprimento de mandado expedido nos 
autos do processo 899-06 direcionada à empresa KAMILIA DE SOUZA HERNANDES (ME) de propriedade da ora executada, 
que funcionava defronte ao estabelecimento comercial do exequente; na época a empresa da Senhora Kamila teria fechado as 
portas - meio que na surdina - com a retirada dos bens do local, num domingo à noite e segundo consta ela teria mudado para 
BURITAMA-SP (endereço desconhecido). Enfim, o atual endereço da Sra. KAMILA DE SOUZA HERNANDES é desconhecido. 
Pelo exposto devolvo o presente em cartório para as providências necessárias. DATA DA CARGA DO MANDADO: 02/12/14. 
DATA DA CONCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS: 18/12/14. O referido é verdade e dou fé. Mirassol, 28 de janeiro de 2015. 01 (uma) 
cota - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0009353-72.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ABDEL MAJID SAD AHMAD LEILA - 
EPP - Kamila de Souza Hernandez - (intimação da exequente para manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça às fls. 
15, cujo teor encontra-se no sistema. Prazo: 05 dias, ficando ciente de que o abandono da causa por mais de 30 dias, levará a 
extinção do feito). - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0009422-75.2012.8.26.0358 (035.82.0120.009422) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e 
Adicionais - Daniel Pires Teixeira - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Provido o recurso 
interposto pelo requerido, ao arquivo, com as devidas anotações. Decorrido o prazo de 180 dias, nos termos do Provimento 
nº 1958/212, do CSM, determino a destruição dos autos, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: ANDRE LUIZ GARDESANI 
PEREIRA (OAB 197585/SP), MARCOS IVAN DE SOUZA (OAB 309160/SP)

Processo 0009443-80.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ABDEL MAJID SAD AHMAD LEILA - 
EPP - Mauro dos Santos - (intimação da exequente para manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça às fls. 14, cujo 
teor encontra-se no sistema. Prazo: 05 dias, ficando ciente de que o abandono da causa por mais de 30 dias, levará a extinção 
do feito). - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0009445-50.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ABDEL MAJID SAD AHMAD LEILA - 
EPP - Josiane Morais de Oliveira - 1- Aguarde-se o integral cumprimento do acordo, até o dia 25-06-2015, devendo a exequente 
manifestar-se acerca de seu efetivo cumprimento. No silêncio, referido acordo será tido como integralmente cumprido e os autos 
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extintos com base no artigo 794, I do CPC. 2- Int. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)
Processo 0009495-76.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Leandro 

da Silva Ferraz - J Mahfuz Ltda - - Araplac Indústria e Comércio de Móveis Ltda - Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, 
sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 51, II, da Lei 9.099/95, reconhecendo a incompetência deste Juizado Especial 
para o julgamento da presente causa, diante da complexidade da perícia que deverá ser realizada para o deslinde do feito. 
Sem sucumbência, nos termos da Lei n° 9.099/95. P.R.I.C. Mirassol, 02 de fevereiro de 2015. (Para eventual recurso, recolher: 
PREPARO DO RECURSO: R$ 676,16 - Guia DARE Código 230-6; PORTE e REMESSA e RETORNO no valor de R$ 32,70 - 
Código 110-4, TAXA de PROCURAÇÃO: R$ 14,48 - Guia DARE código 304-9.) - ADV: DANIELA LUIZARIO DOSUALDO (OAB 
163806/SP), EMANUEL HENRIQUE DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP), LUCAS EUZEBIO CALIJURI (OAB 272795/SP), 
CARLOS EDUARDO CAMPANHOLO (OAB 274627/SP), MARCOS AURELIO ALVES TEIXEIRA (OAB 38225/PR)

Processo 0009859-48.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ABDEL MAJID SAD AHMAD LEILA - 
EPP - Josiane Deus Ajude - VISTOS, Em face da petição do exequente de fls. 14, informando o recebimento integral do débito, 
JULGO EXTINTA a presente ação movida por ABDEL MAJID SAD AHMAD LEILA EPP contra JOSIANE DEUS AJUDE, o que 
faço com fundamento no art. 794, inciso I do CPC. Transitada em julgado e, decorridos os 90 dias, determino a destruição dos 
autos, com as cautelas de praxe; Registre-se e int. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0009862-03.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ABDEL MAJID SAD AHMAD LEILA - 
EPP - Roberto Jesus Masson - (intimação do exequente para manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça às fls. 16, 
cujo teor encontra-se no sistema. Prazo: 05 dias, ficando ciente de que o abandono da causa por mais de 30 dias, levará a 
extinção do feito). - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0009863-85.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ABDEL MAJID SAD AHMAD LEILA - 
EPP - Ana Claudia de Oliveira - Vistos, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 
a que chegaram as partes, nos termos da petição de fls. 16; Aguarde-se o integral cumprimento do mesmo até 30/05/2015; 
decorridos 30 dias após o término do acordo, deverá a parte autora, independentemente de intimação, informar a este juízo, 
certo que, no silêncio, os autos serão destruídos, dando por satisfeita a obrigação; Int. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA 
(OAB 224677/SP)

Processo 0009864-70.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ABDEL MAJID SAD AHMAD LEILA 
- EPP - Hilda Maria Borges - 1- Em face da petição de fls. 14, que informa a quitação integral do débito, JULGO EXTINTA a 
presente ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, movida por ABDEL MAJID SAD AHMAD LEILA-EPP contra HILDA 
MARIA BORGES, o que faço com fundamento no art. 794, I, do CPC, e em consequência, determino sua DESTRUIÇÃO, após 
feitas as anotações de praxe, devolvendo os documentos a quem de direito. 2- Defiro a desistência do prazo recursal. 3- Int. - 
ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0009871-62.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ABDEL MAJID SAD AHMAD LEILA - 
EPP - Marcia Cristina Ciconi Souza - (intimação do exequente para manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça às fls. 
15, cujo teor encontra-se no sistema. Prazo: 05 dias, ficando ciente de que o abandono da causa por mais de 30 dias, levará a 
extinção do feito). - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0009877-69.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ABDEL MAJID SAD AHMAD LEILA - 
EPP - Edileia Oliveira Silva - Em face da certidão da Sra. Oficial de Justiça às fls. 17, fica a parte autora intimada a manifestar-se 
indicando o atual endereço da requerida, no prazo de trinta (30) dias, sob pena de extinção; - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA 
MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0009880-24.2014.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ABDEL MAJID SAD AHMAD LEILA - 
EPP - ADEMIR DE OLIVEIRA - 1- Aguarde-se o integral cumprimento do acordo, até o dia 22-06-2015, devendo a exequente 
manifestar-se acerca de seu efetivo cumprimento. No silêncio, referido acordo será tido como integralmente cumprido e os autos 
extintos com base no artigo 794, I do CPC. 2- Int. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 0009924-43.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Jeferson 
F Zaccari Manutenção Me - Claro S.A. - (manifeste-se o autor acerca da contestação e a proposta de acordo de fls. 128. Prazo: 
10 dias) - ADV: RICARDO DE AGUIAR FERONE (OAB 176805/SP), LUIZ FLÁVIO VALLE BASTOS (OAB 256452/SP), ANA 
GABRIELA MASOTI BLANKENHEIM (OAB 262571/SP)

Processo 0009938-27.2014.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - 
José Roberto dos Santos Mirassol Me - Ferraresi Tecnologia e Sistemas Ltda - ME - Cam Segurança Eletronica - VISTOS, 
HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo a que chegaram as partes e descrito 
às fls.27/29 e, em conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação movida por JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS MIRASSOL 
ME contra FERRARESI TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA ME, o que faço com fundamento no art. 269, inciso III do CPC; 
Suspenda-se o andamento do feito até o cumprimento integral do acordo (11/05/2015), devendo o requerente manifestar-se em 
termos de prosseguimento ao término de referido prazo, certo que, no silêncio, os autos serão destruídos, dando por satisfeita 
a obrigação; Registre-se e Int. - ADV: CLEUNICE MARIA DE L GUIMARAES CORREA (OAB 117953/SP), STEFANO COCENZA 
STERNIERI (OAB 306967/SP)

Processo 0014271-47.2014.8.26.0576 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e Adicionais - Sinesio Tenani 
- FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vista dos autos ao autor para: apresentação de cálculos de liquidação, 
tendo em vista a juntada das planilhas requisitadas ao requerido. - ADV: ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/
SP), JOÃO PAULO MACIEL DE ARAUJO (OAB 268637/SP)

Processo 3000057-09.2013.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Gilberto Rodrigues 
de Souza - Sônia Emilia Vieira - Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão de fls. 105/106 e a desistência do recurso 
por parte da requerida, fica a parte autora intimada a requer o que de direito em termos de prosseguimento do feito. Prazo: 05 
dias. - ADV: LUIS GONZAGA FONSECA JUNIOR (OAB 171578/SP), BRUNO JOSE GIANNOTTI (OAB 237978/SP), ADAUTO 
RODRIGUES (OAB 87566/SP)

Processo 3000088-29.2013.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Sergio 
Luis Fernandes - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Improvido o recurso 
interposto pelo autor, ao arquivo, com as devidas anotações. Decorrido o prazo de 180 dias, nos termos do Provimento nº 
1958/212, do CSM, determino a destruição dos autos, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA 
(OAB 197585/SP), WALMIR FAUSTINO DE MORAIS (OAB 226311/SP), JOÃO PAULO MACIEL DE ARAUJO (OAB 268637/SP)

Processo 3000164-53.2013.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Claudemiro Estevam 
- William Machavsky - - Saulo Hipolito Pedroso - Em face do requerimento de fls.87, fica o autor intimado, através de seu 
procurador, para manifestar-se, no prazo de cinco (05) dias, informando se concorda com a proposta de acordo do executado Sr. 
William Machavsky; - ADV: RUBENS GOMES (OAB 46180/SP), AGOSTINHO ANTONIO PAGOTTO (OAB 70339/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1359

Processo 3000616-63.2013.8.26.0358 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Abdel Majid Sad Ahmad Leila - EPP - 
Aparecida Eunice da Silva Oliveira - Vistos. Tendo em vista o detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores negativo 
(valor ínfimo - R$ 2,54 - já desbloqueado) e a pesquisa perante o Renajud, que não localizou veículos sem restrição em nome 
da executada, manifeste-se a parte autora em termos do prosseguimento, indicando bens à penhora, no prazo de 30 dias, sob 
pena de extinção. Int. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 3000804-56.2013.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - Silvia 
Maria Zanquetim Braga - Prefeitura Municipal de Mirassol - - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Defiro 
a expedição do mandado de levantamento judicial dos valores depositados a fls. 107 em favor da patrona do autor. No prazo 
de 10 dias, manifeste-se a parte autora sobre o cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de medicamentos). Int. - 
ADV: ROSANA PERPETUA GONÇALVES (OAB 107264/SP), ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP), ARIANE 
LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP), ALEXANDRA GARDESANI PEREIRA (OAB 249570/SP)

Processo 3000926-69.2013.8.26.0358 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Lenita Ortiz Alves 
- FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Ante a concordância da parte autora, HOMOLOGO os cálculos 
apresentados pelo requerido (fls. 112/117). Expeça-se requisitório de pequeno valor para pagamento em 60 dias, com atualização 
até a data do depósito. No prazo de cinco dias, apresente o interessado as cópias necessárias para instruir o ofício. Int. - ADV: 
ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP), ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 3003150-77.2013.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Laurindo Graton - Coccette 
Comércio de Bolsas Ltda Me - - Jose Maria Fernandes - Intimação do autor, através de seu procurador, para apresentar o atual 
endereço do executado, no prazo de trinta (30) dias, sob pena de extinção; - ADV: AGNALDO NEVES DE OLIVEIRA (OAB 
128834/SP), IVANETE OLIVEIRA NEVES (OAB 321430/SP)

Processo 3003260-76.2013.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Elza 
Toniol de Souza - Caixa Beneficente da Policia Militar - Vistos Manifeste-se a requerida sobre os cálculos apresentados pela 
parte autora às fls.59, (R$ 628,16) no prazo de 30 dias, sob pena de preclusão. Int. - ADV: ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA 
(OAB 197585/SP), WALMIR FAUSTINO DE MORAIS (OAB 226311/SP), JOÃO PAULO MACIEL DE ARAUJO (OAB 268637/SP)

Processo 3003414-94.2013.8.26.0358 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Simone Aparecida 
de Souza Soares - Fabiana Maria de Araújo Moreira - - CAMILA CRISTINA MOREIRA - 1- Em face da certidão supra, JULGO 
EXTINTA a presente ação movida por SIMONE APARECIDA DE SOUZA SOARES contra FABIANA MARIA DE ARAÚJO 
MOREIRA, o que faço com fundamento no art. 794, I, do CPC, e em consequência, determino sua DESTRUIÇÃO, após feitas as 
anotações de praxe, devolvendo os documentos a quem de direito. 2- Int. - ADV: GILSELI LOMBA BERNARDES (OAB 223399/
SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO HAGGI ANDREOTTI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SÍLVIA NATCHELI ARANTES AVELINO RIBEIRO DO NASCIMENTO EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 

ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0009/2015
Processo 0001768-03.2013.8.26.0358 (035.82.0130.001768) - Termo Circunstanciado - Crimes de Trânsito - C.A.M. - Vistos. 

Recebo o recurso apresentado às fls.93/96. Vista ao Dr. Promotor de Justiça para as contrarrazões de apelação. Int. - ADV: 
APARECIDO LESSANDRO CARNEIRO (OAB 333899/SP)

Processo 0002469-61.2013.8.26.0358 (035.82.0130.002469) - Termo Circunstanciado - Maus Tratos - R.M.C.F. - - A.M.P. e 
outros - Vistos. Fls.192; Defiro. Apresente a defesa memoriais no prazo de 02 dias. - ADV: ANTONIO MOACIR CARVALHO (OAB 
61170/SP)

Processo 0003456-97.2013.8.26.0358 (035.82.0130.003456) - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo 
Pessoal - J.O.A.C. - Vistos. Para audiência de advertência, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06, designo o dia 11 de fevereiro 
de 2015, às 14h20min. Intimem-se e conduza o réu coercitivamente. - ADV: RICARDO SILVEIRA FERREIRA (OAB 277969/SP)

Processo 0004094-96.2014.8.26.0358 - Termo Circunstanciado - Contravenções Penais - M.P.R.O. - Posto isso, JULGO 
PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e CONDENO, por incurso no art. 65 da Lei das Contravenções 
Penais, o réu MARCOS PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos, à pena de 10 dias-multa, no 
valor unitário mínimo legal. Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados e intime-se ao pagamento da 
multa imposta. Sem custas, na forma da lei. P.R.I.C. - ADV: MARIA PAULA PAVIN (OAB 263466/SP)

Processo 0004311-42.2014.8.26.0358 - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito - J.P. - C.G.S. - 
Vistos. Designo o dia 11 de Fevereiro de 2015, às 15h45min, para a audiência de instrução, debates e julgamento (art. 78, da 
Lei 9.099/95). Cite-se e intime-se o(a) acusado(a) para que compareça à audiência, acompanhado(a) de advogado, sob pena 
de, na sua falta, ser-lhe nomeado defensor dativo (arts. 66 e 68 da Lei 9.099/95). Intime-o(a) ainda de que deverá trazer suas 
testemunhas ou apresentar requerimento, até cinco (05) dias antes da audiência, para que sejam intimadas. Requisitem-se F.A. 
e eventuais certidões esclarecedoras, bem como a certidão de objeto e pé do processo nº 2580-45.2013.8.026.0358- Controle 
nº 135/2013 - em trâmite na 3ª Vara Criminal. Oficie-se à Delegacia de origem para que seja providenciado laudo de exame de 
corpo de delito complementar da vítima, a fim de ser verificada a gravidade das lesões provocadas, tendo em vista a conclusão 
pericial de fls.58. Oficie-se à OAB local solicitando a nomeação de defensor dativo ao(à) réu(ré), cientificando-o da data da 
audiência. Intime(m)-se a(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação. Ciência ao MP. - ADV: ADAUTO RODRIGUES (OAB 
87566/SP)

Processo 0005756-95.2014.8.26.0358 - Termo Circunstanciado - Ameaça - C.S.S. - Vistos. Recebo o recurso interposto 
pelo réu (fls. 67/74). Vista ao D. Promotor de Justiça para as contrarrazões de apelação. Fls. 75: indefiro, pois o réu constituiu 
defensor, tendo sido devolvida a nomeação à OAB para retorno à escala, conforme ofício datado de 05/12/2014. Int. - ADV: 
BASILEU VIEIRA SOARES (OAB 95501/SP), CLÓVIS MASSAYOSHI TAHARA (OAB 304557/SP)
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Processo 0008925-90.2014.8.26.0358 - Representação Criminal/Notícia de Crime - Ameaça - M.S. - Vistos. Designo o dia 
27 de Fevereiro de 2.015, às 15h20min, para a audiência preliminar, nos ditames do artigo 72, da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. - 
ADV: STEFANO COCENZA STERNIERI (OAB 306967/SP)

FORO DISTRITAL DE NEVES PAULISTA

Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MILENA REPIZO RODRIGUES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELA AMERIS GUIMARAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0037/2015
Processo 0000002-37.2013.8.26.0382 (038.22.0130.000002) - Alvará Judicial - Sucessão - M.F.P. - O.J.P. - 1. Intime-se 

a autora, por mandado, para que no prazo de 05 dias, comprove nos autos através de depósito judicial, a reserva da parte 
pertencente ao genitor do “de cujus”, no valor correspondente a 50% do total arrecadado com o levantamento dos alvarás 
expedidos às fls. 58/61. 2. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. 
Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: JOSE ROBERTO MANSANO (OAB 45600/SP)

Processo 0000017-06.2013.8.26.0382 (038.22.0130.000017) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - José 
Debortoli - Dfg Transportes Ltda Me - - Cr Alves Rodrigues & Cia Ltda Me - - Rutheford Comércio de Cereais Ltda Epp - 
- Trademan, Importação, Exportação, Comércio e Representações Ltda - - Bellman Nutrição Animal Ltda - 1. Regularize o 
procurador do autor a petição de fls. 253, assinando-a. 2. Mantenho a decisão de fls. 239 pelos seus próprios fundamentos. 
3. Aguarde-se pelo prazo de 30 dias a comunicação pelo E. Tribunal ou informação do autor, acerca dos efeitos recebidos 
no agravo de instrumento de fls. 259/277. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: JOSÉ MARCELO SANTANA (OAB 
160830/SP), EDNALDO RODRIGUES VISCARDI (OAB 225237/SP), ELKER DE CASTRO JACOB (OAB 197063/SP), DANI 
RICARDO BATISTA MATEUS (OAB 194378/SP), SAULO DE CARVALHO (OAB 77558/SP), SERGIO HENRIQUE FERREIRA 
VICENTE (OAB 101599/SP)

Processo 0000022-91.2014.8.26.0382 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 
Prabor Industria e Comercio de Borracha Ltda - - Emerson George Pradela - Banco do Brasil Sa - 1. Concedo à embargante o 
prazo de 180 dias solicitado às fls. 1437 para pagamento das custas finais. Anote-se. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. 
- ADV: MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), MARCELO DE LUCCA (OAB 137649/SP)

Processo 0000026-36.2011.8.26.0382 (382.01.2011.000026) - Procedimento Sumário - Olivio Ferreira - Monica Bogaz Gava 
Epp - 1. Ciência às partes acerca da baixa dos autos e da v. decisão de fls. 58/63, que deu provimento ao recurso da autora para 
anular a sentença proferida às fls. 37/39, a fim de que seja oportunizada a oferta de réplica à contestação e produção de provas 
orais. 2. Assim, aguarde-se pelo prazo de 10 dias a manifestação da autora acerca da contestação de fls. 27/33. Int. N.Paulista, 
06 de fevereiro de 2015. - ADV: IVAN MARTINS MEDEIROS (OAB 268261/SP), MARCIO GOULART DA SILVA (OAB 34786/SP), 
EVIDET FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS (OAB 118647/SP), GUSTAVO BAPTISTA SIQUEIRA (OAB 227310/SP)

Processo 0000071-69.2013.8.26.0382 (038.22.0130.000071) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 
48/51) - Idalina Cassuci Marques - Instituto Nacional de Seguro Social - 1. Cumpra-se a v. decisão de fls. 114/115, que negou 
seguimento à apelação da parte autora, cientificando às partes da baixa dos autos. 2. Requeira a parte interessada o que de 
direito, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Após, decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos com as cautelas de 
praxe. Int. N.Paulista, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: MARIA MARCIA BOGAZ DE ANGELO (OAB 143044/SP), GERSON 
JANUÁRIO (OAB 2628/MT)

Processo 0000101-36.2015.8.26.0382 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Loteamento Jardim Imperial SPE 
LTDA - Oscar Santos Marques - Cuida-se a presente de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse 
de imóvel promovida por Porto Belo Empreendimentos Imobiliários Nevense Ltda ME contra Oscar Santos Marques. Busca a 
autora, em síntese, a rescisão do contrato particular de compra e venda de um Lote Urbano, correspondente ao lote “18”, da 
Quadra “J”, do terreno urbano, sem benfeitorias, junto ao Loteamento denominado “Residencial Jardim Imperial”, localizado 
no município de Mirassol-SP, devidamente registrado sob matrícula n. 49.167 do Serviço de Registro de Imóveis da sede da 
Comarca (Mirassol). É a síntese necessária. Não obstante a cláusula de eleição do Foro (cláusula 25, página 29), este Juízo é 
incompetente para conhecer e julgar a presente ação. Nesse sentido: “O foro da situação da coisa é o competente nas ações 
reais imobiliárias, sendo inadotável, na reintegração de posse, o de eleição (RSTJ 28/459)” (NEGRÃO, Theotônio; José Roberto 
F. Gouvêa; Luis Guilherme A. Bondioli; João Francisco N. da Fonseca - Código de Processo Civil e Legislação Processual em 
vigor, 44ª Edição, São Paulo - Saraiva, 2012, p. 222). Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada 
com reintegração de posse e, neste sentido, dispõe o artigo 95, do Código de Processo Civil : “Nas ações fundadas em direito 
real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa”. Resulta, dessa forma, que se trata de competência absoluta. A par 
disso, o artigo 113, do Código de Processo Civil, determina : “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser 
alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção”. Assim, é dever do juiz conhecer da matéria 
de ofício. O caso em tela versa sobre ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, na qual se reclama 
direito de propriedade, consequência lógica da reintegração e do retorno ao “status quo”, se acolhida a pretensão, razão pela 
qual a competência do Foro de localização da coisa é absoluta, ou seja, da comarca de Jales-SP. Cuidando-se de ação cujo 
litígio recai sobre direito de propriedade, nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil, a competência absoluta para 
conhecer a demanda é do foro da situação da coisa (RJTJSP 112/427). Nelson Nery Júnior traz a seguinte definição para o 
caso: “Competência absoluta (funcional). Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação 
da coisa (fórum rei sitae), tendo em vista que o juiz desse lugar, por exercer ali a sua função, tem melhores condições de julgar 
essas ações, aliado ao fato de que as provas, normalmente, são colhidas mais direta e facilmente. Embora esteja topicamente no 
capítulo da competência territorial (relativa), trata-se de competência funcional, portanto, absoluta, não admitindo prorrogação, 
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nem derrogação, por vontade das partes”. Neste sentido: Barbi, Coment. 541, 261; STJ, 2ª Sec. CComp 752, Rel. Min. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, RT 651/186” (CPC Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 494). 
É sólido o entendimento neste sentido no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. FORO ‘REI SITAE’. OCORRÊNCIA. 
Em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse de bem imóvel, competente é o foro da situação da coisa. 
Foro ‘rei sitae’. Competência absoluta prevista no artigo 95 do Código de Processo Civil. Conflito procedente. Competência do 
suscitante”. (Conflito de Competência nº 180.181.0/0-00, Rel. Des. Eduardo Pereira). “COMPETÊNCIA. Conflito negativo de 
competência. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse do imóvel. Cláusula de eleição de 
foro. Nulidade. Ação cujo objetivo principal é a retomada do imóvel. Competência do foro da situação da coisa. Inteligência do 
artigo 95 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Colenda Câmara Especial. Conflito julgado procedente para declarar a 
competência do Juízo suscitante”. (Conflito de Competência nº 0108767-21.2012.8.26.0000, da Comarca de Diadema, Câmara 
Especial, Rel. Des. Camargo Aranha Filho). Portanto, pelo exposto, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da 
sede da comarca, isto é, Mirassol-SP, realizando-se as anotações de praxe no sistema informatizado. Intimem-se e cumpra-se. 
N.Paulista, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: ANTONIO JOSE MARCHIORI JUNIOR (OAB 142783/SP)

Processo 0000102-21.2015.8.26.0382 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Porto Belo Empreendimentos 
Imobiliários Nevense Ltda - ME - Eliane Pacifico de Sousa - Cuida-se a presente de ação de rescisão contratual cumulada 
com reintegração de posse de imóvel promovida por Porto Belo Empreendimentos Imobiliários Nevense Ltda ME contra Eliane 
Pacifico de Sousa. Busca a autora, em síntese, a rescisão do contrato particular de compra e venda de um Lote Urbano, 
correspondente ao lote “03”, da Quadra “E”, do terreno urbano, sem benfeitorias, junto ao Loteamento denominado “Residencial 
Alto da Boa Vista”, localizado no município de Paranapuã-SP, devidamente registrado sob matrícula n. 41.135 do Serviço de 
Registro de Imóveis da Comarca de Jales-SP. É a síntese necessária. Não obstante a cláusula de eleição do Foro (cláusula 25, 
página 25), este Juízo é incompetente para conhecer e julgar a presente ação. Nesse sentido: “O foro da situação da coisa é o 
competente nas ações reais imobiliárias, sendo inadotável, na reintegração de posse, o de eleição (RSTJ 28/459)” (NEGRÃO, 
Theotônio; José Roberto F. Gouvêa; Luis Guilherme A. Bondioli; João Francisco N. da Fonseca - Código de Processo Civil e 
Legislação Processual em vigor, 44ª Edição, São Paulo - Saraiva, 2012, p. 222). Trata-se de ação de rescisão de contrato de 
compra e venda cumulada com reintegração de posse e, neste sentido, dispõe o artigo 95, do Código de Processo Civil : “Nas 
ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa”. Resulta, dessa forma, que se trata de 
competência absoluta. A par disso, o artigo 113, do Código de Processo Civil, determina : “A incompetência absoluta deve ser 
declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção”. Assim, é 
dever do juiz conhecer da matéria de ofício. O caso em tela versa sobre ação de rescisão contratual cumulada com reintegração 
de posse, na qual se reclama direito de propriedade, consequência lógica da reintegração e do retorno ao “status quo”, se 
acolhida a pretensão, razão pela qual a competência do Foro de localização da coisa é absoluta, ou seja, da comarca de Jales-
SP. Cuidando-se de ação cujo litígio recai sobre direito de propriedade, nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil, 
a competência absoluta para conhecer a demanda é do foro da situação da coisa (RJTJSP 112/427). Nelson Nery Júnior traz 
a seguinte definição para o caso: “Competência absoluta (funcional). Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é 
competente o foro da situação da coisa (fórum rei sitae), tendo em vista que o juiz desse lugar, por exercer ali a sua função, tem 
melhores condições de julgar essas ações, aliado ao fato de que as provas, normalmente, são colhidas mais direta e facilmente. 
Embora esteja topicamente no capítulo da competência territorial (relativa), trata-se de competência funcional, portanto, 
absoluta, não admitindo prorrogação, nem derrogação, por vontade das partes”. Neste sentido: Barbi, Coment. 541, 261; STJ, 
2ª Sec. CComp 752, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RT 651/186” (CPC Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., 
São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 494). É sólido o entendimento neste sentido no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE 
BEM IMÓVEL. FORO ‘REI SITAE’. OCORRÊNCIA. Em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse de 
bem imóvel, competente é o foro da situação da coisa. Foro ‘rei sitae’. Competência absoluta prevista no artigo 95 do Código 
de Processo Civil. Conflito procedente. Competência do suscitante”. (Conflito de Competência nº 180.181.0/0-00, Rel. Des. 
Eduardo Pereira). “COMPETÊNCIA. Conflito negativo de competência. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de 
reintegração de posse do imóvel. Cláusula de eleição de foro. Nulidade. Ação cujo objetivo principal é a retomada do imóvel. 
Competência do foro da situação da coisa. Inteligência do artigo 95 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Colenda 
Câmara Especial. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitante”. (Conflito de Competência 
nº 0108767-21.2012.8.26.0000, da Comarca de Diadema, Câmara Especial, Rel. Des. Camargo Aranha Filho). Portanto, pelo 
exposto, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Jales-SP, da qual está jurisdicionado o Município 
de Paranapuã-SP, realizando-se as anotações de praxe no sistema informatizado. Intimem-se e cumpra-se. N.Paulista, 09 de 
fevereiro de 2015. - ADV: ANTONIO JOSE MARCHIORI JUNIOR (OAB 142783/SP)

Processo 0000103-06.2015.8.26.0382 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Porto Belo Empreendimentos 
Imobiliários Nevense Ltda - ME - Aparecida Donizete de Lucena - Cuida-se a presente de ação de rescisão contratual cumulada 
com reintegração de posse de imóvel promovida por Porto Belo Empreendimentos Imobiliários Nevense Ltda ME contra 
Aparecida Donizete de Lucena. Busca a autora, em síntese, a rescisão do contrato particular de compra e venda de um Lote 
Urbano, correspondente ao lote “01”, da Quadra “H”, do terreno urbano, sem benfeitorias, junto ao Loteamento denominado 
“Residencial Alto da Boa Vista”, localizado no município de Paranapuã-SP, devidamente registrado sob matrícula n. 41.205 do 
Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Jales-SP. É a síntese necessária. Não obstante a cláusula de eleição do Foro 
(cláusula 25, página 25), este Juízo é incompetente para conhecer e julgar a presente ação. Nesse sentido: “O foro da situação 
da coisa é o competente nas ações reais imobiliárias, sendo inadotável, na reintegração de posse, o de eleição (RSTJ 28/459)” 
(NEGRÃO, Theotônio; José Roberto F. Gouvêa; Luis Guilherme A. Bondioli; João Francisco N. da Fonseca - Código de Processo 
Civil e Legislação Processual em vigor, 44ª Edição, São Paulo - Saraiva, 2012, p. 222). Trata-se de ação de rescisão de contrato 
de compra e venda cumulada com reintegração de posse e, neste sentido, dispõe o artigo 95, do Código de Processo Civil : 
“Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa”. Resulta, dessa forma, que se trata 
de competência absoluta. A par disso, o artigo 113, do Código de Processo Civil, determina : “A incompetência absoluta deve 
ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção”. Assim, é 
dever do juiz conhecer da matéria de ofício. O caso em tela versa sobre ação de rescisão contratual cumulada com reintegração 
de posse, na qual se reclama direito de propriedade, consequência lógica da reintegração e do retorno ao “status quo”, se 
acolhida a pretensão, razão pela qual a competência do Foro de localização da coisa é absoluta, ou seja, da comarca de Jales-
SP. Cuidando-se de ação cujo litígio recai sobre direito de propriedade, nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil, 
a competência absoluta para conhecer a demanda é do foro da situação da coisa (RJTJSP 112/427). Nelson Nery Júnior traz 
a seguinte definição para o caso: “Competência absoluta (funcional). Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é 
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competente o foro da situação da coisa (fórum rei sitae), tendo em vista que o juiz desse lugar, por exercer ali a sua função, tem 
melhores condições de julgar essas ações, aliado ao fato de que as provas, normalmente, são colhidas mais direta e facilmente. 
Embora esteja topicamente no capítulo da competência territorial (relativa), trata-se de competência funcional, portanto, 
absoluta, não admitindo prorrogação, nem derrogação, por vontade das partes”. Neste sentido: Barbi, Coment. 541, 261; STJ, 
2ª Sec. CComp 752, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RT 651/186” (CPC Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., 
São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 494). É sólido o entendimento neste sentido no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE 
BEM IMÓVEL. FORO ‘REI SITAE’. OCORRÊNCIA. Em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse de 
bem imóvel, competente é o foro da situação da coisa. Foro ‘rei sitae’. Competência absoluta prevista no artigo 95 do Código 
de Processo Civil. Conflito procedente. Competência do suscitante”. (Conflito de Competência nº 180.181.0/0-00, Rel. Des. 
Eduardo Pereira). “COMPETÊNCIA. Conflito negativo de competência. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de 
reintegração de posse do imóvel. Cláusula de eleição de foro. Nulidade. Ação cujo objetivo principal é a retomada do imóvel. 
Competência do foro da situação da coisa. Inteligência do artigo 95 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Colenda 
Câmara Especial. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo suscitante”. (Conflito de Competência 
nº 0108767-21.2012.8.26.0000, da Comarca de Diadema, Câmara Especial, Rel. Des. Camargo Aranha Filho). Portanto, pelo 
exposto, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Jales-SP, da qual está jurisdicionado o Município 
de Paranapuã-SP, realizando-se as anotações de praxe no sistema informatizado. Intimem-se e cumpra-se. N.Paulista, 09 de 
fevereiro de 2015. - ADV: ANTONIO JOSE MARCHIORI JUNIOR (OAB 142783/SP)

Processo 0000103-11.2012.8.26.0382 (382.01.2012.000103) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.S.A. - - F.S.A. - - 
C.S.A. - F.P.A. - 1. Por ora, aguarde-se o integral cumprimento do acordo de fls. 140/142. 2. A questão do não recolhimento da 
taxa da procuração de fls. 64 pelo procurador do executado será apreciada no momento da extinção do feito. Int. N.Paulista, 06 
de fevereiro de 2015. - ADV: PAULO RUBENS BONSEGNO CARVALHO (OAB 92180/SP), ELIANE APARECIDA BERNARDO 
(OAB 170843/SP), LEONARDO VIUDES RODRIGUES (OAB 229101/SP)

Processo 0000104-88.2015.8.26.0382 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Porto Belo Empreendimentos 
Imobiliários Nevense Ltda - ME - Edvan Jose de Oliveira - - Joice Kelly Pereira - Cuida-se a presente de ação de rescisão 
contratual cumulada com reintegração de posse de imóvel promovida por Porto Belo Empreendimentos Imobiliários Nevense 
Ltda ME contra Edvan José de Olilveira e Joice Kelly Pereira. Busca a autora, em síntese, a rescisão do contrato particular de 
compra e venda de um Lote Urbano, correspondente ao lote “03”, da Quadra “C”, do terreno urbano, sem benfeitorias, junto ao 
Loteamento denominado “Residencial Alto da Boa Vista”, localizado no município de Paranapuã-SP, devidamente registrado 
sob matrícula n. 41.085 do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Jales-SP. É a síntese necessária. Não obstante 
a cláusula de eleição do Foro (cláusula 25, página 30), este Juízo é incompetente para conhecer e julgar a presente ação. 
Nesse sentido: “O foro da situação da coisa é o competente nas ações reais imobiliárias, sendo inadotável, na reintegração de 
posse, o de eleição (RSTJ 28/459)” (NEGRÃO, Theotônio; José Roberto F. Gouvêa; Luis Guilherme A. Bondioli; João Francisco 
N. da Fonseca - Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 44ª Edição, São Paulo - Saraiva, 2012, p. 222). 
Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com reintegração de posse e, neste sentido, dispõe o 
artigo 95, do Código de Processo Civil : “Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação 
da coisa”. Resulta, dessa forma, que se trata de competência absoluta. A par disso, o artigo 113, do Código de Processo Civil, 
determina : “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 
independentemente de exceção”. Assim, é dever do juiz conhecer da matéria de ofício. O caso em tela versa sobre ação de 
rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, na qual se reclama direito de propriedade, consequência lógica da 
reintegração e do retorno ao “status quo”, se acolhida a pretensão, razão pela qual a competência do Foro de localização da 
coisa é absoluta, ou seja, da comarca de Jales-SP. Cuidando-se de ação cujo litígio recai sobre direito de propriedade, nos 
termos do artigo 95, do Código de Processo Civil, a competência absoluta para conhecer a demanda é do foro da situação da 
coisa (RJTJSP 112/427). Nelson Nery Júnior traz a seguinte definição para o caso: “Competência absoluta (funcional). Para as 
ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa (fórum rei sitae), tendo em vista que o 
juiz desse lugar, por exercer ali a sua função, tem melhores condições de julgar essas ações, aliado ao fato de que as provas, 
normalmente, são colhidas mais direta e facilmente. Embora esteja topicamente no capítulo da competência territorial (relativa), 
trata-se de competência funcional, portanto, absoluta, não admitindo prorrogação, nem derrogação, por vontade das partes”. 
Neste sentido: Barbi, Coment. 541, 261; STJ, 2ª Sec. CComp 752, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, RT 651/186” (CPC 
Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 494). É sólido o entendimento neste sentido 
no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. FORO ‘REI SITAE’. OCORRÊNCIA. Em ação de rescisão contratual 
cumulada com reintegração de posse de bem imóvel, competente é o foro da situação da coisa. Foro ‘rei sitae’. Competência 
absoluta prevista no artigo 95 do Código de Processo Civil. Conflito procedente. Competência do suscitante”. (Conflito de 
Competência nº 180.181.0/0-00, Rel. Des. Eduardo Pereira). “COMPETÊNCIA. Conflito negativo de competência. Ação de 
rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse do imóvel. Cláusula de eleição de foro. Nulidade. Ação cujo 
objetivo principal é a retomada do imóvel. Competência do foro da situação da coisa. Inteligência do artigo 95 do Código de 
Processo Civil. Precedentes desta Colenda Câmara Especial. Conflito julgado procedente para declarar a competência do Juízo 
suscitante”. (Conflito de Competência nº 0108767-21.2012.8.26.0000, da Comarca de Diadema, Câmara Especial, Rel. Des. 
Camargo Aranha Filho). Portanto, pelo exposto, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Jales-
SP, da qual está jurisdicionado o Município de Paranapuã-SP, realizando-se as anotações de praxe no sistema informatizado. 
Intimem-se e cumpra-se. N.Paulista, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: ANTONIO JOSE MARCHIORI JUNIOR (OAB 142783/SP)

Processo 0000105-73.2015.8.26.0382 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Porto Belo Empreendimentos 
Imobiliários Nevense Ltda - ME - João Carlos Rodrigues - - Maria de Fátima da Cruz Rodrigues - Cuida-se a presente de ação 
de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse de imóvel promovida por Porto Belo Empreendimentos Imobiliários 
Nevense Ltda ME contra João Carlos Rodrigues e Maria de Fátima da Cruz Rodrigues. Busca a autora, em síntese, a rescisão 
do contrato particular de compra e venda de um Lote Urbano, correspondente ao lote “23”, da Quadra “G”, do terreno urbano, 
sem benfeitorias, junto ao Loteamento denominado “Residencial Alto da Boa Vista”, localizado no município de Paranapuã-
SP, devidamente registrado sob matrícula n. 41.189 do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Jales-SP. É a síntese 
necessária. Não obstante a cláusula de eleição do Foro (cláusula 25, página 30), este Juízo é incompetente para conhecer e julgar 
a presente ação. Nesse sentido: “O foro da situação da coisa é o competente nas ações reais imobiliárias, sendo inadotável, na 
reintegração de posse, o de eleição (RSTJ 28/459)” (NEGRÃO, Theotônio; José Roberto F. Gouvêa; Luis Guilherme A. Bondioli; 
João Francisco N. da Fonseca - Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 44ª Edição, São Paulo - Saraiva, 
2012, p. 222). Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com reintegração de posse e, neste 
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sentido, dispõe o artigo 95, do Código de Processo Civil : “Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o 
foro da situação da coisa”. Resulta, dessa forma, que se trata de competência absoluta. A par disso, o artigo 113, do Código 
de Processo Civil, determina : “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo 
e grau de jurisdição, independentemente de exceção”. Assim, é dever do juiz conhecer da matéria de ofício. O caso em tela 
versa sobre ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, na qual se reclama direito de propriedade, 
consequência lógica da reintegração e do retorno ao “status quo”, se acolhida a pretensão, razão pela qual a competência do 
Foro de localização da coisa é absoluta, ou seja, da comarca de Jales-SP. Cuidando-se de ação cujo litígio recai sobre direito 
de propriedade, nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil, a competência absoluta para conhecer a demanda 
é do foro da situação da coisa (RJTJSP 112/427). Nelson Nery Júnior traz a seguinte definição para o caso: “Competência 
absoluta (funcional). Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa (fórum 
rei sitae), tendo em vista que o juiz desse lugar, por exercer ali a sua função, tem melhores condições de julgar essas ações, 
aliado ao fato de que as provas, normalmente, são colhidas mais direta e facilmente. Embora esteja topicamente no capítulo 
da competência territorial (relativa), trata-se de competência funcional, portanto, absoluta, não admitindo prorrogação, nem 
derrogação, por vontade das partes”. Neste sentido: Barbi, Coment. 541, 261; STJ, 2ª Sec. CComp 752, Rel. Min. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, RT 651/186” (CPC Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 494). 
É sólido o entendimento neste sentido no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. FORO ‘REI SITAE’. OCORRÊNCIA. 
Em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse de bem imóvel, competente é o foro da situação da coisa. 
Foro ‘rei sitae’. Competência absoluta prevista no artigo 95 do Código de Processo Civil. Conflito procedente. Competência do 
suscitante”. (Conflito de Competência nº 180.181.0/0-00, Rel. Des. Eduardo Pereira). “COMPETÊNCIA. Conflito negativo de 
competência. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse do imóvel. Cláusula de eleição de 
foro. Nulidade. Ação cujo objetivo principal é a retomada do imóvel. Competência do foro da situação da coisa. Inteligência do 
artigo 95 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Colenda Câmara Especial. Conflito julgado procedente para declarar a 
competência do Juízo suscitante”. (Conflito de Competência nº 0108767-21.2012.8.26.0000, da Comarca de Diadema, Câmara 
Especial, Rel. Des. Camargo Aranha Filho). Portanto, pelo exposto, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis 
da Comarca de Jales-SP, da qual está jurisdicionado o Município de Paranapuã-SP, realizando-se as anotações de praxe no 
sistema informatizado. Intimem-se e cumpra-se. N.Paulista, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: ANTONIO JOSE MARCHIORI 
JUNIOR (OAB 142783/SP)

Processo 0000106-58.2015.8.26.0382 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Porto Belo Empreendimentos 
Imobiliários Nevense Ltda - ME - Gustavo Aparecido Macário da Silva - - Simone Santos de Jesus Silva - Cuida-se a presente 
de ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse de imóvel promovida por Porto Belo Empreendimentos 
Imobiliários Nevense Ltda ME contra Gustavo Aparecido Macário da Silva e Simone Santos de Jesus Silva. Busca a autora, em 
síntese, a rescisão do contrato particular de compra e venda de um Lote Urbano, correspondente ao lote “08”, da Quadra “E”, 
do terreno urbano, sem benfeitorias, junto ao Loteamento denominado “Residencial Alto da Boa Vista”, localizado no município 
de Paranapuã-SP, devidamente registrado sob matrícula n. 41.140 do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Jales-SP. 
É a síntese necessária. Não obstante a cláusula de eleição do Foro (cláusula 25, página 30), este Juízo é incompetente para 
conhecer e julgar a presente ação. Nesse sentido: “O foro da situação da coisa é o competente nas ações reais imobiliárias, 
sendo inadotável, na reintegração de posse, o de eleição (RSTJ 28/459)” (NEGRÃO, Theotônio; José Roberto F. Gouvêa; Luis 
Guilherme A. Bondioli; João Francisco N. da Fonseca - Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 44ª Edição, 
São Paulo - Saraiva, 2012, p. 222). Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com reintegração 
de posse e, neste sentido, dispõe o artigo 95, do Código de Processo Civil : “Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis 
é competente o foro da situação da coisa”. Resulta, dessa forma, que se trata de competência absoluta. A par disso, o artigo 
113, do Código de Processo Civil, determina : “A incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, 
em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção”. Assim, é dever do juiz conhecer da matéria de 
ofício. O caso em tela versa sobre ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, na qual se reclama 
direito de propriedade, consequência lógica da reintegração e do retorno ao “status quo”, se acolhida a pretensão, razão pela 
qual a competência do Foro de localização da coisa é absoluta, ou seja, da comarca de Jales-SP. Cuidando-se de ação cujo 
litígio recai sobre direito de propriedade, nos termos do artigo 95, do Código de Processo Civil, a competência absoluta para 
conhecer a demanda é do foro da situação da coisa (RJTJSP 112/427). Nelson Nery Júnior traz a seguinte definição para o 
caso: “Competência absoluta (funcional). Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação 
da coisa (fórum rei sitae), tendo em vista que o juiz desse lugar, por exercer ali a sua função, tem melhores condições de julgar 
essas ações, aliado ao fato de que as provas, normalmente, são colhidas mais direta e facilmente. Embora esteja topicamente no 
capítulo da competência territorial (relativa), trata-se de competência funcional, portanto, absoluta, não admitindo prorrogação, 
nem derrogação, por vontade das partes”. Neste sentido: Barbi, Coment. 541, 261; STJ, 2ª Sec. CComp 752, Rel. Min. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, RT 651/186” (CPC Comentado e Legislação Extravagante, 7ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 494). 
É sólido o entendimento neste sentido no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. 
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. FORO ‘REI SITAE’. OCORRÊNCIA. 
Em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse de bem imóvel, competente é o foro da situação da coisa. 
Foro ‘rei sitae’. Competência absoluta prevista no artigo 95 do Código de Processo Civil. Conflito procedente. Competência do 
suscitante”. (Conflito de Competência nº 180.181.0/0-00, Rel. Des. Eduardo Pereira). “COMPETÊNCIA. Conflito negativo de 
competência. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração de posse do imóvel. Cláusula de eleição de 
foro. Nulidade. Ação cujo objetivo principal é a retomada do imóvel. Competência do foro da situação da coisa. Inteligência do 
artigo 95 do Código de Processo Civil. Precedentes desta Colenda Câmara Especial. Conflito julgado procedente para declarar a 
competência do Juízo suscitante”. (Conflito de Competência nº 0108767-21.2012.8.26.0000, da Comarca de Diadema, Câmara 
Especial, Rel. Des. Camargo Aranha Filho). Portanto, pelo exposto, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis 
da Comarca de Jales-SP, da qual está jurisdicionado o Município de Paranapuã-SP, realizando-se as anotações de praxe no 
sistema informatizado. Intimem-se e cumpra-se. N.Paulista, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: ANTONIO JOSE MARCHIORI 
JUNIOR (OAB 142783/SP)

Processo 0000112-02.2014.8.26.0382 - Mandado de Segurança - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE 
DIREITO PÚBLICO - AGNALDO CRISPIM BATISTA - Octavio Martins Garcia Filho Prefeito Municipal de Neves Paulista - 1. 
Não havendo custas e despesas processuais em aberto, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. N.Paulista, 06 de 
fevereiro de 2015. - ADV: SERGIO PEDRO MARTINS DE MATOS (OAB 100785/SP)

Processo 0000128-87.2013.8.26.0382 (038.22.0130.000128) - Procedimento Sumário - Contratos Bancários - Jose Gileno 
de Moraes Me - Banco do Brasil Sa - 1. Ciência às partes acerca do v. acórdão de fls. 325 que negou provimento ao recurso de 
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apelação do Banco do Brasil S/A. 2. Requeira o interessado o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Decorrido o prazo 
supra, aguarde-se pelo prazo de 06(seis) meses(art. 475-J, § 5°). Transcorrendo o prazo sem manifestação e não havendo 
custas a serem recolhidas, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. N.Paulista, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: 
MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP), JOSE JAIR DE 
OLIVEIRA JUNIOR (OAB 279306/SP)

Processo 0000152-57.2009.8.26.0382 (382.01.2009.000152) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa Sucessor 
do Banco Nossa Caixa Sa - Mitsuko Tanaka - - Wilson Koji Tanaka - - Wilson Koji Tanaka & Cia Ltda Epp - 1. Indefiro a tentativa 
de localização dos executados no primeiro endereço indicado pelo exequente às fls. 365, porque já foi anteriormente tentada 
com resultado negativo (fls. 321). 2. Defiro, porém, a tentativa de encontro dos devedores no segundo endereço indicado às fls. 
365, porque ainda não diligenciado. 3. Assim, expeça-se carta precatória à comarca de São José do Rio Preto, nos termos da 
decisão de fls. 268. Int. N.Paulista, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: JUCIANO MOREIRA BARROSO (OAB 276693/SP), MARINA 
EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0000161-43.2014.8.26.0382 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Javair Aparecido Silva e Souza - 
Instituto Nacional do Seguro Social - 1. Em face da concordância da parte autora (fls. 110/114) com os cálculos apresentados 
pelo INSS, expeça-se ofício requisitório ao Egrégio Tribunal Regional Federal para pagamento do valor indicado às fls. 102/103, 
de R$ 2.544,09 ao autor e o valor de R$ 254,40 para seu procurador referente aos honorários advocatícios, encaminhando-se 
cópia ao INSS. 2. Após, aguarde-se a reposta pelo prazo de 180 dias. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: JOSÉ 
DAVID SAES ANTUNES (OAB 241427/SP)

Processo 0000192-78.2005.8.26.0382 (382.01.2005.000192) - Monitória - Banco do Brasil Sa Sucessor do Banco Nossa 
Caixa Sa - J A Ochiussi Sebastianopolis do Sul Me - - Jose Apparecido Ochiussi - - Marli Cristina Cruz Ochiussi - 1. Certificada 
a tempestividade (CPC, art. 508), recebo a apelação do autor (fls. 356/368), nos efeitos devolutivo e suspensivo (CPC, art. 520). 
2. Às contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 508 a 518). 3. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo (Seção de Direito Privado Segunda Subseção - 11ª a 24ª e 37ª e 38ª Câmaras de Direito 
Privado), observando-se as cautelas de praxe. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: ELCIO PADOVEZ (OAB 74524/
SP), MARCUS VINÍCIUS PIOVEZAN ELIAS (OAB 197859/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/
SP)

Processo 0000263-02.2013.8.26.0382 (038.22.0130.000263) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni Sa Credito Financiamento e Investimento - Elcinei Fabian de Oliveira - 1. Não havendo custas e despesas 
processuais em aberto, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: MAIDA 
TEREZINHA DE SA (OAB 232251/SP)

Processo 0000271-57.2005.8.26.0382/01 (apensado ao processo 0000271-57.2005.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Banco do Brasil S/A - Lenice Santos Estela Ochiussi - 1. Observo inoportuno o pedido de suspensão do feito (fls. 184). O que se 
percebe nos autos é que o exequente não tem nenhuma providência útil para requerer que possibilite o andamento do processo 
em direção ao desfecho satisfatório para a solução de seu crédito. Nesse contexto, deve ser aplicado, por analogia, o artigo 
475-J, § 5°, do CPC, remetendo-se os autos ao arquivo, sem prejuízo de ulterior desarquivamento a pedido da parte no caso 
de desvendar providência útil a requerer. 2. Anote-se na planilha do movimento judiciário, sem baixa no sistema informatizado. 
Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP), MARCUS VINÍCIUS PIOVEZAN 
ELIAS (OAB 197859/SP), ELCIO PADOVEZ (OAB 74524/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), 
JUCIANO MOREIRA BARROSO (OAB 276693/SP)

Processo 0000294-85.2014.8.26.0382 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - C.L.S. - C.L.S. - 1. Em análise à 
procuração de fls. 30, verifico que o requerido é trabalhador rural. 2. Assim, concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária 
gratuita, nos termos da Lei 1.060/50. 3. Regularizados os autos, ao arquivo. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: 
JOSE ROBERTO MANSANO (OAB 45600/SP), LEONARDO VIUDES RODRIGUES (OAB 229101/SP)

Processo 0000304-32.2014.8.26.0382 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Aparecido Santana 
- Instituto Nacional de Seguro Social - 1. Concedo à parte autora o prazo suplementar de 60 (sessenta) dias para manifestação, 
conforme requerido às fls. 115. Anote-se. Int. N.Paulista, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: ANDERSON MANFRENATO (OAB 
234065/SP)

Processo 0000351-06.2014.8.26.0382 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Fabiane Manfrim 
Toscano - Banco do Brasil S/A - 1. Derradeiramente, providencie a parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, o recolhimento das 
custas iniciais, em conformidade com o Provimento CG n° 16/2012, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257, CPC). 
Int. N.Paulista, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: GUSTAVO FERREIRA DO VAL (OAB 328739/SP)

Processo 0000366-09.2013.8.26.0382 (038.22.0130.000366) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Ana Rita Pereira Palma - 1. Não havendo custas e despesas processuais em aberto, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. N.Paulista, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA 
(OAB 157875/SP)

Processo 0000379-08.2013.8.26.0382 (038.22.0130.000379) - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela 
Específica - G.L.C. - A.C. - Isto posto, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 
o presente processo. Oficie-se, com urgência, ao Ambulatório Regional de Saúde Mental de São José do Rio Preto (Clínica 
Humanitas - fls. 70), informando ao perito nomeado, qual seja, Dr. Hubert Eloy Richard Pontes, acerca da desnecessidade 
da realização da perícia médica, tendo em vista a desistência da ação pela requerente. Autorizo eventual desentranhamento 
de documento(s) pela parte interessada, mediante cópia e recibo nos autos, bem como levantamento de eventual numerário 
existente se requerido. Fixo os honorários advocatícios ao Dr. Élker de Castro Jacob, em 70% da tabela de honorários. Código 
da causa 106. Com o trânsito em julgado, expeça-se a certidão. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 
cautelas de praxe. P.R.I.C. N.Paulista, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: ELKER DE CASTRO JACOB (OAB 197063/SP)

Processo 0000421-96.2009.8.26.0382 (382.01.2009.000421) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Banco do Brasil 
Sa Sucessor do Banco Nossa Caixa Sa - Ronil Artefatos de Madeira Ltda Me - - Osvaldo Cesar Pivaro - - Marcia Aparecida 
Bruzzao - 1. Derradeiramente, manifeste-se o exequente Banco do Brasil S/A, no prazo de 30 dias, acerca do pedido equivocado 
de fls. 465/468, de expedição de novas guias de levantamento, uma vez que as guias juntadas referem-se a outro processo 
de outro Juízo. 2. Decorrido o prazo sem manifestação e recolhidas as custas e despesas processuais finais, arquivem-se os 
autos com as cautelas de praxe. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: JUCIANO MOREIRA BARROSO (OAB 276693/
SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP), JOSE 
ROBERTO MANSANO (OAB 45600/SP)

Processo 0000498-57.1999.8.26.0382 (382.01.1999.000498) - Monitória - Compra e Venda - Petroprime Representação 
Comercial de Combustíveis Ltda - Fatima Aparecida Munhoz da Costa Orati - - Joao Antonio Orati - - Fatima Aparecida Munhoz 
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da Costa Orati Me - Lucimara Mariano Redigolo e outro - 1. Indefiro o pedido da exequente de fls. 765/767, porque se trata 
de pedido de bloqueio de ativos financeiros de pessoa estranha à execução, ou seja, terceiro, que não participou do negócio 
jurídico objeto da lide. 2. Assim, cumpra-se a serventia o item “03” da decisão de fls. 739, expedindo-se mandado de intimação 
dos coproprietários do bem penhorado às fls. 741, bem como avaliação da parte ideal (1/8) do imóvel objeto da matrícula n. 
25.797 do CRI de Mirassol. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: LUCAS GARCIA SUZANA (OAB 218908/SP), JOSE 
ROBERTO MANSANO (OAB 45600/SP), LUIZ CARLOS BORDINASSI (OAB 82210/SP), IVONE JOSÉ (OAB 99964/SP)

Processo 0000501-55.2012.8.26.0382/01 (apensado ao processo 0000501-55.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Itapeva II Multicarteira Fidc Np - Paulo Bonavita Martins - - Octavio Martins Garcia Filho 
- 1. Tendo em vista que os executados foram intimados (fls. 106), mas não efetuaram o pagamento do débito, proceda-se a 
vinda de suas declarações de renda, via sistema Infojud, conforme requerido pelo exequente às fls. 125 (Prov. CG n. 21/2006). 
2. Para tal, recolha a parte autora, no prazo de 10 dias, para serviço de impressão de documentos que envolvam pesquisa 
nos sistemas supra mencionados, o valor de R$ 12,20 por nome pesquisado; no caso dos autos, o exequente deve recolher 
o valor total de R$ 24,40 (vinte e quatro reais e quarenta centavos). Referida quantia deverá ser recolhida pela guia de fundo 
Especial de Despesa do TJ, código 434-1, “Impressão de informações do Sistema Infojud”. Somente após o recolhimento será 
executada a solicitação. (Prov. 1864/011 - CSM e Comunicado 97/010-CSM). 3. Com o recolhimento, proceda-se à pesquisa. 
Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: MARCOS DE SOUZA (OAB 139722/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 
FILHO (OAB 126504/SP)

Processo 0000501-94.2008.8.26.0382/01 (apensado ao processo 0000501-94.2008.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Marina Emília Baruffi Valente Baggio - João Bogaz Bernal - - Monica 
Bogaz Gava - Marina Emília Baruffi Valente Baggio - 1. Concedo à exequente o prazo de 20 dias solicitado às fls. 373, para 
manifestação nos autos. 2. Certifique a serventia eventual decurso do prazo para os executados efetuarem o pagamento do 
débito. Int. N.Paulista, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: PAULINA MARCONDES GOULART DA SILVA (OAB 121886/SP), MARCIO 
GOULART DA SILVA (OAB 34786/SP), GUSTAVO BAPTISTA SIQUEIRA (OAB 227310/SP), SANDRO DE SANTI SIMON (OAB 
189686/SP), EDVIL MARTINS PADILHA (OAB 157224/SP), LUIZ ROBERTO BARBOSA (OAB 171012/SP), MARINA EMÍLIA 
BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0000536-44.2014.8.26.0382 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Aparecida Cioli 
Marconatto - Município de Neves Paulista - Providencie o Dr. Glauco de Carvalho - OAB/SP 202.105 a retirada do ofício e 
procuração desentranhados às fls. 10/11 (convenio DPE/OAB), no prazo de 05 (cinco) dias, ficando cientificado que decorrido o 
prazo, os autos serão encaminhados ao arquivo geral. - ADV: GLAUCO DE CARVALHO (OAB 202105/SP)

Processo 0000555-21.2012.8.26.0382 (382.01.2012.000555) - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução 
- Silvia Mara Viscardi Martins - - Octavio Martins Garcia Filho - - Eunice Martins Garcia Leonardi - - Jose Guilherme Leonardi 
- - Octávio Martins Garcia - Banco do Brasil Sa - 1. Derradeiramente, efetuem os embargantes o depósito dos honorários 
periciais fixados às fls. 273, no valor de R$ 1.448,00, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão da prova pericial requerida. 
Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: JONAS OLLER (OAB 290266/SP), JUCIANO MOREIRA BARROSO (OAB 
276693/SP), LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP), MARCOS DE SOUZA (OAB 139722/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI 
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0000592-77.2014.8.26.0382 (apensado ao processo 0000280-72.2012.8.26) (processo principal 0000280-
72.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - Parcelas de benefício não pagas - Marcelo Mansano - Edilamar Cardoso Machado 
- Marcelo Mansano - Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo exequente MARCELO MANSANO, alegando que na 
decisão de fls. 164 consta contradição, obscuridade ou omissão que a faça perder significado de representar ordem e comando, 
e requer que seja declarada contrariedade, dando a possibilidade para o exequente ter o processo devidamente restabelecido 
para o fim de prequestionar a matéria legal. Os embargos são tempestivos. Contudo, são impassíveis de provimento, porquanto 
não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais. Nessa esteira, a sentença de fls. 164 encontra-se devidamente 
fundamentada, não existindo a contradição alegada. Em verdade os embargos de declaração opostos têm caráter nitidamente 
infringente, o que se mostra inadmissível na estreita via eleita. Para a reforma da decisão, seria imperativa a interposição do 
recurso adequado. Ante o exposto, CONHEÇO e NÃO ACOLHO os embargos de declaração opostos pelo exequente MARCELO 
MANSANO, tendo em vista o objetivo de alterar o julgado, distanciando-se das hipóteses de cabimento previstas no artigo 535 
do Código de Processo Civil. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: ROBERTO APARECIDO ROSSELI (OAB 84816/
SP), MARCELO MANSANO (OAB 128979/SP)

Processo 0000597-12.2008.8.26.0382 (382.01.2008.000597) - Procedimento Sumário - Emporio das Letras - Nadia Trimboli 
Educação e Cia - Providencie a autora a impressão e distribuição da carta precatória expedida às fls. 176 (para a Comarca da 
Capital, finalidade : colhida do depoimento pessoal da representante legal da autora), instruindo-a com as cópias necessárias 
e comprovando a sua distribuição nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: JOSE RAFAEL DE SANTIS (OAB 112316/SP), 
JOSE ROBERTO MANSANO (OAB 45600/SP)

Processo 0000618-75.2014.8.26.0382 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F.C.S. - B.D.C. - 1. 
Prossiga-se o feito com audiência de conciliação para o dia 09/04/2015, às 14:00 horas. Intimem-se as partes. 2. Cite-se o 
requerido, do inteiro teor da petição inicial, cientificando-o que o prazo para eventual contestação que é de 15 (quinze) dias, 
começará a fluir da data da audiência supra designada, caso não haja acordo e dos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. 3. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Int. N.Paulista, 06 de 
fevereiro de 2015. - ADV: GLAUCO DE CARVALHO (OAB 202105/SP)

Processo 0000622-49.2013.8.26.0382 (038.22.0130.000622) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Posto 
de Serviço Leão 96 Ltda - Banco do Brasil - 1. Requeira o interessado o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Decorrido 
o prazo supra, aguarde-se pelo prazo de 06(seis) meses(art. 475-J, § 5°). Transcorrendo o prazo sem manifestação e não 
havendo custas a serem recolhidas, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - 
ADV: PATRICIA YEDA ALVES GOES VIERO (OAB 219886/SP), RENATO BERGAMO CHIODO (OAB 283126/SP)

Processo 0000627-81.2007.8.26.0382 (382.01.2007.000627) - Inventário - Inventário e Partilha - A.A.M. - J.A.M. - 
U. - 1. Concedo o prazo de 60 dias solicitado pela inventariante às fls. 289. 2. Expeça-se certidão esclarecedora do feito, 
encaminhando-a à Procuradoria Nacional, bem como as cópias solicitadas às fls. 292. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. 
- ADV: MARCUS DE ABREU ISMAEL (OAB 140591/SP), CÉSAR ALEXANDRE RODRIGUES CAPARROZ (OAB 160160/SP), 
DIJALMA PIRILLO JUNIOR (OAB 139691/SP)

Processo 0000628-22.2014.8.26.0382 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Fátima Ferreira da Silva - Instituto 
Nacional de Seguro Social - INSS - 1. Mantenho a decisão agravada de fls. 29/30 pelos seus próprios fundamentos. 2. Solicite-
se, por e-mail, aos peritos nomeados às fls. 29, a designação de data, local e horário para a realização da perícia, observando-
se que no caso da perícia médica será realizada na Santa Casa local, conforme fls. 29. 3. No mais, manifeste-se a autora acerca 
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da contestação e documentos de fls. 49/69. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: ALEXANDRE ROBERTO GAMBERA 
(OAB 186220/SP), ALLAN CARLOS GARCIA COSTA (OAB 258623/SP)

Processo 0000651-02.2013.8.26.0382/01 (apensado ao processo 0000651-02.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Indenização por Dano Moral - Angelo Roberto Jabur Bimbato - Emerson Marques Batista - 1. Acolho o aditamento de fls. 89 para 
constar no polo ativo da execução o nome do advogado Dr. Angelo Roberto Jabur Bimbato. Providencie a serventia as anotações 
devidas no sistema informatizado. 2. Assim, efetue o devedor Emerson Marques Batista, o pagamento da dívida, no valor de 
R$ 676,62 (seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), no prazo de quinze dias, contado da intimação deste 
despacho pelo Diário Oficial (artigo 236 do CPC), sob pena de multa de 10% do valor da condenação (artigo 475-J do CPC). 3. 
Em caso de não pagamento, requeira a parte exequente o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. Int. Neves Paulista, 06 de 
fevereiro de 2015. - ADV: ANGELO ROBERTO JABUR BIMBATO (OAB 184594/SP), LUCAS GARCIA SUZANA (OAB 218908/
SP), LEONARDO VIUDES RODRIGUES (OAB 229101/SP)

Processo 0000652-70.2002.8.26.0382 (382.01.2002.000652) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa - Silvana 
Camargo Sacchi Pinotti - - Jose Pinotti Filho - - Pinotti & Sacchi Industria e Comercio de Moveis Ltda Me - Cuida-se de ação de 
ação monitória em que foi constituído de pleno direito o título executivo judicial, conforme sentença de fls. 210/213, confirmada 
pelo v. acórdão de fls. 276, em fase de liquidação da sentença. O laudo pericial contábil de fls. 399/407, cujos cálculos foram 
realizados em consonância com os critérios estabelecidos na sentença de fls. 210/213, apontam o valor do saldo devedor dos 
requeridos até 31.07.2013, de R$ 84.343,30. 3. Tal valor deve prevalecer, porque foi objeto de minuciosa e detalhada perícia 
contábil, realizada dentro dos parâmetros pretendidos, a qual não merece qualquer reparo. 4. Em decorrência do exposto, 
DECLARO que o valor da dívida liquidada é o mencionado supra, encerrando a fase de liquidação. 5. Em face desta decisão, 
manifestem-se as partes no prazo de 10 dias. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: LUIZ CARLOS DI DONATO 
(OAB 150525/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), ELIANIA ALVES FARIA TEODORO (OAB 
1.464-B/TO), EUNICE FERREIRA DE SOUZA KUHN (OAB 529-B/TO), DEARLEY KUHN (OAB 530-B/TO), ELIANIA ALVES 
FARIA TEODORO (OAB 1464-B/TO), EUNICE FERREIRA DE SOUZA KUHN (OAB 529-B/TO), JUCIANO MOREIRA BARROSO 
(OAB 276693/SP)

Processo 0000659-13.2012.8.26.0382 (382.01.2012.000659) - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - Evandro 
Garcia Redigolo - Fazenda do Estado de São Paulo - 1. Ciência às partes acerca do v. acórdão de fls. 256 que negou provimento 
ao recurso de apelação do autor. 2. Requeira o interessado o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Decorrido o prazo 
supra, aguarde-se pelo prazo de 06(seis) meses(art. 475-J, § 5°). Transcorrendo o prazo sem manifestação e não havendo 
custas a serem recolhidas, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Int. N.Paulista, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: 
ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP), JOSE ROBERTO MANSANO (OAB 45600/SP)

Processo 0000737-36.2014.8.26.0382 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - Benedito Carlos Massa - 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - 1. Acolho os quesitos apresentados pelo requerido às fls. 85/86 e pelo autor às fls. 
88/91. 2. Solicite-se ao perito nomeado às fls. 69, por e-mail, data para a realização da perícia médica no autor. 3. No mais, 
manifeste-se o autor acerca da contestação e documentos juntados às fls. 96/105, no prazo de 10 dias. Int. N.Paulista, 06 de 
fevereiro de 2015. - ADV: VINICIUS DE MARCO FISCARELLI (OAB 304035/SP)

Processo 0000739-06.2014.8.26.0382 - Carta Precatória Cível - Guarda (nº 0002834-48.2014.8.26.0369 - 1ª Vara Judicial) 
- L.F.I.F. - M.G.S. - 1. Cumpridas as finalidades deprecadas (citação e estudo social), devolva-se a presente carta precatória ao 
r. Juízo deprecante, com as homenagens deste Juízo. Anote-se. Int. N.Paulista, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: GLAUCIANE 
CLEMENTE POLOTTO OLIVEIRA (OAB 240817/SP)

Processo 0000756-42.2014.8.26.0382 - Procedimento ordinário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Edson Viscardi - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - 1. Concedo a prioridade de tramitação dos presentes autos, solicitada às fls. 45, tendo 
em vista o autor contar com mais de 60 (sessenta) anos, conforme documento de fls. 18, nos termos do artigo 71, da Lei 
10.741/2003. Procedam-se as anotações necessárias 2. No mais, aguarde-se a devolução do mandado de citação expedido às 
fls. 50. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: FABIO LUIZ DIAS MODESTO (OAB 176431/SP)

Processo 0000767-71.2014.8.26.0382 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.F.B. - J.E.F.J. - 1. 
Defiro a vista dos autos ao novo procurador do requerido, conforme solicitado às fls. 108, pelo prazo de 05 dias. Anote-se. 
Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: RICARDO JOSE GISOLDI (OAB 220434/SP), PAULO RUBENS BONSEGNO 
CARVALHO (OAB 92180/SP), MARIA MARCIA BOGAZ DE ANGELO (OAB 143044/SP)

Processo 0000772-93.2014.8.26.0382 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - Maria Aparecida Possa 
- Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) - Designada pelo perito nomeado às fls. 38 a perícia médica a ser realizada no 
dia 14.02.2015, às 09:45 horas, intimem-se as partes, sendo que a autora deverá comparecer acompanhada de um familiar e 
munido de documentos de identificação, bem como de todos os exames laboratoriais, radiológicos, receitas, etc, se porventura 
os tiver. Ficará o assistente técnico, caso existe, cientificado da realização do exame, através do procurador do interessado. Int. 
N.Paulista, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: ANTONIO JOSE ZACARIAS (OAB 93848/SP)

Processo 0000807-53.2014.8.26.0382 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Porto Belo Empreendimentos 
Imobiliários Nevense Ltda ME - José Rodrigues Fonseca - - Cleusa Morais da Silva Rodrigues Fonseca - Isto posto, com 
fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo. Autorizo eventual 
desentranhamento de documento(s) pela parte interessada, mediante cópia e recibo nos autos, bem como levantamento de 
eventual numerário existente se requerido. Com o trânsito em julgado e não havendo custas e despesas processuais em 
aberto, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. N.Paulista, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: ANTONIO JOSE 
MARCHIORI JUNIOR (OAB 142783/SP)

Processo 0000809-23.2014.8.26.0382 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Porto Belo Empreendimentos 
Imobiliários Nevense Ltda - David Roni Raimundo - - Rosineia Dias do Valle - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 
inicial formulado por PORTO BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NEVENSE LTDA ME em face de DAVID RONI 
RAIMUNDO e ROSINEIA DIAS DO VALLE dando por resolvido o contrato de Compromisso de Compra e Venda de Lote Urbano 
Lote “1”, Quadra “E”, do terreno urbano sito no Loteamento denominado “Residencial Jardim Vivendas”, localizado no município 
de Neves Paulista-SP, firmado entre as partes e determinar a reintegração da autora na posse da unidade compromissada, após 
a devolução aos compradores dos valores pagos durante o curso do contrato, devidamente atualizados pela Tabela do TJSP, 
abatido o que foi pago a título de “arras”. Os requeridos têm direito de receber de uma só vez os valores a serem restituídos. 
Julgo, pois, extinto o processo, com o julgamento do mérito, na forma do art. 269, inc. I, do Código de Processo Civil. Por 
força da sucumbência, arcarão os requeridos com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 
advocatícios da parte adversa, ora fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do art. 20, § 4º, do Código de Processo 
Civil. Providencie a autora todo o necessário para o cumprimento da decisão. P. R. I. C. Neves Paulista, 09 de fevereiro de 2015. 
- ADV: ANTONIO JOSE MARCHIORI JUNIOR (OAB 142783/SP)
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Processo 0000843-95.2014.8.26.0382 - Inventário - Inventário e Partilha - Elisete Luzia Hernandez Viscardi - B.F.H. - L.H.G. 
- Providencie a inventariante a impressão e encaminhamento do ofício nº 182/2015 expedido às fls. 55 (CRI de Mirassol), 
instruindo-o com cópia das fls. 51; comprovando nos autos no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: EVIDET FERREIRA BARBOSA 
DOS SANTOS (OAB 118647/SP), MARCELO MARTINS ALVES (OAB 143040/SP)

Processo 0000953-41.2007.8.26.0382 (apensado ao processo 0000513-50.2004.8.26) (processo principal 0000513-
50.2004.8.26) (382.01.2004.000513/3) - Cumprimento de sentença - Irmandade Santa Casa de Misericordia de Neves Paulista 
- Banco do Brasil Sa Sucessor do Banco Nossa Caixa Sa - 1. Concedo ao executado o prazo de 10 dias solicitados às fls. 177, 
para manifestação nos autos. Anote-se. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: BRUNO BRANDIMARTE DEL RIO (OAB 
209839/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), RAFAEL PRADO BARRETO (OAB 276131/SP), 
SERGIO RENATO TARIFA PINTO (OAB 277354/SP)

Processo 0001016-95.2009.8.26.0382 (382.01.2009.001016) - Monitória - Banco Nossa Caixa Sa - Biga Comércio de 
Fraldas Descartáveis Ltda Epp - - Maria Izabel Feboli Mansano - - Patricia de Bortoli Castro de Souza - 1. Ciência às partes 
acerca da baixa dos autos e do v. acórdão de fls. 188, que negou provimento ao recurso do autor. 2. Requeira o interessado o 
que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Decorrido o prazo supra, aguarde-se pelo prazo de 06(seis) meses(art. 475-J, § 
5°). Transcorrendo o prazo sem manifestação e não havendo custas a serem recolhidas, arquivem-se os autos com as cautelas 
de praxe. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: ARMANDO AUGUSTO SCANAVEZ (OAB 60388/SP), MAURO TADEI 
SCAGLIONI (OAB 194428/SP), ANTONIO DE PADUA SCAGLIONI (OAB 62589/SP), ALEXANDRO FINOTTI (OAB 172848/SP)

Processo 0001024-04.2011.8.26.0382 (apensado ao processo 0000643-35.2007.8.26) (processo principal 0000643-
35.2007.8.26) (382.01.2007.000643/3) - Cumprimento de sentença - Antonio Cottorello Netto - Marcos José Furlaneto Garcia 
- A R Casagrande & Cia Ltda - Ciência às partes acerca, para eventual manifestação no prazo de 05 dias, inclusive ao credor 
hipotecário (fls. 143/144) da nova avaliação dos bens penhorados realizada às fls. 190, em que indicou como valor do imóvel 
penhorado de matrícula n. 22.464, em R$ 85.400,00 e do imóvel de matrícula n. 22.445, o valor de R$ 2.712,600,00 totalizado 
o valor das avaliações em R$ 2.798.000,00. Decorrido o prazo supra procedam-se as praças dos bens penhorados. Para 
realização do(a) PRAÇA/LEILÃO do bem penhorado, fixo os parâmetros abaixo: Fica desde logo consignado que, no(a) 
primeiro(a) praça/leilão o bem será vendido pelo preço da avaliação e que no segundo(a) praça/leilão, não será aceito lanço 
que ofereça preço inferior a 60% do valor da avaliação, nos termos do artigo 692 do código de Processo Civil, observando, se 
o caso, a limitação do artigo 701 do CPC, em caso de bens de menor valor. Nomeio leiloeiro oficial o Sr. Douglas José Fidalgo, 
inscrito na JUCESP sob n° 587, com endereço comercial à Rua Edgar de Azevedo Soares, 26, conjunto 1, Vila Matilde, Em 
São Paulo-SP, devendo constar do edital que as alienações judiciais ora designadas serão realizadas pelo referido profissional. 
De acordo com o Art. 706 do CPC, e nos termos do art. 689-A do CPC regulamentado pelo Provimento 1625/2009, do CSM do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nomear o Gestor Eletrônico Judicial FIDALGO LEILÔES, através do portal WWW.
fidalgoleiloes.com.br, representado pelo Leiloeiro Oficial Sr. Douglas José Fidalgo, ou email juridico@fidalgoleiloes.com.br, como 
gestor do sistema de alienação judicial eletrônica, para realizar as venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos da ação em 
epígrafe, com divulgação e captação de lances via internet, através do leilão por meio eletrônico do portal www.fidalgoleiloes.
com.br . Arbitro a comissão do leiloeiro ora nomeado em 5% sobre o maior lanço oferecido e aceito por este Juízo, a qual poderá 
ser recebida diretamente do arrematante (Art. 705, inciso IV, do CPC). Designe a serventia, em conjunto com o leiloeiro judicial, 
datas para a hasta pública. Intimem-se das datas designadas, o(s) executado(s), seu cônjuge(s) se casado(s) for(em) em 
caso de bem imóvel, bem como do(s) credor(es) com penhora(s) anteriormente registrada(s) na(s) matrícula(s) imobiliária(s), 
e o(s) credor(es) hipotecário(s), sendo que a intimação dos executados que estiverem representados por advogado se dá com 
a publicação do presente (art. 687, °5° do CPC). Em caso de arrematação, deve o arrematante diligenciar junto aos órgãos 
competentes, verificando se há ônus sobre o produto da arrematação. Ainda em caso de arrematação, fica o executado desde 
já intimado de que tem o prazo de (05) cinco dias para oferecer Embargos à Arrematação, ou em causa extintiva da obrigação, 
desde que superveniente à penhora, nos termos do artigo 746 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo supra, expeça-
se de imediato ofício à Ciretran para transferência, mandado de entrega/imissão e carta de arrematação. Tratando de carta 
precatória, comunique-se. Em sendo negativos os resultados, dar-se-à imediatamente vista à parte credora para manifestação, 
no prazo de 10 dias. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: REINALDO PROCÓPIO PINTO (OAB 207878/SP), JOSE 
ROBERTO MANSANO (OAB 45600/SP), RODRIGO FACHIN DE MEDEIROS (OAB 254402/SP), RICARDO APARECIDO FELIX 
DA SILVA (OAB 245887/SP), FLÁVIO RENATO DE QUEIROZ (OAB 243916/SP), RENATO MENESELLO VENTURA DA SILVA 
(OAB 239261/SP), RENATO ALVES PEREIRA (OAB 135788/SP)

Processo 0001030-11.2011.8.26.0382 (apensado ao processo 0000052-39.2008.8.26) (processo principal 0000052-
39.2008.8.26) (382.01.2008.000052/1) - Apelação - Milton Marostega - Arcidio Leva Neto - 1. Ciência às partes acerca do 
v. acórdão de fls. 345 que negou provimento aos recursos de apelação dos requeridos. 2. Requeira o interessado o que de 
direito, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Decorrido o prazo supra, aguarde-se pelo prazo de 06(seis) meses(art. 475-J, § 5°). 
Transcorrendo o prazo sem manifestação e não havendo custas a serem recolhidas, arquivem-se os autos com as cautelas de 
praxe. Int. N.Paulista, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: CRISTINA BOGAZ BONZEGNO DE SOUSA (OAB 135346/SP), GLAUCO 
DE CARVALHO (OAB 202105/SP)

Processo 0001043-05.2014.8.26.0382 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - C.R.V Metalúrgica Ltda - Renata Valença 
Alves Me - 1. Diante da devolução da carta de citação da requerida às fls. 24 verso, com a informação de que se encontrava 
“Ausente”, requeira a autora o que de direito, no prazo de 05 dias. Int. N.Paulista, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: ANTONIO 
JOSE MARCHIORI JUNIOR (OAB 142783/SP)

Processo 0001242-66.2010.8.26.0382 (382.01.2010.001242) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco Safra Sa - O 
M Garcia & Cia Ltda - - Jose Guilherme Leonardi - Forme-se o 2º Volume dos presentes autos. Defiro novo bloqueio através do 
sistema Bacenjud, somente com relação a José Guilherme Leonardi, conforme requerido pelo exequente às fls. 202 (Prov. CG 
n. 21/2006). 3. Para tal, recolha a parte autora, no prazo de 10 dias, para serviço de impressão de documentos que envolvam 
pesquisa nos sistemas supra mencionados, o valor de R$ 12,20 por nome pesquisado; no caso dos autos, o exequente deve 
recolher o valor total de R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos). Referida quantia deverá ser recolhida pela guia de fundo 
Especial de Despesa do TJ, código 434-1, “Impressão de informações do Sistema Bacenjud”. Somente após o recolhimento será 
executada a solicitação. (Prov. 1864/011 - CSM e Comunicado 97/010-CSM). 4. Com o recolhimento, proceda-se ao bloqueio. 
Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: MURILO BERNARDES DE ALMEIDA FELICIO (OAB 293605/SP), ANTONIO 
SANT ANA NETO (OAB 29305/SP), MAURÍCIO JOSÉ JANUÁRIO (OAB 158027/SP), MILTON JORGE CASSEB (OAB 27965/
SP), ARY FLORIANO DE ATHAYDE JUNIOR (OAB 204243/SP)

Processo 0001264-27.2010.8.26.0382 (382.01.2010.001264) - Arresto - Medida Cautelar - Fratto Fomento Mercantil Ltda 
- Jose Guilherme Leonardi - - Eunice Martins Garcia Leonardi - - Octavio Martins Garcia Filho - - Jose Inacio Martins - - Ana 
Claudia Cossini Martins - - Eloisa Bonavita Martins e outros - 1. Certificada a tempestividade (CPC, art. 508), recebo a apelação 
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do autor (fls. 382/396), somente no efeito devolutivo (CPC, art. 520, inciso IV). 2. Às contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 
dias (CPC, art. 508 a 518). 3. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Seção de 
Direito Privado Segunda Subseção - 11ª a 24ª e 37ª e 38ª Câmaras de Direito Privado), observando-se as cautelas de praxe. 
Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: JONAS OLLER (OAB 290266/SP), LEONARDO VIUDES RODRIGUES (OAB 
229101/SP), JULIANA DE SOUZA MELLO CATRICALA (OAB 223092/SP), MARCO ANTONIO CAIS (OAB 97584/SP), MARIANA 
PEREIRA FERNANDES PITON (OAB 208804/SP), MARCOS DE SOUZA (OAB 139722/SP), WAGNER LUIZ GIANINI (OAB 
108620/SP)

Processo 0001278-11.2010.8.26.0382 (382.01.2010.001278) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Safra Sa - Paulo Bonavita Martins - - Jose Guilherme Leonardi - - O M Garcia & Cia Ltda - 1. Diante da inércia do 
exequente quanto ao valor bloqueado às fls. 237 de R$ 39,79, proceda-se ao seu desbloqueio, por ser ínfimo o valor. 2. 
Requeira o exequente o que de direito, no prazo de 15 dias. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: CARLOS EDUARDO 
SILVEIRA MARTINS (OAB 254253/SP), MILTON JORGE CASSEB (OAB 27965/SP), ANTONIO SANT ANA NETO (OAB 29305/
SP), MARCO ANTONIO CAIS (OAB 97584/SP), MAURÍCIO JOSÉ JANUÁRIO (OAB 158027/SP)

Processo 0001965-17.2012.8.26.0382 (apensado ao processo 0000443-04.2002.8.26) (processo principal 0000443-
04.2002.8.26) (382.01.2002.000443/1) - Cumprimento de sentença - Irismalte Marinho - Instituto Nacional do Seguro Social 
- Com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, decreto a EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DA SENTENÇA 
(00001965-17.2002.8.26.0382) destes autos de nº 00000443-04.2002.8.26.0382 Ação de Aposentadoria Por Idade Rural, 
requerida por Irismalte Marinho em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, anotando-se e comunicando-se. Autorizo 
o desentranhamento dos documentos, pela parte interessada, mediante cópia e recibo nos autos. Oportunamente, ao arquivo. 
P.R.I.C. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: CARLOS APARECIDO DE ARAUJO (OAB 44094/SP), MARCIA REGINA 
ARAUJO PAIVA (OAB 134910/SP), GERALDO FERNANDO TEIXEIRA COSTA DA SILVA (OAB 164549/SP), EVERALDO 
ROBERTO SAVARO JUNIOR (OAB 206234/SP), ELENICE GARCIA DA SILVEIRA (OAB 277878/SP), GERSON JANUÁRIO 
(OAB 2628/MT)

Processo 3000042-65.2013.8.26.0382 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Andrea Mara 
Dias - Banco do Brasil S/A - Posto isso, HOMOLOGO o cálculo de liquidação apresentado pelo exequente a fls. 33/34, no valor 
total de R$ 11.023,41 e determino a intimação pessoal do executado para o seu pagamento no prazo de 15 dias, sob pena 
de multa de 10%, nos termos do artigo 475-J do Código de Processo Civil, contados da juntada do mandado aos autos. Int. 
N.Paulista, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: ELOI RODRIGUES MENDES (OAB 276029/SP), LEONARDO VIUDES RODRIGUES 
(OAB 229101/SP), ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 3000102-38.2013.8.26.0382 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Valdecir da Silva - Instituto Nacional 
do Seguro Social - 1. Defiro a expedição de ofício ao INSS, com urgência, nos termos solicitados às fls. 114. Int. N.Paulista, 09 
de fevereiro de 2015. - ADV: JOSÉ DAVID SAES ANTUNES (OAB 241427/SP)

Processo 3000264-33.2013.8.26.0382 - Interdição - Família - L.F.T. - J.F.S. - 1. Diante da petição e documentos de fls. 
58/62, em que a procuradora da exequente renúncia ao mandato que lhe foi outorgado e da ratificação do acolhimento da 
justificativa apresentada pela advogada perante à Defensoria Pública às fls. 60, oficie-se à OAB local, solicitando a designação 
de outro procurador à autora. 2. Fixo os honorários advocatícios à Dra. Maria Márcia Bogaz de Angelo, em 60% do valor da 
tabela de honorários advocatícios. Código da causa 207. Desde já, expeça-se a certidão que deverá ser impressa pela própria 
procuradora, através do site do Tribunal de Justiça de São Paulo. 3. No mais, aguarde-se pelo prazo de 30 dias a vinda do laudo 
pericial médico realizado no requerido. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: MARIA MARCIA BOGAZ DE ANGELO 
(OAB 143044/SP), ERIKA LUCIANA DOS SANTOS VISCARDI (OAB 218719/SP)

Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MILENA REPIZO RODRIGUES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELA AMERIS GUIMARAES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0038/2015
Processo 0000697-54.2014.8.26.0382 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins 

- Justiça Pública - Robson Aparecido da Silva Vidal - - Carlos Alberto da Silva - - Lindomar da Silva - 1. Ciência ao ilustre 
representante do Ministério Público acerca dos novos documentos juntados às fls. 328/330 e 342/342 para eventual manifestação. 
2. Após, venham os autos conclusos para sentença. Int. N.Paulista, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: EDNAER RODRIGUES DE 
OLIVEIRA PIANTA (OAB 190915/SP), JOSÉ ROBERTO RUSSO (OAB 236838/SP), EDINEIA MARIA GONCALVES (OAB 67397/
SP)

MOCOCA
Cível

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DJALMA MOREIRA GOMES JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA REGINA BUSSO E SILVA
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0040/2015
Processo 0000344-80.2014.8.26.0360 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.L.S. e outro - Termo - Guarda Definitiva e 

Responsabilidade - compareçam em cartório os requerentes Jamil e Vera, para assinar. - ADV: PAULO SERGIO DE ALMEIDA 
GODOY (OAB 75225/SP)

Processo 0000363-72.2003.8.26.0360 (360.01.2003.000363) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços 
- Fundação Municipal de Ensino de Mococa antônio Carlos Massaro - Jábar Jauhar e outro - Manifeste-se a parte autora 
sobre as pesquisas Bacenjud, Renajud e infojud realizadas, sendo a última encontrada em pasta própria ficando ciente que as 
informações (infojud) serão destruídas mecanicamente ou incineradas, após a consulta ou decorrido o prazo de 30 dias. - ADV: 
ODENIR DONIZETE MARTELO (OAB 109824/SP), GUESA FERNANDA DA CUNHA OLIVEIRA (OAB 260381/SP), ANGELO 
DONIZETI BERTI MARINO (OAB 106467/SP)

Processo 0000384-96.2013.8.26.0360 (036.02.0130.000384) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Manifeste-se a parte autora sobre a certidão negativa lavrada 
nos autos pelo oficial de justiça. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 0000476-06.2015.8.26.0360 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - MESSIAS COELHO 
MARCELINO - Vistos. Face à concordância de todos os herdeiros e considerando que a parte falecida não deixou bens ou 
dependentes habilitados, DEFIRO o pedido inicial para autorizar a parte requerente a proceder ao levantamento do resíduo 
de benefício da parte falecida (fl. 14/15), expedindo-se o respectivo alvará autorizando o primeiro requerente a proceder ao 
levantamento, com prestação de contas entre as partes. Ao Procurador do autor fixo os honorários em 100% da tabela PAJ/
OAB, código 209. Expeça-se alvará e certidão de honorários, arquivando-se. PRIC. Nota de Cartório: Intimação das partes 
sobre custas de preparo a serem recolhidas em caso de recurso. As partes deverão recolher: (X) Ao Estado, R$ 100,70, guia 
gare, cod. 230-6 (X) Taxa de porte e retorno R$ 32,70, cod. 110-4, guia EDTJ, por volume. - ADV: DANIEL AGUIAR DA COSTA 
(OAB 333362/SP)

Processo 0000671-06.2006.8.26.0360 (360.01.2006.000671) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Rubens Mingato - Sociedade Direta de Comunicações Ltda - Manifeste-se a parte autora sobre a pesquisa Bacenjud. - ADV: 
ARNALDO CONTRERAS FARACO (OAB 269343/SP), ORESTES MAZIEIRO (OAB 90426/SP), JEAN CARLOS REIS POZZER 
(OAB 259153/SP), FERNANDO MANFREDO FIALDINI (OAB 260591/SP)

Processo 0001243-15.2013.8.26.0360 (processo principal 0001708-34.2007.8.26) (036.02.0130.001243/2) - Cumprimento 
Provisório de Sentença - Luiz Antonio Elias - Banco Real - Vistos. Face ao pagamento do débito pela parte executada, JULGO 
EXTINTA a presente Ação de Execução de Sentença, nos termos do art. 794, inciso I, do CPC. Tendo em vista as informações 
de folhas 94/97, 109 e 110, do Banco do Brasil, dando conta de que não houve bloqueio de valores pelo sistema Bacenjud, 
não há desbloqueios outros levantamentos a serem realizados. Certifique-se quanto ao correto recolhimento das custas e 
arquivem-se os autos. PRIC. Nota de Cartório: Intimação das partes sobre custas de preparo a serem recolhidas em caso de 
recurso. A parte autora é beneficiária de assistência judiciária e a parte requerida deverá recolher: (X) Ao Estado, R$ 286,28, 
guia gare, cod. 230-6 (X) Taxa de porte e retorno R$ 32,70, cod. 110-4, guia EDTJ, por volume. - ADV: WENDEL ITAMAR LOPES 
BURRONE DE FREITAS (OAB 164601/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)

Processo 0001521-16.2013.8.26.0360 (036.02.0130.001521) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Américo 
José Passos - (X) manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC), pesquisa RENAJUD, 
BACENJUD e informações da RECEITA FEDERAL. - ADV: ALEXANDRE RAMALHO ROMERO (OAB 287305/SP)

Processo 0001758-50.2013.8.26.0360 (036.02.0130.001758) - Execução de Alimentos - Alimentos - Gabriel Henrique da 
Silva Magalhães - Julio Cesar Magalhães - Vistos. Ante a inércia da parte autora, embora pessoalmente intimada a manifestar-
se em termos de prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a ação, nos termos do art.267, III, do CPC. Transitado em julgado, 
expeçam-se certidões de honorários e arquivem-se os autos. P.R.I.C. Nota de Cartório: Intimação das partes sobre custas de 
preparo a serem recolhidas em caso de recurso. As partes são beneficiárias de assistência judiciária gratuita. - ADV: ALOISIO 
GOMES (OAB 141947/SP), LUCIANA MARIA CATALANI (OAB 159580/SP)

Processo 0001949-37.2009.8.26.0360 (360.01.2009.001949) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito 
- Cooperativa de Credito Rural da Região Mogiana Sicoob Credisan - Que o autor recolha a complementação da guia do Sr. 
Oficial de justiça, tendo em vista que recolheu apenas R$ 54,36 e deveria ter recolhido o valor de R$60,42* - ADV: BERNARDO 
BUOSI (OAB 227541/SP), FABIEM REJANE FERNANDES AGUILAR (OAB 204285/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/
SP)

Processo 0002636-14.2009.8.26.0360 (360.01.2009.002636) - Procedimento Sumário - Allen Marcus Pereira e outro - 
Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp e outro - Apresente, o autor cópia do acordo celebrado.* 
- ADV: MARCO ANTONIO DA SILVA (OAB 108505/SP), LUCAS ANTONIO MASSARO (OAB 263095/SP)

Processo 0002701-04.2012.8.26.0360 (360.01.2012.002701) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Reval Atacado de Papelaria Ltda - Que o autor recolha a complementação da guia do Sr. Oficial de justiça, tendo 
em vista que recolheu apenas R$ 54,36 e deveria ter recolhido o valor de R$60,42* - ADV: CLAUDIA MANSANI QUEDA DE 
TOLEDO (OAB 117715/SP)

Processo 0003064-54.2013.8.26.0360/01 - Cumprimento de sentença - Dissolução - M.L.G.G. - M.G. - (X) manifestar-se, em 
05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC), pesquisa RENAJUD, BACENJUD e informações da RECEITA 
FEDERAL. - ADV: DAIA GOMES DOS SANTOS (OAB 246972/SP), EDSON BUJATO (OAB 250625/SP)

Processo 0003068-91.2013.8.26.0360 (036.02.0130.003068) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Jose Maria dos 
Santos e outro - Mandado - Usucapião - Registro disponivel no sistema - ADV: MARCELO TADEU NETTO (OAB 136479/SP)

Processo 0003381-18.2014.8.26.0360 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ROSIMAR LOURDES DE ALMEIDA 
CONSULI-ME - Rodrigo José Calore - Manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC), 
pesquisa RENAJUD (bloqueio de valor R$ 3354,84). - ADV: DANIEL MARCELINO (OAB 149354/SP), LUIZ ARTHUR TEIXEIRA 
QUARTIM BITAR (OAB 230748/SP)

Processo 0003693-96.2011.8.26.0360 (360.01.2011.003693) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Fundação Municipal de Ensino de Mococa Antonio Carlos Massaro - Roseli Forcelini Coelho Marcelino - Manifeste-se a parte 
autora sobre as pesquisas Bacenjud, Renajud e infojud realizadas, sendo a última encontrada em pasta própria ficando ciente 
que as informações (infojud) serão destruídas mecanicamente ou incineradas, após a consulta ou decorrido o prazo de 30 dias. 
- ADV: GUESA FERNANDA DA CUNHA OLIVEIRA (OAB 260381/SP)

Processo 0003779-62.2014.8.26.0360 - Inventário - Inventário e Partilha - MARIA JOANA MOREIRA - Ciência à parte autora 
sobre ofício da Fazenda Estadual de fls 63/64. - ADV: LUCAS ANTONIO MASSARO (OAB 263095/SP)
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Processo 0004294-97.2014.8.26.0360 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.A.L.F. - V.A.S. - Vistos. Homologo por sentença 
o acordo a que chegaram as partes na audiência de folhas 119/120. Extingo o processo nos termos do artigo 269, III, do CPC. 
Homologo a renúncia ao prazo de recurso. Concedo assistência judiciária em favor da requerida. Certifique-se o trânsito em 
julgado e expeça-se mandado de averbação. Após, arquivem-se os autos. PRIC. Nota de Cartório: Intimação das partes sobre 
custas de preparo a serem recolhidas em caso de recurso. A parte autora é beneficiária de assistência judiciária e a parte 
requerida deverá recolher: (X) Ao Estado, R$ 100,70, guia gare, cod. 230-6 (X) Taxa de porte e retorno R$ 32,70, cod. 110-4, 
guia EDTJ, por volume. - ADV: MARCELO TADEU NETTO (OAB 136479/SP), AGNALDO DONIZETI PEREIRA DE SOUZA (OAB 
224521/SP)

Processo 0004311-36.2014.8.26.0360 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Carlos Roberto Vita Dias - (x) Manifeste-se a parte autora, no prazo de dez dias, em termos de prosseguimento 
do feito, tendo em vista que decorreu o prazo legal sem manifestação. - ADV: SONIA MENDES DE SOUZA (OAB 91262/SP), 
ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 107788/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 0004886-83.2010.8.26.0360 (360.01.2010.004886) - Monitória - Pagamento - Banco Santander Sa - Manifeste-se 
a parte autora sobre a pesquisa Bacenjud. - ADV: RICARDO RAMOS BENEDETTI (OAB 204998/SP)

Processo 0005087-36.2014.8.26.0360 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0003421-08.2012.403.6127 - 1ª VARA FEDERAL 
DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP.) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Manifestar-se, em 05 dias, sobre a certidão do oficial 
de justiça lavrada nos autos (deixou de citar o executado, após constatar que a Rua Cel. José Pereira Lima, não existe o n. 77, 
sendo o numero inicial é o 746, indagando nas imediações, os vizinhos alegaram não conhecer a pessoa procurada). - ADV: 
MARIA SATIKO FUGI (OAB 108551/SP)

Processo 0005179-14.2014.8.26.0360 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.H.M. - - I.C.M. - W.A.M.M. - 
Vistos. Homologo por sentença o acordo a que chegaram as partes na audiência de folhas 41/42. Extingo o processo nos termos 
do artigo 269, III, do CPC. Homologo a renúncia ao prazo de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se certidão de 
honorários pela atuação parcial da procuradora da parte autora. Após, arquivem-se os autos. PRIC. Nota de Cartório: Intimação 
das partes sobre custas de preparo a serem recolhidas em caso de recurso. A parte autora é beneficiária de assistência judiciária 
e a parte requerida deverá recolher: (X) Ao Estado, R$ 102,03, guia gare, cod. 230-6 (X) Taxa de porte e retorno R$ 32,70, cod. 
110-4, guia EDTJ, por volume. - ADV: ADRIANA APARECIDA PAZOTTO (OAB 220604/SP)

Processo 0005438-09.2014.8.26.0360 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Comega Indústria de Tubos Ltda - RP - 
Recolher a taxa para a realização da pesquisa Renajud. - ADV: FERNANDO CORREA DA SILVA (OAB 80833/SP), ALEXANDRE 
CHICONI MANCILIO (OAB 339981/SP)

Processo 0005472-18.2013.8.26.0360 (036.02.0130.005472) - Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária - Itaú Unibanco Sa 
- Edson Abrão Filho - Vistos. Folhas 346/348: Homologo por sentença o acordo a que chegaram as partes. Extingo o processo 
nos termos do artigo 269, III, do CPC. Homologo a renúncia ao prazo de recurso. Folhas 349/350: Proceda-se ao desbloqueio 
do veículo através do sistema Renajud, bloqueado nas folhas 246 e 301. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos. PRIC. Nota de Cartório: Intimação das partes sobre custas de preparo a serem recolhidas em caso de recurso. As partes 
deverão recolher: (X) Ao Estado, R$ 225,32, guia gare, cod. 230-6 (X) Taxa de porte e retorno R$ 32,70, cod. 110-4, guia EDTJ, 
por volume. - ADV: PAULO CESAR MEDEIROS EYZANO (OAB 272353/SP), DANILO ALEXANDRE MAYRIQUES (OAB 241336/
SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 0005688-42.2014.8.26.0360 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S.D.B. - K.A.B. - Vistos. Homologo por sentença 
o acordo a que chegaram as partes. Extingo o processo nos termos do artigo 269, III, do CPC. Homologo a renúncia ao prazo 
de recurso. Quanto à abertura de conta deverá a própria requerida comparecer no banco com seus documentos pessoais, 
para proceder à abertura, informando ao requerente o número para depósito. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se 
mandado de averbação. Após, arquivem-se os autos. PRIC. Nota de Cartório: Intimação das partes sobre custas de preparo a 
serem recolhidas em caso de recurso. As partes deverão recolher: (X) Ao Estado, R$ 100,70, guia gare, cod. 230-6 (X) Taxa de 
porte e retorno R$ 32,70, cod. 110-4, guia EDTJ, por volume. - ADV: BRUNO SHILDRES GIROTTO SILVA (OAB 322326/SP)

Processo 0005692-84.2011.8.26.0360 (360.01.2011.005692) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito 
- Fundação Universitária Vida Cristã - Manifeste-se a parte autora sobre as pesquisas Bacenjud, Renajud e infojud realizadas, 
sendo a última encontrada em pasta própria ficando ciente que as informações (infojud) serão destruídas mecanicamente ou 
incineradas, após a consulta ou decorrido o prazo de 30 dias. - ADV: GUESA FERNANDA DA CUNHA OLIVEIRA (OAB 260381/
SP)

Processo 0006120-03.2010.8.26.0360 (360.01.2010.006120) - Usucapião - Usucapião Ordinária - José Francisco de Oliveira 
- Manifeste-se a parte autora sobre as certidões negativas lavradas nos autos pelo oficial de justiça. - ADV: ANGELO DONIZETI 
BERTI MARINO (OAB 106467/SP)

Processo 0006789-56.2010.8.26.0360 (apensado ao processo 0006370-70.2009.8.26) (processo principal 0006370-
70.2009.8.26) (360.01.2009.006370/1) - Cumprimento de sentença - Pinheiro & Perri Ss Ltda - (x) Manifeste-se a parte autora, 
no prazo de dez dias, em termos de prosseguimento do feito, tendo em vista que decorreu o prazo legal sem manifestação. - 
ADV: MARCELO TADEU NETTO (OAB 136479/SP)

Processo 0006965-93.2014.8.26.0360 - Procedimento Ordinário - Obrigações - DRIELE CRISTINA AUGUSTO - MUNICÍPIO 
DE MOCOCA - Manifeste-se a parte autora sobre a contestação. - ADV: JOSÉ LUIZ PUCCIARELLI BALAN (OAB 318996/SP), 
DANIEL AGUIAR DA COSTA (OAB 333362/SP)

Processo 0007029-74.2012.8.26.0360 (360.01.2012.007029) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Fundação Universitária Vida Cristã - (X) manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC), 
pesquisa RENAJUD, BACENJUD e informações da RECEITA FEDERAL. - ADV: GUESA FERNANDA DA CUNHA OLIVEIRA 
(OAB 260381/SP)

Processo 0007429-20.2014.8.26.0360 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Mocovel Mococa Veiculos Ltda 
- Octavio Athenesi Filho - Vistos. Homologo por sentença o acordo a que chegaram as partes nas folhas 102/103. Extingo o 
processo nos termos do artigo 269, III, do CPC. Homologo a renúncia ao prazo de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado. 
Após, arquivem-se os autos. PRIC. Nota de Cartório: Intimação das partes sobre custas de preparo a serem recolhidas em caso 
de recurso. As partes deverão recolher: (X) Ao Estado, R$ 123,08, guia gare, cod. 230-6 (X) Taxa de porte e retorno R$ 32,70, 
cod. 110-4, guia EDTJ, por volume. - ADV: VICTOR COELHO DIAS (OAB 276465/SP)

Processo 0007753-78.2012.8.26.0360 (360.01.2012.007753) - Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia Sa 
- Solange de Fatima Souza - (X) manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC), pesquisa 
BACENJUD. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)

Criminal
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1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO SANSÃO FERREIRA BARRETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA ANGÉLICA SCOQUI VASQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0036/2015
Processo 0004554-82.2011.8.26.0360 (360.01.2011.004554) - Outros Feitos não Especificados - Receptação - Vagner Jair 

Candido - Vistos, etc. Designo audiência de instrução e julgamento, para o dia 17/JUNHO/2015, às 15:00 horas, providenciem-
se as necessárias intimações e requisições, devendo também ser intimada as testemunhas arroladas pela defesa (fls. 444). Dil 
Int. - ADV: ORESTES MAZIEIRO (OAB 90426/SP)

Processo 0005556-82.2014.8.26.0360 - Auto de Prisão em Flagrante - Roubo - E.R.C. - INTIMAÇÃO DO DEFENSOR PARA 
NO PRAZO DE CINCO DIAS APRESENTAR QUESITOS - ADV: FABIO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 255132/SP)

Processo 0007131-62.2013.8.26.0360 (036.02.0130.007131) - Inquérito Policial - Decorrente de Violência Doméstica - 
Anderson Fernandes dos Reis e outro - Intime-se a defensora que encontra-se disponível no sistema a certidão de honorários. 
- ADV: DAIA GOMES DOS SANTOS (OAB 246972/SP)

Processo 0007161-97.2013.8.26.0360 (036.02.0130.007161) - Auto de Prisão em Flagrante - Furto - Julio Cesar Alves de 
Souza - Intimação do Defensor para apresentação de seuas alegações finais sob a forma de Memoriais. - ADV: SILVANA 
MOURA BORGES DE FREITAS (OAB 340191/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DJALMA MOREIRA GOMES JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA REGINA BUSSO E SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0041/2015
Processo 0000801-54.2010.8.26.0360 (360.01.2010.000801) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 

Carlos Guedes da Silva Junior - Vistos. Mantenho a decisão de fls. 71. Há nos autos indícios de que o acusado tenha praticado 
os fatos descritos na denúncia, de maneira que a defesa escrita apresentada às fls. 53 e 75 não logrou enfraquecer esses 
elementos, mesmo porque envolve questões de mérito que serão apreciadas ao final. As alegações da defesa nada trazem aos 
autos que pudesse evidenciar eventual rejeição da denúncia ou absolvição sumária do autor. Assim, não cabe nesta fase, a 
absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP necessitando de dilação probatória. Ante o exposto, ratifico o recebimento da 
denúncia (fl. 25). Remetam-se os autos à Escrevente de Sala para designação de audiência de instrução e julgamento. Dê-se 
CIÊNCIA ao Órgão do Ministério Público. ATUALIZE FA E CERTIDÕES. Oficie-se à Delpol e IIRGD comunicando a revogação da 
suspensão do processo (fls. 71). - ADV: SERGIO TADEU MACHADO REZENDE DE CARVALHO (OAB 52537/SP)

Processo 0000801-54.2010.8.26.0360 (360.01.2010.000801) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
Carlos Guedes da Silva Junior - Conforme determinação do magistrado, fica designada audiência para o próximo dia 16/04/2015, 
às 15h00min. - ADV: SERGIO TADEU MACHADO REZENDE DE CARVALHO (OAB 52537/SP)

Processo 0002716-02.2014.8.26.0360 - Guarda - Colocação em família substituta - M.A.R. - NC(Aguardando o comparecimento 
da requerente em cartório, para assinatura do Termo de Guarda.) - ADV: JAMIL JESUS DE LIMA (OAB 161006/SP)

Processo 0002869-74.2010.8.26.0360 (360.01.2010.002869) - Crime de Estelionato e Outras Fraudes ( arts. 171 a 179, 
CP) - Estelionato - Cassio Aparecido Rocha - Proc. 277/2010 Vistos. Há nos autos indícios de que o acusado tenha praticado 
os fatos descritos na denúncia, de maneira que a defesa escrita apresentada às fls. 100/102 não logrou enfraquecer esses 
elementos, mesmo porque envolve questões de mérito que serão apreciadas ao final. Como bem salientou o Ministério Público 
as alegações da defesa nada trazem aos autos que pudesse evidenciar eventual rejeição da denúncia ou absolvição sumária do 
autor (fl. 104). Assim, não cabe nesta fase, a absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP necessitando de dilação probatória. 
Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia (fl. 74). Remetam-se os autos à Escrevente de Sala para designação de 
audiência de instrução e julgamento. Dê-se CIÊNCIA ao Órgão do Ministério Público. ATUALIZE FA E CERTIDÕES. - ADV: 
EDSON BUJATO (OAB 250625/SP)

Processo 0002869-74.2010.8.26.0360 (360.01.2010.002869) - Crime de Estelionato e Outras Fraudes ( arts. 171 a 179, CP) 
- Estelionato - Cassio Aparecido Rocha - Conforme determinação do magistrado, fica designada audiência para o próximo dia 
23/04/2015, às 13h30min. - ADV: EDSON BUJATO (OAB 250625/SP)

Processo 0003612-79.2013.8.26.0360 (036.02.0130.003612) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Hugo Roberto 
de Souza - Nota de cartório: certidão de honorários expedida e disponível para impressão no site do TJSP. - ADV: SERGIO 
AUGUSTO DIAS BASTOS (OAB 157601/SP)

Processo 0004177-43.2013.8.26.0360 (036.02.0130.004177) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
Rafael de Bem Carneiro - Proc. 477/2013 Vistos. Há nos autos indícios de que o acusado tenha praticado os fatos descritos na 
denúncia, de maneira que a defesa escrita apresentada às fls. 73/74 não logrou enfraquecer esses elementos, mesmo porque 
envolve questões de mérito que serão apreciadas ao final. Como bem salientou o Ministério Público as alegações da defesa 
nada trazem aos autos que pudesse evidenciar eventual rejeição da denúncia ou absolvição sumária do autor (fl. 76). Assim, 
não cabe nesta fase, a absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP necessitando de dilação probatória. Ante o exposto, 
ratifico o recebimento da denúncia (fl. 34). Remetam-se os autos à Escrevente de Sala para designação de audiência de 
instrução e julgamento. Dê-se CIÊNCIA ao Órgão do Ministério Público. ATUALIZE FA E CERTIDÕES. - ADV: ESTELA BUJATO 
(OAB 313284/SP)

Processo 0004177-43.2013.8.26.0360 (036.02.0130.004177) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
Rafael de Bem Carneiro - Conforme determinação do magistrado, fica designada audiência para o próximo dia 16/04/2015, às 
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17h00min. - ADV: ESTELA BUJATO (OAB 313284/SP)
Processo 0005119-41.2014.8.26.0360 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - J.B.V. - Proc. 2112/2014 Vistos. 

Há nos autos indícios de que o acusado tenha praticado os fatos descritos na denúncia, de maneira que a defesa escrita 
apresentada às fls. 36/39 não logrou enfraquecer esses elementos, mesmo porque envolve questões de mérito que serão 
apreciadas ao final. Como bem salientou o Ministério Público as alegações da defesa nada trazem aos autos que pudesse 
evidenciar eventual rejeição da denúncia ou absolvição sumária do autor. Assim, não cabe nesta fase, a absolvição sumária 
prevista no art. 397 do CPP necessitando de dilação probatória. Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia (fl. 25). Em 
relação ao pedido de prisão preventiva, o mesmo deve ser deferido. A vítima informou que no dia 18 de julho de 2014 o acusado 
foi até a sua casa e a agrediu com tapas, bem como fez ameaças de morte. Por isso, no dia 27/07/2014 foram deferidas medidas 
protetivas para não aproximação da vítima, tendo o acusado sido intimado em 28 de julho de 2014. No dia 28 de setembro 
de 2014 o acusado encontrou a vítima no supermercado e desferiu socos e fez ameaças de morte. No dia 18 de novembro 
foi juntado Boletim de Ocorrência (fls. 43/54) de que no dia 16 de novembro de 2014 o acusado foi até a casa da vítima com 
um facão. Ao avistar o acusado, a vítima fugiu para o quintal e ele quebrou vidros e portas. A polícia foi acionada e o acusado 
empreendeu fuga. Tais fatos foram confirmados pela testemunha Andreia Donizeti Lucri (fls. 51). Por primeiro, os fatos revelam 
a prática em tese de delitos que envolvem violência domestica e familiar contra a mulher, estando presentes indícios suficientes 
de autoria e materialidade. O acusado não está cumprindo as medidas protetivas concedidas, bem como fatos mais graves 
somente não ocorreram porque a vítima conseguiu fugir. Portanto a prisão preventiva do acusado é necessária para garantir a 
execução das medidas protetivas de urgência, uma vez que as medidas protetivas não foram suficientes para salvaguardar a 
vítima (art. 312, parágrafo único do CPP). Da mesma forma, presentes se encontram os fundamentos da custódia de exceção, 
preventiva. O acusado vem agredindo a vítima com freqüência, assim para evitar essas agressões é necessária a decretação 
da prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 313, III, do CPP, sendo prudente a custódia cautelar, para resguardar a 
ordem pública e a integridade física da vítima. Expeça-se mandado de prisão contra o réu. Após a prisão, remetam-se os autos 
à Escrevente de Sala para designação de audiência de instrução e julgamento. Dê-se CIÊNCIA ao Órgão do Ministério Público. 
ATUALIZE FA E CERTIDÕES. - ADV: BENEDITO ESPANHA (OAB 145386/SP)

Processo 0005119-41.2014.8.26.0360 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça - J.B.V. - Conforme determinação do 
magistrado, fica designada audiência para o próximo dia 17/03/2015, às 17h30min. - ADV: BENEDITO ESPANHA (OAB 145386/
SP)

Processo 0005120-26.2014.8.26.0360 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - I.H.S.S. - 
Proc. 2111/2014 Vistos. Há nos autos indícios de que o acusado tenha praticado os fatos descritos na denúncia, de maneira que 
a defesa escrita apresentada às fls. 36 não logrou enfraquecer esses elementos, mesmo porque envolve questões de mérito que 
serão apreciadas ao final. Como bem salientou o Ministério Público as alegações da defesa nada trazem aos autos que pudesse 
evidenciar eventual rejeição da denúncia ou absolvição sumária do autor (fl. 38). Assim, não cabe nesta fase, a absolvição 
sumária prevista no art. 397 do CPP necessitando de dilação probatória. Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia (fl. 
25). Remetam-se os autos à Escrevente de Sala para designação de audiência de instrução e julgamento. Dê-se CIÊNCIA ao 
Órgão do Ministério Público. ATUALIZE FA E CERTIDÕES. - ADV: FRANCISCO EDUARDO VICINANSA (OAB 63252/SP)

Processo 0005120-26.2014.8.26.0360 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - I.H.S.S. 
- Conforme determinação do magistrado, fica designada audiência para o próximo dia 16/04/2015, às 13h30min. - ADV: 
FRANCISCO EDUARDO VICINANSA (OAB 63252/SP)

Processo 0005739-58.2011.8.26.0360 (360.01.2011.005739) - Outros Feitos não Especificados - Crimes de Tráfico Ilícito 
e Uso Indevido de Drogas - Diego Augusto Cardoso - NC(Autos com vistas para apresentação de Memoriais, pelo réu Diego 
Augusto Cardoso. Prazo: 05(cinco) dias.) - ADV: CID MARCOS SILVA PARISI (OAB 19606/SP)

Processo 0005842-60.2014.8.26.0360 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de 
Drogas - R.S. - Proc. nº: 0005842-60.2014.8.26.0360 ORDEM Nº 2351/2014 IP Nº 590/2014 FLAGRANTE DELEGACIA DE 
MOCOCA/SP VÍTIMA SAÚDE PÚBLICA DATA DO FATO: 03/10/2014 Vistos. Recebo a denúncia de fls. 1D/2D contra o réu 
REINALDO DA SILVA, Rua Giordano Dal Rio, 435, Conjunto Habitacional Gilberto Rossetti - CEP 13737-350, Mococa-SP, RG 
46853055, nascido em 21/03/1995, de cor Branco, Solteiro, Brasileiro, natural de Mococa-SP, Lavrador, pai JOÃO CARLOS 
DA SILVA, mãe MARIA LUZIA NEVES, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os fatos narrados 
e pesquisados no Inquérito Policial merecem ser submetidos ao crivo do contraditório, ante a existência suficiente de indícios 
de autorias a justificar o recebimento da inicial, de maneira que a defesa preliminar apresentada às fls. 59/72 não logrou 
enfraquecer esses elementos. A conduta imputada ao acusado é calcada em elementos razoáveis de autoria e materialidade. Os 
requisitos necessários para oferecimento da denúncia foram observados. Diante disso, remetam-se os autos à Escrevente de 
Sala para designação de audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 57 da Lei 11.343/06. Citem-se, intimem-se e 
requisitem-se. Ressalto desde já que fica indeferida a oitiva em audiência de testemunhas de mero antecedente do réu (art. 400, 
§1º, parte final, CPP), podendo a prova de antecedentes do réu ser produzida pela juntada de declaração escrita (arts.231 e 
232, do CPP). REQUISITE-SE O RÉU PRESO E ATUALIZE FA E CERTIDÕES. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO OFÍCIO, 
a ser encaminhada à DELPOL de origem, bem como ao IIRGD-SP, para as devidas comunicações. - ADV: RONALDO ROQUE 
(OAB 87297/SP)

Processo 0005842-60.2014.8.26.0360 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de 
Drogas - R.S. - Conforme determinação do magistrado, fica designada audiência para o próximo dia 17/03/2015, às 15h00min. 
- ADV: RONALDO ROQUE (OAB 87297/SP)

Processo 0005887-69.2011.8.26.0360 (360.01.2011.005887) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
Pablo Antonio Silva Fernandes Parra - Proc. 657/2011 Vistos. Há nos autos indícios de que o acusado tenha praticado os fatos 
descritos na denúncia, de maneira que a defesa escrita apresentada às fls. 63/64 não logrou enfraquecer esses elementos, 
mesmo porque envolve questões de mérito que serão apreciadas ao final. Como bem salientou o Ministério Público as alegações 
da defesa nada trazem aos autos que pudesse evidenciar eventual rejeição da denúncia ou absolvição sumária do autor (fl. 
66). Assim, não cabe nesta fase, a absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP necessitando de dilação probatória. Ante o 
exposto, ratifico o recebimento da denúncia (fl. 40). Remetam-se os autos à Escrevente de Sala para designação de audiência 
de instrução e julgamento. Dê-se CIÊNCIA ao Órgão do Ministério Público. Encaminhe-se cópia da nomeação de fls. 68 à OAB 
para cancelamento. ATUALIZE FA E CERTIDÕES. - ADV: RENER DA SILVA AMANCIO (OAB 230882/SP)

Processo 0005887-69.2011.8.26.0360 (360.01.2011.005887) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito 
- Pablo Antonio Silva Fernandes Parra - Conforme determinação do magistrado, fica designada audiência para o próximo dia 
16/04/2015, às 16h00min. - ADV: RENER DA SILVA AMANCIO (OAB 230882/SP)

Processo 0006002-61.2009.8.26.0360 (360.01.2009.006002) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Alessandro 
Barreto - - Renato Luiz Naccarato - Proc. 590/2009 Vistos. Remetam-se os autos à Escrevente de Sala para designação de 
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audiência de interrogatório dos réus. Dê-se CIÊNCIA ao Órgão do Ministério Público. ATUALIZE FA E CERTIDÕES. - ADV: 
KATIA SAKAE HIGASHI PASSOTTI (OAB 119391/SP), MARIA NAZARETH QUILICE NACCARATO (OAB 121120/SP), DANILO 
ALEXANDRE MAYRIQUES (OAB 241336/SP), TALISSA GABRIELA ZANETTI AQUINO (OAB 302487/SP)

Processo 0006002-61.2009.8.26.0360 (360.01.2009.006002) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - 
Alessandro Barreto e outro - Conforme determinação do magistrado, fica designada audiência para o próximo dia 09/04/2015, às 
16h15min. - ADV: TALISSA GABRIELA ZANETTI AQUINO (OAB 302487/SP)

Processo 0006034-90.2014.8.26.0360 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - 
J.F.D. - Proc. 2420/2014. Vistos. Há nos autos indícios de que o acusado tenha praticado os fatos descritos na denúncia, 
de maneira que a defesa escrita apresentada às fls. 60/61 não logrou enfraquecer esses elementos, mesmo porque envolve 
questões de mérito que serão apreciadas ao final. As alegações da defesa nada trazem aos autos que pudesse evidenciar 
eventual rejeição da denúncia ou absolvição sumária do autor. Assim, não cabe nesta fase, a absolvição sumária prevista no 
art. 397 do CPP necessitando de dilação probatória. Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia (fl. 30). Remetam-se 
os autos à Escrevente de Sala para designação de audiência de instrução e julgamento. Após, abra-se vista dos autos para o 
Ministério Público manifestar sobre a destruição da arma e munições. ATUALIZE FA E CERTIDÕES. - ADV: RENER DA SILVA 
AMANCIO (OAB 230882/SP)

Processo 0006034-90.2014.8.26.0360 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - 
J.F.D. - Conforme determinação do magistrado, fica designada audiência para o próximo dia 23/04/2015, às 17h30min. - ADV: 
RENER DA SILVA AMANCIO (OAB 230882/SP)

Processo 0006194-52.2013.8.26.0360 (036.02.0130.006194) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito 
- TIAGO SIMPLÍCIO - Proc. 715/2013 Vistos. Há nos autos indícios de que o acusado tenha praticado os fatos descritos na 
denúncia, de maneira que a defesa escrita apresentada às fls. 78/79 não logrou enfraquecer esses elementos, mesmo porque 
envolve questões de mérito que serão apreciadas ao final. Como bem salientou o Ministério Público as alegações da defesa 
nada trazem aos autos que pudesse evidenciar eventual rejeição da denúncia ou absolvição sumária do autor (fl. 80). Assim, não 
cabe nesta fase, a absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP necessitando de dilação probatória. Ante o exposto, ratifico 
o recebimento da denúncia (fl. 65). Remetam-se os autos à Escrevente de Sala para designação de audiência de instrução e 
julgamento. Dê-se CIÊNCIA ao Órgão do Ministério Público. ATUALIZE FA E CERTIDÕES. - ADV: FABIANA CRISTINA LIPPI 
(OAB 229801/SP)

Processo 0006194-52.2013.8.26.0360 (036.02.0130.006194) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito 
- TIAGO SIMPLÍCIO - Conforme determinação do magistrado, fica designada audiência para o próximo dia 23/04/2015, às 
16h30min. - ADV: FABIANA CRISTINA LIPPI (OAB 229801/SP)

Processo 0006208-02.2014.8.26.0360 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Violência Doméstica Contra a Mulher - J.B.V. 
- Proc. 2543/2014 Vistos. Há nos autos indícios de que o acusado tenha praticado os fatos descritos na denúncia, de maneira 
que a defesa escrita apresentada às fls. 34/37 não logrou enfraquecer esses elementos, mesmo porque envolve questões de 
mérito que serão apreciadas ao final. Como bem salientou o Ministério Público as alegações da defesa nada trazem aos autos 
que pudesse evidenciar eventual rejeição da denúncia ou absolvição sumária do autor (fl. 43/44). Assim, não cabe nesta fase, 
a absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP necessitando de dilação probatória. Ante o exposto, ratifico o recebimento 
da denúncia (fl. 20). Remetam-se os autos à Escrevente de Sala para designação de audiência de instrução e julgamento. A 
necessidade da realização de exame de insanidade mental no réu será analisada na audiência de instrução e julgamento. Dê-
se CIÊNCIA ao Órgão do Ministério Público. ATUALIZE FA E CERTIDÕES, INCLUSIVE REQUISITANDO CERTIDÕES DE SÃO 
JOSÉ DO RIO PARDO/SP. - ADV: BENEDITO ESPANHA (OAB 145386/SP)

Processo 0006208-02.2014.8.26.0360 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Violência Doméstica Contra a Mulher - 
J.B.V. - Conforme determinação do magistrado, fica designada audiência para o próximo dia 16/04/2015, às 14h15min. - ADV: 
BENEDITO ESPANHA (OAB 145386/SP)

Processo 0006448-88.2014.8.26.0360 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - F.J.P. - - 
D.V.F. - Proc. nº: 0006448-88.2014.8.26.0360 ORDEM Nº 2563/2014 IP Nº 644/2014 FLAGRANTE DELEGACIA DE MOCOCA/
SP VÍTIMA SAÚDE PÚBLICA DATA DO FATO: 28/10/2014 Vistos. Recebo a denúncia de fls. 1D/3D contra os réus DOUGLAS 
VINICIUS DE FARIA, Rua Bahia, 573, Vila Santa Rosa - CEP 13731-230, Mococa-SP, RG 49007477SP, nascido em 30/05/1993, 
de cor Branco, Brasileiro, natural de Brasileira-PI, pai MARCOS EDUARDO DE FARIA, mãe SONIA MARIA MARTINS DE FARIA, 
como incurso no artigo 14, “caput”, da Lei nº 10.826/06, combinado com o artigo 29, em concurso material com os artigos 329 
e 129, §1º, do Código Penal, na forma do artigo 70 do Código Penal, e o réu FRANCISCO JOSE PEDROSA, Rua Sergipe, 325, 
Jardim Nova Mococa - CEP 13731-320, Mococa-SP, CPF 421.092.408-30, RG 49083907-1, nascido em 18/11/1993, Solteiro, 
Brasileiro, natural de Mococa-SP, pai Fabio Pedrosa, mãe Silvia Helena Luis Pedrosa, como incurso no artigo 14 da Lei nº 
10.826/06, combinado com o artigo 29, em concurso material com o artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 
69 do Código Penal, uma vez que os fatos narrados e pesquisados no Inquérito Policial merecem ser submetidos ao crivo do 
contraditório, ante a existência suficiente de indícios de autorias a justificar o recebimento da inicial, de maneira que as defesas 
preliminares apresentada às fls. 69/70 e 92/93 não logrou enfraquecer esses elementos. A conduta imputada aos acusados é 
calcada em elementos razoáveis de autoria e materialidade. Os requisitos necessários para oferecimento da denúncia foram 
observados. Remetam-se os autos à escrevente de sala para designação de audiência de instrução e julgamento . Citem-se, 
intimem-se e requisitem-se. Ressalto desde já que fica indeferida a oitiva em audiência de testemunhas de mero antecedente 
do réu (art. 400, §1º, parte final, CPP), podendo a prova de antecedentes do réu ser produzida pela juntada de declaração 
escrita (arts.231 e 232, do CPP). REQUISITEM-SE OS RÉUS PRESOS E ATUALIZE FA E CERTIDÕES. SERVE A PRESENTE 
DECISÃO COMO OFÍCIO, a ser encaminhada à DELPOL de origem, bem como ao IIRGD-SP, para as devidas comunicações. - 
ADV: FRANCISCO EDUARDO VICINANSA (OAB 63252/SP), RENER DA SILVA AMANCIO (OAB 230882/SP)

Processo 0006448-88.2014.8.26.0360 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - F.J.P. 
- - D.V.F. - Conforme determinação do magistrado, fica designada audiência para o próximo dia 17/03/2015, às 13h30min. - ADV: 
FRANCISCO EDUARDO VICINANSA (OAB 63252/SP), RENER DA SILVA AMANCIO (OAB 230882/SP)

Processo 0006886-85.2012.8.26.0360 (360.01.2012.006886) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes Praticados 
por Particular Contra a Administração em Geral - Celso Ricardo Pinheiro - Proc. 435/2013 Vistos. Há nos autos indícios de que 
o acusado tenha praticado os fatos descritos na denúncia, de maneira que a defesa escrita apresentada às fls. 134/149 não 
logrou enfraquecer esses elementos, mesmo porque envolve questões de mérito que serão apreciadas ao final. Em que pese as 
alegações do defensor e do Ministério Público de que o fato não constitui crime, tal entendimento não é majoritário. Assim, não 
cabe nesta fase, a absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP necessitando de dilação probatória. Ante o exposto, ratifico 
o recebimento da denúncia (fl. 120). Remetam-se os autos à Escrevente de Sala para designação de audiência de instrução 
e julgamento. Dê-se CIÊNCIA ao Órgão do Ministério Público. ATUALIZE FA E CERTIDÕES. - ADV: MARCELO DE REZENDE 
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MOREIRA (OAB 197844/SP)
Processo 0006886-85.2012.8.26.0360 (360.01.2012.006886) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes Praticados por 

Particular Contra a Administração em Geral - Celso Ricardo Pinheiro - Conforme determinação do magistrado, fica designada 
audiência para o próximo dia 23/04/2015, às 15h45min. - ADV: MARCELO DE REZENDE MOREIRA (OAB 197844/SP)

Processo 0006941-65.2014.8.26.0360 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - J.P. 
- M.L.S.J. e outros - Proc. 210/2015 Vistos. Trata-se de pedido de restituição do requerente Valdir José Pereira em relação ao 
veículo VW Gol, de cor branca , placas HKV 5795, apreendido em poder de Mário Lúcio, quando da sua prisão em flagrante. O 
Ministério Público manifestou pelo deferimento (fls. 16). A polícia militar foi acionada porque dois veículos estavam em atitudes 
suspeita nas imediações da feira da Vila Santa Rosa. Quando a polícia chegou, observaram que os individuos dos dois veículos 
estavam conversando entre eles e quando avistaram a viatura, o veículo Sportage evadiu-se em alta velocidade para a rodovia 
SP-340. Por isso foi solicitado apoio para acompanhamento do referido veículo. O veículo VW Gol foi abordado e o motorista 
identificado como Mário Lúcio dos Santos Júnior e o passageiro como Alexandre do Carmo. Constatou-se que o motorista 
não é pessoa habilitada e no interior do veículo foram localizados quatro smartphones, RG de Vanderson David Pereira e um 
celular em posse de Alexandre do Carmo. O veículo Sportage foi para o estado de Minas Gerais e entrou numa estrada vicinal 
de terra que dá acesso ao pesqueiro Lago Azul, sendo acompanhado por outra viatura policial. Durante o acompanhamento, o 
passageiro do veículo Sportage desferiu dois disparos com arma de fogo na viatura, os quais não foram certeiros. Logo depois, 
o motorista perdeu o controle do veículo e chocou-se contra um barranco e fugiram a pé para o meio do mato. O motorista 
efetuou mais disparos e a polícia militar revidou, sendo que nenhum disparo foi certeiro. Os dois fugitivos foram apreendidos 
mais a frente e identificados como sendo o motorista Vanderson David Ferreira e o passageiro Mateus Augusto dos Santos. Ao 
lado de Mateus foi localizado um revolver calibre 32 com quatro munições deflagradas e duas intactas. No veículo Sportage 
foram localizados vários objetos, como televisão, jóias, DVD, etc. Depois, constatou que tais objetos e o veículos tinham sido 
roubados na cidade de Arceburgo-MG, inclusive as vítimas foram sequestradas para realizar saques em caixas eletrônicos. Os 
acusados Mateus e Vanderson foram reconhecidos pelas vítimas. Os quatro acusados foram encaminhados à Delegacia de 
Polícia, sendo que Mateus e Vanderson preferiram ficar em silêncio. Mário Lúcio negou os fatos, dizendo que estava dirigindo o 
carro de seu primo Vanderson. Alexandre do Carmo informou que tinha pegado uma carona com Mário Lúcio. Portanto, no juízo 
de cognição sumária aqui permitida, inegáveis os indícios de autoria e materialidade de que os acusados estavam associados 
para praticarem crimes, pois vários objetos foram encontrados nos dois carros e a vítima reconheceu Mateus e Vanderson, sem 
sombra de dúvidas, como autores do roubo na cidade de Arceburgo. Diante disso, há indicios de que o automóvel apreendido 
estava sendo utilizado como instrumento para o cometimento da infração penal. Outrossim, o requerente afirmou que veículo 
tinha sido emprestado ao seu filho Vanderson, mas o veículo estava sendo utilizado pelo acusado Mário Lúcio, o que gera 
dúvidas acerca da propriedade. Desse modo, o referido bem interessa ao processo e não poderá ser restituído, nos termos do 
artigo 18 do CPP. Assim, por cautela, a análise da restituição da veículo deverá aguardar a audiência de instrução e julgamento. 
Cabe ressaltar, caso o acusado seja absolvido, o veículo será restituído. Indefiro o pedido. Intime-se. - ADV: PAULO SERGIO 
DE ALMEIDA GODOY (OAB 75225/SP)

Processo 0007476-91.2014.8.26.0360 (apensado ao processo 0007044-19.2007.8.26) (processo principal 0007044-
19.2007.8.26) - Reabilitação - Donizete Gonçalves Goudin - NC( Autos com vistas para apresentação dos documentos previstos 
no art. 744, incisos I a V, do CPP, e para que faça prova da data do término da execução da pena. - SEGUNDA INTIMAÇÃO) - 
ADV: LUCAS ANTONIO MASSARO (OAB 263095/SP)

Processo 0007719-35.2014.8.26.0360 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de 
Drogas - J.P. - D.R.O. - Proc. 5306/2014 Vistos. Fls. 58: defiro carga dos autos pelo prazo de 10 dias, a fim de apresentar a 
defesa preliminar. Int. - ADV: ESTELA BUJATO (OAB 313284/SP), ANGELO DONIZETI BERTI MARINO (OAB 106467/SP)

MOGI DAS CRUZES
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOGI DAS CRUZES EM 09/02/2015

PROCESSO :1001254-53.2015.8.26.0361
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : L.V.C.
ADVOGADO : 290375/SP - Wharcharlane Brigida de Sousa Carvalho
REQTE : T.G.C.S.
ADVOGADO : 290375/SP - Wharcharlane Brigida de Sousa Carvalho
VARA :3ª VARA CÍVEL
EXECTDO : B.T.S.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001274-44.2015.8.26.0361
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco GMAC S/A
ADVOGADO : 253137/SP - Sidnei Ferraria
REQDO : Rogerio Aparecido Cunha
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001287-43.2015.8.26.0361
CLASSE :ARROLAMENTO SUMÁRIO
HERDEIRA : A.P.G.
ADVOGADO : 138527/SP - Romulo Soares de Melo
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AUTHERANÇA : I.G.S.
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001281-36.2015.8.26.0361
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REPRTATEAT : Maria Luiza Augusta
ADVOGADO : 89782/SP - Dulce Rita Orlando Costa
REQTE : Regis Hamilton Laurindo
ADVOGADO : 89782/SP - Dulce Rita Orlando Costa
VARA :3ª VARA CÍVEL
REQDO : Benedita Teresa Gonçalves Laurindo
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001291-80.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Claudeci do Carmo
ADVOGADO : 189607/SP - Magda Felippe Librelon
REQDO : Vallor Urbano Ltda.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001275-29.2015.8.26.0361
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : D.M.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
EXECTDO : R.M.S.
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001297-87.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Anna Maria Pusceddu Candido
ADVOGADO : 259287/SP - Silmara Gonzaga da Encarnação
REQDO : Bandeirante Energia S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001276-14.2015.8.26.0361
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO : 76940/SP - Paulo Eduardo Melillo
REQDO : Ronaldo Elias
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001271-89.2015.8.26.0361
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : J.R.F.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo

PROCESSO :1001283-06.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Silvia Regina dos Santos de Lima
ADVOGADO : 187999/SP - Renata Gomes de Andrade
REQDO : Municipio de Mogi das Cruzes
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001290-95.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Claudemir do Carmo
ADVOGADO : 189607/SP - Magda Felippe Librelon
REQDO : Vallor Urbano Ltda.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001298-72.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Giovana da Anunciação de Sousa
ADVOGADO : 171447/SP - Eliana de Jesus Cardoso Lírio
REQDO : PCL - Predial Construções S/C Ltda
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001272-74.2015.8.26.0361
CLASSE :ARROLAMENTO COMUM
REQTE : Antonio Rosa
ADVOGADO : 120713/SP - Sabrina Rodrigues Santos
REQDO : Silvio Rosa
VARA :3ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1001282-21.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Wilians Vasconcelos Santos
ADVOGADO : 287035/SP - Gabriella Barbosa
REQDA : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001285-73.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Santa Rodrigues de Oliveira
ADVOGADO : 268052/SP - Flavio Nivaldo dos Santos
REQDO : Amil Assistência Médica Internacional S/A
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001289-13.2015.8.26.0361
CLASSE :ARROLAMENTO SUMÁRIO
REQTE : R.M.
ADVOGADO : 190271/SP - Magda Maria da Costa
HERDEIRA : A.P.M.B.
ADVOGADO : 190271/SP - Magda Maria da Costa
VARA :1ª VARA CÍVEL
REQDO : A.M.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001286-58.2015.8.26.0361
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
REQTE : Mauro Jayme Rondina
ADVOGADO : 57798/SP - Jorge Luiz Rossi
REQDA : Suzana Richardelli Silva
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001299-57.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Vanuza Darque Machado
ADVOGADO : 287035/SP - Gabriella Barbosa
REQDA : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001292-65.2015.8.26.0361
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : A.A.S.P.
ADVOGADO : 273687/SP - Rafaela Marques Bastos
REQDO : J.C.P.
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001301-27.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Rodrigo Alves de Mello
ADVOGADO : 287035/SP - Gabriella Barbosa
REQDA : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001300-42.2015.8.26.0361
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : M.J.C.
ADVOGADO : 225269/SP - Fabio Simas Gonçalves
REQDA : D.C.
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001264-97.2015.8.26.0361
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : M.S.
ADVOGADO : 279423/SP - Vanderlei Sergio Lemos de Moraes

PROCESSO :1001295-20.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Maria de Jesus da Silva
ADVOGADO : 126439/SP - Humberto Francisco Rosa
REQDO : Microcamp
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001302-12.2015.8.26.0361
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Fiat S/A
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ADVOGADO : 252782/SP - Claudia Cardoso Menegati Mingucci
REQDA : Maria Jose Valentin
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001263-15.2015.8.26.0361
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE : Sydney Bonifácio de Castilho
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO : Paulo Cesar Andrade Castilho
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001976-07.2015.8.26.0361
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Jose Antonio dos Santos
RECLAMADO : Com Cereais Irmao Calou
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001284-88.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Vivaldo Pereira Bonfim Filho
ADVOGADO : 287035/SP - Gabriella Barbosa
REQDA : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001273-59.2015.8.26.0361
CLASSE :USUCAPIÃO
REQTE : Luiz Rosa de Oliveira
ADVOGADO : 52787/SP - Jair Nunes da Rosa
REQDO : Imobiliária Santa Tereza S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001294-35.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : André Canavezzi
ADVOGADO : 126439/SP - Humberto Francisco Rosa
REQDA : Sonia Maria Ramos
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001293-50.2015.8.26.0361
CLASSE :USUCAPIÃO
REQTE : Adriana Viana de Sá
ADVOGADO : 126439/SP - Humberto Francisco Rosa
REQDO : Diogo Gonzalves
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001953-61.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Carolina Bertini da Silva
ADVOGADO : 161023/SP - Celina Maria Monteiro de Siqueira
REQDA : Telefonica Brasil S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001303-94.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : R.C.R.
ADVOGADO : 244217/SP - Patricia Dutra Nascimento Módolo
REQDA : K.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001950-09.2015.8.26.0361
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Eliseu de Campos
EXECTDA : Dhara Fabiana Albuquerque de Souza Prado
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001986-51.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Antonio Pereira da Silva
ADVOGADO : 190955/SP - Helena Lorenzetto
REQDO : ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002009-94.2015.8.26.0361
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
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RECLAMANTE : S.C.F.F.
RECLAMADO : R.F.C.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002018-56.2015.8.26.0361
CLASSE :GUARDA
REQTE : E.A.P.S.
ADVOGADO : 76991/SP - Geremias Barreto da Silva
REQDA : A.A.B.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002019-41.2015.8.26.0361
CLASSE :PETIÇÃO
REQTE : G.R.E.S.U.V.I.

PROCESSO :0002020-26.2015.8.26.0361
CLASSE :PETIÇÃO
REQTE : E.S.E.P.B.C.

PROCESSO :1001307-34.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Carlos Eduardo Botelho
ADVOGADO : 215966/SP - Helbio Sandoval Batista
REQDO : Ricardo Henrique Albergaria
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001308-19.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ADVOGADO : 91275/SP - Cleusa Maria Buttow da Silva
REQDO : Jorge de Jesus Moraes
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001305-64.2015.8.26.0361
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : José Carlos Pereira Barbosa
ADVOGADO : 140797/SP - Jose Edilson Ferreira de Almeida
EMBARGDO : Agro Comercial Santa Cruz Ltda
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001306-49.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : R.J.M.
ADVOGADO : 33834/SP - Vicente Marciano da Silva
REQDA : F.M.S.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001847-02.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Edgar Yoshimitsu Horigome
ADVOGADO : 61418/RJ - Pedro Roberto das Graças Santos
REQDO : Sul América Companhia Nacional de Seguros
VARA :4ª VARA CÍVEL

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ALESSANDRA LASKOWSKI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL AISLAN EISLER MATHEUS DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0043/2015
Processo 0000190-36.1989.8.26.0361 (361.01.1989.000190) - Desapropriação - Desapropriação - Departamento de Águas 

e Energia Elétrica - Antonio de Lima Pinto e outros - Cumpra-se integralmente os herdeiros o quanto ordenado a fls. 426, 
comprovando o registro da partilha perante o CRI, juntando certidão atualizada do CRI referente ao imóvel em nome dos 
herdeiros. Intime-se. - ADV: NELSON DOMINGUES DOS S. NAVALHAS (OAB 40503/SP), PEDRO BERNARDINO DE MIRANDA 
(OAB 16696/SP), HILDA DE LIMA DOMINGUES (OAB 77765/SP), RAUL LEOPOLDO E SILVA (OAB 12809/SP)

Processo 0000242-02.2007.8.26.0361 (361.01.2007.000242) - Procedimento Sumário - Ricardo Vianna - Instituto Nacional 
de Seguro Social - Cumpra-se o v. acórdão de fls. 130/136. Nada sendo requerido, arquivem-se. Intime-se. - ADV: DONATO 
PEREIRA DA SILVA (OAB 152642/SP)

Processo 0000285-55.2015.8.26.0361 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0013651-08.2005.8.26.0590 - JD da 1ª Vara Cível 
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da Comarca de São Vicente - SP) - C.A.L. - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandadoCERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2015/001922-7 dirigi-me ao endereço: Av. Narciso Yague 
Guimarães 277, Prefeitura Municipal a fim de conhecer a localização da rua “Senador Sezano” uma vez que a mesma não foi 
encontrada no guia desta cidade ou no “google maps”; contudo DEIXEI DE CITAR SONIA MARIA DA FONSECA LÚCIOS por 
não encontrar a rua, tendo sido informada pelo sr. Altair, setor de finanças na prefeitura, que a referida rua não consta em seus 
registros. Assim sendo, é necessário alguma referência para integral cumprimento do mandado.O referido é verdade e dou fé. 
Mogi das Cruzes, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: ANA CRISTINA MENEZES RODRIGUES (OAB 115620/SP)

Processo 0000323-82.2006.8.26.0361 (361.01.2006.000323) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - F.E.S.P. - 
Emerson Moreira - Diante da certidão supra, intime-se o executado (pela imprensa através de seu advogado) da penhora que 
recaiu sobre os veículos, objeto do auto de fls. 288. O prazo para impugnação terá início a partir da publicação desta decisão. 
Sem prejuízo, informe o executado a localização dos veículos, sendo que a omissão será considerada atentado à dignidade da 
Justiça, com aplicação de multa, nos termos do art. 600 e 601, do Código Processo Civil. Intime-se. - ADV: CARLOS CARAM 
CALIL (OAB 235972/SP), SYLVIO MARCOS RODRIGUES ALKIMIN BARBOSA (OAB 280836/SP)

Processo 0000456-12.2015.8.26.0361 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 00219760620138260100 - 2ª Vara de Registros 
Públicos do Foro Central Cível-SP) - Maria José Nunes Silva - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do 
mandado (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 361.2015/001838-7 dirigi-me ao bairro de Quatinga, na Estrada de Furnas, nas proximidades da 
Estação de Furnas, onde deixei de citar Prosud Ltda. - Projetos Técnicos Ltda., em virtude de não a ter localizado, apesar de 
ter indagado a algumas pessoas que por lá residem ou trabalham, sendo que não obtive, também, nenhuma informação sobre a 
localização da Estrada Campo Grande Furnas. Diante do exposto, devolvo o presente mandado para os devidos fins de direito. 
O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: LUÍSA HAMUD MORATO DE ANDRADE (OAB 
179296/SP)

Processo 0000728-06.2015.8.26.0361 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 00007067320128260127 - 3º VARA CIVEL) - 
J.C.A.S.J. - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandadoCERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 361.2015/003137-5 dirigi-me à Av. Prefeito Carlos Ferreira Lopes 490, onde DEIXEI DE CITAR o(a) 
requerido(a) em razão de não trabalhar no local, segundo o(a) Sr(a). Raquel Santos, estando, portanto, em lugar incerto e não 
sabido. Ela trabalhava na unidade de Jundiaí, mas teria saído. Devolvo o presente para os devidos fins. O referido é verdade e 
dou fé. Mogi das Cruzes, 30 de janeiro de 2015. - ADV: IVONILDA GLINGLANI CONDE DE OLIVEIRA (OAB 100240/SP)

Processo 0001188-04.1989.8.26.0361 (361.01.1989.001188) - Desapropriação - Desapropriação - Departamento de Aguas 
e Energia Eletrica Daee - ( x ) cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem 
manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: OTAVIO DUARTE ABERLE (OAB 
64400/SP)

Processo 0001643-51.1998.8.26.0361 (361.01.1998.001643) - Separação Consensual - Dissolução - A.C.G.P. - - R.S.P. - 
Vistos. Arquivem-se. Int. - ADV: CINTYA GISELLE MARRANO (OAB 312112/SP), CAUE FERNANDES GUEDES (OAB 307239/
SP), CRISTINA DIAS CALVENTE PAOLETTI (OAB 117667/SP)

Processo 0002008-95.2004.8.26.0361 (361.01.2004.002008) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Leonardo Gianzantti Amaral - Gulliver Constr e Empreendimentos S/A - Defiro a expedição de guias de levantamento. Providencie 
a ré a outorga da escritura definitiva. - ADV: ALEXANDRE PARRA DE SIQUEIRA (OAB 285522/SP), ANDERSON LEANDRO 
MONTEIRO (OAB 226886/SP), PATRÍCIA MARGOTTI MAROCHI (OAB 157374/SP), JOSE LUCIANO CARVALHO (OAB 211115/
SP)

Processo 0002008-95.2004.8.26.0361 (361.01.2004.002008) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Leonardo Gianzantti Amaral - Gulliver Constr e Empreendimentos S/A - Para que retire Mandado de Levantamento. - ADV: 
PATRÍCIA MARGOTTI MAROCHI (OAB 157374/SP), JOSE LUCIANO CARVALHO (OAB 211115/SP), ANDERSON LEANDRO 
MONTEIRO (OAB 226886/SP), ALEXANDRE PARRA DE SIQUEIRA (OAB 285522/SP)

Processo 0002483-36.2014.8.26.0091 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Claudino Mognon - - Irene Antunes de 
Matos Mognon - Fls. 46: homologo a desistência do prazo recursal. Cumpra-se o quanto ordenado a fls. 42. Intime-se. - ADV: 
ALEXANDRE CAVALCANTE DE GOÍS (OAB 279887/SP), ALAINE CRISTIANE DE ALMEIDA FEITAL (OAB 159930/SP)

Processo 0002814-43.1998.8.26.0361/03 - Cumprimento de sentença - Luzia Antonia Gomes da Costa - COMPANHIA 
BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - Considerando que o bloqueio de bens resultou infrutífero, pois não foram encontrados 
valores nas contas bancárias do executado, manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento da ação. No silêncio, arquivem-
se os autos. - ADV: ANTONIO SILVIO ANTUNES PIRES (OAB 54810/SP), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 
128341/SP), EDISON GALLO (OAB 24843/SP)

Processo 0002814-43.1998.8.26.0361/03 - Cumprimento de sentença - Luzia Antonia Gomes da Costa - COMPANHIA 
BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - Diante da decisão de fls. 774, defiro a penhora do valor remanescente apresentado 
pela exequente pelo sistema BACENJUD. - ADV: ANTONIO SILVIO ANTUNES PIRES (OAB 54810/SP), EDISON GALLO (OAB 
24843/SP), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP)

Processo 0003129-08.1997.8.26.0361 (361.01.1997.003129) - Outros Feitos não Especificados - D.A.S. - ( x) cientificá-los 
do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 
128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: MARCO ANTONIO DA SILVA PIRES (OAB 117312/SP)

Processo 0003331-91.2011.8.26.0361 (361.01.2011.003331) - Monitória - Espécies de Contratos - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial Senac - Doutor Roberto Moreira: encaminhar para os autos cópia reprográfica das peças que pretende 
substituir. - ADV: ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA (OAB 19993/SP)

Processo 0003358-40.2012.8.26.0361 (361.01.2012.003358) - Procedimento Ordinário - Habitação - Floripa Lucio Silvano 
- Silvanio Soares de Souza - Vistas dos autos ao réu: (x) para que se manifeste, no prazo de quinze dias, sobre cálculo de fls. 
242/243. - ADV: MARIA IRIDAN DE OLIVEIRA (OAB 233369/SP)

Processo 0004708-10.2005.8.26.0361 (361.01.2005.004708) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
I.C.C. - ( x ) cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos 
retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: FLORIANO FERREIRA NETO (OAB 152982/SP), DOUGLAS 
ANTONIO DA SILVA (OAB 121221/SP)

Processo 0005318-12.2004.8.26.0361 (361.01.2004.005318) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
Residencial Altos de Santana Ii - ( x ) cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias 
sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: SOLANO CLEDSON DE GODOY 
MATOS (OAB 201508/SP)

Processo 0005827-84.1997.8.26.0361 (361.01.1997.005827) - Ação Civil Pública - Tamis Imoveis e Administracao S/c Ltda 
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e outros - Fazenda do Estado de São Paulo - Cumpra-se o v. acórdão de fls. 1.278/1.283. Abra-se vista ao Ministério Público. 
Nada sendo requerido, arquivem-se. Intime-se. - ADV: MARIA RITA DE CARVALHO MELO (OAB 97979/SP), LUIZ DUARTE 
SANTANA (OAB 152411/SP), ODILON BENEDITO FERREIRA AFFONSO (OAB 27826/SP), PEDRO UBIRATAN ESCOREL DE 
AZEVEDO (OAB 56961/SP), LEILA D’AURIA KATO (OAB 58523/SP), MARCOS APARECIDO DE MELO (OAB 80060/SP), GIL 
AUGUSTO CLAUDIO FILHO (OAB 160511/SP), CLERIO RODRIGUES DA COSTA (OAB 94553/SP), MAYRA HATSUE SENO 
(OAB 236893/SP), LUIZ VIEIRA (OAB 143095/SP), MARIA DE LOURDES D’ARCE PINHEIRO (OAB 126243/SP)

Processo 0007793-91.2011.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - Evelin Patrícia Maciel - Antonio Alves dos 
Santos - Fls. 153: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. - ADV: ANA CRISTINA MARIA DA 
SILVA FONSECA (OAB 284068/SP), THIAGO PIVA CAMPOLINO (OAB 306983/SP)

Processo 0007937-12.2004.8.26.0361 (361.01.2004.007937) - Execução de Alimentos - Alimentos - N.J.M.F. - G.F. - Diante 
da informação supra, providencie o cartório o recolhimento do mandado de prisão anteriormente expedido. Após, manifeste-se 
o(a) exequente em termos de prosseguimento. Intime-se. - ADV: MICHEL CANESCHI DE SOUZA GOMES (OAB 281018/SP), 
IVAN CATALDO EBOLI (OAB 67387/SP)

Processo 0007938-16.2012.8.26.0361 (361.01.2012.007938) - Procedimento Ordinário - Revisão - G.F.S. - J.C.S. - 
Comprove(m) o(a)(s) autor(a)(es), em 10 (dez) dias, a distribuição da carta precatória expedida a fls. 109vº. Int. - ADV: VIVIANE 
MARQUES LIMA CARTOLARI DE SOUZA (OAB 208040/SP)

Processo 0008316-06.2011.8.26.0361 (361.01.2011.008316) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú 
Unibanco S/A - Giovani Furlan Transportes Me - - Giovani Furlan - diante da quitação noticiada a fls. 137/149 e da certidão 
acima, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se ofício para 
desbloqueio dos veículos (fls. 76/80). No mais, providencie o exequente o recolhimento das custas finais, nos termos do art. 
4º, inciso III, da Lei Estadual nº 11.608/2003, no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, inscreva-se. Pub., Reg. e Int., arquivando-
se oportunamente. - ADV: EDUARDO INGRACIA DEVIDES (OAB 274483/SP), EDSON COLLADO DE BRITO GOMES (OAB 
159410/SP), MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP)

Processo 0008316-06.2011.8.26.0361 (361.01.2011.008316) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú 
Unibanco S/A - Giovani Furlan Transportes Me - - Giovani Furlan - Para que o(s) interessado(s) proceda à impressão do OFÍCIO 
à Ciretran, por meio do site do TJ/SP, devendo comprovar seu encaminhamento no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: EDUARDO 
INGRACIA DEVIDES (OAB 274483/SP), MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), EDSON COLLADO DE BRITO 
GOMES (OAB 159410/SP)

Processo 0008532-30.2012.8.26.0361 (361.01.2012.008532) - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo 
/ Atualização - Itau Unibanco S/A - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandadoCERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2015/000057-7 dirigi-me ao endereço Rua Francisco Franco, e percorrendo 
seus limites, não logrei êxito em localizar o Bloco “A” da referida via pública, consequentemente também não foi possível 
localizar o apartamento 66, motivo pelo qual deixei de citar os executados Marcella Martins Chalfon, Patecar Automóveis Ltda, 
na pessoa de seu representante legal e Patrícia Valério Martins Eroles. Asim sendo, devolvo o presente em Cartório e fico no 
aguardo de novas determinações.O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 19 de janeiro de 2015. - ADV: RODRIGO 
GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)

Processo 0008548-81.2012.8.26.0361 (361.01.2012.008548) - Imissão na Posse - Aquisição - Banco do Brasil S/A - ( x ) 
cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao 
arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0008897-89.2009.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Fazenda Pública Municipal - Ricardo Petrof - 
Manifeste-se o exequente sobre as informações obtidas junto ao Cadastro de Informações da Receita Federal e Bacenjud que 
seguem anexas. Intime-se. - ADV: ANA PAULA FRANCO DE ALMEIDA PIVA (OAB 133788/SP), FRANCISCO MACHADO PIRES 
JUNIOR (OAB 30149/SP), VICENTE DE MORAES FILHO (OAB 193512/SP)

Processo 0009050-74.1999.8.26.0361 (361.01.1999.009050) - Procedimento Ordinário - Companhia de Tecnologia e 
Saneamento Ambiental Cetesb - ( x ) cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem 
manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: RENATA DE FREITAS MARTINS (OAB 
204137/SP)

Processo 0009374-59.2002.8.26.0361 (361.01.2002.009374) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Antonio Silvio Antunes Pires - Ricardo José de Oliveira e outros - Indefiro o pedido de decretação de fraude à execução, pois o 
executado indicou bens penhoráveis. Manifeste-se o exequente sobre os bens indicados. - ADV: ANTONIO SILVIO ANTUNES 
PIRES (OAB 54810/SP), CAMILA REGINA SANT’ANNA (OAB 324256/SP), PAULO EDUARDO DE FARIA KAUFFMANN (OAB 
122010/SP), MARIO ISAAC KAUFFMANN (OAB 15018/SP)

Processo 0009689-09.2010.8.26.0361 (361.01.2010.009689) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Leonice de Jesus 
Silva - ( x) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 361.2015/003102-2 dirigi-me ao endereço Rua Jair Leme, no 49, B. Mirim, e aí sendo, Deixei de 
Citar Adão Moreira, por não localizá-lo, sendo informado pelo Sr. Carlos Alberto de Lima, que trabalha no local, não conhecer 
o requerido indicado. Assim sendo, devolvo o presente em Cartório e fico no aguardo de novas determinações.O referido é 
verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 28 de janeiro de 2015. - ADV: VICENTE MARCIANO DA SILVA (OAB 33834/SP)

Processo 0009799-08.2010.8.26.0361 (361.01.2010.009799) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Maurício 
Aparecido Noivo e outro - ( x) manifestar-se sobre a devolução da carta precatória sem cumprimento. E certidões negativa do Sr. 
Oficial de justiça de fls. 282, 289 e 292. - ADV: PAULO LUPERCIO TODAI JUNIOR (OAB 237741/SP)

Processo 0010065-68.2005.8.26.0361 (361.01.2005.010065) - Interdição - Capacidade - M.J.S. - A.S. - Vistos. Diante da 
certidão retro, arquivem-se. Int. - ADV: EDSON CARVALHO (OAB 98976/SP)

Processo 0010085-15.2012.8.26.0361 (361.01.2012.010085) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Alice Testoni Sanches 
- (x ) manifestar-se sobre a devolução da carta precatória sem cumprimento.Fls. 198/203. - ADV: FRANCISCO BORSOIS (OAB 
25737/SP)

Processo 0010229-86.2012.8.26.0361 (361.01.2012.010229) - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.P.C. - L.A.M.C. - Para que 
as partes ( requerente e requerido) se manifestem sobre qual nome pretendem manter quando da averbação do divórcio - ADV: 
OLAVO APARECIDO DE ARRUDA CÂMARA (OAB 40519/SP), MONIQUE SCARCELLI PELINSON (OAB 227027/SP), DARCI 
BENEDITO VIEIRA (OAB 198403/SP), EDSON HIGINO DA SILVA (OAB 123826/SP)

Processo 0010373-56.1995.8.26.0361 (361.01.1995.010373) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Delco 
Honorio da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social- I.n.s.s. - Para que o autor proceda a impressão do Ofício no site do 
TJSP, comprovando a sua distribuição no prazo de 10 ( dez ) dias. - ADV: CAROLINE AMBROSIO JADON (OAB 220859/SP), 
EPAMINONDAS MURILO VIEIRA NOGUEIRA (OAB 16489/SP)
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Processo 0010743-25.2001.8.26.0361 (361.01.2001.010743) - Execução de Título Extrajudicial - Extinção da Execução - 
Wilson Ginner - Pedro Geraldo Fernandes da Costa - Vistos. Fls. 443/455: anote-se a interposição. Mantenho a decisão que foi 
objeto do recurso pelos seus próprios fundamentos. No mais, cumpra-se o cartório o quanto ordenado a fls. 440, procedendo a 
intimação da inventariante, conforme requerido a fls. 429. Int. - ADV: ANDRE CHAGURI (OAB 24927/SP), MARIA LUCIA BUGNI 
CARRERO SOARES E SILVA (OAB 72208/SP), JOSE EDILSON FERREIRA DE ALMEIDA (OAB 140797/SP), ALEXANDRE 
ABUSSAMRA DO NASCIMENTO (OAB 160155/SP), RICARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA (OAB 117241/SP), SUSY ELAINE 
BOVO DO CARMO (OAB 131571/SP), OTTO MELLO (OAB 57896/SP), MAKYAN CUNHA MYUNG (OAB 326946/SP)

Processo 0010743-25.2001.8.26.0361 (361.01.2001.010743) - Execução de Título Extrajudicial - Extinção da Execução 
- Wilson Ginner - Pedro Geraldo Fernandes da Costa - Seguem as informações. Diante do efeito suspensivo concedido, o 
levantamento de valor deve aguardar o julgamento do agravo. Fls. 429: comprove o exequente que Liliane Carvalho da Costa 
é inventariante do espólio de Marina Márcia Carvalho da Costa. - ADV: MAKYAN CUNHA MYUNG (OAB 326946/SP), MARIA 
LUCIA BUGNI CARRERO SOARES E SILVA (OAB 72208/SP), OTTO MELLO (OAB 57896/SP), ANDRE CHAGURI (OAB 24927/
SP), ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO (OAB 160155/SP), JOSE EDILSON FERREIRA DE ALMEIDA (OAB 140797/
SP), SUSY ELAINE BOVO DO CARMO (OAB 131571/SP), RICARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA (OAB 117241/SP)

Processo 0010840-54.2003.8.26.0361 (361.01.2003.010840) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Ana Cristina da Silva Castilho e outro - Antonio Paulo Momesso e outros - Vistas dos autos ao terceiro interessado. - ADV: RUTE 
RASO (OAB 143976/SP), LUIZ GERALDO ALVES (OAB 27262/SP), IVAN CATALDO EBOLI (OAB 67387/SP)

Processo 0011286-38.1995.8.26.0361 (361.01.1995.011286) - Execução de Título Extrajudicial - Banco do Brasil S/A - Sueli 
Regina Cardoso da Fonseca Merigo - - Carlos Roberto Merigo - Wemerson Rovaris Barreto Marciano - Vistos. Fls. 566: indefiro 
porquanto a providência compete à parte. No mais, cumpra-se o quanto ordenado a fls. 557. Int. - ADV: JOSE CARLOS DE 
SOUZA (OAB 151820/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), SEBASTIAO PERPETUO VAZ (OAB 58260/SP)

Processo 0011669-35.2003.8.26.0361 (361.01.2003.011669) - Procedimento Ordinário - Orlando Nunes de Sant’anna - 
Instituto Nacional do Seguro Social - Diante da informação supra, remetam-se os autos ao MM. Juízo da Justiça Federal, com as 
homenagens e cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: RONAN CESARE LUZ (OAB 147190/SP), CELINA OLIVEIRA ARAÚJO DE 
SOUZA (OAB 51129/SP), HOMERO CASSIO LUZ (OAB 135885/SP)

Processo 0011775-50.2010.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Virginia Lane Temporini Bom Angelo Me - Banco do 
Brasil S/A - diante da penhora às fls. 179/180 e da certidão supra, JULGO EXTINTA a fase executiva, nos termos do artigo 794, 
inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento a favor da exequente. Pub., Reg. e Int., arquivando-
se oportunamente. - ADV: EDSON COLLADO DE BRITO GOMES (OAB 159410/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 
34248/SP)

Processo 0011775-50.2010.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Virginia Lane Temporini Bom Angelo Me - Banco 
do Brasil S/A - Oficie-se ao Banco do Brasil para que do depósito de fls. 195 conste o número do presente processo. Com a 
regularização, cumpra-se o quanto ordenado a fls. 189. Int, - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), EDSON 
COLLADO DE BRITO GOMES (OAB 159410/SP)

Processo 0012123-97.2012.8.26.0361 (361.01.2012.012123) - Procedimento Ordinário - Guarda - V.S. - - D.S.B. - J.R.B. - 
Vistos. Fls. 37: prejudicado, porquanto esgotada a jurisdição deste juízo com o sentenciamento do feito. Sem prejuízo, oficie-e 
ao MM. Juízo da 2ª Vara Criminal comunicando o sentencimento. Após, arquivem-se. Intime-se. - ADV: GEDIEL CLAUDINO DE 
ARAUJO JUNIOR (OAB 117211/SP)

Processo 0012701-94.2011.8.26.0361 (361.01.2011.012701) - Execução de Alimentos - Alimentos - R.S.F. - R.F.S. - Indefiro 
o pedido de intimação pessoal do autor, diante da ausência de previsão legal, bem como do número reduzido de Oficiais de 
Justiça da comarca. Aguarde-se a manifestação da exequente pelo prazo de 30 dias. No silêncio, aguarde-se provocação em 
arquivo. - ADV: SHIGUEO TADA (OAB 33268/SP), MARCO ANDRE DE FREITAS (OAB 119747/SP)

Processo 0012701-94.2011.8.26.0361 (361.01.2011.012701) - Execução de Alimentos - Alimentos - R.F.S. - Considerando 
que não há trânsito em julgado da sentença, arbitro os honorários, a favor da provisão de fls. 30, em 60% (sessenta por cento) 
do valor da tabela. Expeça-se certidão. No mais, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: MARCO ANDRE DE 
FREITAS (OAB 119747/SP), SHIGUEO TADA (OAB 33268/SP)

Processo 0012763-08.2009.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Espolio de Hiroshi Nito - Jorge Hiroyuki Nito - 
Considerando que foi bloqueado valor ínfimo (R$ 34,79), procedi ao desbloqueio. Cumpra o exequente a determinação retro e 
se manifeste sobre o prosseguimento da ação. - ADV: MARIA APARECIDA BARCELOS (OAB 178253/SP), NEUSA APARECIDA 
MOREIRA DA SILVA SIQUEIRA (OAB 185338/SP), MAURO CAMPOS DE SIQUEIRA (OAB 94639/SP)

Processo 0012763-08.2009.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Espolio de Hiroshi Nito - Jorge Hiroyuki Nito - 
Considerando que não houve pagamento do débito (certidão retro), defiro a tentativa de penhora de bens junto ao sistema 
BACENJUD, cujo protocolo segue anexo. Providencie o exequente o recolhimento da taxa relativa aos custos do serviço de 
impressão de documentos, nos termos do artigo 11 do Provimento CSM nº 2.195/2014 (Guia do Fundo Especial de Despesa 
do Tribunal de Justiça código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema Infojud/Bacenjud”) no prazo de cinco dias. - ADV: 
MAURO CAMPOS DE SIQUEIRA (OAB 94639/SP), MARIA APARECIDA BARCELOS (OAB 178253/SP), NEUSA APARECIDA 
MOREIRA DA SILVA SIQUEIRA (OAB 185338/SP)

Processo 0013169-24.2012.8.26.0361 (361.01.2012.013169) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Mrv 
Engenharia e Participações S/A - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ( x) manifestar-se, 
em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
361.2015/001538-8 dirigi-me à Rua Jose Antonio Batalha, S?N, Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes/SP, e aí sendo, apesar de 
percorrer toda a rua e indaguei várias pessoas, não citei Leandro Tsujiguchi nem Kelly Tsujiguchi de Souza porque não consegui 
localiza-los e, segundo as pessoas indagadas, eles não são conhecidos. Verificando a inicial, certifico que nessa rua não há 
nenhum Empreendimento Residencial Spazio Moleto,nº’s 05 a 09. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 23 de janeiro 
de 2015. - ADV: MARCELO CANDIOTTO FREIRE (OAB 104784/MG)

Processo 0013173-18.1999.8.26.0361 (361.01.1999.013173) - Procedimento Ordinário - Departamento de Aguas e Energia 
Eletrica - Decio Monteiro Marcondes e outros - “Compulsando os autos verifico que não houve cumprimento fls. 681. Após o 
julgamento dos embargos infringentes, os autos voltaram para Mogi das Cruzes sem observar o retorno ao Des. Presidente da 
Seção de Direito Publico para analise de recurso especial assim tornem os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para analise 
admissibilidade do recurso especial.” - ADV: JOSE NUZZI NETO (OAB 41452/SP), OTAVIO DUARTE ABERLE (OAB 64400/SP), 
DIANA HELENA DE CASSIA GUEDES MARMORA (OAB 91640/SP)

Processo 0013722-76.2009.8.26.0361 (361.01.2009.013722) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Pko do Brasil 
Importação e Exportação Ltda - Para que o requerente proceda à impressão da Carta Precatória pelo site do TJSP, comprovando 
o seu encaminhamento no prazo de 10 dias. - ADV: MARCO ANTONIO PINTO SOARES (OAB 59479/SP)
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Processo 0013896-80.2012.8.26.0361 (361.01.2012.013896) - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Amil Assistencia 
Medica Internacional Ltda - Recebo o recurso de fls. 269/286 no duplo efeito, ressalvado o efeito devolutivo no tocante à 
matéria objeto da antecipação dos efeitos da tutela. Às contrarrazões e ao Dr. Promotor de Justiça. Após, remeta-se ao Egrégio 
Tribunal de Justiça (Seção de Direito Privado I SEJ 2.1.1), com as homenagens e cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: CARLOS 
ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB 169709/SP), LUIZ MARRANO NETTO (OAB 195570/SP), GUSTAVO GONÇALVES 
GOMES (OAB 266894/SP)

Processo 0015037-42.2009.8.26.0361 (361.01.2009.015037) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
K.S.M. - Publique-se com urgência a decisão de fls. 332. Providencie a Serventia expedição de carta rogatória para a intimação 
do autor para depoimento pessoal. Providencie o autor, no prazo de cinco dias, o necessário para a expedição de carta rogatória 
para oitiva de testemunhas arroladas, vedado o protocolo integrado, sob pena de preclusão da prova. Fls. 333/340: Manifeste-se 
o autor. - ADV: ROMULO GUSMÃO DE MESQUITA SANTOS (OAB 170523/SP), FLAVIA BARBOSA DA SILVA SANTOS (OAB 
204510/SP), ISIS ALVES COSTA (OAB 288272/SP)

Processo 0015600-31.2012.8.26.0361 (361.01.2012.015600) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Green Motion Veiculos Ltda Epp - Marcelo Neto Tortoza e outro - Diante da contradição, acolho os embargos de declaração 
para deferir a oitiva das testemunhas arroladas pelo réu às fls. 70, que devem comparecer à audiência na data designada 
independentemente de intimação. - ADV: LUIZ CARLOS SANTOS DE BRITO (OAB 325090/SP), ANDREA TATTINI ROSA (OAB 
210738/SP), ANDERSON HENRIQUES HAMERMULER (OAB 269499/SP), RAPHAEL SOARES DE OLIVEIRA (OAB 283804/
SP), PEDRO ROBERTO ROMÃO (OAB 209551/SP)

Processo 0016032-02.2002.8.26.0361 (361.01.2002.016032) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
do Edificio Residencial Jardim das Oliveiras - Vera Lucia Assagra - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre o laudo pericial 
juntado aos autos.Fls. 126/147. - ADV: ISABEL APARECIDA R ALVES PROFETA (OAB 111622/SP), OMIR DE SOUZA FREITAS 
(OAB 147480/SP)

Processo 0016794-71.2009.8.26.0361/02 - Cumprimento de sentença - Tatiane Gertrudes Meireles Santos - - Ilma Gertrudes 
de Freitas Meireles - Ck Harada Transportes Me - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2015/000250-2 dirigi-me à Avenida Austrália, 09, 
onde deixei de proceder à penhora de bens do executado, em virtude de ter sido informado pela sra. Nanci, que trabalha na 
bomboniere estabelecida no local, de que a executada não está instalada ali, não sabendo declinar o seu atual endereço. Diante 
do exposto, declaro que CK Harada Transportes Me está em lugar incerto e não sabido. O referido é verdade e dou fé. Mogi das 
Cruzes, 22 de janeiro de 2015. - ADV: PEDRO ROBERTO DAS GRAÇAS SANTOS (OAB 169985/SP), FRANCISCO ALVES DE 
LIMA (OAB 55120/SP)

Processo 0017323-22.2011.8.26.0361 (361.01.2011.017323) - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo 
/ Atualização - Itaú Unibanco S/A - F2 Transportes Ltda Epp - - Orlando Sérgio Frezarini - Considerando que o bloqueio de bens 
resultou infrutífero, pois não foram encontrados valores nas contas bancárias do executado, cumpra-se a determinação retro. - 
ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), EDUARDO INGRACIA DEVIDES (OAB 274483/SP)

Processo 0017323-22.2011.8.26.0361 (361.01.2011.017323) - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / 
Cálculo / Atualização - Itaú Unibanco S/A - F2 Transportes Ltda Epp - - Orlando Sérgio Frezarini - Defiro nova tentativa de 
arresto de bens pelo sistema Bacenjud. Sem prejuízo, tente-se nova citação dos executados no endereço informado na inicial, 
Rua Francisco Affonso de Melo nº 361, apto 81-C, Parque Santana, devendo o exequente providenciar o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça no prazo de cinco dias. - ADV: EDUARDO INGRACIA DEVIDES (OAB 274483/SP), MIGUEL LUIS 
CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP)

Processo 0017481-72.2014.8.26.0361 - Carta Precatória Cível - Diligências (nº 00350420420148160001 - 3ª Vara Civel) - 
Lucila Lorenzon - - Valdir Jose Lorenzon - ( x) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2014/047457-6 dirigi-me ao endereço: Estrada do Itapeti, 100, 
Quadra 33, Lote 13, Condomínio Aruã, e aí sendo, DEIXEI DE CITAR os executados JOSÉ JESUS ZULIANI, e APARECIDA 
CRISTINA SIMPLÍCIO ZULIANI, pois no endereço indicado, o lote se encontra vazio, sem qualquer tipo de construção, o que foi 
confirmado pela funcionária do condomínio sra. Nádia Roberta Santos do Carmo; razão pela qual, devolvo o presente.O referido 
é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 30 de janeiro de 2015. - ADV: MARCO ANTÔNIO LANGER (OAB 7702/PR)

Processo 0019096-73.2009.8.26.0361 (361.01.2009.019096) - Separação Litigiosa - Dissolução - M.A.A. - (x ) cientificá-los 
do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 
128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: SHEILA APARECIDA SANT’ANA ABAD MURO (OAB 232021/SP)

Processo 0019322-15.2008.8.26.0361 (361.01.2008.019322) - Monitória - Banco do Brasil S/A - Car Line Locação e Comercio 
de Veiculos Ltda - - Douglas Santos Pinto - - Eni Vaz Xavier dos Santos Pinto - Para que o requerente proceda à impressão da 
CARTA PRECATÓRIA, para citação de Eni Vaz através do site do TJSP, devendo comprovar a sua devida distribuição no prazo 
de 10 dias. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), TATIANA COGGIANI LEITE (OAB 229695/SP), MILENA 
PIRÁGINE (OAB 178962/SP)

Processo 0020146-32.2012.8.26.0361 (361.01.2012.020146) - Divórcio Consensual - Casamento - E.F.F. - - A.B.S. - Vista 
dos autos aos interessados para: cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, 
sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: MARCOS ROBERTO PALMEIRA 
(OAB 278810/SP), PATRÍCIA APARECIDA CARNEIRO (OAB 195102/SP), VITOR MONACELLI FACHINETTI JUNIOR (OAB 
93574/SP)

Processo 0020349-91.2012.8.26.0361 (361.01.2012.020349) - Monitória - Duplicata - Beluz Comercio e Instalações Eletricas 
Ltda - Para que o requerente comprove as publicações realizadas em Jornal Local conforme fls. 129. - ADV: RAMON EMIDIO 
MONTEIRO (OAB 86623/SP), MARCELO TADEU MAIO (OAB 244974/SP)

Processo 0020910-52.2011.8.26.0361 (361.01.2011.020910) - Procedimento Ordinário - Sucessões - M.A.O. - (x ) cientificá-
los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo 
(item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: SHEILA APARECIDA SANT’ANA ABAD MURO (OAB 232021/SP)

Processo 0021102-48.2012.8.26.0361 (361.01.2012.021102) - Procedimento Ordinário - Guarda - A.K.K. - M.A.F.S.O. - 
Vistos. Diante da r. Decisão de fls. 148/149, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. No silêncio, arquivem-se. 
Int. - ADV: ANDRÉ TRETTEL (OAB 167145/SP), SYLVIO MARCOS RODRIGUES ALKIMIN BARBOSA (OAB 280836/SP)

Processo 0021581-41.2012.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Contratos de Consumo - Raul Antunes Soares 
Ferreira - Agua Viva Comercio de Pedras Ltda Me - - Allan Regis Alves Pereira - - Viviane Catarine Alves Pereira - Para que o 
exequente providencie o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para a citação dos réus nos endereços de fls. 53 (2 
diligências). - ADV: RAUL ANTUNES SOARES FERREIRA (OAB 101399/SP)

Processo 0021858-91.2011.8.26.0361 (361.01.2011.021858) - Inventário - Inventário e Partilha - Elisangela Bitaraes Fereira 
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da Silva - Alcino Ferreira da Silva Junior - Katia Ferreira Zimiano - - Caio Ferreira da Silva - - Helder Lima Ferreira da Silva 
e outros - Vistos. Fls. 329/339: anote-se a interposição do agravo. Em juízo de retratação, reconsidero a decisão objeto do 
agravo nos termos seguintes. A finalidade da Lei 6.858/80 é agilizar o procedimento para levantamento de pequenos valores 
independentemente da inclusão destes em processo judicial, exigindo, tão somente, a prévia habilitação para o recebimento do 
crédito. No caso em questão, verifica-se que o valor dos créditos trabalhistas a ser levantado pelos herdeiros (R$ 225.000,00) 
excede o valor, conforme disposto no artigo 2º da referida lei, no seguinte sentido: “O disposto nesta lei se aplica às restituições 
relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, 
aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional.” Assim, reconsidero a decisão de fls. 325/326 neste tópico. Cumpra a inventariante o quanto 
determinado a fls. 304, depositando em juízo os valores recebidos, bem como junte os comprovantes dos depósitos realizados 
em nome dos menores e certidão de objeto e pé da ação trabalhista, no prazo de 10 (dez) dias. Encaminhe-se e-mail ao Eg. 
Tribunal de Justiça, informando o juízo de retratação, enviando cópia desta decisão. Intime-se. - ADV: MARIA DAS GRACAS 
CARDOSO DE SIQUEIRA (OAB 62740/SP), RAFAEL PAIVA DA SILVA (OAB 325444/SP), MARCELO ANTUNES BATISTA 
(OAB 98531/SP), JONILSON BATISTA SAMPAIO (OAB 208394/SP), MIRTES SANTIAGO B KISS (OAB 56325/SP), RICARDO 
MAXIMIANO DA CUNHA (OAB 196355/SP), VICTOR ATHIE (OAB 110111/SP)

Processo 0022162-90.2011.8.26.0361 (361.01.2011.022162) - Procedimento Ordinário - Coisas - Associação dos Adquirentes 
de Lotes Em Aruã - ( x) manifestar-se sobre a devolução da carta precatória sem cumprimento. - ADV: WILLIAM LOURENCO 
RUIZ COSTA (OAB 108486/SP), ADRIANA ZORIO MARGUTI (OAB 226413/SP)

Processo 0022799-41.2011.8.26.0361 (361.01.2011.022799) - Procedimento Ordinário - Seguro - Joel Rodrigues e outro 
- Bradesco Auto Re Companhia de Seguros - (x ) Ciência da petição da Sr.Perito, ás fls. 461/462. - ADV: WALDIR TEIXEIRA 
DE JESUS (OAB 102805/SP), KAREN FERNANDA ARAUJO DE JESUS (OAB 312860/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO 
(OAB 31464/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP)

Processo 0023042-53.2009.8.26.0361 (361.01.2009.023042) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.A.C. - M.C. - Vistos. 
Diante do pedido de penhora de FGTS do executado apresentado pela exequente, observo que não há possibilidade legal de 
levantamento de FGTS para pagamento de débito decorrente de execução de alimentos, sendo possível apenas o bloqueio 
do levantamento pelo executado no momento permitido pela lei. Assim, defiro o bloqueio do saldo de FGTS do executado, 
observando que o levantamento pela exequente depende da ocorrência das hipóteses legais. Oficie-se à Caixa Econômica 
Federal para bloquear o levantamento do valor pelo executado. Sem prejuízo, apresente o exequente o cálculo atualizado do 
débito. Intime-se. - ADV: FERNANDO ROBERTO FARIA (OAB 61882/SP), NILVO VIEIRA DA COSTA (OAB 132202/SP)

Processo 0023042-53.2009.8.26.0361 (361.01.2009.023042) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.A.C. - M.C. - (x ) 
manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Fls.187/188. - ADV: NILVO VIEIRA DA 
COSTA (OAB 132202/SP), FERNANDO ROBERTO FARIA (OAB 61882/SP)

Processo 0023088-71.2011.8.26.0361 (361.01.2011.023088) - Procedimento Ordinário - Retificação de Área de Imóvel - 
Iracema Thereza Monteiro Pinto - - Augusto Ramos Pinto Netto - Fabio Roberto Dias - - Lucilia dos Santos Dias - - Antonio Carlos 
Bertola Dias - - Selma Regina Dias - Especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão. 
Int. - ADV: ANA PAULA FRANCO DE ALMEIDA PIVA (OAB 133788/SP), LUIZ GERALDO ALVES (OAB 27262/SP), NIVALDO DE 
CAMARGO ENGELENDER (OAB 31909/SP), OTAVIO AUGUSTO MONTEIRO PINTO ALDAY (OAB 305874/SP)

Processo 0024343-06.2007.8.26.0361 (361.01.2007.024343) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc 
Bank Brasil S/A Banco Multiplo - ( x ) cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem 
manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/
SP)

Processo 0024741-11.2011.8.26.0361 (361.01.2011.024741) - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil 
- Banco Itauleasing S/A - ( x) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2015/001820-4 dirigi-me à Rua Emília Rodrigues Santos 27, onde DEIXEI DE 
CITAR o(a) requerido(a) por não haver sido atendido nas vezes em que estive no local. Então, diligenciei, na data de hoje, às 6h. 
Um homem perguntou, do lado interno do imóvel (não é possível visualizar o interior) do que se tratava. Disse-lhe apenas que 
era do Poder Judiciário. Aguardei alguns minutos e chamei novamente, por várias vezes, não sendo atendido. Não é possível 
verificar com vizinhos pois não foi informado o nome do representante. Devolvo o presente para os devidos fins, aguardando 
novas determinações.O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 30 de janeiro de 2015. - ADV: MARCOS ZUQUIM (OAB 
81498/SP)

Processo 0025158-95.2010.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Condomínio - Condominio Residencial Spazio Mileto 
- Robson Ganeco - Para que retire a Certidão de Objeto e Pé. - ADV: DANIEL VIEIRA MACIEL FILHO (OAB 194827/SP), 
SOLANO CLEDSON DE GODOY MATOS (OAB 201508/SP), CRISTIANE TIEME SATO AVELAR (OAB 279937/SP)

Processo 0026153-79.2008.8.26.0361 (361.01.2008.026153) - Usucapião - Ignez Pereira Cardoso - ( x) manifestar-se sobre 
a devolução da carta precatória sem cumprimento.Fls.248/250. - ADV: SONIA MELLO FREIRE (OAB 73593/SP)

Processo 0027407-19.2010.8.26.0361 (361.01.2010.027407) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R.F.A.M. - 
T.M.C.A.M. - Vistos. Diante da certidão retro, expeça-se mandado de intimação para o empregador para que cumpra o ofício 
expedido a fls. 235vº, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desobediência. O mandado deverá ser instruído com cópia do 
ofício. Intime-se. - ADV: VICTOR ATHIE (OAB 110111/SP), ALAINE CRISTIANE DE ALMEIDA FEITAL (OAB 159930/SP)

Processo 0027407-19.2010.8.26.0361 (361.01.2010.027407) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R.F.A.M. - 
T.M.C.A.M. - Para que o exequente recolha a guia do Oficial de Justiça - ADV: ALAINE CRISTIANE DE ALMEIDA FEITAL (OAB 
159930/SP), VICTOR ATHIE (OAB 110111/SP)

Processo 0800342-45.2012.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Associação Amigos do União - Alexandre Emilio 
Ribeiro - Homologo o acordo de fls. 78, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos. Aguarde-se o cumprimento do 
acordo. Decorrido o prazo de 06 (seis) meses sem manifestação das partes, será presumido o cumprimento, tornando conclusos 
para a extinção. Int. - ADV: DELMIRO APARECIDO GOVEIA (OAB 91992/SP), VANDERLEI SERGIO LEMOS DE MORAES (OAB 
279423/SP)

Processo 2000003-34.1965.8.26.0361 - Inventário - Inventário e Partilha - José Inocêncio Marcondes Neto - Apolinario 
Rodrigues Cardoso - ( x ) cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, 
os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: CÉLIA REGINA DE CASTRO CHAGAS (OAB 165432/
SP)

Processo 2050004-71.1975.8.26.0361 - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Braga Sandim - Epaminondas de Andrade 
Sandim - (x ) cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos 
retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: WILLIAM DAMIANOVICH (OAB 32391/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ALESSANDRA LASKOWSKI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL AISLAN EISLER MATHEUS DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0044/2015
Processo 1000487-15.2015.8.26.0361 - Interdição - Tutela e Curatela - M.H.N.S. - M.M.S. - Fls. 08: defiro os benefícios da 

gratuidade. Anotem-se. Ante o constante dos autos e a concordância do Ministério Público, nomeio a requerente como curador 
provisório do(a) interditando(a), mediante compromisso. Designo o interrogatório do(a) interditando(a) para o dia 1º de abril de 
2015_ p.f., às 14h10min horas. Cite-se e intime-se, devendo o Oficial de Justiça descrever pormenorizadamente as condições 
e o estado em que encontrar o interditando. O prazo para impugnação ao pedido é de 05 (cinco) dias contados da data do 
interrogatório. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Av. Candido Xavier de Almeida e Souza, 159, sala 
117, Centro Cívico. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-
se. - ADV: ANTÔNIO LUIS MOREIRA ALMEIDA (OAB 163863/SP)

Processo 1000677-75.2015.8.26.0361 - Regulamentação de Visitas - Família - I.A.S. - P.M.A.S. - Foi designada Audiência de 
Tentativa de Conciliação para o dia 17/03/2015 às 17:00h a se realizar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO DE JUNDIAPEBA, sito na Alameda Santo Ângelo, s/nº (no interior do CIC de Jundiapeba), 
fone: 4723-2254. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: CICERO 
OSMAR DA ROS (OAB 25888/SP)

Processo 1000677-75.2015.8.26.0361 - Regulamentação de Visitas - Família - I.A.S. - P.M.A.S. - Para dar ciência ao autor 
da certidão de fls. 22 (AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO). - ADV: CICERO OSMAR DA ROS (OAB 25888/SP)

Processo 1000710-65.2015.8.26.0361 - Divórcio Consensual - Dissolução - B.C.G.S. e outro - Para que os autores 
providenciem a impressão do mandado de averbação pelo site do TJ/SP, bem como seu respectivo encaminhamento ao Cartório 
competente. - ADV: BENEDITO ERNESTO DA CAMARA COELHO (OAB 129083/SP)

Processo 1000739-52.2014.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.P.S. - I.P.S. - 
Dr(a). Claudete de Oliveira Veras de Melo, OAB nº 77.168/SP: diante da provisão de fls. 54, que o(a) indicou como CURADOR(A) 
ESPECIAL do(a) requerido(a) I.P.S., fica, Vossa Senhoria, por meio desta publicação, INTIMADO(A) a apresentar contestação 
no prazo legal. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), CLAUDETE DE OLIVEIRA 
VERAS DE MELO (OAB 77168/SP)

Processo 1000842-25.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Guarda - P.M.I. e outro - Juntem os requerentes cópia de 
suas duas últimas declarações de imposto de renda para comprovação do estado de pobreza. Int. - ADV: MILENE AMORIM DE 
MATOS (OAB 223246/SP)

Processo 1000874-30.2015.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.E.D.Q. - J.W.A.Q. 
- Vistos. Fls. 05: defiro os benefícios da gratuidade. Anotem-se. Emende a exequente a petição inicial para retificação do valor 
da causa, nos termos do artigo 260 do CPC. Prazo : 10 (dez) dias, pena de indeferimento. Intime-se. - ADV: ANTONIO DE 
SOUZA (OAB 177953/SP)

Processo 1000877-82.2015.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.E.D.Q. - J.W.A.Q. 
- Vistos. Fls. 06: defiro os benefícios da gratuidade. Anotem-se. Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 
pagamento da dívida, nos termos do artigo 732 do Código de Processo Civil, deferidos, desde já, os benefícios do artigo 172, 
§2º, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: ANTONIO DE SOUZA (OAB 177953/SP)

Processo 1000895-06.2015.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K.H.F. - D.A.F. - Foi designada 
Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 18/03/2015 às 14:30h a se realizar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO DE JUNDIAPEBA, sito na Alameda Santo Ângelo, s/nº (no interior do CIC de 
Jundiapeba), fone: 4723-2254. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. - 
ADV: CELIO TADEU DE MELO (OAB 93009/SP)

Processo 1000895-06.2015.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K.H.F. - D.A.F. - Para dar ciência ao 
autor da certidão de fls. 11 (AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO). - ADV: CELIO TADEU DE MELO (OAB 93009/SP)

Processo 1001008-57.2015.8.26.0361 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.F.S. - F.C.S. - Fls. 04: defiro os benefícios da 
assistência judiciária. Anotem-se. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) 
a defesa, deferidos, desde já, os benefícios do art. 172, § 2º, do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia 
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1001027-63.2015.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Y.L.O.S. - 
A.O.S. - Vistos. Defiro os benefícios da gratuidade. Anotem-se. Emende a exequente a petição inicial para retificação do valor 
da causa, nos termos do artigo 260 do CPC, bem como para juntada da certidão de nascimento da menor, tendo em vista que 
o documento de fls. 06, aparentemente, não se refere a estes autos. Prazo : 10 (dez) dias, pena de indeferimento. Intime-se. - 
ADV: REGINA SELENE VIEIRA (OAB 87151/SP)

Processo 1001038-92.2015.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.O.L.S. e outros - 
R.S.S. - Vistos. DEPRECADO: Juízo de Direito de uma das Varas Cíveis da Comarca de Suzano/SP. Fls. 04: defiro os benefícios 
da assistência judiciária. Anotem-se. CITE-SE o(a) devedor(a) acima qualificado(a), para os termos da ação em epígrafe, cuja 
cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertido(a) do prazo 3 (três) dias para 
efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 1.058,40 (devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao 
longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá a 
presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável 
“cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Defensoria 
Pública do Estado de São Paulo Intime-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1001097-80.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.L.V.C. e outros - Juntem os requerentes 
cópia de suas duas últimas declarações de imposto de renda para comprovação do estado de pobreza. Int. - ADV: AGENOR 
MASSARO FILHO (OAB 134812/SP)

Processo 1001160-08.2015.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - F.H.A.F. e outro - A.L.A.F. - 
Fls. 06: defiro os benefícios da gratuidade. Anotem-se. Tendo em vista a possibilidade de conciliação prévia a realizar-se em 
audiência de alimentos em geral, nos moldes do Comunicado 502/03 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, encaminhem-se 
ao CEJUSC para designação de audiência de tentativa de conciliação. Consigne-se que, em não sendo obtida a conciliação, 
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será designada nova data para audiência de conciliação, instrução e julgamento neste Juízo. Após, dê-se ciência da designação 
aos autores e intime-se o(a) requerido(a) com urgência. Intime-se. - ADV: AUGUSTO ROCHA COELHO (OAB 96430/SP)

Processo 1001279-66.2015.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.M.P. - P.C.S.P. - Fls. 07: defiro 
os benefícios da gratuidade. Anotem-se. Tendo em vista a possibilidade de conciliação prévia a realizar-se em audiência de 
alimentos em geral, nos moldes do Comunicado 502/03 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, encaminhem-se ao CEJUSC 
para designação de audiência de tentativa de conciliação. Consigne-se que, em não sendo obtida a conciliação, será designada 
nova data para audiência de conciliação, instrução e julgamento neste Juízo. Após, dê-se ciência da designação à autora e 
intime-se o(a) requerido(a) com urgência. Intime-se. - ADV: LINDALVA DIAS NUDI (OAB 145699/SP), ISABEL CRISTINA DA 
PURIFICAÇÃO (OAB 338074/SP)

Processo 1002022-47.2013.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - C.S.M. - I.S.M. - 
Vistos. Fls. 105: expeça-se mandado de levantamento referente ao depósito de fls. 90. No mais, cumpra-se a decisão de fls. 
106. Intime-se. - ADV: ROSELI VALERIA GUAZZELLI (OAB 93158/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(OAB 999999/DP)

Processo 1002420-91.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.F.S. - G.P.S. e outros 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
361.2014/042712-8, em diligência na R. Paulo Barbosa de Lima, 104, PROCEDI À INTIMAÇÃO de G.C.S. e de seu esposo, 
L.M.G. (guardiões da menor I.P.S.). O referido é verdade e dou fé. - ADV: MIGUEL DA SILVA SOUZA (OAB 267717/SP)

Processo 1002420-91.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.F.S. - G.P.S. e outros 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
361.2014/042699-7, em diligência na R. Paulo Barbosa de Lima, 104, CITEI G.P.S. (menor impúbere), na pessoa de seus 
guardiões, Sr. F.A.S. e de sua esposa, Sra. G.A.S., os quais ouviram a leitura do presente, exararam seus cientes e aceitaram 
as contrafés. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MIGUEL DA SILVA SOUZA (OAB 267717/SP)

Processo 1002420-91.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.F.S. - G.P.S. e outros - ( 
x) manifestar-se, em 10 dias, sobre as contestações (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MIGUEL DA SILVA SOUZA (OAB 267717/
SP)

Processo 1002601-92.2013.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - L.S.R.V. - S.R.V. - 
Vistos. Fls. 102: defiro o prazo requerido. Int. - ADV: FABIO EITI SHIGETOMI (OAB 176796/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1003096-05.2014.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.I.S.C. - R.P.C. - Tendo em vista 
a possibilidade de conciliação prévia a realizar-se em audiência de alimentos em geral, nos moldes do Comunicado 502/03 da 
Egrégia Corregedoria Geral de Justiça, encaminhem-se ao CEJUSC para designação de audiência de tentativa de conciliação. 
Consigne-se que, em não sendo obtida a conciliação, será designada nova data para audiência de conciliação, instrução e 
julgamento neste Juízo. Após, dê-se ciência da designação ao autora e intime-se o(a) requerido(a) com urgência, observando-
se o endereço fornecido a fls. 49. Intime-se. - ADV: MATHEUS VALERIO BARBOSA (OAB 301163/SP)

Processo 1004643-80.2014.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - S.P.D. - A.D.J. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2015/003715-2 
dirigi-me ao endereço Rua Ricieri Jose Marcato, e percorrendo seus limites não logrei êxito em localizar o no. 750 da referida 
via pública, sendo que percorri toda a sua extensão. Assim sendo devolvo o presente em Cartório e fico no aguardo de novas 
determinações.O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: JORGE RODRIGO VALVERDE 
SANTANA (OAB 213223/SP)

Processo 1004643-80.2014.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - S.P.D. - A.D.J. - ( x) manifestar-se, 
em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado- certidão de fls. 38. - ADV: JORGE RODRIGO VALVERDE SANTANA (OAB 
213223/SP)

Processo 1006261-94.2013.8.26.0361 - Interdição - Tutela e Curatela - A.C.O. - L.O. - ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, 
sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Fls. 77.(Designado exame para L.O., dia 07/03/2015(sábado ) no 
CENTRO MEDICO DE ITAQUA, Rua Uberlândia, 230- Vila Virgínia -Itaquecetuba-SP. - ADV: GUILHERME ROSSI JUNIOR (OAB 
141670/SP)

Processo 1006261-94.2013.8.26.0361 - Interdição - Tutela e Curatela - A.C.O. - L.O. - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre 
o resultado negativo do mandado ( x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. 
Fls. 77.(Designado exame para L.O., dia 07/03/2015(sábado ) no CENTRO MEDICO DE ITAQUA, Rua Uberlândia, 230- Vila 
Virgínia -Itaquecetuba-SP. - ADV: GUILHERME ROSSI JUNIOR (OAB 141670/SP)

Processo 1006480-10.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - S.C.A.N. - N.J.S. - Vistos. 
Diante do ofício retro, oficie-se ao IMESC, solicitando a designação de nova data para realização de perícia médica. Com a 
resposta, cumpra-se o quanto determinado a fls. 35. Int. - ADV: THAYS DE MELLO GIAIMO (OAB 236642/SP)

Processo 1007414-65.2013.8.26.0361 - Interdição - Tutela e Curatela - E.M.W.K. - K.W. - Para que a autora proceda à 
impressão do MANDADO DE REGISTRO DE INTERDIÇÃO, por meio do site do TJ/SP, bem como seu encaminhamento ao 
Cartório competente. - ADV: EDICLEIA APARECIDA TRINDADE (OAB 276537/SP)

Processo 1007666-68.2013.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - L.B. - L.V.R.B. - Ante o exposto, 
JULGO EXTINTO o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 267, inc. IV do Código de Processo Civil. As custas em 
aberto e as demais despesas processuais ficarão a cargo do requerente. O autor arcará, ainda, com os honorários advocatícios 
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 
formalidades legais. Publique-se, registre-se, intimem-se. - ADV: LUIZ MORI (OAB 321121/SP), VANDA MARIA RODRIGUES 
LINHARES (OAB 294418/SP)

Processo 1007772-30.2013.8.26.0361 - Interdição - Tutela e Curatela - C.N. - E.J.N. - homologo a desistência de fls. 66, para 
que produza seus jurídicos e regulares efeitos. Isto posto, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do 
Código de Processo Civil. Diante do ofício de fls. 68, comunique-se, com urgência, ao Sr. Perito o falecimento da interditanda. 
Pub., Reg. e Int., arquivando-se oportunamente. - ADV: LUIS FERNANDO THOMAZINI (OAB 276578/SP)

Processo 1008463-10.2014.8.26.0361 (apensado ao processo 1000721-65.2013.8.26) - Cautelar Inominada - Alienação 
Parental - E.V.G. - V.M.V.G. - Deixo de acolher os embargos de declaração por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.* 
Intime-se. - ADV: AMARILDO ANTONIO FORÇA (OAB 249690/SP)

Processo 1008791-71.2013.8.26.0361 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - A.J.C.E. - E.E.N. - Para que o(a) 
autor(a) proceda à impressão do OFÍCIO através do site do TJSP, devendo comprovar a sua devida distribuição no prazo de 10 
dias. - ADV: ANDRÉ ALBERTO DOS SANTOS (OAB 153946/SP)

Processo 1009695-91.2013.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - J.L.E.S. - D.S. - 
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Vistos. Fls. 45: defiro o prazo requerido. Int. - ADV: GILSON ROBERTO NOBREGA (OAB 80946/SP), DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1010147-67.2014.8.26.0361 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - A.A.S. e outro - Vistos. 
Fls. 30/31: cumpra-se o quanto determinado a fls. 28, observando-se a certidão de fls. 27. Int. - ADV: HORACIO XAVIER 
FRANCO FILHO (OAB 152559/SP)

Processo 1010876-93.2014.8.26.0361 - Divórcio Consensual - Dissolução - D.M.C. e outro - Vistos. Intimem-se os requerentes 
para aditar a exordial adequando o valor da causa, o qual deve corresponder ao valor total dos bens a serem partilhados, nos 
termos do artigo 4º, §7º da Lei nº 11.608, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento e para complementar a respectiva 
taxa judiciária, observado o item 8.1 do Provimento CG nº 33/13. Int. - ADV: RODRIGO ALVES DE SOUSA (OAB 316011/SP), 
MAURIMAR BOSCO CHIASSO (OAB 40369/SP), EDUARDO MONTENEGRO SILVA (OAB 230288/SP)

Processo 1010909-83.2014.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - C.F.P.L. - R.P.L. 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
361.2014/048960-3 dirigi-me ao endereço: RUA JOÃO FERREIRA DIAS, 81, VILA POMAR, NESTA , e aí sendo DEIXEI DE 
CITAR R.P.L., visto que atualmente este encontra-se residindo e trabalhando no Japão, informação esta obtida junto a seu irmão 
sr. M.A.P.L., que ainda declarou não saber declinar seu endereço naquele local. Diante do exposto devolvo o presente mandado 
em cartório para as demais providencias. O referido é verdade e dou fé. - ADV: APARECIDA DENISE PEREIRA HEBLING (OAB 
133626/SP)

Processo 1010909-83.2014.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - C.F.P.L. - R.P.L. - (x 
) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado - certidão de fls. 17. - ADV: APARECIDA DENISE PEREIRA 
HEBLING (OAB 133626/SP)

Processo 1010909-83.2014.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - C.F.P.L. - R.P.L. 
- Vistas dos autos ao autor para: (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado - certidão de fls. 17. - 
ADV: APARECIDA DENISE PEREIRA HEBLING (OAB 133626/SP)

Processo 1011458-93.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Guarda - G.A.F. e outros - E.A.P. - Vistos. Fls. 26: defiro o 
prazo requerido. Int. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ALESSANDRA LASKOWSKI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL AISLAN EISLER MATHEUS DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0045/2015
Processo 1000616-54.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.M.F.N. - E.G.B. - 

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alessandra Laskowski Vistos. ANTONIO DE MELO FRANCO NETO ajuizou ação de reconhecimento 
e dissolução de união estável contra EDNA GONZAGA BARBOSA, alegando que as partes desde o ano de 1999 mantiveram 
relacionamento amoroso; que desse relacionamento adveio o filho Lucas; que mantiveram o relacionamento com o objetivo de 
constituir uma família por dezesseis anos; que durante a união as partes adquiriram um veículo Fiat/Palio, ano 2008/2009, placa 
HJE 8843, arrendado pelo Bradesco Leasing, permanecendo o veículo com o autor, arcando com as parcelas do arrendamento 
mercantil e um imóvel situado na Rua Vereador João Afonso Netto, 389, apto 11, Residencial Água Marinha, permanecendo com 
a ré, devendo ela arcar com as parcelas do financiamento e demais encargos; que a guarda do menor deverá ser concedida ao 
autor, resguardado o direito de visita da ré; que a ré deve auxiliar na manutenção do menor com a pensão alimentícia no valor 
referente a 30% de seus rendimentos líquidos, incidindo sobre todas as verbas trabalhistas, exceto FGTS e verbas rescisórias 
em caso de emprego e em caso de desemprego o valor referente a um salário mínimo. Requer o benefício da Justiça Gratuita, 
o reconhecimento e dissolução da união estável, a partilha de bens nos termos da petição inicial, a guarda do menor em favor 
do autor e a condenação da ré ao pagamento de pensão alimentícia. Com a petição inicial foram juntados os documentos de 
fls. 08/81. O Ministério Público se manifestou (fls. 82). O benefício da Assistência Judiciária Gratuita foi indeferido (fls. 88) 
e o autor interpôs agravo de instrumento (fls. 93/97) e foi negado provimento ao recurso (fls. 105/110). A ré foi citada (fls. 
198) e apresentou contestação (fls. 202/210), alegando que mantiveram relacionamento amoroso, porém apenas no ano de 
2002 as partes passaram a morar juntas; que logo ao morarem juntos, ganharam do genitor do autor um terreno onde o casal 
construiu a casa onde moram até o presente momento; que mantiveram o relacionamento com o objetivo de constituir uma 
família; que durante a união estável as partes adquiriram um veículo Fiat/Palio, ano 2008/2009, placa HJE 8843 que está com 
o financiamento quitado desde janeiro de 2014, um apartamento situado na Rua Vereador João Afonso Netto, 389, apto 11, 
Condomínio Água Marinha, Mogi das Cruzes que está financiado e um terreno situado na Rua Batuira, matrícula nº 21.380 do 
1º Cartório de Registro de Imóveis, sendo este imóvel doado ao casal pelo pai do autor; que o casal construiu uma casa no 
referido terreno; que possui direito a 50% dos referidos bens; que exerce a guarda de fato do menor, não havendo motivos para 
conceder a guarda definitiva ao autor; que a guarda definitiva deve ser fixada em favor da ré, respeitado o direito de visita do 
autor; que durante o relacionamento cuidou da casa e do filho, não tendo exercido trabalho externo, sendo que figura como 
beneficiária do autor em sua carteira de trabalho e dependente no Imposto de Renda; que não tem condições de se sustentar, 
devendo o autor pagar pensão alimentícia em favor da ré no importe referente a 30% do salário líquido do autor incidindo todas 
as verbas trabalhistas em caso de emprego e o valor de um salário mínimo em caso de desemprego; que está em trâmite ação 
objetivando a pensão alimentícia em favor do menor. Requer o benefício da Justiça Gratuita, o reconhecimento e dissolução 
da união estável, a condenação do autor ao pagamento de pensão alimentícia em favor da ré, a fixação da guarda definitiva do 
menor em favor da ré e a partilha dos bens em 50% para cada parte. Com a contestação foram juntados os documentos de fls. 
211/361. O autor apresentou réplica (fls. 369/379). As partes foram intimadas a especificar provas (fls. 388). O autor apresentou 
impugnação ao pedido de Assistência Judiciária Gratuita (autos em apenso) e a ré apresentou contestação. A impugnação foi 
afastada por falta de interesse de agir. Anteriormente o menor Lucas Antonio Barbosa Franco, representado por sua genitora, 
ajuizou ação de alimentos contra o autor Antonio Neto, alegando que nasceu em 13 de junho de 2003; que o autor é seu 
genitor; que necessita do auxílio do autor para sua manutenção; que o autor possui emprego fixo auferindo renda mensal no 
valor de R$ 4.508,88. Requer, liminarmente, a fixação de alimentos provisórios. Requer, por fim, o benefício da Justiça Gratuita, 
e a condenação do autor ao pagamento de alimentos no valor referente a um terço de seus rendimentos líquidos, incidindo 
sobre todas as vernas trabalhistas em caso de emprego e um salário mínimo em caso de desemprego. Com a petição inicial 
foram juntados os documentos de fls. 05/11. O Ministério Público se manifestou (fls. 12). O benefício da Assistência Judiciária 
Gratuita e os alimentos provisórios no valor referente a um terço dos rendimentos líquidos do autor foram deferidos (fls. 13/14). 
Antonio Neto foi citado (fls. 20) e apresentou contestação (fls. 22/34), alegando, preliminarmente, conexão entre as ações de 
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reconhecimento e dissolução de união estável e a ação de alimentos. Quanto ao mérito, alega que os alimentos provisórios 
devem ser revogados, pois o menor reside com Antonio; que vem auxiliando na manutenção do menor; que aufere renda 
mensal no valor de R$ 2.588,60; que a genitora do menor também deve auxiliar na sua manutenção. Requer, preliminarmente, 
a revogação dos alimentos provisórios. Requer, por fim, o benefício da Justiça Gratuita, a improcedência da ação. Com a 
contestação foram juntados os documentos de fls. 35/102. O Ministério Público se manifestou favorável à continência entre as 
ações (fls. 104) e a ação foi remetida à 1ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes. Lucas Franco apresentou réplica (fls. 
122/125). Foi realizada audiência de tentativa de conciliação no CEJUSC (fls. 132/133), resultando infrutífera. É o relatório. 
Defiro à autora o benefício da Justiça Gratuita, diante da alegação da autora no sentido que não trabalhava por ser sustentada 
pelo autor. Junte o autor certidão do Cartório de Registro de Imóveis referente ao imóvel indicado na petição inicial, bem como 
cópia do contrato de financiamento e declaração da credora referente às parcelas pagas e ao saldo devedor. Junte também 
documento do veículo, cópia do contrato e declaração do credor referente às parcelas pagas e saldo devedor. Junte a ré certidão 
do Cartório de Registro de Imóveis referente ao terreno indicado na contestação, bem como nota fiscal de todos os produtos 
e serviços para construção e benfeitorias. Mantenho os alimentos provisórios diante da controvérsia acerca do exercício da 
guarda de fato do menor. Designo audiência do art. 331 do CPC para o dia 11 de março de 2015 às 16 horas. - ADV: MARINA 
RODRIGUES PACHECO (OAB 122987/SP), ANDERLY GINANE (OAB 128857/SP), FÁBIO GUSMÃO DE MESQUITA SANTOS 
(OAB 198743/SP)

Processo 1004914-89.2014.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - P.H.A.U.S. - V.R.S. - 
Para ciência às partes dos cálculos de fls. 88/89. - ADV: ANDREA APARECIDA DOS SANTOS (OAB 250725/SP), DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1006890-34.2014.8.26.0361 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - G.C.F. - T.S.F. - Passo estes 
autos à publicação para constar que, devido à inconsistência do sistema, a certidão publicada às 71 noticiou uma data que 
não fora designada para audiência. Esclareço que a data designada é 12 de fevereiro de 2015 às 15:00h, conforme consta da 
certidão de fls. 68. - ADV: ELIANA DE JESUS CARDOSO LÍRIO (OAB 171447/SP), RICARDO RODRIGUES DE AGUIAR (OAB 
177379/SP), EDGARD DE PAIVA RAMOS BATTANI (OAB 273501/SP)

Processo 1008743-78.2014.8.26.0361 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 
Diala Cristiane F dos S Bezerra de Oliveira - Gladir Millon Junior - Torno sem efeito a decisão retro para acolher os embargos 
de declaração, pois embora a guia de recolhimento esteja irregular, pois não identifica o embargado e indica o número da 
execução e não o número desta ação de embargos à execução, é possível concluir que não houve tentativa de fraude já que a 
indicação do número da execução impossibilitaria a utilização em outra ação.Assim, acolho os embargos de declaração e afasto 
a extinção da ação. Junte a embargante certidão de objeto e pé da ação de conhecimento para resolução do contrato de compra 
e venda. Defiro a suspensão da execução em razão da existência de ação para a extinção do contrato que ensejou a emissão 
dos cheques. Anote-se com urgência na execução. * Intime-se. - ADV: JOSE ALEXANDRE AMARAL CARNEIRO (OAB 160186/
SP), RICARDO LEO DE PAULA ALVES (OAB 306947/SP), RICARDO HASSON SAYEG (OAB 108332/SP)

Processo 1009964-33.2013.8.26.0361 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Cleusa Ferreira Geraldo e outros - 
Ciência à inventariante dos cálculos de fls. 67. - ADV: CAROLINA PADOVANI DIAS (OAB 242192/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ALESSANDRA LASKOWSKI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL AISLAN EISLER MATHEUS DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0046/2015
Processo 1000092-91.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Maria Eduarda Sposito de Almeida - Ante o exposto, JULGO 
PROCEDENTE a ação para confirmar a liminar para tornar plena a propriedade do autor sobre o veiculo descrito na petição 
inicial. Em decorrência da sucumbência, condeno o réu ao pagamento de custas, despesas judiciais e honorários advocatícios 
que fixo em 15% do valor da causa, observando-se o artigo 12 da Lei 1.060/50. - ADV: ISAC ALBONETI DOS SANTOS (OAB 
228624/SP), JOANA PAULA ALMENDANHA (OAB 297253/SP), PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)

Processo 1000137-27.2015.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO 
S/A - PAULO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2015/000843-8 dirigi-me à Rua Vereador José Silveira, 125, Mogi Moderno, 
nesta e, aí sendo, CITEI PAULO DE OLIVEIRA NASCIMENTO, do inteiro teor do presente mandado, que lhe li e bem ciente 
de tudo ficou, aceitou a contrafé exarando seu ciente. Certifico ainda que, decorrido o prazo legal, retornei novamente ao 
endereço retro indicado e, aí sendo, deixei de proceder à penhora de bens do executado, uma vez que desconheço bens em 
nome do mesmo passíveis de penhora. Ante o exposto, devolvo o presente em Cartório para as devidas providências cabíveis, 
solicitando, se possível for, que o Autor indique bens em nome do executado passíveis de penhora. O referido é verdade e dou 
fé. Mogi das Cruzes, 30 de janeiro de 2015. - ADV: SANDRA LARA CASTRO (OAB 195467/SP)

Processo 1000137-27.2015.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO S/A 
- PAULO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado - certidão de fls. 
44. - ADV: SANDRA LARA CASTRO (OAB 195467/SP)

Processo 1000206-93.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Seguro - Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais - 
Expresso Transeffe Ltda Me - Manifeste-se o exequente acerca das declarações de imposto de renda, obtidas junto ao Cadastro 
de Informações da Receita Federal, que se encontram arquivadas em cartório (pasta nº 25). As declarações permanecerão em 
pasta própria pelo prazo de sessenta dias e, uma vez decorrido referido prazo, proceda a serventia à sua destruição, nos termos 
do Provimento do CSM nº 293 de 03/07/1986. Sem prejuízo, providencie o exequente o necessário à citação da executada. 
Intime-se. - ADV: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (OAB 273843/SP)

Processo 1000220-77.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Porto Seguro Companhia de Seguros 
Gerais - Rogerio Ferreira Mattos e outro - Mtz Logistica e Transportes Ltda - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2015/001918-9 dirigi-me ao endereço: Rodovia 
Mogi Dutra, 1100, Jardim Aracy, e aí sendo, DEIXEI DE CITAR a requerida MTZ LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA., pois no 
endereço indicado, funciona há mais de três meses a firma TransRode, segundo informações do funcionário Rodrigo Mendes, 
desconhecendo o paradeiro da requerida supra; razão pela qual, devolvo o presente. O referido é verdade e dou fé. Mogi das 
Cruzes, 29 de janeiro de 2015. - ADV: FERNANDA AMARO DE LIMA (OAB 225276/SP), JOCIMAR ESTALK (OAB 247302/SP), 
JOSE DOS PASSOS (OAB 98550/SP), MARCOS NAKAMURA (OAB 155393/SP)
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Processo 1000220-77.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Porto Seguro Companhia de Seguros 
Gerais - Rogerio Ferreira Mattos e outro - Mtz Logistica e Transportes Ltda - ( x) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado 
negativo do mandado - certidão de fls. 132 - ADV: FERNANDA AMARO DE LIMA (OAB 225276/SP), MARCOS NAKAMURA 
(OAB 155393/SP), JOCIMAR ESTALK (OAB 247302/SP), JOSE DOS PASSOS (OAB 98550/SP)

Processo 1000292-98.2013.8.26.0361/02 - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - Itamarathy II Auto Posto e 
Serviços Ltda - Mtz Logistica e Transportes Ltda - Aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: MARCOS NAKAMURA 
(OAB 155393/SP), THAIS CRISTINA RAZEL ORIOLI MORAES (OAB 204148/SP)

Processo 1000466-73.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - M.C.A.S. - I.U. - 
Vistos. Deixo de acolher os embargos de declaração por ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Intime-se. - ADV: 
ANDRE DE CAMARGO ALMEIDA (OAB 224103/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 1000531-34.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - L.M.M. e outro - F.C.E. e outro 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
361.2015/004010-2 dirigi-me ao endereço da AV. Francisco Rodrigues Filho, 3501, e aí sendo, CITEI o requerido FURNAS 
CENTRAIS ELÉTRICAS S/A., na pessoa da representante legal, a Dra. Simele Penha Resende, do r. Mandado, que lhe li e ficou 
ciente, recebeu a contrafé e exarou o seu ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MIGUEL JOSE DA SILVA (OAB 120449/
SP)

Processo 1000531-34.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - L.M.M. e outro - F.C.E. e outro - Fls. 
86/95: anote-se a interposição. Mantenho a decisão que foi objeto do recurso pelos seus próprios fundamentos. Cumpra-se a 
decisão de fls. 96/97, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para que as requeridas restabeleçam imediatamente, às 
suas expensas, o fornecimento integral de HOME CARE para o tratamento da paciente Luiza Mendes Miranda, incluindo todos 
benefícios pertinentes. Oficie-se, com urgência. Intime-se. - ADV: MIGUEL JOSE DA SILVA (OAB 120449/SP)

Processo 1000531-34.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - L.M.M. e outro - F.C.E. e outro - 
“Para que o(a) douto(a) patrono(a) proceda à impressão do(s) Ofício(s) destinado(s) às requeridas através do site do TJSP, 
promovendo o seu encaminhamento”. - ADV: MIGUEL JOSE DA SILVA (OAB 120449/SP)

Processo 1000543-19.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I - Jose Alberto Moraes do Nascimento - Para que 
o requerente providencie o recolhimento do complemento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, nos termos do Comunicado GC. 
Nº 165/2014, para fins de citação, considerando 02 (dois) endereços a serem diligenciados, conforme declinados à petição de 
fls. 102. - ADV: ANA CAROLINA VIVANCO (OAB 256806/SP)

Processo 1000564-24.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Oliver 
Mota Vecchiatti Gunzburger - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em 
cumprimento ao r. mandado nº: 361.2015/003287-8, dirigi-me à Rua Francisco Lamas, nº: 65 - Condomínio Novo Mundo - 
Jardim Armênia - Mogi das Cruzes - SP e, lá estando, fui atendida junto à Portaria pelo Sr. Marcelo Benedito de Paula, que 
assim se apresentou e disse ser Porteiro, e informou que o requerido, Oliver Mota Vecchiatti Gunzburger, antigo morador do 
apto. nº: 71 do Prédio Bolívia, conforme mencionou, teria vendido o referido imóvel, e que o requerido já não mora no local há 
mais de dois anos, e não soube informar o atual endereço do requerido. Assim sendo, deixei de proceder à citação do requerido, 
Oliver Mota Vecchiatti Gunzburger, e devolvo o presente mandado à Seção Administrativa de Distribuição de Mandados para 
ser encaminhado ao Ofício de origem. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 28 de janeiro de 2015. - ADV: PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 1000564-24.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Oliver Mota 
Vecchiatti Gunzburger - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado- certidão de fls. 40. - ADV: 
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 1000564-24.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Oliver Mota 
Vecchiatti Gunzburger - (X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado certidão de fls. 40. - ADV: MARIA 
ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1000594-93.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
EDNILSON SASCULO DOS ANJOS - TELEFONICA BRASIL - Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação. ( art. 326 ou 327 
do CPC ). - ADV: FRANCISCO DAVINO DE AMORIM AMBIRES (OAB 272884/SP), GILBERTO ROCHA DE ANDRADE (OAB 
85622/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), VICTOR HUGO BONANATA DE ANDRADE (OAB 287281/SP)

Processo 1000608-43.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - SELMA MARIA ALVES OLIVEIRA 
- TELECOMUNICAÇÕES DE PERNAMBUCO S/A - Para que o autor proceda a impressão da Ofício no site do TJSP, com o seu 
posterior encaminhamento. - ADV: VANESSA VAZ GONÇALVES ESPURI (OAB 337003/SP)

Processo 1000621-13.2013.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - Assunto não 
informado - Decio Faria de Almeida - Otávio Augusto Barbosa Moreira e outro - Fls. 26: considerando que não foi juntada aos 
autos a notificação da renúncia dos poderes outorgados aos executados, permanece o patrocínio. Manifeste-se o exequente 
sobre o prosseguimento da ação. - ADV: JOSE GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 143834/SP), MARCO ANTONIO 
PINTO SOARES (OAB 59479/SP)

Processo 1000655-17.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - CONDOMINIO RESIDENCIAL 
RUBI BLOCO 2 - C.D.H.U. COMPANHA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - Anote-se a interposição do 
agravo e a liminar concedida. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Seguem as informações. - ADV: 
ANA LUCIA PEREIRA DIAS (OAB 77722/SP)

Processo 1000698-85.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - J.G.L. - JOSÉ JACINTHO SANCHEZ e outro 
- Vistos. JUCILENE GARCIA LIMA ajuizou ação de indenização por dano material, moral e estético contra JOSÉ JACINTHO 
SANCHEZ, alegando que em 19 de setembro de 2011 celebrou contrato de prestação de serviços médicos, tendo a autora 
se submetido a cirurgia de plástica de Lipoabdominoplastia e Mama ptose; que em 26 de setembro de 2011 entrou no centro 
cirúrgico às 13h30min e retornou ao quarto às 19h00, tendo seguido todas as recomendações médicas durante o pós-operatório; 
que em decorrência da cirurgia plástica a autora ficou com cicatrizes expressivas lhe causando transtornos emocionais; que é 
aplicável o Código de Defesa do Consumidor; que o erro médico configura ato ilícito ensejando indenização; que o prestador 
de serviços responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 
14 da Lei 8.078/90; que o procedimento estético é uma obrigação de resultado; que em decorrência da cirurgia mal sucedida 
arcou com o valor de consultas com outros profissionais da área médica totalizando o valor de R$21.840,00; que em caso de 
lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim 
da convalescença, nos termos do artigo 949 do Código Civil. Requer o benefício da Justiça Gratuita e a inversão do ônus da 
prova. Requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, material e estético. Com a petição inicial 
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foram juntados os documentos de fls. 14/66. A autora apresentou emenda à petição inicial (fls.69), requerendo a inclusão da 
empresa Day Clinic no polo passivo da ação e a inclusão foi deferida (fls.73). Os réus foram citados (fls.90) e apresentaram 
contestação (fls.91/100), alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, uma vez que não há relação jurídica entre a autora 
e a empresa ré. Quanto ao mérito, alegam que as partes celebraram contrato de prestação de serviços médicos para realização 
de mastopexia e lipoabdominoplastia; que a cirurgia transcorreu sem nenhuma anomalia; que o processo de cicatrização 
depende da genética de cada paciente; que após a cirurgia a autora retornou ao consultório do réu, tendo ele prescrito remédios 
e pomadas específicas para diminuir cicatrizes patológicas entre outros remédios; que a responsabilidade civil deve ser 
comprovada, uma vez que o réu é profissional liberal, conforme o artigo 14 §4º do Código de Defesa do Consumidor; que não 
há nexo de causalidade entre o procedimento cirúrgico e as cicatrizes, uma vez que o resultado da cicatrização depende do 
metabolismo do paciente, tendo sido a autora informada de tal situação; que os queloides apresentados pela autora configuram 
resultado de força maior, pois eram previsíveis, contudo inevitáveis, necessitando de posteriores procedimentos cirúrgicos para 
sua minimização; que não foi negligente ou imprudente; que realiza cirurgias plásticas há vinte e sete anos; que não há que 
se falar em indenizações, uma vez que não houve erro médico; que a autora apresentava sinais de depressão anteriormente 
ao procedimento cirúrgico, conforme sua ficha clínica. Requer a improcedência da ação. Com a contestação foram juntados 
os documentos de fls. 100/123. A autora apresentou réplica (fls. 128/132). As partes foram intimadas a especificar provas (fls. 
133), sendo que a autora pleiteou a produção de prova oral consistente em depoimento pessoal do réu e oitiva de testemunhas 
e prova pericial (fls. 136) e o réu requereu prova oral consistente em depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas e 
prova pericial (fls. 137). É o relatório. Trata-se de ação de indenização pro danos materiais, morais, estéticos decorrentes de 
erro médico em cirurgia plástica. Em relação aso danos materiais, junte a autora todas as notas fiscais referentes às despesas 
cuja indenização pretende. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva de parte, já que se trata de relação de consumo na 
qual há responsabilidade solidária dos participantes da relação de consumo e a clínica participou do serviço prestado à autora. 
Defiro a realização de prova pericial médica. Apresento como quesitos do juízo: A existem de cicatrizes atípicas ao resultado de 
cirurgia plástica. Se as cicatrizes foram resultado da cirurgia plástica realizada pelo réu. Se é possível identificar se eventual 
anomalia das cicatrizes decorre de falta de técnica ou de deficiência de cicatrização. Nomeio perito médico Felix Swidniczki. 
Arbitro honorários em R$ 6.000,00. Defiro o prazo de sessenta dias para o depósito dos honorários pela autora, sob pena de 
preclusão da prova. * - ADV: AUGUSTO ROCHA COELHO (OAB 96430/SP), SILMARA MOREIRA KIERDEIKA HIGASHI (OAB 
166187/SP), VICTOR ATHIE (OAB 110111/SP)

Processo 1001114-19.2015.8.26.0361 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO S/A - ALDO SOARES DE MEDEIROS - Para que o requerente proceda à impressão da CARTA PRECATÓRIA 
de fls. 38 por meio do site do TJ/SP, devendo comprovar a sua devida distribuição no prazo de 10 dias. - ADV: SERAFIM 
AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP), FLÁVIA CUNHA SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP)

Processo 1001127-18.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A.I.C.P.O. e outros 
- R.Q.B.M. e outros - Complementem os autores o recolhimento da taxa judiciária, a qual deve corresponder ao valor de 05 
UFESPs, no prazo de trinta dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: ALEXANDRE DA ROCHA LINHARES 
(OAB 18615SC)

Processo 1001133-25.2015.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Drogaria Umeoka Ltda ME - 
Maria Inês Rodrigues de Mello e outro - Considerando o princípio da celeridade, o presente feito observará o procedimento 
ordinário. Citem-se para apresentação de resposta no prazo de quinze dias, providenciando a autora o recolhimento da taxa 
para citação postal, bem como da taxa para impressão da inicial. Intime-se. - ADV: RODRIGO ALVES DE SOUSA (OAB 316011/
SP), MAURIMAR BOSCO CHIASSO (OAB 40369/SP), EDUARDO MONTENEGRO SILVA (OAB 230288/SP)

Processo 1001139-32.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - SHEILA CONCEIÇÃO 
DA SILVA - LOGHAUS COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA e outro - Vistos. Defiro os benefícios da gratuidade 
em favor da autora. Ante-se. Cite-se para apresentação de resposta no prazo de quinze dias. Intime-se. - ADV: MARCELO 
GIORDANI MARINS (OAB 168937/SP)

Processo 1001169-67.2015.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - RODRIGO BISCUOLA DE AMORIM 
- Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. Diante dos esclarecimentos retro, defiro os benefícios 
da gratuidade. Anote-se. Emende o autor a inicial para a retificação do valor da causa, o qual deve corresponder ao valor do 
proveito econômico pretendido. Prazo: dez dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. - ADV: GABRIELLA BARBOSA (OAB 
287035/SP)

Processo 1001170-52.2015.8.26.0361 - Monitória - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - ALBERTO PINTO GUTIERREZ 
e outro - Vistos. O exame superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo 
identificar a presunção envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado 
de injunção para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando 
desobrigado(a) dos encargos de sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título 
executivo judicial, caso permaneça inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos 
ao mandado monitório. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 
103587/SP)

Processo 1001182-66.2015.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - ELAINE DOURADO DA SILVA - 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. Defiro os benefícios da gratuidade em favor da autora. Anote-
se. Emende o autor a inicial para a retificação do valor da causa, o qual deve corresponder ao valor do proveito econômico 
pretendido. Prazo: dez dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. - ADV: GABRIELLA BARBOSA (OAB 287035/SP)

Processo 1001192-13.2015.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - ELETICIA 
PAZIN e outro - CLEONICE MARIA DE FRANÇA e outro - Indefiro o benefício da Justiça Gratuita, já que a propriedade do imóvel 
é incompatível com o estado de pobreza. Recolham os autores a taxa judiciária no prazo de trinta dias. Sem prejuízo, juntem 
certidão do Cartório de Registro de Imóveis. * Intime-se. - ADV: RAFAEL TORO DOS SANTOS (OAB 277329/SP)

Processo 1001196-50.2015.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - NICOLAS CORREA TEROLESE - Emende(m) o(a)(s) autor(a)(es) a 
petição inicial para retificar o valor da causa que deve corresponder ao valor do contrato cuja rescisão pretende (art. 259, V do 
CPC) no prazo de dez dias, sob pena de extinção. Recolha a diferença da taxa judiciária. Intime-se. - ADV: RODRIGO GAGO 
FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)

Processo 1001230-25.2015.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO ÚNICO MOGI 
- ANA LIA DE BARROS LOPES - Providencie o autor a complementação do recolhimento da taxa judiciária, a qual deve 
corresponder ao valor de cinco UFESPs, no prazo de trinta dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: PATRÍCIA 
APOLONIO MUNIZ DEPIERI (OAB 284475/SP), APARECIDA DA CONCEICAO APOLONIO (OAB 86021/SP)
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Processo 1001233-77.2015.8.26.0361 - Mandado de Segurança - Não Discriminação - NILMAR DE CASSIA FERREIRA 
- Associação dos Servidores Municipais de Mogi das Cruzes - Vistos. Diante da certidão retro, providencie o(a) impetrante a 
regularização do recolhimento das custas, nos termos do Provimento CG nº 33/13, sob pena de cancelamento da distribuição. 
Intime-se. - ADV: MARIA CRISTINA GONCALVES (OAB 110590/SP)

Processo 1001234-62.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Obrigações - SEIJI IKEHADA OSHIRO - Hilton da Silva 
Campos - Junte o(a) autor(a) cópia de suas duas últimas declarações de imposto de renda para comprovação do estado de 
pobreza. Int. - ADV: FERNANDO HENRIQUE BOLANHO (OAB 268621/SP)

Processo 1001255-38.2015.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Priscila Cristina S Dechen - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-
lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), 
no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), 
e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato 
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o 
pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-
lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Intime-se. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 1001297-87.2015.8.26.0361 - Procedimento Sumário - DIREITO DO CONSUMIDOR - Anna Maria Pusceddu 
Candido - Bandeirante Energia S/A - Junte o(a) autor(a) cópia de suas duas últimas declarações de imposto de renda para 
comprovação do estado de pobreza. Int. - ADV: SILMARA GONZAGA DA ENCARNAÇÃO (OAB 259287/SP)

Processo 1001456-64.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - MARIA PRACA VITORINO DE SOUZA - Homologo o acordo celebrado 
entre as partes para que produza seus efeitos regulares jurídicos, julgando extinta a ação com fundamento no art. 269,III do 
Código de Processo Civil. * - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 1001581-32.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Albert 
Nehmad e outros - Vistos. Fls. 104/105: Indefiro a pesquisa junto ao ARISP, porquanto a diligência pode ser efetuada diretamente 
pela parte interessada no Sistema de Ofício Eletrônico ARISP por meio do endereço eletrônico http://www.oficioeletrônico.com.
br. No mais, cumpra-se o cartório o quanto ordenado a fls. 84. Intime-se. - ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 
221386/SP)

Processo 1002211-88.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - FABIANO TRINDADE NETTO - “Para que o(a) douto(a) patrono(a) do(a,s) 
autor(a,es)/exequente(s) proceda à impressão da CARTA PRECATÓRIA através do site do TJSP, instruindo-a com as peças 
necessárias, devendo comprovar a sua DISTRIBUIÇÃO no prazo de 10 (dez) dias”. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 
(OAB 94243/SP), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP)

Processo 1002329-64.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - MALDONADO E PAULA 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA ME e outros - V M LEON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e outro - Para que o(a)
(s) requerente(s) manifeste(m)-se sobre a CONTESTAÇÃO de fls. 811/873, bem como sobre a IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO 
DA JUSTIÇA GRATUITA de fls. 1075/1081. - ADV: CEZAR MACHADO LOMBARDI (OAB 196726/SP), MIGUEL JOSE DA SILVA 
(OAB 120449/SP)

Processo 1002806-24.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A 
- LUIZ ANTONIO LONGATO e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 361.2014/048242-0 dirigi-me à Rua Gertrudes da Conceição Cabral, 208- Vila Nancy, deixei de 
citar Luiz Antônio Longato e Maria Claudia Longato Casarin em virtude dos mesmos terem se mudado do local há mais de um 
ano, conforme declaração da funcionária da empresa MG3 Blindagem, a senhora Paula Renata e que não soube fornecer-me o 
seu atual endereço. Assim sendo, faço a devolução deste mandado à seção administrativa de distribuição de mandados para os 
devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 12 de janeiro de 2015. - ADV: SANDRA LARA CASTRO 
(OAB 195467/SP)

Processo 1002806-24.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A 
- LUIZ ANTONIO LONGATO e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 361.2014/048251-0 dirigi-me ao endereço: Rua do Sonho, n° 56, Vila São Francisco, e aí 
sendo, DEIXEI DE CITAR os executados LUIZ ANTONIO LONGATO, e MARIA CLÁUDIA LONGATO CASARIN, pois no endereço 
indicado reside há mais de vinte e sete anos a sra. Ana Maria Ribeiro, desconhecendo os executados supra.; razão pela qual, 
devolvo o presente. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 20 de janeiro de 2015. - ADV: SANDRA LARA CASTRO 
(OAB 195467/SP)

Processo 1002806-24.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A 
- LUIZ ANTONIO LONGATO e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 361.2014/048245-5, dirigi-me à Rua Francisco Assis Monteiro de Castro, n.ª 616, Vila Oliveira, 
nesta Comarca, e nesta data (qui, 29/01/2014), às 19h30min, CITEI o(a)(s) executado(a)(s), LUIZ ANTÔNIO LONGATO, o(a)
(s) qual após ouvir(em) a leitura do mandado e das cópias da inicial, exarou(ara m) seu(s) ciente(s) e aceitou(aram) a contrafé 
que lhe(s) ofereci. CERTIFICO, ainda, que regressei ao endereço supra indicado, por mais duas vezes, e nesta data (qua, 
04/02/2015), às 19h15min, deixei de citar a executada, Maria Cláudia Longato Casarin em virtude de não a encontrar, sendo 
informado através de interfone por pessoa não identificada, de que a mesma reside em outro lugar, cujo endereço e/ou número 
de telefone não poderia fornecer sem a autorização da mesma. Havendo indícios de suspeita de ocultação, deixei de arrestar 
bens em virtude de não ter o acesso franqueado ao interior da residência. Assim sendo, suspendi as diligências e devolvo o 
mandado ao Cartório, aguardando novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 05 de fevereiro de 
2015. - ADV: SANDRA LARA CASTRO (OAB 195467/SP)

Processo 1002806-24.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A 
- LUIZ ANTONIO LONGATO e outro - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado - certidões de fls. 
110, 111 e115. - ADV: SANDRA LARA CASTRO (OAB 195467/SP)

Processo 1003402-71.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Alessandra 
Grasiela Violin Barbosa - ME - CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 361.2015/001305-9 dirigi-me ao endereço: Rua Abel José da Silva, n° 352, apt° 6, Jardim Ponte 
Grande, e aí sendo, DEIXEI DE CITAR as requeridas ALESSANDRA GRAZIELA VIOLIN BARBOSA ME, na pessoa de seu 
representante legal sra. Alessandra Graziela Violin Barbosa, e ALESSANDRA GRAZIELA VIOLIN BARBOSA, pois no endereço 
indicado, fui informado pelo sr. Paulo Alves Barros, morador do apartamento 5, que a mesma se mudou há anos, desconhecendo 
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seu paradeiro; razão pela qual, devolvo o presente. - ADV: LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP), MIGUEL 
LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP)

Processo 1003402-71.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Alessandra 
Grasiela Violin Barbosa - ME - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 361.2015/001305-9 dirigi-me ao endereço: Rua Abel José da Silva, n° 352, apt° 6, Jardim Ponte 
Grande, e aí sendo, DEIXEI DE CITAR as requeridas ALESSANDRA GRAZIELA VIOLIN BARBOSA ME, na pessoa de seu 
representante legal sra. Alessandra Graziela Violin Barbosa, e ALESSANDRA GRAZIELA VIOLIN BARBOSA, pois no endereço 
indicado, fui informado pelo sr. Paulo Alves Barros, morador do apartamento 5, que a mesma se mudou há anos, desconhecendo 
seu paradeiro; razão pela qual, devolvo o presente. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 30 de janeiro de 2015. - 
ADV: LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP), MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP)

Processo 1003402-71.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Alessandra 
Grasiela Violin Barbosa - ME - ( x) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado- certidão de fls 89. - ADV: 
MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP)

Processo 1003464-14.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - José 
Vieira Macedo e outro - (x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Fls. 98/105. 
- ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)

Processo 1003514-40.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO S/A - ADRIANE GONCALVES DE AZEVEDO - Vistos. Diante da impossibilidade de localização do veículo, 
defiro a conversão da ação de conhecimento em execução. Efetuem-se as necessárias anotações, inclusive no Distribuidor, 
e retifiquem-se a autuação e registros cartorários. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução 
forçada. Indiquem os autores o atual endereço do requerido e recolha as diligências do sr. Oficial de Justiça. Após, determino a 
expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena 
de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência 
de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, 
par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. 
Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), 
para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital 
deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado 
o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se 
o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam 
insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são 
e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código 
de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) 
sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca 
de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da 
juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). 
No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor 
em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução 
(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido 
o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 
por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP), JAYME FERREIRA 
DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP)

Processo 1003881-98.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Naftali Brasil da Cruz 
Andrade - NTS do BRasil Comércio e Serviços Ltda - Fls. 355/356: ante a concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 
355/356), aguarde-se o julgamento do agravo. Int. - ADV: PAULA APARECIDA JULIO (OAB 245239/SP), RENATO JOSE 
SANTANA PINTO SOARES (OAB 288415/SP), SEBASTIÃO FERREIRA DIAS (OAB 263705/SP), MARCO ANTONIO PINTO 
SOARES (OAB 59479/SP)

Processo 1003987-26.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - Janilton Bernardino de Araújo - Fls. 42: defiro prazo requerido de 10 (dez) dias. Após, cumpra-se o quanto ordenado a fls. 
38. Intime-se. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI 
(OAB 71318/SP)

Processo 1004094-70.2014.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Marcel Yuki Kasa Segantini - Leandro Araújo de Oliveira - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, 
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2014/042437-4 por diversas vezes, dirigi-me ao endereço: av. 
Ezelino da Cunha Gloria, 162, 4º andar, Jardim Marica, Mogi das Cruzes e aí sendo OCORREU o que segue: Tendo diligenciado 
por mais de três oportunidades, em dias e horários diversos, tendo solicitado na portaria do prédio que informasse ao requerido 
o nº de telefone celular e não havendo retorno, sobretudo deixado também aviso no próprio apartamento e, em uma das 
oportunidades havendo suspeita de que o Sr Leandro se encontrava na unidade mas não quis atender, numa última tentativa, 
deixei avisado na portaria que lá estaria no dia seguinte imediato, e ali, na data aprazada, desta feita, consegui encontrar dita 
companheira do requerido, Srª Simone Andreia ou Andrel, como assim disse chamar. Indagando sobre a ausência de Leandro e 
não obtendo resposta plausível, havendo suspeita de ocultação, em razão do temor de não ter a chance posterior de falar com 
ocupantes do imóvel, salvo melhor juízo, CITEI POR HORA CERTA o Sr Leandro Araújo de Oliveira, na pessoa da Srª Simone 
Andreia ou Andrel, do inteiro teor do respectivo que lhe li, bem ciente ficou de tudo, aceitou contrafé e exarou o seu visto neste, 
como se observa no anverso da ordem. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ANDERSON DO PRADO GOMES (OAB 202940/
SP)

Processo 1004094-70.2014.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Marcel Yuki Kasa Segantini - Leandro Araújo de Oliveira - Indefiro a tutela antecipada já não estão presentes os requisitos 
legais, observando que a demora no prosseguimento da ação decorreu da ausência de apresentação pelo autor com a petição 
inicial do necessário para a citação. Diante da certidão retro, nomeio curador especial ao réu. Oficie-se à Defensoria Pública 
para indicação com urgência de curador especial e intimação para apresentação de resposta. - ADV: ANDERSON DO PRADO 
GOMES (OAB 202940/SP)

Processo 1004461-94.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A 
- ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA e outro - Dr(a). AFONSO CARLOS DE ARAÚJO (OAB 203.300/SP): em retificação ao ato 
ordinatório de fls. 58, passo estes autos à publicação, para que o douto patrono, diante da provisão de fls. 56, que o(a) indicou 
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como CURADOR(A) ESPECIAL do(a) requerido(a) Antônio Carlos de Oliveira (citado por hora certa), fique INTIMADO(A) a 
apresentar CONTESTAÇÃO no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. - ADV: AFONSO CARLOS DE ARAUJO (OAB 
203300/SP), MICHEL PILLON LULIA (OAB 243555/SP)

Processo 1004580-89.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - 
JOHNROSS JONES LIMA e outros - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 361.2014/048690-6, DEIXEI DE CITAR JOHNROSS JONES LIMA e JR MARGIL IMPORTADORA 
DE BEBIDAS LTDA ME, uma vez que dirigi-me à Rua Capitão Ubirajara Passos, 50, Loteamento Rio Acima, nesta e, aí sendo 
- “Residencial Serra do Itapety II”, quando lá estive e acionei o interfone correspondente ao apartamento número 23, conforme 
indicado no endereço do mandado retro, não fui atendido por ninguém do apartamento, tendo diligenciado ao local em diferentes 
dias e horários, inclusive à noite, após às 20:00hs (vinte horas), sendo ainda que no local não há porteiro e/ou portaria. Ante o 
exposto, devolvo o presente em Cartório para as devidas providências cabíveis. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 
30 de janeiro de 2015. - ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), THIAGO DE SOUZA RINO (OAB 230129/
SP), EDUARDO INGRACIA DEVIDES (OAB 274483/SP)

Processo 1004580-89.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - 
JOHNROSS JONES LIMA e outros - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado- certidão de fls. 
173. - ADV: EDUARDO INGRACIA DEVIDES (OAB 274483/SP), THIAGO DE SOUZA RINO (OAB 230129/SP), MIGUEL LUIS 
CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP)

Processo 1004625-93.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - ROBSON SILVA SANTOS - Manifeste-se o autor sobre as informações obtidas junto ao Cadastro de Informações da 
Receita Federal e Bacenjud, que seguem anexas, e providencie o recolhimento da taxa relativa aos custos do serviço de 
impressão de documentos, nos termos do artigo 11 do Provimento CSM nº 2.195/2014 (Guia do Fundo Especial de Despesa do 
Tribunal de Justiça código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema Infojud/Bacenjud”) no prazo de cinco dias. Intime-se. - 
ADV: EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP)

Processo 1005272-54.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - DIMENSÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO 
LTDA - WELLINGTON FERNANDES SANTANA DE OLIVEIRA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2015/000720-2 dirigi-me ao endereço: Rua José Benedito dos 
Santos, nº 77, Vila Brasileira, e lá, CITEI o requerido Wellington Fernandes Santana de Oliveira pelo inteiro teor do mandado 
que li e bem ciente ficou. Ofereci a contrafé que aceitou, exarando sua nota de ciente no anverso do mandado. O referido é 
verdade e dou fé. - ADV: SOLANO CLEDSON DE GODOY MATOS (OAB 201508/SP), RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA (OAB 
226332/SP)

Processo 1005272-54.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - DIMENSÃO SERVIÇOS E COMÉRCIO 
LTDA - WELLINGTON FERNANDES SANTANA DE OLIVEIRA - Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação. ( art. 326 ou 
327 do CPC ). - ADV: SOLANO CLEDSON DE GODOY MATOS (OAB 201508/SP), RONALDO SIMOES DE OLIVEIRA (OAB 
226332/SP)

Processo 1005465-69.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Seguro - Mariana de Mello Araujo Moraes - Marítima 
Seguros S/A - Acolho os embargos de declaração para afastar a preliminar arguida pela ré referente à necessidade de 
comprovação de prévia solicitação administrativa pro falta de amparo legal. * - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 
138436/SP), MAURICIO RODRIGUES BARRETO JUNIOR (OAB 239211/SP)

Processo 1005754-02.2014.8.26.0361 - Monitória - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - PHILLIPE GURGEL DAMAS 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
361.2015/000534-0 dirigi-me à Rua Desembargador Djalma Pinheiro Franco, 11, Vila Oliveira, onde DEIXEI de citar o requerido 
PHILLIPE GURGEL DAMAS por motivo de não o haver ali encontrado. No local em sendo atendido pelo morador, sr. Hélio Aoki, 
este declarou-me ali residir a mais de dez anos e desconhecer a pessoa do requerido. Assim sendo, devolvo o mandado para 
as devidas providencias. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 30 de janeiro de 2015. - ADV: JORGE DONIZETI 
SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 1005754-02.2014.8.26.0361 - Monitória - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - PHILLIPE GURGEL DAMAS - 
(x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado - certidão de fls. 60. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ 
(OAB 73055/SP)

Processo 1005801-73.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - SEC EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA - PEDRO GERALDO FRANCO - Para que o requerente providencie o recolhimento da diferença de 
diligência do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: ARI SÉRGIO DEL FIOL MODOLO JÚNIOR (OAB 200141/SP)

Processo 1005802-58.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Elisabete Cristina Ferreira da 
Silva - Gerson Neves Porto - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 361.2014/047637-4 dirigi-me ao endereço: av. Prefeito Francisco Rodrigues Filho, Vila Mogilar e 
trecho compreendido no bairro Botujuru, Mogi das Cruzes e aí sendo DEIXEI DE CITAR Gerson Neves Porto em razão da não 
localização do nº 293 naquela via. A sequência numérica por mim observada, no inicio da avenida (trecho que fica no bairro 
Vila Mogilar) foi: 253, 255, prédio sem numero (Loja de Veículos), rua, 323, 325... Indagando na Loja de Veículos, pessoas 
ali encontradas alegaram desconhecer Gerson. No trecho compreendido no bairro Botujuru (Vila São Paulo), a numeração ali 
verificada vai de nºs acima de 1000, não logrando este serventuário de encontrar o nº 293. O referido é verdade e dou fé. Mogi 
das Cruzes, 29 de janeiro de 2015. - ADV: CARLOS EDUARDO RIBEIRO FERREIRA (OAB 292915/SP)

Processo 1005802-58.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Elisabete Cristina Ferreira da Silva 
- Gerson Neves Porto - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado- certidão de fls. 35. - ADV: 
CARLOS EDUARDO RIBEIRO FERREIRA (OAB 292915/SP)

Processo 1005802-92.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - Micael dos Santos - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de 
aguardar a data designada para dar cumprimento ao mandado nº 361.2014/049228-0 porque estou em usufruto de horas 
credoras e em seguida aposentadoria. Ante o exposto, devolvo-o para redistribuição. O referido é verdade e dou fé. Mogi das 
Cruzes, 12 de janeiro de 2015. - ADV: EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP), DANILO CALHADO RODRIGUES 
(OAB 246664/SP), RODRIGO KAWAMURA (OAB 242874/SP)

Processo 1005802-92.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - Micael dos Santos - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado- certidão de fls. 95. - ADV: 
RODRIGO KAWAMURA (OAB 242874/SP), EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP), DANILO CALHADO RODRIGUES 
(OAB 246664/SP)

Processo 1005954-09.2014.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
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MORIO HAYAKAWA - ALEXANDRA TELES DOS SANTOS - Para dar ciência às partes do TRÂNSITO EM JULGADO da r. 
sentença de fls. 65/68. - ADV: MARIA ESTELA FERNANDES MARTINS FARIA (OAB 169237/SP), RAFAEL DA SILVA TELLINI 
(OAB 259260/SP)

Processo 1005965-38.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - ERICK ESTEVES NEVES - CEDRO 
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA e outros - Diante da decisão liminar concedida em agravo, não podem os réus indicarem o 
nome dos autores aos cadastros de inadimplentes. Aguarde-se o decurso de prazo para apresentação de resposta. * Intime-se. 
- ADV: RAFAEL MARCOS MARTINS PACHECO (OAB 326540/SP)

Processo 1005991-36.2014.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A. - MANOEL FRANCISCO SALES FILHO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2014/047662-5 dirigi-me a Rua João Ribeiro de 
Brito, 25 - Vl Paulista e Deixei de proceder a reintegração de posse, visto não ter encontrado o bem, sendo que o requerido, 
Manoel Francisco Sales Filho, é desconhecido das moradoras e vizinhos, d. Ariane e Margarida. Face ao exposto, devolvo o 
presente ao Cartório para os fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: 
DEBORA GUIMARAES BARBOSA (OAB 137731/SP), RAIMUNDO HERMES BARBOSA (OAB 63746/SP)

Processo 1005991-36.2014.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A. - MANOEL FRANCISCO SALES FILHO - ( x) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo 
do mandado- certidão de fls. 48. - ADV: RAIMUNDO HERMES BARBOSA (OAB 63746/SP), DEBORA GUIMARAES BARBOSA 
(OAB 137731/SP)

Processo 1006022-56.2014.8.26.0361 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- ANA CRISTINA KIMURA - BANCO DO BRASIL S/A - Deixo de acolher os embargos de declaração por ausência de omissão, 
contradição ou obscuridade.* Intime-se. - ADV: NELSON PEREIRA DE PAULA FILHO (OAB 146902/SP), PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1006059-83.2014.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - I. - D.E.S.S. - 
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
361.2014/047790-7 digo, que devolvo o r. mandado em cartório, sem o devido cumprimento, uma vez que este Oficial de 
Justiça, não foi procurado na data descrita no r.mandado pela parte autora para fornecer os meios necessários (caminhão, 
ajudante, eventual depositário) para a positivação da diligência. Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 29 
de janeiro de 2015. - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP)

Processo 1006059-83.2014.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - I. - D.E.S.S. - (x ) 
manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado - certidão de fls. 51. - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 
69807/SP)

Processo 1006300-57.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - NAUZILDA ESPINDOLA DA LUZ - 
SUPERMERCADO ALABARCE BRAS CUBAS LTDA - Vistos. Designo audiência do artigo 331 do Código de Processo Civil para 
o dia 1º_ de abril p.f., às 15:30 horas. Intime-se. - ADV: RONAN CESARE LUZ (OAB 147190/SP), EDI PAULA SILVA E SOUZA 
(OAB 120587/SP)

Processo 1006363-82.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Tyoco 
Amano e outros - Banco do Brasil S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 361.2014/043344-6 dirigi-me ao Banco do Brasil, citei o Banco do Brasil S/A, na pessoa do 
assistente “A”, o senhor Celso Sales do inteiro teor do referido mandado e da cópia da inicial que lhe li e bem ciente de tudo 
ficou, aceitando a cópia da intimação e da inicial que lhe ofereci, exarando o seu ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: 
ANDRE GUENA REALI FRAGOSO (OAB 149190/SP)

Processo 1006363-82.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Tyoco 
Amano e outros - Banco do Brasil S/A - Prioridade Idoso Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alessandra Laskowski Vistos. TYOCO AMANO, 
SERGIO ROBERTO FERNANDES E TULIO CESAR FLAVIO SIMÕES FILHO ajuizaram ação de liquidação de título executivo 
judicial que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de valor decorrente da diferença de expurgo inflacionário referente ao 
mês de janeiro de 1989; que incidem sobre o débito a correção monetária de 42, 72%, juros contratuais capitalizados de 0,5% 
até o efetivo pagamento, sendo os juros da mora contados a partir de citação inicial do réu ocorrida em 21 de junho de 1993. 
Requerem o benefício da Prioridade na Tramitação conforme a Lei nº 10.741/03 e o pagamento do valor de R$ 28.042,19. Foi 
deferido o benefício da Prioridade na Tramitação (fls. 62). O réu foi citado (fls. 76) e não apresentou impugnação (fls. 77). É 
o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de liquidação de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da 
Capital, declarando o direto dos titulares de conta poupança ao recebimento da diferença de expurgo inflacionário referente ao 
mês de janeiro de 1989, para contas com data de aniversário na primeira quinzena, para incidência do índice 42, 72%. Embora 
disponha o art. 16 da Lei 7.437/85 que “A sentença civil fará coisa julgada “erga omnes” nos limites da competência territorial 
do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado 
poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de novas provas”. Ainda, a ação civil pública tem efeito “erga 
omnes”, assim, não se aplica apenas às partes, mas à coletividade que se encontre na mesma situação, razão pela qual é 
irrelevante se os liquidantes são ou não filiados ao autor da ação. A competência do foro de Mogi das Cruzes está justificada 
por se tratar de relação e consumo, permitindo que o consumidor ajuíze a ação no foro de seu domicílio para facilitar sua defesa 
em juízo. O prazo de prescrição para o ajuizamento da liquidação da ação coletiva é de cinco anos, conforme julgamento 
proferido em EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 43.905 - PR (2011/0148906-2) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE 
SALOMÃO. Assim, como o trânsito em julgado foi certificado em 09 de março de 2011, não está configurada a prescrição. Por 
fim, no tocante ao valor do débito, é preciso ressaltar que se trata de execução de título judicial que foi proferido em ação civil 
pública, logo, houve trânsito em julgado e não há possibilidade de ampliação da condenação neste juízo liquidante, diante da 
coisa julgada e da incompetência. Ademais, o réu não impugnou os cálculos de fls. 28/49 apresentados pelos autores. Ante o 
exposto, JULGO PROCEDENTE a liquidação de sentença para arbitrar o valor de R$ 28.042,19. Diante da sucumbência, o réu 
deve arcar com os honorários advocatícios do Patrono dos autores que fixo em R$ 1.5000,00. Efetue o réu ao pagamento do 
débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa nos termos do art. 475-J do Código de Processo Civil. - ADV: ANDRE 
GUENA REALI FRAGOSO (OAB 149190/SP)

Processo 1006483-28.2014.8.26.0361 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Joaquim Luiz dos 
Santos - Caper Negócios Imobiliários Ltda e outro - Anote-se o benefício da Justiça Gratuita. Indefiro a tutela antecipada, pois 
não há prova inequívoca da verossimilhança da alegação do autor nos sentido e recusa injustificada do réu. Cite-se* - ADV: 
EDUARDO VERLY RODRIGUES GOMES (OAB 266003/SP)

Processo 1006654-82.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - IVETE JORGE 
- Para dar ciência ao autor do TRÂNSITO EM JULGADO da r. sentença de fls. 37. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 
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JUNIOR (OAB 308730/SP)
Processo 1006744-90.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - TRINYS INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA - Solange do Carmo Pinto ME - Manifeste-se o exequente sobre as informações obtidas junto ao Cadastro de Informações 
da Receita Federal, que seguem anexas. Sem prejuízo, junte o exequente certidão atualizada da Junta Comercial referente à 
empresa ré para verificação de endereço. Intime-se. - ADV: CRISTIANE MADALENA TRISTÃO TEMPONE (OAB 172320/SP), 
LAERCIO TRISTAO (OAB 53920/SP)

Processo 1006928-46.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
LUCIANA JARDIM DOS SANTOS ARRUDA - Net Serviços de Comunicação S/A - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a ação para declarar a inexigibilidade do débito, resolvendo a lide com fundamento no art. 269,I do CPC. Em 
virtude da sucumbência recíproca, condeno as partes ao igual rateamento de custas e despesas processuais e cada parte 
deve arcar com honorários advocatícios de seu patrono. - ADV: VICTOR HUGO BONANATA DE ANDRADE (OAB 287281/SP), 
ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA (OAB 182165/SP), 
FRANCISCO DAVINO DE AMORIM AMBIRES (OAB 272884/SP)

Processo 1006943-15.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - Gilson Monteiro da Silva - Considerando que se trata de matéria de ordem pública, retifico de 
ofício o valor da causa para corresponder ao valor do contrato, R$ 35.611,21 (fls. 09), com fundamento no art. 259,V do CPC. 
Anote-se. Recolha a autora a diferença da taxa judiciária no prazo de trinta dias, sob pena de extinção. * - ADV: ALEXANDRE 
PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), CASSIO DOS SANTOS SOUZA (OAB 
204255/SP)

Processo 1006943-15.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - Gilson Monteiro da Silva - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, 
caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento 
com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da 
Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de 
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, 
do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Deferidos os benefícios do art. 172, § 2º do CPC bem como ordem de arrombamento e 
reforço policial, se necessários. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da 
Lei. Intime-se. - ADV: CASSIO DOS SANTOS SOUZA (OAB 204255/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), 
GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 1007115-54.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A. - FABIANO CARLOS DA SILVA e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2014/038438-0 dirigi-me à Rua Isidoro Boucault, 275, apto. 03- Lote Res. 
Mirage- Vila Brás Cubas, citei Fabiano Carlos da Silva do inteiro teor do referido mandado e da cópia da inicial que lhe li e bem 
ciente de tudo ficou, aceitando a cópia da intimação e da inicial que lhe ofereci, exarando o seu ciente. Certifico mais e finalmente 
que decorrido o prazo legal e diante da declaração do requerido de que não possui bens passíveis de serem penhorados e por 
desconhecer este oficial de justiça bens em tal situação, faço a devolução deste mandado à seção administrativa de distribuição 
de mandados para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. - ADV: CLARISSA VALLI BUTTOW (OAB 307870/
SP)

Processo 1007115-54.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A. - FABIANO CARLOS DA SILVA e outro - Homologo o acordo de fls. 59/61, para que produza seus jurídicos e 
regulares efeitos. Quanto à expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, indefiro, porquanto a diligência compete à 
parte, deferida, desde já, a expedição de certidão mediante prévio recolhimento da taxa. Aguarde-se a satisfação em arquivo. 
Int. - ADV: CLARISSA VALLI BUTTOW (OAB 307870/SP)

Processo 1007264-50.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Defeito, nulidade ou anulação - Michelle Mendes Mello - 
Bandeirante Energia S/A - Junte autora comprovantes de residência nos meses de novembro e dezembro de 2013 e janeiro, 
fevereiro e março de 2014.* Intime-se. - ADV: GILBERTO ROCHA DE ANDRADE (OAB 85622/SP), GUSTAVO ANTONIO FERES 
PAIXÃO (OAB 186458/SP)

Processo 1007455-95.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - 
RUBENS AKIYOSHI ISHIMOTO e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 361.2015/003773-0 dirigi-me ao endereço Rua Benedito Lopes Silva, no. 150, apto. 51, e aí 
sendo, Deixei de Citar o executado Rubens Akiyoshi Ishimoto, por não localizá-lo, sendo informado pelo porteiro Sr. Fernando, 
que o mesmo ali não mais reside e não soube informar o seu novo endereço. Assim sendo, devolvo o presente em Cartório e fico 
no aguardo de novas determinações.O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: MIGUEL 
LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), EDIMARA DE AVILA BASTOS (OAB 316722/SP)

Processo 1007455-95.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - 
RUBENS AKIYOSHI ISHIMOTO e outro - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado - certidão de 
fls.47. - ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP), EDIMARA DE AVILA BASTOS (OAB 316722/SP)

Processo 1007533-89.2014.8.26.0361 - Alvará Judicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - Danielle Briguelli - Para 
que a requerente proceda à impressão do ALVARÁ expedido, por meio do site do TJ/SP. - ADV: THIAGO SARGES DE MELO E 
SILVA (OAB 259005/SP)

Processo 1007655-05.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Cézar de Freitas - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, 
Oficial de Justiça, que, deixei de dar cumprimento ao mandado nº 361.2014/046534-8, porque o representante do requerente 
não compareceu ao SADM informando, via telefone, há alguns dias, o Sr. Ronaldo Silva de Freitas que não havia localizado 
o veículo, objeto da presente ação. Em razão da informação de não haver localizado o veículo descrito na inicial, devolvo o 
presente mandado à Seção Administrativa para ser encaminhado ao Ofício de origem. O referido é verdade e dou fé. Mogi das 
Cruzes, 30 de janeiro de 2015. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), CASSIO DOS SANTOS SOUZA (OAB 
204255/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)

Processo 1007655-05.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Cézar de Freitas - ( x ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação e 
reconvenção(art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: CASSIO DOS SANTOS SOUZA (OAB 204255/SP), ALEXANDRE PASQUALI 
PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 1007751-54.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Giselle de Alcântara Ramos 
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- Banco do Brasil S/A - Recebo o recurso de fls. 165/174 no duplo efeito. Às contrarrazões. Após, remeta-se ao Egrégio Tribunal 
de Justiça, com as homenagens e cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), 
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), ALINE DE CASSIA ANTUNES PIRES (OAB 283690/SP)

Processo 1008280-39.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Bancários - Itys Fides Bueno de Toledo Junior - Banco 
do Brasil S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 361.2014/045429-0 dirigi-me à Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, 432- Centro, citei o Banco do Brasil, 
representada pela supervisora, a senhora Aparecida Tieko Oride do inteiro teor do referido mandado e da cópia da inicial que 
lhe li e bem ciente de tudo ficou, aceitando a cópia da intimação e da inicial que lhe ofereci, exarando o seu ciente. O referido é 
verdade e dou fé. - ADV: ANDRE GUENA REALI FRAGOSO (OAB 149190/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 1008280-39.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Bancários - Itys Fides Bueno de Toledo Junior - Banco 
do Brasil S/A - ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: ANDRE GUENA REALI 
FRAGOSO (OAB 149190/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 1008283-91.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Nelson Eiji Kinoshita - Fica reintimado o autor a recolher diferença da diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 46,80 
( o valor total corresponde a R$ 63,75 ) - ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP)

Processo 1008297-75.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Obrigações - ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS DO 
MOGI SHOPPING CENTER e outro - BANCO BRADESCO S/A - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar 
o réu a transferir o caixa eletrônico para o local indicado na petição inicial com fundamento no art. 269, I do Código de Processo 
Civil. Em decorrência da sucumbência, condeno o réu ao pagamento de custas, despesas judiciais e honorários advocatícios 
que fixo em 10% do valor da causa. - ADV: EDUARDO RIBEIRO DE MENDONÇA (OAB 24978/SP), CECILIA LEMOS NOZIMA 
(OAB 254067/SP), VAGNER AUGUSTO DEZUANI (OAB 142024/SP)

Processo 1008345-34.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE 
SOCIAL - SABESPREV - MARCOS FRANCISCO FERRARI FEITOSA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2014/038676-6 em 18/10, dirigi-me ao endereço: rua 
Ferdinando Morroni, 165, Mogi Moderno, Mogi das Cruzes e aí sendo CITEI Marcos Francisco FerrarI Feitosa, R.G 28213690-
3(declarado), do inteiro teor do respectivo que lhe li, bem ciente ficou de tudo, aceitou contrafé e exarou o seu visto neste, como 
se observa no anverso da ordem. Posteriormente, decorrido o prazo legal, retornando ao local, DEIXEI DE PENHORAR BENS em 
nome do executado tendo em vista não encontrá-los. No endereço, apenas móveis de uso comum a uma residência. O referido 
é verdade e dou fé. - ADV: APARECIDA RIBEIRO GARCIA PAGLIARINI (OAB 29161/SP), JANETE SANCHES MORALES DOS 
SANTOS (OAB 86568/SP)

Processo 1008345-34.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE 
SOCIAL - SABESPREV - MARCOS FRANCISCO FERRARI FEITOSA - Fls. 47: anote-se a inclusão. Manifeste-se a exequente 
sobre a certidão do Oficial de Justiça (fls. 46). - ADV: APARECIDA RIBEIRO GARCIA PAGLIARINI (OAB 29161/SP), JANETE 
SANCHES MORALES DOS SANTOS (OAB 86568/SP)

Processo 1008354-93.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - 
BERNADETE LOURDES DE AGUIAR - Banco do Brasil S/A - Manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação. ( art. 326 ou 327 
do CPC ). - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), 
PAULO GUIMARAES COLELA DA SILVA JUNIOR (OAB 248282/SP), FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP)

Processo 1008859-21.2013.8.26.0361 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - COMPANHIA AGROPECUARIA E GRANJA 
IROHY - AEROCLUBE DE BIRITIBA MIRIM - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para decretar o despejo 
do réu, que deve desocupar o imóvel, no prazo de trinta dias, nos termos do art. 63 da Lei 8.245/91, resolvendo a lide com 
fundamento no art. 269, I do Código de Processo Civil. Em decorrência da sucumbência, condeno o réu reconvinte ao pagamento 
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da ação principal. Mogi das Cruzes, 09 
de fevereiro de 2015. - ADV: BALDUINO REZENDE DUTRA (OAB 109646/SP), LUCIANE HELENA VIEIRA PINHEIRO PEDRO 
(OAB 129036/SP), ANTONIO LUIZ SIMÕES TOLEDO FILHO (OAB 320239/SP)

Processo 1009005-62.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Madeireira Casa Real Ltda Epp - 
Rosangela Cristina Santana - “Para que o(a) douto(a) patrono(a) do(a,s) autor(a,es)/exequente(s) proceda à impressão da 
CARTA PRECATÓRIA através do site do TJSP, instruindo-a com as peças necessárias (especialmente com o Termo de Arresto 
e atualização do débito de fls. 82), devendo comprovar a sua DISTRIBUIÇÃO no prazo de 10 (dez) dias”. - ADV: TEREZA 
VALERIA BLASKEVICZ (OAB 133951/SP), MARCELO FONTES DOS SANTOS (OAB 238158/SP)

Processo 1009083-56.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - TRANSPORTADORA TRANSLECCHI 
LTDA - RODOTRANSP TRANSPORTES LTDA - ME e outro - Banco Bradesco Auto/re Companhia de Seguros - Vistos. Manifeste-
se o autor sobre o depósito de fls. 299. O silêncio será interpretado como satisfação, tornando conclusos para extinção. 
Intime-se. - ADV: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), 
ANDERSON JOSÉ DA SILVA (OAB 226885/SP), ROSELENE PITELLI GOSSN (OAB 74425/SP), GILSON ROBERTO NOBREGA 
(OAB 80946/SP), MARCO ANTONIO BOSQUEIRO (OAB 91119/SP)

Processo 1009110-05.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat S/A 
- Rosangela Soares dos Santos - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 361.2014/047798-2 dirigi-me ao endereço nele constante, situado na Rua Masuzo Naniwa, nº 105, 
ap. 82 - Vila Mogilar, juntamente com o preposto do autor e aí sendo DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO do bem descrito 
na inicial, bem como DE CITAR ROSÂNGELA SOARES DOS SANTOS, uma vez que o preposto do autor recusou o encargo de 
depositário, ante a apresentação do documento comprobatório de composição amigável da dívida, por parte do(a) requerido(a), 
razão pela qual devolvo o r. mandado em cartório para os devidos fins, ficando assim no aguardo de novas determinações. Nada 
mais. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 29 de janeiro de 2015. - ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA 
(OAB 109348/SP)

Processo 1009110-05.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat S/A 
- Rosangela Soares dos Santos - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado - certidão de fls. 47. - 
ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP)

Processo 1009216-64.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Seguro - GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA - Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - (X) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - 
ADV: ANDERSON AURELIO MARQUES BEGLIOMINI (OAB 155335/SP), ALEXANDRE TAVARES SOLANO (OAB 289251/SP), 
ROSANE RODRIGUES DE LUCENA BEGLIOMINI (OAB 255256/SP), CAMILLE GOEBEL DA SILVA (OAB 68600/RS), JANAINA 
CASTRO FELIX NUNES (OAB 148263/SP)

Processo 1009361-23.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Enriquecimento sem Causa - Lizette da Silva - Kenia 
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gomes Lacerda - CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando 
advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta 
de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARILIA VIOLA DE ASSIS (OAB 262115/SP), RENATO VIOLA DE 
ASSIS (OAB 236944/SP), BRAULIO DE ASSIS (OAB 62592/SP)

Processo 1009472-07.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
HELBOR RESERVA DO ITAPETY - MARCELO LIMA BONANATA e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2014/047985-3 dirigi-me ao endereço: 
Rua Luiz da Silva Pires, 1149, nos dias 08/01/2015 às 17h e 13/01/2015 às 10h40m, e aí sendo em ambas as diligências não 
obtive êxito em encontrar os requeridos, obtendo atendimento no dia 13, pela senhora Fabiana, que disse ser funcionária da 
casa e não saber indicar horário para encontrar os citandos. Retornei no dia 31/01/2015, e aí sendo CITEI RITA DE CASSIA 
DOS SANTOS BONANATA do inteiro teor do mandado e após a leitura entreguei-lhe a contrafé que a aceitou exarando ciência 
no presente. Certifico também, que em diligência a sra. Rita informou que seu marido trabalha no município de São Paulo e 
costuma sair de casa de madrugada retornando no período da noite em horários incertos, bem como não soube indicar um dia 
para localizá-lo. Ante ao exposto DEIXEI DE CITAR MARCELO L. BONANATA e, tendo em vista o decurso do prazo, devolvo a 
presente determinação ao cartório para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. - ADV: OSMAR MOLINA TELES 
(OAB 167566/SP)

Processo 1009472-07.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
HELBOR RESERVA DO ITAPETY - MARCELO LIMA BONANATA e outro - ( x) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado 
negativo do mandado - certidão de fls. 66. - ADV: OSMAR MOLINA TELES (OAB 167566/SP)

Processo 1009546-95.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - LUIZ ANTONIO OLIVEIRA CAMARGO - Para que o autor proceda a 
impressão da Carta Precatória no site do TJSP, comprovando a sua distribuição no prazo de 10 ( dez ) dias. - ADV: RODRIGO 
GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)

Processo 1009619-33.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - TCHELLA 
CLINICA MEDICA LTDA - MARCELO TIBURCIO DOS SANTOS - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 361.2014/049247-7, tendo em vista que o valor correto 
da diligência em 05/11, data do depósito, corresponde a 03 UFESPs, ou seja, R$ 60,42 e o valor depositado foi de R$ 13,59. 
O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 26 de janeiro de 2015. - ADV: SYLVIO MARCOS RODRIGUES ALKIMIN 
BARBOSA (OAB 280836/SP)

Processo 1009619-33.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - TCHELLA 
CLINICA MEDICA LTDA - MARCELO TIBURCIO DOS SANTOS - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do 
mandado - certidão de fls. 20. - ADV: SYLVIO MARCOS RODRIGUES ALKIMIN BARBOSA (OAB 280836/SP)

Processo 1009619-33.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - TCHELLA 
CLINICA MEDICA LTDA - MARCELO TIBURCIO DOS SANTOS - ( x) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do 
mandado- certidão de fls. 20. - ADV: SYLVIO MARCOS RODRIGUES ALKIMIN BARBOSA (OAB 280836/SP)

Processo 1009674-18.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Antoniella Fargnolli Fujarra - 
Elisangela Secario Nunes - ( x ) manifestar-se sobre a devolução da carta precatória sem cumprimento.Fls. 46/48 e 50/52. - 
ADV: ALEXANDRE CARLOS DE ANDRADE (OAB 168646/SP)

Processo 1009715-82.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - P.D.P.C. e 
outro - GERALDO MAGELA BATISTA DA SILVA e outro - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDNETE A AÇÃO, resolvendo a lide 
com fundamento no artigo 269,I do CPC. Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento de custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa, com observação do art. 12 da Lei 1060/50. - ADV: 
MARCEL NAKAMURA MAKINO (OAB 259204/SP), SILVANIA APARECIDA RUIZ (OAB 105292/SP)

Processo 1009785-02.2013.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - SHIGERU 
KOBAYASHI e outros - BANCO DO BRASIL S/A - Fls. 496/497: manifeste-se o autor. Intime-se. - ADV: EDUARDO JANZON 
AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), ANDRE GUENA REALI FRAGOSO (OAB 149190/SP)

Processo 1009931-09.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - ALEXANDRE FERNANDES 
SERAFIM - CLAUDINEI JOSÉ DA ENCARNAÇÃO - Providencie(m) o(a)(s) autor(a)(es) o necessário para o prosseguimento da 
ação no prazo de trinta dias. Decorrido o prazo sem a manifestação, intime(m)-se o(a)(s) autor(a)(es) pessoalmente, por carta, 
para dar(em) andamento ao feito no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: DENISE KNIPEL DE 
MEDEIROS (OAB 164308/SP)

Processo 1010223-91.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - CELIA REGINA DAFFRE PARREIRA - ( x) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado- certidão 
de fls. 30. - ADV: MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP), EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP), THAIS 
CLEMENTE (OAB 276147/SP)

Processo 1010223-91.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - CELIA REGINA DAFFRE PARREIRA - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado- certidão 
de fls. 30. - ADV: THAIS CLEMENTE (OAB 276147/SP), MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP), EVANDRO VLASIC 
CAMPELLO (OAB 211075/SP)

Processo 1010243-82.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Charles Vilela Caetano - Facultada a emenda da inicial (fls. 43), o(a) autor(a) deixou de se manifestar (fls. 291). Isso 
posto, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 267, inciso I, c.c. o artigo 295, inciso VI, ambos do Código de 
Processo Civil. Pub., Reg. e Int., arquivando-se oportunamente. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP), 
NATAN FLORENCIO SOARES JUNIOR (OAB 265153/SP)

Processo 1010531-30.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Responsabilidade Civil - ROSEMARY DOS REIS - 
ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - Manifeste-se a autora sobre a contestação. Mantenho a decisão de fls. 39 - ADV: ANDRE LOPES 
AUGUSTO (OAB 239766/SP), MIGUEL DA SILVA SOUZA (OAB 267717/SP)

Processo 1010541-74.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A. - Daniela Cristina Fernandes Pinhal Purificação - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2014/048957-3, DEIXEI DE CITAR DANIELA 
CRISTINA FERNANDES PINHAL PURIFICAÇÃO, uma vez que dirigi-me à Rua Primo Villar, 79, César de Souza, nesta e, aí 
sendo, não fui atendido por ninguém no local quando lá estive e bati palmas por longo tempo, sendo que quando acionei a sua 
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respectiva campainha a mesma não emitiu som algum. Certifico ainda que no local há placas de “Washington Job Aluga” e 
“Sanchez Imóveis Aluga”. Ante o exposto, devolvo o presente em Cartório para as devidas providências cabíveis. O referido é 
verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 30 de janeiro de 2015. - ADV: REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPHICO (OAB 147738/
SP), ERICA VANESSA MARQUES DOS SANTOS (OAB 315972/SP)

Processo 1010541-74.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A. - Daniela Cristina Fernandes Pinhal Purificação - ( x) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado 
negativo do mandado- certidão de fls. 46. - ADV: REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPHICO (OAB 147738/SP), ERICA 
VANESSA MARQUES DOS SANTOS (OAB 315972/SP)

Processo 1010802-39.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard S/A - 
CECILIA SANTIAGO SOUZA BARROS - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 361.2014/047651-0 dirigi-me a Rua Servulo da Costa, 90, Jd. Dos Eucalíptos, Biritiba 
Mirim, onde CITEI Cecília Santiago Souza Barros, do inteiro teor do mencionado mandado que li e, bem ciente ficou. Ofereci a 
contrafé que aceitou, exarando o seu ciente. Certifico, ainda, que devolvo o presente mandado, uma vez que o valor recolhido 
para despesas de condução, corresponde apenas a uma diligencia. O referido é verdade e dou fé. - ADV: FELIPE ANDRES 
ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)

Processo 1010802-39.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard S/A - 
CECILIA SANTIAGO SOUZA BARROS - ( x) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado- certidão de fls. 
32. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)

Processo 1010805-91.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - REGINALDO DA SILVA PRADO - Para que o autor recolha o valor para impressão de cópias da inicial para citação 
(cópias-R$0,55p/cópia) conforme comunicado CG nº 165/2014 - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), 
ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)

Processo 1010805-91.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - REGINALDO DA SILVA PRADO - homologo a desistência de fls. 22, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos. 
Isto posto, revogo a liminar de fls. 19 e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do Código de 
Processo Civil. Prejudicada a expedição de ofício ao DETRAN, porquanto não consta dos autos bloqueio do veículo objeto 
da presente ação. Quanto à expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito, indefiro, porquanto a diligência compete 
à parte, deferida após o trânsito em julgado, a expedição de certidão mediante prévio recolhimento da taxa. Pub., Reg. e Int., 
arquivando-se oportunamente. - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO 
SACRAMENTO (OAB 166822/SP)

Processo 1010883-85.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Corretagem - HIGINO MORO e outro - CHILLAN 
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outro - Vistos. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 
285 do Código de Processo Civil. Após o recolhimento das custas postais e das custas para impressão da contrafé, conforme 
Comunicado CG nº 165/2014 (Fundo Especial de Despesa FEDTJ - código 201-0), expeça-se o cartório o necessário. Intime-se. 
- ADV: NELSON LACERDA DA SILVA (OAB 266740/SP)

Processo 1010884-70.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - IRENE MARIA DO CARMO D’AVILA 
e outro - CLÁUDIA MARIA PORTES FERREIRA DE ARAÚJO e outros - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2015/001782-8 dirigi-me ao endereço: Av. Oscar 
Lopes de Campos 231, apto. 01 mas DEIXEI DE CITAR Rosemary Sales Portes e Telmo José Benedito Portes por que tendo 
encontrado o apartamento fechado, sem atendimento, busquei informações na lanchonete situada abaixo dos apartamentos 
e pelo sr. Marcos Cunha fui informada que o sr. Telmo José é proprietário do imóvel local (embaixo lanchonete e acima 
apartamentos) mas ele se mudou há anos e o sr. Marcos não soube informar seu endereço. O referido é verdade e dou fé. Mogi 
das Cruzes, 27 de janeiro de 2015. - ADV: ANA CECILIA H DA C F DA SILVA (OAB 113449/SP)

Processo 1010884-70.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - IRENE MARIA DO CARMO D’AVILA e 
outro - CLÁUDIA MARIA PORTES FERREIRA DE ARAÚJO e outros - Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do 
mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: ANA CECILIA H DA C F DA SILVA (OAB 113449/SP)

Processo 1010887-25.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Corretagem - HIGINO MORO e outro - CHILLAN 
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outro - Vistos. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 
285 do Código de Processo Civil. Após o recolhimento das custas postais e das custas para impressão da contrafé, conforme 
Comunicado CG nº 165/2014 (Fundo Especial de Despesa FEDTJ - código 201-0), expeça-se o cartório o necessário. Intime-se. 
- ADV: NELSON LACERDA DA SILVA (OAB 266740/SP)

Processo 1010975-63.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - ALFREDO FLORIDO NETO - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que, deixei de dar cumprimento ao mandado nº 361.2014/048120-3, porque o representante 
do requerente não compareceu ao Fórum(SADM) nem entrou em contato com este Oficial de Justiça para agendamento de 
uma data para cumprimento do mandado. Sendo certo que a presença do representante do requerente é imprescindível ao 
cumprimento do mandado, o que não ocorreu, razão porque devolvo o presente mandado à Seção Administrativa de Distribuição 
de Mandados para ser encaminhado ao Ofício de origem. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 04 de fevereiro de 
2015. - ADV: SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)

Processo 1010975-63.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - ALFREDO FLORIDO NETO - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o 
resultado negativo do mandado - certidão de fls. 44. - ADV: SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)

Processo 1011162-71.2014.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - ALOTH FREITAS e outros - JOSÉ 
DE OLIVEIRA e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 361.2014/049236-1 dirigi-me ao endereço: Rua prefeito Epaminondas Freire, 314, no dia 28/01/2015, e aí sendo 
CITEI PAULO DE SOUZA do inteiro teor do mandado e após a leitura entreguei-lhe a contrafé que a aceitou exarando ciência no 
presente. CERTIFICO também que deixei de citar José de Oliveira, tio de Paulo, tendo em vista que o citando declarou que o sr. 
José mudou-se há aproximadamente 3 meses para um apartamento localizado no CDHU de Braz Cubas, não sabendo indicar o 
endereço. O referido é verdade e dou fé. - ADV: JOEL PEREIRA DE NOVAIS (OAB 56053/SP)

Processo 1011162-71.2014.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - ALOTH FREITAS e outros - JOSÉ 
DE OLIVEIRA e outro - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado- certidão de fls. 60. - ADV: JOEL 
PEREIRA DE NOVAIS (OAB 56053/SP)
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Processo 1011299-53.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A. - HOMERO SAID - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 361.2014/049087-3 dirigi-me à Rua Professora Benedita Esmeralda Lobo Ferreira, 93, Residencial 
Algarve, onde DEIXEI de citar o executado HOMERO SAID por motivo de não o haver ali encontrado. No local em sendo atendido 
pela sra. Ana Lúcia Aparecida Neves Said, esta se apresentou como ex-esposa do executado e declarou-me desconhecer o seu 
atual paradeiro. Informo, que, na oportunidade a declarante informou o numero telefônico 11 99725-8212 para contatar-lhe, 
no entanto apesar de insistentes tentativas não obtive êxito em contatá-lo. Assim sendo, devolvo o mandado para as devidas 
providencias. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 30 de janeiro de 2015. - ADV: GUILHERME MORENO MAIA (OAB 
208104/SP)

Processo 1011299-53.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A. - HOMERO SAID - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado- certidão de fls. 40. - 
ADV: GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP)

Processo 1011361-93.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco PSA Finance Brasil S/A - ANA 
CRISTINA RAFAEL DE SIMONE MEIRA - homologo a desistência de fls. 43, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos, 
bem como a desistência do prazo recursal. Isto posto, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 267, inciso VIII, 
do Código de Processo Civil. Anote-se o trânsito em julgado. Pub., Reg. e Int., arquivando-se oportunamente. - ADV: PAULO 
EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)

Processo 1011473-62.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Claudia Batista da Silva - 
Itaú Unibanco S/A. - Indefiro o pedido limiar de extinção de pessoa jurídica, pois a pessoa jurídica cuja extinção pretende e seus 
sócios não constam do polo passivo da ação, sendo que a questão pode ser objeto de ação própria. * Intime-se. - ADV: ANDRE 
CHAGURI (OAB 24927/SP)

Processo 1011537-72.2014.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento - Espécies de Contratos - SONIA TOYOMI OSUGUI 
IZUNO - FABIANO FERNANDES - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 361.2015/000258-8 dirigi-me à Rua José Rodrigues Pires 403, onde DEIXEI DE CITAR o requerido 
em razão de nunca haver residido no local - era a residência da esposa. A requerente também não reside no local, estando, 
portanto, em lugar incerto e não sabido. Devolvo o presente para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Mogi das 
Cruzes, 23 de janeiro de 2015. - ADV: OSMAR MOLINA TELES (OAB 167566/SP)

Processo 1011537-72.2014.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento - Espécies de Contratos - SONIA TOYOMI OSUGUI 
IZUNO - FABIANO FERNANDES - (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado - certidão de fls.17. - 
ADV: OSMAR MOLINA TELES (OAB 167566/SP)

Processo 4000372-45.2012.8.26.0361 - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte - Inadimplemento - Central Business COmunicação e Editora Ltda - Folha de Mogi Empresa Jornalistica 
Ltda - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
361.2014/045778-7 dirigi-me ao endereço nele constante, situado na Rua Capitão Mariano, nº 176 - Centro e aí sendo DEIXEI 
DE CITAR FOLHA DE MOGI EMPRESA JORNALÍSTICA LTDA, uma vez que no local encontra-se estabelecida uma residência 
e a moradora senhora Noemi informou que nunca ouviu falar na requerida e, portanto, não sou declinar o seu endereço, razão 
pela qual devolvo o r. mandado em cartório para os devidos fins, ficando assim no aguardo de novas determinações. Nada mais. 
O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: OTTO AUGUSTO URBANO ANDARI (OAB 
101045/SP)

Processo 4000372-45.2012.8.26.0361 - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte - Inadimplemento - Central Business COmunicação e Editora Ltda - Folha de Mogi Empresa Jornalistica Ltda - (x 
) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado - certidão de fls. 283. - ADV: OTTO AUGUSTO URBANO 
ANDARI (OAB 101045/SP)

Processo 4001160-59.2012.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU - Alice Moreira - Em retificação ao ato ordinatório de 
fls. 138, passo estes autos à publicação para que o autor manifeste-se quanto ao teor da certidão de fls. 137. - ADV: PATRICIA 
DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP)

Processo 4001243-75.2012.8.26.0361 - Liquidação por Arbitramento - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Georgina 
Aparecida da Silva e outros - Banco do Brasil - “Para que o Banco do Brasil S/A. informe nestes autos o número que o Agravo de 
Instrumento de fls. 170/182 recebeu perante o TJSP”. - ADV: ANDRE GUENA REALI FRAGOSO (OAB 149190/SP), EDUARDO 
JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ALESSANDRA LASKOWSKI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL AISLAN EISLER MATHEUS DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0047/2015
Processo 1000642-18.2015.8.26.0361 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Darci Cerqueira e outro - Luiz Paulo Bazilio 

- Junte o(a) autor(a) cópia de suas duas últimas declarações de imposto de renda para comprovação do estado de pobreza. Int. 
- ADV: LUIZ ANTONIO DA SILVA (OAB 169225/SP)

Processo 1001992-75.2014.8.26.0361 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - EUGENIO JUNIO NUNES e 
outro - ANA FRANCISCA DOS SANTOS e outro - Cite-se o titular de domínio Benedito Cláudio dos Santos nos endereços que 
seguem, obtidos junto ao Cadastro de Informações da Receita Federal e Bacenjud, conforme determinação de fls. 205. - ADV: 
SANDRA PASSOS GARCIA (OAB 122115/SP)

Processo 1001992-75.2014.8.26.0361 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - EUGENIO JUNIO NUNES e outro 
- ANA FRANCISCA DOS SANTOS e outro - Providencie o autor o necessário para a citação da titular de domínio Ana Francisca 
dos Santos. No mais, cumpra-se o cartório o quanto ordenado a fls. 204/205 e fls. 217 observando que o autor é beneficiário de 
justiça gratuita. Intime-se. - ADV: SANDRA PASSOS GARCIA (OAB 122115/SP)

Processo 1004003-14.2013.8.26.0361 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - DINIO DE SOUZA FRANCISCO e outro - 
Mauricio Consolmagno - Providencie(m) o(a)(s) autor(a)(es) o necessário para o prosseguimento da ação no prazo de trinta 
dias. Decorrido o prazo sem a manifestação, intime(m)-se o(a)(s) autor(a)(es) pessoalmente, por carta, para dar(em) andamento 
ao feito no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: CLÁUDIA PÉRES DOS SANTOS CRUZ (OAB 
181091/SP)
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Processo 1010145-97.2014.8.26.0361 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Gildete Sales da Costa - Imobiliária 
Santa Tereza S/S Ltda e outro - Vistos. Defiro à autora o benefício da Justiça Gratuita. Anote-se. Recebo a emenda de fls. 154. 
Anote-se com as comunicações de estilo. A inicial deverá ser emendada em petição única, no prazo de até (60) sessenta dias, 
sob pena de indeferimento, para: 1) Justificar a espécie de usucapião pretendida e o preenchimento dos requisitos legais, um 
a um, atentando-se para a regra do art. 2.028 do atual Código Civil; 2) Esclarecer a origem da posse, indicando a data de seu 
início, ainda que aproximada, assim como sua forma de aquisição ou exercício (compra, doação, ocupação/invasão, locação, 
comodato, etc.). Também deve ser informada e comprovada a destinação do imóvel; 3) Relatar os atos de posse, com indicação 
das pessoas ou famílias que a exercem, descrevendo as benfeitorias realizadas no imóvel usucapiendo e os atos de conservação 
praticados, com menção às respectivas datas, ainda que aproximadas; 4) Apresentar documentos comprobatórios do alegado 
animus domini relativos a todo o período aquisitivo, tais como demonstrativos de pagamento de IPTU, luz, água, esgoto, etc., 
além de eventuais gastos com edificação, reforma ou conservação do imóvel (a parte deverá limitar-se a apresentar as duas 
mais antigas e as duas mais recentes); 5) Juntar certidão de nascimento ou casamento atualizada, para comprovação do 
estado civil. Se casado (s)(s), incluir o cônjuge no pólo ativo com documentos e procuração; 6) Juntar certidões do Distribuidor 
Cível local em nome do(a)(s) autor(a)(s), dos antecessores na posse (se requerida a acessio possessionis) e dos titulares de 
domínio, para comprovação da inexistência de ações possessórias ou petitórias ajuizadas durante o período aquisitivo. Caso 
constem ações possessórias ou petitórias, deverão ser apresentadas as respectivas certidões de objeto e pé; 7) Requerer 
as citações e cientificações de acordo com as informações dos Cartórios de Registro de Imóveis (art. 282, incisos II e VII, do 
Código de Processo Civil), apresentando completa qualificação (nome, RG, CPF/MF, endereço e CEP) dos titulares de domínio, 
confrontantes tabulares (indicados pelos Cartórios de Registro de Imóveis) e confrontantes de fato (ocupantes ou possuidores), 
bem como do último antecessor na posse do imóvel usucapiendo; Sem prejuízo, ofície-se à Prefeitura Municipal para que 
informe se a área está inserida em loteamento irregular ou clandestino, ou se é área de preservação permanente, conforme 
requerido a fls. 151. Intime-se. - ADV: HELENA LORENZETTO (OAB 190955/SP)

Processo 1011379-17.2014.8.26.0361 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - IVANILDO MAURICIO DA SILVA e outro - 
ALDO ANTONIO MURARO e outros - Junte o(a) autor(a) cópia de suas duas últimas declarações de imposto de renda para 
comprovação do estado de pobreza. Int. - ADV: MARIA JANEIDE DE MELO (OAB 264560/SP)

Processo 1011577-54.2014.8.26.0361 - Usucapião - Usucapião Ordinária - ARTHUR MASSAZO ARAKI e outro - HUMBERTO 
BASTOS DO NASCIMENTO e outro - Junte o(a) autor(a) cópia de suas duas últimas declarações de imposto de renda para 
comprovação do estado de pobreza. Int. - ADV: MARIA IRIDAN DE OLIVEIRA (OAB 233369/SP)

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DOMINGOS PARRA NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCINEIDE MACIEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0068/2015
Processo 1000095-75.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Ricardo Mitsuo Tomioka e outros - MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A - “À réplica em 10 dias (arts. 326 e 327 do Código de Processo Civil).” - ADV: MARCOS 
BATALHA JUNIOR (OAB 331494/SP), BRUNO LEMOS GUERRA (OAB 332031/SP)

Processo 1000625-16.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Banco Mercantil do Brasil 
S/A - Vistos. As partes celebraram o acordo noticiado às fls. 79/83, em cuja cláusula 3.3 (fls. 80) restou atribuída ao executado a 
obrigação de arcar com as custas processuais. Por força da sentença de fls. 90 o executado deve comprovar o recolhimento das 
custas finais, sob pena de inscrição na dívida ativa, e, não estando representado nos autos, deve ser intimado por carta, para 
cuja expedição foi determinado ao exequente o recolhimento da respectiva taxa. Na petição retro o banco exequente afirma que 
não deverá ser compelido a recolher custas e que a despesa para intimação do executado deve ser arcada pelo Estado. Ora, 
a jurisdição se materializa através do processo judicial, com a finalidade de acertar o direito controvertido, e a tutela executiva 
busca a satisfação de um direito já definido em título, nesta hipótese extrajudicial, que atua unicamente em favor do credor. 
Vale dizer, o exequente nada perde, já que ao valor do título inadimplido são acrescidas todas as despesas por ele suportadas. 
Ademais, não se discute que os patronos da instituição bancária não desconhecem a obrigação legal de recolhimento da taxa 
judiciária, inicial (distribuição da ação) e final (satisfação da execução), e, assim, era de sua competência a adoção de medidas 
tendentes ao seu cumprimento, por exemplo, com a inclusão do valor respectivo no objeto do acordo. Entendo que o exequente, 
havendo se descuidado quanto à obrigação do recolhimento das custas finais, com o fim finalizar o processo de execução que, 
repita-se, se desenvolve tão-somente em seu favor, deve providenciar os meios para a intimação do executado, a fim de que 
este cumpra o quanto determinado na sentença, não sendo cabível a transferência de tal onus ao Estado. Essa situação, por 
óbvio, ocorre quando a parte não está representada nos autos, pois, do contrário, a intimação é feita na pessoa de seu patrono. 
Portanto, providencie o exequente o recolhimento da taxa para expedição da carta de intimação, concedido novo prazo de 05 
dias, sob pena de inversão do ônus de recolhimento das custas finais. Int. - ADV: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 
35365/SP), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP)

Processo 1000647-40.2015.8.26.0361 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Omni S/A Financiamento e Investimento 
- Vistos. Petição retro: defiro. Suspenso o andamento do feito pelo prazo de 150 dias. Após manifeste-se a requerente. Intime-
se. - ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), 
PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP)

Processo 1000667-31.2015.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo por Denúncia 
Vazia - Sandro Massao Melão - Vistos. Indefiro o pedido formulado às fls. 23/24 por falta de amparo legal, sendo o artigo 59 da 
Lei 8245/91 expresso ao exigir caução para concessão de liminar para desocupação do bem. Assim, na falta da caução, fica 
CASSADA A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. Em consequência reconsidero a decisão de fls. 20 para determinar 
apenas a citação da parte ré e para que a serventia providencie a imediata inclusão de eventual(is) fiador(es) porventura 
existentes no pólo passivo da ação, junto ao Sistema Integrado de Distribuição e Acompanhamento Processual - SAJ. Cite(m)-
se o(s) réu(s) e os eventuais fiador(es) na forma do art. 62, I da Lei 8.245/91. Deve constar do mandado as advertências 
legais, em especial as do artigo 285 do CPC, com o prazo de quinze dias para contestar ou, nos termos do artigo 62, inciso II, 
letras “a” a “d” da Lei 8.245/91, efetuar o pagamento do débito, por depósito judicial, devidamente atualizado, independente de 
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cálculo do Contador do Juízo. No pagamento incluem-se os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até sua efetivação, 
multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis, juros de mora, custas despendidas pelo autor(a) e honorários de advogado 
calculado em 10% sobre o montante devido, caso não fixado em contrato. Ficam concedidos ao oficial de Justiça os benefícios 
preconizados pelo artigo 172, parágrafo 2º, do CPC, para realização das diligências fora do horário normal. Servirá a presente, 
por cópia digitada, como mandado de citação. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV: MARCOS BATALHA 
JUNIOR (OAB 331494/SP)

Processo 1000779-34.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Em pesquisa junto ao Sistema RENAJUD foi possível obter o endereço do requerido conforme segue em anexo. Manifeste-
se o requerente. Int. - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP), PATRICIA REGINA NALLES CANCELA (OAB 200703/
SP)

Processo 1000793-81.2015.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - A.C.F.I. - O 
autor deverá providenciar a diferença de diligência R$ 3,33. No prazo de cinco dias.Int. - ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI 
COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)

Processo 1000945-03.2013.8.26.0361 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Rancho Da 
Picanha Grill Restaurante e outros - Itaú Unibanco S/A. - Vistos. Petição retro: defiro. Estando o feito sentenciado, arquivem-
se os autos, conforme requerido pelo exequente. Intime-se. - ADV: FRANCISCO ALVES DE LIMA (OAB 55120/SP), SIRLEI 
NOBREGA (OAB 133861/SP), LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP)

Processo 1000973-68.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Jotama Comercial Elétrica Ltda - “Nos 
termos do artigo 222, “d” do Código de Processo Civil, a citação nos processos de Execução será feita apenas por oficial de 
justiça, não se aceitando citação postal. Desta forma, cumpra-se o determinado a f. 97, providenciando a impressão da carta 
precatória pelo portal do SAJ para distribuição junto ao Juízo deprecado, instruindo-a com o necessário, devendo comprovar 
nos autos a distribuição, após.”. - ADV: RENATO JOSE SANTANA PINTO SOARES (OAB 288415/SP)

Processo 1000988-66.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ANDERSON DA SILVA 
RIBEIRO - Vistos. Os autos contêm elementos objetivos que atentam contra a declaração de pobreza do autor, considerando 
que ele se comprometeu ao pagamento de parcelas mensais, somente para aquisição de veículo automotor, no valor de R$ 
645,50 (f. 38). Ora, com efeito, quem tem condições de efetuar o pagamento de parcelas neste importe, demonstra que tem 
ganhos muito superiores ao valor da parcela, a ponto de se comprometer ao pagamento de tal quantia, impedindo, inclusive a 
aceitação sem reservas da declaração de pobreza. Ademais, conforme se nota de fls. 35, percebeu o requerente, no ano de 
2013, rendimento no total de R$ 30.001,80, do que se depreende que aufere ele rendimentos superiores a três salários mínimos 
por mês, não se podendo falar, assim, que não pode arcar com os encargos do presente processo sem prejuízo do próprio 
sustento. Com efeito, o critério objetivo deste Juízo é o de que somente aqueles que percebem menos de três salários mínimos 
amoldam-se na condição de “necessitados”, adotando-se o mesmo critério que aquele usado pela Defensoria Pública do Estado, 
instituição constitucionalmente incumbida de prestar assistência judiciária aos necessitados. Assim, pelos fundamentos acima 
expostos, indefiro o pedido de gratuidade processual formulado, devendo o autor recolher as custas no prazo de 30 dias, sob 
pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do Código de Processo Civil). Com o atendimento, tornem de pronto conclusos 
para análise do pedido antecipatório formulado. Int. - ADV: EMIKO ENDO (OAB 321406/SP)

Processo 1001067-45.2015.8.26.0361 - Despejo - Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes - SUELI FAUSTINO - 
Vistos. Em face da provisão, defiro a justiça gratuita. Anote-se. A serventia deverá providenciar a imediata inclusão de eventual(is) 
fiador(es) porventura existentes no pólo passivo da ação, junto ao Sistema Integrado de Distribuição e Acompanhamento 
Processual - SAJ. Cite(m)-se o(s) réu(s) e os eventuais fiador(es) na forma do art. 62, I da Lei 8.245/91. Deve constar do 
mandado as advertências legais, em especial as do artigo 285 do CPC, com o prazo de quinze dias para contestar ou, nos 
termos do artigo 62, inciso II, letras “a” a “d” da Lei 8.245/91, efetuar o pagamento do débito, por depósito judicial, devidamente 
atualizado, independente de cálculo do Contador do Juízo. No pagamento incluem-se os aluguéis e acessórios da locação que 
vencerem até sua efetivação, multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis, juros de mora, custas despendidas pelo 
autor(a) e honorários de advogado calculado em 10% sobre o montante devido, caso não fixado em contrato. Ficam concedidos 
ao oficial de Justiça os benefícios preconizados pelo artigo 172, parágrafo 2º, do CPC, para realização das diligências fora do 
horário normal. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado de citação. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. 
Intime-se. - ADV: FERNANDA AMARO DE LIMA (OAB 225276/SP)

Processo 1001125-48.2015.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Wallinson Alves Arcanjo EPP - Vistos. Indefiro o pedido formulado pela autora, devendo a caução prevista no artigo 59, § 1º, 
da Lei nº 8245/91 ser prestada em dinheiro. Nesse sentido: “Agravo de instrumento - locação de imóveis - ação de despejo 
por denúncia vazia - decisão que defere liminar de desocupação, aceitando o imóvel locado em caução - inconformismo da 
locatária - o § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245/91, quando exige prestação de caução “no valor equivalente a três meses de aluguel”, 
fala exclusivamente de prestação em dinheiro, outra não podendo ser a prestada porque, uma vez evidentemente destinada a 
garantir os prejuízos advindos de descabida antecipação de tutela de retomada, deve ostentar liquidez suficiente para, se caso, 
ser pelo prejudicado levantada sem tardança ou prontamente, vale dizer, com a mesma velocidade com que se defere a medida 
antecipatória garantida - mesmo se possível fosse dar o imóvel locado em caução, como somente uma das agravadas é sua 
coproprietária, na parte ideal de 25%, necessária seria, para ser lavrado o termo daquela, a anuência dos demais coproprietários 
- opondo-se ao palpável direito de retomada o igualmente palpável de retenção do imóvel locado até ser paga a indenização 
por benfeitorias, inviável se mostra o liminar deferimento daquela - Recurso provido” (TJSP - AI nº 0228185-84.2011.8.26.0000 - 
Des. Rel. Palma Bisson - 36ª Câmara de Direito Privado - j. 15/12/2011). Assim, concedo a parte requerente o prazo de 10 (dez) 
dias para depósito da caução nos autos. Decorrido o prazo ora fixado, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: RAFAELA 
MARQUES BASTOS (OAB 273687/SP)

Processo 1001198-20.2015.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - MARINEUDA DE OLIVEIRA - 
Vistos. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Para maior celeridade do feito, converto o rito da ação para ordinária. Anote-se. 
Cite-se o réu para que responda aos termos desta ação no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e confissão. Nos 
termos do artigo 300 do CPC, especifique(m) o(s) réu(s), na contestação, as provas que pretende(m) produzir, justificando sua 
pertinência e relevância, sob pena de preclusão, juntando inclusive o rol de testemunhas que pretende(m) ouvir. Anoto que, quando 
da juntada da contestação, em réplica, o(a) autor(a) também deverá especificar as provas que pretende produzir, justificando a 
sua pertinência e relevância, sob pena de preclusão, oportunidade que também deverá apresentar rol de testemunhas. Ressalto 
que referida medida tem como objetivo imprimir maior celeridade ao andamento dos processos, em observância à determinação 
constitucional acerca da duração razoável dos processos, já que, consoante a experiência verificada em outras demandas, a 
especificação de provas na contestação e na réplica abrevia em oito meses o andamento processual. Ademais, ressalto que o 
Código de Processo Civil não prevê uma fase de especificação de provas, tratando-se, assim, de prática forense que, em alguns 
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casos, enseja atraso considerável no andamento processual. Intime-se. - ADV: ALAN DA FRAGA MELO (OAB 287790/SP)
Processo 1001222-48.2015.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Suely Gloria 

da Rocha - Vistos. Em face da provisão, defiro a justiça gratuita. Aanote-se. A autora requer a antecipação dos efeitos da tutela 
pretendida, consistente em reaver o imóvel descrito na inicial, objeto do contrato de comodato celebrado entre as partes. Razão 
lhe assiste. São requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela (art. 273 do CPC): prova inequívoca da verossimilhança da 
alegação; fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou caracterização de abuso de direito de defesa ou ainda o 
manifesto propósito protelatório do réu; e, possibilidade de reversão da medida. Os documentos juntados comprovam o alegado 
na inicial, e ainda a notificação da ré para desocupação atesta a verossimilhança da alegação. O segundo requisito também se 
justifica, haja vista tratar-se de bem imóvel no qual a autora sofre prejuízo triplo: a) não aufere a renda esperada com a venda 
dos imóveis; b) fica privada de vender os imóveis a terceiros e; c) acumula dívidas de tributos e contribuições associativas 
incidentes sobre os imóveis, o que caracteriza o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. O provimento é 
perfeitamente reversível caso no decorrer do processo verifique-se injusta a medida, haja vista que, se improcedente a lide, os 
réus terão o bem novamente. Ficando advertida a requerente de que a medida é passível de reversão. Face ao exposto, defiro 
a antecipação dos efeitos da tutela, sem ouvir a outra parte, determinando a serventia a expedição do mandado de reintegração 
de posse. Cite-se a ré para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias. Defiro a aplicação do artigo 172 do Código de 
Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado de reintegração de posse e citação. Cumpra-se na forma 
e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV: CLAUDIO JUSTINO DA SILVA (OAB 242756/SP)

Processo 1001225-03.2015.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO ÚNICO MOGI 
- Vistos. O requerente deverá recolher as diferenças de taxas judiciais no prazo de trinta dias, sob pena de cancelamento 
da inicial, bem como recolher as diligências do oficial de justiça no prazo de dez dias. Intime-se. - ADV: APARECIDA DA 
CONCEICAO APOLONIO (OAB 86021/SP), PATRÍCIA APOLONIO MUNIZ DEPIERI (OAB 284475/SP)

Processo 1001248-17.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Jose Aparecido Camilo e outro 
- Paulo Mariano Ferreira Ribas e outro - Vistos. Tendo em vista que o acórdão proferido confirmou a decisão deste juízo em 
manter a intempestividade da contestação, aguarde-se a decisão do agravo regimental. Intime-se. - ADV: NELSON VIEIRA 
NETO (OAB 158954/SP), LUIZ PAULO ARIAS (OAB 76579/SP)

Processo 1001251-35.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Antonio 
de Holanda Souza - Banco Itaucard S/A e outro - Vistos. Petição retro: manifeste-se o requerente sobre o alegado e a pena 
de multa no prazo de cinco dias. Digam as partes se têm interesse na designação de audiência de conciliação, bem como se 
pretendem a produção de outras provas, especificando-as e justificando a necessidade e pertinência, no prazo de 05 dias. 
Intime-se. - ADV: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP), ZULEICA CRISTINA DA CUNHA (OAB 301769/
SP), TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP)

Processo 1001290-66.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Andre Luiz 
Ferreira Candelaria - Chery Amur - Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribição de Veículos Ltda - Sobre a certidão retro 
da serventia manifestem-se as partes. Int. - ADV: FÁBIO SARMENTO DE MELLO (OAB 174661/SP), ROBERTO DE CARVALHO 
BANDIERA JUNIOR (OAB 97904/SP), SILVANIA CORDEIRO DOS SANTOS (OAB 283449/SP), BRUNO BARCHI MUNIZ (OAB 
306213/SP)

Processo 1001358-16.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - JOLIE JOIAS LTDA - Sobre a petição de 
folhas 314/317 manifeste-se o requerente. Int. - ADV: VANDERLEI SERGIO LEMOS DE MORAES (OAB 279423/SP), TEREZA 
BEATRIZ DIAS CARVALHO (OAB 80899/SP)

Processo 1001439-62.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Organização Mogiana de Educação 
e Cultura S/S Ltda OMEC - Em, pesquisa junto ao Sistema Renajud foi possível obter o endereço do requerido, conforme segue 
em anexo. Manifeste-se o requerente. Int. - ADV: ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS (OAB 77563/SP)

Processo 1001479-44.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Organização Mogiana de 
Educação e Cultura S/S Ltda OMEC - Em consulta junto ao Sistema da Receita Federal foi possível obter o endereço do 
requerido, conforme relatório em anexo. Manifeste-se o requerente. Int. - ADV: ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS (OAB 
77563/SP)

Processo 1001637-02.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Em consulta 
junto ao Sistema da Receita Federal foi possível obter o endereço do requerido, conforme relatório em anexo. Requeira o autor 
o que de direito. I - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 1002556-88.2013.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - ANTONIO 
CEZAR ALVES - Vistos. Ante o acórdão, manifeste-se o requerente no prazo de dez dias. Intime-se. - ADV: PAULO RODRIGUES 
DE SOUZA (OAB 128381/SP), CAMILLA ROSA DE SOUZA (OAB 194373/SP)

Processo 1002593-81.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Camilo Carrasco Franco e outro 
- Luiz Roberto Carrasco Franco e outro - Vistos. Diante da certidão retro, dando conta do trânsito em julgado da sentença, 
aguarde-se o decurso do prazo de quinze dias, para satisfação voluntária da dívida, pena de incidência de multa de 10% do 
valor do débito (art. 475-j do CPC). Caso seja necessária a conversão para a fase executiva, por iniciativa do credor, fixo os 
honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito principal. Intime-se. - ADV: ANTONIO ROBERTO DE SOUSA (OAB 
247394/SP), ANDRE LUIZ PATRICIO DA SILVA (OAB 58184/SP)

Processo 1002616-61.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Locação de Móvel - MARIA DE LOURDES SANTANA 
- - MICHELLA RITA OLIVEIRA - TSUYOSHI IYZUKA - Vistos. MARIA DE LOURDES SANT’ANA ALMEIDA e MICHELLA RITA 
OLIVEIRA ajuizaram a presente ação de devolução de valores pagos por cobrança indevida c.c. indenização e multa prevista na 
Lei de Locações contra TSUYOSHI IYZUKA. Alegaram, em síntese, que a primeira autora foi procurada pelo réu ofertando-lhe 
a locação de imóvel sito à rua Cel. Marculino Paiva, nos 76 e 80. Apresentando-se como corretor o réu intermediou a locação 
do referido imóvel, recebendo a quantia total de R$ 20.000,00. nada obstante, o réu negou-se a entregar recibo referente às 
quantias percebidas. Em razão de o réu não exercer a profissão de corretor, requerem a devolução dos valores pagos a título 
de corretagem, eis que indevidamente cobrada pelo requerido, bem como a condenação no pagamento de multa de três a doze 
vezes o aluguel, nos termos do art. 43 da Lei de Locações. Requereram tutela antecipada. Juntaram procuração e documentos, 
f. 11/25. A f. 26, manifestou o Ministério Público ausência de interesse no feito. A f. 37, convertido o rito sumário para ordinário, 
indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Citado (f. 42), o réu ofereceu contestação (f. 43/48), com documentos 
(f. 49/61). Em síntese, alegou legitimidade para exercer o mister de corretor, eis que sócio proprietário da empresa Imobiliária 
108 S.A. Defendeu a legalidade do negócio e do recebimento da taxa de corretagem. Impugnou o valor cobrado, eis que, pela 
intermediação, teria recebido R$ 17.000,00. Requereu os benefícios da justiça gratuita Réplica, f. 64/69. Designada audiência 
de tentativa de conciliação, prejudicada em razão da ausência do réu (f. 103). Em apenso, cautelar de produção antecipada de 
provas, proc. nº 0023388-96.2012. É o relatório. Fundamento e Decido. De proêmio, indefiro a gratuidade processual postulada 
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pelo réu, em razão do descumprimento da determinação de f. 89. Demais disso, o réu é sócio proprietário de imobiliária, o que 
afasta a presunção iuris tantum de pobreza. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame 
do mérito, âmbito em que a improcedência da ação é medida que se impõe. O réu demonstrou ser sócio da firma Imobiliária 108 
S/C Ltda, devidamente inscrita no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci) da 2ª Região, apta, portanto, a exercer 
a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária, 
nos exatos termos do art. 3º e parágrafo único, da Lei nº 6.530/1978. Afastado, assim, o alegado exercício irregular da profissão. 
Válida, portanto, a intermediação, inclusive com a finalização do negócio pretendido pelas autoras, qual a locação de um 
espaço comercial destinado a estacionamento, conforme admitido na própria inicial e comprovado pelo documento de f. 19/21, 
devida a comissão de corretagem cobrada, nada havendo a se restituir, sob pena de enriquecimento ilícito das requerentes. 
Havendo intermediação útil por parte do corretor, com a efetiva conclusão do negócio almejado pela parte, não há pretender-
se a devolução dos valores pagos em comissão, em razão de eventual arrependimento posterior à celebração do contrato de 
locação. Nesse sentido: COBRANÇA MEDIAÇÃO CORRETAGEM Sentença que julga procedente o pedido, condenando os réus 
ao pagamento de comissão de corretagem no importe de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), corrigida desde a 
data da realização do negócio jurídico, acrescida de juros de mora a partir da citação. COBRANÇA MEDIAÇÃO CORRETAGEM 
Prova da aproximação das partes e intermediação, com posterior conclusão do negócio por terceiro Aproximação que se mostrou 
eficaz, com alcance do resultado prático desejado Remuneração devida Inteligência do art. 727, CC Para que seja devida a 
comissão, basta a aproximação das partes e a conclusão bem sucedida de negócio jurídico Precedentes do STJ Sentença 
mantida. COBRANÇA MEDIAÇÃO CORRETAGEM Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado Ônus do réu em 
demonstrá-lo, com prova segura e induvidosa Inteligência do disposto no artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil Prova 
Ausência Sentença mantida Recurso improvido (Apelação cível n° 9075917- 91.2008.8.26.0000, rel. Luis Fernando Nishi, D.J. 
22.11.2012) Ante o exposto, julgo improcedente a ação movida por MARIA DE LOURDES SANT’ANA ALMEIDA e MICHELLA 
RITA OLIVEIRA contra TSUYOSHI IYZUKA. Em razão da sucumbência, arcarão as autoras com o pagamento das custas e 
despesas do processo, bem como verba honorária que arbitro em R$ 1.500,00, por equidade. Isento-as, contudo, do pagamento, 
em razão da gratuidade concedida, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50. P.R.I. - ADV: VALTER AUGUSTO FERREIRA (OAB 
99709/SP), VITOR FELIPE SILVA DE MACEDO PINTO (OAB 273024/SP), ROSA MARIA FERREIRA (OAB 311168/SP)

Processo 1002816-68.2013.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - SAYO TANOUYE e outro - 
LINDALVA DE PAULA LIMA - Sobre a petição retro manifeste-se a parte contrária em cinco dias. Decorrido, conclusos para fins 
de prosseguimento do feito. Int. - ADV: APARECIDO HERNANI FERREIRA (OAB 137573/SP), LUIZ GERALDO ALVES (OAB 
27262/SP)

Processo 1002929-85.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Carlos Alberto Barbosa - 
Bandeirante Energia S/A - Vistos. Recebo o recurso de apelação retro em ambos os efeitos. À parte contrária para, querendo, 
apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as anotações de estilo. Int. 
- ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP), THAIS MARIANE BASSI BUENO DE CAMPOS (OAB 313396/
SP)

Processo 1003721-17.2013.8.26.0606 (apensado ao processo 4000643-54.2012.8.26) - Reintegração / Manutenção de 
Posse - Arrendamento Mercantil - ERIKA SEUDO ARIZA - Desentranhe-se o mandado para integral cumprimento conforme 
requerido. Oportunamente, conclusos para fins de apreciar o pedido retro. - ADV: DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA (OAB 
175837/SP), ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP)

Processo 1003787-19.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO J 
SAFRA S/A - Em pesquisa junto ao Sistema da Receita Federal foi possível obter o endereço do requerido conforme relatório em 
anexo. Manifeste-se o requerente. Int. - ADV: PAULO CESAR GUZZO (OAB 192487/SP)

Processo 1003972-57.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Isabel 
José - Banco do Brasil S/A - Vistos. Digam as partes se têm interesse na designação de audiência de conciliação, bem como 
se pretendem a produção de outras provas, especificando-as e justificando a necessidade e pertinência, no prazo de 05 dias. 
Intime-se. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), PAULO GUIMARAES COLELA DA SILVA 
JUNIOR (OAB 248282/SP)

Processo 1004160-84.2013.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez Acidentária - ANTONIO 
CARLOS SANTANNA - Instituto Nacional do Seguro Social INSS - Vistos. Certidão retro. Manifeste-se o requerente no prazo de 
dez dias. Intime-se. - ADV: ÁUREA CARVALHO RODRIGUES (OAB 170533/SP), LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP)

Processo 1004273-04.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Bradesco Financiamentos S/A - Providencie(m) o(s) interessado(s) o recolhimento do valor previsto no Comunicado nº 170/11 
do Conselho Superior da Magistratura, conforme tabela abaixo, no prazo de 05 dias. 1 Sistema INFOJUD a) endereços de 
pessoa física ou jurídica = R$ 12,20; b) declarações de imposto de renda de pessoa física = R$ 12,20, referente ao limite dos 05 
últimos exercícios financeiros; 2 Sistema BACENJUD a) endereços de pessoa física ou jurídica = R$ 12,20; b) busca de ativos 
financeiros de pessoa física ou jurídica = R$ 12,20. 3 Sistema RENAJUD a) endereços de pessoa física ou jurídica = R$ 12,20; 
b) busca de veículos de pessoa física ou jurídica = R$ 12,20. Observações: Os valores acima se referem a cada CPF ou CNPJ a 
ser pesquisado em cada processo e deverão ser recolhidos na Guia Fundo de Despesas do TJSP (FEDTJ), com o código 434-1 
“Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD”. - ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA 
MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)

Processo 1004312-35.2013.8.26.0361 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- Prefeitura do Municipio de Mogi das Cruzes - Vistos. A f. 30/42, houve a digitalização parcial do processo nº 0006182-11.2008. 
Providencia a serventia a digitalização integral do feito, considerando qua a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita. 
Intime-se. - ADV: HORACIO XAVIER FRANCO FILHO (OAB 152559/SP), AMANDA LUARA APARECIDA RIBEIRO ABBONDANZA 
(OAB 206764/SP), LUCIANO LIMA FERREIRA (OAB 278031/SP)

Processo 1004622-41.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Vistos. 
Consoante relatório anexo, nesta data foi retirada a restrição do cadastro do veículo do executado. Defiro o pedido de fls. 125 e 
suspendo a presente execução na forma do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao arquivo 
para o aguardo de provocação. Int. - ADV: EDUARDO INGRACIA DEVIDES (OAB 274483/SP), MIGUEL LUIS CASTILHO 
MANSOR (OAB 139405/SP)

Processo 1004915-74.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - A.C.F.I. - Nesta data procedi ao 
bloqueio do veículo junto ao Sistema Renajud, conforme segue em anexo. Requeira o autor o que de direito. Int. - ADV: SILVIA 
APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)

Processo 1005675-23.2014.8.26.0361 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - FABIO SOARES 
RIBEIRO - Banco Bradesco Financiamentos S/A - Regularize o requerido Banco o substabelecimento juntado comprovando o 
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recolhimento da guia DARE em cinco dias. Decorrido, conclusos para sentença. Int. - ADV: ALVIN FIGUEIREDO LEITE (OAB 
178551/SP), CICERO OSMAR DA ROS (OAB 25888/SP)

Processo 1006004-35.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão - Liminar - Banco Volkswagen S/A - Nesta data procedi ao 
bloqueio do veículo junto ao Sistema RENAJUD, conforme relatório em anexo. Manifeste-se o requerente. Int. - ADV: FABÍOLA 
BORGES DE MESQUITA (OAB 206337/SP)

Processo 1006087-51.2014.8.26.0361 - Monitória - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. - Nesta data 
procedi ao bloqueio do veículo cadastrado junto ao Sistema RENAJUD, conforme relatório em anexo. Manifeste-se o requerente. 
Int. - ADV: GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 1006246-91.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BENEDITO DA CUNHA 
MELO FILHO - Vistos. Nos termos da decisão retro, aguarde-se o julgamento do recurso de agravo de instrumento. Int. - ADV: 
ARI SÉRGIO DEL FIOL MODOLO JÚNIOR (OAB 200141/SP)

Processo 1006409-08.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Jayme Luiz Esvícero Paulilo 
- Providencie o requerente o recolhimento da taxa para fins de pesquisa de endereço junto à Receita Federal. Int. - ADV: 
HORACIO XAVIER FRANCO FILHO (OAB 152559/SP)

Processo 1006769-06.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - DEISE RODRIGUES DE ASSIS - Vistos. 
Defiro o requerimento de fls. 48. Nos termos do art. 655, inc. I, do Código de Processo Civil, o dinheiro tem preferência na ordem 
de penhora. O processo deve obedecer à efetividade, cabendo a medida prevista no art. 655-A do Código de Processo Civil. 
Destarte, nesta data, este Juízo solicitou o bloqueio “on line” do valor executado em contas bancárias e aplicações do devedor, 
conforme informações anexas a esta decisão. Havendo êxito na providência, a guia de depósito judicial da quantia constrita terá 
eficácia de termo de penhora. Aguarde-se por 10 dias para conferência do sistema. Int. - ADV: VERA ANUNCIAÇAO DA CRUZ 
MARTIN (OAB 140540/SP), ELISEU JOSE MARTIN (OAB 139468/SP)

Processo 1006922-39.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - A.C.F.I. - Nesta data procedi ao 
bloqueio do veículo junto ao Sistema RENAJUD conforme relatório em anexo. Manifeste-se o requerente. Int. - ADV: SILVIA 
APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)

Processo 1006963-40.2013.8.26.0361 - Depósito - Alienação Fiduciária - Omni S/A Financiamento e Investimento - Nesta 
data procedi ao bloqueio do veículo junto ao Sistema RENAJUD, conforme relatório em anexo. Manifeste-se o requerente. Int. - 
ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 1007171-87.2014.8.26.0361 - Monitória - Pagamento - 06 JOTAS LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - Vistos, Diante 
da certidão retro, manifeste-se o(a) exequente em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, requerendo o que 
de direito. Caso venha a requerer o início da execução, o(a) exequente deverá no peticionamento eletrônico, quando nomear 
a petição, indicar o código 156-cumpirmento de sentença. Isso possibilitará ao SAJ a instauração automática do incidente de 
execução, em cumprimento ao artigo 917, inciso I, das NSCGJ [... o cumprimento (execução) de sentença condenatória cível, 
com inversão, quando o caso, dos polos ativos e passivos da fase de conhecimento, para efeito de expedição de certidão pelo 
Oficio de Distribuição]. Observo, ainda, que todas as petições referentes ao cumprimento da sentença deverão ser direcionadas 
ao respectivo incidente, acima referido, sendo que as petições erroneamente encaminhadas ao processo principal não serão 
conhecidas e imediatamente canceladas. A serventia deverá certificar quanto à instauração do incidente pela parte interessada 
e tornem os autos conclusos. No silêncio do exequente, aguarde-se em cartório pelo prazo de 06 meses nos termos do artigo 
475-J, § 5º, do CPC. Decorrido o prazo, sem manifestação do exequente, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: 
JESSICA SERRASQUEIRO INDALECIO DOUMIT (OAB 271942/SP)

Processo 1007198-70.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Neste data procedi ao bloqueio do veículo junto ao Sistema RENAJUD, conforme relatório em anexo. Manifeste-se o 
requerente. Int. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)

Processo 1007768-90.2013.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - RUY 
MORAES NOVAES - Providencie a serventia a colocação da tarja que indica a existência de sentença nos autos. No mais, 
diante do descumprimento do acordo, expeça-se mandado de despejo coercitivo. Int. - ADV: SILVANIA APARECIDA RUIZ (OAB 
105292/SP)

Processo 1007846-84.2013.8.26.0361 - Monitória - Prestação de Serviços - Conexão Desenvolvimento Empresarial Ltda. - 
Diante do noticiado descumprimento do acordo aguarde-se o decurso do prazo para satisfação voluntária de prazo de quinze 
dias, pena de incidência de multa de 10% do valor do débito (art. 475-j do Código de Processo Civil). Caso necessária a 
fase executiva, por iniciativa do credor, fixo os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito principal. Int. - ADV: 
ROBERTO CAMPIUTTI (OAB 223189/SP), FLAVIO ESTEVES JUNIOR (OAB 223391/SP)

Processo 1007934-88.2014.8.26.0361 - Monitória - Espécies de Contratos - MCN CONSTRUTORA ADMINISTRAÇÃO E 
INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELLI-ME - Vistos, Diante da certidão retro, manifeste-se o(a) exequente em termos de 
prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias, requerendo o que de direito. Caso venha a requerer o início da execução, o(a) 
exequente deverá no peticionamento eletrônico, quando nomear a petição, indicar o código 156-cumpirmento de sentença. Isso 
possibilitará ao SAJ a instauração automática do incidente de execução, em cumprimento ao artigo 917, inciso I, das NSCGJ 
[... o cumprimento (execução) de sentença condenatória cível, com inversão, quando o caso, dos polos ativos e passivos da 
fase de conhecimento, para efeito de expedição de certidão pelo Oficio de Distribuição]. Observo, ainda, que todas as petições 
referentes ao cumprimento da sentença deverão ser direcionadas ao respectivo incidente, acima referido, sendo que as petições 
erroneamente encaminhadas ao processo principal não serão conhecidas e imediatamente canceladas. A serventia deverá 
certificar quanto à instauração do incidente pela parte interessada e tornem os autos conclusos. No silêncio do exequente, 
aguarde-se em cartório pelo prazo de 06 meses nos termos do artigo 475-J, § 5º, do CPC. Decorrido o prazo, sem manifestação 
do exequente, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: ROBERTO XAVIER SOARES (OAB 188310/SP)

Processo 1007944-69.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Panamericano S/A - Em pesquisa junto à Receita Federal foi possível obter o endereço do requerido, conforme relatório em 
anexo. Manifeste-se o requerente. Int. - ADV: CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES (OAB 19937/PR)

Processo 1008068-18.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Multa de 10% - DIRCEU MASSAKAZU SAKATA - 
BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por DIRCEU MASSAKAZU SAKATA em face 
de BANCO DO BRASIL S/A. Alega o exequente, em apertada síntese, que na ação civil pública que tramitou perante a 12ª 
Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília sob o nº 1998.01.1.016798-9, em que figuram como partes IDEC - 
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (autor) e Banco do Brasil S/A (réu), este foi condenado a incluir o índice de 48,16% 
no cálculo dos valores depositados nas contas-poupança mantidas junto ao réu em janeiro de 1989, até o advento da medida 
provisória nº 32, a ser apurado em liquidação de sentença. Referida decisão foi reformada em parte pelo E. Superior Tribunal 
de Justiça, para adotar o percentual inflacionário de 42,72% em janeiro de 1989 nos procedimentos liquidatórios. Assim, como 
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na época possuía valores em conta poupança, o requerente utiliza-se da decisão proferida para executar o título judicial. Juntou 
procuração e documentos (fls. 11/17). O requerido foi citado (fls. 21), apresentando impugnação ao cumprimento de sentença 
(fls. 22/43) e cálculos (fls. 44). Arguiu, preliminarmente, ilegitimidade de parte e ausência de título executivo pela extrapolação 
dos limites materiais do juízo prolator da decisão, além de prescrição. No mérito, aduz a necessidade de prévia liquidação e 
excesso de execução, bem como impugna os juros remuneratórios e de mora, e a correção monetária, aplicados pelo autor 
nos cálculos apresentados. Decido. A impugnação de fls. 22/43 deve ser rejeitada de plano, por ausência de garantia do juízo. 
A propósito, à luz do art. 475-J, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, a oportunidade para oferecimento de impugnação 
e o respectivo prazo para tanto têm início com a prévia penhora (ou depósito), de modo a estar garantida a execução. No 
caso em tela, não houve depósito ou penhora de bens do devedor, razão pela qual a execução não se encontra garantida, 
devendo, portanto, a impugnação ser rejeitada de plano. Nesse sentido tem caminhado a jurisprudência: Cumprimento de 
sentença Impugnação Garantia do juízo Decisão agravada rejeitou a impugnação por não se encontrar o juízo garantido A 
garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade para processamento da impugnação ao cumprimento de sentença (arts. 
475-J, § 1º e art. 475-L, III, do CPC) Banco réu, embora intimado, deixou de comprovar o depósito efetuado em garantia 
do juízo Decisão mantida - Recurso negado. (TJ-SP - AI: 20464801720148260000 SP 2046480-17.2014.8.26.0000, Relator: 
Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 08/08/2014, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2014) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - JUÍZO NÃO GARANTIDO - AUSÊNCIA DE 
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO. Nos termos do art. 475-J, § 1º do CPC, não tendo havido 
prévia penhora de forma a garantir o juízo, não deve ser conhecida a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que 
ausente pressuposto de admissibilidade para o seu oferecimento. (TJ-MG - AI: 10672062096322002 MG , Relator: José Affonso 
da Costa Côrtes, Data de Julgamento: 25/04/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2013) 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. 
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. A mera manifestação nos autos da parte devedora que noticia o cumprimento do 
julgado, mesmo que em desconformidade a pretensão da exeqüente, não pode ser recebida como impugnação ao cumprimento 
de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70051272508, Décima Primeira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 28/11/2012) 
Destarte, considerando que a garantia do juízo constitui pressuposto de admissibilidade da impugnação ajuizada em execução 
de título judicial, e tendo em vista que o devedor não realizou depósito e tampouco ofereceu bens à penhora, de rigor a rejeição 
liminar da impugnação. Isto posto, rejeito a impugnação e cálculos de fls. 22/43, para declarar o valor da execução em R$ 
15.690,62, atualizado para junho de 2014, consoante consta da exordial e cálculos de fls. 15/16. Sem condenação em verbas 
de sucumbência, haja vista tratar-se a impugnação de mero incidente processual que não pôs fim ao processo. Manifeste-se 
o requerente, no prazo de 05 dias, em termos de prosseguimento do feito, inclusive indicando as medidas constritivas que 
entender pertinentes. Int. - ADV: ARTUR WATSON SILVEIRA (OAB 88124/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA 
(OAB 140055/SP), DULCINÉIA CAMPOS DA CUNHA (OAB 338853/SP)

Processo 1008311-93.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Luzia de Souza Santos - Federal de 
Seguros S/A - “Manifestem-se as partes quanto ao laudo pericial apresentado, no prazo comum de 10 dias.” - ADV: GABRIELLA 
BARBOSA (OAB 287035/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 1008362-70.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Philipe 
Leme Ribeiro e outros - Banco do Brasil S/A - Vistos. Providencie o impugnante, no prazo de 05 (cinco) dias, a juntada da guia 
comprobatória do depósito referido às fls. 93, sob pena de rejeição liminar da impugnação, consoante inteligência do art. 475-J, 
parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), ANDRE GUENA REALI 
FRAGOSO (OAB 149190/SP)

Processo 1008363-55.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Mônica Fortunato da Silva e outros - E D P 
- Bandeirantes energia S/A - Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Int. - ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 
95502/RJ), SYLVIO KRASILCHIK (OAB 56592/SP)

Processo 1008401-04.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Hermínio 
Ometto - Vistos. Defiro o requerimento de fls. 32 e 44. Nos termos do art. 655, inc. I, do Código de Processo Civil, o dinheiro 
tem preferência na ordem de penhora. O processo deve obedecer à efetividade, cabendo a medida prevista no art. 655-A do 
Código de Processo Civil. Destarte, nesta data, este Juízo solicitou o bloqueio “on line” do valor executado em contas bancárias 
e aplicações do devedor, conforme informações anexas a esta decisão. Havendo êxito na providência, a guia de depósito 
judicial da quantia constrita terá eficácia de termo de penhora. Aguarde-se por 10 dias para conferência do sistema. Int. - ADV: 
LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 1008401-04.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Hermínio 
Ometto - Vistos. Defiro o requerimento de fls. 58. Nos termos do art. 655, inc. I, do Código de Processo Civil, o dinheiro tem 
preferência na ordem de penhora. O processo deve obedecer à efetividade, cabendo a medida prevista no art. 655-A do Código 
de Processo Civil. Destarte, nesta data, este Juízo solicitou o bloqueio “on line” do valor executado em contas bancárias e 
aplicações do devedor, conforme informações anexas a esta decisão. Havendo êxito na providência, a guia de depósito judicial 
da quantia constrita terá eficácia de termo de penhora. Aguarde-se por 10 dias para conferência do sistema. Int. - ADV: LUCIANA 
VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 1008458-85.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Estabelecimentos de Ensino - Isabelle Pereira Lopes 
Barcellone - Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda - Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Int. - ADV: NELSON PEREIRA 
DE PAULA FILHO (OAB 146902/SP), LUIZ MARRANO NETTO (OAB 195570/SP), RENATO JOSE SANTANA PINTO SOARES 
(OAB 288415/SP), MARCO ANTONIO PINTO SOARES (OAB 59479/SP), LUCAS CONRADO MARRANO (OAB 228680/SP)

Processo 1008557-89.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - HELBOR EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA - REGINA SOUZA VIEIRA - “Providencie a Dra. Isabel a impressão da certidão de honorários pelo portal do 
SAJ.”. - ADV: ISABEL CRISTINA G A DE OLIVEIRA (OAB 92351/SP), OTÁVIO JORGE ASSEF (OAB 221714/SP)

Processo 1008619-95.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Nesta data procedi ao bloqueio do veículo junto ao Sistema RENAJUD, 
conforme segue relatório. Requeira o autor o que de direito. Int. - ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS 
(OAB 157721/SP)

Processo 1008683-08.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - JAMILLE LOBOSCO FARATH 
CARVALHO e outros - William Eduardo Cavalche Junca e outro - Vistos. Digam as partes se têm interesse na designação de 
audiência de conciliação, bem como se pretendem a produção de outras provas, especificando-as e justificando a necessidade 
e pertinência, no prazo de 05 dias. Intime-se. - ADV: OTTO AUGUSTO URBANO ANDARI (OAB 101045/SP), VICTOR ATHIE 
(OAB 110111/SP)
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Processo 1008755-92.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - 
JOSÉ IGNACIO DE ARAUJO e outros - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por 
CATHARINA LUCIA DE ARAUJO WURTHMANN, JOSÉ IGNÁCIO DE ARAUJO, DISNEI GUIMARÃES DE ARAUJO, FRANCISCO 
JOSÉ GUIMARÃES DE ARAUJO, DINIS JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES DE ARAUJO, MARCO ANTONIO ARAUJO e CAIO 
EDUARDO DE ARAUJO, filhos netos e herdeiros de Basilia Capistrano de Araujo, falecida em 26/03/2007. Alegam, em apertada 
síntese, que na ação civil pública que tramitou perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília sob 
o nº 1998.01.1.016798-9, em que figuram como partes IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (autor) e Banco 
do Brasil S/A (réu), este foi condenado a incluir o índice de 48,16% no cálculo dos valores depositados nas contas-poupança 
mantidas junto ao réu em janeiro de 1989, até o advento da medida provisória nº 32, a ser apurado em liquidação de sentença. 
Referida decisão foi reformada em parte pelo E. Superior Tribunal de Justiça, para adotar o percentual inflacionário de 42,72% 
em janeiro de 1989 nos procedimentos liquidatórios. Assim, como na época a “de cujus” possuía valores em conta poupança, 
os requerentes utilizam-se da decisão proferida para executar o título judicial. Juntaram procuração e documentos (fls. 12/37). 
O requerido foi citado (fls. 43), apresentando impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 44/73. Arguiu, preliminarmente, 
ilegitimidade de parte (vez que os exequentes não são associados ao IDEC) e inexigibilidade da sentença exequenda. No mérito, 
aduz a necessidade de prévia liquidação (por se tratar de cumprimento de sentença em ação coletiva) e excesso de execução, 
impugnando os juros remuneratórios e de mora, e a correção monetária, aplicados pelos autores nos cálculos apresentados. 
Ademais, requereu a suspensão do feito, nos termos do art. 475-M do Código de Processo Civil. Decido. A impugnação de fls. 
44/73 deve ser rejeitada de plano, por ausência de garantia do juízo. A propósito, à luz do art. 475-J, parágrafo 1º, do Código 
de Processo Civil, a oportunidade para oferecimento de impugnação e o respectivo prazo para tanto têm início com a prévia 
penhora (ou depósito), de modo a estar garantida a execução. No caso em tela, não houve depósito ou penhora de bens do 
devedor, razão pela qual a execução não se encontra garantida, devendo, portanto, a impugnação ser rejeitada de plano. Nesse 
sentido tem caminhado a jurisprudência: Cumprimento de sentença Impugnação Garantia do juízo Decisão agravada rejeitou a 
impugnação por não se encontrar o juízo garantido A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade para processamento 
da impugnação ao cumprimento de sentença (arts. 475-J, § 1º e art. 475-L, III, do CPC) Banco réu, embora intimado, deixou de 
comprovar o depósito efetuado em garantia do juízo Decisão mantida - Recurso negado. (TJ-SP - AI: 20464801720148260000 
SP 2046480-17.2014.8.26.0000, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 08/08/2014, 13ª Câmara de Direito Privado, 
Data de Publicação: 08/08/2014) AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - JUÍZO NÃO 
GARANTIDO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO. Nos termos do art. 475-J, § 1º 
do CPC, não tendo havido prévia penhora de forma a garantir o juízo, não deve ser conhecida a impugnação ao cumprimento 
de sentença, uma vez que ausente pressuposto de admissibilidade para o seu oferecimento. (TJ-MG - AI: 10672062096322002 
MG , Relator: José Affonso da Costa Côrtes, Data de Julgamento: 25/04/2013, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 
Publicação: 03/05/2013) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. 
GARANTIA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. A mera manifestação nos autos da parte devedora que noticia o 
cumprimento do julgado, mesmo que em desconformidade a pretensão da exeqüente, não pode ser recebida como impugnação 
ao cumprimento de sentença. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70051272508, 
Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em 
28/11/2012) Destarte, considerando que a garantia do juízo constitui pressuposto de admissibilidade da impugnação ajuizada 
em execução de título judicial, e tendo em vista que o devedor não realizou depósito e tampouco ofereceu bens à penhora, 
de rigor a rejeição liminar da impugnação. Isto posto, rejeito a impugnação e cálculos de fls. 44/73, para declarar o valor 
da execução em R$ 251.784,96, atualizado para junho de 2014, consoante consta da exordial e cálculos de fls. 36/37. Sem 
condenação em verbas de sucumbência, haja vista tratar-se a impugnação de mero incidente processual que não pôs fim ao 
processo. Manifestem-se os requerentes, no prazo de 05 dias, em termos de prosseguimento do feito, inclusive indicando as 
medidas constritivas que entenderem pertinentes. Int. - ADV: DULCINÉIA CAMPOS DA CUNHA (OAB 338853/SP), PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP)

Processo 1008988-89.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - MIRIAN 
MARTINS MURO ARBULÚ - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. O prazo para oferecimento de impugnação começa a fluir da 
realização do depósito, consoante entendimento jurisprudencial consolidado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Prazo iniciado 
com a realização do depósito, nos termos do artigo 475-J, § 1º, do CPC. Desnecessária a lavratura do termo de penhora e 
consequente intimação. Impugnação intempestiva. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20710353520138260000 SP 2071035-
35.2013.8.26.0000, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 20/03/2014, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 
21/03/2014) DIREITO PROCESSUAL CIVIL - ART. 535 DO CPC - AUSÊNCIA DE VÍCIO - EXECUÇÃO - ART. 475-J DO CPC - 
PRAZO PARA PAGAMENTO E PARA IMPUGNAÇÃO - DISTINÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO 
OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, 
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. Não há identidade entre os prazos previstos no caput do 
art. 475-J do CPC e aquele positivado no seu § 1º. O primeiro se refere ao prazo para o pagamento espontâneo do valor devido, 
tendo início na intimação do advogado do devedor. O segundo se refere ao interregno previsto para formulação de impugnação 
pelo executado e tem termo inicial no depósito da dívida incontroversa. Precedentes. 3. Não há que falar em violação da coisa 
julgada se negada a incidência dos juros remuneratórios, na forma definida no título executivo judicial. No caso em apreço, a 
sentença transitada em julgado não determinou a incidência dessa modalidade de juros, pelo que se impõe a conclusão de que 
sua exclusão dos cálculos não infringe a coisa julgada. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1327781 BA 2011/0218240-4, 
Relator: Ministra Eliana Calmon, 2ª Turma, Data de Julgamento: 11/02/2014) Isto posto, tendo em vista o depósito realizado 
às fls. 228/229 (termo inicial para a contagem de prazo), determino à serventia torne sem efeito a certidão de fls. 225. Sem 
prejuízo, certifique a serventia quanto à eventual decurso de prazo para impugnação, nos termos desta decisão. Após, tornem-
me os autos conclusos para deliberação. Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), SHEILA 
APARECIDA SANT’ANA ABAD MURO (OAB 232021/SP)

Processo 1009228-78.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Segue pesquisa 
de endereços obtidos junto á Receita Federal. Manifeste-se o autor. Int. - ADV: MARCOS ZUQUIM (OAB 81498/SP)

Processo 1009599-42.2014.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
ALENCAR NUNES DA SILVA - Em consulta junto ao Sistema da Receita Federal foi possível obter o endereço do requerido, 
conforme relatório em anexo. Manifeste-se o requerente. Int. - ADV: MARIO SEBASTIÃO CESAR SANTOS DO PRADO (OAB 
196714/SP)

Processo 1009765-74.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Tatsuki 
Konno - Vistos. Fls. 39/40: Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente contra a r. sentença de fls. 31/32, que 
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reconheceu de ofício a ocorrência de prescrição pelo decurso do quinquênio transcorrido desde o trânsito em julgado da sentença 
prolatada na ação coletiva mencionada na exordial (Ação Civil Pública nº 0403263-60.1993.8.26.0053). Conheço dos embargos 
interpostos às fls. 39/40, e dou-lhes provimento, por entender que a r. decisão de fls. 37 (que julgara os embargos de declaração 
de fls. 34/35) foi omissa no que concerne à alegação de contradição veiculada pela embargante. Os embargos declaratórios têm 
como objetivo, segundo o próprio texto do art. 535 do Código de Processo Civil, o esclarecimento de decisão judicial, sanando-
lhe eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia 
pronunciar-se o juiz. No caso em tela, o efeito modificativo pretendido pela autora decorre do reconhecimento da existência de 
contradição um dos pressupostos da embargabilidade na r. decisão de fls. 31/32. De fato, conquanto reconheça a ocorrência 
de prescrição, a r. decisão combatida traz em seu bojo, a título exemplificativo, quadro demonstrativo elaborado pelo IDEC, no 
qual o termo final para o ajuizamento da presente demanda seria 08/03/2016. No mesmo sentido, cabe destacar que a certidão 
de objeto e pé copiada às fls. 18/30 informa que a sentença prolatada nos autos do processo nº 0403263-60.1993.8.26.0053, 
que tramitou perante a 6ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, teve seu trânsito em julgado em 09/03/2011 razão pela 
qual não há se falar em ocorrência de prescrição no presente caso. Isto posto, conheço e dou provimento aos embargos de 
declaração de fls. 39/40, tornando nula a r. sentença de fls. 31/32. Via de consequência, determino o regular prosseguimento 
do feito, intimando-se o banco réu para satisfação voluntária da dívida no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa 
de 10% do valor do débito (art. 475-J do Código de Processo Civil). Caso necessária a fase executiva, por iniciativa do credor, 
fixo os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito principal.t Defiro à exequente os benefícios da justiça gratuita, 
bem assim a prioridade na tramitação processual. Anote-se. Após, expeça-se mandado para intimação do executado para 
pagamento, nos termos desta decisão. P.R.I.C. - ADV: JANAINA BAPTISTA TENTE (OAB 311215/SP)

Processo 1009785-65.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - DALVA GONÇALVES DA SILVA - Cite-se 
no endereço fornecido, observando a serventia as alterações no sistema com relação ao atual endereço do requerido. Int. - ADV: 
DOURIVAL ANDRADE RODRIGUES (OAB 165556/SP)

Processo 1009960-59.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - FABIO SOARES DA SILVA - SANTA CASA 
DE MISERICÓRDIA DE MOGI DAS CRUZES - - NELSON MINORU IGARI e outro - Digam as partes em cinco dias se há 
interesse na conciliação, bem como especifiquem as provas que pretendem produzir justificando a necessidade e pertinência 
em igual prazo. Oportunamente, conclusos. Int. - ADV: GILMAR JOSE DA SILVA (OAB 216049/SP), KATIA LEITE FIGUEIREDO 
(OAB 218284/SP), MAURO CAMPOS DE SIQUEIRA (OAB 94639/SP)

Processo 1010172-80.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO S/A 
- Vistos. Indefiro o pedido de fls. 39/40. O arresto, na forma pretendida, deve ser precedido do esgotamento das medidas para 
localização e citação pessoal do devedor. Nestes autos não consta que foram realizadas pesquisas para esse fim. Portanto, 
manifeste-se o exeqüente em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05 dias. Int. - ADV: SANDRA LARA CASTRO 
(OAB 195467/SP)

Processo 1010394-48.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Seguro - ERIC DE ALBUQUERQUE CASTRO - Vistos. 
Certidão retro: diga o requerente no prazo de dez dias. Nada sendo requerido, retornem conclusos para decisão. Intime-se. - 
ADV: CRISLENO CASSIANO DRAGO (OAB 292718/SP), ADA CRISTINA FERREIRA DA COSTA (OAB 263770/SP)

Processo 1010588-48.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - Maria Aparecida 
da Costa Rodrigues - Bandeirante Energia S/A - Vistos. Digam as partes se têm interesse na designação de audiência de 
conciliação, bem como se pretendem a produção de outras provas, especificando-as e justificando a necessidade e pertinência, 
no prazo de 05 dias. Intime-se. - ADV: RAFAEL MILANI URBANO (OAB 276132/SP), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO 
(OAB 186458/SP)

Processo 1011436-35.2014.8.26.0361 - Embargos à Execução - Obrigações - HELENA ROMERO SARTORETO - Vistos. 
Este juízo desconhece a propositura de agravo de instrumento porque o agravante não atendeu ao disposto no Art. 526 do CPC. 
Assim sendo, comunique-se o fato ao tribunal competente. No mais aguarde-se o acórdão. Intime-se. - ADV: MAGDA FELIPPE 
LIBRELON (OAB 189607/SP)

Processo 1011604-37.2014.8.26.0361 - Monitória - Estimatório - Elias Azzam Mourad - Vistos. Petição retro: indefiro. Os 
estratos apresentados comprovam que o requerente possui condições de efetuar o pagamentos das taxas judiciais. Intime-se. - 
ADV: EDU MONTEIRO JUNIOR (OAB 98688/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DOMINGOS PARRA NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCINEIDE MACIEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0069/2015
Processo 1000101-82.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - S.V.M. - Foi designada 

Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 17/03/2015 às 14:30h a se realizar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO DE JUNDIAPEBA, sito na Alameda Santo Ângelo, s/nº (no interior do CIC de 
Jundiapeba), fone: 4723-2254. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. - 
ADV: FABIO DE CASSIO COSTA REINA (OAB 311860/SP), SILVANA SILVA DE AZEVEDO (OAB 342258/SP)

Processo 1000795-51.2015.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A.S.A. - - N.A.F. - Vistos. Do 
aditamento à inicial Os requerentes deverão aditar a inicial para o fim de juntar os seus documentos pessoais, bem como a 
decisão que fixou os alimentos a serem revistos, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Dos recolhimentos 
de fls. 06/09 A comprovação do recolhimento da taxa judiciária deve obedecer ao disposto no § 3º do artigo 1.093, das Normas 
de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça: “§ 3º A comprovação do regular recolhimento da taxa judiciária e das contribuições 
legalmente estabelecidas far-se-á mediante apresentação do Documento Principal, do Documento Detalhe do DARE-SP e do 
comprovante de pagamento contendo o número da DARE-SP e do respectivo código de barras. (Alterado pelo Provimento CG 
33/2013).” Tais requisitos não foram cumpridos quando dos recolhimentos de fls. 06/09, não sendo possível vinculá-los ao 
presente processo e, por isso, não podem ser aceitos. Portanto, os requerentes deverão proceder à devida regularização no 
prazo de 30 dias, nesta hipótese sob pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: DEBORA NEVES ATHIE (OAB 131964/
SP)

Processo 1000820-64.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Exoneração - O.D.N. - Vistos. A presunção de pobreza 
emergente da declaração apresentada não é absoluta, conforme se depreende do exame do disposto no artigo 4º da Lei 
número 1060/50. O juiz não está obrigado, portanto, a aceitar sem questionar, a alegação de pobreza feita para obtenção de 
gratuidade processual. O preceito constitucional emerge claro: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 
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que comprovem insuficiência de recursos” (artigo 5º, LXXIV). Estabeleceu-se, assim, o ônus processual na demonstração da 
pobreza. Em verdade, se os interesses da parte estão sendo defendidos por advogado contratado é incongruente concluir 
que o pagamento das custas e despesas processuais possam trazer algum prejuízo à sua subsistência. Ademais, o recibo de 
pagamento de salário encartado às fls. 11 indica a plena possibilidade do autor em arcar com as despesas do processo. Com 
isso não se justifica a concessão do benefício almejado. Isto posto, indefiro liminarmente o pedido de assistência judiciária, 
devendo o autor efetuar o recolhimento da taxa judiciária e da CPA, bem como depositar a diligência do oficial de justiça, no 
prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257, do CPC). Int. - ADV: PRISCILA DE MORAIS DEODONO 
(OAB 323402/SP)

Processo 1000835-33.2015.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - E.J.F. - Vistos. CEJUSC O presente 
processo está em termos para encaminhamento ao CEJUSC local, a fim da tentativa de solução conciliatória entre as partes. 
Portanto, após o cumprimento das determinações supra, proceda-se à devida designação, expedindo-se as respectivas cartas 
convite. O pedido de tutela antecipada será oportunamente apreciado. Int. - ADV: RODRIGO ALVES DA SILVA (OAB 204358/
SP)

Processo 1001078-74.2015.8.26.0361 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - E.D.F. - Vistos. Tratando-
se de ação de regulamentação de visitas, cumulada com alimentos, o autor deverá emendar a inicial para o fim de incluir a 
genitora no polo passivo da ação, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. A presente medida importa em 
regularização da inicial, sendo que o pedido de tutela antecipada será oportunamente apreciado. Decorrido o prazo supra, 
tornem conclusos. Int. - ADV: LILIAN DE FREITAS (OAB 206813/SP)

Processo 1005424-05.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Exoneração - P.D. - Vistos. Converto o rito da presente 
ação para o ordinário. Anote-se. Cumpra-se a decisão de fls. 50. Int. - ADV: RONAN CESARE LUZ (OAB 147190/SP)

Processo 1005604-21.2014.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - D.H.A.S. - Vistos. 
Defiro a gratuidade processual. Anote-se. Servindo esta como mandado CITE-SE o executado para pagamento do débito 
apontado às fls. 02 (R$ 434,40 - período de maio a julho de 2014), no prazo de três dias, ou justifique a impossibilidade de 
efetuá-lo, sob pena de prisão, nos termos do artigo 733, parágrafo 1º, do CPC, incluindo-se as vincendas no curso do processo 
com base no artigo 290 do mesmo Estatuto Processual. Oficie-se ao Banco Oficial e à empregadora para desconto dos alimentos 
fixados, se requerido na inicial. Int. - ADV: REGINA SELENE VIEIRA (OAB 87151/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1005604-21.2014.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - D.H.A.S. - Vistos. 
Nesta data foi possível obter endereço do executado através dos sistemas infojud e siel (relatórios anexos). Porém, antes 
da nova tentativa de citação foram solicitadas informações através do sistema bacenjud, conforme informações anexas a 
esta decisão. Aguarde-se por 10 dias para conferência do sistema. Int. - ADV: REGINA SELENE VIEIRA (OAB 87151/SP), 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1005604-21.2014.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - D.H.A.S. - B.P.S. 
- Vistos. O executado foi citado por edital (fls. 34) e, nomeada curadora especial (fls. 45), apresentou justificativa requerendo 
expedição de ofícios para obtenção de endereços (fls. 49/50). O exequente manifestou-se requerendo a decretação da prisão 
civil (fls. 54), com parecer favorável do Ministério Público (fls. 58). A justificativa deve ser rejeitada. Foram esgotados os meios 
para localização do executado. Foram realizadas pesquisas de endereço junto à Receita Federal (fls. 26), ao Tribunal Regional 
Eleitoral (fls. 27) e ao Banco Central (fls. 35), cujos endereços obtidos não foram diligenciados pois que coincidem com o 
informado na inicial. Ademais, o edital de fls. 34 obedeceu aos requisitos legais. Posto isto e tendo em conta o parecer ministerial 
retro, afasto a justificativa apresentada e decreto a prisão civil da executada pelo prazo de 30 dias, nos termos do artigo 733, 
inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de prisão com validade de dois anos, devendo nele constar que o 
executado poderá livrar-se solto desde que efetue o pagamento do valor indicado na inicial, acrescido das prestações vencidas 
no decorrer do processo, com a devida atualização monetária e juros legais de mora. Deverá constar, ainda, do mandado, 
que na hipótese do cumprimento integral do período de prisão, o executado deverá ser libertado quando expirado respectivo 
prazo, independente de nova ordem, se por outro motivo não deva ser mantido preso (artigo 428 das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça), informando a este Juízo, a autoridade policial, sobre a liberação. Aguarde-se o pagamento 
integral da dívida ou o cumprimento do mandado pelo prazo de sua validade. Int. - ADV: REGINA SELENE VIEIRA (OAB 87151/
SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1005876-15.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Guarda - K.C.C. - D.A.S. - Vistos, em saneador. Presentes 
os pressupostos processuais e as condições da ação, dou o feito por saneado. Fixo os pontos controvertidos quanto à fixação 
da guarda do filho menor e do regime de visitas. Acolho o parecer ministerial retro. Necessária a produção de prova pericial, 
testemunhal e documental suplementar, dispensados depoimentos pessoais. Determino a realização de estudos social e 
psicológico, que deverão ser providenciados pelos setores próprios deste fórum, cujos laudos deverão ser apresentados no 
prazo comum de 60 dias. Oportunamente será designada audiência, se necessário. Int. - ADV: VICENTE MARCIANO DA SILVA 
(OAB 33834/SP), ROSELI APARECIDA DE CAMPOS BERALDO (OAB 168263/SP)

Processo 1007289-63.2014.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - R.S.M. - Vistos. Defiro 
a gratuidade processual. Anote-se. Servindo esta como mandado CITE-SE o executado para pagamento do débito apontado às 
fls. 02 (R$ 724,00 - período de julho e agosto de 2014), no prazo de três dias, ou justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob 
pena de prisão, nos termos do artigo 733, parágrafo 1º, do CPC, incluindo-se as vincendas no curso do processo com base no 
artigo 290 do mesmo Estatuto Processual. Oficie-se ao Banco Oficial e à empregadora para desconto dos alimentos fixados, 
se requerido na inicial. Este processo tramita eletronicamente. A íntegra do processo poderá ser visualizada na internet, sendo 
considerada vista pessoal (art. 9º, § 1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação (petição inicial, documentos 
e decisões). Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha fornecida em anexo. 
Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos ao Juízo por peticionamento eletrônico. Int. - ADV: RYUICHI MURAKAMI 
(OAB 2304/AC)

Processo 1007289-63.2014.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - R.S.M. - “ Cota do 
Ministério Público: defere-se para desentranhe-se o mandado para integral cumprimento, conforme requerido. Ficam concedidos 
ao oficial de Justiça os benefícios preconizados pelo artigo 172, parágrafo 2º, do CPC, para realização das diligências fora do 
horário normal.” - ADV: RYUICHI MURAKAMI (OAB 2304/AC)

Processo 1007289-63.2014.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - R.S.M. - “Manifeste-
se o autor sobre a certidão negativa do senhor oficial de justiça, no prazo de cinco dias. Int.” - ADV: RYUICHI MURAKAMI (OAB 
2304/AC)

Processo 1007289-63.2014.8.26.0361 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - R.S.M. - W.M.S. - 
Vistos. Trata-se de execução de alimentos no valor de R$ 724,00, que tramita sob o rito do artigo 733 do Código de Processo 
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Civil, referente às parcelas não pagas do período de julho e agosto de 2014 (fls. 02), acrescido das parcelas vencidas no decorrer 
do processo. O executado foi citado (fls. 55) e apresentou justificativa na qual reconhece o inadimplemento e propõe pagamento 
parcelado do débito (fls. 30/35). A exequente não aceitou a proposta de parcelamento e requereu a prisão civil do executado (fls. 
47/48) e o Ministério Público manifestou-se pela ordem de prisão (fls. 52/53). É o relatório. Decido. O decreto de prisão é medida 
que se impõe. Com efeito, o desemprego não afasta o encargo alimentar, já que as necessidades dos alimentados são notórias 
e contínuas. Ademais, a justificativa de impossibilidade financeira de pagar o débito por estar desempregado não convence, 
pois hodiernamente grande parte dos trabalhadores do país estão na chamada economia informal, sem o devido registro 
em carteira, além de não ter o executado se valido do necessário pedido revisional. Por conseguinte, as matérias alegadas 
prescindem de instrução probatória, não se olvidando, ainda, de que se trata de execução. De se frisar ainda que, conforme 
acordo homologado judicialmente (fls. 07/10) o executado ofereceu voluntariamente o valor dos alimentos ora executados, 
inclusive em hipótese de trabalho sem vínculo empregatício. Destaque-se que a alteração do valor da pensão alimentar ou a 
suspensão de seu pagamento apenas podem ser efetivadas em ação própria, com observância do contraditório, a fim de que o 
binômio necessidade/possibilidade seja restabelecido, ou mediante expressa concordância da parte contrária, o que não ocorre 
nos presentes autos, de forma que, não tendo o executado comprovado o ajuizamento de ação revisional ou exoneratória, 
não poderia ter simplesmente suspendido ou diminuído o pagamento das pensões alimentícias devidas a exequente. De outro 
lado, prevalece a necessidade do credor que, sem a pensão alimentícia, sofre privações. O parcelamento da dívida constitui 
mera liberalidade do exequente, dependendo da sua concordância, o que não houve no presente caso, por não atender suas 
prementes necessidades. Desta feita, diante do informado inadimplemento do executado, mostra-se de rigor a decretação de 
sua prisão civil, nos termos do artigo 733, do Código de Processo Civil. Posto isto, afasto a justificativa apresentada e decreto a 
prisão civil do executado pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 733, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-
se mandado de prisão com validade de dois anos, devendo nele constar que o executado poderá livrar-se solto desde que efetue 
o pagamento do valor indicado na inicial, acrescido das prestações vencidas no decorrer do processo, com a devida atualização 
monetária e juros legais de mora. Deverá constar, ainda, do mandado, que na hipótese do cumprimento integral do período de 
prisão, o executado deverá ser libertado quando expirado o respectivo prazo, independente de nova ordem, se por outro motivo 
não deva ser mantido preso (item 55.2, Capitulo V, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça), informando a este 
Juízo, a autoridade policial, sobre a liberação. Aguarde-se o pagamento integral da dívida ou o cumprimento do mandado pelo 
prazo de sua validade. Int. e ciência ao MP. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), 
RYUICHI MURAKAMI (OAB 2304/AC)

Processo 1007498-32.2014.8.26.0361 - Inventário - Inventário e Partilha - EWERTON SCHUELER DOS SANTOS e outros 
- Vistos. Retifique-se o cadastro para constar o valor da causa conforme atribuído às fls. 62. O inventariante deverá cumprir 
integralmente a decisão de fls. 18, trazendo aos autos as certidões negativas federal e municipal, concedido prazo de 15 dias. 
Após, cite-se a Fazenda do Estado nos termos do artigo 999 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: PAULO ESTEVÃO NUNES 
FERNANDES (OAB 166360/SP)

Processo 1007618-75.2014.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - F.J.C.N. - L.S.C. - “À réplica em 10 
dias (arts. 326 e 327 do Código de Processo Civil) reconvenção. - ADV: ANA PAULA BORGES DE ANDRADE E LIMA (OAB 
160158/SP), FELIPE ANTÔNIO SAVIO DA SILVA (OAB 302251/SP)

Processo 1008236-20.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Exoneração - A.P.M. - D.S. - Vistos. Fls. 55/57: Alega o 
autor que sua patrona não fora intimada da decisão de fls. 32, quanto à audiência designada para o dia 29 de janeiro passado. 
Embora tenha razão o autor, já que não se vê nos autos a certidão de publicação da decisão de fls. 32, esse fato não é suficiente 
para anular a sentença proferida com fundamento no artigo 7º da Lei nº 5.478, de 25 de julho de 1968 (fls. 53/54). O autor foi 
devidamente intimado da realização da audiência, como se verifica da certidão do oficial de justiça de fls. 43, e não compareceu 
ao ato. Essa é a circunstância determinante à extinção da ação, independentemente do comparecimento de sua patrona. Por 
óbvio que, constatada a falha e desde que presente o autor, a este Juízo caberia forçosamente a redesignação da audiência. 
Contudo, não é essa a hipótese destes autos. Portanto, indefiro o pedido de fls. 55/57 e, em consequência, mantenho a sentença 
lançada às fls. 53/54. Cumpra-se aquela decisão, observada a urgência determinada para a expedição do ofício ao INSS. Int. - 
ADV: MARIA APARECIDA CORREIA DA SILVA (OAB 204967/SP), ANTONIO GALVAO DE PAULA (OAB 102844/SP)

Processo 1009573-78.2013.8.26.0361 - Inventário - Inventário e Partilha - J.C.R.B. - C.S.B. - Vistos. Manifeste-se a 
inventariante sobre a petição e documentos de fls. 135/145, apresentados pela viúva, no prazo de 10 dias. Oportunamente 
será determinada a citação da Fazenda do Estado. Int. - ADV: ROSA MARIA FERREIRA (OAB 311168/SP), VALTER AUGUSTO 
FERREIRA (OAB 99709/SP), CAMILLA ROSA DE SOUZA (OAB 194373/SP)

Processo 1010231-68.2014.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - E.R. - Foi designada Audiência de 
Tentativa de Conciliação para o dia 18/03/2015 às 16:00h a se realizar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior da UMC (UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito 
na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, sala 10, fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes 
devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: JOSE DE ALMEIDA RIBEIRO (OAB 100459/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO DOMINGOS PARRA NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCINEIDE MACIEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0070/2015
Processo 0000013-08.2008.8.26.0361 (361.01.2008.000013) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Cleiton 

Cortonesi Santos e outro - Oseias Norberto Daibis - “Manifeste-se o autor sobre a certidão negativa do senhor oficial de justiça 
( DEIXEI DE DAR CUMPRIMENTO à presente ordem em razão de não haverem sido fornecidos os meios pelo interessado 
- não fui procurado pelo interessado, ou seu advogado, até a presente data, conforme determinado em despacho pelo MM. 
Juiz. Devolvo o presente para os devidos fins, aguardando novas determinações), no prazo de cinco dias. Int.” - ADV: VICTOR 
LUTFALLA COURY ATHIE (OAB 25071/SP), JOEL APARECIDO GEROLIN (OAB 229272/SP), VICTOR ATHIE (OAB 110111/SP)

Processo 0000102-84.2015.8.26.0361 - Carta Precatória Cível - Diligências (nº 0089131318-1 - Vara Única da Comarca 
de Brazópolis) - Leonilda dos Santos Teixeira - “ Manifeste-se o autor sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, que deixou de 
intimar Viviane dos Santos em virtude de não mais residir no local, conforme declaração do atual morador, Sr. Ezequiel Ferreira 
da Silva, no prazo de cinco dias. “ - ADV: IBER JOSE AMARAL CANTUARIA (OAB 50914/MG)

Processo 0000583-52.2012.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Planos de Saúde - Unimed Paulistana Cooperativa 
de Trabalho Médico - Guizilim e Guizilim Ss Ltda - “ Defere-se o pedido retro (exequente) pelo prazo solicitado de 05 dias, para 
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comprovar o recolhimento da taxa de juntada de mandado.” - ADV: ROBERTO AFONSO BARBOSA (OAB 237661/SP), NELSON 
VIEIRA NETO (OAB 158954/SP)

Processo 0000784-83.2008.8.26.0361 (361.01.2008.000784) - Prestação de Contas - Exigidas - Obrigações - Debora Rocci 
Bernardes e outros - Providencie o autor o recolhimento do valor previsto no comunicado nº 170/11 do Conselho Superior 
da Magistratura com atualização através do provimento CSM 2195/14, no prazo de cinco dias.Int. - ADV: ALLAN DOUGLAS 
SANTIAGO PEREIRA (OAB 280754/SP), FERNANDA MENDES PATRÍCIO MARIANO DA SILVA (OAB 254896/SP)

Processo 0001298-94.2012.8.26.0361 (361.01.2012.001298) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
Bradesco S/A - Vistos. Petição de fls.177 do banco exequente, defiro pelo prazo de 05 dias. Int. - ADV: SELMA BRILHANTE 
TALLARICO DA SILVA (OAB 144668/SP), VERA LUCIA DE CARVALHO RODRIGUES (OAB 70001/SP)

Processo 0001648-77.2015.8.26.0361 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens (nº 0101718-62.2008.8.26.0001 - 2ª Vara Cível Foro Regional I - Santana) - Sociedade Beneficente São Camilo - Vistos. 
Depositar a diligencia do oficial de justiça no prazo de cinco dias, apresentando comprovante original em três vias. Decorrido 
o prazo, sem apresentação do comprovante, devolva-se ao juízo deprecante com as homenagens de estilo. Caso retorne para 
cumprimento, deverá ser LIVREMENTE distribuída. Intime-se. - ADV: ROSELI LEME FREITAS (OAB 134800/SP)

Processo 0002222-47.2008.8.26.0361 (361.01.2008.002222) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil S.a - Vistos. Cite-se por edital, o executado Mauro Tosi. Int. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO 
(OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 0002997-67.2005.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Aymoré 
Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Requeiram as partes o que de direito em cinco dias. Decorrido, sem manifestação, 
arquivem-se. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP), VICTOR HUGO BONANATA DE 
ANDRADE (OAB 287281/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP)

Processo 0003248-61.2000.8.26.0361 (361.01.2000.003248) - Procedimento Ordinário - Santa Casa de Misericordia de 
Mogi das Cruzes - Nos termos da cota retro do Ministério Público manifeste-se a Executada. Int. - ADV: MARCELO ANTUNES 
BATISTA (OAB 98531/SP), MAURO CAMPOS DE SIQUEIRA (OAB 94639/SP)

Processo 0003391-11.2004.8.26.0361/06 - Cumprimento de sentença - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 
- Municipio de Mogi das Cruzes e outro - Instituto Maria Mae do Divino Amor - - Helena Takeuchi - - Getulio Sergio da Silva - - 
Satico Kinukawa - - Celso Koichiro Kinukawa - - Naoji Takeuchi - Espolio - - Genea Administração Incorporações e Participações 
Ltda - - Sueli Tapigliani Baptista - - Isabel Mitsuko Nagao - - Mario Nagao - - Nilberto Carlos Duque - - Antonio Elias Miguel 
Seman Andari - - Eloisa Maria de Oliveira - - Agnaldo Tien Kuo Chang - - Consibra Construtora e Incorporadora Ltda - - Elias 
Tome da Silva Pires e outros - Juarez de Siqueira - - Rosana Ribeiro Soares de Siqueira - - Angélica Ribeiro de Siqueira - - 
Mirtes Siqueira dos Santos - - Marlene Lopes Silvério Siqueira - - Derci de Siqueira - - José Luiz de Siqueira - - Sérgio Mariano 
dos Santos - - Dirceu de Siqueira - - Mercedes Siqueira de Sá - - Benedito Feliciano de Sá - - Hilda Maria de Siqueira Ribeiro 
- - José Ilo Ribeiro - - Débora Alves dos Santos Siqueira - - Isabel Mitsuko Nagao - - Marizete Fonseca Pacheco - - Helena 
Takeuchi - - Silvio César de Siqueira - - Dalva Rodrigues Siqueira - - Odair Roberto de Siqueira - - Antonio da Silva - - Bernadete 
Maria da Silva - - Maria de Lourdes Siqueira - - Ana paula de Siqueira - - Antonio Faustino de Siqueira - - João Roberto de 
Siqueira - - Pedro Milton de Siqueira - - Maria Ligia de Oliveira Siqueira - - Roque Faustino de Siqueira - - Benedito Washington 
de Siqueira - - José Roberto de Siqueira - - Josélia Fagundes Costa Siqueira - Geni Prado dos Santos de Siqueira - - Darcy 
de Siqueira - - Enio de Camargo Franco Junior - Cites-e para embargos. Int. - ADV: ENIO DE CAMARGO FRANCO JUNIOR 
(OAB 302249/SP), ADEMIR APARECIDO FALQUE DOS SANTOS (OAB 97476/SP), OTTO AUGUSTO URBANO ANDARI 
(OAB 101045/SP), WILLIAM TULLIO SIMI (OAB 118776/SP), AMANDA LUARA APARECIDA RIBEIRO ABBONDANZA (OAB 
206764/SP), SANDRA PASSOS GARCIA (OAB 122115/SP), GILMARA APARECIDA MARTINS BIDOIA MELLO (OAB 143406/
SP), MARCELO EDUARDO INOCENCIO (OAB 146076/SP), MARIA ESTELA FERNANDES MARTINS FARIA (OAB 169237/SP), 
MARILISA EMI SEIKE (OAB 179670/SP), CELIO TADEU DE MELO (OAB 93009/SP), CICERO OSMAR DA ROS (OAB 25888/
SP), JOSE RODRIGUES FEITAL FILHO (OAB 56907/SP), TAKASHI SAIGA (OAB 30154/SP)

Processo 0003732-56.2012.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Condomínio - Condominio Residencial Vista Verde - A 
penhora e avaliação dos bens em cumprimento ao mandado de penhora e avaliação expedido nos autos intime-se o executado, 
por mandado, para que apresente impugnação no prazo de 15 dias (art. 475-j, § 1º, do Código de Processo Civil). Int. - ADV: 
ANA LUCIA PEREIRA DIAS (OAB 77722/SP)

Processo 0003878-97.2012.8.26.0361 (361.01.2012.003878) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Fundo de Invest. Direitos Creditórios Não Padronizados PCG-Brasil Multicarteira - “ Manifeste-se a parte quanto aos 
documentos juntados a fls.95/124 ( Oi, Cielo , Banco Itaú, AES Eletropaulo- não foram encontrados cadastro - Via Varejo - R Min 
Marcos Freire , 205 Jd Santa Rosa Ferraz de Vasconcelos - Previdência Social -localizamos registro de homônimos - Serasa - 
End. Rua Kasumo Sumizono, 30 Jd Santa Tereza - M.Cruzes, 05 dias (art. 398 do Código de Processo Civil).” - ADV: ACACIO 
FERNANDES ROBOREDO (OAB 89774/SP)

Processo 0004275-93.2011.8.26.0361 (361.01.2011.004275) - Procedimento Sumário - Coisas - Mozart Amorim de Oliveira 
- Luis Antonio Souto Cavalcante - O autor e réu deverão providenciar a retirada das respectivas certidões de honorários, sendo 
facultado as suas impressões pelo portal do SAJ. Int. - ADV: REGIANE ANDRADE MUNHOZ MARQUES (OAB 198559/SP), 
ANICETO BARBOSA NETO (OAB 160048/SP)

Processo 0004681-85.2009.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Banco Bradesco S/A - Wd Boutique Modas Ltda - - 
Minoru Kimizuka - - Helena Sumiko Hirota Kimizuka - Aguarde-se provocação no arquivo, com as devidas anotações.Int. - ADV: 
LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (OAB 243363/SP), DEBORA GUIMARAES BARBOSA (OAB 137731/SP)

Processo 0005597-95.2004.8.26.0361 (361.01.2004.005597) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Paulo 
Roberto da Costa e outro - Providencie, o requerente, a retirada da carta de adjudicação. - ADV: CLEÓPATRA LINS GUEDES 
(OAB 198951/SP)

Processo 0005915-34.2011.8.26.0361/01 (361.01.2011.005915/1) - Cumprimento de sentença - Célio Roberto da Cunha Melo 
- Terezinha de Fátima Vieira Lima - Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo de 
folhas 215/216 noticiado nesta ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, requerida por Celio Roberto da Cunha Melo em face de 
Terezinha de Fátima Vieira Lima, Número de ordem 678/11. Aguarde-se em Cartório o cumprimento do acordo. Oportunamente, 
conclusos para extinção com oportuna manifestação das partes. Int. - ADV: TATIANE APARECIDA DOS SANTOS (OAB 269678/
SP), CARLOS EDUARDO ORTEGA (OAB 255867/SP)

Processo 0006013-15.1994.8.26.0361 (361.01.1994.006013) - Outros Feitos não Especificados - Obrigações - M.M.R.A. - 
“Manifeste-se o autor sobre a certidão negativa do senhor oficial de justiça - carta precatória remetida Jaguaribe (fui informado 
pelo carcereiro que o réu foi transferido para à cidade de Pedra Branca,de lá tendo se evadido para um lugar incerto e não 
sabido) no prazo de cinco dias. Int.” - ADV: VALÉRIA APARECIDA DE LIMA (OAB 262484/SP)
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Processo 0006790-43.2007.8.26.0361 (361.01.2007.006790) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Benedita Fernandes 
de Carvalho - “ O requerente deverá esclarecer a petição de fls. 460, tendo em vista que a mesma não veio acompanhada 
da certidão de honorários original. Int.” - ADV: RAFAEL DE SOUZA MIRANDA (OAB 226239/SP), JACK IZUMI OKADA (OAB 
90393/SP), HELEINE VIRGINIA LILLO QUINTAS (OAB 181004/SP), BRAZ PESCE RUSSO (OAB 21585/SP), SYLVIA HOSSNI 
RIBEIRO DO VALLE (OAB 46005/SP)

Processo 0007354-17.2010.8.26.0361 (361.01.2010.007354) - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem 
despejo - Mpa Locação de Máquinas e Equipamentos S/c Ltda - Wilson Domingos Esteves e outro - Expeça-se nova carta 
precatória. Int. - ADV: PAULO RODRIGUES DE SOUZA (OAB 128381/SP), JOSE ANTONIO NUNES FERREIRA DA SILVA (OAB 
85369/SP)

Processo 0007820-74.2011.8.26.0361 (361.01.2011.007820) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Julio Cesar Duarte 
Peinado - Município de Mogi das Cruzes - Certifique a serventia quais as pessoas que ainda não foram citadas e não localizadas 
para apreciar o pedido de citação por edital. Int. - ADV: AMANDA LUARA APARECIDA RIBEIRO ABBONDANZA (OAB 206764/
SP), EDSON ROGERIO MARTINS (OAB 101077/SP)

Processo 0008074-86.2007.8.26.0361 (361.01.2007.008074) - Retificação de Registro de Imóvel - Registro de Imóveis - 
Junko Obara Inai e outros - Municipio de Mogi das Cruzes - Adonias Ferreira da Silva - Providencie a serventia a regularização 
das folhas dos autos. Após, conclusos. - ADV: AMANDA LUARA APARECIDA RIBEIRO ABBONDANZA (OAB 206764/SP), OTTO 
AUGUSTO URBANO ANDARI (OAB 101045/SP), MARCIA BARBOSA DA CRUZ (OAB 200868/SP)

Processo 0008083-92.2000.8.26.0361 (361.01.2000.008083) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Ativo S/A Securitizadora de Créditos Financeiros - Vistos Petição de fls.223 da exequente, 
manifeste-se o executado no prazo legal de 05 dias. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), GUERINO BERTAIOLLI 
JUNIOR (OAB 47672/SP)

Processo 0008247-86.2002.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Thais Cristina 
Pereira de Paulo - Jornal O Diario de Mogi - Aguarde-se o cumprimento do mandado já expedido. Int. - ADV: LUIZ SERGIO 
MARRANO (OAB 44160/SP), RAIMUNDO FILHO DE ABREU E SILVA (OAB 137653/SP)

Processo 0008435-06.2007.8.26.0361/03 - Cumprimento de sentença - Pwa Tjioe Kok Tjin e outro - Leila Maria de Siqueira 
- “Providencie o Dr. Christian S. Damianovich a retirada do mandado de levantamento.”. - ADV: WILLIAM DAMIANOVICH (OAB 
32391/SP), ROSMARI APARECIDA ELIAS CAMARGO (OAB 152535/SP), ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO CAMPOS 
(OAB 152525/SP), MARCIA CRISTINA JUNGERS TORQUATO (OAB 125155/SP)

Processo 0008506-66.2011.8.26.0361 (361.01.2011.008506) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - 
G.C.A. e outro - “ Cota da Defensoria : defere-se para que o procurador de fls. 19/20( Dra Bruna Martins Maurício) de andamento 
ao feito , no prazo de cinco dias.” - ADV: BRUNA MARTINS MAURICIO (OAB 348384/SP), GEDIEL CLAUDINO DE ARAUJO 
JUNIOR (OAB 117211/SP)

Processo 0009604-52.2012.8.26.0361 (361.01.2012.009604) - Procedimento Ordinário - Guarda - R.J.G. - Vistos. Diante da 
certidão retro da serventia, informando que decorreu o prazo legal de 15 dias, para satisfação voluntária da dívida, manifeste-se 
o requerente, no prazo legal de 05 dias. - ADV: FERNANDA MENDES PATRÍCIO MARIANO DA SILVA (OAB 254896/SP)

Processo 0010888-95.2012.8.26.0361 (361.01.2012.010888) - Usucapião - Coisas - Ivan Rodrigues dos Santos - Municipio 
de Mogi das Cruzes - Manifeste-se o autor em vista do decurso do sobrestamento do feito, no prazo de cinco dias.Int. - ADV: 
AMANDA LUARA APARECIDA RIBEIRO ABBONDANZA (OAB 206764/SP), MARIA ESTELA FERNANDES MARTINS FARIA 
(OAB 169237/SP)

Processo 0010976-07.2010.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Jandira Caroline dos Santos Braga - - Maria 
Auxiliadora dos Santos - - Maria Eduarda dos Santos Braga - Benedito Carlos de Oliveira - - Vanessa dos Santos Cruz Pires 
- - Andyara Camargo da Cunha - - Alaim Jorge Correia e outro - Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Int. - ADV: 
ANA CRISTINA RAFFUL (OAB 135876/SP), CARLOS EDUARDO BISSACO (OAB 177960/SP), VIVIANE TAVEIRA LEITE (OAB 
280700/SP), ANA KEILA APARECIDA ROSIN (OAB 289264/SP), FABRIZIA TROLEZ FURTADO (OAB 300300/SP)

Processo 0011197-87.2010.8.26.0361/01 (361.01.2010.011197/1) - Cumprimento de sentença - A.A. - H.A. - Vistos. Cota 
de fls.159 do Ministério Público, manifestem-se as partes. Int. - ADV: ANDRESSA ALDREM DE OLIVEIRA (OAB 185446/SP), 
MIRIAM DOS SANTOS BASILIO COSTA (OAB 165723/SP)

Processo 0011312-16.2007.8.26.0361 (361.01.2007.011312) - Execução de Título Extrajudicial - Previdência privada - Caixa 
de Previdencia dos Funcionarios do Banco do Brasil Previ - Vanderlei Alves Leite e outro - Lut Intermediação de Ativos e Gestão 
Judicial - “ Ciência do ofício recebido da 5 Vara Cível de Bauru (Fixou os honorários periciais em R$ 3.300,00 ). Int. “ - ADV: 
SILVANA BERNARDES FELIX MARTINS (OAB 162348/SP), ALCEU LUIZ CARREIRA (OAB 124489/SP), ADILSON ELIAS DE 
OLIVEIRA SARTORELLO (OAB 160824/SP), MARIANA DO CARMO JURADO GARCIA (OAB 302668/SP), CARLOS ALBERTO 
DE SANTANA (OAB 160377/SP)

Processo 0012551-79.2012.8.26.0361 (361.01.2012.012551) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A - Maurício Alessandro Muniz Gomes Boettger - Dê-se ciência as 
partes do retorno dos autos requerendo o que de direito. I - ADV: FERDINANDO MELILLO (OAB 42164/SP), CILLAS LUCIANO 
(OAB 70380/SP), SILVANIA APARECIDA RUIZ (OAB 105292/SP), PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)

Processo 0013024-65.2012.8.26.0361 (361.01.2012.013024) - Monitória - Cheque - Mauro Kendi Noda - Providencie o autor 
o recolhimento da taxa para fins de apreciar o pedido retro. Int. - ADV: NELSON MASAKAZU ISERI (OAB 131033/SP), MARCELI 
DOS SANTOS SILVA. (OAB 307337/SP), MÁRCIO MUNEYOSHI MORI (OAB 177631/SP)

Processo 0013114-73.2012.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - Washington Luiz Peruchi - 
Viviane Isabel Nascimento e outro - O(A) requerente (Dra. Fernanda) deverá retirar a(s) guia(s) de levantamento no prazo de 
365 dias, sob pena de cancelamento (Provimento CG nº 19/2009). - ADV: ELZIRA MARIA DE PAIVA RAMOS BATTANI (OAB 
133635/SP), FERNANDA CRISTINA BONO DE ANDRADE (OAB 301619/SP)

Processo 0013311-28.2012.8.26.0361 (361.01.2012.013311) - Depósito - Alienação Fiduciária - Aymore Credito Financiamento 
e Investimento S/A - Diante do trânsito em julgado da decisão retro, aguarde-se o decurso do prazo de 24 horas nos termos da 
decisão proferida. Int. - ADV: FERDINANDO MELILLO (OAB 42164/SP), PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)

Processo 0014562-23.2008.8.26.0361/01 (361.01.2008.014562/1) - Cumprimento de sentença - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Requeira o Exequente o que de direito. Int. - ADV: 
JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/SP)

Processo 0015554-76.2011.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda - Pci Participações Construções e 
Incorporações Ltda - Laurinda Martins Pinto de Morais - - Pedro de Morais Neto - Aos Executados para manifestação nos autos 
em cinco dias com relação a petição retro. Decorrido, prossiga-se com as execução indicando o exequente os meios legais para 
satisfação do débito. Int. - ADV: ALESSANDRA CRISTINA SCAPIN JORDY (OAB 172649/SP), THAIS CRISTINA RAZEL ORIOLI 
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MORAES (OAB 204148/SP), FERNANDA BELLUCI LOURENÇO (OAB 208225/SP)
Processo 0015923-75.2008.8.26.0361 (361.01.2008.015923) - Procedimento Ordinário - DIREITO CIVIL - Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo Cdhu - Diante da manifestação retro, expeça-se nova certidão 
de honorários. Int. - ADV: JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/SP), 
CARLOS EDUARDO BISSACO (OAB 177960/SP)

Processo 0015941-57.2012.8.26.0361 (361.01.2012.015941) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira S/A C.f.i. - Vistos, Recebo a petição de folhas 85/89 como aditamento da inicial para constar do polo 
ativo o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL em substituição de 
BV Financeira S/A CFI. Providencie a serventia as anotações no sistema, inclusive com relação aos procuradores. No mais, 
aguarde-se manifestação nos autos com relação ao prosseguimento da ação. Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA 
(OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0015982-24.2012.8.26.0361 (361.01.2012.015982) - Inventário - Inventário e Partilha - M.S.S.F. e outros - J.R.S.F. 
- Vistos. Informação da contadoria judicial de fls.129, manifestem-se os inventariantes no prazo de 05 dias. Int. - ADV: JAIR 
NUNES DA ROSA (OAB 52787/SP), JEFFERSON DE OLIVEIRA (OAB 168919/SP)

Processo 0016593-79.2009.8.26.0361 (361.01.2009.016593) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Telecomunicações de 
São Paulo S/A Telesp - Vistos. ARLINTON NAKAZAWA ajuizou a presente ação, pelo procedimento sumário, em face de 
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP, objetivando a condenação desta ao pagamento de indenização por danos 
morais, a ser prudentemente arbitrada pelo Juízo. Alega o autor ser titular de contrato de prestação de serviços de internet 
banda larga denominado “SPEEDY” (sistema ADSL), fornecido pela empresa ré e vinculado à linha telefônica nº (11) 4796-3193. 
Ocorre que houve falha na prestação do serviço contratado junto à requerida, impossibilitando o acesso regular à internet, por 
período que se estendeu por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias, nada obstante as diversas ordens de serviço emitidas 
durante o período, o que lhe acarretou diversos transtornos de ordem pessoal, acadêmica e profissional. Afirma que enfrentou 
dificuldades para se comunicar com sua irmã e pai que atualmente residem no Japão, e se valem de ferramentas (“Messenger” 
e “Skype”) que demandam a utilização da internet . Ademais, aluno do curso de Ciências Econômicas, o requerente não 
conseguia ter acesso ao “Erudito” portal da USP para comunicação entre professores e alunos, e no qual é disponibilizado parte 
do material didático do curso. E, por fim, para fazer frente a seus compromissos profissionais, o autor precisou se valer da ajuda 
de terceiros (seu primo e sua namorada) para utilização do serviço de internet banda larga, vez que é servidor público municipal, 
com funções internas e externas na repartição pública, e parte de seu trabalho demanda a utilização de internet banda larga 
para sua execução. Aduz, por fim, a existência de dano moral a ser indenizado, pois a situação vivenciada pelo autor extrapola 
o mero dissabor cotidiano. Juntou os documentos de fls. 18/95. A r. sentença de fls. 100/103 julgou improcedente o pedido 
condenatório, por entender tratar-se de mero inadimplemento contratual por parte da empresa ré. O recurso de apelação 
interposto pelo requerente (fls. 105/109) foi provido pelo v. acórdão de fls. 120/124, que anulou a sentença e determinou o 
prosseguimento do feito. Às fls. 132, foi determinado o processamento do feito pelo rito ordinário. Citada (fls. 138vº), a requerida 
ofereceu contestação (fls. 142/150), com documentos (fls. 151/185). Alega, preliminarmente, nulidade de citação, recebida por 
pessoa não identificada e realizada em endereço diverso daquele indicado como sede da ré. No mérito afirma que todas as 
solicitações de reparo foram atendidas pela requerida, que, inclusive, lançou crédito em favor do requerente tocante ao período 
em que o serviço não foi disponibilizado. Aduz que não consta dos autos qualquer prova apta a demonstrar resistência ou 
negligência por parte da empresa ré, e nega a prática de ato ilícito, a ensejar a indenização por danos morais pretendida. Às fls. 
188, a zelosa serventia certificou a intempestividade da contestação. O requerente manifestou-se em réplica (fls. 192/194), 
vindo, ato contínuo, os autos conclusos para decisão. É o relatório. Decido. De proêmio, entendo válida a citação da requerida, 
vez que da carta expedida às fls. 137/138 constou o endereço declinado no modelo de contrato de adesão oferecido pela 
empresa ré (fls. 72/82). Ademais, assente na jurisprudência o entendimento de que, na citação de pessoa jurídica, aplica-se a 
teoria da aparência, pela qual há de se considerar perfeita e válida a citação feita à pessoa jurídica, em sua sede social, em 
pessoa que não se insurgiu contra a possibilidade de receber a citação. Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal 
de Justiça: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA VIA POSTAL. RECEBIMENTO DA CARTA POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO. VALIDADE. 
APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. 1. “Esta Corte possui entendimento no sentido de que é válida a 
citação realizada na pessoa que se identifica como funcionário da empresa e que a recebe sem qualquer ressalva a respeito da 
falta de poderes para tanto” (AgRg no AREsp 180.504/SP, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 29/6/2012). 2. Agravo 
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 402052 MS 2013/0329027-5, Relator Ministro Raul Araújo, 4ª Turma, 
julgado em 26/11/2013, DJe 19/12/2013) EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. RECEBIMENTO 
POR EMPREGADO. TEORIA DA APARÊNCIA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE 
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do 
artigo 535 do Código de Processo Civil, porquanto, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi 
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido 
contrário à pretensão da recorrente. 2. É inviável a reforma do acórdão recorrido, quando para tanto for necessária a reapreciação 
do conjunto probatório, tendo em vista o enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental não 
provido. (AgRg no AREsp 149320 SP 2012/0020747-9, Relatora Ministro Luis Felipe Salomão, 3ª Turma, julgado em 22/04/2014, 
DJe 25/04/2014) Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e sendo desnecessária a dilação probatória, 
em virtude da revelia (art. 330, inciso II, do Código de Processo Civil), passo ao exame direto do mérito, âmbito em que a 
procedência parcial da ação é medida que se impõe. A presente ação envolve interesses patrimoniais disponíveis, razão pela 
qual a revelia irradia seus efeitos, reputando-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 319 do 
mesmo diploma legal. No presente feito, a confissão abrange, especificamente, a falha na prestação do serviço de internet 
banda larga “Speedy” (sistema ADSL) pelo prazo mencionado na exordial (aproximadamente 45 dias), bem assim os transtornos 
experimentados pelo autor em virtude do defeito apresentado. Tocante ao pedido indenizatório, observo que o simples 
descumprimento do contrato, em regra, não caracteriza a ocorrência de dano moral, consoante entendimento jurisprudencial 
pacificado. Contudo, no caso em tela, observo que a conduta da ré extrapolou os limites do mero inadimplemento contratual, 
vez que os reiterados pedidos de reparo para o mesmo serviço (consoante se pode verificar pela documentação acostada aos 
autos, notadamente às fls. 25/28, 32, 34/36) bem demonstram o descaso da ré para a solução do defeito apresentado na 
prestação do serviço contratado. Ademais, o tempo verificado para a solução do problema (que se estendeu por aproximadamente 
45 dias), bem assim o constrangimento indevido do autor (que precisou se valer da ajuda de terceiros para o pleno cumprimento 
de seus compromissos acadêmicos e profissionais), configuram a ocorrência de dano extrapatrimonial, passível de ressarcimento 
consoante já decidido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TELEFONIA FIXA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO Pretensão de declaração de inexigibilidade da 
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cobrança de pacote de serviços ?Speedy? não contratado pela autora Ilegitimidade da demandante para o manejo da ação 
declaratória, pois a titularidade da linha telefônica não pertencia à autora e sim a terceiro, não sendo ela, portanto, titular do 
direito subjetivo alegado. - Indenização por danos morais - Linha telefônica que se tornou inoperante durante um mês - Falha na 
prestação de serviços, que enseja danos morais ao usuário - Indenização devida - Responsabilidade objetiva da demandada 
evidenciada - Recurso parcialmente provido, para julgar a ação parcialmente procedente, condenando-se a ré ao pagamento de 
indenização de R$ 3.000,00 por danos morais, repartidos e compensados os encargos sucumbenciais entre os litigantes. (TJ-
SP - APL: 122566020088260562 SP 0012256-60.2008.8.26.0562, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 13/02/2012, 33ª 
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2012) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO Pretensão de declaração de inexigibilidade da cobrança de pacote de 
serviços “Speedy” não contratado pela autora Ilegitimidade da demandante para o manejo da ação declaratória, pois a titularidade 
da linha telefônica não pertencia à autora e sim a terceiro, não sendo ela, portanto, titular do direito subjetivo alegado. - 
Indenização por danos morais - Linha telefônica que se tornou inoperante durante um mês - Falha na prestação de serviços, que 
enseja danos morais ao usuário - Indenização devida - Responsabilidade objetiva da demandada evidenciada - Recurso 
parcialmente provido, para julgar a ação parcialmente procedente, condenando-se a ré ao pagamento de indenização de R$ 
3.000,00 por danos morais, repartidos e compensados os encargos sucumbenciais entre os litigantes. (TJ-SP, Relator: Carlos 
Nunes, Data de Julgamento: 13/02/2012, 33ª Câmara de Direito Privado) Em relação ao quantum indenizatório, deve a 
indenização ser fixada de modo a atender à justa medida entre a ilicitude perpetrada e o enriquecimento sem causa possível, 
consoante entendimento jurisprudencial assente: ACIDENTE DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO INDENIZAÇÃO DEVIDA DANO 
MORAL IN RE IPSA VALOR QUE DEVE SER PUNITIVO, SEM ENSEJAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Motorista do 
caminhão que imprudentemente imprimiu marcha à ré, vindo a atropelar a autora. Danos morais configurados. Patamar razoável, 
que deve ser mantido. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJ-SP - APL: 00018286420038260248 SP 0001828-64.2003.8.26.0248, 
Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 10/09/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2014) 
AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPERVIA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO S/A, LESÕES 
SUPORTADAS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA 
DO § 6º DO ARTIGO 37, DA CRFB/88. DANO MORAL CONFIGURADO. Para configuração da responsabilidade objetiva, 
dispensa-se perquirir quanto à observância do dever objetivo de cuidado pelo agente, pois o que importa é relação de causa e 
efeito. Se da conduta investigada resultou dano, surge a responsabilidade de repará-lo, a teor do art. 37,§ 6, do CRFB/88, a não 
ser que se rompa o nexo de causalidade entre eles. Aos autos acostaram-se o Boletim de Ocorrência, o atendimento médico em 
hospital e ainda fora produzida prova pericial que constatou o nexo técnico de causalidade. Assim, pode-se, no mínimo, inferir-
se de serem verossímeis as alegações formuladas na inicial. Com isso, compete ao prestador do serviço comprovar a inexistência 
de defeito no serviço, bem como causas excludentes de responsabilidade objetiva, a teor do art. 333, II, do CPC. Tem-se como 
dano moral a reação psicológica que a pessoa experimenta em razão de uma agressão a um bem integrante de sua personalidade, 
causando-lhe vexame, sofrimento, humilhação e outras dores do espírito. (Cavalieri Filho:2003:95). Dessa forma, na quantificação 
do dano moral procura-se atender à capacidade econômica do infrator, à gravidade do dano, aos transtornos suportados pela 
vítima, de forma a não permitir o enriquecimento sem causa do ofendido e a prática reiterada de condutas abusivas. No que toca 
ao pedido a alegada sucumbência, analisando os pedidos formulados na inicial, verifica-se ser aplicável à hipótese o art. 21, 
parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00119881920058190202 RJ 0011988-
19.2005.8.19.0202, Relator: DES. HELDA LIMA MEIRELES, Data de Julgamento: 07/08/2013, TERCEIRA CAMARA CIVEL, Data 
de Publicação: 12/12/2013 10:41) Destarte, considerando-se a extensão do dano (nos exatos termos do art. 944, CC), a 
possibilidade econômica do ofensor, a condição econômica do ofendido, e o caráter didático da reparação pecuniária (que deve 
servir como desestímulo à prática de nova conduta lesiva por parte do ofensor), reporto suficiente o valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) a título de indenização pelo dano moral suportado pelo autor. Dispositivo. Isto posto, julgo procedente o pedido da 
inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), atualizáveis monetariamente desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo 
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sucumbente, arcará a empresa ré com o pagamento das verbas sucumbenciais 
de praxe, quais sejam, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenação (art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil), atualizáveis a partir desta decisão. P.R.I.C. - ADV: 
CIRO PERETTI ALVES DE SOUZA (OAB 320521/SP), PAULA LIMA CLASEN DE MOURA (OAB 190750/SP), LUIZ EDUARDO 
BOAVENTURA PACIFICO (OAB 117515/SP), HELCIO GUIMARAES (OAB 111416/SP)

Processo 0016621-76.2011.8.26.0361 (361.01.2011.016621) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / 
Ameaça - Itsuo Tahara e outro - Sino Comercio e Serviço Automotivo Ltda Epp - “ Manifeste-se o autor sobre a certidão do Sr. 
Oficial de Justiça, que deixou de intimar o requerido por não encontrá-lo sendo informado no local, pelo Sr. Caetano de que a 
empresa funcionou há uns 3 anos atrás e que há mais de 02 anos está estabelecida a empresa BK Auto Center, propriedade de 
Bene e Caetano, no prazo de cinco dias. “ - ADV: MAURO CAMPOS DE SIQUEIRA (OAB 94639/SP), RICARDO SAHARA (OAB 
301897/SP), PAULO VICENTE RAMALHO (OAB 83783/SP)

Processo 0016916-21.2008.8.26.0361 (361.01.2008.016916) - Ação Civil Pública - DIREITO CIVIL - Município de Mogi das 
Cruzes - Manifeste-se o autor sobre a certidão negativa do senhor oficial de justiça (dirigi-me à Estrada Mogi-Bertioga, km 07, 
na Vila Moraes, onde deixei de citar Silvia Takako Nakano e Abel de Sá, em virtude de não ter localizado suas residências, 
apesar de ter indagado a algumas pessoas que por lá residem ou trabalham) no prazo de cinco dias. Int. - ADV: CELIO TADEU 
DE MELO (OAB 93009/SP), AMANDA LUARA APARECIDA RIBEIRO ABBONDANZA (OAB 206764/SP)

Processo 0017178-68.2008.8.26.0361 (361.01.2008.017178) - Procedimento Sumário - Aymoré Crédito Financiamento e 
Investimento - Expeça-se mandado de levantamento. Após, conclusos para extinção. Int. - ADV: BENEDITO TADEU FERREIRA 
DA SILVA (OAB 82735/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 
1853/RN)

Processo 0017258-95.2009.8.26.0361 (361.01.2009.017258) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Destaque Distribuidora 
de Veiculos e Peças Ltda - Oficie-se para a Defensoria Pública para reserva dos honorários do perito. Int. - ADV: MARCOS 
RAFAEL RODRIGUES (OAB 243974/SP), RICARDO RODRIGUES DE AGUIAR (OAB 177379/SP), DEBORA LOHNHOFF DOS 
SANTOS (OAB 243887/SP)

Processo 0018333-14.2005.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Espólio de 
Marinho Marto - - Margarete Marto - Marlene Marto Boldrin - Diante da guia de depósito em cumprimento a ordem de bloqueio 
judicial intime-se o executado, por seu patrono constituído nos autos, para que apresente impugnação no prazo de 15 dias (art. 
475-j, § 1º, do Código de Processo Civil). Int. - ADV: ROSELI OBLASSER KOHLEMANN (OAB 75735/SP), ARMANDO MIANI 
JUNIOR (OAB 159238/SP)

Processo 0018810-27.2011.8.26.0361 (361.01.2011.018810) - Procedimento Sumário - Obrigações - Sergio Claudio Ferreira 
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Serra Filho - Andreucci Consultoria de Imoveis S/c Ltda - Expeça-se mandado de levantamento com as cautelas de praxe. Int. 
- ADV: JOAO PEDRO FERNANDES DE MIRANDA (OAB 35916/SP), EDIMO JOSE ANDREUCCI JUNIOR (OAB 147112/SP), 
FERNANDO HENRIQUE ORTIZ SERRA (OAB 310445/SP)

Processo 0018834-26.2009.8.26.0361/01 (361.01.2009.018834/1) - Cumprimento de sentença - Anfab Empreendimentos 
e Participaçoes Ltda - Edna Cristina Alves - Expeça-se carta de sentença coma s cautelas de praxe. No mais, cumpra-se a 
decisão retro. Int. - ADV: CLAUDETE CHAVES MERCADO (OAB 153034/SP), MARIA LÚCIA FURTADO (OAB 183441/SP), LUIS 
ANTONIO MEIRELLES (OAB 119898/SP)

Processo 0018877-02.2005.8.26.0361 (361.01.2005.018877) - Procedimento Ordinário - Ingresso e Exclusão dos Sócios 
na Sociedade - Vera Lucia Ribeiro Fuess - Acacio Yukata Toge e outros - Cobre-se resposta do ofício. - ADV: FERNANDO 
HENRIQUE ORTIZ SERRA (OAB 310445/SP), LUIZ MARRANO NETTO (OAB 195570/SP), BENEDITO DAVID SIMOES DE 
ABREU (OAB 73817/SP), LUIZ SERGIO MARRANO (OAB 44160/SP), DIOMAR ACKEL FILHO (OAB 24130/SP)

Processo 0019154-71.2012.8.26.0361 (361.01.2012.019154) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação 
/ Ameaça - Nilmar Antonio Cesario Domiciano - Sheila Marques e outros - Aguarde-se manifestação nos autos com relação a 
petição retro. Int. - ADV: CAROLINE FERNANDES COSTA (OAB 324550/SP), GEDEÃO CHUNG (OAB 203507/SP), SALETE 
APARECIDA DA ROCHA SPENA (OAB 69304/SP)

Processo 0019573-28.2011.8.26.0361 (361.01.2011.019573) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Marcatto e Cia Ltda 
- Manifeste-se o autor com relação ao prosseguimento da ação. Int. - ADV: MARILENA DE ARAUJO (OAB 52335/SP), JULIO 
AGUIAR DIAS (OAB 164023/SP), GABRIELA BOU GHOSSON MARCATO (OAB 300784/SP), CLERIO RODRIGUES DA COSTA 
(OAB 94553/SP)

Processo 0020559-79.2011.8.26.0361 (361.01.2011.020559) - Procedimento Ordinário - Patente - Ricardo Ferrari 
Continentino e outro - “Providencie o réu a retirada do mandado de levantamento.”. - ADV: RICARDO GERALDES FERNANDES 
(OAB 138400/SP), VICTOR ATHIE (OAB 110111/SP)

Processo 0020930-43.2011.8.26.0361 (361.01.2011.020930) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - João 
Batista Vanderley - “Aguarde-se por 60 dias a devolução da carta precatória, em vista da comprovação de distribuição. Int.” - 
ADV: ADRIANA GONÇALVES SALINA (OAB 252710/SP), MARCOS ALBERTO PEREIRA (OAB 105132/SP)

Processo 0021341-23.2010.8.26.0361 (361.01.2010.021341) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
Residencial Itapeti I - Geraldo Rodrigues do Nascimento - Banco do Brasil S.A. - Jean Pereira Gonçalves - Providencie a 
serventia a expedição de novos mandados de levantamentos com as cautelas de praxe. Sem prejuízo, certifique o alegado na 
petição retro. Após, conclusos. Int. - ADV: MILENE AMORIM DE MATOS (OAB 223246/SP), ROBSON GERALDO COSTA (OAB 
237928/SP), EVELYN APOLONIO BUCOVIC (OAB 266595/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), MARCOS 
ROBERTO MEM (OAB 208901/SP), JOSE FERNANDES DOS SANTOS (OAB 148544/SP)

Processo 0021644-66.2012.8.26.0361 (361.01.2012.021644) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Renato Consolmagno 
e outros - Providencie o requerido Renato Consolmagno a juntada aos autos de cópia da Certidão de óbito do Sr. Mauricio 
Consolmagno, bem como a qualificação dos herdeiros deste, conforme requerimento dos autores deferido por este Juízo. - 
ADV: MARIA LUIZA VASCONCELOS MORENO (OAB 155278/SP), AMANDA LUARA APARECIDA RIBEIRO ABBONDANZA 
(OAB 206764/SP), LUCIANA RODRIGUES CARDOSO LEMES (OAB 321460/SP), CLÁUDIA PÉRES DOS SANTOS CRUZ (OAB 
181091/SP)

Processo 0022845-93.2012.8.26.0361 (361.01.2012.022845) - Procedimento Sumário - Obrigações - Companhia Brasileira 
de Meios de Pagamento - Providencia a exequente(requerida),a retirada do mandado de levantamento. Int. - ADV: NICOLE 
BORK ALVO (OAB 314865/SP), MARCELA CRISTINA ALMEIDA FELICIANO (OAB 313696/SP), ALFREDO ZUCCA NETO 
(OAB 154694/SP), DIOMAR ACKEL FILHO (OAB 24130/SP), GUILHERME LOPES DO AMARAL (OAB 248740/SP), EIDY LIAN 
CABEZA (OAB 322757/SP)

Processo 0023946-10.2008.8.26.0361 (361.01.2008.023946) - Despejo por Falta de Pagamento - Associação dos Condôminos 
do Mogi Shopping Center - Fator Ms Modas Ltda - Providencie a exequente a retirada do mandado de levantamento. Int. - ADV: 
CEZAR MACHADO LOMBARDI (OAB 196726/SP), LUIZ ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA (OAB 243363/SP)

Processo 0025429-41.2009.8.26.0361 (361.01.2009.025429) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Locação de Imóvel - Antonia Garcia Torralbo - Waldemar de Carvalho Sales - “Defere-se vista para a parte interessada, pelo 
prazo de dez dias. Int.” - ADV: ADRIANO MUNHOZ MARQUES (OAB 198347/SP), REGIANE ANDRADE MUNHOZ MARQUES 
(OAB 198559/SP), FERNANDA MENDES PATRÍCIO MARIANO DA SILVA (OAB 254896/SP), ANDRE LUIZ PATRICIO DA SILVA 
(OAB 58184/SP)

Processo 0025472-75.2009.8.26.0361 (361.01.2009.025472) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Valderi Alves Brandão - Eduardo Takashi Takumi e outro - Intime-se o perito novamente. Int. - ADV: GUERINO BERTAIOLLI 
JUNIOR (OAB 47672/SP), LESLIE MATOS REI (OAB 248205/SP), ALEXANDRE FERNANDES ANDRADE (OAB 272017/SP), 
VANILDA FERNANDES DO PRADO REI (OAB 286383/SP)

Processo 0026570-61.2010.8.26.0361 (361.01.2010.026570) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil - Elie Rafael Abboud - Manifeste-se o requerido com relação ao 
pedido de extinção do feito requerido na petição retro. Int. - ADV: ROMULO GUSMÃO DE MESQUITA SANTOS (OAB 170523/
SP), FERDINANDO MELILLO (OAB 42164/SP), CILLAS LUCIANO (OAB 70380/SP), PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/
SP), ISIS ALVES COSTA (OAB 288272/SP), FELIPE CARRARO MELILLO (OAB 298021/SP)

3ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIO HENRIQUE CANELAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELE OLIVEIRA ARAÚJO DE SOUZA VANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0092/2015
Processo 1004182-45.2013.8.26.0361 - Inventário - Inventário e Partilha - Nelson Massao Sakuma - Hajime Sakuma - 

DEVERÁ O ADVOGADO DO AUTOR, EM CINCO DIAS, COMPARECER EM CARTÓRIO PARA RETIRADA DE SUA PETIÇÃO E 
DOCUMENTO PROTOCOLIZADA EM 27/01/15, DEVENDO PROMOVER O PROTOCOLAMENTO ELETRÔNICO, HAJA VISTA 
TRATAR-SE DE PROCESSO DIGITAL. - ADV: IGOR REIS PORTO (OAB 241205/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIO HENRIQUE CANELAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELE OLIVEIRA ARAÚJO DE SOUZA VANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0088/2015
Processo 0000177-31.2012.8.26.0361 (361.01.2012.000177) - Monitória - Espécies de Contratos - Amc Serviços 

Educacionais Ltda - Ancel Fontanezzi Garcia - Fl. 113: Nos termos dos provimentos CSM nº 1.826/10 (disponibilizado no DJE de 
22/10/2010), 1.864/11 (disponibilizado no DJE de 03/03/2011 e 2.195/2014 (disponibilizado no DJE de 08/08/2014), providencie 
o exequente/autor, no prazo de 05 dias, o recolhimento da taxa de serviço de obtenção das informações visadas (R$ 12,20 por 
pessoa/órgão), a ser recolhida através da Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, código 434-1 “Impressão 
de Informações do Sistema BACENJUD”. Na omissão, os autos aguardarão provocação no arquivo. - ADV: TANIA MARTIN 
PIRES GATTI (OAB 125828/SP)

Processo 0001061-65.2009.8.26.0361 (361.01.2009.001061) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Antonio Manoel Gomes - Colegio Evolução Ltda - (FLS. 286) - Vistos. Esclareça o exequente seu pedido de fls. 276, haja 
vista que o exequente não se encontra representado nos autos. Manifeste-se, pois, em prosseguimento, requerendo o que 
entender de direito, no prazo de dez dias. Intime-se. - ADV: MARCO AURELIO LOPES FERNANDES (OAB 139055/SP), GEDIEL 
CLAUDINO DE ARAUJO JUNIOR (OAB 117211/SP)

Processo 0001154-23.2012.8.26.0361 (361.01.2012.001154) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Clarice de França 
Siqueira - João Rodrigues da Silva - - DORIVAL FELIX PEREIRA - - ARMANDO DONIZETE PEREIRA - - SALÃO DO REINO 
DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ - Vistos. Em razão do requerimento da autora de fls. 175, defiro o desentranhamento dos 
documentos, mediante traslado, exceção à procuração e guias de recolhimento específicas a este processo. Int. - ADV: SONIA 
MARIA DO NASCIMENTO (OAB 99547/SP)

Processo 0001242-32.2010.8.26.0361 (361.01.2010.001242) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Aparecido Ribeiro - 
Terezinha Maria Vieira - - Mrv Engenharia e Participações S/A - Vistos etc. Considerando que o AR retornou negativo por motivo: 
ausente (fls. 336), INTIME-SE o autor a dar prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, nos termos 
do artigo 267, III e §1º do CPC. Desde já, autorizo o cumprimento do ato processual em todos os dias da semana, em qualquer 
horário, em conformidade com o artigo 172 do Código de Processo Civil. Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP110/305. Servirá 
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CARLOS ELY 
MOREIRA (OAB 97855/SP), PAULO RAMIZ LASMAR (OAB 44692/MG), MARIA LUIZA DE OLIVEIRA MATTOS (OAB 87791/
MG)

Processo 0001551-44.1996.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Depósito - BB Financeira S/A Credito Financiamento 
e Investimento - King Master Ind e Com Ltda - Nos termos dos Provimentos CSM 1321/2007, alterado pelos Provimentos CSM 
1668/2009 e 1758/2010, Provimento CSM 1826/2010, Provimento CSM 1864/2011 e Provimento CSM 2039/2013, alterado pelo 
Provimento CSM 2058/2013, e Provimento CSM 2.195/2014, este último disponibilizado no dia 08/08/2014, PROVIDENCIE A 
EXEQUENTE, NO PRAZO DE DEZ DIAS, O RECOLHIMENTO DA TAXA DO SERVIÇO PARA PESQUISAS JUNTO AOS SISTEMA 
INFOJUD, NO TOTAL DE R$ 12,20 POR PESSOA A SER PESQUISADA E POR SISTEMA UTILIZADO - NA GUIA DO FUNDO 
ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO CÓDIGO 434-1. NO SILÊNCIO, AGUARDE-SE PROVOCAÇÃO 
NO ARQUIVO. - ADV: CELSO GOMES CARDOSO FILHO (OAB 194972/SP), NELSON RICARDO FRIOL (OAB 87043/SP), 
FRANCISCO CARLOS NUNES DE AQUINO (OAB 74894/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 0001636-10.2008.8.26.0361 (361.01.2008.001636) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - M.N.L. - L.A.L. - 
Fabricio Henrique Canelas Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão (fls. 166/170). Assim, requeira a parte autora o que de direito. Prazo 
de quinze dias. No silêncio, procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os autos. Intimem-se. Mogi das Cruzes, 04 
de fevereiro de 2015. - ADV: VIVIANE CRISTINA ROSA (OAB 190351/SP), ALDENI CALDEIRA COSTA (OAB 136211/SP)

Processo 0002344-21.2012.8.26.0361 (361.01.2012.002344) - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - Imobiliária 
Cruzeiro do Sul de São Paulo Ltda e outros - CERTIFICO E DOU FÉ QUE FORAM CITADOS: EVECAR (FLS. 282) E JORGES 
IMÓVEIS E JORGES INCORPORADORA (FL. 242) E IMOBILIÁRIA CRUZEIRO DO SUL (CONTESTAÇÃO DE FLS. 301 E SS) 
nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): 
MANIFESTE-SE O AUTOR, EM CINCO DIAS, QUANTO AO AR DE CITAÇÃO DE “NANCY EMP. E PARTICIPAÇÕES” QUE 
RETORNOU NEGATIVO COM A INFORMAÇÃO DE QUE SE MUDOU. CIÊNCIA AINDA CONTESTAÇÃO DA CORRÉ IMOBILIÁRIA 
CRUZEIRO DO SUL, SENDO QUE NA OPORTUNIDADE, ABRIR-SE-Á PRAZO PARA RÉPLICA. - ADV: TELMILA DO CARMO 
MOURA (OAB 222079/SP), CEZAR MACHADO LOMBARDI (OAB 196726/SP)

Processo 0002924-22.2010.8.26.0361 (361.01.2010.002924) - Execução de Alimentos - Alimentos - L.V.C.P. - A.A.P. - 
Informe o requerente se houve o devido depósito por parte do requerido a fim de que haja posterior conclusão dos autos para 
sua eventual extinção. Em caso negativo apresentar a atualização do débito, acrescido de multa, bem como indicação de bens 
passíveis de penhora, facultado manifestar-se sobre interesse na realização de penhora on-line. - ADV: MARCELO AUGUSTO 
FONTALVA PRADO (OAB 157817/SP), RAFAEL DE SOUZA MIRANDA (OAB 226239/SP)

Processo 0002956-22.2014.8.26.0091 - Inventário - Inventário e Partilha - Maria de Lourdes de Oliveira - - Maria Aparecida 
de Oliveira - - Clarivaldo Aparecido Marcelino - - Antonio de Oliveira - - Sandra Leite de Oliveira - - Maria Jose de Oliveira Godoy 
- - Fabio Cardoso de Godoy - - Iolanda de Oliveira Silva - - Jose Helio da Silva - - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - - ELIAS DANILO 
DE OLIVEIRA - - ELISABETE DE OLIVEIRA DOMINGUES - Alcides de Oliveira - Fl. 66: O autor deverá se manifestar, no prazo 
de cinco dias, quanto ao mandado negativo (fl. 99 - “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
361.2014/045619-5 dirigi-me à Rua A, 158, por diversas vezes e horários, onde deixei de citar Elisabete de Oliveira Domingues, 
em virtude de não ter conseguido encontra-la ali, quando das diligências efetuadas, tendo encontrado o local fechado, não 
obtendo, nas imediações, nenhuma informação sobre o horário em que ela poderia ser encontrada naquele endereço. Certifico 
ainda, que compareci à Rua B, 125, na Vila Moraes, onde deixei de citar Luiz Carlos de Oliveira, em virtude de ter encontrado 
o imóvel fechado, sendo que obtive a informação, nas imediações, de que o citando reside na Rua C, não conseguindo obter, 
entretanto, o número de sua casa. Diante do exposto, devolvo o presente mandado para os devidos fins de direito. O referido é 
verdade e dou fé.”). Na omissão, o autor será intimado, por mandado ou carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena 
de extinção do processo, nos termos do artigo 267, III, e § 1º do CPC. - ADV: LUIZ ROBERTO FERNANDES GONÇALVES (OAB 
214573/SP)

Processo 0003259-70.2012.8.26.0361 (361.01.2012.003259) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Elias de Andrade 
- ESPOLIO DE João Rodrigues da Conceição - - Maria Aparecida da Conceição - Vistos. Estão presentes os pressupostos 
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processuais e as condições da ação, pelo menos em tese. Não há nulidades ou irregularidades a sanar nem preliminares a 
serem analisadas. DECLARO O FEITO SANEADO. Necessária a realização de prova pericial. Para perícia nomeio o Sr. JOSÉ 
EDUARDO SANTANA LEITE, independentemente de compromisso, o qual deverá vistoriar o imóvel (localização, inclusive, 
frente ao Registro Imobiliário, ocupação, benfeitorias, planta, limites e confrontações) e responder os seguintes quesitos: 1.As 
medidas e confrontações do imóvel usucapiendo encontradas pelo perito no local conferem com aquelas constantes da planta 
e memorial que instruíram a inicial? 2.Qual a localização, medidas, designação cadastral e área (rua, número, freguesia, sub-
distrito, distância da esquina mais próxima, lado par ou ímpar art. 225 da LRP), bem como a denominação anterior da via 
pública? 3.Qual a matrícula ou transcrição anterior do imóvel? 4.Quem são os confrontantes do imóvel usucapiendo? Conferem 
estes com a relação dos que foram mencionados na inicial e citados para a ação? 5.Existem benfeitorias no imóvel? Quais são? 
Tem o perito condições de precisar (ao menos de forma aproximada) qual a data da implantação destas benfeitorias? Quem 
as construiu? 6.Existem árvores frutíferas no imóvel? Quais? Qual a idade aproximada destas árvores e quem as plantou? 
7.Existem no imóvel plantações que possam ser consideradas permanentes? Em caso positivo, qual a idade aproximada? 
Existem elementos para indicar quem as fez? 8.Quem, na data da perícia, encontrava-se na posse do imóvel? Desde quando? 
9.Caso haja divergência entre a área encontrada pelo perito e aquela constante da planta apresentada pelo autor, elaborar 
nova planta e memorial descritivo contendo número da matrícula ou transcrição do imóvel e retratando, com fidelidade, a real 
dimensão, metragens e confrontações do imóvel. 10.Apontar eventuais divergências (área, confrontações, etc.) entre os dados 
apurados na perícia e os que constem do processo (petição inicial e planta apresentada pela parte). 11.O imóvel usucapiendo 
constitui bem público ou confronta com terras devolutas, reserva florestal, praças, área metropolitana, áreas reservadas, estrada 
de ferro, rodovias e rios? Em caso positivo, prestar os esclarecimentos necessários. 12.O imóvel usucapiendo atende às normas 
municipais que estabelecem o módulo mínimo local para parcelamento do solo urbano? Ante a concessão dos benefícios da 
assistência judiciária concedida ao autor, oficie-se à PGE solicitando-se o depósito dos honorários. Com o depósito e decorrido 
o prazo para quesitos intime-se o Perito a iniciar os trabalhos. Laudo em 30 dias. O perito deverá atentar ao estabelecido no art. 
431- A do CPC Faculto as partes, no prazo de cinco (05) dias, a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos. As 
partes poderão diligenciar junto a seus Assistentes Técnicos para acompanharem a perícia no dia e hora designados, ficando 
cientes de que eventuais críticas deverão ser apresentadas em dez (l0) dias, contados da intimação para manifestação sobre 
o laudo judicial. Oportunamente, será designada audiência de instrução e julgamento. Int. - ADV: JEFFERSON DE OLIVEIRA 
(OAB 168919/SP)

Processo 0003455-40.2012.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - João Holanda de Oliveira - Adilson Ferreira Braga - 
(fls. 95) Providencie o exequente no prazo de 05 dias o depósito da condução do oficial de justiça. Na omissão, aguardará os 
autos provocação no arquivo. - ADV: VICTOR HUGO BONANATA DE ANDRADE (OAB 287281/SP), IREMI MIGUEL KIESLAREK 
(OAB 103753/SP)

Processo 0004291-47.2011.8.26.0361 (361.01.2011.004291) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Vicente Lemes - - 
Rosemary Fatima da Silva Leme - José de Souza Mello - Manifestem-se os autores, em 5 dias, sobre a petição do perito de fls. 
190/191 (esclarece que os honorários periciais foram estimados de acordo com os critérios objetivos e que mantém a estimativa 
de R$ 5.000,00 para a elaboração do laudo pericial). Int. - ADV: ANDREIA APARECIDA LEMES (OAB 165162/SP)

Processo 0005507-09.2012.8.26.0361 (361.01.2012.005507) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Diego 
Alves dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - (FLS. 145) - Vistos. Fls. 139/143 - Oficie-se ao IMESC para 
esclarecimentos. Intimem-se. - ADV: ISAC ALBONETI DOS SANTOS (OAB 228624/SP), JOANA PAULA ALMENDANHA (OAB 
297253/SP)

Processo 0006096-98.2012.8.26.0361 (361.01.2012.006096) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA - Para 
cumprimento da r. Decisão de fls. 119/121 deverá a parte autora realizar o recolhimento acerca da condução do oficial de 
justiça, conforme provimento 28/2014. - ADV: CRISTIANE DE MENEZES (OAB 273787/SP), RAFAELA GANDOLPHO FRIOL 
(OAB 320900/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP), 
FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)

Processo 0006445-38.2011.8.26.0361 (361.01.2011.006445) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Espaço Revestir 
Comércio de Materiais para Construção Ltda Me - Editora e Livraria Usina Mogiana Ltda Me - Fabricio Henrique Canelas Vistos. 
Expeça-se mandado de penhora conforme determinado à fl. 105, incluindo-se o endereço indicado às fls. 124/125. Anoto que as 
diligências foram recolhidas em conformidade e tempo à expedição do mandado, atente-se à Serventia ao parágrafo único do 
artigo 1010 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, recentemente alterado pelo Provimento CG nº 28/2014. 
Assim, cumpra-se com urgência. Intime-se. Mogi das Cruzes, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: JOSE BERALDO (OAB 64060/
SP), CASSIO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 91514/SP)

Processo 0006772-27.2004.8.26.0361 (361.01.2004.006772) - Procedimento Sumário - Promessa de Compra e Venda - 
Jose Manoel de Oliveira - - Eliana Jurado Pagano de Oliveira - Gulliver Empreendimentos Imobiliarios Ltda - (fls. 1121) O 
processo encontra-se em cartório com vista ao interessado (requerentes) pelo prazo legal. Nada sendo requerido em 30 dias 
improrrogáveis, os autos serão devolvidos ao arquivo, independente de nova publicação (item 186, paragrafo único do Cap. III 
da NSCGJ). - ADV: HUGO CESAR BOB (OAB 179569/SP), LEONILDA BOB (OAB 85766/SP), PATRÍCIA MARGOTTI MAROCHI 
(OAB 157374/SP), OTÁVIO JORGE ASSEF (OAB 221714/SP)

Processo 0007228-74.2004.8.26.0361 (361.01.2004.007228) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Mitiko 
Yamagi - Silvino Gomes de Oliveira E/ou. - Municipio de Mogi das Cruzes - Fazenda Estadual - Vistos. Considerando a petição 
da autora de fls. 397, expeça-se carta rogatória para citação de Valéria Fernanda de Moraes, no endereço constante a fl. 384. 
No mais, manifeste-se a autora sobre os ARs negativos de fls. 398 e 399 atinentes às cartas de citação de José Augusto de 
Moraes (motivo: “ausente”) e de Fernando Luiz de Moraes (motivo: “fora de perímetro”), no prazo de 10 dias. Int. - ADV: CLERIO 
RODRIGUES DA COSTA (OAB 94553/SP), IVANIRA PANCHERI (OAB 131957/SP), CARLOS JOSÉ DE SOUZA (OAB 182135/
SP), LUIZ HENRIQUE SORMANI BARBUGIANI (OAB 190711/SP), LEILA MARIA RAMALHO LEAL DE LIMA (OAB 42442/SP), 
LEILA D’AURIA KATO (OAB 58523/SP), GUILHERME JOSE PURVIN DE FIGUEIREDO (OAB 72591/SP), FRANCISCO CARLOS 
NUNES DE AQUINO (OAB 74894/SP), JEAN JACQUES ERENBERG (OAB 89587/SP)

Processo 0007441-36.2011.8.26.0361 (361.01.2011.007441) - Monitória - Contratos Bancários - Itapeva Ii Multicarteira Fidc 
Np - Francisco Pereira Cavalcante Me - - Francisco Pereira Cavalcante - Fl. 186: Tendo em vista o A.R. Negativo de fl. 185, 
deverá o requerente providenciar a instrução, retirada e comprovação de distribuição da carta precatória expedida à fl. 137, no 
prazo de dez dias, nos termos das decisões de fls. 138, 140, 146 e 173. Na omissão, o autor será intimado, por mandado ou 
carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, III, e § 1º do CPC c/c 
artigo 598 do CPC. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)

Processo 0008538-71.2011.8.26.0361 (361.01.2011.008538) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
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Condomínio Residencial Belvedere - Dilma Lopes Teixeira e outros - Vistos. Fls. 2.122/2.124 - Com razão os requerentes. Diante 
da homologação dos acordos entabulados entre os requeridos Paulo Cezar Frangiosa, Ana Lícia Martins de Almeida Pinto, 
representante do Espólio de Célio José de Almeida Pinto, e Vera Lúcia Pereira Lima (fls. 2.114/2.117 e 2.118/2.119) e Maria 
Pia Giazzi Nassri (fls. 1.684/1.686 e 1.695, item 1), únicos requeridos que denunciaram à lide Paulo César dos Santos e José 
Cursino dos Santos, conforme, respectivamente, petições de fls. 1.474/1.478 e 1.589/1.591 - esta última sequer apreciada haja 
vista a homologação do acordo - e decisões de fls. 1.695/1.696, itens 1. e 2., prejudicada está a denunciação à lide feita por 
tais requeridos. Assim sendo, ante a perda do objeto, a denunciação da lide deve ser extinta sem julgamento de mérito. Ante o 
exposto, julgo extinta sem julgamento de mérito, por perda de objeto, a denunciação da lide. Como aquela proposta por Maria Pia 
Giazzi Nassri não chegou a ser processada, descabe qualquer verba de sucumbência. Como aquela proposta por Paulo Cezar 
Frangiosa, Ana Lícia Martins de Almeida Pinto, representante do Espólio de Célio José de Almeida Pinto, e Vera Lúcia Pereira 
Lima chegou a ser processada com citação dos denunciados (fls. 1790 e 1806), que juntaram procuração (fls. 1810/1812) e 
contestação (fls. 1818/1837), condeno tais réus/denunciantes, acima especificados, a pagar custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios aos denunciados. Fixo a verba honorária em R$ 6.000,00 (sendo R$ 2.000,00 de responsabilidade 
de cada denunciante ora condenado). Intime-se. - ADV: MAURO CAMPOS DE SIQUEIRA (OAB 94639/SP), CAIO VANO 
COGONHESI (OAB 246855/SP), CARLA PATRICIA DE AGUIAR CALDERARO MENDONÇA (OAB 300240/SP), MAURICIO 
TASSINARI FARAGONE (OAB 131208/SP), CINTHIA DE LORENZI FONDEVILA (OAB 218209/SP), CLAUDIO ZIRPOLI FILHO 
(OAB 238003/SP), ANDRÉIA REGINA BUENO PALÁCIO (OAB 177951/SP), REGINA APARECIDA MAZA MARQUES (OAB 
163148/SP), NEUSA APARECIDA MOREIRA DA SILVA SIQUEIRA (OAB 185338/SP), MURILO DA SILVA MUNIZ (OAB 148466/
SP), MAURÍCIO DA SILVA MUNIZ (OAB 162944/SP)

Processo 0009125-25.2013.8.26.0361 (processo principal 0017198-20.2012.8.26) - Impugnação de Crédito - Concurso de 
Credores - ITAU UNIBANCO S/A - A CHIMICAL S/A - LUIZ FELIPE DE MOURA FRANCO - (FLS. 73/74) - Vistos. Trata-se de 
impugnação apresentada pelo ITAU UNIBANCO S/A na RECUPERAÇÃO JUDICIAL da empresa A CHIMICAL S/A. Sendo credor 
da recuperanda, o impugnante requer a minoração do montante inicialmente relacionado no edital de credores quirografários 
(R$ 1.441.714,25), para que passe a constar do efetivo rol o montante de R$ 290.682,02, mantendo-se a classificação 
original. Não apresentou todos os documentos necessários a suportar o pedido. A recuperanda manifestou-se às fls. 33/35, 
solicitando ao impugnante a juntada de todos os comprovantes de crédito/débito das contas em nome da recuperanda, e, após 
a análise destes, a retificação do valor do débito do impugnante no Quadro Geral de Credores. Instado a se manifestar sobre a 
petição da recuperanda, por diversas vezes, o banco manteve-se silente (fls. 39/48). Juntado parecer sobre o crédito pelo Sr. 
Administrador, o Ministério Público opinou pela improcedência do pedido. É o relatório. D E C I D O. O pedido do impugnante 
não merece procedência. Com efeito, nos termos do art. 9º, inciso III, da Lei 11.101/2005, o impugnante não apresentou extratos 
individualizados de cada operação que demonstrem a evolução do saldo devedor e as amortizações havidas até a data do 
pedido de recuperação judicial, ocorrido em 17.08.2012, embora tenha sido intimado reiteradamente para apresentação dos 
mesmos, impossibilitando, assim, a avaliação do pedido pelo perito contador. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação 
apresentada por ITAU UNIBANCO S/A. Ciência à Recuperanda, ao Ministério Público e ao Administrador Judicial. Intimem-se. - 
ADV: MARCIA HOLLANDA RIBEIRO (OAB 63227/SP), JOSE ROBERTO RIBEIRO (OAB 56695/SP), LUIZ FELIPE DE MOURA 
FRANCO (OAB 234725/SP), LUIS FERNANDO DE HOLLANDA (OAB 228123/SP), GABRIEL ATLAS UCCI (OAB 195330/SP)

Processo 0009197-56.2006.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Ana Flávia Ribeiro - Unimed Paulistana Sociedade 
Cooperativa de Trabalho Médico - Guia de levantamento expedida. Deverá a parte retirar no prazo de 05 dias. - ADV: OTTO 
MELLO (OAB 57896/SP), LILIAN CHIARA SERDOZ (OAB 254779/SP), JOÃO PAULO HECKER DA SILVA (OAB 183113/SP)

Processo 0010972-96.2012.8.26.0361 (361.01.2012.010972) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área 
de Imóvel - Francisca Ivania Araujo Monfort - Selma Huais Salemi - Vistos. Com efeito, as regras gerais de atribuição de 
responsabilidade pelo adiantamento das despesas necessárias à produção da perícia, tal qual estabelecidas pelo artigo 33 do 
CPC, ostenta a seguinte redação: “Cada parte pagará a remuneração do assistente técnico que houver indicado; a do perito 
será paga pela parte que houver requerido o exame, ou pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado 
de ofício pelo juiz”. No caso dos autos, certo é que a ré mencionou em sua contestação (fls. 33/34), o interesse na produção 
de prova pericial a fim de conferir a medida de 30 metros de fundos do terreno da contestante. Assim sendo, manifeste-se a 
interessada SELMA HUAIS SALEMI, em 10 dias, sobre a petição e documentos juntados pelo perito às fls. 78/80 quanto à 
necessidade de pagamento de R$ 2.500,00 para contratação de profissional específico a fim de elaborar memorial descritivo 
e planta topográfica do imóvel pertencente a esta. Int. - ADV: ANTONIO GOMES DA SILVA (OAB 114716/SP), ANDRÉ DIVINO 
VIEIRA ALVES (OAB 265215/SP), ALEXANDRE FRANCISCO PAZELLO MAFRA (OAB 307202/SP)

Processo 0011340-18.2006.8.26.0361 (361.01.2006.011340) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Maria Aparecida Leme - Mito Transporte e Turismo Eroles S/A - O processo encontra-se desarquivado com deferimento de vista 
fora de cartório pelo prazo de 05 dias, a autora. Nada sendo requerido em 30 dias improrrogáveis, os autos serão devolvidos 
ao arquivo, independente de nova publicação (item 186, paragrafo único do Cap. III da NSCGJ). - ADV: ANA MARIA FAUSTINA 
BRAGA (OAB 74050/SP)

Processo 0012484-56.2008.8.26.0361 (361.01.2008.012484) - Reintegração / Manutenção de Posse - Renato Consolmagno 
- - Alexandre Maia Consolmagno - Esequiel Pompeo dos Reis - - Edna Honorio Borges - - Eusebio Alves de Oliveira Junior - - 
Maria Fatima Andrade - Vistos. Fls. 330/386: ciência à parte contrária. Considerando a decisão de fls. 282 e, tendo em vista que 
houve depósito dos honorários periciais pelo autor conforme comprovantes de fls. 286, 292 e 300, intime-se o perito para início 
dos trabalhos. Providencie o autor o quanto solicitado pelo expert a fl. 305 (cópia do levantamento topográfico que este informou 
ter realizado para a área em questão, visto que será importante para o deslinde da ação), no prazo de 5 dias. Outrossim, faculto 
as partes, no mesmo prazo, a indicação de assistente técnico e a formulação de quesitos. As críticas deverão ser apresentadas 
em dez (10) dias, contados da intimação para manifestação acerca do laudo judicial. Prazo para entrega do laudo: 30 dias. 
Int. - ADV: LUCIANA RODRIGUES CARDOSO LEMES (OAB 321460/SP), AFONSO CARLOS DE ARAUJO (OAB 203300/SP), 
DENISE KNIPEL DE MEDEIROS (OAB 164308/SP), MARIA LUIZA VASCONCELOS MORENO (OAB 155278/SP)

Processo 0013593-03.2011.8.26.0361 (361.01.2011.013593) - Exibição - Provas - Mori Consultoria e Gestão Na Saúde Ltda 
- Amil Assistência Médica Internacional Ltda - Fabricio Henrique Canelas Vistos. Ciência as partes da certidão de fl. 269 que 
informa que os autos aguardam decisão final do recurso interposto junto ao Superior Tribunal de Justiça, que oportunamente 
será comunicada. Nada sendo requerido, no prazo de 15 dias, aguarde-se no Arquivo Provisório desta serventia. Intime-se. 
Mogi das Cruzes, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: MARIANA MAGALHÃES CHAPEI (OAB 271266/SP), ANDRÉA FERREIRA 
DOS SANTOS CAETANO (OAB 187464/SP)

Processo 0013702-71.1998.8.26.0361/01 (361.01.1998.013702/1) - Cumprimento de sentença - Eliana Pereira da Silva 
(menor Repres P/sua Mae) - - Valdirene Cristina Pereira da Silva - Toshio Gunji - (FLS. 198) - Vistos etc. Tendo em vista que 
os Embargos de Terceiro ainda não foram julgados, mantenho a suspensão da execução. Outrossim, observo, desde já, que a 
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hipoteca realizada sobre o imóvel não impede a penhora do mesmo, bastando, para tanto, determinar a intimação da credora 
hipotecária quanto à sua realização. Não há falar, assim, no presente caso em fraude à execução. Certifique a serventia quanto 
a eventual julgamento dos Embargos de Terceiro. Julgados, tornem-me. Em caso negativo, aguarde-se o julgamento. Intimem-
se. Ciência ao Ministério. - ADV: ANTONIO SILVIO ANTUNES PIRES (OAB 54810/SP), MARIA ESTELA DE CERQUEIRA LIMA 
GUIMARAES (OAB 101025/SP), SILVINO DE MIRANDA MELO NETO (OAB 28268/SP)

Processo 0014768-03.2009.8.26.0361 (361.01.2009.014768) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - V.p. 
Guimarães - Espólio de Athayde Reis - - Maria Ambrosina Guimarães - - Alexandre Hyppolito - - Benjamin Ferreira Guimarães 
- - Espólio de Ana Raso Reis - Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de maio de 2015, às 16h00. 
Deverão as partes atentar para os termos do art.407 do CPC., apresentando o respectivo rol de testemunhas no prazo de 
20 dias a contar da publicação desta decisão, informando se as mesmas comparecerão independentemente de intimação ou 
deverão ser intimadas pessoalmente, caso em que deverá informar o endereço completo, inclusive CEP, bem como recolher 
as diligências necessárias. Ciência ao Curador Especial (Defensoria Pública do Estado). Int. - ADV: CELESTE APARECIDA 
PELOGIA P GUIMARAES (OAB 152647/SP)

Processo 0014974-03.1998.8.26.0361 (361.01.1998.014974) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Artur 
Carlos Andreucci - Mauro Antonio de Oliveira - Fl. 103: O exequente deverá juntar a guia de diligência do Oficial de Justiça. Na 
omissão, os autos aguardarão provocação no arquivo. - ADV: SILVANIA APARECIDA RUIZ (OAB 105292/SP)

Processo 0015464-20.2001.8.26.0361 (361.01.2001.015464) - Usucapião - Aquisição - Luiz Benedito Apolinario - - Neide 
Marcia Mesquita Apolinario - Antonio Gonçalves - FICA DEFERIDO O SOBRESTAMENTO DO FEITO PELO PRAZO DE 30 
DIAS, A FIM DE QUE O AUTOR CUMPRA O QUANTO DETERMINADO A FLS. 348. - ADV: JEFFERSON DE OLIVEIRA (OAB 
168919/SP), DJACY GILMAR PEREIRA DA SILVA (OAB 222141/SP)

Processo 0015472-11.2012.8.26.0361 (361.01.2012.015472) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Teresinha Jesus de 
Souza - Zanini Equipamentos Pesados Ltda - Em razão do requerimento da autora de fls. 274/275, expeça-se mandado para 
citação da confrontante SIMONE MESQUITA, no endereço constante a fl. 92 e 194 (Estrada Joaquim Pereira de Carvalho, 
568, Volta Fria, Mogi das Cruzes/SP, CEP. 08770-670). Abra-se vista dos autos à Fazenda do Estado de São Paulo para que 
se manifeste sobre a petição da autora de fls. 274/275, no prazo de 10 dias. No mais, aguarde-se o retorno da carta precatória 
para citação do confrontante Xibin Li (fls. 276). Intime-se. - ADV: FABIO MESQUITA RIBEIRO (OAB 71812/SP), RODRIGO 
LEVKOVICZ (OAB 205716/SP), HELCIO GUIMARAES (OAB 111416/SP), CAIO CESAR GUZZARDI DA SILVA (OAB 194952/
SP)

Processo 0015627-48.2011.8.26.0361 (361.01.2011.015627) - Procedimento Sumário - Estabelecimentos de Ensino - Instituto 
Educacional Seminário Paulopolitano - Leonor de Campos Silva - Vistos. Tendo em vista o decurso de prazo para o autor se 
manifestar quanto ao ato ordinatório de fls. 198 (mandado cumprido negativo), INTIME-SE o autor a dar prosseguimento ao 
feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, III e §1º do CPC. Dê-se baixa na pauta (anotado). 
Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de intimação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá 
como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: HELIO 
VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP), CRIVANI DA SILVA SOUZA (OAB 144587/SP)

Processo 0015833-28.2012.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Organização Mogiana de Educação e Cultura S/S 
Ltda - OMEC - Jose Aparecido - Fl. 98: Nos termos dos provimentos CSM nº 1.826/10 (disponibilizado no DJE de 22/10/2010), 
1.864/11 (disponibilizado no DJE de 03/03/2011 e 2.195/2014 (disponibilizado no DJE de 08/08/2014), providencie o exequente/
autor, no prazo de 05 dias, o recolhimento da taxa de serviço de obtenção das informações visadas (R$ 12,20 por pessoa/
órgão), a ser recolhida através da Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, código 434-1 “Impressão de 
Informações do Sistema RENAJUD”. Na omissão, os autos aguardarão provocação no arquivo. - ADV: ROSELI DOS SANTOS 
FERRAZ VERAS (OAB 77563/SP)

Processo 0015982-97.2007.8.26.0361 (361.01.2007.015982) - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Andrea da Penha 
Araujo - Losango Promoções de Vendas e outros - Fl. 389: O processo encontra-se em cartório. Antes de consultar os autos, 
porém, deverá o interessado (Losango Promoções de Vendas) recolher a taxa de desarquivamento no valor de R$ 24,40, através 
da Guia de Recolhimento do Fundo Especial de Despesa do TJ, código 206-2, Banco do Brasil. Deverá, ainda, regularizar 
a sua representação processual, no prazo de 15 dias, juntando procuração original ou cópia autenticada para o advogado 
Eduardo Chalfin, outorgada pela executada Losango, tendo em vista que os documentos anteriormente juntados são referentes 
ao Banco HSBC, que não é parte neste processo. Fica o executado advertido quanto ao disposto nos artigos 13 e 37 do Código 
de Processo Civil, nos termos do Artigo 196, I, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. a sua Nada sendo 
requerido em 30 dias improrrogáveis, os autos serão devolvidos ao arquivo, independentemente de nova publicação (item 
186, parágrafo único, do Capítulo III das NSCGJ). - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), RENATA MARIA SILVEIRA 
TOLEDO (OAB 165255/SP)

Processo 0016789-44.2012.8.26.0361 (361.01.2012.016789) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Eduarda de Oliveira e Silva - - Leonardo de Oliveira e Silva - - Guilherme de Oliveira e Silva - Luciano Aparecido e 
Silva - Diante do interesse do executado em uma composição amigável e considerando o disposto no art. 125, inc. IV do Código 
de Processo Civil, acolho o pedido formulado para realização de audiência de tentativa de conciliação. Atualmente, é notória 
a enorme quantidade de processos que tramitam perante o Poder Judiciário. A jurisdição atual vem sendo qualificada como de 
massa (em contraposição à antiga concepção da jurisdição artesanal). Nesse contexto, é imprescindível a utilização de formas 
alternativas de solução dos conflitos, sob pena de não ser cumprido o mandamento constitucional da razoável duração do 
processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). A cultura da conciliação vem assumindo um papel cada vez mais importante neste cenário, 
porque o acordo soluciona o conflito de interesses de forma mais rápida, barata e eficiente, amoldando-se ao orçamento das 
partes e a suas reais necessidades, do que é exemplo a Semana Nacional da Conciliação do CNJ. Recentemente, foi criado o 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de Mogi das Cruzes. Tal órgão conta com significativo número 
de conciliadores qualificados (segundo as regras do CNJ) e estrutura adequada para receber as partes e seus procuradores 
na fase de tentativa de conciliação dos processos. Tal estrutura merece ser prestigiada e, por isso, a tentativa de conciliação 
será feita no CEJUSC - Comarca de Mogi das Cruzes. Sendo assim, remetam-se os autos ao CEJUSC para designação de 
audiência. Com esta, intime-se a exequente pessoalmente e o executado por meio de seu advogado. Se houver acordo, tal será 
homologado por este juízo. Caso não haja acordo no CEJUSC, os autos devem vir conclusos. Sem prejuízo e inclusive para 
viabilizar eventual acordo, encaminhem-se os autos ao contador para atualização do débito, conforme determinado a fls. 177. 
Intime-se. - ADV: ANA PAULA GAUDÊNCIO DE FIGUEIREDO (OAB 163833/SP), CAMILA ARANTES SARDINHA (OAB 318919/
SP), JORGE RODRIGO VALVERDE SANTANA (OAB 213223/SP)

Processo 0016840-60.2009.8.26.0361 (361.01.2009.016840) - Exibição - Medida Cautelar - Conceiçao Aparecida Gomes - 
Banco Fibra S/A - Fabricio Henrique Canelas Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão (fls. 141/144) que negou provimento ao apelo para 
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a manter a sentença proferida às fls. 105/107. Assim, requeira a parte autora, ora vencedora, o que de direito. Prazo de quinze 
dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. Mogi das Cruzes, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: MARCUS 
VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP), ARI SÉRGIO DEL FIOL MODOLO JÚNIOR (OAB 200141/SP), ADIELE 
FERREIRA LOPES (OAB 243823/SP)

Processo 0018948-86.2014.8.26.0361 (processo principal 0020666-26.2011.8.26) - Habilitação de Crédito - Concurso de 
Credores - BENEDITO JOSÉ DA SILVA - GRANJA KUNITOMO LTDA. - Luiz Felipe de Moura Franco - Luiz Felipe de Moura 
Franco - Vistos. Autue-se. Certifique-se nos autos principais. Anote-se a representação processual constante dos autos da 
Recuperação Judicial e o nome do Administrador Judicial nestes autos. Intime-se a recuperanda e o Administrador Judicial a 
se manifestarem sobre o pedido. Abra-se vista ao Dr. Promotor de Justiça e retornem-me. Intime-se. - ADV: LUIZ FELIPE DE 
MOURA FRANCO (OAB 234725/SP), JOÃO RAFAEL SANCHEZ PEREZ (OAB 236390/SP), CAROLINE APARECIDA CRUZ 
ENGELENDER (OAB 245992/SP)

Processo 0019849-25.2012.8.26.0361 (361.01.2012.019849) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA 
- O PEDIDO DE DESBLOQUEIO JÁ FOI INDEFERIDO A FLS. 119, UMA VEZ QUE A RESTRIÇÃO DO VEÍCULO NÃO SE 
DEU NESTE FEITO. ADEMAIS, ANTE O TRÂNSITO EM JULGADO, NADA MAIS SENDO REQUERIDO, EM CINCO DIAS, 
ARQUIVEM-SE OS AUTOS. - ADV: MARIA DO CARMO BARBOSA VIEIRA DE MELLO PEPE (OAB 63266/SP), FELIPE ARAUJO 
VIDAL (OAB 215762/SP)

Processo 0020401-87.2012.8.26.0361 (361.01.2012.020401) - Nunciação de Obra Nova - Propriedade - Cipasa 
Empreendimentos Imobiliários Ltda - Abiel Costa de Souza - - Giselia Conceição Gama - (fls. 191) Manifestem-se os requeridos 
no prazo de 05 dias, quanto a petição do requerente de fls. 190: ... será necessário a realização de perícia... ressaltando que 
os honorários periciais devem ser imputados a exequente a ao executado, tendo em vista sucumbência reciproca estabelecida 
na r. Sentença. - ADV: OTÁVIO JORGE ASSEF (OAB 221714/SP), MIRIAM DOS SANTOS BASILIO COSTA (OAB 165723/SP), 
PATRÍCIA MARGOTTI MAROCHI (OAB 157374/SP)

Processo 0020916-25.2012.8.26.0361 (361.01.2012.020916) - Monitória - Cheque - NOVA FORMA VIAGENS E TURISMO 
LTDA - Valdecio Lopes dos Santos - - Simone Aparecida Tirelli Santos - (FLS. 95) - Vistos. Fls. 94 - Como já exposto ás fls. 
85/86, não há como expedir ofícios. Outrossim, nos termos dos Provimentos CSM 1321/2007, alterado pelos Provimentos CSM 
1668/2009 e 1758/2010, Provimento CSM 1826/2010, Provimento CSM 1864/2011 e Provimento CSM 2039/2013, alterado 
pelo Provimento CSM 2058/2013, e Provimento CSM 2.195/2014, este último disponibilizado no dia 08/08/2014, providencie a 
requerente, no prazo de dez dias, o recolhimento da taxa do serviço para pesquisas junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD 
(R$ 12,20 por pessoa a ser pesquisada E por sistema utilizado - na Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de 
Justiça, no código 434-1). Intimem-se. - ADV: HELEINE VIRGINIA LILLO QUINTAS (OAB 181004/SP), TATIANE APARECIDA 
DOS SANTOS (OAB 269678/SP)

Processo 0021449-18.2011.8.26.0361 (361.01.2011.021449) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material 
- Paloma Aparecida Ferreira e outro - Andreucci Consultoria de Imoveis Sc Ltda e outro - Guia de levantamento judicial 
expedida. Aguarda-se retirada no prazo de 05 dias. No mais, aguarda-se manifestação da coexecutada Andreucci sobre o saldo 
remanescente, conforme r. Decisão de fls. 415, publicada em 30/01/2015. - ADV: PABLO PIRES DE OLIVEIRA SOARES (OAB 
248908/SP), GRAZIELE FERNANDES CURTY (OAB 246863/SP), ANTONIO RENATO MUSSI MALHEIROS (OAB 122250/SP), 
JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), EDIMO JOSE ANDREUCCI JUNIOR (OAB 147112/SP)

Processo 0021998-33.2008.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Jairo Honorio Pereira - Paulo Cezar dos Santos - 
FLS. 262 - Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o executado cumprisse sua obrigação (pagamento) determinada 
a fls. 259/260, razão pela qual, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico 
o seguinte ato ordinatório: “Manifeste-se o exequente em prosseguimento, requerendo o que entender de direito, no prazo de 
cinco dias.” - ADV: ANDRÉIA REGINA BUENO PALÁCIO (OAB 177951/SP), MURILO DA SILVA MUNIZ (OAB 148466/SP), CAIO 
VANO COGONHESI (OAB 246855/SP)

Processo 0022280-03.2010.8.26.0361 (361.01.2010.022280) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Fundo 
de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema - Não Padronizados - Saulo Alves de Farias Celulares 
Me - - Saulo Alves de Faria - Fl. 230: O exequente deverá se manifestar, no prazo legal, quanto à petição do executado (fls. 
228). Na omissão, os autos aguardarão provocação no arquivo. - ADV: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), 
ALEXANDRE PAVANELLI CAPOLETTI (OAB 267830/SP), SANDRA CRISTINA FERNANDES COSTA M. DE MORAES (OAB 
260430/SP), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP)

Processo 0022604-22.2012.8.26.0361 (361.01.2012.022604) - Procedimento Ordinário - Seguro - Jorge Elias Alves - Mapfre 
Vera Cruz Seguradora S/A - Vistos. Tendo em vista o quanto solicitado pelo Sr. Perito do IMESC às fls. 312/315 (Ofício nº 443/AT 
- IMESC/2014), oficie-se àquele órgão encaminhando-se cópias de fls. 328/332 e a mídia de fls. 333 (PASTA IMESC Nº 281571) 
Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 
115762/SP), LUCIANO ARIAS RODRIGUES (OAB 210317/SP)

Processo 0022678-81.2009.8.26.0361 (361.01.2009.022678) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Conceição Miranda 
de Almeida - Fujino Yoneda - - Hiroshi Yoneda - - Keika Yoneda - - Sakae Yoneda - - Thuioshi Ioneda - - Leny Yabuta Ioneda - - 
Toshico Yoneda - - Shiguejo ou Sigeju Yoneda - Vistos. Manifeste-se a autora, em 5 dias, sobre a petição do perito de fls. 254, 
na qual informa que se vê obrigado a declinar da nomeação, visto que não tem condições de realizar a perícia no momento, 
em virtude do alto custo de execução (elaboração de memorial descritivo e levantamento topográfico) e a situação de pobreza 
das partes. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: FRANCISCO ROMANO (OAB 162746/SP), SANDRA PASSOS GARCIA (OAB 
122115/SP)

Processo 0022803-78.2011.8.26.0361 (361.01.2011.022803) - Procedimento Sumário - Contratos Bancários - Ricardo dos 
Santos Silva - Aymoré Credito Financiamento e Investimento - Com isso, feitas estas considerações, tendo em vista a perda 
superveniente do objeto da presente lide, com fundamento no artigo 267, inciso VI (falta de interesse de agir superveniente), do 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito. Se requerido, defiro o desentranhamento 
de documentos mediante traslado. Considerando que as próprias partes deram causa à extinção da ação, posto que celebraram 
acordo extrajudicial, cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos e eventuais custas judiciais 
já recolhidas. Dê-se baixa na planilha de feitos incluídos na meta 2 do CNJ. P.R.I., arquivando-se oportunamente. CERTIDÃO / 
PREPARO Certifico e dou fé, que revendo os autos, em caso de recurso de apelação, deverá ser recolhido pelo apelante o valor 
de R$ 154,30 p/FEVEREIRO/ 2014), na Guia DARE, cód. 230, e o valor de R$ 32,70, referente às despesas com porte e retorno 
dos autos, que deverá ser recolhido na Guia do Fundo de Despesas do T.J., cód. 110-4, Banco do Brasil S/A. ( R$ 32,70 por 
volume ) 01 volume (s). - ADV: GLAUCIA CRISTINA DA SILVA MANGELO (OAB 335062/SP), SERGIO DA SILVA (OAB 290043/
SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
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Processo 0026050-38.2009.8.26.0361 (361.01.2009.026050) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Santander Brasil 
S/A - Marcelo Rafaldini Lanca - - Rosemary de Oliveira Rosa Lanca - - Rcr Auto Posto Ltda - (fls. 166) Por ora, providencie o 
exequente no prazo de 05 dias, o comprovante de distribuição da carta precatória expedida às fls. 127/128 - Comarca de São 
Paulo - p/citação de Rosemary. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), NILSON MOREIRA FILHO (OAB 105385/
SP)

Processo 0026183-12.2011.8.26.0361 (361.01.2011.026183) - Monitória - Pagamento - Organização Mogiana de Educação 
e Cultura S/s Ltda Omec - Wagner Luiz de Campos - Fl. 173: O requerente deverá esclarecer sua petição de fl. 172, tendo em 
vista que já houve pesquisa no Infojud em 26/08/2014, e que foi obtido o endereço constante à fl. 147 (Rua da Campestre, 41, 
Canutama, Benevides - PA, CEP 68795-000). Caso insista na realização de nova pesquisa, deverá nos termos dos provimentos 
CSM nº 1.826/10 (disponibilizado no DJE de 22/10/2010), 1.864/11 (disponibilizado no DJE de 03/03/2011 e 2.195/2014 
(disponibilizado no DJE de 08/08/2014), providenciar o exequente/autor, no prazo de 05 dias, o recolhimento da taxa de serviço 
de obtenção das informações visadas (R$ 12,20 por pessoa/órgão), a ser recolhida através da Guia do Fundo Especial de 
Despesa do Tribunal de Justiça, código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema INFOJUD”. Na omissão, o autor será 
intimado, por mandado ou carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 
267, III, e § 1º do CPC. - ADV: ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS (OAB 77563/SP)

Processo 0048918-56.2012.8.26.0053 - Procedimento Sumário - Incapacidade Laborativa Permanente - Vera Lucia Chagas 
- ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Fl. 153: Ciência às partes quanto ao ofício do IMESC (informa que par realização 
da perícia se faz necessário o depósito prévio de honorários pelo INSS, no valor de R$ 431,44). - ADV: ANTONIO ROBERTO DE 
SOUSA (OAB 247394/SP), MARIO JOSE FERREIRA MAGALHAES (OAB 116752/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIO HENRIQUE CANELAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELE OLIVEIRA ARAÚJO DE SOUZA VANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0094/2015
Processo 1009598-57.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Inadimplemento - INSTITUTO EDUCACIONAL NEC LTDA 

EPP - ERIKA DOS SANTOS CAMARGO QUINTILIANO - Vistos. Tendo em vista a não liberação de mandado, para audiência 
de conciliação, redesigno o dia 17/03/2015, às 10h00, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de 
transigirem, poderão estar representados por prepostos. O(A) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento, 
independentemente de intimação. Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s) para comparecer(em) pessoalmente à audiência que se 
realizará neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer-se representar por preposto no caso de transigir, com poderes 
para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá apresentar a defesa que tiver por escrito ou oralmente, através 
de advogado regularmente constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial. Servirá o 
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Dê-se baixa na pauta (anotado). 
Publique-se com urgência. Intime-se. - ADV: MARCIA APARECIDA CARNEIRO CARDOSO (OAB 236423/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIO HENRIQUE CANELAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELE OLIVEIRA ARAÚJO DE SOUZA VANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0095/2015
Processo 1000167-96.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - JEFFERSON MOTA DA 

SILVA - Cia Brasileira de Distribuicao - GRUPO PÃO DE AÇÚCAR - Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, 
para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$ 7.954,00, pelos danos materiais, corrigida desde a data do fato e 
com juros de 1% ao mês desde a citação que constitui em mora a ré. Em razão da sucumbência recíproca, deixo de condenar 
quaisquer das partes nos ônus dela decorrentes. P.R.I.C.(CERT. DE PREPARO DE EVENTUAL APELAÇÃO-2%=R$343,97) - 
ADV: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP), EDUARDO VERLY RODRIGUES GOMES (OAB 266003/
SP), MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP)

Processo 1000614-50.2015.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A. - MICHEL DE OLIVEIRA BRAGA - - MICHEL DE OLIVEIRA BRAGA - Vistos. O autor deverá completar a inicial, no 
prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição - artigo 257, do CPC, a fim comprovar nos autos o regular 
recolhimento das custas iniciais (taxa judiciária código 230-6, taxa de juntada de mandato código 304-9, ambas em guia Dare e 
observância do preenchimento conforme Provimento CGJ 33/2013; e, ainda, taxa de diligência do oficial de justiça). Intime-se. 
- ADV: CLÁUDIO ROBERTO SARAIVA BEZERRA (OAB 188919/SP), JOÃO JOSÉ PEDRO FRAGETI (OAB 21103/SP), ELAINE 
CRISTINA FRAGETI CALIL (OAB 256615/SP)

Processo 1000646-26.2013.8.26.0361 - Depósito - Alienação Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 
Investimento - ROSANA ARAUJO DA SILVA - Providencie o autor no prazo de 05 dias o depósito da condução do oficial de 
justiça. Na omissão, será intimado dos termos do art. 267, III do CPC. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/
SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 1000663-91.2015.8.26.0361 - Renovatória de Locação - Espécies de Contratos - SPECIAL CAR WASH LAVA 
RÁPIDO LTDA ME - ASSOCIAÇÃO ADMINISTRADORA DO MOGI SHOPPING CENTER - Vistos. A parte autora deverá emendar 
a inicial, no prazo de dez dias e sob pena de indeferimento, a fim de formular pedido nos termos do artigo 282, IV, do CPC, e 
indicar o valor pretendido a título de reparação pelos prejuízos sofridos com a mudança de local do estabelecimento comercial 
(pedido item “b”, fls. 08), mesmo que haja alteração posterior do referido valor; e deverá, ainda, indicar quanto de abatimento 
do valor do aluguel pretende. Outrossim, deverá emendar a inicial no prazo referido acima e sob pena de cancelamento da 
distribuição - artigo 257, do CPC, para comprovar nos autos o regular recolhimento das custas iniciais, uma vez que da forma 
como foram preenchidas, as guias juntadas não têm valor para fins judiciais, conforme disposto no Provimento CG 33/2013. 
Intime-se. - ADV: LUZIANE DE OLIVEIRA LOPES (OAB 244651/SP)

Processo 1000673-38.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - CONDOMINIO RESIDENCIAL 
PITANGUEIRA I BLOCO G - C.D.H.U. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - Vistos. Defiro a 
tramitação do feito pelo rito ordinário. A parte autora deverá emendar a inicial no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento, 
a fim de juntar documento que comprove ser da ré a obrigação quanto aos débitos objeto da presente ação de cobrança. 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1420

Outrossim, para a apreciação do pedido de gratuidade processual, junte o autor balancete atual e cópia da última declaração do 
imposto de renda, sendo certo que nenhum documento indicativo de sua hipossuficiência veio aos autos. Nesse sentido: “Não é 
ilegal condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou cargo exercido 
pelo interessado fazem em princípio presumir não se tratar de pessoa pobre” (STJ RT 686/185). No mesmo sentido: RT 783/314 
(...), JTJ 213/231(...)” (Lei n. 1.060/50, art. 4º: nota 4a., Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, “Código de Processo Civil 
e legislação processual em vigor”, 36ª edição, Ed. Saraiva, 2004, pág. 1.230). Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de se presumir a 
capacidade econômica e, consequentemente, deliberar-se pelo indeferimento do pedido de assistência judiciária. Intime-se. - 
ADV: ANA LUCIA PEREIRA DIAS (OAB 77722/SP)

Processo 1000896-88.2015.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIBRA 
S/A - JOSE ALVES PEREIRA - Vistos. Em ações de Busca e Apreensão o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato. 
Nesse sentido: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Busca e apreensão Conversão em ação de depósito Valor da causa Estimação com 
base no valor do contrato Aplicação do 259, V, do CPC.”(1ºTACivSP Ement.)RT 612/117. Assim, por se tratar de matéria de 
ordem pública, fixo à causa o valor de R$ 58.521,28 (fls. 18). Anotado. Deverá o autor providenciar o recolhimento da diferença 
da taxa judiciária, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do C.P.C.). Deverá o autor, 
ainda, no mesmo prazo de dez dias, providenciar o recolhimento da taxa judicial para a inserção de restrição veicular via 
sistema RENAJUD para circulação, nos termos do artigo 3º, § 9º, do Decreto 911/69, alterado pela Lei nº 13.043/2014. Com 
a comprovação do recolhimento das taxas referidas acima, tornem-me urgente. Intime-se. - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO 
(OAB 69807/SP)

Processo 1001139-66.2014.8.26.0361/01 - Cumprimento de sentença - Obrigações - BARBARA CRISTINA DOS SANTOS 
BATISTA - Raios Coberturas - Alexandre Palomo - Tendo em vista o decurso do prazo para pagamento do débito, a exequente 
deverá cumprir o determinado as fls. 04/05 (itens 4 e ss). Sem prejuízo, deverá se manifestar se há interesse na utilização dos 
sistemas conveniados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), para efetivação de bloqueio on-line e solicitação de informações 
acerca da existência de bens de propriedade do executado para penhora. Prazo de 05 dias. Na omissão o processo aguardará 
provocação no arquivo. - ADV: ADALTO JOSÉ DE AMARAL (OAB 279715/SP), NATAN FLORENCIO SOARES JUNIOR (OAB 
265153/SP)

Processo 1001229-11.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Alessandro José de Araújo - - providencie o recolhimento do complemento 
da diligência no valor de R$22,98 nos termos do Prov. 28/14. - após ao cumprimento - ADV: CILLAS LUCIANO (OAB 70380/SP), 
PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)

Processo 1002096-04.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Paulo Cesar 
Akinaga Cordeiro - Certifico e dou fé que cadastrei, nesta data, o incidente de Cumprimento de Sentença. Sendo assim, as partes 
deverão endereçar suas petições ao incidente 1002096-04.2013.8.26.0361/01, cadastrando-as como petições intermediárias ou 
diversas. Ademais, para possibilitar o desarquivamento dos autos, deverá o peticionário recolher o valor de R$ 13,30, através 
da Guia de Recolhimento do Fundo Especial de Despesa do TJ, código 206-2, Banco do Brasil. - ADV: RAFAEL BARIONI (OAB 
281098/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 1002325-27.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Companhia Nacional de Bebidas 
Nobres - José Donizete Leme Rosa ME - Certifico e dou fé que decorreu o prazo do executado para pagamento. Requeira o 
exequente o que de direito, no prazo de cinco dias. Na omissão, os autos aguardarão provocação no arquivo. - ADV: MILTON 
FLAVIO DE ALMEIDA C. LAUTENSCHLAGER (OAB 162676/SP)

Processo 1002490-74.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco do Brasil S.A. - Agrosintese 
Agricultura e Comercio de Produtos AGR - - William Chuong - - Andy Ellen Lin - Especifiquem as partes as provas que pretendem 
produzir, justificando-as. Outrossim, digam se pretendem a realização de audiência preliminar de tentativa de conciliação (art. 
331 do CPC). - ADV: WERNER CHUONG (OAB 303831/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 1003116-93.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Nilson Cruz - Mapfre Seguros Gerais 
S/A - À RÉPLICA, EM DEZ DIAS. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), FERNANDA SIQUEIRA LIMA (OAB 
223965/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP)

Processo 1003758-03.2013.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A. - ALESSANDRO SANTANA ALVES - Tendo em vista o decurso do prazo para pagamento e/ou 
defesa, manifeste-se o requerente quanto ao prosseguimento, em 05 dias. - ADV: RICARDO RAMOS BENEDETTI (OAB 204998/
SP)

Processo 1005828-56.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
VERTENTES - MONIQUE FRAGA CORREIA - O requerente deverá dar regular andamento ao feito, como determinado na r. 
Decisão de fls. 43/44, NO PRAZO DE 48 HORAS. Na omissão será intimado nos termos do artigo 267, inciso III do CPC. - ADV: 
SOLANO CLEDSON DE GODOY MATOS (OAB 201508/SP)

Processo 1006334-39.2014.8.26.0100 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - 
HITECH HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA - EPP - - ROGERIO DE CARVALHO - - LUCIANA GOES PENHA - Providencie o 
exequente no prazo de 05 dias a comprovação da distribuição da carta precatória endereçada a Comarca de Guarulhos/SP (vide 
fls. 75/76). Na omissão, será intimado dos termos dos arts. 267, III c/c 598, ambos do CPC. - ADV: ERICO DA COSTA MORENO 
(OAB 321046/SP), MARCIA HOLLANDA RIBEIRO (OAB 63227/SP)

Processo 1006356-90.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - HAIRA PEREIRA - Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - A requerente deverá se manifestar quanto à petição e documento juntados pela 
requerida, no prazo de cinco dias, informando se o valor pago satisfaz o débito. O silêncio será interpretado como quitação do 
acordo, e os autos serão encaminhados à conclusão para extinção. - ADV: GABRIELLA BARBOSA (OAB 287035/SP), RENATO 
TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 1006431-66.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - M2 
Planejamento e Construções Ltda - - Marcelo Augusto Vieira - - Paulo Antonio Mimoto - Providencie o exequente no prazo de 
05 dias o comprovante de pagamento da guia de recolhimento de fls. 95, bem como a complementação de R$ 0,40 (guia de R$ 
60,60 valor correto de R$ 61,00). Na omissão, será intimado dos termos dos arts. 267, III c/c 598, ambos do CPC. - ADV: LUIS 
ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP), MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP)

Processo 1006816-77.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - FELIPE ALVES FERREIRA - 
NELSON BENEDITO GONÇALVES - Ciência ao exequente de que foi concedido o pedido de prazo de 10 dias para trazer para 
os autos o comprovante de distribuição da carta precatória. Decorrido o prazo sem providência, será o exequente intimado nos 
termos do artigo 267, inciso III do CPC. - ADV: RICARDO RODRIGUES DE AGUIAR (OAB 177379/SP)

Processo 1007255-88.2014.8.26.0361 - Monitória - Cheque - Dicimol Vale Distribuidora de Cimentos Ltda - Barufi Engenharia 
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e Construção Ltda EPP - Vistos. Recebo a petição de fls. 144/145 como emenda à inicial. O exame superficial da prova escrita 
expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a relação de direito 
material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder 
ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos encargos de sucumbência; advertindo-
o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte. Igualmente, 
será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Servirá o presente, por cópia 
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV: DOUGLAS TYSKOWISKI DE OLIVEIRA 
(OAB 105002/SP)

Processo 1007374-83.2013.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Antonio Honorio Leite Gesso ME 
- Helbor Empreendimentos S/A - Ante o exposto, julgo improcedente o pedido. Ante a sucumbência experimentada, condeno o 
autor ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que, considerando os atos praticados, 
arbitro em 10% do valor atribuído à causa, cuja cobrança fica condicionada aos requisitos dos arts. 11 e 12 da Lei nº 1.060/50. 
P.R.I., arquivando-se oportunamente. - ADV: GILBERTO ROCHA DE ANDRADE (OAB 85622/SP), JULIO NICOLAU FILHO 
(OAB 105694/SP), VICTOR HUGO BONANATA DE ANDRADE (OAB 287281/SP), LARISSA PIMENTEL LILLA MOFAREJ (OAB 
268433/SP)

Processo 1007416-98.2014.8.26.0361 - Monitória - Cheque - AMERICA CURSOS TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES 
HUMANAS LTDA ME - J R MULTISERVICE LTDA - ME - Vistos. O exame superficial da prova escrita expressa o grau de 
plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a relação de direito material entre 
as partes. Isto posto, determino a citação do réu para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento da quantia 
especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos encargos de sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da 
preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte. Igualmente, fica desde já informado(a) de 
que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta 
de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RÉGIS OBREGON VIRGILI (OAB 235336/SP)

Processo 1007566-79.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - Marcos de 
Almeida Gomes - Nos termos dos provimentos CSM nº 1.826/10 (disponibilizado no DJE de 22/10/2010), 1.864/11 (disponibilizado 
no DJE de 03/03/2011 e 2.195/2014 (disponibilizado no DJE de 08/08/2014), providencie o exequente/autor, no prazo de 05 dias, 
o recolhimento da taxa de serviço de obtenção das informações visadas (R$ 12,20 por pessoa/órgão), a ser recolhida através 
da Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, código 434-1 “Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/
BACENJUD”. Na omissão, o autor será intimado, por mandado ou carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de 
extinção do processo, nos termos do artigo 267, III, e § 1º do CPC. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 1007738-55.2013.8.26.0361 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - INGRID BERNARDELLI 
RODRIGUES GONÇALVES - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS DONNA DONNA SHOES LTDA - Manifeste-se a autora 
no prazo de 05 dias requerendo o que for pertinente, quanto ao retorno negativo da carta precatória p/citação do requerido retro 
juntada. Na omissão, será intimada dos termos do art. 267, III do CPC. - ADV: MAIKEL WILLIAN GONÇALVES (OAB 328770/
SP)

Processo 1008621-65.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Rescisão / Resolução - NUCLEO EDUCACIONAL 05 DE 
AGOSTO S/C LTDA - DURVAL YOOITI NAMIE - V... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a 
pagar ao autor as mensalidades de outubro, novembro e dezembro de 2011, mais eventuais mensalidades vencidas no decorrer 
da lide, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês a partir do vencimento de cada prestação, além de multa de 
2% (fls. 23 - item 6 do contrato). Arcará o réu, outrossim, em virtude da sucumbência, com o pagamento das custas, despesas 
processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação. P.R.I.C.(CERT. DE 
PREPARO DE EVENTUAL APELAÇÃO=2%-R$106,25- V.MÍNIMO) - ADV: MARCIA APARECIDA CARNEIRO CARDOSO (OAB 
236423/SP)

Processo 1008647-97.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Maurício Carlos Guedes - ALEXANDRE 
PICCOLOMINI - - SALETE DA SILVA MENDES - ANTE A PROXIMIDADE DA DATA DA AUDIÊNCIA E AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA 
DO OFICIAL DE JUSTIÇA, DEVERÁ O AUTOR PROVIDENCIAR O COMPARECIMENTO DE SUA TESTEMUNHA JOSÉ ASSIS 
INDEPENDENTEMENTE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. - ADV: VICTOR ATHIE (OAB 110111/SP), EDU MONTEIRO JUNIOR 
(OAB 98688/SP), RAFAEL PAIVA DA SILVA (OAB 325444/SP)

Processo 1009106-65.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - ASSOCIAÇÃO DOS 
CONDÔMINOS DO MOGI SHOPPING CENTER - LUIZ FELIPE PALTA ROMÃO - - MONICA DIMAS SOUZA ROMÃO - Vistos. 
Recebo a petição de fls. 116/118 como emenda à inicial e, em que pese o entendimento do autor quanto a tratar-se de título 
executivo extrajudicial a multa do contrato de locação objeto da presente ação, mantenho a Decisão de fls. 114 pelos seus 
próprios e jurídicos fundamentos. Isto posto, defiro o prazo de cinco dias para que o autor cumpra a Decisão de fls. 114, sob 
pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: VAGNER AUGUSTO DEZUANI (OAB 142024/SP)

Processo 1009333-89.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - HOTELARIA ACCOR BRASIL 
S.A (Mercure Mogi das Cruzes) - MORIM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME - O requerente deverá trazer para os autos o 
comprovante de distribuição da precatória, em 05 dias. Na omissão será intimado nos termos do artigo 267, inciso III do CPC. - 
ADV: RICARDO MARFORI SAMPAIO (OAB 222988/SP)

Processo 1009373-37.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 
- Telefonica Brasil S/A - Vistos. Recebo a petição de fls. 61/64 como emenda à inicial. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) 
réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros 
os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, 
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: GLAUCIA NOGUEIRA DE SÁ (OAB 274623/SP)

Processo 1009425-33.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Corretagem - FÁBIO EDUARDO ALVES - Hesa 44 - 
Investimentos Imobiliários Ltda - - Helbor Empreendimentos S/A - Vistos. Em vista do pedido para que seja desconsiderado o 
pedido de gratuidade processual e em vista de ter o autor juntado o comprovante de recolhimento de custas iniciais sem o correto 
preenchimento das guias DARE-SP - fls. 39/40, conforme disposto no Provimento GC 33/2013, emende o autor novamente a 
inicial, no prazo de dez dias a fim de comprovar nos autos o correto recolhimento das custas iniciais mais o recolhimento da taxa 
de postagem e/ou diligência do oficial de justiça. Prazo: dez dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. - ADV: 
DIEGO ALVES DO NASCIMENTO (OAB 263376/SP)

Processo 1009466-34.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO 
S/A - VENTO MINUANO GRILL CHURRASCARIA LTDA ME - - ADENILSO DA SILVA - O requerente deverá dar cumprimento ao 
ato ordinatório de fl. 75, no prazo de cinco dias. Na omissão, o autor será intimado, por mandado ou carta, a dar andamento ao 
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feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, III, e § 1º do CPC c/c artigo 598 do CPC. - ADV: 
ERIKA CHIARATTI MUNHOZ MOYA (OAB 132648/SP), SANDRA LARA CASTRO (OAB 195467/SP)

Processo 1009638-39.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Corretagem - Mario Frederico Urbano Nagib - LPS Brasil - 
Consultoria de Imóveis S/A. - - Sati Assessoria Técnica e Documental Ltda - - Terraço Paulista Incorporadora Ltda - À RÉPLICA, 
EM DEZ DIAS. - ADV: HÉLIO YAZBEK (OAB 168204/SP), OTTO AUGUSTO URBANO ANDARI (OAB 101045/SP)

Processo 1010025-54.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2014/047919-5 que até 
a presente data, este oficial de justiça não foi procurado pelo representante do autor para acompanhamento da diligencia 
e decorrido o prazo legal para cumprimento do ato, dirigindo-me à Rua Osvaldo Ferreira, 21- Vila Brasileira, não localizei o 
veículo, objeto de busca e apreensão. Assim sendo, faço a devolução deste mandado à seção administrativa de distribuição 
de mandados para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: 
RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)

Processo 1010025-54.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA JUNIOR - Manifeste-se o autor no prazo 
de 05 dias requerendo o que for pertinente, quanto a certidão do oficial de justiça de fls. Retro. Na omissão, será intimado dos 
termos do art. 267, III do CPC. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)

Processo 1010399-70.2014.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - JUDITE ALVES SILVA - 
MINISTÉRIO CONEXÃO PAZ EM MOGI DAS CRUZES - Vistos. Para a apreciação do pedido de homologação do acordo de 
fls. 26/27, deverá a requerente, comprovar documentalmente, no prazo de dez dias, ser o Sr. Alex Sandro de Souza Marques 
representante legal da requerida. Intimem-se. - ADV: TEREZINHA NAZELY DE LIMA SILVA (OAB 50136/SP)

Processo 1010721-90.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - ANDRE JOSE DA SILVA - SP-
05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - - SANCA DESENVOLVIMENTO URBANO SA - - Victoria Empreendimentos 
Imobiliários Ltda - Vistos. Recebo a petição de fls. 72/73 como aditamento à inicial, uma vez que ainda não foram juntados os 
avisos de recebimento dos correios noticiando ter-se efetivado a Citação. Assim sendo, defiro a inclusão da empresa VICTÓRIA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA no polo passivo da presente ação. Anotado. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da 
ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a 
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código 
de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a 
acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - 
ADV: JOSEMÁRIA ARAÚJO DIAS (OAB 217324/SP)

Processo 4000591-58.2012.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - THIZZYS CONFEITARIA 
LTDA EPP - BANDEIRANTE ENERGIA S/A - Vistos. Para prova do alegado dano moral da autora, designo o dia 07/04/2015, às 
17 horas, para audiência de instrução. As partes deverão arrolar suas testemunhas até 30 dias antes da audiência. Intime-se. - 
ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP), MARIA DO CARMO NOGUEIRA (OAB 118832/SP)

Processo 4000679-96.2012.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I - RAFAEL CAVALCANTE FURLAN - Vistos. Diante 
das alegações do autor, e, tendo em vista que a liminar não se aperfeiçoou e que não se efetivou, também, a citação do réu, 
defiro o pedido de fls. 113/117. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO 
MODIFICAÇÃO DO PEDIDO ANTES DA CITAÇÃO EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL ADMISSIBILIDADE EXEGESE 
DOS ARTIGOS 264 E 294 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL Ao autor é sempre permitido modificar o pedido antes da citação 
(artigos 264 e 294 do Código de Processo Civil), seja qual for o seu teor, de modo que eventual mudança do procedimento (busca 
e apreensão para execução por título executivo extrajudicial) não pode ser levantada como obstáculo à alteração da demanda 
inicial, ainda mais pelo caráter executivo do qual já se reveste a própria demanda de busca e apreensão. RECURSO PROVIDO.” 
(AI n.1.193.584-00 25ª Câmara Des. Rel. Amorim Cantuaria j. 29.07.08 v.u.) “Agravo de instrumento. Alienação Fiduciária. Busca 
e Apreensão Localização da devedora. Inocorrência. Alteração do pedido anterior à citação da ré. Conversão da ação de busca 
e apreensão em ação de execução Admissibilidade. Exegese dos artigos 264 e 294 do CPC e artigo 5º do Decreto-lei nº 911/69. 
Recurso provido.” (TJSP - AI n. 990.09.236013-2 Des. Rel. Rocha de Souza) Assim sendo, recebo a petição e documento de 
fls. 113/117 como aditamento à inicial. Proceda a serventia as devidas anotações e retificações para fazer constar Ação de 
Execução de Título Extrajudicial. Anoto que, quando da citação do réu, este deverá também ser intimado quanto à substituição 
processual deferida às fls. 99/100. No mais, observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. 
Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) 
dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução (CPC, art. 20, § 3º), com a 
advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, 
art. 652-A, parágrafo único), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais 
embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado 
(CPC, art. 652, § 5º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex-officio, na forma do artigo 653 do Código de 
Processo Civil. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens 
e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre 
bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 
668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% 
(vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação 
do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias 
(CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% 
sobre o valor em execução (CPC, art. 740, parágrafo único). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do 
valor em execução (incluindo custas e honorários de advocatícios), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado 
requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária 
e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Frise-se que a penhora de bem imóvel deverá ser formalizada lavrando-
se termo ou auto, conforme estabelece o artigo 659, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. A interpretação sistemática dos 
artigos 658, 687, § 2º e 747, todos do Código de Processo Civil, determina que a praça de imóvel localizado em outra comarca 
seja realizada mediante carta precatória. Intime-se. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)

Processo 4001139-83.2012.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Cartão de Crédito - Banco Itaucard S/A - ALCIONE 
APARECIDA MARTINS - CIÊNCIA DO OFÍCIO DA CLARO, AFIRMANDO NADA CONSTAR DE SEU BANCO DE DADOS COM 
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RELAÇÃO À RÉ. ADEMAIS, AGUARDE-SE O RETORNO DO MANDADO. - ADV: CASSIA DE CARVALHO FERNANDES (OAB 
316679/SP), SIMONE DA SILVA THALLINGER (OAB 91092/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIO HENRIQUE CANELAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELE OLIVEIRA ARAÚJO DE SOUZA VANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0096/2015
Processo 1000502-18.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Exoneração - M.A.M. - L.G.M. - Fls. 121: equivocada 

o ato ordinatório de fls. 101 uma vez que o valor do preparo correspondente a 2% do valor da causa (art. 4º, inc. II da Lei nº 
11.608/03) é de R$ 325,44, corretamente recolhido pelo autor a fls. 113. Recebo o recurso de apelação de fls. 105/112 no efeito 
devolutivo, nos termos do art. 520, inc. II do Código de Processo Civil. Às contrarrazões e ao Dr Promotor. Após, remetam-se 
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Primeira Subseção - 1ª a 10ª Câmaras, com as homenagens e cautelas de praxe. - 
ADV: REGIANE ANDRADE MUNHOZ MARQUES (OAB 198559/SP), RENATO TEMPLE LOPES (OAB 283130/SP), ADRIANO 
MUNHOZ MARQUES (OAB 198347/SP)

Processo 1000718-42.2015.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.M.B. - - L.M.B. - A.A.B. - Fls. 14: 
recebo como emenda à inicial. Anote-se. Defiro aos autores os benefícios da assistência judiciária. Anotado. Fixo os alimentos 
provisórios em favor dos autores no valor equivalente a 33% (trinta e três por cento) dos rendimentos líquidos do requerido, 
devidos a partir da presente intimação. Esclareçam os autores o número da conta para depósito dos alimentos no prazo de 5 
dias. Após, oficie-se ao empregador (fls. 3, item “f”) para implantação de descontos da pensão alimentícia e crédito na conta 
informada. Providencie a serventia o encaminhamento dos autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania para designação de data, horário e local para realização da audiência de tentativa de conciliação. Após, intimem-se 
o(a) réu(ré) pessoalmente, e os(a) autores(a) na pessoa de seu advogado, para comparecimento na audiência designada. Caso 
a conciliação seja infrutífera, posteriormente será deliberado acerca da citação e do prazo para apresentação de defesa. Servirá 
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei, desde já deferidos os benefícios 
do art. 172, § 2º do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADA CRISTINA FERREIRA DA COSTA (OAB 263770/SP), 
CRISLENO CASSIANO DRAGO (OAB 292718/SP)

Processo 1002750-54.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Revisão - E.M.Z. - I.A.Z. - - M.F.A.Z. - Fls. 120/123 
e 127/130: Ante a falta de comprovação da ciência inequívoca da renúncia, perdura o patrocínio. Certifique a serventia o 
trânsito em julgado. Após, nada sendo requerido, arquivem-se. - ADV: CARLA FESTA STUKAS CARVALHO (OAB 192052/SP), 
ALESSANDRA FRANCO MURAD (OAB 152716/SP), JOSE DE ALMEIDA RIBEIRO (OAB 100459/SP)

Processo 1003942-56.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - G.M.S. - R.N.L. - CERTIDÃO 
- MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2015/004074-9 
dirigi-me ao endereço da Av. Francisco Rodrigues Filho, próximo ao Colégio Mello Dante, e aí sendo, deixei de intimar os 
requerentes GABRIEL MARQUES DA SILVA e CAMILA MARQUES DA SILVA, por não lograr êxito em suas localizações, sendo 
que nas proximidades do referido Colégio existem vários condomínios de apartamentos, onde residem centenas de pessoas. 
Assim sendo, devolvo o presente, aguardando novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 04 de 
fevereiro de 2015. - ADV: VILMA RODRIGUES DA ROCHA (OAB 156077/SP)

Processo 1003942-56.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - G.M.S. - R.N.L. - Providencie 
a patrona dos requerentes o comparecimento de seus clientes na perícia, a ser realizada no dia 25/03/2015, às 7:30 hs.. 
Outrossim, no prazo de 05 dias junte aos autos o endereço correto dos mesmos. - ADV: VILMA RODRIGUES DA ROCHA (OAB 
156077/SP)

Processo 1004603-98.2014.8.26.0361 - Interdição - Tutela e Curatela - M.R.P. - H.S.P. - Diante do laudo pericial de fls. 
59/61, manifestem-se as partes e o Dr Promotor, tornando conclusos. Int. - ADV: VANESSA MARTINS DA SILVA DE MEDEIROS 
(OAB 270354/SP)

Processo 1005833-15.2013.8.26.0361 - Inventário - Inventário e Partilha - REGIANE DE JESUS XAVIER - CLAUDETE DE 
JESUS XAVIER - A inventariante deverá dar integral cumprimento à r. Decisão de fls. 77, apresentando plano de partilha, em 05 
dias. - ADV: OTAVIO AUGUSTO MONTEIRO PINTO ALDAY (OAB 305874/SP)

Processo 1006906-85.2014.8.26.0361 - Tutela e Curatela - Nomeação - Família - E.S.O.V.C. - J.P.O. - Intimo a requerente 
para providenciar a impressão da certidão do objeto e pé de fls. 47. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (OAB 999999/DP), WILLIAN AMANAJÁS LOBATO (OAB 252282/SP)

Processo 1007155-70.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.A.A.S.S. - J.V.S. - - A.S.C. - Trata-se de 
pedido de guarda ajuizado por Maria Aparecida Alves Santana da Silva em face de Jorge Vítor da Silva e de Aparecida Soares 
Correia. Conforme se verifica dos autos, Jorge Vítor é interditado, tendo como curadora a autora, de modo que foi determinada 
sua citação na pessoa do curador especial nomeado, o qual apresentou a contestação por negativa geral de fls. 88. Assim, 
desnecessária a realização de diligência para sua citação pessoal. Em relação à ré Aparecida, foram feitas pesquisas pelos 
sistemas conveniados sendo indicado um novo endereço a fls. 86 e expedida carta precatória para sua citação a fls. 90, que 
ainda não retornou. Desse modo, aguarde-se o retorno da carta precatória. Intime-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), DENISE GLADYS BORJA DE OLIVEIRA (OAB 193131/SP)

Processo 1008129-73.2014.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - E.V.O.P. - M.E.M.V.P. - Decisão-
Mandado - Citação e Intimação - Alimentos - Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento - Família - ADV: EDUARDO 
ALBERTO DERMARGOS NAMUR (OAB 299862/SP)

Processo 1009029-56.2014.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - N.V.H.S. - E.N.S. - DEPRECADO: 
Juízo de Direito da Vara Cível da Comarca de Guarulhos - SP Anotem-se os benefícios da assistência judiciária deferidos a 
fls. 12. Frustrada a conciliação perante o CEJUSC, para a audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 
12/05/2015 às 15:00h. CITE-SE e INTIME-SE a(o) ré(u) acima qualificada(o), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da 
petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante. As partes devem se apresentar à audiência acompanhadas de 
suas testemunhas e advogados. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio 
de advogado. A ausência do autor importará em arquivamento do processo e a do réu ou de seu advogado, em confissão e 
revelia. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Avenida Candido Xavier de Almeida e Souza 159, Sala de 
Audiências - 114, Vila Paternio. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA, desde já deferidos 
os benefícios do art. 172, § 2º do Código de Processo Civil. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-
se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. - ADV: HELENA LORENZETTO (OAB 190955/SP)
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Processo 1010779-93.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.E.O. - M.A.P. - Providencie 
o autor no prazo de 05 dias a retirada de sua petição protocolo sob o nº fmcz.15.00013478-1 - 06/02/15 (petição solicitando 
citação do requerido no mesmo endereço), devendo a mesma ser protocolada digitalmente. - ADV: LUCIANO ALVES (OAB 
267006/SP)

Processo 4000057-17.2012.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Guarda - G.B. - A.C.S. - O autor deverá se manifestar, 
no prazo de cinco dias, quanto ao ofício de fls. 159-166. Após as manifestações, os autos serão encaminhados ao Ministério 
Público e à conclusão para decisão. - ADV: REGINA SELENE VIEIRA (OAB 87151/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FABRICIO HENRIQUE CANELAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISELE OLIVEIRA ARAÚJO DE SOUZA VANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0097/2015
Processo 1000398-26.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - CONDOMINIO RESIDENCIAL 

NOVA ESPERANÇA - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU - VISTOS. 
Recebo o recurso da ré, de fls. 108/129, nos efeitos devolutivo e suspensivo. Às contrarrazões. Após, subam os autos ao 
Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado III, com as nossas homenagens e observadas as formalidades legais. 
Intimem-se. - ADV: JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), ANA LUCIA PEREIRA DIAS (OAB 77722/SP)

Processo 1000670-83.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - CONDOMINIO RESIDENCIAL 
PITANGUEIRA 1 - C.D.H.U. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - Vistos. A parte autora deverá emendar a 
inicial, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento, a fim de juntar documento que comprove ser da ré a obrigação quanto 
aos débitos objeto da presente ação. Para apreciação do pedido de gratuidade, junte o autor cópia do balancete ou outro 
documento contábil que demonstre o estado de necessidade, nos termos da Lei 1060/50, sendo certo que nenhum documento 
indicativo de sua hipossuficiência veio aos autos. Nesse sentido: “Não é ilegal condicionar o juiz a concessão da gratuidade à 
comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou cargo exercido pelo interessado fazem em princípio presumir não se 
tratar de pessoa pobre” (STJ RT 686/185). No mesmo sentido: RT 783/314 (...), JTJ 213/231(...)” (Lei n. 1.060/50, art. 4º: nota 
4a., Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 36ª edição, 
Ed. Saraiva, 2004, pág. 1.230). Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de se presumir a capacidade econômica e, consequentemente, 
deliberar-se pelo indeferimento do pedido de assistência judiciária. Intime-se. - ADV: ANA LUCIA PEREIRA DIAS (OAB 77722/
SP)

Processo 1000674-23.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - CONDOMINIO RESIDENCIAL 
PITANGUEIRA 1 BLOCO G - C.D.H.U. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - Vistos. A parte 
autora deverá emendar a inicial, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento, a fim de juntar documento que comprove ser 
da ré a obrigação quanto aos débitos objeto da presente ação. Para apreciação do pedido de gratuidade, junte o autor cópia 
do balancete ou outro documento contábil que demonstre o estado de necessidade, nos termos da Lei 1060/50, sendo certo 
que nenhum documento indicativo de sua hipossuficiência veio aos autos. Nesse sentido: “Não é ilegal condicionar o juiz a 
concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou cargo exercido pelo interessado fazem em 
princípio presumir não se tratar de pessoa pobre” (STJ RT 686/185). No mesmo sentido: RT 783/314 (...), JTJ 213/231(...)” (Lei 
n. 1.060/50, art. 4º: nota 4a., Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, “Código de Processo Civil e legislação processual 
em vigor”, 36ª edição, Ed. Saraiva, 2004, pág. 1.230). Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de se presumir a capacidade econômica e, 
consequentemente, deliberar-se pelo indeferimento do pedido de assistência judiciária. Intime-se. - ADV: ANA LUCIA PEREIRA 
DIAS (OAB 77722/SP)

Processo 1000676-90.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - CONDOMINIO RESIDENCIAL 
PITANGUEIRA - C.D.H.U. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - Vistos. A parte autora deverá 
emendar a inicial, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento, a fim de juntar documento que comprove ser da ré a obrigação 
quanto aos débitos objeto da presente ação. Para apreciação do pedido de gratuidade, junte o autor cópia do balancete ou outro 
documento contábil que demonstre o estado de necessidade, nos termos da Lei 1060/50, sendo certo que nenhum documento 
indicativo de sua hipossuficiência veio aos autos. Nesse sentido: “Não é ilegal condicionar o juiz a concessão da gratuidade à 
comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou cargo exercido pelo interessado fazem em princípio presumir não se 
tratar de pessoa pobre” (STJ RT 686/185). No mesmo sentido: RT 783/314 (...), JTJ 213/231(...)” (Lei n. 1.060/50, art. 4º: nota 
4a., Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, “Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 36ª edição, 
Ed. Saraiva, 2004, pág. 1.230). Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de se presumir a capacidade econômica e, consequentemente, 
deliberar-se pelo indeferimento do pedido de assistência judiciária. Intime-se. - ADV: ANA LUCIA PEREIRA DIAS (OAB 77722/
SP)

Processo 1000745-25.2015.8.26.0361 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Itaú Unibanco S/A. - CC da Lapa Bijuterias 
Me - - Creonice Conceição da Laça - - Antonio Carlos Ang Tun Bin - Vistos. O exame superficial da prova escrita expressa o 
grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a relação de direito material 
entre as partes. Isto posto, determino a citação do réu para que no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao pagamento da quantia 
especificada na petição inicial, ficando desobrigado(a) dos encargos de sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da 
preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte. Igualmente, fica desde já informado(a) de 
que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta 
de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)

Processo 1000764-31.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - condominio residencial rubi 
bloco 02 - C.D.H.U. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO - Vistos. A parte autora deverá emendar 
a inicial, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento, a fim de juntar documento que comprove ser da ré a obrigação 
quanto aos débitos objeto da presente ação. Para apreciação do pedido de gratuidade, junte o autor cópia do balancete ou 
outro documento contábil que demonstre o estado de necessidade, nos termos da Lei 1060/50, sendo certo que nenhum 
documento indicativo de sua hipossuficiência veio aos autos. Nesse sentido: “Não é ilegal condicionar o juiz a concessão da 
gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica, se a atividade ou cargo exercido pelo interessado fazem em princípio 
presumir não se tratar de pessoa pobre” (STJ RT 686/185). No mesmo sentido: RT 783/314 (...), JTJ 213/231(...)” (Lei n. 
1.060/50, art. 4º: nota 4a., Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, “Código de Processo Civil e legislação processual em 
vigor”, 36ª edição, Ed. Saraiva, 2004, pág. 1.230). Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de se presumir a capacidade econômica e, 
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consequentemente, deliberar-se pelo indeferimento do pedido de assistência judiciária. Outrossim, no mesmo prazo acima e sob 
pena de indeferimento, esclareça o autor qual é o valor do débito cujo pagamento pretende, uma vez que foi dado à causa valor 
de R$ 1.093,73 e consta na planilha de cálculos valor de R$ 515,01. Se o caso, retifique o valor dado à causa. O autor deverá, 
ainda, juntar novamente o documento de fls. 04, que está em branco, sob pena de ser desconsiderado referido documento. 
Intime-se. - ADV: ANA LUCIA PEREIRA DIAS (OAB 77722/SP)

Processo 1001854-11.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Incapacidade Laborativa Parcial - Valdir da Silva Pedracone 
- ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Fls. 149/151 - Tendo em vista o tempo decorrido, manifeste-se o INSS, 
comprovando nos autos o pagamento do depósito prévio solicitado pelo IMES (fls. 143). Com a comprovação, oficie-se ao 
IMESC, encaminhando-se cópia do depósito e solicitando o agendamento. Intimem-se. - ADV: EDGARD DA COSTA ARAKAKI 
(OAB 226922/SP), CICERO OSMAR DA ROS (OAB 25888/SP)

Processo 1001969-66.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Unimed Paulistana Sociedade 
Cooperativa de Trabalho Médico - Oxifer Ind e Com de Ferro e Aço Ltda - Francisco de Assis Arrais - Francisco de Assis Arrais 
- Vistos. Tendo em vista a petição de fls. 100, solicite junto ao D. 1º Ofício local o nome do novo administrador nomeado. Com a 
resposta, anote-se e cumpra-se o determinado a fls. 96. Intimem-se. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS ARRAIS (OAB 142114/SP), 
DANIELLE CRAVO SANTOS ZENAIDE (OAB 195181/SP)

Processo 1002275-98.2014.8.26.0361 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - Lygia Alexandra Azevedo Costa - - Washington José de Azevedo Mota - Geny Home Shopping Ltda - Ante o exposto, pela 
perda superveniente de objeto, julgo extinto o processo, nos termos do art. 267, inc. VI (falta de interesse de agir superveniente), 
do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência experimentada e ao princípio da causalidade, condeno a embargada ao 
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios que, considerando os atos praticados, arbitro 
em R$ 2.000,00, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. P.R.I., arquivando-se oportunamente. - ADV: ROMULO 
GUSMÃO DE MESQUITA SANTOS (OAB 170523/SP), MAGALI PERALTA (OAB 292812/SP), ISIS ALVES COSTA (OAB 288272/
SP), VALTER PERALTA CUNHA JUNIOR (OAB 125628/SP)

Processo 1002566-98.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - JOSIAS ELISEU BARRETO 
JÚNIOR - TRANSCELSO LOCADORA DE VAN LTD - Fabricio Henrique Canelas Vistos. Ciência as partes acerca da comunicação 
do julgamento do recurso de agravo de instrumento (fls. 143/156), sendo que restou prejudicado seu conhecimento. No mais, 
cumpra-se a serventia a sentença de fls. 134/137, certificando-se eventual transito em julgado. Intime-se e cumpra-se. Mogi 
das Cruzes, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: VANESSA MARTINS DA SILVA DE MEDEIROS (OAB 270354/SP), GILBERTO 
FERREIRA DE MEDEIROS (OAB 180957/SP), CARLOS MOLTENI NETO (OAB 166130/SP), CARLOS MOLTENI JUNIOR (OAB 
15155/SP)

Processo 1002631-30.2013.8.26.0361/01 (apensado ao processo 1002631-30.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Espécies de Títulos de Crédito - CLUBE NAUTICO MOGIANO - JOSE JOÃO DA SILVA - Vistos. Tendo em vista a provisão de 
fls. 42 e o fato de que o processo não se encontra findo, arbitro, por ora, os honorários da d. patrona do executado, nos termos 
do Convênio DPE/OAB, no percentual de 70% (cód. 101). Expeça-se a respectiva certidão, e após, cumpra-se fls. 35 (aguarde-
se provocação no arquivo). Intime-se. - ADV: DÉBORA CRISTINA ALONSO CASSI (OAB 174518/SP), MARCIA APARECIDA 
CARNEIRO CARDOSO (OAB 236423/SP)

Processo 1003818-39.2014.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - MALAQUIAS 
FERREIRA DE ARAÚJO - - CLÁUDIA MARIA PORTES FERREIRA DE ARAÚJO - - ROSEMARY SALES PORTES - - TELMO 
JOSÉ BENEDITO PORTES - AMADO APARECIDO DA SILVA - - VILMA CIRILO DOS SANTOS SILVA - Vistos. Em razão do 
requerimento dos autores de fls. 73, homologo a desistência no tocante aos ocupantes dos lotes 36 e 37 para que produzam 
seus jurídicos e regulares efeitos, prosseguindo-se a ação em relação aos ocupantes do lote 35. INTIME(M)-SE o(s) réu(s) 
acima qualificado(s), ficando o requerido(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena 
de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 
Desde já, autorizo o cumprimento do ato processual em todos os dias da semana, em qualquer horário, em conformidade com o 
artigo 172 do Código de Processo Civil. Neste sentido: RT 494/107 e RJTJESP110/305. Servirá o presente, por cópia digitada, 
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FABIANA TINOCO FERNANDEZ (OAB 289321/
SP)

Processo 1003963-32.2013.8.26.0361/02 - Cumprimento de sentença - PETROM - PETROQUIMICA MOGI DAS CRUZES 
S/A - EXTELLPP EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA - Manifeste-se a exequente, em 05 dias, quanto ao depósito efetivado 
e pedido de extinção, valendo a omissão como concordância tácita para fins de extinção da execução. - ADV: VICTOR ATHIE 
(OAB 110111/SP), LUIS CARLOS DA SILVA (OAB 283077/SP)

Processo 1005668-65.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - ORGANIZAÇÃO MOGIANA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA. - LEANDRO CARDOSO GOMES - Ciência ao requerente quanto ao novo A.R. Negativo 
(fls. 91-92). Requeira o que de direito, no prazo de cinco dias. Na omissão, o autor será intimado, por mandado ou carta, a dar 
andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, III, e § 1º do CPC. - ADV: ROSELI 
DOS SANTOS FERRAZ VERAS (OAB 77563/SP)

Processo 1005846-77.2014.8.26.0361 - Embargos à Execução - Obrigações - JORGE SHIMOKAWA - Kikumi Tahara - 
Fabricio Henrique Canelas Vistos. Fls. 132/156: Ciência as partes do julgamento definitivo proferido nos autos do recurso de 
agravo de instrumento, mantendo-se a gratuidade da justiça. No mais, certifique-se a serventia eventual decurso de prazo para 
manifestação do embargado. Intimem-se e cumpra-se. Mogi das Cruzes, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: VILMA RODRIGUES 
DA ROCHA (OAB 156077/SP), EDSON DANTAS QUEIROZ (OAB 272639/SP)

Processo 1006485-32.2013.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - FERNANDA MAURICIO DE 
ALMEIDA FONSECA - HOSPITAL E MATERNIDADE MOGI D’OR LTDA - - ESPOLIO DE MARCEL CARLOS NERY - - ANTONIO 
NERY - - CLAUDETE MORENO NERY - Manifeste-se a autora no prazo de 05 dias requerendo o que for pertinente, quanto ao 
retorno negativo da Carta Precatória de citação dos herdeiros de Marcel. Na omissão, será intimado dos termos do art. 267, III 
do CPC. - ADV: THALES URBANO FILHO (OAB 223219/SP), MAGDA FELIPPE LIBRELON (OAB 189607/SP)

Processo 1006714-55.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A. - 
Econsul Planejamento e Construção Brasil LTDA - - Gean Rodrigues da Silva - - Lucimar de Oliveira Soares - - CIÊNCIA 
AO EXEQUENTE: - fls.46/49: deixo, por ora, de encaminhar os autos à conclusão, uma vez que constam 02 precatórias em 
andamento (fls.36/39). - com a juntada das mesmas os autos serão remetidos à conclusão para apreciação do pedido de 
pesquisa bacen - ADV: MARCOS ZUQUIM (OAB 81498/SP)

Processo 1006836-68.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Volkswagen S/A - BIANCA 
BARBOSA MOREIRA - Vistos. Fls. 275/285 - Ciência ao autor quanto à interposição de agravo de instrumento pela ré contra a 
decisão de fls. 137/138. Sem prejuízo, deverá a ré, no prazo de cinco dias, informar quanto à eventual efeito suspensivo a ele 
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concedido. Outrossim, nos termos do determinado a fls. 270, esclareço que as cópias legíveis que deveriam ser juntadas pela ré 
se referiam aos documentos de fls. 176/181. No entanto, diante dos novos documentos juntados às fls. 291/299, desnecessária 
a juntada determinada. Concedo à ré os benefícios da Justiça Gratuita, anotando-se. Intimem-se. - ADV: NATAN FLORENCIO 
SOARES JUNIOR (OAB 265153/SP), ADALTO JOSÉ DE AMARAL (OAB 279715/SP), DANTE MARIANO GREGNANIN 
SOBRINHO (OAB 31618/SP)

Processo 1007644-73.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - DIRCE RUFINO 
CARDOSO - MADRID VEICULOS - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que, em 
cumprimento ao mandado nº 361.2014/047435-5, dirigi-me à Rua Júlio Antonio de Andrade- Vila Jundiaí e onde presumivelmente 
deveria ser o nº. 51 a frente está para a Avenida Francisco Ferreira Lopes, 3.795-Vila Jundiaí, e, aí sendo, deixei de CITAR a 
requerida MADRID VEÍCULOS porque a Srª. Carmen Pezzuol, que trabalha no local, informou a este Oficial de Justiça que a 
empresa requerida Madrid Veículos encerrou suas atividades no endereço acima há, aproximadamente, dois anos, ignorando 
o paradeiro da requerida Madrid Veículos e de seu representante legal. Informou ainda a Srª. Carmen Pezzuol, que atualmente 
está estabelecida na Avenida Francisco Ferreira Lopes, 3795- Vila Jundiaí a empresa ALEXANDRE DIACUMAS-ME(nome 
fantasia Alecar multimarcas) e que não tem vínculo com a requerida. Assim sendo, em face da informação da Srª. Carmen 
Pezzuol, devolvo o presente mandado à Seção Administrativa de Distribuição de Mandados para ser encaminhado ao Ofício de 
origem. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 29 de janeiro de 2015. - ADV: ALENE CRISTINA SANTANA DE ABREU 
(OAB 278039/SP)

Processo 1007644-73.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - DIRCE RUFINO CARDOSO 
- MADRID VEICULOS - Manifeste-se a autora no prazo de 05 dias requerendo o que for pertinente, quanto a certidão do oficial 
de justiça de fls. Retro. Na omissão, será intimado dos termos do art. 267, III do CPC. - ADV: ALENE CRISTINA SANTANA DE 
ABREU (OAB 278039/SP)

Processo 1008161-78.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A. - FERNANDO SEPAROVIC GONDEK - - ISAURA APARECIDA CORREA GONDEK - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2014/044550-9 dirigi-me 
ao endereço: Estrada do Itapeti, n° 100, Quadra 10, Lote 15, Condomínio Aruã, e aí sendo, DEIXEI DE CITAR o executado 
FERNANDO SEPAROVIC GONDEK, pois após me dirigir por diversas vezes ao endereço indicado, não localizando ninguém, 
porém em última diligência, localizei a empregada Neide e a mesma me disse que o executado supra trabalha em São Miguel 
Paulista, saindo muito cedo e chegando tarde da noite, desconhecendo seu endereço de trabalho e, como o prazo para 
cumprimento já se esgotou, devolvo o presente. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 29 de janeiro de 2015. - ADV: 
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 1008161-78.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A. - FERNANDO SEPAROVIC GONDEK - - ISAURA APARECIDA CORREA GONDEK - MANIFESTE-SE O 
EXEQUENTE, NO PRAZO DE CINCO DIAS, ACERCA DO MANDADO QUE RETORNOU NEGATIVO, REQUERENDO O QUE DE 
DIREITO, SEM PREJUÍZO DO RECOLHIMENTO DAS TAXAS DEVIDAS. NO SILÊNCIO, INTIME-SE A DAR ANDAMENTO, SOB 
PENA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 267, III, C,C, 598, AMBOS DO CPC. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES 
(OAB 131351/SP)

Processo 1009261-68.2014.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing 
S/A - Edmilson da Silva Lira - Vistos etc. DEPRECADO: Juízo de Direito da Comarca de Suzano-SP Recebo a petição de fls. 37 
como emenda à inicial. A arrendadora informa a crise de adimplemento da obrigação contratada no arrendamento mercantil, o 
que qualifica, em tese, a rescisão do contrato. A Súmula nº 293 do STJ estabelece que “a cobrança antecipada do valor residual 
garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”. A cláusula contratada possibilita a restituição do 
veículo diante da impontualidade do arrendatário e da existência da cláusula resolutória expressa. A constituição da mora 
qualifica a posse injusta e a liminar para retomada do bem arrendado. Determino liminarmente a REINTEGRAÇÃO da posse do 
bem descrito na inicial em favor do(a) autor(a) e CITAÇÃO da(o) ré(u) acima qualificada(o), para os termos da ação em epígrafe, 
cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) 
dias para apresentar defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do 
artigo 285 do Código de Processo Civil. DEVERÁ O AUTOR PROVIDENCIAR A IMPRESSÃO DA PRESENTE, COMPROVANDO 
NOS AUTOS A DISTRIBUIÇÃO DA DEPRECATA. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. 
Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao 
cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Alexandre de Toledo e Felipe Andres Acevedo Ibanez Intime-se. - ADV: FELIPE 
ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP), ALEXANDRE DE TOLEDO (OAB 154789/SP)

Processo 1010591-03.2014.8.26.0361 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itaucard 
S/A - Homar Santos Machado - Vistos. A petição de fls. 29/31 não atende o quanto determinado na Decisão de fls. 26/27. Isto 
posto, para liberação do Mandado de Reintegração de Posse e Citação, emende o autor a inicial, a fim de dar cumprimento 
ao quanto disposto na referida Decisão de fls. 26/27, no prazo derradeiro de 48 horas, sob pena de revogação da liminar e 
indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 4000423-56.2012.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Prescrição e Decadência - JULIO CESAR MILLON - 
Palace Comercio de Acessorios Ltda - - SP Comercio de Pelicula Ltda - - Flavio Alves de Almeida - - Assae Takeshita Oshiro 
- - HSBC Bank Brasil S/A - Vistos. Fls. 164 e 166 - Tendo em vista a homologação da desistência da ação com relação ao 
corréu Flávio Alves de Almeida (fls. 160), enquanto ainda em curso prazo para contestação (último AR juntado a fls. 159 para 
citação da última corré, Palace Comércio de Acessórios Ltda. - revel conforme fls. 163), e o fato de que somente os corréus 
Assae T. Oshiro e HSBC estão devidamente representados nos autos, haja vista a desconsideração da contestação da corré SP 
Comércio de Película Ltda. em razão de não ter regularizado sua representação processual (decisão de fls. 131), INTIMEM-SE 
as corrés acima indicadas, já citadas, tão-somente quanto à homologação da desistência da ação com relação ao corréu Flávio 
Alves de Almeida, prosseguindo-se a ação com relação aos demais réus, advertindo que o prazo para contestação começará 
a fluir a partir do último AR juntado aos autos, observados os termos do art. 298, do C.P.C.. Isto porque, “se não for intimado 
da desistência, o corréu que permanece no feito não pode ser considerado revel.” (RSTJ 57/289) Servirá o presente, por cópia 
digitada, como carta de intimação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que 
esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: VIVIANE PAVÃO LIMA MARKEVICH 
(OAB 178942/SP), KARINA FERREIRA BARBOSA SANTOS (OAB 178331/SP), VIVIAN CRISTINA BATISTELA (OAB 177907/
SP), CARLOS GUSTAVO BAPTISTA PEREIRA (OAB 176743/SP), ANELITA TAMAYOSE (OAB 153029/SP), EDUARDO CHALFIN 
(OAB 241287/SP), CICERO OSMAR DA ROS (OAB 25888/SP), ELIAS PINHEIRO MARKEVICH (OAB 97323/SP)

Processo 4001162-29.2012.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Condomínio - Rosa Otsuka - Linda Katsue Owatari - - Linda 
Yeiko Mochinaga - - Cintia Owatari - - Ricardo Owatari - - Alexandre Owatari - - Naoki Mochinaga - - Nery Mitsue Notoya Owatari 
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- - Hiromi Owatari - - Mario Otsuka - Vistos. Fls. 154/155 - À perita para esclarecimentos. Intimem-se. - ADV: LUIZ ALVES 
TEIXEIRA (OAB 48800/SP), LUIZ ANTONIO DA CUNHA (OAB 69942/SP), DANIEL COSTA RODRIGUES (OAB 82154/SP), 
MARA LIGIA REISER B RODRIGUES (OAB 90115/SP)

4ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS ALEXANDRE SANTOS AMBROGI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FIRMINA APARECIDA DE MELLO FIGUEIREDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0026/2015
Processo 0000316-80.2012.8.26.0361 (361.01.2012.000316) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - 

J.J.G. - J.B.R. - Certifico que emiti certidões de honorários em favor dos advogados dativos Drs. Luiz Alves Teixeira e Gustavo 
Maranhão Guimarães, que se encontra(m) na pasta digital própria do Sistema para assinatura eletrônica do MM. Juiz de Direito. 
Fica(m) a(o,s) beneficiários intimada(o,s|) a, tão logo liberada(o,s) no SAJ, imprimi-la(o,s) e encaminhá-la(o,s). Nada Mais. Mogi 
das Cruzes, 10 de fevereiro de 2015. - ADV: LUIZ ALVES TEIXEIRA (OAB 48800/SP), GUSTAVO MARANHÃO GUIMARÃES 
(OAB 241202/SP)

Processo 0001097-05.2012.8.26.0361 (361.01.2012.001097) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Jsl S/A - 
Cred New Recuperação de Ativos e Serviços Ltda - - Kellysson Luiz Pinheiro Mafaldo - Cientifico o(a) Dr(a). VINICIUS ZIVIERI 
RALIO de que os autos foram desarquivados e permanecerão em cartório aguardando provocação pelo prazo de 30 dias. No 
silêncio, retornarão ao arquivo. - ADV: VINICIUS JOSÉ ZIVIERI RALIO (OAB 195618/SP)

Processo 0001199-03.2007.8.26.0361 (361.01.2007.001199) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Helio Henrique de Assis - Carlos Alberto de Assis - Margareth Streifinger de Assis - Manifeste-se o exequente em 
termos de prosseguimento. No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo à espera de provocação. Intime-se. - ADV: CARLOS 
CYRILLO NETTO (OAB 11706/SP), JOÃO RICARDO TELLES E SILVA (OAB 311561/SP), JOSE CARLOS DE MENDONCA 
(OAB 50002/SP)

Processo 0001424-47.2012.8.26.0361 (361.01.2012.001424) - Interdição - Capacidade - Carlos Eduardo Malta Luiz - 
Marlene Aparecida Malta Luiz - Cientifico o(a) Dr(a). JONATHAS CAMPOS PALMEIRA de que os autos foram desarquivados e 
permanecerão em cartório aguardando provocação pelo prazo de 30 dias. No silêncio, retornarão ao arquivo. - ADV: JONATHAS 
CAMPOS PALMEIRA (OAB 298050/SP)

Processo 0002135-72.2000.8.26.0361 (361.01.2000.002135) - Retificação de Registro de Imóvel - Espécies de Contratos - 
Makoto Haga - - Elza Sumie Haga - Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás - 1- De fato, não há de se falar em retorno dos autos ao 
Oficial, na medida em que a pertinência da demanda está na possibilidade ou não de retificação de registro imobiliário. E, ao que 
consta, o Oficial não tinha ciência de que a área atual difere da área do título original. 2- Dou por concluída a fase probatória. 
3- Alegações finais em 10 dias. 4- Após, vista ao MP para parecer. 5- Intime(m)-se. - ADV: GLOVANY RODRIGUES DA ROCHA 
(OAB 177179/SP), MAGDA MARIA DA COSTA (OAB 190271/SP), LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME (OAB 
195805/SP)

Processo 0002209-39.1994.8.26.0361 (361.01.1994.002209) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Luiz 
Gonzaga de Oliveira - Santa Casa de Misericordia de Mogi das Cruzes - - Luiz Antonio Vilela de Lima (espolio) - Informe o 
exequente o CPF do executado, para possibilitar a pesquisa BACENJUD. - ADV: ANTONIO ADOLFO BALBUENA (OAB 199501/
SP), GUERINO BERTAIOLLI JUNIOR (OAB 47672/SP), BENEDITO TADEU FERREIRA DA SILVA (OAB 82735/SP)

Processo 0002461-90.2004.8.26.0361 (361.01.2004.002461) - Procedimento Sumário - Ana Maria Pinto Golveia - Jakson 
Costa de Macedo - - Profac Factoring - Cientifico a Dra. MARINA RODRIGUES PACHECO de que a certidão de honorários já 
foi expedida e encontra-se em pasta própria no cartório, aguardando a retirada. - ADV: MARINA RODRIGUES PACHECO (OAB 
122987/SP), DELMIRO APARECIDO GOVEIA (OAB 91992/SP)

Processo 0002637-45.1999.8.26.0361 (361.01.1999.002637) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
Edificio Flamboyant - Gessi Hiroko Hamaguchi - Leião Judicial Eletrônico - Ante o teor da certidão retro, manifestem-se as partes 
em termos de prosseguimento. - ADV: EVANDRO MOURA DE SIQUEIRA (OAB 266707/SP), SILVIA MARIA WILLIAM CURY 
PINHEIRO FRANCO (OAB 136128/SP), ELENICE MARIA DE SENA (OAB 103000/SP), SIDNEI ANTONIO DE JESUS (OAB 
143737/SP)

Processo 0003137-38.2004.8.26.0361 (361.01.2004.003137) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Ricardo 
Donizete de Oliveira - - Elianira Amorim da Silva Oliveira - Helbor Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Digam os interessados 
se têm notícia do julgamento do Recurso Especial. Intime-se. - ADV: PATRÍCIA MARGOTTI MAROCHI (OAB 157374/SP), MARIA 
APARECIDA CAVALCANTI ROQUE (OAB 119261/SP)

Processo 0003535-38.2011.8.26.0361 (361.01.2011.003535) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Lucineia 
Aparecida Vicente de Souza Ramalho - Jurandir Vicente - Cumprida a decisão de fls. 136, com as cautelas e anotações de 
praxe, arquivem-se os autos. (Reiter. “autor retirar o formal em Cartório”). Intime-se. - ADV: KELLY CRISTINA ROVARIS (OAB 
195625/SP)

Processo 0004388-81.2010.8.26.0361 (361.01.2010.004388) - Procedimento Ordinário - Rui Manuel Ferreira Lopes - Edson 
Camilo - 1- Do polo passivo deve constar o Espólio de Edson Camilo (Anote-se a Serventia, inclusive nos autos em apenso), 
representado pelo inventariante, ao que consta, Pedro Camilo (fls. 708). Providencie, pois, a parte ré a correção. 2- Sem 
prejuízo, informem as partes se tem outras provas a produzir, especialmente diante do que constou da decisão saneadora de 
fls. 570/572 desses autos e decisão de fls. 422/423 dos autos em apenso. 3- Nada mais sendo requerido, será encerrada a 
instrução, concedendo prazo às partes para memoriais. 4- Intime(m)-se. - ADV: CLAUDIO CINTRA ZARIF (OAB 92810/SP), 
MARCOS CINTRA ZARIF (OAB 42557/SP), ARTHUR HERMOGENES SAMPAIO JUNIOR (OAB 123927/SP)

Processo 0004543-02.2001.8.26.0361 (361.01.2001.004543) - Execução de Título Extrajudicial - Coisas - Banco Mercantil 
do Brasil S/A - Maximum Agencia Viagens Turismo Ltda - - Antonio Carlos Ang Tun Bin - - Regina Siu Yeun Chang Ang - SEL 
- SISTEMA DE ENSINO DE LÍNGUAS LTDA - Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. No silêncio, remetam-
se os autos ao arquivo à espera de provocação. Intime-se. - ADV: VICTOR ATHIE (OAB 110111/SP), DAIL ANDRE RISSONI 
ALVES (OAB 129087/SP), SONIA MELLO FREIRE (OAB 73593/SP), JULIANA GLORIA DE ALMEIDA (OAB 266036/SP), KARINA 
SUELEN DOS SANTOS (OAB 313324/SP)
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Processo 0004685-55.1991.8.26.0361 (361.01.1991.004685) - Procedimento Sumário - Paulo Cardoso Santos - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Cientifico o(a) Dr(a). MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO SIQUEIRA de que os autos foram 
desarquivados e permanecerão em cartório aguardando provocação pelo prazo de 30 dias. No silêncio, retornarão ao arquivo. - 
ADV: LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP), MARIA DAS GRACAS CARDOSO DE SIQUEIRA (OAB 62740/SP)

Processo 0005084-11.1996.8.26.0361 (361.01.1996.005084) - Execução de Título Extrajudicial - Banco do Brasil S/A - 
Ferragens Jawa Limitada - - Antonio Cipullo - - Bambamg Atmadja - 1- Os embargos de declaração são destinados a mero 
aperfeiçoamento na forma de expressão do julgado, sem a menor possibilidade de alterar-lhe o conteúdo. Neles, “não se pede 
que se redecida, pede-se que se reexprima” (Pontes de Miranda). A doutrina e a jurisprudência, excepcionalmente, admitem 
o uso de embargos de declaração com efeito infringente do julgado, em casos de manifesto o equívoco do julgador e desde 
que não exista previsão legal de outro recurso para a correção do erro (erro de julgamento ou no exame dos autos). No caso, 
no entanto, não se está diante de tal situação excepcional, tendo em vista que justificado o motivo pelo qual se decretou a 
prescrição para o caso. É admissível que o julgamento não se dê com respeito à valoração da prova, à Lei, à jurisprudência. No 
entanto, tais fatos não caracterizam contradição, omissão ou obscuridade. Na verdade, os presentes embargos se reduzem a 
um ato inútil à declaração ou defesa do direito (CPC, art. 14, IV), visto que o que deduzido naqueles deveria ser feito em recurso 
de apelação, de maneira que, ao assim agir, o embargante provocou incidente manifestamente infundado e interpôs recurso 
com intuito meramente protelatório. Na verdade, a utilização de embargos fora das hipóteses legais apenas conturba ainda 
mais a atividade jurisdicional, tomando tempo importante para apreciação de questões verdadeiramente pertinentes. Anote-se 
que, felizmente, nosso C. STF vem reiteradamente aplicando a penalidade para caso de embargos com conteúdo infringente. 
Nesse sentido: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. Anistia. Art. 8º do ADCT. Extensão. 
Promoções e indenizações pertinentes a carreiras de servidores públicos e empregados. Precedentes. 3. Confisco decorrente 
de sanção pela prática de enriquecimento ilícito. Pedido de restituição de bens confiscados. Impossibilidade. Inaplicabilidade 
do art. 8º do ADCT. 4. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão da decisão recorrida. Tese que objetiva a concessão 
de efeitos infringentes aos embargos declaratórios. Mero inconformismo. Precedentes. Embargos protelatórios. Imposição de 
multa. 5. Embargos de declaração rejeitados (RE 368090 ED, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 
19/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2013 PUBLIC 22-04-2013). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE 
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo 
Civil. II - Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível 
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Aplicação da multa 
prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, ante a verificação do manifesto caráter protelatório dos embargos declaratórios. 
IV - Embargos de declaração não conhecidos (RE 582258 AgR-AgR-ED-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
Primeira Turma, julgado em 19/06/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 09-08-2012 PUBLIC 10-08-2012). Diante 
do exposto, não conheço dos embargos de declaração. Condeno o(s) embargante(s), nos termos do parágrafo único do art. 538 
do CPC, em multa que fixo em 1% sobre o valor da causa. 2- Intimem-se. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/
SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), BENEDITO DAVID SIMOES DE ABREU (OAB 73817/SP)

Processo 0005399-53.2007.8.26.0361 (361.01.2007.005399) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Nossa Caixa S/A - 
Kogavel Intermediação de Bens Móveis S/s Ltda Me - Certifique-se nestes autos o desfecho do processo 389/2007 (fls. 162). 
Após, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), ROBERTO DE ANDRADE JUNIOR 
(OAB 126159/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)

Processo 0005844-03.2009.8.26.0361 (361.01.2009.005844) - Execução de Título Extrajudicial - Auto Posto Titans Ltda - 
Transportes e Logística Alto Tieite Ltda - CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2014/038084-9 dirigi-me ao endereço: RUA DO CIPRESTE, 
172, NESTA, e aí sendo DEIXEI DE CITAR a requerida TRANSPORTE E LOGÍSTICA ALTO TIETE LTDA, visto que no local 
atualmente reside ANDRÉ LUIZ DE MELO LOUZADA, que informou desconhecer a mesma. Assim diante do exposto devolvo o 
presente mandado em cartório para as demais providencias. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 04 de fevereiro de 
2015. - ADV: GABRIEL DE SOUZA (OAB 129090/SP), VICTOR ATHIE (OAB 110111/SP)

Processo 0005997-41.2006.8.26.0361 (361.01.2006.005997) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 
3.365/1941 - Furnas Centrais Eletricas S/A - Alberto Diniz - 1- Certifique a Serventia se ainda há algum depósito feito nos 
autos ainda não levantado, observada fl. 484 e fls. 502/503. Caso não tenha havido levantamento, expeça-se guia em favor do 
expropriado pelo valor que constar depositado. 2- Intime(m)-se. - ADV: JOAO ROGERIO ROMALDINI DE FARIA (OAB 115445/
SP), FÁBIO TARDELLI DA SILVA (OAB 163432/SP), JOAO DA COSTA FARIA (OAB 16167/SP), ANTONIO CLARET VIALLI (OAB 
61337/SP)

Processo 0006111-67.2012.8.26.0361 (361.01.2012.006111) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Mercabenco - Mercantil e Administradora de Bens e Consórcios Ltda - Ariovaldo Torreson - O autor deverá retirar o 
ofício e providenciar seu encaminhamento, comprovando-se nos autos. - ADV: CARLOS ALBERTO DIAS FERNANDES (OAB 
123233/SP), ANGELICA DAVID DE CARVALHO PAIXÃO (OAB 209835/SP), JOAQUIM CARLOS PAIXAO JUNIOR (OAB 147982/
SP)

Processo 0006155-86.2012.8.26.0361 (361.01.2012.006155) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.C.R.S. - - L.C.R.S. 
- E.L.R.S. - 1- Fls. 379: indefiro. A obrigação alimentar é de trato sucessivo, de modo que, havendo já ordem de prisão, o 
devedor somente se livrará da cadeia, caso seja preso, adimplindo as prestações vencidas, inclusive no curso do processo, 
conforme consta, a propósito, da r. Decisão de fls. 338 (Súmula 309 do STJ). Aguarde-se cumprimento da ordem de prisão. 2- 
Intime(m)-se. - ADV: VALERIA DOMINGUES BORGES VIEIRA (OAB 182701/SP), FERNANDO BORGES VIEIRA (OAB 147519/
SP), WALTER VECHIATO JUNIOR (OAB 137390/SP), ANDREA SANTIAGO DONEGA (OAB 121538/SP), LAUDICIR ZAMAI 
JUNIOR (OAB 195053/SP)

Processo 0006708-12.2007.8.26.0361/02 (apensado ao processo 0006708-12.2007.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Manoel Silvestre de Campos - Centro Educacional Santa Inês Sc Ltda - 1- Cumpra 
a serventia fls.498. Após, conclusos. 2- Intime(m)-se. - ADV: ADRIANO MUNHOZ MARQUES (OAB 198347/SP), REGIANE 
ANDRADE MUNHOZ MARQUES (OAB 198559/SP), CLAUDIO DOS SANTOS PADOVANI (OAB 232400/SP), NATAN FLORENCIO 
SOARES JUNIOR (OAB 265153/SP), ADALTO JOSÉ DE AMARAL (OAB 279715/SP)

Processo 0006831-15.2004.8.26.0361 (361.01.2004.006831) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do 
Brasil S/A - Sandra Nicolich - Vistos. BANCO DO BRASIL SA ajuizou demanda visando à cobrança em face de SANDRA 
NICOLICH, qualificada nos autos, alegando, em síntese, que à ré foi concedido crédito bancário em conta corrente; que, no 
entanto, a ré não arcou corretamente com o pagamento das parcelas, acumulando, assim, o valor de R$2.097,53. Frustradas 
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as tentativas de citação pessoal, foi a ré chamada pela via do edital (fls. 255/256), deixando, no entanto, transcorrer em branco 
o prazo para resposta. Nomeado curador especial, sobreveio resposta com prejudicial de prescrição; que há cumulação de 
comissão de permanência com juros e por negativa geral (fls. 258). É o relatório. DECIDO. O feito comporta o julgamento 
conforme o estado, nos termos do art. 330, I, do Cód. de Proc. Civil, uma vez que desnecessária a produção de outras provas, 
bastando os documentos que instruem a inicial (CPC, art. 400, I). Afasto a prejudicial de prescrição. Com efeito, pelo que se 
depreende dos autos, em 25/06/2004 o autor ajuizou a presente ação visando à cobrança de saldo devedor de contrato de 
abertura de crédito bancário, vencido em 2003 (fls. 10). Em tais circunstâncias, não se operou a prescrição. Assim porque, 
vencido o débito, passou a correr o prazo prescricional que, à época, era de vinte anos, conforme estabelecia o art. 177 do Código 
Civil de 1916. Porém, em janeiro de 2003, com a entrada em vigor do novo Código Civil, esse prazo foi reduzido drasticamente. 
E como ainda não havia transcorrido a metade (10 anos) do prazo prescricional na vigência da lei antiga, passou a ser aplicável 
o prazo da lei nova, segundo a regra do art. 2.028 do Código Civil/2002, que diz: “serão os da lei anterior os prazos, quando 
reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido 
pela lei revogada”. Na vigência da lei nova, o prazo aplicável deixou de ser o geral, pois houve nova disciplina a respeito, visto 
que o art. 206, § 5º, I, do novo Código estabeleceu em cinco anos: “A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 
instrumento público ou particular”. A contagem desse novo prazo reduzido, obviamente, teve início na data em que entrou em 
vigor a lei nova (11.01.2003). Assim, proposta a ação em 25/06/2004, resulta certo que não decorreu o prazo de cinco anos. 
Logo, não se operou a prescrição. Vale notar que o fato de a citação (por edital) ter ocorrido somente em novembro de 2013 não 
impede a retroatividade de seus efeitos interruptivos para a data da propositura da demanda, nos exatos termos do art. 219, § 
1º, do CPC, pois, no caso, a demora na citação não pode ser atribuída ao autor, mas a fatos outros alheios à sua vontade. Note-
se que diversas diligências foram realizadas (fls. 98/101, 131, 154 e 230), sempre com pronta iniciativa do autor (fls. 42, 53, 72, 
90, 105, 137/138, 151, 214 e 221), na tentativa de citação da ré, que não foi encontrada em nenhum dos endereços fornecidos, 
justificando a citação por edital efetivada em 2013 (fls. 255/256). Nessas circunstâncias, não se pode dizer de inércia do autor 
e, com todo o respeito, inviável penalizá-lo com o decreto de prescrição, favorecendo por outro lado os réus, que se furtam ao 
cumprimento da obrigação. Neste sentido: CONTRATO BANCÁRIO. Abertura de crédito em conta corrente. Ação de cobrança. 
Prescrição. Não ocorrência. Ajuste vencido em 1998 e demanda proposta em 2007. Aplicabilidade do prazo prescricional de 
cinco anos, após a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (art. 206, § 5º, I, do CC/2002). Demora na citação não atribuível 
ao autor. Incidência, no caso, do disposto na Súmula 106 do STJ. Recurso provido para afastar o decreto de prescrição e 
determinar o prosseguimento do feito. São Paulo, 27 de novembro de 2014. 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, GILBERTO DOS SANTOS. RELATOR. Realizadas as diligências pertinentes, ainda assim não foi possível 
localizar pessoalmente o requerido para citação. Anote-se que não há de se falar em esgotamento das possibilidades, o que 
redundaria em diligência infinitas. A propósito, basta à parte afirmar a situação prevista no art. 231, II, do CPC (CPC, art. 232, 
I) para se permita a citação por edital. Correta, assim, a citação ficta. Pois bem, em relação ao mérito, tem-se que as alegações 
trazidas pela inicial vêm amparadas pelos documentos que a instruem, sendo possível o juízo de verossimilhança tendente 
ao acolhimento do pedido. Veja que a ré não foi localizada para citação, estando em lugar incerto e não-sabido indicativo de 
quem não quer cumprir suas obrigações. Tal fato apenas contribui para a conclusão da existência de mora nos pagamentos 
reclamados. Certo, ainda, que pagamento é fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 326), sendo que sua prova, que deve 
ser por escrito (CC, art. 320), se insere como ônus da ré (CPC, art. 333, II) e já com a contestação (CPC, art. 396). Porém, 
prova alguma há nos autos neste sentido. Note-se que houve contestação por negativa geral. Por outro lado, embora admitida a 
cobrança da comissão de permanência (Súmula 294 do STJ - e, no caso, está ela dentro dos limites do contrato), não pode ela 
ser cobrada juntamente com a multa e os juros moratórios, como indicado na perícia. A comissão de permanência, consoante 
posicionamento de domínio na jurisprudência, englobaria juros remuneratórios (que remuneram o capital emprestado), juros 
moratórios (que compensam a demora no pagamento) e a multa, se contratada (que constitui a sanção pelo inadimplemento). 
CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Vencido o empréstimo bancário, o mutuário permanece 
vinculado à obrigação de remunerar o capital emprestado mediante os juros contratados, salvo se a respectiva taxa de mercado 
for menor, respondendo ainda pelos juros de mora e. quando ajustada, pela multa, que não pode exceder de dois por cento 
se o negócio for posterior ao Código de Defesa do Consumidor: na compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a comissão 
de permanência é formada por três parcelas, a saber: 1) juros que remuneram o capital emprestado (juros remuneratórios); 2) 
juros que compensam a demora no pagamento (juros moratórios) ; e 3) se contratada, a multa (limitada a dois por cento, se 
ajustada após o advento do Código de Defesa do Consumidor) que constitui a sanção pelo inadimplemento. Agravo regimental 
não provido (AgRg no Ag 787.913/MG, Ministro ARI PARGENDLER, 3a Turma, j. 28/06/2007, DJ 3.09.2007, p.171)”. Diante 
do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a ré, a pagar a quantia mencionada na inicial, 
abstraindo-se, no entanto, para o período de mora, a correção monetária, os juros de mora e multa de mora, permanecendo 
a comissão de permanência, pondo fim ao processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Em vista da 
sucumbência parcial, condeno o requerente em 10% e os réus em 90% das custas e despesas processuais. Condeno os réus em 
honorários advocatícios, já operada a compensação (STJ, Súmula 306), que fixo em 09% do valor atualizado da condenação. 
PRIC. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0006831-15.2004.8.26.0361 (361.01.2004.006831) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do 
Brasil S/A - Sandra Nicolich - Em caso de Apelação, o apelante deverá comprovar , no ato da interposição, mediante Guia de 
Arrecadação DARE-SP, Código 230-6, o recolhimento no valor de R$ 106,25 (5 UFESP’s - valor mínimo do preparo), salvo se 
dispensado do recolhimento - art. 511 e § 1º, do C.P.C.. Quanto ao porte de remessa e retorno dos autos, deverá ser recolhido, 
mediante Guia de Recolhimento FEDTJ, código 110-4, o valor de R$ 65,40. (O presente feito compõe-se de 2 volumes. Valor por 
cada volume R$ 32,70). - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0007260-40.2008.8.26.0361 (361.01.2008.007260) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Finasa S/A - O autor deverá retirar o ofício expedido ao Serasa e providenciar o seu encaminhamento, 
comprovando-se nos autos. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0007395-42.2014.8.26.0361 (apensado ao processo 0002702-30.2005.8.26) - Oposição - Intervenção de Terceiros 
- Luiz Roberto Carrasco Franco e outro - Camilo Carrasco Franco - Ante o trânsito em julgado da sentença, manifestem-se os 
interessados. - ADV: ANTONIO ROBERTO DE SOUSA (OAB 247394/SP), ANDRE LUIZ PATRICIO DA SILVA (OAB 58184/SP), 
EDU MONTEIRO JUNIOR (OAB 98688/SP), RAFAEL MILANI URBANO (OAB 276132/SP)

Processo 0007746-83.2012.8.26.0361 (361.01.2012.007746) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / 
Embargos à Execução - Cred New Recuperação de Ativos e Serviços Ltda - Jsl S/A - Cientifico o(a) Dr(a). VINICIUS ZIVIERI 
RALIO de que os autos foram desarquivados e permanecerão em cartório aguardando provocação pelo prazo de 30 dias. No 
silêncio, retornarão ao arquivo. - ADV: VINICIUS JOSÉ ZIVIERI RALIO (OAB 195618/SP), ANTONIO CARLOS DE PAULO 
MORAD (OAB 281017/SP)
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Processo 0009516-24.2006.8.26.0361 (361.01.2006.009516) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associação 
dos Proprietários Em Aruã Eco Park - O autor deverá complementar a diligência do Sr. Oficial de Justiça. - ADV: PATRÍCIA 
MARGOTTI MAROCHI (OAB 157374/SP), CARLOS AUGUSTO BASTOS DE PINHO FILHO (OAB 229925/SP)

Processo 0009590-83.2003.8.26.0361 (361.01.2003.009590) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
do Brasil S/A - Max Love Cosmeticos Ltda - - Valter Maximo - Para utilização dos serviços relacionados ao sistema INFOJUD 
deverá o exequente atentar para os termos do Provimento nº 2.195/2014, do Conselho Superior da Magistratura, disponibilizado 
no DJE, na data de 08/08/2014, Caderno Administrativo, Página 2, devendo, nos termos daquele comunicado, comprovar nos 
autos, mediante guia de recolhimento (FEDTJ, código 434-1), o recolhimento do valor necessário (R$ 12,20 por CPF e R$ 12,20 
por pesquisa de cada exercício para pessoa jurídica). Outrossim, se necessário, deverá também ser informado o CPF/CNPJ 
a ser pesquisado. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 
180737/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), MARIO FREDERICO URBANO NAGIB (OAB 101252/SP)

Processo 0009744-23.2011.8.26.0361 (361.01.2011.009744) - Depósito - Espécies de Contratos - Omni S/A Crédito 
Financiamento e Investimento - Aparecido Ramos da Silva - O autor deverá retirar o ofício expedido ao Detran e providenciar o 
seu encaminhamento, comprovando-se nos autos. - ADV: APARECIDO HERNANI FERREIRA (OAB 137573/SP), CLAUDIO LUIZ 
LOMBARDI (OAB 30236/SP)

Processo 0010366-39.2010.8.26.0361 (361.01.2010.010366) - Procedimento Ordinário - Coisas - Clodoaldo Ermelindo Sena 
- Destaque Distribuidora de Veiculos e Peças Ltda - Helumini Automóveis Ltda Me - Vistos. 1- Autos baixados. Cumpra-se v. 
Acórdão. Requeira o exequente em termos de prosseguimento. 2- Na inércia, aguarde-se provocação em arquivo. 3- Intime-
se. - ADV: JOAO FRANCISCO GONCALVES (OAB 111729/SP), FÁBIO GUSMÃO DE MESQUITA SANTOS (OAB 198743/SP), 
RICARDO RODRIGUES DE AGUIAR (OAB 177379/SP)

Processo 0011297-76.2009.8.26.0361 (361.01.2009.011297) - Consignação em Pagamento - Obrigações - Novo Rio 
Comercio Madeireiro Ltda Me - Banco Brasil S/A - Certifico, à vista da petição de fls. 338, última parte, que de acordo com 
informação obtida junto ao Banco do Brasil, agência Fórum, foi-nosi informado que os depósitos retratados nas fls. 308, 331, 
339 e no(s) ofício(s) a seguir juntado(s) referem-se ao mesmo depósito judicial, inexistindo duplicidade. Certifico, ainda, que, 
em cumprimento à(s) decisão(ões) das fl(s) 311 e 340, expedi Mandado(s) de Levantamento Judicial(is)-MLJ nº(s) 46 em favor 
da(o,s) Autora(es)-Exequente, no valor de R$ 3.483,69, referente(s) ao(s) depósito(s) acima mencionados. Referido(s) MLJs 
será(ão) submetido(s) à assinatura do MM. Juiz de Direito no primeiro dia útil subsequente. Pelo presente ato ordinatório, 
fica(m) a(o,s) favorecida(o,s) intimada(o,s) a retirar o(s) referido(s) MLJs. Nada Mais. Mogi das Cruzes, 10 de fevereiro de 2015. 
- ADV: DEBORA LOHNHOFF DOS SANTOS (OAB 243887/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0011650-14.2012.8.26.0361 (361.01.2012.011650) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira S/A Cfi - 
Alice de Jesus Moreira - Fls. 119: Defiro o sobrestamento pleiteado. Decorrido, sem manifestação, intime-se, por carta, para 
andamento em 48 horas sob pena de extinção (art. 267, III, CPC). Intime-se. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA 
(OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0011775-79.2012.8.26.0361 (361.01.2012.011775) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Nelson 
Simões Filho - Rodrigo Petraccho Betarelli - Vistos. 1 - Comprove o exequente o protocolo da carta precatória expedida às fls. 
173/174. Prazo: 10 dias. 2 - Sem prejuízo, recolhida a guia do meirinho, expeça-se mandado para penhora do veículo indicado 
às fls. 163. Sem prejuízo, oficie-se ao Detran para desbloqueio dos demais veículos. 3- Intime-se. - ADV: VIVIAN SIMÕES (OAB 
265064/SP)

Processo 0012014-40.1999.8.26.0361/1789 (361.01.1999.012014/1789) - Cumprimento de sentença - Concurso de Credores 
- Cooperativa Agricola de Cotia - Sindicato dos Empregados Em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São 
Paulo e Outros - FLS. 36.711: FLS.36.351/36.352 (ofício da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapuava-referente CP 0022061-
52.2011.8.16.0031): Ciência ao liquidante e interessado; FLS.36.669/36.675 e FLS.36.676/36.677 (ofícios do Banco do Brasil-
agência Mogi das Cruzes):Ciência ao liquidante.; FLS. 36.915/36.916: Fls. 35.772/35.775: Defiro. Expeça-se a carta precatória 
para imissão na posse, anotando-se que a carta de arrematação será expedida após integralização do pagamento. Fls. 
35.834/35.837: Indefiro os requerimentos. O imóvel estava disponível a todos os licitantes para aferição de seu estado e 
correspondência com o edital publicado. Ou seja, ao licitante vencedor era possível, de antemão verificar os vícios que aponta, 
especialmente quando se está diante de imóvel de vultoso valor. Sendo assim, caso o arrematante não assine ou deposite o 
valor ofertado no prazo de 10 dias, será a ele aplicado multa por litigância de má fé na medida em que procedeu de modo 
temerário em ato do processo acarretando protelação da alienação do bem e, consequentemente da satisfação dos credores. 
Anoto que é possível a aplicação de penalidade nos termos do artigo 14, o qual dispõe (São deveres das partes e de todos 
aqueles que de qualquer forma participam do processo - “ grifei “ ). Desse modo fica estimada multa de 1% sobre o valor da 
avaliação, bem como indenização a massa que estimo em 5% sobre tal valor, em razão da protelação e intensidade do ilícito. 
(arts. 14, II e IV, art. 17, IV e V e art.18, todos do CPC). Fls. 35.949/35.952: Oficie-se prestando os esclarecimentos conforme 
fls. 36.422, item 4. Fls. 36.055/36.121, fls. 36.123/36.124 e fls. 36.133/36.345: Ao Ministério Público. Fls. 36.353/36.354: Defiro 
o prazo de 15 dias. Fls. 36.424/36.427 item d: Anote-se a indisponibilidade do depósito de fls. 36.123/36.124 feito por Vale 
Fertilizantes. Ciência ao Sr. Liquidante e demais interessados. Fls. 36.678/36.687: Ante o pagamento integral, expeça-se carta 
de arrematação, mandado de cancelamento de ônus e ofício. Fls. 36.774/36.912: Defiro, devendo a serventia providenciar a 
conferência da minuta do edital apresentado e o que mais for necessário, designando para a realização das hastas públicas os 
DIAS 10 DE ABRIL DE 2015 e 22 DE ABRIL DE 2015, ÀS 14:00 HORAS, perante este Juízo. Nos termos do artigo 119 da Lei de 
Falências, intimem-se os credores hipotecários, via postal, providenciando o Sr. Liquidante o necessário. Ciência ao Ministério 
Público . 10- Intimem-se; FLS.36.917: FLS.36.713/36.715 (AR devolvido-referente intimação de Gabriel Prata Tucci) e FLS. 
36.716/36.717 (ofício do Banco do Brasil): Ciência ao liquidante. - ADV: CELSO PIRATELLI (OAB 18562/PR), ILMO TRISTÃO 
BARBOSA (OAB 6883/PR), SERGIO ANTONIO MEDA (OAB 6320/PR), MACIEL TRISTÃO BARBOSA (OAB 14945/PR), MARCOS 
ALVES VERAS NOGUEIRA (OAB 32598/PR), ALEXANDRE FILIPE FIOROTTO (OAB 20545/PR), NARCISO FERREIRA (OAB 
7869/PR), MIRIAN VIEIRA DA SILVA (OAB 47096/MG), RICARDO JORGE ROCHA PEREIRA (OAB 12828/PR), ENEZIO 
FERREIRA LIMA (OAB 11763/PR), ODAIR BATISTA DE OLIVEIRA (OAB 9571/PR), NILTON NUNES PEREIRA JUNIOR (OAB 
66792/RJ), ANDRE LUIZ PIRES CURUCA (OAB 19760/PR), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR (OAB 16587/PR), EDGARD CORTES 
DE FIGUEIREDO (OAB 19265/PR), RONALDO GOMES NEVES (OAB 4853/PR), ANTÔNIO CARLOS JORGE LEITE (OAB 3045/
MS), VANDERLEI CARLOS SARTORI (OAB 6192/PR), AIRTON KEIJI UEDA (OAB 18555/PR), ALTAIR MACHADO (OAB 5727/
PR), ANA MARIA MEJIAS CAPARELLI (OAB 107311/SP), ROSA MARIA LOPES DE OLIVEIRA (OAB 107636/SP), ANA LAURA 
TEIXEIRA MARTELLI (OAB 287336/SP), MATHEUS CAMARGO LORENA DE MELLO (OAB 292902/SP), JEFFERSON SUESDEK 
DA ROCHA (OAB 293964/SP), ALEXANDRE EIIJI RODRIGUES MUNIZ (OAB 295167/SP), CARLOS ADALBERTO RODRIGUES 
(OAB 106374/SP), HERIO FELIPPE MOREIRA NAGOSHI (OAB 312121/SP), PAULA REGINA GUERRER BARRIOS RIGOBELLO 
(OAB 97723/SP), EGBERTO FANTIN (OAB 35225/PR), CELSO NUNES DO NASCIMENTO (OAB 120405/SP), WASHINGTON 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1431

HIDALGO PIMENTA BUENO (OAB 72582/SP), LIZETE FIORI (OAB 63337/SP), ERICO SANCHES FERREIRA DOS SANTOS 
(OAB 202309/SP), OSVALDO PAIVA MARTINS (OAB 203158/SP), MORISA SANT’ANA DE OLIVEIRA DE AVILA (OAB 199221/
SP), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA (OAB 18294/PR), EDSON CARLOS PEREIRA (OAB 7596/PR), ALTEVIR 
COMAR (OAB 8019/PR), FLAVIA LUCIANE FRIGO (OAB 269989/SP), MILTON LUIZ DOS SANTOS TIEPOLO (OAB 15316/PR), 
MÁRCIO LUÍS PIRATELLI (OAB 19980/PR), ARISTIDES ALBERTO TIZZOT FRANÇA (OAB 11527/PR), EDSON SCARDUA 
(OAB 26261/PR), NOEL CALIXTO (OAB 19779/PR), RENATO LIMA BARBOSA (OAB 19282/PR), EDUARDO FERNANDO 
LACHIMIA (OAB 16204/PR), GENIVAL ABRÃO FERREIRA (OAB 3755/MA), DARCI LUIZ MARIN (OAB 9038/PR), SERGIO LUIS 
HESSEL LOPES (OAB 21419/PR), VERA LÚCIA PEREIRA BATISTA (OAB 47145/MG), TÂNIA C.C.GONÇALVES DE PAULA 
(OAB 17095/PR), SILVIO LOPES QUADROS (OAB 8216/PR), AMANDIO SBRUSSI (OAB 9722/PR), ANTÔNIO FRANCISCO 
CORRÊA ATHAYDE (OAB 8227/PR), CARLOS ROBERTO FERREIRA (OAB 18161/PR), THAIZ PEREIRA LOPES PIRES (OAB 
40032/PR), TOSHIHARU HIROKI (OAB 5433/PR), SOCRATES ARAUJO CONCEICAO AMORAS (OAB 7511/MS), FRANCISCO 
VITAL PEREIRA (OAB 2977/SC), JAMAL RAMADAN AHMAD (OAB 13566/PR), JAIRO ANTÔNIO GONÇALVES FILHO (OAB 
15428/PR), JOÃO APRECIDO MICHELIN (OAB 12939/PR), MATHEUS BANACCORSI FERNANDINO (OAB 88005/MG), MAURO 
CZELUSNIAK (OAB 17632/PR), OSCAR IVAN PRUX (OAB 7541/PR), LUIZ ALEXANDRE BARBOSA (OAB 9798/PR), GERALDO 
ALBERTI (OAB 16291/PR), VALDIR BITTENCOURT (OAB 5046/PR), DURVAL ANTONIO SGARIONI JUNIOR (OAB 14954/PR), 
ROBINSON ELUIS KODES DE OLIVEIRA E SILVA (OAB 16854/PR), JAIME COMAR (OAB 5850/PR), DR. FRANCO ANDREY 
FICAGNA (OAB 28959/PR), JOSÉ ALEXANDRE PEREIRA (OAB 11446/BA), DINARTE BITENCOURT (OAB 18364/PR), LUIZ 
CARLOS FERNANDES DOMINGUES (OAB 12605/PR), RITA DE CASSIA FERREIREA LEITE (OAB 6939/PR), ANDREA 
BERNABEL FURLAN (OAB 13376/PR), WILSON SOKOLOWSKI (OAB 2676/PR), LUIS M. FERNANDES HIDALGO (OAB 20523/
PR), SERGIO BUSHATSKY (OAB 89249/SP), CASSIA CRISTINA MARTINS FRIOLI (OAB 88148/SP), JOSE FERNANDO OSAKI 
(OAB 88246/SP), EVANDRO CORREA DA SILVA (OAB 88337/SP), NEVITON PAULO DE OLIVEIRA (OAB 88496/SP), ANTONIO 
MORENO (OAB 88727/SP), ANA LUCIA PINHO GUIMARAES (OAB 88734/SP), CICERA FERREIRA DOS SANTOS (OAB 88735/
SP), ANTONIO HARABARA FURTADO (OAB 88988/SP), DIVA LUKASCHECK BUENO (OAB 87498/SP), BENEDITO LIBERIO 
BERGAMO (OAB 89351/SP), SERGIO BOSSAM (OAB 89603/SP), ANA LUCIA SANTAELLA MEGALE (OAB 89730/SP), LUZIA 
DE PAULA JORDANO LAMANO (OAB 90279/SP), CARLOS ESTEVAO DE SOUSA (OAB 91077/SP), ANTONIO DE CARVALHO 
(OAB 91152/SP), LINDINALVA ESTEVES BONILHA (OAB 91488/SP), CASSIO COSTA DE OLIVEIRA (OAB 91514/SP), CANDIDO 
RANGEL DINAMARCO (OAB 91537/SP), JOSE UILSON MENEZES DOS SANTOS (OAB 91547/SP), ROLFF MILANI DE 
CARVALHO (OAB 84441/SP), GILSON ROBERTO NOBREGA (OAB 80946/SP), ELOIZA APARECIDA PIMENTEL THOME (OAB 
81099/SP), DAGMARA BATTAGLIN BEGO (OAB 81238/SP), DENILTON GUBOLIN DE SALLES (OAB 82588/SP), DARLISE 
ELMI (OAB 82623/SP), PEDRO LIMA DA SILVA (OAB 82768/SP), ALZIRA DIAS SIROTA ROTBANDE (OAB 83154/SP), KATIA 
MEIRELLES (OAB 84003/SP), REGINA SELENE VIEIRA (OAB 87151/SP), CHARLES FREDERICO DE ALMEIDA PEREIRA 
(OAB 84735/SP), MARIA STELLA DE PAIVA CARVALHO (OAB 84747/SP), TITO MOREIRA NUNES JR (OAB 85187/SP), JOSE 
APARECIDO DE ALMEIDA (OAB 85312/SP), MARCIA CUNHA FERREIRA DA SILVA (OAB 85541/SP), QUILDES DE OLIVEIRA 
BRAGA (OAB 85771/SP), DANILO BARBOSA QUADROS (OAB 85855/SP), MARCIA BONASSA (OAB 86193/SP), FABIO 
RAMOS DE CARVALHO (OAB 86289/SP), CARLA RODRIGUES MOREAU (OAB 268217/SP), ARY PRUDENTE CRUZ (OAB 
99031/SP), VALDIR MOCELIN (OAB 96633/SP), PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA FILHO (OAB 96890/SP), WILSON ROBERTO 
SANT’ANNA (OAB 96984/SP), VIVIAN TAVARES PAULA SANTOS DE CAMARGO (OAB 97281/SP), MARIA AMALIA SOLER 
MORENO (OAB 97586/SP), SALIM JORGE CURIATI (OAB 97907/SP), SAMIR SEIRAFE (OAB 98311/SP), EDU MONTEIRO 
JUNIOR (OAB 98688/SP), GILBERTO ANTONIO RODRIGUES (OAB 96184/SP), PLINIO HENRIQUE DE FRANCISCHI (OAB 
99371/SP), ELIAS RUBENS DE SOUZA (OAB 99653/SP), ELIANE ELIAS MATEUS (OAB 260274/SP), ELAINE ZAMPIERI 
PETRUCCI (OAB 265075/SP), DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (OAB 260562/SP), JULIANA LEMOS DE MORAES 
CARAMELLO (OAB 267177/SP), MARCOS ANTONIO DE JESUS FERREIRA (OAB 260406/SP), ANA ERICA FIGUEIREDO 
HERTEL (OAB 275110/SP), RAFAEL CABREIRA (OAB 274387/SP), JOAO APARECIDO DEL FAVERI (OAB 91951/SP), ARLENE 
MARIA TOLEDO SANTOS (OAB 93226/SP), MARIA INES MEJIAS (OAB 91961/SP), REGINA SOMEI CHENG (OAB 91968/SP), 
GLAUCIA GREGORIO RIBEIRO PINTO MONTIN (OAB 92020/SP), SARITA DAS GRACAS FREITAS (OAB 92287/SP), DENISE 
SCHIAVONE CONTRI JUSTO (OAB 92345/SP), HELIO MARTINEZ JUNIOR (OAB 92407/SP), ANTONIO HORVATH (OAB 
92642/SP), EDILSON CARLOS DE ALMEIDA (OAB 93169/SP), PEDRO PAULO BALBO (OAB 96165/SP), ANTONIO CARLOS 
BORGES (OAB 93656/SP), MIRIAN REGINA FERNANDES MILANI FUJIHARA (OAB 94297/SP), TANIA REGINA MASTROPAOLO 
DE MACEDO (OAB 94977/SP), IVO LOPES CAMPOS FERNANDES (OAB 95647/SP), EVALDIR BORGES BONFIM (OAB 
95692/SP), VALTER MARIANO (OAB 95742/SP), LUCI APARECIDA MOREIRA CRUZ (OAB 95816/SP), AILTON INOMATA (OAB 
96045/SP), LUIZ CARLOS CHRISTOVAO DA SILVA (OAB 80523/SP), LOURIVAL LINO DE SOUSA (OAB 8978/PR), YURI 
MARCOS DOS SANTOS SILVA (OAB 22518/PR), WALDERI SANTOS DA SILVA (OAB 12771/PR), WANDERSON LAGO VAZ 
(OAB 25243/PR), WAGNER BARBOSA PAMPLONA (OAB 12699/BA), WALDEMAR MICHIO DOY (OAB 10797/PR), ZELINDA 
APARECIDA MENDES FOSSATTI (OAB 15207/PR), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO (OAB 26090/PR), EDEGARD A. C. 
LESSNAU (OAB 5657/PR), VALDEMAR ALCIBIADES LEMOS DA SILVA (OAB 12422/RS), MARIA ROSALINA MODESTO 
RAMOS (OAB 12964/PR), GUILHERME GUEDES MANIERO (OAB 101639/MG), LUIZ ALBERTO LIMA (OAB 9454/PR), FLÁVIO 
BIANCHINI DE QUADROS (OAB 25971/PR), DERLI DA SILVEIRA (OAB 16325/RS), PAULO PACHECO DE MEDEIROS NETO 
(OAB 49756/MG), FELIPE RAMOS DOS SANTOS (OAB 135259/RJ), ANTÔNIO PINHEUO COSTA JR. (OAB 48862/MG), 
CARLOS ALEXANDRE LIMA DE SOUZA (OAB 31989/PR), SIBELY DE OLIVEIRA LAZARI (OAB 19074/PR), RENI ELIZEU DA 
SILVA (OAB 26563/RS), NAPOLEÃO CLARO DE OLIVEIRA (OAB 13193/PR), NILTON REGINALDO MORE (OAB 33045/PR), 
NASSER AHMED ABU MURAD (OAB 12071/PR), OMAR SFAIR (OAB 11992/PR), OTONIEL JACINTO DA SILVA (OAB 10686/
PR), PAULO CESAR CHANAN SILVA (OAB 24224/PR), PATRÍCIA SILVA MATTOS MELLE (OAB 31018/PR), ROBERTO CARLOS 
SOTTILE (OAB 3557/PR), VALMIR TEIXEIRA (OAB 20942/PR), ROSE MARI COLOGNESE (OAB 18616/PR), RAFAEL 
EDUARDO BERNARTT (OAB 33792/PR), SOLANGE DE FREITAS DA SILVA (OAB 16930/PR), SANDRA CRISTINA MARTINS 
N.G. DE PAULA (OAB 22114/PR), SÉRGIO EDUARDO ÁVILA BATISTA (OAB 56674/MG), TEREZINHA N. ANSELMI TABOZA 
(OAB 19373/PR), UMBERTO CARLOS BECKER (OAB 15743/PR), VERA AUGUSTA MORAES XAVIER DA SILVA (OAB 7446/
PR), VANDERLEI FERREIRA (OAB 16651/PR), MARCUS FABRICIUS COSME CARVALHO (OAB 31909/PR), CARLOS LUCIANO 
DE BRITO SANTANA (OAB 25406/BA), JOSÉ LOPES PIRES (OAB 9557/PR), GLEISSON MIRANDA MAIA (OAB 116025/MG), 
ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 3973/PR), ELAINE YUMI SUZUKI (OAB 48362/PR), MARIA AUXILIADORA DE 
OLIVEIRA (OAB 23859/RJ), ANA LUCIA ROSÁRIO DE CARVALHO (OAB 127964/RJ), THIAGO B FERNANDINO (OAB 108925/
MG), MARIANE YURI SHIOHARA (OAB 38964/PR), REGINA BERGAMINI (OAB 38484/PR), VIVIEN SAKAI SANTORO (OAB 
51543/PR), ANTONIO AUGUSTO NASCIMENTO BATISTA (OAB 25681/BA), REINALDO TOSHIAKI NAKAZAWA (OAB 52022/
PR), ADMIR VIANA PEREIRA (OAB 13459/PR), MARCUS VINICIUS DE ANDRADE (OAB 47090/PR), JOSÉ DE OLIVEIRA PAES 
(OAB 11200/PR), GÉLCIO CARDOSO DA SILVA (OAB 25216/BA), JOÃO MARIA BRANDÃO (OAB 5858/PR), CELSO DOS 
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SANTOS FILHO (OAB 19697/PR), FABIANA DE OLIVEIRA S. SYBUIA (OAB 37686/PR), CINTIA BORGES DOS SANTOS (OAB 
106713/RJ), ENEDSON DA SILVA BELO (OAB 14094/PE), JOANA MARIA PERES COLHADO (OAB 13926/PR), MONICA 
RIBEIRO BONESI (OAB 24319/PR), JOÃO LUIZ DANTAS AREAL (OAB 133042/RJ), EMANUEL TOLEDO DE MORAIS (OAB 
24101/PR), LUIZ RICARDO BRUSAMOLIN (OAB 12861/PR), MARIVALDO V.A.SILVA DA ROCHA (OAB 13181/PR), PAULO 
NOBUO TSUCHIYA (OAB 33116/PR), DENISE FILIPPETTO (OAB 17946/PR), JORGE LUIZ IDERIHA (OAB 18085/PR), RONI 
EVERSON FAVERO (OAB 30057/PR), ALEXANDRA M.L.P.SOARES (OAB 97000/RJ), ILIAN LOPES VASCONCELOS (OAB 
14128/PR), NAIARA POLISELI RAMOS (OAB 48398/PR), JANE MARTINS DE SOUSA (OAB 85614/MG), ADRIANO SOARES 
MARTINS (OAB 88936/MG), RICARDO GORGULHO CUNNINGHAM (OAB 73178/MG), LUIZ CARLOS MANZATO (OAB 15748/
PR), ALENCAR LEITE AGNER (OAB 10419/PR), SIDONIA SAVI MORO (OAB 14259/PR), MARINEIDE SPALUTO (OAB 10937/
PR), ROMEU BELIGNI FILHO (OAB 5494/PR), WILTON SILVA LONGO (OAB 7039/PR), VALDEMIRO FACIN LANZARIN (OAB 
10204/PR), ROGÉRIO KANEYUKI TANAKA (OAB 12602/PR), JOSÉ NOGUEIRA FILHO (OAB 14898/PR), PEDRO PAULO 
CARDOZO LAPA (OAB 18838/PR), REJANE OSÓRIO DA ROCHA (OAB 25316/RS), JOÃO RIBEIRO (OAB 21599/PR), MARIA 
DIRCE TRIANA (OAB 14899/PR), PEDRO ALVES DA COSTA (OAB 3581B/MT), ANDRÉ VIANA DA CRUZ (OAB 19177/PR), ANA 
CRISTINA TAVARNARO PEREIRA (OAB 21449/PR), AÍSSA KARIN GEHRING (OAB 5741/MT), AMÉLIA MONICA DA C.SÁ DE 
MELLO (OAB 77332/RJ), ALEXSANDER BEILNER (OAB 39406/PR), ANTONIO EDSON OLIMPIO DA ROCHA (OAB 23097/PR), 
CARLOS KAMINAGAKURA (OAB 27731/PR), CASEMIRO FRAMIL FILHO (OAB 15608/PR), ROBERTO CHINCEV ALBINO 
(OAB 25356/PR), ELIANE MACEDO MARTINS LORENA (OAB 99504/RJ), ELTON LUIZ DE CARVALHO (OAB 14494/PR), JOÃO 
GONÇALVES DE OLIVEIRA (OAB 4221/PR), NIZALVA MARIA CHRISOSTOMO (OAB 529/BA), LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA 
(OAB 24178/RS), EVARISTO STABILE NETO (OAB 12960/PR), JOÃO ALBERTO GRAÇA (OAB 19652/PR), MARCELO 
GONÇALVES (OAB 7831/MT), MARIA ZÉLIA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA (OAB 6450/PR), CLEUIR FREITAS RAMOS (OAB 6195/
MS), ELTON BONFADA (OAB 25770/RS), ELAINE DE FÁTIMA COSTA GUÉRIOS (OAB 25193/PR), PÉRICLES JOSÉ MENEZES 
DELIBERADOR (OAB 16183/PR), RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER (OAB 28732/PR), MARCIO ANTONIO BATISTA DA 
SILVA (OAB 16379/PR), PAULO BUZATO (OAB 16334/PR), CARLOS MARÇAL DE LIMA SANTOS (OAB 16555/PR), MAURO 
SHIGUEMITSU YAMAMOTO (OAB 11933/PR), MARCELO PILOTO MACIEL (OAB 8222B/MT), KAZUYOSHI TAKAHASHI (OAB 
5169/MS), HUMBERTO SILVA QUEIROZ (OAB 3571T/MT), HEBER SUTILI (OAB 39372/PR), IVANI IRIANI DA SILVA (OAB 
12731/PR), IVAN DE OLIVEIRA COSTA (OAB 19286/PR), JOSÉ MONTEIRO GONÇALVES (OAB 20084/PR), JORGE HAMILTON 
AIDAR (OAB 5631/PR), JOÃO ROCHA MARTINS (OAB 3112/DF), JOAQUIM HENRIQUE DOS REIS JÚNIOR (OAB 34463/PR), 
GABRIELA DE MAGALHÃES SILVA (OAB 73945/MG), LUIS EDUARDO PALIARINI (OAB 16448/PR), LUÍS FERNANDO DE 
SOUZA DONIAK (OAB 17704/PR), LENITA BARTZ GUEDES (OAB 11912/PR), LUIZ RODRIGUES DA ROCHA FILHO (OAB 
18020/PR), MARCELO DE CARVALHO SANTOS (OAB 21195/PR), MARLENE DE CASTRO MARDEGAM (OAB 17094/PR), 
MARCOS A. CERDEIRA (OAB 6036/PR), MIRIA MARIA BOLL PERES (OAB 17442/PR), MARCOS BABINSKI MAROCHI (OAB 
16947/PR), CARLOS ROBERTO (OAB 15432/PR), DIRCEU BENEDITO MENEZES (OAB 17631/PR), CLAIR DA FLORA 
MARTINS (OAB 5435/PR), CARLOS GOMES MONTEIRO (OAB 10606/RJ), CHRISTIANE BACICHETI (OAB 33091/PR), 
CARLOS OTÁVIO PESTANA (OAB 59341/RJ), CLOVES LUIZ ANGELELI (OAB 32841/PR), DANIEL ALVES DA SILVA (OAB 
12662/PR), MOTA R-SOARES (OAB 1413/DF), DARCI JOSÉ LEGNANI (OAB 11837/PR), GILMAR LUIZ SCHWAB (OAB 12807/
PR), DIMAS BARBOSA DE CASTRO (OAB 42477/MG), DORIVAL CARDOSO (OAB 11891/PR), ELIAS DAIBES (OAB 7079/PA), 
ETELVINO CASSOL (OAB 18372/RS), EZEQUIEL DA COSTA VALLIM (OAB 21331/PR), EDSON RIMET DE ALMEIDA (OAB 
32034/PR), EDSON ANTONIO FLEITH (OAB 16001/PR), FÁBIO AMARAL ROCHA (OAB 24861/PR), VERA EVANDIA BENINCASA 
(OAB 88041/SP), VANICE MARIA DE SENA (OAB 136772/SP), LEONIDIA SEBASTIANI MECCHERI (OAB 138425/SP), 
PRISCILA LOPES RIBEIRO MAIOLO (OAB 138398/SP), SIDNEIA CRISTINA DA SILVA ZAFALON (OAB 138224/SP), EDUARDO 
PENA DE MOURA FRANÇA (OAB 138190/SP), MAURICIO CORREA DE CAMARGO (OAB 138121/SP), CLAUDIO THURLER 
DE LIMA JUNIOR (OAB 138482/SP), ROBERTO GESSI MARTINEZ (OAB 136269/SP), MARCELO RULI (OAB 135305/SP), 
ASTERIO DA ROCHA RIBEIRO (OAB 134365/SP), WLADEMIR SAO PEDRO JUNIOR (OAB 134021/SP), ADRIANA BEZERRA 
DE AMORIM GONCALVES (OAB 133761/SP), ANA LUCIA CALDINI (OAB 133529/SP), JOSE CARLOS FRANCEZ (OAB 139820/
SP), ROBERTO ROGGIERO JUNIOR (OAB 142261/SP), PEDRO MARTINS (OAB 141838/SP), ANDREA MARIA DE OLIVEIRA 
MONTEIRO (OAB 141431/SP), ROSELENE DE SOUZA BORGES (OAB 140271/SP), CARLOS ALVES GOMES (OAB 13857/
SP), MARCOS ROBERTO ARANTES ALMEIDA (OAB 139611/SP), RAUPH APARECIDO RAMOS COSTA (OAB 139204/SP), 
HAROLDO BAEZ DE BRITO E SILVA (OAB 138956/SP), LETICIA DE OLIVEIRA SALES SHIMIZU (OAB 138800/SP), EMERSON 
DOUGLAS EDUARDO XAVIER DOS SANTOS (OAB 138648/SP), JOSE WALTECY CAMPOS (OAB 142380/SP), PATRICIA 
SHIMIZU (OAB 126460/SP), JOSE PEDRO FRAGA (OAB 128659/SP), ESTELA VILELA GONCALVES (OAB 127132/SP), 
VERIDIANA GINELLI (OAB 127128/SP), EDUARDO JOSE FAGUNDES (OAB 126832/SP), VICENTE PAULA DA COSTA FILHO 
(OAB 129052/SP), PEDRO DA SILVA DINAMARCO (OAB 126256/SP), BARBARA SUTTER (OAB 126236/SP), JOAO MENDES 
DOS REIS NETO (OAB 126113/SP), CRISTIANE DA SILVA LIMA DE MORAES (OAB 125644/SP), GISELDA FELISMINA DE 
MELO VASCONCELLOS (OAB 125576/SP), JAILSON ALVES DA SILVA (OAB 133465/SP), ROBERTA CARUSO SUEUR (OAB 
131056/SP), ELIANA BRASIL DA ROCHA (OAB 133163/SP), EDILDE APARECIDA DE CAMARGO (OAB 132414/SP), CESAR 
YUKIO YOKOYAMA (OAB 132392/SP), SANDRO ROCHA DE MELLO (OAB 131663/SP), GILSON JAIR VELLINI (OAB 129388/
SP), DONATO ANTONIO SECONDO (OAB 130550/SP), JESIEL DA HORA BRANDAO (OAB 130423/SP), JAIME CANDIDO DA 
ROCHA (OAB 129874/SP), QUELITA ISAIAS DE OLIVEIRA (OAB 129804/SP), DANIEL SLOBODTICOV (OAB 129525/SP), 
WALDEMIR APARECIDO ESTEVES (OAB 125141/SP), LETÍCIA MARTINS FERREIRA BILHA (OAB 158796/SP), LUCIANA 
VILELA GONÇALVES (OAB 160544/SP), AGUINALDO DA SILVA AZEVEDO (OAB 160198/SP), DORIVAL DE PAULA JUNIOR 
(OAB 159408/SP), ELISANGELA FERNANDES DE MATTOS (OAB 159297/SP), MARCELO APARECIDO RAGNER (OAB 
161865/SP), LEONARDO POLONI SANCHES (OAB 158795/SP), MARCELLA CEBALHO TRINDADE CURTI (OAB 158519/SP), 
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 157546/SP), DENILSON LUIZ BUENO (OAB 157258/SP), EURICO WASTH RODRIGUES 
(OAB 15671/SP), MARCIO ANTONIO CORREA DA SILVA (OAB 156309/SP), JOSÉ EUZÉBIO CABRAL JÚNIOR (OAB 165267/
SP), REGIANE GUERRA DA SILVA (OAB 167241/SP), KATIA DAOUD DA CUNHA (OAB 167211/SP), RENATA DE MORAES 
VICENTE CAMARGO (OAB 166924/SP), FABIANA SOARES COSTA (OAB 166524/SP), LEONARDO COLLESI LYRA JUBILUT 
(OAB 162862/SP), RAFAEL DE CARVALHO PASSARO (OAB 164878/SP), SELMA REGINA ROMAN DAINESI CORAL (OAB 
164693/SP), MOACYR GODOY PEREIRA NETO (OAB 164670/SP), ANDRÉ LINHARES PEREIRA (OAB 163200/SP), DENIS 
DOMINGUES HERMIDA (OAB 162914/SP), ODILO SEIDI MIZUKAVA (OAB 143777/SP), JULIANA MARIA DE BARROS FREIRE 
(OAB 147035/SP), CLAUDIA HIGA (OAB 150112/SP), ALEXANDRE FESTNER MARTINS MARQUES (OAB 148964/SP), MILTON 
TOMIO YAMASHITA (OAB 147878/SP), CESAR AUGUSTO NARDI POOR (OAB 147707/SP), PAULO DE ABREU LEME FILHO 
(OAB 151810/SP), MARCELO DELMANTO BOUCHABKI (OAB 146774/SP), RENATA PIMENTEL MOLITERNO (OAB 146014/
SP), HUGOLINO NUNES DE FIGUEIREDO NETO (OAB 145410/SP), CLAUDIA JULIANA MACEDO ISSA SANDRI (OAB 145007/
SP), GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB 144270/SP), VINICIUS CAMARGO SILVA (OAB 155613/SP), 
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MAURICIO EDUARDO FIORANELLI (OAB 154638/SP), AILTON SANTOS ROCHA (OAB 154976/SP), EMERSON ARAKEN 
MARTIN TEIXEIRA (OAB 154777/SP), FERNANDO PEDROSO BARROS (OAB 154719/SP), MARIA DA GRAÇA CHIAVENATO 
(OAB 154671/SP), CARLOS EDUARDO VASCONCELOS (OAB 153079/SP), FABIO GODOY TEIXEIRA DA SILVA (OAB 154592/
SP), TAÍS AMORIM DE ANDRADE PICCININI (OAB 154368/SP), EDUARDO APARECIDO BARRILLE (OAB 154224/SP), 
SERGIO RUY BARROSO DE MELLO (OAB 153707/SP), RENATO DE CAMPOS LIMA (OAB 153241/SP), FABIANA URA (OAB 
167871/SP), GILSON DE SOUZA (OAB 106914/SP), LOURDES APARECIDA COSTA (OAB 108063/SP), ODILON BARBOSA DE 
CARVALHO (OAB 108003/SP), MARLI ROCHA DE MOURA (OAB 107963/SP), MARCOS ROBERTO FRATINI (OAB 107757/
SP), ROQUE KOMATSU (OAB 108236/SP), JOSE DE OLIVEIRA SILVA (OAB 106707/SP), MARCELO ROBERTO ARICO (OAB 
106687/SP), ANTONIO CASSEMIRO DA SILVA (OAB 106626/SP), LUIZ CLAUDIO RESENDE DO CARMO (OAB 106329/SP), 
JOSE REINALDO MARTINS (OAB 106294/SP), MIGUEL PEREIRA NETO (OAB 105701/SP), ELOISA MARIA ANTONIO (OAB 
108774/SP), BRUNO DENI SALES (OAB 109742/SP), EDSON BARROSO FERNANDES (OAB 109546/SP), JOSE WALDEMIR 
PIRES DE SANTANA (OAB 109018/SP), RAUL CORREIA DA SILVA (OAB 108801/SP), PAULO SALVADOR FRONTINI (OAB 
108264/SP), PAULO CELSO POLI (OAB 108723/SP), ELISA ASSAKO MARUKI (OAB 108627/SP), VALTER RAIMUNDO DA 
COSTA JUNIOR (OAB 108337/SP), RICARDO HIDEAQUI INABA (OAB 108333/SP), JOSE APARECIDO MARTINS PADILHA 
(OAB 108316/SP), VICTOR ATHIE (OAB 110111/SP), DELICIA FERNANDES DOS SANTOS (OAB 101234/SP), ADEMIR VARA 
(OAB 101680/SP), WANDERLEY VERNECK ROMANOFF (OAB 101679/SP), MEIRE MIYUKI ARIMORI (OAB 101450/SP), 
OSWALDO CONTO JUNIOR (OAB 101336/SP), ROSANA SIMOES DE OLIVEIRA (OAB 102692/SP), JOSE MARQUES DE 
SOUZA ARANHA (OAB 101163/SP), JOSE ALVES FREIRE SOBRINHO (OAB 100616/SP), LUIS CLAUDIO DE ANDRADE ASSIS 
(OAB 100580/SP), ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA COELHO (OAB 100060/SP), CARLA CRISTINA MANCINI (OAB 130881/
SP), LUCIANO PIROCCHI (OAB 105695/SP), FRANCISCO DE ASSIS DOS ANJOS (OAB 105059/SP), SILAS ODILON IGNACIO 
(OAB 105589/SP), VERA LUCIA EGITO DA SILVA SOUZA (OAB 105536/SP), ANANIAS RUIZ (OAB 105412/SP), MARIA 
ARASCZEWSKI PASCHOAL (OAB 105174/SP), ALCEU TEIXEIRA ROCHA (OAB 103490/SP), NADIR PEREIRA DA SILVA (OAB 
104801/SP), REINALDO ANTONIO VOLPIANI (OAB 104632/SP), CARLOS ALBERTO DE BASTOS (OAB 104455/SP), ELTER 
RODRIGUES DA SILVA (OAB 103707/SP), PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON (OAB 103560/SP), APARECIDO 
TOSHIAKI SHIMIZU (OAB 124787/SP), RUY DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB 11952/SP), EGLE MAILLO FERNANDES (OAB 
119800/SP), MARIA SILVIA MADUREIRA BATTAGLIN (OAB 119703/SP), CELSO DE AGUIAR SALLES (OAB 119658/SP), 
REINALDO QUADROS DE SOUZA (OAB 119589/SP), ALEXANDRE CARDOSO HUNGRIA (OAB 120661/SP), FABIO JOSE DE 
OLIVEIRA (OAB 119454/SP), MARCELO AUGUSTO PIMENTA (OAB 118843/SP), PAULO AUGUSTO ROSA GOMES (OAB 
117750/SP), LAURO VIEIRA GOMES JUNIOR (OAB 117069/SP), DEBORA CAMPOS FERRAZ DE ALMEIDA DITTRICH (OAB 
116789/SP), REINALDO HASSEN (OAB 116676/SP), ARY DELAZARI CRUZ (OAB 123663/SP), RODRIGO GUIMARAES 
NOGUEIRA (OAB 292903/SP), MARCOS FRANCO TOLEDO (OAB 123977/SP), MARIA APARECIDA DA SILVA (OAB 123853/
SP), RENATA MOREIRA DA COSTA (OAB 123835/SP), NILTON DE JESUS COSTA JUNIOR (OAB 120928/SP), RUBENS 
RONALDO PEDROSO (OAB 122737/SP), CLEUVIA MALTA BRANDAO (OAB 122627/SP), ROBINSON ZANINI DE LIMA (OAB 
122505/SP), LENISVALDO GUEDES DA SILVA (OAB 122365/SP), ANA LUCIA SPINOZZI BICUDO (OAB 121084/SP), SUELY 
IKEFUTI (OAB 110244/SP), JOAO CARLOS RIZOLLI (OAB 110872/SP), MOMEDE MESSIAS DA SILVA (OAB 111469/SP), 
EULINA ALVES DE BRITO E SILVA (OAB 111463/SP), ALFREDO LUIS ALVES (OAB 111459/SP), ADRIANO TEIXEIRA ABRAHAO 
(OAB 111320/SP), MARIA GORETE PEREIRA GOMES CAMARA (OAB 111675/SP), HEITOR CORNACCHIONI (OAB 110679/
SP), SANDRA FRANCISCO DA SILVA (OAB 110617/SP), RONALDO DOMINGOS DAS NEVES (OAB 110507/SP), KATIA 
FOGACA SIMOES (OAB 110365/SP), JOSE OMAR DA ROCHA (OAB 110324/SP), MARCIO FERNANDO FONTANA (OAB 
116285/SP), PAULO HENRIQUE BRASIL DE CARVALHO (OAB 114908/SP), ANTONIO LOPES CAMPOS FERNANDES (OAB 
115715/SP), GILSON DA CONCEICAO SOUZA (OAB 115459/SP), CLARINDO GONCALVES DE MELO (OAB 115272/SP), 
ROBERTO HIROMI SONODA (OAB 115094/SP), GILSON GARCIA JUNIOR (OAB 111699/SP), TANIA BRAGANCA PINHEIRO 
CECATTO (OAB 114764/SP), MARIA DO ROSARIO P DE OLIVEIRA (OAB 113633/SP), ELIANA APARECIDA GOMES FALCAO 
(OAB 113421/SP), JOSE MARCOS OSAKI (OAB 112210/SP), FLAVIO ROSSETO (OAB 111962/SP), VALDEMAR BATISTA DA 
SILVA (OAB 79733/SP), RICARDO BORDER (OAB 42483/SP), JOAO GOMES DE OLIVEIRA (OAB 45057/SP), WALDIR VIEIRA 
DE CAMPOS HELU (OAB 43338/SP), JURANDIR ANTUNES PINTO (OAB 43196/SP), JACINTO AVELINO PIMENTEL FILHO 
(OAB 43150/SP), OTTO STEINER JUNIOR (OAB 45316/SP), JOSE ROBERTO PADILHA (OAB 41822/SP), FRANCISCO 
BRAIDE LEITE (OAB 41653/SP), AMADEU ROBERTO GARRIDO DE PAULA (OAB 40152/SP), PEDRO LUIZ GABRIEL VAZ 
(OAB 40053/SP), NILZA SAES RODRIGUES CHIAVENATO (OAB 39181/SP), ADEMAR PINHEIRO SANCHES (OAB 36930/SP), 
MAGALY DE PAULA ALBINO VEIGA (OAB 54115/SP), MANOEL ROBERTO HERMIDA OGANDO (OAB 55983/SP), DEJAIR 
PASSERINE DA SILVA (OAB 55226/SP), JURANDYR MORAES TOURICES (OAB 54883/SP), VALTER TAVARES (OAB 54462/
SP), DOMINGOS FERNANDO REFINETTI (OAB 46095/SP), DOMICIO PACHECO E SILVA NETO (OAB 53449/SP), APARECIDO 
LEONCIO DE LIMA (OAB 53343/SP), WANDERLEY ABRAHAM JUBRAM (OAB 53258/SP), GUILHERME QUARTIM BARBOSA 
OLIVEIRA (OAB 50149/SP), JOSE ROBERTO BRUNO (OAB 47928/SP), GRIGORIO ANTONIO KOBLEV (OAB 56666/SP), 
ELVIRA JULIA MOLTENI PAVESIO (OAB 26621/SP), RUY NICARETTA CHEMIN (OAB 28350/SP), WILSON TARIFA LEMBI 
(OAB 27837/SP), JOSE RODOLFO (OAB 27346/SP), DELSON PETRONI JUNIOR (OAB 26837/SP), VALDILSON DOS SANTOS 
ARAUJO (OAB 28667/SP), CICERO OSMAR DA ROS (OAB 25888/SP), ALESSANDRA ANGELO TRINDADE DA SILVA (OAB 
254484/SP), JOSE ANTONIO ISSA (OAB 25295/SP), LUIZ CARLOS AMORIM ROBORTELLA (OAB 25027/SP), JURACI SILVA 
(OAB 24860/SP), HEDY APARECIDA JORGE RODRIGUES (OAB 35685/SP), PAULO RUBENS SOARES HUNGRIA JÚNIOR 
(OAB 33628/SP), FRANCISCA EMILIA SANTOS GOMES (OAB 34903/SP), LUCIO CORREA (OAB 34628/SP), LAERCIO LUCIO 
DA SILVA (OAB 34584/SP), JOSE ROBERTO GALLI (OAB 33809/SP), RAIMUNDA MONICA MAGNO ARAUJO BONAGURA 
(OAB 28835/SP), ARNOR GOMES DA SILVA JUNIOR (OAB 33357/SP), TARCISIO SILVIO BERALDO (OAB 33274/SP), 
GERALDO SOARES NOVAES FILHO (OAB 32386/SP), PAULO BENEDITO DE OLIVEIRA AMORIM (OAB 30655/SP), WILSON 
MATOS DE CARVALHO (OAB 29919/SP), JÂNIO D’ ARC MARTINS VIEIRA (OAB 246076/SP), LUIZ ANTONIO MACHADO DE 
WERNECK (OAB 71898/SP), TANIA GARISIO SARTORI MOCARZEL (OAB 73073/SP), EDSON STORTI DE SENA (OAB 72835/
SP), HELIO MASSAHIRO NAGANO (OAB 72298/SP), AIRTON DUARTE (OAB 71967/SP), JOAO GOMES TAVARES (OAB 
73177/SP), HELENA AMAZONAS (OAB 71562/SP), LIA RAQUEL CARDOSO GOTHE (OAB 70127/SP), EZIO FERRAZ DE 
ALMEIDA (OAB 69938/SP), HILDA PETCOV (OAB 69717/SP), BENEDITO ANTONIO DOS SANTOS FILHO (OAB 68644/SP), 
JOSE ANTONIO BIANCOFIORE (OAB 68336/SP), NILSON FARIA DE SOUZA (OAB 76973/SP), JOSE JOAO AUAD JUNIOR 
(OAB 78936/SP), EDUARDO CARON DE CAMPOS (OAB 78262/SP), LUIZ MARCHETTI FILHO (OAB 78040/SP), MAURO 
FERRIM FILHO (OAB 77006/SP), OTAVIO CRISTIANO TADEU MOCARZEL (OAB 74073/SP), RAUL JOSE VILLAS BOAS (OAB 
76455/SP), SIDNEI GRASSI HONORIO (OAB 76196/SP), LUIZ INFANTE (OAB 75614/SP), PEDRO DE OLIVEIRA (OAB 74817/
SP), MATEUS REIMAO MARTINS DA COSTA (OAB 74178/SP), ANTONIO EDUARDO MATIAS DA COSTA (OAB 56995/SP), 
AMARILLIO DOS SANTOS (OAB 61840/SP), JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS (OAB 62674/SP), GETULIO YOSHIO 
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KADOWAKI (OAB 62256/SP), MOHAMED MUSTAFA (OAB 61923/SP), CELINA APARECIDA JUBRAM GOMES (OAB 61893/
SP), MARIVONE DE SOUZA LUZ (OAB 63057/SP), MARIA ZENITA PINHEIRO MACHADO DE ALMEIDA (OAB 61625/SP), 
JESUS PINHEIRO ALVARES (OAB 61297/SP), CAROLINA ALVES CORTEZ (OAB 59923/SP), JORGE FUMIO MUTA (OAB 
59843/SP), ARTHUR CARUSO JUNIOR (OAB 57925/SP), SAKAE TATENO (OAB 68317/SP), MARIA CRISTINA ROSSINI 
LOPES (OAB 66519/SP), WILSON ROBERTO CORRAL OZORES (OAB 67940/SP), INA SEITO (OAB 67676/SP), LUIZ 
EDUARDO DA SILVA (OAB 67425/SP), CLAUDIO MAZETTO (OAB 66894/SP), MARIA HELENA DE LIMA NALIO (OAB 63715/
SP), LUCIA TOKOZIMA (OAB 66406/SP), AGLAIA CAELI GARZERI (OAB 65445/SP), JOSE CARLOS KALIL FILHO (OAB 65040/
SP), LUIZ BIAGIO DE ALMEIDA (OAB 64975/SP), ROBERTO VANDONI (OAB 64910/SP), CINTIA CRISTINA GUERREIRO 
(OAB 168537/SP), MARCIO DO CARMO FREITAS (OAB 18821/SP), FABIO HENRIQUE RIBEIRO LEITE (OAB 193003/SP), 
ADRIANA DINIZ DE VASCONCELLOS GUERRA (OAB 191390/SP), ANA CAROLINA SILVANI ALMEIDA (OAB 190571/SP), 
JOSE ERNESTO DE BARROS FREIRE (OAB 18966/SP), DÉBORA FRANZESE PONZETTO (OAB 188706/SP), CAMILA 
NICOLETTI (OAB 194957/SP), MANOEL DA GRAÇA NETO (OAB 180349/SP), EDSON BARBOSA DE OLIVEIRA (OAB 187490/
SP), BRUNA LONRENSATTO E SILVA (OAB 168806/SP), LUIZ ANTONIO MARTINS FERREIRA (OAB 24494/SP), SÍLVIA DE 
FÁTIMA DA SILVA DO NASCIMENTO (OAB 168969/SP), BENEDICTO LAURO THOMÉ (OAB 169410/SP), MITURU MIZUKAVA 
(OAB 20360/SP), MARCOS ROGÉRIO FERREIRA (OAB 179524/SP), JORGE ALCIDES TEIXEIRA (OAB 20445/SP), LUIZ 
FERNANDO GUIZARDI CORDEIRO (OAB 203947/SP), HAMILTON VALVO CORDEIRO PONTES (OAB 203660/SP), FERNANDO 
CESAR LOPES GONÇALES (OAB 196459/SP), BRUNO SANTHIAGO GENOVEZ (OAB 202785/SP), CRISTIANO PEREIRA 
CUNHA (OAB 200988/SP), EMERSON NUNES TAVARES (OAB 200804/SP), MARCOS JOSÉ DOS SANTOS (OAB 200365/SP), 
LEONARDO YUJI SUGUI (OAB 197816/SP), LUIZ AUGUSTO PINHATA (OAB 179269/SP), SPENCER AUGUSTO SOARES 
LEITE (OAB 174622/SP), SERGIO GOMES DA SILVA (OAB 18074/SP), CLEBER FABIANO MARTIM (OAB 180554/SP), TANIA 
APARECIDA RIBEIRO (OAB 173823/SP), MARCELO FRANCISCO NOGUEIRA (OAB 173918/SP), VALTER FRANCISCO LEAL 
(OAB 180740/SP), MELISSA GARCIA IRANI (OAB 174917/SP), JOSÉ DAMIÃO ARAÚJO FROTA (OAB 175589/SP), DENISE 
FABIANE MONTEIRO VALENTINI (OAB 176836/SP), RONALDO DOMINGOS DA SILVA (OAB 177410/SP), ANTONIO CARLOS 
MOURAO BONETTI (OAB 17798/SP), PAULO SERGIO ZIMINIANI (OAB 170494/SP), ROMULO GUSMÃO DE MESQUITA 
SANTOS (OAB 170523/SP), CESAR ALEXANDRE PAIATTO (OAB 186530/SP), RENATO NEGRÃO DA SILVA (OAB 184474/
SP), RICARDO ANTONIO RODRIGUES ANDRADE (OAB 183474/SP), JOÃO PAULO HECKER DA SILVA (OAB 183113/SP), 
JULLIANA CHRISTINA PAOLINELLI DINIZ (OAB 182302/SP), TERUO TACAOCA (OAB 17211/SP), MARCIANA MILAN 
SANCHES (OAB 173350/SP), MILENE LUMI SAKAMOTO (OAB 173433/SP), SIDNEI SOUZA BUENO (OAB 182678/SP), 
DANIEL COLOMBO DE BRAGA (OAB 182312/SP), MARLENE FONSECA MACHADO (OAB 178912/SP), LEONARDO SANTOS 
MOREIRA (OAB 218288/SP), HERALDO JUBILUT JUNIOR (OAB 23812/SP), EDUARDO NIEVES BARREIRA (OAB 223696/
SP), UILSON DONIZETI BERTOLAI (OAB 219912/SP), JOSE LUIZ BUCH (OAB 21938/SP), MARCIA MARIA RODRIGUES 
PRESOTO (OAB 219379/SP), CLAUDIO ZIRPOLI FILHO (OAB 238003/SP), LUIZ FERNANDO HOFLING (OAB 21544/SP), 
ALESSANDRA PULCHINELLI (OAB 215304/SP), ANA CAMILA TALHAS MAIA (OAB 215158/SP), SUELI CRISTINA SANTEJO 
(OAB 214645/SP), PATRICIA COUTINHO MARQUES RODRIGUES MAGALHÃES (OAB 214375/SP), DANIEL DE PALMA 
PETINATI (OAB 234618/SP), HELIO KEICHI MORI (OAB 227938/SP), ABRAO LOWENTHAL (OAB 23254/SP), CÍCERO 
CAMARGO SILVA (OAB 231882/SP), DANIELA DE OLIVEIRA (OAB 231139/SP), YUMI NISHIMURA (OAB 229723/SP), FABIO 
SPRINGMANN BECHARA (OAB 228034/SP), PAULO LUPERCIO TODAI JUNIOR (OAB 237741/SP), MARCUS PEREIRA 
GOMES DE OLIVEIRA (OAB 227011/SP), SERGIO ALVES LEITE (OAB 225113/SP), RAFAEL MARQUES CORRÊA (OAB 
225057/SP), IONE MARIA BARRETO LEÃO (OAB 224395/SP), PRISCILA SANTOS BAZARIN (OAB 236934/SP), JULIANA 
TEDESCO (OAB 232807/SP), RICARDO MRAD (OAB 208158/SP), JOÃO ALEXSANDRO FERNANDES (OAB 205830/SP), 
JOSE ROMUALDO DE CARVALHO (OAB 20661/SP), CLODOMIRO FERNANDES LACERDA (OAB 206858/SP), ARTHUR 
VALLERINI JÚNIOR (OAB 206893/SP), MATHEUS HENRIQUE BUSOLO (OAB 240650/SP), PAULO SERGIO QUEIROZ 
BARBOSA (OAB 20726/SP), RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO (OAB 207486/SP), ROBERTO WAKAHARA (OAB 
207610/SP), RUBENS CROCCI JUNIOR (OAB 207624/SP), GUSTAVO FERNANDO TURINI BERDUGO (OAB 205284/SP), 
RODRIGO SILVA GONÇALVES (OAB 209376/SP), EDVALDO FUKUCHI (OAB 209618/SP), PAULO EDUARDO DE SOUZA 
COUTINHO JUNIOR (OAB 210235/SP), JOSÉ GERALDO REIS (OAB 211239/SP), JANAINA GASPARETTO MARONI (OAB 
211927/SP), JULIO NOBUAKI FUZIKAWA (OAB 212980/SP), ANTONIO VIOLATTO (OAB 21384/SP), MARCIO TEIXEIRA LEITE 
(OAB 204826/SP), LEONARDO SANTOS DOS ANJOS (OAB 244180/SP)

Processo 0013002-07.2012.8.26.0361 (361.01.2012.013002) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - 
Bruna Maria Batista de Santana - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 175/176: manifestem-se as partes (cálculos 
apresentados pela Seção de Contadoria e Partidoria). - ADV: PRISCILA FIALHO TSUTSUI (OAB 248603/SP), MARTA MORAES 
PACHECO (OAB 260530/SP)

Processo 0013052-33.2012.8.26.0361 (361.01.2012.013052) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
V.V.S.M. - C.M.C.G. - Cumprida a decisão de fls. 122, com as cautelas e anotações de praxe, tornem os autos ao arquivo. Intime-
se. - ADV: FRANCISCO CARLOS NUNES DE AQUINO (OAB 74894/SP), MONIQUE SCARCELLI PELINSON (OAB 227027/SP), 
EDSON HIGINO DA SILVA (OAB 123826/SP)

Processo 0013813-98.2011.8.26.0361/01 (apensado ao processo 0013813-98.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Despesas Condominiais - Condomínio Residencial Topázios - Maria da Conceição de Avelar Oliveira - 1- Fls.352/354: Manifeste-
se a exequente em 2 dias quanto a quitação do débito e extinção da ação. 2- Certifique a serventia o cumprimento da ordem 
de fls.340. 3- Intime(m)-se. - ADV: GIZA HELENA COELHO (OAB 166349/SP), MAGDA FELIPPE LIBRELON (OAB 189607/SP), 
OSMAR CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB 171745/SP)

Processo 0014103-84.2009.8.26.0361 (apensado ao processo 0002308-28.2002.8.26) (361.01.2009.014103) - Procedimento 
Ordinário - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança - Z.S.M. - - I.B. - - C.B. - - J.M. - - S.M. - O.B. - - C.L.B.P. 
- - F.S.S. - - R.F.F. - - N.B.S. - Vistos. J. de M., S. de M. e I.B., qualificados na inicial, ajuizaram a presente demanda, visando 
à ANULAÇÃO DE PARTILHA DE INVENTÁRIO em face de O. B., C. de L. B. P., F. S. da S., R. F. F., N. B. da S. E OUTROS, 
sustentando, em síntese, que sua mãe, Z. dos S. de M., mantivera união estável por 36 (tinta e seis) anos com o falecido C. B., 
autor da herança arrolada nos autos principais, tendo adquirido um imóvel de matrícula n.º 11.296 do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis desta urbe, na constância da união. Referido imóvel fora partilhado nos autos da ação de reconhecimento e dissolução 
de união estável, que correram perante a 2ª Vara Distrital de Brás Cubas no ano de 2001, ficando cada um com 50%, sendo tal 
partilha homologada. Entretanto, o requerido O., inventariante nos autos principais, juntou a estes certidão de referido imóvel sem 
a averbação constando a partilha homologada, acabando por realizar a partilha de 100% do imóvel, e não dos 50% que cabiam 
aos herdeiros do de cujus. Aduzem ainda que sua mãe, viva à época, não fora citada no processo, ocorrendo, dessa maneira, 
fraude. Citados (fls. 102), os réus ofereceram contestação. O réu O. alegou em sua contestação (fls. 103/121) que desconhecia 
da ação de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, e que os filhos de Z., que figuraram no processo, também não 
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mencionaram sobre a ação, muito menos que havia sido feita a partilha do imóvel. Por sua vez, a requerida N. trouxe em sua 
peça (fls. 124/129) que o direito a pleitear a anulação da sentença homologatória de partilha (fls. 60) está prescrito, visto que a 
partilha for homologada há mais de dez anos. Houve réplica (fls. 130/132; 135/138). Em audiência de conciliação (fls. 170), esta 
restou infrutífera. É o relatório. DECIDO. 1- Passo ao julgamento no estado em que se encontra o processo, tendo em vista que 
desnecessária a produção de outras provas, bastando os documentos que constam dos autos e a aplicação do Direito (CPC, 
art. 330, I), tornando impertinente a colheita de provas em audiência (CPC, art. 400, I). 2- Não há de se falar em prescrição. 
Não se está a pleitear herança, mas sim a declaração de nulidade de partilha, uma vez que houve disposição de direito de 
terceiros estranhos ao processo. A reivindicação de bem imóvel é imprescritível, salvo a perda da propriedade pelo usucapião, 
p. ex., o que não ocorreu. Certo, ainda, que início da prescrição se dá com o início da pretensão a ser exercida, nos termos do 
art. 189 do Código Civil. E, para o caso, a homologação da sentença da partilha se deu em 2003 (inclusive preservou direitos 
de terceiros - fls. 60 dos autos principais) e a presente demanda fora ajuizada em 03 de julho de 2009, ou seja, sem que algum 
prazo prescricional atingisse a pretensão da parte requerente. 3- Está demonstrado, pelos documentos de fls. 14/16, que os 
direitos de metade ideal do imóvel objeto de partilha nos autos em apenso pertence à requerida, ou seja, não poderia ser objeto 
de partilha, na medida em que houve disposição de bens de terceiro, ofendendo a posse e propriedade do condômino estranho 
ao processo. A disposição é nula, pois ausente consentimento de condômino (CC, arts. 166, V e VII c.c. 1.314, parágrafo único). 
Anoto, inclusive, a maioria dos condôminos reconheceu o direito da parte requerente (fls. 170; CPC, art. 269, II). Diante do 
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar nula a partilha feita nos autos em apenso, relativamente à metade ideal 
do imóvel mais bem identificado na inicial, determinando a imissão da requerente na posse do bem (sem prejudica os direitos 
de terceiros condôminos), pondo fim ao processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Condeno os 
requeridos em custas, despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor conferido à 
causa, observados, aos beneficiários, os arts. 3º, 11 e 12 da Lei 1.060/50. Traslade-se cópia da presente aos autos em apenso, 
intimando-se o inventariante à dar andamento ao feito, providenciando a retificação das últimas declarações, de acordo com a 
presente sentença, sob pena de destituição e aplicação de penalidade por litigância de má-fé. P. R. I. Mogi das Cruzes, 06 de 
fevereiro de 2015. - ADV: MARIA IRIDAN DE OLIVEIRA (OAB 233369/SP), ROGERIO COELHO DA COSTA (OAB 207888/SP), 
ROSEMI APARECIDA DO AMARAL LIMA (OAB 156117/SP), NILVO VIEIRA DA COSTA (OAB 132202/SP)

Processo 0014392-46.2011.8.26.0361/01 (apensado ao processo 0014392-46.2011.8.26) - Cumprimento de sentença 
- Coisas - Condominio Residencial Jade - Espólio de Sebastião Adhair Alvim - - Elizabete Regina Pezani Alvim - - Ricardo 
Adair Alvim - - Elisangela Regina Alvim Pinheiro - - Wagner Adhair Alvim - CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA - MANDADO 
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2014/042485-4 dirigi-
me aos endereços: av. Fernando Costa, 544, centro, rua Yoshiteru Onishi, 500, Vila Mogilar e rua Hamilton da Silva e Costa, 
145/157, centro, todas em Mogi das Cruzes e aí sendo DEIXEI DE CITAR os requeridos em razão do que segue: Na av. 
Fernando Costa, 544, centro, dita ex-esposa de Ricardo Adair Alvim, alegou que seu marido ali não seria encontrado pois lá 
nunca apareceria. Retornei algumas outras vezes ao mesmo endereço, todavia, não logrei encontrar tal requerido. Na rua 
Yoshiteru Onishi, 500, Edifício Espanha, de acordo com dito porteiro, Sr Nilson, Ricardo é pessoa lá ignorada. Na rua Hamilton 
da Silva e Costa, 145/157, de acordo com dita funcionária de loja ali instalada, Srª Fabiana, tanto Wagner quanto Elizate não 
ficariam naquele lugar. Não quis fornecer endereço de ambos. Deixei telefone celular para contato, contudo, em vão. O referido 
é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 29 de janeiro de 2015. - ADV: MURILO DA SILVA MUNIZ (OAB 148466/SP), VERA LUCIA 
ALVES GUIMARAES (OAB 103627/SP)

Processo 0014640-75.2012.8.26.0361 (361.01.2012.014640) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Renato 
Lopes Faury - Genesio dos Santos - Certifico que cancelei o MLJ anteriormente expedido (nº 585/2014), como segue juntado, 
inclusive no Sistema informatizado próprio. Certifico que, em cumprimento ao r. despacho de fls. 156 e petições do Réu-
Exequente, expedi Mandado(s) de Levantamento Judicial(is)-MLJ nº(s) 37/2015, 38/2015 e 39/2015, o primeiro em favor da 
Advogada, no valor de R$ 1861,49, e os demais, somados, no valor de R$ 5939,09, em favor da(o,s) Exequente, referente(s) 
ao(s) depósito(s) retratados na(s) fl(s) 114, 118, 129, 134, 141 e no(s) ofício(s) a seguir juntado(s). Referido(s) MLJs será(ão) 
submetido(s) à assinatura do MM. Juiz de Direito no primeiro dia útil subsequente. Pelo presente ato ordinatório, fica(m) a(o,s) 
favorecida(o,s) intimada(o,s) a retirar o(s) referido(s) MLJs. Nada Mais. Mogi das Cruzes, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: 
MARINA CARDOSO RIBEIRO BORSOIS (OAB 100591/SP), GLAUCO BATALHA ALTMANN (OAB 177261/SP)

Processo 0015286-32.2005.8.26.0361 (361.01.2005.015286) - Monitória - Direitos e Títulos de Crédito - Vf do Brasil Ltda 
- O autor deverá retirar o ofício expedido ao Detran e providenciar o seu encaminhamento, comprovando-se nos autos. - ADV: 
BRUNA AROUCA (OAB 305953/SP), TIAGO PEREIRA RIBEIRO (OAB 302435/SP), PLÍNIO PISTORESI (OAB 179018/SP), 
CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 0015707-17.2008.8.26.0361 (361.01.2008.015707) - Procedimento Ordinário - Coisas - Celso Moraes Alves - Pcbox 
Industrial Ltda e outro - O autor deverá retirar o ofício expedido ao Detran e providenciar o seu encaminhamento, comprovando-
se nos autos. - ADV: VIVIANE MARIA ALVES (OAB 226309/SP), ANDERSON URBANO (OAB 157844/SP), VALDIR BAPTISTA 
DE ARAUJO (OAB 80602/SP)

Processo 0016321-80.2012.8.26.0361 (361.01.2012.016321) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação 
/ Ameaça - Cteep Companhia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista - Carla Jardim Cezar - - Luiz Nogueira - - Aparecida 
Benedita dos Santos - - Luiz Batista da Silva - - Cicera Maria da Silva - - Cicero Luiz da Silva - - Milton Alves de Oliveira - - Luiz 
Catulino - - Dirceu Jacque de Camargo - - Simone Regina Pereira de Moura - - Tereza de Fatima Cardoso - - Jose Paulo da Silva 
- - Valdir Ferreira - - Marco Antonio de Souza - - Virginia Claudia Paschoalina de Jesus - - SILVÂNIA MARIA DA SILVA - - Sebastião 
Borges Sant’ana - - Inês Moreira da Silva - - Luiz Mauro de Alcântara - - Luae Jefferson Teixeira - Vistos. CTEEP Companhia de 
Transmissão de Energia Elétrica Paulista ajuizou demanda visando à reintegração de posse cumulada com pedido de liminar 
contra CARLA JARDIM CEZAR, LUIZ NOGUEIRA, APARECIDA BENEDITA DOS SANTOS, DIRCEU JACQUE DE CAMARGO, 
LUIZ CATULINO, CÍCERO LUIZ DA SILVA, LUIZ BATISTA DA SILVA, CICERA MARIA DA SILVA, SIMONE REGINA PEREIRA 
DE MOURA, MILTON ALVES DE OLIVEIRA, TEREZA DE FÁTIMA CARDOSO, JOSÉ PAULO DA SILVA e DEMAIS OCUPANTES 
alegando, em síntese, deter o controle da linha de transmissão LT 230 Kv São José dos Campos/ Mogi das Cruzes. Aduz que 
a passagem dessa linha impõe a observância de uma faixa de servidão ou de domínio, necessária à obtenção de condições 
para a construção e posterior operação e manutenção da referida linha de transmissão, para garantir a segurança do pessoal 
de manutenção e, conforme o caso, dos proprietários das terras, terceiros, animais e, até mesmo, invasores. Aponta que em 
vistoria de fiscalização, constatou-se que os requeridos passaram a ocupar a área, sem autorização, entre as torres 8/11 e 
124/127. Apesar de cientes dos riscos e notificados não obteve êxito, assim, possível a concessão de liminar, pois o esbulho 
praticado ocorreu a menos de um ano e um dia. Requer, portanto, a reintegração. Juntou documentos de fls. 11/116. A decisão 
de fls. 118 deferiu a medida liminar, determinando a reitegração da autora na posse. A decisão de fls. 131 determinou realização 
de perícia, com o fim de delimitar a área. Citados os réus contestaram às fls. 193, alegando, preliminarmente, incompetência do 
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juízo, carência da ação e inépcia da inicial. Quanto ao mérito, aduzem, em síntese, que nunca exerceram a posse da área de 
servidão objeto da lide. Aponta que a autora não exerce posse sobre a área. Porém, caso provado que ocupam o local requerem 
indenização. Juntaram documentos de fls. 209/269. Houve réplica (fls. 280/289). A autora noticiou nos autos a desocupação 
voluntária da área (fls. 289/290). A decisão de fls. 291 afastou as preliminares arguidas e determinou expedição de mandado de 
constatação ante a notícia da desocupação voluntária. Constatou-se que houve desocupação do imóvel (fls. 311). O V. Acórdão 
de fls. 329/336 negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos requeridos. O laudo acostado às fls. 
349/388. É o relatório. DECIDO. 1- O feito comporta o julgamento antecipado, tendo vista que desnecessária a produção de 
outras provas, tendo em vista o laudo pericial apresentado. Improvável a conciliação, tendo em vista a natureza da causa que 
versa, inclusive, quanto à segurança do réu. 2- Pois bem. Está-se, no caso, diante de servidão de energia elétrica instituída. 
Há de se salientar que o local delimitado em perícia é gravado com servidão administrativa, direito real de gozo de natureza 
pública, advinda de Lei. Conforme o laudo de fls. 349/388, os requeridos ocuparam a referida área (fls. 353), objeto da lide. O 
“expert” verificou ainda, que imóvel em questão se localiza em ambos os lados da Avenida Presidente Castelo Branco, porém 
os réus construíram casas somente na parte do lado esquerdo do bem (fls. 353). Aponta o perito que “a imensa maioria da 
moradia dos requeridos eram constituídas de barracos de madeira” (fls. 354). No entanto, pelo que se depreende do referido 
laudo acostado aos autos, os requeridos não mais se encontram na área, objeto de ocupação (fls. 352 e fls. 354). A certidão do 
Oficial de Justiça de fls. 311 ratifica a realidade fática demonstrada no laudo. Observo que os ocupantes de tal área não podem 
ignorar a existência da Lei (LICC, art. 3º), além disso, deve-se frisar que os atos praticados não podem ser considerados de 
quem se diz dono. Ou seja, não implicam posse. Vale acrescentar que os requeridos nem alegam o fato de as acessões terem 
sido realizadas antes da instituição da servidão o que, realmente, não pode se admitir, visto que a construção das torres é 
precedida de desocupação do local. Anoto que as servidões administrativas não se extinguem pelo não-uso, pela mesma razão 
de que ninguém pode adquirir bens do domínio público por usucapião. O direito real de natureza pública, da mesma forma que 
o bem público, é coisa fora do comércio jurídico, não podendo ser objeto de alienação, prescrição etc. Neste sentido, Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro, in Direito Administrativo, 12 ed. p. 145. Não obstante, os réu não trazem autorização da Municipalidade 
para proceder às construções, o que confirma que as edificações eram clandestinas. “Toda construção urbana e especialmente 
a edificação fica sujeita a esse duplo controle, urbanístico e estrutural, que exige prévia aprovação do projeto pela Prefeitura, 
com a subseqüente expedição de alvará de construção e, posteriormente, do alvará de utilização, vulgarmente conhecido como 
habite-se” (Hely Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, 14 ed, p. 562/563). Na espécie, toda acessão ou benfeitoria 
realizada nem mesmo seria passível de retenção ou indenização, pois realizada em área com destinação a serviço público, sem 
que haja qualquer autorização. Anota-se, ainda, que sequer cumprido o disposto no então art. 744, § 1º, do CPC. Assim, deve o 
pedido de reintegração ser julgado procedente, ressaltando que já houve efetiva desocupação. A servidão tratada nestes autos 
tem por finalidade, inclusive, proteger a vida de pessoas, devido ao perigo decorrente da transmissão de energia elétrica, sob 
pena de se imputar ao Judiciário os riscos da legítima atividade da autora. Certo, também, que a autora não é obrigada a ceder 
imóvel outro ao réu (isso não lhe é imposto pela ordem jurídica), o qual deverá demandar quem irregularmente cedeu os direitos 
possessórios. De rigor, portanto, a procedência. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para manter a 
reintegração da autora na posse do imóvel mais bem descrito às fls 350/352, pondo fim ao processo, com resolução do mérito, 
nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno os réus no pagamento de custas e despesas processuais, 
atualizadas a partir de seu efetivo desembolso, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor conferido à 
causa, observados, no entanto, os arts. 3º, 11 e 12 da Lei 1.060/50. P.R.I. - ADV: FREDERICO AUGUSTO DOS SANTOS COSTA 
(OAB 163438/SP), CARLOS MIGUEL CASTEX AIDAR (OAB 22838/SP), SYLVIA HOSSNI RIBEIRO DO VALLE (OAB 46005/SP), 
JOÃO RICARDO TELLES E SILVA (OAB 311561/SP)

Processo 0016533-72.2010.8.26.0361 (361.01.2010.016533) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - White Martins Gases Industriais Ltda - Mogi Solda Comércio de Equipamentos e Gases Ltda - - Mario Morosini - Fls. 
270/280: ciência ao exequente (carta precatória devolvida com negativa). - ADV: RAPHAEL DE OLIVEIRA PISTER MARTINS 
(OAB 270221/SP), JORGE ANTONIO DANTAS SILVA (OAB 255381/SP)

Processo 0016610-86.2007.8.26.0361 (361.01.2007.016610) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços 
- Organização Mogiana de Educação e Cultura S/s Ltda - Juliana Catarina Dias Gonzales Gomes - Fls. 281: Providencie a 
requerente a impressão do r. Despacho-Ofício de fls. 281, comprovando nos autos o seu encaminhamento. - ADV: ROSELI DOS 
SANTOS FERRAZ VERAS (OAB 77563/SP)

Processo 0016610-86.2007.8.26.0361 (361.01.2007.016610) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Organização Mogiana de Educação e Cultura S/s Ltda - Juliana Catarina Dias Gonzales Gomes - Vistos. Determino ao órgão 
de trânsito abaixo mencionado providências para informar a este Juízo sobre eventual existência de veículo(s) registrado(s) em 
nome de Juliana Catarina Dias Gonzales Gomes, CPF: 340.329.138-38, RG: 41091651. Servirá o presente despacho, por cópia 
digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: ROSELI DOS SANTOS FERRAZ VERAS (OAB 77563/SP)

Processo 0016689-89.2012.8.26.0361 (361.01.2012.016689) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez 
Acidentária - Luciano Agostinho - Instituto Nacional do Seguro Social -inss - Luciano Agostinho, qualificado na inicial, ajuizou 
a presente demanda, visando à CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em face de INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL - INSS, sustentando, em síntese, que foi funcionário da empresa Melhoramentos Papeis Ltda., desempenhando 
as funções de ajudante geral II e, posteriormente, operador de máquina de fabricar papel, sendo que em decorrência das tarefas 
repetidas, que exigiam grande esforço físico, desencadeou diversos problemas de sáude, tais como tendinite, dores na coluna, 
braços ombros e joelho, que começaram a surgir no ano de 2001, quando, na ocasião, foi afastado do trabalho e passou a 
receber auxílio-doença, convertido em seguida para auxílio-acidente pelo requerido. Após vários afastamentos durante mais 
de dez anos, pleiteia pela concessão do benefício, além de pagamento de valores atrasados. Juntou documentos (fls. 10/139). 
Citado (fls. 156), o réu ofereceu contestação (fls. 166/176), arguindo que o autor não possui incapacidade que o habilite para 
receber tal benefício, visto não se tratar de incapacidade total, definitiva e absoluta, afirmação corroborada pelo fato de o 
requerente ter voltado ao trabalho. Além disso, foi realizada perícia pela Autarquia, comprovando a recuperação da capacidade 
laborativa após o período de afastamento do trabalho para tratamento. A decisão de fls. 182 saneou o feito e determinou a 
produção de provas. Laudo pericial às fls. 223/230. É o relatório. DECIDO. Passo ao julgamento no estado em que se encontra 
o processo, tendo em vista que desnecessária a produção de outras provas, bastando os documentos que constam dos autos e 
a aplicação do Direito (CPC, art. 330, I), tornando impertinente a colheita de provas em audiência (CPC, art. 400, I). Improvável 
a conciliação, tendo em vista o que ordinariamente se observa em casos semelhantes. Trata-se de ação objetivando concessão 
de benefício de aposentadoria por invalidez, decorrente de incapacidade laborativa. A causa de pedir trazida pela inicial diz que 
referida incapacidade resulta de esforço repetido, em função da atividade exercida pelo autor, que demanda força extrema e 
movimentos repetitivos, o que lhe geraria o direito à aposentadoria. Pois bem. Como se sabe, a petição inicial é ato formal do 
autor que introduz a demanda em Juízo. Nela, em essência, estão descritos o pedido do autor e seus fundamentos, e sobre este 
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pedido incidirá a prestação jurisdicional. Em virtude do princípio da iniciativa que rege o direito processual civil pátrio, a inicial se 
reveste de extraordinária importância, não somente porque a defesa irá efetivar-se em função do que ali está consignado, mas 
também porque a jurisdição somente pode atuar nos limites do que foi pedido (CPC, arts. 128 e 460). Segundo Cândido Rangel 
Dinamarco, “entre os limites da demanda, que o art. 128 do Código de Processo Civil manda o juiz observar, estão incluídos os 
fundamentos de fato contidos na inicial. O juiz é rigorosamente adstrito aos fatos trazidos na causa de pedir, não lhe sendo lícito 
decidir em fatos ali não narrados nem omitir-se quanto a algum deles”. “O Código de Processo Civil não dispõe de uma regra 
específica quanto à correlação entre a sentença e a narrativa de fatos contida na petição inicial, mas ela está presente no próprio 
art. 128 e também no art. 383 do Código de Processo Penal, que exclui de modo absoluto a condenação do acusado por fatos 
não constantes da denúncia (aplicação analógica).” (Instituições de Direito Processual Civil, v. III, 6ª Ed; São Paulo: Malheiros, 
p. 285 - grifei). Feita essa observação, devendo se respeitar o princípio da adstrição, deve se observar que a Lei nº 8.213/91 
é muito clara ao dispor em seu artigo 42 que “a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência 
exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de 
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição” 
(grifei). No caso, o laudo pericial revela que o requerente “apresenta uma discreta limitação da coluna vertebral e do ombro 
direito”; que “já foi readaptado em funções compatíveis pelo Centro de Reabilitação Profissional”, e ainda, que “é portador de 
uma incapacidade parcial e permanente para o trabalho” (fls. 229); ou seja, o autor não se encontra absolutamente incapacitado 
para o trabalho. Anote-se que o perito nomeado tem vasta experiência na área e na Cidade de Mogi, tendo elaborado inúmeros 
laudos em demandas semelhantes. Ainda, o laudo apresentado é de excelente qualidade, tendo sido respondidas a todas as 
indagações formuladas pelas partes, de forma coerente com o histórico e conclusões apresentadas. Nesse sentido: “SERVIDORA 
ESTADUAL. AUXILIAR DE ESCOLA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEFINITIVA. 
IMPOSSIBILIDADE. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O TRABALHO EM RAZÃO DAS 
MOLÉSTIAS QUE A ACOMETEM. LAUDO PERICIAL QUE ATESTOU POSSIBILIDADE DE TRABALHO COM ATIVIDADES 
SEDENTÁRIAS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.” (TJSP, Apelação nº 0013704-94.2007.8.26.0597 , 10ª Câmara de Direito Público 
, rel. Des. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ , j . 15/12/2014). “ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELO JUÍZO A 
QUO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA INCAPACIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO É TERATOLÓGICA E ESTÁ 
ADEQUADA PARA A FASE PROCESSUAL E EM FACE DAS PROVAS APRESENTADAS. PODER GERAL DE CAUTELA DO 
JULGADOR, SOMENTE PODENDO SER REVISTA EM CASO DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ART. 
273 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2175660-86.2014.8.26.0000, 2ª 
Câmara de Direito Público, rel. Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI , j . 20/01/2015). Diante do exposto, julgo improcedentes 
os pedidos formulados pelo autor, pondo fim ao processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de 
Processo Civil. Condeno o autor em custas e em despesas processuais, bem como em honorários que fixo em 10% do valor 
conferido à causa, observados, no entanto, os arts. 3º, 11 e 12 da Lei 1.060/50. P.R.I. - ADV: PRISCILA FIALHO TSUTSUI (OAB 
248603/SP), CARLOS ALBERTO ZAMBOTTO (OAB 129197/SP)

Processo 0018860-19.2012.8.26.0361/01 (apensado ao processo 0018860-19.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Priscila Kallai - Cesar Sadek Koury - Vistos. 1- Fls. 189/197; fls. 232237 e fls. 248/251: 
É bem verdade que a impenhorabilidade de salário e proventos busca garantir a sobrevivência e a dignidade do homem. No 
entanto, não pode ela ser utilizada para acobertar inadimplentes, com risco de comprometimento de todo o nosso sistema 
contratual, devendo, portanto, ser encontrado um ponto de equilíbrio entre os valores da cidadania e os da tutela jurisdicional 
prometida constitucionalmente, ambos dignos de maior realce na convivência social, mas nenhum deles capaz de conduzir à 
irracional aniquilação do outro. No caso, a documentação juntada aos autos permite concluir que o devedor mantém razoável 
condição econômica. Além disso, o próprio executado se qualifica como médico, e, portanto, percebe vencimentos superiores 
a média da população (fls. 76 e fls. 195/197). Aliás, deve ser anotado o fato de que o executado permite que vários credores 
satisfaçam seu crédito mediante o denominado débito automático. Entre eles contam mensalidade de seguro, internet, pedágio 
eletrônico, celular, canais de televisão e outros (fls. 233/234). Ademais, verifica-se que o exequente movimenta valores altos, 
conforme extratos juntados (fls. 233/237). Ou seja, permite que de sua conta, ainda que depositados salários, credores se 
sirvam sem a necessidade de intervenção do Judiciário. Ora, ao alegar impenhorabilidade de sua conta poupança, mormente 
porque já levantada a penhora sobre dinheiro existente na sua outra conta e em vista das circunstâncias acima, passa o devedor 
a abusar de um direito garantido (CC, art. 188, I), pois vem a ferir o princípio da isonomia (CF, art. 5º) ao tratar credores de 
forma distinta. Sendo assim, mantém-se a penhora sobre a pecúnia. Decorrido o prazo de recurso contra a presente decisão, 
sem impugnação, expeça-se guia de levantamento da quantia depositada. Ante todo o exposto, rejeito a impugnação ofertada, 
pondo fim ao incidente, condenando o impugnante nas despesas deste (CPC, art. 20, § 1º - sem condenação em honorários). 
2- Fls. 198/200: Tome-se por termo a penhora do bem imóvel mais bem identificado às fls. 28/29, comunicando-se ao respectivo 
Oficial de Registro de Imóvel, pelo sistema penhora on line, para registro da constrição da penhora, ficando o executado 
intimado na pessoa de seu Advogado e por este ato constituído depositário (CGJSP, Provimento 30/2011; CPC, art. 659, §§ 4º 
e 5º). Observo que não há necessidade de avaliação do imóvel, tendo em vista já ter sido realizada no processo de extinção 
de condomínio que tramita perante a 2ª Vara Cível, desta Comarca. Sendo assim, de ofício, homologo o laudo de avaliação do 
imóvel, constante às fls. 203/228, valendo-se como prova emprestada. Além disso, o próprio o executado não se opôs ao valor 
apurado pelo perito (fls. 228). O executado fica advertido de que, eventual alegação contrária à disposição do bem para garantia 
do valor devido será atentatória à dignidade da Justiça (CPC, art. 600, II) e implicará multa já estimada em 20% do valor do 
débito (CPC, art. 601) 3- Intime-se. - ADV: IRINA CARVALHO (OAB 193150/SP), ANTONIO CARLOS FERREIRA DE ARAUJO 
(OAB 166004/SP), RICARDO FERREIRA KOURY (OAB 288573/SP)

Processo 0019216-48.2011.8.26.0361 (361.01.2011.019216) - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Zélia Soto Floriano 
- Ivanildo Souza Prado - A autora deverá retirar o ofício expedido ao Detran e providenciar o seu encaminhamento. - ADV: 
DOUGLAS TYSKOWISKI DE OLIVEIRA (OAB 105002/SP), DAIL ANDRE RISSONI ALVES (OAB 129087/SP)

Processo 0020374-07.2012.8.26.0361 (361.01.2012.020374) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Ricardo Ferrari 
- O AUTOR DEVERÁ RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA E PROVIDENCIAR SUA DISTRIBUIÇÃO, COMPROVANDO-SE NOS 
AUTOS. - ADV: JOAO FRANCISCO GONCALVES (OAB 111729/SP)

Processo 0020723-78.2010.8.26.0361 (361.01.2010.020723) - Execução de Título Extrajudicial - Coisas - Dilyfios Indústria 
e Comércio de Condutores Elétricos e Metais Ltda - Comercial América Brasil Materiais - Alex Sandro Ferreira de Camargo 
- Vistos. 1 - Exclua-se da lide José Sobreira da Lide. Anote-se. 2 - Efetivada ordem de arresto on-line perante o sistema 
BACENJUD, verifica-se pelo extrato anexo que foi constrito o valor de R$1.517,98. Assim, manifeste-se a exeqüente em termos 
de prosseguimento. No silêncio, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: REINALDO LUCAS FERREIRA (OAB 207588/SP), 
CARLOS VIEIRA COTRIM (OAB 69218/SP)
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Processo 0022277-48.2010.8.26.0361 (361.01.2010.022277) - Execução de Título Extrajudicial - FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA - NÃO PADRONIZADO - Osiel Martins de Sousa Celulares 
M - - Osiel Martins de Sousa - Fls. 194/196: ciência ao exequente (ofício da 30ª CIRETRAN de Mogi das Cruzes). - ADV: 
FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP)

Processo 0022470-05.2006.8.26.0361 (361.01.2006.022470) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - M.D.S.M. - V.M. 
- Fls. 189 verso: Defiro. Aguarde-se pelo prazo de trinta dias. Intime-se. - ADV: MARIA DO CARMO NOGUEIRA (OAB 118832/
SP)

Processo 0022977-29.2007.8.26.0361 (361.01.2007.022977) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Walquiria 
Ramos - - Leandro de Morais Lima Neto - Maria Jose das Neves - Frazão Leilôes - 1- Observo que embargos de terceiro foram 
julgados improcedentes, porém ainda pendente prazo para interposição de recurso (como embargos de declaração, p. ex). 
2- Nessa data, procedi à assinatura dos autos de arrematação em obediência à decisão copiada às fls. 380. 3- Fls. 418: não 
cabe ao juízo proceder à intimação de credores do devedor e sim a estes procurar a satisfação de seu crédito com eventual 
produto da arrematação. 4- Indefiro a suspensão do pagamento pelo arrematante, o qual deve proceder, conforme edital. Anoto, 
aliás, que consta de referido edital a relação de débitos. Ou seja, já ciente o arrematante dos riscos da alienação. Não há de se 
aceitar, portanto, caução real. 5- Fls. 440: proceda o arrematante ao depósito da comissão do leiloeiro, conforme edital. 6- Fls. 
457/458: remeto o exequente ao depósito de fls. 412/414. 7- Intime(m)-se. - ADV: VALDETE BEZERRA ALVES IAGUCHI (OAB 
289383/SP), LILIANA PRADO RAMOS (OAB 231782/SP), MURILO DA SILVA MUNIZ (OAB 148466/SP), LIVIA PAULA DA SILVA 
ANDRADE VILLARROEL (OAB 118086/SP)

Processo 0024532-47.2008.8.26.0361 (361.01.2008.024532) - Execução de Alimentos - Alimentos - T.F.L.T.J. - M.A.J.F. - 1- 
Certifique a Serventia se cumprido mandado de prisão expedido. Tendo em vista as dificuldades de cumprimento da ordem de 
prisão, solicite-se à polícia reforço, bem como à Central de Mandados cumprimento via plantão, na data de hoje, tendo em vista 
notícias do paradeiro do executado. Justifica-se cumprimento em plantão, isso em razão da urgência que o caso requer e das 
dificuldades encontradas para cumprimento. 2- Intime(m)-se. - ADV: MARCIA CRISTINA JUNGERS TORQUATO (OAB 125155/
SP), CAROLINA RIBEIRO LOPES (OAB 189483/SP)

Processo 0024539-05.2009.8.26.0361 (361.01.2009.024539) - Interdição - Capacidade - M.L.P.N. - - C.P.N. - A.P.N. - 
Providencie a requerente Cristiane a juntada aos autos da averbação da interdição do requerido para que possa ser expedido 
o mandado de substituição de curatela. - ADV: MARCO ANDRE DE FREITAS (OAB 119747/SP), ANTONIO CARLOS ALVES DE 
MIRA (OAB 156058/SP)

Processo 0025138-07.2010.8.26.0361 (361.01.2010.025138) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - M.G.S. - A.E. 
- - M.T. - Cumprida a decisão de fls. 128, com as cautelas e anotações de praxe, tornem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: 
JOAO ALBERTO DA SILVA (OAB 57682/SP), TEREZINHA NAZELY DE LIMA SILVA (OAB 50136/SP)

Processo 0025309-27.2011.8.26.0361 (361.01.2011.025309) - Execução de Título Extrajudicial - Coisas - Associação 
Mogiana de Educadores S/s Ltda - A autora deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Comunicado nº. 62/09, de 
02/09/2009, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, providenciar o depósito do valor de R$198,30, através do cód. 435-09 
- guia de fundo especial de despesas, para a publicação do edital de citação no Diário Eletrônico do Estado (1322 caracteres 
com espaços). Deverá ainda retirar o edital expedido às fls.110, encaminhando-o e comprovando nos autos sua publicação na 
imprensa comum. - ADV: ALAINE CRISTIANE DE ALMEIDA FEITAL (OAB 159930/SP)

Processo 0026287-38.2010.8.26.0361 (361.01.2010.026287) - Execução de Alimentos - Alimentos - Rosalba Pittarello 
Rodrigues Maciel - Aparecido Rodrigues Maciel - 1- Fls. 516/519: Deixo de conhecer a impugnação, tendo em vista sua 
intempestividade, conforme certidão de fls.556. 2- De fato, os cálculos trazidos pela parte exequente estão de acordo com o 
título e preveem a diminuição operada, de modo que defiro o pedido de fls. 507, último §. 3-Não sobrevindo recurso, conclusos 
para extinção, nos termos do art. 794, I, do CPC 4- Intime(m)-se. - ADV: GIL AUGUSTO CLAUDIO FILHO (OAB 160511/SP), 
EBER BARRINOVO (OAB 206416/SP)

Processo 0026294-93.2011.8.26.0361 (361.01.2011.026294) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
Liliane Cristina Carneiro - Milton Gomes Moreira - Vistos. L. C. C., representada por sua mãe, D. de F. C., ajuizou AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C.C. ALIMENTOS em face de M. G. M., alegando, em resumo, que a mãe do menor e o 
réu mantiveram relacionamento amoroso e união estável, advindo do enlace a autora, sendo que à época da concepção deste 
a genitora não teve outros relacionamentos sexuais. Pleiteou o reconhecimento da paternidade, assim como a condenação 
em alimentos no importe de um salário mínimo em caso de desemprego. Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/13. O 
réu, diante das inúmeras tentativas de intimação pessoal, foi citado por edital (fls. 73), lhe sendo nomeado curador especial, 
o qual ofereceu contestação por negativa geral (fls. 114). Saneado o feito, foi designada audiência (fls. 123). Em audiência, 
foram ouvidas duas testemunhas (fls. 134/136). A autora apresentou alegações finais (fls. 138/141). O curador reiterou sua 
manifestação (fls. 142). O MP opinou pela parcial procedência (fls. 144/147). É o relatório. DECIDO. Tendo em vista que a autora 
funda o pedido de reconhecimento da paternidade no fato de terem ocorrido relações sexuais entre o requerido e a mãe da menor 
na época da concepção, é claro que a prova disto deve ser colhida no curso da instrução, e a procedência ou improcedência 
do pedido dependerá dela. Neste caso, todo gênero de prova é admitido nas ações de investigação de paternidade, até os 
indícios e presunções, conforme a lição de Caio Mario (Reconhecimento da Paternidade e seus efeitos, Forense, 2ª ed., Cap. 
V, par. 3º). O réu, no caso vertente, não foi encontrado nos inúmeros locais declinados e houve contestação por negativa geral. 
De outro lado, a prova colhida dá conta de que o réu, embora não convivendo mais na companhia de Doralice, realmente 
manteve relacionamento amoroso. Com efeito, a testemunha Elaine afirmou que a genitora da autora e o réu namoraram por 
mais de 1 ano e este sumiu quando soube da gravidez (fls. 135). Já a testemunha Maria de Amorim, afirmou que a menor se 
parece muito com o requerido e que desconhece Doralice mantivesse outro relacionamento amoroso à época (fls. 136). Desse 
modo, o conjunto probatório indica, com a certeza moral necessária, a paternidade do réu. De fato, os elementos convergentes 
à aceitação da paternidade prevalecem sobre os divergentes. Estabelecida, pois, a paternidade, resta examinar o pedido de 
alimentos. Comprovado o vínculo de parentesco em razão da consangüinidade, tem o réu o dever de prestar alimentos para 
a menor, que decorre do dever de sustento, ínsito ao poder familiar. Os alimentos têm os seguintes contornos: a) a existência 
de um vínculo de parentesco; b) necessidade do alimentado; c) possibilidade do alimentante; d) proporcionalidade. Assim, os 
alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentado e dos recursos do alimentante. Levando-se em 
considerção que a menor conta com quase 15 anos; que suas necessidades são presumidas e à falta de parâmetros sobre os 
ganhos do requerido, mas em vista da condição social da representante da requerente, entendo como valor razoável a quantia 
correspondente a 60% do salário mínimo nacional vigente, em caso de desemprego e de 30% sobre os rendimentos líquidos do 
réu, caso esteja empregado. Em caso de desemprego, os valores devem ser adimplidos no domicílio da credora, até todo dia 05 
de cada mês, mediante recibo. Em caso de emprego, o cumprimento se dará nos termos do art. 734 do CPC. Diante do exposto, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora L.C.C. para declará-la filha de M G M. Ponho fim ao processo, 
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com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Cód. de Proc. Civil. Expeça-se, oportunamente, mandado de averbação 
(CC, art. 10, II). Condeno o réu nos alimentos, conforme acima mencionado, bem como ao pagamento de custas e despesas 
processuais, atualizadas a partir de seu efetivo desembolso, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da 
causa Eventual apelação, no que toca à condenação à prestação de alimentos, somente será recebida em seu efeito devolutivo. 
PRIC. - ADV: SONIA MELLO FREIRE (OAB 73593/SP)

Processo 0027242-06.2009.8.26.0361/02 (apensado ao processo 0027242-06.2009.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Honorários Advocatícios - Nucleo Educacional Raizes do Itapeti Sc Ltda - Miria Barbosa da Silva - Ante o silêncio do exequente, 
com as cautelas e anotações de praxe, remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: EDU MONTEIRO JUNIOR (OAB 
98688/SP), VICTOR ATHIE (OAB 110111/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS ALEXANDRE SANTOS AMBROGI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FIRMINA APARECIDA DE MELLO FIGUEIREDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0027/2015-digital
Processo 1000007-37.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Inez 

Norberto Rosa - Claro S/A - À autora: ciência de que deverá providenciar a impressão do ofício destinado à requerida (fls. 36), 
comprovando nos autos seu encaminhamento. - ADV: MARCOS BATALHA JUNIOR (OAB 331494/SP)

Processo 1000037-72.2015.8.26.0361 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - ALCIR ALVES DE ARAÚJO - - LAUDECI 
DIOCLECIANA DE ARAÚJO - ALCEBÍADES PACHECO DE TOLEDO JUNIOR - 1- Defiro os benefícios da justiça gratuita aos 
requerentes. Anote-se. 2- Fls.34/35: Recebo como emenda à inicial. Cumpra a serventia fls.30/31. 3- Intime(m)-se. - ADV: 
ANDRE LUIZ PATRICIO DA SILVA (OAB 58184/SP)

Processo 1000056-78.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - RITA CARDOSO 
BALBENO - AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os 
pedidos da parte autora, pondo fim ao processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Cód. de Proc. Civil. 
Condeno a parte autora em custas, despesas processuais, bem como em honorários advocatícios na ordem de 10% do valor 
conferido à causa, tendo em vista a ordinária complexidade da demanda. P. R. I. - ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO 
(OAB 221386/SP), EMIKO ENDO (OAB 321406/SP), ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1853/RN)

Processo 1000056-78.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - RITA CARDOSO 
BALBENO - AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - * Caso haja recurso, o valor do preparo é de R$ 
639,82. - ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1853/RN), 
EMIKO ENDO (OAB 321406/SP)

Processo 1000287-08.2015.8.26.0361 - Divórcio Litigioso - Dissolução - N.M.S.S. - A.C.S. - Vistos. 1- Fla.14/19: Defiro 
os benefícios da justiça gratuita à requerente. Anote-se. 2- Mantenho a decisão de fls.10 pelos seus próprios fundamentos. 
3- Designo audiência de tentativa de reconciliação ou conversão para via amigável para o dia 18 de maio de 2015, às 15:30 
horas . Cite-se e intime-se, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da audiência caso não 
se realize acordo, para apresentar a contestação, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. O advogado do autor deverá providenciar o comparecimento de 
seu constituinte. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço:Av.Cândido Xavier de Almeida e Souza, 159, 
sala 105, Centro Cívico. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
ADVERTÊNCIA: Este processo tramita eletronicamente (processo digital). A íntegra do processo (petição inicial, documentos 
e decisões) poderá ser visualizada via internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, §1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) 
que desobriga a anexação de cópia. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha 
anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos do Juízo por peticionamento eletrônico. Intime-se. - ADV: RITA 
APARECIDA MACHADO (OAB 220693/SP)

Processo 1000342-56.2015.8.26.0361 - Divórcio Consensual - Dissolução - G.R.S. - - M.E.S.R. - Vistos.Trata-se de pedido 
de divórcio formulado com base na inviabilidade de manutenção do vínculo matrimonial.Parecer do MP pela homologação.É o 
relatório.DECIDO.HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes 
e, em conseqüência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do CPC. 
Por consequência, DECRETO O DIVÓRCIO das partes e ponho fim à sociedade conjugal, nos termos do artigo 226, § 6º da 
Constituição da República, e 1.571, inciso IV, do Código Civil, regulando as relações das partes conforme acordado.Diante da 
preclusão lógica, incompatível o direito de recorrer desta decisão, devendo ser cumprida de imediato, arquivando-se os autos. 
Custas como de direito.Expeça-se mandado de averbação do divórcio ao Cartório de Registro Civil.P. R. I. - ADV: EDUARDO 
LUIS LOPES FERNANDES (OAB 178577/SP)

Processo 1000512-28.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Ironilda Aparecida de 
Oliveira - Banco Bradesco Financiamentos S/A - Vistos. 1- Fls. 40/47- Ciente. Mantenho a decisão agravada por seus próprios 
fundamentos. 2- Não havendo notícias de efeito suspensivo, cumpra-se fls.36/37. 3- Intime-se. - ADV: CARLOS PRADO DE 
ALMEIDA GRAÇA PAVANATO (OAB 237054/SP)

Processo 1000520-39.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Roseli Gustavo de Salles - Federal 
de Seguros S/A - Vistos. 1- Fls. 197/205- Ciente. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2- Não havendo 
notícias de efeito suspensivo, cumpra-se fls.194. 3- Intime-se. - ADV: GABRIELLA BARBOSA (OAB 287035/SP), RENATO 
TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 1000526-46.2014.8.26.0361/01 (apensado ao processo 1000526-46.2014.8.26) - Cumprimento de sentença 
- Condomínio em Edifício - CONDOMINIO RESIDENCIAL YPE - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo - CDHU - Cientifico as partes de que foi instaurado o presente incidente de Cumprimento de Sentença (nº 
1000526-46.2014/01), e todas as petições/documentos da Fase de Execução devem ser encaminhados a este incidente. - ADV: 
ANA LUCIA PEREIRA DIAS (OAB 77722/SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP)

Processo 1000538-60.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Direitos / Deveres do Condômino - CONDOMINIO 
RESIDENCIAL YPE - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU - Vistos. 1- Autos 
baixados. Cumpra-se v. Acórdão. Requeira o exequente em termos de prosseguimento. 2- Na inércia, aguarde-se provocação 
em arquivo. 3- Intime-se. - ADV: JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), ANA LUCIA PEREIRA DIAS (OAB 77722/SP)

Processo 1000777-64.2014.8.26.0361/01 (apensado ao processo 1000777-64.2014.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Valor da Execução / Cálculo / Atualização - WINDSOR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - - TECNISA CONSULTORIA 
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IMOBILIÁRIA LTDA - ALVARO LUIZ DE FREITAS BOUCAULT - - Maria de Salete Abib de Moraes Boucault - Vistos. 1- Anote-se 
o Cumprimento de Sentença no sistema SAJ. 2- Fica os executados intimados a efetuarem o pagamento do débito no valor de 
R$2.263,64 (janeiro/2015), no prazo de 15 dias, mais juros e correção monetária a partir de então, sob pena de incidência de 
multa de 10% do débito (art. 475-J, CPC) e prosseguimento da execução em seus ulteriores termos. 3- Intime-se. - ADV: ARI 
SÉRGIO DEL FIOL MODOLO JÚNIOR (OAB 200141/SP), RENATA NOWILL MARIANO (OAB 265475/SP), ROBERTO RACHED 
JORGE (OAB 208520/SP)

Processo 1000826-42.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Indústria do Couro Ltda - V Couros e 
Acessórios ltda. - * FLS. 61: Aguarde-se conforme pleiteado (petição da autora requerendo prazo de 30 dias). - ADV: MARCIA 
MARIA SMIELEVSKI (OAB 20937/SC)

Processo 1000883-89.2015.8.26.0361 - Execução de Alimentos - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - L.D.R.Q. 
- A.Q. - Vistos. 1- Defiro os benefícios da justiça gratuita à requerente. Anote-se. 2- Cite-se o devedor para que, em 3 dias, 
efetue o pagamento do débito de R$ 2.280,72 (devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da 
demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, 
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Autorizo os benefícios do §2º, artigo 172, CPC. 
ADVERTÊNCIA: Este processo tramita eletronicamente (processo digital). A íntegra do processo (petição inicial, documentos 
e decisões) poderá ser visualizada via internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, §1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) 
que desobriga a anexação de cópia. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha 
anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos do Juízo por peticionamento eletrônico. Intime-se. - ADV: JANE 
DE MACEDO PRADO (OAB 86786/SP)

Processo 1000929-78.2015.8.26.0361 - Divórcio Consensual - Dissolução - R.G.D. - - R.G.B.D. - Vistos. 1- Atendam as 
partes a cota Ministerial. 2- Intime(m)-se. - ADV: EDUARDO VERLY RODRIGUES GOMES (OAB 266003/SP)

Processo 1001110-79.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Alimentos - D.L.B.S. - P.H.S. - Vistos. Ante os elementos 
constantes dos autos, anotando que a obrigação alimentar para o caso decorre do dever de sustento, sendo, portanto, presumida 
a necessidade dos alimentandos, arbitro os alimentos provisórios no valor 60% do salário mínimo vigente nacional, devidos a 
partir da citação. Para a audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 18 de maio de 2015, às 16 horas. Cite-se 
e intime-se o réu. As partes devem se apresentar à audiência acompanhadas de suas testemunhas e advogados. Na audiência, 
se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado. O autor deverá comparecer 
independente de intimação. A ausência do autor importará em arquivamento do processo e a do réu ou de seu advogado, em 
confissão e revelia. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Av.Cândido Xavier de Almeida e Souza, 159, 
sala 105, Centro Cívico. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Conforme disposto na Lei nº 11.419/06, em seu art. 10, a distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos 
e das petições em geral devem ser feitas em formato digital, nos autos de processo eletrônico, sem necessidade da intervenção 
do cartório ou secretaria judicial. No mesmo sentido, a Resolução TJSP nº 551/2011, (art. 7º) dispõe que as petições referentes 
a processos eletrônicos deverão ser produzidas eletronicamente e enviadas pelo sistema de processamento do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, sendo que (art. 10) o protocolo, a distribuição e a juntada de petições eletrônicas serão feitos 
automaticamente, sem intervenção da unidade judiciária. Portanto, para a espécie de ação em questão, sobrevindo ou não 
acordo, recomendável que a peça de resposta seja protocolizada eletronicamente a qualquer momento, porém antes do início 
da audiência. Fato é que não se admitirá qualquer espécie de resposta em papel ou digitalização em audiência. ADVERTÊNCIA: 
Este processo tramita eletronicamente (processo digital). A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá 
ser visualizada via internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, §1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a 
anexação de cópia. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha anexa. Petições, 
procurações, defesas etc, devem ser trazidos do Juízo por peticionamento eletrônico. Autorizo os benefícios do §2º, artigo 172, 
CPC. Intime-se. - ADV: VICTOR HUGO BONANATA DE ANDRADE (OAB 287281/SP)

Processo 1001119-41.2015.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.F.B.M. - Vistos. Ante os elementos 
constantes dos autos, anotando que a obrigação alimentar para o caso decorre do dever de sustento, sendo, portanto, presumida 
a necessidade dos alimentandos, arbitro os alimentos provisórios no valor de 60% do salário mínimo nacional vigente, devidos a 
partir da citação. Oficie-se à empregadora, se o caso. Para a audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 18 
de maio de 2015, às 16:30 horas. Cite-se e intime-se o réu. As partes devem se apresentar à audiência acompanhadas de suas 
testemunhas e advogados. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de 
advogado. A autora deverá comparecer à audiência independente de intimação. A ausência do autor importará em arquivamento 
do processo e a do réu ou de seu advogado, em confissão e revelia. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: 
Av.Cândido Xavier de Almeida e Souza, 159, sala 105, Centro Cívico. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Conforme disposto na Lei nº 11.419/06, em seu art. 10, a distribuição da petição 
inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das petições em geral devem ser feitas em formato digital, nos autos de 
processo eletrônico, sem necessidade da intervenção do cartório ou secretaria judicial. No mesmo sentido, a Resolução TJSP nº 
551/2011, (art. 7º) dispõe que as petições referentes a processos eletrônicos deverão ser produzidas eletronicamente e enviadas 
pelo sistema de processamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo que (art. 10) o protocolo, a distribuição e 
a juntada de petições eletrônicas serão feitos automaticamente, sem intervenção da unidade judiciária. Portanto, para a espécie 
de ação em questão, sobrevindo ou não acordo, recomendável que a peça de resposta seja protocolizada eletronicamente a 
qualquer momento, porém antes do início da audiência. Fato é que não se admitirá qualquer espécie de resposta em papel ou 
digitalização em audiência. ADVERTÊNCIA: Este processo tramita eletronicamente (processo digital). A íntegra do processo 
(petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada via internet, sendo considerada vista pessoal (art. 9º, §1º, da Lei 
Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação de cópia. Para visualização, acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número 
do processo e a senha anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser trazidos do Juízo por peticionamento eletrônico. 
Intime-se. - ADV: LUANA CORREA GUIMARAES (OAB 276807/SP)

Processo 1001119-41.2015.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.F.B.M. - A autora deverá informar 
nos autos o endereço da empregadora do requerido. - ADV: LUANA CORREA GUIMARAES (OAB 276807/SP)

Processo 1001213-86.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - CONDOMINIO RESIDENCIAL 
YPE - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU - Vistos. 1- Defiro os benefícios 
da justiça gratuita ao autor. Anote-se. 2- CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue 
em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia 
digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que 
esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. ADVERTÊNCIA: Este processo tramita eletronicamente 
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(processo digital). A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada via internet, sendo 
considerada vista pessoal (art. 9º, §1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação de cópia. Para visualização, 
acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser 
trazidos do Juízo por peticionamento eletrônico. Intime-se. - ADV: ANA LUCIA PEREIRA DIAS (OAB 77722/SP)

Processo 1001218-11.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO RESIDENCIAL 
YPE - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU - Vistos. 1- Defiro os benefícios 
da justiça gratuita ao autor. Anote-se. 2-CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue 
em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia 
digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que 
esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. ADVERTÊNCIA: Este processo tramita eletronicamente 
(processo digital). A íntegra do processo (petição inicial, documentos e decisões) poderá ser visualizada via internet, sendo 
considerada vista pessoal (art. 9º, §1º, da Lei Federal nº 11.419/2006) que desobriga a anexação de cópia. Para visualização, 
acesse o site www.tjsp.jus.br, informe o número do processo e a senha anexa. Petições, procurações, defesas etc, devem ser 
trazidos do Juízo por peticionamento eletrônico. Intime-se. - ADV: ANA LUCIA PEREIRA DIAS (OAB 77722/SP)

Processo 1001219-93.2015.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - CONDOMINIO RESIDENCIAL 
YPE - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU - - HELAINE MARLI DE LIMA 
DO NASCIMENTO - Vistos. 1- Emende o autor a inicial, juntando documento que comprove a legitimidade passiva da presente 
ação. Prazo 10 dias. 2- Intime(m)-se. - ADV: ANA LUCIA PEREIRA DIAS (OAB 77722/SP)

Processo 1001300-42.2015.8.26.0361 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M.J.C. - D.C. - 1- Em que pese 
estabeleça o artigo 4º da Lei 1.060/50, expressamente, que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 
simples afirmação de insuficiência de recursos, entendo que compete ao magistrado, verificando caso a caso, fazer um juízo 
objetivo acerca da questão, levando em consideração as condições subjetivas da parte interessada, a quantia envolvida na 
demanda, a natureza da ação e demais elementos constantes dos autos, para fins de conceder ou não o benefício. A propósito, 
leciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único 
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo 
que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o 
conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, 
fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. No caso, a parte ativa tem profissão 
certa, contratou Advogado, recebe salário acima da média brasileira, de modo que, em razão do valor da causa dado, não se 
pode concluir que o recolhimento das custas lhe irá dificultar a manutenção própria ou da família. Porque não comprovadamente 
pobre para os efeitos pretendidos (CF, art. 5º, LXXIV), fica indeferido o pedido de gratuidade. Recolham-se as custas em cinco 
dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 257). 2- Intime(m)-se. - ADV: FABIO SIMAS GONÇALVES (OAB 
225269/SP)

Processo 1001823-25.2013.8.26.0361 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - SUPERMECADO ALABARCE LTDA 
- LATICÍNIO PONTE ALTA LTDA - - ARTHUR GOMES DE OLIVEIRA - - REYNALDO FARAH JUNIOR - Vistos. Manifeste-se o 
autor sobre os inúmeros endereços informados pelo BACENJUD, no extrato que segue, indicando logradouros não diligenciados 
e requerendo o necessário para a citação. Infrutíferas as diligências, ao INFOJUD. Intime-se. - ADV: RONAN CESARE LUZ 
(OAB 147190/SP)

Processo 1001995-64.2013.8.26.0361 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - N.A.M.R. - - O.V.M. - A.R.C.M. 
- Aos autores: ciência de que deverão retirar suas respectivas guias de levantamento. - ADV: SILVANIA APARECIDA RUIZ (OAB 
105292/SP)

Processo 1002009-14.2014.8.26.0361 - Divórcio Litigioso - Casamento - P.T.P.P. - F.J.P. - A autora deverá providenciar 
a impressão do mandado de averbação, juntamente com o ofício Cumpra-se, e providenciar o seu encaminhamento. - ADV: 
GIULIANO OLIVEIRA MAZITELLI (OAB 221639/SP), WILLY VAIDERGORN STRUL (OAB 158260/SP), HORACIO XAVIER 
FRANCO FILHO (OAB 152559/SP), FERNANDA FERNANDES FERREIRA (OAB 336457/SP)

Processo 1002309-73.2014.8.26.0361 - Inventário - Inventário e Partilha - ALAIDE PEREIRA DE SOUZA - Iezo Angelini Junior 
- - Valeria Aparecida Angelini Gallinari - Iezo Angelini - Vistos. 1- Ausente contestação das primeiras declarações apresentadas 
pela inventariante. 2- O procedimento de arrolamento se caracteriza pelo fato de não ser passível de discussão, na esfera 
judicial, o aspecto relativo ao recolhimento de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio (art. 
1.034 do CPC). Necessário, todavia, que se dê ciência à Fazenda do Estado da existência do procedimento, para que ela possa 
cobrar, pela via administrativa, eventual diferença do tributo (art. 1.034, §§ 1º e 2º, do CPC). Assim, compatibilizando o disposto 
no Código de Processo Civil, legislação federal, com o que dispõe o Decreto Estadual nº 46.655/2002, deverá o interessado: 
a) ingressar no site da Fazenda Estadual e prestar as declarações ali solicitadas; b) prestadas as informações ali requeridas, 
imprimir a guia relativa ao imposto devido; c) juntar aos autos cópia integral das declarações ali prestadas, juntamente com a 
prova do protocolo eletrônico fornecida pelo site e da guia do imposto causa mortis já recolhido. 3- Após a conferência pelo 
cartório no sentido de serem os mesmos os bens constantes na inicial e aqueles declarados ao Fisco, no site, os autos virão 
conclusos para a prolação de sentença homologatória da partilha. 4- Intime(m)-se. - ADV: ARMANDO MIANI JUNIOR (OAB 
159238/SP), ANDRÉ MARQUES DE SÁ (OAB 206885/SP)

Processo 1003284-95.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - Luciana Messias de Souza - Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no 
art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Condeno o(a) autor(a) em custas e despesas processuais. Revogo, portanto, a 
medida liminar concedida às fls. 26. P.R.I.C. Após, arquivem-se os autos. - ADV: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 
167974/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 
68723/SP)

Processo 1003284-95.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - Luciana Messias de Souza - RECOLHIMENTO DO PREPARO - PROCESSO DIGITAL: Em caso de Apelação, o recorrente 
deverá comprovar, no ato da interposição, mediante Guia de Arrecadação DARE-SP, Código 230-6, o recolhimento do valor 
corrigido do preparo, salvo se dispensado do recolhimento - art. 511 e § 1º, do C.P.C. (VALOR SINGELO: R$ 243,88; VALOR 
CORRIGIDO: R$ 255,49) - ADV: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 
SCATIGNA (OAB 68723/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)

Processo 1004429-89.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - José Correia dos Santos - Banco 
Itauleasing S/A - Vistos. 1- Fls.180/182: O entendimento deste Juízo é no sentido de que deve haver intimação do executado 
para pagamento do débito apontado no prazo de 15 dias (CPC, art. 475-J), oferecendo-lhe oportunidade para o pagamento. 
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A multa de 10%, portanto, só é devida após regular ciência e ausência de pagamento por parte do vencido. Nesse sentido: 
“Ementa: Multa. Cumprimento de sentença. Hipótese em que, para se ter início a fluência do prazo de 15 dias previsto no 
art. 475-J, do CPC é necessária a intimação do devedor. Recurso provido.” (TJSP - AGRV.N0: 990.10.367850-8 20ª Câmara 
de Direito Privado rel. Dês. Luis Carlos de Barros j. 08.11.2010) 2- Dessa forma, apresente o autor nova planilha de débito 
(artigo 614, II, CPC). Logo após, intime-se o executado, através de seu patrono, para pagamento, no prazo de 15 dias, sob 
pena de multa de 10% e penhora (CPC, art. 475-J), anotando-se o cumprimento de sentença. 3- Intime-se. - ADV: EGBERTO 
HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), ANA CAROLINA ALVARES 
DOS SANTOS (OAB 221919/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 1004819-59.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Carlos Roberto 
Machado - Vistos. 1- Fls.47/48: Defiro expedição de ofício ao Detran para bloqueio do veículo descrito na inicial. Desentranhe e 
adite-se o mandado. Autorizo os benefícios do §2º, artigo 172, CPC. 2- Intime(m)-se. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO 
(OAB 241999/SP), HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP)

Processo 1004857-71.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO S/A - DAVID DO SANTOS - À autora: ciência de que deverá complementar o depósito da diligência do oficial 
de justiça, para que o mandado possa ser aditado nos termos do pedido de fls. 56. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 
76940/SP)

Processo 1004918-63.2013.8.26.0361 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Carlos Alberto Rosa e outro - Município 
de Mogi das Cruzes e outros - V M Leon Eng e Construcao Ltda e outros - * FLS. 199/214: Manifeste-se o autor em réplica 
(contestação da PMMC). - ADV: LUCIANA RODRIGUES CARDOSO LEMES (OAB 321460/SP), AFONSO CARLOS DE ARAUJO 
(OAB 203300/SP), GRACIELA MEDINA SANTANA (OAB 164180/SP), MARIA LUIZA VASCONCELOS MORENO (OAB 155278/
SP)

Processo 1005097-60.2014.8.26.0361 - Arrolamento Sumário - Levantamento de Valor - Willian Aparecido de Andrade 
Santos - Wilmes Cesar de Andrade Santos - 1- Cumpra a serventia fls.46. 2- Intime(m)-se. - ADV: DEIVID CHARLES FERREIRA 
DOS SANTOS (OAB 312200/SP), MARCIO FERNANDO FONTANA (OAB 116285/SP)

Processo 1005313-21.2014.8.26.0361 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Antonio Sergio Borges Pousada - Ana Paula Aparecida Batista - Providencie o requerente a retirada da guia de levantamento 
expedida. - ADV: MIRIAM EIRAS DE LIMA FERREIRA (OAB 84858/SP), DAVID PEREIRA GOMES (OAB 253604/SP)

Processo 1005464-84.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - ELIZABETH ALMEIDA DO 
NASCIMENTO - DS COMERCIO DE VEICULOS - Vistos. 1- Fls.314/318: Agravo retido interposto. Manifeste-se a parte 
contrária em 10 dias (art.523, §2º, CPC). 2- Intime(m)-se. - ADV: ROGERIO COELHO DA COSTA (OAB 207888/SP), RICARDO 
MOSCOVICH (OAB 104350/SP), NILVO VIEIRA DA COSTA (OAB 132202/SP)

Processo 1005513-28.2014.8.26.0361 - Inventário - Inventário e Partilha - R.S. - J.T.K. - 1- Certifique a serventia se os bens 
declarados à Fazenda do Estado são os mesmos das últimas declarações. 2- Cientifique-se à Fazenda do Estado. 3- Após, 
conclusos para homologação da partilha. 4- Intime(m)-se. - ADV: GLAUCIA CRISTINA DA SILVA MANGELO (OAB 335062/SP), 
VICTOR ATHIE (OAB 110111/SP)

Processo 1005591-22.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Fabio 
Aparecido Gabriel - Telefonica Brasil S/A - Providencie o requerente a retirada da guia de levantamento expedida. - ADV: 
VICTOR HUGO BONANATA DE ANDRADE (OAB 287281/SP), HEBERT VINICIUS CURVELLO VENDITO (OAB 285667/SP), 
FRANCISCO DAVINO DE AMORIM AMBIRES (OAB 272884/SP), MONICA FERNANDES DO CARMO (OAB 115832/SP)

Processo 1005908-20.2014.8.26.0361 - Divórcio Litigioso - Casamento - T.C.C. - R.A.B. - Vistos. Tatiana Cristina Cruz, 
propôs a presente demanda visando à conversão da separação em divórcio em face de RONALDO ADRIANO BRANCO, 
alegando, em síntese, que se separou judicialmente do réu em 2010; quer o divórcio, bem como a partilha do imóvel do casal. 
Citado (fls. 33), o réu não apresentou defesa (fls. 34). Relatei. DECIDO. Passo ao julgamento no estado em que se encontra o 
processo, tendo em vista que desnecessária a produção de outras provas, tendo em vista o que já consta dos autos. Trata-se 
de ação de conversão de separação judicial em divórcio. Devidamente citado, o réu não apresentou defesa. É revel e com a 
revelia presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial (CPC, art. 319). A Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, 
§ 6 º, sequer exige mais, para que seja possível a decretação do divórcio, o decurso de qualquer prazo. Na ação de separação 
já foram decididas a guarda, visitas e alimentos (fls. 10/11). Em relação ao imóvel, em vista do regime patrimonial adotado, deve 
ser ele partilhado. Revelando a autora sua intenção de não permanência de condomínio, o bem deve ser vendido, observando-
se, no entanto, as disposições dos arts. 1.113 usque 1.119 do CPC. Anoto que já houve alteração do nome da autora (fls. 
07). Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido proposto e DECRETO O DIVÓRCIO das partes, pondo fim à 
sociedade conjugal, nos termos dos arts. 226, § 6º da Constituição da República, 1.580, § 2º do Código Civil. A alienação do 
imóvel deve obedecer ao que disposto acima. Não houve propriamente lide, tendo em vista que o réu não se opôs ao divórcio. 
Diante disso, as custas e despesas devem ser rateadas e os honorários advocatícios compensados (STJ, Súmula 306). Ponho 
fim ao processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Oportunamente, expeça-se 
mandado de averbação. P.R.I.C. - ADV: PAULA RODRIGUES DE OLIVEIRA SOUZA (OAB 202472/SP)

Processo 1006516-18.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC FINANCE BRASIL 
SA - BANCO MÚLTIPLO - BRUNO RAFAEL ANDRADE MARTINS CORREIA BRITO - Vistos. 1 - Manifeste-se o exequente 
sobre os inúmeros endereços informados pelo BACENJUD, no extrato que segue, indicando logradouros não diligenciados 
e providenciando o necessário. 2 - Sem prejuízo, recolha o exeqüente a taxa de serviços judiciais no valor de R$ 12,20 (1 
pesquisa), em atendimento ao Provimento CSM 1826/10 e Comunicado CSM 170/11, para viabilizar pesquisas “on-line” de 
arresto perante o BACENJUD, apresentando o valor atualizado de seu crédito (CPC, art. 614, inc. II), no prazo de 10 dias. No 
silêncio, arquivem-se. Intime-se. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 1006609-78.2014.8.26.0361 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome 
- G.M.M.M. - Vistos. 1- Anote-se a gratuidade concedida pelo E. TJ/SP. Anoto que a Lei nº 1060/50, ao tratar do benefício da 
assistência judiciária gratuita, abrange apenas as custas, despesas processuais e taxas, não incluindo as multas oriundas da 
aplicação de sanção de litigância de ma-fé. 2- Vistas ao MP. 3- Intime(m)-se. - ADV: SYLVIO MARCOS RODRIGUES ALKIMIN 
BARBOSA (OAB 280836/SP)

Processo 1006882-91.2013.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - ALEXANDRO GONÇALVES CRUZ 
- HDI SEGUROS S/A - - JOÃO MORO - Fls. 67/94 e 96/114: Manifeste-se o autor em réplica ante as contestações juntadas. 
- ADV: GILBERTO ROCHA DE ANDRADE (OAB 85622/SP), ANDRE LUIZ DE MELLO (OAB 136192/SP), VICTOR HUGO 
BONANATA DE ANDRADE (OAB 287281/SP), MARIA HELENA GURGEL PRADO (OAB 75401/SP)

Processo 1007077-42.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - HR AQUECEDORES LTDA - ME - RUBIO 
ROBASKIEWICZ PISTA - 1- Este juízo não ficará homologando acordo com cláusulas separadas em petições diversas. Já foi 
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dada oportunidade para as partes transigirem, não sendo crível que os i. Patronos das partes não consigam elaborar um acordo 
em petição única, facilitando até mesmo futura execução. As partes tem 10 dias para protocolarem acordo, em uma única 
petição, prevendo a vontade de fls.54 e complemento de fls.58/61. 2- Com relação a cobrança de nova diligência para avaliação 
do bem e penhorado, razão assiste ao exequente, uma vez que a penhora do bem e sua avaliação são feitos num único ato. 
Assim, caso não venha proposta de acordo no prazo acima e a execução continue, desentranhe-se e adite-se o mandado para 
avaliação do bem penhorado, sem que o exequente tenha que recolher nova diligência, correndo as custas por conta do oficial 
de justiça que deixou de cumprir o ato quando da penhora. 3- Intime(m)-se. - ADV: HUMBERTO JOSÉ BOLINELLI FILHO (OAB 
188853/SP), DJACY GILMAR PEREIRA DA SILVA (OAB 222141/SP)

Processo 1007634-29.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ANA LUCIA REBECHI - 
AKAI SUSHI RESTAURANTE LTDA - Vistos. 1 - Afasto a preliminar de inépcia da inicial. Com efeito, a autora narrou de forma 
clara que em razão do “falso degrau” acabou caindo no estabelecimento da ré. Além disso, indicou que o restaurante estava 
cheio e que está sofrendo por ocasião da convalescença, razão pela qual pediu danos morais. 2 - Presentes os pressupostos 
de admissibilidade do exame de mérito. 3- Controvertida nos autos a existência de sinalização de “falso degrau”, bem como a 
extensão dos danos sofridos pela autora. Desnecessária a realização de perícia “in loco”, diante do lapso temporal transcorrido 
e possível alteração visual e estrutural no estabelecimento réu. 4- Necessária a realização de perícia médica para aferir eventual 
incapacidade no tempo, isso em razão do pedido de lucros cessantes feito. Sendo a requerente beneficiária da gratuidade, 
oficie-se ao IMESC, requisitando agendamento para perícia. 5- Sem prejuízo, oficie-se à pessoa jurídica a quem a autora presta 
serviços (fls. 65), requisitando informações sobre seu vínculo, especialmente sobre se houve afastamento, bem como sobre 
eventuais valores adimplidos à autora 6 meses antes e seis meses depois de 26 de abril de 2014, informando, ainda, se a 
requerente está prestar serviços atualmente, observado o disposto no art. 299 do Código Penal (crime de falsidade ideológica). 
6- Oficie-se ao INSS para que informe nos autos se a autora percebeu ou percebe algum benefício previdenciário. 7- Junte a 
requerente cópia autenticada de sua última anotação de trabalho em sua CTPS, bem como folha seguinte. Prazo de 10 dias. 
8- Necessária, ainda, prova oral na modalidade testemunhal, cuja audiência será designada oportunamente. Impertinentes 
depoimentos pessoais, tendo em vista as versões já declinadas na inicial e contestação. 9- Não há de se falar em inversão do 
ônus da prova. Com efeito, ao que consta, a requerida tem aprovado projeto para exploração de atividade econômica no local, 
sendo certo que o fato narrado como irregular não tem o condão, em tese, de acarretar tamanho risco descrito, ao menos em 
cognição sumária. O ônus prova segue, pois, o que estabelece o art. 333, I e II do CPC. 10- Intime-se. - ADV: HELIO AKIO 
IHARA (OAB 270263/SP), EDIMÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS (OAB 276182/SP)

Processo 1008024-96.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Daycoval S/A - MANIFESTE-
SE O AUTOR QUANTO A CERTIDÃO NEGATIVA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA: CERTIDÃO - MANDADO SEM 
CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 361.2015/000260-0, - ADV: 
MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)

Processo 1008080-32.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Multa de 10% - William Damianovich - Banco do Brasil 
S/A - Vistos. 1- Fls.163/166: O credor deve apresentar planilha de cálculo considerando que, independente da impugnação 
oferecida, a obrigação fora cumprida dentro do prazo previsto no art.475-J, do CPC. Dessa forma, só incidirá a multa ali prevista 
se, observada a decisão de fls.150/156, o exequente comprovar que há valores remanescentes e o banco, após devida intimação, 
não cumprir a obrigação. 2- Aguarde-se prazo para eventual recuso da decisão de fls.150/156. Não havendo notícias de 
interposição ou efeito suspensivo, expeça-se guia de levantamento em favor do exequente. 3- Intime(m)-se. - ADV: DULCINÉIA 
CAMPOS DA CUNHA (OAB 338853/SP), ARTUR WATSON SILVEIRA (OAB 88124/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS 
REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1008152-19.2014.8.26.0361 - Monitória - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. - TARTRANS 
TRANSPORTES DE CARGAS E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA LTDA - - CARLOS ALBERTO MENDONÇA GARCIA 
- Vistos. 1 - Manifeste-se o autor sobre os inúmeros endereços informados pelo BACENJUD, no extrato que segue, indicando 
logradouros não diligenciados e, desde já, providenciando o necessário à citação. 2 - Não encontrados os requeridos, ao 
INFOJUD. Intime-se. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 1008293-38.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Leandro Gomes da Silva - Providencie o requerente o complemento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para aditamento 
do mandado. - ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP)

Processo 1008427-65.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Multa de 10% - MASSA ONO MARIN - BANCO DO 
BRASIL S/A - Vistos. 1- Fls. 82/97- Ciente. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 2- Não havendo 
notícias de efeito suspensivo, cumpra-se fls.73, item 11.; 3- Intime-se. - ADV: ARTUR WATSON SILVEIRA (OAB 88124/SP), 
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 1008437-12.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Multa de 10% - SHIZUO YONEZAKI - BANCO DO 
BRASIL S/A - Vistos. 1- Fls.140/144: Manifeste-se o executado acerca dos novos cálculos apresentados pelo exequente. Sem 
prejuízo, informem as partes, em 10 dias, eventual efeito suspensivo concedido no AI. 2- Intime(m)-se. - ADV: MILENA PIRÁGINE 
(OAB 178962/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), ARTUR WATSON SILVEIRA (OAB 88124/SP), DULCINÉIA 
CAMPOS DA CUNHA (OAB 338853/SP)

Processo 1008850-25.2014.8.26.0361 - Alvará Judicial - Compra e Venda - Marcela Morera de Assis - - Luis Antonio Moreira 
de Assis - - Marinês Morera de Assis - Vistos. Fls. 52/53. Indefiro o pedido. A verba honorária do perito foi disponibilizada (fls. 
49/51). Além disso, considerando-se que há interesse de menor, melhor seja realizada a perícia por profissional nomeado pelo 
Juízo. Intime-se o perito, com urgência para que avalie o imóvel objeto dos autos no prazo de 10 dias. Intime-se. Ciência ao MP. 
- ADV: JOSE CARLOS GARCEZ FILHO (OAB 331045/SP)

Processo 1008850-25.2014.8.26.0361 - Alvará Judicial - Compra e Venda - Marcela Morera de Assis - - Luis Antonio Moreira 
de Assis - - Marinês Morera de Assis - Ato Ordinatório - Ciência ao Ministério Público - ADV: JOSE CARLOS GARCEZ FILHO 
(OAB 331045/SP)

Processo 1008908-28.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Multa de 10% - EMILSON AMBROSIO - BANCO DO 
BRASIL S/A - Vistos. 1- Não há de se falar em suspensão da presente execução, tendo em vista que já julgado o Recurso 
Especial nº 1.391.198-RS isso em 13/08/2014: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO 
ESPECIAL JUDICÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 198.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). 
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXCUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVDUAL. 
FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À 
COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Proceso Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da 
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 198.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao 
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pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 
(Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do 
Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o 
direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores 
ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada - ,independentemente de fazerem parte ou 
não dos quadros asociativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 
n. 198.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não 
provido”. Com relação ao Recurso Especial nº 1.370.89-SP, que versa sobre o termo inicial para o cômputo dos juros moratórios 
nas ações de cumprimento de sentença, a suspensão determinada atinge apenas os Recursos Especiais que estejam em 
processamento nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais, não afetando os feitos que tramitam em primeira 
instância e pendem de decisão final. Também não há de se falar em aplicação do julgado proferido pelo C. STF, nos autor do RE 
nº 573232, pois não o caso em questão não se relacionava a consumidores. Segundo entendimento esposado pelo 
Desembargador Carlos Alberto Lopes, integrante da 18ª Câmara de Direito Privado, afastando a suspensão. Para o Ilustre 
Julgador, a posição do Pretório Excelso “diz respeito aos casos em que a entidade associativa, ajuizadora da ação civil pública, 
visa proteger interesses exclusivos dos seus filados, conforme disposto no artigo 2º-A da Lei 9.494/97, o que não ocorre no caso 
concreto” (Agravo de Instrumento nº 2130795-75.2014.8.26.0/500). 2- Não há ilegitimidade. Conforme julgado acima, é possível 
aos poupadores requererem a execução em seus domicílios, não sendo o presente Foro incompetente para processamento da 
pretensão nem mesmo ofensa ao princípio do juiz natural.. Com efeito, prevê o artigo 101, inciso I do CDC: “Art. 101. Na ação 
de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão 
observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;” O dispositivo legal acima transcrito 
confere ao consumidor a prerrogativa de eleger o foro de seu domicílio para o ajuizamento da ação individual contra fornecedor, 
em observância ao princípio da facilitação da defesa do consumidor em Juízo, consagrado no artigo 6o, VIII do CDC. Por sua 
vez, o artigo 98, § 2o, inciso I do CDC estabelece: “Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados 
de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo 
do ajuizamento de outras execuções. (...) § 2o É competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da ação 
condenatória, no caso de execução individual” Ao comentar o artigo acima, HUGO NIGRO MAZZILLI (in A defesa dos interesses 
difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 23a ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 568-569) destaca: “Mesmo suprimida essa forma de competência, continuam válidas e prevalentes as razões 
que a determinaram. Com efeito, os incs. I e II do parágrafo único do art. 98 do mesmo estatuto são claros em dissociar o juízo 
da liquidação da sentença do juízo da ação condenatória, e estes dispositivos foram regularmente sancionados. E mais. No 
caso de execução individual, diz a lei ser competente o juízo da liquidação da sentença ou o da ação condenatória. Isso significa 
que a lei está permitindo ao credor liquidar a sentença em foro diverso do da ação condenatória, assim contrariando a regra 
geral. Se a lei assim o fez, é porque desejava favorecer o credor, permitindo lhe liquidar a sentença em seu domicílio. Ademais, 
a aplicação analógica do art. 101, I do CDC, conforta o reconhecimento da competência em favor do foro do domicílio da vítima 
ou sucessores. Foi inócuo, portanto, o veto aposto ao parágrafo único do art. 97 do CDC.” No mesmo sentido já se posicionou o 
Superior Tribunal de Justiça: “Recurso especial - Conflito de competência negativo - Execução individual de sentença proferida 
no julgamento de ação coletiva - Foro do domicílio do consumidor - Inexistência de prevenção do juízo que examinou o mérito 
da ação coletiva - Teleologia dos arts. 98, § 2o, II e 101, I do CDC. 1. A execução individual de sentença condenatória proferida 
no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, pois inexiste interesse apto a justificar 
a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais 
desse título judicial. 2. A analogia com o art. 101, I do CDC e a integração desta regra com a contida no art. 98, § 2o, I, do 
mesmo diploma legal garantem ao consumidor a prerrogativa processual do ajuizamento da execução individual derivada de 
decisão proferida no julgamento de ação coletiva no foro de seu domicílio. 3. Recurso especial provido” (Resp 1.098.242/GO, 
Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 21/10/10). Dessa forma, conclui-se que o Código de Defesa ao 
Consumidor garante aos consumidores a possibilidade de ajuizamento da execução derivada de decisão proferida no julgamento 
de ação coletiva no foro de seu domicílio. Ademais, é de se reconhecer que o deslocamento da competência para julgamento da 
execução individual para o juízo no qual foi prolatada a sentença condenatória coletiva poderia dificultar o acesso do consumidor 
ao Judiciário. O título executivo judicial para o caso, cujo teor já é conhecido e sobre a existência não controvertem as partes, 
dispõe que o executado deve pagar aos titulares de cadernetas de poupança, mediante comprovação da titularidade da conta..., 
de modo que não há de se falar em ilegitimidade ativa, na medida em que os exeqüentes se subsumem à hipótese de incidência. 
Nesse sentido: “Processual. Recurso especial. Ação de execução. Título executivo judicial. Sentença proferida em ação civil 
pública contra empresa pública, favoravelmente aos poupadores do Estado. Extensão da coisa julgada. Comprovação da 
legitimidade ativa do credor. Demonstração de vínculo associativo. Apresentação de relação nominal e de endereço dos 
associados. Desnecessidade. Porquanto a sentença proferida na ação civil pública estendeu os seus efeitos a todos os 
poupadores do Estado do Paraná que mantiveram contas de caderneta de poupança iniciadas ou renovadas até 15/6/87 e 
15/1/89, a eles devem ser estendidos os efeitos da coisa julgada, e não somente aos poupadores vinculados à associação 
proponente da ação. Para a comprovação da legitimidade ativa de credor-poupador que propõe ação de execução com lastro no 
título executivo judicial exarado na ação civil pública, despicienda se mostra a comprovação de vínculo com a associação 
proponente da ação ou a apresentação de relação nominal e de endereço dos associados. Recurso Especial não conhecido” 
(STJ - REsp 651037/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 05/08/2004). 3- Não há de se falar em impedimento ao 
reconhecimento do direito dos exequentes aos valores buscados por questões já objeto de decisão. De fato, toda matéria 
atinente ao mérito do processo de conhecimento não tem espaço para ter seu julgamento renovado em fase de execução. De 
fato, a impugnação ao cumprimento da sentença somente pode versar sobre causa impeditiva, modificativa ou extintiva da 
obrigação, desde que superveniente à sentença (CPC, art. 475-L). Assim, não há de se adotar índice de 10,14% para o mês de 
fevereiro/89, pois a questão já foi apreciada pela sentença da ação civil pública, objeto de recurso perante o STJ, o qual adotou 
o índice de 42,72% para o período. 4- Devidos são os juros remuneratórios mês a mês, pois os juros vencidos se incorporam ao 
capital, de modo que, havendo novo período sem crédito, nova incidência de juros haverá. Nesse sentido: “LIQUIDAÇÃO DE 
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC VERSANDO SOBRE A DIFERENÇA DE 
RENDIMENTOS CREDITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA Incidência de juros remuneratórios mensais Possibilidade 
Espécie de juros que integram a obrigação principal do contrato de depósito (poupança), acarretando a incidência mês a mês 
sobre a diferença entre os índices de atualização devidos e aplicados Recurso não provido. (...) A controvérsia ocorre porque 
essa aplicação dos juros remuneratórios no percentual de 0,5% não foi expressamente estipulada de forma mensal, daí a 
irresignação do agravante. Contudo, é sabido que os juros remuneratórios integram a obrigação principal do contrato de depósito 
(poupança), daí porque incidem mês a mês sobre a diferença entre os índices de atualização devidos e aplicados, contados a 
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partir de quando deveriam ter incidido, até o momento de seu efetivo pagamento (TJSP, AI nº 0217683-86.2011.8.26.0000, 
Desembargador Relator Paulo Pastore Filho). 5- Em relação aos juros de mora, em vista do julgado em Recurso Especial 
1.370.899 pelo Colendo STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou-se a tese de que os juros devem se iniciar a contar da 
citação para a ação de conhecimento, em que pese entendimento anterior desse magistrado. Nesse sentido: “Ação Civil Pública. 
Caderneta de poupança. Planos Econômicos. Execução. Juros moratórios a partir da data da citação para a ação coletiva. 
Validade. Pretensão a contagem desde a data de cada citação para execução individual. Recurso especial improvido. 1. Admite-
se no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, 
para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas como ocorre relativamente à data 
de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência 
de Planos Econômicos. 2. A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o 
estabelecimento bancário depositário de cadernetas de poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, 
estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, 
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas, não interferindo, portanto, na data de início da 
incidência de juros moratórios, que corem a partir da data da citação para Ação Civil Pública. Dispositivos legais que visam à 
felicitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando 
a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses 
direitos e, ainda em detrimento da própria Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, o que levaria ao incentivo à 
opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização miltitudinária, que é de rigor evitar. 3. Para fins de julgamento de recurso 
representativo de controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 1.418 de 19.12.206), declara-se consolidada a 
tese seguinte: ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando 
esta fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior’. Recurso Especial 
improvido. [cf. STJ. REsp 1.370.89, Rel. Min. Sidnei Benetij. 21.05.2014 - grifei] O percentual, conforme decorre do título, é de 
0,5% ao mês até a vigência do Código Civil (12 de janeiro de 2003); após, 1%. 6- Em relação à correção monetária desses 
valores, devem ser aplicados os índices oficiais pela Tabela Prática do TJSP, uma vez que se cuida de débito resultante de 
condenação judicial, calculados desde os respectivos vencimentos (Súmula n. 43 do STJ), visto que o não creditamento do valor 
integral da correção em época própria configura inequívoco ilícito contratual. 7- Não há de se falar em prescrição, já interrompida 
com a citação para ação coletiva, nos termos do art. 219 do CPC, especialmente, ainda, porque não decorrido um lustro do 
trânsito em julgado. 8- Desnecessária a realização de liquidação por artigos, pois assim não determinado no título e porque 
ausente necessidade de alegação e prova de fato novo (CPC, art. 475-E), na medida em que a apuração do quantum se faz 
mediante meros cálculos aritméticos, ainda que possa depender de alguns dados em poder do executado (CPC, art. 475-B). 
Assim, possível a intimação/citação para pagamento, sem necessidade de prévia manifestação sobre cálculos. 9- Diante do 
exposto, rejeito a impugnação, nos termos acima condenando o impugnante nas despesas do incidente (CPC, art. 20, § 1º). 10 
- Cumpra o exequente o art. 614, II, do CPC, em obediência à esta decisão. Prazo de 10 dias. 11- Não houve, por ora, abuso do 
direito ao processo. Não há penalidade processual aplicável, portanto. 12- Intime(m)-se. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR 
(OAB 79797/SP), ARTUR WATSON SILVEIRA (OAB 88124/SP)

Processo 1009716-67.2013.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - 
M JR COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. - - Miraneide Rosa Oliveira - - José Dilceu da Silva Junior - - Jose de Jesus Oliveira 
- Vistos.1- Fls. 87/88: A pesquisa pleiteada diretamente pelo Juízo somente é cabível nos casos de assistência judiciária 
gratuita. Para a hipótese dos autos o advogado do autor poderá fazer a pesquisa pelo site www.arisp.com.br, satisfeitos os 
respectivos emolumentos (Prov. 6/02, arts. 2º e 10). 2- Aguarde-se cumprimento da determinação de fls.91. 3- Intime(m)-se. - 
ADV: MARCELO ANTUNES BATISTA (OAB 98531/SP), VANESSA DIAS DE OLIVEIRA (OAB 297983/SP), ARNOR SERAFIM 
JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 1009761-37.2014.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Oléslia 
do Carmo Binner - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1- Não há de se falar em suspensão da presente execução, tendo em vista que 
já julgado o Recurso Especial nº 1.391.198-RS isso em 13/08/2014: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA 
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 198.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO 
DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXCUÇÃO/LIQUIDAÇÃO 
INDIVDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. 
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Proceso Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo 
da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 198.01.1.016798-9, que condenou 
o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos 
em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de 
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao 
beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; 
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada - ,independentemente de 
fazerem parte ou não dos quadros asociativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na 
Ação Civil Pública n. 198.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. 
Recurso especial não provido”. Com relação ao Recurso Especial nº 1.370.89-SP, que versa sobre o termo inicial para o cômputo 
dos juros moratórios nas ações de cumprimento de sentença, a suspensão determinada atinge apenas os Recursos Especiais 
que estejam em processamento nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais, não afetando os feitos que 
tramitam em primeira instância e pendem de decisão final. Também não há de se falar em aplicação do julgado proferido pelo C. 
STF, nos autor do RE nº 573232, pois não o caso em questão não se relacionava a consumidores. Segundo entendimento 
esposado pelo Desembargador Carlos Alberto Lopes, integrante da 18ª Câmara de Direito Privado, afastando a suspensão. 
Para o Ilustre Julgador, a posição do Pretório Excelso “diz respeito aos casos em que a entidade associativa, ajuizadora da ação 
civil pública, visa proteger interesses exclusivos dos seus filados, conforme disposto no artigo 2º-A da Lei 9.494/97, o que não 
ocorre no caso concreto” (Agravo de Instrumento nº 2130795-75.2014.8.26.0/500). 2- Não há ilegitimidade. Conforme julgado 
acima, é possível aos poupadores requererem a execução em seus domicílios, não sendo o presente Foro incompetente para 
processamento da pretensão nem mesmo ofensa ao princípio do juiz natural.. Com efeito, prevê o artigo 101, inciso I do CDC: 
“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II 
deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;” O dispositivo legal 
acima transcrito confere ao consumidor a prerrogativa de eleger o foro de seu domicílio para o ajuizamento da ação individual 
contra fornecedor, em observância ao princípio da facilitação da defesa do consumidor em Juízo, consagrado no artigo 6o, VIII 
do CDC. Por sua vez, o artigo 98, § 2o, inciso I do CDC estabelece: “Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida 
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pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de 
liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. (...) § 2o É competente para a execução o juízo: I - da liquidação 
da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual” Ao comentar o artigo acima, HUGO NIGRO MAZZILLI (in 
A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 
23a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 568-569) destaca: “Mesmo suprimida essa forma de competência, continuam válidas e 
prevalentes as razões que a determinaram. Com efeito, os incs. I e II do parágrafo único do art. 98 do mesmo estatuto são 
claros em dissociar o juízo da liquidação da sentença do juízo da ação condenatória, e estes dispositivos foram regularmente 
sancionados. E mais. No caso de execução individual, diz a lei ser competente o juízo da liquidação da sentença ou o da ação 
condenatória. Isso significa que a lei está permitindo ao credor liquidar a sentença em foro diverso do da ação condenatória, 
assim contrariando a regra geral. Se a lei assim o fez, é porque desejava favorecer o credor, permitindo lhe liquidar a sentença 
em seu domicílio. Ademais, a aplicação analógica do art. 101, I do CDC, conforta o reconhecimento da competência em favor do 
foro do domicílio da vítima ou sucessores. Foi inócuo, portanto, o veto aposto ao parágrafo único do art. 97 do CDC.” No mesmo 
sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: “Recurso especial - Conflito de competência negativo - Execução 
individual de sentença proferida no julgamento de ação coletiva - Foro do domicílio do consumidor - Inexistência de prevenção 
do juízo que examinou o mérito da ação coletiva - Teleologia dos arts. 98, § 2o, II e 101, I do CDC. 1. A execução individual de 
sentença condenatória proferida no julgamento de ação coletiva não segue a regra geral dos arts. 475-A e 575, II, do CPC, pois 
inexiste interesse apto a justificar a prevenção do Juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e 
julgamento das execuções individuais desse título judicial. 2. A analogia com o art. 101, I do CDC e a integração desta regra 
com a contida no art. 98, § 2o, I, do mesmo diploma legal garantem ao consumidor a prerrogativa processual do ajuizamento da 
execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva no foro de seu domicílio. 3. Recurso especial 
provido” (Resp 1.098.242/GO, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 21/10/10). Dessa forma, conclui-se 
que o Código de Defesa ao Consumidor garante aos consumidores a possibilidade de ajuizamento da execução derivada de 
decisão proferida no julgamento de ação coletiva no foro de seu domicílio. Ademais, é de se reconhecer que o deslocamento da 
competência para julgamento da execução individual para o juízo no qual foi prolatada a sentença condenatória coletiva poderia 
dificultar o acesso do consumidor ao Judiciário. O título executivo judicial para o caso, cujo teor já é conhecido e sobre a 
existência não controvertem as partes, dispõe que o executado deve pagar aos titulares de cadernetas de poupança, mediante 
comprovação da titularidade da conta..., de modo que não há de se falar em ilegitimidade ativa, na medida em que os exeqüentes 
se subsumem à hipótese de incidência. Nesse sentido: “Processual. Recurso especial. Ação de execução. Título executivo 
judicial. Sentença proferida em ação civil pública contra empresa pública, favoravelmente aos poupadores do Estado. Extensão 
da coisa julgada. Comprovação da legitimidade ativa do credor. Demonstração de vínculo associativo. Apresentação de relação 
nominal e de endereço dos associados. Desnecessidade. Porquanto a sentença proferida na ação civil pública estendeu os 
seus efeitos a todos os poupadores do Estado do Paraná que mantiveram contas de caderneta de poupança iniciadas ou 
renovadas até 15/6/87 e 15/1/89, a eles devem ser estendidos os efeitos da coisa julgada, e não somente aos poupadores 
vinculados à associação proponente da ação. Para a comprovação da legitimidade ativa de credor-poupador que propõe ação 
de execução com lastro no título executivo judicial exarado na ação civil pública, despicienda se mostra a comprovação de 
vínculo com a associação proponente da ação ou a apresentação de relação nominal e de endereço dos associados. Recurso 
Especial não conhecido” (STJ - REsp 651037/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 05/08/2004). 3- Não há de se falar em 
impedimento ao reconhecimento do direito dos exequentes aos valores buscados por questões já objeto de decisão. De fato, 
toda matéria atinente ao mérito do processo de conhecimento não tem espaço para ter seu julgamento renovado em fase de 
execução. De fato, a impugnação ao cumprimento da sentença somente pode versar sobre causa impeditiva, modificativa ou 
extintiva da obrigação, desde que superveniente à sentença (CPC, art. 475-L). Assim, não há de se adotar índice de 10,14% 
para o mês de fevereiro/89, pois a questão já foi apreciada pela sentença da ação civil pública, objeto de recurso perante o STJ, 
o qual adotou o índice de 42,72% para o período. 4- Devidos são os juros remuneratórios mês a mês, pois os juros vencidos se 
incorporam ao capital, de modo que, havendo novo período sem crédito, nova incidência de juros haverá. Nesse sentido: 
“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO IDEC VERSANDO SOBRE A 
DIFERENÇA DE RENDIMENTOS CREDITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA Incidência de juros remuneratórios mensais 
Possibilidade Espécie de juros que integram a obrigação principal do contrato de depósito (poupança), acarretando a incidência 
mês a mês sobre a diferença entre os índices de atualização devidos e aplicados Recurso não provido. (...) A controvérsia 
ocorre porque essa aplicação dos juros remuneratórios no percentual de 0,5% não foi expressamente estipulada de forma 
mensal, daí a irresignação do agravante. Contudo, é sabido que os juros remuneratórios integram a obrigação principal do 
contrato de depósito (poupança), daí porque incidem mês a mês sobre a diferença entre os índices de atualização devidos e 
aplicados, contados a partir de quando deveriam ter incidido, até o momento de seu efetivo pagamento (TJSP, AI nº 0217683-
86.2011.8.26.0000, Desembargador Relator Paulo Pastore Filho). 5- Em relação aos juros de mora, em vista do julgado em 
Recurso Especial 1.370.899 pelo Colendo STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou-se a tese de que os juros devem se iniciar 
a contar da citação para a ação de conhecimento, em que pese entendimento anterior desse magistrado. Nesse sentido: “Ação 
Civil Pública. Caderneta de poupança. Planos Econômicos. Execução. Juros moratórios a partir da data da citação para a ação 
coletiva. Validade. Pretensão a contagem desde a data de cada citação para execução individual. Recurso especial improvido. 
1. Admite-se no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese 
uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas como ocorre 
relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de 
Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2. A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, 
condenando o estabelecimento bancário depositário de cadernetas de poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos 
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas 
bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas, não interferindo, portanto, na data de 
início da incidência de juros moratórios, que corem a partir da data da citação para Ação Civil Pública. Dispositivos legais que 
visam à felicitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive 
assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização 
material desses direitos e, ainda em detrimento da própria Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, o que 
levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização miltitudinária, que é de rigor evitar. 3. Para fins de 
julgamento de recurso representativo de controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 1.418 de 19.12.206), 
declara-se consolidada a tese seguinte: ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da 
Ação Civil Pública, quando esta fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento 
anterior’. Recurso Especial improvido. [cf. STJ. REsp 1.370.89, Rel. Min. Sidnei Benetij. 21.05.2014 - grifei] O percentual, 
conforme decorre do título, é de 0,5% ao mês até a vigência do Código Civil (12 de janeiro de 2003); após, 1%. 6- Em relação à 
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correção monetária desses valores, devem ser aplicados os índices oficiais pela Tabela Prática do TJSP, uma vez que se cuida 
de débito resultante de condenação judicial, calculados desde os respectivos vencimentos (Súmula n. 43 do STJ), visto que o 
não creditamento do valor integral da correção em época própria configura inequívoco ilícito contratual. 7- Não há de se falar em 
prescrição, já interrompida com a citação para ação coletiva, nos termos do art. 219 do CPC, especialmente, ainda, porque não 
decorrido um lustro do trânsito em julgado. 8- Desnecessária a realização de liquidação por artigos, pois assim não determinado 
no título e porque ausente necessidade de alegação e prova de fato novo (CPC, art. 475-E), na medida em que a apuração do 
quantum se faz mediante meros cálculos aritméticos, ainda que possa depender de alguns dados em poder do executado (CPC, 
art. 475-B). Assim, possível a intimação/citação para pagamento, sem necessidade de prévia manifestação sobre cálculos. 9- 
Diante do exposto, rejeito a impugnação, nos termos acima condenando o impugnante nas despesas do incidente (CPC, art. 20, 
§ 1º). 10- De fato, se ainda não fixados na decisão inicial, são devidos honorários advocatícios na fase de execução, sem 
prejuízo daqueles decorrentes da condenação. Isso decorre da incidência do § 4º do art. 20 do CPC, o qual não faz menção a 
processo de execução, devendo haver interpretação ampla a considerar a incidência toda vez que se fizerem necessárias 
atividades executivas. Neste sentido, lição de Cássio Scarpinella Bueno (A nova etapa da reforma do Código de Processo Civil, 
São Paulo:Saraiva, v1, 2 ed., p. 85-6). Fixo, assim, honorários em 10% do valor do débito, em razão da ordinária complexidadee 
diante dos valores objeto de execução. 11- Cumpra o exequente o art. 614, II, do CPC, em obediência à esta decisão. Prazo de 
10 dias. 12- Não houve, por ora, abuso do direito ao processo. Não há penalidade processual aplicável, portanto. 13- Intime(m)-
se. - ADV: JANAINA BAPTISTA TENTE (OAB 311215/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1009850-94.2013.8.26.0361 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - CARMEN 
CASTRIZANA RUANO - - ALTAIR CASTRIZANA RUANO - - FERNANDA RUANO EBOLI - - JOAO JOSE BUENO RUANO - - 
BEATRIZ RUANO CARDOSO DE BARROS - - NELSON SILVA JUNIOR - - ODAIR BENEDITO SILVA - - WANDERLEY SILVA 
- - ITAMARA CRISTINA DA SILVA - - ALEXSANDRE DONIZETI SILVA - Banco do Brasil S/A - 1- Não havendo notícias de efeito 
suspensivo do recurso pendente e caso decorrido o prazo de fls.260, cumpra-se o quanto lá determinado. 2- Intime(m)-se. - 
ADV: ANDRE GUENA REALI FRAGOSO (OAB 149190/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 1010165-88.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Adailton 
Souto Dias - Nextel Telecomunicações LTDA - VISTOS. ADAILTON SOUTO DIAS, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação 
declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela contra 
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., igualmente qualificada, objetivando a declaração de inexistência do débito no valor 
total de R$ 2.672,18 (dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), indevidamente cobrado, na medida em que 
nunca manteve qualquer relação comercial com a ré, bem como sua condenação no pagamento de indenização por danos 
morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois teve seu nome lançado de forma indevida no cadastro de maus pagadores, 
sendo que nada deve. Requereu, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela para que seu nome fosse desde logo retirado do rol 
de inadimplentes. A inicial veio instruída com procuração e documentos (fls. 07/18). O pedido antecipatório foi deferido, nos 
termos da decisão de fls. 19/20. Citada, a requerida apresentou contestação (fls. 25/34), tendo requerido a total improcedência 
da ação, pois em momento algum agiu com culpa, sendo que os fatos narrados na inicial decorreram de suposta fraude cometida 
por terceiros. Disse que tomou todas as medidas de diligência que lhe eram cabíveis a fim de afastar a ocorrência de fraude e 
que, caso esta tenha mesmo ocorrido, foi tão vítima quanto o autor dos fatos tratados nos autos, não podendo se falar, assim, 
em ato ilícito. Também juntou procuração e documentos (fls. 35/48). O autor ofereceu réplica às fls. 52/57. É O RELATÓRIO. 
FUNDAMENTO E DECIDO. A presente demanda comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código 
de Processo Civil, pois os elementos coligidos aos autos se mostram suficientes à imediata solução da controvérsia. Os pedidos 
formulados merecem ser acolhidos, nos termos das razões a seguir expostas. Com efeito, considerando os fatos narrados na 
inicial, aplica-se a espécie as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, lei especial com conotação ampla e fruto 
de determinação constitucional, que ordena a proteção do consumidor, conforme previsão do artigo 5º, inciso XXXII, da Carta 
Magna. Assim, estabelecido este pressuposto, de rigor a inversão do ônus probatório, conforme previsão constante do artigo 6º, 
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, eis que verossímeis as alegações constantes da inicial. Ademais, impossível 
se impor ao requerente o ônus de fazer prova de fato negativo, consistente na demonstração de que não celebrou qualquer 
contrato com a requerida. Nessa linha, tem-se que competia a demandada a comprovação de que firmou os contratos de 
prestação de serviços com o autor, os quais teriam gerado os débitos objeto das inscrições demonstradas às fls. 10 dos autos. 
Contudo, não se desincumbiu ela de seu ônus, não tendo colacionado aos autos documentos que pudessem comprovar a 
existência de relação jurídica entre as partes, como por exemplo cópia do contrato firmado e dos documentos apresentados 
quando de sua celebração, ou mesmo das faturas de cobrança emitidas ao longo dos meses de prestação de serviço. Assim, 
não tendo a requerida se desincumbido de seu ônus, demonstrando a efetiva existência de regular relação contratual entre as 
partes, ou mesmo a regularidade do débito ora impugnado, mostra-se de rigor a procedência do pedido formulado, a fim de que 
seja declarado inexigível o débito de R$ 2.672,18, apontado pela demandada como sendo devido. Consigne-se que sequer há 
que se falar em culpa exclusiva do requerente ou em fato de terceiro para a hipótese de contratação fraudulenta dos serviços, 
uma vez que cumpria a requerida ter tomado todas as cautelas necessárias para evitar que terceira pessoa celebrasse contrato 
em nome da parte autora, caso seja isso que realmente tenha acontecido, uma vez que nem mesmo a existência efetiva de 
fraude restou evidenciada na hipótese vertente, tendo em vista que nenhum documento firmado pelo autor foi coligido ao feito. 
Ademais, pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, é presumida a boa-fé do consumidor, parte vulnerável na 
relação de consumo, sendo que a versão inicial do demandante não foi infirmada por qualquer elemento probatório em sentido 
contrário. Ao revés, coligiu o requerente ao autos cópia de dois boletins de ocorrência, sendo que um deles demonstra que, em 
2009, foi o autor vítima de roubo, ocasião em que lhe foi subtraída sua CNH (fls. 15/17), enquanto que o outro evidencia que, em 
2013, pode ele ter sido vítima de estelionato, em razão da utilização indevida de seu CPF para realização de compras (fls. 
13/14). Nessa linha, de rigor a procedência da ação, para que seja declarada a inexigibilidade do débito cobrado pela requerida 
e discutido nestes autos, no valor de R$ 2.672,18, em relação ao ora requerente, bem como para que sejam excluídas, em 
definitivo, as anotações realizadas em seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, conforme fls. 10 dos autos. Frise-
se que, consoante Súmula 479 do Colendo STJ, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, sendo referida súmula 
aplicada analogicamente à hipótese, na medida em que, conquanto não seja a requerida instituição financeira, é igualmente 
considerada fornecedora de serviços nos termos da lei consumerista. Sobre o tema, também merece destaque: “RECURSO 
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS 
POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos 
do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 
praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1448

utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como 
fortuito interno. 2. Recurso especial provido” (STJ REsp nº 1197929/PR Min. Rel. Luis Felipe Salomão 2ª Seção DJe 12/09/2011). 
Em hipótese análoga à dos presentes autos, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: “INDENIZAÇÃO. Danos 
morais. Nítida a hipossuficiência do consumidor, que não tem como fazer a prova de que não contratou com a ré. Habilitação de 
serviço móvel especializado da empresa ré por terceira pessoa que se faz passar pelo autor, valendo-se de seus dados. 
Encaminhamento e negativação do débito de conta de consumo junto a bancos de dados de proteção ao crédito. Ocorrência de 
fortuito interno, que se incorpora ao risco da atividade de fornecimento de serviços de massa. Danos morais “in re ipsa” 
decorrentes da negativação. Critérios para mensuração. Funções compensatória e punitiva. Ação procedente. Recurso 
improvido” (Apelação nº 0019728-23.2011.8.26.0008 Des. Rel. Francisco Loureiro 6ª Câmara de Direito Privado j. 01/11/2012). 
Assim, configurada não só a responsabilidade objetiva da demandada, como também a falha na prestação do serviço, de rigor 
sua condenação no pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor, que teve seu nome inserido de forma 
indevida nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 10), não podendo ser ele considerado devedor do valor cobrado pela ré. 
Destaque-se que os danos morais são presumidos na hipótese, haja vista que as consequências da “negativação” do nome de 
uma pessoa são mais do que evidentes e notórias, acarretando em grave restrição ao crédito. Nessa toada: “Apelação - 
Responsabilidade civil - Dano moral - Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada - Danos 
morais in re ipsa - Ato ilícito por parte do banco réu - Existência dos pressupostos do dever de indenizar (...)” (TJSP - Apelação 
nº 0029424-04.2011.8.26.0002 - Des. Rel. Enio Zuliani - 4ª Câmara de Direito Privado - j. 17/01/2013). Contudo, como cediço, a 
reparação moral é um consolo e não visa à restituição da parte ao estado anterior, de sorte que não pode ser tal a importar em 
locupletamento sem causa de uma das partes, sendo certo que o valor da indenização deve atender aos fins a que ela se 
presta, considerando a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção 
reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente caso, entendo que a fixação da indenização no 
valor pugnado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e cumpre sua finalidade de tanto compensar a parte lesada 
por seu sofrimento, quanto sancionar a causadora do dano, a fim de que se abstenha de praticar outros atos lesivos às pessoas. 
Sobre o tema, vale transcrever a lição de Carlos Roberto Gonçalves: “O problema da quantificação do dano moral tem 
preocupado o mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam parâmetros seguros para a sua 
estimação. (...) Em todas as demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo problema: a perplexidade 
ante a inexistência de critérios uniformes e definidos para arbitrar um valor adequado. (...) Cabe ao juiz, pois, em cada caso, 
valendo-se dos poderes que lhe confere o estatuto processual vigente (arts. 125 e ss.), dos parâmetros traçados por algumas 
leis e pela jurisprudência, bem como das regras de experiência, analisar as diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização 
adequada aos valores em causa. (...) Em geral, mede-se a indenização pela extensão do dano e não pelo grau da culpa. No 
caso do dano moral, entretanto, o grau de culpa também é levado em consideração, juntamente com a gravidade, extensão e 
repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª ed., 2003, p. 
569/572). A quantia arbitrada na hipótese, pois, tendo em conta a situação da parte autora, a gravidade e a extensão do dano, 
proporcionar-lhe-á a devida compensação financeira pelos sofrimentos experimentados, sem que venha constituir fonte indevida 
de enriquecimento, além de possuir caráter inibitório em relação à indevida conduta perpetrada pela parte requerida, a fim de 
que melhor avalie seus procedimentos, afinal, “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, 
não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da 
função compensatória para a qual foi predisposta” (STJ REsp n° 318379-MG Rel. Min. Nancy Andrighi j. 20/09/01). Destaque-se 
que, ainda que possua o autor outras inscrições em seu nome, conforme se observa de fls. 10, é possível notar que todas datam 
de períodos muito próximos, entre dezembro de 2012 e abril de 2013, não havendo nenhuma outra inscrição até o dia que foi o 
extrato tirado pela parte, em julho de 2014, tendo sido todos os débitos ali apontados indicados no boletim de ocorrência de fls. 
13/14 como sendo oriundos de fraude perpetrada por terceiro desconhecido. Nesse passo, excepcionalmente, considerando os 
elementos probatórios constantes dos autos, os quais indicam que todas as inscrições efetivadas em nome do autor decorreram 
de contratações fraudulentas, e ainda tendo em conta a boa-fé do consumidor que deve ser presumida e a ausência de 
comprovação pela requerida de que alguma destas inscrições foi legítima, tendo sido realizada em razão de inadimplemento 
efetivo do próprio autor, de rigor o afastamento da Súmula 385, do C. STJ, podendo ser a ele arbitrados os danos morais 
pugnados. Ante todo o exposto, portanto, e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 
inicial, confirmando, assim, a antecipação dos efeitos da tutela concedida às fls. 19/20 dos autos, para o fim de declarar 
inexigível o débito cobrado pela requerida e discutido nestes autos, no valor de R$ 2.672,18 (dois mil, seiscentos e setenta e 
dois reais e dezoito centavos), em relação ao ora requerente; para determinar a exclusão das anotações realizadas pela ré em 
nome da parte autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, conforme fls. 10, bem como para condenar a demandada no 
pagamento de indenização pelos danos morais suportados pelo requerente no montante total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
Os juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, são devidos a partir da data do evento danoso, ou seja, desde a data da 
primeira indevida inscrição do nome do requerente no cadastro de restrição ao crédito, consoante enunciado da Súmula 54, do 
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Já a correção monetária deve ser aplicada conforme índice oficialmente adotado pela 
Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, incidindo a partir da data desta sentença (Súmula 362, 
do Colendo Superior Tribunal de Justiça). Em razão da sucumbência, condeno a requerida no pagamento das custas e despesas 
processuais, de comprovado desembolso nos autos, bem como dos honorários advocatícios da parte autora, que ora fixo em 
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme expressa disposição do artigo 20, § 3º, do Código de Processo 
Civil, corrigido até a data do efetivo pagamento. Após o trânsito em julgado, oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito 
comunicando o teor da presente decisão, a fim de que seja o nome do demandante excluído do rol de maus pagadores de forma 
definitiva, mas tão somente e apenas no tocante aos débitos objeto deste feito. P.R.I.C. - ADV: MANOELA APARECIDA DE 
OLIVEIRA ISHIHARA (OAB 202456/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)

Processo 1010165-88.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Adailton 
Souto Dias - Nextel Telecomunicações LTDA - Em caso de recurso, ficam as partes intimadas de que o valor do preparo é de 
R$ 106,25 (valor mínimo do preparo correspondente a 5 UFESP’s). - ADV: GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP), 
MANOELA APARECIDA DE OLIVEIRA ISHIHARA (OAB 202456/SP)

Processo 1010420-46.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - PEDRO 
BOTELHO - Ao autor: prazo de 5 dias para recolhimento das custas de diligência. - ADV: CLAUDIA CARDOSO MENEGATI 
MINGUCCI (OAB 252782/SP)

Processo 1010469-87.2014.8.26.0361 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - MARIA DUCINÉA CLEMENTE DE 
OLIVEIRA - - JOSÉ JAKSOM CLEMENTE - - Benedito Cursino Clemente Neto - - HEBER GERALDO CLEMENTE - - JEFFERSON 
CLEMENTE - - CLAUDINEIA CLEMENTE - MARIA JOSE DOS SANTOS CLEMENTE - - JOSE MENINO CLEMENTE - Vistos. 
1- Ciência à Fazenda Pública. 2- Intime(m)-se. - ADV: LUIZ PAULO ARIAS (OAB 76579/SP)
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Processo 1010752-13.2014.8.26.0361 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Jose Francisco Gomes Irmão - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL já 
devidamente qualificado nos autos, ajuizou EMBARGOS À EXECUÇÃO que lhe move JOSÉ FRANCISCO GOMES IRMÃO na 
qual lhe é exigido o pagamento da quantia devida em virtude de título executivo judicial transitado em julgado. Sustenta, em 
síntese, o embargante que há excesso de execução decorrente de cálculo errôneo da exeqüente no que tange à base de cálculo 
de RMA e RMI, bem como em relação ao percentual de juros. Intimado, o embargado ofereceu impugnação, aduzindo, em síntese, 
que os cálculos apresentados estão de acordo com o título executivo. Houve réplica. É o relatório. DECIDO. 1- O feito comporta 
o julgamento conforme o estado, nos termo do art. 740, primeira parte, do CPC, já que a solução da lide independe da produção 
de provas. Basta a aplicação do Direito. 2- Deferida a gratuidade nos autos que gerou o título, sem que haja sua revogação, 
remanesce a mesma condição para os embargos, motivo pela qual defiro-a ao embargado 3- Os embargos merecem provimento. 
Com efeito, o auxílio-acidente, por ter natureza de indenização e complementação do salário do segurado, pode ser pago em 
valor inferior ao salário mínimo, pois somente a aposentadoria, a qual realmente substitui os proventos do trabalhador (artigo 
201, parágrafo 2º, da Constituição Federal), é que não pode ser inferior ao valor do salário mínimo. Portanto, não é de se fazer 
atualização de acordo com o salário mínio, sendo certo que termo a quo idêntico para atualização do não significa equiparação 
de rendas, distintas que são. 3- Por outro lado, tendo em vista o superveniente julgamento do STF, relacionado a declaração 
de inconstitucionalidade de normas que tratam de atualização de débitos fazendários, o V. Acórdão disciplinou a questão, 
estabelecendo que a eficácia do que decidido estaria subordinada à modulação dos efeitos. De fato, o art. 5º da Lei 11.960/2009 
fora julgado inconstitucional por arrastamento pelo C. STF. Nesse sentido, conforme constou do Informativo 643 ( http://www.
stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo643.htm): Precatório: regime especial e EC 62/2009 - 2 O Plenário retomou 
julgamento conjunto de ações diretas, propostas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pela Associação 
dos Magistrados Estaduais - Anamages, pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho - Anamatra e pela 
Confederação Nacional das Indústrias - CNI, em que se questiona a constitucionalidade da Emenda Constitucional 62/2009, 
que alterou o art. 100 da CF e acrescentou o art. 97 ao ADCT, “instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos 
Estados, Distrito Federal e Municípios” v. Informativo 631. O Min. Ayres Britto, relator, julgou parcialmente procedente a ação 
para o fim de declarar a inconstitucionalidade: a) da expressão “na data de expedição do precatório”, contida no § 2º do art. 100 
da CF; b) dos §§ 9º e 10 do art. 100 da CF; c) da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, 
constante do § 12 do art. 100 da CF, do inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do ADCT; d) do fraseado “independentemente 
de sua natureza”, inserido no § 12 do art. 100 da CF, para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos 
juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; e) por arrastamento (itens “c” e “d” acima), do art. 5º da Lei 11.960/2009; f) 
do § 15 do art. 100 da CF e de todo o art. 97 do ADCT (especificamente o caput e os §§ 1º, 2º, 4º, 6º, 8º, 9º, 14 e 15, sendo os 
demais por arrastamento ou reverberação normativa). A declaração de inconstitucionalidade se deu em razão do fato de que o 
índice da poupança não conseguiria manter o valor real da quantia objeto de condenação, especialmente porque o Estado tem 
seus créditos corrigidos pela taxa SELIC, o qual supera o rendimento da poupança. Com isso, a previsão do § 12 do art. 100 da 
CF violaria o princípio da isonomia, além do direito à propriedade e garantia da coisa julgada. Porém, como o julgamento das 
Ações Diretas de Inconsticionalidade passará por modulação de seus efeitos, o Ministro Fux já decidiu em sede de Reclamação 
que: (...), tendo em vista que aindapende de decisão a questão alusiva à modulação dos efeitos da decisão, o que influenciará 
diretamente o desfecho da presente reclamação, defiro a liminar para suspender efeitos da decisão do Superior Tribunal de 
Justiça nos autos do RESp 1.248.545-AgR,determinando que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública sejam efetuados 
observada a sistemática anterior à declaração de inconstitucionalidade parcial da EC Nº 62/2009, até julgamento final desta 
Corte relativamente aos efeitos das decisões nas mencionadas ações diretas de inconstitucionalidade. Comunique-se. Publique-
se (STF, RCL 16.980, Min. LUIZ FUX, decisão de 18/12/2013). Assim, corretos os cálculos da embargante. Diante do exposto, 
JULGO PROCEDENTES os presentes embargos para adotar os cálculos do INSS como corretos (R$40.900,36 devidos para 
data do cálculo), pondo fim ao processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Cód. de Proc. Civil. Condeno o 
embargado em custas e despesas, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, observados, no 
entanto, os arts. 3º, 11 e 12 da Lei 1.060/50. Anoto que não há de se falar em compensação de honorários, tendo em vista que, 
além de o valor não ser exigível do embargado (em razão da gratuidade e do CC, art. 369), tem titulares distintos (CC, art. 368). 
Prossiga-se na execução. - ADV: DANIELA DE ANGELIS (OAB 248840/SP), ISAC ALBONETI DOS SANTOS (OAB 228624/SP), 
ISAC FERREIRA DOS SANTOS (OAB 120599/SP)

Processo 1010822-30.2014.8.26.0361 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - MANIFETESTE-SE O AUTOR QUANTO A CERTIDÃO NEGATIVA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA: CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 361.2014/048733-3 
dirigi-me ao endereço nele constante, situado na Rua Santo Antonio, nº 527 - Vila Ressaca, em três oportunidades e em dias 
e horários distintos, juntamente com o preposto do autor e aí sendo DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO do bem descrito 
na inicial, bem como DE CITAR PEDRO DE CAMPOS, uma vez que não logrei êxito em localizar ninguém na residência, nas 
ocasiões em que ali estive. CERTIFICO ainda, que os vizinhos do imóvel foram bastante claros ao afirmarem taxativamente, que 
raras são as vezes em que os moradores, que não souberam declinar o nome, podem ser ali encontrados, pois, constantemente, 
nem aparecem no local, razão pela qual devolvo o r. mandado em cartório para os devidos fins, ficando assim no aguardo de 
novas determinações. Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: NATALIA 
EMY ISHIHARA LUNGHINI (OAB 314863/SP)

Processo 1011287-39.2014.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Inadimplemento - MONAMED MEDHAT PECHLIYE - ANDRE 
BRAGA SIQUEIRA - - LETÍCIA BRAGA DE SIQUEIRA - Vistos. 1- Fls.149/168: Recebo como emenda à inicial. Retifica-se a 
classe da presente. 2- Recolha-se o mandado, caso expedido e expeça-se o necessário para tentativa de citação dos requeridos 
no endereço retro indicado, ficando deferida a citação por hora certa, desde que verificada eventual ocultação pelo Oficial de 
Justiça. 3- Intime(m)-se. - ADV: RAFAELA EGERT CAMPOS (OAB 347905/SP), MURILO DA SILVA MUNIZ (OAB 148466/SP)

Processo 1011479-69.2014.8.26.0361 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.C.R. e outro - Providenciar a impressão do 
mandado de averbação e do ofício expedido à empregadora. - ADV: ROSANA DE SANT ANA PIERUCETTI (OAB 92678/SP)

Processo 1018447-80.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - ELISABETE 
DOS SANTOS CORDEIRO - Ao autor: prazo de 5 dias para recolhimento das custas de diligência. - ADV: LEDA MARIA DE 
ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 4000398-43.2012.8.26.0361 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
AKENATHON - MARCELO BONIFÁCIO DE CAMPOS - Cientifico o(a) Dr(a). SOLANO CLEDSON DE GODOY MATOS de que os 
autos foram desarquivados e permanecerão aguardando provocação pelo prazo de 30 dias. No silêncio, retornarão ao arquivo. 
- ADV: SOLANO CLEDSON DE GODOY MATOS (OAB 201508/SP)
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Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOGI DAS CRUZES EM 09/02/2015

PROCESSO :0001974-37.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 589/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INFRATOR : L.C.D.C.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001961-38.2015.8.26.0361
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 32/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : R.O.T.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001962-23.2015.8.26.0361
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 612/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INDICIADO : G.S.O.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001963-08.2015.8.26.0361
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 614/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INDICIADO : F.S.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001956-16.2015.8.26.0361
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 581/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INDICIADO : W.A.C.J.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001968-30.2015.8.26.0361
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 604/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INDICIADO : D.F.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001969-15.2015.8.26.0361
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 575/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INDICIADO : G.L.C.P.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001987-36.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 10/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INFRATOR : J.J.S.F.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001970-97.2015.8.26.0361
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 601/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INDICIADO : C.G.S.P.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001971-82.2015.8.26.0361
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 593/2015 - Mogi das Cruzes
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AUTOR : J.P.
INDICIADO : M.U.G.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001988-21.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 1478/2014 - Biritiba-Mirim
AUTOR : J.P.
INFRATORA : T.H.O.J.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001960-53.2015.8.26.0361
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 033/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : L.D.S.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001972-67.2015.8.26.0361
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 8/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INDICIADO : F.L.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001989-06.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 576/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INFRATOR : D.O.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001990-88.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 225/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INFRATOR : F.A.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001973-52.2015.8.26.0361
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 591/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INDICIADO : R.R.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001957-98.2015.8.26.0361
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 030/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : D.R.A.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002017-71.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 155/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INFRATORA : J.C.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001958-83.2015.8.26.0361
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 031/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.C.S.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001959-68.2015.8.26.0361
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 034/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : D.B.M.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0002022-93.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 1537/2014 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INFRATOR : J.P.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002027-18.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 2654/2014 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INFRATOR : G.S.A.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001955-31.2015.8.26.0361
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 250/2014 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INDICIADO : E.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002028-03.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 2697/2014 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INFRATOR : Y.V.N.M.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002023-78.2015.8.26.0361
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 20/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : D.C.M.O.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002031-55.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 1662/2014 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INFRATORA : G.S.C.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002032-40.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 28/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INFRATOR : T.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002010-79.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO)
REQTE : G.S.P.S.G.S.P.

PROCESSO :0001870-45.2015.8.26.0361
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 975/2014 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : G.P.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002036-77.2015.8.26.0361
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 20/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.M.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001954-46.2015.8.26.0361
CLASSE :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO)
AUTOR : M.P.E.S.P.

PROCESSO :0002034-10.2015.8.26.0361
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 92/2015 - Mogi das Cruzes
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AUTOR : J.P.
INDICIADO : E.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002039-32.2015.8.26.0361
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 14/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : D.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002040-17.2015.8.26.0361
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 8/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
INDICIADO : E.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002037-62.2015.8.26.0361
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 16/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.R.C.M.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002038-47.2015.8.26.0361
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 15/2015 - Mogi das Cruzes
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.C.A.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002041-02.2015.8.26.0361
CLASSE :REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
REPRESENTANTE : E.P.C.
ADVOGADO : 52173/SP - Maria Dolores da Silva Rocha Tunchel
REPRESENTADA : R.T.N.C.M.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002048-91.2015.8.26.0361
CLASSE :CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
BO : 5646/2014 - Mogi das Cruzes
QUERELANTE : José Rogério Soares de Lima
ADVOGADO : 259287/SP - Silmara Gonzaga da Encarnação
QUERELADO : Joabe Elias da Silva
VARA :1ª VARA CRIMINAL

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RICARDO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0059/2015
Processo 0000637-13.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 

Christiane Nagib Boucalt - Vistos. 1. Intime-se pessoalmente a parte requerida para comprovação do cumprimento da tutela 
concedida em 24 horas, sob pena da multa já fixada. 2. Sem prejuízo, aguarde-se o decurso de prazo para contestação. Int. - 
ADV: MARIO FREDERICO URBANO NAGIB (OAB 101252/SP)

Processo 0000984-46.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Thomaz 
Jefferson Cardoso Alves - - Thaiz Helena Nepomuceno dos Santos - Thomaz Jefferson Cardoso Alves - - Thomaz Jefferson 
Cardoso Alves - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 10/03/2015 às 15:00h a se realizar no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior da UMC 
(UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, sala 10, 
fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: THOMAZ 
JEFFERSON CARDOSO ALVES (OAB 324069/SP)

Processo 0001026-95.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Entregar - M.O.R.M. - Foi 
designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 10/03/2015 às 13:30h a se realizar no Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior da UMC (UNIVERSIDADE 
DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, sala 10, fone: 4798-7233. 
Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: DOUGLAS DIAS MARQUES 
(OAB 91113/SP)

Processo 0001041-64.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Patricia Aguiar 
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da Rocha - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 10/03/2015 às 13:00h a se realizar no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior da UMC 
(UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, sala 10, 
fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: DIEGO 
OHARA MESSIAS (OAB 317777/SP)

Processo 0001073-69.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luiz 
Antonio Nunes - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 10/03/2015 às 16:00h a se realizar no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior da 
UMC (UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, 
sala 10, fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: 
ANDERSON RODRIGUEZ GARCIA (OAB 299787/SP)

Processo 0001138-64.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Maria 
Aparecida Ferreira de Souza Namura - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 04/03/2015 às 16:00h a 
se realizar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado 
no interior da UMC (UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 
3, térreo, sala 10, fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. 
- ADV: NILTON HIDEO IKEDA (OAB 231991/SP)

Processo 0001139-49.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Marildo 
Pascoal Pereira - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 04/03/2015 às 16:30h a se realizar no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior da UMC 
(UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, sala 10, 
fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: MARIA DO 
SOCORRO SANTOS DE SOUZA LIMA (OAB 204337/SP)

Processo 0001371-61.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Antonio José Santana 
e outro - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 10/03/2015 às 14:30h a se realizar no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior da UMC 
(UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, sala 10, 
fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: CARLOS 
ELY MOREIRA (OAB 97855/SP)

Processo 0001464-24.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - Vera Lucia Vaz Ferreira - Mapfre 
Seguros Gerais S/A - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 12/03/2015 às 16:30h a se realizar no 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior 
da UMC (UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, 
sala 10, fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: 
MAKYAN CUNHA MYUNG (OAB 326946/SP)

Processo 0003713-50.2012.8.26.0361 (361.01.2012.003713) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços 
- Washington Librelon - Regularizar, o autor, a representação processual, trazendo aos autos procuração com poderes para 
receber e dar quitação do mandado de levantamento. PRAZO: CINCO DIAS. - ADV: MAGDA FELIPPE LIBRELON (OAB 189607/
SP)

Processo 0003745-84.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Roberto 
Takayoshi Nakashima - Christiano de Souza Moura e outro - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 
10/03/2015 às 16:30h a se realizar no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, 
POSTO CENTRAL, localizado no interior da UMC (UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de 
Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, sala 10, fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas 
de documentos de identificação. - ADV: ANTONIO JOSÉ FERREIRA JUNIOR (OAB 316601/SP), RENATO TEMPLE LOPES 
(OAB 283130/SP)

Processo 0005440-83.2009.8.26.0091 (361.02.2009.005440) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
Joel Prado Alves dos Santos - Anvel Veículos Multimarcas - - Bv Financeira S.a. Crédito, Financiamento e Investimento - Deverá 
o(a) autor(a) manifestar-se, acerca da resposta do ofício de fls. 207/208 e requerer o que de direito no prazo de cinco dias. - 
ADV: FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP), THIAGO SARGES DE MELO E SILVA (OAB 
259005/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), CARLOS LUIZ DE TOLEDO PIZA (OAB 67183/SP)

Processo 0005767-18.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Antonia Vosciclede Gomes - Apl Fabris Cursos de Informatica e Idiomas Ltda - Certifico e dou fé que as custas foram 
recolhidas regulamente; quanto ao prazo, o recurso é tempestivo. Fica o autor intimado de que o recurso apresentado pelo réu 
é recebido independentemente de despacho no efeito devolutivo e que deverá apresentar contrarrazões no prazo legal, após o 
que os autos serão remetidos ao Egrégio Colégio Recursal, com as cautelas de estilo. - ADV: PAULO HOFFMAN (OAB 116325/
SP), ARNOVALDO FRANCISCO DA SILVA (OAB 169998/SP)

Processo 0011447-81.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Diva Paulino 
Ferreira - Regularizar, a autora, a representação processual, trazendo aos autos procuração dando poderes ao patrono para 
receber e dar quitação. PRAZO: CINCO DIAS. - ADV: ANTONIO DE SOUZA (OAB 177953/SP)

Processo 0012035-88.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Danielle 
Baldarena de Faria - Evviva Bertolini (Gvx Decor) - Certifico e dou fé haver anotado data de audiência de instrução e julgamento 
para o dia 28/04/2015, às 14:30 HORAS, na sala de audiências do Juizado Especial Cível, 1º andar do Fórum local (sala nº 127). 
Devendo o(s) patrono(s) ser(em) intimado(s) através do Diário Oficial e este(s) providenciar(em) a intimação do(s) autor(es) e 
ré(u)(s) para comparecimento na aludida audiência. - ADV: ANNA LUIZA DORADOR CRUZ (OAB 275432/SP), JOAO CLAUDIO 
NOGUEIRA DE SOUSA (OAB 207079/SP), MARIA DE LOURDES COLACIQUE DA SILVA LEME (OAB 33622/SP), MAGALY 
RODRIGUES DA CRUZ SOANA (OAB 148270/SP)

Processo 0015189-51.2013.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Evicção ou Vicio Redibitório - Denilson 
Gomes da Silva - Caric - Companhia Americana de Representaçao, Imp. e Com., na pessoa do sócio SÉGIO MELONI - Foi 
designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 10/03/2015 às 15:30h a se realizar no Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior da UMC (UNIVERSIDADE 
DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, sala 10, fone: 4798-7233. 
Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: NELSON PEREIRA DE 
PAULA FILHO (OAB 146902/SP), MILTON MEGARON DE GODOY CHAPINA (OAB 312133/SP)
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Processo 0015242-32.2013.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Debora Cristiane Meireles - AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - - Banco Bradesco 
Financiamentos S/A - Vistos. 1. Não havendo objeção da parte autora, liberem-se os depósitos existentes a favor da parte 
ré Aymoré. 2. Sem prejuízo, intime-se Aymoré como requerido as fls. 180, item 2 e expeça-se certidão de objeto e pé como 
requerido. Int. - ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO 
(OAB 261844/SP), ISABEL DE CARVALHO SANCHEZ (OAB 110913/SP)

Processo 0015242-32.2013.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Debora Cristiane Meireles - AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - - Banco Bradesco 
Financiamentos S/A - Fica a ré Aymoré intimada a cumprir o que requerido às fls. 168, itens “a” e “b”, sob pena de multa diária a 
ser arbitrada por esse r. Juízo, entendendo, já deferido por esse r. Juízo, face o despacho de fls. 170, ítem 1, no prazo de cinco 
dias. - ADV: FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP), ISABEL DE CARVALHO SANCHEZ (OAB 
110913/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)

Processo 0016532-48.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Priscila 
Maria Fagundes - Cia Brasileira de Distribuição S/A - - Flex Park Estacionamento Ltda Me - A ré Cia Brasileira de Distribuição 
S/A, deverá regularizar sua representação processual (não consta procuração e/ou documentos em nome do Dr. Maurício 
Marques Domingues OAB 175.513/SP e Dr. Paulo A. Ciari de Almeida Filho OAB nº 130.053/SP), no prazo de cinco dias. - 
ADV: LUIZ ANTONIO DENTINI (OAB 325897/SP), ANDERSON HENRIQUES HAMERMULER (OAB 269499/SP), GILBERTO 
FRANCISCO SOARES (OAB 179656/SP), MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP), PAULO AFFONSO CIARI 
DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP), RAPHAEL SOARES DE OLIVEIRA (OAB 283804/SP)

Processo 0016729-03.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - José Roberto 
Cavalcante Filho Infor ME - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 12/03/2015 às 13:30h a se realizar 
no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Foro de Mogi das Cruzes, POSTO CENTRAL, localizado no interior 
da UMC (UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES), sito na Av. Cândido Xavier de Almeida e Souza, nº 200, prédio 3, térreo, 
sala 10, fone: 4798-7233. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de documentos de identificação. - ADV: 
LIZANDRA MARIANO BARRETO (OAB 305050/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCUS VINICIUS KIYOSHI ONODERA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RICARDO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0060/2015
Processo 0001613-95.2014.8.26.0606 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Marilene Amador de 

Andrade - Vistos. 1. Por derradeira oportunidade, intime-se a parte exequente para manifestação visando dar seguimento à 
execução. Prazo: 10 dias. 2. No silêncio os autos serão extintos independentemente de nova intimação. Int - ADV: MARIA DAS 
GRAÇAS FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 249404/SP), PRISCILA SIMÃO DE OLIVEIRA CORREA (OAB 212046/SP)

Processo 0001631-41.2015.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Auro Lino Xavier - Vistos. 
Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei no. 9.099/95. Fundamento e decido. O feito deve ser extinto sem resolução 
do mérito. A via eleita é inadequada, porquanto a ação proposta possui rito incompatível com o Juizado Especial e não está 
prevista no art. 3° da Lei n. 9.099/95, cujo rol é taxativo. Nesse sentido os enunciados do Fórum Nacional de Juizados Especiais, 
realizado no Bonito/MS, de 25 a 27 de maio de 2011: ENUNCIADO 30 É taxativo o elenco das causas previstas no art. 3° da Lei 
9.099/1995. Neste esteira, referida ação deverá ser processada e julgada perante a justiça comum, pelas razões supracitadas. 
Diante do exposto, em se tratando de matéria de ordem pública, bem como diante dos princípios que norteiam os juizados 
especiais, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil, c.c. artigo 51 da Lei 
n. 9.099/95. No caso de interposição de recurso, deverão ser recolhidas, em até 48 horas da interposição, as taxas de preparo 
nas seguintes condições: se não houver condenação, 1% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs, 
correspondente a R$ 106,25), mais 2% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs, correspondente a 
R$ 106,25); se houver condenação, 1% sobre o valor da causa (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs, correspondente a 
R$ 106,25), mais 2% sobre o valor da condenação (que não poderá ser inferior a 5 UFESPs, correspondente a R$ 106,25). 
Deverá, ainda, ser recolhido ainda o valor do porte e remessa dos autos, no montante de R$ 32,70 por volume do processo. 
Com o trânsito em julgado, aguarde-se por até 30 dias eventual desentranhamento dos documentos apresentados pela autora, 
providencia que desde já defiro; decorrido aludido prazo e em nada sendo requerido, destruam-se os autos, observadas as 
anotações pertinentes na ficha-memória. Deixo de condenar o vencido nas verbas de sucumbência, nos termos do artigo 55 da 
Lei 9.099/95, além do mais não restou comprovada a litigância de má-fé. P.R.I. - ADV: CELIO TADEU DE MELO (OAB 93009/
SP)

Processo 0001823-42.2013.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Imóvel - Mauro Rodrigues 
Gomes e outros - Vistos. Homologo o acordo retro noticiado para que produza seus jurídicos e legais efeitos e JULGO EXTINTO 
o processo com fundamento no artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil. Já cumprido o avençado, JULGO EXTINTA 
a execução em razão da satisfação do débito; insubsistente penhora, eventualmente existente, independentemente de termo, 
na forma do art. 794, inciso I, Código de Processo Civil. Aguarde-se pelo prazo de trinta dias para o desentranhamento de 
eventuais documentos, que desde já é deferido. Decorrido o prazo ou desentranhados eventuais documentos, encaminhem-se 
os autos para destruição. P.R.I. - ADV: BENEDITO PEREIRA SOBRINHO (OAB 170434/SP)

Processo 0002303-83.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Debora 
Cristina dos Santos Ferreira Silva - Net Serviço de Comunicação S.a. - Vistos. Diante do retro certificado, JULGO EXTINTA a 
execução em razão da satisfação do débito; insubsistente penhora, eventualmente existente, independentemente de termo, na 
forma do art. 794, inciso I, Código de Processo Civil. Aguarde-se pelo prazo de trinta dias para o desentranhamento de eventuais 
documentos, que desde já é deferido. Decorrido o prazo ou desentranhados eventuais documentos, encaminhem-se os autos 
para destruição. P.R.I. - ADV: ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA 
COSTA (OAB 182165/SP), DOURIVAL ANDRADE RODRIGUES (OAB 165556/SP)

Processo 0002500-38.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Substituição do Produto - Josiane 
Gonçalves da Rocha Pereira - Comercial Zena Móveis Sociedade Ltda - ME - Vistos. A executada deverá diligenciar no endereço 
indicado a fls. 121, para cumprimento da obrigação. Prazo de 10 dias. Int. - ADV: DANIELA NERDIDO GREGORIO (OAB 267635/
SP), ANA CRISTINA MARIA DA SILVA FONSECA (OAB 284068/SP), JUDY MASSAROTO GASPARATO (OAB 333052/SP)

Processo 0002990-60.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
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Inadimplentes - Isabela Djanina Barbedo - Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda - Vistos. JULGO EXTINTA a execução 
em razão da satisfação do débito; insubsistente penhora, eventualmente existente, independentemente de termo, na forma 
do art. 794, inciso I, Código de Processo Civil. Aguarde-se pelo prazo de trinta dias para o desentranhamento de eventuais 
documentos, que desde já é deferido. Decorrido o prazo ou desentranhados eventuais documentos, encaminhem-se os autos 
para destruição. P.R.I. - ADV: NELSON PEREIRA DE PAULA FILHO (OAB 146902/SP), MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA (OAB 
282171/SP), LUIZ MARRANO NETTO (OAB 195570/SP), MARCOS ROBERTO PALMEIRA (OAB 278810/SP)

Processo 0003161-17.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Jose Gilvansilo de Assis Cardoso Me 
- Vistos. 1. Por derradeira oportunidade, intime-se a parte exequente para manifestação visando dar seguimento à execução. 
Prazo: 10 dias. 2. No silêncio os autos serão extintos independentemente de nova intimação. Int - ADV: LEANDRA ANGÉLICA 
DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO (OAB 209953/SP)

Processo 0003189-19.2013.8.26.0361 (apensado ao processo 0007521-63.2012.8.26) (processo principal 0007521-
63.2012.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença - Maryane Alvim de Matos Silva - Amil Assistência Médica Internacional 
Ltda - Vistos. 1. Diante do retro certificado, dando conta da extinção e destruição dos autos, esclareçam as partes o destino 
do depósito noticiado. Int. - ADV: MARYANE ALVIM DE MATOS SILVA (OAB 303367/SP), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA 
CASTRO (OAB 169709/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)

Processo 0006619-42.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Jose Mario Francisco de Farias - Vistos. 1. Fls. 66/67: Para deferimento do quanto requerido retro, a parte deve 
valer-se da decisão de fls. 48 efetuando diligência de modo particular. 2. Acaso haja comprovada recusa, surgirá a necessidade 
de ordem judicial, de mo que, então, tal pedido será analisado. Prazo: 10 dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: PAULO 
GUIMARAES COLELA DA SILVA JUNIOR (OAB 248282/SP)

Processo 0006803-95.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Condomínio - Vera Lúcia Silva Lima e 
outro - Condomínio Residencial Real Park Tietê - Vistos. Diante do trânsito em julgado retro certificado, e decorrido o prazo de 
trinta dias, suficiente para desentranhamento de documentos, remetam-se os presentes autos à destruição com as anotações e 
cautelas de estilo. Int. - ADV: CLÁUDIO ROBERTO LOPES (OAB 200157/SP), LARISSA SILVA LIMA (OAB 324606/SP)

Processo 0007266-76.2010.8.26.0361 (361.01.2010.007266) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Wesley Duarte de Oliveira - Sociedade Educacional Braz Cubas Ltda - Vistos. 1. Manifestem-se as partes 
requerendo o que de direito no prazo de dez dias. 2. No silêncio, tornem para extinção com fundamento no artigo 794, I do 
CPC. Int. - ADV: LUIZ SERGIO MARRANO (OAB 44160/SP), LUIZ MARRANO NETTO (OAB 195570/SP), SHEILA APARECIDA 
SANT’ANA ABAD MURO (OAB 232021/SP)

Processo 0007513-18.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Vizinhança - Fernando Henrique 
Ortiz Serra - Fernando Henrique Ortiz Serra - Vistos. 1. Fls. 90: Nada a deliberar acerca do quanto requerido. 2. Intime-se a 
parte exequente a dar integral cumprimento à decisão de fls. 86, somente com a comprovada recusa ou resultado negativo 
quanto às pesquisas é que surgirá necessidade de intervenção judicial. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: FERNANDO HENRIQUE 
ORTIZ SERRA (OAB 310445/SP)

Processo 0008061-43.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Sabrina 
Blaustein Regino de Mello - Nextel Telecomunicações LTDA - Sabrina Blaustein Regino de Mello - Vistos. 1. Fls. 222/224: 
Conforme manifestação de fls. 198, a parte requerente indicou como valor de conversão a monta de R$3.000,00, valor este que 
foi ratificado por este juízo. 2. Assim, o valor constante de penhora “on line” ocorrida, trata-se de multa imposta mais o valor 
indicado pela propria requerente. 3. No mais, aguarde-se decurso de prazo para eventual oposição de embargos. Int. - ADV: 
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB 169709/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP), SABRINA 
BLAUSTEIN REGINO DE MELLO (OAB 254411/SP)

Processo 0008212-09.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Francisco Alves de Lima Junior - Via Varejo S/A - Vistos. JULGO EXTINTA a execução em razão da satisfação do 
débito; insubsistente penhora, eventualmente existente, independentemente de termo, na forma do art. 794, inciso I, Código 
de Processo Civil. Aguarde-se pelo prazo de trinta dias para o desentranhamento de eventuais documentos, que desde já é 
deferido. Decorrido o prazo ou desentranhados eventuais documentos, encaminhem-se os autos para destruição. P.R.I. - ADV: 
FRANCISCO ALVES DE LIMA (OAB 55120/SP), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 295551/SP)

Processo 0008730-96.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Valter de Moraes - Vistos. 
1. Por derradeira oportunidade, intime-se a parte exequente para manifestação visando dar seguimento à execução. Prazo: 
10 dias. 2. No silêncio os autos serão extintos independentemente de nova intimação. Int. - ADV: ANA LUIZA ESSELIN (OAB 
105861/SP)

Processo 0009594-37.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Paulo 
Fernandes de Souza - Suely de Fatima Gomes Teixeira Rodrigues e outro - Vistos. Diante do trânsito em julgado retro 
certificado, e decorrido o prazo de trinta dias, suficiente para desentranhamento de documentos, remetam-se os presentes 
autos à destruição com as anotações e cautelas de estilo. Int. - ADV: RAFAEL MILANI URBANO (OAB 276132/SP), ADRIANA 
ZORIO MARGUTI (OAB 226413/SP)

Processo 0010479-51.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ada 
Cristina Ferreira da Costa - Sociedade Civel de Educação Braz Cubas e outro - Vistos. 1. Diante do retro certificado, requeira 
a parte exequente o que de direito no prazo de dez dias. 2. No silêncio, tornem para extinção com fundamento no artigo 
794, I do CPC. Int. - ADV: NELSON PEREIRA DE PAULA FILHO (OAB 146902/SP), ODILON ABULASAN LIMA (OAB 158528/
SP), ANDERSON APARECIDO PIEROBON (OAB 198923/SP), LUCAS CONRADO MARRANO (OAB 228680/SP), CRISLENO 
CASSIANO DRAGO (OAB 292718/SP)

Processo 0011460-80.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Jose Arinaldo Pinto dos Santos 
- ME - Vistos. Diante do retro certificado, JULGO EXTINTA a execução em razão da satisfação do débito; insubsistente penhora, 
eventualmente existente, independentemente de termo, na forma do art. 794, inciso I, Código de Processo Civil. Aguarde-se 
pelo prazo de trinta dias para o desentranhamento de eventuais documentos, que desde já é deferido. Decorrido o prazo ou 
desentranhados eventuais documentos, encaminhem-se os autos para destruição. P.R.I. - ADV: WILSON DE MARCO JUNIOR 
(OAB 211011/SP)

Processo 0011575-09.2011.8.26.0361 (361.01.2011.011575) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Danilo Koji 
Aoyagui - Vistos. 1. Fls. 257: Nada a deliberar. 2. A parte requerente deve dar integral cumprimento às fls. 253 no prazo de dez 
dias, somente com comprovada recusa ou resultado negativo quanto às pesquisas surgirá necessidade de intervenção judicial. 
3. No mais, fica deferida vista dos autos fora do cartório pelo prazo de cinco dias. Int. - ADV: RAFAEL TORO DOS SANTOS 
(OAB 277329/SP), ANDRÉ TRETTEL (OAB 167145/SP)

Processo 0011755-20.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marcos Roberto Palmeira - 
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Fabio Jose Anastacio - Vistos. 1. Fls. 49: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de trinta dias. 2. Com o decurso, manifeste-
se a parte exequente independentemente de nova intimação sob pena de extinção. Int. - ADV: JOSE APARECIDO DE MARCO 
(OAB 124123/SP), MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA (OAB 282171/SP)

Processo 0011943-13.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Comercial 
Zena Móveis - Sociedade Limitada - Vistos. Diante do certificado pela z. serventia, bem como de movimentação processual em 
anexo, intime-se a parte requerida para retirada do presentes expediente em mãos. Int. - ADV: JUDY MASSAROTO GASPARATO 
(OAB 333052/SP)

Processo 0011970-30.2013.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Magazine 
Luiza S/A - Vistos. Diante do retro certificado, intime-se a parte requerente para devolução do presente expediente em mãos. 
Int. - ADV: RENATA DOS SANTOS (OAB 288410/SP), RICARDO LEO DE PAULA ALVES (OAB 306947/SP), LUIZ ALEXANDRE 
LIPORONI MARTINS (OAB 134074/SP)

Processo 0012338-05.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Ricardo 
Carneiro de Araujo - Bandeirante Energia S/A - Vistos. Diante do trânsito em julgado retro certificado, e decorrido o prazo de 
trinta dias, suficiente para desentranhamento de documentos, remetam-se os presentes autos à destruição com as anotações 
e cautelas de estilo. Int. - ADV: EPAMINONDAS MURILO VIEIRA NOGUEIRA (OAB 16489/SP), GUSTAVO ANTONIO FERES 
PAIXÃO (OAB 186458/SP)

Processo 0012613-71.2002.8.26.0361 (361.01.2002.012613) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Claudionor Soares de Lima - Cooperativa Habitacional Vinte e Dois de Maio - Vistos. 1. Fls. 309: Defiro 
o quanto requerido retro. 2. Sobresto o feito pelo prazo de sessenta dias. 3. Com o decurso, manifeste-se a parte exequente 
independentemente de intimação. Int. - ADV: MUNIR JORGE (OAB 26113/SP), RUTE RASO (OAB 143976/SP), ROBERTO DE 
ANDRADE JUNIOR (OAB 126159/SP)

Processo 0012619-58.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Benjamim 
Claro dos Santos - Avista S/A Administradora de Cartões de Crédito - Vistos. Diversamente do alegado, os documentos acostados 
pela parte ré comprovam o cumprimento da obrigação. Isso posto, JULGO EXTINTA a execução em razão da satisfação do 
débito; insubsistente penhora, eventualmente existente, independentemente de termo, na forma do art. 794, inciso I, Código 
de Processo Civil. Aguarde-se pelo prazo de trinta dias para o desentranhamento de eventuais documentos, que desde já é 
deferido. Decorrido o prazo ou desentranhados eventuais documentos, encaminhem-se os autos para destruição. P.R.I. - ADV: 
MANUELA INSUNZA (OAB 348769/SP), ANA PAULA DE ARAUJO OLIVEIRA (OAB 319836/SP), MICHELLE SAKAMOTO (OAB 
253703/SP)

Processo 0013891-87.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Edson 
Roberto Pires de Camargo - Tim Celular S.A. - Vistos. 1. Diante do retro peticionado, anote-se o início da execução. Intime-se 
a parte executada (ré) para pagamento do valor de R$3.300,00, conforme art. 475-J, Código de Processo Civil, sob pena de 
multa de 10% e penhora on line. Prazo: 15 dias. 2. Decorrido o prazo sem pagamento, a penhora será feita. Int. - ADV: TANUSIA 
STANLEY DOS SANTOS (OAB 297884/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)

Processo 0014463-43.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Carlos Alberto 
Yamanaka - Hesa 45 - Investimentos Imobiliários Ltda e outro - Vistos. 1. Diante do retro certificado, julgo deserto o recurso 
da parte ré Hesa. 2. No mais, aguarde-se o decurso de prazo para contrarrazões do recurso da parte ré EG. Int. - ADV: JULIO 
NICOLAU FILHO (OAB 105694/SP), VIRGINIA JIMENEZ TARRAFA HIRAYAMA (OAB 180828/SP), LUIZ SERGIO MARRANO 
(OAB 44160/SP), LUIZ MARRANO NETTO (OAB 195570/SP)

Processo 0014487-08.2013.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Marcos 
Antonio do Nascimento - Vistos. 1. Por derradeira oportunidade, intime-se a parte exequente para manifestação nos autos, 
devendo ainda esclarecer acerca da efetividade da adjudicação deferida. Prazo: 10 dias. 2. No silêncio, tornem para extinção. 
Int. - ADV: ZULEICA CRISTINA DA CUNHA (OAB 301769/SP)

Processo 0014612-78.2010.8.26.0361 (361.01.2010.014612) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Vinicius Szabo Guerra - Vistos. 1. Por derradeira oportunidade, intime-se a parte exequente para manifestação visando 
dar seguimento à execução. Prazo: 10 dias. 2. No silêncio os autos serão extintos independentemente de nova intimação. Int - 
ADV: ANA LUIZA ESSELIN (OAB 105861/SP), LUZIANE DE OLIVEIRA LOPES (OAB 244651/SP), GUILHERME JOSE ESSELIN 
LINO DA SILVA (OAB 289752/SP)

Processo 0015224-11.2013.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Helenilson 
Rodrigues de Aguiar - Princesa do Norte S/A - O autor deverá manifestar-se em cinco dias, sobre a petição e depósito judicial 
no valor de R$ 9.877,54, efetuado em 04/02/2015, de fls. 154/155. - ADV: LUIZ ANTONIO GUIMARÃES DE PAIVA (OAB 168259/
SP), SISSIANA ROLIM CARACANTE (OAB 237181/SP)

Processo 0015756-48.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Elizangela Furim Poldauf - Cia Brasileira de Distribuição - Extra - - PortoSeg S.A - Credito Financiamento e Investimento - 
Certifico e dou fé, que as custas foram recolhidas regularmente; quanto ao prazo, o recurso é tempestivo. Fica o autor intimado 
de que o recurso apresentado pela ré Portoseg é recebido independentemente de despacho no efeito devolutivo e que deverá 
apresentar contrarrazões no prazo legal, após o que os autos serão remetidos ao Egrégio Colégio Recursal, com as cautelas de 
estilo. - ADV: MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP), ILAN GOLDBERG (OAB 100643/RJ), PAULO AFFONSO 
CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP)

Processo 0015797-15.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Jose 
Marques Lins Filho - Claro S/A - Ciência ao autor, dos documentos juntados com a contestação às fls. 29/57. - ADV: JULIANA 
GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), ELISI MORETTO PINTO (OAB 352165/SP)

Processo 0016522-04.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Murilo 
Guimarães Mirandola e outro - Vistos. 1. Intime-se a parte requerida para regularização da representação e apresentação 
de defesa no prazo legal. Int. - ADV: WALTER VECHIATO JUNIOR (OAB 137390/SP), ADEMILSON GOMES DA SILVA (OAB 
291303/SP), LAUDICIR ZAMAI JUNIOR (OAB 195053/SP)

Processo 0016535-03.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Patricia Miranda Manoel - Habitat Cooperativa Habitacional - Vistos. 1. Aguarde-se pelo prazo requerido pelas partes 
para regularização do pólo ativo. 2. Com o atendimento, tornem para homologação do acordo. Int. - ADV: RODRIGO FERREIRA 
DA COSTA (OAB 253457/SP), ELAINE SOLANO (OAB 178859/SP)

Processo 0017024-40.2014.8.26.0361 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Eleandro Moreira de 
Araujo - Manifeste-se o autor, no prazo de 5 dias, acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça às fls. 47 (...deixei de citar...). 
- ADV: MILKER ROBERTO DOS SANTOS (OAB 352275/SP), ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA CORREA (OAB 352117/SP)

Processo 0017732-27.2013.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Isa Maria 
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da Silva - MRV Engenharia e Participações Ltda e outro - O autor deverá manifestar-se em cinco dias, sobre a petição e depósito 
judicial no valor de R$ 1.031,76, efetuado em 27/01/2015, de fls. 180/181. - ADV: JOSE ROBERTO GRAICHE (OAB 24222/SP), 
DELMIRO APARECIDO GOVEIA (OAB 91992/SP), BRUNO LEMOS GUERRA (OAB 332031/SP)

Processo 0018032-86.2013.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Mara Rúbia Salloun 
Pereira - Banco Itau S/A - O autor deverá manifestar-se em cinco dias, sobre a petição e depósito judicial no valor de R$ 
6.109,33 de fls. 118/119. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MILENE AMORIM DE MATOS (OAB 
223246/SP)

Processo 0019217-28.2014.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Alaine Cristiane 
de Almeida Feital - Vistos. 1. Dê-se baixa na pauta e designando-se nova audiência, observada a data de retorno da parte 
autora. Int. - ADV: FERNANDA AMARO DE LIMA (OAB 225276/SP)

Processo 0020491-66.2010.8.26.0361 (361.01.2010.020491) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Marcos Gonçalves 
da Silva Informatica Me - ronaldo takeshi nowai - Vistos. 1. Por derradeira oportunidade, intime-se a parte exequente para 
manifestação nos autos no prazo de dez dias. 2. No silêncio, tornem para extinção independentemente de nova intimação. Int. - 
ADV: RODRIGO BUCCINI RAMOS (OAB 236480/SP), ROVANI CARLOS LOPES (OAB 224046/SP)

Processo 0802415-87.2012.8.26.0361 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Benedito de Melo 
Fonseca - Vistos. 1. Sem o fornecimento do CPF não é possível o acesso a qualquer dos sistemas à disposição do Juízo. Nesse 
contexto, indefiro o pedido retro. 2. Em seguimento, requeira a parte autora o que de direito em até 05 dias e apresentando a 
qualificação completa de Erika, sob pena de extinção. Int. - ADV: FRANCISCO ALVES DE LIMA (OAB 55120/SP)

Colégio Recursal
DESPACHO

Nº 0001851-73.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Betel Veiculos Ltda - Recorrido: Willian 
Roberto Tavares -

 PUBLICAÇÃO EX-OFFICIO. O recorrido deverá apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário no prazo legal. - 
Magistrado(a) João Walter Cotrim Machado - Advs: JOSE DOS PASSOS (OAB: 98550/SP) - RICARDO MOSCOVICH (OAB: 
104350/SP)

Nº 0006848-66.2010.8.26.0191 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: Banco do Brasil - Recorrido: Juliana Mendes Rocha 
- PUBLICAÇÃO

 EX-OFFICIO. O recorrido deverá apresentar contrarrazões ao recurso extraordinário no prazo legal. - Magistrado(a) Marcos 
Augusto Barbosa dos Reis - Advs: Arnor Serafim Junior (OAB: 79797/SP) - CARMINDA ANTONIO MENDES ROCHA (OAB: 
59363/SP)

INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO

Nº 0000370-50.2013.8.26.0219 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Banco Bradesco Financiamentos 
S.A. - Recorrida: Ana Aparecida de Oliveira - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Negaram provimento ao recurso. V. U.  
(Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: CLEBER 
PINHEIRO (OAB: 94092/SP) - Bruno Henrique Gonçalves (OAB: 131351/SP) - Vanessa de Cássia Noronha Leite (OAB: 306989/
SP)

Nº 0000694-06.2014.8.26.0219 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Cia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo - SABESP - Recorrido: Jose Roberto da Silva Toledo - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Deram provimento 
em parte ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na 
Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 
do CSM) - Advs: JOAO BOSCO DO AMARAL (OAB: 142934/SP) - FRANK-LANDE DE CARVALHO RÊGO (OAB: 161715/SP) - 
FERNANDA FERNANDES FERREIRA (OAB: 336457/SP)

Nº 0001090-80.2014.8.26.0219 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Qualicorp Administradora de Benefícios 
S/A - Recorrida: Ana Maria Assi Cardoso Freire Martins - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Negaram provimento ao recurso. 
V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento 
da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 
(www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou 
internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: 
Ticiana Scaravelli Simões (OAB: 273404/SP) - Ricardo Amoroso Ignacio (OAB: 300529/SP)

Nº 0001954-68.2014.8.26.0462 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: Glauco Cesar de Carvalho dos Santos - Recorrido: 
HSBC S/A - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de 
recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ 
- Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a 
porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução 
nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: MARIA ALICE CORREIA LOUREIRO (OAB: 
192930/SP) - Acacio Fernandes Roboredo (OAB: 89774/SP)

Nº 0001975-44.2014.8.26.0462 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: ANA VERÔNICA DA SILVA - Recorrido: Maria 
das Graças Ferreira dos Santos - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para 
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eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: ANA 
VERÔNICA DA SILVA (OAB: 178136/SP) - VANDERLEI NEVES DE ALMEIDA (OAB: 152085/SP)

Nº 0002472-14.2014.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: ROSANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA 
- Recorrido: DOUGLAS AREDES GUEDES - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Negaram provimento ao recurso. V. U.  
(Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: JOSE 
FERNANDES DE ALMEIDA (OAB: 125450/SP) - Marli Dias Fernandes de Almeida (OAB: 337839/SP)

Nº 0002804-25.2014.8.26.0462 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: Telefonica Brasil S/A - Recorrido: LENIRA ANGELA 
DA SILVA - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 
do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Helder Massaaki Kanamaru (OAB: 111887/SP) - 
Thais de Mello Lacroux (OAB: 183762/SP)

Nº 0003451-73.2014.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: Heleno Jose do Nascimento - ME - Recorrido: 
Banco Itau S/A - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de 
recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ 
- Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a 
porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução 
nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Marcio Rogerio de Oliveira (OAB: 282171/
SP) - LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB: 67281/SP) - LÍVIA GRUENWALDT (OAB: 218460/SP) - VIVIAN BERNARDO 
(OAB: 189926/SP)

Nº 0003655-64.2014.8.26.0462 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: Andre Rodrigues da Silva - Recorrido: Supermercado 
Veran de Poa Ltda - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição 
de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ 
- Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a 
porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução 
nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: FERNANDA RODRIGUES DE PAIVA LIMA 
(OAB: 255509/SP) - LUIZ PAVESIO JUNIOR (OAB: 136478/SP)

Nº 0004176-51.2011.8.26.0191 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: Banco do Brasil S.a. - Recorrida: Cleide da Silva 
Moraes - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 
do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: IVAN CARLOS DE ALMEIDA (OAB: 173886/SP) - 
Arnor Serafim Junior (OAB: 79797/SP) - FERNANDO LUIS SILVA DE OLIVEIRA (OAB: 144284/SP)

RETIFICAÇÃO

Nº 0004596-67.2014.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: Telefônica Brasil S/A (Vivo S/A) - Recorrido: 
Carlos Alberto de Araújo - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Eduardo Costa Bertholdo 
(OAB: 115765/SP)

INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO

Nº 0005029-64.2013.8.26.0361/50000 - Embargos de Declaração - Mogi das Cruzes - Embargante: Fazenda Publica do 
Estado de São Paulo - Embargado: Felipe Ferreira de Sousa - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Rejeitaram os embargos. 
V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento 
da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 
(www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou 
internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: 
CARLOS CARAM CALIL (OAB: 235972/SP) - MARIZA COSTA ORTEGA AGNELI (OAB: 130009/SP) - Juliana Costa do Prado 
(OAB: 317922/SP) - ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA (OAB: 134157/SP)

INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO

Nº 0005196-88.2014.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: Elianice Pinheiro Pinto - Recorrido: BV 
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Negaram provimento ao recurso. 
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V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento 
da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 
(www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou 
internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: 
Dimas Cabral Delegá (OAB: 324876/SP) - Alexandre Romero da Mota (OAB: 158697/SP) - Carlos Eduardo Nicoletti Camillo 
(OAB: 118516/SP)

Nº 0006497-29.2014.8.26.0361/50000 - Embargos de Declaração - Mogi das Cruzes - Embargante: Telefonica Brasil S/A 
- Embargada: Marinalva Rodrigues de Souza - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Negaram provimento ao recurso. V. U.  
(Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Helder 
Massaaki Kanamaru (OAB: 111887/SP) - Thais de Mello Lacroux (OAB: 183762/SP) - Renato Jose Santana Pinto Soares (OAB: 
288415/SP) - MARCO ANTONIO PINTO SOARES (OAB: 59479/SP)

INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO

Nº 0007362-20.2014.8.26.0016 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG) 
- Recorrida: ADRIANA CEBRIAN DE SOUZA LONGO - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Deram provimento em parte 
ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: Gustavo Antonio Feres Paixão (OAB: 186458/SP)

Nº 0012404-82.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Carrefour Comércio e Indústria Ltda - 
Recorrida: Jussara Tiemi Umino - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Rodrigo Ayres Martins de 
Oliveira (OAB: 326722/SP) - HUMBERTO JOSÉ BOLINELLI FILHO (OAB: 188853/SP)

Nº 0012476-47.2013.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: Pericles Braga da Rocha - Recorrido: Marcelo 
Resende da Silva Maciel - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Deram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição 
de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ 
- Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a 
porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução 
nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: MARCELO FARIA RAMBALDI (OAB: 72150/
SP) - EDSON RAFFUL FILHO (OAB: 175749/SP)

Nº 0013068-21.2011.8.26.0361 - Apelação - Mogi das Cruzes - Apelante: J. P. - Apelado: A. F. R. - Magistrado(a) Emerson 
Norio Chinen - Deram provimento ao recurso. V. U.  - Advs: ALICE TESTONI SANCHES (OAB: 84103/SP)

Nº 0013248-32.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Andreucci Consultoria de Imoveis 
Ltda Epp - Recorrido: Célio Ribeiro - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Deram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor 
referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” 
da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: EDIMO JOSE ANDREUCCI 
JUNIOR (OAB: 147112/SP) - JOAO PEDRO FERNANDES DE MIRANDA (OAB: 35916/SP) - ELIÉZER SILVA TORRES DOS 
SANTOS (OAB: 230729/SP) - MARLEY CRISTINA DE SIQUEIRA (OAB: 164314/SP)

Nº 0013324-56.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Itau Unibanco S A - Recorrido: 
WALDIR LEMES DE ALMEIDA - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: DANIEL RAPOZO (OAB: 
226337/SP) - Eduardo Chalfin (OAB: 241287/SP) - ELISANGELA APARECIDA GREGGIO (OAB: 143183/SP)

Nº 0013581-81.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Banco Itaucard S/A - Recorrido: 
Welbert de Oliveira Moraes - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, 
do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e 
o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme 
tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: LUCAS DE MELLO 
RIBEIRO (OAB: 205306/SP) - CARLOS NARCY DA SILVA MELLO (OAB: 70859/SP) - SANDRA REGINA RIZZO (OAB: 124506/
SP) - LUÍS HENRIQUE HIGASI NARVION (OAB: 154272/SP)

Nº 0019551-33.2012.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: HELBOR EMPREENDIMENTOS S 
A - Recorrido: VITOR MONACELLI FACHINETTI JUNIOR - Recorrido: Emilia Akiko Fuke Monacelli Fachinetti - Magistrado(a) 
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Emerson Norio Chinen - Deram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o 
recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida 
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia 
FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 
2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: JULIO NICOLAU FILHO (OAB: 105694/SP) - JOSE VICENTE AMARAL FILHO 
(OAB: 98489/SP) - PATRÍCIA APARECIDA CARNEIRO (OAB: 195102/SP)

Nº 0020834-33.2008.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Banco Bradesco Sa - Recorrido: Jose 
Luiz dos Santos - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de 
recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ 
- Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente 
a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da 
Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: JOSE CARLOS GARCIA PEREZ 
(OAB: 104866/SP) - ALLINE ALVES DO VALE (OAB: 194608/SP) - ELAINE SANTOS SOARES (OAB: 121735/SP)

INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO

Nº 0002677-02.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Bandeirante Energia S/A - Recorrido: 
Joel Henrique Guizilim - Magistrado(a) Jurandir de Abreu Júnior - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Gustavo Antonio Feres 
Paixão (OAB: 186458/SP) - ALEXANDRE LEISNOCK CARDOSO (OAB: 181086/SP)

Nº 0003371-30.2013.8.26.0191 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: Alexasandro Alves Rodrigues - Recorrente: Michele 
Silva Brogiato - Recorrido: Mrv - Engenharia e Participações S/A - Magistrado(a) Jurandir de Abreu Júnior - Deram provimento 
em parte ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na 
Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: ROGERIO ALVES RODRIGUES (OAB: 216948/SP) - Bruno Lemos Guerra (OAB: 332031/SP)

Nº 0006424-40.2010.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: Rax Outsorcing Teleinformática Ltda - Recorrido: 
Jefferson Ferreira Suzano Me - Magistrado(a) Jurandir de Abreu Júnior - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: ROBERTSON RESCK 
(OAB: 161018/SP) - RODOLFO CESAR BEVILACQUA (OAB: 146812/SP) - FABIO FERNANDO DE OLIVEIRA BELINASSI (OAB: 
250945/SP) - CASSIO WASSER GONÇALES (OAB: 155926/SP)

Nº 0006911-19.2013.8.26.0278 - Recurso Inominado - Itaquaquecetuba - Recorrente: Adeilda Cardoso - Recorrido: Semp 
Toshiba Informática Ltda - Magistrado(a) Jurandir de Abreu Júnior - Deram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: ANDRE LUIZ GUARIZE 
(OAB: 255005/SP) - Ellen Cristina Gonçalves (OAB: 131600/SP)

Nº 0007898-55.2013.8.26.0278 - Recurso Inominado - Itaquaquecetuba - Recorrente: João Roberto Badin - Recorrido: 
Fazenda Pública do Municipio de Itaquaquecetuba - Recorrido: Prefeito Municipal Mamoru Nakashima - Magistrado(a) Jurandir 
de Abreu Júnior - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o 
recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida 
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia 
FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro 
de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: LOURIVAL ARANTES MARQUES (OAB: 110210/SP) - MARCOS FELIPE 
DE PAULA BRASIL (OAB: 244714/SP)

Nº 0007971-27.2013.8.26.0278 - Recurso Inominado - Itaquaquecetuba - Recorrente: Antonio Carlos Duarte - Recorrido: 
Município de Itaquaquecetuba - Magistrado(a) Jurandir de Abreu Júnior - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - 
GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); 
e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme 
tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: LOURIVAL 
ARANTES MARQUES (OAB: 110210/SP) - MARCOS FELIPE DE PAULA BRASIL (OAB: 244714/SP)

Nº 0009131-32.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Estado de São Paulo - Recorrido: Eri 
Nepomuceno - Magistrado(a) Jurandir de Abreu Júnior - Deram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de 
recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - 
Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte 
de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 
543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: CARLOS HENRIQUE DE LIMA ALVES VITA 
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(OAB: 232496/SP) - DIRCEU AUGUSTO DA CÂMARA VALLE (OAB: 175619/SP)

Nº 0010430-02.2013.8.26.0278 - Recurso Inominado - Itaquaquecetuba - Recorrente: Aparecido dos Reis e Silva - Recorrido: 
Allianz Seguros S.A. - Recorrido: Secalli Corretora de Seguros Ltda - Magistrado(a) Jurandir de Abreu Júnior - Negaram 
provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na 
Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: DANIELLA MARTINS MACHADO (OAB: 246148/SP) - CRISTIANA GESTEIRA COSTA PINTO DE CAMPOS (OAB: 
205396/SP) - CLAUDIA MARIA HERNANDES MAROFA (OAB: 129666/SP)

Nº 0011531-60.2013.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: Concessionária  das Rodovias Ayrton Senna 
e Carvalho Pinto S/A - Ecopistas - Recorrido: Odnaldo da Silva Almeida - Magistrado(a) Jurandir de Abreu Júnior - Negaram 
provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 
na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do 
Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no 
Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 
831/2004 do CSM) - Advs: Darcio José da Mota (OAB: 67669/SP) - Inaldo Bezerra Silva Junior (OAB: 132994/SP)

INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO

Nº 0001592-36.2014.8.26.0278 - Recurso Inominado - Itaquaquecetuba - Recorrente: Alcides Dias dos Santos - Recorrido: 
Paulo Gomes Pereira - Magistrado(a) Daniel Serpentino - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: EDSON HIGINO DA SILVA 
(OAB: 123826/SP) - OLAVO APARECIDO ARRUDA D CAMARA (OAB: 40519/SP) - ELIZARDO APARECIDO GARCIA NOVAES 
(OAB: 130713/SP)

Nº 0002242-83.2014.8.26.0278 - Recurso Inominado - Itaquaquecetuba - Recorrente: TNL PCS S/A - Recorrida: Marcia 
Sueko Kotake - Magistrado(a) Daniel Serpentino - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 
543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Ricardo Magalhães Pinto (OAB: 284885/SP) - 
VALTER ALCANTARA DE SOUSA (OAB: 128413/SP)

Nº 0002683-68.2013.8.26.0191 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: Municipio de Ferraz de Vasconcelos - Recorrido: 
Evelyn Lawhana Santana Moraes - Magistrado(a) Daniel Serpentino - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: PABLO 
MONTENEGRO TEIXEIRA NALESSO (OAB: 235090/SP) - Camila da Silva Vieira (OAB: 292703/SP) - MARCUS VINICIUS 
SANTANA MATOS LOPES (OAB: 285353/SP) - EPAMINONDAS MURILO VIEIRA NOGUEIRA (OAB: 16489/SP)

Nº 0003157-69.2013.8.26.0278 - Recurso Inominado - Itaquaquecetuba - Recorrente: AGNALDO BEZERRA - Recorrido: 
Estação Resgate Participações Ltda - Recorrido: Ônix Agente Autonomo de Investimento - Recorrido: Resgate Participações 
Ltda - Magistrado(a) Daniel Serpentino - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 
do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: MARIA DIAS DE SOUZA (OAB: 68824/SP) - Lislie 
de Oliveira Simoes Lourenço (OAB: 305834/SP)

Nº 0005809-59.2013.8.26.0278 - Recurso Inominado - Itaquaquecetuba - Requerente: Osvaldo Pereira dos Santos - 
Recorrido: Banco do Brasil S.a - Magistrado(a) Daniel Serpentino - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: RONALDO BROCHETTI 
(OAB: 80486/SP)

Nº 0007903-77.2013.8.26.0278 - Recurso Inominado - Itaquaquecetuba - Recorrente: Valter Lemes de Camargo Júnior - 
Recorrido: Fazenda Pública do Município de Itaquaquecetuba - Magistrado(a) Daniel Serpentino - Deram provimento em parte 
ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: LOURIVAL ARANTES MARQUES (OAB: 110210/SP) - MARCOS FELIPE DE PAULA BRASIL (OAB: 244714/SP)

Nº 0007975-64.2013.8.26.0278 - Recurso Inominado - Itaquaquecetuba - Recorrente: Airton Pires Barbosa - Recorrente: 
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Prefeito Municipal Mamoru Nakashima - Recorrido: Fazenda Pública do Município de Itaquaquecetuba - Magistrado(a) Daniel 
Serpentino - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o 
recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida 
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia 
FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro 
de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: LOURIVAL ARANTES MARQUES (OAB: 110210/SP) - MARCOS FELIPE 
DE PAULA BRASIL (OAB: 244714/SP)

Nº 0017638-71.2012.8.26.0278 - Recurso Inominado - Itaquaquecetuba - Recorrente: Bv Financeira S/A Crédito 
Financeiamento e Investimento - Recorrido: Irandi dos Reis Santos - Magistrado(a) Daniel Serpentino - Negaram provimento 
ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: Jose Edgard da Cunha Bueno Filho (OAB: 126504/SP) - HENRIQUE REIS SANTOS (OAB: 210917/SP)

INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO

Nº 0005193-92.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Menino e Iorio Comércio de Veículos 
Ltda EPP - Recorrido: Julio Cesar de Mattos - Recorrido: Nivaldo Feital Belmiro - Recorrido: Celivaldo Gonzaga Santos - 
Magistrado(a) Vanêssa Christie Enande - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 
do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: ANA CECILIA H DA C F DA SILVA (OAB: 113449/
SP) - MAGDA GONÇALVES TAVARES (OAB: 170958/SP)

Nº 0005288-25.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Ipanema Investimentos Imobiliarios 
Tda - Réu: TECNISA SOCIPAR INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - Réu: Cury Construtora Ltda - Recorrido: Ricardo 
Valverde Laurindo - Recorrida: Jaqueline de Almeida Laurindo - Magistrado(a) Vanêssa Christie Enande - Negaram provimento 
ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 
do CSM) - Advs: LUIZ ALBERTO DA SILVA POLO (OAB: 271786/SP) - GUILHERME CURI BADIM (OAB: 261027/SP) - MARIA 
REGINA REIS DE SOUZA (OAB: 251399/SP) - PAULO HENRIQUE OLIVEIRA CURSINO DOS SANTOS (OAB: 224027/SP)

Nº 0009154-63.2013.8.26.0462 - Apelação - Poá - Apelante: R. F. V. - Apelado: J. P. - Magistrado(a) Vanêssa Christie 
Enande - Negaram provimento ao recurso. V. U.  - Advs: IVAN LEMES DE ALMEIDA FILHO (OAB: 86993/SP) - Ana Nery Ferreira 
Vera Cruz Vilela (OAB: 299139/SP)

Nº 0010345-58.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: MARCO ANTONIO PINTO SOARES 
JUNIOR - Recorrido: Milton de Oliveira Correa - Recorrido: Igreja Evangélica Assembleía de Deus - Magistrado(a) Vanêssa 
Christie Enande - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o 
recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida 
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia 
FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 
2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Renato Jose Santana Pinto Soares (OAB: 288415/SP) - APARECIDO HERNANI 
FERREIRA (OAB: 137573/SP)

Nº 0010400-64.2013.8.26.0278 - Recurso Inominado - Itaquaquecetuba - Recorrente: Dulcineia Angelo da Silva - Recorrente: 
BB Seguros Companhia de Seguros Aliança do Brasil - Recorrido: Espólio de Evaristo da Silva Filho - Magistrado(a) Vanêssa 
Christie Enande - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o 
recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida 
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia 
FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro 
de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Flávio Olimpio de Azevedo (OAB: 34248/SP) - Renato Olimpio Sette de 
Azevedo (OAB: 180737/SP) - JOAO CAPELOA DA MAIA TARENTO (OAB: 30937/SP) - ROGÉRIO PEREIRA MAIA TARENTO 
(OAB: 158674/SP) - THIAGO PEREIRA MAIA TARENTO (OAB: 228791/SP) - Jairo Saturnino Mendes (OAB: 292035/SP)

Nº 0013965-78.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Estado de São Paulo - Recorrido: 
Eri Nepomuceno - Magistrado(a) Vanêssa Christie Enande - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Florence Angel Guimarães 
Martins (OAB: 341188/SP) - DIRCEU AUGUSTO DA CÂMARA VALLE (OAB: 175619/SP)

Nº 0014973-90.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Estado de Sao Paulo - Recorrido: 
Claudio da Silva Mourão - Magistrado(a) Vanêssa Christie Enande - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
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“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Florence Angel Guimarães 
Martins (OAB: 341188/SP) - DIRCEU AUGUSTO DA CÂMARA VALLE (OAB: 175619/SP)

Nº 0016264-28.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Intermédica Sistema de Saúde S/A 
- Recorrido: Laudiceia Maria Gonçalves - Recorrido: Nelson Gonçalves Filho Padaria - Me - Magistrado(a) Vanêssa Christie 
Enande - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o 
recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida 
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia 
FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 
2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: YOON HWAN YOO (OAB: 216796/SP)

Nº 0016843-44.2011.8.26.0361 - Apelação - Mogi das Cruzes - Apelante: L. T. M. - Apelado: J. P. - Magistrado(a) Vanêssa 
Christie Enande - Negaram provimento ao recurso. V. U.  - Advs: IVAN CATALDO EBOLI (OAB: 67387/SP)

Nº 1003730-90.2013.8.26.0278 - Recurso Inominado - Itaquaquecetuba - Recorrente: Sonia dos Reis Vieira - Recorrido: 
MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA - Magistrado(a) Vanêssa Christie Enande - Negaram provimento ao recurso por maioria 
de votos, vencida a relatora, para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 
do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: ANDRE NOVAES DA SILVA (OAB: 247573/SP) - 
ELAINE APARECIDA DOS SANTOS SAMPAIO (OAB: 143622/SP)

INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO

Nº 0000004-70.2013.8.26.0361 - Apelação - Mogi das Cruzes - Apelante: J. P. - Apelado: F. J. de L. - Magistrado(a) Marcos 
Augusto Barbosa dos Reis - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  - Advs: Crisleno Cassiano Drago (OAB: 292718/SP)

Nº 0000472-05.2011.8.26.0361 - Apelação - Mogi das Cruzes - Apelante: E. M. de A. - Apelado: J. P. - Magistrado(a) Marcos 
Augusto Barbosa dos Reis - Negaram provimento ao recurso. V. U.  - Advs: DOUGLAS DIAS MARQUES (OAB: 91113/SP)

Nº 0000577-74.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Fazenda Publica do Estado de Sao 
Paulo - Recorrida: Maria da Graça Siqueira de Oliveira - Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Deram provimento 
em parte ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na 
Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: Aldo Expedidito Pacheco Passos Filho (OAB: 341163/SP) - CINTHIA AOKI (OAB: 124701/SP)

Nº 0002059-57.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Banco BGN - Recorrido: Rafael Tomaz 
- Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de 
recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ 
- Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente 
a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da 
Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Maria Celeste Branco (OAB: 
133308/SP) - Rosimeire Aparecida Vendramel (OAB: 136542/SP) - Renata Tonizza (OAB: 142370/SP) - ANTONIO DE SOUZA 
(OAB: 177953/SP)

Nº 0002098-54.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Banco BGN S.A. - Recorrido: Oride 
Gomes de Faria - Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Renata 
Tonizza (OAB: 142370/SP)

Nº 0002682-24.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Companhia de Seguros Aliança do 
Brasil - Recorrido: Marco Roberio Fernandes Neves - Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Negaram provimento 
ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 
do CSM) - Advs: Flávio Olimpio de Azevedo (OAB: 34248/SP) - Renato Olimpio Sette de Azevedo (OAB: 180737/SP) - Nubia 
Candida Batista de Sousa Rodrigues (OAB: 326309/SP)

Nº 0002788-83.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Banco Finasa BMC S/A - Recorrido: 
Luis Felipe Mendonça Correa Lima - Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Negaram provimento ao recurso. V. U.  
(Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: RUBENS 
GASPAR SERRA (OAB: 119859/SP) - Felipe Gazola Vieira Marques (OAB: 76696/MG) - FERNANDO ANTONIO M CORREA 
LIMA (OAB: 152891/SP)
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Nº 0005093-18.2013.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: Rosilane Lucia de Oliveira - Recorrente: Luis 
Carlos de Oliveira - Recorrida: Camilo Guilherme Filho - Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Deram provimento 
ao recurso. Por maioria de votos, vencido o 3º juiz.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o 
recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida 
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia 
FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro 
de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: WILLIAM CAMPOS (OAB: 182730/SP) - LEONARDO GOMES PINHEIRO 
(OAB: 174199/SP)

Nº 0005854-67.2012.8.26.0191 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: Berenaldo Ferreira da Silva - Recorrido: Vicar 
Veículos - Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Claudio Moreira (OAB: 
303276/SP)

Nº 0006473-98.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Telefonica Brasil S/A - Recorrido: 
Benjamim de Souza Melo - Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Eduardo 
Costa Bertholdo (OAB: 115765/SP)

Nº 0008369-79.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Bandeirante Energia S/A - Recorrido: 
Sergio Eduardo Cossa Jimenez - Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Negaram provimento ao recurso. V. U.  
(Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Gustavo 
Antonio Feres Paixão (OAB: 186458/SP)

Nº 0008533-44.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Losango Promoções de Vendas LTDA 
- Recorrido: Danilo Miranda de Almeida - Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Negaram provimento ao recurso. V. 
U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: MARCO 
ANTONIO LOTTI (OAB: 98089/SP) - FABIO ROBERTO LOTTI (OAB: 142444/SP) - Marcos Batalha Junior (OAB: 331494/SP)

Nº 0009369-92.2013.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: Tim Celular S/A - Recorrido: Monica Arouca 
Lameira Alves - Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Antonio Rodrigo Sant´ana 
(OAB: 234190/SP) - LUCIANO ALVES (OAB: 267006/SP)

Nº 0009596-07.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Unimed Paulistana Sociedade 
Cooperativa de Trabalho Médico - Recorrida: Luana de Oliveira - Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Negaram 
provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 
na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do 
Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no 
Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 
831/2004 do CSM) - Advs: Ricardo Marfori Sampaio (OAB: 222988/SP) - ROBERTO MERCADO LEBRÃO (OAB: 174685/SP)

Nº 0010038-70.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Helbor Empreendimentos S/A - 
Recorrente: Liv  Intermediação Imobiliária Ltda - Recorrente: Grupo Lopes - Recorrida: Karoline Batalha Pissarro - Magistrado(a) 
Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Deram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, 
comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, 
a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno 
em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de 
janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: JULIO NICOLAU FILHO (OAB: 105694/SP) - Hélio Yazbek (OAB: 
168204/SP) - PATRÍCIA APARECIDA CARNEIRO (OAB: 195102/SP) - VITOR MONACELLI FACHINETTI JUNIOR (OAB: 93574/
SP)

Nº 0013953-64.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - Recorrido: Gildasio Pereira da Silva - Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Deram 
provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 
na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do 
Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no 
Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1466

831/2004 do CSM) - Advs: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB: 112409/SP) - GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB: 155574/
SP) - LILIAN TEIXEIRA (OAB: 191439/SP)

Nº 0014889-89.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Companhia Brasileira de Distribuição 
- Recorrido: Michele Bartolo Moreira - Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Negaram provimento ao recurso. V. 
U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Mauricio 
Marques Domingues (OAB: 175513/SP) - Paulo Affonso Ciari de Almeida Filho (OAB: 130053/SP) - RAIMUNDO FILHO DE 
ABREU E SILVA (OAB: 137653/SP)

Nº 0015179-07.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Aline da Silva Teixeira - Recorrido: 
CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA - Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Negaram provimento ao recurso. V. U.  
(Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Zuleica 
Cristina da Cunha (OAB: 301769/SP) - HELENA LORENZETTO (OAB: 190955/SP)

Nº 0015250-09.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Estado de São Paulo - Recorrida: Neide 
Barbosa - Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Deram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição 
de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ 
- Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a 
porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução 
nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: CARLOS CARAM CALIL (OAB: 235972/SP) 
- DIRCEU AUGUSTO DA CÂMARA VALLE (OAB: 175619/SP) - Florence Angel Guimarães Martins (OAB: 341188/SP)

Nº 0015996-71.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Fazenda Pública do Estado de São 
Paulo - Recorrida: Maria Rita de Assis - Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Deram provimento em parte ao 
recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de 
Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: Daniele Cristina Morales (OAB: 341164/SP) - Aldo Expedidito Pacheco Passos Filho (OAB: 341163/SP) - CINTHIA 
AOKI (OAB: 124701/SP)

Nº 0017933-19.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Banco do Brasil S/A - Recorrido: 
Thiago Francisco Rodrigues Cassiano - Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Negaram provimento ao recurso. V. 
U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: DANIEL 
DE SOUZA (OAB: 150587/SP) - MARIA ELISA PERRONE DOS REIS (OAB: 178060/SP) - DOURIVAL ANDRADE RODRIGUES 
(OAB: 165556/SP)

Nº 0020413-67.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Helbor Empreendimentos S/A 
- Recorrente: Liv  Intermediação Imobiliária Ltda - Réu: Grupo Lopes - Recorrido: Enio Rodrigues Vasques - Magistrado(a) 
Marcos Augusto Barbosa dos Reis - Deram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, 
comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, 
a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno 
em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de 
janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: JULIO NICOLAU FILHO (OAB: 105694/SP) - Flávio Luiz Yarshell 
(OAB: 88098/SP) - Carlos Roberto Fornes Mateucci (OAB: 88084/SP) - PATRÍCIA APARECIDA CARNEIRO (OAB: 195102/SP) - 
VITOR MONACELLI FACHINETTI JUNIOR (OAB: 93574/SP)

Nº 0043446-74.2013.8.26.0462 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: PABLO MONTENEGRO TEIXEIRA NALESSO 
- Recorrido: Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A - Ecopista - Magistrado(a) Marcos Augusto 
Barbosa dos Reis - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o 
recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida 
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia 
FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro 
de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: PABLO MONTENEGRO TEIXEIRA NALESSO (OAB: 235090/SP) - Gilson 
Garcia Junior (OAB: 111699/SP)

INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO

Nº 0001086-43.2014.8.26.0219 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: MAXCONSULT ADM. E ASS. LTDA - 
Recorrente: Banco Itau Sa Unibanco Sa - Recorrida: Lourdes Aparecida da Silva Souza - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha 
Navajas - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento 
de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio 
eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, 
código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e 
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Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: LUCIANO FERREIRA PERES (OAB: 180810/SP) - KATIA REGINA NOGUEIRA (OAB: 
212278/SP) - LUIS FERNANDO DE HOLLANDA (OAB: 228123/SP) - LUIZ ALBERTO ANTEQUERA (OAB: 136335/SP)

Nº 0001585-86.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Luciana Kimika Sezaki Tamura - 
Recorrido: Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Deram provimento ao 
recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de 
Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: CINTHIA AOKI (OAB: 124701/SP) - Daniele Cristina Morales (OAB: 341164/SP)

Nº 0001668-46.2014.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: Colégio Helianthus Ltda - Recorrida: Luciana 
Godoi Moreira - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: UMBERTO DE BRITO 
(OAB: 178509/SP) - RENATO GODOI MOREIRA (OAB: 218339/SP)

Nº 0002131-85.2014.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: Banco do Brasil S/A - Recorrido: Marcelo Pereira 
de Lima - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de 
recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - 
Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte 
de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 
543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB: 23134/
SP) - FABIO ADRIANO GOMES (OAB: 205443/SP)

Nº 0002482-92.2013.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: Daonisete Coelho de Carvalho - Recorrido: 
Fazenda Pública do Estado do Paraná - Recorrido: Junta Comercial do Paraná - Jucepar - Magistrado(a) Fernando Luiz 
Batalha Navajas - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o 
recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida 
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia 
FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 
2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Otavio Yuji Abe Diniz (OAB: 285454/SP)

Nº 0002986-23.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Fazenda do Estado de Sao Paulo - 
Recorrido: Nilson Carlos Dourado - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Negaram provimento ao recurso, por maioria 
de votos, vencido o relator, para manter a r. sentença por seus próprios fundamentos, condenando a recorrente em honorários 
de 10% sobre a condenação.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 
na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do 
Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no 
Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 
831/2004 do CSM) - Advs: Daniele Cristina Morales (OAB: 341164/SP) - CARLOS CARAM CALIL (OAB: 235972/SP) - Denise 
Massarelli (OAB: 295832/SP) - MARINETE SILVEIRA MENDONCA (OAB: 110145/SP)

Nº 0003082-79.2014.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: Rodnei Pedro Servigia - Recorrido: Banco Itaú 
S/A - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de 
recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ 
- Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a 
porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução 
nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Iurle Saide Gomes da Silva (OAB: 292777/
SP) - Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB: 23134/SP)

Nº 0003208-88.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Loja do Pintor Tintas e Materiais Para 
Construção LTDA. - Recorrido: Thiago Fermino da Silva - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Deram provimento 
ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: MARIO SEBASTIÃO CÉSAR SANTOS (OAB: 196714/SP) - MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB: 114741/SP) - 
ROBERTO MERCADO LEBRÃO (OAB: 174685/SP)

Nº 0004105-78.2013.8.26.0191 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: Banco Itaú S/A - Recorrido: Sergio Carreira Peças 
ME - Recorrido: Sergio Carreira - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: MARCOS 
ZUQUIM (OAB: 81498/SP) - MAICO PINHEIRO DA SILVA (OAB: 179166/SP)

Nº 0004252-45.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Itaipu Incorporadora e Empreendimentos 
Imobiliarios Spe-i Ltda - Recorrida: Celina Keiko Kato - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Negaram provimento 
ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
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Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: MARIO SEBASTIÃO CÉSAR SANTOS (OAB: 196714/SP) - MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB: 114741/SP) - 
RAIMUNDO FILHO DE ABREU E SILVA (OAB: 137653/SP)

Nº 0004347-75.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Fundo de Insvestimento Em Direitos 
Creditórios Multisseguimentos Npl Iapamnema Ii - Recorrido: Joaquim Barbosa da Silva - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha 
Navajas - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento 
de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio 
eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, 
código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e 
Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: ALFREDO ZUCCA NETO (OAB: 154694/SP) - EDU MONTEIRO JUNIOR (OAB: 98688/
SP)

Nº 0004792-30.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Fazenda Publica do Estado de São 
Paulo - Recorrida: Ana Tote de Camargo - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Deram provimento em parte aos 
recursos conforme acórdão. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 
163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico 
do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, 
no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento 
nº 831/2004 do CSM) - Advs: LUIS AUGUSTO DE DEUS SILVA (OAB: 271418/SP) - Florence Angel Guimarães Martins (OAB: 
341188/SP) - CINTHIA AOKI (OAB: 124701/SP)

Nº 0005091-07.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Cícera Tenório Ramos Chaves - 
Recorrido: Roseli Aparecida de Campos Beraldo - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Deram provimento em parte 
ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: RONALDO TOVANI (OAB: 62100/SP) - Cristiano de Jesus da Silva (OAB: 304882/SP) - JOSE BERALDO (OAB: 
64060/SP)

Nº 0007017-19.2011.8.26.0191 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: Vivo S.a. - Réu: Mapfre Vera Cruz Seguradora S.a. 
- Recorrido: Rafael Christian Almeida Patta - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Negaram provimento ao recurso. 
V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento 
da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 
(www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou 
internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - 
Advs: Alessandra Francisco (OAB: 179209/SP) - RICARDO MALACHIAS CICONELO (OAB: 130857/SP) - LUIZ DE ANDRADE 
SHINCKAR (OAB: 50907/SP)

Nº 0007676-95.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Banco Bradesco Financiamentos 
S/A - Recorrida: Joelma Franciani Rosa - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Deram provimento ao recurso. V. U.  
(Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: JOSE 
CARLOS GARCIA PEREZ (OAB: 104866/SP) - Wellington Medeiros de Assunção (OAB: 334752/SP)

Nº 0008066-02.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Estado de São Paulo - Recorrido: 
Reinaldo José de Carvalho - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: LUIS 
AUGUSTO DE DEUS SILVA (OAB: 271418/SP) - DIRCEU AUGUSTO DA CÂMARA VALLE (OAB: 175619/SP)

Nº 0008485-63.2013.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de 
Trabalho Médico - Recorrente: Qualicorp Administradora de Benefícios S/A - Recorrida: MARIA NEIDE BATISTA - Magistrado(a) 
Fernando Luiz Batalha Navajas - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, 
comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, 
a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno 
em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 
de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Ricardo Marfori Sampaio (OAB: 222988/SP) - Ticiana Scaravelli 
Simões (OAB: 273404/SP) - MARIA NEIDE BATISTA (OAB: 137684/SP)

Nº 0010294-13.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Hesa 7 - Investimentos Imobiliários 
Ltda - Recorrido: Otavio Hiroyuki Harano - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Deram provimento ao recurso. Por 
maioria de votos, vencido o 2º juiz que votava pela devolução apenas da taxa SATI.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 
543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: JULIO NICOLAU FILHO (OAB: 105694/SP) - 
JOAQUIM CARLOS PAIXAO JUNIOR (OAB: 147982/SP) - Fernando José Dias (OAB: 336458/SP)
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Nº 0010301-05.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Banco do Brasil S/A - Recorrido: Benito 
Jose Calabrez Junior - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, 
do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e 
o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme 
tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Karina de Almeida 
Batistuci (OAB: 178033/SP) - Paula Rodrigues da Silva (OAB: 221271/SP) - EPAMINONDAS MURILO VIEIRA NOGUEIRA (OAB: 
16489/SP)

Nº 0011338-04.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: José Salustiano de Almeida - Recorrido: 
Soberana Negocios Imobiliários Ltda - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Negaram provimento ao recurso. V. 
U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento 
da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 
(www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou 
internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: 
ROSANGELA MARIA DIAS (OAB: 240704/SP) - ROMULO SOARES DE MELO (OAB: 138527/SP)

Nº 0012431-65.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: BANCO BRADESCO S/A - Recorrido: 
Gerson Ferreira da Silva - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, 
do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e 
o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme 
tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: VIDAL RIBEIRO 
PONCANO (OAB: 91473/SP) - MARCELO MARINS (OAB: 168937/SP)

Nº 0013257-91.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Edmar Ferreira Borges - Recorrida: 
Telefonica Brasil S/A - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: MARCO ANTONIO PINTO 
SOARES (OAB: 59479/SP) - Renato Jose Santana Pinto Soares (OAB: 288415/SP) - Jose Edgard da Cunha Bueno Filho (OAB: 
126504/SP)

Nº 0017177-10.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Fazenda Pública do Estado de Sõ 
Paulo - Recorrida: Maria Madalena Vaz Lemes - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Deram provimento em parte 
ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: Aldo Expedidito Pacheco Passos Filho (OAB: 341163/SP) - CINTHIA AOKI (OAB: 124701/SP)

Nº 0020158-12.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo 
- Recorrido: Cid Francisco Cabeza - Recorrido: José Polidoro - Magistrado(a) Fernando Luiz Batalha Navajas - Negaram 
provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na 
Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: Aldo Expedidito Pacheco Passos Filho (OAB: 341163/SP) - PATRICIA GONTIJO BENTO (OAB: 247825/SP)

INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO

Nº 0000122-58.2011.8.26.0606 - Apelação - Suzano - Recorrente: B. S. de A. - Recorrido: J. P. - Magistrado(a) Fernando de 
Oliveira Domingues Ladeira - Deram provimento ao recurso. V. U.  - Advs: PRISCILA ALCANTARA BARBIERI (OAB: 232367/
SP)

Nº 0000227-57.2012.8.26.0361 - Apelação - Mogi das Cruzes - Apelante: Carlos Alberto Pereira dos Santos - Apelado: 
Justiaça Pública - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U.  - Advs: 
WILLIAN AMANAJÁS LOBATO (OAB: 252282/SP)

Nº 0000259-28.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo 
- Recorrido: Rodolfo Marcos Cortez - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Deram provimento em parte 
ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2º juiz que julgava improcedente a ação.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 
do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: CARLOS HENRIQUE DE LIMA ALVES VITA (OAB: 
232496/SP) - Aldo Expedidito Pacheco Passos Filho (OAB: 341163/SP) - Eliezer Pereira Martins (OAB: 168735/SP)

Nº 0000291-92.2012.8.26.0191 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: Gleice Tatiana Soliano - Recorrido: Município de 
Ferraz de Vasconcelos - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - 
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GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); 
e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme 
tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: RAIMUNDO FILHO 
DE ABREU E SILVA (OAB: 137653/SP) - PABLO MONTENEGRO TEIXEIRA NALESSO (OAB: 235090/SP)

Nº 0000918-96.2012.8.26.0191 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: Banco Itaú - Recorrido: Abseliel Gonçalves de 
Oliveira - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U., ressalvada o ora 
mudança de entendimento do 2º juiz.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 
163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico 
do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, 
no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 
831/2004 do CSM) - Advs: KAREN BARSOTTI MEY (OAB: 216296/SP) - JOÃO VINICIUS RODIANI DA COSTA MAFUZ (OAB: 
249201/SP)

Nº 0001722-12.2014.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: Rogerio Calazans - Recorrido: BV Financeira S/A 
- Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição 
de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ 
- Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a 
porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução 
nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Leonel Correia Neto (OAB: 333461/SP) - 
Moises Batista de Souza (OAB: 149225/SP) - Fernando Luz Pereira (OAB: 147020/SP)

Nº 0002166-63.2013.8.26.0191 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: Supermercado Rossi Lima - Recorrido: SABINO 
LIMA SENA - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: WAGNER DIGENOVA 
RAMOS (OAB: 141848/SP) - JOSUE JORGE DE OLIVEIRA (OAB: 131862/SP)

Nº 0002741-53.2014.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: Valdirene Marques da Costa - Recorrido: Fábio 
Aparecido Rodrigues - EPP - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U.  
(Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: KELLY 
CAMPOS DOS SANTOS (OAB: 223780/SP) - EUCLIDES TEODORO DE OLIVEIRA NETO (OAB: 175243/SP) - SIDINEI DARINI 
TIARGA (OAB: 195261/SP)

Nº 0002911-81.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo - 
Recorrido: Clodoaldo Augusto Barbosa - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Deram provimento em parte 
ao recurso, por maioria de votos, vencido o 2º juiz, que julgava improcedente a ação.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 
do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Florence Angel Guimarães Martins (OAB: 341188/
SP) - MARINETE SILVEIRA MENDONCA (OAB: 110145/SP) - Denise Massarelli (OAB: 295832/SP)

Nº 0003448-77.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: OI MÓVEL S/A - Recorrido: Raimundo 
Donizete de Alcantara - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso da Ré Oi 
Móvel S/A e deram provimento ao recurso do autor. V.U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o 
recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida 
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia 
FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 
2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Ricardo Magalhães Pinto (OAB: 284885/SP) - ELIÉZER SILVA TORRES DOS 
SANTOS (OAB: 230729/SP)

Nº 0004030-77.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Kelly Cristina Martins Rodrigues - 
Recorrido: Rosa Toyoko Hirayama-ME - Recorrido: Osvaldo Toshiaki Hirayama - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues 
Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento 
de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio 
eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, 
código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 
e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Renato Temple Lopes (OAB: 283130/SP) - BENEDITO PEREIRA SOBRINHO (OAB: 
170434/SP)

Nº 0004125-69.2013.8.26.0191 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: DESTAQUE FIAT - Recorrente: Banco Bradesco 
Financiamentos S/A - Recorrido: JEFFERSON VIEIRA DA COSTA - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - 
Deram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 
163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico 
do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, 
no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento 
nº 831/2004 do CSM) - Advs: RICARDO RODRIGUES DE AGUIAR (OAB: 177379/SP) - MILTON FLAVIO DE ALMEIDA C. 
LAUTENSCHLAGER (OAB: 162676/SP) - ED CARLOS SIMÕES (OAB: 232404/SP)
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Nº 0005045-18.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: SUPERMERCADO VERAN LTDA 
- Réu: Dynamica Serviços de Cobrança Sc Ltda Me - Recorrido: Oswaldo de Campos - Magistrado(a) Fernando de Oliveira 
Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o 
recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida 
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia 
FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro 
de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: LUIZ PAVESIO JUNIOR (OAB: 136478/SP) - WAGNER DIGENOVA RAMOS 
(OAB: 141848/SP) - SHEILA APARECIDA SANT’ANA ABAD MURO (OAB: 232021/SP)

Nº 0005082-11.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Fazenda Publica do Estado de São 
Paulo - Recorrido: Claudio Cesar Chapinote - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento 
ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: Florence Angel Guimarães Martins (OAB: 341188/SP) - WILLY VAIDERGORN STRUL (OAB: 158260/SP)

Nº 0005139-63.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Fazenda do Estado de Sao Paulo - 
Recorrida: Rosa Helena dos Santos - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Deram provimento ao recurso. V. 
U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: MARCIO 
FERNANDO FONTANA (OAB: 116285/SP) - RENATA DE OLIVEIRA MARTINS (OAB: 250317/SP) - Jeni Francisca dos Santos 
(OAB: 305445/SP)

Nº 0005546-65.2011.8.26.0191 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: Secretaria Municipal da Saude - Recorrente: 
Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos - Recorrida: Elian Cristina dos Santos Mendes - Magistrado(a) Fernando de 
Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, 
comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, 
a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno 
em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de 
janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: PABLO MONTENEGRO TEIXEIRA NALESSO (OAB: 235090/SP) 
- Camila da Silva Vieira (OAB: 292703/SP) - Gustavo Jose Rossignoli (OAB: 346848/SP) - PAULO FERNANDO NUNES (OAB: 
235640/SP)

Nº 0006200-22.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Banco Itaucard S/A - Recorrida: Denise 
Lima Rici - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: ADAMS GIAGIO (OAB: 
195657/SP)

Nº 0006553-24.2013.8.26.0191 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: DAIANA GOMES DOS SANTOS - Recorrido: Tim 
Celular S/A - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Marcos 
Rafael Zocoler (OAB: 334846/SP) - Antonio Rodrigo Sant´ana (OAB: 234190/SP)

Nº 0006695-10.2014.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: TNL PCS SA - Recorrido: Norberto Noboru Toia 
- Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição 
de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ 
- Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente 
a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da 
Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Ricardo Magalhães Pinto (OAB: 
284885/SP)

Nº 0007150-27.2012.8.26.0191 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: Andreucci Consultoria de Imóveis S/c Ltda - Réu: 
Mrv Prime Xxxi Incorporações Spe Ltda - Recorrido: Valdecir Aparecido de Oliveira - Magistrado(a) Fernando de Oliveira 
Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o 
recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida 
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia 
FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 
2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: JOAO PEDRO FERNANDES DE MIRANDA (OAB: 35916/SP) - EDIMO JOSE 
ANDREUCCI JUNIOR (OAB: 147112/SP) - Bruno Lemos Guerra (OAB: 332031/SP) - MARCOS YAMASHITA DE FARIAS (OAB: 
231965/SP) - ODAIR FERNANDES DOS SANTOS (OAB: 141804/SP)

Nº 0008221-64.2012.8.26.0191 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: Maria Valeriana de Jesus - Recorrido: Nova Gusmão 
Carnes - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
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tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: MARIA AURINEIDE 
CAVALCANTE FARIAS (OAB: 129043/SP) - LUIZ CARLOS S SOUTO DE AMARAL (OAB: 83479/SP)

Nº 0008345-80.2013.8.26.0007 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: Aide da Cunha Nogueira - Recorrente: Eletropaulo 
Metropolitana - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: RUTE TIE HISAYAMA 
(OAB: 88120/SP) - Ventura Alonso Pires (OAB: 132321/SP) - Ellen Cristina Gonçalves (OAB: 131600/SP)

Nº 0009687-97.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Sociedade Educacional Braz Cubas 
Ltda - Réu: Credit Cash Assessoria Financeira S/C Ltda - Recorrido: Allan Rawlinson Carmo de Oliveira - Magistrado(a) Fernando 
de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, 
comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, 
a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno 
em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de 
janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: LUCAS CONRADO MARRANO (OAB: 228680/SP) - Ana Paula da 
Silva (OAB: 292149/SP)

Nº 0009850-14.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Fazenda do Estado de São Paulo - 
Recorrido: Carlos Gomes de Moraes - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Deram provimento ao recurso. V. 
U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: LUIS 
AUGUSTO DE DEUS SILVA (OAB: 271418/SP) - ELAINE BERNARDETE ROVERI MENDO RAIMUNDO (OAB: 162265/SP)

Nº 0009880-15.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Banco Itauleasing S/A - Recorrido: 
Iremar Araujo dos Santos - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U.  
(Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 
(www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou 
internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: 
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB: 278281/SP) - ANTONIO CARLOS BARBOSA (OAB: 126063/SP)

Nº 0010034-33.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Helbor Empreendimentos S/A - 
Recorrente: Liv  Intermediação Imobiliária Ltda - Réu: Grupo Lopes - Recorrido: Vitor Batalha Pissarro - Magistrado(a) Fernando 
de Oliveira Domingues Ladeira - Deram provimento ao recurso por maioria de votos, vencido o 2º juiz. O 2º juiz anota que não 
guarda parentesco com o autor.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 
na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do 
Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no 
Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 
831/2004 do CSM) - Advs: JULIO NICOLAU FILHO (OAB: 105694/SP) - Hélio Yazbek (OAB: 168204/SP) - PATRÍCIA APARECIDA 
CARNEIRO (OAB: 195102/SP) - VITOR MONACELLI FACHINETTI JUNIOR (OAB: 93574/SP)

Nº 0011802-69.2013.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: Ana Paula Andrade Araújo - Recorrido: Banco 
do Brasil S/A - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: LUIZ ANTONIO NUNES 
(OAB: 198517/SP)

Nº 0012174-02.2013.8.26.0191 - Recurso Inominado - Poá - Recorrente: jacilene pereira da silva - Recorrido: Banco 
Satander S.a. - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Deram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: RUTE TIE HISAYAMA 
(OAB: 88120/SP)

Nº 0012322-29.2013.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: Josevaldo Costa Vieira - Recorrido: Luizacred 
S/A - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição 
de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ 
- Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente 
a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da 
Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: MONICA DA SILVA VIGANTZKY 
(OAB: 265002/SP) - Eduardo Chalfin (OAB: 241287/SP)

Nº 0013327-11.2014.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Telefônica Brasil S.A - Recorrido: José 
Carlos Rosa - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
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interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Eduardo Costa Bertholdo 
(OAB: 115765/SP)

Nº 0015456-23.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Estado de São Paulo - Recorrido: 
Hugo de Castro Sato - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Deram provimento em parte ao recurso, por 
maioria de votos, vencido o 2º juiz, que julgava improcedente a ação.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, 
comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, 
a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno 
em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 
de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Daniele Cristina Morales (OAB: 341164/SP) - Florence Angel 
Guimarães Martins (OAB: 341188/SP) - DIRCEU AUGUSTO DA CÂMARA VALLE (OAB: 175619/SP)

Nº 0015475-29.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Estado de São Paulo - Recorrido: 
Wilson Luiz Polidoro - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Deram provimento ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Daniele 
Cristina Morales (OAB: 341164/SP) - DIRCEU AUGUSTO DA CÂMARA VALLE (OAB: 175619/SP)

Nº 0016558-80.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Clube Vila Santista Esporte e Recreação 
- Recorrido: Silvino Rodrigues Neto - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Deram provimento ao recurso. V. 
U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: ROBSON 
SARDINHA MINEIRO (OAB: 131565/SP) - Marlon da Silva de Oliveira (OAB: 334653/SP)

Nº 0017893-37.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Sul América Seguro Saúde S/A - 
Recorrido: Flavio Pereira de Paula - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso. 
V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento 
da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 
(www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou 
internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: 
Taylise Catarina Rogério Seixas (OAB: 182694/SP) - BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB: 20047/SP)

Nº 0019978-30.2012.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Adenir Barbosa - Recorrido: Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Deram provimento em parte ao 
recurso, por maioria de votos, vencido o 2º juiz, que julgava improcedente a ação.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 
do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: ANA GLÓRIA DA SILVA SANTOS (OAB: 169856/
SP) - MARIANNE PIRES DO NASCIMENTO (OAB: 262425/SP) - Michelle Najara A. Silva (OAB: 300929/SP)

Nº 1000807-43.2014.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - 
Recorrido: Mario Rodrigues dos Santos - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao 
recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de 
Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 
do CSM) - Advs: TANIA REGINA PAIXAO NOGUEIRA DE SA (OAB: 70183/SP) - ELAINE DOS SANTOS ROSA (OAB: 150611/
SP) - ANTONIO DA SURREIÇAO NETO (OAB: 237969/SP)

RETIFICAÇÃO

Nº 0016260-88.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Bandeirante Energia S/A - Recorrido: 
Jose Carlos dos Santos - Magistrado(a) Fernando de Oliveira Domingues Ladeira - Negaram provimento ao recurso com base 
no voto do 2º juiz.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: Gustavo Antonio Feres Paixão (OAB: 186458/SP) - ALDENI CALDEIRA COSTA (OAB: 136211/SP) - Paulo Cesar 
Costa (OAB: 318096/SP) - Juliana Caldeira Costa Batista (OAB: 317920/SP)

INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO

Nº 0006220-47.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: ECOPISTAS - CONCESSIONÁRIA DAS 
RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINO S/A - Recorrido: Silvio Carlos Brunhs Franceschini - Magistrado(a) Marcos 
Augusto Barbosa dos Reis - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, 
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comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, 
a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno 
em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de 
janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Darcio José da Mota (OAB: 67669/SP) - Inaldo Bezerra Silva Junior 
(OAB: 132994/SP) - EPAMINONDAS MURILO VIEIRA NOGUEIRA (OAB: 16489/SP)

Nº 0007440-80.2013.8.26.0361 - Recurso Inominado - Mogi das Cruzes - Recorrente: Estela Rocha de Úngaro - Recorrente: 
Pedro Felipe Marques Vieira - Recorrido: João Batista de Souza Canale - Magistrado(a) Marcos Augusto Barbosa dos Reis - 
Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 
163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico 
do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, 
no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento 
nº 831/2004 do CSM) - Advs: SILMARA GONZAGA DA ENCARNAÇÃO (OAB: 259287/SP) - MARCELO MARINS (OAB: 168937/
SP)

RETIFICAÇÃO

Nº 0011082-05.2013.8.26.0606 - Recurso Inominado - Suzano - Recorrente: Elaine Sales de Castro - Recorrida: TAM - 
Linhas Aéreas S/A - Magistrado(a) Emerson Norio Chinen - Negaram provimento ao recurso. Por maioria de votos, vencido o 3º 
juiz.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento 
da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 
(www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou 
internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: 
PABLO PIRES DE OLIVEIRA SOARES (OAB: 248908/SP) - FLAVIO NIVALDO DOS SANTOS (OAB: 268052/SP) - Fabio Rivelli 
(OAB: 297608/SP)

Vara da Fazenda Pública
JUIZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
DR. BRUNO MACHADO MIANO
ESCRIVÃO JUDICIAL PAULO ROBERTO KOSLOWSKY
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

PROC. Nº 0500340-90.2008.8.26.0361 - PUBLICAÇÃO EX OFFICIO: INTIMAÇÃO DO ADV PARA QUE NO PRAZO DE 
QUARENTA E OITO HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU PODER COM PRAZO 
EXCEDIDO  ADV MARIO SILVA DE SOUZA  OAB/SP Nº 236890

PROC. Nº 1000042-22.2000.8.26.0091/01 - PUBLICAÇÃO EX OFFICIO: INTIMAÇÃO DO ADV PARA QUE NO PRAZO DE 
QUARENTA E OITO HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU PODER COM PRAZO 
EXCEDIDO  ADV MARCIO SHIGUEYUKI NAKANO  OAB/SP Nº 104448

PROC. Nº 0023438-98.2007.8.26.0361 - PUBLICAÇÃO EX OFFICIO: INTIMAÇÃO DO ADV PARA QUE NO PRAZO DE 
QUARENTA E OITO HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU PODER COM PRAZO 
EXCEDIDO  ADV MARCOS APARECIDO DE MELO  OAB/SP Nº 80060

PROC. Nº 0006239-19.2014.8.26.0361 - PUBLICAÇÃO EX OFFICIO: INTIMAÇÃO DO ADV PARA QUE NO PRAZO DE 
QUARENTA E OITO HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU PODER COM PRAZO 
EXCEDIDO  ADV DELMIRO APARECIDO GOVEIA  OAB/SP Nº 91992

PROC. Nº 0513185-18.2012.8.26.0361 - PUBLICAÇÃO EX OFFICIO: INTIMAÇÃO DO ADV PARA QUE NO PRAZO DE 
QUARENTA E OITO HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU PODER COM PRAZO 
EXCEDIDO  ADV HUMBERTO MAMORU ABE  OAB/SP Nº 235829

PROC. Nº 0000459-45.2008.8.26.0091 - PUBLICAÇÃO EX OFFICIO: INTIMAÇÃO DO ADV PARA QUE NO PRAZO DE 
QUARENTA E OITO HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU PODER COM PRAZO 
EXCEDIDO  ADV FABIO TARDELLI DA SILVA  OAB/SP Nº 163432

PROC. Nº 0507926-18.2007.8.26.0361 - PUBLICAÇÃO EX OFFICIO: INTIMAÇÃO DO ADV PARA QUE NO PRAZO DE 
QUARENTA E OITO HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU PODER COM PRAZO 
EXCEDIDO  ADV ROBSON SARDINHA MINEIRO  OAB/SP Nº 131565

PROC. Nº 0008018-82.2009.8.26.0361 - PUBLICAÇÃO EX OFFICIO: INTIMAÇÃO DO ADV PARA QUE NO PRAZO DE 
QUARENTA E OITO HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU PODER COM PRAZO 
EXCEDIDO  ADV RICARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA  OAB/SP Nº 117241

PROC. Nº 0003728-24.2009.8.26.0361 - PUBLICAÇÃO EX OFFICIO: INTIMAÇÃO DO ADV PARA QUE NO PRAZO DE 
QUARENTA E OITO HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU PODER COM PRAZO 
EXCEDIDO  ADV RICARDO LUIS RODRIGUES DA SILVA  OAB/SP Nº 117241

PROC. Nº 0503033-42.2011.8.26.0361 - PUBLICAÇÃO EX OFFICIO: INTIMAÇÃO DO ADV PARA QUE NO PRAZO DE 
QUARENTA E OITO HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU PODER COM PRAZO 
EXCEDIDO  ADV NILCE ODILA CAMPOS  OAB/SP Nº 339501
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PROC. Nº 0017264-83.2001.8.26.0361 - PUBLICAÇÃO EX OFFICIO: INTIMAÇÃO DO ADV PARA QUE NO PRAZO DE 
QUARENTA E OITO HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU PODER COM PRAZO 
EXCEDIDO  ADV HUMBERTO MAMORU ABE  OAB/SP Nº 235829

PROC. Nº 0003151-70.2014.8.26.0361 - PUBLICAÇÃO EX OFFICIO: INTIMAÇÃO DO ADV PARA QUE NO PRAZO DE 
QUARENTA E OITO HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU PODER COM PRAZO 
EXCEDIDO  ADV FLORENCE ANGEL GUIMARÃES MARTINS  OAB/SP Nº 341188

PROC. Nº 0507586-98.2012.8.26.0361 - PUBLICAÇÃO EX OFFICIO: INTIMAÇÃO DO ADV PARA QUE NO PRAZO DE 
QUARENTA E OITO HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU PODER COM PRAZO 
EXCEDIDO  ADV FERNANDA DE MORAES  OAB/SP Nº 207300

PROC. Nº 0002181-12.2010.8.26.0361 - PUBLICAÇÃO EX OFFICIO: INTIMAÇÃO DO ADV PARA QUE NO PRAZO DE 
QUARENTA E OITO HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU PODER COM PRAZO 
EXCEDIDO  ADV DELMIRO APARECIDO GOUVEIA  OAB/SP Nº 91992

PROC. Nº 0023370-46.2010.8.26.0361 - PUBLICAÇÃO EX OFFICIO: INTIMAÇÃO DO ADV PARA QUE NO PRAZO DE 
QUARENTA E OITO HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU PODER COM PRAZO 
EXCEDIDO  ADV CINTHIA AOKI MELLO  OAB/SP Nº 124701

PROC. Nº 0000315-32.2011.8.26.0361 - PUBLICAÇÃO EX OFFICIO: INTIMAÇÃO DO ADV PARA QUE NO PRAZO DE 
QUARENTA E OITO HORAS PROCEDA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS QUE SE ENCONTRAM EM SEU PODER COM PRAZO 
EXCEDIDO  ADV CARLOS CARAM CALIL  OAB/SP Nº 235972

Petições Iniciais não Distribuídas
PROTOCOLOS DIGITAIS CANCELADOS:
Petições encaminhadas por equivoco pelos operadores do direito a distribuição: Comarca de Mogi das Cruzes
Petição dirigida à outra Comarca ou Foro:

Número do protocolo Assunto Advogado OAB UF
1001304-79.2015.8.26.0361 Ordinária Marinete Silveira Mendonça 110.145 SP

Documentos desprovidos de petição inicial:

Número do protocolo Assunto Advogado OAB UF
1001327-25.2015.8.26.0361 Documentos Mariana de Carvalho Sobral 162.668 SP

PROTOCOLOS DIGITAIS CANCELADOS:
Petições encaminhadas por equivoco pelos operadores do direito a distribuição: Comarca de Mogi das Cruzes
Carta precatória:

Número do protocolo Assunto Advogado OAB UF
1001353-23.2015.8.26.0361 Carta Precatória Sergio Vesentini 81.395 SP

FORO DISTRITAL DE BRÁS CUBAS

Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOGI DAS CRUZES EM 09/02/2015
PROCESSO : 0000056-32.2015.8.26.0091
CLASSE : TUTELA C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR
AUTOR : J.P.
REQDA : V.T.O.
VARA : 2ª VARA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CARMEM DE SOUZA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PRISCILA VIRGINIO DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0102/2015



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1476

Processo 0000332-97.2014.8.26.0091 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Ho Yeong - Dê ciência à parte autora sobre 
o ofício do INCRA de fls. 60/61. - ADV: WELLINGTON DA SILVA SANTOS (OAB 188824/SP)

Processo 0000629-07.2014.8.26.0091 - Busca e Apreensão - Liminar - Miguel Antonio Bertonzin - Valdecir Alves Toledo - 
Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta por Miguel Antônio Bertonzin em face de Valdecir Alves Toledo. 
Primeiramente, verifico que, do acordo realizado em juízo e devidamente homologado às fls. 51, não consta a indicação do valor 
indicado às fls. 67, referente a renovação de conta. Contudo, é certo que o referido acordo judicial contemplou a necessidade de 
quitação do acordo para viabilizar a transferência do veículo para o nome do réu ou de terceira pessoa. Assim, no que se refere 
ao eventual débito de renovação de conta, por não ter sido contemplado no acordo judicial que extinguiu o feito nos termos do 
artigo 269, III, do CPC, cabe ao autor o ajuizamento de ação própria para efetivar a sua cobrança, se o caso. No mais, haja vista 
a comprovação da quitação das parcelas 48 a 60 do financiamento (fls. 74), providencie o réu a juntada aos autos de recibo 
de quitação total do financiamento Prazo de 05 (cinco) dias. Com a juntada, intime-se o autor para comprovar nos autos que 
entregou o documento de transferência do veículo (CRV) devidamente assinado e, com firma reconhecida, para que o réu possa 
providenciar a transferência do mesmo, nos termos do acordo de fls. 51 Prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: LUCIANO ALVES 
(OAB 267006/SP), PENINA ALVES DE OLIVEIRA (OAB 216245/SP)

Processo 0001511-67.1994.8.26.0091 (361.02.1994.001511) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Antonia Machado 
Sant anna - JULGO PROCEDENTE a presente ação de usucapião, com a Resolução de Mérito, nos termos do artigo 269, I, 
do CPC, para reconhecer que Antonia Machado Sant’anna detém o domínio do imóvel composto pelo Lote 02 da Quadra K, do 
Loteamento denominado Vila Paulista, com área de 889,37 m², situado na Avenida Florêncio de Paiva, nº 804, Vila Paulista, 
nesta Distrital e Comarca, que pode ter origem em transcrição do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes, imóvel 
especificado pelo memorial descritivo de fl. 494 e levantamento de fl. 493, que passa a fazer parte integrante desta sentença. Em 
consequência, determino ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis Competente que proceda à abertura de nova matrícula 
referente ao imóvel em questão, indicando a titularidade do bem em nome da autora. Sem custas e honorários porque a autora 
é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Lance a Serventia tarja de feito sentenciado, retire a tarja de atuação do CNJ e 
dê-se baixa do feito na planilha do CNJ. Transita em Julgado, expeça-se mandado de registro. Após, adotadas as providencias 
de praxe, arquivem-se os autos. P. R. I. C. - ADV: JOSE MIRAGAIA RIBEIRO JUNIOR (OAB 87722/SP)

Processo 0002151-89.2002.8.26.0091 (361.02.2002.002151) - Usucapião - José Júlio Rodrigues e outro - Antranik Vezneyan 
e outros - JULGO PROCEDENTE a presente ação de usucapião, com a Resolução de Mérito, nos termos do artigo 269, I, do 
CPC, para reconhecer que José Júlio Rodrigues e Maria Conceição de Almeida detêm o domínio do imóvel composto por parte 
da Quadra 60, do Loteamento denominado Vila Jundiapeba, situado na Avenida José Rodrigues Pires, nº 521, Jundiapeba, Mogi 
das Cruzes, SP, com área de 166,00 m², oriundo da matrícula nº 33.492 (área maior) do 2º Cartório de Registro de Imóveis de 
Mogi das Cruzes, imóvel especificado pelo memorial descritivo de fl. 198 e levantamento de fl. 204, que passa a fazer parte 
integrante desta sentença. Em consequência, determino ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis Competente que proceda 
à abertura de nova matrícula referente ao imóvel em questão, indicando a titularidade do bem em nome dos autores. Sem custas 
porque os autores são beneficiários da assistência judiciária gratuita. Condeno os réus ao pagamento de despesas processuais 
e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 por equidade, observada a concessão de AJG para fins de execução da verba. 
Fixos os honorários do Patrono da parte autora e da Curadora Especial, nomeados às fls. 135 e 122, respectivamrente, por 
equidade ao trabalho desenvolvido, em 60% da Tabela do Convênio DPE/OAB. Lance a Serventia tarja de feito sentenciado, 
retire a tarja de atuação do CNJ e dê-se baixa do feito na planilha do CNJ. Transita em Julgado, expeça-se mandado de registro 
e as competentes certidões de honorários. Após, adotadas as providencias de praxe, arquivem-se os autos. P. R. I. C. - ADV: 
FRANCISCO ALVES DE LIMA (OAB 55120/SP), ROSA MARIA MACENA DA SILVA SANTOS (OAB 226270/SP)

Processo 0002421-64.2012.8.26.0091 (361.02.2012.002421) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Nilzete Vieira Lima de 
Souza e outro - Do que até aqui consta verifica-se que as partes neste feito são legítimas e estão regularmente representadas. 
Outrossim, há interesse processual e o pedido é juridicamente possível. Também estão presentes os pressupostos de constituição 
e desenvolvimento válido e regular do processo. Diante dos resultados das pesquisas efetuadas nos autos para localização dos 
endereços e das diligências negativas, convalido a citação dos réus por edital. Não há outras questões processuais pendentes a 
serem analisadas. Diante do exposto, dou o feito por saneado. Considero necessária a realização da prova pericial para verificar 
as confrontações do imóvel, a sua área, bem como as benfeitorias realizadas. Além disso, em caso de procedência da ação, a 
sentença que vier a declarar o domínio sobre o imóvel objeto da demanda servirá de título hábil ao registro. Determino, pois a 
realização da prova pericial na área ocupada, nomeando para sua realização o(a) Perito(a): FERNANDO MONTAGNER LEOMIL, 
independentemente de compromisso (art. 422 do C.P.C.), que retificará ou ratificará a planta e o memorial descritivo junto aos 
autos. Fixo como pontos controvertidos: a) a posse dos autores, período e características; b) eventuais benfeitorias realizadas 
no imóvel e c) delimitações da área. Quando da realização da perícia, deverão ser respondidos os seguintes quesitos: 1) O 
imóvel usucapiendo está perfeitamente descrito na petição inicial? A descrição confere com a planta apresentada? A descrição 
e a planta conferem com os dados reais encontrados na perícia. 2) Qual a localização, medidas, designação cadastral e área 
(rua, número, freguesia, subdistrito, distância da esquina mais próxima, lado par ou ímpar art. 255 da Lei de Registro Públicos), 
bem como denominação ou denominações anteriores da via pública. Em sendo imóvel rural qual a área em alqueires, hectares 
e metros quadrados, as características, os contornos, a localização, a denominação e a designação cadastral. 3) Quais são 
os confrontantes do imóvel periciando e seus respectivos endereços? Conferem com a relação dos que foram mencionados e 
citados para a ação? 4) Existem benfeitorias no imóvel? Quais são? Qual data aproximada das construções? Há cerca ou muro? 
5) Há elementos idôneos para afirmar quem fez as construções? Em caso positivo, quais são? 6) Há árvores frutíferas? Quais? 
Qual a idade aproximada? 7) Há elementos idôneos para afirmar quem as plantou? 8) Há outras plantações que possam ser 
consideradas permanentes? Qual a idade provável? Há elementos para indicar quem as fez? Existe ou existiu produtividade 
na área objeto de usucapião? 9) Quem está na posse do imóvel? Desde quando? Há notícias de antecessores na posse? O 
usucapiente reside no local? 10) Informe-se, nas proximidades, a respeito das pessoas e atos possessórios sobre o imóvel 
usucapiendo nos últimos vinte anos relacionando as fontes de informações, pormenorizadamente. 11) Elabore-se planta do 
imóvel, em duas vias, nela fazendo constar a localização exata dos confinantes indicados na perícia. 12) Apontem-se as 
divergências (área, dados, características, descrições, limitações etc.) entre os dados apurados na perícia e os que constem 
de outros títulos (documentos, planta, petição inicial etc), esclarecendo-se a que se podem atribuir. 13) O imóvel usucapiendo 
constitui bem público ou confronta com terras devolutas, parque ou reserva florestal, praça, zona metropolitana, área de 
segurança nacional, faixas de fronteira, áreas reservadas, terrenos de marinha, estradas de ferro, rodovias, zona prioritária 
para reforma agrária, rios ou cursos d’água, lagos, lagoas, etc.? Discriminar se o bem é Federal, Estadual ou Municipal. 14) Em 
caso de rodovia, no trecho confinante, esclarecer se é Federal, Estadual ou Municipal, bem como a largura de fato, se a área 
está cercada e se já obediência a faixa non aedificandi. 15) O imóvel usucapiendo está situado em perímetro discriminado ou 
em discriminação? 16) O imóvel é construído em terras devolutas do Município ou confronta com estas? Há notícia de terras 
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devolutas circunvizinhas à área usucapienda? 17) Quanto dista do ponto central da sede do Município? Acha-se dentro ou 
fora do perímetro urbano do Município? 18) Há cadastro em nome de alguém junto à Divisão de Tributação do Município ou no 
INCRA? 19) O imóvel pertenceu antigamente a algum particular? 20) Confinando o bem com faixa de fronteira, acha-se esta 
resguardada? 21) Existe rio, lagos, lagoas ou curso d’água no imóvel usucapiendo ou com eles confrontando. Em caso afirmativo 
deverão ser respondidos os seguintes quesitos: a) são formados por nascentes próprias ou por cursos d’água? b) tem suas 
nascentes e foz em que lugares? c) o curso d’água é navegável por embarcações de qualquer natureza? d) a área sujeita-se a 
enchentes ou inundações? c) existem obras de engenharia para retenção desse curso d’água? onde?. 22) Qual o valor venal do 
imóvel usucapiendo? Não se trata de valor, mas de mera estimação, tal qual para fins de lançamento de impostos. Esclareçam-
se quais elementos serviram de base para a resposta. 23) Em se tratando de mais de um imóvel, pede-se a elaboração de 
respostas distintas aos quesitos, para cada um deles. 24) Pede-se aos peritos, em havendo participação de assistente técnicos, 
que, na medida do possível, elaborem laudo único. Poderão ser prestados outros informes úteis ao esclarecimento da Justiça, 
considerando-se as peculiaridades que o caso apresentar. 25)Apurar,nas proximidades,indagando os confrontantes e vizinhos 
idôneos, a respeito das pessoas e atos possessórios por elas praticados sobre o imóvel sub judice nos últimos vinte anos, 
relacionado e qualificando as fontes de informações. Sendo a parte ativa beneficiária da gratuidade processual, oficie-se à 
DPE para disponibilização dos honorários do(a) Sr(a). Perito(a). Com a reserva, intime-se o(a) Sr(a) Perito(a) a dar início 
aos trabalhos, o(a) qual deverá designar o dia e o horário em que a perícia será realizada, comunicando a este Juízo com 
antecedência suficiente para serem feitas as intimações necessárias. Com a designação da perícia, dê-se ciência às partes, 
para os fins do art. 431-A do CPC Carregando(incluído pela Lei nº 10.358 /01) e aguarde-se sua conclusão. Laudo em trinta 
dias. Após a entrega do laudo, fica, desde já, autorizado o levantamento dos honorários, expedindo-se o necessário. Terão as 
partes cinco dias contados da intimação desta decisão para a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos (CPF, 
art. 421, § 1.), sob pena de preclusão. Oportunamente será designada audiência de instrução e julgamento para a produção de 
prova oral. - ADV: JOÃO BRAGANTINI MACHADO (OAB 290594/SP)

Processo 0003131-31.2005.8.26.0091 (361.02.2005.003131) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Eriberto 
Alves Nascimento - “Ciência às partes do Laudo Pericial juntado aos autos (fls. 216/233). Manifestem-se acerca do referido 
documento no prazo legal.” - ADV: EDUARDO GOMES DE QUEIROZ (OAB 158362/SP), SAMUEL ABRUSSES (OAB 243607/
SP)

Processo 0003542-74.2005.8.26.0091 (361.02.2005.003542) - Procedimento Sumário - Juscelino Alves dos Santos - 
Bandeirante Energia S/A - Ciência ao(s) patrono(s) atuante(s) pelo convênio OAB/DPE, da competente Certidão de Honorários 
emitida, estando a mesma disponível no sítio eletrônico do eg. TJSP para impressão e encaminhamento. Outrossim, 
permanecerão os autos em Cartório pelo prazo de 30 dias, findo o qual serão os mesmos remetidos ao Arquivo Geral. - ADV: 
FREDERICO AUGUSTO DOS SANTOS COSTA (OAB 163438/SP)

Processo 0003610-77.2012.8.26.0091 (361.02.2012.003610) - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Labor Serviços 
Gerais Ltda - Elvira Messias dos Santos - Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 
para rescindir o contrato de locação existente entre as partes e, determinar o despejo da ré do imóvel locado, fixando-lhe o prazo 
de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel (art. 63, § 1º, “b”, in fine, da Lei nº 8.245/91), sob pena de despejo 
coercitivo. Para a hipótese de execução provisória da sentença, tendo em vista se tratar de despejo por denúncia vazia (artigo 
6º da Lei de Locações), nos termos do artigo 64 da Lei nº 8.245/91, deverá a parte-autora prestar caução equivalente ao valor de 
06 (seis) meses de aluguel, atualizados até a data da prestação da caução. A ré arcará, ainda, com a integralidade das custas 
e despesas processuais, além de honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais), atualizados 
monetariamente a partir desta data. Contudo, tendo em vista a concessão da justiça gratuita, a cobrança dos referidos valores 
ficará condicionada aos termos dos artigos 11 e 12 da Lei 1.060/50. Lance a Serventia, aos autos, a tarja indicativa de feito 
sentenciado. Transitada esta em julgada, após as devidas anotações e registro, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos 
observando as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: LIVIO DE VIVO (OAB 15411/SP), JOAQUIM SALVADOR SIQUEIRA (OAB 
101014/SP), DENISE DE FREITAS VIEIRA (OAB 220270/SP)

Processo 0003831-02.2008.8.26.0091 (361.02.2008.003831) - Depósito - Alienação Fiduciária - Aymore Credito Financiamento 
Investimento S/A - Marcos Antonio Vital Machado - Vistos. Cuida-se de AÇÃO DE DEPÓSITO proposta por Aymoré Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A em face de Marcos Antônio Vital Machado. Fls. 151/173: Ciente. Primeiramente, no que se 
refere à petição de fls. 174/verso, é certo, nos termos do artigo 333, do CPC, que cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos 
do seu direito (inciso I) e, ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (inciso II). Assim, 
cabe à instituição-autora a prova da efetiva realização do negócio jurídico e, cabe à parte-requerida a prova da falsidade da 
assinatura aposta às fls. 23 verso. No mais, DEFIRO o pedido formulado pelo expert nomeado (fls. 151/154), referente à sua 
opção de recebimento do valor de seus honorários ao final do processo, da parte vencida; ou expedição de certidão de crédito 
para futura cobrança do Estado, caso a parte vencida seja o réu - beneficiário da justiça gratuita. De tal modo, fixo os honorários 
periciais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Com isso, providencie a serventia a intimação do Sr. Perito para dar início 
aos trabalhos periciais, com urgência, tendo em vista trata-se de processo afeto à meta CNJ. Intime-se e Cumpra-se. - ADV: 
DANIEL HENRIQUE CHAVES AUERBACH (OAB 314482/SP), NELSON VIEIRA NETO (OAB 158954/SP), SILVIA APARECIDA 
VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)

Processo 0004301-23.2014.8.26.0091 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - José Aurélio Gonçalves de Faria e outro - 
Ciência ao autor, da competente Carta Precatória emitida. Deverá o(a) patrono(a) da parte, sem a necessidade de comparecimento 
em Cartório, acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça SP e reproduzir cópia fidedigna da CARTA PRECATÓRIA emitida 
(3 vias), com a assinatura digital do julgador, instruindo-a com cópias processuais pertinentes que estão em seu poder (cópia da 
inicial para contrafé e demais peças que julgue pertinentes), e comprovando o recolhimento de eventuais custas/diligências e, 
diretamente, providenciar sua devida protocolização na Comarca destinatária, comprovando-se nos autos em seguida, em dez 
dias, seu devido encaminhamento / distribuição. - ADV: FRANCISCO MERIQUE (OAB 154124/SP)

Processo 0004482-29.2011.8.26.0091 (361.02.2011.004482) - Usucapião - Paulo Luiz Leandro e outro - Nada a deliberar 
nestes autos. Aguarde-se o encerramento do ciclo citatório, certificando a Serventia o integral cumprimento da decisão antes 
de remeter os autos novamente à conclusão. Quanto as questões levantadas pelo contestante serão apreciadas no momento. - 
ADV: ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA (OAB 120843/SP), ANTONIO DE SOUZA (OAB 177953/SP)

Processo 0004482-29.2011.8.26.0091 (361.02.2011.004482) - Usucapião - Paulo Luiz Leandro e outro - “Tendo em vista 
as certidões de fls. 103 e 143, nas quais constam que a Cooperativa Habitacional do Trabalhador - Coopercasa, Seiji Yawata 
e Seico Yawata não foram localizados para citação pessoal, recolha o autor as custas para pesquisa por meio eletrônico para 
localização das pessoas acima indicadas, a fim de dar cumprimento ao quanto determinado na r. Decisão de fls. 67/68. Tendo 
em vista a certidão do sr. Oficial de Justiça de fls. 108, recolha o autor as custas para diligência para a citação da Sra. Zilda 
Mitiko Umezaki, não localizada”. - ADV: ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA (OAB 120843/SP), ANTONIO DE SOUZA (OAB 
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177953/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CARMEM DE SOUZA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PRISCILA VIRGINIO DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0103/2015
Processo 0000475-67.2006.8.26.0091 (361.02.2006.000475) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Damares Jacinto Santos - 

JOSÉ SEBASTIÃO BATISTA - Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação de USUCAPIÃO ESPECIAL 
URBANA (CONSTITUCIONAL), com a Resolução de Mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC, para reconhecer que Damares 
Jacinto Santos detém o domínio do imóvel composto por parte do Lote 13 da Quadra 12, do Loteamento denominado Vila 
Brasileira, com área de 114,00 m², situado na Rua Ícaro Coelho, nº 53, Vila Brasileira, nesta Distrital e Comarca , oriundo da 
matrícula nº 25.834 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes, imóvel especificado pelo memorial descritivo 
de fl. 194 e levantamento de fl. 193, que passa a fazer parte integrante desta sentença. Em consequência, determino ao Oficial 
do Cartório de Registro de Imóveis Competente que proceda à abertura de nova matrícula referente ao imóvel em questão, 
indicando a titularidade do bem em nome dos autores. Sem custas e honorários porque o autor é beneficiário da assistência 
judiciária gratuita. Fixos os honorários do Curador Especial nomeado às fl. 149, por equidade ao trabalho desenvolvido, em 
100% da Tabela do Convênio DPE/OAB cód. 115. Lance a Serventia tarja de feito sentenciado, retire a tarja de atuação do CNJ 
e dê-se baixa do feito na planilha do CNJ. Transita em Julgado, expeça-se mandado de registro e as competentes certidões de 
honorários. Após, adotadas as providencias de praxe, arquivem-se os autos. P. R. I. C.. - ADV: AFONSO CARLOS DE ARAUJO 
(OAB 203300/SP), HÉLIO CASTRO TEIXEIRA (OAB 179203/SP)

Processo 0001975-13.2002.8.26.0091 (361.02.2002.001975) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Maria Madalena 
Feliciano e outros - Teresa Donizeti Feliciano de Miranda e outro - Trata-se de processo de cobrança na fase de cumprimento 
de sentença. Como pode ser visto em fases anteriores,atento aos interesses da parte exequente, na adjudicação da parte ideal 
de 1/6 (um sexto ) dos direitos hereditários pertencente a executada sobre o imóvel indicado às fls. 149, efetuou a penhora (fls. 
159). Em seguida realizou se avaliação do bem conforme laudo de fls. 220/226, com regulares intimações. A executada não 
impugnou o laudo apresentado. Os exequentes reiteraram o pedido de adjudicação às fls. 242/243. Decido. Diante da ausência 
de impugnação da executada, acolho o pedido da exequente e na forma do art. 685-A do CPC, declaro adjudicada em favor dos 
exequentes a parte ideal de 1/6 (um sexto ) dos direitos hereditários pertencente a executada sobre o imóvel de propriedade 
de Pedro Feliciano e Antonia da Assunção Teixeira Feliciano (falecidos). Tome-se por termo a adjudicação do bem imóvel em 
favor dos exequente e publique-se. Decorrido o prazo de quinze dias, se nada for requerido e na ausência de impugnação à 
adjudicação, expeça-se carta de adjudicação em favor dos credores. Por fim considerando que o valor do bem adjudicado 
revela-se insuficiente para o pagamento integral do débito, após a retirada da Carta de Adjudicação, aguarde por trinta dias que 
a parte exequente promova o prosseguimento da execução, independentemente de nova intimação deste Juízo. No silêncio 
lance-se no SAJ/PG-5 a movimentação respectiva a suspensão do feito, certificando-se e arquivem-se os autos no aguardo de 
provocação RECADO DA SERVENTIA: TERMO DE ADJUDICAÇÃO JÁ EXPEDIDO, AGUARDANDO OS REQUERENTES PARA 
ASSINÁ-LO. - ADV: MAURO ALVES (OAB 103400/SP), FRANCISCO ALVES DE LIMA (OAB 55120/SP), JERRY ALVES DE LIMA 
(OAB 276789/SP)

Processo 0003205-70.2014.8.26.0091 (apensado ao processo 0006882-84.2008.8.26) (processo principal 0006882-
84.2008.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Eduardo Ferrarese - - Michel de Medeiros Ferrarese - Elza dos Santos 
Ferrarese - Vistos. Cuida-se de IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA apresentada por Eduardo Ferrarese em 
face de Elza dos Santos Ferrarese. Primeiramente, verifico que os autos principais foram remetidos ao arquivo em meados de 
2012, logo após a extinção do feito no sistema SIDAP e, que o pedido de desarquivamento, para a instauração desta incidente 
se deu em 2014. Assim, muito embora o quanto certificado às fls. 13 (decurso do prazo para a impugnada se manifestar), 
deve ser desconsiderada, haja vista a possibilidade de que a impugnada não esteja mais sendo representada pelo patrono 
que recebeu a intimação pela imprensa oficial. Com isso, para evitar eventual alegação de nulidade, providencie a serventia a 
intimação pessoal da ré-impugnada, nos termos do r. despacho de fls. 07. Int. - ADV: MAURO QUEREZA JANEIRO FILHO (OAB 
115609/SP), CICERO OSMAR DA ROS (OAB 25888/SP)

Processo 0003546-09.2008.8.26.0091/01 (apensado ao processo 0003546-09.2008.8.26) - Cumprimento de sentença 
- Microlite S/A - His Logistica do Brasil Ltda e outros - Trata-se a presente demanda de Ação Declaratória de Inexistência 
de Crédito, em fase de cumprimento de sentença, proposta pela MICROLITE S/A em face de HIS LOGÍSTICA DO BRASIL 
LTDA. Intimado o(a) devedor(a), por meio de seu representante legal, para pagamento nos termos do art. 475-J do CPC, 
decorreu o prazo sem que o devedor comprovasse nos autos o pagamento do débito. Foi requerida a penhora on line, a qual 
restou infrutífera (fls. 145/146). Requer a Autora-Exequente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, visto 
que a mesma encerrou suas atividades de forma irregular, já que consta como encerrada suas atividades apenas na Receita 
Federal, estando a JUCESP desatualizada da situação em que se encontra a referida empresa. Juntou certidão atualizada da 
JUCESP e da Receita Federal às fls. 180 e 200, respectivamente. É O RELATÓRIO. DECIDO. A teoria da desconsideração 
da personalidade jurídica, que vinha sendo aplicada, no Brasil, em razão de construção doutrinário-pretoriana, veio a ser 
positivada com o advento do novo Código Civil, o qual dispõe, no seu art. 50, que, “Em caso de abuso da personalidade 
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou 
do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações 
sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”. Evidentemente, o encerramento 
irregular das atividades de uma sociedade empresária, ou seja, sem que tivesse sido precedido de processo de liquidação, com 
a realização do ativo para o pagamento do passivo, pode ser caracterizado como desvio de finalidade a autorizar a superação 
da personalidade jurídica, permitindo, com isso, que os bens particulares dos sócios respondam pelo pagamento das dívidas 
sociais. Nesse sentido: “SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA ? Dissolução irregular ? Penhora de 
bens particulares de sócio por dívida da sociedade ? Admissibilidade ? (...) (Teoria da Desconsideração da Personalidade 
Jurídica) ? Declarações de voto. A determinação legal do art. 596 do CPC, de que os sócios não respondem pelas dívidas 
sociais, diz respeito à regular extinção da empresa e à regularidade das obrigações sociais. A irregularidade da atuação pelo 
desaparecimento da empresa sem a regular quitação de seus débitos impõe outro entendimento, ou seja, de que (a lei) autoriza 
o alcance dos bens dos sócios para completar o capital social que foi diluído pela má gestão dos negócios da empresa” (2º 
TACivSP, RT, 713/177, apud COELHO, Fábio Ulhoa. A sociedade limitada no novo Código Civil, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 
111). No caso dos autos, a certidão da Receita Federal de fls. 200 dá conta de que as atividades da executada foram encerradas 
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há cinco anos. Posto isso, defiro o requerimento formulado para o fim de desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade 
empresária e determinar a inclusão do(s) sócio(s) MARIA RITA KODAMA e CELESTE KODAMA qualificado(s) a fls. 182 , no 
pólo passivo da relação processual, procedendo o Cartório às necessárias comunicações e anotações, no SAJ/PG-5. Em termos 
de prosseguimento do feito, defiro a penhora via sistema BACENJUD, em face dos sócios executados, desde que comprovado 
o recolhimento das despesas pertinentes (Provimento CSM nº 2.195/2014) e após a juntada da planilha de débito atualizada. 
Apresentada a planilha e recolhidas as custas providencie a Serventia minuta de pesquisa de ativos financeiros, e consequente 
bloqueio, nos termos do Convênio BACENJUD e conclusos para que seja providenciada a assinatura digital da minuta. Aguarde-
se por três dias a conclusão da operação, voltando-me conclusos. Havendo bloqueio, tornem com minuta para transferência do 
dinheiro para conta judicial até o limite do crédito, bem como com minuta para eventual liberação do bloqueio relativo a valores 
excedentes ao valor do crédito. Em caso de resposta positiva seguida de solicitação de transferência de numerário, providencie 
(m) o (s) exequente (s) o necessário para intimação do (a)(s) executado (a)(s), caso não esteja (m) representado (s) nos autos. 
Caso representado nos autos, o prazo de quinze dias para impugnação começará a fluir após a intimação deste despacho 
(art. 475-J, § 1º, do CPC). Em caso de resposta negativa, manifeste (m)-se o (s) exequente, em termos de prosseguimento, no 
prazo de cinco dias. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: CARLA MALUF ELIAS (OAB 110819/SP), RUBENS 
CARMO ELIAS FILHO (OAB 138871/SP), LOURDES RABIÇO CIATTI ROZA (OAB 171249/SP)

Processo 0004050-73.2012.8.26.0091 (361.02.2012.004050) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Moises 
Jeronimo da Silva - Vistos. Cuida-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (fls. 104/110) apresentada pelo executado 
em face da penhora on-line realizada às fls. 92/93, em atenção ao disposto na r. decisão de fls. 88. Pretende o excipiente 
o reconhecimento da inexigibilidade do título sobre o qual se funda a presente execução, sob a alegação de falsidade de 
assinatura, posto que a invalidade do cheque resulta a inexistência do próprio título, nos termos do artigo 586 cc. 618, I, 
do CPC. Houve manifestação do exequente-excepto às fls. 116/117. É o relatório. DECIDO. É certa a ausência de previsão 
legal sobre o instituto da exceção de pré-executividade, contudo, esta é admitida em nosso direito para casos em que se 
verifica, de antemão, a ausência de alguma das condições da ação executiva ou mesmo a falta de algum requisito do título 
executivo. Tal incidente, por sua própria natureza, não admite dilação probatória, de modo que passo à análise da matéria 
alegada. Com isso, tendo em vista premente necessidade de dilação probatória, seja em sede de embargos à execução ou, 
pela instauração de incidente de falsidade, não há que se falar, neste momento em reconhecimento da inexigibilidade do título. 
Nesse sentido: Agravo de Instrumento - Ação de execução de titulo extrajudicial -Cheque- Alegação deassinatura falsaExceção 
depré-executividade- Imperiosidade de instauração do incidente de falsidade - Impossibilidade de extinção sumária da execução 
- Recurso não provido. (13ª Câmara de Direito Privado do TJSP AI nº 0005216-69.2005.8.26.0000; Relatora Des. Dra. Zélia 
Maria Antunes Alves; DJ. 06/07/2005). E, ainda: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CHEQUES. EXCEÇÃODEPRÉ-
EXECUTIVIDADE. DESACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO. O instituto daexceção depré-executividadeé construção pretoriana, 
com cabimento nas hipóteses excepcionalíssimas e restritas de flagrante inexistência ou nulidade dotítulo executivo, bem assim 
nas hipóteses referentes a falta de pressupostos processuais ou condições da ação, o que não se verifica na hipótese vertida 
nos autos, em que o agravante pretende a declaração deinexigibilidade do débito representado pelos títulos que aparelham a 
execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (16ª Câmara Cível do TJRS Agravo de Instrumento Nº 70047173315; 
Relator Des. Dr. Marco Aurélio dos Santos Caminha; DJ. 12/04/2012). Portanto, por se tratar, o título executivo, de um cheque 
empresa plus (fls. 06), necessário se o confronto das fichas de assinaturas arquivadas no banco-sacado para a verificação das 
assinaturas daqueles que detinham permissão para assinar o referido cheque empresa. Dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO 
o requerimento formulado pelo executado-excipiente às fls. 104/110, para determinar o prosseguimento da execução, devendo o 
executado questionar a validade do título utilizando-se dos meios processuais pertinentes. Certificado o decurso do prazo para 
a interposição de eventual recurso, tornem os conclusos para a apreciação do pedido de fls.114. Int. - ADV: CEDRIC DARWIN 
ANDRADE DE PAULA ALVES (OAB 146556/SP), FABRICIA OLIVEIRA DAS NEVES (OAB 209073/SP), WILSON DE MARCO 
JUNIOR (OAB 211011/SP), JOSELI APARECIDA GUIMARÃES (OAB 320681/SP)

Processo 0004835-64.2014.8.26.0091 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Ciência ao autor, da(s) competente(s) Carta(s) Precatória(s) emitida(s). 
Deverá o(a) patrono(a) da parte, sem a necessidade de comparecimento em Cartório, acessar o sítio eletrônico do Tribunal 
de Justiça SP e reproduzir cópia fidedigna da CARTA PRECATÓRIA emitida (3 vias), com a assinatura digital do julgador, 
instruindo-a com cópias processuais pertinentes que estão em seu poder (cópia da inicial para contrafé e demais peças que 
julgue pertinentes), e comprovando o recolhimento de eventuais custas/diligências e, diretamente, providenciar sua devida 
protocolização na Comarca destinatária, comprovando-se nos autos em seguida, em dez dias, seu devido encaminhamento / 
distribuição. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP), FERDINANDO MELILLO (OAB 42164/SP)

Processo 0006245-46.2003.8.26.0091 (361.02.2003.006245) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - 
Caixa Beneficente Santo Angelo - Katsuyuki Shimazu - Vistos. Diante dos esclarecimentos de que a área está em vias de ser 
desapropriada administrativamente, manifeste-se a exequente se tem interesse na designação de audiência de conciliação 
conforme requerido pelo executado. Intime-se. - ADV: IGOR APANAVICIUS (OAB 148448/SP), CARLOS ALBERTO ZAMBOTTO 
(OAB 129197/SP), FATIMA COUTO (OAB 34333/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CARMEM DE SOUZA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PRISCILA VIRGINIO DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0104/2015
Processo 0005658-82.2007.8.26.0091 (361.02.2007.005658) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Antonio Seiji 

Suzuki - Habitat Cooperativa Habitacional - Decisão fls. 316: Vistos, Designo audiência de tentativa de conciliação, instrução, 
debates e julgamento, para o dia 06 de abril de 2015, às 17:30 horas, devendo as partes arrolar suas testemunhas no prazo de 
10 (dez) dias a contar desta decisão, observando-se os termos do artigo 953 das Normas de Serviços dos Ofícios Judiciais CGJ 
do TJSP, sob pena de preclusão da prova, bem como recolher no mesmo prazo as custas de intimação, se o caso. A Serventia 
deverá observar se já foram arroladas testemunhas na petição inicial e contestação, providenciando o que for necessário para 
a realização da Solenidade. Intimem-se as partes, via imprensa Oficial, através de seus patronos. - ADV: JOAQUIM CARLOS 
PAIXAO JUNIOR (OAB 147982/SP), RODRIGO FERREIRA DA COSTA (OAB 253457/SP), JOAQUIM CARLOS PAIXAO (OAB 
27706/SP)

Processo 0006348-48.2006.8.26.0091 (361.02.2006.006348) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
A.F.S. - - V.S.L.T. e outros - Decisão fls. 302: Tendo em vista que as diligências para concluir o ciclo citatório já foram realizada, 
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designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de abril de 2015 às 15:30 horas. As partes deverão arrolar suas 
testemunhas no prazo de 10 dias a contar desta decisão sob pena de preclusão da prova, recolhendo no mesmo prazo as custas 
de intimação, se o caso. A Serventia deverá observar se já foram arroladas testemunhas (fls. 220vº e 241/242, providenciando 
o necessário para a realização da Solenidade. - ADV: ALESSANDRA MATA (OAB 182232/SP), INOCENCIO MATOS ROCHA 
NETO (OAB 235828/SP), FRANCISCO ALVES DE LIMA (OAB 55120/SP), VIVIANE TOLENTINO PEREIRA (OAB 291207/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARAq
JUIZ(A) DE DIREITO ROBSON BARBOSA LIMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANDREA YOSHINAGA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0052/2015  (10/02/2015)

Processo 0000956-25.2009.8.26.0091 (361.02.2009.000956) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.M.R.N. e outro - 
M.M.R.J. - Ante a certidão retro, arquivem-se os autos no aguardo de provocação. Int. - ADV: RITA DE CÁSSIA PROENÇA 
ROGGERO (OAB 225853/SP)

Processo 0001398-49.2013.8.26.0091 - Monitória - Cheque - Arnaldo Ferreira de Carvalho ME - Edite Ribeiro Lopes - Defiro 
o pedido retro. Manifeste-se a parte executada para que se manifeste a respeito da petição retro da exequente. Int. - ADV: 
BENEDICTO NUNES DE SOUSA (OAB 140552/SP), REGINA SELENE VIEIRA (OAB 87151/SP)

Processo 0001500-37.2014.8.26.0091 (apensado ao processo 0003768-98.2013.8.26) - Embargos de Terceiro - Esbulho / 
Turbação / Ameaça - Aparecida Nunes de Oliveira - Concedo o prazo suplementar conforme requerido na petição retro. Ao final 
do prazo, deverá a parte autora se manifestar em termos de prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação, 
sendo certo que não será deferido novo prazo. No silêncio, tornem conclusos. Int. - ADV: CICERO OSMAR DA ROS (OAB 
25888/SP)

Processo 0001583-24.2012.8.26.0091 (361.02.2012.001583) - Execução de Alimentos - Alimentos - L.O.P. - G.J.P. - O 
executado foi devidamente citado e deixou decorrer o prazo sem pagamento ou justificação. A parte exequente manifestou-
se requerendo a prisão do executado. O Ministério Público opinou pela decretação da prisão do alimentante. DECIDO. Tendo 
em vista que o executado deixou decorrer in albis o prazo que lhe foi assinado para apresentar justificativa ou comprovar o 
pagamento, DECRETO a prisão do executado, pelo prazo de 30 dias, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil. 
Expeça-se mandado de prisão. Int. e ciência ao M.P. - ADV: ROSA MARIA MACENA DA SILVA SANTOS (OAB 226270/SP)

Processo 0001585-23.2014.8.26.0091 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.S.A. - Pelo exposto e por tudo o mais que dos 
autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o feito, com resolução de mérito, para o fim de decretar o divórcio do 
casal, com fundamento nos artigos 1580, § 2º do Código Civil e art. 226, § 6º da Constituição Federal. Expeça-se mandado 
de averbação com as formalidades legais, anotando-se o divórcio do casal. A guarda ficará com o genitor, havendo o direito 
de visitas por parte da requerida da seguinte forma: - quinzenalmente, aos sábados e domingos, podendo retirar no sábado às 
09:00 horas e devolvendo às 19:00 horas do domingo; no dia dos pais a filha ficará com o autor e no dia das mães ficará com a 
requerida; - no Natal de 2014 (compreendendo os dias 24 e 25), ano ímpar, a filha ficará com o autor, e o Ano Novo (compreendo 
os dias 31 e 1º) com a requerida, alterando-se a situação nos anos ímpares; - o aniversário da criança será compartilhado 
por ambos; - durante as férias escolares, cada genitor permanecerá com a filha pela metade do período de recesso, sendo 
que caberá ao autor a primeira metade das férias. Fixo a verba alimentar em 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos, 
enquanto estiver empregada, descontados somente o IRPF e a Contribuição Previdenciária. Os descontos serão feitos em folha 
e depositada na conta informada nos autos. A pensão incidirá sobre férias, terço constitucional, décimo terceiro e adicionais, 
não incidindo sobre horas extras, verbas rescisórias e FGTS. Na hipótese de desemprego, deixa-se consignado que o valor da 
pensão será de 40% (quarenta por cento) salário mínimo nacional vigente à época do pagamento (situação atual). A obrigação 
vencerá todo dia 10 de cada mês, devendo ser depositada na conta informada nos autos. O autor deverá informar a conta 
bancária para receber os depósitos. Caso não possua conta, deverá informar nos autos para que, em seguida, seja oficiado à 
agência local do Banco do Brasil para a abertura de conta em nome dele. Não há que se falar em condenação em sucumbência, 
pois não houve resistência ao pedido da inicial. Ademais, ambas as partes litigam sob os auspícios da assistência jurídica 
gratuita. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(OAB 999999/DP), TEREZINHA NAZELY DE LIMA SILVA (OAB 50136/SP)

Processo 0001681-72.2013.8.26.0091 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.S.P.S. e outro - Tendo 
em vista que o executado cumpriu a prisão civil, intime-se a parte autora para manifestar-se em termos de prosseguimento do 
feito. No silêncio, retornem conclusos. Int. - ADV: FERNANDO HENRIQUE ORTIZ SERRA (OAB 310445/SP)

Processo 0002383-81.2014.8.26.0091 - Procedimento Ordinário - Guarda - S.N.S. e outro - A.G.M. - Pelo exposto e por 
tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o feito, com resolução de mérito, para o fim de 
declarar que a guarda a filha Fernanda Sara Matias ficará com a genitora, havendo o direito de visitas por parte do genitor da 
seguinte forma: - quinzenalmente, aos sábados e domingos, podendo retirar no sábado às 09:00 horas e devolvendo às 19:00 
horas do domingo; no dia dos pais a filha ficará com o autor e no dia das mães ficará com a requerida; - no próximo Natal 
(compreendendo os dias 24 e 25), a filha ficará com o autor, e o Ano Novo (compreendo os dias 31 e 1º) com a requerida, 
alterando-se sucessivamente nos anos seguintes; - o aniversário da criança será compartilhado por ambos; - durante as férias 
escolares, cada genitor permanecerá com a filha pela metade do período de recesso, sendo que caberá ao autor a primeira 
metade das férias Fica ratificada a liminar de fls. 29. Fixo a verba alimentar em 15% (quinze por cento) dos vencimentos do 
requerido, descontados somente o IRPF e a Contribuição Previdenciária. Os descontos serão feitos em folha e depositada 
na conta informada nos autos. A pensão incidirá sobre férias, terço constitucional, décimo terceiro e adicionais, não incidindo 
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sobre horas extras, verbas rescisórias e FGTS. Na hipótese de desemprego ou trabalho sem vínculo empregatício, deixa-se 
consignado que o valor da pensão será de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo nacional vigente à época do pagamento. 
A obrigação vencerá todo dia 10 de cada mês, devendo ser depositada na conta informada nos autos. A parte autora deverá 
informar a conta bancária para receber os depósitos. Caso não possua conta, deverá informar nos autos para que, em seguida, 
seja oficiado à agência local do Banco do Brasil para a abertura de conta em nome dela. Não há que se falar em condenação em 
sucumbência, pois não houve resistência ao pedido da inicial. Ademais, ambas as partes litigam sob os auspícios da assistência 
jurídica gratuita. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. - ADV: FERNANDA FERNANDES FERREIRA (OAB 
336457/SP), ANTONIO GONÇALVES FILHO (OAB 336136/SP)

Processo 0002507-40.2009.8.26.0091 (361.02.2009.002507) - Arrolamento de Bens - C.D.G. - Intime-se o Inventariante 
a juntar aos autos, no prazo de 10 dias: a) certidões negativas municipal e federal em nome do de cujus. b) documento que 
comprova a propriedade do bem imóvel a ser partilhado. Deverá ainda, regularizar a representação processual de Marcia 
Miranda Maia Gura. Int. - ADV: LUIZ GERALDO ALVES (OAB 27262/SP)

Processo 0002521-53.2011.8.26.0091 (361.02.2011.002521) - Procedimento Ordinário - Guarda - E.F.S.E. - M.H.R. - 
Homologo a renúncia retro, tendo em vista que a defensora passou em concurso incompatível com a advocacia. Expeça-se a 
certidão de honorários da advogada no valor de 50% da tabela do convênio entre a OAB e a Defensoria Pública do Estado de 
São Paulo. À Defensoria para nova indicação. Com a resposta, intime-se da nomeação, bem como para dar andamento ao feito. 
- ADV: RENATA CATERINE DE LIMA LUIZ (OAB 243059/SP), ALFREDO MIRANDA MARTINS (OAB 98129/SP)

Processo 0002521-53.2011.8.26.0091 (361.02.2011.002521) - Procedimento Ordinário - Guarda - E.F.S.E. - Ciência à Dra. 
Magda Maria da Costa, OAB/SP 190.271, de sua nomeação como Advogado Dativo à Edilza Faria da Silva Evangelista, devendo 
apresentar defesa que entender cabível no prazo legal. - ADV: ALFREDO MIRANDA MARTINS (OAB 98129/SP), MAGDA MARIA 
DA COSTA (OAB 190271/SP)

Processo 0002552-10.2010.8.26.0091 (361.02.2010.002552) - Divórcio Consensual - Dissolução - P.C.F. e outro - Fls. 35/36: 
Expeça-se ofício à nova empregadora para descontos dos alimentos na forma estabelecida na sentença. Após, retornem ao 
arquivo. Int. - ADV: LEONARDO BITENCOURT COSTA (OAB 237587/SP), SAULO LAMARQUE REIS LACERDA (OAB 292855/
SP)

Processo 0002922-28.2006.8.26.0091 (361.02.2006.002922) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Paulo 
Henrique Gomes Magi e outro - Vistos. Conforme v. Acórdão, foi julgado procedente o pedido do autor e determinada a 
reintegração de posse. A parte requerida requereu a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração, sob a alegação 
de que seu filho, credor de alimentos, ajuizou a respectiva execução, sendo que naqueles autos foi determinada a penhora 
dos direitos possessórios do imóvel objeto desta ação. Conforme cópia da certidão de fls. 302, lavrada nos autos de execução 
de alimentos, o executado (autor desta ação), foi nomeado depositário do referido bem. Indefiro o pleito da parte requerida. 
Em que pese ter sido deferida a penhora sobre os direitos possessórios sobre o imóvel, tal fato não impede a reintegração de 
posse já determinada nesta ação, em cumprimento à coisa julgada. Ademais, considerando que o autor deste feito foi nomeado 
depositário do bem nos autos da execução de alimentos, tal fato corrobora que o mesmo seja reintegrado na posse do imóvel, já 
que não poderá dispor do mesmo em decorrência de seu ônus. Expeça-se novo mandado de reintegração de posse, com reforço 
policial. Int. - ADV: FERNANDO LUIZ DA SILVA (OAB 175281/SP), MATUSALEM FERREIRA DA SILVA JUNIOR (OAB 1567/AC), 
THIAGO SEI WAISER (OAB 310268/SP)

Processo 0002954-67.2005.8.26.0091 (361.02.2005.002954) - Outros Feitos não Especificados - Acidente de Trabalho - 
Israel Dória Santos - Insituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. Intime-se a parte autora para que adeque seu pedido nos 
termos do previsto no artigo 730, do CPC. Int. - ADV: MAGDA GONÇALVES TAVARES (OAB 170958/SP), MARCIO GODOFREDO 
DE ALVARENGA (OAB 224068/SP)

Processo 0003533-97.2014.8.26.0091 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Maria Joana Correa e outro - Defiro à parte autora 
o desentranhamento dos documentos originais que instruíram a inicial, mediante traslado por cópias simples a serem fornecidas 
pela parte interessada. O desentranhamento será feito, pelo ESCREVENTE, quando do comparecimento do(a) advogado(a) em 
balcão, no prazo de 30 dias. Int. - ADV: MARCIA BACELAR DE SOUSA LIMA (OAB 152128/SP)

Processo 0003889-29.2013.8.26.0091 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - J.B.P. - R.G.V. - Intimação 
do requerente, para que compareça no Setor Técnico de Serviço Social - Fórum da Comarca de Mogi das Cruzes - Av. Cândido 
Xavier de Almeida Souza, 159 , para entrevista em 19/03/2015 às 10h30, bem como da requerida e o infante, na mesma data às 
11h, conforme solicitação de fls. 519. - ADV: JOSE BERALDO (OAB 64060/SP), ADIELE FERREIRA LOPES (OAB 243823/SP)

Processo 0004566-59.2013.8.26.0091 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Cleonice de Castro Pereira - Vistos. Tendo 
em vista a apresentação do laudo pericial, que foi realizado a contento, oficie-se à Defensoria Pública local para que efetue 
a transferência dos honorários reservados para a conta do(a) perito(a) The Huey Miin, conforme ofício DP/FAJ/PERITOS nº 
1390172014. Servirá a presente, por cópia, como OFÍCIO. Expeça-se edital para citação de Onofre Duarte do Páteo e terceiros 
ausentes e interessados. Após, oficie-se para nomeação de curador especial. - ADV: MARCO ANTONIO PINTO SOARES (OAB 
59479/SP)

Processo 0004715-21.2014.8.26.0091 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - SIMDENTAL COMERCIO E 
DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - EPP - Intimação da parte autora para ciência sobre 
a devolução da carta de citação pelos correios com a seguinte informação: “desconhecido”; devendo manifestar-se em termos 
de prosseguimento, no prazo legal. - ADV: MÁRCIA CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA (OAB 159038/SP)

Processo 0004754-57.2010.8.26.0091 (361.02.2010.004754) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associaçao 
do Residencial Real Park Tiete - Vistos. Apresentado o cálculo, intime-se a parte exequente para comprovar o pagamento das 
taxas devidas, salvo se for beneficiária dos auspícios da assistência jurídica gratuita, para a realização da penhora online 
(BacenJud) e para a realização de pesquisa de bens junto à Receita Federal (InfoJud). A providência visa a economizar tempo, 
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sendo que a taxa recolhida poderá ser facilmente restituída no caso de não realização da providência. A parte exequente terá 
o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das taxas. No silêncio, arquivem-se os autos. Com o recolhimento de ambas 
as taxas, salvo se for beneficiária dos auspícios da assistência jurídica gratuita, providencie a serventia o necessário para 
a penhora online (BacenJud) e pesquisa de bens junto à Receita Federal (InfoJud). Com a notícia do bloqueio, promova a 
serventia a transferência do valor bloqueado para conta judicial à ordem e disposição deste Juízo, deixando de lavrar termo 
de penhora, restando esta realizada através do próprio depósito. Neste sentido: Com o depósito judicial do valor integral da 
dívida, a constituição da penhora é automática, independe da lavratura do respectivo termo (STJ, 3ª T., Resp. 590.560, rel. 
Min. Nacy Andrighi, j. 14.12.04, não conheceram, v.u., DJU 1.2.05, p. 546), liberando-se eventual excesso. Feito o bloqueio, 
a parte executada deve ser intimada, por seu advogado ou pessoalmente (caso não possua advogado), podendo apresentar 
impugnação à fase de cumprimento de sentença ou embargos à penhora realizada, no prazo de 15 dias. Se houver retardamento 
na transferência (mais de trinta dias), oficie-se ao Banco solicitando informações. Se houver bloqueio de valor ínfimo, proceda-
se ao comando de desbloqueio, porque tal não justifica a efetivação da penhora, incidindo na hipótese o disposto no § 2º, do 
artigo 659, do CPC. Desde já, com todo o respeito, deixo consignado que será indeferido pedido de novo bloqueio on line, 
uma vez que já houve tentativa recente de penhora via BacenJud e esta resultou negativa. Se for frustrada a tentativa de 
bloqueio online de valores em contas bancárias por falta de ativos financeiros, desde já, vez que houve o recolhimento da 
taxa devida, salvo se for beneficiária dos auspícios da assistência jurídica gratuita, proceda-se à pesquisa no sistema InfoJud 
e sendo juntada DIRPF ou DIRPJ da parte executada, proceda-se ao necessário para assegurar o sigilo dos autos. Com a 
juntada de resposta da Receita Federal, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 
dias. No silêncio, conclusos para sentença. Caso seja indicado bem imóvel, a parte exequente deverá acostar aos autos cópia 
atualizada da matrícula do imóvel, no prazo de 15 dias. Caso a parte exequente seja beneficiária dos auspícios da assistência 
jurídica gratuita, a serventia deverá proceder na forma definida no art. 234 das NSCGJ. No silêncio, conclusos para sentença. 
Com a penhora de bem imóvel, visando a dar celeridade ao feito, desde já, deixo consignado que a parte executada será 
nomeada a depositária fiel do bem, lavrando-se o respectivo termo de penhora. Caso a parte executada não seja encontrada, 
a parte exequente será nomeada a depositária fiel do bem, lavrando-se o respectivo termo de penhora e, nesse ponto, a parte 
executada será intimada da penhora, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente (caso não possua), podendo apresentar 
embargos à penhora. Outrossim, com o fim de dar publicidade para terceiros sobre a constrição sobre bem imóvel, a serventia 
deverá proceder na forma definida no art. 233 das NSCGJ. Este magistrado não possui senha de acesso ao Renajud. Contudo, 
caso infrutíferas as providências anteriores, defiro, antecipadamente, a expedição de ofício ao Detran/Ciretran, para que informe 
a eventual existência de veículos cadastrados em nome da parte executada. Com o resultado da providência acima determinada, 
sendo infrutífera, a parte exequente deverá ser intimada para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias. Se a 
providência for frutífera, a parte exequente deverá requer a sua penhora. No silêncio, conclusos para sentença. Caso exista 
veículo passível de penhora, com pedido da parte exequente, expeça-se o necessário para a penhora do bem, sendo que a 
parte executada será nomeada a depositária fiel do bem, lavrando-se o respectivo termo de penhora. Caso a parte executada 
não seja encontrada, a parte exequente será nomeada a depositária fiel do bem, lavrando-se o respectivo termo de penhora e, 
nesse ponto, a parte executada será intimada da penhora, na pessoa de seu advogado ou pessoalmente (caso não possua), 
podendo apresentar embargos à penhora. Sem prejuízo, deverá ser oficiado ao Detran/Ciretran requisitando o bloqueio do bem, 
impedindo a sua transferência e licenciamento. Não obstante, deixo consignado que a parte exequente tem a responsabilidade 
de localizar o veículo, sendo indeferida qualquer providência investigativa a cargo do Judiciário. Desta forma, caso o veículo não 
seja localizado, não sendo possível a sua penhora, sem prejuízo, deverá ser oficiado ao Detran/Ciretran requisitando o bloqueio 
do bem, impedindo a sua transferência e licenciamento. Em seguida, os autos deverão ser remetidos ao arquivo. Outrossim, 
com todo o respeito, também deixo consignado, desde já, que será indeferido pedido de dilação dos prazos acima fixados. Além 
do mais, os prazos são mais do que suficientes para que a parte exequente cumpra o que foi determinado. Logo, se a parte 
requerer nova dilação ou não pagar as taxas devidas, salvo se for beneficiária dos auspícios da assistência jurídica gratuita, 
conclusos para arquivamento. Se a parte não indicar bens passíveis de penhora, conclusos para suspensão. Se a parte requerer 
reiteração de pesquisa ou de ofício de qualquer forma, conclusos para suspensão. Int. - ADV: CLÁUDIO ROBERTO LOPES 
(OAB 200157/SP)

Processo 0004808-91.2008.8.26.0091 (361.02.2008.004808) - Execução de Alimentos - Alimentos - K.S.M. e outro - A.S.M. 
- Ante a certidão retro, arquivem-se os autos no aguardo de provocação. Int. - ADV: SILVIA MARIA WILLIAM CURY PINHEIRO 
FRANCO (OAB 136128/SP), ADRIANA MARTINS (OAB 141650/SP), JOSE PINHEIRO FRANCO FILHO (OAB 69070/SP)

Processo 0004851-18.2014.8.26.0091 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Cotonificio Guilherme Giorgi S/A - Santa 
Helena Cardoso Martins - Vistos. Partes legítimas e bem representadas. O processo não comporta julgamento antecipado, 
posto que demanda dilação probatória. A preliminar de incompetência em razão da matéria, aventada na contestação, não pode 
ser acolhida posto que, conforme consta dos autos, a parte ré deixou de trabalhar para a requerente e a presente demanda 
se circunscreve à relação locatícia, de modo que não se posse afastar a competência da Justiça Comum. Nesse sentido: 
APELAÇÃO CÍVEL - Interposição contra sentença que julgou extinta, sem julgamento do mérito, com base no artigo 267, IV, 
do Código de Processo Civil, ação de despejo. Contrato de locação vinculado a contrato de trabalho.Competência da Justiça 
Comum. Inexistência de nulidade da sentença. Decisão suficientemente motivada. Desocupação voluntária do imóvel. Custas 
e honorários advocatícios a cargo do apelante, diante do princípio da causalidade. Sentença mantida.Apelação não provida. 
(TJ-SP - APL: 20031520108260280 SP 0002003-15.2010.8.26.0280, Relator: Mario A. Silveira, Data de Julgamento: 24/08/2011, 
26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2011) No tocante à demais preliminares, elas se confundem com o 
mérito e demandam exame de provas a serem produzidas. Com efeito, serão enfrentadas por ocasião da sentença. Dou o feito 
por saneado, eis que presentes os pressupostos e processuais e condições da ação. Fixo, como ponto controvertido, o início 
da posse alegada pela parte da ré. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de março de 2015, às 15 horas e 
45 minutos. As partes serão intimadas por seus advogados, posto que estão devidamente representadas nos autos. Intimem-se 
as testemunhas arroladas. Int. - ADV: INES REGINA TANAKA MARIANO (OAB 329561/SP), MARCELO SCAFF PADILHA (OAB 
109492/SP)

Processo 0004853-85.2014.8.26.0091 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Helena Bettoni e outros - 
Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico (testamento) em que foi noticiado o falecimento da parte autora. A ação 
de inventário foi ajuizada perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes, conforme informado na petição retro. Resta, 
assim, evidente a prejudicialidade existente entre esta ação e a ação de inventário, pois a procedência desta, ou seja, anulado o 
testamento, implicará na alteração da partilha entre os herdeiros da falecida no inventário. Além disso, observa-se a denominada 
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vis atrativa do inventário (artigo 96 do CPC) que também abrange, conforme entendimento doutrinário, as ações anulatórias de 
testamento, eis que o juízo do inventário tem melhores condições de decidi-lo. Ante o exposto, declino da competência para 
o julgamento desta ação, e determino a redistribuição dos autos, por dependência, à 4ª Vara Cível da Comarca de Mogi das 
Cruzes, a cujo juízo, se entender de forma diversa solicito que suscite o respectivo conflito. Int. - ADV: EDSON GONCALVES 
JUNIOR (OAB 123825/SP)

Processo 0004859-68.2009.8.26.0091 (361.02.2009.004859) - Procedimento Sumário - Alison Henrique Barbosa de Sá - 
Banco Pecunia S/A - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão, que não conheceu o recurso do apelante-autor e deu provimento ao 
recurso do apelante-réu para anular a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido. Requeiram o quê de direito. No 
silêncio, arquivem-se. Int. - ADV: MARIA DE LOURDES CORREA GUIMARAES (OAB 129234/SP), ANDRÉ LUÍS RODRIGUES 
TRENCH (OAB 158700/SP), LUANA CORREA GUIMARAES (OAB 276807/SP), RINALDO FONTES (OAB 111875/SP)

Processo 0005089-37.2014.8.26.0091 - Sobrepartilha - Inventário e Partilha - Valdomiro Dias Correa - Emende(m) a(s) 
parte(s) autora(s) a inicial para constar a descrição correta do imóvel a ser partilhado, consoante informado no ofício de fls. 28, 
no prazo de dez dias. Int. - ADV: TERESA CRISTINA MOSKOVITZ (OAB 180159/SP)

Processo 0005315-42.2014.8.26.0091 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - N.R.F.A.C. - W.F.A.J. 
- Defiro o pedido de fls. 70. Expeça-se mandado de levantamento dos valores depositados às fls. 52 em favor da parque 
exequente. Oportunamente, arquive-se o processo. Int. - ADV: MONIQUE SCARCELLI PELINSON (OAB 227027/SP), JONATHAN 
CONTIERE SAMPAIO (OAB 355722/SP)

Processo 0005440-10.2014.8.26.0091 - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Rural - Itaquareia Industria Extrativa 
de Minerios Ltda - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 091.2014/014622-9 dirigi-me à Rua Santo Antonio, 42, em Jundiapéba, onde deixei de citar Sachiko Matsuguchi, 
em virtude de não ter conseguido encontrá-la ali, quando das diligências efetuadas, sendo que, em algumas oportunidades, 
encontrei um sobrinho da citanda que declarou que esta possui uma chácara, no km 3.5 da Estrada das Varinhas, não tendo 
horário exato para ser localizada naquele endereço, não tendo o informante declinado o local exato da chácara. Diante do 
exposto, devolvo o presente mandado para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Mogi das Cruzes, 27 de 
janeiro de 2015. Intimação do autor para se manifestar no prazo de cinco dias. - ADV: ALEKSANDRO PEREIRA DOS SANTOS 
(OAB 282473/SP)

Processo 0006206-49.2003.8.26.0091 (361.02.2003.006206) - Despejo por Falta de Pagamento - Caixa Beneficente Santo 
Angelo - Joao Nonaka - Vistos. Devolvo o prazo ao advogado da parte requerida, cujo termo inicial se contará a partir da 
publicação deste despacho. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO ZAMBOTTO (OAB 129197/SP), FATIMA COUTO (OAB 34333/SP), 
IGOR APANAVICIUS (OAB 148448/SP)

Processo 0006334-20.2013.8.26.0091 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Justo Apolinario de Moura e outro - 1) Intimação 
do autor para providenciar a impressão da carta precatória expedido(a), disponível no portal e-SAJ (https: //esaj.tjsp.jus.br/esaj), 
comprovando sua distribuição no prazo de 30 (trinta) dias; 2) Recolher a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, no prazo de 05 
(cinco) dias, no valor de R$63,75, conforme Provimento CG nº 28/2014 para a citação de Jose Aparecido de Assis; 3) Intimação 
do autor para manifestar-se no prazo legal, sobre o retorno da carta de citação encaminhada ao requerido Júlio Werner (fls. 
92/93), com a informação pelos correios: “mudou-se”. - ADV: APARECIDO JOSE DE SOUZA (OAB 333200/SP), ANA NERY 
FERREIRA VERA CRUZ VILELA (OAB 299139/SP)

Processo 1004207-24.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - ATRHOL - Agência e Transportes 
Horizontina Ltda e outro - OSIAS SOARES RIBEIRO - Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, até porque 
o feito foi sentenciado. No mais, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença. Int. - ADV: JOÃO APARECIDO DO ESPIRITO 
SANTO (OAB 128484/SP), MARCOANTONIO FRANZEN (OAB 40432/RS)

Processo 1004207-24.2014.8.26.0361 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - ATRHOL - Agência e Transportes 
Horizontina Ltda e outro - OSIAS SOARES RIBEIRO - Intimação do defensor do requerido, para regularizar a sua petição de fls. 
125/136 dos autos. - ADV: JOÃO APARECIDO DO ESPIRITO SANTO (OAB 128484/SP), MARCOANTONIO FRANZEN (OAB 
40432/RS)

Processo 3000020-41.2012.8.26.0091 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - I.T.O.S. e 
outro - Vistos. Designo audiência de conciliação para o dia 04 de março de 2015, às 16 horas , que se realizará no Centro 
Judiciário de Conciliação e Cidadania, localizado na Alameda Santo Ângelo, s/nº, esquina com a Rua Pedro Paulo dos Santos 
(perto do 4º Distrito Policial), Jundiapeba, Mogi das Cruzes. Cite-se pessoalmente o Executado, por mandado, para que efetue 
o pagamento das prestações alimentícias dos meses em atraso, e das parcelas que vencerem durante o tramite processual 
(súmula 309, STJ), no prazo de três dias, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão. Fica consignado que 
este prazo começará a fluir a partir da audiência de conciliação, se infrutífera. Autorizo o cumprimento da diligência na forma 
do art. 172, parágrafo 2.º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo concedido acima, manifeste-se a(o) Exequente e o 
Ministério Público. A parte exequente será intimada por seu advogado, eis que devidamente representada. Int. - ADV: ROSA DA 
CONCEIÇÃO MARTINS DE PINHO (OAB 185372/SP)

FORO DISTRITAL DE GUARAREMA

Cível

1ª Vara
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO VANÊSSA CHRISTIE ENANDE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NEIRE DOURADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0035/2015
Processo 0000005-02.1990.8.26.0219 (219.01.1990.000005) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - 

Francisco Amaro Tertuliano - Vistos. Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento. Int. - ADV: ROBERTO CURSINO 
DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP), CAROLINE AMBROSIO JADON (OAB 220859/SP), LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 
226835/SP), EDGARD DA COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP), ROBERTO RODRIGUES DE O JUNIOR (OAB 63670/SP)

Processo 0000025-21.2012.8.26.0219 (219.01.2012.000025) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Giovanna Reginaldo Rodrigues - Kilde Marilha Cardoso Lima e outros - Vistos. Vista às partes da pesquisa de I.P. 
Juntada aos autos. Int. - ADV: NAIR CRISTINA MARTINS (OAB 226211/SP), CELSO RICARDO SERPA PEREIRA (OAB 220380/
SP), LEANDRO CHRISTOFOLETTI SCHIO (OAB 197811/SP)

Processo 0000032-08.2015.8.26.0219 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das 
Pessoas Naturais - D.N.S. - Ante o exposto, INDEFIRO a inicial, o que faço nos termos do art. 295, V, do Código de Processo 
Civil, e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, I, do referido estatuto processual. Defiro 
ao requerente os benefícios da AJG, na forma e sob as penas da Lei n. 1.060/50. Anote-se. Oportunamente, arquivem-se. 
P.R.I.C. - ADV: RONIVALDO SOUZA DE CARVALHO (OAB 171593/SP)

Processo 0000066-95.2006.8.26.0219 (219.01.2006.000066) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Adir da 
Costa Lopes - Espólio de Dirce Ruybal da Silva - Intime-se o executado da penhora realizada no rosto dos autos do inventário 
( R$ 80.049,38). Após decurso do prazo de impugnação ou na inércia, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento 
destes autos. Int. - ADV: SANDRO CESAR TADEU MACEDO (OAB 108238/SP), EDUARDO GEORGE DA COSTA (OAB 147790/
SP), RITA DE CASSIA GOMES DE LIMA (OAB 125226/SP), REINALDO ESTIMO (OAB 169620/SP), KARINA FARIA PANACE 
BARBOSA (OAB 222165/SP), JOSE LUIZ BAYEUX FILHO (OAB 26852/SP)

Processo 0000148-14.2015.8.26.0219 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - L.U. - Vistos. Emende o autor a 
inicial no prazo de dez dias para colacionar aos autos documentos que comprovem a data em que o valor dos alimentos foram 
fixados. Após, ao Ministério Público. Int. - ADV: ALAINE CRISTIANE DE ALMEIDA FEITAL (OAB 159930/SP)

Processo 0000179-05.2013.8.26.0219 - Inventário - Propriedade - ISRAEL DE MENEZES e outro - Vistos. Procedi nesta data 
o bloqueio de circulação do veículo indicado conforme comprovante que segue. No mais, providencie a serventia juntada de 
certidão de objeto e pé dos autos 000532.11.2014. Após, ciência as partes e tornem-me conclusos. Intime-se. - ADV: EDUARDO 
ABDALLA MACHADO (OAB 296414/SP)

Processo 0000223-53.2015.8.26.0219 - Cautelar Inominada - Protesto - THEREZA DE JESUS GOMES OLIVEIRA - Vistos. 
Providencie o notificante o recolhimento das taxas e custas necessárias sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo de 
dez dias. Int. - ADV: ORESTES NICOLINI NETTO (OAB 314688/SP)

Processo 0000239-41.2014.8.26.0219 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - NADIR 
ALVES PEREIRA - N.C. ÁGUA POTÁVEL- POÇOS ARTESIANOS - Vistos. Considerando-se que decorreu o prazo sem 
manifestação da autora, reitere-se a intimação a requerer o que de direito para prosseguimento do feito, em cinco dias. No 
silêncio, intime-se pessoalmente a fazê-lo em 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: LUCIANO FERREIRA PERES (OAB 
180810/SP)

Processo 0000274-11.2008.8.26.0219 (219.01.2008.000274) - Procedimento Ordinário - Posse - Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo - Sabesp - Orestes Gerodetti - - João Emílio Gerodetti - - Maria Luíza Petrella Gerodetti - - Dora 
Maria Leme do Prado Gerodetti - Providencie a parte requerente a retirada do documento expedido pelo Cartório (Carta de 
Adjudicação), dentro do prazo legal. - ADV: LUIZ ALBERTO ANTEQUERA (OAB 136335/SP), GERSON PENICHE DOS SANTOS 
(OAB 165061/SP), ALEXSSANDRO DE SOUZA (OAB 231837/SP), APARECIDA HELENA CHEDID (OAB 67504/SP), ENI DA 
ROCHA (OAB 54843/SP)

Processo 0000300-38.2010.8.26.0219 (219.01.2010.000300) - Desapropriação - Município de Guararema - Shohachi 
Nakahara - - Mitsuyo Nakahara - - Atuchi Okumura - - Milton Okumura - - Tereza Yukiko Izuno Yamamoto - - Masuo Yamamoto 
- T. SHARTMAN CRIAÇÃO E PROPAGANGA MARKETING - “Nos termos da Portaria nº 02/2007 fica deferido o sobrestamento 
do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias requerido pelo Autor.” - ADV: ELAINE TARDELLI MARÇULLI ESPINDOLA (OAB 137646/
SP), CINTIA RENATA LIRA DA SILVA (OAB 158641/SP), MARCOS WEZASSEK DE BRITTO, ABDUL LATIF MAJZOUB (OAB 
67132/SP), ANTONIO CARLOS ESPINDOLA (OAB 86282/SP), QUEZIA FONTANARI PEDRO (OAB 269256/SP), GILSON 
ARMANDO DE VASCONCELOS PESTANA JUNIOR (OAB 288898/SP)

Processo 0000337-12.2003.8.26.0219 (219.01.2003.000337) - Procedimento Ordinário - Concessão - Jairo Ariza Ramirez 
- Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento. Int. - ADV: DIRCEU 
MASCARENHAS (OAB 55472/SP), CAROLINE AMBROSIO JADON (OAB 220859/SP)

Processo 0000367-61.2014.8.26.0219 - Divórcio Litigioso - Dissolução - O.C.L.O. - C.C.O. - Vistos. Carlos Cipriano interpôs, 
tempestivamente, embargos de declaração, com fundamento no artigo 535 do Código de Processo Civil, alegando que a 
sentença de fls. 90/93 foi omissa. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Conheço dos embargos, haja vista sua tempestividade e 
os acolho, pois, de fato, a r. sentença nada dispõe, em seu dispositivo, sobre o pedido de alimentos efetuado pela requerente. 
Assim, acolho os presentes embargos de declaração, para fazer constar, da sentença embargada, o que segue: “Os alimentos 
para a divorcianda não são devidos ante a ausência de comprovação da necessidade-possibilidade, considerando ainda que 
a requerente recebe benefício de aposentadoria conforme mencionado na peça inicial”. No mais, mantenho a sentença de fls. 
90/93 tal como foi lançada. Retifique-se o registro da sentença, anotando-se. P.R.I. - ADV: JOSÉ SEVERINO DA SILVA (OAB 
256367/SP), GUIDO PAULO DA SILVA (OAB 45209/SP), MARLENE ANTONIA ROSSI (OAB 123003/SP)

Processo 0000399-66.2014.8.26.0219 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - SEBASTIÃO 
ALVES CARDOSO - Banco do Brasil S/A - Vistos. O exequente Sebastião Alves Cardoso propôs a presente ação para dar 
cumprimento à sentença proferida nos autos da ação civil pública nº 0403263-60.1993.8.26.0053, movida pelo IDEC Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor, que tramitou pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, já transitada em 
julgado, que reconheceu o direito aos poupadores à aplicação do IPC incidente sobre o mês de janeiro de 1989, no percentual 
de 42,72%. O executado Banco do Brasil S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença às folhas 52/63, suscitando 
preliminares de limitação subjetiva da sentença, ilegitimidade ativa e necessidade de prévia liquidação de sentença. No 
mérito, sustenta que os juros remuneratórios não foram contemplados na sentença. Aduz excesso de execução e que os juros 
moratórios são devidos a partir da citação na execução de sentença e, ainda, que a atualização monetária deve obedecer aos 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1485

índices da caderneta de poupança. Insurge-se, por fim, contra os honorários advocatícios incluídos no memorial, uma vez que 
devem ser fixados pelo juízo da execução. Réplica às folhas 107/129. É o relatório. Decido. Afasto a preliminar de limitação 
subjetiva da sentença, tendo em vista que a execução pode ser proposta no domicílio do exequente, conforme já decidido pelo 
Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil. Afasto, outrossim, a preliminar 
de ilegitimidade ativa, tendo em vista que a sentença abrangeu todos os poupadores que comprovem a existência de valores 
no mês de janeiro de 1989. O exequente comprovou a existência de saldo em caderneta de poupança na primeira quinzena do 
mês de janeiro de 1989 (confira fls. 24). A sentença proferida nos autos da ação civil pública, reformada parcialmente em sede 
de Recurso Especial, julgou a ação procedente, fixando o índice de correção para os titulares de cadernetas de poupança com 
aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989, em 42,72%. O exequente comprovou a qualidade de cliente do executado 
e que possuía saldo em caderneta de poupança no mês de janeiro de 1989, com aniversário na primeira quinzena. Assim, a 
exequente comprovou ser titular do direito de executar o título judicial emanado da ação civil pública em questão. Não há que 
se falar em necessidade de prévia liquidação da sentença, uma vez que basta a aplicação de simples cálculos aritméticos. 
Os juros remuneratórios são devidos, devendo ser incorporados ao capital para restituir o equilíbrio entre as partes, devendo 
ser aplicados nos moldes da caderneta de poupança. Os juros moratórios são devidos a partir da efetiva citação da ação civil 
pública. A atualização monetária deve ser feita pela tabela do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de acordo com 
a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo. Com relação aos honorários advocatícios, estes são cabíveis 
em fase de execução do julgado, fixando-os em 10% sobre o valor da condenação. Com relação ao excesso de execução, 
não contando esta Vara com a figura do contador judicial, nomeio o Senhor Jair Capatti, devidamente habilitado nesta Vara, 
para conferência dos cálculos apresentados pela exequente, observando os índices acima indicados. Intime-se-o para estimar 
seus honorários, que serão suportados pela parte que impugnou o cálculo apresentado na inicial (executado). Oportunamente, 
intime-se o executado a depositar os honorários, no prazo de dez dias. Com o depósito, intime-se o Senhor Jair Capatti de que 
terá 20 (vinte) dias para concluir os trabalhos. As partes poderão indicar assistentes técnicos e formular quesitos no prazo legal. 
Int. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), JONATHAS 
CAMPOS PALMEIRA (OAB 298050/SP)

Processo 0000433-41.2014.8.26.0219 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - ESPOLIO DE HORACIO VIEIRA DA SILVA 
- Keli Cristina Kayaki - Vistos. Trata-se de ação de despejo em fase de execução de sentença proposta por Espolio de Horácio 
Vieira da Silva em face de Keli Cristina Kayaki. Tendo em vista o cumprimento total do acordo noticiado pelo exequente, 
JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Oportunamente, certificada a 
inexistência de custas em aberto, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: GERSON PENICHE 
DOS SANTOS (OAB 165061/SP), LUIZ ALBERTO ANTEQUERA (OAB 136335/SP)

Processo 0000475-61.2012.8.26.0219 (219.01.2012.000475) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Vistos. Indefiro o pedido do autor considerando que o feito já foi 
suspenso pelo prazo de 120 dias nos exatos termos ora requeridos. Assim, concedo derradeira oportunidade para que o autor 
providencie o correto andamento processual, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito. Intime-se. - ADV: ANTONIO 
SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)

Processo 0000490-30.2012.8.26.0219 (219.01.2012.000490) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.P.P.S. - Informe a 
exequente se foi quitada a dívida para extinção. - ADV: ALEXEI HERMANN DE CARVALHO KIRCHHOFF (OAB 227574/SP), 
FERNANDO FREIRE MARTINS COSTA (OAB 214514/SP), RONALDO MAZA GRANDINETI (OAB 158196/SP)

Processo 0000546-92.2014.8.26.0219 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - Vistos. 
Manifeste-se o exequente sobre a pesquisa de endereços realizada via sistema Bacenjud e Infojud que seguem (positivas). 
Providencie a serventia o arquivamento das informações em pasta própria ante o caráter sigiloso das informações pelo prazo de 
30 dias. Int. - ADV: ERIKA CHIARATTI MUNHOZ MOYA (OAB 132648/SP), SANDRA LARA CASTRO (OAB 195467/SP)

Processo 0000593-66.2014.8.26.0219 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ANA IGLESIAS GARDINO - 
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP - - MUNICIPIO DE GUARAREMA - “Ciência 
as partes de que foi designado pelo Sr. Perito Judicial o dia 10/03/2015, às 09:30 horas para a realização da perícia, tendo 
como ponto de partida o Fórum Distrital de Guararema. Solicita ainda que a partes indiquem o local exato do acidente, de modo 
a permitir a identificação correta da área a ser periciada.” - ADV: SUELI ABE (OAB 280637/SP), RENATA FARIA MATSUDA 
(OAB 244060/SP), SUELI APARECIDA DE ALMEIDA (OAB 201772/SP), LEONARDO HENRIQUE ALEIKSCIVIEZ MICHELOTTI 
BARBOZA (OAB 178038/SP), FATIMA APARECIDA DA SILVA CARREIRA (OAB 151974/SP)

Processo 0000633-19.2012.8.26.0219 (219.01.2012.000633) - Procedimento Sumário - Direito de Imagem - Marcio Luiz 
Alvino de Souza - José Claret Theodoro da Silva - Vistos. Trata-se de ação de indenização por danos morais em fase de 
execução de sentença por Márcio Luiz Alvino de Souza em face de José Claret Theodoro da Silva. O executado efetuou o 
depósito do devido requerendo a extinção do feito pelo pagamento, o que, concordou o exequente pleiteando o levantamento 
do valor. Tendo em vista o pagamento efetuado, JULGO EXTINTA a execução de sentença, com fundamento no art. 794, inciso 
I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento em favor do exequente do valor depositado às folhas 
289. Oportunamente, certificada a inexistência de custas em aberto, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 
P.R.I.C. - ADV: BENEDITO TADEU FERREIRA DA SILVA (OAB 82735/SP), OSVALDO JULIO DA CUNHA (OAB 93283/SP), 
GIULIANNO MATTOS DE PÁDUA (OAB 196016/SP)

Processo 0000642-10.2014.8.26.0219 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - MARIA 
APPARECIDA DE MELLO FRANCO - BANCO DO BRASIL S.A. (BB) - Vistos. Folhas retro: O Sr. Perito contador ainda não 
apresentou os cálculos efetuados para possível impugnação, desta forma nada a prover. Renove-se a intimação da executada 
para que recolha os honorários periciais fixados (R$1.042). Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), DENISE LEONARDI DOS REIS (OAB 266766/SP), JONATHAS CAMPOS PALMEIRA 
(OAB 298050/SP), THIAGO CARRERA DIAS (OAB 298271/SP)

Processo 0000715-84.2011.8.26.0219 (219.01.2011.000715) - Execução de Alimentos - Alimentos - C.A.R. - Vistos. Informe 
o exequente se o acordo foi integralmente cumprido. No silêncio, o feito será extinto pelo pagamento. Int. - ADV: FABIANA DA 
CUNHA FERNANDES DA COSTA (OAB 142564/SP)

Processo 0000762-24.2012.8.26.0219 (219.01.2012.000762) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 
3.365/1941 - Município de Guararema - Comercial e Administradora de Bens Guararema Ltda - Vistos. A fim de verificar-se 
o alegado, providencie a serventia certidão de objeto e pé dos autos0002429-74.2014, esclarecendo se houve o trânsito em 
julgado daquela decisão. Após, ciência as partes e tornem-me concluso para decisão. Int. - ADV: RENATA FARIA MATSUDA (OAB 
244060/SP), RICARDO AMOROSO IGNACIO (OAB 300529/SP), PAULO EDUARDO DE FARIA KAUFFMANN (OAB 122010/SP), 
MARIO ISAAC KAUFFMANN (OAB 15018/SP), THALES URBANO FILHO (OAB 223219/SP), UBIRAJARA VICENTE LUCA (OAB 
237248/SP)
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Processo 0000762-24.2012.8.26.0219 (219.01.2012.000762) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública 
/ DL 3.365/1941 - Município de Guararema - Comercial e Administradora de Bens Guararema Ltda - *Ciência as partes da 
certidão de objeto e pé de fls. 186, informando que houve sentença e que os autos estão com carga para a Fazenda Municipal 
(12.01.2015). - ADV: PAULO EDUARDO DE FARIA KAUFFMANN (OAB 122010/SP), THALES URBANO FILHO (OAB 223219/
SP), UBIRAJARA VICENTE LUCA (OAB 237248/SP), MARIO ISAAC KAUFFMANN (OAB 15018/SP), RICARDO AMOROSO 
IGNACIO (OAB 300529/SP), RENATA FARIA MATSUDA (OAB 244060/SP)

Processo 0000764-04.2006.8.26.0219 (219.01.2006.000764) - Separação Consensual - Dissolução - E.C.A. e outro - 
Vistos. Defiro os beneficios da gratuidade processual ao requerido. Anote-se. Intime-se a alimentada nos termos requerido e no 
endereço informado. Após, em nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: EUCLYDES MARCONDES (OAB 
16917/SP), VANESSA DE CÁSSIA NORONHA LEITE (OAB 306989/SP)

Processo 0000812-79.2014.8.26.0219 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - ELIANA LOPES e outro - Vistos, Trata-se 
de alvará requerido por ELIANA LOPES e EDUARDO LOPES, objetivando o levantamento dos valores depositados, referentes 
aos benefícios previdenciários nº. 166.005.360/6 no valor de R$ 1.126,57 e nº. 42/073.667.125/0 no valor de R$ 1.568,03, em 
nome de Myriam Chaves Lopes e Jacob Cardoso Lopes respectivamente. Preenchendo o pedido as exigências legais, e face à 
documentação exibida, DEFIRO o alvará pleiteado para que se levante o total existente nos benefícios mencionados. O prazo 
de validade do alvará é de 90 dias. Expeça-se imediatamente o alvará. Transitada em julgado, procedam-se as anotações 
necessárias. Certificada a inexistência de custas em aberto, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - 
ADV: FERNANDO ALBERTO FELICIANO (OAB 60368/SP)

Processo 0000860-38.2014.8.26.0219 - Reintegração / Manutenção de Posse - Antecipação de Tutela / Tutela Específica 
- RENATA DE PAULA SILVA - - MARCELO DE PAULA SILVA - JAIME KAZUYUKI MATSUZAKI - - PAULO MATSUZAKI - - 
ELISEU PEREIRA - - WILLIAM ASSIS DIAS - Vistos,etc. Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por RENATA 
DE PAULA SILVA E MARCELO DE PAULA SILVA em face de JAIME KAZUYUKI MATSUZAKI, PAULO MATSUZAKI, ELISEU 
PEREIRA E WIKKIAM ASSIS DIAS, alegando, em síntese, serem legítimos titulares dos direitos possessórios relativos ao 
imóvel rural com área de 49,1992 há, situado na Fazenda Granja Virgínia, Bairro de Luiz Carlos, neste município. Alegam os 
autores que o acesso ao imóvel era feito inicialmente pela Estrada Municipal da Pedreira, que tem início no núcleo de Luiz 
Carlos e depois uma servidão aberta dentro da propriedade do espólio de João Batista Jungers, junto às divisas dos imóveis 
dos réus. Asseveraram que em meados de 2011 foram surpreendidos com duas cercas obstruindo o caminho que leva à casa 
dos autores. Informaram que em virtude disto, não possuem acesso ao imóvel que foi adquirido para exploração de agropastoril 
e que se encontra inativo há mais de dois anos. Postulam a concessão da liminar para imediata desobstrução da estrada. 
Designada audiência de justificação (fls. 157) Em audiência foram ouvidas duas testemunhas (fls. 1177/179). Passo a decidir 
sobre o pedido liminar. A audiência de justificação é de cognição incompleta, uma vez que sua finalidade é a de dar elementos 
sumários para que o juiz conceda ou não a liminar, não cabendo a análise do mérito nesta fase processual. Na hipótese dos 
autos há que se verificar a relevância jurídica da posse arguida pelos demandantes. A posse é um estado de fato entre pessoa 
e coisa, de aparência juridicamente relevante e que merece proteção jurídica. No caso em exame, os antigos moradores do sítio 
em questão asseveraram que de fato utilizavam-se da estrada, ora obstruída, como acesso ao imóvel dos autores. Disseram 
que as porteiras já existiam e utilizavam-se do caminho sem qualquer problema uma vez que possuíam as chaves para tranquilo 
acesso. Não restou comprovado, ainda que em sede de cognição sumária, motivos suficientes para a obstrução da estrada 
que dá acesso ao imóvel dos autores considerando que os requeridos sempre toleraram que os antigos moradores assim 
o fizessem. No mais, a posse dos autores foi bem demonstrada e não houve comprovação de existência de alternativas de 
passagem diversa daquela descrita na inicial. Feitas tais considerações há que DEFERIR a liminar para determinar a completa 
desobstrução da estrada objeto da presente ação, retirando dela as porteiras ou fornecendo cópias das chaves dos cadeados de 
guarnição das mesmas. Expeça-se o necessário. Sem prejuízo aguarde-se decurso do prazo para oferecimento de contestação. 
Int. - ADV: ABILIO DONIZETTI DE MORAIS (OAB 106244/SP), LINDALVA DIAS NUDI (OAB 145699/SP), SILVIO APARECIDO 
TAMURA (OAB 90496/SP)

Processo 0000860-38.2014.8.26.0219 - Reintegração / Manutenção de Posse - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - 
RENATA DE PAULA SILVA - - MARCELO DE PAULA SILVA - JAIME KAZUYUKI MATSUZAKI - - PAULO MATSUZAKI - - ELISEU 
PEREIRA - - WILLIAM ASSIS DIAS - Providencie a parte requerente o recolhimento das custas para envio de 02 (duas) cartas 
postais com aviso de recebimento em mão próprias, bem como o recolhimento de custas para diligência do Senhor Oficial de 
Justiça, a fim de que as partes requeridas sejam intimadas da liminar concedida. - ADV: ABILIO DONIZETTI DE MORAIS (OAB 
106244/SP), LINDALVA DIAS NUDI (OAB 145699/SP), SILVIO APARECIDO TAMURA (OAB 90496/SP)

Processo 0000860-38.2014.8.26.0219 - Reintegração / Manutenção de Posse - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - 
RENATA DE PAULA SILVA - - MARCELO DE PAULA SILVA - JAIME KAZUYUKI MATSUZAKI - - PAULO MATSUZAKI - - ELISEU 
PEREIRA - - WILLIAM ASSIS DIAS - Providencie a parte requerente o recolhimento adequado da guia de condução dos Oficiais 
de Justiça, considerando que o depósito de fls. 190 / 192 não é via adequada. - ADV: ABILIO DONIZETTI DE MORAIS (OAB 
106244/SP), LINDALVA DIAS NUDI (OAB 145699/SP), SILVIO APARECIDO TAMURA (OAB 90496/SP)

Processo 0000884-66.2014.8.26.0219 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.E.P.S. - M.C.P.S. - Vistos. Nada a prover em 
relação aos pedido de folhas retro ante a sentença já prolatada. Aguarde-se eventual trânsito em julgado do feito. Int. - ADV: 
ALEXANDRE ABUSSAMRA DO NASCIMENTO (OAB 160155/SP), GUIDO PAULO DA SILVA (OAB 45209/SP)

Processo 0000901-88.2003.8.26.0219 (219.01.2003.000901) - Procedimento Sumário - Reajustes e Revisões Específicos 
- Sebastiana de Oliveira Moraes - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. Manifeste-se o exequente em termos de 
prosseguimento considerando a manifestação da autarquia de fls.167 ( decurso de dez anos do trânsito em julgado do feito - 
Súmula 150 do STF). Int. - ADV: CAROLINE AMBROSIO JADON (OAB 220859/SP), EZIQUIEL VIEIRA (OAB 101563/SP)

Processo 0000935-48.2012.8.26.0219 (219.01.2012.000935) - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - Arlindo Gomes de 
Lima e outro - Prefeitura Municipal de Guararema e outro - Vistos. Considerando-se que decorreu o prazo sem manifestação do 
autor, reitere-se a intimação nos termos de fls. 353, no prazo de cinco dias. No silêncio, intime-se pessoalmente a fazê-lo em 48 
horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: RENATA FARIA MATSUDA (OAB 244060/SP), DANIELA VONG JUN LI (OAB 232332/
SP), LEONARDO HENRIQUE ALEIKSCIVIEZ MICHELOTTI BARBOZA (OAB 178038/SP), MAURO DA SILVA CABRAL (OAB 
311505/SP)

Processo 0000956-24.2012.8.26.0219 (219.01.2012.000956) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Éric Alexandre dos Santos e outro - Carlos Alberto dos Santos - Vistos.Expeça-se o necessário para levantamento 
do valor penhorado às folhas 159 ( R$ 504,72) em favor dos exequentes. No mais, manifestem-se os exequentes em termos de 
prosseguimento da execução. Int. - ADV: JOSEMÁRIA ARAÚJO DIAS (OAB 217324/SP), JOSÉ EDUARDO VIEIRA DE MATTOS 
(OAB 171827/SP)

Processo 0001042-73.2004.8.26.0219 (219.01.2004.001042) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
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Fiduciária - Banco Nossa Caixa S/A - Luiz Carlos Santos - Vistos. Manifeste-se o exequente sobre tentativa de penhora realizada 
via sistema Bacenjud (negativa). Int. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE 
AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 0001082-45.2010.8.26.0219 (219.01.2010.001082) - Outros Feitos não Especificados - Aposentadoria por Invalidez 
- Elizabeth Alves das Neves - Instituto Nacional do Seguro Social-inss - Vistos. Arbitro os honorários periciais no valor máximo 
da tabela na forma da Resolução 541/07CJF. Expeça-se o necessário. Após comunique-se o Imesc que se trata de ação de 
ação previdenciária de competência da Justiça Estadual. Intime-se. - ADV: DAMIELA ELIZA VEIGA PEREIRA (OAB 224860/SP), 
CAROLINE AMBROSIO JADON (OAB 220859/SP)

Processo 0001094-20.2014.8.26.0219 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Carmem de Souza Melo - 
‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Primeiramente, manifeste-se a autora sobre o pedido de utilização de 
prova emprestada. Após, conclusos para decisão. Int. - ADV: DAMIELA ELIZA VEIGA PEREIRA (OAB 224860/SP), EDGARD DA 
COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP)

Processo 0001102-36.2010.8.26.0219 (219.01.2010.001102) - Ação Popular - Improbidade Administrativa - Donato Grillo 
- Prefeitura Municipal de Guararema - - Câmara Municipal de Guararema - - Dirceu Jacinto Granato - - Luiz Alves Pereira - - 
Antonio Jair Paulino Pinto - - Ivandir Pereira da Silva - - Etanis Benitez Moreno - - José Francisco da Fonseca - - Adriana Martins 
de Paula - - Alcídio Mariano Martins - - Odvane Rodrigues da Silva - - Laerte Moreira Junior - - Cintia Renata Lira da Silva - - 
Glauco Dias de Moraes - - Edson Roberto Pinto de Moraes - - Sandra Regina Olivieri - - Irineu Claudio Leite - - Alice Rude Horle 
Martins - - Francisco Freire Martins Junior - - Evail Gonçalves Junior - - André Luis do Prado - - Sidnei Leal dos Santos - - Jedião 
de Siqueira - - Adriano de Toledo Leite - - Clara Assumpção Eroles Freire Martins - - Rita de Cássia Hansmann Pereira - - Ligia 
Freire Martins - - Claudia Moreira - - Luiz Gustavo Bennaton Usier - - Maria Isabel Jose - - José Dimas Maia da Silva - - José 
Luiz Eroles Freire - - Plínio Freire Martins - - José Cardoso Siqueira - - Claudia Moreira Dutra - - Carolina Fiorda - - Sergio 
Kazuhiro Odasimo - Vistos. Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento. Int. - ADV: OSVALDO JULIO DA CUNHA (OAB 
93283/SP), GILSON ARMANDO DE VASCONCELOS PESTANA JUNIOR (OAB 288898/SP), FERNANDA CAVALCANTI SOUZA 
RAMOS FIORDA (OAB 226563/SP), UBIRAJARA VICENTE LUCA (OAB 237248/SP), MARCOS WEZASSEK DE BRITTO

Processo 0001142-76.2014.8.26.0219 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.M.S. - Vistos. Recebo 
folhas 45 como formal aditamento a peça inicial. Cite-se o réu advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a 
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código 
de Processo Civil, observando-se os alimentos provisórios já fixados às folhas 16, que ora os mantenho. Intime-se. - ADV: 
FERNANDA GUTTIERREZ FERNANDES (OAB 251274/SP)

Processo 0001146-21.2011.8.26.0219 (219.01.2011.001146) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Nadia 
Maria Giudice Cruz Pierobon - Cristiane Tamaki Komai Coelho - - Gilberto Inácio Coelho - - Miyoco Komai Coelho - Vistos. 
Procedi nesta data novo protocolo do pedido de transferência do valor anteriormente penhorado. Aguarde-se comprovação da 
manifestação bancária por 30 dias, após, expeça-se mandado de levantamento em favor da exequente. Int. - ADV: FERNANDO 
FREIRE MARTINS COSTA (OAB 214514/SP), CARLOS EDUARDO AMARAL MENDES (OAB 170803/SP), AVELINO BORGES 
AMARAL (OAB 158059/SP)

Processo 0001188-85.2002.8.26.0219 (219.01.2002.001188) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - 
Antonio Carlos Maffuz Mina - Has Informatica - - Leni de Fatima Camilo - - Evaldo Luis Camilo - Vistos. Manifeste-se o autor em 
termos de prosseguimento. Int. - ADV: CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA TEIXEIRA (OAB 213149/SP)

Processo 0001210-65.2010.8.26.0219 (219.01.2010.001210) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - T.G.R. - I.N.S.S.I. - Providencie a parte requerente a impressão pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
ou a retirada em Cartório do documento expedido (Alvará), comprovando seu encaminhamento dentro do prazo legal. - ADV: 
CAROLINE AMBROSIO JADON (OAB 220859/SP), LUIZ ALBERTO ANTEQUERA (OAB 136335/SP), GERSON PENICHE DOS 
SANTOS (OAB 165061/SP)

Processo 0001216-38.2011.8.26.0219 (219.01.2011.001216) - Carta Precatória Cível - Liquidação / Cumprimento / Execução 
(nº 1054764/2009 - 25ª. Vara Cível) - Banco Indusval S/A - Hervaquímica Indústria e Comércio Ltda - - Mássimo Fuccillo - - 
Cláudia Regina Riso Fuccillo - Impulso Fomento Mercantil Ltda. - Vistos. A fim de evitar nulidades futuras oficie-se ao Juízo 
Deprecante solicitando informações a respeito do alegado pela executada (eventual suspensão da execução em virtude de 
decisão em ação pauliana que considerou sem eficácia a transferência do bens para as executadas). Solicite-se urgência 
na resposta. Após, tornem-me conclusos para designação das praças, se o caso. Int. - ADV: DENISE DE FREITAS VIEIRA 
(OAB 220270/SP), ANDREA TEIXEIRA PINHO RIBEIRO (OAB 200557/SP), LIVIO DE VIVO (OAB 15411/SP), JOSE EDUARDO 
VUOLO (OAB 130580/SP), EMMANOEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA (OAB 242313/SP)

Processo 0001276-40.2013.8.26.0219 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - THIRO TRANSPORTES 
LTDA - OLIMPIO MANOEL DOS SANTOS - Ciência às partes de que, no caso de interposição de recurso de apelação, deverá ser 
recolhida a taxa judiciária de preparo, no valor de R$ 3.886,14 (três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos), 
bem como efetuar o pagamento com as despesas de porte de remessa e retorno dos autos, no valor de R$ 32,70 (trinta e dois 
reais e setenta centavos) por volume de autos. - ADV: EZIQUIEL VIEIRA (OAB 101563/SP), LUCIANO DE FREITAS SIMÕES 
FERREIRA (OAB 167780/SP), ANA LUIZA ROCHA DE PAIVA COUTINHO (OAB 261255/SP)

Processo 0001303-28.2010.8.26.0219 (219.01.2010.001303) - Usucapião - Propriedade - Raphael de Carvalho Moraes - - 
Chalene Cristine Santos de Andrade Moraes - Prefeitura Municipal de Guararema e outros - Sergio Ribeiro do Prado e outros 
- Vistos. Nomeio em substituição o sr. perito milton fernando barbosa. Intime-me-o para que informe se aceita o encargo. Int. 
- ADV: JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA (OAB 143135/SP), RITA DE CASSIA GOMES DE LIMA (OAB 125226/SP), GILSON 
ARMANDO DE VASCONCELOS PESTANA JUNIOR (OAB 288898/SP), ISABEL APARECIDA R ALVES PROFETA (OAB 111622/
SP), CLERIO RODRIGUES DA COSTA (OAB 94553/SP)

Processo 0001338-17.2012.8.26.0219 (219.01.2012.001338) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Plabo de Paiva Pacheco e outro - Maurício Augusto Pacheco - Vistos. Considerando-se que decorreu o prazo sem 
manifestação do autor e, ainda, por se tratar de Advogado nomeado, reitere-se a intimação para que se manifeste nos autos, no 
prazo de cinco dias, sob pena de destituição e comunicação à OAB. Int. - ADV: FABIANA DA CUNHA FERNANDES DA COSTA 
(OAB 142564/SP), RITA DE CASSIA GOMES DE LIMA (OAB 125226/SP)

Processo 0001339-31.2014.8.26.0219 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - SERGIO LUIZ DE 
NOVELLIS JUNIOR - TELEFONICA BRASIL S.A. - Vistos. Ciência ao autor da juntada aos autos do CP de gravação solicitado. 
Após, conclusos para sentença, se o caso. Int. - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE MELLO 
LACROUX (OAB 183762/SP), PEDRO HENRIQUE DE NOVELLIS (OAB 307792/SP)

Processo 0001358-08.2012.8.26.0219 (219.01.2012.001358) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Banco Bradesco S.a - Ariane Armando Me - - Ariane Armando - Vistos. Primeiramente esclareça o exequente seu 
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pedido considerando a penhora de valores realizada via sistema Bacenjud às folhas 51/53 destes autos. Na inércia, tornem para 
levantamento da penhora e análise do pedido de folhas retro. Intime-se. - ADV: SANDRA LARA CASTRO (OAB 195467/SP), 
ERIKA CHIARATTI MUNHOZ MOYA (OAB 132648/SP)

Processo 0001368-18.2013.8.26.0219 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO FAZENDA ALTO 
DO PAIÃO - MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA FREIRE - Providencie a parte requerente a impressão pelo site do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo ou a retirada em Cartório do documento expedido (08 ofícios), comprovando seu encaminhamento 
dentro do prazo legal. - ADV: ANDREA SIQUEIRA DE PAULA (OAB 169179/SP), ENILSON CAMARGOS CARDOSO (OAB 
170543/SP)

Processo 0001385-54.2013.8.26.0219 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - R.C.S. - Vistos. 
Reitere-se a intimação da advogada do executado para que providencie a anuência de Roberto Carlos da Silva no acordo 
firmado para a devida homologação. Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: CLAUDIA GIMENEZ (OAB 189938/SP), DAMIELA ELIZA 
VEIGA PEREIRA (OAB 224860/SP)

Processo 0001475-28.2014.8.26.0219 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade da Administração - JOSÉ CARLOS 
PEREIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA - Vistos em saneador. Partes legítimas e bem representadas, objeto 
lícito e possível. Afasto a preliminar de prescrição aventada considerando que todo e qualquer direito de ação contra a Fazenda 
Pública, prescreve em 05 anos. O autor possui interesse na demanda, na modalidade necessidade/adequação, sendo a presente 
a via adequada para pleitear a indenização que entende devida. No mais, o autor possui legitimidade ativa ad causam, pois, 
como é cediço, a desapropriação da propriedade é a regra, mas a posse legítima e de boa-fé também é expropriável, uma vez 
que tem valor econômico para o possuidor. Dou o feito por SANEADO. Considerando-se que o requerido não impugna a posse 
anterior do autor e noticia que vem pagando indenizações a quem apresenta título de domínio, fixo como ponto controvertido 
apenas o quantum devido a título de indenização, na hipótese de direitos possessórios. Para tanto, determino a realização 
de perícia e nomeio a Sra. Vanessa Damianovich, devidamente habilitada nesta Vara. Oficie-se à PGE, para depósito dos 
honorários periciais, considerando-se que a autora é beneficiária da Assistência Judiciária. As partes poderão formular quesitos e 
indicar assistentes técnicos no prazo legal. Intimem-se. - ADV: LEONARDO HENRIQUE ALEIKSCIVIEZ MICHELOTTI BARBOZA 
(OAB 178038/SP), SUELI ABE (OAB 280637/SP), RENATA FARIA MATSUDA (OAB 244060/SP), FATIMA APARECIDA DA SILVA 
CARREIRA (OAB 151974/SP)

Processo 0001483-10.2011.8.26.0219 (219.01.2011.001483) - Procedimento Ordinário - Guarda - Maísa Cardoso Centeno 
- Vistos. Designo o dia 05 de maio de 2015 às 14:00 horas para realização de audiência de tentativa de conciliação entre as 
partes. Expeça-se o necessário para intimação, se o caso. Int. - ADV: JOAO MARIANO DA SILVA (OAB 103369/SP), LETICIA 
MORAES SILVERIO (OAB 198502/SP), TAIS MOREIRA MARIANO (OAB 322046/SP)

Processo 0001529-28.2013.8.26.0219 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Fernando Fernandes Lopes - ‘Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Considerando que este juízo é totalmente incompetente para a prática dos atos 
processuais neste feito, compete a parte autora a regularização do necessário para possível digitalização e redistribuição 
do feito. Não é aceitável que tal procedimento seja executado pela Justiça Estadual, que já foi prejudicada pela equivocada 
distribuição. Desta feita, retornem os autos à Justiça Federal para as providencias necessárias. Intime-se. - ADV: DIRCEU 
MASCARENHAS (OAB 55472/SP), PRISCILA FIALHO TSUTSUI (OAB 248603/SP), FÁBIO MAXIMILIANO SANTIAGO DE 
PAULI (OAB 170160/SP)

Processo 0001561-96.2014.8.26.0219 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - I.O. - Vistos. Intime-se o autor 
a manifestar-se nos autos no prazo de 48 horas sob pena de extinção. Decorrido o prazo na inércia, intime-se pessoalmente a 
parte autora. Int. - ADV: ANA NERY FERREIRA VERA CRUZ VILELA (OAB 299139/SP), IVAN LEMES DE ALMEIDA FILHO (OAB 
86993/SP)

Processo 0001617-03.2012.8.26.0219 (219.01.2012.001617) - Mandado de Segurança - Liminar - Gilmar Campos de Almeida 
- Secretário Municipal de Saúde de Guararema - Senhor Secretário Estadual da Saúde do Estado de São Paulo - Vistos. Subam 
com nossa homenagens. Int. - ADV: CARLOS CARAM CALIL (OAB 235972/SP), RENATA FARIA MATSUDA (OAB 244060/SP), 
SIDNEI FARINA DE ANDRADE (OAB 119263/SP), GABRIELA JAPIASSÚ VIANA (OAB 311565/SP), ANA MARIA FAUSTINA 
BRAGA (OAB 74050/SP)

Processo 0001652-60.2012.8.26.0219 (219.01.2012.001652) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Edna Maria Freitas 
Constantinou - Prefeitura Municipal de Guararema e outros - UNIÃO e outro - Providencie a parte requerente a impressão pelo 
site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ou a retirada em Cartório do documento expedido (Mandado de Registro). - 
ADV: RENATA FARIA MATSUDA (OAB 244060/SP), ALESSANDRA FERREIRA DE ARAUJO RIBEIRO (OAB 228259/SP), JOEL 
FRANCISCO DE OLIVEIRA (OAB 143135/SP), MARCIO PINTO ALVES GONCALVES DA SILVA (OAB 52687/SP)

Processo 0001688-34.2014.8.26.0219 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - A.B.G. - Vistos. Considerando-
se que decorreu in albis o prazo para apresentação de contestação, requeira o autor o que de direito para prosseguimento 
do feito. Int. - ADV: KARINA FARIA PANACE BARBOSA (OAB 222165/SP), RENATO PANACE (OAB 43840/SP), RICARDO 
ALEXANDRE DE OLIVEIRA (OAB 264608/SP)

Processo 0001700-48.2014.8.26.0219 - Usucapião - Posse - MARIA DE LOURDES DE SIQUEIRA SILVA - Vistos. Certifique 
a serventia se houve a conclusão do ciclo citatório. Int. - ADV: MARCIO PINTO ALVES GONCALVES DA SILVA (OAB 52687/SP), 
LEONARDO HENRIQUE ALEIKSCIVIEZ MICHELOTTI BARBOZA (OAB 178038/SP), RENATA FARIA MATSUDA (OAB 244060/
SP)

Processo 0001700-48.2014.8.26.0219 - Usucapião - Posse - MARIA DE LOURDES DE SIQUEIRA SILVA - Manifeste-se a 
parte requerente sobre a não conclusão do ciclo citatório, considerando que o Senhor Nelson de Paula (fls. 18) não fora citado. 
- ADV: LEONARDO HENRIQUE ALEIKSCIVIEZ MICHELOTTI BARBOZA (OAB 178038/SP), RENATA FARIA MATSUDA (OAB 
244060/SP), MARCIO PINTO ALVES GONCALVES DA SILVA (OAB 52687/SP), EDVALDO LUIZ ROSA (OAB 75423/MG)

Processo 0001703-71.2012.8.26.0219 (219.01.2012.001703) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - 
Marta Gonzaga Rabelo - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido, resolvendo o mérito na forma do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Não há condenação em 
custas e sucumbência, nos termos do art. 129, II e parágrafo único, da Lei n. 8.213/91. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 
os autos. P. R. I. C. - ADV: CAROLINE AMBROSIO JADON (OAB 220859/SP), EDGARD DA COSTA ARAKAKI (OAB 226922/
SP), DULCIMARA REIS OLIVEIRA (OAB 245105/SP)

Processo 0001720-73.2013.8.26.0219 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - ANA MARIA LEME - 
‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Arbitro os honorários periciais no valor máximo da tabela da Resolução 
541/07. Providencie a serventia o necessário para o pagamento atentado-se ao comunicado CG 799/2014. Após, informe 
ao Imesc solicitando data para realização da perícia. Intime-se. - ADV: DANIELA DE ANGELIS (OAB 248840/SP), DIRCEU 
MASCARENHAS (OAB 55472/SP), MARIANA RAMIRES MASCARENHAS DO AMARAL GOMES (OAB 244202/SP)
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Processo 0001738-94.2013.8.26.0219 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.N.M. - - P.D.M. 
- A.C.M. - L.J.C.E.A.J.E. - Vistos. Considerando que o bem já foi levado à leilão, esclareça a exequente sobre a possibilidade 
de adjudicação do bem nos termos do artigo 708, II, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: MARIA FERNANDA DA SILVA 
CARDOSO (OAB 165524/SP), ADRIANO PIOVEZAN FONTE (OAB 306683/SP)

Processo 0001756-81.2014.8.26.0219 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - FRANCISCO PEREIRA 
FLORINDO - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA - Vistos em saneador. Partes legítimas e bem representadas, objeto 
lícito e possível. De proêmio afasto a arguição de prescrição considerando que prescreve em cinco anos o direito de pedir 
indenização à Fazenda Pública de todo e qualquer direito. No mais, a autora possui interesse na demanda, na modalidade 
necessidade/adequação, sendo a presente a via adequada para pleitear a indenização que entende devida. No mais, a autora 
possui legitimidade ativa ad causam, pois, como é cediço, a desapropriação da propriedade é a regra, mas a posse legítima e de 
boa-fé também é expropriável, uma vez que tem valor econômico para o possuidor. Dou o feito por SANEADO. Considerando-se 
que o requerido não impugna a posse anterior da autora e noticia que vem pagando indenizações a quem apresenta título de 
domínio, fixo como ponto controvertido apenas o quantum devido a título de indenização, na hipótese de direitos possessórios. 
Para tanto, determino a realização de perícia e nomeio a Sra. Vanessa Damianovich, devidamente habilitada nesta Vara. Oficie-
se à PGE, para depósito dos honorários periciais, considerando-se que a autora é beneficiária da Assistência Judiciária. As 
partes poderão formular quesitos e indicar assistentes técnicos no prazo legal. Intimem-se. - ADV: LEONARDO HENRIQUE 
ALEIKSCIVIEZ MICHELOTTI BARBOZA (OAB 178038/SP), DIRCEU DIAS CASTILHO (OAB 198408/SP), RENATA FARIA 
MATSUDA (OAB 244060/SP)

Processo 0001813-41.2010.8.26.0219 (219.01.2010.001813) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Banco Bradesco S.a. - Pedro Rogério de Melo Carrilho Me - - Pedro Rogério de Melo Carrilho - - Luciana Hernandez 
Carrilho - Vistos. Providencie o exequente o regular andamento do feito, em cinco dias. No silêncio, aguarde-se em cartório pelo 
prazo de cento e oitenta dias, arquivando-se os autos. Int - ADV: MARCELO DE ANDRADE VASCONCELOS (OAB 167887/SP), 
SANDRA LARA CASTRO (OAB 195467/SP), ERIKA CHIARATTI MUNHOZ MOYA (OAB 132648/SP), ANTONIO CARLOS DA 
SILVA (OAB 192237/SP)

Processo 0001841-67.2014.8.26.0219 (apensado ao processo 0001280-87.2007.8.26) - Embargos à Execução - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - BENEDITO APARECIDO SANTOS - Ante o exposto, julgo parcialmente 
procedente o pedido, para determinar ao exequente VINÍCIUS BIAZON SANTOS, assistido por sua genitora LUCIANA BIANZON, 
que apresente nova memória de cálculo com o valor correto devido. Tendo em vista a sucumbência recíproca, serão recíproca e 
proporcionalmente distribuídos e compensados entre os litigantes os honorários e as despesas, nos termos do art. 21 do CPC. 
P.R.I. - ADV: JULIANA SINHORINI NAHUM (OAB 156518/SP)

Processo 0001848-11.2004.8.26.0219 (219.01.2004.001848) - Procedimento Ordinário - Bancários - Banco do Brasil S.a. - 
Ante o decurso do prazo para impugnação, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. - ADV: FLAVIO OLIMPIO 
DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/
SP)

Processo 0001860-73.2014.8.26.0219 - Interdição - Tutela e Curatela - M.A.L.P.O. - O requerente deverá retirar o termo de 
curador provisório. - ADV: VALERIA MARIA GIMENEZ AGUILAR RODRIGUES (OAB 141815/SP)

Processo 0001891-98.2011.8.26.0219 (219.01.2011.001891) - Procedimento ordinário - Acidente de Trânsito - Maria Feliz 
Campos - - Diogo Feliz de Sousa - Mrs Logística S/A - Mitsui Sumitono Seguros S/A - “Ciência as partes de que foi designado 
pelo Sr. Perito Judicial o dia 10/03/2015 às 13:00 horas para a realização da perícia, tendo como ponto de partida o Fórum 
Distrital de Guararema. Solicita ainda, que as partes indiquem o local exato do acidente, de modo a permitir a identificação 
correta da área a ser periciada.” - ADV: PAULA CAMILA OKIISHI DE OLIVEIRA COCUZZA (OAB 174357/SP), FELIPE RIGHETTI 
GANANÇA (OAB 337415/SP), ADRIANA ASTUTO PEREIRA (OAB 80696/RJ), MARCELO FROST MARCHESAN (OAB 306304/
SP), MARCO AURELIO MONTEIRO DE BARROS (OAB 89092/SP), LUCIANO GIONGO BRESCIANI (OAB 214044/SP), PAULO 
ROBERTO ROCHA ANTUNES DE SIQUEIRA (OAB 108339/SP), GLAUCIO DIAS ARAUJO (OAB 163602/SP)

Processo 0002285-76.2009.8.26.0219 (219.01.2009.002285) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
Maria Nordeles dos Santos Campos - Luis Alves Pereira - - Ondina de Souza Mello Pereira - - Maria Aparecida Alves da Silva 
- - José Alves Pereira - - Pedro Alves Pereira - - Benedito Alves Pereira - - Carlos Antonio Alves Pereira - - José Aparecido Alves 
Pereira - - Silvio Alves Pereira - - Terezinha Alves Hernandes - - Maria Benedita Alves Pereira - - Noel José Menino Alves Pereira 
- - Manoel de Jesus Alves Pereira - - Espólio de Vicente Alves Pereira - - Marinha Alves Pereira - - Espólio de Mario Alves Pereira 
- - Espólio de Antonio Alves Pereira - - Espólio de Joaquim Alves Pereira - - Noel Alves Pereira - - Antonio Pereira - - José Alves 
Pereira - - Vicente Alves Pereira - - Valdir Alves Pereira - - Antonia Alves Pereira - - Terezinha Alves Pereira - - Ana Alves de 
Campos - - Guiomar de Souza Mello Pereira - - Benedita de Matos Pereira - - Silvia Alves Pereira Apparecido - Vistos. Requeira 
a autora o que de direito para o prosseguimento do feito. Int. - ADV: LUIZ ALBERTO ANTEQUERA (OAB 136335/SP), GERSON 
PENICHE DOS SANTOS (OAB 165061/SP)

Processo 0002357-05.2005.8.26.0219 (219.01.2005.002357) - Inventário - Inventário e Partilha - Marina Silvério de Moura 
Nascimbene e outros - Fazenda do Estado de São Paulo - Banco Nossa Caixa S.a. - Vistos. Intime-se o perito para que se 
manifeste sobre o pedido de redução dos honorários periciais. Com a manifestação, ciência ao interessado. Após conclusos para 
decisão. Int. - ADV: EUCLYDES MARCONDES (OAB 16917/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), MANOEL 
JOSÉ DE PAULA FILHO (OAB 187835/SP), RENATA DE OLIVEIRA MARTINS (OAB 250317/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 
178962/SP)

Processo 0002440-84.2006.8.26.0219 (219.01.2006.002440) - Mandado de Segurança - Meio Ambiente - Município de 
Guararema - Mrs Logística S/A - Vistos. Ante a informação de que o acordo foi cumprido, arquivem-se os autos, oservadas as 
formalidades legais. Int. - ADV: ROGERIO SALGADO FILHO (OAB 292329/SP), RENATO SWENSSON NETO (OAB 161581/
SP), FREDERICO DE SOUZA LEÃO KASTRUP DE FARO (OAB 310302/SP), ALEXANDRE GERETO DE MELLO FARO (OAB 
299365/SP), FLAVIA SAVIO CRUZ SANTOS CRISTOFARO (OAB 175409/SP), GILSON ARMANDO DE VASCONCELOS 
PESTANA JUNIOR (OAB 288898/SP), ANA PAULA LOMBARDI CANDIDO (OAB 248429/SP), FERNANDA CAVALCANTI SOUZA 
RAMOS FIORDA (OAB 226563/SP), RENATA FARIA MATSUDA (OAB 244060/SP)

Processo 0002460-31.2013.8.26.0219 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E.A.M. - Vistos. 
Considerando-se que decorreu o prazo sem manifestação do autor, reitere-se a intimação a requerer o que de direito para 
prosseguimento do feito, em cinco dias. No silêncio, intime-se pessoalmente a fazê-lo em 48 horas, sob pena de extinção. Int. - 
ADV: ANA MARIA FAUSTINA BRAGA (OAB 74050/SP)

Processo 0002461-16.2013.8.26.0219 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Maria Vilani de Souza Prudêncio - Vistos. 
Manifeste-se a autora acerca das respostas dos ofícios expedidos (fls. 85 e seguintes), no prazo de dez dias. Int. - ADV: ANA 
MARIA FAUSTINA BRAGA (OAB 74050/SP)
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Processo 0002534-85.2013.8.26.0219 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Maria Helena Ramires Cardoso - “Nos termos da 
Portaria nº 02/2007 fica deferido o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias requerido pela Autora.” - ADV: RENATA 
FARIA MATSUDA (OAB 244060/SP), GERSON PENICHE DOS SANTOS (OAB 165061/SP), LUIZ ALBERTO ANTEQUERA (OAB 
136335/SP)

Processo 0002555-61.2013.8.26.0219 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - NIELSON DOS SANTOS 
FILHO - Nextel Telecomunicações LTDA - “O requerente deverá tomar ciência do ofício do SCPC (fls. 104), manifestando-
se - ADV: JOSE FRANCISCO VENTURA BATISTA (OAB 291552/SP), MONIQUE FERNANDA DE SIQUEIRA SILVEIRA (OAB 
331519/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)

Processo 0002567-17.2009.8.26.0219 (219.01.2009.002567) - Execução de Alimentos - Alimentos - Rudnei Rodrigues de 
Carvalho - O requerido deverá tomar ciência do resultado de julgamento do agravo. - ADV: MARIA FERNANDA DA SILVA 
CARDOSO (OAB 165524/SP), REINALDO ALVES (OAB 118059/SP), SONIA MELLO FREIRE (OAB 73593/SP)

Processo 0002570-93.2014.8.26.0219 - Procedimento Sumário - Inadimplemento - CONDOMINIO FAZENDA ALTO DO 
PAIÃO - ANTONIO FERNANDO MAIA DA SILVA - Providencie a parte requerente a impressão pelo site do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo ou a retirada em Cartório do documento expedido (08 ofícios), comprovando seu encaminhamento dentro 
do prazo legal. - ADV: ENILSON CAMARGOS CARDOSO (OAB 170543/SP)

Processo 0002624-06.2007.8.26.0219 (219.01.2007.002624) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - José 
Olario Ribeiro Filho - Gleidson Jucá - Vistos. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: FABIO SIMAS 
GONÇALVES (OAB 225269/SP), CRISTIANE SANTOS DE OLIVEIRA TEIXEIRA (OAB 213149/SP), DIRCEU AUGUSTO DA 
CÂMARA VALLE (OAB 175619/SP)

Processo 0002637-68.2008.8.26.0219 (219.01.2008.002637) - Procedimento Ordinário - Ronaldo de Moraes - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. Vista dos autos ao INSS para que se manifeste quanto ao laudo juntado aos autos. Int. 
- ADV: CAROLINE AMBROSIO JADON (OAB 220859/SP), DAMIELA ELIZA VEIGA PEREIRA (OAB 224860/SP), LEONARDO 
KOKICHI OTA (OAB 226835/SP), EDGARD DA COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP)

Processo 0002639-62.2013.8.26.0219 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.B.S.S. - Diante do 
exposto, DECRETO A PRISÃO CIVIL de RODRIGO SANTOS SIQUEIRA, devidamente qualificado nos autos, pelo prazo máximo 
de 30 dias, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil c.c. o artigo 19 da Lei 5.778/68, podendo ser libertado, antes 
de mencionado prazo, se comprovar, por meio idôneo, o pagamento integral do débito alimentício descrito na inicial, bem como 
das pensões que se vencerem até a data do efetivo pagamento. Expeça-se mandado de prisão, consignando-se à autoridade 
policial, no próprio mandado prisional, que o devedor deverá manter-se segregado separadamente dos demais custodiados. 
Conste, ainda, que decorrido o prazo acima, sem comprovação do pagamento, deverá a Autoridade Policial, imediatamente, 
colocar o executado, independentemente da expedição de alvará de soltura. Int. - ADV: FERNANDA GUTTIERREZ FERNANDES 
(OAB 251274/SP)

Processo 0002652-27.2014.8.26.0219 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - MARIA CONSTANÇA BERNARDES 
VERÍSSIMO - - Fernando Moreira Verissimo - PALMIRA DE ALMEIDA FERREIRA - Vistos. Especifiquem as partes as provas que 
pretendem produzir. Após, conclusos. Int. - ADV: KARINA FARIA PANACE BARBOSA (OAB 222165/SP), RICARDO ALEXANDRE 
DE OLIVEIRA (OAB 264608/SP), LUIZ PAULO ARIAS (OAB 76579/SP), RENATO PANACE (OAB 43840/SP)

Processo 0002653-46.2013.8.26.0219 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARAREMA - DENIS DA SILVA SANTOS - ME - Manifeste-se a parte exequente acerca da devolução da carta precatória 
(cumprimento negativo). - ADV: ANA PAULA LOMBARDI CANDIDO (OAB 248429/SP), RENATA FARIA MATSUDA (OAB 244060/
SP)

Processo 0002654-94.2014.8.26.0219 - Procedimento Sumário - Inadimplemento - OTIMA REFEIÇÕES LTDA - Vistos. 
Manifeste-se o exequente sobre pesquisa de endereços Bacenjud que segue (positiva). Int. - ADV: ARACI FERREIRA ALVES L 
DE OLIVEIRA (OAB 71554/SP), TELMA UCHOA VIEIRA (OAB 88309/SP)

Processo 0002830-83.2008.8.26.0219 (219.01.2008.002830) - Procedimento Ordinário - Revisão - Roberto Carlos das 
Neves - Raíssa Cordeiro das Neves - Vistos. Oficie-se à empregadora nos termos requeridos, observando-se a retificação de 
fls.49. Após, em nada sendo requerido, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: JOSEMÁRIA ARAÚJO DIAS (OAB 217324/SP), 
DAMIELA ELIZA VEIGA PEREIRA (OAB 224860/SP)

Processo 0002830-83.2008.8.26.0219 (219.01.2008.002830) - Procedimento Ordinário - Revisão - Roberto Carlos das Neves 
- Raíssa Cordeiro das Neves - O requerente deverá informar o número de conta corrente atualizado onde serão efetuados os 
depósitos de pensão alimentícia. As informações constantes nos autos referem-se à conta corrente existente no antigo Banco 
Nossa Caixa. - ADV: DAMIELA ELIZA VEIGA PEREIRA (OAB 224860/SP), JOSEMÁRIA ARAÚJO DIAS (OAB 217324/SP)

Processo 0002871-74.2013.8.26.0219 - Despejo por Falta de Pagamento - Liminar - DJAIR PERES DE ALMEIDA - 
GENELÍSIO GOMES DO NASCIMENTO FILHO e outro - Vistos. Considerando-se que o julgamento deste feito depende da 
decisão a ser proferida nos autos do Processo n° 0002882-06.2013, em que as partes discutem a existência de negócio jurídico 
realizado, tendo como objeto o imóvel cujo despejo é requerido nestes autos, determino a suspensão do feito pelo prazo de um 
ano ou até julgamento final daqueles autos, com fundamento no artigo 265, IV, a, e § 5º, do Código de Processo Civil. Intime-se. 
- ADV: JOSE CLASSIO BATISTA (OAB 93666/SP), MARCO ANTONIO PAULO (OAB 124742/SP)

Processo 0002904-30.2014.8.26.0219 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0006975-63.2013.8.26.0008 - 3ª Vara 
da Família e Sucessões do Foro Regional VIII - Tatuapé - Comarca de São Paulo) - RICARDO RAMALHOSO - STÉFANI 
RAMALHOSO - Vistos. Considerando a existência de duas CPs para oitivas de testemunhas referente a um único feito redesigno 
a audiência anteriormente agendada para o dia 14 de abril de 2015 às 15:00. Libere-se a pauta. Providencie a serventia 
as intimações necessárias para a realização do ato. Intime-se. - ADV: JOSÉ REINALDO LEIRA (OAB 153649/SP), AMAURI 
SOARES (OAB 153998/SP)

Processo 0003082-76.2014.8.26.0219 - Usucapião - Usucapião Ordinária - LUCIANO ANGELO CALVIS - - MARIA MARTHA 
SOLALINDE ROJAS - Vistos. Ante a comprovação do recolhimento da taxa de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), expeça-se o 
necessário para a citação dos confrontantes. Proceda o autor ainda o recolhimento da taxa já solicitada para possível expedição 
de edital. No mais, para deferimento da citação por edital dos proprietários registrais deverá o autor comprovar o esgotamento 
das pesquisas de endereços realizadas neste fim. Int. - ADV: MARCIO PINTO ALVES GONCALVES DA SILVA (OAB 52687/SP)

Processo 0003082-76.2014.8.26.0219 - Usucapião - Usucapião Ordinária - LUCIANO ANGELO CALVIS - - MARIA MARTHA 
SOLALINDE ROJAS - Manifeste-se a parte requerente acerca da petição do Município de Guararema (fls. 71 / 76), informando 
que o imóvel sob a Inscrição Cadastral Nº 54424.51.56.0060.00.000 encontrar-se-ia totalmente inserida em Área de Preservação 
Permanente (APP), e assim não seria possível a edificação. - ADV: MARCIO PINTO ALVES GONCALVES DA SILVA (OAB 
52687/SP)

Processo 0003188-38.2014.8.26.0219 - Divórcio Consensual - Dissolução - D.U.F.T. e outro - Ante o exposto, decreto o 
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divórcio dos requerentes que se regerá pelas cláusulas e condições fixadas no acordo. Custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios pelos requerentes, não se arbitrando, entretanto, esta última verba, porque o caráter consensual faz presumir 
ajuste particular sobre ela. Expeçam-se os competentes mandados, após o trânsito em julgado. Oficie-se à empregadora para 
desconto da pensão alimentícia acordada em favor da filha do casal. Homologo a desistência do prazo recursal. Oportunamente, 
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: BENEDICTO DIRCEU MASCARENHAS NETTO (OAB 
255487/SP)

Processo 0003383-23.2014.8.26.0219 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - LOURDES SANTOS NEVES - ADELINO 
GONÇALVES DAS NEVES - Manifeste-se a parte requerente acerca da contestação apresentada. - ADV: ISABEL CAROLINE 
BARBOSA NOGUEIRA (OAB 317884/SP), GABRIELA JAPIASSÚ VIANA (OAB 311565/SP), CARLOS CARAM CALIL (OAB 
235972/SP)

Processo 0003417-95.2014.8.26.0219 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Banco Itaucard S/A - Renato 
Francisco de Paula - Vistos. Defiro os benefícios do artigo 172, § 2º do Código de Processo Civil ao oficial de justiça. Expeça-se 
novo mandado no endereço informado às folhas retro. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), 
GUSTAVO CORREIA LINAN (OAB 249848/SP), EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP), CARLA CRISTINA LOPES 
SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 0003432-64.2014.8.26.0219 - Mandado de Segurança - Vaga em ensino pré-escolar - C.L. - S.P.M.G. - Vistos. 
Renove-se a intimação do impetrante para que cumpra integralmente ao determinado às folhas 20 destes autos no prazo 
improrrogável de 05 dias. Na inércia, tornem-me para extinção. Int. - ADV: TIAGO RAFAEL OLIVEIRA ALEGRE (OAB 302811/
SP)

Processo 0003531-34.2014.8.26.0219 (apensado ao processo 0001558-44.2014.8.26) - Embargos à Execução - Liquidação 
/ Cumprimento / Execução - V.S.S. - A.M.L.T.S. - Vistos. Manifeste-se a embargada. Int. - ADV: MARIA APARECIDA DE ARAUJO 
BONO (OAB 230876/SP), HELCIO GUIMARAES (OAB 111416/SP)

Processo 0003621-81.2010.8.26.0219 (219.01.2010.003621) - Procedimento Ordinário - Nota Promissória - Ipiranga Produtos 
de Petróleo S/A - Auto Posto Lico Ltda e outros - Vistos. Manifeste-se o exequente sobre pesquisa de bens realizada via sistema 
Renajud e Infojud que seguem (Renajud positivo). Int. - ADV: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS (OAB 82329/SP), THIAGO 
MARCIANO DE BELISARIO E SILVA (OAB 236227/SP), FERNANDO FREIRE MARTINS COSTA (OAB 214514/SP)

Processo 0003665-61.2014.8.26.0219 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 4020614-14.2013.8.26.0224 - 3ª Vara Cível de 
Guarulhos) - Metal Coat Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda - Me - SIDGAL GALVANOPLASTIA LTDA ME - - Sidnei 
Jose da Costa - - DANIELE ALINE RIBEIRO BASAGLIA - “A exequente deverá complementar a diligência do Sr. Oficial de 
Justiça, no valor de R$ 63,75.” - ADV: JOSÉ MARIA BITTENCOURT BARBOSA JUNIOR (OAB 185134/SP)

Processo 0003691-59.2014.8.26.0219 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - D.S.F. - Vistos. Indefiro o 
pedido de alimentos provisórios considerando a inexistência de prova de parentesco, por ora com o autor dos autos. Cite-se o 
réu advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: MARILIA DANIELA CYRINO 
DOS SANTOS (OAB 176972/SP)

Processo 0003702-88.2014.8.26.0219 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Accacio de Jesus - Accacio 
de Jesus - Vistos. Cite-se a municipalidade advertindo-se do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar a defesa, sob pena 
de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ACCACIO DE JESUS (OAB 46145/SP)

Processo 0003702-88.2014.8.26.0219 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Accacio de Jesus - Accacio 
de Jesus - O requerente deverá recolher as custas da diligência do oficial de justiça. - ADV: ACCACIO DE JESUS (OAB 46145/
SP)

Processo 0003705-43.2014.8.26.0219 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K.F.S. e outros - Vistos. Inicialmente, 
ante a ausência de comprovação da capacidade do requerido, fixo alimentos provisórios no montante de 1/2 (meio) salário-
mínimo vigente, devido a partir da citação. Sem prejuízo, designo o 22 de abril de 2015 às 15:20 horas para realização de 
audiência de tentativa de conciliação entre as partes. Expeça-se o necessário para citação e intimação, da autora e do réu. 
Conste do mandado que, em não havendo acordo, o prazo para contestar começará a fluir a partir da data supra. Int. - ADV: 
FABIANA DA CUNHA FERNANDES DA COSTA (OAB 142564/SP)

Processo 0003716-72.2014.8.26.0219 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
MARCELINA LIMA CRUZ - MARIA TERESA JANES - Vistos. Marcelina Lima Cruz interpôs, tempestivamente, embargos de 
declaração, com fundamento no artigo 535 do Código de Processo Civil, alegando que a decisão de fls. 29/30 foi omissa. É 
O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Conheço dos embargos, haja vista sua tempestividade e os acolho, pois, de fato, a decisão 
nada dispõe sobre o pedido de gratuidade processual. Assim, acolho os presentes embargos de declaração, para fazer constar, 
na decisão embargada, o que segue: “Defiro os beneficios da gratuidade processual à autora. Anote-se.” No mais, mantenho o 
decidido às fls. 29/30 tal como foi lançado. Cumpra-se ao já determinado. Intimem-se. - ADV: WAGNER BRAGA CARDOSO DE 
OLIVEIRA NUNES (OAB 272007/SP), MARCOS WEZASSEK DE BRITTO

Processo 0003717-57.2014.8.26.0219 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.V.S. - Vistos. Defiro os 
beneficios da gratuidade processual ao autor. Anote-se. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 
do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: CREUSA DE FÁTIMA DOS SANTOS (OAB 323686/SP)

Processo 0003826-71.2014.8.26.0219 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - TINTAS SIX COLLOR 
INDUSTRIA E COMERCIO LtTDA - Vistos. Regularize a empresa autora, no prazo de 48 horas, a sua representação processual, 
sob pena de indeferimento da ação e revogação da antecipação da tutela. Int. - ADV: ROGERIO CASSIUS BISCALDI (OAB 
153343/SP), ANGELO BUENO PASCHOINI (OAB 246618/SP)

Processo 0003856-09.2014.8.26.0219 - Desapropriação - Desapropriação - MUNICÍPIO DE GUARAREMA - BELPLAN 
ASSESSORIA E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO SOCIEDADE CIVIL - “O requerente deverá falar acerca do arbitramento dos 
honorários do Sr. Perito Judicial no valor de R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais) para elaboração do Laudo Prévio.” - ADV: 
RENATA FARIA MATSUDA (OAB 244060/SP), LEONARDO HENRIQUE ALEIKSCIVIEZ MICHELOTTI BARBOZA (OAB 178038/
SP)

Processo 1002454-32.2014.8.26.0361 - Inventário - Inventário e Partilha - Elidia Mara Menezes Torrano - O requerente 
deverá retirar o termo de compromisso de inventariante. - ADV: EDUARDO VITOR TORRANO (OAB 33860/SP)

Processo 3000122-67.2012.8.26.0219 - Monitória - Cheque - Camila Peres Bassan - Marcos Antonio do Nascimento - Vistos. 
Defiro a expedição de mandado de penhora de bens, avaliação e intimação do executado. Expeça-se o necessário. Int. - ADV: 
ADILSON JOSE AMANTE (OAB 265954/SP)
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Processo 0022/2012 - Ação de Pedido de Providências - Vale do Paititi Ltda-ME - Vistos. Folhas retro: Defiro. Expeça-se 
o necessário para intimação de Kyoshi Miura no endereço informado às folhas retro. Int. ADV: KARL HEINZ BAUERMEISTER 
(OAB 171206/SP)

MOGI-GUAÇU
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOGI GUAÇU EM 09/02/2015

PROCESSO :0000831-10.2015.8.26.0362
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Clemilton Openheimer
RECLAMADO : Valdinei Donizetti Soares
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000902-92.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Antonio Marcio Gonçalves
ADVOGADO : 239251/SP - Raphaela Galeazzo
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000900-25.2015.8.26.0362
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Jeferson Luis Accorsi
ADVOGADO : 90142/SP - Jeferson Luis Accorsi
EMBARGDO : Colegio César Lattes S/S Ltda
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000901-10.2015.8.26.0362
CLASSE :CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE : R.N.S.
ADVOGADO : 64959/SP - Roseli Conceicao Simoes dos Santos

PROCESSO :1000912-39.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Jose Carlos Fressato Filho
ADVOGADO : 274179/SP - Rafael Pacela Vailatte
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000913-24.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Hospital São Francisco Sociedade Ltda
ADVOGADO : 275702/SP - Joyce Priscila Martins
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000921-98.2015.8.26.0362
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : 157875/SP - Humberto Luiz Teixeira
REQDO : Joao Eduardo Galbes
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000903-77.2015.8.26.0362
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Lindoval Camilo Filho
ADVOGADO : 175614/SP - Claudinei Rabelo
EXECTDO : Fabiano Barcelos
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000904-62.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein
ADVOGADO : 287366/SP - Alessandra Imay
REQDA : Maria Cristina Pavani Bianco
VARA :1ª VARA CÍVEL



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1493

PROCESSO :1000905-47.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Vanessa Pacola Bueno de Carvalho
ADVOGADO : 264979/SP - Mailson Luiz Brandao
REQDO : Fazenda do Estado de São Paulo
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000906-32.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Sandra Nolasco dos Santos Lima
ADVOGADO : 264979/SP - Mailson Luiz Brandao
REQDO : Fazenda do Estado de São Paulo
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000834-62.2015.8.26.0362
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Tiago Luiz Barbosa
RECLAMADO : Jonatas Barbosa de Andrade
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000907-17.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Evanise Helena de Lima
ADVOGADO : 264979/SP - Mailson Luiz Brandao
REQDO : Fazenda do Estado de São Paulo
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000908-02.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Tania Isabel Bernardo
ADVOGADO : 264979/SP - Mailson Luiz Brandao
REQDO : Fazenda do Estado de São Paulo
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000909-84.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : André Silvério da Silva
ADVOGADO : 264979/SP - Mailson Luiz Brandao
REQDO : Fazenda do Estado de São Paulo
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000910-69.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Sandra Cristina Fagundes
ADVOGADO : 264979/SP - Mailson Luiz Brandao
REQDO : Fazenda do Estado de São Paulo
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000911-54.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Luciana Reis França
ADVOGADO : 264979/SP - Mailson Luiz Brandao
REQDO : Fazenda do Estado de São Paulo
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000914-09.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Johnny Rocha
ADVOGADO : 246377/SP - Marcelo Manuel da Silva Moraes
REQDO : Associação Protetora de Veículos Automotores - Proauto
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000915-91.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Eliana Aparecida de Oliveira Silva
ADVOGADO : 264979/SP - Mailson Luiz Brandao
REQDO : Fazenda do Estado de São Paulo
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000918-46.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Luis Roberto Coser
ADVOGADO : 264979/SP - Mailson Luiz Brandao
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REQDO : Fazenda do Estado de São Paulo
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000922-83.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Alessandra Corrêa da Silva
ADVOGADO : 264979/SP - Mailson Luiz Brandao
REQDO : Fazenda do Estado de São Paulo
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000835-47.2015.8.26.0362
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Rafael Serapião Fabrich
RECLAMADA : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000836-32.2015.8.26.0362
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Lucia Mara Custódio
RECLAMADO : Geraldo Fortunato da Silva
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000837-17.2015.8.26.0362
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Heloise de Fatima da Fonseca Mantovani
RECLAMADO : Lu Cunha Store Comércio, Importação, Exportação de Eletrônios Ltda
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000839-84.2015.8.26.0362
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : E.C.S.O.
RECLAMADO : P.S.R.O.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000916-76.2015.8.26.0362
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : D.O.
ADVOGADO : 309861/SP - Marcio Maltempi
EXECTDO : M.O.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000917-61.2015.8.26.0362
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : E.H.A.F.
ADVOGADO : 339724/SP - Luma Nogueira Coser
EXECTDO : E.S.F.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000919-31.2015.8.26.0362
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Nei Lusa
ADVOGADO : 201023/SP - Gesler Leitão
REQDO : Adriano A de Paula & Cia Ltda
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000920-16.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Ellen Tais Silverio Lara
ADVOGADO : 127399/SP - Jorge Eduardo Grahl
REQDA : Rita de Cássia Silvério
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000923-68.2015.8.26.0362
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : N.P.S.C.C.
ADVOGADO : 153225/SP - Maria Celina do Couto
EXECTDO : W.C.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000924-53.2015.8.26.0362
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Nacle Assad Baracat Neto
ADVOGADO : 129526/SP - Edison Di Paola da Silva
EMBARGDO : Itau Unibanco S/A
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VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000925-38.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Tainara Aimee Santana Perinotti
ADVOGADO : 319611/SP - Caio Fernando Batista
REQDA : Dulce Conceição de Carvalho
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000841-54.2015.8.26.0362
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : José Carlos Luciano
RECLAMADO : Oswaldo Mangue Filho
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000842-39.2015.8.26.0362
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Pedro de Castro
ADVOGADO : 106167/SP - Washington Luis Goncalves Cadini
RECLAMADO : Acrisio Rodrigues Neto
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000926-23.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Diego Bosquetti Carvalho
ADVOGADO : 120256/SP - Selma Honorio Correa
REQDO : Banco Cifra S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1000927-08.2015.8.26.0362
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Multichoc Comércio e Representação Ltda.
ADVOGADO : 144183/SP - Paulo Augusto de Matheus
REQDO : Claudio Batista de Oliveira
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000843-24.2015.8.26.0362
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : EDSON HENRIQUE NOGUEIRA
RECLAMADO : Elektro Eletricidade e Serviços S/A
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000846-76.2015.8.26.0362
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : C.G.S.
RECLAMADO : F.F.M.J.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1008701-26.2014.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MARIA DE SOUZA AGUIAR
ADVOGADO : 135328/SP - Evelise Simone de Melo Andreassa
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social INSS
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000140-76.2015.8.26.0362
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : ESTHER EUGENIA BARBA
ADVOGADO : 144873/SP - Jamil Aparecido Malis
IMPTDO : SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU/SP
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000928-90.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Maria dos Santos Fernandes
ADVOGADO : 110521/SP - Hugo Andrade Cossi
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social (inss)
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000929-75.2015.8.26.0362
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Lucineia de Fatima Lamanna
ADVOGADO : 110521/SP - Hugo Andrade Cossi
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social (inss)
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VARA :2ª VARA CÍVEL

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVELJUIZ(A) DE DIREITO ROGINER GARCIA CARNIEL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SARA MADUREIRA VANELLI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0007/2015
Processo 0000007-72.1983.8.26.0362 (362.01.1983.000007) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Cerâmica Mogi Guaçu Sa  - Jose Roberto 
Stabile  - Vistos. 1 - Inicialmente, encaminhem-se os autos ao Oficial do Cartório de Registro de Imóveis, com urgência, para 
que informe, com base nos dados registrais, se houve sobreposição de matrículas no imóvel titulado pela matrícula 23.798, e se, 
ainda com base nos dados registrais, há a possibilidade de identificar materialmente tal área. 2 - Com a informação nos autos, 
tornem-me conclusos para apreciação do pedido de fls. 9575//81 e cota de fls. 9590. 3 - Intime-se. - ADV: GILDO VENDRAMINI 
JUNIOR (OAB 37668/SP), LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI (OAB 55023/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO 
(OAB 126504/SP), CARLOS FERNANDO DE ALCANTARA PERES (OAB 309291/SP), FRANCISCO CARLOS LEME (OAB 
83875/SP), MILTON PESSOA DE ALBUQUERQUE SOBRINHO (OAB 65796/SP), JOSE MARTINI NETO (OAB 100990/SP), 
CELSO YUAMI (OAB 116613/SP), REINALDO VIOTTO FERRAZ (OAB 59083/SP), JOSE ROBERTO STABILE (OAB 43831/SP), 
JOSE VALTER TOLEDO FILHO (OAB 145991/SP), YARA ABUD DE FARIA (OAB 30573/SP), MARIA CRISTINA DE ARRUDA 
(OAB 117795/SP), FERNANDO CILIO DE SOUZA (OAB 121592/SP), ANDRÉ RICARDO CARVALHO (OAB 236294/SP), 
DENISE ZOGNO PASQUARELLI (OAB 211059/SP), EDUARDO ROBERTO ANTONELLI DE MORAES FILHO (OAB 206682/SP), 
RICARDO GAZOLLA (OAB 173511/SP), RODRIGO FRANÇOSO MARTINI (OAB 154014/SP), JULIO CESAR MESSIAS DOS 
SANTOS (OAB 126488/SP), PAULO ANDRE MULATO (OAB 136029/SP), PAULO ROGERIO BAGE (OAB 144940/SP)

Processo 0000007-72.1983.8.26.0362 (362.01.1983.000007) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Cerâmica Mogi Guaçu Sa  - Jose Roberto 
Stabile  - Vistos. 1 - Em dez (10) dias, apresente o Administrador Judicial memória do montante dos créditos habilitados, 
constando, também, o valor total de tais créditos. 2 - No mesmo prazo, traga aos autos extratos atualizados das contas judicias 
mencionadas a fls. 9615. 3 - Intime-se. - ADV: MILTON PESSOA DE ALBUQUERQUE SOBRINHO (OAB 65796/SP), ANDRÉ 
RICARDO CARVALHO (OAB 236294/SP), YARA ABUD DE FARIA (OAB 30573/SP), GILDO VENDRAMINI JUNIOR (OAB 
37668/SP), JOSE ROBERTO STABILE (OAB 43831/SP), REINALDO VIOTTO FERRAZ (OAB 59083/SP), DENISE ZOGNO 
PASQUARELLI (OAB 211059/SP), FRANCISCO CARLOS LEME (OAB 83875/SP), CARLOS FERNANDO DE ALCANTARA 
PERES (OAB 309291/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), LIGIA CRISTINA DE ARAUJO 
BISOGNI (OAB 55023/SP), MARIA CRISTINA DE ARRUDA (OAB 117795/SP), EDUARDO ROBERTO ANTONELLI DE MORAES 
FILHO (OAB 206682/SP), JOSE MARTINI NETO (OAB 100990/SP), PAULO ANDRE MULATO (OAB 136029/SP), JULIO CESAR 
MESSIAS DOS SANTOS (OAB 126488/SP), FERNANDO CILIO DE SOUZA (OAB 121592/SP), CELSO YUAMI (OAB 116613/
SP), RICARDO GAZOLLA (OAB 173511/SP), PAULO ROGERIO BAGE (OAB 144940/SP), JOSE VALTER TOLEDO FILHO (OAB 
145991/SP), RODRIGO FRANÇOSO MARTINI (OAB 154014/SP)

Processo 0000198-77.2007.8.26.0362 (362.01.2007.000198) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Municipio 
de Mogi Guaçu  - Angela Marta Gomes  - Vistos. 1 - Defiro o pedido retro. Intimem-se os executados como requerido. 2 - Intime-
se. - ADV: JOSE CARLOS BRUNELLI, JOSE EUGENIO DA SILVA (OAB 117273/SP), MIRIAM PAVANI (OAB 234042/SP)

Processo 0000302-93.2012.8.26.0362 (362.01.2012.000302) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Luiz 
Antonio Inácio  - Instituto Nacional do Seguro Social  - Vistos. Sobre a petição de fls. 246, manifeste-se o autor, no prazo de 
dez dias. Decorrido o prazo sem manifestação tornem os autos conclusos para recebimento do recurso interposto pelo autor. 
Intime-se. - ADV: OSIEL PEREIRA MACHADO (OAB 294822/SP), IRENE DELFINO DA SILVA (OAB 111597/SP), FRANCISCO 
DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), ALEXANDRA DELFINO ORTIZ

Processo 0000335-49.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000335) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
João Vinicius Berti Canhada  - Banco Aymore (santander) Sa  - VISTOS. 1 - À vista da certidão retro, aguarde-se manifestação 
dos interessados pelo prazo de dez (10) dias. Findo o prazo e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. 2 - Int. 
- ADV: DAVID CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA (OAB 316712/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)

Processo 0000520-88.1993.8.26.0362 (362.01.1993.000520) - Interdição - Capacidade - M.D.P.  - M.D.P.  - M.D.P.  - Ciência 
ao autor(a) sobre os ofícios, do Cartório de Registro Civil, juntado aos autos, às fls 112 a 114. - ADV: MARCIA MARIA DE 
FILIPPI TOSO (OAB 120227/SP), RAUL RODOLFO TOSO (OAB 33442/SP)

Processo 0000617-24.2012.8.26.0362 (362.01.2012.000617) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Beatriz Candida 
Ferreira Baptista  - Nada sendo requerido no prazo de cinco (05) dias, o processo será remetido ao arquivo. - ADV: PAULO 
CESAR ANDRADE DE SOUZA (OAB 131284/SP), MARIA DOS SANTOS COSTA (OAB 137668/SP)

Processo 0000685-08.2011.8.26.0362 (362.01.2011.000685) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Maria Aparecida Gonçalves de Abreu  - Decorreu o prazo legal sem a devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. 
do MM. Juiz de Direito no expediente de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas sob pena de aplicação do artigo 167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA 
JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de Busca e 
Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o fazendo, 
mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; II - 
decorrido o prazo sem atendimento e certificada essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de 
mandado, para imediata entrega ao oficial de justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. 
§ 1º O expediente de cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o 
ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, juntará toda a documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o 
nome de quem os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: 
I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza 
criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o que nele houver o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos 
que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de 
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restauração.” - ADV: OSIEL PEREIRA MACHADO (OAB 294822/SP)
Processo 0000703-29.2011.8.26.0362 (362.01.2011.000703) - Execução de Alimentos - Alimentos - E.B.S.C. e outro - R.A.C.  

- Vistos. 1 - Defiro o prazo suplementar de trinta (30) dias para apresentação do novo endereço do executado. 2 - Int. - ADV: 
LUIS AIRES TESCH (OAB 164680/SP), GELSON LUIS GONÇALVES QUIRINO (OAB 214319/SP)

Processo 0000857-33.2000.8.26.0362 (362.01.2000.000857) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - Ana Laura 
Machado  - Processo em ordem para ser retirado em carga pelo advogado. Ficará aguardando em cartório pelo prazo de 30 
(trinta) dias. Nada sendo requerido, retornará ao arquivo. - ADV: JOSE MAURICIO MARTINI (OAB 152801/SP)

Processo 0000896-83.2007.8.26.0362/01 (apensado ao processo 0000896-83.2007.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de 
Sentença - Clodoaldo do Nascimento Ferraz  - Linde Gases Ltda.  - Vistos. Acolho os embargos para consignar que não será 
fixada a verba honorária, pois a parte adversa reconheceu o mérito da impugnação. Int. - ADV: RAUL RODOLFO TOSO JUNIOR 
(OAB 153581/SP), PEDRO HENRIQUE VERPA LEITE (OAB 299413/SP), RAUL RODOLFO TOSO (OAB 33442/SP), ANDRÉ 
GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN (OAB 168804/SP)

Processo 0000929-64.1993.8.26.0362 (362.01.1993.000929) - Desapropriação - Desapropriação - O Municipio de Mogi 
Guacu  - Jose Mauro Firmo -  - Nely Raquel Ferreira Firmo -  - Thomáz Homero Gustavo Firmo -  - Mauro Theophilo Ricardo 
Firmo -  - Theodoro Eduardo Cezar Firmo  - Retirar o requerente, no prazo de cinco dias, a carta de sentença expedida nos 
autos. Decorrido o prazo sem a providência o processo será remetido ao arquivo. - ADV: GILDO VENDRAMINI JUNIOR (OAB 
37668/SP), MIRIAM PAVANI (OAB 234042/SP), DEBORA DE ALMEIDA SANTIAGO (OAB 87137/SP)

Processo 0000952-09.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000952) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - Leonardo 
Pinto Guedes Luiz  - Decorreu o prazo legal sem a devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz 
de Direito no expediente de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob 
pena de aplicação do artigo 167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
(PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” 
- “Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o fazendo, mandará 
o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; II - decorrido o 
prazo sem atendimento e certificada essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de mandado, para 
imediata entrega ao oficial de justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. § 1º O expediente 
de cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, 
depois de seu minucioso exame, juntará toda a documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o nome de quem 
os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será 
mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza criminal, o juiz, de 
ofício, mandará riscar o que nele houver o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. § 4º 
Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração.” - ADV: IVONE 
APARECIDA CIPRIANO GONÇALVES (OAB 219564/SP)

Processo 0000996-28.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000996) - Arrolamento Comum - Sucessões - Luis Carlos Xavier e outro 
- Manifestar o Inventariante sobre o ofício/resposta do banco do Brasil de fls. 61, informando que a existência de conta poupança 
em nome da “de cujus”; manifestar-se em prosseguimento. - ADV: HOMERO PACOLLA (OAB 110569/SP)

Processo 0001013-64.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001013) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Daniela da Silva  - Instituto Nacional do Seguro Social Inss  - Vistos. 1 - Por tempestivo, recebo o recurso interposto 
pelo réu em seus regulares efeitos - devolutivo e suspensivo e somente no efeito devolutivo em relação à antecipação da tutela 
concedida. Às contrarrazões. 2 Apresentadas estas ou certificado o decurso do prazo sem a apresentação, subam os autos ao 
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, observadas as formalidades legais. 3 - Int. - ADV: BENEDITO DO AMARAL 
BORGES (OAB 223297/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)

Processo 0001021-12.2011.8.26.0362 (362.01.2011.001021) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Marilene Resquini 
Pereira  - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss  - Decorreu o prazo legal sem a devolução dos autos em Cartório. 
CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no expediente de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos autos no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de aplicação do artigo 167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, 
expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do 
ofício de justiça. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas 
da lei, certificando-se; II - decorrido o prazo sem atendimento e certificada essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, 
mediante expedição de mandado, para imediata entrega ao oficial de justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o 
fato à seção local da OAB. § 1º O expediente de cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. 
§ 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, juntará toda a documentação mencionada neste 
artigo, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, 
e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; II - não 
sendo o processo de natureza criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o que nele houver o advogado escrito, e desentranhar 
as alegações e documentos que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o 
respectivo procedimento de restauração.” - ADV: MIRIAM DE SOUSA SERRA (OAB 114225/SP)

Processo 0001038-82.2010.8.26.0362 (362.01.2010.001038) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Banco Finasa Sa  - Fica o Autor intimado para manifestação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do disposto 
no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Mantida a inércia, o autor será intimado pessoalmente para suprir a 
omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo nos termos do parágrafo 1º do mesmo artigo. - ADV: 
ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP)

Processo 0001085-22.2011.8.26.0362 (362.01.2011.001085) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Dicaza Show 
Moveis de Metal e Decoração Ltda e outros - Decorreu o prazo legal sem a devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. 
Desp. do MM. Juiz de Direito no expediente de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas sob pena de aplicação do artigo 167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL 
DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de 
Busca e Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o 
fazendo, mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; 
II - decorrido o prazo sem atendimento e certificada essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de 
mandado, para imediata entrega ao oficial de justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. 
§ 1º O expediente de cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o 
ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, juntará toda a documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o 
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nome de quem os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: 
I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza 
criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o que nele houver o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos 
que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de 
restauração.” - ADV: GISELE GONÇALVES

Processo 0001212-09.2001.8.26.0362 (362.01.2001.001212) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço 
(Art. 52/4) - Antonio Aparecido Pires de Abreu  - Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento de custas, 
despesas processuais e verba honorária, que arbitro em R$ 1.000,00 (Mil Reais). Suspendo a condenação por cinco anos, nos 
termos do artigo 12 da Lei n.1060/50. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - 
ADV: OSIEL PEREIRA MACHADO (OAB 294822/SP), ALEXANDRA DELFINO ORTIZ

Processo 0001247-46.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001247) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associaçao 
de Proprietários Promitentes Compradores Moradores Residencial Village da Serra  - VISTOS. 1 - À vista da certidão retro, 
aguarde-se manifestação dos interessados pelo prazo de dez (10) dias. Findo o prazo e nada sendo requerido, remetam-se os 
autos ao arquivo. 2 - Int. - ADV: JULIANA BIAZOTTO DE FREITAS (OAB 325408/SP), LUIZ CARLOS THIM (OAB 111850/SP)

Processo 0001577-14.2011.8.26.0362 (362.01.2011.001577) - Execução de Alimentos - Alimentos - V.R.M.D.  - F.A.D.  - V 
i s t o s. V.R.M.D., nestes autos de Execução de Alimentos que move contra F.A.D., foi regularmente intimada a promover o 
andamento do feito no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de extinção. Decorrido o prazo legal, nada requereu, 
quedando-se inerte. Destarte, com fundamento no disposto no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto 
o processo e determino a remessa dos autos ao arquivo, procedidas as anotações e comunicações necessárias. Ao Advogado 
nomeado arbitro honorários no valor máximo da tabela do Convênio PGE/OAB. Expeça-se a certidão. P.R.I. - ADV: MAILSON 
LUIZ BRANDAO (OAB 264979/SP), RONY REGIS ELIAS (OAB 128640/SP), PAULO CESAR ANDRADE DE SOUZA (OAB 
131284/SP)

Processo 0001734-16.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001734) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Pecunia S/A  - Vistos. 1 - Após a exibição do comprovante do recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 
defiro o pedido retro, desentranhando-se e aditando-se o mandado para integral cumprimento. 2 - Intime-se. - ADV: MARCELO 
TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), CLAUDIA 
FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP)

Processo 0001831-16.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001831) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Luiz Alves Feitosa Junior  - Anhanguera Ensino Superior Faculdade Anhanguera Ituição de Ensino São Francisco Iesf  - Vistos. 
1 - Recebo o recurso adesivo de fls. 184, que deverá ser apreciado por ocasião do julgamento da apelação. Às contrarrazões. 
2 Int. - ADV: MILENA APARECIDA FÍGARO BERTIN (OAB 189314/SP), ANA ANTONIA F DE MELO ROSSI (OAB 83821/SP), 
KHALIL KADDISSI (OAB 162626/SP)

Processo 0001846-82.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001846) - Procedimento Ordinário - Improbidade Administrativa - 
Ministério Público do Estado de São Paulo  - Carlos Donizete da Costa -  - Carlos Alberto de Souza -  - Carla da Costa  - Vistos. 
Concedo o prazo conjunto de quinze (15) dias para que os réus aditem seus memoriais. A Serventia deverá estar mais atenta 
para que não ocorra mais esse tipo de inversão. Int. - ADV: MARIA FERNANDA PESSATTI DE TOLEDO (OAB 228078/SP), 
ACACIO APARECIDO BENTO (OAB 121558/SP), MILENA APARECIDA TADIOTTO MARTIMIANO NUNES (OAB 287616/SP)

Processo 0001872-80.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001872) - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Dano ao Erário - 
Ministerio Publico do Estado de São Paulo  - Paulo Eduardo de Barros e outros - Vistos. Ante a não instrumentação do agravo, 
dou por preclusa a matéria ventilada no termo de audiências. O autor abdicou da apresentação de memoriais. Concedo o prazo 
conjunto de vinte dias para que os réus apresentem seus memoriais finais. Intime-se. - ADV: LUIZ ANTONIO BOCHIO (OAB 
132998/SP), JOAO BATISTA CAMPOS DOS REIS (OAB 182917/SP), MIRIAM PAVANI (OAB 234042/SP), EDUARDO JOSE DE 
FARIA LOPES (OAB 248470/SP), EDMAR SILVA (OAB 299097/SP), THIAGO VINICIUS TREINTA (OAB 305641/SP)

Processo 0001960-07.2002.8.26.0362 (362.01.2002.001960) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Bibiano Francisco 
Eloi  - Robson Aparecido Felicio de Souza Me  - Vistos. 1 - Após a apresentação de cálculo atualizado do débito, defiro o pedido 
retro, efetuando-se a penhora via BACENJUD. 2 - Intime-se. - ADV: VALERIA APARECIDA F BUENO RISSI (OAB 128656/SP), 
GIOVANA BARBOSA (OAB 180688/SP)

Processo 0002005-06.2005.8.26.0362 (362.01.2005.002005) - Procedimento Ordinário - Guarda - A.H.O.  - Marcela Mara 
Ciriaco de Oliveira  - Decorreu o prazo legal sem a devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz 
de Direito no expediente de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob 
pena de aplicação do artigo 167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
(PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” 
- “Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o fazendo, mandará 
o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; II - decorrido o 
prazo sem atendimento e certificada essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de mandado, para 
imediata entrega ao oficial de justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. § 1º O expediente 
de cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, 
depois de seu minucioso exame, juntará toda a documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o nome de quem 
os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será 
mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza criminal, o juiz, 
de ofício, mandará riscar o que nele houver o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. 
§ 4º Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração.” - ADV: 
JULIANA PERES LEISTER (OAB 164675/SP)

Processo 0002009-96.2012.8.26.0362 (362.01.2012.002009) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Daycoval Sa  - V i s t o s. Banco Daycoval Sa, nestes autos de Busca e Apreensão que move contra Roberto 
de Souza, foi regularmente intimado a promover o andamento do feito no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de 
extinção. Decorrido o prazo legal, nada requereu, quedando-se inerte. Destarte, com fundamento no disposto no artigo 267, 
inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo e determino a remessa dos autos ao arquivo, procedidas as 
anotações e comunicações necessárias. P.R.I. - ADV: MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)

Processo 0002047-55.2005.8.26.0362 (apensado ao processo 0002005-06.2005.8.26) (362.01.2005.002047) - Procedimento 
Ordinário - Guarda - E.L.O. e outro - Marcela Mara Ciriaco  - Decorreu o prazo legal sem a devolução dos autos em Cartório. 
CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no expediente de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos autos no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de aplicação do artigo 167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, 
expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do 
ofício de justiça. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas 
da lei, certificando-se; II - decorrido o prazo sem atendimento e certificada essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, 
mediante expedição de mandado, para imediata entrega ao oficial de justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o 
fato à seção local da OAB. § 1º O expediente de cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. 
§ 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, juntará toda a documentação mencionada neste 
artigo, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, 
e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; II - não 
sendo o processo de natureza criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o que nele houver o advogado escrito, e desentranhar 
as alegações e documentos que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o 
respectivo procedimento de restauração.” - ADV: JULIANA PERES LEISTER (OAB 164675/SP)

Processo 0002234-63.2005.8.26.0362 (362.01.2005.002234) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Maria Ines Rodrigues Pereira  
- Ciência ao autor(a) sobre o Ofício recebido, do Cartório de Registro Civil, juntado aos autos, às fls 87 e 88. - ADV: SELMA 
HONORIO CORREA (OAB 120256/SP), CAMILA FRASSETTO (OAB 241594/SP)

Processo 0002380-26.2013.8.26.0362 (036.22.0130.002380) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira S/A - Credito 
Financiamento e Investimento  - VISTOS. 1 - À vista da certidão retro, aguarde-se manifestação dos interessados pelo prazo de 
dez (10) dias. Findo o prazo e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. 2 - Int. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO 
DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)

Processo 0002528-37.2013.8.26.0362 (036.22.0130.002528) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira S/A - Credito Financiamento e Investimento  - V i s t o s. Bv Financeira S/A - Credito Financiamento 
e Investimento, nestes autos de Busca e Apreensão que move contra Manoel Alves Santiago, foi regularmente intimado a 
promover o andamento do feito no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de extinção. Decorrido o prazo legal, nada 
requereu, quedando-se inerte. Destarte, com fundamento no disposto no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo 
extinto o processo e determino a remessa dos autos ao arquivo, procedidas as anotações e comunicações necessárias. P.R.I. - 
ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)

Processo 0002867-93.2013.8.26.0362 (036.22.0130.002867) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - A.L.F.  - V i s t o s. A. L. de F., nestes autos de Execução de Alimentos que move contra A. L. de F., foi regularmente 
intimado a promover o andamento do feito no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de extinção. Decorrido o prazo legal, 
nada requereu, quedando-se inerte. Destarte, com fundamento no disposto no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, 
julgo extinto o processo e determino a remessa dos autos ao arquivo, procedidas as anotações e comunicações necessárias. 
Ao Advogado nomeado arbitro honorários no valor de 60% (sessenta por cento) da tabela do Convênio PGE/OAB. Expeça-se a 
certidão. P.R.I. - ADV: ADEMIR ANELO TOLEDO (OAB 105260/SP)

Processo 0002896-46.2013.8.26.0362 (036.22.0130.002896) - Arrolamento Comum - Sucessões - Mara Suzana de Campos  
- Vistos. A transmissão de propriedade imobiliária apenas se prova pelo registro do título aquisitivo no Cartório de Registro de 
Imóveis. Quanto aos direitos sobre imóveis não é admitida prova testemunhal quando excede o décuplo do salário mínimo. 
Pelo exposto, o objeção dos herdeiros não prevalece à luz do ordenamento jurídico. Defiro o prazo de quinze (15) dias para 
pagamento do imposto “causa mortis”, salientando que quem cumprir a obrigação terá direito de regresso contra os demais, 
inclusive com direito de subrrogação no quinhão pertencente aos co-proprietários . Após, tornem conclusos para homologação 
da partilha de fls. 80/83. Intime-se. - ADV: PAULO CESAR ANDRADE DE SOUZA (OAB 131284/SP), RONY REGIS ELIAS (OAB 
128640/SP), ACACIO APARECIDO BENTO (OAB 121558/SP)

Processo 0002940-41.2008.8.26.0362/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Gledes Mara 
Andrade Campos  - Manifestar o Exequente sobre o decurso do prazo sem pagamento do débito pelo Executado. O processo 
aguardará nos termos do artigo 475-J, parágrafo 5º, do C.P.C., após será remetido ao arquivo independente de nova intimação. 
- ADV: VIVIAN ANDRADE CAMPOS, ANDRE BOLSONI NETO (OAB 138784/SP), NAIR APARECIDA CORREIA (OAB 116861/
SP)

Processo 0003107-58.2008.8.26.0362 (362.01.2008.003107) - Procedimento Sumário - Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Mogi Guaçu  - Nobre Seguradora do Brasil S/A  - Vistos. 1 - Cumpra-se o v. Acórdão. 2 - Aguarde-se manifestação 
dos interessados pelo prazo de dez (10) dias. Findo o prazo e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as 
cautelas de praxe. 3 - Int. - ADV: REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 257220/SP), IRANI RIBEIRO FRAZÃO 
(OAB 243485/SP), ALEXANDRE CARDOSO JUNIOR (OAB 139455/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/
SP)

Processo 0003198-80.2010.8.26.0362/01 (apensado ao processo 0003198-80.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Araripe Textil S.a Artesa  - Campialfa Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda  - Vistos. 1 - Fls. 75: Esclareça a exequente 
seu pedido, tendo em vista a decisão de fls. 73. 2 - Intime-se. - ADV: ELIAS MODESTO DE OLIVEIRA (OAB 69480/SP), LIVIA 
JUNQUEIRA BARBOSA COSTA (OAB 251622/SP), ANA CAROLINA GHIZZI CIRILO (OAB 172134/SP)

Processo 0003685-89.2006.8.26.0362 (362.01.2006.003685) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Jobel 
Representações S/c Ltda  - Dinâmica Tratores Implementos e Peças Ltda  - Vistos. 1 - Homologo, por sentença, para que 
produza seus jurídicos e regulares efeitos de direito, o acordo celebrado pelas nestes autos, e, com fundamento no disposto 
no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito. 2 - Após o trânsito 
em julgado, expeça-se mandado de levantamento e, procedidas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. 
3 P.R.I. - ADV: MARILÚ CANAVESI PORTA (OAB 210325/SP), JOAO LUIZ PORTA (OAB 105274/SP), NELSON ADRIANO DE 
FREITAS (OAB 116718/SP)

Processo 0003997-84.2014.8.26.0362 (apensado ao processo 0016269-81.2012.8.26) (processo principal 0016269-
81.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - Posse - Recipall Embalagens Ltda Epp  - Cony Industria e Comercio Ltda Epp  - 
Decorreu o prazo legal sem a devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no expediente 
de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de aplicação do artigo 
167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 
30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve 
restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para 
que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; II - decorrido o prazo sem atendimento e certificada 
essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de mandado, para imediata entrega ao oficial de 
justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. § 1º O expediente de cobrança de autos 
receberá autuação singela, sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso 
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exame, juntará toda a documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. § 3º 
Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora 
do cartório até o encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o 
que nele houver o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio 
dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração.” - ADV: CARLOS HENRIQUE PENHA 
(OAB 275116/SP)

Processo 0004165-91.2011.8.26.0362 (362.01.2011.004165) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Marcia Helena Valim  - Inss Instituto Nacional do Seguro Social  - Vistos. 1 - Por tempestivo, recebo o recurso interposto pelo 
réu em seus regulares efeitos - devolutivo e suspensivo e somente no efeito devolutivo em relação à antecipação da tutela 
concedida. Às contrarrazões. 2 Apresentadas estas ou certificado o decurso do prazo sem a apresentação, subam os autos ao 
Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, observadas as formalidades legais. 3 - Int. - ADV: ROSANA DEFENTI RAMOS 
(OAB 179680/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)

Processo 0004260-20.1994.8.26.0362 (362.01.1994.004260) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Massa Falida da 
Ceramica Mogi Guacu Sa  - O Municipio de Mogi Guacu  - Vistos. 1 - Manifestem-se o Síndico e o Ministério Público. 2 - Intime-
se. - ADV: MIRIAM PAVANI (OAB 234042/SP), JOSE ROBERTO STABILE (OAB 43831/SP), SILVIA REGINA LILLI CAMARGO 
(OAB 95861/SP), ANA LUCIA VALIM GNANN (OAB 138530/SP)

Processo 0004391-77.2003.8.26.0362 (362.01.2003.004391) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - 
Sem despejo - Juacir Bueno de Camargo  - Carlos Antonio Sutani Hass e outros - Decorreu o prazo legal sem a devolução dos 
autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no expediente de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos 
autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de aplicação do artigo 167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO 
DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, 
expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do 
ofício de justiça. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas 
da lei, certificando-se; II - decorrido o prazo sem atendimento e certificada essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, 
mediante expedição de mandado, para imediata entrega ao oficial de justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o 
fato à seção local da OAB. § 1º O expediente de cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. 
§ 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, juntará toda a documentação mencionada neste 
artigo, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, 
e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; II - não 
sendo o processo de natureza criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o que nele houver o advogado escrito, e desentranhar 
as alegações e documentos que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o 
respectivo procedimento de restauração.” - ADV: GILDO VENDRAMINI JUNIOR (OAB 37668/SP)

Processo 0004674-22.2011.8.26.0362/01 (apensado ao processo 0004674-22.2011.8.26) - Impugnação ao Cumprimento 
de Sentença - Ana Leticia Cassiano de Figueredo -  - Edson Roberto de Figueredo -  - Alexandre Augusto Cassiano  - Almir 
Sterpeloni  - Vistos. 1 - Ao contador para conferência. 2 - Após, digam. 3 - Intime-se. - ADV: SOLANGE DE FATIMA MACHADO 
E SILVA (OAB 93005/SP), LUIZ CARLOS THIM (OAB 111850/SP), HOMERO PACOLLA (OAB 110569/SP), JANAINA DE FATIMA 
NARESSI (OAB 293083/SP)

Processo 0004762-60.2011.8.26.0362 (362.01.2011.004762) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Dulce Maria da Silva Borges -  - ESPÓLIO DE DULCE MARIA DA SILVA BORGES  - Instituto Nacional do Seguro Social  - 
Ciência às partes de que a perícia médica na requerente foi agendada para o dia 10/03/2015, às 09:30 horas, a realizar-se no 
consultório da Dra. Deise Oliveira de Souza, sito na Rua Coronel Quirino, 1483, Cambuí, Campinas-SP. Fica o procurador do 
autor responsável pelo comparecimento de seu constituinte, que deverá apresentar-se munido de documento de identificação e 
Carteira de Trabalho (todas que possuir), bem como exames de laboratório, exames radiológicos, receita, etc, se porventura os 
tiver. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), ALEXANDRA DELFINO ORTIZ, IRENE DELFINO DA SILVA (OAB 
111597/SP), OSIEL PEREIRA MACHADO (OAB 294822/SP)

Processo 0004784-16.2014.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Anulação - MARLI ELIANA DE CAMPOS SULATO  - 
MUNICIPIO DE MOGI GUAÇU  - Vistos. Fls. 311/315: Recebo os embargos porque tempestivos e, no mérito, nego-lhes provimento 
por não vislumbrar na sentença os vícios apontados. Não há as alegadas omissões, pois as alegações são incompatíveis com 
os argumentos da sentença. Tal insurgência deve se dar na via recursal e não com interposição de embargos Ante o exposto, 
REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente a sentença, conforme lançada nos autos. Int. - ADV: FERNANDO 
DE GODOY SANTOS (OAB 213683/SP), JANAINA DE LOURDES RODRIGUES MARTINI (OAB 92966/SP)

Processo 0005075-80.1995.8.26.0362 (362.01.1995.005075) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Banco 
Nacional Sa  - Espólio de Edgard Bonanno e outro - Ffmd Administração e Participações Ltda  - VISTOS. Defiro o pedido retro, 
manifestando-se o requerente ao decurso do prazo suspensivo. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. Int. 
- ADV: JOSE MAURICIO MARTINI (OAB 152801/SP), ANA LIGIA RIBEIRO DE MENDONCA (OAB 78723/SP), JOSE EMYGDIO 
SILVA (OAB 39039/SP), MARLON ANTONIO FONTANA (OAB 195093/SP), ANDERSON GERALDO DA CRUZ (OAB 182369/
SP), ANA ANTONIA F DE MELO ROSSI (OAB 83821/SP), ANA PAULA DE CASTRO MARTINI (OAB 135981/SP), MONICA 
BURALLI REZENDE PAVANELLO (OAB 134082/SP), LEIDA MARIA MISON (OAB 131404/SP)

Processo 0005309-81.2003.8.26.0362 (362.01.2003.005309) - Procedimento Sumário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Angelina Aparecida Avancini Marcelino  - Cooperativa Habitacional For da Montanha e outros - Vistos. 1 Apresente a parte 
exequente cálculo atualizado do débito. 2 Após, nos termos do artigo 689-A do Código de Processo Civil e do Provimento CSM 
1625/2009, proceda-se o leilão eletrônico dos bens penhorados, a ser realizado pela empresa LUT LEILÕES (www.Lut.Com.
Br - fone (11) 3266.2772), devidamente habilitada perante a Secretaria de Tecnologia e Informação do E. Tribunal de Justiça. 
Intime-se o leiloeiro para que designe datas para realização dos leilões e demais providências conforme disposto no artigo 
705 do código de Processo Civil. 3 Fixo a comissão do leiloeiro em 5% do valor da arrematação, valor este que deverá ser 
depositado nos autos, com posterior expedição de mandado de levantamento. 4 Com as datas e cópia da minuta no processo, 
intimem-se os executados, bem como eventuais cônjuges, condôminos e credores hipotecários, providenciando o exequente 
o necessário. Não sendo os executados encontrados para intimação pessoal, considerar-se-ão intimados pelo edital a ser 
publicado. 5 Providencie a Serventia o necessário. 6 - Int. - ADV: PAULO MIGUEL FRANCISCO (OAB 244002/SP), TARITA DE 
BRITTO BERNARDI FRANCISCONI (OAB 218178/SP), MONICA BURALLI REZENDE PAVANELLO (OAB 134082/SP), ISMARIO 
BERNARDI (OAB 23129/SP)

Processo 0005419-02.2011.8.26.0362 (362.01.2011.005419) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - L.A.B.  - Ciência 
do decurso do prazo sem manifestação do herdeiro Marcos; providencie o Inventariante a apresentação da partilha nos termos 
do item “3” do r. Despacho de fls. 276. - ADV: ADILSON SULATO CAPRA (OAB 202038/SP), JOSE GERALDO MARTINS (OAB 
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126442/SP)
Processo 0005623-41.2014.8.26.0362 (apensado ao processo 0002778-66.1996.8.26) (processo principal 0002778-

66.1996.8.26) - Cumprimento de sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Edis Roque Dias  - 
Antonio Marcos Borges Delfino  - Não foi possível efetuar a minuta de bloqueio porquanto não consta dos autos CPF do 
executado. - ADV: JOSE LUIS PEDROSO DE LIMA (OAB 121330/SP), JOAO CARLOS MAZZER (OAB 108289/SP), JOSE 
EMYGDIO SILVA (OAB 39039/SP)

Processo 0005921-33.2014.8.26.0362 (processo principal 0008096-68.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - ASSUNTOS 
ANTIGOS DO SAJ - Assunto não informado - Atlanta Ferro e Aço Ltda  - Mogisteel Calderaria Ltda Epp e outro - Vistos. 1 - Fls. 
43/44: Defiro, providenciando a habilitante em 20 (vinte) dias. 2 - Com a providência, manifestem-se a Falida, o Administrador 
Judicial e o Ministério Público. 3 - Intime-se. - ADV: ITAMAR RODRIGUES (OAB 244323/SP), JOSE ROBERTO SILVEIRA 
BATISTA (OAB 87487/SP), ALEXANDRE BISKER (OAB 118681/SP)

Processo 0005950-88.2011.8.26.0362 (362.01.2011.005950) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério 
Público do Estado de São Paulo  - Jose Carlos Silva -  - Herichi Vilela Machado -  - Auto Posto Rodrigues & Pinto Ltda  - Pelo 
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO contra JOSÉ CARLOS SILVA, cominando-lhe as penas de suspensão dos direitos políticos por cinco anos e 
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos, por infração ao artigo 10, 
inciso IX e XI da Lei n. 8.429/92. Sem prejuízo, JULGO IMPROCEDENTE a ação em face de HERICHI VILELA MACHADO e 
AUTO POSTO RODRIGUES  PINTO Ltda.. Sucumbente, condeno o requerido José Carlos Silva no pagamento das custas e 
despesas processuais. Certificado o trânsito em julgado e não recolhidas custas em dez dias, expeça-se certidão para inscrição 
na dívida ativa. Oficie-se, também após o trânsito em julgado, ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando-se a suspensão dos 
direitos políticos. Declaro extinto o processo, com resolução da lide nos termos do artigo 269, inciso I do Código de Processo 
Civil. P.R.I.C. - ADV: ANA TEREZA DE CASTRO LEITE (OAB 87361/SP), RAFAEL ANGELO CHAIB LOTIERZO (OAB 92255/SP), 
GIOVANA GALHARDONI SILVA (OAB 210636/SP)

Processo 0006026-78.2012.8.26.0362 (362.01.2012.006026) - Alvará Judicial - Compra e Venda - L.P.  - Decorreu o prazo 
legal sem a devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no expediente de cobrança de 
autos: “Cobre-se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de aplicação do artigo 167 e seus 
parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). 
Findo o prazo e nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve restituir, 
no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o 
faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; II - decorrido o prazo sem atendimento e certificada essa 
circunstância, cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de mandado, para imediata entrega ao oficial de justiça, 
encarregado da diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. § 1º O expediente de cobrança de autos receberá 
autuação singela, sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, 
juntará toda a documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. § 3º Ao 
advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do 
cartório até o encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o que 
nele houver o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio dos 
autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração.” - ADV: GISELE GONÇALVES

Processo 0006237-61.2005.8.26.0362 (362.01.2005.006237) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade da Administração 
- Jhonny Frank Bacarim dos Santos  - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu e outros - Vistos. 1 - Fls. 1051 
e seguintes: Manifestem-se o requerente e os requeridos. 2 - Com a providência acima, tornem-me conclusos. 3 - Intime-se. - 
ADV: RONALDO DE SOUSA RODRIGUES (OAB 183234/SP), ARILSON GARCIA GIL (OAB 240091/SP), ROSMARI APARECIDA 
ELIAS CAMARGO (OAB 152535/SP), SILVIA REGINA LILLI CAMARGO (OAB 95861/SP), MIRIAM PAVANI (OAB 234042/SP), 
ANA LUCIA VALIM GNANN (OAB 138530/SP), NEILSON GONCALVES (OAB 105347/SP), ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO 
CAMPOS (OAB 152525/SP), PAULO ROBERTO ALVES (OAB 123467/SP)

Processo 0006262-64.2011.8.26.0362 (362.01.2011.006262) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liquidação / 
Cumprimento / Execução - Bv Financeira S A Cfi  - VISTOS. Defiro o pedido retro, manifestando-se o requerente ao decurso do 
prazo suspensivo. Decorrido o prazo sem manifestação, arquivem-se os autos. Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA 
(OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0006313-41.2012.8.26.0362 (362.01.2012.006313) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Jeferson Rogerio Litoldo e outros - Banco Bradesco S A  - Vistos. 1 - Após a juntada do original 
da petição retro, defiro o pedido, expedindo-se mandado de levantamento da penhora. 2 - Intime-se. - ADV: ANTONIO ZANI 
JUNIOR (OAB 102420/SP), ADILSON PERPETUO BEGA (OAB 134669/SP)

Processo 0006503-38.2011.8.26.0362 (362.01.2011.006503) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Finasa Bmc S A  - Fica o Autor intimado para manifestação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 
disposto no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Mantida a inércia, o autor será intimado pessoalmente para suprir 
a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo nos termos do parágrafo 1º do mesmo artigo. - ADV: 
ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)

Processo 0007101-55.2012.8.26.0362 (362.01.2012.007101) - Execução de Alimentos - Alimentos - E.F.M.  - Vistos. 1 - 
Diante do pagamento do valor cobrado inicialmente e do silêncio da exequente em relação a existência de débitos pendentes, 
julgo extinta a presente Execução de Alimentos, com fundamento no disposto no artigo 794, inciso I, do Código de Processo 
Civil. 2 - Oficie-se à Autoridade Policial cobrando informações sobre a instauração do inquérito policial e, com a resposta, dê-se 
ciência às partes. 3 - Após, nada sendo requerido em cinco (05) dias, procedidas as anotações e comunicações necessárias, 
remetam-se os autos ao arquivo. 4 P.R.I. - ADV: JORGE WAGNER CUBAECHI SAAD (OAB 77908/SP), THIAGO ANDRADE 
BUENO DE TOLEDO (OAB 156050/SP)

Processo 0007432-62.1997.8.26.0362 (362.01.1997.007432) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - 
Francisco Eduardo Toledo  - Leonidas Souza de Matos e outro - Vistos. 1 - Considerando que o imóvel foi avaliado há mais de 
dez (10) anos, suspendo os leilões designados. Intime-se o leiloeiro. 2 - Depreque-se a realização de nova avaliação do imóvel. 
3 - Intime-se. - ADV: ELISANGELA ZANCOPE ARICETO (OAB 171853/SP), MARISTELA FERREIRA ROCHA (OAB 92684/SP), 
EDSON CUSTODIO DOS SANTOS, SIRLENE APARECIDA BACHUR (OAB 72989/SP)

Processo 0007593-96.2002.8.26.0362 (362.01.2002.007593) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Helio 
Afonso Viana  - Moises Pedro da Silva  - Vistos. 1 - Torno sem efeito a manifestação retro, porque indevida. Além do mais, o 
patrono da parte autora deverá manifestar-se por petição, que é a maneira usual de deduzir pedidos nos autos. Prazo: 10 dias. 
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2 Decorrido o prazo sem a providência, tornem ao arquivo. 3 - Intime-se. - ADV: JOSE EDUARDO ALVES (OAB 111166/SP), 
ALEXANDRE ARMANDO CUORE (OAB 137544/SP)

Processo 0007783-30.2000.8.26.0362 (362.01.2000.007783) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Jacqueline Santucci 
Lavezzo  - Imi Instituto Maria Imaculada Faculdades Integ Maria Imaculada  - Decorreu o prazo legal sem a devolução dos autos 
em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no expediente de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos 
autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de aplicação do artigo 167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO 
DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, 
expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do 
ofício de justiça. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas 
da lei, certificando-se; II - decorrido o prazo sem atendimento e certificada essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, 
mediante expedição de mandado, para imediata entrega ao oficial de justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o 
fato à seção local da OAB. § 1º O expediente de cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. 
§ 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, juntará toda a documentação mencionada neste 
artigo, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, 
e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; II - não 
sendo o processo de natureza criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o que nele houver o advogado escrito, e desentranhar 
as alegações e documentos que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o 
respectivo procedimento de restauração.” - ADV: DANIEL ZAMARIAN (OAB 259074/SP)

Processo 0007786-82.2000.8.26.0362 (362.01.2000.007786) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Divina 
Silvestre  - Imi Instituto Maria Imaculada Faculdades Integ Maria Imaculada  - Ciência ao autor(a) sobre o Ofício recebido 
juntado aos autos, às fls 581. - ADV: DIONISIO SANCHES CAVALLARO (OAB 78297/SP), DANIEL ZAMARIAN (OAB 259074/
SP), ELCIO JOSE PANTALIONI VIGATTO (OAB 96818/SP), KATIA CRISTINA MACEDO (OAB 127401/SP), MILTON DE JULIO 
(OAB 76297/SP)

Processo 0007947-09.2011.8.26.0362 (362.01.2011.007947) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Lourdes 
Gonçalves Linares  - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss  - Vistos. Fls. 146/148 - Anote-se e cumpra-se integralmente a 
decisão de fls. 138. Intime-se. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA 
(OAB 135328/SP)

Processo 0007949-13.2010.8.26.0362 (362.01.2010.007949) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Construtora 
Scala Guaçu Ltda  - Fundição Balancins Ltda  - Vistos. 1 - Com a resposta do ofício expedido a fls. 566, tornem os autos 
conclusos. 2 - Intime-se. - ADV: GILBERTO ANTONIO DE CAMARGO DECOURT (OAB 73050/SP), MARIANA GUILARDI 
GRANDESSO DOS SANTOS (OAB 185038/SP), CID FLAQUER SCARTEZZINI FILHO (OAB 101970/SP)

Processo 0008008-21.1998.8.26.0362 (apensado ao processo 0011449-68.2002.8.26) (362.01.1998.008008) - Separação 
Litigiosa - Dissolução - Marlene Josefa Simoes da Silva  - Vistos. 1 - Com a expedição da carta de sentença está cumprido e 
acabado o ofício jurisdicional. 2 - A alteração pretendida deverá ser buscada em ação própria ou via administrativa, mas nunca 
com alteração substancial do que foi decidido por outro magistrado. 3 - Tornem os autos ao arquivo. 4 - Intime-se. - ADV: JOAO 
BATISTA GABRIEL (OAB 115789/SP)

Processo 0008020-78.2011.8.26.0362 (362.01.2011.008020) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.M.C.  - R.E.S.C.  - 
Ciência ao autor da pesquisa BACENJUD de fls. 144/145 que restou frutífera bloqueado o valor R$ 4.943,31, fica o executado 
intimado por seu procurador para oferecer impugnação no prazo legal. - ADV: WASHINGTON LUIS GONCALVES CADINI (OAB 
106167/SP), MILENE CARVALHO ALBORGHETTE DOMINGOS (OAB 242003/SP)

Processo 0008020-78.2011.8.26.0362 (362.01.2011.008020) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.M.C.  - R.E.S.C.  - 
Ciência ao autor(a) sobre o Ofício recebido juntado aos autos, às fls 149. - ADV: MILENE CARVALHO ALBORGHETTE 
DOMINGOS (OAB 242003/SP), WASHINGTON LUIS GONCALVES CADINI (OAB 106167/SP)

Processo 0008036-95.2012.8.26.0362 (362.01.2012.008036) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Marcio Porfirio de 
Souza  - VISTOS. 1 - À vista da certidão retro, aguarde-se manifestação dos interessados pelo prazo de dez (10) dias. Findo o 
prazo e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. 2 - Int. - ADV: FABIANA GOMES FERMINIANO DE OLIVEIRA 
(OAB 316447/SP)

Processo 0008440-49.2012.8.26.0362 (362.01.2012.008440) - Procedimento Ordinário - Concessão - Clodoaldo Donizeti da 
Silva  - Instituto Nacional do Seguro Social  - Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, confirmo a tutela antecipada e 
JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido a 
pagar à parte autora o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, desde a data da cessação, que perdurará enquanto o 
autor não for reabilitado para o exercício de outra atividade, compatível com seu estado de saúde e seu grau de escolaridade, 
que lhe garanta subsistência. Após o trânsito em julgado, pagará as parcelas atrasadas de uma só vez, tendo-se em conta os 
seguintes parâmetros para os juros e correção. Até 30-06-2009, em havendo verbas dessa época, a atualização monetária, 
incidindo a contar do vencimento de cada prestação, deve-se dar pelos índices oficiais, e jurisprudencialmente aceitos, quais 
sejam: ORTN (10/64 a 2/86, Lei nº 4.257/64), OTN (03/86 a 01/89, Decreto-Lei nº 2.284/86, de 03-86 a 01-89), BTN (02/89 a 
02/91, Lei nº 7.777/89), INPC (03/91 a 12/92, Lei nº 8.213/91), IRSM (01/93 a 02/94, Lei nº 8.542/92), URV (03 a 06/94, Lei nº 
8.880/94), IPC-r (07/94 a 06/95, Lei nº 8.880/94), INPC (07/95 a 04/96, MP nº 1.053/95), IGP-DI (05/96 a 03/2006, art. 10 da Lei 
n.º 9.711/98, combinado com o art. 20, §§5º e 6.º, da Lei n.º 8.880/94) e INPC (04/2006 a 06/2009, conforme o art. 31 da Lei n.º 
10.741/03, combinado com a Lei n.º 11.430/06, precedida da MP n.º 316, de 11-08-2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei n.º 
8.213/91, e REsp. n.º 1.103.122/PR). Nesses períodos, os juros de mora devem ser fixados à taxa de 1% ao mês, a contar da 
citação, com base no art. 3º do Decreto-Lei n. 2.322/87, aplicável analogicamente aos benefícios pagos com atraso, tendo em 
vista o seu caráter eminentemente alimentar, consoante firme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ. A contar de 
01-07-2009, data em que passou a viger a Lei n.º 11.960, de 29-06-2009, publicada em 30-06-2009, que alterou o art. 1.º-F da 
Lei n.º 9.494/97, para fins de atualização monetária e juros haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos 
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Sucumbente o réu, arcará com o pagamento 
de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se a soma das prestações 
vencidas até a data desta sentença (Súmula 111, do STJ). Não há reembolso de custas ou despesas processuais, salvo aquelas 
comprovadas. Em não sendo certo o valor da condenação, entendo estar a presente sentença sujeita ao reexame necessário 
(artigo 475, inciso I e parágrafo 2.º, do CPC). P.R.I.C. - ADV: OSIEL PEREIRA MACHADO (OAB 294822/SP), FRANCISCO DE 
ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), IRENE DELFINO DA SILVA (OAB 111597/SP), ALEXANDRA DELFINO ORTIZ

Processo 0008640-85.2014.8.26.0362 (apensado ao processo 0000454-10.2013.8.26) (processo principal 0000454-
10.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Banco do Brasil Sa  - Almar Conveniencia e 
Serviços Automotivos Ltda Me  - REPUBLICAÇÃO - Teor do ato: Vistos. 1 - Acolho o cálculo apresentado pelo exequente. 2 Nos 
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termos do atual ordenamento jurídico, intime-se o executado, por seu procurador, para pagar ou impugnar o valor apurado, em 
quinze (15) dias, sob pena de ver acrescido ao débito, multa percentual de 10%, em caso de inércia. 3 Decorrido o prazo sem a 
providência acima, apresente o exequente cálculo atualizado do débito, com a inclusão da multa, prosseguindo-se a execução 
com a indicação de bens passíveis de penhora. 4 Não manifestando o credor em seis meses, arquivem-se os autos, com as 
cautelas usuais. 5 - Int.  - ADV: SAMOEL ALVES DA SILVA (OAB 95823/MG), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), 
NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0009094-36.2012.8.26.0362 (362.01.2012.009094) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Condominio 
Residencial Colina Verde  - Manifestar as partes no prazo de cinco dias sobre o cumprimento do acordo homologado nos autos, 
cujo prazo previsto para o término decorreu há mais de trinta dias. Nada sendo manifestado o processo será extinto nos termos 
do artigo 794, II, do CPC. - ADV: ACACIO APARECIDO BENTO (OAB 121558/SP), CAROLINA MASOTTI MONTEIRO (OAB 
276001/SP)

Processo 0009157-95.2011.8.26.0362 (362.01.2011.009157) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Cleusa Leopoldina Rosa  - Instituto Nacional do Seguro Social  - Vistos. Sobre a petição de fls. 220, manifeste-se o autor, no 
prazo de cinco dias. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso de prazo sem oferecimento de contrarrazões 
pelo réu e cumpra-se a decisão de fls. 211. Intime-se. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), IRENE DELFINO 
DA SILVA (OAB 111597/SP), ALEXANDRA DELFINO ORTIZ

Processo 0009327-09.2007.8.26.0362 (362.01.2007.009327) - Arrolamento de Bens - Maria Luiza Tonon Rocini  - Decorreu 
o prazo legal sem a devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no expediente de cobrança 
de autos: “Cobre-se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de aplicação do artigo 167 e seus 
parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). 
Findo o prazo e nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve restituir, 
no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o 
faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; II - decorrido o prazo sem atendimento e certificada essa 
circunstância, cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de mandado, para imediata entrega ao oficial de justiça, 
encarregado da diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. § 1º O expediente de cobrança de autos receberá 
autuação singela, sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, 
juntará toda a documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. § 3º Ao 
advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do 
cartório até o encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o que 
nele houver o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio dos 
autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração.” - ADV: JOAO MARCOS ALVES VALLIM 
(OAB 103247/SP)

Processo 0009726-33.2010.8.26.0362 (362.01.2010.009726) - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Neusa 
Marques Pereira  - Vistos. 1 - Diante da concordância do Autor, homologo, por sentença, o cálculo apresentado pelo Requerido 
as fls. 213/215 desta Ação Declaratória de Benefício Previdenciário ora em fase de Execução. 2 Forneçam as partes os dados 
necessários nos termos da Resolução nº 168/2011 de 05/12/2011, Capítulo I, artigo 8º, incisos XVII e XVIII. 3 - Certificado 
o trânsito em julgado, requisite-se o pagamento e aguarde-se notícia sobre a disponibilização dos valores. 4 P.R.I.C. - ADV: 
FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP), WILLIAN DA 
SILVA (OAB 319110/SP)

Processo 0010006-67.2011.8.26.0362 (362.01.2011.010006) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Lucimar Brandão  - Antonio Lisboa Rodrigues  - Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão, julgando o feito extinto 
com julgamento de mérito, nos termos do artigo 269, I, Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a autora 
nas custas, despesas e verba honorária do patrono da parte adversa, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, 
suspensa a exigibilidade enquanto perdurar o estado de pobreza, nos termos do art. 12 da Lei n. 1.060/50. P.R.I. - ADV: MARCIA 
CRISTINA RODRIGUES (OAB 122005/SP), EDNEA TRIONI (OAB 136941/SP)

Processo 0010118-17.2003.8.26.0362/01 (apensado ao processo 0010118-17.2003.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A  - Compater Terraplenaglem Ltda -  - Emerson Campagnoli -  - Aparecida de Lourdes 
Lanza Campagnoli -  - Aizenrrauer Campagnoli e outros - Vistos. 1 - Após a comprovação do recolhimento da taxa devida, 
defiro o pedido retro, efetuando-se a penhora via BACENJUD. 2 - Intime-se. - ADV: EDUARDO LANZA PAES (OAB 263859/SP), 
WILSON FERNANDES MENDES (OAB 124143/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), ACACIO 
APARECIDO BENTO (OAB 121558/SP)

Processo 0010140-31.2010.8.26.0362 (362.01.2010.010140) - Procedimento Ordinário - Irmandade da Santa Casa de 
Misericordia de Mogi Guaçu  - Nobre Seguradora do Brasil S/A  - Ciência do decurso do prazo sem impugnação à penhora; 
manifestar o exequente requerendo o que de direito no prazo de cinco (05) dias. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 
138436/SP), IRANI RIBEIRO FRAZÃO (OAB 243485/SP)

Processo 0010294-93.2003.8.26.0362 (362.01.2003.010294) - Consignação em Pagamento - Locação de Imóvel - Artigiani 
Consultoria de Imoveis S/c Ltda  - Vistos. 1 - O valor penhorado em excesso já foi desbloqueado pelo próprio sistema, conforme 
se verifica do documento de fls. 407/408, e, conforme ali consignado, o valor a ser transferido é apenas o bloqueado junto ao 
Banco do Brasil. 2 - Aguarde-se manifestação da parte executada, certificando-se, oportunamente. 3 - Intime-se. - ADV: JOAO 
LUIZ TONON (OAB 134067/SP), SILVIA DAVID BOWEN (OAB 141417/SP), GILDO VENDRAMINI JUNIOR (OAB 37668/SP), 
NILO AFONSO DO VALE (OAB 40048/SP), WILLIANS ALVES BERLOFFA (OAB 88870/SP)

Processo 0010356-60.2008.8.26.0362 (362.01.2008.010356) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Aparecida 
Nicolau Fogo  - Vistos. 1 - Diante da concordância do Autor, homologo, por sentença, o cálculo apresentado pelo Requerido 
as fls. 184/203 desta Ação Declaratória de Benefício Previdenciário ora em fase de Execução. 2 Forneçam as partes os dados 
necessários nos termos da Resolução nº 168/2011 de 05/12/2011, Capítulo I, artigo 8º, incisos XVII e XVIII. 3 - Certificado 
o trânsito em julgado, requisite-se o pagamento e aguarde-se notícia sobre a disponibilização dos valores. 4 P.R.I.C. - ADV: 
EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP), WILLIAN DA SILVA (OAB 319110/SP), HENRIQUE GUILHERME 
PASSAIA (OAB 4494/RN)

Processo 0010391-78.2012.8.26.0362 (362.01.2012.010391) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - 
Romolo Pereira Batista  - Viação Santa Cruz Sa -  - Nobre Seguradora do Brasil Sa  - Posto isso, e por tudo mais que dos autos 
consta, JULGO PROCEDENTE o pedido e o faço para condenar a ré Viação Santa Cruz S/A ao pagamento de: a) indenização 
por danos materiais em R$ 2.466,41 (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis Reais e quarenta e um centavos). b) lucros 
cessantes no importe de R$ 5.611,14 (cinco mil, seiscentos e onze Reais e quatorze centavos). c) indenização por danos morais 
e físicos no importe de R$ 39.400,00 (trinta e nove mil e quatrocentos Reais), equivalente a 50 (cinqüenta) salários mínimos. 
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Salientando que as r. Súmulas dos Tribunais Superiores a respeito de consectários não são vinculativas, todas as verbas da 
condenação serão atualizadas pela Tabela Prática do E. TJSP desde a propositura da ação e acrescida de juros legais de um 
por cento ao mês, a partir da citação. Tal critério facilita a futura execução, evitando a adoção de múltiplos termos “a quo” para 
os cálculos e ainda assegura marco incontestável para configuração da mora. Por fim, ressalvo que deve haver desconto da 
importância eventualmente recebida em razão de seguro obrigatório, conforme já explanado. Outrossim, JULGO PROCEDENTE 
a lide acessória, DECLARANDO a responsabilidade solidária da ré NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A em arcar com a 
indenização em benefício do autor, mas até o limite da cobertura securitária. Ante a sua sucumbência, condeno os requeridos ao 
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono do autor, os quais arbitro em 10% (dez por 
cento) sobre o valor atualizado da condenação. P. R.I.C. (Valor do preparo: R$949,60 (Guia DARE-SP - cód. 230-6) + porte de 
remessa/retorno dos autos: R$32,70 por volume (Guia FEDTJ - cód. 110-4)) - ADV: CAIO FERNANDO BATISTA (OAB 319611/
SP), PAULO ANTONINO SCOLLO (OAB 148187/SP), AUGUSTO JORGE SACHETO (OAB 133086/SP), JOSE ALVES BATISTA 
NETO (OAB 111165/SP), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB 72973/SP)

Processo 0010448-43.2005.8.26.0362/01 - Cumprimento de sentença - Investigação de Paternidade - Luan Facanali  - 
L.M.  - V i s t o s. L.F., nestes autos Execução de Alimentos que move contra L.M., foi regularmente intimado a promover o 
andamento do feito no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de extinção. Decorrido o prazo legal, nada requereu, 
quedando-se inerte. Destarte, com fundamento no disposto no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo extinto 
o processo e determino a remessa dos autos ao arquivo, procedidas as anotações e comunicações necessárias. P.R.I. - ADV: 
JOSE ROMILDO ALEIXO, JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CRUZ (OAB 148894/SP)

Processo 0010475-89.2006.8.26.0362 (362.01.2006.010475) - Separação Consensual - Dissolução - José Aparecido Rosa 
e outro - Decorreu o prazo legal sem a devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no 
expediente de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de aplicação 
do artigo 167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS 
Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. 
O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o fazendo, mandará o juiz, de 
ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; II - decorrido o prazo sem 
atendimento e certificada essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de mandado, para imediata 
entrega ao oficial de justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. § 1º O expediente de 
cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, 
depois de seu minucioso exame, juntará toda a documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o nome de quem 
os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será 
mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza criminal, o juiz, 
de ofício, mandará riscar o que nele houver o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. 
§ 4º Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração.” - ADV: 
ANDRE LUIS FREIRE (OAB 139216/SP)

Processo 0010574-59.2006.8.26.0362 (362.01.2006.010574) - Separação Consensual - Dissolução - Cris Anderson 
Marangoni -  - Monica Munhoz Marangoni  - Vistos. 1 - Fls. 55: Defiro. Reitere-se o ofício, solicitando ainda, informações sobre o 
cumprimento. Prazo para resposta: trinta (30) dias, sob pena de desobediência. 2 - Int. (OFÍCIO EXPEDIDO E ENCAMINHADO 
05.02.2015) - ADV: ANDRE LUIS FREIRE (OAB 139216/SP), PAULO ROBERTO SANDY (OAB 181849/SP)

Processo 0010576-53.2011.8.26.0362 (362.01.2011.010576) - Monitória - Nota Fiscal ou Fatura - SMC Pneumáticos do 
Brasil Ltda  - As Machado Materiais de Segurança Me  - Não foi possível elaborar a minuta de bloqueio porquanto o exequente 
não apresentou cálculo atualizado do débito. - ADV: LEYLA ANTONIA ALIOTI (OAB 72621/SP)

Processo 0010661-73.2010.8.26.0362 (362.01.2010.010661) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério 
Público do Estado de São Paulo  - Marcio Roberto Custódio e outros - Município de Estiva Gerbi  - Vistos. 1 - Encaminhem-
se os autos à MMa. Juíza prolatora da sentença, para apreciação dos embargos de declaração interpostos. 2 - Intime-se. 
- ADV: SILVANIA BARBOSA FELIPIN (OAB 159482/SP), RONY REGIS ELIAS (OAB 128640/SP), PAULO CESAR ANDRADE 
DE SOUZA (OAB 131284/SP), DAVID RAMOS CIRILO (OAB 259084/SP), SIDNEY GARCIA (OAB 18179/SP), JOSÉ MAXIMO 
FILHO (OAB 268271/SP)

Processo 0010679-26.2012.8.26.0362 (362.01.2012.010679) - Procedimento Ordinário - Câmbio - Mahle Metal Leve 
Sa  - Sercamp Manutenção Em Transformadores e Disjuntores Ltda  - Vistos. 1 - Fls. 1541: Cabe ao agravante promover o 
processamento do recurso. 2 - Fls. 1544/1547: O peticionante busca deste Juízo de primeiro grau a revisão da decisão do 
Tribunal de Justiça; o que é inadmissível. Desentranhe-se a petição e entregue-se a seu subscritor. 3 - Decorrido o prazo de 
10 dias sem a comprovação da distribuição do Agravo de Instrumento, remetam-se os autos ao arquivo. 4 - Intime-se. - ADV: 
DONATO TAVARES FERRÃO JUNIOR (OAB 256697/SP), JOSÉ RODRIGUES COSTA (OAB 262672/SP), ADRIANA BORGES 
PLÁCIDO RODRIGUES (OAB 208967/SP)

Processo 0010743-36.2012.8.26.0362 (362.01.2012.010743) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - I.T.C.S.  - Vistos. 1 - Trata-se a presente de execução de alimentos ajuizada inicialmente no rito do artigo 733 do 
Código de Processo Civil. O executado foi citado pessoalmente as fls. 72 e deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento 
do débito, tendo sido decretada a sua prisão civil as fls. 77. O mandado de prisão não foi emitido em virtude de não constar 
o atual endereço do executado para cumprimento. 2 - As fls. 83/88, a exequente noticiou a existência de crédito em nome do 
executado e o novo endereço do executado, solicitando o bloqueio de referido valor para quitação do débito desta execução. 
Embora este pedido tenha sido deferido como medida de urgência, deixou-se de observar se a exequente pretende a conversão 
do rito desta execução para o artigo 732 do Código de Processo Civil, caso em que a prisão decretada será revogada e o 
processo prosseguirá na forma requerida as fls. 97. 3 Assim sendo, providencie a Exequente a emenda à inicial para adequar o 
rito da execução de alimentos, promovendo a citação do executado nestes termos, bem como a intimação da penhora no rosto 
dos autos já efetivada as fls. 105/107, observando-se o endereço de fls. 85. 4 Suspendo a execução até a ordenação do feito e 
anoto que os demais pedidos só poderão ser analisados após a regularização dos autos e a apresentação de certidão de objeto 
e pé dos autos mencionados as fls. 102/103, bem como de eventual execução de sentença, onde deverá constar o que compõe 
o cálculo de liquidação. 5 - Intime-se. - ADV: YARA ABUD DE FARIA (OAB 30573/SP)

Processo 0010830-36.2005.8.26.0362 (362.01.2005.010830) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Elizabeth 
Porto de Oliveira  - Janiel José Zioti e outros - Decorreu o prazo legal sem a devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. 
Desp. do MM. Juiz de Direito no expediente de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas sob pena de aplicação do artigo 167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL 
DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de 
Busca e Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o 
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fazendo, mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; 
II - decorrido o prazo sem atendimento e certificada essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de 
mandado, para imediata entrega ao oficial de justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. 
§ 1º O expediente de cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o 
ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, juntará toda a documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o 
nome de quem os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: 
I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza 
criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o que nele houver o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos 
que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de 
restauração.” - ADV: DEBORA DE ALMEIDA SANTIAGO (OAB 87137/SP)

Processo 0010835-14.2012.8.26.0362 (362.01.2012.010835) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Everton Carlos da Silva  - Banco Finasa Bmc Sa  - VISTOS. 1 - À vista da certidão retro, aguarde-se manifestação dos 
interessados pelo prazo de dez (10) dias. Findo o prazo e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. 2 - Int. - ADV: 
JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), ROLDAO ALVES DE MAGALHAES (OAB 41026/SP)

Processo 0010930-78.2011.8.26.0362 (362.01.2011.010930) - Procedimento Ordinário - Exoneração - M.E.M.  - Decorreu o 
prazo legal sem a devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no expediente de cobrança 
de autos: “Cobre-se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de aplicação do artigo 167 e seus 
parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). 
Findo o prazo e nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve restituir, 
no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o 
faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; II - decorrido o prazo sem atendimento e certificada essa 
circunstância, cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de mandado, para imediata entrega ao oficial de justiça, 
encarregado da diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. § 1º O expediente de cobrança de autos receberá 
autuação singela, sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, 
juntará toda a documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. § 3º Ao 
advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do 
cartório até o encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o que 
nele houver o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio dos 
autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração.” - ADV: ELISANGELA ZANCOPE ARICETO 
(OAB 171853/SP)

Processo 0011286-44.2009.8.26.0362 (362.01.2009.011286) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Luciana Ricci Francisco  - 
José Roberto Francisco  - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a)- com fundamento no artigo 
1580, § 2º do Código Civil, decretar o DIVÓRCIO de L.R.F. e J.R.F., declarando dissolvido o casamento civil registrado sob o nº 
8.530, fls. 202, livro nº B-58 do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Mogi Guaçu São Paulo; b)- que a 
autora volte a usar o nome de solteira, L.R.; c)- julgar improcedente o pedido de alimentos ao filho R.R.F.; d)- fixar os alimentos 
a serem pagos pelo requerido a autora no importe de 25% (vinte e cinco por cento) de seu benefício recebido junto ao INSS: 
e)- determinar a partilha de bens do casal na proporção de 50% para casa um; f)- declara a perda de objeto da reconvenção e 
a extinção do processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência 
recíproca, as partes arcarão cada qual, com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, isentando a autora 
do pagamento, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50, ante a Gratuidade de Justiça deferida. Oficie a Serventia, com 
urgência, ofício ao INSS para o desconto da pensão alimentícia no benefício do requerido. Transitada em julgado, expeça-se o 
competente mandado de averbação. PRIC. - ADV: ANA ANTONIA F DE MELO ROSSI (OAB 83821/SP), ANTONIO ROSSI (OAB 
114468/SP), MONICA BURALLI REZENDE PAVANELLO (OAB 134082/SP), JULIANA SENHORAS DARCADIA (OAB 255173/
SP), JULIANA DE AMOEDO CAMPOS VELO CAVALHEIRO CEREGATTI (OAB 266514/SP), SOLANGE DE FATIMA MACHADO 
E SILVA (OAB 93005/SP), JANAINA DE FATIMA NARESSI (OAB 293083/SP)

Processo 0011315-07.2003.8.26.0362 (362.01.2003.011315) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Edson Luiz 
Marcondes e outro - Cooperativa Habitacional Flor da Montanha e outros - Decorreu o prazo legal sem a devolução dos autos 
em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no expediente de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos 
autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de aplicação do artigo 167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO 
DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, 
expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do 
ofício de justiça. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas 
da lei, certificando-se; II - decorrido o prazo sem atendimento e certificada essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, 
mediante expedição de mandado, para imediata entrega ao oficial de justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o 
fato à seção local da OAB. § 1º O expediente de cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. 
§ 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, juntará toda a documentação mencionada neste 
artigo, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, 
e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; II - não 
sendo o processo de natureza criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o que nele houver o advogado escrito, e desentranhar 
as alegações e documentos que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o 
respectivo procedimento de restauração.” - ADV: SILVANIA BARBOSA FELIPIN (OAB 159482/SP)

Processo 0011338-35.2012.8.26.0362 (362.01.2012.011338) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Miguel Jose 
da Silva  - VISTOS. 1 - À vista da certidão retro, aguarde-se manifestação dos interessados pelo prazo de dez (10) dias. Findo 
o prazo e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. 2 - Int. - ADV: JOSE ANTONIO FRANZIN (OAB 87571/SP), 
CARLOS EDUARDO PICONE GAZZETTA (OAB 216271/SP), CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 0011509-31.2008.8.26.0362 (362.01.2008.011509) - Procedimento Sumário - Adeir Dias Novaes e outros - 
Antoninho Santiago  - Vistos. 1 - Conforme se verifica do documentos de fls. 225/226, somente o valor bloqueado no Banco Itaú 
Unibanco foi transferido para a conta do Banco do Brasil (depósito de fls. 232), e os demais valores foram automaticamente 
desbloqueados. 2 - Manifeste-se a parte exequente, em prosseguimento. 3 - Intime-se. - ADV: DEBORA DE ALMEIDA SANTIAGO 
(OAB 87137/SP), ACACIO APARECIDO BENTO (OAB 121558/SP), GILDO VENDRAMINI JUNIOR (OAB 37668/SP)

Processo 0011549-08.2011.8.26.0362 (362.01.2011.011549) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - 
Espólio de Anibal Caveanha  - Zirconium Refratários Indústria e Comércio Ltda Me  - Vistos. Ante a juntada de recibos em sede 
de memoriais, concedo o direito da parte contrária se manifestar em cinco dias. Após, conclusos. Intime-se. - ADV: JORGE 
ADAD (OAB 39786/SP), DULCE DE PAIVA LEOFORTE (OAB 140313/SP)
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Processo 0011790-50.2009.8.26.0362 (362.01.2009.011790) - Execução de Alimentos - Alimentos - Suelen Akemy Tomada 
e outro - V i s t o s. S.A.T. e M.A.C. T., nestes autos de Execução de Alimentos que move contra A.Y.T., foram regularmente 
intimadas a promover o andamento do feito no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de extinção. Decorrido o prazo 
legal, nada requereram, quedando-se inertes. Destarte, com fundamento no disposto no artigo 267, inciso III, do Código de 
Processo Civil, julgo extinto o processo e determino a remessa dos autos ao arquivo, procedidas as anotações e comunicações 
necessárias. P.R.I. - ADV: SULIVAN REBOUCAS ANDRADE (OAB 149336/SP), MARIO ANTONIO ZAIA (OAB 149324/SP)

Processo 0011844-79.2010.8.26.0362 (362.01.2010.011844) - Procedimento Ordinário - Raimunda Bicalho de Paula  - 
Instituto Nacional do Seguro Social - Inss  - Vistos. 1 - Cumpra-se a R. Decisão Monocrática. 2 - Ao INSS para comprovação da 
implantação do benefício e apresentação do cálculo de liquidação no prazo de trinta (30) dias. 3 Com as providências acima, 
manifeste-se a parte autora. 4 Int. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), ALEXANDRE JOSE CAMPAGNOLI 
(OAB 244092/SP)

Processo 0011844-79.2010.8.26.0362 (362.01.2010.011844) - Procedimento Ordinário - Raimunda Bicalho de Paula  - 
Instituto Nacional do Seguro Social - Inss  - Manifeste-se o autor(a) sobre a Petição (Planilha de Cálculo) juntada aos autos, às 
fls 174 a 178. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), ALEXANDRE JOSE CAMPAGNOLI (OAB 244092/SP)

Processo 0012063-24.2012.8.26.0362 (362.01.2012.012063) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - 
Produtos Quimicos Guaçu Industria e Comercio Ltda  - Decorreu o prazo legal sem a devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA 
DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no expediente de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos autos no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas sob pena de aplicação do artigo 167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA 
GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, expeça-se Mandado 
de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não 
o fazendo, mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-
se; II - decorrido o prazo sem atendimento e certificada essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, mediante expedição 
de mandado, para imediata entrega ao oficial de justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. 
§ 1º O expediente de cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o 
ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, juntará toda a documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o 
nome de quem os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: 
I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza 
criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o que nele houver o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos 
que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de 
restauração.” - ADV: JOSÉ OLIMPIO PARAENSE PALHARES FERREIRA (OAB 260166/SP)

Processo 0012201-69.2004.8.26.0362 (362.01.2004.012201) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Merhi 
Merhi & Cia Ltda  - Vistos. 1 - Considerando que não se trata de parte beneficiária da justiça gratuita, a pesquisa para constatar 
a existência de imóvel de propriedade do executado, deve ser feita pela parte interessada no sítio www.arisp.com.br. Razão 
porque reconsidero a parte final do despacho de fls. 132. 2 Int. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO 
OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), JOSE REINALDO COSER (OAB 110923/SP), PATRICIA APARECIDA DORTA 
MAGALHAES ARIEDE (OAB 263484/SP)

Processo 0012236-48.2012.8.26.0362 (362.01.2012.012236) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Edevaldo Colla  - Aparecido Donizete de Carvalho  - Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para condenar o réu a pagar 
ao autor: R$ 6.540,00 (seis mil quinhentos e quarenta Reais) a título de danos materiais; R$ 6.540,00 (seis mil quinhentos 
e quarenta Reais) pelos danos morais sofridos. Ambas as verbas serão corrigidas pela Tabela Prática do E. TJSP desde a 
propositura da ação e acrescidas de juros legais a partir da citação. Atente-se que não é caso de se aplicar consectários antes 
da propositura, pois não há como se precisar a data exata em que a colheita seria efetivamente comercializada e não houve 
notificação extrajudicial. Quanto aos danos morais, não serão corrigidos desde o arbitramento pois seus efeitos devem retroagir 
à propositura da ação. Condeno o réu ao pagamento de custas e verba honorária, a qual arbitro em dez por cento do valor 
atualizado da causa. Suspendo a exação por cinco anos, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50. Arbitro honorários aos 
defensores dativos que atuaram no feito no máximo da Tabela própria. P. R. I. C.. - ADV: DANIEL FRANCO DE CAMPOS FILHO 
(OAB 325585/SP), WILDES ANTONIO BRUSCATO (OAB 62880/SP)

Processo 0012240-85.2012.8.26.0362 (362.01.2012.012240) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Junior Cléssio Santos Novais  - Banco Gmac  - VISTOS. 1 - À vista da certidão retro, aguarde-se manifestação dos interessados 
pelo prazo de dez (10) dias. Findo o prazo e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. 2 - Int. - ADV: ADAHILTON 
DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP), CRISTIAN DE ARO OLIVEIRA MARTINS (OAB 233455/SP)

Processo 0012287-30.2010.8.26.0362 (362.01.2010.012287) - Monitória - Liquidação / Cumprimento / Execução - Pedro 
Roberto Palhares  - João Roberto Bonfanti  - Vistos. O Juízo não se submete ao capricho das partes. A suspensão processual 
afronta o artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, bem como as regras de contingenciamento do Colendo CNJ. 
Em resumo, o acordo resolve a lide e impede a discussão da matéria de fundo. Portanto, é caso de extinção e eventual 
descumprimento é fato superveniente enfrentado em ação de execução do título executivo. Int. - ADV: MARILÚ CANAVESI 
PORTA (OAB 210325/SP), JOAO LUIZ PORTA (OAB 105274/SP)

Processo 0012533-55.2012.8.26.0362 (362.01.2012.012533) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / 
Indisponibilidade de Bens - Erica Lissandra Luciano Rosa -  - Elisangela Carolina Luciano -  - Eliara Regina Luciano Campos 
-  - Eliana Verginia Luciano Rodrigues -  - Edriely Daiane Luciano Jeronimo -  - Erik Americo Luciano  - Antonia de Carvalho 
Bruneli  - Comparecer em cartório, no prazo de cinco dias, para retirar e distribuir o ofício expedido à Prefeitura Municipal local e 
carta precatória expedida para inquirição de testemunha, comprovando-se a distribuição nos dez dias subsequentes (audiência 
de instrução e julgamento para o dia 24/02/2015 às 14:00 horas). - ADV: SERGIO DORIVAL GALLANO (OAB 156486/SP), 
ROSANGELA RIBEIRO CUSTODIO (OAB 114615/SP)

Processo 0012578-69.2006.8.26.0362 (362.01.2006.012578) - Execução de Alimentos - Alimentos - Lucas Nazzini Ribeiro e 
outro - Fica o Autor intimado para manifestação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do disposto no artigo 267, inciso III, do 
Código de Processo Civil. Mantida a inércia, o autor será intimado pessoalmente para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) 
horas, sob pena de extinção do processo nos termos do parágrafo 1º do mesmo artigo. - ADV: JOÃO MARIO DE CAMPOS PAES 
(OAB 259156/SP), LUIZ EUGENIO PEREIRA (OAB 101166/SP), ACACIO APARECIDO BENTO (OAB 121558/SP)

Processo 0012593-28.2012.8.26.0362 (362.01.2012.012593) - Monitória - Duplicata - Sipom Administração e Participações 
Ltda  - L A e Isaias Brinquedos Me  - Manifestar-se o(a) autor(a) sobre a Contestação juntada aos autos, às fls 105 a 120, no 
prazo de dez dias. - ADV: VANESSA TONHETTI DE PAULA LIMA (OAB 196572/SP), DEBORA ZELANTE (OAB 117204/SP)

Processo 0012636-62.2012.8.26.0362 (362.01.2012.012636) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Maria Alexsandra da Silva  - Banco Santander Brasil S A  - Vistos. Por tempestivo, recebo o recurso interposto pela parte autora 
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em seus regulares efeitos devolutivo e suspensivo. Às contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões, ou certificado o decurso 
de prazo para a apresentação, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção de Direito Privado, observadas as 
formalidades legais. Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), CRISTIAN DE ARO OLIVEIRA MARTINS (OAB 
233455/SP)

Processo 0012640-02.2012.8.26.0362 (362.01.2012.012640) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Adenilson de Camargo  - Bv Financeira S A  - VISTOS. 1 - À vista da certidão retro, aguarde-se manifestação dos interessados 
pelo prazo de dez (10) dias. Findo o prazo e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. 2 - Int. - ADV: CRISTIAN 
DE ARO OLIVEIRA MARTINS (OAB 233455/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)

Processo 0012719-15.2011.8.26.0362 (362.01.2011.012719) - Procedimento Ordinário - Pagamento em Consignação - Evair 
Ferreira da Silva  - Dibens Leasing Sa Unibanco  - Vistos. 1 - Fls. 218: Anote-se. 2 - Aguarde-se manifestação da parte interessada 
pelo prazo de 10 dias. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, tornem ao arquivo. 3 - Intime-se. - ADV: ROBERTO GUENDA 
(OAB 101856/SP), GERALDO ROCHA LEMOS (OAB 111790/SP), EDUARDO MAGOGA (OAB 300285/SP)

Processo 0012784-73.2012.8.26.0362 (362.01.2012.012784) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de 
Imóvel - Heitor Buscarioli Junior e outro - Ciência do decurso do prazo sem apresentação de contestação pelos confrontantes; 
manifestem-se os autores nos termos do item “2” de fls. 33 e em prosseguimento. - ADV: HEITOR BUSCARIOLI JUNIOR (OAB 
149019/SP)

Processo 0013443-19.2011.8.26.0362 (362.01.2011.013443) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Alberto Lourenço -  - Rosa Buzon Lourenço  - Viação Mogi Guaçu Ltda (empresa do Grupo Santa Cruz) -  - Nobre Seguradora do 
Brasil Sa  - Vistos. As partes argumentaram e recuaram em suas contas, de modo que não há mais certeza quanto ao valor da 
divergência. Com vistas a evitar a custosa realização de perícia contábil, concedo o prazo de dez dias para que os exequentes 
e a executada Viação Mogi Guaçu apresentem memória de cálculo que contenha: a. O valor total da condenação; b. A subtração 
do numerário já levantado; c. A existência ou não de remanescente. Cada tópico deverá ser justificado com o índice que foi 
aplicado. A parte que não apresentar a memória se submete a aceitar como idôneo o cálculo apresentado pela outra. Intimem-
se. - ADV: AUGUSTO JORGE SACHETO (OAB 133086/SP), MARINA AUGUSTO FLANDOLI TORRES COSTA (OAB 241882/
SP), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB 72973/SP), PAULO ANTONINO SCOLLO (OAB 148187/SP)

Processo 0013456-81.2012.8.26.0362 (362.01.2012.013456) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Jose 
Carlos de Moraes  - Fattore Distribuidora de Veiculos Ltda  - Vistos. 1 - Dou por encerrada a instrução e, nos termos do disposto 
no artigo 454, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, concedo às partes, sucessivamente, o prazo de dez (10) dias para 
oferecimento de memoriais. Ressalte-se que o prazo acima passará a fluir a partir da publicação deste despacho. 2 - Intime-se. 
- ADV: MARCOS ALCARO FRACCAROLI (OAB 106362/SP), JOSE CARLOS FURIGO (OAB 120220/SP)

Processo 0013692-38.2009.8.26.0362 (362.01.2009.013692) - Procedimento Ordinário - Concessão - Ilze Nogueira de 
Oliveira  - Instituto Nacional do Seguro Social  - Ciência ao autor(a) sobre o Ofício recebido juntado aos autos, às fls 310. - ADV: 
FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), ALEXANDRA DELFINO ORTIZ, IRENE DELFINO DA SILVA (OAB 111597/SP)

Processo 0013903-69.2012.8.26.0362 (362.01.2012.013903) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa  - Manifestar-se o autor, no prazo de cinco dias, acerca da certidão cumprida parcialmente do oficial de 
justiça (deixei de proceder à penhora). - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 0014074-94.2010.8.26.0362 (362.01.2010.014074) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Alexandro Marchiori de Souza  - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss  - Ciência às partes de que a perícia médica na 
requerente foi agendada para o dia 10/03/2015, às 08:00 horas, a realizar-se no consultório da Dra. Deise Oliveira de Souza, 
sito na Rua Coronel Quirino, 1483, Cambuí, Campinas-SP. Fica o procurador do autor responsável pelo comparecimento de seu 
constituinte, que deverá apresentar-se munido de documento de identificação e Carteira de Trabalho (todas que possuir), bem 
como exames de laboratório, exames radiológicos, receita, etc, se porventura os tiver. - ADV: OSIEL PEREIRA MACHADO (OAB 
294822/SP), IRENE DELFINO DA SILVA (OAB 111597/SP), ALEXANDRA DELFINO ORTIZ, FRANCISCO DE ASSIS GAMA 
(OAB 73759/SP)

Processo 0014421-64.2009.8.26.0362 (362.01.2009.014421) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Banco 
Bradesco S/A  - Decorreu o prazo legal sem a devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no 
expediente de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de aplicação 
do artigo 167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS 
Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. 
O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o fazendo, mandará o juiz, de 
ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; II - decorrido o prazo sem 
atendimento e certificada essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de mandado, para imediata 
entrega ao oficial de justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. § 1º O expediente de 
cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, 
depois de seu minucioso exame, juntará toda a documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o nome de quem 
os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será 
mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza criminal, o juiz, 
de ofício, mandará riscar o que nele houver o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. 
§ 4º Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração.” - ADV: 
MARTA OLIVEIRA DE MELO (OAB 55957/SP)

Processo 0014839-94.2012.8.26.0362 (362.01.2012.014839) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - José Alexandre Pansani Fernandes e outro - Banco do Brasil S A  - Vistos. 1 - Aguarde-se a comunicação do 
julgamento do recurso repetitivo, pelo STF. 2 - Intime-se. - ADV: BRUNO AZEVEDO ALVES PEREIRA (OAB 274563/SP), FLAVIO 
OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 0015051-18.2012.8.26.0362 (362.01.2012.015051) - Inventário - Inventário e Partilha - Lazaro Bazani  - Sérgio 
Ricardo Pereira e outro - Manifestar-se o autor, no prazo de cinco dias, acerca da certidão negativa do oficial de justiça da carta 
precatória, juntada aos autos às fls 97 verso. - ADV: ELIANA SILVERIO LEANDRO (OAB 278071/SP), AIRTON PICOLOMINI 
RESTANI (OAB 155354/SP), PAULA FLORIANO (OAB 265454/SP)

Processo 0015214-95.2012.8.26.0362 (362.01.2012.015214) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Regiane Aparecida Bueno  - Metro 4 Incoporadora e Construtora e outro - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roginer Garcia 
Carniel Vistos. Ante as explicações apresentadas pelos réus, reputam-se sanadas eventuais irregularidades na representação 
processual. Ante toda a tramitação processual e o permissivo deduzido pelo autor às fls. 172 é de rigor o reconhecimento de 
que foi consensual tal regularização. No mais, aguarde-se a devolução da deprecata. Intime-se. Mogi-Guacu, 30 de janeiro de 
2015. - ADV: SOLANGE DE FATIMA MACHADO E SILVA (OAB 93005/SP), CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA VALLADÃO (OAB 
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114469/SP), JORGE WAGNER CUBAECHI SAAD (OAB 77908/SP), BRUNO GAYOLA CONTATO (OAB 254866/SP), JANAINA 
DE FATIMA NARESSI (OAB 293083/SP), ALEXANDRE ORTIZ DE CAMARGO (OAB 156894/SP)

Processo 0015328-05.2010.8.26.0362 (362.01.2010.015328) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Aparecida Francisca Oliveira Lopes  - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss  - Vistos. 1 - Cumpra-se a R. Decisão Monocrática. 
2 - Ao INSS para comprovação da implantação do benefício e apresentação do cálculo de liquidação no prazo de trinta (30) 
dias. 3 Com as providências acima, manifeste-se a parte autora. 4 Int. - ADV: OSIEL PEREIRA MACHADO (OAB 294822/SP), 
FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)

Processo 0015470-14.2007.8.26.0362 (362.01.2007.015470) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Cleide Zanquim de Faria  - Vistos. Fls. 289/292 - razão assiste à autora. Considerando que o perito nomeado já atuou nestes 
autos, reconsidero a decisão de fls. 281 e nomeio em substituição o Dr. José Pedrazzoli Júnior. Comunique-se o perito destituído 
e intime-se o novo, com urgência, para agendamento de data, consignando que a perícia a ser realizada é exclusivamente na 
área neurológica, visto que já já se encontra juntado aos autos laudo pericial psiquiátrico. Intime-se. - ADV: IRENE DELFINO DA 
SILVA (OAB 111597/SP), ALEXANDRA DELFINO ORTIZ

Processo 0015598-63.2009.8.26.0362 (362.01.2009.015598) - Monitória - Contratos Bancários - Marcos Rodrigues do Prado 
Ferramentas - Me e outro - Vistos. 1 - Recebo o incidente e suspendo os autos principais, nos termos do artigo 394 do código 
de Processo Civil. Anote-se. 2 Manifeste-se a suscitada, em dez (10) dias, nos termos do artigo 392 do Código de Processo 
Civil, cientificando-a de que não se procederá ao exame pericial se esta concordar em retirar o documento e a parte contrária 
não de opuser ao desentranhamento (parágrafo único do mesmo artigo), 3 Manifestando-se as partes nos termos acima, ou, 
decorrendo o prazo sem manifestação, como o Instituto de Criminalística não realiza tais exames na esfera civil, oficie-se à 
Associação dos Peritos Criminais de São Paulo (Pça 14 Bis, nº 100, apto 102, São Paulo/SP, CEP 01312010), solicitando 
indicação de profissional. 4 Intime-se. - ADV: NICOLAS PETRUCIO MAZARIN FERRO (OAB 264583/SP), CLEUSA MARIA 
BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP), EDUARDO REZK (OAB 63573/SP), PETRUCIO OMENA FERRO (OAB 55263/SP)

Processo 0015664-72.2011.8.26.0362 (362.01.2011.015664) - Procedimento Ordinário - Posse - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu  - Carlos Roberto de Oliveira  - Juiz(a) de Direito: Dr(a). 
Roginer Garcia Carniel Vistos. Considerando a função social da propriedade converto o julgamento em diligência para que a 
autora se manifeste sobre a petição de fls. 187 e segs., bem como sobre a divergência entre o valor por ela depositado e o 
indicado pela autora. Prazo: dez dias. Intime-se. Mogi-Guacu, 30 de janeiro de 2015. - ADV: JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 
129121/SP), MAILSON LUIZ BRANDAO (OAB 264979/SP)

Processo 0015671-06.2007.8.26.0362 (362.01.2007.015671) - Execução de Alimentos - Alimentos - Cláudia Colla Ferracini 
e outro - Cláudio Ferracini  - Decorreu o prazo legal sem a devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. 
Juiz de Direito no expediente de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
sob pena de aplicação do artigo 167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
(PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” 
- “Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o fazendo, mandará 
o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; II - decorrido o 
prazo sem atendimento e certificada essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de mandado, para 
imediata entrega ao oficial de justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. § 1º O expediente 
de cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, 
depois de seu minucioso exame, juntará toda a documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o nome de quem 
os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será 
mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza criminal, o juiz, 
de ofício, mandará riscar o que nele houver o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. 
§ 4º Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração.” - ADV: 
JULIANA DE AMOEDO CAMPOS VELO CAVALHEIRO CEREGATTI (OAB 266514/SP)

Processo 0015961-55.2006.8.26.0362 (362.01.2006.015961) - Monitória - Cheque - Tarcisio Correa Miguel  - Gomes e 
Sartorão Ltda e outros - Decorreu o prazo legal sem a devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz 
de Direito no expediente de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob 
pena de aplicação do artigo 167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
(PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” 
- “Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o fazendo, mandará 
o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; II - decorrido o 
prazo sem atendimento e certificada essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de mandado, para 
imediata entrega ao oficial de justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. § 1º O expediente 
de cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, 
depois de seu minucioso exame, juntará toda a documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o nome de quem 
os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será 
mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza criminal, o juiz, 
de ofício, mandará riscar o que nele houver o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. 
§ 4º Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração.” - ADV: 
ADALIA TAVARES DE ARAUJO (OAB 255033/SP)

Processo 0016167-35.2007.8.26.0362/01 - Cumprimento de sentença - Jaime Miranda Mariano  - Banco do Brasil S/A  - 
FICA O AUTOR INTIMADO PARA NO PRAZO DE 05 DIAS RETIRAR EM CARTÓRIO O MANDADO DE LEVANTAMENTO QUE 
FICARÁ ARQUIVADO EM PASTA PRÓPRIA . - ADV: ALEXANDRE ARMANDO CUORE (OAB 137544/SP), NEI CALDERON 
(OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (OAB 60996/SP)

Processo 0016269-81.2012.8.26.0362 (362.01.2012.016269) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Cony 
Industria e Comercio Ltda Epp  - Recipall Embalagens Ltda Epp e outro - Decorreu o prazo legal sem a devolução dos autos em 
Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no expediente de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos autos 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de aplicação do artigo 167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, 
expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do 
ofício de justiça. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas 
da lei, certificando-se; II - decorrido o prazo sem atendimento e certificada essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, 
mediante expedição de mandado, para imediata entrega ao oficial de justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o 
fato à seção local da OAB. § 1º O expediente de cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. 
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§ 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, juntará toda a documentação mencionada neste 
artigo, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, 
e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; II - não 
sendo o processo de natureza criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o que nele houver o advogado escrito, e desentranhar 
as alegações e documentos que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o 
respectivo procedimento de restauração.” - ADV: CARLOS HENRIQUE PENHA (OAB 275116/SP)

Processo 0016296-64.2012.8.26.0362 (362.01.2012.016296) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Heliete Xavier Farias da Mata  - Instituto Nacional do Seguro Social Inss  - Vistos. Arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. Intime-se. - ADV: EMERSOM GONÇALVES BUENO (OAB 190192/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 
73759/SP), RICARDO ROCHA MARTINS (OAB 93329/SP)

Processo 0016341-68.2012.8.26.0362 (362.01.2012.016341) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Município de Mogi Guaçu  - Vistos. 1 - Dê-se ciência ao perito do laudo crítico para que apresente os esclarecimentos que tiver. 
2 - Intime-se. - ADV: BABYTHON EDUARDO ALVES (OAB 197611/SP), MIRIAM PAVANI (OAB 234042/SP)

Processo 0016557-63.2011.8.26.0362 (362.01.2011.016557) - Monitória - Contratos Bancários - Livorno Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados  - Vistos. 1 Defiro o pedido retro. Decorrido o prazo suspensivo, aguarde-
se manifestação do interessado pelo prazo de trinta (30) dias, nos termos do disposto no artigo 267, inciso III, do Código de 
Processo Civil. Em caso negativo, cumpra-se o disposto no parágrafo 1º do mesmo artigo, expedindo-se carta de intimação. 2 
- Int. - ADV: PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP)

Processo 0016832-75.2012.8.26.0362 (362.01.2012.016832) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Mercia 
de Moraes Rocha  - Inss Instituto Nacional do Seguro Social  - Vistos. Fls. 187/188: Recebo os embargos porque tempestivos 
e, no mérito, nego-lhes provimento por não vislumbrar na sentença os vícios apontados. Ao embargante não é conferido o 
direito de ignorar a jurisprudência majoritária do TRF da 3ª Região. Além do mais, a sentença consignou expressamente a 
fungibilidade entre tais pretensões. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo integralmente a sentença, 
conforme lançada nos autos. Int. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), LUIZ HENRIQUE DA SILVA PINTO 
(OAB 261692/SP)

Processo 0016977-05.2010.8.26.0362 (362.01.2010.016977) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Espólio de Ijair José dos Santos  - Instituto Nacional do Seguro Social  - Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, 
JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido a 
pagar à parte autora o benefício de AUXÍLIO-DOENÇA, com termo inicial desde o protocolamento do requerimento administrativo 
até a data do óbito do autor. Após o trânsito em julgado, pagará as parcelas atrasadas de uma só vez, tendo-se em conta os 
seguintes parâmetros para os juros e correção. Até 30-06-2009, em havendo verbas dessa época, a atualização monetária, 
incidindo a contar do vencimento de cada prestação, deve-se dar pelos índices oficiais, e jurisprudencialmente aceitos, quais 
sejam: ORTN (10/64 a 02/86, Lei nº 4.257/64), OTN (03/86 a 01/89, Decreto-Lei nº 2.284/86, de 03-86 a 01-89), BTN (02/89 a 
02/91, Lei nº 7.777/89), INPC (03/91 a 12/92, Lei nº 8.213/91), IRSM (01/93 a 02/94, Lei nº 8.542/92), URV (03 a 06/94, Lei nº 
8.880/94), IPC-r (07/94 a 06/95, Lei nº 8.880/94), INPC (07/95 a 04/96, MP nº 1.053/95), IGP-DI (05/96 a 03/2006, art. 10 da 
Lei n.º 9.711/98, combinado com o art. 20, §§5º e 6.º, da Lei n.º 8.880/94) e INPC (04/2006 a 06/2009, conforme o art. 31 da 
Lei n.º 10.741/03, combinado com a Lei n.º 11.430/06, precedida da MP n.º 316, de 11-08-2006, que acrescentou o art. 41-A 
à Lei n.º 8.213/91, e REsp. n.º 1.103.122/PR). Nesses períodos, os juros de mora devem ser fixados à taxa de 1% ao mês, a 
contar da citação, com base no art. 3º do Decreto-Lei n. 2.322/87, aplicável analogicamente aos benefícios pagos com atraso, 
tendo em vista o seu caráter eminentemente alimentar, consoante firme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ. 
A contar de 01-07-2009, data em que passou a viger a Lei n.º 11.960, de 29-06-2009, publicada em 30-06-2009, que alterou 
o art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97, para fins de atualização monetária e juros haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo 
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Sucumbente o réu, arcará 
com o pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se a soma das 
prestações vencidas até a data desta sentença (Súmula 111, do STJ). Não há reembolso de custas ou despesas processuais, 
salvo aquelas comprovadas. Em não sendo certo o valor da condenação, entendo estar a presente sentença sujeita ao reexame 
necessário (artigo 475, inciso I e parágrafo 2.º, do CPC). P.R.I.C. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), 
ALEXANDRA DELFINO ORTIZ

Processo 0017146-21.2012.8.26.0362 (362.01.2012.017146) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Regina Analia 
dos Santos  - Instituto Nacional do Seguro Social Inss  - Vistos. 1 - Cumpra-se a R. Decisão Monocrática. 2 - Procedidas as 
anotações e comunicações necessárias arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 3 - Intime-se. - ADV: FRANCISCO DE 
ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), HELDER ANDRADE COSSI (OAB 286167/SP)

Processo 0017391-32.2012.8.26.0362 (362.01.2012.017391) - Mandado de Segurança - Concurso Público / Edital - Ivan 
Nicolau Falsetti  - Vistos. 1 - Cumpra-se o V. Acórdão. 2 - Intime-se o impetrado para que dê cumprimento à ordem, procedendo a 
imediata efetivação do impetrante no seu quadro de servidores. 3 - Intime-se. - ADV: FERNANDA MARQUES LIMA VENDRAMINI 
(OAB 185226/SP), CLAUDIO HENRIQUE BUENO MARTINI (OAB 128041/SP), MIRIAM PAVANI (OAB 234042/SP)

Processo 0017795-83.2012.8.26.0362 (362.01.2012.017795) - Monitória - Espécies de Contratos - João Batista Cardoso  - 
Decorreu o prazo legal sem a devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no expediente 
de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de aplicação do artigo 
167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 
30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve 
restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para 
que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; II - decorrido o prazo sem atendimento e certificada 
essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de mandado, para imediata entrega ao oficial de 
justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. § 1º O expediente de cobrança de autos 
receberá autuação singela, sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso 
exame, juntará toda a documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. § 3º 
Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do 
cartório até o encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o que 
nele houver o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio dos 
autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração.” - ADV: ANDRESA CRISTINA DA ROSA 
BARBOSA (OAB 288137/SP)

Processo 0018043-20.2010.8.26.0362 (362.01.2010.018043) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Rm 
Mogi Mercantil Ltda  - Life Saude Assistencia Médica S A e outro - Fica o Autor intimado para manifestação no prazo de 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1510

trinta (30) dias, nos termos do disposto no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Mantida a inércia, o autor será 
intimado pessoalmente para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo nos termos do 
parágrafo 1º do mesmo artigo. - ADV: JOSÉ MARIA GODOY MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 179627/SP), MARIANA ALMEIDA 
DE AZEVEDO (OAB 215056/SP), MARIA GABRIELA CIACO DE CARVALHO F DE ALMEIDA (OAB 153525/SP)

Processo 0018079-62.2010.8.26.0362 (362.01.2010.018079) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Maria Fernanda Parizi  - Instituto Nacional do Seguro Social Inss  - Vistos. Cumpra-se a r. Decisão Monocrática. Procedidas 
as anotações necessárias, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), ADALIA 
TAVARES DE ARAUJO (OAB 255033/SP), ADENILZA DE OLIVEIRA (OAB 274519/SP), ELIANA COELHO (OAB 281788/SP)

Processo 0018168-17.2012.8.26.0362 (processo principal 0004957-70.1996.8.26) (362.01.1996.004957/1) - Outros 
Incidentes não Especificados (Inativa) - Shell Brasil Ltda  - Espolio de Antonio Pacheco Dutra e outros - Decorreu o prazo legal 
sem a devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no expediente de cobrança de autos: 
“Cobre-se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de aplicação do artigo 167 e seus parágrafos 
das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o 
prazo e nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo 
legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o faça 
em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; II - decorrido o prazo sem atendimento e certificada essa 
circunstância, cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de mandado, para imediata entrega ao oficial de justiça, 
encarregado da diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. § 1º O expediente de cobrança de autos receberá 
autuação singela, sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, 
juntará toda a documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. § 3º Ao 
advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do 
cartório até o encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o que 
nele houver o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio dos 
autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração.” - ADV: GILBERTO GIANSANTE (OAB 
76519/SP)

Processo 0018535-12.2010.8.26.0362 (362.01.2010.018535) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Banco 
Itauleasing S A  - Vistos. 1 Defiro o pedido retro. Decorrido o prazo suspensivo, aguarde-se manifestação do interessado pelo 
prazo de trinta (30) dias, nos termos do disposto no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Em caso negativo, 
cumpra-se o disposto no parágrafo 1º do mesmo artigo, expedindo-se carta de intimação. 2 - Int. - ADV: LAERTE APARECIDO 
MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP)

Processo 0018876-67.2012.8.26.0362 (036.22.0120.018876) - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - Petroguaçu 
Auto Posto Ltda  - Nanci Valerio  - Vistos. 1 Deixo de declarar a revelia da requerida, uma vez que a contestação foi protocolada 
em 10/04/2013, dia do termo final do prazo. 2 - De outro lado, a preliminar arguida em sede de contestação de falta de interesse 
de agir, será analisada oportunamente. 3 - Para audiência de instrução e julgamento designo o dia 17/03/2015 às 14:10h, 
oportunidade que serão tomados depoimentos pessoais das partes, caso haja requerimento. 4 - Providenciem as partes o 
recolhimento do valor da diligência para intimação das testemunhas, ou, informe se comparecerão independente de intimação. 5 
Int. - ADV: RITA MOEMA RAMOS SANTOS (OAB 199872/SP), MILENE CARVALHO ALBORGHETTE DOMINGOS (OAB 242003/
SP)

Processo 0018910-86.2005.8.26.0362 (362.01.2005.018910) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Garcia 
Empreendimentos Imobiliários S/c Ltda  - Vlamir Torin  - Não foi possível elaborar minuta de bloqueio BACEN porquanto o autor 
não apresentou a guia de recolhimento original. - ADV: ELISANGELA ZANCOPE ARICETO (OAB 171853/SP), SEBASTIAO 
DAMASIO MOIZES (OAB 102548/SP), MARICE COSTA PORTO DE MORAES (OAB 106433/SP)

Processo 0019000-60.2006.8.26.0362 (processo principal 0007167-50.2003.8.26) (362.01.2003.007167/1) - Outros 
Incidentes não Especificados (Inativa) - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Severino Lopes  - Decorreu o prazo legal 
sem a devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no expediente de cobrança de autos: 
“Cobre-se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de aplicação do artigo 167 e seus parágrafos 
das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o 
prazo e nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo 
legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o faça 
em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; II - decorrido o prazo sem atendimento e certificada essa 
circunstância, cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de mandado, para imediata entrega ao oficial de justiça, 
encarregado da diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. § 1º O expediente de cobrança de autos receberá 
autuação singela, sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, 
juntará toda a documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. § 3º Ao 
advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do 
cartório até o encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o que 
nele houver o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio dos 
autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração.” - ADV: NÓRA NEY DE OLIVEIRA VIEIRA 
(OAB 100889/SP)

Processo 0019009-46.2011.8.26.0362 (362.01.2011.019009) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Alberto Manoel  
- VISTOS. 1 - Face ao pagamento efetuado, julgo extinta a presente Ação Previdenciária ora em fase de Execução, com 
fundamento no disposto no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 2 - Expeçam-se alvarás com prazo de validade de 
noventa (90) dias, dispensada a prestação de contas. 3 - Procedidas as anotações e comunicações necessárias, remetam-se 
os autos ao arquivo. 4 P.R.I. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), EMERSOM GONÇALVES BUENO (OAB 
190192/SP), GABRIELA BUENO ROCHA MARTINS (OAB 341620/SP), RICARDO ROCHA MARTINS (OAB 93329/SP)

Processo 0019036-92.2012.8.26.0362 (036.22.0120.019036) - Interdição - Tutela e Curatela - Gerson Aparecido Simões  - 
Vistos. 1 - Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 2 - Int. - ADV: JULIANA SENHORAS DARCADIA (OAB 255173/SP)

Processo 0019118-65.2008.8.26.0362 (362.01.2008.019118) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa  - Fica o Autor intimado para manifestação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do disposto no artigo 
267, inciso III, do Código de Processo Civil. Mantida a inércia, o autor será intimado pessoalmente para suprir a omissão em 48 
(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo nos termos do parágrafo 1º do mesmo artigo. - ADV: ALEXANDRE 
MISTRO (OAB 159932/SP), ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 0019725-73.2011.8.26.0362 (362.01.2011.019725) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - 
Alienação Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL 
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MULTICARTEIRA(“FUNDO”)  - Vistos. 1 - Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares efeitos de 
direito, a desistência manifestada nestes autos e, com fundamento no disposto no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo 
Civil, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. 2 Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, 
mediante recibo e independentemente de traslado. 3 - Oficie-se para desbloqueio do veículo, se o caso, e expeça-se alvará para 
levantamento da importância referente à diligência do Oficial de Justiça, porventura não utilizada. 4 - Procedidas as anotações 
e comunicações necessárias, remetam-se os autos ao arquivo. 5 P.R.I. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), 
MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0020379-60.2011.8.26.0362 (362.01.2011.020379) - Monitória - Espécies de Contratos - Fundação Herminio 
Ometto  - Vistos. Nos termos da manifestação retro, e tendo em vista o disposto no artigo 791, inciso III, do Código de Processo 
Civil, aguarde-se provocação em arquivo, anotando-se. Int. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), GUILHERME ALVARES 
BORGES (OAB 149720/SP)

Processo 0020831-80.2005.8.26.0362 (apensado ao processo 0003461-93.2002.8.26) (processo principal 0003461-
93.2002.8.26) (362.01.2002.003461/1) - Embargos à Execução - Jose Aparecido Pedrini e outro - Rubens Chiarelli  - Vistos. 
1 - Cumpra-se o v. Acórdão. 2 - Aguarde-se manifestação dos interessados pelo prazo de dez (10) dias. Findo o prazo e nada 
sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. 3 - Int. - ADV: CARLOS ALBERTO PEDRINI 
CAMARGO (OAB 166971/SP), ZERLINO DORIN NETO (OAB 35987/SP), RUBENS FALCO ALATI FILHO (OAB 112793/SP), 
RUBENS FALCO ALATI (OAB 39672/SP)

Processo 0021417-78.2009.8.26.0362 (apensado ao processo 0011778-80.2002.8.26) (processo principal 0011778-
80.2002.8.26) (362.01.2002.011778/2) - Cumprimento de sentença - Agnes May Kilburn Martini  - Jair Jose Moreira -  - Lca 
Limpeza e Conservação Ambiental Ltda -  - Lpp Limpeza e Paisagismo Profissional Ltda Me  - Vistos. 1 - Fls. 521: Anote-se e 
cumpra-se integralmente a decisão de fls. 517. 2 - Intime-se. (Comparecer em cartório o procurador da exequente Dr. Bruno 
Thiele Martini, no prazo de cinco dias, para retirar o mandado de levantamento expedido que se encontra em pasta própria). - 
ADV: RAFAEL MARTINELLI RANGEL (OAB 265027/SP), MARCIO DONIZETI MORAES (OAB 203106/SP), DANIEL DE CARLI 
(OAB 294346/SP), BRUNO THIELE MARTINI (OAB 282037/SP), MARCELO AUGUSTO SCUDELER (OAB 146894/SP)

Processo 0025678-05.2011.8.26.0625 (625.01.2011.025678) - Procedimento Ordinário - Ensino Superior - Epts Empresa de 
Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Universidade de Taubaté  - Angela Aparecida de Oliveira Restani -  - FMPFM - Faculdade 
Municipal Professor Franco Montoro  - Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente 
ação, reputando por prejudicada a denunciação à lide. Condeno a autora a pagar as custas e verba honorária do patrono da 
parte adversa, a qual arbitro em dez por cento do valor atualizado da causa. Os honorários do patrono da litisdenunciada serão 
assumidos pela própria, pois no caso a denunciação se afigurou necessária para o deslinde dos fatos relacionados à demanda. 
P.R.I. - ADV: CLAUDIO HENRIQUE BUENO MARTINI (OAB 128041/SP), AIRTON PICOLOMINI RESTANI (OAB 155354/SP), 
ROLANDO LUIS MARTINEZ NETO (OAB 241803/SP)

Processo 2050002-35.1974.8.26.0362 - Inventário - Sucessões - SIANOR MURILO  - Decorreu o prazo legal sem a 
devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no expediente de cobrança de autos: “Cobre-
se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de aplicação do artigo 167 e seus parágrafos das 
NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e 
nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os 
autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte 
e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; II - decorrido o prazo sem atendimento e certificada essa circunstância, 
cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de mandado, para imediata entrega ao oficial de justiça, encarregado da 
diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. § 1º O expediente de cobrança de autos receberá autuação singela, 
sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, juntará toda a 
documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que 
não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o 
encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o que nele houver 
o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio dos autos, o 
expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração.” - ADV: EVANDRO HENRIQUE SACCO (OAB 
184660/SP)

Processo 2050003-05.1983.8.26.0362 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - ESPOLIO DE ALDEONOFRE 
FRANÇOSO  - Decorreu o prazo legal sem a devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no 
expediente de cobrança de autos: “Cobre-se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de aplicação 
do artigo 167 e seus parágrafos das NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS 
Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. 
O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o fazendo, mandará o juiz, de 
ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; II - decorrido o prazo sem 
atendimento e certificada essa circunstância, cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de mandado, para imediata 
entrega ao oficial de justiça, encarregado da diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. § 1º O expediente de 
cobrança de autos receberá autuação singela, sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, 
depois de seu minucioso exame, juntará toda a documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o nome de quem 
os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será 
mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza criminal, o juiz, 
de ofício, mandará riscar o que nele houver o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. 
§ 4º Na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração.” - ADV: 
JOYCE STELLA SILVA AMARAL (OAB 346168/SP)

Processo 2050004-87.1983.8.26.0362 - Divórcio Consensual - Casamento - A.C. e outro - Decorreu o prazo legal sem a 
devolução dos autos em Cartório. CIÊNCIA DO R. Desp. do MM. Juiz de Direito no expediente de cobrança de autos: “Cobre-
se a devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas sob pena de aplicação do artigo 167 e seus parágrafos das 
NORMAS DE SERVIÇO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (PROVIMENTOS Nos 50/1989 e 30/2013). Findo o prazo e 
nada sendo apresentado, expeça-se Mandado de Busca e Apreensão.” - “Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os 
autos que tiver retirado do ofício de justiça. Não o fazendo, mandará o juiz, de ofício: I - intimá-lo para que o faça em 24 (vinte 
e quatro) horas, sob as penas da lei, certificando-se; II - decorrido o prazo sem atendimento e certificada essa circunstância, 
cobrar os autos não restituídos, mediante expedição de mandado, para imediata entrega ao oficial de justiça, encarregado da 
diligência, comunicando-se o fato à seção local da OAB. § 1º O expediente de cobrança de autos receberá autuação singela, 
sem necessidade de registro. § 2º Devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, juntará toda a 
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documentação mencionada neste artigo, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. § 3º Ao advogado que 
não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o 
encerramento do processo; II - não sendo o processo de natureza criminal, o juiz, de ofício, mandará riscar o que nele houver 
o advogado escrito, e desentranhar as alegações e documentos que apresentar. § 4º Na hipótese de extravio dos autos, o 
expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração.” - ADV: MARCO ANTONIO PEREIRA (OAB 91221/
SP)

Processo 3000188-69.2013.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Grupo Educacional Integrado 
S/S Ltda  - Kelly Cristina do Prado Campagnolli  - Posto isso, julgo improcedente a ação proposta por GRUPO EDUCACIONAL 
INTEGRADO S/S LTDA. contra KELLY CRISTINA DO PRADO CAMPAGNOLLI, declarando extinto o feito, com apreciação do 
mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, o autor suportará o pagamento das 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em dez por cento do valor atualizado 
da causa. P.R.I. - ADV: FLAVIA SARTORI FAGUNDES (OAB 257642/SP), ROSELI APARECIDA LODI (OAB 151142/SP), CELSO 
BENEVIDES DE CARVALHO (OAB 7310/SP)

Processo 3000196-46.2013.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Lurdes Dias 
Cabral  - Instituto Nacional do Seguro Social  - Vistos. 1 - Diante da concordância do Autor, homologo, por sentença, o cálculo 
apresentado pelo Requerido as fls. 214/220 desta Ação Declaratória de Benefício Previdenciário ora em fase de Execução. 2 
Forneçam as partes os dados necessários nos termos da Resolução nº 168/2011 de 05/12/2011, Capítulo I, artigo 8º, incisos 
XVII e XVIII. 3 - Certificado o trânsito em julgado, requisite-se o pagamento e aguarde-se notícia sobre a disponibilização dos 
valores. 4 P.R.I.C. - ADV: ALEXANDRA DELFINO ORTIZ

Processo 3000258-86.2013.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Banco 
Santander (Brasil) S/A  - Vistos. 1 - A retificação do polo poderá ser feita após o retorno dos autos do Tribunal de Justiça. Ante 
o exposto, nada há a reconsiderar. 2 - Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 71. 3 - Intime-se. - ADV: EDGAR FADIGA 
JUNIOR (OAB 141123/SP), ANDRE LUIS PONTES (OAB 123885/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EVANDRO 
MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 3000405-15.2013.8.26.0362 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A 
Credito Finaciamento e Investimento  - Fica o Autor intimado para manifestação no prazo de trinta (30) dias, nos termos do 
disposto no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Mantida a inércia, o autor será intimado pessoalmente para suprir 
a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo nos termos do parágrafo 1º do mesmo artigo. - ADV: 
TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)

Processo 3000481-39.2013.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Davi rampaz Lovo  - 
Banco Itaucard  S A  - VISTOS. 1 - À vista da certidão retro, aguarde-se manifestação dos interessados pelo prazo de dez (10) 
dias. Findo o prazo e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. 2 - Int. - ADV: VANESSA MINIACI (OAB 332914/
SP), ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP), ELEONOR MINIACI (OAB 61664/SP)

Processo 3000487-46.2013.8.26.0362 - Exibição - Medida Cautelar - Jean Kleber Ricci  - BV Financeira S.A. Crédito, 
Financiamento e Investimento  - Vistos. 1 - Cumpra-se o v. Acórdão. 2 - Sobre o depósito efetuado nos autos, manifeste-se a 
parte autora. 3 - Int. - ADV: LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), PRISCILA KEI SATO (OAB 159830/SP), VANESSA 
MINIACI (OAB 332914/SP)

Processo 3004939-02.2013.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Guarda - L.F.  - R.A.M. e outro - Manifestar a Autora sobre 
a contestação apresentada pela ré Roseline e sobre o decurso do prazo sem contestação pelo réu Lucinei. - ADV: ALEXANDRE 
ARMANDO CUORE (OAB 137544/SP), ROSEMAR LUCAS (OAB 118544/SP)

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO AUGUSTO FOCHESATO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA CECÍLIA DA SILVA AMARAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0020/2015
Processo 0000039-27.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000039) - Compromisso Arbitral - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 

Paulo Sergio Barbanti Junior - Rosangela Tenorio Pimentel - Vistos. Baixo os autos em Cartório, sem decisão, tendo em vista 
haver cessado minha designação nesta data, bem como ter acumulado designação com a Vara do Juizado Cível local no 
mesmo período. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: DEBORA DE ALMEIDA SANTIAGO (OAB 87137/SP), 
WANDERLEY FLEMING (OAB 48403/SP)

Processo 0000092-76.2011.8.26.0362 (362.01.2011.000092) - Procedimento Ordinário - Revisão - Gilmar Roberto de Souza 
- Kaue Vinicius Pereira de Souza - Vistos. Considerando-se que a presente demanda se encontra em fase de cumprimento de 
sentença, determino que o executado, no prazo de quinze dias, providencie o pagamento do valor do débito informado pelo 
exequente a fls. 117/119, bem como o aditamento de fls. 122/123, devidamente atualizado, sob pena de inclusão de multa de 
dez por cento e fixação de honorários advocatícios da fase executiva, nos termos do artigo 475-J do Código de Processo Civil. 
Eventual depósito judicial a ser realizado pelo executado deverá ser imediatamente noticiado nos autos, com a informação 
expressa de sua natureza, ou seja, deverá ser informado se o depósito é preparatório para a apresentação de impugnação ou 
se trata de pagamento, ficando desde já advertido que depósitos realizados sem a devida identificação serão reputados como 
pagamento. Consigne-se que o(s) executado(s) poderá(ão) apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 
quinze dias da juntada aos autos de comprovante de depósito judicial para fins de impugnação ou penhora de bens, nos termos 
do artigo 475-J, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, cuja apreciação é condicionada a prévia e integral garantia do 
juízo. Fica(m) advertido(s) o(s) executado(s) que o decurso do prazo ora fixado sem manifestação acarretará na homologação 
dos cálculos apresentados pelo exequente, incidência da multa de dez por cento e fixação de honorários advocatícios da fase 
executiva, a requerimento do credor, no prosseguimento do feito, mediante penhora e avaliação de bens. Considerar-se-á 
intimado o executado da presente determinação para cumprimento de sentença quando da publicação desta decisão na pessoa 
de seu Procurador. Int.  - ADV: ADEMIR ANELO TOLEDO (OAB 105260/SP), WASHINGTON LUIS GONCALVES CADINI (OAB 
106167/SP)
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Processo 0000106-32.1989.8.26.0362 (362.01.1989.000106) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral 
- Município de Mogi Guaçu - Antonio Divino Vechiatto - *MANIFESTAR SOBRE FLS. 375- O OFICIAL INFORMOU QUE O 
REQUERIDO NÃO ESTA NA POSSE DOS VEICULOS PENHORAS, BEM COMO DESCONHECE O PARADEIRO DOS MESMOS. 
- ADV: JOSE CARLOS BRUNELLI, FELIX CURY SUCCAR (OAB 40722/SP), MIRIAM PAVANI (OAB 234042/SP), ANA LUCIA 
VALIM GNANN (OAB 138530/SP)

Processo 0000117-95.1988.8.26.0362 (362.01.1988.000117) - Desapropriação - Município de Mogi Guaçu - Adelino Bortotto 
e outros - Fls 407: defiro pélo prazo solicitado (20 dias). O silêncio será havido como concordância. - ADV: ANA LUCIA VALIM 
GNANN (OAB 138530/SP), MILDRE LUCI DOS SANTOS CAMPANA (OAB 174585/SP), ELISÂNGELA BORGES YOSHIDA (OAB 
282561/SP)

Processo 0000131-49.2006.8.26.0362 (362.01.2006.000131) - Procedimento Ordinário - Dação em Pagamento - 
Rosangela Franco de Moraes - Imi - Instituto Maria Imaculada - Faculdades Integradas Maria Imaculada - Vistos. Trata-se 
de ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença em que, após frustrada tentativa de penhora de bens (fls. 176 
- 17.10.2011), foi deferida a penhora sobre dez por cento do faturamento da executada até a solução do crédito (fls. 180 - 
13.02.12), sendo intimada e nomeada como fiel depositária e representante legal KATIA CRISTINA MACEDO (auto de penhora 
de fls. 194), oportunidade em que foi regularmente intimada a prestar contas do cumprimento integral da penhora sob pena de 
responsabilidade pessoal. Intimada a executada na pessoa de sua representante legal e, também, DD. Procuradora (KATIA 
CRISTINA MACEDO - fls. 197 v. - 28.02.2013), foi comunicado pelo banco oficial a realização dos depósitos parciais de fls. 198 
(05.03.2013) e 200 (25.07.2013). A exequente pugnou pelo levantamento dos depósitos realizados, pagamento das prestações 
vencidas e responsabilização pela inércia (fls. 205/206). Por sua vez, a executada (fls. 211/213) limitou-se a existência de 
outras execuções, que efetua pagamentos periódicos, comprometendo-se a efetuar depósitos regulares e indicando bem para 
penhora em substituição. Em contraditório, a exequente rejeitou a substituição à penhora e pugnou pela aplicação das penas 
de litigância de má-fé. É o relatório. Com efeito, a executada e a administradora KATIA CRISTINA MACEDO (auto de penhora 
de fls. 194), que também figura como Procuradora da executada, após regularmente intimadas para depositar judicialmente o 
produto da penhora (dez por cento sobre o faturamento) e, também, comprovar a regularidade da ordem judicial, limitaram-se a 
arguir a existência de outras execuções. Competia a administradora, que subscreveu regularmente o auto de penhora (fls. 194), 
a demonstração contábil do cumprimento da ordem judicial, ou seja, apontar o eventual lucro apurado no período e o depósito 
judicial do valor penhorado, obrigação que não se afasta com a alegação de insuficiência de recursos, existência de outras 
execuções ou com a assunção de compromisso de futuro cumprimento. Assim, por derradeiro, providencie a administradora 
e procuradora da executada KATIA CRISTINA MACEDO (auto de penhora de fls. 194), no prazo improrrogável de dez dias, a 
demonstração contábil do cumprimento da penhora sobre o faturamento da executada, desde a data de realização da penhora, 
sob pena de caracterização de descumprimento de ordem judicial e, por consequência, ser instaurado procedimento para 
apuração de crime de desobediência. Sem prejuízo, da cominação supra, fica a executada também intimada a demonstrar o 
cumprimento da penhora sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 600 do 
Código de Processo Civil, com a respectiva aplicação de multa. Intime-se. - ADV: KATIA CRISTINA MACEDO (OAB 127401/SP), 
JUDAS TADEU MUFFATO (OAB 58498/SP), DANIEL ZAMARIAN (OAB 259074/SP)

Processo 0000171-21.2012.8.26.0362 (362.01.2012.000171) - Procedimento Ordinário - Seguro - Irmandade da Santa Casa 
de Misericordia de Mogi Guaçu - Marítima Seguros Sa - *retirar mandado de levantamento - ADV: INALDO BEZERRA SILVA 
JUNIOR (OAB 132994/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), IRANI RIBEIRO FRAZÃO (OAB 243485/SP)

Processo 0000290-79.2012.8.26.0362 (362.01.2012.000290) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Maria Barbosa 
Martins Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - No prazo suplemente de cinco (5) dias, manifeste(m)-se o(a)(s) 
exequente(s) sobre os cálculos apresentados pelo Instituto-réu. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: HELDER 
ANDRADE COSSI (OAB 286167/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)

Processo 0000364-80.2005.8.26.0362 (362.01.2005.000364) - Procedimento Sumário - Luiz Policarpo Duarte - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. A pretensão do exequente lançada a fls. 306/307, contando com a discordância do 
executado pelas razões expostas (fls. 323/326), não pode ser acolhida. Com efeito, o ofício requisitório já foi devidamente 
expedido nos autos a pedido do próprio exequente. Assim, o pretendido fracionamento do precatório se mostra impraticável 
nesta fase do processo. Portanto, aguarde-se o pagamento do ofício requisitório. Int. - ADV: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CRUZ 
(OAB 148894/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)

Processo 0000467-44.1992.8.26.0362 (362.01.1992.000467) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Ceramica Lanzi Ltda - Município de Mogi Guaçu - *RETIRAR MANDADO DE LEVANTAMENTO - ADV: MIRIAM PAVANI (OAB 
234042/SP), FERNANDO VICENTE AFFONSO (OAB 99150/SP)

Processo 0000535-61.2010.8.26.0362 (362.01.2010.000535) - Alvará Judicial - David Oliveira dos Santos e outros - Ante a 
maioridade do requerente, defiro o pedido de fls 66. Expeça-se mandado para o levantamento do valor total da guia de fls 45. 
Após, tornem os autos ao arquivo. - ADV: JULIANA SENHORAS DARCADIA (OAB 255173/SP)

Processo 0000535-61.2010.8.26.0362 (362.01.2010.000535) - Alvará Judicial - David Oliveira dos Santos e outros - 
*RETIRAR MANDADO DE LEVANTAMENTO - ADV: JULIANA SENHORAS DARCADIA (OAB 255173/SP)

Processo 0000574-53.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000574) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - *manifestar sobre certidão de fls. 57- o oficiald e justiça não localizou a executado para citação - ADV: 
ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 0000586-67.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000586) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) 
- Zelia Maria Araujo Belcari - I - Recebo a apelação interposta a fls 84/90, no(s) efeito(s) devolutivo e suspensivo.. II - Ao(s) 
apelado(s) para que manifeste(m) resposta, no prazo legal (C.P.C., art. 508). III Respondido ou não, observadas as formalidades 
legais, subam os autos ao Egrégio TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, com as nossas homenagens. - ADV: 
MATHEUS RICARDO BALDAN (OAB 155747/SP), RICARDO ROCHA MARTINS (OAB 93329/SP), EMERSOM GONÇALVES 
BUENO (OAB 190192/SP)

Processo 0000674-76.2011.8.26.0362 (362.01.2011.000674) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Valdir Benedito 
Simões e outro - *CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO MANIFESTAR SOBRE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 362.2014/022445-2, diligenciei no endereço nele indicado, mas não encontrei o requerido 
Gustavo Lucas de Oliveira, sendo que no local fui atendido por um senhor que disse se chamar Walter Alves dos Santos, o qual 
informou que reside na casa há aproximadamente 6 meses, e que a pessoa procurada não mora ali, e informou também que 
no local morava a Andréia, mas que ela se mudou dali para cuidar de familiares que estão doentes. Face ao exposto, deixo de 
proceder a intimação e devolvo o mandado para as providências cabíveis. - ADV: VALDIR BENEDITO SIMOES (OAB 94686/SP), 
ADRIANA FELICIANO SIMÕES (OAB 159104/SP)

Processo 0000704-82.2009.8.26.0362 (362.01.2009.000704) - Procedimento Sumário - Andrea Mendonça Spricigo Cruz 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1514

- Bv Leasing Arrendamento Mercantil S/A - Vistos. Baixo os autos em Cartório, sem decisão, tendo em vista haver cessado 
minha designação nesta data, bem como ter acumulado designação com a Vara do Juizado Cível local no mesmo período. 
Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/
SP), ANA PAULA DE CASTRO MARTINI (OAB 135981/SP), JOSE MAURICIO MARTINI (OAB 152801/SP), ALESSANDRO 
ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP)

Processo 0000708-22.2009.8.26.0362 (apensado ao processo 0019021-65.2008.8.26) (362.01.2009.000708) - Embargos à 
Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Marlene Fernandes Ribeiro Dias - Edis Roque Dias - Vistos. 
Partes acima identificadas. Ajuizou a embargante os presentes embargos à execução, alegando, em síntese, que não reconhece 
como válida a confissão de dívida que embasa a execução, sob argumento de que assinou documento a pedido do exequente 
com intuito de regularizar dívida de seu falecido marido junto ao banco. Sustentou que reconhece a assinatura da última página, 
mas desconhece as duas primeiras. Afirmou que foi induzida a erro e que não assinou nenhum instrumento de confissão de 
dívida. Pretende que se reconheça a inexigibilidade do débito. O embargado ofertou impugnação, pugnando pela improcedência 
dos embargos. Afirmou que era devedor juntamente com seu irmão falecido, de nome Célio, marido da embargante e, por isso, 
celebrou acordo com o banco credor para não perder imóvel que pertencia à família. Argumentou que a confissão de dívida é 
válida (fls. 59/64). Infrutífera a conciliação (fl. 111), o feito foi saneado a fl. 132. Na audiência de instrução e julgamento (fl. 138), 
foram inquiridas as testemunhas arroladas (fls. 139/144). A seguir, as partes ofertaram suas razões finais por escrito, reiterando 
os termos de suas pretensões. Após, os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Os embargos são 
procedentes. Com efeito, a embargante sustentou que o título confissão de dívida - que acompanha os autos da execução não 
se reveste das formalidades legais, porque carece de vício. Argumentou que não assinou o título na sua integralidade. Razão 
assiste à embargante. Extrai-se dos autos, notadamente da prova documental e testemunhal, que o documento (fls. 08/10), 
que embasa a execução em apenso, não se presta como título. Como se vê, a afirmação da embargante, no sentido de que 
não assinou as páginas 01 e 02, do documento acima, encontra respaldo nos autos, inclusive porque há diferença no tipo 
de impressão de fl. 10, onde constam as assinaturas, das demais (fls. 08/09). Afora isso, a própria testemunha arrolada pelo 
embargado e que assinou o documento, quando inquirida em Juízo, sob o crivo do contraditório, afirmou que não presenciou a 
embargante assinar a confissão de dívida, porque ficou aguardando na estrada. É o que se vê de fl. 141. Há que se destacar 
que nos autos dos embargos de terceiro, ajuizados pelas filhas da embargante, a penhora do bem imóvel foi desconstituída por 
força de sentença já transitada em julgado, conforme se vê da certidão de fls. 115/116. Pouco crível que o exequente, agricultor 
e afeto aos negócios, não tenha se acautelado de fazer constar a assinatura da devedora no instrumento de confissão de dívida 
nas folhas onde constam as obrigações por ela assumidas. Se assim agiu, portou-se, no mínimo, de forma negligente, arcando 
com as consequências de seu ato. Portanto, não existe título executivo válido a embasar a presente execução. Desse modo, 
impõe-se a procedência dos embargos. Posto isso, JULGO PROCEDENTES os embargos, para o fim de declarar a nulidade 
do título que embasa o processo executivo. Por consequência, julgo EXTINTA a ação de execução de título, feitas as devidas 
anotações. Em razão da sucumbência, condeno o embargado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios na 
ordem de dez por cento do valor dado à causa. P.R.I.C. CONTA DE PREPARO (art. 4º, inc. II, §§ 1º e 2º, da Lei 11.608, de 
29.12.2003, e Comunicado DEPRI de 22.06.2006) Processo nº 109/2009 Valor da causa: R$ 35525,13 Valor da taxa judiciária 
- 2% do valor da causa valor a recolher R$710,50 ou 2% do valor fixado na sentença, na hipótese de pedido condenatório: :- 
Despesas com porte de remessa e retorno: R$32,70 (R$32,70 por volume de autos); OBS.: o recolhimento dos valores acima 
deverá ser efetuado nas Agências do Banco DO Brasil S/A, ou pela Internet, mediante utilização do seguinte código: 110-4 - 
Porte de remessa e retorno de autos - guia DARE, 230-6 - preparo - guia DARE. - ADV: PAULO CESAR ANDRADE DE SOUZA 
(OAB 131284/SP), RONY REGIS ELIAS (OAB 128640/SP), JOAO CARLOS MAZZER (OAB 108289/SP)

Processo 0000712-88.2011.8.26.0362 (362.01.2011.000712) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Jose 
Romildo Aleixo - Vistos. Baixo os autos em Cartório, sem decisão, tendo em vista haver cessado minha designação nesta data, 
bem como ter acumulado designação com a Vara do Juizado Cível local no mesmo período. Oportunamente, tornem os autos 
conclusos. Int. - ADV: JOSE ROMILDO ALEIXO

Processo 0000768-53.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000768) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Anna Lyvia Buscarioli Neves - Oficie-se à Subsecção da O.A.B. local, solicitando a indicação de profissional para 
servir de Curador Especial do(a) executado, citado(a) por “hora certa”, com prazo de cinco (5) dias, para atendimento. Com a 
nomeação, abra-se vistas dos autos ao Profissional nomeado, pelo prazo legal. Servirá a presente decisão , por cópia digitada, 
como OFÍCIO. - ADV: PEDRO RAMOS FERREIRA (OAB 325645/SP), THIAGO CASTANHO RAMOS (OAB 293197/SP)

Processo 0000768-53.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000768) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Anna Lyvia Buscarioli Neves - *FICA O DR PEDRO RAMOS FERREIRA INTIMADO A MANIFESTAR-SE NOS 
AUTOS EM VIRTUDE DE NOMEAÇÃO - ADV: THIAGO CASTANHO RAMOS (OAB 293197/SP)

Processo 0000888-62.2014.8.26.0362 (processo principal 0017483-20.2006.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - Angelica Rodrigues dos Santos Alves - BETEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Em cinco (5) dias, manifeste-
se a recuperanda, nos termos do art. 12 da Lei 11.101/2005. Após o decurso do prazo fixado, manifeste-se o Administrador 
Judicial, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do parágrafo único do artigo 12 da lei 11.101/2005. Oportunamente, ao Ministério 
Público. - ADV: CIRO GRONINGER ALBACETE CARMONA (OAB 174508/SP), ANA PAULA ADALA FERNANDES (OAB 163412/
SP), MIRLA LOFRANO SANCHES (OAB 163649/SP), GISLAINE CRISTINA LUCENA DE SOUZA MIGUEL (OAB 166406/
SP), ROGÉRIO JOSÉ DE LIMA (OAB 173071/SP), OSVALDO RODRIGUES DE MORAES NETO (OAB 176990/SP), MILDRE 
LUCI DOS SANTOS CAMPANA (OAB 174585/SP), ARON BISKER (OAB 17766/SP), TÚLIO MARCO GONÇALVES BARROS 
(OAB 180401/SP), ELISÂNGELA LIMA DOS SANTOS BORGES (OAB 182172/SP), ALINE GONZALES ASSUMPÇÃO NEVES 
(OAB 183286/SP), JOSE MIGUEL FERREIRA JUNIOR (OAB 146274/SP), ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP), 
EDMARCOS RODRIGUES (OAB 139032/SP), JAQUELINE CAMARGOS (OAB 139148/SP), JOSE LUIS CALIXTO (OAB 146180/
SP), ANDRE FREIRE KUTINSKAS (OAB 154190/SP), ADILSON PINTO PEREIRA JUNIOR (OAB 148052/SP), CLAUDIA LOPES 
FONSECA (OAB 151683/SP), ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL (OAB 152186/SP), FERNANDO MARQUES DE FARIAS 
(OAB 153692/SP), ANTONIO MARCELLO VON USLAR PETRONI (OAB 153809/SP), MARCIO ROGERIO DOS SANTOS DIAS 
(OAB 131627/SP), EDSON BALDOINO (OAB 32809/SP), CLAUDIA FABIANA CORREA LISBOA (OAB 246413/SP), JULIANA 
FERNANDES SALVADOR (OAB 254775/SP), DELSON PETRONI JUNIOR (OAB 26837/SP), RICARDO PENACHIN NETTO 
(OAB 31405/SP), MARIA CELINA BASTO LIMA (OAB 241721/SP), RAUL RODOLFO TOSO (OAB 33442/SP), LUIZ GASTAO DE 
OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), ADALBERTO CALIL (OAB 36250/SP), RITA DE CASSIA MACEDO (OAB 52612/SP), JOSE 
HEITOR ALBUQUERQUE REBECCA (OAB 72554/SP), CRISTIANE DRUVE TAVARES FAGUNDES (OAB 183782/SP), FLÁVIA 
MUSSIO ROVERE (OAB 240363/SP), DEBORA DE NOBREGA REBECCA BISETTO (OAB 236335/SP), ABRAO LOWENTHAL 
(OAB 23254/SP), LUDMILA ADORNO SILVEIRA BUENO (OAB 217042/SP), JOÃO CARLOS GOULART RIBEIRO DA SILVA (OAB 
215793/SP), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), RENATA GOMES MARTINS (OAB 207713/SP), PEDRO 
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DE MOURA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA (OAB 206986/SP), ANDIARA BRITO COSTA (OAB 195683/SP), VERA LUCIA DE 
CAMPOS MEDRADO (OAB 189924/SP), GILBERTO GIANSANTE (OAB 76519/SP), PAULO CESAR TAVELLA NAVEGA (OAB 
259251/SP), ELZA MEGUMI IIDA (OAB 95740/SP), SILVIA REGINA LILLI CAMARGO (OAB 95861/SP), RUY RIBEIRO (OAB 
96632/SP), CRISTINA MENNA BARRETO PIRES (OAB 97049/SP), FABIO BOCCIA FRANCISCO (OAB 99663/SP), ARIOVALDO 
DOS SANTOS (OAB 92954/SP), BRUNO MAIA SOUTO (OAB 274564/SP), ROBERTA CHELOTTI (OAB 288418/SP), PAULO 
GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP), LUCIANE MACHADO (OAB 20151/SC), EDUARDO ALBI VIEIRA (OAB 
110197/RJ), LUIS CARLOS DA SILVA MEDRADO (OAB 1554/AC), GERALDO JOSE PERETI, ALEXANDRE BISKER (OAB 118681/
SP), RICARDO TADEU ROVIDA SILVA (OAB 126958/SP), IVANDIR CORREIA JUNIOR (OAB 122442/SP), NOEMIA MARIA DE 
LACERDA SCHUTZ (OAB 122124/SP), MARCIA MARIA DE FILIPPI TOSO (OAB 120227/SP), ROBERTO PERSINOTTI JUNIOR 
(OAB 119953/SP), ABEL NUNES DA SILVA FILHO (OAB 87818/SP), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (OAB 117417/
SP), ANTONIO MELLO MARTINI (OAB 110779/SP), JOAO LUIZ PORTA (OAB 105274/SP), JOSE MARTINI NETO (OAB 100990/
SP), ROSEMEIRE APARECIDA MOÇO VILELLA (OAB 79290/SP)

Processo 0000888-62.2014.8.26.0362 (processo principal 0017483-20.2006.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - Angelica Rodrigues dos Santos Alves - BETEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - Fls. 45: anote-se e 
retifique-se o cadastro eletrônico, para constar corretamente o nome da habilitante. Cumpra-se integralmente o despacho de fls. 
43. - ADV: GISLAINE CRISTINA LUCENA DE SOUZA MIGUEL (OAB 166406/SP), MIRLA LOFRANO SANCHES (OAB 163649/
SP), ROGÉRIO JOSÉ DE LIMA (OAB 173071/SP), CIRO GRONINGER ALBACETE CARMONA (OAB 174508/SP), MILDRE LUCI 
DOS SANTOS CAMPANA (OAB 174585/SP), ANA PAULA ADALA FERNANDES (OAB 163412/SP), ANDRE FREIRE KUTINSKAS 
(OAB 154190/SP), ANTONIO MARCELLO VON USLAR PETRONI (OAB 153809/SP), FERNANDO MARQUES DE FARIAS (OAB 
153692/SP), VERA LUCIA DE CAMPOS MEDRADO (OAB 189924/SP), OSVALDO RODRIGUES DE MORAES NETO (OAB 
176990/SP), ARON BISKER (OAB 17766/SP), TÚLIO MARCO GONÇALVES BARROS (OAB 180401/SP), ELISÂNGELA LIMA 
DOS SANTOS BORGES (OAB 182172/SP), ALINE GONZALES ASSUMPÇÃO NEVES (OAB 183286/SP), CRISTIANE DRUVE 
TAVARES FAGUNDES (OAB 183782/SP), ANDIARA BRITO COSTA (OAB 195683/SP), PEDRO DE MOURA ALBUQUERQUE 
DE OLIVEIRA (OAB 206986/SP), ANTONIO AUGUSTO GARCIA LEAL (OAB 152186/SP), PAULO CESAR TAVELLA NAVEGA 
(OAB 259251/SP), GILBERTO GIANSANTE (OAB 76519/SP), ROSEMEIRE APARECIDA MOÇO VILELLA (OAB 79290/
SP), ABEL NUNES DA SILVA FILHO (OAB 87818/SP), ELZA MEGUMI IIDA (OAB 95740/SP), RUY RIBEIRO (OAB 96632/
SP), CRISTINA MENNA BARRETO PIRES (OAB 97049/SP), FABIO BOCCIA FRANCISCO (OAB 99663/SP), JOSE HEITOR 
ALBUQUERQUE REBECCA (OAB 72554/SP), BRUNO MAIA SOUTO (OAB 274564/SP), ROBERTA CHELOTTI (OAB 288418/
SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP), LUCIANE MACHADO (OAB 20151/SC), EDUARDO ALBI 
VIEIRA (OAB 110197/RJ), LUIS CARLOS DA SILVA MEDRADO (OAB 1554/AC), ARIOVALDO DOS SANTOS (OAB 92954/
SP), RENATA GOMES MARTINS (OAB 207713/SP), CLAUDIA FABIANA CORREA LISBOA (OAB 246413/SP), FERNANDO 
ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), JOÃO CARLOS GOULART RIBEIRO DA SILVA (OAB 215793/SP), LUDMILA ADORNO 
SILVEIRA BUENO (OAB 217042/SP), ABRAO LOWENTHAL (OAB 23254/SP), DEBORA DE NOBREGA REBECCA BISETTO 
(OAB 236335/SP), FLÁVIA MUSSIO ROVERE (OAB 240363/SP), MARIA CELINA BASTO LIMA (OAB 241721/SP), RITA DE 
CASSIA MACEDO (OAB 52612/SP), JULIANA FERNANDES SALVADOR (OAB 254775/SP), DELSON PETRONI JUNIOR (OAB 
26837/SP), RICARDO PENACHIN NETTO (OAB 31405/SP), EDSON BALDOINO (OAB 32809/SP), RAUL RODOLFO TOSO 
(OAB 33442/SP), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), ADALBERTO CALIL (OAB 36250/SP), SILVIA REGINA 
LILLI CAMARGO (OAB 95861/SP), IVANDIR CORREIA JUNIOR (OAB 122442/SP), JOSE MARTINI NETO (OAB 100990/SP), 
JOAO LUIZ PORTA (OAB 105274/SP), ANTONIO MELLO MARTINI (OAB 110779/SP), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS 
VISEU (OAB 117417/SP), ALEXANDRE BISKER (OAB 118681/SP), ROBERTO PERSINOTTI JUNIOR (OAB 119953/SP), 
MARCIA MARIA DE FILIPPI TOSO (OAB 120227/SP), NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ (OAB 122124/SP), CLAUDIA 
LOPES FONSECA (OAB 151683/SP), RICARDO TADEU ROVIDA SILVA (OAB 126958/SP), GERALDO JOSE PERETI, 
MARCIO ROGERIO DOS SANTOS DIAS (OAB 131627/SP), ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP), EDMARCOS 
RODRIGUES (OAB 139032/SP), JAQUELINE CAMARGOS (OAB 139148/SP), JOSE LUIS CALIXTO (OAB 146180/SP), JOSE 
MIGUEL FERREIRA JUNIOR (OAB 146274/SP), ADILSON PINTO PEREIRA JUNIOR (OAB 148052/SP)

Processo 0000950-39.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000950) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
Francisco Jose de Oliveira - Ante a certidão retro, DESTITUO o profissional nomeado a fls 67. Exclua-se do cadastro Em 
consequência, oficie-se à Subsecção da O.A.B. local, solicitando a indicação de novo profissional para servir de Curador Especial 
do(a) requerida(o), citado(a) por edital, com prazo de cinco (5) dias, para atendimento. Com a nomeação, abra-se vistas dos 
autos ao Profissional nomeado, pelo prazo legal. Servirá a presente decisão , por cópia digitada, como OFÍCIO. - ADV: MARIO 
MARCONI FILHO (OAB 128817/SP), LEANDRA ROMAN DE BRITO (OAB 245140/SP)

Processo 0000950-39.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000950) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução 
- Francisco Jose de Oliveira - *FICA A DRA LANDRA ROMAN DE BRITO INTIMADA A MANIFESTAR-SE NOS AUTOS EM 
VIRTUDE DE NOMEAÇÃO - ADV: MARIO MARCONI FILHO (OAB 128817/SP), LEANDRA ROMAN DE BRITO (OAB 245140/
SP)

Processo 0000972-34.2012.8.26.0362 (362.01.2012.000972) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
Bradesco Sa - *CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO MANIFESTAR SOBRE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 362.2014/022844-0, diligenciei no endereço nele indicado, mas não encontrei a requerida 
Yara Cristina Vicente Makinodam, sendo que no local fui informado de que a mesma está viajando. Face ao exposto, deixo de 
proceder a intimação e devolvo o mandado para as providências cabíveis. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 0001070-82.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001070) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Gabriel Estevan Pereira dos Santos - Oficie-se à autoridade policial requisitando informações sobre o cumprimento 
do mandado de prisão expedido, nos termos e para os fins da Resolução T.J. 8/84 e Proc. C.G.J. 25/89, com prazo de cinco (5) 
dias para atendimento. - ADV: ALINE MIACHON AIELLO (OAB 278691/SP)

Processo 0001088-06.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001088) - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Jeferson 
Braga da Costa - *manifestar sobre contestação - ADV: BRUNA FLORIANO (OAB 295801/SP), FABRIZIO DE LIMA PIERONI 
(OAB 228656/SP)

Processo 0001101-39.2012.8.26.0362 (362.01.2012.001101) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Educacional 
Jaguary Iej - Vistos. Fls. 56: reporto-me ao despacho de fls. 53. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, no 
prazo de cinco (5) dias. Na inércia, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações. Intimem-se. - ADV: TASSO 
LUIZ PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP)

Processo 0001296-34.2006.8.26.0362 (362.01.2006.001296) - Procedimento Ordinário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - João 
Batista de Faria - Em trinta (30), apresente o Instituto-réu o demonstrativo do débito. Nos termos do art 6º da resolução nº 
115 de 29.06.2010 do Conselho Nacional da Justiça, para os efeitos da compensação prevista nos parágrafos 9º e 10º do 
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artigo 100 da Constituição Federal, informe a entidade executada acerca da existência de débito que preencham as condições 
estabelecidas no § 9º, no prazo de 30 (trinta) dias. A inércia será considerada como inexistência de crédito a ser compensado, 
além de perda do direito de abatimento dos valores informados. Sem prejuízo, para fins de preferência instituída pelo parágrafo 
2º do artigo 100 da C.F./88 e visando a obtenção de dados corretos para preenchimento dos precatórios, no prazo de dez (10) 
dias, subseqüente ao prazo acima, informe o autor se é portador de doença grave, consoante moléstias indicadas no inciso XIV 
do art. 6º, da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com redação pela Lei nº 11.052/2004, bem como junte aos autos cópia de 
documento hábil, que comprove a data de seu nascimento. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/
SP), RENATA MIURA KAHN DA SILVEIRA (OAB 195599/SP)

Processo 0001296-34.2006.8.26.0362 (362.01.2006.001296) - Procedimento Ordinário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - João 
Batista de Faria - *manifestar sobre calculos - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP), RENATA 
MIURA KAHN DA SILVEIRA (OAB 195599/SP)

Processo 0001377-36.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001377) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - 
Orlando Depieri - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante a certidão de fl. 98, intime-se o autor para dar andamento ao 
feito, em 48 horas, sob pena de extinção, sem julgamento do mérito. Int. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), 
BENEDITO DO AMARAL BORGES (OAB 223297/SP)

Processo 0001381-73.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001381) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Del Bianchi 
Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda - *manifestar sobre certidão de fls. 59- o oficial não localizou a requerida para 
citação - ADV: MARILENE APARECIDA MANTELATTO (OAB 71758/SP), ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA (OAB 84542/SP)

Processo 0001430-27.2007.8.26.0362 (362.01.2007.001430) - Procedimento Ordinário - Sitran Sinalização de Trânsito 
Industrial Ltda - Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu - *RETIRAR MANDADO DE LEVANTAMENTO - ADV: SILVIA REGINA LILLI 
CAMARGO (OAB 95861/SP), RENATO SOARES CUNHA (OAB 36060/MG), ARIANNE SOARES DE OLIVEIRA (OAB 97013/
MG)

Processo 0001473-85.2012.8.26.0362 (362.01.2012.001473) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Elias Fernandes 
de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Cumpra-se o V.Acórdão. Em trinta (30), apresente o Instituto-réu o 
demonstrativo do débito. Nos termos do art 6º da resolução nº 115 de 29.06.2010 do Conselho Nacional da Justiça, para os 
efeitos da compensação prevista nos parágrafos 9º e 10º do artigo 100 da Constituição Federal, informe a entidade executada 
acerca da existência de débito que preencham as condições estabelecidas no § 9º, no prazo de 30 (trinta) dias. A inércia será 
considerada como inexistência de crédito a ser compensado, além de perda do direito de abatimento dos valores informados. 
Sem prejuízo, para fins de preferência instituída pelo parágrafo 2º do artigo 100 da C.F./88 e visando a obtenção de dados 
corretos para preenchimento dos precatórios, no prazo de dez (10) dias, subseqüente ao prazo acima, informe o autor se é 
portador de doença grave, consoante moléstias indicadas no inciso XIV do art. 6º, da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 
com redação pela Lei nº 11.052/2004, bem como junte aos autos cópia de documento hábil, que comprove a data de seu 
nascimento. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/
SP)

Processo 0001473-85.2012.8.26.0362 (362.01.2012.001473) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Elias Fernandes 
de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - *manifestar sobre calculos - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 
73759/SP), EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)

Processo 0001493-42.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001493) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / 
Embargos à Execução - Malvezi Oboli da Silva - Gabriel Amancio da Silva - Vistos. Certidão de fls .70 : ciência ao embargado. 
Após voltem aos autos conclusos. Intime-se - ADV: ELIZANGELA FELIPETO (OAB 293037/SP), JOSE MARIA RODRIGUES 
(OAB 97767/SP), MAILSON LUIZ BRANDAO (OAB 264979/SP)

Processo 0001511-30.1994.8.26.0362 (362.01.1994.001511) - Procedimento Ordinário - Trop Citrus Comercial Exportadora 
Ltda - Alberto Eugenio Cermaria - Vistos. Baixo os autos em Cartório, sem decisão, tendo em vista haver cessado minha designação 
nesta data, bem como ter acumulado designação com a Vara do Juizado Cível local no mesmo período. Oportunamente, tornem 
os autos conclusos. Int. - ADV: WASHINGTON CORTE SIQUEIRA (OAB 57255/SP), ELCIO APARECIDO THEODORO DOS 
REIS (OAB 245551/SP)

Processo 0001591-61.2012.8.26.0362 (362.01.2012.001591) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S A - 
MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 362.2014/022220-4, DEIXEI de CITAR a empresa executada COMERCIAL DI CASA LTDA e DEIXEI de CITAR 
as executadas MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO e EDSELMA MARIA DO NASCIMENTO, tendo em vista ter me dirigido à 
Rua Serra Negra nº 1009, Jd. Almira, onde fui recebida por uma senhora de nome Michele, a qual informou-me ser a moradora 
da casa há aproximadamente quatro anos, informando a mesma desconhecer a empresa executada, bem como as pessoas das 
executadas Maria Aparecida e Edselma, não sabendo a referida senhora dar nenhuma informação. Certifico mais que dirigi-
me à Rua José de Souza Mendes nº 32, Jd. Suécia, onde fui recebida por uma senhora de nome Josiane, a qual informou-me 
ser a moradora da casa há aproximadamente dois anos, informando a mesma desconhecer a empresa executada, bem como 
as pessoas das executadas Maria Aparecida e Edselma, não sabendo a referida senhora também dar nenhuma informação. 
Certifico mais que dirigi-me à Av. Suécia nº 2146, Jd. Novo II, onde constatei funcionar uma Movelaria, de nome Azevedo, e 
lá sendo fui informada que a referida Movelaria funciona no endereço há aproximadamente cinco anos, não sabendo também 
darem nenhuma informação sobre a empresa executada, bem como sobre as pessoas das executadas, sendo as mesmas 
desconhecidas. Assim sendo, tendo em vista o acima exposto, devolvo o presente mandado para os devidos fins, solicitando do 
autor outro possível endereço para a realização de novas diligências para ser dado integral cumprimento ao mandado. Dil: 03 
atos - Guia nº 0003777 - R$ 40,77. O referido é verdade e dou fé. Mogi-Guacu, 30 de janeiro de 2015. - ADV: ADRIANO ATHALA 
DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)

Processo 0001657-41.2012.8.26.0362 (362.01.2012.001657) - Procedimento Ordinário - Concessão - Luis Flavio Floriano 
- Instituto Nacional do Seguro Social - JULGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, EXTINTA A 
EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado/alvará em favor do(a) 
autor(a) para o levantamento do valor total da guia de fls 215/216. Transitada em julgado, anote-se, comunique-se e arquivem-
se os autos. - ADV: IRENE DELFINO DA SILVA (OAB 111597/SP), ALEXANDRA DELFINO ORTIZ, FRANCISCO DE ASSIS 
GAMA (OAB 73759/SP), OSIEL PEREIRA MACHADO (OAB 294822/SP)

Processo 0001673-97.2009.8.26.0362 (362.01.2009.001673) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Cesar 
da Costa - Abn Amro Real Sa - *retirar mandado de levantamento - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), BABYTHON 
EDUARDO ALVES (OAB 197611/SP), JOSE EDUARDO ALVES (OAB 111166/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), 
EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), ANDREIA DE FATIMA DA SILVA (OAB 197590/SP)

Processo 0001697-23.2012.8.26.0362 (362.01.2012.001697) - Execução de Alimentos - Alimentos - Welington Lopes Pereira 
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Bento - Aceito a renúncia de fls 67. Arbitro em favor do(a)(s) procurador(a)(es) nomeado(a)(s) nos autos o valor parcial da tabela 
de honorários. Expeça-se certidão. Oficie-se à Subsecção da O.A.B. local, solicitando a indicação de novo profissional para 
patrocinar os interesses do exeqüente, com prazo de cinco (5) dias, para atendimento. Com a nomeação, abra-se vistas dos 
autos ao Advogado nomeado, pelo prazo legal. - ADV: JOSE ROMILDO ALEIXO, ADALIA TAVARES DE ARAUJO (OAB 255033/
SP)

Processo 0001697-23.2012.8.26.0362 (362.01.2012.001697) - Execução de Alimentos - Alimentos - Welington Lopes Pereira 
Bento - *FICA A DRA ADALIA TAVARES DE ARAUJO INTIMADA A MANIFESTAR-SE NOS AUTOS EM VIRTUDE DE NOMEAÇÃO 
- ADV: JOSE ROMILDO ALEIXO, ADALIA TAVARES DE ARAUJO (OAB 255033/SP)

Processo 0001769-44.2011.8.26.0362 (362.01.2011.001769) - Divórcio Consensual - Dissolução - Maria Aparecida Franco 
dos Passos e outro - Fls 44: defiro. Expeça-se mandado para entrega do ofício, através do Oficial de Justiça. Após, tornem os 
autos ao arquivo. - ADV: BENEDITA APARECIDA DA SILVA (OAB 80290/SP), ADRIANA CRISTINA DA SILVA SOBREIRA (OAB 
168641/SP)

Processo 0001782-72.2013.8.26.0362 (036.22.0130.001782) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Elaine 
Gustavo - Ivonete Maria da Silva - Fls. 42/44: providencie a serventia as devidas correções, expedindo-se novas certidões de 
honorários. Após, encaminhem-se-as a Subsecção local da OAB., por ofício. Após, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 
30. Intimem-se. - ADV: VICENTE ARTUR POLITO (OAB 218187/SP), SIMONI ROCUMBACK (OAB 310252/SP)

Processo 0001907-11.2011.8.26.0362 (362.01.2011.001907) - Procedimento Ordinário - Seguro - Irmandade da Santa 
Casa de Misericordia de Mogi Guaçu - Nobre Seguradora do Brasil Sa - Vistos. 01. Cumpra-se integralmente a decisão de fls. 
140/142, especialmente o item 03, referente ao levantamento do valor incontroverso pelo exequente. 02. Sem prejuízo, no prazo 
de dez dias, providencie o exequente a apresentação de cálculo atualizado de eventual crédito remanescente, demonstrando 
documentalmente o valor efetivamente levantado (item 01 da presente decisão). Fica desde já advertido o exequente que não 
deverá incluir multa de dez por cento do artigo 475-J do Código de Processo Civil, bem como os honorários da fase executiva 
somente incidirão após apuração de saldo remanescente. 03. Certificada eventual inércia, arquivem-se os autos. Intime-se. - 
ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), IRANI RIBEIRO FRAZÃO (OAB 243485/SP)

Processo 0001907-11.2011.8.26.0362 (362.01.2011.001907) - Procedimento Ordinário - Seguro - Irmandade da Santa Casa 
de Misericordia de Mogi Guaçu - Nobre Seguradora do Brasil Sa - *retirar mandado de levantamento - ADV: RENATO TADEU 
RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), IRANI RIBEIRO FRAZÃO (OAB 243485/SP)

Processo 0001915-85.2011.8.26.0362 (362.01.2011.001915) - Procedimento Ordinário - Irmandade da Santa Casa de 
Misericordia de Mogi Guaçu - Nobre Seguradora do Brasil S/A - Vistos. Intime-se a Executada para pagamento da diferença 
apontada às fls. 248/251 pelo Exequente, no valor de R$ 160,91, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 475-J, 
do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: MARIANA BERNARDI ALVES BEZERRA (OAB 297338/SP), IRANI RIBEIRO 
FRAZÃO (OAB 243485/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP)

Processo 0002240-89.2013.8.26.0362 (036.22.0130.002240) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço 
(Art. 52/4) - Lazaro Gonçalves Veronez - I - Recebo a apelação interposta a fls. 99/101, no(s) efeito(s) devolutivo e suspensivo.. 
II - Ao(s) apelado(s) para que manifeste(m) resposta, no prazo legal (C.P.C., art. 508). III Respondido ou não, observadas as 
formalidades legais, subam os autos ao Egrégio TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, com as nossas homenagens. 
- ADV: ROSANA DEFENTI RAMOS (OAB 179680/SP), CLAUDEMIR BENTO (OAB 328128/SP)

Processo 0002287-34.2011.8.26.0362 (362.01.2011.002287) - Execução de Alimentos - Alimentos - Ana Livia Silva Rosa - - 
Matheus Silva Rosa - Vadeci Pereira Rosa - Vistos. I- Fls 92: Defiro a realização de penhora “on line” sobre ativos financeiros 
do(a)(s) executado(a)(s). II- Para tanto, em cinco (5) dias promova o(a)(s) exequente(s) a juntada nos autos do cálculo do 
débito atualizado. III- Na inércia, aguarde provocação das partes pelo prazo legal. IV- Decorrido o prazo, intime(m)-se o(a)(s) 
exequente(s) para promova(m) o regular andamento do processo em quarenta e oito (48) horas, sob pena de extinção (C.P.C, 
art 267, inciso II). Intime-se. - ADV: ELIEZER PEREIRA PANNUNZIO (OAB 145839/SP), ALCIDES PINTO DA SILVA JUNIOR 
(OAB 50286/SP)

Processo 0002497-51.2012.8.26.0362 (362.01.2012.002497) - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - 
Jaqueline Suziane da Silva - Desentranhe-se o mandado de fls 106/107 e, depois de aditar as informações de fls 109/110, 
recoloque-se o em carga ao Oficial de Justiça, para que se lhe dê o regular e integral cumprimento. - ADV: NELSON MATIAS 
DOS SANTOS (OAB 127518/SP)

Processo 0002522-64.2012.8.26.0362 (362.01.2012.002522) - Execução de Alimentos - Alimentos - Marcelo de Oliveira e 
outro - Marcelo Castellani - *RETIRAR MANDADO DE LEVANTAMENTO - ADV: ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/
SP), SERGIO DORIVAL GALLANO (OAB 156486/SP)

Processo 0002638-36.2013.8.26.0362 (036.22.0130.002638) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Supermercado Zuliani Guaçu Ltda Epp - Spal Industria Brasileira de Bebidas S/A - - Banco do Brasil S A - Vistos. Baixo os autos 
em Cartório, sem decisão, tendo em vista haver cessado minha designação nesta data, bem como ter acumulado designação 
com a Vara do Juizado Cível local no mesmo período. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: MARILÚ CANAVESI 
PORTA (OAB 210325/SP), JOAO LUIZ PORTA (OAB 105274/SP), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ (OAB 188439/SP), 
MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 0002762-53.2012.8.26.0362 (362.01.2012.002762) - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Alonso 
Schaub Fornos Industriais Ltda - Fazenda do Estado de São Paulo - Em cinco (5) dias, manifeste-se a parte vencedora, 
requerendo o que entender de seu direito. No silêncio, arquivem-se os autos. - ADV: ALEXANDRE BARROS CASTRO (OAB 
95458/SP), MARIA FERNANDA SILOS ARAÚJO (OAB 227861/SP), LUIS HENRIQUE NERIS DE SOUZA (OAB 190268/SP)

Processo 0003297-21.2008.8.26.0362 (362.01.2008.003297) - Procedimento Ordinário - Fernando Henrique Sebastião - 
Municipio de Mogi Guaçu - I - Cumpra-se o Venerando Acórdão. II - Em cinco (5) dias, requeira a parte vencedora o que 
entender de seu direito. III - No silêncio, arquivem-se os autos. - ADV: SILVIA REGINA LILLI CAMARGO (OAB 95861/SP), 
CELINA CLEIDE DE LIMA (OAB 156245/SP), WILSON VILELA FREIRE (OAB 256020/SP)

Processo 0003445-90.2012.8.26.0362 (362.01.2012.003445) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - H.M.C.F. e 
outro - Fls 70: defiro. Redesigno audiência de conciliação, instrução e julgamento para o próximo dia 07 de abril, às 16h45. Cite-
se o réu e intime(m)-se o(s) autor(es). POR EDITAL, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados 
e das respectivas testemunhas, 3 (três) no máximo, independentemente de prévia apresentação de rol (art. 8º), com observância 
nas demais determinações da decisão de fls 14/v. O procurador(a) do(a)(s) requerente(s) deverá promover o comparecimento 
de seus constituintes independentemente de intimação. - ADV: JULIANA SENHORAS DARCADIA (OAB 255173/SP)

Processo 0003633-20.2011.8.26.0362 (362.01.2011.003633) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Vitalina Aparecida de Oliveira 
Freitas - Zulmiro Inacio de Freitas - Vistos. Fls. 78/79: com razão a peticionate, razão pela qual defiro o seu pedido. Expeça-se 
corretamente o mandado de averbação, nos termos convencionados no item “a” do acordo devidamente homologado a fl. 57. 
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Intime-se. - ADV: MARIO ANTONIO ZAIA (OAB 149324/SP), AIRTON PICOLOMINI RESTANI (OAB 155354/SP)
Processo 0003992-33.2012.8.26.0362 (apensado ao processo 0021220-26.2009.8.26) (362.01.2012.003992) - Embargos 

à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Município de Mogi Guaçu - Jessica Aparecida Caetano - Fls. 73/76: 
cite-se o Município nos termos do art. 730 do C.P.C.. - ADV: LUIZ ALBERTO MARCHIORO (OAB 178273/SP), ANA LUCIA VALIM 
GNANN (OAB 138530/SP)

Processo 0004402-96.2009.8.26.0362 (362.01.2009.004402) - Execução de Alimentos - Alimentos - Leticia Pereira dos 
Santos - Vistos. I- Ante a manifestação de fls. 195, retire da autuação a tarja de identificação de intervenção do Ministério 
Público. II- Defiro o levantamento do valor depositado de fls. 186 em favor do exequente, expeça-se o cumprimento do mandado. 
III- Após, manifeste(m)-se o(a)(s) exequente(s) em termos de prosseguimento, apresentando o cálculo atualizado do débito. 
Intime-se. - ADV: BABYTHON EDUARDO ALVES (OAB 197611/SP)

Processo 0004480-61.2007.8.26.0362 (362.01.2007.004480) - Procedimento Ordinário - Erenilde Aparecida Vital do Prado - 
JULGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 
794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado/alvará em favor do(a) autor(a) para o levantamento do valor total 
da guia de fls 299. Transitada em julgado, anote-se, comunique-se e arquivem-se os autos. - ADV: GELSON LUIS GONÇALVES 
QUIRINO (OAB 214319/SP), RICARDO ALEXANDRE DA SILVA (OAB 212822/SP)

Processo 0004713-14.2014.8.26.0362 (processo principal 0008962-28.2002.8.26) - Habilitação de Crédito - Inventário 
e Partilha - José Edson Franco de Godoy - *vistos. No prazo de dez(10) dias manifeste o inventariante sobre o pedido de 
habilitação de credito. Intimem-se. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - ADV: VALDECIR FLORIANO GONÇALVES (OAB 
164788/SP), CELINA CLEIDE DE LIMA (OAB 156245/SP), SILVIO MARCIAL DA SILVA (OAB 118508/SP)

Processo 0004902-60.2012.8.26.0362 (362.01.2012.004902) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Coop 
Cred Mut Prof Area Saude e Peq Emp Microemp e Microempreend Centro Leste Pta Sicredi - MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 362.2014/024143-8 
dirigi-me ao endereço: E DEIXEI DE CITAR KATIUCIA MARTINS DE OLIVEIRA, tendo em vista ter sido recebida no local por 
um senhor que se disse chamar Jorge e alegou ser morador a 03 meses e desconhecer a requerida bem como seu paradeiro. O 
referido é verdade e dou fé. Mogi-Guacu, 30 de janeiro de 2015. - ADV: LUIZ FRANCISCO ARAUJO SOEIRO DE FARIA (OAB 
205453/SP)

Processo 0005106-36.2014.8.26.0362 - Carta Precatória Cível - Depoimento (nº 0020287-65.2009.8.01.0001 - 2ª Vara Cível 
da Comarca de Rio Branco AC) - WALDIRENE GOMES CABRAL MAIA - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - Ante a certidão 
de fls 101, de intimação da testemunha arrolada, reconsidero o item “II” da decisão de fls 98. Oficie-se ao Juízo deprecante, por 
meio eletrônico, comunicando-o da redesignação. Após, aguarde(m)-se a realização da audiência redesignada (dia 10.03.2015, 
às 16:30 hs). - ADV: ROBERTO BARRETO DE ALMEIDA (OAB 104901/MG), MARCO ANTONIO PALACIO DANTAS (OAB 821/
AC)

Processo 0005138-12.2012.8.26.0362 (362.01.2012.005138) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Jose 
Carlos Lodi Bruschiliari - JULGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, EXTINTA A EXECUÇÃO, 
com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado/alvará em favor do(a) autor(a) para 
o levantamento do valor total da guia de fls 87. Transitada em julgado, anote-se, comunique-se e arquivem-se os autos. - ADV: 
RAFAELA MARIA AMARAL BASTOS (OAB 318136/SP), BENEDITO DO AMARAL BORGES (OAB 223297/SP)

Processo 0006142-21.2011.8.26.0362 (362.01.2011.006142) - Procedimento Sumário - Alice Helena Faria Fernandes - - 
Tatiana Cristina F B da Silva - Municipalidade de Mogi Guaçu - Ante a certidão retro, HOMOLOGO os cálculos de fls 314/330. 
Expeça(m)-se o(s) ofício(s) requisitando o valor diretamente no réu/executado”. Após, aguarde-se o seu pagamento pelo prazo 
de cento e vinte (120) dias. - ADV: RICARDO FORMENTI ZANCO (OAB 152485/SP), ANA LUCIA VALIM GNANN (OAB 138530/
SP)

Processo 0006717-39.2005.8.26.0362 (362.01.2005.006717) - Procedimento Ordinário - Revisão - Ariane Cristine de Souza - 
Paulo Eleonardo Quirino de Souza - Fls. 76/77: oficie-se a empregadora, requisitando que os descontos em folha de pagamento 
do requerido sejam feitos corretamente, nos termos do acordo homologado a fls. 65 e vº, ou seja, no equivalente a um terço 
(1/3) de seus vencimentos líquidos, deduzindo-se o valor do plano médico, o qual deverá ser retirado pelo(a) requerente. Após, 
tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: RAFAEL DE SOUZA (OAB 45974/SP), EDSON TADEU BALBINO (OAB 103965/SP), 
MARCO ANTONIO PEREIRA (OAB 91221/SP)

Processo 0006802-25.2005.8.26.0362 (362.01.2005.006802) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Mauricio Takao Fuzita - Fertran Ferrari Transportes Ltda - *RETIRAR MANDADO DE LEVANTAMENTO - ADV: DENIS WINGTER 
(OAB 200795/SP), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP), CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 17672/SP), JULIANA 
VERONEZE XAVIER LUI (OAB 147817/SP)

Processo 0006881-57.2012.8.26.0362 (362.01.2012.006881) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Alexandre Gomes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Promova a Serventia o encaminhamento de cópia de fls 167/176, 
para fins de conclusão do laudo. Após, cumpra-se a segunda parte do despacho de fls 164. Servirá a presente decisão , 
por cópia digitada, como OFÍCIO. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), ANTONIO MELLO MARTINI (OAB 
110779/SP), MARIA CELINA DO COUTO (OAB 153225/SP)

Processo 0006881-57.2012.8.26.0362 (362.01.2012.006881) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Alexandre Gomes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - *manifestar sobre laudo - ADV: ANTONIO MELLO MARTINI (OAB 
110779/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), MARIA CELINA DO COUTO (OAB 153225/SP)

Processo 0006990-71.2012.8.26.0362 (362.01.2012.006990) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Sidaura Maria de Almeida - JULGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, EXTINTA A 
EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado/alvará em favor do(a) 
autor(a) para o levantamento do valor total da guia de fls 116/117. Transitada em julgado, anote-se, comunique-se e arquivem-se 
os autos. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)

Processo 0007203-14.2011.8.26.0362 (362.01.2011.007203) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) 
- Ana Rodrigues Martins - JULGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, EXTINTA A EXECUÇÃO, 
com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado/alvará em favor do(a) autor(a) para 
o levantamento do valor total da guia de fls 125/126. Transitada em julgado, anote-se, comunique-se e arquivem-se os autos. - 
ADV: HUGO ANDRADE COSSI (OAB 110521/SP), HELDER ANDRADE COSSI (OAB 286167/SP)

Processo 0007296-40.2012.8.26.0362 (362.01.2012.007296) - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Revisão - 
Jose Ronaldo Bueno - *manifestar sobre certidão de fls. 79- o oficial de justiça não localizou o requerido para citação - ADV: 
MARCIA CRISTINA RODRIGUES (OAB 122005/SP)

Processo 0007377-57.2010.8.26.0362 (362.01.2010.007377) - Procedimento Ordinário - Doralina Simplicio dos Santos - Ante 
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a concordância do(a) autor(a)/exequente HOMOLOGO os cálculos de fls 191/194. Expeça(m)-se o(s) ofício(s) requisitório(s) 
“via on line”. Após, aguarde-se o seu pagamento pelo prazo de cento e vinte (120) dias. - ADV: ALEXANDRA DELFINO ORTIZ, 
OSIEL PEREIRA MACHADO (OAB 294822/SP)

Processo 0007428-10.2006.8.26.0362 (362.01.2006.007428) - Monitória - Cheque - Luiz Alberto Franco de Camargo - 
José Henrique Ferreira Carvalho - Ante a certidão retro, CONVERTO em depósito a penhora realizada nos autos. Expeça-se 
mandado em favor do exequente, para o levantamento do valor total da guia de fls 170. Em cinco (5) dias, manifeste(m)-se o(a)
(s) exequente(s) em termos de prosseguimento. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: VERALDO NUNES DOS 
SANTOS JUNIOR (OAB 305529/SP), JOSE EMYGDIO SILVA (OAB 39039/SP), CELINA CLEIDE DE LIMA (OAB 156245/SP)

Processo 0007428-10.2006.8.26.0362 (362.01.2006.007428) - Monitória - Cheque - Luiz Alberto Franco de Camargo - José 
Henrique Ferreira Carvalho - *retirar mandado de levantamento - ADV: CELINA CLEIDE DE LIMA (OAB 156245/SP), VERALDO 
NUNES DOS SANTOS JUNIOR (OAB 305529/SP), JOSE EMYGDIO SILVA (OAB 39039/SP)

Processo 0008088-91.2012.8.26.0362 (362.01.2012.008088) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - J A Silva Guaçu 
Materiais de Construção Ltda Epp - Marco Antonio Moreali - HOMOLOGO, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 
o acordo de fls 74/75. Em consequência, suspendo a execução com fundamento no artigo 792, do Código de Processo Civil. 
Vencido o prazo para solução do débito (dia 15.06.2015), sem notícia sobre o seu descumprimento, tornem os autos conclusos 
para extinção. - ADV: ARIOVALDO JOÃO TESCH SILVEIRA (OAB 256309/SP), THIAGO MACHADO FRANCATTO (OAB 304206/
SP), ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/SP)

Processo 0008094-40.2008.8.26.0362 (362.01.2008.008094) - Separação Consensual - Dissolução - Afonso da Silva 
Sobrinho - - Maria de Fátima da Silva - HOMOLOGO, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls 40/41, 
para o fim exonerar o alimentante do pagamento da pensão. Em consequência, oficie-se, com urgência, à empregadora para 
que CESSE o seu desconto. Após, tornem os autos conclusos. - ADV: MARIO ANTONIO ZAIA (OAB 149324/SP), SULIVAN 
REBOUCAS ANDRADE (OAB 149336/SP), CAROLINE ALESSANDRA ZAIA (OAB 241013/SP), JULIANA SENHORAS DARCADIA 
(OAB 255173/SP), SIMONI ROCUMBACK (OAB 310252/SP), ANTONIO ROSSI (OAB 114468/SP)

Processo 0008161-63.2012.8.26.0362 (362.01.2012.008161) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
João Paulo Felipeto - Transul Transportes Ltda - Vistos. Baixo os autos em Cartório, sem decisão, tendo em vista haver cessado 
minha designação nesta data, bem como ter acumulado designação com a Vara do Juizado Cível local no mesmo período. 
Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: MARCIA APARECIDA DA SILVA ANNUNCIATO (OAB 55138/SP), JORGE 
LUIZ DE OLIVEIRA CRUZ (OAB 148894/SP)

Processo 0008174-62.2012.8.26.0362 (362.01.2012.008174) - Procedimento Ordinário - Revisão - Gabriela Dias Lima - 
Para apreciação do pedido de fls 69, em cinco (5) dias, atenda a requerente nos termos da manifestação de fls 76. O silêncio 
será dado como prejudicado o acordo noticiado. Após, tornem os autos ao Ministério Público. - ADV: JULIANA SENHORAS 
DARCADIA (OAB 255173/SP)

Processo 0008187-32.2010.8.26.0362 (362.01.2010.008187) - Execução de Título Extrajudicial - Gabriela Caroline de Lima 
- Luciano da Cunha Lopes - - Fernanda Aparecida Silva e outros - Vistos. Baixo os autos em Cartório, sem decisão, tendo em 
vista haver cessado minha designação nesta data, bem como ter acumulado designação com a Vara do Juizado Cível local 
no mesmo período. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: FERNANDA MARQUES LIMA VENDRAMINI (OAB 
185226/SP), JOSE ALVES BATISTA NETO (OAB 111165/SP), DEBORA DE ALMEIDA SANTIAGO (OAB 87137/SP)

Processo 0008279-73.2011.8.26.0362 (362.01.2011.008279) - Monitória - Pagamento - Samae Serviço Autonomo Municipal 
de Agua e Esgoto de Mogi Guaçu - Expeça-se mandado de penhora, avaliação, e intimação, nos termos solicitados. - ADV: 
EDSON CUSTODIO DOS SANTOS, CASSIA MARIA SANTINI (OAB 143523/SP)

Processo 0008279-73.2011.8.26.0362 (362.01.2011.008279) - Monitória - Pagamento - Samae Serviço Autonomo Municipal 
de Agua e Esgoto de Mogi Guaçu - manifestar sobre CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 362.2014/022131-3 dirigi-me, nos dia 01, 02 e 03.12.14, à Rua Irati, 207 - Jardim 
Ipê II, e lá DEIXEI DE PROCEDER À PENHORA de bens, pois fui informada pela própria requerida, Kátia Roberta Simplício, 
que ela não possui nenhum em sem seu nome para dar em garantia da dívida, manifestando, contudo, interesse no pagamento, 
pelo que foi orientada a procurar o credor. O referido é verdade e dou fé. Mogi-Guacu, 09 de dezembro de 2014. - ADV: EDSON 
CUSTODIO DOS SANTOS, CASSIA MARIA SANTINI (OAB 143523/SP)

Processo 0008297-60.2012.8.26.0362 (362.01.2012.008297) - Procedimento Ordinário - Concessão - Gerson Ramos 
- Instituto Nacional do Seguro Social - Cumpra-se o V.Acórdão. Comunique-se, anote-se, e arquivem-se os autos. - ADV: 
FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), IRENE DELFINO DA SILVA (OAB 111597/SP), ALEXANDRA DELFINO ORTIZ

Processo 0008340-80.2001.8.26.0362 (362.01.2001.008340) - Procedimento Ordinário - Sistema Financeiro da Habitação 
- Alex Jose Ricci - Cooperativa Habitacional Flor da Montanha - - Antonio Tadeu Frota e outros - *manifestar sobre fls. 281/336 - 
ADV: ACACIO APARECIDO BENTO (OAB 121558/SP), JOSE CARLOS TROLEZI (OAB 59618/SP), PAULO MIGUEL FRANCISCO 
(OAB 244002/SP)

Processo 0008358-23.2009.8.26.0362 (362.01.2009.008358) - Procedimento Ordinário - Seguro - Irmandade da Santa Casa 
de Misericordia de Mogi Guaçu - Nobre Seguradora do Brasil S/A - Ante a certidão retro, HOMOLOGO os cálculos apresentados 
pela autora/exequente a fls 319/320. JULGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, EXTINTA A 
EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado em favor da autora/
exequente, para o levantamento do valor homologado (R$ 947,20), da guia de fls 259. Expeça-se mandado em favor da ré/
executada, no valor de dez (10) UFESPS (R$ 106,25), referente as custas finais, comprovando o seu recolhimento nos autos. 
Após, expeça-se em favor da ré/executada o saldo que se verificar na guia de fls 259, encerrando-se a conta após. Transitada 
em julgado, comunique-se, anote-se, comunique-se e arquivem-se os autos. - ADV: REINALDO HIROSHI KANDA (OAB 236169/
SP), LUIZ BERNARDO ALVAREZ (OAB 107997/SP), IRANI RIBEIRO FRAZÃO (OAB 243485/SP), RENATO TADEU RONDINA 
MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 0008642-60.2011.8.26.0362 (362.01.2011.008642) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Albina Scanavachia Rogerio - *MANIFESTAR SOBRE FLS.133/137 E 139 - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA 
(OAB 135328/SP)

Processo 0008729-50.2010.8.26.0362 (362.01.2010.008729) - Ação Civil Pública - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, 
Histórico ou Turístico - Jose Carlos Silva - - Itaici Distribuidora de Alimentos Soc Ltda - Vistos. 01. Cumpra-se integralmente o 
dispositivo da sentença de fls. 239/241. 02. (Fls. 253 e documentos): Considerando-se que a presente demanda se encontra 
em fase de cumprimento de sentença, determino a expedição de mandado de intimação do executado JOSÉ CARLOS DA 
SILVA, para que, no prazo de quinze dias, providencie o pagamento do valor do débito informado pelo exequente a fls. 254 
(R$ 9.053,13), devidamente atualizado, sob pena de inclusão de multa de dez por cento, nos termos do artigo 475-J do Código 
de Processo Civil. Eventual depósito judicial a ser realizado pelo executado deverá ser imediatamente noticiado nos autos, 
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com a informação expressa de sua natureza, ou seja, deverá ser informado se o depósito é preparatório para a apresentação 
de impugnação ou se trata de pagamento, ficando desde já advertido que depósitos realizados sem a devida identificação 
serão reputados como pagamento. Consigne-se que o(s) executado(s) poderá(ão) apresentar impugnação ao cumprimento 
de sentença, no prazo de quinze dias da juntada aos autos de comprovante de depósito judicial para fins de impugnação ou 
penhora de bens, nos termos do artigo 475-J, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, cuja apreciação é condicionada 
a prévia e integral garantia do juízo. Fica(m) advertido(s) o(s) executado(s) que o decurso do prazo ora fixado sem manifestação 
acarretará na homologação dos cálculos apresentados pelo exequente, incidência da multa de dez por cento e, a requerimento 
do credor, no prosseguimento do feito, mediante penhora e avaliação de bens. 03. Com vistas a intimação do executado citado 
por edital (ITACI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SOC. LTDA), informe o exequente endereço atualizado para a intimação 
pessoal. Int. - ADV: VILMA CONSTANTINO DE SOUZA (OAB 274751/SP)

Processo 0008882-20.2009.8.26.0362 (362.01.2009.008882) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Letícia Lopes do Carmo e outro - Hospital São Francisco - Vistos. Baixo os autos em Cartório, sem decisão, tendo em vista 
haver cessado minha designação nesta data, bem como ter acumulado designação com a Vara do Juizado Cível local no mesmo 
período. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: NEILSON GONCALVES (OAB 105347/SP), RAMON ALONÇO 
(OAB 247839/SP)

Processo 0009008-65.2012.8.26.0362 (362.01.2012.009008) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Luzia Gonçalves Moraes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Partes acima identificadas. Ajuizou a autora a 
presente ação de concessão de benefício, pelo procedimento ordinário alegando, em síntese, que se encontra impossibilitada de 
exercer suas atividades e por isso pretende o beneficio auxílio-doença. Indeferida a tutela antecipada, o réu foi citado e ofertou 
sua defesa, onde sustentou a improcedência da demanda, sob argumento de que a autora não é detentora de incapacidade 
laborativa. Houve réplica. Laudo pericial. Após, os autos vieram-me conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é 
procedente. Pretende a autora o reconhecimento do seu direito a perceber auxílio-doença. Com efeito, a prova pericial realizada 
nos autos (fls. 113/127), concluiu que a autora é portadora de doença que lhe acarreta incapacidade parcial e definitiva. Infere-
se, ainda, da perícia que a doença a que se refere o laudo é a mesma daquela que consta nos atestados que acompanham a 
inicial. Assim, examinando a prova documental juntada aos autos, em cotejo com a prova pericial, entendo que assiste razão 
à autora. De rigor, pois, a concessão à autora do benefício auxílio-doença a partir do indeferimento administrativo. Presentes, 
assim, os requisitos autorizadores da concessão do pedido antecipatório formulado na inicial, defiro a tutela para o fim de que 
seja implantado, de imediato, o benefício em favor da autora. Posto isso, julgo PROCEDENTE, a presente ação para o fim de 
condenar o réu a pagar à autora auxílio-doença a partir do indeferimento administrativo, observada a prescrição qüinqüenal, 
enquanto permanecer incapacitada, bem como abono anual. Condeno o vencido, em razão da sucumbência, ao pagamento 
das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, 
devidamente atualizado. Em razão da concessão do pedido antecipatório, oficie-se ao INSS para a implantação imediata do 
benefício. Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao E. Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Arbitro os 
honorários ao Perito nomeado em uma (01) vez o limite máximo da Tabela do Conselho da Justiça Federal, ou seja, R$ 200,00 
(duzentos reais). Expeça-se ofício requisitório ao NUFO Núcleo Financeiro e Orçamentário, através do Sistema Eletrônico de 
Informações de Pagamento de Honorários AJC-CJF (Justiça Federal da 3ª Região). Comunique-se ao Perito por meio eletrônico. 
P.R.I.C. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)

Processo 0009018-12.2012.8.26.0362 (362.01.2012.009018) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título 
- Guaçu Motos Ltda - F M C R Terceirizações Ltda - Sobre a impugnação ao levantamento do valor parcial, depositado nos autos 
da cautelar em apenso, para quitação da dívida (demonstrativo de fls. 137/139), manifeste-se a exequente, no prazo de quinze 
(15) dias. Intimem-se. - ADV: LAURA COSTA GAETA, RONDINELI DE OLIVEIRA DORTA (OAB 245253/SP), DAVI FERNANDO 
DEZOTTI (OAB 236334/SP), PAULO FRANCISCO TEIXEIRA BERTAZINE (OAB 249588/SP), JOSÉ OLIMPIO PARAENSE 
PALHARES FERREIRA (OAB 260166/SP)

Processo 0009330-22.2011.8.26.0362 (362.01.2011.009330) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
João Baptista da Silva - Cumpra-se o V.Acórdão. Em trinta (30), apresente o Instituto-réu o demonstrativo do débito. Nos 
termos do art 6º da resolução nº 115 de 29.06.2010 do Conselho Nacional da Justiça, para os efeitos da compensação prevista 
nos parágrafos 9º e 10º do artigo 100 da Constituição Federal, informe a entidade executada acerca da existência de débito 
que preencham as condições estabelecidas no § 9º, no prazo de 30 (trinta) dias. A inércia será considerada como inexistência 
de crédito a ser compensado, além de perda do direito de abatimento dos valores informados. Sem prejuízo, para fins de 
preferência instituída pelo parágrafo 2º do artigo 100 da C.F./88 e visando a obtenção de dados corretos para preenchimento dos 
precatórios, no prazo de dez (10) dias, subseqüente ao prazo acima, informe o autor se é portador de doença grave, consoante 
moléstias indicadas no inciso XIV do art. 6º, da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com redação pela Lei nº 11.052/2004, 
bem como junte aos autos cópia de documento hábil, que comprove a data de seu nascimento. - ADV: ELISANGELA PATRICIA 
NOGUEIRA DO COUTO (OAB 293036/SP), BENEDITA APARECIDA DA SILVA (OAB 80290/SP)

Processo 0009330-22.2011.8.26.0362 (362.01.2011.009330) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
João Baptista da Silva - *manifestar sobre calculos - ADV: BENEDITA APARECIDA DA SILVA (OAB 80290/SP), ELISANGELA 
PATRICIA NOGUEIRA DO COUTO (OAB 293036/SP)

Processo 0009648-39.2010.8.26.0362 (362.01.2010.009648) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Onivaldo 
Roque - *retirar formal - ADV: ANTONIO FRANCO BARBOSA NETO (OAB 95459/SP), DECIO DE OLIVEIRA (OAB 63390/SP), 
BETELLEN DANTE FERREIRA (OAB 143702/SP), LUCIANA DIAS MARCHIORI (OAB 278106/SP)

Processo 0009694-43.2001.8.26.0362 (362.01.2001.009694) - Execução de Título Extrajudicial - Sebastiao Lino de Almeida 
- ESPOLIO de Alice Bronzato Pereira, representado pela inventariante - Roseli Pereira Lili - Vistos. Baixo os autos em Cartório, 
sem decisão, tendo em vista haver cessado minha designação nesta data, bem como ter acumulado designação com a Vara do 
Juizado Cível local no mesmo período. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: JORGE WAGNER CUBAECHI 
SAAD (OAB 77908/SP), VIRGILIO LILLI (OAB 35635/SP), MARCIO PINTO RIBEIRO (OAB 112462/SP)

Processo 0009712-78.2012.8.26.0362 (362.01.2012.009712) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Sindicato Trab Ind Cer Refrat Constr Civil Estr Terrapl Mont Inds Mob. M Guaçu e Região - Banco do Brasil S A - 
Vistos. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença coletiva (fls. 134/147), a qual reconhece a existência de débito de 
R$ 12.402,92 (fls. 146) e aponta excesso executivo, consistente rejeição da aplicação da tabela prática do E. TJSP, cômputo 
de juros de forma capitalizada e incidência de juros moratórios de um por cento antes da citação. Em réplica (fls. 156/183) o 
impugnado requereu a improcedência da impugnação, levantamento dos valores depositados e o prosseguimento quanto a saldo 
restante. Após, os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 01. O impugnante reconhece a existência 
do crédito do exequente no importe de R$ 12.402,92 (fls. 146), verba incontroversa que deve ser imediatamente levantada pelo 
exequente impugnado. Expeça-se mandado de levantamento em benefício do exequente/impugnado do capital R$ 12.402,92 
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(fls. 146), acrescido de juros e correção, referente ao depósito judicial 132. O valor remanescente deverá ser mantido em conta, 
para prosseguimento da execução. 02. Quanto ao objeto da impugnação, verifica-se a insurgência quanto a correção aplicada 
(tabela prática), data e percentual de juros. Inicialmente cabe estabelecer que para a correção do valor a ser indenizado deve 
ser aplicada a tabela prática do E. TJSP, conforme estabelecido pelo exequente/impugnado, por se tratar de atualização de 
título judicial, não havendo o que se falar em aplicação do índice de poupança. Nesse sentido: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DOS EFEITOS DA SENTENÇA 
SOMENTE AOS FILIADOS DO IDEC. Preliminar afastada pela maioria. DIFERENÇA DE ÍNDICES. O cálculo do poupador 
adotou a diferença de 20,36%, indicando o percentual referido pelo apelante. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade. 
Devem ser incorporados ao capital para restituir o equilíbrio entre as partes. CORREÇÃO MONETÁRIA. Atualização que deve 
ser feita pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal de Justiça e não pelos índices de poupança. ÍNDICES RELATIVOS AOS 
PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES AO CONTEMPLADO NO PLANO VERÃO. Cabimento. Mera aplicação da correção 
monetária que se presta a recompor o valor da moeda. JUROS DE MORA. Termo inicial. A partir da citação na fase de liquidação 
de sentença e não da ação civil pública. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabível arbitramento em fase de liquidação de 
sentença. Sucumbência recíproca. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, 17a Câmara de Direito Privado, Apelação 
nº 0005518-35.2013.8.26.0577, Des. Rel. Rosangela Telles, DJ. 11.12.2014, vu). Do mesmo modo, improcede a pretensão de 
afastamento da aplicação de juros remuneratórios de meio por cento até efetivo pagamento, porque há a necessidade de plena 
recomposição do saldo, conforme já decidido: Juros remuneratórios. Cabimento. Necessidade de plena recomposição do saldo 
em caderneta de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data 
do efetivo pagamento. (TJSP, 17a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2178712-90.2014.8.26.0000, Des. Rel. 
Henrique Nelson Calandra, DJ. 09.12.2014, vu). Contudo, procede a impugnação quanto a data inicial dos juros moratórios, 
porque a inexistência de demonstração de integração da ação coletiva ou qualquer outra manifestação prévia ao presente 
procedimento torna imperioso o reconhecimento de existência de mora somente após a citação do impugnante. Nesse esteio: 
Juros moratórios. Cabimento. Ainda que existam divergências sobre o termo inicial dos juros moratórios, esta Câmara entende 
que são devidos a partir da citação da execução individual. Incidência, de forma simples, da citação do Banco-executado na 
fase de cumprimento de sentença até efetivo pagamento.(TJSP, 17a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 
2178712-90.2014.8.26.0000, Des. Rel. Henrique Nelson Calandra, DJ. 09.12.2014, vu). Assim, de rigor o acolhimento parcial da 
impugnação, para o fim exclusivo de determinar a exclusão dos juros moratórios anteriores a citação (12.05.2014 - fls. 131). Ante 
a sucumbência recíproca, não há fixação de honorários sucumbenciais nesta fase de impugnação. 03. Apresentem as partes, 
no prazo de dez dias, cálculo atualizado do crédito exequendo, com a exclusão dos juros moratórios (item 02 da presente) 
e do valor incontroverso efetivamente levantado e, também, discriminem os valores relativos a despesa de distribuição (não 
comprovada pelo exequente) e das custas finais, que serão suportadas pelo executado. Intime-se. - ADV: BRUNO AZEVEDO 
ALVES PEREIRA (OAB 274563/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), IZABEL CRISTINA 
RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP)

Processo 0009746-82.2014.8.26.0362 (processo principal 0014623-36.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - Nextrans Transporte LTDA - Networker Telecom Industria Comercio e Representação Ltda - Vistos. Nos 
termos do art. 4º, parágrafo 8º da lei 11.608/2003, recolha o(a) habilitante a taxa judiciária. Int. - ADV: PAULO CEZAR SIMÕES 
CALHEIROS (OAB 242665/SP), JONATHAN CAMILO SARAGOSSA (OAB 256967/SP), OLGA MARIA LOPES PEREIRA (OAB 
42950/SP), JORGE PECHT SOUZA (OAB 235014/SP), PUBLIUS RANIERI (OAB 182955/SP), JULIO KAHAN MANDEL (OAB 
128331/SP), GILBERTO GIANSANTE (OAB 76519/SP), FRANCISCO ROBERTO DE MATOS (OAB 333632/SP), LEONARDO 
SCANAVACHI (OAB 315349/SP), EMERSON LUIS ROSSI DA SILVA (OAB 278591/SP)

Processo 0010018-81.2011.8.26.0362 (362.01.2011.010018) - Inventário - Inventário e Partilha - Luzia Martins Rua - Joanna 
Vallim Rua - Nilton Martins Rua - Jose Gomes Rua - No prazo de dez (10) dias, manifestem-se a inventariante e demais 
herdeiros constituídos por procuradores diversos sobre o pedido de substituição de inventariante, pleiteado pelo Espólio de José 
Gomes Rua a fls. 229. Intimem-se. - ADV: JORGE WAGNER CUBAECHI SAAD (OAB 77908/SP), RAPHAELA GALEAZZO (OAB 
239251/SP), NEILSON GONCALVES (OAB 105347/SP), MARIA DA GRAÇA CUBALCHI SAAD (OAB 156480/SP)

Processo 0010127-03.2008.8.26.0362 (362.01.2008.010127) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Antônia 
Pinafi Indalécio - - Lúcia Maria Trevizani Indalécio e outros - Fls 278/279: defiro. Em consequência, cumpra a Serventia a parte 
final da sentença de fls 265/266, expedindo-se o mandado de levantamento, com observância no requerimento de fls 278/279. 
Após, comunique-se, anote-se, e arquivem-se os autos. - ADV: VANDERLEI VEDOVATTO (OAB 168977/SP), PAULO ROBERTO 
SANDY (OAB 181849/SP), JOAO ANTONIO BRUNIALTI (OAB 96266/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), 
RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)

Processo 0010133-05.2011.8.26.0362 (362.01.2011.010133) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Valdemar Custodio - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Cumpra-se o V.Acórdão. Comunique-se, anote-se, e arquivem-
se os autos. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), MARCIA APARECIDA DA SILVA (OAB 206042/SP)

Processo 0010172-36.2010.8.26.0362 (362.01.2010.010172) - Procedimento Ordinário - Irmandade da Santa Casa de 
Misericordia de Mogi Guaçu - Nobre Seguradora do Brasil S/A - Cumpra-se o V.Acórdão. Fls 137/138: manifeste(m)-se o(a)(s) 
autor(a)/exequente, em cinco (5) dias. O silêncio será havido como concordância. Int. - ADV: RAUL CANAL (OAB 137192/SP), 
MARCELO DAVOLI LOPES (OAB 143370/SP), IRANI RIBEIRO FRAZÃO (OAB 243485/SP)

Processo 0010766-94.2003.8.26.0362 (362.01.2003.010766) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Hsbc Bank 
Brasil S/A Banco Multiplo - Ante o silêncio do exequente (certidão de fl.122), arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: DECIO DE 
OLIVEIRA (OAB 63390/SP), BETELLEN DANTE FERREIRA (OAB 143702/SP)

Processo 0010797-80.2004.8.26.0362 (362.01.2004.010797) - Execução de Título Extrajudicial - Madruga Instalacoes 
e Montagens Ltda - Carlos Germano Hass e outro - Em cinco (5) dias, manifeste(m)-se o(a)(s) exequente(s) em termos de 
prosseguimento. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: DULCE DE PAIVA LEOFORTE (OAB 140313/SP), 
RAFAELA FERNANDA SUTANI HASS (OAB 263498/SP)

Processo 0010799-69.2012.8.26.0362 (362.01.2012.010799) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Livia Furtado Vital Moreira - Renato Vital Moreira - Cálculo de fls. 132/133: manifestem-se as partes. Após, tornem 
os autos conclusos. Int. - ADV: CAROLINA VITAL MOREIRA GOMES, MAILSON LUIZ BRANDAO (OAB 264979/SP)

Processo 0010886-25.2012.8.26.0362 (362.01.2012.010886) - Divórcio Consensual - Dissolução - Anderson Pereira da Silva 
e outro - Fls 34: defiro. Lavre(m)-se o termo de guarda nos termos solicitados, o qual deverá ser regularizado (assinatura), em 
cinco (5) dias. Após, tornem os autos ao arquivo. - ADV: WAGNER FERREIRA MARQUES (OAB 284351/SP)

Processo 0010886-25.2012.8.26.0362 (362.01.2012.010886) - Divórcio Consensual - Dissolução - Anderson Pereira da Silva 
e outro - *COMPARECER EM CARTÓRIO PARA ASSINATURA DE TERMO - ADV: WAGNER FERREIRA MARQUES (OAB 
284351/SP)
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Processo 0011143-02.2002.8.26.0362 (362.01.2002.011143) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Divem 
Distribuidora de Veiculos Mogi Ltda - Fabio de Moraes Pinheiro - Vistos. Fls. 282/283: expeça-se certidão de objeto e pé 
requerida pelo exequente. Consigne-se que pedidos de certidão de objeto e pé podem e devem ser requeridos diretamente ao 
Cartório, sendo desnecessário o peticionamento. Manifeste-se o exequente em termos de efetivo prosseguimento no prazo de 
dez dias. Certificada eventual inércia, arquivem-se os autos. Int - ADV: WESLAINE SANTOS FARIA (OAB 130653/SP), JULIANA 
ARLINDA MONZILLO COSTA MAHON (OAB 246161/SP), GILBERTO SEIJI KIKUCHI (OAB 68399/SP)

Processo 0011192-91.2012.8.26.0362 (362.01.2012.011192) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Michele Fabiana Rodrigues dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Partes acima identificadas. 
Ajuizou a autora a presente ação pretendendo o recebimento do benefício assistencial previsto na Lei nº 8742/93. O instituto-réu 
foi citado e ofertou sua defesa, onde sustentou a improcedência da demanda, sob o argumento de que a autora não preenche 
os requisitos legais. Houve réplica. Realizado estudo social, a representante do Ministério Público opinou favoravelmente ao 
pedido. Após, os autos vieram-me conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é procedente. Pretende a autora 
que o réu seja condenado a pagar-lhe benefício de amparo social. Não há como deixar de acolher o pedido, porque as provas 
angariadas aos autos são suficientes para demonstrar que a autora, portadora de doença mental, não reúne condições de 
exercer atividade que lhe garanta subsistência. Afora isso, também ficou comprovado nos autos, através do estudo social, que 
a autora reside na companhia de seus familiares, com renda mensal insuficiente para sua devida manutenção. Com efeito, 
ficou demonstrado que a autora preenche os requisitos legais, pois além de portadora de doença mental a sua renda mensal 
familiar não é suficiente para sua sobrevivência. Assim, não pode o réu recusar-se a pagar o benefício pretendido. Posto isso, 
julgo PROCEDENTE, a presente ação, para o fim de condenar o réu a pagar em favor da autora o benefício assistencial ao 
deficiente mental, no valor equivalente a um salário mínimo, em observância ao disposto na Lei 8724/93, a partir da citação, 
devidamente corrigido. Condeno o réu, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas, despesas processuais e aos 
honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizado. P.R.I.C. - ADV: 
EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)

Processo 0011273-16.2007.8.26.0362 (362.01.2007.011273) - Procedimento Ordinário - Olivia Bertazolo de Carvalho - 
JULGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 
794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado/alvará em favor do(a) autor(a) para o levantamento do valor total 
da guia de fls 188. Transitada em julgado, anote-se, comunique-se e arquivem-se os autos. - ADV: ANDRE LEANDRO DELFINO 
ORTIZ (OAB 156476/SP), IRENE DELFINO DA SILVA (OAB 111597/SP), ALEXANDRA DELFINO ORTIZ, ANDRESA TATIANA 
DA SILVA SOARES (OAB 220153/SP), LUCIANA MONEZZI LIMA (OAB 255779/SP)

Processo 0011349-69.2009.8.26.0362 (362.01.2009.011349) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - 2 Irmãos Produtos 
de Petróleo Ltda - Embalabrás Industria e Comércio de Embalagens de Madeira Ltda - Em cinco (5) dias, regularize o executado 
sua procuração de fl.126 (juntada de contrato social), bem como recolha a taxa respectiva, sob pena de desentranhamento. 
Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica de fls. 116. Int. - ADV: 
MARCO ANTONIO DELATORRE BARBOSA (OAB 94916/SP), NEWTON CARLOS ARAUJO KAMUCHENA (OAB 78792/SP)

Processo 0011442-61.2011.8.26.0362 (362.01.2011.011442) - Procedimento Ordinário - Seguro - Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia de Mogi Guaçu - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A - Vistos. Baixo os autos em Cartório, 
sem decisão, tendo em vista haver cessado minha designação nesta data, bem como ter acumulado designação com a Vara do 
Juizado Cível local no mesmo período. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: IRANI RIBEIRO FRAZÃO (OAB 
243485/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 0011593-90.2012.8.26.0362 (362.01.2012.011593) - Procedimento Ordinário - Estatuto do Idoso - Maria Romão de 
Araujo - Maria de Lourdes Araujo de Carvalho - VISTOS. Partes acima identificadas. Ajuizou a autora a presente ação visando a 
proteção da idosa Josefa Maria de Jesus, alegando, em síntese, que sua genitora se encontra em situação irregular. Requereu 
tutela antecipada. Realizado estudo social (fls. 37/45), foi indeferida a tutela antecipada (fl. 47). Com a juntada do laudo 
psicológico (fls. 81/91), foi incluída a Sra. Maria de Lourdes Araújo de Carvalho como terceira interessada. Após novo estudo 
social (fls. 107/109), bem como informações da Promoção Social do Município sobre as condições da idosa (fl. 116), a autora 
foi intimada a dar prosseguimento ao feito, mas quedou-se inerte. A representante do Ministério Público requereu a extinção da 
ação (fls. 118). Após, os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De rigor a extinção do feito. A presente 
ação não pode prosseguir, pois a autora, apesar de devidamente intimada, através de seu procurador constituído, deixou de 
manifestar-se, o que acarreta a ausência de seu interesse. Consigne-se que realizados estudos sociais e avaliação psicológica 
(fls. 37/45, 107/109 e 81/91), concluiu-se que a idosa, bem como sua filha (doente mental), estão residindo com a Sra. Maria 
de Lourdes, recebendo tratamento digno, não necessitando, nesse momento, de acompanhamento judicial. Afora isso, extrai-
se do estudo social de fls. 107/109, que a idosa está sendo bem cuidada pela Sra. Maria de Lourdes e demonstrou desejo de 
permanecer residindo com ela. Destarte, diante da ausência de interesse da autora (fl. 117) e a conclusão do estudo social 
realizado, impõe-se a extinção do presente feito. Posto isso, com esteio no artigo 267, inciso VI, do C.P.C, JULGO EXTINTA a 
presente ação de tutela de pessoa idosa. Condeno a autora, em virtude da sucumbência, ao pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios, na base de 10% do valor dado à causa, observada a gratuidade processual. P.R.I.C. - 
ADV: JUCIANE APARECIDA MOREIRA LUCON (OAB 149785/SP), NICOLA DELATESTA (OAB 262128/SP)

Processo 0011926-76.2011.8.26.0362 (362.01.2011.011926) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Cofac Comercio 
de Correias e Peças Industriais Ltda - *manifestar sobre oficio de fls. 93 - ADV: JOAO LUIZ PORTA (OAB 105274/SP), MARILÚ 
CANAVESI PORTA (OAB 210325/SP)

Processo 0011951-55.2012.8.26.0362 (362.01.2012.011951) - Monitória - Espécies de Contratos - Cooperativa de Economia 
e Credito Mutuo dos Empresarios Mogi Guaçu e Região Sicoob Crediac - *manifestar sobre fls. 124/127 e em termos de 
prosseguimento - ADV: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARRETTO FILHO (OAB 177961/SP)

Processo 0012433-37.2011.8.26.0362 (362.01.2011.012433) - Execução de Alimentos - Alimentos - Maria Julia Pereira 
Tonietti - Julio Cesar Eloi Tonietti - Vistos. Providencie o executado o depósito do valor indicado no cálculo de fl. 70 (R$ 2.622,78), 
no prazo de dez (10) dias. O executado será considerado intimado, na pessoa de seu procurador, através da imprensa oficial. 
Intime-se. - ADV: MARIO MARCONI FILHO (OAB 128817/SP), JOSE DARCI NOGUEIRA

Processo 0012458-84.2010.8.26.0362 (362.01.2010.012458) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Marcon Comercio 
de Cereais Ltda - Vistos. Baixo os autos em Cartório, sem decisão, tendo em vista haver cessado minha designação nesta data, 
bem como ter acumulado designação com a Vara do Juizado Cível local no mesmo período. Oportunamente, tornem os autos 
conclusos. Int. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 0012594-86.2007.8.26.0362 (362.01.2007.012594) - Procedimento Ordinário - Orlando Leonardo de Melo - Vivo 
S/A - Vistos. Baixo os autos em Cartório, sem decisão, tendo em vista haver cessado minha designação nesta data, bem como 
ter acumulado designação com a Vara do Juizado Cível local no mesmo período. Oportunamente, tornem os autos conclusos. 
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Int. - ADV: MARIO MARCONI FILHO (OAB 128817/SP), JOSE ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUSA (OAB 146892/SP), DANIEL 
ALVES FERREIRA (OAB 140613/SP)

Processo 0012635-77.2012.8.26.0362 (362.01.2012.012635) - Procedimento Ordinário - Concessão - Maristela Bizin - I - 
Recebo a apelação interposta a fls 99/102, no(s) efeito(s) devolutivo. II - Ao(s) apelado(s) para que manifeste(m) resposta, no 
prazo legal (C.P.C., art. 508). III Após, ao Ministério Público. IV - Respondido ou não e cumprido o item “III” acima, observadas as 
formalidades legais, subam os autos ao Egrégio TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, com as nossas homenagens. 
- ADV: ANTONIO BUENO NETO (OAB 71031/SP)

Processo 0012675-59.2012.8.26.0362 (362.01.2012.012675) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Lucimar da Silva 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Partes acima identificadas. Ajuizou a autora a presente ação de concessão de 
benefício, pelo procedimento ordinário, alegando, em síntese, que foi acometida de doença e teve seu desempenho profissional 
comprometido e com a consolidação das lesões permaneceu incapacitada para exercício da sua atividade. Postulou a concessão 
do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Indeferida a tutela antecipada, o réu foi citado e ofertou sua defesa, onde 
sustentou a improcedência da demanda, sob argumento da inexistência da incapacidade da autora. Houve réplica e o feito foi 
saneado. Laudo pericial. Após, os autos vieram-me conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é improcedente. 
Desnecessária a dilação probatória. Com efeito, a prova pericial é suficiente para o julgamento do feito. O vistor judicial, em seu 
laudo pericial, acostado aos autos a fls. 95/101, apesar de constatar incapacidade parcial leve na autora, afirmou, em resposta 
aos quesitos formulados pelas partes, que ela não está impossibilitada de exercer sua profissão habitual. Afora isso, o réu juntou 
aos autos documentos que comprovam que ela continua exercendo sua atividade profissional. É o que se vê de fls. 120/132. 
Desse modo, não há qualquer comprometimento da capacidade funcional da autora. Importante ressaltar que para concessão 
do benefício ora pleiteado é imprescindível a existência do dano atual incapacitante. De rigor, assim, a improcedência do 
pedido. Posto isso, julgo IMPROCEDENTE, a presente ação e, em consequência, julgo extinto o processo, com fundamento no 
artigo 269, inciso I, do CPC. Condeno a autora, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas, despesas processuais 
e aos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, 
observando-se que a vencida é beneficiária da justiça gratuita. Arbitro os honorários ao Perito nomeado em uma (01) vez o 
limite máximo da Tabela do Conselho da Justiça Federal, ou seja, R$ 200,00 (duzentos reais). Expeça-se ofício requisitório ao 
NUFO Núcleo Financeiro e Orçamentário, através do Sistema Eletrônico de Informações de Pagamento de Honorários AJC-CJF 
(Justiça Federal da 3ª Região). Comunique-se ao Perito por meio eletrônico. P.R.I.C. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA 
(OAB 73759/SP), MARCIO MALTEMPI (OAB 309861/SP)

Processo 0012704-46.2011.8.26.0362 (362.01.2011.012704) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Claudio El Khoueiri 
- Intime(m)-se o executado, acima qualificado, para que no prazo de cinco dias, indique quais são e onde se encontram todos 
os seus bens sujeitos à penhora, com seus respectivos valores, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da 
justiça, nos termos do artigo 600, inciso IV do Código de Processo Civil. Advirta-o desde já consignado que o não cumprimento 
desta determinação acarretará a aplicação de multa de vinte por cento do valor atualizado do débito da execução, sem prejuízo 
de outras sanções de natureza processual ou material, multa essa que reverterá em proveito do credor, exigível na própria 
execução, nos termos do artigo 601 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: MARIANA PARIZZI BASSI (OAB 245489/SP), MARCIO MALTEMPI (OAB 
309861/SP)

Processo 0012786-43.2012.8.26.0362 (362.01.2012.012786) - Procedimento Ordinário - Concessão - Jose Marcelo da 
Silva - Inss Instituto Nacional da Seguridade Social - Vistos. Partes acima identificadas. Ajuizou o autor a presente ação de 
concessão de benefício previdenciário, alegando, em síntese, que suportou lesões e permaneceu incapacitado para exercício 
da sua atividade. Postulou a concessão do auxílio doença acidentário. Indeferida a tutela antecipada, o instituto-réu foi citado e 
ofertou sua defesa, onde sustentou a improcedência da demanda, sob o argumento da inexistência da incapacidade do autor. 
Houve réplica e saneador. Laudo pericial, com manifestação do autor. Após, os autos vieram-me conclusos. É o relatório. 
FUNDAMENTO E DECIDO. Pretende o autor o reconhecimento do seu direito a perceber auxílio doença acidentário. Com efeito, 
a prova pericial realizada nos autos (fls. 59/63), concluiu que o autor teve sua capacidade laborativa reduzida em razão das 
lesões, gerando uma incapacidade total e temporária. Assim, examinando a prova documental juntada aos autos, em cotejo com 
a prova pericial, entendo que assiste razão ao autor. De rigor, pois, a concessão ao autor do benefício auxílio doença acidentário 
a partir do laudo pericial. Posto isso, julgo PROCEDENTE, a presente ação para o fim de condenar o réu a pagar ao autor auxílio 
doença acidentário a partir do laudo pericial, observada a prescrição quinquenal, enquanto permanecer incapacitado, bem como 
abono anual e juros de mora. Condeno o vencido, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas, despesas processuais 
e aos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado. Com 
ou sem recurso voluntário, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. P.R.I.C. - ADV: ANDRE LUIS 
PONTES (OAB 123885/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)

Processo 0012926-82.2009.8.26.0362 (362.01.2009.012926) - Procedimento Ordinário - Erro Médico - Benedita Costa 
Machado Gardinali - - Lourdes Dainezi Gardinali e outros - Marajoara Ramos - *MANIFESTAR SOBRE LAUDO - ADV: NEILSON 
GONCALVES (OAB 105347/SP), ALCINA RIBEIRO HUMPHREYS GAMA (OAB 43914/SP), MARIANA ALMEIDA DE AZEVEDO 
(OAB 215056/SP)

Processo 0013019-45.2009.8.26.0362 (362.01.2009.013019) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Anderson Batista 
Pereira Viana - Aguarde(m)-se provocação no arquivo. - ADV: JOSE EUGENIO DA SILVA (OAB 117273/SP)

Processo 0013252-37.2012.8.26.0362 (362.01.2012.013252) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
Gabriel Henrique dos Santos Alves - Donato Galdino dos Santos Junior - Vistos. Para fins de concessão da justiça gratuita, em 
trinta (30) dias, comprove o requerido sua situação de hipossuficiente, ou, recolha a taxa referente ao instrumento de mandato 
de fl. 22, sob pena de comunicação à OAB, porque a simples declaração de pobreza não é suficiente para a concessão do 
benefício da assistência judiciária. Nesse sentido: “Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede 
que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não 
da assistência judiciária” (STJ 1ª Turma, Resp 544.021-BA, rel. Min. Teori Zavascki, j. 21.10.03, negaram provimento, v.u., DJU 
10.11.03. p. 168). Int. - ADV: MICHELL WILLIAN LOPES (OAB 186584/SP), DARLYSON ANTONIO TORRES DA LUZ (OAB 858/
PE)

Processo 0013257-93.2011.8.26.0362 (362.01.2011.013257) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - 
Luiz Barbosa de Morais - Vistos. Partes acima identificadas. Ajuizou o autor a presente ação de cobrança de benefício, pelo 
procedimento ordinário, alegando, em síntese, que seu benefício auxílio-acidente foi suspenso, sendo certo que se encontrava 
impossibilitado de exercer suas atividades e, por isso, o beneficio era devido. Requereu que seja reconhecida sua incapacidade. 
Indeferida a tutela antecipada, o réu foi citado e ofertou sua defesa, onde sustentou a improcedência da demanda, sob 
argumento de que o autor não era detentor de incapacidade laborativa. Houve réplica e o feito foi saneado. Laudo pericial, com 
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manifestação do autor. Após, os autos vieram-me conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é procedente. 
Pretende o autor o reconhecimento do seu direito a perceber o benefício auxílio-acidente, sob argumento de que se encontrava 
incapacitado de exercer suas funções. O autor teve cessado administrativamente seu benefício. Contudo, a doença de que é 
portador o autor ensejava a continuidade do auxílio-acidente da cessação administrativa até a concessão da sua aposentadoria 
por invalidez. Com efeito, a prova pericial realizada nos autos (fls. 214/218), concluiu que o autor era portadora de doença que 
lhe acarretava incapacidade no período indicado. Infere-se, ainda, da perícia que a doença a que se refere o laudo é a mesma 
daquela que consta nos atestados que acompanham a inicial e que também serviram de fundamento para o pleito na esfera 
administrativa. Assim, examinando a prova documental juntada aos autos, em cotejo com a prova pericial, entendo que assiste 
parcial razão ao autor. De rigor, pois, a condenação do réu no pagamento do valor correspondente ao benefício auxílio-acidente 
no período 30/05/2010 até 26/07/2011. Posto isso, julgo PROCEDENTE a presente ação somente para o fim de condenar o réu 
a pagar ao autor o benefício auxílio-acidente no período de 30/05/2010 até 26/07/2011, observada a prescrição quinquenal, bem 
como abono anual e juros de mora. Condeno o vencido, em razão da sucumbência, ao pagamento das despesas processuais e 
aos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado. P.R.I.C. - 
ADV: IRENE DELFINO DA SILVA (OAB 111597/SP), ALEXANDRA DELFINO ORTIZ, OSIEL PEREIRA MACHADO (OAB 294822/
SP)

Processo 0013273-52.2008.8.26.0362 (362.01.2008.013273) - Execução de Alimentos - Alimentos - Michel de Jesus 
Guimaraes - *RETIRAR MANDADO DE LEVANTAMENTO - ADV: RICARDO ALEXANDRE DA SILVA (OAB 212822/SP), GELSON 
LUIS GONÇALVES QUIRINO (OAB 214319/SP)

Processo 0013327-81.2009.8.26.0362 (362.01.2009.013327) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Luiz 
Carlos Ribeiro - Banco Abn Amro Real S/A - *RETIRAR MANDADO DE LEVANTAMENTO - ADV: PAULO ROBERTO PARON 
(OAB 88573/SP), FANDES FAGUNDES, EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/
SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 0013954-80.2012.8.26.0362 (362.01.2012.013954) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito 
Bancário - Banco Pecúnia Sa - manifestar sobre CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
362.2014/022074-0, diligenciei no endereço nele indicado, mas ali não encontrei a executada Margarete Arcangelo, sendo 
que no local fui atendido por uma moça que disse se chamar Rosemar, a qual informou que a executada procurada não reside 
naquela casa, sendo desconhecida para ela. Face ao exposto, deixo de proceder a citação e devolvo o mandado para as 
providências cabíveis. - ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)

Processo 0014064-21.2008.8.26.0362 (362.01.2008.014064) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Sonia Regina de 
Souza - *MANIFESTAR SOBRE FLS. 265/268 E FLS. 270 - ADV: IRENE DELFINO DA SILVA (OAB 111597/SP), ALEXANDRA 
DELFINO ORTIZ

Processo 0014127-22.2003.8.26.0362 (362.01.2003.014127) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Escritorio Central de Arrecadacao e Distribuicao - Ecad - Radio Difusora de Mogi Guacu Ltda Am - 1- Designem-se datas para 
primeiro(a) e eventual segundo(a) leilão, procedendo-se (s) intimação(ões) necessária(s). 2 - Para tanto, em cinco (5) dias, 
cumpra(m)-se o(a)(s) exeqüente(s) o artigo 2º, inciso III, da Lei nº 11.608/03, ou deposite a exeqüente numerário para condução 
do Oficial de Justiça. 3 - Dispenso a publicação do edital, observando-se que eventual arrematação não poderá ocorrer por 
valor inferior ao da avaliação, com base no § 3º, art. 686, do Código de Processo Civil. 4 Na inércia, aguarde(m)-se provocação 
no arquivo. - ADV: MARTA VASQUES MANHÃES (OAB 225806/SP), ROBERTA MARQUES DOS SANTOS (OAB 267540/SP), 
SAMUEL CORDEIRO FAHEL (OAB 205964/SP), MARILÚ CANAVESI PORTA (OAB 210325/SP), JOAO LUIZ PORTA (OAB 
105274/SP)

Processo 0014191-61.2005.8.26.0362 (362.01.2005.014191) - Execução de Título Extrajudicial - Hipoteca - Armanda Paula 
Naressi - Helena Ester Pires da Costa Penna e outro - *retirar carta de adjudicaçaõ - ADV: MÁRCIO APARECIDO VICENTE 
(OAB 170520/SP), SEBASTIAO DAMASIO MOIZES (OAB 102548/SP)

Processo 0014283-39.2005.8.26.0362 (362.01.2005.014283) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
Maria Neusa José do Nascimento - Fls 114: defiro. Arbitro em favor do(a)(s) procurador(a)(es) nomeado(a)(s) nos autos o valor 
parcial da tabela de honorários, a qual deverá ser impressa no momento que for disponibilizada nos autos . Expeça-se certidão. 
Após, tornem os autos ao arquivo. - ADV: DANIELE MARIA SOSSAI (OAB 290541/SP)

Processo 0014431-40.2011.8.26.0362 (362.01.2011.014431) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Josue Gutierres - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Cumpra-se o V.Acórdão. Em trinta (30), apresente o Instituto-réu 
o demonstrativo do débito. Nos termos do art 6º da resolução nº 115 de 29.06.2010 do Conselho Nacional da Justiça, para os 
efeitos da compensação prevista nos parágrafos 9º e 10º do artigo 100 da Constituição Federal, informe a entidade executada 
acerca da existência de débito que preencham as condições estabelecidas no § 9º, no prazo de 30 (trinta) dias. A inércia será 
considerada como inexistência de crédito a ser compensado, além de perda do direito de abatimento dos valores informados. 
Sem prejuízo, para fins de preferência instituída pelo parágrafo 2º do artigo 100 da C.F./88 e visando a obtenção de dados 
corretos para preenchimento dos precatórios, no prazo de dez (10) dias, subseqüente ao prazo acima, informe o autor se é 
portador de doença grave, consoante moléstias indicadas no inciso XIV do art. 6º, da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 
com redação pela Lei nº 11.052/2004, bem como junte aos autos cópia de documento hábil, que comprove a data de seu 
nascimento. - ADV: MARCIA APARECIDA DA SILVA (OAB 206042/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)

Processo 0014431-40.2011.8.26.0362 (362.01.2011.014431) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Josue Gutierres - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - *MANIFESTAR SOBRE CALCULOS - ADV: FRANCISCO DE ASSIS 
GAMA (OAB 73759/SP), MARCIA APARECIDA DA SILVA (OAB 206042/SP)

Processo 0014543-87.2003.8.26.0362 (362.01.2003.014543) - Separação Consensual - Dissolução - Joao Finkler e outro - 
*RETIRAR CARTA DE SENTENÇA - ADV: WASHINGTON LUIS GONCALVES CADINI (OAB 106167/SP)

Processo 0014763-70.2012.8.26.0362 (362.01.2012.014763) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade 
- Roner José Pereira - Nicolas Dias Pereira - Aprovo o rol de testemunhas arroladas pelo(a) requerido(a) a fls 91/92, a(s) 
qual(is) deverá(ão) comparecer na audiência independentemente de intimação, SOB PENA DE PRECLUSÃO DA PROVA. 
Após, aguarde(m)-se a audiência designada (dia 10.03.2015, às 15:30 hs). - ADV: RILZIMAR RODRIGUES DE QUEIROZ (OAB 
143624/SP), MIRIAM DE SOUSA SERRA (OAB 114225/SP)

Processo 0014828-65.2012.8.26.0362 (362.01.2012.014828) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Maria Madalena Souza Dias 
Pereira - Fls 46: defiro. Expeça-se carta precatória para citação do requerido, com as advertências legais, no endereço indicado. 
- ADV: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 218539/SP)

Processo 0014849-41.2012.8.26.0362 (362.01.2012.014849) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Maria Imaculada Ferreira - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - HOMOLOGO para que resulte os seus jurídicos e legais 
efeitos, a DESISTÊNCIA da apelação de fls 200/204, manifestada pela autora. Ante o desinteresse manifestado pelo Instituto-
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réu a fls 207, dou por prejudicado o recurso involuntário. Em consequência, certifique-se o trânsito em julgado da sentença de 
fls 189/190. Cumpra-se o V.Acórdão. Em trinta (30), apresente o Instituto-réu o demonstrativo do débito. Nos termos do art 6º 
da resolução nº 115 de 29.06.2010 do Conselho Nacional da Justiça, para os efeitos da compensação prevista nos parágrafos 
9º e 10º do artigo 100 da Constituição Federal, informe a entidade executada acerca da existência de débito que preencham 
as condições estabelecidas no § 9º, no prazo de 30 (trinta) dias. A inércia será considerada como inexistência de crédito a ser 
compensado, além de perda do direito de abatimento dos valores informados. Sem prejuízo, para fins de preferência instituída 
pelo parágrafo 2º do artigo 100 da C.F./88 e visando a obtenção de dados corretos para preenchimento dos precatórios, no 
prazo de dez (10) dias, subseqüente ao prazo acima, informe o autor se é portador de doença grave, consoante moléstias 
indicadas no inciso XIV do art. 6º, da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com redação pela Lei nº 11.052/2004, bem como 
junte aos autos cópia de documento hábil, que comprove a data de seu nascimento. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 
73759/SP), ELIZANGELA FELIPETO (OAB 293037/SP)

Processo 0014849-41.2012.8.26.0362 (362.01.2012.014849) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Maria Imaculada Ferreira - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - *manifestar sobre calculos - ADV: FRANCISCO DE ASSIS 
GAMA (OAB 73759/SP), ELIZANGELA FELIPETO (OAB 293037/SP)

Processo 0014900-86.2011.8.26.0362 (362.01.2011.014900) - Despejo - Locação de Imóvel - Antonio Clavigio Gonçalves - 
M C Mattos Logistica e Transporte Me e outro - Em cinco (5) dias, manifeste-se a parte vencedora, requerendo o que entender 
de seu direito. No silêncio, arquivem-se os autos. - ADV: AIRTON PICOLOMINI RESTANI (OAB 155354/SP), MARIA FERNANDA 
BRITO DO AMARAL (OAB 3362/PI), ELIANA SILVERIO LEANDRO (OAB 278071/SP)

Processo 0015019-13.2012.8.26.0362 (362.01.2012.015019) - Procedimento Ordinário - Guarda - Heder Daniel Amaro - Ante 
a certidão retro, em cinco (5) dias, manifeste(m)-se o(a)(s) exequente(s) em termos de prosseguimento. No silêncio, aguarde-se 
provocação no arquivo. - ADV: LUIZ GONZAGA BAIOCHI JUNIOR (OAB 194662/SP)

Processo 0015045-45.2011.8.26.0362 (362.01.2011.015045) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Maria Aparecida Ferreira Francato - Vistos. Partes acima identificadas. Ajuizou a autora a presente ação de concessão de 
benefício, pelo procedimento ordinário, alegando, em síntese, que foi acometida de doença e teve seu desempenho profissional 
comprometido e com a consolidação das lesões permaneceu incapacitada para exercício da sua atividade. Postulou a concessão 
do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Indeferida a tutela antecipada, o réu foi citado e ofertou sua defesa, onde 
sustentou a improcedência da demanda, sob argumento da inexistência da incapacidade da autora. Houve réplica e o feito foi 
saneado. Laudo pericial. Após, os autos vieram-me conclusos. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é improcedente. 
Desnecessária a dilação probatória. Com efeito, a prova pericial é suficiente para o julgamento do feito. O laudo pericial acostado 
aos autos (fls. 78/79), não constatou qualquer incapacidade laboral na autora. Desse modo, não há qualquer comprometimento 
da capacidade funcional da autora. Importante ressaltar que para concessão do benefício ora pleiteado é imprescindível a 
existência do dano atual incapacitante. De rigor, assim, a improcedência do pedido. Posto isso, julgo IMPROCEDENTE, a 
presente ação e, em consequência, julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC. Condeno a autora, 
em razão da sucumbência, ao pagamento das custas, despesas processuais e aos honorários advocatícios, os quais fixo em 
10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado, observando-se que a vencida é beneficiária da justiça 
gratuita. P.R.I.C. - ADV: MARCIA APARECIDA DA SILVA (OAB 206042/SP)

Processo 0015203-03.2011.8.26.0362 (362.01.2011.015203) - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - Carolina 
Caveanha - Jandira de Oliveira Bueno - Vistos. Baixo os autos em Cartório, sem decisão, tendo em vista haver cessado 
minha designação nesta data, bem como ter acumulado designação com a Vara do Juizado Cível local no mesmo período. 
Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: LUIZ CARLOS THIM (OAB 111850/SP), SOLANGE DE FATIMA 
MACHADO E SILVA (OAB 93005/SP), DEBORA DE ALMEIDA SANTIAGO (OAB 87137/SP)

Processo 0015252-44.2011.8.26.0362 (362.01.2011.015252) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis 
- Sem despejo - Jose Carlos Trindade - Vistos. Baixo os autos em Cartório, sem decisão, tendo em vista haver cessado 
minha designação nesta data, bem como ter acumulado designação com a Vara do Juizado Cível local no mesmo período. 
Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: ELIANA SILVERIO LEANDRO (OAB 278071/SP), AIRTON PICOLOMINI 
RESTANI (OAB 155354/SP)

Processo 0015448-48.2010.8.26.0362 (362.01.2010.015448) - Procedimento Ordinário - Irmandade da Santa Casa de 
Misericordia de Mogi Guaçu - Nobre Seguradora do Brasil S/A - Vistos. Baixo os autos em Cartório, sem decisão, tendo em vista 
haver cessado minha designação nesta data, bem como ter acumulado designação com a Vara do Juizado Cível local no mesmo 
período. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), 
IRANI RIBEIRO FRAZÃO (OAB 243485/SP)

Processo 0015533-97.2011.8.26.0362 (362.01.2011.015533) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Fatima 
Aparecida Ferreira Valim - Ante a concordância do(a) autor(a)/exequente HOMOLOGO os cálculos de fls 384/386. Expeça(m)-
se o(s) ofício(s) requisitório(s) “via on line”. Após, aguarde-se o seu pagamento pelo prazo de cento e vinte (120) dias. - ADV: 
BENEDITA APARECIDA DA SILVA (OAB 80290/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP), ELISANGELA PATRICIA 
NOGUEIRA DO COUTO (OAB 293036/SP), ADRIANA CRISTINA DA SILVA SOBREIRA (OAB 168641/SP)

Processo 0015595-45.2008.8.26.0362 (362.01.2008.015595) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - 
Ivonilda Beija de Toledo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - - Maria José Ignacio - Fls 529: reporto-me a decisão de fls 
526, posto que as mesmas deverão ser apresentadas, independentemente de intimação. Aguarde(m)-se a audiência designada 
(dia 14.04.2015, as 16:00 hs). - ADV: NEILSON GONCALVES (OAB 105347/SP), JOYCE PRISCILA MARTINS (OAB 275702/
SP), MAILSON LUIZ BRANDAO (OAB 264979/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)

Processo 0015655-47.2010.8.26.0362 (362.01.2010.015655) - Procedimento Ordinário - Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Mogi Guaçu - Nobre Seguradora do Brasil S/A - Vistos. Baixo os autos em Cartório, sem decisão, tendo em vista 
haver cessado minha designação nesta data, bem como ter acumulado designação com a Vara do Juizado Cível local no mesmo 
período. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: IRANI RIBEIRO FRAZÃO (OAB 243485/SP), CELSO DE FARIA 
MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 0015719-86.2012.8.26.0362 (362.01.2012.015719) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Thais Cristina Costa do Nascimento - Nivaldo Jose do Nascimento - *RETIRAR MANDADO DE LEVANTAMENTO - 
ADV: CLAUDIO HENRIQUE BUENO MARTINI (OAB 128041/SP), MARCIA CRISTINA RODRIGUES (OAB 122005/SP)

Processo 0015897-35.2012.8.26.0362 (362.01.2012.015897) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Alexsandro 
Fernandes - Telefonica Brasil Sa - Vistos. Baixo os autos em Cartório, sem decisão, tendo em vista haver cessado minha designação 
nesta data, bem como ter acumulado designação com a Vara do Juizado Cível local no mesmo período. Oportunamente, tornem 
os autos conclusos. Int. - ADV: LUIZ CARLOS THIM (OAB 111850/SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP)

Processo 0016004-84.2009.8.26.0362 (362.01.2009.016004) - Procedimento Ordinário - Jose Luiz de Toledo - Expeça-se 
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mandado de levantamento em favor do autor, para o levantamento do valor total da guia de fls 183. Em cinco (5) dias, esclareça 
o Instituto-réu a falta de depósito do precatório, referente aos honorários do procurador. - ADV: ADILSON SULATO CAPRA (OAB 
202038/SP), HENRIQUE FRANCISCO SEIXAS (OAB 220398/SP)

Processo 0016031-96.2011.8.26.0362 (362.01.2011.016031) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Nelma Aparecida de Morais 
da Silva - Oriovaldo Pereira da Silva - Ante o silêncio da autora (certidão de fl. 61), arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: IVAN 
CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 282123/SP), JOÁS CASTRO VARJÃO (OAB 156999/SP)

Processo 0016037-69.2012.8.26.0362 (362.01.2012.016037) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - Isabelli 
Mariana Soares - Fls 106: defiro. Redesigno audiência de conciliação, instrução e julgamento para o próximo dia 07 de abril, às 
16h30. Cite-se o réu e intime(m)-se o(s) autor(es). POR EDITAL, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus 
advogados e das respectivas testemunhas, 3 (três) no máximo, independentemente de prévia apresentação de rol (art. 8º), com 
observância nas demais determinações da decisão de fls 36/v. - ADV: SIMONE PEDRINI CAMARGO (OAB 168971/SP)

Processo 0016093-39.2011.8.26.0362 (362.01.2011.016093) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Aparecida 
Cardoso Ribeiro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Cumpra-se o V.Acórdão. Em trinta (30), apresente o Instituto-réu 
o demonstrativo do débito. Nos termos do art 6º da resolução nº 115 de 29.06.2010 do Conselho Nacional da Justiça, para os 
efeitos da compensação prevista nos parágrafos 9º e 10º do artigo 100 da Constituição Federal, informe a entidade executada 
acerca da existência de débito que preencham as condições estabelecidas no § 9º, no prazo de 30 (trinta) dias. A inércia será 
considerada como inexistência de crédito a ser compensado, além de perda do direito de abatimento dos valores informados. 
Sem prejuízo, para fins de preferência instituída pelo parágrafo 2º do artigo 100 da C.F./88 e visando a obtenção de dados 
corretos para preenchimento dos precatórios, no prazo de dez (10) dias, subseqüente ao prazo acima, informe o autor se é 
portador de doença grave, consoante moléstias indicadas no inciso XIV do art. 6º, da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 
com redação pela Lei nº 11.052/2004, bem como junte aos autos cópia de documento hábil, que comprove a data de seu 
nascimento. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP), FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/
SP)

Processo 0016093-39.2011.8.26.0362 (362.01.2011.016093) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Aparecida 
Cardoso Ribeiro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - *MANIFESTAR SOBRE CALCULOS - ADV: FRANCISCO DE ASSIS 
GAMA (OAB 73759/SP), EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)

Processo 0016146-54.2010.8.26.0362 (362.01.2010.016146) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Maiko de Oliveira Rangel - Renovias Concessionária da Rod Sp 340 - - Sul America Companhia Nacional de Seguros - I - 
Recebo a apelação interposta a fls 397/399, no(s) efeito(s) devolutivo e suspensivo. II - Ao(s) apelado(s) para que manifeste(m) 
resposta, no prazo legal (C.P.C., art. 508). III Respondido ou não, observadas as formalidades legais, subam os autos ao 
Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, com as nossas homenagens. - ADV: JOSE EUGENIO DA SILVA 
(OAB 117273/SP), JOSÉ ANTONIO SERRA JUNIOR (OAB 219192/SP), JAMILE PASCHOALOTTO GERALDO (OAB 268072/
SP), MAURÍCIO DA COSTA FONTES (OAB 169242/SP), WALTER WIGDEROWITZ NETO (OAB 153790/SP)

Processo 0016321-58.2004.8.26.0362 (362.01.2004.016321) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Antonio 
Clavigio Goncalves - Jose Nascimento Ferreira - Fls 188: defiro. Desentranhe-se a carta precatória de fls 173/186 e, depois de 
regularmente instruída, o que deverá ser providenciado pelo(a) exequente(s), promova este(a) o seu regular cumprimento junto 
ao Juízo deprecado, a qual deverá ser retirada em cinco (5) dias, comprovando-se a redistribuição respectiva, no quinquídio 
subsequente. Após, aguarde(m)-se o cumprimento da carta precatória, pelo prazo nela consignado. - ADV: BENEDITO DO 
AMARAL BORGES (OAB 223297/SP), DULCE DE PAIVA LEOFORTE (OAB 140313/SP)

Processo 0016321-58.2004.8.26.0362 (362.01.2004.016321) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Antonio 
Clavigio Goncalves - Jose Nascimento Ferreira - *retirar carta precatória aditada e comprovar distribuição - ADV: BENEDITO DO 
AMARAL BORGES (OAB 223297/SP), DULCE DE PAIVA LEOFORTE (OAB 140313/SP)

Processo 0016349-84.2008.8.26.0362 (362.01.2008.016349) - Procedimento Ordinário - Neide Aparecida Cardoso Figueiredo 
- Inss Instituto Nacional da Seguridade Social - Cumpra-se o V.Acórdão. Comunique-se, anote-se, e arquivem-se os autos. - 
ADV: ELIANA COELHO (OAB 281788/SP), HUGO ANDRADE COSSI (OAB 110521/SP)

Processo 0016496-71.2012.8.26.0362 (362.01.2012.016496) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
Eliane Aparecida Aredes Valim - *manifestar sobre oficio de fls. 58- as partes não comparecdram na perícia designada - ADV: 
NÓRA NEY DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB 100889/SP)

Processo 0016564-21.2012.8.26.0362 (362.01.2012.016564) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Sidinei Candido dos Santos - Andre Luiz Garcia de Oliveira - Vistos. 01. (Fls. 47/49, 64/65 e 69/71): Trata-se de requerimento 
do exequente de prosseguimento da execução, sob o fundamento de que o executado não providenciou a transferência de 
direitos no prazo acordado. Requer a imposição de multa, contando com a irresignação do executado. Cabe estabelecer que 
o acordo homologado judicialmente (fls. 33/34) estabeleceu de forma clara e inequívoca que o executado providenciaria a 
transferência de direitos em seu nome no prazo de noventa dias. Os documentos carreados aos autos demonstram que não 
houve a transmissão de direitos ao executado no prazo e condições avençadas, sendo legítima a recusa do exequente de 
transferência de titularidade diversa do acordo. Assim, verifica-se a legitimidade da cobrança da multa estabelecida no acordo 
homologado judicialmente (fls. 33/34). Para que não fique sem registro, considerando-se que o contrato prevê (fls. 34, item 04) 
que eventual descumprimento do acordo implicará no prosseguimento da execução nos termos da inicial, ou seja, não houve 
novação, é possível a transferência de direitos nos termos requeridos pelo executado, sem prejuízo da multa aplicada. 02. 
Apresente o exequente cálculo atualizado da multa e requeira providências executivas no prazo de dez dias. 03. Sem prejuízo, 
no mesmo prazo de dez dias, providenciem ambas as partes as providências necessárias ao regular cumprimento do contrato, 
nos termos estabelecidos originalmente (transferência de direitos ao executado ou aquele que indicar - cláusula 5a - fls. 09). 
04. Certificada eventual inércia, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: LOMANTO MAURICIO MOREIRA (OAB 126443/SP), 
DEBORA ZELANTE (OAB 117204/SP), MILENE CARVALHO ALBORGHETTE DOMINGOS (OAB 242003/SP)

Processo 0016564-21.2012.8.26.0362 (362.01.2012.016564) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Sidinei Candido dos Santos - Andre Luiz Garcia de Oliveira - 1- Fls. 75/79: Vista ao Exequente. 2- Veicule-se no D.J.E. a decisão 
de fls. 72. - ADV: MILENE CARVALHO ALBORGHETTE DOMINGOS (OAB 242003/SP), DEBORA ZELANTE (OAB 117204/SP), 
LOMANTO MAURICIO MOREIRA (OAB 126443/SP)

Processo 0016612-82.2009.8.26.0362 (362.01.2009.016612) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Francisco Ramos - Instituto Nacional do Seguro Social - Cumpra-se o V.Acórdão. Em trinta (30), apresente o Instituto-réu o 
demonstrativo do débito. Nos termos do art 6º da resolução nº 115 de 29.06.2010 do Conselho Nacional da Justiça, para os 
efeitos da compensação prevista nos parágrafos 9º e 10º do artigo 100 da Constituição Federal, informe a entidade executada 
acerca da existência de débito que preencham as condições estabelecidas no § 9º, no prazo de 30 (trinta) dias. A inércia será 
considerada como inexistência de crédito a ser compensado, além de perda do direito de abatimento dos valores informados. 
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Sem prejuízo, para fins de preferência instituída pelo parágrafo 2º do artigo 100 da C.F./88 e visando a obtenção de dados 
corretos para preenchimento dos precatórios, no prazo de dez (10) dias, subseqüente ao prazo acima, informe o autor se é 
portador de doença grave, consoante moléstias indicadas no inciso XIV do art. 6º, da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, 
com redação pela Lei nº 11.052/2004, bem como junte aos autos cópia de documento hábil, que comprove a data de seu 
nascimento. - ADV: IRENE DELFINO DA SILVA (OAB 111597/SP), ALEXANDRA DELFINO ORTIZ, FRANCISCO DE ASSIS 
GAMA (OAB 73759/SP), OSIEL PEREIRA MACHADO (OAB 294822/SP)

Processo 0016612-82.2009.8.26.0362 (362.01.2009.016612) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Francisco Ramos - Instituto Nacional do Seguro Social - *manifestar sobre calculos - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GAMA 
(OAB 73759/SP), OSIEL PEREIRA MACHADO (OAB 294822/SP), IRENE DELFINO DA SILVA (OAB 111597/SP), ALEXANDRA 
DELFINO ORTIZ

Processo 0016631-54.2010.8.26.0362 (362.01.2010.016631) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Leonardo Passarelli 
- Municipio de Mogi Guaçu e outro - Ante a certidão retro, suspendo por ora o cumprimento do despacho de fls 163. Em 
consequência, nos termos do art 6º da resolução nº 115 de 29.06.2010 do Conselho Nacional da Justiça, para os efeitos da 
compensação prevista nos parágrafos 9º e 10º do artigo 100 da Constituição Federal, informe a entidade executada acerca da 
existência de débito que preencham as condições estabelecidas no § 9º, no prazo de 30 (trinta) dias. A inércia será considerada 
como inexistência de crédito a ser compensado, além de perda do direito de abatimento dos valores informados. Sem prejuízo, 
para fins de preferência instituída pelo parágrafo 2º do artigo 100 da C.F./88 e visando a obtenção de dados corretos para 
preenchimento dos precatórios, no prazo de dez (10) dias, subseqüente ao prazo acima, informe o autor se é portador de 
doença grave, consoante moléstias indicadas no inciso XIV do art. 6º, da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com redação 
pela Lei nº 11.052/2004, bem como junte aos autos cópia de documento hábil, que comprove a data de seu nascimento. - ADV: 
MIRIAM PAVANI (OAB 234042/SP), JULIANA SENHORAS DARCADIA (OAB 255173/SP)

Processo 0016667-96.2010.8.26.0362 (362.01.2010.016667) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Escritório 
Técnico Contábil Central S/c Ltda - Serraria Caovila Ltda Epp - *manifestar sobre contestação - ADV: CARLOS JORGE OSTI 
PACOBELLO (OAB 156188/SP), JOSE ALEXANDRE RIBEIRO DE SOUSA (OAB 146892/SP), JOSE ALVES BATISTA NETO 
(OAB 111165/SP)

Processo 0016937-52.2012.8.26.0362 (362.01.2012.016937) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
Residencial Colina Verde - Marcio Vicente - Vistos. Baixo os autos em Cartório, sem decisão, tendo em vista haver cessado 
minha designação nesta data, bem como ter acumulado designação com a Vara do Juizado Cível local no mesmo período. 
Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: JOSE ROBERTO BARBELLI (OAB 25958/SP), ACACIO APARECIDO 
BENTO (OAB 121558/SP), CAROLINA MASOTTI MONTEIRO (OAB 276001/SP)

Processo 0017088-18.2012.8.26.0362 (362.01.2012.017088) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Julia Marques Arruda - Isis Carolina Porta Zanco - Vistos. I - Ante os documentos juntados, defiro a gratuidade processual em 
favor da ré/reconvinte. Anote-se. II Recebo a reconvenção e determino a citação dos reconvindos, na pessoa de seu procurador 
para, querendo, contestar, em quinze dias. Anote-se na autuação e demais assentamentos cartorários no tocante a existência da 
reconvenção. III Manifestem-se os autores sobre a contestação de fls. 28/35 e documentos. Int. - ADV: MARCONDES BERSANI 
(OAB 98438/SP), EVANDRO HENRIQUE SACCO (OAB 184660/SP)

Processo 0017088-18.2012.8.26.0362 (362.01.2012.017088) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Julia Marques Arruda - Isis Carolina Porta Zanco - *Manifestar sobre contestação - ADV: EVANDRO HENRIQUE SACCO (OAB 
184660/SP), MARCONDES BERSANI (OAB 98438/SP)

Processo 0017496-09.2012.8.26.0362 (362.01.2012.017496) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Adilson Batista Borges - 
ADILSON BATISTA BORGES, propôs a presente ação de DIVÓRCIO em face de SILVIA HELENA TOBIAS BORGES, alegando 
que contrairam matrimônio em 30/03/2005. Afirma que a convivência em comum tornou-se insuportável, sendo que o casal se 
encontra separado de fato. Citada pessoalmente, a ré deixou de ofertar defesa (fls. 52). Após, os autos vieram-me conclusos. É 
o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A questão de mérito é de fato e de direito. Contudo, mostra-se desnecessária a dilação 
probatória, porque a matéria fática separação de fato tornou-se incontroversa. Passo, portanto, ao julgamento antecipado da 
lide, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. Afrima o autor que houve a ruptura da vida em comum. A 
ausência de contestação no tocante ao prazo da separação significa, implicitamente, que verdadeiros são os fatos alegados 
pelo autor. Assim sendo, aplicável ao caso em julgamento, a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. No caso 
sub judice, não se trata de divórcio consensual, mas, ao contrário, de divórcio litigioso. Como é certo, a dissolução da sociedade 
conjugal não é direito indisponível, ainda que o sejam os alimentos do filho do casal. É, portanto, direito disponível. Ante o 
exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por ADILSON BATISTA BORGES, nos autos de divórcio judicial que move 
contra SILVIA HELENA TOBIAS BORGES, para o fim de decretar o divórcio do casal, voltando a requerida a usar seu nome de 
solteira, SILVIA HELENA TOBIAS. Condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e aos honorários advocatícios 
que fixo em 10% (dez por cento) do valor dado à causa. Arbitro em favor do(a)(s) procurador(a)(es) nomeado(a)(s) nos autos 
o valor integral (parcial) da tabela de honorários, a qual deverá ser impressa no momento que for disponibilizada nos autos. 
Oportunamente expeça-se mandado de averbação, e certidão de honorários.. P.R.I.C. - ADV: ELISANGELA ZANCOPE ARICETO 
(OAB 171853/SP)

Processo 0017571-19.2010.8.26.0362 (362.01.2010.017571) - Inventário - Inventário e Partilha - Gloria Domingues da Silva 
- Em cinco (5) dias, promova o(a) inventariante o recolhimento das taxas necessárias, para fins da expedição do formal de 
partilha. Com o recolhimento, expeça-se o. Após, comunique-se, anote-se, e arquivem-se os autos. - ADV: JOAO BATISTA 
GABRIEL (OAB 115789/SP)

Processo 0017573-86.2010.8.26.0362 (362.01.2010.017573) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Armando Pereira - 
*RETIRAR MANDADO - ADV: WILSON VILELA FREIRE (OAB 256020/SP), CELINA CLEIDE DE LIMA (OAB 156245/SP)

Processo 0017623-15.2010.8.26.0362 (362.01.2010.017623) - Execução de Alimentos - Alimentos - Danielle Gonçalves 
Castilho - Fernanda Gonzaga Gonçalves - *retirar carta de sentença - ADV: PEDRO EVANGELISTA DE FIGUEIREDO NETO 
(OAB 277955/SP), MARIANA ALMEIDA DE AZEVEDO (OAB 215056/SP)

Processo 0017674-55.2012.8.26.0362 (362.01.2012.017674) - Alvará Judicial - Meio Ambiente - Denis Rogerio Fioramonte - 
Luis Henrique Galloti Matias Bonfanti - - FAZENDA YAMAGUISHI e outro - *manifestar sobre laudo - ADV: JULIANA TORRES DE 
OLIVEIRA (OAB 201418/SP), MILTON CESAR SANTOS LIDUARIO (OAB 337315/SP), ISLE BRITTES JUNIOR (OAB 111276/
SP)

Processo 0017804-45.2012.8.26.0362 (362.01.2012.017804) - Procedimento Ordinário - Guarda - Alexsandro Nunes da 
Costa - Considerando que o processo encontra-se paralisado, em Cartório, por mais de trinta (30) dias, aguardando providências 
do(a) autor(a), o que impede o seu prosseguimento. Considerando que a(o) autor(a) foi intimada(o) a dar prosseguimento 
no feito, não o fazendo. JULGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, EXTINTO o processo, sem 
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julgamento de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil, e DECLARO CASSADA a liminar 
concedida. Custas na forma da Lei. Transitada em julgado, comunique-se, anote-se , e arquivem-se os autos. - ADV: OSIEL 
PEREIRA MACHADO (OAB 294822/SP)

Processo 0017843-42.2012.8.26.0362 (362.01.2012.017843) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
Mayara Cristina Fernandes - *MANIFESTAR SOBRE CONTESTAÇÃO Na - ADV: ROSEMAR LUCAS (OAB 118544/SP), GISELE 
GONÇALVES

Processo 0018225-69.2011.8.26.0362 (362.01.2011.018225) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Educacional 
Jaguary Iej - Fls. 62: reporto-me ao despacho de fls. 58/59. Em cinco (5) dias, manifeste-se o exequente em termos de 
prosseguimento. Na inércia, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações. Intimem-se. - ADV: TASSO LUIZ 
PEREIRA DA SILVA (OAB 178403/SP), HELIO OLIVEIRA MASSA (OAB 242789/SP)

Processo 0018261-14.2011.8.26.0362 (362.01.2011.018261) - Procedimento Ordinário - Guarda - Cristina de Fátima Paixão 
- Considerando que o processo encontra-se paralisado, em Cartório, por mais de trinta (30) dias, aguardando providências do(a) 
autor(a), o que impede o seu prosseguimento. Considerando que a(o) autor(a) foi intimada(o) a dar prosseguimento no feito, 
não o fazendo. JULGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, EXTINTO o processo, sem julgamento 
de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas na forma da Lei. Arbitro em favor do(a)
(s) procurador(a)(es) nomeado(a)(s) nos autos o valor parcial da tabela de honorários, a qual deverá ser impressa no momento 
que for disponibilizada nos autos . Transitada em julgado, expeça-se certidão, comunique-se, anote-se , e arquivem-se os autos. 
- ADV: BENEDITO DO AMARAL BORGES (OAB 223297/SP)

Processo 0018387-64.2011.8.26.0362 (362.01.2011.018387) - Inventário - Inventário e Partilha - Diomar Oliveira Brunetto 
- 1. Fls. 182/220 e 222/230: ciência a todos os herdeiros representados por procuradores diversos (fls. 174/176 e 165/168), 
considerando que, os autos encontram-se suspensos até julgamento final da ação de anulação de alteração de regime, nos 
termos da decisão de fls. 164. 2 Sem prejuízo, manifeste-se o herdeiro Guilherme Lealdini Brunetto acerca do andamento da 
ação de Anulação nº 362.01.2012.008441-0, juntando aos autos certidão de objeto e pé. Intimem-se - ADV: SULIVAN REBOUCAS 
ANDRADE (OAB 149336/SP), CLÁUDIA MARIA LELIS MELLO BERNARDI (OAB 306560/SP), ELISANGELA URBANO BATISTA 
(OAB 288213/SP)

Processo 0018439-60.2011.8.26.0362 (362.01.2011.018439) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Caetano Tomazetti e outros - Vistos. Baixo os autos em Cartório, sem decisão, tendo em vista haver 
cessado minha designação nesta data, bem como ter acumulado designação com a Vara do Juizado Cível local no mesmo 
período. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: ARTUR ROBERTO FENOLIO (OAB 57546/SP), ANTONIO ZANI 
JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 0018684-71.2011.8.26.0362 (362.01.2011.018684) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Alair Therezinha Dezorzi Raddi - JULGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, EXTINTA 
A EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado/alvará em favor do(a) 
autor(a) para o levantamento do valor total da guia de fls 253/254. Transitada em julgado, anote-se, comunique-se e arquivem-
se os autos. - ADV: ALEXANDRA DELFINO ORTIZ, IRENE DELFINO DA SILVA (OAB 111597/SP)

Processo 0018746-82.2009.8.26.0362 (362.01.2009.018746) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - José Gonçalves 
Figueira - Alzira Silva - Fls 162/174: defiro. Em consequência, expeça-se mandado de penhora no rosto dos autos do processo 
nº 0020676-38.2009.8.26.0362, que tramita na Egrégia Terceira Vara local, nos termos solicitados. - ADV: CARLOS ALBERTO 
SANTOS SOUSA (OAB 291952/SP), GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP), CRISTIANE KEMP PHILOMENO (OAB 223940/SP)

Processo 0018860-84.2010.8.26.0362 (362.01.2010.018860) - Depósito - Depósito - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - Fls 96/99: defiro. Promovam as devidas 
anotações e retificações Cartorárias, para o fim de substituir o pólo ativo da ação pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA, inclusive o(s) procurador(es). Em cinco (5) 
dias, promova o cessionário o recolhimento da taxa de procuração/substabelecimento, SOB PENA DE COMUNICAÇÃO À O.A.B. 
LOCAL. No mesmo prazo, manifeste(m)-se o(a) autor(a) em termos de prosseguimento. Na inércia, aguarde-se provocação por 
trinta (30) dias. Findo o trintídio e persistindo a inércia, intime(m)-se o(a)(s) autor(a) para que promova(m) o regular andamento 
do feito, em quarenta e oito (48) horas, sob pena de extinção, sem apreciação do mérito. - ADV: ALEXANDRE BONILHA (OAB 
163888/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/
SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0019028-52.2011.8.26.0362 (362.01.2011.019028) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Yvonne Dias Vaz de Lima - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Partes acima identificadas. Alega a autora, em síntese, 
que ficou impossibilitada de continuar a exercer sua atividade. Pretende que se reconheça a existência de incapacidade para 
o trabalho, concedendo-lhe o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Indeferida a tutela antecipada, o 
instituto-réu foi citado e ofertou sua defesa, onde sustentou a improcedência da demanda, sob argumento de que a autora não 
se encontra permanentemente incapacitada para o trabalho. Houve réplica. Laudo pericial. Após, os autos vieram-me conclusos. 
É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é procedente. Pretende a autora o reconhecimento do seu direito a perceber 
auxílio-doença, sob argumento de que seu benefício foi indeferido administrativamente. Contudo, a doença de que é portadora 
a autora enseja a concessão de aposentadoria. Com efeito, a prova pericial realizada nos autos (fls. 131/137 e 160), concluiu 
que a autora é portadora de doença que lhe acarreta incapacidade total e permanente. Infere-se, ainda, da perícia que a doença 
a que se refere o laudo é a mesma daquela que consta nos atestados que acompanham a inicial e que também serviram de 
fundamento para o pleito na esfera administrativa. Assim, examinando a prova documental juntada aos autos, em cotejo com a 
prova pericial, entendo que assiste razão à autora. De rigor, pois, a concessão à autora do benefício aposentadoria por invalidez 
a partir do indeferimento administrativo. Presentes, assim, os requisitos autorizadores da concessão do pedido antecipatório 
formulado na inicial, defiro a tutela para o fim de que seja implantado, de imediato, o benefício em favor da autora. Posto isso, 
julgo PROCEDENTE, a presente ação para o fim de condenar o réu a pagar à autora aposentadoria por invalidez a partir do 
indeferimento administrativo do benefício, observando-se a prescrição quinquenal, abono anual e juros de mora. Condeno o 
vencido, em razão da sucumbência, ao pagamento das despesas processuais e aos honorários advocatícios, os quais fixo 
em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado. Oficie-se ao INSS para implantação do benefício 
aposentadoria por invalidez. Com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3º Região. 
Arbitro os honorários ao Perito nomeado em uma (01) vez o limite máximo da Tabela do Conselho da Justiça Federal, ou seja, 
R$ 200,00 (duzentos reais). Expeça-se ofício requisitório ao NUFO Núcleo Financeiro e Orçamentário, através do Sistema 
Eletrônico de Informações de Pagamento de Honorários AJC-CJF (Justiça Federal da 3ª Região). Comunique-se ao Perito por 
meio eletrônico. P.R.I.C. - ADV: SHEILA CÁSSIA DA SILVA (OAB 164283/SP), MARIA JOSE DA FONSECA (OAB 57566/SP), 
FRANCISCO DE ASSIS GAMA (OAB 73759/SP)
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Processo 0019489-92.2009.8.26.0362 (362.01.2009.019489) - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito - 
Auto Posto Kerubins Ltda - I - Fls. 178: defiro. II - Intime(m)-se o executado para que no prazo de cinco (5) dias, indique quais 
são e onde se encontram todos os seus bens sujeitos à penhora, com seus respectivos valores, sob pena de caracterização 
de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 600, inciso IV do Código de Processo Civil. III - Fica desde já 
consignado que o não cumprimento desta determinação acarretará a aplicação de multa de vinte por cento do valor atualizado do 
débito da execução, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, multa essa que reverterá em proveito 
do credor, exigível na própria execução, nos termos do artigo 601 do Código de Processo Civil. IV - Para tanto, em cinco (5) dias 
promova o(a) autor(a)/exequente o recolhimento de numerário para condução do Oficial de Justiça. V - Na inércia, aguarde(m)-
se provocação no Arquivo. - ADV: JOAO LUIZ PORTA (OAB 105274/SP), MARILÚ CANAVESI PORTA (OAB 210325/SP)

Processo 0019738-72.2011.8.26.0362 (362.01.2011.019738) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Richard Jhonatan Honorio - Mogi Guaçu Transportes Ltda - - Nobre Seguradora do Brasil Sa - Vistos. Baixo os autos em Cartório, 
sem decisão, tendo em vista haver cessado minha designação nesta data, bem como ter acumulado designação com a Vara do 
Juizado Cível local no mesmo período. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: AUGUSTO JORGE SACHETO 
(OAB 133086/SP), PAULO ANTONINO SCOLLO (OAB 148187/SP), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE (OAB 
72973/SP), ANA ANTONIA F DE MELO ROSSI (OAB 83821/SP), JULIANA SENHORAS DARCADIA (OAB 255173/SP)

Processo 0019816-66.2011.8.26.0362 (362.01.2011.019816) - Execução de Alimentos - Alimentos - Maria Eduarda Louvo 
Jose - Rodrigo Henrique Jose - Vistos. I- Fls. 93: Defiro o levantamento do numerário depositado de fls. 75, em nome do 
procurador. II- Manifeste(m)-se o(a)(s) exequente(s) em termos de prosseguimento, apresentando cálculo atualizado do débito. 
Intime-se. - ADV: LUIS AIRES TESCH (OAB 164680/SP), DAUVANNY APARECIDA COSTA LOPES (OAB 279239/SP)

Processo 0020073-33.2007.8.26.0362 (362.01.2007.020073) - Procedimento Ordinário - Município de Mogi Guaçu - José 
Roberto de Souza Junior - *recolher numerário para custeio de diligencia do oficial de justiça - ADV: SILVIA REGINA LILLI 
CAMARGO (OAB 95861/SP), ANA LUCIA VALIM GNANN (OAB 138530/SP), JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CRUZ (OAB 148894/
SP), VALERIA APARECIDA F BUENO RISSI (OAB 128656/SP)

Processo 0020073-33.2007.8.26.0362 (362.01.2007.020073) - Procedimento Ordinário - Município de Mogi Guaçu - José 
Roberto de Souza Junior - Intime-se pessoalmente o réu/executado, para que no prazo de quinze dias, providencie o pagamento 
do valor da condenação constante na sentença, sob pena de inclusão de multa de dez por cento e honorários advocatícios da 
fase executiva, nos termos dos artigos 475-B e J, do Código de Processo Civil. Eventual depósito judicial a ser realizado pelo 
executado deverá ser imediatamente noticiado nos autos, com a informação expressa de sua natureza, ou seja, deverá ser 
informado se o depósito é preparatório para a apresentação de impugnação ou se trata de pagamento, ficando desde já advertido 
que depósitos realizados sem a devida identificação serão reputados como pagamento. Consigne-se que o(s) executado(s) 
poderá(ão) apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, no mesmo prazo de quinze dias, contados da intimação 
desta decisão, nos termos do artigo 475-J, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, cuja apreciação é condicionada a 
prévia e integral garantia do juízo. Fica(m) advertido(s) o(s) executado(s) que o decurso do prazo ora fixado sem manifestação, 
acarretará na incidência da multa de dez por cento (art. 475J) e honorários advocatícios, que fixo em dez por cento (10%), na 
fase executiva, a requerimento do credor, no prosseguimento do feito, mediante penhora e avaliação de bens. Intimem-se. - 
ADV: ANA LUCIA VALIM GNANN (OAB 138530/SP), VALERIA APARECIDA F BUENO RISSI (OAB 128656/SP), JORGE LUIZ DE 
OLIVEIRA CRUZ (OAB 148894/SP), SILVIA REGINA LILLI CAMARGO (OAB 95861/SP)

Processo 0020610-92.2008.8.26.0362 (362.01.2008.020610) - Procedimento Sumário - Jose Carlos dos Santos - Sul 
America Capitalização S A e outro - Vistos. Expeça-se mandado a favor do exequente, para levantamento da guia de fls. 161, 
posto, que valor incontroverso. Após, remetam os autos a contadoria para conferência do valor do débito a ser pago pela co-ré, 
SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A, observando a discussão das partes a fls. 159/161 e 163/165. Sem prejuízo, manifeste-se 
o exequente em termos de prosseguimento, com relação ao cumprimento da sentença, pela co-ré Auri Organização e Cobrança 
Ltda., no prazo de dez (10) dias. Intimem-se. - ADV: ARMANDO DE ABREU LIMA JUNIOR (OAB 124022/SP), MARIANA 
ALMEIDA DE AZEVEDO (OAB 215056/SP)

Processo 0020610-92.2008.8.26.0362 (362.01.2008.020610) - Procedimento Sumário - Jose Carlos dos Santos - Sul 
America Capitalização S A e outro - *RETIRAR MANDADO DE LEVANTAMENTO - ADV: ARMANDO DE ABREU LIMA JUNIOR 
(OAB 124022/SP), MARIANA ALMEIDA DE AZEVEDO (OAB 215056/SP)

Processo 0021220-26.2009.8.26.0362 (362.01.2009.021220) - Procedimento Ordinário - Jessica Aparecida Caetano - Adm 
Publ Municipio de Mogi Guaçu Sp - Diante da certidão de fls. 129, acolho o pedido de fls. 127. Portanto, prejudicado aquele 
de fls. 123/125. Expeça-se o ofício Requisitório de Pequeno Valor, solicitando o pagamento diretamente autoridade devedora, 
observando o demonstrativo do débito apresentado a fls. 128. Após, aguarde-se o pagamento, pelo prazo de 120 (cento e vinte) 
dias. Intime-se. - ADV: LUIZ ALBERTO MARCHIORO (OAB 178273/SP), ANA LUCIA VALIM GNANN (OAB 138530/SP)

Processo 0069703-50.2012.8.26.0114 (114.01.2012.069703) - Procedimento Ordinário - Seguro - Jorge de Oliveira - 
Bradesco Seguros S.a - Vistos. Partes acima identificadas. Ajuizou o autor ação de cobrança securitária DPVAT, pretendendo, 
em síntese, a condenação da ré no pagamento da diferença indenizatória. A ré foi regularmente citada e apresentou contestação, 
onde sustentou a improcedência do pedido. Houve réplica e saneador, com designação de prova pericial, que não se realizou. 
Com a manifestação da ré, os autos vieram-me conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A hipótese comporta 
o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do CPC, porque a matéria controversa é de direito e de fato, 
sendo que esta última já se encontra suficientemente comprovada. Nesse sentido: “Constantes dos autos elementos de prova 
documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa ser julgada antecipadamente 
a controvérsia” (STJ 4ª Turma Agravo número 14.952-DF, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo). A ação é improcedente. 
Trata-se de ação de cobrança em razão de danos decorrentes de acidente de trânsito. Contudo, o autor foi intimado para 
comparecer na perícia designada e quedou-se inerte, sem qualquer justificativa da sua ausência, apesar da oportunidade que 
lhe foi conferida. Assim, o autor não produziu as provas que lhe competia, nos termos do artigo 333, inc. I, do CPC, apesar 
da oportunidade concedida. A solução, diante do contexto probatório reunido nestes autos, está em considerar improcedente 
o pedido. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado e, em conseqüência, JULGO EXTINTO o processo com 
fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, CONDENO o autor ao pagamento das custas e 
despesas processuais, atualizadas monetariamente desde cada desembolso, bem como de honorários advocatícios ao patrono 
da parte contrária, que fixo em 10% do valor atualizado dado à causa, observada a gratuidade processual. P.R.I.C. CONTA DE 
PREPARO (art. 4º, inc. II, §§ 1º e 2º, da Lei 11.608, de 29.12.2003, e Comunicado DEPRI de 22.06.2006) Processo nº 3366/2012 
Valor da causa: R$ 11812,50 Valor da taxa judiciária - 2% do valor da causa valor a recolher R$236,25 ou 2% do valor fixado 
na sentença, na hipótese de pedido condenatório: :- Despesas com porte de remessa e retorno: R$32,70 (R$32,70 por volume 
de autos); OBS.: o recolhimento dos valores acima deverá ser efetuado nas Agências do Banco DO Brasil S/A, ou pela Internet, 
mediante utilização do seguinte código: 110-4 - Porte de remessa e retorno de autos - guia DARE, 230-6 - preparo - guia DARE. 
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- ADV: ENIO SOLER DO AMARAL JUNIOR (OAB 172787/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA 
SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP)

Processo 1000794-63.2015.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - ISAC ALVES PEREIRA 
- 1. Defiro a gratuidade processual. Anote-se. 2. Trata-se de pedido de tutela antecipada visando a concessão do benefício 
auxílio-doença. Em que pesem os argumentos lançados, não vislumbro presentes, por ora, os requisitos ensejadores da 
concessão da tutela antecipada, notadamente no que se refere ao dano irreparável. Consigne-se que o benefício pretendido 
foi indeferido administrativamente em razão de perícia médica a que foi submetida o autor. A jurisprudência caminha nesse 
rumo: “Previdenciária. Imprescindível a prova pericial para apurar a existência ou não de incapacidade. A mera presunção de 
que a moléstia que determinou os benefícios de auxílio-doença comprova a incapacidade permanente é incabível, bem como o 
simples atestado juntado aos autos não faz presumir que esteja o segurado incapaz” (TRF, 4ª Região, AC nº 9704078986). 3. 
Indefiro, pois, o pedido de tutela antecipada. 4. Cite(m)-se, com as advertências legais. - ADV: IVANILDA BORGES FERREIRA 
(OAB 252116/SP), MARIANA PARIZZI BASSI (OAB 245489/SP)

Processo 3000289-09.2013.8.26.0362 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Gata Fashion Ltda 
ME - Oppnus Industria do Vestuário Ltda - - Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios da Industrai Exodus I - Vistos. Baixo 
os autos em Cartório, sem decisão, tendo em vista haver cessado minha designação nesta data, bem como ter acumulado 
designação com a Vara do Juizado Cível local no mesmo período. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: 
ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/SP), FABIO DE ALENCAR KARAMM (OAB 184968/SP), JEAN CARLOS NERI 
(OAB 27064/PR)

Processo 3000369-70.2013.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Espolio de Lael Santiago 
- Unimed Regional da Baixa Mogiana - - Adilson Luciano Caleffi e outro - Vistos. Baixo os autos em Cartório, sem decisão, 
tendo em vista haver cessado minha designação nesta data, bem como ter acumulado designação com a Vara do Juizado Cível 
local no mesmo período. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: FERNANDA MARQUES LIMA VENDRAMINI 
(OAB 185226/SP), FERNANDO ORMASTRONI NUNES (OAB 265316/SP), DEBORA DE ALMEIDA SANTIAGO (OAB 87137/
SP), ALINE DE CASSIA MARINELI MASCARINI (OAB 259359/SP), JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA (OAB 136837/SP), 
EDSON DOVIGO (OAB 129088/SP), JEBER JUABRE JUNIOR (OAB 122143/SP)

Processo 3000449-34.2013.8.26.0362 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - Eli Cristina Covulo Franco de Paula 
- - Judite Covolo Monteiro - - Valdemar Covolo - - Joao Batista Covulo - Vistos. Baixo os autos em Cartório, sem decisão, tendo 
em vista haver cessado minha designação nesta data, bem como ter acumulado designação com a Vara do Juizado Cível local 
no mesmo período. Oportunamente, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: MARCOS ROBERTO FALSETTI (OAB 228702/SP)

Processo 3002413-62.2013.8.26.0362 (processo principal 0014623-36.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - Mister Car Rent A Car Locadora de Autos Ltda - Networker Telecom Industria Comercio e Representação 
Ltda - Em dez (10) dias, apresente o habilitante aos autos cópia do contrato firmado entre as partes, para fins de elaboração do 
parecer contábil. Com a juntada do documento dê-se nova vista ao Administrador Judicial. Intimem-se. - ADV: JONATHAN CAMILO 
SARAGOSSA (OAB 256967/SP), EMERSON LUIS ROSSI DA SILVA (OAB 278591/SP), DEBORA ROMANO (OAB 98602/SP), 
GILBERTO GIANSANTE (OAB 76519/SP), FLAVIA ANDREA FELICIANO (OAB 290463/SP), LEONARDO SCANAVACHI (OAB 
315349/SP), FRANCISCO ROBERTO DE MATOS (OAB 333632/SP), OLGA MARIA LOPES PEREIRA (OAB 42950/SP), PAULO 
CEZAR SIMÕES CALHEIROS (OAB 242665/SP), JORGE PECHT SOUZA (OAB 235014/SP), FABIO LUIS SA DE OLIVEIRA 
(OAB 130933/SP), JULIO KAHAN MANDEL (OAB 128331/SP)

Processo 3002897-77.2013.8.26.0362 (processo principal 0014623-36.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - GPC ASSESSORIA E SERVIÇOS S/C LTDA - Networker Telecom Industria Comercio e Representação 
Ltda - *Vistos. 1- Em cinco (5) dias, manifeste-se a recuperanda nos termos do artigo 12 da lei nº 11.101/2005. 2- Sem prejuízo, 
apresente a habilitante aos autos a totalidade das duplicatas, notas fiscais, comprovantes de entrega devidamente assinados 
pela falida, ou conhecimento de transportes, nos termos requisitados pelo Administrador Judicial. Intime-se.REPUBLICADO POR 
INCORREÇÃO - ADV: NELSON PEREIRA RAMOS (OAB 95390/SP), JONATHAN CAMILO SARAGOSSA (OAB 256967/SP), 
GILBERTO GIANSANTE (OAB 76519/SP), EMERSON LUIS ROSSI DA SILVA (OAB 278591/SP), LEONARDO SCANAVACHI 
(OAB 315349/SP), FRANCISCO ROBERTO DE MATOS (OAB 333632/SP), OLGA MARIA LOPES PEREIRA (OAB 42950/SP), 
PAULO CEZAR SIMÕES CALHEIROS (OAB 242665/SP), JORGE PECHT SOUZA (OAB 235014/SP), JULIO KAHAN MANDEL 
(OAB 128331/SP)

Processo 3003137-66.2013.8.26.0362 (processo principal 0014623-36.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - LOCALVALE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ANDAIMES E MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - 
Networker Telecom Industria Comercio e Representação Ltda - *Vistos. 1- Em cinco (5) dias, manifeste-se a recuperanda nos 
termos do artigo 12 da lei nº 11.101/2005. 2- Sem prejuízo, apresente a habilitante aos autos a totalidade das duplicatas, notas 
fiscais, comprovantes de entrega devidamente assinados pela falida, ou conhecimento de transportes, nos termos requisitados 
pelo Administrador Judicial. Intime-se.REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - ADV: JULIO KAHAN MANDEL (OAB 128331/SP), 
JORGE PECHT SOUZA (OAB 235014/SP), GILBERTO GIANSANTE (OAB 76519/SP), PAULO CEZAR SIMÕES CALHEIROS 
(OAB 242665/SP), OLGA MARIA LOPES PEREIRA (OAB 42950/SP), JONATHAN CAMILO SARAGOSSA (OAB 256967/
SP), EMERSON LUIS ROSSI DA SILVA (OAB 278591/SP), PAULO HENRIQUE DA SILVA GONÇALVES (OAB 302478/SP), 
LEONARDO SCANAVACHI (OAB 315349/SP), FRANCISCO ROBERTO DE MATOS (OAB 333632/SP)

Processo 3005583-42.2013.8.26.0362 (processo principal 0014623-36.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - Concrenasa Concreto Nacional Sa - Networker Telecom Industria Comercio e Representação Ltda - 1- Em 
cinco (5) dias, manifeste-se a recuperanda, nos termos do artigo 12 da Lei 11.101/2005. 2- Sem prejuízo, intime-se o habilitante 
para apresentar aos autos a totalidade das duplicatas, notas fiscais e comprovantes de entrega devidamente assinados pela falida 
ou conhecimento de transportes, nos termos requeridos pelo Administrador Judicial. Após, dê-se nova vista ao Administrador 
Judicial. - ADV: JONATHAN CAMILO SARAGOSSA (OAB 256967/SP), EMERSON LUIS ROSSI DA SILVA (OAB 278591/SP), 
GILBERTO GIANSANTE (OAB 76519/SP), LEONARDO SCANAVACHI (OAB 315349/SP), FRANCISCO ROBERTO DE MATOS 
(OAB 333632/SP), ANTONIO LEONARDO COSTA (OAB 156080/SP), OLGA MARIA LOPES PEREIRA (OAB 42950/SP), PAULO 
CEZAR SIMÕES CALHEIROS (OAB 242665/SP), JORGE PECHT SOUZA (OAB 235014/SP), JULIO KAHAN MANDEL (OAB 
128331/SP)

Processo 3006554-27.2013.8.26.0362 (processo principal 0014623-36.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - IRMÃOS RIBEIRO COMÉRCIO DE RESÍDUOS E TRANSPORTES LTDA - Networker Telecom Industria 
Comercio e Representação Ltda - *Vistos. 1- Em cinco (5) dias, manifeste-se a recuperanda nos termos do artigo 12 da lei nº 
11.101/2005. 2- Sem prejuízo, apresente a habilitante aos autos a totalidade das duplicatas, notas fiscais, comprovantes de 
entrega devidamente assinados pela falida, ou conhecimento de transportes, nos termos requisitados pelo Administrador Judicial. 
Intime-se. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO - ADV: EMERSON LUIS ROSSI DA SILVA (OAB 278591/SP), LEONARDO 
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SCANAVACHI (OAB 315349/SP), JONATHAN CAMILO SARAGOSSA (OAB 256967/SP), FRANCISCO ROBERTO DE MATOS 
(OAB 333632/SP), WILSON DE SOUZA (OAB 107254/RJ), JULIO KAHAN MANDEL (OAB 128331/SP), OLGA MARIA LOPES 
PEREIRA (OAB 42950/SP), PAULO CEZAR SIMÕES CALHEIROS (OAB 242665/SP), JORGE PECHT SOUZA (OAB 235014/
SP), GILBERTO GIANSANTE (OAB 76519/SP)

Processo 3006555-12.2013.8.26.0362 (processo principal 0014623-36.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - Dagoberto Sartorão Mogi Guaçu Epp - Networker Telecom Industria Comercio e Representação Ltda - 
*Vistos. 1- Em cinco (5) dias, manifeste-se a recuperanda nos termos do artigo 12 da lei nº 11.101/2005. 2- Sem prejuízo, 
apresente a habilitante aos autos a totalidade das duplicatas, notas fiscais, comprovantes de entrega devidamente assinados 
pela falida, ou conhecimento de transportes, nos termos requisitados pelo Administrador Judicial. Intime-se.REPUBLICADO 
POR INCORREÇÃO - ADV: OLGA MARIA LOPES PEREIRA (OAB 42950/SP), LEONARDO SCANAVACHI (OAB 315349/
SP), EMERSON LUIS ROSSI DA SILVA (OAB 278591/SP), JONATHAN CAMILO SARAGOSSA (OAB 256967/SP), GILBERTO 
GIANSANTE (OAB 76519/SP), JOAO LUIZ TONON (OAB 134067/SP), PAULO CEZAR SIMÕES CALHEIROS (OAB 242665/SP), 
JORGE PECHT SOUZA (OAB 235014/SP), JULIO KAHAN MANDEL (OAB 128331/SP), FRANCISCO ROBERTO DE MATOS 
(OAB 333632/SP)

3ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO COLHADO MENDES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANA PATRÍCIA MENDES BALDERI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0031/2015
Processo 0000905-35.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000905) - Guarda - Seção Cível - Ivete Aparecida de Lima - Vistos. 

Ivete Aparecida de Lima, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Guarda em face de Paulo Sérgio de Lima, Célia 
Almeida de Lima. Com a inicial juntou documentos. Sobreveio a notícia de desistência da ação (fls. 62/63), que contou com 
parecer favorável do Ministério Público. É o relatório. Decido. Ante o exposto, julgo extinta a presente de GUARDA ajuizada por I 
A de L contra P S de L e C A de L , julgo extinto o processo, sem resolução do mérito , ex vi do que preceitua o artigo 267, inciso 
VIII, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, procedida as anotações e comunicações de estilo, remetam-se os 
autos ao arquivo. Arbitro os honorários do(a) advogado (a) nomeado(a) no teto da tabela de honorários do convênio entre PGE/
OAB. P.R.I. - ADV: JOSE MARTINI NETO (OAB 100990/SP)

Processo 0001489-68.2014.8.26.0362 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - M.P. - I.W.S. - 
Manifeste-se o defensor do adolescente sobre a unificação dos autos , no prazo de 3 dias. - ADV: JAMIL APARECIDO MALIS 
(OAB 144873/SP)

Processo 0002335-85.2014.8.26.0362 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - E.P.E.V. - Manifeste-
se o defensor do adolescente sobre a a unificação dos autos no prazo de 3(três) dias. - ADV: MARTA OLIVEIRA DE MELO (OAB 
55957/SP)

Processo 0002940-65.2013.8.26.0362/01 - Cumprimento de sentença - Entrada e Permanência de Menores - Luiz Roberto 
Chiorato Me - V i s t o s. Tendo em vista o depósito de fls. 54, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 794, inciso I, 
do Código de Processo Civil. Considerando que foi iniciativa da própria parte a extinção, verifica-se que aquiesceu à sua 
homologação e que não terá interesse processual na interposição de recurso da sentença, em face do disposto no artigo 503 
e seu parágrafo único do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Banco do Brasil requisitando a transferência do valor de fls. 
54 para a conta do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CNPJ: 18.874.338/0001-38, 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência: 0575-4, Conta: 00600000112-7. Oportunamente, arquivem-se os autos, anotando-se a 
extinção. P.R.I. - ADV: ADEMIR ANELO TOLEDO (OAB 105260/SP)

Processo 0004237-73.2014.8.26.0362 - Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder Familiar - DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - J.P.S. e outro - Manifestem-se os requeridos em relação aos documentos 155/174 nos termos 
do artigo 398 do CPC. - ADV: THIAGO MACHADO FRANCATTO (OAB 304206/SP)

Processo 0005610-42.2014.8.26.0362 - Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder Familiar - DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - M.P.E.S.P. - G.F.O. - Vistos. Para audiência de instrução e julgamento designo o dia 07 de 
abril de 2015, às 14h30. Intime-se pessoalmente a requerida para depoimento pessoal. Proceda-se ao estudo social simplificado 
(fls. 88). Ciência ao Ministério Público e Defensor. Int. - ADV: MICHELL WILLIAN LOPES (OAB 186584/SP)

Processo 0007107-91.2014.8.26.0362 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo Majorado - V.S.J. - - T.A.S.A. - - 
R.G.C.P. - - P.H.C.F. - Vistos. P H DE C F, T A DA S A, V DA S J E R G DA C F, qualificados nos autos, foram representados 
perante este Juízo como incursos no art. 157, §2º, do Código Penal, porque, no dia 01 de outubro de 2014, na Rua Jornalista 
Jairo Franco Paula nº 79, por volta das 21h30min, nesta cidade e Comarca de Mogi Guaçu, agindo em concurso e com o 
imputável W L dos S, mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca e ponteiros de ferro utilizados em face de J L S, 
subtraíram, em proveito comum, um notebook, uma bolsa, um aparelho celular e a quantia de R$ 1040,00, todos pertencentes ao 
ofendido. A representação foi recebida. Os representados foram ouvidos em audiência de apresentação. Foi realizada audiência 
de instrução. As partes apresentaram suas alegações finais, quando o Ministério Público e Defesa sustentaram a improcedência 
da representação. É, em síntese, o relatório. D E C I D O. Tal como apontado pelo MP, a representação é improcedente. Com 
efeito, quando da lavratura do flagrante a vítima reconheceu os representados P H e T (fls.12). Todavia, em juízo, a VÍTIMA 
NÃO RECONHECEU P H E T como autores do roubo, e, por outro lado, RECONHECEU R como autor da representação. Assim, 
além de não reconhecer os mesmos representados que reconhecera quando da lavratura do flagrante, a vítima reconheceu um 
representado que não havia reconhecido no momento dos fatos, o que torna seu depoimento frágil para eventual procedência da 
representação, não se podendo afastar, portanto, a negativa dos representados. Com isso, na esteira do parecer do Ministério 
Público, é certo que há indícios de autoria, mas não há prova suficiente da efetiva participação de algum dos representados. 
Posto isto, julgo IMPROCEDENTE a presente representação que a Justiça Pública move contra P H DE C F, T A DA S A, V DA 
S J E R G DA C F, fazendo com fundamento e analogia no art.386, VI, do CPP. P. R. I. e C. - ADV: ANA PAULA DE CASTRO 
MARTINI (OAB 135981/SP), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA CAMPOS (OAB 220816/SP), MARTA OLIVEIRA DE MELO (OAB 
55957/SP), JOSE LUIS PEDROSO DE LIMA (OAB 121330/SP)

Processo 0008189-31.2012.8.26.0362 (362.01.2012.008189) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Entregar - Municipio 
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de Mogi Guaçu - Manifeste-se o autor sobre depósitos RPV de fls. 206/208 dos autos. - ADV: LAURA COSTA GAETA, ANA 
LUCIA VALIM GNANN (OAB 138530/SP)

Processo 0008364-25.2012.8.26.0362 (362.01.2012.008364) - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade 
assistida - Justiça da Infancia e Juventude - Euller Vitorio Fernandes dos Santos Trombini - 1. Proceda -se à extinção da 
medida socioeducativa de Liberdade Assistida referente ao processo de conhecimento nº 2424-79.2012. 2. Nos termos da 
Resolução nº 165/2012 do CNJ e que sofreu alterações pelas resoluções nº 191/2014 do CNJ, expeçam-se guias de execução 
definitiva no CNACL de medida socioeducativa em meio aberto referente aos processos de conhecimento nº 3004065-17.2013 
e 2348-21.2013. 3. Após, cadastre-se as guias de execução no sistema SAJ, mantendo-se o apensamento. 4. Na sequência, 
manifestem-se o Ministério Público e a defesa no prazo de 3 dias em relação à unificação das medidas. Int. - ADV: JOSE 
ROBERTO STABILE (OAB 43831/SP)

Processo 0009774-55.2011.8.26.0362 (362.01.2011.009774) - Ação Civil Pública - Acolhimento Institucional - Ministerio 
Público do Estado de São Paulo - Municipio de Mogi Guaçu - - Casa Alexandre Marquezi de Gusman - V i s t o s. O MINISTÉRIO 
PÚBLICO ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face do MUNICIPIO DE MOGI GUAÇU e CASA ALEXANDRE MARQUEZI DE 
GUSMAN. É O RELATÓRIO. DECIDO. Face ao regular e integral cumprimento das exigências impostas aos requerentes, 
JULGO EXTINTA a presente ação em fase de cumprimento de sentença. Procedidas as anotações e comunicações necessárias, 
remetam-se os autos ao arquivo. P.R.I. - ADV: ARTUR ROBERTO FENOLIO (OAB 57546/SP), ELCIO APARECIDO THEODORO 
DOS REIS (OAB 245551/SP), SILVIA REGINA LILLI CAMARGO (OAB 95861/SP)

Processo 0013716-61.2012.8.26.0362 (362.01.2012.013716) - Guarda - Seção Cível - Armando Montejano e outro - Elizabete 
Franceli da Silva e outro - Vistos. N C da S M e A M, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Guarda em face de E F DA 
S e G AP DE L. Alegaram, em síntese, que a requerente é irmã da requerida sendo que esta tem sérios problemas de saúde não 
tendo como cuidar sozinha de sua filha. Com a inicial juntou documentos. O requerido, citado por edital (fls. 36/38)e constituiu 
advogado a fls. 48 sendo que teve vista dos autos a fls. 49, deixando de apresentar contestação (fls. 50). A requerida foi citada 
em hospital psiquiátrico (fls. 49), nomeou-se curador especial (fls. 52), que apresentou contestação a fls. 54/56. Realizou-se 
estudo social que manifestou favoravelmente ao pedido (fls. 69/73). O D. representante do Ministério Público opinou pela 
procedência do pedido (fls. 81/82). É o relatório. DECIDO. O processo merece ser julgado no estado em que se encontra, pois 
a matéria é de direito e de fato, porém prescinde da produção de provas em audiência (art. 330, I do CPC). Tanto o silêncio 
do requerido, quanto as provas efetivadas nos autos dão suporte ao julgamento imediato da ação. Trata-se de pedido de 
guarda formulado pelos tios maternos que encontra apoio no artigo 33 e seguintes da Lei n° 8.069/90 Estatuto da Criança e do 
Adolescente. O estudo social realizado também é favorável ao atendimento do pleito na forma como posto em juízo. Isto posto, 
JULGO PROCEDENTE a presente ação para deferir aos autores N C da S M e A M a guarda, por tempo indeterminado, com os 
encargos e responsabilidades descritos nos artigos 33 e seguintes da Lei 8.069/90, da criança A B F DE L. A medida pode ser 
revogada a qualquer tempo, caso seja necessário (artigo 35 da Lei 8.069/90). Transitada esta em julgado, expeça-se o termo de 
guarda respectivo e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Arbitro os honorários dos advogados nomeados 
no teto da tabela de honorários do convênio entre PGE/OAB. P. R. I.C. - ADV: JOAO BATISTA GABRIEL (OAB 115789/SP), 
PAULO CESAR ANDRADE DE SOUZA (OAB 131284/SP), CLAUDIO RAMOS (OAB 61302/MG)

Processo 0019912-91.2005.8.26.0362 (362.01.2005.019912) - Ação Civil Pública - Seção Cível - Ministério Público - 
Município de Mogi Guaçu e outro - Processo em ordem para ser retirado em carga. Ficará aguardando em Cartório pelo prazo 
de trinta(30) dias. Ao decurso, será devolvido ao arquivo. - ADV: WLADIMIR NOVAES (OAB 104440/SP)

Processo 1004911-34.2014.8.26.0362 - Adoção c/c Destituição do Poder Familiar - DIREITO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - G.R.G. e outro - V.C.R. - - L.C.M. - Fica o advogado nomeado nos autos para servir de curador especial aos 
requeridos , e intimado a apresentar contestação dentro do prazo legal. - ADV: RONY REGIS ELIAS (OAB 128640/SP)

Processo 1007362-32.2014.8.26.0362 - Medidas de Proteção à Criança e Adolescente - Tutela e Curatela - D.O.B. e outro 
- MAnifeste-se o autor sobre certidão negativa do oficial de justiça: CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 362.2014/021980-7, diligenciei no endereço nele indicado, mas ali não encontrei o requerido Pablo Leite de Moraes 
Ochoteco, sendo que no local fui informado de que ele foi internado no dia 1º de novembro na clínica mencionada nos autos. 
Face ao exposto, deixo de proceder a citação e devolvo o mandado para as providências cabíveis. - ADV: LUIZ ALBERTO 
MARCHIORO (OAB 178273/SP)

Processo 1007362-32.2014.8.26.0362 - Medidas de Proteção à Criança e Adolescente - Tutela e Curatela - D.O.B. e outro 
- P.L.M.O. e outro - Fica o advogado nomeado nos autos para servir de curador especial ao adolescente. - ADV: SILVANIA 
BARBOSA FELIPIN (OAB 159482/SP)

Processo 1007471-46.2014.8.26.0362 - Providência - Uso ou Tráfico de Drogas - E.S. - J.R.S.M. e outro - Fica o advogado 
nomeado nos autos para servir de curador especial ao requerido e intimado a apresentar contestação dentro do prazo legal. - 
ADV: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA BUENO (OAB 101848/SP)

Processo 3004920-93.2013.8.26.0362 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Liberdade assistida - J.C.C. - 1. Nos 
termos da Resolução nº 165/2012 do CNJ e que sofreu alterações pelas resoluções nº 191/2014 do CNJ, expeça-se guia de 
execução definitiva no CNACL de medida socioeducativa em meio aberto. 2. Nos termos do artigo 45 da Lei nº 12594/2012, 
sobrevindo sentença de aplicação de nova medida (conforme se verifica a fls. 80), deverá ser procedida a unificação dos autos 
ouvindo-se previamente o Ministério Público e o Defensor. 3. Observo que o Ministério Público opinou favoravelmente a fls. 
81. 4. Assim, intime-se o Defensor para manifestação em relação à unificação das medidas e, após, tornem conclusos. - ADV: 
MARIA CELINA DO COUTO (OAB 153225/SP)

Processo 3007583-15.2013.8.26.0362 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - DIREITO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE - S.S.T. - Manifeste-se o defensor do adolescente sobre relatório de fls. 52/55 e 57/59 dos autos. - ADV: 
HOMERO PACOLLA (OAB 110569/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOGI GUAÇU EM 09/02/2015

PROCESSO :0000832-92.2015.8.26.0362
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
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CF : 146/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : M.J.R.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000833-77.2015.8.26.0362
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 151/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : D.M.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000809-49.2015.8.26.0362
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 135/2014 - São Paulo
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.P.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000814-71.2015.8.26.0362
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 6/2015 - Mogi-Guacu
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000838-02.2015.8.26.0362
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 151/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : R.L.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000815-56.2015.8.26.0362
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 5/2015 - Mogi-Guacu
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.E.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000816-41.2015.8.26.0362
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 4/2015 - Mogi-Guacu
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.L.E.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000817-26.2015.8.26.0362
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 3/2015 - Mogi-Guacu
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.L.E.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000824-18.2015.8.26.0362
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 10/2015 - Mogi-Guacu
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : G.M.P.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000825-03.2015.8.26.0362
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 8/2015 - Mogi-Guacu
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : J.R.P.
VARA :VARA CRIMINAL

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ FERNANDO STEINBERG
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA REGINA DE CAMPOS LEME

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0079/2015

Processo 0000712-20.2013.8.26.0362 (036.22.0130.000712) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Valdete Flor da Silva - - SANDRA CARINA DI CÉLIO DA SILVA - - VALQUIRIA CAROLINE DI CÉLIO DA 
SILVA - - SILVIA LETICIA DI CÉLIO DA SILVA ANANIAS - Municipio de Mogi Guaçu - - Federação das Unimeds do Estado de 
São Paulo - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a guia de depósito judicial apresentada pelo(a) 
requerido(a). - ADV: SILVIA REGINA LILLI CAMARGO (OAB 95861/SP), SULIVAN REBOUCAS ANDRADE (OAB 149336/SP), 
VALERIA APARECIDA F BUENO RISSI (OAB 128656/SP)

Processo 0000806-02.2012.8.26.0362 (362.01.2012.000806) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Robson Henrique - Banco do Brasil S/A Agencia de Mogi Guaçu - Por tais razões, em atenção aos princípios 
da proporcionalidade e razoabilidade, ACOLHO a impugnação apresentada, para REDUZIR o valor total da cominação para 
o montante de R$ 15.760,00, nos termos do art. 461,§6º, CPC. Determino, por fim, o prosseguimento da execução. Sem 
condenação em custas e sucumbência nesta fase processual. Intime-se. - ADV: ADALIA TAVARES DE ARAUJO (OAB 255033/
SP), ADENILZA DE OLIVEIRA (OAB 274519/SP), MARIA MERCEDES OLIVEIRA FERNANDES DE LIMA (OAB 82402/SP), 
ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), SIMONI ROCUMBACK (OAB 310252/SP), IVAN CARLOS DE ALMEIDA (OAB 
173886/SP), IZA RAMOS NANTES DE CASTILHO (OAB 310451/SP)

Processo 0002007-92.2013.8.26.0362 (036.22.0130.002007) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Carlos 
Edson da Silva - Vistos Tendo em vista que não houve bloqueio de numerários, JULGO EXTINTO o presente processo, com 
fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9.099, de 26.09.1995. Os documentos juntados aos autos ficarão anexados à ficha-
memória pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado, após o que serão inutilizados. Ainda que destruído o processo 
a execução poderá ser efetivada, extraindo-se, para esse fim, relatório do processo cadastrado no sistema informatizado oficial 
ou certidão da ficha memória arquivada, anotando-se a ocorrência e mantendo-se o mesmo número do processo originário 
(art. 14.2, do Prov. CSM nº 1670/2009). Oportunamente, façam-se as devidas anotações arquivando-se os autos. P.R.I. - ADV: 
FERNANDO MARQUES DE FARIAS (OAB 153692/SP)

Processo 0005923-08.2011.8.26.0362 (362.01.2011.005923) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Fernando Marques de Farias - Deborah Elaine Pinhati - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, 
face a guia de depósito judicial apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: FERNANDO MARQUES DE FARIAS (OAB 153692/
SP)

Processo 0006845-49.2011.8.26.0362 (362.01.2011.006845) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Sinesio Palhares - Jose Agnelli - - Durvalino Tome - - Nair Rodrigues de Mendonça - - Rosilei Rodrigues Tomé Viotto - - Rosinete 
Aparecida Rodrigues Tomé Raymundo - - Rosiméri Rodrigues Tomé de Quadros - Vistos. Manifeste-se o requerente acerca da 
certidão de fls. 251, informando ao juízo se houve composição amigável. - ADV: DANIEL DE CARLI (OAB 294346/SP), RAFAEL 
MARTINELLI RANGEL (OAB 265027/SP), ELISANGELA ZANCOPE ARICETO (OAB 171853/SP), EDNEA TRIONI (OAB 136941/
SP), MARIA DE LOURDES GARZÃO OLIVEIRA GAETA (OAB 230284/SP)

Processo 0015578-67.2012.8.26.0362 (362.01.2012.015578) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Serviços 
Profissionais - Bernardo Fontaniello Neto - Vidraçaria Vidros Box - Vistos. Expeça-se guia de levantamento em favor do autor. 
Após, aguarde-se o cumprimento do acordo. Decorrido o prazo, manifeste-se. Int. (Fica o(a) autor(a) intimado(a) a retirar a guia 
de levantamento judicial expedida no processo). - ADV: ADEMAR BALDUINO DE CARVALHO JUNIOR (OAB 290987/SP), CAIO 
FERNANDO BATISTA (OAB 319611/SP)

Processo 0016834-45.2012.8.26.0362 (362.01.2012.016834) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - 
Zoraide Gines Appolinário - Marcio Jose do Nascimento - - Jair Roberto Teodoro e outro - Vistos. Face a quitação do débito, 
JULGO EXTINTA a presente execução nos termos do artigo 794, inciso I do CPC, ficando insubsistente a penhora. Oficie-se a 
CEF. Após, arquivem-se. P.R.I. - ADV: JOSE ALVES BATISTA NETO (OAB 111165/SP)

Processo 0018658-39.2012.8.26.0362 (036.22.0120.018658) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Andre 
Luis de Mello - Estado de São Paulo - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a guia de depósito 
judicial apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: LUIZ GUSTAVO BOIAM PANCOTTI (OAB 173969/SP), MARCELO BIANCHI 
(OAB 274673/SP), LAIR ARONI (OAB 341190/SP), GISLAENE PLAÇA LOPES (OAB 137781/SP), JOAO BOSCO SANDOVAL 
CURY (OAB 95272/SP)

Processo 0018660-09.2012.8.26.0362 (036.22.0120.018660) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - 
Robson Alves - Estado de São Paulo - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a guia de depósito 
judicial apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: LUIZ GUSTAVO BOIAM PANCOTTI (OAB 173969/SP), LAIR ARONI (OAB 
341190/SP), JOAO BOSCO SANDOVAL CURY (OAB 95272/SP)

Processo 0019007-42.2012.8.26.0362 (036.22.0120.019007) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a 
guia de depósito judicial apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: LAIR ARONI (OAB 341190/SP), KELLY CRISTINA CAMILOTTI 
(OAB 157339/SP), MARCELO BIANCHI (OAB 274673/SP)

Processo 0019011-79.2012.8.26.0362 (036.22.0120.019011) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - João Felicio Oliveira Baptista - Fazenda do Estado de São Paulo - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 
(cinco) dias, face a guia de depósito judicial apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: LAIR ARONI (OAB 341190/SP), MARCELO 
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BIANCHI (OAB 274673/SP), KELLY CRISTINA CAMILOTTI (OAB 157339/SP)

Processo 0019012-64.2012.8.26.0362 (036.22.0120.019012) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a 
guia de depósito judicial apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: LAIR ARONI (OAB 341190/SP), KELLY CRISTINA CAMILOTTI 
(OAB 157339/SP), MARCELO BIANCHI (OAB 274673/SP)

Processo 0019013-49.2012.8.26.0362 (036.22.0120.019013) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Julio Cesar Silva Brito - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Para o(a) autor(a) se manifestar, no 
prazo de 5 (cinco) dias, face a guia de depósito judicial apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: LAIR ARONI (OAB 341190/SP), 
MARCELO BIANCHI (OAB 274673/SP), KELLY CRISTINA CAMILOTTI (OAB 157339/SP)

Processo 0019019-56.2012.8.26.0362 (036.22.0120.019019) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Regiane Rodrigues Jorge - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Para o(a) autor(a) se manifestar, no 
prazo de 5 (cinco) dias, face a guia de depósito judicial apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: KELLY CRISTINA CAMILOTTI 
(OAB 157339/SP), MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/SP), MARCELO BIANCHI (OAB 274673/SP), LAIR ARONI 
(OAB 341190/SP)

Processo 0019020-41.2012.8.26.0362 (036.22.0120.019020) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face 
a guia de depósito judicial apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: MARCELO BIANCHI (OAB 274673/SP), LAIR ARONI (OAB 
341190/SP), KELLY CRISTINA CAMILOTTI (OAB 157339/SP)

Processo 0019021-26.2012.8.26.0362 (036.22.0120.019021) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Ronivei Montefusco - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 
(cinco) dias, face a guia de depósito judicial apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: LAIR ARONI (OAB 341190/SP), KELLY 
CRISTINA CAMILOTTI (OAB 157339/SP), MARCELO BIANCHI (OAB 274673/SP)

Processo 0019023-93.2012.8.26.0362 (036.22.0120.019023) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Para o(a) autor(a) se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a guia 
de depósito judicial apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: GISLAENE PLAÇA LOPES (OAB 137781/SP), KELLY CRISTINA 
CAMILOTTI (OAB 157339/SP), MARCELO BIANCHI (OAB 274673/SP), LAIR ARONI (OAB 341190/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ FERNANDO STEINBERG

ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILVIA REGINA DE CAMPOS LEME

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0080/2015

Processo 1000816-24.2015.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - JOSÉ JESUÍNO - A 
GUAÇUANA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - Vistos. Com efeito, há prova inequívoca da verossimilhança das 
alegações do autor, uma vez que os comprovantes carreados à inicial (fls. 10/12) evidenciaram o pagamento do débito, que 
gerou a restrição cadastral/protesto promovidos pela ré. Já o fundado receio de dano de difícil ou incerta reparação consiste na 
própria conspurcação do seu nome, considerando-se que restrições/protestos indevidos rotulam a pessoa e inibem a concessão 
de crédito no mercado em geral. Logo, defiro a tutela antecipada para que seja suspenso, provisoriamente, o protesto e excluída, 
ou inibida, a restrição cadastral objeto desta lide, em 72 horas, sob pena de multa diária de R$150,00 (cento e cinquenta reais), 
nos termos do art. 273, CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 16 de março de 2015, às 14h15min, na Rua Chico 
de Paula, nº 564, Centro, nesta. Cite-se, intime-se e oficie-se (SCPC, Serasa e Cartório de Protestos). (FICA O(A) AUTOR(A) 
CIENTE DA EXPEDIÇÃO DOS OFÍCIOS OS QUAIS ESTÃO À DISPOSIÇÃO PARA IMPRESSÃO). - ADV: CARLOS JORGE 
OSTI PACOBELLO (OAB 156188/SP)

Processo 1005121-85.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - JOÃO 
ANTONIO LOPES - Renato de Paiva Oliveira - Vistos. Dispensado o relatório. Fundamento e decido. Com efeito, o pedido inicial 
não procede. Vejamos. Nesse sentido, inexiste sinalização de parada obrigatória no local do acidente, portanto, aplica-se a 
regra do art. 29, III, c, do CTB, que confere preferência ao condutor que vem pela direita. Veja-se: Art. 29. O trânsito de veículos 
nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: III - quando veículos, transitando por fluxos que se 
cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente 
de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; c) nos demais 
casos, o que vier pela direita do condutor. Portanto, quem desrespeitou a preferencial foi o próprio autor, destacando-se, que, o 
fato de já haver ingressado no referido cruzamento, não afasta sua responsabilidade civil. No entanto, existem provas acerca da 
alegada alta velocidade do réu, que não vinha observando as regras de trânsito prescritas no CTB, conforme relato testemunhal 
(Johnisvan). Em resumo, com essa alta velocidade, em local inadequado (bairro residencial), o réu agiu com imprudência e 
imperícia, deixando de prever um acidente que era, absolutamente, previsível. Portanto, o pedido contraposto também não 
comporta acolhimento. Nessa linha, ficou assentada a questão da preferencial de passagem, à luz das normas de trânsito 
vigentes, mas, também, está provado que o réu dirigia seu carro em alta velocidade. Em virtude da caracterização de culpa 
concorrente, em grau muito similar, mostra-se razoável que cada uma das partes suporte os próprios prejuízos, na esteira do 
que reza o art. 945 do Código Civil. Como se sabe, quando o grau de culpa dos agentes é muito parecido, isto é, a contribuição 
de ambos mostra-se similar, rompe-se o nexo de causalidade, e tudo recomenda que cada parte assuma seus prejuízos. Nem 
sempre, o reconhecimento da culpa concorrente implica na redução proporcional das indenizações. Isso depende do grau 
de culpa dos agentes envolvidos no fato deflagrador da responsabilidade civil. Aliás, a solução aplicada neste caso vem ao 
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encontro dos ideais e dos princípios da Lei n. 9.099/95, que concedeu ao juiz a prerrogativa de julgar com base na equidade, 
ainda que inexista lacuna legal. Nos juizados, busca-se a verdade real, mas, o juiz pode procurá-la com maiores predicados 
e mesmo resolver os litígios com critérios novos, sustentados em sua experiência comum, de homem integrante do contexto 
social. Veja-se: “Acidente de veículos Culpa concorrente - Condutor de veículo que transita por rodovia em velocidade superior 
a 20% do que a permitida - Motociclista que realiza a travessia da via, sem observar a placa “PARE” - Colisão que resulta na 
morte do motociclista e em danos materiais para os dois veículos - Culpa concorrente reconhecida - Danos compensados, cada 
parte arcando com os seus - Ação principal e pedido contraposto improcedentes - Manutenção da r. sentença de primeiro grau 
(TJSP, Ap. sem revisão n. 1103860008, 29ª Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2007, rel. Des. Claudio Teixeira Villar)”. Nada 
mais justo, enfim, que cada um suporte os seus prejuízos. Ante o exposto: I - JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. II - 
JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Sem condenação em verbas de sucumbência (art. 55, LJE). P. R. I. (VALOR 
DAS CUSTAS DE PREPARO R$ 212,50). - ADV: KIRINO LOPES (OAB 329362/SP)

Processo 1005163-37.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Vera Lucia de 
Souza Godoi Bueno - Andressa Cristina Nunes Faccanali - - Luis Fernando Faccanali - Para o(a) autor(a) se manifestar face à 
petição de fls. 71/72, em que requerido(a) junta recibo de pagamento. - ADV: RAUL RODOLFO TOSO JUNIOR (OAB 153581/
SP), PAULO CESAR SABINO DA SILVA (OAB 285456/SP), ELAINE CRISTINA GAZIO (OAB 297155/SP)

Processo 1006149-88.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - 
SOLANGE MARTINS DOS SANTOS OLIVEIRA - Shopping Buriti Mogi Empreendimento Imobiliário SPE Ltda - Para o(a) autor(a) 
se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, face a guia de depósito judicial apresentada pelo(a) requerido(a). - ADV: ACACIO 
APARECIDO BENTO (OAB 121558/SP), FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/SP)

Processo 1006352-50.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - EVERTON 
LUIZ DO CARMO e outro - RENOVIAS CONCESSIONÁRIAS S/A - Para o(a) autor(a) se manifestar face à petição de fls. 99/101, 
em que requerido(a) junta comprovante de pagamento e requer a extinção do feito. - ADV: MAURÍCIO DA COSTA FONTES 
(OAB 169242/SP), VANESSA MINIACI (OAB 332914/SP), LAIS RITCHELE OLIVEIRA CAMILO (OAB 333062/SP)

Processo 1007435-04.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
VALDECI CÂNDIDO DA SILVA - BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Dispensado o relatório 
Fundamento e decido. Esta lide comporta julgamento antecipado (art. 33 da Lei dos Juizados Especiais), uma vez que a questão 
é mais de direito e os documentos são suficientes para a decisão, sem a necessidade da prova oral. Com efeito, o pedido 
procede em parte. Vejamos. No final do ano de 2013, o C. STJ pacificou o entendimento acerca da possibilidade de cobrança 
da tarifa de cadastro e do IOF nos financiamentos bancários. As chamadas TEC (emissão) e TAC (abertura) foram vedadas, 
depois do mês de abril de 2008. Nesse sentido, porém, a cobrança de tarifas relativas à avaliação do bem, serviços de terceiros, 
e outros, ainda implica em conduta abusiva da instituição financeira, eis que transfere ônus do fornecedor ao consumidor. Dessa 
feita, não se justifica como defesa, o argumento de que o objeto contratual foi firmado mediante adesão, pelo contrário, esse 
fator apenas revela que os padrões contratuais da ré estão em desacordo com as leis. Insta salientar que, apesar de o autor ter 
firmado contrato por espontânea vontade, as cláusulas abusivas podem ser reconhecidas a qualquer tempo e é responsabilidade 
do fornecedor reparar os danos porventura causados. Conforme Rizzato Nunes: “Ora, em contrato de adesão, como é o caso do 
consórcio firmado, são nulas as cláusulas abusivas (art. 51, Lei 8.078/90), dentre as quais aquelas que coloquem o consumidor 
em desvantagem exagerada (inciso IV do mesmo artigo), estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor 
(inciso XV) se mostre ‘excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza do contrato, o interesse das 
partes e outras circunstâncias peculiares ao caso’ (§ 1º, inciso III, art. 51) e ofenda os princípios fundamentais do CDC (§ 
1º, inciso I, do mesmo artigo 51). Dentre esses princípios está a boa-fé (artigo 4º, III), que é também condição geral dos 
contratos (art. 51, IV). E essa boa-fé é objetiva, presumida como regra de conduta nas relações de consumo (Curso de Direito 
do Consumidor, Rizzatto Nunes, 4ª Ed., Saraiva: São Paulo, 2009, p. 656)”. Portanto, a repetição simples é de rigor, eis que as 
instituições financeiras, apesar de contarem com excelente aparato jurídico, insistem em ignorar comandos legais, na esperança 
de que poucos irão reagir. Nessa linha, a jurisprudência tem entendido que não incide, no caso, a norma descrita no art. 42, 
p. único, CDC, porque a cobrança foi efetivada de acordo com cláusulas contratuais, em tese, legais e permitidas. Confira-se: 
“Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito. Malgrado prevalência do princípio 
pacta sunt servanda, privilegia-se a modificação de cláusulas contratuais que rezem teratologia a convergir para a onerosidade 
ingente. Vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Relação de consumo evidenciada. Obediência às normas do CDC. 
Comando da Súmula 297 do STJ. Revisional. Tarifas. Serviços de terceiros no valor de R$1.700,00, seguros no importe R$777,81, 
registro de contrato no montante de R$91,42 e tarifa de avaliação de bens na quantia de R$249,00. Inviabilidade. Cobrança 
indevida na medida em que não especifica, de forma clara e efetiva, sua finalidade, à luz dos artigos 46, 51, incisos IV e XII e 
54, parágrafo 4º, do Código de Defesa do Consumidor. Infringência dos princípios da transparência e da informação. Abusiva 
transferência de obrigação do fornecedor ao consumidor à luz do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Apelo 
provido. Revisional. Repetição de indébito. Dar-se-á encetado o recálculo a repetição do indébito de forma simples considerada 
a inexistência de má-fé da casa bancária, podendo haver compensação entre os débitos e créditos. Correção monetária pelos 
índices da Tabela Prática do TJSP desde a data dos respectivos desembolsos. Juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação. 
Recurso provido em parte. Sucumbência. Considerada a procedência da demanda, consagra-se a inversão da sucumbência, 
cabendo à apelada suportar as custas do processo e honorários de advogado, abonada a verba fixada. Sentença reformada. 
Recurso provido (Apelação nº4001597-83.2013.8.26.0032, 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
j. 7 de agosto de 2014, rel. Des. Sérgio Rui)”. Todavia, como se trata de repetição de indébito, e não, de simples multa civil, a 
aplicação desse dispositivo deve incidir somente sobre o valor que já foi efetivamente pago pelo autor (parcialmente quitado). 
Dessa maneira, é devido ao autor o ressarcimento da quantia de R$2.721,72, que se refere às tarifas de serviços de terceiros 
e registro de contrato, inclusas, indevidamente, no contrato bancário. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
o pedido para condenar a ré ao pagamento em favor do autor da quantia de R$2.721,72, corrigida monetariamente pela tabela 
prática do TJ/SP, desde a data do cálculo de fls. 160 (10.12.2014), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a 
citação. Destaca-se que o pagamento deverá ser feito em até 15 dias, sob a pena de multa de 10%, independentemente, de 
nova intimação, nos moldes preconizados pelo art. 475-J do CPC (Enunciado nº 105, FONAJE). Sem condenação em verbas de 
sucumbência. P. R. I. (VALOR DAS CUSTAS DE PREPARO R$ 212,50). - ADV: PRISCILA KEI SATO (OAB 159830/SP), ANDRE 
LUIS PONTES (OAB 123885/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP)
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Processo 1007710-50.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - ANA LÚCIA DE 
ARAÚJO - Banco Itaucard S/A - Vistos. Dispensado o relatório Fundamento e decido. Esta lide comporta julgamento antecipado 
(art. 33 da Lei dos Juizados Especiais), uma vez que a questão é mais de direito e os documentos são suficientes para a decisão, 
sem a necessidade da prova oral. Refuta-se a prejudicial de prescrição, porque se trata de obrigação de trato sucessivo, e o 
marco inicial do lapso prescricional somente pode ser considerado, após o decurso de todas as prestações. No mérito, o pedido 
procede em parte. Vejamos. No final do ano de 2013, o C. STJ pacificou o entendimento acerca da possibilidade de cobrança 
da tarifa de cadastro e do IOF nos financiamentos bancários. As chamadas TEC (emissão) e TAC (abertura) foram vedadas, 
depois do mês de abril de 2008. Nesse sentido, porém, a cobrança de tarifas relativas à avaliação do bem, serviços de terceiros, 
e outros ainda implica em conduta abusiva da instituição financeira, eis que transfere ônus do fornecedor ao consumidor. Dessa 
feita, não se justifica como defesa, o argumento de que o objeto contratual foi firmado mediante adesão, pelo contrário, esse 
fator apenas revela que os padrões contratuais da ré estão em desacordo com as leis. Insta salientar que, apesar de o autor ter 
firmado contrato por espontânea vontade, as cláusulas abusivas podem ser reconhecidas a qualquer tempo e é responsabilidade 
do fornecedor reparar os danos porventura causados. Conforme Rizzato Nunes: “Ora, em contrato de adesão, como é o caso do 
consórcio firmado, são nulas as cláusulas abusivas (art. 51, Lei 8.078/90), dentre as quais aquelas que coloquem o consumidor 
em desvantagem exagerada (inciso IV do mesmo artigo), estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor 
(inciso XV) se mostre ‘excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza do contrato, o interesse das 
partes e outras circunstâncias peculiares ao caso’ (§ 1º, inciso III, art. 51) e ofenda os princípios fundamentais do CDC (§ 
1º, inciso I, do mesmo artigo 51). Dentre esses princípios está a boa-fé (artigo 4º, III), que é também condição geral dos 
contratos (art. 51, IV). E essa boa-fé é objetiva, presumida como regra de conduta nas relações de consumo (Curso de Direito 
do Consumidor, Rizzatto Nunes, 4ª Ed., Saraiva: São Paulo, 2009, p. 656)”. Entretanto, o seguro de proteção financeira não 
se confunde com tarifa, e deve ser considerado válido, porque se trata de objeto lícito e possível, sem qualquer configuração 
de abuso nessa contratação. Enfim, a repetição simples das tarifas é de rigor, eis que as instituições financeiras, apesar de 
contarem com excelente aparato jurídico, insistem em ignorar comandos legais, na esperança de que poucos reagirão. Nessa 
linha, a jurisprudência tem entendido que não incide, no caso, a norma descrita no art. 42, p. único, CDC, porque a cobrança 
foi efetivada de acordo com cláusulas contratuais, em tese, legais e permitidas. Confira-se: “Ação declaratória de nulidade de 
cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito. Malgrado prevalência do princípio pacta sunt servanda, privilegia-
se a modificação de cláusulas contratuais que rezem teratologia a convergir para a onerosidade ingente. Vulnerabilidade 
técnica, jurídica ou econômica. Relação de consumo evidenciada. Obediência às normas do CDC. Comando da Súmula 297 do 
STJ. Revisional. Tarifas. Serviços de terceiros no valor de R$1.700,00, seguros no importe R$777,81, registro de contrato no 
montante de R$91,42 e tarifa de avaliação de bens na quantia de R$249,00. Inviabilidade. Cobrança indevida na medida em que 
não especifica, de forma clara e efetiva, sua finalidade, à luz dos artigos 46, 51, incisos IV e XII e 54, parágrafo 4º, do Código 
de Defesa do Consumidor. Infringência dos princípios da transparência e da informação. Abusiva transferência de obrigação 
do fornecedor ao consumidor à luz do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Apelo provido. Revisional. 
Repetição de indébito. Dar-se-á encetado o recálculo a repetição do indébito de forma simples considerada a inexistência de 
má-fé da casa bancária, podendo haver compensação entre os débitos e créditos. Correção monetária pelos índices da Tabela 
Prática do TJSP desde a data dos respectivos desembolsos. Juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação. Recurso provido 
em parte. Sucumbência. Considerada a procedência da demanda, consagra-se a inversão da sucumbência, cabendo à apelada 
suportar as custas do processo e honorários de advogado, abonada a verba fixada. Sentença reformada. Recurso provido 
(Apelação nº4001597-83.2013.8.26.0032, 22ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 7 de agosto de 
2014, rel. Des. Sérgio Rui)”. Todavia, como se trata de repetição de indébito, e não, de simples multa civil, a aplicação desse 
dispositivo deve incidir somente sobre o valor que já foi efetivamente pago pelo autor (parcialmente quitado). O valor do indébito 
será objeto de liquidação por simples cálculo aritmético, na fase de execução, porque a memória apresentada pelo autor contém 
expurgos relativos ao seguro de proteção financeira. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: I 
- Declarar a nulidade das cláusulas contratuais, que autorizaram a cobrança das tarifas abusivas (registo de contrato, avaliação 
de bem, serviços de terceiros, e gravame), conforme relacionado na petição inicial. II - Condenar a ré à repetição de indébito 
simples, cujo valor será apurado na fase de execução, por simples cálculo aritmético, expurgando-se a verba relativa ao seguro 
de proteção financeira, corrigido monetariamente pela tabela prática do TJ/SP, desde cada desembolso, e acrescido de juros 
de mora de 1% ao mês, desde a citação. Sem condenação em verbas de sucumbência. P. R. I. (VALOR DAS CUSTAS DE 
PREPARO R$ 293,66). - ADV: LUÍS HENRIQUE HIGASI NARVION (OAB 154272/SP), ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DA 
SILVA JUNIOR (OAB 320628/SP)

Processo 1008120-11.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - PAULO 
SERGIO DOS SANTOS - BANCO CACIQUE S/A - Vistos. Dispensado o relatório. Fundamento e decido. Esta lide comporta 
julgamento antecipado (art. 33 da Lei dos Juizados Especiais), uma vez que a questão é mais de direito e os documentos 
são suficientes para a decisão, sem a necessidade da prova oral. Com efeito, o pedido procede em parte. Vejamos. Ressalta-
se que o caso configura-se como um daqueles típicos de inversão do ônus da prova, vez que não seria razoável exigir-se 
do consumidor prova de fato negativo, e a má-fé não se presume. No que atine à responsabilidade civil, não há dúvidas 
acerca do comportamento ilícito da empresa ré, pois ela não comprovou que houve qualquer tipo de contratação de serviço 
pelo autor. Ademais, não comprovou a regularidade do procedimento de contratação, as cautelas tomadas, ou mesmo, a 
autenticidade dos dados que lhe foram repassados, quando da suposta negociação. Nesse sentido, a responsabilidade dos 
fornecedores de serviços, em casos de aquisição de serviços, mediante o uso de documentos falsos ou repasse inverídico de 
informações, independe da ocorrência de culpa. Aliás, frisa-se que se tem observado que no ato das celebrações dos contratos, 
as instituições financeiras não agem com a prudência que exigem suas atividades, assumindo o risco inerente a essa atitude 
perigosa. Inclusive, o flexibilizar das maneiras de contratação implica na ampliação da clientela, mas, gera inúmeros riscos, os 
quais devem ser assumidos pelo fornecedor, que poderia evitar-lhes com maior cuidado. Assim, tendo em vista que, incumbida 
do ônus de comprovar a contratação dos serviços pela autora, à ré não trouxe à demanda nenhum elemento fidedigno em sua 
defesa, devem prosperar as alegações iniciais. Como se sabe, a inscrição indevida, ainda que momentânea, rotula o consumidor 
perante a sociedade como mau pagador, ficando sem acesso aos meios de crédito, em evidente prejuízo à sua imagem e à 
sua autoestima (aspecto psíquico). Veja-se: “Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos 
morais. Inscrição indevida do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Banco réu que deixou de comprovar a existência da 
dívida alegada. Sentença de procedência essencialmente mantida (art. 252 do RITJSP), alterada apenas no que tange à multa 
por litigância de má fé, no caso indevida. Recurso provido em parte. ( Apelação nº 0065429-82.2008.8.26.0114, 10ª Câmara de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 11 de junho de 2013).” Todavia, a indenização 
por danos morais não representa uma forma de enriquecimento sem causa, devendo-se limitar a compensar o mal sofrido, com o 
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natural desestímulo da conduta ilícita. Nesse sentido, pontificam PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO, 
que: “O Juiz, investindo-se na condição de árbitro, deverá fixar a quantia que considere razoável para compensar o dano sofrido. 
Para isso, pode o magistrado valer-se de quaisquer parâmetros sugeridos pelas partes, ou mesmo adotados de acordo com 
sua consciência e noção de equidade, entendida esta na visão aristotélica de justiça no caso concreto (Novo Curso de Direito 
Civil, vol. III, pág. 354, Saraiva, Responsabilidade Civil, 4ª edição)”. Por fim, a honra não pode ser medida, exclusivamente, 
por critérios objetivos, pois se cuida de valor altamente subjetivo (atributo da personalidade), logo, sem proporção exata com 
mercadorias e serviços. Então, à míngua de qualquer critério legal, mas, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e 
a capacidade econômica da ré, tem-se que a quantia de R$ 7.240,00 é suficiente a tal desiderato, sem abuso. Para concluir, o 
protesto lavrado na Comarca de Americana envolve créditos da União e, portanto, não pode ser abrangido por esta sentença, 
em virtude da incompetência absoluta ratione personae. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 
I - Confirmar a tutela antecipada de fls. 50/51. II - Declarar a inexigibilidade dos débitos relacionados na inicial, excetuando-se 
o crédito da Fazenda Nacional. III - Condenar a ré ao pagamento em favor do autor da quantia de R$7.240,00, a título de danos 
morais, atualizada monetariamente pela tabela prática do TJ/SP, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambas desde o 
arbitramento. Note-se que o pagamento deverá ser feito em até 15 dias, independentemente, de nova intimação, na forma do 
art. 475-J, do CPC, sob a pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em verbas 
de sucumbência. P. R. I. (VALOR DAS CUSTAS DE PREPARO R$ 434,40). - ADV: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 
152305/SP), SERGIO DORIVAL GALLANO (OAB 156486/SP)

Processo 1008124-48.2014.8.26.0362 (apensado ao processo 1008120-11.2014.8.26) - Procedimento do Juizado Especial 
Cível - Indenização por Dano Moral - PAULO SERGIO DOS SANTOS - Banco Bradesco S/A - Vistos. Dispensado o relatório. 
Fundamento e decido. Esta lide comporta julgamento antecipado (art. 33 da Lei dos Juizados Especiais), uma vez que a questão 
é mais de direito e os documentos são suficientes para a decisão, sem a necessidade da prova oral. Com efeito, o pedido procede 
em parte. Vejamos. Ressalta-se que o caso configura-se como um daqueles típicos de inversão do ônus da prova, vez que não 
seria razoável exigir-se do consumidor prova de fato negativo, e a má-fé não se presume. No que atine à responsabilidade civil, 
não há dúvidas acerca do comportamento ilícito da empresa ré, pois ela não comprovou que houve qualquer tipo de contratação 
de serviço pelo autor. Ademais, não comprovou a regularidade do procedimento de contratação, as cautelas tomadas, ou mesmo, 
a autenticidade dos dados que lhe foram repassados, quando da suposta negociação. Nesse sentido, a responsabilidade dos 
fornecedores de serviços, em casos de aquisição de serviços, mediante o uso de documentos falsos ou repasse inverídico de 
informações, independe da ocorrência de culpa. Aliás, frisa-se que se tem observado que no ato das celebrações dos contratos, 
as instituições financeiras não agem com a prudência que exigem suas atividades, assumindo o risco inerente a essa atitude 
perigosa. Inclusive, o flexibilizar das maneiras de contratação implica na ampliação da clientela, mas, gera inúmeros riscos, os 
quais devem ser assumidos pelo fornecedor, que poderia evitar-lhes com maior cuidado. Assim, tendo em vista que, incumbida 
do ônus de comprovar a contratação dos serviços pela autora, à ré não trouxe à demanda nenhum elemento fidedigno em sua 
defesa, devem prosperar as alegações iniciais. Como se sabe, a inscrição indevida, ainda que momentânea, rotula o consumidor 
perante a sociedade como mau pagador, ficando sem acesso aos meios de crédito, em evidente prejuízo à sua imagem e à 
sua autoestima (aspecto psíquico). Veja-se: “Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos 
morais. Inscrição indevida do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Banco réu que deixou de comprovar a existência da 
dívida alegada. Sentença de procedência essencialmente mantida (art. 252 do RITJSP), alterada apenas no que tange à multa 
por litigância de má fé, no caso indevida. Recurso provido em parte. ( Apelação nº 0065429-82.2008.8.26.0114, 10ª Câmara de 
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 11 de junho de 2013).” Todavia, a indenização 
por danos morais não representa uma forma de enriquecimento sem causa, devendo-se limitar a compensar o mal sofrido, com o 
natural desestímulo da conduta ilícita. Nesse sentido, pontificam PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO, 
que: “O Juiz, investindo-se na condição de árbitro, deverá fixar a quantia que considere razoável para compensar o dano sofrido. 
Para isso, pode o magistrado valer-se de quaisquer parâmetros sugeridos pelas partes, ou mesmo adotados de acordo com 
sua consciência e noção de equidade, entendida esta na visão aristotélica de justiça no caso concreto (Novo Curso de Direito 
Civil, vol. III, pág. 354, Saraiva, Responsabilidade Civil, 4ª edição)”. Por fim, a honra não pode ser medida, exclusivamente, 
por critérios objetivos, pois se cuida de valor altamente subjetivo (atributo da personalidade), logo, sem proporção exata com 
mercadorias e serviços. Então, à míngua de qualquer critério legal, mas, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e 
a capacidade econômica da ré, tem-se que a quantia de R$ 7.240,00 é suficiente a tal desiderato, sem abuso. Para concluir, o 
protesto lavrado na Comarca de Americana envolve créditos da União e, portanto, não pode ser abrangido por esta sentença, 
em virtude da incompetência absoluta ratione personae. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 
I - Confirmar a tutela antecipada de fls. 50/51. II - Declarar a inexigibilidade dos débitos relacionados na inicial, excetuando-se 
o crédito da Fazenda Nacional. III - Condenar a ré ao pagamento em favor do autor da quantia de R$7.240,00, a título de danos 
morais, atualizada monetariamente pela tabela prática do TJ/SP, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambas desde o 
arbitramento. Note-se que o pagamento deverá ser feito em até 15 dias, independentemente, de nova intimação, na forma do 
art. 475-J, do CPC, sob a pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em verbas de 
sucumbência. P. R. I. (VALOR DAS CUSTAS DE PREPARO R$ 434,40). - ADV: SERGIO DORIVAL GALLANO (OAB 156486/SP), 
BRAZ PESCE RUSSO (OAB 21585/SP), JACK IZUMI OKADA (OAB 90393/SP)

Processo 1008167-82.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - JOSÉ 
APARECIDO DOS SANTOS - Banco BMG S/A - Vistos. Dispensado o relatório. Fundamento e decido. Esta lide comporta 
julgamento antecipado (art. 33 da Lei dos Juizados Especiais), uma vez que a questão é mais de direito e os documentos são 
suficientes para a decisão, sem a necessidade da prova oral. Com efeito, o pedido procede. Vejamos. Ressalta-se que o caso 
configura-se como um daqueles típicos de inversão do ônus da prova, vez que não seria razoável exigir-se do consumidor 
prova de fato negativo, e a má-fé não se presume. Ainda, os documentos juntados a fls. 20/21 atestaram a irregularidade 
dessa restrição ao crédito, porque o autor fez um empréstimo junto ao Banco BMG, mediante desconto consignado em seu 
benefício previdenciário. Entretanto, houve uma falha no repasse desses descontos consignados em aposentadoria, e o 
Banco-réu promoveu, equivocadamente, a restrição ao nome do autor, que não estava inadimplente. Dessa forma, a restrição 
decorreu de equívoco no sistema de repasse de terceiros e, tal erro não pode ser carreado aos consumidores, pois as empresas 
devem assumir o risco econômico de suas atividades. Inclusive, não se trata de responsabilidade do consumidor o repasse 
de dados a terceiros sobre pagamentos efetuados, o que deflui como dever anexo da própria quitação, sem maiores entraves 
pela fornecedora. Portanto, houve dano moral, pois a conspurcação do nome, ainda que momentânea, ocasiona inúmeros 
constrangimentos, tais como: a fama de mau pagador, a inibição do crédito, e o abalo à autoestima. Confira-se: “INDENIZAÇÃO 
- DANO MORAL - Inscrição do nome da autora indevidamente em cadastro de inadimplentes mesmo após o pagamento da dívida 
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- Responsabilidade efetiva e objetiva da Empresa Ré que inseriu indevidamente o nome da autora dos órgãos de proteção ao 
Crédito - Dano moral caracterizado - Verba indenizatória fixada com base no princípio da razoabilidade - Sentença reformada. 
Recurso parcialmente provido (TJ/SP, Ac. n°01532517, Ap. n° 7,141.279-0, da Comarca de São José do Rio Preto, 24ª Câmara 
de Direito Privado-D, Juíza Relatora Graciella Salzman, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo)”. Dessa forma, é mais 
do que presumível, no caso concreto, que os fatos narrados na petição inicial ultrapassaram a órbita dos meros dissabores, 
caracterizando-se o dever de indenizar. Todavia, a indenização por danos morais não representa enriquecimento sem causa, 
devendo-se limitar a compensar o mal sofrido, com o natural desestímulo da conduta ilícita, sendo o pedido: mera estimativa. 
Nesse sentido, pontificam PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO, que: “O Juiz, investindo-se na condição 
de árbitro, deverá fixar a quantia que considere razoável para compensar o dano sofrido. Para isso, pode o magistrado valer-se 
de quaisquer parâmetros sugeridos pelas partes, ou mesmo adotados de acordo com sua consciência e noção de equidade, 
entendida esta na visão aristotélica de justiça no caso concreto (Novo Curso de Direito Civil, volume III, página 354, Saraiva, 
Responsabilidade Civil, 4ª Edição)”. Por fim, a honra não pode ser medida, exclusivamente, por critérios objetivos, pois se 
cuida de valor altamente subjetivo (atributo da personalidade), logo, sem proporção exata com mercadorias e serviços. Então, 
à míngua de qualquer critério legal, mas, considerando-se as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica do 
réu, tem-se que a quantia de R$ 5.000,00 é suficiente a tal desiderato, sem abuso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 
o pedido para: I - Confirmar a tutela antecipada (fls. 22/23). II - Condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a 
título de danos morais, atualizada monetariamente pela tabela do TJ/SP, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambas 
desde o arbitramento. Note-se que o pagamento deverá ser feito em até 15 dias, independentemente, de nova intimação, na 
forma do art. 475-J, do CPC, sob a pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em 
verbas de sucumbência (art. 55, LJE). P. R. I. (VALOR DAS CUSTAS DE PREPARO R$ 212,50) - ADV: CARLOS JORGE OSTI 
PACOBELLO (OAB 156188/SP), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB 317407/SP), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES 
(OAB 76696/MG)

Processo 1008329-77.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - EVERSON RODRIGUES JORGE - Nextel Telecomunicações LTDA - Vistos. Dispensado o relatório. Fundamento 
e decido. Esta lide comporta julgamento antecipado, uma vez que a questão de mérito posta nos autos se revela unicamente de 
direito, sendo desnecessária a prova oral. Com efeito, o pedido procede. Vejamos. De início, ressalta-se que o caso configura-
se como um daqueles típicos de inversão do ônus da prova, vez que não seria razoável exigir-se do consumidor prova de 
fato negativo, e a má-fé não se presume. Com efeito, o autor comprovou por meio de documentos anexos, que efetivou o 
cancelamento do serviço de internet, por divergências na oferta e nas cobranças efetuadas pela ré, antes de qualquer fruição do 
mesmo. Dessa forma, confirmou-se a narrativa inicialmente apresentada, ficando claro nos autos que, apesar do cancelamento 
do serviço, a ré promoveu o cadastro indevido do nome do autor em órgão de proteção ao crédito. Nessa quadra, não há dúvidas 
sobre o comportamento negligente da requerida, que, além de cobrar dívida não existente, promoveu, irregularmente, a inclusão 
do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito. Portanto, houve dano moral, pois a manutenção da conspurcação do 
nome, ainda que momentânea, ocasiona inúmeros constrangimentos, tais como: a fama de mau pagador, a inibição do crédito, e 
o inegável abalo à autoestima. Confira-se: “APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA 
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA Prestação de Serviços de Telefonia Solicitação 
de cancelamento de linha móvel de celular - Cancelamento não efetivado Emissão de faturas, após o pedido de cancelamento, 
por serviços não utilizados - Apontamento irregular junto aos órgãos de proteção ao crédito Dano moral confirmado pela simples 
negativação do nome da autora no cadastro de proteção ao crédito, sem a necessidade de comprovação do prejuízo concreto. 
DANO MORAL INDENIZAÇÃO ADMISSIBILIDADE - Dano - in re ipsa - Circunstância fática que supera o mero aborrecimento 
pelo ilícito contratual e permite a ofensa indenizável Quantificação que deve traduzir o exato benefício econômico postulado 
pela autora Indenização devida a este título. DANO MORAL MAJORAÇÃO Admite-se a majoração da indenização quando 
sua fixação se dá por valor ínfimo, consideradas as circunstâncias do caso concreto Correção monetária incidirá desde o 
arbitramento Inteligência da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça Juros de mora incidente desde a data da inclusão do 
nome da autora nos órgão de proteção ao crédito Recurso provido (TJ/SP, Ap. n° 9200438-74.2009.8.26.0000, da Comarca de 
Santo André, 32ª Câmara de Direito Privado, 13.10.2011, Relator Luis Fernando Nishi)”. Por outro lado, a indenização por danos 
morais não pode representar uma forma de enriquecimento sem causa, devendo-se limitar a compensar o mal sofrido, com o 
natural desestímulo da conduta ilícita. Nessa esteira, pontificam PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO, 
que: “O Juiz, investindo-se na condição de árbitro, deverá fixar a quantia que considere razoável para compensar o dano sofrido. 
Para isso, pode o magistrado valer-se de quaisquer parâmetros sugeridos pelas partes, ou mesmo adotados de acordo com sua 
consciência e noção de eqüidade, entendida esta na visão aristotélica de justiça no caso concreto (In Novo Curso de Direito 
Civil, volume III, pág.. 354, Editora. Saraiva, resp.. civil, 4ª edição.)”. Por fim, a honra não pode ser medida, exclusivamente, 
por critérios objetivos, pois se cuida de valor altamente subjetivo; logo, sem proporção exata com as quantias equivalentes 
às mercadorias e aos serviços. Então, à míngua de qualquer critério legal, mas, considerando-se as circunstâncias do caso 
concreto e a capacidade econômica da empresa ré, tem-se que a quantia de R$ 7.240,00 é suficiente a tal desiderato. Ante o 
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para: I - Confirmar a tutela antecipada. II - Anular o contrato descrito na petição inicial. 
III - Condenar a ré ao pagamento ao autor da quantia de R$ 7.240,00, a título de danos morais, atualizada monetariamente pela 
tabela prática do TJ/SP, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, ambas desde o arbitramento. Note-se que o pagamento 
deverá ser feito em até 15 dias, independentemente, de nova intimação, na forma do art. 475-J, do CPC, sob a pena de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em verbas de sucumbência (art. 55, LJE). P. R. I. (VALOR 
DAS CUSTAS DE PREPARO R$ 434,40). - ADV: SERGIO DORIVAL GALLANO (OAB 156486/SP), GUSTAVO GONÇALVES 
GOMES (OAB 266894/SP)

Processo 1008345-31.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - ALDO 
FELICIO BERTUCHI - PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - - Mafre Vera 
Cruz Seguradores S/A - Vistos. Dispensado o relatório. Fundamento e decido. Trata-se de questão, exclusivamente, de direito, 
desafiando-se o julgamento antecipado da lide, sem qualquer atropelo processual. Com efeito, a corré Arthur Lundgren Tecidos 
S/A é parte ilegítima para figurar no polo passivo, porque não foi contratada para cobrir riscos próprio de uma seguradora, 
que está bem identificada na relação material. No mérito, o pedido não procede. Vejamos. Nesse sentido, o documento de 
fls. 76 bem demonstrou que a vigência do seguro residencial contratado pelo autor estava limitada ao dia 30 de abril de 2014, 
ao passo que os sinistros se deram em 25 e 28 de maio de 2014. Além disso, o próprio autor confessou que efetuou diversos 
pagamentos com atraso, e ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. O contrato de seguro tem regras e o consumidor deve 
respeitar-lhes. Portanto, o contrato estava liquidado, sem vigência, e sem cobertura. Em suma, a negativa da seguradora está 
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bem fundamentada, e tem respaldo jurídico, sem qualquer vício ou abuso. Também, não se vislumbra qualquer dano moral, seja 
pela ausência de ato ilícito, seja pela configuração de mero aborrecimento com a negativa de pagamento da indenização do 
seguro contratado. Confira-se: “... só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo 
à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio 
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano 
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no 
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se 
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos 
mais triviais aborrecimentos... (Sérgio Cavalieri Filho, “Programa de Responsabilidade Civil”, 2ª edição, Ed. Malheiros, 1999)”. 
Ante o exposto: I - JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em relação à corré Arthur Lundgren Tecidos S/A, 
por ilegitimidade passiva (267, VI). II - JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido em face de Mapfre Vera Cruz Seguradora 
S/A (269, I, CPC). Não são devidas verbas de sucumbência. P. R. I. (VALOR DAS CUSTAS DE PREPARO R$ 360,00) - ADV: 
MARCELO RAYES (OAB 141541/SP), MARIANA PARIZZI BASSI (OAB 245489/SP), IVANILDA BORGES FERREIRA (OAB 
252116/SP), DAURO LOHNHOFF DOREA (OAB 110133/SP)

Processo 1008353-08.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Corretagem - ANTONIO ALMEIDA - - 
DARCI EVARISTO DE ALMEIDA - MRV PRIME MORADA DO CAMPO INCORPORAÇÕES SPE LTDA - Vistos. Dispensado o 
relatório. Fundamento e decido. Refuta-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, porque o compromisso de compra 
e venda firmou-se com a ré, e eventual repasse da comissão de corretagem, à imobiliária, não desfigura essa relação jurídica. 
Refuta-se, também, a preliminar de inépcia da inicial, por falta de documentos essenciais, porque o negócio jurídico em tela 
não prescinde de forma solene, e a questão probatória está relacionada ao mérito da causa. No mérito, o pedido procede em 
parte. Vejamos. Nessa esteira, tem-se que o motivo do desfazimento do compromisso de compra e venda foi a negativa em 
relação à liberação do financiamento pela CEF, portanto, sem qualquer culpa ou dolo da ré MRV Prime. Pela letra fria da Lei 
(art. 418, CC) os autores teriam direito à repetição da comissão de corretagem, porque não houve resultado útil no negócio, 
mas, não teriam direito ao reembolso do sinal ou arras. Entretanto, a repetição parcial do total pago, com o desconto de verbas 
de administração parece a melhor alternativa, porque resguarda os direitos de ambas as partes, sem excessos. Inclusive, está 
em consonância com a Súmula nº 1 da Seção de Direito Privado do TJ/SP, que determina a devolução dos valores pagos pelo 
comprador, mas, com o desconto das verbas de administração. Veja-se: “Súmula 1: O Compromissário comprador de imóvel, 
mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos 
próprios de administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como com o valor que se arbitrar pelo 
tempo de ocupação do bem”. Nesse passo, a retenção de 20% do valor pago, em termos de equidade, parece muito justa, 
porque a ré não teve culpa em relação à negativa do financiamento, e teve despesas relacionadas à venda do bem. Inclusive, 
uma multa de 8% sobre o valor total do negócio, prevista no respectivo compromisso de compra e venda, não parece razoável 
porque implicaria na retenção total do sinal pago, provavelmente. Para concluir, os autores têm o direito à repetição dos valores 
pagos, mas, com o desconto das despesas de administração, que ficam arbitradas em 20% do total pago, à luz do critério da 
equidade (art. 6º, LJE). Veja-se: “Conforme leciona o Professor Antonio Claudio da Costa Machado, a equidade é a permissão 
dada ao juiz para fazer justiça sem sujeitar-se de forma absoluta à vontade contida na regra legal; é liberdade para dar a cada 
um o que é seu sem subordinar-se rigorosamente ao direito escrito”. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
o pedido para condenar a ré ao pagamento em favor dos autores da quantia de R$ 5.130,88 (equivalente a 80% do total pago), 
corrigida monetariamente pela tabela prática do TJ/SP, desde cada desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, 
desde a citação. Note-se que o pagamento deverá ser feito em até 15 dias, independentemente, de nova intimação, na forma 
do art. 475-J, do CPC, sob a pena de multa de 10% sobre o valor atualizado da condenação. Sem condenação em verbas de 
sucumbência. P. R. I. (VALOR DAS CUSTAS DE PREPARO R$ 212,50) - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/
SP), MARILÚ CANAVESI PORTA (OAB 210325/SP)

Processo 1008447-53.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - JOAO 
RENATO MARTINS CESAR - Banco Volkswagen S/A - - Paschoalotto Serviços Financeiros Ltda - Vistos. Dispensado o relatório. 
Fundamento e decido. Esta lide comporta julgamento antecipado (art. 33 da Lei dos Juizados Especiais), uma vez que a questão 
é mais de direito e os documentos são suficientes para a decisão, sem a necessidade da prova oral. Comporta acolhimento 
a preliminar de ilegitimidade passiva da corré Pascoalotto Serviços Financeiros, na medida em que atuou como simples 
mandatária (preposta), para fins de cobrança do crédito bancário. No mérito, o pedido procede. Vejamos. Nesse sentido, o 
autor confessou que atrasou o pagamento de uma parcela do financiamento do seu carro, mas, solicitou uma segunda via do 
respectivo boleto bancário. Porém, por obra de estelionatários virtuais, esse pagamento foi destinado a outra pessoa. Alegou o 
réu, que o problema do vírus relacionado à emissão de boletos tem sido investigado por autoridades federais e internacionais, 
mas, que se trata de situação relacionada ao computador do usuário, sem sua participação. Não é o que parece. Isso porque os 
Bancos devem assegurar boas condições de utilização dos seus serviços, prevenindo-se da ação de estelionatários virtuais, e 
assumindo a responsabilidade em caso de danos sofridos pelos seus clientes. Nessa esteira, o autor utilizou o internet banking 
do Banco Bradesco S/A para efetuar o pagamento do boleto (2ª via), com juros e correção monetária, e ainda tomou o cuidado 
de avisar o réu acerca desse pagamento. Veja-se: “APELAÇÃO BANCÁRIO FRAUDE NO PAGAMENTO DE BOLETOS AÇÃO 
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RECURSO DO RÉU. 1. DEVER DE INDENIZAR 
Argumentos do banco apelante que não convencem Falha na prestação dos serviços caracterizada Genéricas alegações de 
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, sem comprovação ou documentação que lhe fundamente. Teoria do risco. 
Boleto bancário fraudado. Necessidade de indenizar o autor pela quantia não creditada. SENTENÇA MANTIDA RECURSO 
DESPROVIDO (Apelação nº 0161199-08.2012.8.26.0100, 37ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
j. 27 de agosto de 2013, rel. Des. Sergio Gomes)”. É certo que o réu não poderia ser responsabilizado pelo serviço do Banco 
Bradesco S/A, mas, antes de promover a restrição ao nome do autor, deveria ter certificado, junto à empresa de cobrança 
terceirizada, acerca da existência do pagamento. Com seu “açodamento”, assumiu o risco do dano. Insta salientar que o réu tem 
direito de regresso em relação ao Banco Bradesco S/A, mas, que deve (ou pode) ser exercitado em ação autônoma, para não 
dificultar a pretensão do consumidor. Enfim, a repetição de indébito, em dobro, é medida de rigor, porque o autor foi cobrado, 
de forma vexatória, por débito que já havia quitado, incindindo o disposto no art. 42, parágrafo único, CDC. Inclusive, houve 
dano moral, porque a inscrição indevida rotula o consumidor como mau pagador, ficando sem acesso aos meios de crédito, em 
evidente prejuízo à sua imagem e à sua autoestima (aspecto psíquico). Veja-se: “Apelação. Ação declaratória de inexistência de 
débito c.c. indenização por danos morais. Inscrição indevida do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Banco réu que deixou 
de comprovar a existência da dívida alegada. Sentença de procedência essencialmente mantida (art. 252 do RITJSP), alterada 
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apenas no que tange à multa por litigância de má fé, no caso indevida. Recurso provido em parte (Apelação nº 0065429-
82.2008.8.26.0114, 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, rel. Des. Cesar Ciampolini, j. 11 de 
junho de 2013).” Todavia, a indenização por danos morais não representa uma forma de enriquecimento sem causa, devendo-
se limitar a compensar o mal sofrido, com o natural desestímulo da conduta ilícita. Nesse sentido, pontificam PABLO STOLZE 
GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO, que: “O Juiz, investindo-se na condição de árbitro, deverá fixar a quantia que 
considere razoável para compensar o dano sofrido. Para isso, pode o magistrado valer-se de quaisquer parâmetros sugeridos 
pelas partes, ou mesmo adotados de acordo com sua consciência e noção de equidade, entendida esta na visão aristotélica 
de justiça no caso concreto (Novo Curso de Direito Civil, vol. III, pág. 354, Saraiva, Responsabilidade Civil, 4ª edição)”. Por 
fim, a honra não pode ser medida, exclusivamente, por critérios objetivos, pois se cuida de valor altamente subjetivo (atributo 
da personalidade), logo, sem proporção exata com mercadorias e serviços. Então, à míngua de qualquer critério legal, mas, 
considerando-se as circunstâncias do caso concreto e a capacidade econômica da ré, tem-se que a quantia de R$ 5.000,00 
é suficiente a tal desiderato, sem abuso. Ante o exposto: I - JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em 
relação à corré PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS Ltda., por ilegitimidade passiva ad causam (267, VI). II - JULGO 
PROCEDENTE o pedido para: Confirmar a tutela antecipada. Condenar o réu BANCO VOLKSWAGEN S/A ao pagamento ao 
autor da quantia de R$ 827,20, atualizada pela tabela prática do TJ/SP, desde o desembolso, e acrescida de juros de mora de 
1% ao mês, desde a citação. Condenar o réu BANCO VOLKSWAGEN S/A ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 
5.000,00, a título de danos morais, atualizada monetariamente pela tabela prática do TJ/SP, e acrescida de juros de mora de 
1% ao mês, ambas desde o arbitramento. Note-se que o pagamento deverá ser feito em até 15 dias, independentemente, de 
nova intimação, na forma do art. 475-J, do CPC, sob a pena de multa de 10% (Enunciado nº 105, FONAJE). Sem verbas de 
sucumbência. P. R. I. (VALOR DAS CUSTAS DE PREPARO R$ 401,44). - ADV: CAROLINE ALESSANDRA ZAIA (OAB 241013/
SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 1009026-98.2014.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - LUIS 
ALBERTO FRANCO - OI MÓVEL S/A - Vistos. Com efeito, há prova da verossimilhança das alegações do autor, uma vez que os 
documentos juntados à inicial (fls. 15/22) comprovaram o pagamento da renegociação do débito, que gerou a restrição cadastral 
questionada. De sua vez, o fundado receio de dano de difícil ou incerta reparação consiste na própria conspurcação do seu 
nome, considerando-se que restrições indevidas rotulam a pessoa e inibem a concessão de crédito em geral. Logo, defiro a 
tutela antecipada para que seja excluída, ou inibida, a restrição cadastral objeto desta lide, em 72 horas, pena de multa diária de 
R$150,00 (cento e cinquenta reais), nos termos do art. 273, CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 16 de março de 
2015, às 14h45min, na Rua Chico de Paula, nº 564, Centro, nesta. Cite-se, intime-se e oficie-se (SCPC e Serasa). (FICA O(A) 
AUTOR(A) CIENTE DA EXPEDIÇÃO DOS OFÍCIOS OS QUAIS ESTÃO À DISPOSIÇÃO PARA IMPRESSÃO). - ADV: SELMA 
HONORIO CORREA (OAB 120256/SP)

Processo 4003677-97.2013.8.26.0362 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - JOÃO BATISTA PAES FILHO - 
TELEFFÔNICA BRASIL S.A - Para as partes se manifestarem em termos de face a devolução dos autos pelo Colégio Recursal 
com a respectiva decisão no agravo de instrumento - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE 
MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), ANDRE LUIS PONTES (OAB 123885/SP)

MOGI-MIRIM
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOGI MIRIM EM 09/02/2015

PROCESSO :0000943-73.2015.8.26.0363
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : B.A.
ADVOGADO : 149647/SP - Luiz Ronaldo Macedo
REQDO : M.A.P.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000953-20.2015.8.26.0363
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : L.M.S.
ADVOGADO : 117204/SP - Debora Zelante
REQDO : L.G.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000954-05.2015.8.26.0363
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA
ADVOGADO : 190789/SP - Solange Heloisa da Silva Alves
REQDO : BANCO DO BRASIL
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0000955-87.2015.8.26.0363
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO : 124809/SP - Fabio Frasato Caires
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REQDO : EDER LUIZ MONTANHOLLI
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000956-72.2015.8.26.0363
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO : 124809/SP - Fabio Frasato Caires
REQDO : LUCIANO LINO ALMEIDA SANTOS
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000952-35.2015.8.26.0363
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
ADVOGADO : 97087/SP - Henrique Bastos Marquezi
REQDO : L M V CRISTO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS ME
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0000959-27.2015.8.26.0363
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BANCO VOLKSWAGEN S/A
ADVOGADO : 31618/SP - Dante Mariano Gregnanin Sobrinho
REQDA : GISELE PAULA BELCHIOR
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000960-12.2015.8.26.0363
CLASSE :OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
REQTE : IVETE RICCI
ADVOGADO : 306495/SP - Jose Herminio Luppe Campanini
REQDO : FAZENDA PÚBLICADO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000957-57.2015.8.26.0363
CLASSE :INVENTÁRIO
REQTE : SUELI APARECIDA REIS DA SILVA
ADVOGADO : 277934/SP - Luís Rodolpho Furigo
INVTARDO : LAÉRCIO DA SILVA
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0000958-42.2015.8.26.0363
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS
ADVOGADO : 188968/SP - Flavio Reiff Toller
EXECTDA : LUZIA APARECIDA ZEFERINO
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000961-94.2015.8.26.0363
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : CELSO CAMPOS DO AMARAL LAPA
ADVOGADO : 151539/SP - Roberto Laffythy Lino
EXECTDO : ROBSON LUIS GUIZELLI
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000962-79.2015.8.26.0363
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : CELS0 CAMPOS DO AMARAL LAPA
ADVOGADO : 151539/SP - Roberto Laffythy Lino
EXECTDO : JAIR VITAL DO PRADO
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000964-49.2015.8.26.0363
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MARINARA ALLEGRINE PORPHIRIO
ADVOGADO : 201023/SP - Gesler Leitão
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000963-64.2015.8.26.0363
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : LUCAS BOTEGA SPINELLI
ADVOGADO : 182606/SP - Benedito Alves de Lima Neto
REQDO : CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000970-56.2015.8.26.0363
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CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : EDNA CARDOSO DA SILVA ARAUJO
ADVOGADO : 168977/SP - Vanderlei Vedovatto
REQDO : SHOFFAR MÓVEIS PLANEJADOS
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0000969-71.2015.8.26.0363
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : JOSÉ HORÁCIO ROMÃO ZANUTO
ADVOGADO : 117204/SP - Debora Zelante
EXECTDA : SEBASTIANA NICOLAU DE OLIVEIRA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000971-41.2015.8.26.0363
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : MEDRAL ENERGIA LTDA
ADVOGADO : 178395/SP - André Magrini Basso
EMBARGDO : ALEXANDRE ALVES LOGISTICA ME
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000973-11.2015.8.26.0363
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGTE : ND IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA ME
ADVOGADO : 259155/SP - João Fabio Vieira
EMBARGDO : FAZENDA PÚBLICA FEDERAL
VARA :SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS

PROCESSO :0000972-26.2015.8.26.0363
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE : MARIA CECILIA FELIX CARVALHO
ADVOGADO : 117204/SP - Debora Zelante
REQDO : JOSE NAZARENO DE CARVALHO
VARA :2ª VARA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO FERNANDO ZENI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0054/2015
Processo 0000606-26.2011.8.26.0363 (363.01.2011.000606) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 

Bradesco Sa - João Antonio da Fonseca Me - - João Antonio da Fonseca - Vistos. Fls 82/83: defiro o bloqueio da transferência 
de eventuais veículos em nome dos executados.Proceda a serventia o necessário pelo sistema RENAJUD. Intime-se. - ADV: 
ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 0000606-26.2011.8.26.0363 (363.01.2011.000606) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - João Antonio da Fonseca Me - - João Antonio da Fonseca - Procedi bloqueio de transferência dos veículos 
placas CWM9807 e BSO5844, registrados em nome de João Antonio da Fonseca ME, sob o primeiro pesa restrição de alienação 
fiduciária; bloqueio de transferência também para o veículo placa DMU5621 registrado em nome de João Antonio da Fonseca; 
tudo conforme extratos que seguem. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 0001671-85.2013.8.26.0363 (036.32.0130.001671) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
Bradesco Sa - Carlos Augusto da Silva - - Maria Aparecida Camargo da Silva - VISTOS: Ausentes mínimos indícios de eventual 
predisposição do executado de pagar o débito, nada parece justificar a designação de audiência de tentativa de conciliação. 
Não se deslembre, por fim, de que a busca por composição consensual não é providência exclusiva do Juízo; ao revés, pode 
e deve ser tentada pelas partes extrajudicialmente mesmo. INDEFIRO, então, o requerimento feito a fls. 56. Requeira o banco 
exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, outras providências que reputar pertinentes à satisfação de seu crédito. No silêncio, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 0002021-90.2009.8.26.0144 (144.01.2009.002021) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Antonio 
Eurides Malvezi - Arthur Piccini Vilhena - - Luiz Francisco de Lemos - Partes: Manifestem-se no prazo de 10(dez) dias acerca do 
laudo pericial encartado às fls.136/156. - ADV: ELAINE VICENTE FERREIRA (OAB 145842/SP), CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI 
(OAB 214483/SP), ANTONIO DIAS COLNAGO (OAB 293506/SP), HENRI DIAS (OAB 108881/SP)

Processo 0002264-47.1995.8.26.0363 (363.01.1995.002264) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa - Industria e Comercio de Ferro e Sucata Mogi Ltda - - Francisco Minervino - - Maria Joana Marques 
Minervino - Vistos. Ante a omissão do executado em cumprir o disposto no artigo 600, IV, do CPC, configurando, pois, ato 
atentatório à dignidade da justiça, aplico-lhe a multa de 10% sobre o valor do débito, prevista no artigo 601 do mesmo diploma 
legal. Manifeste-se o exequente em termos do prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) dias e apresente cálculo atualizado 
do débito. Intime-se. Mogi Mirim, 04 de dezembro de 2014. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO 
OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), ROLDAO ALVES DE MAGALHAES (OAB 41026/SP)

Processo 0002408-45.2000.8.26.0363 (363.01.2000.002408) - Monitória - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A 
- Jose Aparecido Barbosa Transportes Me - - Jose Aparecido Barbosa - Vistos. Proceda a serventia a consulta por meio do 
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sistema Renajud, a fim de o nome do credor fiduciário do veículo descrito às fls.209. Com a resposta, intime-se o credor 
fiduciário, por via postal, da penhora e avaliação efetivada sobre o veículo, anexando-se cópia do auto de fls.221. Anoto que o 
bem já foi avaliado por ocasião da penhora. Intime-se. - ADV: ARGEU JORGE VIEIRA (OAB 183810/SP), FLAVIO OLIMPIO DE 
AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)

Processo 0002408-45.2000.8.26.0363 (363.01.2000.002408) - Monitória - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A - 
Jose Aparecido Barbosa Transportes Me - - Jose Aparecido Barbosa - Procedi apenas a consulta dos bloqueios que recaíram 
sobre o veículo, pois o sistema RENAJD não disponibiliza a indicação do credor fiduciário. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO 
(OAB 34248/SP), ARGEU JORGE VIEIRA (OAB 183810/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)

Processo 0002876-67.2004.8.26.0363 (363.01.2004.002876) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Onofre Jose 
da Silva - - José Inácio da Silva - - João Batista da Silva - - Sebastião Ignácio da Silva - - Jânio Geraldo da Silva - - Sebastião 
Darci da Silva - Maria Terezinha da Silva - - Sebastião Ignácio da Silva - Vistos. Dada a desídia também do inventariante outrora 
nomeado à fl. 132 (José Ignácio da Silva), restituo ao cargo o inventariante Onofre José da Silva. Em que pese o recolhimento 
das custas à fl. 199/201, deu-se sem em data bem posterior à apuração feita à fl. 194, sem a devida correção. Ao contador 
para atualização das custas. Após, intime-se o inventariante para o recolhimento da diferença, no prazo de 10 (dez) dias. 
Oportunamente, tornem conclusos para homologação da partilha. Int. - ADV: FRANCISCO PASSOS DA CRUZ (OAB 60598/SP)

Processo 0003237-84.2004.8.26.0363 (363.01.2004.003237) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Edna 
Ostrovsky de Rezende - Associacao Comercial e Empresarial de Artur Nogueira - Certifico e dou fé que o recurso de Apelação 
interposto pela requerente às fls. 250 é tempestivo (protocolo integrado aos 25/08/2014), uma vez que o prazo para interposição 
de recurso foi restituído pelo r. despacho de fls. 250, disponibilizado no Dje em 07/08/2014 já que r. sentença de fls. 238/240 
foi disponibilizada no DJE em 24/01/2014, havendo a suspensão de prazo no período 07/02/2014 a 12/02/2014 (Prov. CSM nº 
1490/2008), Certifico, ainda, que as custas de preparo e porte remessa/retorno não foram devidamente recolhidos, havendo, no 
recurso interposto, pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. - ADV: RUBENS FALCO ALATI FILHO (OAB 112793/
SP), JAIR RATEIRO (OAB 83984/SP)

Processo 0003414-96.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão - Liminar - BANCO VOLKSWAGEN S/A - JOSELITO CORDEIRO 
DA SILVA - Requerente: Manifestar-se em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 
de extinção. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RAPHAEL NEVES 
COSTA (OAB 225061/SP), HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP)

Processo 0003726-72.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - ARMANDO ASSAD FAICAL GHANDOUR - Bloqueio de circulação do 
veículo placa FJL4262, em nome do réu. - ADV: VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP)

Processo 0004090-54.2008.8.26.0363 (apensado ao processo 0000779-21.2009.8.26) (363.01.2008.004090) - Execução 
de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Eduardo Pinto do Amaral - Anderson Luiz do Prado - - Cláudia Roberta do Prado - 
Vistos. Observe o exequente que já foram vários os deferimentos de penhora on line em desfavor dos executados sem sucesso. 
Defiro última tentativa, devendo ser recolhida a despesa de impressão para tanto. Intime-se. Mogi Mirim, 04 de dezembro de 
2014. - ADV: ELOISA HELENA TOGNIN (OAB 139958/SP), ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/SP), JOAO AESSIO 
NOGUEIRA (OAB 139706/SP)

Processo 0004209-98.1997.8.26.0363 (363.01.1997.004209) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Estado de Sao Paulo S A - M C e Manufaturado de Metais, Madeiras e Celulose Ltda - - Luiz Antonio de Souza - - Jose 
Roberto Branco - Recolha o exequente a taxa referente ao substabelecimento juntado às fls. 327 e as despesas para consulta no 
sistema Renajud - valor de R$36,60). - ADV: GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP), MIGUEL ALFREDO MALUFE 
NETO (OAB 16505/SP)

Processo 0004427-33.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Financiamento de Produto - DARLITON SANTOS DA 
SILVA - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por 
DARLINTON SANTOS DA SILVA contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Em consequência, EXTINGO o processo 
na forma do artigo 269, I, e 285-A, ambos do Código de Processo Civil. Custas e despesas pelo autor, observada a gratuidade. 
P.R.I. - ADV: LETICIA MULLER (OAB 262685/SP)

Processo 0004969-56.2011.8.26.0363 (363.01.2011.004969) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Nice Brandão - 
Marcia Pereira da Silva - Vistos. Indefiro o reforço de penhora requerido às fls. 52 pois que o valor dos bens penhorados às fls. 
47 supera o valor do débito. Requeira o exequente o que de direito no prazo de 10 dias. Intime-se. Mogi Mirim, 04 de dezembro 
de 2014. - ADV: DECIO SURUR (OAB 18816/SP), ANDRE APARECIDO BARBOSA (OAB 121154/SP)

Processo 0005003-94.2012.8.26.0363 (363.01.2012.005003) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Locação de Imóvel - Fátima Terezinha Bruno - Josiane Aparecida Tagliaferro - Vistos. Fls 79/80: defiro. Proceda a serventia o 
necessário para a pesquisa quanto a existência de veículos em nome da executada pelo sistema RENAJUD. Em caso positivo, 
providencie o bloqueio da transferência. Intime-se. - ADV: JOSE GEORGE FERRAZ (OAB 143193/SP)

Processo 0005003-94.2012.8.26.0363 (363.01.2012.005003) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Locação de Imóvel - Fátima Terezinha Bruno - Josiane Aparecida Tagliaferro - Não foram localizados veículos em nome da 
executada, conforme extrato que segue. - ADV: JOSE GEORGE FERRAZ (OAB 143193/SP)

Processo 0005526-43.2011.8.26.0363 (363.01.2011.005526) - Execução de Título Extrajudicial - Antonio Cezarino Bizigatto 
- Margarida Maria Venâncio - A consulta do endereço da executada através do sistema RENAJUD restou negativa em razão da 
não localização de bens, conforme extrato que segue. - ADV: MARCOS MELLONI DE FARIA (OAB 165323/SP)

Processo 0005527-28.2011.8.26.0363 (363.01.2011.005527) - Execução de Título Extrajudicial - Antonio Cezarino Bizigatto 
- Margarida Maria Venâncio - - Francisco Damião do Carmo Dias - Procedi a consulta do endereço do co-executado Francisco 
Damião do Carmo Dias, localizado na Rua Cristiano Cruz, 304, térreo, Jardim maria Beatriz, Mogi Mirim, CPE 13803.022; não 
localizados bens em nome da executada Margarida, conforme extratos que seguem. - ADV: MARCOS MELLONI DE FARIA (OAB 
165323/SP)

Processo 0005536-10.1999.8.26.0363 (363.01.1999.005536) - Procedimento Sumário - Contratos de Consumo - Nova Plast 
Industria e Comercio Ltda - Henricus Antonius Maria Scheltinga - Exequente: Manifeste-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre 
a resposta do ofício prestada pelo Banco Santander a fls. 263, bem como em termos de prosseguimento do feito, sob pena de 
arquivamento. - ADV: LEANDRA MAIRA AIO CEREZER (OAB 208890/SP), RANIERI RAISER FERREIRA (OAB 286316/SP)

Processo 0005943-93.2011.8.26.0363 (363.01.2011.005943) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Roseverli 
Luiz de Moraes - Antonio Carlos de Almeida - Vistos. Ante a certidão retro, nomeio depositário do bem a inventariante Aline 
Daiana Nieri de Almeida. Após, cumpra-se a serventia integralmente o despacho de fls. 68 (intimação e comunicação nos autos 
de Arrolamento). Determino o levantamento da penhora de fls. 46. Intime-se. - ADV: ADRIANO FRANCISCO (OAB 281651/SP)

Processo 0006113-31.2012.8.26.0363 (363.01.2012.006113) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
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Juvenal Simoso - Dalton Raimundo Gomes - Vistos. Recebo o recurso de apelação do autor em ambos efeitos, nos termos do 
artigo 520, “caput”, do CPC. Ante a apresentação de contrarrazões de apelação pelo requerido (fls. 92/101, remetam-se os 
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Subseção de Direito Privado 1 - 1ª a 10ª Câmaras - Complexo Judiciário do Ipiranga - sala 
45. Intime-se. - ADV: MILTON PATHEIS DOS SANTOS (OAB 146901/SP), JOSIVALDO DE ARAUJO (OAB 165981/SP)

Processo 0006389-91.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV FINANCEIRA 
S/A - C F I - CLEITON CHAGAS FARIAS DA SILVA - Vistos, Esclareça o autor se está desistindo da ação (artigo 267, VIII do 
CPC), ou apresente o acordo, para homologação e extinção nos termos do artigo 269, inciso III do CPC. Int. - ADV: CRISTINA 
ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0006429-44.2012.8.26.0363 (363.01.2012.006429) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Lucinei Ferreira da Rocha - - Nermani José da Rocha - Vistos. A ordem de bloqueio de circulação foi 
emanada pelo Juízo da 3ª Vara Judicial desta Comarca, portanto, a solicitação de liberação para licenciamento do veículo 
deverá ser encaminhada àquele destinatário. Esclareço que a ordem de bloqueio de transferência, determinada nestes autos, 
não impede o licenciamento do veículo. Nada mais sendo requerido, no prazo de 15 (quize) dias, aguarde-se o cumprimento do 
acordo, retornando os autos ao arquivo. Int. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 0007672-23.2012.8.26.0363 (363.01.2012.007672) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Irmãos Davoli Sa Importação e Comércio - Walter Francatto Junior - Autor: Dar andamento ao feito, no prazo de 48(quarenta e 
oito horas) sob pena de extinção - ADV: RITA DE CASSIA MUNIZ (OAB 95338/SP)

Processo 0007793-80.2014.8.26.0363 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
LISLEY VALEIRO - SÔNIA APARECIDA DOS REIS SANTOS - - SERAFIM APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - IMOBILIÁRIA 
CIDA S/E LTDA - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por LISLEY VALEREIRO para o fim de, 
declarada a rescisão do contrato de locação havido entre as partes, decretar o despejo de SÔNIA APARECIDA DOS REIS 
SANTOS e SERAFIM APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS, facultado o prazo de quinze (15) dias para a desocupação voluntária 
do imóvel, sob pena de acontecer coercitivamente. Condeno os réus, ademais, e solidariamente, no pagamento dos alugueres e 
demais despesas indicadas na petição inicial, tudo corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros 
moratórios a partir da citação, no importe de 1% (um por cento) ao mês (artigos 406 do novel Código Civil e 161, parágrafo 1o, 
do Código Tributário Nacional), além do valor vencido desde a tramitação do feito, corrigido também a partir de cada vencimento. 
Os réus pagarão ainda, e solidariamente, as custas, despesas processuais e a honorária advocatícia aqui fixada em 15% (quinze 
por cento) do valor atualizado da ação na época do efetivo desembolso, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº1.060/50, porque 
beneficiários da gratuidade judiciária (deferida nesta oportunidade). P. R. I. - ADV: HEBER CHRISTOFOLETTI (OAB 89260/SP), 
ANTONIO FERREIRA ALVES (OAB 111924/SP)

Processo 0007899-57.2005.8.26.0363 (363.01.2005.007899) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - 
Valdecir Rodrigues da Silva & Cia Ltda Me - - Rosana Neres de Santana Silva e outro - Vistos. Defiro o requerimento formulado 
na petição da fl. 196. Deposite o exeqüente o valor correspondente à cobrança do serviço de obtenção de informações junto 
à Secretaria da Receita Federal (pessoa física: Valor: R$12,20 por pessoa, independentemente da quantidade de exercícios 
solicitados / pessoa jurídica: R$12,20 por exercício solicitado. / código 434-1, Guia de Fundo de despesas do Tribunal de Justiça 
- Impressão de informações do sistema INFOJUD). Com a juntada da guia de recolhimento acima referida, proceda a serventia 
à consulta das 03 (três) últimas declarações de rendimentos dos executados, através do sistema INFOJUD. Após, dê-se vista ao 
exeqüente, para que requeira o que de direito. Int. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO 
OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 0008329-14.2002.8.26.0363 (363.01.2002.008329) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Pro Vaso Industria e Comercio de Fertilizantes Organicos Ltda - Inplac Industria de Plasticos Ltda - - Banco A B N Amro 
Real Sa - Vistos. Ante o decurso do prazo para embargos, expeça-se mandado para remoção do bem adjudicado. Intime-
se-o o arrematante por carta para que se manifeste e providencie os meios necessários para tanto. De resto, apresente o 
exequente cálculo atualizado do débito para averiguar eventual quitação do débito ou dívida remanescente a ser cobrada, ante 
a arrematação nos autos. Intime-se. Mogi Mirim, 04 de dezembro de 2014. - ADV: MARCIA SOUZA BULLE OLIVEIRA (OAB 
134323/SP), JOSE MARIO ARAUJO DA SILVA (OAB 122639/SP), SILVIA CRISTINA DE FREITAS (OAB 139559/SP), ENEIDA 
AMARAL (OAB 97945/SP)

Processo 0008736-68.2012.8.26.0363 (363.01.2012.008736) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
André Lopes & Cia Ltda Me - Rr Reformas Rápidas Ltda - - Carlos Alberto Castropil - Vistos. Ante a informação trazida aos autos 
pelo exequente (fl. 68), levante-se o sequestro da fl. 53. Certifique-se no auto. Publique-se o teor da certidão da fl. 90. Requeira 
o exequente em termos do prosseguimento do feito. Int. - ADV: VANALDO NÓBREGA CAVALCANTE (OAB 205057/SP)

Processo 0009171-71.2014.8.26.0363 - Monitória - Cheque - WLADIMIR PEREIRA ROSA - ANTONIO QUEIROZ - Vistos. 
HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes às fls. 31/32 e, por 
conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação Monitória que WLADIMIR PEREIRA ROSA move contra ANTONIO QUEIROZ, 
processo nº 0009171-71.2014, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes 
pelo réu observando ser beneficiário da gratuidade judiciária. Homologo a renúncia ao direito de recorrer. Certifique-se o trânsito 
em julgado e remetam-se os autos ao arquivo, aguardando comunicação das partes notícia do integral cumprimento do acordo 
para posterior baixa do feito no sistema SAJ. P.R.I. - ADV: JOSIVALDO DE ARAUJO (OAB 165981/SP), ROLDAO ALVES DE 
MAGALHAES (OAB 41026/SP)

Processo 0009423-74.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO BRADESCO 
S/A - M E R PUBLICIDADE LTDA - - MARCIO EVANDRO RIBEIRO - VISTOS: Citem-se os executados, para que no prazo 
de 03 (três) dias, efetuem o pagamento da dívida, na forma do que dispõe o artigo 652 do Código de Processo Civil, com 
a redação dada pela Lei nº 11.382/06. Cientifiquem-nos, outrossim, de que poderão opor embargos independentemente de 
penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do encarte aos autos do mandado de citação. 
Cientifiquem-nos ainda de que poderão, reconhecendo o débito posto em cobrança, depositar 30% (trinta por cento) do valor 
devido aí incluída a honorária advocatícia - e oferecer proposta de pagamento da verba remanescente em até 06 (seis) vezes, 
com parcelas mensais acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma do artigo 
745-A do sobredito diploma legal. Decorrido o lapso de 03 (três) dias acima referido sem pagamento, deverá o Oficial de Justiça, 
munido da 2ª via do mandado, penhorar tantos bens quantos bastem para a garantia da dívida principal e seus acréscimos 
(preferencialmente aqueles indicados pelo próprio credor na petição inicial), procedendo, desde logo, a respectiva avaliação 
(ressalvadas as hipóteses de aceitação do valor estimado pelo executado ou de estrita necessidade de conhecimento técnico 
especializado) e a intimação dos executados, na forma do que dispõem os artigos 652, parágrafos 1º e 2º e 4º, e 680, ambos 
também do Código de Processo Civil. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, proceder-se-á também a intimação dos 
cônjuges (se casados forem), providenciando o exeqüente à averbação referida no artigo 659, parágrafo 4º, daquele texto 
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legal. Não localizados os executados para intimação da penhora, o Oficial de Justiça certificará detalhadamente as diligências 
realizadas e devolverá o mandado em Cartório, na forma do que dispõe o parágrafo 5º do dispositivo legal antes mencionado. 
Para hipótese de pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, na forma do artigo 20, parágrafo 
4º, também do Código de Processo Civil, reduzidos da metade na hipótese de adimplemento no tríduo antes mencionado 
(artigo 652-A do Código de Processo Civil). Cumpra-se, servindo este de mandado. Intimem-se. - ADV: CLAUDIO KAZUYOSHI 
KAWASAKI (OAB 122626/SP)

Processo 0009423-74.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO BRADESCO 
S/A - M E R PUBLICIDADE LTDA - - MARCIO EVANDRO RIBEIRO - Manifeste-se o Autor, acerca da certidão do Oficial de 
Justiça de fls. 58, Teor da Certidão: CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 363.2014/013234-1 
dirigi-me até a rua Dom Bosco e, percorrendo sua extensão, não encontrei o nº 02. Certifico mais que me dirigi ao imóvel de 
nº 287 e, nas várias diligências realizadas, não encontrei ninguém na residência. Diante do exposto, devolvo o presente em 
cartório. O referido é verdade e dou fé. Mogi Mirim, 14 de novembro de 2014. - ADV: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 
122626/SP)

Processo 0009533-44.2012.8.26.0363 (363.01.2012.009533) - Procedimento Sumário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 
- Cleonete Delfino Mondini - João Martins da Silva - - Lídice Cruz da Silva - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 
formulados por CLEONETE DELFINO MONDINI para o fim de condenar JOÃO MARTINS DA SILVA e LÍDICE CRUZ DA SILVA, 
solidariamente, no pagamento de 13.757,40 (treze mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), valores estes 
acrescidos de correção monetária (pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) e juros à razão de 
1% ao mês, ambos desde o ajuizamento da ação. Os réus pagarão ainda, e também solidariamente, as custas e despesas 
processuais, além da honorária advocatícia ora arbitrada em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa na época do 
efetivo desembolso. P.R.I. - ADV: BETELLEN DANTE FERREIRA (OAB 143702/SP), SERGIO PARENTI (OAB 78130/SP)

Processo 0009778-60.2009.8.26.0363 (363.01.2009.009778) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - 2 Irmãos Produtos de Petróleo Ltda - Star 
Oil Comércio Indústria e Reciclagem de Óleos Vegetais Minerais e Lubrificantes Ltda - Procedi bloqueio de transferência dos 
veículos registrados em nome de Diogo Batista de Oliveira, indicados à fl. 186, com exceção daquele VW Passat 2008, sem 
indicação da placa e não localizado em nome da pessoa acima. - ADV: MARCOS ANTONIO ZAFANI CORDEIRO (OAB 156257/
SP), NEWTON CARLOS ARAUJO KAMUCHENA (OAB 78792/SP)

Processo 0009778-60.2009.8.26.0363 (363.01.2009.009778) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - 2 Irmãos Produtos de Petróleo Ltda - Star 
Oil Comércio Indústria e Reciclagem de Óleos Vegetais Minerais e Lubrificantes Ltda - VISTOS. Reconsidero o despacho da 
fl. 188. Defiro o requerimento formulado a fl. 186. Proceda a serventia ao bloqueio de transferência de veículos indicados a fl. 
186, através do sistema RENAJUD. Com a resposta, dê-se vista ao exequente, para que requeira em termos do prosseguimento 
do feito, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. - ADV: MARCOS ANTONIO ZAFANI CORDEIRO (OAB 156257/SP), NEWTON 
CARLOS ARAUJO KAMUCHENA (OAB 78792/SP)

Processo 0009999-67.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FINAMAX S/A 
- ADRIANO APARECIDO CIRILO - Manifeste-se o Autor, acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 84, Teor da Certidão: “ 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 363.2014/014104-9 dirigi-me ao endereço: Rua Basílio 
Cunha, 133- Jardim Paulista e DEIXEI de proceder à busca e apreensão eis que não localizei o veículo, tendo o executado 
Adriano Aparecido Cirilo me informado que o veículo está numa oficina mecânica (sem motor) em Campinas e não sabe declinar 
o nome nem o endereço. Diante do exposto, baixo o presente. O referido é verdade e dou fé. Mogi Mirim, 10 de novembro de 
2014.” - ADV: MARIA FERNANDA MARRETTO F. DE OLIVEIRA (OAB 158375/SP)

Processo 0010435-36.2008.8.26.0363 (363.01.2008.010435) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Sergio Antonio Sobottka - Carlos Alberto Gomes - - Claudia Nieri Gomes - Vistos. Fls 103: indefiro, por ora, a reintegração de 
posse pois que o autor não comprovou a quitação determinada na parte final da sentença de fls. 59 (restituição de parcela no 
valor de R$9.000,00 aos réus, devidamente corrigida). Fls 109v : ante a concordância do credor, defiro a liberação do valor 
bloqueado às fls. 107. Providencie a serventia o necessário. Defiro que se proceda a pesquisa quanto a existência de veículos 
em nome do devedor Sérgio pelo sistema RENAJUD. Em caso positivo, providencie o bloqueio. Intime-se. - ADV: GESLER 
LEITÃO (OAB 201023/SP), ROLDAO ALVES DE MAGALHAES (OAB 41026/SP)

Processo 0010435-36.2008.8.26.0363 (363.01.2008.010435) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Sergio Antonio Sobottka - Carlos Alberto Gomes - - Claudia Nieri Gomes - Procedi bloqueio de transferência do veículo placa 
BQT4423, em nome de Sérgio Antonio Sobottka. - ADV: ROLDAO ALVES DE MAGALHAES (OAB 41026/SP), GESLER LEITÃO 
(OAB 201023/SP)

Processo 0010508-76.2006.8.26.0363 (363.01.2006.010508) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa - Regina dos Reis Rodrigues Moreira de Jesus Me - - Regina dos Reis Rodrigues Moreira de Jesus - - Marcos 
Moreira de Jesus - Vistos. Fls 278: fica a co-executada Regina intimada, por seu procurador, pela imprensa oficial, para que 
indique a exata localização do veículo Ford Ranger, placa CBW-2995 STX no prazo de 10 (dez) dias. Para apreciação do pedido 
de penhora dos bens constantes na declaração de imposto de renda, deverá o banco indicar e relacionar os bens para posterior 
apreciação. Intime-se. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 
180737/SP), ADRIANA PAHIM (OAB 165916/SP)

Processo 0011184-29.2003.8.26.0363 (363.01.2003.011184) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Associacao de 
Proprietarios e Moradores Condominio Jdim Embaixador - Antonio Carlos da Gama e Silva - - Lucia Marina Ferreira da Gama e 
Silva - Vistos. Nos termos do artigo 659, § 5º, do Código de Processo Civil, lavre-se o termo de penhora dos imóveis descritos às 
fls. 356/359 (matrículas sob nº 50.696; 50697; 50750 e 50753) do Cartório de Registro de Imóveis de Mogi Mirim-SP, constando 
no termo as indisponibilidades averbadas em referidas matrículas, ficando nomeado como fiel depositário o executado Antonio 
Carlos da Gama e Silva. Após, intime-se o executado e sua mulher da penhora e da nomeação, através de mandado, instruindo-
se este com cópia do termo lavrado. Concluídas tais formalidades, providencie a serventia a averbação da penhora pelo sistema 
Arisp. Intime-se. - ADV: HEITOR BUSCARIOLI JUNIOR (OAB 149019/SP), LUIZ ANTONIO BOVE (OAB 65675/SP)

Processo 0011184-29.2003.8.26.0363 (363.01.2003.011184) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Associacao de 
Proprietarios e Moradores Condominio Jdim Embaixador - Antonio Carlos da Gama e Silva - - Lucia Marina Ferreira da Gama e 
Silva - Autor: informar o endereço de Antonio Carlos da Gama e Silva. - ADV: HEITOR BUSCARIOLI JUNIOR (OAB 149019/SP), 
LUIZ ANTONIO BOVE (OAB 65675/SP)

Processo 0011817-06.2004.8.26.0363 (363.01.2004.011817) - Procedimento Ordinário - Adimplemento e Extinção - Jose 
Cardoso de Sa Artur Nogueira Me - Pavi Obras Pavimentacao e Terraplanagem Ltda - VISTOS: I - Ausente segura demonstração 
de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não é caso de se 
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estender a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação aos sócios (artigo 50 do novel Código Civil. INDEFIRO, então, o 
requerimento feito a fls. 122/123. Nada obstará, contudo, nova apreciação do pleito na hipótese de o exequente reunir outros 
elementos de prova da fraude que alega ter ocorrido. II - DEFIRO em parte o requerimento feito a fls. 112/113, para que 
as restrições outrora implantadas e canceladas sejam refeitas. Após, requeira o exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, as 
providências que reputar pertinentes à satisfação de seu crédito. No silêncio, arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: MARIA 
APARECIDA DA SILVA BARBONI (OAB 143862/SP)

Processo 0014307-98.2004.8.26.0363 (363.01.2004.014307) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Carlos Luiz 
Boufleur - - Celio Alves Santos - - Denilton Antonio Rosa - - Marcio Antonio Balzanello - - Jose Carlos Masotti - - Sergio Carlos 
Barros Esteves - By Cristo - Exequente: Ciência de que não foram encontradas declarações de renda para o ano informado (IR-
2014) em nome da executada através do sistema INFOJUD, conforme informações de fls. 233. - ADV: MICHELE DAVID BERRA 
(OAB 191027/SP), JOSÉ MARIA GODOY MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 179627/SP), ARLINDO BASILIO (OAB 82826/SP)

Processo 0014307-98.2004.8.26.0363 (363.01.2004.014307) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Carlos Luiz 
Boufleur - - Celio Alves Santos - - Denilton Antonio Rosa - - Marcio Antonio Balzanello - - Jose Carlos Masotti - - Sergio Carlos 
Barros Esteves - By Cristo - Não foram localizados veículos em nome do réu, conforme extrato que segue. - ADV: JOSÉ MARIA 
GODOY MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 179627/SP), MICHELE DAVID BERRA (OAB 191027/SP), ARLINDO BASILIO (OAB 
82826/SP)

Processo 3002215-22.2013.8.26.0363 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - Odair 
Raimundo - Laelson Gomes da Silva - - Armando Boro - - Sebastiana Augusta Barbosa Boro - Vistos. Ante a imissão do autor na 
posse do imóvel, processe-se a presente como ação de cobrança. Anote-se. Manifeste-se o autor em termos do prosseguimento 
observando-se que o corréu Laelson ainda não foi citado. Corréus Armando e Sebastiana citados às fls. 27v. Intime-se. Mogi 
Mirim, 04 de dezembro de 2014. - ADV: ALISON ALBERTO DA SILVA (OAB 198669/SP)

Processo 3003521-26.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Eunice da Rocha Francisco 
- Neon Distribuidora de Produtos Eletronicos Ltda - - AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S.A. - Vistos. Especifiquem as partes as 
provas que pretendem produzir, em 05 (cinco) dias, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de preclusão. Em igual 
prazo, por fim, manifestem eventual interesse na audiência de tentativa de conciliação (artigo 331, parágrafo 3º, do Código de 
Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 10.444/02). Decorrido o lapso acima referido, voltem os autos conclusos para 
saneamento do feito ou julgamento antecipado. Intime-se. - ADV: CARLOS ALBERTO FRANCISCO (OAB 319980/SP), SUSETE 
GOMES (OAB 163760/SP)

Processo 3004697-40.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO MERCANTIL 
DO BRASIL S/A - Cicero Melquiades dos Santos - Vistos. Frustrada a tentativa de bloqueio de valores através do sistema eletrônico 
do Banco Central, é mesmo possível a penhora de créditos disponibilizados pelo Programa Nota Fiscal Paulista, por compreender 
também valores a atender a ordem de preferência prevista no artigo 655, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse sentido a 
jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Agravo de instrumento - Ação de execução fundada em título 
extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu a requisição da exequente, ora agravante, de expedição de ofício à Secretaria da 
Fazenda para possível construção de crédito decorrente do programa Nota Fiscal Paulista. Insurgência. Possibilidade. Medida 
que favorece a celeridade processual e a duração razoável do processo. Penhora dos créditos decorrentes do Programa Nota 
Fiscal Paulista que equivale à penhora de pecúnia e, por isso, prefere a constrição de demais bens (art. 655, inc. I, do CPC). 
Decisão reformada. Recurso Provido (Agravo de Instrumento nº 2059734-91.2013.8.26.000. São Caetano do Sul. 27ª Câmara 
de Direito Privado. 11.02.2014. Relator: Morais Pucci). Prestação de serviços - Ensino - Fase de cumprimento de sentença - 
Expedição de ofício - Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo - Localização de créditos oriundos do Programa 
Nota Fiscal Paulista - Admissibilidade. Revelando-se pretensão da exequente justa e necessária para satisfação do débito 
exequendo, o seu deferimento é medida que se impõe. Recurso provido (Agravo de Instrumento nº 2059723-62.2013.8.26.0000. 
São Caetano do Sul. 04.12.2013. Relator: Orlando Pistoresi). Não se vai além disso, contudo. Ausentes informações precisas 
quanto à origem do numerário proveniente da restituição do imposto de renda, as receitas, via de regra, são aquelas trazidas 
pelo artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. Daí a impenhorabilidade. Segue aqui também a posição E. Tribunal de 
Justiça: BEM IMPENHORÁVEL. Crédito proveniente de restituição do imposto de renda - Bloqueio - Impenhorabilidade - Verba 
impenhorável - Inteligência do artigo 649, inc. IV, do CPC - Precedentes do STJ: - É impenhorável o valor depositado em conta 
bancária proveniente de restituição do imposto de renda, cuja origem advém das receitas compreendidas no art. 649, inc. IV, 
do CPC, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (Agravo Regimental nº 
9265868-07.2008.8.26.0000/50000. Ribeirão Preto. 2ª Câmara de Direito Privado. 22.01.2014. Relator: Nelson Jorge Júnior). 
PENHORA - Bloqueio de valor oriundo de restituição de Imposto de Renda - Distinção entre créditos originados da restituição 
advindos de receitas acobertadas pela impenhorabilidade e aqueles que não o são - Restituição originada de imposto retido na 
fonte por ocasião do pagamento de salário que é acobertada pela impenhorabilidade - Interpretação extensiva do art. 649, IV, 
do CPC - Decisão reformada - Recurso provido. (Agravo de Instrumento nº 2022198-46.2013.8.26.0000. Araçatuba. 38ª Câmara 
de Direito Privado. 30.10.2013. Relator: Spencer Almeida Ferreira. Defiro em parte o pedido de fls. 39/40 autorizando apenas 
requisição de crédito à restituir junto à Receita Federal. Oficie-se, não porém para depósito, mas para informações e bloqueio de 
eventuais créditos. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARCIA MAGALI PEDROSO SUGIYAMA 
(OAB 317169/SP)

Processo 3004697-40.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO MERCANTIL 
DO BRASIL S/A - Autor: Ciência de que o Ofício para a Secretaria da Fazenda, já se encontra disponível para impressão no 
sistema e-SAJ, comprovar a distribuição com protocolo nos autos, no prazo de 10(dez) dias. - ADV: MARCIA MAGALI PEDROSO 
SUGIYAMA (OAB 317169/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 3005111-38.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - LUCÉLIA TOBIAS - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - - G.L.S. - - H.E.S. - - B.R.S. - VISTOS: O acolhimento da pretensão 
aqui deduzida tem aptidão para repercutir na esfera jurídica dos litisconsortes ulteriores nomeados a fls. 74, advindo daí a 
estrita necessidade da citação. E enquanto o ato de chamamento dos dois primeiros se aperfeiçoou a fls. 78, aquele da terceira 
e última ainda não se fez. Cumpra a autora, então, a decisão aposta a fls. 83, no prazo de 10 (dez), sob pena de extinção. 
Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. - ADV: SIMONI ROCUMBACK (OAB 310252/SP), FRANCISCO DE ASSIS 
GAMA (OAB 73759/SP)

Processo 3006267-61.2013.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - LEANDRO FERREIRA - Vistos. Autorizo a retirada da guia de levantamento, 
pelo estagiário indicado a fl. 37, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se integralmente o determinado na sentença proferida a fl. 
33, anotando-se a extinção e arquivando-se os autos. Int. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)

Processo 3006379-30.2013.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIAT 
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S/A - LAERTH CARVALHO MOTTA - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 
acordo celebrado pelas partes às fls.39/40 e, por conseguinte, JULGO EXTINTA esta ação de BUSCA E APREENSÃO, movida 
por BANCO FIAT S/A contra LAERTH CARVALHO MOTTA, processo nº 3006379-30.2013.8.26.0363, com fundamento no artigo 
269, inciso III, do Código de Processo Civil. Expeçam-se ofícios ao Serasa e SCPC, para exclusão de eventual restrição em 
nome do réu, somente em relação a este feito. Eventuais custas em aberto ficarão a cargo do réu, que deverá ser intimado 
a efetuar o recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa. Na inércia, inscrevam-nas. Com 
o trânsito em julgado, anote-se a extinção e arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. P.R.I. - ADV: ROBERTO 
GUENDA (OAB 101856/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO FERNANDO ZENI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0055/2015
Processo 0000026-41.1984.8.26.0363 (363.01.1984.000026) - Procedimento Ordinário - Propriedade - Antonio Quiste - - 

Antonia Simon Quiste - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo Der - Vistos. Ante a regularização 
do polo ativo, proceda-se a serventia a retificação para que conste o Espólio de Antonio Quiste, representado pelos herdeiros 
relacionados às fls. 618/620. Providenciem os herdeiros o recolhimento da taxa das procurações juntadas. No mais, aguarde-
se o julgamento dos recursos interpostos pelo D.E.R. Intime-se. - ADV: DIRCO ZANIRATO (OAB 41088/SP), MARISA FILIPPI 
GALVÃO DE FRANÇA LOPES (OAB 224081/SP), ARILSON GARCIA GIL (OAB 240091/SP), ANTONIO PITTON (OAB 35171/
SP), ODILA PAULA PINTO GIACHETTO (OAB 65768/SP), JOSE PAULO MARTINS GRULI (OAB 209511/SP), RENATO PINTO 
GIACHETTO (OAB 119952/SP)

Processo 0000196-56.1997.8.26.0363 (363.01.1997.000196) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Itau S A - Mazzali Interamericana Ltda - - Rubens Mazzali - - Ruberval Higino Mazzali - Morecap Renovadora de Pneus 
e outro - Vistos. Fls 358: defiro que se proceda consulta da última declaração de renda dos executados pelo sistema INFOJUD. 
Expeça-se a serventia o necessário. Fls 361: ante a inércia do banco-exequente, defiro o levantamento da penhora do imóvel 
matriculado sob nº 29.970. Expeça-se a serventia mandado de levantamento. Intime-se. Mogi Mirim, 09 de dezembro de 
2014. - ADV: IRIS BORGES DE CARVALHO (OAB 147806/SP), LUIZ CARLOS MARTINI PATELLI (OAB 120372/SP), LAERTE 
APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), MARIA LUCIA BRESSANE CRUZ (OAB 67768/SP), ELIA YOUSSEF 
NADER (OAB 94004/SP), MARCO ANTONIO DELATORRE BARBOSA (OAB 94916/SP), LECY FATIMA SUTTO NADER (OAB 
41551/SP)

Processo 0000336-94.2014.8.26.0363 - Outras medidas provisionais - Família - LUZIA LÚCIA FELÍCIO ZINETTI - Vistos. 
Manifeste-se a autora sobre a cota do M.P. (fls.67) e ofícios de fls.65/66 e 68, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos 
conclusos. Intime-se. - ADV: ANDRÉ FERNANDO PEREIRA CHAGAS (OAB 165420/SP)

Processo 0000356-03.2005.8.26.0363 (363.01.2005.000356) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
BANCO DO BRASIL S/A - JÂNIA REBELATO RODRIGUES - Vistos. Defiro o pedido de fl. 174. Expeça-se mandado de penhora, 
avaliação e intimação no endereço de fl. 182. Int. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), DOUGLAS NILTON 
WHITAKER (OAB 35119/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)

Processo 0000356-03.2005.8.26.0363 (363.01.2005.000356) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
BANCO DO BRASIL S/A - JÂNIA REBELATO RODRIGUES - Exequente: Providenciar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça no valor correspondente a 3 (três) UFESP’s. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO 
(OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), DOUGLAS NILTON WHITAKER (OAB 35119/SP)

Processo 0000730-67.2015.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - FRANCISCA 
FERNANDES APARECIDA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - VISTOS: I - A ação anterior foi extinta sem 
resolução de mérito. Nada obsta, então, a repetição. II - Defiro a gratuidade judiciária postulada. Anote-se. III - A antecipação 
da tutela específica, nos precisos termos do artigo 461, § 3º, do Código de Processo Civil, tem cabida quando presentes 
o relevante fundamento e o justificado receio de ineficácia do provimento final. Enquanto o primeiro pressuposto traduz a 
probabilidade do direito invocado, o segundo compreende a urgência da prestação jurisdicional, para aquelas situações em que 
o normal transcurso dos atos processuais poderia trazer grave comprometimento à parte. Diferentemente das ações cautelares, 
onde o periculum in mora é debelado com medidas que assegurem a utilidade ou eficácia da pretensão veiculada no processo 
de conhecimento ou de execução, na antecipação de tutela (artigos 273 e 461, § 3o) concede-se, desde logo, o próprio bem 
jurídico reclamado como pedido principal. Daí porque costuma a doutrina emprestar maior rigor na análise de seus requisitos. 
Colha-se, dentre outros, o escólio de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, para quem o parágrafo 3º do art. 461 associa-se ao 
sistema de antecipação de tutela jurisdicional, estruturado no art. 273 do Código de Processo Civil. Tem-se aqui a outorga, total 
ou parcial, da própria tutela pedida e a ser concedida em sentença se o pedido proceder e não medidas outras, instrumentais e 
destinadas somente a proteger a eficácia daquela (tutela cautelar, como o seqüestro da coisa litigiosa). Como antecipação de 
tutela específica, essa de que cuida o parágrafo 3º visa a pôr o titular de direito no gozo, integral ou parcial, da própria situação 
final sonegada pelo obrigado e postulada no petitum. Trata-se de poderoso instrumento para a efetividade do acesso à justiça 
poderoso mas excepcional e destinado a debelar os males de delongas injustas ou perigosamente impostas ao demandante. 
No caso em voga, pretende a autora a imediata percepção do benefício assistencial previsto no artigo 203, V, da Constituição 
Federal, artigo 20, parágrafo, 2º e artigo 38, ambos da L ei nº 8.742/93. Os documentos trazidos com a inicial são mesmo hábeis 
a sugerir a senilidade anunciada. Deles não se extrai, todavia, motivo bastante para a antecipação pretendida. É que o benefício 
postulado pressupõe não apenas a incapacidade de a interessada prover a própria subsistência, mas também de tê-la provida 
por sua família. E se a autora se qualificou como casada sem, contudo, indicar, e menos ainda comprovar, qual renda de seu 
marido, não há como inferir, desde logo, aquela destacada carência financeira (renda per capita inferior a ¼ do salário mínimo) 
prevista na legislação de regência. À míngua, pois, de segura demonstração de todos os pressupostos inerentes ao benefício 
postulado, não há como concluir, ao menos nesse passo procedimental de cognição sumária, pelo direito invocado. Memento: 
o Judiciário não é infenso às agruras e mazelas expiadas pela autora. A antecipação de tutela pretendida, todavia, significaria 
verdadeiro compadecimento com a situação aflitiva exposta, pese embora a inexistência dos pressupostos legais aplicáveis à 
espécie. Ausentes, portanto, os requisitos alistados no artigo 273 do Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação de 
tutela. Sem prejuízo e, para agilizar a realização do estudo social necessária à solução da pendenga, determino, desde já, 
seja solicitado o concurso da Prefeitura Municipal. Faculto a formulação de quesitos e assistentes técnicos no prazo de 15 
(quinze) dias. Cite-se. Intimem-se. Oficie-se. - ADV: RODOLFO APARECIDO LOPES (OAB 337035/SP), ALEXANDRE JOSE 
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CAMPAGNOLI (OAB 244092/SP)
Processo 0000899-54.2015.8.26.0363 (apensado ao processo 0007849-26.2008.8.26) - Embargos à Execução - Efeito 

Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - VALDEMAR 
FERREIRA FILHO - VISTOS: Recebo os presentes autos para discussão. Suspendo a execução 0007849-26-2008.8.26.0363, 
conforme o artigo 791, inciso I, do C.P.C. Anote-se nos principais. Manifeste-se o(a) exequente no prazo legal. Intimem-se. Mogi 
Mirim, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: ISRAEL RIBEIRO DA COSTA (OAB 275691/SP), PAULO ALCEU DALLE LASTE (OAB 
225043/SP)

Processo 0000903-62.2013.8.26.0363 (036.32.0130.000903) - Divórcio Litigioso - Dissolução - T.F.L.R. - M.R. - Ante o 
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por TEREZINHA DE FÁTIMA LOPES RAMOS contra 
MARCELO RAMOS, apenas para o fim de decretar o divórcio do casal. Em consequência, EXTINGO o processo com fundamento 
no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Por ter decaído da maior parte dos pedidos, a autora pagará as custas e despesas 
processuais, além da honorária advocatícia da parte contrária, ora arbitrada em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 
causa na época do efetivo desembolso, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, porque beneficiária da gratuidade 
judiciária. Após o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo Mandado de Averbação, com nota de que a autora voltará a usar 
o nome de solteira (TEREZINHA DE FÁTIMA LOPES). P.R.I. - ADV: STEFANO PARENTI FILHO (OAB 90639/SP), JEFERSON 
TEIXEIRA DE AZEVEDO (OAB 147121/SP)

Processo 0003449-52.1997.8.26.0363 (363.01.1997.003449) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Joao Carlos 
Stevanatto - Fernando Mello - - Jose Francisco Marsigli - - Teodorico Carlos Marsigli Junior - Requerente: Ciência de que os 
autos encontram-se desarquivados, manifestar-se em termos de prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias. - ADV: LAURO 
VIANNA DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 102171/SP), EDUARDO LUIZ MEYER (OAB 125632/SP), DECIO SURUR (OAB 18816/
SP), EDUARDO PEREIRA ANDERY (OAB 126517/SP), EMILIO JOSÉ VON ZUBEN (OAB 168406/SP)

Processo 0003449-52.1997.8.26.0363 (363.01.1997.003449) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Joao Carlos 
Stevanatto - Fernando Mello - - Jose Francisco Marsigli - - Teodorico Carlos Marsigli Junior - Manifeste-se o requerente em 
termos do prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, ante o registro da penhora. - ADV: EMILIO JOSÉ VON ZUBEN 
(OAB 168406/SP), EDUARDO PEREIRA ANDERY (OAB 126517/SP), LAURO VIANNA DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 102171/
SP), EDUARDO LUIZ MEYER (OAB 125632/SP), DECIO SURUR (OAB 18816/SP)

Processo 0003449-52.1997.8.26.0363 (363.01.1997.003449) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Joao Carlos 
Stevanatto - Fernando Mello - - Jose Francisco Marsigli - - Teodorico Carlos Marsigli Junior - Vistos. A só distribuição de ação 
anulatória não tem o condão de suspender a execução, mormente sem provimento jurisdicional que assim o determine. Nada 
a prover, pois. Regularizada as penhoras com os respectivos registros no ofício imobiliário, a teor do que dispõe o artigo 659, 
§ 4º, ao final (fls. 815 a 834). Manifeste-se, então, o exequente em termos da satisfação de seu crédito. Int. - ADV: EDUARDO 
LUIZ MEYER (OAB 125632/SP), LAURO VIANNA DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 102171/SP), EMILIO JOSÉ VON ZUBEN (OAB 
168406/SP), DECIO SURUR (OAB 18816/SP), EDUARDO PEREIRA ANDERY (OAB 126517/SP)

Processo 0004536-47.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.O.T. - A.A.P.F. - VISTOS: Especifiquem as 
partes as provas que pretendem produzir, em 10 (dez) dias, justificando a necessidade e pertinência, sob pena de preclusão. 
Decorrido o lapso acima referido, ouça-se o Ministério Público e voltem os autos conclusos para saneamento ou julgamento 
antecipado. Intimem-se. - ADV: MARILENA BENJAMIM (OAB 113839/SP), ALCIDES PINTO DA SILVA JUNIOR (OAB 50286/
SP)

Processo 0005345-37.2014.8.26.0363 - Outras medidas provisionais - Requisição para tratamento de sua saúde, em regime 
ambulatorial, hospitalar ou domiciliar - A.F. - Vistos. Intime-se o autor a dar andamento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: LUIZ CLAUDIO DE MORAES MARTINS (OAB 197122/SP)

Processo 0005359-21.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - ANTONIO LUIZ TAROSSI - Autor: à 
réplica. - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), JOAO BATISTA COSTA (OAB 108200/SP), JOAO EDUARDO VICENTE 
(OAB 112995/SP)

Processo 0005668-47.2011.8.26.0363 (363.01.2011.005668) - Processo Administrativo - Registro de Imóveis - Município 
de Mogi Mirim - Requerente: Providenciar, no prazo de 5 (cinco) dias, 3 (três) contrafés, para as citações de Joberguian 
Empreendimentos, Anoar Assim e Dalton Pinto Ferraz, bem como recolha as respectivas despesas uma vez que o valor da 
diligência do Oficial de Justiça é de 3 (três) UFESP’s (menos R$ 13,59, já recolhidos pelo Município a fls. 87), informo, ainda, que 
a Fazenda Pública do Estado será citada por precatória, a ser expedida quando das confecções das citações retro mencionadas. 
- ADV: SANDRA MARIA PALMIERI FELIZARDO (OAB 299486/SP), JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP)

Processo 0007863-78.2006.8.26.0363 (363.01.2006.007863) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Santos Queiróz Indústria e Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda - Paulo César Dias Me - Vistos. Proceda a serventia a 
liberação do valor irrisório constante no detalhamento de fls.108, através do sistema Bacen Jud. Sem prejuízo, esclareça o 
exequente a pretensão de fls.112, já que não há sistema operante neste Juízo capaz de pesquisar e bloquear bens “móveis”. 
Ressalto, desde já, que a pesquisa de imóveis pela parte não benefíciária da Justiça Gratuita, deverá ser feita diretamente no 
site do Arisp, ficando a cargo do Juízo somente a averbação de eventual penhora lavrada nos autos. Intime-se. - ADV: BÁRBARA 
KRISHNA GARCIA FISCHER (OAB 217581/SP), GENY APARECIDA SAMPAIO (OAB 128483/SP)

Processo 0010797-33.2011.8.26.0363 (363.01.2011.010797) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- José Pereira Sobrinho - Prefeito Municipal de Moji Mirim - VISTOS. Ante o trânsito em julgado da sentença proferida nos 
embargos, prejudicada a sucessão do autor. Fixo os honorários do I. Advogado constituído à fl. 07 no valor máximo previsto 
na tabela do convênio próprio. Expeça-se certidão. Oportunamente, arquivem-se. Intime-se. - ADV: VANDERLEI VEDOVATTO 
(OAB 168977/SP), ADEMIR APARECIDO PEREIRA JUNIOR (OAB 263307/SP), CLAREANA FALCONI MAZOLINI VEDOVOTO 
(OAB 251883/SP)

Processo 0010797-33.2011.8.26.0363 (363.01.2011.010797) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- José Pereira Sobrinho - Prefeito Municipal de Moji Mirim - Dr. Ademir Aparecido Pereira Júnior: Ciência de que a certidão de 
honorários, já se encontra disponível para impressão no sistema e-SAJ. - ADV: VANDERLEI VEDOVATTO (OAB 168977/SP), 
ADEMIR APARECIDO PEREIRA JUNIOR (OAB 263307/SP), CLAREANA FALCONI MAZOLINI VEDOVOTO (OAB 251883/SP)

Processo 3001747-58.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Conceição de Fátima Cavenaghi 
- Rita de Cássia Santa Lucio - Vistos. Requeira a exeqüente as providências que reputar pertinentes à satisfação de seu crédito 
no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-se os autos ao arquivo, 
anotando-se como arquivo provisório. Intime-se. Mogi Mirim, 10 de dezembro de 2014. - ADV: JOSE MIGUEL GODOY (OAB 
79452/SP), MÁGUIDA DE FÁTIMA ROMIO

Processo 3002024-74.2013.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
S/A - Requerente: Providenciar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça correspondente ao 
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valor de 3 (três) UFESP’s, para expedição do mandado no novo endereço fornecido. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 
108911/SP)

Processo 3004542-37.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Beatriz Leme Aiax - 
Vistos. Ante o decurso do prazo para o pagamento do débito, requeira a exeqüente as providências que reputar pertinentes à 
satisfação de seu crédito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo sem manifestação, remetam-
se os autos ao arquivo, anotando-se como arquivo provisório. Intime-se. Mogi Mirim, 10 de dezembro de 2014. - ADV: DJAIR 
THEODORO (OAB 153678/SP)

Processo 3005976-61.2013.8.26.0363 - Reintegração / Manutenção de Posse - Imissão na Posse - Jorge Seigi Okihara 
- - Rosa Fussaco Hashimoto Okihara - Vistos. Fls.61/63: defiro. Intime-se pessoalmente o devedor para pagamento da dívida 
apurada, no prazo de 15 (quinze) dias contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou mandado (artigo 241, I e II, do 
Código de Processo Civil), sob pena de incidir sobre ela multa de 10 % (dez por cento), na forma do que dispõe o artigo 475-J do 
sobredito diploma legal, com a redação dada pela Lei nº 11.232/05. Intime-se. - ADV: JOSE MARCOS DELAFINA DE OLIVEIRA 
(OAB 53508/SP)

Processo 3005976-61.2013.8.26.0363 - Reintegração / Manutenção de Posse - Imissão na Posse - Jorge Seigi Okihara - - 
Rosa Fussaco Hashimoto Okihara - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 363.2014/016066-3 dirigi-me ao endereço indicado, onde intimei Marcos Jorge Barbosa e Maria 
Ivone Marcelino, entregando a ambos contra-fé, colhendo assinaturas. (a sra. Maria Ivone informou que não poderia assinar, 
que o sr. Marcos que assina por ela, sendo que o sr. Marcos que fez as duas assinaturas.) O referido é verdade e dou fé. - ADV: 
JOSE MARCOS DELAFINA DE OLIVEIRA (OAB 53508/SP)

Processo 3006896-35.2013.8.26.0363 - Inventário - Inventário e Partilha - ZILDA APARECIDA BRIDI MOREIRA - Vistos. 
Arbitro os honorários do procurador da inventariante no valor máximo previsto no convênio Defensoria Pública/OAB. Expeça-se 
a respectiva certidão. Após, arquivem-se os autos com as cautelas legais. Intime-se. - ADV: PEDRO TININI (OAB 169618/SP)

Processo 3006896-35.2013.8.26.0363 - Inventário - Inventário e Partilha - ZILDA APARECIDA BRIDI MOREIRA - Dr. Pedro 
Tinini - OAB/SP 169.618: Ciência de que a certidão de honorários, já se encontra disponível para impressão no sistema e-SAJ. 
- ADV: PEDRO TININI (OAB 169618/SP)

Processo 3006949-16.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.M.S. - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 
o pedido formulado por ANGELA MARIA DOS SANTOS contra MARCELO DOS SANTOS e MICHELE CRISTINA PEREIRA para 
o fim de outorgar à autora não apenas a guarda dos menores Gabriel Felipe dos Santos e Franciely Cristina dos Santos por 
prazo indeterminado, mas também o direito de representá-los em Juízo ou fora dele. Lavrem-se os termos definitivos. Arbitro a 
honorária do I. Advogado nomeado no valor máximo da tabela respectiva. Oportunamente, expeça-se certidão e arquivem-se os 
autos com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: CARLOS GOMES DE OLIVEIRA (OAB 124023/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EMERSON GOMES DE QUEIROZ COUTINHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO FERNANDO ZENI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0056/2015
Processo 0005833-89.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - EDNA APARECIDA CAVENAGHI 

FERNANDES - comparecer à perícia médica no consultório da Dr.ª LUCIANA RAVANINI NEVES, Avenida Brasília, 219 - Vila 
Áurea, Mogi Mirim, SP, telefone 19-3862-3457, no dia 31 de março de 2015, às 14:00 horas, com documento de identificação, 
exames, receituários, laudos, e documentos que possuir pertinentes à causa. - ADV: ANDRÉ LUIZ BRUNO (OAB 259028/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FABIANA GARCIA GARIBALDI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS HUMBERTO LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0023/2015
Processo 0000005-21.1991.8.26.0363 (363.01.1991.000005) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 

Banco do Brasil Sa - Osvaldo Gonçalves Figueira e outro - Fls. 451: Esclareça o exequente quais bens pretende a penhora - 
ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), GERALDO 
JOSE BORGES (OAB 30837/SP)

Processo 0000118-32.2015.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - COLETI & GODOY MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA EPP - Recolher R$ 66,91 a título de complemento de diligência de oficial de justiça. - ADV: CARLOS 
NAZARENO ANGELELI (OAB 122521/SP)

Processo 0000330-58.2012.8.26.0363 (363.01.2012.000330) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Finamax Sa Crédito Financiamento e Investimento - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 363.2014/013761-0 dirigi-me ao endereço: 
Rua José Antonio Filho, 300- Jardim Nazareth e CITEI e INTIMEI Gizeli Rodrigues, do r. mandado, o(a) qual, após a leitura, 
exarou seu ciente e aceitou a cópia oferecida. Certifico, ainda, que baixo o presente antes de decorrer o prazo para penhora eis 
que não há depósito para tanto. O referido é verdade e dou fé. - ADV: PATRICIA LEONE NASSUR (OAB 131474/SP)

Processo 0000352-14.2015.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigação de Fazer / Não Fazer - GODAVE 
AVICULTURA E COMÉRCIO LTDA - 1. Cite(m)-se o (s) devedor (es) nos termos do Artigo 652 do Código de processo Civil, 
cientificando-o(s) que: a) poderá(ão)opor seus embargos em 15 dias contados da juntada aos autos do mandado de citação, 
independentemente de penhora, depósito ou caução. b)poderá(ao), no mesmo prazo, desde que reconheça o débito em 
cobrança, comprovando o depósito 30% (trinta por cento) do valor devido mais os valores integrais das custas, despesas e 
honorários honorária advocatícia., requerer, por advogado, o pagamento da verba remanescente em até 06(seis) vezes, com 
parcelas mensais acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na forma do Artigo 745-A 
DO Código de processo Civil: e, c) na hipótese de pagamento, arbitro os honorários em 10% ( dez por cento) sobre o valor do 
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débito, reduzidos da metade no adimplemento dentro do tríduo legal ( Art.652-A) 2. Atende o (a) senhor (a) Oficial(la) de justiça 
aos termos da Lei Federal n.11.382, de 6 de dezembro de 2006. Mogi Mirim, 30 de janeiro de 2015. DOCUMENTO ASSINADO 
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: MARCELO 
ANTONIO (OAB 133242/SP)

Processo 0000398-08.2012.8.26.0363 (363.01.2012.000398) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú 
Unibanco Sa - Paulo Sérgio de Cesare Me e outro - Vistos. Defiro o prazo de vinte dias , como requerido. Após, manifeste-se 
o exequente requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias. - ADV: ALUISIO BERNARDES CORTEZ (OAB 310396/SP), 
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0000442-56.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - BANCO BRADESCO - 1. 
Fls. 55/60: Diante da não localização do bem objeto da busca e apreensão, e, não tendo sido efetivada a citação, defiro o 
requerido pelo autor, e converto a presente ação de Busca e Apreensão em execução por título extrajudicial, procedendo-se 
as necessárias anotações e comunicações. 2. Nesse sentido, a seguinte ementa extraída do site da Biblioteca do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo: “ARRENDAMENTO MERCANTIL - “Leasing” - Reintegração de posse - Conversão em 
execução por quantia certa - Inocorrência da citação - Modificação do pedido - Possibilidade - Exceção de pré-executividade 
- Improcedência - O contrato de arrendamento mercantil constitui título executivo extrajudicial a possibilitar o aparelhamento 
de execução - Recurso improvido (Apelação Cível n. 799.064-00/2 - São Bernardo do Campo - 27ª Câmara de Direito Privado 
- Relator: Jesus Lofrano - 17.01.06 - V.U. - Voto n.5472)” 3. Assim, cite(m)-se o (s) devedor (es) nos termos do Artigo 652 do 
Código de processo Civil, cientificando-o(s) que: a) poderá (ão) opor seus embargos em 15 dias contados da juntada aos 
autos do mandado de citação, independentemente de penhora, depósito ou caução; b) poderá (ao), no mesmo prazo, desde 
que reconheça o débito em cobrança, comprovando o depósito 30% (trinta por cento) do valor devido mais os valores integrais 
das custas, despesas e honorários honorária advocatícia., requerer, por advogado, o pagamento da verba remanescente em 
até 06(seis) vezes, com parcelas mensais acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, na 
forma do Artigo 745-A DO Código de processo Civil: e, c) na hipótese de pagamento, arbitro os honorários em 10% (dez por 
cento) sobre o valor do débito, reduzidos da metade no adimplemento dentro do tríduo legal (Art.652-A). 4. Atente o (a) senhor 
(a) Oficial(la) de justiça aos termos da Lei Federal n.11.382, de 6 de dezembro de 2006.(depositar diligencia do oficial de justiça 
no valor de 63,75 para cada ato) - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 0000753-47.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - SOCIEDADE DE 
EDUCAÇÃO INTEGRAL E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEIAS - JOÃO CARLOS SILVA e outro - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 363.2014/014592-3 dirigi-
me a Alameda Ribeirão Preto, nº 309, Condomínio Santa Úrsula, e, ai sendo procedi a citação de Romilda Coutinho e João 
Carlos da Silva, do inteiro teor do mandado,bem como da inicial, os quais após ouvirem a leitura, exararam os seus ciente, 
aceitando a contrafé, que lhes entreguei. Certifico mais, que deixei de proceder a penhora, visto não ter conseguido localizar 
bens suficientes para garantir a execução em pauta; passando a descrever os bens que guarnecem a residência dos executados 
: Sofá dois e três lugares, mesa quadrada com tampo de vidro e seis cadeiras, um Televisor marca Samsung 41 polegadas, um 
computador Tela O 12 polegadas, Processador sem marca aparente, Techado , Impressora HP. Um Bufett com quatro portas, 
um forno elétrico marca N, Um Refrigerador Duplex, 460 litros, marca Continental, um fogão seis bocas marca Dako, um Micro-
ondas Bratemp Clean, Uma cama de casal, uma cama de solteiro e um guarda roupas, uma maquina de Lavar roupas, marca 
Brastemp. Diante do expôsto, devolvo o mandado em cartório.O referido é verdade e dou fé. - ADV: GUSTAVO ANTONIO DE 
MORAES MONTAGNANA (OAB 214810/SP), SEBASTIÃO CLAUDIO FIRMINO (OAB 248357/SP)

Processo 0000809-80.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco S/A 
- Vistos. Fls. 118/120: Manifeste-se o exequente. Int. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0000883-18.2006.8.26.0363 (363.01.2006.000883) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - H S B C 
Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - Henre Comércio e Representações Ltda e outros - Defiro a suspensão do processo, pelo prazo 
de cento e oitenta dias, como requerido. Após, manifeste-se o exequente requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias. - 
ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), MARCO ANTONIO DELATORRE BARBOSA (OAB 94916/SP), VANESSA 
CRISTINA DA COSTA (OAB 148484/SP)

Processo 0000957-72.2006.8.26.0363 (363.01.2006.000957) - Execução de Título Extrajudicial - Maria Sueli Sierra - 
Sandra Aparecida Strassa - Esclareça a exequente se realmente pretente a constatação dos bens, tendo em vista serem bens 
considerados impenhoráveis. Em caso positivo, recolher o valor da diligência, no prazo de cinco dias.(VALOR DA DILIGÊNCIA 
63,75) - ADV: APARECIDO TEIXEIRA MECATTI (OAB 96871/SP), CARMEN FIGUEIREDO DINIZ (OAB 160005/SP), FLAVIO 
MARCOS BARBARINI (OAB 174354/SP)

Processo 0000997-88.2005.8.26.0363 (363.01.2005.000997) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Newton Rodrigo 
de Almeida - Manifeste-se a exequente sobre a certidão do oficial de justiça de fls.390, no prazo de cinco dias. - ADV: WESLAINE 
SANTOS FARIA (OAB 130653/SP), GILBERTO SEIJI KIKUCHI (OAB 68399/SP)

Processo 0001007-25.2011.8.26.0363 (363.01.2011.001007) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú 
Unibanco Sa - Cloroetil Solventes Acéticos Sa e outro - Alexandre Sposito Manfredi - Aguarde-se provocação no arquivo, nos 
termos do artigo 791, III do CPC. - ADV: JOAO BATISTA COSTA (OAB 108200/SP), ALEX MOREIRA DOS SANTOS (OAB 
182101/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0001067-71.2006.8.26.0363 (363.01.2006.001067) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Rvm Comércio de Derivados de Petróleo Ltda - Tendo em vista do decurso do prazo da 
suspensão do processo, manifeste-se a exequente requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias. - ADV: LUIZ PAULO 
REZENDE LOPES (OAB 241318/SP)

Processo 0001416-30.2013.8.26.0363 (036.32.0130.001416) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Indústria e Comércio de Alimentos Nena Nena Ltda Epp e outro - JULGO EXTINTA a presente ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL movida por ITAÚ UNIBANCO S/A contra INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS NENA NENA LTDA EPP 
E OUTRO, com fundamento nos artigos 269, inciso III c.c. artigo 794, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. - ADV: 
ANTONIO RAFAEL ASSIN (OAB 150383/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0001477-03.2004.8.26.0363 (363.01.2004.001477) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - R V M Comercio de Derivados de Petroleo Ltda - Moreno & Moreno Ltda - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 363.2014/012380-6, 
procedi a penhora no rosto dos autos como determinado em mandado, dando ciência ao Diretor do 1o. Oficio Cível Antonio 
Fernando Zeni Júnior, que exarou seu ciente, recebendo cópia da penhora. Certifico mais que dirigi-me ao local indicado, e 
assim sendo, INTIMEI Moreno Moreno Ltda, na pessoa de seu representante legal Abel Miguel Moreno, que após ouvir a leitura 
do mandado, exarou sua nota de ciente, aceitando a contrafé que lhe ofereci. O referido é verdade e dou fé. - ADV: DR.LUIZ 
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PAULO REZENDE LOPES (OAB 62806/MG)
Processo 0001497-23.2006.8.26.0363 (363.01.2006.001497) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 

Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Remagric Representações Ltda - Defiro a suspensão do processo pelo prazo de trinta 
dias, como requerido. Após, manifeste-se a exequente requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias. - ADV: ISLE BRITTES 
JUNIOR (OAB 111276/SP), MARISTELA FRANCATTO (OAB 120919/SP), JOELMA FRANCO DA CUNHA (OAB 251046/SP)

Processo 0001516-48.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - 
INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)(es) acima qualificado(a)(s), a dar(em) regular andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob 
pena de extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. 
- ADV: LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP), FERNANDO 
HENRIQUE PETRINI (OAB 339056/SP)

Processo 0001814-21.2006.8.26.0363 (363.01.2006.001814) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Feijão Multimarcas Ltda e outros - Vistos. Fls. 173/185: Alega, a coexecutada, ser inconstitucional a penhora do 
bem imóvel efetuada nos autos, por se tratar de bem de família. Alega, ainda, que reside no imóvel e que estão presentes 
todos os requisitos necessários para a proteção legal. Quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel bem de família, 
restou incontroverso que a coexecutada utiliza o imóvel como residência da entidade familiar. A Lei nº 8.009/1990 não exige 
que a entidade familiar seja proprietária de um único imóvel para que se possa caracterizá-lo como bem de família, tanto que 
mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais, caso mais de um imóvel seja habitado, conforme disposto em 
seu art. 5º. Nesse sentido, recentes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 
-IMPENHORABILIDADE BEM DE FAMÍLIA - EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS - EDIFICAÇÃO - DEPOSITÁRIO REQUISITOS 
- EXCEÇÃO RECONHECIDA. - A exceção da impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/90) prescinde de prova de que o 
imóvel em que reside a família do devedor é o único - existência de outros bens que não afasta a tutela constitucional da moradia - 
art. 5º, da Lei 8.009, de 1990; (...) AGRAVO PROVIDO.” (A.I. 0167441-55.2013.8.26.0000, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, 20ª Câmara 
de Direito Privado, j. 11/11/2013). “Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial. Decisão de rejeição do pedido 
de levantamento da penhora. Impenhorabilidade do bem de família. Irresignação procedente. Prova dos autos demonstrando 
que o imóvel objeto da constrição serve de residência aos executados. Irrelevância na circunstância de os executados serem 
titulares do domínio de outros imóveis. Lei 8.009/90 não exigindo seja o devedor titular de um único bem (art. 1º). (...) Agravo a 
que se dá provimento.” (A.I. 0131170-47.2013.8.26.0000, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 
14/10/2013). Não obstante tal entendimento, o ônus de comprovar a existência de outros imóveis em nome dos executados é do 
credor, conforme recentes julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “PENHORA. Bem de família. Cumprimento 
de sentença. (...) O ônus de comprovar que a agravante é proprietária de outros imóveis, de modo a afastar a qualidade de 
bem de família do imóvel em testilha, era do exequente, ora agravado. Impenhorabilidade do imóvel da agravante, por se tratar 
de bem de família. Cancelamento da penhora. Recurso provido.” (A.I. 0165625-72.2012.8.26.0000, Rel. Paulo Eduardo Razuk, 
1ª Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2012) “EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE 
FAMÍLIA. DOCUMENTOS COLACIONADOS QUE DEMONSTRAM SER O ÚNICO IMÓVEL DO EXECUTADO. (...) AUSÊNCIA 
DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS. ÔNUS QUE O EXEQUENTE NÃO SE DESINCUMBIU. LIBERAÇÃO 
DA PENHORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Ap. 0004892-03.2009.8.26.0368, Rel. Edgard Jorge 
Lauand, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2012). Sendo assim, de rigor a desconstituição da penhora. Posto isso, declaro 
insubsistente a penhora lavrada a fls. 70 dos autos, que recaiu sobre a parte ideal do imóvel objeto da matrícula nº 21.860, do 
CRI local. Diante da documentação juntada, defiro à coexecutada “Sirlei Maria de Moraes Franco de Oliveira”, os benefícios 
da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Requeira, o exequente, o que de direito, no prazo legal. No silêncio, aguarde-se 
provocação no arquivo. Int. Dil. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), CAROLINE ARRUDA BARBOSA (OAB 
314039/SP), ALCEU JORGE VIEIRA (OAB 180484/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)

Processo 0001923-88.2013.8.26.0363 (036.32.0130.001923) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Barboza & Gasparini Comércio de Veículos Ltda Me - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 363.2014/012199-4 dirigi-me até a rua Padre Roque, nº 1458, e constatei que o 
imóvel estava desocupado. Diante do exposto, devolvo o present em cartório. O referido é verdade e dou fé. Mogi Mirim, 05 de 
novembro de 2014. - ADV: JOSÉ ANTONIO BUENO DE TOLEDO JUNIOR (OAB 328751/SP)

Processo 0001927-62.2012.8.26.0363 (363.01.2012.001927) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora 
/ Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Banco do Brasil Sa - INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)(es) acima qualificado(a)(s), a 
dar(em) regular andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos 
do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0001993-71.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural - HSBC BANK BRASIL 
S/A - BANCO MÚLTIPLO - CAPUAVA COMERCIO DE GERAIS LTDA-ME - Intime-se os executados para que recolham, em guia 
DARE, as custas remanescentes do processo em epígrafe, no valor de R$366,51, valor este que deverá ser atualizado até a 
data do pagamento, conforme informação de Contador Judicial de fls 100, sob pena de inscrição na dívida ativa. - ADV: RENATA 
DE ARAUJO (OAB 232684/SP), PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 0002054-34.2011.8.26.0363 (363.01.2011.002054) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Natal Sebastião Leonello - Recolher o valor de R$ 12,20 para proceder a restrição no 
RENAJUD.* - ADV: SANDRO HENRIQUE NATIVIDADE (OAB 152451/SP), ALISON ALBERTO DA SILVA (OAB 198669/SP)

Processo 0002371-95.2012.8.26.0363 (363.01.2012.002371) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Viação Santa 
Cruz Sa - Retirar mandado de levantamento. - ADV: AUGUSTO JORGE SACHETO (OAB 133086/SP)

Processo 0002772-31.2011.8.26.0363 (363.01.2011.002772) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Banco Bradesco Sa - Aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 0002853-72.2014.8.26.0363 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - JOSÉ BERNARDO DA 
SILVA - ESTERBETE AVELINA DOS SANTOS - Manifeste-se a embargada sobre a petição e documentos de fls.54/65, no prazo 
civil. - ADV: IVONE FEST SILVIANO (OAB 118698/SP), LUCIANO CARNEVALI (OAB 106226/SP)

Processo 0002958-59.2008.8.26.0363 (363.01.2008.002958) - Embargos à Execução - Tecnofrio System Refrigeração Ltda 
- Dalmar Comércio de Bebidas Ltda - Retirar Mandado de Levantamento. - ADV: CANDIDO LOURENCO CANDREVA (OAB 
120342/SP)

Processo 0002972-04.2012.8.26.0363 (363.01.2012.002972) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Banco Bradesco Sa - Tendo em vista o decurso do prazo da publicação do edital, manifeste-se o exequente 
requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 0003114-67.1996.8.26.0363 (363.01.1996.003114) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Fundo 
de Investimentos Em Direitos Creditórios Nãopadronizados Npl I - Apresentar o calculo atualizado e a matricula atualizada. - 
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ADV: RAFAEL MIGLIO (OAB 285791/SP), JOSIEL MARCOS DE SOUZA (OAB 320683/SP)
Processo 0003282-44.2011.8.26.0363 (363.01.2011.003282) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 

/ Execução - Nair Conceição Rossatto Benatti Mogi Mirim Epp - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 363.2014/015227-0 dirigi-me ao endereço indicado e EFETUEI 
O REFORÇO DA PENHORA de bens da executada STAR OIL COMÉRCIO INDUSTRIA E RECICLAGEM DE ÓLEOS LTDA, 
conforme o Auto de Reforço de Penhora que segue anexo. O referido é verdade e dou fé. - ADV: VANDERLEI VEDOVATTO 
(OAB 168977/SP)

Processo 0003323-06.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - ZULMIRA PEREIRA LIMA - 
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
363.2014/015535-0 dirigi-me ao endereço indicado, onde deixei de proceder á penhora de bens, em razão do executado Andrey 
Giacometti haver indicado para penhora o próprio imóvel, razão da ação, solicitando que a penhora recaísse sobre o referido 
bem. Diante disto, devolvo o presente para que a exequente forneça a matricula ou indique o bem a ser penhorado. O referido é 
verdade e dou fé. Mogi Mirim, 17 de dezembro de 2014. - ADV: DECIO DE OLIVEIRA (OAB 63390/SP)

Processo 0003329-86.2009.8.26.0363 (363.01.2009.003329) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Nadia Priscila de Moraes Costa Amorim e outros - Vistos. 1. Trata-se o feito de ação de execução por título 
extrajudicial ajuizada contra uma empresa e contra seus sócios, pessoas físicas, coobrigados solidários. 2. No decorrer da 
execução foi decretada a falência da executada pessoa jurídica, o que, em nada impede o prosseguimento do feito contra os 
avalistas. 3. Relativamente a estes, não há impedimento legal para o prosseguimento da execução, a despeito da decretação 
da falência da devedora principal, uma vez que a atual Lei de Falências, ao tratar dos efeitos da falência em relação às ações 
e execuções contra o falido (art. 99, inc. V, e artigo 6º), nada menciona a respeito do garantidor do devedor falido. 4.Na 
qualidade de avalistas, os executados Moracy e Nadia estão obrigados ao pagamento integral da dívida contraída, uma vez que 
a obrigação assumida por estes tem caráter pessoal, não podendo, tão somente pelo fato de serem sócios da empresa falida, 
gozarem do benefício da suspensão da ação em face do devedor falido. 5.Ademais, não há nada nos autos que comprove que 
os avalistas eram sócios solidários da empresa falida. Trata-se, em princípio, de sócios cotistas, tendo-se em vista que referida 
empresa é uma sociedade de responsabilidade limitada, inexistindo desse modo solidariedade que possa justificar a suspensão 
da execução. 6. Assim, não há que se falar em prejuízo aos credores da falida decorrente da alienação judicial do imóvel 
penhora, principalmente, porque não há provas de que o imóvel penhorado, que está em nome apenas dos avalistas, tenha 
sido arrecadado na falência. 7. Assim, suspendo o processo em relação à falida RM INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MONTAGENS 
ELETROMECÂNICAS LTDA, com fulcro nos Artigos 6º e 76 da Lei nº 11.101 de 09/02/2005, prosseguindo-se o feito em relação 
aos coexecutados MORACY AMORIM NETO e NADIA PRISCILA DE MORAES COSTA AMORIM. 8. É de se ressaltar, contudo, 
que o credor não poderá receber duas vezes, de modo que, eventual pagamento obtido na falência, por conta de habilitação do 
crédito cobrado na presente execução, deverá ser abatido desta. 9. Diligencie a serventia pelo cumprimento da determinação 
de fls. 143. Int. e Dil. - ADV: THIAGO ANDRADE BUENO DE TOLEDO (OAB 156050/SP), MARCO ANTONIO DELATORRE 
BARBOSA (OAB 94916/SP), VANESSA CRISTINA DA COSTA (OAB 148484/SP), RICARDO FERRARESI JÚNIOR (OAB 163085/
SP)

Processo 0003347-05.2012.8.26.0363 (363.01.2012.003347) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Paulo Roberto Campardo e outro - Defiro a suspensão do processo pelo prazo de trinta dias, como 
requerido. Após, manifeste-se o exequente requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR 
(OAB 102420/SP), PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA (OAB 159710/SP), BENEDITA MARIA DO CARMO F DA SILVA 
(OAB 76731/SP)

Processo 0003348-87.2012.8.26.0363 (363.01.2012.003348) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Paulo Roberto Campardo - Defiro a suspensão do processo pelo prazo de trinta dias, como requerido. 
Após, manifeste-se o exequente requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias. - ADV: PRISCILA FRANCO FERREIRA DA 
SILVA (OAB 159710/SP), ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 0003392-05.1995.8.26.0363 (363.01.1995.003392) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa - Marco Antonio Franco Barbosa Filho - Recolher o valor de R$ 12,20 para a consulta on line, requerida. - 
ADV: LUCIANO NOGUEIRA FACHINI (OAB 134258/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO 
SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)

Processo 0003547-46.2011.8.26.0363 (363.01.2011.003547) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
Bradesco Sa - Intime-se o curador especial para querendo apresentar embargos. - ADV: RODRIGO DE MORAES MARQUES 
SIGRIST (OAB 306953/SP), ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 0003843-25.1998.8.26.0363 (363.01.1998.003843) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Banco do Brasil Sa - Recolha o exequente o valor de R$ 12,20, para cada consulta on 
line (valor total R$ 24,40) - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO 
(OAB 34248/SP)

Processo 0003851-94.2001.8.26.0363 (363.01.2001.003851) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Jose Antonio Miguel Neto - Nelson Stein - Tendo em vista que já foi averbada a penhora através do ARISP, manifeste-
se o exequente requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias. - ADV: NELSON LUIZ PIGOZZI (OAB 109438/SP), EDISON 
REGINALDO BERALDO (OAB 126577/SP), DANIELLA PIEROTTI LACERDA (OAB 196765/SP), PAULO MAGALHÃES NASSER 
(OAB 248597/SP), JOSE ANTONIO MIGUEL NETO (OAB 85688/SP)

Processo 0004015-10.2011.8.26.0363 (363.01.2011.004015) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Auto Posto Sakamoto Ltda - Comprove a exequente a distribuição da carta precatória, no 
prazo de dez dias. - ADV: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIATO (OAB 115092/SP)

Processo 0004134-73.2008.8.26.0363 (363.01.2008.004134) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa - Manifeste-se a exequente em termos 
de prosseguimento, no prazo de cinco dias. - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), CLAUDIA FABIANA 
GIACOMAZI (OAB 98072/SP)

Processo 0004208-16.1997.8.26.0363 (363.01.1997.004208) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Estado de Sao Paulo - Tendo em vista o decurso do prazo da suspensão do processo, manifeste-se a exequente 
requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias. - ADV: ALINE SCALQUO FONSECA (OAB 308588/SP), MIGUEL ALFREDO 
MALUFE NETO (OAB 16505/SP), GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP)

Processo 0004303-12.1998.8.26.0363 (363.01.1998.004303) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Banco do Brasil Sa - Paulo Stradiotto - Manifestar-se sobre cópias do IR arquivadas em 
pasta própria. - ADV: LINDA CONSTANTINO SCHMAL MONTES CAVADAS (OAB 260188/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO 
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(OAB 34248/SP)
Processo 0004618-78.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - ZULMIRA PEREIRA LIMA 

- Recolher R$63,75 a título de complementação de diligência de oficial de justiça, em atendimento a certidão da seção 
administrativa de mandados de fls 43. - ADV: DECIO DE OLIVEIRA (OAB 63390/SP)

Processo 0004647-02.2012.8.26.0363 (363.01.2012.004647) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Banco Bradesco Sa - Retirar edital (disponibilizado no site www.tjsp.jus.br) para publicação no JORNAL LOCAL e 
recolher o valor de R$192,75, no fundo de despesa, referente à 1285 caracteres para a publicação do DOJ - ADV: ANTONIO 
ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 0005040-24.2012.8.26.0363 (363.01.2012.005040) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Hmbl Projetos e 
Equipamentos Inds Ltda Me - INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)(es) acima qualificado(a)(s), a dar(em) regular andamento ao feito 
no prazo de 48 horas, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do 
Código de Processo Civil. - ADV: PAULO SERGIO FUZARO (OAB 126311/SP)

Processo 0005076-71.2009.8.26.0363 (363.01.2009.005076) - Execução de Título Extrajudicial - Unibanco União de Bancos 
Brasileiros Sa - Aguarde-se provocação no arquivo, nos termos do artigo 791 III, do CPC. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ 
(OAB 73055/SP)

Processo 0005177-40.2011.8.26.0363 (363.01.2011.005177) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - R M Mogi 
Mercantil Ltda - Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. - ADV: JOSÉ MARIA GODOY MARTINS DE OLIVEIRA 
(OAB 179627/SP)

Processo 0005663-64.2007.8.26.0363 (363.01.2007.005663) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - S D R Citrus Ltda Epp e outros - Intimem-se os executados na pessoa do procurador DR IRINEU .SARAIVA 
JÚNIOR, OAB 47.372, da penhora de fls 405, para que, querendo apresente impugnação no prazo de 10 dias. - ADV: IRINEU 
SARAIVA JUNIOR (OAB 47372/SP), MARILENA BENJAMIM (OAB 113839/SP), ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 0006139-63.2011.8.26.0363 (363.01.2011.006139) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Banco Bradesco Sa - Recolher diligência de oficial de justiça a fim de proceder a 
intimação dos executados da penhora de fls 89. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP), ALEXANDRE MISTRO (OAB 
159932/SP)

Processo 0006199-31.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - BANCO BRADESCO 
FINANCIAMENTOS S.A. - Deposite o exequente o complemento da diligência do oficial de justiça a diligência do oficial de 
justiça - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP)

Processo 0006249-34.2008.8.26.0568 (568.01.2008.006249) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Centro 
Universitário das Faculdades Associadas de Ensino Fae - DECLARO EXTINTA A EXECUÇÃO, condenando o exequente nas 
despesas processuais a que deu causa (C.P.C. arts. 795, 598, 329, 267, III, 20, caput, e 19, 2ª parte, combinados). - ADV: 
AGOSTINHO ESTEVAM RODRIGUES JUNIOR (OAB 81449/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0006322-25.1997.8.26.0363 (363.01.1997.006322) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Banco Bamerindus do Brasil S A - Irmaos Davoli S A Importacao e Comercio e outros - 
Razão assiste ao exequente, ao salientar que devem ser liberados somente quarenta salários-mínimos para cada executado, 
independentemente do número de contas poupanças sob a titularidade de cada um deles. Caso não seja possível identificar 
os titulares das contas poupanças mantidas no Banco Bradesco (fls. 480/481), oficie-se a esta instituição bancária solicitando 
tal informação. Com a resposta, providencie-se o desbloqueio. - ADV: JOSE GEORGE FERRAZ (OAB 143193/SP), DECIO DE 
OLIVEIRA (OAB 63390/SP), ABRAO MIGUEL NETO (OAB 134357/SP), RITA DE CASSIA MUNIZ (OAB 95338/SP)

Processo 0006449-94.1996.8.26.0363 (363.01.1996.006449) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Banco do Brasil Sa - H N Industria e Comercio de Calcados Cintos e Bolsas Ltda e outros - Manifestar-se sobre as 
cópias do IR arquivadas em pasta própria. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), JOSE APARECIDO DE MARCO 
(OAB 124123/SP)

Processo 0006546-40.2009.8.26.0363 (363.01.2009.006546) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Xta Brasil 
Comércio e Indústria de Equipamentos de Informática Ltda - Monterrey Livros Com Artigos para Informática Ltda Me - Manifeste-
se a exequente em termos de prosseguimento. - ADV: CELIA ROSANA BEZERRA DIAS (OAB 123156/SP), DENILSON ANTONIO 
DE CASTRO (OAB 199958/SP)

Processo 0006686-06.2011.8.26.0363 (363.01.2011.006686) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Dab Metal Indústria e Comércio Ltda Epp e outro - Manifeste-se o exequente sobre a carta precatória de 
fls.92/100, no prazo de cinco dias. - ADV: MARCO ANTONIO DELATORRE BARBOSA (OAB 94916/SP), VANESSA CRISTINA 
DA COSTA (OAB 148484/SP), ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 0006704-22.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO BRADESCO 
S/A - Manifestar-se sobre minuta (positiva) de bloqueio de valores no sistema BACENJUD de fls 31/32 e sobre busca de bens 
(positiva) no sistema RENAJUD de fls 33/36. - ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP)

Processo 0006761-60.2002.8.26.0363 (363.01.2002.006761) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Banco do Brasil Sa - Irmaos Sakaue Ltda Me e outros - Vistos. Defiro a consulta pelo 
sistema SIEL, como requerido na petição de fls. 319. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), 
FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA (OAB 84542/SP)

Processo 0006918-18.2011.8.26.0363 (363.01.2011.006918) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária 
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - 
RECOLHER O VALOR DE R$ 12, 20 PARA CONSULTA BACENJUD. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/
SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)

Processo 0007461-94.2006.8.26.0363 (363.01.2006.007461) - Execução de Título Extrajudicial - Banco do Brasil Sa - JULGO 
EXTINTA a presente ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por BANCO DO BRASIL S/A contra GANDI 
COMERCIO DE SUCATAS E OUTROS, com fundamento nos artigos 269, inciso III, c.c. artigo 794, inciso I, ambos do Código de 
Processo Civil. - ADV: REGINA HELENA SOARES LENZI (OAB 175546/SP), FLORIANE POCKEL FERNANDES COPETTI (OAB 
163436/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), ROSANA APARECIDA TARLA DI NIZO LOPES 
(OAB 131158/SP), AGENOR AUGUSTO SETTIN JUNIOR (OAB 94913/SP), MARISA LEITE BRUNIALTI (OAB 40649/SP)

Processo 0007535-41.2012.8.26.0363 (363.01.2012.007535) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Indústria Elétrica Marangoni Maretti Ltda - Manifeste-se a exequente sobre o ofício e certidão de fls. 152/155, no prazo 
de cinco dias. - ADV: SYLVIO LUIZ ANDRADE ALVES (OAB 87546/SP)

Processo 0007754-59.2009.8.26.0363 (363.01.2009.007754) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Recovery do Brasil Fundo de Investimento Em Direitos Cred Não Padronizados 
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Multisetorial - Tendo em vista o decurso do prazo da suspensão do processo, manifeste-se a exequente requerendo o que de 
direito, no prazo de cinco dias. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES 
(OAB 70148/SP), ANDERSON GERALDO DA CRUZ (OAB 182369/SP)

Processo 0007863-97.2014.8.26.0363 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- GILSON ANDRE BARBOSA - F M EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outro - Providencie a Serventia cópias das 
principais peças dos autos principais, tendo em vista que os presentes embargos foram interpostos por Curador Especial. 
2-Recebo os embargos para discussão. Dê-se vista ao embargado para impugnação, no prazo legal. - ADV: CLEIDE BENEDITA 
TROLEZI (OAB 107152/SP), LUIZ CARLOS MARTINI PATELLI (OAB 120372/SP)

Processo 0008001-06.2010.8.26.0363 (363.01.2010.008001) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Distribuidora de 
Livros Champagnat Ltda - Adriana G Martucci Me - Manifeste-se a exequente sobre a petição de fls.100/101, no prazo de cinco 
dias. - ADV: THAIS TOFFANI LODI DA SILVA (OAB 225145/SP), GENNARO ANGELO MARTUCCI (OAB 302053/SP)

Processo 0008008-03.2007.8.26.0363 (363.01.2007.008008) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Divem 
Distribuidora de Veículos Mogi Ltda - Evander Paredes Rossi - Manifeste-se a exequente sobre a petição e guia de fls.271/274, 
no prazo de cinco dias. - ADV: GILBERTO SEIJI KIKUCHI (OAB 68399/SP), ROSA MARIA BARBEITOS (OAB 165227/SP)

Processo 0008233-81.2011.8.26.0363 (363.01.2011.008233) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Cooperativa de Crédito Rural da Baixa Mogiana - José Luiz Franco dos Reis - Deposite 
a exequente a diligência do oficial de justiça para proceder a avaliação do bem penhorado. Após, expeça-se mandado. - ADV: 
CARLOS CESAR GONCALVES (OAB 104827/SP), NELSON LUIZ PIGOZZI (OAB 109438/SP), EDISON REGINALDO BERALDO 
(OAB 126577/SP)

Processo 0008685-86.2014.8.26.0363 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - PAULO MARCELO 
EHRENBERG AMARAL - SERGIO LUIZ BERTO - Vistos. 1. Ante os documentos juntados, defiro, ao embargante, os benefícios 
da Justiça Gratuita. Anote-se. 2. Se no prazo, recebo os embargos e determino a intimação do credor para impugná-los no 
prazo de 15 dias (CPC, art. 740). Dil. Int. - ADV: JORGE EDUARDO HORACIO E SILVA (OAB 134210/RJ), BETELLEN DANTE 
FERREIRA (OAB 143702/SP), LUCIANA GARCIA CRUZ (OAB 277930/SP)

Processo 0008757-73.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Maria Odete Aparecida da Silva Olinto 
07878490813 - Tendo em vista o decurso do prazo sem apresentação de embargos, manifeste-se a exequente requerendo o que 
de direito, bem como sobre a certidão do oficial de justiça de fls.23. - ADV: RONALDO SOUZA DO NASCIMENTO (OAB 233483/
SP)

Processo 0008931-82.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - GILBERTO RONALDO 
GARROS - JOSÉ FRANCISCO ORTIZ TAVARES LEITE - Manifestar-se sobre as consultas aos sistemas BACENJUD (fls 64/65) 
e RENAJUD (fls 66/67), bem como, sobre as cópias do IR arquivadas em pasta própria. - ADV: FIORAVANTE BIZIGATO (OAB 
270076/SP), DECIO DE OLIVEIRA (OAB 63390/SP), JOSE GEORGE FERRAZ (OAB 143193/SP)

Processo 0009105-91.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - MIRIAM ROSA DA SILVEIRA EPP - 
Ciência a exequente. - ADV: FERNANDA MENDES DE SOUZA (OAB 330723/SP)

Processo 0009109-02.2012.8.26.0363 (363.01.2012.009109) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários 
- Dovigo & Tirelli Ltda Me - Disponibilizado no site (www.tjsp.jus.br) ofício à Prefeitura Municipal para impressão e devido 
encaminhamento, devendo comprovar nos autos sua distribuição, no prazo legal. - ADV: ROSANA SILVERIO CUTRI (OAB 
131288/SP), PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 0009115-77.2010.8.26.0363 (363.01.2010.009115) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - H S B C Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - Manifestar-se sobre busca de bens (POSITIVA) 
no sistema RENAJUD de fls 114/117.(Fiat/palio fire 2003/20040 - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 0009210-78.2008.8.26.0363 (363.01.2008.009210) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Sociedade de Educação Integral e de Assistência Social Seias - Agostinho Alves de Barros Neto - Intime-se o executado, na 
pessoa de seu procurador nomeado, para manifestar sobre a petição de fls. 193, no prazo legal. - ADV: GUSTAVO ANTONIO DE 
MORAES MONTAGNANA (OAB 214810/SP), AGOSTINHO RAMPAZZO DE BARROS (OAB 16746/SP)

Processo 0009220-15.2014.8.26.0363 - Carta Precatória Cível - Diligências (nº 0007456-36-2008-8-26-0320 - 2ª Vara Cível) 
- DANIEL RUFINO - Aos dezesseis dias dos mês de janeiro de 2015 eu, Oficial de Justiça, em cumprimento ao mandado nº 
363.2014/016155-4, dirigi-me ao endereço: Rodovia SP 107, Fazendinha, Artur Nogueira - SP, e conforme demonstrativo abaixo, 
procedi a avaliação do bem ali descrito. VALOR MÉDIO DO M2 COM BASE NOS DADOS COLETADOS VALOR DO M2 R$ 25,00 
(imobiliária 1) R$ 30,00 (imobiliária 2) R$ 40,00 (imobiliária 3) TOTALR$ 95,00 ÷ 3 = MédiaR$ 31,60/m 2 - 5% (regateio)R$ 
30,02/m 2 CÁLCULO DO VALOR DO IMÓVEL ÁREA89.441,593 m2 Valor do m2R$ 30,02 VALOR DO IMÓVELR$ 2.685.036,62 
Em razão do acima exposto avalio o bem acima em R$ 2.685.036,62 (dois milhões seiscentos e oitenta e cinco mil e trinta e 
seis reais), nas condições que se encontra no dia de hoje. A avaliação foi baseada em valores de imóveis da mesma região 
geoeconômica onde se situa o bem em questão, usando como fontes sites de imobiliárias, jornais e consultas realizadas com 
corretores de imóveis credenciados, tudo com o intuito de aproximar o valor atribuído à realidade do mercado. Do que para 
constar lavro o presente auto que lido e achado conforme, vai devidamente assinado eletronicamente. - ADV: MAURO CESAR 
DE CAMPOS (OAB 134985/SP), GRAZIELLA DE MUNNO NUNES (OAB 185243/SP), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR 
(OAB 128515/SP)

Processo 0009308-68.2005.8.26.0363 (363.01.2005.009308) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Adriana Rodrigues de Oliveira Me - Sandra Eliza Garcia Tetzner Me - Manifeste-se a exequente sobre o ofício de 
fls.141/142, no prazo de cinco dias. - ADV: ROSANGELA CAGLIARI ZOPOLATO (OAB 94490/SP), OLINTHO RODRIGUES DE 
SOUZA (OAB 225317/SP)

Processo 0009443-07.2010.8.26.0363 (363.01.2010.009443) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Robson 
Aparecido Rodrigues - José Antonio Dovigo - Intime-se o executado, na pessoa do seu procurador, para apresentar impugnação 
a penhora lavrada as fls 124 no prazo de 10 dias. - ADV: FERNANDO MARQUES DE FARIAS (OAB 153692/SP), JEFERSON 
TEIXEIRA DE AZEVEDO (OAB 147121/SP), ELOISA BIANCHI (OAB 144569/SP)

Processo 0009886-16.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO MERCANTIL 
DO BRASIL S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 363.2014/015853-7 dirigi-me ao endereço indicado por diversas vezes em dias e horários alternados, e assim 
sendo, deixei de citar Fabiano Lúcio Ferreira e Fabiano Lúcio Ferreira ME, tendo em vista não ter logrado êxito em localizar os 
executados, ora encontrando a residência fechada, ora sendo informado por familiares que o mesmo não se encontrava, não 
sabendo declinar a hora em que ali poderá ser encontrado, etc. Pelo exposto, devolvo o presente mandado em cartório para o 
que determinado for. O referido é verdade e dou fé. Mogi Mirim, 19 de dezembro de 2014. - ADV: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA 
ROCHA (OAB 35365/SP), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP)
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Processo 0009968-91.2007.8.26.0363 (363.01.2007.009968) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Banco Bradesco Sa - Auto Posto Schut Ltda e outros - Manifeste-se o exequente sobre a petição e documentos de 
fls.155/157, no prazo legal. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 0010089-75.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 363.2014/016005-1 dirigi-me ao endereço retro, onde não localizei o número mencionado e, indagando moradores 
locais, estes me informaram desconhecer a EXECUTADA. CERTIFICO, ainda, que me dirigi ao Departamento de Cadastro 
da Prefeitura Municipal local, onde fui informado pelo SR FLÁVIO não constar tal número cadastrado naquela via pública. O 
referido é verdade e dou fé. Mogi Mirim, 14 de janeiro de 2015. - ADV: GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP), 
ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP)

Processo 0010133-41.2007.8.26.0363 (363.01.2007.010133) - Execução de Título Extrajudicial - Imavi Indústria e Comércio 
Ltda e outros - Aguarde-se o julgamento dos embargos de terceiro. - ADV: MARCO WILD (OAB 188771/SP), LUÍS GUSTAVO 
NARDEZ BÔA VISTA (OAB 184759/SP), ROBERTO MAFRA VICENTINI (OAB 143374/SP)

Processo 0010183-23.2014.8.26.0363 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 00032709719938260286 - 1ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE ITU / SP) - GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS S C Ltda - Manifestar-se sobre certidão de oficial de 
justiça (cumprimento ao mandado nº 363.2014/014433-1 dirigi-me ao endereço indicado diversas vezes, em dias e horários 
diversos, inclusive à noite, não localizando Enio Oliveira de Abreu Sampaio, nem sendo atendido por ninguém no endereço. No 
dia 01.12, às 12:00h, fui atendido pelo funcionário do requerido, sr. Irineu, que me informou que Enio trabalha em Campinas, 
em uma radio, e não estaria no local. Marquei com o sr. Irineu que retornaria no sábado, dia 06.12, às 10:00h, para intimar o sr. 
Enio por hora certa. Retornei no dia e horário marcados, não sendo atendido por ninguém no endereço, sendo que ali existem 
câmeras de vigilância, para os moradores saberem quem está no portão, acionando o interfone) - ADV: ANA CARLA XAVIER DA 
SILVEIRA BENITO CHRISTOFOLETTI (OAB 205244/SP)

Processo 0010391-27.2002.8.26.0363 (363.01.2002.010391) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa - Romario Schincariol Junior - Intimar o exequente para recolher o valor de R$ 12,20 para cada consulta e 
apresentar o demonstrativo do débito atualizado. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO 
SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)

Processo 0010506-09.2006.8.26.0363 (363.01.2006.010506) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 363.2014/015234-2 dirigi-me a Rua Samuel Valle, nº 26, Jdm. Coração Criança, e, ai sendo deixei de proceder 
a penhora dos bens descritos no mandado,. Visto não ter conseguido localizar os bens, nem tampouco Marcos Morreira de 
Jesus, Regina dos Reis Rodrigues Moreira de Jesus,estando o imóvel locado para Madalena de Oliveira, a qual desconhece as 
pessoas procuradas. Ato continuo, dirigi-me a Zona Rural Estrada do Açougue J. Faveri, e, ai sendo após percorre-la em toda 
sua extensão, não consegui localizar os executados, não sabendo os moradores da citada via rural, informar a respeito das 
pessoas procuradas, nem tampouco da Firma Regina dos Reis Rodrigues Moreira de Jesus ME. Diante do expôsto, devolvo o 
mandado em cartório, para apreciação de V.Excia. Digne a determinar o que for de Direito.O referido é verdade e dou fé. Mogi 
Mirim, 19 de dezembro de 2014. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE 
AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 0010507-91.2006.8.26.0363 (363.01.2006.010507) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Banco do Brasil Sa - Indique o exequente quais bens pretende a penhora. - ADV: FLAVIO 
OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)

Processo 0010526-29.2008.8.26.0363 (363.01.2008.010526) - Execução de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / 
Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Sociedade de Educação Integral e de Assistência Social Seias - Elizabeth de Sousa 
Paciello - Manifeste-se a executada sobre a petição de fls. 159/160, no prazo de cinco dias. - ADV: MARILENA BENJAMIM (OAB 
113839/SP), GUSTAVO ANTONIO DE MORAES MONTAGNANA (OAB 214810/SP)

Processo 0010794-78.2011.8.26.0363 (363.01.2011.010794) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Antonio Cezarino Bizigatto - Tendo em vista o não cumprimento do acordo, intime-se o executado para o pagamento 
do débito, no prazo de 24 :00 horas sob pena de prosseguimento da ação. Antes porém, deposite o exequente a diligência do 
oficial de justiça, para o cumprimento.( 63,75) - ADV: MARCOS MELLONI DE FARIA (OAB 165323/SP)

Processo 0011046-47.2012.8.26.0363 (363.01.2012.011046) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Itaú Unibanco Sa - Aguarde-se provocação no arquivo nos termos do artigo 791, inciso III do CPC. - ADV: ELIA 
YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP), LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP)

Processo 0011121-18.2014.8.26.0363 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - LUCAS 
GAZOTTO RIBEIRO e outro - Vistos. 1. Como ação autônoma, ainda que somente no sentido formal, os embargos para serem 
propostos precisam cumprir os requisitos genéricos dos artigos 282 e 283 e mais os específicos do art. 736, parágrafo único do 
CPC, consubstanciado nos requisitos da petição inicial (art. 282, do CPC) e na apresentação dos documentos necessários (art. 
283 e 736, § único, do CPC) sob pena de indeferimento liminar. 2. Conforme disciplina o parágrafo único do art. 736 do CPC os 
embargos devem ser instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Sem estas não estará atendida a norma do artigo 
283. 3. Nestes termos, aditem os embargantes a inicial, em 10 dias, sob pena de indeferimento. 4. Quanto ao pedido de Justiça 
Gratuíta, cumpre salientar que os Tribunais, especialmente o STJ e o STF, interpretando o art. 5º, LXXIV, da CR/88, vêm 
entendendo que os benefícios da justiça gratuita podem ser deferidos também às pessoas jurídicas, desde que estas apresentem 
comprovação cabal de sua carência econômico-financeira: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA. Ao 
contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, 
devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso 
em juízo.” (STF, Rcl. 1905 ED-AgR / SP - São Paulo, rel. Min. Marco Aurélio, j. em 15.08.2002, DJU 20.09.2002). “PROCESSUAL 
CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07. 1. O benefício da 
assistência judiciária gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua impossibilidade de arcar 
com os encargos financeiros do processo (Precedentes da Corte). (...).” (STJ, AGRESP 624461 / SC; Agravo Regimental no 
Recurso Especial 2003/0221983-0, rel. Min. Luiz Fux, j. em 3.2.05, DJU 21.3.05, p. 250). “AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRECARIEDADE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - 
INDEFERIMENTO. Em relação à pessoa jurídica, não milita a presunção de veracidade do estado de pobreza afirmado mediante 
mera declaração de interessado, prevalecendo a exigência constitucional de comprovação do estado de pobreza.” (TJMG, AI nº 
503.422-8/01, rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Primeira Câmara Cível, j. em 20.4.2005). “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. 
PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO-COMPROVAÇÃO. 
INDEFERIMENTO. - A simples declaração de que a pessoa jurídica passa por dificuldades financeiras ou a juntada de 
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documentos que apontem a existência de dívidas não enseja o deferimento da Assistência Judiciária, sendo necessária a 
comprovação de que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer o exercício de suas 
atividades.” (TJMG, AI nº 2.0000.00.519429-4/000, rel. Des. Fernando Caldeira Brant, Nona Câmara Cível, j. em 13.9.2005). 5. 
Fica claro, pois, que, para o deferimento da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, não basta a simples declaração de pobreza, 
sendo imprescindível a realização de forte demonstração de sua insuficiência financeira, pelo que a jurisprudência vem exigindo 
a juntada dos balanços, livros comerciais, documentos fiscais, declaração de rendas ou declaração de seu contador, comprovando 
que, efetivamente, não tem a entidade condições financeiras para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, 
sem o comprometimento de suas atividades sociais. 6. Portanto, para que pudesse ser deferida a assistência judiciária aos 
embargantes seria imprescindível a juntada de provas contundentes de sua carência de recursos, conforme se acabou de 
explicar. 7. No caso sub judice, inexiste nos autos qualquer documento que demonstre, de forma escorreita, a necessidade de 
os embargantes se valerem da assistência judiciária integral e gratuita. 8. Insta salientar que, na espécie, a firma individual é, 
para fins tributários, equiparada à pessoa jurídica e, dessa forma, necessário seria que os embargantes cuidassem de carrear 
aos autos documentos contábeis ou fiscais, que demonstrassem a necessidade da concessão das benesses da assistência 
judiciária. A propósito, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO EM AÇÃO DE COBRANÇA - PEDIDO DE BENEFÍCIO DE 
JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA JURÍDICA - 
FIRMA INDIVIDUAL - IMPRESCINDÍVEL A PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - PECULIARIDADES. - A extensão 
dos benefícios da Assistência Judiciária deve visar tão-somente aquelas Pessoas Jurídicas que demonstrem cabalmente a sua 
insuficiência de recursos para fazer face às despesas do processo (artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal/88) bem como 
aquelas entidades beneficentes, pias e entidades sem fins lucrativos. - O simples fato de se tratar de firma individual - que hoje 
denomina-se Empresário - não leva à presunção de hipossuficiência econômica. Peculiaridades.”(TJMG - AGRAVO DE 
INSTRUMENTO N° 1.0071.09.045997-6/001. Rel. Des.José Francisco Bueno - 4ª Câmara Cível. DJ.16.07.2009) “EMBARGOS 
À EXECUÇÃO - REJEIÇÃO LIMINAR - EMENDA - ARTIGO 284, DO CPC - POSSIBILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - 
MICROEMPRESA - INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA - PARCIAL PROVIMENTO DA APELAÇÃO. Verificada 
alguma irregularidade na inicial dos Embargos à Execução, cabe ao Juiz intimar o embargante para emendá-la, na forma do 
artigo 284, do CPC, não podendo, antes de tomar tal providência, rejeitá-los liminarmente. Para fazer jus ao benefício da justiça 
gratuita, cabe ao apelante, ainda que firma individual ou microempresa, comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e 
despesas do processo, nos termos do artigo 5º, LXXIV, CR/88, não havendo nos autos documentos que denotem a dificuldade 
financeira pela qual está passando.” (APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0313.07.234242-8/001 - Rel. Des. Batista de Abreu - 16ª Câmara 
Cível. DJ.09.07.2008) 9. Insta salientar que, o fato de ser microempresa, não os isenta da comprovação de sua hipossuficiência 
financeira através de documentos idôneos, como aqueles já citados anteriormente. 10. Assim, para que pudesse ser deferida a 
assistência judiciária, fazia-se imprescindível a prova escorreita de sua carência de recursos, através de documentos contábeis 
ou fiscais idôneos, no momento do requerimento do benefício, não sendo facultada a comprovação posterior. Nesse sentido: 
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO - JUSTIÇA 
GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - MICROEMPRESA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE 
NO MOMENTO DO REQUERIMENTO DO BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - É possível a concessão 
dos benefícios da gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, desde que cabalmente comprovada sua hipossuficiência financeira, 
mesmo se tratando de microempresa.- A comprovação da alegada hipossuficiência financeira deve ser feita pela pessoa jurídica 
no momento do requerimento do benefício, não sendo facultada a comprovação posterior. - Recurso conhecido e não provido. 
(AGRAVO N° 1.0024.09.579588-6/003 - Rel. Des. Márcia de Paoli Balbino - 17ª Câmara Cível. DJ.09.07.2009) AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA 
FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. A assistência judiciária pode ser deferida às pessoas jurídicas, com ou 
sem fins lucrativos, filantrópicas ou de utilidade pública, desde que haja prova cabal da insuficiência de recursos para arcar com 
as custas processuais. Contudo, se inexiste nos autos prova de que a parte requerente não pode arcar com as despesas 
processuais, sem prejuízo de sua atividade, através da juntada de balanço patrimonial e/ou declaração de imposto de renda, 
resta obstada a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. (AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.0024.09.641889-
2/001. Rel. Des.Irmar Ferreira Campos - 17ª Câmara Cível. DJ.10.09.2009) 11. Em vista do exposto, indefiro aos embargantes 
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuíta. 12. Aguarde-se o cumprimento do item “3” acima. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO 
SOARES (OAB 316504/SP)

Processo 0011135-02.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigação de Fazer / Não Fazer - BANCO 
BRADESCO S/A - Ciência ao exequente do oficio de fls.29/33. - ADV: SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), MICHEL 
CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP)

Processo 0011183-58.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - SOCIEDADE 
DE EDUCAÇÃO INTEGRAL E DE ASSISTENCIA SOAIL - SEIAS - Vistos. SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO INTEGRAL E DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEIAS postula pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, dizendo-se entidade beneficente de 
assistência social. Porém, ela não comprovou que presta serviços gratuitos a pessoas carentes e nem tampouco que não tenha 
fins lucrativos e muito menos que se encontra em estado de pobreza, o que impede de conceder a almejada benesse. Em casos 
idênticos a este, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já quadrou o ensejo de decidir o que se segue: ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA - Pessoa jurídica - Indeferimento - Alegado status de entidade de fins filantrópicos - Precípuo direcionamento à 
atuação sem fins lucrativos ou à prestação de serviços gratuitos a pessoas carentes não evidenciado - Inexistência de qualquer 
comprovação de reconhecimento, pelos Poderes Públicos, do exercício de atividades sem fins lucrativos ou de preenchimento 
dos requisitos exigidos pelo CTN - Condição de necessitado incompatível com a figura do postulante - Isenção incabível - 
Decisão mantida - Agravo improvido. (Agravo de Instrumento nº 990103658868 Ribeirão Preto-Sp - TJSP 20ª Câmara de 
Direito Privado Rel. Correia Lima, j. 13/09/2010); AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO JUSTIÇA GRATUITA 
- PESSOA JURÍDICA SEM FINS ECONÔMICOS - ASSOCIAÇÃO MANTENEDORA DE ENTIDADE EDUCACIONAL DE ENSINO 
SUPERIOR. A recorrente não preenche os requisitos autorizadores da concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. 
Ainda que se admita a possibilidade de concessão de tal benefício à pessoa jurídica sem fins lucrativos, a Agravante não 
demonstrou o seu real estado de pobreza, na acepção jurídica do termo. Os documentos juntados não são prova suficiente da 
presunção do estado de pobreza. A Agravante é mantenedora de entidade de ensino superior que cobra matrícula e mensalidade 
para prestação de serviços educacionais. A presunção de pobreza reveste-se de natureza relativa e não absoluta, o que, 
por conseqüência, revela a possibilidade da não concessão ou da revogação da gratuidade de Justiça, se nos autos restar 
provado que a parte requerente não se adequa ao espírito da lei garantidora de tal benefício. - DECISÃO MANTIDA RECURSO 
IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 990102368890 Ribeirão Preto-Sp - TJSP 37ª Câmara de Direito Privado Rel. Eduardo 
Siqueira, j. 02/09/2010); AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - Benefício que, embora em 
princípio só seja admissível à pessoa natural que possa ficar privada do próprio sustento ou da família, não beneficiando as 
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pessoas jurídicas, pode ser deferido a estas em casos excepcionais - Indícios, contudo, de que a recorrente possui condições de 
arcar com eventuais despesas do processo - Decisão mantida - Recurso desprovido.(Agravo de Instrumento nº 990103036425 
Ribeirão Preto-Sp -TJSP 28ª Câmara de Direito Privado Rel. César Lacerda, j. 27/07/2010). Isto posto, indefiro os benefícios da 
Justiça gratuita por ausência dos requisitos legais. Cite(m)-se o (s) devedor (es) nos termos do Artigo 652 do Código de Processo 
Civil, cientificando-o (s) que: a) poderá (ão) opor seus embargos em 15 dias contados da juntada aos autos do mandado de 
citação, independentemente de penhora, depósito ou caução; b) poderá (ão), no mesmo prazo, desde que reconheça o débito 
em cobrança, comprovando o depósito 30 % (trinta por cento) do valor devido mais os valores integrais das custas, despesas 
e honorária advocatícia, requerer, por advogado, o pagamento da verba remanescente em até 06 (seis) vezes, com parcelas 
mensais acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês, na forma do Artigo 745-A do Código 
de Processo Civil, contados da data em que elaborada a consulta do valor do veículo (fls. 72); e, c) na hipótese de pagamento, 
arbitro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, reduzidos da metade no adimplemento dentro do tríduo 
Legal (Art. 652-A). Atente o (a) senhor (a) Oficial (la) de Justiça aos termos da Lei Federal nº 11.382, de 6 de dezembro de 2006. 
Dil. Int. - ADV: GUSTAVO ANTONIO DE MORAES MONTAGNANA (OAB 214810/SP), GABRIELA DE MORAES MONTAGNANA 
(OAB 240034/SP)

Processo 0012094-22.2004.8.26.0363 (363.01.2004.012094) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Liquigas Distribuidora Sa - Tendo em vista que o mandado já foi devidamente cumprido as fls. 203/210 e não consta 
nos autos a intimação para dar andamento ao feito, como mencionado na petição de fls.209/210 e sim para manifestar sobre 
o decurso do prazo para impugnação, manifeste-se a exequente requerendo o que de direito, no prazo de cinco dias. - ADV: 
RENATA FERNANDES DE SOUZA (OAB 183211/SP), MARCOS ALBERTO SANT’ANNA BITELLI (OAB 87292/SP)

Processo 0013031-90.2008.8.26.0363 (processo principal 0000032-43.1987.8.26) (363.01.1987.000032/4) - Cumprimento 
Provisório de Sentença - José Heliton Costa - Tagliari Imóveis Ltda - Fls.555: Defiro a transferência do valor remanescente 
para conta judicial, bem como o levantamento em favor do autor. Sem prejuízo, manifeste-se o exequente sobre a resposta do 
RENAJUD, de fls.578. - ADV: JOSE HELITON COSTA (OAB 36765/SP), LUIZ CARLOS MARTINI PATELLI (OAB 120372/SP)

Processo 0013145-63.2007.8.26.0363 (363.01.2007.013145) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação 
/ Embargos à Execução - M e da Silva Bazar Me - Sebastião José Mira e outro - Designado a data de 26 de fevereiro de 
2014, às 14hrs, para a coleta de material grafotécnico, devendo a embargante apresentar-se munida dos documentos pessoais 
como cédula de identidade, CPF, título de eleitor etc. - ADV: LUIS AIRES TESCH (OAB 164680/SP), VANALDO NÓBREGA 
CAVALCANTE (OAB 205057/SP)

Processo 0014545-83.2005.8.26.0363 (processo principal 0012623-75.2003.8.26) (363.01.2003.012623/1) - Embargos à 
Execução - Espolio de Otavio Schincariol - Banco do Brasil Sa - Manifestem-se as partes sobre os esclarecimentos do perito, 
no prazo de cinco dias. - ADV: EDNEA TRIONI (OAB 136941/SP), MARCO ANTONIO DELATORRE BARBOSA (OAB 94916/
SP), MARIA ROSANA FANTAZIA SOUZA ARANHA (OAB 181222/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA 
ROCHA (OAB 113887/SP)

Processo 0014603-86.2005.8.26.0363 (processo principal 0010900-84.2004.8.26) (363.01.2004.010900/1) - Cumprimento 
de sentença - Cooperativa Agropecuária Holambra - Banco do Brasil Sa - Defiro o prazo de dez dias para a manifestação do 
embargado, como requerido. - ADV: ÉRICA MARCONI CERAGIOLI (OAB 159556/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE 
BAGGIO (OAB 109631/SP), WILSON FERNANDES MENDES (OAB 124143/SP), VANDERLEI ALVES DOS SANTOS (OAB 
100567/SP)

Processo 0018080-83.2006.8.26.0363 (363.01.2006.018080) - Execução de Título Extrajudicial - Banco do Brasil Sa - Defiro 
a suspensão do processo pelo prazo de dez dias, como requerido. Após, manifeste-se o exequente requerendo o que de 
direito, no prazo de cinco dias. - ADV: WILSON FERNANDES MENDES (OAB 124143/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE 
BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0019954-06.2006.8.26.0363 (processo principal 0005995-17.1996.8.26) (363.01.1996.005995/1) - Embargos à 
Execução - Marcelino Tagliari - Cooperativa dos Cafeicultores e Citricultores de Sao Paulo - Tendo em vista o decurso do 
prazo sem o pagamento do débito, manifeste-se o exequente requerendo o que direito, no prazo de cinco dias. Para a penhora 
requerida anteriormente, recolha o valor de R$ 12,20, no fundo de despesa, para cada executado. - ADV: ANTONIO FRANCO 
BARBOSA NETO (OAB 95459/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 2000018-77.2014.8.26.0363 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Aline Daiane Nieri de 
Almeida - Diego Marques Duarte - DESIGNADA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PELO CEJUSC, PARA O DIA 21/05/2015 às 
10:30 HORAS, LOCAL AV. 22 DE OUTUBRO, 136 - MOJI MIRIM / SP . - ADV: FERNANDO FERNANDES DE FREITAS (OAB 
67704/SP), GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP)

Processo 3000216-34.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - E.E.P.C. e outro 
- Fls.109/111: Defiro o pedido de segredo de justiça, como requerido. Autorizo a inclusão da minuta de bloqueio de valores pelo 
sistema BACENJUD, devendo os autos subirem conclusos para protocolamento. Após, proceda-se o bloqueio de transferência de 
veículos encontrados em nome dos executados, pelo sistema Renajud. Sem prejuízo, recolha o exequente as guias necessárias 
para proceder a consulta pelo INFOJUD. Após, cls. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 3000452-83.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil Sa 
- HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo das partes, consubstanciado na petição de fls. 70/73. 
Nestes termos, suspendo a execução, pelo prazo estabelecido no acordo, ou até provocação do credor, com fulcro no art. 792, 
“caput”do CPC. - ADV: ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP), GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP)

Processo 3001716-38.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Seguro - José Benedito Ladislau - Recolher o 
valor R$ 12,20, para a consulta pelo INFOJUD - ADV: JORGE ANTONIO DANTAS SILVA (OAB 255381/SP)

Processo 3002039-43.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Ultra Máquinas Comercial de 
Ferramentas Ltda - Manifestar-se sobre cópias do IR arquivadas em pasta própria. - ADV: ANDRÉ FONTOLAN SCARAMUZZA 
(OAB 220482/SP)

Processo 3003020-72.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ESTERBETE AVELINA DOS 
SANTOS - Aguarde-se o julgamento nos embargos apresentados. - ADV: IVONE FEST SILVIANO (OAB 118698/SP)

Processo 3003860-82.2013.8.26.0363 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 9680-25.2002.8.26.0362 - 2ª Vara Cível de 
Mogi Guaçu) - MARCO ANTONIO HELUANY MOURILHE - Fls. 123/126: Devolva-se, com nossas homenagens e cautelas de 
estilo. - ADV: ALEX HELUANY BEGOSSI (OAB 146871/SP), CELSO MAIORINO DALRI (OAB 158360/SP), JOAO EVANGELISTA 
OLIVEIRA COELHO (OAB 27451/SP), GILDO VENDRAMINI JUNIOR (OAB 37668/SP), CELSO DALRI (OAB 84777/SP)

Processo 3004600-40.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - Defiro o 
sobrestamento do feito pelo prazo de trinta dias, como requerido. Após, manifeste-se o exequente requerendo o que de direito, 
no prazo de cinco dias. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)
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Processo 3006234-71.2013.8.26.0363 - Embargos à Execução - Prescrição e Decadência - WMF MARCURIO FILHO ME - 
Vistos. Manifestem-se as partes se têm interesse na produção de outras provas ou se concordam com o julgamento do feito no 
estado. Int. - ADV: DJAIR THEODORO (OAB 153678/SP), ELIEZER PEREIRA PANNUNZIO (OAB 145839/SP)

Processo 3006273-68.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO SANTANDER 
BRASIL S/A - Manifestar-se sobre as cópias do IR arquivadas em pasta própria, bem como, apresentar demonstrativo do débito 
atualizado e recolher as demais guias para a consulta on line. - ADV: ROBERVAL VIEIRA JÚNIOR (OAB 244234/SP), ACACIO 
FERNANDES ROBOREDO (OAB 89774/SP)

Processo 3006997-72.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - CLAUSE BRASIL COMÉRCIO DE 
SEMENTES LTDA - INTERATIVA AGRÍCOLA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - Cumpra a serventia o 
despacho de fls. 72. Sem prejuízo, desentranhe-se a petição de fls.168/176, para a mesma ser juntada nos embargos. Quanto 
ao pedido de fls. 177/174 , os documentos já foram desentranhados as fls. 22/27 . - ADV: CARLOS EDUARDO ZULZKE DE 
TELLA (OAB 156754/SP), ALEXANDRE QUEIROZ DAMACENO (OAB 286011/SP), GRAZIELA MARIA SILVA FAGUNDES 
DUARTE (OAB 288249/SP)

Processo 3006997-72.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - CLAUSE BRASIL COMÉRCIO DE 
SEMENTES LTDA - INTERATIVA AGRÍCOLA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - Tendo em vista do decurso 
do prazo da suspensão requerida, junte a exequente a matricula atualizada, bem como a diligência do oficial de justiça. - ADV: 
GRAZIELA MARIA SILVA FAGUNDES DUARTE (OAB 288249/SP), CARLOS EDUARDO ZULZKE DE TELLA (OAB 156754/SP), 
ALEXANDRE QUEIROZ DAMACENO (OAB 286011/SP)

Processo 3007187-35.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO 
LTDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 363.2014/012242-7 dirigi-me ao endereço indicado, Rua Pandanus, 262, Holambra, mas DEIXEI DE CITAR a requerida 
FERREIRA SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA porque não consegui localizar a sócia Maria Teresa Viera Barquin, 
pois no endereço fui atendido pela Sra. Sabrina, a qual informou que já mora ali hpa bastante tempo e que não conhece a Sra. 
Maria Teresa e não sabe dizer se ela já morou naquela casa. Assim, devolvo o mandado em cartório para as determinações 
desse juizo. O referido é verdade e dou fé. Mogi Mirim, 16 de dezembro de 2014. - ADV: ATHOS CARLOS PISONI FILHO (OAB 
164374/SP), IZABEL CRISTINA BRAIT DE ASSIZ MIORIN (OAB 159077/SP)

Processo 3008727-21.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - CAIXA DE PREVIDENCIA 
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI - Manifestar-se sobre minuta (POSITIVA) de consulta de endereços no 
sistema BACENJUD de fls 153/154. - ADV: PAULO FERNANDO PAZ ALARCON (OAB 37007/PR)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FABIANA GARCIA GARIBALDI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS HUMBERTO LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0024/2015
Processo 0000131-07.2010.8.26.0363 (363.01.2010.000131) - Monitória - Cheque - Amado Genuário - Milton Marques 

Duarte - Sobre a impugnação apresentada as fls.319/343, manifeste-se o autor-exequente no prazo legal. - ADV: GUSTAVO 
ANTONIO TAVARES DO AMARAL (OAB 238654/SP), ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA PENHA (OAB 244269/SP), VIRGÍNIA 
PARENTI (OAB 164300/SP)

Processo 0000138-91.2013.8.26.0363 (036.32.0130.000138) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Movida 
Locação de Veículos Ltda - Rm Indústria e Montagens Eletromecânicas - Tendo em vista que decorreu o prazo legal da 
suspensão destes autos, manifeste-se a autora em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias. - ADV: MARCELO PERES 
(OAB 140646/SP)

Processo 0000268-04.2001.8.26.0363 (363.01.2001.000268) - Monitória - Prestação de Serviços - Elektro Eletricidade e 
Servicos Sa - Day Phamn Quimica Brasil Ltda - Aguarde-se por mais 120 dias, a devolução da carta precatória. - ADV: FABIO 
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP)

Processo 0000271-02.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - D 
VECCHI ME - TRANSPORTES FARIAS LTDA ME - Tendo em vista que restou negativa a localização do atual endereço do 
requerido pelo sistema RENAJUD (fls.50), manifeste-se a autora em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias. - ADV: 
SANDRO HENRIQUE NATIVIDADE (OAB 152451/SP)

Processo 0000323-95.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - FABIANA CRISTINA PEDRO 
CASTRO ZAFANI - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - Sobre o laudo pericial juntado as fls.61/67, manifestem-
se as partes no prazo de 20 dias, sendo 10 dias para cada uma delas, iniciando-se pelo autor. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 
201023/SP), FILIPE ADAMO GUERREIRO (OAB 318607/SP)

Processo 0000335-75.2015.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “8 DE ABRIL” - ALMEIDA LOCAÇÕES E TRANSPORTES e outros - Apensem-se a estes autos os 
de Medida Cautelar n° 2.217/2014, movido entre as mesmas partes. Oficie-se à Junta Comercial do Estado de São Paulo, para 
no prazo de 10 dias, fornecer os endereços dos requeridos, cujo ofício deverá ser entregue em mãos da procuradora do autor 
para encaminhamento. - ADV: VALQUIRIA AMALIA ALO EILERS (OAB 93571/SP)

Processo 0000379-31.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV 
FINANCEIRA S/A - C.F.I. - CARLOS ROBERTO LINO - O veículo já esta bloqueado, conforme verifica-se as fls.133. Assim, 
defiro o sobrestamento destes autos pelo prazo de 90 dias, como requerido pela autora. Decorrido este prazo, manifeste-se a 
autora em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), 
FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), THIAGO MACHADO FRANCATTO (OAB 304206/SP)

Processo 0000379-46.2005.8.26.0363 (363.01.2005.000379) - Procedimento Ordinário - Ailen Dadalt - Rogerio Rafaine 
Trevisan e outro - Ciência às partes do V. Acórdão. Arquivem-se os autos. - ADV: PAULO ROBERTO VALIM DE CASTRO (OAB 
61094/SP), ROBERTO LAFFYTHY LINO (OAB 151539/SP)

Processo 0000410-51.2014.8.26.0363 - Monitória - Cheque - Borba Pneus & Acessórios Ltda - EPP - JOSÉ EDUARDO 
PACHECO - Vistos. Consoante determina o art. 1102c do CPC, em caso de não pagamento ou de oferecimento de embargos, 
os documentos apresentados pelo autor convertem-se automaticamente, em títulos executivos. Assim, intime-se pessoalmente 
o devedor, para pagamento do débito apurado a fls. 66, no prazo de 15 (quinze) dias contados da juntada aos autos do aviso de 
recebimento ou mandado (artigo 241, I e II, do CPC), sob pena de incidir sobre ela multa de 10%(dez por cento), na forma do que 
dispõe o artigo 475-J do sobredito diploma legal, com a redação dada pela Lei n.11.232/05. Outrossim, em caso de pagamento, 
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arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito atualizado. Int. Dil. - ADV: MARCO AURÉLIO 
DOS SANTOS (OAB 168685/SP)

Processo 0000420-32.2013.8.26.0363 (036.32.0130.000420) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Edilson 
Feliciano Gonçalves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante do exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, 
julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido por EDILSON FELICIANO GONÇALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL INSS. Em virtude da sucumbência, condeno o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigência dessas verbas, nos termos dos 
artigos 11 e 12 da Lei 1.060/50, por ser, a parte vencida, beneficiária da justiça gratuita. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 201023/
SP)

Processo 0000424-98.2015.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
GERALDO JOSÉ GAETA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Primeiramente, junte, o autor, cópia de 
documentos de identificação e comprovante de endereço para verificação da competência deste juízo. Int. - ADV: EMERSON 
BARJUD ROMERO (OAB 194384/SP)

Processo 0000444-89.2015.8.26.0363 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Solange Luisa da Silva - ANTONIO ALVES DE 
CAMPOS - Defiro à autora os benefícios da Justiça Gratuita. Intime-se a procuradora da autora, para no prazo de 20 dias, juntar 
aos autos a planta e memorial descritivo. - ADV: FABIANA DE GUSMÃO CARONI (OAB 289723/SP)

Processo 0000504-62.2015.8.26.0363 - Monitória - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO - 
E D Baron Pneus Ltda Me e outro - Intime-se o procurador do autor, para no prazo de 30 dias, recolher as custas e despesas 
processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. - ADV: FABIO ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP), MARCO ANTONIO 
LOTTI (OAB 98089/SP)

Processo 0000562-70.2012.8.26.0363 (363.01.2012.000562) - Procedimento Ordinário - Doação - Antonio Cordeiro dos 
Santos - Luciana dos Santos Sampaio - Intime-se pessoalmente o (a) autor (a) para dar andamento nos autos em 48:00 horas, 
sob pena de extinção. - ADV: EDUARDO LANZA PAES (OAB 263859/SP), DENILSON ANTONIO DE CASTRO (OAB 199958/
SP)

Processo 0000564-55.2003.8.26.0363 (363.01.2003.000564) - Procedimento Ordinário - Banco do Brasil Sa - Manifestar-
se sobre dos sistemas RENAJUD (positiva), BACENJUD (negativa) e INFOJUD (negativa) de fls 264/265, 266/267 e 268, 
respectivamente. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 
180737/SP), VANALDO NÓBREGA CAVALCANTE (OAB 205057/SP)

Processo 0000574-36.2002.8.26.0363 (363.01.2002.000574) - Procedimento Ordinário - Patricia Geanni Pires - Pavi Obras 
Pavimentacao e Terraplanagem Ltda - HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO das partes 
realizado nestes autos e, em conseqüência, JULGO EXTINTOS estes autos, com fundamento no Artigo 269, inciso III, c/c Art. 
794, II, ambos do Código de Processo Civil. Defiro, outrossim, o desentranhamento de documentos, se requerido. P.R.I.C. 
Oportunamente, arquivem-se os autos, procedendo a serventia, as devidas anotações e comunicações. - ADV: GILMAR 
ANTONIO DOS SANTOS (OAB 72514/SP), RIZZO COELHO DE ALMEIDA FILHO (OAB 127853/SP), ÉRICA GONÇALVES 
GOULART DE MORAES (OAB 183550/SP)

Processo 0000594-07.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PANAMERICANO - JOSÉ LEONOR PAULINO - Intime-se o autor, para no prazo de 10 dias, complementar a diligência do Oficial 
de Justiça no valor de R$.46,80. Após, desentranhe-se o mandado de fls.58/66 para o integral cumprimento. - ADV: JERSON 
DOS SANTOS (OAB 202264/SP), NILZA PONTES DOS SANTOS (OAB 300146/SP), LEONARDO COIMBRA NUNES (OAB 
122535/RJ)

Processo 0000598-49.2011.8.26.0363 (363.01.2011.000598) - Outros Feitos não Especificados - Eusébio Johannes 
Scheltinga - - Bernadetta Maria de Wit Scheltinga e outros - Cooperativa Agro Pecuária Holambra - Vistos. Fls. 371: Manifestem-
se os requerentes. Int. - ADV: VALMIR MAZZETTI (OAB 147144/SP), ÉRICA MARCONI CERAGIOLI (OAB 159556/SP), GLAUCO 
AYLTON CERAGIOLI (OAB 72603/SP), MARIANA DIAMANTINA ALVES DOS SANTOS GENNARI (OAB 275751/SP), ANELISE 
APARECIDA ALVES MAZZETTI (OAB 224411/SP)

Processo 0000598-49.2011.8.26.0363 (363.01.2011.000598) - Outros Feitos não Especificados - Eusébio Johannes 
Scheltinga - - Catharina Maria Scheltinga Wopereis e outros - Cooperativa Agro Pecuária Holambra - Forme-se o 3° volume 
destes autos, à partir deste despacho. Publique-se o despacho proferido as fls.372. Fls.373/446; Intimem-se as partes. - ADV: 
VALMIR MAZZETTI (OAB 147144/SP), MARIANA DIAMANTINA ALVES DOS SANTOS GENNARI (OAB 275751/SP), GLAUCO 
AYLTON CERAGIOLI (OAB 72603/SP), ANELISE APARECIDA ALVES MAZZETTI (OAB 224411/SP), ÉRICA MARCONI 
CERAGIOLI (OAB 159556/SP)

Processo 0000665-72.2015.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Ana Maria França - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. 1- Indefiro a antecipação da tutela, em virtude da ausência de 
prova inequívoca no tocante à incapacidade laboral, haja vista que o(s) atestado(s) de fls.15/21 não foi(foram) subscrito(s) por 
médico do trabalho. Além disso, a concessão da tutela encontra óbice no § 2º do artigo 273, pois há perigo de irreversibilidade 
do provimento antecipado, em virtude da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar. 2- Determino a realização de exame 
pericial, com urgência, nomeando como perito o (a) Dra. Luciana Ravanini Neves, que deverá entregar o laudo pericial em 30 dias. 
3- Para maior celeridade, oficie-se ao perito, com os quesitos da parte autora (fls. 04vº) e do juízo, solicitando o agendamento 
do exame pericial. Caso haja necessidade, o réu poderá, após a citação, ofertar quesitos e solicitar a complementação do laudo. 
4- Com a juntada do laudo pericial, subam os autos conclusos para reapreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 
5- Após a intimação da parte autora para a perícia, CITE-SE(M) a(o)(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)(s), para os termos da ação 
em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo 
de 60 (sessenta) dias para apresentar(em) defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 6- Defiro os benefícios da justiça gratuita. Servirá a presente, 
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RENATA DE ARAUJO (OAB 
232684/SP)

Processo 0000680-75.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - SOFIA SCHMIDT - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Sobre o laudo pericial juntado as fls.98/104, manifestem-se as partes no prazo 
de 20 dias, sendo 10 dias para cada uma delas, iniciando-se pelo autor. - ADV: RENATA DE ARAUJO (OAB 232684/SP)

Processo 0000725-79.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - RICARDO LUIZ SANTOS DA SILVA 
- BV FINANCEIRA S A - Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido com resolução 
do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas, das 
despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, com a ressalva de que 
o autor é beneficiário da justiça gratuita e que, em razão disso, deverá ser observado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50. 
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- ADV: ALEXANDRE CANTO FINHANE (OAB 241143/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)
Processo 0000909-06.2012.8.26.0363 (363.01.2012.000909) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 

Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa - Edilene Pereira Gozo - Arbitro os honorários advocatícios da 
patrona dativa da requerido no máximo da tabela em vigor, expedindo-se a respectiva certidão. Sem prejuízo, manifeste-se a 
autora, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias. No silêncio, arquivem-se os autos. - ADV: ANTONIO SAMUEL 
DA SILVEIRA (OAB 94243/SP), TAILA MEIRIELLEM COSTA (OAB 323876/SP)

Processo 0000912-87.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - LUCIMARA DE FARIA 
SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Sobre o laudo pericial juntado as fls.92/99, manifestem-se as 
partes no prazo de 20 dias, sendo 10 dias para cada uma delas, iniciando-se pelo autor. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO 
ANDREASSA (OAB 135328/SP)

Processo 0000953-54.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - ANTÔNIO FRANCO DE MIRANDA 
FILHO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Diante do exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, 
julgo PROCEDENTE o pedido deduzido por ANTÔNIO FRANCO DE MIRANDA FILHO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL INSS, tornando definitiva a tutela antecipada anteriormente deferida, para determinar o restabelecimento do 
auxílio-doença, desde a sua cessação indevida (04.02.2014) e a sua manutenção por pelo menos dois anos, a contar da data 
da perícia (23/07/2014), bem como para condenar a autarquia ao pagamento das prestações vencidas, que eventualmente 
não foram pagas, a partir do dia seguinte ao do cancelamento administrativo do referido benefício, com correção monetária 
pelos índices oficiais desde cada vencimento, e acréscimo de juros de mora, a partir da citação, de acordo com o artigo 5º da 
11.960/2009. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor das parcelas vencidas até a 
sentença da presente ação, nos termos do Enunciado nº 111 da Súmula do STJ. Sem custas pelo INSS. Nos termos do artigo 
475, § 2º, do CPC, deixo de remeter os autos ao órgão de segundo grau, para reexame necessário, por se tratar de condenação 
com valor inferior a sessenta salários-mínimos. - ADV: FILIPE ADAMO GUERREIRO (OAB 318607/SP), GESLER LEITÃO (OAB 
201023/SP)

Processo 0001026-07.2006.8.26.0363 (363.01.2006.001026) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Geralda Matildes Carneiro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Intimem-se as partes do teor dos ofícios requisitórios 
expedidos a fls. 249/250, consoante determina o artigo 10 da resolução nº 168 do CJF. Após, conclusos para o devido 
protocolamento junto ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, aguardando oportuno pagamento. Int. - ADV: EVELISE 
SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)

Processo 0001035-71.2003.8.26.0363 (363.01.2003.001035) - Monitória - Prestação de Serviços - Elektro Eletricidade e 
Servicos Sa - Mercado São Pedro de Engenheiro Coelho Ltdame - Manifeste-se a autora no prazo de 05 dias, se o acordo 
celebrado foi integralmente cumprido pela executada Terezinha Mantovani F. Oliveira. No silêncio, conclusos para extinção. 
- ADV: BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), MARCOS DANIEL CAPELINI (OAB 165322/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 
258368/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0001085-48.2013.8.26.0363 (036.32.0130.001085) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Instituto 
Educacional Jaguary Iej - Adalberto Bernardo da Silva - Sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls.69, manifeste-se o autor-
exequente no prazo de 05 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. ( O Oficial de Justiça deixou de proceder a 
intimação do executado por não tê-lo localizado durante as diligências realizadas, estando o imóvel sempre desabitado. O 
vizinho informou ao Oficial de Justiça, que o executado está viajando com sua familia para o exterior há semanas acrescentando 
não saber informar quando o mesmo deve retornar). - ADV: VALDIR PAIS (OAB 122818/SP), TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA 
(OAB 178403/SP)

Processo 0001122-27.2003.8.26.0363 (363.01.2003.001122) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Sylvio Felix Fernandes 
- Antonio Rolim de Moura e outros - Expeça-se edital com o prazo de 20 dias, para proceder a intimação do Espólio de Sylvio 
Félix Fernandes, na pessoa de seu filho “Júlio”, para no prazo de 10 dias, regularizar sua representação processual para 
prosseguimento normal da ação, sob pena de extinção.Curadores disponibilizada no site ( www.tjsp.jus.br) a certidão para 
impressão e devido encaminhamento. - ADV: JOSE ROMAO OLIVEIRA SILVA (OAB 117463/SP), ARTUR FURQUIM DE CAMPOS 
NETO (OAB 99193/SP), GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR (OAB 164175/SP), MARCIA MARIA DE MIRANDA PAULA FERNANDES 
(OAB 277939/SP), LUCIANA GARCIA CRUZ (OAB 277930/SP), LISANDRA SAVOIA DE FREITAS (OAB 277926/SP), JULIANA 
ANTONIO TENORIO MELLO (OAB 269899/SP), LETICIA MULLER (OAB 262685/SP), JOSÉ OLIMPIO PARAENSE PALHARES 
FERREIRA (OAB 260166/SP), LUCIANO CARNEVALI (OAB 106226/SP), FABIANA CRISTINA CUNHA DE SOUZA (OAB 222748/
SP), PEDRO TININI (OAB 169618/SP), JOSE EDUARDO ZORZETTO CARMONA (OAB 147420/SP), VANDA SILVA DE LIMA 
SOUZA (OAB 140721/SP), KATIA CILENE ADAMO SCOMPARIN (OAB 127030/SP), LUIZ CARLOS MARTINI PATELLI (OAB 
120372/SP), OCIMAR PEREIRA (OAB 111644/SP)

Processo 0001140-67.2011.8.26.0363 (363.01.2011.001140) - Monitória - Espécies de Contratos - Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial Senac - Sidnei Roberto Jacinto - HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 
ACORDO das partes realizado nestes autos e, em conseqüência, JULGO EXTINTOS estes autos, com fundamento no Artigo 
269, inciso III, do Código de Processo Civil. Outrossim, caso o requerido não cumpra o referido acordo, os autos prosseguirão em 
fase de execução de sentença. Defiro, outrossim, o desentranhamento de documentos, se requerido. P.R.I.C. Oportunamente, 
arquivem-se os autos, procedendo a serventia, as devidas anotações e comunicações. - ADV: ROBERTO MOREIRA DA SILVA 
LIMA (OAB 19993/SP)

Processo 0001162-91.2012.8.26.0363 (363.01.2012.001162) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Tauá 
Mineração e Transportes Ltda Me - Zurich Minas Brasil Seguros Sa - Expeça-se edital com o prazo de 20 dias, para proceder 
a intimação da autora, para no prazo de 10 dias, recolher as custas processuais devidas ao Estado no valor de R$.2.434,13, 
mais taxa da procuração no valor de R$.14,48, sob pena de Inscrição na Dívida Ativa. Efetivado o recolhimento, arquivem-se os 
autos. - ADV: THYAGO SANTO SUOSSO KLEMP (OAB 222673/SP), JOSE LUIS BUENO DE CAMPOS (OAB 96269/SP), MARIA 
HELENA GURGEL PRADO (OAB 75401/SP)

Processo 0001218-56.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Ana Paula Trevelin 
Zerbinatti - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 
ação, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, CONDENO o INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL - INSS a restabelecer o auxílio-doença, desde a data da cessação indevida (11.02.2014), e a convertê-
lo em aposentadoria por invalidez, a partir da data da perícia (23.07.2014), em favor de ANA PAULA TREVELIN ZERBINATTI. 
Sobre o valor vencido e não pago incidirá juros, nos termos da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, 
além da atualização monetária pelos índices oficiais. Arcará, ainda, o réu, com o pagamento dos honorários advocatícios, os 
quais fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença (Súmula nº 111 do STJ), sem excluir, da base 
de cálculo dos honorários advocatícios eventuais valores pagos no curso do processo por força de tutela antecipada. Isento 
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de custas o INSS. Submeto a presente sentença ao reexame necessário, haja vista que o valor da condenação (prestações 
vencidas somadas a doze prestações vincendas) suplanta o patamar de sessenta salários-mínimos. - ADV: ALEXANDRE JOSE 
CAMPAGNOLI (OAB 244092/SP)

Processo 0001301-72.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Cofres e Móveis de Aço Mojiano Ltda - Defiro a pesquisa para localização do atual 
endereço da requerida, pelo sistema BACENJUD. Antes porém, nos termos dos Provimentos CSM n° 1.826/10 e 1864/11 e 
Comunicado n° 97/2010 CSM, publicados no DJE de 22 de outubro de 2010 e 03 de março de 2011, recolha o (a) procurador (a) 
do (a) exeqüente no prazo de 10 dias, a importância de R$.12,20, cujo valor deverá ser recolhido na Guia do Fundo Especial de 
Despesas do Tribunal de Justiça, no Código 434-1 “impressão de informação do Sistema “BACENJUD”. - ADV: MARLI INÁCIO 
PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0001356-28.2011.8.26.0363 (363.01.2011.001356) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Alan 
Rodrigo Honório da Silva - José Henrique de Carvalho Véiculos Me - - Rafael Calixto Ferreira Monteoliva - Fazenda do Estado de 
São Paulo - Vistos. Sobre a petição de fls. 225, manifestem-se as partes, no prazo legal, requerendo o que de direito. Int. - ADV: 
DOUGLAS NILTON WHITAKER (OAB 35119/SP), PABLO FRANCISCO DOS SANTOS (OAB 227037/SP), JOSE MAURICIO 
MARTINI (OAB 152801/SP), LEONEL DIAS SANCHO (OAB 137140/SP), ANA PAULA DE CASTRO MARTINI (OAB 135981/SP)

Processo 0001553-12.2013.8.26.0363 (036.32.0130.001553) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Carlos Henrique Zani - 
Primeiramente, expeçam-se os ofícios de praxe para tentativa de localização de Irmãos Zani. - ADV: MARIA EUGENIA DONATTI 
GRAGNANELLO ALVES (OAB 143997/SP)

Processo 0001553-12.2013.8.26.0363 (036.32.0130.001553) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Carlos Henrique Zani - 
Certifico e dou fé que expedi ofício conforme segue. Certifico ainda que para outras buscas necessária a apresentação do CNPJ 
da empresa IRMÃOS ZANI - ADV: MARIA EUGENIA DONATTI GRAGNANELLO ALVES (OAB 143997/SP)

Processo 0001553-12.2013.8.26.0363 (036.32.0130.001553) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Carlos Henrique Zani - 
Publique-se o despacho proferido as fls. 163. Intime-se o autor da certidão de fls. 164. Fls.167/170: Manifeste-se o autor em 
termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias. - ADV: MARIA EUGENIA DONATTI GRAGNANELLO ALVES (OAB 143997/SP)

Processo 0001683-36.2012.8.26.0363 (363.01.2012.001683) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Elzia Ferian Rodrigues 
de Moraes - Valentim Donizetti Rodrigues de Moraes - Apresente, a exequente, memória de cálculo, contemplando os meses em 
que houve atraso do pagamento ou inadimplemento, nos moldes da decisão supra. - ADV: EDUARDO FELIZARDO MOREIRA 
(OAB 255946/SP), SONIA CRISTINA DE SOUZA (OAB 263527/SP), LETICIA MULLER (OAB 262685/SP)

Processo 0001694-12.2005.8.26.0363 (363.01.2005.001694) - Procedimento Ordinário - Adelina Mendes Ferreira - Instituto 
Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. Nos termos do ofício de fls. 204, intime-se a procuradora da autora para, no prazo de 
dez dias, juntar aos autos cópia da certidão de óbito. Int. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)

Processo 0001702-13.2010.8.26.0363 (363.01.2010.001702) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Cifra Sa Crédito Financiamento e Investimento - Silvanei de Almeida - Desentranhe-se o mandado, como requerido 
pela autora as fls. 176. Antes porém, deposite a autora no prazo de 10 dias, a diligência do Oficial de Justiça. - ADV: NELSON 
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0001726-02.2014.8.26.0363 (apensado ao processo 0007868-03.2006.8.26) - Embargos de Terceiro - Constrição 
/ Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - SIMONE DIOGO SAMBINELLI - MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM - Sobre o 
ofício de fls. 36, manifestem-se as partes no prazo de 05 dias. - ADV: MEIRE APARECIDA ARANTES VILELA FERREIRA (OAB 
115388/SP), VANDERLEI VEDOVATTO (OAB 168977/SP), GILMAR ALVES BEZERRA (OAB 79062/SP), SELMA APARECIDA 
FRESSATTO M DE MELO (OAB 87306/SP)

Processo 0001756-42.2011.8.26.0363 (363.01.2011.001756) - Ação Civil Pública - Violação aos Princípios Administrativos 
- Ministério Público do Estado de São Paulo - - Município de Mogi Mirim - Daniela Francini Torres e outros - Manifestem-se as 
partes se desejam produzir outras provas. No silêncio, voltem-me os autos conclusos para encerramento da instrução e dar 
prazo para alegações finais. - ADV: DOUGLAS TANUS AMARI FARIAS DE FIGUEIREDO (OAB 238399/SP), CARLOS OLIMPIO 
PIRES DA CUNHA (OAB 51704/SP), EDUARDO JOSE DE FARIA LOPES (OAB 248470/SP), CLAREANA FALCONI MAZOLINI 
VEDOVOTO (OAB 251883/SP), FERNANDO ATHAYDE FILHO (OAB 243911/SP), EDUVAL MESSIAS SERPELONI (OAB 208631/
SP), RAUL RODOLFO TOSO JUNIOR (OAB 153581/SP), CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES (OAB 110663/SP), AIRTON LUIZ 
ZAMIGNANI (OAB 115771/SP), WALTER ALEXANDRE DO AMARAL SCHREINER (OAB 120762/SP), DANIELA DE GRAZIA 
FARIA PERES (OAB 142693/SP), MARIANA BIM SANCHES VARANDA (OAB 329616/SP), ROSELENE DE OLIVEIRA PRADO 
GARCIA (OAB 180193/SP), DANIELA FRANCINE TORRES (OAB 202802/SP), GENI TEBET SILVEIRA MORAES (OAB 204511/
SP), EDUARDO TELINI VALENTE (OAB 212934/SP), CRISTIANE PIAZENTIM CAMPANHOLI (OAB 220719/SP), FRANCISCO 
PINTO DUARTE NETO (OAB 72176/SP), GILMAR ALVES BEZERRA (OAB 79062/SP), SELMA APARECIDA FRESSATTO M 
DE MELO (OAB 87306/SP), LUCAS MARETTI ROSSI (OAB 273948/SP), PAULA MACHADO GUIMARÃES (OAB 308533/SP), 
VLADIMIR POLETO (OAB 322079/SP), PERCY JOSE CLEVE KUSTER (OAB 327272/SP)

Processo 0001809-91.2009.8.26.0363 (363.01.2009.001809) - Procedimento Ordinário - Engeluz Iluminação e Eletricidade 
Ltda - Município de Mogi Mirim - Fls. 550/551 e 556: Defiro o desbloqueio dos veículos mencionados as fls.496, permanecendo 
bloqueados os veículos de placas n°s. A0A8643 e AVN9493. Aguarde-se o cumprimento da carta precatória, como já determinado 
as fls.533. - ADV: JOÃO GUILHERME DUDA (OAB 42473/PR), GILMAR ALVES BEZERRA (OAB 79062/SP), MEIRE APARECIDA 
ARANTES VILELA FERREIRA (OAB 115388/SP)

Processo 0001875-95.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - BRUNO HENRIQUE ALMEIDA 
DE SOUZA - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - Sobre o laudo pericial juntado as fls.48/54, manifestem-
se as partes no prazo de 20 dias, sendo 10 dias para cada uma delas, iniciando-se pelo autor. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 
201023/SP), FILIPE ADAMO GUERREIRO (OAB 318607/SP)

Processo 0001962-95.2007.8.26.0363 (363.01.2007.001962) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Município de Artur Nogueira - Denilson José Pereira - Tendo em vista que decorreu o prazo legal sem que o autor-executado 
apresentasse embargos, manifeste-se o requerido-exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias. - 
ADV: CATARINA MACHADO (OAB 127254/SP), RAFAEL ANGELO CHAIB LOTIERZO (OAB 92255/SP), ISABELA DURANTE 
FRANCO DO AMARAL COUTO (OAB 250442/SP)

Processo 0001983-27.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - CARLA ROBERTA DE 
OLIVEIRA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Diante do exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, 
do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido por CARLA ROBERTA DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL INSS, tornando definitiva a tutela antecipada anteriormente deferida, para determinar a implantação do 
auxílio-doença, desde a data do requerimento administrativo (07/02/2014), pelo período mínimo de dois anos, a contar da data 
da perícia (24/09/2014), bem como para condenar a autarquia ao pagamento das prestações vencidas, que eventualmente 
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não foram pagas, a partir do dia seguinte ao do cancelamento administrativo do referido benefício, com correção monetária 
pelos índices oficiais, desde cada vencimento, e acréscimo de juros de mora, a partir da citação, de acordo com o artigo 5º da 
11.960/2009. Condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor das parcelas vencidas até a 
sentença, nos termos do Enunciado nº 111 da Súmula do STJ. Sem custas pelo INSS. Nos termos do artigo 475, § 2º, do CPC, 
deixo de remeter os autos ao órgão de segundo grau, para reexame necessário, por se tratar de condenação com valor inferior 
a sessenta salários-mínimos. - ADV: RENATA DE ARAUJO (OAB 232684/SP)

Processo 0002017-36.2013.8.26.0363 (036.32.0130.002017) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Construtora 
Simoso Ltda - Marcelo de Almeida Tintino - Intime-se o Dr° Ricardo F.Zanco, para no prazo de 48:00 horas, assinar a petição de 
fls.97/98, sob pena de desentranhamento. - ADV: FLÁVIA SIMOSO ZAINA SANTOS (OAB 259126/SP), RICARDO FORMENTI 
ZANCO (OAB 152485/SP)

Processo 0002022-97.2009.8.26.0363 (363.01.2009.002022) - Procedimento Sumário - Espécies de Títulos de Crédito - e D 
Baron Pneus Ltda - Reitere-se a intimação da autora, para no prazo de 10 dias, recolher a respectiva taxa, como já determinado 
as fls.92, bem como manifestar-se sobre o novo endereço do requerido o qual foi fornecido pelo sistema SIEL - fls. 93. Decorrido 
o prazo sem a providência supra determinada, intime-se pessoalmente a autora para dar andamento nos autos em 48:00 horas, 
sob pena de extinção. - ADV: FIORAVANTE BIZIGATO (OAB 270076/SP)

Processo 0002064-73.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - MAGDA OLIVEIRA ASSIS - 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - Diante do exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo 
PROCEDENTE o pedido deduzido pela autora MAGDA OLIVEIRA ASSIS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL INSS, tornando definitiva a tutela antecipada anteriormente deferida, para restabelecer o auxílio-doença, desde a 
sua indevida cessação, pelo prazo mínimo de 01 ano, a contar da data do laudo pericial (11/08/2014), bem como condenar 
a autarquia ao pagamento das prestações vencidas, que, eventualmente, não foram pagas, a partir do dia seguinte ao do 
cancelamento administrativo do referido benefício, com correção monetária pelos índices oficiais, a partir de cada vencimento, 
e acréscimo de juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 5º da 11.960/2009. Condeno o réu ao pagamento dos 
honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 20, parágrafo 4o, do CPC. Sem custas pelo INSS. Nos 
termos do artigo 475 do CPC, remeto os autos ao órgão de segundo grau, para reexame necessário, por se tratar de condenação 
ilíquida. P.R.I. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP), FILIPE ADAMO GUERREIRO (OAB 318607/SP)

Processo 0002071-65.2014.8.26.0363 - Depósito - Liminar - BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento 
- Defiro as expedições dos ofícios ao SERASA; ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. CLARO. VIVO e TIM, devendo estes serem 
entregues em mãos do procurador da autora para encaminhamento. Outrossim, defiro a pesquisa pelo sistema BACENJUD e 
INFOJUD (Receita Federal), como requerido pela autora. Antes porém, nos termos dos Provimentos CSM n° 1.826/10 e 1864/11 
e Comunicado n° 97/2010 CSM, publicados no DJE de 22 de outubro de 2010 e 03 de março de 2011, recolha o procurador da 
autora no prazo de 10 dias, a importância de R$.24,40, cujo valor deverá ser recolhido na Guia do Fundo Especial de Despesas 
do Tribunal de Justiça, Código 434-1 “impressão de informação do Sistema BACENJUD e INFOJUD. - ADV: MOISES BATISTA 
DE SOUZA (OAB 149225/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)

Processo 0002296-56.2012.8.26.0363 (363.01.2012.002296) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Elaine Cristina 
Antunes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante do exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo 
IMPROCEDENTE o pedido deduzido por ELAINE CRISTINA ANTUNES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
INSS, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida. Em virtude da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigência 
dessas verbas, nos termos dos artigos 11 e 12 da Lei 1.060/50, por ser, a parte vencida, beneficiária da justiça gratuita. - ADV: 
CRISTIANE KEMP PHILOMENO (OAB 223940/SP), GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP)

Processo 0002319-31.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho - José Abrahão Kallas 
Neto - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIASL - INSS - Vistos. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 
qualificado nos autos, interpôs os presentes embargos de declaração (fls. 128/129) relativamente à sentença de fls. 122/126, 
alegando, em síntese, contradição quanto à espécie do benefício. Os embargos foram tempestivos. É o relatório. Decido. 
Recebo os embargos, pois tempestivos, e os acolho, posto que assiste razão ao embargante. Assim, declaro a sentença de fls. 
122/126 e, acrescento, ao quarto parágrafo das fls. 125, pelo seguinte: ... “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 
inicial, com resolução de mérito, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para autorizar a desaposentação 
do autor quanto ao benefício previdenciário de aposentadoria proporcional e condenar o réu a implantar novo benefício de 
APOSENTADORIA POR IDADE em favor do autor, com proventos integrais, desde o ajuizamento da demanda, bem como a lhe 
pagar as diferenças desde então devidas, com atualização monetária, a partir de cada vencimento, e juros de mora, a partir da 
citação, nos termos da Lei nº 11.960/09..”. No mais, persiste a sentença tal como lançada. Retifique-se o Registro de Sentenças, 
cumprindo-se as demais providências ali consignadas. P.R.I.C. - ADV: SIMONE PEDRINI CAMARGO (OAB 168971/SP)

Processo 0002465-10.1993.8.26.0363 (363.01.1993.002465) - Desapropriação - Desapropriação - Prefeitura do Município 
de Conchal - João Pegoraro Filho e outros - Egydio Corte Capelinha Agropecuária Ltda e outros - Aparecido Ribeiro e outros - 
Aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: LUCIANO CARNEVALI (OAB 106226/SP), FERNANDO CELSO RIBEIRO DA SILVA 
(OAB 83489/SP), MARIA TERESA PARON DE SILVA (OAB 80739/SP), ALCIDES PINTO DA SILVA JUNIOR (OAB 50286/SP), 
ANDRÉ APARECIDO QUITERIO (OAB 218683/SP), CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI (OAB 214483/SP), RENATO BIBIANO 
FAGUNDES (OAB 169833/SP), BETELLEN DANTE FERREIRA (OAB 143702/SP), PAULO AFONSO DE LAURENTIS (OAB 
103264/SP)

Processo 0002468-32.2011.8.26.0363 (363.01.2011.002468) - Procedimento Ordinário - Antonio dos Santos Cerqueira 
- B F B Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Atribuo efeito suspensivo a impugnação apresentada pelo (a) executado (a) 
(fls.173/191), nos termos do Art. 475-M do CPC, uma vez que a matéria versa sobre excesso de execução. Assim, sobre a 
impugnação apresentada, manifeste-se o (a) autor (a) impugnado (a) no prazo legal. - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/
SP), LETICIA MULLER (OAB 262685/SP)

Processo 0002531-33.2006.8.26.0363 (363.01.2006.002531) - Procedimento Ordinário - Evicção ou Vicio Redibitório - 
Aparecida Donizete dos Santos Martins - Hélio Sérgio Calore Simonetti - Vistos. Ante a indicação da localização do veículo 
GOL (fls. 317), manifeste-se a exequente se também pretende a constrição do bem ofertado a fls. 286. Com a resposta, tornem 
conclusos. Intime-se. - ADV: ROSELI DO CARMO SOARES (OAB 288422/SP), ADRIANA SANTOS ALVES DA SILVA (OAB 
259354/SP), LUIZ CARLOS SCAGLIA (OAB 59676/SP), VERIDIANA POLO ROSOLEN NONAKA (OAB 205478/SP)

Processo 0002689-78.2012.8.26.0363 (363.01.2012.002689) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Luzia da Silva Teodoro - Diretoria do Departamento de Saúde do Município de Mogi Mirim Sp - JULGO EXTINTOS estes autos, 
, nos termos do Art. 794, I do Código de Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos, mediante recibo e xerox 
nos autos. Oportunamente, feitas as devidas anotações, arquivem-se os autos. - ADV: DULCÉLIA DE FREITAS GENUARIO 
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(OAB 104831/SP), LUCAS MAMEDE DA SILVA (OAB 313791/SP), GILMAR ALVES BEZERRA (OAB 79062/SP), EDUARDO 
FELIZARDO MOREIRA (OAB 255946/SP)

Processo 0002707-31.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Partidos Políticos - LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP - 
PSD MOGI MIRIM - PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO/ DIRETÓRIO MUNICIPAL DE MOGI MIRIM - Fls.85/90: Defiro, devendo 
o ofício ser entregue em mãos do procurador para encaminhamento e, devendo este no prazo de 10 dias, comprovar nos autos 
o respectivo encaminhamento. - ADV: RUBENS CATIRCE JUNIOR (OAB 316306/SP), WILTON LUIS DA SILVA GOMES (OAB 
220788/SP)

Processo 0002782-61.2000.8.26.0363 (363.01.2000.002782) - Monitória - Cheque - Cooperativa Agro Pecuaria Holambra - 
Acre Agricola Comercio e Representacao Ltda - Vistos. Fls. 275/276: Primeiramente, providencie o exequente o demonstrativo 
atualizado do débito. Após, intime-se o depositário fiel nomeado, Sr. Alcides Pulz, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 
comprovante dos depósitos judiciais oriundos de penhora sobre o faturamento, bem como preste contas do faturamento da 
empresa executada, nos autos, sob pena de ser-lhe nomeado administrador judicial, além de incidir nos crimes tipificados pelos 
artigos 168 e 330, do Código Penal. Restando negativa a determinação acima, indique, o exequente, administrador, em dez 
dias, sob pena de desconstituição de penhora. Indicado o administrador, expeça-se o necessário para sua nomeação (termo 
de fiel depositário), ficando responsável por efetuar em Juízo depósito da quantia correspondente a 20% do movimento mensal 
da empresa executada, com possibilidade de ampliação futura, oportunamente e após decisão específica a respeito, ao limite 
de 20%, até o montante do débito executado, comprovando nos autos a veracidade dos valores apurados ou a inexistência de 
faturamento, via exibição dos livros e documentos apropriados àquele fim, nos termos do parágrafo 3º do artigo 655, do Código 
de Processo Civil , sob pena de ficar configurado ato atentatório à dignidade da justiça e crime de desobediência. Int. Dil. - ADV: 
GLAUCO AYLTON CERAGIOLI (OAB 72603/SP), FRANCISCO DE ASSIS GARCIA (OAB 116383/SP), LINCON THOMANN (OAB 
260770/SP), PAULO ROBERTO VALIM DE CASTRO (OAB 61094/SP)

Processo 0002848-21.2012.8.26.0363 (363.01.2012.002848) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG  Brasil Multicarteira, - Cristiano Vicente da 
Silva - Defiro a pesquisa para localização do atual endereço do requerido pelo sistema INFOJUD (fls.110). Antes porém, nos 
termos dos Provimentos CSM n° 1.826/10 e 1864/11 e Comunicado n° 97/2010 CSM, publicados no DJE de 22 de outubro de 
2010 e 03 de março de 2011, recolha o (a) procurador (a) do (a) exeqüente no prazo de 10 dias, a importância de R$.12,20, 
cujo valor deverá ser recolhido na Guia do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça, no Código 434-1 “impressão 
de informação do Sistema “INFOJUD”. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), 
CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), ANA LETÍCIA LACERDA MULAZANI (OAB 39297/PR), FRANCISCO 
CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 0002940-28.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - NEUZA 
MARIA RAMOS GUIMARÃES DE MAGDALENA - SERASA S.A - Arquivem-se os autos. - ADV: ANTONIO FRANCO BARBOSA 
NETO (OAB 95459/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0002946-06.2012.8.26.0363 (363.01.2012.002946) - Monitória - Espécies de Contratos - Cooperativa de Economia 
e Crédito Mútuo dos Empregados da Eaton de Valinhos - Benedito Miguel Pereira Filho - Autora, retirar edital e recolher guia 
no valor de R$267,15 (referente a 1781 caracteres), código 435-9, na guia Fundo Especial de Despesas. - ADV: RICARDO 
APARECIDO GROSSO (OAB 306533/SP), BRUNO GELMINI (OAB 288681/SP), MARCELO PELEGRINI BARBOSA (OAB 
199877/SP)

Processo 0002953-95.2012.8.26.0363 (363.01.2012.002953) - Monitória - Espécies de Contratos - Cooperativa de Economia 
e Crédito Mútuo dos Empregados da Eaton de Valinhos - Marcelo José Soares - Tendo em vista que restou infrutífera a citação 
do requerido via postal (fls. 139/141), uma vez que este é desconhecido no endereço informado, manifeste-se a autora em 
termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias. - ADV: BRUNO GELMINI (OAB 288681/SP)

Processo 0003007-90.2014.8.26.0363 - Cautelar Inominada - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - BARÃO 
COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Reitere-se a intimação do autor para, no prazo de cinco 
dias, manifestar-se sobre os documentos juntados a fls. 108/136. No silêncio, tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: 
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), RAFAEL LUCIANO 
RODRIGUES (OAB 260614/SP), RODRIGO LUIZ DE FREITAS (OAB 290835/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO 
(OAB 126504/SP)

Processo 0003008-75.2014.8.26.0363 - Cautelar Inominada - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - BARÃO 
COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME - BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A - Defiro vista dos autos ao procurador do autor, pelo prazo 
de 05 dias, mediante carga. Após, tornem os autos conclusos para deliberação. - ADV: RAFAEL LUCIANO RODRIGUES (OAB 
260614/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), RODRIGO LUIZ DE FREITAS (OAB 290835/SP)

Processo 0003026-38.2010.8.26.0363 (363.01.2010.003026) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Moldec Modelação 
e Usinagem Ltda Epp - Dab Metal Indústria e Comércio Ltda e outros - Vistos. Indefiro a expedição do ofício requerido no item 
“i”, de fls. 351, visto que as informações pretendidas não são resguardadas pelo sigilo. Assim, deverá a própria parte diligenciar 
pela obtenção. Outrossim, diante da nota de devolução de fls. 344, intime-se a Prefeitura Municipal para se manifestar sobre a 
penhora lavrada a fls. 330. Dil. Int. - ADV: VANESSA CRISTINA DA COSTA (OAB 148484/SP), MARCO ANTONIO DELATORRE 
BARBOSA (OAB 94916/SP), ERIVELTO DINIZ CORVINO (OAB 229802/SP), FLAVIO HENRIQUE GREGHI ESPANHA (OAB 
278765/SP)

Processo 0003103-13.2011.8.26.0363 (363.01.2011.003103) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA 
- Odair Moreira - Compulsando os autos, verifico que estes encontra-se se arrastando por mais de 01 ano. Assim, permanecem 
estes autos em cartório tão-somente por mais 30 dias, para que o autor promova o andamento destes. Decorrido o prazo sem 
qualquer manifestação, intime-se pessoalmente o autor para dar andamento nos autos em 48:00 horas, sob pena de extinção. - 
ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 0003148-80.2012.8.26.0363 (363.01.2012.003148) - Depósito - Alienação Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL - MULTICARTEIRA (FUNDO” - Thiago Barboza - Tendo em 
vista que decorreu o prazo legal da suspensão destes autos, manifeste-se a autora em termos de prosseguimento, no prazo de 
05 dias. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)

Processo 0003267-70.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - DANIELA FABIANA 
DE FARIA SILVA - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 
pedido formulado por DANIELA FABIANA DE FARIA SILVA contra a UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA, para o fim de 
condenar a requerida a suportar o custeio da ponteira de radiofrequência flexível, a ser utilizada em procedimento cirúrgico 
pela autora. Presentes os requisitos legais, defiro a antecipação dos efeitos da tutela, determinando à requerida que cumpra a 
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decisão supra, no prazo de dez dias, sob pena de multa-diária, no valor de R$ 1.000,00. Ante a sucumbência parcial, cada parte 
arcará com metade das custas processuais e com os honorários advocatícios de seu respectivo patrono. P. R. I. C.Preparo:R$ 
200,00.porte;R$ 32,70.Total:R$ 232,70 - ADV: JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA (OAB 136837/SP), LEANDRA ROMAN DE 
BRITO (OAB 245140/SP), JEBER JUABRE JUNIOR (OAB 122143/SP)

Processo 0003299-22.2007.8.26.0363 (363.01.2007.003299) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Rita 
Aparecida Alves da Trindade - Sebastião Alves da Silva e outro - Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeito, o 
acordo das partes consubstanciado as fls.282/283. Aguarde-se em cartório o cumprimento integral do referido acordo. - ADV: 
JOSE CARLOS FURIGO (OAB 120220/SP), ANTONIO DOS REIS NUNES (OAB 72204/MG)

Processo 0003346-20.2012.8.26.0363 (363.01.2012.003346) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco 
Bradesco Sa - Projeção Estruturas Metálicas Ltda Epp - Sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls.82, manifeste-se o autor em 
termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 0003355-11.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - FINAMAX S A 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - VICENTE BONETTI NETO - Intime-se pessoalmente o (a) autor (a) para dar 
andamento nos autos em 48:00 horas, sob pena de extinção. - ADV: LUCAS MARQUES MENDONÇA (OAB 229107/SP)

Processo 0003373-96.1995.8.26.0363 (363.01.1995.003373) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Wanderley Dias - Gijsbertus T de Bruin - Ante o silêncio do exequente, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: MARIA 
FARISA CHAIB DE MORAES (OAB 116185/SP), GLAUCO AYLTON CERAGIOLI (OAB 72603/SP), VANDERLEI ALVES DOS 
SANTOS (OAB 100567/SP)

Processo 0003698-75.2012.8.26.0363 (363.01.2012.003698) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Evaldo Leandro Magossi - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Intimem-se as partes do teor do ofício requisitório 
expedido a fls. 126, consoante determina o artigo 10 da resolução nº 168 do CJF. Após, conclusos para o devido protocolamento 
junto ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, aguardando oportuno pagamento. Int. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 
201023/SP)

Processo 0003699-41.2004.8.26.0363 (363.01.2004.003699) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do 
Brasil Sa - Alcaflex Distribuidora e Comercio de Moveis e Equipamentos para Es e outros - Vistos. Primeiramente, providencie o 
exequente a juntada de cópia do contrato social ou ficha cadastral da empresa executada. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: 
RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), ANDRESSA 
GIACOMETTI (OAB 202780/SP)

Processo 0003750-71.2012.8.26.0363 (363.01.2012.003750) - Procedimento Sumário - Condomínio - Condomínio Parque 
Residencial Jardim Nazareth - Rogério Moreira Machado - Tendo em vista que decorreu o prazo legal da suspensão destes 
autos, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. 
- ADV: NATALIE DE FATIMA B DE CARVALHO E SILVA (OAB 148467/SP)

Processo 0003873-69.2012.8.26.0363 (363.01.2012.003873) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Juliana Brioshi Pinto Me - Irmãos Davoli Sa Importação e Comércio - Tendo em vista que decorreu o prazo legal sem que a 
autora-executada efetuasse o pagamento do débito, manifeste-se o requerido-exequente requerendo o que entender de direito, 
no prazo de 05 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: RITA DE CASSIA MUNIZ (OAB 95338/SP), ROLDAO 
ALVES DE MAGALHAES (OAB 41026/SP)

Processo 0003962-34.2008.8.26.0363 (363.01.2008.003962) - Monitória - Cheque - D Leonello & Cia Ltda Me - Lilian Cristina 
M Protestato - Tendo em vista o decurso do prazo legal da suspensão destes autos, manifeste-se o autor no prazo de 05 dias. 
No silêncio, arquivem-se os autos. - ADV: GUSTAVO ANTONIO TAVARES DO AMARAL (OAB 238654/SP)

Processo 0004033-90.1995.8.26.0363 (363.01.1995.004033) - Procedimento Ordinário - Guilhermino Luiz de Souza e 
outro - Aristides Jose Duarte e outros - Vistos. Ante a notícia do óbito do autor, conforme documento juntado a fls. 926/927, 
manifestem-se os requeridos acerca do pedido de habilitação formulado pelos herdeiros. Sobre a petição e depósito judicial de 
fls. 1008/1010, manifeste-se a denunciada “Companhia Paulista de Seguros”. Int. - ADV: ECLAIR INOCENCIO DA SILVA (OAB 
102111/SP), CAIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS (OAB 147103/SP), MICHELLE LANDANJI (OAB 220743/SP), CARLOS 
RENATO PARENTE FILHO (OAB 46109/SP), ADRIANA PAIS DE CAMARGO GIGLIOTI (OAB 135538/SP), JOSE CANDIDO 
CERONI (OAB 53070/SP), JAQUELINE LOBO DA ROSA (OAB 17452/PR), ESTEFANIA VIVEIROS (OAB 11604/DF)

Processo 0004041-03.2014.8.26.0363 - Cautelar Inominada - Anulação - SULAMERICANA INDUSTRIAL LIMITADA - 
MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM - Sobre a contestação apresentada as fls.121/152, manifeste-se a autora no prazo legal. - ADV: 
CLAREANA FALCONI MAZOLINI VEDOVOTO (OAB 251883/SP), OLIMPIO PALHARES FERREIRA (OAB 45333/SP)

Processo 0004100-88.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão - Liminar - BANCO PECÚNIA S/A - RICARDO DE ALMEIDA GOTI 
- Ante o exposto, com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 e no Decreto-Lei nº 911/69, julgo procedente o pedido deduzido 
na inicial, consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plena exclusiva do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva. 
Considerando a sucumbência, condeno a parte vencida ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, os quais 
fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), isentando-a, porém, por ser beneficiária da justiça gratuita. - ADV: ALEXANDRE RIBEIRO 
FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP), MARIANA DE MELO SARAIVA MARANGONI (OAB 295236/SP), PAULO EDUARDO DIAS 
DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)

Processo 0004138-42.2010.8.26.0363 (363.01.2010.004138) - Monitória - Cheque - B B G Escolas Reunidas Sociedade 
Simples Ltda - Atilius Comercial Elétrica Ltda e outros - Vistos. Intimem-se pessoalmente os co-executados Atílio Nogueira 
Tenório e sua esposa, Isabel Antonio, bem como Atílio Nogueira Tenório Júnior, no endereço fornecido a fls. 150, do auto de 
penhora e avaliação lavrado a fls. 145/147, para, querendo, apresentarem impugnação. Dil. Int. - ADV: ANTONIO RAFAEL 
ASSIN (OAB 150383/SP), JULIANA ANTONIO TENORIO MELLO (OAB 269899/SP)

Processo 0004239-40.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - MARCOS CESAR DE 
OLIVEIRA MARTINS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Sobre o laudo pericial juntado as fls.56/62, 
manifestem-se as partes no prazo de 20 dias, sendo 10 dias para cada uma delas, iniciando-se pelo autor. - ADV: RENATA DE 
ARAUJO (OAB 232684/SP)

Processo 0004287-82.2003.8.26.0363 (363.01.2003.004287) - Procedimento Sumário - Responsabilidade Civil - Liberty 
Paulista Seguros Sa - Jefferson Oliveira Cunha - Permaneçam os autos em cartório pelo prazo de 30 dias, aguardando eventual 
manifestação da autora. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, retornem os autos no arquivo. - ADV: ROBERTA NIGRO 
FRANCISCATTO (OAB 133443/SP), MARIA LUIZA SBEGHEN (OAB 129099/SP)

Processo 0004309-57.2014.8.26.0363 (processo principal 0008299-61.2011.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - Pereira & Pereira Medicamentos Ltda Epp - Banco do Brasil Sa - Reitere-se a intimação do habilitante, 
para no prazo de 20 dias, juntar aos autos os cálculos devidamente atualizados e discriminados, como requerido as fls. 70/71 
em data de 03.07.2014 e fls. 147/148 em data de 08 de Dezembro de 2014. - ADV: NILVA MARIA LEONARDI (OAB 91245/
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SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), JOSÉ ANTONIO BUENO DE TOLEDO JUNIOR (OAB 328751/SP), 
THIAGO ANDRADE BUENO DE TOLEDO (OAB 156050/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), RENATO OLIMPIO SETTE 
DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)

Processo 0004349-39.2014.8.26.0363 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - LUIZ 
ALVARO MASOTTI - Alex Bravo e outros - Tendo em vista que decorreu o prazo legal da suspensão destes autos, manifeste-se 
o autor em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias. - ADV: ROSEWERLENE CASSOLI (OAB 40634/SP)

Processo 0004408-27.2014.8.26.0363 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - JOÃO 
MANOEL SCUDELER DE BARROS - Banco do Brasil S/A - Vistos. Diante da controvérsia acerca do valor da execução, 
necessária a produção de prova pericial contábil para se apurar o valor da indenização seguindo os parâmetros fixados no 
documento encartado a fls. 22/34 dos autos. Assim, determino a realização de prova pericial, cujos valores serão adiantados 
pelo impugnante. Para avaliação pericial nomeio o Sr. DANIEL TAROSSI. Faculto às partes a apresentação de quesitos, bem 
como a indicação de assistente(s) técnico(s), no prazo de 05 (cinco) dias. Oportunamente, dê-se vista dos autos ao Perito 
para estimativa de honorários. Após, digam. Int. Dil. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), 
ANA CRISTINA CANELO BARBOSA PAPA (OAB 193316/SP), FELIPE CASTRO (OAB 305679/SP), DONIZETI APARECIDO 
MONTEIRO (OAB 282073/SP)

Processo 0004410-94.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - LIOMAR 
MARIA DE SOUZA - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Diante da controvérsia acerca do valor da execução, necessária a produção 
de prova pericial contábil para se apurar o valor da indenização seguindo os parâmetros fixados no documento encartado a 
fls. 18/30 dos autos. Assim, determino a realização de prova pericial, cujos valores serão adiantados pelo impugnante. Para 
avaliação pericial nomeio o Sr. DANIEL TAROSSI. Faculto às partes a apresentação de quesitos, bem como a indicação 
de assistente(s) técnico(s), no prazo de 05 (cinco) dias. Oportunamente, dê-se vista dos autos ao Perito para estimativa de 
honorários. Após, digam. Int. Dil. - ADV: FELIPE CASTRO (OAB 305679/SP), ANA CRISTINA CANELO BARBOSA PAPA (OAB 
193316/SP), DONIZETI APARECIDO MONTEIRO (OAB 282073/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0004466-30.2014.8.26.0363 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - ANA 
MARIA LOPES - Banco do Brasil S/A - Vistos. Diante da controvérsia acerca do valor da execução, necessária a produção de 
prova pericial contábil para se apurar o valor da indenização seguindo os parâmetros fixados no documento encartado a fls. 24/36 
dos autos. Assim, determino a realização de prova pericial, cujos valores serão adiantados pelo impugnante. Para avaliação 
pericial nomeio o Sr. DANIEL TAROSSI. Faculto às partes a apresentação de quesitos, bem como a indicação de assistente(s) 
técnico(s), no prazo de 05 (cinco) dias. Oportunamente, dê-se vista dos autos ao Perito para estimativa de honorários. Após, 
digam. Int. Dil. - ADV: DONIZETI APARECIDO MONTEIRO (OAB 282073/SP), FELIPE CASTRO (OAB 305679/SP), EDUARDO 
JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0004483-66.2014.8.26.0363 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - 
CRISTIANE RAFAELA DAS NEVES - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Diante da controvérsia acerca do valor da execução, 
necessária a produção de prova pericial contábil para se apurar o valor da indenização seguindo os parâmetros fixados no 
documento encartado a fls. 21/33 dos autos. Assim, determino a realização de prova pericial, cujos valores serão adiantados 
pelo impugnante. Para avaliação pericial nomeio o Sr. DANIEL TAROSSI. Faculto às partes a apresentação de quesitos, bem 
como a indicação de assistente(s) técnico(s), no prazo de 05 (cinco) dias. Oportunamente, dê-se vista dos autos ao Perito 
para estimativa de honorários. Após, digam. Int. Dil. - ADV: DONIZETI APARECIDO MONTEIRO (OAB 282073/SP), EDUARDO 
JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), FELIPE CASTRO (OAB 305679/SP)

Processo 0004492-33.2011.8.26.0363 (363.01.2011.004492) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Silvia Egídio Barbosa - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Fls.174: Intime-se à autora (ofício informando a implantação 
do benefício n.NB 608.992.079-0) Sobre o cálculo apresentada as fls.175/193, manifeste-se à autora no prazo de 10 dias. - ADV: 
GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP)

Processo 0004514-48.1998.8.26.0363 (363.01.1998.004514) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Ademar Oliveira - - Antonio Goncalves Domingo e outros - Cia Energetica de Sao Paulo Cesp - Desnecessária a lavratura do termo 
de penhora como requerido pela executada as fls. 952, uma vez que o depósito para garantia da execução foi depositado em 
conta judicial as fls.954. Assim, intime-se o Advogado da requerida-executada pela Imprensa Oficial para, querendo, apresentar 
impugnação no prazo de quinze (15) dias Art. 475-J § 1° do C.P.C. - ADV: PAULO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA CAMARGO 
(OAB 94047/SP), DEBORA DE ALMEIDA SANTIAGO (OAB 87137/SP), ADEMAR OLIVEIRA (OAB 62529/SP), PAULO ROGERIO 
DE LIMA (OAB 145133/SP), TANIA MARA MORAES LEME DE MOURA (OAB 63364/SP), GILDO VENDRAMINI JUNIOR (OAB 
37668/SP)

Processo 0004514-48.1998.8.26.0363 (363.01.1998.004514) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Ademar Oliveira - - Celia Goncalves Sobrinho e outros - Cia Energetica de Sao Paulo Cesp - Publique-se o despacho proferido 
as fls.955. Sem prejuízo, manifeste-se o MP, como já determinado as fls. 779. - ADV: PAULO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA 
CAMARGO (OAB 94047/SP), DEBORA DE ALMEIDA SANTIAGO (OAB 87137/SP), TANIA MARA MORAES LEME DE MOURA 
(OAB 63364/SP), ADEMAR OLIVEIRA (OAB 62529/SP), GILDO VENDRAMINI JUNIOR (OAB 37668/SP), PAULO ROGERIO DE 
LIMA (OAB 145133/SP)

Processo 0004639-54.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - ANA PAULA SOARES MARANGONI 
- BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A - HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO das 
partes realizado nestes autos e, em conseqüência, JULGO EXTINTOS estes autos, com fundamento no Artigo 269, inciso III, do 
Código de Processo Civil. Outrossim, caso a autora não cumpra o referido acordo, os autos prosseguirão em fase de execução 
de sentença. Defiro, outrossim, o desentranhamento de documentos, se requerido. P.R.I.C. Oportunamente, arquivem-se os 
autos, procedendo a serventia, as devidas anotações e comunicações. - ADV: OLAVO PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 49142/SP), 
CARLOS CESAR GONCALVES (OAB 104827/SP), RENE GONÇALVES NETTO (OAB 318158/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 
258368/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0004685-43.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - CARLOS ROBERTO SILVÉRIO DE 
FREITAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - Sobre o laudo pericial juntado as fls.87/93, manifestem-
se as partes no prazo de 20 dias, sendo 10 dias para cada uma delas, iniciando-se pelo autor. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 
201023/SP)

Processo 0004859-52.2014.8.26.0363 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - Silvia 
Helena Soares - ALCINO ROBERTO ALVES DA ROCHA e outros - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 
justificando a utilidade à resolução da lide. No mesmo prazo, manifestem-se acerca de eventual interesse na realização de 
audiência de conciliação. - ADV: ALISON ALBERTO DA SILVA (OAB 198669/SP), JOAO CARLOS ALVES DA ROCHA (OAB 
111130/SP)
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Processo 0005051-29.2007.8.26.0363 (363.01.2007.005051) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Cosan 
Lubrificantes e Especialidades Sa - Posto Futurama Mogi Ltda - Fls. 757/768: Há AIDD de Recurso Especial e Extraordinário 
pendentes de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, fato que não impede a execução provisória. Prevê o art. 497 
do CPC: “Art. 497. O recurso extraordinário e o recurso especial não impedem a execução de sentença; a interposição do 
agravo de instrumento não obsta o andamento do processo, ressalvado o disposto no art. 558 desta lei.” Já o art. 542, § 2º, do 
mesmo diploma estabelece que: “Art. 542. Recebida a petição pela secretaria do tribunal, será intimado o recorrido, abrindo-
se-lhe vista para apresentar contra-razões. § 2º Os recursos extraordinário e especial serão recebidos no efeito devolutivo.” 
Dessa forma, não há óbice legal para a execução provisória do julgado, conforme ensina THEOTONIO NEGRÃO: “conquanto 
permitida, é provisória a execução (art. 475 § 1º) na pendência de recurso extraordinário ou especial, e assim também na de 
agravo de despacho denegatório de qualquer desses dois recursos.” (Código de Processo Civil e legislação processual em 
vigor 40ª edição Editora Saraiva pág. 742 nota 13 ao art. 542). Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA - RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO DO STJ - SEM EFEITO SUSPENSIVO - POSSIBILIDADE DO 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO ART.475-0 DO CPC. Nos termos do art. 542, do CPC, o recurso especial 
não possui efeito suspensivo, da mesma forma que o agravo interposto contra a decisão que o inadmitiu, o qual detém apenas e 
tão-somente efeito devolutivo. Logo, não há que se falar em inexigibilidade do título, argumento este utilizado pela agravante na 
impugnação ao cumprimento de sentença, devendo esta prosseguir, observando-se o disposto no art. 475-0, do CPC. Recurso 
não provido.” (AI nº 0580820-03.2010.8.26.0000 Voto nº 10.334 -Rel. Roberto Mac Cracken). Intime-se o devedor, na pessoa 
de seu procurador, para efetuar o pagamento da dívida apurada, no montante de R$ 3.205.343,50, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da publicação desta decisão no Diário Oficial (artigo 236 do Código de Processo Civil). Decorrido o lapso sem 
adimplemento espontâneo, proceda-se a busca de ativos financeiros, em nome do executado, via Sistema Bacenjud. Int. Dil. - 
ADV: GRAZIELA SPINELLI SALARO (OAB 152897/SP), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO (OAB 196655/SP), NATALIA 
PREVIERO MENHA (OAB 277513/SP), HELCIO LUIZ ADORNO (OAB 105927/SP), RICARDO VICK FERNANDES GOMES (OAB 
246806/SP), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO (OAB 199431/SP)

Processo 0005090-26.2007.8.26.0363 (363.01.2007.005090) - Procedimento Ordinário - Francisco Barbosa de Sá Junior - 
Riad Transportes e Distribuição Ltda - - Paulo Fernandes - Vistos. Fls. 302/305: I- Desentranhe-se o documento de fls. 254/255, 
arquivando-o em pasta própria. II- Pretende o credor a imposição de multa, por caracterização de litigância de má-fé em desfavor 
da executada Riad Transportes e Distribuição Ltda. Flagrante a ocorrência de litigância de má-fé, nos termos do artigo 17 do 
CPC. De fato, conquanto a execução deva se fazer pelo modo menos gravoso ao devedor, este deve satisfazer o crédito do 
exequente. E não é o que tem ocorrido neste processo que já se arrasta por anos, sem que a executada cumpra com sua 
obrigação. A executada deve obedecer aos ditames legais, dentre eles cumprir com as obrigações assumidas, in casu, quitando 
as obrigações decorrentes da condenação que lhe foi determinada judicialmente. Ocorre que o credor não logrou êxito, até o 
presente momento, em receber o que lhe é devido. Ao contrário, viu a devedora agir de forma maliciosa e procrastinatória ao 
longo do processo, porque, mesmo instada por diversas vezes, não pagou o débito no momento adequado, nem indicou bens 
de sua propriedade para garantir a execução. Patente, com tal expediente, o fato de que incorreu nas penas previstas no art. 17 
do CPC, o que justifica a imposição da multa prevista no art. 18 do mesmo Codex. Assim, configurada a conduta maliciosa da 
devedora, condeno-a as penalidades pela litigância de má-fé, arbitrando multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor da 
condenação, na forma do que dispõe o artigo 18 do Código de Processo Civil. III- Por fim, porque o processo de execução rege-
se pela efetividade processual, intime-se a executada, na pessoa de seu procurador para, no prazo de cinco (05) dias, indicar o 
valor de mercado dos veículos descritos a fls. 290/300, exibindo o título jurídico que legitima a respectiva propriedade e, ainda, 
informar a localização de cada qual, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 600, II), sem 
prejuízo das cominações penais. Dil. Int. - ADV: JOSE CARLOS FURIGO (OAB 120220/SP), FABIO FERREIRA DOS SANTOS 
(OAB 255132/SP)

Processo 0005122-07.2002.8.26.0363 (363.01.2002.005122) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Vida 
Natural Produtos Naturais Ltda - - Associacao Comercial e Industrial de Artur Nogueira - Fls.471/482: Manifeste-se a autora 
no prazo de 05 dias. - ADV: JAIR RATEIRO (OAB 83984/SP), LUCIANA CAROLINA GONÇALVES (OAB 227821/SP), VALERIA 
RODRIGUES (OAB 125168/SP), RUBENS FALCO ALATI FILHO (OAB 112793/SP)

Processo 0005146-54.2010.8.26.0363 (363.01.2010.005146) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa - Glauco Machado - Tendo em vista o decurso do prazo legal 
da suspensão destes autos, manifeste-se a autora em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias. - ADV: WILTON JOSÉ 
BANDONI LUCAS (OAB 273035/SP), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)

Processo 0005162-28.1998.8.26.0363 (363.01.1998.005162) - Dissolução e Liquidação de Sociedade - Dissolução - Ricardo 
Penteado - Ricardo Antonio Brandao Bueno - Tendo em vista que decorreu o prazo legal da suspensão destes autos, manifestem-
se as partes requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias. No silêncio, arquivem-se os autos. - ADV: SANDRO 
HENRIQUE NATIVIDADE (OAB 152451/SP), JOÃO ALEXANDRE FRANCISCO (OAB 156915/SP)

Processo 0005334-08.2014.8.26.0363 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - MICHELE ROCHA 
FERREIRA - KBG INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA e outro - MICHELE ROCHA FERREIRA, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) 
ação de Consignação Em Pagamento em face de KBG INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA, VERA LUCIA MURAIOLI. Não obstante 
regularmente intimada (cf. edital de fls.25) a dar andamento ao processo, a parte interessada não atendeu à determinação 
judicial (certidão de fls.26), deixando de promover os atos e diligências que lhe competiam, caracterizando, assim, o abandono 
da causa por mais de 30 dias. Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a presente ação, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (Art. 
267, III e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil). Arbitro os honorários do patrono dativo da autora no máximo da tabela 
em vigor, expedindo-se a respectiva certidão. Defiro o desentranhamento dos documentos, mediante recibo e xerox nos autos. 
Oportunamente, feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. - ADV: CARLOS ALBERTO PASTRE (OAB 
319722/SP)

Processo 0005398-23.2011.8.26.0363 (363.01.2011.005398) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Aparecida Pereira Pinto - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Diante do exposto, com fulcro no artigo 269, inciso 
I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido por APARECIDA PEREIRA PINTO em face do INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL INSS. Em virtude da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigência dessas verbas, nos termos dos 
artigos 11 e 12 da Lei 1.060/50, por ser, a parte vencida, beneficiária da justiça gratuita. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 201023/
SP)

Processo 0005462-28.2014.8.26.0363 - Produção Antecipada de Provas - Provas - JOÃO BATISTA CONSTANCIO - SAAE 
- SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MOGI MIRIM - Ante a renúncia de fls. 56, nomeio perito em substituição na 
pessoa do sr. Paschoal F. Dessimoni, que deverá ser intimado para manifestar-se no prazo de 10 dias, se aceita receber seus 
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honorários pela Defensoria Pública. - ADV: EDUARDO TELINI VALENTE (OAB 212934/SP), PAULA MACHADO GUIMARÃES 
(OAB 308533/SP), ANA PAULA REZENDE LEITE (OAB 317030/SP)

Processo 0005567-05.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil Sa - NOVA 
LOJA PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP e outro - Vistos. Fls. 427: Manifestem-se as requeridas. Int. - ADV: CLEUSA MARIA 
BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP), CLARISSA VALLI BUTTOW (OAB 307870/SP), JOSÉ ANTONIO BUENO DE TOLEDO 
JUNIOR (OAB 328751/SP)

Processo 0005600-83.2000.8.26.0363 (363.01.2000.005600) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Jose Roberto dos Santos Junior - Armando Belinati - Vistos. Ante a certidão retro, reitere-se a 
intimação das partes, para manifestação. Int. - ADV: JEFERSON ANDRE DORIN (OAB 220405/SP), NELSON LUIZ PIGOZZI 
(OAB 109438/SP), ANTONIO LUIZ BUENO DE MACEDO (OAB 40355/SP)

Processo 0005725-60.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - SEBASTIÃO ALVES 
DA SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Diante disso, defiro a antecipação da tutela, para determinar ao 
requerido o restabelecimento do auxílio-doença devido à requerente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa-diária, no valor 
de R$ 1.000,00. Oficie-se. 2- Decorrido o prazo para manifestação do requerido, conclusos para sentença. - ADV: RENATA DE 
ARAUJO (OAB 232684/SP)

Processo 0005736-89.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat 
S/A - Vinicius José Guilherme da Silva - HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o pedido de desistência 
destes autos, julgando extinto com fundamento no Art. 267, VIII do Código de Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos 
documentos, mediante recibo e xerox nos autos. Oportunamente, arquivem-se. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 
225241/SP), MARCIO AYRES DE OLIVEIRA (OAB 32504/PR)

Processo 0005799-17.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ELIZEU SIMÕES MARQUES 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Diante da natureza da ação, torno sem efeito a nomeação do perito Sr. Airton 
Correa de Almeida Júnior a fls. 50. Intime-o. Sem prejuízo, oficie-se ao IMESC para designação de data para realização da 
perícia médica, - ADV: ELISANGELA PATRICIA NOGUEIRA DO COUTO (OAB 293036/SP)

Processo 0005872-14.1999.8.26.0363 (363.01.1999.005872) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Imobiliaria e 
Locadora de Imoveis Caetano Sc Ltda - Carlos Gomes Cardozo e outros - Reitere-se o Ofício de fls. 459, solicitando a resposta 
no prazo de 10 dias, devendo ser informado a referida Secretaria que este Juízo somente tem acesso ao sistema INFOJUD 
mediante informação do número do CPF da pessoa interessada.Autor disponibilizado no site ( www.tjsp.jus.br) o(s) ofícios 
para impressão, devendo comprovar nos autos seu encaminhamento, no prazo de 10 dias - ADV: ALCEU JORGE VIEIRA (OAB 
180484/SP)

Processo 0005892-48.2012.8.26.0363 (363.01.2012.005892) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Pedro de 
Araujo - - Daniel Otávio de Araujo - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a utilidade à resolução 
da lide. No mesmo prazo, manifestem-se acerca de eventual interesse na realização de audiência de conciliação. - ADV: LUIS 
GUSTAVO SOARES (OAB 316504/SP), RODRIGO DE MORAES MARQUES SIGRIST (OAB 306953/SP), ROLDAO ALVES DE 
MAGALHAES (OAB 41026/SP)

Processo 0005893-33.2012.8.26.0363 (363.01.2012.005893) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Sbardellini e Cia Ltda 
Fuzil - Chagas e Santos Materiais para Construção Ltda Me - Sobre a contestação apresentada nos autos, manifeste-se a 
autora no prazo legal. - ADV: FERNANDA MOREIRA E SIQUEIRA BUOSI (OAB 206432/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/
SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), MARCIA MAGALI PEDROSO SUGIYAMA (OAB 317169/SP)

Processo 0006094-54.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - VICENTE MAIA SOBRINHO - Tendo em vista que decorreu o prazo legal sem que o requerido efetuasse a 
purgação da mora e sem apresentação de contestação, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, no prazo de 05 
dias. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), ROSANE MARIA FERREIRA BARSOTTI (OAB 213796/
SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 0006215-82.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - TANIA PIMENTA - INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - Sobre o laudo pericial juntado as fls.70/76, manifestem-se as partes no prazo de 
20 dias, sendo 10 dias para cada uma delas, iniciando-se pelo autor. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP)

Processo 0006226-14.2014.8.26.0363 (apensado ao processo 0001694-12.2005.8.26) - Embargos à Execução - Valor da 
Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - ADELINA MENDES FERREIRA - 
Vistos. Aguarde-se o cumprimento da decisão proferida nesta data, nos autos principais. Int. - ADV: EVELISE SIMONE DE 
MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP), RODOLFO APARECIDO LOPES (OAB 337035/SP)

Processo 0006331-45.2001.8.26.0363 (363.01.2001.006331) - Procedimento Ordinário - Habitação - Espólio de Darcy Peres 
de Freitas e outros - Nossa Caixa Nosso Banco S A - Vistos. Fls. 722/724: Manifestem-se os requerentes. Int. - ADV: LUIZ 
CARLOS MARTINI PATELLI (OAB 120372/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE 
DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), HEITOR BUSCARIOLI JUNIOR (OAB 149019/SP)

Processo 0006404-51.2000.8.26.0363 (363.01.2000.006404) - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - Auto Posto 
Schut Ltda - Cia Itauleasing de Arrendamento Mercantil Grupo Itau - Manifestem-se as partes, requerendo o que entenderem 
de direito, no prazo de 05 dias. - ADV: LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), NILSON THEODORO 
(OAB 103818/SP), LOMANTO MAURICIO MOREIRA (OAB 126443/SP), LECY FATIMA SUTTO NADER (OAB 41551/SP), ELIA 
YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP)

Processo 0006409-87.2011.8.26.0363 (363.01.2011.006409) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Lucas Turato - - Vera Helena Pereira Martini Turato - Sobre o ofício e extratos de fls.144/146/v°, manifestem-se os autores no 
prazo de 05 dias, ficando facultado a apresentação de novo cálculo do débito. - ADV: MARCIA CRISTINA DE SOUZA NOGUEIRA 
COSER (OAB 118809/SP)

Processo 0006447-65.2012.8.26.0363 (363.01.2012.006447) - Recuperação Judicial - Empresas - R S Manera Nutrição - 
Bordignon § Manara Ltda Me e outros - Capital Consultoria e Assessoria Ltda - Sobre o pedido da autora em convolar estes autos 
de Recuperação em Falência, manifestem-se todos os credores e Administradora no prazo de 05 dias. - ADV: FIORAVANTE 
BIZIGATO (OAB 270076/SP), ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP), ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA (OAB 84542/SP), 
MICHELE DAVID BERRA (OAB 191027/SP), ALYSSON EUGÊNIO CORRÊA MAIA (OAB 115317/MG), FIORAVANTE BIZIGATO 
JUNIOR (OAB 178871/SP), ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE (OAB 120468/SP)

Processo 0006461-69.2000.8.26.0363 (363.01.2000.006461) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Deoclecio 
Bagatini - Helena Maria de Paula Castro e outro - Sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls.612v°, manifeste-se o autor no 
prazo de 05 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS GARCIA (OAB 116383/SP), 
FLAVIO JOSE LOBATO NOGUEIRA (OAB 116264/SP), DECIO DE OLIVEIRA (OAB 63390/SP), JOSE GEORGE FERRAZ (OAB 
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143193/SP), LUANA APARECIDA ZUPPI GARCIA (OAB 267690/SP), ROLDAO LOPES DE BARROS NETO (OAB 72460/SP)
Processo 0006464-04.2012.8.26.0363 (363.01.2012.006464) - Procedimento Sumário - Locação de Imóvel - Suzete Fátima 

Rodrigues de Morais - Aparecido Donizete Ferian - Autora, retirar edital e recolher guia no valor de R$157,20 (referente a 1048 
caracteres, código 435-9, na Guia Fundo Especial de Despesas) - ADV: SANDRO HENRIQUE NATIVIDADE (OAB 152451/SP), 
ALISON ALBERTO DA SILVA (OAB 198669/SP), MONICA DO CARMO FRANCO BUCCI MARTINI (OAB 275765/SP)

Processo 0006533-36.2012.8.26.0363 (363.01.2012.006533) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Sebastião Afonso Alves - Polimix Concreto Ltda - Intime-se a requerida, para no prazo de 15 dias, apresentar memoriais. Após, 
conclusos para decisão. - ADV: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO (OAB 139708/SP), LUIS EDUARDO PANTOLFI DE 
SOUZA (OAB 205379/SP)

Processo 0006863-33.2012.8.26.0363 (363.01.2012.006863) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Marli Ballestra 
Manera - S N Caminhões Ltda Me - J. Diga a executada. - ADV: PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA (OAB 159710/SP), 
DENILSON ANTONIO DE CASTRO (OAB 199958/SP)

Processo 0006938-19.2005.8.26.0363 (363.01.2005.006938) - Procedimento Ordinário - Manoel Jorge Franco Pereira da 
Cruz - Fábio Vahid de Oliveira Soltani e outros - Manoel Jórge Franco Pereira da Cruz, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) 
ação de Procedimento Ordinário em face de Fábio Vahid de Oliveira Soltani, Soheyla Soltani de Oliveira, Minas Brasil Seguradora. 
Em razão do acordo celebrado entre as partes, JULGO EXTINTOS estes autos, com fundamento no Artigo 269, inciso III, c/c 
Art. 794, II ambos do Código de Processo Civil. Defiro, outrossim, o desentranhamento de documentos, se requerido. P.R.I.C. 
Oportunamente, arquivem-se os autos, procedendo a serventia, as devidas anotações e comunicações. - ADV: DECIO DE 
OLIVEIRA (OAB 63390/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), LUCIANO CARNEVALI (OAB 106226/SP), 
ANTONIO FERREIRA ALVES (OAB 111924/SP), DAYRSON CHIARELLI JUNIOR (OAB 115347/SP)

Processo 0007006-56.2011.8.26.0363 (363.01.2011.007006) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Pecúnia Sa - Nathalya Rodrigues Soares Pereira - Deixo de apreciar a petição de fls.95, em razão da decisão 
proferida as fls. 93. Outrossim, fica desde já observado que o veículo objeto destes autos não foi bloqueado junto ao RENAJUD. 
Arquivem-se os autos. - ADV: CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 
71318/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)

Processo 0007010-59.2012.8.26.0363 (363.01.2012.007010) - Monitória - Alienação Fiduciária - Itau Unibanco Sa - Vera 
Marina C Teodoro Souza - Tendo em vista que o endereço fornecido as fls.98 é zona rural, determino a citação da requerida por 
mandado, Assim, desentranhamento do mandado expedido nos autos para nova tentativa de citação da requerida no referido 
endereço. Antes porém, deposite o autor no prazo de 10 dias, a diligência do Oficial de Justiça. - ADV: ROBERTO GUENDA 
(OAB 101856/SP)

Processo 0007151-10.2014.8.26.0363 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ABDALLA KHOURY 
CHAIB FILHO - BANCO DO BRASIL S/A - Atribuo efeito suspensivo a impugnação apresentada pelo (a) executado (a) (fls.43/60), 
nos termos do Art. 475-M do CPC, uma vez que a matéria versa sobre excesso de execução. Assim, sobre a impugnação 
apresentada, manifeste-se o (a) autor (a) impugnado (a) no prazo legal. - ADV: ABDALLA KHOURY CHAIB FILHO (OAB 93030/
SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0007450-60.2009.8.26.0363 (363.01.2009.007450) - Monitória - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil Sa Banco 
Múltiplo - Lauri Klein e outros - Aguarde-se provocação no arquivo, como requerido pelo exequente. - ADV: JORGE DONIZETI 
SANCHEZ (OAB 73055/MG), MARIA DE LOURDES B MELLO ATHAYDE (OAB 73451/SP), MARCOS ANTONIO ZAFANI 
CORDEIRO (OAB 156257/SP), MARIA CRISTINA FAGUNDES VISCHI (OAB 135121/SP)

Processo 0007460-36.2011.8.26.0363 (363.01.2011.007460) - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito - 
Indústria Elétrica Marangoni Maretti Ltda - Porto Forte Fundo de Investimentos Em Direitos e outros - Aguarde-se por mais 30 
dias, a devolução da carta precatória. - ADV: JUAREZ BESSI (OAB 159697/SP), DENIS BARROSO ALBERTO (OAB 238615/
SP), SYLVIO LUIZ ANDRADE ALVES (OAB 87546/SP)

Processo 0007460-36.2011.8.26.0363 (363.01.2011.007460) - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito - 
Indústria Elétrica Marangoni Maretti Ltda - Porto Forte Fundo de Investimentos Em Direitos e outros - Vistos. Primeiramente, 
proceda-se a nova tentativa de localização do atual endereço da requerida “Aniger Metais e Ligas Ltda”, através dos Sistemas 
Bacenjud e Infojud. Dil. Int. Recolher as taxas para pesquisa Bacen e Infojud - ADV: JUAREZ BESSI (OAB 159697/SP), DENIS 
BARROSO ALBERTO (OAB 238615/SP), SYLVIO LUIZ ANDRADE ALVES (OAB 87546/SP), LUIZ ALEXANDRE RISSATO 
LEONELLO (OAB 276088/SP)

Processo 0007482-07.2005.8.26.0363 (363.01.2005.007482) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos 
Econômicos - Anderson Clyton Boer - Fattore Distribuidora de Veículos Ltda e outro - Manifeste-se o autor no prazo de 05 dias, 
se o acordo celebrado nos autos foi integralmente cumprido. No silêncio, conclusos para extinção. - ADV: ROBERTO LAFFYTHY 
LINO (OAB 151539/SP), MARCOS ALCARO FRACCAROLI (OAB 106362/SP)

Processo 0007734-92.2014.8.26.0363 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - VALTER ANTONIO DA SILVA e outro 
- EMPRELOTES EMPRESA LOTEADORA DE TERRENOS S/C LTDA ME e outro - 1- Recebo a emenda à inicial (fls. 115/116). 
2- Não há prova inequívoca do direito alegado, capaz de convencer o juízo da verossimilhança das alegações dos autores. 
Primeiramente, não foi apresentada a cópia da matrícula do imóvel para verificação do atual proprietário do bem. Além disso, 
pelo que se extrai da inicial, desde a aquisição do bem, em 1981, nunca houve o exercício da posse direta do imóvel pelos 
compromissários-compradores, de modo que se demonstra incabível o pedido de reintegração de posse. Diante disso, indefiro o 
pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3- Providenciem, os autores, a inclusão do possuidor do imóvel (José Roberto Terci) 
no polo passivo da presente ação. - ADV: DANIEL FERNANDO DE OLIVEIRA RUBINIAK (OAB 244445/SP)

Processo 0007841-10.2012.8.26.0363 (363.01.2012.007841) - Procedimento Ordinário - Compromisso - Espólio de Frans 
de Carvalho - Município de Mogi Mirim - Sobre a petição e documentos de fls.159/165, manifeste-se o autor no prazo de 05 
dias. - ADV: GILMAR ALVES BEZERRA (OAB 79062/SP), SELMA APARECIDA FRESSATTO M DE MELO (OAB 87306/SP), 
ELISEU DAVID ASSUNÇÃO VASCONCELOS (OAB 288214/SP), JOSE ANTONIO MESSIAS DOS SANTOS (OAB 106221/SP), 
DULCÉLIA DE FREITAS GENUARIO (OAB 104831/SP)

Processo 0007882-26.2002.8.26.0363 (363.01.2002.007882) - Monitória - Duplicata - Itron Soluções para Energia e Água 
Ltda - Prefeitura Municipal de Artur Nogueira - Manifeste-se a autora, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 
dias. No silêncio, aguarde-se o pagamento do (s) ofício (s) requisitório (s)/ precatório (s) no arquivo. - ADV: AGENOR AUGUSTO 
SETTIN JUNIOR (OAB 94913/SP), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO (OAB 91916/SP), DANIELLA PIHA (OAB 269475/SP), 
PEDRO SOARES MACIEL (OAB 238777/SP)

Processo 0007921-81.2006.8.26.0363 (363.01.2006.007921) - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Vera Lúcia 
Albano - Instituto Nacional do Seguro Social - Sobre o cálculo apresentado as fls.306/316, manifeste-se à autora no prazo de 10 
dias. - ADV: DAIRSON MENDES DE SOUZA (OAB 162379/SP)
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Processo 0008067-25.2006.8.26.0363 (363.01.2006.008067) - Procedimento Ordinário - Antonio Forti - Instituto Nacional 
do Seguro Social Inss - Intimem-se as partes do teor dos ofícios requisitórios expedidos a fls. 200/201, consoante determina o 
artigo 10 da resolução nº 168 do CJF. Após, conclusos para o devido protocolamento junto ao Egrégio Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região, aguardando oportuno pagamento. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)

Processo 0008144-53.2014.8.26.0363 - Imissão na Posse - Imissão - DARCI APARECIDO DE LUIZ - ALEXANDRE 
HENRIQUE DOS REIS - Manifeste-se o autor, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias. - ADV: PAULO CESAR 
ANDRADE DE SOUZA (OAB 131284/SP), RONY REGIS ELIAS (OAB 128640/SP)

Processo 0008194-21.2010.8.26.0363 (363.01.2010.008194) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Jussara Elizabeth Costa - - Caio Ricceli Batista - Viação Santa Cruz Sa - Ante o exposto, com a integral satisfação do crédito 
exequendo e, em consentâneo com o disposto nos artigos 794, I, e 795, combinados com o artigo 475-R, todos do Código de 
Processo Civil, DECLARO EXTINTA a execução do cumprimento da sentença, autorizando, em consequência, os necessários 
levantamentos. Decorrido o prazo para recurso voluntário das partes, expeça-se o mandado de levantamento, em favor dos 
exequentes, ora impugnados, referente ao depósito de fls. 334. Custas e honorários advocatícios não são devidos, em razão 
da natureza do incidente. Oportunamente e, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: AUGUSTO 
JORGE SACHETO (OAB 133086/SP), LUIZ CARLOS MARTINI PATELLI (OAB 120372/SP)

Processo 0008256-27.2011.8.26.0363 (363.01.2011.008256) - Outros Feitos não Especificados - Município de Mogi Mirim - 
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Mogi Mirim - Tendo em vista a estimativa dos honorários do perito judicial no valor 
de R$.28.055,00 (fls. 1383/1385), esclareça o procurador do autor no prazo de 05 dias, em quantas parcelas está requerendo o 
pagamento de tais honorários. - ADV: CLAREANA FALCONI MAZOLINI VEDOVOTO (OAB 251883/SP), RAMON ALONÇO (OAB 
247839/SP), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARRETTO FILHO (OAB 177961/SP)

Processo 0008302-21.2008.8.26.0363 (363.01.2008.008302) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Município 
de Mogi Mirim - Cláudia Maria Alves Leite Manca - Sobre os documentos de fls. 266/269, manifeste-se o autor requerendo 
o que entender de direito, no prazo de 05 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: SELMA APARECIDA 
FRESSATTO M DE MELO (OAB 87306/SP)

Processo 0008380-73.2012.8.26.0363 (363.01.2012.008380) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bv Financeira 
Sa Crédito Financiamento e Investimento - José Eduardo Batista Pereira - Reitere-se a intimação da autora, para no prazo de 05 
dias, manifestar-se em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias. No silêncio, intime-se pessoalmente a autora para dar 
andamento nos autos em 48:00 horas, sob pena de extinção. - ADV: DARIO BRAZ DA SILVA NETO (OAB 254878/SP), MARLI 
INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)

Processo 0008383-62.2011.8.26.0363 (363.01.2011.008383) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do 
Brasil Sa - Distribuidora de Bebidas do Valle Mogi Mirim Ltda e outros - Defiro o prazo de mais 10 dias, improrrogáveis, para que 
o autor manifeste-se sobre o laudo pericial. - ADV: MILENA SUTINI (OAB 280344/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/
SP), JURANDIR CARNEIRO NETO (OAB 85822/SP)

Processo 0008424-29.2011.8.26.0363 (363.01.2011.008424) - Monitória - Duplicata - Rosangela Nunes Santos Tavares 
Equipamentos Me - Star Oil Comércio Indústria e Reciclagem de Óleos Ltda - Sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 103, 
manifeste-se a autora no prazo de 05 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: ENRIQUE NELSON DOS 
SANTOS (OAB 100308/SP)

Processo 0008554-97.2003.8.26.0363 (363.01.2003.008554) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Jose Anibal 
Villas Boas da Silva - Banco Mercantil do Brasil - Vistos. Ante a impugnação ofertada a fls. 283/285, tornem os autos ao 
Contador, atentando-se, ainda, ao bloqueio on line de fls. 241. Após, digam as partes. Dil. Int. - ADV: JOSE PAULO RAMOS 
PRECIOSO (OAB 91603/SP), MARCO ANTONIO MARQUES CARDOSO (OAB 40790/SP)

Processo 0008579-27.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Direito de Imagem - CLAUDINEI PEREIRA DAS CHAGAS 
- JOSE BENEDITO BARBOZA - Intime-se o excepto por seu procurador para que se manifeste sobre a exceção apresentada no 
prazo legal. - ADV: MARCIA CRISTINA DE SOUZA NOGUEIRA COSER (OAB 118809/SP), PRISCILA FRANCO FERREIRA DA 
SILVA (OAB 159710/SP)

Processo 0008588-86.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - JOÃO BATISTA DE LIMA 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Sobre a contestação apresentada as fls.49/58, manifeste-se o autor no 
prazo legal. - ADV: ALEXANDRE JOSE CAMPAGNOLI (OAB 244092/SP)

Processo 0008632-13.2011.8.26.0363 (363.01.2011.008632) - Procedimento Ordinário - Seguro - Lourdes Ferreira dos 
Santos Ribeiro e outro - Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada Sa - Vistos. Em atendimento ao V. Acórdão de fls. 
271/277, determino a realização da prova pericial requerida. Expeça-se ofício ao IMESC para realização de perícia médica 
na autora. Apresente, a autora, os quesitos que queira ver considerados, bem como indique assistente técnico no prazo de 10 
dias. Cumprido o item anterior, remetam-se as cópias necessárias para realização dos trabalhos. Int. e Dil. - ADV: MARCELO 
BARALDI DOS SANTOS (OAB 185303/SP), ANTONIO PENTEADO MENDONÇA (OAB 54752/SP), CAROLINA BARALDI DOS 
SANTOS (OAB 310125/SP)

Processo 0008689-26.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ELIETE CRISTINA DIAS 
BARBOSA - - ANTONIO FELICIO NETO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM - Sobre a contestação apresentada as 
fls.43/59, manifestem-se os autores no prazo legal. - ADV: GILMAR ALVES BEZERRA (OAB 79062/SP), VANESSA APARECIDA 
POLETTINI (OAB 240904/SP), PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA (OAB 159710/SP)

Processo 0008780-19.2014.8.26.0363 - Monitória - Prestação de Serviços - VALFORTE ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. 
- Star Oil Comércio Indústria e Reciclagem de Óleos Ltda - Ante a certidão de fls.82, a qual informa que o procurador da 
requerida-embargante não recolheu a taxa do instrumento de mandato, determino que seja oficiado à OAB local, para tomar as 
providências que julgar cabível. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a utilidade à resolução 
da lide. No mesmo prazo, manifestem-se acerca de eventual interesse na realização de audiência de conciliação. - ADV: 
FERNANDO GERALDO MARIN DE SOUZA (OAB 242511/SP), JOSÉ RICARDO OPPERMANN (OAB 339081/SP), MARCOS 
ANTONIO ZAFANI CORDEIRO (OAB 156257/SP)

Processo 0008962-05.2014.8.26.0363 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - COLÉGIO CONECTADO LTDA 
EPP - MARCIA URBINI BRANDÃO - HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO das partes 
realizado nestes autos e, em conseqüência, JULGO EXTINTOS estes autos, com fundamento no Artigo 269, inciso III, do Código 
de Processo Civil. Outrossim, caso a requerida não cumpra o referido acordo, os autos prosseguirão em fase de execução de 
sentença. Defiro, outrossim, o desentranhamento de documentos, se requerido. P.R.I.C. Oportunamente, arquivem-se os autos, 
procedendo a serventia, as devidas anotações e comunicações. - ADV: BETELLEN DANTE FERREIRA (OAB 143702/SP)

Processo 0009060-05.2005.8.26.0363 (363.01.2005.009060) - Monitória - Espécies de Contratos - Cooperativa Agro 
Pecuária Holambra - Petrus Jacobus Swart e outro - Conforme verifica-se as fls.393, ouve lavratura do termo de penhora sobre 
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os seguintes imóveis: Parte ideal de 10,5300% do imóvel Matriculado sob n° 38.702, do Cartório de Registro de Imóveis de Mogi 
Mirim-sp e 05 imóveis Matriculados sob n°s. 7.014; 94.797; 90.577; 73.312 e 24.399 todos do Cartório de Registro de Imóveis de 
Campinas-sp. As fls. 402, a exequente está requerendo as avaliações e praceamento dos seguintes imóveis Matriculados sob 
n°s. 7.014; 94.797; 90.577; 73.312 e 73.313, todos do C.R.I. de Campinas-sp. Assim, esclareça o procurador da exequente no 
prazo de 05 dias, o seu pedido de avaliação e penhora sobre o bem matriculado sob n° 73.313, uma vez que nos referidos autos 
não houve penhora sobre o citado imóvel. - ADV: FLAVIO HENRIQUE SILVA PARTATA (OAB 69692/MG), DANILLO FERREIRA 
FIGUEIREDO (OAB 23713/GO), VANDERLEI ALVES DOS SANTOS (OAB 100567/SP), ÉRICA MARCONI CERAGIOLI (OAB 
159556/SP), GLAUCO AYLTON CERAGIOLI (OAB 72603/SP)

Processo 0009218-84.2010.8.26.0363 (363.01.2010.009218) - Desapropriação - Município de Mogi Mirim - Espolio de Jose 
Carlos Rosa - Arquivem-se os autos - ADV: CLAREANA FALCONI MAZOLINI VEDOVOTO (OAB 251883/SP), JOSE AUGUSTO 
FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP)

Processo 0009261-79.2014.8.26.0363 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Joyce Aparecida Mantovani Antero - Vistos. Sobre a impugnação 
apresentada a fls. 74/93, manifeste-se o embargante. Int. - ADV: ALEXANDRA DELFINO ORTIZ

Processo 0009342-04.2009.8.26.0363 (363.01.2009.009342) - Despejo - Marana Locadora de Imóveis Ltda - João de 
Oliveira - Tendo em vista que decorreu o prazo legal sem que o executado efetuasse o pagamento do débito, manifeste-se a 
autora-exequente requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. - 
ADV: DECIO SURUR (OAB 18816/SP), ISLE BRITTES JUNIOR (OAB 111276/SP)

Processo 0009369-11.2014.8.26.0363 - Exibição - Liminar - ELCIO LUIZ COSER - - ELISANGELA APARECIDA COSER e 
outros - BANCO DO BRASIL S/A - Sobre a contestação apresentada as fls.85/96, manifestem-se os autores no prazo legal. 
Sem prejuízo, intime-se a procuradora do requerido, para no prazo de 10 dias, recolher a taxa do instrumento de mandato. - 
ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), MAILSON LUIZ 
BRANDAO (OAB 264979/SP)

Processo 0009369-11.2014.8.26.0363 - Exibição - Liminar - ELCIO LUIZ COSER - - EDIVALDO ANTONIO COSER e outros 
- BANCO DO BRASIL S/A - Publique-se o despacho proferido as fls.97. Fls.98/99: Manifestem-se os autores no prazo legal. - 
ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), MAILSON LUIZ 
BRANDAO (OAB 264979/SP)

Processo 0009434-06.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - MILTON ANTONIO 
FRANCESCHINI - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL - ENERGIA - Aguarde-se por mais 10 dias, para que o 
procurador da requerida recolha a taxa do instrumento de mandato. Decorrido o prazo em a providência supra determinada, 
oficie-se à OAB, para tomar as providências que julgar cabível. Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que pretendem 
produzir, justificando a utilidade à resolução da lide. No mesmo prazo, manifestem-se acerca de eventual interesse na realização 
de audiência de conciliação. - ADV: MILTON ANTONIO FRANCESCHINI (OAB 23277/SP), MARCIO LOUZADA CARPENA (OAB 
291371/SP), LUIS EDUARDO PANTOLFI DE SOUZA (OAB 205379/SP)

Processo 0009487-84.2014.8.26.0363 (apensado ao processo 0001825-45.2009.8.26) - Embargos à Execução - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - TEREZINHA 
FERREIRA DOS SANTOS - Assim, julgo procedentes os presentes embargos à execução e homologo o valor apresentado 
pelo embargante, qual seja, R$ 20.544,85 (vinte mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Deixo de 
condenar a embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, haja vista que 
não houve resistência ao pedido. Deixo de disciplinar a forma do pagamento do débito, por não ser esta a sede adequada. P.R.I. 
- ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)

Processo 0009491-24.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
SINVAL GOMES DA SILVA - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Sobre a contestação apresentada as 
fls.48/101, manifeste-se o autor no prazo legal. - ADV: EMERSON BARJUD ROMERO (OAB 194384/SP)

Processo 0009534-58.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - DURVALINA GALVÃO DO PRADO - 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - Sobre a contestação apresentada as fls.78/95, manifeste-se à autora, no 
prazo legal. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)

Processo 0009565-49.2012.8.26.0363 (363.01.2012.009565) - Procedimento Sumário - Locação de Imóvel - Lia Cristina 
Bedutti Rodrigues - Alaíde Soares da Silva e outro - Tendo em vista que decorreu o prazo legal do acordo celebrado nos autos, 
manifeste-se a autora no prazo de 05 dias, requerendo o que entender de direito. No silêncio, conclusos para extinção. - ADV: 
SERGIO PARENTI (OAB 78130/SP)

Processo 0009676-62.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - ALDICLEIDE PINTO DE SOUSA - Defiro a pesquisa pelos sistemas BACENJUD; 
INFOJUD; RENAJUD e INFOSEG, procedendo a serventia o necessário. Antes porém, nos termos do Provimento CSM n°1.826/10 
e 186411 e Comunicado n° 97/2010 CSM, publicado no DJE 22/10/2013 e 03/03/2011, recolha o procurador do autor, no prazo 
de 10 dias, a importância de R$.36,60, cujo valor deverá ser recolhido na Guia do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de 
Justiça, no Código 434-1 “impressão de informação do Sistema INFOJUD;BACENJUD; RENAJUD. - ADV: FREDERICO ALVIM 
BITES CASTRO (OAB 269755/SP)

Processo 0009679-17.2014.8.26.0363 - Monitória - Duplicata - MOGI LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME - METAL 2 
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a utilidade à resolução 
da lide. No mesmo prazo, manifestem-se acerca de eventual interesse na realização de audiência de conciliação. - ADV: LUIZ 
CARLOS MARTINI PATELLI (OAB 120372/SP), JOAO FULANETO (OAB 71177/SP), MAYARA BIANCA ROSA CAVEIO (OAB 
317193/SP)

Processo 0009712-07.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - MARIA 
REGINA DA CONCEIÇÃO - EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S/A - Aguarde-se o recolhimento da taxa da procuração, por parte do 
requerido, como já determinado. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a utilidade à resolução 
da lide. No mesmo prazo, manifestem-se acerca de eventual interesse na realização de audiência de conciliação. - ADV: 
VANDERLEI VEDOVATTO (OAB 168977/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP)

Processo 0009716-64.2002.8.26.0363 (363.01.2002.009716) - Monitória - Banco Nossa Caixa Sa - Altino da Costa Cardoso 
e outros - Sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 498, manifeste-se o autor no prazo de 05 dias. ( O Oficial de Justiça 
deixou de proceder a penhora e avaliação sobre o bem móvel indicado as fls. 487, um vez que o executado Santo da Costa 
Cardoso, uma vez que este não reside no endereço informado. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: FLAVIO 
OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), CLAUDIO ALVES DE MENEZES (OAB 59812/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE 
AZEVEDO (OAB 180737/SP)
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Processo 0009888-83.2014.8.26.0363 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - EDSON DE ANDRADE - BANCO 
DO BRASIL S/A - Atribuo efeito suspensivo a impugnação apresentada pelo (a) executado (a) (fls.81/96), nos termos do Art. 
475-M do CPC, uma vez que a matéria versa sobre excesso de execução. Assim, sobre a impugnação apresentada, manifeste-
se o (a) autor (a) impugnado (a) no prazo legal. - ADV: MARISTELA ANTONIA DA SILVA (OAB 260447/SP), MARINA EMILIA 
BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0009911-29.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - DURVALINA ZULIANI TEIXEIRA - Tendo em vista que decorreu o prazo legal sem que a requerida efetuasse 
a purgação da mora e sem apresentação de contestação, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, no prazo de 
05 dias. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP), 
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 0009971-80.2006.8.26.0363 (363.01.2006.009971) - Procedimento Ordinário - Moacir Fuzetto - Tendo em vista que 
decorreu o prazo legal sem que o autor-executado efetuasse o pagamento do débito, manifestem-se os exequente requerendo o 
que entenderem de direito, no prazo de 05 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: FRANCISCO MORENO 
PEREZ JUNIOR (OAB 149638/SP), VALTER JOSÉ BUENO DOMINGUES (OAB 209693/SP)

Processo 0010063-77.2014.8.26.0363 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO HERMINIO OMETTO - ROBERTO 
GUIDINI FILHO - Tendo em vista que decorreu o prazo legal sem que o requerido efetuasse o pagamento do débito e sem 
apresentação de embargos, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias. - ADV: DAIRUS RUSSO 
(OAB 227611/SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP)

Processo 0010066-32.2014.8.26.0363 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Hermínio Ometto - KELLY CRISTINA 
MALVEZZI - Tendo em vista que decorreu o prazo legal sem que a requerida efetuasse o pagamento do débito e sem apresentação 
de Embargos, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias. - ADV: LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO 
(OAB 184755/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 0010073-24.2014.8.26.0363 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO HERMINIO OMETTO - VIVIANE 
REIS DOS SANTOS - Tendo em vista que decorreu o prazo legal sem que a requerida efetuasse o pagamento do débito e sem 
apresentação de embargos, manifeste-se a autora em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias. - ADV: DAIRUS RUSSO 
(OAB 227611/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP)

Processo 0010080-16.2014.8.26.0363 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO HERMINIO OMETTO - VIVIANE 
ROBERTA MARCONDES PICOLO - Tendo em vista que decorreu o prazo legal sem que a requerida efetuasse o pagamento 
do débito e sem apresentação de embargos, manifeste-se a autora em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias. - ADV: 
GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), DAIRUS RUSSO 
(OAB 227611/SP)

Processo 0010110-51.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
NEYDE DE SOUZA - INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Sobre a contestação apresentada as fls.47/89, 
manifeste-se à autora no prazo legal. - ADV: EMERSON BARJUD ROMERO (OAB 194384/SP), CELSO ROBERT MARTINHO 
BARBOSA (OAB 340016/SP)

Processo 0010141-71.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Duplicata - COTALI CAMINHÕES E ÔNUS LTDA - 
CONTADINA ALIMENTOS LTDA - Tendo em vista que decorreu o prazo legal sem que a requerida apresentasse contestação, 
manifeste-se a autora em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias. - ADV: FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS 
(OAB 196461/SP), RAPHAEL WINDSOR AGRAFOJO DE MOURA ALBERTO (OAB 307977/SP)

Processo 0010163-32.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - IRACILDA VILAS BOAS CITELLI - HOMOLOGO, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos o pedido de desistência destes autos, julgando extinto com fundamento no Art. 267, VIII do Código de 
Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos, mediante recibo e xerox nos autos. Oportunamente, arquivem-se. 
- ADV: VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP)

Processo 0010164-17.2014.8.26.0363 (apensado ao processo 0011008-64.2014.8.26) - Protesto - Sustação de Protesto - 
IMAVI INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ALTAIR JOSÉ DOMINGUES - ME - Na forma do Art. 105 do CPC, suspendo o curso da 
presente cautelar, para julgamento simultâneo com os autos principais em apenso. - ADV: VANESSA LUÍSA DELFINO FUIRINI 
ALVES LIMA (OAB 251990/SP), MARCO WILD (OAB 188771/SP)

Processo 0010308-74.2003.8.26.0363 (363.01.2003.010308) - Procedimento Ordinário - Banco do Brasil Sa - Quaresmeira 
Flores Limitada e outros - Permaneçam os autos em cartório pelo prazo de 30 dias, aguardando eventual manifestação do autor-
exequente. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, retornem os autos no arquivo. - ADV: IZABEL CRISTINA RAMOS DE 
OLIVEIRA (OAB 107931/SP), ROBERTO LAFFYTHY LINO (OAB 151539/SP), RENATO BIBIANO FAGUNDES (OAB 169833/
SP), ROBERTO LINO JUNIOR (OAB 175973/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0010468-16.2014.8.26.0363 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Hermínio Ometto - VANESSA 
RODRIGUES - Esclareça o procurador da autora, no prazo de 05 dias, o seu pedido de citação da requerida por MP, uma vez 
que a carta de citação de fls. 50/52 consta que não foi localizado o n° 1458 no endereço fornecido na inicial. - ADV: GUILHERME 
ALVARES BORGES (OAB 149720/SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/
SP)

Processo 0010609-35.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Maristela da Silveira Pedreira - 
BANCO SANTANDER S/A - Maristela da Silveira Pedreira - Sobre a petição de fls. 62 e contestação de fls. 63/75, manifeste-se 
a autora no prazo legal. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), MARISTELA DA SILVEIRA PEDREIRA (OAB 165855/
SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP)

Processo 0010664-88.2011.8.26.0363 (363.01.2011.010664) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Renovias 
Concessionárias Sa - Gratto Comercial de Veículos Ltda e outro - Sobre o ofício de fls.201/206, manifestem-se as partes no 
prazo de 20 dias, sendo 10 dias para cada uma delas, iniciando-se pela autora. - ADV: GUALTER DOS SANTOS FERREIRA DE 
AGUILAR (OAB 281822/SP), SIDNEI FERRARIA (OAB 253137/SP), MAURÍCIO DA COSTA FONTES (OAB 169242/SP)

Processo 0010748-84.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Estabelecimentos de Ensino - RAFAEL ARCÂNGELO 
TIRICO - BBG ESCOLAS REUNIDAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA - Sobre a contestação apresentada as fls.51/95, manifeste-
se o autor no prazo legal. Após, dê-se vista ao MP. - ADV: FILIPE ADAMO GUERREIRO (OAB 318607/SP), JOÃO RICARDO DE 
OLIVEIRA MATTOS (OAB 198780/SP)

Processo 0010754-77.2003.8.26.0363 (363.01.2003.010754) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Tiago Ferreira Matos (menor) e outros - Moacir Rocha da Silva - Ante a certidão de fls. 342, oficie-se à Agencia da Previdência 
Social de Suzano, para informar no prazo de 10 dias, qual valor e Agência em que foi depositada a importância mencionada no 
ofício de fls. 341. Outrossim, fica ainda intimada de que doravante os descontos deverão ser depositados em conta judicial do 
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Banco do Brasil- Agência n° 6542-0 - Mogi Mirim-sp), à disposição deste Juízo. - ADV: JÚNIOR DO AMARAL SANTOS (OAB 
186069/SP), JOSE CARLOS FURIGO (OAB 120220/SP), ROQUE LEVI SANTOS TAVARES (OAB 94814/SP)

Processo 0010785-29.2005.8.26.0363 (363.01.2005.010785) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Pavlak 
Transportes Ltda - Auto Posto Dunga Ltda e outros - Expeça-se carta precatória para penhora e avaliação sobre um veículo 
IMP/FIAT TIPO 1.6 IE de propriedade de ALEJANDRO LUIS LESCHOT FREDERICK, observando-se o endereço constante às 
fls. 344. Manifeste-se a autora sobre a exceção de pré-executividade apresentada às fls. 336/342, no prazo legal. Intime-se.
Drª Roseli disponibilizada(s) no site ( www.tjsp.jus.br) a(s) precatória(s) para impressão e devido encaminhamento, devendo 
comprovar nos autos sua distribuição, no prazo de 10 dias, instruindo com as cópias pertinentes - ADV: ADRIANA BORGES 
PLÁCIDO RODRIGUES (OAB 208967/SP), ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA (OAB 84542/SP)

Processo 0010827-63.2014.8.26.0363 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - ASSOCIAÇÃO DO RESIDENCIAL 
PORTAL DO LAGO - CLAUDILENE GENEROSO ALVES e outro - HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, o ACORDO das partes realizado nestes autos e, em conseqüência, JULGO EXTINTOS estes autos, com fundamento 
no Artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Outrossim, caso os requeridos não cumpram o referido acordo, os autos 
prosseguirão em fase de execução de sentença. Defiro, outrossim, o desentranhamento de documentos, se requerido. P.R.I.C. 
Oportunamente, arquivem-se os autos, procedendo a serventia, as devidas anotações e comunicações. - ADV: EDSON DOVIGO 
(OAB 129088/SP)

Processo 0010865-75.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO ITAU 
VEICULOS S/A - BANCO ITAU VEICULOS S/A, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Busca e Apreensão Em Alienação 
Fiduciária em face de TELMA CRISTINA S S LEÃO SILVA HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o 
pedido de desistência destes autos, julgando extinto com fundamento no Art. 267, VIII do Código de Processo Civil. Defiro o 
desentranhamento dos documentos, mediante recibo e xerox nos autos. Oportunamente, arquivem-se. - ADV: MARCIO AYRES 
DE OLIVEIRA (OAB 32504/PR), EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)

Processo 0010882-14.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - HUMBERTO BRASI 
NETO - BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A - 1. Consoante os termos do Art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, 
a Assistência Judiciária somente é deferida aos que comprovadamente dela necessitarem, não bastando, a tanto, a simples 
afirmação da parte ou a declaração assinada por ela. 2. Da inicial, e documentos, observo que o (s) (as) autor (es) (a) é 
empresário (a); contratou (aram) renomado (a) advogado (a); à causa atribuiu o valor de R$ 7.509,60, não se tendo, porém, 
como conferir a respeito de sua inserções no rol dos beneficiados com a gratuidade de justiça. 3. Por pertinente, ressalto a 
seguinte ementa: “Superior Tribunal de Justiça ACÓRDÃO: AGRMC 7324/RS (200302024037) 529800 AGRAVO REGIMENTAL 
NA MEDIDA CAUTELAR DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quarta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento 
ao agravo regimental. Os Ministros Aldir Passarinho Junior, Barros Monteiro e César Asfor Rocha votaram com o Ministro Relator. 
Ausente, justificadamente, o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira. DATA DA DECISÃO: 10/02/2004 ORGÃO JULGADOR: - 
QUARTA TURMA E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO. 1. 
O entendimento pretoriano admite o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando tiver o Juiz fundadas razões, malgrado 
afirmação da parte de a situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 
prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Decidindo nesta conformidade a instância de origem, à luz de documentos, descabe 
o reexame da matéria probatória pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo porque o julgado deu razoável interpretação à Lei 
nº 1.060/50. 3. Agravo regimental improvido. RELATOR: MINISTRO FERNANDO GONÇALVES INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA. 
FONTE: DJ DATA: 25/02/2004 PG: 00178 VEJA: STJ - RESP 234306-MG REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS: LEG: FED LEI: 
001060 ANO: 1950 ***** LAJ-50 LEI DE ASSISTENCIA “JUDICIARIA”. 4. Assim, confiro, ao (s) autor (es), (a) o prazo de 30 
dias para que, emende (m) a inicial comprovando, documentalmente, sua (s) impossibilidade (s) financeiras, juntando, cópia 
de sua última declaração de bens e último holerite ou do último contrato de emprego da sua carteira de trabalho, devidamente 
autenticadas, ou apresentando os originais no cartório para conferência da autenticidade; para análise do deferimento da 
isenção, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 257 do CPC). 5. Faculto ao (s) autor (es) o imediato recolhimento das 
custas iniciais. - ADV: CRISTIAN DE ARO OLIVEIRA MARTINS (OAB 233455/SP)

Processo 0010896-03.2011.8.26.0363 (363.01.2011.010896) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Vera Gonçalves 
Bitencortt Bastos - Isabel Cristina Grassi - À vista do exposto, conheço dos embargos e os rejeito pelas razões invocadas 
acima. Intime-se.Preparo:R$ 400,00.porte:R$ 65,40. Total:R$ 465,40 - ADV: CARINA NERY FRIZERA (OAB 300239/SP), JOSE 
HENRIQUE PALMIERI GABI (OAB 93201/SP), FABIO ANDRE ALVES COSTA (OAB 143596/SP)

Processo 0010898-65.2014.8.26.0363 (apensado ao processo 0000335-75.2015.8.26) - Cautelar Inominada - Sustação de 
Protesto - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE “08 DE ABRIL” - ALMEIDA LOCAÇÕES E TRANSPORTES e outros - Na 
forma do Art. 105 do CPC, suspendo o curso da presente cautelar, para julgamento simultâneo com os autos principais. - ADV: 
VALQUIRIA AMALIA ALO EILERS (OAB 93571/SP)

Processo 0010949-76.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - LUANA FERNANDA PAULINO - HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos o pedido de desistência destes autos, julgando extinto com fundamento no Art. 267, VIII do Código de Processo 
Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos, mediante recibo e xerox nos autos. Oportunamente, arquivem-se. Mogi 
Mirim, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0011008-64.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Imavi Industria e 
Comercio Ltda - Intime-se a autora, para no prazo de 10 dias, comprovar nos autos a distribuição da carta precatória expedida 
as fls.16/17. - ADV: MARCO WILD (OAB 188771/SP)

Processo 0011018-94.2003.8.26.0363 (363.01.2003.011018) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Lisarb Comercio de 
Materiais para Construcao Ltda - Gerbi Revestimentos Ceramicos Ltda - - Mara Gerbi Pacetta e outros - Vistos. Fls. 284: 1. Ao 
que observo, tentada a localização da empresa executada, os atos restaram infrutíferos. 2. Diante disso, defiro o requerido pelo 
exeqüente e desconsidero a personalidade jurídica da empresa executada, procedendo à inclusão dos sócios, no pólo passivo 
da ação. 3. Expeça-se, pois, o necessário para citação dos sócios, e posterior penhora. 4. Providencie o exequente a juntada 
do demonstrativo do débito atualizado. 5. Após, cumprido o item anterior, diligencie a Serventia pelo necessário. Int. Dil. - ADV: 
ANTONIEL FERREIRA AVELINO (OAB 119789/SP), ANTONIO RAFAEL ASSIN (OAB 150383/SP), FABIO ROBERTO BARROS 
MELLO (OAB 209623/SP), OLGA MARIA LOPES PEREIRA (OAB 42950/SP)

Processo 0011018-94.2003.8.26.0363 (363.01.2003.011018) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Gerbi Revestimentos 
Ceramicos Ltda - - Cabiria Gerbi Pacetta e outros - Publique-se o despacho proferido as fls. 285/286. Sobre a petição e 
documentos de fls. 288/301, manifeste-se a autora no prazo legal. - ADV: ANTONIEL FERREIRA AVELINO (OAB 119789/SP), 
ANTONIO RAFAEL ASSIN (OAB 150383/SP), FABIO ROBERTO BARROS MELLO (OAB 209623/SP), OLGA MARIA LOPES 
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PEREIRA (OAB 42950/SP)
Processo 0011037-22.2011.8.26.0363 (363.01.2011.011037) - Monitória - Alienação Fiduciária - Itaucard Sa - Wilson José da 

Silva - Intime-se o autor, para no prazo de 10 dias, comprovar nos autos a distribuição da carta precatória expedida as fls.76. - 
ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP)

Processo 0011040-69.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - LUCIMERI HELENA CAMARGO 
- BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outro - Defiro à requerente os benefícios da 
Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a 
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: RAFAELA FERNANDA SUTANI HASS (OAB 263498/SP)

Processo 0011083-11.2011.8.26.0363 (363.01.2011.011083) - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Hermínio 
Ometto - Lisandro Alves Fernandes da Costa - Esclareça o procurador da autora-exequente no prazo de 05 dias, o seu pedido 
de intimação do executado por hora certa, uma vez que tal ato, somente será realizado quando efetivar a penhora de bens e sua 
respectiva avaliação. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: GUILHERME 
ALVARES BORGES (OAB 149720/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 0011387-20.2005.8.26.0363 (363.01.2005.011387) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco do Brasil Sa - 
Dirceu Macedo Teixeira e outros - Tendo em vista que decorreu o prazo legal sem que os executados informasse o paradeiro dos 
veículos constantes dos autos, manifeste-se o autor-exequente requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias. No 
silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), ANTONIO FERNANDO 
DE MORAES BARREIRO (OAB 282980/SP), GILMAR BEGO DA SILVA (OAB 166660/SP)

Processo 0011387-20.2005.8.26.0363 (363.01.2005.011387) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco do Brasil 
Sa - Dirceu Macedo Teixeira e outros - Publique-se a determinação contida as fls. 328. Intime-se ainda o exequente sobre o 
falecimento do executado Dirceu Macedo Teixeira, conforme certidão do Oficial de Justiça de fls. 323. - ADV: GILMAR BEGO DA 
SILVA (OAB 166660/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), ANTONIO FERNANDO DE MORAES BARREIRO 
(OAB 282980/SP)

Processo 0011459-89.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - ANGELA BEZERRA SUASSUNA - HOMOLOGO, para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos o pedido de desistência destes autos, julgando extinto com fundamento no Art. 267, VIII do Código de 
Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos, mediante recibo e xerox nos autos. Oportunamente, arquivem-se. 
- ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)

Processo 0011573-43.2005.8.26.0363 (363.01.2005.011573) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Comercial 
Egigas Ltda - - Egisto Parronchi Filho e outros - Banco do Brasil Sa - Esclareça o requerido-exequente no prazo de 05 dias, o 
seu pedido de consulto via sistema BACENJUD para tentativa de localização dos atuais endereços dos executados, uma vez 
que já foram efetivadas tais pesquisas pelos sistemas RENAJUD; INFOJUD e BACENJUD, cuja respostas encontram-se as fls. 
911/919; 923/927 e 928/934). Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, arquivem-se os autos. - ADV: ROBERTO ENRICO 
MANCA DI VILLAHERMOSA (OAB 182644/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO 
DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), GISELE CRISTINA CORRÊA RODRIGUES (OAB 164702/SP), MAURO SERGIO RODRIGUES 
(OAB 111643/SP)

Processo 0011601-64.2012.8.26.0363 (363.01.2012.011601) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Jaqueline Campos de Castro - André Medeiros Photografia - Suspendo o andamento dos autos pelo prazo de 180 
dias, como requerido pela autora-exequente. Decorrido este prazo, manifeste-se a autora em termos de prosseguimento, no 
prazo de 05 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: MARIA DE FATIMA DE PADUA SILVA (OAB 301346/
SP)

Processo 0011763-69.2006.8.26.0363 (363.01.2006.011763) - Procedimento Ordinário - H S B C Bank Brasil Sa Banco 
Múltiplo - Clayton Paes Filho Firma e outro - Sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls.429, manifeste-se a autora no prazo 
de 05 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo.( foi informado que o veículo foi roubado) - ADV: JORGE DONIZETI 
SANCHEZ (OAB 73055/SP), KAREN CECILIA BARROSO DE SOUSA RODRIGUES (OAB 301666/SP), PAULO ROBERTO 
PELLEGRINO (OAB 86942/SP), CRISTIANE KEMP PHILOMENO (OAB 223940/SP), MARIA HELENA DE CARVALHO ROS 
(OAB 201076/SP)

Processo 0011790-42.2012.8.26.0363 (processo principal 0000990-48.1995.8.26) (363.01.1995.000990/2) - Cumprimento 
de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Cesp Companhia Energetica de Sao Paulo - Elizabeth Maria Facci 
Ruete e outro - Sobre o ofício de fls. 123/127, manifestem-se as partes no prazo de 10 dias, sendo 05 dias para cada uma delas, 
iniciando-se pela autora. - ADV: JOAO ROBERTO MEDINA (OAB 150521/SP), GLAUCO AYLTON CERAGIOLI (OAB 72603/SP), 
CASSIO AZEVEDO DE CARVALHO FERREIRA (OAB 151512/SP), AMAURI ANTONIO RIBEIRO MARTINS (OAB 105984/SP), 
PAULO ROGERIO DE LIMA (OAB 145133/SP)

Processo 0011929-67.2007.8.26.0363 (363.01.2007.011929) - Procedimento Ordinário - Município de Mogi Mirim - Lajcon 
Materiais de Construção Ltda - Intime-se o autor, para no prazo de 10 dias, comprovar nos autos o encaminhamento do ofício 
expedido as fls.119. Decorrido o prazo sem o cumprimento de tal determinação, retornem os autos no arquivo. - ADV: SELMA 
APARECIDA FRESSATTO M DE MELO (OAB 87306/SP), ANTONIO LUIZ BUENO DE MACEDO (OAB 40355/SP), CLAREANA 
FALCONI MAZOLINI VEDOVOTO (OAB 251883/SP), JEFERSON ANDRE DORIN (OAB 220405/SP)

Processo 0012028-08.2005.8.26.0363 (363.01.2005.012028) - Procedimento Sumário - Márcio Antonio Peres do Amaral - 
Suape Porcelanato Sa - Vistos. Ante a constituição de novos procuradores, pela empresa executada, providencie o exequente 
a juntada do demonstrativo do débito atualizado. Após, intime-se a executada para pagamento do débito apurado, nos termos 
do artigo 475-J, do CPC. Na inércia, tornem conclusos para apreciação do pedido de fls. 409/410. Anote-se o nome dos novos 
procuradores constituídos. Int. - ADV: MARCELA PROCOPIO BERGER (OAB 223798/SP), MURILO SERAGINI (OAB 27986/SP), 
LUIZ CARLOS MARTINI PATELLI (OAB 120372/SP), CECÍLIA DIAS DE OLIVEIRA (OAB 211906/SP), SERGIO LUIZ BEZERRA 
PRESTA (OAB 190369/SP), ALINE MARTINS ZILIOTTI UEHARA (OAB 187293/SP), PAOLA RIGATTO BROLLO (OAB 177249/
SP), WAGNER PINTO DE CAMARGO (OAB 134022/SP), LUCIANO DE AZEVEDO RIOS (OAB 108639/SP)

Processo 0012362-95.2012.8.26.0363 (036.32.0120.012362) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco 
Itaucard Sa - Ederaldo Pereira - Sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls.83, manifeste-se o autor-exequente no prazo de 
05 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. ( O Oficial de Justiça deixou de proceder a intimação do executado, 
uma vez que o executado nunca residiu no endereço informado, estando residindo no bairro Parque das Laranjeiras, mas não 
sabendo precisar o endereço, conforme informação prestada pelo seu irmão). - ADV: DEBORA ZELANTE (OAB 117204/SP), 
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0012385-41.2012.8.26.0363 (036.32.0120.012385) - Monitória - Cheque - Daniela Cristina da Silva Franco Epp 
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- - Daniela Cristina da Silva Franco - Tendo em vista que restou infrutífera a localização e bloqueio de valores pertencentes 
aos executados, conforme informação prestada pelo sistema BACENJUD, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, 
no prazo de 05 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO (OAB 
139708/SP), ELIANE CRISTINA CALEFFI SERNAGLIA (OAB 288718/SP), ANDRE APARECIDO BARBOSA (OAB 121154/SP)

Processo 0012610-08.2005.8.26.0363 (363.01.2005.012610) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material 
- Alexandre Pissarra Scatena - Município de Artur Nogueira - Aguarde-se por 180 dias, o pagamento do ofício requisitório/
precatório. - ADV: ROBERTO LAFFYTHY LINO (OAB 151539/SP), CATARINA MACHADO (OAB 127254/SP), ROSANGELA 
CAGLIARI ZOPOLATO (OAB 94490/SP), LUCY GUIDOLIN BRISOLLA NEVES (OAB 184417/SP)

Processo 0013298-04.2004.8.26.0363 (363.01.2004.013298) - Procedimento Ordinário - Distribuidora de Bebidas Cerguape 
Ltda - Cervejarias Cintra Industria e Comercio Ltda - Tendo em vista que restou infrutífera a localização e bloqueio de valores 
pertencentes à executada, conforme informação prestada pelo sistema BACENJUD, manifeste-se a requerida-exequente 
requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: ROGERIO 
DE MENEZES CORIGLIANO (OAB 139495/SP), DR.GENECY RIBEIRO (OAB 5021/RJ), MARIA ELISABETH DE MENEZES 
CORIGLIANO (OAB 57519/SP), MARCELO DE ALMEIDA PEREIRA (OAB 199437/SP), LUCIANA BICHARA BATTAGLINI 
ZENARI (OAB 198797/SP), MARISTELA DA SILVEIRA PEDREIRA (OAB 165855/SP), SIDNEI AGOSTINHO BENETI FILHO 
(OAB 147283/SP), HELIO VIEIRA MALHEIROS JUNIOR (OAB 197748/SP)

Processo 0015704-90.2007.8.26.0363 (363.01.2007.015704) - Monitória - Cheque - Alexandre Y Saliba - Antonio Queiroz 
- Manifeste-se o autor no prazo de 05 dias, sobre os novos endereços do requerido, os quais foram fornecidos pelo sistema 
BACENJUD. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: CLAUDIA LUCIA 
MORALES ORTIZ (OAB 145972/SP), MARCOS ANTONIO ZAFANI CORDEIRO (OAB 156257/SP), THEREZA CHRISTINA C DE 
CASTILHO CARACIK (OAB 52126/SP)

Processo 0015830-43.2007.8.26.0363 (363.01.2007.015830) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Marcelo Studart 
Hunger - Vanessa Fabiana Ferreira Coutinho - Manifeste-se o autor, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias. 
No silêncio, arquivem-se os autos. - ADV: RENATA DE ARAUJO (OAB 232684/SP), CRISTIANE KEMP PHILOMENO (OAB 
223940/SP), DAIRSON MENDES DE SOUZA (OAB 162379/SP)

Processo 0016584-82.2007.8.26.0363 (363.01.2007.016584) - Procedimento Ordinário - Luzia Aparecida dos Santos e outro 
- Cimentolândia Comércio e Representação de Materiais de Construção Ltda e outro - Posto isso e por tudo mais que dos 
autos consta, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente 
ação, para condenar a requerida CIMENTOLÂNDIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA. a pagar para os autores LUZIA APARECIDA DOS SANTOS e MASSANIL LIFAL DOS SANTOS: indenização material, no 
valor de R$ 490,00, com correção monetária desde a data do desembolso e acréscimo de juros moratórios, desde a citação; 
reparação pelos danos morais, no valor de R$ 50.000,00, corrigidos a partir da presente data e acrescidos de juros de mora, 
desde a data do evento danoso. Em virtude da sucumbência recíproca, cada parte arcará metade das custas processuais 
e com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos. Outrossim, JULGO PROCEDENTE a lide secundária, para 
condenar BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS a ressarcir CIMENTOLÂNDIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. do prejuízo decorrente da presente demanda, no limite dos valores contratados, 
descontadas as importâncias já pagas a terceiros em decorrência do mesmo evento. Sem condenação em custas e honorários, 
em relação à lide secundária. P.R.I.C.Preparo:R$ 1009,80.porte:R$ 98,10.Total:R$ 1107,90 - ADV: VICTOR JOSE PETRAROLI 
NETO (OAB 31464/SP), ODAIR SANCHES DA CRUZ (OAB 52773/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), 
LUIS AUGUSTO LOUP (OAB 152813/SP)

Processo 3000193-88.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Walter Bianchi Filho e 
outros - MUNICÍPIO DE MOJI MIRIM - Vistos. Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, rejeitando-os, 
contudo, por não vislumbrar no julgado os vícios apontados pelos embargantes. A alegação não prospera. Em verdade, na 
decisão há acolhimento de tese contrária àquela sustentada pelos embargantes, portanto, inexiste motivo para a declaração. 
Colha-se a lição de BASILEI GARCIA para quem muitas questões “serão de improcedência manifesta e seria levar longe demais 
o cumprimento do dever de motivação o pretender-se que o Juiz tenha de demonstrar as mais resplandecentes evidências. Do 
seu bom senso espera-se que solucione, para discutir, o que infunda impressão de verosimilhança, ou mesmo que não infunda, 
que entremostre de certo relevo para o procurado desfecho” (Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, página 476, 
Ed. De 1945). Além disso, o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 
motivo suficiente para fundar decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder 
um a um todos os seus argumentos (RJTJESP 115/207). Em verdade, a questão suscitada apenas revela o inconformismo dos 
embargantes com a decisão prolatada por este Juízo, questão esta que encontrará melhor cabida nas vias recursais para tanto 
adequadas, não em sede de embargos de declaração. No mais, resta mantida a sentença de fls. 415/420. P.R.I.Preparo:R$ 
596,54.porte;R$ 65,40.Total;R$ 661,94 - ADV: GILMAR ALVES BEZERRA (OAB 79062/SP), SERGIO PARENTI (OAB 78130/
SP), SELMA APARECIDA FRESSATTO M DE MELO (OAB 87306/SP), JOSE MARCOS DELAFINA DE OLIVEIRA (OAB 53508/
SP), MARCELO MARETTI DELAFINA DE OLIVEIRA (OAB 188291/SP)

Processo 3000243-17.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Instituto Educacional Jaguary - 
IEJ - Rodival dos Santos Marques - Cumpra a serventia o disposto no Art. 229 do CPC - ADV: TASSO LUIZ PEREIRA DA SILVA 
(OAB 178403/SP)

Processo 3000386-06.2013.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Votarantim S/A - Qodrat Ullah Soltani e outro - Suspendo o andamento dos autos pelo prazo de 30 dias, para que o autor forneça 
os meios de transportes, como requerido as fls. 198. Decorrido este prazo sem qualquer manifestação do autor, determino 
a intimação pessoal do requerente para dar andamento nos autos em 48:00 horas, sob pena de extinção. - ADV: PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 3000488-28.2013.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Roberto Ribeiro de Carvalho - Tendo em vista que decorreu o prazo legal da 
suspensão destes autos, manifeste-se o (a) autor (a) requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias. - ADV: MARLI 
INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 3000708-26.2013.8.26.0363 - Monitória - Cheque - Trans Mogi Ltda Me - Fernanda Aponte - Davi dos Santos - 
Expeça-se mandado para proceder a penhora e avaliação sobre o bem indicado as fls.96 pertencente a requerida-executada, 
nomeando-a como depositário fiel, bem como intimando-a do bloqueio de valores efetivado pelo sistema BACENJUD no valor 
de R$;1.799,39 (fls.62/63). Efetivada a penhora, proceda a intimação da executada para, querendo, apresentar impugnação no 
prazo de quinze (15) dias Art. 475-J § 1° do C.P.C. Antes porém, deposite a autora a diligência do Oficial de Justiça no prazo de 
10 dias. Decorrido o prazo sem tal depósito, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: LUIZ CARLOS MARTINI PATELLI (OAB 
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120372/SP), MAYARA BIANCA ROSA CAVEIO (OAB 317193/SP)
Processo 3000864-14.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Ensino Fundamental e Médio - MUNICÍPIO DE MOGI 

MIRIM - Dr. José Romão disponibilizada no site ( www.tjsp.jus.br) a certidão para impressão e devido encaminhamento. - ADV: 
JOSE ROMAO OLIVEIRA SILVA (OAB 117463/SP), GILMAR ALVES BEZERRA (OAB 79062/SP), LUCAS MAMEDE DA SILVA 
(OAB 313791/SP)

Processo 3001318-91.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - José Ludovico Mandeli - Status 
Assessoria de Proteção ao Crédito Ltda - - Edemir José Netto - Manifeste-se o autor, requerendo o que entender de direito, 
no prazo de 05 dias. No silêncio, arquivem-se os autos. - ADV: ELISANGELA URBANO BATISTA (OAB 288213/SP), CLÁUDIA 
MARIA LELIS MELLO BERNARDI (OAB 306560/SP), ALEXANDRE JOSE CAMPAGNOLI (OAB 244092/SP)

Processo 3001410-69.2013.8.26.0363 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- Vinicius Victor Tobias - Thiago Jose Guedini - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 363.2014/006120-7 dirigi-me ao endereço indicado e INTIMEI o menor Vinicius 
Victor Tobias, por meio de sua representante Fabiana Aparecida Amancio, que ficou ciente, recebeu a contrafé e assinou recibo 
no mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: DJALMA PEREIRA LIMA (OAB 21675/SP)

Processo 3001528-45.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Concessão - Maria Aparecida Teixeira Giovanini - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Diante do exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o 
pedido deduzido por MARIA APARECIDA TEIXEIRA GIOVANINI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
INSS. Em virtude da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 
estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), suspendendo a exigência dessas verbas, nos termos dos artigos 11 e 12 da Lei 
1.060/50, por ser, a parte vencida, beneficiária da justiça gratuita. - ADV: ALEXANDRE JOSE CAMPAGNOLI (OAB 244092/SP)

Processo 3001529-30.2013.8.26.0363 - Monitória - Duplicata - Avec Jund Distribuidora Produtos Alimenticios Ltda - Assolari 
& Ferreira Supermercado Ltda Me - Reitere-se a intimação da autora, para no prazo de 10 dias, depositar a diligência do Oficial 
de Justiça no valor de R$.60,42, conforme determinado as fls.109. Outrossim, fica desde já intimado o ilustre procurador da 
autora, que o depósito da diligência do Oficial de Justiça no valor de R$.33,84 depositado em data de 28.08.2014 (fls.99), já foi 
utilizado pelo Oficial de Justiça (fls.102). Decorrido o prazo sem tal depósito, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: LUIZ 
CARLOS BRANCO (OAB 52055/SP)

Processo 3001754-50.2013.8.26.0363 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Bradesco 
Leasing S/A Arrendamento Mercantil - Taua Mineração e Transportes Ltda Me - Tendo em vista que decorreu o prazo legal 
da suspensão destes autos, manifeste-se o (a) autor (a) requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias. - ADV: 
NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 3001937-21.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Cheque - Claudia Alves de Oliva - Wagner Graseffe 
Rodrigues - Ante os documentos de fls. 92/94, manifeste-se a autora no prazo de 05 dias. No silêncio, aguarde-se provocação 
no arquivo. - ADV: GISCARD GUERATTO LOVATTO (OAB 223402/SP)

Processo 3002248-12.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Gerson Abel Gonçalves - 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS - Ante do exposto, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, julgo 
IMPROCEDENTE o pedido deduzido por GERSON ABEL GONÇALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
INSS. Considerando a sucumbência, condeno a parte vencida ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, 
os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), isentando-a, porém, por ser beneficiária da justiça gratuita. P.R.I.C. - ADV: GESLER 
LEITÃO (OAB 201023/SP)

Processo 3002801-59.2013.8.26.0363 (processo principal 3000203-35.2013.8.26) - Exibição de Documento ou Coisa - 
CENTRAL DE PAPÉIS IMPACTO LTDA - Fls.285/306, manifeste-se a Recuperanda no prazo de 05 dias. - ADV: ANTONIO 
RAFAEL ASSIN (OAB 150383/SP)

Processo 3003117-72.2013.8.26.0363 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Anelise Stefane de Oliveira Orpinelli - O embargante interpôs recurso 
de apelação contra a sentença proferida a fls. 25/27, que julgou procedentes os presentes embargos, mas não determinou a 
compensação da verba honorária (fls. 30/31). Recurso recebido a fls. 32. Instada, tanto a embargada, quanto sua procuradora, 
concordaram, expressamente, com a compensação requerida (fls. 34/vº). O embargante, por seu turno, apresentou sua 
desistência quanto ao recurso interposto (fls. 38 vº). Isto posto, homologo o pedido de desistência do recurso de apelação 
interposto pelo embargante a fls. 30/31, bem como determino a compensação da verba honorária, conforme requerido. Cumpra-
se, no mais, os termos da referida sentença. - ADV: RENATA DE ARAUJO (OAB 232684/SP)

Processo 3003141-03.2013.8.26.0363 (processo principal 0001036-07.2013.8.26) - Impugnação de Crédito - Rio Marc 
Indústria e Comércio de Pescados Ltda - BANCO BVA S/A - Torno sem efeito o despacho de fls. 63. Intime-se o Administrador 
da falência de Banco BVA S/A, ALVAREZ E MARÇAL , Rua Surubim, 577, 9 º andar, Broklin Novo, CEP 01311-96, representado 
por Eduardo Barbosa Seixas, para que se manifeste nos autos, informando inclusive se prosseguirá ou não com o presente 
incidente, no prazo legal. - ADV: THIAGO ANDRADE BUENO DE TOLEDO (OAB 156050/SP), JOAO CARLOS SILVEIRA (OAB 
52052/SP), MARCO ANTONIO DELATORRE BARBOSA (OAB 94916/SP), CARLOS EDUARDO RAMOS PEREDA SILVEIRA 
(OAB 282785/SP)

Processo 3003587-06.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Cláudia Arruda Machado - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos, rejeitando-os, 
contudo, por não vislumbrar no julgado os vícios apontados pelo embargante. A alegação não prospera. Em verdade, na decisão 
há acolhimento de tese contrária àquela sustentada pela embargante, portanto, inexiste motivo para a declaração. Colha-
se a lição de BASILEI GARCIA para quem muitas questões “serão de improcedência manifesta e seria levar longe demais o 
cumprimento do dever de motivação o pretender-se que o Juiz tenha de demonstrar as mais resplandecentes evidências. Do 
seu bom senso espera-se que solucione, para discutir, o que infunda impressão de verosimilhança, ou mesmo que não infunda, 
que entremostre de certo relevo para o procurado desfecho” (Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, página 476, 
Ed. De 1945). Além disso, o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 
motivo suficiente para fundar decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder 
um a um todos os seus argumentos (RJTJESP 115/207). Em verdade, a questão suscitada apenas revela o inconformismo 
do embargante com a decisão prolatada por este Juízo, questão esta que encontrará melhor cabida nas vias recursais tanto 
adequadas, não em sede de embargos de declaração. No mais, resta mantida a sentença de fls. 172/174. P.R.I. - ADV: ANDRÉ 
LUIZ BRUNO (OAB 259028/SP)

Processo 3003767-22.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Maria da Penha Maranho da Cruz 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação, 
confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, e, com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, 
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CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a restabelecer o auxílio-doença, desde a data da cessação 
indevida (30/07/2013), e a convertê-lo em aposentadoria por invalidez, a partir da data da perícia (14/05/2014), em favor de 
MARIA DA PENHA MARANHO DA CRUZ. Sobre o valor vencido e não pago incidirá juros, nos termos da Lei nº 9.494/1997, 
com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, além da atualização monetária pelos índices oficiais. Arcará, ainda, o réu, com o 
pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença 
(Súmula nº 111 do STJ), sem excluir, da base de cálculo dos honorários advocatícios eventuais valores pagos no curso do 
processo por força de tutela antecipada. Isento de custas o INSS, por disposição expressa do artigo 6º da Lei Estadual nº 
11.608/03. Deixo de submeter a sentença ao reexame necessário, porque o valor da condenação (prestações vencidas somadas 
a doze prestações vincendas) não ultrapassam sessenta salários-mínimos. P.R.I.C. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP)

Processo 3004230-61.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - FRANCISCA DA SILVA 
MANERA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Sobre o laudo pericial juntado as fls.81/87, manifestem-se 
as partes no prazo de 20 dias, sendo 10 dias para cada uma delas, iniciando-se pelo autor. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO 
ANDREASSA (OAB 135328/SP)

Processo 3004927-82.2013.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Desentranhe-se o mandado de fls. 61/67, procedendo o Oficial de Justiça o integral 
cumprimento, como requerido as fls. 85, ficando deferido os benefícios do Art. 172 do CPC. Intime-se o Oficial de Justiça da 
petição de fls. 85. Antes porém, deposite a autora no prazo de 10 dias, a diligência do Oficial de Justiça. - ADV: FRANCISCO 
BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 3005370-33.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - MARIA DA GLÓRIA 
RODRIGUES FERREIRA - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Intime-se à autora do ofício de fls.73 (informando a 
implantação do benefício NB 163.349.954-2) - ADV: ALEXANDRE JOSE CAMPAGNOLI (OAB 244092/SP)

Processo 3005399-83.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Nilson Gonçalves 
Medina - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM - Recebo a apelação apresentada nos autos, em seus efeitos devolutivo 
e suspensivo. Dê-se vista ao (à) autor (a), para contrarrazões no prazo legal. - ADV: DULCÉLIA DE FREITAS GENUARIO 
(OAB 104831/SP), AIRTON PICOLOMINI RESTANI (OAB 155354/SP), SILVIA RENATA CHIARELLI (OAB 236211/SP), SELMA 
APARECIDA FRESSATTO M DE MELO (OAB 87306/SP), ELIANA SILVERIO LEANDRO (OAB 278071/SP)

Processo 3005633-65.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Adilson de Oliveira Silva 
e outros - BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e outro - Vistos. Manifestem-se as partes se têm interesse 
na produção de outras provas ou se concordam com o julgamento do feito no estado. Int. - ADV: ANTONIO ARY FRANCO 
CESAR (OAB 123514/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ANELISE JANUÁRIO DA SILVA MANINI 
(OAB 326129/SP), JEFERSON TEIXEIRA DE AZEVEDO (OAB 147121/SP)

Processo 3005883-98.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - 
MARIA APARECIDA BRUNO DE MORAES - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Ante o exposto, com fulcro 
no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA, sem resolução de mérito a presente ação promovida por 
MARIA APARECIDA BRUNO DE MORAES em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Condeno a requerida 
ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, porque ela deu causa ao ajuizamento 
da presente ação, ao atrasar o pagamento da verba trabalhista. - ADV: LAIR ARONI (OAB 341190/SP), WILSON JOSE LOPES 
(OAB 101843/SP), MURILO RODRIGUES JUNIOR (OAB 329703/SP), ANTONIO JOSE BOLDRIN (OAB 118385/SP)

Processo 3006074-46.2013.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PECUNIA S/A - LEANDRO PACOLLA - Não obstante regularmente intimada (cf. cert.de fls.43) a dar andamento ao processo, a 
parte interessada não atendeu à determinação judicial (certidão de fls.44), deixando de promover os atos e diligências que lhe 
competiam, caracterizando, assim, o abandono da causa por mais de 30 dias. Ante o exposto, DECLARO EXTINTA a presente 
ação, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (Art. 267, III e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil). Defiro o desentranhamento 
dos documentos, mediante recibo e xerox nos autos. Oportunamente, feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se 
os autos. - ADV: ROBERTA SANCHES DA PONTE (OAB 224325/SP), SERGIO RENATO DE SOUZA SECRON (OAB 253984/
SP)

Processo 3006324-79.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria de Lourdes Chichen - INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela autora MARIA DE 
LOURDES CHICHEN, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, para determinar ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 
- INSS que conceda o benefício de aposentadoria rural por idade em seu favor, desde a data do requerimento administrativo, 
com renda mensal de um salário-mínimo. Ademais, condeno a autarquia ao pagamento das prestações vencidas, desde então. 
Os valores devem ser corrigidos monetariamente até a data o efetivo pagamento. A atualização do débito será feita pelos índices 
oficiais e os juros serão aqueles aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 5º da Lei 11.960/2009. Honorários 
pelo réu, em 10% do valor das parcelas vencidas até esta decisão. Sem custas pelo INSS. Deixo de submeter a sentença ao 
reexame necessário, nos termos do artigo 475, §2º, do Código de Processo Civil, porque o valor das parcelas vencidas somado 
às prestações vincendas no período de um ano não ultrapassam sessenta salários-mínimos. P.R.I.C. - ADV: EVELISE SIMONE 
DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)

Processo 3006453-84.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - ISABEL LOPES 
THEODORO DE LIMA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Ante do exposto, com fulcro no artigo 269, 
inciso I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido por ISABEL LOPES THEODORO DE LIMA em face do INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. Considerando a sucumbência, condeno a parte vencida ao pagamento de custas, 
despesas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), isentando-a, porém, por ser beneficiária da justiça 
gratuita. - ADV: FILIPE ADAMO GUERREIRO (OAB 318607/SP), GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP)

Processo 3006600-13.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - JULIANA DOS REIS ALVES - 
MARCOS VINICIUS MARIA GUIDINI - - MARCIA OLIVEIRA MOTA - Efetue o executado MARCOS VINICIUS MARIA GUIDINI o 
pagamento da dívida apurada no valor de R$.1.089,00, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação desta decisão no 
Diário Oficial (artigo 236 do Código de Processo Civil), sob pena de incidir sobre ela multa de 10% (dez por cento), na forma 
do que dispõe o artigo 475-J do sobredito diploma legal, com a redação dada pela Lei n° 11.232/05. Para a hipótese de não 
pagamento voluntário no prazo acima, fixo desde logo honorários sucumbenciais de 10% pela fase de cumprimento. - ADV: LUIS 
GUSTAVO SOARES (OAB 316504/SP), CARMEN LUCIA SOARES DE OLIVEIRA (OAB 255704/SP)

Processo 3006985-58.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA - ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - À vista do exposto, 
nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para 
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes litigantes e determinar a exclusão, de modo definitivo, o nome do autor 
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dos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao débito decorrente dos contratos bancários descritos na inicial. Em razão 
da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas processuais e com os honorários de seus respectivos 
patronos. P.R.I.C. - ADV: ALBERTO QUERCIO NETO (OAB 229359/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), ANDRESSA 
GIACOMETTI (OAB 202780/SP)

Processo 3007034-02.2013.8.26.0363 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - BRADESCO LEASING S/A - 
ARRENDAMENTO MERCANTIL - Wander Canatto Me - Não obstante regularmente intimada (cf. cert.de fls.79) a dar andamento 
ao processo, a parte interessada não atendeu à determinação judicial (certidão de fls.80), deixando de promover os atos e 
diligências que lhe competiam, caracterizando, assim, o abandono da causa por mais de 30 dias. Ante o exposto, DECLARO 
EXTINTA a presente ação, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (Art. 267, III e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil). 
Determino o desbloqueio do veículo objeto dos autos, providenciando a serventia o necessário. Defiro o desentranhamento dos 
documentos, mediante recibo e xerox nos autos. Oportunamente, feitas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os 
autos.preparo:R$ 193,13.porte:R$ 32,70.Total:R$ 213,83 - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 3007076-51.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - APARECIDA DE FATIMA 
MARINS CUSTÓDIO - CLARO S/A - TELEFONIA MÓVEL - Vistos. Manifestem-se as partes se têm interesse na produção de 
outras provas ou se concordam com o julgamento do feito no estado. Int. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL 
(OAB 146752/SP), PAULO CESAR RODRIGUES DE GODOY, ROSELI FERREIRA DIAS LEITE (OAB 277973/SP)

Processo 3007307-78.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - ANA CLAUDIA DE 
OLIVEIRA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Sobre o laudo pericial juntado as fls.106/112, manifestem-se 
as partes no prazo de 20 dias, sendo 10 dias para cada uma delas, iniciando-se pelo autor. - ADV: VIRGÍNIA PARENTI (OAB 
164300/SP)

Processo 3007484-42.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - CLAUDINEI FERREIRA - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Sobre o laudo pericial juntado as fls.111/117, manifestem-se as partes 
no prazo de 20 dias, sendo 10 dias para cada uma delas, iniciando-se pelo autor. - ADV: BIANCA CARVALHO MARTINS MOTTA 
GARCIA (OAB 242276/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FABIANA GARCIA GARIBALDI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS HUMBERTO LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0025/2015
Processo 0000245-04.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Exoneração - R.L.P. - M.C.M.P. - Ciência à requerida 

dos documentos juntados às fls. 111/123. - ADV: DAYRSON CHIARELLI JUNIOR (OAB 115347/SP), GERALDO AUGUSTO DO 
CARMO LEITE (OAB 300321/SP), ALEXANDRE DA SILVA MACHADO (OAB 222699/SP)

Processo 0000253-44.2015.8.26.0363 - Divórcio Consensual - Dissolução - F.J.R.O. e outro - Ante o exposto, HOMOLOGO 
para que produza os jurídicos e legais efeitos, o pedido consensual dos requerentes e DECRETO O DIVÓRCIO do casal 
, qualificados nos autos, pondo termo final ao casamento para todos os efeitos legais, consoante o disposto na Emenda 
Constitucional nº 66, ao parágrafo 6º, do art.226 da CF, e que será regido pelas cláusulas constantes da petição inicial, voltando, 
ainda, a divorcianda, ao uso do nome de solteira, tal qual pleiteado. Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, 
certifique-se, incontinenti, o trânsito em julgado desta decisão e expeça-se mandado de averbação ao Registro Civil competente, 
bem como eventuais ofícios ou alvarás para os fins pertinentes requeridos, na forma da lei. Defiro os benefícios da Assistência 
Judiciária Gratuita aos requerentes. P. R. I. Oportunamente, arquivem-se. - ADV: GUSTAVO ANTONIO TAVARES DO AMARAL 
(OAB 238654/SP), ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA PENHA (OAB 244269/SP)

Processo 0000353-33.2014.8.26.0363 - Interdição - Tutela e Curatela - M.W.M.N. - M.J.M. - Ante o exposto, decreto a 
interdição do requerido, MAURICIO JOSÉ MARTINI, qualificado nos autos, declarando-o absolutamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, na forma do Art. 3º, inciso II, do Código Civil, e, de acordo com o Art. 1.775, do mesmo 
Diploma, nomeio-lhe como “Curador Definitivo” o requerente. Em obediência ao disposto no Art. 1.184 do Código de Processo 
Civil e ao Art. 9, III, do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 
Oficial, por três vezes, com intervalo de 10 dias. Deixo de determinar, por ora, a especialização de hipoteca legal, a que alude 
o Art. 1.497 do Novo Código Civil, diante da idoneidade do Curador (Art. 1.190 do CPC). Custas e despesas processuais pelo 
requerente, que lhe serão exigidas nos termos do Art. 12, da Lei Federal nº 1.060/50. Outrossim, arbitro os honorários da 
Curadora Especial nomeada no valor correspondente da tabela OAB/Defensoria Pública, expedindo-se a respectiva certidão, 
com urgência. Após, atendidas as providências acima, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: KATIA CILENE ADAMO SCOMPARIN (OAB 
127030/SP), LEANDRO ROGÉRIO FERREIRA (OAB 260398/SP)

Processo 0000385-04.2015.8.26.0363 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - MARIA JOSE TEODORO - 
Providencie a autora a juntada da cópia integral da certidão de óbito (frente e verso), no prazo legal. - ADV: CRISTIANE KEMP 
PHILOMENO (OAB 223940/SP)

Processo 0000448-29.2015.8.26.0363 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - R.J.L. e outro - Isto 
posto e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido e CONVERTO EM DIVÓRCIO a separação do casal , 
qualificados nos autos, pondo termo ao casamento para todos os efeitos legais, o que faço com fundamento nos arts.25 e 37 da 
Lei n. 6.515/77. Transitada esta em julgado, expeça-se mandado de averbação ao cartório competente. Custas “ex lege”. P.R.I. 
Oportunamente, arquivem-se. - ADV: JOÃO ALEXANDRE FRANCISCO (OAB 156915/SP)

Processo 0000527-08.2015.8.26.0363 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - VALDENIR LUCIA SILVA DE SOUZA 
- Nomeio a requerente ao cargo de inventariante, independentemente de compromisso. O pedido de gratuidade processual, 
consoante entendimento jurisprudencial, somente é deferido àqueles que realmente necessitarem, não bastando, a tanto, a 
simples afirmação ou declaração de hipossuficiência juntada pelos interessados. Venham aos autos, em 30 dias, as primeiras 
declarações; relação de bens e prova da propriedade; herdeiros e respectivas procurações; plano de partilha e certidões 
negativas de tributos municipais e da Receita Federal, além de outros documentos imprescindíveis. No mesmo prazo, comprove 
a inventariante o protocolo de declaração do ITCMD junto ao fisco estadual, nos termos do Decreto n. 46.655/02, ficando ciente, 
ainda, de que o prazo do recolhimento do imposto não poderá exceder a 180 dias da abertura da sucessão (Cap.IX, art.31, inc. 
I, § 1º, itens 1 e 2, do Dec.Estadual n. 46.655/02). Oportunamente, cumpridas as providências acima, remetam-se os autos à 
Contadoria Judicial, para conferência da partilha e custas, e tornem-me conclusos. - ADV: RENATO BIBIANO FAGUNDES (OAB 
169833/SP)

Processo 0000602-47.2015.8.26.0363 - Divórcio Consensual - Dissolução - S.A.O. e outro - Ante o exposto, HOMOLOGO para 
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que produza os jurídicos e legais efeitos, o pedido consensual dos requerentes e DECRETO O DIVÓRCIO do casal , qualificados 
nos autos, pondo termo final ao casamento para todos os efeitos legais, consoante o disposto na Emenda Constitucional nº 66, 
ao parágrafo 6º, do art.226 da CF, e que será regido pelas cláusulas constantes da inicial, voltando ainda a divorcianda, ao 
uso do nome de solteira. Arbitro, outrossim, honorários advocatícios em favor do Patrono Dativo dos requerentes, no valor 
máximo previsto no convênio Defensoria/OAB. Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, certifique-se, incontinenti, 
o transito em julgado desta decisão e expeça-se mandado de averbação ao Registro Civil competente, bem como a certidão de 
honorários respectiva, na forma da lei. Custas “ex lege”. P. R. I. Oportunamente, arquivem-se. Mogi Mirim, 03 de fevereiro de 
2015. - ADV: JEFFERSON HENRIQUE PEREIRA (OAB 293562/SP)

Processo 0000730-04.2014.8.26.0363 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.T.B. - L.F.B. - Sobre a petição 
de fls. 44/45 manifeste-se o autor no prazo legal. - ADV: LUIZ RONALDO MACEDO (OAB 149647/SP), CARLOS ALBERTO 
PASTRE (OAB 319722/SP)

Processo 0000760-44.2011.8.26.0363 (363.01.2011.000760) - Arrolamento de Bens - ELIANA SERAFIM DOS SANTOS - 
Manifeste-se o requerente sobre o ofício retro juntado, no prazo legal. - ADV: NELSON LUIZ PIGOZZI (OAB 109438/SP)

Processo 0001004-36.2012.8.26.0363 (363.01.2012.001004) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
K.R.B.S. - Defiro o prazo de cinco dias conforme requerido. - ADV: DAIRSON MENDES DE SOUZA (OAB 162379/SP)

Processo 0001048-21.2013.8.26.0363 (036.32.0130.001048) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
M.L.S. - Intime-se o requerente para que se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo legal. No silêncio, aguarde-se 
provocação no arquivo. - ADV: TIAGO CESAR COSTA (OAB 339542/SP)

Processo 0001393-50.2014.8.26.0363 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA 
MELO - Aguarde-se a resposta do banco do Brasil por mais 30 dias - ADV: LUIS AIRES TESCH (OAB 164680/SP)

Processo 0001403-65.2012.8.26.0363 (363.01.2012.001403) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - W.A.C. - Vistos. Fls.110/118: Diante da anuência do Ministério Público, HOMOLOGO, para que produza os efeitos 
de direito, o pedido de desistência da ação, manifestado pela autora e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente Ação de 
Execução de Alimentos que D P S promoveu em face de W A C, qualificados nos autos, o que faço, sem julgamento do mérito, 
nos exatos termos do art. 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Arbitro, ainda, honorários advocatícios em favor dos 
Patronos Dativos das partes no valor equivalente a 70% (setenta por cento) previsto na tabela do convênio Defensoria /OAB, 
expedindo-se, após o trânsito em julgado, as respectivas certidões. Custas “ex lege”. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se os 
autos. - ADV: RODRIGO DE MORAES MARQUES SIGRIST (OAB 306953/SP), DAIRSON MENDES DE SOUZA (OAB 162379/
SP)

Processo 0001458-45.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - G.J.B.S. - Sobre o laudo 
retro juntado, manifestem-se as partes, em cinco dias, informando, inclusive se desejam a produção de outras provas em 
audiência. - ADV: RAQUEL BRONZATTO BOCCAGINI (OAB 265029/SP)

Processo 0001463-04.2013.8.26.0363 (036.32.0130.001463) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - B.E.M.T. - Primeiramente apresente o exequente cálculo atualizado do débito, no prazo de 10 dias. Com este, 
defiro a penhora on line pretendida pelo exeqüente, autorizando o funcionário responsável a proceder, pelo sistema BACENJUD, 
a inclusão da minuta de bloqueio de valores até o limite do débito noticiado, devendo, após, os autos subirem imediatamente 
conclusos para protocolamento. - ADV: CARLOS ROBERTO FAGANELO JUNIOR (OAB 277996/SP)

Processo 0001486-13.2014.8.26.0363 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - S.P.L.F. - Em face da não 
localização do (a) requerido (a) conforme se constata da certidão retro do Sr. Oficial de Justiça, manifeste-se o (a) requerente, 
em termos de prosseguimento. - ADV: PRISCILA FRANCO FERREIRA DA SILVA (OAB 159710/SP)

Processo 0001544-16.2014.8.26.0363 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Ester Priscila de 
Andrade - Manifeste-se o requerente, no prazo legal, sobre os endereços obtidos através da pesquisa pelo sistema Bacenjud, 
quais sejam: de Sueli - Rua Artur Zuliani, 741 -CDHU, Moji Mirim; Av Mogi Guaçu 2220, Saúde - Moji Mirim ; Rua do Tucura, 
777 - Tucura - Moji Mirim; de Aziel : Rua Arthur Zuliani, 741 - Jd do lago - moji Mirim; Av. Mogi Guaçu, 2220 - Moji Mirim; Rua 
Alice Ribeiro Ceravolo, 64 - Jd Florida - Moji Mirim, Rua Luzitana, 740 11 andar -c entro - Campinas, Manifeste-se ainda sobre a 
pesquisa Siel que consta como endereço de ambos a Rua Arthur Zuliani 741 - Moji Mirim, bem como sobre a resposta negativa 
da Operadora OI e a devolução do Ar para a operadora Tim (constando CX postal cancelada). - ADV: LUCIANA GARCIA CRUZ 
(OAB 277930/SP)

Processo 0001670-03.2013.8.26.0363 (036.32.0130.001670) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - L.A.V. - Sobre a justificativa e documentos retro apresentados, manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. - 
ADV: MAYARA BIANCA ROSA CAVEIO (OAB 317193/SP), ANDRÉ LUIZ BRUNO (OAB 259028/SP)

Processo 0001798-86.2014.8.26.0363 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - K.C.M.P.C. - Em face 
da não localização do (a) requerido (a) conforme se constata da certidão retro do Sr. Oficial de Justiça, manifeste-se o (a) 
requerente, em termos de prosseguimento. - ADV: DAIRSON MENDES DE SOUZA (OAB 162379/SP)

Processo 0002216-88.1995.8.26.0363 (363.01.1995.002216) - Separação Consensual - Dissolução - E.S.R. e outro - 
cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao 
arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: ADRIANA FRANCO DA SILVA (OAB 132700/SP)

Processo 0002279-49.2014.8.26.0363 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Y.L.S.D. - E.B.D. - Vistos. E B 
D, qualificado nos autos, interpôs os presentes embargos de declaração (fls. 47/49) relativamente à sentença de fls. 42/44, 
alegando, em síntese, omissão nos termos do julgado, com relação à concessão dos benefícios da Assistência Judiciária. Os 
embargos foram tempestivos. É o relatório. Decido. Recebo os embargos, pois tempestivos, e os acolho, posto que assiste 
razão ao embargante. Assim, declaro a sentença de fls. 42/44 e, acrescento, ao último parágrafo das fls. 44, pelo seguinte: ... 
Condeno o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 300,00, 
verbas essas que lhes serão exigidas nos termos dos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, cujos benefício ora defiro, diante do 
documento juntado a fls. 49. Anote-se.”. No mais, persiste a sentença tal como lançada. Retifique-se o Registro de Sentenças, 
cumprindo-se as demais providências ali consignadas. P.R.I.C. - ADV: BETELLEN DANTE FERREIRA (OAB 143702/SP), JOSÉ 
CARLOS MARINHO AZEVEDO (OAB 262398/SP)

Processo 0002366-88.2003.8.26.0363 (363.01.2003.002366) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Jose Semolini e 
outro - Cumpra-se conforme determinado às fls. 213, no prazo de 15 dias. - ADV: DR. VANALDO NOBREGA CAVALCANTE 
(OAB 7338/PB)

Processo 0002425-81.2000.8.26.0363 (363.01.2000.002425) - Procedimento Ordinário - Revisão - M.A.M.F. - Sobre a 
petição de fls. 355/356 manifeste-se o requerido no prazo legal. - ADV: RENATA DE ARAUJO (OAB 232684/SP), CARLOS 
CESAR GONCALVES (OAB 104827/SP)

Processo 0002575-71.2014.8.26.0363 - Outras medidas provisionais - Família - MARLENE DE SOUZA CARDOSO - NILSON 
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MARTINS CARDOSO - Vistos. Fls.86/88: Ciente. Fls.74: Manifeste-se a autora sobre o teor do ofício e a possibilidade de 
desinternação do requerido, se o caso. - ADV: EDSON DOVIGO (OAB 129088/SP), JOSE LUCIO ANTONIO (OAB 94591/SP)

Processo 0002846-80.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - H.B.S. - Intime-se o(a) 
Procurador (a) do(a) requerente para que se manifeste sobre a certidão do sr. Oficial de Justiça, retro lançada, no prazo legal. 
(requerente não localizado pessoalmente - informar se comparecerá à audiência independentemente de intimação) - ADV: 
GENNARO ANGELO MARTUCCI (OAB 302053/SP)

Processo 0002847-65.2014.8.26.0363 - Inventário - Inventário e Partilha - BRUNO FREITAS DOS SANTOS - Vistos. 
Fls.74/78: Diante da anuência expressa do Ministério Público, DEFIRO o levantamento dos valores junto ao Banco do Brasil, 
indicados a fls.57, como requerido, bem como a intimação da citada empresa, para os fins pertinentes. Sem prejuízo, defiro 
a expedição do alvará pleiteado, para transferência do veículo automotor indicado, a quem de direito. Fls.79: Manifeste-se o 
inventariante. Intime-se. - alvara disponibilizado para impressão - ADV: ALEXANDRE RICARDO ARANHA LENAT (OAB 118931/
SP)

Processo 0003477-24.2014.8.26.0363 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.V.S. - E.V.S. - Diante do exposto, 
julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na presente ação de alimentos, tornando definitiva a liminar anteriormente 
concedida, para fixar os alimentos devidos pelo requerido à autora em 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente. Diante da 
sucumbência mínima da requerente, condeno o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios, os quais arbitro em R$ 300,00. Arbitro os honorários advocatícios da patrona da autora no valor máximo da tabela 
OAB/DPE, devendo ser expedida, após o trânsito em julgado, a respectiva certidão. - ADV: MÁRCIO APARECIDO VICENTE 
(OAB 170520/SP), JOSE LUCIO ANTONIO (OAB 94591/SP)

Processo 0003841-93.2014.8.26.0363 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.M.S.R. - J.R.R. - Fls.108: Tendo 
em vista que a audiência de conciliação perante o Cejusc restou negativa, designo audiência concentrada, nos termos dos arts.6º 
a 11º, da Lei de Alimentos, para o dia 25 DE FEVEREIRO DE 2015, às 17H30MIN , convocando-se as partes e seus respectivos 
Procuradores para comparecimento, independentemente de intimação pessoal, na forma da lei. Ciência ao Ministério Público. - 
ADV: CRISTIANE KEMP PHILOMENO (OAB 223940/SP), LUCIANO CARNEVALI (OAB 106226/SP)

Processo 0004110-35.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.P.M.J. - R.C.M.R. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 363.2014/012514-0, dirigi-me à rua 
Ismael Santimaria, nº 162, onde não localizei ninguém na residência. Certifico mais, nesta data, nas dependências deste Fórum, 
intimei ALTAMIRO PRUDENTE MARQUES JÚNIOR e ROSANA CRISTINA MIGUEL ROCHA, que aqui se encontravam, os quais 
bem cientes de tudo ficaram, receberam a intimação a eles oferecida, exarando seus cientes. O referido é verdade e dou fé. - 
ADV: FERNANDA CECILIA RIBEIRO (OAB 85918/SP), TAILA MEIRIELLEM COSTA (OAB 323876/SP)

Processo 0004110-35.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.P.M.J. - R.C.M.R. - certidão disponibilizada 
para impressão - ADV: TAILA MEIRIELLEM COSTA (OAB 323876/SP), FERNANDA CECILIA RIBEIRO (OAB 85918/SP)

Processo 0004317-34.2014.8.26.0363 - Inventário - Sucessões - SUZETE RODRIGUES LEITE DE MORAES - Vistos. 
Fls.64/66: Ciente. Intime-se a inventariante para, em 10 dias, complementar as declarações iniciais e trazer aos autos os 
documentos e valores exigidos. - ADV: YARA ABUD DE FARIA (OAB 30573/SP), NILO AFONSO DO VALE (OAB 40048/SP)

Processo 0004619-63.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Guarda - S.S.L. - Defiro o prazo de 30 dias para 
apresentação do atual endereço da requerida Camila. - ADV: CARLOS ALBERTO FRANCISCO (OAB 319980/SP)

Processo 0004756-45.2014.8.26.0363 - Sobrepartilha - Inventário e Partilha - Antonio Gabriel Malvezzi - Sobre a penhora 
no rosto dos autos, manifeste-se o inventariante no prazo legal. - ADV: VAGNER OSCAR DE OLIVEIRA (OAB 259503/SP), 
MAILSON LUIZ BRANDAO (OAB 264979/SP)

Processo 0004838-76.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - R.R.N. - D.B. - Vistos. A 
preliminar arguida confunde-se com o mérito e com ele será analisada. Devidamente representadas as partes e presentes os 
demais pressupostos processuais, dou o feito por saneado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de março 
de 2015, às 17h30. Observo que as testemunhas arroladas pelas partes (fls. 147/148, requerida e 159/160, autor) comparecerão 
ao ato independentemente de intimação. Outrossim, dê-se ciência ao autor dos documentos juntados a fls. 147/158. Int. Dil. - 
ADV: ROSANA DEFENTI RAMOS (OAB 179680/SP), SILVIO DA SILVA SANTOS (OAB 294658/SP)

Processo 0005132-02.2012.8.26.0363 (363.01.2012.005132) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - M.F.R. - Fls 113: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido (30 dias). Decorridos, manifeste-se em 
termos de prosseguimento. - ADV: BENEDITA MARIA DO CARMO F DA SILVA (OAB 76731/SP), RENATA DE ARAUJO (OAB 
232684/SP)

Processo 0005277-87.2014.8.26.0363 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.C.C.F. - E.L.F. - Vistos. Fls.32/55: 
HOMOLOGO, para que produza os efeitos de direito, o acordo celebrado pelas partes perante o CEJUSC, que contou com a 
anuência do Ministério Público e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente Ação de Alimentos que L C C S promoveu 
em face de E L F, ambos qualificados nos autos, o que faço com resolução do mérito, nos exatos termos do artigo 269, inc.III, 
do C.P.C., homologando, ainda, a desistência do prazo recursal requerida pelas partes. Retifique-se o polo ativo da ação para 
corrigir o nome da representante legal do autor, como requerido. Arbitro, outrossim, honorários advocatícios em favor do Patrono 
Dativo do autor, no valor máximo previsto na tabela do convênio Defensoria /OAB, expedindo-se, após o trânsito em julgado, 
a respectiva certidão. Fls.42: Defiro a gratuidade processual ao requerido. Anote-se. Custas “ex lege”. P.R.I. Oportunamente, 
arquivem-se. - ADV: JOSE CARLOS FURIGO (OAB 120220/SP), LUÍS RODOLPHO FURIGO (OAB 277934/SP), RODRIGO DE 
MORAES MARQUES SIGRIST (OAB 306953/SP)

Processo 0005386-04.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Guarda - V.C.S. - Sobre o laudo retro juntado, manifestem-
se as partes, em cinco dias, informando, inclusive se desejam a produção de outras provas em audiência. - ADV: FERNANDO 
DE SOUZA LEITE (OAB 105963/SP)

Processo 0005387-86.2014.8.26.0363 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - ANIVALDO DA SILVEIRA BOLETA e 
outro - Homologo para que produza os jurídicos e legais efeitos, o esboço da partilha e liquidação de fls. 37/38, destes autos de 
ARROLAMENTO dos bens deixados por falecimento de ANTONIA BERNARDI DA SILVEIRA, ocorrido aos 08/05/2014, conforme 
certidão de fls. 07, atribuindo aos nela contemplados os seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos 
de terceiros, assim como os da Fazenda Pública ( § 2º do art. 1031 do CPC, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 
9.280/96). Transitada esta em julgado, recolhidos os impostos e emolumentos devidos ao Estado, cumpra a serventia o disposto 
no supra citado artigo, expedindo-se, oportunamente, o competente formal de partilha aos interessados. PRI. Oportunamente, 
arquivem-se. - ADV: JOSE MIGUEL GODOY (OAB 79452/SP)

Processo 0005450-14.2014.8.26.0363 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - RICARDO SILVA OLIVEIRA 
e outros - Vistos. Nos termos do parecer retro do M.P., intime-se pessoalmente o requerente para que preste as devidas contas, 
em 10 dias, sob as penas da lei. Expeça-se o necessário. Intime-se. - ADV: SANDRO HENRIQUE NATIVIDADE (OAB 152451/
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SP)
Processo 0005502-10.2014.8.26.0363 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.C.M.S. - Vistos. Fls.29/31: 

HOMOLOGO, para que produza os efeitos de direito, o acordo celebrado pelas partes perante o CEJUSC, que contou com a 
anuência do Ministério Público e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente Ação de Alimentos que M C M S, promoveu em 
face de C O S, ambos qualificados nos autos, o que faço com resolução do mérito, nos exatos termos do artigo 269, inc.III, do 
C.P.C., homologando, ainda, a desistência do prazo recursal requerida pelas partes. Oficie-se com urgência ao empregador do 
requerido para os descontos e depósitos mensais do valor dos alimentos, bem como à Eg.3a. Vara local, para extinção do feito 
lá em trâmite, nos termos do acordo realizado. Arbitro, outrossim, honorários advocatícios em favor da Patrona Dativa da autora, 
no valor máximo previsto na tabela do convênio Defensoria /OAB, expedindo-se, após a certificação do trânsito em julgado, a 
respectiva certidão. Custas “ex lege” P.R.I. Oportunamente, arquivem-se. - ADV: PAMELA CHAVES SOARES (OAB 330523/SP)

Processo 0005720-34.1997.8.26.0363 (363.01.1997.005720) - Inventário - Inventário e Partilha - Robson Aparecido 
Rodrigues Zorzetto e outros - Maria de Lourdes Candido Zorzetto - Paulo Eduardo Zorzetto - 1- Ante o silêncio dos demais 
herdeiros, homologo o laudo pericial de fls. 725/728. 2- Havendo discordância dos herdeiros quanto às contas apresentadas, 
o litígio deverá ser resolvido nas vias ordinárias, por meio do ajuizamento de ação de prestação de contas, na qual poderá ser 
produzida a prova oral requerida às fls. 734. 3- Como o laudo pericial não cumpriu integralmente a sua finalidade, arbitro os 
honorários periciais em R$ 625,00. 4- Certifique, a Serventia, se houve o levantamento do depósito de R$ 1.000,00 (fls. 710) pelo 
perito. Em caso afirmativo, intime-se o expert para devolução dessa quantia, no prazo de cinco dias. 5- Diga, o inventariante, 
requerendo o que de direito. - ADV: FERNANDO DE SOUZA LEITE (OAB 105963/SP), OCIMAR PEREIRA (OAB 111644/SP), 
BENEDITA MARIA DO CARMO F DA SILVA (OAB 76731/SP), MELISSA TOLEDO DE MACEDO DORIN (OAB 219665/SP), 
ANTONIO LUIZ BUENO DE MACEDO (OAB 40355/SP), JEFERSON ANDRE DORIN (OAB 220405/SP), FRANCISCO DE ASSIS 
C DE ANDRADE (OAB 84657/SP)

Processo 0005957-87.2005.8.26.0363 (363.01.2005.005957) - Procedimento Ordinário - Nulidade e Anulação de Partilha 
e Adjudicação de Herança - Ana Paula de Moura Pinto - José Sylvio Simões Pinto - Como bem asseverou a executada, a 
execução dos honorários advocatícios deve seguir o disposto nos artigos 11 e 12 da Lei 1.060/50, porque ela é beneficiária da 
justiça gratuita. Assim, o exequente deverá provar a perda da condição legal de necessitada da executada, para que a execução 
prossiga. Por outro lado, não há que se falar em prescrição da obrigação, pois o prazo de cinco anos inicia-se a partir do trânsito 
em julgado da sentença, ocorrido em 25 de junho de 2013. Diga, o exequente, requerendo o que de direito, no prazo de 10 dias. 
- ADV: GILBERTO ANTONIO DE CAMARGO DECOURT (OAB 73050/SP), MARIA LUIZA SILVA FERNANDES (OAB 22065/SP), 
WELLINGTON CESAR THOMÉ (OAB 188823/SP)

Processo 0006133-51.2014.8.26.0363 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.S.V. e outros - M.O.S. - certidão 
disponibilizada para impressão - ADV: THIAGO MACHADO FRANCATTO (OAB 304206/SP), MAYARA BIANCA ROSA CAVEIO 
(OAB 317193/SP)

Processo 0006239-13.2014.8.26.0363 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K.V.S. - certidão disponibilizada 
para impressão - ADV: MARIA LUIZA RIBEIRO (OAB 55800/SP)

Processo 0006240-95.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.C.J.P. - Diante do exposto, julgo PROCEDENTES 
os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC, e, em consequência, concedo a guarda definitiva 
da menor A L P à autora J C J P, bem como autorizo o requerido a visitar a filha na casa da genitora, aos sábados, das 13h00 
às 17h00. Como o requerido não deu causa ao ajuizamento da ação e também não ofereceu resistência ao pedido, deixo de 
condená-lo ao pagamento das verbas sucumbenciais. Expeça-se o respectivo termo definitivo de guarda e responsabilidade. - 
ADV: ANDRÉ APARECIDO QUITERIO (OAB 218683/SP)

Processo 0006249-57.2014.8.26.0363 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.M.S. - Sobre a 
petição de fls. 39/40 manifeste-se o autor no prazo legal. - ADV: SANDRO HENRIQUE NATIVIDADE (OAB 152451/SP), VALTER 
SEVERINO (OAB 143557/SP)

Processo 0006252-03.2000.8.26.0363 (363.01.2000.006252) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.R.P.F. - Certifico e dou 
fé que expedi ofício conforme segue, estando disponibilizado para impressão e encaminhamento - ADV: RILZIMAR RODRIGUES 
DE QUEIROZ (OAB 143624/SP), ELAINE VICENTE FERREIRA (OAB 145842/SP)

Processo 0006255-64.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - F.P. - V.B. - Sobre a 
contestação e documentos retro juntados, manifeste-se o requerente, no prazo legal. - ADV: DAIRSON MENDES DE SOUZA 
(OAB 162379/SP), DOUGLAS NILTON WHITAKER (OAB 35119/SP)

Processo 0006467-85.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.C.P. e outro - C.M.P. - Sobre o laudo retro 
juntado, manifestem-se as partes, em cinco dias, informando, inclusive se desejam a produção de outras provas em audiência. 
- ADV: BRUNA MASSAFERRO ALEIXO (OAB 312327/SP), OLIMPIO PALHARES FERREIRA (OAB 45333/SP)

Processo 0006716-22.2003.8.26.0363 (363.01.2003.006716) - Inventário - Inventário e Partilha - Tamires Zuliani Rodrigues 
- Defiro vistas dos autos à requerente pelo prazo de 10 dias. - ADV: MONICA DO CARMO FRANCO BUCCI MARTINI (OAB 
275765/SP), MARIA APARECIDA BRUNO DE MORAES (OAB 143914/SP)

Processo 0006925-73.2012.8.26.0363 (363.01.2012.006925) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Jaime Fonseca 
Junior - alvará disponibilizado para impressão - ADV: ADALGISA APARECIDA DOS REIS CANI (OAB 38436/SP)

Processo 0007223-41.2007.8.26.0363 (363.01.2007.007223) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
D.P.A. - Manifeste-se o requerente sobre o ofício retro juntado, no prazo legal. - ADV: MILTON DE JESUS FACCIO (OAB 
108040/SP), TAILA MEIRIELLEM COSTA (OAB 323876/SP), DAIRSON MENDES DE SOUZA (OAB 162379/SP)

Processo 0007423-63.1998.8.26.0363 (363.01.1998.007423) - Separação Litigiosa - Dissolução - D.G.A.P. - cientificá-los do 
desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 
128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: MARCO ANTONIO DELATORRE BARBOSA (OAB 94916/SP)

Processo 0007522-71.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Guarda - W.G. e outro - Intime-se o(a) Procurador (a) do(a) 
requerente para que se manifeste sobre a certidão do sr. Oficial de Justiça, de fls. 37, no prazo legal. Proceda-se à tentativa de 
citação da requerida Lucila no endereço de fls. 38. - ADV: RENATO BIBIANO FAGUNDES (OAB 169833/SP)

Processo 0007777-29.2014.8.26.0363 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.C.C.S. e outro - Em 
face da não localização do (a) requerido (a) conforme se constata da certidão retro do Sr. Oficial de Justiça, manifeste-se o (a) 
requerente, em termos de prosseguimento. - ADV: PAMELA CHAVES SOARES (OAB 330523/SP)

Processo 0007796-35.2014.8.26.0363 - Alimentos - Provisionais - Fixação - F.M.N.R. e outro - certidão disponibilizada para 
impressão - ADV: JOSE MIGUEL GODOY (OAB 79452/SP)

Processo 0008153-15.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.R.G. - Intime-se o(a) Procurador (a) do(a) 
requerente para que se manifeste sobre a certidão do sr. Oficial de Justiça, retro lançada, no prazo legal. (requerente não 
localizada pessoalmente - informar se comparecerá à audiência independentemente de intimação) - ADV: NELSON LUIZ 
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PIGOZZI (OAB 109438/SP), THIAGO CARVALHO PIGOZZI (OAB 337891/SP)
Processo 0008364-22.2012.8.26.0363 (363.01.2012.008364) - Procedimento Ordinário - Guarda - P.N.S. - Cumpra-se o 

V. Acórdão. Manifestem-se as partes em termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias. No silêncio, feitas as anotações 
pertinentes, arquivem-se os autos. - ADV: HAMILTON TAVARES JUNIOR (OAB 277901/SP)

Processo 0008388-70.2000.8.26.0363 (apensado ao processo 0010773-49.2004.8.26) (363.01.2000.008388) - Execução 
de Alimentos - Alimentos - S.B. - cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem 
manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: JOÃO ALEXANDRE FRANCISCO (OAB 
156915/SP)

Processo 0008428-61.2014.8.26.0363 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.G.Z. - R.F.Z. - Vistos. Fls.30/35: 
HOMOLOGO, para que produza os efeitos de direito, o acordo celebrado pelas partes e apresentado perante o CEJUSC, que 
contou com a anuência do Ministério Público e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente Ação de Alimentos que L G Z 
promoveu em face de R F Z, ambos qualificados nos autos, o que faço com resolução do mérito, nos exatos termos do artigo 
269, inc.III, do C.P.C., homologando, ainda, a desistência do prazo recursal requerida pelas partes. Oficie-se com urgência à 
instituição bancária para abertura de conta-corrente, bem como ao empregador do alimentante para os descontos e depósitos 
mensais do valor pactuado na conta a ser aberta. Arbitro, outrossim, honorários advocatícios em favor da Patrona Dativa da 
autora, no valor máximo previsto na tabela do convênio Defensoria /OAB, expedindo-se, após a certificação do trânsito em 
julgado, a respectiva certidão. Custas “ex lege”. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se. - ADV: MARIO HENRIQUE STRINGUETTI 
(OAB 150168/SP), MARIA DE FATIMA DE PADUA SILVA (OAB 301346/SP)

Processo 0008603-55.2014.8.26.0363 - Divórcio Consensual - Dissolução - J.C.S. e outro - Intime-se o(a) Procurador (a) 
do(a) requerente para que se manifeste sobre a certidão do sr. Oficial de Justiça, retro lançada, no prazo legal. (requerente 
não localizada - informar se a mesma comparecerá ao estudo psicológico independentemente de intimação) - ADV: HEBER 
CHRISTOFOLETTI (OAB 89260/SP)

Processo 0008652-96.2014.8.26.0363 - Suprimento de Idade e/ou Consentimento - Casamento - C.M. e outro - alvará 
disponibilizado para impressão - ADV: MARIANA BERNARDI ALVES BEZERRA (OAB 297338/SP)

Processo 0008730-90.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Guarda - V.V.D. - S.B. - Diante da petição de fls. .100 
dando conta do desinteresse das partes na realização de audiência de tentativa de conciliação, determino a retirada da mesma 
da pauta, oficiando-se ao Cejusc. Sobre a contestação e documentos de fls. 54/97, manifeste-se o requerente, no prazo legal. 
Após, encaminhem-se os autos para o setor técnco para realização de estudo social conforme determinado às fls. 39. - ADV: 
ISLE BRITTES JUNIOR (OAB 111276/SP), WEBER JOSE RODRIGUES DE MORAIS (OAB 195621/SP)

Processo 0008820-69.2012.8.26.0363 (363.01.2012.008820) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Luzia Aparecida 
Cipola Ferreira da Silva - Vistos. Diante dos elementos constantes dos autos; o preenchimento dos requisitos legais exigidos 
e a anuência expressa da Fazenda Estadual quanto aos impostos respectivos, HOMOLOGO, para que produza os jurídicos e 
legais efeitos, as declarações iniciais e o plano de partilha de fls.14/17 e 77/81, destes autos de Arrolamento dos bens deixados 
por falecimento de RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, ocorrido em 17/08/2012 , conforme certidão de óbito de fls.05, atribuindo 
aos nela contemplados os seus respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros, assim como 
os da Fazenda Pública. Transitada esta em julgado, expeça-se o respectivo formal de partilha aos herdeiros interessados, 
devidamente instruído das principais peças autenticadas, bem como eventuais alvarás para transferência de bens ou direitos, se 
necessários e requeridos. Custas pelos requerentes. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se. - ADV: JOSE GEORGE FERRAZ (OAB 
143193/SP), RENATO BIBIANO FAGUNDES (OAB 169833/SP), DECIO DE OLIVEIRA (OAB 63390/SP)

Processo 0008857-28.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - E.F.S.P. - Em face do decurso 
do prazo sem apresentação de contestação, consoante certidão acima lançada, manifeste-se o requerente, em termos de 
prosseguimento, no prazo legal. - ADV: GILBERTO ANTONIO DE CAMARGO DECOURT (OAB 73050/SP), MILTON DE JESUS 
FACCIO (OAB 108040/SP)

Processo 0008857-28.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - E.F.S.P. - S.V.D.S. - Intime-
se a requerida para que regularize sua representação processual no prazo de 48 horas. - ADV: MILTON DE JESUS FACCIO 
(OAB 108040/SP), GILBERTO ANTONIO DE CAMARGO DECOURT (OAB 73050/SP)

Processo 0008872-94.2014.8.26.0363 - Outras medidas provisionais - Inclusão em programa oficial ou comunitário de 
auxílio, orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso o à pessoa de sua 
convivência que lhe cause perturbação - M.J.R.S. - M.J.R.S. - Oficie-se à OAB local informando ser desnecessária a indicação 
de Curadora às fls. 33, uma vez que já há Curador nomeado nos autos, conforme fls. 27. Sobre a contestação e documentos 
retro juntados, manifeste-se o requerente, no prazo legal. - ADV: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO (OAB 139708/SP), 
CELSO MAGRINI (OAB 157329/SP)

Processo 0008872-94.2014.8.26.0363 - Outras medidas provisionais - Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 
orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso o à pessoa de sua convivência 
que lhe cause perturbação - M.J.R.S. - M.J.R.S. - 1- Fls. 39 e 41v: Trata-se de pedido de desinternação do requerido, formulado 
pelos médicos psiquiatras que o assistem na instituição onde está internado. Compulsando os autos, verifico que não houve 
perícia médica e que a internação foi decretada liminarmente, com supedâneo somente em documentos que demonstravam 
que o requerido já havia se submetido a outros tratamentos para dependência química. Diante disso, não há, nos autos, prova 
capaz de refutar as assertivas dos médicos no sentido de que basta o tratamento ambulatorial no CAPS-AD para controle da 
toxicomania. Ante o exposto, autorizo a desinternação do requerido. Oficie-se, com urgência. 2- Publique-se o despacho de fls. 
36. 3- Sem prejuízo do prazo para apresentação da réplica, especifiquem, as partes, as provas que pretendem produzir. - ADV: 
JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO (OAB 139708/SP), CELSO MAGRINI (OAB 157329/SP)

Processo 0008957-80.2014.8.26.0363 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.A.V.M. - J.L.M. - Vistos. Fls.39: Ciente. Recebo 
a petição como aditamento ao acordo celebrado, para que produza os efeitos legais. Expeça-se Carta de Sentença a quem de 
direito, regularmente instruída das principais peças, autenticadas às expensas da interessada. Após, arquivem-se os autos. 
Intime-se. - ADV: JOSE MIGUEL GODOY (OAB 79452/SP), CARLOS GOMES DE OLIVEIRA (OAB 124023/SP)

Processo 0008957-80.2014.8.26.0363 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.A.V.M. - J.L.M. - Certifico e dou fé que expedi 
carta de sentença conforme segue, devendo a interessada indicar peças para instruí-la . - ADV: CARLOS GOMES DE OLIVEIRA 
(OAB 124023/SP), JOSE MIGUEL GODOY (OAB 79452/SP)

Processo 0008992-11.2012.8.26.0363 (363.01.2012.008992) - Inventário - Inventário e Partilha - Odila Galbini Montagnoli 
- Intime-se o inventariante para que apresente a documentação faltante, no prazo legal.(protocolo junto ao posto fiscal) - ADV: 
EDUARDO FELIZARDO MOREIRA (OAB 255946/SP)

Processo 0009080-78.2014.8.26.0363 - Outras medidas provisionais - Saúde Mental - YOLANDA FERNANDES LODI e 
outro - 1- Fls. 92/93: Trata-se de pedido de desinternação do requerido, formulado pelos médicos psiquiatras que o assistem na 
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instituição onde está internado. Compulsando os autos, verifico que não houve perícia médica e que a internação foi decretada 
liminarmente, com supedâneo somente em documentos que demonstravam que o requerido já havia se submetido a outros 
tratamentos para dependência química. Diante disso, não há, nos autos, prova capaz de refutar as assertivas dos médicos 
no sentido de que basta o tratamento ambulatorial no CAPS-AD para controle da toxicomania. Ante o exposto, autorizo a 
desinternação do requerido. Oficie-se, com urgência. 2- Fls. 96/97: O pedido está prejudicado, em virtude da desinternação do 
réu. 3- Torno sem efeito a publicação de fls. 94, por não mais se fazer necessária a manifestação das partes sobre o ofício de 
fls. 92/93. 4- Sem prejuízo do prazo para apresentação da réplica, especifiquem, as partes, as provas que pretendem produzir. - 
ADV: LUIZ CARLOS MARTINI PATELLI (OAB 120372/SP), ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA (OAB 84542/SP)

Processo 0009109-31.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Revisão - E.C. - Vistos. Fls.36/37: HOMOLOGO, para que 
produza os efeitos de direito, o acordo celebrado pelas partes perante o CEJUSC, que contou com a anuência do Ministério 
Público e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente Ação Revisional de Alimentos que E C promoveu em face de G S 
C, ambos qualificados nos autos, o que faço com resolução do mérito, nos exatos termos do artigo 269, inc.III, do C.P.C., 
homologando, ainda, a desistência do prazo recursal requerida pelas partes. Arbitro, outrossim, honorários advocatícios em 
favor do Patrono Dativo do autor, no valor máximo previsto na tabela do convênio Defensoria /OAB, expedindo-se a respectiva 
certidão. Custas “ex lege” P.R.I. Oportunamente, arquivem-se. - ADV: EDWARD COSTA (OAB 145375/SP)

Processo 0009394-24.2014.8.26.0363 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - R.A.M. - A.A.M. - Sobre 
a petição de fls. 24/25 manifeste-se a autora no prazo legal. - ADV: SILVANA DOS SANTOS DIMITROV (OAB 132391/SP), 
CRISTIANE KEMP PHILOMENO (OAB 223940/SP)

Processo 0009483-47.2014.8.26.0363 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.H.M.A.M. - Vistos. Fls.24/25: Diante da anuência 
do Ministério Público, HOMOLOGO, para que produza os efeitos de direito, o pedido de desistência da ação, manifestado 
pela autora e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente Ação de Divórcio Litigioso que C H M A promoveu em face de 
I R M, qualificados nos autos, o que faço, sem julgamento do mérito, nos exatos termos do art. 267, inciso VIII, do Código de 
Processo Civil, tornando sem efeito a audiência de conciliação designada a fls.17, comunicando-se o Cejusc. Arbitro, ainda, 
honorários advocatícios em favor do Patrono Dativo da requerente no valor equivalente a 60% (sessenta por cento) previsto na 
tabela do convênio Defensoria /OAB, expedindo-se, após o trânsito em julgado, a respectiva certidão. Custas “ex lege”. P.R.I. 
Oportunamente, arquivem-se os autos. - ADV: LUIS GUSTAVO SOARES (OAB 316504/SP)

Processo 0009555-34.2014.8.26.0363 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.H.D. - Vistos. Fls.31/34: 
Diante da notícia da satisfação do débito alimentar pelo exequente, JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução de Alimentos 
que L H D promoveu em face de L F D , qualificados nos autos, o que faço com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Arbitro, ainda, honorários advocatícios em favor do Patrono Dativo do exequente, pelos serviços prestados, no 
valor máximo previsto na tabela do convênio Defensoria /OAB, expedindo-se, após o trânsito em julgado, a respectiva certidão. 
Sem prejuízo, expeça-se mandado de levantamento do depósito em favor do exequente, intimando-o, ainda, para que forneça ao 
executado o número da conta-corrente respectiva, para os depósitos futuros. Custas “ex lege”. P.R.I. Oportunamente, arquivem-
se. - autor retirar mandadod e levantamento judicial - ADV: ANDRÉ APARECIDO QUITERIO (OAB 218683/SP)

Processo 0009714-50.2009.8.26.0363 (363.01.2009.009714) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Angela Teixeira 
de Brito Arruda - Almir Ferreira e outros - Intime-se a peticionária de fls. 158 para que regularize sua assinatura no prazo 
de 48 horas. - ADV: FATIMA BEATRIZ ABUD (OAB 105270/SP), VANESSA CRISTINA DA COSTA (OAB 148484/SP), IZABEL 
CHRISTINA DE CAMPOS MALUF (OAB 226325/SP), YARA ABUD DE FARIA (OAB 30573/SP), MARCO ANTONIO DELATORRE 
BARBOSA (OAB 94916/SP)

Processo 0009872-32.2014.8.26.0363 - Divórcio Consensual - Dissolução - J.M.S. e outro - Sobre o laudo retro juntado, 
manifestem-se as partes, em cinco dias, informando, inclusive se desejam a produção de outras provas em audiência. - ADV: 
VANDERLEI VEDOVATTO (OAB 168977/SP)

Processo 0009929-50.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Revisão - R.B.M. - Em face da não localização do (a) 
requerido (a) conforme se constata da certidão retro do Sr. Oficial de Justiça, manifeste-se o (a) requerente, em termos de 
prosseguimento. - ADV: GUSTAVO ANTONIO TAVARES DO AMARAL (OAB 238654/SP), ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA 
PENHA (OAB 244269/SP)

Processo 0010062-92.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Guarda - G.C.M. - Fls.25: Diante da anuência do Ministério 
Público, defiro a guarda provisória do menor à requerente, mediante compromisso de responsabilidade, até a resolução definitiva 
da lide. CITE-SE o requerido acima qualificado, para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa 
e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar sua defesa, sob pena de 
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do CPC. Sem prejuízo, proceda-se 
ao estudo social na residência do requerido. - ADV: MARISTELA DA SILVEIRA PEDREIRA (OAB 165855/SP)

Processo 0010062-92.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Guarda - G.C.M. - Certifico e dou fé que expedi termo de 
guarda provisória conforme segue, devendo a autora comparecer em cartório para assiná-lo - ADV: MARISTELA DA SILVEIRA 
PEDREIRA (OAB 165855/SP)

Processo 0010322-48.2009.8.26.0363 (363.01.2009.010322) - Interdição - Capacidade - R.C.M.A. - Encaminhar autora para 
assinar termo - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP)

Processo 0010354-63.2003.8.26.0363 (363.01.2003.010354) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Josefa Teruel 
Gasparotto - Milene Gumiero Gasparotto Moreira e outros - Vistos. Observo que até a presente data a herdeira “Marcela Fernanda 
Batista Gasparotto” não foi intimada para cumprimento da decisão de fls. 315. Assim, manifeste-se a requerente, no prazo legal. 
Int. - ADV: RAQUEL BRONZATTO BOCCAGINI (OAB 265029/SP), DECIO DE OLIVEIRA (OAB 63390/SP), AMANDA CARNEVALI 
DE MORAES (OAB 216475/SP), DENILSON ANTONIO DE CASTRO (OAB 199958/SP), RENATO BIBIANO FAGUNDES (OAB 
169833/SP), JOSE GEORGE FERRAZ (OAB 143193/SP), ANDRE APARECIDO BARBOSA (OAB 121154/SP)

Processo 0010419-72.2014.8.26.0363 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - ROSELI APARECIDA DE 
LIMA PEREIRA - certidão disponibilizada para impressão - ADV: ELIANA APARECIDA BUCCI (OAB 66183/SP)

Processo 0010432-71.2014.8.26.0363 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - V.M.V.S. - H.E.V.S. - 
Intime-se o requerido para que regularize sua representação processual no prazo de 48 horas. Sobre a justificativa e documentos 
retro apresentados, manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. - ADV: THIAGO MACHADO FRANCATTO (OAB 304206/SP), 
DENISE COSTA MARETTI (OAB 187677/SP)

Processo 0010799-95.2014.8.26.0363 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.G.T.S. e outro - Ante o exposto, HOMOLOGO 
para que produza os jurídicos e legais efeitos, o pedido consensual dos requerentes e DECRETO O DIVÓRCIO do casal 
, qualificados nos autos, pondo termo final ao casamento para todos os efeitos legais, consoante o disposto na Emenda 
Constitucional nº 66, ao parágrafo 6º, do art.226 da CF, e que será regido pelas cláusulas constantes da inicial. Arbitro, outrossim, 
honorários advocatícios em favor do Patrono Dativo das partes, no valor máximo previsto na tabela do convênio Defensoria/
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OAB. Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, certifique-se, incontinenti, o transito em julgado desta decisão; 
expeça-se mandado de averbação ao Registro Civil competente, bem como0 a certidão de honorários, na forma da lei. Custas 
“ex lege”. P. R. I. Oportunamente, arquivem-se. - ADV: JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO (OAB 139708/SP)

Processo 0010871-82.2014.8.26.0363 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - MARIA JOSÉ SALES - Intime-se o 
inventariante para que apresente a documentação faltante, no prazo legal. (esboço de partilha e protocolo junto ao posto fiscal) 
- ADV: DECIO DE OLIVEIRA (OAB 63390/SP)

Processo 0010883-96.2014.8.26.0363 - Interdição - Tutela e Curatela - S.A.S.M.S. - Determino providências para encaminhar 
a este Juízo relatório médico sobre o estado de saúde do interditando DANIEL FRANCISCO DE SOUZA internado na UTI dessa 
Irmandade. - ADV: RAFAELA FERNANDA SUTANI HASS (OAB 263498/SP)

Processo 0011006-94.2014.8.26.0363 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.J.S.A. - Vistos etc. Fls.08: Defiro a gratuidade 
processual à autora. Anote-se. Outrossim, diante da anuência do M.P., fixo os alimentos provisórios em favor dos filhos menores, 
em 1/3 (um terço) dos rendimentos líquidos mensais do requerido, intimando-se-o para pagamento na forma e sob as penas da 
lei. CITE-SE o réu para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, ficando advertido do prazo 
de 15 (quinze) dias para apresentar sua defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ELIANA APARECIDA BUCCI (OAB 66183/SP)

Processo 0011082-21.2014.8.26.0363 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.H.Z.S. - Em face da não 
localização do (a) requerido (a) conforme se constata da certidão retro do Sr. Oficial de Justiça, manifeste-se o (a) requerente, 
em termos de prosseguimento. - ADV: MARIA LUIZA RIBEIRO (OAB 55800/SP)

Processo 0011404-41.2014.8.26.0363 - Interdição - Tutela e Curatela - E.P.P. e outros - Vistos. Fls.26/27: Diante da notícia 
do falecimento da interditanda e a anuência do Ministério Público, JULGO EXTINTA a presente Ação de Interdição que E P P 
e outros promoveram em face de M T J P, todos qualificados nos autos, o que faço sem resolução do mérito, nos termos do 
art.267, inc.VI, do CPC. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se. - ADV: THIAGO ANDRADE BUENO DE TOLEDO (OAB 156050/
SP)

Processo 0011515-25.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Exoneração - C.R.F. - Em face da não localização do 
(a) requerido (a) conforme se constata da certidão retro do Sr. Oficial de Justiça, manifeste-se o (a) requerente, em termos de 
prosseguimento. - ADV: SONIA CRISTINA DE SOUZA (OAB 263527/SP)

Processo 0011744-34.2004.8.26.0363 (363.01.2004.011744) - Inventário - Inventário e Partilha - Claudete Alexandre 
Marquesin - FERNANDA CRISTINA ALEXANDRE MARQUESIM - Manifeste-se o requerente sobre o ofício retro juntado, no 
prazo legal. - ADV: MARCO ANTONIO DELATORRE BARBOSA (OAB 94916/SP)

Processo 2050003-26.1988.8.26.0363 - Separação Consensual - Dissolução - M.T. e outro - Indicar peças para aditar formal 
- ADV: CARMEN LUCIA SOARES DE OLIVEIRA (OAB 255704/SP), EDUARDO FELIZARDO MOREIRA (OAB 255946/SP)

Processo 2050004-16.1985.8.26.0363 - Separação Consensual - Dissolução - E.S. e outro - cientificá-los do desarquivamento 
do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das 
NSCGJ). - ADV: ALBEN DE OLIVEIRA (OAB 334757/SP), ERNANI MACIEL GRAGNANELLO (OAB 23104/SP)

Processo 2050007-97.1987.8.26.0363 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - MARIA DE LOURDES EMIDIO - MARIA 
APARECIDA DA SILVA - cientificá-los do desarquivamento do processo e de que decorrido o prazo de 30 dias sem manifestação, 
os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: SILVIA ANDREIA MAZAN CANEZELLA (OAB 269038/
SP), RODRIGO EDUARDO SIQUEIRA CEZAR (OAB 266184/SP), YASUO AKI (OAB 27752/SP)

Processo 3002635-27.2013.8.26.0363 - Divórcio Litigioso - Dissolução - V.L.M. - certidão e mandado disponibilizados para 
impressão - - ADV: RENATO BIBIANO FAGUNDES (OAB 169833/SP), EDUARDO FELIZARDO MOREIRA (OAB 255946/SP), 
DECIO DE OLIVEIRA (OAB 63390/SP), JOSE GEORGE FERRAZ (OAB 143193/SP)

Processo 3002670-84.2013.8.26.0363 - Divórcio Consensual - Dissolução - C.J.L. e outro - Retirar formal - ADV: DULCÉLIA 
DE FREITAS GENUARIO (OAB 104831/SP), ALEXANDRE JOSE CAMPAGNOLI (OAB 244092/SP)

Processo 3004211-55.2013.8.26.0363 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - MARIA DONEGÁ TAGLIAFERRO - 
Fls. 51/52: Defiro o processamento da sobrepartilha requerida reconduzindo ao cargo de inventariante a Sra MARIA DONEGÁ 
TAGLIAFERRO. Oportunamente, dê-se vista á Fazenda Estadual, e uma vez certificada a regularidade dos documentos 
acostados, tornem-me. Intime-se. - ADV: LUCIANO CARNEVALI (OAB 106226/SP)

Processo 3005109-68.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.G. - Seguindo orientação do setor técnico, 
converto o julgamento em diligência, a fim de que seja tentada a composição dos litigantes no CEJUSC, pela equipe de 
mediação familiar. Intimem-se as partes para a audiência de conciliação. - ADV: JOÃO MARCELO SARKIS (OAB 274498/SP), 
FABIO GALLI DI MATTEO (OAB 81518/SP), BENEDICTO DE MATHEUS (OAB 21247/SP), ATILIO FRASSETTO GOMES (OAB 
142485/SP)

Processo 3005109-68.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.G. - DESIGNADA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 
PELO CEJUSC, PARA O DIA 07/05/2015 às 9:10 HORAS, LOCAL AV. 22 DE OUTUBRO, 136 - MOJI MIRIM / SP . - ADV: ATILIO 
FRASSETTO GOMES (OAB 142485/SP), FABIO GALLI DI MATTEO (OAB 81518/SP), JOÃO MARCELO SARKIS (OAB 274498/
SP), BENEDICTO DE MATHEUS (OAB 21247/SP)

Processo 3005373-85.2013.8.26.0363 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - J.V.F.M. - Fls.53: Diante 
da notícia da satisfação do débito alimentar pelo executado e o silêncio do exequente quanto a eventual prosseguimento do 
feito, JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução de Alimentos que J V F M, representado por A M F promoveram em face de 
E L M, qualificados nos autos, o que faço com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas “ex lege”. 
P.R.I. Expeça-se o necessário e, oportunamente, arquivem-se. - ADV: VALDIR PAIS (OAB 122818/SP)

Processo 3005393-76.2013.8.26.0363 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - JOSÉ APARECIDO NUNES - Retirar 
formal - ADV: ROSELI FERREIRA DIAS LEITE (OAB 277973/SP)

Processo 3005509-82.2013.8.26.0363 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - M.A.S. - INVENTARIANTE 
MANIFESTAR-SE NOS TERMOS DA INFORMAÇÃO DA cONTADORIA jUDICIAL DE FLS. 77 NO PRAZO DE 10 DIAS. - ADV: 
MARISTELA DA SILVEIRA PEDREIRA (OAB 165855/SP)

Processo 3005826-80.2013.8.26.0363 - Inventário - Inventário e Partilha - JONATAS DELATORRE RODRIGUES - Fls 121: 
defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido (30 dias). Decorridos, manifeste-se em termos de prosseguimento. - ADV: 
JOSE CARLOS FURIGO (OAB 120220/SP)

Processo 3006178-38.2013.8.26.0363 (apensado ao processo 0008036-78.2001.8.26) - Sobrepartilha - Inventário e Partilha 
- IRAIMA ROLIM DE MOURA SEGEREN - Concedo à inventariante o prazo de 20 dias para apresentar documentos que 
comprovem a propriedade do bem. - ADV: CELSO DIAS BATISTA (OAB 251008/SP)

Processo 3006990-80.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L.F.A. - Em face da não 
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localização do (a) requerido (a) conforme se constata da certidão retro do Sr. Oficial de Justiça, manifeste-se o (a) requerente, 
em termos de prosseguimento. - ADV: DAIRSON MENDES DE SOUZA (OAB 162379/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FABIANA GARCIA GARIBALDI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS HUMBERTO LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0027/2015
Processo 0003789-73.2009.8.26.0363 (363.01.2009.003789) - Procedimento Ordinário - Cheque - Erivelto José Netto - 

Francisco Dias Roman - INTIME-SE O SUBSCRITOR PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE DESARQUIVAMENTO - COD 206-2, 
NO VALOR DE R$24,40, EM 05 DIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2850/95-TJ, REQUISITANDO-SE O FEITO, EM CASO 
POSITIVO. DECORRIDOS SEM A PROVIDÊNCIA, DEVOLVA-SE A PETIÇÃO AO INTERESSADO, MEDIANTE CARGA. - - ADV: 
RITA MEIRA COSTA GOZZI (OAB 213783/SP), THIAGO MACHADO FRANCATTO (OAB 304206/SP)

Processo 0004323-08.1995.8.26.0363 (363.01.1995.004323) - Procedimento Ordinário - Benedito Mendes e outro - Alberto 
Basilio Moreira de Barros - INTIME-SE O SUBSCRITOR PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE DESARQUIVAMENTO - COD 
206-2, NO VALOR DE R$24,40, EM 05 DIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2850/95-TJ, REQUISITANDO-SE O FEITO, EM 
CASO POSITIVO. DECORRIDOS SEM A PROVIDÊNCIA, DEVOLVA-SE A PETIÇÃO AO INTERESSADO, MEDIANTE CARGA. 
- - ADV: MARCELO HILKNER ALTIERI (OAB 154485/SP)

Processo 0004847-09.2012.8.26.0363 (363.01.2012.004847) - Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de 
Domínio - Propriedade Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - INTIME-SE O SUBSCRITOR PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE 
DESARQUIVAMENTO - COD 206-2, NO VALOR DE R$24,40, EM 05 DIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2850/95-TJ, 
REQUISITANDO-SE O FEITO, EM CASO POSITIVO. DECORRIDOS SEM A PROVIDÊNCIA, DEVOLVA-SE A PETIÇÃO AO 
INTERESSADO, MEDIANTE CARGA. - - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 0005234-58.2011.8.26.0363 (363.01.2011.005234) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Paulo 
Sergio Meneghini - Banco Itaucard Sa - INTIME-SE O SUBSCRITOR PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE DESARQUIVAMENTO 
- COD 206-2, NO VALOR DE R$24,40, EM 05 DIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2850/95-TJ, REQUISITANDO-SE O 
FEITO, EM CASO POSITIVO. DECORRIDOS SEM A PROVIDÊNCIA, DEVOLVA-SE A PETIÇÃO AO INTERESSADO, MEDIANTE 
CARGA. - - ADV: ADAMS GIAGIO (OAB 195657/SP)

Processo 0005749-21.1996.8.26.0363 (363.01.1996.005749) - Reintegração / Manutenção de Posse - Limaj Industria e 
Comercio de Moveis Ltda - INTIME-SE O SUBSCRITOR PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE DESARQUIVAMENTO - COD 
206-2, NO VALOR DE R$24,40, EM 05 DIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2850/95-TJ, REQUISITANDO-SE O FEITO, EM 
CASO POSITIVO. DECORRIDOS SEM A PROVIDÊNCIA, DEVOLVA-SE A PETIÇÃO AO INTERESSADO, MEDIANTE CARGA. 
- - ADV: ALUISIO BERNARDES CORTEZ (OAB 310396/SP)

Processo 0005926-57.2011.8.26.0363 (363.01.2011.005926) - Reintegração / Manutenção de Posse - Banco Volvo (brasil) 
S A - INTIME-SE O SUBSCRITOR PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE DESARQUIVAMENTO - COD 206-2, NO VALOR DE 
R$24,40, EM 05 DIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2850/95-TJ, REQUISITANDO-SE O FEITO, EM CASO POSITIVO. 
DECORRIDOS SEM A PROVIDÊNCIA, DEVOLVA-SE A PETIÇÃO AO INTERESSADO, MEDIANTE CARGA. - - ADV: PAULO 
ARMANDO C. DE OLIVEIRA (OAB 12628/PR)

Processo 0007660-29.2000.8.26.0363 (363.01.2000.007660) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Prefeitura Municipal de 
Engenheiro Coelho - INTIME-SE O SUBSCRITOR PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE DESARQUIVAMENTO - COD 206-2, 
NO VALOR DE R$24,40, EM 05 DIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2850/95-TJ, REQUISITANDO-SE O FEITO, EM CASO 
POSITIVO. DECORRIDOS SEM A PROVIDÊNCIA, DEVOLVA-SE A PETIÇÃO AO INTERESSADO, MEDIANTE CARGA. - - ADV: 
AMARO FRANCO NETO (OAB 267987/SP)

Processo 0009097-85.2012.8.26.0363 (363.01.2012.009097) - Monitória - Cheque - Colégio Integrado São Francisco Ss 
Ltda - INTIME-SE O SUBSCRITOR PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE DESARQUIVAMENTO - COD 206-2, NO VALOR DE 
R$24,40, EM 05 DIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2850/95-TJ, REQUISITANDO-SE O FEITO, EM CASO POSITIVO. 
DECORRIDOS SEM A PROVIDÊNCIA, DEVOLVA-SE A PETIÇÃO AO INTERESSADO, MEDIANTE CARGA. - - ADV: ANDRESA 
CRISTINA DA ROSA BARBOSA (OAB 288137/SP)

Processo 0009883-08.2007.8.26.0363 (363.01.2007.009883) - Depósito - Depósito - Banco A B N Amro Real Sa - INTIME-
SE O SUBSCRITOR PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE DESARQUIVAMENTO - COD 206-2, NO VALOR DE R$24,40, EM 
05 DIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2850/95-TJ, REQUISITANDO-SE O FEITO, EM CASO POSITIVO. DECORRIDOS 
SEM A PROVIDÊNCIA, DEVOLVA-SE A PETIÇÃO AO INTERESSADO, MEDIANTE CARGA. - - ADV: MARCELO TESHEINER 
CAVASSANI (OAB 71318/SP)

Processo 0011029-31.2000.8.26.0363 (363.01.2000.011029) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Marco Antonio Nogueira Brunialti - Banco A B N Amro Sa e outro - INTIME-SE O SUBSCRITOR PARA RECOLHIMENTO DA 
TAXA DE DESARQUIVAMENTO - COD 206-2, NO VALOR DE R$24,40, EM 05 DIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2850/95-
TJ, REQUISITANDO-SE O FEITO, EM CASO POSITIVO. DECORRIDOS SEM A PROVIDÊNCIA, DEVOLVA-SE A PETIÇÃO AO 
INTERESSADO, MEDIANTE CARGA. - - ADV: MARCIA SOUZA BULLE OLIVEIRA (OAB 134323/SP), FABIO ANDRE FADIGA 
(OAB 139961/SP)

Processo 0011667-44.2012.8.26.0363 (363.01.2012.011667) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - 
Banco Itaucard Sa - Wesley Henrique Pacheco Silva - INTIME-SE O SUBSCRITOR PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE 
DESARQUIVAMENTO - COD 206-2, NO VALOR DE R$24,40, EM 05 DIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2850/95-TJ, 
REQUISITANDO-SE O FEITO, EM CASO POSITIVO. DECORRIDOS SEM A PROVIDÊNCIA, DEVOLVA-SE A PETIÇÃO AO 
INTERESSADO, MEDIANTE CARGA. - - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 0012737-14.2003.8.26.0363 (363.01.2003.012737) - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - Imbrace 
Industria de Componentes Eletronicos Ltda - Prefeitura Municipal de Artur Nogueira Sp e outro - INTIME-SE O SUBSCRITOR 
PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE DESARQUIVAMENTO - COD 206-2, NO VALOR DE R$24,40, EM 05 DIAS, NOS TERMOS 
DA PORTARIA Nº 2850/95-TJ, REQUISITANDO-SE O FEITO, EM CASO POSITIVO. DECORRIDOS SEM A PROVIDÊNCIA, 
DEVOLVA-SE A PETIÇÃO AO INTERESSADO, MEDIANTE CARGA. - - ADV: MURILO ADORNO PIVATTO (OAB 234827/SP)

Processo 0013964-97.2007.8.26.0363 (363.01.2007.013964) - Monitória - Cheque - Green Mix Fertilizantes Ltda - INTIME-
SE O SUBSCRITOR PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE DESARQUIVAMENTO - COD 206-2, NO VALOR DE R$24,40, EM 05 
DIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2850/95-TJ, REQUISITANDO-SE O FEITO, EM CASO POSITIVO. DECORRIDOS SEM 
A PROVIDÊNCIA, DEVOLVA-SE A PETIÇÃO AO INTERESSADO, MEDIANTE CARGA. - - ADV: RODRIGO LEITE SEGANTINI 
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(OAB 237244/SP)
Processo 3006050-18.2013.8.26.0363 (apensado ao processo 0000246-28.2010.8.26) - Embargos de Terceiro - Constrição 

/ Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - RODOLFO BAIOCHI GONÇALVES - INTIME-SE O SUBSCRITOR PARA 
RECOLHIMENTO DA TAXA DE DESARQUIVAMENTO - COD 206-2, NO VALOR DE R$24,40, EM 05 DIAS, NOS TERMOS 
DA PORTARIA Nº 2850/95-TJ, REQUISITANDO-SE O FEITO, EM CASO POSITIVO. DECORRIDOS SEM A PROVIDÊNCIA, 
DEVOLVA-SE A PETIÇÃO AO INTERESSADO, MEDIANTE CARGA. - - ADV: RHYNA LEE ANGELI (OAB 201986/SP)

Processo 3007350-15.2013.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - INTIME-SE O SUBSCRITOR PARA RECOLHIMENTO DA TAXA DE DESARQUIVAMENTO - COD 206-2, NO 
VALOR DE R$24,40, EM 05 DIAS, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 2850/95-TJ, REQUISITANDO-SE O FEITO, EM CASO 
POSITIVO. DECORRIDOS SEM A PROVIDÊNCIA, DEVOLVA-SE A PETIÇÃO AO INTERESSADO, MEDIANTE CARGA. - - ADV: 
ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FABIANA GARCIA GARIBALDI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS HUMBERTO LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015
Processo 0000909-06.2012.8.26.0363 (363.01.2012.000909) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 

Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa - Edilene Pereira Gozo - Drª Taila disponibilizada no site ( www.
tjsp.jus.br) a certidão para impressão e devido encaminhamento. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP), 
TAILA MEIRIELLEM COSTA (OAB 323876/SP)

Processo 0008554-97.2003.8.26.0363 (363.01.2003.008554) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Jose Anibal 
Villas Boas da Silva - Banco Mercantil do Brasil - autor retirar mandado de levantamento - ADV: MARCO ANTONIO MARQUES 
CARDOSO (OAB 40790/SP), JOSE PAULO RAMOS PRECIOSO (OAB 91603/SP)

Processo 3006985-58.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
EDILSON XAVIER DE OLIVEIRA - ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - Teor do ato: À vista 
do exposto, nos termos do artigo 269, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 
inicial para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes litigantes e determinar a exclusão, de modo definitivo, 
o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, com relação ao débito decorrente dos contratos bancários descritos na 
inicial. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das custas processuais e com os honorários de 
seus respectivos patronos. P.R.I.C. Preparo:R$ 225,32.porte:r$ 32,70.Total:R$ 258,02 - ADV: ANDRESSA GIACOMETTI (OAB 
202780/SP), ALBERTO QUERCIO NETO (OAB 229359/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP)

3ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FABIO RODRIGUES FAZUOLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DEMETRIUS APARECIDO RODRIGUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0024/2015

Processo 0000150-37.2015.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - PFP Centro de Formação de 
Condutores LTDA - ME - Ao Autor: Recolher taxa para expedição do mandado de citação. - ADV: ANTONIO FRANCO BARBOSA 
NETO (OAB 95459/SP)

Processo 0000192-28.2011.8.26.0363 (apensado ao processo 0000593-22.2014.8.26) (363.01.2011.000192) - Procedimento 
Ordinário - Guarda  A. L. D. G. - Ciência às partes de que FOI CANCELADA A AUDIÊNCIA designada para o dia 12/02/2015, 
conforme o r. despacho de fl. 93...Encaminhe-se ao CEJUSC para designação de nova data para realização de audiência... 
- ADV: THIAGO MACHADO FRANCATTO (OAB 304206/SP), JOAO BATISTA SIQUEIRA FRANCO FILHO (OAB 139708/SP), 
JOSÉ CARLOS MARINHO AZEVEDO (OAB 262398/SP)

Processo 0000570-13.2013.8.26.0363 (036.32.0130.000570) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - 
Maria Aparecida Rodrigues Martins - Luis Roberto da Silveira Pedreira - Para atender a solicitação feita pelo IMESC, de acordo 
com r. decisão de fls. 270, envio este ato a imprensa para solicitar a autora através de sua defensora que encaminhe a este juízo 
as segundas vias das radiografias juntadas as fls. 262 e 268 destes autos, para conclusão do laudo pericial. - ADV: VALTER 
SEVERINO (OAB 143557/SP), ANA LUISA REIS CANI (OAB 290177/SP), MARISTELA DA SILVEIRA PEDREIRA (OAB 165855/
SP)

Processo 0000793-92.2015.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ADILSON 
GRACIANO DE OLIVEIRA - Se a requerida está a descumprir obrigação imposta em processo que tramitou pela 2ª Vara local, 
aquele juízo é prevento para conhecer este pedido de descumprimento da obrigação imposta. Redistribua-se, pois, o presente 
feito à 2ª Vara local. - ADV: GUSTAVO ANTONIO TAVARES DO AMARAL (OAB 238654/SP)

Processo 0000956-29.2002.8.26.0363 (363.01.2002.000956) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Triaco Industrial Ltda - Remmer Industria 
de Moveis de Aco Ltda - Banco Nossa Caixa Sa e outros - Vistos. 1.Apesar de já ter havido a publicação do quadro geral de 
credores, houve inserção de novo crédito, de modo que necessária nova publicação. 2.Sem prejuízo, arbitro os honorários do 
sr. Síndico pelo trabalho desempenhado em 6% do valor arrecadado. 3.Caso não haja impugnação do quadro geral de credores, 
o que será certificado pela z. Serventia, sem que seja necessária nova decisão judicial, deverá ser o sr. Síndico intimado para 
que proceda aos pagamentos dos credores, observando-se rigorosamente o valor e a ordem constante no quadro geral de 
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credores. Intime-se e ciência ao MP. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), EDDY GOMES (OAB 105267/
SP), DANIELA TOLEDO (OAB 148762/SP), MARCO ANTONIO DELATORRE BARBOSA (OAB 94916/SP), ARTUR ROBERTO 
FENOLIO (OAB 57546/SP), EDSON ROBERTO COSTA (OAB 144567/SP), FERNANDA TURRI LONGO PAIVA (OAB 227301/
SP), MARCIA EMERITA MATOS (OAB 224984/SP), MONICA APARECIDA JAMAITZ BICUDO (OAB 115390/SP), ANA LUCIA DA 
CRUZ PATRÃO (OAB 116611/SP), JOSE CARLOS FRANCISCO PATRAO (OAB 128977/SP), ROBERTA RIGHI (OAB 158959/
SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)

Processo 0000974-30.2014.8.26.0363 - Monitória - Cheque - SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A - Certifico e 
dou fé que que encaminhei os autos a publicação para complementação da diligência do Oficial de Justiça, de acordo com os 
termos dos provimentos 27 e 28 de 2014 da Egrégia Corregedoria. Nada Mais. - ADV: CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ 
(OAB 188439/SP)

Processo 0001465-08.2012.8.26.0363 (363.01.2012.001465) - Monitória - Cheque - Sergio Gilberto de Castro - Vistos. 
Nesta data procedi a ordem de pesquisa junto ao sistema renajud. Vista ao autor sobre o resultado e para que manifeste-se em 
termos de prosseguimento do feito. Intime-se. - ADV: EDUARDO FELIZARDO MOREIRA (OAB 255946/SP), SONIA CRISTINA 
DE SOUZA (OAB 263527/SP)

Processo 0001581-14.2012.8.26.0363 (363.01.2012.001581) - Renovatória de Locação - Espécies de Contratos - Itaú 
Unibanco Sa - Roberto Pereira da Silva e outro - Diante do exposto, na forma do art. 269, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a ação para a) renovar o contrato de locação em comento, mantendo-se o prazo (05 anos) e as condições 
antes contratadas, inclusive, os índices de reajuste; e b)fixar como valor inicial da locação a quantia de R$ 4.710,72 (quatro mil, 
setecentos e dez reais e setenta e dois centavos) a partir do dia 30 de agosto de 2012, devendo o banco pagar as diferenças 
havidas aos locadores, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de 1% ao mês, ambos a contar da data de vencimento 
de cada parcela. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos, e 
igualmente nas custas e despesas processuais, inclusive, os honorários do perito. Transitada em julgado esta decisão, atente-
se o banco autor para que seja observado o disposto no artigo 475-J do diploma adjetivo, com a redação que lhe foi conferida 
pela Lei nº 11.232/05, de sorte a cumprir espontaneamente a decisão, no prazo de quinze dias, sob pena de incorrer em multa 
de 10% sobre o montante da condenação, ensejando ainda, a requerimento da parte contrária, a eclosão da execução. P. R. I. 
C. - ADV: ABDALLA KHOURY CHAIB FILHO (OAB 93030/SP), SUELEN KAWANO MUNIZ MECONI (OAB 241832/SP)

Processo 0001697-54.2011.8.26.0363 (363.01.2011.001697) - Procedimento Sumário - Consórcio - Gaplan Administradora 
de Bens Ltda - Viviane Morais de Almeida Santos e outros - Certifico e dou fé que encaminho os autos á publicação a fim de 
que o autor fique ciente que o prazo para o sobrestamento do feito extinguiu-se, devendo ele, o autor dar prosseguimento no 
feito para requerer o que de direito. Nada Mais. - ADV: JOÃO ALEXANDRE FRANCISCO (OAB 156915/SP), SEBASTIAO JOSE 
ROMAGNOLO (OAB 70711/SP)

Processo 0001849-34.2013.8.26.0363 (036.32.0130.001849) - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato  C. 
D. A. S. - REPUBLICAR O R. DESPACHO DE FL. para fazer constar o nome do procurador requerido, que não constou na 
publicação anterior... Compulsando o termo de audiência verifica-se que os debates foram convertidos em memoriais escritos 
a serem oferecidos pelas partes em prazo sucessivo de 10 dias, que fluiriam a partir da juntada aos autos das transcrições 
das fitas de estenotipia. Uma vez colecionadas tais transcrições as partes deveriam ser intimadas para apresentarem suas 
alegações finais no prazo fixado, o que não ocorreu e justifica a ausência das manifestações. Portanto, a fim de evitar futura 
alegação de nulidade, promova a serventia a intimação das partes e findo o prazo deferido tornem os autos conclusos com 
urgência para prolação de sentença.=ÀS PARTES: Ciência da decisão do agravo...Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao 
agravo... - ADV: LUIZ CARLOS MARTINI PATELLI (OAB 120372/SP), MANOEL DE PAULA E SILVA (OAB 16070/SP), MAYARA 
BIANCA ROSA CAVEIO (OAB 317193/SP)

Processo 0001946-68.2012.8.26.0363 (363.01.2012.001946) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Ivonete Maria 
Ferreira Negretto - Álvará disponível para impressão. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP)

Processo 0002499-18.2012.8.26.0363 (363.01.2012.002499) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / 
Embargos à Execução - Município de Mogi Mirim - Bonk Engenharia e Construções Ltda - Diante do exposto, CONHEÇO DOS 
EMBARGOS E OS ACOLHO, para o fim de, na forma do art. 269, I do Código de Processo Civil, JULGAR PROCEDENTE a ação 
e determinar a EXTINÇÃO dos autos principais de execução. Pelo princípio da causalidade condeno a embargada nas custas 
e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, com juros e correção monetária a partir da publicação 
da sentença. Adoto este valor em razão da moderada complexidade dos autos, e também em razão do volume processual. 
Transitada em julgado esta decisão, atente-se o réu para que seja observado o disposto no artigo 475-J do diploma adjetivo, 
com a redação que lhe foi conferida pela Lei nº 11.232/05, de sorte a cumprir espontaneamente a decisão, no prazo de quinze 
dias, sob pena de incorrer em multa de 10% sobre o montante da condenação, ensejando ainda, a requerimento do autor, a 
eclosão da execução. P. R. I. C. Mogi-Mirim, 21 de janeiro de 2015. - ADV: CLAREANA FALCONI MAZOLINI VEDOVOTO (OAB 
251883/SP), JOSE MARIA DUARTE ALVARENGA FREIRE (OAB 64398/SP)

Processo 0002619-90.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - FRANCISCA DE MELO SANTIAGO - 
Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação o faço para condenar o réu a conceder a parte autora, o benefício previdenciário 
da aposentadoria por idade do trabalhador rural, no valor mensal equivalente a um salário mínimo nacional, a partir da data da 
citação ou do requerimento do benefício na esfera administrativa, se existente. As parcelas devidas e em atraso deverão ser 
corrigidas de acordo com os critérios do Provimento n. 26 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 3ª Região, de 10 de 
setembro de 2001, incluindo-se os índices expurgados pacificados no STJ, conforme percentagens nos meses apontados no 
Capítulo V, item I do mesmo provimento, desde a data do vencimento de cada prestação. Tais parcelas serão ainda acrescidas de 
juros legais de acordo com o estabelecido na Lei 9.494/97 com as mudanças da Lei 11.960/09. Se ainda não foi feito, determino 
a imediata implantação do benefício concedido à parte requerente, tendo em vista que os fatos restaram provados. Servirá cópia 
desta decisão de antecipação, assinada digitalmente (vide lateral direita), como ofício ao INSS. O próprio interessado deverá 
providenciar a impressão no site do Tribunal de Justiça e o protocolo no posto do INSS competente. Se a parte interessada não 
tiver condições de se dirigir ao posto, a serventia providenciará o encaminhamento, mas desde que haja pedido expresso. Como 
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decorrência da sucumbência, arcará o réu com as custas e despesas processuais, com exceção da taxa judiciária (artigo 6º da 
Lei Estadual 11.608/03), bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, dada a simplicidade 
da lide. Oportunamente, transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. C. Mogi-Mirim,26 
de janeiro de 2015. - ADV: EMERSOM GONÇALVES BUENO (OAB 190192/SP), RICARDO ROCHA MARTINS (OAB 93329/SP), 
MATHEUS RICARDO BALDAN (OAB 155747/SP)

Processo 0002642-07.2012.8.26.0363 (363.01.2012.002642) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Indústria 
Elétrica Marangoni Maretti Limitada - Ao Autor: Manifeste-se sobre a Carta Precatória Negativa. ( Impossível a realização da 
diligência com ausência do procurador na realização do ato). - ADV: SYLVIO LUIZ ANDRADE ALVES (OAB 87546/SP), JUAREZ 
BESSI (OAB 159697/SP)

Processo 0002643-89.2012.8.26.0363 (363.01.2012.002643) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - José Djalma 
Pereira - Certifico e dou fé que encaminho os autos à imprensa a fim de que o autor se manifeste em termos de prosseguimento 
do feito. - ADV: ROSELI FERREIRA DIAS LEITE (OAB 277973/SP), OCIMAR PEREIRA (OAB 111644/SP)

Processo 0003139-89.2010.8.26.0363 (363.01.2010.003139) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - B V Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 363.2014/013287-2, após não haver encontrado no 
Mapa de Ruas deste município o endereço constante do mandado, diligenciei ao Setor de Cadastro Municipal de Moji Mirim, 
sito à Rua Dr. José Alves, 129, onde o Sr. Valdir informou-me não haver de fato, em Moji Mirim, nenhum logradouro público com 
o nome de Avenida Luís Augusto Lanzi, assim sendo, devolvo o presente mandado em cartório. O referido é verdade e dou fé. 
Mogi-Mirim, 19 de janeiro de 2015. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0003290-16.2014.8.26.0363 - Reintegração / Manutenção de Posse - Liminar - BANCO ITAULEASING S/A 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
363.2014/010875-0 dirigi-me ao endereço indicado, e ali sendo, o requerido EDUARDO RAHAL NETTO me informou que efetuou 
o pagamento das parcelas em atraso, o que foi devidamente confirmado pelo defensor do requerente. O referido é verdade e 
dou fé. Mogi-Mirim, 11 de novembro de 2014. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 0004875-45.2010.8.26.0363 (363.01.2010.004875) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução  S. 
C. D. S.  M. R. D. S. - Oficie-se como requerido às fls.87. No mais, informem as partes se pretendem produzir provas. Em caso 
positivo, quais, justificando a necessidade de produzi-las. Observe a serventia que o ministério pública não mais atua no feito, 
em maioridade de L. D.. - ADV: CRISTIANE KEMP PHILOMENO (OAB 223940/SP), ELIANE CRISTINA CALEFFI SERNAGLIA 
(OAB 288718/SP)

Processo 0005928-27.2011.8.26.0363 (363.01.2011.005928) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Milton Pereira 
da Silva - Álvará disponivel para impressão. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP)

Processo 0005990-67.2011.8.26.0363 (363.01.2011.005990) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Volkswagem Sa - Certifico e dou fé que decorreu o prazo para sobrestamento do feito. Certifico mais que 
remeto os autos à imprensa para que a parte interessada seja intimada a manifestar em termos de prosseguimento do feito. - 
ADV: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA (OAB 206337/SP)

Processo 0006779-03.2010.8.26.0363 (363.01.2010.006779) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Antonio 
Donisete Bomtempo - J W Guarnieri Cereais Ltda e outro - Ciência as partes de que a carta precatória foi devolvida e que 
deverão apresentar os memoriais, no prazo sucessivo de 10 dias para cada um, conforme determinação em audiência. - ADV: 
ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA (OAB 84542/SP), MARILENE APARECIDA MANTELATTO (OAB 71758/SP), DANIELA 
TOLEDO (OAB 148762/SP)

Processo 0007847-17.2012.8.26.0363 (363.01.2012.007847) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Locação de Imóvel - F F B Participações Ltda - Certifico e dou fé que o edital expedido contém 3.189 caracteres com espaço, 
o que gera um custo de publicação no valor de R$ 478,35 (quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), que 
deverá ser recolhido em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDT. Código 435-9. - ADV: ROSEWERLENE 
CASSOLI (OAB 40634/SP)

Processo 0008166-53.2010.8.26.0363 (363.01.2010.008166) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Maria Angelina Bernardo da Silva - Ao Autor: Manifeste-se sobre a planilha de cálculo. - ADV: IRENE DELFINO DA SILVA (OAB 
111597/SP), ALEXANDRA DELFINO ORTIZ, OSIEL PEREIRA MACHADO (OAB 294822/SP)

Processo 0008409-94.2010.8.26.0363 (363.01.2010.008409) - Monitória - Cheque - Impacto Empresa Jornalística Ltda - 
Certifico e dou fé que decorreu o prazo para sobrestamento. Encaminho o processo para publicação a fim de que o autor 
requeira o que de direito para prosseguimento do feito . - ADV: GRAZIELA SPINELLI SALARO (OAB 152897/SP), HELCIO LUIZ 
ADORNO (OAB 105927/SP)

Processo 0008708-32.2014.8.26.0363 - Monitória - Cheque - FERNANDO DE TOLEDO MELLO FILHO - Certifico e dou fé 
que DEIXO de expedir a citação (fls. 28) por não ter nos autos cópia da petição inicial. - ADV: THIAGO ANDRIACI FERREIRA 
DO CARMO (OAB 327609/SP)

Processo 0008724-54.2012.8.26.0363 (363.01.2012.008724) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Gislaine 
Rodrigues Sobral - Alvará disponível para impressão. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP)

Processo 0008816-32.2012.8.26.0363 (363.01.2012.008816) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - S C Mirim Com 
de Prod Alim Ltda - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 363.2014/015299-7 dirigi-me ao endereço indicado mas DEIXEI DE PENHORAR bens da executada S C MIRIM 
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COM. PROD. ALIM. LTDA porque não consegui localizá-la, pois no endereço é uma residência, onde fui atendido pelo Sr. 
Rubens, o qual informou que mora naquela casa há mais de um ano e que o representante legal da executada não mora mais 
ali, dizendo que não sabe seu paradeiro. Assim, devolvo o mandado em cartório para as determinações desse juizo. O referido 
é verdade e dou fé. Mogi-Mirim, 16 de dezembro de 2014. - ADV: CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ (OAB 188439/SP), 
DANIEL VERDOLINI DO LAGO (OAB 286079/SP), MARIA AMELIA MARCHESI TUDISCO (OAB 265929/SP)

Processo 0009129-27.2011.8.26.0363 (363.01.2011.009129) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Conceição 
Aparecida Souza Campos - Álvará disponivel para impressão. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP)

Processo 0009669-70.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - POSTO REDE NOTA 10 LTDA - Certifico 
e dou fé que deixei de expedir o mandado de citação, tenho em vista que não foi recolhida a taxa para a expedição do mandado. 
- ADV: WALDIR FANTINI (OAB 292875/SP)

Processo 0009755-41.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento 
ao mandado nº 363.2014/016470-7, em razão de até a presente data não haver sido procurado por nenhum representante do 
autor, o qual não forneceu os meios necessários, e em virtude de estar entrando em férias regulamentares, devolvo o mandado 
em cartório. O referido é verdade e dou fé. Mogi-Mirim, 15 de janeiro de 2015. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR 
(OAB 308730/SP)

Processo 0009976-24.2014.8.26.0363 - Monitória - Arrendamento Mercantil - Banco Itaucard S/A - Certifico e dou fé que 
DEIXO de expedir a citação (Decisão de fls. 22), tendo em vista que não foi juntado o comprovante da taxa para o mandado. 
Nada Mais. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 0010075-91.2014.8.26.0363 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO HERMINIO OMETTO - Certifico 
e dou fé que encaminho os autos à imprensa, tendo em vista que não há nos autos o comprovante de depósito da taxa para 
expedição do mandado. Nada Mais. - ADV: GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/
SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP)

Processo 0010112-21.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
JORDÃO DE BENEDITO - Ao Autor: Manifeste-se sobre a contestação. - ADV: EMERSON BARJUD ROMERO (OAB 194384/
SP), CELSO ROBERT MARTINHO BARBOSA (OAB 340016/SP)

Processo 0010231-21.2010.8.26.0363 (363.01.2010.010231) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco 
Santander (brasil) Sa - Ante todo o exposto, com fundamento no artigo 269 inciso I do Código de Processo Civil, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para o fim de determinar a revisão das cláusulas contratuais em que a) tenham havido 
a incidência de correção monetária em conjunto da comissão de permanência, devendo ser excluída da memória de cálculo 
do saldo devedor a correção monetária e que; b) tenha havido a cobrança de multa moratória acima do limite legal (art. 52, 
§1º, CDC). O real valor devido pelo autor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, oportunamente. Ante a 
sucumbência recíproca, as partes deverão arcar igualitariamente com as custas e despesas processuais, inclusive os honorários 
periciais. Quanto aos honorários advocatícios cada qual deverá arcar com os respectivos patronos. Transitada em julgado esta 
decisão, atentem-se as partes para que seja observado o disposto no artigo 475-J do diploma adjetivo, com a redação que lhe 
foi conferida pela Lei nº 11.232/05, de sorte a cumprirem espontaneamente a decisão, no prazo de quinze dias, sob pena de 
incorrerem em multa de 10% sobre o montante da condenação, ensejando ainda, a requerimento da parte contrária, a eclosão 
de eventual execução. P. R. I. C. Mogi-Mirim, 22 de janeiro de 2015. - ADV: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA 
(OAB 101180/SP), JOAO BATISTA COSTA (OAB 108200/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0010302-81.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - TRANSCORPA TRANSPORTES DE 
CARGAS LTDA - Certifico e dou fé que a guia de recolhimento juntada nos autos não é suficiente para cumprir o mandado de 
citação conforme provimentos 27 e 28 de 2014 da Egrégia Corregedoria. Nada Mais. - ADV: HENRIQUE BASTOS MARQUEZI 
(OAB 97087/SP), ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL (OAB 287799/SP), ROGERIO RIBEIRO MIGUEL (OAB 307984/SP)

Processo 0010463-91.2014.8.26.0363 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO HERMINIO OMETTO - Certifico e 
dou fé que nesta data remeti os autos à imprensa a fim de que o autor deposite guias devidamente autenticadas para expedição 
de mandado. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), GUILHERME 
ALVARES BORGES (OAB 149720/SP)

Processo 0011595-04.2005.8.26.0363 (363.01.2005.011595) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Regina Natalina 
Boveloni Bruno - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que a r.sentença e o v.acórdão prolatado nos autos 
de embargos à execução nº 0009204-32.2012.8.26.0363 - Controle nº 1551/2012, transitou em julgado aos 08/09/2014. Ante 
a certidão supra, digam as partes com a apresentação das informações necessárias visando a expedição dos RPVs. - ADV: 
EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP), WILLIAN DA SILVA (OAB 319110/SP), FRANCISCO DE ASSIS 
GAMA (OAB 73759/SP)

Processo 0012033-64.2004.8.26.0363 (363.01.2004.012033) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Vega Distribuidora Petroleo Ltda - Posto 
America de Mogi Mirim Ltda - José Chiarelli Neto e outros - Thiago Andrade Bueno Toledo - Manifestem-se as partes sobre a 
carta precatória devolvida com termo de audiência. - ADV: ALFREDO CHECCHIA NETO (OAB 120333/SP), THIAGO ANDRADE 
BUENO DE TOLEDO (OAB 156050/SP), CLAUDIO HENRIQUE ORTIZ JUNIOR (OAB 225209/SP), CAMILA SILVEIRA FRANCO 
DE PAULA FREITAS (OAB 251006/SP), GILMAR BEGO DA SILVA (OAB 166660/SP)

Processo 0012328-23.2012.8.26.0363 (036.32.0120.012328) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Angelo Francisco 
Carminatti e outro - Federação Meridional de Cooperativas Agropecuárias Ltda - FEMECAP - Município de Mogi Mirim - Estão, 
portanto, presentes, os requisitos legais, e, com fundamento nos artigos 1.238 e 1.241 do Código Civil, JULGO PROCEDENTE 
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o pedido para declarar a aquisição pelos autores, por USUCAPIÃO, da propriedade do imóvel designado como lote de terreno 
designado pelo n º 03, quadra G, do loteamento Parque Novacoop, localizado nesta urbe e comarca, com área de 443,40 m2., 
melhor descrito e caracterizado no memorial descritivo e planta de fls. 12/15 e inscrição (fl. 24), que desta ficam fazendo parte 
integrante e inseparável. Conseqüentemente, JULGO EXTINTO o processo a termo do Código de Processo Civil, art.269, I. 
Passada a presente em julgado, servirá de título aquisitivo para registro no Registro de Imóveis competente, expedindo-se 
mandado, instruído com a presente sentença, memorial descritivo e planta de fls. 12/15. Custas na forma da lei. P.R.I.C - ADV: 
EDSON DOVIGO (OAB 129088/SP), FRANCIS HENRIQUE THABET (OAB 169597/SP), ANDREIA MARTINS CRESPO (OAB 
233450/SP), RAMON ALONÇO (OAB 247839/SP)

Processo 0012617-29.2007.8.26.0363 (363.01.2007.012617) - Reintegração / Manutenção de Posse - Cia Itauleasing de 
Arrendamento Mercantil - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de 
dar cumprimento ao mandado nº 363.2014/016615-7, pela falta de complementação da diligência. Diante do exposto, devolvo 
o presente. O referido é verdade e dou fé. Mogi-Mirim, 13 de janeiro de 2015. - ADV: RICARDO ALEXANDRE PERESI (OAB 
235156/SP), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 122626/SP)

Processo 0012697-90.2007.8.26.0363 (363.01.2007.012697) - Outros Feitos não Especificados - Lizabete Penha Teixeira 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Álvará disponivel para impressão. - ADV: KARINA BACCIOTTI CARVALHO (OAB 
186442/SP), GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP)

Processo 0012848-56.2007.8.26.0363 (363.01.2007.012848) - Procedimento Ordinário - Edna Rodrigues Valeriano - Ao 
Autor: Manifeste-se sobre a planilha de cálculo. - ADV: NAILDE GUIMARÃES LEAL LEALDINI (OAB 191650/SP), ALEXANDRA 
DELFINO ORTIZ (OAB 165156/SP)

Processo 0013033-31.2006.8.26.0363 (363.01.2006.013033) - Procedimento Ordinário - Stefano Parenti Netto - Eaton Ltda 
Divisão Transmissões Mogi Mirim - Ante o exposto, com fundamento no artigo 269 inciso III do Código de Processo Civil JULGO 
PROCEDENTE a ação e HOMOLOGO por sentença o acordo das partes. Custas na forma da lei. Honorários aos advogados 
dativos no teto da tabela respectiva, se o caso. Expeçam-se certidões. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário. P. R. 
I. C. Mogi-Mirim,27 de janeiro de 2015. - ADV: ADELMO DA SILVA EMERENCIANO (OAB 91916/SP), VIRGÍNIA PARENTI (OAB 
164300/SP)

Processo 0013322-27.2007.8.26.0363 (363.01.2007.013322) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Silvana Egídio 
Barbosa Bovi - Álvará disponivel para impressão. - ADV: CAROLINA VITAL MOREIRA GOMES (OAB 209013/SP)

Processo 0013984-25.2006.8.26.0363 (363.01.2006.013984) - Procedimento Ordinário - Previdência privada - Rita Rosa 
Alves - Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 794 inciso I do Código 
de Processo Civil, nestes autos da ação de Cumprimento de Sentença que RITA ROSA ALVES moveu em face do INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS. Não sendo o caso de gratuidade da justiça, isenção legal, recolha o(a) exequente 
as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei Estadual n.º 11.608/2003, sob pena de inscrição de dívida ativa. 
Transitada esta em julgado e oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Honorários aos advogados 
dativos no teto da tabela respectiva, se o caso. Expeçam-se certidões. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário. 
Nada mais sendo requerido, ao arquivo. P.R.I.C. Mogi-Mirim,22 de janeiro de 2015 - ADV: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI 
(OAB 184479/SP)

Processo 0015012-96.2004.8.26.0363 (363.01.2004.015012) - Monitória - Cheque - Auto Posto Guacu Mirim Ltda - CERTIDÃO 
- MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 363.2014/012116-1, 
dirigi-me ao endereço indicado, onde há uma casa na frente e outra nos fundos, e após diligenciar por inúmeras vezes no local, 
deixei de proceder a PENHORA solicitada, uma vez ser informado que Ismael Fernando Janotto reside na casa da frente, onde 
sua esposa, Sra. Ana Paula Rodrigues do Prado, declarou que a empresa Fernando Janotto Me encontra-se desativada há 
mais de um ano, não mais possuindo bens e na casa não localizei bens penhoráveis para a garantia da dívida, em nome do 
requerido Ismael Fernando Janotto, que não os de uso necessário. Diante do exposto, devolvo o presente em cartório para as 
providências devidas. O referido é verdade e dou fé. Mogi-Mirim, 14 de janeiro de 2015. - ADV: ANTONIO RAFAEL ASSIN (OAB 
150383/SP)

Processo 3001345-74.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Andre Luis de Oliveira - Ao 
Autor: Manifeste-se sobre o Laudo. - ADV: IVANIA APARECIDA GARCIA (OAB 153094/SP)

Processo 3001881-85.2013.8.26.0363 - Monitória - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO NEGATIVO Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 363.2014/014714-4, dirigi-me ao 
endereço indicado, onde deixei de citar JOÃO ANTÔNIO BONATTI, uma vez ser informado estar estabelecido há um ano no 
local o Sr. Vandir Rondon Júnior, que declarou desconhecer o atual endereço do requerido supra. Diante do exposto, devolvo o 
presente em cartório para as providências devidas. O referido é verdade e dou fé. Mogi-Mirim, 01 de dezembro de 2014. - ADV: 
MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 3006602-80.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
Orlando Pissinatti Júnior - Diante do exposto, na forma do art. 269, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a ação para a) reconhecer o período de 01.01.1986 a 22.06.2009 como trabalhado pelo autor sob atividades 
especiais; b) determinar a autarquia ré que conceda o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ao autor desde 
a data de entrada do primeiro requerimento, qual seja, 15.09.2009; c) determinar a autarquia ré que proceda ao recalculo do 
salário-de-benefício do autor, devendo não limitar os salários-de-contribuição ao limite legal de pagamento de benefício; e, 
d) condenar a autarquia ré ao pagamento das parcelas, já recalculadas, do benefício desde a data de entrada do primeiro 
requerimento (15.09.2009), e ainda a diferença havida entre o novo salário e aqueles já pagos. As parcelas devidas e em 
atraso deverão ser corrigidas de acordo com os critérios do Provimento n. 26 da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 3ª 
Região, de 10 de setembro de 2001, incluindo-se os índices expurgados pacificados no STJ, conforme percentagens nos meses 
apontados no Capítulo V, item I do mesmo provimento, desde a data do vencimento de cada prestação. Tais parcelas serão 
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ainda acrescidas de juros legais de acordo com o estabelecido na Lei 9.494/97 com as mudanças da Lei 11.960/09. Em razão 
da sucumbência mínima da parte autora, condeno a autarquia ré ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora arbitro em 
10% sobre o valor da condenação. Não há condenação em custas e despesas em razão da isenção legal. Decorrido o prazo 
para apelo voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal Regional Federal 3ª Região, na forma do art. 475, I do CPC. P.R.I - 
ADV: ELIANA SILVERIO LEANDRO (OAB 278071/SP), AIRTON PICOLOMINI RESTANI (OAB 155354/SP)

Processo 3007086-95.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - VALDELICE DOS 
SANTOS DA SILVA - B B SEGUROS - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL - Mantenho a decisão saneadora de 
fls.168/vº, que afastou as preliminares e fixou os pontos controvertidos da demanda. Defiro a produção das provas requeridas às 
fls.185/186, notadamente a documental, que visa a formar o conjunto probatório para que este juízo tenha condições de julgar 
a demanda. Nesse sentido, defiro a expedição de ofício a Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim como requerido às fls.186. 
A prova pericial pleiteada às fls.186, por ora é desnecessária, visto que o prontuário é relatado o histórico de anomalias do 
falecido Osvaldo. Indefiro o pedido de expedição doa Banco do Brasil solicitado às fls.186, pois diverge completamente do objeto 
desta demanda. No mais, dado ao exíguo prazo para que o requerido apresente seu rol de testemunhas, já que a audiência de 
instrução foi designada para o dia 09/02, prudente a sua redesignação. Dessa forma, designo audiência de instrução, debates 
e julgamento para o dia 27 de Abril de 2015, às 16:20 horas. Rol de testemunhas em até 30 dias antes da audiência. Libere-se 
a pauta para o dia 09/02, às 16:20 horas, cientificando com urgência as partes. - ADV: LETICIA MULLER (OAB 262685/SP), 
FABIANO SALINEIRO (OAB 136831/SP)

Processo 3008208-46.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário - BANCO DO BRASIL S/A 
- MARIA EUGENIA JUNQUEIRA ADORNO e outros - Vistos. Considerando que as partes estão representadas, intimem-se, 
via DJE, a comparecerem no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÕES DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC), localizado na 
Avenida 22 de Outubro, 136, Jardim Santa Helena, CEP: 13806050, Mogi Mirim-SP, no dia 19/02/2015, às 11h20min para a 
audiência de conciliação designada. Intime-se. - ADV: ISABEL CRISTINA RODRIGUES (OAB 161497/SP), ANTONIO RAFAEL 
ASSIN (OAB 150383/SP), TATIANA MIGUEL RIBEIRO (OAB 209396/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 
107931/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FABIO RODRIGUES FAZUOLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DEMETRIUS APARECIDO RODRIGUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

Processo 0006203-68.2014.8.26.0363 - Outras medidas provisionais - Requisição para tratamento de sua saúde, em regime 
ambulatorial, hospitalar ou domiciliar - J.S.C.S. - J.L.O. - Vistos. Fls.35: Ciente. No mais, diga a requerente e o MP sobre a 
contestação ofertada às fls.24/25. Intime-se. (FL. 35...Oficio encaminhado pelo Instituto Bairral de Psiquiatria informando a 
realização da internação do requerido na data de 29/10/2014). - ADV: SONIA CRISTINA DE SOUZA (OAB 263527/SP), MARAISA 
ALVES DA SILVA COELHO (OAB 291117/SP)

Processo 0006600-30.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - LIVIA 
DANTAS DE MATOS - TIM CECULAR S/A - Vistos. Intime-se a requerente para que manifeste-se sobre a proposta de acordo 
apresentada às fls.66. Se de acordo, voltem conclusos para homologação. Intime-se. - ADV: VANALDO NÓBREGA CAVALCANTE 
(OAB 205057/SP), TÁSSIA DURÃES DE BRITO (OAB 296957/SP)

Processo 0006637-96.2010.8.26.0363 (363.01.2010.006637) - Procedimento Ordinário - Elisangela Mendes Sarpa - Vistos. 
Ante a certidão da serventia de fls.374/375, determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 360 dias, para que o recurso 
especial possa ser julgado no STF. Intime-se. - ADV: MARCELO KUTUDJIAN (OAB 106361/SP), MARCELO HILKNER ALTIERI 
(OAB 154485/SP), ANDREA CEPEDA KUTUDJIAN (OAB 106337/SP), SAYURI SANDRA TAKIGAHIRA (OAB 163340/SP), 
CLAUDIONOR VIEIRA BÁUS (OAB 192560/SP)

Processo 0006944-50.2010.8.26.0363 (363.01.2010.006944) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
V.H.G.R. - Vistos. A recusa do requerente na realização dos exames em laboratório particular não merece acolhimento, pelas 
seguintes razões: Os requeridos se propõe a custear o exame; Não há motivos ou fatos que desabonem os laboratório; A 
efetividade e a celeridade processual devem ser sobejadas, num feito que se arrasta a mais de 05 anos, sendo que o IMESC, 
está agendando exames com mais de 05 meses; Os requeridos possuem idade avançada e o deslocamento a distante cidade 
de São Paulo, além de custos a serem dispendidos, acarretaria um desgaste desnecessário a saúde de todos os envolvidos, 
quando o exame pode ser realizado em localidade mais próxima. Por todos esses motivos, indefiro o pedido do autor e autorizo 
que os exames se realizem nesta localidade em laboratório particular a ser indicado pelos requerido às suas expensas, com 
prévia indicação do dia horário e local para que as intimações sejam realizadas. Intime-se. - ADV: DEBORA ZELANTE (OAB 
117204/SP), ROSELI APARECIDA DE ALMEIDA (OAB 84542/SP)

Processo 0007434-24.2000.8.26.0363 (363.01.2000.007434) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Cesar Lopes de Macedo - Madeiras Criacao Ltda e outros - Vistos. Recebo a apelação apresentada às fls.489/509 em seus 
regulares efeitos. Intimem-se os requeridos para contra-razões no prazo legal. Após, regularizados os autos, subam a superior 
instância com as cautelas legais. Intime-se. - ADV: MONICA BURALLI REZENDE PAVANELLO (OAB 134082/SP), MÁRCIO DE 
LELIS MARTINI (OAB 185675/SP), ANA ROBERTA BIAZOTO VILAS BOAS (OAB 142204/SP), JOAO BALLESTEROS NETO 
(OAB 11264/SP)

Processo 0007581-30.2012.8.26.0363 (363.01.2012.007581) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Edvan 
Peças e Acessórios para Vans Ltda Epp - Fls.25: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo requerido (60 DIAS) . Decorrido o 
seu termo, requeira o autor o que de direito. - ADV: GESLER LEITÃO (OAB 201023/SP)

Processo 0007764-30.2014.8.26.0363 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - LAZARA MARIA DE OLIVEIRA VITAL 
- C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que em cumprimento ao determinado no r.Despacho de fls. 37/38, destes autos verifiquei o 
seguinte: Item 2- Com relação ao autor(a) da herança: em ordem; Item 3- Com relação ao(s) herdeiro(s): em ordem; Item 4- Com 
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relação aos documentos comprobatórios das situações acima mencionadas: falta certidão negativa federal; Item 5- Com relação 
a relação completa de bens imóveis: em ordem; Item 6- Com relação ao plano de partilha: em ordem; Item 7- Com relação aos 
impostos de transmissão causa mortis e as custas judiciais: não foi recolhido o imposto “causa mortis”. Certifico ainda que, que 
encaminhei para publicação a intimação do(s) defensor(es) da inventariante, para, no prazo de 15(quinze) dias, suprir(em) as 
falhas acima descritas. - ADV: VANDERLEI VEDOVATTO (OAB 168977/SP)

Processo 0007865-67.2014.8.26.0363 - Mandado de Segurança - Vaga em creche - I.H.S.B. - Ante o exposto, JULGO 
EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO o presente processo, com fundamento no artigo 267, inciso VI do Código de 
Processo Civil. Cobre-se o mandado expedido, independente de cumprimento. Oportunamente, transitada esta em julgado, 
arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Honorários aos advogados dativos no máximo da tabela respectiva, se o caso. 
Expeçam-se certidões. P. R. I. C. Mogi-Mirim,27 de janeiro de 2015 - ADV: GILBERTO ANTONIO DE CAMARGO DECOURT 
(OAB 73050/SP)

Processo 0007900-37.2008.8.26.0363 (363.01.2008.007900) - Procedimento Ordinário - Alice Rafael Contessoto - Vistos. 
Cumpra-se o V. Acórdão. Requeiram os interessados o que de direito. Intime-se. - ADV: RENATA DE ARAUJO (OAB 232684/
SP)

Processo 0009097-17.2014.8.26.0363 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - H.F.L. - SERVE A 
PRESENTE DECISÃO DE MANDADO. Cite-se o executado para que no prazo de 03 dias efetue o pagamento do débito alimentar 
ou justifique a impossibilidade de fazê-lo sob pena de prisão. Intime-se e ciência ao MP. - ADV: ANDRÉ APARECIDO QUITERIO 
(OAB 218683/SP)

Processo 0009236-66.2014.8.26.0363 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - JOSÉ LUIZ DA SILVA e outro - Certifico 
e dou fé que em cumprimento ao determinado no r. despacho de fls. 35/36, destes autos verifiquei o seguinte: Item 2- Com 
relação ao autor(a) da herança: em ordem; Item 3- Com relação ao(s) herdeiro(s): faltam os documentos dos herdeiros (RG, 
CPF e endereço); As herdeiras Mara Raquel, Mara Dolores e Iris não estão representadas nos autos; Falta documentação 
e representação dos cônjuges das herdeiras Mara Raquel e Mara Dolores (RG, CPF e endereço); Item 4- Com relação aos 
documentos comprobatórios das situações acima mencionadas: falta certidão negativa federal e municipal; Item 5- Com relação 
a relação completa de bens imóveis: falta cópia do IPTU com valor venal do imóvel de matrícula nº 10432; Item 6- Com relação 
ao plano de partilha: não apresentado; Item 7- Com relação aos impostos de transmissão causa mortis e as custas judiciais: não 
foram recolhidos. Intimação do defensor da inventariante, para, no prazo de 15(quinze) dias, suprir as falhas acima descritas. - 
ADV: ALCIDES PINTO DA SILVA JUNIOR (OAB 50286/SP)

Processo 0009593-17.2012.8.26.0363 (363.01.2012.009593) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Antonio Roberto 
de Lima - Diogo Batista de Oliveira - Ante o exposto, e pelo mais que dos autos constam, deixo de conhecer da presente 
exceção de pré-executividade e condeno o excipiente nas custas acrescidas. Sem condenação em honorários por se tratar de 
mero incidente (artigo 20, parágrafo 1º, do CPC). Intime-se. - ADV: VERALDO NUNES DOS SANTOS JUNIOR (OAB 305529/
SP), CELINA CLEIDE DE LIMA (OAB 156245/SP), MARCOS ANTONIO ZAFANI CORDEIRO (OAB 156257/SP)

Processo 0010104-44.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - IVANI DA SILVA SOUZA - Ao autor: 
manifeste-se sobre a contestação. - ADV: CLÉA REGINA SABINO DE SOUZA (OAB 263355/SP)

Processo 0010401-51.2014.8.26.0363 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - G.K.P.O. - Vistos. 
SERVE A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO. Vistos. À míngua de maiores elementos, arbitro os alimentos provisórios a 
serem pagos mensalmente pelo requerido a partir da intimação desta decisão em 1/3 do salário mínimo nacional. Oficie-se para 
desconto e solicite-se informações acerca dos ganhos percebidos pelo requerido. Determino a realização de minuta e remessa 
ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos, instalado nesta Comarca, visando uma possível conciliação entre as partes. Com 
a informação sobre a data e horário, intimem-se as partes para comparecerem à audiência. No mesmo ato, cite(m)-se(m) o(s) 
requerido(s) advertindo(s) de que o prazo para contestação, de que 15 dias, fluirá a partir do dia seguinte ao da audiência, caso 
reste infrutífera, devendo protocolizar a contestação neste juízo (e não do CEJUSC) que é competente para o processamento do 
feito. Intime-se e ciência ao MP. - ADV: MARAISA ALVES DA SILVA COELHO (OAB 291117/SP)

Processo 0010403-21.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E.G.F.S. - Vistos. SERVE 
A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO. Vistos. À míngua de maiores elementos, arbitro os alimentos provisórios a serem 
pagos mensalmente pelo requerido a partir da intimação desta decisão em 50% do salário mínimo nacional. Oficie-se para 
desconto e solicite-se informações acerca dos ganhos percebidos pelo requerido. Determino a realização de minuta e remessa 
ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos, instalado nesta Comarca, visando uma possível conciliação entre as partes. Com 
a informação sobre a data e horário, intimem-se as partes para comparecerem à audiência. No mesmo ato, cite(m)-se(m) o(s) 
requerido(s) advertindo(s) de que o prazo para contestação, de que 15 dias, fluirá a partir do dia seguinte ao da audiência, caso 
reste infrutífera, devendo protocolizar a contestação neste juízo (e não do CEJUSC) que é competente para o processamento do 
feito. Intime-se e ciência ao MP. Intime-se. - ADV: LUCIANA GARCIA CRUZ (OAB 277930/SP)

Processo 0010448-25.2014.8.26.0363 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.G.M.S. - SERVE A PRESENTE 
DECISÃO DE MANDADO. Vistos. À míngua de maiores elementos, arbitro os alimentos provisórios a serem pagos mensalmente 
pelo requerido a partir da intimação desta decisão em 1/3 do salário mínimo nacional. Oficie-se para desconto e solicite-se 
informações acerca dos ganhos percebidos pelo requerido. Determino a realização de minuta e remessa ao Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos, instalado nesta Comarca, visando uma possível conciliação entre as partes. Com a informação sobre a data 
e horário, intimem-se as partes para comparecerem à audiência. No mesmo ato, cite(m)-se(m) o(s) requerido(s) advertindo(s) 
de que o prazo para contestação, de que 15 dias, fluirá a partir do dia seguinte ao da audiência, caso reste infrutífera, devendo 
protocolizar a contestação neste juízo (e não do CEJUSC) que é competente para o processamento do feito. Intime-se e ciência 
ao MP. - ADV: DOUGLAS NILTON WHITAKER (OAB 35119/SP)

Processo 0010814-64.2014.8.26.0363 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - ELOAH MELO DA CUNHA - Ao Autor: 
Recolher a taxa para realização da pesquisa Bacenjud. - ADV: JOSE GEORGE FERRAZ (OAB 143193/SP)
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Processo 0010885-66.2014.8.26.0363 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Ante o exposto, JULGO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO o presente processo, com fundamento 
no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. Cobre-se o mandado expedido, independente de cumprimento. 
Oportunamente, transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Honorários aos advogados dativos 
em 70% da tabela respectiva, se o caso. Expeçam-se certidões. P. R. I. C. Mogi-Mirim,22 de janeiro de 2015. - ADV: LEDA 
MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 0010987-88.2014.8.26.0363 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - João Carlos Lovo - Certifico e dou fé 
que em cumprimento ao determinado no r. despacho de fls. 12/13, destes autos verifiquei o seguinte: Item 2- Com relação ao 
autor(a) da herança: em ordem; Item 3- Com relação ao(s) herdeiro(s): faltam os documentos e representação dos herdeiros 
Iraci, Iracema, Inês, Irenilde, Sebastião e Felício, bem como de seus respectivos cônjuges; Item 4- Com relação aos documentos 
comprobatórios das situações acima mencionadas: falta certidão negativa federal e municipal; Item 5- Com relação a relação 
completa de bens imóveis: não apresentado; Item 6- Com relação ao plano de partilha: não apresentado; Item 7- Com relação 
aos impostos de transmissão causa mortis e as custas judiciais: não foram recolhidos. Intimação do defensor da inventariante, 
para, no prazo de 15(quinze) dias, suprir as falhas acima descritas. - ADV: JOSE GEORGE FERRAZ (OAB 143193/SP)

Processo 0011176-76.2008.8.26.0363 (363.01.2008.011176) - Procedimento Ordinário - Célia Bueno Rennó Raphaelli - 
Vistos. Considerando que a sentença proferida restou ratificada pela superior instância, arquive-se o feito. Intime-se. - ADV: 
EMERSON BARJUD ROMERO (OAB 194384/SP)

Processo 0011593-97.2006.8.26.0363 (363.01.2006.011593) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação 
- Espécies de Contratos - Banco Itaú Sa - Antonio Carlos Incerpi Romanello - Vistos. Manifeste-se o exequente quanto à 
petição e documentos de fls. 406/409. Int. Mogi-Mirim, 03 de dezembro de 2014. - ADV: ROSA MARIA ROSA HISPAGNOL (OAB 
81832/SP), ELVIO HISPAGNOL (OAB 34804/SP), FABRICIO BENNATON DE ALMEIDA MORAIS (OAB 253866/SP), CLAUDIA 
NAHSSEN DE LACERDA FRANZE (OAB 124517/SP), ANDRE LUIS BENTO GUIMARAES (OAB 111920/SP)

Processo 0012035-68.2003.8.26.0363 (363.01.2003.012035) - Procedimento Ordinário - Jose Carlos de Moraes Junior - 
Banco do Estado de Sao Paulo Sa e outro - Vistos. Em vista da digitalização dos autos no STF, aguarde-se pelo prazo de 180 
dias, informações sobre o julgamento do recurso especial. Intime-se. - ADV: CECILIA DE OLIVEIRA CRESPI (OAB 120650/SP), 
BENEDITA MARIA DO CARMO F DA SILVA (OAB 76731/SP), MAURICIO SANITA CRESPO (OAB 124265/SP), FABIO FRASATO 
CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 0016109-29.2007.8.26.0363 (363.01.2007.016109) - Procedimento Sumário - Responsabilidade da Administração 
- Elidemir Silva Damálio - Vistos. Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais em fase de Liquidação de Sentença 
promovida por Elidemir Silva Damálio, em face do Departamento de Serviços Municipais da cidade de Mogi Mirim-SP. Realizada 
a liquidação por arbitramento, o laudo pericial concluiu que o valor a ser indenizado perfaz o total de R$ 7.000,00 (sete mil 
reais) (fls. 126/130 e 150/151), isento de juros e correção monetária, nos termos do quanto decidido no v. Acórdão de fls. 86/89. 
Instadas a se manifestarem sobre o laudo, as partes nenhum argumento trouxeram aos autos que desabonasse o laudo, realizado 
com lisura e imparcialidade. Destarte, nos termos do artigo 475-D, parágrafo único do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 
o laudo pericial, fixando o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a ser indenizado ao autor. Em 10 (dez) dias, manifeste-se o 
autor em termos de prosseguimento. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: CLAREANA FALCONI 
MAZOLINI VEDOVOTO (OAB 251883/SP), JOSE AUGUSTO FRANCISCO URBINI (OAB 198472/SP), ALCIDES CARMONA 
(OAB 168115/SP), GUSTAVO LUIZ RODRIGUES LANCELLOTTI (OAB 160394/SP)

Processo 3000120-19.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - 
LAURENTINO FRANCISCO - Vistos. Em cumprimento ao V. Acórdão, determino a realização da prova pericial para comprovar as 
condições insalubres do autor no seu ambiente de trabalho. Para tanto nomeio o Sr.HUMBERTO BARROS BARISON, arbitrando 
seus honorários em R$200,00. Faculto as partes o prazo de 10 dias para indicação de assistentes técnicos e apresentação de 
quesitos. Intime-se. - ADV: CELSO ROBERT MARTINHO BARBOSA (OAB 340016/SP), EMERSON BARJUD ROMERO (OAB 
194384/SP)

Processo 3001560-50.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria Amélia Tellini Galli 
- Prefeitura Municipal de Mogi Mirim - ÀS PARTES: Manifestem-se sobre o laudo. - ADV: LETICIA MULLER (OAB 262685/SP), 
CLAREANA FALCONI MAZOLINI VEDOVOTO (OAB 251883/SP)

Processo 3001572-64.2013.8.26.0363 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - P.G.S.V. - Ante o exposto, 
JULGO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO o presente processo, com fundamento no artigo 267, inciso VIII do Código 
de Processo Civil. Cobre-se o mandado expedido, independente de cumprimento. Oportunamente, transitada esta em julgado, 
arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Honorários aos advogados dativos em 70% da tabela respectiva, se o caso. 
Expeçam-se certidões. P. R. I. C. Mogi-Mirim,27 de janeiro de 2015. - ADV: ELAINE VICENTE FERREIRA (OAB 145842/SP)

Processo 3006235-56.2013.8.26.0363 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.S.O. - Manifeste-se a autora 
sobre a Carta Precatória Devolvida Negativa. - ADV: DENILSON ANTONIO DE CASTRO (OAB 199958/SP)

Processo 3007137-09.2013.8.26.0363 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- D M A MARTINS EQUIPAMENTOS ME - - DEISE MARIA ANDREOTTI MARTINS - ITAÚ UNIBANCO S/A - Vistos. Processo 
em ordem com partes legítimas e devidamente representadas. A questão da impenhorabilidade dos bens de trabalho, constitue 
matéria de mérito e como tal será apreciada quando da prolação da sentença. Afasto a preliminar de carência de ação, visto 
que o título(cédula de crédito bancário), é titulo certo e líquido. Nesse sentido vide o seguinte entendimento jurisprudencial: 
Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédulas de crédito bancário. 1. Alegação de inexistência de título líquido, certo e 
exigível. Execução fundada em cédulas de crédito bancário, que são definidas na Lei nº 10.931/2004 como títulos executivos 
extrajudiciais, líquidos, certos e exigíveis pela soma nelas indicada (art. 28). Aplicação também da Súmula 14 do TJSP. 2. 
Existência de ação de prestação de contas em andamento. Irrelevância, pois a propositura de qualquer ação relativa ao débito 
constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Exegese do artigo 585, § 1º, CPC. Pretensão 
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à suspensão da execução. Descabimento. Relação de prejudicialidade ou conexão não evidenciada. Recurso não provido.
Relator(a): Gilberto dos Santos- Comarca: São Paulo- Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Privado- Data do julgamento: 
19/01/2015- Data de registro: 19/01/2015 Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Sem irregularidades 
ou nulidades a serem sanadas ou o feito por saneado A capitalização mensal de juros foi expressamente convencionada pelas 
partes, e encontra-se prevista no contrato (fls.42). Desta forma, conforme vem entendendo a jurisprudência mais recente, 
havendo previsão contratual, essa forma de cálculo de juros deve ser respeitada, não se verificando nenhum abuso nesse 
caso. Nesse sentido destaco: “Ação monitória. Contratos bancários. Embargos acolhidos em parte. Afastados os lançamentos 
a título de devolução de cheques descontados ante a ausência de comprovação. Apelo de ambas as partes. Apelo do devedor. 
Juros remuneratórios. Lei de Usura que não se aplica aos bancos. Bancos que podem cobrar juros acima do limite de 12% ao 
ano. Incidência de recurso repetitivo. Banco que cobra o valor previamente pactuado. Impossível a redução. Juros capitalizados 
mensalmente. Possibilidade. Contrato firmado após a edição da MP 1963-17/2000 atual MP 2.170-36/2001. Precedentes do 
STJ. Inexistência de inconstitucionalidade da MP 2.170-36 - ADI 2316-DF não suspendeu eficácia da MP. Ausente a abusividade 
alegada na cobrança dos encargos, impossível aplicar o instituto da lesão. Apelo do banco. Alegação de fato novo. Banco 
que tenta justificar os lançamentos a título de devolução de cheques descontados trazendo depoimento do devedor em outro 
processo. Impossibilidade, era dever do banco, ao ingressar com a ação monitória instruí-la com todos os documentos. Descontos 
de títulos que exigem o contrato, bem como o borderô de cada operação. Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (“0019725-
77.2010.8.26.0566; Apelação; Relator(a): Virgilio de Oliveira Junior; Comarca: São Carlos; Órgão julgador: 21ª Câmara de Direito 
Privado; Data do julgamento: 03/09/2012; Data de registro: 17/09/2012; Outros números: 197257720108260566). “CONTRATO 
BANCÁRIO - Financiamento - Capitalização mensal - Admissibilidade - Contrato firmado após a edição da MP 1963 de março 
de 2000 e com cláusula expressa nes se sentido - Revi são afastada - Recurso da autora não provido e recurso do banco réu 
provido.”( 2 - 0000708-30.2011.8.26.0369; Apelação; Relator(a): Rubens Cury; Comarca: Monte Aprazível; Órgão julgador: 18ª 
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 18/07/2012; Data de registro: 17/09/2012). Portanto, a questão da capitalização 
mensal de juros já fica reconhecida como válida. O ponto controvertido da demanda é a comprovação da aplicação das taxas 
convencionadas pelas partes no contrato, que deve ser a menor contratada, no caso, a de 08,59% ao mês (e não 168,30% ao 
ano), razão pela qual se faz necessária a perícia contábil para apurar se esse índice foi observado. Nomeio o perito ANDRÉ 
CHRISTOVÃO DA SILVA, que deverá verificar o ponto acima indicado por este juízo e também verificar se houve, no lugar da 
aplicação da taxa convencionada, a aplicação de comissão de permanência cumulada com outros índices. Deverá refazer os 
cálculos para aplicar a taxa mensal de 08,59% ao mês, mas com juros capitalizados. Deverá verificar quais outras taxas foram 
aplicadas (tarifa de cadastro, tarifa de emissão de boletos e quais seus valores) realizando cálculos sem a incidência e com 
a incidência destas, para que este juízo, posteriormente, analise se devem, ou não, serem cobradas. Como o requerente é 
beneficiário da assistência judiciária gratuita, arbitro os honorários do sr. perito no valor máximo previsto no convênio da PGE. 
Oficie-se para depósito. Laudo pericial em até 30 dias da comunicação da reserva de numerário. Defiro, às partes, desde logo, o 
prazo de 05 (cinco) dias para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, sob pena de preclusão. Intime-se. - ADV: 
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ISLE BRITTES JUNIOR (OAB 111276/SP)

Processo 3007405-63.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Renova Companhia 
Securitizadora de Créditos Financeiros F I - Vistos. Defiro a substituição processual requerida. Proceda a serventia as anotações 
necessárias no sentido de ficar constando no sistema no polo ativo, RENOVA- COMPANHIA SECUTITIZADORA DE CRÉDITOS 
FINANCEIROS S.A. Cientifique o executado. Antes, porém, defiro a vista dos autos fora do cartório para o exequente pelo prazo 
de 15 dias. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE NELSON FERRAZ (OAB 30890/PR)

Processo 3007407-33.2013.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - CLAUDETE MARIA FARIAS 
DAMIÃO - TIM CELULAR - Vistos. Manifeste-se o credor em termos de prosseguimento, na forma do que dispõem os artigos 
475-B, caput, e 475-I, ambos do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 11.232/05. No silêncio e, decorrido 
o lapso mencionado no artigo 475-J, parágrafo 5º, do sobredito diploma legal, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: LETICIA 
MULLER (OAB 262685/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP), MARIANA CARDADOR FRANCISCO (OAB 
250621/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MOGI MIRIM EM 09/02/2015

PROCESSO :0000941-06.2015.8.26.0363
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 242/2015 - Mogi-Mirim
AUTOR : J.P.
INDICIADO : W.C.V.
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0000942-88.2015.8.26.0363
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 246/2015 - Mogi-Mirim
AUTOR : J.P.
INDICIADO : C.R.R.
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0002124-46.2014.8.26.0363
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 86/2014 - Mogi-Mirim
AUTOR : Justiça Pública
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DECLARANTE : JAIRO CARDOSO
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000967-04.2015.8.26.0363
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 054/2015 - Mogi-Mirim
AUTOR : J.P.
INDICIADO : L.A.B.
VARA :1ª VARA

3ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MOGI MIRIM  SP.

JUIZ(A) DE DIREITO DR. FABIO RODRIGUES FAZUOLI

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0030/2015

Processo 0001400-81.2010.8.26.0363 (363.01.2010.001400) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes Previstos no 
Estatuto do Idoso - Luiz Roberto de Camargo - Analisando os autos, verifico que houve prolação de sentença absolutória, porém 
sem a intimação do advogado do acusado até a presente data. Desta forma, para evitar futura alegação de nulidade, torno sem 
efeito o despacho de fls. 318 e determino, incialmente, a intimação do defensor acerca da sentença proferida e do prazo legal 
para eventual interposição de recurso. Ciência ao Ministério Público. Dil.Int. ( Tópico final da r. sentença ....  Ante o exposto, 
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 
ABSOLVO LUIS ROBERTO DE CAMARGO, qualificado a fls.42, da conduta prevista na denúncia. Oportunamente, expeça-se 
certidão de honorários ao advogado nomeado. Custas na forma da lei. P.R.I.C. e ciência ao Ministério Público. Mogi Mirim, 5 de 
agosto de 2014. MARIA RAQUEL CAMPOS PINTO TILKIAN NEVES -Juíza de Direito

- ADV: SEBASTIÃO CLAUDIO FIRMINO (OAB 248357/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDA CHRISTINA CALAZANS LOBO E CAMPOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTONIO MESTRINEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0007/2015
Processo 0000179-87.2015.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - W2C COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA - ME / M DE L D MEIRA FARMACIA LTDA - ME - SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA 
- Vistos. Cuida-se de ação de cobrança, cujo objeto é a satisfação de dívida, relativa a débito de montante que não alcança 
três dígitos, ou seja, de ínfimo valor. Pois bem. Havendo de ser realizado pelo juízo da ação, a qualquer tempo, o controle dos 
pressupostos processuais e condições da ação, tenho que o presente feito deve ser extinto, sem julgamento de mérito, diante 
da ausência de interesse processual em seu prosseguimento, por analogia ao art. 267, VI, do Código de Processo Civil. É 
consabido que o interesse processual se materializa no binômio “necessidade” e “utilidade” do provimento almejado, sendo que 
o manejo do direito de ação somente está legitimado nos casos em que o exercício da jurisdição trouxer resultados práticos 
válidos e não atentar contra o princípio da eficiência, inserto no art. 37 da CF/88. Nestes termos, tenho que falte interesse à 
autora para o prosseguimento da ação em questão, diante da manifesta insignificância do valor da dívida. Ora, é inaceitável 
que se dê tramitação e aplique-se a máquina judiciária, com todos os ônus daí decorrentes, à cobrança em que se pretende 
realizar apequenada quantia que, aliás, não é suficiente sequer para cobrir os custos com as publicações, as intimações, os 
ofícios, as despesas com eventuais cartas precatórias, os cumprimentos de mandados, etc. Ainda, não podemos olvidar o tempo 
despendido pelos serventuários da justiça e demais serviços a esta atrelados, o que tem um custo muito superior do que o 
crédito irrisório que se pretende cobrar. Assim, o valor de R$ 65,60 se demandado, torna-se absolutamente inviável, uma vez 
que o objeto do processo é infinitamente insignificante perante o valor que seria necessário para o andamento do feito, isso sem 
falarmos na hipótese de ser necessário executar forçadamente a decisão proferida. Logo, é de rigor a extinção da presente ação 
concernente ao débito indicado a fls. 02. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito o que faço com fulcro no art. 267, inciso VI 
do CPC com relação ao débito indicado pela requerente no importe de R$ 65,60. P.R.I.C. - ADV: LEANDRA ROMAN DE BRITO 
(OAB 245140/SP), MARIA DE LOURDES GARZÃO OLIVEIRA GAETA (OAB 230284/SP)

Processo 0000186-79.2015.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A G DE OLIVEIRA 
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - ME - ELISEU PINHEIRO - Vistas dos autos ao autor para: Regularizar, em cinco dias, a 
petição inicial e instrumento de procuração (falta de assinatura). - ADV: SELMA HONORIO CORREA (OAB 120256/SP)

Processo 0000346-07.2015.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Jéssica Cristina Sobottka - BANCO PANAMERICANO S/A - Vistos. Os documentos de fls. 11/12 permitem 
constatar que, de fato, a parte autora efetuou no dia 31/05/2013 o pagamento da proposta para pagamento da dívida advinda 
do cartão de n. 4068977151121001. Entretanto, a parte requerida, com relação ao mesmo débito, inseriu o nome da requerente 
junto aos órgãos de proteção, o que, é, em tese, indevido. Ante o exposto e, por estarem presentes o “fumus boni iuris”, e o 
“periculum in mora”, DEFIRO a tutela antecipada para determinar a expedição de ofício ao(s) órgão(s) de proteção ao crédito 
indicado(s) na inicial para que excluam a divulgação da restrição em nome da parte requerente, enquanto pendente o julgamento 
desta ação. No mais, encaminhem-se os autos ao CEJUSC local para designação de audiência de tentativa de conciliação. Int. 
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- ADV: RENATO GOMES MARQUES (OAB 142834/SP)
Processo 0000694-25.2015.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ANDRE 

ALBEJANTE MAZON - ÉRICA PATRICIA RECHIA - Vistos. De conhecimento geral é o entendimento de que a Lei 9.099/95, 
na esfera cível, veio a instituir procedimento especial, como opção ao procedimento comum sumário ou ordinário, a teor do 
disposto no artigo 3º, da citada Lei. Assim, estabeleceu vantagens, tais como isenção de custas e despesas processuais, 
bem como verbas honorárias, por sucumbência em primeiro grau de jurisdição, e, em contrapartida, desvantagens, tais como 
a impossibilidade de citação editalícia ou obtenção de julgado condenatório acima do teto legal, em razão do valor fixado em 
quarenta salários mínimos, não obstante a permissividade de se processar, independentemente deste, as causas do artigo 
275, II, da Lei processual Civil, implicando, por óbvio, em renúncia ao excedente no caso de impossibilidade de acordo. No 
mais, impôs rito próprio, no qual, somente em casos específicos, chamou à subsidiariedade o Código de Processo Civil, não 
ocorrendo tal situação, em especial, no que concerne à tutela antecipatória ou acautelatória de direitos. Assim, para obtenção 
das medidas supramencionadas, deveria a autora se valer da Justiça Comum, bem como dos procedimentos ali pertinentes. 
É certo que a doutrina e principalmente a jurisprudência têm, atualmente, relativizado tal posição, apenas e tão somente 
para casos, como se diz, excepcionalíssimos, ou seja, situações que estariam além de qualquer dúvida, acima de qualquer 
probabilidade de inverdade, ficando a critério do magistrado tal análise. Nesse sentido: 8. Excepcionalmente, (grifei) o pedido 
inicial será encaminhado ao Juiz responsável antes da designação da audiência ou da expedição da carta ou mandado de 
citação, para fim de apreciação de pedido liminar, antecipação da tutela, emenda da inicial ou outra providência que se mostre 
necessária (Provimento CSM 1670/2009). Entretanto, não é o caso dos autos uma das hipóteses permissivas de mitigação 
das regras acima mencionadas, pois, apesar das alegações da parte autora, entendo ausentes os requisitos do artigo 273, do 
CPC e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. No mais, solicite-se ao CEJUSC que designe data e hora para realização 
de audiência de tentativa de conciliação, expedindo a serventia o necessário. Int. - ADV: ROBERTA SOUZA CARVALHO DE 
MOURA (OAB 248927/SP), JOELMA FRANCO DA CUNHA (OAB 251046/SP)

Processo 0000814-68.2015.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
LUCIANA MARCIA DOS SANTOS RAMASCO - SERRA NEGRA FOMENTO COMERCIAL LTDA - Constato que a petição veio 
sem assinatura e desacompanhada de documentos a instruí-la. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para regularização. 
Int. - ADV: ANA CLAUDIA BENATTI CATOZZI (OAB 123658/SP)

Processo 0000904-76.2015.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA 
CREUZA DOS SANTOS - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - - UNIMED 
CAMPINAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - Vistos. Intime-se a autora a emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) 
dias, sob pena de extinção, para valorar a cirurgia que pleiteia, somando ao valor dos danos morais, a fim de atribuir valor 
correto à causa. Int. - ADV: CARLOS JORGE OSTI PACOBELLO (OAB 156188/SP)

Processo 0001096-43.2014.8.26.0363/01 - Cumprimento de sentença - Telefonia - WEBER GUERALDO - TELEFÔNICA 
BRASIL S.A - Vistos. A despeito da certidão de fls. 40 da serventia, verifico que a parte executada comprovou a feitura de 
depósito judicial (fls. 44) do valor remanescente, com o fito de quitar o débito. Assim, tenho por satisfeito o crédito da exequente 
e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente execução, e o faço com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo 
Civil. Expeça-se mandado de levantamento em favor da parte exequente e, depois de ultimada a providência, intime-a a retirar 
referido documento em cartório, mediante recibo nos autos. P.R.I e, após, comunique-se, arquivem-se e, oportunamente, 
destruam-se os autos nos termos do Provimento 1670/2009. Certifico e dou fé que expedi mandado de levantamento (guia n.º 
17/2015) referente ao depósito de fls. 44 nesta data, e que o mesmo encontra-se disponível para retirada pela parte interessada. 
Nada Mais. - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP)

Processo 0001135-40.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - WALTER MARQUES - Marcelo José 
dos Santos - Vistos. Procedi, nesta data, via sistema RENAJUD, o bloqueio para fins de transferência, de 02 (dois) dos veículos 
indicados - os quais são os únicos que constam como sendo de propriedade do executado - consoante documento que adiante 
segue. No mais, expeça-se mandado para penhora e avaliação de 01 (um) dos veículos em questão, cujo valor seja suficiente à 
cobertura do débito. Instrua-se o mandado com ofício para auxílio policial, se necessário, e, ainda, diante dos termos da certidão 
lançada a fls. 16, fica autorizada ordem de arrombamento, se preciso for, cujas despesas correrão por conta do executado. Int. 
- ADV: SUZETE MARIA DA ROCHA CAMPOS (OAB 150227/SP)

Processo 0001503-49.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - Vera Ligia da Silva 
- Banco do Brasil S/A - Vistos. Ante o depósito judicial efetivado pela parte executada para quitação do débito, bem como da 
manifestação de concordância da parte exequente, JULGO EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 794, 
I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento em favor da parte exequente e, depois de ultimada a 
providência, intime-a a retirá-lo em cartório, mediante recibo. P.R.I.C. Certifico e dou fé que expedi mandado de levantamento 
(guia n.º 15/2015) referente ao depósito de fls. 96 nesta data, e que o mesmo encontra-se disponível para retirada pela parte 
interessada. Nada Mais. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), FILIPE ADAMO GUERREIRO (OAB 
318607/SP)

Processo 0002155-66.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
GUSTAVO BASTOS MACHADO - DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS ALLEGRO LTDA - - BANCO ITAU UNIBANCO S/A - Vistas 
dos autos ao réu para: ( X ) Apresentar cálculo atualizado do débito e requerer o que de direito, em 05 dias, ante o trânsito em 
julgado da sentença (DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS ALLEGRO LTDA). - ADV: DONATO ARTUSO NETO (OAB 123824/SP), 
TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP), ALEXANDRE RICARDO ARANHA LENAT (OAB 118931/SP)

Processo 0002474-34.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - DIEGO PEREIRA DA 
SILVA - - ELIANE PEREIRA DA SILVA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE “8 DE ABRIL” - Vistos. Com a contestação 
apresentada a fls. 54/66, a parte requerida impugnou várias questões relativas ao pedido inicial, inclusive na forma de preliminar 
e, em razão disso, buscando sanear o feito, passo a analisá-las: 1 - Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, 
vez que embora o veículo não seja de propriedade do requerido, era dirigido por seu empregado, conforme assumiu no texto de 
sua contestação; 2 - Rejeito, ainda, o pedido de denunciação da lide, em razão do contido no artigo 10, da Lei 9.099/95. Ante 
o exposto, fixo como único ponto controvertido a questão de o semáforo estar verde para a parte autora ou para a parte ré, no 
momento da colisão e, para tanto, designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 05 DE MARÇO DE 2015, 
ÀS 14:30H. As partes devem ser intimadas por intermédio de seus advogados e poderão trazer suas testemunhas, até o máximo 
de 03 (três), independentemente de intimação, ou apresentar requerimento para intimação destas, em até 05 (cinco) dias antes 
da audiência, nos termos do artigo 34, da Lei 9.099/95. Int. - ADV: VALQUIRIA AMALIA ALO EILERS (OAB 93571/SP), DANIEL 
VERDOLINI DO LAGO (OAB 286079/SP)

Processo 0002565-03.2009.8.26.0363 (363.01.2009.002565) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Josmar 
Jacinto de Oliveira - Marli Avelino de Souza Ferreira - Vistos. A certidão retro da serventia dá conta de equívoco quanto ao 
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valor apontado no despacho de fls. 163 como sendo o do total dos bens avaliados no auto de penhora de fls. 148. De fato, 
compulsando os autos, constato que o valor total dos bens soma, na verdade, a importância de R$ 1.630,00 e não R$1.280,00 
como equivocadamente constou. Assim sendo, torno sem efeito o despacho de fls. 163, e, quanto ao pedido de fls. 162, decido. 
Defiro o pedido de adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s), cujo termo consta de fls. 148, pelo valor do débito, vez que a 
diferença encontrada entre este e o dos bens avaliados é muito pequena. Intime-se a parte executada do quanto aqui deferido, 
bem como do prazo para eventual oposição dos respectivos embargos. Depois de intimada a parte executada, lavre-se auto de 
adjudicação do referido bens e intime-se a parte exequente, a assiná-lo em cartório, no prazo de 05 dias, após o que deverá ser 
expedido o competente mandado de remoção. Int. - ADV: DANIELE MARIA SOSSAI (OAB 290541/SP)

Processo 0003418-36.2014.8.26.0363/01 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
- MARCIA RITA DE FARIA NOVO - ROYALE TURISMO - - CVC TURISMO - Vistos. Ante o depósito de fls. 780, efetivado 
como pagamento do valor remanescente em execução, além do teor da manifestação da parte exequente, de fl. 81, tenho 
por totalmente satisfeito seu crédito, e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente ação (em fase de execução), e o faço 
com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça(m)-se mandado(s) de levantamento em favor da parte 
exequente, e depois de ultimada a providência, intime-a a retirá-los em cartório, mediante recibo. P.R.I.C. Certifico e dou fé que 
expedi mandado de levantamento (guia n.º 16/2015) referente ao depósito de fls. 78 nesta data, e que o mesmo encontra-se 
disponível para retirada pela parte interessada. Nada Mais. - ADV: SUZETE MARIA DA ROCHA CAMPOS (OAB 150227/SP), 
JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), ESTER ALVES DE OLIVEIRA LUVIZOTTO (OAB 131361/SP)

Processo 0003575-09.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - AUREA 
LUCIA RUIZ MANOEL - DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI 
MIRIM (SP) - - Estado de São Paulo - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) Retirar, em 05 dias, o documento expedido pelo 
Cartório (certidão de honorários). - ADV: CINTIA BYCZKOWSKI (OAB 140949/SP), LUIS AIRES TESCH (OAB 164680/SP), 
MARILIA BERNARDI ALVES BEZERRA (OAB 288824/SP)

Processo 0003719-80.2014.8.26.0363/01 - Cumprimento de sentença - Planos de Saúde - ROSEMEIRE SOUSA SANTOS - 
UNIMED REGIONAL BAIXA MOGIANA - Certifico e dou fé que expedi mandado de levantamento (guia n.º 12/2015) referente ao 
depósito de fls. 83, e que o mesmo encontra-se disponível para retirada pela parte interessada (requerida). Nada Mais. - ADV: 
JEBER JUABRE JUNIOR (OAB 122143/SP), JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA (OAB 136837/SP)

Processo 0003855-77.2014.8.26.0363/01 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
- MARCO ANTONIO SEFERIAN - BANCO SANTANDER S/A - Vistos. Fls. 153: Mantenho a decisão de fls. 144. Aguarde-se 
notícia do resultado do agravo de instrumento interposto. Sem prejuízo, certifique a serventia acerca do atendimento, pela ré, 
da intimação de fls. 151. Int. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), JOSE 
MIGUEL GODOY (OAB 79452/SP)

Processo 0004160-61.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - POLETTINI REPRESENTAÇÕES S/S LTDA - BANCO SANTANDER S/A - - SANTANDER GETNET SERVIÇOS 
PARA MEIOS DE PAGAMENTO SOCIEDADE ANÔNIMA - SANTANDER GET NET SERVIÇOS - Vistos. Ante a informação da 
parte exequente (fls. 100), de que recebeu os valores em execução nestes autos, JULGO EXTINTA a presente ação , com 
fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. P.R.I. - ADV: BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), FABIO 
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0004203-95.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - CRISTIANE URBINI 
ARENGHI VANCO - RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S/A - Vistos. Designo audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o 
dia 05 DE MARÇO DE 2015, ÀS 15:30 HORAS. A ré deverá depositar rol (no máximo 03 testemunhas) em cartório, dizendo 
se suas testemunhas comparecerão independentemente de intimação, ou requerer tal providência em prazo hábil. Ressalto 
que, sendo a ré pessoa jurídica, deverá se fazer representar por representante legal ou preposto devidamente credenciado. 
Intime-se o PM Arlindo, consoante requerido pela autora a fls. 54. Ressalto que do B.O. Acostado a fls. 12/14 nada consta 
acerca da ocorrência ter sido acompanhada por funcionário da ré. Intimem-se as partes por seus procuradores. - ADV: SANDRO 
HENRIQUE NATIVIDADE (OAB 152451/SP), MAURÍCIO DA COSTA FONTES (OAB 169242/SP)

Processo 0004268-90.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Vizinhança - JOSÉ ROBERTO 
SECOLIN - ANTONIO AUGUSTO DE CAMPOS FILHO - - SILVIA MARIA CÂNDIDO - Vistos. Certifique a serventia em que 
fase de andamento se encontra o TCO que recebeu o número 0005189-49.2013, envolvendo as mesmas partes deste feito e, 
ainda, caso haja decisão naqueles autos, qual o seu teor. Int. - ADV: HEBER CHRISTOFOLETTI (OAB 89260/SP), ALUISIO 
BERNARDES CORTEZ (OAB 310396/SP)

Processo 0004269-75.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ARIVELSI BIAZOTTO - FÁBIO 
CRISTIANO MACHADO - Vistos. Defiro o requerimento de fl. 22/24. Observando-se o quanto contido no artigo 659, §4º, do 
Código de Processo Civil, lavrem-se termos de penhora do imóvel indicado a fls. 23/24, intimando-se o executado e sua esposa, 
se casado for. Int. - ADV: MARIANA BERNARDI ALVES BEZERRA (OAB 297338/SP)

Processo 0004387-51.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Aparecido Lopes da Silva Lima - CLARO S.A. - Vistos. Ante o depósito judicial efetivado pela parte executada 
para quitação do débito, bem como da manifestação de concordância da parte exequente, JULGO EXTINTA a presente 
execução, com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento em favor do 
exequente e, depois de ultimada a providência, intime-a a retirá-lo em cartório, mediante recibo. P.R.I.C. Certifico e dou fé que 
expedi mandado de levantamento (guia n.º 13/2015) referente ao depósito de fls. 65 nesta data, e que o mesmo encontra-se 
disponível para retirada pela parte interessada. Nada Mais. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/
SP), ROBERTO LAFFYTHY LINO (OAB 151539/SP)

Processo 0004649-98.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cartão de Crédito - LUZIA SILVEIRA 
- Pernambucanas Financiadora S/A - Vistos. Conheço dos embargos de fls. 87/89, por serem tempestivos. Como cediço, os 
embargos de declaração são o meio processual colocado à disposição das partes, que visam sanar eventual obscuridade, 
contradição ou omissão do julgado. A despeito disso, por meio dos embargos opostos, pretende o embargante a modificação do 
dispositivo da sentença, para que seja excluída a multa diária aplicada, em razão da alegada impossibilidade de cancelamento 
do cartão, tendo em vista que, para o cancelamento, segundo o ambargante, se faz necessária a quitação dos valores a serem 
debitados, alegando, ainda, que a autora continua a realizar compras usando o cartão como forma de pagamento. Assim, tem-
se que os embargos declaratórios não são o meio adequado para a apreciação do pedido do embargante, cabendo tal decisão, 
somente ao Colégio Recursal. Ante o exposto REJEITO os embargos opostos, ficando mantido o texto da sentença de fls. 69/72. 
Com relação à petição e documentos de fls. 91/93, defiro à parte autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e, 
consequentemente, RECEBO o recurso interposto por esta a fls. 75/84, e o faço apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar 
neste caso a hipótese prevista na Lei 9.099/95. Intime-se a parte requerida/recorrida a contrarrazoar o recurso e, após, subam 
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os autos ao E. Colégio Recursal. Int. - ADV: DAURO LOHNHOFF DOREA (OAB 110133/SP), MICHELLE MENEZES LUCAS 
(OAB 265434/SP)

Processo 0004736-59.2011.8.26.0363 (363.01.2011.004736) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - José 
Horácio Romão Zanuto - Sidinei Aparecido Nery - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar/tomar ciência, em cinco dias, 
acerca do depósito de fls. 119 efetuado pela Secretaria da Fazenda. - ADV: DEBORA ZELANTE (OAB 117204/SP)

Processo 0004863-60.2012.8.26.0363 (363.01.2012.004863) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
Cléa Regina Sabino de Souza - Mariana da Silva Catarina - Vistos. A despeito da certidão retro lançada pela serventia, a fls. 77 
consta pedido de intimação da executada para que indique bens de sua propriedade, suscetíveis à penhora, o que fica deferido, 
devendo a serventia expedir o necessário a tanto. Int. - ADV: MARCILENE CAMPAGNOLI SIMONI (OAB 213357/SP)

Processo 0004874-21.2014.8.26.0363 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LUIS ROBERTO TAVARES 
- MUNICIPIO DE MOGI MIRIM - - PAULO RICARDO MENNA BARRETO - - ELISANITA APARECIDA DE MORAES - VISTOS 
A responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito Federal, Municípios, e suas respectivas 
Autarquias e Fundações Públicas) e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (concessionárias 
e permissionárias) é objetiva, ou seja, independe da verificação da ocorrência de dolo ou culpa. A responsabilidade dos agentes 
públicos, por seu turno, é subjetiva. É subjetiva porque o servidor só indenizará prejuízos que tenha causado emcaso de dolo 
ou de culpa. Pois bem. Em assim sendo, é certo que o lesado poderá propor ação de indenização diretamente contra o agente 
ou contra o Estado, o que não poderá fazer, entretanto, é cumular o pedido contra estas pessoas em uma mesma ação, em 
razão do fundamento da responsabilidade ser diverso. Neste sentido, as ações contra o Estado, por exemplo, não comportam a 
denunciação da lide do agente, porque a demanda contra o Estado é de natureza objetiva e a demanda contra o agente público 
é subjetiva (deve identificar a culpa ou dolo do agente), não sendo possível averiguar as duas situações numa mesma ação. 
Seguindo este entendimento, diz a professora Lucia Valle Figueiredo: “Não pode lei menor empecer a grandeza do instituto. A 
pretexto da discutível economia processual, não se pode deixar instaurar, no bojo da lide, outra lide a do Estado e do funcionário 
-, ocasionando graves percalços ao lesado”. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) predomina o entendimento 
pelo não-cabimento da denunciação da lide: “Na relação à exegese do art.70, III do CPC, melhor se recomenda a corrente que 
não permite a denunciação nos casos de alegado direito de regresso cujo reconhecimento demandaria analise de fundamento 
novo não constante da lide originária”. É também o entendimento dos professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo: 
“Esta é a regra: o Estado indeniza a vitima, independentemente de dolo ou culpa desta, e o agente ressarce a Administração, 
regressivamente, se houver dolo ou culpa de sua parte, agente. É inaplicável a denunciação da lide pela Administração a seus 
agentes, no caso da ação de reparação de dano”. E continuam: “Embora não seja unânime na doutrina a respeito, a orientação 
dominante é no sentido de ser incabível a denunciação da lide, pois, caso exigida, essa formalidade processual resultaria em 
inegável prejuízo para o particular, que veria procrastinado o exercício do seu direito legitimo à reparação como vitima do dano 
(em razão da responsabilidade objetiva), em função da dependência que ficaria o litígio da solução deste em face daquela. 
Enfim, o ingresso do agente no litígio traria injustificado retardamento na recuperação do dano à vitima, que, como vimos, não 
depende da comprovação de culpa ou dolo do agente para ter direito à indenização”. É também o entendimento do professor 
Diógenes Gasparini: “Se dirigida (a ação) contra a Administração Publica, não cabe denunciar à lide o agente causador do dano, 
numa aplicação sem muito cuidado do art.70, III do CPC (RTInforma, 352:20), embora haja divergência (RT, 540:103)”. Assim, 
a conclusão a que se chega é que tanto a denunciação da lide quanto o listisconsórcio do Estado e agente são inadmissíveis, 
por criarem entraves processuais indesejáveis. Confira-se: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 
AÇÃO REPARATÓRIA POR ATO ILICITO. ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA. 2. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO 
ESTADO. A autoridade judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. Os magistrados enquadram-
se na espécie agente público, investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade 
funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação especifica.3. Ação que deveria ter sido 
ajuizada contra a Fazenda Estadual responsável eventual pelos alegados danos causados pela autoridade judicial, ao exercer 
suas atribuições -, ao qual, posteriormente, terá assegurado o direito de regresso contra o magistrado responsável, nas 
hipóteses de dolo ou culpa.4. Legitimidade passiva reservada ao Estado. Ausência de responsabilidade concorrente em face 
dos eventuais prejuízos causados a terceiros pela autoridade julgadora no exercício de suas funções, a teor do art.37, §6º, da 
CF/88. 5.Recurso Extraordinário conhecido e provido (RE 228.977-2/SP. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Relator(a): Min. NÉRI 
DA SILVEIRA. Julgamento:05/03/2002. Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA. Publicação: DJ 12-04-2002 PG-12977 EMENT 
VOL-2064-4 PG-10). Deste modo, manifeste-se o autor, em 10 dias, indicando contra quem pretende ver prosseguir a demanda, 
agentes ou Estado, sob pena de extinção. - ADV: VANESSA APARECIDA POLETTINI (OAB 240904/SP), PAULO RICARDO 
MENNA BARRETO DE ARAÚJO (OAB 159654/SP)

Processo 0005177-35.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - RITA 
GABRIELA PEREIRA - Real Sociedade Portuguesa de Beneficência - - ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE 
BENEFICÊNCIA - - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DE POLICIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAPESP) - 
Vistos. Conheço dos embargos de fls. 194/197, por serem tempestivos e, no mérito, acolho-os. De fato, por um lapso, constou 
da sentença de fl. 185/191 que a parte autora havia desistido da ação em relação à correquerida REAL SOCIEDADE 
PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA, sendo que, na verdade, a parte autora não concordou com o pedido formulado durante a 
audiência (fl. 46), não havendo que se falar, portando, em desistência da ação, em relação a tal ré. Assim, declaro a referida 
sentença, para o fim de modificá-la, passando a ter a seguinte redação: “VISTOS DISPENSADO O RELATÓRIO. DECIDO. O 
feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 330, II, do Código de Processo Civil. Isto porque, 
conforme se observa do teor do termo de audiência de fl. 46, a correquerida ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DE 
POLICIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAPESP) deixou de comparecer ao ato e, ainda, as correqueridas REAL SOCIEDADE 
PORGUGUESA DE BENEFICÊNCIA e ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICIÊNCIA, em afronta direta à 
carta de citação, compareceram ao ato com carta de preposição sem reconhecimento de firma (fls. 59 129), o que viciou suas 
representações. |Pois bem. Passando à análise do mérito, o pedido em relação à correquerida “ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES 
E AMIGOS DE POLICIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO AFAPESP”, deve ser rejeitado, pelas razões que passo a expor: Trata 
a lide de plano de saúde contratado na forma “coletiva por adesão”, em que figura como contratante a correquerida AFAPESP 
(fl. 22), que representa seus associados perante a operadora de planos de saúde, a fim de que aqueles sejam beneficiados com 
determinadas vantagens desta espécie de plano, de forma que há confusão entre os interesses da AFAPESP e de seus 
associados. Na verdade, sabe-se que, na maioria das vezes, essas associações são criadas com o único intuito de beneficiar 
seus associados na contratação de serviços e de representá-los em determinadas situações, como, por exemplo, em ações 
coletivas. Foi o que ocorreu no presente caso, não havendo, desta forma, como reconhecer relação de consumo conforme 
requerido na petição inicial. Assim, para que se possa imputar a essa correquerida a responsabilidade pelos danos sofridos pela 
parte autora, tendo em vista que a relação entre ambas é regida pelo Código Civil, deve-se comprovar que a AFAPESP cometeu 
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ato ilícito civil indenizável, não havendo que se falar em condenação de forma solidária, conforme prevê a Lei 8.078/90. Deste 
modo, pelo explanado até aqui e, sobretudo, por não haver agido de forma ilícita, tendo, inclusive, cumprido o que lhe cabia, 
comunicando à administradora do plano de saúde que a parte requerente tinha interesse no cancelamento do plano (fl. 27), 
rejeito o pedido em relação a esta correquerida. Agora, passando a analisar o pedido em relação às correqueridas “REAL 
SOCIEDADE PORGUGUESA DE BENEFICÊNCIA” e “ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA”, o pedido 
é procedente. Inicialmente, fica indeferido o requerimento de concessão de prazo para regularização da representação 
processual, vez que a presença de representante regularmente constituído deveria se dar em audiência, conforme determina a 
Lei dos Juizados. Dito isso, passando à análise do mérito, o pedido da autora deve ser acolhido, visto que ela se desincumbiu 
do ônus probatório, sobretudo, com a anexação dos documentos de fls. 22/40, o que é corroborado pela revelia das requeridas, 
que faz com que os fatos alegados na petição inicial sejam considerados verdadeiros. Deveras, se pode extrair da documentação 
acostada nos autos que a inclusão do nome da autora em órgão de proteção ao crédito se deu em relação a mensalidades 
referentes a meses posteriores ao pedido de cancelamento do plano, sendo, assim, suficiente a comprovação do pedido de 
cancelamento para que as requerida sejam condenadas pelo ato ilícito, sendo, portanto, desnecessária a comprovação do 
pagamento das parcelas. Assim, estando fixada a responsabilidade, quanto ao dano moral, há que se ter em vista que os órgãos 
de proteção ao crédito constituem-se em meio coercitivo legal dos credores verem adimplidas as obrigações que lhes são 
devidas, sendo certo que, a estes, em contrapartida, cabe o dever de zelar pela correção dos dados constantes dos cadastros 
destes órgãos. De pertinência singular, neste diapasão, o percuciente magistério de Caio Mário da Silva Pereira, segundo o 
qual, “o indivíduo, no exercício de seu direito, deve conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede e, embora exercendo-o, 
causa um mal desnecessário ou injusto, equipara o seu comportamento ao ilícito e, ao invés de excludente de responsabilidade, 
incide no dever ressarcitório” (Confira-se “Responsabilidade Civil”, 6ª Ed., pag. 296). A final, como acentuou René de Page, o 
exercício dos direitos é condicionado a certas “regras fundamentais de polícia jurídica”. Sem dúvida que todo direito enseja uma 
faculdade ou prerrogativa ao seu titular, mas ao mesmo tempo reconhece que tal prerrogativa deve ser exercida na conformidade 
do objetivo que a lei teve em vista ao concedê-la ao indivíduo. Assim, é que todo direito se faz acompanhar de um dever, que há 
de ser exercido, perseguindo-se a harmonia das atividades. A contravenção a este dever constitui abuso do direito. Como 
pontifica Josserand, “Os direitos se realizam, não em uma direção qualquer, mas em uma ambiência social, em função de sua 
missão e na conformidade destes princípios que são, como se disse, subjacentes à legalidade, e constituem, em seu conjunto, 
um direito natural de conteúdo variável e como uma superlegalidade. É a teoria do abuso do direito que o mantém em seu 
caminho, e o impede de se afastar dele, conduzindo-o assim num impulso seguro até a finalidade a atingir” (Louis Josserand, De 
l’Espirit des Droits et de le Leur Rélativité, p. 415, da ed. de 1939). A propósito, assim, inúmeros os pronunciamentos que se 
colhem na jurisprudência, revelando o entendimento de que ‘O injusto ou indevido apontamento no cadastro dos ‘maus 
pagadores’ do nome de qualquer pessoa que tenha natural sensibilidade aos rumores resultantes de um abalo de crédito produz 
nessa pessoa uma reação psíquica de profunda amargura e vergonha, que lhe acarreta sofrimento e lhe afeta a dignidade. Essa 
dor é o dano moral indenizável e carece de demonstração, pois emerge do agravo de forma latente, sofrendo-a qualquer um que 
tenha o mínimo de respeito e apreço por dignidade e honradez’ (RT 717/148, acórdão da lavra do Emin. Des. Ruiter Oliva, 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). Já asseverou com percuciência o Min. César Peluso que o descrédito econômico, 
enquanto perda da confiança pública na capacidade de cumprir as obrigações negociais, é, na sociedade capitalista, pesada 
ofensa à honra (confira-se RJTJSP 134/151). Destarte, depois de asseverar que o fundamento da reparabilidade pelo dano 
moral está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, 
não podendo conformar-se a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos, Caio Mário da Silva Pereira invoca o 
pensamento de Savatier para qualificar o dano moral como qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 
pecuniária, abrangendo todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e 
tranqüilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (Traité de la Responsabilité 
Civile, vol. II, nº 525). Por fim, de se observar, como o fez De Page, que a dificuldade de avaliar não apaga a existência do dano, 
inequívoca no caso sub-judice e, por conseguinte, não dispensa da obrigação de repará-lo. Assim, procedendo à convergência 
dos caracteres consubstanciadores da reparação pelo dano moral, quais sejam, o punitivo, para que o causador do dano, pelo 
fato da condenação se veja castigado pela ofensa perpetrada e o compensatório para a vítima, que receberá uma soma de 
dinheiro que lhe proporcione prazeres como contrapartida pelo mal sofrido, fixo a indenização devida à autora em R$ 6.000,00 
(seis mil reais), considerando, para tanto, a honorabilidade e o bom conceito desfrutado pela autora na sociedade, sua condição 
econômica, o grau de culpa das rés e a situação econômica destas. Com efeito, “A eficácia da contrapartida pecuniária está na 
aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida; de modo que tampouco signifique enriquecimento despropositado da 
vítima; mas está também em produzir no agressor, impacto bastante para persuadi-lo a não perpetrar novo atentado. Trata-se 
então, de uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da alegria ou para os estados 
d’alma humana, e que, destarte, deve ser feita pelo mesmo Juiz, ou, quando não, por outro jurista - inútil por em ação a 
calculadora do técnico em contas ou em economia. É nesta direção que o citado Brebbia, em sua excelente monografia, aponta 
elementos a serem levados em conta na fixação da paga: a gravidade objetiva do dano, a personalidade da vítima (situação 
familiar, social e reputação), gravidade da falta e da culpa, que repercutem na gravidade da lesão e a personalidade (condições) 
do autor do ilícito. (“Essa Inexplicável Indenização Por Dano Moral”, Des. Walter Moraes, Repertório IOB de Jurisprudência, nº 
23/89, pag. 417). Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido em relação a 
requerida “ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES E AMIGOS DE POLICIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAPESP)” e, ainda, 
JULGO PROCEDENTE o pedido em relação às requeridas “REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA” e 
“ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA” e o faço para CONDENÁ-LAS, solidariamente, ao pagamento 
de indenização por danos morais, à autora, no importe de R$ 6.000,00, acrescido tal valor de correção monetária, a partir desta 
sentença, e juros de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas ou verba honorária. P.R.I.C.” Proceda a serventia às devidas 
averbações onde necessário. P.R.I.C. - ADV: VILSON HELOM POIER (OAB 329413/SP), RACHEL MUNHOZ TORRES (OAB 
325646/SP), FABIANA PEIXOTO RIBEIRO (OAB 210188/SP)

Processo 0005453-66.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cartão de Crédito - SHEILA DA SILVA 
SANTOS - BANCO BRADESCO S/A - Vistos. Ante o depósito judicial efetivado pela parte executada para quitação do débito, bem 
como da manifestação de concordância da parte exequente, JULGO EXTINTA a presente ação declaratória (em execução), com 
fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento em favor da parte exequente 
e, depois de ultimada a providência, intime-a a retirá-lo em cartório, mediante recibo. P.R.I.C. Certifico e dou fé que expedi 
mandado de levantamento (guia n.º 14/2015) referente ao depósito de fls. 50 nesta data, e que o mesmo encontra-se disponível 
para retirada pela parte interessada. Nada Mais. - ADV: JACK IZUMI OKADA (OAB 90393/SP), FILIPE ADAMO GUERREIRO 
(OAB 318607/SP), BRAZ PESCE RUSSO (OAB 21585/SP)

Processo 0005775-86.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Direito de Imagem - PATRICIA INES 
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CITELLI - MARIA ANTONIA PILLI TAGLIAFERRO - Vistos. Designo audiência de INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 
05 DE MARÇO DE 2015, ÀS 15:00 HORAS. Caso as partes desejam a produção de prova testemunhal, deverão depositar rol 
(no máximo 03 testemunhas) em cartório, dizendo se suas testemunhas comparecerão independentemente de intimação, ou 
requerer tal providência em prazo hábil. Intimem-se as partes por seus procuradores, os quais deverão fazer juntar aos autos, em 
05 (cinco) dias, os respectivos instrumentos de mandato/substabelecimento a si outorgados pelas partes. Int. - ADV: JEFERSON 
TEIXEIRA DE AZEVEDO (OAB 147121/SP), JOSE MIGUEL GODOY (OAB 79452/SP), THIAGO MACHADO FRANCATTO (OAB 
304206/SP), LUCIENE DE CASSIA GOMES CHAVES (OAB 340115/SP)

Processo 0006561-33.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - LUIZ AIRTON 
SECONDO - TELEFÔNICA BRASIL S/A - Vistos. Recebo o recurso interposto pela ré a fls. 44, e o faço apenas no efeito 
devolutivo, por não vislumbrar neste caso a hipótese prevista na Lei 9.099/95. Intime-se o autor/recorrido a contrarrazoar o 
recurso e, depois, subam os autos ao E. Colégio Recursal. Int. - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP)

Processo 0007187-28.2009.8.26.0363/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Antonio 
Cezarino Bizigatto - Robson Aparecido Tibúrcio - Vistos. Fls. 111: por primeiro, em razão da notícia de descumprimento do 
acordo homologado a fls. 103, intime-se o executado a efetivar o pagamento do débito (R$880,00 - a ser atualizado desde 
01/12/2014), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir na multa prevista no artigo 475, “j, do CPC. Int. - ADV: MARCOS 
MELLONI DE FARIA (OAB 165323/SP), ANGELO ANTONIO MINUZZO VEGA (OAB 116246/SP)

Processo 0007717-56.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - ALETÉIA JULIANA BUENO 
DIAS - CLARO S.A. - Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
e o faço para: DECLARAR inexigível a dívida referente à prestação do serviço de internet; CONDENAR a requerida a devolver 
à autora, em dobro, o valor cobrado pelo serviço de internet, perfazendo o valor de R$ 1.222,20, acrescido este de correção 
monetária, a partir do ajuizamento da demanda, e juros de 1% ao mês, a partir da citação; DETERMINAR que o nome da autora 
seja excluído dos cadastros restritivos do crédito, pela dívida referente aos serviços de internet, expedindo-se ofício. Sem 
custas ou verba honorária. P.R.I.C. Certifico e dou fé que os valores a serem recolhidos em caso de interposição de recurso são, 
respectivamente: 1 - Custas iniciais: 1% sobre o valor da causa - R$ 112,22 - GARE - Cód. 230-6 2 - Custas de preparo: 2% 
sobre o valor da condenação, neste caso 5 UFESP’s - R$ 106,25 - GARE - Cód. 230-6. Valor Total a ser recolhido R$ 218,47. 
Nada Mais. - ADV: HAMILTON TAVARES JUNIOR (OAB 277901/SP), ANTONIO ROBERTO SALLES BAPTISTA (OAB 237255/
SP), ANA MARIA DOMINGUES SILVA RIBEIRO (OAB 220244/SP)

Processo 0007858-46.2012.8.26.0363 (363.01.2012.007858) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Sonia 
Regina Rossi Maretti - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Sobre a petição e cálculo de fls. 177/178, manifeste-se a 
executada, no prazo de 5 dias. Int. - ADV: ARILSON GARCIA GIL (OAB 240091/SP), LUIZ CARLOS MARTINI PATELLI (OAB 
120372/SP), KATIUSCIA YAMANE RICARDO (OAB 279588/SP), MAYARA BIANCA ROSA CAVEIO (OAB 317193/SP)

Processo 0008013-78.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - WAGNER MARCILIO ALBANO 
EVARISTO - RAQUEL ELAINE DO COUTO - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) Cientificá-lo de que foi designado para 
realização de leilão único o dia 06 DE MARÇO DE 2015, ÀS 15:00 HORAS, foi expedido edital afixando-o nos locais de costume 
e procedida à intimação das partes. - ADV: SELMA HONORIO CORREA (OAB 120256/SP)

Processo 0008092-28.2012.8.26.0363/02 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Prodeluc 
Educacional Ltda Me - A C da Silva Marcenaria Novo Móveis Me - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar/tomar ciência 
do auto de penhora de fls. 74, em cinco dias. - ADV: FRANCISCO DE ASSIS C DE ANDRADE (OAB 84657/SP), MARILIA 
BERNARDI ALVES BEZERRA (OAB 288824/SP), ADRIANA TAVARES DE OLIVEIRA PENHA (OAB 244269/SP)

Processo 0008310-56.2012.8.26.0363 (363.01.2012.008310) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - José 
Horácio Romão Zanuto - Givanildo Rolim da Silva - Vistos. Ante a certidão retro da serventia, constato flagrante desinteresse 
da parte exequente no prosseguimento do feito, vez que deixou de promover seu andamento, estando os autos paralisados há 
mais de 30 dias, JULGO EXTINTA a presente ação de execução, por analogia ao artigo art. 267, III, do Código de Processo Civil. 
Fica autorizado o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial para serem entregues ao exequente, no prazo de 
10 dias, mediante certidão da serventia. P.R.I.C. e arquivem-se oportunamente, nos termos do Provimento CG nº 1670/2009. - 
ADV: DEBORA ZELANTE (OAB 117204/SP)

Processo 0008441-60.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - VALDOMIRO DIAS - BANCO DO BRASIL S/A - Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido da presente ação. Sem custas ou verba honorária. P.R.I.C.( Certifico e dou fé os valores a serem 
recolhidos em caso de interposição de recurso são, respectivamente: 1- Custas iniciais: 1% sobre o valor da causa R$ 289,60- 
GARE - Cód. 230-6 2 - Custas de preparo: 2% sobre o valor da causa R$ 579,20 - GARE - Cód. 230-6. Valor Total a ser recolhido 
R$ 868,80.) - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MANOELA ROBERTA DA SILVA (OAB 281085/
SP)

Processo 0008827-90.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Overbooking - LUIZ GUSTAVO GARCIA 
NOVO - - ANA LIDIA ZANI GARCIA NOVO - COMPANHIA PAMENA DE AVIAÇON S/A (COPA AIR UNES) - Ante o exposto 
e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da presente ação e o faço para 
CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, no importe de R$ 10.00,00, que serão 
divididos entre eles, acrescido tal valor de correção monetária, a partir desta sentença, e juros de mora de 1% ao mês, a partir 
da citação, bem como em danos materiais no valor de R$ 279,10, acrescido este de correção monetária, do ajuizamento da 
demanda, e juros de mora de 1% ao mês, da citação. Sem custas ou verba honorária. P.R.I.C. Certifico e dou fé que os valores a 
serem recolhidos em caso de interposição de recurso são, respectivamente: 1 - Custas iniciais: 1% sobre o valor da causa - R$ 
219,99 - GARE - Cód. 230-6 2 - Custas de preparo: 2% sobre o valor da condenação - R$ 205,58 - GARE - Cód. 230-6. Valor 
Total a ser recolhido R$ 425,57. Nada Mais. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), VINICIUS LUIZ MOLINA 
DOS SANTOS (OAB 275812/SP)

Processo 0009065-12.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
AFONSO DA CUNHA GUEDES - TELEFÔNICA BRASIL S/A - Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e o faço para CONDENAR a requerida a cumprir a contratação, nos moldes acima 
determinados, e a indenizar materialmente o autor, devolvendo-lhe em dobro as quantias pagas a maior, o que perfaz o valor 
de R$ 415,16, acrescido este de correção monetária, a partir do ajuizamento da demanda, e juros de 1% ao mês, a partir da 
citação. Sem ônus da sucumbência. P.R.I.C. Certifico e dou fé que os valores a serem recolhidos em caso de interposição de 
recurso são, respectivamente: 1- Custas iniciais: 1% sobre o valor da causa, neste caso, 5 UFESP’s - R$ 106,25 - GARE - 
Cód. 230-6 2 - Custas de preparo: 2% sobre o valor da condenação, neste caso, 5 UFESP’s - R$ 106,25 - GARE - Cód. 230-6. 
Valor Total a ser recolhido R$ 212,50. Nada Mais. - ADV: MAIARA MARTIM MATTIUSSO (OAB 341639/SP), CIRLEI MARTIM 
MATTIUSSO (OAB 104132/SP), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB 75081/SP), RAFAELA BORTOLUCCI DA CRUZ 
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(OAB 314089/SP)
Processo 0009110-16.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes - APARECIDO LOPES DA SILVA LIMA - NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - Vistos. Sobre a petição de fl. 31 
e documentos, que tratam de acordo entabulados entre as partes, bem como do pagamento do valor acordado, manifeste-se 
a parte exequente, no prazo de 48 horas. Int. - ADV: ROBERTO LAFFYTHY LINO (OAB 151539/SP), GUSTAVO GONÇALVES 
GOMES (OAB 266894/SP)

Processo 0009265-19.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - LOURDES ZULIANI BIANCHI - 
SILVANA MATIAS - Sentença - Genérica - Juizado - ADV: ELOISA BIANCHI (OAB 144569/SP)

Processo 0009266-04.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
LOURDES JULIANI BIANCHI - ANTONIO APARECIDO DE CAMPOS - Vistos. Ao que observo da certidão retro da serventia, 
a parte autora deixou de atender a determinação deste juízo, de modo a prejudicar o regular andamento do feito, estando os 
autos paralisados há mais de 30 (trinta) dias. Assim, decorridos mais de trinta dias sem nenhuma manifestação da parte autora, 
JULGO EXTINTA a presente ação de obrigação de fazer com fundamento no artigo art. 267, III, do Código de Processo Civil. 
Autorizo o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial para serem entregues à parte requerente, no prazo de 10 
dias, mediante certidão da serventia. P.R.I.C. - ADV: ELOISA BIANCHI (OAB 144569/SP)

Processo 0009410-75.2014.8.26.0363 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0001068.13.2014.8.26.0319 - JUIZADO ESPECIAL 
CIVEL E CRIMINAL DO FORO DE LENÇOIS PAULISTA) - SP LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - Vistos. Para OITIVA da(s) 
testemunha(s), VALDECIR CONFETO, DESIGNO o dia 05 DE MARÇO DE 2015, ÀS 16:15H. Oficie-se ao Juízo deprecante, 
informando o quanto supra determinado. Requisite-se a testemunha. Intimem-se as partes. A autora, por carta. A ré, por seu 
procurador. Int. - ADV: CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI (OAB 214483/SP)

Processo 0009474-85.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos 
- NEIDE SANTINA TUROLLI ROMANELLO - MUNICIPIO DE MOGI MIRIM - - ESTADO DE SÃO PAULO - Ante o exposto, 
afasto as preliminares suscitadas e JULGO PROCEDENTE o pedido, tornando definitiva a tutela antecipada deferida, a fim 
de que seja fornecido à autora a medicação APLAUSE e COLPOTROFINE, na quantidade e pelo tempo necessário a seu 
tratamento, conforme prescrição médica, devendo a parte autora, para tanto, apresentar receituário médico atualizado à rede de 
saúde, com antecedência mínima de 30 dias. Deixo de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, por 
expressa disposição legal (art. 55, da Lei 9.099/95). P.R.I.C. - ADV: MARILIA BERNARDI ALVES BEZERRA (OAB 288824/SP), 
FIORAVANTE BIZIGATO (OAB 270076/SP), CINTIA BYCZKOWSKI (OAB 140949/SP)

Processo 0009540-65.2014.8.26.0363 - Carta Precatória Cível - Depoimento (nº 0003265-67.2014.8.26.0568 - VARA DO 
JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA) - RENOVIAS - Vistos. Para OITIVA da(s) testemunha(s), 
GERSON DOS SANTOS JUNIOR, DESIGNO o dia 05 DE MARÇO DE 2015, ÀS 16:00H. Oficie-se ao Juízo deprecante, 
informando o quanto supra determinado. Intimem-se a(s) testemunha(s) por mandado. Intimem-se as partes. A autora, por carta. 
A ré, por seu procurador. Int. - ADV: MAURÍCIO DA COSTA FONTES (OAB 169242/SP)

Processo 0009541-21.2012.8.26.0363/01 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - James A G Leal Me - Cleuza 
Maria Pissinatti Teruel - Vistas dos autos aos interessados para: foi designado para realização de leilão único o dia 23 de 
MARÇO de 2015, ÀS 15:00 HORAS, foi expedido edital afixando-o nos locais de costume e procedida à intimação das partes. - 
ADV: ROLDAO ALVES DE MAGALHAES (OAB 41026/SP), FRANCISCO DE ASSIS C DE ANDRADE (OAB 84657/SP)

Processo 0009552-79.2014.8.26.0363 - Carta Precatória Cível - Diligências (nº 5424235.86.2013.8.09.0101 - JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUZIANIA GO) - NACIR ABADIA CURADO DE ARAÚJO - ME - HB INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE PEÇAS BICICLETAS LTDA - EPP - Vistos. Para OITIVA da(s) testemunha(s), FÁBIO NETTO MESSIAS e BRUNO 
GONÇALVES NETTO, DESIGNO o dia 05 DE MARÇO DE 2015, ÀS 16:20H. Oficie-se ao Juízo deprecante, informando o 
quanto supra determinado. Requisite-se a testemunha. Intimem-se as partes. A autora, por carta. A ré, por seu procurador. Int. - 
ADV: CARLOS CESAR GONCALVES (OAB 104827/SP), MARCIA NASCIMENTO (OAB 25698/GO)

Processo 0009579-62.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Oitiva (nº 00054025820148260362 - 
JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE MOGI GUAÇU) - ANTONIO CARLOS PALUDETTI - RENOVIAS CONCESSIONÁRIAS S/A - 
Vistos. Para OITIVA da(s) testemunha(s), BRUNO GUARNIERI GUIMARÃES, DESIGNO o dia 05 DE MARÇO DE 2015, ÀS 
16:05H. Oficie-se ao Juízo deprecante, informando o quanto supra determinado. Intimem-se a(s) testemunha(s) por mandado. 
Intimem-se as partes. A autora, por carta. A ré, por seu procurador. Int. - ADV: MAURÍCIO DA COSTA FONTES (OAB 169242/
SP)

Processo 0009791-83.2014.8.26.0363 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0005348.92.2014.8.26.0362 - JUIZADO ESPECIAL 
CIVEL DE MOGI GUAÇU) - RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S/;A - Vistos. Para OITIVA da(s) testemunha(s), VANILDO DA SILVA 
LEMES, DESIGNO o dia 05 DE MARÇO DE 2015, ÀS 16:10H. Oficie-se ao Juízo deprecante, informando o quanto supra 
determinado. Intimem-se a(s) testemunha(s) por mandado. Intimem-se as partes. A autora, por carta. A ré, por seu procurador. 
Int. - ADV: MAURÍCIO DA COSTA FONTES (OAB 169242/SP)

Processo 0010309-73.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - O G PANIFICADORA 
CONFEITARIA E MERCEARIA LTDA - ME - GILSON FRANCISCO MARTINS - Vistos. Observo que a segunda parte do despacho 
de fl. 12 é equivocada, por trtar a ação de execução de título extrajudicial. Assim, proceda à citação do executado, nos termos 
do artigo 652 e seguintes, do CPC. Int. - ADV: LAIS RITCHELE OLIVEIRA CAMILO (OAB 333062/SP), VANESSA MINIACI (OAB 
332914/SP)

Processo 0010539-18.2014.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - RITA APARECIDA DA SILVA 
- ANGELO APARECIDO PIOVESAN - Vistos. Compulsando os autos, observo que o despacho de fl. 06 é equivocado em sua 
segunda parte, visto que a ação trata de execução de título extrajudicial. Em razão disso, torno sem efeito a segunda parte do 
despacho (fl. 06) e determino que se proceda à citação da parte executada, na forma do artigo 652 do Código de Processo Civil. 
Int. - ADV: SELMA HONORIO CORREA (OAB 120256/SP)

Processo 0010636-18.2014.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - Tereza 
de Lourdes Silva Fernandes - PREFEUTURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar/tomar 
ciência, em 05 dias, acerca da contestação de fls. 30/75. - ADV: MARILIA BERNARDI ALVES BEZERRA (OAB 288824/SP), 
EDWARD COSTA (OAB 145375/SP)

Processo 0010980-96.2014.8.26.0363 - Carta Precatória Cível - Diligências (nº 0012233.93.2012.8.26.0362 - Vara Criminal) 
- SONIA GOMES GONÇALVES FIRMINO - PAULO ADILSON VEDOTTO FILHO ME - foi designado para realização de leilão 
único o dia 23 de MARÇO de 2015, ÀS 15:00 HORAS, foi expedido edital afixando-o nos locais de costume e procedida à 
intimação das partes. - ADV: SÉRGIO ROBERTO MURONI JR. (OAB 119787/MG), JOSE ANTONIO MESSIAS DOS SANTOS 
(OAB 106221/SP), SEBASTIÃO CLAUDIO FIRMINO (OAB 248357/SP)

Processo 0010985-12.2000.8.26.0363 (363.01.2000.010985) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
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Fazer / Não Fazer - Jose Carlos Furigo - Espólio de Silvio Fernandes - Luisa Fany Desoti Fernandes - - Pacífico Dezotti Filho - - 
Suzete Moyses Perin Dezotti e outros - Vistos. Fls. 517/518: desnecessária a correção do polo passivo, pois, compulsando os 
autos, verifico que a co-demandada-devedora LUIZA FANY DESOTI FERNANDES nele sempre figurou como devedora principal, 
juntamente com Sílvio Fernandes, Pacífico Dezotti Filho e Suzete Moyses Perin Dezotti. Após, com o falecimento de Sílvio 
Fernandes (fls. 230), LUIZA passou a figurar no polo passivo (fls. 418), também, como representante do espólio deste. No mais, 
defiro a expedição de ofício à 1ª Vara Cível local (proc. 0001437-74.2011.8.26.0363), indicando o valor informado atualizado 
do débito nestes autos, juntando-se, inclusive, cópia do demonstrativo de fls. 519, como sendo o correto para a apuração de 
créditos, e também para que componha, corretamente, as informações descritivas das primeiras e últimas declarações no 
campo das dívidas deixadas pelo autor da herança (Sílvio Fernandes). Int. - ADV: LUÍS RODOLPHO FURIGO (OAB 277934/SP), 
JOSE CARLOS TAVARES (OAB 70526/SP), FERNANDO FERNANDES DE FREITAS (OAB 67704/SP), JOSE CARLOS FURIGO 
(OAB 120220/SP)

Processo 3003763-82.2013.8.26.0363/01 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Pedro Pelini Retifica Me 
- José Salatiel Virtuoso de Melo - Vistos. Defiro o pedido retro. Intime-se o executado, nos termos requeridos, no endereço 
declinado. Int. - ADV: ADRIANO RISSI DE CAMPOS (OAB 152749/SP)

Processo 3005008-31.2013.8.26.0363 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Móvel - Gisele Aparecida 
Domingues - Eder Júnior Popovits de Oliveira - Vistos. Esclareça, a parte exequente, em 5 dias, de que forma deseja que 
prossiga a execução. Int. - ADV: PEDRO TININI (OAB 169618/SP)

Processo 3006678-07.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - José Horácio Romão Zanuto 
- Wilson Rodrigo Martins Silva - Certifico e dou fé que expedi alvará para levantamento dos valores bloqueados às fls. 26/27, e 
que o mesmo encontra-se disponível para retirada pela parte interessada. Nada Mais. - ADV: DEBORA ZELANTE (OAB 117204/
SP)

Processo 3006956-08.2013.8.26.0363/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Marília Pellegrino Prado - - 
Maria Augusta Queiroz Pellegrino - UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVAA DE TRABALAHO MÉDICO 
- Vistas dos autos ao autor para: Ante a certidão retro da serventia, requerer o que de direito, em cinco dias, apresentando 
demonstrativo do débito atualizado. - ADV: SANDRO HENRIQUE NATIVIDADE (OAB 152451/SP), JOAO PAULO JUNQUEIRA E 
SILVA (OAB 136837/SP), JEBER JUABRE JUNIOR (OAB 122143/SP)

Processo 3007130-17.2013.8.26.0363 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Nelson Luiz Pigozzi 
- - Valdir Pais - - Edison Reginaldo Beraldo - JOSÉ DOS REIS CORATO - Nelson Luiz Pigozzi - - Valdir Pais - Vistos. Ante a 
certidão retro da serventia, constato flagrante desinteresse, da parte exequente, no prosseguimento do feito, uma vez que 
deixou de promover seu andamento, estando os autos paralisados há mais de 30 dias. Assim, JULGO EXTINTA a presente 
ação de execução, por analogia ao artigo art. 267, III, do Código de Processo Civil. Fica autorizado o desentranhamento dos 
documentos que instruíram a inicial para serem entregues ao exequente, no prazo de 10 dias, mediante certidão da serventia. 
P.R.I.C. - ADV: NELSON LUIZ PIGOZZI (OAB 109438/SP), VALDIR PAIS (OAB 122818/SP)

Processo 3007269-66.2013.8.26.0363/01 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - JOSÉ HONÓRIO ROMÃO 
ZANUTO - LILIANE CRISTINA DO PRADO - Vistos. Ante a inexistência de bens de propriedade da parte executada, bem como 
em razão do requerimento de fl. 43, JULGO EXTINTA a presente ação de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 53, 
§4º, da Lei 9.099/95 c.c. art. 267, III, do Código de Processo Civil. Fica autorizado o desentranhamento dos documentos que 
instruíram a inicial para serem entregues ao procurador da parte exequente, no prazo de 10 dias, mediante recibo. P. R. I. C. - 
ADV: DEBORA ZELANTE (OAB 117204/SP)

Colégio Recursal
INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO

Nº 0014062-12.2012.8.26.0362 - Recurso Inominado - Mogi-Guaçu - Recorrente: Pedro Carlos Veloso - Recorrido: DIBENS 
LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTIL - Magistrado(a) Rafael Imbrunito Flores - Indeferiram. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 0,00 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo 
‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor 
referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: JUAN EMILIO MARTI 
GONZALEZ (OAB: 85021/SP) - Ronaldo Molles (OAB: 303805/SP) - Roberto Guenda (OAB: 101856/SP)

FORO DISTRITAL DE ARTUR NOGUEIRA

Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ARTUR NOGUEIRA EM 
02/02/2015

PROCESSO :0011347-23.2014.8.26.0363
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : GRAFERRO RECICLAGENS LTDA
ADVOGADO : 193189/SP - Rafael Mesquita
REQDO : Omint Serviços de Saúde Ltda.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0008839-82.2012.8.26.0296
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CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Ivone de Fatima Leal
ADVOGADO : 288861/SP - Ricardo Sertorio
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social Inss
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0010116-58.2014.8.26.0363
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : JOSÉ ALVES RODRIGUES
ADVOGADO : 109837/SP - Sebastiao Alves Ataide
REQDO : EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS OLIVEIRA LTDA
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0009926-95.2014.8.26.0363
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Itaú Unibanco S/A
ADVOGADO : 150587/SP - Daniel de Souza
EXECTDO : CONTADINA ALIMENTOS LTDA
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1006836-94.2014.8.26.0320
CLASSE :CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
REQTE : RR PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA.
ADVOGADO : 80964/SP - Joaquim Antonio Zanetti
REQDO : Telefônica Brasil S/A
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000171-57.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ELIZABETI GALINARI
ADVOGADO : 322703/SP - Ana Lucia Alves de Sá Soares
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  INSS
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000172-42.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Nicássia Rosa Santos
ADVOGADO : 253625/SP - Felicia Alexandra Soares
REQDO : INSS
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000173-27.2015.8.26.0666
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : Banco Itauleasing S/A
ADVOGADO : 225241/SP - EDUARDO JOSE FUMIS FARIA
REQDO : JOAO MARCELINO DO PRADO
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000174-12.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : LUANA REDIES SOARES
ADVOGADO : 60598/SP - Francisco Passos da Cruz

PROCESSO :1000175-94.2015.8.26.0666
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 150793/SP - Marli Inacio Portinho da Silva
REQDO : SANT CLAIR SCHMIET VITOR
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000176-79.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : RAFAEL AUGUSTO LUPPE CAMPANINI
ADVOGADO : 306495/SP - Jose Herminio Luppe Campanini
REQDO : ISMAEL ANTONIO PEDROSO DE OLIVEIRA
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000180-19.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Analia Martins Pereira
ADVOGADO : 201023/SP - Gesler Leitão
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VARA :VARA ÚNICA
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PROCESSO :1000177-64.2015.8.26.0666
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : G.S.B.
ADVOGADO : 327614/SP - Verediana Patricia Alves da Silva
EXECTDO : A.F.B.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000178-49.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : GUIOMAR DA SILVA SOUZA
ADVOGADO : 338524/SP - Alexsandro Soares Lopes
REQDO : INSS
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000179-34.2015.8.26.0666
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
ADVOGADO : 303176/SP - Fabiano Aurelio Martins
REQDO : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ARTUR NOGUEIRA EM 
03/02/2015

PROCESSO :0009971-02.2014.8.26.0363
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 84314/SP - Jose Martins
REQDA : AURITA CARDOSINA DE SA
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000339-76.2015.8.26.0666
CLASSE :MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE : M.P.E.M.G.

PROCESSO :1000181-04.2015.8.26.0666
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : A.M.A.S.
ADVOGADO : 334757/SP - Alben de Oliveira
REQDO : C.S.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000182-86.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MARIA SOCORRO ALVES DA SILVA
ADVOGADO : 279483/SP - Alan Jorge Leitão
REQDO : AGRICIO GOMES
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ARTUR NOGUEIRA EM 
04/02/2015

PROCESSO :1000189-78.2015.8.26.0666
CLASSE :SEQÜESTRO
REQTE : Alceu Jorge Vieira
ADVOGADO : 180484/SP - Alceu Jorge Vieira
REQDO : Eli Jorge Hildebrand
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000184-56.2015.8.26.0666
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : M.V.R.C.
ADVOGADO : 143862/SP - Maria Aparecida da Silva Barboni
EXECTDO : M.P.C.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000185-41.2015.8.26.0666
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : W.P.S.V.
ADVOGADO : 281085/SP - Manoela Roberta da Silva
REQDO : W.A.V.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000186-26.2015.8.26.0666
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CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : CALCÁRIO DIAMANTE LTDA.
ADVOGADO : 137261/SP - Frederico Alberto Hencklain Blaauw
EXECTDO : OSVAIR DA CRUZ ANDRADE E OUTROS
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000187-11.2015.8.26.0666
CLASSE :CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE : C.M.G.
ADVOGADO : 329336/SP - Fabio Jose Ribeiro

PROCESSO :1000188-93.2015.8.26.0666
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : L.J.
ADVOGADO : 275812/SP - Vinicius Luiz Molina dos Santos

PROCESSO :1000190-63.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MARIA DA LUZ MIRANDA BIALESKI
ADVOGADO : 80161/SP - Silvana Coelho Zar
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000191-48.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : L.B.S.F.
ADVOGADO : 132700/SP - Adriana Franco da Silva
REQDO : M.S.S.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000192-33.2015.8.26.0666
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : M.A.V.B.
ADVOGADO : 132700/SP - Adriana Franco da Silva
REQDO : A.J.B.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000193-18.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Oridio Olimpio Ferreira
ADVOGADO : 317243/SP - Silvia Estela Soares
REQDO : INSS- Instituto Nacional de Seguro Social
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0011044-09.2014.8.26.0363
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO : Marco Antonio Crespo Barbosa
REQDO : JOÃO DIAS RODRIGUES
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ARTUR NOGUEIRA EM 
06/02/2015

PROCESSO :1000194-03.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Cipriano de Lima
ADVOGADO : 317243/SP - Silvia Estela Soares
REQDO : INSS - Instituto Nacional de Seguro Social
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000195-85.2015.8.26.0666
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO COELHO
ADVOGADO : 267987/SP - Amaro Franco Neto
EXECTDO : DOUGLAS ALEXANDRE SILVA MIRANDA
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000197-55.2015.8.26.0666
CLASSE :INVENTÁRIO
INVTANTE : CARLOS AUGUSTO KREBSKI BECK
ADVOGADO : 196020/SP - Gustavo Adolfo Andretto da Silva
INVTARDO : “De Cujus” Antônio Beck
VARA :VARA ÚNICA
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PROCESSO :1000196-70.2015.8.26.0666
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : MUNICÍPIO DE ENGENHEIRO COELHO
ADVOGADO : 267987/SP - Amaro Franco Neto
EXECTDO : JOÃO LUIZ DE LIMA
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000198-40.2015.8.26.0666
CLASSE :INVENTÁRIO
REQTE : L.M.H.
ADVOGADO : 104157/SP - Silvio Carlos de Andrade Maria
INVTARDO : C.B.H.H.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000199-25.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Fabiano Aurelio Martins
ADVOGADO : 303176/SP - Fabiano Aurelio Martins
REQDA : Telefonica Brasil S/A
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000200-10.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MARIA VILANI DA SILVA PANSIROLLI
ADVOGADO : 321584/SP - Amós José Soares Nogueira
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  INSS
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000201-92.2015.8.26.0666
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : ÁPIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
ADVOGADO : 174737/SP - André Luís Cione Reali
REQDA : Glauce Cristina Correa Pereira
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000202-77.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MARCELO MARCOS MATIAS DOS SANTOS
ADVOGADO : 328127/SP - Christian Tadeu Ignacio
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000203-62.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ROSINEI COSTA SANTOS
ADVOGADO : 328127/SP - Christian Tadeu Ignacio
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000204-47.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : MAIARA GABRIELA DE JESUS ALVES
ADVOGADO : 52773/SP - Odair Sanches da Cruz
REQDO : IRMÃOS STELTENPOOOL LTDA
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000205-32.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : JUDITE BRITO DA ROCHA
ADVOGADO : 342944/SP - Angelica Força Lamborghini
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  INSS
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000206-17.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : INÊS RIBEIRO DE SOUZA MAZ
ADVOGADO : 342944/SP - Angelica Força Lamborghini
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  INSS
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000207-02.2015.8.26.0666
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : W.D.
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ADVOGADO : 143862/SP - Maria Aparecida da Silva Barboni
EXECTDO : M.D.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000208-84.2015.8.26.0666
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Triângulo Distribuidora de Petróleo Ltda
ADVOGADO : 211734/SP - Carmem Vanessa Martelini
EXECTDO : AUTO POSTO PRINCESA LTDA - EPP
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000209-69.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : JACIRA CAZONATO CARDOSO
ADVOGADO : 265434/SP - Michelle Menezes Lucas
REQDA : Monica Aparecida Ferreira
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000210-54.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : GERALDO DEODORIO DE JESUS
ADVOGADO : 349831/SP - Bruno de Assis Sartori
REQDO : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000211-39.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : CASSIA OLIVIA TORRES
ADVOGADO : 322703/SP - Ana Lucia Alves de Sá Soares
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000212-24.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : APARECIDA RAMALHO MADUREIRA DA SILVA
ADVOGADO : 321584/SP - Amós José Soares Nogueira
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  INSS
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000213-09.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Antonio Bueno dos Reis
ADVOGADO : 339054/SP - Felipe Leandro Annibale
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000217-46.2015.8.26.0666
CLASSE :HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO
REQTE : J.S.C.
ADVOGADO : 341639/SP - Maiara Martim Mattiusso
REQDO : A.F.O.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000214-91.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : SILVANA APARECIDA CAETANO MANSUR
ADVOGADO : 342944/SP - Angelica Força Lamborghini
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  INSS
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000215-76.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ODILA CONCEIÇÃO FALCIROLLI SAMPAIO
ADVOGADO : 342944/SP - Angelica Força Lamborghini
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  INSS
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000216-61.2015.8.26.0666
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 225241/SP - EDUARDO JOSE FUMIS FARIA
REQDA : MAGDA MORAIS
VARA :VARA ÚNICA
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PROCESSO :1000218-31.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : R.A.G.
ADVOGADO : 348442/SP - Lucas Sia Rissato
REQDO : A.R.L.
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ARTUR NOGUEIRA EM 
09/02/2015

PROCESSO :1000219-16.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
ADVOGADO : 268914/SP - Eduardo Antonio Travassos Barbosa Sarinho
REQDO : Sergio Roberto de Castilho
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000220-98.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : F.J.C.
ADVOGADO : 60598/SP - Francisco Passos da Cruz
REQDO : M.C.V.C.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000221-83.2015.8.26.0666
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Aparecida Ferreira de Freitas
ADVOGADO : 19297/SP - Marcos Aparecido Cimardi
EMBARGDO : Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Holambra Sicredi Holambra Sp
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000222-68.2015.8.26.0666
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Carbus Indústria e Comércio Ltda.
ADVOGADO : 82756/SP - Marcia Cazelli Perez
REQDO : T. S. Transporte de Flores e Plantas
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000223-53.2015.8.26.0666
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Luzia de Lourdes Huck Camargo
ADVOGADO : 317030/SP - Ana Paula Rezende Leite
REQDO : INSS
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ARTUR 
NOGUEIRA EM 02/02/2015

PROCESSO :0000318-03.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 1002623-45.2014.8.26.0320
JUÍZO DEPREC. : 4ª Vara Cível da Comarca de Limeira/SP - Limeira-SP
REQTE : Antonio Carlso Donatti
ADVOGADO : 263406/SP - Filipe Hebling
REQDO : Limer Náutica Comércio de Motores de Popa Ltda.
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ARTUR 
NOGUEIRA EM 03/02/2015

PROCESSO :0010602-43.2014.8.26.0363
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 008.00.008396-5
JUÍZO DEPREC. : Comarca de Blumenau - 1ª Vara Civel - Blumenau-SC
REQTE : BANESPREV - FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADO : 188085/SP - Fabiana Nunes
REQDO : TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S/A
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000183-71.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 1011976-48.2014.8.26.0114
JUÍZO DEPREC. : 2ª Vara Civel da Comarca de Campinas/SP - Campinas-SP
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EXEQTE : Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 213796/SP - Rosane Maria Ferreira Barsotti Sebastião
EXECTDO : ELIOT RODRIGUES MACEDO
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ARTUR 
NOGUEIRA EM 06/02/2015

PROCESSO :0000240-09.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0004398-68.2006.8.26.0296
JUÍZO DEPREC. : 1ª Vara Judicial da Comarca de Jaguariuna/SP - Jaguariuna-SP
REQTE : Tamborjet Embalagens Ltda. e outro
ADVOGADO : 185371/SP - Ronaldo Dias Lopes Filho
REQDO : Regenera Flex Ltda.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000241-91.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0013802-32.2010.8.26.0320
JUÍZO DEPREC. : Vara da Fazenda Pública da Comarca de Limeira/SP - Limeira-SP
EXEQTE : Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO : Vigorelli Industria Auto Pecas Ltda
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000242-76.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0003146-80.2014.8.26.0318
JUÍZO DEPREC. : 1ª Vara Cível da Comarca de Leme/SP - Leme-SP
REQTE : M.A.B.
REQDO : L.E.P.S.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000243-61.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0029492-74.2009.8.26.0114
JUÍZO DEPREC. : 2º Vara Cível da Comarca de Campinas/SP - Campinas-SP
REQTE : Materiais para Construção Nogueirense Ltda Epp
ADVOGADO : 198797/SP - Luciana Bichara Battaglini Zenari
REQDO : Krono Empresa de Construção Civil Ltda
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ARTUR 
NOGUEIRA EM 09/02/2015

PROCESSO :0000246-16.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 1018340-36.2014.8.26.0405
JUÍZO DEPREC. : 4ª Vara Cível da Comarca de Osasco/SP - Osasco-SP
EXEQTE : Banco Bradesco SA
ADVOGADO : 68832/SP - Elcio Montoro Fagundes
EXECTDO : Hospital Bom Samaritano S/C Ltda
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000248-83.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0000627-47.2012.8.26.0563
JUÍZO DEPREC. : VARA UNICA DA COMARCA DE SAO BENTO DO SAPUCAI - Sao Bento do Sapucai-SP
REQTE : Ministério Público do Estado de São Paulo
REQDO : Acinom Administração e Participação de Bens Ltda.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000423-77.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 3004376-62.2013.8.26.0150
JUÍZO DEPREC. : Vara Única da Comarca de Cosmópolis/SP - Cosmopolis-SP
EXEQTE : Vitor Simoni Reis
ADVOGADO : 110789/SP - Joaquim Jose Pedrozo
EXECTDO : João Dias Reis
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000250-53.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0006031-97.2007.403.6102
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JUÍZO DEPREC. : 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Ribeirão Preto/SP - Ribeirão Preto-SP
EXEQTE : Caixa Econômicda Federal - CEF
ADVOGADO : 83860/SP - Joao Augusto Cassettari
EXECTDO : Ribeirão Distribuidora de Calçados Bolsa Acessórios e Vestuários Ltda.
REQDO : José Carlos Luiz
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000251-38.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0025106-59.2004.8.26.0604
JUÍZO DEPREC. : SAF - Serviço de Anexo Fiscal da Cca. de Sumaré/SP - Sumare-SP
EXEQTE : Fazenda do Estado de São Paulo
EXECTDO : Teka - Tecelagem Kuehnrich SA
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000252-23.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0000765-77.2010.8.16.0105
JUÍZO DEPREC. : Vara Única da Comarca de Loanda/PR - Loanda-PR
REQTE : Adelina Silva
ADVOGADO : 52297/PR - Wagner de Meira
REQDO : Jucelino Pereira de Souza
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000253-08.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 348554-23.2013.8.09.0029
JUÍZO DEPREC. : Vara da Família da Comarca de Catalão/GO - Catalao-GO
REQTE : Robson Cardoso
ADVOGADO : 10923/GO - Aremita Aparecida da Costa Martins
REQDA : Durvalina Maria de Sousa
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000255-75.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0004347-57.2010.403.6127
JUÍZO DEPREC. : 1ª Vara Federal de São João da Boa Vista - São João da Boa Vista-SP
EMBARGTE : Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra
EMBARGDO : Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000258-30.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 1008889-35.2014.8.26.0292
JUÍZO DEPREC. : 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Jacareí/SP - Jacarei-SP
REQTE : E.L.S.
ADVOGADO : 274205/SP - Shirlei Azevedo Alexandre
REQDA : S.A.A.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000268-74.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0701942-51.2012.8.26.0666
JUÍZO DEPREC. : 1ª Vara Judicial da Comarca de Jaguariuna/SP - Jaguariuna-SP
EXEQTE : Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Holambra - SICREDI
EXECTDA : Patricia Ribeiro
VARA :VARA ÚNICA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ROSELI JOSÉ FERNANDES COUTINHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PEDRO ROGÉRIO TERUEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0055/2015
Processo 1002398-54.2014.8.26.0666 - Guarda - Maus Tratos - M.R.M. - Dr. Bruno, apresentar manifestação acerca das fls. 

26 e 33 a 39 dos autos. - ADV: BRUNO NUNES FERREIRA (OAB 339347/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ROSELI JOSÉ FERNANDES COUTINHO
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ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PEDRO ROGÉRIO TERUEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0056/2015
Processo 0000008-31.2014.8.26.0666 (apensado ao processo 0003825-40.2013.8.26) - Ação Penal - Procedimento Ordinário 

- Decorrente de Violência Doméstica - J.W.L. - Vistos. Os argumentos apresentados pelo acusado não autorizam a absolvição 
sumária. Designo audiência de instrução e julgamento, ocasião em que o(s) acusado(s) também será(ão) interrogado(s), para o 
dia 13/03/2015 às 16:00h. Intimem-se as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa preliminar. Expeçam-se as requisições 
necessárias. - ADV: RAFAELA BORTOLUCCI DA CRUZ (OAB 314089/SP)

Processo 0000036-34.2015.8.26.0546 (apensado ao processo 0000055-68.2015.8.26) - Auto de Prisão em Flagrante - 
Estupro de vulnerável - J.C.M.G. - Ato Ordinatório - Ciência ao Ministério Público - ADV: ROSSANA BRUM LEQUES (OAB 
314433/SP), CLÁUDIA VARA SAN JUAN ARAUJO (OAB 298126/SP)

Processo 0000127-26.2013.8.26.0666 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - D.R.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 666.2014/007439-5 dirigi-me ao 
endereço retro, onde INTIMEI a TESTEMUNHA do inteiro teor do presente, a qual exarou sua nota de ciente e aceitou a contrafé 
que lhe ofereci. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MARCOS DANIEL CAPELINI (OAB 165322/SP)

Processo 0000127-26.2013.8.26.0666 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - D.R.S. - Vistos. Para melhor 
adequação da pauta, redesigno a audiência para o dia 13/02/2015 às 15:15h. - ADV: MARCOS DANIEL CAPELINI (OAB 165322/
SP)

Processo 0000135-66.2014.8.26.0666 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro - A.J.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 666.2014/006979-0 dirigi-me ao 
endereço: Rua Olímpio Tagliari, número 238, Jardim Carolina, e aí sendo, na data de 13/01/2014, INTIMEI MARIA HELENA DE 
OLIVEIRA a qual, após a leitura, bem ciente ficou do inteiro teor do presente mandado, aceitou a contrafé oferecida e apôs sua 
assinatura; dirigi-me à Rua Benedito Filipini, número 785, Parque Orlando Correa Barbosa onde na data de 16/12/2014 INTIMEI 
ELIZABETH CRISTINA DE LIMA SILVA a qual, após a leitura, bem ciente ficou do inteiro teor do presente mandado, aceitou a 
contrafé oferecida e apôs sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV: FELICIA ALEXANDRA SOARES (OAB 253625/
SP)

Processo 0000135-66.2014.8.26.0666 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro - A.J.S. - “Tendo em vista que o 
Ministério Público insiste na oitiva do guarda municipal Laércio, designo audiência em continuação para o dia 13/03/2015 às 
14:30hs”. - ADV: FELICIA ALEXANDRA SOARES (OAB 253625/SP)

Processo 0000184-73.2015.8.26.0666 (processo principal 0000167-37.2015.8.26) - Liberdade Provisória com ou sem fiança 
- Uso de documento falso - J.P. - Ato Ordinatório - Ciência ao Ministério Público - ADV: ALCEU JORGE VIEIRA (OAB 180484/
SP)

Processo 0000187-28.2015.8.26.0666 (processo principal 0000167-37.2015.8.26) - Liberdade Provisória com ou sem fiança 
- Uso de documento falso - J.P. - Ato Ordinatório - Ciência ao Ministério Público - ADV: ALCEU JORGE VIEIRA (OAB 180484/
SP)

Processo 0000309-41.2015.8.26.0666 (processo principal 0000286-95.2015.8.26) - Liberdade Provisória com ou sem fiança 
- Furto Qualificado - J.H.A.Q. - Decidi nos autos principais. Arquive-se Int. - ADV: RICHARDSON RIBEIRO DE FARIA (OAB 
243587/SP)

Processo 0000309-41.2015.8.26.0666 (processo principal 0000286-95.2015.8.26) - Liberdade Provisória com ou sem fiança 
- Furto Qualificado - J.H.A.Q. - Vistos. Decidido nos autos principais. Arquivem-se os presentes autos, anotando-se. Intime-se. - 
ADV: RICHARDSON RIBEIRO DE FARIA (OAB 243587/SP)

Processo 0000310-26.2015.8.26.0666 (processo principal 0000286-95.2015.8.26) - Liberdade Provisória com ou sem fiança 
- Furto Qualificado - L.G.S. - Decidi nos autos principais. Arquive-se Int. - ADV: RICHARDSON RIBEIRO DE FARIA (OAB 
243587/SP)

Processo 0000310-26.2015.8.26.0666 (processo principal 0000286-95.2015.8.26) - Liberdade Provisória com ou sem fiança 
- Furto Qualificado - L.G.S. - Vistos. Decidido nos autos principais. Arquivem-se os presentes autos, anotando-se. Ciência ao 
M.P. Intime-se. - ADV: RICHARDSON RIBEIRO DE FARIA (OAB 243587/SP)

Processo 0000397-50.2013.8.26.0666 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
T.H.S.R. - Ante o exposto, julgo o pedido da ação penal PROCEDENTE o pedido da ação penal, para CONDENAR o réu Telvis 
Henrique de Sousa Reis como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa 
de liberdade fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além da pena pecuniária em 166 
(cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o valor unitário em um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente (43 da 
Lei 11.343/2006). O réu poderá aguardar julgamento de eventual recurso em liberdade. Comprovada a origem ilícita, decreto 
a perda em favor da União dos valores apreendidos com o réu. Pagamento da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual de 
Custas, as expensas do condenado. Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados e oficie-se à SENAD, 
nos termos do art. 63, §4º da lei de 11.343/2006. P. R. I. - ADV: WELLINGTON LUIZ DA SILVA (OAB 312458/SP)

Processo 0000785-84.2012.8.26.0666 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra o Patrimônio - R.R. - Ante o 
exposto, julgo a presente ação penal PROCEDENTE para CONDENAR o réu RONALDO RODRIGUES como incursos no artigo 
155, § 4°, inciso II c.c. Artigo 14, II todos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em 11 meses 
e 20 dais de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da pena pecuniária fixada em 04 dias-multa, fixado o valor unitário 
em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será 
atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal. Assim, ausentes os requisitos legais, 
deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Tendo em vista o regime de pena imposto, reconheço 
ao réu o direito de apelar em liberdade. Pagamento da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual de Custas, às expensas dos 
condenados. Transitada em julgado e lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados. Expeça-se o necessário. P.R.I.C. - ADV: 
FRIEDA MOYSES KAPLERS SACCHI

Processo 0001347-64.2010.8.26.0666 (666.10.001347-3) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Galdencio Moura 
Coutinho - “Dr. Defensor apresentar Memoriais Escritos no prazo de 15 (quinze) dias.” - ADV: FABIO ULIAN (OAB 286134/SP)

Processo 0001347-64.2010.8.26.0666 (666.10.001347-3) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Galdencio Moura 
Coutinho - Assim, verifica-se que o Estado não pode mais exercer o jus puniendi sobre o agente, razão pela qual é imperioso 
reconhecer que se operou a prescrição da pretensão punitiva, ex vi do art. 109, VI do Código Penal e, por conseguinte, 
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Galdencio Moura Coutinho. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na culpa do réu, 
com as anotações e comunicações pertinentes. Custas ex lege. P.R.I. - ADV: FABIO ULIAN (OAB 286134/SP)
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Processo 0001519-64.2014.8.26.0666 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - M.B.G.J. - Vistos. Os 
argumentos apresentados pelo acusado não autorizam a absolvição sumária. Designo audiência de instrução e julgamento, 
ocasião em que o(s) acusado(s) também será(ão) interrogado(s), para o dia 13/03/2015 às 16:45h. Intimem-se as testemunhas 
arroladas na denúncia e na defesa preliminar. Expeçam-se as requisições necessárias. - ADV: CIRLEI MARTIM MATTIUSSO 
(OAB 104132/SP)

Processo 0001892-66.2012.8.26.0666 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - A.O.A. - Ante o exposto, 
julgo a presente ação penal PROCEDENTE para CONDENAR o réu Andrei Oliveira de Almeida como incurso nas penas do artigo 
155, § 4°, inciso I do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em 08 (oito) meses de reclusão, em 
regime inicial Aberto, além da pena pecuniária fixada em 04 (quatro) dias-multa, fixado o valor unitário em um trigésimo do salário 
mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do qual será atualizado, em conformidade 
com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal. Preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de 
liberdade, por duas restritivas de direitos (Artigo 44, § 2º, primeira hipótese, do Código Penal), consistentes na prestação de 
serviços à comunidade, pelo prazo equivalente a da sanção substituída (artigo 46 do Código Penal). O réu poderá recorrer em 
liberdade. Pagamento da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual de Custas, às expensas dos condenados. Transitada em 
julgado e lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados. Expeça-se o necessário. P.R.I. - ADV: ARI BRAZ SOARES

Processo 0002018-48.2014.8.26.0666 (apensado ao processo 0002016-78.2014.8.26) - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins - R.M.A. - Vistos. Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência para o dia 
13/02/2015 às 13:45h. - ADV: FABIANO AURELIO MARTINS (OAB 303176/SP)

Processo 0002085-13.2014.8.26.0666 (apensado ao processo 0002084-28.2014.8.26) - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Decorrente de Violência Doméstica - J.B.S.S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO Certifico eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 666.2014/006017-3, dirigi-me ao endereço indicado, onde intimei EDINALVA DA SILVA 
OLIVEIRA, a qual bem ciente de tudo ficou, recebeu a intimação a ela oferecida, exarando seu ciente. O referido é verdade e 
dou fé. - ADV: MAIARA MARTIM MATTIUSSO (OAB 341639/SP)

Processo 0002085-13.2014.8.26.0666 (apensado ao processo 0002084-28.2014.8.26) - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Decorrente de Violência Doméstica - J.B.S.S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO Certifico eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 666.2014/007437-9, dirigi-me ao endereço indicado, onde EDINALVA DA SILVA OLIVEIRA, 
a qual bem ciente de tudo ficou, recebeu a intimação a ela oferecida, exarando seu ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: 
MAIARA MARTIM MATTIUSSO (OAB 341639/SP)

Processo 0002085-13.2014.8.26.0666 (apensado ao processo 0002084-28.2014.8.26) - Ação Penal - Procedimento Ordinário 
- Decorrente de Violência Doméstica - J.B.S.S. - Vistos. Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência para o dia 
13/02/2015 às 14:30h. - ADV: MAIARA MARTIM MATTIUSSO (OAB 341639/SP)

Processo 0003206-47.2012.8.26.0666 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Diogo Vicente da Silva Magnane - - 
Fabiano Donizete Cabral Lopes - Ante o exposto, julgo a presente ação penal PROCEDENTE para CONDENAR os réus como 
incurso no artigo 155, § 4°, inciso IV do Código Penal, FABIANO DONIZETE CABRAL LOPES ao cumprimento da pena privativa 
de liberdade fixada em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da pena pecuniária 
fixada em 14 (doze) dias-multa, e o réu DIOGO VICENTE DA SILVA MAGNANE ao cumprimento da pena privativa de liberdade 
fixada em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além da pena pecuniária fixada em 10 (dez) dias-multa, fixado o 
valor unitário em um trigésimo do salário mínimo mensal vigente no dia dos fatos (art. 49, § 1º, do mesmo Código), a partir do 
qual será atualizado, em conformidade com o art. 49, § 2º, primeira parte, do aludido Estatuto Penal. Os reus poderão apelar em 
liberdade. Inviável a substituição da pena em razão de os réus possuírem condenações por crimes contra o patrimônio, de modo 
que a medida não se mostra recomendável, nos termos do artigo 44 do CP, bem como a concessão de sursis, pelo montante da 
pena aplicada. Pagamento da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual de Custas, às expensas dos condenados. Transitada 
em julgado e lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados. Expeça-se o necessário. P.R.I.C. - ADV: FELICIA ALEXANDRA 
SOARES (OAB 253625/SP), FABIO ULIAN (OAB 286134/SP)

Processo 0003216-91.2012.8.26.0666 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - P.P.P.S. - Ato 
Ordinatório - Ciência ao Ministério Público - ADV: ANA LUISA CASTRO PONTES GOMES DE BRITO (OAB 310282/SP)

Processo 0004042-49.2014.8.26.0666 - Inquérito Policial - Decorrente de Violência Doméstica - S.R.L. - Dr. Defensor 
apresentar Defesa Prévia no prazo legal. - ADV: FABIO ULIAN (OAB 286134/SP)

Processo 0005217-54.2009.8.26.0666 (666.09.005217-0) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência 
Doméstica - J.P. - P.B. - Do exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do autor dos fatos, nos termos do artigo 107, inciso IV, do 
Código Penal quanto aos crimes de ameaça e lesão. No mais, DÊ-SE SEQUÊNCIA AO FEITO, NA FORMA DO DESPACHO DE 
FLS. 86/87. P. R. I. Artur Nogueira, 15 de abril de 2013. - ADV: ALEXANDRE RICARDO DE MICHIELLI (OAB 244789/SP)

Processo 0005217-54.2009.8.26.0666 (666.09.005217-0) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência 
Doméstica - P.B. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 666.2014/003870-4 dirigi-me ao endereço indicado e INTIMEI o Sr. Pedrinho Boer, que ficou ciente, assinou recibo 
no mandado e aceitou a contrafé oferecida. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ALEXANDRE RICARDO DE MICHIELLI (OAB 
244789/SP)

Processo 0005217-54.2009.8.26.0666 (666.09.005217-0) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência 
Doméstica - P.B. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 666.2014/003869-0 dirigi-me ao endereço indicado, onde fui informado pelo indiciado Pedrinho Bôer de que as 
testemunhas haviam mudado para Rua João Bombo, 324, Itamaraty, nesta cidade. Ato seguinte, compareci no local informado 
e INTIMEI Tiago Corsi Bôer, que ficou ciente, assinou recibo no mandado e aceitou a contrafé oferecida. CERTIFICO, ainda, 
que não tendo localizado a testemunha Alda Lúcia Corsi durante as diligências, deixei cópia do mandado com seu filho Tiago, 
que comprometeu-se a entregar a cópia recebida a intimanda. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ALEXANDRE RICARDO DE 
MICHIELLI (OAB 244789/SP)

Processo 0005217-54.2009.8.26.0666 (666.09.005217-0) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência 
Doméstica - P.B. - Ante o exposto, julgo a presente ação penal PROCEDENTE para CONDENAR o réu PEDRO BOER como 
incursos no artigo 15 da Lei 10.826/2003, ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em 02 (dois) anos de reclusão, 
em regime inicial Aberto, além da pena pecuniária fixada em 10 (dez) dias-multa, fixado o valor unitário em 1/10 (um décimo) do 
salário mínimo mensal vigente. Preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de 
direitos (Artigo 44, § 2º, primeira hipótese, do Código Penal), consistentes na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo 
equivalente a metade da sanção substituída (artigo 46 do Código Penal), bem como na prestação pecuniária no valor de dois 
salário mínimo em favor de entidade beneficente indicada pelo juízo da execução. Os réus poderão aguardar o julgamento de 
eventual recurso em liberdade Pagamento da taxa judiciária, nos termos da Lei Estadual de Custas, às expensas do condenado. 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1613

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados. Expeça-se o necessário. P. R. I. - ADV: ALEXANDRE 
RICARDO DE MICHIELLI (OAB 244789/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ROSELI JOSÉ FERNANDES COUTINHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PEDRO ROGÉRIO TERUEL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0057/2015
Processo 0000663-37.2013.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - J.P. - C.F.C. 

- Vistos. Para audiência de instrução e julgamento designo o dia 18/06/2015 às 16:30h. Em tal audiência deverá oferecer 
defesa prévia, oral ou escrita e, na mesma data, será avaliada o eventual recebimento da denúncia. Cite-se e intime-se o 
acusado, consignando-se, no mandado, que deverá comparecer acompanhado por advogado, sob pena de ser-lhe nomeado 
um dativo e que deverá arrolar as suas testemunhas em número não superior a 03 (três), caso queira que sejam intimadas ou 
trazê-las independentemente de intimação. Fica consignado também que, após a instrução, o acusado será interrogado, sendo 
aplicados os efeitos da revelia, caso não compareça. Intime(m)-se e requisite(m)-se as testemunhas arroladas, servindo cópia 
desse despacho, assinado digitalmente (vide lateral direita), como mandado. Cumpra-se o requerido pelo MP - ADV: FABIANO 
AURELIO MARTINS (OAB 303176/SP)

Processo 0000663-37.2013.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - J.P. - C.F.C. - 
Vistos. Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência para o dia 02/03/2015 às 17:00h. - ADV: FABIANO AURELIO 
MARTINS (OAB 303176/SP)

Processo 0000663-37.2013.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - C.F.C. - Dr. 
defensor, favor apresentar defesa prévia no prazo legal. - ADV: FABIANO AURELIO MARTINS (OAB 303176/SP)

Processo 0000663-37.2013.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - C.F.C. 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
666.2014/007707-6 dirigi-me ao endereço indicado, onde fui informado pelo Sr. Antonio Marcos que o averiguado não reside 
mias no local, alegando desconhecer su endereço. Sendo assim, DEIXEI DE INTIMAR CICERO FERNANDES CORREIA pelos 
motivos acima. O referido é verdade e dou fé. Artur Nogueira, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: FABIANO AURELIO MARTINS 
(OAB 303176/SP)

Processo 0000739-61.2013.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - R.A.L. - - O.H.F. 
- Dr. defensor favor apresentar defesa prévia - ADV: RICHARDSON RIBEIRO DE FARIA (OAB 243587/SP), ALCEU JORGE 
VIEIRA (OAB 180484/SP)

Processo 0001223-13.2012.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - O.J.C.C. - Posto 
isto, com fundamento no artigo 107 inciso IV do Código Penal JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor dos fatos com relação 
ao crime narrado nos autos. Após o transito, arquivem-se os autos. P. R. I. C. Artur Nogueira,23 de outubro de 2014. - ADV: 
NICOLE ORTIZ WINKEL (OAB 293148/SP)

Processo 0001223-13.2012.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - O.J.C.C. - Ato 
Ordinatório - Ciência ao Ministério Público - ADV: NICOLE ORTIZ WINKEL (OAB 293148/SP)

Processo 0001543-29.2013.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Contravenções Penais - J.E.S. - D.S.O. - Vistos. Para 
melhor adequação da pauta, redesigno a audiência para o dia 10/02/2015 às 13:30h. - ADV: FRANCISCO PASSOS DA CRUZ 
(OAB 60598/SP)

Processo 0001543-29.2013.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Contravenções Penais - J.E.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 666.2014/007371-2 dirigi-me 
por várias vezes aos endereços indicados, onde não obtive êxito em localizar o réu, sendo informado que o mesmo é motorista 
de caminhão e viaja durante dias e não tem data certa para estar em casa, razão pela qual deixei cópia do manado com seu 
irmão para que o mesmo tenha ciência da audiência designada. Sendo assim, DEIXEI DE CITAR E INTIMAR JOSÉ EDMILSON 
DA SILVA pelos motivos acima. O referido é verdade e dou fé. Artur Nogueira, 30 de janeiro de 2015. - ADV: FRANCISCO 
PASSOS DA CRUZ (OAB 60598/SP)

Processo 0001747-73.2013.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Lesão Corporal - J.P. - C.S. - Vistos. Para audiência de 
instrução e julgamento designo o dia 11/08/2015 às 14:00h. Em tal audiência deverá oferecer defesa prévia, oral ou escrita 
e, na mesma data, será avaliada o eventual recebimento da denúncia. Cite-se e intime-se o acusado, consignando-se, no 
mandado, que deverá comparecer acompanhado por advogado, sob pena de ser-lhe nomeado um dativo e que deverá arrolar 
as suas testemunhas em número não superior a 03 (três), caso queira que sejam intimadas ou trazê-las independentemente de 
intimação. Fica consignado também que, após a instrução, o acusado será interrogado, sendo aplicados os efeitos da revelia, 
caso não compareça. Intime(m)-se e requisite(m)-se as testemunhas arroladas, servindo cópia desse despacho, assinado 
digitalmente (vide lateral direita), como mandado. Cumpra-se o requerido pelo MP - ADV: FABIANA CARVALHO FREDERICO 
(OAB 327521/SP)

Processo 0001747-73.2013.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Lesão Corporal - J.P. - C.S. - Vistos. Para melhor adequação 
da pauta, redesigno a audiência para o dia 02/03/2015 às 16:30h. - ADV: FABIANA CARVALHO FREDERICO (OAB 327521/
SP)

Processo 0001747-73.2013.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Lesão Corporal - C.S. - Dr. defensor, favor apresentar 
defesa prévia no prazo legal. - ADV: FABIANA CARVALHO FREDERICO (OAB 327521/SP)

Processo 0001762-42.2013.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - J.P. - J.B.R. - 
Vistos. Para melhor adequação da pauta, redesigno a audiência para o dia 10/02/2015 às 17:00h. - ADV: ARI BRAZ SOARES

Processo 0002007-53.2013.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - J.P. - B.C.S.B. 
- Vistos. Para audiência de instrução e julgamento designo o dia 10/02/2015 às 14:30h. Em tal audiência deverá oferecer 
defesa prévia, oral ou escrita e, na mesma data, será avaliada o eventual recebimento da denúncia. Cite-se e intime-se o 
acusado, consignando-se, no mandado, que deverá comparecer acompanhado por advogado, sob pena de ser-lhe nomeado 
um dativo e que deverá arrolar as suas testemunhas em número não superior a 03 (três), caso queira que sejam intimadas ou 
trazê-las independentemente de intimação. Fica consignado também que, após a instrução, o acusado será interrogado, sendo 
aplicados os efeitos da revelia, caso não compareça. Intime(m)-se e requisite(m)-se as testemunhas arroladas, servindo cópia 
desse despacho, assinado digitalmente (vide lateral direita), como mandado. Cumpra-se o requerido pelo MP - ADV: RAFAELA 
BORTOLUCCI DA CRUZ (OAB 314089/SP)

Processo 0002007-53.2013.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - B.C.S.B. - Dr. 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1614

defensor, favor apresentar defesa prévia - ADV: RAFAELA BORTOLUCCI DA CRUZ (OAB 314089/SP)
Processo 0002322-81.2013.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - J.P. - L.F.A. 

- Vistos. Para audiência de instrução e julgamento designo o dia 10/02/2015 às 15:00h. Em tal audiência deverá oferecer 
defesa prévia, oral ou escrita e, na mesma data, será avaliada o eventual recebimento da denúncia. Cite-se e intime-se o 
acusado, consignando-se, no mandado, que deverá comparecer acompanhado por advogado, sob pena de ser-lhe nomeado 
um dativo e que deverá arrolar as suas testemunhas em número não superior a 03 (três), caso queira que sejam intimadas ou 
trazê-las independentemente de intimação. Fica consignado também que, após a instrução, o acusado será interrogado, sendo 
aplicados os efeitos da revelia, caso não compareça. Intime(m)-se e requisite(m)-se as testemunhas arroladas, servindo cópia 
desse despacho, assinado digitalmente (vide lateral direita), como mandado. Cumpra-se o requerido pelo MP - ADV: MONICA 
APARECIDA FERREIRA (OAB 219881/SP)

Processo 0002322-81.2013.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - L.F.A. - dr 
defensor favor apresentar defesa prévia - ADV: MONICA APARECIDA FERREIRA (OAB 219881/SP)

Processo 0003070-79.2014.8.26.0666 (apensado ao processo 0002311-18.2014.8.26) - Representação Criminal/Notícia de 
Crime - Crimes contra a Honra - T.O.P. - P.S. - Proceda-se a querelante o aditamento, com urgência, da queixa-crime para 
constar com precisão a data dos fatos. Sem prejuízo, designo audiência de conciliação prescrita no artigo 520 do CPP para o dia 
19/05/2015, às 13h30min. Proceda-se a expedição do mandado de intimação. Int. - ADV: OLINTHO RODRIGUES DE SOUZA 
(OAB 225317/SP), FABIO ULIAN (OAB 286134/SP)

Processo 0003321-68.2012.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - J.P. - 
L.A.S. - - T.S.R. - Vistos. Para audiência de instrução e julgamento designo o dia 21/04/2015 às 14:00h. Em tal audiência deverá 
oferecer defesa prévia, oral ou escrita e, na mesma data, será avaliada o eventual recebimento da denúncia. Cite-se e intime-se 
o acusado, consignando-se, no mandado, que deverá comparecer acompanhado por advogado, sob pena de ser-lhe nomeado 
um dativo e que deverá arrolar as suas testemunhas em número não superior a 03 (três), caso queira que sejam intimadas ou 
trazê-las independentemente de intimação. Fica consignado também que, após a instrução, o acusado será interrogado, sendo 
aplicados os efeitos da revelia, caso não compareça. Intime(m)-se e requisite(m)-se as testemunhas arroladas, servindo cópia 
desse despacho, assinado digitalmente (vide lateral direita), como mandado. Cumpra-se o requerido pelo MP - ADV: CARMEN 
JOSEFINA MACIEL, ARI BRAZ SOARES

Processo 0003321-68.2012.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - 
L.A.S. e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao mandado, nº 
666.2014/007001-2, dirigi-me à Rua Oswaldo Cruz, Jd. São Vicente, onde DEIXEI DE CITAR e INTIMAR o autor do fato, Tiago 
de Sousa Reis, por não localizar, na rua indicada, o número 1135. Ao percorrê-la, verifiquei a numeração: 1049, 1059, 1071, 
1085, 1099, 1139, 1153, 1181, 1195, 1209 e assim se elevando. Nos arredores, a moradora, Sra. Leonice Stefani Barbosa 
(n. 1186) declarou que desconhece o indiciado. Na Prefeitura Municipal local (setor de cadastro) a funcionária, Sra. Daniela, 
informou que, na rua fornecida, não existe o número 1135 e que não consta nenhuma referência, em seu cadastro, sobre o 
indiciado. Motivo pelo qual, devolvo o presente mandado para os devidos fins. Artur Nogueira, 07 de janeiro de 2015. - ADV: 
CARMEN JOSEFINA MACIEL

Processo 0003321-68.2012.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - 
L.A.S. - - T.S.R. - Assim, verifica-se que o Estado não pode mais exercer o jus puniendi sobre o agente, razão pela qual é 
imperioso reconhecer que se operou a prescrição da pretensão punitiva, ex vi do art. 109, VI c.c. 107, IV do Código Penal e, por 
conseguinte, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados TIAGO DE SOUZA REIS e LUANA ALVES DE SOUZA pelos 
fatos aqui imputados. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e procedam-se as comunicações de estilo. Arbitro os honorários 
dos advogados nomeados pela OAB no valor máximo da tabela. Expeça-se certidão. P.R.I.C. - ADV: CARMEN JOSEFINA 
MACIEL, ARI BRAZ SOARES

Processo 0003364-68.2013.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - J.C.R. - Dr. 
defensor, favor apresentar defesa prévia - ADV: ALBEN DE OLIVEIRA (OAB 334757/SP)

Processo 0003409-72.2013.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - J.P. - W.R.C. - 
Vistos. Para audiência de instrução e julgamento designo o dia 10/02/2015 às 15:30h. Em tal audiência deverá oferecer defesa 
prévia, oral ou escrita e, na mesma data, será avaliada o eventual recebimento da denúncia. Cite-se e intime-se o acusado, 
consignando-se, no mandado, que deverá comparecer acompanhado por advogado, sob pena de ser-lhe nomeado um dativo 
e que deverá arrolar as suas testemunhas em número não superior a 03 (três), caso queira que sejam intimadas ou trazê-las 
independentemente de intimação. Fica consignado também que, após a instrução, o acusado será interrogado, sendo aplicados 
os efeitos da revelia, caso não compareça. Intime(m)-se e requisite(m)-se as testemunhas arroladas, servindo cópia desse 
despacho, assinado digitalmente (vide lateral direita), como mandado. Cumpra-se o requerido pelo MP Artur Nogueira - ADV: 
RODRIGO CESAR BAÇO

Processo 0003409-72.2013.8.26.0666 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - W.R.C. - Dr. 
defensor favor apresentar defesa prévia - ADV: RODRIGO CESAR BAÇO

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS CRIMINAIS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ARTUR 
NOGUEIRA EM 02/02/2015

PROCESSO :0000335-39.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA DE ORDEM CRIMINAL
ORIGEM : 0003465-08.2013.8.26.0666
JUÍZO DEPREC. : SJ 5.5.1 SERV E PROCES, DA 9ª CAMARA DE DIR CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - São Paulo-SP
APELTE : Adilson de Jesus Brito
APELDO : Ministério Público do Estado de São Paulo
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VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000316-33.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 0001056-55.2013.8.26.0150
JUÍZO DEPREC. : Vara Única da Comarca de Cosmópolis/SP - Cosmopolis-SP
AUTOR : Justiça Pública
RÉU : José Rocha Filho
ADVOGADO : 50395/SP - Edimilson Moreno de Souza
REQDA : GILVANETE FIRMINA SANTIAGO
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000317-18.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 0001056-55.2013.8.26.0150
JUÍZO DEPREC. : Vara Única da Comarca de Cosmópolis/SP - Cosmopolis-SP
AUTOR : Justiça Pública
RÉU : José Rocha Filho
ADVOGADO : 50395/SP - Edimilson Moreno de Souza
REQDO : Ricardo Cesar Libanori
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000338-91.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 0005126-40.2014.8.26.0196
JUÍZO DEPREC. : 1ª Vara Criminal da Comarca de Franca/SP - Franca-SP
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : Fernando Cesar Pinha
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS CRIMINAIS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ARTUR 
NOGUEIRA EM 05/02/2015

PROCESSO :0000383-95.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 0006231-15.2009.8.26.0168
JUÍZO DEPREC. : 1ª Vara Judicial da Comarca de Dracena/SP - Dracena-SP
AUTOR : Justiça Pública
RÉU : Adriano Batista de Oliveira
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000239-24.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 3003676-86.2013.8.26.0150
JUÍZO DEPREC. : Vara Única da Comarca de Cosmópolis/SP - Cosmopolis-SP
AUTOR : J.P.
INDICIADO : L.F.T.
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS CRIMINAIS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ARTUR 
NOGUEIRA EM 06/02/2015

PROCESSO :0000244-46.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 0003171-46.2014.8.26.0366
JUÍZO DEPREC. : 2ª Vara Judicial da Comarca de Mongaguá/SP - Mongaguá-SP
AUTOR : Justiça Pública
RÉU : Bruno Vinicius Gonçalves Albano e outro
ADVOGADO : 328272/SP - Paulo Rogério Rodrigues de Abreu
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000391-72.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 0003779-60.2014.8.26.0296
JUÍZO DEPREC. : 2ª Vara Judicial da Comarca de Jaguariuna/SP - Jaguariuna-SP
AUTOR : Justiça Pública
RÉU : MARCOS ROBERTO MOREIRA JUNIOR e outro
ADVOGADO : 214822/SP - João Carlos Godoi Ugo
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000392-57.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 0003779-60.2014.8.26.0296
JUÍZO DEPREC. : 2ª Vara Judicial da Comarca de Jaguariuna/SP - Jaguariuna-SP
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AUTOR : J.P.
RÉU : M.R.M.J.O.
ADVOGADO : 214822/SP - João Carlos Godoi Ugo
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS CRIMINAIS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ARTUR 
NOGUEIRA EM 09/02/2015

PROCESSO :0000245-31.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 0008166-81.2012.8.26.0428
JUÍZO DEPREC. : 2ª Vara Judicial do Foro Distrital de Paulínia/SP - Paulinia-SP
AUTOR : Justiça Pública
RÉU : Julio Cesar Galdino
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000247-98.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 0000540-79.2010.8.26.0428
JUÍZO DEPREC. : 2ª Vara Judicial do Foro Distrital de Paulínia/SP - Paulinia-SP
AUTOR : Justiça Pública
RÉU : Cleber Pereira dos Santos
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000249-68.2015.8.26.0666
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA INFRACIONAL
ORIGEM : 0004061-66.2012.8.26.0394
JUÍZO DEPREC. : 2° Vara Judicial da Comarca de Nova Odessa/SP - Nova Odessa-SP
AUTOR : J.P.
REQDA : B.G.G.
VARA :VARA ÚNICA

FORO DISTRITAL DE CONCHAL

Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANA BARREA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PATRICIA ARLETE TAVARES GOUVEA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0052/2015
Processo 0000058-37.2015.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Antonio 

Benedito de Souza - CIFRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Defiro ao requerente os benefícios da 
assistência judiciária gratuita. Anote-se. Defiro em parte o pedido de antecipação da tutela, com fulcro no artigo 273 do Código 
de Processo Civil, por entender que estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão da medida, tendo em vista 
os fatos alegados na petição inicial, e que a inscrição do nome do autor nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito 
acarreta limitação à concessão de crédito. Por conseguinte, determino ao SERASA e ao SCPC a suspensão da publicidade 
dos apontamentos efetuados em nome do requerente Antonio Benedito de Souza, inscrito no CPF/MF. sob nº 846.146.173-87, 
a pedido de Cifra S.A. Crédito Financiamento e Investimento, em relação ao contrato nº 247310000135, débito de 07/11/2014, 
disponível em 29/12/2014, no valor de R$ 353,91, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$. 100,00 - cem reais, 
servindo o presente como oficio. Esclareça o requerente acerca do pedido para expedição de ofício ao Cartório de Bauru, vez 
que não há documento comprobatório nos autos. Int. - ADV: CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI (OAB 214483/SP)

Processo 0000074-93.2012.8.26.0144 (144.01.2012.000074) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bv Financeira 
Sa Cfi - Paulo Ricardo da Silva - Fls. 78: Indefiro nova consulta BACENJUD, visto que as realizadas restaram infrutíferas. 
Entender o contrário sobrecarregaria, ainda mais, o Poder Judiciário, em repetitivas consultas, em sua maior parte, fadadas ao 
insucesso. Manifeste-se o autor em 48 horas, se pretende a pesquisa SIEL, a taxa devida. Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI 
M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0000182-20.2015.8.26.0144 - Monitória - Prestação de Serviços - UNIMED DE ARARAS - COOPERARIVA 
DE TRABALHO MÉDICO - LEONEL HENRIQUE FANCISCO DA SILVA RICCIOTTI ME - Designo audiência de tentativa de 
conciliação para o dia 26 de fevereiro de 2015, às 14:50 horas, a qual se realizará no CEJUSC (Centro Judiciário de Soluções 
de Conflitos e Cidadania, localizado na RUA MAURÍCIO ANTONIO VÍTOR HEREMANN, 78, JARDIM PERIS, CONCHAL - SP 
(DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL). Cite-se e intime-se o requerido, com as advertências legais, para que compareça 
na audiência supra, salientando que, restando infrutífera a conciliação, iniciar-se-á a partir dali o prazo de quinze dias para 
adimplemento da obrigação espontâneo do débito importa em ISENÇÃO de custas e honorários advocatícios (art. 1.102 C, § 1º 
do CPC). No mesmo prazo, poderá opor embargos, devendo constar do mandado que, não o fazendo, a inicial converter-se-á, 
de pleno direito, em título executivo judicial, constituindo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se com a 
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execução, por seu atos e termos até final pagamento. Da audiência supra intime-se a autora através de seu patrono constituído. 
- ADV: ANDRESSA ROSSI CAMPAGNA (OAB 185858/SP)

Processo 0000263-37.2013.8.26.0144 (014.42.0130.000263) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Ederaldo Sitelli - Determino a suspensão da tramitação dos presentes autos “sine die”, remetendo-se os 
autos ao arquivo, aguardando provocação pelo exequente, nos termos do inciso III, do artigo 791, do Código de Processo Civil. 
Certifique a serventia se há custas remanescentes a serem recolhidas, intimando-se o exequente a recolhê-las, em dez dias, 
sob pena de penhora “on line”. Int. - ADV: CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP), ADEMAR BEZERRA DE MENEZES JUNIOR 
(OAB 126837/SP)

Processo 0000384-36.2011.8.26.0144 (144.01.2011.000384) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Mogi Guaçu e Região Sicoob - Renato Fadel - - Genoveva 
Aparecida Bonatti Fadel - - Thiago Giovani Bonatti Fadel - - Fabiana Teixeira de Azevedo Fadel - Vistos. F. 151/152: Diga a parte 
credora se os valores depositados quitam o débito. Em caso negativo, deverá apresentar cálculo atualizado do montante. Indefiro, 
por ora, os desbloqueios dos veículos. No mais, oficie-se à CIRETRAN, concedendo-se autorização para LICENCIAMENTO dos 
veículos penhorados. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA BARRETTO FILHO (OAB 177961/SP)

Processo 0000546-60.2013.8.26.0144 (014.42.0130.000546) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Leni Maria dos 
Santos - Vicente Aparecido Rita - JULGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos a partilha apresentada 
as fls. 40/45, destes autos de Arrolamento do bem deixado pelo falecimento de Vicente Aparecido Rita, na qual figura como 
inventariante Leni Maria dos Santos Rita, atribuindo nela contemplado os quinhões respectivos, bem como homologo a renúncia 
à herança declinada pelos co-herdeiros a 29/31 em favor da inventariante, ressalvados eventuais direitos de terceiro, erros e 
omissões. Homologo para resultar em seus regulares efeitos o cálculo de fls. 33/37, com o que concordou a Fazenda Bandeirante, 
fls.68/69. Após o trânsito em julgado, expeça-se Alvará para registro do automóvel citado a f. 28 em nome da inventariante e 
remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de estilo. P. R. I. - ADV: GENY APARECIDA SAMPAIO (OAB 128483/SP)

Processo 0000617-09.2006.8.26.0144 (144.01.2006.000617) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Adubos Trevo 
Sa - Clodoaldo Aparecido Cruz - Em vista da certidão de fls. 274, reitere-se o ofício de fls. 272, para resposta em cinco dias, sob 
pena de responsabilidade. - ADV: LUCIANE MARQUES RACHE (OAB 32487/RS), MARCOS MARTINS (OAB 60302/RS)

Processo 0000712-10.2004.8.26.0144 (144.01.2004.000712) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Benedicta de 
Jesus Milani Braga - Jose Braga Filho - Por primeiro, em apreço aos princípios da celeridade e da economia processual, revejo 
a decisão de f. 174 para deferir o pedido de conversão do inventário individual em inventário em conjunto. Anote-se. Com o fito 
de encerrar a prestação jurisdicional cujo pedido que tramita há mais de dez anos, providencie o inventariante, o prazo máximo 
de sessenta dias, a retificação das declarações de f. 287/290, a regularização da representação processual com relação aos 
demais herdeiros bem como a declaração de ITCMD referente à transmissão dos bens em decorrência do falecimento de 
Benedicta de Jesus Milani Braga. Int.. - ADV: KATIA ALESSANDRA ABIB BRUSSIERI (OAB 198788/SP)

Processo 0000926-49.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - GAMBATÊ ENSINO DE 
IDIOMAS LTDA - - LUCIANA CUSTODIO DA CUNHA - - ANDRE LUIZ OLIVEIRA SANTANA - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. 
GAMBATÊ ENSINO DE IDIOMAS LTDA, LUCIANA CUSTÓDIO DA CUNHA e ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA SANTANA ajuizaram a 
presente ação em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Com efeito, verifica-se que tanto a pessoa jurídica quanto os seus sócios 
possuem domicílio em comarca diversa a esta. Os contratos em tese assinados pelas partes foram confeccionados pela agência 
Chácara Flora-SP e assinados na cidade de São Paulo. Assim, considerando que nenhum dos autores possuem domicílio na 
Comarca e que aqui não foi contraída a obrigação, tampouco pactuado o seu cumprimento, a declaração de incompetência é 
medida que se impõe. De mais a mais, consignando que se trata de contrato de adesão, abarcada pela relação de consumo, 
pode este juízo declinar da competência de ofício, nos termos do parágrafo único do artigo 112 do Código de Processo Civil. Para 
corroborar minha decisão colaciono abaixo diversos julgados no mesmo sentido: “CONTRATO BANCÁRIO. ARRENDAMENTO 
MERCANTIL. CLÁUSULAS. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA. ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Segundo 
entendimento desta Corte, tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício. 
Afastamento da súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2 - O intento protetivo da lei, no sentido de possibilitar a escolha do 
foro, do domicílio do autor ou do réu, dirige-se ao consumidor, propriamente dito, aquela pessoa física ou jurídica destinatária 
final do bem ou serviço. Impossibilidade de o advogado ajuizar a ação em foro diverso, que não é nem o da autora (consumidora) 
e nem o do réu (Banco), usando, ao que tudo indica, conforme as instâncias de origem, endereço fictício. 3 - Conflito conhecido 
para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Aranraguá - SC, suscitante.” (CC 106.990/SC, Rel. Min. Fernando 
Gonçalves, Segunda Seção, DJe 23/11/2009) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 
COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO. RELAÇÃO CONSUMEIRISTA A RECLAMAR FIXAÇÃO NO DOMICÍLIO DO AUTOR. 
INSURGÊNCIA RECURSAL. AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA AO ARGUMENTO DE FACILITAÇÃO DOS DIREITOS DO 
CONSUMIDOR. LOCAL DO ESCRITÓRIO PROFISSIONAL DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 
DE CONSUMO. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DECISÃO 
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR, AI 804.526-1, Rel. Des. Laertes Ferreira Gomes, 14ªCC, DJ 915, publicado em 
30/07/2012) “Agravo Interno. Decisão que nega provimento monacraticamente ao agravo de instrumento. Ação de prestação de 
contas. Domicílio do consumidor. Competência absoluta. Reconhecimento de ofício. Possibilidade. Matéria de ordem pública. 
Art. 113, § 2º, DO CPC. Remessa dos autos ao juízo competente para análise do pedido. Entendimento doutrinário e majoritário 
jurisprudencial. Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJPR, Agravo 868.635-9/01, Rel. Des. Joatan Marcos de Carvalho, 
16ªCC, DJ 858, publicado em 08/05/2012). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 
PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO 
DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA DO HIPOSSUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DO FORO DE 
OFÍCIO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. (TJPR, CC 849.771-8, Rel. Des. Sérgio Roberto N. Rolanski, 
18ªCC, DJ 852, publicado em 27/04/2012) “AGRAVO REGIMENTAL. RELATOR QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE 
INSTRUMENTO POR SER MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. DEMANDA 
PROPOSTA EM LOCAL QUE NÃO RECEBEU COMPETÊNCIA POR QUALQUER NORMA JURÍDICA. AÇÃO AJUIZADA EM 
LOCAL DIVERSO DO DOMICÍLIO DA MAIORIA DOS CONSUMIDORES, DO DOMICÍLIO DA RÉ OU DO LOCAL ONDE FOI 
REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO (AGÊNCIA BANCÁRIA). 1. ‘O consumidor, ao propor a ação em foro diverso de seu 
domicilio, renuncia à prerrogativa assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor, passando a incidir a regra prevista no art. 
100, inc. IV, ‘b’, do Código de Processo Civil. Aceitar-se como foro da causa o lugar que não é o seu domicílio e nem o do réu 
ou aquele onde o contrato foi celebrado, equivaleria a aceitar qualquer outro foro do país onde o banco requerido tem agência, 
caracterizando verdadeira burla ao princípio do juiz natural da causa e concedendo indevida faculdade ao consumidor de poder 
escolher o juiz para a sua demanda.’ 2. O magistrado pode declinar de ofício a incompetência ao reconhecer o caráter abusivo 
da cláusula de eleição de foro ou quando o credor propuser eventual ação em lugar diverso do foro de domicílio do devedor. 
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3. Consoante entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor, 
nos termos do que dispõe o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, diante disso, impõe-se 
considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do devedor. RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR, AR 654.001-0/01, 
Rel. Des. Shiroshi Yendo, 16ªCC, DJ 370, publicado em 20/04/2010) (grifo nosso). ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 
112, parágrafo único do Código de Processo Civil, declino minha competência para a Comarca de São Paulo, determinando a 
remessa dos autos a uma das Varas Cíveis daquela cidade. Providencie-se o necessário. Int. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI 
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), ADRIANA BORGES PLÁCIDO RODRIGUES (OAB 208967/SP), JOSÉ RODRIGUES 
COSTA (OAB 262672/SP)

Processo 0001179-08.2012.8.26.0144 (144.01.2012.001179) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Mauricio 
Ramos de Souza - Mamedio Rodrigues de Souza - Vistos. F. 63: Tendo em vista a informação de que o executado é encontrado 
somente aos finais de semana, no endereço declinado a f. 63, adite-se o mandado de f. 48, atentando a Serventia e o Oficial de 
Justiça o endereço a diligenciar. Int. - ADV: GENY APARECIDA SAMPAIO (OAB 128483/SP)

Processo 0001282-44.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - PENINA ALIMENTOS LTDA 
- - CARLOS HENRIQUE LEITE LIGUORI - BANCO SANTANDER S.A - Em vista de certidão de fls. 123, reporto-me a decisão 
de fls. 29 afim de que o Autor informe a conta objeto da ação no prazo de cinco dias. Especifiquem, as partes, as provas que 
pretendem produzir, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, justificando sua pertinência. Ressalto que o requerimento genérico de 
produção de todas as provas em direito admitidas ou a simples enumeração delas não atende ao determinado por este Juízo, 
devendo justificar a necessidade das provas ante aos fatos que pretende provar por meio delas. No mais, caso requeiram 
produção de prova oral, deverão, visando melhor acomodação da pauta de audiências, dentro do prazo acima noticiado, 
apresentar o respectivo rol, indicando os documentos pessoais das testemunhas (RG. e CPF/MF), bem como em caso de prova 
pericial, apresentar quesitos e indicar Assistente Técnico, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo supra, voltem os autos 
conclusos. - ADV: JOSÉ RODRIGUES COSTA (OAB 262672/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), ADRIANA BORGES 
PLÁCIDO RODRIGUES (OAB 208967/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/
SP)

Processo 0001339-62.2014.8.26.0144 - Outras medidas provisionais - Família - LOURDES MORAIS DA SILVA FRUTUOSO 
- HELIO LOPES - Com base nas informações trazidas aos autos às fls. 47, oficie-se ao CEMEC para agendamento de nova 
consulta e determino a condução coercitiva do Requerido. Oficie-se à Guarda Municipal para que preste o auxílio necessário. 
Intime-se a Requerente para que acompanhe todas as diligências até o cumprimento da ordem judicial. Int. - ADV: MAYARA DE 
SOUZA (OAB 329378/SP)

Processo 0001382-72.2009.8.26.0144 (144.01.2009.001382) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Petrocamp Derivados de Petróleo Ltda - Rossi Alimentos Ltda - - Emerson Jose Rossi - - Edivaldo Sebastião Rossi - 
Fls. 116: Defiro, recolhida as devidas custas para o bloqueio “on line” de ativos financeiros do Executado Edivaldo. Forneça, o 
Autor, o endereço do Executado Emerson para fins de citação. Diga se pretende a pesquisa “on line” para busca de endereço 
deste com o recolhimento da respectiva taxa. - ADV: ANTONIO CARLOS PELLIZER (OAB 56794/SP)

Processo 0001629-19.2010.8.26.0144 (144.01.2010.001629) - Monitória - Adimplemento e Extinção - F.I.E.D.C.N.P.N. 
- Antonio Jose Fadel & Cia Ltda Auto Posto Avenida - - Antonio Jose Fadel - - Rosangela Aparecida Fadel - VISTOS EM 
SANEADOR. Trata-se de ação monitória ajuizado por Banco Santander em desfavor de Antonio José Fadel Cia Ltda - Auto 
Posto Avenida, Antonio José Fadel e Rosangela Aparecida Fadel para cobrança da quantia de R$ 146.985,13. Com efeito, não 
há que se falar em nulidade de citação, vez que figura no pólo passivo a pessoa jurídica. De mais a mais, houve citação desta 
na pessoa da sócia Rosângela (f.51/verso), a qual opôs embargos e comprovou representar a pessoa jurídica (contrato social - 
f. 69/75). Entretanto, o requerente pugnou pela inclusão no pólo passivo do espólio de José Fadel (f.87/88), o qual foi deferido 
(f. 93). Nesse sentido, indefiro o pedido de penhora de fls. 180 em virtude do não- encerramento do ciclo citatório. Expeça-
se carta precatória para a citação do Sr. Fábio Antonio Fadel no endereço declinado às fls. 87. Para tanto, recolha o autor a 
diligência pertinente. Prazo: 10 dias. Intime-se. - ADV: CESAR AUGUSTO DOS SANTOS COVRE BATISTA (OAB 303030/SP), 
ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP), VANESSA GONÇALVES FADEL

Processo 0001662-67.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Sistema Financeiro da Habitação - ANA DURAES PEREIRA 
- - ANTONIO DIAS PEREIRA - - CLAUDIO DIAS PEREIRA - - FRANCISCA DIAS PEREIRA JANUÁRIO - - MARIA APARECIDA 
PEREIRA - SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - Nos termos do art. 162, par. 4º, do CPC, preparei para 
remessa ao Diário de Justiça eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fls. 265: Providenciar o Advogado dos autores o 
endereço para fins de intimação da Caixa Econômica Federal, conforme determinado às fls. 338 e de acordo com o v. Acórdão. 
Nada Mais. - ADV: NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP), ILZA REGINA DEFILIPPI (OAB 27215/SP), DIOGO 
AZEVEDO BATISTA DE JESUS (OAB 277037/SP), ÉRIKA TATIANE GOMES SPINA (OAB 291442/SP), CASSIA MARTUCCI 
MELILLO (OAB 211735/SP), JOSÉ RICARDO PEREIRA DA SILVA (OAB 252541/SP), GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO 
(OAB 206949/SP), ULIANE RODRIGUES MILANESI DE MAGALHÃES CHAVES (OAB 184512/SP), EDSON RICARDO PONTES 
(OAB 179738/SP), CLAUDIA MIRELLA RODRIGUES DA SILVA STEGANHA (OAB 170143/SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 
167526/SP)

Processo 0001812-48.2014.8.26.0144 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Jose Ricardo Favretto - ATAIDE DE MORAES RAMOS - Jose Ricardo Favretto - Ante o teor da manifestação de f. 21, JULGO 
EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso V, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 
em julgado, arquivem-se estes autos com as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: JOSE RICARDO FAVRETTO (OAB 52397/SP)

Processo 0002061-96.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - MARIA JOSE FARIA - BANCO FIAT 
S/A BANCO ITAULEASING S/A - Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para 
DECLARAR indevidas “taxas” e/ou “tarifas” de inclusão de grave eletrônico R$ 46,88, Tarifa de Avaliação de Bem R$ 194,00 e 
Ressarcimento de Registro de Contrato R$ 55,56, bem como CONDENAR o réu na restituição de tais tarifas, de forma simples, 
com correção pela tabela do E.TJSP e juro de mora de 1% ao mês, ambos a contar da citação. As partes ratearão as custas e 
despesas processuais, bem como cada qual arcará com os honorários advocatícios, salvo isenções legais. Sem litigância de má-
fé. P.R.I.C. - ADV: FERNANDA MACHADO DOS SANTOS (OAB 351134/SP), RODRIGO LUIZ DE FREITAS (OAB 290835/SP), 
ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), EGBERTO 
HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP)

Processo 0002236-90.2014.8.26.0144 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 
DICAL BOLSAS LTDA - ME - - JOSE ANTONIO CALEFFI - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A - Especifiquem, as partes, as 
provas que pretendem produzir, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, justificando sua pertinência. Ressalto que o requerimento 
genérico de produção de todas as provas em direito admitidas ou a simples enumeração delas não atende ao determinado 
por este Juízo, devendo justificar a necessidade das provas ante aos fatos que pretende provar por meio delas. No mais, 
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caso requeiram produção de prova oral, deverão, visando melhor acomodação da pauta de audiências, dentro do prazo acima 
noticiado, apresentar o respectivo rol, indicando os documentos pessoais das testemunhas (RG. e CPF/MF), bem como em caso 
de prova pericial, apresentar quesitos e indicar Assistente Técnico, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo supra, voltem os 
autos conclusos. Int. - ADV: PUBLIUS RANIERI (OAB 182955/SP), RICARDO DOLACIO TEIXEIRA (OAB 197921/SP), ELIETE 
BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP), GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP)

Processo 0002393-44.2006.8.26.0144 (144.01.2006.002393) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Fazenda do 
Estado de São Paulo - Sergio Aparecido Maiochi - Tendo em vista a manifestação de fls. 119, JULGO EXTINTA a presente Ação de 
Execução Fiscal que Fazenda do Estado de São Paulo promove em face de Sergio Aparecido Maiochi, nos termos do inciso I, do 
artigo 794, do Código de Processo Civil. Eventuais custas remanescentes deverão ser suportadas pelo Executado, certificando-
se a serventia e intimando-se-o para pagamento em dez dias, sob pena de penhora “on line”. P. R. I. C e, oportunamente 
arquivem-se os autos. - ADV: HUMBERTO UBIRATAN CAVALCANTE (OAB 312631/SP)

Processo 0002633-52.2014.8.26.0144 - Outras medidas provisionais - Família - MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL - - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Cota retro - Diga 
a requerida em 5 dias. - ADV: MICHAEL LUIZ RABELO (OAB 303230/SP), PAULO AFONSO DE LAURENTIS (OAB 103264/SP)

Processo 0002707-77.2012.8.26.0144 (014.42.0120.002707) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Município de Conchal - Fazenda do Estado de São Paulo - - Procuradoria Geral do Estado de São Paulo - Vistos. 
Tendo em vista o ajuizamento de embargos à execução (3002560-63.2013.8.26.0144) para discussão do débito, suspendo este 
feito até o trânsito em julgado naqueles autos. Decorridos 90 dias, certifique a serventia o andamento processual e volte-me 
conclusos. Em relação ao auto de infração nº 18293, reconheço a falta de interesse processual, tendo em vista que houve 
julgamento dos embargos com procedência para Municipalidade ante o reconhecimento da prescrição. Assim, julgo com fulcro 
no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, EXTINTO, o feito em relação ao auto de infração 18293. Int. - ADV: ANA 
LUCIA IKEDA OBA (OAB 98959/SP), TIAGO LEANDRO GOMES ESTECIO (OAB 300925/SP), MICHAEL LUIZ RABELO (OAB 
303230/SP), HELIO JOSE MARSIGLIA JUNIOR (OAB 138661/SP), MARIA FERNANDA SILOS ARAÚJO (OAB 227861/SP), 
MARIA LIA PINTO PORTO (OAB 108644/SP)

Processo 0002717-92.2010.8.26.0144 (144.01.2010.002717) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Cifra Sa Credito Financiamento e Investimento - Sebastião Sousa de Araújo - Manifeste-se o Autor em termos de 
prosseguimento do feito no prazo de quarenta e oito horas sob pena de extinção do feito. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO 
(OAB 108911/SP)

Processo 0002970-41.2014.8.26.0144 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Hermínio 
Ometto - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 144.2015/000056-8 dirigi-me ao endereço - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 0002970-41.2014.8.26.0144 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Hermínio 
Ometto - Juliana Aparecida Ribeiro do Prado - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, §4º, do CPC, preparei para 
remessa ao Diário de Justiça eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) 
dias, quanto ao teor da Certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 34 (MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO). Nada Mais. Conchal, 
02 de fevereiro de 2015. Eu, ___, Camila Maria Figueiredo Ferreira de Melo, Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: DAIRUS 
RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 0002971-26.2014.8.26.0144 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Hermínio 
Ometto - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 144.2015/000058-4 dirigi-me ao endereço: Rua Flausino Pires de Moraes, Jardim Santo Antônio, e aí sendo DEIXEI DE 
CITAR JESSICA CAROLINE DIAS DOS SANTOS uma vez que o número 246 não foi encontrado, no local há o número 228, 
posteriormente o número 240 e posteriormente o número 250 sendo a requerida desconhecida nas imediações. O referido é 
verdade e dou fé. Conchal, 16 de janeiro de 2015. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 0002971-26.2014.8.26.0144 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Hermínio 
Ometto - JESSICA CAROLINE DIAS DOS SANTOS - Certifico e dou fé que , nos termos do art. 162, §4º, do CPC, preparei para 
remessa ao Diário de Justiça eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) 
dias, quanto ao teor da Certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 34 (MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO). Nada Mais. Conchal, 
02 de fevereiro de 2015. Eu, ___, Camila Maria Figueiredo Ferreira de Melo, Escrevente Técnico Judiciário. - ADV: DAIRUS 
RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 0003102-98.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Cheque - PAULO SERGIO MARÇAL - Espolio de Antonio 
Adenilson Mendes - A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem petição devidamente 
instruída com prova escrita ( Fls. 09), sem eficácia de título executivo de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 
1.102-a). Defiro, pois, de plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos pedido na inicial (CPC, art. 
1.102-b), anotando-se nesse mandado, que, caso o réu o cumpra, ficará isento de custas e horários advocatícios (CPC, art. 
1.102-c, § 1º). Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, o réu poderá oferecer embargos, e caso não haja o cumprimento 
da obrigação ou o oferecimento de embargos, “constituir-se-á, de pleno de direito o título executivo judicial” (CPC, art. 1.102-c). 
- ADV: ROSIMEIRE ELADIR DE ANDRADE (OAB 181366/SP)

Processo 0003148-87.2014.8.26.0144 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Hermínio Ometto - KAREN ELOISA 
SALTO - Fls. 46 : Providenciar o Executado o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 10 dias, sob pena 
de penhora on line, a saber: - 1% do valor da execução (fls. 44/45: acordo) mínimo 5 UFESP’s R$ 106,25 Guia Dare código 
230-6 - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 0003488-70.2010.8.26.0144 (144.01.2010.003488) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Francisca Francinete dos Santos Luna - O Estado de São Paulo - - Prefeitura Municipal 
de Conchal - Em vista da certidão de fls. 94, reitere-se o ofício ao CAPS de Conchal (fls. 88), com urgência. - ADV: KATIA 
ALESSANDRA ABIB BRUSSIERI (OAB 198788/SP)

Processo 3000038-63.2013.8.26.0144 - Procedimento Sumário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - A.B. - S.S.E.S.P. - - P.M.C. - - A.F.B. - Vistos. Intime-se Antonio Brandino para que apresente o requerido para 
se submeter a exame no prazo de 10 dias. Oficie-se o CEMEC desta decisão para que providencie a consulta no mesmo prazo. 
Int. - ADV: DANIELA BUTTURI GOMES (OAB 238013/SP), CLAUDIO AUGUSTO FERREIRA DI MARCO (OAB 200986/SP), 
WLADIMIR NOVAES (OAB 104440/SP), PAULO AFONSO DE LAURENTIS (OAB 103264/SP), MAIRA REFUNDINI DIAS (OAB 
260524/SP), ALAN JORGE LEITÃO (OAB 279483/SP), MICHAEL LUIZ RABELO (OAB 303230/SP)

Processo 3000579-96.2013.8.26.0144 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Departamento Nacional de Produção Mineral Dnpm 
- MINERAÇÃO OURO VERDE LTDA - Fls. 39: Defiro. Expeçam-se cartas precatórias para os endereços indicados. - ADV: 
MARCELO GARCIA VIEIRA (OAB 289428/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1620

Processo 3001667-72.2013.8.26.0144 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - SANTA TEODORO DOS SANTOS - 
ANTONIO CARLOS THEODORO DOS SANTOS - Fls. 88: Antes de deferir o pedido, deverá o requerente trazer aos autos, 
no prazo de trinta dias, certidão de inexistência de dependentes habilitados perante a Previdência Social. Int. - ADV: GENY 
APARECIDA SAMPAIO (OAB 128483/SP)

Processo 3002558-93.2013.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - MIX BRU COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA - FAZENDA MUNICIPAL DE CONCHAL - Recebo o recurso de fls. 129/134, interposto pelo(a) requerente, 
na forma do artigo 520, inciso II, do Código de Processo Civil, em ambos os efeitos. Manifeste-se o(a) recorrido(a), para 
apresentação das contrarrazões, no prazo de quinze dias. A seguir, com ou sem resposta, providencie a serventia a remessa dos 
autos à Superior Instância, certificando os recolhimentos das respectivas taxas (porte e remessa). Int. - ADV: PAULO AFONSO 
DE LAURENTIS (OAB 103264/SP), MICHAEL LUIZ RABELO (OAB 303230/SP), EDSON ROBERTO REIS (OAB 69568/SP)

Processo 3002566-70.2013.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - RENATO FUSCO - 
GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA AUTOMÓVEIS ME - Fls. 66. Defiro. Cite-se o Requerido no endereço fornecido, com as 
cautelas de praxe. - ADV: GENY APARECIDA SAMPAIO (OAB 128483/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANA BARREA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PATRICIA ARLETE TAVARES GOUVEA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0054/2015
Processo 0000063-69.2009.8.26.0144 (144.01.2009.000063) - Outros Feitos não Especificados - Fernando Augusto 

Bordignon Junior - Município de Conchal - nos termos do artigo 162, § 4º, do CPC, preparei os presentes autos para remessa 
ao D.O.E., a fim de que as partes se manifestem, no prazo de dez dias, requerendo o que de direito. - ADV: RAFAEL LUCIANO 
RODRIGUES (OAB 260614/SP), ADEMIR ANTONIO DE AZEVEDO (OAB 227852/SP), CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI (OAB 
214483/SP)

Processo 0000117-59.2014.8.26.0144 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - MAURICIO RAMOS DE SOUSA - Certifico e dou fé que, nos termos do artigo 162, § 4º, do CPC, preparei os presentes 
autos para remessa ao DJE, a fim de que a(s) parte(s) se manifeste(m), no prazo de dez dias, acerca da requisição “on 
line” de informações do(a) requerido(a), tendo sido localizado(s) o(s) seguinte(s) endereço(s): Av. Francisco Magnusson, 
550, Jardim Icaraí, Conchal/SP, conforme detalhamento(s) que segue(m) adiante, bem como acerca da gravação de restrição 
de transferência do veículo mencionado a fls. 58. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), EGBERTO 
HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 0000209-03.2015.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - WEST 
BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - BANCO ITAÚ S/A - MARCIO ROGÉRIO GUERREIRO - nos termos do artigo 162, § 4º, do 
CPC, preparei os presentes autos para remessa ao D.O.E., a fim de que o requerente/reconvindo se manifeste, no prazo de dez 
dias, acerca da reconvenção interposta por West Brasil Lubrificantes Ltda de f. 152/158. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM 
DOS REIS (OAB 23134/SP), ANDRE ROBERTO MORAES CILLO (OAB 268000/SP), CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI (OAB 
214483/SP)

Processo 0000592-49.2013.8.26.0144 (014.42.0130.000592) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - 
Locação de Imóvel - Jose Roberto Guimaraes - Leonardo dos Reis Araujo - Manifeste-se o Autor a respeito da certidão de fls. 66 
com os endereços encontrados no prazo de dez dias. - ADV: MICHAEL LUIZ RABELO (OAB 303230/SP)

Processo 0000620-80.2014.8.26.0144 (apensado ao processo 0001664-13.2009.8.26) - Embargos de Terceiro - Coisas - LUIZ 
FERNANDO FERNANDES DE SOUZA - EDUARDO SABADINI DE OLIVEIRA - Vistos. Recebo os embargos, pois tempestivos. 
No mérito, acolho-os por vislumbrar a omissão suscitada. Com efeito, em decorrência do princípio da causalidade, a parte 
autora deve ser condenada em honorários advocatícios. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO. ART. 267, III, DO CPC. NECESSÁRIA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - 
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 267, incisos III e 
VI, do Código de Processo Civil, eis que a parte autora não logrou regularizar sua representação processual, decorrido mais de 
30 (trinta) dias. - Mostra-se devida a condenação em honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor 
da causa, nos moldes do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, quando da extinção do feito, sem resolução do mérito, por 
abandono da causa pelo autor, nos termos do art. 267, § 2º, do supramencionado diploma. - Recurso provido. (TRF-2 - AC: 
384889 RJ 1999.51.01.017516-1, Relator: Desembargadora Federal REGINA COELI M. C. PEIXOTO, Data de Julgamento: 
23/05/2007, SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU - Data::30/05/2007 - Página::354) Nesse sentido, 
acrescente-se a sentença de f. 45: “Ante o exposto, indefiro a petição inicial e em consequência, julgo extinto o processo, sem 
resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso I do Código de Processo Civil. Em decorrência do princípio da causalidade 
arará o autor com honorários advocatícios que fixo em 10% sobre valor atualizada da causa”. Averbe-se e intime-se. - ADV: 
CARLOS CESAR GONCALVES (OAB 104827/SP), MARCELO CAPELINI (OAB 165320/SP)

Processo 0000839-11.2005.8.26.0144 (144.01.2005.000839) - Monitória - Cheque - Rl Blascke & Cia Ltda - Douglas Mauricio 
Rodrigues - Com o decurso do sobrestamento requerido, manifeste-se o Autor em termos de prosseguimento do feito em dez 
dias sob pena de arquivamento. - ADV: LUCIANA BICHARA BATTAGLINI ZENARI (OAB 198797/SP), RUBEM JOSE BATTAGLINI 
(OAB 16698/SP)

Processo 0000843-43.2008.8.26.0144 (144.01.2008.000843) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - São Jorge 
Comércio de Combustíveis Ltda - Leon Van Parys Comércio de Exportação de Produtos Naturais Ltda - Ante o decurso do 
prazo de sobrestamento do feito nos termos do r. despacho de fls. 183, manifeste-se o autor, em dez dias, em termos de 
prosseguimento do feito sob pena de arquivamento. - ADV: ANTONIO GUIDO DA SILVA (OAB 125026/SP), CÁSSIO APARECIDO 
MAIOCHI (OAB 214483/SP), JAIR ALVES (OAB 39106/SP)

Processo 0000855-47.2014.8.26.0144 (apensado ao processo 3000929-84.2013.8.26) (processo principal 3000929-
84.2013.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Extinção da Execução - Itau Unibanco Sa - Distribuição e Comercio Kk Ltda 
- - Cassiano Bonini - - Ana Clara Bonini - VISTOS. À vista das declarações de imposto de renda acostadas aos autos, indefiro 
aos impugnados os benefícios da assistência judiciária gratuita. A uma, porque não foram ofertadas declarações de IRPF e, 
considerando a atividade empresarial exercida pelos requeridos, necessária a apuração de bens e patrimônio em nome destes. 
A duas, porque as declarações IRPJ evidenciam movimentação vultosa de valores para o exercício da atividade empresarial, 
não havendo se supor não tenha a pessoa jurídica condições de arcar com os custos do processo. Providencie a Serventia o 
desentranhamento dos documentos de f. 79/222 para arquivamento em pasta própria, observado o sigilo. No mais, reporto-me 
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à decisão de f. 21/23. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), FABIO ANTONIO FADEL (OAB 
119322/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP)

Processo 0000886-04.2013.8.26.0144 (014.42.0130.000886) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Antonio 
Ignácio Barboza - - Josefina Nunes Barboza - Emerson da Silva Duarte - - Transportes Luar Ltda - nos termos do artigo 162, §4º, 
do CPC, preparei para remessa ao Diário de Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): manifeste-se o requerente, 
no prazo de 10 (dez) dias, acerca da Contestação ofertada pelo requerido Emerson. - ADV: DIMAS SEVERINO DA SILVA (OAB 
278730/SP), PAULO CESAR CARPES RUBIM (OAB 19139/RS)

Processo 0000978-16.2012.8.26.0144 (144.01.2012.000978) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Marco 
Antonio Rodrigues - Municipio de Conchal - nos termos do artigo 162, § 4º, do CPC, preparei os presentes autos para remessa 
ao D.O.E., a fim de que as partes se manifestem, no prazo de dez dias, requerendo o que de direito. - ADV: CLAUDIO AUGUSTO 
FERREIRA DI MARCO (OAB 200986/SP), PAULO AFONSO DE LAURENTIS (OAB 103264/SP)

Processo 0001175-39.2010.8.26.0144 (144.01.2010.001175) - Outros Feitos não Especificados - Andreza Regina Chinchio 
- - Alane e Rodrigues de Souza Bonfim - - Aparecida Helena Coelho Metzker - - Cristiano Augusto - - Laércio de Oliveira - - 
Fabricia Carolina Citelli - - Dulce Ana de Oliveira - - Edilson Ribeiro Mendes - - Fernanda Quelli dos Santos - - Jandira Mariela 
Massucato - - Joacyr Salles de Barros - Municipio de Conchal - nos termos do artigo 162, § 4º, do CPC, preparei os presentes 
autos para remessa ao D.O.E., a fim de que as partes se manifestem, no prazo de dez dias, requerendo o que de direito. - ADV: 
CLAUDIO AUGUSTO FERREIRA DI MARCO (OAB 200986/SP), DENIS THOMAZ RODRIGUES (OAB 279242/SP)

Processo 0001178-62.2008.8.26.0144 (144.01.2008.001178) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Cooperativa de Credito Rural Coopercitrus Credicitrus - Citrovalen Comercio de Frutas Ltda - - Valentin Aparecido de Souza - 
Fls. 263: Prejudicado. Fls. 261: Defiro, determino a suspensão da tramitação dos presentes autos “sine die”, remetendo-se os 
autos ao arquivo, nos termos do inciso III, do artigo 791, do Código de Processo Civil, aguardando manifestação do exequente. 
Certifique a serventia se há custas remanescentes a serem recolhidas, intimando-se a credora a recolhê-las, no prazo de dez 
dias, sob pena de penhora “on line”. Intime-se. - ADV: JOSE RAMALHO FILHO (OAB 63753/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM 
DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0001219-24.2011.8.26.0144 (144.01.2011.001219) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Espólio 
de José Roberto Rodrigues - Vistos. Defiro a expedição de carta precatória para a oitiva da testemunha Hilton, instruindo 
corretamente a deprecada (cópias da decisão e taxa recolhida). F. 45: indefiro, pois cabe à parte que produziu o documento a 
sua guarda e conservação. Int. - ADV: RAFAEL LUCIANO RODRIGUES (OAB 260614/SP), AMANDA MOREIRA JOAQUIM (OAB 
173729/SP), FERNANDA BATAGIN DANIEL (OAB 276675/SP), FERNANDA MACHADO DOS SANTOS (OAB 351134/SP)

Processo 0001219-24.2011.8.26.0144 (144.01.2011.001219) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Dalton 
Pinto Ferraz - Espólio de José Roberto Rodrigues - nos termos do art. 162, §4º, CPC, preparei para remessa ao Diário de 
Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Providencie o autor o recolhimento das custas referentes à expedição 
da carta precatória. Valor: R$ 212,50 (Guia Dare-SP código 233-1). Prazo: 10 (dez) dias. - ADV: AMANDA MOREIRA JOAQUIM 
(OAB 173729/SP), FERNANDA BATAGIN DANIEL (OAB 276675/SP), FERNANDA MACHADO DOS SANTOS (OAB 351134/SP), 
RAFAEL LUCIANO RODRIGUES (OAB 260614/SP)

Processo 0001664-13.2009.8.26.0144 (144.01.2009.001664) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Eduardo Sabadini 
de Oliveira - João Fernandes de Souza - Apensem-se os autos 2926-22/2014 (embargos de terceiro) a estes, certificando em 
ambos. Após, voltem-me conclusos. Int. - ADV: CARLOS CESAR GONCALVES (OAB 104827/SP), MARCELO CAPELINI (OAB 
165320/SP)

Processo 0001728-62.2005.8.26.0144 (144.01.2005.001728) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Conselho Regional de 
Contabilidade do Estado de São Paulo - Simone Alessandra Chiaroto - nos termos do art. 162, §4º, do CPC, preparei para 
remessa ao Diário de Justiça eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) 
dias, quanto ao teor da Certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 99 (MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO). - ADV: FERNANDO 
EUGENIO DOS SANTOS (OAB 192844/SP), FERNANDO LUIZ VAZ DOS SANTOS (OAB 28222/SP), KLEBER BRESCANSIN 
DE AMÔRES (OAB 227479/SP)

Processo 0001762-95.2009.8.26.0144 (144.01.2009.001762) - Execução de Título Extrajudicial - Execução Contratual - 
Raquel de Souza Lima Sarmento - - Wellington Albertini de Souza - Antonio Carlos Rodrigues dos Santos - Fls. 65: 1. Defiro. 
Cite-se o Executado no endereço de fls. 54, consoante mandado de fls. 48; 2. Razão assiste à Exequente. Providencie-se o 
ofício mencionado às fls. 53 para que a Exequente efetue o envio e comprove a remessa nos autos. - ADV: ANGELO ANTONIO 
TOMAS PATACA (OAB 83706/SP)

Processo 0002135-92.2010.8.26.0144 (144.01.2010.002135) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Construtora 
Simoso Ltda - Quinel Citrus Sucos Concentrados Ltda - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 144.2014/000069-7 dirigi-me ao endereço - ADV: WALDEMAR DE OLIVEIRA 
RAMOS JUNIOR (OAB 95226/SP), GILBERTO ANTONIO DE CAMARGO DECOURT (OAB 73050/SP)

Processo 0002135-92.2010.8.26.0144 (144.01.2010.002135) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Construtora 
Simoso Ltda - Quinel Citrus Sucos Concentrados Ltda - Fls. 78 e certidão supra: Providenciar o Requerente o recolhimento das 
custas e despesas processuais apuradas na certidão supra, no prazo de 10 dias, sob pena de penhora on line, a saber: - 1% do 
valor da causa (custas de distribuição) mínimo de 5 UFESP’s = R$ 106,25 (Guia Dare código 230-6); - Diligência do Oficial de 
Justiça (fls. 65) (recolhimento por guia de depósito Oficiais de Justiça) = R$ 63,75. - ADV: WALDEMAR DE OLIVEIRA RAMOS 
JUNIOR (OAB 95226/SP), GILBERTO ANTONIO DE CAMARGO DECOURT (OAB 73050/SP)

Processo 0002242-97.2014.8.26.0144 (apensado ao processo 0000167-85.2014.8.26) - Inventário - Inventário e Partilha - 
Marli Alves Miquelete - ESPOLIO DE JOSE ROBERTO RODRIGUES - Rafael Luciano Rodrigues - Marli Alves Miquelete - Vistos. 
Considerando que a Ação de Inventário Negativo cuja habilitação de crédito se pretende foi julgada extinta(sentença de f. 41/41 
dos autos em apendo), e que tal fato culmina por tornar o presente pedido de habilitação juridicamente impossível, julgo extinto 
o presente feito com fulcro no artigo 267, VI do C.P.C.. P.R.I.C Int. Após, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se. - ADV: 
MARLI ALVES MIQUELETE (OAB 96398/SP)

Processo 0002406-33.2012.8.26.0144 (144.01.2012.002406) - Arrolamento de Bens - Família - Maria Cardoso Medrado 
e outros - Encaminhem-se os presentes autos à Fazenda Bandeirante. Int. - ADV: ARIANE CRISTINE ABREU BOANO (OAB 
297706/SP)

Processo 0002406-33.2012.8.26.0144 (144.01.2012.002406) - Arrolamento de Bens - Família - Maria Cardoso Medrado - - 
Cleudimar Cardoso Medrado - - Rozema Cardoso Medrado - - Maria Priscila Medrado - - Michele Cardoso Medrado - Florentino 
Fernandes Medrado - Manifeste-se o Autor em cinco dias quanto ao prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. - ADV: 
ARIANE CRISTINE ABREU BOANO (OAB 297706/SP)

Processo 0002479-34.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARCIO ROGÉRIO 
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GUERREIRO - WEST BRASIL LUBRIFICANTES LTDA - - BANCO ITAÚ S/A - nos termos do artigo 162, § 4º, do CPC, preparei os 
presentes autos para remessa ao D.O.E., a fim de que o requerente se manifeste, no prazo de dez dias, acerca da contestação. 
- ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI (OAB 214483/SP), ANDRE 
ROBERTO MORAES CILLO (OAB 268000/SP)

Processo 0002685-48.2014.8.26.0144 - Exibição - Medida Cautelar - Sandra Lilian Ribeiro Braga - Banco Cruzeiro do Sul 
S.a. ( bcsul ) - - BANCO PANAMERICANO S/A - nos termos do artigo 162, § 4º, do CPC, preparei os presentes autos para 
remessa ao D.O.E., a fim de que a requerente se manifeste, no prazo de dez dias, acerca da devolução do A.R. Para citação 
do Banco Pan-americano devolvido sem cumprimento com a inscrição: “mudou-se”. - ADV: LUCINEA CRUZ (OAB 282646/SP), 
TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP)

Processo 0002841-36.2014.8.26.0144 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - F. A. GOMES 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÃRIOS LTDA - JAQUELINE APARECIDA ROSA DIAS - - LUIZ HENRIQUE DIAS - Fls. 47 e 
certidão supra: Providenciar o Executado o recolhimento das custas e despesas processuais apuradas na certidão supra, no 
prazo de 10 dias, sob pena de penhora on line, a saber: - 1% do sobre o valor da satisfação da execução - 5 mínimo UFESP’sR$ 
106,25 (Guia Dare código 230-6). - ADV: CLEIDE BENEDITA TROLEZI (OAB 107152/SP)

Processo 0002926-22.2014.8.26.0144 (apensado ao processo 0001664-13.2009.8.26) - Embargos de Terceiro - Constrição / 
Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - MARIA EUNICE DE OLIVEIRA SOUZA - EDUARDO SABADINI DE OLIVEIRA 
- 1) Diante da declaração de hipossuficiência firmada às f. 08, defiro à embargante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 
2) Recebo os embargos de terceiro opostos para discussão e, em face do disposto no artigo 1.052 do Código de Processo Civil, 
determino a suspensão do processo principal (prosseguindo-se o curso da ação principal quanto aos bens não embargados). 
Certifique-se nos autos principais. 3) CITE-SE o embargado para, querendo, apresentar resposta no prazo de dez dias (Código 
de Processo Civil, artigo 1.053), consignando-se que, em não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados pela embargante (Código de Processo Civil, artigos 803, 285 e 319). A citação será feita na 
pessoa do advogado do embargado, se ele tiver sido regularmente constituído nos autos vinculados. Do contrário, deverá 
ser pessoal. 4) Intimem-se. - ADV: RENE GONÇALVES NETTO (OAB 318158/SP), PAULO STRADIOTTO (OAB 91831/SP), 
CARLOS CESAR GONCALVES (OAB 104827/SP)

Processo 0002926-22.2014.8.26.0144 (apensado ao processo 0001664-13.2009.8.26) - Embargos de Terceiro - Constrição / 
Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - MARIA EUNICE DE OLIVEIRA SOUZA - EDUARDO SABADINI DE OLIVEIRA - 
nos termos do artigo 162, §4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário de Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): 
manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da Contestação ofertada. - ADV: CARLOS CESAR GONCALVES 
(OAB 104827/SP), PAULO STRADIOTTO (OAB 91831/SP), RENE GONÇALVES NETTO (OAB 318158/SP)

Processo 3000636-17.2013.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - F. A. GOMES EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÃRIOS LTDA - Wesley Jose Souza de Almeida - nos termos do art. 162, §4º, CPC, preparei para remessa ao Diário de 
Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias, em termos do 
prosseguimento do feito. - ADV: CLEIDE BENEDITA TROLEZI (OAB 107152/SP)

Processo 3000886-50.2013.8.26.0144 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
144.2014/003316-1 com carro próprio, em 07-11-14, por volta das 17:40 h, dirigi-me ao endereço indicado, mas não localizei 
o bem indicado à penhora no local. Constatei que no local funciona um escritório de contabilidade, que segundo informações 
de seu representante legal, Sr. Elcio, funcionava ali o endereço comercial do executado, mas que o Sr. Alexandre de Carvalho 
não é mais seu cliente há cerca de 01 ano, que o mesmo reside na cidade de Ribeirão Preto-SP, por essa razão, DEIXEI DE 
PROCEDER À PENHORA DETERMINADA. Diante do exposto, devolvo o presente para os devidos fins. Nada mais. Condução: 
R$ 13,59 - Guia n° 1003. O referido é verdade e dou fé. Conchal, 09 de novembro de 2014. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR 
(OAB 102420/SP)

Processo 3000886-50.2013.8.26.0144 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
TOTAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA EPP - - ALEXANDRE DE CARVALHO - nos termos do artigo 162, § 4º, do CPC, 
preparei os presentes autos para remessa ao D.O.E., a fim de que o(a) requerente se manifeste, no prazo de dez dias, acerca 
da certidão do sr. Oficial de Justiça. - ADV: ANTONIO ZANI JUNIOR (OAB 102420/SP)

Processo 3001356-81.2013.8.26.0144 - Outras medidas provisionais - Família - VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA - Fabiano 
Pereira da Silva - - MUNICÍPIO DE CONCHAL - nos termos do artigo 162, § 4º, do CPC, preparei os presentes autos para 
remessa ao D.O.E., a fim de que a requerente se manifeste, no prazo de dez dias, acerca da informação de f. 109. - ADV: 
DIMAS SEVERINO DA SILVA (OAB 278730/SP), MICHAEL LUIZ RABELO (OAB 303230/SP), PAULO AFONSO DE LAURENTIS 
(OAB 103264/SP)

Processo 3001816-68.2013.8.26.0144 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO - GABRIELA 
RENATA DE OLIVEIRA - nos termos do art. 162, §4º, CPC, preparei para remessa ao Diário de Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) 
ato(s) ordinatório(s): manifeste-se a requerente em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de 
extinção. - ADV: GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP)

Processo 3001838-29.2013.8.26.0144 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 144.2014/003298-0 
com carro próprio, em 07-11-14, por volta das 13:12 h, dirigi-me ao endereço indicado, fui atendido pela moradora Sra. Cacilda, 
avó da requerida, a qual alegou-me que sua neta Mayara mudou-se há mais de 03 anos do local, cujo endereço não soube 
declinar, logo DEIXEI DE PROCEDER À CITAÇÃO de MAYARA MARINS. Diante do exposto, devolvo o presente para os 
devidos fins. Nada mais. Condução: R$ 13,59 - Guia n° D.F25.2BD.DD6.F82.1E5. O referido é verdade e dou fé. Conchal, 09 de 
novembro de 2014. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 3001838-29.2013.8.26.0144 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO - MAYARA 
MARINS - nos termos do artigo 162, § 4º, do CPC, preparei os presentes autos para remessa ao D.O.E., a fim de que o(a) 
requerente se manifeste, no prazo de dez dias, acerca da certidão do sr. Oficial de Justiça. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 
227611/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANA BARREA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PATRICIA ARLETE TAVARES GOUVEA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0061/2015
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Processo 0000033-05.2007.8.26.0144 (144.01.2007.000033) - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - Miguel Angelo 
Corte - - Maria Manuela Castellar Corte - - Marina Corte Lagazzi - - Paulo Roberto Lagazzi - - Marcia Conceição Corte - - Marcelo 
Antonio Corte - Jose Antonio Rodrigues do Prado e outro - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. F. 240/241 : Ao oficial do 
CRI. Em 10 (dez) dias, digam as partes se pretendem a produção de demais provas. Int.manifestação do CRI - fls. 258). - ADV: 
JOSE RAMALHO FILHO (OAB 63753/SP), CLAUDIO AUGUSTO FERREIRA DI MARCO (OAB 200986/SP), ARILSON GARCIA 
GIL (OAB 240091/SP), EMERSON METZKER (OAB 243446/SP)

Processo 0000121-62.2015.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - SEBASTIANA APARECIDA 
ZEFERINO DA SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ARARAS - I - A requerente juntou aos autos 
declaração de pobreza, afirmando não possuir condições de pagar as custas do processo e honorários de advogado, sem 
prejuízo do seu sustento. Com isso, nos termos previstos no artigo 4ª, § 1º da Lei nº 1.060/50, torna-se responsável pela 
veracidade da informação prestada, sujeitando-se ao pagamento de até o décuplo das custas devidas, caso verificado que 
possuía condições de suportar as custas processuais, o que deverá ser argüido pela parte contrária através de incidente próprio. 
Assim, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. II - Cite-se e intime-se o requerido, para apresentar resposta, 
no prazo de sessenta dias, sob pena de revelia. - ADV: DIMAS SEVERINO DA SILVA (OAB 278730/SP), GENY APARECIDA 
SAMPAIO (OAB 128483/SP)

Processo 0000124-27.2009.8.26.0144 (144.01.2009.000124) - Usucapião - Propriedade - José Torres Neto - Sanfelice e 
Filhos Ltda - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico 
o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): providenciar o requerente o recolhimento das diligências para citação dos confrontantes. - 
ADV: MICHAEL LUIZ RABELO (OAB 303230/SP)

Processo 0000139-54.2013.8.26.0144 (014.42.0130.000139) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Neide 
Maria Abreu da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Homologo o laudo pericial ofertado. Defiro a prova oral requerida 
e designo o dia 30 de setembro de 2015, às 15:30 horas para audiência de instrução, debates e julgamento. Intimem-se as 
testemunhas arroladas na inicial (fls. 06 verso), bem como outras tempestivamente arroladas, se assim for requerido. Intimem-
se - ADV: FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP), EDSON RICARDO PONTES (OAB 179738/SP), ULIANE RODRIGUES 
MILANESI DE MAGALHÃES CHAVES (OAB 184512/SP), GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO (OAB 206949/SP), ELAINE 
CRISTINA MIRANDA DA SILVA EBURNEO (OAB 243437/SP), CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP)

Processo 0000196-04.2015.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - OTAVIO AVELINO DA 
SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ARARAS - VISTOS. É possível a concessão de tutela antecipada 
em ações de natureza previdenciária, com supedâneo em reiterados julgados do E. Supremo Tribunal Federal em sentido 
favorável, sendo exemplares as Reclamações nº 1.014/RJ; 1.015/RJ; 1.122/RS e 1.136-4/RS e a Súmula 729 STF “A decisão na 
ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.”. Não obstante, o caso é de indeferimento da 
tutela. O documento de f. 25 concluiu pela capacidade laborativa da autora. Por seu turno, os documentos médicos de f. 32/53 
atestam a sua incapacidade para o trabalho. Logo, estabelecida a controvérsia, necessária a dilação probatória. Ausente a 
prova inequívoca do alegado, indefiro a tutela antecipada para determinar a implantação imediata do benefício pleiteado. Defiro 
a gratuidade processual. Anote-se. Cite-se o réu, para oferta de contestação no prazo legal, oportunidade em que a autarquia 
poderá apresentar quesitos e/ou indicar assistente técnico. Decorrido o prazo, DETERMINO a produção de prova pericial. 
Providencie-se o necessário. Intime-se o autor para apresentar quesitos e/ou indicar assistente técnico. - ADV: ANTONIO 
CARLOS FOGUEL (OAB 356304/SP)

Processo 0000200-41.2015.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Gabriel Tetzner - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS ARARAS - VISTOS. A antecipação de tutela é meio de adiantar o final 
provimento jurisdicional, atribuindo à parte, de forma precoce, um ou mais dos efeitos da sentença, satisfazendo, portanto, total 
ou parcialmente a pretensão da parte. Para o seu cabimento mister que estejam presentes a verossimilhança das alegações 
do autor e o fundado receio de dano de difícil reparação. O primeiro requisito refere-se à probabilidade do direito alegado 
e o segundo ao perigo de dano, se indeferido o provimento nesta fase de cognição sumária. A característica marcante da 
antecipação de tutela refere-se a provisoriedade do provimento, bem como a possiblidade de reversão da medida. No caso 
dos autos, a antecipação de tutela pretendida esgota o objeto da ação e mostra-se definitivamente irreversível. Ante o exposto, 
INDEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA nos termos pleiteados. Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. 
Anote-se. Cite-se e intime-se o réu com as cautelas de praxe. Servirá cópia do presente e a contrafé como mandado. Cumpra-
se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: GENY APARECIDA SAMPAIO (OAB 128483/SP), DIMAS SEVERINO DA SILVA (OAB 
278730/SP)

Processo 0000325-43.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - JAIR 
DELLA COLETTA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Defiro a prova oral requerida e designo o dia 26 de 
agosto de 2015, às 14:00 horas para audiência de instrução, debates e julgamento. Intime-se o autor para depoimento pessoal 
sob pena de confissão, e as testemunhas arroladas na inicial (fls. 08), bem como outras tempestivamente arroladas, se assim 
for requerido. Intimem-se. - ADV: CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP), 
EDSON RICARDO PONTES (OAB 179738/SP), ULIANE RODRIGUES MILANESI DE MAGALHÃES CHAVES (OAB 184512/SP), 
GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO (OAB 206949/SP)

Processo 0000336-72.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - MARILDA PEREIRA 
GUEDES SOMMER - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCUIAL - INSS - Defiro a prova oral requerida e designo o dia 30 
de setembro de 2015, às 14:30 horas para audiência de instrução, debates e julgamento. Intime-se o autor para depoimento 
pessoal sob pena de confissão, e as testemunhas arroladas na inicial (fls. 154), bem como outras tempestivamente arroladas, se 
assim for requerido Intimem-se - ADV: JULIANA CRISTINA COGHI (OAB 241218/SP)

Processo 0000771-80.2013.8.26.0144 (014.42.0130.000771) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Edinair Timoteo 
dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para 
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): e nos termos do Comunicado 1307/2007, para 
manifestação a respeito do calculo apresentado pelo requerido no valor total de R$15.589,02, sendo R$14.373,02 de atrasados 
da parte autora e R$1.216,00 de honorários advocatícios, no prazo de dez (10) dias. - ADV: JULIANA SALATE BIAGIONI (OAB 
277919/SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP)

Processo 0000857-51.2013.8.26.0144 (014.42.0130.000857) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Rosana Candida da Silva Alves - Instituto Nacional de Seguridade Socialinss - Homologo o laudo pericial ofertado. Não 
havendo outras provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução. Faculto às partes a oportunidade em apresentar 
alegações finais em forma de memoriais. Para tanto, concedo o prazo de cinco (05), sucessivamente. - ADV: VANESSA 
AUXILIADORA DE ANDRADE SILVA (OAB 236992/SP)

Processo 0000927-05.2012.8.26.0144 (144.01.2012.000927) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 
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48/51) - Maria Aparecida Batista de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social (inss) - Tendo em vista o acordo homologado 
nos autos, expeça-se ofício requisitório, para pagamento das importâncias mencionadas a fls. 183/184. A seguir, aguarde-
se por cento e oitenta (180) dias o efetivo pagamento das importâncias requisitadas. - ADV: CASSIA MARTUCCI MELILLO 
(OAB 211735/SP), GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO (OAB 206949/SP), ULIANE RODRIGUES MILANESI DE MAGALHÃES 
CHAVES (OAB 184512/SP), EDSON RICARDO PONTES (OAB 179738/SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP)

Processo 0001090-14.2014.8.26.0144 - Procedimento Sumário - Usucapião Extraordinária - ANTONIO ALONSO GARCIA 
- 1) Fls. 55/56: recebo como emenda a petição inicial. 2) Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, bem como a 
prioridade da tramitação do feito, nos termos do artigo 71, da Lei nº 10.741, anote-se e tarja-se o feito. 3) Cumpra-se o despacho 
de fls. 48. - ADV: RONI CESAR GOMES DOS SANTOS (OAB 331137/SP)

Processo 0001131-78.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - MARIA CECILIA MOSSIGNATO FADEL 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Defiro a prova oral requerida e designo o dia 30 de setembro de 2015, 
às 15:00 horas para audiência de instrução, debates e julgamento. Intime-se o autor para depoimento pessoal sob pena de 
confissão, e as testemunhas arroladas a fls. 58, bem como outras tempestivamente arroladas, se assim for requerido - ADV: 
CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI (OAB 214483/SP)

Processo 0001148-32.2005.8.26.0144 (144.01.2005.001148) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Neusa de Olival Gomes - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Certifico e dou fé que em atenção a solicitação de 
fls. 258, remeto os presentes autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região - ADV: CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 
211735/SP), EDSON RICARDO PONTES (OAB 179738/SP)

Processo 0001203-65.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - TEREZINHA BERNARDO 
DE SENA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Defiro a prova oral requerida e designo o dia 26 de agosto 
de 2015, às 15:30 horas para audiência de instrução, debates e julgamento. Intimem-se as testemunhas arroladas na inicial 
(fls. 07), bem como outras tempestivamente arroladas, se assim for requerido. Intimem-se. - ADV: RICARDO ROCHA MARTINS 
(OAB 93329/SP), ANDRÉ LUIZ BECK (OAB 156288/SP), MATHEUS RICARDO BALDAN (OAB 155747/SP)

Processo 0001205-35.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - MARIA DE FATIMA PIMENTEL RIBEIRO 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Defiro a prova oral requerida e designo o dia 26 de agosto de 2015, 
às 15:00 horas para audiência de instrução, debates e julgamento. Intime-se o autor para depoimento pessoal sob pena de 
confissão, e as testemunhas arroladas na inicial (fls. 07), bem como outras tempestivamente arroladas, se assim for requerido, 
observando-se que as testemunhas comparecerão independentemente de intimação (fls. 50). Intimem-se. - ADV: ANDRÉ LUIZ 
BECK (OAB 156288/SP), RICARDO ROCHA MARTINS (OAB 93329/SP), MATHEUS RICARDO BALDAN (OAB 155747/SP)

Processo 0001332-12.2010.8.26.0144 (144.01.2010.001332) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Antonio Maruyama 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Intime-se o requerido para apresentar cálculo, no prazo de trinta (30) dias, devendo 
informar a data da conta. - ADV: MARCIA APARECIDA DA SILVA (OAB 206042/SP)

Processo 0001383-62.2006.8.26.0144 (144.01.2006.001383) - Outros Feitos não Especificados - Maria de Lourdes Moura 
Brito - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para 
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):nos termos do Comunicado 1307/2007, para 
manifestação a respeito do calculo apresentado pelo requerido no valor total de R$0,00 (zero), de atrasados da parte autora 
e R$0,00 (zero) de honorários advocatícios, no prazo de dez (10) dias. - ADV: GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA PINTO (OAB 
206949/SP), THAÍS DE ANDRADE GALHEGO (OAB 222773/SP)

Processo 0001463-45.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - FLORENTINA FERREIRA DOS 
SANTOS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Defiro a prova oral requerida e designo o dia 30 de setembro 
de 2015, às 16:00 horas para audiência de instrução, debates e julgamento. Intimem-se as testemunhas arroladas na inicial 
(fls. 08), bem como outras tempestivamente arroladas, se assim for requerido. - ADV: ULIANE RODRIGUES MILANESI DE 
MAGALHÃES CHAVES (OAB 184512/SP), EDSON RICARDO PONTES (OAB 179738/SP), GUSTAVO MARTIN TEIXEIRA 
PINTO (OAB 206949/SP), CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP)

Processo 0001905-16.2011.8.26.0144 (144.01.2011.001905) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Liberato Coraini - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Intime-se o requerido para apresentar cálculo, no prazo de trinta (30) 
dias, devendo informar a data da conta. - ADV: CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP), EDSON RICARDO PONTES 
(OAB 179738/SP)

Processo 0001921-67.2011.8.26.0144 (144.01.2011.001921) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Sebastião Antônio 
de Souza - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Tendo em vista que na certidão de óbito de fls. 181, consta que o autor 
deixou filhos, sendo, portanto, necessária a habilitação de todos os herdeiros. Concedo, para tanto, o prazo de trinta (30) dias, a 
fim de que o patrono do requerente traga aos autos os documentos necessários para a devida habilitação, a incluir certidões de 
casamento, se o caso. Regularizado, intime-se o requerido para se manifestar, nos moldes do artigo 1057, do CPC. - ADV: ANA 
FLAVIA RAMAZOTTI (OAB 142151/SP)

Processo 0002175-35.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - MARIA ARLINDA 
DA SILVA CARRANCHO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 
162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s)e nos termos 
do Comunicado 1307/2007, para manifestação a respeito da estudo social de fls. 52/53, no prazo de dez (10) dias. - ADV: 
ANGELICA FORÇA LAMBORGHINI (OAB 342944/SP), CARLOS ALBERTO FERRI (OAB 331264/SP), AMÓS JOSÉ SOARES 
NOGUEIRA (OAB 321584/SP)

Processo 0002195-26.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - HERCULANO RODRIGUES - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Defiro a prova oral requerida e designo o dia 30 de setembro de 2015, 
às 14:00 horas para audiência de instrução, debates e julgamento. Intime-se o autor para depoimento pessoal sob pena de 
confissão, e as testemunhas a fls. 65 verso, bem como outras tempestivamente arroladas, se assim for requerido. Intimem-se. - 
ADV: CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI (OAB 214483/SP), DAVID LEONARDO TARIFA (OAB 290214/SP)

Processo 0002432-02.2010.8.26.0144 (144.01.2010.002432) - Procedimento Ordinário - Concessão - Eva Vital Telles - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao 
Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): e nos termos do Comunicado 1307/2007, para manifestação a 
respeito do calculo apresentado pelo requerido no valor total de R$26.474,91, sendo R$24.205,10 de atrasados da parte autora 
e R$2.269,81 de honorários advocatícios, no prazo de dez (10) dias. - ADV: ALEXANDRA DELFINO ORTIZ

Processo 0002567-72.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - VERA LUCIA BALBINO DO 
NASCIMENTO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do 
CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): e nos termos do Comunicado 
1307/2007, para manifestação a respeito da contestação, no prazo de dez (10) dias. - ADV: EVELISE SIMONE DE MELO 
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ANDREASSA (OAB 135328/SP)
Processo 0002704-54.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Julia Vanessa de Oliveira - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa 
ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s) e nos termos do Comunicado 1307/2007, para manifestação 
a respeito da contestação, no prazo de dez (10) dias. - ADV: VALESCA PEREIRA (OAB 342439/SP), NEILOR DE OLIVEIRA 
PEREIRA JUNIOR (OAB 346367/SP)

Processo 0002826-67.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Libera Conceição Davoli Geraldini - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei 
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):e nos termos do Comunicado 1307/2007, para 
manifestação a respeito da contestação, no prazo de dez (10) dias. - ADV: THOMAZ ANTONIO DE MORAES (OAB 200524/SP), 
FERNANDA PARENTONI AVANCINI (OAB 317108/SP)

Processo 0002996-39.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão - EDUARDA GRAZIELLE SANTANA - - 
CIBELA YARA YASMIM SANTANA - - YNGRIDY BEATRIZ SANTANA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
- Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) 
seguinte(s) ato(s) ordinatório(s) e nos termos do Comunicado 1307/2007, para manifestação a respeito da contestação, no 
prazo de dez (10) dias. - ADV: DIMAS SEVERINO DA SILVA (OAB 278730/SP)

Processo 0003156-64.2014.8.26.0144 (apensado ao processo 0001176-58.2009.8.26) - Embargos à Execução - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Instituto Nacional do Seguro Nacional Inss - Antonio Vieira - Especifiquem as 
partes, as provas que pretendem produzir, no prazo de 30 (trinta) dias, justificando sua pertinência. Ressalto que o requerimento 
genérico de produção de todas as provas em direito admitidas ou a simples enumeração delas não atende ao determinado 
por este Juízo, devendo justificar a necessidade das provas ante aos fatos que pretende provar por meio delas. No mais, 
caso requeiram produção de prova oral, deverão, visando melhor acomodação da pauta de audiências, dentro do prazo acima 
noticiado, apresentar o respectivo rol, bem como em caso de prova pericial, apresentar quesitos e indicar Assistente Técnico, 
sob pena de preclusão. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos. - ADV: EDSON RICARDO PONTES (OAB 179738/
SP), THAÍS DE ANDRADE GALHEGO (OAB 222773/SP)

Processo 0003194-76.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Maria Julia Lopes da Silva 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei 
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): e nos termos do Comunicado 1307/2007, 
para manifestação a respeito da contestação, no prazo de dez (10) dias. - ADV: DAVID LEONARDO TARIFA (OAB 290214/SP), 
CÁSSIO APARECIDO MAIOCHI (OAB 214483/SP)

Processo 0003447-64.2014.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - BENEDITA DE ABREU BARBOSA 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PIRACICABA - I - Oficie-se solicitando a elaboração do estudo social, 
prazo de trinta dias. II- Após, cite-se e intime-se o requerido com cópia do estudo social, para apresentar resposta, no prazo de 
sessenta dias, sob pena de revelia, bem como para que manifeste a respeito do laudo social, bem como para que manifeste a 
respeito do estudo social, no prazo de dez (10) dias. - ADV: ELAINE CRISTINA GAZIO (OAB 297155/SP)

Processo 3001400-03.2013.8.26.0144 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - ROSANGELA 
MARTINS DE ALMEIDA - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Homologo o laudo pericial ofertado. Não havendo outras 
provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução. Faculto às partes a oportunidade em apresentar alegações finais 
em forma de memoriais. Para tanto, concedo o prazo de cinco (05), sucessivamente. - ADV: VANESSA AUXILIADORA DE 
ANDRADE SILVA (OAB 236992/SP)

MONGAGUÁ
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MONGAGUÁ EM 09/02/2015

PROCESSO :0000394-54.2015.8.26.0366
CLASSE :EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : SAMIR BADIH CHAMMAS
ADVOGADO : 284276/SP - Patricia Regina Viude Herrada
EMBARGDO : CLASUS BRASIL INFORMÁTICA LTDA.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000391-41.2011.8.26.0366
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Luiz Candido da Silva Junior
ADVOGADO : 200425/SP - Elaine Pereira Biazzus Rodrigues
REQDO : Prefeitura Municipal de Mongaguá
VARA :1ª VARA

PROCESSO :3000206-78.2013.8.26.0366
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : A.A.M.
ADVOGADO : 284276/SP - Patricia Regina Viude Herrada
REQDO : G.P.G.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000653-49.2015.8.26.0366
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CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Marcos Paulo Alves dos Santos
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0010933-25.2014.8.26.0266
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : A.M.O.
ADVOGADO : 311828/SP - Bruno Pietracatelli Barbosa
REQDA : A.S.L.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0002905-59.2014.8.26.0366
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS
ADVOGADO : 128498/SP - Ivan Rodrigues Afonso
REQDO : JOÃO BATISTA AVELINO
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000667-33.2015.8.26.0366
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : MARCOS TADEU ZANELATO
REQDO : Marcio Kabbach Prigenzi
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOAO SILVEIRA CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0041/2015
Processo 0000301-53.1999.8.26.0366/01 - Cumprimento de sentença - Obrigações - Jose Alves - - Cecilia Pivotto Alves - 

Jose Carlos Moleiro Boava - Manifeste-se o exequente/requerido sobre a certidão supra: Certifico e dou fé que de acordo com 
pesquisa realizada, junto ao sistema SAJ (pendências e prazos), nada consta a ser juntado a estes autos e que decorreu o 
prazo para o autor/executado pagar a dívida no valor de R$ 1048,08.”. - ADV: EDUARDO GARCIA CANTERO (OAB 164149/SP), 
WILLIAM DE MORAES DIAS (OAB 105198/SP), CAROLINA GUASTI GOMES BARTIÉ (OAB 334141/SP)

Processo 0000377-72.2002.8.26.0366 (366.01.2002.000377) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Nossa Caixa Nosso Banco Sa - Wilson August Walendy e outro - Vistos. Fl. 157: Por ora, ante o tempo decorrido, providencie 
a parte exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, memória discriminada e atualizada da dívida. Intime-se. Mongaguá, . - ADV: 
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), GILMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA (OAB 179512/SP)

Processo 0000444-66.2004.8.26.0366 (366.01.2004.000444) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Lucia da Consolacao Silvano Machado - Sergio Donizete Machado - Ciência às partes do laudo pericial acostado 
aos autos (fls. 155/176) para, querendo, manifestarem-se em 05 (cinco) dias. - ADV: ADRIANA AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA 
(OAB 170275/SP), JOSÉ EDUARDO SILVERINO CAETANO (OAB 166881/SP), DÉBORA TEIXEIRA DOS SANTOS CAETANO 
(OAB 161281/SP), NEYMAR BORGES DOS SANTOS (OAB 187896/SP), RODRIGO MARCHI CARRASCO DA SILVA (OAB 
254127/SP)

Processo 0000701-81.2010.8.26.0366 (366.01.2010.000701) - Outros Feitos não Especificados - Família - Paulo Cesar 
Peixoto - “Providencie o autor, no prazo de 10 (dez) dias, a diligência do Oficial de Justiça na guia própria, valor R$ 63,75, bem 
como cópia da petição inicial para cumprimento da r. decisão de fl. 72.” - ADV: ALINE ORSETTI NOBRE (OAB 177945/SP)

Processo 0001291-68.2004.8.26.0366 (366.01.2004.001291) - Reintegração / Manutenção de Posse - Coisas - Weldson 
Jardel Silva Braz e outros - Aecio Flavio de Moura e outro - Manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre 
o retorno negativo da Carta Precatória expedida para a Comarca da Capital/SP: “(...) deixei de Citar Sra. Lilian Aparecida 
Pantaleão, tendo em vista, a não localização do numero 38,A2 na referida via a qual tem numeração irregular (...) Certifico ainda, 
que deixei de proceder diligencias a Rua Antonio do azeite, tendo em vista a não localização da referida via no guia mapograf 
da cidade de S.Paulo (...)”. - ADV: CARLA CAGIANO NUNES VIEIRA (OAB 123021/SP), LEANDRO JOSE NUNES VIEIRA (OAB 
129794/SP), MÔNICA FORNI CACCIA GOUVEIA (OAB 155568/SP), BENITO CACCIA ROSALEM (OAB 170345/SP), CARLOS 
ALBERTO FERNANDES DA SILVA (OAB 172862/SP), JOSE RAIMUNDO NUNES VIEIRA JUNIOR (OAB 81664/SP)

Processo 0001334-92.2010.8.26.0366 (366.01.2010.001334) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - 
Gilberto Souza Cerqueira e outro - Manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o retorno negativo da Carta 
Precatória expedida para a Comarca da Capital/SP, conforme certidão de fl. 68: “(...) deixei de proceder a CITAÇÃO do SR. 
FÁBIO DANIEL BARROS, tendo em vista que no referido local encontra-se um prédio INVADIDO, ou seja, com Ocupação, e 
conforme a pessoa que atendeu-me no local, ou seja: Sr. Luciano Alves de Lima, este alegou que o prédio foi ocupado pelo 
MSTC - “Movimento sem Teto do Centro” (...) e em virtude de ser uma INVASÃO não tem como localizar a pessoa (...)”. - ADV: 
OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP)

Processo 0001680-04.2014.8.26.0366 - Interdição - Tutela e Curatela - F.S.S. - L.S.C.P.S. - Ciência às partes, para que se 
manifestem no prazo legal, acerca do laudo apresentado pelo IMESC às fls. 42 a 46. - ADV: CARLOS ALBERTO FERNANDES 
DA SILVA (OAB 172862/SP)

Processo 0002272-29.2006.8.26.0366 (366.01.2006.002272) - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - Valeria Aparecida 
Paschoalini Coelho - - Zilda Vasconcelos Paschoalini - - Fernando Paschoalini - - Samuel Augusto Paschoalini - Providencie o 
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autor o recolhimento das custas de Porte e Remessa no valor total de R$ 65,40 para encaminhamento dos autos ao E. Tribunal 
de Justiça de São Paulo. - ADV: ALESSANDRA MORENO VITALI MANGINI (OAB 212872/SP)

Processo 0002777-10.2012.8.26.0366 (366.01.2012.002777) - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito - 
Supermercado Aresta Ltda - Manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a contestação e documentos de fls. 
85/114. - ADV: CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/
SP), ANDRÉ LUIS SIQUEIRA DE SOUZA (OAB 187228/SP)

Processo 0003133-34.2014.8.26.0366 - Reintegração / Manutenção de Posse - Liminar - Banco Itauleasing S/A - Manifeste-
se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o retorno negativo do mandado de reintegração de posse e citação, 
conforme certidão de fl. 35: “(...) NÃO DEI INTEGRAL CUMPRIMENTO ao mandado anexo, pois o veículo descrito neste não foi 
localizado no local, estando assim em local incerto e não sabido (...)”. - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP)

Processo 0003917-79.2012.8.26.0366 (366.01.2012.003917) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Banco Bradesco Financiamento - Informo que a r sentença de fls. 179/182, transitou em julgado em 04/12/2014, requeira o 
interessado o que de direito no prazo de 10 dias, decorrido o prazo e nada sendo requerido os autos serão remetidos para 
o arquivo geral. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), CRISTINA YOSHIKO SAITO (OAB 
202597/SP)

Processo 0003946-66.2011.8.26.0366 (366.01.2011.003946) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Savoy Imobiliária 
Construtora Ltda - “Ciência ao autor do mandado de desocupação expedido à fl. 44.” - ADV: MARCUS BATISTA DA SILVA (OAB 
131444/SP), SABRINA BERARDOCCO (OAB 138405/SP)

Processo 0004225-23.2009.8.26.0366 (366.01.2009.004225) - Procedimento Sumário - Pagamento - Instituto de Educação 
Manoel da Nóbrega Sc Ltda Epp - Até a presente data não consta nos autos manifestação da requerida, sobre a proposta de 
acordo formulada pela requerente às fls. 114/118, manifeste-se a autora, no prazo de 10 dias. - ADV: MARLENE APARECIDA DA 
FONSECA (OAB 262720/SP), RICARDO LUIZ DIAS (OAB 225851/SP)

Processo 0004523-44.2011.8.26.0366 (366.01.2011.004523) - Procedimento Ordinário - Guarda - M.S.R.A. - Manifeste-
se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o retorno negativo do mandado de citação, conforme certidão de fl. 69: 
“(...) NÃO DEI INTEGRAL CUMPRIMENTO ao mandado em anexo, pois o Sr. Felipe P. Dos Reis Almeida não reside no local, 
segundo informações colhidas no local com a Sra. Lenita, moradora do local, que afirmou também desconhecê-lo assim como 
seu paradeiro, estando assim em local incerto e não sabido (...)”. - ADV: ANTONIO CARLOS ALVES DE LIRA (OAB 259369/
SP)

Processo 0004609-10.2014.8.26.0366 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.A.P. - M.S.L. - Compareça o autor em cartório 
para assinar termo de Guarda Provisória. - ADV: RENATO CARVALHO DONATO (OAB 334044/SP)

Processo 0004832-60.2014.8.26.0366 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - E.J.G.C. e outro - 
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o retorno negativo do mandado de citação, conforme certidão de 
fl. 31: “(...) DEIXEI DE CITAR MARCELO VALENTIM CORREIA, pois não logrei êxito em encontra-lo. Informo que diligenciei no 
referido local em dias e horarios diversos, inclusive em dias de sábado mas não localizei o requerido, em todas as diligencias 
sempre fui atendido pela esposa do Sr. Marcelo, A Sra. Thuane, esta alegou que o mesmo estaria trabalhando e somente 
poderia ser encontrado na sua residência em dias de domingo, ou em seu local de trabalho que segundo a mesma é no porto de 
Santos, informo ainda que este Oficial de Justiça não suspeitou que o requerido estava se ocultando para não ser citado o que 
ensejaria a citação por hora certa (...)”. - ADV: MARCO ANTONIO ALVARENGA SEIXAS (OAB 189619/SP)

Processo 0005006-69.2014.8.26.0366 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S A - Manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça 
(fl. 41): “(...) NÃO DEI INTEGRAL CUMPRIMENTO ao mandado em anexo, pois o Sr. LUCAS DAVID BARRETO POLEZI não 
reside mais no local, segundo informações colhidas no local com a Sra. Lígia, moradora do local e irmã do Sr. Supra citado, que 
afirmou também que a mesma mudou-se para São Paulo/SP, porém desconhece seu paradeiro e do veículo (...)”. - ADV: LEDA 
MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 0005061-25.2011.8.26.0366 (366.01.2011.005061) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Nilza dos Santos Silva 
- Providencie o autor o recolhimento das devidas custas para remessa dos Autos ao E. Tribunal de São Paulo. - ADV: NIDIA 
PEREIRA KUROIWA (OAB 278380/SP), ANTONIO CARLOS ALVES DE LIRA (OAB 259369/SP)

Processo 0005314-47.2010.8.26.0366 (366.01.2010.005314) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Aline Leite Carneiro da Rocha - Prodesmo Progresso e Desenvolvimento de Mongagua - - Prefeitura Municipal de Mongagua - 1. 
Relatório. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAIS proposta por ALINE LEITE 
CARNEIRO DA ROCHA em face de PRODESMO PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE MONGAGUÁ e MUNICÍPIO DE 
MONGAGUÁ. Alega, em apertada síntese, que no dia 15 de fevereiro de 2010 teve sua moto furtada no estacionamento do local 
conhecido como Poço das Antas. Requereu a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais e morais (fls. 02/14). 
Juntou documentos (fls. 15/22). Citada (fl. 59), a Municipalidade, em sede de preliminar, sustenta sua ilegitimidade para ser 
parte na demanda. No mérito, aduz a necessidade de demonstração de culpa por partes dos funcionários, bem como a 
dificuldade em controlar o fluxo de motocicletas, até mesmo em virtude do fato ter ocorrido durante a alta temporada. Por fim, 
rechaça a ocorrência de danos morais, bem como o quantum destes e dos danos materiais (fls. 29/45). Juntou documentos (fls. 
46/57). Citada (fl. 80), a corré Empresa Municipal - Progresso e Desenvolvimento de Mongaguá PRODESMO, preliminarmente, 
requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, ante a extinção da empresa determinada pela Lei Municipal n° 2.646/2014. 
No mérito, reforça a tese apresentada pela Municipalidade (fls. 81/90). Juntou documentos (fls. 91/94). Réplica às fls. 103/104. 
Instadas a especificarem as provas que eventualmente pretendessem produzir (fls. 105/106), a municipalidade requereu a 
produção de prova testemunhal (fls. 108/109), no que foi seguida pela parte autora (fls. 113/114). 2. Fundamento e Decido. 
Inicialmente, vez que foi certificada a ausência de manifestação da parte autora (fl. 67), e considerando que esta havia se 
manifestado tempestivamente na ocasião, advirto que a serventia que deverá atuar com a diligência necessária para que erros 
desta natureza não tornem a ocorrer. Preliminarmente, afasto a tese da ilegitimidade de parte aventada pela Municipalidade. A 
PRODESMO - Progresso e Desenvolvimento de Mongaguá foi instituída com a finalidade de descentralização dos serviços 
públicos, mas tal criação de pessoa jurídica autônoma não ilide a eventual responsabilização do Município. Além disso, conclui-
se que, segundo consta da Lei Municipal n° 2.646/14, que DISPÕE SOBRE A DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO DA 
PRODESMO, o Município é responsável pelo passivo da Empresa Pública: “Art. 3°. O Município sucederá a entidade nos seus 
direitos e obrigações decorrentes de norma legal e ato administrativo, bem como nas demais obrigações pecuniárias.” Assim, 
com a novidade legislativa o reconhecimento da ilegitimidade de parte constituiria verdadeiro venire contra factum proprium non 
potest (a vedação do comportamento contraditório do jurista português Menezes Cordeiro), ou seja, as pessoas não podem 
exercer direito próprio contrariando comportamento anterior. Quanto à preliminar de ilegitimidade sustentada pela corré 
PRODESMO, valendo-me dos fundamentos supracitados, acolho a preliminar. Desde logo, friso que a exclusão da empresa 
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pública não traz qualquer prejuízo às partes, a uma porque a pretensão da parte autora poderá ser provida pela Municipalidade, 
a duas porque as testes defensivas são exatamente as mesmas do ente federativo. Assim, até mesmo afim de evitar o indesejável 
tumulto processual em sede de eventual execução, determino a exclusão da PRODESMO do polo passivo da demanda. 
Devidamente analisadas as preliminares, passo ao mérito da demanda. Impõe-se, in casu, nos termos do artigo 330, inciso I, do 
Código de Processo Civil, o imediato julgamento do feito. Consigno, inicialmente, que “O juiz não está obrigado a responder 
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-
se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJSP, 115:207; JTJ 
259/14). O pedido é procedente em parte. A meu ver, caracterizada a culpa da ré, que não adotou qualquer cautela para evitar o 
furto praticado nas dependências do seu estacionamento. A ocorrência do furto nas dependências é incontroversa, vez que a 
Municipalidade não contestou sua ocorrência, tampouco se opôs as declarações prestadas pela parte autora perante a 
autoridade policial. Todavia, embora não se oponha à ocorrência do evento, a Municipalidade alega que não foi demonstrada a 
sua culpa no evento. Pois bem. Por primeiro, importante observar que é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor 
nas relações entre particulares e Poder Público. Neste sentido, vejamos a norma do artigo 22 da lei consumerista: Art. 22. Os 
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, 
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos 
casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a 
cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código. Entretanto, não é toda e qualquer atuação estatal 
que se encontra sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor. No ponto, confira-se a lição de Claudia Lima Marques, 
Antônio Herman V. Benjamin e Bruno Miragem: Interessam ao nosso estudo somente aqueles serviços prestados em virtude de 
um vínculo contratual, e não meramente cívico, entre o consumidor e o órgão público ou seu concessionário. Assim, aplica-se o 
CDC, sempre que presente um consumidor, aos serviços públicos referentes ao fornecimento de água, energia elétrica, gás, 
telefonia, transportes públicos, financiamento, construção de moradias populares etc.. No caso dos autos é inegável a existência 
de relação contratual, conforme se observa pelo comprovante de fl. 19. Aliás, ressalto que a própria Municipalidade reconhece 
a aplicabilidade da legislação protetiva ao consumidor ao asseverar que: Inicialmente há que se salientar que é indispensável a 
aferição da existência de culpa dos funcionários do Poço das Antas, para, então, haver o dever de indenizar deste em função de 
suposta ausência de vigilância. Aplicando-se ao presente caso, a regra estatuída no § 4°, art. 14 do Código de Defesa do 
Consumidor fl. 32. Uma vez fixada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, justamente por força do disposto no art. 14 
do Código, ficou estabelecido que: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Posto isso, se a municipalidade disponibiliza um estacionamento, deve 
garantir sua segurança e a eficiência. Não o fazendo, surge cristalina a obrigação de indenizar. Conclusão contrária, aliás, 
ensejaria a admissão da transferência dos riscos da atividade para o próprio consumidor, o que é inadmissível, nos termos da 
legislação consumerista. Ao tratar de furto ocorrido em estacionamento mantido pelo Município, o Supremo Tribunal Federal já 
julgou que: Ementa - Responsabilidade civil do Estado: furto de automóvel em estacionamento mantido por Município: 
condenação por responsabilidade contratual que não contraria o art. 37, § 6º, da Constituição. Ao oferecer à freguesia do 
mercado a comodidade de estacionamento fechado por grades e cuidado por vigias, o Município assumiu o dever específico de 
zelar pelo bem que lhe foi entregue, colocando-se em posição contratual similar à do depositário, obrigado por lei “a ter na 
guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence” (Cód. Civ., art. 1.266). 
Em tal hipótese, a responsabilidade do Município por dano causado ao proprietário do bem colocado sob sua guarda, não se 
funda no art. 37, § 6º, da Constituição, mas no descumprimento de uma obrigação contratual. (STF - RE: 255731 SP , Relator: 
SEPÚLVEDA PERTENCE, Data de Julgamento: 09/11/1999, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 26-11-1999 PP-00135 
EMENT VOL-01973-19 PP-04105) Em caso análogo, aliás, se posicionou recentemente o E. Tribunal de Justiça deste Estado, 
ao julgar a apelação de n° 306.511-4/8-00, ocasião em que se consignou: “Evidente a responsabilidade do réu que, colocando à 
disposição dos clientes a área de estacionamento, tinha que zelar pela geral segurança, pois é dever do banco assumir a 
segurança dos clientes que se encontram tanto em seu interior como em locais acessórios, como o estacionamento e terminais 
eletrônicos. O estacionamento é uma extensão do estabelecimento bancário. O serviço é colocado à disposição dos clientes 
para a sua comodidade e conforto, servindo como um atrativo ao cliente, pois gera principalmente expectativa de segurança. 
Bem demonstrada a posição desta Corte, na apelação 364 432 4/1-00, do relator Des Beretta da Silveira, pois “os estacionamentos, 
bem assim as agências bancárias que disponibilizam tais estacionamentos, atraem os clientes para obter lucros. Levam 
vantagem com isso. E, por isso mesmo, têm o dever de dar integral segurança aos que se valem daquele serviço. O colendo 
Superior Tribunal de Justiça também tem decidido: “O estabelecimento bancário que põe a disposição dos seus clientes uma 
área para o estacionamento dos veículos assume o dever, derivado do princípio da boa-fé objetiva, de proteger os bens e a 
pessoa do usuário’ (AgRgAg 47 901/SP, 4a Turma, Relator o Senhor Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 31 10 94) Assim, 
comprovado o roubo no estacionamento da agência bancária e a quantia roubada, surge o dever de indenizar, conforme restou 
decidido no aresto recorrido “ (STJ, Ag 356 934, Rei Min Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 28 02 2001..” Destarte, fica evidente 
que o serviço prestado pela ré foi defeituoso, pois deixou de fornecer a segurança que o consumidor dele esperava. Nesse 
sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. FURTO DE VEÍCULO EM 
ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL.01. Nos termos da 
Súmula 130 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto 
de veículo ocorridos em seu estacionamento”.02. Recurso de Apelação conhecido e não provido.(Processo nº 2005.07.1.020266-4 
(393626), 3ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Nídia Corrêa Lima. unânime, DJe 27.11.2009). “ O entendimento, como se viu do r. 
precedente, está sumulado no verbete nº 130 do C. Superior Tribunal de Justiça, que preceitua que “a empresa responde, 
perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estabelecimento.”. Dessa maneira, evidenciado 
o ato ilícito praticado pela ré, torna-se imperioso que esta indenize a parte autora pelo furto do veículo. O valor deverá ser fixado 
na fase de liquidação da sentença, já que não há elementos seguros capazes de determinar o valor de mercado do bem. Quanto 
aos danos morais, outro não foi o entendimento esposado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao ponderar que 
“não é todo sofrimento moral que pode ou deve ser reparado pecuniariamente. É preciso que a dor tenha maior expressão, que 
a reparação seja socialmente recomendável e que não conduza a distorções do nobre instituto” (TJSP - AC nº 41.580-4/0-SP, j. 
06.08.98, v.u.). Com efeito, não se pode confiar a todas as dores e dissabores experimentados pelos indivíduos, o caráter de 
dano moral para fins de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados os próprios lastros 
constitucionais e legais que guiam o instituto da indenização, com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes (nesse 
sentido: TJSP, Apelação 990100268155, 27ª Câmara de Direito Privado Rel. Des. Berenice Marcondes Cesar, j. 14/09/2010, reg. 
30/09/2010). Compulsando-se os autos, constata-se que não há qualquer demonstração dos alegados danos morais, não se 
vislumbra qualquer prova de violação à honra ou à imagem da demandante a justificar o pedido inicial. 3. Dispositivo: Ante todo 
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o exposto, diante da ilegitimidade de parte, EXTINGO O PROCESSO tão somente em relação à corré PRODESMO PROGRESSO 
E DESENVOLMENTO DE MONGAGUÁ, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, e JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil para CONDENAR 
o réu MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ a pagar o valor de mercado do bem, a ser fixado em fase de liquidação. Diante da 
sucumbência recíproca, as despesas processuais serão rateadas e cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus 
respectivos patronos. Decorrido o prazo para recurso voluntário, subam os autos ao E. TJSP para reexame necessário, nos 
termos do artigo 475 do Código de Processo Civil, com observância da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada 
em julgado esta sentença, providencie a parte autora a sua liquidação, na forma do artigo 475-A e seguintes do Código de 
Processo Civil. - ADV: TATHIANE TUPINA PRETTYMAN FRAGA MOREIRA (OAB 226065/SP), ANA PAULA DA SILVA ALVARES 
(OAB 132667/SP), ÉRIKA CARVALHO DE ANDRADE (OAB 176758/SP), WILSON CAPATTO JUNIOR (OAB 299764/SP)

Processo 0005750-69.2011.8.26.0366 (366.01.2011.005750) - Alvará Judicial - Marta Batalha Ferreira - Retirar a parte autora 
o alvará expedido que se encontra disponível no cartório. - ADV: EDUARDO GARCIA CANTERO (OAB 164149/SP)

Processo 3000823-38.2013.8.26.0366 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - MAURO FERRAZ - JOSE BRAZ 
- Vistos. 1.Nos termos do artigo 398 do Código de Processo Civil, manifeste-se o Autor sobre os documentos juntados a fls. 
295/321 e 325/328 2.Em razão do princípio da celeridade processual, esclareçam as partes, no prazo comum de 15 dias, se há 
interesse na designação de audiência de conciliação. Sem prejuízo do julgamento antecipado, no mesmo prazo, especifiquem as 
partes as provas que pretendem produzir, justificando expressamente a pertinência e a finalidade de cada uma delas, SOB PENA 
DE PRECLUSÃO. Saliento que a inércia e requerimento genérico serão interpretados como concordância com o julgamento 
antecipado. Em obediência ao princípio da economia processual, as partes que pretendem produzir prova testemunhal, deverão, 
no mesmo prazo de 15 dias contados da intimação da presente decisão, depositar o rol das testemunhas cuja oitiva pretendem, 
observando-se o número legal (parágrafo único do artigo 407 do Código de Processo Civil) e informando se as testemunhas 
comparecerão mediante intimação ou independentemente de tal formalidade, presumindo-se, no silêncio, a desnecessidade 
da intimação. Ficam as partes advertidas de que a não apresentação do rol no prazo indicado acarretará a preclusão da 
oportunidade de produzir prova testemunhal (artigo 183 do Código de Processo Civil) e tornará prejudicada a análise de tal 
pedido quando da eventual decisão saneadora. Intime-se. Mongaguá, 04 de dezembro de 2014. - ADV: CARLOS ALBERTO 
FERNANDES DA SILVA (OAB 172862/SP), PAULO APARECIDO BARBOSA (OAB 145147/SP)

Processo 3000823-38.2013.8.26.0366 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - MAURO FERRAZ - JOSE BRAZ - 
Ciência ao réu dos documentos juntados pelo autor às fls. 366 a 374, através da petição de fl. 365. - ADV: CARLOS ALBERTO 
FERNANDES DA SILVA (OAB 172862/SP), PAULO APARECIDO BARBOSA (OAB 145147/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOAO SILVEIRA CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0042/2015
Processo 0000372-93.2015.8.26.0366 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - ANTONIO FEITOZA DA SILVA - - 

NADIR CIRCE MONTEIRO - ANISIO DE TAL E OUTROS - Cuida-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO 
DE LIMINAR. Decido. O provimento de urgência não pode ser deferido. Embora a parte autora alegue ter ciência do esbulho 
desde julho do ano de 2014, observo que, em sede de Boletim de Ocorrência (fls. 14/15), informou a autoridade policial ter 
ciência desde o mês de fevereiro do ano de 2014. Ademais, da análise das faturas de consumo de energia elétrica (fls. 34, 
50/58), é forçoso reconhecer que a ocupação do imóvel ocorre há mais tempo do que o afirmado pela parte autora. É certo que 
a parte autora afirma não utilizar o imóvel para fins de moradia, utilizando-o como típico imóvel de veraneio. É certo, também, 
que a conta de luz referente ao ano de 2013, especialmente, apresenta consumo uniforme, denotando moradia habitual, ao 
contrário dos anos de 2003, 2004, 2006, 2007 e 2008, períodos juntados pela parte autora. Assim, considerando que o esbulho 
aparentemente não ocorreu dentro do período de ano e dia, INDEFIRO a liminar requerida. Citem-se os ocupantes do imóvel, 
com as advertências legais, a responder a demanda, no prazo legal. - ADV: JOSÉ RENATO COSTA DE OLIVA (OAB 184725/
SP)

Processo 0000448-20.2015.8.26.0366 - Procedimento Ordinário - Guarda - L.M.L.S.A. - F.A.L.A. - - A.S.R.S. - Defiro os 
benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de pedido de fixação de guarda provisória c.c. busca e apreensão formulado 
por LUCIENE MARIA DE LUNA SILVA ANDRADE em face de FELIPE APARECIDO LUNA DE ANDRADE e ARIANA SOCORRO 
RODRIGUES DE SOUZA, alegando, em apertada síntese, ser avó paterna da menor Eliene Vitória Rodrigues Andrade, 
exercendo a guarda de fato desde quando a menor possuía apenas 02 (dois) meses de idade. Afirma que, em janeiro de 2015, 
o réu Felipe retirou a menor de seus cuidados. Aduz que os réus não possuem condições necessárias aos cuidados da menor, 
o que ensejou, inclusive, a concessão da guarda de outro filho do casal em seu favor (fl. 14). O Ministério Público se manifestou 
favoravelmente ao pedido (fl. 25). Decido. Acolho a sugestão ministerial. Às fl. 14/15 consta o deferimento da guarda provisória 
do menor Lucas Gabriel à requerente sob o argumento da situação de risco vivida pelo menor. Observo que a decisão, proferida 
em outubro de 2014, aponta a requerente como a pessoa detentora das condições necessárias aos devidos cuidados ao menor. 
Assim, diante da urgência demonstrada pela aparente situação de risco, e considerando que a requente já detém a guarda legal, 
ainda que precária, de um dos filhos dos requeridos, DEFIRO a guarda provisória à requerente. Lavre-termo. Pelos mesmos 
fundamentos, igualmente DEFIRO a busca e apreensão da menor ELIENE VITÓRIA RODRIGUES ANDRADE no endereço 
apontado na inicial. Sem prejuízo, proceda a realização de estudo social na residência das partes. Citem-se os requeridos, 
observadas as advertências legais. Expeça-se o necessário. - ADV: JOÃO DA SILVA BARTANHA (OAB 154455/SP)

Processo 0003679-89.2014.8.26.0366 - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos - ADRIANO OLIVEIRA 
SILVA - DENISE VIANA FERREIRA DOS SANTOS - - OSMAR DOS SANTOS - Fls. 63/64: Diante da manifestação ministerial, 
defiro a dispensa de futuras intimações. Anote-se. Trata-se de pedido liminar de reintegração de posse formulado por ADRIANO 
OLIVEIRA SILVA em face de DENISE VIANA FERREIRA DOS SANTOS e OSMAR DOS SANTOS, em virtude do inadimplemento 
de contrato de permuta de bem imóvel. Alega que celebrou o contrato com a parte ré em 07 de julho de 2011 e que a parte 
ré encontra-se inadimplente desde agosto de 2011. Causa estranheza o fato de o autor ter proposto demanda objetivando a 
rescisão contratual e a reintegração de posse do imóvel após quase 36 (trinta e seis) meses de inadimplência. Além disso, a 
parte ré ingressou no imóvel por meio legítimo, já que firmou com a autora contrato de permuta. Assim, para que sua posse seja 
considerada injusta, faz-se mister anterior declaração judicial de rescisão do contrato, uma vez que eventual inadimplência, ainda 
que constituído o devedor em mora pela notificação, não gera automaticamente a extinção do vínculo negocial. Por conseguinte, 
em ação que objetiva primordialmente a rescisão contratual, a reintegração de posse não pode ser deferida liminarmente. Neste 
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sentido, acórdão do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 
535 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM VIRTUDE DE INADIMPLEMENTO 
DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA SEM QUE TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE ESTE 
CONTE COM CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Não há violação ao artigo 535 do 
CPC quando a Corte de origem aprecia a questão de maneira fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. É 
imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja 
consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância 
do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória 
de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver 
posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório. 4. Recurso provido em parte, para afastar a antecipação de tutela 
(REsp 620787/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 28/04/2009). Desta maneira, havendo dúvida acerca da realidade dos 
fatos, bem como pela legitimidade da posse da ré, prudente a prévia observância do princípio constitucional do contraditório, de 
modo que INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Citem-se, observadas as advertências legais. - ADV: EDSON AKIRA 
SATO ROCHA (OAB 200599/SP), JAIRO DE PAULA FERREIRA JUNIOR (OAB 215791/SP)

Processo 0004089-50.2014.8.26.0366 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Panamericano S/A - denominação alterado para BANCO PAN S/A - Aureo Tadeus da Silva - Considerando o indeferimento do 
provimento de urgência requerido pelo réu nos autos n° 1455/14 desta Vara, bem como comprovada a mora, defiro a liminar, 
com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor 
remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, 
artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da 
medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a 
propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Sem prejuízo, certifique a serventia o decurso do prazo para contestação 
do feito. No mais, proceda com o necessário para o apensamento destes autos com os de n° 1455/14, conforme decisão 
proferida nestes na presente data. - ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)

Processo 0004236-76.2014.8.26.0366 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Aureo Tadeus da 
Silva - Banco Panamericano S/A - denominação alterado para BANCO PAN S/A - Diante da prevenção deste feito (art. 106 do 
Código de Processo Civil), providencie a serventia o apensamento dos autos da certidão de fl. 93 aos presentes. No mais, cite-
se o réu, observadas as advertências legais. - ADV: EUNICE UYEMA (OAB 135024/SP)

Processo 0005427-74.2005.8.26.0366 (366.01.2005.005427) - Outros Feitos não Especificados - Luis Carlos Moreira - Caixa 
Econômica Estadualnossa Caixa - Vistos. LUIS CARLOS MOREIRA, já qualificado nos autos, ingressou com ação de anulação 
de cobrança cumulada com restituição de quantia certa e indenização por danos materiais e morais, contra BANCO DO BRASIL 
S/A, alegando, em resumo, que ocorreram operações financeiras em conta-corrente de sua titularidade, realizadas por terceiro 
fraudador, em razão da clonagem de seu cartão. A requerida, depois de citada, apresentou contestação, mencionando a 
total segurança de seu sistema e que as transações ocorreram com o uso de cartão, senha e código de segurança pessoais. 
Impugnou, ainda as pretensões pertinentes ao suposto dano material e moral experimentado pela parte. Houve preclusão 
da prova pericial. No mais, quedaram-se inertes as partes quanto ao interesse em produzir prova oral. É o breve relatório. 
DECIDO. O pedido é procedente. O requerente afirmou não ter sido o autor das operações financeiras em sua conta-corrente, 
que resultaram no desconto de R$ 842,87. Pois bem. Conquanto se trate de matéria de consumo, despiciendo lançar mão das 
regras e princípios que defluem da legislação de regência, uma vez que não se pode atribuir à parte o ônus de demonstrar 
fato negativo. Cumpriria, pois, à instituição financeira, comprovar a regularidade das transações, o que não fez, muito embora 
se lhe tenha conferido oportunidade até mesmo de produzir prova pericial a fim de elucidar questão relacionada à segurança 
de seu sistema. E nesse passo, obtempera-se ser desnecessária até mesmo referida prova pericial. Isso porque é público e 
notório a inexistência de sistema bancário totalmente seguro. Todos os dias ocorrem fraudes com cartões de crédito, mediante 
clonagem. Até mesmo aqueles providos de chip podem ser violados, ainda que imprescindíveis o uso de senha e códigos 
pessoais. Só por isso e diante do risco da atividade desempenhada pela requerida, obriga-se perante os consumidores em 
caso de prejuízo ocasionado pela falha na prestação do serviço, exceto se trouxer aos autos elementos de prova suficientes 
acerca da culpa exclusiva da vítima. E no caso, a componente do polo passivo omitiu-se a respeito. De rigor, pois, a declaração 
de inexigibilidade do débito. No tocante à indenização pelo dano material, na verdade representa a recomposição da conta-
corrente ao estado anterior, situação já regularizada com a liminar deferida e cumprida. O dano moral deve ser reconhecido. O 
requerente teve sua conta-corrente invadida por terceiros que a deixaram com saldo negativo e ficou impossibilitado até mesmo 
de efetuar saque, o que, por certo, causou-lhe desconforto financeiro, situação que perdurou até o cumprimento da liminar 
(fls. 42). Não há dúvida que experimentou mais que mero aborrecimento, ingressando a situação no campo moral, diante da 
angústia e ansiedade geradas em razão do fato. Atento às circunstâncias do caso concreto, bem como à extensão do dano, 
sopesando ainda a condição financeira das partes, arbitro indenização em R$ 5.000,00. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o 
pedido para, DECLARADA A INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS, condenar a requerida no pagamento de R$ 5.000,00 à titulo de 
indenização pelo dano moral, com juro da citação e atualização contada da data dessa decisão, com base na TPTJSP, tornando, 
no tocante ao dano material, definitiva a decisão que antecipou parcialmente os efeitos da tutela. Em razão da sucumbência 
condeno o requerido no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação. P.R.I. 
- ADV: DOUGLAS APARECIDO GUARNIERI GOMES (OAB 179063/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 
123199/SP), REYNALDO CUNHA (OAB 61632/SP)

Processo 0006186-23.2014.8.26.0366 - Execução de Título Extrajudicial - Liminar - RODOLFO MARCELINO DO CARMO 
- PEDRO FERREIRA DE SANTANA - Inicialmente, observo que o requerimento para a concessão de medida liminar efetuado 
pela parte exequente não se mostra suficientemente esclarecido e é incompatível com o rito da execução de título extrajudicial. 
Aparentemente, a parte exequente deseja a retomada do bem objeto do contrato celebrado entre as partes (teme o exequente 
os riscos de possíveis e eventuais danos que possam advir da permanência do veículo em mãos do executado, tais como: 
acidentes de trânsito com lesões de natureza leve/grave ou até o evento danoso maior: morte, como também, os casos de furto, 
roubo ou mesmo a sua deterioração, com a consequente depreciação e etc.). Entretanto, diante do ajuizamento da execução 
do título extrajudicial não há falar na retomada do bem, sob pena de verdadeiro comportamento contraditório. Este magistrado 
não ignora a possibilidade de concessão de arresto em casos semelhantes (arts. 653 e 654 ambos do Código de Processo 
Civil), porém não há requerimento neste sentido. Ademais, desde logo consigno que se mostraria prematura a concessão de 
eventual arresto neste momento processual, até mesmo porque não foi sequer realizada a primeira tentativa de citação da parte 
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executada. Assim, nos termos dos artigos 632, 652, 736 e 738 do Código de Processo Civil, cite-se o executado para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, efetuar a transferência do veículo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de 
60 dias, e pagar o valor de R$ 22.186,97 (vinte e dois mil cento e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), sob pena de 
penhora, ou, para que no prazo de 15 (quinze) dias, opor-se à execução por meio de embargos, independentemente de penhora, 
depósito ou caução. Não efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado de citação, 
proceder de imediato à penhora de bens do executado e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto, dele intimando-se, 
na mesma oportunidade, o executado (parágrafo primeiro do artigo 652 do Código de Processo Civil). O oficial de justiça, não 
encontrando o executado para citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 
10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o mesmo três vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado 
(art. 653 do Código de Processo Civil). De logo, arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da dívida 
(artigo 652-A do Código de Processo Civil), devendo ficar ciente o executado que, no caso de integral pagamento no prazo de 
15 (quinze) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (parágrafo único do artigo 652-A do Código de Processo Civil). 
Cumpra-se, intimando-se e cientificando-se. - ADV: MARIELE FERNANDEZ BATISTA (OAB 214591/SP), SERGIO HENRIQUE 
COTRIM MOLITERNO JUNIOR (OAB 297453/SP)

Processo 3000496-93.2013.8.26.0366 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.A.R. - T.G.S. - Vistos. Fl. 152: Acolho a sugestão 
ministerial, em parte. O estudo social de fls. 142/148 pertence aos autos em apenso, no que a serventia deverá providenciar o 
desentranhamento com a consequente juntada nos autos corretos. Diante da coincidência de partes, a serventia deverá manter 
nos presentes autos cópia do estudo social. Considerando a suspensão determinada nos autos em apenso, digam as se o 
acordo foi cumprido e manifestem-se sobre o referido estudo, em 15 dias. Outrossim, intime-se à constituição de novo advogado 
em razão da renúncia, expedindo-se carata com A.R., como requerido pelo Ministério Público. Esclareçam as partes, no prazo 
comum de 15 dias, se há interesse na designação de audiência de conciliação. Sem prejuízo do julgamento antecipado, no 
mesmo prazo, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando expressamente a pertinência e a finalidade 
de cada uma delas, SOB PENA DE PRECLUSÃO. Saliento que a inércia e requerimento genérico serão interpretados como 
concordância com o julgamento antecipado. Em obediência ao princípio da economia processual, as partes que pretenderem 
produzir prova testemunhal, deverão, no mesmo prazo de 15 dias contados da intimação da presente decisão, depositar o rol das 
testemunhas cuja oitiva pretendem, observando-se o número legal (parágrafo único do artigo 407 do Código de Processo Civil) 
e informando se as testemunhas comparecerão mediante intimação ou independentemente de tal formalidade, presumindo-se, 
no silêncio, a desnecessidade da intimação. Ficam as partes advertidas de que a não apresentação do rol no prazo indicado 
acarretará a preclusão da oportunidade de produzir prova testemunhal (artigo 183 do Código de Processo Civil) e tornará 
prejudicada a análise de tal pedido quando do eventual decisão saneadora. Int. - ADV: ROBERTO MARCOS FRATI (OAB 61729/
SP), DANIELA AC MONTEIRO (OAB 240581/SP)

Processo 3000657-06.2013.8.26.0366 - Procedimento Ordinário - Pagamento em Consignação - JULIO CESAR DA SILVA 
GUIMARÃES - PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS S/A - Vistos. Trata-se de ação de consignação em pagamento 
ajuizada por JÚLIO CÉSAR DA SILVA GUIMARÃES contra PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS S/A, sob a alegação 
de que possuí dívida, não quitada por insuficiência de fundos do cheque utilizado como meio de pagamento, em razão do que 
teve seu nome incluído no rol de inadimplentes. Tendo em vista que tentou por todos os meios a regularização do débito, sem 
êxito, requereu e teve deferido o pedido de depósito do valor pendente. Citada, a requerida apresentou contestação, informando 
a inexistência da dívida e que não encaminhou o nome do requerente para o rol de inadimplentes. É o relatório. DECIDO. O 
feito comporta julgamento no estado em que se encontra. Tornou-se incontroverso, no decorrer do procedimento, a inexistência 
da dívida. Apurou-se que o requerente entregou o cheque para adimplemento de parcela de seguro contratado por terceira 
pessoa e que, em razão no não pagamento, cancelou-se o contrato, não restando pendência alguma. Por ter sido devolvido 
pelo banco sacado duas vezes, a própria instituição financeira, sem interferência da requerida, remeteu a informação para o 
cadastro negativo. Diante disso, há total falta de interesse na ação de consignação. Se a dívida não existe, desnecessária era a 
propositura da demanda. O único interesse remanescente é a supressão da informação pertinente ao cheque devolvido. Tendo 
em vista que não há débito pendente, que o apontamento teve como causa apenas a restituição da cártula e que para o cadastro 
não houve concorrência de credor, não se vislumbra qualquer problema na manutenção da liminar. Pelo exposto, JULGO 
EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, com base no art. 267, VI, do CPC, no tocante à pretensão consignatória, 
determinando a exclusão definitiva da anotação, com expedição de ofício pela Serventia. Tendo em vista que o requerente deu 
causa à anotação, em razão do inadimplemento do débito à época existente, arcará com as custas e honorários advocatícios 
que arbitro em 20% sobre o valor atribuído à causa. P.R.I. - ADV: LUCAS RENAULT CUNHA (OAB 138675/SP), OSVALDO DE 
FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP), MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES (OAB 119851/SP)

Processo 3003266-59.2013.8.26.0366 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - SANDRO ROBERTO 
DA SILVA LOPES-ME - CPFL - COMERCIALIZAÇÃO BRASIL S/A - Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido formulado nesta ação (art. 269, I, CPC). Imponho ao autor, vencido, as custas, despesas processuais 
e honorários advocatícios, de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), fixados por equidade diante das peculiaridades da causa. - 
ADV: PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO (OAB 138990/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/
SP), SHEILA LOPES PELAIO MONTALVÃO (OAB 202000/SP), CRISTINA YOSHIKO SAITO (OAB 202597/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOAO SILVEIRA CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0032/2015
Processo 0001819-53.2014.8.26.0366 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Liminar - BANCO ITAUCARD S A - 

VILMAR DA SILVA ALENCAR - Providencie o(s) autore(s) a retirada/impressão da carta precatória expedida que se encontra 
disponível para impressão no site do Tribunal de Justiça, devendo instruí-las com as cópias necessárias (petição inicial, 
procuração, petição de fls. 37/39 e petição de fls. 47/49) bem como, comprovar sua distribuição. - ADV: ANTONIO CEZAR 
RIBEIRO (OAB 69807/SP), LARISSA DOMINISKI BARBOSA (OAB 334600/SP)

Processo 0001962-42.2014.8.26.0366 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
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Milton Francisco Tedesco - Regina Maria Pietro Nunes - - SILVIA THOMAZ - Providencie o autor a retirada de mandado de 
levantamento. - ADV: SELMA DE TOLEDO LOTTI (OAB 188220/SP)

Processo 0002824-18.2011.8.26.0366 (366.01.2011.002824) - Monitória - Centro Itanhaense de Ensino e Comercio de Artigos 
Escolares Ltda - Priscila Monte Ribeiro - intimação ao requerente acerca da expedição dos ofícios que se encontram disponíveis 
para impressão no site do Tribunal de Justiça, devendo o autor, instruí-la com os documentos necessários e comprovar sua 
distribuição nos autos. - ADV: CLÉCIA CABRAL DA ROCHA (OAB 235770/SP)

Processo 0003708-52.2008.8.26.0366 (366.01.2008.003708) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymore C F I Sa - Providencie a parte autora a retirada/impressão dos ofícios expedidos que estarão disponíveis 
para impressão no site do Tribunal de Justiça, devendo posteriormente comprovar o protocolo nos autos. - ADV: ACACIO 
FERNANDES ROBOREDO (OAB 89774/SP)

Processo 0003728-09.2009.8.26.0366 (366.01.2009.003728) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
M.G.S. - R.S.S. - Ficam cientes as partes de que deve(m) comparecer(em) no HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO- AMBULATÓRIO, 
sito na Rua Osvaldo Cruz, 197, Boqueirão, Entrada Canal 4, Santos/SP, no dia 24/03/2015, às 13:00 horas para realização da 
perícia de Investigação de Paternidade, devendo ser observados os seguintes requisitos: a) o(a)(s) periciando(a)(s) deve(m) 
estar munido(a)(s) de um dos seguintes documentos com foto: R.G., Carteira de Trabalho, Carteira de Habilitação Profissional, 
C.N.H. e/ou Certidão de Nascimento (apenas para menores de 18 anos), sempre legíveis e originais. Qualquer outro documento 
apresentado que não seja um dos acima citados e não seja original ou legível, a perícia não será realizada; b) comparecimento 
simultâneo do(a)(s) autor(a)(es)(s), da mãe e do suposto pai, ou de todos os envolvidos; c) na hipótese de qualquer uma das 
partes ser absoluta ou relativamente incapaz, deverá estar, respectivamente, representada ou assistida, na forma da lei, para a 
realização da perícia. Nestes casos, o(a) representante legal, pai, mãe, tutor ou curador deverá, no ato do exame, apresentar 
documento comprobatório de sua condição. A data da perícia não coincide com a data de análise das amostras, podendo o 
laudo ser expedido em um prazo aproximado de 6 (seis) meses, sujeito, ainda, a variações da demanda e da complexidade dos 
casos. A PERÍCIA NÃO SERÁ REALIZADA caso os requisitos acima não sejam cumpridos em sua totalidade. OBSERVAÇÕES: 
1) Deve(m) comparecer ALIMENTADO(A)(S); 2) O(A)(S) periciando(a)(s) NÃO deverá(ão) suspender medicação de uso habitual; 
3) os assistentes técnicos somente serão admitidos para acompanhamento da perícia mediante prova de identificação pela parte 
e respectivo deferimento deste r. Juízo; 4) o Instituto NÃO dispõe de alojamento e NÃO oferece transporte ao(s) periciando(s). - 
ADV: SULEY COSTA MOURA PEÇANHA (OAB 145307/SP), MARCELO MUNERATTI (OAB 243032/SP)

Processo 0004147-63.2008.8.26.0366 (366.01.2008.004147) - Procedimento Sumário - Geni Dias dos Santos - Luiz Carlos 
Souza dos Santos - “Ciência ao autor do mandado de reintegração de posse expedido, cabendo à parte fornecer os meios ao 
Oficial de Justiça para o devido cumprimento, podendo entrar em contato com a Central de mandados pelo telefone (13) 3507-
2464.” - ADV: AILTON BACON (OAB 180830/SP), LIBORIO FRANCISCO DE ASSIS (OAB 91513/SP)

Processo 0005199-31.2007.8.26.0366 (366.01.2007.005199) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Lll Comércio 
de Ferragens Ltda - Fernando Vieira Bevilacqua - Providencie o exequente a comprovação do recolhimento da despesa 
necessária à ativação do sistema eletrônico Renajud requerida à fl. 104, no valor de R$ 12,20, nos termos do artigo 11, do 
Provimento CSM 2.195/2014 - ADV: AUGUST STANISLAW LUDKIEWICZ OLEJNIK (OAB 208615/SP), CLAUDETE DE JESUS 
CAVALINI (OAB 105829/SP), ADRIANA LIMA DA CRUZ (OAB 307514/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOAO SILVEIRA CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0033/2015
Processo 0000535-73.2015.8.26.0366 - Despejo - Inadimplemento - JOSÉ ROBERTO PEREZ GONÇALVES - JOSE CORREIA 

DA SILVA - Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por JOSÉ ROBERTO PEREZ GONÇALVES 
em face de JOSÉ CORREIA DA SILVA, objetivando a retomada do imóvel situado na Rua José Jacob Secker, n° 516, Casa 
01, Bairro Vila Oceanópolis, nesta cidade de Mongaguá, em razão do inadimplemento de alugueres. Aduz a parte autora ter 
firmado contrato de locação com a parte ré, com aluguel mensal de R$ 300,00 (trezentos reais). Entretanto, a parte ré não 
efetua o pagamento do acordado desde julho de 2013, conforme notificação extrajudicial para desocupação de 28 de fevereiro 
de 2014 (fl. 26). Juntou documentos (fls. 10/44). Decido. O art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/91, estabelece que a liminar, 
para desocupação em 15 (quinze) dias, será concedida no caso de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no 
vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em 
caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Entretanto, o provimento de urgência não pode 
ser deferido, justamente em razão da inexistência de urgência. É certo que o artigo acima prevê a possibilidade de deferimento 
do despejo liminar. É certo, também, que o credor tem o dever de não abusar do direito que lhe foi conferido, comportando-se 
de acordo com os ditames da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil). Neste sentido, confira-se o pensamento doutrinário a 
respeito da matéria: Outra modalidade específica do abuso do direito (ato ilícito objetivo) é o duty to mitigate the loss ou, em 
vernáculo, o dever do credor de minorar as suas próprias perdas. Não há dúvidas de que o credor tem diversos direitos, dentre 
os quais, exigir o cumprimento integral da obrigação e o respectivo atendimento de seu interesse creditício. Todavia, se o credor 
se comporta de maneira excessiva, comprometendo e agravando a situação jurídica do devedor, estará caracterizado o abuso 
do direito. É a aplicação efetiva e direta da boa-fé objetiva, impondo um comportamento ético ao credor, consistente em não 
prejudicar o devedor. Nesse passo, o Enunciado 169 da Jornada de Direito Civil é de clareza meridiana ao reconhecer que o 
“princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo”. Aliás, ao analisar especificamente a 
boa-fé objetiva, tendo como pano de fundo o contrato de locação, o doutrinador Flávio Tartuce leciona que: A ilustrar a aplicação 
do duty to mitigate the loss, ilustre-se com o caso de um contrato de locação de imóvel urbano em que houve inadimplemento. 
Ora, nesse negócio, há um dever por parte do locador de ingressar, tão logo lhe seja possível, com a competente ação de 
despejo, não permitindo que a dívida assuma valores excessivos. In casu, o autor ingressou com a demanda quase um ano 
após a notificação extrajudicial, e um ano e meio após o inadimplemento, de modo que afastada a urgência necessária para a 
concessão do provimento liminar. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Cite-se o requerido para, querendo, apresentar 
contestação, observado o rito ordinário. Cientifiquem-se eventuais fiadores, sublocatários e ocupantes. - ADV: ALAN AUGUSTO 
GUIMARÃES (OAB 329892/SP)

Processo 0000611-97.2015.8.26.0366 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - NILSON GONÇALVES DE SOUZA 
- FRANCISCO VICENTE DA SILVA - Vistos. A Constituição da República Federativa do Brasil determina, em seu art. 5º, inciso 
LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Já a Lei 
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1.060/50, em seu art. 4º, § 1º, estabelece a presunção de pobreza para quem firma declaração de que não está em condições 
de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Esta presunção, 
entretanto, é relativa, sendo permitido que a outra parte impugne o benefício, de acordo com os elementos concretos dos 
autos. Por conseguinte, o juiz pode exigir outras provas acerca da situação econômica da parte, ressaltando que a assistência 
judiciária deve ser exceção, e não a regra, como vem acontecendo hodiernamente. No caso dos autos, a parte autora contratou 
advogado particular, afirma ser empresário e reside em imóvel diverso daquele que está em lide. Logo, para melhor apreciação 
da gratuidade, no prazo de 10 (dez) dias, deverá apresentar declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica da Empresa 
Individual denominada Nilson Gonçalves de Souza Móveis e Decorações - ME, sob pena de indeferimento do benefício. No 
mesmo prazo, se assim desejar, poderá recolher as custas processuais. Intime-se. Mongaguá, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: 
JUSCELINO HUMBERTO RODRIGUES LOPES DA SILVA LEITE (OAB 320684/SP)

Processo 0003508-06.2012.8.26.0366 (366.01.2012.003508) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Marisa 
Auxiliadora Rossetto da Silva - José Maria Pereira da Silva Junior - Diante da manifestação da parte autora, ora apelada (fls. 
302/305), advirto à ré, ora apelante, de que deve se abster de realizar qualquer construção, assim como de alienar o bem objeto 
dos autos, sob pena de incorrer na multa do artigo 14 do CPC. No mais, diante da apresentação de contrarrazões, remetam-se 
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo com as homenagens de estilo. - ADV: OSVALDO DE FREITAS FERREIRA 
(OAB 130473/SP), THAIS BRITO SOUZA (OAB 294594/SP)

Processo 0005386-63.2012.8.26.0366 (366.01.2012.005386) - Ação Civil Pública - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 
Fornecimento de Medicamentos - Ministério Público do Estado de São Paulo - Municipio de Mongaguá - - Fazenda do Estado de 
São Paulo - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face da MUNICÍPIO DE 
MONGAGUÁ e do ESTADO DE SÃO PAULO, em favor de Vanessa Cristina Frias, afirmando que esta foi diagnosticada com 
urticária gigante e necessita ser encaminhada para o Hospital Guilherme Álvaro, em razão da especialidade em imunologia. Mas 
o Poder Público não prestou tal atendimento. Diante desta inércia, requer a condenação dos réus na obrigação de fazer na 
disponibilização de vaga em hospital com especialidade em imunologia para tratamento e custeio de despesas do tratamento 
fora de domicílio. A liminar foi deferida a fl. 31. O Município de Mongaguá foi citado e apresentou contestação alegando a 
ausência de orçamento municipal para prover tal tratamento, observando a reserva do possível e que, em relação ao tratamento 
a distância, estaria desobrigado de financiar o transporte, carecer de fundamento legal (fls. 48/85). O Estado de São Paulo, 
devidamente citado, apresentou contestação alegando responsabilidade exclusiva do Município e impossibilidade de condenação 
em multa diária. Réplica às fls. 108/125 É o relatório. DECIDO. O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos 
termos do art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de 
direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida para dirimir as questões de fato suscitadas, de 
modo que despiciendo se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. Consigno, 
inicialmente, que “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 
suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um 
a um todos os seus argumentos” (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14). Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, 
nesse diapasão: “A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou 
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o 
sistema com a solução da controvérsia observada a ‘res in iudicium de ducta” (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso 
Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245). O 
pedido é procedente. Inicialmente, cumpre esclarecer a responsabilidade solidária dos réus. É certo o dever do Estado de 
assegurar o direito à saúde e à vida de seus cidadãos. Deve por isso, fornecer o transporte às entidades que sejam aptas a 
fornecer o tratamento adequado às pessoas portadoras de necessidades especiais, como é o caso, ex vi do disposto no artigo 
5o, caput, 6o, caput e 196, todos da Constituição Federal. O artigo 6º da Constituição da República vigente, estabelece que: 
“Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. E, para assegurar tal direito, o próprio texto 
constitucional dispõe, em seu artigo 196, que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Ainda: “Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I - 
descentralização, com direção única em cada esfera de governo; [...] § 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos 
termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
além de outras fontes. Desse modo, inegável a responsabilidade solidária por tal incumbência, recaindo sobre todos os entes 
federativos, sendo lícito ao cidadão exigir de qualquer um deles o implemento de seu dever constitucional. Logo, a legitimidade 
de Município e Estado é concorrente e, não, conjunta ou subsidiária. Neste termos: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autismo. 
Autora que pretende ser internada em clínica particular, que possui melhores condições de tratamento. APAE que, somada aos 
demais profissionais que assistem a autora, afirmou não possuir tratamento adequado para o caso. Responsabilidade do Estado 
e do Município de garantir o direito á saúde e qualidade de vida. Direito previsto na lei nº12.764/12. Ação procedente. Multa 
cominatória desnecessária. Honorários mantidos. Recurso adesivo e recursos dos réus não providos (TJSP Apel. nº 4004277-
90.2013.8.26.0048 - 10ª Câm. Dir. Público Rel. Des. Paulo Galizia, J. em 15/09/2014) Não há que se falar, ainda, de violação 
dos ditames constitucionais, pois, no caso em tela, estamos diante de princípios constitucionais maiores, tais como o princípio 
da dignidade humana, bem como o do dever do Estado de assegurar o direito à saúde prioritariamente à criança, adolescente e 
ao jovem, nos termos do artigo 227 da Constituição (ressaltando que, nos termos do Estatuto da Juventude - lei 12.852/13, 
considera-se jovem o indivíduo até 29 anos de idade). Assim, a garantia do direito à saúde e a obrigação de prestar atendimento 
especializados é imposição constitucional a qual não pode furtar-se o Estado lato sensu. No caso de paciente diagnosticada 
com urticária gigante, angiodema e eritema nodoso (conforme documentação acostada na inicial), faz-se necessária sua 
internação em hospital com especialidade em imunologia. Se o necessitado não dispõe de meios para conseguir transporte para 
realizar o tratamento de sua enfermidade é dever intransferível do Estado lato sensu fornecer-lhe gratuitamente o tratamento 
adequado ou, ao menos, o transporte para a entidade que o preste, de forma regular e constante, durante todo o período de 
tratamento. Daí a necessidade de Estados e Municípios disporem em seus orçamentos fiscais e de investimentos sobre verbas 
destinadas ao gasto com tratamentos. Aliás, também por todos esses motivos expostos supra, reputo ser equivocada, rogata 
venia, a assertiva de que a concessão da ordem implicaria em uma indevida intromissão de Poderes. Apesar do sustentado pelo 
Município, confere-se pela jurisprudência a possibilidade de ações civis públicas no sentido de requerer dos Entes Federativos 
o fornecimento gratuito de tratamentos médicos sem que isso viole a separação dos poderes, não como usurpação do Poder 
Executivo, mas como preservação de preceitos constitucionalmente garantidos. Nestes termos: APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. 1. Pedido de fornecimento gratuito de tratamento médico Responsabilidade solidária dos entes políticos pela 
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distribuição de medicamentos em geral, equipamentos médicos e insumos Inteligência da Lei nº. 8.080/90, instituidora do 
Sistema Único de Saúde (SUS) - Direito à saúde assegurado pela regra do artigo 196 da Constituição Federal, que constitui 
norma de eficácia imediata Dever do Estado. PoderJudiciário que não se transforma em co-gestor dos recursos destinados à 
saúde pública, mas apenas confere efetividade ao mandamento constitucional, que intenta preservar o direito de integral 
assistência à saúde. Desnecessidade de previsão orçamentária ou de procedimento licitatório Precedentes Multa Redução - 
Procedência da açãoReforma parcial da sentença. 2. Reexame oficial não conhecido e recursos providos, em parte. (TJSP Apel. 
nº 0006419-12.2013.8.26.0477, 12ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira J. em 22/10/2014) De fato, 
levando-se ao extremo a exigência de previsão orçamentária para a realização de qualquer despesa, a concretização judicial de 
normas que implicassem gastos de verbas públicas poderia ficar inviabilizada diante da ausência de previsão orçamentária. Em 
outras palavras, se não houvesse previsão na lei do orçamento anual, o Juiz não poderia ordenar ao Poder Público uma 
obrigação de fazer que implicasse em gasto de dinheiro público, nem mesmo poderia determinar a alocação de recursos 
financeiros para atender despesas pontuais, pois a matéria orçamentária é submetida à reserva legal, não possuindo o Judiciário 
função legislativa nessa área. Deveras, tal entendimento não pode prevalecer, sob pena de se tornar inócua a atividade típica 
jurisdicional perante o Estado. Com efeito, se assim fosse, todo e qualquer Juiz, por exemplo, ao julgar uma demanda concessiva 
de benefício previdenciário, deveria investigar, precedentemente à solução da lide, se o Estado teria ou não dinheiro para se 
implantar o benefício, o que não se admite. Ainda assim, as disposições normativas atinentes à necessidade de previsão 
orçamentária para realização de despesas públicas é regra dirigida essencialmente ao administrador, não ao Juiz, que pode 
deixar de observar o preceito para concretizar uma outra norma constitucional, através de uma simples ponderação de valores. 
Concordemente, penso que havendo ainda conflito entre o princípio da legalidade das despesas públicas e o princípio da 
sujeição da Administração às decisões do Poder Judiciário, deve prevalecer o cumprimento da ordem judicial em qualquer 
hipótese, salvo se não houver condições materiais de obedecer a decisão, em razão da absoluta exaustão orçamentária, que 
deve ser devidamente comprovada e não apenas mencionada genericamente. Por esta razões, não se aplica, in casu, a teoria 
da reserva do possível, conforme dita a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL DIREITO À SAÚDE MEDICAMENTO E INSUMOS 
FORNECIMENTO Autor paraplégico. Necessidade do uso atestada em prescrição médica idônea, que não cabe ao judiciário 
contestar. Cidadão sem condições financeiras para arcar com as despesas médicas. Incabível a negativa de atendimento da 
pretensão. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde e à vida de todos os cidadãos, nos termos do art. 196, da 
Constituição Federal. Competência concorrente dos entes públicos, nos termos do art. 23, II, da Constituição da República. 
Inaplicabilidade do princípio da reserva do possível. Sentença de procedência mantida. Negado provimento ao recurso de 
apelação (TJSP Apel. 3001101-29.2013.8.26.0337 13ª Cam. Dir. Publ. Rel. Des. Djalma Lofrano Filho J. em 15/10/2014) Também 
deve ser afastado o argumento de que falta amparo legal no fornecimento de transporte, pois, é dever dos entes públicos a 
prestação de assistência, educação e saúde, conforme já salientado, então, deve este fornecer tratamento adequado às 
necessidades do indivíduo ou, no caso, fornecer o transporte para o local que o tenha. Caso o município não forneça o transporte, 
deverá cumprir sua obrigação constitucional de fornecer o serviço de saúde adequado, que, no caso, seria com a implantação, 
em hospital municipal, de setor especializado em imunologia, com utilização de imunossupressores e demais equipamentos 
necessários para tratar a enfermidade ora mencionada. Afasta-se, por fim, as alegações do Estado de que não caberia multa 
diária, pois inexistente qualquer vedação legal e até mesmo para garantir efetividade às decisões que condenam a Fazenda à 
obrigações de fazer e as demais garantias fundamentais que permeiam o presente caso. Dispositivo: Ante o exposto e à vista do 
mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do inciso I do artigo 269 do Código de Processo 
Civil, confirmando a tutela antecipadamente concedida, inclusive a multa, e condeno os requeridos, solidariamente, à obrigação 
de fazer consistente em fornecer gratuitamente à favorecida Wanessa Cristina Frias a disponibilização de vaga em hospital de 
internação com especialidade em imunologia, e com os equipamentos adequados para tratamento de urticária gigante, 
angiodema e eritema lodoso, bem como o custeio integral das despesas com o tratamento fora de domicílio TFD, pelo tempo e 
periodicidade necessários ao tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser revertido para o fundo 
municipal de Assistência Social, limitado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Pela sucumbência, condeno também os 
réus a arcarem com todas as custas judiciais e demais despesas processuais, observadas isenções legais, sendo indevido, 
entretanto, condenação ao pagamento de honorários advocatícios, que são incabíveis na espécie, conforme reiteradamente se 
tem decidido: “SUCUMBÊNCIA - Ação civil pública - Propositura pelo Ministério Público - Condenação nas custas e honorários 
de advogado - Inadmissibilidade - Inaplicabilidade dos artigos 20 do Código de Processo Civil e 17 da Lei Federal n. 7.347, de 
1985, por atuar em defesa dos interesses da coletividade - Recurso provido.” (TJSP - AC nº 246.706-1 - Paraguaçu Paulista - 
Rel. Des. Pires de Araújo - j. 27.06.95, v.u. - grifei) Sentença sujeita ao reexame necessário, porquanto ilíquida (Súmula 490 do 
C. STJ). Decorrido o prazo para recurso voluntário, subam os autos ao E.TJSP. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as 
cautelas e comunicações de praxe. - ADV: ANA PAULA DA SILVA ALVARES (OAB 132667/SP), EDUARDO GARCIA CANTERO 
(OAB 164149/SP), HAROLDO TUCCI (OAB 80437/SP)

Processo 0006187-08.2014.8.26.0366 - Execução de Título Extrajudicial - Liminar - RODOLFO MARCELINO DO CARMO 
- ERIVALDO FERREIRA DE JESUS - Inicialmente, observo que o requerimento para a concessão de medida liminar efetuado 
pela parte exequente não se mostra suficientemente esclarecido e é incompatível com o rito da execução de título extrajudicial. 
Aparentemente, a parte exequente deseja a retomada do bem objeto do contrato celebrado entre as partes (teme o exequente 
os riscos de possíveis e eventuais danos que possam advir da permanência do veículo em mãos do executado, tais como: 
acidentes de trânsito com lesões de natureza leve/grave ou até o evento danoso maior: morte, como também, os casos de furto, 
roubo ou mesmo a sua deterioração, com a consequente depreciação e etc.). Entretanto, diante do ajuizamento da execução 
do título extrajudicial não há falar na retomada do bem, sob pena de verdadeiro comportamento contraditório. Este magistrado 
não ignora a possibilidade de concessão de arresto em casos semelhantes (arts. 653 e 654 ambos do Código de Processo 
Civil), porém não há requerimento neste sentido. Ademais, desde logo consigno que se mostraria prematura a concessão de 
eventual arresto neste momento processual, até mesmo porque não foi sequer realizada a primeira tentativa de citação da parte 
executada. Assim, nos termos dos artigos 632, 652, 736 e 738 do Código de Processo Civil, cite-se o executado para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, efetuar a transferência do veículo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de 
60 dias, e pagar o valor de R$ 22.186,97 (vinte e dois mil cento e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos), sob pena de 
penhora, ou, para que no prazo de 15 (quinze) dias, opor-se à execução por meio de embargos, independentemente de penhora, 
depósito ou caução. Não efetuado o pagamento, deverá o oficial de justiça, munido da segunda via do mandado de citação, 
proceder de imediato à penhora de bens do executado e a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto, dele intimando-se, 
na mesma oportunidade, o executado (parágrafo primeiro do artigo 652 do Código de Processo Civil). O oficial de justiça, não 
encontrando o executado para citá-lo, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 
10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o mesmo três vezes em dias distintos, de tudo certificando no mandado 
(art. 653 do Código de Processo Civil). De logo, arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da dívida 
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(artigo 652-A do Código de Processo Civil), devendo ficar ciente o executado que, no caso de integral pagamento no prazo de 
15 (quinze) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (parágrafo único do artigo 652-A do Código de Processo Civil). 
Cumpra-se, intimando-se e cientificando-se. - ADV: SERGIO HENRIQUE COTRIM MOLITERNO JUNIOR (OAB 297453/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MONGAGUÁ EM 09/02/2015

PROCESSO :0003989-95.2014.8.26.0366
CLASSE :AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
TC : 900083/2014 - Mongaguá
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : D.A.R.
ADVOGADO : 189619/SP - Marco Antonio Alvarenga Seixas
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000657-86.2015.8.26.0366
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP-Flagr. : 48/2015 - Mongaguá
AUTOR : J.P.
INDICIADO : K.C.A.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000658-71.2015.8.26.0366
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
BO : 590/2015 - Mongaguá
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.L.G.B.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0010488-07.2014.8.26.0266
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR : J.P.
INFRATOR : J.A.M.A.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0010489-89.2014.8.26.0266
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR : J.P.
INFRATOR : J.A.M.A.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0010783-44.2014.8.26.0266
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR : J.P.
INFRATOR : J.A.M.A.
VARA :2ª VARA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LÍVIA MARIA DE OLIVEIRA COSTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOAO SILVEIRA CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0031/2015
Processo 0001413-32.2014.8.26.0366 - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes do Sistema Nacional de Armas - A.B.P. - P/

PUBL.: Pelo exposto JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo 
para ABSOLVER ALESSANDRO BATISTA PENA, qualificado nos autos, da prática dos crimes previstos no art. 129, § 9º, do 
Código Penal, e no art. 12 da Lei 10.826/03, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Comunique-se a 
vítima, nos termos do art. 201, § 2º, do Código de Processo Penal. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. - ADV: 
OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP)

Processo 0003220-87.2014.8.26.0366 - Auto de Prisão em Flagrante - Receptação - R.C.S.J. - Vistos, Trata-se de pedido 
de liberdade formulado por ROBERTO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, em razão de alegado excesso de prazo na formação 
da culpa. O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido. Sem razão, o ilustre Defensor. O constrangimento ilegal por 
excesso de prazo somente pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. Para tanto, deve ser aplicado o princípio da 
razoabilidade, a fim de que seja analisada, no caso concreto, a razão da eventual dilação do prazo. Assim, o tempo de prisão 
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não pode isoladamente servir de argumento para justificar o suposto constrangimento ilegal, devendo ser condensado a outras 
circunstâncias que evidenciem efetivo prejuízo ao acusado, seja por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento 
das ações necessárias à instrução do feito. Por outro lado, o período fixado para conclusão da instrução processual não deve 
ser entendido como prazo peremptório, mas subsiste apenas como referencial para verificação do excesso, de sorte que sua 
superação não implica necessariamente ilegalidade da prisão. Os autos encontram-se aguardando a audiência de instrução e 
julgamento designada para o dia 31 de março de 2015. Logo, o feito não está paralisado. Por fim, cumpre ressaltar que a prisão 
em flagrante foi convertida em preventiva por terem sido vislumbrados os pressupostos necessários para o encarceramento 
cautelar do acusado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Mongaguá, 06 de fevereiro de 2015. Fernando César do 
Nascimento Juiz de Direito - ADV: ROBERTO MARCOS FRATI (OAB 61729/SP)

Processo 0003220-87.2014.8.26.0366 - Auto de Prisão em Flagrante - Receptação - R.C.S.J. - P/PUBLICAR: “Vistos, Trata-
se de pedido de liberdade formulado por ROBERTO CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, em razão de alegado excesso de prazo na 
formação da culpa.O Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.Sem razão, o ilustre Defensor.O constrangimento 
ilegal por excesso de prazo somente pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. Para tanto, deve ser aplicado o 
princípio da razoabilidade, a fim de que seja analisada, no caso concreto, a razão da eventual dilação do prazo. Assim, o tempo 
de prisão não pode isoladamente servir de argumento para justificar o suposto constrangimento ilegal, devendo ser condensado a 
outras circunstâncias que evidenciem efetivo prejuízo ao acusado, seja por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento 
das ações necessárias à instrução do feito. Por outro lado, o período fixado para conclusão da instrução processual não deve 
ser entendido como prazo peremptório, mas subsiste apenas como referencial para verificação do excesso, de sorte que sua 
superação não implica necessariamente ilegalidade da prisão. Os autos encontram-se aguardando a audiência de instrução e 
julgamento designada para o dia 31 de março de 2015. Logo, o feito não está paralisado. Por fim, cumpre ressaltar que a prisão 
em flagrante foi convertida em preventiva por terem sido vislumbrados os pressupostos necessários para o encarceramento 
cautelar do acusado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Mongaguá, 06 de fevereiro de 2015. Fernando César do 
Nascimento - Juiz de Direito - ADV: ROBERTO MARCOS FRATI (OAB 61729/SP)

Processo 0003273-78.2008.8.26.0366 (366.01.2008.003273) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - 
Justiça Pública - Sergio Ricardo de Souza Oliveira - Antonio Marcio Luiz - P/PUBL.: APRESENTAR OS MEMORIAIS NO PRAZO 
LEGAL. - ADV: RENATA ALÍPIO (OAB 184468/SP), HERBERT HILTON BIN JÚNIOR (OAB 190957/SP)

Processo 0004078-21.2014.8.26.0366 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - C.A.V.M. - P/
PUBL.: APRESENTAR OS MEMORIAIS NO PRAZO LEGAL. - ADV: LAZARO BIAZZUS RODRIGUES (OAB 39982/SP)

Processo 0005104-54.2014.8.26.0366 - Carta Precatória Criminal - Intimação (nº 0000123-77.2009.8.26.0003 - 1ª Vara 
Criminal do Foro Regional III - Jabaquara/SP) - Justiça Pública - RODRIGO SILVA - Fica(m) intimado(a/s) o(a/s) defensor(a/
e/s) da audiência de advertência, nos termos do art.77, com observações do art.78, § 2º, alíneas “a”,”b” e “c” ambos do CP, 
designada para o dia 22/04/2015, às 15:00 horas, na sala da 1ª Vara, sito à Av. São Paulo,3324, Jd. Samôa, Mongaguá/SP. - 
ADV: JACIRA ANGELA DA COSTA MONTES (OAB 122205/SP)

Processo 0005112-31.2014.8.26.0366 - Carta Precatória Criminal - Realização de Audiência (nº 0033339-38.2012.8.26.0451 
- 3ª VARA CRIMINAL) - RODRIGO GUSTAVO ALVES - Fica(m) intimado(a/s) o(a/s) defensor(a/e/s) da audiência de proposta de 
suspensão condicional do processo, nos termos do art.89, da Lei nº 9.099/95, designada para o dia 22/04/2015, às 15:00 horas, 
na sala da 1ª Vara, sito à Av. São Paulo,3324, Jd. Samôa, Mongaguá/SP. - ADV: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 123577/
SP)

Processo 0005142-66.2014.8.26.0366 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0001156-40.2014.8.26.0355 
- 1ª VARA JUDICIAL DA COM DE MIRACATU/SP) - LIDIO BENITES - Fica(m) intimado(a/s) o(a/s) defensor(a/e/s) da audiência 
para a oitiva de testemunhas , designada para o dia 22/04/2015, às 15:20 horas, na sala da 1ª Vara, sito à Av. São Paulo,3324, 
Jd. Samôa, Mongaguá/SP. - ADV: FRANCISCO HAKUJI SIOIA (OAB 90387/SP)

Processo 3000304-63.2013.8.26.0366 - Inquérito Policial - Estupro - G.L.L. - Fica(m) intimado(a/s) o(a/s) defensor(a/e/s) 
para se manifestar , no prazo de 05 (cinco) dias sobre as testemunhas Josevaldo Lourenço Ferreira e Paulo Cesar Ferreira, não 
encontradas, sob pena de preclusão. - ADV: FABIO SANTOS PALMEIRA (OAB 288726/SP)

Processo 3002718-34.2013.8.26.0366 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - E.A.S. e outros 
- P/PUBL.: APRESENTAR OS MEMORIAIS NO PRAZO LEGAL. - ADV: OTAVIO MARCIUS GOULARDINS (OAB 31740/SP), 
TÂNIA NOVAS DA CUNHA FIGUEIREDO (OAB 155361/SP), PAULO APARECIDO BARBOSA (OAB 145147/SP)

Processo 3003443-23.2013.8.26.0366 - Auto de Prisão em Flagrante - Decorrente de Violência Doméstica - E.C.F. - Fica(m) 
intimado(a/s) o(a/s) defensor(a/e/s) da audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 15/04/2015, às 15:00 horas 
, na sala da 1ª Vara, sito à Av. São Paulo,3324, Jd. Samôa, Mongaguá/SP. - ADV: CLAUDETE DE JESUS CAVALINI (OAB 
105829/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOAO SILVEIRA CAMPOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0021/2015
Processo 0000101-21.2014.8.26.0366 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - T.R.C. - P/

PUBL.: APRESENTAR OS MEMORIAIS, no prazo legal. - ADV: LUÍS GUSTAVO FERREIRA (OAB 164218/SP)
Processo 0000316-86.2013.8.26.0477 (047.72.0130.000316) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Jose 

Roberto Ferreira da Silva - P/PUBL.: Tópico final da sentença: “....Ante o exposto e pelo mais que consta dos autos, JULGO 
PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ ROBERTO PEREIRA DA SILVA, 
qualificado nos autos, por incurso no artigo 157, §2º, incisos I e II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código 
Penal, às seguintes penas: 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 23 (vinte e três) dias-
multa, nos valores mínimos legais. Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos, nos termos do inciso IV do artigo 387 
do Código de Processo Penal, por não ter havido contraditório a esse respeito.Pelas características do caso concreto e diante 
da pena impingida, mostram-se presentes os requisitos que impõem a prisão preventiva do réu, para garantia da ordem pública, 
razão pela qual nego-lhe o direito a eventual apelo em liberdade (§1º do artigo 387 do Código de Processo Penal).Por não 
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preencher os requisitos previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984, observado o teor do artigo 2º, §2º, 
da Lei dos Crimes Hediondos - Lei nº 8.072/1990), deixo de progredir o réu (§2º do artigo 387 do Código de Processo Penal).
Taxa judiciária devida na forma do artigo 4º, § 9º, “a”, da Lei Estadual 11.608/2003, observadas as regras da Lei nº 1.060/1950, 
se o caso.Com o trânsito em julgado, oficie-se ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartições congêneres para os fins 
de estatística judiciária criminal, a teor do artigo 809 do Código de Processo Penal, bem assim ao Cartório Eleitoral local para 
os fins do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal.P. R. I. C....” - ADV: RAIMUNDO DE SOUZA GOMES (OAB 323124/SP), 
ADRIANO NEVES LOPES (OAB 231849/SP)

Processo 0000406-68.2015.8.26.0366 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.P. - T.J.L.A. 
e outro - Vistos, Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo Defensor em favor do indiciado Thiago 
José Lemos de Andrade. O Ministério Público opinou pelo indeferimento. As razões que fundamentaram a decisão, proferida nos 
autos da prisão em flagrante às fls. 22/24, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva permanecem inalteradas. 
Portanto, mantenho a referida decisão, por seus próprios fundamentos. Int. Mongaguá, 04 de fevereiro de 2015. Fernando César 
do Nascimento Juiz de Direito - ADV: ROSSANA MARIA HEINZL (OAB 142836/SP)

Processo 0002313-49.2013.8.26.0366 (036.62.0130.002313) - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Valter Jesus Silva - P/PUBL.: APRESENTAR OS MEMORIAIS, no prazo legal. - ADV: OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 
130473/SP)

Processo 0003499-83.2008.8.26.0366 (366.01.2008.003499) - Crime Violência Dom.e Familiar Contra Mulher(Lei 11.340/06) 
- Decorrente de Violência Doméstica - I.A.S. - Vistos. Intime-se a defensora constituída pelo denunciado para que apresente 
resposta a acusação. Int. Mongaguá, 07 de janeiro de 2015. - ADV: ANDREA BARBOSA MANTOVANI (OAB 121562/SP)

Processo 0003813-87.2012.8.26.0366 (366.01.2012.003813) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico 
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Felipe de Oliveira Soares - P/PUBL.: APRESENTAR OS MEMORIAIS, NO PRAZO LEGAL - 
ADV: CRISTINA YOSHIKO SAITO (OAB 202597/SP)

Processo 0003869-52.2014.8.26.0366 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0001316-12.2012.8.26.0266 
- 1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE ITANHAEM/SP) - Otavio da Silva Lopes - Fica(m) intimado(a/s) o(a/s) defensor(a/e/s) da 
audiência para a oitiva de testemunha , redesignada para o dia 03/03/2015, às 15:30 horas, na sala da 2ª Vara, sito à Av. São 
Paulo,3324, Jd. Samôa, Mongaguá/SP. - ADV: ALBERTO WITKOWSKI (OAB 46631/SP), JOSÉ MANUEL PEREIRA MENDES 
(OAB 187139/SP), THEODORICO OTAVIO DE ALMEIDA COUTINHO (OAB 159923/SP)

Processo 3003446-75.2013.8.26.0366 - Auto de Prisão em Flagrante - Lesão Corporal - F.A.C. - P/PUBL.: APRESENTAR OS 
MEMORIAIS, no prazo legal. - ADV: RAIMUNDO TADEU COELHO BELARMINO (OAB 134431/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO CESAR DO NASCIMENTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDO HENRIQUE MARTINS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0007/2015
Processo 0000021-57.2014.8.26.0366 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento - Orlando Govoni Filho - LUCIVANIA 

FERREIRA DOS SANTOS - Orlando Govoni Filho - Vistos. Excepcionalmente, em face das peculiaridades do caso, defiro nova 
tentativa de bloqueio de valores via sistema Bacen-Jud, devendo a Serventia elaborar a respectiva minuta. No mais, em face 
ao desinteresse do exequente, determino o desbloqueio do veículo via sistema Renajud. Proceda a Serventia ao necessário. 
Esclareço ao exequente que, caso infrutífera a tentativa de bloqueio, deverá indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 
dez dias, sob pena de extinção, sem novos deferimentos de diligências via sistemas eletrônicos. Intime-se. - ADV: ORLANDO 
GOVONI FILHO (OAB 239229/SP), ALMIR FORTES (OAB 127305/SP)

Processo 0000063-09.2014.8.26.0366/01 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos - Alexandre Francisco Aguera - 
A.T.A.M.A. - Vistos. Tendo em vista a concordância do exequente com a proposta efetuada, nos termos do art. 57, da lei 
9.099/95, homologo o acordo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se a executada para início dos depósitos 
das parcelas. Decorrido o prazo para cumprimento voluntário, diga o exequente, em cinco dias, e independentemente de nova 
intimação, se o acordo foi devidamente cumprido, sob pena de presunção da quitação. Após, nada sendo requerido, arquivem-
se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: AUGUST STANISLAW LUDKIEWICZ OLEJNIK (OAB 208615/SP), 
JOÃO MARCOS BINHARDI (OAB 203513/SP)

Processo 0000307-98.2015.8.26.0366 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - JEFFERSON ERALDO 
OLIVA - Vistos. A inicial merece ser aditada. A sistemática dos Juizados Especiais não admite a formulação de pedidos ilíquidos, 
haja vista não ser possível a prolação de sentença ilíquida (art. 38, parágrafo único da lei 9.099/95), sendo, portanto, ilícito 
formular pedido genérico quando for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação (art. 14, § 2º, contrario sensu), 
situação perfeitamente verificável no caso em comento. Ademais, nos termos do art. 2º, §2º da Lei 12.153/09, o valor da causa 
dos feitos de competência do juizado especial da fazenda pública, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, hipótese dos 
autos, deve corresponder a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas, observada a prescrição 
quinquenal, não podendo exceder ao limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos. Assim, converto o julgamento em 
diligência para o fim de determinar que a parte autora discrimine pormenorizadamente os valores, no prazo de 10 (dez) dias, 
sob pena de indeferimento liminar. Regularizados, tornem conclusos para apreciação. Intime-se. - ADV: MERIELLI RIBEIRO 
SANTOS DA SILVA (OAB 299690/SP)

Processo 0000399-76.2015.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - JOSE ANTONIO MARTINS 
SANTOS - MATHEUS VALADARES TEIXEIRA - Conciliação Data: 24/03/2015 Hora 10:00 Local: Setor de Conciliação Situacão: 
Pendente - ADV: PATRICIA REGINA VIUDE HERRADA (OAB 284276/SP)

Processo 0000399-76.2015.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - JOSE ANTONIO MARTINS 
SANTOS - MATHEUS VALADARES TEIXEIRA - nos termos do art. 16, da Lei 9.099/95, c.c. item 10, da seção V, do Provimento 
806/2003, do Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo e Portaria 02/2006 deste Juízo, DESIGNO A 
AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O PRÓXIMO DIA 24 DE MARÇO DE 2015, ÀS 10:00 HORAS. - ADV: 
PATRICIA REGINA VIUDE HERRADA (OAB 284276/SP)

Processo 0000619-74.2015.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - JUARA DE 
SOUZA PEREIRA - CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO S/A e outro - O pedido de antecipação dos 
efeitos da tutela jurisdicional só comporta deferimento quando atendidos os requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil, 
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a saber: a) prova inequívoca (clara, evidente, manifesta) da verossimilhança (aquilo que parece verdadeiro, que tem grande 
probabilidade de ser verdadeiro) do direito alegado; b) “periculum in mora”, decorrente do fundado receio de dano irreparável ou 
de difícil reparação, ou abuso do direito de defesa, ou ainda, manifesto propósito protelatório do réu; e, c) ausência de perigo 
de que o provimento antecipado se torne irreversível. No caso dos autos, verifica-se, em juízo de cognição sumária, indícios 
de inexistência de débitos perante às requeridas, notadamente em razão do documento de fls. 17 dos autos, devendo ser 
concedida a pretendida antecipação de tutela, a fim que sejam cessadas as cobranças até ulterior deliberação do juízo. Desta 
maneira, DEFIRO a pretendida antecipação de tutela, para o fim de determinar a suspensão das cobranças descritas na inicial, 
sob pena de pagamento de multa de R$ 1.000,00 por cada cobrança efetuada em desconformidade com esta decisão, limitada 
a R$ 5.000,00. Cite-se as requeridas para que, querendo, apresentem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. - ADV: MARIA 
ALEQUISANDRA DA SILVA (OAB 221869/SP)

Processo 0000663-30.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Manoel 
Messias Dias - Vera Sonia Cerri de Carvalho - Vistos. Cumpra a Serventia integralmente a sentença proferida, expedindo 
a competente certidão de honorários. No mais, à vista da certidão de fls. 89, manifeste-se o exequente em termos de 
prosseguimento, apresentando memória discriminada e atualizada do débito, no prazo de dez dias, sob pena de extinção. 
Intime-se. - ADV: RENATO CARVALHO DONATO (OAB 334044/SP), FELICIA HALINA AMORIM SOPRANZI (OAB 311286/SP)

Processo 0000879-88.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Escola 
de People Computação - Julia de Souza Zanchi Xavier Me - Vistos. Em razão do alegado descumprimento, bem como ser de 
fato público e notório o fechamento da escola requerida em razão de cumprimento de ordem judicial de despejo, aplico a multa 
estabelecida na sentença. Cadastre-se o incidente processual. Conforme pedido do exequente, defiro o bloqueio de valores 
monetários e nesta data, com fulcro no artigo 655-A, “caput”, do Código de Processo Civil, determino à autoridade supervisora 
do sistema bancário, por meio eletrônico, através do Sistema BACENJUD, que preste informação sobre a existência de ativos 
financeiros em nome do executado, determinando, inclusive, em caso positivo, a sua indisponibilidade, até o valor requerido. 
DEFIRO a pesquisa de veículos em nome do executado, por meio do sistema RENAJUD, procedendo à indisponibilidade, 
em caso positivo. DEFIRO, o pedido de informações sobre a última declaração de rendimentos da parte adversa e nesta 
data determino à autoridade supervisora da Receita Federal, por meio eletrônico, através do Sistema INFOJUD, que preste 
tais informações. Em sendo positiva a diligência e por se tratar de informações protegidas por sigilo fiscal, procedam-se às 
anotações no SAJ correspondentes à segredo de justiça, bem como se aponha nos autos a tarja correspondente. Por fim, defiro 
pesquisa de bens imóveis, com fulcro no artigo 655-A, “caput”, do Código de Processo Civil, determinando à autoridade gestora 
do sistema, por meio eletrônico, através do Sistema ARISP, que preste informação sobre a existência de bens imóveis em nome 
do executado. Aguarde-se pelo prazo de cinco dias. Após, voltem conclusos para verificação de eventuais respostas positivas. 
Em sendo infrutíferas as diligências por meios eletrônicos, DEFIRO a expedição e mandado de penhora, avaliação e intimação 
para integral cumprimento, com os benefícios do art. 172, § 2º, força policial e ordem de arrombamento, se necessários, devendo 
o Sr. Oficial de Justiça penhorar os bens que guarnecem a residência do executado(a)(s), salvo se impenhoráveis. Caso não 
sejam encontrados bens penhoráveis, deverá o Senhor Oficial de Justiça descrever na certidão os que guarnecem a residência 
ou estabelecimento do(a) devedor(a), nos termos do art. 659, § 3º, do C.P.C. Intime-se. - ADV: PAULO APARECIDO BARBOSA 
(OAB 145147/SP)

Processo 0000881-58.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Água - Jorge Luiz Leão 
- Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza os seus 
jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA manifestada a fls. 113 e, como consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 
resolução de mérito, com fundamento no art. 267, inciso VIII, do CPC. Consigno que “a desistência do autor, mesmo sem a 
anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 
instrução e julgamento” (Enunciado 90, do FONAJE). Preparo devido na forma da lei 11.608/2003, o qual deverá corresponder 
à soma das parcelas previstas nos incisos I e II, do art. 4º, nos termos do art. 698, das Normas de Serviço da E. Corregedoria 
Geral da Justiça de São Paulo, bem como despesas com porte de remessa e retorno de autos no valor de R$ 32,70 por volume 
de autos, não sendo obrigatório o recolhimento de ambos, quando a parte recorrente for beneficiária da Assistência Judiciária. 
O prazo para a interposição de eventual recurso (10 dias) começará a fluir a partir da intimação desta sentença. Certificado 
eventual trânsito em julgado: a) faculto o desentranhamento dos documentos que instruíram a presente demanda, que deverão 
ser retirados no prazo de 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado, sob pena de serem inutilizados, nos termos do art. 
636, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça; b) arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Não 
há verbas de sucumbência, consoante dispõe o art. 55, da já citada lei. - ADV: PAULA FERNANDA PILZ E CAMPOS MELLO 
(OAB 122340/SP), MARCOS ANTONIO DA SILVA AMORIM (OAB 227419/SP), ANA PAULA DA COSTA BARROS LIMA (OAB 
177214/SP)

Processo 0000950-90.2014.8.26.0366/01 - Cumprimento de sentença - Interpretação / Revisão de Contrato - LUIZ CARLOS 
MOREIRA - Banco Bradesco Financiamentos S.A. - Providencie o(a) autor/ exequente a retirada do mandado de levantamento 
no prazo de noventa dias, a contar da sua emissão. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), SILMARA CRISTINA 
BARBOZA RUFINO (OAB 332323/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0001071-21.2014.8.26.0366 - Execução de Título Extrajudicial - Honorários Advocatícios - Sheila Lopes Pelaio 
Montalvão - Napoleão Pinto Tavares Filho - - Maria da Paz Tavares - Sheila Lopes Pelaio Montalvão - Vistos. Nos termos do 
art. 57, da lei 9.099/95, homologo o acordo noticiado a fls. 138/139 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Dou por 
levantada a penhora levada a efeito nos autos. Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 
legais. P.R.I. - ADV: SHEILA LOPES PELAIO MONTALVÃO (OAB 202000/SP), RAIMUNDO TADEU COELHO BELARMINO (OAB 
134431/SP)

Processo 0001259-14.2014.8.26.0366 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - PEDRO JORGE BAPTISTA 
- FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e, como conseqüência, 
JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso I, do já citado diploma legal. 
Preparo devido na forma da lei 11.608/2003, o qual deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II, do art. 
4º, nos termos do art. 698, das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, bem como despesas com 
porte de remessa e retorno de autos no valor de R$ 32,70 por volume de autos, não sendo obrigatório o recolhimento de ambos, 
quando a parte recorrente for beneficiária da Assistência Judiciária. O prazo para a interposição de eventual recurso (10 dias) 
começará a fluir a partir da intimação desta sentença. Certificado eventual trânsito em julgado: a) faculto o desentranhamento 
dos documentos que instruíram a presente demanda, que deverão ser retirados no prazo de 90 (noventa) dias contados do 
trânsito em julgado, sob pena de serem inutilizados, nos termos do art. 636, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da 
Justiça; b) arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Não há verbas de sucumbência, consoante dispõe o art. 
55, da já citada lei.Valor do Preparo R$212,50 Valor Porte de Remessa/Retorno R$32,70 - ADV: FERNANDA DA CONCEIÇÃO 
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IVATA DA SILVA (OAB 280545/SP), KARLA DA CONCEIÇÃO IVATA (OAB 183881/SP), CINTIA OREFICE (OAB 83293/SP)
Processo 0001268-73.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARLENE 

ALVES DA SILVA - BANCO SAFRA S/A e outro - Providencie o(a) autor/ exequente a retirada do mandado de levantamento no 
prazo de noventa dias, a contar da sua emissão . - ADV: RICARDO FARIA PELAIO (OAB 192496/SP), REINALDO DE ALMEIDA 
FERRARI (OAB 30705/SP), EDUARDO FLAVIO GRAZIANO (OAB 62672/SP)

Processo 0001779-71.2014.8.26.0366 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento - CARLOS TADEU DA SILVA FIGUEIRA 
- HERVAL JOSE DOS SANTOS NETO - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento judicial da importância depositada 
correspondente aos 30% retidos nos autos, em favor da parte exequente. Após, intime-se para retirar o respectivo mandado, 
dentro do prazo de 90 dias, contados da sua emissão. No mais, indefiro o prazo requerido pela exequente de suspensão do 
feito por sessenta dias, e concedo o derradeiro e improrrogável prazo de dez dias a fim de indicar bens passíveis de penhora, 
sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: ANA CLAUDIA DE BARROS CORDEIRO (OAB 156280/SP), GUSTAVO LICARIÃO DOS 
SANTOS (OAB 286160/SP)

Processo 0001806-54.2014.8.26.0366 - Execução de Título Extrajudicial - Pagamento - NICOLA DIAMENTE - MARCO 
AURELIO GOULART - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento da quantia depositada às fls. 62 em favor da parte 
exequente. No mais, defiro o desentranhamento do título em favor da parte executada, mediante recibo nos autos. Aguarde-se o 
cumprimento integral da avença. Intime-se - ADV: PAULO APARECIDO BARBOSA (OAB 145147/SP), ANDRÉ LUIS BORBOLLA 
(OAB 335773/SP), OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP)

Processo 0001871-49.2014.8.26.0366 - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções Penais - M.F.S.S. - Vistos. 
Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, §3º, da Lei 9.099/95. Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo em face de Maria de Fátima Santos da Silva, sob alegação de infringência do disposto no art. 42 do 
Decreto-lei 3.688/41. Segundo consta, a denunciada é proprietária de uma igreja defronte à residência da vítima. Ocorre que, 
por diversas vezes, a vítima conversou com os dirigentes da Igreja em razão dos barulhos frequentes, não obtendo, contudo, 
acordo, continuando a perturbação do sossego. Primeiramente, anoto o julgamento do recurso de habeas corpus, que julgou 
o pedido prejudicado. Com razão a defesa, devendo a denúncia ser rejeitada por falta de justa causa para o exercício da ação 
penal. Tem-se, in casu, acusação do cometimento do delito de perturbação do sossego alheio, que vem assim previsto na Lei 
de contravenções Penais: “Art. 42. Perturbar alguém o trabalho ou o sossego alheios: (...) III abusando de instrumentos sonoros 
ou sinais acústicos;  Pena prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis.” 
Trata-se de delito inserido no capítulo referente à paz pública, tendo como sujeito passivo toda a sociedade. Assim, quando 
a perturbação atinge apenas uma pessoa, não há que se falar nesta contravenção específica. Isso porque é necessário que 
o barulho atinja pessoas indeterminadas e não apenas uma. No caso dos autos, o que se verifica é que somente a vítima foi 
alvo da alegada perturbação, não havendo provas de que tenha atingido a toda uma coletividade. Ainda que se fale que, em 
solo policial, uma das testemunhas também procurou a proprietária da igreja para reclamação, tal circunstância não afasta 
a necessidade de comprovação para subsunção correta ao tipo. Além do mais, há depoimento nos autos que outra pessoa 
mora ao lado e que, em momento algum ouviu som que importunasse (vide fls. 11). Em tese, tal perturbação é a do artigo 
65 do mesmo diploma legal, mas esta exige o dolo específico de perturbar a pessoa, o que não é o caso. O fato é que não é 
possível condenar uma pessoa criminalmente pelo fato do barulho que esta produz em seu estabelecimento e que incomoda 
a duas vizinhas. Não é razoável que tal conduta seja apreciada pela Justiça Criminal. Uma condenação criminal, mesmo por 
contravenção, gera marcas indeléveis na vida de um indivíduo e só deve ser utilizada em casos realmente necessários. O Direito 
Penal Garantista abomina a utilização do direito penal para objetivos menores, como controlar culturalmente a população. Tem 
como norte a mínima intervenção na vida privada das pessoas, principalmente em um país onde várias outras ocorrências 
realmente graves acontecem a todo instante. Em decorrência de casos como este, o Direito Penal moderno está sofrendo de 
um paradoxo que deve ser analisado mais detidamente. Por um lado, valendo-se das máximas do Direito Penal Clássico, com 
os princípios norteadores de sua atuação, com menção honrosa ao princípio da intervenção mínima. De outro, a expansão do 
Direito Penal, seja por questões legítimas, frente à complexidade da sociedade moderna, que exige novas respostas, seja por 
questiúnculas, que nada tem a ver com os objetivos da Lei Penal. No último caso, torna-se um grande mal. O Direito Penal, 
in casu, está sendo utilizado ante a falência dos demais ramos do direito, já que o Direito Civil não oferece mais freios ao 
comportamento humano, ante a questão securitária, que resguarda o bolso daqueles que não respeitam seu próximo e pelo fato 
do Direito Administrativo não ter mais credibilidade perante a sociedade, pois a parcialidade do Estado e a ausência de recursos 
impedem uma atuação efetiva. De qualquer forma, não tudo deve ser delegado ao Direito Penal, como se fosse a panacéia da 
sociedade, sob pena de cair no ridículo e perder sua efetividade ou pior, ser generalizado de tal forma que, de exceção e de 
punição às condutas sociais realmente perniciosas, se tornará regra, sendo que a grande maioria da população será alguma vez 
criminalizada. Os aplicadores do Direito devem evitar ao máximo que questões como a do caso concreto chegue à apreciação 
da Lei Penal, afastando de qualquer forma o Direito Penal Máximo, evitando a cultura do “Grande Irmão”, mais prejudicial que 
a própria impunidade. Estas questões, como a do caso concreto, não devem ser ignoradas, por óbvio, mas devem ser tratadas 
na esfera adequada. Tal comportamento deve ser combatido. O respeito ao próximo é algo a ser buscado pelos governantes, 
haja vista que culturalmente arraigado em vários indivíduos, independentemente de classe social. Mas esta busca deve ser 
feita através do Direito Civil ou do Direito Administrativo, por meio de multas, indenizações, entre outros. Uma simples briga 
de vizinhos não deve levar a uma condenação na esfera penal, ainda mais se tratando perturbação sonora. Vale ressaltar que 
as intolerâncias da Lei Penal vão se alastrando aos poucos e, quando menos se espera, ela atinge todos os aspectos da vida 
em sociedade. Regimes de exceção foram sustentados por este pensamento. Portanto, não há mais espaço para este tipo 
de atitude, sendo cada questão tratada da forma que merece, tendo em vista sua gravidade. O próprio C. Supremo Tribunal 
Federal já decidiu no HC 85.032-RJ, 2ª T., rel. Min. Gilmar Mendes, 17/05/2005, v.u., que o barulho causado por determinada 
pessoa não configurava a contravenção descrita, pois não atingia à coletividade, tratando-se de mera briga de vizinhos. Consta 
do inteiro teor do V. Acórdão supracitado: “Com efeito, o interesse tutelado pelo tipo contravencional se refere às pessoas 
“in genere”. Tal como afirma Marcello Jardim Linhares: o sujeito passivo da contravenção é a coletividade indistinta que em 
realidade concreta se identifica numa pluralidade de pessoas vivas em determinado ambiente, embora mais restrito, porque não 
ocorre a identificação das pessoas singulares que tenham sofrido perturbação.” (LINHARES, Marcello Jardim. Contravenções 
Penais. São Paulo: Saraiva, 1980, v.1, p. 363) “Já tem a jurisprudência decidido que ficará a critério do juiz a apreciação de 
cada caso de perturbação, quer do trabalho, quer do sossego, não se devendo levar em conta o excesso de suscetibilidade 
do queixoso, mas sim a sensibilidade média dos cidadãos. Não bastará, para a integração da contravenção, a perturnação 
que só atinga um indivíduo ou um número muito restrito de pessoas.” (COSTA LEITE, Manoel Carlos. Lei das Contravenções 
Penais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976, p. 166). Não fosse tudo isso suficiente, não há nos autos elementos mínimos 
comprobatórios do alegado barulho, já que nem mesmo teste do número de decibéis do local foi produzida no feito. Desta 
maneira, à falta de elementos necessários para a persecução da ação penal, a rejeição da denúncia é medida que se impõe. 
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Por tais fundamentos, REJEITO A DENÚNCIA, o que faço com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, 
e determino o oportuno arquivamento dos autos. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: CARLOS CHAMMAS FILHO 
(OAB 220502/SP), THIAGO GOMES ANASTACIO (OAB 273400/SP), RAFAEL GOMES ANASTACIO (OAB 320579/SP), FELIPE 
TORRES MARCHIORI (OAB 325185/SP)

Processo 0002074-11.2014.8.26.0366/01 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - RONALDO ESTEVO 
RIBEIRO e outro - Vistos. Façam-se as anotações que se fizerem necessárias quanto à alteração do nome da empresa. Fls. 
82/84: o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa se mostra prematura no caso dos autos. É inegável 
que a jurisprudência consagrou a denominada teoria menor da desconsideração, bastando somente a prova de que a existência 
da pessoa jurídica seja obstáculo para o ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, §5º, do 
Código de Defesa do Consumidor. Contudo, ao que se infere dos autos, houve tão somente uma tentativa de bloqueio de ativos 
financeiros em nome da empresa executada, não havendo outras tentativas aptas a demonstrar seu estado de insolvência, já 
que não há qualquer notícia no feito de que encerrou suas atividades de maneira irregular. Assim, indefiro, por ora, o pedido, e 
determino, consoante Enunciado 147, do FONAJE, a pesquisa de bens via sistemas Renajud, Infojud e Arisp. No mais, indefiro 
o pedido para inclusão da empresa mencionada no pólo passivo da execução, em razão dos limites subjetivos da coisa julgada, 
não havendo prova de que faz parte do mesmo grupo econômico da empresa executada. Intime-se. - ADV: THIAGO CELESTINO 
CANTIZANO (OAB 353403/SP)

Processo 0002939-34.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - CLEIA MARIA DOS REIS 
CAETANO - José Cícero Costa Silva - “Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, manifeste-se a parte autora, no prazo máximo de 
seis meses, a contar do trânsito em julgado da sentença proferida a fls. retro (art. 475-J, § 5º, do CPC), quanto ao início da fase 
de cumprimento de sentença, apresentando-se, igual prazo a memória discriminada e atualizada do débito, nos termos do art. 
475-B, do CPC, sob pena de arquivamento e inutilização dos documentos.” - ADV: FATIMA APARECIDA GODOY DE CARVALHO 
(OAB 180534/SP), ANA MARIA SACCO (OAB 76654/SP)

Processo 0002941-04.2014.8.26.0366/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento - Sergio Luis Della Betta - Arbitro 
os honorários do(a) patrono(a) da (o)(s) do(a)(s) réu(é)(s) em 30 % da tabela em vigor. Expeça-se a competente certidão. 
Regularizados, arquivem-se, observadas as formalidades legais. - ADV: FELICIA HALINA AMORIM SOPRANZI (OAB 311286/
SP)

Processo 0002945-41.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Banco Ibi Sa e 
outro - Vistos. Certifique-se o decurso de prazo para apresentação de contestação pela requerida CA, bem como a continuidade 
dos depósitos pela parte autora. Regularizados, tornem conclusos para sentença. Intime-se. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA 
(OAB 139961/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 0003807-12.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Andrea Aparecida 
Martins - Francisco Mazzei Neto - - CARVALHO & SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - Ante o exposto e pelo 
mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE esta ação, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, 
para rescindir os contratos firmados (compra e venda e assessoria imobiliária), CONDENANDO o réu FRANCISCO MAZZEI 
NETO ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, que deverá ser devidamente corrigida pela tabela prática do TJSP desde 
a data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. CONDENO a ré CARVALHO 
SANTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ao pagamento da quantia de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), que deverá ser 
devidamente corrigida pela tabela prática do TJSP desde a data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao 
mês a partir da citação. Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase processual, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/1995. 
Preparo devido na forma da lei 11.608/2003, o qual deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II, do 
art. 4º, nos termos do art. 698, das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, bem como despesas 
com porte de remessa e retorno de autos no valor de R$ 32,70 por volume de autos, não sendo obrigatório o recolhimento de 
ambos, quando a parte recorrente for beneficiária da Assistência Judiciária. O prazo para a interposição de eventual recurso 
(10 dias) começará a fluir a partir da intimação desta sentença. Decorrido o prazo para pagamento voluntário, atualize-se o 
débito, ficando deferidas as pesquisas via sistemas Bacen-Jud, Renajud, Infojud e Arisp. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Cumpra-se. Valor do Preparo R$212,50 Valor Porte de Remessa/Retorno R$32,70 - ADV: ALMIR FORTES (OAB 127305/SP)

Processo 0004044-46.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - JOSE 
ROBERTO PIRES DOS REIS - WALMART - Vistos. Recebo o recurso interposto no efeito devolutivo (art. 43, da Lei 9.099/95). 
Intime-se o(a) recorrido(a), para responder o recurso, em dez dias (art. 42, § 2º, da já citada lei). Juntando-se aos autos as 
contrarrazões, remetam-se os autos ao Egrégio Colégio Recursal da 56ª Circunscrição Judiciária - Itanhaém, observadas as 
formalidades legais. Intime-se. - ADV: ELAINE PEREIRA BIAZZUS RODRIGUES (OAB 200425/SP), THIAGO MAHFUZ VEZZI 
(OAB 228213/SP), EDUARDO BARROS MIRANDA PERILLIER (OAB 301920/SP)

Processo 0004753-81.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - ANTONIO 
VILARINHO - OCEANAIR LINHAS AÉREAS S.A - AVIANCA - Vistos. 1) Compulsando os autos, verifico que, inobstante a 
incontrovérsia sobre o alegado extravio de bagagem, o feito não se encontra maduro para sentenciamento, notadamente no 
que diz respeito à perda de compromissos profissionais pelo autor em razão dos fatos narrados na inicial. Assim sendo, dando 
impulso oficial, designo audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 26 de março de 2015, às 10:30 
horas. 2) A presença pessoal das partes é obrigatória (a ausência do autor importará na extinção do processo e a ausência 
do réu acarretará na decretação de sua revelia, que poderá levar à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial). 
3) Na audiência designada, as partes deverão trazer todas as provas que pretendem produzir para a elucidação dos fatos, 
sob pena de preclusão, podendo trazer até três testemunhas, independentemente de intimação ou apresentar requerimento 
para intimação delas até cinco dias antes da audiência. 4) Intimem-se as partes, pessoalmente, bem como as testemunhas 
eventualmente já arroladas no feito. Intime-se. - ADV: LUCIANA OUTEIRO PINTO ALZANI (OAB 190704/SP), ELAINE PEREIRA 
BIAZZUS RODRIGUES (OAB 200425/SP)

Processo 0004940-89.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - GISLEINE FERREIRA DA 
SILVA - Pelo exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, extingo o processo com resolução de mérito, 
e JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim de condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 13.279,37 (treze 
mil, duzentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), quantia esta que deverá ser devidamente corrigida pela tabela 
prática do TJSP desde a data do ajuizamento da ação, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Preparo 
devido na forma da lei 11.608/2003, o qual deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II, do art. 4º, nos 
termos do art. 698, das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, bem como despesas com porte 
de remessa e retorno de autos no valor de R$ 32,70 por volume de autos, não sendo obrigatório o recolhimento de ambos, 
quando a parte recorrente for beneficiária da Assistência Judiciária. O prazo para a interposição de eventual recurso (10 dias) 
começará a fluir a partir da intimação desta sentença. Não há verbas de sucumbência, consoante dispõe o art. 55, da já citada 
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lei. Decorrido o prazo para pagamento voluntário, atualize-se o débito, ficando deferidas as pesquisas de bens via sistemas 
Bacen-Jud, Renajud, Infojud, e Arisp. Valor do Preparo - R$406,49 / Valor de Remessa - R$32,70 (Volume) - ADV: KARLA DA 
CONCEIÇÃO IVATA (OAB 183881/SP)

Processo 0005071-69.2011.8.26.0366/01 (036.62.0110.005071/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Luiz Antonio de Toledo Leite Junior - Empresa Brasileira de Telecomunicações Sa Embratel - Vistos. Fls. 199/200: 
defiro. Expeça-se novo mandado de levantamento judicial, fazendo-se as anotações quanto ao cancelamento do mandado 
expedido anteriormente. Regularizados, arquivem-se. Intime-se. - ADV: ANTONIO JOSE PEREIRA (OAB 286034/SP), PAULO 
GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP), ISABEL CRISTINA SANJOANEIRA FERNANDES (OAB 258160/SP)

Processo 0005090-70.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Transporte Aéreo - VRG Linhas Aéreas 
S/A - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento judicial da importância depositada a fls. 103, em favor da parte autora. Após, 
intime-se para retirar o respectivo mandado, dentro do prazo de 90 dias, contados da sua emissão. Oportunamente, arquivem-
se os autos, observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP)

Processo 0005248-28.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Cleonir de Fatima Rodrigues 
- - FELIPE RIBEIRO GONÇALVES - Extra S/A - Nova Pontocom Comércio Eletrônico S/A - - ELECTROLUX DO BRASIL S/A 
- Trata-se de embargos de declaração interpostos por Electrolux, sob o fundamento de omissão no julgado, na medida em 
que não ficou estabelecida a responsabilidade solidária das empresas requeridas. Desta maneira, requereu o acolhimento 
dos embargos, para o fim de sanar a omissão apontada. Conheço dos embargos opostos e a eles dou provimento. De fato, a 
sentença combatida foi omissa quanto à responsabilidade das empresas demandadas, o que deve ser reconhecido, nos termos 
do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, de rigor o acolhimento dos embargos apresentados. Por tais 
fundamentos, acolho os embargos de declaração opostos, para o fim de, declarando a sentença embargada, constar em sua 
parte dispositiva: “Posto isso, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 
na inicial e, em consequência, condeno a rés, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 1.189,92 (hum mil, cento 
e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos), corrigida monetariamente desde a data do desembolso pela tabela prática do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, devendo a autora permitira a retirada do 
bem viciado pelo prazo de 10 dias, contados da data em que for intimada do depósito do valor imposto nesta sentença, sob pena 
de não se deferir o levantamento em questão, sendo que a retirada do bem é incumbência da parte ré, que terá o prazo de 10 
dias para tanto, sob pena de perdimento do bem em favor da parte autora. Consequentemente, com fundamento no artigo 269, 
inciso I do CPC, julgo extinto o processo com resolução de mérito”. No mais, permanece o decisum tal como lançado nos autos. 
P.R.I. Valor do Preparo R$212,50 Valor Porte de Remessa/Retorno R$32,70 - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO 
(OAB 126504/SP)

Processo 0005278-63.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - 
JOAQUIM PEDRO ANTUNES - PASTELARIA CHAN KOME LTDA ME. - - MARIA DO SOCORRO SANTOS - Pelo exposto, com 
fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, extingo o processo com resolução de mérito, e JULGO PROCEDENTE 
o pedido, para o fim de condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 28.227,54 (vinte e oito mil, duzentos e vinte e 
sete reais e cinquenta e quatro centavos), quantia esta que deverá ser devidamente corrigida pela tabela prática do TJSP desde 
a data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Preparo devido na forma da lei 
11.608/2003, o qual deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II, do art. 4º, nos termos do art. 698, das 
Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, bem como despesas com porte de remessa e retorno de 
autos no valor de R$ 32,70 por volume de autos, não sendo obrigatório o recolhimento de ambos, quando a parte recorrente 
for beneficiária da Assistência Judiciária. O prazo para a interposição de eventual recurso (10 dias) começará a fluir a partir da 
intimação desta sentença. Não há verbas de sucumbência, consoante dispõe o art. 55, da já citada lei. Decorrido o prazo para 
pagamento voluntário, atualize-se o débito, ficando deferidas as pesquisas de bens via sistemas Bacen-Jud, Renajud, Infojud, 
e Arisp. Valor do Preparo R$859,85 Valor Porte de Remessa/Retorno R$32,70 - ADV: RICARDO FARIA PELAIO (OAB 192496/
SP)

Processo 0005418-97.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento em Consignação - MARTHA 
BARREIRA DE MESQUITA - TIM CELULAR S/A - Ante o exposto e pelo mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE esta ação, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR inexistente 
a dívida discutida nos autos; b) DETERMINAR a exclusão definitiva do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito em 
razão dos valores discutidos nos autos, uma vez que nesta fase estão presentes os requisitos autorizadores da concessão 
da pretendida tutela antecipada formulada na inicial; c) CONDENAR o réu a pagar ao autor a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil 
reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária na forma da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de 
Justiça, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça). 
Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase processual, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/1995. Transitada em julgado 
esta sentença, expeça-se mandado de levantamento da quantia depositada a fls. 17/19 em favor da requerente. Decorrido o 
prazo para pagamento voluntário, ficam deferidas as pesquisas via sistemas Bacen-Jud, Renajud, Infojud e Arisp. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Valor do Preparo R$310,23 Valor Porte de Remessa/Retorno R$32,70 - ADV: ANTONIO 
RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP), MARTHA BARREIRA DE MESQUITA (OAB 95825/SP)

Processo 0005736-80.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Orlando 
Govoni Filho - Banco Bradesco Cartões Sa - Orlando Govoni Filho - Ante o exposto e pelo mais que consta dos autos, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE esta ação, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para, confirmando 
a tutela antecipada concedida no feito, DECLARAR INEXISTENTE a dívida discutida nos autos e CONDENAR o réu a pagar ao 
autor a quantia de R$ 7.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária na forma da 
Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da inscrição indevida (Súmula 
nº 54 do Superior Tribunal de Justiça). Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase processual, conforme artigo 55 da Lei 
nº 9.099/1995. Decorrido o prazo para pagamento voluntário, atualize-se o débito, ficando deferidas as pesquisas via sistema 
Bacen-Jud, Renajud, Infojud e Arisp. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Valor do Preparo R$432,93 Valor Porte 
de Remessa/Retorno R$32,70 - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), ORLANDO GOVONI FILHO (OAB 239229/SP), 
EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 0005758-41.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
MARCILIO HENRIQUE HUNGRIA PINTO FILHO - Banco Itaucred Financiamentos S/A incorporado por Itaú Unibanco S.A. 
Itaú - - Jose Oswaldo de Carvalho - Por tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE os pedidos, para o fim de confirmar a tutela 
antecipada concedida no feito, e determinar aos réus, solidariamente, que procedam à quitação dos valores decorrentes da 
penalidade imposta pelo atraso na transferência do veículo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de pagamento de multa de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais), que será convertido em perdas e danos (artigo 461 do CPC), bem como para CONDENAR os 
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réus a pagarem a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária 
na forma da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do ilícito - data 
do vencimento da penalidade: 29/09/14, fls. 08 (Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça). Preparo devido na forma da lei 
11.608/2003, o qual deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II, do art. 4º, nos termos do art. 698, das 
Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, bem como despesas com porte de remessa e retorno de 
autos no valor de R$ 32,70 por volume de autos, não sendo obrigatório o recolhimento de ambos, quando a parte recorrente 
for beneficiária da Assistência Judiciária. O prazo para a interposição de eventual recurso (10 dias) começará a fluir a partir da 
intimação desta sentença. Não há verbas de sucumbência, consoante dispõe o art. 55, da já citada lei. Decorrido o prazo para 
pagamento voluntário, atualize-se o débito, ficando deferidas as pesquisas de bens via sistemas Bacen-Jud, Renajud, Infojud, 
e Arisp. Valor do Preparo R$212,50 Valor Porte de Remessa/Retorno R$32,70 - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), 
MARIA CECILIA MAYOR (OAB 117650/SP)

Processo 0005917-81.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - 
APARECIDO TOMAZ GELEZOGLO - Pelo exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, extingo o 
processo com resolução de mérito, e JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a pagar ao autor a quantia de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referentes à indenização material, quantia esta que deverá ser devidamente corrigida pela 
tabela prática do TJSP desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem 
como condeno o réu a pagar ao(à) autor(a) a importância de R$ 5.000,00, a título de indenização pelos danos morais, com 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do fato danoso (14/03/2014), nos termos da Súmula 54, do E. 
STJ, e correção monetária com base na tabela prática para cálculos judiciais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, a contar da data do arbitramento. Preparo devido na forma da lei 11.608/2003, o qual deverá corresponder à soma 
das parcelas previstas nos incisos I e II, do art. 4º, nos termos do art. 698, das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral 
da Justiça de São Paulo, bem como despesas com porte de remessa e retorno de autos no valor de R$ 32,70 por volume de 
autos, não sendo obrigatório o recolhimento de ambos, quando a parte recorrente for beneficiária da Assistência Judiciária. O 
prazo para a interposição de eventual recurso (10 dias) começará a fluir a partir da intimação desta sentença. Não há verbas de 
sucumbência, consoante dispõe o art. 55, da já citada lei. Decorrido o prazo para pagamento voluntário, atualize-se o débito, 
ficando deferidas as pesquisas de bens via sistemas Bacen-Jud, Renajud, Infojud, e Arisp. Valor do Preparo - R$506,25 / Valor 
de Remessa - R$32,70 (Volume) - ADV: RAIMUNDO DE SOUZA GOMES (OAB 323124/SP)

Processo 0005987-06.2011.8.26.0366 (366.01.2011.005987) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento 
- Guilherme Davila Procida - J.S.Z.X.M. - Vistos. Fls. 108: concedo o derradeiro e improrrogável prazo de dez dias para 
cumprimento da determinação, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: PAULO APARECIDO BARBOSA (OAB 145147/SP), 
RICARDO LUIZ DIAS (OAB 225851/SP), SILVANA CUCULO DIZ (OAB 229299/SP)

Processo 0006010-44.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - SIMONE 
MOREIRA DE AMORIM - Vivo Telefônica - Por tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim de determinar 
ao réu que proceda a regularização da linha telefônica do autor, nos moldes preconizados na inicial, no prazo de 10 (dez) dias 
contados da intimação desta decisão (artigo 273, §7º, do CPC), sob pena de pagamento de multa diária de R$ 500,00; limitada 
a R$ 5.000,00, valor que se converterá em perdas e danos (art. 461 do CPC). Consequentemente, julgo extinto o processo, com 
resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Preparo devido na forma da 
lei 11.608/2003, o qual deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II, do art. 4º, nos termos do art. 698, 
das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, bem como despesas com porte de remessa e retorno 
de autos no valor de R$ 32,70 por volume de autos, não sendo obrigatório o recolhimento de ambos, quando a parte recorrente 
for beneficiária da Assistência Judiciária. O prazo para a interposição de eventual recurso (10 dias) começará a fluir a partir da 
intimação desta sentença. Não há verbas de sucumbência, consoante dispõe o art. 55, da já citada lei. Decorrido o prazo para 
pagamento voluntário, atualize-se o débito, ficando deferidas as pesquisas de bens via sistemas Bacen-Jud, Renajud, Infojud, 
e Arisp. Valor do Preparo R$212,50 Valor Porte de Remessa/Retorno R$32,70 - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 
111887/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP)

Processo 0006113-51.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - 
Tecnocenter Mongaguá Ltda Me - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 
o acordo celebrado entre as partes e, como consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com 
fundamento no art. 269, inciso III, do CPC, c.c. art. 22, parágrafo único, da lei 9.099/95. Tendo em vista que, nos termos do 
art. 41, “caput”, da Lei 9.099/95, não cabe recurso da sentença homologatória de conciliação, certifique-se, a digna serventia 
o trânsito em julgado, bem como oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Não há verbas de 
sucumbência, consoante dispõe o art. 55, da já citada lei. - ADV: GUILHERME HENRIQUE PIMENTA (OAB 349479/SP)

Processo 0006528-34.2014.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
HERMANN SCHEIDER - ROBERTO BARROS E OUTROS e outro - Vistos. Fls. 23/24: petição apócrifa. Regularize-se. No mais, 
observo a necessidade de juntada da matrícula do imóvel para análise das condições da ação. Desta maneira, deverá a parte 
autora trazer aos autos cópia da matrícula do imóvel, no prazo de dez dias sob pena de indeferimento liminar. Com ou sem 
manifestação, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP)

Processo 0006529-19.2014.8.26.0366 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - HERMANN SCHEIDER - Diante 
do exposto, INDEFIRO a petição inicial e, como consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, 
com fundamento no art. 267, inciso I, do já citado diploma legal. Preparo devido na forma da lei 11.608/2003, o qual deverá 
corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II, do art. 4º, nos termos do art. 698, das Normas de Serviço da E. 
Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, bem como despesas com porte de remessa e retorno de autos no valor de R$ 32,70 
por volume de autos, não sendo obrigatório o recolhimento de ambos, quando a parte recorrente for beneficiária da Assistência 
Judiciária. O prazo para a interposição de eventual recurso (10 dias) começará a fluir a partir da intimação desta sentença. 
Certificado eventual trânsito em julgado: a) faculto o desentranhamento dos documentos que instruíram a presente demanda, 
que deverão ser retirados no prazo de 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado, sob pena de serem inutilizados, 
nos termos do art. 636, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça; b) arquivem-se os autos, observadas as 
formalidades legais. Não há verbas de sucumbência, consoante dispõe o art. 55, da já citada lei. Valor do Preparo - R$212,50 / 
Valor de Remessa - R$32,70 (Volume) - ADV: OSVALDO DE FREITAS FERREIRA (OAB 130473/SP)

Processo 3000918-68.2013.8.26.0366/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - GABRIEL SOUZA DE 
OLIVEIRA - BANCO DO BRASIL S.A - Diante da recalcitrância do Banco do Brasil, agência 4655-8, em atender a determinação 
judicial constante dos ofícios encaminhados àquela instituição financeira a fls. 158 e 164, oficie-se à Superintendência Regional 
do Banco do Brasil, a fim de que providencie os meios necessários para que seja imediatamente transferida a importância objeto 
do bloqueio judicial noticiado a fls. 169/170, em conta de depósito judicial à disposição deste Juízo. Com o depósito nos autos, 
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expeça-se mandado de levantamento em favor da parte exequente, conforme já determinado a fls. 146. Ademais, providencie a 
parte executada a retirada do mandado de levantamento emitido em seu favor a fls. 155, conforme informação constante de fls. 
171. Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 
221271/SP), RUI TRENCH DE ALCANTARA SANTOS (OAB 254129/SP), MILENA CARLA TANACA (OAB 266398/SP), KARINA 
DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)

Processo 3001092-77.2013.8.26.0366 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Orlando Govoni Filho 
- ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A - Orlando Govoni Filho - Providencie o(a) autor/ exequente a retirada do 
mandado de levantamento no prazo de noventa dias, a contar da sua emissão . - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 
FILHO (OAB 126504/SP), ORLANDO GOVONI FILHO (OAB 239229/SP)

Processo 3001411-45.2013.8.26.0366 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Orlando Govoni Filho - 
Orlando Govoni Filho - Nos termos do art. 1026, do CC, “O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do 
devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe couber em liquidação”. 
De outra parte, o art. 591, do CPC, dispõe que se submete à execução todo patrimônio do devedor, presente ou futuro, não 
se tratando, no caso concreto, de pedido de penhora de pro-labore ou de de faturamento de pessoa jurídica que não integra 
a lide. É neste sentido a ementa tirada do voto 3.152 - agravo de instrumento nº 0253116-20.2012.8.26.0000 - Comarca de 
São Paulo, proferido relator Alexandre Marcondes, em 04/12/2012. “PENHORA - Penhora de lucros distribuídos ao devedor 
em razão de participação societária em empresa comercial - Admissibilidade, nos termos do art. 1.026 do CC e do art. 591 do 
CPC - Recurso provido”. Desta forma, DEFIRO o arresto de bens do executado, já deferido a 72/73, a fim de que este recaia 
sobre a participação dos lucros e resultados da empresa empregadora (fls. 99/100), conforme requerido a fls. 122/123. Oficie-
se à empregadora para tanto, devendo constar do ofício o valor da execução, bem coma informação de que o valor deverá ser 
depositado em judicial, na agência do Banco do Brasil, 4655-8, à disposição este Juízo. Após, expeça-se edital para a citação 
do executado, bem como oficie-se à OAB, para integral cumprimento da determinação de fls. 72/73. - ADV: ORLANDO GOVONI 
FILHO (OAB 239229/SP)

Processo 3002496-66.2013.8.26.0366/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento - Wilson da Silva Nascimento - M.M.S 
DO BRASIL - - CCE Digibrás Indústria do Brasil Sa - Diante da satisfação da obrigação e o decurso de prazo para oferecimento 
de impugnação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fundamento no art. 794, inciso I , do CPC. Preparo devido na forma da 
lei 11.608/2003, o qual deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II, do art. 4º, nos termos do art. 
698, das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, bem como despesas com porte de remessa e 
retorno de autos no valor de R$ 32,70 por volume de autos, não sendo obrigatório o recolhimento de ambos, quando a parte 
recorrente for beneficiária da Assistência Judiciária. O prazo para a interposição de eventual recurso (10 dias) começará a 
fluir a partir da intimação desta sentença. Certificado eventual trânsito em julgado: a) expeça-se mandado de levantamento 
judicial da importância depositada a fls. 156 e 158 em favor da exequente e o valor de fls. 160, em favor da executada Digibrás, 
consignando-se do mandado as informações constantes de fls. 170; b) faculto o desentranhamento dos documentos que 
instruíram a presente demanda, que deverão ser retirados no prazo de 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado, sob 
pena de serem inutilizados, nos termos do art. 636, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça; c) arquivem-se os 
autos, observadas as formalidades legais. Não há verbas de sucumbência, consoante dispõe o art. 55, da já citada lei. - ADV: 
PAULA PACE PRADO (OAB 198652/SP), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP), MARTHA BARREIRA DE 
MESQUITA (OAB 95825/SP), SUELI MARIA SERRETTE (OAB 198870/SP)

Processo 3002627-41.2013.8.26.0366/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento - MARIA HELENA PRATA - SANDRA 
REGINA VEIT - - DANIEL DE CASTRO - Vistos. Compulsando os presentes autos, verifica-se que o(a) executado(a) não possui 
bens passíveis de penhora até o presente momento. A tentativa de localização de bens também foi em vão, não restando 
outra medida senão a de extinguir o presente feito, sob pena de se eternizarem as diligências à procura de bens. Além do 
mais, o exequente, devidamente intimado a se manifestar em termos de prosseguimento do feito, quedou-se inerte, deixando 
transcorrer “in albis” o prazo para manifestação quanto à localização do executado, bem como de seus bens. Dessa maneira e, 
com fundamento no art. 53, § 4º, da lei. 9.099/95, por aplicação analógica, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO. Extraia-se certidão 
de crédito, entregando-se ao exequente para futura execução, desde que dentro do lapso prescricional. Preparo devido na 
forma da lei 11.608/2003, o qual deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II, do art. 4º, nos termos do 
art. 698, das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, bem como despesas com porte de remessa 
e retorno de autos no valor de R$ 32,70 por volume de autos, não sendo obrigatório o recolhimento de ambos, quando a parte 
recorrente for beneficiária da Assistência Judiciária. O prazo para a interposição de eventual recurso (10 dias) começará a fluir a 
partir da intimação desta sentença. Certificado eventual trânsito em julgado: a) faculto o desentranhamento dos documentos que 
instruíram a presente demanda, que deverão ser retirados no prazo de 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado, sob 
pena de serem inutilizados, nos termos do art. 636, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça; b) arquivem-se os 
autos, observadas as formalidades legais. Não há verbas de sucumbência, consoante dispõe o art. 55, da já citada lei. Expeça-
se o necessário. - ADV: LUIZ HENRIQUE BUZZAN (OAB 239800/SP), PAULO APARECIDO BARBOSA (OAB 145147/SP)

Processo 3003296-94.2013.8.26.0366/01 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Josenildo de Arruda - Wagner 
dos Santos Silva e outro - Vistos. Fls. 109: indefiro o pedido de expedição de ofício para a receita federal, pois faltam elementos 
à pesquisa, que devem ser fornecidos pela parte. Expeça-se mandado de penhora junto a executada Neo Paz Gás, bem como 
cumpra-se o determinado às fls. 101 com relação ao executado Wagner, procedendo-se às pesquisas de bens via sistemas 
Infojud, Renajud e Arisp. Infrutíferas, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. Intime-se. - ADV: EDUARDO 
GARCIA CANTERO (OAB 164149/SP), VALERIA APARECIDA DE BARROS SANTANA (OAB 316032/SP), CAROLINA GUASTI 
GOMES BARTIÉ (OAB 334141/SP)

Processo 3003415-55.2013.8.26.0366/01 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - 
Nelson José da Silva - Madeireira Skina dos Portões - Vistos. Compulsando os presentes autos, verifica-se que o(a) executado(a) 
não possui bens passíveis de penhora até o presente momento. A tentativa de localização de bens também foi em vão, não 
restando outra medida senão a de extinguir o presente feito, sob pena de se eternizarem as diligências à procura de bens. Além 
do mais, o exequente, devidamente intimado a se manifestar em termos de prosseguimento do feito, quedou-se inerte, deixando 
transcorrer “in albis” o prazo para manifestação quanto à localização do executado, bem como de seus bens. Dessa maneira e, 
com fundamento no art. 53, § 4º, da lei. 9.099/95, por aplicação analógica, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO. Extraia-se certidão 
de crédito, entregando-se ao exequente para futura execução, desde que dentro do lapso prescricional. Preparo devido na 
forma da lei 11.608/2003, o qual deverá corresponder à soma das parcelas previstas nos incisos I e II, do art. 4º, nos termos do 
art. 698, das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo, bem como despesas com porte de remessa 
e retorno de autos no valor de R$ 32,70 por volume de autos, não sendo obrigatório o recolhimento de ambos, quando a parte 
recorrente for beneficiária da Assistência Judiciária. O prazo para a interposição de eventual recurso (10 dias) começará a fluir 
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a partir da intimação desta sentença. Certificado eventual trânsito em julgado: a) faculto o desentranhamento dos documentos 
que instruíram a presente demanda, que deverão ser retirados no prazo de 90 (noventa) dias contados do trânsito em julgado, 
sob pena de serem inutilizados, nos termos do art. 636, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça; b) arquivem-
se os autos, observadas as formalidades legais. Não há verbas de sucumbência, consoante dispõe o art. 55, da já citada lei. 
Expeça-se o necessário. - ADV: SEVERINA PEREIRA DOS REIS (OAB 138558/SP), ROBERTO RAMAZZOTTI PERES (OAB 
85103/SP)

MONTE ALTO
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MONTE ALTO EM 09/02/2015

PROCESSO :0000491-48.2015.8.26.0368
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Adriana Aparecida do Amaral Frigo
ADVOGADO : 192204/SP - Jackson Costa Rodrigues
REQDA : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000492-33.2015.8.26.0368
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Flavia Regina Pereira
ADVOGADO : 88348/SP - Sevlem Geraldo Pivetta
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0000490-63.2015.8.26.0368
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE : Luciana Izilda Camera
ADVOGADO : 213991/SP - Sabrina Decresci Colateli

PROCESSO :0000503-62.2015.8.26.0368
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Industrial e Comercial Pinhati Ltda EPP
ADVOGADO : 329610/SP - Marcely Miani
EXECTDO : Eva Aparecida Rodrigues Bigolotti
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000523-53.2015.8.26.0368
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Yara Galhardo
REQDO : TELE RIO ELETRO DOMESTICOS LTDA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000504-47.2015.8.26.0368
CLASSE :HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQTE : Carla Fernanda de Novaes Ferreira
ADVOGADO : 328623/SP - Nathalia Mussato Zerbinati

PROCESSO :0000524-38.2015.8.26.0368
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
ADVOGADO : 140390/SP - Viviane Aparecida Henriques
REQDO : ROMULO CESAR GARDINI
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0000493-18.2015.8.26.0368
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Andre Luiz Barbizan
ADVOGADO : 254510/SP - Danilo Rodrigues de Camargo
REQDO : Alisson Breno Nardocci
ADVOGADO : 216622/SP - Wellington Carlos Salla
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000498-40.2015.8.26.0368
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 209396/SP - Tatiana Miguel Ribeiro
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EXECTDO : Rogerio Antonio da Costa Premoldados Me
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000500-10.2015.8.26.0368
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.V.S.
ADVOGADO : 213084/SP - Eliana Cristina Penão
REQDO : V.A.B.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000511-39.2015.8.26.0368
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGRUO SOCIAL
EMBARGDO : Joana da Matta Canalli
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0000518-31.2015.8.26.0368
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : J.D.R.S.G.
ADVOGADO : 135083/SP - Sergio Antonio Zanelato Junior
REQDO : H.S.G.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000512-24.2015.8.26.0368
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE : J.B.B.
ADVOGADO : 76303/SP - Marcelo Daniel da Silva
REQDO : J.E.B.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000519-16.2015.8.26.0368
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : JOAO SERGIO DELFINO
ADVOGADO : 135083/SP - Sergio Antonio Zanelato Junior
EMBARGDO : Cooperativa de Credito Credicitrus
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000514-91.2015.8.26.0368
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE : P.T.V.R.
ADVOGADO : 311519/SP - Reynaldo Jose de Menezes Bergamini
REQDO : M.V.P.R.
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0000520-98.2015.8.26.0368
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Tiessa Natalie Xavier Ramos
ADVOGADO : 216622/SP - Wellington Carlos Salla
REQDO : Fábio Luís Braz Capano
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0000516-61.2015.8.26.0368
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Fabio Alessandro Fumis
ADVOGADO : 150230/SP - Mauricio Ulian de Vicente
REQDO : Zurich Minas Brasil
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000531-30.2015.8.26.0368
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : N.C.A.D.
ADVOGADO : 160845/SP - Ana Lucia Haddad Paulo
REQDO : V.P.S.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000522-68.2015.8.26.0368
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : R.M.S.S.
ADVOGADO : 213991/SP - Sabrina Decresci Colateli
EXECTDO : L.F.V.S.
VARA :2ª VARA
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1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO GILSON MIGUEL GOMES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO ROBERTO PARISI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0020/2015
Processo 0000517-46.2015.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.M.S. - - C.A.V. - S.F.S.M. - Vistos. Razão assiste 

ao Ministério Público em sua manifestação de fls. 30/32, pois incompetente este Juízo para processamento da presenta ação, 
uma vez que competente é o foro do domicilio do detentor da guarda dos menores, somado ao fato de já existir junto a comarca 
de Assis/SP, uma ação de busca e apreensão dos menores (fls. 19/25), ajuizada pela requerida detentora da guarda (proc. nº-
1000265-19.2015.8.26.0047). Assim, encaminhem-se os autos à Comarca de Assis/SP, para distribuição do presente feito, por 
dependência à ação de busca e apreensão de menores (proc. nº1000265-19.2015.8.26.0047), com nossas homenagens. Int. - 
ADV: SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP), JAIR ANTONIO JUNIOR (OAB 355137/SP), GILBERTO MARINHO 
GOUVEA FILHO (OAB 277893/SP)

Processo 0000568-58.1995.8.26.0368 (368.01.1995.000568) - Procedimento Sumário - Edevaldo de Freitas - Itauunibanco 
Sa - Proc. nº 411/1995 Fls.532/533: Percebe-se que o exequente, a fl.342, obedeceu aos parâmetros definidos pelo v. acórdão, 
a exceção do fato de não ter levado em consideração o depósito contido nos autos, no valor de R$ 49.729,37, ocorrido em 
13 de dezembro de 2010 (fl.238). Assim, primeiramente, traga o exequente os cálculos atualizados até a data do depósito 
(13.12.2010), e a partir de então, siga os mesmos parâmetros sobre a diferença. Prazo: 15 (quinze) dias. Com a apresentação 
dos cálculos, intime-se o executado ITAÚ UNIBANCO S/A, na pessoa de seu advogado, através do dje, para manifestação, 
no prazo de 10 (dez) dias e, caso haja saldo devedor, depositar a diferença obtida nas contas, levando-se em consideração 
que nesta data o saldo atualizado já depositado nos autos é de R$65.492,07, conforme extrato bancário, que ora junto, obtido 
pela serventia por determinação deste Juízo, visando imprimir celeridade e extinguir o presente processo pelo pagamento, 
eis que tramita desde 17 de abril de 1995. A seguir, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS 
REIS (OAB 23134/SP), CARLOS ROBERTO CAMILOTTI DA SILVA (OAB 83163/SP), ELAINE EVANGELISTA (OAB 224891/SP), 
DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP)

Processo 0000756-84.2014.8.26.0368 - Prestação de Contas - Exigidas - Obrigações - Lincon Finatti - Jose Roberto Gallo - 
Proc. 445/2014. Manifeste-se o requerente, através de seu respectivo procurador, sobre a certidão do Oficial de Justiça de fl. 214 
destes autos, lançada no Mandado de Intimação para a audiência designada para 24/02/2015, cujo teor informa: “CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 368.2015/000743-6 dirigi-me aos endereços indicados nos dias 03,04 
e nesta data e INTIMEI FABIO LUIZ PEREIRA, CELSO ANTONIO DURIGAN E ZAVATTI VEÍCULOS LTDA, na pessoa de seu 
representante legal, SR. JÚLIO CÉSAR ZAVATTI, cientificando-os (a) do inteiro teor do mandado o qual lhes li na integra e eles 
(a) de tudo bem ciente ficaram, aceitando a contrafé que lhes ofereci e exararam suas notas de ciente no mandado, outrossim, 
deixei de intimar Carlos Eliseu Andrade, em via de não localizar nesta cidade a Rua João Marques Medeiros, em diligencia junto 
ao engenheiro da Prefeitura, Sr. Jair Duran, o mesmo alegou desconhecer a referida rua, diante do ocorrido, devolvo o mandado 
para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé.” - ADV: MARCELY MIANI (OAB 329610/SP), WELLINGTON JOSÉ 
DE OLIVEIRA (OAB 243806/SP), RAPHAELA ROSSI MARTINS (OAB 322546/SP)

Processo 0000933-48.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - ELZA MARIA ROA - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido que Elza Maria Roa ajuizou 
em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, negando-lhe a concessão do benefício pleiteado. Em consequência, 
extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, a 
parte perdedora arcará com o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados estes, 
por equidade, em R$ 600,00 (seiscentos reais), sobre os quais incidirão correção e juros legais. Tudo em vista do grau de zelo, 
do lugar de prestação do serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado pelo(s) procurador(es) da parte 
vencedora e do tempo exigido, ex vi do § 4º do art. 20 do CPC. Entretanto, observo que a parte perdedora fica dispensada do 
pagamento destas verbas, que somente poderão ser cobradas se, dentro do prazo de cinco anos, a parte vencedora comprovar 
não mais existir o estado de hipossuficiência (art. 11, § 2º, da Lei 1060/50), atendendo-se, na cobrança, ao disposto nos arts. 12 
e 13, do mesmo diploma legal. P.R.I. - ADV: JOÃO GERMANO GARBIN (OAB 271756/SP)

Processo 0001231-84.2007.8.26.0368 (368.01.2007.001231) - Inventário - Inventário e Partilha - Renato Pagnan - Amabile 
Sublime Piovezan Pagnan - João Pagnan Sobrinho - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Fazenda do Estado de São 
Paulo - Proc. nº 292/2007 1.Diante da informação da Procuradoria do Estado (fl.867), INTIME-SE o inventariante, na pessoa de 
seu advogado, através do dje, a finalizar o procedimento do imposto de transmissão “causa mortis” junto ao órgão competente 
da Fazenda Pública Estadual, devendo comprovar nos autos, no prazo de 20 (vinte) dias, o cumprimento de tais providências. 
2. Após, INTIME-SE a Procuradora do Estado, através do dje, a informar nos autos sobre a regularidade do imposto recolhido, 
no prazo de 20 (vinte) dias. Int. - ADV: MARIA ELIZA PALA (OAB 106502/SP), LEONEL DE OLIVEIRA MIRANDA (OAB 245325/
SP), RICARDO SORDI MARCHI (OAB 154127/SP), HENRIQUE FURQUIM PAIVA (OAB 128214/SP), ALESSANDRA GASPAR 
BEVILACO DE PAULA (OAB 194514/SP), MARCO ANTONIO RAPOSO DO AMARAL (OAB 81773/SP), PAULO ROBERTO VAZ 
FERREIRA (OAB 93548/SP), ANAZILDA FREIRE DE ANDRADE (OAB 95772/SP), TANIA REGINA MATHIAS GENTILE (OAB 
98241/SP)

Processo 0001271-56.2013.8.26.0368 (036.82.0130.001271) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Ana Claudia da Cruz Ferreira - William Carlos da Silva - - Municipio de Monte Alto - Proc. 
214/2013. O exequente, na pessoa de seu respectivo procurador, fica devidamente intimado a retirar, em cartório, o ofício 
requisitório expedido nestes autos, instrui-lo com as cópias, caso seja necessário e, posteriormente, comprovar o protocolo 
de entrega. - ADV: THIAGO FANTONI VERTUAN (OAB 307825/SP), AMAURI IZILDO GAMBAROTO (OAB 208986/SP), JOSÉ 
FRANCISCO ALVES LOPES (OAB 161072/SP)

Processo 0001282-51.2014.8.26.0368 - Inventário - Inventário e Partilha - Joao Batista Garcia - - Silvana Aparecida Martins 
Garcia - Jose Garcia - - Janete Aparecida Cunha Garcia - Apparecida Calio Garcia - - Antonio Garcia Cavalaro - Processo nº 
577/2014 1.Fls.166/167: Oficie-se ao BANCO ITAÚ S/A e à IMOBILIÁRIA ANA SILVA, conforme pleiteado à fl.76, anotando-se o 
prazo de 20 (vinte) dias para as respectivas respostas. Os ofícios deverão ser retirados, em cartório, pelo advogado do herdeiro 
JOSÉ GARCIA, a fim de que providencie o encaminhamento aos destinatários. 2. Sem prejuízo, com amparo no artigo 125, 
inciso IV, do CPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 26 de março de 2015, às 16:10 horas, a ser realizada 
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junto à Sala das Audiências do Forum da Primeira Vara desta Comarca, com endereço à Praça da Banderia, nº 17 Monte Alto-
SP, devendo as partes comparecerem, mediante intimação pessoal. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como 
mandado de intimação dos herdeiros JOÃO BATISTA GARCIA e JOSÉ GARCIA. CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da Lei. 
Sem prejuízo, providenciem os advogados o comparecimento de seus constituintes na audiência designada. Consigno que para 
a tentativa da composição é necessária a presença das partes, razão pela qual concito os nobres advogados a estimularem 
seus patronados, a comparecerem pessoalmente, com a apresentação de propostas viáveis ao debate negocial, ante a celeuma 
gerada, visando à composição entre as partes e a solução do litígio, obstando-se a morosidade inerente ao trâmite do feito 
até seu deslinde final, valendo ressaltar que estão resultando positivas as conciliações que vêm sendo realizadas por este 
Juízo. Int. - ADV: TANIA REGINA MATHIAS GENTILE (OAB 98241/SP), MARIA ELIZA PALA (OAB 106502/SP), JOAO CARLOS 
GERBER (OAB 62961/SP), NELSON EDUARDO ROSSI (OAB 68251/SP)

Processo 0001282-51.2014.8.26.0368 - Inventário - Inventário e Partilha - Joao Batista Garcia - - Silvana Aparecida Martins 
Garcia - Jose Garcia - - Janete Aparecida Cunha Garcia - Apparecida Calio Garcia - - Antonio Garcia Cavalaro - Proc. 577/2014. 
O advogado do herdeiro JOSÉ GARCIA fica devidamente intimado a retirar, em cartório, os ofícios expedidos nestes autos, 
instrui-los com as cópias, caso seja necessário e, posteriormente, comprovar os protocolos de entrega. - ADV: TANIA REGINA 
MATHIAS GENTILE (OAB 98241/SP), JOAO CARLOS GERBER (OAB 62961/SP), MARIA ELIZA PALA (OAB 106502/SP), 
NELSON EDUARDO ROSSI (OAB 68251/SP)

Processo 0002556-31.2006.8.26.0368 (368.01.2006.002556) - Procedimento Ordinário - Raphael Rodrigues de Camargo - 
Banco Volkswagen Sa - Processo nº 539/2006 1.Fls.454/455: Certifique a serventia se houve o trânsito em julgado da sentença 
de fls.447/449. Em caso afirmativo, levante-se o saldo total remanescente do depósito de fl.446 em favor do exequente, 
expedindo-se, desde logo, a respectiva guia. 2. INTIME-SE o executado BANCO VOLKSWAGEN S/A, na pessoa de seu 
advogado, através do dje, a efetuar o pagamento dos honorários sucumbenciais, no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), 
devidamente atualizado à época do efetivo pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10%, 
conforme disposto no artigo 475-J do CPC, e prosseguimento da execução. 3. Sem prejuízo, informe o exequente, desde logo, 
o nome do advogado que deverá oportunamente constar da guia de levantamento correspondente à verba honorária. Int. - ADV: 
RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RICARDO AJONA (OAB 
213980/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), SAMUEL PASQUINI (OAB 185819/SP)

Processo 0002556-31.2006.8.26.0368 (368.01.2006.002556) - Procedimento Ordinário - Raphael Rodrigues de Camargo 
- Banco Volkswagen Sa - Proc. 539/2006. O exequente, através de seu respectivo procurador, fica devidamente intimado a 
retirar, em cartório, a guia de levantamento expedida nestes autos. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO 
NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RICARDO AJONA (OAB 213980/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/
SP), SAMUEL PASQUINI (OAB 185819/SP)

Processo 0002734-67.2012.8.26.0368 (368.01.2012.002734) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - 
Terezinha de Lourdes de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - - Eduarda Micheli de Souza Lemes - - Marcos 
Henrique Francisco Lemes - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim de condenar o Instituto-réu a 
conceder o benefício de pensão por morte à autora Terezinha de Lourdes de Souza, a ser rateada em partes iguais, com os 
filhos Eduarda Micheli de Souza Lemes e Marcos Henrique Francisco Lemes, a partir da data da publicação desta sentença, cuja 
renda deverá ser calculada de acordo com as disposições do artigo 75 da Lei Federal nº 8.213/91. Eventuais parcelas vencidas 
até o efetivo pagamento serão pagas de uma única vez, corrigidas monetariamente a partir de cada vencimento, com juros de 
mora nos termos do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Em consequência, julgo extinto 
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC. Excluído da condenação o pagamento de custas 
processuais, pois está delas isenta a Autarquia Previdenciária, a teor do disposto no artigo 8º da Lei nº. 8.620/93. Em razão da 
sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), por 
equidade, em atenção ao artigo 20, § 4º, do CPC. Nos termos da nova redação do artigo 475 do Código de Processo Civil, não 
é o caso de reexame necessário, pois o direito controvertido não é superior a 60 salários mínimos. P.R.I. - ADV: WELLINGTON 
CARLOS SALLA (OAB 216622/SP), IGOR ALEXANDRE GARCIA (OAB 257666/SP), ELIANE LOURENÇO (OAB 268610/SP)

Processo 0003053-45.2006.8.26.0368 (368.01.2006.003053) - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito - 
Premoldados Andriotti Monte Alto Ltda Me - Laura Goncalves Cotrim Me - - Laura Gonçalves Cotrim - Processo nº 1264/2006 
Oficie-se à Ciretran local, solicitando informações da motocicleta Honda CG 125 Titan ES, placa DHI-0588, especificamente no 
tocante aos licenciamentos dos anos de 2012, 2013 e 2014. O ofício deverá ser retirado em cartório pelo patrono da exequente. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como ofício. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Com a resposta, manifeste-se 
o exequente. No silêncio, aguarde-se provação em arquivo. Int. - ADV: ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP), FÁBIO 
HENRIQUE ROVATTI (OAB 238058/SP)

Processo 0003053-45.2006.8.26.0368 (368.01.2006.003053) - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito - 
Premoldados Andriotti Monte Alto Ltda Me - Laura Goncalves Cotrim Me - - Laura Gonçalves Cotrim - Proc. 1264/2006. O 
requerente, na pessoa de seu respectivo procurador, fica devidamente intimado a retirar, em cartório, o ofício expedido nestes 
autos, instrui-lo com as cópias, caso seja necessário e, posteriormente, comprovar o protocolo de entrega. - ADV: ADILSON 
ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP), FÁBIO HENRIQUE ROVATTI (OAB 238058/SP)

Processo 0003955-17.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - Daiane Aparecida Miranda 
- Adelino Antonio de Miranda - - MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP - Proc. nº 1219/2014 Diante das razões expostas pela parte 
autora (fl.58) e considerando que o IMESC agenda data e horário conforme sua possibilidade de atendimento, sem contar que 
o local fica distante da Comarca, primeiramente, oficie-se ao SETOR DE PERÍCIAS DO FÓRUM DE RIBEIRÃO PRETO-SP 
(Rua Otto Benz, nº 955), via malote, solicitando a designação de dia, horário e local para a realização da perícia no requerido 
ADELINO ANTONIO DE MIRANDA, com a finalidade de aferir se há necessidade de sua internação compulsória. Instrua-se o 
ofício com cópias da petição inicial (fls.02/06) e documentos de fls.09/11, 14/16, 41 e 44. Servirá o presente despacho, por cópia 
digitada, como ofício. CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da Lei. 2. Com a resposta, INTIME-SE pessoalmente a requerente 
DAIANE APARECIDA MIRANDA a providenciar o comparecimento do requerido ADELINO ANTONIO DE MIRANDA à perícia. 3. 
Apresentado o laudo, manifeste-se a requerente e o MP. 4. A seguir, tornem os autos conclusos para decisão, mediante carga 
em livro próprio. Int - ADV: AMAURI IZILDO GAMBAROTO (OAB 208986/SP), RAFAEL MIRANDA COUTO (OAB 278839/SP)

Processo 0003955-17.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - Daiane Aparecida Miranda 
- Adelino Antonio de Miranda - - MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP - Proc. 1219/2014. As partes, através de seus respectivos 
procuradores, ficam devidamente intimadas do teor do ofício de fl. 63 destes autos, oriundo da Comarca de Ribeirão Preto-
SP, no qual é informado que foi designada a data de 04/03/2015, às 15h00min, na Sala de Perícias (subsolo), com entrada 
pela Rua Otto Benz, nº955, do Forum Estadual de Ribeirão Preto, para a realização da perícia médica. O periciando deverá 
comparecer munido de documento de identificação e acompanhado de um familiar próximo. - ADV: RAFAEL MIRANDA COUTO 
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(OAB 278839/SP), AMAURI IZILDO GAMBAROTO (OAB 208986/SP)
Processo 0004142-59.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004142) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 

A.L.M. - D.T.M. - Proc. 774/2013. Manifestem-se as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, sobre o laudo pericial oriundo do 
IMESC. - ADV: FÁTIMA DE JESUS SOARES (OAB 172228/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP)

Processo 0004147-52.2011.8.26.0368 (368.01.2011.004147) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Ademilson 
Cesar Andre - Vivo Sa - Proc. nº 784/2011 Cumpra-se o v. acórdão. Manifeste-se o autor. Int. - ADV: MONICA FERNANDES 
DO CARMO (OAB 115832/SP), DANIEL ALVES FERREIRA (OAB 140613/SP), HEBERT VINICIUS CURVELLO VENDITO (OAB 
285667/SP), SONIA MARIA SCHINEIDER FACHINI (OAB 64227/SP), PAULO ROBERTO ESTEVES (OAB 62754/SP), RAFAEL 
KORASI MARTINS (OAB 247984/SP)

Processo 0004644-61.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
Natalino Ribeiro Nunes - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Proc. 1388/2014. Manifeste-se o requerente, através 
de seu procurador, sobre a Contestação apresentada nestes autos. - ADV: FLÁVIA ROSSI (OAB 197082/SP)

Processo 0005281-12.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Sistema Financeiro da Habitação - Ademir Fantini - - 
Isabel Roseli Pessoa - COMPANHIA HABITACIONAL REGIONAL DE RIBEIRAO PRETO - Vistos. A antecipação dos efeitos da 
tutela depende, ao menos, da coexistência de três requisitos: a. existência de prova inequívoca, convincente da verossimilhança 
da alegação do autor; b. fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se não deferida; c. reversibilidade do 
provimento antecipado, nos termos do art. 273 do Código de Processo Civil. Tenho que, diante dos fatos narrados, em especial, 
todo o tempo de inadimplência, sem a oitiva da parte contrária, ab initio, fica prejudicada a constatação da prova inequívoca de 
verossimilhança das alegações. Ainda, segundo a autora, há liminar que impede a retomada do imóvel pela requerida, logo, não 
me parece possível falar-se em perigo de dano. Considerando que este juízo tem logrado a solução de diversos litígios na via da 
composição entre as partes, com fundamento no artigo 125, inciso IV, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 05 
de março de 2015, às 16:15 horas. Solicito aos patronos que apresentem, pessoalmente, seus patronados, que deverão trazer 
propostas viáveis, inclusive, diversa daquela mencionada na exordial, a fim de viabilizar a solução da controvérsia que, pelo 
visto, perdura desde longa data, com prejuízo aos envolvidos. Cite-se e intime a requerida, para comparecimento, consignando 
que o prazo da contestação começará a fruir a partir da audiência supra, caso não haja acordo. Intime-se. - ADV: SHEILA 
DAIANE LAMPA CESTARI GONCALVES DE SOUZA (OAB 315135/SP)

Processo 0005423-26.2008.8.26.0368 (368.01.2008.005423) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Luiz Joaquim Bueno Trindade - - Nardini Agroindustrial Ltda - Eldenita Araujo Lopes Freitas - Marcos Luiz Freitas 
de Jesus - Proc. nº 1742/2008 Vistos. Diante da noticiada satisfação da obrigação (fl. 408), através da outorga da escritura 
de venda e compra, JULGO EXTINTA a execução instaurada neste processo de ação de Cumprimento de Sentença, movida 
por Nardini Agroindustrial Ltda em face de Eldenita Araujo Lopes Freitas e outro, com fundamento no artigo 794, inciso I, 
do Código de Processo Civil. Em consequência, dou por levantada a penhora existente nestes autos, independentemente de 
qualquer formalidade. Intimem-se os executados, na pessoa do advogado, através do DJE, a efetuar o pagamento das custas 
finais, no valor correspondente a R$ 1.099,92, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa. No 
silêncio, intimem-se pessoalmente. Transitada esta em julgado, recolhidas as custas ou expedida certidão para inscrição do 
débito na dívida ativa, procedam-se às anotações de extinção e arquivem-se os autos. P. R. I.. - ADV: ANA CAROLINA BIZARI 
(OAB 228973/SP), JERONIMO JOSE FERREIRA NETO (OAB 215026/SP), VANESSA TALITA DE CAMPOS (OAB 204732/SP), 
SÉRGIO LUIS FERREIRA DE MENEZES (OAB 178298/SP), LUÍS ANTONIO ROSSI (OAB 155723/SP)

Processo 0005625-32.2010.8.26.0368 (368.01.2010.005625) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V.A.Z. 
- C.A.F. - Proc. 990/10. O procurador da autora fica devidamente intimado do teor do ofício de fl. 102 dos autos, oriundo do 
Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo - IMESC, no qual é informado que foi designada a data de 17/03/2015, 
às 12h30min, para a realização da coleta para futura perícia de investigação de paternidade, a ser realizada no H.C. - Campus 
Universitário - Setor do Ambulatório - Avenida Bandeirantes, nº3900, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto-SP. - ADV: CESAR 
EDUARDO LEVA (OAB 270622/SP)

Processo 0005897-84.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - Iracema Mendes de 
Oliveira - Municipio de Monte Alto Estado de Sao Paulo - - Amarildo de Oliveira - Proc. 1673/2014. O Dr. Paulo Cesar Pissutti fica 
devidamente intimado que foi nomeado nestes autos como Curador Especial, conforme ofício da O.A.B. local de fls. 55/56. Fica, 
outrossim, intimado que os autos se encontram com vista para oferecimento de Contestação. - ADV: CLAUDIA MARIA LONGO 
(OAB 334500/SP), AMAURI IZILDO GAMBAROTO (OAB 208986/SP), PAULO CESAR PISSUTTI (OAB 125409/SP)

Processo 0006066-71.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - ROSANGELA APARECIDA 
NEVES BALSANELLI - Izael Ricardo Ribeiro de Amaro - - Solange Cristina da Silva Ribeiro de Amaro - Proc. 1728/2014. 
Manifeste-se a requerente, através de seu procurador, sobre a Contestação apresentada nestes autos. - ADV: FABRICIO DA 
COSTA NOGALES (OAB 301615/SP), JOÃO ALVARO MOURI MALVESTIO (OAB 258166/SP), IGOR ALEXANDRE GARCIA 
(OAB 257666/SP), WELLINGTON CARLOS SALLA (OAB 216622/SP)

Processo 0007797-10.2011.8.26.0368 (apensado ao processo 0002745-33.2011.8.26) (368.01.2011.002745/1) - Outros 
Incidentes não Especificados - Ademilson Cesar Andre - Vivo Sa - Vistos. Sobre o pedido de desistência da execução provisória 
de fls. 180/182, diga a parte executada, pois no silêncio será entendido que aquiesceu. Int. - ADV: SONIA MARIA SCHINEIDER 
FACHINI (OAB 64227/SP), HEBERT VINICIUS CURVELLO VENDITO (OAB 285667/SP), PAULO ROBERTO ESTEVES (OAB 
62754/SP), ANDRÉIA BIONDI DE JESUS PEREIRA (OAB 189183/SP), DANIEL ALVES FERREIRA (OAB 140613/SP), MONICA 
FERNANDES DO CARMO (OAB 115832/SP)

Processo 0007972-77.2006.8.26.0368 (368.01.2006.007972) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Ministerio Publico 
do Estado de Sao Paulo - Jose Momente - - Departamento de Estradas e Rodagem Der - - Prefeitura Municipal de Monte Alto 
- Proc. nº 1694/2006 1.Diante da informação do DER, de que cumpriu com as obrigações assumidas no TAC (fl.308), concedo-
lhe derradeiro prazo de 20 (vinte) dias, contado a partir da intimação do Procurador do Estado, no dje, para que providencie 
a juntada aos autos de cópias dos contratos referidos em sua manifestação de fl.308 e outros documentos pertinentes, a fim 
de comprovar o alegado, sob pena de execução da multa imposta à fl.157. 2. Após a juntada aos autos da documentação 
referida ou transcorrido “in albis” o prazo para tanto, dê-se vista ao Ministério Público, inclusive para manifestar-se sobre a 
petição e documentos apresentados pela Municipalidade (fls.317/324). Int. - ADV: ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/
SP), TANIA REGINA MATHIAS GENTILE (OAB 98241/SP), FÁBIO HENRIQUE ROVATTI (OAB 238058/SP), LUCIANO ALVES 
ROSSATO (OAB 228257/SP), AMAURI IZILDO GAMBAROTO (OAB 208986/SP), ALESSANDRA OBARA SOARES DA SILVA 
(OAB 196600/SP)

Processo 3000463-97.2013.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.R. - R.C.O. - Proc. 
1829/2013. As partes, através de seus procuradores, ficam devidamente intimadas do teor do ofício de fl. 55 dos autos, oriundo 
do Instituto de Medicina Social e Criminologia de São Paulo - IMESC, no qual é informado que foi fixada a data de 18/03/2015, 
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às 12h30min, para a realização da coleta para futura perícia de investigação de paternidade, a ser realizada no H.C. - Campus 
Universitário - Setor do Ambulatório - Avenida Bandeirantes, nº3900, Bairro Monte Alegre, Ribeirão Preto-SP. - ADV: JENIFFER 
MARIA DORIGAN (OAB 263055/SP), GISELA TERCINI PACHECO (OAB 212257/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JÚLIO CÉSAR FRANCESCHET
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SERGIO TETSUO MASSIBA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0035/2015

Processo 0000022-02.2015.8.26.0368 - Protesto - Medida Cautelar - Frezarin e Frezarin Ltda - Fert Link Industria e Comercio 
de Fertilizantes Ltda ME - - Credit Brasil Fundo de Investimento - Aguarde-se a juntada da via original da petição de acordo. - 
ADV: CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES (OAB 107950/SP), MARCELO ZOCCHIO DE BRITO (OAB 258781/SP)

Processo 0000081-87.2015.8.26.0368 - Mandado de Segurança - Revogação/Anulação de multa ambiental - ITALO 
LANFREDI S/A INDUSTRIAS MECANICAS - Vistos. Homologo a desistência apresentada a fls.62 e, em consequência, julgo 
EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. Oficie-se por e-mail ao E. 
Tribunal comunicando a extinção para instruir o agravo de instrumento. Em face da extinção, desnecessário o prazo para 
recurso. Certifique-se, imediatamente, o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. P.R.I.C. 
Monte Alto, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: MARCOS ROBERTO MESTRE (OAB 172026/SP)

Processo 0000161-51.2015.8.26.0368 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Brasilina Hoffmann Dadario - LAERTE BENEDITO DADARIO - - Magali da Silva Soares - Posto isso, homologo o acordo celebrado 
entre as partes e, em consequência, julgo EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 
269, inciso III, do Código de Processo Civil. Em face da extinção, desnecessário aguardar-se o prazo para recurso. Arbitro os 
honorários advocatícios ao Advogado dos requeridos em R$350,59 (60%), expedindo-se certidão. Certifique-se, imediatamente, 
o trânsito em julgado e arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. P.R.I.C. - ADV: MARCEL GUSTAVO BAHDUR 
VIEIRA (OAB 184768/SP), ANIZ HADDAD (OAB 22799/SP)

Processo 0000317-10.2013.8.26.0368 (036.82.0130.000317) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Madeu e Costa 
Ltda - Leandra Cristiana Oliveira Alexandre - Fls.84: aguarde-se por 30 dias. Após, vista à exequente. - ADV: JENIFFER MARIA 
DORIGAN (OAB 263055/SP)

Processo 0000396-18.2015.8.26.0368 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - P.P.D.A. - N.P.R. - Vistos. 
CITE-SE o executado NELSON PEREIRA RIBOLDI, (endereço acima), para os termos da execução, cuja cópia da petição inicial 
segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertido do prazo 3 (três) dias para efetuar o pagamento do débito 
no valor de R$800,57 (oitocentos reais e cinquenta e sete centavos) - devidamente atualizado e acrescido das pensões que 
se vencerem ao longo desta execução - ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena 
de lhe ser decretada a prisão civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa 
Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento 
desta. - ADV: THIAGO MENDES OLIVEIRA (OAB 259301/SP), RAFAEL MIRANDA COUTO (OAB 278839/SP), MARCIO JOSE 
TUDI (OAB 287161/SP)

Processo 0000435-15.2015.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Condomínio - Luciano Biscola - MARISA CONCEICAO 
BISCOLA PAGANO - - ALESSANDRO PAGANO - - Magali Aparecida Biscola - - Marly Izilda Biscola - - Monica Biscola - - 
Rubens David - - Osvaldo Biscola Neto - - Izilda Aparecida Biscola - Decisão-Carta AR - Citação - Rito Ordinário - Cível - ADV: 
REYNALDO JOSE DE MENEZES BERGAMINI (OAB 311519/SP)

Processo 0000439-52.2015.8.26.0368 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - F.P.S. - Vistos. CITE-
SE o executado MARCELO DOS SANTOS, no endereço acima indicado, para os termos da execução, cuja cópia da petição 
inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertido do prazo 3 (três) dias para efetuar o pagamento 
do débito no valor de R$651,60 (seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) - devidamente atualizado e acrescido 
das pensões que se vencerem ao longo desta execução - ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de 
fazê-lo, sob pena de lhe ser decretada a prisão civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. 
Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias 
ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Sevlem Geraldo Pivetta Intime-se. Monte Alto, 05 de fevereiro de 2015. 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 
- ADV: SEVLEM GERALDO PIVETTA (OAB 88348/SP)

Processo 0000458-58.2015.8.26.0368 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.A.C. - A.S.C. - Vistos. Com a instalação do 
CEJUSC na comarca, possibilitou-se a pacificação dos conflitos de interesses antes da entrega da prestação jurisdicional, 
mediante realização de audiência visando à conciliação das partes. Assim, como consequência da Resolução CNJ nº125/2010, 
designo audiência preliminar de conciliação para o dia 24 de FEVEREIRO de 2.015, às 9:45 horas a ser realizada no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC (situado na Rua dos Lírios, nº256, Jardim Paraíso, em Monte Alto-SP). 
CITE-SE o Requerido, consignando-se que o prazo de 15 dias para apresentação da resposta começará a fluir a partir da data 
da audiência, se, por algum motivo, não for obtida a conciliação. Consigno que não sendo contestada a ação presumir-se-ão 
aceitos verdadeiros os fatos alegados na inicial. INTIME-SE a parte autora. O pedido para fixação de alimentos provisórios 
será objeto de deliberação após a realização da audiência, caso não haja acordo. Servirá a presente, por cópia assinada 
digitalmente, como MANDADO para citação do requerido e intimação da autora. Intimem-se. - ADV: PAULO ROBERTO TERCINI 
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FILHO (OAB 331110/SP)

Processo 0000485-41.2015.8.26.0368 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - H.G.M. - F.S.C. - 
Vistos. Defiro a gratuidade. Anote-se. CITE-SE o executado MARCELO DOS SANTOS (Av. Nossa Senhora Aparecida, 981, 
Sertãozinho-SP), para os termos da execução, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, 
ficando advertido do prazo 3 (três) dias para efetuar o pagamento do débito no valor de R$293,16 (duzentos e noventa e três 
reais e dezesseis centavos) - devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo desta execução - ou 
comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de lhe ser decretada a prisão civil. Servirá a 
presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável 
cumpra-se, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Sandra do 
Carmo Fumes Miranda (OAB/SP 247.872). Intime-se. Monte Alto, 09 de fevereiro de 2015 - ADV: SANDRA DO CARMO FUMES 
MIRANDA (OAB 247872/SP)

Processo 0000584-89.2007.8.26.0368 (368.01.2007.000584) - Procedimento Sumário - Clarice de Mendonça Perina - Banco 
Unibanco Uniao de Bancos Brasileiros Sa - Vistos. Homologo o acordo de fls.170/171. Houve o cumprimento da obrigação 
(CPC, art.794, I). Expeça-se a guia de levantamento do depósito de fls.160, em favor da Autora, consignando na guia o nome do 
Advogado, Dr. Marcos Roberto Mestre - OAB/SP 172.026 (fls.171). Após, arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. 
Int. - ADV: MARCOS ROBERTO MESTRE (OAB 172026/SP), MARUY VIEIRA (OAB 144661/SP), IVO PARDO (OAB 36083/SP), 
IVO PARDO JÚNIOR (OAB 213666/SP)

Processo 0000610-53.2008.8.26.0368 (368.01.2008.000610) - Procedimento Ordinário - Rovair Aparecido Ianili - - Antonia 
Izilda Tercino Ianili - Municipio de Monte Alto Sp - Cumpra-se o V. Acórdão. Proceda-se às necessárias anotações quanto ao 
retorno dos autos do Tribunal. Vista aos Autores para o oferecimento dos cálculos de execução. - ADV: MARIA CRISTINA 
ZAUPA ANTONIO (OAB 214699/SP), CARLOS ADALBERTO RODRIGUES (OAB 106374/SP), ELCIO PADOVEZ (OAB 74524/
SP), MAURICIO FASSIOLI RAMOS JUNIOR (OAB 251340/SP), MARIA ELISA ROSSI (OAB 149652/SP), JULIANELLI CALDEIRA 
ESTEVES STELUTTE (OAB 190976/SP)

Processo 0000642-48.2014.8.26.0368 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - Rodoviario 
Monte Alto Ltda Epp - - Mauricio Faloppa - - Ana Silvia Braga Faloppa - Aguarde-se provocação, por 30 dias. - ADV: EDUARDO 
JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0000967-67.2007.8.26.0368 (368.01.2007.000967) - Procedimento Sumário - Pagamento - Pisolar Monte Alto Ltda 
Epp - Sidnei Donizeti Galatti - Vistos. Com a instalação do CEJUSC na comarca, possibilitou-se a pacificação dos conflitos de 
interesses mediante realização de audiência visando à conciliação das partes. Assim, como consequência da Resolução CNJ 
nº125/2010, designo audiência de conciliação para o dia 24 de FEVEREIRO de 2.015, às 9:15 horas a ser realizada no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC (situado na Rua dos Lírios, nº256, Jardim Paraíso, em Monte Alto-
SP). INTIME-SE o executado para comparecimento. A parte deverá ser intimada na pessoa do Advogado, pela imprensa oficial. 
Servirá a presente, por cópia assinada digitalmente, como MANDADO para citação do requerido e intimação da autora. Intimem-
se. - ADV: ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP), CRISTIANE RAQUEL DE ALENCAR (OAB 168822/SP)

Processo 0002097-63.2005.8.26.0368 (368.01.2005.002097) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Milton A da Silva & Cia Ltda - Reinaldo Luis Baldassi - - Renata Costa Baldassi - - Denise Baldassi - - Renata 
Devito Costa Ramos Abreu - Alice Alves Baldassi - Vistos. Proceda-se ao necessário para a realização da penhora on-line, 
com bloqueio e transferência imediatos. Intime-se. - ADV: SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN (OAB 324988/SP), JOÃO 
BATISTA PERCHE BASSI (OAB 168922/SP), MAURICIO FASSIOLI RAMOS JUNIOR (OAB 251340/SP), SABRINA GIL SILVA 
MANTECON (OAB 230259/SP)

Processo 0002263-56.2009.8.26.0368 (368.01.2009.002263) - Cumprimento de sentença - Jose Carlos da Silva Brilhante 
- Heleno Daniel Delphino - Vistos. Com base no artigo 601 do Código de Processo Civil, tendo o executado resistido, 
injustificadamente, à ordem judicial (art.600, III, do CPC) constituindo essa atitude ato atentatório à dignidade da justiça, aplico-
lhe a multa de 20% sobre o valor do débito indicado, que será revertido em proveito do credor. Manifeste-se o exequente em 
termos de prosseguimento. - ADV: MARCELO ZOCCHIO DE BRITO (OAB 258781/SP), JOAO CARLOS GERBER (OAB 62961/
SP)

Processo 0002285-90.2004.8.26.0368 (368.01.2004.002285) - Procedimento Sumário - Volmir Antonio da Silva - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o autor acerca da proposta de acordo formulada pelo INSS. - ADV: CAMILA 
CAVARZERE DURIGAN (OAB 245783/SP), SABRINA DANIELLE CABRAL (OAB 264035/SP), MARIO LUCIO MARCHIONI (OAB 
122466/SP), LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP)

Processo 0002372-31.2013.8.26.0368 (036.82.0130.002372) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
P.P.D.A. - N.P.R. - Considerando que não se chegou a proceder à avaliação (fls.118), apresente o exequente, o valor de mercado 
atual do veículo GM/MONZA SLE ano/modelo 1991/1992, pela Tabela Fipe, esclarecendo se tem interesse na adjucação do 
carro pelo valor tabelado. - ADV: THIAGO MENDES OLIVEIRA (OAB 259301/SP), MARCIO JOSE TUDI (OAB 287161/SP)

Processo 0002559-30.1999.8.26.0368 (368.01.1999.002559) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Banco 
do Brasil Sa - Paulo Roberto de Siqueira Junior - Vistos. Com base no artigo 601 do Código de Processo Civil, tendo o executado 
resistido, injustificadamente, à ordem judicial (art.600, III, do CPC) constituindo essa atitude ato atentatório à dignidade da 
justiça, aplico-lhe a multa de 20% sobre o valor do débito indicado, que será revertido em proveito do credor. Manifeste-se a 
exequente em termos de prosseguimento. - ADV: DANILO RIBEIRO LOBO (OAB 28045/SP), ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI 
DA SILVA (OAB 216838/SP), WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 105090/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE 
BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0003026-04.2002.8.26.0368 (368.01.2002.003026) - Monitória - Cheque - Renato Takamiya - Maria Aparecida 
Piovezan Branco - - Aparecida Lucimar Branco Dorigan - - Patrícia Andréa Branco - - Giovanna Elizandra Branco - Aparecida 
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Juraci Branco Tosetti - Providencie o exequente o recolhimento de diligências para intimação das executadas acerca dos 
bloqueios on-line realizados. - ADV: MARCEL GUSTAVO BAHDUR VIEIRA (OAB 184768/SP), JOAO CARLOS GERBER (OAB 
62961/SP)

Processo 0003098-39.2012.8.26.0368 (368.01.2012.003098) - Procedimento Ordinário - Cheque - Cojiba Supermercados 
Ltda - Marcos Samuel Oliveira da Silva - - Marcia de Oliveira - Fls.154/155: esclareça a exequente se houve decisão reconhecendo 
o crédito previdenciário do executado nos autos que menciona, anexando documento comprobatório. - ADV: FÁBIO HENRIQUE 
ROVATTI (OAB 238058/SP), ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP)

Processo 0003289-31.2005.8.26.0368 (368.01.2005.003289) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral 
- Roberto Ribeiro Peixinho - Alceu Luiz Lucente - Vistos... ROBERTO RIBEIRO PEIXINHO move a presente exceção de pré-
executividade em face de PAULO SÉRGIO CURTI, sustentando, em síntese, que foi condenado ao pagamento de honorários 
sucumbenciais no importe de 20% do valor atribuído à causa. Afirma que o valor apresentado pelo excepto é excessivo, uma 
vez que há a incidência de juros e multas indevidas, devendo ser acolhido o valor de R$9.838,56. Pede o acolhimento da 
exceção de pré-executividade (fls. 443/448). Juntou documentos (fls. 449/450). Em resposta, manifestou-se o excepto a fls. 
457/459, arguindo, preliminarmente, que o excipiente utilizou-se de meio inadequado para questionar o valor da execução. No 
mérito, sustenta que não há excesso no valor cobrado. Pede a improcedência da exceção de pré-executividade. É o relatório. 
Fundamento e DECIDO. A exceção de pré-executividade não merece ser conhecida. Com efeito, a exceção de pré-executividade 
constitui-se um meio pelo qual o devedor pode, através de uma simples petição, defender-se apresentando matérias previamente 
expostas e capazes de macular a execução. É cediço que este meio de defesa tem seu uso restrito a matérias de ordem pública 
e as questões nas quais, de plano, já se possa vislumbrar o insucesso da execução aforada. Ademais, já restou pacificado pela 
jurisprudência o entendimento de que caso haja necessidade de qualquer forma de apuração da verossimilhança das alegações, 
a exceção de pré-executividade mostrar-se-á inadequada. Neste sentido, conforme leciona Humberto Theodoro Junior: É 
assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar a exceção de pré-executividade, 
independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se 
referir a matéria de ordem pública e ligadas às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. O que se reclama 
para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versar ela sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. 
Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior 
complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos 
(in Processo de Execução e Cumprimento de Sentença, 25ª ed., 2008, p. 439). (grifei). Na espécie, observo que a questão 
depende de realização de perícia contábil, uma vez que as partes controvertem com relação ao quantum devido. Ocorre, 
porém, que a exceção de pré-executividade é meio de defesa adequado para suscitar matérias de ordem pública ou que sejam 
cognoscíveis sem a necessidade de dilação probatória, o que não é o caso. Inviável, portanto, o conhecimento da presente 
exceção, devendo o excepto, se desejar, valer-se do instrumento processual adequado. Isto posto, DEIXO DE CONHECER a 
exceção de pré-executividade de fls. 443/448. Prossiga-se com a excução. Intimem-se. - ADV: PAULO SERGIO CURTI (OAB 
192640/SP), ANDRÉ GUSTAVO VEDOVELLI DA SILVA (OAB 216838/SP)

Processo 0003623-65.2005.8.26.0368 (368.01.2005.003623) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do 
Brasil Sa - Maria Clarice Marino Pereira - Fls.451: aguarde-se por 15 dias. - ADV: JOSE LUIZ BASILIO (OAB 65839/SP), JOSE 
HENRIQUE FRASCA (OAB 16920/SP), WAGNER APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 105090/SP), MARINA EMILIA BARUFFI 
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0004268-75.2014.8.26.0368 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - BARBIZAN DA CONSTRUÇÃO LTDA 
- EPP - ROSANA CRISTINA ALVES LAUER - Certificado que transcorreu “in albis” o prazo de 05 dias para a executada indicar 
bens passíveis de penhora. Manifeste-se a exequente sobre os bens relacionados pelo oficial de justiça (fls. 60), requerendo o 
que de direito. - ADV: RENAN MURIEL AGRIÃO (OAB 343872/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP), 
DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP)

Processo 0004505-85.2009.8.26.0368 (368.01.2009.004505) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Carlos Roberto da Silva - Boe e Boer Auto Posto Ltda - Cite-se e intime-se, ficando a ré advertida do prazo de 15 (quinze) dias 
para apresentar resposta, sob pena de ser presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 
285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia assinada digitalmente, como mandado. Cumpra-se na forma e 
sob as penas da Lei. - ADV: ESTEVAN TOZI FERRAZ (OAB 230862/SP)

Processo 0004575-29.2014.8.26.0368 - Interdição - Tutela e Curatela - F.R.T. - Deverá o autor, providenciar o comaprecimento 
em Cartório, da Sra. FATIMA REGINA THOMAZ, na qualidade de Curadora, a fim de assinar o TERMO DE COMPROMISSO DE 
CURADOR DEFINITIVO lavrado nos autos. - ADV: SABRINA GIL SILVA MANTECON (OAB 230259/SP)

Processo 0004583-89.2003.8.26.0368 (368.01.2003.004583) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Auto Posto 
Cidade Sonho Ltda - Cerealista Santa Lucia Monte Alto Ltda Me - - Eduardo Minoru Abe - - Fabiane Freschi Gibertoni Abe - 
Aguarde-se provocação, por 30 dias. - ADV: MAURICIO ULIAN DE VICENTE (OAB 150230/SP), ADILSON ALEXANDRE MIANI 
(OAB 126973/SP), SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP)

Processo 0004632-18.2012.8.26.0368 (368.01.2012.004632) - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos 
Econômicos - Dirce Derico - - Leci Lopes - - Nelson Sanches Fernandes - Banco do Brasil Sa - Intime-se o Banco do Brasil S/A, 
na pessoa do Advogado, acerca do bloqueio on-line realizado (R$2.511,10) e aguarde-se o decurso do prazo de 15 dias para 
eventual impugnação. - ADV: DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO 
(OAB 253728/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), LUCIANA FRANCISCO FAGUNDES DE ALMEIDA (OAB 
298236/SP)

Processo 0004740-23.2007.8.26.0368 (368.01.2007.004740) - Monitória - Cheque - Fundo de Investimento Em Direitos 
Creditórios Não Padronizados Pcg Brasil Multicarteira - Certifico e dou fé que, as pesquisas realizadas junto ao sistema 
RENAJUD, acerca de veículos registrados em nome do(a) executado(a), restaram infrutíferas. Certifico, ainda, que esta nova 
versão do RENAJUD não possibilitou a impressão do comprovante da pesquisa realizada. Nada Mais. - ADV: RICARDO RAMOS 
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BENEDETTI (OAB 204998/SP)

Processo 0004740-76.2014.8.26.0368 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Evanilde 
Aralli - - FERNANDO HENRIQUE MARTINELI - - Odila Donega Della Vechia - - PATRICIA UME NARITA - BANCO DO BRASIL S/A 
- Manifestem-se os autores acerca da impugnação. - ADV: DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP), RAPHAEL 
RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0004782-04.2009.8.26.0368 (368.01.2009.004782) - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Bradesco 
Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Fundição Venutos Ltda Epp - - Gersio Geraldine - - Ana Maria Bueno Geraldini - Fls.291: 
defiro. Aguarde-se por 5 dias. - ADV: DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE 
CAMARGO (OAB 253728/SP), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP), MARIA LUCILIA GOMES (OAB 
84206/SP)

Processo 0004857-67.2014.8.26.0368 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Sonia Aparecida Fumes Fiorin 
- NELSON ESTEVAM MARQUES - Vistos. Fls.44: ante a notícia de descumprimento do acordo firmado entre as partes, defiro a 
penhora em bens livres (móveis ou imóveis) de propriedade do devedor. O valor do crédito buscado é de R$3.143,75, conforme 
cálculo discriminado de fls.45. O oficial de Justiça deverá lavrar auto de penhora e depósito, bem como proceder à AVALIAÇÃO 
dos bens penhorados INTIMANDO-SE o executado NELSON ESTEVAN MARQUES acerca da constrição e avaliação. Servirá a 
presente, por cópia assinada digitalmente, como mandado. Intimem-se. - ADV: ELIO MARCOS MARTINS PARRA (OAB 115031/
SP)

Processo 0004883-65.2014.8.26.0368 - Cumprimento de sentença - Duplicata - Rede Recapex Pneus Ltda - Paulo Valter de 
Araujo - Manifeste-se o credor(a) em termos de prosseguimento, apresentando a memória atualizada de seu crédito, inclusive 
com a multa de que trata o artigo 475-J, do Código de Processo Civil. - ADV: RICARDO ALEXANDRE IDALGO (OAB 189667/
SP)

Processo 0004975-43.2014.8.26.0368 - Exibição - Provas - Aline Daiane Nunes - Banco Panamericano S/A - Forme-se o 
SEGUNDO VOLUME a partir de fls.201. Cumpra-se a determinação de fls.244, desentranhando-se os documentos mencionados 
e providenciando o encaminhamento ao destinatário. Sem prejuízo, recebo o recurso de apelação, em ambos os efeitos, porque 
satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Vista ao Banco-réu para contrarrazões. - ADV: ELOISA VITORIO (OAB 245192/
SP), RAFAEL MIRANDA COUTO (OAB 278839/SP), MARCIO JOSE TUDI (OAB 287161/SP), THIAGO MENDES OLIVEIRA 
(OAB 259301/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0004998-86.2014.8.26.0368 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - LIZIRIA 
D. ROSSI DE MIRANDA - BANCO DO BRASIL S/A - Manifeste-se a autora acerca da impugnação. - ADV: SANDRA DO CARMO 
FUMES MIRANDA (OAB 247872/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0005140-90.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Seguro - Keli Ferreira de Vasconcelos - Porto Seguro 
Cia de Seguros Gerais - Vistos... Cuida-se de ação de cobrança de seguro obrigatório ajuizada por KELI FERREIRA DE 
VASCONCELOS em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, todos devidamente qualificados, alegando, 
em síntese, que, no dia 06/07/2014, envolveu-se em acidente de trânsito, sofrendo diversas lesões que a incapacitam para 
o exercício de suas atividades habituais. Argumenta que, de acordo com a legislação que regulariza a matéria, faz jus ao 
recebimento do seguro obrigatório, pois portadora de invalidez permanente, cujo grau será aferido em perícia judicial. Pede 
a procedência da ação (fls. 02/06). Trouxe documentos (fls. 07/24). Citada, a requerida ofereceu contestação, na qual pediu, 
preliminarmente, a sua exclusão do polo passivo da presente ação, bem como a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios 
do Seguro DPVAT. Suscitou, ainda, outras preliminares devido à ausência de pressuposto processual e falta de interesse de 
agir. Quanto ao mérito, resistiu ao pedido deduzido pela autora, argumentando que não existe prova da alegada incapacidade. 
Quanto ao mais, teceu considerações sobre a necessidade da realização de perícia médica e sobre a fixação da indenização 
à luz da Súmula 474 do STJ, discorrendo, ainda, sobre os juros de mora e correção monetária em caso de procedência da 
pretensão (fls. 31/39). Houve réplica (fls. 58/66). Pois bem. Sem fundamento a pretensão de retificação/inclusão no polo passivo 
da lide da Seguradora Líder dos Consórcios, bem como a exclusão da requerida, posto que a presente ação pode ser proposta 
em face de qualquer seguradora pertencente ao seguro obrigatório (DPVAT ). Aliás sobre o tema: “Processual civil. Recurso 
especial. Agravo no agravo de instrumento. Seguro obrigatório. Acidente de trânsito. Seguradora. Legitimidade passiva. (...) - 
Qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 
obrigatório assegurado direito de regresso. (...) Agravo não provido.” (AgRg no Ag 742443-RJ, rel. Min. NANCY ANDRIGHI 3ª 
T., j. 04/04/2006 ). “Acidente de trânsito. Morte. Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. 1. A ação de cobrança de seguro 
DPVAT pode ser manejada, em tese, contra qualquer seguradora integrante do consórcio, nos termos da lei, não havendo 
qualquer necessidade de qualquer alteração no polo passivo da demanda. 2.(...) 3. Negaram provimento ao recurso.” ( Apelação 
com revisão nº 0011771-38.2010.8.26.0482 25ª Rel. Des. VANDERCI ÁLVARES j. 25/07/2013 ). As demais preliminares arguidas 
em contestação não merecem igualmente ser acolhidas. Isso porque o laudo do IML não pode ser considerado documento 
essencial à propositura da ação, revelando, outrossim, verdadeira incursão no meritum causae. Logo, merece ser repelida a 
preliminar arguida, não havendo que se falar em ausência de pressuposto processual. Ademais, não há que se falar em falta de 
interesse processual da autora pelo não esgotamento prévio da via administrativa. A exordial permite a perfeita compreensão do 
pedido e os documentos juntados são suficientes para se averiguar a existência do direito para a propositura da ação e dos fatos 
alegados. Outrossim, o requerimento prévio no âmbito administrativo não constitui pressuposto ou condição de admissibilidade 
para a propositura da ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório (DPVAT), mormente porque o aludido ajuizamento 
prescinde do exaurimento da esfera administrativa. Assim, é de se reputar como presente, in casu, o interesse processual da 
autora, consubstanciado no intuito de buscar judicialmente a indenização securitária que entende fazer jus, em respeito ao 
princípio constitucional do amplo acesso à Justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República: “A lei não 
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. As demais questões arguida pela ré dizem respeito ao 
mérito e dependem da regular instrução processual. Observo, ainda, que não há nulidades a serem conhecidas ou quaisquer 
outras irregularidades a serem sanadas. Dou o feito por saneado. Divergem as partes acerca do grau de incapacidade que 
acomete a autora a ponto de justificar a cobrança indenizatória pleiteada. Necessário se faz, para o deslinde da controvérsia, 
por ora, a produção da prova pericial. Faculto às partes, pelo prazo de 10 dias, a indicação de assistente técnico e a formulação 
de quesitos. Após, oficie-se ao IMESC solicitando a designação de data para realização de exame pericial na autora. O ofício 
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deverá ser instruído com cópia das principais peças do processo, especialmente dos quesitos apresentados pelas partes. 
Intimem-se todos os interessados. Int. - ADV: ESTEVAN TOZI FERRAZ (OAB 230862/SP), CESAR EDUARDO LEVA (OAB 
270622/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 0005223-14.2011.8.26.0368 (368.01.2011.005223) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Banco do Brasil Sa - Cca Companhia Comercial de Aluminios Ltda Me - - Odair Paulo Rebonato - - Ivete Aparecida 
Pugliesi Rebonato - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 368.2014/008645-7, dirigi-me ao endereço indicado, onde em 15/01/2015, INTIMEI IVETE APARECIDA PUGLIESI 
REBONATO e ODAIR PAULO REBONATO, do inteiro teor dos termos deste mandado e da penhora realizada. Eles ficaram 
cientes e exararam suas assinaturas na frente deste. Certifico mais, que DEIXEI DE PROCEDER A AVALIAÇÃO dos veiculos 
penhorados, visto que os devedores declararam não mais os possuir e que os mesmos foram vendidos há cerca de quatro anos, 
desconhecendo seus paradeiro. O referido é verdade e dou fé. - ADV: JOSE HENRIQUE FRASCA (OAB 16920/SP), MARINA 
EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), JOSÉ HENRIQUE FRASCÁ JUNIOR (OAB 258747/SP)

Processo 0005233-53.2014.8.26.0368 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Takassi Takamia - Sueli de Oliveira Vicentin 
- À vista da manifestação das partes e, como consequência da Resolução CNJ nº125/2010, designo audiência de conciliação 
para o dia 24 de FEVEREIRO de 2.015, às 10:00 horas a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
- CEJUSC (situado na Rua dos Lírios, nº256, Jardim Paraíso, em Monte Alto-SP). As partes serão intimadas na pessoa dos 
respectivos Advogados. Int. - ADV: SONIA MARIA SCHINEIDER FACHINI (OAB 64227/SP), JOSE LUIZ BASILIO (OAB 65839/
SP)

Processo 0005257-81.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Guarda - I.A.C. - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé haver 
decorrido nestes autos o prazo de sobrestamento requerido pelas partes consoante Termo de Audiência de fls. 31/32. Ato 
contínuo, faço vista destes autos à requerente, nos termos do r. Despacho de fls. 33. - ADV: FABIANA TEIXEIRA BRANCO (OAB 
202084/SP)

Processo 0005707-24.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Antonia Marcelino Frazão de 
Araujo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se a parte autora sobre a contestação apresentada. - ADV: RAFAEL 
DUARTE RAMOS (OAB 269285/SP), CESAR EDUARDO LEVA (OAB 270622/SP), ESTEVAN TOZI FERRAZ (OAB 230862/SP)

Processo 0005797-32.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria Jose da Silva 
Garcia - Caixa de Previdencia dos Funcionarios do Banco do Brasil PREV - - Cooperforte - Cooperativa de Economia e Credito 
Mutuo dos Funcionarios de Instit.fin.publ.fed. Ltda - Fls.40/54: a questão relativa à antecipação da tutela restou decidida, 
competindo à parte valer-se de recurso adequado à modificação. Aguarde-se as citações e eventuais respostas. - ADV: RENAN 
MURIEL AGRIÃO (OAB 343872/SP), DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE 
CAMARGO (OAB 253728/SP)

Processo 0005825-97.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Carmem Isabel Pacheco 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se a parte autora sobre a contestação apresentada. - ADV: ANDRÉ 
AUGUSTO LOPES RAMIRES (OAB 253782/SP), RAPHAELA ROSSI MARTINS (OAB 322546/SP)

Processo 0005828-52.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Luiz Gustavo Faveri - Elmaz 
Comercio de Veiculos Ltda - Manifeste-se a parte autora sobre a contestação apresentada. - ADV: ADILSON ALEXANDRE 
MIANI (OAB 126973/SP), MARCOS AFONSO DA SILVEIRA (OAB 159145/SP)

Processo 0005854-50.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Luiz Gustavo Barão Cola 
- Caixa Consórcios Sa Administradora de Consórcios - - Vanderlei José Bego - Fls.92: aguarde-se por 5 dias. - ADV: FABIO 
EDUARDO DE LAURENTIZ (OAB 170930/SP)

Processo 0005873-56.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Alisson Breno Nardocci - Andre 
Luiz Barbizan - Manifeste-se a parte autora sobre a contestação apresentada. - ADV: DANILO RODRIGUES DE CAMARGO 
(OAB 254510/SP), WELLINGTON CARLOS SALLA (OAB 216622/SP)

Processo 0005935-96.2014.8.26.0368 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - ANTONIO 
FRANCISCO JERONIMO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Manifeste-se a parte autora sobre a 
contestação apresentada. - ADV: ESTEVAN TOZI FERRAZ (OAB 230862/SP), ANDRÉ AUGUSTO LOPES RAMIRES (OAB 
253782/SP), CESAR EDUARDO LEVA (OAB 270622/SP)

Processo 0006124-74.2014.8.26.0368 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - SILVESTER WILLIAM 
CAMASSUTI ME - Banco Bradesco S/A - Manifeste-se o embargante acerca da contestação apresentada. - ADV: MARISA JULIA 
SALVADOR (OAB 63639/SP), PAULO EDUARDO CARNACCHIONI (OAB 36817/SP), LUIZ JOAQUIM BUENO TRINDADE (OAB 
81762/SP)

Processo 0006985-31.2012.8.26.0368 (368.01.2012.006985) - Monitória - Cheque - Vidracaria Monte Alto Ltda - Defiro a 
adjudicação da motocicleta penhorada, pelo valor da avaliação (R$2.200,00 - fls.87), lavrando-se o respectivo auto. Após, 
aguarde-se o decurso de prazo para embargos à adjudicação e de terceiros. Int.(Deverá o autor comparecer em cartório a 
fim de asinar o auto de adjudicação do seguinte bem: Honda/CG 125 Titan, de cor azul, ano/modelo 1999/1999, placa CMZ-
0672, RENAVAM nº 713732210) - ADV: SERGIO ANTONIO ZANELATO JUNIOR (OAB 135083/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE 
CAMARGO (OAB 253728/SP)

Processo 0007385-21.2007.8.26.0368 (368.01.2007.007385) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Hsbc Bank 
Brasil Sa Banco Multiplo - Antonio Aparecido Batista Monte Alto Me - - Antonio Aparecido Batista - Manifeste-se o Banco-credor 
quanto ao prosseguimento. - ADV: KATIA HELENA GIL GARCIA (OAB 217761/SP), MARCEL GUSTAVO BAHDUR VIEIRA (OAB 
184768/SP), MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP)
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Processo 0007667-93.2006.8.26.0368 (368.01.2006.007667) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Espólio de Maria Esteves - Jose Ademir Scardelato - - Rubens Valentim Scardelato - Aguarde-se provocação, por 30 
dias. - ADV: FRANCELINO ROGERIO SPOSITO (OAB 241525/SP), JOSE LUIZ BASILIO (OAB 65839/SP)

Processo 3000629-32.2013.8.26.0368 - Cumprimento de sentença - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Aparecida Pereira 
Mathias - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Os autos foram julgados, conforme sentença proferida. Autorizo o 
levantamento dos depósitos, através de alvará judicial, com o prazo de 60 dias. Após, arquivem-se os autos com as anotações 
necessárias. Int. (Providencie-se a retirada do alvará) - ADV: VERONICA GRECCO (OAB 278866/SP), WILLIAM JUNQUEIRA 
RAMOS (OAB 258337/SP)

Processo 3000711-63.2013.8.26.0368 - Monitória - Cheque - Adoniro Devasio Junior - Denise Lira - Nos termos do artigo 
791, inciso III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução. Aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: DANILO 
RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP)

3ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA AGUIAR PIZETA DE SANCTIS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MATEUS MARCUSSI MIQUELIN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0045/2015
Processo 0000279-27.2015.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - I.R.M. - M.S.W. - 1) Defiro à 

parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se na autuação e na rede. 2) Indefiro o pedido de alimentos 
provisionais pleiteados na inicial, uma vez que não nos autos há qualquer indício a revelar a paternidade aduzida. 3) Cite(m)-se 
e intime(m)-se sobre os termos da presente ação, ficando o(s) requerido(a)(s) advertido(a)(s) do prazo de 15(quinze) dias para 
apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do art. 
285 e 319, ambos do CPC. Int. - ADV: JOSÉ HENRIQUE FRASCÁ JUNIOR (OAB 258747/SP)

Processo 0000351-14.2015.8.26.0368 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K.M.C.F. - J.C.F. - 1) Defiro à PARTE 
AUTORA os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se (rede e autuação). 2) Ante a falta de elementos probatórios 
nos autos, arbitro os alimentos provisórios em favor do(a)(s) menor(es), no valor de 1/3 do salário mínimo, mensalmente, 
devidos a partir da citação. 3) Designo audiência de tentativa de conciliação para a data de 05 de MARÇO p.f., às 09:00 
horas. 4) Cite(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s), consignando-se de que se por algum motivo não for obtida a conciliação, será 
designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que poderá, querendo, apresentar contestação, bem como 
para comparecer acompanhado(a)(s) de Advogado(a)(s) e testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, sob pena 
de revelia. Fica deferido o uso das prerrogativas do artigo 172 e §§1º e 2º do CPC. 5) Intimem-se pessoalmente as partes para 
comparecerem na audiência de tentativa de conciliação, SEM PREJUÍZO DE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERENTE 
PROVIDENCIAR O COMPARECIMENTO RESPECTIVO, A VIABILIZAR A CONCILIAÇÃO DAS PARTES. A audiência ocorrerá no 
CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS (CEJUSC) desta Comarca, que se localiza no seguinte endereço: Rua 
dos Lírios, nº 256, Jd. Paraíso, Monte Alto / SP. O mandado, após cumprido, deverá ser devolvido em Cartório pelo(a) Oficial(a) 
de Justiça COM ANTECEDÊNCIA DE PELO MENOS 1(UMA) SEMANA ANTES DA AUDIÊNCIA RETRO, para fins de adequar a 
pauta do CEJUSC. Int. - ADV: ELIANE LOURENÇO (OAB 268610/SP)

Processo 0000466-35.2015.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Bancários - Edmilson Sales - BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - Observo que a parte autora pretende que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária, 
mediante afirmação de que é pobre na acepção jurídica do termo. Por outro lado, o Estado de São Paulo mantém convênio com 
a Ordem dos Advogados do Brasil, destinado à prestação de justiça gratuita aos necessitados. Para nomeação de advogado 
ao interessado, em razão do referido convênio, a Ordem dos Advogados realiza minuciosa averiguação sobre a capacidade 
econômica do pretendente. O mesmo ocorre quando a prestação da assistência é efetuada diretamente pela Procuradoria 
do Estado. Tendo em vista que a parte requerente não se submeteu a tal verificação quanto à sua condição econômica, não 
se pode concluir, ao menos neste momento, que é pobre para o fim de obter o benefício almejado. De observar-se, ademais, 
que tem havido excessivos pedidos de concessão de justiça gratuita diretamente em Juízo, em especial após o advento da 
Lei Estadual nº 11.608/03 (que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de natureza forense), com 
facilidade de obtenção da benesse, porquanto o Magistrado não dispõe, de antemão, de elementos suficientes para avaliar 
a capacidade econômica do pretendente. O mesmo ocorre, de ordinário, em relação à parte adversária, que, em face das 
dificuldades encontradas, deixa de oferecer impugnação ao benefício indevidamente concedido. Nessa ordem de ideias, 
objetivando resguardar o interesse público e impedir a indevida concessão do benefício da gratuidade a quem a ele não faz 
jus, determino que a parte autora, em 10 dias, apresente documentação hábil à demonstração de sua real condição econômica, 
DEVENDO juntar o holerite (ou qualquer outro comprovante de rendimentos) referente aos três últimos meses de trabalho 
assalariado, BEM COMO cópia da última declaração de imposto de renda, podendo juntar, ainda, conta de água e energia 
elétrica, certidão imobiliária, da CIRETRAN, tudo a permitir a este Juízo a aferição de sua condição financeira. Decorrido o 
prazo supra, conclusos com URGÊNCIA. Int. - ADV: LETICIA MANOEL GUARITA (OAB 254543/SP)

Processo 0000635-56.2014.8.26.0368 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Neuza Aparecida Fernandes Dias 
de Castro - Jair Dias de Castro - Vistos. Fls. 69: defiro o desentranhamento da guia de fls. 53/54, mediante recibo e traslado 
nos autos, a ser entregue à inventariante ou sua advogada. Sem prejuízo, concedo o prazo solicitado (60 dias), devendo a 
inventariante, após o decurso do prazo em apreço, providenciar o que de direito para dar normal prosseguimento a estes autos. 
Int. - ADV: GIZELLI TERÇAS (OAB 277385/SP)

Processo 0000764-61.2014.8.26.0368 - Monitória - Duplicata - Comercio de Presentes Material Escolar e Cine Foto Central 
Ltda Epp - Zucchini Comercio de Ferragens Ltda - Vistos. Fls. 69/70: defiro, salientando-se que a parte exequente providenciou 
o prévio recolhimento da taxa judiciária (fls. 71/72). Assim, proceda o Supervisor de Serviços ao bloqueio da transferência e do 
licenciamento de veículo(s) pelo sistema RENAJUD, pertencentes à parte EXECUTADA, qualificada a fls. 65. Após, manifeste-
se o exequente para requerer o que entender de direito quanto ao prosseguimento do feito, providenciando, se o caso, o 
prévio depósito para as diligências do(a) Oficial(a) de Justiça, a viabilizar a penhora respectiva. Int. (fica o advogado da parte 
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exequente intimado a se manifestar nos autos, diante do bloqueio do veículo, conforme fls. 74/75) - ADV: MANOEL PAULO 
FERNANDES (OAB 323734/SP), REYNALDO JOSE DE MENEZES BERGAMINI (OAB 311519/SP), IGOR ALEXANDRE GARCIA 
(OAB 257666/SP)

Processo 0002174-57.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Guarda - I.C.B. - M.Q.S. - Vistos. 1) Defiro ao autor a 
guarda provisória dos menores W. S. B. e W. S. B.. Dispensável a lavratura do termo de guarda respectivo, por se tratar, o autor, 
de genitor dos menores. 2) Cite-se a requerida, por EDITAL, com o prazo de 20 dias, sobre os termos da presente ação (prazo 
de 15 dias para resposta). O edital deverá ser publicado por uma única vez na imprensa oficial, como expediente de ofício, 
diante da gratuidade da justiça concedida à parte autora (art. 232, § 2º, do CPC). 3) Decorrido o prazo do edital (20 dias), se não 
houver manifestação da ré dentro do prazo legal para resposta (mais 15 dias), oficie-se à Subseccional da OAB/SP local, para 
lhe ser nomeado(a) Curador(a) Especial, abrindo-se-lhe vista dos autos. 4) Ato contínuo, com ou sem a contestação da parte 
requerida ou após a manifestação do(a) Curador(a) Especial, manifeste-se a parte autora no prazo de 10(dez) dias e tornem 
conclusos. 5) Sem prejuízo do disposto supra, realize-se, desde já, Estudo Social do caso, remetendo-se à Assistente Social 
do Juízo, para tanto, cópias dos autos (fls. 02/03, 07/08 e 18/19). Prazo: 30(trinta) dias. Int. - ADV: JOSÉ HENRIQUE FRASCÁ 
JUNIOR (OAB 258747/SP)

Processo 0002728-26.2013.8.26.0368 (036.82.0130.002728) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / 
Indisponibilidade de Bens (nº 3296-18.2012.403.6102/201 - SÉTIMA VARA FEDERAL DE RIBEIRAO PRETO) - Caixa Economica 
Federal - Maria Suelly Ramos da Cruz - Vistos. 1) Providencie a parte exequente o prévio recolhimento para as diligências do(a) 
Oficial(a) de Justiça (lembrando-se que são 3 (TRÊS) atos - penhora e avaliação do bem imóvel em tela, bem como intimação 
da parte executada que reside em outra localidade, que não o imóvel a ser penhorado - fls. 30). 2) A seguir, se em termos, 
remeta-se ao(à) Oficial(a) de Justiça, a fim de que proceda à penhora e avaliação do imóvel objeto desta precatória (objeto da 
matrícula nº 18.788 do C.R.I. local), nomeando-se depositário(a) do bem, caso não se localize a parte executada para tal, no 
endereço descrito a fls. 30, o(a) atual morador(a) do imóvel a ser penhorado e avaliado. 3) A seguir, conclusos para, se o caso, 
determinar-se o praceamento do imóvel em referência (caso tenha ocorrido a efetiva intimação da parte executada a respeito da 
penhora). Int. - ADV: GUILHERME SOARES DE OLIVEIRA ORTOLAN (OAB 196019/SP), RAQUEL DA SILVA BALLIELO SIMAO 
(OAB 111749/SP)

Processo 0002886-47.2014.8.26.0368 - Notificação - Inadimplemento - Companhia Habitacional Regional de Ribeirão Preto - 
Cohab/RP - DANIEL NUNES e outro - Vistos. Fls. 46: desentranhe-se o mandado de fls. 19/21, aditando-o com o novo endereço 
indicado a fls. 46 (anote-se, inclusive, na rede informatizada), bem como para o fim de constar as mesmas advertências descritas 
na deliberação judicial de fls. 28, no que for cabível. Int. - ADV: MARCIA APARECIDA ROQUETTI (OAB 63999/SP)

Processo 0002986-36.2013.8.26.0368 (036.82.0130.002986) - Procedimento Ordinário - Cheque - Cojiba Supermercados 
Ltda - Braz Wagner Leite - Fica o advogado da parte autora intimado a se manifestar nos autos em termos de prosseguimento, 
diante do trânsito em julgado da sentença, certificado a fls. 83. - ADV: ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP)

Processo 0003205-15.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - Celso Roberto Pessoa 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1. Tendo em vista a matéria discutida nestes autos, determino a realização 
de prova pericial. 2. Nomeio como perito judicial o Sr. JOÃO CARLOS POLI, que deverá realizar a perícia no(s) local(is) onde 
a parte autora laborou em condições ditas especiais (referidas como insalubres, nocivas ou perigosas), conforme alegado na 
petição inicial, ou ainda, caso necessário, deverá realizar a perícia por similaridade, ou seja, deverá realizar a perícia a respeito 
das condições de trabalho da parte autora de maneira indireta, (caso não seja possível realiza-la no local das atividades), 
podendo valer-se, ainda, das prerrogativas do artigo 429 do Código de Processo Civil, “verbis”: “Para o desempenho de sua 
função, podem o perito e os assistentes técnicos utilizar-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo 
informações, solicitando documentos que estejam em poder de parte ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com 
plantas, desenhos, fotografias e outras quaisquer peças”, observando-se, se o caso, os documentos que instruíram a inicial. 
3. Considerando que as partes não apresentaram quesitos, concedo o prazo de 05(cinco) dias para fazê-lo, consignando-se 
que, dentro de igual prazo, poderão indicar seus assistentes-técnicos (art. 421, §1º, incisos I e II, do CPC). Sem prejuízo, 
seguem os quesitos do JUÍZO, que deverão ser respondidos pelo perito: a) o agente nocivo que eventualmente a parte autora 
estava exposta encontra-se enquadrado nas normas que preveem os agentes insalubres, perigosos ou nocivos? b) quanto 
tempo o autor exerceu a função? c) era permanente e habitual? 4. Tendo em vista que a parte autora não é beneficiária da 
assistência judiciária gratuita, arbitro os honorários do “expert” no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), que deverá 
ser depositado nos autos pela parte AUTORA no prazo de 20(vinte) dias, SOB PENA DE PRECLUSÃO da prova. 5. Após 
comprovação do pagamento dos honorários conforme retro disposto, intime-se o(a) perito(a) para designar dia, horário e local 
para realização da perícia, em prazo nunca inferior a 20(vinte) e não superior a 30 (trinta) dias, bem como do arbitramento 
dos honorários periciais, instruindo-se o necessário com cópias dos quesitos DAS PARTES, caso os apresente E DO JUÍZO, 
cientificando-se os advogados das partes, ainda, sobre a designação (o Procurador do INSS, se o caso, deverá ser intimado 
pelo CORREIO carta com A.R.). 6. Laudo em 20 dias. 7. Apresentado o laudo, fica autorizado o imediato levantamento em 
favor do “expert”, expedindo-se o mandado respectivo, cujo valor deverá ser acrescido de juros e correção monetária até o 
efetivo levantamento. 8. Sem prejuízo, após a apresentação do laudo pericial, manifestem-se as partes sobre o mesmo, ficando 
concedido o prazo sucessivo de dez dias para cada qual, primeiramente ao requerente e, a seguir, ao requerido. 9. Após, tornem 
os autos conclusos. Int. - ADV: JOÃO GERMANO GARBIN (OAB 271756/SP), RAFAEL DUARTE RAMOS (OAB 269285/SP)

Processo 0003567-17.2014.8.26.0368 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - RODRIGO REINALDO 
SAMPAIO - TEC MOLDFER TECNOLOGIA E FERRAMENTAS LTDA - Fica o advogado da parte autora intimado de que foi 
expedida a certidão de objeto e pé requerida, podendo ser retirada em cartório ou impressa diretamente através do site do 
TJSP. - ADV: FABRICIO DA COSTA NOGALES (OAB 301615/SP), JOÃO ALVARO MOURI MALVESTIO (OAB 258166/SP), ELIO 
MARCOS MARTINS PARRA (OAB 115031/SP)

Processo 0004044-40.2014.8.26.0368 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
FATIMA CRISTINA CANAVAROLE DE OLIVEIRA - MARIA RITA DE VITTO MORELLI e outros - Vistos. Após este Juízo proferir a 
sentença de fls. 31/32, os autores e o requerido DONIZETE APARECIDO MORELLI, único que se fez representar por advogado 
nos autos (procuração de fls. 38), compuseram-se amigavelmente, conforme se nota pelo instrumento de composição de fls. 
35/36. No instrumento amigável em referência, constou o envolvimento, também, da requerida Maria Rita de Vitto Morelli, a 
qual, todavia, não se fez representar por qualquer procurador, tampouco assinou, por si, o instrumento de avença de fls. 35/36, 
o que impediu este Juízo, consequentemente, de homologa-lo naquele momento, em conformidade com o despacho de fls. 39. 
Pois bem, após a publicação do referido despacho no D.J.E., a parte autora, representada por seu advogado, manifestou-se 
a fls. 42 informando, em suma, que os requeridos efetuaram o pagamento de todas as parcelas a que se obrigaram frente à 
parte autora, recebendo da parte autora, consequentemente, plena, rasa e irrevogável quitação, pelo que pleiteou, no mesmo 
ato, a extinção e arquivamento do feito. Diante disso, notadamente levando-se em conta que houve o pagamento integral do 
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débito decorrente da sentença proferida nos autos, a fls. 31/32: a) certifique, a serventia, o trânsito em julgado respectivo (já 
que não consta dos autos referida certidão); b) procedam-se às anotações de extinção (CPC, art. 269, inciso I - procedente a 
ação) e arquivem-se os autos; c) saliento que não há custas finais de execução, porquanto o processo não chegou a atingir a 
fase executiva, já que na petição de fls. 42 a parte autora afirma, em suma, que houve o pagamento voluntário da obrigação por 
parte dos réus, sem necessidade, dessarte, de se ingressar na fase de cumprimento de sentença (executiva); d) não há custas 
em aberto, já que as iniciais haviam sido recolhidas (fls. 14/17). Int. - ADV: NELSON EDUARDO ROSSI (OAB 68251/SP), FABIO 
VIEIRA (OAB 243795/SP)

Processo 0004342-03.2012.8.26.0368 (apensado ao processo 0005843-26.2011.8.26) (368.01.2012.004342) - Embargos à 
Execução Fiscal - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Jose Aparecido Serralha - - Maria Aparecida Schineider Serralha - 
Municipio de Monte Alto - Vistos. Conforme certidão de fls. 286, a sentença transitou regularmente em julgado. Assim, manifeste-
se o interessado, no prazo de 05 (cinco) dias. No silêncio, aguarde-se em arquivo, procedendo-se às anotações de praxe. INT. 
- ADV: JOÃO ALVARO MOURI MALVESTIO (OAB 258166/SP), SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP)

Processo 0004504-27.2014.8.26.0368 (processo principal 0003205-15.2014.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - 
Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Celso Roberto Pessoa - Vistos. Fls. 29/33: 
conforme determinado na sentença, o autor deveria ter providenciado a juntada dos comprovantes de recolhimento das custas 
processuais no processo principal; mesmo assim, direcionou nestes autos de impugnação. Assim, desentranhe-se a petição e 
documentos de fls. 29/33, independnetemente de traslado, para juntada no processo principal, n. 0003205-15.2014.8.26.0368. 
No mais, certifique o(a) Auxiliar do Juízo se ocorreu o trânsito em julgado da sentença de fls. 24/25. Em caso positivo, arquive-
se o presente incidente. Int. - ADV: JOÃO GERMANO GARBIN (OAB 271756/SP), RAFAEL DUARTE RAMOS (OAB 269285/
SP)

Processo 0004553-68.2014.8.26.0368 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - ADEMIR APARECIDO 
DE SOUZA CARVALHO - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação para recebimento 
de benefício previdenciário proposta por Ademir Aparecido de Souza Carvalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social 
- INSS para CONDENAR o requerido a implantar ao autor Ademir Aparecido de Souza Carvalho o benefício da aposentadoria 
por idade rural, com renda mensal inicial correspondente a um salário mínimo mensal e abono anual, a partir da data do 
requerimento administrativo (11.03.2014), com fundamento nos artigos 40, 48 e seguintes, combinado com o artigo 142, todos 
da Lei no 8.213/91, com as alterações da Lei n.º 9.032/95, e com correção monetária e juros de mora, nos termos da Lei 
11.960/09. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do 
Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, suportará o vencido o pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 
10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas (cf. súmula n. 111, do C. Superior Tribunal de Justiça). Deixo de 
condenar a Autarquia ao pagamento das custas processuais, considerando que a Súmula 178, do Superior Tribunal de Justiça, 
não se aplica ao Estado de São Paulo, em razão da existência de Lei Estadual que isenta o instituto desses encargos (artigo 
5º, Lei nº 11.608/03). Deixo, outrossim, de submeter a presente sentença ao duplo grau de jurisdição, considerando que o valor 
da condenação não ultrapassa o limite previsto no §2º, do artigo 475, do Código de Processo Civil. Publique. Registre. Intime. 
Cumpra. - ADV: CESAR EDUARDO LEVA (OAB 270622/SP), ESTEVAN TOZI FERRAZ (OAB 230862/SP)

Processo 0004728-62.2014.8.26.0368 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Denilson 
Alves Ferreira e outros - BANCO DO BRASIL S/A - Fica o advogado da parte autora/exequente intimado a se manifestar 
nos autos a respeito da impugnação de fls. 325/349. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), KARINA DE 
ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP), DANILO RODRIGUES DE 
CAMARGO (OAB 254510/SP)

Processo 0004743-31.2014.8.26.0368 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - GILMAR 
COSTA - BANCO DO BRASIL S/A - Fica o advogado da parte autora/exequente intimado a se manifestar nos autos em termos 
de prosseguimento, tendo em vista que decorreu in albis o prazo para o requerido/executado comprovar o pagamento do débito, 
conforme certidão lançada a fls. 50. - ADV: DANIEL RINALDI MANZANO (OAB 306747/SP), GUSTAVO REVERIEGO CORREIA 
(OAB 256111/SP)

Processo 0004775-07.2012.8.26.0368 (368.01.2012.004775) - Execução de Título Extrajudicial - Nota de Crédito Comercial 
- Auto Posto Primavera do Monte Alto - Valeria Aparecida Blanco Veroneze Goncalves - Fica o advogado da parte exequente 
intimado a providenciar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça para expedição do mandado, conforme determinado a 
fls. 156, diante da certidão de fls. 159. - ADV: MARCELY MIANI (OAB 329610/SP), ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/
SP)

Processo 0005542-74.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria Aparecida da Silva 
Campeol - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - 1. Afasto a preliminar de coisa julgada exsurgida pelo INSS a fls. 99v/100, 
notadamente porque o que a autora visa, através do presente processo, é a conversão de seu Auxílio-Doença em Aposentadoria 
por Invalidez, não havendo, dessarte, qualquer repetição de ação anteriormente ajuizada e já julgada, conforme aduzido 
pelo INSS em sua preliminar de contestação. Diante disso, tendo em conta a matéria discutida nestes autos, determino a 
realização de prova pericial. 2. Nomeio como perito judicial o Sr. AMILTON EDUARDO DE SÁ. 3. Considerando que as partes já 
apresentaram os quesitos (fls. 05v e 102v/103), consigno que poderão indicar seus assistentes-técnicos no prazo de 05(cinco) 
dias (art. 421, §1º, incisos I, do CPC). Sem prejuízo, seguem os quesitos do Juízo, os quais devem ser respondidos pelo 
perito: a) em que data foi realizada a perícia? b) qual a atividade laborativa atual da parte autora? Caso esteja afastada, qual 
a atividade laborativa anterior ao afastamento? c) a parte autora está acometida de alguma doença ou lesão? d) em caso 
afirmativo, de qual enfermidade ou deficiência se trata? Especificar a CID. e) o diagnóstico está fundamentado em critérios 
técnicos? Quais documentos? f) a doença ou lesão existente causa incapacidade para o trabalho habitual da parte autora? g) 
qual a data do início da doença (DID)? h) fixar do ponto de vista técnico (não segundo relato da parte autora) a data de início da 
incapacidade (DII), BEM COMO AS RAZÕES QUE O LEVARAM A ESTE CONVENCIMENTO, devendo esclarecer, inclusive, caso 
não houver condições de se fixar referida data. i) a incapacidade, no caso, é total ou parcial? j) é permanente ou temporária? k) 
se temporária, qual o tratamento adequado para que a parte autora recupere a condição de trabalho? l) há sequelas definitivas 
que comprometam a capacidade laboral habitual? Quais? m) é possível a reabilitação da parte autora para outras atividades 
profissionais? n) outras observações que julgar convenientes. 4. Tendo em vista que a parte autora é beneficiária da assistência 
judiciária gratuita e diante da Resolução nº 541, de 2007, arbitro os honorários do(a) perito(a) judicial, em R$200,00 (duzentos 
reais). 5. Intime-se o(a) perito(a) para designar dia, horário e local para realização da perícia, em prazo nunca inferior a 20(vinte) 
e não superior a 30 (trinta) dias, bem como do arbitramento dos honorários periciais, instruindo-se o necessário com cópias dos 
quesitos DAS PARTES e DO JUÍZO (bem como as principais cópias do presente feito petição inicial, documentos pessoais da 
parte (RG, por exemplo) e relatórios médicos), cientificando-se os advogados das partes sobre a designação, INTIMANDO-SE A 
PARTE AUTORA ATRAVÉS DE MANDADO, A COMPARECER À PERÍCIA AGENDADA, sem prejuízo de seu(sua) procurador(a) 
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providenciar o respectivo comparecimento à perícia, SOB PENA DE PRECLUSÃO. 6. Laudo em 20 dias. 7. Sem prejuízo, após 
a apresentação do laudo pericial, manifestem-se as partes sobre o mesmo, ficando concedido o prazo COMUM de dez dias. 8. 
Apresentado o laudo pericial e decorrido o prazo para manifestação das partes ou havendo esclarecimentos a serem prestados 
pelo perito e após sua efetiva prestação, oficie-se ao Gabinete do Juiz Diretor da 1ª Instância da Justiça Federal do Estado de 
São Paulo, na rua Libero Badaró, nº-73, centro, cep-01009/000, comunicando a realização da perícia e solicitando o pagamento 
dos honorários periciais, nos moldes do ofício requisitório constante no anexo I, da resolução 541, de 18.01.2007. 9. Após, 
tornem os autos conclusos. Int. - ADV: SONIA LOPES (OAB 116573/SP)

Processo 0005869-19.2014.8.26.0368 (apensado ao processo 0004305-05.2014.8.26) - Embargos à Execução Fiscal - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Fundição Zubela Eireli - Uniao - Vistos. 1. A concessão dos benefícios da 
justiça gratuita visa garantir o acesso à justiça àqueles que restam impossibilitados de pagar as custas e despesas processuais, 
em prejuízo de sua própria sobrevivência. E, como as custas têm natureza jurídica de taxa, tributo, portanto, a parte que 
pretenda auferir tais benefícios deve comprovar a hipossuficiência, até porque a própria Constituição Federal assim impõe no seu 
artigo 5º, inciso LXXIV, verbis: O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos; (g.n.) A lei n. 1.060/50, de seu turno, em seu artigo 4º, §1º, prevê que se presume pobre, até prova em contrário, quem 
atestar tal condição por meio de declaração de pobreza. Assim, no caso de pessoas jurídicas, por muito mais razão, não basta a 
mera declaração de pobreza, até porque tem ela fins lucrativos, e, por certo, não se pode dizer, de antemão, existir presunção a 
seu favor de que não tenha condições de arcar com as custas do processo. Ressalte-se, inclusive, que a presunção, no caso de 
pessoas jurídicas, existe em se tratando de associações sem fins lucrativos, mas, tratando-se de mera presunção, ainda nesse 
caso é cabível prova em sentido contrário, porquanto se cuida de taxa, que envolve a prestação de um serviço. Ora, sabe-se que 
as sociedades empresárias, por necessidade de giro de capital, muitas vezes apresentam extrato negativo, mas não porque não 
têm fundos ou capital suficiente, mas pela própria necessidade de giro de capital e exercício de suas atividades. Os documentos 
juntados pelo embargante não autorizam a concessão do benefício, porquanto não provado seja pobre a ponto de não arcar com 
as custas processuais. Aliás, em recentes acórdãos, assim tem se pronunciado o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Agravo de 
Instrumento n. 000474 6-28.2011.8.26.0000 Agravante: FRANGO FORTE PRODUTOS AVICOLAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL) Agravado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO Relator: Des. Magalhães Coelho Julgamento: 01.02.2011 Ementa 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Anulatória de Lançamento Fiscal Insurgência contra o despacho que indeferiu o benefício 
da justiça gratuita - Inteligência do art. 4o da Lei 1.060/50 Não comprovada a incapacidade financeira de arcar com os encargos 
processuais - Benefício, ademais, não concedido a pessoas jurídicas - Recurso não provido. (...) Com efeito, se de um lado o 
acesso à gratuidade da Justiça depende tão somente da afirmação do necessitado, em razão da presunção júris tantum em 
favor daquele que se diz despossuido, essa circunstância não pode levar a soluções desarrazoadas. Na hipótese dos autos, a 
agravante é pessoa jurídica, circunstância que, em princípio, não autoriza supô-la hipossuficiente. Não se podendo presumir que 
seja a pessoa jurídica “pobre”, na acepção jurídica do termo, cumpria a ela comprovar a assertiva. (g.n.) Agravo de Instrumento 
n. 0587367-59.2010.8.26.0000 Agravante: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO (AERP) Agravado: VINÍCIUS LUIZ 
DA SILVA FERREIRA (NÃO CITADO). Relator: Des. Mello Pinto Julgamento: 20.01.2011 Ementa Assistência judiciária. Pessoa 
jurídica. Entidade beneficente e/ou de utilidade pública. A postulante não demonstrou a sua insuficiência de recursos. Decisão 
mantida. Recurso improvido. (...) A Carta Constitucional de 1988, no Título II, ao disciplinar os direitos e garantias individuais e 
coletivos, assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos, 
sem qualquer distinção entre pessoas físicas e jurídicas. Entretanto, o benefício só será concedido às pessoas que demonstrem, 
cabalmente, a sua insuficiência de recursos, para fazer face às despesas do processo, sem prejuízo de suas atividades, o que, 
no caso em apreço, diante da documentação acostada aos autos e dos argumentos expendidos pela agravante, não restou 
demonstrado. (g.n.) Logo, indefiro o benefício da justiça gratuita. 2. Recolha a embargante as custas devidas, no prazo de 5 
(cinco) dias, sob pena de extinção do feito. Intime-se. - ADV: ELITA DE FREITAS TEIXEIRA (OAB 205596/SP)

Processo 0007172-73.2011.8.26.0368 (368.01.2011.007172) - Procedimento Sumário - Compra e Venda - Mussato e 
Francolin Ltda Epp - Marta Nogueira Campos - Fica o advogado da parte exequente intimado a se manifestar nos autos em 
termos de prosseguimento, diante da certidão lançada a fls. 163. - ADV: DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/
SP), RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULA AGUIAR PIZETA DE SANCTIS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MATEUS MARCUSSI MIQUELIN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0054/2015
Processo 0000077-50.2015.8.26.0368 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.M.S. - F.J.T. - 1) Ante a documentação 

apresentada, defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se na autuação e no sistema. 2) Fls. 
16: não há intervenção do Ministério Público. Proceda-se ao necessário. 3) Indefiro o pedido de alimentos provisórios em favor 
da parte autora, segundo o requerimento exordial. Com efeito, a autora é jovem, maior, capaz e, além do mais, trabalha e 
recebe remuneração mensal, conforme narrado na própria exordial, sendo que não há nada nos autos a indicar a necessidade 
de maiores rendimentos a seu favor. 4) Saliente-se que já houve tentativa de conciliação entre as partes junto ao CEJUSC, em 
28.11.2014, a qual resultou infrutífera (fls. 11). Assim, sem prejuízo de se tentar, futuramente, nova conciliação, desnecessário 
designar, neste momento, outra audiência para tanto. 5) Cite-se o(a)(s) requerido(a)(s), consignando-se o prazo para contestação 
de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 
do CPC. Fica deferido o uso das prerrogativas do artigo 172 e §§1º e 2º do CPC. Int. - ADV: ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 
126973/SP), MARCELY MIANI (OAB 329610/SP)

Processo 0001848-34.2013.8.26.0368 (036.82.0130.001848) - Procedimento Ordinário - Pedidos Genéricos Relativos aos 
Benefícios em Espécie - Durvalino da Silva - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Fica o advogado da parte autora intimado 
de que o perito judicial agendou para o dia 2.03.2015 às 9h na OAB de Monte Alto - Av. José Luiz Franco Rocha, 326, o início 
das atividades. Após a entrevista com o requerente, irão até o local da realização da perícia por similaridade, uma vez que as 
empresas que o requerente trabalhou não mais existem, tudo conforme documento de fls. 255 dos autos. - ADV: WELLINGTON 
JOSÉ DE OLIVEIRA (OAB 243806/SP), RIVALDIR D’APARECIDA SIMIL (OAB 172180/SP), JOÃO GERMANO GARBIN (OAB 
271756/SP)

Processo 0002030-25.2010.8.26.0368 (368.01.2010.002030) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
- Municipio de Monte Alto - Cia Cestol Ind O Vegetais - VISTOS. Diante da noticiada quitação total do débito, JULGO EXTINTO 
este processo de EXECUÇÃO FISCAL que o(a) Municipio de Monte Alto move em face de Cia. Cestol Ind. O. Vegetais, com 
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fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Não incide taxa judiciária nos termos do artigo 6º da lei nº 
11.608/2003. Homologo a renúncia ao direito de recurso. Após o registro da presente sentença, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se às anotações de extinção e arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: SILMARA APARECIDA SALVADOR 
(OAB 163154/SP), WALDOMIRO LOURENÇO NETO (OAB 224819/SP), CASSIUS MATHEUS DEVAZZIO (OAB 208075/SP)

Processo 0003032-88.2014.8.26.0368 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - MARIA NEIDE DE VITTO - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. 1) Fls. 125 e 130/131: determino ao INSS as providências necessárias no sentido 
de IMPLANTAR O BENEFÍCIO a que a autarquia previdenciária foi condenada, em favor da PARTE AUTORA SUPRA, no 
prazo de 20(vinte) dias, sob pena de aplicação de multa-diária. Deverá seguir em anexo as cópias necessárias (petição 
inicial, documentos pessoais da parte autora, sentença e certidão do trânsito em julgado). Servirá o presente despacho, por 
cópia digitada, como OFÍCIO. 2) Após a implantação do benefício em referência, manifeste-se a parte autora em termos de 
prosseguimento, com apresentação de cálculos de liquidação, salientando-se que o INSS, quando intimado a tanto, não os vem 
apresentando em Juízo em processos que se encontram na mesma fase, o que apenas procrastinaria na solução do feito. 3) A 
seguir, se em termos, cite-se o INSS nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil (30 dias para embargos). 4) Saliento 
que este Juízo deliberará, oportunamente, a intimação do INSS a respeito de eventuais débitos que preencham as condições 
estabelecidas no §9º do artigo 100 da Constituição Federal. Intime-se. - ADV: VERONICA GRECCO (OAB 278866/SP), CAMILA 
CAVARZERE DURIGAN (OAB 245783/SP)

Processo 0003291-83.2014.8.26.0368 - Notificação - Inadimplemento - CUNHA & GONSALVES - EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA - Osmar Donizete Ramos e outro - Vistos. 1) Fls. 65: defiro. 2) Desentranhe-se o mandado de fls. 55/59, 
aditando-o com a cópia da petição de fls. 65. Conste no aditamento, ainda, que o Oficial(a) de Justiça deverá proceder à 
notificação por hora certa do(a)(s) requerido(a)(s), caso persista a situação descrita a fls. 59, já que os fatos aí narrados são 
mais suficientes para nos dar conta de que o réu encontra se ocultando para fins de não ser notificado (não há, no caso, apenas 
suspeitas de ocultação), devendo constar no aditamento, também, as prerrogativas do artigo 172, §§1º e 2º, do Código de 
Processo Civil. 3) Após, SE OCORRER A NOTIFICAÇÃO POR HORA certa do(a)(s) requerido(a)(s), deverá o(a) serventuário(a) 
ater-se ao disposto no artigo 229 do Código de Processo Civil, expedindo-se a respectiva carta de CIENTIFICAÇÃO ao(à)
(s) REQUERIDO(A)(S) citado(a)(s) por hora certa. 4) Desnecessária, todavia, a nomeação de Curador Especial ao requerido, 
diante da natureza da causa (notificação judicial), não havendo, destarte, necessidade de apresentação de defesa. Int. - ADV: 
LUCIANO AMORIM BIANCO (OAB 216928/SP)

Processo 0004213-27.2014.8.26.0368 (apensado ao processo 0002097-82.2013.8.26) - Embargos à Execução Fiscal - 
Nulidade / Inexigibilidade do Título - Superlog Logística Sa (sucessora de Supermercado Gimenes Sa) - FAZENDA PUBLICA DO 
ESTADO DE SAO PAULO - Fica o advogado da parte embargante intimado a se manifestar nos autos a respeito da impugnação 
de fls. 19/28. - ADV: FREDERICO DA SILVA SAKATA (OAB 299636/SP)

Processo 0004477-44.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Aparecido Donizeth Rizatti 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1. Tendo em vista a matéria discutida nestes autos, determino a realização 
de prova pericial. 2. Nomeio como perito judicial o Sr. AMILTON EDUARDO DE SÁ. 3. Considerando que a parte REQUERIDA 
já apresentou quesitos (fls. 72v), faculto à parte AUTORA que os apresente no prazo de cinco dias; em igual prazo, poderão as 
partes indicar seus assistentes-técnicos (art. 421, §1º, incisos I e II, do CPC). Sem prejuízo, seguem os quesitos do Juízo, os 
quais devem ser respondidos pelo perito: a) em que data foi realizada a perícia? b) qual a atividade laborativa atual da parte 
autora? Caso esteja afastada, qual a atividade laborativa anterior ao afastamento? c) a parte autora está acometida de alguma 
doença ou lesão? d) em caso afirmativo, de qual enfermidade ou deficiência se trata? Especificar a CID. e) o diagnóstico está 
fundamentado em critérios técnicos? Quais documentos? f) a doença ou lesão existente causa incapacidade para o trabalho 
habitual da parte autora? g) qual a data do início da doença (DID)? h) fixar do ponto de vista técnico (não segundo relato da 
parte autora) a data de início da incapacidade (DII), BEM COMO AS RAZÕES QUE O LEVARAM A ESTE CONVENCIMENTO, 
devendo esclarecer, inclusive, caso não houver condições de se fixar referida data. i) a incapacidade, no caso, é total ou 
parcial? j) é permanente ou temporária? k) se temporária, qual o tratamento adequado para que a parte autora recupere a 
condição de trabalho? l) há sequelas definitivas que comprometam a capacidade laboral habitual? Quais? m) é possível a 
reabilitação da parte autora para outras atividades profissionais? n) outras observações que julgar convenientes. 4. Tendo 
em vista que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita e diante da Resolução nº 541, de 2007, arbitro os 
honorários do(a) perito(a) judicial, em R$200,00 (duzentos reais). 5. Após o prazo para apresentação dos quesitos, com ou sem 
eles, INTIME-SE o(a) perito(a) para designar dia, horário e local para realização da perícia, em prazo nunca inferior a 20(vinte) 
e não superior a 30 (trinta) dias, bem como do arbitramento dos honorários periciais, instruindo-se o necessário com cópias dos 
quesitos DAS PARTES e DO JUÍZO (bem como as principais cópias do presente feito petição inicial, documentos pessoais da 
parte (RG, por exemplo) e relatórios médicos), cientificando-se os advogados das partes sobre a designação, intimando-se a 
parte autora através de MANDADO, a comparecer à perícia agendada, sem prejuízo de seu(sua) procurador(a) providenciar o 
respectivo comparecimento à perícia, SOB PENA DE PRECLUSÃO. 6. Laudo em 20 dias. 7. Sem prejuízo, após a apresentação 
do laudo pericial, manifestem-se as partes sobre o mesmo, ficando concedido o prazo sucessivo de dez dias para cada qual, 
primeiramente ao requerente e, a seguir, ao requerido. 8. Apresentado o laudo pericial e decorrido o prazo para manifestação 
das partes ou havendo esclarecimentos a serem prestados pelo perito e após sua efetiva prestação, oficie-se ao Gabinete do 
Juiz Diretor da 1ª Instância da Justiça Federal do Estado de São Paulo, na rua Libero Badaró, nº-73, centro, cep-01009/000, 
comunicando a realização da perícia e solicitando o pagamento dos honorários periciais, nos moldes do ofício requisitório 
constante no anexo I, da resolução 541, de 18.01.2007. 9. Após, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: JOÃO GERMANO 
GARBIN (OAB 271756/SP)

Processo 0005076-85.2011.8.26.0368 (368.01.2011.005076) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação 
- Luiz Carlos Rosa - L W COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - Vistos. 
Diante da satisfação integral do débito feito através de penhora “on line”, corroborado pela petição de fls. 415/416, da parte 
autora/exequente, que requereu o levantamento da quantia, tendo sido a parte executada devidamente intimada acerca da 
penhora acima referida, a fim de que, querendo, apresentasse impugnação ao pedido de cumprimento da sentença (fls. 405), 
deixando, porém, de fazê-lo, conforme certificado pelo Auxiliar do Juízo a fls. 411, a presente demanda há de ser julgada extinta 
pela satisfação integral do débito. Destarte, JULGO EXTINTO este processo de AÇÃO DECLARATÓRIA, ETC., em fase de 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que LUIZ CARLOS ROSA move em face de L.W. COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE 
MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., com fundamento no artigo 794, inciso I, do C.P.C.. Expeça-se, após o trânsito em 
julgado, mandado de levantamento da quantia total que se encontra depositada nos autos a fls. 408 (R$10.664,87), em favor 
da parte AUTORA/EXEQUENTE, a ser acrescido dos juros e da correção monetária até o efetivo levantamento. Consigno que a 
advogada da parte autora possui poderes para receber (fls. 11); por isso, não vislumbro a necessidade de expedição de 2(dois) 
mandados de levantamentos, conforme requerido a fls. 415/416, devendo a advogada do autor, se o caso, destinar a quantia 
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devida a seu constituinte, após proceder às deduções das verbas atinentes aos honorários de sucumbência e contratuais (se 
o caso) que pertencem à advogada em tela. Intime(m)-se o(a)(s) EXECUTADO(A)(S) através do Correio (carta com A.R.), 
no endereço apontado pela própria parte ré/executada na contestação de fls. 60, para no prazo de cinco dias providenciar o 
recolhimento das custas finais, no valor de R$ 106,64, que corresponde a 1% do valor da execução (fls. 408), código 230-6, 
sob pena de inscrição do débito na dívida ativa. Não sendo recolhidas as custas, expeça-se certidão para inscrição do débito 
na dívida ativa, com entrega à Procuradora do Estado, expedindo-se ofício a ser enviado através dos Correios (sem A.R.), 
para entrega da certidão. Consigno que eventual retirada do nome de quaisquer das partes dos órgãos de proteção ao crédito 
(como SCPC e SERASA, por exemplo), compete às próprias partes. Recolhidas as custas finais, ou expedida a certidão da 
dívida ativa, após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de levantamento conforme supra determinado, procedam-se 
às anotações de extinção e arquivem-se os autos. P.R.I.. - ADV: JAQUELINE NICOLIELO SCHINEIDER (OAB 255152/SP), 
JANINNE MACIEL OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB 23078/PE), CARLOS AUGUSTO ALCOFORADO (OAB 21679/PE), SONIA 
MARIA SCHINEIDER FACHINI (OAB 64227/SP)

Processo 0005380-79.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Edinalva da Silva Santos 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fica o advogado da parte autora intimado a se manifestar nos autos a respeito da 
contestação de fls. 69/86. - ADV: IGOR ALEXANDRE GARCIA (OAB 257666/SP), WELLINGTON CARLOS SALLA (OAB 216622/
SP)

Processo 0005841-51.2014.8.26.0368 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Erick 
Regis França - Net Vivax - Fica o advogado da parte autora intimado a se manifestar nos autos a respeito da contestação de 
fls. 23/49. - ADV: ANTONIO ROBERTO SALLES BAPTISTA (OAB 237255/SP), ANA MARIA DOMINGUES SILVA RIBEIRO (OAB 
220244/SP), CESAR EDUARDO LEVA (OAB 270622/SP), ESTEVAN TOZI FERRAZ (OAB 230862/SP)

Processo 0005922-97.2014.8.26.0368 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - ADAUTO 
BENEDITO ANUNCIATO VEDOVELLI e outros - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Fls. 79/80: deixo de deliberar a respeito 
do recebimento do aditamento em apreço, ante a citação da parte executada já efetivada nos autos (fls. 84/86). Todavia, 
cumpre salientar que a petição em apreço nada mais fez senão “habilitar” o herdeiro José Vedovelli, em relação à poupança 
de titularidade do “de cujus” Duilio Ambrósio Vedovelli, cujo valor a ser levantado, futuramente, de qualquer modo, deverá 
ser feito, também, a seu favor. Assim: a) inclua-se no polo ATIVO da demanda o herdeiro supra, qualificado a fls. 80 (sistema 
informatizado); b) anote-se na autuação a inclusão do herdeiro supra, atinente à poupança do titular falecido acima descrito. 
Aguarde-se, no mais, o pagamento e eventual impugnação da parte executada. Int. - ADV: DANILO RODRIGUES DE CAMARGO 
(OAB 254510/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP)

Processo 0005961-94.2014.8.26.0368 (apensado ao processo 0004307-72.2014.8.26) - Embargos à Execução Fiscal - 
Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Italo Lanfredi S/A Industrias Mecanicas - Vistos 1. A concessão 
dos benefícios da justiça gratuita visa garantir o acesso à justiça àqueles que restam impossibilitados de pagar as custas e 
despesas processuais, em prejuízo de sua própria sobrevivência. E, como as custas têm natureza jurídica de taxa, tributo, 
portanto, a parte que pretenda auferir tais benefícios deve comprovar a hipossuficiência, até porque a própria Constituição 
Federal assim impõe no seu artigo 5º, inciso LXXIV, verbis: O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos; (g.n.) A lei n. 1.060/50, de seu turno, em seu artigo 4º, §1º, prevê que se presume pobre, 
até prova em contrário, quem atestar tal condição por meio de declaração de pobreza. Assim, no caso de pessoas jurídicas, 
por muito mais razão, não basta a mera declaração de pobreza, até porque tem ela fins lucrativos, e, por certo, não se pode 
dizer, de antemão, existir presunção a seu favor de que não tenha condições de arcar com as custas do processo. Ressalte-
se, inclusive, que a presunção, no caso de pessoas jurídicas, existe em se tratando de associações sem fins lucrativos, mas, 
tratando-se de mera presunção, ainda nesse caso é cabível prova em sentido contrário, porquanto se cuida de taxa, que envolve 
a prestação de um serviço. Ora, sabe-se que as sociedades empresárias, por necessidade de giro de capital, muitas vezes 
apresentam extrato negativo, mas não porque não têm fundos ou capital suficiente, mas pela própria necessidade de giro de 
capital e exercício de suas atividades. Os documentos juntados pelo embargante não autorizam a concessão do benefício, 
porquanto não provado seja pobre a ponto de não arcar com as custas processuais. Aliás, em recentes acórdãos, assim tem se 
pronunciado o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Agravo de Instrumento n. 000474 6-28.2011.8.26.0000 Agravante: FRANGO 
FORTE PRODUTOS AVICOLAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Agravado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Relator: Des. Magalhães Coelho Julgamento: 01.02.2011 Ementa AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Anulatória de Lançamento 
Fiscal Insurgência contra o despacho que indeferiu o benefício da justiça gratuita - Inteligência do art. 4o da Lei 1.060/50 Não 
comprovada a incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais - Benefício, ademais, não concedido a pessoas 
jurídicas - Recurso não provido. (...) Com efeito, se de um lado o acesso à gratuidade da Justiça depende tão somente da 
afirmação do necessitado, em razão da presunção júris tantum em favor daquele que se diz despossuido, essa circunstância 
não pode levar a soluções desarrazoadas. Na hipótese dos autos, a agravante é pessoa jurídica, circunstância que, em princípio, 
não autoriza supô-la hipossuficiente. Não se podendo presumir que seja a pessoa jurídica “pobre”, na acepção jurídica do termo, 
cumpria a ela comprovar a assertiva. (g.n.) Agravo de Instrumento n. 0587367-59.2010.8.26.0000 Agravante: ASSOCIAÇÃO DE 
ENSINO DE RIBEIRÃO PRETO (AERP) Agravado: VINÍCIUS LUIZ DA SILVA FERREIRA (NÃO CITADO). Relator: Des. Mello 
Pinto Julgamento: 20.01.2011 Ementa Assistência judiciária. Pessoa jurídica. Entidade beneficente e/ou de utilidade pública. A 
postulante não demonstrou a sua insuficiência de recursos. Decisão mantida. Recurso improvido. (...) A Carta Constitucional 
de 1988, no Título II, ao disciplinar os direitos e garantias individuais e coletivos, assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, 
assistência jurídica integral aos que comprovarem insuficiência de recursos, sem qualquer distinção entre pessoas físicas e 
jurídicas. Entretanto, o benefício só será concedido às pessoas que demonstrem, cabalmente, a sua insuficiência de recursos, 
para fazer face às despesas do processo, sem prejuízo de suas atividades, o que, no caso em apreço, diante da documentação 
acostada aos autos e dos argumentos expendidos pela agravante, não restou demonstrado. (g.n.) Logo, indefiro o benefício da 
justiça gratuita e o diferimento do recolhimento das custas. 2. Recolha a embargante as custas devidas, no prazo de 5 (cinco) 
dias, sob pena de extinção do feito. Intime-se. - ADV: JOÃO ALVARO MOURI MALVESTIO (OAB 258166/SP)

Processo 0006267-34.2012.8.26.0368 (368.01.2012.006267) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - Jose Roberto Sala - Instituto Nacional do Seguro Social - Fica o advogado da parte autora intimado a 
apresentar nos autos o cálculo de liquidação, nos termos do item 2 de fls. 181, diante da implantação do benefício, informada 
a fls. 186 e 188/189. - ADV: ESTEVAN TOZI FERRAZ (OAB 230862/SP), ANDRÉ AUGUSTO LOPES RAMIRES (OAB 253782/
SP)

Processo 0007229-57.2012.8.26.0368 (368.01.2012.007229) - Usucapião - Aquisição - Francisco Navarro e outros - Antonio 
de Vitto e outro - Vistos. Fls. 197: expeça-se certidão de honorários em favor do Curador Especial, nos termos do convênio 
Defensoria/OAB, código 115. A seguir, cumpra-se, o que faltar, a deliberação judicial de fls. 195. Int. - ADV: CAMILA CAVARZERE 
DURIGAN (OAB 245783/SP), BRUNO TERCINI (OAB 290748/SP)
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Criminal

1ª Vara

1ª. Vara Judicial
Dr. GILSON MIGUEL GOMES DA SILVA, Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Monte Alto-SP.

PROCESSO CRIME Nº 0001708-10.2007.8.26.0368  CONTROLE Nº 130/2007  JUSTIÇA PÚBLICA X LUIZ APARECIDO 
SCARDELATO. Intimação da defesa para no prazo de cinco dias oferecer alegações finais, em forma de memoriais. ADVOGADO  
DR. NELSON EDUARDO ROSSI  O.A.B./SP nº 68.251.

PROCESSO CRIME Nº 3000961-96.2013  CONTROLE Nº 1925/2013  JUSTIÇA PÚBLICA X PAULO CESAR BERNARDO, 
FLÁVIO JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO, RODOLFO SÉRGIO GALÓCIO, ERICK HENRIQUE DE CARLO, REGINALDO 
CÂNDIDO DE OLIVEIRA, JOÃO CARLOS CUCCO, WASHINGTON MOREIRA ANTUNES E JEFERSON FERNANDO VITOR 
NOGUEIRA. Intimação da defesa do r. despacho: 1- Recebo os recursos interpostos pelos réus Rodolfo Sérgio Galócio (fl. 
2595), Paulo Cesar Bernardo (fl. 2596), Jeferson Fernando Vitor Nogueira (fl. 2615), Flávio José Francisco de Carvalho 
(fl.2617) e recebo o recurso interposto pelo Ministério Público a fl. 2614. 2- Processem-se.3- Extraiam-se as cartas de guias 
provisórias.4- Certifique-se eventuais trânsitos em julgados para acusação e Defesa.5- Após, tornem-se os autos conclusos 
para os arbitramentos dos honorários advocatícios dos Drs. Defensores dativos dos réus absolvidos e dos réus condenados.
Int.Os autos encontram-se aguardando oferecimento das razões de apelação. ADVOGADA  DRA. CRISTIANE RAQUEL DE 
ALENCAR  O.A.B./SP nº 168.822.

PROCESSO CRIME Nº 0000591-37.2014.8.26.0368  CONTROLE Nº 397/2014  JUSTIÇA PÚBLICA X JAILSON DOS ANJOS. 
Intimação da defesa de que encontra-se designada perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaboticabal-SP, o dia 28 de maio 
de 2015, às 15:35 horas, audiência de inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, bem como o interrogatório do réu. 
ADVOGADO  DR. DANILO RODRIGUES DE CAMARGO  O.A.B./SP nº 254.510.

PROCESSO CRIME Nº 0001154-02.2012.8.26.0368  CONTROLE Nº 32/2012  JUSTIÇA PÚBLICA X JEFERSON DONIZETI 
DIAS e ROBSON ALEXANDRE ROVERI. Intimação da defesa do r. despacho: Considerando que foi expedida a carta de guia 
para o réu Robson Alexandre Roveri e ofício complementado a carta de guia do réu Jefferson Donizeti Dias, arquivem-se os 
autos, feitas as anotações e comunicações pertinentes.Int. ADVOGADOS  DR. FÁBIO HENRIQUE ROVATTI  O.A.B./Sp nº 
238.058 e Dra. MARISA JÚLIA SALVADOR  O.A.B./SP nº 63.639.

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JÚLIO CÉSAR FRANCESCHET
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SERGIO TETSUO MASSIBA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0036/2015

Processo 0002528-19.2013.8.26.0368 (036.82.0130.002528) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes da Lei de 
licitações - Justiça Pública - MAURÍCIO DE MATTOS PIOVEZAN - - GIULIANO BRANCO PEDRO ANTONIO - - LUIS EDUARDO 
GONÇALVES - Vistos. Fls. 1825/1827: Defiro a substituição da testemunha Claudemir Ferreira Duarte pela testemunha Maurício 
Ulian de Vicente, conforme requerido pela Defesa. Posteriormente será designado audiência para inquirição da testemunha. 
Por ora aguarde-se os retornos das cartas precatórias expedidas. Intime-se. - ADV: WELLINGTON JOSÉ DE OLIVEIRA (OAB 
243806/SP), MARCELO ZOCCHIO DE BRITO (OAB 258781/SP), BRUNA DE SOUZA SOARES (OAB 338105/SP)

Processo 0005088-36.2010.8.26.0368 (368.01.2010.005088) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita 
- J.F.A.M. - Vistos. Tendo em vista a procuração acostada aos autos (fls. 439), defiro o pedido de habilitação como assistente 
do Ministério Público de fls. 415. Proceda-se às anotações necessárias. No mais, aguarde-se o retorno das cartas precatórias 
expedidas às fls. 294/299. Intime-se. - ADV: CECILIA BETANHO (OAB 124628/SP), TATIANA BETANHO SARDELLI (OAB 
142955/SP), PAULO SERGIO CURTI (OAB 192640/SP), LUIZ CARLOS BETANHO (OAB 20319/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO GILSON MIGUEL GOMES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE LUIZ DO AMARAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0020/2015
Processo 0000379-79.2015.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - Grace Kelly 

Ribeiro de Souza - Banco Bradesco Financiamento S/A - Deverá a autora, em 10 (dez) dias, providenciar o aditamento da 
inicial, apresentando comprovante de residência em seu nome, vez que aquele acostado à fl. 18 se encontra em nome de 
pessoa estranha à lide (Givanildo Cavalcante dos Santos). Intimem-se. - ADV: IGOR ALEXANDRE GARCIA (OAB 257666/SP), 
WELLINGTON CARLOS SALLA (OAB 216622/SP)

Processo 0000442-17.2009.8.26.0368 (368.01.2009.000442) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
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Aparecido Rossi - Rodrigo Faustino Ramos - Para que a parte autora se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre a certidão de 
fl. 260 (rqdo desconhecido) - ADV: JOSÉ HENRIQUE FRASCÁ JUNIOR (OAB 258747/SP), JOSE LUIZ BASILIO (OAB 65839/
SP), SERGIO ANTONIO ZANELATO JUNIOR (OAB 135083/SP)

Processo 0000856-39.2014.8.26.0368 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos - AILTON CESAR FAUSTINO - 
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - 1.- Fls. 96: cuida-se de pedido para o início da fase de Execução do Título Judicial, 
formado nestes autos, sendo o autor/exequente. Regularize-se, pois, a anotação no Sistema e na autuação do processo, 
diligenciando o Cartório de imediato. 2.- Sem prejuízo, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado, pela Imprensa 
Oficial, para pagar o débito, no valor de R$ 811,51 (janeiro/2015), devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, 
no prazo de 15 dias, ou comprovar que já o fez, sob pena de aplicação da multa equivalente a 10%, prevista no art. 475-J do 
Código de Processo Civil. 3.- Decorrido o prazo acima sem o depósito, apresente o exequente planilha atualizada do débito, no 
prazo de 10 dias, e tornem conclusos para deliberações. Intimem-se. - ADV: ELAINE CRISTINA PERUCHI (OAB 151275/SP), 
EDUARDO NOGUEIRA MONNAZZI (OAB 164539/SP), MARCELO DANIEL DA SILVA (OAB 76303/SP)

Processo 0000993-89.2012.8.26.0368 (368.01.2012.000993) - Cumprimento de sentença - Bancários - Reginaldo Adriano 
de Carvalho - Omni Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Ante o teor da certidão lançada pelo cartório a fls. 108, e 
considerando, ainda, o trânsito em julgado da sentença retro, mediante as comunicações de estilo, arquivem-se os autos. 
Intimem-se. - ADV: MARCIO JOSE TUDI (OAB 287161/SP), EDUARDO PENA DE MOURA FRANÇA (OAB 138190/SP), THIAGO 
MENDES OLIVEIRA (OAB 259301/SP)

Processo 0001111-31.2013.8.26.0368 (036.82.0130.001111) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação 
Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI - Werena Sandin Nunes - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - Defiro o 
requerimento apresentado pelo Perito a fls. 161, devendo a parte autora providenciar, com brevidade possível, os demonstrativos 
de pagamento referentes ao período de março/2008 até junho/2009. Com a juntada, retornem os autos ao expert para elaboração 
do laudo. Cumpra-se e intimem-se. - ADV: PAULO CESAR PISSUTTI (OAB 125409/SP), PATRICIA ULSON ZAPPA LODI (OAB 
150264/SP)

Processo 0001473-04.2011.8.26.0368 (368.01.2011.001473) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Fernando Luis Rodrigues - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Sobre os esclarecimentos 
prestados pelo Perito Judicial a fls. 355/359, que indicam um valor devido ao autor, no montante de R$ 20.504,34 (janeiro/2014), 
manifestem-se as partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, e tornem os autos conclusos para decisão. Intimem-se. - ADV: 
EDUARDO BORDINI NOVATO (OAB 205989/SP), SONIA MARIA SCHINEIDER FACHINI (OAB 64227/SP)

Processo 0001627-17.2014.8.26.0368 - Termo Circunstanciado - Desobediência - R.S.F. - Intime-se o ilustre defensor, 
nomeado nos autos, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar recurso de apelação. - ADV: PAULO ROBERTO TERCINI 
FILHO (OAB 331110/SP)

Processo 0001935-53.2014.8.26.0368 - Cumprimento de sentença - Cheque - EMERSON CHIAROTTI - ALLEX TOBACE 
PELLOSI - 1.- Fls. 42: cuida-se de pedido para o início da fase de Execução do Título Judicial, formado nestes autos, sendo o 
autor/exequente. Regularize-se, pois, a anotação no Sistema e na autuação do processo, diligenciando o Cartório de imediato. 
2.- Sem prejuízo, intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, se não tiver, por carta, para pagar o débito, 
no valor de R$ 18.635,31 (janeiro/2015), devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, ou 
comprovar que já o fez, sob pena de aplicação da multa equivalente a 10%, prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil. 
3.- Decorrido o prazo acima sem o depósito, apresente o exequente planilha atualizada do débito, no prazo de 10 dias, e tornem 
conclusos para deliberações. Intimem-se. - ADV: THIAGO FANTONI VERTUAN (OAB 307825/SP), RENATO MENESELLO 
VENTURA DA SILVA (OAB 239261/SP), GIZELLI TERÇAS (OAB 277385/SP)

Processo 0002149-78.2013.8.26.0368 (036.82.0130.002149) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Vanessa 
Naila Bassoli Me - Dulce Sabrina da Silva - Para que a parte autora se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre a certidão de fl. 
48 (reqda mudou-se) - ADV: ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP)

Processo 0002491-89.2013.8.26.0368 (036.82.0130.002491) - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Jose 
Rodrigo Carvalho - Banco Itaucard Sa - Fls. 124: manifeste-se o autor sobre a suficiência do valor depositado pelo requerido 
à fl. 124, no valor de R$ 605,02 (13/10/2014), para satisfação de seu crédito, no prazo de cinco dias, e , ainda, sobre a 
existência de qualquer obrigação imposta ao requerido, neste processo, que por ele ainda não tenha sido cumprida. No silêncio, 
o cumprimento da sentença será presumido e o processo será extinto. Intimem-se. - ADV: RAFAEL MIRANDA COUTO (OAB 
278839/SP), THIAGO MENDES OLIVEIRA (OAB 259301/SP), MARCIO JOSE TUDI (OAB 287161/SP), PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0002608-46.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Thiago Mendes Oliveira - Claro 
SA - Thiago Mendes Oliveira - Fls. 82/85: diante da notícia do cumprimento integral do acordo homologado pelo juízo, mediante 
as comunicações de estilo, arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: RAFAEL MIRANDA COUTO (OAB 278839/SP), THIAGO 
MENDES OLIVEIRA (OAB 259301/SP), MARCIO JOSE TUDI (OAB 287161/SP), RICARDO DE AGUIAR FERONE (OAB 176805/
SP), LUIZ FLÁVIO VALLE BASTOS (OAB 256452/SP)

Processo 0002696-84.2014.8.26.0368 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ida Mara Paggioli - Ivo 
Monteiro do Amaral Junior - Fls. 33: defiro vista dos autos à Patrona da autora, por 5 (cinco) dias, mediante carga no sistema. 
Intimem-se. - ADV: MARCELY MIANI (OAB 329610/SP), ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP)

Processo 0002739-21.2014.8.26.0368 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Paulo Cesar Pissutti - Bruna 
de Farias Pinto Ferreira - Paulo Cesar Pissutti - Decorrido in albis o prazo para a devedora impugnar a penhora efetivada a fls. 
63, conforme certificado pelo cartório (fls. 71), defiro a expedição de mandado de levantamento judicial, no valor de R$ 82,31, 
em favor da parte credora. Sem prejuízo, manifeste-se o autor/exequente em termos de regular andamento do feito, em 5 (cinco) 
dias. Intimem-se. - ADV: PAULO CESAR PISSUTTI (OAB 125409/SP)

Processo 0002836-55.2013.8.26.0368 (036.82.0130.002836) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Luiz 
Marafao Junior - Francisco Luiz Barroso - Para que a parte autora se manifeste, no prazo de cinco dias sobre a certidão de fl. 54 
(rqdo mudou-se) - ADV: ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP)

Processo 0003375-84.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
Jose Francisco Lourenco - MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP - Fls. 106/111: Recebo o recurso interposto pela parte autora, em 
ambos os efeitos, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Às contrarrazões no prazo legal. Após, subam os autos 
ao E. Colégio Recursal da 42ª Circunscrição - Jaboticabal/SP, com as cautelas de rigor. Intime-se. - ADV: AMAURI IZILDO 
GAMBAROTO (OAB 208986/SP), GILBERTO MARINHO GOUVEA FILHO (OAB 277893/SP), MARIA ANDRELINA CONCEIÇÃO 
DOS SANTOS (OAB 329700/SP), SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP), MARIA CRISTINA ZAUPA ANTONIO 
(OAB 214699/SP)

Processo 0003448-61.2011.8.26.0368 (368.01.2011.003448) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
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Remuneratório e Benefícios - Jefferson Castelao - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Manifestem-se as partes, no prazo 
comum de 5 (cinco) dias, sobre o requerimento apresentado pelo Perito Judicial a fls. 265. Intimem-se. - ADV: SONIA MARIA 
SCHINEIDER FACHINI (OAB 64227/SP), EDUARDO BORDINI NOVATO (OAB 205989/SP)

Processo 0003537-79.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Consórcio - LUCAS MIRANDA 
NASCIMENTO - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA - Fls. 79: diante da notícia do cumprimento 
espontâneo do julgado, mediante as comunicações de estilo, arquivem-se os autos. Sem prejuízo, regularize-se no sistema 
os nomes dos Patronos da requerida, conforme solicitado à fl. 75. Intimem-se. - ADV: MANOEL PAULO FERNANDES (OAB 
323734/SP), ELADIO MIRANDA LIMA (OAB 86235/RJ), WELLINGTON CARLOS SALLA (OAB 216622/SP)

Processo 0003596-67.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Maria Zilda Augusto - Aymoré 
Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Transitada em julgado a sentença retro, consoante certidão de fls. 97, manifeste-se 
a parte vencedora em termos de regular andamento do feito, em 5 (cinco) dias. Intimem-se. - ADV: PAULO ROBERTO TERCINI 
FILHO (OAB 331110/SP)

Processo 0003645-50.2010.8.26.0368 (368.01.2010.003645) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Duplicata - 
Mussato e Francolin Ltda Epp - Givaldo Ancelino da Silva - - Noeme Araujo dos Santos - Fls. 102/103: manifestem-se os 
executados sobre a alegação de descumprimento do acordo homologado por este Juízo, no prazo de dez dias, apresentando 
comprovantes de pagamento das prestações ora executadas, se o caso, sob pena de se dar início a atos de constrição sobre os 
respectivos patrimônios. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de intimação, ficando, ainda, cientes os destinatários 
de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que as intimações se efetivaram. Intimem-se. - ADV: RAPHAEL 
RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP), DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP)

Processo 0003645-50.2010.8.26.0368 (368.01.2010.003645) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Duplicata - Mussato 
e Francolin Ltda Epp - Givaldo Ancelino da Silva - - Noeme Araujo dos Santos - Manifeste-se o procurador do autor quanto ao 
endereço da executada Noeme Araújo dos Santos. - ADV: RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP), DANILO 
RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP)

Processo 0003660-77.2014.8.26.0368 - Cumprimento de sentença - Cheque - LOJA DO PIERRE - ALICE ALVES BALDASSI 
COMERCIAL - ME - Para que a parte autora se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre a certidao de fl. 46  - ADV: ANA PAULA 
RODRIGUES BILHA (OAB 280507/SP)

Processo 0003773-36.2011.8.26.0368 (368.01.2011.003773) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sonia 
Aparecida de Estefano Maria - Andreia Aparecida Moreira - Fls. 47: defiro vista dos autos à exequente, por 5 (cinco) dias, 
mediante carga no sistema. Intimem-se. - ADV: ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP)

Processo 0003781-81.2009.8.26.0368 (368.01.2009.003781) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Rigrale Comercio de Materiais de Construção Ltda Me - Embrasa Empresa Brasileira de Saneamento Ambiental Ltda 
- - LUIS EDUARDO GONÇALVES - - REGIANE ANDREIA CANDIDO - Fls. 215: defiro o sobrestamento do feito, pelo prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias, devendo, em seguida, a parte credora promover o regular andamento do feito, em 5 (cinco) 
dias, independentemente de nova intimação, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. - ADV: 
MAURICIO FASSIOLI RAMOS JUNIOR (OAB 251340/SP), SABRINA GIL SILVA MANTECON (OAB 230259/SP)

Processo 0003903-21.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Entregar - Paulo Roberto 
Tercini Filho - L.G.G. BIJUTERIAS EIRELI - ME - Paulo Roberto Tercini Filho - Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado 
da lide, especifiquem as partes, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de preclusão, as provas que pretendem produzir, justificando 
sua utilidade e pertinência, para que este Juízo possa avaliar a necessidade de produção da prova. Intimem-se. - ADV: SERGIO 
GIMENES (OAB 92282/SP), PAULO ROBERTO TERCINI FILHO (OAB 331110/SP), GUSTAVO FREITAS GIMENES (OAB 
313304/SP)

Processo 0004011-84.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004011) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Magni e Nascimento Ltda Me - Rafael Cardoso de Oliveira - Para que a parte autora se manifeste, no prazo de cinco dias, 
sobre a certidão de fl. 70 (reqdo desconhecido) - ADV: MARCELY MIANI (OAB 329610/SP), ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 
126973/SP)

Processo 0004082-86.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004082) - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Celia 
Aparecida Deroide Palla - Olimpio Brunetti - (Manifeste-se a parte autora - 5 dias - certidão de fls.71, nos termos do 3º parágrafo 
do r despacho de fls.67) - ADV: TATIANA VANESSA SANCHES (OAB 266997/SP), SONIA MARIA SCHINEIDER FACHINI (OAB 
64227/SP)

Processo 0004295-63.2011.8.26.0368 (368.01.2011.004295) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Willians 
dos Santos Almeida - Banco Daycoval Sa - Defiro a emissão de novo mandado de levantamento judicial, da quantia depositada a 
fls. 118, em favor do executado, na forma requerida a fls. 181/183, intimando-se para retirada. Após, mediante as comunicações 
de estilo, arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/SP), THIAGO MENDES OLIVEIRA 
(OAB 259301/SP)

Processo 0004398-65.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Claudio Aparecido Daflita 
- OMNI S/A - Credito, Financiamento e Investimento - Regularize-se no sistema os nomes dos Patronos da requerida, 
diligenciando o cartório de imediato. Fls. 68/79: recebo o recurso interposto pela requerida, em ambos os efeitos, pois satisfeitos 
os pressupostos de admissibilidade. Às contrarrazões no prazo legal. Após, subam os autos ao E. Colégio Recursal da 42ª 
Circunscrição - Jaboticabal/SP, com as cautelas de rigor. Cumpra-se e intime-se. - ADV: BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 
20047/SP), RAFAEL RODRIGUES PIN (OAB 227047/SP), JOÃO PIRES DE ALMEIDA (OAB 348874/SP), TAYLISE CATARINA 
ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP)

Processo 0004482-37.2012.8.26.0368 (368.01.2012.004482) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação 
Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI - Regina Helena de Souza Marques - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - 
Digam as partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, sobre o laudo pericial apresentado a fls. 220/228. Sem prejuízo, expeça-se 
mandado de levantamento judicial, em favor do expert, da quantia depositada a fls. 214, diligenciando o cartório de imediato. 
Intimem-se. - ADV: ELAINE CRISTINA DE ANTONIO FARIA (OAB 264902/SP), LUCIANO ALVES ROSSATO (OAB 228257/SP), 
JOSÉ HENRIQUE FRASCÁ JUNIOR (OAB 258747/SP), JOSE HENRIQUE FRASCA (OAB 16920/SP)

Processo 0004574-44.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota de Crédito Comercial - Caiao 
Madeiras Ltda Me - Amauri Aparecido Martins de Faria - Transitada em julgado a sentença retro, conforme certidão cartorária de 
fls. 29, manifeste-se a autora em termos de regular andamento do feito, em 5 (cinco) dias. Intimem-se. - ADV: PAULO CESAR 
PISSUTTI (OAB 125409/SP)

Processo 0004639-39.2014.8.26.0368 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Valmir Inacio de Souza 
- Alison Bruno Vieira Carvalho Cosseti - - Jamil Izildo da Silva - - Gislaine Vieira Carvalho da Silva - Para que a parte autora se 
manifeste, no prazo de cinco dias, sobre a certidão de fl. 41. - ADV: MARCELY MIANI (OAB 329610/SP), ADILSON ALEXANDRE 
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MIANI (OAB 126973/SP)
Processo 0004699-51.2010.8.26.0368 (368.01.2010.004699) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Barbizan da 

Construcao Ltda Epp - Joao Batista Alves Calado - Fls. 86/87: manifeste-se o executado sobre a alegação de descumprimento 
do acordo homologado por este Juízo, no prazo de dez dias, apresentando comprovantes de pagamento das prestações 
ora executadas, se o caso, sob pena de se dar início a atos de constrição sobre seu patrimônio. Servirá a presente, por 
cópia digitada, como carta de intimação, ficando, ainda, ciente o destinatário de que o recibo que a acompanha valerá como 
comprovante de que a intimação se efetivou. Intimem-se. - ADV: RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP), 
DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP)

Processo 0004750-23.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - Maria Jose Guedine 
- OMNI S/A - Credito, Financiamento e Investimento - Fls. 62/73: Recebo o recurso interposto pela requerida, em ambos os 
efeitos, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Às contrarrazões no prazo legal. Após, subam os autos ao E. 
Colégio Recursal da 42ª Circunscrição - Jaboticabal/SP, com as cautelas de rigor. Intime-se. - ADV: JOÃO PIRES DE ALMEIDA 
(OAB 348874/SP), RAFAEL RODRIGUES PIN (OAB 227047/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP)

Processo 0004771-96.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 
Fornecimento de Medicamentos - Joao Pagnan - MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP - Diante da inércia do autor, conforme 
certificado pelo cartório a fls. 75, aguarde-se provocação por parte do requerente pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o 
prazo, e quedando-se inerte a parte interessada, voltem conclusos para a extinção (v. artigos 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 e 267, 
inciso III, do Código de Processo Civil). Intimem-se. - ADV: MARIA CRISTINA ZAUPA ANTONIO (OAB 214699/SP), SILMARA 
APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP), AMAURI IZILDO GAMBAROTO (OAB 208986/SP), GILBERTO MARINHO GOUVEA 
FILHO (OAB 277893/SP), MARCO ANTONIO RAPOSO DO AMARAL (OAB 81773/SP)

Processo 0004858-23.2012.8.26.0368 (368.01.2012.004858) - Cumprimento de sentença - Bancários - Luiz de Souza Wada 
- Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Fls. 167: nada a decidir. Anoto que os mandados de levantamentos 
já foram expedidos, conforme certidão de fls. 166, devendo a requerida providenciar a retirada da guia em cartório (mandado nº 
794/2014). Intimem-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (OAB 
32909/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP), DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/
SP)

Processo 0004896-64.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - ALBERTO BEGNAMI - 
TELEFONICA BRASIL S.A. - Manifeste-se o autor sobre a suficiência do valor depositado pela requerida à fl. 134, no valor de R$ 
3.500,00 (14/01/2015), para satisfação de seu crédito, no prazo de cinco dias, e, ainda, sobre a existência de qualquer obrigação 
imposta à requerida, neste processo, que por ela ainda não tenha sido cumprida. Intimem-se. - ADV: HELDER MASSAAKI 
KANAMARU (OAB 111887/SP), SUELY SOLDAN DA SILVEIRA (OAB 253724/SP), GUSTAVO REVERIEGO CORREIA (OAB 
256111/SP), DANIEL RINALDI MANZANO (OAB 306747/SP)

Processo 0004921-77.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSE 
WALDECIR FIORENTIM - MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP - - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Anote-se nas futuras 
publicações a serem realizadas no Diário da Justiça Eletrônico o nome do(a) Procurador(a) da Fazenda Pública do Estado de 
São Paulo (v. fls. 56). Após, manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a contestação ofertada às fls. 
46/56. Intimem-se. - ADV: PATRICIA ULSON ZAPPA LODI (OAB 150264/SP), SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/
SP), AMAURI IZILDO GAMBAROTO (OAB 208986/SP), FABIO VIEIRA (OAB 243795/SP), GILBERTO MARINHO GOUVEA 
FILHO (OAB 277893/SP), MARIA CRISTINA ZAUPA ANTONIO (OAB 214699/SP)

Processo 0005141-75.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - EDIO DENIS 
NEVES - JORNAL CIDADE SONHO - - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Anote-se nas futuras publicações a 
serem realizadas no Diário da Justiça Eletrônico os nomes dos Patronos dos requeridos. Após, manifeste-se a parte autora, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sobre as contestações e os documentos ofertados às fls. 25/41 e 49/53. Intimem-se. - ADV: ESTEVAN 
TOZI FERRAZ (OAB 230862/SP), MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 111061/SP), SERGIO ROBERTO PANTONI (OAB 
341921/SP)

Processo 0005183-27.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota de Crédito Comercial - PET SHOP 
PARAISO ANIMAL - RENATO FENERICK - Fls. 22: diante da notícia do cumprimento espontâneo do julgado, mediante as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: ANA PAULA RODRIGUES BILHA (OAB 280507/SP)

Processo 0005260-07.2012.8.26.0368 (368.01.2012.005260) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Cassia Raquel 
Silva Matsushima - Maria Solange de Lima - Diante do tempo decorrido, manifeste-se a exequente quanto ao integral cumprimento 
do acordo homologado a fls. 45, em 5 (cinco) dias, presumindo-se, no silêncio, o adimplemento da obrigação. Intimem-se. - ADV: 
FABRICIO DA COSTA NOGALES (OAB 301615/SP), JOÃO ALVARO MOURI MALVESTIO (OAB 258166/SP)

Processo 0005391-11.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - 
ANTONIO NOGUEIRA - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO - - MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP - Anote-se 
nas futuras publicações a serem realizadas no Diário da Justiça Eletrônico o nome do(a) Procurador(a) da Fazenda Pública do 
Estado de São Paulo (v. fls. 69). Após, manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a contestação ofertada 
às fls. 65/69. Intimem-se. - ADV: MARIA CRISTINA ZAUPA ANTONIO (OAB 214699/SP), ELAINE CRISTINA DE ANTONIO 
FARIA (OAB 264902/SP), GILBERTO MARINHO GOUVEA FILHO (OAB 277893/SP), WELLINGTON CARLOS SALLA (OAB 
216622/SP), AMAURI IZILDO GAMBAROTO (OAB 208986/SP), SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP)

Processo 0005539-22.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Loja do Pierre - Fabiana dos 
Santos Iria - Designo audiência de tentativa de conciliação para dia 4 de março de 2015, às 10h30min, a ser realizada no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC - situado na Rua dos Lírios, nº 256, nesta cidade. Cite-se e intime-se a 
requerida para que compareça na audiência acima designada, advertindo-a de que, não comparecendo à sessão de conciliação 
ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 
resultar da convicção do Juiz (v. artigo 20 da Lei 9.099/95). Intime-se a requerente, por meio de sua Patrona constituída nos 
autos, pela Imprensa Oficial, para comparecimento no ato, sob pena de extinção (v. artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95). A 
contestação deverá ser apresentada na audiência supra. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de citação e/ou 
intimação, ficando, ainda, cientes os destinatários de que o recibo que acompanha valerá como comprovante de que a citação e/
ou intimação se efetivou. Cumpra-se e intime-se. - ADV: ANA PAULA RODRIGUES BILHA (OAB 280507/SP)

Processo 0005577-39.2011.8.26.0368 (368.01.2011.005577) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Alexandre 
Henrique Rodrigues - Marcos Roberto da Silva - Para que a parte autora se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre certidão 
de fl. 75 (reqdo desconhecido) - ADV: MARCELY MIANI (OAB 329610/SP), FÁBIO HENRIQUE ROVATTI (OAB 238058/SP), 
ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP)

Processo 0005755-85.2011.8.26.0368 (368.01.2011.005755) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e 
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Adicionais - Arlindo Oliveira - Fazenda do Estado de Sao Paulo - A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apresentou laudo 
contábil a fls.180/194, no qual foram apurados os seguintes valores: R$ 14.095,54, devidos ao autor e R$ 1.079,07, referentes 
aos honorários advocatícios, ambos os valores corrigidos até o mês de outubro de 2014. Instada a se manifestar, a parte autora 
concordou com os valores que lhe são devidos (R$ 14.095,54), contudo, manifestou discordância em relação ao valor dos 
honorários, indicando como correta a quantia de R$ 1.525,52 (setembro/2014). Assim, manifeste-se a requerida, em 5 (cinco) 
dias, acerca da diferença apontada pelo autor, retificando, se assim entender, o cálculo apresentado. Intimem-se. - ADV: SONIA 
MARIA SCHINEIDER FACHINI (OAB 64227/SP), EDUARDO BORDINI NOVATO (OAB 205989/SP)

Processo 0005930-74.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Matheus dos Santos Mota - 
Ariane de Fatima Marciano - Considerando que a tentativa de citação e intimação da requerida restou infrutífera, conforme 
certidão lançada pelo Oficial de Justiça a fls. 19, informe a parte autora, em 20 dias, o atual paradeiro da requerida, sob pena de 
extinção. Intimem-se. - ADV: MARCELY MIANI (OAB 329610/SP)

Processo 0006105-68.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - Debora 
Cristiane Sanches - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO - - MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP - Anote-se nas 
futuras publicações a serem realizadas no Diário da Justiça Eletrônico o nome do(a) Procurador(a) do Município de Monte 
Alto (fls. 52). Após, manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a contestação ofertada às fls. 42/51. 
Intimem-se. - ADV: SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP), MARIA CRISTINA ZAUPA ANTONIO (OAB 214699/
SP), GILBERTO MARINHO GOUVEA FILHO (OAB 277893/SP), TAÍME SIMONE AGRIÃO BONAFÉ (OAB 258311/SP), AMAURI 
IZILDO GAMBAROTO (OAB 208986/SP)

Processo 0006206-13.2011.8.26.0368 (368.01.2011.006206) - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Sergio Ricardo Barbosa - Sociedade Comercial e Impordadora Hermes Sa - - Pst Eletronica Sa - Manifeste-se a 
parte autora sobre a suficiência do valor depositado pela requerida à fl. 203, no valor de R$ 3.443,73 (28/01/2015), para 
satisfação de seu crédito, no prazo de cinco dias, e , ainda, sobre a existência de qualquer obrigação imposta ao requerido, neste 
processo, que por ele ainda não tenha sido cumprida. No silêncio, ou mero pedido de levantamento, o cumprimento da sentença 
será presumido e o processo será extinto. Intimem-se. - ADV: PAULO EDUARDO CARNACCHIONI (OAB 36817/SP), MARCIO 
ANTONIO COSTA (OAB 272708/SP), ALOYSIO AUGUSTO PAZ DE LIMA MARTINS (OAB 227219/SP), JOÃO FRANCISCO 
GOMES (OAB 2226/RJ), LUCIANA DURAN SEGALA BERTONI (OAB 287562/SP), MARCELO RIBEIRO DE ALMEIDA (OAB 
138371/RJ), WALDIR SIQUEIRA (OAB 1848/RJ), LANNA DOS SANTOS LISBOA (OAB 161264/RJ)

Processo 0006338-46.2006.8.26.0368 (368.01.2006.006338) - Outros Feitos não Especificados - W.H. - Conforme 
mencionado pelo Ministério Público a fls.208, a reserva legal não foi inscrita no Cadastro Ambiental Rural, consta como “0”, 
conforme documento juntado a fls.205. Posto isso, intime-se o autor do fato para, no prazo de 10 dias, proceder a alteração 
do cadastro, declarando a área de reserva legal, consoante fls.189/191, sob pena de oferecimento de denúncia. Sem prejuízo, 
aguarde-se a resposta da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental sobre a recomposição dos danos ambientais. Intimem-se. 
- ADV: ANIZ HADDAD (OAB 22799/SP)

Processo 0006346-81.2010.8.26.0368 (368.01.2010.006346) - Cumprimento de sentença - Compra e Venda - Antonio 
Eduardo Chamacheli - Tornelli Alimentos de Monte Alto Ltda Me - Fls. 116/117: para apreciação do pedido de expropriação dos 
bens dos sócios, necessária antes a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. A par disso, comprove 
o exequente, em 20 (vinte) dias, o preenchimento dos requisitos legais (art. 50, CC), inclusive, trazendo certidão atualizada da 
JUCESP. Intimem-se. - ADV: MAURICIO FASSIOLI RAMOS JUNIOR (OAB 251340/SP), SABRINA GIL SILVA MANTECON (OAB 
230259/SP), ELITA DE FREITAS TEIXEIRA (OAB 205596/SP)

Processo 0006635-77.2011.8.26.0368 (368.01.2011.006635) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito 
- Archanjo Basilio - Liderbras Lojistica Transportes Ltda - - Lina Coiatelli - Fls. 97: considerando que restou infrutífera a tentativa 
de penhora sobre os bens da parte executada (fls. 96), manifeste-se o autor/exequente em termos de regular andamento do 
feito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. - ADV: ADILSON ALEXANDRE 
MIANI (OAB 126973/SP)

Processo 0006982-13.2011.8.26.0368 (368.01.2011.006982) - Cumprimento de sentença - Duplicata - Mussato e Francolin 
Ltda Epp - Fls. 80: manifeste-se a executada sobre a alegação de descumprimento do acordo homologado por este Juízo, no 
prazo de dez dias, apresentando comprovantes de pagamento das prestações ora executadas, se o caso, sob pena de se dar 
início a atos de constrição sobre o seu patrimônio. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de intimação, ficando, 
ainda, ciente o destinatário de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que a intimação se efetivou. Intimem-
se. - ADV: DANILO RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 254510/SP), RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP)

Processo 3000150-39.2013.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Moisés 
Carriero - Banco Itaucard S/A - Fls. 89: concedo, pela derradeira oportunidade, o prazo de 5 (cinco) dias para que o Banco 
requerido traga as gravações em mídia adequada, conforme já determinado à fl. 87, sob pena de preclusão da prova. Intimem-se. 
- ADV: MARCELY MIANI (OAB 329610/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ADILSON ALEXANDRE 
MIANI (OAB 126973/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO GILSON MIGUEL GOMES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE LUIZ DO AMARAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0021/2015
Processo 0000173-65.2015.8.26.0368 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Iazeta e Borconaro 

Ltda Me - Alessandra Cristina Ferreira - Nos termos do art. 52, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, não cumprida voluntariamente a 
sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á, desde logo, 
à execução, dispensada nova citação. Posto isso, determino a realização da penhora, via “on-line”, dos ativos financeiros em 
nome da executada, pelo Sistema BACENJUD, e a expedição de mandado de penhora e avaliação, observando-se o cálculo 
apresentado pela exequente às fls. 506. Cumpra-se. - ADV: MARCELY MIANI (OAB 329610/SP)

Processo 0000203-03.2015.8.26.0368 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Serralha & Cia Ltda 
Epp - Bona Comercial Ltda - Nos termos do art. 52, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, não cumprida voluntariamente a sentença 
transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á, desde logo, à execução, 
dispensada nova citação. Posto isso, determino a realização da penhora, via “on-line”, dos ativos financeiros em nome da 
executada, pelo Sistema BACENJUD, e a expedição de mandado de penhora e avaliação, observando-se o cálculo apresentado 
pela exequente (fls. 5). Intimem-se. - ADV: FÁBIO HENRIQUE ROVATTI (OAB 238058/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1665

Processo 0000397-03.2015.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento em Consignação - Cezar 
Hideaki Katayama - BANCO DO BRASIL S/A - Cezar Hideaki Katayama - Nessa linha, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, 
realizado em maio de 2011, aprovou o Enunciado nº 8, do seguinte teor: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais 
não são admissíveis nos Juizados Especiais”, reproduzindo o Enunciado nº 1 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados 
Especiais. Assim, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 
51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, julgo EXTINTA a presente ação. Sem custas, nem condenação em honorários nesta Instância. 
P.R.I. - ADV: CEZAR HIDEAKI KATAYAMA (OAB 265981/SP)

Processo 0000441-22.2015.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - PATRICK DOS SANTOS PARMEJANO - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. 
Trata-se de ação declaratória proposta por Patrick dos Santos Parmejano em face de BV Finaceira S/A Crédito, Finaciamento 
e Investimento em que o autor alega, em síntese, ter celebrado com a requerida contrato bancário para o fim de aquisição de 
veículo automotor havendo, também, contratação de seguro pessoal com cobertura para incapacidade total, hipótese na qual 
é devida indenização para quitação do contrato bancário. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. No caso concreto, 
por desde já vislumbrar a necessidade de realização de perícia médica para que reste comprovada a incapacidade total do 
autor, a presente demanda não poderá ser processada neste Juizado Especial Cível. Com efeito, pelo que se extrai da inicial, 
o autor pretende a declaração de quitação das parcelas do contrato bancário mediante pagamento de indenização de contrato 
de seguro de proteção financeira (cláusula estipulada no bojo da cédula de crédito bancário fls. 13), sob o fundamento de 
que está total e temporariamente incapacitado para o trabalho, percebendo auxílio-doença no âmbito previdenciário. Ocorre 
que, para aferição da incapacidade ou invalidez do segurado (cláusula 18 da cédula de crédito bancária) será imprescindível 
a realização de perícia médica, não se prestando a prova da percepção de benefício previdenciário de caráter temporário (fls. 
15/17). E, identificada a necessidade de realização de perícia médica, observadas a economia e a celeridade processual, é 
de rigor a extinção do processo de plano, antes mesmo da citação da requerida, posto ser a citada prova incompatível com 
o procedimento do Juizado Especial. Vale salientar que a decisão extintiva do processo em virtude da patente incompetência 
do juízo não ofende direito da parte, que poderá buscar a tutela jurisdicional perante o órgão para tanto competente. Ante o 
exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem o julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei 9099/95. Autorizo o 
desentranhamento de documentos. Não há motivo para condenação do autor ao pagamento de custas e despesas processuais 
e honorários advocatícios nesta fase (artigo 55, caput, da Lei nº 9.999/95). Publique. Registre. Intime. - ADV: THIAGO MENDES 
OLIVEIRA (OAB 259301/SP), RAFAEL MIRANDA COUTO (OAB 278839/SP), MARCIO JOSE TUDI (OAB 287161/SP)

Processo 0000623-13.2012.8.26.0368 (368.01.2012.000623) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Sileni 
Garcia de Lima - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Fl. 179: Tendo em vista a satisfação da obrigação, conforme noticiado, 
julgo EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se 
mandado de levantamento judicial, da quantia depositada a fls. 176, em favor da Patrona da autora. Transitada esta em julgado, 
façam-se as comunicações necessárias, e permaneçam os autos em arquivo do cartório, aguardando o decurso do prazo legal 
para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: LUCIANA DE MATTOS PIOVEZAN (OAB 125781/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES 
(OAB 131351/SP), CARLOS EDUARDO RETTONDINI (OAB 199320/SP)

Processo 0001350-98.2014.8.26.0368 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - LUIZ MARAFÃO JUNIOR - 
DANIELA FERNANDA OLIVEIRA DA CRUZ - Homologo o acordo celebrado às fls. 51/52, para que produza os efeitos que o 
ordenamento jurídico lhe confere. Aguarde-se eventual cumprimento, observando-se o item 14.1, da subseção VII, seção V do 
Capítulo IV, do Provimento CSM nº 1.670/2009 (DJ 17.09.2009, ano II - Edição 557). P.R.I.C. - ADV: ADILSON ALEXANDRE 
MIANI (OAB 126973/SP)

Processo 0001642-30.2007.8.26.0368 (368.01.2007.001642) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Luiz Carlos Boer 
- Valdemir Garcia - (Manifeste-se a parte autora - 5 dias - certidão de fls.112) - ADV: FÁBIO HENRIQUE ROVATTI (OAB 238058/
SP), ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP)

Processo 0001664-44.2014.8.26.0368 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Aparecida 
Malerba Me - CARLA BEATRIZ LEVA - Homologo o acordo celebrado às fls. 61, para que produza os efeitos que o ordenamento 
jurídico lhe confere. Aguarde-se eventual cumprimento, observando-se o item 14.1, da subseção VII, seção V do Capítulo IV, 
do Provimento CSM nº 1.670/2009 (DJ 17.09.2009, ano II - Edição 557). P.R.I.C. - ADV: ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 
126973/SP), MARCELY MIANI (OAB 329610/SP)

Processo 0001850-04.2013.8.26.0368 (036.82.0130.001850) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Josuel 
da Silva Eduardo - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - Fl. 141: Tendo em vista a satisfação da obrigação, conforme 
noticiado, julgo EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 
Expeça-se mandado de levantamento judicial, da quantia depositada às fls. 139, em favor do Patrono do autor. Transitada esta 
em julgado, façam-se as comunicações necessárias, e permaneçam os autos em arquivo do cartório, aguardando o decurso do 
prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: GILBERTO MARINHO GOUVEA FILHO (OAB 277893/SP), ADRIANO CESAR 
ULLIAN (OAB 124015/SP), SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP)

Processo 0002070-65.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Servidor Público Civil - Miriam Machado - 
MUNICIPIO DE MONTE ALTO SP - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação trabalhista proposta por Miriam 
Machado em face do Município de Monte Alto para: a) condenar o Município requerido ao pagamento em favor da autora das 
horas extas (serviço extraordinário em qualquer dia da semana) e das horas noturnas trabalhadas pela autora com os adicionais 
previstos na legislação municipal (artigos 86 e 186, do Estatuto do Funcionário Público de Monte Alto), observada a evolução 
salarial da autora. Apenas o pagamento das horas noturnas, apuradas nos moldes do artigo 186, §1º, da lei municipal, e no 
percentual previsto no caput do citado dispositivo, terá reflexo sobre as demais verbas de natureza empregatícia. Para apuração 
da verba indenizatória deverá ser observado o laudo pericial acostado a fls. 194/209; b) condenar o Município requerido ao 
pagamento em favor da autora, a título de indenização por dano moral, da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) O valor da 
indenização deverá ser corrigido monetariamente segundo a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo a partir desta data (súmula 362, do Colendo Superior Tribunal de Justiça) e incidirão juros moratórios de 1% (um por cento) 
ao mês a contar de 04.04.2009 (primeiro dia do período de trabalho ao final de semana comprovado nos autos), conforme a nova 
orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça (in, AgRg no REsp 1202806 / MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01/12/2011). 
Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Não há motivo para condenação de qualquer das partes ao pagamento de custas e despesas processuais e 
honorários advocatícios (artigo 55, caput, da Lei nº 9.999/95). Publique. Registre. Intime. - ADV: WELLINGTON CARLOS SALLA 
(OAB 216622/SP), MARIA CRISTINA ZAUPA ANTONIO (OAB 214699/SP), AMAURI IZILDO GAMBAROTO (OAB 208986/SP), 
SILMARA APARECIDA SALVADOR (OAB 163154/SP), IGOR ALEXANDRE GARCIA (OAB 257666/SP), GILBERTO MARINHO 
GOUVEA FILHO (OAB 277893/SP)
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Processo 0002449-11.2011.8.26.0368 (368.01.2011.002449) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Antonio Jose Martinho - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Vistos. Dispensado, formalmente, o 
relatório, DECIDO. Foi determinada a realização de perícia contábil a fim de se apurar o valor devido à exequente (fls. 166/167). 
O laudo pericial foi juntado a fls. 276/285. Na sequência, manifestaram-se as partes (fls. 289/290 e 291). O perito prestou 
esclarecimentos a fl. 293. Nova manifestação da parte exequente a fls. 295/296. Pois bem. O nobre perito judicial, equidistante 
das partes e de confiança deste Juízo, apurou que “(...) Não há diferenças a serem calculadas nos termos da r. sentença” (fl. 
281). Tenho que a conclusão pericial merece acolhimento, especialmente porque foi elaborada sob o crivo do contraditório 
e da ampla defesa e os cálculos, repito, foram elaborados em consonância com a sentença exequenda. Cuida-se de laudo 
elaborado por profissional tecnicamente habilitado e, repito, equidistante das partes e de confiança deste Juízo. Desnecessário, 
outrossim, novo retorno dos autos ao perito, uma vez que todos os quesitos formulados pelas partes já foram satisfatoriamente 
respondidos. Assim, a irresignação da parte exequente não merece acolhida, uma vez que seus cálculos não se encontram em 
consonância com o título executivo judicial. Posto isso e nada mais havendo, julgo EXTINTA a presente ação com fundamento 
no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil. Aguarde-se em arquivo provisório até eventual destruição. Sem custas ou 
condenação em honorários. Publique-se. Registre-se. Intime-se. - ADV: SONIA MARIA SCHINEIDER FACHINI (OAB 64227/SP), 
EDUARDO BORDINI NOVATO (OAB 205989/SP)

Processo 0003123-81.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - ZARAH BOUTIQUE DE 
MONTE ALTO LTDA ME - GILBERTO JESUS DE CARVALHO - A parte autora foi validamente intimada da data da audiência de 
conciliação e nela não compareceu, conforme termo de audiência a fls. 48. Por tal motivo, extingo este processo, sem resolução 
do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, e CONDENO a parte autora ao pagamento de custas no importe 
de 1% do valor da causa, observado o valor mínimo de 05 (cinco) UFESPs. Advirto à parte autora que, no caso de eventual 
repropositura desta ação, a petição inicial não será despachada sem a prova do pagamento das custas. Deixo de condenar a 
parte vencida nas verbas de sucumbência, diante o que dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95. O prazo para interposição de recurso 
é de 10 dias e as custas para preparo são de 1% sobre o valor da causa, observado o valor mínimo de 5 UFESPs, acrescido de 
2% sobre o valor da causa, observado o mínimo de 5 UFESPs, a serem recolhidas em 48 horas após a interposição do recurso, 
independentemente de intimação e sem possibilidade de complementação. P.R.I. - ADV: SHEILA DAIANE LAMPA CESTARI 
GONCALVES DE SOUZA (OAB 315135/SP)

Processo 0003156-42.2012.8.26.0368 (368.01.2012.003156) - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro 
de Inadimplentes - Maria Aparecida Becher - J Mahfuz Ltda - Fl. 191: diante do pagamento, julgo EXTINTO O PROCESSO 
DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, expeça-se 
mandado de levantamento judicial, no valor de R$ 325,88, em favor da parte credora. Oportunamente, façam-se as comunicações 
necessárias, e permaneçam os autos em arquivo do cartório, aguardando o decurso do prazo legal para serem destruídos. 
P.R.I.C. - ADV: EMANUEL HENRIQUE DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP), THIAGO MENDES OLIVEIRA (OAB 259301/
SP), GUSTAVO JORIA PADILHA (OAB 266771/SP), MARCIO JOSE TUDI (OAB 287161/SP)

Processo 0003694-52.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - JOÃO 
BARDUCO - Whirlpool S/A. - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por JOÃO BARDUCO em face de 
WHIRLPOOL S/A, para condenar a requerida a restituir o valor de R$ 484,03, corrigido monetariamente pelo índice oficialmente 
adotado pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o desembolso (04.02.13) e juros de 
mora de 1% ao mês incidente desde a citação, devendo o autor permitir a retirada do bem pela requerida no prazo de 30 (trinta) 
dias, sendo que se a requerida não proceder a retirada no prazo estipulado, considerar-se-á que o abandonou em favor do autor; 
bem como condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 4.840,30, a título de danos morais, devidamente corrigidos 
segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça e atualizados com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir 
da presente data, época em que restou certo e delimitado o quantum indenizatório. Em consequência, julgo resolvido o processo, 
com apreciação de mérito, com fundamento no inciso I, do artigo 269, do CPC. Expeça-se certidão de honorários à patrona do 
autor nos termos do Convênio DPE/OAB. Após o trânsito em julgado desta sentença, caso a parte requerida, voluntariamente, 
não efetue o pagamento do valor acima no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no 
percentual de 10% (dez por cento), além de juros legais e atualização monetária (artigo 475, “J”, do CPC). Não há condenação 
em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, a teor da primeira parte, do caput, do artigo 55, da Lei 9.099/95. 
P.R.I. - ADV: SUELI DISERÓ AQUINO DE ARAUJO (OAB 204727/SP), ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP)

Processo 0003794-07.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
Valquiria de andrade Pezeiro Simiele - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido. Em consequência, julgo resolvido o processo, com apreciação de mérito, fundamentado no artigo 269, inciso I, do 
CPC. Não há sucumbência nesta fase (art. 55 da Lei nº 9.099/95). P.R.I. - ADV: EDUARDO BORDINI NOVATO (OAB 205989/
SP), PAULO CESAR PISSUTTI (OAB 125409/SP)

Processo 0004079-34.2013.8.26.0368 (036.82.0130.004079) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Silvio Adalberto Martins - Banco Santander S A - - Fidc Recovery - Fl. 301: Tendo em vista a satisfação da obrigação, conforme 
noticiado, julgo EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo 
Civil. Transitada esta em julgado, façam-se as comunicações necessárias, e permaneçam os autos em arquivo do cartório, 
aguardando o decurso do prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: ESTEVAN TOZI FERRAZ (OAB 230862/SP), 
JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), CESAR EDUARDO LEVA (OAB 270622/SP)

Processo 0004125-86.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Jeferson 
Aparecido Pires - AFONSO ELOIR DE CARVALHO - - RABELO PET LTDA ME - Ante o exposto e considerando tudo o mais 
que dos autos consta: i) julgo EXTINTA a ação, sem conhecimento de mérito, com fundamento no art. 267, VIII, do Código 
de Processo Civil, em relação ao requerido AFONSO ELOIR DE CARVALHO; ii) julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, com 
fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, a pretensão e condeno a requerida RABELO PET LTDA ME no 
pagamento da quantia de R$5.126,00 (cinco mil, cento e vinte e seis reais), a título de danos materiais, devidamente corrigida 
monetariamente desde a propositura da ação, e sobre a qual deverão incidir juros de mora desde o evento danoso por se 
tratar de ato ilícito (artigo 398, do Código Civil). Sem custas ou condenação em honorários nesta Instância. P.R.I.C. - ADV: 
REYNALDO JOSE DE MENEZES BERGAMINI (OAB 311519/SP), SHEILA DAIANE LAMPA CESTARI GONCALVES DE SOUZA 
(OAB 315135/SP)

Processo 0004239-25.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Antonio Serafim Pires 
Junior - Reginaldo Aparecido Torres - Fl. 53: Tendo em vista a satisfação da obrigação, conforme noticiado, julgo EXTINTO O 
PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, 
façam-se as comunicações necessárias, e permaneçam os autos em arquivo do cartório, aguardando o decurso do prazo legal 
para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: NELSON EDUARDO ROSSI (OAB 68251/SP), SILVIA ANDRÉA LANZA COGHI (OAB 
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268696/SP), JEAN RICARDO GALANTE LONGUIN (OAB 341828/SP)
Processo 0004590-95.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - ZELIO SANDO ME - 

TELEFÔNICA BRASIL S.A. - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação declaratória de inexistência de débito 
cumulada com pedido de indenização por dano moral proposta por Zélio Sando ME em face da Telefônica Brasil S/A, para 
declarar inexistente o débito apontado a fls. 17 e, por consequência, inexigível perante a parte autora, tornando definitiva a 
decisão de fls. 19/20. Por conseqüência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 
269, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e dos 
honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. Publique. Registre. Intime. Cumpra. - ADV: JOSE 
EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), THIAGO MENDES OLIVEIRA (OAB 259301/SP), RAFAEL MIRANDA 
COUTO (OAB 278839/SP), MARCIO JOSE TUDI (OAB 287161/SP)

Processo 0004979-80.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Adilson Pereira Veiga Junior 
- TEELFÔNICA BRASIL S/A. - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido 
de indenização por dano moral proposta por Adilson Pereira da Veiga Júnior em face da Telefônica Brasil S/A. No mais, JULGO 
EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de 
condenar o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, 
caput, da Lei nº 9.099/95. Publique. Registre. Intime. Cumpra. - ADV: RAFAEL MIRANDA COUTO (OAB 278839/SP), THIAGO 
MENDES OLIVEIRA (OAB 259301/SP), MARCIO JOSE TUDI (OAB 287161/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO 
(OAB 126504/SP)

Processo 0005017-92.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Luiz Carlos Boer - Marcos Andre 
Rodrigues Soave - Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Regularmente citado, o requerido 
não compareceu à sessão de conciliação nem justificou a sua ausência, de modo que, por este motivo, presumem-se aceitos 
como verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme preceitua o artigo 20 da Lei 9099/95. Além disso, o pedido inicial está 
corroborado pelos documentos juntado a fls. 7/8. De rigor, assim, a procedência da pretensão dos autores. Posto isso, JULGO 
PROCEDENTE o pedido formulado a fls. 2/4 e CONDENO o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 83,82 (oitenta e três 
reais e oitenta e dois centavos), corrigida monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros à base de 1% ao 
mês(artigo 406 do Código Civil), estes computados a partir da citação (22/01/2015). Sem condenação em custas e honorários 
de advogado, por expressa disposição legal (artigo 55, da Lei 9099/95). P.R.I. - ADV: MARCELY MIANI (OAB 329610/SP), 
ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP)

Processo 0005102-78.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Jamil Aparecido da Silva Me - 
Denilson Marciano - Sendo as partes maiores e capazes e estando devidamente representadas nos autos, nos termos do artigo 
22, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, para que tenha eficácia de título executivo, o acordo a que 
chegaram as partes na audiência conciliatória (fls. 23), e JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do 
art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. - ADV: NAZIRA GHARIB FINATI (OAB 292059/SP)

Processo 0005651-93.2011.8.26.0368 (368.01.2011.005651) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
Alexandre Henrique Rodrigues - Walter Mateus dos Santos - Fl. 85: HOMOLOGO, por sentença, o acordo havido entre as partes 
na audiência conciliatória, e, considerando que o valor depositado nos autos (fls. 71) satisfaz integralmente a obrigação, julgo 
EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil. Com o trânsito 
em julgado, expeça-se mandado de levantamento judicial, no valor de R$ 554,20, em favor do Patrono da parte credora. Após, 
coloque-se o título de fls. 6 à disposição do executado, e, oportunamente, façam-se as comunicações necessárias, aguardando 
os autos no arquivo do cartório o decurso do prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: MARCELY MIANI (OAB 329610/
SP), ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP)

Processo 0005678-71.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Maria Madalena Takita 
da Silva - Amanda Leticia de Oliveira - Sendo as partes maiores e capazes e estando devidamente representadas nos autos, nos 
termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, para que tenha eficácia de título executivo, 
o acordo a que chegaram as partes na audiência conciliatória (fls. 21), e JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 
na forma do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. - ADV: LARA RODRIGUES ALMEIDA DA SILVA (OAB 210933/SP)

Processo 0005716-83.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Edilson Antonio 
de Oliveira Souza - SABESP - Companhia de Agua e Esgoto - Sendo as partes maiores e capazes e estando devidamente 
representadas nos autos, nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, para que 
tenha eficácia de título executivo, o acordo a que chegaram as partes na audiência conciliatória (fls. 18), e JULGO EXTINTO o 
processo, com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. - ADV: MARCIO JOSE TUDI 
(OAB 287161/SP), RAFAEL MIRANDA COUTO (OAB 278839/SP), THIAGO MENDES OLIVEIRA (OAB 259301/SP)

Processo 0005781-78.2014.8.26.0368 (apensado ao processo 0001012-95.2012.8.26) - Embargos de Terceiro - Honorários 
Advocatícios - Cristiane Raquel de Alencar - - Thiago Fantoni Vertuan - Thiago Fantoni Vertuan - - Thiago Fantoni Vertuan - 
Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, com fulcro no artigo 295, inciso I e parágrafo único, inciso III, do Código de Processo 
Civil e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso I, do mesmo dispositivo 
legal. Sem condenação em custas nesta fase. P. R. I. - ADV: THIAGO FANTONI VERTUAN (OAB 307825/SP)

Processo 0005810-31.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Sebastiao 
Manoel - Serralha & Cia Ltda Epp - Sendo as partes maiores e capazes e estando devidamente representadas nos autos, nos 
termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, para que tenha eficácia de título executivo, 
o acordo a que chegaram as partes na audiência conciliatória (fls. 43), e JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 
na forma do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. - ADV: JOSE LUIZ BASILIO (OAB 65839/SP), JOÃO ALVARO 
MOURI MALVESTIO (OAB 258166/SP), FABRICIO DA COSTA NOGALES (OAB 301615/SP), MARCOS ROBERTO MESTRE 
(OAB 172026/SP), ELITA DE FREITAS TEIXEIRA (OAB 205596/SP)

Processo 0005849-28.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota de Crédito Comercial - Baratto & 
Prazeres Ltda Me - Clelio Guimaraes Costa - Sendo as partes maiores e capazes e estando devidamente representadas nos 
autos, nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, para que tenha eficácia de 
título executivo, o acordo a que chegaram as partes na audiência conciliatória (fls. 35), e JULGO EXTINTO o processo, com 
resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. - ADV: JOÃO EDUARDO TOTA AVEZZU (OAB 
345479/SP)

Processo 0005851-95.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - CASA BELLA COMERCIO DE 
MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP - PRISCILA COLOMBO - Vistos. Dispensado o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. A parte 
autora, apesar de regularmente intimada, não cumpriu a determinação de fl.14, deixando, assim, de apresentar a nota fiscal 
referente à relação negocial firmada entre as partes. Logo, deve a inicial ser indeferida, a teor do que dispõe o art.284, p. único, 
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do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art.295, inc. VI, do CPC, indefiro a inicial. Transitada esta em julgado, coloquem-se 
os documentos que instruem a inicial à disposição da parte autora e façam-se as comunicações necessárias, imediatamente. 
Após, permaneçam os autos em arquivo do cartório, aguardando o decurso do prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - 
ADV: NAZIRA GHARIB FINATI (OAB 292059/SP)

Processo 0005855-35.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - CASA BELLA COMERCIO DE 
MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME - Magdaleni Arioli Ltda Me - Ante o exposto, com fundamento no art. 295, inc. VI, do Código 
de Processo Civil, indefiro a inicial, e, por consequência, EXTINGO o processo, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 267, 
inciso I, do mesmo diploma legal. Transitada esta em julgado, coloquem-se os documentos que instruíram a inicial à disposição 
da parte autora e façam-se as comunicações necessárias, imediatamente. Após, permaneçam os autos em arquivo do cartório, 
aguardando o decurso do prazo legal para serem destruídos. P.R.I. - ADV: NAZIRA GHARIB FINATI (OAB 292059/SP)

Processo 0005861-42.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Thiago Mendes Oliveira - Banco Santander SA - Thiago Mendes Oliveira - Sendo as partes maiores e capazes 
e estando devidamente representadas nos autos, HOMOLOGO, por sentença, para que tenha eficácia de título executivo, o 
acordo a que chegaram as partes (fls. 47/49), e JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 269, 
inciso III, do Código de Processo Civil. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), THIAGO MENDES OLIVEIRA 
(OAB 259301/SP)

Processo 0005898-69.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Talison 
Rubens Covielo - Telefonica Brasil S.A. - Sendo as partes maiores e capazes e estando devidamente representadas nos autos, 
nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO, por sentença, para que tenha eficácia de título 
executivo, o acordo a que chegaram as partes na audiência conciliatória (fls. 26), e JULGO EXTINTO o processo, com resolução 
de mérito, na forma do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. - ADV: JULIAINE PENHARBEL MARIOTTO MARCUSSI 
(OAB 210357/SP), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB 75081/SP)

Processo 0005936-81.2014.8.26.0368 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Rafael Miranda Couto - 
Renata Cristina Lampa - Rafael Miranda Couto - Homologo o acordo celebrado às fls. 14, para que produza os efeitos que o 
ordenamento jurídico lhe confere. Sem prejuízo, cobre-se a devolução do mandado copiado à fl. 11, independentemente de 
cumprimento, diligenciando o cartório de imediato. No mais, aguarde-se eventual cumprimento, observando-se o item 14.1, da 
subseção VII, seção V do Capítulo IV, do Provimento CSM nº 1.670/2009 (DJ 17.09.2009, ano II - Edição 557). P.R.I.C. - ADV: 
RAFAEL MIRANDA COUTO (OAB 278839/SP)

Processo 0006000-91.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota de Crédito Comercial - Olifer 
Comercial Ltda Me - Eliezer Rodrigues - Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Regularmente 
citado (fls. 20vº.), o requerido não compareceu à sessão de conciliação nem justificou a sua ausência, de modo que, por este 
motivo, presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme preceitua o artigo 20 da Lei 9099/95. 
Além disso, o pedido inicial está corroborado pelos documentos juntado a fls.6/15. De rigor, assim, a procedência da pretensão 
da autora. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado a fls. 2/3 e CONDENO o requerido a pagar à requerente 
a importância de R$ 837,75 (oitocentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), corrigida monetariamente desde o 
ajuizamento da ação e acrescida de juros à base de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil), estes computados a partir da 
citação (20/01/2015). Sem condenação em custas e honorários de advogado, por expressa disposição legal (artigo 55, da Lei 
9099/95). P.R.I. - ADV: SILVIA REGINA FURIO (OAB 218355/SP)

Processo 0006002-61.2014.8.26.0368 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota de Crédito Comercial - Olifer 
Comercial Ltda Me - CARLOS RAMOS - Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Regularmente 
citado (fls. 31vº.), o requerido não compareceu à sessão de conciliação nem justificou a sua ausência, de modo que, por este 
motivo, presumem-se aceitos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme preceitua o artigo 20 da Lei 9099/95. 
Além disso, o pedido inicial está corroborado pelos documentos juntado a fls.17/26. De rigor, assim, a procedência da pretensão 
da autora. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado a fls. 2/3 e CONDENO o requerido a pagar à requerente 
a importância de R$ 9.531,12 (nove mil, quinhentos e trinta e um reais e doze centavos), corrigida monetariamente desde o 
ajuizamento da ação e acrescida de juros à base de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil), estes computados a partir da 
citação (15/01/2015). Sem condenação em custas e honorários de advogado, por expressa disposição legal (artigo 55, da Lei 
9099/95). P.R.I.C. - ADV: SILVIA REGINA FURIO (OAB 218355/SP)

Processo 0006076-23.2011.8.26.0368 (368.01.2011.006076) - Cumprimento de sentença - Bancários - Marcio Renato Pelloso 
- BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A - Fl. 143: Tendo em vista a satisfação da obrigação, conforme noticiado, julgo 
EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 
em julgado, expeçam-se mandados de levantamento judicial, das quantias depositadas às fls. 133 e134, em favor do Patrono do 
autor. Oportunamente, façam-se as comunicações necessárias, e permaneçam os autos em arquivo do cartório, aguardando o 
decurso do prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: THIAGO MENDES OLIVEIRA (OAB 259301/SP), EDGAR FADIGA 
JUNIOR (OAB 141123/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0006356-91.2011.8.26.0368 (368.01.2011.006356) - Cumprimento de sentença - Pagamento Indevido - Adrielli 
Molina - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Fl. 90: Tendo em vista a satisfação da obrigação, conforme 
noticiado, julgo EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 
Expeça-se mandado de levantamento judicial, da quantia depositada às fls. 87, em favor da Patrona da autora. Transitada esta 
em julgado, façam-se as comunicações necessárias, e permaneçam os autos em arquivo do cartório, aguardando o decurso 
do prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), LUCIANA 
DE MATTOS PIOVEZAN (OAB 125781/SP), CARLOS EDUARDO RETTONDINI (OAB 199320/SP), ELIZETE APARECIDA DE 
OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)

Processo 0006433-71.2009.8.26.0368 (368.01.2009.006433) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Antonio 
Peverari - Samuel Cossetti - Homologo o acordo celebrado às fls. 93/93vº., para que produza os efeitos que o ordenamento 
jurídico lhe confere. Aguarde-se eventual cumprimento, observando-se o item 14.1, da subseção VII, seção V do Capítulo IV, do 
Provimento CSM nº 1.670/2009 (DJ 17.09.2009, ano II - Edição 557). P.R.I. - ADV: FÁBIO HENRIQUE ROVATTI (OAB 238058/
SP), ADILSON ALEXANDRE MIANI (OAB 126973/SP)

Processo 0006434-51.2012.8.26.0368 (368.01.2012.006434) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cadastro de 
Inadimplentes - CADIN - Claudio Zacarin - Fazenda do Estado de Sao Paulo - - Cadin Cadastro Informativo dos Creditos Nao 
Quitados de Orgaos e Entidades Estaduais - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 
inicial para DECLARAR a inexigibilidade da cobrança de IPVA relativo ao veículo descrito na inicial no montante cobrado (R$ 
9.841,62), devendo a requerida reformular o cálculo do valor devido, que deverá englobar apenas os anos de 2007, 2008, 2009 
e 2010. Em consequência, julgo resolvido o processo, com apreciação de mérito, com fundamento no inciso I, do artigo 269, 
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do CPC. Não há condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, a teor da primeira parte, do caput, do 
artigo 55, da Lei 9.099/95. P.R.I. - ADV: RAPHAEL RODRIGUES DE CAMARGO (OAB 253728/SP), ALENA ASSED MARINO 
SARAN (OAB 91230/SP), MARIA ELIZA PALA (OAB 106502/SP)

Processo 0006560-09.2009.8.26.0368 (368.01.2009.006560) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Leoncio Apolinario Cadete - Gilvan Barbosa Soares - O curso do processo encontra-se paralisado por mais de 30 
dias porque o exequente, que inclusive foi intimado mediante edital (fls. 102/103), abandonou a causa, não promovendo os 
atos e diligências que lhe competiam. De rigor, assim, a extinção do processo. Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, 
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil c.c. artigo 51, “caput”, da Lei 
9099/95. Transitada esta em julgado, coloquem-se os documentos que instruem a inicial à disposição da autora e façam-se 
as comunicações necessárias, imediatamente. Após, permaneçam os autos em arquivo do cartório, aguardando o decurso do 
prazo legal para serem destruídos. P.R.I.C. - ADV: ELIO MARCOS MARTINS PARRA (OAB 115031/SP)

FORO DISTRITAL DE PIRANGI

Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PIRANGI EM 02/02/2015

PROCESSO :1000077-13.2015.8.26.0698
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : FINAMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
ADVOGADO : 317498/SP - Cibele Naoum Mattos
REQDA : Maria Aparecida Pereira Sbrolini
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000081-50.2015.8.26.0698
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : B.E.F.
ADVOGADO : 341828/SP - Jean Ricardo Galante Longuin
REQDA : M.E.S.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000079-80.2015.8.26.0698
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : FREITAS & FREITAS COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME
ADVOGADO : 313039/SP - Carlos Alberto Garcia
EXECTDA : JESSICA PEREIRA
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000078-95.2015.8.26.0698
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : C.C.C.
ADVOGADO : 241525/SP - Francelino Rogerio Sposito
REQDA : E.C.O.C.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000080-65.2015.8.26.0698
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : FERNANDO DE TOLEDO MELLO FILHO
ADVOGADO : 327609/SP - Thiago Andriaci Ferreira do Carmo
REQDA : RAIELE ARAUJO BERNARDES
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000076-28.2015.8.26.0698
CLASSE :FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO PORTE
REQTE : Auto Posto P.J. Ltda
ADVOGADO : 141795/SP - Marcio Antonio Momenti
REQDO : J. U. Ungaro Agro Pastoril Ltda
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000075-43.2015.8.26.0698
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : TRANSPORTADORA SIMÕES BEBEDOURO LTDA.
ADVOGADO : 241059/SP - Mateus Roque Borges
REQDO : MAURÍCIO BATISTA VELLOSO
VARA :VARA ÚNICA
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PROCESSO :1000073-73.2015.8.26.0698
CLASSE :NOTIFICAÇÃO
REQTE : Laurenci Antonio Coviello
ADVOGADO : 241525/SP - Francelino Rogerio Sposito
REQDO : JESUS PIMPINATI
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PIRANGI EM 03/02/2015

PROCESSO :1000082-35.2015.8.26.0698
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 278535/SP - Paula Moreno
REQDO : R M TRANSPORTES PIRANGI LTDA
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000084-05.2015.8.26.0698
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 278535/SP - Paula Moreno
REQDO : R M TRANSPORTES PIRANGI LTDA
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000083-20.2015.8.26.0698
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 278535/SP - Paula Moreno
REQDO : R M TRANSPORTES PIRANGI LTDA
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000091-98.1996.8.26.0368
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQTE : Alfredo Galani
ADVOGADO : 62961/SP - Joao Carlos Gerber
REQDO : Fernando Ferreira Lazarini
ADVOGADO : 76303/SP - Marcelo Daniel da Silva
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PIRANGI EM 04/02/2015

PROCESSO :1000086-72.2015.8.26.0698
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : Banco Bradesco S/A
ADVOGADO : 278535/SP - Paula Moreno
REQDO : R M TRANSPORTES PIRANGI LTDA
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000087-57.2015.8.26.0698
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Neusa de Fátima Pironi Meira
ADVOGADO : 353636/SP - Julio de Faris Guedes Pinto
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000085-87.2015.8.26.0698
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Banco Santander (Brasil) S/A
ADVOGADO : 264422/SP - Carolina Mizumukai
EXECTDO : RONIVON REIS DE TOLEDO
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PIRANGI EM 05/02/2015

PROCESSO :1000074-58.2015.8.26.0698
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.J.M.L.
ADVOGADO : 255926/SP - Aline Patricia Norberto de Lima Rossette
REQDO : U.C.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1001065-68.2014.8.26.0698
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : ANTONIO CARLOS BUZO
ADVOGADO : 243530/SP - Luiz Alberto Federici Calegari
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REQDO : A M T TRANSPORTES DE PIRANGI LTDA-ME
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000089-27.2015.8.26.0698
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MARIA DE LOURDES SCARDELATO PERINI
ADVOGADO : 268897/SP - Danilo Marciel de Sarro
REQDO : DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAUDE - DRS XV
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000088-42.2015.8.26.0698
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO - IPESP
ADVOGADO : 115989/SP - Joao Fernando Ostini
REQDA : Teresa Antônia Basaglia Ferreira
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PIRANGI EM 06/02/2015

PROCESSO :1000091-94.2015.8.26.0698
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : OSVALDO PEGO BARBOSA
ADVOGADO : 241525/SP - Francelino Rogerio Sposito
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :1000090-12.2015.8.26.0698
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : OSVALDINO DA ROCHA BARRETO
ADVOGADO : 241525/SP - Francelino Rogerio Sposito
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PIRANGI EM 
02/02/2015

PROCESSO :0000085-07.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 3000405-30.2013.8.26.0648
JUÍZO DEPREC. : Vara Única da Comarca de Urupes/SP - Urupes-SP
REQTE : Ministério Público do Estado de São Paulo
REQDO : Kátia Madeira da Costa
ADVOGADO : 265870/SP - Tatiana da Silva Pestana Mazaro
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000086-89.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0004904-38.2014.8.26.0660
JUÍZO DEPREC. : Vara Única de Viradouro - Viradouro-SP
EXEQTE : G.V.L.
EXECTDA : M.O.N.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000087-74.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0032052-41.2010.8.26.0344
JUÍZO DEPREC. : Segunda Vara Civel - Marilia-SP
EXEQTE : Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Marilia
ADVOGADO : 95814/SP - Lazaro Franco de Freitas
EXECTDO : Gardner Luiz Leme
ADVOGADO : 190238/SP - Josiel Belentani
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000089-44.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0003092-74.2014.8.26.0396
JUÍZO DEPREC. : 2ª Vara Judicial da Comarca de Novo Horizonte/SP - Novo Horizonte-SP
REQTE : Maurício Rafael dos Santos
ADVOGADO : 222142/SP - Edson Renee de Paula
REQDA : Maria Cristiane da Silva
ADVOGADO : 141795/SP - Marcio Antonio Momenti
VARA :VARA ÚNICA
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PROCESSO :0000088-59.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0028757-50.2007.8.26.0554
JUÍZO DEPREC. : 4ª Familia - Santo André-SP
INVTANTE : Urbano Collado
HERDEIRO : Aparecida Ruiz Caetano Collado
ADVOGADO : 194000/SP - Emerson Leonardo Ribeiro Peixoto Amorim
INVTARDO : Manoel Collado e outros
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PIRANGI EM 
05/02/2015

PROCESSO :0000098-06.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0005116-09.2007.8.26.0368
JUÍZO DEPREC. : 1a. Vara Judicial - Monte Alto-SP
REQTE : Ministério Público do Estado de São Paulo
REQDO : Benedito Cardoso
ADVOGADO : 217761/SP - Katia Helena Gil Garcia
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000099-88.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0300008-05.2012.8.26.0673
JUÍZO DEPREC. : Juízo de Direito da Vara Única do Foro Distrital de Flórida Paulista/SP - Florida Paulista-SP
REQTE : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
REQDO : Bertolo Agroindustrial Ltda
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000100-73.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0005850-60.2012.8.26.0472
JUÍZO DEPREC. : 1ª Vara Judicial da Comarca de Porto Ferreira/SP - Porto Ferreira-SP
REQTE : Pedro Henrique Baldo Simionato
ADVOGADO : 142919/SP - Renato da Cunha Ribaldo
REQDO : Daniel Simionato
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000101-58.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0001256-16.2011.8.26.0673
JUÍZO DEPREC. : Juízo de Direito da Vara Única do Foro Distrital de Flórida Paulista/SP - Florida Paulista-SP
REQTE : UNIAO
REQDO : Usina Bertolo Açúcar e Alcool Ltda
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000103-28.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0004865-29.2014.8.26.0664
JUÍZO DEPREC. : 4ª Vara Judicial - Votuporanga-SP
REQTE : Luana Vieira da Silva Marques
ADVOGADO : 307935/SP - Jean Kleber Soares de Oliveira
REQDO : Klayton José Marques
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000104-13.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 1001195-28.2014.8.26.0320
JUÍZO DEPREC. : 1ª Vara Civel de Limeira - Limeira-SP
REQTE : E.C.F.
ADVOGADO : 262051/SP - Fabiano Morais
REQDO : L.A.F.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000106-80.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0003256-41.2005.8.26.0368
JUÍZO DEPREC. : 1a. Vara Judicial - Monte Alto-SP
REQTE : José Nunes de Oliveira
ADVOGADO : 58417/SP - Fernando Aparecido Baldan
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA :VARA ÚNICA
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PROCESSO :0000107-65.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0004109-35.2014.8.26.0368
JUÍZO DEPREC. : 1ª Vara da Familia - Monte Alto-SP
REQTE : L.S.P.S.
ADVOGADO : 135083/SP - Sergio Antonio Zanelato Junior
REQDO : J.S.
ADVOGADO : 189940/SP - Fabio Eduardo Branco Carnacchioni
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000110-20.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0002742-30.2001.8.26.0368
JUÍZO DEPREC. : 1a. Vara Judicial - Monte Alto-SP
REQTE : José Machado Filho
ADVOGADO : 48523/SP - Florisvaldo Antonio Baldan
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000112-87.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0009717-63.2013.8.26.0072
JUÍZO DEPREC. : 2ª Vara da Fazenda/Bebedouro - Bebedouro-SP
REQTE : Benedita Francisca de Lima Silveira
ADVOGADO : 241525/SP - Francelino Rogerio Sposito
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000113-72.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0004169-45.2011.8.26.0291
JUÍZO DEPREC. : 3ª Vara Judicial - Jaboticabal-SP
EXEQTE : G.V.S.M.
ADVOGADO : 145909/SP - Maria Antonia Sparvoli
EXECTDO : N.C.M.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000114-57.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0005589-63.2014.8.26.0072
JUÍZO DEPREC. : 1ª Vara Judicial - Bebedouro-SP
REQTE : Luzineide da Silva
REQDO : Lidiane da Silva
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PIRANGI EM 
06/02/2015

PROCESSO :0000116-27.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 1034639-60.2014.8.26.0576
JUÍZO DEPREC. : 2ª Vara Civel/S. Jose do Rio Preto - São José do Rio Preto-SP
EXEQTE : Banco Santander (Brasil) S/A
ADVOGADO : 153447/SP - Flávio Neves Costa
EXECTDO : Jorge Manoel Fernandes Chaves
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000117-12.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0003634-53.2011.8.26.0443
JUÍZO DEPREC. : 2ª Vara Judicial - Piedade-SP
EXEQTE : ‘Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 87291/SP - Marcelo Gaspar
EXECTDO : Adauto Sadao Kobayashi
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000120-64.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 1043024-13.2014.8.26.0506
JUÍZO DEPREC. : 2ª VARA DE FAMILIA DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO SP - Ribeirão Preto-SP
EXEQTE : João Domingues Guilherme Ferracine
EXECTDO : Auro Aparecido Ferracine
VARA :VARA ÚNICA
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PROCESSO :0000121-49.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CÍVEL
ORIGEM : 0002257-67.2014.8.26.0370
JUÍZO DEPREC. : Vara Única - Monte Azul Paulista-SP
REQTE : BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 108911/SP - Nelson Paschoalotto
REQDO : Antonio Bezerra de Carvalho
VARA :VARA ÚNICA

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PIRANGI EM 03/02/2015

PROCESSO :0000096-36.2015.8.26.0698
CLASSE :MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA)
OF : 16/2015 - Vista Alegre do Alto
AUTOR : J.P.
REQTE : J.C.A.
VARA :VARA ÚNICA
REQDO : M.O.S.
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PIRANGI EM 04/02/2015

PROCESSO :0000097-21.2015.8.26.0698
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
OF : 37/2015 - Pirangi
AUTOR : J.P.
INDICIADO : M.F.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000093-81.2015.8.26.0698
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
OF : 27/2015 - Pirangi
AUTOR : J.P.
INFRATOR : M.S.A.J.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000094-66.2015.8.26.0698
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
OF : 33/2015 - Pirangi
AUTOR : J.P.
INFRATOR : R.R.S.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000095-51.2015.8.26.0698
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 03/2015 - Pirangi
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : E.V.O.S.
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PIRANGI EM 05/02/2015

PROCESSO :0000115-42.2015.8.26.0698
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
OF : 43/2015 - Pirangi
AUTOR : J.P.
INFRATOR : R.N.B.J.
ADVOGADO : 243840/SP - Andre Gustavo Hernandes
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS CRIMINAIS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PIRANGI EM 
02/02/2015

PROCESSO :0000082-52.2015.8.26.0698
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CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 1.088.282
JUÍZO DEPREC. : 3 Ofício Judicial - Seção Processual II e Execuções Criminais - Monte Alto-SP
AUTOR : J.P.
RÉU : G.F.S.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000083-37.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 917.675
JUÍZO DEPREC. : 3 Ofício Judicial - Seção Processual II e Execuções Criminais - Monte Alto-SP
AUTOR : J.P.
RÉ : R.F.S.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000084-22.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 3001292-14.2013.8.26.0648
JUÍZO DEPREC. : Vara Única da Comarca de Urupes/SP - Urupes-SP
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : M.C.N.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000090-29.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 0006670-81.2004.8.26.0368
JUÍZO DEPREC. : 1a. Vara Judicial - Monte Alto-SP
AUTOR : J.P.
RÉU : J.E.M.
ADVOGADO : 258747/SP - José Henrique Frascá Junior
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS CRIMINAIS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PIRANGI EM 
04/02/2015

PROCESSO :0000092-96.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 0004455-74.2014.8.26.0274
JUÍZO DEPREC. : 1ª Vara Judicial da Comarca de Itápolis/SP - Itapolis-SP
AUTOR : J.P.
RÉU : L.A.N.
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS CRIMINAIS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PIRANGI EM 
05/02/2015

PROCESSO :0000102-43.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 0004971-25.2013.8.26.0664
JUÍZO DEPREC. : 4ª Vara Judicial - Votuporanga-SP
AUTOR : Justiça Pública
RÉU : Klayton José Marques
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000105-95.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 0009493-23.2007.8.26.0368
JUÍZO DEPREC. : 2ª Vara da Comarca de Monte Alto/SP - Monte Alto-SP
AUTOR : J.P.
RÉU : V.C.C.
ADVOGADO : 307825/SP - Thiago Fantoni Vertuan
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000108-50.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 5800.179-5
JUÍZO DEPREC. : 3 Ofício Judicial - Seção Processual II e Execuções Criminais - Monte Alto-SP
AUTOR : Justiça Pública
RÉU : Toninho Dias
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000109-35.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 003883-58.2011.8.26.0619



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1676

JUÍZO DEPREC. : 2ª vara Judicial - Taquaritinga-SP
AUTOR : J.P.
RÉU : M.J.M.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000111-05.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 005688-22.2014.8.13.0529
JUÍZO DEPREC. : Juizado Especial Civel e Criminal - Pratapolis-MG
AUTOR : J.P.
INDICIADO : L.F.S.O.
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS CRIMINAIS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE PIRANGI EM 
06/02/2015

PROCESSO :0000118-94.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 0009673-03.2012.8.26.0291
JUÍZO DEPREC. : 2º Vara da Comarca de Jaboticabal - Jaboticabal-SP
AUTOR : J.P.
RÉU : E.J.P.
ADVOGADO : 241525/SP - Francelino Rogerio Sposito
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000119-79.2015.8.26.0698
CLASSE :CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL
ORIGEM : 3001275-65.2013.8.26.0619
JUÍZO DEPREC. : 2ª vara Judicial - Taquaritinga-SP
AUTOR : J.P.
RÉU : J.A.I.S.
VARA :VARA ÚNICA

MONTE APRAZÍVEL
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MONTE APRAZÍVEL EM 09/02/2015

PROCESSO :0000364-10.2015.8.26.0369
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : V.E.G.F.
ADVOGADO : 138045/SP - Audria Martins Tridico Junqueira
EXECTDO : E.J.F.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000365-92.2015.8.26.0369
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Adilson Jose Borges
ADVOGADO : 114460/SP - Adriana Cristina Borges
REQDO : Geo Ambiental
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000373-69.2015.8.26.0369
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Audair Pimentel Dias
ADVOGADO : 306425/SP - Débora Macêdo da Silva Militão
EXECTDO : Lael Ruella de Oliveira
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000381-46.2015.8.26.0369
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : P.A.M.
ADVOGADO : 37090/SP - Antonino Alves Ferreira
REQDA : R.H.M.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000377-09.2015.8.26.0369
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CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Lindomar Vicente da Rocha
ADVOGADO : 37090/SP - Antonino Alves Ferreira
REQDO : Sony Ericsson do Brasil
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000378-91.2015.8.26.0369
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 77073/SP - Luis Carlos Gimenes Esteves
EXECTDA : Nair Aparecida Favaro
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000379-76.2015.8.26.0369
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.O.S.
ADVOGADO : 159838/SP - Carla Alessandra Rodrigues Rubio
REQDA : V.C.O.S.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000380-61.2015.8.26.0369
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : W.G.S.S.
ADVOGADO : 159838/SP - Carla Alessandra Rodrigues Rubio
EXECTDO : A.V.S.
VARA :2ª VARA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ LUIS ADONI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ FRANCISCO SERTÓRIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0031/2015
Processo 0000022-97.1995.8.26.0369 (369.01.1995.000022) - Execução Fiscal - Finsocial - Fazenda Nacional - Destilaria 

Água Limpa Sa - Banco do Brasil Sa - Vistos. Considerando que o parque industrial da executada, que foi penhorado neste 
processo (fls. 128/130) e nos autos registrados sob nº 0000013-38.1995.8.26.0369, desta Vara, no qual está sendo alienado 
judicialmente por meio de leilão eletrônico, esclareça a exequente ser insiste nos pedidos contidos a fl. 142. Intime-se. - ADV: 
MARCELO ANTONIO MUSA LOPES (OAB 104840/SP), CARLA ALESSANDRA RODRIGUES RUBIO (OAB 159838/SP)

Processo 0000100-91.1995.8.26.0369 (369.01.1995.000100) - Execução Fiscal - Cofins - Fazenda Nacional - Destilaria 
Água Limpa Sa - Vistos. Considerando que o parque industrial da executada, que foi penhorado neste processo (fls. 72/74) e 
nos autos registrados sob nº 0000013-38.1995.8.26.0369, desta Vara, no qual está sendo alienado judicialmente por meio de 
leilão eletrônico, esclareça a exequente ser insiste nos pedidos contidos a fl. 86. Intime-se. - ADV: MARCIO GOULART DA SILVA 
(OAB 34786/SP), CARLOS ROBERTO PARISE (OAB 121793/SP)

Processo 0000102-31.2013.8.26.0369 (036.92.0130.000102) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Evanir Jose de 
Carvalho - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Anote-se a serventia no sistema informatizado a mudança de fase 
para cumprimento de sentença. Manifeste-se o(a) autor(a)/exequente se concorda com os cálculos apresentado pelo INSS. 
Caso positivo, proceda-se a serventia a citação do INSS nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil. Caso negativo, 
providencie o(a) autor(a)/exequente a juntada do débito que entende devido, procedendo-se a serventia a citação do INSS para 
opor embargos na forma do artigo acima mencionado. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE ROBERTO GAMBERA (OAB 186220/SP), 
ALLAN CARLOS GARCIA COSTA (OAB 258623/SP)

Processo 0000113-56.1996.8.26.0369 (369.01.1996.000113) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Fazenda 
Nacional - Destilária Água Limpa Sa - - José Arlindo Passos Correa - Vistos. Considerando que o parque industrial da executada, 
que foi penhorado neste processo (fls. 135/137) e nos autos registrados sob nº 0000013-38.1995.8.26.0369, desta Vara, no qual 
está sendo alienado judicialmente por meio de leilão eletrônico, esclareça a exequente ser insiste nos pedidos contidos a fl. 149. 
Intime-se. - ADV: CARLOS ROBERTO PARISE (OAB 121793/SP)

Processo 0000122-22.2013.8.26.0369 (036.92.0130.000122) - Procedimento Ordinário - Família - João José Testi - Elisangela 
dos Santos Silva - Vistos. Desentranhe-se a carta precatória de fl. 164/170, aditando-a para que a comarca deprecada cumpra 
a sua finalidade, ou seja, formalize o termo de guarda definitivo dos filhos Brenda dos Santos Testi e João Vítor dos Santos 
Testi em favor da ré Elisangela dos Santos Silva, juntando cópia da sentença de fls. 143/144 e do trânsito em julgado de fl. 146. 
Intime-se. - ADV: LUCAS RODRIGUES ALVES (OAB 292887/SP), EDELSON LUIZ MARTINUSSI

Processo 0000124-17.1998.8.26.0369 (369.01.1998.000124) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Oswaldo Palim - - Osmir Justino Pereira - Antonia Aparecida dos Reis Tunda - - Antonio Fernandes Tunda - - Maria de Fatima 
Carvalho Gonçalves - Vistas dos autos ao autor para: (x ) informar se houve o cumprimento do acordo. - ADV: ELCIO PADOVEZ 
(OAB 74524/SP), RODRIGO SANCHES ZAMARIOLI (OAB 244026/SP), AUDRIA MARTINS TRIDICO JUNQUEIRA (OAB 138045/
SP)

Processo 0000161-48.2015.8.26.0369 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - S.R.M.S. - R.N.S.S. 
- Vistos. Concedo ao(à) exequente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Cite-se o devedor para que, em 
3 dias, efetue o pagamento do débito de R$ 734,77 (devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao 
longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá o 
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presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CARLOS EDMUR 
MARQUESI (OAB 174177/SP)

Processo 0000174-18.2013.8.26.0369 (036.92.0130.000174) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Marlene 
Cristina Barbosa de Souza Me - José Carlos Trevelato - Vistos. Fls. 112/122: Dê-se ciência às partes. Aguarde-se a juntada 
do demonstrativo atualizado do débito e o recolhimento das despesas (fl. 109). Intime-se. - ADV: JAMES SILVA ZAGATO (OAB 
274635/SP), AUDRIA MARTINS TRIDICO JUNQUEIRA (OAB 138045/SP)

Processo 0000228-38.2000.8.26.0369 (369.01.2000.000228) - Execução Fiscal - Obrigação Tributária - Destilaria Agua 
Limpa Sa - Vistos. Considerando que o parque industrial da executada, que foi penhorado neste processo (fls. 292/294) e 
nos autos registrados sob nº 0000013-38.1995.8.26.0369, desta Vara, no qual está sendo alienado judicialmente por meio de 
leilão eletrônico, esclareça a exequente ser insiste nos pedidos contidos a fl. 310. Intime-se. - ADV: CARLA ALESSANDRA 
RODRIGUES RUBIO (OAB 159838/SP)

Processo 0000261-03.2015.8.26.0369 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Elmar Empreendimentos 
Imobiliários Ltda - José Humberto da Silva - Vistos. Cite(m)-se, ficando o(s) réus(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias 
para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia 
segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: SERGIO MARCO FERRAZZA (OAB 132509/SP), ADIR MARTINS 
COUTINHO JUNIOR (OAB 260490/SP)

Processo 0000281-91.2015.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Edival 
Aparecido Camargo de Azevedo - - Pedro Narvaes Filho - Banco do Brasil S/A - Vistos. Concedo ao(s) autor(es) os benefícios 
da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Cite-se a parte executada no endereço da agência local indicado na inicial, para no 
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 35.717,28, excluídos os honorários advocatícios da 
condenação no processo de conhecimento porque não são devidos, sob pena de ser acrescida a multa no percentual de 10% 
(dez por cento), mais honorários de 10%, ambos sobre o valor da execução, nos termos do artigo 475-J do CPC e ainda com 
custas de execução. Decorrido o prazo, o que a serventia certificará, abra-se vista à exequente para apresentação de novo 
cálculo (art.475-B do CPC), acrescidos de multa no percentual de 10%, mais honorários de 10% sobre o valor total do débito. 
Em seguida, se requerida pela parte exequente, requisite-se à autoridade supervisora do sistema bancário, por meio do BACEN-
JUD, informações sobre a existência de ativos em nome da parte executada. Para tanto, deverá ser recolhida a taxa judicial 
pela referida prestação do serviço, salvo se a parte exequente for beneficiária da Lei nº 1.060/50. Positivo o bloqueio, e não 
sendo declarado irrisório, determino seja o valor transferido para conta judicial vinculada aos presentes autos. Não requerida 
a penhora on line, expeça-se mandado de penhora e avaliação (art. 475-J, caput, do CPC). Caso o oficial de justiça não possa 
proceder a avaliação, por depender de conhecimentos especializados, tornem conclusos os autos para, de imediato, nomeação 
de avaliador, assinando-lhe 15 (quinze) dias para entrega do laudo. Do auto de penhora e de avaliação, do laudo do avaliador 
ou, ainda, da penhora on line, intime-se a parte executada, na pessoa do advogado, ou, na falta deste, o seu representante 
legal, ou pessoalmente, por mandado (se residir nesta jurisdição) ou pelo correio (se residir fora da jurisdição), do prazo para 
oferecimento de impugnação, desde que completamente garantido o juízo (artigos 475-L cc.475-J, §1º, ambos do CPC). Com 
o oferecimento da impugnação, ou certificado o silêncio, manifeste-se a parte exequente. Após, tornem conclusos. Servirá a 
presente, por cópia digitada, como carta de intimação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como 
comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FABRÍCIO JOSÉ 
DE AVELAR (OAB 191417/SP), PEDRO ANTONIO PADOVEZI, PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO (OAB 330527/SP)

Processo 0000339-31.2014.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Diolmira Trombim 
Garcia - Banco do Brasil S.A. (Sucessor Banco Nossa Caixa S.A.) - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo executado, 
tempestivamente apresentada, em ambos os efeitos. Às contrarrazões, no prazo legal. Após, não havendo recurso adesivo, 
remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II, observando as formalidades 
legais, com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: FABRÍCIO JOSÉ DE AVELAR (OAB 191417/SP), PEDRO HENRIQUE 
TAUBER ARAUJO (OAB 330527/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)

Processo 0000562-86.2011.8.26.0369 (369.01.2011.000562) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Banco Bradesco Sa - Ouro Cana Transportes e Locação de Equipamentos Agrícolas Ltda - - Sérgio Miguel Fernandes - - João 
Miguel Fernandes - - Celso Miguel Fernandes - Ato Ordinatório - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo 
discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. 
Vistas dos autos ao autor para: ( x ) manifestar-se sobre a pesquisa de veículos em nome dos executados: 1)VW/Gol 1.0, ano/
modelo: 2003/2004, placa DIX1652 (Sérgio Miguel Fernandes);2)Toyota/Bandeirante, ano/modelo: 1967/1967, placa BJE9053 
(Sérgio Miguel Fernandes); 3)WV/Gol 1.0, ano/modelo: 2005/2005, placa DIX1904 (João Miguel Fernandes). - ADV: GLAUCIO 
HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP)

Processo 0000562-86.2011.8.26.0369 (369.01.2011.000562) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Banco Bradesco Sa - Ouro Cana Transportes e Locação de Equipamentos Agrícolas Ltda - - Sérgio Miguel Fernandes - - João 
Miguel Fernandes - - Celso Miguel Fernandes - Vistos. Fls. 264/265: Efetuarei a pesquisa de existência de veículos em nome 
dos executados junto aos registros do Detran pelo sistema Renajud. Com a resposta, intime-se o exequente para manifestação. 
Intime-se. - ADV: JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP)

Processo 0000634-68.2014.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Mailene 
Demonico - Banco do Brasil S.A (Sucessor Banco Nossa Caixa S.A.) - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo executado, 
tempestivamente apresentada, em ambos os efeitos. Às contrarrazões, no prazo legal. Após, não havendo recurso adesivo, 
remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II, observando as formalidades 
legais, com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), 
FABRÍCIO JOSÉ DE AVELAR (OAB 191417/SP), PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO (OAB 330527/SP)

Processo 0000737-75.2014.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Neusa Aparecida 
Hakime Justi - Banco do Brasil S.A. (Sucessor Banco Nossa Caixa S.A.) - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo executado, 
tempestivamente apresentada, em ambos os efeitos. Às contrarrazões, no prazo legal. Após, não havendo recurso adesivo, 
remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II, observando as formalidades 
legais, com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: JAYR AVALLONE NOGUEIRA (OAB 9447/SP), PEDRO HENRIQUE 
TAUBER ARAUJO (OAB 330527/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), FABRÍCIO JOSÉ DE 
AVELAR (OAB 191417/SP)

Processo 0000754-29.2005.8.26.0369 (369.01.2005.000754) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Confina Alimentos 
Industrial Ltda - Maria Pacheco Betiolo - Vistos. Fl. 406: Indefiro o requerimento de imissão na posse, considerando que a 
empresa exequente, por força da adjudicação de 50% do imóvel, não tenciona exercer tal direito contra outro credor, mas sim 
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em desfavor do antigo proprietário original da área, marido da executado. O expediente encontra amarras na regra estampada 
no art. 1.314 do Código Civil, cuja dicção orienta que a imissão na posse, cuidando-se de condomínio pro indiviso (indivisão 
fática da área), somente pode ser exercida contra terceiro possuidor não proprietário, mas não contra outro titular de domínio. O 
egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já se pronunciou sobre a matéria vertente em caso parelho, convindo recrutar excerto 
extraído de voto da lavra do eminente Professor e Desembargador Alexandre Lazzarini. Confira-se (Agravo de Instrumento nº 
2025893-08.2013.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, v.u., julgado em 26 de novembro 
de 2013): Ocorre, todavia, que a pretensão de serem imitidos na posse de 50% do imóvel adjudicado se revela descabida, 
porquanto se trata de um condomínio pro indiviso (isto é, os exequentes/recorridos são coproprietários de um imóvel a princípio 
indivisível). E, conforme se afere da redação do art. 1.314, caput, do Código Civil, a imissão na posse somente pode ser exercida 
em face de terceiros (possuidores não proprietários), e não contra outros titulares de domínio: “Art. 1.314. Cada condômino 
pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-
la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.” Isso porque, no caso do condomínio 
pro indiviso, todos os coproprietários são titulares de domínio, com poderes qualitativamente idênticos, sendo inviável, diante 
de uma indivisão fática, a imissão na posse em frações ideais. Referido julgado, ademais, faz menção a precedentes do 
egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Veja-se: “Processual. Competência. Ação de imissão na posse. Fração de imóvel 
arrematada em execução trabalhista. Origem do título dominial do autor que não importa a preservação da atribuição da Justiça 
do Trabalho para o tratamento de questões relativas ao exercício da propriedade. Hipótese em que não se discute qualquer 
ato emanado do processo trabalhista, mas a pretensão de ingresso pelo novo titular na posse do bem. Competência da Justiça 
Comum Estadual reconhecida. Nulidade da r. decisão agravada afastada. Preliminar do agravante rejeitada. Imissão na posse. 
Condômino, adquirente de fração ideal correspondente a 50%, em face do coproprietário do imóvel, ocupante de sua totalidade. 
Impossibilidade. Fração não demarcada que não autoriza a exclusão aleatória da posse do outro condômino em relação a área 
equivalente ao título dominial do autor. Necessidade de prévia divisão do bem. Tutela antecipada revogada. Agravo do réu 
provido quanto a esse aspecto.” (Agravo de Instrumento nº 0250636-06.2011.8.26.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. 
Des. Fabio Tabosa, j. em 07/02/2012 destaquei) “APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE 
INDENIZAÇÃO - Processo extinto nos termos do art. 267, VI do CPC Apelo do autor - Consistência parcial do inconformismo 
Bens adquiridos por herança Inventário já homologado por sentença - Condomínio pro indiviso - Autor e réus igualmente donos 
dos bens, com poderes qualitativamente iguais - Imissão na posse descabida - Via inadequada- Reconhecimento, todavia, do 
direito do autor ao recebimento de alugueis dos demais condôminos que ocupam os imóveis - Direito à percepção dos frutos 
produzidos pela coisa comum inerente ao domínio Impugnação do valor pleiteado Arbitramento a ser feito em liquidação de 
sentença, levando em consideração os valores praticados no mercado e tendo em vista outros imóveis alugados na região 
Ausência de oposição à ocupação gratuita dos imóveis pelos requeridos Alugueres devidos a partir da citação Alegada falha na 
representação processual do espólio rechaçada na origem com acerto Emenda às razões de apelo Não conhecimento em face 
da preclusão Litigância de má-fé do autor não configurada Sucumbência recíproca - Apelo parcialmente provido.” (Apelação nº 
0006861-49.2007.8.26.0586, 9ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. em 31/07/2012 destaquei) “IMISSÃO 
NA POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Indeferimento da inicial. Imóvel ocupado exclusivamente por coerdeiro. 
Ação ajuizada em face do espólio. Inadequação da via eleita quanto ao pedido de imissão na posse. Ilegitimidade passiva do 
espólio. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Apelação nº 0044118-44.2011.8.26.0562, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. 
Des. Milton Carvalho, j. em 21/03/2013) Poderá a exequente, se assim desejar, tomar as medidas reservadas pela ordem jurídica 
e voltadas a proteger o direito do condômino preterido, tal como lançar da extinção de condomínio. Int. - ADV: LUIZ MODESTO 
DE OLIVEIRA FILHO (OAB 54114/SP), ELCIO PADOVEZ (OAB 74524/SP), ADRIANO JOSE CARRIJO (OAB 136725/SP)

Processo 0000799-18.2014.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Antonio Dirceu 
Curtulo - Banco do Brasil S.A. (Sucessor Banco Nossa Caixa S.A.) - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo executado, 
tempestivamente apresentada, em ambos os efeitos. Às contrarrazões, no prazo legal. Após, não havendo recurso adesivo, 
remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II, observando as formalidades 
legais, com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: FABRÍCIO JOSÉ DE AVELAR (OAB 191417/SP), MARINA EMÍLIA 
BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO (OAB 330527/SP)

Processo 0000800-37.2013.8.26.0369 (036.92.0130.000800) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais - Fabio Aparecido Barriento Miguel - - Luis Fernando Barriento Miguel 
- Vistos. Intimem-se os executados para o pagamento das custas apuradas a fl. 271 (Ao Estado - R$ 1.467,07), no prazo de 
sessenta (60) dias, conforme disposto no artigo 1.098, § 2º, das NSCGJ - Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, 
sob pena de inscrição da dívida, para cobrança em execução fiscal. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de 
intimação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARCIO LUIZ MIGUEL (OAB 277942/SP), JOSÉ ALEXANDRE 
MORELLI (OAB 239694/SP), JOSE CARLOS DE MORAIS FILHO (OAB 145755/SP)

Processo 0000912-69.2014.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Eliseu Amadeu 
- - Abedia Reinaldo de Oliveira - Banco do Brasil S/A - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo executado, tempestivamente 
apresentada, em ambos os efeitos. Às contrarrazões, no prazo legal. Após, não havendo recurso adesivo, remetam-se os autos 
ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II, observando as formalidades legais, com as nossas 
homenagens. Intime-se. - ADV: RENATA CRISTINA GERALDINI BATISTA ROSA (OAB 151222/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI 
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0000924-83.2014.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - José Rodrigues 
- Banco do Brasil S/A - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo executado, tempestivamente apresentada, em ambos os 
efeitos. Às contrarrazões, no prazo legal. Após, não havendo recurso adesivo, remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II, observando as formalidades legais, com as nossas homenagens. Intime-se. 
- ADV: ELOI RODRIGUES MENDES (OAB 276029/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), PEDRO ANTONIO 
PADOVEZI, RENATA CRISTINA GERALDINI BATISTA ROSA (OAB 151222/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0000928-23.2014.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Vicente 
Magistaro - Banco do Brasil S/A - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo executado, tempestivamente apresentada, em 
ambos os efeitos. Às contrarrazões, no prazo legal. Após, não havendo recurso adesivo, remetam-se os autos ao EGRÉGIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II, observando as formalidades legais, com as nossas homenagens. 
Intime-se. - ADV: RENATA CRISTINA GERALDINI BATISTA ROSA (OAB 151222/SP), PEDRO ANTONIO PADOVEZI, MARINA 
EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0000973-27.2014.8.26.0369 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - C.F.B.I. - A.I.S. - Vistos. 
Homologo, por sentença, o acordo de fls. 103/104, para que produza jurídicos e legais efeitos. Nos termos do artigo 792 do 
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Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo pelo prazo concedido pelo credor para cumprimento voluntário 
da obrigação. Decorrido o prazo, manifeste-se o exequente se houve o cumprimento do acordo para a extinção da execução. 
Expeça-se mandado de levantamento do depósito de fl. 98 em favor do exequente, bem como contramandado de prisão em 
favor do executado, encaminhando-o para cumprimento às Delegacias de Policia de Minacu-GO e de Monte Aprazível (fls. 
89/90), bem como ao IIRGD. Intime-se. - ADV: ELCIO PADOVEZ (OAB 74524/SP), JOAO BRIZOTI JUNIOR (OAB 131140/SP), 
AUDRIA MARTINS TRIDICO JUNQUEIRA (OAB 138045/SP)

Processo 0000973-27.2014.8.26.0369 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - C.F.B.I. - A.I.S. - Vistas 
dos autos ao autor para: (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada do comprovante de depósito à fls. 120. - ADV: JOAO 
BRIZOTI JUNIOR (OAB 131140/SP), AUDRIA MARTINS TRIDICO JUNQUEIRA (OAB 138045/SP), ELCIO PADOVEZ (OAB 
74524/SP)

Processo 0000973-27.2014.8.26.0369 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - C.F.B.I. - A.I.S. - Vistos. 
Expeça-se mandado de levantamento do depósito de fl. 120, bem como os demais depósitos que forem efetuados nos autos 
em cumprimento ao acordo. Aguarde-se a informação do integral cumprimento do acordo pelo exequente. Intime-se. - ADV: 
JOAO BRIZOTI JUNIOR (OAB 131140/SP), ELCIO PADOVEZ (OAB 74524/SP), AUDRIA MARTINS TRIDICO JUNQUEIRA (OAB 
138045/SP)

Processo 0000973-27.2014.8.26.0369 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - C.F.B.I. - A.I.S. - 
Certifico e dou fé que haver expedido o mandado de levantamento nº 16/2015, em cumprimento à determinação retro - ADV: 
JOAO BRIZOTI JUNIOR (OAB 131140/SP), ELCIO PADOVEZ (OAB 74524/SP), AUDRIA MARTINS TRIDICO JUNQUEIRA (OAB 
138045/SP)

Processo 0001111-91.2014.8.26.0369 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.V.S.S. - A.C.S. - 
Vistos. Intime-se a subscritora da petição de fl. 55 para regularização (assinatura). Após, tornem-me conclusos. Intime-se. - 
ADV: PAULA CRISTINA RESENDE DA COSTA GUARESEMIN (OAB 251843/SP)

Processo 0001120-87.2013.8.26.0369 (036.92.0130.001120) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Reis 
Faria Empreendimentos Imobiliários e Locações Ltdame - - Carlos dos Reis Faria - Vistos. Defiro o sobrestamento pelo prazo de 
30 (trinta) dias. Decorrido, manifeste-se a(o) exequente. Intime-se. - ADV: LUIZ HENRIQUE DE LIMA VERGILIO (OAB 178318/
SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP)

Processo 0001122-82.1998.8.26.0369 (369.01.1998.001122) - Execução Fiscal - Cofins - Fazenda Nacional - Destilaria 
Agua Limpa Sa - Vistos. Considerando que o parque industrial da executada, que foi penhorado neste processo (fls. 168/170) 
e nos autos registrados sob nº 0000013-38.1995.8.26.0369, desta Vara, no qual está sendo alienado judicialmente por meio 
de leilão eletrônico, esclareça a exequente ser insiste nos pedidos contidos a fl. 182. Intime-se. - ADV: CARLA ALESSANDRA 
RODRIGUES RUBIO (OAB 159838/SP)

Processo 0001137-46.2001.8.26.0369 (369.01.2001.001137) - Execução Fiscal - ITR/ Imposto Territorial Rural - Fazenda 
Nacional - Donaldo Garcia Pinatti - - Espolio de Jose Arlindo Passos Correa, Repres Pela Invent Glória Regina Zanella Passos 
Correia - Paulo Cesar Packer - - Cristiane Luzia Possignolo Giraldeli - Vistos. Defiro o sobrestamento pelo prazo de 90 (noventa) 
dias. Decorrido, manifeste-se a(o) exequente. Intime-se. - ADV: MARCO POLO TRAJANO DOS SANTOS (OAB 188770/SP), 
CARLA ALESSANDRA RODRIGUES RUBIO (OAB 159838/SP), MARCOS ANTONIO ELIAS (OAB 81774/SP)

Processo 0001286-71.2003.8.26.0369 (369.01.2003.001286) - Execução Fiscal - PIS - Fazenda Nacional - Felix & Pacheco 
Ltda - Vistos. Fl. 57: Defiro o arquivamento dos autos por 04 (quatro) anos, sem baixa na distribuição, com base no artigo 
5º do Decreto-lei nº 1.569/77 e Portaria MF nº 75/2012, alterada pela Portaria MF nº 130/2012. Decorrido o prazo, deverá a 
exequente requerer vista para manifestar, uma vez que os autos estarão arquivados. Intime-se a exequente pessoalmente desta 
decisão. Após, ao arquivo, fazendo-se as anotações necessárias. Intime-se. - ADV: LEONILDO LUIZ DA SILVA (OAB 108873/
SP), EUCLIDES SANTO DO CARMO (OAB 117453/SP), LAERTE CARLOS DA COSTA (OAB 122777/SP)

Processo 0001310-50.2013.8.26.0369/01 - Cumprimento de sentença - Planos de Saúde - Marcelo Mascaro - H B Saúde 
Sa - Marcelo Mascaro - Vistos. Intime-se o executado para o pagamento das custas apuradas a fl. 164 (R$ 100,70 - Ao Estado; 
R$ 28,96: OAB), no prazo de sessenta (60) dias, conforme disposto no artigo 1.098, § 2º, das NSCGJ - Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral de Justiça, sob pena de inscrição da dívida, para cobrança em execução fiscal. Servirá a presente, por cópia 
digitada, como carta de intimação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que 
esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARISTELA PAGANI (OAB 103108/
SP), CARLOS RODOLFO DALL’AGLIO ROCHA (OAB 168813/SP), MARCELO MASCARO (OAB 230875/SP)

Processo 0001468-71.2014.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Andrea Cristina 
Pivaro - Banco do Brasil S/A (Sucessor Banco Nossa Caixa S/A) - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo executado, 
tempestivamente apresentada, em ambos os efeitos. Às contrarrazões, no prazo legal. Após, não havendo recurso adesivo, 
remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II, observando as formalidades 
legais, com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: DOUGLAS EDUARDO DA SILVA (OAB 341784/SP), PEDRO HENRIQUE 
TAUBER ARAUJO (OAB 330527/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0001528-44.2014.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - José Roberto 
Denadai - Banco do Brasil S/A (Sucessor Banco Nossa Caixa S/A) - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo executado, 
tempestivamente apresentada, em ambos os efeitos. Às contrarrazões, no prazo legal. Após, não havendo recurso adesivo, 
remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II, observando as formalidades 
legais, com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), PEDRO 
HENRIQUE TAUBER ARAUJO (OAB 330527/SP), DOUGLAS EDUARDO DA SILVA (OAB 341784/SP)

Processo 0001706-27.2013.8.26.0369 (036.92.0130.001706) - Execução Fiscal - Contribuições - União - Fabio Aparecido 
Barriento Miguel - Vistos. Defiro o sobrestamento pelo prazo de 90 (noventa) dias. Decorrido, manifeste-se a(o) exequente. 
Intime-se. - ADV: GRACIELA MANZONI BASSETTO (OAB 139852/SP), PAULO ROBERTO BRUNETTI (OAB 152921/SP)

Processo 0001777-97.2011.8.26.0369 (369.01.2011.001777) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E.V. 
- A.P.R. - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda para o fim de: i) declarar a existência de união estável entre 
as partes pelo período descrito na inicial, com rompimento neste termo; ii) deferir à mãe a guarda da filha BEATRIZ VIEIRA 
RODRIGUES, nascida em 18/04/2003, podendo a visita paterna ser realizada livremente, com aviso prévio à autora de no 
mínimo dez dias. iii) condenar o pai a pagar à filha, a título de alimentos, a quantia mensal correspondente a 1/3 (um terço) dos 
rendimentos do réu ou, caso não estiver empregado, em 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, a partir da citação. Fixo os 
honorários advocatícios ao procurador nomeado de acordo com os atos praticados, expedindo-se a competente certidão. Custas 
pela assistência judiciária. Oportunamente, ao arquivo. PRIC. - ADV: JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO (OAB 272563/SP)

Processo 0001904-06.2009.8.26.0369 (369.01.2009.001904) - Execução Fiscal - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 
- Fazenda Nacional - Amenta Corretora de Seguros de Vida Ltda Me - Vistos. Fl. 128: Defiro o sobrestamento pelo prazo de 01 
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(um) ano. Decorrido, manifeste-se a exequente. Intime-se. - ADV: GRACIELA MANZONI BASSETTO (OAB 139852/SP)
Processo 0001966-12.2010.8.26.0369 (369.01.2010.001966) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Sebastião 

Marchiori - - Eunice da Silva Marchiori - Companhia Regional de Habitações de Interesse Social Crhis - - Maria Aparecida Trídico 
Pantaleão - - Ricardo Camargo Pantaleão - - Hadan Tridico Pantaleao - Vistos. Oficie-se a OAB local para nomeação de curador 
especial ao réu Ricardo Camargo Pantaleão, citado por edital. Após, intime-se o curador nomeado para oferecer contestação. 
Intime-se. - ADV: JOSE VIVEIROS JUNIOR (OAB 113135/SP), ANTONINO ALVES FERREIRA (OAB 37090/SP), VALDECIR 
ANTONIO LOPES (OAB 112894/SP), NELSON PEREIRA DE SOUSA (OAB 68680/SP)

Processo 0001966-12.2010.8.26.0369 (369.01.2010.001966) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Sebastião 
Marchiori - - Eunice da Silva Marchiori - Companhia Regional de Habitações de Interesse Social Crhis - - Maria Aparecida Trídico 
Pantaleão - - Ricardo Camargo Pantaleão - - Hadan Tridico Pantaleao - Vistas dos autos ao Curador especial do réu Ricardo 
Camargo Pantaleão para: (x) oferecer, contestação, conforme determinado no r. Despacho de fls. 199. - ADV: VALDECIR 
ANTONIO LOPES (OAB 112894/SP), JOSE VIVEIROS JUNIOR (OAB 113135/SP), ANTONINO ALVES FERREIRA (OAB 37090/
SP), NELSON PEREIRA DE SOUSA (OAB 68680/SP)

Processo 0002078-39.2014.8.26.0369 - Inventário - Inventário e Partilha - Madalena Lima Bianchi - Lourival Lima - Vistos. 
Julgo, POR SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha destes autos de Inventário dos bens 
deixados pelo falecimento de LOURIVAL LIMA, atribuindo aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erros ou 
omissões e ressalvados eventuais direitos de terceiros e da Fazenda Pública. Transitada em julgado e recolhidas as custas, 
expeça-se formal de partilha, tendo em vista a concordância da Fazenda Estadual com o recolhimento do ITCMD (fls. 112/120). 
Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA COURA (OAB 141710/SP)

Processo 0002174-54.2014.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Vany Carlos 
Araujo Lourenço - Banco do Brasil S.A. (Sucessor Banco Nossa Caixa S.A) - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo executado, 
tempestivamente apresentada, em ambos os efeitos. Às contrarrazões, no prazo legal. Após, não havendo recurso adesivo, 
remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II, observando as formalidades 
legais, com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), PEDRO 
HENRIQUE TAUBER ARAUJO (OAB 330527/SP)

Processo 0002458-33.2012.8.26.0369 (369.01.2012.002458) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Nelson Aparecido Petrolini - Espolio de Durval Righetto - - Pedro Durval Righetto - - João Antonio Righetto - Vistos. Especifiquem 
as partes e justifiquem, em 10 (dez) dias, se pretendem produzir prova oral em audiência de instrução, indicando, de forma clara 
e precisa, a finalidade do que visam a demonstrar, à luz das alegações de fato controvertidas, advertidas de que o silêncio, a 
falta de indicação da finalidade da prova oral, ou mero protesto genérico de provas (já realizado na inicial e na contestação), 
implicará anuência com o julgamento do feito no estado em que se encontra e preclusão probatória. Sem prejuízo, digam as 
partes se possuem interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania. Intime-se. - ADV: ELCIO PADOVEZ (OAB 74524/SP), ANTONINO ALVES FERREIRA (OAB 37090/SP), 
AUDRIA MARTINS TRIDICO JUNQUEIRA (OAB 138045/SP), ANTONINO ALVES FERREIRA JUNIOR (OAB 132514/SP)

Processo 0002593-74.2014.8.26.0369 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Rafaela 
Gomes Santana - Avon Cosméticos Ltda - Vistos. Providencie a ré o recolhimento das taxas de mandato e substabelecimento 
(fls. 72/75). Especifiquem as partes e justifiquem, em 10 (dez) dias, se pretendem produzir prova oral em audiência de instrução, 
indicando, de forma clara e precisa, a finalidade do que visam a demonstrar, à luz das alegações de fato controvertidas, advertidas 
de que o silêncio, a falta de indicação da finalidade da prova oral, ou mero protesto genérico de provas (já realizado na inicial 
e na contestação), implicará anuência com o julgamento do feito no estado em que se encontra e preclusão probatória. Sem 
prejuízo, digam as partes se possuem interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação no CEJUSC - Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Intime-se. - ADV: DANIEL CABRERA BARCA (OAB 240339/SP), RODRIGO 
NUNES (OAB 144766/SP)

Processo 0002710-65.2014.8.26.0369 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Conceição Aparecida Garcia Gimenez 
- Instituto Nacional de Seguro Social - INSS - Vistos. Recebo a apelação interposta pela autora às fls. 73/75, tempestivamente 
apresentada, em ambos os efeitos. As contrarrazões, no prazo legal. Após, não havendo recurso adesivo, remetam-se os 
autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, observadas as formalidades legais, com as nossas 
homenagens. Intime-se. - ADV: SILVIO JOSE TRINDADE (OAB 121478/SP), THAÍS CORRÊA TRINDADE (OAB 244252/SP)

Processo 0002777-30.2014.8.26.0369 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Maria de Lourdes Nogueira - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Fls. 94/108: Manifeste-se a autora. Intime-se. - ADV: ANTONIO JOSE ZACARIAS 
(OAB 93848/SP)

Processo 0003116-86.2014.8.26.0369 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
BRADESCO Financiamentos S/A - Ueslei Venicius Barbosa - Vistos. Concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para 
recolhimento do valor relativo à diligência do Sr. Oficial de Justiça. Aguarde-se. Intime-se. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/
SP)

Processo 0003219-93.2014.8.26.0369 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.A.R.L. - J.P.L. - Vistos. Anote-se a não atuação 
do Ministério Público neste feito (fls. 36/37). Especifiquem as partes e justifiquem, em 10 (dez) dias, se pretendem produzir 
prova oral em audiência de instrução, indicando, de forma clara e precisa, a finalidade do que visam a demonstrar, à luz 
das alegações de fato controvertidas, advertidas de que o silêncio, a falta de indicação da finalidade da prova oral, ou mero 
protesto genérico de provas (já realizado na inicial e na contestação), implicará anuência com o julgamento do feito no estado 
em que se encontra e preclusão probatória. Sem prejuízo, digam as partes se possuem interesse na designação de audiência 
de tentativa de conciliação no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Intime-se. - ADV: CARLOS 
EDMUR MARQUESI (OAB 174177/SP), TANISE CRISTINA TORTORELLI (OAB 215084/SP)

Processo 0003356-22.2007.8.26.0369 (369.01.2007.003356) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigação de Fazer / Não 
Fazer - Ministério Público do Estado de São Paulo - Eduardo Rodrigues de Souza - - Ervira Leite Ferreira - Vistos. Intime-se 
o executado para comprovar o plantio integral das mudas em questão, no prazo de 10 (dez) dias, ante a resposta do órgão 
ambiental apontando que este deve ser feito imediatamente, sob pena de execução da multa fixada. Intime-se. - ADV: ELCIO 
PADOVEZ (OAB 74524/SP)

Processo 0003778-21.2012.8.26.0369 (369.01.2012.003778) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Dirce Maria 
Menezes Barboza - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Vistos. Anote a serventia no sistema informatizado a mudança de 
fase para cumprimento de sentença. Manifeste-se o(a) autor(a)/exequente se concorda com os cálculos apresentado pelo INSS. 
Caso positivo, proceda a serventia a citação do INSS nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil. Caso negativo, 
providencie o(a) autor(a)/exequente a juntada do débito que entende devido, procedendo a serventia a citação do INSS para 
opor embargos na forma do artigo acima mencionado. Intime-se. - ADV: IVANI MOURA (OAB 87169/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1682

Processo 0003784-57.2014.8.26.0369 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - V.F.S.C. - B.B. - Vistas 
dos autos ao autor para: (x) manifestar-se, em 05 dias, sobre a carta precatória cumprida negativa. - ADV: FERNANDO VIDOTTI 
FAVARON (OAB 143716/SP)

Processo 0003801-06.2008.8.26.0369/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Fabia Regina 
Lopes - - Felipe Rogério Lopes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Considerando que houve concordância do 
INSS com a quantia executada, requisite-se o pagamento. Intime-se. - ADV: ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA (OAB 197257/
SP)

Processo 0003802-78.2014.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Jorge Mendes 
- Banco do Brasil S/A (Sucessor Banco Nossa Caixa S/A) - Vistos. Considerando que há penhora de dinheiro garantindo o 
pagamento da condenação (fl. 43), recebo a “contestação” de fls. 45/74 como impugnação com efeito suspensivo, conforme 
disposto no artigo 475-M do Código de Processo Civil. Manifeste-se o(a) exequente no prazo de quinze (15) dias a respeito da 
impugnação. Providencie o executado o recolhimento das taxas da procuração de fl. 72 e do substabelecimento de fl. 73. Intime-
se. - ADV: FABRÍCIO JOSÉ DE AVELAR (OAB 191417/SP), PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO (OAB 330527/SP), ARNOR 
SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0004007-10.2014.8.26.0369 - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte - Inadimplemento - Agnaldo Antonio Pereira - S L da Silva Pestana Imobiliaria ME - Vistos. Considerando 
que o autor, até a presente data, não comprovou o recolhimento das custas iniciais (fl. 13), embora tenha sido regularmente 
intimado (fls. 14/15), determino o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 257, do Código de Processo Civil e, em 
consequência JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 267, inciso IV, do mesmo diploma 
legal. Oportunamente ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: TIAGO TREVELATO BRANZAN (OAB 245265/SP)

Processo 0004381-65.2010.8.26.0369 (369.01.2010.004381) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Nilson Moreira 
Duarte - Carina Renata Jardim Me - Vistos. Retornem os autos ao arquivo, conforme determinado a fl. 104. Intime-se. - ADV: 
ELCIO PADOVEZ (OAB 74524/SP), AUDRIA MARTINS TRIDICO JUNQUEIRA (OAB 138045/SP)

Processo 0004451-43.2014.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Modesto 
Sanches Torreão - Banco do Brasil S/A - Vistos. Defiro o sobrestamento pelo prazo de 10 (dez) dias. Decorrido, manifeste-se 
a(o) exequente. Intime-se. - ADV: ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP), RENATA CRISTINA GERALDINI BATISTA 
ROSA (OAB 151222/SP)

Processo 0004538-96.2014.8.26.0369 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.V. FINANCEIRA 
- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - Taisa Regina Gazola da Silva - Vistos. Defiro o prazo de 30 (trinta) dias 
para recolhimento das custas remanescentes e comprovação da notificação da ré no endereço do contrato, conforme requerido 
às fls. 26/27. Intime-se. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 3000596-39.2013.8.26.0369 - Execução Fiscal - Contribuições Previdenciárias - União - Eficaz Combustiveis de 
Monte Aprazível Ltda - Vistos. Fl. 50: Defiro o sobrestamento pelo prazo de 01 (um) ano. Decorrido, manifeste-se a exequente. 
Intime-se. - ADV: PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO (OAB 330527/SP), GRACIELA MANZONI BASSETTO (OAB 139852/
SP)

Processo 3000956-71.2013.8.26.0369 - Procedimento Sumário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Danilo Costa de 
Lima Melo - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. Intime-se. - 
ADV: FABRÍCIO JOSÉ DE AVELAR (OAB 191417/SP)

Processo 3001253-78.2013.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - João Fachola 
- Banco do Brasil S/A - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo executado, tempestivamente apresentada, em ambos os 
efeitos. Às contrarrazões, no prazo legal. Após, não havendo recurso adesivo, remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II, observando as formalidades legais, com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: 
PEDRO ANTONIO PADOVEZI, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), RENATA CRISTINA GERALDINI 
BATISTA ROSA (OAB 151222/SP), ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP)

Processo 3001267-62.2013.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Olinda 
de Souza Lima Manzato - Banco do Brasil S/A - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo executado, tempestivamente 
apresentada, em ambos os efeitos. Às contrarrazões, no prazo legal. Após, não havendo recurso adesivo, remetam-se os autos 
ao EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II, observando as formalidades legais, com as nossas 
homenagens. Intime-se. - ADV: PEDRO ANTONIO PADOVEZI, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), 
RENATA CRISTINA GERALDINI BATISTA ROSA (OAB 151222/SP), ARIANE LONGO PEREIRA MAIA (OAB 224677/SP), ELOI 
RODRIGUES MENDES (OAB 276029/SP)

Processo 3001404-44.2013.8.26.0369 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco do Brasil 
S/A - Nilce Canheo - - José Francisco Domingues - - Renata Cristina Matias Domingues - Vistos. Aguarde-se a manifestação 
do(a) exequente sobre o prosseguimento do feito pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo, intime-se o(a) exequente para dar 
regular andamento ao feito, sob pena de extinção por falta de interesse. Intime-se. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 
113887/SP), ALEXANDRE DE SOUZA GUIMARÃES (OAB 291306/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), EDNER GOULART 
DE OLIVEIRA (OAB 266217/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIS GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCELO LIRA GARCIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015
Processo 0000001-28.2012.8.26.0369 (369.01.2012.000001) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/

ou Fornecimento de Medicamentos - Rosa Paulino Lemes Bazan - João Carlos de Souza - - Município de Nipoã - - Fazenda do 
Estado de São Paulo - Vistos. Fl.173: Arbitro os honorários advocatícios da procuradora nomeada, no grau máximo permitido, 
expedindo-se certidão, para retirada exclusivamente pela internet, após o trânsito em julgado da sentença de fls. 167/169. Int. 
- ADV: CARLA ALESSANDRA RODRIGUES RUBIO (OAB 159838/SP), DANIEL CABRERA BARCA (OAB 240339/SP), THAIS 
DE LIMA BATISTA PEREIRA ZANOVELO (OAB 151765/SP), PEDRO ANTONIO PADOVEZI, FLÁVIO ALEXANDRO SPAGNOLI 
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(OAB 225696/SP)
Processo 0000177-70.2013.8.26.0369 (036.92.0130.000177) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 

Fornecimento de Medicamentos - Pedro Henrique de Paula Ramos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Ciência 
às partes do retorno do tribunal e do acórdão. Manifeste-se a parte vencedora, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que 
de direito. Int. - ADV: MARCELO MASCARO (OAB 230875/SP), THAIS DE LIMA BATISTA PEREIRA ZANOVELO (OAB 151765/
SP)

Processo 0000246-34.2015.8.26.0369 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - B.B.S.L. - Vistos. Diante 
da inexistência de identidade de pedidos e causa de pedir, não há que se falar no fenômeno processual da conexão e, tampouco, 
da continência, entre a presente Execução de alimentos e a Ação de Alimentos - feito n° 0000246-34.2015.8.26.0369, sendo, 
pois, ações com objetos diferentes. Assim, redistribua-se livremente, diante da ausência de qualquer das hipóteses previstas 
nos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: AGEU MOTTA (OAB 328503/SP)

Processo 0000259-33.2015.8.26.0369 - Procedimento Sumário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - Maria Kessia Leite 
Cavalcanti - Vistos. Defiro os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. Cite-se, com as cautelas de praxe. Intime-se. - ADV: 
ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA (OAB 197257/SP)

Processo 0000328-02.2014.8.26.0369 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - Nivalda Amancio dos 
Santos - Instituto Nacional do Seguro Social INSS - Fica INTIMADA Nivalda Amancio dos Santos, Rua Santa Catarina, 692, 
Nipoa-SP, CPF 098.138.928-70, RG 24459631, através de seu representante, para: comparecer(em) no Hospital de Base São 
José do Rio Preto/SP, situado na Avenida Faria Lima, nº 5544, no DIA 13 de março 2015, ÀS 16:00 HORAS, portando documento 
de Identidade (RG) e demais exames complementares e atestados, para ser submetido(a) a perícia médica com o perito judicial, 
Doutor JORGE ADAS DIB. Obs. Procurar Sra. Jaqueline ou Fabiana Setor de Atendimento a Convênios(mezanino). - ADV: 
ALEXANDRE ROBERTO GAMBERA (OAB 186220/SP), TITO LIVIO QUINTELA CANILLE (OAB 227377/SP), ALLAN CARLOS 
GARCIA COSTA (OAB 258623/SP)

Processo 0000973-71.2007.8.26.0369 (369.01.2007.000973) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Petrobras Distribuidora Sa - Vistos. Suspendo a tramitação processual pelo prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido tal 
prazo, diga a parte autora em termos de prosseguimento. No silêncio, arquivem-se os autos, aguardando provocação da parte 
interessada em arquivo. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP)

Processo 0001074-40.2009.8.26.0369 (369.01.2009.001074) - Execução Fiscal - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de 
Serviço - Caixa Economica Federal - Paulo de Oliveira Possarli Me - Vistos. Como última tentativa de venda dos bens penhorados 
em hasta pública, designo o primeiro leilão para o dia 05 de março de 2015, às 14:00 horas. Segundo eventual leilão em 19 de 
março de 2015, às 14:00 horas. Expeçam-se os editais, intimando-se pessoalmente a parte executada. Intime-se. [Vistas dos 
autos ao autor para recolher, com urgência, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, no valor de R$ 63,75, para intimação do 
executado em relação ao leilão designado] - ADV: ITAMIR CARLOS BARCELLOS (OAB 86785/SP), JULIO CANO DE ANDRADE 
(OAB 137187/SP), ANTONIO JOSE ARAUJO MARTINS (OAB 111552/SP)

Processo 0001424-23.2012.8.26.0369 (369.01.2012.001424) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Antonio Correia da Silva - Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro - Vistos. 
Ciência às partes do retorno dos autos do Tribunal. Após, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Intime-se. 
- ADV: THAIS DE LIMA BATISTA PEREIRA ZANOVELO (OAB 151765/SP), MARCELO MASCARO (OAB 230875/SP), DÉBORA 
MACÊDO DA SILVA MILITÃO (OAB 306425/SP)

Processo 0001876-67.2011.8.26.0369 (369.01.2011.001876) - Execução de Alimentos - Alimentos - F.T.S.N. - V.F.N. - Vistos. 
Primeiramente, proceda-se pesquisa de endereço do executado via Infojud. Int. - ADV: PATRICIA LUGATI FEDOZI PADOVEZI 
(OAB 159521/SP), JOSÉ ALEXANDRE MORELLI (OAB 239694/SP)

Processo 0001911-90.2012.8.26.0369 (369.01.2012.001911) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú 
Unibanco Sa - Vistos. Defiro a suspensão dos autos nos termos do artigo 791, III, do Código de Processo Civil, aguardando-se 
provocação em arquivo, devendo a parte requisitar quando necessário. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS 
(OAB 23134/SP), AUDRIA MARTINS TRIDICO JUNQUEIRA (OAB 138045/SP), ELCIO PADOVEZ (OAB 74524/SP)

Processo 0002191-27.2013.8.26.0369 (036.92.0130.002191) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Instituto Nacional 
do Seguro Social Inss - Ciência as partes da mensagem eletrônica oriunda do 2º Oficio Judicial da Comarca de Jaboticabal/SP - 
Seção Cível, juntada às fls. 118: Venho por meio deste informá-los que a precatória em epígrafe (0000245-89.2015.8.26.0291), 
extraída dos autos de Procedimento Sumário (proc. 0002191-27.2013.8.26.0369), foi aqui distribuída em 19/01/2015, sendo 
designado o próximo DIA 21/05/2015, às 15h00, para inquirição da testemunha SÉRGIO DONIZETTI PAVANI, nos termos do 
despacho a seguir transcrito: Vistos etc. I. Para inquirição da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela parte designo o dia 21/05/2015. 
II. Comunique-se o juízo deprecante, via e-mail. III. Intimem-se e requisitem-se, se o caso. Fica(m) a(s) testemunha(s) desde 
já cientificada(s) de que poderá(ão) vir a ser processado(s) por desobediência, e condenada(s), se deixar(rem) de comparecer 
sem motivo justificado, implicando, ainda, em ser(em) conduzido(s) coercitivamente pelo Oficial de Justiça ou pela polícia, e 
cominações do artigo 219 do C.P.P. IV. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei. V. Intime-se. - ADV: TITO LIVIO QUINTELA CANILLE (OAB 227377/SP), ALEXANDRE ROBERTO GAMBERA 
(OAB 186220/SP), ALLAN CARLOS GARCIA COSTA (OAB 258623/SP)

Processo 0002318-67.2010.8.26.0369/01 - Cumprimento de sentença - Fabio José Pereira - Banco Itaucard Sa - Vistos. 
Tendo em vista o depósito do valor de fls. 185 e da concordância do exequente de fls. 188, JULGO EXTINTA a presente Ação 
em fase de Cumprimento de Sentença ajuizado por Fabio José Pereira em face de Banco Itaucard Sa - feito n° 0002318-
67.2010.8.26.0369/01, com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-
se mandado de levantamento do depósito de fls. 185, conforme requerido às fls. 188. Por fim, recolhidas eventuais custas 
pendentes pelo executado e feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. P.R.I.C. (CUSTAS A PAGAR: 
AO ESTADO (SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO) R$ 182,04) - ADV: CARLA ALESSANDRA RODRIGUES RUBIO (OAB 159838/SP), 
JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 0002528-79.2014.8.26.0369 - Procedimento Sumário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Maria Helena 
de Souza - Vistos. As partes são legítimas e estão bem representadas, estando presentes os pressupostos processuais e as 
condições da ação. Não havendo nulidades a declarar, nem irregularidades a corrigir, dou o feito por saneado. Assim, defiro a 
realização de perícia médica, necessária ao deslinde do feito. Nomeio o Dr. JORGE ADAS DIB como perito judicial, oficiando-
se para designação de data para realização de perícia médica. Oficie-se ao Conselho da Justiça Federal para pagamento, nos 
termos do artigo 3º da Resolução 541, de 18 de janeiro de 2007. Faculto, às partes, a apresentação de quesitos e indicação de 
assistentes, no prazo legal, observado o que os autos, a respeito, já contém. A necessidade de outras provas será oportunamente 
avaliada. Int. e providencie-se. - ADV: BRENO GIANOTTO ESTRELA (OAB 190588/SP)

Processo 0002593-21.2007.8.26.0369 (369.01.2007.002593) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F.B. 
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e outro - Ciência/Manifestação da requerente no prazo legal através de seu representante do Ofício de fls. 48/50. - ADV: CARLA 
ALESSANDRA RODRIGUES RUBIO (OAB 159838/SP)

Processo 0002616-20.2014.8.26.0369 - Depósito - Alienação Fiduciária - Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - 
Vistos. Tendo em vista que o veículo objeto da demanda encontra-se em nome de terceira pessoa (fls. 53), manifeste-se o autor, 
requerendo o que de direito, no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, intime-se pessoalmente para promover o regular andamento 
do feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/
SP)

Processo 0002627-49.2014.8.26.0369 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural - Banco do Brasil SA - 
Vistos etc. Fl.47: Recolhida a diligência, INTIME-SE pessoalmente o executado para indicar quais são e onde se encontram os 
bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, nos termos do artigo 600, inciso IV do Código de Processo Civil. Prazo: 05 
dias. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: NEI 
CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0002630-04.2014.8.26.0369 - Procedimento Sumário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Juracy Clara 
Rodrigues Passarini - Vistos. No prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a parte requerente sobre a contestação apresentada 
e sem prejuízo do julgamento antecipado da lide (art.330 do CPC), informe se há interesse na designação de audiência de 
tentativa de conciliação (art. 331 do CPC), presumindo-se o desinteresse na ausência de manifestação em contrário. No mesmo 
prazo de 10 (dez) dias, deverá a parte requerente especificar as provas que pretende produzir em instrução, justificando a 
pertinência e relevância, inclusive na oitiva de testemunha e depoimento pessoal do adverso, sob pena de preclusão do direito 
a produção das provas mencionadas na inicial, mas não ratificadas neste momento. As testemunhas deverão ser arroladas no 
mesmo prazo de 10 (dez) dias, o que contribuirá para a celeridade do trâmite processual caso haja necessidade de expedição de 
carta precatória, e permitirá análise adequada do tempo da audiência para designação na pauta, sob pena de preclusão. Após o 
decurso do prazo supra, independentemente de nova manifestação do juízo e de nova publicação, deverá(ão) o(s) requerido(s), 
em 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende(m) produzir, nos mesmos termos e com as mesmas advertências acima 
formulados para a parte autora. Int. - ADV: TIAGO RIZZATO ALECIO (OAB 210343/SP)

Processo 0002792-67.2012.8.26.0369 (369.01.2012.002792) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni Sa Credito Financiamento e Investimento - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos 
do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): haver 
decorrido o prazo de suspensão do processo. Certidão supra: manifeste-se a requerente em termos de prosseguimento, no 
prazo de cinco dias. Nada Mais. - ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA 
SANTANA (OAB 321324/SP), DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP)

Processo 0002851-94.2008.8.26.0369 (369.01.2008.002851) - Execução de Título Extrajudicial - Cooperativa de Crédito 
Rural Coopercitrus Credicitrus - Claudir Paiola e outro - Vistos. Ciência ao exequente acerca dos documentos apresentados 
pelo sistema RENAJUD às fls. 147/150, informando que não foram encontrados veículos em nome do executado Claudir e que 
foram encontrados 2 (dois) veículos em nome do executado Ricardo, ambos com informação de alienação fiduciária. Requeira 
então o exequente o que de direito. Prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
SP), DONALDO LUÍS PAIOLA (OAB 184637/SP)

Processo 0002852-79.2008.8.26.0369 (369.01.2008.002852) - Execução de Título Extrajudicial - Cooperativa de Crédito Rural 
Coopercitrus Credicitrus - Ricardo Claudir Caron Paiola - Vistos. Ciência ao exequente acerca dos documentos apresentados 
pelo sistema RENAJUD às fls. 192/194, informando a existência de 02 (quatro) veículos em nome do executado, ambos com 
informação de alienação fiduciária. Requeira então o exequente o que de direito. Prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), DONALDO LUÍS PAIOLA (OAB 184637/SP)

Processo 0002937-55.2014.8.26.0369 (processo principal 0002537-12.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - Adicional 
por Tempo de Serviço - Município de Monte Aprazível - Maria Oraide Jacinto - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou 
fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) 
ordinatório(s): Certifico e dou fé haver decorrido o prazo do acordo homologado pela r. decisão de fls. 170, sem qualquer 
manifestação das partes. Certidão supra manifeste-se o exequente. Nada sendo reclamado em 30 dias, o processo será extinto 
independente de nova intimação, porquanto o silêncio caracteriza presunção do efetivo cumprimento do pactuado.Nada Mais. 
- ADV: ODACIO MUNHOZ BARBOSA JUNIOR (OAB 310743/SP), NORBERTO TORTORELLI (OAB 105995/SP), MARCELO 
MASCARO (OAB 230875/SP), TANISE CRISTINA TORTORELLI (OAB 215084/SP)

Processo 0003035-40.2014.8.26.0369 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Vistos. Ciência à parte autora acerca das informações apresentadas pelo sistema RENAJUD às fls. 48, 
informando o bloqueio do veículo objeto da demanda. Requeira o que de direito. Prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: JAYME 
JOSE ORTOLAN NETO (OAB 134839/SP)

Processo 0003104-72.2014.8.26.0369 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito 
Financiamento e Investimento S.A. - Vistos. Ciência à parte autora acerca das informações apresentadas pelo sistema RENAJUD 
às fls. 45, informando o bloqueio do veículo objeto da demanda. Requeira o que de direito. Prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: 
VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP)

Processo 0003160-23.2005.8.26.0369 (369.01.2005.003160) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa, Sucessor do Banco Nossa Caixa Sa - Lucimar de Fátima Rossi e outro - Nilton Cesar Aguera Bravo - 
Vistos. Suspendo a tramitação processual pelo prazo de 10 (dez) dias. Decorrido tal prazo, diga a parte autora em termos de 
prosseguimento. No silêncio, intime-se a parte requerente para dar prosseguimento ao presente feito, suprindo a omissão, no 
prazo de 48 horas, sob pena arquivamento (art. 267, III e §1º, do CPC). Int. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/
SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), PAULO ROBERTO VIEIRA DA COSTA (OAB 153066/SP), ALEXANDR DOUGLAS 
BARBOSA LEMES (OAB 216467/SP)

Processo 0003265-53.2012.8.26.0369 (369.01.2012.003265) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Maria Celia Renesto - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo o recurso de apelação de fls. 133/144, 
tempestivamente interposto pela autora, em seu efeito devolutivo e suspensivo. Intime-se o Instituto-réu para contrarrazões no 
prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Ao depois, subam os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 
observadas as cautelas legais, com nossas homenagens. Intime-se. - ADV: BRENO GIANOTTO ESTRELA (OAB 190588/SP), 
TITO LIVIO QUINTELA CANILLE (OAB 227377/SP)

Processo 0003430-32.2014.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Aloisio Antonio 
Vendramini - Manifeste-se o (a) exequente no prazo legal através de seu representante sobre a Impugnação juntada nos autos 
às fls. 35/60. - ADV: FABRÍCIO JOSÉ DE AVELAR (OAB 191417/SP), PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO (OAB 330527/
SP)
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Processo 0003458-68.2012.8.26.0369 (369.01.2012.003458) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Banco Bradesco Sa - Vistos. Ciência ao exequente acerca dos documentos apresentados pelo sistema RENAJUD 
às fls. 63/66 informando que não foram encontrados veículos em nome da executada Jéssica Cristina Gomes da Silva e que 
foram encontrados 02 (dois) veículos em nome do executado Carlos Cesar Passarini, sendo um com informação de alienação 
fiduciária e outro sem restrições, sendo efetuado o bloqueio de transferência. Requeira então o exequente o que de direito. 
Prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO 
(OAB 206793/SP)

Processo 0003465-94.2011.8.26.0369 (369.01.2011.003465) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Jesus 
Antonio da Silva - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Ciência às partes do retorno do tribunal e 
do acórdão. Manifeste-se a parte vencedora, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a petição e depósito de fls. 303/304. Int. - ADV: 
LUIZ HERMINIO MANTOVANI (OAB 299674/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)

Processo 0003514-33.2014.8.26.0369 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Geneci Donizete Pinto - Transportes 
Valmor Brum Ltda - - Fabiano Prevideli Alves - Vistos. Fls.111/112: Indefiro novo pedido de redesignação de audiência, uma 
vez que já houver, por parte da mesma requerida - Transportes Valmor Brum Ltda, várias pedidos neste sentido, acolhidos, 
ocasionando redesignações, o que está procrastinando e desvirtuando o sentido do rito sumário. Ademais, não há provas 
de que a requerida, pessoa jurídica, não possa se fazer representar na solenidade. Assim, estando o processo devidamente 
cumprido, aguarde-se a audiência designada para o dia 03.03.2015. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE BEINOTTI (OAB 216469/
SP), DOUGLAS EDUARDO DA SILVA (OAB 341784/SP), ANTONINO ALVES FERREIRA JUNIOR (OAB 132514/SP), JULIANA 
FLORES PIOVESANA (OAB 333959/SP)

Processo 0003535-09.2014.8.26.0369 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Ivaney Lisboa de 
Oliveira - Manifeste-se a requerente no prazo legal através de seu representante sobre a Carta Citatória Negativa juntada nos 
autos às fls. 121/123. - ADV: STENIO AUGUSTO VASQUES BALDIN (OAB 262164/SP)

Processo 0003796-71.2014.8.26.0369 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Nilcenei 
Aparecida do Prado - Banco do Brasil S/A (Sucessor Banco Nossa Caixa S/A) - Manifeste-se o (a) exequente no prazo legal 
através de seu representante sobre a Impugnação juntada nos autos às fls. 52/67. - ADV: FABRÍCIO JOSÉ DE AVELAR (OAB 
191417/SP), PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO (OAB 330527/SP)

Processo 0003845-15.2014.8.26.0369 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.D.N. - Ciência/Manifestação da requerente 
no prazo legal através de seu representante da Carta Precatória Cumprida Negativa juntada nos autos às fls. 30/36. - ADV: 
JOSEANA PASCOALÃO (OAB 309473/SP)

Processo 0003869-43.2014.8.26.0369 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
Elizangela Cristina da Silva - Banco Santander Brasil S/A - Vistos. Especifiquem as partes, no prazo de 10(dez) dias, as provas 
que eventualmente pretendem produzir em instrução, justificando a pertinência e relevância, inclusive na oitiva de testemunha 
e depoimento pessoal do adverso, sob pena de preclusão do direito a produção das provas mencionadas na inicial, mas não 
ratificadas neste momento. As testemunhas deverão ser arroladas no mesmo prazo de 10 (dez) dias, o que contribuirá para 
a celeridade do trâmite processual caso haja necessidade de expedição de carta precatória, e permitirá análise adequada do 
tempo da audiência para designação na pauta, sob pena de preclusão. Int. - ADV: TIAGO RIZZATO ALECIO (OAB 210343/SP), 
BRUNO HENRIQUE GONÇALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0003920-54.2014.8.26.0369 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Luzia Rodrigues - Vistos. No prazo 
de 10 (dez) dias, manifeste-se a parte requerente sobre a contestação apresentada e sem prejuízo do julgamento antecipado 
da lide (art.330 do CPC), informe se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação (art. 331 do CPC), 
presumindo-se o desinteresse na ausência de manifestação em contrário. No mesmo prazo de 10 (dez) dias, deverá a parte 
requerente especificar as provas que pretende produzir em instrução, justificando a pertinência e relevância, inclusive na oitiva de 
testemunha e depoimento pessoal do adverso, sob pena de preclusão do direito a produção das provas mencionadas na inicial, 
mas não ratificadas neste momento. As testemunhas deverão ser arroladas no mesmo prazo de 10 (dez) dias, o que contribuirá 
para a celeridade do trâmite processual caso haja necessidade de expedição de carta precatória, e permitirá análise adequada 
do tempo da audiência para designação na pauta, sob pena de preclusão. Após o decurso do prazo supra, independentemente 
de nova manifestação do juízo e de nova publicação, deverá(ão) o(s) requerido(s), em 10 (dez) dias, especificar as provas que 
pretende(m) produzir, nos mesmos termos e com as mesmas advertências acima formulados para a parte autora. Int. - ADV: 
ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA (OAB 197257/SP)

Processo 0004032-62.2010.8.26.0369/01 (036.92.0100.004032/1) - Cumprimento de sentença - Gilmar Meira dos Santos 
- Borges & Hernandes Ltda Epp - Vistos. Ciência ao exequente acerca do documento apresentado pelo sistema RENAJUD às 
fls. 132, informando que não foram encontrados veículos em nome da parte executada, requerendo que de direito, no prazo de 
10 (dez) dias. No silêncio, arquivem-se os autos, aguardando-se provocação. Int. - ADV: CARLA ALESSANDRA RODRIGUES 
RUBIO (OAB 159838/SP), AUDRIA MARTINS TRIDICO JUNQUEIRA (OAB 138045/SP), ELCIO PADOVEZ (OAB 74524/SP)

Processo 0004066-95.2014.8.26.0369 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A - 
Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Ciência à parte autora acerca das informações apresentadas pelo sistema 
RENAJUD às fls. 35, informando o bloqueio do veículo objeto da demanda. Requeira o que de direito. Prazo de 10 (dez) dias. 
Int. - ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 0004134-45.2014.8.26.0369 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A - 
Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Homologo, por sentença, a desistência da presente ação, para que surta seus 
efeitos legais. Em consequência, julgo EXTINTA a presente ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, feito 
n° 0004134-45.2014.8.26.0369, requerida por Omni S/A - Crédito, Financiamento e Investimento contra Sergio Lins de Oliveira 
Junior, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, VIII, do Código de Processo Civil, ficando revogada a liminar de 
fls. 20. Indefiro a expedição de ofício ao SERASA e SCPC, porque a baixa de eventual inscrição nos seus cadastros é ônus 
das partes. Após o trânsito em julgado, pagas eventuais custas, arquivem-se os autos, anotando-se. P.R.I.C. - ADV: DANIELA 
FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 0004172-96.2010.8.26.0369 (369.01.2010.004172) - Execução de Título Extrajudicial - Associação de Ensino Dom 
Bosco de Monte Aprazível - Vistos. Fl. 121: Aguarde-se por sessenta (60) dias as devoluções das cartas precatórias expedidas 
às fls. 104 e 111. Após, oficie-se aos Juízos deprecados, solicitando informações acerca do cumprimento das cartas precatórias. 
Int. - ADV: ALEXANDRE SARAIVA DE ALMEIDA (OAB 216597/SP)

Processo 0004249-76.2008.8.26.0369 (369.01.2008.004249) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa, Sucessor do Banco Nossa Caixa Sa - Vistos. Suspendo a tramitação processual pelo prazo de 10 (dez) 
dias. Decorrido tal prazo, diga a parte autora em termos de prosseguimento. No silêncio, intime-se a parte requerente para dar 
prosseguimento ao presente feito, suprindo a omissão, no prazo de 48 horas, sob pena arquivamento (art. 267, III e §1º, do 
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CPC). Int. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)
Processo 0004300-77.2014.8.26.0369 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Sueli Regina Alonso - Vistos. No prazo 

de 10 (dez) dias, manifeste-se a parte requerente sobre a contestação apresentada e sem prejuízo do julgamento antecipado 
da lide (art.330 do CPC), informe se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação (art. 331 do CPC), 
presumindo-se o desinteresse na ausência de manifestação em contrário. No mesmo prazo de 10 (dez) dias, deverá a parte 
requerente especificar as provas que pretende produzir em instrução, justificando a pertinência e relevância, inclusive na oitiva de 
testemunha e depoimento pessoal do adverso, sob pena de preclusão do direito a produção das provas mencionadas na inicial, 
mas não ratificadas neste momento. As testemunhas deverão ser arroladas no mesmo prazo de 10 (dez) dias, o que contribuirá 
para a celeridade do trâmite processual caso haja necessidade de expedição de carta precatória, e permitirá análise adequada 
do tempo da audiência para designação na pauta, sob pena de preclusão. Após o decurso do prazo supra, independentemente 
de nova manifestação do juízo e de nova publicação, deverá(ão) o(s) requerido(s), em 10 (dez) dias, especificar as provas que 
pretende(m) produzir, nos mesmos termos e com as mesmas advertências acima formulados para a parte autora. Int. - ADV: 
PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO (OAB 330527/SP), PEDRO ANTONIO PADOVEZI

Processo 0004382-11.2014.8.26.0369 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Elizabete Ferrari - Vistos. 
No prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a parte requerente sobre a contestação apresentada e sem prejuízo do julgamento 
antecipado da lide (art.330 do CPC), informe se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação (art. 
331 do CPC), presumindo-se o desinteresse na ausência de manifestação em contrário. No mesmo prazo de 10 (dez) dias, 
deverá a parte requerente especificar as provas que pretende produzir em instrução, justificando a pertinência e relevância, 
inclusive na oitiva de testemunha e depoimento pessoal do adverso, sob pena de preclusão do direito a produção das provas 
mencionadas na inicial, mas não ratificadas neste momento. As testemunhas deverão ser arroladas no mesmo prazo de 10 
(dez) dias, o que contribuirá para a celeridade do trâmite processual caso haja necessidade de expedição de carta precatória, e 
permitirá análise adequada do tempo da audiência para designação na pauta, sob pena de preclusão. Após o decurso do prazo 
supra, independentemente de nova manifestação do juízo e de nova publicação, deverá(ão) o(s) requerido(s), em 10 (dez) dias, 
especificar as provas que pretende(m) produzir, nos mesmos termos e com as mesmas advertências acima formulados para a 
parte autora. Int. - ADV: PEDRO HENRIQUE TAUBER ARAUJO (OAB 330527/SP), FABRÍCIO JOSÉ DE AVELAR (OAB 191417/
SP)

Processo 0004488-70.2014.8.26.0369 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Elmar Empreendimentos Imobiliários 
Ltda - Mauro Barros de Lima - Vistos. No prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a parte requerente sobre a contestação apresentada 
e sem prejuízo do julgamento antecipado da lide (art.330 do CPC), informe se há interesse na designação de audiência de 
tentativa de conciliação (art. 331 do CPC), presumindo-se o desinteresse na ausência de manifestação em contrário. No mesmo 
prazo de 10 (dez) dias, deverá a parte requerente especificar as provas que pretende produzir em instrução, justificando a 
pertinência e relevância, inclusive na oitiva de testemunha e depoimento pessoal do adverso, sob pena de preclusão do direito 
a produção das provas mencionadas na inicial, mas não ratificadas neste momento. As testemunhas deverão ser arroladas no 
mesmo prazo de 10 (dez) dias, o que contribuirá para a celeridade do trâmite processual caso haja necessidade de expedição de 
carta precatória, e permitirá análise adequada do tempo da audiência para designação na pauta, sob pena de preclusão. Após o 
decurso do prazo supra, independentemente de nova manifestação do juízo e de nova publicação, deverá(ão) o(s) requerido(s), 
em 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende(m) produzir, nos mesmos termos e com as mesmas advertências acima 
formulados para a parte autora. Int. - ADV: SERGIO MARCO FERRAZZA (OAB 132509/SP), ADIR MARTINS COUTINHO 
JUNIOR (OAB 260490/SP), STENIO AUGUSTO VASQUES BALDIN (OAB 262164/SP)

Processo 0019147-72.2014.8.26.0664 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - Eliana Aparecida Moises 
Menoni - Vistos. Tendo em vista que a parte autora reside no Município de Sebastianópolis do Sul (fls. 02), reconheço ex 
officio a incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente ação e determino sua remessa para o Foro Distrital de 
Macaubal/SP, com as homenagens de estilo. Façam-se as devidas anotações de praxe. Intime-se. - ADV: FERNANDO MATEUS 
POLI (OAB 197717/SP)

Processo 3000610-23.2013.8.26.0369 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
BRADESCO Financiamentos S/A - Vistos. Ante a informação do sistema Siel de fls. 67, manifeste-se a parte autora em termos 
de prosseguimento. No silêncio, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 48 horas, sob pena de extinção. Int. - 
ADV: POLIANE CRISTINA DE ABREU SCANDAR (OAB 327433/SP)

Processo 3000767-93.2013.8.26.0369/01 - Cumprimento de sentença - Cobrança indevida de ligações - Maria Aparecida 
da Cruz - Claro S/A - Vistas dos autos ao réu para: ( x ) outros: recolher as custas faltantes dos autos, haja vista termos 
recepcionado o pagamento de apenas R$14,48, quando o correto seria o recolhimento de: custas devidas ao Estado R$217,86 
e OAB R$28,96. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), PEDRO ANTONIO PADOVEZI

Processo 3001286-68.2013.8.26.0369 - Procedimento Ordinário - Honorários Advocatícios - Carlos Aparecido de Araujo 
- Izadir de Souza Santos - Fica o autor intimado através de seu representante, para retirar Precatória de fls. 256, bem como 
instruí-la com cópias necessárias comprovando sua distribuição no prazo legal. - ADV: DOUGLAS EDUARDO DA SILVA (OAB 
341784/SP), OSWALDO TEIXEIRA MENDES (OAB 79113/SP), MAURO HENRIQUE CASSEB FINATO (OAB 161867/SP), 
OSVALDO TEIXEIRA MENDES FILHO (OAB 106161/SP)

Processo 3001662-54.2013.8.26.0369 - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil - BB Leasing S/A 
Arrendamento Mercantil - Vistos. Homologo, por sentença, o acordo noticiado à fls. 94/97 e, em consequência, JULGO EXTINTA 
a presente Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil, feito nº 3001662-54.2013.8.26.0369, requerida por BB 
Leasing S/A Arrendamento Mercantil contra Tiago F. de Padua Cia Ltda ME e outros, com fundamento no art. 794, II, do Código 
de Processo Civil. Outrossim, homologo a renúncia ao prazo recursal formulada, para que surta seus efeitos legais. Indefiro a 
expedição de ofício ao SERASA e SCPC, porque a baixa de eventual inscrição nos seus cadastros é ônus das partes. Certifique-
se o trânsito em julgado e proceda-se o levantamento da penhora realizada às fls. 85 e o desbloqueio do veículo via Renajud. 
Por fim, recolhidas eventuais custas pelos executados, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. 
(CUSTAS A PAGAR: AO ESTADO (SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO) R$ 106,25) - ADV: MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE 
BAGGIO (OAB 109631/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal
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RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE MONTE APRAZÍVEL EM 09/02/2015

PROCESSO :0000375-39.2015.8.26.0369
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 002/2015 - Monte Aprazivel
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.H.F.C.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000376-24.2015.8.26.0369
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 04/2015 - Monte Aprazivel
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : M.A.M.
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO LUIS GONÇALVES DA CUNHA JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ROBERTO GOMES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0009/2015
Processo 0000048-65.2013.8.26.0369 (036.92.0130.000048) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 

Remuneratório e Benefícios - Luiz Carlos Canheo - Spprev São Paulo Previdência - Tendo em vista o depósito efetuado pela 
SPPREV (fl. 153 e 156/157) quitando o débito pleiteado na inicial, bem como a concordância do autor a fl. 162, julgo EXTINTA 
a ação que LUIZ CARLOS CANHEO ajuizou em face de SPPREV - São Paulo Previdência nos termos do artigo 794, inciso I, do 
Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de levantamento referente a importância depositada 
a fls. acima descrita em favor do Autor, mediante recibo. Por derradeiro, notifiquem-se as partes que decorridos 90 dias do 
trânsito em julgado, os autos e documentos serão destruídos. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos, conforme 
dispõe o art. 13, § 4º, da Lei 9099/95. P.R.I. - ADV: THAIS DE LIMA BATISTA PEREIRA ZANOVELO (OAB 151765/SP), ANDRE 
LUIS DE FARIA SANTOS (OAB 188285/SP), LUIZ PEDRO MANTOVANI (OAB 228695/SP)

Processo 0000077-18.2013.8.26.0369 (036.92.0130.000077) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de 
Serviços - Anderson Birochi - Cna Serviços Agrícolas de Monte Aprazível Ltdame e outro - Fl. 186/190: Ciente. Aguarde-se a 
juntada da certidão. Após, tornem-me os autos conclusos. Int. - ADV: MARCOS ALMIR GAMBERA (OAB 119981/SP), ADRIANO 
MIOLA BERNARDO (OAB 151075/SP), VITOR FABIO BARALDO DE CALLIS (OAB 95176/SP)

Processo 0000119-96.2015.8.26.0369 - Procedimento Ordinário - Gratificações e Adicionais - Luciana Aparecida Rossi 
Seregati - Considerando o valor atribuído à causa e a matéria em discussão, o presente feito tramitará segundo o rito especial 
instituído pela Lei 12.153/2009 (Juizado Especial da Fazenda Pública). Deixo, entretanto, de designar audiência de tentativa 
de conciliação (artigo 7º), haja vista a inexistência de Lei Estadual que permita aos procuradores da parte requerida efetuar 
transação. Cite-se a requerida, por carta precatória, para ofertar contestação, na qual, havendo interesse e possibilidade de 
conciliação, deverá a parte informar a respeito, observando-se o prazo de trinta (30) dias consignado no artigo 7º. Int. - ADV: 
LUIZ PEDRO MANTOVANI (OAB 228695/SP), LUIZ HERMINIO MANTOVANI (OAB 299674/SP)

Processo 0000146-79.2015.8.26.0369 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Maxuel Silva Carreteiro - Cite-se o 
Executado para pagamento da dívida no prazo de 03 (três) dias. Decorrido este prazo, deverá o Sr. Meirinho, efetuar a penhora 
e avaliação de tantos bens quantos forem necessários à satisfação do crédito, observando-se o rol de bens mencionados pelo 
exequente na inicial e/ou a ordem legal disposta no artigo 655 do Código de Processo Civil; No caso de não ser encontrado bens 
do executado, deverá providenciar o previsto no artigo 659, § 3º do CPCivil, devendo a serventia realizar intimação única acerca 
desse dever processual e da penhora realizada; Ficam concedidos os benefícios do artigo 172, § 2º do Código de Processo 
Civil. Intime-se. - ADV: ALCEU RANGEL (OAB 75249/SP)

Processo 0000358-71.2013.8.26.0369 (036.92.0130.000358) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e 
Adicionais - Edna Aparecida Silva - São Paulo Previdência Spprev - Fl. 137: Ciente. Tendo em vista o depósito efetuado pela 
SPPREV a fl. 131 quitando o débito pleiteado na inicial, julgo EXTINTA a Ação de Cobrança em fase de Execução que EDNA 
APRECIDA SILVA ajuizou em face de SPPREV - São Paulo Previdência nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de levantamento referente a importância depositada a fl. acima 
descrita em favor da Autora, mediante recibo. Por derradeiro, notifiquem-se as partes que decorridos 90 dias do trânsito em 
julgado, os autos e documentos serão destruídos (Prov. CSM 1.679/2009). Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos, 
conforme dispõe o art. 13, § 4º, da Lei 9099/95. P.R.I. - ADV: LUIZ PEDRO MANTOVANI (OAB 228695/SP), THAIS DE LIMA 
BATISTA PEREIRA ZANOVELO (OAB 151765/SP), LUIZ HERMINIO MANTOVANI (OAB 299674/SP)

Processo 0000713-47.2014.8.26.0369 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Títulos de Crédito - 
Sergio Freitas Assuncao Me - Intime-se a(o) Executada(o) para que efetue o pagamento no prazo de 15 dias. Em caso de 
descumprimento ser-lhe-á acrescida a multa de 10%, nos termos do artigo 475-J do Código de Processo Civil, alterado pela Lei 
11.232/05. Int. - ADV: STENIO AUGUSTO VASQUES BALDIN (OAB 262164/SP), GLAUCO LUIZ DE ALMEIDA (OAB 69914/SP)

Processo 0000720-39.2014.8.26.0369 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Títulos de Crédito - Sergio 
Freitas Assuncao Me - Ressalto que a ordem de bloqueio de valores foi protocolada junto ao Banco Central do Brasil, conforme 
comprova o recibo de protocolo que segue em frente. Com a realização das buscas, o bloqueio de valores não se realizou 
por falta de saldo positivo nas contas encontradas, conforme demonstra o documento em anexo. Assim, manifeste-se o(a) 
exequente em termos de prosseguimento, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 dias sob pena de extinção. 
Intimem-se e cumpra-se. - ADV: STENIO AUGUSTO VASQUES BALDIN (OAB 262164/SP)

Processo 0000995-22.2013.8.26.0369 (036.92.0130.000995) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e 
Adicionais - Irma Izabel Babo - São Paulo Previdencia Spprev - Manifeste-se a autor, no prazo de 05 (cinco) dias, em termos 
de prosseguimento do feito, tendo em vista a juntada da petição de fls. 103/107 (planilha de cálculo). - ADV: THAIS DE LIMA 
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BATISTA PEREIRA ZANOVELO (OAB 151765/SP), WALMIR FAUSTINO DE MORAIS (OAB 226311/SP), JOÃO PAULO MACIEL 
DE ARAUJO (OAB 268637/SP)

Processo 0001368-53.2013.8.26.0369 (036.92.0130.001368) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e 
Adicionais - Spprev São Paulo Previdência - Tendo em vista o depósito efetuado pela requerida (fl. 104) e a petição de fl. 113, 
julgo EXTINTA a presente ação que Velfares Balieiro da Silva ajuizou em face de Spprev São Paulo Previdência nos termos 
do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se mandado de levantamento 
referente à importância depositada a fl. 104 em favor do autor. Por derradeiro, notifiquem-se as partes que decorridos 90 dias 
do trânsito em julgado, os autos e documentos serão destruídos. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos, conforme 
dispõe o art. 13, § 4º, da Lei 9099/95. P.R.I. - ADV: ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP), LUIZ HERMINIO 
MANTOVANI (OAB 299674/SP), LUIZ PEDRO MANTOVANI (OAB 228695/SP)

Processo 0001370-23.2013.8.26.0369 (036.92.0130.001370) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e 
Adicionais - Spprev São Paulo Previdência - Tendo em vista o depósito efetuado pela requerida (fl. 123) e a petição de fl. 132, 
julgo EXTINTA a presente ação que Donaldo Luís Paiola ajuizou em face de Spprev São Paulo Previdência nos termos do 
artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se mandado de levantamento judicial 
referente à importância depositada a fl. 123 em favor do autor. Por derradeiro, notifiquem-se as partes que decorridos 90 dias 
do trânsito em julgado, os autos e documentos serão destruídos. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos, conforme 
dispõe o art. 13, § 4º, da Lei 9099/95. P.R.I. - ADV: LUIZ PEDRO MANTOVANI (OAB 228695/SP), ANDRE LUIZ GARDESANI 
PEREIRA (OAB 197585/SP), LUIZ HERMINIO MANTOVANI (OAB 299674/SP)

Processo 0001393-32.2014.8.26.0369 (processo principal 0002418-17.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Breno 
Montoro Ulian e outros - Vistos. Fl. 121/122: Ciente. DEFIRO o desentranhamento dos documentos de fl. 17/31 como solicitado 
pelo autor, mediante recibo e mantendo-se cópia nos autos. - ADV: STENIO AUGUSTO VASQUES BALDIN (OAB 262164/SP)

Processo 0001431-44.2014.8.26.0369 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e Adicionais - João Roberto 
Hakime - SPPREV São Paulo Previdência - Fl. 137/138: Ciente. CITE-SE a Executada para opor embargos na forma do artigo 
730 do Código de Processo Civil (Lei Ordinária 9.494/97) referente ao valor do débito apresentado pelo credor em 16 de 
dezembro de 2014, no valor de R$. 18.979,91 (dezoito mil, novecentos e setenta e nove reais e noventa e um centavos). . 
Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu 
respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. - ADV: THAIS DE LIMA BATISTA 
PEREIRA ZANOVELO (OAB 151765/SP), LUIZ PEDRO MANTOVANI (OAB 228695/SP), LUIZ HERMINIO MANTOVANI (OAB 
299674/SP)

Processo 0002013-44.2014.8.26.0369 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - Luis Francisco Sertorio 
- Unimed São José do Rio preto - Cooperativa de Trabalho Médico - Fl. 162: Ciente. Tendo em vista o depósito efetuado pela 
Empresa Ré a fl. 158 quitando o débito pleiteado na inicial, julgo EXTINTA a Ação de Cobrança em fase de Execução que 
LUIS FRANCISCO SERTÓRIO ajuizou em face de UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO- Cooperativa de Trabalho Médico nos 
termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de levantamento 
referente a importância depositada a fl. acima descrita em favor do Autor, mediante recibo. Por derradeiro, notifiquem-se as 
partes que decorridos 90 dias do trânsito em julgado, os autos e documentos serão destruídos (Prov. CSM 1.679/2009). Após as 
anotações de praxe, arquivem-se os autos, conforme dispõe o art. 13, § 4º, da Lei 9099/95. P.R.I. - ADV: ELISANGELA BRAGA 
FERRASALES (OAB 217207/SP), FREDERICO JURADO FLEURY (OAB 158997/SP), JOSÉ THEOPHILLO FLEURY NETTO 
(OAB 10784/SP)

Processo 0002258-55.2014.8.26.0369 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Izolina de Melo Pimentel - Avon Cosméticos Ltda - Tendo em vista o pedido de fl. 75/76 e a concordância da 
Autora a fl. 84, julgo EXTINTA a Ação que IZOLINA DE MELO PIMENTEL ajuizou em face de AVON COSMÉTICOS LTDA. nos 
termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Por derradeiro, notifiquem-se as partes que decorridos 90 dias do 
trânsito em julgado, os autos e documentos serão destruídos (Prov. CSM 1.679/2009). Após as anotações de praxe, arquivem-se 
os autos, conforme dispõe o art. 13, § 4º, da Lei 9099/95. P.R.I. - ADV: RODRIGO NUNES (OAB 144766/SP), JOSUÉ FERREIRA 
JUNIOR (OAB 317916/SP), VLADIMIR ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES (OAB 288462/SP)

Processo 0002463-84.2014.8.26.0369 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Adicional por Tempo de Serviço - Carlos 
Alberto Vieira - Manifeste-se o autor acerca da Contestação de fls. 85/96 oferecida pela requerida Fazenda Pública do Estado 
de São Paulo, no prazo de 10 dias. - ADV: LUIZ HERMINIO MANTOVANI (OAB 299674/SP), THAIS DE LIMA BATISTA PEREIRA 
ZANOVELO (OAB 151765/SP), LUIZ PEDRO MANTOVANI (OAB 228695/SP)

Processo 0002465-54.2014.8.26.0369 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Adicional por Tempo de Serviço - Paulo 
Rogério Pierini - Manifeste-se o autor acerca da Contestação de fls. 119/136 oferecida pela requerida Fazenda Pública do 
Estado de São Paulo, no prazo de 10 dias. - ADV: LUIZ HERMINIO MANTOVANI (OAB 299674/SP), LUIZ PEDRO MANTOVANI 
(OAB 228695/SP), THAIS DE LIMA BATISTA PEREIRA ZANOVELO (OAB 151765/SP)

Processo 0002482-61.2012.8.26.0369 (369.01.2012.002482) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Isamara Lourençon Cristal Struziatto - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Cumpra-se 
o V. Acórdão de fls. 104/107, intimando-se as partes da baixa do processo em cartório. Manifeste-se a autora em termos de 
prosseguimento da ação, apresentando memória de cálculo atualizado do valor que entende devido pela requerida. Int. - ADV: 
LUIZ PEDRO MANTOVANI (OAB 228695/SP), ANDRE LUIS DE FARIA SANTOS (OAB 188285/SP), THAIS DE LIMA BATISTA 
PEREIRA ZANOVELO (OAB 151765/SP)

Processo 0002831-93.2014.8.26.0369 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Anézio Carlos de Moura - Vivo Telefônica Brasil S/A - Recebo o recurso inominado interposto à fl. 65/73, 
tempestivamente apresentado pela Empresa Ré, apenas no efeito devolutivo. Às contrarrazões, no prazo legal. Sem prejuízo, 
intime-se a Empresa Ré a fim de recolher o valor da taxa de mandato (GARE), conforme estabelecido na Lei Estadual 13549/09, 
no prazo de 48 horas, sob as penas da lei. Int. - ADV: LUIZ HERMINIO MANTOVANI (OAB 299674/SP), THAIS DE MELLO 
LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)

Processo 0003779-06.2012.8.26.0369 (369.01.2012.003779) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de 
Trânsito - Cleber da Costa Oliveira - Triângulo do Sol Autoestradas Sa - Fl. 169/170: Ciente. Notifiquem-se as partes que 
decorridos 90 dias do trânsito em julgado, os autos e documentos serão destruídos (Prov. CSM 1.679/2009). Após as anotações 
de praxe, arquivem-se os autos, conforme dispõe o art. 13, § 4º, da Lei 9099/95. Int. - ADV: ALEXANDRE DE SOUZA MATTA 
(OAB 143171/SP), CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI (OAB 121994/SP)

Processo 0004109-32.2014.8.26.0369 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Vanderlei Castelini - Manifeste-se o autor acerca da Contestação e documentos de fls. 55/104 oferecida pela 
requerida Telefônica Brasil S.A., no prazo de 10 dias. - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), STENIO 
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AUGUSTO VASQUES BALDIN (OAB 262164/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP)
Processo 0004403-55.2012.8.26.0369 (036.92.0120.004403) - Cumprimento de sentença - Sistema Remuneratório e 

Benefícios - Renato Kozyrski - Spprev São Paulo Previdência - Tendo em vista o depósito efetuado pela requerida (fl. 130) e 
a petição de fl. 139, julgo EXTINTA a presente ação que Renato Kozyrski ajuizou em face de Spprev São Paulo Previdência 
nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Decorrido o trânsito em julgado, expeça-se mandado de 
levantamento judicial referente à importância depositada a fl. 130 em favor do autor. Por derradeiro, notifiquem-se as partes que 
decorridos 90 dias do trânsito em julgado, os autos e documentos serão destruídos. Após as anotações de praxe, arquivem-
se os autos, conforme dispõe o art. 13, § 4º, da Lei 9099/95. P.R.I. - ADV: LUIZ HERMINIO MANTOVANI (OAB 299674/SP), 
LUIZ PEDRO MANTOVANI (OAB 228695/SP), ANDRE LUIS DE FARIA SANTOS (OAB 188285/SP), THAIS DE LIMA BATISTA 
PEREIRA ZANOVELO (OAB 151765/SP)

Processo 0004563-12.2014.8.26.0369 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Maria Ines Gomes - 
Fls. 60/61: Defiro. Concedo à autora o prazo de 30 dias para cumprimento do determinado a fl. 54 e verso. Intime-se. - ADV: 
PRISCILA PAIOLA (OAB 284958/SP)

Processo 3000847-57.2013.8.26.0369 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Cristiano Baracioli 
Clemente - Ariane Flavia de Souza Carvalho Cassiano e outro - Ressalto que a ordem de bloqueio de valores foi protocolada 
junto ao Banco Central do Brasil, conforme comprova o recibo de protocolo que segue em frente. Com a realização das buscas, 
o bloqueio de valores se concretizou. No entanto, o valor bloqueado foi irrisório, razão pela qual foi desbloqueado, conforme 
demonstra o detalhamento de ordem judicial e recibo que seguem em frente. Assim, manifeste-se o(a) exequente em termos de 
prosseguimento, requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 dias sob pena de extinção. Intimem-se e cumpra-se. - 
ADV: LILIAN COLETTI MELLO (OAB 245858/SP), GLAUCIANE CLEMENTE POLOTTO OLIVEIRA (OAB 240817/SP)

FORO DISTRITAL DE MACAUBAL

Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE MACAUBAL EM 09/02/2015

PROCESSO :0000200-53.2015.8.26.0334
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Juichi Jose Thoma
ADVOGADO : 143426/SP - Oliverio Garcia Flores Filho
REQDO : Posto Morada Nova Ltda.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000201-38.2015.8.26.0334
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Fazenda do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 77073/SP - Luis Carlos Gimenes Esteves
EXECTDO : Edson Francisco Lopes
VARA :VARA ÚNICA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO RODRIGO FERREIRA ROCHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CELIA MARCIA DE ALMEIDA SANTANA TEIXEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0032/2015
Processo 0000038-58.2015.8.26.0334 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 00049298120144036106 - 4ª VARA FEDERAL) 

- Caixa Econômica Federal - CEF - Fica o exequente intimado para recolher a diligência faltante do oficial de justiça no valor de 
R$ 60,42. - ADV: ANTONIO JOSE ARAUJO MARTINS (OAB 111552/SP)

Processo 0000099-16.2015.8.26.0334 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Nutreco Brasil Nutrição Animal LTDA 
- Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de 
citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os 
honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será 
reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a 
possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual 
insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo 
patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a 
advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento 
pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto 
e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a 
garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os 
bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto 
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que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução 
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição 
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do 
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos 
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, 
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e 
honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do 
saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 
(CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: LETICIA LUSTOSA SIMÃO (OAB 345816/SP), SERGIO HENRIQUE FERREIRA VICENTE 
(OAB 101599/SP)

Processo 0000167-97.2014.8.26.0334 - Interdição - Tutela e Curatela - J.M.K. - V.K.S. - Retirar certidão de honorários pela 
internet. - ADV: RENATA CRISTINA GERALDINI BATISTA ROSA (OAB 151222/SP), DULCILINA MARTINS CASTELAO (OAB 
49895/SP)

Processo 0000221-34.2012.8.26.0334 (334.01.2012.000221) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Leandro Pereira Maciel - Vistos. Intime-se o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 
Não Padronizados PCG-Brasil Multicarteira para comprovar a cessão de crédito dos presentes autos, juntando o anexo I do 
termo de cessão de fl. 121, no prazo de 20 dias, sob pena de indeferimento do pedido de substituição do polo atico formulado 
à fl. 118. Int. - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 
192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0000243-58.2013.8.26.0334 (033.42.0130.000243) - Monitória - Cheque - Celso Torres - Diniz, Francisco & Santos 
Ltd Me - Vistos. Nos termos do artigo 475-J, § 5º, do CPC, arquivem-se os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido 
do interessado. Int. - ADV: ROBSON ALEXANDRE DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 305734/SP)

Processo 0000311-42.2012.8.26.0334 (334.01.2012.000311) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
M.G.S. - D.N.Q. - Arbitro os honorários dos advogados dativos no valor máximo permitido na Tabela do Convênio da Defensoria/
OABSP. Expeça-se a certidão, para retirada exclusivamente na internet. Após, arquivem-se os autos. Int. - ADV: ALEX COCHITO 
(OAB 158922/SP), WELLINGTON JOSE PEDROSO (OAB 292878/SP)

Processo 0000365-37.2014.8.26.0334 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.V.P.S. - C.P.S. - Retirar certidão 
de honorários pela internet. - ADV: JOSE ANDRE FREIRE NETO (OAB 216604/SP), SEBASTIÃO FERNANDO FREDERICI 
(OAB 275052/SP)

Processo 0000530-84.2014.8.26.0334 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - P.M. - E.P.H.S. - Retirar 
certidão de honorários pela internet. - ADV: RENATA CRISTINA GERALDINI BATISTA ROSA (OAB 151222/SP), MICHELLE 
SERVIGNANI COELHO (OAB 308428/SP)

Processo 0000646-90.2014.8.26.0334 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.A. e outros - Sobre o 
decurso do prazo para contestação, manifeste-se a requerente. - ADV: RODRIGO CHAMAS (OAB 174375/SP)

Processo 0000650-64.2013.8.26.0334 (033.42.0130.000650) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Industria e 
Comercio Copas Sa - Vistos. Fl. Deverá o exequente informar em 10 (dez) dias, os bens que pretende sejam penhorados, tendo 
em vista que já realizadas pesquisas junto aos sistemas Bacenjud e Renajud, com realização de penhoras às fls. 88 e 192. Não 
havendo informação de bens em nome da devedora, determino o arquivamento do feito, nos termos do artigo 791, III, do CPC. 
Int. - ADV: ANDRE LUIZ FERREIRA MATOS (OAB 117252/MG), FREDERICO CORDEIRO FERNANDES (OAB 304726/SP)

Processo 0000807-03.2014.8.26.0334 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.S.C. - M.L.O. - Retirar certidão de honorários 
pela internet. - ADV: WELLINGTON JOSE PEDROSO (OAB 292878/SP), MARCUS VINÍCIUS PIOVEZAN ELIAS (OAB 197859/
SP)

Processo 0001021-91.2014.8.26.0334 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Eliene dos Reis Fonseca 
- Julio Manuel Santis Garcia - Fica o requerido intimado para recolher a taxa da procuração juntada aos autos, no prazo de 
10 dias. - ADV: VLADIMIR ANDERSON DE SOUZA RODRIGUES (OAB 288462/SP), LÓY ANDERSSON DOS SANTOS (OAB 
271781/SP), DOUGLAS MICHEL CAETANO (OAB 253248/SP)

Processo 0001107-62.2014.8.26.0334 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Beatriz Pereira - Retirar certidão de 
honorários e Alvará pela internet. - ADV: MARCUS VINÍCIUS PIOVEZAN ELIAS (OAB 197859/SP)

Processo 0001278-19.2014.8.26.0334 - Mandado de Segurança - Estabelecimentos de Ensino - Gabriel Ignácio Chiuchi - 
Diretora da Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental “Prof. Octávio Dezan Sobrinho” - - Diretora do Departamento 
Municipal de Educação - Considerando o duplo grau de jurisdição da sentença que concedeu a segurança (§1º do artigo 14, 
da Lei nº 12.016/2009), remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo com as anotações de praxe e as 
cautelas legais. Int. - ADV: PATRÍCIA CARINA CHIUCHI BORTOLETO (OAB 188293/SP)

Processo 0001290-33.2014.8.26.0334 - Procedimento Ordinário - Revisão - A.H.S.M. e outro - Sobre a certidão do oficial de 
justiça de que deixou de citar o requerido, pois não encontrou o nº 190 na Rua Sete de Setembro, rua esta que se inicial no nº 
406, manifeste-se a requerente. - ADV: JOSE ANDRE FREIRE NETO (OAB 216604/SP)

Processo 0001297-93.2012.8.26.0334 (334.01.2012.001297) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Carvalho e 
Bernardini Ltda - Level Mecânica Industrial Ltda - Considerando o decurso do prazo de suspensão do processo, manifeste-se o 
requerente visando o prosseguimento do feito. - ADV: SEBASTIÃO FERNANDO FREDERICI (OAB 275052/SP)

Processo 0001370-94.2014.8.26.0334 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.T.F. - Sobre o decurso do prazo para contestação, 
manifeste-se a requerente. - ADV: DULCILINA MARTINS CASTELAO (OAB 49895/SP)

Processo 0001556-20.2014.8.26.0334 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Nilson Monteiro de Souza - Retirar certidão 
de honorários e Alvará pela internet. - ADV: OSMANIR MOREIRA DE SOUZA (OAB 284267/SP)

Processo 3000142-67.2013.8.26.0334 (apensado ao processo 0001707-54.2012.8.26) (processo principal 0001707-
54.2012.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luciano Rodrigues Castanhares - 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Desentranhe-se a petição de fls. 87/88 juntando-a aos autos principais. Após, 
intime-se a requerida para manifestação em 10 (dez) dias. Prossiga-se nos autos principais. Int. - ADV: WELLINGTON JOSE 
PEDROSO (OAB 292878/SP), THAIS DE LIMA BATISTA PEREIRA ZANOVELO (OAB 151765/SP)

Processo 3000947-20.2013.8.26.0334 - Procedimento Ordinário - Averbação / Contagem de Tempo Especial - Alberto 
Rodrigues Castanhares - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - - Instituto de Previdência Municipal de Macaubal 
- Ante o exposto, julgo EXTINTO o processo ajuizado por ALBERTO RODRIGUES CASTANHARES em face do INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MACAUBAL, sem resolução de 
mérito, com fundamento no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o autor ao pagamento das 
custas e despesas processuais, porém, arcará com verba honorária que arbitro, por equidade, em R$800,00 (oitocentos reais), 
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respeitada a gratuidade concedida. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: ADEVAL VEIGA DOS 
SANTOS (OAB 153202/SP), THAÍS CORRÊA TRINDADE (OAB 244252/SP), SILVIO JOSE TRINDADE (OAB 121478/SP)

Processo nº 0000472-33.2004..8.26.0334  carga em 14/01/2015 e Processo nº 0001466-17.2011.8.26.0334  carga em 
14/01/2015 - Intimem-se para devolução dos autos, no prazo de 24 horas (vinte e quatro horas), sob pena de busca e apreensão.- 
ADV: ANDRE LUIZ GALAN MADALENA  OAB/SP 197.257

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE MACAUBAL EM 09/02/2015

PROCESSO :0000197-98.2015.8.26.0334
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 586/2014 - Macaubal
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : A.S.S.
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000199-68.2015.8.26.0334
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
BO : 2527/2014 - Macaubal
AUTOR : J.P.
INDICIADO : P.D.S.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000203-08.2015.8.26.0334
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
BO : 3/2015 - Uniao Paulista
AUTOR : J.P.
INVESTIGADO : R.G.M.
VARA :VARA ÚNICA

MONTE AZUL PAULISTA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO AYMAN RAMADAN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ ANTONIO GIL LEAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0007/2015
Processo 0000488-92.2012.8.26.0370 (370.01.2012.000488) - Procedimento Ordinário - Alimentos - I.G.S.A. e outros - 

N.L.A. - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão - ADV: ADIRSON CAMARA 
(OAB 201763/SP), EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI (OAB 129734/SP)

Processo 0000528-16.2008.8.26.0370 (370.01.2008.000528) - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Maicon Cezar 
Barbarelli Gonçalves - Unimed Bebedouro - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 
apreensão - ADV: MAGNEI DONIZETE DOS SANTOS (OAB 235326/SP)

Processo 0000706-91.2010.8.26.0370 (370.01.2010.000706) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Aparecida Sproni - 
Sergio Aparecido Baratto e outro - Didimo Sebastião Baratto e outro - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 horas, sob 
pena de busca e apreensão - ADV: SANDRA CRISTINA ALEXANDRE (OAB 124430/SP)

Processo 0000779-24.2014.8.26.0370 - Inventário - Sucessões - Joao Alves de Mattos Filho - Dr.Procurador devolver os 
autos no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão - ADV: MILTON MAROCELLI (OAB 35279/SP)

Processo 0000793-62.2001.8.26.0370 (370.01.2001.000793) - Procedimento Ordinário - Retificação de Área de Imóvel - 
Espolio de Jose Paulino da Silva - - Espolio de Natalina Marconato da Silva - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 
horas, sob pena de busca e apreensão - ADV: PEDRO LEMO (OAB 66014/SP)

Processo 0001427-04.2014.8.26.0370 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - Geni 
Barbeiro Lujan - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão - ADV: PEDRO LEMO 
(OAB 66014/SP)

Processo 0001561-31.2014.8.26.0370 - Interdição - Tutela e Curatela - S.S.P. - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 
48 horas, sob pena de busca e apreensão - ADV: HOMERO GOMES (OAB 273556/SP)

Processo 0001611-09.2004.8.26.0370 (370.01.2004.001611) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda Nacional - Auto 
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Funilaria e Pintura Bocato Ltda M e - - Jaime Jesus Bocato e outro - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 horas, sob 
pena de busca e apreensão - ADV: ADIRSON CAMARA (OAB 201763/SP)

Processo 0001632-67.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001632) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Olegário 
Alexandre - Deonor Mendes Alexandre - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão 
- ADV: CARLOS NUNES PATRICIO DE ALMEIDA (OAB 160004/SP)

Processo 0001788-07.2003.8.26.0370 (370.01.2003.001788) - Separação Consensual - Dissolução - C.S.M. e outro - 
Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão - ADV: JOÃO BATISTA PICOLI (OAB 
249154/SP)

Processo 0001938-70.2012.8.26.0370 (370.01.2012.001938) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Elisa Aparecida da 
Silva - Valentim da Silva e outros - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão - 
ADV: CARLOS NUNES PATRICIO DE ALMEIDA (OAB 160004/SP)

Processo 0001995-06.2003.8.26.0370 (370.01.2003.001995) - Procedimento Ordinário - Delia dos Anjos Marson - - Antonio 
Eduardo Marson - Instituto Nacional do Seguro Social I N S S - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 horas, sob pena 
de busca e apreensão - ADV: MARCOS AFONSO DA SILVEIRA (OAB 159145/SP)

Processo 0002144-55.2010.8.26.0370 (370.01.2010.002144) - Procedimento Ordinário - Empresas - Organização Atlantica 
Sc Ltda - Leandro Miotto Mendes - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão - 
ADV: ADIRSON CAMARA (OAB 201763/SP)

Processo 0002151-42.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002151) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
A.C.O.J. - A.C.O. - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão - ADV: HOMERO 
GOMES (OAB 273556/SP)

Processo 0002384-73.2012.8.26.0370 (370.01.2012.002384) - Procedimento Ordinário - Propriedade - Deoclides Velcasi - 
Waldir Bonetti - - Maria Celma de Souza Pastoreli - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 
apreensão - ADV: JOÃO BATISTA PICOLI (OAB 249154/SP)

Processo 0002390-80.2012.8.26.0370 (370.01.2012.002390) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Adriano Diello Perees - João Carlos Cavassani - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 
horas, sob pena de busca e apreensão - ADV: ADRIANO DIELLO PERES (OAB 254845/SP)

Processo 0002733-81.2009.8.26.0370 (370.01.2009.002733) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Itaú Sa - Espolio de Oswaldo Garcia Rebolo - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 horas, sob 
pena de busca e apreensão - ADV: LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 268657/SP)

Processo 0002787-47.2009.8.26.0370 (370.01.2009.002787) - Inventário - Inventário e Partilha - Nair Galbeiro Geromel - 
Manoel Peluco - Célia Pilon Botamedi - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão 
- ADV: LUIS AUGUSTO JUVENAZZO (OAB 186023/SP)

Processo 0002866-50.2014.8.26.0370 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Baraldi Empreendimentos 
Imobiliários Ltda -EPP - Edivaldo Gomes da Silva - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 
apreensão - ADV: HOMERO GOMES (OAB 273556/SP)

Processo 0003228-52.2014.8.26.0370 - Divórcio Litigioso - Casamento - A.C.B.J.F. - F.D.J.F. - Dr.Procurador devolver os 
autos no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão - ADV: EDSON FLAUSINO SILVA JÚNIOR (OAB 164334/SP)

Processo 0003230-22.2014.8.26.0370 - Reintegração / Manutenção de Posse - Coisas - Francisco José Junqueira Franco 
- Fernanda David Junqueira Franco - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão - 
ADV: EDSON FLAUSINO SILVA JÚNIOR (OAB 164334/SP)

Processo 0003613-10.2008.8.26.0370 (apensado ao processo 0001611-09.2004.8.26) (processo principal 0001611-
09.2004.8.26) (370.01.2004.001611/1) - Embargos à Execução - Ana Maria Aparecida Rocha Bocato - - Jaime de Jesus Bocato 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 
apreensão - ADV: ADIRSON CAMARA (OAB 201763/SP)

Processo 0500683-54.2011.8.26.0370 (370.01.2011.500683) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal Monte Azul Paulista - 
Dr.Procurador devolver os autos no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão - ADV: LUCIANO ROBERTO CABRELLI 
SILVA (OAB 147126/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO AYMAN RAMADAN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ ANTONIO GIL LEAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0006/2015
Processo 0000006-09.1996.8.26.0370 (370.01.1996.000006) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 

Crédito - Banco do Brasil Sa - Valda de Almeida Borges e outros - Dra.Patrícia Carla, curadora especial nomeado oferecer 
contestação - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), PATRICIA CARLA MAGALHÃES DE MORAES 
(OAB 323587/SP), MARIA PAULA BOCATO PRIOLI (OAB 298246/SP), MILTON MAROCELLI (OAB 35279/SP), JOÃO BATISTA 
PICOLI (OAB 249154/SP)

Processo 0000025-34.2004.8.26.0370 (370.01.2004.000025) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - e Arantes e Cia 
Ltda - Paulo Cézar Cavalli - - Ariadna Groto Andrade e outro - os autos encontram-se desarquivados pelo prazo de 30 dias 
conforme requerido - ADV: ANTONIO DE PADUA FARIA (OAB 71162/SP)

Processo 0000037-62.2015.8.26.0370 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Emerson Fachini - Polysack Industria 
Ltda. - Acolho a caução oferecida às fls.49/52, lavrando-se o respectivo termo. intime o autor para comparecimento em 48 horas. 
após, aguarde a citação. int. - ADV: HOMERO GOMES (OAB 273556/SP)

Processo 0000130-06.2007.8.26.0370 (370.01.2007.000130) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Nilva 
Gebelo Marinho e outros - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Tendo o (a) executado (a) satisfeito sua obrigação, JULGO 
EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 794 I do C.P.C. Desnecessária a intimação pessoal das partes desta 
decisão, tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 503 do C.P.C. Sem prejuízo, publicada e registrada a presente, 
certifique a Serventia seu trânsito em julgado e expeça em favor dos requerente mandado de levantamento do valor depositado. 
Posteriormente, proceda as anotações necessárias e arquivem-se estes autos. P.R.I. - (autor providenciar a retirada do alvará 
expedido) - ADV: JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR (OAB 96264/SP), RAFAEL DUARTE RAMOS (OAB 269285/SP)

Processo 0000211-47.2010.8.26.0370 (370.01.2010.000211) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Itaú Sa - Maria Emilia D Santina Casseb - - Maria Emilia D Santina Casseb - fica deferido o pedido de sobrestamento do 
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feito pelo prazo de 180 dias, decorrido o prazo requerido, sem nova intimação, requeira o autor o que de direito - ADV: PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0000231-72.2009.8.26.0370 (370.01.2009.000231) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Mercantil do Brasil Sa - Sergio Fioreze - - Selma Borges Pereira Fioreze - Fundo de Investimentos Em Direitos Creditorios 
Multisegmentos Npl Ipanema Não Padronizado - exequente providenciar o recolhimento da taxa de R$.12,20, por pesquisa 
requerida/CPF, guia FEDTJ, cód. 434-1, bem como apresente cálculo atualizado da dívida - exequente esclarecer quem deve 
figurar no polo ativo da ação, Banco Mercantil do Brasil S/A ou Fundo de Investimentos em Direitos não Padronizados, devendo 
regularizar o polo da ação, juntando documentos comprobatório) - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
SP), JOSÉ EDUARDO MARINO FRANÇA (OAB 184116/SP), PEDRO SODRÉ HOLLAENDER (OAB 182214/SP), LUIZ REGIS 
GALVAO FILHO (OAB 147387/SP), FABIANO GODOY BUENO (OAB 224910/SP)

Processo 0000285-33.2012.8.26.0370 (370.01.2012.000285) - Monitória - Cheque - Praiamar Indústria Comércio & 
Distribuição Ltda - Priscila Francine Ferreira Me - fica deferido o pedido de sobrestamento do feito pelo prazo de 60 dias. 
Decorrido o prazo sem nova intimação requerida o autor o prosseguimento do feito - ADV: ANDERSON ROGERIO BUSINARO 
(OAB 161101/SP), EVANDRO PELISSEL CELLES (OAB 153445/SP)

Processo 0000361-23.2013.8.26.0370 (037.02.0130.000361) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Maria Eva Baraldi Giacometo - - Antonio Donizeti Buriozzi e outros - Banco do Brasil Sa - ciência aos litigantes da juntada 
aos autos do extrato informando sobre o andamento do agravo de instrumento interposto - ag. SUSPENSO - ADV: JULIANO 
SARTORI (OAB 243509/SP), APARECIDO DONIZETI RUIZ (OAB 95846/SP), LINCOLN ROGÉRIO DE CASTRO ROSINO (OAB 
187971/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0000362-71.2014.8.26.0370 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Edméa Maria Sartoretto Marini - Instituto de Assistencia Médica do Servidor Publica Estadual ( CEAMA) - 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e, de conseguinte, extingo o processo, com resolução 
de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao fornecimento da cobertura 
para o tratamento da autora em regime de “home care” nos termos requeridos em fl. 03 e relatórios médicos de fls. 10 e 11, de 
modo que torno definitiva a tutela anteriormente concedida. Sucumbente, arcará o réu o réu ao pagamento de custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R% 500,00, nos termos do artigo 20, §4º, do Código de 
Processo Civil. P.R.I.C. - ADV: HOMERO GOMES (OAB 273556/SP), ANTONIO CARLOS GONCALVES FAVA (OAB 26826/SP)

Processo 0000430-21.2014.8.26.0370 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Registro Civil das 
Pessoas Naturais - R.L.M.C. - I.R.M. - autor informar nos autos sobre a realização ou não do exame pericial designado, tendo 
em vista que os correios não conseguiu proceder as devidas intimações - ADV: ESTEFANO JOSE SACCHETIM CERVO (OAB 
116260/SP)

Processo 0000430-65.2007.8.26.0370 (370.01.2007.000430) - Procedimento Ordinário - Vaguinaldo Antônio Salina - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - autor comprovar nos autos o levantamento do alvará expedido - ADV: BRUNO WHITAKER 
GHEDINE (OAB 222237/SP), MARCIO ANTONIO DOMINGUES (OAB 117736/SP), RODRIGO MOREIRA AMARAL CASTRO 
(OAB 306956/SP)

Processo 0000486-30.2009.8.26.0370 (370.01.2009.000486) - Monitória - Cheque - Unibanco União de Bancos Brasileiros 
Sa - Selma Borges Pereira Fioreze Me - - Selma Borges Pereira Fioreze - Fls. 745: Defiro, porém deverão aguardar provocação 
no arquivo, remetendo-se. Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), CHRISTIANE PERRI VALENTIM (OAB 
311075/SP), LUIZ REGIS GALVAO FILHO (OAB 147387/SP)

Processo 0000545-57.2005.8.26.0370/01 - Cumprimento de sentença - Nota de Crédito Comercial - Unimed de Bebedouro 
Cooperativa de Trabalho Medico - Campevas Industria Comercio e Representacoes Ltda - exequente manifestar-se no prazo 
legal face a pesquisa BACEN em nome do executado - sem saldo positivo - ADV: MILTON MAROCELLI (OAB 35279/SP), 
MARINA HELENA DA SILVA (OAB 70286/SP)

Processo 0000571-94.2001.8.26.0370 (370.01.2001.000571) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Breno Fernando 
Fidencio e outros - Instituto Nacional do Seguro Social I N S S - autor manifestar-se no prazo legal requerendo o que de direito 
face ao decidido nos autos de embargos - ADV: JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR (OAB 96264/SP)

Processo 0000577-23.2009.8.26.0370 (370.01.2009.000577) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Nosssa Caixa Sa - Miriam Eduvirges Rosa e outros - Fls. 163/165: Deixou de nomear a empresa indicada pelo exequente 
para realização dos leilões, considerando já haver outra habilitada perante este juízo. Apresente a exequente cálculo atualizado 
do débito. 2. Assim, para realização dos leilões, nomeio a MaisAtivo Intermediação de Ativos Ltda. (“SUPERBID JUDICIAL”), 
empresa gestora do sistema de alienação judicial eletrônica, para realizar a venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos em 
epígrafe, com divulgação e captação de lances em tempo real, através do Portal da rede internet www.superbidjudicial.com.
br, ferramenta devidamente habilitada perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e será presidido pelo leiloeiro 
habilitado e credenciado pela JUCESP sob nº 813, Julio Abdo Costa Calil. Nos termos do artigo 33 do Provimento CSM Nº 
1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico tal como determinado pelo art. 689-A, parágrafo único do CPC, fica designado o 
dia 28 do mês de abril de 2015, às 14:00, para o início da 1ª hasta publica, onde serão captados lances a partir do valor da 
Avaliação. Não havendo lance superior à importância da Avaliação nos 3 dias seguintes ao início da 1ª hasta, seguir-se-á sem 
interrupção o 2º Pregão que se estenderá por no mínimo 20 dias e se encerrará em 20 de maio de 2015 às 14:00, No 2º pregão, 
não serão admitidos lances inferiores a 60% do valor da avaliação e a alienação se dará pelo maior lanço ofertado. Caso o valor 
do(s) bem(ns) penhorados não exceder 60 (sessenta) vezes o valor do salário mínimo vigente na data da avaliação, o preço da 
arrematação não será inferior ao da avaliação, ficando também, dispensada a publicação de editais. Os interessados deverão 
cadastrar-se previamente no portal para que participem da hasta, fornecendo todas as informações solicitadas e requeridas pelo 
provimento. A cargo da empresa encarregada da realização da alienação, ficam: a expedição de intimação do(a)(s) executado(a)
(s) executado(s) das designações, bem como, a publicação do edital em Jornal de circulação nesta cidade, caso o valor dos 
bem(ns) ultrapasse o limite estabelecido e assim se exige a devida publicação, do(s) seguinte(s) bem(ns): Cópia Fiel do Auto de 
Arrecadação/Penhora. Fica decidido que o arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, 
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130, parágrafo único do CTN, além da comissão do leiloeiro 
fixada em 5% sobre o valor do lance vencedor. Valendo este despacho como ofício, autorizo os funcionários da Superbid Gestor 
Judicial, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar o bem 
penhorado, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados, designando-se datas para as visitas, 
além de providenciar a extração de cópia dos autos e de fotografias do(s) bem(ns) para inseri-lo(s) no portal do Gestor, a fim de 
que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, que serão vendidos no estado em que se encontram. - 
ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MANOEL PATRICIO PADILHA RUIZ (OAB 91086/SP)

Processo 0000655-75.2013.8.26.0370 (037.02.0130.000655) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Claudemir Sevilhano 
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- - Rosa Helena Figaro Sevilhano - Diocese de Jaboticabal e outro - Posto isto, JULGO PROCEDENTE a ação de usucapião 
para declarar o domínio dos autores sobre o imóvel objeto da demanda, caracterizado na petição inicial, situado à Rua Dr. Júlio 
de Queiroz, 320, Cruzeiro, nesta cidade, servindo esta sentença como título hábil para abertura da matrícula no Cartório de 
Registro de Imóveis. P.R.I. - ADV: IVANIA MARCIA ZANQUETINI GOMES FIORESE (OAB 82831/SP), PAULO PANHOZA NETO 
(OAB 191921/SP), LUCIANO ROBERTO CABRELLI SILVA (OAB 147126/SP), LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/
SP), MARIO LUCIO MARCHIONI (OAB 122466/SP), NOEMIA ZANGUETIN GOMES (OAB 118660/SP), ESTEFANO JOSE 
SACCHETIM CERVO (OAB 116260/SP)

Processo 0000699-94.2013.8.26.0370 (037.02.0130.000699) - Execução Fiscal - Dívida Ativa não-tributária - Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo Creci 2ª Região - Cleber Borges Reno - exequente manifestar-se 
face a pesquisa de endereços obtidos junto ao BACEN - fls.46/48 - ADV: MARCIO ANDRE ROSSI FONSECA (OAB 205792/
SP)

Processo 0000714-34.2011.8.26.0370 (370.01.2011.000714) - Monitória - Cheque - Assunção & Dusso Ltda - Margarida 
Sumie Kobayashi - exequente manifestar-se no prazo legal face: PESQUISA BACENJUD POSITIVA. FOI BLOQUEADO O 
SEGUINTE VALOR DE 24,92. - ADV: DOMINGOS IZIDORO TRIVELONI GIL (OAB 86255/SP)

Processo 0000718-66.2014.8.26.0370 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Volkswagen S/A. - Igor Henrique Manoel Cabral - exequente manifestar-se no prazo legal face a pesquisa BACEN em nome do 
executado sem saldo positivo - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), 
HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)

Processo 0000729-95.2014.8.26.0370 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Ivone Magalhães 
Saggioratto - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - autor informar nos autos o endereço correto das testemunhas arroladas, 
tendo em vista que os mesmos estão incompletos ou informe se as mesmas comparecerão independente de intimação - ADV: 
LEANDRO TOSHIO BORGES YOSHIMOCHI (OAB 205619/SP)

Processo 0000759-04.2012.8.26.0370 (370.01.2012.000759) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral 
- Maria Luiza Nunes Urrutia - Prefeitura Municipal de Monte Azul Paulista Estado de São Paulo - Ante o exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE a pretensão, e, de conseguinte, extingo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, 
do Código de Processo Civil. Sucumbente, arcará a autora com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios, os quais fixo, por equidade, nos termos do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, em R$ 1.000,00 (um mil 
reais), observada a justiça gratuita. P.R.I.C. - ADV: CARLOS LUIZ GALVAO MOURA JUNIOR (OAB 129084/SP), LUCIANO 
ROBERTO CABRELLI SILVA (OAB 147126/SP), RODRIGO GALVÃO MOURA (OAB 285887/SP)

Processo 0000767-15.2011.8.26.0370 (370.01.2011.000767) - Procedimento Ordinário - Seguro - Gustavo da Silva Barroso 
- Cia Excelsior de Seguros - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão do autor, e, de conseguinte, extingo o feito, 
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, arcará a parte autora 
com o pagamento das custas, despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 
800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, observados os benefícios da gratuidade da 
justiça. P.R.I.C. - (valor do preparo R$. 221,69, cód. 230-6, guia DARE; porte de remessa e retorno (valor por volume de autos: 
R$. 32,70, guia FEDTJ. cód. 110-4 - 01 volume) - ADV: DANILO LUIS PESSOA BATISTA (OAB 293013/SP), DARCIO JOSE DA 
MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP)

Processo 0000825-13.2014.8.26.0370 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Associação de Educação 
e Cultura do Norte Paulista - FAFIBE - Ricardo Luiz Pugina - exequente manifestar-se face a pesquisa BACEN em nome do 
executado - SEM SALDO POSITIVO - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0001084-42.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001084) - Monitória - Cheque - Amt Pinho Maia Me - Jessica Freitas - 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos monitórios, e, de conseguinte, PROCEDENTE a monitória, extinguindo 
o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para constituir de pleno direito 
o título executivo e condenar a ré a pagar ao autor o valor R$ 3.062,25 (três mil e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), 
que deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, com incidência de juros 
moratórios de 1% ao mês, a contar da data de apresentação do cheque, nos termos do artigo 397, do Código Civil, o que faço 
com fundamento no artigo 1.102-C, § 3º, do Código de Processo Civil, prosseguindo-se, na fase de cumprimento de sentença. 
Ante a sucumbência, a parte vencida arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, as quais fixo em 
10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 20, §3º, do Código de Processo Civil. P. R. I. C. - (valor do 
preparo R$. 106,25, cód. 230-6, guia DARE; porte de remessa e retorno (valor por volume de autos: R$. 32,70, guia FEDTJ. cód. 
110-4 - 01 volume) - ADV: LEONARDO MIALICHI (OAB 200352/SP), MARCUS VINICIUS GREGATI (OAB 283090/SP)

Processo 0001233-24.2002.8.26.0370 (370.01.2002.001233) - Execução Fiscal - Conselho Regional de Farmacia do Estado 
de Sao Paulo - Norival Rodrigues Roque e Cia Ltda - exequente manifestar-se no prazo legal face a pesquisa BACEN em nome 
do executado - sem saldo positivo - ADV: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 128788/SP), BIANKA VALLE EL HAGE (OAB 
312944/SP)

Processo 0001265-77.2012.8.26.0370 (370.01.2012.001265) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Mitra Diocesana de Jaboticabal Paróquia de São Benedito de Paraíso - Banco do Brasil Sa - ciência ao autor da 
juntada aos autos da petição do Banco do Brasil S/A comprovando a decisão que determinou a suspensão dos recursos especia 
até pronunciamento definitivo - ADV: LINCOLN ROGÉRIO DE CASTRO ROSINO (OAB 187971/SP), APARECIDO DONIZETI 
RUIZ (OAB 95846/SP), JULIANO SARTORI (OAB 243509/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0001280-12.2013.8.26.0370 (037.02.0130.001280) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Antonio Carlos Francisquini e outros - Banco do Brasil Sa - Posto isto, REJEITO a exceção oposta pelos fundamentos acima 
expendidos. Transitada em julgado esta, expeça-se alvará de levantamento, e arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: NEI 
CALDERON (OAB 114904/SP), NOEMIA ZANGUETIN GOMES (OAB 118660/SP), APARECIDO DONIZETI RUIZ (OAB 95846/
SP)

Processo 0001280-80.2011.8.26.0370 (370.01.2011.001280) - Procedimento Ordinário - Guarda - J.R.J. - R.J. - autor 
comparecer em cartório para lavratura do termo de guarda - ADV: DOMINGOS IZIDORO TRIVELONI GIL (OAB 86255/SP), 
ADRIANO DIELLO PERES (OAB 254845/SP)

Processo 0001285-49.2004.8.26.0370 (370.01.2004.001285) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória 
- Banco Bradesco S A - Gilmar Barbosa - exequente manifestar-se no prazo legal face: PESQUISA BACENJUD POSITIVA. 
FOI BLOQUEADO O SEGUINTE VALOR DE 889,94. - ADV: ADIRSON CAMARA (OAB 201763/SP), LUIZ JOAQUIM BUENO 
TRINDADE (OAB 81762/SP), SÉRGIO LUIS FERREIRA DE MENEZES (OAB 178298/SP)

Processo 0001334-66.1999.8.26.0370 (370.01.1999.001334) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Vera 
Rocha dos Santos - - Aparecida da Rocha e outros - Instituto Nacional de Seguro Social I N S S - autor providenciar a retirada 
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dos alvarás expedidos - ADV: RAFAEL DUARTE RAMOS (OAB 269285/SP), FABIO LISERRE (OAB 3710/SP), NELSON FARID 
CASSEB (OAB 21033/SP)

Processo 0001392-44.2014.8.26.0370 - Arrolamento Comum - Sucessões - João Paulo Stangarlin - Silnéia Aparecida 
Stangarlin - exequente manifestar-se no prazo legal face: PESQUISA BACENJUD POSITIVA - ENDEREÇOS. - ADV: ESTEFANO 
JOSE SACCHETIM CERVO (OAB 116260/SP)

Processo 0001540-94.2010.8.26.0370 (370.01.2010.001540) - Averiguação de Paternidade - Registro Civil das Pessoas 
Naturais - P.R.C. - A.I.C. - - A.R.L.T. - autor informar nos autos como passará a constar o seu nome após a sentença proferida - 
ADV: PEDRO LEMO (OAB 66014/SP), KETRI DANIELA ROSSIGALLI DA SILVA (OAB 282146/SP), CLAUDIO ROBERTO CHAIM 
(OAB 171437/SP)

Processo 0001760-05.2004.8.26.0370 (370.01.2004.001760) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S A - 
Mava Comercio de Representacoes Ltda - Defiro o pedido formulado pelo exequente às fls. 66/67, expedindo a Serventia 
o necessário. Efetivada à medida e resultando positiva tornem concluso. Resultando negativa, diga o(a) interessado. Desde 
já, em sendo requeridas novas diligências visando assegurar o regular prosseguimento do feito, ficam deferidas expedindo 
a Serventia o necessário. Inocorrendo manifestação, remetam-se os autos ao arquivo a fim de que aguardem provocação. - 
(exequente manifestar-se face a pesquisa BACEN JUD em nome do executado sem saldo positivo) - ADV: LUIZ JOAQUIM 
BUENO TRINDADE (OAB 81762/SP), WILSON SANCHES MARCONI (OAB 85657/SP)

Processo 0001770-49.2004.8.26.0370 (370.01.2004.001770) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
do Brasil S A - Ivo Maganhato e Cia Ltda - - Lazara Rosaly Conceicao Maganhato - - Ivo Jose Maganhato - Ante o falecimento 
da executada Lazara Rosaly Conceição Maganhato, conforme certidão de fls. 252, suspendo a execução com fundamento no 
artigo 265 I do C.P.C. Fls. 256/259: Cite-se, defendo o exequente providenciar o recolhimento das despesas postais. Inerte, 
remetam-se os autos ao arquivo. - ADV: MARDQUEU SILVIO FRANÇA FILHO (OAB 182945/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM 
DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0001812-49.2014.8.26.0370 - Procedimento Ordinário - Honorários Advocatícios - Adriano Diello Peres - - 
Mardqueu Silvio França Filho - Claudio Roberto Fagliari - Adriano Diello Peres - - Adriano Diello Peres - - Mardqueu Silvio França 
Filho - - Mardqueu Silvio França Filho - Vistos. Fls: 175/177: indefiro. O trâmite pela via ordinária favorece a ampla defesa e o 
contraditório, não se mostrando o procedimento sumário maior celeridade. No mais, considerando o teor da contestação, dê-se 
vista aos autores, para que, querendo, apresente réplica, em 5 dias. Após, tornem-me conclusos para sentença, uma vez que, 
embora se trate de matéria de fato e de direito, prescinde-se de produção de prova em audiência, já que, segundo admitido por 
ambas as partes, trata-se de contrato verbal. Intime-se. - ADV: LUIZ GUSTAVO SILVA MAESTRO (OAB 298610/SP), CHRISTIAN 
ALBERT FELTRIM (OAB 105345/MG), ADRIANO DIELLO PERES (OAB 254845/SP), MARDQUEU SILVIO FRANÇA FILHO (OAB 
182945/SP), CONSTANTINO PIFFER JUNIOR (OAB 31115/SP), HERCULES HORTAL PIFFER (OAB 205890/SP)

Processo 0001840-17.2014.8.26.0370 - Procedimento Ordinário - Obrigações - HOSPITAL ESPECIALIZADO DE RIBEIRÃO 
PRETO - Vitaly Indústria e Comércio de Sucos e Alimentos Ltda Epp - - M.A.Teixeira Processadora de Frutas EPP - autor 
manifestar-se no prazo legal face a não efetivação da citação da M.A. Teixeira Processadora de Frutas EPP tendo em vista a 
informação do correio de que o executado mudou-se - ADV: CARLOS ANTÔNIO HARTEN FILHO (OAB 19357/PE)

Processo 0001892-52.2010.8.26.0370 (370.01.2010.001892) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Alice Lopes Plaza 
& Cia Ltda - Ademar Gilberto Herculano - exequente manifestar-se no prazo legal face: PESQUISA BACENJUD POSITIVA. FOI 
BLOQUEADO O SEGUINTE VALOR DE 15,73. - ADV: DOMINGOS IZIDORO TRIVELONI GIL (OAB 86255/SP), JANAINA LIMA 
FERREIRA (OAB 144140/SP)

Processo 0001920-06.1999.8.26.0370 (370.01.1999.001920) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - B B 
Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - - Ativos S.A - Securitizadora de Créditos Financeiros - Osvaldo Pereira 
dos Santos e outros - Homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 171/174. Proceda a Serventia 
as alterações no pólo ativo para constar como exequente Ativo S.A., Securitizadora de Créditos Financeiros.. Diga a exequente 
sobre o cumprimento do acordo. Após, concluso para determinação do pagamento das custas em aberto e extinção. Intime-se. 
- ADV: VALDIR DE CARVALHO MARTINS (OAB 93570/SP), CLAUDINEI APARECIDO QUEIROZ (OAB 135194/SP), CECILIA 
FRANCO SISTERNAS FIORENZO DO NASCIMENTO (OAB 184531/SP), PEDRO LEMO (OAB 66014/SP), LUIZ FERNANDO 
MAIA (OAB 67217/SP)

Processo 0002020-33.2014.8.26.0370 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Silvana Aparecida 
Guessi Scabini - Secretária Municipal de Saúde - - Sr Secretario Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, Através de Sua 
Divisão Region - Vistos. Este Magistrado tem posição assente acerca da inviabilidade do mandado de segurança em situações 
desse jaez, uma vez que a referida via processual inadmite dilação probatória. Entretanto, tendo o feito prosseguido até a 
presente fase de sentença, de rigor o julgamento do mérito. Contudo, não juntou a autora comprovante de rendimento, que, 
certamente, não se identifica com um mero comprovante de depósito em conta de sua marido. Desta feita, considerando que 
a prova constante dos autos demostra que autora e seu marido são proprietários rurais (conforme declaração de endereço da 
inicial e comprovante de energia, fl. 16), junte a autora, no prazo de 5 dias, cópia de suas três últimas declarações de imposto 
de renda, bem como de seu marido Intime-se. - ADV: LUCIANO ROBERTO CABRELLI SILVA (OAB 147126/SP), SANDRA 
VASCONCELLOS HOTZ FIOREZE (OAB 240676/SP)

Processo 0002160-14.2007.8.26.0370 (370.01.2007.002160) - Procedimento Ordinário - Maria Tereza Borges - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - autor manifestar-se no prazo legal face a petição do INSS apresentando planilha de cálculo 
dos valores devidos, no montante de R$.59.747,45, já incluído os honorários advocatícios, atualizados até 09/2014 - ADV: 
RAFAEL DUARTE RAMOS (OAB 269285/SP), JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR (OAB 96264/SP)

Processo 0002234-58.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002234) - Monitória - Espécies de Contratos - Fundação Hermínio 
Ometto - Claudia Barbosa de Castro Palatino - exequente manifestar-se no prazo legal face: PESQUISA BACENJUD POSITIVA 
- ENDEREÇOS. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP)

Processo 0002267-14.2014.8.26.0370 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - Milton 
Carlos Cezarini - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos em saneador. Partes legítimas e bem representadas, não 
havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas. Dou o feito por saneado. Defiro a produção de prova testemunhal 
tempestivamente requerida. Designo para audiência de instrução e julgamento, o próximo dia 23 de abril, às 16:30 horas, 
devendo o procurador da parte autora providenciar seu comparecimento, independente de intimação judicial. Int. - ADV: 
RONALDO ARDENGHE (OAB 152848/SP)

Processo 0002270-66.2014.8.26.0370 - Interdição - Tutela e Curatela - M.E.S. - I.D.S. - Vistos. Consigno que o interrogatório 
do(a) interditando(a) somente será realizado se a perícia médica não for clara a respeito da incapacidade da parte requerida e, 
assim, cancelo a designação do mesmo. Isso porque, ao Juiz da causa, que é o destinatário da prova, cabe verificar a respeito 
de sua necessidade ou não, salientando-se que perícia técnica, realizada por profissionais da saúde, é a que melhor avalia a 
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respeito da capacidade ou incapacidade do(a) interditando(a). Com efeito, vale menção à corrente jurisprudencial: Interdição. 
Dispensa do interrogatório da interditanda pelo MM. Juiz ‘a quo’. Possibilidade. Prova tem como destinatário imediato o juiz da 
causa, logo, somente cabe a ele aferir a necessidade de sua produção. Ademais, é viável a inversão procedimental prevista 
nos artigos 1.181 e 1.183 do Código de Processo Civil. Hipótese em que haverá o interrogatório, caso o magistrado não se 
convença da incapacidade do interditando tão só pela prova técnica. Agravo desprovido. (Agravo de Instrumento nº0588696-
09.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BERNARDETE PEREIRA sendo agravado OLGA PEREIRA; 
data do julgamento: 07.04.2011; Des. Relator: Natan Zelinschi de Arruda). Interdição. Laudos periciais apontam a interditando 
como portadora de incapacidade permanente para os atos da vida civil Desnecessidade de interrogatório. Aplicação do artigo 
400 do Estatuto Processual. Formalismo exacerbado não pode prevalecer. Devido processo legal levado em consideração. 
Objetividade da entrega da prestação jurisdicional no mérito deve sobressair. Apelo desprovido (Apelação n° 0008539-
51.2007.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TEREZA RAQUEL BARBOSA CARDOSO (INTERDITANDO(A)), 
é apelado MAGDA RITA RODRIGUES BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA); data do julgamento: 30.08.2012; Des. Relator: Natan 
Zelinschi de Arruda). Ação de levantamento de interdição Procedência Inconformismo do curador Desacolhimento Ausência 
de cerceamento defesa Falta de interrogatório que não induz a nulidade, se a prova pericial é conclusiva quanto à capacidade 
do requerente Desnecessidade de prova oral Curador que não se manifestou sobre o laudo Perícia e demais elementos que 
indicam a capacidade do interditado, que trabalha e possui vida autônoma Sentença mantida Recurso desprovido (Apelação 
nº0052850-39.2007.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante EDSON ALVES FELIPE (CURADOR(A)) sendo 
apelado EDIR ALVES FELIPE (INTERDITO(A); data do julgamento: 08.11.2011; Des. Relator: Grava Brazil). Interdição. Pedido 
acolhido. Interrogatório que não é essencial ao procedimento, uma vez que a condição mental da Interditanda foi atestada 
por profissional médica psiquiatra, que respondeu aos quesitos formulados pelo Ministério Público. Objetivo almejado pelo 
interrogatório que foi alcançado. Medida que pode ser adotada no interesse do Interditando, em benefício da celeridade do 
procedimento. Inexistência de nulidade Sentença mantida Recurso não provido (Apelação nº 0076530-43.2009.8.26.0224, da 
Comarca Guarulhos, em que é apelante LEILDE FREITAS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) sendo apelado JUÍZO DA COMARCA; 
data do julgamento: 02.08.2011; Des. Relator: João Pazine Neto). Ante a certidão de fls.26 do Sr.Oficial de Justiça, certifique-se 
o decurso do prazo para impugnação e, assim, nomeio o Dr.Mauro César Melhado Chaim e fixo os honorários provisórios em 
R$.600,00, os quais deverão ser depositados pela requerente em 10 dias. Int. - ADV: HOMERO GOMES (OAB 273556/SP)

Processo 0002320-78.2003.8.26.0370 (370.01.2003.002320) - Cautelar Inominada - Obrigações - Irineu Fioreze - 
Montecitrus Participacoes S C Ltda - Deixo de receber os embargos, porquanto ausente omissão, contradição ou obscuridade 
na decisão. A questão atinente ao cabimento ou não de honorários diz respeito ao mérito, razão pela qual deve o embargante 
se valer do recurso adequado à espécie. Ademais, os documentos de fls. 86/90 e 97/100 demonstram que houve tentativa de 
recebimento dos documentos extrajudicialmente, pedido este que restou infrutífero, tanto que necessário o manejo da presente 
demanda. Sem olvidar, outrossim, que a integralidade dos documentos não foi fornecida em contestação, tendo sito necessárias 
seguintes determinações, a comprovar que o embargante deu causa à presente demanda, sem a qual o interessado não obteria 
a documentação solicitada. - (valor do preparo R$. 1.085,75, cód. 230-6, guia DARE; porte de remessa e retorno (valor por 
volume de autos: R$. 32,70, guia FEDTJ. cód. 110-4 - 12 volumes) - ADV: FABIO MESQUITA RIBEIRO (OAB 71812/SP), ITALO 
RONDINA DUARTE (OAB 225718/SP), CLAUDIO GILBERTO PATRICIO ARROYO (OAB 16979/SP), ZAIDEN GERAIGE NETO 
(OAB 131827/SP)

Processo 0002352-97.2014.8.26.0370 - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - Antonio Gonçalves 
Guerra Sobrinho - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Manifeste-se o autor sobre a contestação e documentos 
apresentados. Após, tornem-me conclusos para sentença. - ADV: RONALDO ARDENGHE (OAB 152848/SP)

Processo 0002353-19.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002353) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Luiz Carlos Dib - Banco do Brasil Sa - Vistos. Considerando o resultado do agravo de instrumento interposto pelo executado e o 
bloqueio judicial efetivado às fls. 175, já convertido em penhora, intime o executado para, querendo oferecer impugnação em 15 
dias, na forma do artigo 475-J- do C.P.C. Desde já, decorrido o prazo sem que haja oferecimento, expeça em favor do exequente 
mandado de levantamento do valor depositado e tornem concluso para extinção. Intime-se.- (fls.175:bloqueio juficial no valor de 
R$.48.027,34) - ADV: CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/
SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP)

Processo 0002370-21.2014.8.26.0370 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - C.G.G. - E.S.B. - autor 
manifestar-se no prazo de 10 dias face a juntada da contestação - ADV: JOÃO ROSINO NETO (OAB 303837/SP), LINCOLN 
ROGÉRIO DE CASTRO ROSINO (OAB 187971/SP), THIAGO VARRICHIO LOPES (OAB 280131/SP)

Processo 0002375-77.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002375) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Sergio 
Sebastião Hernandes Galhardo - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
a pretensão, e, de conseguinte, extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de 
Processo Civil, para: (i) determinar proceda o réu à revisão do contrato inicial, a fim de adequar o valor da prestação mensal para 
a quantia de R$ 1.149,62; (ii) determinar que, em relação ao período de inadimplemento, seja respeitada a taxa efetivamente 
contratada (2,21%), no período constante do anexo 6 do laudo pericial (fl. 201). Em caso de saldo positivo, deverá o banco 
restituir ao autor, de forma simples, eventual valor apurado em fase própria de liquidação de sentença. Ante a sucumbência 
recíproca, as custas e despesas processuais deverão ser rateadas entre as partes, arcando cada qual delas com os honorários 
de seus respectivos patronos. P. R. I. C. - (valor do preparo R$. 1.531,35, cód. 230-6, guia DARE; porte de remessa e retorno 
(valor por volume de autos: R$. 32,70, guia FEDTJ. cód. 110-4 - 02 volumes) - ADV: MAGNEI DONIZETE DOS SANTOS (OAB 
235326/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP), THAISA RODRIGUES QUINTINO (OAB 326365/SP)

Processo 0002397-04.2014.8.26.0370 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
Maria de Fatima Nunes de Melo - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos em saneador. Partes legítimas e bem 
representadas, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas. Dou o feito por saneado. Defiro a produção de 
prova testemunhal tempestivamente requerida. Designo para audiência de instrução e julgamento, o próximo dia 23 de abril, às 
14:50 horas, devendo o(a) advogado(a) da parte autora, providenciar seu comparecimento independente de intimação judicial. 
Int. - ADV: RONALDO ARDENGHE (OAB 152848/SP)

Processo 0002401-41.2014.8.26.0370 - Notificação - Inadimplemento - CIA Habitacional Regional de Ribeirão Preto - COHAB 
- Terezinha de Oliveira - autor providenciar a retirada dos presentes autos tendo em vista que decorreu o prazo da notificação - 
ADV: MARIA LUIZA INOUYE (OAB 92084/SP)

Processo 0002401-75.2013.8.26.0370 (037.02.0130.002401) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Nelson João Teixeira - Banco do Brasil Sa - exequente manifestar-se no prazo legal face a juntada da impugnação - ADV: 
ANTONIO CARLOS DE SOUZA (OAB 88538/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), KARINA DE ALMEIDA 
BATISTUCI (OAB 178033/SP), FABRICIO ASSAD (OAB 230865/SP)
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Processo 0002486-27.2014.8.26.0370 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - Vera 
Lucia Darmaso de Lima - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos em saneador. Partes legítimas e bem representadas, 
não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas. Dou o feito por saneado. Defiro a produção de prova testemunhal 
tempestivamente requerida. Designo para audiência de instrução e julgamento, o próximo dia 23 de abril, às 14:30 horas, 
devendo o(a) advogado(a) da parte autora, providenciar seu comparecimento independente de intimação judicial. Int. - ADV: 
RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI (OAB 184479/SP)

Processo 0002604-08.2011.8.26.0370 (370.01.2011.002604) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito, 
Financiamento e Investimento - - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PGC-
BRASIL MULTICARTEIRA - Larissa Angelina Miranda da Silva - exequente manifestar-se no prazo legal face a pesquisa BACEN 
- cumprida parcialmente R$.0,26 - ADV: DARIO BRAZ DA SILVA NETO (OAB 254878/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 
160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0002621-39.2014.8.26.0370 - Monitória - Nota Promissória - Cooperativa de Credito Profissionais Saude e 
Educaçao Norte Paulista Unicred Norte Paulista - Fabiano Araújo Costa - autor manifestar-se no prazo legal face: a CERTIDÃO 
do Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 370.2014/004420-1 dirigi-me ao endereço indicado onde constatei 
que o requerido se mudou para a cidade de bebedouro, SP, em endereço que não souberam informar. - ADV: GREICYANE DOS 
SANTOS RIBEIRA (OAB 208768/SP), MATEUS GUILHERME CHIAROTTI (OAB 287183/SP)

Processo 0002650-60.2012.8.26.0370 (370.01.2012.002650) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Itaú Unibanco Sa - Interlagos Energia e Logística Ltda Me - - Breno Fioreze de Carli - - Idilio Rafael de Carli - exequente 
manifestar-se face PESQUISA BACENJUD POSITIVA - ENDEREÇOS. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/
SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0002699-38.2011.8.26.0370 (370.01.2011.002699) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, 
Financiamento e Investimento - - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PGC-
BRASIL MULTICARTEIRA - Norbert Ritzinger - exequente manifestar-se no prazo legal face PESQUISA BACENJUD POSITIVA. 
FOI BLOQUEADO O SEGUINTE VALOR DE 12,58. - ADV: HOMERO GOMES (OAB 273556/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA 
(OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0002712-32.2014.8.26.0370 - Interdição - Tutela e Curatela - N.A.O.S. - M.F.S.O. - 1) Defiro à parte autor os 
benefícios da assistência judiciária gratuita, ante a documentação apresentada. Anote-se. 2) Indefiro o pedido de curador 
provisório, posto que a autora não trouxe com a inicial elementos que comprovem que a interditanda não possui capacidade 
para a prática dos atos da vida civil, somente comprovam que é portadora de moléstia grave. 3) Consigno que o interrogatório 
do(a) interditando(a) somente será realizado se a perícia médica não for clara a respeito da incapacidade da parte requerida. 
Isso porque, ao Juiz da causa, que é o destinatário da prova, cabe verificar a respeito de sua necessidade ou não, salientando-
se que perícia técnica, realizada por profissionais da saúde, é a que melhor avalia a respeito da capacidade ou incapacidade 
do(a) interditando(a). Com efeito, vale menção à corrente jurisprudencial: Interdição. Dispensa do interrogatório da interditanda 
pelo MM. Juiz ‘a quo’. Possibilidade. Prova tem como destinatário imediato o juiz da causa, logo, somente cabe a ele aferir a 
necessidade de sua produção. Ademais, é viável a inversão procedimental prevista nos artigos 1.181 e 1.183 do Código de 
Processo Civil. Hipótese em que haverá o interrogatório, caso o magistrado não se convença da incapacidade do interditando tão 
só pela prova técnica. Agravo desprovido. (Agravo de Instrumento nº0588696-09.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em 
que é agravante BERNARDETE PEREIRA sendo agravado OLGA PEREIRA; data do julgamento: 07.04.2011; Des. Relator: Natan 
Zelinschi de Arruda). Interdição. Laudos periciais apontam a interditando como portadora de incapacidade permanente para os 
atos da vida civil Desnecessidade de interrogatório. Aplicação do artigo 400 do Estatuto Processual. Formalismo exacerbado não 
pode prevalecer. Devido processo legal levado em consideração. Objetividade da entrega da prestação jurisdicional no mérito 
deve sobressair. Apelo desprovido (Apelação n° 0008539-51.2007.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
TEREZA RAQUEL BARBOSA CARDOSO (INTERDITANDO(A)), é apelado MAGDA RITA RODRIGUES BARBOSA (JUSTIÇA 
GRATUITA); data do julgamento: 30.08.2012; Des. Relator: Natan Zelinschi de Arruda). Ação de levantamento de interdição 
Procedência Inconformismo do curador Desacolhimento Ausência de cerceamento defesa Falta de interrogatório que não induz 
a nulidade, se a prova pericial é conclusiva quanto à capacidade do requerente Desnecessidade de prova oral Curador que não 
se manifestou sobre o laudo Perícia e demais elementos que indicam a capacidade do interditado, que trabalha e possui vida 
autônoma Sentença mantida Recurso desprovido (Apelação nº0052850-39.2007.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que 
é apelante EDSON ALVES FELIPE (CURADOR(A)) sendo apelado EDIR ALVES FELIPE (INTERDITO(A); data do julgamento: 
08.11.2011; Des. Relator: Grava Brazil). Interdição. Pedido acolhido. Interrogatório que não é essencial ao procedimento, 
uma vez que a condição mental da Interditanda foi atestada por profissional médica psiquiatra, que respondeu aos quesitos 
formulados pelo Ministério Público. Objetivo almejado pelo interrogatório que foi alcançado. Medida que pode ser adotada no 
interesse do Interditando, em benefício da celeridade do procedimento. Inexistência de nulidade Sentença mantida Recurso 
não provido (Apelação nº 0076530-43.2009.8.26.0224, da Comarca Guarulhos, em que é apelante LEILDE FREITAS SANTOS 
(JUSTIÇA GRATUITA) sendo apelado JUÍZO DA COMARCA; data do julgamento: 02.08.2011; Des. Relator: João Pazine Neto). 
Destarte, cite-se e intime-se a parte requerida/interditanda, devendo o Oficial(a) de Justiça descrever pormenorizadamente as 
condições e o estado em que encontrar o interditando. O prazo para impugnação ao pedido, nesta hipótese, é de 15(quinze) 
dias, a exemplo do procedimento ordinário, a fim de se evitar arguição de nulidade por cerceamento de defesa, contados 
da juntada desta decisão/mandado aos autos e, decorrido sem oferecimento de contestação, oficie-se ao IMESC. Servirá o 
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: DEBORA CRISTINA 
BRASIL DE SOUZA (OAB 248082/SP)

Processo 0002715-84.2014.8.26.0370 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Helena Rodrigues de Souza - 
Vistos em saneador. Partes legítimas e bem representadas, não havendo nulidades ou irregularidades a serem sanadas. Dou o 
feito por saneado. Defiro a produção de prova testemunhal tempestivamente requerida. Designo para audiência de instrução e 
julgamento, o próximo dia 23 de abril, às 15:10 horas, devendo o procurador da parte autora providenciar seu comparecimento, 
independente de intimação judicial. Int. - ADV: LEANDRO LOMBARDI CASSEB (OAB 329583/SP), RONALDO ARDENGHE 
(OAB 152848/SP)

Processo 0002720-09.2014.8.26.0370 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - Rogerio 
Casseb - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - autor manifestar-se no prazo de 10 dias face a juntada da contestação - 
ADV: JULIANO SARTORI (OAB 243509/SP)

Processo 0002740-10.2008.8.26.0370 (370.01.2008.002740) - Procedimento Ordinário - Banco Bradesco Sa - Sergio Fioreze 
- Defiro o pedido formulado pelo exequente 228/229, expedindo a Serventia o necessário. Efetivada à medida e resultando 
positiva tornem concluso. Resultando negativa, diga o(a) interessado. Desde já, em sendo requeridas novas diligências visando 
assegurar o regular prosseguimento do feito, ficam deferidas expedindo a Serventia o necessário. Inocorrendo manifestação, 
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remetam-se os autos ao arquivo a fim de que aguardem provocação. - (pesquisa Bacen em nome dos executados - negativa) 
- ADV: FABIANO GODOY BUENO (OAB 224910/SP), LUIZ JOAQUIM BUENO TRINDADE (OAB 81762/SP), SÉRGIO LUIS 
FERREIRA DE MENEZES (OAB 178298/SP), LUIZ REGIS GALVAO FILHO (OAB 147387/SP)

Processo 0002779-94.2014.8.26.0370 (apensado ao processo 0000012-88.2011.8.26) - Embargos à Execução - Valor 
da Execução / Cálculo / Atualização - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Pedro Batista Filho - Ante o exposto, 
JULGO PROCEDENTES os embargos opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, para determinar o 
prosseguimento da execução pelo valor apontado na inicial dos embargos, tal seja, R$ 37.047,15. CONDENO o EMBARGADO 
no pagamento de honorários advocatícios à autarquia, que arbitro em 10% sobre a diferença entre o valor executado e o valor 
devido, conforme fundamentos acima, observada a justiça gratuita (artigo 12 da Lei 1060/50). Com o trânsito em julgado, não 
havendo modificação deste julgado: 1) extraiam-se cópias da presente sentença e do trânsito em julgado respectivos, para 
juntada nos autos do processo principal; 2) expeça-se OFÍCIO REQUISITÓRIO, nos autos do processo principal, no valor 
especificado retro, devendo a cópias do ofício requisitório ser encaminhada ao INSS, intimando-o pessoalmente pelo Correio 
(carta com A.R.); 3) Aguarde-se o pagamento. P.R.I.C. - ADV: MAGNEI DONIZETE DOS SANTOS (OAB 235326/SP), MARCOS 
OLIVEIRA DE MELO (OAB 125057/SP)

Processo 0002831-90.2014.8.26.0370 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Nilson Aparecido 
Perez - Banco do Brasil S/A - Certifique a Serventia a eventual existência de ação envolvendo as partes e anteriormente 
ajuizada. Após, no prazo de 15 dias, providencie o autor a juntada de certidão do referido feito onde conste o número da conta 
bancária, sob pena de indeferimento da inicial .- (autor providencie a juntada aos autos da certidão de objeto e pé do feito 
envolvendo as partes, conforme certidão d fls.33) - ADV: ALEXANDRE ZERBINATTI (OAB 147499/SP), GUSTAVO SPÓSITO 
CENEVIVA (OAB 210914/SP)

Processo 0002835-98.2012.8.26.0370 (370.01.2012.002835) - Monitória - Pagamento - Thereza de Jesus Baraldi & Cia Ltda 
Epp - Eliana do Carmo Tassani - exequente manifestar-se no prazo legal face a PESQUISA BACENJUD POSITIVA. FORAM 
BLOQUEADOS OS SEGUINTES VALORES DE 142,79 E 48,73. - ADV: DOMINGOS IZIDORO TRIVELONI GIL (OAB 86255/
SP)

Processo 0002893-33.2014.8.26.0370 (apensado ao processo 0000432-88.2014.8.26) (processo principal 0000432-
88.2014.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Assistência Judiciária Gratuita - Banco BRADESCO Financiamentos S/A 
- Jackelline Portilho Altron - Isto posto, DEIXO DE ACOLHER a impugnação e mantenho os benefícios. Custas pelo impugnante, 
observando-se a gratuidade de justiça. P. R. I. C. - ADV: CLEBER RODRIGO SARTORI (OAB 262347/SP), BENJAMIM VIEIRA 
(OAB 99558/SP), ALMIR JONAS DE POLI (OAB 212189/SP)

Processo 0002901-15.2011.8.26.0370 (370.01.2011.002901) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Itaú Unibanco Sa - Interlagos Energia e Logística Ltda e outros - exequente manifestar-se no prazo legal face a pesquisa de 
valores junto ao BACEN - NEGATIVA - ADV: PAULO SERGIO DE ALMEIDA (OAB 18425/SP), JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE 
(OAB 103587/SP)

Processo 0003028-45.2014.8.26.0370 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Rosa Dacie - Unimed de Bebedouro 
Cooperativa de Trabalho Medico - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão, e, de conseguinte, 
extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a 
ré providenciar e custear o atendimento domiciliar em Home Care em favor da autora, com a disponibilização de médico, 
nutricionista e fisioterapeuta, bem como a fornecer o medicamento Exolen 03 mg, duas vez por dia. Ante a sucumbência 
recíproca, as custas e despesas processuais serão rateadas entre as partes, arcando cada qual delas com os honorários de 
seus respectivo patronos. P.R.I.C. - ADV: JEBER JUABRE JUNIOR (OAB 122143/SP), JOAO PAULO JUNQUEIRA E SILVA 
(OAB 136837/SP), HOMERO GOMES (OAB 273556/SP)

Processo 0003100-03.2012.8.26.0370/01 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade 
de Bens - Banco Bradesco S A - Antonio Carlos de Moraes Junior - exequente manifestar-se no prazo legal face a pesquisa 
BACEN em nome do executado - SEM SALDO POSITIVO - ADV: RONALDO ARDENGHE (OAB 152848/SP), SÉRGIO LUIS 
FERREIRA DE MENEZES (OAB 178298/SP)

Processo 0003106-78.2010.8.26.0370 (370.01.2010.003106) - Cumprimento de sentença - Sucumbência - Evilazio Manoel 
de Lima - - Maria de Fatima Romão de Lima - Ariovaldo de Moraes - Defiro o pedido formulado pelos litigantes às fls.100/101, 
expedindo-se o necessário para o desbloqueio ou levantamento dos valores e desentranhando-se os documentos solicitados. 
Após, proceda as anotações necessárias observando o resultado do embargos e arquivem-se. Int. - (requerido providenciar a 
retirada do mandado de levantamento expedido) - ADV: MARDQUEU SILVIO FRANÇA FILHO (OAB 182945/SP), ADRIANO 
DIELLO PERES (OAB 254845/SP), ADIRSON CAMARA (OAB 201763/SP)

Processo 0003140-82.2012.8.26.0370 (370.01.2012.003140) - Procedimento Ordinário - Urbana (Art. 48/51) - Roseli 
Aparecida dos Santos de Andrade - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - autor informar nos autos se foi efetivada a 
averbação determinada - ADV: MARTA CRISTINA BARBEIRO (OAB 109515/SP)

Processo 0003162-09.2013.8.26.0370 (037.02.0130.003162) - Processo de Apuração de Ato Infracional - De Tráfico Ilícito e 
Uso Indevido de Drogas - J.I.J. - J.O.A. - - G.O.A. - Dr.Cleber Rodrigo informar nos autos o endereço onde se encontra internada 
a menor Graziellide Oliveira Alexandrino, tendo em vista a informação de sua irmã Jéssica - ADV: ADIRSON CAMARA (OAB 
201763/SP), CLEBER RODRIGO SARTORI (OAB 262347/SP)

Processo 0003237-87.2009.8.26.0370 (370.01.2009.003237) - Execução de Título Extrajudicial - Itapeva Ii Multicarteira 
Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados - Adib Antonio Marin Casseb - exequente manifestar-se face 
a: PESQUISA BACENJUD POSITIVA. FOI BLOQUEADO O SEGUINTE VALOR DE 70,43. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA 
BUENO FILHO (OAB 126504/SP), ANA MARINA MARIN CASSEB (OAB 254853/SP)

Processo 0003304-76.2014.8.26.0370 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - R.L. - I.C.A.C. - Vistos. 
Concedo os benefícios da assistência judiciária. Ante a afirmação na inicial que, desde 2009, o autor não realiza as visitas ao 
filho e que, em tese, desde agosto de 2012, quando foi arquivado o inquérito policial que apurava eventual abuso sexual, poderia 
ele ter tentado regularizar as visitas, mostra-se temerária a concessão da tutela antecipada para que possa realizá-la no período 
natalino. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 
do Código de Processo Civil. Intime-se, servindo esta de mandado. - ADV: ODETTE POLI NOVAS ARROYO (OAB 36965/SP)

Processo 0003308-50.2013.8.26.0370 (037.02.0130.003308) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Tubos Ipiranga 
Indústria e Comércio Ltda - Ps Cotton Ltda Me - Defiro o pedido retro formulado pelo exequente às fls. 34, expedindo a Serventia 
o necessário. Efetivada à medida e resultando positiva, tornem os autos concluso. Resultando negativa, diga o(a) interessado. 
Desde já, em sendo requeridas novas diligências visando assegurar o regular prosseguimento do feito, ficam deferidas expedindo 
a Serventia o necessário. Inocorrendo manifestação, remetam-se os autos ao arquivo a fim de que aguardem provocação. - 
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(pesquisa BACEN em nome do executado negativa) - ADV: JOÃO MACIEL DE LIMA NETO (OAB 193386/SP)
Processo 0003357-57.2014.8.26.0370 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Gilberto Vanderlei Pin - - 

Cleuza Regina Pin. e outros - Indefiro o pedido de expedição de ofício à instituição bancária, já que desnecessária a intervenção 
do judiciário para tanto, bastando somente que o requerente se identifique junto àquele estabelecimento demonstrando e 
comprovando o seu interesse na obtenção das informações. Int. - ADV: THIAGO MARTINS HUBACH (OAB 332925/SP)

Processo 0003456-61.2013.8.26.0370 (037.02.0130.003456) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco Sa - Vilson Crepaldi Me - - Vilson Crepaldi - exequente manifestar-se no prazo legal face a pesquisa Renajud 
positiva-localizado em nome de Vilson os veículos placas BQT4118 e placas BLV7962 bem como sobre o bloqueio de valores 
no valor de R$.165,66 - ADV: SÉRGIO LUIS FERREIRA DE MENEZES (OAB 178298/SP), LUIZ JOAQUIM BUENO TRINDADE 
(OAB 81762/SP)

Processo 0003491-55.2012.8.26.0370 (037.02.0120.003491) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços 
- Associação de Educação e Cultura do Norte Paulista - Vanildo Soares Leme - exequente manifestar-se face: PESQUISA 
BACENJUD POSITIVA - ENDEREÇOS. - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0003552-76.2013.8.26.0370 (037.02.0130.003552) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - G.M. 
- B.D.M. - ficam as partes intimadas de que foi pelo IMESC - Instituto de Medicina Social e de Criminologia designado o 
dia 02/03/2015, às 12:30 horas, para a realização da coleta para futura perícia de Investigação de Paternidade, devendo as 
partes comparecerm no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto - Campus Universitário -Setor do Ambulatório, sito a Avenida 
Bandeirantes, 3900, na cidade de Ribeirão Preto - ADV: MARCELO FÁVERO CARDOSO DE OLIVEIRA (OAB 189301/SP), 
SANDRA VASCONCELLOS HOTZ FIOREZE (OAB 240676/SP)

Processo 0003589-40.2012.8.26.0370 (037.02.0120.003589) - Inventário - Inventário e Partilha - Irineu Arroyo Fioreze - 370.
FMPS.14.00029588-4 - ADV: ALEXANDRE FONTANA BERTO (OAB 156232/SP), LUÍS ANTONIO ROSSI (OAB 155723/SP)

Processo 0003589-40.2012.8.26.0370 (037.02.0120.003589) - Inventário - Inventário e Partilha - Irineu Arroyo Fioreze - 1. A 
abertura da sucessão data de mais de 2 anos e até o momento o inventariante limitou-se a apresentar as primeiras declarações 
e requerer inúmeros alvarás, os quais foram concedidos, salientando que todos são herdeiros são maiores e capazes. A viúva 
e o herdeiro Sérgio, em suas primeiras manifestações, dão contam de que existem várias irregularidades na relação de bens, e 
que o Espólio possui várias dívidas. Em requerimento final, solicitaram a liberação de quantia considerável que está depositada 
nestes autos, sem se especificar a forma como esses encargos serão satisfeitos. Assim, tendo em vista que, em regra, só se 
afigura factível o levantamento de valores para pagamento dos tributos devidos mediante comprovação, e de que o Espólio 
possui inúmeras dívidas, além do intenso litígio existente entre os herdeiros, de rigor o indeferimento de levantamento de 
valores, razão pela qual indefiro o pedido de fls.549/552, bem como o pedido de levantamento formulado pela viúva e herdeiro 
Sérgio. 2. Ainda, em relação à impugnação da viúva e do herdeiro Sérgio, desnecessária a intimação do inventariante para que 
se manifeste sobre a omissão dos bens móveis, semoventes e dívidas passivas, bastando, simplesmente, a apresentação das 
declarações de imposto de renda do falecido/espólio. Desta feita, considerando que se trata de documento comum ao interesse 
de todas as partes, proceda a servetiva à pesquisa das declarações de imposto de renda dos últimos três anos, por meio do 
sistema Infojud, passando o feito a correr em segredo de justiça. 3. Tocante ao pleito formulado pelo procurador do testamenteiro, 
a renúncia deve ser expressa, e não por decisão judicial, dada a inexistência de incompatibilidade, até o presente momento, 
não existe notícia de que o testamenteiro tenha constituído novo procurador. Entretanto, em relação ao herdeiro Sérgio, proceda 
a Serventia as anotações necessárias visando a substituição dos procuradores ante o substabelecimento de fl. 548. 4. Com a 
vinda das declarações de renda, diga o inventariante, e, se o caso, adite as primeiras declarações. - ADV: RENATA CRISTINA 
CAPELI PUZZI (OAB 293624/SP), ITALO RONDINA DUARTE (OAB 225718/SP), ELAINE CRISTINA PEREIRA TOMAZ (OAB 
334529/SP), DIEGO GIL MENIS (OAB 317506/SP), LUÍS ANTONIO ROSSI (OAB 155723/SP), ZAIDEN GERAIGE NETO (OAB 
131827/SP), JOSE RICARDO LEMOS NETTO (OAB 69741/SP), ALEXANDRE FONTANA BERTO (OAB 156232/SP), FABIO 
MESQUITA RIBEIRO (OAB 71812/SP)

Processo 0003589-40.2012.8.26.0370 (037.02.0120.003589) - Inventário - Inventário e Partilha - Irineu Arroyo Fioreze - 
Irineu Fioreze - Vistos. Ante os argumentos do inventariante a comprovação documental das dívidas vencidas e vincendas até 
o próximo dia 10, defiro parcialmente o pleito de fls.583/586 e autorizo o levantamento da quantia de R$.1.444.737,70 para 
quitação dos contratos com vencimento em fevereiro, devendo o inventariante apresentar os comprovantes da realização do 
ato em 15 dias. Tocante ao alegado valor referente à prestação de janeiro, houve a juntada apenas do contrato, mas não do 
comprovante de quitação, razão pela qual indefiro o levantamento. Intime-se e publique-se todas as decisões que ainda não 
foram encaminhadas à Imprensa Oficial. Int., - ADV: RENATA CRISTINA CAPELI PUZZI (OAB 293624/SP), ZAIDEN GERAIGE 
NETO (OAB 131827/SP), ELAINE CRISTINA PEREIRA TOMAZ (OAB 334529/SP), DIEGO GIL MENIS (OAB 317506/SP), ITALO 
RONDINA DUARTE (OAB 225718/SP), FABIO MESQUITA RIBEIRO (OAB 71812/SP), JOSE RICARDO LEMOS NETTO (OAB 
69741/SP), ALEXANDRE FONTANA BERTO (OAB 156232/SP), LUÍS ANTONIO ROSSI (OAB 155723/SP)

Processo 0003591-10.2012.8.26.0370 (apensado ao processo 0001564-30.2007.8.26) (037.02.0120.003591) - Embargos à 
Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Rita de Cássia 
Sivieri Santana - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos opostos pelo INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL INSS, para determinar o prosseguimento da execução pelo valor apontado pelo perito, tal seja, R$ 
48.184,10 (quarenta e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e dez centavos). Dada a sucumbência recíproca, as custas serão 
rateadas entre as partes, arcando cada qual delas com os honorários de seus respectivos patronos. Com o trânsito em julgado, 
não havendo modificação deste julgado: 1) extraiam-se cópias da presente sentença (se o caso do V. Acórdão) e do trânsito em 
julgado respectivos, para juntada nos autos do processo principal; 2) expeçam-se 2(dois) OFÍCIOS REQUISITÓRIOS, nos autos 
do processo principal, nos valores especificados retro, devendo as cópias dos ofícios requisitórios ser encaminhadas ao INSS, 
intimando-o pessoalmente pelo Correio (carta com A.R.); Sem prejuízo, por força do §10º da Emenda Constitucional n. 62/2009, 
conste na CARTA DE INTIMAÇÃO do INSS/devedor que apresente até 30(trinta) dias, SOB PENA DE PERDA DO DIREITO DE 
ABATIMENTO, informação sobre eventuais débitos que preencham as condições estabelecidas no §9º da emenda constitucional 
em tela, “verbis”: “No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, 
a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos 
contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles 
cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial.” 3) Aguarde-se o pagamento. P.R.I.C. - 
ADV: JOSE LUIZ PEREIRA JUNIOR (OAB 96264/SP)

Processo 0003633-59.2012.8.26.0370 (037.02.0120.003633) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Banco Santander (brasil) Sa - - RENOVA COMPANHA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - Ana Rosa de 
Almeida Lara Lima - Fls. 60/74: Acolho a cessionária, anotando-se a substituição no pólo ativo. Após, diga a exequente. Desde 
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já, em sendo requeridas diligências visando assegurar o prosseguimento e a garantia da execução, ficam deferidas, expedindo 
a Serventia o necessário. Inerte, arquivem-se. Int. - ADV: PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP)

Processo 0003669-09.2009.8.26.0370 (370.01.2009.003669) - Procedimento Ordinário - Dulce Helena Ribeiro do Prado 
Lemes - - Lucas Henrique do Prado Lemes - Renato Peghim Empreendimentos Imobiliários Ss Ltda e outro - Santa Casa de 
Misericórdia de Barretos - Fls. 522/524. Deixo de receber os embargos, porquanto se percebe facilmente que a embargante 
pretende discutir todo o mérito da decisão, o que se faz inviável na referida via processual. Advirto a embargante de que a 
reiteração na oposição de embargos manifestamente de caráter infringentes, será apenada com as penas de litigância de má-
fé. Fls. 525. Indefiro o pedido, devendo-se aguardar o trânsito em julgado da sentença, já que passível eventual reversão do 
julgamento. Desta feita, não conheço do recurso. - ADV: ENZO MARQUES CALANDRA (OAB 297757/SP), RICARDO DOS REIS 
SILVEIRA (OAB 170776/SP), MAGNEI DONIZETE DOS SANTOS (OAB 235326/SP), IVANIA MARCIA ZANQUETINI GOMES 
FIORESE (OAB 82831/SP), GUSTAVO HENRIQUE SOUZA MACEDO (OAB 332632/SP), LUIZ FRANCISCO DE ALMEIDA (OAB 
203301/SP)

Processo 0005350-19.2006.8.26.0370 (370.01.2006.005350) - Cautelar Inominada - Valdeci Martins Pereira - Primo 
Veículos - autor providenciar a retirada do mandado de levantamento expedido - ADV: RONALDO ARDENGHE (OAB 152848/
SP), RENATO APARECIDO SARDINHA (OAB 244016/SP)

Processo 3000110-51.2013.8.26.0370 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A. - 
PESQUISA BACENJUD POSITIVO.FOI BLOQUEADO O SEGUINTE VALOR DE 185,01. - ADV: LUIZ JOAQUIM BUENO 
TRINDADE (OAB 81762/SP), SÉRGIO LUIS FERREIRA DE MENEZES (OAB 178298/SP)

Processo 3000110-51.2013.8.26.0370 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A. - Ps 
Cotton Ltda Me e outros - exequente manifestar-se no prazo legal face: PESQUISA BACENJUD POSITIVO.FOI BLOQUEADO 
O SEGUINTE VALOR DE 185,01. - ADV: LUIZ JOAQUIM BUENO TRINDADE (OAB 81762/SP), SÉRGIO LUIS FERREIRA DE 
MENEZES (OAB 178298/SP)

MONTE-MOR
Cível

COMARCA DE MONTE MOR/SP GUSTAVO NARDI – Juiz Corregedor - Intimação do defensor para que, no prazo de 05 
dias, retire a petição protocolada pelo integrado aos 29/01/15(protocolo nº372 FMOR.15.000014223-0), referente recurso de 
agravo de instrumento (Jose Carlos do Nascimento e Rosa Maria Aguirre de Andrade e ots.) da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Monte Mor, tendo em vista que o peticiona mento deve ser eletrônico. ADV. DRA.CLAUDIA ANDREIA SANTOS TRINDADE - 
OAB/SP 209.020.

MORRO AGUDO
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS EDUARDO STEINLE CAMARGO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO SERGIO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0013/2015
Processo 0000010-77.2009.8.26.0374 (374.01.2009.000010) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Luciana 

Aparício Garcia - - Guilherme Aparício Garcia - - Gustavo Aparício Garcia - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Providencie 
a parte requerente, com urgência, o endereço residencial da testemunha arrolada, Luciano Inácio Pereira, visto que não foi 
intimado para audiência designada para o dia 16/04/2015 por ter sido transferido para a cidade de São Joaquim da Barra. - ADV: 
ADALBERTO TOMAZELLI (OAB 102715/SP)

Processo 0000066-03.2015.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - ELISANGELA DE ARAGÃO 
- MARIA JOSÉ CAS ISSY MOR AG ME - Concedo a autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Presentes 
os requisitos previstos no artigo 273 do CPC diante dos documentos carreados aos autos com a inicial, defiro o pedido de 
antecipação da tutela para a suspensão dos efeitos do protesto até decisão definitiva deste Juízo, devendo a Tabeliã do 
respectivo cartório mantê-lo sob sua guarda. Sem prejuízo, expeçam-se ofícios aos órgãos de proteção ao crédito para retirada 
de seu nome dos devidos apontamentos referente ao valor descrito na inicial, bem como requisitem-se informações detalhadas 
sobre as negativações constantes em nome da autora, com data de inclusão e exclusão, bem como quem foi o responsável 
pelo apontamento. Após, CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando 
advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: 
PAULO HENRIQUE BATISTA (OAB 258815/SP)

Processo 0000125-88.2015.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Obrigações - ELZA MARIA RIBEIRO - MUNICÍPIO DE 
MORRO AGUDO - Trata-se de ação movida por Elza Maria Ribeiro representada por sua tutora Isaura Lopes da Silva Coracini em 
face do Município de Morro Agudo, objetivando a imposição de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamentos 
necessários ao tratamento de seu quadro clínico. Juntou documentos. Parecer ministerial pela concessão da tutela de urgência. 
Brevemente relatado... DECIDO. Inequívoco o direito da autora de receber o tratamento adequado ao caso e o dever do Estado 
em provê-lo (art. 196, CR88). A Administração pode optar pelo método mais eficiente (v.g. fornecer o medicamento similar, 
genérico ou não, no lugar do de marca, de maior custo), salvo quando, como no caso, há recomendação médica específica e 
justificada para determinado tratamento, medicamento, insumo et coetera, sendo iterativa a jurisprudência bandeirante nesse 
sentido. No caso, o diagnóstico e indicação dos remédios necessários ao tratamento foram subscritos por médico especialista e 
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médico da rede pública (fls.17/20), emprestando verossimilhança à alegada necessidade terapêutica. Inerente à saúde humana 
o periculum in mora, a tutela de urgência em caráter liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA 
ANTECIPADA determinando à Fazenda do Município que forneça os medicamentos denominados CITROUNERIM 06 AMPOLAS, 
NEOTROPIL VITAMINA, ALOPERIDOL 5 MG, FENOBARBITAL 100 MG, LONGOCTIL 25 MG, AUTOLIPIO 5 MG, BESTOISTINA 
16 MG e 08 FRALDAS GERIÁTRICAS POR MÊS, ou similar (genérico ou não), por prazo indeterminado, em quantidade 
suficiente para no mínimo 30 dias de tratamento. Por fornecimento entende-se entrega em domicílio ou na “Farmacinha” gerida 
pela Prefeitura de Morro Agudo , onde se dará a retirada pelo autor ou seu representante legal, mediante apresentação de 
receita médica, válida por três meses ou pelo prazo que nela constar. Prazo: 05 (cinco) dias, a contar da intimação. Vencido o 
prazo sem fornecimento, incidirá multa diária no valor de R$-1.000,00, sem prejuízo de eventual sequestro de verbas públicas. 
Cite-se e intime-se a fazenda municipal. - ADV: ROBERTO CÉSAR ROMEIRO DA SILVA (OAB 315122/SP)

Processo 0000139-72.2015.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - ROBERTINHO 
PLACIDOMINO DA SILVA - ARMAZEN CONTENDAS - Indefiro a tutela antecipada pleiteada pelo autor na inicial, tendo em vista 
a ausência dos pressupostos descritos no artigo 273 do CPC, ressaltando a ausência de documentos comprobatórios de suas 
alegações diante da divergência existente entre o valor e data do débito em aberto e o referente a quitação (fls. 18/19), bem 
como o tempo decorrido da ocorrência dos fatos, aproximadamente 03 anos. Cite-se o requerido com as advertências de praxe, 
na forma pleiteada. (PROVIDENCIE A PARTE AUTORA A RETIRADA E A POSTAGEM DA CARTA DE CITAÇÃO EXPEDIDA, 
DEVENDO SER COMPROVADA NOS AUTOS A POSTAGEM). - ADV: ROBERTO CÉSAR ROMEIRO DA SILVA (OAB 315122/
SP)

Processo 0000148-68.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - PEDRO QUIMELLO - 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO, ESTADO DE SÃO PAULO - 1. Recebo o recurso de apelação interposto 
pelo autor às fls. 105/110. 2. Vista à parte contrária para contrarrazões. 3. Apresentadas ou não, subam ao Egrégio Tribunal de 
Justiça - Seção de Direito Público, com as nossas homenagens. - ADV: FREDERICO FRANCISCO TASCHETI (OAB 268932/
SP), DAVILSON DOS REIS GOMES (OAB 83117/SP)

Processo 0000158-15.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - AYRES NUNES DA SILVA - 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO, ESTADO DE SÃO PAULO - 1. Recebo o recurso de apelação interposto 
pelo autor às fls.106/111. 2. Vista à parte contrária para contrarrazões. 3. Apresentadas ou não, subam ao Egrégio Tribunal 
de Justiça - Seção de Direito Público, com as nossas homenagens. - ADV: DAVILSON DOS REIS GOMES (OAB 83117/SP), 
FREDERICO FRANCISCO TASCHETI (OAB 268932/SP)

Processo 0000173-47.2015.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Obrigações - ANDREA APARECIDA PEREIRA - MUNICÍPIO 
DE MORRO AGUDO - Concedo á autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Trata-se de ação movida por 
Andrea Aparecida Pereira em face do Município de Morro Agudo, objetivando a imposição de obrigação de fazer consistente no 
fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de seu quadro clínico. Juntou documentos. Brevemente relatado... 
DECIDO. Inequívoco o direito da autora de receber o tratamento adequado ao caso e o dever do Estado em provê-lo (art. 
196, CR88). A Administração pode optar pelo método mais eficiente (v.g. fornecer o medicamento similar, genérico ou não, 
no lugar do de marca, de maior custo), salvo quando, como no caso, há recomendação médica específica e justificada para 
determinado tratamento, medicamento, insumo et coetera, sendo iterativa a jurisprudência bandeirante nesse sentido. No 
caso, o diagnóstico e indicação dos remédios necessários ao tratamento foram subscritos por médico da rede pública (fl. 
24), emprestando verossimilhança à alegada necessidade terapêutica. Inerente à saúde humana o periculum in mora, a tutela 
de urgência em caráter liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA determinando 
à Fazenda do Município que forneça os medicamentos denominados DIOVAN HCT 320/25 MG, ANLODIPINO 10 MG, AAS 
100 MG, CLONIDINA 0,150 MG, ÔMEGA 3 100 MG, ROSUVASTATINA 20 MG E EZETIMIBA 10 MG, ou similar (genérico ou 
não), por prazo indeterminado, em quantidade suficiente para no mínimo 30 dias de tratamento. Por fornecimento entende-se 
entrega em domicílio ou na “Farmacinha” gerida pela Prefeitura de Morro Agudo , onde se dará a retirada pelo autor ou seu 
representante legal, mediante apresentação de receita médica, válida por três meses ou pelo prazo que nela constar. Prazo: 
10 (Dez) dias, a contar da intimação. Vencido o prazo sem fornecimento, incidirá multa diária no valor de R$-1.000,00, sem 
prejuízo de eventual sequestro de verbas públicas. Cite-se e intime-se a fazenda municipal. - ADV: MÁRCIA MOREIRA GARCIA 
DA SILVA (OAB 176725/SP)

Processo 0000186-80.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - WALTER MARQUES - 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO, ESTADO DE SÃO PAULO - 1. Recebo o recurso de apelação interposto 
pelo autor às fls. 100/105. 2. Vista à parte contrária para contrarrazões. 3. Apresentadas ou não, subam ao Egrégio Tribunal de 
Justiça - Seção de Direito Público, com as nossas homenagens. - ADV: FREDERICO FRANCISCO TASCHETI (OAB 268932/
SP), DAVILSON DOS REIS GOMES (OAB 83117/SP)

Processo 0000235-92.2012.8.26.0374 (374.01.2012.000235) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - 
Espólio de Amélia Garcia de Castro - José Marco Yukio Yamaguti - Decorreu o prazo de sobrestamento requerido. Providencie 
a parte embargante o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: ADÉLCIO FERREIRA DE MENEZES 
JÚNIOR (OAB 190556/SP), REGINALDO APARECIDO BUENO (OAB 282697/SP), ANTONIETA MARIA DE CARVALHO ALMEIDA 
PRADO (OAB 263803/SP)

Processo 0000267-63.2013.8.26.0374 (037.42.0130.000267) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Marlon Alexandre Teodoro - Banco Itaucard Sa - Nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinta 
a presente execução . Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 
139426/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP), FREDERICO FRANCISCO TASCHETI (OAB 268932/
SP)

Processo 0000284-02.2013.8.26.0374 (037.42.0130.000284) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - P.H.L.D. - A.D.D. - Vistos. Nº de ordem 192/2013. Fls. 62 vº: Satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTO o processo nos 
termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 
legais. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intimem-se. - ADV: RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA (OAB 197936/SP), 
MISAEL ELIAS MARTINS (OAB 219880/SP)

Processo 0000402-41.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - SILVIO BAPTISTA CHAVES - 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO, ESTADO DE SÃO PAULO - 1. Recebo o recurso de apelação interposto 
pelo autor às fls. 99/104. 2. Vista à parte contrária para contrarrazões. 3. Apresentadas ou não, subam ao Egrégio Tribunal de 
Justiça - Seção de Direito Público, com as nossas homenagens. - ADV: FREDERICO FRANCISCO TASCHETI (OAB 268932/
SP), DAVILSON DOS REIS GOMES (OAB 83117/SP)

Processo 0000426-74.2011.8.26.0374 (374.01.2011.000426) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Acao Educacional 
Claretiana - Cristiane Jesus de Souza Oliveira - Manifeste-se a parte autora acerca da certidão de fl. 101: ‘...deixo de expedir 
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novo mandado de intimação haja vista que o endereço apresentado em fl. 100 é o mesmo no qual se deu a última tentativa 
de intimação, que restou frustrada...’. Prazo de 10 (dez) dias. - ADV: ANA CLÁUDIA PEREIRA (OAB 201333/SP), JOSE LUIZ 
MAZARON (OAB 66992/SP)

Processo 0000434-46.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - N.M.R. - M.C. - Vista 
às partes acerca do laudo pericial juntado, no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: JULIANA RIBEIRO (OAB 322613/SP), PAULO 
HENRIQUE BATISTA (OAB 258815/SP)

Processo 0000491-98.2013.8.26.0374 (037.42.0130.000491) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - Kauan 
Henrique da Silva Baldini - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Ante o exposto, confirmando a tutela antecipada, 
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por KAUAN HENRIQUE DA SILVA BALDINI em face do INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL (INSS), condenando a fazenda autárquica ao pagamento do auxílio-reclusão no período em que o segurado 
permaneceu sob custódia do Estado, corrigidas monetariamente segundo a sistemática prevista na Lei nº 11.960/2009, que, em 
seu artigo 5º, alterou o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, a contar da citação, e, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, 
fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante das parcelas vencidas (Súmula nº 111 do STJ). - ADV: JOÃO FRANCISCO 
DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 260517/SP)

Processo 0000548-19.2013.8.26.0374 (037.42.0130.000548) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - R.H.B.C. - - R.K.F.B.C. - R.A.B. - Manifeste-se a parte exequente quanto à cota do MP de fl. 90, no prazo de 10 (dez) 
dias. - ADV: JOSE APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 308515/SP), JOSE APARECIDO LIPORINI JUNIOR (OAB 230994/
SP)

Processo 0000568-15.2010.8.26.0374 (374.01.2010.000568) - Monitória - Pagamento - Clélia Pinton Quatrini - Michelle 
Cássia Archanjo de Souza - Apresente a parte exequente cálculo atualizado do débito, fixando o prazo de trinta (30) dias. No 
silêncio, ao arquivo. - ADV: FABIO HENRIQUE MARTINS DA SILVA (OAB 218245/SP), BRUNO CESAR VICARI DE OLIVEIRA 
(OAB 251778/SP)

Processo 0000577-06.2012.8.26.0374 (374.01.2012.000577) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira - Mandado de Busca e 
Apreensão e Citação expedido e distribuído ao Oficial de Justiça Hélio Humberto. Providencie a parte autora contato telefônico 
através do número (16) 9-9223-6893 para cumprimento. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), 
FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), ERIC EMERSON ARRUDA (OAB 260124/SP)

Processo 0000595-90.2013.8.26.0374 (037.42.0130.000595) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Anulação - Gustavo 
Henrique dos Reis de Sousa - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Nº de ordem 362/2013. Diante da certidão de 
trânsito em julgado de fl.185, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Intimem-se. - ADV: JOAO FERNANDO 
OSTINI (OAB 115989/SP), ANA CAROLINA SANDRI DE ASSIS (OAB 220792/SP)

Processo 0000603-33.2014.8.26.0374 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - L.C.F.C. - - A.B.F.C. 
- L.C.C. - Vista à parte autora acerca da certidão do Oficial de Justiça: ‘...INTIMEI a representante legal dos requerentes, 
senhora L.A.F., do inteiro teor do r. mandado, a qual após a leitura, informou que o executado não pagou as pensões alimentícias 
vencidas no dia 1º/01 e 1º/02 p. p., sendo essa última vencida neste domingo. Certifico, também, que a senhora Lucélia informou 
que iria entrar em contato com sua advogada, para cobrar os atrasados e fornecer o atual endereço do executado...’. Prazo de 
10 (dez) dias. - ADV: ZAINE SALOMÃO PEREIRA PASSOS (OAB 203290/SP)

Processo 0000670-81.2003.8.26.0374 (374.01.2003.000670) - Procedimento Ordinário - Guarda - E.C.P.C. - N.P.M. - Vistos. 
Nº de ordem 49/2003. Fls. 139/141: Expeçam-se alvarás de levantamento em nome de Vítor Hugo Perussi de Miranda, conforme 
pleiteado. Intimem-se. (PROVIDENCIE A PARTE INTERESSADA A RETIRADA DO MANDADO DE LEVANTAMENTO EXPEDIDO, 
NO PRAZO DE 10 DIAS). - ADV: ADALBERTO TOMAZELLI (OAB 102715/SP)

Processo 0000692-56.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Seguro - Rosangela Silverio da Silva Manso - - José 
Euripedes Manso - Caixa Seguradora S/A - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação promovida por ROSÂNGELA 
SILVÉRIO DA SILVA MANSO e JOSÉ EURÍPEDES MANSO em face de CAIXA SEGURADORA S.A., extinguindo o processo com 
resolução do mérito (art. 269, I, CPC), a fim de: a) condenar a Requerida a indenizar os Autores a quantia de R$-10.000,00 
como prêmio do seguro, acrescido de juros legais de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária, segundo prevê a 
Tabela Pratica de Atualização Monetária do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o dia 14/03/2013, data 
do sinistro; Sucumbente a Requerida, arcará com as despesas sucumbenciais, quais sejam custas processuais em aberto e 
honorários do Patrono do Requerente, o qual fixo no valor de R$-790,00 com fulcro no art. 20, § 3º, do CPC. - ADV: ROGÉRIO 
KASMANAS MOREIRA (OAB 322646/SP), PAULO HENRIQUE BATISTA (OAB 258815/SP), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI 
(OAB 139482/SP)

Processo 0000761-88.2014.8.26.0374 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - H.D.S. - M.A.S. - 
Vistos. Nº de ordem 892/2014. Fl. 51: Junte aos autos o patrono do Exequente, no prazo de 10 (dez) dias, declaração subscrita 
pela representante legal de seu cliente, informando se esta recebeu ou não a importância discriminada nos recibos de fl. 40. 
Intimem-se. - ADV: MARCO ANTONIO FIGUEIREDO FILHO (OAB 210322/SP), JOSE APARECIDO LIPORINI JUNIOR (OAB 
230994/SP)

Processo 0000784-34.2014.8.26.0374 - Inventário - Inventário e Partilha - NILZA DE ALMEIDA - EDEVALDO MESSIAS 
- Vistos. Nº de ordem 911/2014. Fls. 87/89: Conforme determina a regra do art. 1.790 do Código Civil, o companheiro só 
terá direito à totalidade da herança quando não houver outros parentes sucessíveis (inciso IV). No caso em tela, diante da 
existência de parentes colaterais, incide a regra do inciso III, razão pela qual defiro a inclusão de MARCOS ANTÔNIO MESSIAS 
e PAULO CÉSAR MESSIAS no rol de herdeiros do inventário e partilha de bens deixados por Edevaldo Messias. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. SUCESSÃO DO COMPANHEIRO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 1.790, DO CÓDIGO CIVIL. 
Órgão Especial desta Corte que decidiu pela constitucionalidade do dispositivo. Companheiro sobrevivente, além da meação, 
concorrerá com os descendentes, ascendentes e demais partes sucessíveis, quanto aos bens adquiridos onerosamente, na 
constância da união estável havida com o de cujus. CONCORRÊNCIA DO COMPANHEIRO. FILIAÇÃO HÍBRIDA. Hipótese não 
prevista em lei. Aplicação do inciso II, do artigo 1.790, do Código Civil. Preservação da igualdade entre os filhos. Observância 
do artigo 227, § 6º, da Constituição Federal. Negado provimento ao recurso. (TJSP AI 21443237920148260000 SP 2144323-
79.2014.8.26.0000; Relator(a): Fábio Podestá; Julgamento: 28/11/2014; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; 
Publicação: 28/11/2014). Intimem-se. - ADV: HELIO LAUDINO (OAB 59388/SP), DAVILSON DOS REIS GOMES (OAB 83117/
SP), HELIO LAUDINO FILHO (OAB 266111/SP)

Processo 0000786-38.2013.8.26.0374 (037.42.0130.000786) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação 
/ Embargos à Execução - Fábio Tavares - Breno Vinicius Tavares - Vistos. Nº de ordem 490/2013. Cumpra-se o v. acórdão. 
Manifestem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao que for de seu interesse. Intimem-se. - ADV: VICENTE DE 
PAULA DE OLIVEIRA (OAB 253514/SP), MÁRCIA MOREIRA GARCIA DA SILVA (OAB 176725/SP)
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Processo 0000831-08.2014.8.26.0374 - Divórcio Consensual - Casamento - S.D.M.L. e outro - Providencie a parte autora a 
retirada da certidão de casamento averbada em cartório. - ADV: ERICA CRISTINA DE CASTRO (OAB 238050/SP)

Processo 0001068-18.2009.8.26.0374 (374.01.2009.001068) - Procedimento Ordinário - Seguro - Luis Carlos Baptista - 
Ldcsev Bioenergia Sa - - Itaú Seguros Sa - e o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos realizados por LUIS CARLOS 
BATISTA em face de LDC-SEV BIONERGIA S.A. E e ITAÚ SEGUROS S.A. Extingo o processo com resolução do mérito (art 
269, I, CPC). Sucumbente, responderá o Autor pelas despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$-790,00, 
corrigidos até o efetivo pagamento, pela TP-TJSP, observando a suspensão da execução nos termos do art. 12 da Lei nº 
1.060/50, deferida a gratuidade processual (fl. 34). - ADV: PAULO HENRIQUE BATISTA (OAB 258815/SP), ROBERTA CRISTINA 
FREITAS FARIAS DE SOUZA (OAB 231808/SP), LUANA ROMEIRO LEÃO (OAB 262100/SP), ANDREA PEREIRA FINK (OAB 
286451/SP), CARLOS EDUARDO MARTINUSSI (OAB 190163/SP), MÁRCIA MOREIRA GARCIA DA SILVA (OAB 176725/
SP), DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD (OAB 171674/SP), LUCAS TEIXEIRA (OAB 317968/SP), JOSE RICARDO 
PELISSARI (OAB 144142/SP)

Processo 0001074-49.2014.8.26.0374 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - MOISÉS BATISTA - 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGENS DO ESTADO DE SÃO PAULO - Partes legítimas e bem representadas. 
Inexistem nulidades a declarar ou irregularidades a suprir. Dou o feito por saneado. 3. Fixo como pontos controvertidos: 
existência de incapacidade laborativa do autor (total ou parcial). Em caso positivo, se a incapacidade decorre de doença ou 
acidente. 4) Para dirimir a questão, defiro a produção de prova documental, testemunhal e pericial. 5. Oficie-se ao IMESC de 
Ribeirão Preto para designação de data, horário e local para proceder a perícia no autor. As partes, no prazo de cinco (05) dias, 
poderão oferecer quesitos e indicar assistentes técnicos. 6. Oportunamente será designado audiência de instrução, debates e 
julgamento. - ADV: ZÉLIA DA SILVA FOGAÇA LOURENÇO (OAB 159340/SP), EDUARDO BORDINI NOVATO (OAB 205989/SP), 
ÂNGELA APARECIDA DE SOUZA LEMOS (OAB 247578/SP), PRISCILA DE ANDRADE RICARDO (OAB 300511/SP), GABRIELA 
SANTOS FERREIRA (OAB 315714/SP)

Processo 0001083-11.2014.8.26.0374 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - B.V. FINANCEIRA S/A CREDITO 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - FRANCISCO ASSIS SOBRINHO - Vista à parte autora acerca do resultado da pesquisa 
pleiteada: ‘Rua Goiás, 229, Morro Agudo-SP; Rua Rio de Janeiro, 274, Morro Agudo-SP; Rua São Francisco, 520, Timon-MA; 
Rodovia Ângelo Scareli, s/nº, usina rural, São Joaquim da Barra-SP; Rua André Copazzi, 146, Morro Agudo-SP’. Prazo de 10 
(dez) dias. - ADV: FLÁVIO DE MATOS LEITÃO (OAB 276304/SP), ALESSANDRA REVELINI CARNEIRO (OAB 339577/SP), 
GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)

Processo 0001097-29.2013.8.26.0374 (037.42.0130.001097) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Antonio Basilio Junior 
- Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 
extinta a presente execução . Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: LUIZ RODRIGUES WAMBIER 
(OAB 291479/SP), FREDERICO FRANCISCO TASCHETI (OAB 268932/SP), PRISCILA KEI SATO (OAB 159830/SP), ROBERTA 
MARQUES DOS SANTOS (OAB 267540/SP)

Processo 0001224-11.2006.8.26.0374 (374.01.2006.001224) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Edilson 
de Almeida - Sieglers Fisioterapia e Estética Ltda Me - Vista à parte autora acerca dos resultados das pesquisas pleiteadas. 
Prazo de 10 (dez) dias. - ADV: FÁBIO ALOISIO OKANO (OAB 191539/SP), FERNANDO KEN OKANO (OAB 243463/SP), JOÃO 
FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 260517/SP)

Processo 0001275-75.2013.8.26.0374 (037.42.0130.001275) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard 
Sa - Vera Lucia Carvalho da Silva - O autor foi devidamente intimado a dar regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, e 
não o fez. Com fundamento no artigo 267, § 1º, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), FRANCISCO DUQUE 
DABUS (OAB 248505/SP)

Processo 0001280-34.2012.8.26.0374 (374.01.2012.001280) - Reintegração / Manutenção de Posse - Espécies de Contratos 
- Banco Volkswagen Sa - José Henrique Ribeiro - Fls. 81/82: Defiro o sobrestamento dos autos conforme pleiteado pela parte 
autora. Decorrido, nova vista. - ADV: MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER (OAB 215210/SP), LUANA MACHADO COSTA (OAB 
312765/SP), FABÍOLA BORGES DE MESQUITA (OAB 206337/SP)

Processo 0001295-71.2010.8.26.0374 (374.01.2010.001295) - Execução de Alimentos - Alimentos - K.E.S.S. - P.E.S.S. - 
Manifeste-se a parte autora no sentido de dar andamento ao processo no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, com 
fundamento no § 1º do artigo 267 do CPC: ‘Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II quando ficar parado 
durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, III quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o 
autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. . § 1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos 
autos, declarando a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.’. 
Prazo de 10 (dez) dias. - ADV: PAULO HENRIQUE BATISTA (OAB 258815/SP)

Processo 0001296-85.2012.8.26.0374 (374.01.2012.001296) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Valdir 
Carlos Vicci - Banco Bv Financeira Sa - Nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente 
execução . Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: DENILSON MARTINS (OAB 153940/SP), HÉLIO 
JUSTINO VIEIRA JUNIOR (OAB 222892/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA 
DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), CATARINA OLIVEIRA DE ARAUJO COSTA (OAB 301805/SP)

Processo 0001325-67.2014.8.26.0374 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - A.M. - A.S.G. - Vistos. Nº de 
ordem 1449/2014. Proceda a serventia as necessárias anotações a fim de constar o nome atual da ré (divorciada): APARECIDA 
DE SOUZA GONÇALVES (cf. doc. fl. 34). No mais, partes legítimas e bem representadas. Inexistem nulidades a declarar ou 
irregularidades a suprir. Dou o feito por saneado. Fixo como ponto controvertido a possibilidade do Requerente e a necessidade 
da Requerida a fim de analisar a exoneração de alimentos. Defiro a produção da prova oral, testemunhal e documental. Designo 
audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 20 de maio de 2015, às 15:30 horas. Intimem-se as partes, desde 
já convocadas a prestar depoimento pessoal, devendo providenciar o comparecimento das testemunhas independente de 
intimação, nos termos da Lei nº 5.478/1968: Art. 6º Na audiência de conciliação e julgamento deverão estar presentes autor e 
réu, independentemente de intimação e de comparecimento de seus representantes. Art. 7º O não comparecimento do autor 
determina o arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Art. 8º 
Autor e Réu comparecerão à audiência acompanhados de suas testemunhas, 3 (três) no máximo, apresentando, nessa ocasião, 
as demais provas. Intimem-se. - ADV: JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 260517/SP), BRUNO CESAR VICARI 
DE OLIVEIRA (OAB 251778/SP), ERICA CRISTINA DE CASTRO (OAB 238050/SP)

Processo 0001366-34.2014.8.26.0374 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco 
S/A - FERNANDO FRANCO DA SILVA ME - - FERNANDO FRANCO DA SILVA - Vista à parte autora acerca dos resultados das 
pesquisas pleiteadas. Prazo de 10 (dez) dias. - ADV: SAMUEL DONIZETE JORGE (OAB 268155/SP), HENRIQUE AUGUSTO 
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NOGUEIRA SANDOVAL (OAB 201402/SP)
Processo 0001393-85.2012.8.26.0374 (374.01.2012.001393) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - João Batista 

Guimarães - Luis Fernando Malheiros - Vistos. Nº de ordem 849/2012. Fl. 61: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 
90 (noventa) dias. Intimem-se. - ADV: FÁBIO ALOISIO OKANO (OAB 191539/SP), JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR 
(OAB 260517/SP)

Processo 0001449-84.2013.8.26.0374 (037.42.0130.001449) - Procedimento Ordinário - Medida Cautelar - Victor Augusto 
Fernandes Jordão - Biosev Bionergia Sa - 1. Recebo o recurso de apelação interposto pela ré às fls. 62/69. 2. Vista à parte 
contrária para contrarrazões. 3. Apresentadas ou não, subam ao Egrégio Tribunal de Justiça - Seção de Direito Privado, com 
as nossas homenagens. - ADV: RONNY HOSSE GATTO (OAB 171639/SP), LUCAS TEIXEIRA (OAB 317968/SP), LUANA 
ROMEIRO LEÃO (OAB 262100/SP), CARLOS EDUARDO MARTINUSSI (OAB 190163/SP), JOSE RICARDO PELISSARI (OAB 
144142/SP)

Processo 0001501-46.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Seguro - Fabiana Cristina Pereira de Oliveira - Bradesco 
Vida e Previdência - Fls. 159/163: Manifeste-se a parte autora, fixando o prazo de dez (10) dias. - ADV: ANA RITA DOS REIS 
PETRAROLI (OAB 130291/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), PAULO HENRIQUE BATISTA (OAB 
258815/SP)

Processo 0001516-49.2013.8.26.0374 (037.42.0130.001516) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Argemiro Rosa da Silva - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Vista à parte requerente acerca da não citação: 
‘...Mudou-se’. Prazo de 10 (dez) dias. - ADV: FREDERICO FRANCISCO TASCHETI (OAB 268932/SP)

Processo 0001534-36.2014.8.26.0374 - Procedimento Sumário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - WELLINGTON DANIEL SILVA - MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO - Diante da certidão de fl. 31, remetam os 
autos para o arquivo com as anotações de praxe. - ADV: JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 260517/SP)

Processo 0001630-32.2006.8.26.0374 (374.01.2006.001630) - Monitória - Nota Promissória - Banco do Brasil SA - Auto 
Elétrica Morro Agudo Ltda - - Sérgio Rarua Nakayama - - Maria de Lourdes de Souza Nakayama - Manifeste-se a parte autora 
para dar andamento ao processo, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, com fundamento no § 1º do artigo 267 do C.P.C.: 
‘Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II - quando ficar parado durante mais de 1(um) ano por negligência 
das partes; III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 
(trinta) dias. §1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, 
se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas’. - ADV: MIRIAM DE FÁTIMA QUEIROZ 
REZENDE (OAB 163743/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), ANTONIO CESAR DE FARIA 
(OAB 197598/SP), JOSE APARECIDO LIPORINI JUNIOR (OAB 230994/SP), CLEONICE DE ARAUJO (OAB 248069/SP)

Processo 0001633-06.2014.8.26.0374 - Divórcio Litigioso - Casamento - W.C.O. - R.A.S.O. - Vistos. Nº de ordem 1737/2014. 
Fl. 27: O Requerente apresentou pedido de desistência da ação, no qual a Requerida firmou assinatura indicando concordância. 
Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência formulada, em razão do que julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 
267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, revogando a guarda provisória deferida anteriormente. Transitada em julgado, 
arquivem-se os autos, observando as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: BRUNO 
CESAR VICARI DE OLIVEIRA (OAB 251778/SP), JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 260517/SP)

Processo 0001637-48.2011.8.26.0374 (374.01.2011.001637) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários 
- Banco Bradesco Sa - Zama Serviços de Solda Ltda Me - - Mauro Martins de Oliveira - - David Maicon de Oliveira - Fl. 
97: Com fundamento no artigo 791, inciso III do CPC, suspendo a presente execução. Aguarde-se eventual provocação da 
parte interessada no arquivo. - ADV: ALEXANDRE COLUCCI (OAB 184273/SP), ADRIANO CESAR ULLIAN (OAB 124015/SP), 
CRISTINA MARIA COSTA MONTEIRO (OAB 123519/SP), CLAUDEMIR COLUCCI (OAB 74968/SP)

Processo 0001659-04.2014.8.26.0374 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.P.C. - R.P.C. - 
Vistos. Nº de ordem 1762/2014. Homologo o acordo a que chegaram as partes, constante do termo de fl. 25, razão pela qual 
suspendo esta execução, nos termos do art. 792, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo avençado, vista ao Exequente 
para que se manifeste quanto à satisfação do débito. Intimem-se. - ADV: ANA CAROLINA SANDRI DE ASSIS (OAB 220792/
SP)

Processo 0001718-89.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.J.R. - - E.C.L. - 
Providencie a parte autora a retirada da Carta de Sentença, necessário para averbação junto ao Imóvel. Prazo de 10 (dez) dias. 
- ADV: LAURIANE DE CASTRO TORRES (OAB 313548/SP)

Processo 0001900-75.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - R.C.S. - - L.G.P. - Diante 
da necessidade de averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis, providencie a parte autora recolhmentos para expedição 
de Carta de Sentença e extração das cópias necessárias. Prazo de 10 (dez) dias. - ADV: VANESSA CARMANHAN MEIRELLES 
(OAB 281279/SP)

Processo 0001905-97.2014.8.26.0374 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - VALDETE 
TRINDADE DAS NEVES - EDNALDO ARAÚJO ALVES - Vista à parte autora acerca do resultado da pesquisa pleiteada, no 
prazo de 10 (dez) dias. - ADV: ROBERTA CRISTINA GARCIA SILVA MARQUES (OAB 238710/SP)

Processo 0002006-42.2011.8.26.0374 (374.01.2011.002006) - Procedimento Ordinário - Guarda - G.A.F. - - B.A.F. - R.A.F. 
- - J.K.C.R. - Vista à parte autora acerca da certidão do Oficial de Justiça de fl. 127. Prazo de 10 (dez) dias. - ADV: RODRIGO 
YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA (OAB 197936/SP)

Processo 0002040-46.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002040) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Ivanda de Oliveira - 
Marcos Tallarico - - Leonildo Aparecido Talarico - - Júlio César Talarico - Fls. 234/238: Anote-se. Sem prejuízo, manifestem-se as 
partes quanto ao interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação. - ADV: FLAVIA ADRIANA TALARICO (OAB 
337600/SP), PAULO GUSTAVO GARCIA DA SILVA (OAB 279645/SP), LUANA ROMEIRO LEÃO (OAB 262100/SP), RODRIGO 
YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA (OAB 197936/SP), ROBERTA CRISTINA GARCIA SILVA MARQUES (OAB 238710/SP)

Processo 0002047-09.2011.8.26.0374 (374.01.2011.002047) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Antônio Barbosa de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Cientifique-se o(a) advogado(a) da parte autora que 
foi designada perícia para o dia 28 de 04 de 2015, às 07:30 horas, devendo o(a) mesmo(a) providenciar o comparecimento 
do(a) autor(a), munido(a) de documento de identificação e dos documentos indicados às fls. 143 (Carteira de trabalho, do 
RG, documentos médicos/resultados de exames recentes), NA SALA DE PERÍCIAS (GARAGEM) DO FORUM ESTADUAL DE 
RIBEIRÃO PRETO, SITO À RUA ALICE ALÉM SAADI, N° 1010, NOVA RIBEIRÂNIA, NA CITADA DATA. INT. - ADV: ÂNGELA 
APARECIDA DE SOUZA LEMOS (OAB 247578/SP), ADAO NOGUEIRA PAIM (OAB 57661/SP)

Processo 0002160-55.2014.8.26.0374 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K.H.G.S. - M.M.S. - Foi deferido o 
prazo de sobrestamento. Após, manifeste-se a parte autora quanto ao prosseguimento do feito. - ADV: GILBERTO LAMONATO 
CLARO (OAB 184360/SP)
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Processo 0002228-39.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002228) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - N.D.F.G. - L.F.G.L. - Vistos. Nº de ordem 1342/2013. Homologo o acordo a que chegaram as partes, constante 
do termo de fls. 112/115 e 124, razão pela qual suspendo a execução, nos termos do art. 792, do Código de Processo Civil. 
Decorrido o prazo avençado, vista ao Exequente para que se manifeste quanto à satisfação do débito. Expeça-se mandado de 
levantamento referente ao depósito de fl. 134 em favor Exequente. Intimem-se. (O MANDADO DE LEVANTAMENTO JÁ FOI 
EXPEDIDO. PROVIDENCIE A PARTE AUTORA SUA RETIRADA EM CARTÓRIO). - ADV: MANOEL MARTINS PRADO (OAB 
50631/SP)

Processo 0002229-87.2014.8.26.0374 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.C.P.S. - F.D.S. - 
Vista à parte autora, no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: SEBASTIAO ALVES CANGERANA (OAB 126606/SP)

Processo 0002275-81.2011.8.26.0374 (374.01.2011.002275) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
G.H.P. - E.A.C. - Providencie a parte requerente o número do CPF do requerido para pesquisa pleiteada, no prazo de 10 (dez) 
dias. - ADV: MARCOS ALEXANDRE MARQUES DA SILVA (OAB 310539/SP)

Processo 0002326-87.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Seguro - GILBERTO VIEIRA DE SOUSA - BRADESCO 
VIDA E PREVIDÊNCIA - Diante da concordância manifestada pelas partes, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos 
e legais efeitos, o acordo de fls. 79/81, julgando extinto o processo com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de 
Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento na forma pleiteada. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
PRIC. (PROVIDENCIE A PARTE AUTORA A RETIRADA DO MANDADO DE LEVANTAMENTO JÁ EXPEDIDO). - ADV: MÁRCIA 
MOREIRA GARCIA DA SILVA (OAB 176725/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), ANA RITA DOS REIS 
PETRAROLI (OAB 130291/SP)

Processo 0002390-05.2011.8.26.0374 (374.01.2011.002390) - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Flavio de Carvalho 
Dias - Webjet Linhas Aéreas - Providencie a parte requerida o recolhimento das custas finais apuradas em R$ 106,25 (5 
UFESPS). O recolhimento deverá ser efetuado através da guia DARE, código 230-6, que poderá ser expedida pelo site da 
Secretaria da Fazenda de São Paulo. Prazo de 10 (dez) dias para comprovação nos autos. - ADV: FERNANDA RIBEIRO 
BRANCO (OAB 294856/SP), FELIPE DE AVILA AYRES (OAB 272078/SP), MÁRCIO VINICÍUS COSTA PEREIRA (OAB 297551/
SP), LAIS SANTOS COELHO GOMES (OAB 304070/SP)

Processo 0002431-98.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002431) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco 
Daycoval Sa - Junior Aparecido Ferreira - Mandado de Busca e Apreensão e Citação expedido e distribuído ao Oficial de Justiça 
Hélio Humberto. Providencie a parte autora contato telefônico através do número (16) 9-9223-6893 para cumprimento. - ADV: 
MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)

Processo 0002436-67.2006.8.26.0374 (374.01.2006.002436) - Arrolamento de Bens - Família - Fernando Garcia de Oliveira 
- - Laurita Bernardo de Oliveira - Maria de Oliveira David (falecida) - Fl. 194: Forneça a requerente o nome da mãe das pessoas 
mencionadas, uma vez a exigência junto ao site da Receita Federal, fixando o prazo de trinta (30) dias. No silêncio, aguarde-se 
provocação da parte interessada no arquivo. - ADV: ANA CAROLINA SANDRI DE ASSIS (OAB 220792/SP)

Processo 0002467-77.2012.8.26.0374 (374.01.2012.002467) - Inventário - Inventário e Partilha - Eulalia de Carvalho Santos 
- - Maria do Carmo Mesquita dos Santos - - Willian Mesquita dos Santos - - Lilian Mesquita dos Santos Silva - - Abel Aparecido da 
Silva - - Leonildo Aparecido Mesquita dos Santos - Algeu Mesquita dos Santos - Decorreu o prazo de sobrestamento. Manifeste-
se a parte autora, atendendo à certidão de fl. 63, no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: BRUNO CESAR VICARI DE OLIVEIRA (OAB 
251778/SP), JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 260517/SP)

Processo 0002470-61.2014.8.26.0374 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.E.M.N. - L.S.N. - Decorreu o 
prazo de sobrestamento. Manifeste-se a parte autora quanto ao prosseguimento do feito. Prazo de 10 (dez) dias. - ADV: FABIO 
HENRIQUE MARTINS DA SILVA (OAB 218245/SP)

Processo 0002507-88.2014.8.26.0374 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - LAURA HENRIQUE MATOS - JOÃO 
GUALBERTO DE SOUZA MATOS - Julgo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a partilha de fls. 
02/04 destes autos de Arrolamento dos bens deixados por João Gualberto de Souza Matos, atribuindo aos nela contemplados os 
respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 2. Após o trânsito em julgado, expeça-se formal 
de partilha e arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA (OAB 197936/SP)

Processo 0002623-75.2006.8.26.0374 (374.01.2006.002623) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Elza 
Maria Sbroion - - Maria Regina Sbroion Hipólito - - Armido Mateus Hipólito - - Márcia Cristina Sbroion Ferro - - Wagner Roberto 
Ferro - - Jair César Sbroion - - Fabiana Carla de Almeida Sbroion - - Valéria Sbroion - - Flávio Marcos Sbroion - Vida Seguradora 
Sa - Nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução . Expeçam-se mandados 
de levantamento a favor dos autores e seu patrono, na forma pleiteada (fls. 573/574). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 
os autos. PRIC. - ADV: JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 260517/SP), FERNANDO KEN OKANO (OAB 243463/
SP), DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA (OAB 200759/SP), FÁBIO ALOISIO OKANO (OAB 191539/SP)

Processo 0002641-18.2014.8.26.0374 - Divórcio Litigioso - Casamento - F.C.S. - A.A. - VISTOS. Muito embora a divergência 
criada pela Emenda Constitucional nº 66, de 13/07/2010 pudesse ser superada com o manejo mais apurado da técnica legislativa, 
não há que se negar que a intenção do constituinte derivado foi realmente possibilitar o divórcio do casal, independente da 
fluência de prazo. Aliado à interpretação finalística, possível reconhecer que a alteração constitucional conferiu eficácia plena 
ao parágrafo 6º, do art. 226, da Constituição Federal. Assim, as regras atinentes à separação judicial e ao prazo para o divórcio 
contidas no Código Civil foram revogadas em razão da impertinência e desnecessidade de lei integrativa infraconstitucional 
diante da eficácia, agora plena, da norma que disciplina o divórcio. Ante o exposto, deixando de existir o instituto da separação 
judicial, remanescendo apenas o divórcio sem requisito algum de tempo, HOMOLOGO o acordo de fl. 24 celebrado entre as 
partes para decretar o divórcio do casal ADILSON AUGUSTO e FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS. Não houve alteração 
no nome da mulher. Não há direito de alimentos entre as partes. Ao filho menor ficou estabelecida a importância equivalente a 
22% do salário mínimo vigente (hoje equivalente a R$ 173,00) a título de pensão alimentícia. Proceda a serventia à conversão 
da presente em divórcio consensual, anotando-se o necessário. Após o trânsito em julgado desta, expeçam-se certidão de 
honorários e mandado de averbação, consignando-se a gratuidade processual e solicitando o envio da certidão de casamento 
com o divórcio devidamente averbado. Ciência ao Ministério Público. Oportunamente, arquivem-se os presentes autos. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: MARCOS ALEXANDRE MARQUES DA SILVA (OAB 310539/SP), ALESSANDRA 
BERNARDINO TODA (OAB 323506/SP)

Processo 0002687-07.2014.8.26.0374 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D.C.A. - Vistos. Nos termos da 
Portaria nº 01/2006 deste juízo, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo a que 
chegaram as partes, constante do termo de fl. 15, entre os quais ficou estabelecido, a título de pensão alimentícia, a importância 
equivalente a 1/3 do salário mínimo vigente (hoje equivalente a R$-263 ,00). Em consequência, julgo extinto o processo, o que 
faço com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Homologo a desistência do prazo recursal. Custas 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1706

na forma da lei. Expeça-se certidão de honorários. Oportunamente, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. - ADV: MARCELO OTAVIO BAGINI (OAB 229126/SP), VALERIA MACEDO COSTA (OAB 86581/SP)

Processo 0002705-62.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002705) - Procedimento Ordinário - Pagamento em Consignação - 
Bruno Bernardino de Souza - Centro de Gestão de Meios de Pagamento Sa - Ante o exposto, com fundamento no art. 269, 
I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido formulado, declarando válido o acordo realizado pelas partes e quitada a parcela 
referente ao depósito efetuado (fl. 34). Em consequência, defiro o levantamento da quantia depositada pela autora em favor da 
Requerida, expedindo-se o mandado após o trânsito em julgado. Sucumbente, fica a Requerida condenada ainda ao pagamento 
das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$-790,00. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-
se. Intime-se. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), DANIELA PROENÇA MATHEUS (OAB 250662/SP), 
JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 260517/SP), PRISCILLA CRISTIANE MANZONI BATISTA RIBEIRO (OAB 
312414/SP)

Processo 0002718-61.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002718) - Divórcio Litigioso - Casamento - V.G.M.F. - O.F. - Vistos. Nº 
de ordem 1642/2013. HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pela Requerente em fls. 45/46, em razão do 
que julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Intimem-se. - ADV: 
GILBERTO LAMONATO CLARO (OAB 184360/SP)

Processo 0002801-87.2007.8.26.0374 (374.01.2007.002801) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
G.H.C. - C.R.S. - Vista à parte autora acerca da intimação e da não manifestação do requerente. Prazo de 10 (dez) dias. - ADV: 
FABIO HENRIQUE MARTINS DA SILVA (OAB 218245/SP)

Processo 0002873-30.2014.8.26.0374 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.H.P. - E.A.C. - 
Vista à parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: MARINA CENTENO TERRA (OAB 325911/SP)

Processo 0002886-68.2010.8.26.0374 (374.01.2010.002886) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Adalberto Tomazelli - 
Nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução . Expeça-se mandado de 
levantamento a favor do executado com relação ao deposito judicial de fl. 50. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
PRIC. - ADV: FÁBIO ALOISIO OKANO (OAB 191539/SP), DAVILSON DOS REIS GOMES (OAB 83117/SP)

Processo 0002901-95.2014.8.26.0374 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K.C.P. - L.P. - Vistos. Nº de ordem 
3000/2014. HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo a que chegaram as partes, 
constante do termo de fls. 35/36. Em consequência, julgo extinto o processo, o que faço com fundamento no artigo 269, inciso 
III, do Código de Processo Civil. Homologo a desistência do prazo recursal. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 
observadas as formalidades legais. Registre-se, publique-se, intimem-se e cumpra-se. Intimem-se. - ADV: JULIANA RIBEIRO 
(OAB 322613/SP), MARCOS ALEXANDRE MARQUES DA SILVA (OAB 310539/SP)

Processo 0003057-83.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - C.S.G. - C.W.B. - Manifeste-
se a parte autora para dar andamento ao processo, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, com fundamento no § 1º do 
artigo 267 do C.P.C.: ‘Art. 267: Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito: II - quando ficar parado durante mais de 
1(um) ano por negligência das partes; III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar 
a causa por mais de 30 (trinta) dias. §1º - O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando 
a extinção do processo, se a parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas’. - ADV: PAULO 
HENRIQUE BATISTA (OAB 258815/SP)

Processo 0003166-68.2012.8.26.0374 (374.01.2012.003166) - Procedimento Sumário - Pagamento Atrasado / Correção 
Monetária - Ação Educacional Claretiana - Patrícia Jordão de Souza Maltez - Fl. 126: Vista a parte interessada para requerer o 
que for de seu interesse, fixando o prazo de dez (10) dias. No silêncio, ao arquivo. - ADV: ALEXANDRE OLIVEIRA DA COSTA 
(OAB 303459/SP), ANA CLÁUDIA PEREIRA (OAB 201333/SP), FABIANA SANTOS OLIVEIRA PUPIN (OAB 194389/SP), JOSE 
LUIZ MAZARON (OAB 66992/SP), THAIANE MARCELLA BARBEIRO (OAB 334024/SP)

Processo 0003216-94.2012.8.26.0374 (374.01.2012.003216) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Aparecida de Cássia Teixeira - Eurípedes Divino Gonçalves - Vistos. Em decorrência dos princípios do contraditório e da ampla 
defesa, devolvo os autos em cartório e determino: Vista à parte Requerida com relação à manifestação de (fls. 36/44). Prazo: 
10 dias. Após, tornem conclusos para sentença. Intimem-se. - ADV: ANA CAROLINA SANDRI DE ASSIS (OAB 220792/SP), 
MANOEL MARTINS PRADO (OAB 50631/SP)

Processo 0003372-87.2009.8.26.0374 (374.01.2009.003372) - Depósito - Depósito - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento 
e Investimento - Maria Refaela de Souza - Vista à parte autora acerca do resultado da pesquisa pleiteada: ‘Rua Inácio Franco, 
1973, Morro Agudo-SP’. Prazo de 10 (dez) dias. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO 
PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), WILLIAN LUIZ ROSA MOURA (OAB 268714/SP), FLÁVIO DE MATOS LEITÃO (OAB 
276304/SP)

Processo 0003692-64.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R.C. - M.Q.C. - À réplica, no 
prazo de 10 (dez) dias. - ADV: ERICA CRISTINA DE CASTRO (OAB 238050/SP)

Processo 0003736-88.2011.8.26.0374 (374.01.2011.003736) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.A.P. - - M.P. - I.P. - 
Decorreu o prazo de sobrestamento do feito. Manifeste-se a parte autora quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 10 
(dez) dias. - ADV: PAULO GUSTAVO GARCIA DA SILVA (OAB 279645/SP)

Processo 0003794-91.2011.8.26.0374 (374.01.2011.003794) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos 
- Catarina Conceição Souza Vitalino - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 
pedido formulado por CATARINA CONCEIÇÃO SOUZA VITALINO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
(INSS), e extingo o processo com resolução do mérito (art. 269, I, CPC). Sucumbente, condeno a autora ao reembolso de 
despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$-790,00. Correção monetária e juros de mora 
incidem a contar da publicação da sentença. A exigibilidade desses créditos está suspensa em razão da gratuidade processual 
deferida à parte, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50. Registre-se, publique-se e intimem-se. - ADV: MÁRCIA MOREIRA 
GARCIA DA SILVA (OAB 176725/SP)

Processo 0004020-91.2014.8.26.0374 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.O. - R.P.O. - 
Vistos. Nº de ordem 3980/2014. Fl. 15 verso: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias. Decorrido, nova 
vista à parte autora para que se manifeste. Intimem-se. - ADV: PEDRO HENRIQUE FRANCHI (OAB 283434/SP)

Processo 0004114-44.2011.8.26.0374 (374.01.2011.004114) - Procedimento Ordinário - Seguro - Lucildo Jeronimo 
dos Santos - Biosev Bioenergia Sa - - Bradesco Vida e Previdência Sa - Fls. 253/253v: mantenho a sentença atacada por 
seus próprios fundamentos, devendo a irresignação ser atacada por recurso de apelação, porquanto inexistente a omissão 
sustentada. intime-se. - ADV: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), JOSE RICARDO PELISSARI (OAB 144142/
SP), JOSE APARECIDO LIPORINI JUNIOR (OAB 230994/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), KARIN 
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PEDRO MANINI (OAB 276316/SP), JEAN CARLO PALMIERI (OAB 298709/SP), ELTON RODRIGO BRANCO (OAB 301279/SP), 
JOSE APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 308515/SP), CARLOS EDUARDO MARTINUSSI (OAB 190163/SP)

Processo 0004141-27.2011.8.26.0374 (374.01.2011.004141) - Execução de Título Extrajudicial - Daniela Aparecida 
Magalhães - Alceu Jose dos Santos - - Alfredo Jose dos Santos - Vista à parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: 
PAULO GUSTAVO GARCIA DA SILVA (OAB 279645/SP), ROBERTA CRISTINA GARCIA SILVA MARQUES (OAB 238710/SP)

Processo 0004202-77.2014.8.26.0374 - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - INSTITUTO NACIONAL DE 
METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO - MONTVEL INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ROUPAS LTDA - Vistos. 
Nº de ordem 4272/2014. Em decorrência da entrada em vigor da Lei nº 13.043, de 2014, a qual, em seu art. 144, inciso IX, 
revogou expressamente o inciso I do art. 15 da Lei nº 5.010, de 1966, extinguiu-se a competência delegada da Justiça Estadual 
em execução fiscal promovida pela União, suas autarquias e fundações públicas. Ainda, ressalte-se que a presente ação não 
está sujeita aos ditames do art. 75 da Lei 13.043, de 2014, em razão de não ter sido ajuizada perante a Justiça Estadual. Diante 
do exposto, DECLINO a competência e determino a remessa dos autos a uma das varas da Justiça Federal de Ribeirão Preto 
- SP, valendo esta decisão como informações caso seja suscitado o conflito. Intimem-se. - ADV: FABIO AUGUSTO ROSTON 
GATTI (OAB 173943/SP)

Processo 0004206-17.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - PEDRO PEREIRA DA SILVA - B.V. 
FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - Vistos. Nº de ordem 4284/2014. Providencie o autor o 
recolhimento das custas e despesas processuais referentes à distribuição da presente ação, fixando o prazo de 10 (dez) dias, 
sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Intimem-se. - ADV: DANILO JOSE CHERUTI (OAB 323326/
SP), TUFI CHAUD JÚNIOR (OAB 202880/SP)

Processo 0004236-52.2014.8.26.0374 - Inventário - Inventário e Partilha - GERALDO CARDOSO TEIXEIRA - GLAUCIA 
CABRAL DA SILVA CARDOSO - FRANCISCO CARDOSO TEIXEIRA - Providenciem-se os autores os devidos esclarecimentos 
nos termos do artigo 96, parágrafo único, incisos I e II do Código de Processo Civil . Prazo: 10 dias. - ADV: FABIO AUGUSTO 
SILVA DO AMARAL (OAB 351125/SP), MARCOS ALEXANDRE MARQUES DA SILVA (OAB 310539/SP)

Processo 0004314-46.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Obrigações - APARECIDA DE LOURDES MARTINS - 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA - Vistos. Concedo à Requerente os benefícios da Assistência 
Judiciária gratuita. Anote-se. Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ante à ausência de prova da recusa do 
hospital em realizar a cirurgia. CITE-SE, ficando o réu advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, sob pena 
de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: JULIANA RIBEIRO (OAB 322613/SP)

Processo 0004336-07.2014.8.26.0374 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Bradesco S/A - JULIANO 
FIACADORI - Providencie o autor o aditamento à inicial para fins de constar corretamente o valor atribuído à causa, nos termos 
do demonstrativo do débito de fl. 23, fixando o prazo de dez (10) dias. - ADV: LUIZ JOAQUIM BUENO TRINDADE (OAB 81762/
SP), PAULA MORENO (OAB 278535/SP), SÉRGIO LUIS FERREIRA DE MENEZES (OAB 178298/SP)

Processo 3000124-23.2013.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E.C. - L.V.O.C. - Ante o 
exposto e considerando tudo mais que do processo consta, com resolução do mérito (art. 269, I, CPC), JULGO IMPROCEDENTES 
os pedidos formulados por E.C. em sede de ação de negatória de paternidade cumulada com anulação de registro civil de 
nascimento. Sucumbente, arcará o autor com despesas processuais da parte adversa e com o pagamento de honorários 
advocatícios, fixados em R$-725,00, ressaltando que essas verbas estão com sua exigibilidade suspensas nos termos do art. 12 
da Lei nº 1.060/50. - ADV: DAVILSON DOS REIS GOMES (OAB 83117/SP), LUIS FERNANDO DE FIGUEIREDO (OAB 214353/
SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS EDUARDO STEINLE CAMARGO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO SERGIO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0035/2015
Processo 0000138-87.2015.8.26.0374 - Busca e Apreensão - Propriedade - ATÍLIO ROBERTO BELETATE - FERNANDO 

MENDONÇA FUMEIRO - Indefiro o pedido de busca e apreensão em sede liminar pleiteada pelo autor na inicial, tendo em vista 
a ausência dos pressupostos descritos no artigo 273 do CPC, ressaltando que o documento de transferência de propriedade 
do veículo (fl. 08vºs) encontra-se preenchido em nome do requerido, o que denota uma suposta negociação entre as partes, 
havendo a necessidade de dilação probatória para a instrução dos autos. Cite-se o requerido com as advertências de praxe, 
na forma pleiteada. Intime-se.(Providencie o requerente o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça em guia própria, para 
a citação do requerido) - ADV: SEBASTIAO ALVES CANGERANA (OAB 126606/SP), ROBERTO CÉSAR ROMEIRO DA SILVA 
(OAB 315122/SP)

Processo 0000240-12.2015.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Obrigações - VALDECI GARCIA DE OLIVEIRA - FAZENDA 
MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - Trata-se de ação movida por Valdeci Garcia de Oliveira em face do Município de Morro Agudo, 
objetivando a imposição de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamentos necessário ao tratamento de seu 
quadro clínico. Juntou documentos. Brevemente relatado... DECIDO. Inequívoco o direito do autor de receber o tratamento 
adequado ao caso e o dever do Estado em provê-lo (art. 196, CR88). A Administração pode optar pelo método mais eficiente 
(v.g. fornecer o medicamento similar, genérico ou não, no lugar do de marca, de maior custo), salvo quando, como no caso, há 
recomendação médica específica e justificada para determinado tratamento, medicamento, insumo et coetera, sendo iterativa 
a jurisprudência bandeirante nesse sentido. No caso, o diagnóstico e indicação dos remédios necessários ao tratamento foram 
subscritos por médico especialista (fl.16), emprestando verossimilhança à alegada necessidade terapêutica. Inerente à saúde 
humana o periculum in mora, a tutela de urgência em caráter liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, CONCEDO A 
TUTELA ANTECIPADA determinando à Fazenda do Município que forneça os medicamentos constantes no receituário de fl. 
16, ou similar (genérico ou não), por prazo indeterminado, em quantidade suficiente para no mínimo 30 dias de tratamento. 
Por fornecimento entende-se entrega em domicílio ou na “Farmacinha” gerida pela Prefeitura de Morro Agudo, onde se dará a 
retirada pelo autor ou seu representante legal, mediante apresentação de receita médica, válida por três meses ou pelo prazo 
que nela constar. Prazo: 15 (quinze) dias, a contar da intimação. Vencido o prazo sem fornecimento, incidirá multa diária no 
valor de R$-1.000,00, sem prejuízo de eventual sequestro de verbas públicas. Cite-se e intime-se a fazenda municipal. Servirá o 
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARCOS ANTONIO 
CHAVES (OAB 62413/SP)

Processo 0000738-79.2013.8.26.0374 (037.42.0130.000738) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
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Odete Maria Augusta de Souza Joaquim - Credicard Administradora de Cartões Sa - - Mastercard Brasil Sc Ltda - Fl. 224: Cite-
se a corré Credicard na forma pleiteada. - ADV: WILDINER TURCI (OAB 188279/SP), ADALBERTO TOMAZELLI (OAB 102715/
SP), TELMA CECILIA TORRANO (OAB 284888/SP), VANESSA GUAZZELLI BRAGA (OAB 284889/SP)

Processo 0001312-78.2008.8.26.0374 (374.01.2008.001312) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Mariana 
Lima Viana - - Gabriel Henrique Lima Viana - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Decisão - Interlocutória - Vistos. 
Considerando que os autos de nº 723/07 e 725/07 já estão sentenciados, promova o ofício judicial a separação dos processos, 
apensados ainda no sistema ao processo nº 887/08, tornando sem efeito, assim, a r. decisão de fl. 443. Promova o ofício 
judicial a juntada de cópias dos documentos de fls. 422/485. Cumprida a determinação, intimem-se as partes para manifestação, 
tornando os autos à conclusão. Intime-se. (fls 443: Tendo em vista a conexão entre as ações diante da identidade da causa 
de pedir, para se evitar julgamentos conflitantes, efetue-se o apensamento ao processo 2271-07 e 723-07 para julgamento 
conjunto”) - ADV - ADV VALERIA CRISTINA MERMEJO BOLÇONE OAB/SP 135873 - ADV GLORIA MAIA TEIXEIRA OAB/SP 
76424 - ADV NOEDY DE CASTRO MELLO OAB/SP 27500 - ADV AIRES VIGO OAB/SP 84934 - ADV ADRIANO AUGUSTO 
FÁVARO OAB/SP 160360 - ADV PATRICIA ULSON ZAPPA LODI OAB/SP 150264 - ADV HELOISA CERNACH AYRES SGNOLF 
OAB/SP 214124 - ADV VERONICA CATERINA BEER OAB/SP 209409 - ADV RENATA ELIAS EL DEBS OAB/SP 203813 - ADV 
LUANA STEINKIRCH DE OLIVEIRA OAB/PR 31091 - ADV ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR OAB/PR 15471 - ADV ANDRÉIA 
SALGUEIRO SCHENFELDER SALLES OAB/PR 33086 - ADV PATRÍCIA CARLA DE OLIVEIRA PINTO OAB/SP 262731 - 
ADV PAULO H.L. FURTADO FILHO OAB/PR 43321 - ADV: ADALBERTO TOMAZELLI (OAB 102715/SP), DANIEL CARMELO 
PAGLIUSI RODRIGUES (OAB 174516/SP), KONRAD RONDINI DE MENDONÇA (OAB 337289/SP)

Processo 0001868-07.2013.8.26.0374 (037.42.0130.001868) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K.J.S.S. - 
W.J.S. - O requerido não foi intimado para audiência de 04.03.2015, a se realizar neste Juízo, visto que não foi localizado no 
endereço indicado nos autos. Forneçam o patrono das partes o atual endereço do requerido para sua intimação. - ADV: ANA 
CAROLINA SANDRI DE ASSIS (OAB 220792/SP), MARCOS ANTONIO CHAVES (OAB 62413/SP)

Processo 0003951-59.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Interdição - D.R.B. - P.M.M.A. - - F.P.E.S.P. - Acolho a 
manifestação da Representante do Ministério Público de fls. 32/33 como razões de decidir, uma vez que o receituário médico 
de fl. 29 não é suficiente para demonstrar a necessidade de internação do Sr. Wesley Bertolini, ressaltando ainda, que não é 
especialista na área de psiquiatria. Assim, expeça-se ofício à Secretaria de Saúde de Morro Agudo no sentido de designação 
de avaliação psiquiátrica no requerido (Wesley), com urgência. - ADV: FRANCINE FRAZÃO DA SILVA (OAB 344982/SP), JOSE 
APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 308515/SP), JOSE APARECIDO LIPORINI JUNIOR (OAB 230994/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS EDUARDO STEINLE CAMARGO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO SERGIO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0036/2015
Processo 0000021-96.2015.8.26.0374 - Divórcio Consensual - Casamento - M.G. e outro - Vistos. Nº de ordem 34/2015. 

Concedo aos autores os benefícios da Assistência Judiciária gratuita. Anote-se. Homologo por sentença o divórcio requerido 
em conjunto por MAURÍCIO GONÇALVES e NEUSA HONORATO. Os bens já foram partilhados pelos requerentes. Os filhos 
havidos no casamento são maiores e capazes, não havendo requerimento por alimentos. Ante o exposto, extingo o processo 
com resolução de mérito, acolhendo o pedido consensual das partes (art. 269, I, CPC). Após o trânsito em julgado desta, 
expeça-se mandado de averbação com as formalidades das Normas de Serviços da E. Corregedoria Geral da Justiça, que 
deverá ser cumprido gratuitamente nos termos do art. 9°, inciso II, da Lei Estadual n° 11.331, de 26/12/2002, arquivando-se o 
feito em seguida. Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se. - ADV: MAIRA MARTINS COSTA (OAB 310725/SP)

Processo 0000154-41.2015.8.26.0374 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - PSA FINANCE ARRENDAMENTO 
MERCANTIL S.A. - Mandado expedido aguardando cumprimento com o oficial de justiça Hélio Humberto de Carvalho (contato 
16 99223 6893) - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)

Processo 0000167-40.2015.8.26.0374 - Inventário - Inventário e Partilha - IVONETE APARECIDA MAGOGA BARRETO - 
Vistos. Nº de ordem 190/2015. Ratifique o patrono da Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, a representação processual, 
visto que este não subscreveu o instrumento de procuração de fl. 04, enquanto que os advogados que subscreveram o referido 
documento não receberam poderes de representação no presente feito. Intimem-se. - ADV: MARCO ANTONIO FIGUEIREDO 
FILHO (OAB 210322/SP)

Processo 0000170-92.2015.8.26.0374 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Omni S/A Credito, Financiamento 
e Investimento - Providencie a parte autora o recolhimento do remanescente referente as custas processuais (cod. 230-6) 
referente a distribuição da presente ação. Sem prejuízo, regularize-se sua representação processual, fixando o prazo de cinco 
(05) dias. - ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 0000191-68.2015.8.26.0374 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0003083-52.2014.8.26.0222 - 2ª Vara Judicial) 
- ITAÚ UNIBANCO S/A - Vistos. Nº de ordem 205/2015. Providencie o autor o recolhimento das custas e despesas processuais 
referentes à distribuição da carta precatória, bem como das diligências do Sr. Oficial de Justiça. Intimem-se. - ADV: PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0000251-75.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Obrigações - MARIA APARECIDA BERNARDO - FAZENDA 
MUNICIPAL DE MORRO AGUDO - Assim, atendendo aos critérios estabelecidos e sendo inequívoco o direito da autora, JULGO 
PROCEDENTE o pedido, e o faço para CONDENAR A FAZENDA DE MORRO AGUDO na obrigação de fazer consistente em 
fornecer à requerente MARIA APARECIDA BERNARDO os medicamentos necessários a seu tratamento, conforme decisão 
liminar de fls. 31, tudo por prazo indeterminado, enquanto perdurar sua necessidade. Por fornecimento entende-se entrega em 
domicílio ou na Farmacinha gerida pela Prefeitura de Morro, onde se dará a retirada pela autora ou seu representante legal, 
mediante apresentação de receita médica, válida por três meses ou pelo prazo que nela constar, modificando neste ponto a 
liminar ora confirmada. Sucumbente, condeno a fazenda municipal ao reembolso de eventuais despesas processuais e ao 
pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor de R$-970,00, valor que se amolda ao estabelecido no § 3º do art. 
20 do CPC. Sentença sujeita ao reexame necessário. Decorrido o prazo para processamento de eventual recurso voluntário 
das partes, subam os autos à E. Segunda Instância com as anotações de estilo. Registre-se, publique-se e intimem-se. - ADV: 
FABIO HENRIQUE MARTINS DA SILVA (OAB 218245/SP), DAVILSON DOS REIS GOMES (OAB 83117/SP)

Processo 0000263-26.2013.8.26.0374 (037.42.0130.000263) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Fabiano 
de Jesus Aroucha - Real Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, 
julgo extinta a presente execução . Expeça-se mandado de levantamento a favor do autor. Após o trânsito em julgado, arquivem-
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se os autos. PRIC. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 
118516/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP), GERSON GARCIA CERVANTES (OAB 146169/SP), LUCAS 
LOURENÇATO CÂNDIDO (OAB 287122/SP)

Processo 0000302-57.2012.8.26.0374 (374.01.2012.000302) - Outras medidas provisionais - Liminar - Diomar Devietro - 
Janaína Devietro e outro - A requerente foi devidamente intimada a dar regular andamento ao feito e não o fez (fl. 132). Com 
fundamento no artigo 267, III, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. Após o trânsito 
em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: MANOEL MARTINS PRADO (OAB 50631/SP), REINALDO SALVADOR DE 
FARIA (OAB 135963/SP), DAVILSON DOS REIS GOMES (OAB 83117/SP)

Processo 0000426-69.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - ISAURA MARTINS 
TEODORO - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE MORRO AGUDO e outro - Assim, atendendo aos critérios estabelecidos e 
sendo inequívoco o direito da autora, JULGO PROCEDENTE o pedido, e o faço para CONDENAR A FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
MORRO AGUDO na obrigação de fazer consistente em fornecer à requerente ISAURA MARTINS TEODORO os medicamentos 
necessários a seu tratamento, conforme decisão liminar de fls. 22/23 (item “b), tudo por prazo indeterminado, enquanto perdurar 
sua necessidade. Por fornecimento entende-se entrega em domicílio ou na “Farmacinha” gerida pela Prefeitura de Morro Agudo, 
onde se dará a retirada pelo autor ou seu representante legal, mediante apresentação de receita médica, válida por três meses 
ou pelo prazo que nela constar, modificando neste ponto a liminar ora confirmada. Sucumbente, condeno a fazenda estadual ao 
reembolso de eventuais despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor de R$-970,00, valor 
que se amolda ao estabelecido no § 3º do art. 20 do CPC. Sentença sujeita ao reexame necessário. Decorrido o prazo para 
processamento de eventual recurso voluntário das partes, subam os autos à E. Segunda Instância com as anotações de estilo. 
Registre-se, publique-se e intimem-se. - ADV: DAVILSON DOS REIS GOMES (OAB 83117/SP), JOSE APARECIDO LIPORINI 
JUNIOR (OAB 230994/SP)

Processo 0000445-75.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.V.A. - R.S.R. e outro 
- Vistos. Nº de ordem 571/2014. HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo a que 
chegaram as partes, constante do termo de fls. 68/71. Em consequência, julgo extinto o processo, o que faço com fundamento 
no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Homologo a desistência do prazo recursal. Sem prejuízo, oficie-se ao 
IMESC cancelando-se a perícia médica designada, caso a data ainda não tenha decorrido. Transitada em julgado, arquivem-se 
os autos, observadas as formalidades legais. Registre-se, publique-se, intimem-se e cumpra-se. Intimem-se. - ADV: LAERCIO 
JESUS LEITE (OAB 53183/SP), CARMELÚCIA GOUVEIA DOMINGOS (OAB 31956/DF), SILVESTRE LOPES MATEUS (OAB 
229300/SP), RAFAEL FRANCESCHINI LEITE (OAB 195852/SP), ADALBERTO TOMAZELLI (OAB 102715/SP), SIMONNE LIMA 
E SILVA (OAB 11499/DF)

Processo 0000651-65.2009.8.26.0374 (374.01.2009.000651) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Ministério Público - 
Sebastião Pires e outros - Esclareça a patrona do requerido Mozart, Dra. Valéria Macedo Costa, se o perito indicado pela 
mesma Sr. Carlos Eduardo de Castro procederá os trabalhos necessários para a demarcação da reserva legal. Prazo: 10 dias. 
- ADV: MANOEL MARTINS PRADO (OAB 50631/SP), MARCELO OTAVIO BAGINI (OAB 229126/SP), ANA CAROLINA SANDRI 
DE ASSIS (OAB 220792/SP), VALERIA MACEDO COSTA (OAB 86581/SP), ERICA CRISTINA DE CASTRO (OAB 238050/SP)

Processo 0001045-96.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - ROSANGELA BASSO ANTUNES - 
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA - 1. Partes legítimas e bem representadas. Inexistem nulidades a declarar ou irregularidades 
a suprir. 2. Patente o interesse de agir da autora, eis que eventual procedimento administrativo estabelecido pela seguradora 
não impede o acesso ao Poder Judiciário. 3. No mais, inexistindo outras questões processuais pendentes, e presentes os 
pressupostos de desenvolvimento válido do processo, dou o feito por saneado. 4. Fixo como pontos controvertidos: existência 
de incapacidade laborativa da autora (total ou parcial). Em caso positivo, se a incapacidade decorre de doença ou acidente. 5. 
Para dirimir a questão, defiro a produção de prova documental e pericial. 6. Expeça-se ofício ao setor de pericias da Comarca 
de Ribeirão Preto para designação de data, horário e local para proceder a perícia na autora. As partes, no prazo de cinco 
(05) dias, poderão oferecer quesitos e indicar assistentes técnicos. 7. Expeça-se ofício ao Detran conforme pleiteado a fl. 78. 
8. Oportunamente será designada audiência de instrução e julgamento caso necessário. - ADV: PAULO HENRIQUE BATISTA 
(OAB 258815/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP)

Processo 0001249-77.2013.8.26.0374 (037.42.0130.001249) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco Mercantil do 
Brasil Sa - Homologo a desistência (fl. 40) e, com fundamento no art. 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto 
o processo. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: ALEXANDRE BORGES LEITE (OAB 213111/SP), 
LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP)

Processo 0001278-64.2012.8.26.0374 (374.01.2012.001278) - Execução de Alimentos - Alimentos - E.B.L. - Vistos. Nº de 
ordem 786/2012. Diante da certidão de fl. 112, observa-se que a Requerente alterou seu domicílio sem comunicar este Juízo, 
impossibilitando sua intimação pessoal, conforme determina o art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC). Assim sendo, 
diante do desinteresse da parte autora, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 267, inciso III, do CPC. Transitada 
em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: 
FERNANDO LIMA LEAL (OAB 4300/PI), RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA (OAB 197936/SP)

Processo 0001510-08.2014.8.26.0374 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - V.H.R. - R.A.F. - 
Vistos. Nº de ordem 1616/2014. Fls. 40 verso: Satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 794, 
I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 
Registre-se. Cumpra-se. Intimem-se. - ADV: ELTON RODRIGO BRANCO (OAB 301279/SP), DAVILSON DOS REIS GOMES 
(OAB 83117/SP)

Processo 0001519-09.2010.8.26.0374 (374.01.2010.001519) - Monitória - Éssimo Quatio Filho & Quatio Ltda - O autor foi 
devidamente intimado a dar regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, e não o fez. Com fundamento no artigo 267, § 
1º, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem julgamento de mérito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos. P.R.I.C. - ADV: SERGIO HENRIQUE PACHECO (OAB 196117/SP), TIAGO DE OLIVEIRA CASSIANO (OAB 241092/SP)

Processo 0001795-74.2009.8.26.0374 (374.01.2009.001795) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Rodolfo Marcussi Fiatikoski - Telefônica Brasil Sa - Nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinta 
a presente execução . Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: DENILSON MARTINS (OAB 153940/SP), 
LUCIANA PONTES DE MENDONÇA IKEDA (OAB 170862/SP), HEBERT VINICIUS CURVELLO VENDITO (OAB 285667/SP), 
MONICA FERNANDES DO CARMO (OAB 115832/SP)

Processo 0001799-38.2014.8.26.0374 - Cumprimento de sentença - Obrigações - APARECIDA DE SOUZA GONÇALVES - 
Nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução . Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: ELTON RODRIGO BRANCO (OAB 301279/SP)

Processo 0001965-85.2005.8.26.0374 (374.01.2005.001965) - Outros Feitos não Especificados - Município de Morro Agudo 
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- Diante da ausência de embargos pelo executado (fl. 255), tem-se por correto o valor do débito apontado nos cálculos de fl. 
249. Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício requisitório nos termos da Resolução 258 do Conselho da Justiça Federal. 
P.R.I.C. - ADV: ANA CAROLINA SANDRI DE ASSIS (OAB 220792/SP), DAVILSON DOS REIS GOMES (OAB 83117/SP)

Processo 0001987-65.2013.8.26.0374 (037.42.0130.001987) - Procedimento Ordinário - Guarda - F.C.S. - Vistos. Fls. 71/72: 
Conheço os Embargos de Declaração e lhes dou provimento para modificar a r. Sentença de fl. 68, acrescentando em seu 
dispositivo: “Uma vez que a guarda da infante já foi deferida à Juliana Ferreira Campos, Autos nº 332-24.14, em decisão que 
transitou em julgado, verifico ilegitimidade de parte passiva com relação a este pedido, razão pela qual JULGO EXTINTO o 
processo com fundamento no art. 267, VI, CPC. O feito prosseguirá em relação ao menor Carlos Eduardo Campos dos Santos. 
Após a publicação, manifeste-se a parte Autora, requerendo o que entender de direito”. Publique-se. Registre-se. Intime-se. - 
ADV: TIAGO AMBRÓSIO ALVES (OAB 194322/SP)

Processo 0001995-76.2012.8.26.0374 (374.01.2012.001995) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Sarri & Sarri Ltda Me - Banco Santander Sa e outro - Diante da concordância manifestada pelas partes, HOMOLOGO, 
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de fls. 145/146, julgando extinto o processo com fundamento no artigo 
269, inciso III, do Código de Processo Civil. Custas finais devidas e a cargo da parte requerida. Ao contador para cálculo, sendo 
que deverá ser recolhida no prazo de trinta (30) dias. No silêncio, inscreva-se a dívida. Após o trânsito em julgado, arquivem-
se os autos. PRIC. - ADV: FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/
SP), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), BRUNO CESAR VICARI DE OLIVEIRA (OAB 251778/SP), FÁBIO 
ALOISIO OKANO (OAB 191539/SP)

Processo 0002066-44.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002066) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Daycoval 
Sa - Mandado expedido aguardando cumprimento com o oficial de justiça Hélio Humberto de Carvalho (contato 16 99223 6893) 
- ADV: MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)

Processo 0002107-74.2014.8.26.0374 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Roberto Antonio da Silva - Diante da 
manifestação do exequente de fl. 32vºs, aguarde-se o resultado da ação de embargos. - ADV: RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA 
KURIHARA (OAB 197936/SP), PAULO GUSTAVO GARCIA DA SILVA (OAB 279645/SP)

Processo 0002173-54.2014.8.26.0374 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO PECÚNIA S/A - Mandado 
expedido aguardando cumprimento com o oficial de justiça André Luis (contato 16 99194 6548) - ADV: GUSTAVO PASQUALI 
PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0002212-22.2012.8.26.0374 (374.01.2012.002212) - Execução Fiscal - Impostos - União - Reginaldo de Oliveira 
Pereira - Nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução . Após o trânsito em 
julgado, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: MARCOS ALEXANDRE MARQUES DA SILVA (OAB 310539/SP), LAIS CLAUDIA 
DE LIMA (OAB 259629/SP)

Processo 0002220-28.2014.8.26.0374 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - LEONIDES DIAS DOS 
SANTOS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE e outro - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido (art. 269, I, 
CPC). Sem condenação em verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09. Registre-se, publique-se e 
intime-se. - ADV: ADRIANO AUGUSTO FÁVARO (OAB 160360/SP), DAVILSON DOS REIS GOMES (OAB 83117/SP)

Processo 0002345-69.2009.8.26.0374 (374.01.2009.002345) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Panamericano Sa 
- Diante do teor constante no aviso de recebimento de fl. 81 mencionando que a autora mudou-se de endereço, bem como a 
inexistência de comunicação nos autos quanto ao atual endereço, e, que a sua intimação via edital será inócua, com fundamento 
no artigo 267, III e parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de mérito. Após o trânsito 
em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 0002452-40.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Seguro - ROSANGELA DE SOUZA - BRADESCO VIDA 
E PREVIDÊNCIA - Diante da concordância manifestada pelas partes, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, o acordo de fls. 167/170, julgando extinto o processo com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo 
Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), ANA 
RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), MÁRCIA MOREIRA GARCIA DA SILVA (OAB 176725/SP)

Processo 0002480-18.2008.8.26.0374 (374.01.2008.002480) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Marcílio 
Cardoso - Maria Madalena Antônio Lopes - Fl. 142vºs: Defiro a suspensão dos autos conforme pleiteado pelo exequente. - 
ADV: BRUNO CESAR VICARI DE OLIVEIRA (OAB 251778/SP), JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 260517/SP), 
VANESSA CARMANHAN MEIRELLES (OAB 281279/SP), FÁBIO ALOISIO OKANO (OAB 191539/SP)

Processo 0002525-12.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.P. - Vistos. Nos termos da Portaria nº 01/2006 
deste juízo, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o ACORDO PARCIAL a que chegaram as 
partes, constante do termo de fl. 25, entre os quais ficou estabelecido, a título de pensão alimentícia, a importância equivalente 
a 1/3 do salário mínimo vigente (hoje equivalente a R$-263,00). A presente ação prosseguirá com relação à guarda do filho 
menor. Aguarde-se o prazo legal para eventual oferecimento de resposta, contado da data da audiência de conciliação (fl. 16). 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. *** À RÉPLICA, NO PRAZO DE DEZ DIAS *** - ADV: MARCO ANTONIO FIGUEIREDO 
FILHO (OAB 210322/SP), VICENTE DE PAULA DE OLIVEIRA (OAB 253514/SP)

Processo 0002571-98.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.C.S. - Vistos. Nº de 
ordem 2661/2014. Fl. 17: A Requerente apresentou pedido de desistência da ação. Desnecessária concordância do Requerido, 
pois não chegou a ser citado. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência formulada, em razão do que julgo extinto o processo, 
com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, revogando a fixação de alimentos provisórios deferida 
anteriormente (fl. 14). Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Registre-
se. Intime-se. Cumpra-se. Intimem-se. - ADV: JOSE APARECIDO LIPORINI JUNIOR (OAB 230994/SP)

Processo 0002650-48.2012.8.26.0374 (374.01.2012.002650) - Procedimento Sumário - Obrigações - Luis Fernando Savioli - 
Mapfre Seguros - Vistos. Fls. 186/187: Conheço os Embargos de Declaração e lhes dou provimento para modificar a r. Sentença 
de fl. 169/171, acrescentando em seu dispositivo: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE os pedidos do Autor LUIS FERNANDO 
SAVIOLI em face de MAPFRE SEGUROS S.A para Condenar ao pagamento da indenização no valor de R$-22.621,37 (valor do 
bem descontado o valor do prêmio) acrescido de juros legais de 1% a.m., a partir da citação, e correção monetária, segundo 
prevê a Tabela Pratica de Atualização Monetária do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data da 
comunicação do sinistro à seguradora.”. Publique-se. Registre-se. Intime-se. - ADV: ZÉLIA DA SILVA FOGAÇA LOURENÇO 
(OAB 159340/SP), JOÃO REALINO NETO (OAB 179076/SP), MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP), PAULO 
AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP)

Processo 0002673-23.2014.8.26.0374 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.S.M.S. - Vistos. Nos termos da 
Portaria nº 01/2006 deste juízo, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo a que 
chegaram as partes, constante do termo de fl. 16, entre os quais ficou estabelecido, a título de pensão alimentícia, a importância 
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equivalente a 1/3 do salário mínimo vigente (hoje equivalente a R$ 483,00) no período de entressafra e, no período de safra, 
a importância equivalente a 42% do salário mínimo vigente (hoje equivalente a R$-315,20). Em consequência, julgo extinto o 
processo, o que faço com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Homologo a desistência do prazo 
recursal. Custas na forma da lei. Expeça-se certidão de honorários. Oportunamente, arquivem-se os presentes autos. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: ANA CAROLINA SANDRI DE ASSIS (OAB 220792/SP)

Processo 0002824-57.2012.8.26.0374 (374.01.2012.002824) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- João Vitor das Chagas Pereira - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Nos termos do artigo 794, inciso I, 
do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente execução . - ADV: FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO 
(OAB 105400/SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), FREDERICO FRANCISCO TASCHETI (OAB 
268932/SP)

Processo 0002833-58.2008.8.26.0374 (374.01.2008.002833) - Depósito - Depósito - Banco Finasa Sa - Adalberto Aparecido 
Ferreira - Diante da concordância manifestada pelas partes, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 
acordo de fls. 124/125, julgando extinto o processo com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Após 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP), LUANA ROMEIRO LEÃO 
(OAB 262100/SP)

Processo 0003244-91.2014.8.26.0374 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ANDERSON LUIS 
DE SOUSA - Intimado a comprovar os rendimentos mensais do autor o patrono manteve-se inerte, razão pela qual indefiro a 
petição inicial, com fundamento no art. 295, inciso VI, do Código de Processo Civil. Assim sendo, julgo extinto o processo, sem 
resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso I, do Código de Processo Civil. Desde já, fica autorizado o desentranhamento 
dos documentos que instruíram a inicial, substituindo por cópias nos autos. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 
observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: FREDERICO FRANCISCO TASCHETI (OAB 268932/SP)

Processo 0003651-97.2014.8.26.0374 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - RICARDO JACINTHO 
GUIMARÃES e outro - Diante da prova documental produzida, defiro o pedido inicial. Expeça-se alvará judicial. Após o transito 
em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: MARCOS ALEXANDRE MARQUES DA SILVA (OAB 310539/SP)

Processo 0003872-85.2011.8.26.0374 (374.01.2011.003872) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material 
- Elivan Soares Santos - Santelisa Vale Bioenergia S A Unidade Mb Ltda - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 
pedidos realizados por ELIVAN SOARES SANTOS em face de LDC-SEV BIONERGIA S.A. e extingo o processo nos termos 
do artigo 269, I, CPC. Sucumbente, responderá o Autor pelas despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 
R$-790,00, corrigidos até o efetivo pagamento, pela TP-TJSP, observando a suspensão da execução nos termos do art. 12 da 
Lei nº 1.060/50, deferida a gratuidade processual (fl. 34). - ADV: JOSE APARECIDO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 308515/SP), 
JEAN CARLO PALMIERI (OAB 298709/SP), JOSE APARECIDO LIPORINI JUNIOR (OAB 230994/SP), CARLOS EDUARDO 
MARTINUSSI (OAB 190163/SP), JOSE RICARDO PELISSARI (OAB 144142/SP), ELTON RODRIGO BRANCO (OAB 301279/
SP)

Processo 0004397-67.2011.8.26.0374 (374.01.2011.004397) - Reintegração / Manutenção de Posse - Bb Leasing Sa 
Arrendamento Mercantil - Fls. 81/82: Recebo como aditamento à inicial. Providencie a serventia às necessárias retificações 
e anotações de praxe. Após, cite-se o requerido com as advertências de praxe, no endereço mencionado. - ADV: ARNOR 
SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0004419-28.2011.8.26.0374 (374.01.2011.004419) - Procedimento Ordinário - Guarda - I.A.A. - Vistos. Nos termos 
da Portaria nº 01/2006 deste juízo, HOMOLOGO, por sentença, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo a qu e 
chegaram as partes, constante do termo de fl. 25, entre os quais ficou estabelecido, a título de pensão alimentícia, a importância 
equivalente a 1/3 do salário mínimo vigente (hoje equivalente a R$-263,00). Em consequência, julgo extinto o processo, o que 
faço com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Homologo a desistência do prazo recursal. Custas 
na forma da lei. Trasladem-se cópias do termo de audiência e da presente sentença aos autos de nº 4176/2014. Expeça-
se certidão de honorários. Oportunamente, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: 
VANESSA CARMANHAN MEIRELLES (OAB 281279/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS EDUARDO STEINLE CAMARGO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO SERGIO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0038/2015
Processo 0001061-50.2014.8.26.0374 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 

A.P.N. - Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE em parte a representação contra A. P. D. 
N., sem a imposição de medida socioeducativa, por ter praticado ato infracional correspondente ao delito previsto no art. 283, 
caput, da Lei nº 11.343/06, absolvendo-o das demais acusações (art. 189, III e IV, ECA). - ADV: ADRIANO AUGUSTO FÁVARO 
(OAB 160360/SP)

Processo 0001061-50.2014.8.26.0374 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins 
- A.P.N. - Declaro de ofício, nos termos do artigo 463, I do C.P.C. a sentença de fls. 192/193, a fim de corrigir erro material 
constante na parte dispositiva relativo à tipificação penal, que passa a constar da seguinte maneira: “Ante o exposto e por 
tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE em parte a representação contra A. P. D. N., sem a imposição de 
medida socioeducativa, por ter praticado ato infracional correspondente ao delito previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, 
absolvendo-o das demais acusações (art. 189, III e IV, ECA). Considerando não ter havido controvérsia no curso do processo 
sobre a natureza ou quantidade da substância, ou sobre a regularidade do respectivo laudo, determino a incineração da droga 
apreendida na forma do art. 32, § 1º, da Lei nº 11.343/06, independentemente do trânsito em julgado. Registre-se e publique-se 
e intimem-se (observar art. 190 e §§, ECA). “ No mais, persiste a sentença tal como está lançada. Publique-se. Retifique-se o 
registro da sentença, anotando-se. Intimem-se. - ADV: ADRIANO AUGUSTO FÁVARO (OAB 160360/SP)

Processo 0001334-97.2012.8.26.0374 (374.01.2012.001334) - Cautelar Inominada - Abandono Intelectual - A.P.S.C.F. - Ante 
o exposto, EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito (art. 267, VI, CPC). O setor técnico deverá formar arquivo sigiloso 
dos relatórios produzidos, evitando-se o desarquivamento caso seja necessário consulta-los no futuro. Transitada em julgado, 
arquivem-se os autos. Registre-se, publique-se e intimem-se. - ADV: FABIO HENRIQUE MARTINS DA SILVA (OAB 218245/SP)

Processo 0002098-15.2014.8.26.0374 - Mandado de Segurança - Medida Cautelar - W.A.E.S. - Ante o exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido formulado por W. A. E. D. S., denegando-se a ordem contra ato de E. D. C. V. G.. Sem condenação 
em verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/09. Retifique-se no sistema o polo passivo, adequando-o ao 
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dispositivo. Registre-se, publique-se e intime-se. - ADV: RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA (OAB 197936/SP)
Processo 0002538-79.2012.8.26.0374 (374.01.2012.002538) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Furto (art. 155) - 

I.A.O. e outro - 1. Recebo os recursos apresentados às fls. 352 (razões fls. 372/375) e 353 (razões fls. 379/384). 2. Apresente 
o Ministério Público as contrarrazões de recurso. Int. - ADV: ZAINE SALOMÃO PEREIRA PASSOS (OAB 203290/SP), JOSE 
APARECIDO LIPORINI JUNIOR (OAB 230994/SP)

Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS EDUARDO STEINLE CAMARGO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO SERGIO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0037/2015
Processo 0000263-70.2006.8.26.0374 (374.01.2006.000263) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - 

Justiça Pública - Edvaldo Donizete Montalvão - - Marcio Rodrigues da Silva - - Junior Rufino Feitosa e outro - Vistos. Ação Penal 
nº 04/2013 Certifique-se o trânsito em julgado em relação a Edvaldo Donizete Montalvão e a Júnior Rufino Feitosa, arquivando-
se os autos em relação a eles. Quanto ao réu Márcio Rodrigues da Silva remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 
- Seção Criminal (serviço de Entrada de autos de Direito Criminal - SEJ 2.15 - Complexo Judiciário do Ipiranga - sala 40 - São 
Paulo/SP), com as nossas homenagens. Int. - ADV: ADALBERTO TOMAZELLI (OAB 102715/SP), EDER KREBSKY DARINI 
(OAB 164662/SP), ZAINE SALOMÃO PEREIRA PASSOS (OAB 203290/SP)

Processo 0000263-70.2006.8.26.0374 (374.01.2006.000263) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples 
- Justiça Pública - Edvaldo Donizete Montalvão - - Marcio Rodrigues da Silva - - Junior Rufino Feitosa e outro - Vistos. Vara 
do Júri nº 04/2013 Certifique-se a atuação do Advogado conveniado à DPESP, utilizando-se do modelo disponibilizado por 
essa Instituição. Após, cumpra-se o requerido a fls. 475, 2º parágrafo com as comunicações e anotações de praxe. Int. - 
ADV: ADALBERTO TOMAZELLI (OAB 102715/SP), EDER KREBSKY DARINI (OAB 164662/SP), ZAINE SALOMÃO PEREIRA 
PASSOS (OAB 203290/SP)

Processo 0000933-98.2012.8.26.0374 (374.01.2012.000933) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve - Justiça Pública 
- João Carlos Ferreira da Silva - - José Roberto Ferreira da Silva - Nada obstante conste no recurso de apelação interposto 
pela Promotora de Justiça (fl. 108), e nas razões (fls. 116/122) como recorrido o corréu João Carlos Ferreira da Silva, este não 
o é, conforme se depreende das próprias razões (fl. 117 último parágrafo e 119 penúltimo) e último parágrafos). Certifique-
se a atuação do Advogado (fl. 58) conforme modelo anexo ao Convênio OABSP/DPESP. Remetam-se os presentes autos ao 
Egrégio Tribunal de Justiça Seção Criminal - Serviço de Entrada de Autos de Direito Criminal SEJ 2.15 Complexo Judiciário 
do Ipiranga sala 40, com as nossas homenagens, procedendo às devidas anotações, inclusive no sistema criminal. Int. - ADV: 
JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 260517/SP)

Processo 0002903-02.2013.8.26.0374 (037.42.0130.002903/00/01) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de 
Drogas e Condutas Afins - JUSTIÇA PÚBLICA - - JUSTIÇA PÚBLICA - Gabriel Leolino de Oliveira - - Gabriel Leolino de Oliveira 
- Fl. 160: desnecessária a oitiva, reputando-a impertinente ao deslinde do feito (art. 400, § 1º, do C.P.P.). Declaro encerrada 
a instrução. Substituo o debate oral pelo oferecimento de memoriais em cartório e, para tanto, concedo o prazo de cinco dias 
para cada parte. Faça-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para apresentação de seu memorial e, após, 
ao defensor do acusado. Com a juntada dos memoriais, tornem conclusos para prolação de sentença. Intimem-se. - ADV: 
APARECIDO DONIZETI DE SOUSA SILVA (OAB 59703/SP)

Processo 0003184-89.2012.8.26.0374 (374.01.2012.003184) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Qualificado 
- Justiça Pública - Júnior César dos Santos - - Washington Luiz de Souza - Não havendo interesse na conservação da arma 
apreendida por parte do Ministério Público (fl. 210 vº), e, transcorrendo in albis o prazo para manifestação das defesas apesar 
de intimadas (fl. 211 e vº), nos termos dos §§ 1º e 3º, do artigo 509, das NSCGJ, declaro-a disponível para remessa e destruição 
pelo Exército. Oportunamente providencie a serventia o necessário. Reitere-se o ofício de fl. 207. Int. - ADV: FABIO HENRIQUE 
MARTINS DA SILVA (OAB 218245/SP), MARCOS ALEXANDRE MARQUES DA SILVA (OAB 310539/SP)

NHANDEARA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO KERLA KAREN RAMALHO DE CASTILHO MAGRINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA CRISTINA TEIXEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0009/2015
Processo 0000009-90.1994.8.26.0383 (383.01.1994.000009) - Ação Civil Pública - Dano ao Erário - M.P.E.S.P. - M.A.A.B. 

- P.M.N. e outros - Vistos. Defiro a pesquisa através do sistema Infojud, conforme requerido pelo Dr. Promotor de Justiça 
(fls. 1074). Intime-se. - ADV: CESAR AUGUSTO CARMONA (OAB 123291/SP), ANDREY MARCEL GRECCO (OAB 214247/
SP), ADRIANO JOSE CARRIJO (OAB 136725/SP), VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP), MARCIA ALIRIA DURIGAN (OAB 
127513/SP), ANTONIO LUIZ LIMA DO AMARAL FURLAN (OAB 43543/SP), ELSON TIRAPELLI (OAB 116259/SP)

Processo 0000043-98.2013.8.26.0383 (038.32.0130.000043) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
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Aparecida Helena Massimo - Instituto Nacional do Seguro Social (inss) - Vistos. Ante a ausência de impugnação específica, dou 
por encerrada a instrução processual. Intimem-se as partes a apresentação de memoriais, no prazo sucessivo de 15 dias. Int. 
- ADV: JOSÉ VENÍCIUS TRINDADE DIAS (OAB 280009/SP), ALINE ANGÉLICA DE CARVALHO (OAB 206215/SP)

Processo 0000079-77.2012.8.26.0383 (383.01.2012.000079) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Salete 
Francheto Stradioto - - Thiago José Stradioto - - Sarah Stradioto - Sebastião Martins - Vistos. Anote-se a interposição de agravo 
retido de fls. 335/351. Intimem-se os autores-agravados para apresentação contraminuta. Após, cumpra-se integralmente o 
segundo parágrafo do despacho de fls. 328, a serventia. Intime-se. - ADV: PAULO CESAR GONCALVES DIAS (OAB 103635/
SP), HERES ESTEVÃO SCREMIN (OAB 228618/SP), LUIS ROBERTO OZANA (OAB 127787/SP)

Processo 0000087-49.2015.8.26.0383 - Procedimento Sumário - Arrendamento Rural - Jerônimo Samuel da Silva - 
Açucareira Virgolino de Oliveira S/A - - Agropecuária Terras Novas S.A. - Razão assiste o peticionário de fls. 48/49. Desta forma, 
reconsidero em parte a decisão de fls. 46 para o fim de designar audiência de conciliação, para o dia 17/JUNHO/2015, ÀS 10:00 
H, sala das audiência, sito à rua Raul Cardoso de Souza n. 197, Nhandeara-sp, sendo obrigatório o comparecimento das partes 
que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. O(A) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará 
o comparecimento de seu constituinte, independentemente de intimação. CITE-SE(M) a(o)(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)(s), 
para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, e INTIME(M)-SE para comparecer(em) 
pessoalmente à audiência acima designada que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer(em)-se 
representar por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá(ão) 
apresentar a defesa que tiver(em), por escrito ou oralmente, através de advogado regularmente constituído, sob pena de serem 
presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente 
decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. - ADV: MATHEUS SAMUEL DA SILVA (OAB 268115/SP)

Processo 0000094-75.2014.8.26.0383 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
BRADESCO Financiamentos S/A - Sueli da Silva de Apolonio - Proc. 39/14 Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo 
de 30 dias, conforme requerido a fls. 66. Após, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento. Decorrido o prazo de 
cinco dias sem manifestação desta, intime-se pessoalmente, para dar andamento no feito no prazo de 48:00 horas sob pena de 
extinção. Intime(m)-se. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 0000096-45.2014.8.26.0383 - Mandado de Segurança - Licença-Prêmio - Solange Martin Galoro Alves - PREFEITO 
DO MUNICÍPIO DE FLOREAL - SP - Vistos. Recebo o recurso de apelação de fls. 89/95, em ambos os efeitos. Considerando 
a apresentação das contra-razões de fls. 97/102, encaminhe-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - São Paulo, após 
as anotações de praxe. Intime-se. - ADV: MILTON ARVECIR LOJUDICE (OAB 85476/SP), JOEL GOMES LARANJEIRA (OAB 
149491/SP)

Processo 0000141-15.2015.8.26.0383 - Divórcio Consensual - Dissolução - E.J.P. - - M.F.P.P. - Vistos. Antes da análise 
do pedido de justiça gratuita, intimem-se os autores para apresentação das duas últimas declarações do imposto de renda, 
ressaltando que no caso de isenção esta poderá ser comprovada mediante declaração escrita e assinada pelo próprio 
interessado. Intime-se. - ADV: FABIANO ANTONIO DA SILVA (OAB 274610/SP)

Processo 0000144-04.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Leonor Duran Pandim - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - FLS. 74 CIÊNCIA AS PARTES DA DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA DE LEONOR DURAN 
PANDIM, PARA O DIA 10/04/2015 ÀS 18:00 HS - CLINIMED, RUA IGUAÇU 3178, VILA MARIN - VOTUPORANGA/SP. - ADV: 
LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA (OAB 197257/SP)

Processo 0000164-68.2009.8.26.0383 (383.01.2009.000164) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material 
- Rosiclei dos Santos - - Ivete dos Santos Silva - - Maira Poliny dos Santos - Antonio Cabrera Mano Filho - - Luiz Carlos 
Fernandes - Vistos. Diante da conclusão da prova pericial judicial, bem como a manifestação da parte autora a fls. 335, intimem-
se os requeridos para manifestação, no prazo sucessivo de 10 dias, quanto ao encerramento da instrução processual. Intime-se. 
- ADV: HERMES NATAL FABRETTI BOSSONI (OAB 127266/SP), PRISCILA VALVERDE CARDOSO CAJUELA BATISTA (OAB 
277710/SP), ELCIO PADOVEZ (OAB 74524/SP), LIRNEY SILVEIRA (OAB 93641/SP)

Processo 0000173-20.2015.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo de serviço de segurado 
especial (regime de economia familiar) - Maria Angélica de Jesus Luiz - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
- Vistos. 1- Defiro a Justiça Gratuita a autora. Anote-se. 2- Para tentativa de conciliação prevista no artigo 277 do Código de 
Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.245, de 26 de novembro de 1995, designo o dia 13/MAIO/2015, às 
9:50 horas, oportunidade em que será também realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. 3- Cite-se o réu para 
apresentação de contestação. 4- Intimem-se as testemunhas arroladas pela autora deprecando-se se necessário. 5- Nos termos 
do artigo 342 do Código de Processo Civil, intime-se pessoalmente a autora para prestar depoimento pessoal, consignando 
as advertências do art. 343, parágrafos 1º e 2º, do mesmo Codex. 6- Defiro, desde já, a extração pela serventia de cópias dos 
autos, pertinentes e necessárias ao andamento do feito. 7- Concedo o benefício previsto no artigo 172, parágrafo 2º, do Código 
de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA (OAB 197257/SP)

Processo 0000175-87.2015.8.26.0383 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - LUCIDALVA ALVES 
PEREIRA SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) - Vistos. 1- Defiro a Justiça Gratuita a autora. Anote-
se. 2- Para tentativa de conciliação prevista no artigo 277 do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela 
Lei nº 9.245, de 26 de novembro de 1995, designo o dia 13/MAIO/2015, às 9:30 horas, oportunidade em que será também 
realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. 3- Cite-se o réu para apresentação de contestação. 4- Intimem-se 
as testemunhas arroladas pela autora deprecando-se se necessário. 5- Nos termos do artigo 342 do Código de Processo Civil, 
intime-se pessoalmente a autora para prestar depoimento pessoal, consignando as advertências do art. 343, parágrafos 1º e 2º, 
do mesmo Codex. 6- Defiro, desde já, a extração pela serventia de cópias dos autos, pertinentes e necessárias ao andamento 
do feito. 7- Concedo o benefício previsto no artigo 172, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ANDRÉ 
LUIZ GALAN MADALENA (OAB 197257/SP)

Processo 0000185-54.2003.8.26.0383 (383.01.2003.000185) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - 
Orisvaldo Branco - - Maria Rodrigues Gomes Branco - Prefeitura Municipal de Moncoes - Vistos. Dê-se vista ao Município de 
Monções, para manifestação sobre fls. 277. Prazo: 5 dias. Com a concordância do executado, defiro o pedido de levantamento, 
conforme requerido, expedindo-se alvará. Intime-se. - ADV: RUBENS BETETE (OAB 114762/SP), JURACI ALVES DOMINGUES 
(OAB 30636/SP)

Processo 0000191-80.2011.8.26.0383 (383.01.2011.000191) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sa - - Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Não 
Padronizados Pcgbrasil Multicarteira - Adão Cordeiro de Jesus - Vistos. Em que pese a certidão de fls. 146, expeça-se ofício 
ao IIRGD e a pesquisa através do sistema Siel, conforme já determinado na decisão de fls. 144. Intime-se. - ADV: FERNANDO 
FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP), VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP)
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Processo 0000197-48.2015.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - José Mauro Dourado Rodrigues - 
Banco do Brasil S/A - DEPRECADO: Juízo de Direito da Vara da Comarca de Brasília/DF. Vistos etc. Diante da declaração de 
isenção de imposto de renda a fls. 11, defiro a justiça gratuita ao autor. Anote-se. É certo que o requisito da irreversibilidade 
da tutela antecipada não pode ser levado ao extremo, sob pena de se inutilizar o instrumento previsto no Código de Processo 
Civil. Todavia, certo também é que o deferimento da medida sem a audiência da parte contrária é providência excepcional, 
autorizada apenas quando a citação do réu puder comprometer a eficácia da providência que se pretende. Assim, diante de 
tais circunstâncias, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado pelo autor. CITE-SE a(o) ré(u) acima qualificada(o), 
para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando 
advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, 
como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar 
as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Joao Batista de Oliveira Filho Intime-se. - ADV: 
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO (OAB 84738/SP)

Processo 0000201-52.1996.8.26.0383 (038.31.9960.000201) - Interdição - Tutela e Curatela - M.A.F.S. - M.F. - C.A.S.F. - 
Vistos. Defiro a justiça gratuita a curadora nomeada (Lei 1.060/50 cc. 7.115/83). Anote-se. Sem prejuízo, defiro a expedição de 
novo mandado de averbação (fls. 106), consignando-se que para efeito do inciso 76.1 do Provimento da CG. N. 25/2013, foi 
concedido os benefício da justiça gratuita. Após, retornem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: LUCIANO ALEX FILO (OAB 
214562/SP), FERNANDO APARECIDO DE CAMILLO (OAB 124927/SP)

Processo 0000210-57.2009.8.26.0383 (383.01.2009.000210) - Reintegração / Manutenção de Posse - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo Cdhu - Rosa de Fatima Rodrigues - Vistos. Trata-se de ação 
de Reintegração / Manutenção de Posse - Assunto Principal do Processo \<\< Nenhuma informação disponível \>\> movida por 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo Cdhu em face de Rosa de Fatima Rodrigues. 
A fls. 24/26, as partes requereram a homologação do acordo celebrado entre os mesmos. Diante da singeleza da questão, 
desnecessárias maiores considerações. Posto isto, considerando a homologação do acordo de fls. 24/26, JULGO EXTINTO 
os autos de Reintegração / Manutenção de Posse - Assunto Principal do Processo \<\< Nenhuma informação disponível \>\> 
movida por Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo Cdhu em face de Rosa de Fatima 
Rodrigues e o faço com fundamento no artigo 269, inciso III, do CPC. Oportunamente, feitas as anotações e comunicações 
de praxe, e transitada esta em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: LUIZ SÉRGIO RIBEIRO CORRÊA JÚNIOR (OAB 
220674/SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/SP)

Processo 0000213-02.2015.8.26.0383 - Procedimento Sumário - Parceria Agrícola e/ou pecuária - Vair Gastardelli - 
Agropecuária Terras Novas S.A. - - Açucareira Virgolino de Oliveira S/A - Vistos. Ante os elementos ora amealhados, verifica-
se que não restaram comprovados os requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, razão pela qual a indefiro. 
Assim concluo porque se trata de pedido genérico onde não foi informado a data da suposta colheita, bem como quem seria 
o responsável pela colheita da mesma. Para audiência de conciliação, designo o dia 16/ABRIL/2015, às 14:00 horas, sendo 
obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. O(A) 
advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento, independentemente de intimação. Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) 
réu(s) para comparecer(em) pessoalmente à audiência que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer-
se representar por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá 
apresentar a defesa que tiver por escrito ou oralmente, através de advogado regularmente constituído, sob pena de serem 
presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARCELO ALESSANDRO BORACINI DE SOUZA (OAB 237611/SP), DAYANE 
MARANGONI FROTA GOMES (OAB 317078/SP)

Processo 0000215-74.2012.8.26.0383 (383.01.2012.000215) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Maria Luzia 
Pereira Campos - Ataíde Campos - Fazenda do Estado ( Procuradoria Geral do Estado ) - Vistos. Considerando a manifestação 
da dra. Procuradora do Estado a fls. 80, para apuração do valor de transmissão judicial “causa mortis”, cumpra o(a) inventariante 
o que determina o art. 21, do Decreto-Lei n. 46.655/2002. Prazo: 30 dias. Após, apresente cópia do protocolo junto à Secretaria 
da Fazenda Estadual referente à declaração e recolhimento do ITCMD e, por conseguinte, aguarde-se a manifestação da 
Fazenda do Estado, relatando se concorda ou não com o procedimento adotado e demonstrado pela contribuinte; Sem prejuízo, 
intime-se a inventariante para regularização da representação processual dos herdeiros Creuzeli Aparecida Campos Richi, 
Márcio Ataíde Campos e Edvaine Pereira Campos. No mais, antes da análise da justiça gratuita, conforme requerido a fls. 99, 
apresente o herdeiro Edcarlos Pereira Campos as duas últimas declarações do imposto de renda, ressaltando que no caso 
de isenção esta poderá ser comprovada mediante declaração escrita e assinada pelo próprio interessado. Intime-se. - ADV: 
MARCELA LUCIANA MIZIARA GONZALEZ (OAB 104224/SP), FERNANDO AQUINO SCALIANTE (OAB 241993/SP)

Processo 0000219-09.2015.8.26.0383 - Procedimento Sumário - Parceria Agrícola e/ou pecuária - Wanderley José Cassiano 
Sant’ Anna - - Tais Maria Camargo de Moraes Sant’ Anna - Açucareira Virgolino de Oliveira S/A - - Agropecuária Terras Novas 
S.A. - Vistos. Apense-se a estes os autos da ação Cautelar (proc. 0003584-08.2014.8.26.0383). Após, retornem conclusos. 
Intime-se. - ADV: AUDRIA MARTINS TRIDICO JUNQUEIRA (OAB 138045/SP), ELCIO PADOVEZ (OAB 74524/SP)

Processo 0000220-91.2015.8.26.0383 - Procedimento Sumário - Parceria Agrícola e/ou pecuária - José Pantano - - Suely 
Mello Pantano - - Lucas Henrique Mello Pantano - Açucareira Virgolino de Oliveira S/A - - Agropecuária Terras Novas S.A. - 
Vistos. Ante os elementos ora amealhados, verifica-se que não restaram comprovados os requisitos necessários à concessão 
da tutela pretendida, razão pela qual a indefiro. Assim concluo porque se trata de pedido genérico onde não foi informado 
a data da suposta colheita (2015/2016), bem como quem seria o responsável pela colheita da mesma. Para audiência de 
conciliação, designo o dia 16/ABRIL/2015, às 14:30 horas, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de 
transigirem, poderão estar representados por prepostos. O(A) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento, 
independentemente de intimação. Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s) para comparecer(em) pessoalmente à audiência que se 
realizará neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer-se representar por preposto no caso de transigir, com poderes 
para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá apresentar a defesa que tiver por escrito ou oralmente, através 
de advogado regularmente constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial. Servirá o 
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: AUDRIA MARTINS 
TRIDICO JUNQUEIRA (OAB 138045/SP), ELCIO PADOVEZ (OAB 74524/SP)

Processo 0000221-76.2015.8.26.0383 - Procedimento Sumário - Parceria Agrícola e/ou pecuária - Suria Daher Padovezi 
- - MARIA INÊS PADOVEZI BORGES - - Carlos Daher Padovezi - - Ethel Aparecida Borges de Freitas Padovezi - - ANTONIO 
MARCELO MIRANDA - - MARIA APARECIDA PADOVEZI MIRANDA - - ANTONIO DAHER PADOVEZI - - ILOÉIA PONTES 
DOMINGUES DAHER PADOVEZI - Açucareira Virgolino de Oliveira S/A - - Agropecuária Terras Novas S.A. - Vistos. Ante 
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os elementos ora amealhados, verifica-se que não restaram comprovados os requisitos necessários à concessão da tutela 
pretendida, razão pela qual a indefiro. Assim concluo porque se trata de pedido genérico onde não foi informado a data da suposta 
colheita (2015/2016), bem como quem seria o responsável pela colheita da mesma. Para audiência de conciliação, designo o 
dia 08/ABRIL/2015, às 10:00 horas, sendo obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão 
estar representados por prepostos. O(A) advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento, independentemente de 
intimação. Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s) para comparecer(em) pessoalmente à audiência que se realizará neste Fórum, no 
endereço acima citado, ou nela fazer-se representar por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto, oportunidade em 
que, frustrada a conciliação, poderá apresentar a defesa que tiver por escrito ou oralmente, através de advogado regularmente 
constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial. Servirá o presente, por cópia digitada, 
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ELCIO PADOVEZ (OAB 74524/SP)

Processo 0000240-82.2015.8.26.0383 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - OSVALDO MENDES DO ROSÁRIO 
- Valdeci Candido da Silva - Vistos etc. Diante da declaração de isenção de imposto de renda a fls. 12, defiro a justiça gratuita 
ao autor. Anote-se. Para audiência de conciliação, designo o dia 17/JUNHO/2015, às 10:30 horas, sendo obrigatório o 
comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. O(A) advogado(a) 
do(s) autor(es) providenciará o comparecimento de seu constituinte, independentemente de intimação. CITE-SE(M) a(o)(s) ré(u)
(s) acima qualificada(o)(s), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, e INTIME(M)-
SE para comparecer(em) pessoalmente à audiência acima designada que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado, 
ou nela fazer(em)-se representar por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada 
a conciliação, poderá(ão) apresentar a defesa que tiver(em), por escrito ou oralmente, através de advogado regularmente 
constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de 
Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após 
exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): 
Dr(a). Naya Maionchi Zocal Intime-se. - ADV: NAYA MAIONCHI ZOCAL (OAB 298438/SP)

Processo 0000246-89.2015.8.26.0383 - Alvará Judicial - Compra e Venda - Sandra da Silva Souza - Vistos. Diante da 
declaração de isenção de imposto de renda de fls. 13, defiro a justiça gratuita a autora. Anote-se. Certifique-se quanto a 
existência de inventário. Após, dê-se vista ao Dr. Procurador do Estado para manifestação. Prazo: 10 dias. Intime-se. - ADV: 
ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA (OAB 197257/SP)

Processo 0000249-15.2013.8.26.0383 (038.32.0130.000249) - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - Durvalino 
Mariano de Souza - Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Vistos. Recebo os recursos de apelação do autor de fls. 
67/79 e do requerido de fls. 80/90 em ambos efeitos. Às contrarazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, Seção de Direito Privado, com nossas homenagens de estilo. Int. - ADV: ADILSON JOSÉ CHACON (OAB 
289240/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0000252-96.2015.8.26.0383 - Execução de Alimentos - Alimentos - J.C.O.M. - - D.S.O.M. - E.A.M. - DEPRECADO: 
Juízo de Direito da Vara da Comarca de Uberlândia/MG. Vistos etc. Nos termos do Convênio da Assistência Judiciária, defiro 
a justiça gratuita aos autores. Anote-se. CITE-SE o(a) devedor(a) acima qualificado(a), para os termos da ação em epígrafe, 
cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertido(a) do prazo 3 (três) dias para 
efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 1.224,00 (hum mil, duzentos e vinte e quatro reais) (devidamente atualizado e 
acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade 
de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa 
Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento 
desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Pedro de Souza Intime-se. - ADV: PEDRO DE SOUZA (OAB 252234/SP)

Processo 0000253-81.2015.8.26.0383 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - ANGELINA DEL 
PINO TOMAZ SANTOS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. 1- Defiro a Justiça Gratuita. Anote-
se. 2- Para tentativa de conciliação prevista no artigo 277 do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela 
Lei nº 9.245, de 26 de novembro de 1995, designo o dia 02/JUNHO/2015, às 13:00 horas, oportunidade em que será também 
realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. 3- Cite-se o réu para apresentação de contestação. 4- Intimem-se 
as testemunhas arroladas pela autora deprecando-se se necessário. 5- Nos termos do artigo 342 do Código de Processo Civil, 
intime-se pessoalmente a autora para prestar depoimento pessoal, consignando as advertências do art. 343, parágrafos 1º e 2º, 
do mesmo Codex. 6- Defiro, desde já, a extração pela serventia de cópias dos autos, pertinentes e necessárias ao andamento 
do feito. 7- Concedo o benefício previsto no artigo 172, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: VALDIR 
BERNARDINI (OAB 132900/SP)

Processo 0000265-95.2015.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - VINICIUS BELMIRO ALONSO 
- - MARIA EDUARDA RESENDE ALONSO - ALEXANDRE MONEGATTO - - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CLEMENTINA - 
Vistos. Diante da declaração de isenção de imposto de renda a fls. 29, defiro a justiça gratuita. Anote-se. Dê-se vista ao Dr. 
Promotor de Justiça. Intime-se. - ADV: JURACI ALVES DOMINGUES (OAB 30636/SP)

Processo 0000268-50.2015.8.26.0383 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Alfredo Trassi - Vistos. Nos termos do 
Convênio da Assistência Judiciária, defiro a justiça gratuita ao autor. Anote-se. Para os fins do artigo 1º, parágrafo 1º, da Lei 
6.858/80, oficie-se ao Instituto de Previdência solicitando certidão de inexistência de eventual dependentes habilitados, do 
falecido, bem como ser informado o valor que se encontra depositado. Sem prejuízo, certifique-se quanto a existência de 
inventário. Intime-se. - ADV: ANTONIO CEZAR SCALON (OAB 113933/SP)

Processo 0000288-41.2015.8.26.0383 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.R.P.R. - - D.M.R. - Vistos. Diante da declaração 
de isenção de imposto de renda, defiro a justiça gratuita aos autores. Anote-se. Dê-se vista ao Dr. Promotor de Justiça. Intime-
se. - ADV: JOSÉ AUGUSTO ALEGRIA (OAB 247175/SP)

Processo 0000292-78.2015.8.26.0383 (apensado ao processo 0002690-32.2014.8.26) (processo principal 0002690-
32.2014.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Atos Administrativos - M.F.S. - L.R.N. - Faço vistas dos autos ao 
impugnado para manifestar-se, em 05 dias, sobre a impugnação a Assistência Judiciária. - ADV: ANTONIO CEZAR SCALON 
(OAB 113933/SP), MARCELO ALESSANDRO BORACINI DE SOUZA (OAB 237611/SP)

Processo 0000293-63.2015.8.26.0383 - Divórcio Consensual - Dissolução - J.M.R.N.S. - - J.C.S. - Vistos. Diante das 
declarações de isenção de imposto de renda a fls. 11/12, defiro a justiça gratuita aos autores. Anote-se. Dê-se vista ao Dr. 
Promotor de Justiça. Intime-se. - ADV: MAICON ERICO TEIXEIRA DE SOUZA (OAB 317549/SP)

Processo 0000307-81.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Andréia Martins 
Oliveira Cruz - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - FLS. 96 CIÊNCIA AS PARTES DA DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA DE 
ANDRÉIA MARTINS OLIVEIRA CRUZ, PARA O DIA 08/04/2015 ÀS 18:30 HS - CLINIMED, RUA IGUAÇU 3178, VILA MARIN 
- VOTUPORANGA/SP. - ADV: ALEXANDRE ROBERTO GAMBERA (OAB 186220/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE 
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BATISTA (OAB 137095/SP), ALLAN CARLOS GARCIA COSTA (OAB 258623/SP)
Processo 0000309-85.2013.8.26.0383 (038.32.0130.000309) - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Alienação 

Judicial - Janaína Rojas Baliero de Quadros - Alexandro Ferreira de Quadros - Vistos. Trata-se de ação de Outros Procedimentos 
de Jurisdição Voluntária - Alienação Judicial movida por Janaína Rojas Baliero de Quadros em face de Alexandro Ferreira de 
Quadros. A fls. 107/108, as partes requereram a homologação do acordo celebrado entre os mesmos. Diante da singeleza 
da questão, desnecessárias maiores considerações. Posto isto e considerando a HOMOLOGO o acordo a fls. 113, e em 
consequência JULGO EXTINTO os autos Outros Procedimentos de Jurisdição Voluntária - Alienação Judicial movida por 
Janaína Rojas Baliero de Quadros em face de Alexandro Ferreira de Quadros e o faço com fundamento no artigo 269, inciso III, 
do CPC. Arbitro os honorários do(a)(s) patrono(a)(s) do(a)(s) autor(a) / requerido(a) / partes, nomeado(a)(s) pelo convênio da 
Assistência Judiciária, nos valores máximos permitidos constantes na tabela da OAB/SP. Oportunamente, feitas as anotações e 
comunicações de praxe, expeça-se certidão de honorários e arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: ELAINE CRISTINA DO CARMO 
BERNARDINI (OAB 276470/SP), LIRNEY SILVEIRA (OAB 93641/SP)

Processo 0000315-58.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Matias Barbosa de 
Oliveira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - Proc. 173/14 Vistos. Recebo a apelação da parte requerida de fls. 134/137vº 
em ambos os efeitos. Às contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado. Int. - 
ADV: MINERVINO ALVES FERREIRA (OAB 33890/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RICARDO NEVES COSTA 
(OAB 120394/SP)

Processo 0000321-65.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Saúde - Raquel Ferreira Barboza - Izabel Cristina 
Ferreira Barboza - Proc. 178/14 Vistos. Recebo a apelação da parte requerida de fls. 68/77 somente no efeito devolutivo. Às 
contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO 
BUSTOS MORENO (OAB 157627/SP), MARCELO APARECIDO GRADELLA (OAB 162939/SP)

Processo 0000336-05.2012.8.26.0383 (383.01.2012.000336) - Cumprimento de sentença - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Mara Andrea Ramos - Prefeitura Municipal de Nhandeara - Proc. 145/12 Vistos. Proceda-
se a serventia a anotação de evolução de fase na distribuição e autuação por tratar-se de cumprimento de sentença. Diante do 
depósito de fls. 144, expeça-se alvará a favor da Advogada da autora por se tratar de honorários advocatícios. Após a retirada 
do alvará deve a exequente, no prazo de trinta dias manifestar se o depósito efetuado satisfez a execução. Em caso negativo, 
deve apresentar o cálculo de eventual remanescente, sob pena de, não o fazendo, ser extinta a execução, eis que o silêncio 
será interpretado como se satisfeita estivesse. Int. - ADV: RENATA ANDREA SIQUEIRA DE CAMILO (OAB 162849/SP), VALDIR 
BERNARDINI (OAB 132900/SP)

Processo 0000336-34.2014.8.26.0383 - Procedimento Sumário - Compra e Venda - ARAKAKI MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS S.A. - Antonio Pirota Sobrinho - Proc. 194/14 Vistos. Recolhida as diligências do Oficial de Justiça, intime-se, 
pessoalmente, o executado para pagamento do débito constante de fls.58, observando-se o art. 475-J e seguintes do CPC. 
(nova redação dada pela Lei n. 11.232 de 22/12/2005), no endereço constante de fls.24. Sem prejuízo proceda-se a serventia 
a anotação de evolução de fase na distribuição e autuação por tratar-se de cumprimento de sentença. Int.(AGUARDANDO 
RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA NO VALOR DE 3 UFESPs.) - ADV: RICARDO FUMIO UEHARA (OAB 163749/SP)

Processo 0000412-58.2014.8.26.0383 - Mandado de Segurança - Suspensão - E.A.R. - P.M.M.S. - Proc. 246/14 Vistos. 
Recebo a apelação da parte requerida de fls.95/96 em ambos os efeitos. Às contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça, Seção de Direito Público. Int. - ADV: APARECIDO CARLOS SANTANA (OAB 65084/SP), JOSÉ AUGUSTO 
ALEGRIA (OAB 247175/SP), ANTONIO DE JESUS BUSUTTI (OAB 44889/SP)

Processo 0000422-44.2010.8.26.0383 (383.01.2010.000422) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Percival 
Lorenzini Villalva - Gerson Tofole - - Noble Brasil Sa - - Rodrigo Longo Bassi - Vistos. Intimem-se as partes para manifestação 
sobre o pedido de complementação de honorários periciais, bem como do laudo pericial de fls. 500/524. Prazo sucessivo: 
15 dias. Intime-se.(FLS. 500 - HONORÁRIOS COMPLEMENTARES NO VALOR EQUIVALENTE A 3 SALÁRIOS MÍNIMOS) - 
ADV: HERES ESTEVÃO SCREMIN (OAB 228618/SP), MAURO SCHEER LUIS (OAB 211264/SP), JOAO ANTONIO BUSTOS 
MORENO (OAB 31139/SP), HAROLDO VENTURA BARAUNA JUNIOR (OAB 150822/SP), PAULO CESAR GONCALVES DIAS 
(OAB 103635/SP), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR (OAB 161403/SP)

Processo 0000434-19.2014.8.26.0383 - Execução de Alimentos - Alimentos - D.H.M.L. - R.L. - Vistos. Desentranhe-se o 
ofício de fls. 60, encaminhando-se através de carta precatória, conforme requerido a fls. 63. No mais, aguarde-se o integral 
cumprimento do acordo (fls. 48). Intime-se. - ADV: PEDRO DE SOUZA (OAB 252234/SP), ALINE GONÇALVES FAUSTINO (OAB 
318491/SP)

Processo 0000446-04.2012.8.26.0383 (383.01.2012.000446) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Zelia 
Batista Capobianco dos Santos - Vistos. Prossiga-se como cumprimento de sentença, anotando-se a evolução de fase na 
Distribuição e Autuação. Em que pese a manifestação da parte autora a fls. 97, verifico que já houve sentença nos autos, 
já transitada em julgado, seguido pelo rito do artigo 475-J do CPC. Portanto, diante da ausência de penhora, conforme auto 
negativo a fls. 89/90, deê-se nova vista a exequente para manifestação. Prazo: 10 dias. Em nada sendo requerido, aguarde-se 
eventual provocação, em arquivo (artigo 475-J, parágrafo 5º do CPC). Intime-se. - ADV: JOSE LUIS TREVIZAN FILHO (OAB 
269588/SP)

Processo 0000453-93.2012.8.26.0383 (383.01.2012.000453) - Procedimento Ordinário - Bancários - Maria Soely Pereira 
- Banco Volkswagen Sa - Vistos. BANCO VOLKSWAGEN S/A apresentou Embargos de Declaração em face da decisão de 
fls.220/221. É o relatório. Fundamento e Decido. Reconheço o erro material constante da decisão de fls. 220/221. Assim, 
recebo os embargos de declaração e os acolho para determinar que onde constou na decisão embargada de fls. 220/221 que” 
Maria Soely Pereira apresentou Embargos de Declaração em face da sentença de fls. 188/191”, leia-se “Banco Volkswagen 
S/A apresentou Embargos de Declaração em face da sentença de fls. 188/191” e no tópico final para constar “Desta forma, 
NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos por BANCO VOLKSWAGEN S/A”. Int. - ADV: PAULO CESAR 
GONCALVES DIAS (OAB 103635/SP), HERES ESTEVÃO SCREMIN (OAB 228618/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI 
(OAB 71318/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)

Processo 0000540-78.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Sistema Financeiro da Habitação - VÂNER APARECIDA 
RODRIGUES DA SILVA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
CDHU - Proc. 322/14 Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as no prazo sucessivo de 
dez (10) dias. Sem prejuízo, as partes ficam advertidas que as provas requeridas e não ratificadas nessa oportunidade ficam 
desde já indeferidas, inclusive no que se refere ao pedido de depoimento pessoal. Intimem-se. - ADV: SAAD APARECIDO DA 
SILVA (OAB 274730/SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP)

Processo 0000550-93.2012.8.26.0383 (383.01.2012.000550) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Josefa Nunes de Souza - Prefeitura Municipal de Nhandeara Setor da Saúde - Vistos. 
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Prossiga-se como cumprimento de sentença, anotando-se a evolução de fase na Distribuição e Autuação. Após, retornem os 
autos conclusos para extinção. Intime-se. - ADV: VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP), ODENIR ARANHA DA SILVEIRA 
(OAB 72162/SP)

Processo 0000618-53.2006.8.26.0383 (383.01.2006.000618) - Monitória - Pagamento - Fundação Educacional de Votuporanga 
- Claudia Valéria Francisco Santos Genaro - Vistos. Proceda a serventia o desentranhamento da guia de recolhimento de fls. 
131. Sem prejuízo, defiro a pesquisa através dos sistemas Infojud e Renajud, conforme requerido a fls. 130. Intime-se. - ADV: 
ADRIANO JOSE CARRIJO (OAB 136725/SP), MARCELO CASALI CASSEB (OAB 129396/SP), MARCIA ALIRIA DURIGAN (OAB 
127513/SP), CELSO PENHA VASCONCELOS (OAB 112970/SP), LIRNEY SILVEIRA (OAB 93641/SP)

Processo 0000652-86.2010.8.26.0383 (383.01.2010.000652) - Cumprimento de sentença - Bancários - Banco do Brasil Sa - 
Neuci Aparecida Silveira Lucheti Me - Proc. 315/10. Vistos. Proceda-se a serventia a anotação de evolução de fase na distribuição 
e autuação por tratar-se de cumprimento de sentença. Considerando a manifestação de fls. 164, defiro o sobrestamento do feito 
nos termos do artigo 791, inciso III do CPC. Int. - ADV: WILLIAM CAMILLO (OAB 124974/SP)

Processo 0000666-02.2012.8.26.0383 (383.01.2012.000666) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Francisco 
José Ferreira da Silva - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, o acordo de fls. 128/129. Diante do decurso do prazo consignado no acordo, manifestem-se as partes sobre o integral 
cumprimento. Prazo sucessivo: 10 dias. No silêncio, será interpretado como integralmente cumprido o acordo. Intime-se. - ADV: 
EDGAR PEREIRA BARROS (OAB 268037/SP), MARCELO MARIN (OAB 264984/SP), LARISSA FLORES LISCIOTTO (OAB 
188507/SP), VALTER DIAS PRADO (OAB 236505/SP)

Processo 0000669-83.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - IRACI NEUZA DA SILVA 
DOMINGOS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - FLS. 114 CIÊNCIA AS PARTES DA DESIGNAÇÃO DE 
PERÍCIA DE IRACI NEUZA DA SILVA DOMINGOS, PARA O DIA 10/04/2015 ÀS 18:30 HS - CLINIMED, RUA IGUAÇU 3178, 
VILA MARIN - VOTUPORANGA/SP. - ADV: KAZUO ISSAYAMA (OAB 109791/SP), MAURICIO SIGNORINI PRADO DE ALMEIDA 
(OAB 225013/SP)

Processo 0000684-23.2012.8.26.0383 (383.01.2012.000684) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar 
e/ou Fornecimento de Medicamentos - Maurina Viana Hernandes - Município de Nhandeara Sp - Vistos. Prossiga-se como 
cumprimento de sentença, anotando-se a evolução de fase na Distribuição e Autuação. Em se tratando de execução movida em 
face da Fazenda Pública Municipal, e considerando o decurso do prazo de interposição de embargos, conforme certidão de fls. 
114, expeça-se ofício requisitório. Intime-se. - ADV: VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP), ALCEU RANGEL (OAB 75249/
SP)

Processo 0000692-29.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - IRACI TESSARI DE 
FREITAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - FLS. 79 CIÊNCIA AS PARTES DA DESIGNAÇÃO DE 
PERÍCIA DE IRACI TESSARI DE FREITAS, PARA O DIA 08/04/25015 ÀS 18:00 HS - CLINIMED, RUA IGUAÇU 3178, VILA 
MARIN - VOTUPORANGA/SP. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), GILSON VALVERDE 
DOMINGUES DA SILVA (OAB 200445/SP)

Processo 0000733-93.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria Yassuo Nunes - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - FLS. 76 CIÊNCIA AS PARTES DA DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA DE MARIA 
YASSUO NUNES, PARA O DIA 06/04/2015 ÀS 18:30 HS - CLINIMED, RUA IGUAÇU 3178, VILA MARIN - VOTUPORANGA/SP. 
- ADV: GILSON VALVERDE DOMINGUES DA SILVA (OAB 200445/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 
137095/SP)

Processo 0000755-88.2013.8.26.0383 (038.32.0130.000755) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 
203,V CF/88) - Ana Clara Batelo Joia - Instituto Nacional do Seguro Social (inss) - Vistos. Fls.110:Cumpra-se integralmente a 
determinação de fls.108. Int. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), VITOR HUGO VENDRAMEL 
NOGUEIRA (OAB 255283/SP)

Processo 0000865-10.2001.8.26.0383 (383.01.2001.000865) - Monitória - Cheque - Dimis Cesar Sgorlon - Fabio Adriano 
Docusse - Vistos. Defiro o levantamento da importância de fls. 153. Expeça-se alvará a favor do perito judicial. Após, retornem 
conclusos para ulteriores deliberações. Intime-se. - ADV: LUIZ SOARES LEANDRO (OAB 101959/SP), VICTOR CAVALIN 
PETINELLI (OAB 247901/SP), MILTON ARVECIR LOJUDICE (OAB 85476/SP)

Processo 0000883-11.2013.8.26.0383 (038.32.0130.000883) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Antonio de Freitas 
Mendonça - - Aurora Benini Mendonça - Faço vistas dos autos ao advogado nomeado para defender os interesses do alienante 
Empresa Aprazível Tratores LTDA, Dr. José de Souza Neto para manifestar-se em termos de prosseguimento.(Certifico e dou 
fé que repúblico o r. Ato ordinatório de fls. 77 em virtude de não ter constado o nome do advogado nomeado para defender 
os interesses do alienante Empresa Aprazível Tratores LTDA, Dr. José de Souza Neto.) - ADV: JOSE DE SOUZA NETO (OAB 
257230/SP), JURACI ALVES DOMINGUES (OAB 30636/SP)

Processo 0000904-84.2013.8.26.0383 (038.32.0130.000904) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) 
- Lídia da Silva Rijoli - Instituto Nacional do Seguro Social (inss) - Vistos. Recebo a apelação do autor de fls.95/105, em ambos 
os efeitos. Às contrarazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal- 3a. Região, com nossas homenagens 
de estilo. Int. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), JOSE DE SOUZA NETO (OAB 257230/
SP)

Processo 0000949-54.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - SUELI DA SILVA SANTOS 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Proc. 577/14 Vistos etc. INTIME-SE o(a) Sr(a). Perito(a) Judicial 
Luiz Furtado de Almeida Júnior a entregar o Laudo Pericial referente à ação em epígrafe, no prazo de 10 dias dias. Servirá o 
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: GUSTAVO ANTONIO 
TEIXEIRA (OAB 260383/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)

Processo 0001016-19.2014.8.26.0383 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.V. FINANCEIRA 
- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - RITA DE CÁSSIA BORGES - Proc. 626/14 Vistos. Defiro o BLOQUEIO 
pelo SISTEMA RENAJUD, mediante a apresentação do comprovante do recolhimento da respectiva taxa (R$12,20), nos termos 
do Provimento nº 1864/11 do CSM. Int. - ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP), MOISES BATISTA DE SOUZA 
(OAB 149225/SP)

Processo 0001049-14.2011.8.26.0383 (383.01.2011.001049) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 
Fornecimento de Medicamentos - Thiago Marques Izumi - Município de Nhandeara - - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. 
Intime-se a autora para comparecimento a perícia designada para o dia 13 de fevereiro de 2015,às 17:00 horas ,conforme fls. 
270. Após, retornem-me conclusos os autos . Int. - ADV: MARCELO ALESSANDRO BORACINI DE SOUZA (OAB 237611/SP), 
DAYANE MARANGONI FROTA GOMES (OAB 317078/SP), ANDRE LUIZ GARDESANI PEREIRA (OAB 197585/SP), THAIS 
DE LIMA BATISTA PEREIRA ZANOVELO (OAB 151765/SP), VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP), ROSANA MARTINS 
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KIRSCHKE (OAB 120139/SP)
Processo 0001062-76.2012.8.26.0383 (383.01.2012.001062) - Cumprimento de sentença - Tratamento Médico-Hospitalar e/

ou Fornecimento de Medicamentos - Francisca de Moura Alvarenga - Prefeitura Municipal de Nhandeara - Proc. 522/12 Vistos. 
Proceda-se a serventia a anotação de evolução de fase na distribuição e autuação por tratar-se de cumprimento de sentença. 
Diante do depósito de fls. 138, expeça-se alvará a favor do Advogado da autora por se tratar de honorários advocatícios. Após 
a retirada do alvará deve o exequente, no prazo de trinta dias manifestar se o depósito efetuado satisfez a execução. Em caso 
negativo, deve apresentar o cálculo de eventual remanescente, sob pena de, não o fazendo, ser extinta a execução, eis que 
o silêncio será interpretado como se satisfeita estivesse. Int. - ADV: VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP), FERNANDO 
SOUBHIA (OAB 123827/SP)

Processo 0001079-78.2013.8.26.0383 (038.32.0130.001079) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) 
- Genaci Batista Nunes do Nascimento - Instituto Nacional do Seguro Social (inss) - Vistos. Tendo em vista a satisfação do 
débito, e,manifestação de fls. 105/108, JULGO EXTINTA a presente ação de Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) (Execução 
de Sentença), em que figura como requerente Genaci Batista Nunes do Nascimento e outros e requerido Instituto Nacional do 
Seguro Social (inss), com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Autorizo eventual desentranhamento, se 
requerido. Feitas as anotações e comunicações de estilo, transitada esta em julgado, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: ALINE 
ANGÉLICA DE CARVALHO (OAB 206215/SP), GILSON VALVERDE DOMINGUES DA SILVA (OAB 200445/SP)

Processo 0001080-63.2013.8.26.0383 (038.32.0130.001080) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 
48/51) - Aparecida Porfiro da Cruz - Instituto Nacional do Seguro Social (inss) - Vistos. Tendo em vista a satisfação do débito, 
e,manifestação de fls. 105/108, JULGO EXTINTA a presente ação de Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) (Execução de 
Sentença), em que figura como requerente Aparecida Porfiro da Cruz e outros e requerido Instituto Nacional do Seguro Social 
(inss), com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Autorizo eventual desentranhamento, se requerido. Feitas 
as anotações e comunicações de estilo, transitada esta em julgado, arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: GILSON VALVERDE 
DOMINGUES DA SILVA (OAB 200445/SP), ALINE ANGÉLICA DE CARVALHO (OAB 206215/SP)

Processo 0001092-43.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Saúde Mental - José Custódio dos Santos - Isaias dos 
Santos - - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - V I S T O S, em saneador. Da Falta de Interesse de Agir pela 
Falta de Necessidade: falta de Demonstração da Necessidade de Internação em Hospital Psiquiátrico. Um dos pressupostos 
básico para o exercício do direito de ação é justamente o interesse da parte, consistente na necessidade de buscar o socorro 
jurisdicional diante de uma pretensão de fato resistida. No mais, processo em ordem, presentes os pressupostos processuais e 
as condições da ação. Dou o feito por saneado. Desnecessária a dilação probatória. Regularizados os autos, retornem conclusos 
para sentença. Intime-se. - ADV: GLÁUCIA DE MARIANI BULDO (OAB 203090/SP), JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS (OAB 
255756/SP), ALCEU RANGEL (OAB 75249/SP)

Processo 0001125-67.2013.8.26.0383 (apensado ao processo 0002843-41.2009.8.26) (processo principal 0002843-
41.2009.8.26) (038.32.0130.001125/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Manuel Goncalves 
Pena - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Arquivem-se os presentes autos, prosseguindo-se nos autos principais, 
em apenso. Intime-se. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), GERALDO FERNANDO TEIXEIRA 
COSTA DA SILVA (OAB 164549/SP), JOSE MARQUES (OAB 80704/SP)

Processo 0001155-05.2013.8.26.0383 (038.32.0130.001155) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Regina Nogueira 
Ayub - Amin Ayub - - Rita Cássia Nogueira Ayub - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 90(noventa) dias, 
conforme requerido a fls. 50. Após, manifeste-se a inventariante em termos de prosseguimento. Decorrido o prazo de cinco dias 
sem manifestação desta, intime-se pessoalmente, para dar andamento no feito no prazo de 48:00 horas sob pena de remoção. 
Intime(m)-se. - ADV: APARECIDA FRANCO AGOSTINI DE SOUZA (OAB 213093/SP)

Processo 0001204-27.2005.8.26.0383 (383.01.2005.001204) - Outros Feitos não Especificados - Minervino Alves Ferreira 
- Banco do Brasil Sa - Vistos. Prossiga-se como cumprimento de sentença, anotando-se a evolução de fase na Distribuição e 
Autuação. No mais, cumpra-se o v. Acórdão. Dê-se vista ao autor para requerer o que de direito. Prazo: 10 dias. Intime-se. - 
ADV: MINERVINO ALVES FERREIRA (OAB 33890/SP), ANTONIO GUERCHE FILHO (OAB 112769/SP)

Processo 0001215-80.2010.8.26.0383 (383.01.2010.001215) - Cumprimento de sentença - Álcool Brasil Intermediações Ltda 
- Manoel Natal Rodrigues Epp auto Posto Avenida - Real Fácil Intermediações Ltda - Proc. 542/10. Vistos. Firmada a petição de 
fls.157/159, intime-se o executado na pessoa de seu Advogado, para pagamento do débito no valor de R$.16.895,96 (Dezesseis 
Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos), observando-se o art. 475-J e seguintes do CPC. (nova 
redação dada pela Lei n. 11.232 de 22/12/2005), no endereço constante de fls.24. Sem prejuízo proceda-se a serventia a 
anotação de evolução de fase na distribuição e autuação por tratar-se de cumprimento de sentença. Int. - ADV: MARCOS 
ALEXANDRE BELATTI (OAB 197127/SP), LUIZ ANTONIO FERREIRA MATEUS (OAB 68169/SP), ANDRE LUIZ MATEUS (OAB 
254235/SP)

Processo 0001244-04.2008.8.26.0383 (383.01.2008.001244) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Não Padronizados Pcgbrasil Multicarteira - Luis Alves de Souza 
- Vistos. Trata-se de ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária movida por Fundo de Investimento Em Direitos 
Creditorios Não Padronizados Pcgbrasil Multicarteira em face de Luis Alves de Souza. A fls. 148, o D. Patrono da parte autora 
pediu a desistência da ação. Diante da singeleza da questão, desnecessárias maiores considerações. Posto isto, e considerando 
a inexistência de custas em aberto (fls. 150), JULGO EXTINTA a presente ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária 
movida por Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Não Padronizados Pcgbrasil Multicarteira em face de Luis Alves 
de Souza e o faço com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, revogo a liminar 
concedida a fls. 16. Deixo de determinar a expedição de ofício ao Detran, uma vez que houve determinação judicial nos autos 
de bloqueio do veículo. Ato incompatível com o direito de recorrer, nos termos do art. 503, § único, do Código de Processo 
Civil, transitando em julgado a sentença neste ato. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: MARCELO 
TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), EDGAR PEREIRA BARROS (OAB 268037/SP), DANIEL BARBOSA MAIA (OAB 
32483/PR), IDAMARA ROCHA FERREIRA (OAB 14153/PR), SABRINA MIRANDA BRITO (OAB 300548/SP), ALESSANDRO 
MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)

Processo 0001260-45.2014.8.26.0383 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - LOURDES FERRAREZI SILVA - Maria 
José Silva Malerba - - Luciana Rosa Silva - Ozorio Silva - Proc. 803/14 Vistos. Recebo a petição de fls. 57/58 como aditamento 
a inicial. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 15 dias, conforme requerido a fls. 57. Após, manifeste-se a parte autora 
em termos de prosseguimento. Decorrido o prazo de cinco dias sem manifestação desta, intime-se pessoalmente, para dar 
andamento no feito no prazo de 48:00 horas sob pena de remoção. Intime(m)-se. - ADV: ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA (OAB 
197257/SP)

Processo 0001288-47.2013.8.26.0383 (038.32.0130.001288) - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Oledina Silva de 
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Almeida - Vistos.Trata-se de ação de Alvará Judicial movida por Oledina Silva de Almeida .A fls. 45, o D. Patrono da parte autora 
pediu a intimação pessoal da requerente e no silêncio da mesma requereu a desistência da ação.A autora foi devidamente 
intimada às fls. 51, mas não se manifestou..Diante da singeleza da questão, desnecessárias maiores considerações.Posto isto, 
JULGO EXTINTA a presente ação de Alvará Judicial movida por Oledina Silva de Almeida e o faço com fundamento no artigo 
267, inciso VIII, do Código de Processo Civil.P.R.I. - ADV: VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP)

Processo 0001310-42.2012.8.26.0383 (383.01.2012.001310) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Maria José Vieira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo a apelação da autora de fls.119/130 
em ambos efeitos. Às contrarazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal- 3a. Região, com nossas 
homenagens de estilo. Int. - ADV: RUBENS BETETE (OAB 114762/SP), ALINE ANGÉLICA DE CARVALHO (OAB 206215/SP), 
GUILHERME CANECCHIO (OAB 299891/SP), HERMES WAGNER BETETE SERRANO (OAB 302059/SP)

Processo 0001332-66.2013.8.26.0383 (038.32.0130.001332) - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) 
- Tamires dos Santos Gondek - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo a apelação da autora de fls.93/107 
em ambos efeitos. Às contrarazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal- 3a. Região, com nossas 
homenagens de estilo. Int. - ADV: MONIQUE THEREZA PACHECO CAMPOFREDO CAVALINI ELIAS (OAB 328262/SP), ALINE 
ANGÉLICA DE CARVALHO (OAB 206215/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), ANDRÉ LUIZ 
GALAN MADALENA (OAB 197257/SP)

Processo 0001333-08.2000.8.26.0383 (383.01.2000.001333) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Maria de 
Lourdes Morial Rossignolo - Mario Rossignolo - Aparecida Alais Rossignolo Moreno e outros - Vistos. Anote-se a regularização 
da representação processual de fls. 310. Sobre o pedido de adjudicação de fls. 308/309, dê-se vista ao inventariante, ao Dr. 
Procurador do Município de Nhandeara e ao Dr. Procurador do Estado. Prazo sucessivo: 10 dias. Após, retornem conclusos para 
decisão. Intime-se. - ADV: LAERTE BUSTOS MORENO (OAB 107543/SP), APARECIDA FRANCO AGOSTINI DE SOUZA (OAB 
213093/SP), ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA (OAB 197257/SP), KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES (OAB 167929/SP), 
VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP), ELEXANDRE CEZAR ROSSIGNOLO (OAB 144155/SP), ELSON TIRAPELLI (OAB 
116259/SP), MARCELA LUCIANA MIZIARA GONZALEZ (OAB 104224/SP)

Processo 0001341-04.2008.8.26.0383 (383.01.2008.001341) - Procedimento Ordinário - Dano Ambiental - Ministerio Publico 
do Estado de Sao Paulo - Jose Ricardo Scatolin - Vistos. Defiro a cota do Dr. Promotor de Justiça (fls. 170). Oficie-se a 
Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, conforme requerido. Intime-se. - ADV: JOAO REINALDO SEREZINI (OAB 138587/
SP)

Processo 0001346-16.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Nelson de Freitas - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - FLS. 56 CIÊNCIA AS PARTES DA DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA DE 
NELSON DE FREITAS, PARA O DIA 01/04/2015 ÀS 18:30 HS - CLINIMED, RUA IGUAÇU 3178, VILA MARIN - VOTUPORANGA/
SP. - ADV: GILSON VALVERDE DOMINGUES DA SILVA (OAB 200445/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 
137095/SP)

Processo 0001348-83.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - JOÃO VITOR MAGRINI 
DOS SANTOS - - MAYARA REGINA MAGRINI DO SANTOS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Proc. 
832/14 Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as no prazo sucessivo de dez (10) 
dias. Sem prejuízo, as partes ficam advertidas que as provas requeridas e não ratificadas nessa oportunidade ficam desde já 
indeferidas, inclusive no que se refere ao pedido de depoimento pessoal. Intimem-se. - ADV: FRANCISCO MARTINS DE SOUZA 
NETO (OAB 325389/SP), GUSTAVO LAZARO PEREIRA (OAB 314620/SP), ELIEVERSON CIRILO ZANFOLIN (OAB 323879/
SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)

Processo 0001372-48.2013.8.26.0383 (038.32.0130.001372) - Monitória - Cheque - Rafael Forti Mareto Me - Marcos Roberto 
Perissato - Vistos. Aguarde-se a devolução da carta precatória expedida a fls.42, pelo prazo de 30(trinta) dias. Int. - ADV: 
DOUGLAS MONTEIRO (OAB 120730/SP)

Processo 0001406-57.2012.8.26.0383 (383.01.2012.001406) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Waldecir Matias de Oliveira - Fazenda Pública Municipal de Nhandeara - Faço vistas dos 
autos as partes para manifestarem-se sobre a petição e o ofício juntados aos autos as fls. 139/142. (DEPÓSITO JUDICIAL NO 
VALOR DE R$ 785,29) - ADV: PAULO CESAR GONCALVES DIAS (OAB 103635/SP), VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP)

Processo 0001409-46.2011.8.26.0383 (383.01.2011.001409) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Finama Administradora de Consórcio Ltda - Rogério Aparecido de Campos - Vistos. Prossiga-se como cumprimento 
de sentença, anotando-se a evolução de fase na Distribuição e Autuação. Proceda a serventia a abertura do 2º (segundo) 
volume dos autos, a partir de fls. 200. Intime-se a exequente para atualização do débito. Prazo: 10 dias. Após, intime-se o 
executado, para, no prazo de 5 dias para indicação de bens livres para penhora, conforme requerido a fls. 202. Intime-se. - ADV: 
JOSÉ AUGUSTO ALEGRIA (OAB 247175/SP), MILTON JOSE FERREIRA DE MELLO (OAB 67699/SP)

Processo 0001465-74.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Airton Frata - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - FLS. 120 CIÊNCIA AS PARTES DA DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA DE AIRTON FRATA, 
PARA O DIA 13/04/2015 ÀS 18:30 HS - CLINIMED, RUA IGUAÇU 3178, VILA MARIN - VOTUPORANGA/SP. - ADV: JOSE 
MARQUES (OAB 80704/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)

Processo 0001472-37.2012.8.26.0383 (383.01.2012.001472) - Procedimento Ordinário - Guarda - T.P.P. - T.C. - Vistos. 
Diante da comunicação da renúncia informado pelo Dr. Rodrigo José Filiar a fls.90/97 , oficie-se a OAB, solicitando a nomeação 
de novo advogado a requerida. Com a nomeação, dê-se-lhe vista dos autos. Prazo: 10 dias. Fixo os honorários advocatícios 
ao Dr. Rodrigo José Filiar, no valor máximo permitido da tabela da OAB, para o caso. Expeça-se certidão. Int. - ADV: JOSE DE 
SOUZA NETO (OAB 257230/SP), RODRIGO JOSE FILIAR (OAB 302399/SP)

Processo 0001497-36.2001.8.26.0383 (383.01.2001.001497) - Procedimento Ordinário - Licitações - Artur Pereira Rosa - 
Municipio de Moncoes - Vistos. Considerando a informação de fls. 258, intime-se o Dr. Procurador do autor para regularização 
da sua representação processual. Prazo: 10. Intime-se.(Fls 258 - Informação sobre poderes do Dr. Ângelo Aparecido Biazi) - 
ADV: ANGELO APARECIDO BIAZI (OAB 95422/SP), VICENTE AUGUSTO BAIOCHI (OAB 147865/SP), RUBENS BETETE (OAB 
114762/SP)

Processo 0001549-46.2012.8.26.0383 (383.01.2012.001549) - Seqüestro - Improbidade Administrativa - Ministério Público 
do Estado de São Paulo - Andreossi Construções e Empreendimentos Ltda - - José Luis Andreossi - - Fabrício Menezes 
Marcolino - - Gilberto de Grande - Vistos. Anote-se a juntada do substabelecimento de fls. 2089, intimando-se o dr. Advogado 
para comprovação do recolhimento da taxa-CPA. Certifique a serventia quanto a citação e prazo de contestação, conforme 
requerido pelo Dr. Promotor de Justiça (fls. 2086). Após, defiro carga dos autos, conforme requerido a fls. 2088, pelo prazo de 
5 dias. Intime-se. - ADV: ORLANDO LEANDRO DE PAULA FULGENCIO (OAB 285007/SP), ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA 
(OAB 197257/SP), GARDNER GONÇALVES GRIGOLETO (OAB 186778/SP), YUKI HILTON DE NORONHA (OAB 316046/SP)
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Processo 0001570-51.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Adão Luiz de Souza - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - FLS. 48 CIÊNCIA AS PARTES DA DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA DE ADÃO 
LUIZ DE SOUZA, PARA O DIA 01/04/2015 ÀS 18:00 HS - CLINIMED, RUA IGUAÇU 3178, VILA MARIN - VOTUPORANGA/SP. 
- ADV: MAURICIO SIGNORINI PRADO DE ALMEIDA (OAB 225013/SP), ANDREZA LOJÚDICE MASSUIA INÁCIO (OAB 190580/
SP)

Processo 0001592-80.2012.8.26.0383 (383.01.2012.001592) - Inventário - Inventário e Partilha - Luis Gonzaga Caetano - 
João Horácio Caetano - Fazenda Pública do Estado de São Paulo Procurador Geral do Estado - Vistos. Defiro o sobrestamento 
do feito pelo prazo de 60(sessenta) dias, conforme requerido às fls. 60/61. Após, manifeste-se a inventariante em termos 
de prosseguimento. Int. - ADV: MARISA APARECIDA ZANARDI (OAB 145412/SP), MARCELA LUCIANA MIZIARA GONZALEZ 
(OAB 104224/SP)

Processo 0001594-79.2014.8.26.0383 - Execução de Alimentos - Alimentos - I.L.B.R. - - I.L.R. - N.R. - Vistos etc. 
DEPRECADO: Juízo de Direito da Vara da Comarca de BILAC /SP. CITE-SE o(a) devedor(a) acima qualificado(a), para 
os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando 
advertido(a) do prazo 3 (três) dias para efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 1.151,16 (hum mil, cento e cinquenta e 
um reais e dezesseis centavos) (devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou 
comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá a presente decisão, por 
cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se 
determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Marcos Rogerio Jacomine Intime-se. - 
ADV: MARCOS ROGERIO JACOMINE (OAB 158413/SP)

Processo 0001600-86.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - MARIA LUIZA GARBIM DE 
OLIVEIRA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - FLS. 121 CIÊNCIA AS PARTES DA DESIGNAÇÃO DE 
PERÍCIA DE MARIA LUIZA GARBIM DE OLIVEIRA, PARA O DIA 06/03/2015 ÀS 18:30 HS - CLINIMED, RUA IGUAÇU 3178, 
VILA MARIN, VOTUPORANGA/SP. - ADV: RUBENS BETETE (OAB 114762/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA 
(OAB 137095/SP)

Processo 0001601-71.2014.8.26.0383 - Cumprimento de sentença - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Maria Alves da 
Silva - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Proc. 1018/14 Vistos. Proceda-se a serventia a anotação de 
evolução de fase na distribuição e autuação por tratar-se de cumprimento de sentença Ante a concordância do autor às fls. 
141, cite-se o requerido nos termos do artigo 730 do CPC. Decorrido o prazo, sem manifestação e apresentação de embargos 
à execução pelo requerido, certifique-se o prazo do decurso do prazo para oferecimento de recurso e oficie-se ao Eg. Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região, requisitando o pagamento. Efetuado o depósito, cientifique-se pessoalmente o(a) autor(a), 
inclusive do valor depositado, e, após, expeça-se alvará de levantamento em nome do(a) Procurador(a) da parte, o qual detém 
poderes expressos para receber e dar quitação, conforme instrumento de mandato juntado aos autos. Após a retirada do alvará 
deve o(a) autor(a) exequente, no prazo de trinta dias manifestar se o depósito efetuado satisfez a execução, Em caso negativo, 
deve apresentar o cálculo de eventual remanescente, sob pena de, não o fazendo, ser extinta a execução, eis que o silêncio será 
interpretado como se satisfeita estivesse. Int. - ADV: PAULO CESAR GONCALVES DIAS (OAB 103635/SP), HERES ESTEVÃO 
SCREMIN (OAB 228618/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)

Processo 0001657-41.2013.8.26.0383 (038.32.0130.001657) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Maria do Carmo Rodrigues - Prefeitura Municipal de Nhandeara Sp - Vistos. Feitas as 
anotações e comunicações de estilo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça - Seção de Direito Privado - São 
Paulo. Intime-se. - ADV: ALCEU GARCIA MARQUES (OAB 325767/SP), VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP)

Processo 0001678-80.2014.8.26.0383 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.V. FINANCEIRA 
- CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - Valdinei Messias da Silva - Vistos. Defiro o requerimento de conversão 
(fls. 39/40) e, com fundamento no artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/69, com redação da Lei n. 6071/74, converto a ação de busca 
e apreensão em depósito. Efetuem-se as necessárias anotações, inclusive no Distribuidor, retificando-se a autuação. Cite-se o 
devedor, na forma do artigo 902 do Código de Processo Civil, para, em 5 (cinco) dias: a) entregar a coisa, depositá-la em juízo 
ou consignar o valor do débito. b) contestar a ação (CPC, artigo 902, II). Consigne-se no mandado que, não contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, artigos 285 e 319). Defiro os benefícios do artigo 
172, §2º do Código de Processo Civil. Antes da análise da expedição de ofício a Ciretran, esclareça a autora se pretende o 
bloqueio do veículo para transferência, licenciamento e circulação. Prazo: 10 dias. Intime-se.(AGUARDANDO RECOLHIMENTO 
DA DILIGÊNCIA NO VALOR DE 3 UFESPs.) - ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP), MOISES BATISTA DE SOUZA 
(OAB 149225/SP)

Processo 0001715-10.2014.8.26.0383 - Execução de Alimentos - Alimentos - G.R.B. - C.B. - Proc. 1125/14 Vistos. Firmada 
a petição de fls.23/30, manifeste-se o autor sobre a justificativa apresentada. Int. - ADV: PAULO BICUDO (OAB 78789/SP), 
SIDNEY PAULA GONÇALVES (OAB 253476/SP)

Processo 0001719-81.2013.8.26.0383 (038.32.0130.001719) - Dúvida - Registro de Imóveis - Agropecuária Saltinho da 
Boa Vista Ltda - Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nhandeara - Vistos. Recebo a apelação do autor de 
fls.77/91 em ambos efeitos. Às contrarazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
com nossas homenagens de estilo. Int. - ADV: EDUARDO PEREIRA DA CUNHA (OAB 258112/SP)

Processo 0001721-17.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - NELSON 
FERREIRA DE SOUZA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Proc. 1127/14 Vistos. Especifiquem as partes 
as provas que pretendem produzir, justificando-as no prazo sucessivo de dez (10) dias. Sem prejuízo, as partes ficam advertidas 
que as provas requeridas e não ratificadas nessa oportunidade ficam desde já indeferidas, inclusive no que se refere ao pedido 
de depoimento pessoal. Intimem-se. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), RUBENS BETETE 
(OAB 114762/SP)

Processo 0001769-44.2012.8.26.0383 (383.01.2012.001769) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Nair 
Alves Ribeiro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo a apelação do requerido de fls.150/152 em ambos 
efeitos. Às contrarazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal- 3a. Região, com nossas homenagens de 
estilo. Int. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP)

Processo 0001856-29.2014.8.26.0383 - Inventário - Inventário e Partilha - Ana Martinez Heinst Gitti - José Martinez 
Blasques - Proc. 1214/14 Vistos. Cumpra-se integralmente a inventariante a decisão de fls.21/vº. Int. - ADV: ANDRÉ LUIZ 
GALAN MADALENA (OAB 197257/SP)

Processo 0001884-31.2013.8.26.0383 (038.32.0130.001884) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Bernadete Dourado de Souza Gonçalves - Faço vistas dos autos a parte 
autora para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo da carta precatória. (“O Oficial de Justiça deixou de proceder 
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à apreensão e depósito do bem em mãos do autor, por não ter localizado o veículo marca GM, modelo Astra HB Advantag, 
placa DNL 8489, tampouco a requerida Bernadete Dourado de Souza Gonçalves, pois não reside naquele local.”) - ADV: OLAVO 
PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 49142/SP)

Processo 0001900-58.2008.8.26.0383 (383.01.2008.001900) - Procedimento Ordinário - Raimunda Maria dos Santos Costa 
- Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Ciência a autora da implantação do benefício a fls.148. Intime-se o requerido para 
apresentação do cálculo dos atrasados, dando-se vista a autora para manifestação. Ato contínuo, cite-se o requerido nos termos 
do artigo 730 do CPC. Em sendo caso de precatório, nos termos do artigo 100 da CF, deverá o requerido informar a existência 
de compensação. Decorrido o prazo, sem manifestação e apresentação de embargos à execução pelo requerido, certifique-se o 
prazo do decurso do prazo para oferecimento de recurso e oficie-se ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, requisitando 
o pagamento. Efetuado o depósito, cientifique-se pessoalmente o(a) autor(a), inclusive do valor depositado, e, após, expeça-se 
alvará de levantamento em nome do(a) Procurador(a) da parte, o qual detém poderes expressos para receber e dar quitação, 
conforme instrumento de mandato juntado aos autos. Após a retirada do alvará deve o(a) autor(a) exequente, no prazo de 
trinta dias manifestar se o depósito efetuado satisfez a execução, Em caso negativo, deve apresentar o cálculo de eventual 
remanescente, sob pena de, não o fazendo, ser extinta a execução, eis que o silêncio será interpretado como se satisfeita 
estivesse. Int. - ADV: GERALDO FERNANDO TEIXEIRA COSTA DA SILVA (OAB 164549/SP), ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA 
(OAB 197257/SP)

Processo 0001909-10.2014.8.26.0383 - Execução de Alimentos - Alimentos - L.S.G. - J.C.A.G. - Vistos. Antes da análise do 
pedido de fls. 60/61,intime-se a exequente para manifestação sobre o comprovante de depósito de fls.65/66 .Prazo 10(dez) dias. 
Após,dê-se vista ao Dr.Promotor de Justiça. Int. - ADV: FERNANDO APARECIDO DE CAMILLO (OAB 124927/SP), ALEXANDRO 
BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP)

Processo 0001955-96.2014.8.26.0383 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Scatolin 
dos Santos - - Carlota Scatolim Sartorelli - - Tereza Scatolin - - Osvaldo Scatolin - - BRUNO SCATOLIN - - Jose Scatolim - - 
Aparecida Scatolim - - Cristina Helena Neves - - Luciana Regina Neves - - SANTO SCATOLIN - - Helena Scatolim Neves - 
Banco do Brasil S/A - Proc. 1279/14 Vistos. Desentranhe-se a petição e documentos de fls. 98/132 autuando em apenso como 
incidente processual, intimando-se o impugnado para manifestação. Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA 
(OAB 123199/SP), DONIZETI APARECIDO MONTEIRO (OAB 282073/SP)

Processo 0001990-66.2008.8.26.0383 (383.01.2008.001990) - Procedimento Sumário - Jose Carlos Magdalena - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Oficie-se ao INSS determinando a implantação do benefício ao requerente. Após, intime-
se o requerido para apresentação do cálculo dos atrasados, dando-se vista a autora para manifestação. Ato contínuo, cite-se o 
requerido nos termos do artigo 730 do CPC. Em sendo caso de precatório, nos termos do artigo 100 da CF, deverá o requerido 
informar a existência de compensação. Decorrido o prazo, sem manifestação e apresentação de embargos à execução pelo 
requerido, certifique-se o prazo do decurso do prazo para oferecimento de recurso e oficie-se ao Eg. Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região, requisitando o pagamento. Efetuado o depósito, cientifique-se pessoalmente o(a) autor(a), inclusive do valor 
depositado, e, após, expeça-se alvará de levantamento em nome do(a) Procurador(a) da parte, o qual detém poderes expressos 
para receber e dar quitação, conforme instrumento de mandato juntado aos autos. Após a retirada do alvará deve o(a) autor(a) 
exequente, no prazo de trinta dias manifestar se o depósito efetuado satisfez a execução, Em caso negativo, deve apresentar 
o cálculo de eventual remanescente, sob pena de, não o fazendo, ser extinta a execução, eis que o silêncio será interpretado 
como se satisfeita estivesse. Int. - ADV: JULIO CESAR MOREIRA (OAB 219438/SP), ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA (OAB 
197257/SP)

Processo 0002009-96.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002009) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Laura 
Kátia de Souza Lara - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Diante da concordância do requerido a fls. 112,dou por 
encerrada a instrução processual. Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais pelo prazo sucessivo de quinze 
(15) dias. Int. - ADV: ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA (OAB 197257/SP), ALINE ANGÉLICA DE CARVALHO (OAB 206215/SP)

Processo 0002033-27.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002033) - Monitória - Nota Promissória - José de Jesus Fernandes - 
Jair Tardioli - - Clair Paiva Tardioli - V I S T O S, em saneador. A preliminar arguida pelos embargantes de Ilegitimidade de Parte 
Passiva, se confunde com o mérito e com ele será apreciado. Processo em ordem, presentes os pressupostos processuais e 
as condições da ação. Dou o feito por saneado. Defiro a produção de prova testemunhal, conforme requerido a fls. 67. Designo 
audiência de conciliação, instrução, debates e julgamento, para o dia 09/ABRIL/2015, às 13:00 horas. Rol, no prazo legal. 
Intime-se.(AGUARDANDO DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, PELOS EMBARGANTES, AFIM DE INTIMAR 
O AUTOR PARA PRESTAÇÃO DE DEPOIMENTO PESSOAL - VALOR DE 3 UFESPs. ) - ADV: SIDNEY PAULA GONÇALVES 
(OAB 253476/SP), ANTONIO JOSE KAXIXA FRANCISCO (OAB 61423/SP)

Processo 0002065-37.2010.8.26.0383 (383.01.2010.002065) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Jaqueline 
de Souza Alves Carneiro - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Vistos. Considerando que o depósito de 
fls. 337 fora efetuado para satisfação do débito, defiro o levantamento conforme requerido a fls. 343. Expeça-se alvará a favor 
da exequente. Após o levantamento da importância deve a autora-exequente, no prazo de trinta dias manifestar se o depósito 
efetuado satisfez a execução. Em caso negativo, deve apresentar o cálculo de eventual remanescente, sob pena de, não o 
fazendo, ser extinta a execução, eis que o silêncio será interpretado como se satisfeita estivesse. Intime-se. - ADV: RENATO 
TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), EDSON LUIZ MARTINS PEREIRA JUNIOR (OAB 318575/SP), HENRIQUE 
FORTI E SILVA (OAB 317874/SP), JOSE ANTONIO CARVALHO DA SILVA (OAB 97178/SP)

Processo 0002085-86.2014.8.26.0383 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - ADAIR CASSIANO LUCIANETI - - 
APARECIDA LÚCIA DOS SANTOS LUCIANETI - - ADRIANO LUCANETI - Proc. 1374/14. Vistos. Determino providências para 
informar este Juízo sobre a existência de valor depositado a título de restituição de imposto de renda, em nome de Maria deo 
Amparo da Conceição Lucianeti, falecida aos 17/04/2012, a qual era brasileira, RG.N. 22.842.877-4, filha de Jose João Ferreira 
dos Santos e Maria Rosa da Conceição, natural de Palmeira dos Índios/AL, a fim de instruir os autos acima. Servirá o presente 
despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: GILSON VALVERDE DOMINGUES DA SILVA (OAB 200445/SP)

Processo 0002135-49.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002135) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Retífica Hidrocomando 
Ltda Me - Prefeitura Municipal de Nhandeara - Vistos. Recebo a apelação do requerido de fls. 46/51 em ambos efeitos. Às 
contrarazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo-Seção de Direito Público, observadas 
as formalidades legais. Int. - ADV: ANDRESA PORTELA CANDIDO (OAB 273469/SP), VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP)

Processo 0002136-34.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002136) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Dd Bocalon Me - 
Prefeitura Municipal de Nhandeara - Vistos. Recebo a apelação do requerido de fls. 48/53 em ambos efeitos. Às contrarazões. 
Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça-Seção de Direito Público, após observadas as formalidades. Int. - ADV: 
ANDRESA PORTELA CANDIDO (OAB 273469/SP), VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP)

Processo 0002137-19.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002137) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Vitório Eliseu 
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Grotto Me - Prefeitura Municipal de Nhandeara - Vistos. Recebo a apelação do requerido de fls. 43/48 em ambos efeitos. Às 
contrarazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça-Seção de Direito Público, após observadas as formalidades. 
Int. - ADV: ANDRESA PORTELA CANDIDO (OAB 273469/SP), VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP)

Processo 0002138-04.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002138) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Kf Matsumoto Me - 
Prefeitura Municipal de Nhandeara - Vistos. Recebo a apelação do requerido de fls. 44/49 em ambos efeitos. Às contrarazões. 
Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça-Seção de Direito Público, após observadas as formalidades. Int. - ADV: 
VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP), ANDRESA PORTELA CANDIDO (OAB 273469/SP)

Processo 0002139-86.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002139) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Pa Diesel Comércio 
de Peças Ltda Me - Prefeitura Municipal de Nhandeara - Vistos. Recebo a apelação do requerido de fls. 53/58 em ambos 
efeitos. Às contrarazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça-Seção de Direito Público, após observadas as 
formalidades. Int. - ADV: VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP), ANDRESA PORTELA CANDIDO (OAB 273469/SP)

Processo 0002146-44.2014.8.26.0383 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Retificação de Nome - M.J.C. - 
Proc.1422/14 Vistos. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA 
(OAB 197257/SP)

Processo 0002147-68.2010.8.26.0383 (383.01.2010.002147) - Inventário - Inventário e Partilha - Olivia Augusto da Silva - 
Carlito Edino - Cleusa Edino e outros - Vistos. Defiro a expedição de certidão de objeto e pé, conforme requerido a fls. 208/209. 
Após, dê-se vista ao Dr. Procurador do Estado para manifestação. Prazo: 10 dias. Intime-se. - ADV: GILSON VALVERDE 
DOMINGUES DA SILVA (OAB 200445/SP), VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP), GILDA ELIETE GALVANI LIMA (OAB 
178697/SP)

Processo 0002164-70.2011.8.26.0383 (383.01.2011.002164) - Procedimento Ordinário - Bancários - Jesus Pereira dos 
Santos - Banco Santander (brasil) Sa - Vistos. Em que pese a certidão de fls. 205, intime-se o requerido, pela derradeira vez, 
para firmar a petição de fls. 197 e verso, no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão. Intime-se. - ADV: RICARDO NEVES COSTA 
(OAB 120394/SP), JOVAIR FAUSTINO (OAB 272116/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)

Processo 0002164-70.2011.8.26.0383 (383.01.2011.002164) - Procedimento Ordinário - Bancários - Jesus Pereira dos 
Santos - Banco Santander (brasil) Sa - FLS. 209 - Ciência a parte requerente dos honorários provisórios informados pelo 
perito, no valor de R$ 2.896,00.(AGUARDANDO DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS) - ADV: JOVAIR FAUSTINO (OAB 
272116/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)

Processo 0002178-35.2003.8.26.0383 (383.01.2003.002178) - Procedimento Ordinário - Improbidade Administrativa - 
Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo e outro - Marcio Rogerio Caputo - Vistos. Defiro a cota Ministerial de fls. 565 e 
verso. Considerando as informações de fls. 538, oficie-se solicitando o concurso da Delpol de São José do Rio Preto/SP, para 
tentativa de localização do atual endereço do executado. Após, proceda-se a penhora conforme requerido no item “a” de fls. 565. 
Intime-se. - ADV: FABRICIO SILVEIRA DOS SANTOS (OAB 138028/SP), VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP), ANTONIO 
MANFRIN JUNIOR (OAB 102245/SP)

Processo 0002189-78.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Pedro Luiz Alves Junior - Instituto de 
Previdencia Social do Municipio de Floreal - VISTOS, em saneador. Não há preliminar a ser analisada. Processo em ordem. 
Inexistindo irregularidades processuais, e estando as partes bem representadas, a lide comporta julgamento antecipado por 
versar questão de mérito unicamente de direito, dispensando dilação probatória, nos termos do artigo 330, inciso I do Código 
de Processo Civil. Regularizados os autos, tornem-me conclusos para sentença. Intime-se. - ADV: ANTONIO CEZAR SCALON 
(OAB 113933/SP), JOEL GOMES LARANJEIRA (OAB 149491/SP)

Processo 0002213-77.2012.8.26.0383 (383.01.2012.002213) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Aparecido Paiva dos 
Santos - - Beatriz Sales Bizerra Paiva dos Santos - UNIÃO FEDERAL - Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento, 
para o dia 08/ABRIL/2015, às 9:30 horas. Rol, no prazo legal. Intime-se. - ADV: ADEMIR SCABELLO JUNIOR (OAB 144300/SP), 
GILSON VALVERDE DOMINGUES DA SILVA (OAB 200445/SP), VALDELIN DOMINGUES DA SILVA (OAB 145961/SP)

Processo 0002218-02.2012.8.26.0383 (383.01.2012.002218) - Procedimento Sumário - Cheque - Osmar Milão - Emerson 
Donizeti Gomes - Vistos. Defiro o bloqueio do veículo descrito a fls. 54, através do sistema Renajud, conforme requerido. Intime-
se. - ADV: DIEGO ANTONIO PERINI MILAO (OAB 317505/SP)

Processo 0002223-53.2014.8.26.0383 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Luiz Américo Muniz Sobrinho 
- TRANSPORTADORA LUCHESI & LUCHESI LTDA - ME - Proc. 1476/14 Vistos. Cite-se o requerido no endereço indicado às 
fls.50. Int. - ADV: RENATO ALEXANDRE DA SILVA (OAB 133440/SP)

Processo 0002225-23.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Léia Cristina dos Santos - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Proc. 1478/14 Vistos. Aguarde-se eventual habilitação dos herdeiros da 
autor pelo prazo de 60 dias. Decorrido o prazo, manifeste-se o Advogado da autora. Intime(m)-se. - ADV: LAURO ALESSANDRO 
LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), FERNANDO MELLO DUARTE (OAB 321904/SP)

Processo 0002231-30.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - C.C.S. - M.S.H. - V I S T O S, 
em saneador. Não há preliminar a ser analisada. Processo em ordem, presentes os pressupostos processuais e as condições da 
ação. Dou o feito por saneado. Designo audiência de conciliação, instrução, debates e julgamento, para o dia 09/ABRIL/2015, às 
14:00 horas. Rol, no prazo legal. Intime-se. - ADV: MILTON ARVECIR LOJUDICE (OAB 85476/SP), LUIZ FERNANDO BUSTOS 
MORENO (OAB 157627/SP)

Processo 0002234-29.2007.8.26.0383 (383.01.2007.002234) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - N.C. - M.C.C. 
- - M.C. - - J.C.C. - Vistos. Prossiga-se como cumprimento de sentença, anotando-se a evolução de fase na Distribuição e 
Autuação. Sem prejuízo, defiro a suspensão do feito, conforme requerido pela parte autora a fls. 245, pelo prazo de 6 (seis) 
meses (artigo 791, III do CPC). Intime-se. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0002234-68.2003.8.26.0383 (383.01.2003.002234) - Procedimento Sumário - Jaime Jose dos Santos - Banco 
Santander (brasil) Sa - Vistos. Com a prolação da sentença (fls. 273), o Juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional. Posto isso, 
indefiro o pedido de fls. 275/276, por falta de amparo legal. Defiro a expedição de novo alvará de fls. 270, conforme requerido 
a fls. 277/278. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 273. Intime-se o dr. Advogado do autor para firmar a 
petição de fls. 280/281. Após, certifique-se quanto a existência de custas em aberto. Intime-se. - ADV: MINERVINO ALVES 
FERREIRA (OAB 33890/SP), HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/
SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)

Processo 0002303-56.2010.8.26.0383 (383.01.2010.002303) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Jpsa 
Empreendimentos e Participações Ltda - - Joel Custodio Alves Filho - Silvia Maria de Godoi - - Empreendimento Imobiliário 
Nhandeara - Vistos. Manifestem-se as partes sobre os esclarecimentos do perito de fls.588/589 . Int. - ADV: ALEXANDRE DE 
ALMEIDA OLIVEIRA (OAB 203852/SP), MARCOS CARDOSO LEITE (OAB 91344/SP), RAFAELA CORDIOLI AZZI (OAB 233020/
SP), ANTONIO LUIZ MOTA (OAB 166128/SP), MAURÍCIO NUNES (OAB 209233/SP), GRAZIELA GEBIN (OAB 194147/SP)
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Processo 0002304-02.2014.8.26.0383 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Erci Rodrigues Prudenciato - 
Proc. 1530/14 Vistos. Determino providências para que informe este Juízo a existência de eventual conta no Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço / PIS em nome do Sr. JOSÉ CARLOS PRUDENCIATO, o qual era brasileiro, casado, RG.N.12.667.502-8, 
CPF.N. 004.696.768-09, CTPS 23.126 - série 533, falecido aos 27/05/2014, filho de Carmen Urtado Prudenciato e Aparecido 
Prudenciato, natural de Mirandópolis/SP, bem como informar o valor que se encontra depositado. - ADV: SIDNEY PAULA 
GONÇALVES (OAB 253476/SP)

Processo 0002305-21.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002305) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Pecúnia Sa - Alessandro Faria de Oliveira - Proc. 989/13 Vistos. Desentranhe-se o mandado de Busca e 
Apreensão de fls.46/48 para cumprimento no endereço indicado às fls. 64. Int. - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/
SP)

Processo 0002314-80.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002314) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- Maria Lúcia Soares Lopes - - Odete Pereira Monzani - - Renata Cristina Ribeiro da Silva - - Sueli Aparecida Castro de Sousa 
- - Vera Lúcia de Paula Castilho de Angelis - Município de Gastão Vidigal - V I S T O S, em saneador. Não há preliminar a ser 
analisada. Processo em ordem. Inexistindo irregularidades processuais, e estando as partes bem representadas, a lide comporta 
julgamento antecipado por versar questão de mérito unicamente de direito, dispensando dilação probatória, nos termos do artigo 
330, inciso I do Código de Processo Civil. Regularizados os autos, tornem-me conclusos para sentença. Intime-se. - ADV: 
ANDRÉ LUIZ SCOPEL (OAB 246940/SP), IDELAINE APARECIDA NEGRI DA SILVA (OAB 190959/SP), ANDRE LUIS HERRERA 
(OAB 105083/SP), LETÍCIA DA SILVEIRA CAVALI JOVANELI DE MELLO (OAB 313909/SP)

Processo 0002325-56.2006.8.26.0383 (383.01.2006.002325) - Procedimento Sumário - Faldecir Fatimo Ferraz - - Jeferson 
Aparecido Ferraz - - Paulo Roberto Maximo Ferraz - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. Ciência ao autor da 
implantação do benefício a fls.156. Após, intime-se o requerido para apresentação do cálculo dos atrasados, dando-se vista a 
autora para manifestação. Ato contínuo, cite-se o requerido nos termos do artigo 730 do CPC. Em sendo caso de precatório, nos 
termos do artigo 100 da CF, deverá o requerido informar a existência de compensação. Decorrido o prazo, sem manifestação 
e apresentação de embargos à execução pelo requerido, certifique-se o prazo do decurso do prazo para oferecimento de 
recurso e oficie-se ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, requisitando o pagamento. Efetuado o depósito, cientifique-
se pessoalmente o(a) autor(a), inclusive do valor depositado, e, após, expeça-se alvará de levantamento em nome do(a) 
Procurador(a) da parte, o qual detém poderes expressos para receber e dar quitação, conforme instrumento de mandato juntado 
aos autos. Após a retirada do alvará deve o(a) autor(a) exequente, no prazo de trinta dias manifestar se o depósito efetuado 
satisfez a execução, Em caso negativo, deve apresentar o cálculo de eventual remanescente, sob pena de, não o fazendo, 
ser extinta a execução, eis que o silêncio será interpretado como se satisfeita estivesse. Int. - ADV: ANDRÉ LUIZ GALAN 
MADALENA (OAB 197257/SP), JULIO CESAR MOREIRA (OAB 219438/SP)

Processo 0002368-80.2012.8.26.0383 (383.01.2012.002368) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Marcos Antonio Vieira da Silva - Vistos. Defiro a substituição do polo ativo da ação a fim 
de ficar constando como autor: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não Padronizadso PCG-Brasil Multicarteira. 
Anote-se. Anote-se a juntada do substabelecimento de fls. 91, intimando-se o Dr. Advogado para juntada do comprovante de 
recolhimento-CPA. Sem prejuízo, comprovado o recolhimento dos emolumentos devidos, defiro a pesquisa através do sistema 
Bacenjud, conforme requerido a fls. 95. Intime-se. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), ALEXANDRE 
BONILHA (OAB 163888/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0002372-49.2014.8.26.0383 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - FABIO LUIZ CONTE 
- RENAN PITT - Vistos. É certo que o requisito da irreversibilidade da tutela antecipada não pode ser levado ao extremo, sob 
pena de se inutilizar o instrumento previsto no Código de Processo Civil. Todavia, certo também é que o deferimento da medida 
sem a audiência da parte contrária é providência excepcional, autorizada apenas quando a citação do réu puder comprometer a 
eficácia da providência que se pretende. Assim, diante de tais circunstâncias, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada formulado 
pelo autor. Cite-se. Intime-se. - ADV: AGENOR IVAN MARQUES MAGRO (OAB 267984/SP)

Processo 0002419-23.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Guarda - L.I.C.S. - S.C.S. - Vistos. Intime-se a autora 
para manifestação. Prazo: 10 dias. Após, dê-se vista ao Dr. Promotor de Justiça. Int. - ADV: RENATA ANDREA SIQUEIRA DE 
CAMILO (OAB 162849/SP), FABRICIO SILVEIRA DOS SANTOS (OAB 138028/SP)

Processo 0002441-81.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Maurício 
Ribeiro Santos - Rede Eletrosom Ltda - Vistos. Expeça-se carta precatória a comarca de Uberlândia/MG, para citação da 
requerida, no endereço declinado a fls. 46, conforme requerido a fls. 73. Intime-se. - ADV: LUIZ FERNANDO BUSTOS MORENO 
(OAB 157627/SP)

Processo 0002453-26.2009.8.26.0204 (apensado ao processo 0001254-32.2010.8.26) (204.01.2009.002453) - Procedimento 
Ordinário - Compromisso - João Benedito de Andradeleite Ritânia Me - Prefeitura Municipal de Magda - Vistos. Prossiga-se como 
cumprimento de sentença, anotando-se a evolução de fase na Distribuição e Autuação. Sem prejuízo, cite-se a executada nos 
termos do artigo 730 do CPC. Intime-se. - ADV: GILMAR ANTONIO DO PRADO (OAB 85682/SP), JOSÉ AUGUSTO ALEGRIA 
(OAB 247175/SP)

Processo 0002579-48.2014.8.26.0383 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Marluce Batista 
Sanches - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) - Proc. 1723/14 Vistos. Sobre os documentos juntados às fls. 
51/72, manifeste-se a autora. Após, aguarde-se o retorno da carta precatória conforme já determinado às fls. 44. Int. - ADV: 
ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA (OAB 197257/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)

Processo 0002582-42.2010.8.26.0383 (383.01.2010.002582) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de Serviço 
(Art. 52/4) - Percival Rodante - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Dê-se ciência às partes de fls. 165. Prazo: 5 
dias. Sem prejuízo, certifique-se quanto ao prazo de apresentação de memoriais, por parte do réu. Intime-se. - ADV: GERALDO 
FERNANDO TEIXEIRA COSTA DA SILVA (OAB 164549/SP), ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA (OAB 197257/SP)

Processo 0002585-80.1999.8.26.0383 (383.01.1999.002585) - Monitória - Duplicata - Caloi Norte Sa - Sinhorini Moveis e 
Eletrodomésticos Ltda - - Ana Prates Senhorini - - Paulo Roberto Prates Sinhorini - Vistos. Prossiga-se como cumprimento de 
sentença, anotando-se a evolução de fase na Distribuição e Autuação. Diante da desconstituição da personalidade jurídica 
da requerida, conforme decisão de fls. 218, proceda-se a inclusão dos sócios proprietários: Ana Prates Senhorini e Paulo 
Roberto Prates Sinhorini (fls. 233/235). Sem prejuízo, intime-se a autora para manifestação sobre a justificativa apresentada 
pelos executados. Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo e não havendo provocação, intime-se pessoalmente a exequente a dar 
andamento no feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção (artigo 267, III, parágrafo 1º do CPC). Intime-se. - ADV: SIDNEY 
PAULA GONÇALVES (OAB 253476/SP), EDSON JOSE CAALBOR ALVES (OAB 86705/SP)

Processo 0002585-89.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002585) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Almir Rogério dos Santos Caldeira - Proc. 1125/13 Vistos. Recolhida as diligências do Oficial 
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de Justiça, desentranhe-se o mandado de Busca e Apreensão de fls.30/31 para cumprimento no endereço indicado às fls. 55. 
Int.(DILIGÊNCIA NO VALOR DE 3 UFESPs.) - ADV: JOSE LUIS TREVIZAN FILHO (OAB 269588/SP)

Processo 0002595-02.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - O ESTADO DE SÃO PAULO - 
Getúlio Miguel de Souza - - Benedita Aparecida de Souza Terra - - Airton Sebastião de Souza - - MARI IZABEL DE SOUZA - Proc. 
1738/14 Vistos. Considerando a ausência de citação do requerido Airton Sebastião de Souza, tendo em vista seu falecimento 
comprovada às fls.78, manifeste-se a autora. Int. - ADV: GLÁUCIA DE MARIANI BULDO (OAB 203090/SP), FILIPE HERCIL DE 
NOJIMA COSTA (OAB 233880/SP)

Processo 0002620-83.2012.8.26.0383 (383.01.2012.002620) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Donizete Aparecido 
Colombo - - Maria Luiza Batelo Colombo - Vistos. Diante da informação de fls. 82, intimem-se os autores para juntada de 
certidão de objeto e pé dos autos ali informados. Prazo: 15 dias. Intime-se. - ADV: JOVAIR FAUSTINO (OAB 272116/SP)

Processo 0002649-90.1999.8.26.0383 (383.01.1999.002649) - Depósito - Depósito - Banco do Brasil Sa - João Alves Ferreira 
- Vistos. Proceda a serventia o desentranhamento da guia de recolhimento de fls. 470. Após, proceda-se a pesquisa através 
do sistema Infojud, conforme requerido a fls. 468. Intime-se. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), 
APARECIDO DONIZETI RUIZ (OAB 95846/SP), VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP), OLIVERIO GARCIA FLORES FILHO 
(OAB 143426/SP), MINERVINO ALVES FERREIRA (OAB 33890/SP), ANGELO AUGUSTO CORREA MONTEIRO (OAB 56388/
SP), WELLINGTON JOSE PEDROSO (OAB 292878/SP)

Processo 0002661-79.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Direito Autoral - ESCRITÓRIO CENTRAL DE 
ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD - ASSOCIAÇÃO NHANDEARENSE DE RODEIO E TRADIÇÕES RURAIS - Proc. 
1778/14 Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as no prazo sucessivo de dez (10) 
dias. Sem prejuízo, as partes ficam advertidas que as provas requeridas e não ratificadas nessa oportunidade ficam desde já 
indeferidas, inclusive no que se refere ao pedido de depoimento pessoal. Intimem-se. - ADV: JUDITE BEATRIZ TURIM (OAB 
137138/SP), VALDECIR ANTONIO SPOLON (OAB 202194/SP)

Processo 0002673-93.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.B.C. - A.L.S. - - P.T.B. - E-mail de fls. 40 - 
Ciência as partes da redistribuição carta precatória da Comarca de Tupi Paulista/SP para Comarca de São José do Rio Preto/
SP sob nº 0000209-73.2015.8.26.0638. (Certidão - Mandado Cumprido Negativo - Oficial de Justiça deixou de proceder a 
citação da ré Pamela Terena Bagordakis, tendo em vista que a mesma foi transferida para “ C.R de São José do Rio Preto/
SP” em 03/10/2014, informações obtida com a agente Lucinele”). - ADV: PRISCILA VALVERDE CARDOSO CAJUELA BATISTA 
(OAB 277710/SP), VITOR HUGO VENDRAMEL NOGUEIRA (OAB 255283/SP), RENATA ANDREA SIQUEIRA DE CAMILO (OAB 
162849/SP)

Processo 0002690-32.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - L.R.N. - P.M.F. - Proc. 1798/14 
Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as no prazo sucessivo de dez (10) dias. Sem 
prejuízo, as partes ficam advertidas que as provas requeridas e não ratificadas nessa oportunidade ficam desde já indeferidas, 
inclusive no que se refere ao pedido de depoimento pessoal. Intimem-se. - ADV: DAYANE MARANGONI FROTA GOMES (OAB 
317078/SP), ANTONIO CEZAR SCALON (OAB 113933/SP), MARCELO ALESSANDRO BORACINI DE SOUZA (OAB 237611/
SP), PEDRO DE SOUZA (OAB 252234/SP)

Processo 0002730-48.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002730) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Nilcinei Pereira Dias Naneti - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Proc. 1184/13 Vistos etc. INTIME-SE o(a) Sr(a). Perito(a) 
Judicial LUIZ FURTADO DE ALMEIDA JÚNIOR, a entregar o Laudo Pericial referente à ação em epígrafe, no prazo de 05 dias. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: SILMARA 
GUERRA SUZUKI (OAB 194451/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)

Processo 0002751-24.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002751) - Monitória - Cheque - Terraverde Máquinas Agrícolas Ltda 
- Marcos Roberto Perissato - Proc. 1201/13 Vistos. Atualizado o valor do débito, intime-se, pessoalmente, o requerido para 
pagamento do débito, observando-se o art. 475-J e seguintes do CPC. (nova redação dada pela Lei n. 11.232 de 22/12/2005), no 
endereço constante de fls.24. Sem prejuízo proceda-se a serventia a anotação de evolução de fase na distribuição e autuação 
por tratar-se de cumprimento de sentença. Int.(DILIGÊNCIA NO VALOR DE 3 UFESPs.) - ADV: ADRIANO RENATO PAREDES 
DE SOUSA (OAB 90792/MG), MAISA TRAJANO DA SILVA (OAB 331481/SP)

Processo 0002752-09.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002752) - Cumprimento de sentença - Cheque - Terraverde Máquinas 
Agrícolas Ltda - Perissato Transportes Agrícolas Ltda - Proc. 1202/13 Vistos. Recolhida as diligências do Oficial de Justiça, 
intime-se, pessoalmente, o executado para pagamento do débito constante de fls.36, observando-se o art. 475-J e seguintes do 
CPC. (nova redação dada pela Lei n. 11.232 de 22/12/2005), no endereço constante de fls.24. Int.(DILIGÊNCIA NO VALOR DE 3 
UFESPs.) - ADV: ADRIANO RENATO PAREDES DE SOUSA (OAB 90792/MG), MAISA TRAJANO DA SILVA (OAB 331481/SP)

Processo 0002759-64.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JOÃO ADMILSON 
SANTANA BRANCO - John Deere Brasil Ltda - Proc. 1853/14 Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 
justificando-as no prazo sucessivo de dez (10) dias. Sem prejuízo, as partes ficam advertidas que as provas requeridas e 
não ratificadas nessa oportunidade ficam desde já indeferidas, inclusive no que se refere ao pedido de depoimento pessoal. 
Intimem-se. - ADV: MINERVINO ALVES FERREIRA (OAB 33890/SP), ALVACIR ROGERIO SANTOS DA ROSA (OAB 17480/RS), 
ADALGISA MARQUES (OAB 51700/RS), RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO (OAB 56809/RS)

Processo 0002783-92.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - N.C.S. - A.G. - Faço vistas 
dos autos a parte autora para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo da carta precatória. (“O Oficial de Justiça 
deixou de proceder a citação de Adriano Gonçalves, tendo em vista que foi informado pelo atual morador Sr. Rubens que 
comprou o imóvel do requerido mas não sabe onde ele poderia ser encontrado.”) - ADV: PAULO TIRAPELI (OAB 147481/SP)

Processo 0002818-86.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002818) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Neuza Gonçalves Torres - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - FLS. 65 CIÊNCIA AS PARTES DA DESIGNAÇÃO DE 
PERÍCIA DE NEUZA GONÇALVES TORRE, PARA O DIA 13/04/2015 ÀS 18:00 HS - CLINIMED, RUA IGUAÇU 3178, VILA 
MARIN - VOTUPORANGA/SP. - ADV: MILENE DOS SANTOS SILVA CHACON (OAB 279366/SP), ADILSON JOSÉ CHACON 
(OAB 289240/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)

Processo 0002844-21.2012.8.26.0383 (383.01.2012.002844) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - C.X. 
- L.F.C. - Vistos. Diante das informações do IMESC de fls. 68, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento. Prazo: 10 
dias. Decorrido o prazo e não havendo provocação, intime-se o requerente a dar andamento no feito, no prazo de 48 horas, sob 
pena de extinção (artigo 267, III, parágrafo 1º do CPC). Intime-se. - ADV: JOSÉ AUGUSTO ALEGRIA (OAB 247175/SP)

Processo 0002871-77.2007.8.26.0383 (383.01.2007.002871) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Municipio de 
Floreal - Joao Antonio Custodio - OÃO ANTONIO CUSTÓDIO apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão 
de fls.298. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Recebo os embargos de declaração apresentados porque tempestivos. 
Nego-lhes provimento, porém, por entender que a decisão atacada não padece do vício apontado. A decisão embargada é 
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clara ao dar início ao cumprimento de sentença. As alegações do embargante serão analisadas quando em uma eventual 
impugnação ao crédito. Tratando-se de embargos de declaração manifestamente protelatórios, condeno o embargante a pagar 
ao embargado multa no importe de 1% sobre o valor da causa. Int. - ADV: MILTON ARVECIR LOJUDICE (OAB 85476/SP), 
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO (OAB 84738/SP), PEDRO GARIBALDI MATARESIO (OAB 132009/SP), ANTONIO CEZAR 
SCALON (OAB 113933/SP)

Processo 0002907-46.2012.8.26.0383 (383.01.2012.002907) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.M.P.S.M. - I.M. - 
Vistos. Tendo em vista a comunicação do pagamento do débito (fls. 121/122), bem como a concordância do dr. Promotor de 
Justiça (fls. 125), revogo a prisão do executado (fls. 26/27) e, em consequência JULGO EXTINTA a presente ação de Execução 
de Alimentos, em que figura como exequente José Marcos Pereira de Sousa Mendes, Representada por sua genitora Maria 
Aparecida Pereira de Sousa e como executado Israel Mendes, com fundamento no artigo 794, I, do Código de Processo Civil. 
Considerando a devolução do mandado de prisão a fls. 48/59 e 69/71, deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, 
conforme requerido a fls. 125. Fixo os honorários advocatícios ao advogado do autor, Dr. Alceu Rangel, no valor máximo 
constante do Convênio da Assistência Judiciária. Autorizo eventual desentranhamento, se requerido. Feitas as anotações e 
comunicações de estilo, transitada esta em julgado, expeça-se certidão e arquivem-se os autos. PRIC. - ADV: ALCEU RANGEL 
(OAB 75249/SP), JOSÉ AUGUSTO ALEGRIA (OAB 247175/SP)

Processo 0002911-49.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002911) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Aparecida Horns de 
Oliveira - Waldecir Matias de Oliveira - Fazenda do Estado ( Procuradoria Geral do Estado ) - Vistos. Recebo a petição de fls. 
35/37, como aditamento às primeiras declarações de fls. 13/15. Dê-se vista ao Dr. Procurador do Estado. Prazo: 10 dias. Intime-
se. - ADV: AGENOR IVAN MARQUES MAGRO (OAB 267984/SP), MARCELA LUCIANA MIZIARA GONZALEZ (OAB 104224/
SP)

Processo 0002945-29.2010.8.26.0383 (383.01.2010.002945) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Cleusa Aparecida Colturato - Município de Nhandeara - Vistos. Requisite-se o pagamento. 
Efetuado o depósito, expeça-se alvará para levantamento em nome do Procurador. Após a retirada do alvará deve o exequente, 
no prazo de trinta dias manifestar se o depósito efetuado satisfez a execução. Em caso negativo, deve apresentar o cálculo 
de eventual remanescente, sob pena de, não o fazendo, ser extinta a execução, eis que o silêncio será interpretado como se 
satisfeita estivesse. Int. - ADV: JOSÉ AUGUSTO ALEGRIA (OAB 247175/SP), VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP)

Processo 0002973-89.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002973) - Procedimento Ordinário - Leandro Aparecido Teixeira de 
Araújo - Fazenda Pública do Município de Nhandeara - - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Proc. 1279/13 Vistos. 
Recebo a apelação da parte requerida de fls. 88/99 apenas no efeito devolutivo. Às contrarrazões. Após, subam os autos ao 
Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Público. Int. - ADV: GLÁUCIA DE MARIANI BULDO (OAB 203090/SP), FABRICIO 
SILVEIRA DOS SANTOS (OAB 138028/SP), VALDIR BERNARDINI (OAB 132900/SP)

Processo 0002974-74.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002974) - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela 
Específica - Elizangela de Paula Pereira da Silva - Município de Gastão Vidigal - Proc. 1281/13 Vistos. Recebo a apelação 
da parte requerida de fls. 83/89 apenas no efeito devolutivo. Às contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de 
Justiça, Seção de Direito Público. Int. - ADV: IDELAINE APARECIDA NEGRI DA SILVA (OAB 190959/SP), PEDRO DE SOUZA 
(OAB 252234/SP)

Processo 0002984-94.2008.8.26.0383 (383.01.2008.002984) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Bruno Cesar Pires de Oliveira Me - Walk Line Artefatos de Couro Ltda Me - Vistos. Prossiga-se como cumprimento de sentença, 
anotando-se a evolução de fase na Distribuição e Autuação. Antes da análise do pedido de fls. 161, providencie a parte autora 
certidão atualizada da executada perante a JUCESP., no prazo de 15 dias. Intime-se. - ADV: ADILSON ALEXANDRE MIANI 
(OAB 126973/SP), MARCO AURÉLIO GERON (OAB 178629/SP), FÁBIO HENRIQUE ROVATTI (OAB 238058/SP)

Processo 0002988-24.2014.8.26.0383 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - C.C.A. - M.C.A.S. - Vistos. Trata-
se de ação de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão movida por Cleiton Cazuza de Andrade em face de MARIANY 
CAZUZA DE ANDRADE SANTOS, Representada por sua genitora JOSIELE VIEIRA DOS SANTOS. A fls. 24, as partes 
requereram a homologação do acordo celebrado entre os mesmos. Houve concordância pelo Dr. Promotor de Justiça (fls. 30). 
Diante da singeleza da questão, desnecessárias maiores considerações. Posto isto, HOMOLOGO o acordo de fls. 24 nos autos 
de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão movida por Cleiton Cazuza de Andrade em face de MARIANY CAZUZA DE 
ANDRADE SANTOS, Repres.p/Mãe JOSIELE VIEIRA DOS SANTOS e o faço com fundamento no artigo 269, inciso III, do CPC. 
Defiro a justiça gratuita a requerida (Lei 1060/50 cc. 7115/83). Anote-se. Arbitro os honorários do(a)(s) patrono(a)(s) do(a)(s) 
autor(a), nomeado(a)(s) pelo convênio da Assistência Judiciária, no valor máximo permitido constante na tabela da OAB/SP. 
Oportunamente, feitas as anotações e comunicações de praxe, expeça-se certidão de honorários e arquivem-se os autos. P.R.I. 
- ADV: AGENOR IVAN MARQUES MAGRO (OAB 267984/SP), FRANCISCO LOMBARDI DESIDERIO (OAB 326205/SP)

Processo 0002992-95.2013.8.26.0383 (038.32.0130.002992) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Sandra Cristina Dourado Sanches - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - FLS. 98 CIÊNCIA AS PARTES DA DESIGNAÇÃO 
DE PERÍCIA DE SANDRA CRISTINA DOURADO SANCHES, PARA O DIA 13/04/2015 ÀS 18:45 HS - CLINIMED, RUA IGUAÇU 
3178, VILA MARIN - VOTUPORANGA/SP. - ADV: JOSÉ AUGUSTO ALEGRIA (OAB 247175/SP), LAURO ALESSANDRO 
LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)

Processo 0003038-55.2011.8.26.0383 (383.01.2011.003038) - Inventário - Inventário e Partilha - José André Filho - Clarice 
Rita de Jesus - Fazenda do Estado ( Procuradoria Geral do Estado ) - Vistos. Diante das declarações de isenção de imposto de 
renda de fls. 96/100 e 104, defiro a justiça gratuita aos demais herdeiros. Anote-se. Sem prejuízo, intime-se o inventariante para 
regularização do plano de partilha (fls. 86/87, adequando a cota parte dos bens à cada um dos herdeiros. Prazo: 10 dias. Intime-
se. - ADV: MARIA TERESA RODRIGUES (OAB 284246/SP), MARCELA LUCIANA MIZIARA GONZALEZ (OAB 104224/SP)

Processo 0003045-13.2012.8.26.0383 (383.01.2012.003045) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução 
- J.F.O. - R.L.S. - Vistos. Fls.42: Expeça-se mandado de averbação conforme já determinado na r.sentença de fls.18/19. Após, 
retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: IDELAINE APARECIDA NEGRI DA SILVA (OAB 190959/SP)

Processo 0003088-62.2003.8.26.0383 (383.01.2003.003088) - Procedimento Sumário - Naval Auto Posto Ltda - Banco do 
Estado de Sao Paulo Sa - Vistos. Proceda a serventia a abertura do 2º (segundo) volume dos autos, a partir de fls. 218. Após, 
cumpra-se o v. Acórdão. Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento. Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo e não havendo 
manifestação, aguarde-se eventual provocação, nos termos do artigo 475-J, parágrafo 5º do CPC. Intime-se. - ADV: JORGE 
RAIMUNDO DE BRITO (OAB 184388/SP), MINERVINO ALVES FERREIRA (OAB 33890/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 
153447/SP)

Processo 0003112-46.2010.8.26.0383 (383.01.2010.003112) - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - 
Jocilene Lopes dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Cite-se o requerido nos termos do artigo 730 do 
CPC. Em sendo caso de precatório, nos termos do artigo 100 da CF, deverá o requerido informar a existência de compensação. 
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Decorrido o prazo, sem manifestação e apresentação de embargos à execução pelo requerido, certifique-se o prazo do decurso 
do prazo para oferecimento de recurso e oficie-se ao Eg. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, requisitando o pagamento. 
Efetuado o depósito, cientifique-se pessoalmente o(a) autor(a), inclusive do valor depositado, e, após, expeça-se alvará de 
levantamento em nome do(a) Procurador(a) da parte, o qual detém poderes expressos para receber e dar quitação, conforme 
instrumento de mandato juntado aos autos. Após a retirada do alvará deve o(a) autor(a) exequente, no prazo de trinta dias 
manifestar se o depósito efetuado satisfez a execução, Em caso negativo, deve apresentar o cálculo de eventual remanescente, 
sob pena de, não o fazendo, ser extinta a execução, eis que o silêncio será interpretado como se satisfeita estivesse. Int. - ADV: 
ANDRÉ LUIZ GALAN MADALENA (OAB 197257/SP), TITO LIVIO QUINTELA CANILLE (OAB 227377/SP)

Processo 0003117-15.2003.8.26.0383 (383.01.2003.003117) - Procedimento Ordinário - Bancários - Espolio de Higino 
Favero - Banco do Estado de Sao Paulo Sa - Vistos. Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada pelo Espólio de Higino 
Fávero em face do Banco Santander (Brasil) S.A, devidamente qualificados nos autos, anotando-se a evolução de fase na 
Distribuição e Autuação. DECIDO. Expeça-se mandado de penhora na boca do caixa, do valor constante do débito de R$ 
504.807,27 (quinhentos e quatro mil, oitocentos e sete reais e vinte e sete centavos), intimando-se o requerido, na pessoa 
de sr. Gerente da respectiva agência, para proceder a transferência da importância para conta judicial (artigo 475-J, caput, 
do CPC). Prazo: 5 dias. Do auto de penhora, intime-se a parte executada, na pessoa do advogado, ou, na falta deste, o seu 
representante legal, ou pessoalmente, por mandado (se residir nesta jurisdição) ou pelo correio (se residir fora da jurisdição), 
do prazo para oferecimento de impugnação, desde que completamente garantido o juízo (artigo 475-L cc. 475-J, parágrafo 1º do 
CPC). Com o oferecimento da impugnação, ou certificado o silêncio, manifeste-se a parte exequente. Após, tornem conclusos. 
Intime-se.(AGUARDANDO RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA NO VALOR DE 3 UFESPs.) - ADV: CAMILA RIBEIRO SATURNO 
(OAB 176302/SP), IVANA CRISTINA HIDALGO (OAB 184378/SP), ÉRICA CRISTINA DE OLIVEIRA (OAB 154888/SP), MIGUEL 
CARDOZO DA SILVA (OAB 79653/SP), MINERVINO ALVES FERREIRA (OAB 33890/SP), DANIELLE CAROLLINE AQUINO DA 
SILVA (OAB 230722/SP), ROBERTO INOÉ

Processo 0003119-96.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Fabiano Marques Pereira 
- CREDIFIBRA S.A. - Faço vistas dos autos a parte autora para manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo da Carta 
de Citação. (“Mudou-se”) - ADV: LUCIANA FERNANDES NAVARRO DOS SANTOS (OAB 235588/SP)

Processo 0003135-89.2010.8.26.0383 (383.01.2010.003135) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Bfb Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Benedita Vieira Silva Medeiros - Vistos. Fls. 147: Anote-se. No mais, 
cumpra-se determinação de fls.140. Int. - ADV: EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP), ALEXANDRE MARQUES 
SILVEIRA (OAB 120410/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), MARCIO JEAN HIROSHI IWATA (OAB 
237618/SP)

Processo 0003155-75.2013.8.26.0383 (038.32.0130.003155) - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela 
Específica - Maria Helena da Silva Nascimento Vieira - Fazenda do Estado de São Paulo - Proc. 1349/13 Vistos. Recebo a 
apelação da parte requerida de fls.68/72 apenas no efeito devolutivo. Às contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça, Seção de Direito Público. Int. - ADV: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA (OAB 220607/SP), GLÁUCIA 
DE MARIANI BULDO (OAB 203090/SP)

Processo 0003207-08.2012.8.26.0383 (383.01.2012.003207) - Inventário - Inventário e Partilha - Batista Pires Sobrinho - 
João Pires Barbosa - - Julia Rosa Barbosa - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Proceda a serventia a abertura 
do 2º (segundo) volume dos autos. Após, dê-se vista ao Dr. Procurador do Estado, para manifestação. Prazo: 10 dias. Intime-se. 
- ADV: EMILIANO SILVA NETO (OAB 228585/SP), MARCELA LUCIANA MIZIARA GONZALEZ (OAB 104224/SP)

Processo 0003222-06.2014.8.26.0383 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - P.H.C. - F.V.C.F. - Proc. 2161/14 
Vistos. Defiro o sobrestamento do feito conforme requerido a fls. 17 pelo prazo de 60 dias. Após, manifeste-se a parte autora em 
termos de prosseguimento. Sem prejuízo, desentranhe-se a petição de fls. 18 por não pertencer a estes autos. Intime(m)-se. - 
ADV: DEIVIDI GREGORRI RODRIGUES NEVES (OAB 333369/SP)

Processo 0003395-11.2006.8.26.0383 (383.01.2006.003395) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Ana 
Martines Parapan - Companhia de Seguros do Estado de São Paulo Cosesp - Vistos. Expeçam-se novos alvarás. Após, cumpra-
se integralmente o despacho de fls. 226. Int.(ALVARÁS JUDICIAIS DISPONÍVEIS PARA IMPRESSÃO NO SAJ.) - ADV: JORGE 
ANTONIO PANTANO PANSANI (OAB 215344/SP), DANIELLA MARTINS HERRERA (OAB 213390/SP), LUCIANO DOMINGUES 
(OAB 163136/SP)

Processo 0003425-70.2011.8.26.0383 (383.01.2011.003425) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Norte Brasil 
Transmissora de Energia Sa - Dorival Ghidoni Junior - - Marcia Regina Prates Sinhorini Ghidoni - Vistos. Pagas eventuais custas 
em aberto, dê-se vista a autora para requerer o que de direito. Prazo: 10 dias. Decorrido o prazo e não havendo provocação, 
retornem os autos conclusos para extinção. Intime-se. - ADV: FABIO ANDRE SPIER (OAB 300960/SP), PAULO VINICIUS SILVA 
GORAIB (OAB 158029/SP), RICARDO MARTINEZ (OAB 149028/SP), JOAO REINALDO SEREZINI (OAB 138587/SP)

Processo 0003427-06.2012.8.26.0383 (383.01.2012.003427) - Procedimento Ordinário - Guarda - L.P. - - N.C.P. - N.R.B. - - 
P.C.P. - Ofício de fls. 71/80 - Ciência as partes da distribuição da carta precatório sob nº 0002762-50.2014.8.12.0046 perante 
Juízo deprecado da comarca de Chapadão do Sul/MS. - ADV: HERES ESTEVÃO SCREMIN (OAB 228618/SP), ANDRÉ LUIZ 
GALAN MADALENA (OAB 197257/SP), MAICON ERICO TEIXEIRA DE SOUZA (OAB 317549/SP)

Processo 0003429-05.2014.8.26.0383 - Divórcio Consensual - Dissolução - E.M.C. - - G.C.R.C.C. - Vistos. Defiro a justiça 
gratuita aos autores. Anote-se. Dê-se vista ao Dr. Promotor de Justiça. Intime-se. - ADV: FERNANDO SOUBHIA (OAB 123827/
SP)

Processo 0003556-40.2014.8.26.0383 - Divórcio Litigioso - Dissolução - V.L.R.P. - S.J.P. - Vistos. Defiro a justiça gratuita ao 
autor. Anote-se. Designo audiência de tentativa de conciliação, para o dia 17/JUNHO/2015, às 9:30 horas. Cite-se (na forma do 
procedimento da Lei 6.515/77). Expeça-se o necessário. Intime-se. - ADV: VALDECIR ANTONIO SPOLON (OAB 202194/SP)

Processo 0003558-10.2014.8.26.0383 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Juraci Santa Garcia 
Rossi - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Para tentativa de conciliação 
prevista no artigo 277 do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.245, de 26 de novembro de 
1995, designo o dia 19/MAIO/2015, às 13:30 horas, oportunidade em que será também realizada a audiência de instrução, 
debates e julgamento. Cite-se e intime-se o ré da designação da audiência, que deverá ser realizada com antecedência de 20 
(vinte) dias, consignando-se nela a advertência prevista no parágrafo segundo do dispositivo supramencionado. Intimem-se as 
testemunhas arroladas pelo(a) autor(a) deprecando-se se necessário. Nos termos do artigo 342 do Código de Processo Civil, 
intime-se pessoalmente o(a) autor(a) para prestar depoimento pessoal, consignando as advertências do art. 343, parágrafos 1º 
e 2º, do mesmo Codex. Concedo o benefício previsto no artigo 172, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. As audiências 
deste Juízo realizam-se no edifício do Forum, sito a rua Raul Cardoso de Souza, 197, nesta cidade e Comarca de Nhandeara/
SP. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: VITOR 
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HUGO VENDRAMEL NOGUEIRA (OAB 255283/SP)
Processo 0003565-02.2014.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - João 

Antonio - Banco Bradesco S.A. - Vistos. Diante da declaração de isenção de imposto de renda a fls. 59, defiro a justiça gratuita 
ao autor. Anote-se. A inversão do ônus da prova é regra de julgamento e será apreciada oportunamente. Ante os elementos ora 
amealhados, verifica-se que restaram comprovados os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela pretendida, 
razão pela qual a defiro. Posto isso, determino aos órgãos de proteção ao crédito SERASA e SCPC, que exclua provisoriamente 
o débito mencionado a fls. 17, no valor de R$ 657,96, referente ao contrato n. 928045788000087FI, até posterior decisão deste 
Juízo. Sem prejuízo, cite-se o requerido para prestar apresentar contestação no prazo legal. Intime-se. - ADV: JOSE ANDRE 
FREIRE NETO (OAB 216604/SP)

Processo 0003592-19.2013.8.26.0383 (038.32.0130.003592) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ataíde 
Faustino de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - FLS. 55 CIÊNCIA AS PARTES DA DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA 
DE ATAÍDE FAUSTINO DE SOUZA, PARA O DIA 06/04/2015 ÀS 18:00 HS - CLINIMED, RUA IGUAÇU 3178, VILA MARIN - 
VOTUPORANGA/SP. - ADV: LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP), JURACI ALVES DOMINGUES 
(OAB 30636/SP)

Processo 0003715-80.2014.8.26.0383 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - ANA MARIA DE 
ARAÚJO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Para tentativa 
de conciliação prevista no artigo 277 do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 9.245, de 26 de 
novembro de 1995, designo o dia 19/MAIO/2015, às 13:00 horas, oportunidade em que será também realizada a audiência de 
instrução, debates e julgamento. Cite-se e intime-se o ré da designação da audiência, que deverá ser realizada com antecedência 
de 20 (vinte) dias, consignando-se nela a advertência prevista no parágrafo segundo do dispositivo supramencionado. Intimem-se 
as testemunhas arroladas pelo(a) autor(a) deprecando-se se necessário. Nos termos do artigo 342 do Código de Processo Civil, 
intime-se pessoalmente o(a) autor(a) para prestar depoimento pessoal, consignando as advertências do art. 343, parágrafos 1º 
e 2º, do mesmo Codex. Concedo o benefício previsto no artigo 172, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. As audiências 
deste Juízo realizam-se no edifício do Forum, sito a rua Raul Cardoso de Souza, 197, nesta cidade e Comarca de Nhandeara/
SP. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: 
GILSON VALVERDE DOMINGUES DA SILVA (OAB 200445/SP)

Processo 0003717-50.2014.8.26.0383 (apensado ao processo 0004294-38.2008.8.26) (processo principal 0004294-
38.2008.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Companhia de Saneamento 
Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp - Silvio Adão de Lima - Vistos. Intimem-se os impugnados para manifestação no prazo 
legal. Int. - ADV: ENI DA ROCHA (OAB 54843/SP), JOVAIR FAUSTINO (OAB 272116/SP)

Processo 0003804-16.2008.8.26.0383 (383.01.2008.003804) - Cumprimento de sentença - Dissolução - Antonio Carlos 
Franco - Derik Alves Sundfeld - Vistos. Prossiga-se como cumprimento de sentença, anotando-se a evolução de fase na 
Distribuição e Autuação. Fixo os honorários advocatícios a advogada do autor, Dra. Elaine Cristina do Carmo Bernardini, no 
valor máximo permitido pelo Convênio da Assistência Judiciária. Expeça-se certidão. Sem prejuízo, cumpra-se integralmente o 
primeiro parágrafo do despacho de fls. 129, a serventia. Após, arquivem-se os autos, conforme requerido pela parte autora (fls. 
131). Intime-se. - ADV: ELAINE CRISTINA DO CARMO BERNARDINI (OAB 276470/SP), JULIANA CRISTINA MATEUS ROSSI 
(OAB 238118/SP), KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES (OAB 167929/SP)

Processo 0003894-24.2008.8.26.0383 (383.01.2008.003894) - Procedimento Ordinário - Bancários - Nilson Antonio da 
Silveira Junior - Banco do Brasil Sa - - Ativos Sa Securitizadora de Créditos Financeiros - Vistos. Trata-se de Cumprimento 
de Sentença ajuizada pelo Banco do Brasil S/A em face de Nilson Antonio da Silveira, devidamente qualificados nos autos, 
anotando-se a evolução de fase na Distribuição e Autuação. DECIDO. Intime-se a parte executada Nilson Antonio da Silveira 
Júnior, na pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado (se residir 
nesta jurisdição) ou pelo correio (se residir fora da jurisdição), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito 
no valor de R$ 2.378,66 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos), sob pena de ser acrescida a 
multa no percentual de 10% (dez por cento), mais honorários de 10% ambos sobre o valor da execução, nos termos do artigo 
475-J do CPC e ainda com custas de execução. Decorrido o prazo, o que a serventia certificará, abra-se vista à exequente 
para apresentação de novo cálculo (artigo 475-B do CPC), acrescidos de multa no percentual de 10%, mais honorários de 10% 
sobre o valor total do débito. Em seguida, se requerida pela parte exequente, requisite-se à autoridade supervisora do sistema 
bancário, por meio do BACEN-JUD, informações sobre a existência de ativos em nome da parte executada. Para tanto, deverá 
ser recolhida a taxa judicial pela referida prestação do serviço, salvo se a parte exequente for beneficiária da Lei n. 1.060/50. 
Positivo o bloqueio, e não sendo declarado irrisório, determino seja o valor transferido para conta judicial aos presentes autos. 
Não requerida a penhora on line, expeça-se mandado de penhora e avaliação (art. 475-J, caput, do CPC). Caso o oficial de 
justiça não possa proceder a avaliação, por depender de conhecimentos especializados, tornem conclusos os autos para, de 
imediato, nomeação de avaliador, assinando-lhe 15 (quinze) dias para entrega do laudo. Do auto de penhora e avaliação, do 
laudo do avaliador ou, ainda, da penhora on line, intime-se a parte executada, na pessoa do advogado, ou, na falta deste, o seu 
representante legal, ou pessoalmente, por mandado (se residir nesta jurisdição) ou pelo correio (se residir fora da jurisdição), 
do prazo para oferecimento de impugnação, desde que completamente garantido o juízo (artigo 475-L cc. 475-J, parágrafo 
1º do CPC). Com o oferecimento da impugnação, ou certificado o silêncio, manifeste-se a parte exequente. Após, tornem 
conclusos. Intime-se. - ADV: LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP), ELAINE EVANGELISTA (OAB 224891/
SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), PATRÍCIA TIRAPELI BINI DA SILVEIRA (OAB 150871/SP), NILSON ANTÔNIO DA 
SILVEIRA JUNIOR (OAB 160174/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/
SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ALBERTO QUERCIO NETO (OAB 229359/SP)

Processo 0004078-09.2010.8.26.0383 (apensado ao processo 0000029-71.2000.8.26) (processo principal 0000029-
71.2000.8.26) (383.01.2000.000029/1) - Impugnação (Inativa) - Banco Bradesco Sa - Antonio Carlos de Souza - Vistos. Anote-se 
a interposição do Agravo de Instrumento (fls. 459/470). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Prestei 
as informações conforme cópia do ofício em frente. Intime-se. - ADV: OSVALDO MURARI JUNIOR (OAB 93695/SP), GLAUCIO 
HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), SOLANGE DE FÁTIMA TOMAZELLI (OAB 210684/SP), JOSE EDUARDO 
CARMINATTI (OAB 73573/SP)

Processo 0010242-15.2013.8.26.0664 (066.42.0130.010242) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Valtair de Almeida Silveira - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Diante da informações de fls. 88/89, nomeio como 
perito judicial, em substituição, o Dr. Rodrigo Augusto Jorge de Mello, independente de compromisso. No mais, cumpra-se nos 
termos da decisão de fls. 84. Intime-se. - ADV: EDVALDO JOSÉ COELHO (OAB 307266/SP), ANTONIO GUERCHE FILHO (OAB 
112769/SP), ANA CAROLINE PIRES BEZERRA DE CARVALHO (OAB 318875/SP)

Processo 3000011-42.2013.8.26.0383 - Demarcação / Divisão - Divisão e Demarcação - Doralice Longo - Maria Regina 
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Longo - - Vera Lucia Longo Perozini - - João Carlos Perozini - - Sônia Aparecida Longo Panzarini - - José Renato Panzarini 
- - Dora Nilce Longo Machado - - Itamar José Machado - Vistos. Defiro o requerimento de fls. 97/98, nos termos do artigo 191 
do CPC, sendo que o prazo para contestação fruirá a partir da data da juntada da última citação. Anote-se a regularização 
da representação processual de fls. 101. Sem prejuízo, certifique a serventia quanto a citação de todos os réus, bem como o 
prazo de contestação. Intime-se. - ADV: EDUARDO ZUANAZZI SADEN (OAB 332599/SP), HERES ESTEVÃO SCREMIN (OAB 
228618/SP), PAULO CESAR GONCALVES DIAS (OAB 103635/SP)

Processo 3000012-27.2013.8.26.0383 - Demarcação / Divisão - Divisão e Demarcação - Doralice Longo - Maria Regina 
Longo - - Vera Lúcia Longo Perozin - - João Carlos Perozini - - Sônia Aparecida Longo Panzarini - - José Renato Panzarini - - 
Dora Nilce Longo Machado - - Itamar José Machado - Vistos. Defiro o requerimento de fls. 99/100, nos termos do artigo 191 
do CPC, sendo que o prazo para contestação fruirá a partir da data da juntada da última citação. Anote-se a regularização 
da representação processual de fls. 101. Sem prejuízo, certifique a serventia quanto a citação de todos os réus, bem como o 
prazo de contestação. Intime-se. - ADV: EDUARDO ZUANAZZI SADEN (OAB 332599/SP), HERES ESTEVÃO SCREMIN (OAB 
228618/SP), PAULO CESAR GONCALVES DIAS (OAB 103635/SP)

Processo 3000236-62.2013.8.26.0383 - Procedimento Ordinário - Renúncia ao benefício - Oscar Antonio da Silva - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Fls. 61/62: Dê-se vista dos autos ao requerido.Prazo 10(dez) 
dias. Int. - ADV: JOÃO BERTO JÚNIOR (OAB 260165/SP), MARINA SVETLIC (OAB 267711/SP), FERNANDO APARECIDO 
BALDAN (OAB 58417/SP), LAURO ALESSANDRO LUCCHESE BATISTA (OAB 137095/SP)

Processo 3000353-53.2013.8.26.0383 - Execução de Alimentos - Alimentos - V.A.S. - K.H.S. - Ofício de fls. 59/60 - Ciência as 
partes da distribuição da carta precatório sob nº 0000310-80.2015.8.26.0066 perante Juízo deprecado da comarca de Barretos/
SP. - ADV: HERES ESTEVÃO SCREMIN (OAB 228618/SP)

NOVA GRANADA
Juizado Especial Cível

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FABIANO RODRIGUES CREPALDI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ EMÍLIO TEIXEIRA LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0002/2015
Processo 0000013-71.2015.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - J. D. ZANETTI 

SERVIÇOS AGRÍCOLAS ME - CASSIO CLAY ROSSI - Certifico e dou fé que, haver expedido o competente mandado de citação 
e intimação do (a) requerido (a), em relação à Audiência de Conciliação designada para o dia 15 de abril de 2015 às 16:10 horas, 
NO EDIFICIO DO FÓRUM, SITO A AV. DR HILDEBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, 1001, PREDIO ANEXO, CENTRO, 
NOVA GRANADA-SP, a qual foi postada via Correios através de AR. Outrossim, certifico haver expedido a carta de intimação do 
(a) autor (a). - ADV: CLEBER UEHARA (OAB 158869/SP)

Processo 0000078-66.2015.8.26.0390 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - AMARILDO 
PEREIRA DOS SANTOS - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. 1) Considerando o valor atribuído à causa 
e a matéria em discussão, o presente feito tramitará segundo o rito especial instituído pela Lei 12.153/09 (Juizado Especial da 
Fazenda Pública). 2) Expeça-se carta precatória para citar FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, observando-
se que o prazo é de 60 dias para contestar, considerando o prazo mínimo de antecedência da audiência prevista na Lei n. 
12.153/09 caso esta fosse designada, devendo a serventia providenciar o necessário. Int. - ADV: ERNANDES DOUGLAS ASSIS 
LEMOS DE MOURA (OAB 304627/SP), ANTONIO ALBERTO CRISTOFOLO DE LEMOS (OAB 113902/SP)

Processo 0000094-20.2015.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - FÉLIX CARDOSO DA SILVA 
- ADHEMAR SALISSO - Certifico e dou fé que, haver expedido a competente carta de citação e intimação do (a) requerido 
(a), em relação à Audiência de Conciliação designada para o dia 30 de abril de 2015 às 19:00 horas, SALA DE AUDIÊNCIAS 
DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITA NA RUA PREFEITO JOÃO RIBEIRO DA 
SILVEIRA, Nº 500, ICÉM - CEP 15460-000, a qual foi postada via Correios através de AR. Outrossim, certifico haver expedido a 
carta de intimação do (a) autor (a). - ADV: JORGE EUSTACHIO MIZIARA JUNIOR (OAB 105516/MG)

Processo 0000104-35.2013.8.26.0390 (039.02.0130.000104) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos 
- Candida da Silva - A Fazenda do Estado de São Paulo - Fica o(a) requerente(exequente) devidamente intimado(a) para, no 
prazo de cinco dias manifestar, sobre o ofício juntado às fls. 57/58, onde o Departamento Regional de Saúde de São José do 
Rio Preto-DRS-XV informa que não houve solicitação administrativa da requerente na Regional de Saúde, bem como que em 
relação aos medicamentos Enalapril 10 mg, anlodipino 10 mg, amilorida 5 mg e Glibenclamida 5 mg se encontram contemplados 
no Programa do Componente Bássico da Assistência Farmacêutica, devendo se dirigir a Unidade Bassica de Saúde de 
seu município e ainda que o medicamento Meloxicam 15 mg e a forma manipulada Nimesulida 100 mg+Ciclobenzaprina 5 
mg+Nortriptilina 15 mg + Ranitida 150 mg não se encontram comtemplados no elenco de medicamentos dos Programas de 
Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, bem como que em cumprimento à liminar foi aberto o processo de aquisição 
do medicamento, com exceção do medicamento Amirolida 5 mg e que quando da retirada do medicamento a requerente deverá 
comparecer na Av. Doutor Jânio Quadros, n. 150, Bairro Industrial Doutor Ulisses da Silveira Guimarães São José do Rio Preto-
SP , munida da receita médica atualizada e documento de identidade. - ADV: ANTONIO ALBERTO CRISTOFOLO DE LEMOS 
(OAB 113902/SP)

Processo 0000149-68.2015.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Fabricio 
Pires de Carvalho - Tam Linhas Aéreas S.A - Fabricio Pires de Carvalho - Certifico e dou fé que, haver expedido a competente 
carta de citação e intimação do (a) requerido (a), em relação à Audiência de Conciliação designada para o dia 07 de abril de 
2015 às 18:05 horas, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA RUA TIRADENTES, N. 191 ESQUINA COM 
A AVENIDA ISMAEL- ONDA VERDE-SP CEP 15.450-000, a qual foi postada via Correios através de AR. Outrossim, certifico 
haver expedido a carta de intimação do (a) autor (a). - ADV: FABRICIO PIRES DE CARVALHO (OAB 254518/SP)

Processo 0000193-87.2015.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MATHEUS GALBIATTI 
BERTACO - JOSÉ DOMINGOS PRADO - Certifico e dou fé que, haver expedido o competente mandado de citação, penhora 
e avaliação em desfavor do(a) executado(a), em relação à Audiência de Conciliação designada para o dia 15 de abril de 2015 
às 15:40 horas, NO EDIFICIO DO FÓRUM, SITO A AV. DR HILDEBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, 1001, PREDIO 
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ANEXO, CENTRO, NOVA GRANADA-SP, o qual remetido à Central de Mandados. Outrossim, certifico haver expedido a carta de 
intimação do (a) autor (a) - ADV: ELITON DE SOUZA SERGIO (OAB 204918/SP)

Processo 0000194-72.2015.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MATHEUS GALBIATTI 
BERTACO - CLAUDEMIR ALVES BORGES - Certifico e dou fé que, haver expedido o competente mandado de citação, penhora 
e avaliação em desfavor do(a) executado(a), em relação à Audiência de Conciliação designada para o dia 15 de abril de 2015 
às 15:45 horas, NO EDIFICIO DO FÓRUM, SITO A AV. DR HILDEBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, 1001, PREDIO 
ANEXO, CENTRO, NOVA GRANADA-SP, o qual remetido à Central de Mandados. Outrossim, certifico haver expedido a carta de 
intimação do (a) autor (a). - ADV: ELITON DE SOUZA SERGIO (OAB 204918/SP)

Processo 0000195-57.2015.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MATHEUS GALBIATTI 
BERTACO - TATIELE APARECIDA DE CARVALHO - Certifico e dou fé que, haver expedido o competente mandado de citação, 
penhora e avaliação em desfavor do(a) executado(a), em relação à Audiência de Conciliação designada para o dia 15 de abril de 
2015 às 15:50 horas, NO EDIFICIO DO FÓRUM, SITO A AV. DR HILDEBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, 1001, PREDIO 
ANEXO, CENTRO, NOVA GRANADA-SP, o qual remetido à Central de Mandados. Outrossim, certifico haver expedido a carta de 
intimação do (a) autor (a). - ADV: ELITON DE SOUZA SERGIO (OAB 204918/SP)

Processo 0000196-42.2015.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MATHEUS GALBIATTI 
BERTACO - REGINALDO FRANCISCO DIAS - Certifico e dou fé que, haver expedido o competente mandado de citação, 
penhora e avaliação em desfavor do(a) executado(a), em relação à Audiência de Conciliação designada para o dia 15 de abril de 
2015 às 15:55 horas, NO EDIFICIO DO FÓRUM, SITO A AV. DR HILDEBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, 1001, PREDIO 
ANEXO, CENTRO, NOVA GRANADA-SP, o qual remetido à Central de Mandados. Outrossim, certifico haver expedido a carta de 
intimação do (a) autor (a). - ADV: ELITON DE SOUZA SERGIO (OAB 204918/SP)

Processo 0000211-11.2015.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - ROBERTO 
YUKIO ANZAI - BANCO ITAUCARD S/A - Vistos. Em vista do grande número de ações correlatas em curso por este Juizado, nas 
quais a experiência vem demonstrando que a audiência conciliatória é infrutífera, acarretando, por outro lado, o congestionamento 
da pauta de audiências conciliatórias, em prejuízo das partes litigantes e de terceiros, litigantes em outros processos, à vista dos 
princípios da informalidade e celeridade, que regem a atividade dos Juizados, fica dispensada à audiência prévia de conciliação. 
Cite-se o banco réu, para, querendo, apresentar resposta no prazo de dez dias, contados da juntada do mandado ou aviso de 
recebimento de correspondência, sob pena de revelia. Na hipótese de concordância com o pedido, o pagamento poderá ser feito 
por depósito judicial. Int. - ADV: FABRICIO PIRES DE CARVALHO (OAB 254518/SP)

Processo 0000214-63.2015.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - DIEGO 
ANTONIO PAGIANOTTO - BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A - Vistos. Em vista do grande número de ações 
correlatas em curso por este Juizado, nas quais a experiência vem demonstrando que a audiência conciliatória é infrutífera, 
acarretando, por outro lado, o congestionamento da pauta de audiências conciliatórias, em prejuízo das partes litigantes e 
de terceiros, litigantes em outros processos, à vista dos princípios da informalidade e celeridade, que regem a atividade dos 
Juizados, fica dispensada à audiência prévia de conciliação. Cite-se o banco réu, para, querendo, apresentar resposta no prazo 
de dez dias, contados da juntada do mandado ou aviso de recebimento de correspondência, sob pena de revelia. Na hipótese 
de concordância com o pedido, o pagamento poderá ser feito por depósito judicial. Int. - ADV: FABRICIO PIRES DE CARVALHO 
(OAB 254518/SP)

Processo 0000218-03.2015.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
João Ribeiro da Silveira Neto - VIVO S/A (TELEFÔNICA BRASIL S/A) - João Ribeiro da Silveira Neto - Vistos. Defiro a tutela 
antecipada porque o autor manifestou o claro desejo de manter a linha telefônica e o serviço speedy, sendo que o último foi 
instalado e a primeira é de sua titularidade há muito tempo. Estão presentes a verossimilhança do direito invocado e o risco de 
dano caso a medida seja concedida apenas ao final, já que o autor é advogado militante na Comarca e precisar dos serviços 
para desempenhar suas funções. Intime-se a ré para disponibilizar os serviços em favor do autor no prazo máximo de 05 dias, 
sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a R$ 20.000,00. Designo o dia 26 de março de 2015, às 19:15 horas, para a 
audiência de tentativa de conciliação em Icém/SP. Cite-se e intimem-se. Int. - ADV: JOÃO RIBEIRO DA SILVEIRA NETO (OAB 
199818/SP)

Processo 0000223-25.2015.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - ANISIA 
NUNES DE JESUS - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - Certifico e dou fé que, haver expedido a competente carta de 
citação e intimação do (a) requerido (a), em relação à Audiência de Conciliação designada para o dia 15 de abril de 2015 às 
16:00 horas, NO EDIFICIO DO FÓRUM, SITO A AV. DR HILDEBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, 1001, PREDIO ANEXO, 
CENTRO, NOVA GRANADA-SP, a qual foi postada via Correios através de AR. Outrossim, certifico haver expedido a carta de 
intimação do (a) autor (a). - ADV: ANTONIO ALVES FRANCO (OAB 20226/SP)

Processo 0000230-17.2015.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - OSCAR 
JOSÉ DE LIMA - AKATUS MEIOS DE PAGAMENTO S/A - - NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA - 
Certifico e dou fé que, haver expedido a competente carta de citação e intimação do (a) requerido (a), em relação à Audiência de 
Conciliação designada para o dia 15 de abril de 2015 às 16:05 horas, NO EDIFICIO DO FÓRUM, SITO A AV. DR HILDEBERTO 
DE ALBUQUERQUE FERREIRA, 1001, PREDIO ANEXO, CENTRO, NOVA GRANADA-SP, a qual foi postada via Correios através 
de AR. Outrossim, certifico haver expedido a carta de intimação do (a) autor (a). - ADV: GUSTAVO PETROLINI CALZETA (OAB 
221214/SP)

Processo 0000265-74.2015.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Protesto Indevido de Título - Adriana 
Aparecida Dias Andriato - Wilton Fernandes Pinheiro da Cruz ME - Mundial Editora - Vistos. Defiro parcialmente a tutela 
antecipada para determinar a exclusão ou proibir a inclusão do nome do(a) autor(a) nos órgãos de proteção ao crédito, como 
SPC, SERASA e similares, pelo débito questionado nos autos, até decisão posterior deste Juízo. A medida se justifica pelos 
efeitos danosos da inscrição quando a existência e extensão do débito estão em discussão judicial. Nesse sentido, REsp 
180.843 - RS - 3a T., j. 29/06/99, rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito. Concedo também a suspensão dos efeitos do 
protesto, tendo em vista que o módico valor protestado e as afirmações constantes da inicial. Oficie-se para os devidos fins. 
Designo o dia 08 de abril de 2015, às 16:10 horas, para a audiência de tentativa de conciliação na cidade de Nova Granada/SP. 
Oficie-se, cite-se e intime-se. Defiro ao(à) requerente, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, ante a declaração de fls. 
11. Int. - ADV: VENINA SANTANA NOGUEIRA SANCHES HIDALGO (OAB 207906/SP)

Processo 0000315-42.2011.8.26.0390 (390.01.2011.000315) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito 
- J.C.F.E. - Vistos, etc... Restitua a CNH em nome do sentenciado Júlio César Felício Espalvo, apreendida em razão de sentença 
condenatória, à Delegacia de Polícia de General Salgado - SP, em virtude da mesma pertencer àquela Circunscrição, e que 
deverá ser devolvido ao referido sentenciado após o vencimento da suspensão da habilitação pelo prazo de quatro (04) meses. 
Int. - ADV: CARLOS ROBERTO PARISE (OAB 121793/SP)
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Processo 0000329-84.2015.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOÃO 
CORTEZIA DE SOUZA - KFOURE & PEREIRA AUTOMOVEIS LTDA - Certifico e dou fé que, haver expedido a competente carta 
de citação e intimação do (a) requerido (a), em relação à Audiência de Conciliação designada para o dia 30 de abril de 2015 
às 19:00 horas, SALA DE AUDIÊNCIAS DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL, NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITA NA 
RUA PREFEITO JOÃO RIBEIRO DA SILVEIRA, Nº 500, ICÉM - CEP 15460-000, a qual foi postada via Correios através de AR. 
Outrossim, certifico haver expedido a carta de intimação do (a) autor (a). - ADV: JECSON SILVEIRA LIMA (OAB 225991/SP)

Processo 0000443-57.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - MANOEL BORGES DUTRA - ME - 
JOLUGRAN SERVIÇOS LTDA - - Joao Batista de Oliveira - - Luis Carlos Soares de Oliveira - - Maria Soares de Oliveira - Vistos. 
Nos termos do § 1º, artigo 53 da Lei 9.099/95, designo audiência de conciliação para o dia 08 de abril de 2015, às 15:40 horas, 
em Nova Granada/SP, observando o pedido de fls. 70 elaborado pelo(a) autor(a). Cite-se e Intimem-se as partes. - ADV: DANIEL 
JOSÉ DUTRA (OAB 235778/SP)

Processo 0000493-25.2010.8.26.0390 (390.01.2010.000493) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - J.P. - M.F.B.R. - 
“Foi pelo Juízo de Direito dos Feitos Criminais da Comarca de Capim Grosso - BA, designado o dia 17/03/2015, às 10h20min, 
para a oitiva da testemunha de acusação Robério Silva da Cruz”. - ADV: ODAIR CAVASSANA (OAB 161469/SP)

Processo 0000538-24.2013.8.26.0390 (039.02.0130.000538) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Manoel 
Borges Dutra Me - Stefani Natália de Lima Felício - Fica devidamente intimado(a) o(a) exeqüente para manifestar, no prazo de 
cinco dias: sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça que deixou de CITAR/PENHORAR, haja vista que o(a) executado(a) não 
reside no endereço, segundo informações de seu pai que não soube informar seu atual paradeiro, para regular prosseguimento 
do feito. - ADV: DANIEL JOSÉ DUTRA (OAB 235778/SP)

Processo 0000573-47.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - HELIO MANOEL BAPTISTA JUNIOR 
- ME - ERICA SALOMÃO AIDAR - Fica o(a) requerente(exequente) devidamente intimado(a) para, no prazo de cinco dias 
manifestar, sobre a pesquisa realizada junto ao CAEX, que informa o endereço da executada o mesmo constante na inicial ou 
seja Av. Dr. Hildeberto de A. Ferreira, 1028, centro, Nova Granada-SP, para regular prosseguimento do feito. - ADV: MARCELO 
HABES VIEGAS (OAB 209297/SP)

Processo 0000576-02.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Energia Elétrica - Wilson 
Reche Moreno - Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - Vistos. Remetam-se os presentes autos ao E. Colégio Recursal do 
Juizado Especial Cível da Comarca de São José do Rio Preto, após observadas as cautelas legais. Int. - ADV: AMANDA KARLA 
PEDROSO RONDINA PERES (OAB 302356/SP), VALTER PAULON JUNIOR (OAB 133670/SP)

Processo 0000626-96.2012.8.26.0390 (390.01.2012.000626) - Execução de Título Extrajudicial - Nilda Roque Nova Granada 
Me - Thaise Cordeiro Pereira - Fica o(a) requerente(exequente) devidamente intimado(a) para, no prazo de cinco dias manifestar, 
sobre a pesquisa realizada junto ao CAEX, que informa o endereço da executada como sendo o mesmo já informado na inicial, 
ou seja Av. Brasil, 1263, centro, Nova Granada-SP para regular prosseguimento do feito. - ADV: ADRIANO ROQUE RIBEIRO 
(OAB 331191/SP)

Processo 0000752-78.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
JANDIRA FRATA - BANCO CREDIFIBRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Considera devidamente 
intimado o(a) requerido (executado), para no prazo de cinco dias, manifestar sobre a petição de fls. 71 apresentada pela parte 
contrária, que informa que requer o levantamento do valor penhorado a fls.68/69, bem como a extinção e arquivamento do feito, 
para normal prosseguimento do feito. - ADV: JEAN CARLOS PEREIRA (OAB 259834/SP), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI 
(OAB 122626/SP)

Processo 0000839-73.2010.8.26.0390 (390.01.2010.000839) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Jose Folchini 
Filho - Juliano Andalecio de Araujo - Fica devidamente intimado(a) o(a) requerente(exequente) para manifestar, no prazo de 
cinco dias, indicando bens a penhora, sobre a certidão de teor seguinte: O Sr. Oficial de justiça deixou de penhorar o(os) 
bem(bens), haja vista, que foi informado que os bens que guarnecem a residência são de propriedade de Gisele Gonçalves 
Ribeiro, passando a relacionar os bens que guarnecem a o quarto do executado a saber: uma cama de casal, um guarda roupa 
em madeira e uma cômoda em madeira, nas cores marfim e tabaco com 1 espelho e 4 gavetas, para regular prosseguimento do 
feito. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0000864-47.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SÔNIA MARIA DE ARAÚJO 
MOVEIS- ME - KARLA ROBERTA MARTINS SOARES - Considera-se suspenso o feito, pelo prazo de 60 dias, conforme 
requerido (ante o princípio da celeridade que rege o Juizado Especial Cível). Decorrido o prazo deverá o exequente(requerente) 
manifestar, no prazo de cinco dias, para regular prosseguimento do feito, independente de intimação. Decorrido o prazo o 
exequente deve providenciar o andamento do feito em 30 dias, independente de intimação, sob pena de não o fazendo, ser 
extinto o feito sem julgamento do mérito, por abandono da causa (comunicado CG n. 455/06).” - ADV: CLAUDIA RENATA DA 
SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0000982-23.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - HELIO MANOEL BAPTISTA JUNIOR 
- ME - JOSÉ ALVES RIBEIRO - Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito, conforme requerimento de fls. 29, JULGO 
EXTINTA a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial que HELIO MANOEL BAPTISTA JUNIOR - ME move em face 
de JOSÉ ALVES RIBEIRO, com fundamento no art. 794, inciso I, do CPC. Torno insubsistente a penhora de fls. 20, destituindo 
o(a) depositário(a) do encargo. Após o trânsito em julgado fica deferido a entrega dos documentos que instruíram a inicial ao(à) 
executado(a), cientificando-os de que o não recebimento dos documentos no prazo de 90 dias implicará na destruição dos 
mesmos. P.R.I.C. - ADV: MARCELO HABES VIEGAS (OAB 209297/SP)

Processo 0001025-57.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - LUIZ FERNANDO FIDELIS - JOICE 
APARECIDA DE OLIVEIRA - Fica o(a) requerente(exequente) devidamente intimado(a) para, no prazo de cinco dias manifestar, 
sobre o ofício juntado às fls. 56 onde a Ciretran informa que o veículo ainda encontra-se em nome da executada com restrição 
de comunicação de venda para a compradora Ana Felícia dos Santos, incluído no dia 23/09/2014, para regular prosseguimento 
do feito. - ADV: JEAN CARLOS PEREIRA (OAB 259834/SP)

Processo 0001108-44.2012.8.26.0390 (390.01.2012.001108) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Osmar 
Antonio Gava Mecânica Me - Solequissandro Alves Ferreira - Vistos. Fls. 82: Defiro. Oficie à Ciretran em que encontra(m)-
se cadastrado(s) o(s) veículo(s), solicitando o bloqueio da transferência e venda do(s) veículo(s) informados a fls.68. - ADV: 
WELLINGTON RODRIGO PASSOS CORREA (OAB 227086/SP), EMANUEL ZEVOLI BASSANI (OAB 233708/SP)

Processo 0001150-98.2009.8.26.0390 (390.01.2009.001150) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Móvel - 
Souza e Souza Icem Transportes de Pessoal Ltda Me - Wi Industria e Com de Prod Metalurgica Ltda - - Juraci de Souza Borges 
- - Antonio Carlos Rodrigues Silva - - Lucas Rodrigues da Silva - Fica devidamente intimado(a) o(a) exeqüente para manifestar, 
no prazo de cinco dias: sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça que deixou de penhorar bens, por não encontrado, sendo 
o(a) executado(a) pessoa desconhecida no local, para regular prosseguimento do feito. - ADV: JECSON SILVEIRA LIMA (OAB 
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225991/SP), FERNANDO SALLES AMARÃES (OAB 282579/SP), DENIZE MALAMAN TREVISAN LARGUEZA (OAB 191334/
SP), SÉRGIO RICARDO MELLER (OAB 28274/PR), RAFAEL VICTOR DACOME (OAB 44373/PR)

Processo 0001167-66.2011.8.26.0390 (390.01.2011.001167) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sonia 
Maria de Araujo Moveis Me - Luiz Antonio Batista - Vistos. 1. Defiro o requerimento contido no pedido de fls.73. 2. Desentranhe 
o mandado juntado a fls. 51/55, para a remoção do(s) bem(bens), para integral cumprimento, em caso de não encontrar o (s) 
bem (ns) adjudicado(s) proceda a substituição por outro (s) compatível com o pagamento do débito no importe de R$1.833,91, 
removendo-o(s), em caso de não encontrar bens passíveis da medida, relacionar os que guarnecem a residência do(a) 
devedor(a). 3. Dê-se ciência ao Sr. Oficial de Justiça em relação ao novo endereço do(a) executado(a) informado a fls.73 4. 
Defiro a requisição de reforço policial, bem como a ordem de arrombamento, caso necessário, observando-se as formalidades 
legais. Int.. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0001170-21.2011.8.26.0390 (390.01.2011.001170) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sonia 
Maria de Araujo Moveis Me - Edicleia Cristina Silva - Vistos. Diante do requerimento de fls. 66 expeça-se ofício a empresa 
indicada, solicitando informações nos termos em foi requerido pelo(a) exequente (autor(a)), para instruir a presente ação. 
Diligencie a serventia pelo necessário. Int. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0001174-58.2011.8.26.0390 (390.01.2011.001174) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sonia 
Maria de Araujo Moveis Me - Marcia Aparecida Queiroz Pereira - Vistos. Diante do requerimento de fls. 94, expeça-se ofício a 
empresa indicada, solicitando informações nos termos em foi requerido pelo(a) exequente (autor(a)), para instruir a presente 
ação. Diligencie a serventia pelo necessário. Int. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0001211-17.2013.8.26.0390 (039.02.0130.001211) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Severiano Rogério 
Gomes Salvador - Pio Serrano Nuevo - Vistos. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para dia 08 de abril de 
2015, às 10:30 horas, em Nova Granada/SP. Intimem-se as partes e as testemunhas eventualmente arroladas. Int. - ADV: JEAN 
CARLOS PEREIRA (OAB 259834/SP), LEANDRO EDUARDO TEIXEIRA BASSANI (OAB 224936/SP)

Processo 0001217-87.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - NÉVIO BORDUQUI - GLAYDSON 
DA SILVA NOGUEIRA - Vistos. 1. Fls. 25: Considerando a entrada em vigor da Lei nº 11.232/05 e sua aplicação imediata, com 
alteração do cumprimento da sentença (art. 475, J, do CPC e seguintes), intime-se, pessoalmente o requerido, que a r. sentença 
transitou em julgado para os fins do art. 475, J, do CPC, com o valor de R$ 1.203,73 apresentado pelo(a) autor(a). 2. Não 
havendo cumprimento voluntário da sentença, tornem conclusos. Int. - ADV: RENATO MENESELLO VENTURA DA SILVA (OAB 
239261/SP)

Processo 0001274-08.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MANOEL BORGES DUTRA 
- ME - ANDERSON MASETTI - Vistos. Defiro a pesquisa junto ao CAEX, devendo a serventia diligenciar pelo necessário. Int. - 
ADV: DANIEL JOSÉ DUTRA (OAB 235778/SP)

Processo 0001301-93.2011.8.26.0390 (390.01.2011.001301) - Inquérito Policial - Crimes contra o Meio Ambiente e o 
Patrimônio Genético - O.A.M. - Vistos, etc... 1. Diante da proposta do MP (fls. 298/299), designo o dia 11 de março de 2015, às 
14:15 horas, para audiência de aceitação da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, da Lei 9099/95, em 
combinação com o artigo 77, do Código Penal, citando e intimando o(a) acusado(a) Osvaldo Aparecido Mazer a constituir defensor 
em 05 dias, com pronta comunicação ao Juízo, sob pena de ser-lhe nomeado defensor dativo. Em caso de aceitação por parte 
do(a) acusado(a) e seu defensor, realizar-se-á no mesmo ato a advertência; não sendo aceita, o(a) defensor(a) apresentará, 
defesa preliminar, após, tornem os autos conclusos. 2. Expeça-se mandado de citação e intimação do(a) acusado(a). 3. Dê-se 
ciência as partes. - ADV: JOSE MACEDO (OAB 19432/SP)

Processo 0001351-17.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JULIANA 
FRANCO COSTA - LIVRARIA CORPUS - Vistos. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para dia 08 de abril 
de 2015, às 10:00 horas, em Nova Granada/SP. Intimem-se as partes e as testemunhas eventualmente arroladas. Int. - ADV: 
ADRIANO ROQUE RIBEIRO (OAB 331191/SP), SUZANE KAREN VERRO GIACOMETO (OAB 325947/SP)

Processo 0001546-36.2013.8.26.0390 (039.02.0130.001546) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Renato 
de Araujo Franco - Vistos. Informe o(a) subscritor(a) de fls. 54, o valor do débito atualizado, dentro do prazo de cinco dias, para 
normal prosseguimento do feito. Int. - ADV: RONALDO CARVALHO DE SOUZA (OAB 332738/SP)

Processo 0001674-32.2008.8.26.0390 (390.01.2008.001674) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdir de 
Araujo Filho - Aparecido Donizete Fernandes - Vistos. Diante do requerimento de fls. 125, expeça-se ofício a empresa indicada, 
solicitando informações nos termos em foi requerido pelo(a) exequente (autor(a)), para instruir a presente ação. Diligencie 
a serventia pelo necessário. Int. - ADV: ERICA REGINA BALADELE (OAB 169195/SP), CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 
124827/SP)

Processo 0001681-53.2010.8.26.0390 (390.01.2010.001681) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes contra 
o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - J.P. - O.V.A.R.M.A.S. - - M.A.S. e outro - Vistos, etc... Fls. 55, letra “a”: defiro a 
prorrogação da suspensão do processo pelo prazo de um (01) ano. Fls. 55, oficie-se à Prefeitura Municipal desta cidade para 
que seja encaminhado a este Juízo, mensalmente, relatório fotográfico do local, de modo a comprovar que de fato o TCRA está 
sendo cumprido; e inicie desde já o 2º estágio do projeto, qual seja, a construção das benfeitorias. Oficie-se à CFA para que seja 
realizada perícia no local do cumprimento do acordo, com a finalidade de comprovar o início da execução do acordo entabulado 
com a Prefeitura Municipal de Nova Granada. Após, ao MP. Int. - ADV: KENIA SYMONE BORGES DE MORAES (OAB 217639/
SP)

Processo 0001690-10.2013.8.26.0390 (039.02.0130.001690) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Heloisa 
Brandão Ancheita Moscardini - Vistos. Fls.67: Defiro. Diante do cumprimento do acordo de fls.62, defiro o desentranhamento 
dos documentos que instruíram a presente ação, entregando-os à executada. Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as 
comunicações de praxe. Int. - ADV: RONALDO CARVALHO DE SOUZA (OAB 332738/SP)

Processo 0001691-68.2008.8.26.0390 (390.01.2008.001691) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdir 
de Araujo Filho - Vistos. Informe o(a) subscritor(a) de fls. 73, o CPF do exequente, no prazo de cinco dias, para a realização da 
penhora on-line, conforme requerido as fls. retro, para normal prosseguimento do feito. Int. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA 
(OAB 124827/SP), ERICA REGINA BALADELE (OAB 169195/SP)

Processo 0001693-38.2008.8.26.0390 (390.01.2008.001693) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdir 
de Araujo Filho - Edvaldo Lopes dos Santos - Vistos. Diante do requerimento de fls. 78 expeça-se ofício a empresa indicada, 
solicitando informações nos termos em foi requerido pelo(a) exequente (autor(a)), para instruir a presente ação. Diligencie 
a serventia pelo necessário. Int. - ADV: ERICA REGINA BALADELE (OAB 169195/SP), CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 
124827/SP)

Processo 0001746-09.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MANOEL BORGES DUTRA 
- ME - GONÇALO XAVIER DIAS - Fica o(a) requerente(exeqüente) devidamente intimado(a) para, no prazo de cinco dias 
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manifestar, sobre eventual cumprimento do acordo, para regular prosseguimento do feito, no silêncio presumirá devidamente 
cumprido o acordo retromencionado, ensejando a extinção e arquivamento do processo. - ADV: DANIEL JOSÉ DUTRA (OAB 
235778/SP)

Processo 0001852-49.2006.8.26.0390 (390.01.2006.001852) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Zacarias Alves Costa - Pedro Alves de Araujo - Vistos. Defiro o prazo de sobrestamento do feito, pelo prazo de 05 dias, conforme 
requerido as fls. 178 . Diligenciando a serventia pelo necessário, observando-se as normas legais. Int. - ADV: ZACARIAS ALVES 
COSTA (OAB 103489/SP), MIGUEL SANTIAGO PRATES (OAB 240201/SP)

Processo 0001852-68.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SÔNIA MARIA DE ARAÚJO 
MOVEIS - ME - NEUSA ROSA DE JESUS - Fica o(a) requerente(exequente) devidamente intimado(a) para, no prazo de cinco 
dias manifestar, sobre o ofício juntado às fls. 24, onde o Posto de Saúde informa o endereço da executada como sendo: Rua 
Theofilo Mansour, n. 462, centro, para regular prosseguimento do feito. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0001868-56.2013.8.26.0390 (039.02.0130.001868) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Severiano 
Rogerio Gomes Salvador - Pio Serrano Nuevo - Considera-se suspenso o feito, pelo prazo de 60 dias, conforme requerido (ante 
o princípio da celeridade que rege o Juizado Especial Cível). Decorrido o prazo deverá o exequente(requerente) manifestar, 
no prazo de cinco dias, para regular prosseguimento do feito, independente de intimação. Decorrido o prazo o exequente deve 
providenciar o andamento do feito em 30 dias, independente de intimação, sob pena de não o fazendo, ser extinto o feito sem 
julgamento do mérito, por abandono da causa (comunicado CG n. 455/06). - ADV: LEANDRO EDUARDO TEIXEIRA BASSANI 
(OAB 224936/SP), SAMUEL VIANA REMUNDINO

Processo 0002043-16.2014.8.26.0390 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento 
de Medicamentos - CLEUSA PEREIRA DE MATOS AVELINO - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Fica o(a) 
requerente(exequente) devidamente intimado(a) para, no prazo de cinco dias manifestar, sobre o ofício juntado às fls. 38, 
onde o Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto-DRS-XV informa que quando da retirada do medicamento 
a requerente deverá comparecer na Avenida Dr. Jânio Quadros,n.150, Bairro Industrial Doutor Ulysses da Silveira Guimarães , 
munida da receita médica atualizada e documento de identidade. - ADV: FABIANO REIS DE CARVALHO (OAB 168880/SP)

Processo 0002061-71.2013.8.26.0390 (039.02.0130.002061) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sonia 
Maria de Araujo Móveis Me - Roberto José de Negreiros - Fica o(a) requerente(exequente) devidamente intimado(a) para, no 
prazo de cinco dias manifestar, sobre o Ofício de fls. 61 que informa o endereço do executado como sendo: Av. Oswaldo Cruz, 
670, centro, Brasília/DF, para regular prosseguimento do feito. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0002063-41.2013.8.26.0390 (039.02.0130.002063) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sonia 
Maria de Araujo Móveis Me - Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito, conforme requerimento de fls. 42, JULGO EXTINTA 
a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial que SONIA MARIA DE ARAUJO MOVEIS ME move em face de JOÃO 
RIBEIRO DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 794, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado fica deferida a entrega dos 
documentos que instruíram a inicial ao(à) executado(a), cientificando-os de que o não recebimento dos documentos no prazo 
de 90 dias implicará na destruição dos mesmos. P.R.I.C, após, arquivem-se. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/
SP)

Processo 0002067-78.2013.8.26.0390 (039.02.0130.002067) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sonia 
Maria de Araujo Móveis Me - Sueli Magnani - Vistos. Diante do requerimento de fls. 44, expeça-se ofício a empresa indicada, 
solicitando informações nos termos em foi requerido pelo(a) exequente (autor(a)), para instruir a presente ação. Diligencie a 
serventia pelo necessário. Int. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0002205-16.2011.8.26.0390 (390.01.2011.002205) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sonia 
Maria de Araujo Moveis Me - Terezinha Peres da Silva - Vistos. Diante do requerimento de fls. 66, expeça-se ofício a empresa 
indicada, solicitando informações nos termos em foi requerido pelo(a) exequente (autor(a)), para instruir a presente ação. 
Diligencie a serventia pelo necessário. Int. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0002287-13.2012.8.26.0390 (390.01.2012.002287) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Giseli 
dos Santos Hortêncio - Banco Itaucard Sa - Considera devidamente intimado o(a) exequente(requerente), para no prazo de 
cinco dias manifestar: sobre o depósito judicial efetuado pelo(a) devedor(a) as fls. 139, no valor de R$ 2.350,22, em 24/12/2014, 
no prazo de cinco dias, dando por satisfeito requerer a extinção e arquivamento do presente feito. Caso contrário, indicar bens 
passíveis de penhora de propriedade do(a) devedor(a), bem como apresentar cálculo do débito remanescente, para regular 
prosseguimento do feito. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), JEAN CARLOS PEREIRA (OAB 
259834/SP)

Processo 0002298-71.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MINI LOJA PEROLA LTDA - 
ME - JORGE LUIS CHRISTIANO LESSA - Fica devidamente intimado(a) o(a) exeqüente para manifestar, no prazo de cinco dias: 
sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça que deixou de proceder a substituição da penhora, haja vista que o(a) executado(a) 
mudou-se, no mês de novembro de 2014, estando em lugar incerto e não sabido para regular prosseguimento do feito. - ADV: 
DANIEL JOSÉ DUTRA (OAB 235778/SP)

Processo 0002326-78.2010.8.26.0390 (390.01.2010.002326) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sonia 
Maria de Araujo Moveis Me Unimoveis - Maria de Fatima Amaral Mendonça Machado - Vistos. Diante do requerimento de fls. 82, 
expeça-se ofício a empresa indicada, solicitando informações nos termos em foi requerido pelo(a) exequente (autor(a)), para 
instruir a presente ação. Diligencie a serventia pelo necessário. Int. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0002331-03.2010.8.26.0390 (390.01.2010.002331) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sonia 
Maria de Araujo Moveis Me Unimoveis - Ademir dos Santos - Vistos. Defiro o bloqueio judicial, com a penhora on-line. Int. - ADV: 
CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0002333-70.2010.8.26.0390 (390.01.2010.002333) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sonia 
Maria de Araujo Moveis Me Unimoveis - Maria Leite de Almeida - Vistos. Diante do requerimento de fls. 76, expeça-se ofício a 
empresa indicada, solicitando informações nos termos em foi requerido pelo(a) exequente (autor(a)), para instruir a presente 
ação. Diligencie a serventia pelo necessário. Int. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0002438-08.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - LORIVALTER 
TEIXEIRA LOPES FILHO - Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - Vistos. 1. Recebo o recurso inominado de fls. 122/137, 
interposto pelo(a) apelante COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL nos efeitos suspensivo e devolutivo (art. 520, 
CPC). 2. Intime-se, pois, o(a) apelado(a) a apresentar suas contra-razões em 10 dias, por advogado, necessariamente (art. 41, 
§ 2º, da Lei 9.099/95), sob pena de subirem os autos sem elas. Int. - ADV: ALINE BETTI RIBEIRO PAULON (OAB 208982/SP), 
AMANDA KARLA PEDROSO RONDINA PERES (OAB 302356/SP)

Processo 0002507-40.2014.8.26.0390 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - JONAINA PEREIRA 
PAIXÃO - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - Considera devidamente intimado o(a) 
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requerente(exequente), para no prazo de dez dias, manifestar sobre a Impugnação à contestação apresentada. - ADV: MARCO 
ANTONIO DA SILVA (OAB 108505/SP), BRUNO HENRIQUE SILVESTRIN DELFINO

Processo 0002625-16.2014.8.26.0390 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - CONCEBIDA ANA DOS SANTOS SILVA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE - SP - Vistos. Remetam-
se os autos ao arquivo, com as comunicações de praxe. Int. - ADV: FABRICIO PIRES DE CARVALHO (OAB 254518/SP), 
ANTONIO ALBERTO CRISTOFOLO DE LEMOS (OAB 113902/SP)

Processo 0002634-46.2012.8.26.0390 (390.01.2012.002634) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de 
Serviços - Fabio Alves Dias Faustão Me - Premium Const Serviços Especializados Ltda - Considera devidamente intimado(a)
s as partes, em relação ao ofício juntado às fls. 108/110 enviado pelo CIELO , informando que não foi possível o cumprimento 
da ordem judicial, já que não tem qualquer acesso a créditos dos executados, para normal prosseguimento do feito, bem como 
para manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a DEVOLUÇÃO do SEED pelo CORREIO que informa que a REDE CAR com o 
motivo mudou-se. - ADV: CRISTIANE SILVA MARINHEIRO DE OLIVEIRA (OAB 198393/SP), LEANDRO EDUARDO TEIXEIRA 
BASSANI (OAB 224936/SP)

Processo 0002660-73.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JOÃO ANTONIO FREITAS 
RIBEIRO ME - CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA VIANA - Vistos. Defiro a pesquisa junto ao CAEX, devendo a serventia 
diligenciar pelo necessário. Int. - ADV: ADRIANO ROQUE RIBEIRO (OAB 331191/SP)

Processo 0002710-41.2010.8.26.0390 (390.01.2010.002710) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sirlene 
Dolce Trindade - Joao Paulo Nunes - Vistos. 1. Defiro o requerimento contido no pedido de fls. 88. 2. Desentranhe o mandado 
juntado a fls. 79/86, para a remoção do(s) bem(bens), para integral cumprimento, em caso de não encontrar o (s) bem (ns) 
adjudicado(s) proceda a substituição por outro (s) compatível com o pagamento do débito no importe de R$689,70, removendo-
o(s), em caso de não encontrar bens passíveis da medida, relacionar os que guarnecem a residência do(a) devedor(a). 3. Defiro 
a requisição de reforço policial, bem como a ordem de arrombamento, caso necessário, observando-se as formalidades legais. 
Int.. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0002713-93.2010.8.26.0390 (390.01.2010.002713) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sirlene 
Dolce Trindade - Vistos. 1. Defiro o requerimento contido no pedido de fls. 89. 2. Desentranhe o mandado juntado a fls. 84/85, 
para a remoção do(s) bem(bens), para integral cumprimento, em caso de não encontrar o (s) bem (ns) adjudicado(s) proceda a 
substituição por outro (s) compatível com o pagamento do débito , removendo-o(s), em caso de não encontrar bens passíveis 
da medida, relacionar os que guarnecem a residência do(a) devedor(a). 3. Defiro a requisição de reforço policial, bem como 
a ordem de arrombamento, caso necessário, observando-se as formalidades legais. Int.. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA 
(OAB 124827/SP)

Processo 0002754-21.2014.8.26.0390 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - QUEZIA CORRÊA 
DA CUNHA - FAZENDA PÚBLCA DO MUNICÍPIO DE NOVA GRANADA - Vistos. Manifeste-se o(a) requerido(a), no prazo de 
cinco dias, sobre o requerimento de fls. 77/78, onde o(a) autor(a) requer a desistência da ação. Int. - ADV: WANDERSON 
WESLEY PAULON (OAB 247906/SP), STENIO AUGUSTO VASQUES BALDIN (OAB 262164/SP)

Processo 0002813-09.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - MARIA 
APARECIDA FERREIRA - BANCO SANTANDER S.A - Fica o(a) requerente(exeqüente) devidamente intimado(a) para, no prazo 
de cinco dias manifestar, sobre eventual cumprimento do acordo, para regular prosseguimento do feito, no silêncio presumirá 
devidamente cumprido o acordo retromencionado, ensejando a extinção e arquivamento do processo. - ADV: FÁBIO ANDRÉ 
FADIGA (OAB 139961/SP), FABRICIO PIRES DE CARVALHO (OAB 254518/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP)

Processo 0002923-76.2012.8.26.0390 (390.01.2012.002923) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Andre 
Luis Morais Rosa - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Remetam-se os presentes autos ao E. 
Colégio Recursal do Juizado Especial Cível da Comarca de São José do Rio Preto, após observadas as cautelas legais. Int. - 
ADV: WELLINGTON RODRIGO PASSOS CORREA (OAB 227086/SP), EDGAR PEREIRA BARROS (OAB 268037/SP)

Processo 0003089-40.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - João Antonio Freitas Ribeiro Me 
- Gerlane de Souza Vieira - Fica o(a) requerente(exequente) devidamente intimado(a) para, no prazo de cinco dias manifestar, 
sobre a pesquisa realizada junto ao CAEX, que informa o endereço da executada como sendo: OTR Povoado Lago, 0, Zona 
Rural, Amarante, para regular prosseguimento do feito - ADV: ADRIANO ROQUE RIBEIRO (OAB 331191/SP)

Processo 0003125-24.2010.8.26.0390 (390.01.2010.003125) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Jorge 
Eugenio Thome Alves - Vistos. Informe o(a) subscritor(a) de fls. 90, o valor do débito atualizado, dentro do prazo de cinco dias, 
para normal prosseguimento do feito. Int. - ADV: JOSE RODRIGO DE ALMEIDA (OAB 317913/SP)

Processo 0003144-88.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Ademir da Silva Garcia - 
Banco do Brasil - Considera devidamente intimado o(a) requerente(exequente), para no prazo de dez dias, manifestar sobre a 
contestação apresentada. - ADV: DANIELA RAMIRES (OAB 185878/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
SP)

Processo 0003177-54.2009.8.26.0390 (390.01.2009.003177) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Manoel 
Borges Dutra Me - Ana Lucia de Souza - Vistos. Nos termos do § 1º, artigo 53 da Lei 9.099/95, designo audiência de conciliação 
para o dia 08 de abril de 2015, às 15:35 horas, em Nova Granada/SP, observando o pedido de fls. 96 elaborado pelo(a) autor(a). 
Cite-se e Intimem-se as partes. - ADV: DANIEL JOSÉ DUTRA (OAB 235778/SP)

Processo 0003218-16.2012.8.26.0390 (390.01.2012.003218) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - 
Eduardo Machado de Moura - Bv Financeira - Vistos. Defiro o pedido de fls. 96/97. Intime-se o(a) executado(a) na pessoa de 
seu procurador para efetuar o pagamento do débito no importe de R$ 467,39, atualizado até dezembro de 2014, que deverá ser 
corrigido até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora em bens livre do(a) devedor(a). Int. - ADV: 
PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), WELLINGTON RODRIGO PASSOS CORREA (OAB 227086/SP), 
ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)

Processo 0003279-03.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Romario Pereira da Costa - Luizacred SA - Considera devidamente intimado o(a) requerente(exequente), para 
no prazo de dez dias, manifestar sobre a contestação apresentada. - ADV: JOÃO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (OAB 203012/SP), 
JEAN CARLOS PEREIRA (OAB 259834/SP)

Processo 0003353-57.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - TIAGO GALBIATTI BERTACO - 
ME - JOSÉ ALVES DE LIMA - Fica o(a) requerente(exequente) devidamente intimado(a) para, no prazo de cinco dias manifestar, 
sobre a pesquisa realizada junto ao CAEX, que informa o endereço do executado como sendo: Rua Antonio Moreira, 41, Vila 
Esperança, Acopiara CE para regular prosseguimento do feito. - ADV: ELITON DE SOUZA SERGIO (OAB 204918/SP)

Processo 0003356-12.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - Jucelino Lopes 
Novaes - BV Finaceira S/A - Credito Financiamento e Investimento - Fica devidamente intimado(a) o(a) requerente(exequente) 
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para manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a DEVOLUÇÃO do SEED pelo CORREIO que deixou de citar o(a) executado(a)
requerido(a) com o motivo desconhecido. - ADV: ODAIR CAVASSANA (OAB 161469/SP)

Processo 0003404-68.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Maria Aparecida Galbiatti 
Bertaco - ME - Gislaine Aparecida Nogueira - Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito pelo(a) requerido(a), conforme 
requerimento de fls. 22, JULGO EXTINTA a presente Ação Procedimento do Juizado Especial Cível que move em face de , 
com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado fica deferido a entrega dos 
documentos que instruíram a inicial ao(à) requerido do(a), cientificando-os de que o não recebimento dos documentos no prazo 
de 90 dias implicará na destruição dos mesmos. P.R.I.C. - ADV: ELITON DE SOUZA SERGIO (OAB 204918/SP)

Processo 0003448-63.2009.8.26.0390 (390.01.2009.003448) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdir 
de Araujo Filho - Maria Estela de Oliveira - Vistos. Diante do requerimento de fls. 99, expeça-se ofício a empresa indicada, 
solicitando informações nos termos em foi requerido pelo(a) exequente (autor(a)), para instruir a presente ação. Diligencie 
a serventia pelo necessário. Int. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP), ERICA REGINA BALADELE (OAB 
169195/SP)

Processo 0003480-34.2010.8.26.0390 (390.01.2010.003480) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Renata Martins 
Desiderio Gouveia - Vistos. Tendo em vista que o(a) executado(a) não foi intimado(a) em relação a sentença de fls. 33, sendo 
que a não realização de tal ato, não traz nenhum prejuízo para as partes, aguarde-se o trânsito em julgado, após arquivem-se. 
- ADV: NELSON PEREIRA SILVA (OAB 124435/SP), ELIS REGINA TRINDADE VIODRES (OAB 150737/SP)

Processo 0003491-24.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - VALDECI NERES DOS SANTOS 
- ELEANDRO HENRIQUE ESCADA - Vistos. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para dia 08 de abril de 
2015, às 11:30 horas, em Nova Granada/SP. Intimem-se as partes e as testemunhas eventualmente arroladas. Int. - ADV: JOSE 
OSMAR DOS SANTOS (OAB 103907/SP), ANTONIO LEMOS OLIVEIRA (OAB 269168/SP), LUCIO FLÁVIO BATISTA DEVECHI 
(OAB 141136/MG)

Processo 0003574-40.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - TONI 
RICARDO DA SILVA AMARAL - BANCO DO BRASIL S.A - Considera devidamente intimado o(a) requerente(exequente), para 
no prazo de dez dias, manifestar sobre a contestação apresentada. - ADV: FABRICIO PIRES DE CARVALHO (OAB 254518/SP), 
ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)

Processo 0003620-29.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - FABIANA 
MARQUES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME - SK AUTOMOTIVE S/A DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS - Vistos. Designo 
audiência de conciliação, instrução e julgamento para dia 06 de maio de 2015, às 09:00 horas, em Nova Granada/SP. Intimem-
se as partes e as testemunhas eventualmente arroladas. Int. - ADV: JOÃO RIBEIRO DA SILVEIRA NETO (OAB 199818/SP), 
BEATRIZ HELENA DOS SANTOS (OAB 87192/SP)

Processo 0003667-03.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - SUPERMERCADO MONPAJÚ 
LTDA - EPP - LUCELIA PEREIRA NEVES INÁCIO - Vistos. Defiro o bloqueio judicial, com a penhora on-line. Int. - ADV: JOÃO 
RIBEIRO DA SILVEIRA NETO (OAB 199818/SP)

Processo 0003668-85.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - SUPERMERCADO MONPAJÚ 
LTDA - EPP - CORREIA NEVES TRASPORTES EIRELI - ME - Vistos. Defiro o bloqueio judicial, com a penhora on-line. Int. - 
ADV: JOÃO RIBEIRO DA SILVEIRA NETO (OAB 199818/SP)

Processo 0003671-40.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - 
WANDERLEY GALDINO BEZERRA - BV FINANCEIRA S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Considera 
devidamente intimado o(a) requerente(exequente), para no prazo de dez dias, manifestar sobre a contestação apresentada. - 
ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), FABRICIO PIRES DE CARVALHO (OAB 254518/SP)

Processo 0003690-51.2011.8.26.0390 (390.01.2011.003690) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sonia 
Maria de Araujo Moveis Me - Renata Carina dos Reis - Itamar Jesus dos Reis - Fica o(a) requerente(exeqüente) devidamente 
intimado(a) para, no prazo de cinco dias manifestar, sobre eventual cumprimento do acordo, para regular prosseguimento 
do feito, no silêncio presumirá devidamente cumprido o acordo retromencionado, ensejando a extinção e arquivamento do 
processo. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0003762-77.2007.8.26.0390 (390.01.2007.003762) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Espolio de Dione Rodrigo Aizza (rep Por Judite Socorro Bezerra Aizza e Aparecido Aizza) - Antonio Ronaldo Bezerra dos 
Santos - Considera devidamente intimado o(a) requerido, para no prazo de cinco dias, manifestar sobre a petição de fls. 
103/107 apresentada pela parte contrária, que informa que o cumprimento da medida para bloqueio da transferência da medida, 
bem como o julgamento dos embargos e que seja deferida a posse e propriedade do imóvel aos embargados, para normal 
prosseguimento do feito - ADV: DANI RICARDO BATISTA MATEUS (OAB 194378/SP), CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 
124827/SP), JOSÉ MARCELO SANTANA (OAB 160830/SP)

Processo 0003802-83.2012.8.26.0390 (390.01.2012.003802) - Procedimento Ordinário - Saúde - Luciana Cristofolo Lemos 
- Prefeitura Municipal de Nova Granada - Vistos. Remetam-se os autos ao arquivo, com as comunicações de praxe. Int. - ADV: 
WANDERSON WESLEY PAULON (OAB 247906/SP), LUCIANA CRISTOFOLO LEMOS (OAB 152622/SP)

Processo 0003850-71.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MATHEUS GALBIATTI 
BERTACO - MARIA DA SOLEDADE DE JESUS BALBINO - Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito, conforme requerimento 
de fls. 18, JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial que MATHEUS GALBIATTI BERTACO move 
em face de MARIA DA SOLEDADE DE JESUS BALBINO, com fundamento no art. 794, inciso I, do CPC. Torno insubsistente a 
penhora de fls. 15, destituindo o(a) depositário(a) do encargo. Após o trânsito em julgado fica deferido a entrega dos documentos 
que instruíram a inicial ao(à) executado(a), cientificando-os de que o não recebimento dos documentos no prazo de 90 dias 
implicará na destruição dos mesmos. P.R.I.C. - ADV: ELITON DE SOUZA SERGIO (OAB 204918/SP)

Processo 0003851-56.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MATHEUS GALBIATTI 
BERTACO - MARCIA FILOMENA MARINHO - Fica o(a) requerente(exeqüente) devidamente intimado(a) para, no prazo de 
cinco dias manifestar, sobre a certidão de fls.10 que informa que a executada efetuou o pagamento da moratória no valor de 
R$162,63 referente a 30%, bem como da primeira parcela no valor de R$63,25, para regular andamento do feito. - ADV: ELITON 
DE SOUZA SERGIO (OAB 204918/SP)

Processo 0003855-93.2014.8.26.0390 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARCOS ANTONIO ALVES 
- FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Considera devidamente intimado o(a) requerente(exequente), para no 
prazo de dez dias, manifestar sobre a contestação apresentada. - ADV: JOÃO RIBEIRO DA SILVEIRA NETO (OAB 199818/SP), 
GUILHERME LEGUTH NETO (OAB 119024/SP)

Processo 0003860-18.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - CARLOS 
ALBERTO DA SILVA - TELEFONICA S.A VIVO - Considera devidamente intimado(a)s o requerente, em relação ao Agravo de 
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Instrumento interposto conforme cópias de fls.68/93. - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE 
MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), FABRICIO PIRES DE CARVALHO (OAB 254518/SP)

Processo 0003865-50.2008.8.26.0390 (390.01.2008.003865) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valéria 
Pazianotto Fachin - José Alfredo de Carvalho - Vistos. Defiro a pesquisa junto ao SIEL, devendo a serventia diligenciar pelo 
necessário. Int. - ADV: JOAO BASSANI (OAB 58064/SP), EMANUEL ZEVOLI BASSANI (OAB 233708/SP), FABRICIO PIRES DE 
CARVALHO (OAB 254518/SP)

Processo 0003967-62.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JOÃO ANTONIO FREITAS 
RIBEIRO ME - VALTER LIMA CHAMARELLI - Vistos. Defiro a pesquisa junto ao CAEX, devendo a serventia diligenciar pelo 
necessário. Int. - ADV: ADRIANO ROQUE RIBEIRO (OAB 331191/SP)

Processo 0003968-47.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JOÃO ANTONIO FREITAS 
RIBEIRO ME - UEDIVAN BERTO PEREIRA - Vistos. Fls.24: Defiro. Aguarde-se a audiência designada. Int. - ADV: ADRIANO 
ROQUE RIBEIRO (OAB 331191/SP)

Processo 0003969-32.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JOÃO ANTONIO FREITAS 
RIBEIRO ME - ROBERTO JOSÉ DE NEGREIROS - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 390.2014/006576-5, tendo em vista que o executado ROBERTO JOSÉ 
DE NEGREIROS, mudou-se do endereço indicado, conforme já mencionado na certidão anterior de citação. Assim sendo, deixo 
de proceder a constrição judicial, devolvendo o presente mandado em cartório para os devidos fins. Todo referido é verdade e 
dou fé. Nova Granada, 03 de dezembro de 2014. Número de Atos: 0 - ADV: ADRIANO ROQUE RIBEIRO (OAB 331191/SP)

Processo 0003970-17.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - JOÃO ANTONIO FREITAS 
RIBEIRO ME - LUCIANA RIBEIRO FURTADO - Vistos. Defiro a pesquisa junto ao CAEX, devendo a serventia diligenciar pelo 
necessário. Int. - ADV: ADRIANO ROQUE RIBEIRO (OAB 331191/SP)

Processo 0003976-24.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - ERNANDES DOUGLAS 
ASSIS LEMOS DE MOURA - NATALIA DE OLIVEIRA SILVA - Fica devidamente intimado(a) o(a) exeqüente para manifestar, no 
prazo de cinco dias: sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça que deixou de CITAR haja vista que o(a) executado(a) mudou-se, 
para a Rua 1, nº15, Vila de Furnas, Planura-MG, para regular prosseguimento do feito. - ADV: ERNANDES DOUGLAS ASSIS 
LEMOS DE MOURA (OAB 304627/SP)

Processo 0003980-32.2012.8.26.0390 (390.01.2012.003980) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Manoel 
Borges Dutra Me - Carlo Ribeiro de Almeida - Fica devidamente intimado(a) o(a) exeqüente para manifestar, no prazo de cinco 
dias: sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça que deixou de penhorar bens, haja vista que o(a) executado(a) não reside no 
local, para regular prosseguimento do feito. - ADV: DANIEL JOSÉ DUTRA (OAB 235778/SP)

Processo 0004018-73.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MATHEUS GALBIATTI 
BERTACO - LOURDES AGUIAR DA ROCHA SILVA - Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito, conforme requerimento de 
fls. 18, JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial que MATHEUS GALBIATTI BERTACO move em 
face de LOURDES AGUIAR DA ROCHA SILVA, com fundamento no art. 794, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado fica 
deferida a entrega dos documentos que instruíram a inicial ao(à) executado(a), cientificando-os de que o não recebimento dos 
documentos no prazo de 90 dias implicará na destruição dos mesmos. P.R.I.C, após, arquivem-se. - ADV: ELITON DE SOUZA 
SERGIO (OAB 204918/SP)

Processo 0004090-31.2012.8.26.0390 (390.01.2012.004090) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sonia 
Maria de Araujo Moveis Me - Segio Luiz de Carvalho Pinto - Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito, conforme requerimento 
de fls. 16, JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial que SONIA MARIA DE ARAUJO MOVEIS ME 
move em face de SÉRGIO LUIZ PINTO DE CARVALHO, com fundamento no art. 794, inciso I, do CPC. Torno insubsistente a 
penhora de fls. 53, destituindo o(a) depositário(a) do encargo. Cancelo os efeitos do Auto de Adjudicação copiado às fls. 59. 
Após o trânsito em julgado fica deferida a entrega dos documentos que instruíram a inicial ao(à) executado(a), cientificando-os 
de que o não recebimento dos documentos no prazo de 90 dias implicará na destruição dos mesmos. P.R.I.C, após, arquivem-
se. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0004092-98.2012.8.26.0390 (390.01.2012.004092) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sonia 
Maria de Araujo Moveis Me - Fabio Gomes - Vistos. Diante do requerimento de fls. 59, expeça-se ofício a empresa indicada, 
solicitando informações nos termos em foi requerido pelo(a) exequente (autor(a)), para instruir a presente ação. Diligencie a 
serventia pelo necessário. Int. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0004099-90.2012.8.26.0390 (390.01.2012.004099) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sonia 
Maria de Araujo Moveis Me - Jeferson Ferreira Januzzi - Vistos. 1. Defiro o requerimento contido no pedido de fls. 54. 2. 
Desentranhe o mandado juntado a fls. 51/52, para que proceda a penhora do(s) bem (ns) indicado(s) pelo credor (a) para 
integral pagamento do débito, em caso de não encontrar bens passíveis da medida, relacionar os que guarnecem a residência 
do(a) devedor(a). 3. Defiro a requisição de reforço policial, bem como a ordem de arrombamento, caso necessário, observando-
se as formalidades legais. Int.. - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0004120-95.2014.8.26.0390 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - ANA FRANCISCA DA SILVA DANTAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA - Vistos. Manifeste-se 
o(a) subscritor(a) de fls. 26vº, no prazo de cinco dias, fundamentando o pedido de extinção do feito , para normal prosseguimento 
do feito. Int. - ADV: WANDERSON WESLEY PAULON (OAB 247906/SP), ANTONIO ALBERTO CRISTOFOLO DE LEMOS (OAB 
113902/SP)

Processo 0004162-47.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Mini Loja Perola Ltda - ME - 
Terezinha de Lurdes Backim Galter - Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito, conforme requerimento de fls. 15, JULGO 
EXTINTA a presente Ação de Execução de Título Extrajudicial que Mini Loja Perola Ltda - ME move em face de Terezinha de 
Lurdes Backim Galter, com fundamento no art. 794, inciso I, do CPC. Após o trânsito em julgado fica deferido a entrega dos 
documentos que instruíram a inicial ao(à) executado(a), cientificando-os de que o não recebimento dos documentos no prazo de 
90 dias implicará na destruição dos mesmos. P.R.I.C, após, arquivem-se. - ADV: DANIEL JOSÉ DUTRA (OAB 235778/SP)

Processo 0004353-92.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - MARCOS ANTONIO FREITAS 
- HELOISA BRANDÃO ANCHIETA MOSCARDINI - Certifico e dou fé que, haver expedido a competente carta de citação e 
intimação do (a) requerido (a), em relação à Audiência de Conciliação designada para o dia 01 de abril de 2015 às 16:50 horas, 
NO EDIFICIO DO FÓRUM, SITO A AV. DR HILDEBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, 1001, PREDIO ANEXO, CENTRO, 
NOVA GRANADA-SP, a qual foi postada via Correios através de AR. Outrossim, certifico haver expedido a carta de intimação do 
(a) autor (a). - ADV: DANIELA RAMIRES (OAB 185878/SP)

Processo 0004403-21.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - ROZILENE PEREZ GOMES 
MORO - ELENIRA CHINALIA - Certifico e dou fé que, haver expedido a competente carta de citação e intimação do (a) requerido 
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(a), em relação à Audiência de Conciliação designada para o dia 08 de abril de 2015 às 15:55 horas, NO EDIFICIO DO FÓRUM, 
SITO A AV. DR HILDEBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, 1001, PREDIO ANEXO, CENTRO, NOVA GRANADA-SP, a qual 
foi postada via Correios através de AR. Outrossim, certifico haver expedido a carta de intimação do (a) autor (a). - ADV: MARIA 
FERNANDA MARINI (OAB 145400/SP)

Processo 0004404-06.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - ROZILENE PEREZ GOMES 
MORO - ROBSON ZALOBI - Certifico e dou fé que, haver expedido a competente carta de citação e intimação do (a) requerido 
(a), em relação à Audiência de Conciliação designada para o dia 08 de abril de 2015 às 16:00 horas, NO EDIFICIO DO FÓRUM, 
SITO A AV. DR HILDEBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, 1001, PREDIO ANEXO, CENTRO, NOVA GRANADA-SP, a qual 
foi postada via Correios através de AR. Outrossim, certifico haver expedido a carta de intimação do (a) autor (a). - ADV: MARIA 
FERNANDA MARINI (OAB 145400/SP)

Processo 0004414-50.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - José Folchini Filho - Marcos Antonio 
Vilela Moreira Junior - Certifico e dou fé que, haver expedido o competente mandado de citação, penhora e avaliação em 
desfavor do(a) executado(a), em relação à Audiência de Conciliação designada para o dia 15 de abril de 2015 às 15:30 horas, 
NO EDIFICIO DO FÓRUM, SITO A AV. DR HILDEBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, 1001, PREDIO ANEXO, CENTRO, 
NOVA GRANADA-SP, o qual remetido à Central de Mandados. Outrossim, certifico haver expedido a carta de intimação do (a) 
autor (a) - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0004415-35.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - JOSÉ FOLCHINI FILHO - JONATAS 
FERREIRA DE MELO - Certifico e dou fé que, haver expedido o competente mandado de citação, penhora e avaliação em 
desfavor do(a) executado(a), em relação à Audiência de Conciliação designada para o dia 15 de abril de 2015 às 15:35 horas, 
NO EDIFICIO DO FÓRUM, SITO A AV. DR HILDEBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, 1001, PREDIO ANEXO, CENTRO, 
NOVA GRANADA-SP, o qual remetido à Central de Mandados. Outrossim, certifico haver expedido a carta de intimação do (a) 
autor (a). - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0004426-64.2014.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - DANILO 
LEONARDO STEFANI - RUBELEIS APARECIDO RODRIGUES ME - - JOSÉ LOURIVAL CORREA - Vistos. Indefiro os pedidos 
de expedição de ofício contidos nos itens c) e b) de fls.08, haja vista que não há condenação do (a) requerido(a) com decisão 
transitada em julgado nos autos . 2. Designo o dia 03 de março de 2015, às 18:35 horas, na cidade de Onda Verde/SP, para a 
audiência de tentativa de conciliação. 3.Cite-se e intimem-se. Int. - ADV: RODRIGO LUIS PORTILHO (OAB 222996/SP)

Processo 0004451-77.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SÔNIA MARIA DE ARAÚJO 
MOVEIS - ME - APARECIDA DE FÁTIMA RIBEIRO CAETANO - Certifico e dou fé que, haver expedido o competente mandado 
de citação, penhora e avaliação em desfavor do(a) executado(a), em relação à Audiência de Conciliação designada para o dia 
01 de abril de 2015 às 16:55 horas, NO EDIFICIO DO FÓRUM, SITO A AV. DR HILDEBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, 
1001, PREDIO ANEXO, CENTRO, NOVA GRANADA-SP, o qual remetido à Central de Mandados. Outrossim, certifico haver 
expedido a carta de intimação do (a) autor (a). - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0004452-62.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SÔNIA MARIA DE ARAÚJO 
MOVEIS - ME - JOEL CARVALHO DO AMARAL - Certifico e dou fé que, haver expedido o competente mandado de citação, 
penhora e avaliação em desfavor do(a) executado(a), em relação à Audiência de Conciliação designada para o dia 01 de abril de 
2015 às 17:00 horas, NO EDIFICIO DO FÓRUM, SITO A AV. DR HILDEBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, 1001, PREDIO 
ANEXO, CENTRO, NOVA GRANADA-SP, o qual remetido à Central de Mandados. Outrossim, certifico haver expedido a carta de 
intimação do (a) autor (a) - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0004453-47.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SÔNIA MARIA DE ARAÚJO 
MOVEIS - ME - RODRIGO DA SILVA BEATO - Certifico e dou fé que, haver expedido o competente mandado de citação, 
penhora e avaliação em desfavor do(a) executado(a), em relação à Audiência de Conciliação designada para o dia 08 de abril de 
2015 às 15:45 horas, NO EDIFICIO DO FÓRUM, SITO A AV. DR HILDEBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, 1001, PREDIO 
ANEXO, CENTRO, NOVA GRANADA-SP, o qual remetido à Central de Mandados. Outrossim, certifico haver expedido a carta de 
intimação do (a) autor (a). - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0004454-32.2014.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SÔNIA MARIA DE ARAÚJO 
MOVEIS - ME - CARLOS ROBERTO NOGUEIRA CRUZ - Certifico e dou fé que, haver expedido o competente mandado de 
citação, penhora e avaliação em desfavor do(a) executado(a), em relação à Audiência de Conciliação designada para o dia 08 
de abril de 2015 às 15:50 horas, NO EDIFICIO DO FÓRUM, SITO A AV. DR HILDEBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA, 
1001, PREDIO ANEXO, CENTRO, NOVA GRANADA-SP, o qual remetido à Central de Mandados. Outrossim, certifico haver 
expedido a carta de intimação do (a) autor (a). - ADV: CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0005019-06.2008.8.26.0390 (390.01.2008.005019) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdir 
de Araujo Filho - Rosinei Aparecida Santana Perpato - Vistos. Defiro o bloqueio judicial, com a penhora on-line. Int. - ADV: 
ERICA REGINA BALADELE (OAB 169195/SP), CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0005026-95.2008.8.26.0390 (390.01.2008.005026) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdir 
de Araujo Filho - Odair Alves dos Santos Tessari - Fica o(a) requerente(exequente) devidamente intimado(a) para, no prazo de 
cinco dias manifestar, sobre o ofício juntado às fls. 96, onde a Caixa Econômica Federal informa o endereço do executado como 
sendo: Rua Amadeu Cais, 3010, Vila Bela, Nova Granada-SP para regular prosseguimento do feito. - ADV: ERICA REGINA 
BALADELE (OAB 169195/SP), CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 0005029-50.2008.8.26.0390 (390.01.2008.005029) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdir 
de Araujo Filho - Valeria Felicio da Silva - Fica devidamente intimado(a) o(a) exeqüente para manifestar, no prazo de cinco dias: 
sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça que deixou de penhorar bens, haja vista que não foram encontrados bens passíveis da 
medida, sendo relacionados a saber, sofá, televisão, mesa, cadeiras, cama, guarda roupa, armário para mantimentos de cozinha, 
geladeira, fogão e demais utensílios domésticos, para regular prosseguimento do feito. - ADV: ERICA REGINA BALADELE (OAB 
169195/SP), CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

Processo 3000568-08.2013.8.26.0390 - Termo Circunstanciado - Leve - A.C.P. - Vistos, etc... Oficie-se ao médico indicado 
à perícia, solicitando redesignação da perícia com antecedência de sessenta (60) dias, para a intimação do periciado e de um 
familiar. Após, ao MP. Int. - ADV: FABIO MARÃO LOURENÇO (OAB 190201/SP)

Processo 3001020-18.2013.8.26.0390 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - João Antonio Freitas Ribeiro 
Me - Alayde da Costa Lopes - Vistos. Defiro a pesquisa junto ao CAEX, devendo a serventia diligenciar pelo necessário. Int. - 
ADV: ADRIANO ROQUE RIBEIRO (OAB 331191/SP)

Processo 3001067-89.2013.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Fabricio da Silva 
Bocalete - Jose Carlos Ferreira - - Marcio Duarte Vieira - Fica o(a) requerente(exeqüente) devidamente intimado(a) para, no prazo 
de cinco dias manifestar, sobre eventual cumprimento do acordo, para regular prosseguimento do feito, no silêncio presumirá 
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devidamente cumprido o acordo retromencionado, ensejando a extinção e arquivamento do processo. - ADV: EDERSON 
AGENOR DOMINGUES DE SIQUEIRA (OAB 271002/SP), BRUNO HENRIQUE SILVESTRIN DELFINO

Processo 3001291-27.2013.8.26.0390 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - J.P. - J.P.F.N. - 
“Redesigno a audiência para o dia 16/04/2015 às 15:00 horas. Requisitem-se os policiais militares. Saem os presente intimados.”. 
- ADV: VINICIUS LUIS CASTELAN (OAB 225917/SP)

Processo 3001429-91.2013.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Maria 
Lopes Lourenço - BANCO ITAULEASING S/A - Fica o(a) requerido (a) devidamente intimado(a) para, no prazo de cinco dias 
manifestar, sobre o ofício juntado às fls. 82, onde o (a) Serasa informa que nada consta em nome de Maria Lopes Lourenço 
em seu banco de dados, para regular prosseguimento do feit - ADV: JEAN CARLOS PEREIRA (OAB 259834/SP), PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 3001596-11.2013.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Vagner 
Fernandes Alberto - EGD Eletro - Egidio Carlos Comercio Varegista, Importação e exportação de prod. eletrônicos e informática - 
Vistos. 1. Fls. 56: Considerando a entrada em vigor da Lei nº 11.232/05 e sua aplicação imediata, com alteração do cumprimento 
da sentença (art. 475, J, do CPC e seguintes), intime-se, pela imprensa, no endereço indicado as fls. 56, que a r. sentença 
transitou em julgado para os fins do art. 475, J, do CPC, com o valor de R$ 3.671,52, apresentado pelo(a) autor(a). 2. Não 
havendo cumprimento voluntário da sentença, tornem conclusos. Int. - ADV: EMANUEL ZEVOLI BASSANI (OAB 233708/SP)

Processo 3001714-84.2013.8.26.0390 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - VALDIR DE 
ARAUJO MOVEIS - ME - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS E RECLINAVEIS AMAZON LTDA - - BANCO DO BRASIL 
- Considera devidamente intimado o(a) exequente(requerente), para no prazo de cinco dias manifestar: sobre o depósito judicial 
efetuado pelo(a) devedor(a) as fls. 163, no valor de R$ 13.238,41, em 26/12/2014, no prazo de cinco dias, dando por satisfeito 
requerer a extinção e arquivamento do presente feito. Caso contrário, indicar bens passíveis de penhora de propriedade do(a) 
devedor(a), bem como apresentar cálculo do débito remanescente, para regular prosseguimento do feito. - ADV: LUIZ CARLOS 
DI DONATO (OAB 150525/SP), NIVALDO DA ROCHA NETTO (OAB 103819/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO 
(OAB 109631/SP), CLAUDIA RENATA DA SILVA (OAB 124827/SP)

NOVO HORIZONTE
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE NOVO HORIZONTE EM 06/02/2015

PROCESSO :0000434-43.2015.8.26.0396
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : JOAO DO AMARAL
ADVOGADO : 171791/SP - Giuliana Fujino
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000435-28.2015.8.26.0396
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ROSANGELA PASSO DO PRADO
ADVOGADO : 171791/SP - Giuliana Fujino
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000437-95.2015.8.26.0396
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME
ADVOGADO : 248348/SP - Rodrigo Politano
REQDO : PAULO SERGIO ALVES
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000436-13.2015.8.26.0396
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : DIGIART INFORMÁTICA NOVO HORIZONTE LTDA ME
ADVOGADO : 248348/SP - Rodrigo Politano
REQDA : CREUZA MARIA ONORIO
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000438-80.2015.8.26.0396
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : DIGIART INFORMATICA NOVO HORIZONTE LTDA ME
ADVOGADO : 248348/SP - Rodrigo Politano
REQDO : DONIZETE APARECIDO CAZZASSA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000440-50.2015.8.26.0396
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL
REQTE : GUILHERME SILVA E SOUZA
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ADVOGADO : 173925/SP - Roberta Lopes Lemergas Spadão
REQDO : JUIZO DA COMARCA
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000441-35.2015.8.26.0396
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : NOVODONTO MED PRESTADOR DE SERVIÇO LTDA
ADVOGADO : 331634/SP - Tiago Martins Cornacchia
REQDO : APARECIDA DE FATIMA JACOB VILELA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000442-20.2015.8.26.0396
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : C.J.M.
ADVOGADO : 260445/SP - Leandro Tadeu Lança
REQDO : J.C.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000445-72.2015.8.26.0396
CLASSE :EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : ADAO XAVIER
ADVOGADO : 283739/SP - Fernanda Cristina da Costa de Abreu
EMBARGDO : RENATO DE PAULA MAGRI
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000443-05.2015.8.26.0396
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
ADV(ATIVO) : Fernando Aparecido Baldan
ADVOGADO : 58417/SP - Fernando Aparecido Baldan
REQDO : JOAO ANTONIO MESTRINER
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000447-42.2015.8.26.0396
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : LUCIOLA MARABINI EID
ADVOGADO : 95846/SP - Aparecido Donizeti Ruiz
EXECTDO : BANCO ITAU UNIBANCO S/A
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000448-27.2015.8.26.0396
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : A.S.R.
ADVOGADO : 263487/SP - Paulo Eduardo Basaglia Fonseca
ALIMENTANTE : J.L.R.
VARA :2ª VARA

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE NOVO HORIZONTE EM 09/02/2015

PROCESSO :0000449-12.2015.8.26.0396
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : W.J.F.
ADVOGADO : 263487/SP - Paulo Eduardo Basaglia Fonseca
REQDO : W.G.A.F.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000450-94.2015.8.26.0396
CLASSE :REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE : A.A.F.
ADVOGADO : 166682/SP - Vinicius Payão Ovidio
REQDA : D.P.N.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000451-79.2015.8.26.0396
CLASSE :ARROLAMENTO DE BENS
INVTANTE : CACILDA MOSCONI PERES
ADVOGADO : 223301/SP - Bruno Rafael Fonseca Gomes
REQTE : THIAGO PERES
ADVOGADO : 223301/SP - Bruno Rafael Fonseca Gomes
VARA :1ª VARA
AUTHERANÇA : NELSON APARECIDO PERES
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000456-04.2015.8.26.0396
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
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RECLAMANTE : J.T.C.
RECLAMADA : A.A.P.T.C.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000458-71.2015.8.26.0396
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : AYRTON DE OLIVEIRA CREMONEZI JUNIOR
ADVOGADO : 258338/SP - Willian Roberto Luciano de Oliveira
EXECTDO : OPERAÇÕES IMOBILIARIAS S/C LTDA
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000459-56.2015.8.26.0396
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : AYRTON DE OLIVEIRA CREMONEZI JUNIOR
ADVOGADO : 258338/SP - Willian Roberto Luciano de Oliveira
EXECTDO : EDSON MUNUERA
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000460-41.2015.8.26.0396
CLASSE :EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : CARLOS ADRIANO DE ABREU
ADVOGADO : 258338/SP - Willian Roberto Luciano de Oliveira
EMBARGDO : EZEQUIEL JACINTO
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000462-11.2015.8.26.0396
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Aparecida Dolores Silverio Tostes
REQDO : Patricia Leandra Silva Zeviani
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000464-78.2015.8.26.0396
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Aparecida Dolores Silverio Tostes
RECLAMADO : THIAGO FERNANDES LEME
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000461-26.2015.8.26.0396
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Aparecida Dolores Silverio Tostes
RECLAMADO : EVANDRO SÉRGIO DE CAMARGO
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000463-93.2015.8.26.0396
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Aparecida Dolores Silverio Tostes
RECLAMADO : Denis Martins dos Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000465-63.2015.8.26.0396
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Aparecida Dolores Silverio Tostes
REQDA : Maria Aparecida Cardoso de Matos
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000466-48.2015.8.26.0396
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Aparecida Dolores Silverio Tostes
REQDA : Bruna Roberta de Matos
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000467-33.2015.8.26.0396
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Aparecida Dolores Silverio Tostes
REQDO : Caio Henrique da Silva
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000469-03.2015.8.26.0396
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : D.N.B.S.
ADVOGADO : 322023/SP - Raphael Bertulini Theodoro
REQDO : G.B.S.
VARA :2ª VARA
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PROCESSO :0000470-85.2015.8.26.0396
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : S.F.S.
ADVOGADO : 322023/SP - Raphael Bertulini Theodoro
REQDO : L.F.B.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000468-18.2015.8.26.0396
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : ADRIANO TOMAZ DELSIN
ADVOGADO : 322023/SP - Raphael Bertulini Theodoro
EXECTDO : ANTONIO PIOVANI
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE NOVO HORIZONTE EM 09/02/2015

PROCESSO :0000454-34.2015.8.26.0396
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 14/2015 - Novo Horizonte
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.A.P.C.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000457-86.2015.8.26.0396
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 008/2015 - Novo Horizonte
AUTOR : J.P.
INFRATOR : I.A.P.Q.
VARA :2ª VARA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO CALVERT
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIS ANTONIO LIMA DE CASTRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0018/2015

Processo 0001406-86.2010.8.26.0396 (396.01.2010.001406) - Crime de Estelionato e Outras Fraudes ( arts. 171 a 179, CP) 
- Estelionato - C H S - E B S e outro - Vistos. Em razão da pena aplicada, a prescrição para os réus dar-se-ão em 18/02/2017. 
Anote-se no rosto dos autos. Arbitro os honorários dos defensores nomeados no valor previsto na tabela da PGE/OAB (Cod.301). 
Expeçam-se certidões. Após, cumpridas as formalidades legais, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo 
(Serviço de Entrada de Autos de Direito Criminal S.J.2.1.5- complexo Ipiranga Sala 40), com as nossas homenagens. Int. Nota 
do Cartório: Certidão de honorários à disposição do patrono da parte requerente (ou requerida) para imprimir diretamente 
no sistema, sem necessidade de comparecer em cartório para tanto. Segue passo a passo: site: www.tjsp.jus.br; consulta 
de processo; Primeira Instância; processo criminal; Foro Novo Horizonte; nome da parte ou número do processo; pesquisar; 
movimentações; visualizar o documento e imprimir - ADV: RENATO DE PAULA MAGRI (OAB 72147/SP), ROBERTA LOPES 
LEMERGAS SPADÃO (OAB 173925/SP)

Processo 0001937-70.2013.8.26.0396 (039.62.0130.001937) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - A R 
de S - Vistos. Providencie-se a FA atualizada e certidões do que eventualmente contar em nome do réu. Sem prejuízo, abra-se 
vista ao MP, para requerer o que de direito, observando, se for o seu entendimento, o rito previsto nos artigos 422 e seguintes 
do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº.11.689, de 9/6/08. Após a manifestação do MP, com base no art. 
422, do CPP, em cinco dias, abra-se vista à defesa, para manifestação na fase do mesmo artigo de Lei. Int. (autos vista ao Dr. 
Juliano Birelli para manifestação no prazo legal). - ADV: JULIANO BIRELLI (OAB 214545/SP)

Processo 0003514-49.2014.8.26.0396 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - M.L.A.F. - - 
W.R.N. - - V.O.M. - - F.A.M. - 1. As matérias alegadas nas defesas apresentadas, como tratam do mérito da causa, deverão 
ser apreciadas após a regular instrução processual. 2. Recebo a denúncia de fls. 01-d/05-d, oferecida contra os réus W R N, 
M L de A F, F A M e V O de M, pois há indícios de materialidade e autoria delitiva nos autos contra o réu. Designo o dia 30 de 
março de 2015 às 13:00 horas, para audiência de instrução, debates e julgamento. 3. Citem-se, intimem-se e requisitem-se os 
réus nas prisões onde se encontram. 4. Intimem-se as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, requisitando-se, se 
necessário. 5. Cumpra-se a zelosa serventia o determinado no item 2 de fls. 83, no tocante a expedição de ofício à Autoridade 
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Policial solicitando o formal indiciamento dos reús Fabio A e V O, nos termos da denúncia oferecida. 6. Providenciem-se as F.As 
e certidões criminais atualizadas do que constar em nome dos acusados. 7. Quanto aos pedidos de instauração de incidente de 
dependência toxicológica pelos réus M L, W e V, serão apreciados após seus interrogatórios. 8. Nos termos da Lei nº 1.060/50, 
defiro aos acusados os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. 9. Int. com. e dê-se ciência ao MP. - ADV: EMERSON 
MESSIAS SANTOS (OAB 279253/SP), JULIANA PIASSI (OAB 301121/SP), PAULO EDUARDO BASAGLIA FONSECA (OAB 
263487/SP), RODRIGO POLITANO (OAB 248348/SP), THIAGO LUIS REVELLES (OAB 239741/SP), LEANDRO FALCO PIZZI 
(OAB 221241/SP)

Processo 0005340-13.2014.8.26.0396 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins 
- R.R.B. - - G.G. - - F.M. - Nomeio os(a) Advogados(a) indicados(a) às fls. 108 do apenso Auto de Prisão em flagrante, 99 e 
119 dos autos principais, para atuar na defesa do acusado. Anote-se nos autos e cadastre-se no sistema. Intime-o(a) para 
apresentação de defesa preliminar, no prazo de 10 dias, conforme previsto no art. 55, “caput” e § 3º., da Lei nº. 11.343/06. 
No caso de apresentação de rol de testemunhas, caso sejam meros antecedentes, fica autorizado, desde já, a juntada de 
declarações com firma reconhecida, devendo ser mencionado quais são, para evitar a intimação das mesmas por mandado. Int. 
Nota do Cartório: Dr.Diego Corniani Aran, OAB/SP 286.097 autos vista apresentação de defesa preliminar - ADV: LUCIMARA 
AMADEU ZUCCHINI (OAB 167957/SP), DIEGO CORNIANI ARAN (OAB 286097/SP), MARCIO SPADÃO (OAB 297323/SP)

Processo 3000455-36.2013.8.26.0396 - Termo Circunstanciado - Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno) - T.M.S. 
- Declaro encerrada a instrução processual, tendo em vista a conclusão do incidente apensado. Manifestem-se as partes 
em alegações finais no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, iniciando-se pelo Ministério Público. Intime-se. (Dr. Thiago Baesso 
Rodrigues, OAB/SP 301.754 autos vista para apresentação de memoriais finais). - ADV: THIAGO BAESSO RODRIGUES (OAB 
301754/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO CALVERT
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIS ANTONIO LIMA DE CASTRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0019/2015

Processo 0000936-16.2014.8.26.0396 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Desacato - J.R.M. - Extrai-se que o presente 
feito foi, equivocadamente, distribuído na competência do JECRIM e, posteriormente, foi redistribuído corretamente na 
competência Criminal. Malgrado a correção, a decisão de fls. 66 está em dissonância com o procedimento atual. Assim é que, 
torno sem efeito a decisão de fls. 66 e, por conseguinte, torno prejudica a audiência designada. Libere-se a pauta e informem-
se as partes envolvidas da não realização da audiência. Em prosseguimento, recebo a denuncia de fls. 01-I a 03-I, oferecida 
contra JONAS ROBERTO DE MORAES, pois a peça preenche os requisitos legais, estando ausentes, ademais, as hipóteses 
dos arts. 43 e 395 do CPP. Outrossim, há nos autos indícios suficientes de existência e autoria delitiva, a evidenciar a existência 
de justa causa para a ação. Cite-se o(a)(s) Autor do Fato indicado(s) acima, para responder(em) à acusação, por escrito, no 
prazo de 10(dez) dias. Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o limite legal, qualificando-
as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, com 
redação dada pela Lei 11.719/2008. O oficial de justiça deverá cientificar o acusado de que foi nomeada em seu favor advogada 
dativa a fls. 88. Providencie-se, caso ainda não o tenha feito, a F.A. e certidões criminais atualizadas do que constar em nome 
do acusado. Intime-se, comunique-se e dê-se ciência ao MP - ADV: MARILENE ORTELANI TEIXEIRA PERES (OAB 185944/
SP)

Processo 0001358-30.2010.8.26.0396 (396.01.2010.001358) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Receptação - J.P. 
- O.V. - Vistos. Nomeio para atuar na defesa do autor do fato a advogada indicada às fls. 131, procedendo-se as devidas 
anotações. Intime-se a defensora nomeada, da audiência designada a fls. 112. Int. (NOTA DO CARTÓRIO: DESIGNADA 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, PREVISTA NO ARTIGO 78 DA LEI 9099/95, PARA O DIA 14 DE ABRIL DE 2015, 
ÀS 15:30 HORAS, PERANTE A SALA DE AUDIÊNCIAS DA PRIMEIRA VARA JUDICIAL DA COMARCA DE NOVO HORIZONTE-
SP) - ADV: GIULIANA FUJINO (OAB 171791/SP)

Processo 0001431-94.2013.8.26.0396 (039.62.0130.001431) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - 
Izilda Aparecida dos Santos e outro - AUTOS COM VISTA À DEFESA DA RÉ IZILDA, SRA DRA ROSEMARY TERZIAN, OAB/SP 
256423, PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 05 DIAS - ADV: ROSEMARY TERZIAN (OAB 256423/SP)

Processo 0001714-25.2010.8.26.0396 (396.01.2010.001714) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins  R. A. A.  C. F. B. - Diante do transito em julgado da sentença e da determinação do perdimento do veículo em 
favor da União, oficie-se ao SENAD para dar destinação do veículo (Esplanada dos Ministérios Bloco “T” - Anexo II - 2º andar 
- Sala 207 CEP 70064-900 - Brasília/DF), nos termos do art. art. 63 da Lei 11.343/2006 e do Comunicado CG nº 1272/2014, 
devendo constar informações detalhadas do veículo e onde ele se encontra recolhido (Pátio São Sebastião). O bem ficará sob 
custódia da Autoridade Policial até resolução pelo SENAD. Cientifique-se a Autoridade Policial. Aguarde-se resposta do SENAD 
por 30 dias, reiterando-se em caso de demora. - ADV: DAIANI BORTOLUCI SIQUEIRA BAIONI (OAB 233154/SP), ROSEMARY 
TERZIAN (OAB 256423/SP)

Processo 0002173-56.2012.8.26.0396 (396.01.2012.002173) - Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do 
Juiz Singular - Injúria - J.C.S. - J.C.R. - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão e autue-se o feito. Proceda-se à devida averbação quanto 
ao V. Acórdão proferido. Intime-se a sentenciada para, no prazo de 10 dias, efetuar o pagamento da prestação pecuniária de um 
salário mínimo em conta judicial vinculada a este vara, conforme determinado na sentença proferida, sob pena de conversão 
em privativa de liberdade. Após a juntada do comprovante de pagamento, certifique-se e procedam-se as devidas averbações, 
comunicações e anotações, arquivando-se os autos. Int. - ADV: FRANCISCO LOURENCO TORRES OVIDIO (OAB 118541/SP), 
LEANDRO TADEU LANÇA (OAB 260445/SP)
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Processo 0002175-94.2010.8.26.0396 (396.01.2010.002175) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
D.D.R. - Certidão de honorários à disposição do patrono da parte requerida, sr dr. Francisco Lourenço Torres Ovídio, OAB/SP 
118541, para imprimir diretamente no sistema, sem necessidade de comparecer em cartório para tanto. Segue passo a passo: 
site: www.tjsp.jus.br; consulta de processo; Primeira Instância; processos criminais; Foro Novo Horizonte; nome da parte ou 
número do processo; pesquisar; movimentações; visualizar o documento e imprimir - ADV: FRANCISCO LOURENCO TORRES 
OVIDIO (OAB 118541/SP)

Processo 0002807-81.2014.8.26.0396 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão - M.S.B. e outro - AUTOS COM 
VISTA À DEFESA, SR DR RAPHAEL BERTULINI THEODORO, OAB/SP 322.023, PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE 
APELAÇÃO, NO PRAZO DE 08 DIAS - ADV: RAPHAEL BERTULINI THEODORO (OAB 322023/SP)

Processo 0004448-75.2012.8.26.0396 (396.01.2012.004448) - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas 
Afins - A.D.C. - - C.R.L. - Certidão de honorários à disposição do patrono das partes requeridas, sra dra Érica Ramos Carraro, 
OAB/SP 179508, e sra dra Cristine Sardella, OAB/SP 150730, para imprimirem diretamente no sistema, sem necessidade de 
comparecerem em cartório para tanto. Segue passo a passo: site: www.tjsp.jus.br; consulta de processo; Primeira Instância; 
processos criminais; Foro Novo Horizonte; nome da parte ou número do processo; pesquisar; movimentações; visualizar o 
documento e imprimir - ADV: CRISTINE SARDELLA (OAB 150730/SP), ÉRICA RAMOS CARRARO (OAB 179508/SP)

Processo 0005440-70.2011.8.26.0396 (396.01.2011.005440) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins  E. R. S.  E. R. S. - Vistos. Ciente da defesa preliminar apresentada às fls. 164/166, do acusado E. R. S.. 
Proceda-se a tentativa de citação do acusado E. R. S. no endereço informado na certidão de fls. 172. Int. - ADV: THIAGO LUIS 
REVELLES (OAB 239741/SP)

Processo 3000352-29.2013.8.26.0396 - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes do Sistema Nacional de Armas - D.R.C. - 
Vistos. Determino a destruição das armas e munições apreendidas nos autos. Providencie-se o que for necessário junto ao setor 
de armas e objetos do cartório, nos termos do disposto no art. 97 do provimento CSM 2018/12. - ADV: LUIS CARLOS ABRÃO 
JANA JUNIOR (OAB 190990/SP)

Execução Criminal nº 902.057/1  Cleocildo Dias Rodrigues  Fls. 77 (roteiro de penas)  Vistos. Diante da certidão de fls. 
75 e, o parecer retro do I. Promotor de Justiça, JULGO EXTINTA pelo cumprimento, a pena privativa de liberdade imposta ao 
sentenciado CLEOCILDO DIAS RODRIGUES  RG 61.501.789-SSP/SP, no processo 396.01.2009.002809-6/00000-000, controle 
nº 02/2010, desta Vara, em execução nestes autos. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Procedam-se as devidas anotações, 
comunicações e averbações, arquivando-se os autos. P.R.I.C.  ADV: MÁRCIA TOALHARES FIGUEIREDO (OAB 99162).

Execução Criminal nº 678.772  João Carlos de Luca  Fls. 77 (roteiro de penas)  Vistos. Diante das certidões de fls. 63 e 75 e 
os pareceres de fls. 69 e 76 do I. Promotor de Justiça, JULGO EXTINTA pela ocorrência da prescrição da pretensão executória 
Estatal, nos termos do artigo 107, IV, do CP, a pena imposta ao sentenciado no processo nº 184/03-JE (exec. 01) e JULGO 
EXTINTA, pelo pagamento a pena de multa e pelo cumprimento a pena privativa de liberdade impostas ao sentenciado JOÃO 
CARLOS DE LUCA  RG 28.939.313/SSP-SP, no processo nº 396.01.2003.004975-7, controle 258/03 (exec. 02), ambos da 2ª 
Vara local, ora em execução nestes autos. Arbitro os honorários à defensora nomeada a fls. 35, em 40% do valor previsto no 
código 310 da tabela DPE/OAB. Expeça-se certidão. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados. Após, feitas as necessárias 
anotações, averbações e comunicações, arquivem-se os autos. P.R.I.C.  ADV: PAULA CRISTINA GONZALEZ (OAB 135867)

FORO DISTRITAL DE ITAJOBI

Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ITAJOBI EM 09/02/2015

PROCESSO :0000170-34.2015.8.26.0264
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : P.A.T.S.
ADVOGADO : 120860/SP - Denize Aparecida Baiocato Valli
REQDO : J.C.S.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000173-86.2015.8.26.0264
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : IVAN CORREA
ADVOGADO : 301636/SP - Gissele de Castro Silva Leal
REQDO : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000174-71.2015.8.26.0264
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : VALDEMIR LUIZ
ADVOGADO : 301636/SP - Gissele de Castro Silva Leal
REQDO : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO-DPVAT
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VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000175-56.2015.8.26.0264
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : CARLOS GUSTAVO GERLACK DEFENDI
ADVOGADO : 301636/SP - Gissele de Castro Silva Leal
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A
VARA :VARA ÚNICA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MARIA HELOISA NOGUEIRA RIBEIRO MACHADO SOARES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCIA MARIA PAVANELLI CARACINI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0040/2015
Processo 0000003-51.2014.8.26.0264 - Embargos à Execução - DIREITO CIVIL - AGP COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA - 

CÉLIO ROBERTO LOPEZ - Vistos. Certidão retro: diga o embargante. Int. - ADV: MARCOS ANTONIO LOPES (OAB 161700/
SP), EDILBERTO PARPINEL (OAB 329060/SP)

Processo 0000031-53.2013.8.26.0264 (026.42.0130.000031) - Procedimento Ordinário - Telefonia - Carmen Assunta 
Bianconi Balderrama - Telefonica Brasil Sa Vivo - 1. Fls. 141/144: Recebo os embargos de declaração pois tempestivos. 2. 
Não há o que ser modificado na sentença, inexistindo as contradições e omissões apontadas. Impende destacar que a questão 
de fundo foi motivada, à luz do livre convencimento motivado. Outrossim, o magistrado não responde a questionário e não é 
obrigado a examinar todas as normas legais e todos os argumentos utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que julgar 
pertinentes para lastrear sua decisão. Nesse sentido, a Jurisprudência já se posicionou expressamente, asseverando “o juiz não 
está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, 
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tão pouco a responder a todos os seus argumentos.” (RTJESP 
115/207). Assim, a irresignação do impetrante deve, se for o caso, ser objeto de recurso adequado. Do contrário, seria conceder 
efeito infringente diverso da convicção esposada e ora reiterada. 3. Dessa forma, rejeito os embargos opostos e mantenho a 
sentença como prolatada. 4. Intimem-se. Dilig. - ADV: CARLOS EDUARDO BAUMANN (OAB 107064/SP), ANTONIO JOSE DOS 
SANTOS JUNIOR (OAB 132361/SP), LUIS ROBERTO OZANA (OAB 127787/SP)

Processo 0000063-34.2008.8.26.0264 (264.01.2008.000063) - Procedimento Ordinário - Adicional de Horas Extras - João 
Gabriel - Municipio de Itajobi - Vistos. 1. Fls. 717 e segs: para fixação do quantum, à luz da sentença, nomeio Nildomar José 
Maturano, cujos honorários arbitro em R$ 500,00, para depósito pelo Município Impugnante, em 10 dias. O perito é responsável 
pela confirmação do recebimento do correio eletrônico (e-mail) no prazo de 5 (cinco) dias da sua emissão, sob pena da baixa 
de sua habilitação, bem como por providenciar sua certificação para fins do processo digital (art. 36, §2º das Normas de Serviço 
da Corregedoria Geral da Justiça). 2. Laudo e cálculos em 20 dias, após depósito. 3. Int. Dilig. - ADV: MARCOS ALEXANDRE 
PIVETTA (OAB 259212/SP), LUIS EDUARDO FARAO (OAB 145140/SP), JOÃO HENRIQUE FEITOSA BENATTI (OAB 242803/
SP), LUCIA FEITOSA BENATTI (OAB 83511/SP)

Processo 0000083-15.2014.8.26.0264 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - SIDNEI CORDEIRO 
DOS SANTOS - MAUA SERVIÇOS DE COBRANÇA LIMITADA - Vistos. Certidão retro: diga o autor. Int. - ADV: FELIPE MIGUEL 
DIAS (OAB 314143/SP), RODERLEY APARECIDO PERES (OAB 293171/SP)

Processo 0000089-22.2014.8.26.0264 - Execução de Título Extrajudicial - Câmbio - BANCO DO BRASIL SA - ITACITRUS 
AGROINDÚSTRIAL E EXPORTADORA S/A - Vistos. Fls.59 e ss: As petições de fls.59/61 e 65/68 querem induzir o juízo a erro, 
pois requerem penhora on line de executado(a) ainda não citado(a), aliás, é trata-se da terceira petição em dissonância com 
o processo de execução em tela(v. fls.53/55). Diga, a exequente, em manifestação válida, no prazo de 05 dias. No silêncio, 
conclusos para decreto da prescrição intercorrente, se o caso. Int. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI 
CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0000102-89.2012.8.26.0264 (264.01.2012.000102) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - 
Angélica Martins - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1. Diante da concordância de fls. 113 homologo o cálculo de 
fls. 103/109, expedindo-se ofício requisitório. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito pelo pagamento, nos termos do artigo 
794, inciso I do Código de Processo Civil. 2. Com o depósito, intime-se a parte credora, pessoalmente. Ao depois, expeça-se 
o necessário para levantamento. 3. Oportunamente, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais e as cautelas de 
praxe. 4. P.R.I.C. - ADV: CLEITON ALEXANDRE GARCIA (OAB 251012/SP), TANIA REGINA SALLA (OAB 225889/SP)

Processo 0000110-32.2013.8.26.0264 (026.42.0130.000110) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) 
- Angelina Miarelli Maziero - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - “Cálculos de fls. 113 e seguintes: Manifeste-se a autora. 
E-mail de fls. 111: Ciência à autora”. - ADV: APARECIDO BERENGUEL (OAB 62052/SP), RENATO APARECIDO BERENGUEL 
(OAB 151614/SP)

Processo 0000174-52.2007.8.26.0264 (264.01.2007.000174) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Ignez Gaviolli Migliossi - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. 1. Com fundamento no artigo 794, inciso I, do 
C.P.C., julgo extinta a presente ação. 2. Ante a ausência de interesse recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-
se os autos, observadas as formalidades legais e as cautelas de praxe. 3. P.R.I.C. - ADV: MÁRCIO JOSÉ BORDENALLI (OAB 
219382/SP), ANDRÉ LUIZ BERNARDES NEVES (OAB 165424/SP)

Processo 0000184-86.2013.8.26.0264 (026.42.0130.000184) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Paulo Sérgio 
Milhoci - Banco Paulista - Vistos. Nos termos do artigo 331, do C.P.C., designo audiência preliminar para o dia 21 de maio de 
2015, às 15h30min, ficando as partes intimadas da designação através de seus procuradores. Fls. 71/72: Anote-se, devendo o 
requerido providenciar o recolhimento da C.P.A. Int. - ADV: JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA SANCHES (OAB 220568/
SP), ANDREA MARIA AMBRIZZI RODOLFO (OAB 263799/SP), MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP)

Processo 0000295-80.2007.8.26.0264 (264.01.2007.000295) - Procedimento Ordinário - Pagamento Atrasado / Correção 
Monetária - Antonio Rodrigues e outros - Município de Itajobi - Vistos. Fls. 257/259: ao Município para depósito do remanescente, 
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em sede de RPV, sendo o caso de concordância com os cálculos apresentados. Int. - ADV: FERNANDO MARTINS DE SÁ 
(OAB 270580/SP), MARCOS ALEXANDRE PIVETTA (OAB 259212/SP), RENATO APARECIDO BERENGUEL (OAB 151614/SP), 
APARECIDO BERENGUEL (OAB 62052/SP), LUIS EDUARDO FARAO (OAB 145140/SP)

Processo 0000326-27.2012.8.26.0264 (264.01.2012.000326) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) 
- Maria Aparecida da Silva Gomes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls.232: Ciência à autora da implantação 
do benefício, bem como publique-se o despacho de fls.230. Int. - ADV: ANTONIO JOSE DOS SANTOS (OAB 27631/SP)

Processo 0000376-82.2014.8.26.0264 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - CONSTANTE PINTON NETO - Silvio 
Andriotti Junior - Vistos, Ante o bloqueio judicial de fls. 46/48, dou por formalizada a penhora sobre os numerários de R$168,71 
e R$83,58. Providencie o exequente o depósito das diligências do Oficial de Justiça e expeça-se mandado de intimação do 
executado para que proceda à indicação de bens à penhora, nos termos do art. 652, §3º do CPC, bem como a intimação da 
penhora dos valores bloqueados (fls. 46/48). Sem prejuízo, apresente o exequente cálculos atualizados da dívida. Int., Dilig. - 
ADV: VALDEMAR MANZANO MORENO FILHO (OAB 284336/SP)

Processo 0000384-79.2002.8.26.0264 (264.01.2002.000384) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Isabel Martiniano 
e outros - Instituto Nacional de Seguro Socialinss - Manifeste-se a a requerente sobre a certidão da Oficiala de Justiça de fls. 
319, datada de 28/11/2014 no prazo de dez dias. - ADV: WAGNER ANANIAS RODRIGUES (OAB 114939/SP)

Processo 0000399-96.2012.8.26.0264 (264.01.2012.000399) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Ficsa Sa - Douglas Jose Leite Floriano - Vistos. Diga, o interessado, em termos de prosseguimento do feito, 
diante da certidão do oficial de justiça às fls.58. Prazo: 05 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: LUIS 
GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)

Processo 0000450-39.2014.8.26.0264 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Lourdes Aparecida Iori Betarello 
e outros - Banco Bradesco S.A. - Vistos. A fim de dirimir a controvérsia acerca da litispendência, traga a autora cópia do extrato 
que consta do Cumprimento de Sentença nº 3000836-52.2013.8.26.0264. Após, vista à parte contrária em 5 dias e tornem 
conclusos. Int. - ADV: EDGAR FADIGA JÚNIOR (OAB 141123/SP), FÁBIO ANDRÉ FADIGA (OAB 139961/SP), EVANDRO 
MARDULA (OAB 258368/SP), FABIO LUÍS BETTARELLO (OAB 217169/SP)

Processo 0000512-16.2013.8.26.0264 (026.42.0130.000512) - Procedimento Ordinário - Cheque - Jamil Ribeiro - Ana Maria 
Malfati Baptista - Vistos. Fls. 35/40: Com base na súmula nº 410 do STJ, apresente o requerente novos cálculos sem a inclusão 
da multa de 10%, sendo que após o requerido será intimado pessoalmente para pagamento no prazo de quinze dias. Int. - ADV: 
LEANDRO TADEU LANÇA (OAB 260445/SP)

Processo 0000521-80.2010.8.26.0264 (264.01.2010.000521) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 
48/51) - Benedita Mendes Silva Camargo - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. 1. Com fundamento no artigo 794, 
inciso I, do C.P.C., julgo extinta a presente ação. 2. Ante a ausência de interesse recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais e as cautelas de praxe. 3. P.R.I.C. - ADV: ODACIR ANTONIO PEREZ 
ROMERO (OAB 128163/SP)

Processo 0000638-66.2013.8.26.0264 (026.42.0130.000638) - Interdição - Família - Ministério Público do Estado de São 
Paulo - Francisco Carlos Sarno - “Informem as partes se a perícia designada para o dia 15/12/2014 foi realizada”. - ADV: 
FERNANDO ANTONIO FARHAT (OAB 24473/SP), MARCOS ANTONIO LOPES (OAB 161700/SP)

Processo 0000651-75.2007.8.26.0264 (264.01.2007.000651) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) 
- Jocelina Silva - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Gisele da Silva Cruz e outros - Vistos. Cumpra a requerente 
integralmente o despacho de fls. 125 no tocante a regularização do pólo passivo nos termos da cota do Ministério Público 
de fls. 123. Prazo: cinco dias. Int. - ADV: RENATO APARECIDO BERENGUEL (OAB 151614/SP), ANDREA MARIA AMBRIZZI 
RODOLFO (OAB 263799/SP)

Processo 0000677-63.2013.8.26.0264 (026.42.0130.000677) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - 
Cristina Dutra - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Declaro encerrada a instrução. Aos memoriais finais em 15 dias 
sucessivos. Int. - ADV: CLEITON ALEXANDRE GARCIA (OAB 251012/SP)

Processo 0000781-55.2013.8.26.0264 (026.42.0130.000781) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - João Paulo 
de Souza - Município de Itajobi - Vistos. Justifique o autor a legitimidade ativa, ante o CRLV em nome de terceiro (fls. 16). Prazo: 
5 dias. In albis, conclusos para extinção. Int. - ADV: FABIO LUÍS BETTARELLO (OAB 217169/SP), MARCOS ALEXANDRE 
PIVETTA (OAB 259212/SP), LUIS EDUARDO FARAO (OAB 145140/SP), FERNANDO MARTINS DE SÁ (OAB 270580/SP)

Processo 0000791-07.2010.8.26.0264 (264.01.2010.000791) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ivan 
Baltazar Caravanti - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. 1. Diante da concordância de fls. 199, homologo o cálculo 
de fls. 174/189, expedindo-se ofício requisitório. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito pelo pagamento, nos termos do 
artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil. 2. Com o depósito, intime-se a parte credora, pessoalmente. Ao depois, expeça-
se o necessário para levantamento. 3. Oportunamente, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais e as cautelas 
de praxe. 4. P.R.I.C. - ADV: ANTONIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR (OAB 132361/SP)

Processo 0001036-91.2005.8.26.0264 (264.01.2005.001036) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Natural Fruit 
Ltda - Banco Bradesco Sa - Vistos. 1. Em sede de liquidação por arbitramento (art. 475-C, CPC), nomeio ANTONIO LUIS 
SANTANNA, cujos honorários arbitro em R$ 2.000,00 a serem rateados pelas partes para recolhimento em 10 dias, a fim de que, 
à luz da sentença (fls. 971/976) e v. acórdão (fls. 1025/1032) estabeleça o montante realmente devido do contrato revisado. O 
perito é responsável pela confirmação do recebimento do correio eletrônico (e-mail) no prazo de 5 (cinco) dias da sua emissão, 
sob pena da baixa de sua habilitação, bem como por providenciar sua certificação para fins do processo digital (art. 36, §2º das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça). 2. Em 10 dias indiquem as partes seus assistentes técnicos, formulando 
quesitos, sob pena de preclusão. 3. Laudo em 30 dias, após depósito. 4. Int. Dilig. - ADV: SILVERIO POLOTTO (OAB 27199/SP), 
GUSTAVO GOMES POLOTTO (OAB 230351/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP)

Processo 0001137-02.2003.8.26.0264 (264.01.2003.001137) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Renato 
Jose Donati e outros - Paulo Messias Cequini Pereira - Vistos. Ante o v. acórdão que decidiu os embargos à execução (fls. 
194/197 do apenso), JULGO EXTINTO o feito, com fundamento nos artigos 295, inciso V e 267, inciso I do Código de Processo 
Civil. Dou por levantada a penhora de fls. 72, expedindo-se o necessário. Libere-se o veículo de eventual restrição pelo Renajud. 
Custas e honorários já fixados nos embargos. Ao seu tempo, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. P.R.I.C. - 
ADV: LAERCIO PEREIRA DA SILVA (OAB 92972/SP), LUIS ROBERTO OZANA (OAB 127787/SP)

Processo 0001321-50.2006.8.26.0264 (264.01.2006.001321) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ivanir 
de Oliveira Silva - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Fls. 196: Ciência à requerente de que foi implantado o benefício. 
Sem prejuízo, manifeste-se a requerente acerca dos cálculos apresentados pelo requerido às fls. 197/206 no prazo de dez dias. 
- ADV: FERNANDO APARECIDO BALDAN (OAB 58417/SP), MATHEUS RICARDO BALDAN (OAB 155747/SP)

Processo 0001328-08.2007.8.26.0264 (264.01.2007.001328) - Procedimento Ordinário - Jana & Nesso Ltda - Município 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1745

de Itajobi - Vistos. 1. Fls. 351 e segs: para fixação do quantum, à luz do v. acórdão, nomeio REGINALDO JOSÉ DIAS, cujos 
honorários arbitro em R$ 500,00, para depósito pelo Município Impugnante, em 10 dias. O perito é responsável pela confirmação 
do recebimento do correio eletrônico (e-mail) no prazo de 5 (cinco) dias da sua emissão, sob pena da baixa de sua habilitação, 
bem como por providenciar sua certificação para fins do processo digital (art. 36, §2º das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça). 2. Laudo e cálculos em 20 dias, após depósito. 3. Int. Dilig. - ADV: MARCOS ALEXANDRE PIVETTA (OAB 
259212/SP), LUIS ROBERTO OZANA (OAB 127787/SP), CARLOS EDUARDO BRANDINA COTRIM (OAB 123749/SP), 
FERNANDO MARTINS DE SÁ (OAB 270580/SP), LUIS EDUARDO FARAO (OAB 145140/SP)

Processo 0001457-71.2011.8.26.0264 (264.01.2011.001457) - Procedimento Ordinário - Ovídio Ragagnan - Instituto Nacional 
do Seguro Social - Vistos. Com fundamento no artigo 794, inciso I, do C.P.C., julgo extinta a presente ação. Oportunamente, 
arquivem-se os autos observadas as formalidades legais e as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: ANTONIO JOSE DOS SANTOS 
JUNIOR (OAB 132361/SP)

Processo 0001515-69.2014.8.26.0264 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - T.C.L. - L.E.O. 
- - M.M.P. - - E.H.M.P. - Vistos, Fls. 43/44: Recebo como emenda à inicial. Anote-se. Cite(m)-se o(s) réu(s), com urgência, por 
precatória. Intimem-se o(s) autor(es), o(s) réu(s), advogados e MP, se o caso. Caso o(s) réu(s) não tenha(m) condições de 
constituir Advogado(s), deverá(ao) solicitar à OAB a nomeação gratuita. Cientifique o réu que, deverá apresentar JUSTIFICATIVA, 
para o não pagamento integral da dívida, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão (art. 
733 do CPC). Saliento que as prestações que se vencerem no curso da execução serão incluídas nestes autos (Súmula 309 do 
STJ).Autorizo o ato nos moldes do art. 172 e seus §§ do CPC. As partes deverão observar o disposto no artigo 238, parágrafo 
único, do CPC. Sem prejuízo, audiência pelo setor de conciliação para o dia 21 de maio de 2015, às 16h45min. Int. - ADV: 
MARCOS ANTONIO LOPES (OAB 161700/SP)

Processo 0001636-10.2008.8.26.0264 (264.01.2008.001636) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Supermercado Zagatto Lt - Vistos. Fls.61: Com fundamento no artigo 267, 
inciso VIII, do C. P. C., julgo extinta a presente Execução Fiscal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos observadas 
as formalidades legais e as cautelas de praxe. Ciência ao síndico. P. R. I. - ADV: CLEIA BORGES DE PAULA DELGADO (OAB 
105477/SP)

Processo 0001735-38.2012.8.26.0264 (026.42.0120.001735) - Procedimento Ordinário - Telefonia - Aurora Calbo de 
Carvalho - Telefonica Brasil Sa Vivo - Vistos. 1. Fls. 141/146: Recebo os embargos de declaração pois tempestivos. 2. Não 
há o que ser modificado na sentença, inexistindo as contradições e omissões apontadas. Impende destacar que a questão 
de fundo foi motivada, à luz do livre convencimento motivado. Outrossim, o magistrado não responde a questionário e não é 
obrigado a examinar todas as normas legais e todos os argumentos utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que julgar 
pertinentes para lastrear sua decisão. Nesse sentido, a Jurisprudência já se posicionou expressamente, asseverando “o juiz 
não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a 
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tão pouco a responder a todos os seus argumentos.” 
(RTJESP 115/207). Assim, a irresignação dos impetrantes deve, se for o caso, ser objeto de recurso adequado. Do contrário, 
seria conceder efeito infringente diverso da convicção esposada e ora reiterada. 3. Dessa forma, rejeito os embargos opostos e 
mantenho a sentença como prolatada. 4. Intimem-se. Dilig. - ADV: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA (OAB 140741/
SP), CARLOS EDUARDO BAUMANN (OAB 107064/SP), KATIA CILENE SCOBOSA LOPES (OAB 208658/SP)

Processo 0001782-85.2007.8.26.0264 (apensado ao processo 0001137-02.2003.8.26) (processo principal 0001137-
02.2003.8.26) (264.01.2003.001137/2) - Cumprimento Provisório de Decisão - Fernando Jose Carvalhaes Duarte e outros - 
Paulo Messias Cequini Pereira - Vistos. Face à extinção da execução, depreende-se perda superveniente do objeto, razão 
pela qual JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 267, inciso VI do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, 
arquivem-se os autos com as formalidades de praxe. P.R.I.C. - ADV: ADALBERTO LUIS SACCANI (OAB 106205/SP), LEANDRO 
PEREIRA DA SILVA (OAB 184743/SP), LAERCIO PEREIRA DA SILVA (OAB 92972/SP)

Processo 0002045-73.2014.8.26.0264 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Darlene Rosa Pereira 
- Cred System Adm Cartões Crédito Ltda - - Magazine Torra Torra Catanduva LTDA - I. DARLENE ROSA PEREIRA ajuizou a 
presente DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE C.C REPARAÇÃO MORAL contra SYSTEM ADM CARTÕES CRÉDITO LTDA e 
OUTRO, postulando a concessão de liminar. II. A liminar se justifica, pois a prova inequívoca está inserto no próprio pedido, 
diante da restrição ao crédito para apontamento (fls. 26). Além disso, está presente a verossimilhança, haja vista a tese de 
inexigibilidade do débito, ante a prova de pagamento (fls. 13/23), ao menos em sede de cognição sumária , com espeque no art. 
273, caput, do Código de Processo Civil. Assim, DEFIRO a liminar, determinando a baixa do gravame descrito a fls. 26, em até 
5 dias, até decisão final do juízo, sob pena de multa diária por descumprimento. III. Nos termos do Estatuto Processual, cite-se 
com as advertências de estilo, por carta, após correção da qualificação das partes junto ao sistema. Oficie-se e Diligencie-
se. DEFIRO A GRATUIDADE PROCESSUAL. ANOTE-SE (observação do cartório: Fls. 37/38: Manifeste-se a autora). - ADV: 
JANAINA BOSOLI FAUAZ (OAB 256114/SP)

Processo 3000096-94.2013.8.26.0264 - Monitória - Cheque - Pereira Lopes Ar Condicionado Ltda Epp - David Duarte - 
Manifeste-se a requerente acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 42, datada de 04/12/2014. Prazo: dez dias. - ADV: 
WILLIAM TACIO MENEZES (OAB 43362/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DISTRITAL DE ITAJOBI EM 09/02/2015
PROCESSO : 0001142-46.2014.8.26.0132
CLASSE : EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
EXEQTE : B.L.P.
ADVOGADO : 156288/SP - André Luiz Beck

NUPORANGA
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Criminal

1ª Vara

RELAÇÃO Nº 0024/2015

Processo 0000050-48.2013.8.26.0397 (039.72.0130.000050) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Calúnia - Edmar 
Duarte Gomiero e outro - Fs. 40/42: recebo os embargos de declaração, aos quais dou provimento para reconsiderar a decisão 
proferida a f. 38, uma vez que realmente houve equívoco no despacho exarado a f. 35, constando-se querelados onde deveria 
ter constado querelantes, não se justificando a extinção do feito. Entrementes, intimem-se os querelantes para que cumpram 
o disposto no art. 44 do CPP. Após, dê-se nova vista ao MP. P.R.I. e proceda a Serventia às anotações necessárias. - ADV: 
APARECIDA DE PAULA OLIVEIRA ROCHA (OAB 114107/SP), MARIA APARECIDA DE JESUS GUIMARAES (OAB 149900/SP)

Processo 0000058-88.2014.8.26.0397 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido 
de Drogas - GABRIEL PRESOTTO DE ANDRADE - Recebo a denúncia apresentada pelo M.P, a fs. 2d/4d contra o acusado 
Gabriel Presotto de Andrade, por infração, em tese, ao artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06 e art. 306 da Lei nº 9.503/97. 
Expedida carta precatória para a Comarca de Orlândia/SP para interrogatório do acusado. - ADV: ADRIANO AUGUSTO FÁVARO 
(OAB 160360/SP)

Processo 0000283-11.2014.8.26.0397 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - ANTÔNIO CARLOS 
ALVES JUNIOR - Nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal, mantenho a decisão proferida a fs. 412/415, por seus 
próprios e jurídicos fundamentos. Subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo Seção de Direito 
Criminal, com as nossas homenagens, observadas as formalidades de praxe. Int. - ADV: VALDIR APARECIDO FERREIRA (OAB 
256162/SP)

Processo 0000448-29.2012.8.26.0397 (397.01.2012.000448) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
Justiça Pública - Nascimento Nenen de Souza - Expedida carta precatória para a Comarca de Orlândia/SP para realização de 
audiência de proposta de suspensão do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95 - ADV: DANIEL VIANA MELO (OAB 
236763/SP)

Processo 0000966-48.2014.8.26.0397 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
ANTONIO CARLOS SANTOS PAJOLA - Recebo a denúncia apresentada pelo M.P. a fs. 2d/3d contra o acusado Antonio Carlos 
Santos Pajola, por infração, em tese, ao artigo 33, “caput” da Lei nº 11.343/06. Expedida carta precatória para a Comarca de 
Orlândia/SP., para interrogatório do acusado. - ADV: GUSTAVO MELO CADELCA (OAB 209697/SP)

Processo 0001120-03.2013.8.26.0397 (039.72.0130.001120) - Inquérito Policial - Crimes do Sistema Nacional de Armas - 
J.G.F. - Expedida carta precatória para a Comarca de Orlândia/SP para inquirição da testemunha Jeferson Alves Dutra, Marcelo 
Batiston e José Martinatti Giraldes. - ADV: RODRIGO ANTÔNIO ALVES (OAB 160496/SP)

Processo 0001780-12.2004.8.26.0397 (397.01.2004.001780) - Crime de Estelionato e Outras Fraudes ( arts. 171 a 179, CP) 
- Estelionato - Carlos Alberto Bueno - Diante do documento apresentado pelo acusado (f. 346) e da manifestação do MP a f. 348, 
torno sem efeito o decreto de revelia que se tem a f. 333. F. 350: expedida carta precatória para a Comarca de Pirajuí/SP para 
inquirição de testemunha José Elias de Brito. F. 351: expedida carta precatória para a Comarca de Piratininga/SP para inquirição 
de testemunha Marcelo Didonato. F. 352: expedida carta precatória para a Comarca de Dois Córregos/SP para inquirição da 
testemunha Fabio José Padilha. - ADV: LUCIO RICARDO DE SOUSA VILANI (OAB 219859/SP)

Processo 0002422-72.2010.8.26.0397 (397.01.2010.002422) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Violação de domicílio 
- Justiça Pública - Daniel Paulista Messias - Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, reconheço a 
prescrição, com fundamento nos arts. 109, VI, do Código Penal, e, em consequência, com fulcro no inc. IV do art. 107 do citado 
código, e caput do art. 61 do Código de Processo Penal, declaro extinta a punibilidade da infração capitulada no art. 150, caput, 
do Código Penal, atribuída ao acusado Daniel Paulista Messias, portador do R.G. nº 47.140.720 SSP/SP, filho de Antônio José 
Donizeti Messias e Dirce Paulista Messias. P.R.I. e, após, o trânsito em julgado arquivem-se. - ADV: WAGNER DE JESUS 
LEMES (OAB 270527/SP)

OLÍMPIA
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE OLÍMPIA EM 09/02/2015

PROCESSO :0000581-57.2015.8.26.0400
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Valdecir Antonio Barssalho
ADVOGADO : 219355/SP - Jose Carlos Madrona
REQDO : Maik Antonio Siqueira
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0000585-94.2015.8.26.0400
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQTE : Valdecir Antonio Barssalho
ADVOGADO : 219355/SP - Jose Carlos Madrona
REQDO : Antonio Carlos Gomes
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000582-42.2015.8.26.0400
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Valdecir Antonio Barssalho
ADVOGADO : 219355/SP - Jose Carlos Madrona
REQDO : Ademir Eduardo de Oliveira
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000586-79.2015.8.26.0400
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Valdecir Antonio Barssalho
ADVOGADO : 219355/SP - Jose Carlos Madrona
EXECTDO : Deivid Douglas Santana
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000587-64.2015.8.26.0400
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Valdecir Antonio Barssalho
ADVOGADO : 219355/SP - Jose Carlos Madrona
EXECTDO : Benedito Olimpio do Carmo
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000588-49.2015.8.26.0400
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Valdecir Antonio Barssalho
ADVOGADO : 219355/SP - Jose Carlos Madrona
EXECTDO : Edson Santos Lima
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000589-34.2015.8.26.0400
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Valdecir Antonio Barssalho
ADVOGADO : 219355/SP - Jose Carlos Madrona
EXECTDO : Amanda Jodas
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000425-52.2015.8.26.0400
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Sol Creta Importação e Exportação Ltda.
ADVOGADO : 298210/SP - Fábio Augusto Costa Abrahão
EXECTDA : Ana Rita Teodora Duarte de Barros
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000583-27.2015.8.26.0400
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Valdecir Antonio Barssalho
ADVOGADO : 219355/SP - Jose Carlos Madrona
REQDO : Fabio Perpetuo de Souza
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000590-19.2015.8.26.0400
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Valdecir Antonio Barssalho
ADVOGADO : 219355/SP - Jose Carlos Madrona
EXECTDO : Gilberto Rodrigues Silveira
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000426-37.2015.8.26.0400
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Doair Branco
ADVOGADO : 271747/SP - Haroldo Ferreira de Mendonça Filho
EXECTDO : Homero Pousa Paes
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000591-04.2015.8.26.0400
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Valdecir Antonio Barssalho
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ADVOGADO : 219355/SP - Jose Carlos Madrona
EXECTDA : Raquel Cristina Garcia Santos
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000592-86.2015.8.26.0400
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Valdecir Antonio Barssalho
ADVOGADO : 219355/SP - Jose Carlos Madrona
EXECTDO : Valdomiro Aparecido dos Santos
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000428-07.2015.8.26.0400
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : J.S.
ADVOGADO : 124430/SP - Sandra Cristina Alexandre

PROCESSO :0000593-71.2015.8.26.0400
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Valdecir Antonio Barssalho
ADVOGADO : 219355/SP - Jose Carlos Madrona
EXECTDA : Ana Paula Martins Moreira
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000429-89.2015.8.26.0400
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 225241/SP - Eduardo Jose Fumis Faria
REQDO : Rogerio Luiz Damim
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000584-12.2015.8.26.0400
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Valdecir Antonio Barssalho
ADVOGADO : 219355/SP - Jose Carlos Madrona
REQDO : Sergio Roberto Munaretto
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000430-74.2015.8.26.0400
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Santander (Brasil) S.A.
ADVOGADO : 153447/SP - Flávio Neves Costa
REQDO : Fernando Roberto Machado Antunes
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000431-59.2015.8.26.0400
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : A.B.S.
ADVOGADO : 124430/SP - Sandra Cristina Alexandre

PROCESSO :0000596-26.2015.8.26.0400
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Fabio Henrique Recco Barão
ADVOGADO : 317866/SP - Guilherme Loureiro Barboza
REQDO : Bradesco S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000767-80.2015.8.26.0400
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Lenizia Estevão Alves
REQDA : Maria Alice Antunes Pompeo
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000432-44.2015.8.26.0400
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Helena de Souza Trindade
ADVOGADO : 284649/SP - Eliana Gonçalves Takara
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0010471-72.2014.8.26.0297
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Demetrio Cesar de Sousa Pinto
ADVOGADO : 169114/SP - Antonio Fernandes de Souza
REQDO : Márcia Santana Benevides - ME
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VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001078-98.2014.8.26.0370
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Odinalva Maria Faccin
ADVOGADO : 58417/SP - Fernando Aparecido Baldan
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000777-27.2015.8.26.0400
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Lizarda Palmira da Silva Costa
REQDO : Sky Brasil Serviços Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000620-54.2015.8.26.0400
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : FABRÍCIA GARCIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : 297138/SP - Diego Augusto Catanio de Souza
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000433-29.2015.8.26.0400
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Arlan Henrique Fossalussa Miranda
ADVOGADO : 209269/SP - Fabio Ribeiro de Aguiar Junior
REQDO : Telefonica Brasil
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000434-14.2015.8.26.0400
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Eduardo Carlos Soares Filho
ADVOGADO : 209269/SP - Fabio Ribeiro de Aguiar Junior
REQDO : Telefonica Brasil
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0000622-24.2015.8.26.0400
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Maria Cristina Simoes Gottardi
ADVOGADO : 248344/SP - Roberto Simões Gottardi
REQDO : Vivo S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000435-96.2015.8.26.0400
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Ely Barbosa
ADVOGADO : 209269/SP - Fabio Ribeiro de Aguiar Junior
REQDO : Losango Promoções de Vendas Ltda
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000436-81.2015.8.26.0400
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : T.S.B.
ADVOGADO : 39902/SP - Dirceu Renato Sacchetin
REQDO : R.S.S.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000437-66.2015.8.26.0400
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Veranice Borges Moura
ADVOGADO : 140958/SP - Edson Palhares
REQDO : Instituto Nacional de Seguridade Social
VARA :2ª VARA CÍVEL

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JÚLIO CÉSAR GONÇALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0089/2015
Processo 0000195-95.2013.8.26.0400 (040.02.0130.000195) - Procedimento Ordinário - Seguro - Elaine Correa - Cia 

Excelsior de Seguros - Vistos. Oficie-se ao IMESC para que preste os esclarecimentos requeridos pela empresa-ré, anexando-
se cópia do laudo de fls.173/177 e da petição de fls. 184/192. Servirá o presente, por cópia digitada, como ofício. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: DANILO LUIS PESSOA BATISTA (OAB 293013/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO 
(OAB 138436/SP)

Processo 0000515-48.2013.8.26.0400 (040.02.0130.000515) - Procedimento Ordinário - Seguro - Juliana de Oliveira Anjos - 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos 
termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. 
Os autos aguardam a(s) parte(s) autor(as): manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de citação/
intimação de fls. 76. (Certidão da Srª. Oficiala de Justiça em resumo: “DEIXEI DE INTIMAR J. D. O. A., pois não a encontrei. 
No imóvel dos fundos reside a tia da requerente, Sra. Nilda Oliveira e Silva Marques. Ela informou que J. se mudou há mais de 
um ano, contudo não sabe seu novo endereço.”) - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), VIVIANE 
CAPUTO (OAB 243632/SP)

Processo 0000762-25.1996.8.26.0400 (400.01.1996.000762) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil S A - Aureo Cabral Bar Me e outro - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos 
termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. 
Os autos aguardam a(s) parte(s) autor(as): (x ) manifestar-se, em 05 dias, requerendo o que de direito, tendo em vista o auto 
de leilão negativo. - ADV: LAERTE FERREIRA DE OLIVEIRA (OAB 96727/SP), WAGNER EDUARDO DIELLO (OAB 41689/SP), 
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0001185-43.2000.8.26.0400 (400.01.2000.001185) - Procedimento Ordinário - Coisas - Banco do Brasil Sa - 
Selvino Depieri - - Warner Jesus Depieri e outros - (NOTA DE CARTÓRIO: Proceda a parte autora à retirada do mandado de 
levantamento expedido em seu favor.) Vistos. Trata-se de ação judicial em que houve condenação em quantia certa. Embora 
tenha havido parcelamento da dívida, a parte requerida depositou, de uma só vez, todas as parcelas devidas (fl.391). É o 
relatório do essencial. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando a efetivação do depósito judicial da totalidade da quantia 
devida (fl.391), expeça-se mandado de levantamento judicial em favor do(a) parte autora, intimando-se a parte interessada para 
vir retirá-lo, sob pena de cancelamento. Se necessário, a parte beneficiada deverá ser intimada, para fornecer o número de seus 
documentos (RG e CPF), para viabilizar a expedição. Considerando que o valor depositado corresponde à quantia cobrada, o 
que faz presumir que o(s) crédito(s) foi(ram) integralmente satisfeito(s), considerando que não foi dado início propriamente à 
fase de execução e que sequer houve o cadastramento da fase executiva no sistema informatizado, desnecessária a “formal” 
extinção da execução, mas fica reconhecido, neste ato, o cumprimento da obrigação. P.R.I.C. Arquivem-se os autos logo após 
o recebimento de informação do Banco sobre cumprimento do referido mandado de levantamento. - ADV: JOSÉ FRANCISCO 
DEPIERI (OAB 300361/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), WEBER JOSE DEPIERI JUNIOR (OAB 
313408/SP)

Processo 0001357-24.1996.8.26.0400 (400.01.1996.001357) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Massa 
Falida de Cooperativa de Credito Popular de Olimpia - Vistos. 1. Em primeiro momento, observo que o representante do 
Ministério Público passará a intervir nos presentes autos, na qualidade de curador da massa falida. Afixe-se uma tarja verde no 
dorso dos autos para identificação. 2. Independentemente do pagamento de emolumentos, por se tratar de interesse da Massa 
Falida da Cooperativa de Crédito Popular de Olímpia Ltda., providencie a secretaria judicial, o seguinte: a) acesso ao sistema 
RENAJUD, visando constatar a existência de veículo(s) registrado(s) em nome do(a/s) executado(a/s); e b) acesso ao sistema 
INFOJUD, solicitando cópia da última declaração do imposto de renda apresentada pelo(a/s) executado(a/s) e ainda, consulta 
ao campo DOI (Declaração de Operações Imobiliárias), visando localizar eventuais registros cartoriais de compra e venda 
de imóveis elo(a/s) executado(a/s), não averbados nos Cartórios de Registro de Imóveis. 3. Juntem-se aos autos cópias dos 
formulários emitidos pelos referidos sistemas. 4. Com a juntada das respostas, abra-se vista para a parte exequente requerer o 
que de direito (indicando bens à penhora ou requerer a suspensão da execução até que encontre outros bens, conforme o caso), 
no prazo de 05 dias (prazo improrrogável), sendo que a inércia acarretará o arquivamento provisório da execução. Juntadas 
as declarações de imposto de renda, fica decretado o segredo de justiça, pelo prazo acima (05 dias), sendo que decorrido o 
prazo as informações deverão ser desentranhadas, retirando-se a tarja de segredo de justiça. 5. Por fim, independentemente 
do prosseguimento da presente execução, lembre-se que: (a) a dívida cobrada neste processo pode ser protestada, bastando 
que a parte exequente leve cópia desta decisão ao Tabelionato de Protesto competente, nos termos do item 22, do capítulo XV, 
do tomo II, das NSCGJ (cópia do título da dívida também deverá ser apresentada ao Tabelionato nos casos de execução de 
título extrajudicial); (b) não há custos para a efetivação do protesto; (c) efetivado o protesto, o nome do devedor também pode 
ser incluído no rol dos maus pagadores (órgãos de proteção ao crédito); (d) cópia desta decisão pode ser obtida pela parte na 
rede mundial de computadores (www.tjsp.jus.br), tendo em vista a assinatura digital; (e) a última atualização da dívida (fls.62 - 
datada de: 17/06/2013) apresenta um valor de R$19.145,65 (dezenove mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco 
centavos), ficando autorizada a parte exequente a atualizar tal valor quando da efetivação do protesto, com os acréscimos legais 
e abatimentos decorrentes de eventuais pagamentos parciais, (f) os dados da(s) parte(s) executada(s) constam no cabeçalho 
desta decisão, podendo a parte exequente atualizar e acrescentar dados (por exemplo, o endereço) quando do protocolo do 
protesto. Int. - ADV: MAURÍCIO SURIANO (OAB 190293/SP), FELIPE BARBI SCAVAZZINI (OAB 314496/SP)

Processo 0001357-24.1996.8.26.0400 (400.01.1996.001357) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Massa 
Falida de Cooperativa de Credito Popular de Olimpia - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos 
termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. 
Os autos aguardam a(s) parte(s) autor(as): manifestarem-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito, considerando o resultado 
das pesquisas efetuadas no sistema RENAJUD - não há registros e INFOJUD - não consta declaração entregue para os 
exercícios de 2014 e 2013 mas, na Declaração Sobre Operações Financeiras - consta que o executado como adquirente de 50% 
de prédio residencial com valor de aquisição de R$72.241,39 em 21/10/2013. - ADV: MAURÍCIO SURIANO (OAB 190293/SP), 
FELIPE BARBI SCAVAZZINI (OAB 314496/SP)

Processo 0001417-35.2012.8.26.0400 (400.01.2012.001417) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira S A Credito Financiamento e Investimento - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo 
discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço 
da Corregedoria. Os autos aguardam a(s) parte(s) autor(as): comprovar o recolhimento, em 05 dias, da taxa para acesso ao(s) 
sistema(s) INFOJUD (R$12,20 - Guia FEDTJ - cód. 434-1 - por cada busca de endereços de uma parte ou será juntada a 
declaração do último exercício de cada executado). - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0001524-79.2012.8.26.0400 (400.01.2012.001524) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
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Zurich Brasil Seguros Sa - Vistos. Trata-se de “Ação de Indenização”. As partes informaram a realização de acordo. É o relatório 
do essencial. FUNDAMENTO e DECIDO. Com fundamento no inciso III, do art.269, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO, 
por sentença, o acordo celebrado (fls.240/242). Os autos deverão ser arquivados, aguardando eventual provocação da parte 
interessada. Caso haja o adimplemento do acordo, desnecessária a comunicação. Considerando o disposto no art.503 do 
Código de Processo Civil, considerando que houve transação entre as partes, DECLARO o trânsito em julgado desta sentença 
nesta data, tendo em vista que a celebração do acordo e a concordância com a homologação são incompatíveis com o ato 
de recorrer. Assim, após as providências de praxe, com a publicação desta decisão, os autos deverão ser imediatamente 
arquivados. Honorários advocatícios e custas, na forma do acordo. P.R.I.C. Após as cautelas de praxe, arquivem-se; PREPARO 
DA APELAÇÃO E DO RECURSO ADESIVO - Ao Estado: valor singelo R$865,32; Ao Estado: valor corrigido R$1040,43(Guia 
Dare - Código 230-6); Ao F.E.D.T.J.: Porte de remessa e do retorno dos autos R$65,40 (02) volume(s) (Guia F.E.D.T.J - Código 
110-4). - ADV: EVANDRO FERREIRA SALVI (OAB 246470/SP), CYNTHIA MARA DESTRO (OAB 215607/SP), MAURICIO 
MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP), PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP)

Processo 0002008-60.2013.8.26.0400 (040.02.0130.002008) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.V.S. - 
Vistos. 1. Considerando a informação de fl. 68 do local de trabalho da parte requerida, designo nova sessão de CONCILIAÇÃO 
para o próximo dia 24 de março de 2015, às 14:00 horas. A sessão de conciliação será realizada no CENTRO JUDICIÁRIO 
DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) no seguinte endereço: Rua Duque de Caxias, 554, Centro, Olímpia 
(próximo ao Fórum). As partes deverão comparecer com antecedência de 15 minutos, munidas de RG e CPF. 2. Cite-se o réu 
e intime-se o(a) autor(a) a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de advogados, importando a ausência deste 
(autor) em extinção e arquivamento do processo e a daquele (réu) em revelia. Deverá ainda o réu ser cientificado de que 
foram arbitrados alimentos provisórios em 1/3 do salário mínimo vigente à época do pagamento, a partir da citação. 3. APÓS 
a audiência, no prazo de dez dias, a parte ré, se comparecer na audiência, poderá apresentar contestação (se não houver 
acordo). O não comparecimento da parte requerida na audiência de conciliação acarretará a desconsideração das alegações de 
eventual contestação, diante da revelia. 4. Oportunamente será marcada data para a audiência de instrução e julgamento, se o 
caso. 5. Levando em conta a importância da advocacia na pacificação social, caso as partes entrem em acordo, os honorários 
advocatícios nos casos de nomeação pelo Convênio Defensoria/OAB serão fixados em 100% do valor da tabela respectiva, 
tendo em vista que o próprio Convênio estipula que o Causídico deve buscar a solução consensual das lides (Cláusula Terceira, 
§4º, XII). 6. No mandado de Citação, também deverá constar a intimação para a audiência de conciliação. Frise-se no mandado 
que as partes deverão comparecer acompanhadas dos respectivos advogados. Além disso, frise-se que a parte, se não tiver 
condição de contratar advogado, assim que receber o mandado, deverá procurar a Ordem dos Advogados do Brasil OAB local, 
para que lhe seja nomeado defensor. O endereço da OAB é Rua Engenheiro Reid nº 343, Centro, Olímpia (ao lado do Fórum). 
Chegar até às 09:00 horas. 7. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e carta precatória. Cumpra-se na forma 
e sob as penas da Lei. Rogo a Vossa Excelência que, após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se de determinar as 
diligências necessárias para o cumprimento desta. Int. - ADV: LEO CRISTIAN ALVES BOM (OAB 268276/SP)

Processo 0002179-18.2010.8.26.0660/01 (066.02.0100.002179/1) - Cumprimento de sentença - Zulmiro Justino Pereira - 
Movelar Móveis (Esmeralda Altrão Valverde - Colina ME) - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, 
nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da 
Corregedoria. Os autos aguardam a(s) parte(s) autor(as): manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de 
citação/intimação de fls. 155. (Certidão do Sr. Oficial de Justiça em resumo: “Deixei de intimar a executada MOVELAR MÓVEIS 
(ESMERALDA ALTRÃO VALVERDE - COLINA ME), visto que no local encontra-se atualmente estabelecida outra empresa, a 
saber, ‘Super 10 Com. de Roupas’, não tendo o representante legal da deixado endereço que possa localizá-lo naquela cidade.”) 
- ADV: SILVESTRE SORIA JUNIOR (OAB 134702/SP), ROGÉRIO LEMOS VALVERDE (OAB 225094/SP)

Processo 0002235-50.2013.8.26.0400 (040.02.0130.002235) - Procedimento Ordinário - Guarda - J.R.O. - F.A.S. - Certifico 
e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos 
artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Vistas dos autos aos interessados para: Laudo(s) juntado(s) - 
psicológico e social. Os autos aguardam manifestação das partes, conforme determinado anteriormente (prazo sucessivo de 05 
dias, ocasião em que também poderão se manifestar sobre as provas produzidas. O primeiro prazo começa a ser contado com 
a publicação no diário de justiça eletrônico deste ato ordinatório, sendo que os demais prazos serão contados automaticamente 
e sucessivamente - havendo dois ou mais requeridos, com diferentes procuradores, o prazo será sucessivo na ordem em que 
foram mencionados na inicial. Em razão da determinação judicial, que tem fundamento no §3º, do artigo 454 do Código de 
Processo Civil, cada parte deverá protocolizar o seu memorial até o último dia do seu prazo (ou seja, da respectiva parte), 
ficando vedado o protocolo integrado. - ADV: JOSE LUIZ BERTOLI (OAB 75607/SP), DAYSE LIMA COSTA (OAB 303948/SP)

Processo 0002511-47.2014.8.26.0400 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - E.H.R.S. - Vistos. Observadas as 
cautelas de praxe, arquivem-se os presentes autos. Int. - ADV: DANIEL JOAQUIM EMILIO (OAB 286958/SP)

Processo 0002732-30.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Usucapião Extraordinária - Municipio de Olimpia - Vistos. 
1. Considerando a possibilidade da requerida Aristophanes ter falecido, uma vez que na pesquisa processual que segue figura 
seu espólio como parte requerida, determino que a Secretaria Judicial requisite, via sistema CRC-Jud, eventual certidão de óbito 
da requerida ARISTOPHANES DA SILVA BAPTISTA, independentemente do pagamento de taxas, por se tratar de requerente 
o município de Olímpia. 2. Sem prejuízo, expeça-se o necessário para a citação do correquerido José Claudino, no endereço 
informado na petição de fls.54/55. Int. - ADV: EDILSON CESAR DE NADAI (OAB 149109/SP)

Processo 0002732-30.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Usucapião Extraordinária - Municipio de Olimpia - Certifico 
e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos 
artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Os autos aguardam a(s) parte(s) autor(as): recolher, em 05 
dias, a taxa para expedição de Carta AR, sob pena de extinção do processo (art. 267, IV do CPC) - Valor R$22,70 (Guia FEDTJ 
- cód. 120-1). manifestar-se, em 05 dias contados a partir da publicação deste ato ordinatório, sobre resultado da(s) pesquisa(s) 
realizada(s) por meio de acesso ao(s) sistemas (s) CRCJUD (não foi encontrado registros no sistema CRCJUD referente a 
nascimento, casamento e óbito de Aristophanes da Silva Baptista junto aos Cartórios de Guarulhos - 1º e 2º Subdistritos), que 
ora são anexadas nos autos. - ADV: EDILSON CESAR DE NADAI (OAB 149109/SP)

Processo 0003216-94.2004.8.26.0400 (400.01.2004.003216) - Procedimento Ordinário - Seguro - Aparecida Maria Moreira 
Feltrin - Banespa S A Corretora de Seguros - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos 
do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Vistas 
dos autos aos interessados para: (x) considerando que houve o trânsito em julgado, os autos serão encaminhados ao arquivo, 
no prazo de 05 dias, na inércia da parte interessada. - ADV: WILQUEM MANOEL NEVES FILHO (OAB 145310/SP), MIGUEL 
CARDOZO DA SILVA (OAB 79653/SP), IVANA CRISTINA HIDALGO (OAB 184378/SP)

Processo 0003452-36.2010.8.26.0400 (400.01.2010.003452) - Execução de Alimentos - Alimentos - P.F.M.V. - F.M.V. - (NOTA 
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DE CARTÓRIO: Proceda a parte exequente à retirada do mandado de levantamento expedido em seu favor.) Vistos. Houve a 
efetivação de apenas um depósito judicial em favor do exequente, tendo a empregadora do executado informado que ele se 
desligou da empresa em agosto/2014, razão pela qual cessaram os descontos mensais. Expeça-se mandado de levantamento 
judicial da quantia depositada à fl.265 em favor do(a) exequente, intimando-se a parte interessada para vir retirá-lo, sob pena 
de cancelamento. Se necessário, a parte beneficiada deverá ser intimada, para fornecer o número de seus documentos (RG e 
CPF), para viabilizar a expedição. Deverá a parte exequente apresentar demonstrativo atualizado do débito, com o abatimento 
do valor levantado, bem como requerer o regular prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. Prazo: 05 (cinco) dias. 
Int. - ADV: JOSE ROBERTO PEDRO JUNIOR (OAB 147491/SP), ANDRE LUIZ ROCHA (OAB 274913/SP)

Processo 0004211-58.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco S.A. 
- Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo 
Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Os autos aguardam a(s) parte(s) autor(as): 
recolher, em 05 dias, a diferença da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do processo (art.267, IV do 
CPC). Valor R$51,09(Guia GRD), considerando o resultado da(s) pesquisa(s) realizada(s) por meio de acesso ao(s) sistemas 
(s) BACENJUD/INFOJUD/SIEL/SCPC/VEC/CPFL(breve resumo dos resultados - BACENJUD - R Gen Osório 1088 Centro; Rua 
Cassiano de Mello 224 Silva Melo; Rua São João, 141 e Rua Agostinho Custodio 201 Jardim Leonor, todos em Olímpia-SP. 
INFOJUD - Pessoa Juridica - Rua General Osório, 1088 e Pessoa Física - R Agostinho Custodio 201 JD Blanco - ambos em 
Olímpia-SP. SIEL - Rua Duque de Caxias, 46 Olímpia-SP. SCPC - Pessoa Física e Jurídica - R General Osório, 1088 - Olímpia-
SP. VEC e CPFL - não foi obtido resultados), que ora são anexadas nos autos. - ADV: HENRIQUE AUGUSTO NOGUEIRA 
SANDOVAL (OAB 201402/SP)

Processo 0004227-51.2010.8.26.0400/01 (apensado ao processo 0004227-51.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Indenização por Dano Material - Eloi Evangelista da Silveira - Ortho Premium Centro de Ortodontia - Certifico e dou fé que 
pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 
e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Proceda a parte autora e sua patrona à retirada dos mandados de 
levantamento expedidos em seu favor. A parte exequente deverá se manifestar em 05 dias, a contar desta publicação, sobre 
a satisfação do crédito, sob pena de presunção do cumprimento da obrigação. - ADV: ROSANA APARECIDA ALVES PEREIRA 
(OAB 250547/SP), FABRICIO ABRAHÃO CRIVELENTI (OAB 191795/SP)

Processo 0004255-14.2013.8.26.0400 (040.02.0130.004255) - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Dano ao Erário 
- Municipio de Embaúba - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º 
do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Os autos aguardam 
a(s) parte(s) autor(as): (x) manifestar-se, em 05 dias, tendo em vista o decurso do prazo requerido a fl. 127. - ADV: MARCELO 
MANSANO (OAB 128979/SP)

Processo 0004671-79.2013.8.26.0400 (040.02.0130.004671) - Execução de Alimentos - Alimentos - B.M.A. - Certifico e dou 
fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 
195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Os autos aguardam a(s) parte(s) autor(as): (x) manifestar-se, em 
48 horas, dando andamento ao feito, que se encontra paralisado. Decorrido o prazo, será intimada a parte autora, por carta ou 
mandado, a dar andamento ao feito em 48 horas sob pena de extinção do processo (art. 267, III, e § 1º do CPC). - ADV: LIGIA 
FERNANDA DE LIMA VELHO (OAB 144271/SP)

Processo 0004678-71.2013.8.26.0400 (040.02.0130.004678) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
S.S.S. - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de 
Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Os autos aguardam a(s) parte(s) 
autor(as): (x) manifestar-se sobre o laudo pericial juntado (Laudo em resumo: “Conclusão: A paternidade de A.D.M (falecido e 
indicado pai), em relação à S.S.S., filha de F.S.S., não pôde ser excluída pelos sistemas de Polimorfismos de DNA em todos os 
locos examinados, com uma Probabilidade de Paternidade de 99,999%”). - ADV: ANGELICA DE CASTRO (OAB 220077/SP)

Processo 0005053-38.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Norildo dos Santos - Rafael Cesar 
Briones e outro - Vistos. 1. A alegação de que a conta sobre a qual incidiu a penhora se presta à percepção de salário, no 
caso concreto, benefício previdenciário, não é suficiente para que se determine o levantamento da constrição. Há três análises 
possíveis para o caso concreto. 2. Dispõe o artigo 649, IV, do CPC, que são impenhoráveis, entre outras rendas, os salários e 
ganhos de trabalhador autônomo. A leitura de tal dispositivo legal poderia conduzir a uma primeira interpretação de que o saldo 
existente na conta bancária em que o trabalhador recebe seus ganhos seria, pois, insuscetível de constrição judicial. 3. Uma 
segunda interpretação poderia afirmar que a inteligência do dispositivo exige que se distingam duas situações diversas, quais 
sejam, a do direito à percepção dos salários, enquanto ainda em poder da fonte pagadora, e a do salário já incorporado ao 
patrimônio do trabalhador, após sua percepção. Nesse sentido, o que teria pretendido o Legislador seria tornar impenhorável o 
direito do trabalhador à percepção de seus ganhos, impedindo assim o desconto do débito exeqüendo em folha de pagamento. 
Uma vez ingressado na conta bancária do devedor, o valor correspondente ao salário passa a ter natureza comum, igual à do 
restante de seu patrimônio, não existindo óbice legal a que seja penhorado em regular procedimento executório. Conforme 
preleciona João Roberto Parizato, em sua obra “Da penhora e da impenhorabilidade de bens no CPC e na Lei nº 8.009/90”, 
“a partir do momento que entram na esfera de disponibilidade do funcionário, muitas das vezes em conta corrente bancária, 
transformando-se em dinheiro, coisa fungível, poderão ser penhorados, eis que os saldos de conta corrente e importâncias 
em dinheiro são suscetíveis de penhora.” (SP, Editora de Direito, 1998, p. 24). Tal corrente afirma, ainda, que interpretação 
diversa levaria a crer serem impenhoráveis quaisquer dos bens adquiridos por trabalhadores, se o fossem com o dinheiro 
percebido a título de remuneração. Destaque-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial, verbis: “A penhora sobre dinheiro 
em conta corrente não se inviabiliza em função da destinação que a ele se pretendia dar - pagamento de salários -, com o 
fato de ser eventualmente proveniente do Poder Público ou, ainda, por se tratar de sociedade sem fins lucrativos; relevante, 
no particular, é a condição de devedora da agravante, obrigada, juridicamente, a saldar seus débitos.” (AI 698.022-00/2 - 8ª 
Câmara do extinto 2º TAC - Rel. Juiz, hoje Des. Milton Gordo). Ainda: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE VALORES 
EM CONTA CORRENTE - ADMISSIBILIDADE. A incidência da penhora sobre valor depositado em conta corrente bancária deve 
ser admitida quando inexistentes outros bens penhoráveis. O fato de ali ser depositado salário pago pelo empregador, por si só, 
não determina a impenhorabilidade já que a partir do depósito desaparece essa característica, transformando-se a importância 
em simples numerário.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.000.311-0/4 - 26ª Câm. - Rel. Des. RENATO SARTORELLI). Em 
suma, a impenhorabilidade referida aplicar-se-ia tão somente aos ganhos vincendos, devendo-se considerar os vencidos já 
definitivamente incorporados ao patrimônio de seu titular. 4. Todavia, apesar dos argumentos acima, entendo aplicável a terceira 
possibilidade: “In Medio Stat Virtus”, tradução latina do conceito de Aristóteles, que significa: A virtude está no meio. Assim, deverá 
ser mantida a constrição sobre a metade dos valores bloqueados. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA ON-
LINE PENHORA SOBRE PARTE DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS DOS EXECUTADOS DECISÃO MANTIDA RECURSO 
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NÃO PROVIDO. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, 
atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações 
assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-la, sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores 
percebidos a título de salário está comprometida com suas necessidades básicas, sendo certo que os valores recebidos são 
bem superiores ao salário mínimo, nada obsta que parte do salário seja contristado para a quitação da obrigação não paga” 
(TJSP, Rel. PAULO AYROSA, j.11/06/13, agravo de instrumento 2001805-03.2013.8.26.0000). 5. Não há que se aplicar, ademais, 
o disposto no artigo 649, X, do CPC, por não se tratar de saldo mantido em caderneta de poupança. 6. Ante o exposto, declaro 
que nesta data, acessando novamente o sistema BACENJUD, DETERMINEI o desbloqueio de metade da quantia anteriormente 
bloqueada em nome do executado Rafael, bem como constatei que a quantia de R$49,35 (Banco Santander), foi bloqueada 
na(s) conta(s) bancária(s) em nome da executada Quênia. Declaro penhoradas as quantias, independentemente da lavratura de 
termo, sendo que também DETERMINEI, pelo sistema BACENJUD, a imediata transferência dos numerários para conta judicial 
da agência local do Banco do Brasil S/A. Levando em conta a confirmação da existência de valores, converto os bloqueios 
em penhora. 7. Intime-se pessoalmente a executada Quênia de que houve a penhora. Considerando o comparecimento do(a) 
executada(a) Rafael, desnecessária a intimação da penhora. 8. Comprovado nos autos os depósitos judiciais, fica desde já 
autorizada a expedição dos mandados de levantamento das quantias em favor da parte credora, intimando-a para retirar o 
documento. Na mesma oportunidade, deverá se manifestar apresentando cálculo atualizado do débito, descontando os valores 
levantados, sendo que o silêncio ensejará a extinção da execução pelo cumprimento. Prazo: 05 (cinco) dias. Servirá o presente, 
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: AUGUSTO LOPES (OAB 223057/
SP), SANDRA HELENA ZERUNIAN (OAB 217420/SP), GEOVANA PIANTA JORGE (OAB 238647/SP)

Processo 0005216-18.2014.8.26.0400 (apensado ao processo 0008544-87.2013.8.26) (processo principal 0008544-
87.2013.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Helena Aparecida Pereira - Leonice Alves da Silva Pereira - Certifico e dou fé 
que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 
195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Vistas dos autos à parte impugnada para: manifestar-se, em 05 dias, 
sobre o pedido de substituição processual acostado às fls. 27/48. - ADV: FELIPE AMARAL SALES (OAB 269127/SP), MIGUEL 
REZENDE ESTRELA MATIEL (OAB 237632/SP)

Processo 0005261-56.2013.8.26.0400 (040.02.0130.005261) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Dolorice Odete de Andrade Ribeiro - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do 
artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Os 
autos aguardam a(s) parte(s) autor(as): manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de intimação de 
fls.112/114. (resumo da certidão: deixei de intimar a parte autora, visto que na Rua Antônio Benfati não existe o número 75 
indicado no mandado). - ADV: EDUARDO SANTIN ZANOLA (OAB 220094/SP)

Processo 0005682-80.2012.8.26.0400 (400.01.2012.005682) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Cleonice Pasqualetti - Banco Votorantim Sa - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos 
do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Os 
autos aguardam a(s) parte(s) requerida(s): (x) recolher, em 30 dias, a taxa judiciária, sob pena de inscrição na dívida ativa 
do Estado. Valor R$ 129,30 (Guia DARE - cód. 230-6). - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP), FABIOLA 
PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP), SILVANA DE SOUSA (OAB 248359/SP)

Processo 0006158-50.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Washington Luiz Moreira Gomes - - Martha 
Regina Gomes Rodrigues Moreira - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 
162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Os autos 
aguardam a(s) parte(s) autor(as): manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: LEONARDO 
JOSE LOPES GABRIEL (OAB 335341/SP), RICARDO RODRIGUES MALUFI (OAB 247260/SP)

Processo 0007590-80.2009.8.26.0400 (400.01.2009.007590) - Procedimento Ordinário - Silvana Lourdes Franco de Oliveira 
- Vistos. Arquivem-se os autos observadas as cautelas de praxe. Int. - ADV: SILVANA DE SOUSA (OAB 248359/SP)

Processo 0007696-37.2012.8.26.0400 (apensado ao processo 0003579-81.2004.8.26) (400.01.2012.007696) - Embargos à 
Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Prefeitura Municipal de Severínia - Marisa Antonio de Melo - Certifico 
e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos 
artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Vistas dos autos aos interessados para: Considerando que 
houve o trânsito em julgado, os autos serão encaminhados ao arquivo, no prazo de 05 dias, na inércia da parte interessada. - 
ADV: VICENTE AUGUSTO BATISTA PASCHOAL (OAB 32153/SP), JOAO LUIZ STELLARI (OAB 125044/SP)

Processo 0009503-34.2008.8.26.0400 (400.01.2008.009503) - Monitória - Cheque - Jorge Luiz Polegato - Certifico e dou fé 
que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 
e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Os autos aguardam a(s) parte(s) autor(as): manifestar-se, em 05 dias 
contados a partir da publicação deste ato ordinatório, sobre resultado da(s) pesquisa(s) realizada(s) por meio de acesso ao(s) 
sistemas (s) BACENJUD (breve resumo do resultado - Av Severino Sicchieri 120, Severínia-SP), que ora são anexadas nos 
autos, sob pena de arquivamento/extinção. - ADV: GUILHERME BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP)

Processo 0009683-45.2011.8.26.0400 (400.01.2011.009683) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento e outro - Vistos. 1. Tendo em vista que o requerido não 
integrou a relação processual, reconsidero o determinado no segundo parágrafo da decisão de fl.66 e, diante da juntada do termo 
de cessão de crédito, defiro o pedido formulado, para ficar constando a cessão do crédito objeto da cobrança nestes autos para 
o nome de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA 
(“FUNDO”), o qual passará a figurar no polo ativo da presente ação. Proceda a secretaria judicial às necessárias anotações. 
2. Manifeste-se a parte autora, requerendo o que de direito, com vistas ao regular prosseguimento do feito. Prazo: 15 (quinze) 
dias. Considerando que já houve intimação pessoal (fl.65), em caso de inércia, voltem conclusos para extinção da presente 
ação. Int. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0010531-95.2012.8.26.0400 (400.01.2012.010531) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- Genesio Beloni - Vistos. 1. Entendo que há uma questão processual de ordem pública a ser analisada, pois a parte autora 
inseriu no polo passivo o COMANDANTE DA DIRETORIA DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
até em razão do contido no ofício de fls.64. 2. Contudo, considerando que não se trata de mandado de segurança e que tal 
“órgão” não tem personalidade jurídica, entendo que é o caso de retificar o polo passivo, com a inclusão da FAZENDA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. Anote-se. 3. Assim, cite-se para contestar em 60 dias, consignando no mandado que “não sendo 
contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor” (artigos 285 e 319 do 
Código de Processo Civil). 3. Havendo contestação, com alegação de preliminares ou juntada de documentos, dê-se vista à(s) 
parte(s) autora(s) pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para: (a) designação de audiência de conciliação; (b) julgamento 
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conforme o estado do processo; ou (c) saneador. Int. - ADV: MARCOS IVAN DE SOUZA (OAB 309160/SP)
Processo 0010566-89.2011.8.26.0400 (400.01.2011.010566) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 

Fiduciária - Bv Financeira S A Credito Financiamento e Investimentos - - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PGC-BRASIL MULTICARTEIRA - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo 
discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço 
da Corregedoria. Os autos aguardam a(s) parte(s) autor(as): recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob 
pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$63,75(Guia GRD) considerando o resultado da(s) pesquisa(s) 
realizada(s) por meio de acesso ao(s) sistemas (s) BACENJUD (breve resumo do resultado - R Luiz Teixeira Leite 71; Rua José 
Sotero 330; Av. Alberto Oberg 600 são Domingos; Dr Otavio Lopes Ferraz 606 Vila São José; R Jose Sotero 330 cs Canterville, 
todos em Olímpia-SP), que ora são anexadas nos autos. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE 
PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)

Processo 0011085-30.2012.8.26.0400 (apensado ao processo 0000018-69.1992.8.26) (processo principal 0000018-
69.1992.8.26) (400.01.1992.000018/3) - Impugnação de Crédito - Pagamento - Vertente Agropecuaria Ltda e outro - Ante o 
exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a presente impugnação, ficando homologada a conclusão do laudo pericial de fls.471/483, 
que observou os parâmetros mencionados acima. Cópia desta decisão e cópia do laudo pericial deverão ser juntadas nos autos 
da execução. Conforme exposto acima, não há que se falar em honorários de sucumbência. Por se tratar de mero incidente, 
não há custas. As despesas processuais deverão suportadas conforme ficar estabelecido na execução. Conforme decidido 
no agravo 2100364-58.2014.8.26.0000 (acórdão ainda não juntado nos autos, mas este Magistrado realizou a pesquisa do 
andamento no site www.tjsp.Jus.br), expeça-se mandado de levantamento no montante de R$4.000,00 em favor do Senhor 
Perito. O restante deverá ser levantado pela parte impugnante. Estes autos deverão ser apensados novamente aos autos da 
execução. Int. - ADV: FABIO MESQUITA RIBEIRO (OAB 71812/SP), ERASMO VALLADÃO AZEVEDO E NOVAES FRANÇA 
(OAB 32963/SP), RODRIGO ANDRADE RODRIGUES DA CUNHA (OAB 237906/SP)

Processo 0012317-82.2009.8.26.0400 (apensado ao processo 0000281-18.2003.8.26) (processo principal 0000281-
18.2003.8.26) (400.01.2003.000281/1) - Cumprimento de sentença - Frefer S A Industria e Comercio de Ferro e Aco - Fido Fab 
de Impl Agric David de Oliveira - 1. Considerando que a impugnação da exequente à nomeação à penhora feita pela executada 
veio desacompanhada de qualquer documento, considerando que a parte executada trabalha com a fabricação de reservatórios 
metálicos como o indicado para penhora, defiro a nomeação de bem feita pela executada. Expeça-se mandado de penhora 
e avaliação do bem indicado nas fls.404. 2. Considerando que o novo cálculo apresentado pela parte exequente, atualizado 
até agosto/2014, indica como devido o valor de R$96.539,26 (fls.415), considerando que a parte executada atribuiu o valor 
de R$94.000,00 ao bem ora penhorado, defiro a penhora do veículo “carreta” localizado nas fls.391, que já possui restrições 
decorrentes de processos trabalhistas, ficando indeferidos os demais pedidos. Caberá, assim, à parte interessada habilitar seu 
crédito no juízo em que foi realizada a primeira penhora, para as demais providências (por exemplo, abertura de concurso de 
credores). 3. Por fim, independentemente do prosseguimento, lembre-se que: (a) a dívida cobrada neste processo pode ser 
protestada, bastando que a parte exequente leve cópia desta decisão ao Tabelionato de Protesto competente, nos termos do 
item 22, do capítulo XV, do tomo II, das NSCGJ (cópia do extrato processual indicando o trânsito em julgado, que pode ser 
obtida pela internet, também deverá ser apresentada ao Tabelionato, inclusive com a sentença/acórdão da monitória + cálculos); 
(b) não há custos para a efetivação do protesto; (c) efetivado o protesto, o nome do devedor também pode ser incluído no rol 
dos maus pagadores (órgãos de proteção ao crédito); (d) cópia desta decisão pode ser obtida pela parte na rede mundial de 
computadores (www.tjsp.jus.br), tendo em vista a assinatura digital; (e) a última atualização da dívida (datada de: agosto/2014) 
apresenta um valor de R$96.539,26, ficando autorizada a parte exequente a atualizar tal valor quando da efetivação do 
protesto, com os acréscimos legais e abatimentos decorrentes de eventuais pagamentos parciais, (f) os dados da(s) parte(s) 
executada(s) constam no cabeçalho desta decisão, podendo a parte exequente atualizar e acrescentar dados (por exemplo, o 
endereço) quando do protocolo do protesto. Int. (Nota de cartório: Os autos aguardam o(a) exequente comprovar o recolhimento 
da diferença da diligência de oficial de justiça no valor de R$37,78). - ADV: RICARDO JOSE GISOLDI (OAB 220434/SP), 
FRANCISCO JOSE DAS NEVES (OAB 122257/SP), MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA (OAB 143671/SP), ANA 
CARINA MONZANI (OAB 233689/SP)

Processo 3000016-13.2013.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - Municipio de Embaúba Sp - Certifico 
e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos 
artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Os autos aguardam a(s) parte(s) autor(as): Manifestar-se 
sobre o oficio de fls. 67/68; reconhecer firma nas anuências juntadas; fornecer 02 cópias da inicial, planta e memorial para 
intimação das Fazendas; pagar despesa postal, no valor de R$31,00. - ADV: SANDRA CRISTINA ALEXANDRE (OAB 124430/
SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JÚLIO CÉSAR GONÇALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0093/2015
Processo 1000335-44.2015.8.26.0400 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - JOAQUIM CARDOSO MARQUES - 

Vistos. 1. Observe-se o procedimento sumário. 2. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. 3. Cite-se o requerido na pessoa do 
Procurador Autárquico da Previdência Social com atuação nesta Comarca, no ato de seu comparecimento perante a Serventia 
Judicial, independentemente da expedição de mandado ou carta precatória, ficando consignado que “não sendo contestada 
a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor” (artigos 285 e 319 do Código de 
Processo Civil). 4. Em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, em vista do grande número de ações 
correlatas, em curso neste Juízo, nas quais se fez necessária a produção de prova oral, desde já, para audiência de instrução, 
debates e julgamento, designo o dia 17/03/2015, às 16:30h horas. 5. Como não é o caso de designação de audiência de 
conciliação, ocasião em que deveria ser apresentada a contestação, levando em conta que a designação imediata da audiência 
de instrução, poderá a Parte Requerida apresentar a contestação até a realização da audiência designada, inclusive em tal 
ato, ocasião em que poderá a Parte Requerente se manifestar sobre as alegações trazidas na contestação e requerer o que 
de direito. 6. O rol de testemunhas que, se porventura ainda não foi trazido aos autos, deverá ser depositado no máximo 05 
dias após a publicação desta decisão pela Parte Requerente, e até 20 dias após a citação pela Parte Requerida. Int. 7. A parte 
autora deve ser intimada a comparecer na audiência supra designada e, nos termos do artigo 343, §1º, do Código de Processo 
Civil, advertido(a) de que presumir-se-ão confessados os fatos contra ele(a) alegados, caso não compareça ou comparecendo, 
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recuse-se a depor. 8. As testemunhas devem ser intimadas a comparecer na audiência supra designada e que poderá a vir a ser 
processada por crime de desobediência, que tem pena de detenção de 15 (quinze) dias a 06 (seis) meses e multa, se deixar de 
comparecer sem motivo justificado, implicando, ainda, em ser conduzido coercitivamente por Oficial de Justiça ou pela Polícia. 
Se o caso, fica autorizada a expedição de carta precatória. 9. A audiência será realizada no seguinte endereço: 1º andar do 
Fórum, sito na Praça Monteiro Lobato, 377, centro, Olímpia SP. 10. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO BEARARE (OAB 237990/SP), GEORGE STRAUS 
BATISTA DE SENNA (OAB 280552/SP)

Processo 1000402-09.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - HÉLIO RAIMUNDO 
- Vistos. 1. Uma vez preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial. Defiro à(s) parte(s) autora(s) os benefícios da 
justiça gratuita. Constato que a(s) autora(s) tem(êm) direito à prioridade processual (fls.13), conforme artigo 71 da Lei 10.741/03. 
Anote-se. 2. Cite-se para contestar em 60 dias, consignando no mandado que “não sendo contestada a ação, se presumirão 
aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor” (artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil). 3. Havendo 
contestação, com alegação de preliminares ou juntada de documentos, dê-se vista à(s) parte(s) autora(s) pelo prazo de 10 
(dez) dias. Após, conclusos para: (a) designação de audiência de conciliação; (b) julgamento conforme o estado do processo; 
ou (c) saneador. 4. Sobre o pedido liminar, que tem natureza de antecipação dos efeitos da tutela, é preciso lembrar o disposto 
no artigo 273 do Código de Processo Civil: “Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, 
os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da 
alegação e: I-haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou II-fique caracterizado o abuso de direito de 
defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu”. No caso concreto, tendo em vista os documentos juntados - prova capaz de 
conceder verossimilhança às alegações da(s) parte(s) requerente(s), bem como o latente prejuízo caso o medicamento não seja 
fornecido imediatamente, encontram-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da liminar. Nos casos de obrigação 
de fazer ou não fazer, vale acrescentar ainda as previsões dos §§ do artigo 461 do Código de Processo Civil: “§2ºA indenização 
por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287). §3ºSendo relevante o fundamento da demanda e havendo 
justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, 
citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. §4ºO juiz 
poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se 
for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. § 5º Para a efetivação 
da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as 
medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, 
desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. § 6º O juiz poderá, 
de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva”. Nestes termos, 
antecipo os efeitos da tutela e o faço para determinar à(s) parte(s) requerida(s) forneça ao autor o medicamento indicado na 
inicial (voriconazol 200mg). Fica estipulado o prazo de 10 dias para o cumprimento da liminar. Em caso de descumprimento 
desta determinação, com fundamento nos artigos 273, 461 e 461-A, todos do Código de Processo Civil, fica estabelecida 
a multa diária R$1.000,00, que será revertida em favor da(s) parte(s) autora(s). O prazo será contado a partir da ciência 
da(s) parte(s) requerida(s). Deverá a secretaria judicial observar o disposto na súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça: 
“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de 
obrigação de fazer ou não fazer”. Nesse sentido decisão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Diante de seu 
evidente caráter inibitório, oportuna a imposição de multa diária para o caso em comento, cuja incidência ficou condicionada ao 
descumprimento da decisão... Se tal valor for diminuído, incentivará o descumprimento da obrigação imposta ou, no mínimo, não 
imprimirá a sensação de urgência requerida. Por esta razão, tampouco será delimitado o período de incidência das astreintes” 
(TJSP, Rel. SÉRGIO RUI, j.18/04/13, Agravo de Instrumento nº 0028068-09.2013.8.26.0000; comarca de origem: Olímpia; Juiz 
prolator da decisão de primeiro grau: Lucas Figueiredo Alves da Silva). Além disso, fica desde já consignada a possibilidade de 
responsabilização pessoal do gestor público por ato de improbidade, tendo em vista que o descumprimento desta determinação 
poderá gerar prejuízos aos cofres públicos em eventual execução da multa (“Lei 8.429/92: Art. 10. Constitui ato de improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei....”). Acrescente-
se, ainda, que o descumprimento de ordem judicial denota o desrespeito à ordem constitucional e deslealdade às instituições, 
constituindo também ato de improbidade administrativa (“Lei 8.429/92:Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, ....”). Na hipótese de execução de multa, após o levantamento de eventual 
quantia em desfavor do ente federativo, fica desde já determinada a extração de cópias e envio dos documentos ao Ministério 
Público para as providências cabíveis. 5. Fica desde já consignado que poderá(ão) a(s) parte(s) autora(s) responder pelas 
penas do artigo 17 do Código de Processo Civil (Reputa-se litigante de má-fé aquele que: “...II alterar a verdade dos fatos; III 
usar do processo para conseguir objetivo ilegal.). 6. Fica consignado que é ônus da(s) parte(s) requerida(s) apresentar toda a 
prova documental eventualmente existente junto com a contestação, sob pena de preclusão, lembrando o disposto no Art. 396 
do Código de Processo Civil: “Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297), com os documentos 
destinados a provar-lhe as alegações”. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei. Int. - ADV: EVELINE VEBER TOZO (OAB 317812/SP)

Processo 1000423-82.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - LUIZ 
SERGIO CALEFI BRAGA - Vistos. 1. Uma vez preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial. Defiro à parte autora 
os benefícios da justiça gratuita. 2. Cite-se o requerido na pessoa do Procurador Autárquico da Previdência Social com atuação 
nesta Comarca, no ato de seu comparecimento perante a Serventia Judicial, independentemente da expedição de mandado 
ou carta precatória, ficando consignado que “não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, 
os fatos articulados pelo autor” (artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil). 3. Havendo contestação, com alegação de 
preliminares ou juntada de documentos, dê-se vista ao demandante pelo prazo de 10 (dez) dias. 4. Após, conclusos para: 
(a) saneador; ou (b) julgamento conforme o estado do processo. Int. - ADV: CARLOS HENRIQUE MARTINELLI ROSA (OAB 
224707/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JÚLIO CÉSAR GONÇALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0094/2015
Processo 1000099-29.2014.8.26.0400 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.S.G. e outro 

- Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo 
Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Os autos aguardam a(s) parte(s) autor(as): (x) 
manifestar-se, em 05 dias, sobre devolução da carta precatória sem cumprimento. - ADV: WILLIAN DAUD NAZARETH (OAB 
257772/SP)

Processo 1000187-67.2014.8.26.0400 - Divórcio Litigioso - Casamento - G.A.C.S. - Vistos. 1. Determino que a secretaria 
judicial providencie as buscas do endereço do requerido em todos os sistemas informatizados disponíveis a este Juízo: 
BACENJUD, INFOJUD, SIEL (Eleitoral), SCPC (Associação Comercial), VEC (folha de antecedentes), CPFL e RENAJUD. 2. A 
secretaria judicial deverá juntar aos autos cópias das pesquisas, na ordem mencionada no item anterior. 3. Após novo acesso 
ao sistema BACENJUD (considerando que este sistema não disponibiliza automaticamente as informações), que deve ser 
realizado no prazo de 05 dias, fica desde já determinado o prosseguimento do feito (citação). Int. - ADV: CATIA BARREIRA 
SENTINELLO (OAB 117753/SP)

Processo 1000233-22.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - I.V.S. - Vistos. 1. Em 
primeiro lugar, é preciso lembrar que a citação por edital só pode ser aceita depois de esgotados os meios para a localização 
de endereços da parte requerida. 2. Assim, determino que a secretaria judicial providencie as buscas em todos os sistemas 
informatizados disponíveis a este Juízo: BACENJUD, INFOJUD, SIEL (Eleitoral), SCPC (Associação Comercial), VEC (folha de 
antecedentes), CPFL e RENAJUD. 3. A secretaria judicial deverá juntar aos autos cópias das pesquisas, na ordem mencionada 
no item anterior. 4. Após novo acesso ao sistema BACENJUD (considerando que este sistema não disponibiliza automaticamente 
as informações), que deve ser realizado no prazo de 05 dias, fica desde já determinado o prosseguimento do feito (citação). Int. 
- ADV: JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA CARVALHO (OAB 337619/SP)

Processo 1000406-46.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - E.C.M.S. - Vistos. 1. 
Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Processe-se em segredo de Justiça. 2. Com fundamento 
no artigo 125, inciso IV, do Código de Processo Civil, levando em conta o elevado número de feitos em que houve acordo e 
a necessidade de administrar adequadamente a pauta de audiência, designo sessão de CONCILIAÇÃO para o próximo dia 
10/03/2015, às 17:00 horas. A sessão de conciliação será realizada no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 
E CIDADANIA (CEJUSC) no seguinte endereço: Rua Duque de Caxias, 554, Centro, Olímpia (próximo ao Fórum). As partes 
deverão comparecer com antecedência de 15 minutos, munidas de RG e CPF. 3. Cite-se a parte requerida e intime-se o(a) 
autor(a) a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de advogados. 4. Consigne-se no mandado que “não sendo 
contestada a ação no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da audiência supramencionada, caso resulte 
infrutífera a conciliação, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 
fatos articulados pelo(a) autor(a). 5. Levando em conta a importância da advocacia na pacificação social, caso as partes entrem 
em acordo, os honorários advocatícios nos casos de nomeação pelo Convênio Defensoria/OAB serão fixados em 100% do valor 
da tabela respectiva, tendo em vista que o próprio Convênio estipula que o Causídico deve buscar a solução consensual das 
lides (Cláusula Quarta, XIV). 6. No mandado de Citação, também deverá constar a intimação para a audiência de conciliação. 
Frise-se no mandado que as partes deverão comparecer acompanhadas dos respectivos advogados. Além disso, frise-se que a 
parte, se não tiver condição de contratar advogado, assim que receber o mandado, deverá procurar a Ordem dos Advogados do 
Brasil OAB local, para que lhe seja nomeado defensor. O endereço da OAB é Rua Engenheiro Reid nº 343, Centro, Olímpia (ao 
lado do Fórum). Chegar até as 09:00 horas. 7. Oportunamente será marcada data para a audiência de instrução e julgamento, 
se o caso (não havendo acordo). 8. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas 
da Lei. Int. - ADV: ANDRE LUIS RAIA FERRANTI (OAB 120193/SP)

Processo 1000415-08.2015.8.26.0400 - Divórcio Litigioso - Dissolução - V.A.H.E. - Vistos. 1. Defiro à parte autora os 
benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Processe-se em segredo de Justiça. 2. Com fundamento no artigo 125, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, levando em conta o elevado número de feitos em que houve acordo e a necessidade de administrar 
adequadamente a pauta de audiência, designo sessão de CONCILIAÇÃO para o próximo dia 10/03/2015, às 16:30 horas. 
A sessão de conciliação será realizada no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA (CEJUSC) 
no seguinte endereço: Rua Duque de Caxias, 554, Centro, Olímpia (próximo ao Fórum). As partes deverão comparecer 
com antecedência de 15 minutos, munidas de RG e CPF. 3. Cite-se a parte requerida e intime-se o(a) autor(a) a fim de que 
compareçam à audiência, acompanhados de advogados. 4. Consigne-se no mandado que “não sendo contestada a ação no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da audiência supramencionada, caso resulte infrutífera a conciliação, 
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo(a) 
autor(a). 5. Levando em conta a importância da advocacia na pacificação social, caso as partes entrem em acordo, os honorários 
advocatícios nos casos de nomeação pelo Convênio Defensoria/OAB serão fixados em 100% do valor da tabela respectiva, 
tendo em vista que o próprio Convênio estipula que o Causídico deve buscar a solução consensual das lides (Cláusula Quarta, 
XIV). 6. No mandado de Citação, também deverá constar a intimação para a audiência de conciliação. Frise-se no mandado 
que as partes deverão comparecer acompanhadas dos respectivos advogados. Além disso, frise-se que a parte, se não tiver 
condição de contratar advogado, assim que receber o mandado, deverá procurar a Ordem dos Advogados do Brasil OAB local, 
para que lhe seja nomeado defensor. O endereço da OAB é Rua Engenheiro Reid nº 343, Centro, Olímpia (ao lado do Fórum). 
Chegar até as 09:00 horas. 7. Oportunamente será marcada data para a audiência de instrução e julgamento, se o caso (não 
havendo acordo). 8. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - 
ADV: PEDRO ANTONIO DINIZ (OAB 92386/SP)

Processo 1000483-89.2014.8.26.0400 - Interdição - Tutela e Curatela - O.J.C.A. - A.R.A. - Certifico e dou fé que pratiquei 
o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, 
ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Os autos aguardam curador nomeado apresentar defesa no prazo legal. - ADV: 
EMERSON BIANCHI DUCATTI (OAB 219333/SP), EDSON LOPES DA SILVA (OAB 233831/SP)

Processo 1000651-91.2014.8.26.0400 - Interdição - Tutela e Curatela - A.D.C.S. - Certifico e dou fé que pratiquei o ato 
ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das 
Normas de Serviço da Corregedoria. Os autos aguardam a(s) parte(s) autor(as): Manifestar-se, em 48 horas, dando andamento 
ao feito, que se encontra paralisado. Decorrido o prazo, será intimada a parte autora, por carta ou mandado, a dar andamento 
ao feito em 48 horas sob pena de extinção do processo (art. 267, III, e § 1º do CPC). - ADV: MARCELO ELIAS TOSCAN (OAB 
184428/SP)

Processo 1000859-75.2014.8.26.0400 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Casamento - S.A.S.S. - CERTIDÃO 
- MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 400.2015/000015-7 
no dia 09/01/15, dirigi-me nesta comarca na cidade de Altair, na Avenida 04, nº 160 e ali estando CITEI e INTIMEI, em sua 
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própria pessoa, do inteiro teor do presente mandado e das peças que acompanha o mesmo o requerido CLÁUDIO DE OLIVEIRA 
SILVA, lendo-lhe o presente bem como, lhe entregando a cópia do mandado e contrafé que aceitou e, que de tudo bem ciente 
ficou, exarando no mandado sua assinatura. Certifico mais, haver dirigido na Avenida José Ronaldo Tohmaz da Silva, nº 
124 e ali estando INTIMEI, em sua própria pessoa, do inteiro teor do presente mandado a requerente SANDRA APARECIDA 
SOBRINHO DA SILVA, a qual entreguei cópia do mandado que aceitou e, que de tudo bem ciente ficou, exarando no mandado 
sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV: EMERSON BIANCHI DUCATTI (OAB 219333/SP)

Processo 1000859-75.2014.8.26.0400 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Casamento - S.A.S.S. - Vistos. 
Trata-se de “Ação de Divórcio”. As partes fizeram acordo na audiência de conciliação. É o relatório do essencial. FUNDAMENTO 
e DECIDO. Considerando que o pedido inicial preenche os requisitos legais, entendo que é o caso de decretação de divórcio. 
Frise-se, aliás, que, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional 66/10, não há mais que se falar em prazo para que seja 
decretado o divórcio do casal. Nesse sentido, vale citar o seguinte julgado: “Com a promulgação da Emenda Constitucional n. 
66/2010, e a nova redação do § 6º do art. 226 da CF, o instituto da separação judicial não foi recepcionado, mesmo porque não 
há direito adquirido a instituto jurídico... Incabível a recusa pelo cônjuge ou companheiro, o divórcio tem sua decretação imediata, 
bastante a vontade de um deles, uma vez que não mais poderá discutir a culpa. Nesse sentido, afirma JOSÉ FERNANDO 
SIMÃO que: A culpa acabou no Direito de Família? A delicada resposta depende do alcance da pergunta. A culpa acabou para 
fins de se impedir o fim do vínculo conjugai? A resposta é afirmativa. Acabou o afeto, acabou a comunhão de vidas, acabou o 
casamento. Após a mudança constitucional, não mais se poderá debater a culpa como forma de protelar a decisão que põe fim 
ao casamento. O divórcio será concedido e o processo não comportará debates em torno do motivo do fim do casamento. A 
culpa de um ou ambos os cônjuges para a dissolução do vínculo ou para o fim da comunhão de vidas passa a ser irrelevante 
o debate em torno da culpa, que anteriormente impedia a extinção célere do vínculo e sujeitava, desnecessariamente, os 
cônjuges a uma dilação probatória das mais lentas e sofridas, acabou definitivamente...” (TJSP, Relator CAETANO LAGRASTA, 
AI 990.10.357301-3, j.10/11/10). Ante o exposto, decreto o divórcio do casal, o qual se regerá pelas cláusulas e condições 
fixadas na inicial, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, e no artigo 226, § 6º, da Constituição 
Federal (Emenda Constitucional nº 66/2010). Esta sentença servirá como mandado para que o Sr. Oficial da Unidade do Serviço 
de Registro Civil das Pessoas Naturais competente proceda às retificações deferidas, com a necessária isenção de emolumentos 
por serem as partes beneficiárias da gratuidade processual. Se aplicável, poderá nesta ser exarado o respeitável “CUMPRA-SE” 
do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Corregedor Permanente competente, ordenando seu cumprimento pelo Senhor Oficial 
da respectiva Unidade do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais. Considerando o disposto no art.503 do Código 
de Processo Civil, considerando que houve transação entre as partes, considerando a manifestação do Ministério Público, 
DECLARO o trânsito em julgado desta sentença nesta data, tendo em vista que a celebração do acordo e a concordância com a 
homologação são incompatíveis com o ato de recorrer. Assim, após as providências de praxe, com a publicação desta decisão e 
a ciência do Ministério Público, os autos deverão ser imediatamente arquivados. P.R.I.C. Após as cautelas de praxe, arquivem-
se. - ADV: EMERSON BIANCHI DUCATTI (OAB 219333/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LUCAS FIGUEIREDO ALVES DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JÚLIO CÉSAR GONÇALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0095/2015
Processo 1000039-56.2014.8.26.0400 - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - REDE RECAPEX PNEUS LTDA - Vistos. 

Trata-se de “Ação Monitória”. A parte requerida foi devidamente citada (fl.44) e não apresentou embargos. É o relatório do 
essencial. FUNDAMENTO e DECIDO. Regularmente citada, a parte requerida deixou de apresentar embargos monitórios no 
prazo legal. Assim, com fundamento no artigo 269, inciso I, e §3º, e no artigo 1.102-C, ambos do Código de Processo Civil, 
declaro constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, condenando a parte requerida a pagar o valor de R$5.861,10 
à parte requerente, com incidência de juros legais de 1% ao mês além de correção monetária de acordo com a tabela prática 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir do ajuizamento da demanda. Em consequência, deverá a parte 
requerida arcar com a taxa judiciária, as despesas processuais, com incidência de correção monetária de acordo com a tabela 
prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de cada desembolso, além de juros legais de 1% ao mês, 
a partir do trânsito em julgado. Também condeno a parte requerida a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre 
o valor da condenação, nos termos do artigo 20, §3º, do Código de Processo Civil, incidindo correção monetária de acordo com 
a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir desta data, além de juros legais de 1% ao mês 
a partir do trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, intime-se pessoalmente a parte requerida para, no prazo de 15 dias, 
promover o pagamento do valor da condenação acima mencionado, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento. 
O prazo para eventual impugnação será contado a partir da data do depósito, independentemente de nova intimação. Após, 
observe-se o seguinte: (a) não efetuado depósito, vista à parte vencedora pelo prazo de 05 dias que deverá apresentar o valor 
atualizado da dívida, nos moldes do artigo 475-B do Código de Processo Civil, e já com a incidência da multa do artigo 475-J do 
referido Código; (b) Havendo depósito (ainda que parcial) e decorrido o prazo de 15 dias sem apresentação de impugnação, fica 
desde já autorizada a expedição de mandado de levantamento em favor da parte credora, sendo que esta deverá se manifestar 
em 05 dias, a contar da publicação para a retirada do mandado, sobre a satisfação do crédito, sob pena de presunção do 
cumprimento da obrigação. Deverá a secretaria judicial observar o disposto no art.917 das NSCGJ, cadastrando no sistema a 
fase de cumprimento de sentença. P.R.I.C. Após as cautelas de praxe, arquivem-se. - ADV: RICARDO ALEXANDRE IDALGO 
(OAB 189667/SP)

Processo 1000117-50.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ROSANGELA VELOSO 
SILVA - Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - Vistos. Recebo o recurso de apelação apresentado pela parte requerida 
nos efeitos devolutivo e suspensivo. Dê-se vista dos autos à parte contrária para as contrarrazões. Em seguida, subam os autos 
ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Privado I, sala 45, com as homenagens deste Juízo. Int. - 
ADV: SHILIAM SILVA SOUTO (OAB 232454/SP), AMANDA KARLA PEDROSO RONDINA PERES (OAB 302356/SP)

Processo 1000208-43.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - C.C.B Representações Comerciais Ltda 
ME - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 400.2014/015248-5, dirigi-me ao endereço indicado e INTIMEI a Sra. Gabriela Balarin de Oliveira, - ADV: WANDERLEY 
OLIVEIRA LIMA JUNIOR (OAB 131880/SP)

Processo 1000208-43.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - C.C.B Representações Comerciais Ltda 
ME - Vistos. Trata-se de “Execução de Título Extrajudicial”. A parte exequente concordou com o valor depositado e requereu 
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a extinção da execução pela satisfação do crédito. É o relatório do essencial. FUNDAMENTO e DECIDO. Considerando a 
efetivação do depósito judicial sem impugnação pela parte executada, considerando que a parte credora concordou com o valor 
depositado, DECLARO extinta a execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Considerando 
que o mandado de levantamento judicial deve ser expedido imediatamente após decisões desta natureza, ficando à disposição 
da parte credora, com a publicação desta decisão fica a parte interessada intimada para comparecer em cartório e retirar o 
mandado de levantamento judicial, sob pena de seu cancelamento. P.R.I.C. Arquivem-se os autos logo após o recebimento de 
informação do Banco sobre cumprimento do referido mandado de levantamento. P.R.I.C. Após as cautelas de praxe, arquivem-
se. - ADV: WANDERLEY OLIVEIRA LIMA JUNIOR (OAB 131880/SP)

Processo 1000395-17.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ERICA FERNANDA DE 
OLIVEIRA - Vistos. 1. Uma vez preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial. Defiro à(s) parte(s) autora(s) os 
benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. Cite-se para contestar em 15 dias, consignando no mandado que “não sendo 
contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor” (artigos 285 e 319 do 
Código de Processo Civil). 3. Havendo contestação, com alegação de preliminares ou juntada de documentos, dê-se vista à(s) 
parte(s) autora(s) pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para: (a) designação de audiência de conciliação; (b) julgamento 
conforme o estado do processo; ou (c) saneador. 4. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma 
e sob as penas da Lei. Int. - ADV: GUILHERME LOUREIRO BARBOZA (OAB 317866/SP)

Processo 1000398-69.2015.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Construtora Concil 
Cajobi Ltda. - EPP - Vistos. 1. Uma vez preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial. 2. Cite-se para contestar em 15 
dias, consignando no mandado que “não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos 
articulados pelo autor” (artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil). 3. Havendo contestação, com alegação de preliminares 
ou juntada de documentos, dê-se vista à(s) parte(s) autora(s) pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos para: (a) designação 
de audiência de conciliação; (b) julgamento conforme o estado do processo; ou (c) saneador. 4. Sobre o pedido liminar, que tem 
natureza de antecipação dos efeitos da tutela, é preciso lembrar o disposto no artigo 273 do Código de Processo Civil: “Art. 273. 
O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde 
que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e: I-haja fundado receio de dano irreparável ou 
de difícil reparação; ou II-fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu”. No caso 
concreto, tendo em vista os documentos juntados - prova incapaz de conceder verossimilhança às alegações da(s) parte(s) 
requerente(s), principalmente porque a parte autora não juntou o contrato entre as partes, o que viabilizaria saber se havia 
ou não cláusula válida permitindo a cobrança da tarifa, não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão 
da liminar. Assim, indefiro a liminar. 5. Analisando os fatos mencionados, fica evidente a aplicação do Código de Defesa do 
Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova. Nesse contexto, na atual fase processual, para evitar qualquer 
alegação de cerceamento de defesa em razão da discussão sobre a natureza jurídica da inversão do ônus da prova (regra de 
julgamento ou matéria de instrução/procedimento), fica consignado que é ônus da(s) parte(s) requerida(s) apresentar toda a 
prova documental eventualmente existente junto com a contestação, sob pena de preclusão, lembrando que tal regra já decorre 
do Art. 396 do Código de Processo Civil: “Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297), com os 
documentos destinados a provar-lhe as alegações”. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma 
e sob as penas da Lei. Int. - ADV: FABIO RIBEIRO DE AGUIAR JUNIOR (OAB 209269/SP)

Processo 1000413-38.2015.8.26.0400 - Procedimento Sumário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - JOSINO ALVES DE JESUS - 
Vistos. Remeta-se o presente feito ao Distribuidor Judicial para que seja removido do fluxo de trabalho Cível-Atos e redistribuído 
a fila de trabalho correta, qual seja, fluxo da Fazenda Pública -Atos, para que, então, seja analisado o pedido formulado na 
exordial. Int. - ADV: GEORGE STRAUS BATISTA DE SENNA (OAB 280552/SP), CARLOS EDUARDO BEARARE (OAB 237990/
SP)

Processo 1000417-75.2015.8.26.0400 - Exibição - Provas - ORANDIR LUCIANO CASTRO - Vistos. 1. Uma vez preenchidos 
os requisitos legais, recebo a petição inicial. Defiro à(s) parte(s) autora(s) os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2. Cite-se 
para contestar em 5 (cinco) dias, consignando no mandado que “não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, 
como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor” (artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil). 3. Havendo contestação, 
com alegação de preliminares ou juntada de documentos, dê-se vista à(s) parte(s) autora(s) pelo prazo de 10 (dez) dias. Após, 
conclusos para: (a) designação de audiência de conciliação; (b) julgamento conforme o estado do processo; ou (c) saneador. 4. 
Analisando os fatos mencionados, fica evidente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão 
do ônus da prova. Nesse contexto, na atual fase processual, para evitar qualquer alegação de cerceamento de defesa em razão 
da discussão sobre a natureza jurídica da inversão do ônus da prova (regra de julgamento ou matéria de instrução/procedimento), 
fica consignado que é ônus da(s) parte(s) requerida(s) apresentar toda a prova documental eventualmente existente junto com 
a contestação, sob pena de preclusão, lembrando que tal regra já decorre do Art. 396 do Código de Processo Civil: “Compete 
à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações”. 
Int. - ADV: ROBERTO SIMÕES GOTTARDI (OAB 248344/SP)

Processo 1000419-45.2015.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. - 
Vistos. 1. Cite(m)-se a(s) parte(s) executada(s) para, no prazo de 03(três) dias, efetuar o pagamento da dívida (R$50.817,20), 
sob pena de penhora. Nos casos de processo digital, caberá à parte exequente manter preservados os originais dos documentos 
digitalizados, até o final do prazo para interposição de ação rescisória. 2. Para o caso de pagamento integral no prazo de três 
dias, considerando o disposto nos artigos 652-A e 20,§4º, ambos do Código de Processo Civil, fixo desde logo os honorários 
advocatícios em 5% do valor da dívida, valor este que deve ser pago no mesmo prazo de três dias, sob pena de execução 
forçada. Tal valor será alterado em caso de não pagamento e prosseguimento da execução, sendo que a fixação, no momento 
oportuno, levará em conta a complexidade da execução, a existência de incidentes e a satisfação total ou parcial do crédito. 3. 
Não efetuado o pagamento pelo(a/s) devedor(a/es) citado(s), o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e 
avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o(a/s) executado(a/s). É defeso ao 
Oficial de Justiça devolver o mandado com a mera alegação do(a/s) devedor(a/es) acerca de eventual composição amigável. 4. 
Por fim, independentemente do prosseguimento da fase de execução, lembre-se que: (a) a dívida cobrada neste processo pode 
ser protestada, bastando que a parte exequente leve cópia desta decisão Tabelionato de Protesto competente, nos termos do 
item 22, do capítulo XV, do tomo II, das NSCGJ (cópia do título da dívida também deverá ser apresentada ao Tabelionato nos 
casos de execução de título extrajudicial); (b) não há custos para a efetivação do protesto; (c) efetivado o protesto, o nome do 
devedor também pode ser incluído no rol dos maus pagadores (órgãos de proteção ao crédito); (d) cópia desta decisão pode 
ser obtida pela parte na rede mundial de computadores (www.tjsp.jus.br), tendo em vista a assinatura digital; (e) fica autorizada 
a parte exequente a atualizar valor da dívida quando da efetivação do protesto, com os acréscimos legais e abatimentos 
decorrentes de eventuais pagamentos parciais, (f) os dados da(s) parte(s) executada(s) constam no cabeçalho desta decisão, 
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podendo a parte exequente atualizar e acrescentar dados (por exemplo, o endereço) quando do protocolo do protesto. 5. Servirá 
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: IZABEL CRISTINA 
RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 1000460-46.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. - 
Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º do Código de Processo 
Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Os autos aguardam a(s) parte(s) autor(as): (x) 
manifestar-se, em 48 horas, dando andamento ao feito, que se encontra paralisado. Decorrido o prazo, será intimada a parte 
autora, por carta ou mandado, a dar andamento ao feito em 48 horas sob pena de extinção do processo (art. 267, III, e § 1º do 
CPC). - ADV: LUIZ JOAQUIM BUENO TRINDADE (OAB 81762/SP), SÉRGIO LUIS FERREIRA DE MENEZES (OAB 178298/
SP)

Processo 1000510-72.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - MONIQUE APARECIDA 
CORADINI DOS SANTOS - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, §4º 
do Código de Processo Civil, e dos artigos 195 e 196, ambos das Normas de Serviço da Corregedoria. Os autos aguardam a(s) 
parte(s) autor(as): (x) recolher, em 30 dias, a taxa judiciária devida ao Estado. Valor R$ 500,00 (Guia DARE - cód. 230-6). - ADV: 
LUIZ CARLOS DA MOTA SILVA (OAB 296838/SP)

Processo 1000849-31.2014.8.26.0400 - Monitória - Duplicata - CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
400.2014/015188-8, dirigi-me ao endereço indicado e CITEI o Sr. Alexandre Aparecido Pereira Porto, - ADV: ELAINE CRISTINA 
DA CUNHA MELNICKY (OAB 129559/SP)

Processo 1000849-31.2014.8.26.0400 - Monitória - Duplicata - CONCREBAND TECNOLOGIA EM CONCRETOS LTDA - 
Vistos. Trata-se de “Ação Monitória”. A parte requerida foi devidamente citada (fl.32) e não apresentou embargos. É o relatório 
do essencial. FUNDAMENTO e DECIDO. Regularmente citada, a parte requerida deixou de apresentar embargos monitórios 
no prazo legal. Assim, com fundamento no artigo 269, inciso I, e §3º, e no artigo 1.102-C, ambos do Código de Processo Civil, 
declaro constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, condenando a parte requerida a pagar o valor de R$3.950,94 
à parte requerente, com incidência de juros legais de 1% ao mês além de correção monetária de acordo com a tabela prática 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir do ajuizamento da demanda. Em consequência, deverá a parte 
requerida arcar com a taxa judiciária, as despesas processuais, com incidência de correção monetária de acordo com a tabela 
prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de cada desembolso, além de juros legais de 1% ao mês, 
a partir do trânsito em julgado. Também condeno a parte requerida a pagar honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre 
o valor da condenação, nos termos do artigo 20, §3º, do Código de Processo Civil, incidindo correção monetária de acordo com 
a tabela prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir desta data, além de juros legais de 1% ao mês 
a partir do trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, intime-se pessoalmente a parte requerida para, no prazo de 15 dias, 
promover o pagamento do valor da condenação acima mencionado, devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento. 
O prazo para eventual impugnação será contado a partir da data do depósito, independentemente de nova intimação. Após, 
observe-se o seguinte: (a) não efetuado depósito, vista à parte vencedora pelo prazo de 05 dias que deverá apresentar o valor 
atualizado da dívida, nos moldes do artigo 475-B do Código de Processo Civil, e já com a incidência da multa do artigo 475-J do 
referido Código; (b) Havendo depósito (ainda que parcial) e decorrido o prazo de 15 dias sem apresentação de impugnação, fica 
desde já autorizada a expedição de mandado de levantamento em favor da parte credora, sendo que esta deverá se manifestar 
em 05 dias, a contar da publicação para a retirada do mandado, sobre a satisfação do crédito, sob pena de presunção do 
cumprimento da obrigação. Deverá a secretaria judicial observar o disposto no art.917 das NSCGJ, cadastrando no sistema 
a fase de cumprimento de sentença. P.R.I.C. Após as cautelas de praxe, arquivem-se. - ADV: ELAINE CRISTINA DA CUNHA 
MELNICKY (OAB 129559/SP)

3ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LINCOLN AUGUSTO CASCONI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCUS VINÍCIUS BORGES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0038/2015

Processo 0000062-19.2014.8.26.0400 - Mandado de Segurança - Infração Administrativa - Luiz Carlos Prates - DELEGADO 
DIRETOR DA 313ª CIRETRAN DE CAJOBI - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Após, manifeste-se o autor. No silêncio, arquivem-
se, observadas as cautelas de praxe. Intime-se. - ADV: GENTIL PIMENTA NETO (OAB 119386/SP)

Processo 0000151-86.2007.8.26.0400 (400.01.2007.000151) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Silvio 
Adriano de Campos - Cleinel Adriano Teixeira - Ciência às partes da penhora no rosto dos autos, conforme fls. 374/375.

Advogados(s): Juliano Volpe Aguerri (OAB 244176/SP), Silvio Roberto Ribeiro de Lima (OAB 91091/SP)

Processo 0000179-78.2012.8.26.0400 (400.01.2012.000179) - Procedimento Ordinário - Financiamento de Produto - Maria 
de Lourdes Barriento - Banco Itauleasing Sa - Vistos. Fls. 130:- Defiro. Pagas as custas, expeça-se mandado para penhora em 
bens da autora-vencida. Intime-se. - ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP), EDSON RODRIGO NEVES (OAB 235792/
SP)

Processo 0001291-19.2011.8.26.0400 (400.01.2011.001291) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria 
do Carmo de Souza - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Diante da concordância da autora a fls. 182/183, 
homologo o cálculo de fls. 165/177, para que surta os jurídicos e legais efeitos de direito. Expeça-se ofício ao Egrégio Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região, requisitando o pagamento do valor apurado no cálculo de fls. 165/177, nos termos da Resolução 
nº 258/2002 do Conselho da Justiça Federal. Após, aguarde-se o efetivo pagamento. Intime-se. - ADV: LUIS PAULO SUZIGAN 
MANO (OAB 228284/SP), TITO LIVIO QUINTELA CANILLE (OAB 227377/SP), JULIO CESAR MOREIRA (OAB 219438/SP), 
DANILO EDUARDO MELOTTI (OAB 200329/SP), LUCAS GASPAR MUNHOZ (OAB 258355/SP)
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Processo 0001298-06.2014.8.26.0400 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.B.L. - P.R.S.S.L. - Vistos. Nomeio o Dr. Sidney 
Limoni Frasato para funcionar como curador especial a requerida, Paula Regina Silva Santos Lopis. Anote-se. Intimem-se - ADV: 
SIDNEY LIMONI FRASATO (OAB 285481/SP), MARIO FRANCISCO MONTINI (OAB 147615/SP)

Processo 0001332-78.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOÃO RODRIGUES 
PEREIRA - MUNICIPIO DE OLIMPIA - - MICHELE RODRIGUES PEREIRA - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto 
pelo requerido a fls. 267/283 nos efeitos devolutivo e suspensivo. Dê-se vista dos autos ao autor para, no prazo legal, apresentar 
suas contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Público (Serviço de Entrada de 
Autos de Direito Público Complexo Judiciário do Ipiranga sala 44). Intime-se. - ADV: GENTIL PIMENTA NETO (OAB 119386/SP), 
CAMILA RECCO BRAZ (OAB 279510/SP), GUSTAVO MATIAS PERRONI (OAB 271745/SP), PAULO ROBERTO MINARI (OAB 
202166/SP), LUIZ CARLOS RODRIGUES ROSA JUNIOR (OAB 167422/SP)

Processo 0001740-79.2008.8.26.0400 (400.01.2008.001740) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Ricardo 
Alexandre de Souza Castro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 207/208:- Defiro. Oficie-se à EADJ em São 
José do Rio Preto, determinando a substituição do benefício de auxílio-acidente por este obtido nestes autos. Intime-se. - 
ADV: JOSE ROBERTO CALHADO CANTERO (OAB 119389/SP), GILSON EDUARDO DELGADO (OAB 123754/SP), DANILO 
EDUARDO MELOTTI (OAB 200329/SP), MOISES RICARDO CAMARGO (OAB 93537/SP)

Processo 0001841-77.2012.8.26.0400 (400.01.2012.001841) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
S.A.G. - I.P.S. - Vistos. Em sede de execução, com fundamento no art.794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto 
o presente feito, em razão da satisfação do débito. Sem prejuízo, libere-se o veículo bloqueado a fls. 133. Após, arquivem-se, 
observadas as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: LEO CRISTIAN ALVES BOM (OAB 268276/SP), JOSIMARA CRISTINA GISOLDI 
AGUIAR (OAB 220453/SP)

Processo 0002391-04.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Eria Lopes Morette - Paulo 
Cesar Franco de Oliveira - Vistos. Homologo o laudo de avaliação realizado a fls. 83. Requeira a exequente o que entender de 
direito, referente a eventual adjudicação, alienação por iniciativa particular ou em hasta pública. Sem prejuízo, considerando 
o Provimento CSM nº 1625/2009, publicado no DJE de 09 de fevereiro de 2009 (caderno 1 Administrativo), que disciplina o 
leilão eletrônico tal como determinado pelo art. 689-A, parágrafo único do CPC, diga a credora se há interesse na substituição 
do procedimento de hasta pública previsto nos arts. 686 a 689 do CPC por alienação realizada por meio da rede mundial de 
computadores, com uso de páginas virtuais criadas por entidades públicas ou privadas já conveniadas com o Egrégio Tribunal 
de Justiça de São Paulo. Intime-se. - ADV: CATIA BARREIRA SENTINELLO (OAB 117753/SP)

Processo 0002730-65.2011.8.26.0400 (400.01.2011.002730) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Expeça-se alvará de levantamento judicial em nome do(a) requerente referente ao 
depósito judicial comprovado nos autos, facultando consignar o nome de seu patrono visando proceder ao recebimento do 
numerário junto ao estabelecimento bancário depositante, desde que lhe tenha sido outorgado poderes para receber e dar 
quitação devidamente consignados no instrumento de mandato juntado aos autos. Deverá constar do alvará o prazo de validade 
de trinta (30) dias contados da data da emissão, conforme disposto na Resolução nº 509/2006 do Conselho da Justiça Federal. 
Determino ainda seja cientificado o(a) autor(a) por via postal com aviso de recebimento ou mandado do valor depositado nos 
autos, com a menção de que o depósito se refere a quantia que lhe é devida, bem como aos honorários devidos ao Advogado 
que atuou nos autos. Após, manifeste-se a parte interessada quanto a satisfação de seu crédito. Intime-se. Os Alvaras foram 
expedidos e encontram-se no aguardo de retirada para cumprimento. - ADV: LUIZ CARLOS DE AGUIAR FILHO (OAB 225963/
SP), JULIO CESAR MOREIRA (OAB 219438/SP)

Processo 0003205-16.2014.8.26.0400 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Espolio de 
Etelvina das Dores Rizzatti - Banco do Brasil S/A - Vistos. Em razão do efeito suspensivo dado ao agravo de instrumento 
interposto pelo requerido (fls. 139), aguarde-se julgamento final. Intime-se. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA 
(OAB 140055/SP), GUILHERME BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP)

Processo 0003449-13.2012.8.26.0400 (400.01.2012.003449) - Procedimento Ordinário - Bancários - Aderval Barbosa Junior 
- Autor: manifeste-se sobre a impugnação juntada. Prazo legal. - ADV: GUILHERME BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP), 
ANDRE LUIS FURLAN SERRANO (OAB 270505/SP)

Processo 0003660-83.2011.8.26.0400 (400.01.2011.003660) - Cumprimento de sentença - Levantamento de Valor - Antonio 
Carminatti - - Alvaro Luiz Lente - - Ailton Bertoco - - Adilor Costa e outros - Banco do Brasil Sa - Manifestem-se os requerentes 
sobre petição juntada de fls. 495/553. - ADV: MARINA EMÍLIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), AMANDA 
MARTINS CAPELA ALVES PEREIRA (OAB 294599/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), LUIZ 
CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP), MIGUEL DOMINGUES (OAB 22307/SP)

Processo 0003749-72.2012.8.26.0400 (400.01.2012.003749) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Dulcineia Ribeiro 
de Souza - Gaudencio Jose Ribeiro - Vistos. Providencie a arrolante, o recolhimento das custas para expedição do formal de 
partilha. No silêncio, arquive-se. Intime-se. - ADV: ANTONIO MARTINS CORREIA (OAB 76848/SP)

Processo 0003831-35.2014.8.26.0400 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - JASON 
CARDOSO DA SILVA - BANCO DO BRASIL S/A, INCORPORADORA DO BANCO NOSSA CAIXA S/A - Vistos. Em razão do efeito 
suspensivo dado ao agravo de instrumento interposto pelo requerido (fls. 169), aguarde-se julgamento final. Intime-se. - ADV: 
ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), GUSTAVO SPÓSITO CENEVIVA (OAB 210914/SP), ALEXANDRE ZERBINATTI 
(OAB 147499/SP)

Processo 0003849-56.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Guarda - L.S.M. - Vistos. Cite-se o Requerido, Adão 
Nogueira Ramos, via carta precatória, no endereço resultante das pesquisas SIEL e INFOJUD, à fls. 72 e 74, respectivamente. 
Expeça-se o necessário. Intime-se - ADV: SILVANA DE SOUSA (OAB 248359/SP)
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Processo 0003863-11.2012.8.26.0400 (400.01.2012.003863) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Banco Volkswagen 
Sa (são Paulo) - João Lucas Ferraz - Manifeste-se o(a) Requerente acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça cujo teor é o 
seguinte: “CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE. CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 400.2015/000389-0, dirigi-me nesta cidade na Av. Adhemar Pereira De Barros, 1700 - Pátio Nacional e aí 
estando procedi a busca e apreensão liminar do bem descrito na inicial, conforme auto anexo. Em seguida após cumprida a 
medida liminar, dirigi-me na Av. Ângelo Cizoto, 277 - Vila Cizoto e deixei de citar o requerido João Lucas Ferraz, tendo em vista 
que encontrei o imóvel fechado e aparentemente desocupado, sendo que em diligências junto a vizinhos fui informado que o 
requerido há vários anos mudou daquele local, cujo endereço não foi possível obter. O referido é verdade e dou fé. “. (Nota 
Cartório: nomeado depositário do bem o Sr. Tiago Imperatriz Moreira). - ADV: DANIEL NUNES ROMERO (OAB 168016/SP), 
SIDNEI FERRARIA (OAB 253137/SP)

Processo 0004063-81.2013.8.26.0400 (040.02.0130.004063) - Procedimento Ordinário - Parceria Agrícola e/ou pecuária - 
Espólio de Rodilei Antonio Ferreira - Jerry Camargo Marques - - Giovan Batista Bianco - - Rafael Camargo Bianco - Sr. Exequente, 
tendo em a necessidade de localizar o Executado Rafael Camargo Rosa, com a finalidade de dar integral cumprimento a r. 
Decisão de fls. 72, informar a este Juízo o atual endereço do mesmo. - ADV: EDSON RODRIGO NEVES (OAB 235792/SP)

Processo 0004149-52.2013.8.26.0400 (040.02.0130.004149) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Maria 
Celia Recco Gonsalles - Abrão Amud Neto - - Marcia Aparecida Cestaro Amud - Vistos. Fls. 57:- Defiro. Pagas as custas, expeça-
se mandado para penhora da camionete Ford, cor preta, placa DWJ 6454. Intime-se. - ADV: CATIA BARREIRA SENTINELLO 
(OAB 117753/SP)

Processo 0004218-50.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - GENI DO CARMO BARBOSA 
LIMA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Apresente o Instituto-requerido demonstrativo atualizado do 
débito. Intime-se. - ADV: ELIZELTON REIS ALMEIDA (OAB 254276/SP), JULIO CESAR MOREIRA (OAB 219438/SP), PAULO 
FERNANDO BISELLI (OAB 159088/SP)

Processo 0004540-70.2014.8.26.0400 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - LOURENÇO 
FERNANDES LAVRADO - Banco do Brasil (Incorporadora Nossa Caixa) S/A - Vistos. Em razão do efeito suspensivo dado ao 
agravo de instrumento interposto pelo requerido (fls. 123), aguarde-se julgamento final. Intime-se. - ADV: NEI CALDERON (OAB 
114904/SP), GUILHERME BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)

Processo 0004696-58.2014.8.26.0400 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.G.O. - Vistos. Arquive-se, observada as cautelas 
de praxe. Intime-se. - ADV: LUCIANO HENRIQUE GUIMARAES SA (OAB 152410/SP)

Processo 0004888-30.2010.8.26.0400 (400.01.2010.004888) - Monitória - Cheque - Antonio Fernando Chaves José - Miguel 
Nicolau - Vistos. Fls. 201:- Sobreste-se o presente feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Após, manifeste-se o requerido-vencedor. 
Intime-se. - ADV: MAURICIO JOSE ERCOLE (OAB 152418/SP), ANDRE LUIS DE MELO FAUSTINO (OAB 220247/SP), PAULO 
HENRIQUE NICOLAU CARNEIRO PONTES (OAB 287208/SP)

Processo 0005023-03.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Seguro - Dagoberto Araujo de Carvalho - Cia Excelsior de 
Seguros - Manifeste-se o requerente sobre e-mail do IMESC informando o não comparecimento do requerente. - ADV: DANILO 
LUIS PESSOA BATISTA (OAB 293013/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 0005035-17.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSE DOMINGUES 
DE OLIVEIRA - BANCO DO BRASIL (INCORPORADORA NOSSA CAIXA) S/A - Vistos. Arquivem-se, observadas as cautelas de 
praxe. Intimem-se. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), GUILHERME 
BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP)

Processo 0005046-46.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Monique Aparecida 
Coradini dos Santos - Municipalidade de Olimpia - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pelo requerido a fls. 66/98 
nos efeitos devolutivo e suspensivo. Dê-se vista dos autos à autora para, no prazo legal, apresentar suas contrarrazões. Após, 
subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Público (Serviço de Entrada de Autos de Direito Público - 
Complexo Judiciário do Ipiranga sala 38). Intime-se. - ADV: EDILSON CESAR DE NADAI (OAB 149109/SP), LUIZ CARLOS DA 
MOTA SILVA (OAB 296838/SP)

Processo 0005318-40.2014.8.26.0400 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Maria Lucia de Souza 
Hernandez e outro - Vistos. Defiro a inclusão no polo ativo de Oswaldo Cardoso de Souza. Anote-se. Intime-se, pessoalmente, 
via AR, o requerente no endereço fornecido, para querendo acompanhar os termos. Intime-se. - ADV: ANA CARINA MONZANI 
(OAB 233689/SP)

Processo 0005451-82.2014.8.26.0400 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Maria Helena Pereira - Vistos. Fls. 
123:-Defiro. Sobreste-se o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. - ADV: SHILIAM SILVA SOUTO (OAB 232454/SP)

Processo 0005479-50.2014.8.26.0400 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - B.C.O.C. - Manifeste-se 
o autor sobre o ofício de fls. 31. - ADV: GISELI DA CRUZ PADILHA RIBEIRO (OAB 226572/SP)

Processo 0005620-69.2014.8.26.0400 - Interdição - Tutela e Curatela - M.T.R. - O.L.R. - Vistos. Tendo em vista o falecimento 
do interditando, conforme noticiado a fls. 56, verificou-se nos presentes autos a falta de interesse processual superveniente. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, sem decisão 
de mérito. Arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: DANIEL JOAQUIM EMILIO (OAB 286958/SP), EDSON 
LOPES DA SILVA (OAB 233831/SP)

Processo 0006001-14.2013.8.26.0400 (040.02.0130.006001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Itau Unibanco Sa - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
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cumprimento ao mandado nº 400.2015/000366-0 dirigi-me ao endereço EM 15/01 e deixei de proceder a apreensão da referida 
Colhedora uma vez que não localizei a colhedora com o respectivo número de especificação em ambas as colhedoras que ali se 
encontravam. Ambas tinham números diferentes ao indicado na petição como fator identificador da colhedora a ser apreendida. 
Aí sendo suspendi a diligência e aguardei até esta data de hoje para que a requerente apresentasse o número ou a colhedora 
com o número idêntico ao indicado na petição, porém até a presente data não me foi apresentado, nem o número idêntico a 
uma das que ali se encontram e nem uma outra com o número aqui apresentado. Diante o exposto, baixo o presente para os 
devidos fins. (NOTA DE CARTÓRIO: manifeste-se o requerente sobre a certidão do oficial de justiça) - ADV: PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0006051-06.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - APARECIDO 
SIMPRINATO - BANCO DO BRASIL (INCORPORADORA NOSSA CAIXA) S/A - Vistos. Primeiramente, intime-se o banco-
vencido, na pessoa do advogado, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa, nos 
termos do art. 475-J, do CPC. Intime-se. - ADV: GUILHERME BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP), KARINA DE ALMEIDA 
BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 0006057-13.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - VALDECI COGHI - 
BANCO DO BRASIL (INCORPORADORA NOSSA CAIXA) S/A - Vistos. Primeiramente, intime-se o banco-vencido, na pessoa do 
advogado, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa, nos termos do art. 475-J, 
do CPC. Intime-se. - ADV: GUILHERME BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA 
(OAB 123199/SP)

Processo 0006256-35.2014.8.26.0400 - Carta Precatória Cível - Estudo Psicológico (nº 0004898-22.2012.8.26.0136 - 1ª 
VARA) - J.O.B. - Ciência ao autor do estudo psicológico agendado para 11/03/2015 às 18h, na Rua Américo Brasiliense, 1128, 
Centro - Olímpia - SP (Dra. Andressa Recco Barão). - ADV: CARLOS WAGNER BENINI JÚNIOR (OAB 222820/SP)

Processo 0006442-58.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - BANCO ITAUCARD S/A - Juntada a 
petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Procedimento Ordinário - Número: 80003 - Complemento: pedido de BACENJUD 
(NOTA DE CARTÓRIO: providencie o recolhimento de R$ 12,20 para BACENJUD) - ADV: SIMONE DA SILVA THALLINGER 
(OAB 91092/SP)

Processo 0006510-76.2012.8.26.0400 (400.01.2012.006510) - Monitória - Cheque - Marcelo Lugui - Elisangela dos Santos 
Pereira - Vistos. Aguarde-se no arquivo a provocação do interessado. Intimem-se. - ADV: FABIO HERMINIO DE MARTIN (OAB 
289323/SP)

Processo 0007034-05.2014.8.26.0400 - Execução de Alimentos - Alimentos - M.V.S.G. - J.G.S. - Vistos. Com fundamento 
no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, em razão da satisfação do débito. Expeça-se 
contramandado de prisão a favor do executado José Gomes dos Santos. Após, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. 
P.R.I. Olímpia, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: PAULO HENRIQUE U DE CASTRO (OAB 86578/SP)

Processo 0007037-91.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007037) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Vera Lucia Bitencourt - Banco do Brasil Sa (incorporadora Nossa Caixa) - Vistos. Em razão do efeito suspensivo 
dado ao agravo de instrumento interposto pelo requerido a fls. 109, aguarde-se julgamento final. Intime-se. - ADV: GUILHERME 
BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 
SHCAIRA (OAB 140055/SP)

Processo 0007045-34.2014.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Fatos Jurídicos - ALICIO ALIXON - BANCO SANTANDER 
S/A - - RENOVA COMPANHA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - Vistos. Primeiramente, intime-se o 
requerido-vencido, na pessoa do advogado, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de 
multa, nos termos do art. 475-J, do CPC. Intime-se. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), SILVANA DE SOUSA 
(OAB 248359/SP)

Processo 0007128-89.2010.8.26.0400 (400.01.2010.007128) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ana 
Izabel de Deus - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. Embora devidamente intimada, a requerente não se manifestou 
a respeito dos cálculos apresentados pelo Instituto-requerido. Diante do silêncio da autora a fls. 134, homologo o cálculo de 
fls. 110/130, para que surta os jurídicos e legais efeitos de direito. Expeça-se ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 
3ª Região, requisitando o pagamento do valor apurado no cálculo de fls. 110/130, nos termos da Resolução n° 258/2002 do 
Conselho da Justiça Federal. Intime-se. - ADV: JULIO CESAR MOREIRA (OAB 219438/SP), TITO LIVIO QUINTELA CANILLE 
(OAB 227377/SP), LUCAS GASPAR MUNHOZ (OAB 258355/SP), ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS (OAB 119743/SP), 
JORGE TOMIO NOSE FILHO (OAB 277068/SP), PAULO RUBENS BALDAN (OAB 288842/SP), GERSON JANUÁRIO (OAB 
2628/MT)

Processo 0007223-80.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Nadiel Comercio de Eletronicos Ltda - 
Bruno Rodrigo Meira ME - Vistos. Aguarde-se no arquivo a provocação do interessado. Intimem-se. - ADV: MARCUS VINICIUS 
GREGATI (OAB 283090/SP)

Processo 0007568-17.2012.8.26.0400 (400.01.2012.007568) - Monitória - Duplicata - A F da Silva & Cia Ltda - Maria L 
Santana de Souza - Vistos. Fls. 67:- Defiro. Aguarde-se no arquivo a provocação do interessado. Intimem-se. - ADV: GUILHERME 
BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP)

Processo 0007570-84.2012.8.26.0400 (400.01.2012.007570) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - B.M. - 
D.R.M. - - N.A.M. - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Após, manifeste-se o autor. No silêncio, arquivem-se, observadas as 
cautelas de praxe. Intime-se. - ADV: APARECIDO ALBERTO ZANIRATO (OAB 119004/SP), ARIELA JANAINA MINIUSSI (OAB 
292375/SP), PAULO HUMBERTO DE ALMEIDA (OAB 298832/SP)

Processo 0007622-46.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007622) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1763

F.R.A. - L.R.F.A. - Ciência às partes do laudo pericial de fls. 82/91, bem como da manifestação do Ministério Público à fl. 93/93v. 
- ADV: LEO CRISTIAN ALVES BOM (OAB 268276/SP), JOSIMARA CRISTINA GISOLDI AGUIAR (OAB 220453/SP)

Processo 0007644-07.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007644) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni S A Crédito Financimento e Investimento - Paulo Cesar de Freitas - Manifeste-se o requerente sobre endereço 
encontrado via Infojud:(Rua Rubens Pereira Correa, 259, CDHU II, Olímpia/SP). - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA 
(OAB 321324/SP)

Processo 0007824-57.2012.8.26.0400 (400.01.2012.007824) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Natalina Pereira Santa Rosa - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Diante da concordância da autora a fls.156/157, 
homologo o cálculo de fls. 142/153, para que surta os jurídicos e legais efeitos de direito. Expeça-se ofício ao Egrégio Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região, requisitando o pagamento do valor apurado no cálculo de fls. 142/153, nos termos da Resolução 
n° 258/2002 do Conselho da Justiça Federal. Intime-se. - ADV: GERALDO FERNANDO TEIXEIRA COSTA DA SILVA (OAB 
164549/SP), PAULO FERNANDO BISELLI (OAB 159088/SP), DANIEL JOAQUIM EMILIO (OAB 286958/SP), JULIO CESAR 
MOREIRA (OAB 219438/SP)

Processo 0007924-41.2014.8.26.0400 - Arrolamento de Bens - Medida Cautelar - F.C. - J.V.A.N. - - C.R.G.S. - Manifeste-se 
a requerente sobre Carta Precatória juntada. - ADV: PRISCILA CARINA VICTORASSO (OAB 198091/SP)

Processo 0008030-03.2014.8.26.0400 - Exibição - Medida Cautelar - ANDERSON WILBER PAVAN - LOSANGO 
PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pelo autor a fls. 43/45vº nos efeitos 
devolutivo e suspensivo. Dê-se vista dos autos à requerida para, no prazo legal, apresentar suas contrarrazões. Após, subam 
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado II (Serviço de Entrada de Autos de Direito Privado SEJ 2.1.2, 
Complexo Judiciário do Ipiranga sala 44). Intime-se. - ADV: JOSÉ ROBERTO MINUTTO JUNIOR (OAB 259431/SP), PAULO 
SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP), EDUARDO LUIZ NUNES (OAB 250408/SP)

Processo 0008143-88.2013.8.26.0400 (040.02.0130.008143) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Ercilei Aparecido Guimarães - Banco Cruzeiro do Sul Sa - Vistos. Esclareça o autor seu pedido formulado a fls. 110, uma vez 
que não houve bloqueio de valores em nome do requerido. Intime-se. - ADV: CARLA DA PRATO CAMPOS (OAB 156844/SP), 
JOÃO DE SOUZA JUNIOR (OAB 257671/SP)

Processo 0008731-95.2013.8.26.0400 (040.02.0130.008731) - Execução de Alimentos - Alimentos - D.E.N. - R.A.N. - Vistos. 
Fls. 85:-Defiro. Sobreste-se o feito pelo prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. - ADV: CARLOS EDUARDO MORO (OAB 335612/
SP), TIAGO REIS FERREIRA (OAB 329125/SP), WILQUEM MANOEL NEVES FILHO (OAB 145310/SP)

Processo 0008827-13.2013.8.26.0400 (040.02.0130.008827) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa - Bimed 
Brasil Distribuidora Ltda Me - - Thaisa Sartori Bijotti - - Leia Cristina Sartori Bijotti - - Jose Roberto Bijotti - Vistos. Indefiro a 
penhora sobre o bem imóvel matriculado sob nº 24.329, vez que trata-se da residência do executado, conforme certificado pelo 
Oficial de Justiça a fls. 106. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento do feito. Intime-se. - ADV: FLAVIO OLIMPIO 
DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), MARCIO EUGENIO DINIZ (OAB 
130278/SP), PEDRO ANTONIO DINIZ (OAB 92386/SP), RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DINIZ (OAB 309979/SP)

Processo 0009002-41.2012.8.26.0400 (400.01.2012.009002) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni Sa Crédito Financiamento e Investimento - Donizete Cirino de Almeida - Vistos. Intime-se a autora, 
pessoalmente, via AR, para dar andamento ao feito, em 48 horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: DENISE VAZQUEZ 
PIRES (OAB 221831/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)

Processo 0009003-36.2006.8.26.0400 (400.01.2006.009003) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Lourdes de Fatima Costa Barbosa - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Em sede de execução, com 
fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente feito, em razão da satisfação do débito. 
Arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: MOISES RICARDO CAMARGO (OAB 93537/SP), JULIO CESAR 
MOREIRA (OAB 219438/SP), GERALDO FERNANDO TEIXEIRA COSTA DA SILVA (OAB 164549/SP), SILVIA WIZIACK SUEDAN 
(OAB 119119/SP)

Processo 0009148-82.2012.8.26.0400 (400.01.2012.009148) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Paulo Sergio Cardoso - Omni S A Credito Financiamento e Investimento - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Após, manifeste-
se o autor. No silêncio, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. Intime-se. - ADV: JULIANO BUZONE (OAB 154858/
SP), DEBORA FERNANDES NAZARETH BUZONE (OAB 224872/SP), ELIZELTON REIS ALMEIDA (OAB 254276/SP), PLUMA 
NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP)

Processo 0009156-88.2014.8.26.0400 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0006830-09.2013.8.26.0072 - 3ª Vara Civel) - 
Banco do Brasil S/A - Vistos. Diante do pedido de fls. 15, devolva-se ao Juízo Deprecante, com nossas homenagens. Intime-se. 
- ADV: AMANDA LOPES COELHO (OAB 320988/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 0009520-31.2012.8.26.0400 (400.01.2012.009520) - Procedimento Ordinário - Telefonia - Zilda Maria Trinca - 
Tim Sa - Vistos. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas arroladas pela autora (fls. 174). Não havendo mais provas 
a serem produzidas, declaro encerrada a instrução. Concedo o prazo de 10 (dez) dias, sucessivos, para apresentação de 
alegações finais, começando pela autora e posteriormente à requerida. Oportunamente, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: 
LUIZ GUSTAVO MARTIN LOMBA (OAB 148895/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)

Processo 0009978-48.2012.8.26.0400 (400.01.2012.009978) - Inventário - Inventário e Partilha - Fatima Ferreira Marques 
- José Simão Marques - Vistos. Atenda a inventariante os pedidos formulados a fls. 59, pelo Procurador do Estado. Intime-se. - 
ADV: JOSE ROBERTO CALHADO CANTERO (OAB 119389/SP)
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Processo 0010821-86.2007.8.26.0400 (400.01.2007.010821) - Procedimento Ordinário - Danielle Sablewski Gizoldi - 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Municipio de Olímpia - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Após, arquivem-se, 
observadas as cautelas de praxe. Intime-se. - ADV: DANILO EDUARDO MELOTTI (OAB 200329/SP), ANDRÉ LUIZ NAKAMURA 
(OAB 158167/SP), EDELY NIETO GANANCIO (OAB 110975/SP)

Processo 0011116-60.2006.8.26.0400 (400.01.2006.011116) - Inventário - Inventário e Partilha - Luciane Fonseca Silva - 
Ailton de Oliveira Silva - Vistos. Providencie a inventariante o recolhimento do valor de R$ 172,27, conforme solicitado pelo 
Procurador do Estado a fls. 50. Intime-se. - ADV: CRISTIANE NAVARRO HERNANDES SOUZA (OAB 134820/SP)

Processo 0011743-25.2010.8.26.0400 (400.01.2010.011743) - Procedimento Sumário - Roselene Aparecida Segura 
- Telecomunicações de São Paulo S A Telesp - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Após, manifeste-se a autora. No silêncio, 
arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. Intime-se. - ADV: EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP), SILVANA DE 
SOUSA (OAB 248359/SP)

Processo 0011859-65.2009.8.26.0400 (400.01.2009.011859) - Procedimento Ordinário - Jose Antonio de Oliveira - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Diante da concordância do autor a fls. 271, homologo o cálculo de fls. 263/268, para que 
surta os jurídicos e legais efeitos de direito. Expeça-se ofício ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, requisitando o 
pagamento do valor apurado no cálculo de fls. 263/268, nos termos da Resolução nº 258/2002 do Conselho da Justiça Federal. 
Após, aguarde-se o efetivo pagamento. Intime-se. - ADV: SILVANA DE SOUSA (OAB 248359/SP), JULIO CESAR MOREIRA 
(OAB 219438/SP), ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS (OAB 119743/SP)

Processo 3000347-92.2013.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - METALURGICA JUSTI 
LTDA - Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Execução de Título Extrajudicial - Número: 80005 - Protocolo: 
FSRP15000184300 - Complemento: Requer bloqueio de veículos (NOTA DE CARTÓRIO: autor, providencie o depósito de R$ 
12,20 para bloqueio RENAJUD). - ADV: PAULA FERNANDA GERETI (OAB 340155/SP)

Processo 3000520-19.2013.8.26.0400 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - JULIANA 
LOPES CALVE - BANCO DO BRASIL(INCORPORADORA NOSSA CAIXA) - Vistos. Em razão do efeito suspensivo dado ao 
agravo de instrumento interposto pelo requerido (fls. 120), aguarde-se julgamento final. Intime-se. - ADV: KARINA DE ALMEIDA 
BATISTUCI (OAB 178033/SP), GUILHERME BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 
221271/SP)

Processo 3000527-11.2013.8.26.0400 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - APARECIDO 
RODRIGUES VILARINHO - Banco do Brasil Sa (incorporadora Nossa Caixa) - Vistos. Em razão do efeito suspensivo dado ao 
agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., conforme decisão de fls. 98, aguarde-se julgamento final. Intime-se. 
- ADV: GUILHERME BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)

Processo 3000860-60.2013.8.26.0400 - Execução de Alimentos - Alimentos - B.G.N.C. - T.A.C. - Manifeste-se o exequente 
sobre Ofício juntado. - ADV: VANESSA ANDREA CONTE AYRES (OAB 270290/SP), ANDREI RAIA FERRANTI (OAB 164113/
SP)

Processo 3001316-10.2013.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Herminia Aparecida Maximo 
- - JAQUICELLE ANDRESKA DA SILVA - - Jaquisheila Andressa da Silva - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 
- Vistos. Fls. 154:- Defiro a substituição da testemunha Carla Aparecida Lourenço, pela testemunha Regina dos Santos. Anote-
se. Após aguarde-se a audiência designada para o dia 19 de fevereiro de 2015, às 15h00min. Intime-se. - ADV: ANDERSON 
FERREIRA BRAGA (OAB 225177/SP), JULIO CESAR MOREIRA (OAB 219438/SP)

Processo 3001567-28.2013.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.L.P. - F.B.S. e outro - 
Ciência às partes da coleta para futura perícia de investigação de paternidade, a ser realizada no dia 01/04/2015 às 09h, no 
Hospital de Base - Hemocentro, cito à Avenida Jamil Feres Kfouri, 80, Jd. Panorama - S. José do Rio Preto/SP. Comparecer 
munido de documento original com foto. - ADV: JOSE DOS SANTOS (OAB 72012/SP), LUIZ CARLOS ROBERTO (OAB 126590/
SP), MOACYR JARBAS ZANOLA (OAB 26911/SP), ANDRE LUIZ ROCHA (OAB 274913/SP)

Processo 3001924-08.2013.8.26.0400 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
JOAQUIM ALVES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Recebo o recurso de Apelação interposto pelo autor 
a fls. 146/148 nos efeitos devolutivo e suspensivo. Dê-se vista dos autos ao requerido (INSS) para, no prazo legal, apresentar 
suas contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região de São Paulo. Intime-se. - ADV: 
ELIZELTON REIS ALMEIDA (OAB 254276/SP), JULIO CESAR MOREIRA (OAB 219438/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE OLÍMPIA EM 09/02/2015

PROCESSO :0000579-87.2015.8.26.0400
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 02/2015 - Cajobi
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : R.J.S.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0000605-85.2015.8.26.0400
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 190/2014 - Olímpia
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : J.M.F.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000606-70.2015.8.26.0400
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 30/2015 - Olímpia
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : L.G.F.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000776-42.2015.8.26.0400
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 100/2015 - Olímpia
AUTOR : J.P.
RÉU : A.M.Z.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000621-39.2015.8.26.0400
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 12/2015 - Cajobi
AUTOR : J.P.
INFRATOR : N.N.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000778-12.2015.8.26.0400
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 95/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
RÉU : D.O.A.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000627-46.2015.8.26.0400
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 001/2015 - Olímpia
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : J.A.D.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000779-94.2015.8.26.0400
CLASSE :AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
CF : 93/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : M.G.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000629-16.2015.8.26.0400
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 29/2015 - Olímpia
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.L.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000780-79.2015.8.26.0400
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 82/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
RÉU : M.S.G.
ADVOGADO : 271747/SP - Haroldo Ferreira de Mendonça Filho
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000630-98.2015.8.26.0400
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 31/2015 - Olímpia
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : W.E.B.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000783-34.2015.8.26.0400
CLASSE :AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
CF : 278/2015 - Olímpia
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AUTOR : J.P.
INFRATOR : C.E.C.
VARA :VARA CRIMINAL

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO LUIZ DE ABREU COSTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO CESAR PAVESE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0026/2015

Processo 0000843-41.2014.8.26.0400 - Auto de Apreensão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - F.H.L.S. - 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação socioeducativa, com fundamento nos arts. 103, 112, VI, 114 e 122, II, do ECA, 
para o fim de aplicar ao adolescente FERNANDO HENRIQUE LUIZ DA SILVA, pela prática do ato infracional correspondente 
ao art. 33, caput, da LD, a medida de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado (art. 121, § 2º, do 
ECA). Expeça-se guia de execução. Cumpram-se as demais formalidades, expedindo-se o que necessário. P.R.I.C. - ADV: LUIZ 
CARLOS ROBERTO (OAB 126590/SP)

Processo 0001582-14.2014.8.26.0400 - Guarda - Guarda - S.T.B.C. - Vistos.1. Antes de proferir julgamento conforme o 
estado do processo, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, se há interesse na designação de audiência preliminar 
(art. 331 do CPC). 2. Se, por qualquer motivo, não houver interesse, informem, na mesma oportunidade, se pretendem, no 
estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide (art. 330 do CPC). 3. Caso contrário, especifiquem as provas a 
serem produzidas, justificando-as detalhadamente, advirto, sob pena de preclusão. Int. Dilig. - ADV: DANILO LUIS PESSOA 
BATISTA (OAB 293013/SP)

Processo 0007030-02.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007030) - Autorização judicial - Viagem ao Exterior - D.C.O. - Vistos. 
1. Fl. 218 (Petição): Ciente. 2. Diante do endereço da requerente fornecido às fls. 218, remetam-se os autos ao Setor Social, 
para realização de estudo social com a requerente. Int. Dilig. - ADV: RICARDO JOSÉ FERREIRA PERRONI (OAB 159862/SP), 
SILVIA CRISTINA SAMENHO (OAB 326350/SP)

Processo 0007652-47.2014.8.26.0400 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Receptação - D.N. - Vistos. 1. Fl. 129/130 
(E-mail): Ciente. 2. Cumpra-se, expedindo o necessário. Int. Dilig. - ADV: CARLOS EDUARDO PAMA LOPES (OAB 198695/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO MIKHAIL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IOLANDA ROCHA DE LIMA COSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0023/2015
Processo 0000418-77.2015.8.26.0400 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Elves 

Batista Francisco dos Reis - Banco Santander - Vistos. Trata-se de pedido de tutela antecipada para suspensão de restrição 
existente no nome do autor relativa à devolução de um cheque. Alega o autor que quitou o referido cheque e tendo comunicado 
ao Banco réu para exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, não obteve êxito na solicitação em razão de ter sido 
informado da necessidade de pagamento de tarifa para efetivação do ato. Pois bem, não vislumbro ao menos nesta fase 
processual prova da verossimilhança do direito do autor, posto que a simples cobrança de tarifa para prestação do serviço 
bancário ora discutido não se constitui, em primeira análise, ato abusivo ou irregular, por encontrar respaldo em resolução do 
Banco Central. Desta forma, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela requerida pois ausentes os requisitos do artigo 273 
do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2015, às 14h30, a ser 
realizada no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de Conflitos, situado na rua Duque de Caxias, 554, Centro, Olímpia SP. Cite-
se o Banco réu para os termos da ação e intime-se para comparecimento na audiência supra designada, devendo ser advertido 
que eventual contestação deverá ser apresentada em até 10 dias após a audiência supra, sob pena de revelia. Intime-se ainda 
o Banco réu de que o não comparecimento à referida audiência implicará em revelia, ficando, desde logo, precluso o prazo para 
contestação. Intimem-se as partes. - ADV: FABIO RIBEIRO DE AGUIAR JUNIOR (OAB 209269/SP)

Processo 0000419-62.2015.8.26.0400 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Vera 
Lúcia Carminatti - Banco Santander Brasil - Vistos. Trata-se de pedido de tutela antecipada para suspensão de restrição existente 
no nome da autora relativa à devolução de um cheque. Alega a autora que quitou o referido cheque e tendo comunicado ao 
Banco réu para exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, não obteve êxito na solicitação em razão de ter sido informada 
da necessidade de pagamento de tarifa para efetivação do ato. Pois bem, não vislumbro ao menos nesta fase processual 
prova da verossimilhança do direito da autora, posto que a simples cobrança de tarifa para prestação do serviço bancário ora 
discutido não se constitui, em primeira análise, ato abusivo ou irregular, por encontrar respaldo em resolução do Banco Central. 
Desta forma, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela requerida posto que ausentes os requisitos do artigo 273 do Código 
de Processo Civil. Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2015, às 14h12, a ser realizada 
no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de Conflitos, situado na rua Duque de Caxias, 554, Centro, Olímpia SP. Cite-se o 
Banco réu para os termos da ação e intime-se para comparecimento na audiência supra designada, devendo ser advertido que 
eventual contestação deverá ser apresentada em até 10 dias após a audiência supra, sob pena de revelia. Intime-se ainda o 
Banco réu de que o não comparecimento à referida audiência implicará em revelia, ficando, desde logo, precluso o prazo para 
contestação. Intimem-se as partes. - ADV: FABIO RIBEIRO DE AGUIAR JUNIOR (OAB 209269/SP)
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Processo 0000431-76.2015.8.26.0400 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - GILMAR 
SPINELLI - LUCIANO RIBEIRO MORAES - - FRANCISCO DE ASSIS ANTUNES FERREIRA - Vistos. Designo audiência de 
conciliação para o dia 16 de abril de 2015, às 13:50 horas, a ser realizada no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 
situado na Rua Duque de Caxias, 554, centro, em Olímpia-SP. Citem-se os requeridos para os termos da ação e intimem-se para 
comparecimento na audiência supra designada, devendo serem advertidos que eventual contestação deverá ser apresentada 
em até 10 (dez) dias após a audiência supra, sob pena de revelia. Intimem-se ainda os réus de que o não comparecimento à 
referida audiência implicará em revelia, ficando, desde logo, precluso o prazo para contestação. Int. Olímpia - ADV: TIAGO DA 
SILVA NEVES (OAB 328325/SP), ERITON BRENO DE FREITAS PANHAN (OAB 302544/SP)

Processo 0000595-41.2015.8.26.0400 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - João 
Carlos Pereira - Banco Santander - Vistos. Trata-se de pedido de tutela antecipada para suspensão de restrição existente no 
nome do autor relativa à devolução de um cheque. Alega o autor que quitou o referido cheque e tendo comunicado ao Banco 
réu para exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, não obteve êxito na solicitação em razão de ter sido informado da 
necessidade de pagamento de tarifa para efetivação do ato. Pois bem, não vislumbro ao menos nesta fase ocessual prova da 
verossimilhança do direito do autor, posto que a simples cobrança de tarifa para prestação do serviço bancário ora discutido 
não se constitui, em primeira análise, ato abusivo ou irregular, por encontrar respaldo em resolução do Banco Central. Desta 
forma, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela requerida pois ausentes os requisitos do artigo 273 do Código de Processo 
Civil. Sem prejuízo, designo audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2015, às 14h32, a ser realizada no CEJUSC 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos, situado na rua Duque de Caxias, 554, Centro, Olímpia SP. Cite-se o Banco réu 
para os termos da ação e intime-se para comparecimento na audiência supra designada, devendo ser advertido que eventual 
contestação deverá ser apresentada em até 10 dias após a audiência supra, sob pena de revelia. Intime-se ainda o Banco réu 
de que o não comparecimento à referida audiência implicará em revelia, ficando, desde logo, precluso o prazo para contestação. 
Intimem-se as partes. 2 de fevereiro de 2015 - ADV: FABIO RIBEIRO DE AGUIAR JUNIOR (OAB 209269/SP)

Processo 0000888-79.2013.8.26.0400 (040.02.0130.000888) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sueli 
Maria Zamariolo Rossi Me - Janaina Carla Corsi - Vistos. Fls. 56: Defiro. Expeça-se o competente mandado de remoção e entrega 
com as seguintes determinações: 1 O(a) exequente deverá providenciar os meios necessários para o efetivo cumprimento da 
ordem, sob pena de levantamento da penhora; 2 Não localizado os referidos bens, proceda-se à imediata substituição, até o 
valor da execução, nomeando-se o(a) exequente como depositário(a), se houver interesse, ficando autorizado, desde logo, a 
remoção do eventual bem; 3 Em caso de acordo entre as partes, na presença do Oficial de Justiça encarregado do ato, autorizo 
a suspensão da ordem, devendo ser lavrado termo devidamente assinado pelas partes; 4 Em caso de alegação de acordo por 
parte da(o) executada(o), se comprovado pelo Sr. Oficial de Justiça, por documento ou contato direto com a(o) exequente, fica 
também autorizada a suspensão da ordem, devendo o meirinho certificar a ocorrência, anexando o documento, se for o caso; e, 
5 - Desde logo, autorizo reforço policial, se necessário, para resguardar a integridade física dos envolvidos. Int. Olímpia - ADV: 
GUILHERME BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP), ANDRE LUIS FURLAN SERRANO (OAB 270505/SP)

Processo 0000888-79.2013.8.26.0400 (040.02.0130.000888) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sueli 
Maria Zamariolo Rossi Me - Janaina Carla Corsi - Expedido mandado de remoção e entrega de bens e enviado à Central de 
mandados. - ADV: ANDRE LUIS FURLAN SERRANO (OAB 270505/SP), GUILHERME BERTOLINO BRAIDO (OAB 205888/SP)

Processo 0001870-30.2012.8.26.0400 (400.01.2012.001870) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdecir 
Antonio Barsalho - Nilva Perpetua Pereira - Vistos. Cumpra-se integralmente a ordem de fls. 89, observando o atual endereço da 
executada informado às fls. 97. Int. Olímpia - ADV: JOSE CARLOS MADRONA (OAB 219355/SP)

Processo 0001870-30.2012.8.26.0400 (400.01.2012.001870) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdecir 
Antonio Barsalho - Nilva Perpetua Pereira - Expedido mandado de remoção e entrega de bens e enviado à Central de mandados. 
- ADV: JOSE CARLOS MADRONA (OAB 219355/SP)

Processo 0001896-62.2011.8.26.0400 (400.01.2011.001896) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - José 
Gilmar Ceron Me - Milene Regina do Carmo - Vistos. Noticiado o descumprimento do acordo, expeça-se o competente mandado 
de remoção e entrega do bem adjudicado com as seguintes determinações: 1 O(a) exequente deverá providenciar os meios 
necessários para o efetivo cumprimento da ordem, sob pena de levantamento da penhora; 2 Não localizado os referidos bens, 
proceda-se à imediata substituição, até o valor da execução, nomeando-se o(a) exequente como depositário(a), se houver 
interesse, ficando autorizado, desde logo, a remoção do eventual bem; 3 Em caso de acordo entre as partes, na presença 
do Oficial de Justiça encarregado do ato, autorizo a suspensão da ordem, devendo ser lavrado termo devidamente assinado 
pelas partes; 4 Em caso de alegação de acordo por parte da(o) executada(o), se comprovado pelo Sr. Oficial de Justiça, por 
documento ou contato direto com a(o) exequente, fica também autorizada a suspensão da ordem, devendo o meirinho certificar 
a ocorrência, anexando o documento, se for o caso; e, 5 - Desde logo, autorizo reforço policial, se necessário, para resguardar a 
integridade física dos envolvidos. Int. Olímpia - ADV: HAROLDO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO (OAB 271747/SP)

Processo 0001896-62.2011.8.26.0400 (400.01.2011.001896) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - José 
Gilmar Ceron Me - Milene Regina do Carmo - Expedido mandado de remoção e entrega de bens e enviado à Central de 
mandados. - ADV: HAROLDO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO (OAB 271747/SP)

Processo 0002306-18.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sueli Maria Zamariollo Rossi 
- ME - Maria Cristina dos Santos - Vistos. Fls. 38: O endereço informado já foi diligenciado, sendo, inclusive, constatado pela 
Sra. Oficiala de Justiça, conforme fls. 26, que se trata de pessoa homônima. Assim, indique a exequente o atual endereço da 
executada, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da execução. Int. Olímpia - ADV: GUILHERME BERTOLINO BRAIDO (OAB 
205888/SP)

Processo 0002412-14.2013.8.26.0400 (040.02.0130.002412) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdecir 
Antonio Barsalho - Renato Aparecido Raimundo - Vistos. Expeça-se o competente mandado de remoção e entrega, observando 
o endereço informado às fls. 52, com as seguintes determinações: 1 O(a) exequente deverá providenciar os meios necessários 
para o efetivo cumprimento da ordem, sob pena de levantamento da penhora; 2 Não localizado os referidos bens, proceda-se à 
imediata substituição, até o valor da execução, nomeando-se o(a) exequente como depositário(a), se houver interesse, ficando 
autorizado, desde logo, a remoção do eventual bem; 3 Em caso de acordo entre as partes, na presença do Oficial de Justiça 
encarregado do ato, autorizo a suspensão da ordem, devendo ser lavrado termo devidamente assinado pelas partes; 4 Em caso 
de alegação de acordo por parte da(o) executada(o), se comprovado pelo Sr. Oficial de Justiça, por documento ou contato direto 
com a(o) exequente, fica também autorizada a suspensão da ordem, devendo o meirinho certificar a ocorrência, anexando o 
documento, se for o caso; e, 5 - Desde logo, autorizo reforço policial, se necessário, para resguardar a integridade física dos 
envolvidos. Int. Olímpia - ADV: JOSE CARLOS MADRONA (OAB 219355/SP)

Processo 0002412-14.2013.8.26.0400 (040.02.0130.002412) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Valdecir 
Antonio Barsalho - Renato Aparecido Raimundo - Expedido mandado de remoção e entrega de bens e enviado à Central de 
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mandados. - ADV: JOSE CARLOS MADRONA (OAB 219355/SP)
Processo 0002585-09.2011.8.26.0400 (400.01.2011.002585) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 

Dano Moral - Jailson Rosa Lopes - Centro de Formação de Condutores Ab Central Ss - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 400.2014/013781-8 dirigi-me ao endereço 
à rua Conselheiro Antônio Prado, 460 e DEIXEI DE PROCEDER A ENTREGA dos bens determinados no mandado, visto no 
local estar instalada a Auto Escola Confiança. Certifico mais que a requerida encerrou suas atividades e sua representante 
legal segundo informações colhidas na Auto Escola Confiança, reside atualmente na cidade de Barretos/SP. Diante do exposto 
devolvo o presente em cartório aguardando novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Olímpia, 26 de novembro de 
2014. - ADV: HAROLDO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO (OAB 271747/SP), ANDRE LUIZ ROCHA (OAB 274913/SP)

Processo 0002585-09.2011.8.26.0400 (400.01.2011.002585) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Moral - Jailson Rosa Lopes - Centro de Formação de Condutores Ab Central Ss - Vistos. Considerando que o Sr. Oficial 
de Justiça deixou de proceder a entrega dos bens em virtude de que no endereço diligenciado encontra-se instalada outra auto-
escola, expeça-se novo mandado de remoção e entrega dos bens, devendo a ordem ser cumprida independentemente de quem 
seja o proprietário do local, desde que encontrados os bens adjudicados, nos termos da parte final da decisão de fls. 138. Int. 
Olímpia - ADV: HAROLDO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO (OAB 271747/SP), ANDRE LUIZ ROCHA (OAB 274913/SP)

Processo 0002585-09.2011.8.26.0400 (400.01.2011.002585) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Moral - Jailson Rosa Lopes - Centro de Formação de Condutores Ab Central Ss - Expedido mandado de remoção e 
entrega de bens e enviado à Central de mandados. - ADV: HAROLDO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO (OAB 271747/SP), 
ANDRE LUIZ ROCHA (OAB 274913/SP)

Processo 0002616-92.2012.8.26.0400 (400.01.2012.002616) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
Jaqueline Aparecida dos Santos Perfumaria Me - Rosimeire Aparecida Torres Franco - Desta forma, caracterizada a frustração 
da execução pela inexistência de bens, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. 
Autorizo o desentranhamento dos documentos originais que instruíram a inicial, entregando-os à exequente, se requerido, 
advertindo-a de que os mesmos serão incinerados juntamente com os presentes autos, no prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, se não reclamados. Libere-se o valor bloqueado às fls. 10, por se tratar de quantia irrisória. Após, arquivem-se os autos, 
observadas as cautelas de praxe. P.R.I. Olímpia - ADV: ELTON DA SILVA ALMEIDA (OAB 271721/SP), SINESIO ANTONIO 
MARSON JUNIOR (OAB 116506/SP)

Processo 0002881-26.2014.8.26.0400 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Rosana Aparecida Alves Pereira - Sky Brasil Serviços Ltda - Rosana Aparecida Alves Pereira - Vistos. Recebo a exceção 
de pré-executividade oposta a fls. 119/128, porém não no efeito suspensivo como pretendido pela executada, porquanto não 
demonstrado nos autos o risco de ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação. Manifeste-se à parte contrária, no prazo 
de 10 (dez) dias, quanto à exceção apresentada, tornando-me, posteriormente, os autos conclusos. Int. - ADV: DANILO LEÃO 
RABELO DOS SANTOS (OAB 307549/SP), ROSANA APARECIDA ALVES PEREIRA (OAB 250547/SP), MICHELE CAPELINI 
GUERRA LOPES (OAB 229152/SP), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP), ALESSANDRA DIAS PAPUCCI 
(OAB 274469/SP)

Processo 0002889-37.2013.8.26.0400 (040.02.0130.002889) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória 
- Roberta Aparecida Catani - Alisson Rodrigo dos Santos - Vistos. Expeça-se o competente mandado de remoção e entrega 
com as seguintes determinações: 1 O(a) exequente deverá providenciar os meios necessários para o efetivo cumprimento da 
ordem, sob pena de levantamento da penhora; 2 Não localizado os referidos bens, proceda-se à imediata substituição, até o 
valor da execução, nomeando-se o(a) exequente como depositário(a), se houver interesse, ficando autorizado, desde logo, a 
remoção do eventual bem; 3 Em caso de acordo entre as partes, na presença do Oficial de Justiça encarregado do ato, autorizo 
a suspensão da ordem, devendo ser lavrado termo devidamente assinado pelas partes; 4 Em caso de alegação de acordo por 
parte da(o) executada(o), se comprovado pelo Sr. Oficial de Justiça, por documento ou contato direto com a(o) exequente, fica 
também autorizada a suspensão da ordem, devendo o meirinho certificar a ocorrência, anexando o documento, se for o caso; e, 
5 - Desde logo, autorizo reforço policial, se necessário, para resguardar a integridade física dos envolvidos. Int. Olímpia - ADV: 
ELTON DA SILVA ALMEIDA (OAB 271721/SP)

Processo 0002889-37.2013.8.26.0400 (040.02.0130.002889) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - 
Roberta Aparecida Catani - Alisson Rodrigo dos Santos - Expedido mandado de remoção e entrega de bens e enviado à Central 
de mandados. - ADV: ELTON DA SILVA ALMEIDA (OAB 271721/SP)

Processo 0003118-94.2013.8.26.0400 (040.02.0130.003118) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Débora 
Regina Benevides - Evandro Henrique de Castro - Desta forma, caracterizada a frustração da execução pela inexistência de 
bens, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Libere-se o valor bloqueado às fls. 46, 
porquanto irrisório. Libere-se o veículo bloqueado às fls. 30. Defiro a expedição de certidão de crédito, se requerido, mediante 
apresentação de cálculo atualizado. Fica a exequente advertida de que o processo será incinerado, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, se não reclamados. Após, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. P.R.I. Olímpia - ADV: DANIEL 
RENATO SACCHETIN (OAB 166362/SP)

Processo 0003378-45.2011.8.26.0400 (400.01.2011.003378) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Donizeti 
Aparecido Paixão Me - Francisco Eduardo Arthur Figueiredo - Vistos. Fls. 115: Defiro. Expeça-se o competente mandado de 
remoção e entrega com as seguintes determinações: 1 O(a) exequente deverá providenciar os meios necessários para o efetivo 
cumprimento da ordem, sob pena de levantamento da penhora; 2 Não localizado os referidos bens, proceda-se à imediata 
substituição, até o valor da execução, nomeando-se o(a) exequente como depositário(a), se houver interesse, ficando autorizado, 
desde logo, a remoção do eventual bem; 3 Em caso de acordo entre as partes, na presença do Oficial de Justiça encarregado 
do ato, autorizo a suspensão da ordem, devendo ser lavrado termo devidamente assinado pelas partes; 4 Em caso de alegação 
de acordo por parte da(o) executada(o), se comprovado pelo Sr. Oficial de Justiça, por documento ou contato direto com a(o) 
exequente, fica também autorizada a suspensão da ordem, devendo o meirinho certificar a ocorrência, anexando o documento, 
se for o caso; e, 5 - Desde logo, autorizo reforço policial, se necessário, para resguardar a integridade física dos envolvidos. Int. 
Olímpia - ADV: VANESSA ANDREA CONTE AYRES (OAB 270290/SP)

Processo 0003378-45.2011.8.26.0400 (400.01.2011.003378) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Donizeti 
Aparecido Paixão Me - Francisco Eduardo Arthur Figueiredo - Expedido mandado de remoção e entrega de bens e enviado à 
Central de mandados. - ADV: VANESSA ANDREA CONTE AYRES (OAB 270290/SP)

Processo 0003507-79.2013.8.26.0400 (040.02.0130.003507) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Material - Patricia Esteves Peres Morro - Nelson Pantano - Vistos. Intime-se o réu nos termos do artigo 475-J do CPC, 
para efetuar o pagamento da dívida, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os acréscimos legais até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir em multa de 10% (dez por cento), bem como ser 
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expedido mandado de penhora e avaliação. Int. Olímpia - ADV: JOAO LUIZ STELLARI (OAB 125044/SP), MILTON MAROCELLI 
(OAB 35279/SP)

Processo 0003514-37.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Francisco Antonio Rosa - 
EPP - Luiz Carlos Marreiro - Desta forma, caracterizada a frustração da execução pela inexistência de bens, JULGO EXTINTO 
o presente feito, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Autorizo o desentranhamento dos documentos originais que 
instruíram a inicial, entregando-os ao exequente, se requerido, advertindo-o de que os mesmos serão incinerados juntamente 
com os presentes autos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, se não reclamados. Libere-se o valor bloqueado às fls. 14, por 
se tratar de quantia irrisória. Após, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. P.R.I. Olímpia - ADV: MICHELLA 
GRACY DIELLO (OAB 219608/SP)

Processo 0003610-86.2013.8.26.0400 (040.02.0130.003610) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Jose Gilmar 
Ceron Me - Leandro Lucianelli - Vistos. Fls. 51: Defiro. Expeça-se o competente mandado de remoção e entrega com as 
seguintes determinações: 1 O(a) exequente deverá providenciar os meios necessários para o efetivo cumprimento da ordem, 
sob pena de levantamento da penhora; 2 Não localizado os referidos bens, proceda-se à imediata substituição, até o valor da 
execução, nomeando-se o(a) exequente como depositário(a), se houver interesse, ficando autorizado, desde logo, a remoção 
do eventual bem; 3 Em caso de acordo entre as partes, na presença do Oficial de Justiça encarregado do ato, autorizo a 
suspensão da ordem, devendo ser lavrado termo devidamente assinado pelas partes; 4 Em caso de alegação de acordo por 
parte da(o) executada(o), se comprovado pelo Sr. Oficial de Justiça, por documento ou contato direto com a(o) exequente, fica 
também autorizada a suspensão da ordem, devendo o meirinho certificar a ocorrência, anexando o documento, se for o caso; e, 
5 - Desde logo, autorizo reforço policial, se necessário, para resguardar a integridade física dos envolvidos. Int. Olímpia - ADV: 
HAROLDO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO (OAB 271747/SP)

Processo 0003610-86.2013.8.26.0400 (040.02.0130.003610) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Jose Gilmar 
Ceron Me - Leandro Lucianelli - Expedido mandado de remoção e entrega de bens e enviado à Central de mandados. - ADV: 
HAROLDO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO (OAB 271747/SP)

Processo 0005085-77.2013.8.26.0400 (040.02.0130.005085) - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Ricardo 
Aparecido Lodo - - Flavio Ricardo Lodo - Huandro Braga Rodrigues - Vistos. Fls. 82: Defiro. Providencie a Sra. Diretora de 
Serviço a pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD para, caso encontre algum veículo na pesquisa, promova-se o bloqueio da 
transferência no sistema. Com a pesquisa nos autos, dê-se ciência ao exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique 
bens a penhora ou informe se pretende o leilão ou à adjudicação do bem penhorado. Int. Olímpia - ADV: PEDRO ANTONIO 
DINIZ (OAB 92386/SP), MARCIO EUGENIO DINIZ (OAB 130278/SP), RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DINIZ (OAB 309979/
SP), DAYSE LIMA COSTA (OAB 303948/SP)

Processo 0005085-77.2013.8.26.0400 (040.02.0130.005085) - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Ricardo 
Aparecido Lodo - - Flavio Ricardo Lodo - Huandro Braga Rodrigues - Fls. 84/85: Ciência aos autores da pesquisa Renajud. - ADV: 
RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DINIZ (OAB 309979/SP), MARCIO EUGENIO DINIZ (OAB 130278/SP), PEDRO ANTONIO 
DINIZ (OAB 92386/SP), DAYSE LIMA COSTA (OAB 303948/SP)

Processo 0005307-11.2014.8.26.0400 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Claudia Aparecida 
Martos Kfouri Me - Lucia Pessoa Pires Lemos - Vistos. Intime-se a ré nos termos do artigo 475-J do CPC, para efetuar o 
pagamento da condenação, no valor de R$ 234,55 (duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), com os 
acréscimos legais até a data do efetivo pagamento, observado o demonstrativo de débito de fls. 28, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de, não o fazendo, incidir em multa de 10% (dez por cento), bem como ser expedido mandado de penhora e 
avaliação. Int. Olímpia - ADV: VANESSA ANDREA CONTE AYRES (OAB 270290/SP)

Processo 0005316-70.2014.8.26.0400 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Claudia Aparecida 
Martos Kfouri Me - Silvio Hernandes - Vistos. Intime-se o réu nos termos do artigo 475-J do CPC, para efetuar o pagamento da 
condenação, no valor de R$ 1.613,89 (hum mil, seiscentos e treze reais e oitenta e nove centavos), com os acréscimos legais 
até a data do efetivo pagamento, observado o demonstrativo de débito de fls. 28, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 
não o fazendo, incidir em multa de 10% (dez por cento), bem como ser expedido mandado de penhora e avaliação. Int. Olímpia 
- ADV: VANESSA ANDREA CONTE AYRES (OAB 270290/SP)

Processo 0005320-10.2014.8.26.0400 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Claudia Aparecida 
Martos Kfouri Me - Antonio Januario Knupp - Vistos. Intime-se o réu nos termos do artigo 475-J do CPC, para efetuar o pagamento 
da condenação, no valor de R$ 349,92 (trezentos e quarenta e nove reais e noventa e dois centavos), com os acréscimos legais 
até a data do efetivo pagamento, observado o demonstrativo de débito de fls. 29, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, 
não o fazendo, incidir em multa de 10% (dez por cento), bem como ser expedido mandado de penhora e avaliação. Int. Olímpia 
- ADV: VANESSA ANDREA CONTE AYRES (OAB 270290/SP)

Processo 0005368-66.2014.8.26.0400 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Claudia Aparecida 
Martos Kfouri Me - Daniel Borges de Queiroz - Vistos. Intime-se o réu nos termos do artigo 475-J do CPC, para efetuar o 
pagamento da condenação, no valor de R$ 389,58 (trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), com os 
acréscimos legais até a data do efetivo pagamento, observado o demonstrativo de débito de fls. 28, no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de, não o fazendo, incidir em multa de 10% (dez por cento), bem como ser expedido mandado de penhora e 
avaliação. Int. Olímpia - ADV: VANESSA ANDREA CONTE AYRES (OAB 270290/SP)

Processo 0005670-03.2011.8.26.0400 (400.01.2011.005670) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Valdecir 
Antonio Barssalho - Angela Ribeiro Alves - Vistos. Fls. 108: Diante do informado, CUMPRA-SE integralmente o determinado às 
fls. 100. Int. Olímpia - ADV: JOSE CARLOS MADRONA (OAB 219355/SP)

Processo 0005670-03.2011.8.26.0400 (400.01.2011.005670) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Valdecir 
Antonio Barssalho - Angela Ribeiro Alves - Expedido mandado de remoção e entrega de bens e enviado à Central de mandados. 
- ADV: JOSE CARLOS MADRONA (OAB 219355/SP)

Processo 0005743-72.2011.8.26.0400 (400.01.2011.005743) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Vanessa 
Modesto Diotto Me - Ana Raquel Ferreira Pedro - Desta forma, caracterizada a frustração da execução pela não localização do 
devedor, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Expeça-se Certidão de Crédito 
conforme o requerido. Libere-se o valor bloqueado às fls. 14, porquanto irrisório. Dou por levantada a penhora de fls. 19. Após, 
arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. P.R.I. Olímpia - ADV: HAROLDO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO 
(OAB 271747/SP)

Processo 0005876-12.2014.8.26.0400 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - TEREZINHA CALIXTO 
- ME - WASHINGTON LUIZ BARBOSA SOBRINHO - Vistos. Intime-se o réu nos termos do artigo 475-J do CPC, para efetuar 
o pagamento da dívida, no valor de R$ 1.061,86 (hum mil, sessenta e um reais, e oitenta e seis centavos), com os acréscimos 
legais até a data do efetivo pagamento, observado o demonstrativo de débito de fls. 18, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
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de, não o fazendo, incidir em multa de 10% (dez por cento), bem como ser expedido mandado de penhora e avaliação. Int. 
Olímpia - ADV: ROSANA FATIMA DE CASTRO (OAB 113389/SP)

Processo 0005883-04.2014.8.26.0400 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - TEREZINHA CALIXTO 
- ME - CORIOLANDO MOREIRA FERNANDES - Vistos. Intime-se o réu nos termos do artigo 475-J do CPC, para efetuar o 
pagamento da dívida, no valor de R$ 885,35 (oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), com os acréscimos 
legais até a data do efetivo pagamento, observado o demonstrativo de débito de fls. 26, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
de, não o fazendo, incidir em multa de 10% (dez por cento), bem como ser expedido mandado de penhora e avaliação. Int. 
Olímpia - ADV: ROSANA FATIMA DE CASTRO (OAB 113389/SP)

Processo 0006076-19.2014.8.26.0400 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - AUTO 
ELÉTRICO COSTELA LTDA - ME - BANCO DO BRASIL S.A - - PASCHOALOTTO SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA - Vistos. 
A fim de apreciar o requerimento de justiça gratuita, demonstre a recorrente AUTO ELÉTRICO COSTELA LTDA - ME, através 
de documentos, a impossibilidade de custeio das despesas processuais, no prazo de 10 (dez) dias. Int. Olímpia - ADV: JOSE 
HENRIQUE JACOMELI (OAB 279305/SP), LIDIANE SILVESTRE (OAB 323369/SP), DANILO DIONISIO VIETTI (OAB 223336/
SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0006214-54.2012.8.26.0400 (400.01.2012.006214) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Patricia 
Satie Kojima Sachetin Me - Sandra Perpetua de Miranda - Vistos. Expeça-se o competente mandado de remoção e entrega 
com as seguintes determinações: 1 O(a) exequente deverá providenciar os meios necessários para o efetivo cumprimento da 
ordem, sob pena de levantamento da penhora; 2 Não localizado os referidos bens, proceda-se à imediata substituição, até o 
valor da execução, nomeando-se o(a) exequente como depositário(a), se houver interesse, ficando autorizado, desde logo, a 
remoção do eventual bem; 3 Em caso de acordo entre as partes, na presença do Oficial de Justiça encarregado do ato, autorizo 
a suspensão da ordem, devendo ser lavrado termo devidamente assinado pelas partes; 4 Em caso de alegação de acordo por 
parte da(o) executada(o), se comprovado pelo Sr. Oficial de Justiça, por documento ou contato direto com a(o) exequente, fica 
também autorizada a suspensão da ordem, devendo o meirinho certificar a ocorrência, anexando o documento, se for o caso; e, 
5 - Desde logo, autorizo reforço policial, se necessário, para resguardar a integridade física dos envolvidos. Int. Olímpia - ADV: 
HAROLDO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO (OAB 271747/SP)

Processo 0006214-54.2012.8.26.0400 (400.01.2012.006214) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Patricia 
Satie Kojima Sachetin Me - Sandra Perpetua de Miranda - Expedido mandado de remoção e entrega de bens e enviado à 
Central de mandados. - ADV: HAROLDO FERREIRA DE MENDONÇA FILHO (OAB 271747/SP)

Processo 0006655-98.2013.8.26.0400 (040.02.0130.006655) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Valdecir Antonio 
Barsalho - Valquiria Teodoro dos Santos - Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito com fundamento no artigo 
794, inciso I, do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento dos documentos originais que instruíram a inicial, 
entregando-os à executada, se requerido, advertindo-a de que os mesmos serão incinerados juntamente com os presentes 
autos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, se não reclamados. Liberem-se os valores bloqueados às fls. 11. Dou por levantada 
a penhora de fls. 16. Após, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. P.R.I. Olímpia - ADV: JOSE CARLOS MADRONA 
(OAB 219355/SP)

Processo 0006867-85.2014.8.26.0400 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Valdecir Antonio Barssalho - 
Luzia Olimpio Polizel - Vistos. Intime-se a ré nos termos do artigo 475-J do CPC, para efetuar o pagamento da condenação, 
no valor de R$ 552,83 (quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos), com os acréscimos legais até a data 
do efetivo pagamento, observado o demonstrativo de débito de fls. 17/18, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o 
fazendo, incidir em multa de 10% (dez por cento), bem como ser expedido mandado de penhora e avaliação. Int. Olímpia - ADV: 
JOSE CARLOS MADRONA (OAB 219355/SP)

Processo 0006873-92.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - VALDECIR ANTONIO 
BARSSALHO - FÁTIMA BARBOSA SANDRE - Vistos. Em virtude de a executada ter efetuado o pagamento da dívida, JULGO 
EXTINTO o presente feito com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento 
dos documentos originais que instruíram a inicial, entregando-os à executada, se requerido, advertindo-a de que os mesmos 
serão incinerados juntamente com os presentes autos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, se não reclamados. Após, 
arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. P.R.I. Olímpia - ADV: JOSE CARLOS MADRONA (OAB 219355/SP)

Processo 0006909-37.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - VALDECIR ANTONIO 
BARSSALHO - MARIA ÂNGELA GARCIA DA SILVA - Vistos. Em virtude de a executada ter efetuado o pagamento da 
dívida, JULGO EXTINTO o presente feito com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Autorizo o 
desentranhamento dos documentos originais que instruíram a inicial, entregando-os à executada, se requerido, advertindo-a 
de que os mesmos serão incinerados juntamente com os presentes autos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, se não 
reclamados. Libere-se o valor bloqueado às fls. 12. Após, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. P.R.I. Olímpia - ADV: 
JOSE CARLOS MADRONA (OAB 219355/SP)

Processo 0007144-38.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007144) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Léo 
Cristian Alves Bom - Clodoaldo da Silva - Vistos. Em virtude de o executado ter efetuado o pagamento da dívida, JULGO 
EXTINTO o presente feito com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento 
dos documentos originais que instruíram a inicial, entregando-os ao executado, se requerido, advertindo-o de que os mesmos 
serão incinerados juntamente com os presentes autos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, se não reclamados. Dou por 
levantada a penhora de fls. 15. Libere-se a quantia bloqueada às fls. 10. Após, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. 
P.R.I. Olímpia - ADV: LEO CRISTIAN ALVES BOM (OAB 268276/SP)

Processo 0007567-95.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007567) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Nelson 
Ferreira de Freitas Jardim - André Luiz Mazuquini - Vistos. Fls. 62: INDEFIRO o pedido, no mais, a ordem já foi cumprida. Fls. 
60: DEFIRO. Expeça-se o competente mandado de remoção e entrega com as seguintes determinações: 1 O(a) exequente 
deverá providenciar os meios necessários para o efetivo cumprimento da ordem, sob pena de levantamento da penhora; 2 
Não localizado os referidos bens, proceda-se à imediata substituição, até o valor da execução, nomeando-se o(a) exequente 
como depositário(a), se houver interesse, ficando autorizado, desde logo, a remoção do eventual bem; 3 Em caso de acordo 
entre as partes, na presença do Oficial de Justiça encarregado do ato, autorizo a suspensão da ordem, devendo ser lavrado 
termo devidamente assinado pelas partes; 4 Em caso de alegação de acordo por parte da(o) executada(o), se comprovado pelo 
Sr. Oficial de Justiça, por documento ou contato direto com a(o) exequente, fica também autorizada a suspensão da ordem, 
devendo o meirinho certificar a ocorrência, anexando o documento, se for o caso; e, 5 - Desde logo, autorizo reforço policial, 
se necessário, para resguardar a integridade física dos envolvidos. Int. Olímpia - ADV: LEONARDO ROSSI GONCALVES DE 
MATTOS (OAB 215350/SP)

Processo 0007567-95.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007567) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Nelson 
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Ferreira de Freitas Jardim - Expedido mandado de remoção e entrega de bens e enviado à Central de mandados. - ADV: 
LEONARDO ROSSI GONCALVES DE MATTOS (OAB 215350/SP)

Processo 0007868-42.2013.8.26.0400 (040.02.0130.007868) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de 
Energia Elétrica - Danilo Cesar de Julle Ruiz - Companhia Paulista de Força e Luz - VISTOS. Em cumprimento ao determinado 
no v. Acórdão de fls. 98/99, oficie-se à Prefeitura Municipal de Olímpia, a fim de que seja informado, no prazo de 10 (dez) dias, 
se a Rua Bianor da Silva Medeiros, situada no bairro Cohab III, é o nome atual da Rua 14 do mesmo bairro. Após a resposta, 
em caso positivo, intime-se o autor para juntar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o comprovante de pagamento da conta 
vencida em 23/11/2010. Em caso negativo, manifestem-se as partes e tornem conclusos. Por fim, diante dos pontos obscuros 
destacados pelo V. Acórdão, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, reiterado às fls. 117. Intimem-se. 
- ADV: EDILSON CESAR DE NADAI (OAB 149109/SP), AMANDA KARLA PEDROSO RONDINA PERES (OAB 302356/SP)

Processo 0008464-89.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Ana Roberta Bruno da Silva 
Me - Sonia Regina Finotello - Vistos. Ciência às partes do resultado da penhora on line. Converto o valor bloqueado em penhora. 
Designo audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2015, às 14h52, a ser realizada no CEJUSC Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos, situado na rua Duque de Caxias, 554, Centro, Olímpia SP. Intime-se a executada que poderá oferecer 
embargos, por escrito ou verbalmente, no prazo de 10 dias, a contar da audiência supra designada, ficando, porém, desde logo 
intimada de que em caso de ausência será precluso o referido prazo, prosseguindo-se o feito com alienação ou adjudicação dos 
bens penhorados. Intimem-se as partes. - ADV: GISELI DA CRUZ PADILHA RIBEIRO (OAB 226572/SP)

Processo 0008787-02.2011.8.26.0400 (400.01.2011.008787) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Antonio 
Carlos Borges Raimundo Epp - Janaina Bastos - Vistos. Em virtude de a executada ter efetuado o pagamento da dívida, JULGO 
EXTINTO o presente feito com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento 
dos documentos originais que instruíram a inicial, entregando-os à executada, se requerido, advertindo-a de que os mesmos 
serão incinerados juntamente com os presentes autos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, se não reclamados. Torno 
sem efeito a adjudicação e dou por levantadas as penhoras de fls. 25 e 120. Libere-se o veículo bloqueado às fls. 106. Após, 
arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. P.R.I. Olímpia - ADV: VANESSA ANDREA CONTE AYRES (OAB 270290/SP)

Processo 0008795-71.2014.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Ana Roberta Bruno da Silva 
- ME - Elza Aparecida de Souza Paula - Vistos. Ciência às partes do resultado da penhora on line. Converto o valor bloqueado 
em penhora. Designo audiência de conciliação para o dia 16 de abril de 2015, às 14h50, a ser realizada no CEJUSC Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos, situado na rua Duque de Caxias, 554, Centro, Olímpia SP. Intime-se a executada que poderá 
oferecer embargos, por escrito ou verbalmente, no prazo de 10 dias, a contar da audiência supra designada, ficando, porém, 
desde logo intimada de que em caso de ausência será precluso o referido prazo, prosseguindo-se o feito com alienação ou 
adjudicação dos bens penhorados. Intimem-se as partes. - ADV: GISELI DA CRUZ PADILHA RIBEIRO (OAB 226572/SP)

Processo 0009365-28.2012.8.26.0400 (400.01.2012.009365) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Orlando de 
Domingos - Marcos Reis Silveira - Desta forma, caracterizada a frustração da execução pela inexistência de bens, JULGO 
EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Libere-se o valor bloqueado às fls. 14, porquanto 
irrisório. Libere-se o bloqueio do veículo de fls. 40, porquanto não localizado. Autorizo o desentranhamento dos documentos que 
instruíram a inicial, entregando-os ao exequente, se requerido, advertindo-o de que os mesmos serão incinerados juntamente 
com os presentes autos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, se não reclamados. Após, arquivem-se os autos, observadas as 
cautelas de praxe. P.R.I. Olímpia - ADV: LUIZ CARLOS RODRIGUES ROSA JUNIOR (OAB 167422/SP)

Processo 0009758-50.2012.8.26.0400 (400.01.2012.009758) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - M Gonçalves 
Peças Me - Adriano de Jesus Avila - Vistos. Fls. 62: Defiro. Expeça-se o competente mandado de remoção e entrega com as 
seguintes determinações: 1 O(a) exequente deverá providenciar os meios necessários para o efetivo cumprimento da ordem, 
sob pena de levantamento da penhora; 2 Não localizado os referidos bens, proceda-se à imediata substituição, até o valor da 
execução, nomeando-se o(a) exequente como depositário(a), se houver interesse, ficando autorizado, desde logo, a remoção 
do eventual bem; 3 Em caso de acordo entre as partes, na presença do Oficial de Justiça encarregado do ato, autorizo a 
suspensão da ordem, devendo ser lavrado termo devidamente assinado pelas partes; 4 Em caso de alegação de acordo por 
parte da(o) executada(o), se comprovado pelo Sr. Oficial de Justiça, por documento ou contato direto com a(o) exequente, fica 
também autorizada a suspensão da ordem, devendo o meirinho certificar a ocorrência, anexando o documento, se for o caso; e, 
5 - Desde logo, autorizo reforço policial, se necessário, para resguardar a integridade física dos envolvidos. Int. Olímpia - ADV: 
ALEX MAZZUCO DOS SANTOS (OAB 304125/SP), ALFREDO ADEMIR DOS SANTOS (OAB 287306/SP)

Processo 0009758-50.2012.8.26.0400 (400.01.2012.009758) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - M Gonçalves 
Peças Me - Adriano de Jesus Avila - Expedido mandado de remoção e entrega de bens e enviado à Central de mandados. - ADV: 
ALEX MAZZUCO DOS SANTOS (OAB 304125/SP), ALFREDO ADEMIR DOS SANTOS (OAB 287306/SP)

Processo 3001081-43.2013.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fatima Cristina Comisso 
Carpine Me - Vanderleia Forte Lourenço Costa - Vistos. Em virtude de a executada ter efetuado o pagamento da dívida, JULGO 
EXTINTO o presente feito com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento 
dos documentos originais que instruíram a inicial, entregando-os à executada, se requerido, advertindo-a de que os mesmos 
serão incinerados juntamente com os presentes autos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, se não reclamados. Libere-se o 
veículo bloqueado às fls. 27. Após, arquivem-se, observadas as cautelas de praxe. P.R.I. Olímpia - ADV: FREDERICO CARLOS 
RAPHAEL GARCIA (OAB 324899/SP)

Processo 3001488-49.2013.8.26.0400 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - LUIZ NAZARETH NETTO - 
Rosicler Cristina Seregage - - Alexandre Guimarães Lima - Desta forma, caracterizada a frustração da execução pela inexistência 
de bens, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Autorizo o desentranhamento dos 
documentos originais que instruíram a inicial, entregando-os ao exequente, se requerido, advertindo-o de que os mesmos serão 
incinerados juntamente com os presentes autos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, se não reclamados. Libere-se o valor 
bloqueado às fls. 19, porquanto irrisório. Após, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. P.R.I. Olímpia - ADV: 
MARCIA CAMPOS CASSAVIA (OAB 131005/SP)

Processo 3001553-44.2013.8.26.0400 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Leo Cristian Alves Bom - 
ANDRE DONIZETE DO VALE - Leo Cristian Alves Bom - Desta forma, caracterizada a frustração da execução pela inexistência 
de bens, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Liberem-se os valores bloqueados 
às fls. 66 e 77, por se tratarem de quantias irrisórias. Autorizo o desentranhamento dos documentos originais que instruíram 
a inicial, entregando-os ao exequente, se requerido, advertindo-o de que os mesmos serão incinerados juntamente com os 
presentes autos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, se não reclamados. Após, arquivem-se os autos, observadas as 
cautelas de praxe. P.R.I. Olímpia - ADV: LEO CRISTIAN ALVES BOM (OAB 268276/SP)
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ORLÂNDIA
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ORLÂNDIA EM 09/02/2015

PROCESSO :0000663-76.2015.8.26.0404
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : S.R.D.
ADVOGADO : 264033/SP - Rosemeire de Fatima Rocha Godinho
REQDO : A.D.N.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000662-91.2015.8.26.0404
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : M.R.F.C.
ADVOGADO : 90901/SP - Vicente de Paulo Massaro
REQDO : M.J.C.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000661-09.2015.8.26.0404
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : A.R.S.J.
ADVOGADO : 90901/SP - Vicente de Paulo Massaro
REQDO : A.R.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000666-31.2015.8.26.0404
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : L.D.G.M.
ADVOGADO : 290667/SP - Rodrigo Sene Pizzo
REQDO : V.D.M.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000668-98.2015.8.26.0404
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Brumel Distribuidora de Pneus Ltda.
ADVOGADO : 66980/RS - ROSELAINE DA SILVA STOCK
EXECTDA : Grup Agro - Cert Prestadora de Serviços Eirelli
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000665-46.2015.8.26.0404
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : M.E.S.R.S.
ADVOGADO : 290667/SP - Rodrigo Sene Pizzo
REQDO : C.L.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000676-75.2015.8.26.0404
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Reg Crefito3
ADVOGADO : 163371/SP - Gustavo Salermo Quirino
EXECTDA : Tatiana Zanetti Neaime Jimenes
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000677-60.2015.8.26.0404
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Reginaldo Barbosa
ADVOGADO : 217139/SP - Daniel Murici Orlandini Máximo
REQDO : Sandro
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000678-45.2015.8.26.0404
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Reginaldo Barbosa
ADVOGADO : 221198/SP - Fernanda Tritto Araujo de Oliveira
REQDA : Graziela de Freitas
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0000392-67.2015.8.26.0404
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : M.F.B.
ADVOGADO : 121877/SP - Benedito de Oliveira Marques
EXECTDO : G.B.
VARA :2ª VARA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA ALEIXO CASCALDI MARCELINO GOMES CUNHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ FERNANDO DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0024/2015
Processo 0000010-74.2015.8.26.0404 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Isabel Cardosa de 

Oliveira - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - Nº de Ordem: 0006/2015 Vistos. 
Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Inexiste título executivo a ensejar a sobredita ‘ação de execução de 
obrigação de fazer’ em face da CDHU. Sob pena de indeferimento da inicial, promova a parte autora a emenda à inicial, no 
prazo de dez dias. Intime-se. - ADV: RODRIGO ANTÔNIO ALVES (OAB 160496/SP)

Processo 0000018-51.2015.8.26.0404 - Imissão na Posse - Propriedade - Marcelo Rossi - Mírian Aparecida Rossi - Vistos. 
Indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade processual ao autor, uma vez que não preenche os requisitos legais 
para tanto, sendo certo que constituiu patrono às suas expensas e financiou valor com prestação no valor aproximado de R$ 
590,00 (fl. 29). Sob pena de cancelamento da distribuição do feito (artigo 257 do CPC), promova a parte autora o recolhimento 
das custas iniciais devidas. Após, conclusos. Intime-se. - ADV: SEBASTIAO ARICEU MORTARI (OAB 92802/SP)

Processo 0000029-22.2011.8.26.0404 (404.01.2011.000029) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Raimunda Dias 
Moreira Caldeira - - Luís Fernando Rodrigues - - Luciano Caldeira Rodrigues - - Gustavo Aparecido Rodrigues - - Benedito dos 
Santos Caldeira - - Irene Caldeira de Oliveira - - Creusa Maria Barbosa Caldeira - - Ana Cláudia Caldeira - - Adriano Barbosa 
Caldeira - - Joaquina Nunes Soares Caldeira - - Mariana Nunes Caldeira - Fazenda do Estado de Sao Paulo - º de ordem: 
07/2011 Vistos. 1. Fls. 316/318: trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida Roberto Ciapina, alegando 
omissão no julgado para declarar a metragem correta do imóvel como sendo 473,93 metros quadrados. Decido. Mantenho a 
sentença combatida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que a parte requerida pretende a análise da prova, o que foi 
feito quando do julgamento. Inviável o reexame do tema sem apontamento dos vícios justificadores da medida, inocorrentes na 
espécie, pois como salienta Theotonio Negrão, em nótula ao art. 535 do CPC, “os embargos de declaração não devem revestir-
se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente 
ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.179, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção 
jurídicoprocessual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do 
julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/223, 155/964)” (CPCLPV, Saraiva, 28ª ed., 
p. 427). Se as conclusões obtidas não são aquelas desejadas pela parte requerida ou se houve, a seu sentir, interpretação 
equivocada dos fatos e de regras legais aplicáveis ao caso, tal questão é de convencimento do julgador, sendo despropositado 
pretender o rejulgamento da questão ou obter a mera complementação dos fundamentos da sentença por via de embargos 
declaratórios. Por tais fundamentos, CONHEÇO DOS EMBARGOS, porém DEIXO DE ACOLHÊ-LOS, pois não vislumbro no 
julgado o vício suscitado pela executada, mantendo hígida a decisão de fls. 309/311. 2. No mais, recebo o(s) recurso(s) de 
fls. 320/327, em ambos os efeitos. 3. Intime(m)-se a parte autora para contrarrazões do recurso interposto. 4. Nada sendo 
requerido, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça- Seção de Direito Privado II (Serviço de Entrada de Autos de Direito 
Privado II - SEJ 2.1.2 - Complexo Judiciário do Ipiranga - sala 44), São Paulo/SP., com as cautelas de estilo e as homenagens 
deste Juízo. Intime-se. - ADV: PATRICIA ULSON ZAPPA LODI (OAB 150264/SP), VINICIUS BUGALHO (OAB 137157/SP), 
FLAVIO CASAROTTO (OAB 134152/SP), RICARDO DE ASSIS MAURÍCIO (OAB 161474/SP), SEBASTIAO ARICEU MORTARI 
(OAB 92802/SP), FLAVIANO DONIZETI RIBEIRO (OAB 148042/SP), LUIS CARLOS ZORDAN (OAB 103086/SP)

Processo 0000058-67.2014.8.26.0404 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Elizane Maria de Jesus Sousa - Fazenda Pública do Município de Orlândia - - Fazenda Pública do Estado de 
São Paulo - Nº de Ordem: 28/2014 Vistos. 1. Recebo o(s) recurso(s) de fls. 128/135, em ambos os efeitos. 2. Intime(m)-se a parte 
autora para contrarrazões do recurso interposto. 3. Afixe-se a tarja vermelha (processo sentenciado - art. 192, inc. VII, Seção 
II, das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça). 4. Após, não sendo apresentado recurso adesivo, remetam-se 
os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, São Paulo/SP., com as cautelas de estilo e as homenagens deste 
Juízo. Intime-se. - ADV: LIGIA PAVANELO MANTOVANI BONFANTE (OAB 297306/SP), DEBORA SAKAMOTO BIDURIN (OAB 
238023/SP), FLAVIO CASAROTTO (OAB 134152/SP)

Processo 0000071-71.2011.8.26.0404 (404.01.2011.000071) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Almir Pereira de Melo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Autos nº 18/2011 Vistos. O executado efetuou o pagamento 
integral, via precatório, com concordância pela parte exequente. Diante do pagamento já realizado, sem que nada mais tenha 
sido requerido, JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no art. 794, inciso I do CPC. Expeça(m)-se o(s) respectivo(s) 
alvará(s). Custas e despesas processuais, isentas as partes, por ser a parte exequente beneficiária da justiça gratuita e a 
autarquia, isenta por disposição legal. Transitando, arquivem-se. P.R. e intimem-se. NT: Dra. Marlei, retirar alvará. - ADV: 
MARLEI MAZOTI RUFINE (OAB 200476/SP), TATIANA MORENO BERNARDI COMIN (OAB 202491/SP)

Processo 0000184-45.1999.8.26.0404 (404.01.1999.000184) - Procedimento Ordinário - Goncalo da Silva - Pedido de 
desarquivamento do feito. Observação: os autos da ação se encontram em cartório para consulta, pelo prazo de 60 dias. 
Decorrido o prazo, serão remetidos ao arquivo. - ADV: MARCELO AUGUSTO MARCATO (OAB 167635/SP)

Processo 0000258-40.2015.8.26.0404 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Gonçalina Vanini Lazari - Nº de Ordem: 
107/2015 Vistos. Defiro os benefícios da gratuidade processual à parte autora [Lei nº 1.060/50]. Anote-se, com colocação de 
tarja. Determino as providências necessárias no sentido de informar o saldo residual do benefício concedido a Cristiano Lazari, 
inscrito no CPF nº 22754412808, RG 43.863.945-5, falecido em 17/10/2014, bem como se o beneficiário possuía dependentes 
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cadastrados. Sem prejuízo, providencie a parte autora a juntada da certidão de óbito do pai do beneficiário, Sr. Lauro Lázari, 
no prazo de 05 dias. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: ADEMILSON DE PAULA 
(OAB 312586/SP)

Processo 0000363-85.2013.8.26.0404 (040.42.0130.000363) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - União - Transline Transportes 
e Serviços Agrícolas Ltda - Nº de Ordem: 1036/2014 Vistos. Fls. 158 e 171: mantenho, por ora, o bloqueio e a penhora incidente 
sobre o veículo de placa KSW-6457 porque, além de noticiada a estranha alienação de bem alienado fiduciariamente em data 
posterior à citação da execução, o veículo foi encontrado, penhorado e depositado nas mãos do representante da empresa 
executada (fls. 144). 2. Expeça-se mandado de avaliação dos bens penhorados que não possuem restrições. Em seguida, 
intime-se as partes e tornem conclusos para a designação de hasta pública. Intime-se. - ADV: LAIS CLAUDIA DE LIMA (OAB 
259629/SP), ADALTO EVANGELISTA (OAB 103700/SP)

Processo 0000388-64.2014.8.26.0404 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- Elza Leite de Moraes Andrade - Sonata Participações e Investimentos Ltda - Vistos. 1. Tendo em vista que a exceção de 
incompetência ajuizada nos autos da execução extrajudicial nº 0000826-27.2013.8.26.0404 foi rejeitada, recebo os embargos 
interpostos. São tempestivos e estão presentes os elementos de admissibilidade. 2. Indefiro o pedido de suspensão da 
execução, uma vez que não estão presentes os requisitos previstos pelo parágrafo 1º, do artigo 739-A, do Código de Processo 
Civil. 3. Certifique-se nos autos principais. 4. Cadastre-se o(a) advogado(a) do(a) embargado(a) constituído(a) nos autos da 
execução, certificando. 5. Nos termos do artigo 740 do Código de Processo Civil, intime-se o(a) embargado(a), via patrono, 
para manifestação, no prazo de quinze dias. Intime-se.(Nota do Cartório: Dr. Roberto manifestar-se) - ADV: JOSE ROBERTO 
MARTINS GARCIA (OAB 21497/SP), ANDREA FELICI VIOTTO (OAB 183027/SP), ROBERTO TIMONER (OAB 156828/SP), 
JOSE ROBERTO PIRAJA RAMOS NOVAES (OAB 146429/SP), FERNANDA GATTI MARCHESI (OAB 287484/SP)

Processo 0000398-45.2013.8.26.0404 (040.42.0130.000398) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título 
- Mementos Comércio de Artigos Esportivos Eireli - Dalponte Calçados do Nordeste - - Banco Bradesco Sa - Vistos. Diante da 
modificação do valor atribuído à causa, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (artigo 257 do CPC), promova a parte 
autora o recolhimento da diferença das custas iniciais devidas, no prazo de trinta dias. Após, conclusos. Intime-se. - ADV: JULIO 
CESAR MASSARO BUCCI (OAB 40100/SP), HUMBERTO LENCIONI GULLO JUNIOR (OAB 130966/SP)

Processo 0000469-47.2013.8.26.0404 (040.42.0130.000469) - Procedimento Ordinário - Seguro - Maria José de Oliveira 
Freitas - Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro DPVAT SA - Nº de Ordem: 124/2013 Vistos. 1. Tendo em vista que não 
houve tempo hábil para intimação das partes da perícia designada (fls. 102), oficie-se ao IMESC solicitando a designação de 
nova data. Intime-se. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), MAURICIO DE OLIVEIRA (OAB 80414/
SP)

Processo 0000642-13.2009.8.26.0404 (404.01.2009.000642) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Joaquim Pereira 
Santos - Nº de Ordem: 206/09 Vistos. 1. Fl. 248: expeça-se alvará em favor do patrono (fl. 230). 2. Após, publique-se o despacho 
de fl. 247. Intime-se. NT: Dra. Fernanda, retirar alvará. - ADV: FERNANDA MARCHIÓ DA SILVA (OAB 154896/SP)

Processo 0000730-75.2014.8.26.0404 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Centro Universitário Claretiano 
- Maria Lúcia Ferreira de Lima Ribeiro - NC: Manifeste-se a parte autora, em 05 dias, informando se houve o cumprimento do 
acordo.(em 10/11/2014 decorreu o prazo para cumprimento do acordo mencionado às fls. 61) - ADV: ANA CAROLINA PEDROSA 
MASSARO (OAB 258029/SP), ANA CLÁUDIA PEREIRA (OAB 201333/SP)

Processo 0000969-79.2014.8.26.0404 - Consignação em Pagamento - Cancelamento de Protesto - Marizayra Lemos - 
NC:Dr. Gabriel, manifeste-se a parte autora, em 05 dias, em termos de prosseguimento do feito.(em 18/11/2014 decorreu o 
prazo de 20 dias do edital e em 10/12/2014 o prazo para a parte requerida apresentar contestação.) - ADV: GABRIEL BENINE 
PEREIRA (OAB 191278/SP)

Processo 0000977-90.2013.8.26.0404 (040.42.0130.000977) - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - Geraldo 
Luciano Paulista Construtora Me - Dr. José Roberto, recolher guia do oficial de justiça no valor de R$ 63,75 para intimação, em 
5 dias. - ADV: JOSE ROBERTO ABRAO FILHO (OAB 145603/SP), LUIS CARLOS ZORDAN (OAB 103086/SP)

Processo 0000978-41.2014.8.26.0404 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.M.M. - M.S.S. - Nº de Ordem: 303/14 Vistos. 1. 
Certifique-se o decurso do prazo (fl. 285). 2. Fls. 288/313 (documentos): ciência à parte ré para manifestação no prazo de dez 
dias. 3. Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas pretendidas a produção, justificando a pertinência, observado o prazo 
de cinco (05) dias. Intime-se. - ADV: THIAGO DA SILVA GALERANI (OAB 292866/SP), EDUARDO DE ALMEIDA SOUSA (OAB 
201689/SP)

Processo 0000992-50.1999.8.26.0404 (404.01.1999.000992) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Sementes Dow 
Agrosciences Ltda - Dileta Cigana Ferreira - Pedido de desarquivamento do feito. Observação: os autos da ação se encontram 
em cartório para consulta, pelo prazo de 60 dias. Decorrido o prazo, serão remetidos ao arquivo. - ADV: MIRIAN GONTIJO 
MOREIRA DA COSTA (OAB 45028/MG), SCHEILA FILIPPIN COLVERO (OAB 43945/RS), GILBERTO CAINO SILVEIRA NETTO 
(OAB 12638/RS)

Processo 0001023-89.2007.8.26.0404 (apensado ao processo 0003101-27.2005.8.26) (404.01.2007.001023) - Embargos 
à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Mércia Fernandes - Cooperativa dos Agricultores da Região de 
Orlândiacarol - Reconsidero a decisão de fls. 542, o que prejudica o agravo retido interposto. Razão assiste à embargante 
quanto à alegação da nulidade da perícia em razão da não intimação de sua realização, como determina o artigo 431-A do CPC. 
De fato, o citado artigo discorre que: “as partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para 
ter início a produção da prova”. Não obstante a expressa determinação legal, observo que o perito não indicou a data para início 
da produção da pericia. Ressalto que a ciência às partes e aos seus assistentes técnicos do início da perícia judicial designada 
tem como fundamento a inserção do princípio do contraditório na sua produção e o cumprimento do devido processo legal. Desta 
feita, a não observância desta disposição legal acarreta na nulidade da prova ocorrida. Neste sentido, a jurisprudência abaixo 
colacionada corrobora o acima descrito: “A ausência de comunicação da parte quanto à data e ao local da realização da perícia 
implica a realização de nova prova pericial (RT 827/287)”. Assim, deverá ser realizada nova prova pericial pelo profissional já 
nomeado, sem custos adicionais, podendo as partes apresentarem quesitos suplementares ou indicarem assistentes técnicos, 
no prazo de cinco dias, devendo o perito indicar previamente a data e o local em que dará início à produção da prova, nos 
termos do artigo 431-A do CPC. Intime-se. - ADV: RICARDO JULIEN LÓES (OAB 84172/MG), JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 
155277/SP), JOSE JORGE MARCUSSI (OAB 17933/SP), NELITON FURTADO DOS SANTOS (OAB 28133/MG)

Processo 0001030-97.2010.8.26.0397 (397.01.2010.001030) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Transline 
Transportes e Serviços Agricolas Ltda - Banco Bradesco Sa - Nº de Ordem: 1761/2010 Vistos. 1. Certifique o trânsito em julgado 
(fls. 182/184). 2. Tendo em vista que o acordo englobou o contrato objeto destes autos, arquivem-se. Intime-se. - ADV: MARIA 
LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP), ADALTO EVANGELISTA (OAB 103700/SP), TATIANA TREVISAN SILVA (OAB 190798/SP), 
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP)
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Processo 0001059-87.2014.8.26.0404 - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário - Coocrelivre - Cooperativa de 
Crédito de Livre Admissão da Região de Orlândia - José Etore Albino Sanches - Nº de Ordem: 332/2014 Vistos. 1. Considerando 
que o devedor contraiu com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, ocorrendo novação entre as partes 
(Cédula de Crédito Bancário de Confissão de Dívida à fl. 38/40), julgo extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do 
artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil (carência superveniente falta de interesse de agir). 2. Custas já recolhidas. 3. 
Honorários advocatícios na forma convencionada. P.R. e intimem-se.(Nota do Cartório: preparo R$106,25 CM. até janeiro/2015 
- 1 volume)) - ADV: ANDRÉA GRANVILE GARDUSSI (OAB 161059/SP)

Processo 0001272-98.2011.8.26.0404 (404.01.2011.001272) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral 
- Osvaldo Lissi - Companhia Telecomunicações do Brasil Central Ctbc - Vistos. 1. Fls. 282/283: trata-se de embargos de 
declaração opostos pela parte autora apontando erro material de digitação quando constou ‘00%’ o percentual devido a 
honorários advocatícios. Decido. De fato, houve erro material, o qual corrijo para constar o seguinte: “Afora isto, em vista de 
sua sucumbência, condeno-a, ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios 
da parte adversa os quais, nos termos do artigo 20, §3º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atualizado 
da condenação.” De resto, permanece a sentença tal como prolatada. P.R. e intime-se. - ADV: GUSTAVO LAMONATO CLARO 
(OAB 154942/SP), MARCELO AUGUSTO DA SILVEIRA (OAB 135562/SP), GUSTAVO MARTINIANO BASSO (OAB 206244/SP)

Processo 0001388-70.2012.8.26.0404 (404.01.2012.001388) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Nairan 
Lopes Bezerra Epp - Matheus da Silva Leguri - Nota de Cartório: Dr. Hugo, manifestar (decorreu o prazo de sobrestamento do 
feito) - ADV: HUGO AMORIM CÔRTES (OAB 312847/SP)

Processo 0001474-41.2012.8.26.0404 (404.01.2012.001474) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco 
Sa - Silva & Delefrati Transportadora Ltda - não foi apresentada a conta exequenda atualizada para pesquisa do Bacenjud (Dra. 
Gisele providenciar)* - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP), DECIO HENRY ALVES (OAB 205860/SP), 
GISELE ANTUNES MARQUES (OAB 229243/SP)

Processo 0001474-41.2012.8.26.0404/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Rodrigo 
Victorazzo Halak - Silva & Delefrati Transportadora Ltda - Rodrigo Victorazzo Halak e outros - decorreu o prazo para pagamento 
( em 09/09/14). Intimação da executada na pessoa dos defensores constituídos (Dr. Rodrigo manifestar-se em cinco dias para 
prosseguimento)* - ADV: DECIO HENRY ALVES (OAB 205860/SP), RODRIGO VICTORAZZO HALAK (OAB 122712/SP)

Processo 0001504-81.2009.8.26.0404 (404.01.2009.001504) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Graziella Rubert - 
Ytamar Antônio da Silva - NC: Manifeste-se a parte requerida, em 05 dias.(decorrido o prazo da intimação de fls. 172, a parte 
autora não se manifestou providenciando as cópias originais ou autenticadas) - ADV: MARCO AURELIO VANZOLIN (OAB 
230543/SP), GUSTAVO LAMONATO CLARO (OAB 154942/SP)

Processo 0001526-03.2013.8.26.0404 (040.42.0130.001526) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Angelo & Moretti 
Supermercado Ltda - F Rodrigues Comércio de Veículos Ltda Me - Nº de Ordem: 409/2013 Vistos. 1. Reconsidero o despacho 
de fls. 77. Não há alegação de prescrição, mas de fraude à execução. 2. Muito embora o acordo tenha sido proposto por 
advogado em nome da empresa executada, nos autos não houve regularização da sua representação processual. Assim, intime-
se a empresa executada, por meio de seu advogado, para regularizar sua representação processual nos autos com a juntada 
da procuração e dos atos constitutivos da empresa, sob pena de ineficácia do acordo e da incidência dos efeitos da revelia. 3. 
Por ora, não há como reconhecer a sucessão de empresas, porque aquela relacionada às fls. 72 reflete empresário individual 
no ramo de lanchonete posteriormente alterado para comércio de veículos, tendo como proprietário apenas Diego Rodrigues. 
Por sua vez, a citação da ré nos autos foi recebida pela pessoa de Edir, que sequer consta como sócio da empresa executada. 
4. Cumprido ou não o item 02, intime-se a parte exequente e tornem conclusos. Intime-se.(Nota do Cartório: Dr. Daniel atender) 
- ADV: ALLANA MARA FUDIMURA PIOVANI (OAB 337515/SP), DANIEL MURICI ORLANDINI MÁXIMO (OAB 217139/SP), 
ADEMILSON DE PAULA (OAB 312586/SP)

Processo 0001561-46.2002.8.26.0404 (404.01.2002.001561) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria 
Concebida Ferreira da Silva - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Nº de Ordem: 2028/2002 Vistos. 1. Recebo o(s) recurso(s) 
de fls. 239/247, em ambos os efeitos. 2. Intime(m)-se a parte requerida para contrarrazões do recurso interposto. 3. Afixe-se a 
tarja vermelha (processo sentenciado - art. 192, inc. VII, Seção II, das Normas de Serviços da Corregedoria Geral da Justiça). 
4. Após, não sendo apresentado recurso adesivo, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, São 
Paulo/SP., com as cautelas de estilo e as homenagens deste Juízo. Intime-se. - ADV: MARIA HELENA TAZINAFO (OAB 101909/
SP), JOSÉ CARLOS VICENTE (OAB 190969/SP), MARIA DE LOURDES BARQUET VICENTE (OAB 65205/SP)

Processo 0001815-19.2002.8.26.0404 (404.01.2002.001815) - Procedimento Ordinário - Miguel Albertin - Nº de Ordem: 
237/2002 Vistos. 1. Fl.166: expeça-se alvará em favor do patrono (fl. 165). 2. Após, aguarde-se o pagamento do principal (fl. 
164). Intime-se. NT: Dra. Divina, retirar alvará. - ADV: DIVINA LEIDE CAMARGO PAULA (OAB 127831/SP)

Processo 0001902-72.2002.8.26.0404 (404.01.2002.001902) - Separação Consensual - Dissolução - K.M.B.S. e outro - 
Pedido de desarquivamento do feito. Observação: os autos da ação se encontram em cartório para consulta, pelo prazo de 60 
dias. Decorrido o prazo, serão remetidos ao arquivo. - ADV: JANAINA ANTONIO EVANGELISTA CASTALDINI (OAB 171792/SP), 
FERNANDA TRITTO ARAUJO DE OLIVEIRA (OAB 221198/SP)

Processo 0001962-69.2007.8.26.0404/01 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade 
de Bens - Paulo José Gouvêa Júnior - Produtos Alimenticios Orlandia Sa Com e Industria - Nº de Ordem: 243/2007, apenso aos 
autos nº 2111/99 Vistos. Fls 732/736: para a providência, providencie a parte exequente e/ou requerente o recolhimento da taxa 
correspondente (Guia do Fundo de Despesas do TJSP ‘FEDTJ’ código 434-1 ‘Impressão de Informações do Sistema R$ 12,20 
por CPF ou CNPJ). Intime-se. - ADV: PAULO JOSÉ GOUVÊA JUNIOR (OAB 64236/MG), GILBERTO MASSARO (OAB 28235/
SP)

Processo 0002071-15.2009.8.26.0404 (404.01.2009.002071) - Monitória - Contratos Bancários - B. - N.A.C. - Nº de Ordem: 
685/2009 Vistos. 1. Cumpra a parte autora, na íntegra, a decisão de fl. 242, no prazo de vinte dias. 2. Na inércia, arquivem-se 
os autos, aguardando provocação da parte interessada. .Intime-se. - ADV: ADALTO EVANGELISTA (OAB 103700/SP), MARINA 
EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0002208-21.2014.8.26.0404 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.C.S.T. - E.T.N. 
- Controle nº 719/14 Vistos INTIME(M)-SE a(s) pessoa(s) acima indicada(s) para que se manifeste acerca da justificativa 
apresentada pelo executado às fls. 22/24, especialmente sobre os comprovantes de depósitos de fls. 27/32, devendo para tanto 
contatar o advogado Dr. Sebastião. Prazo de 05 dias. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MURILLO CÉSAR BETARELLI LEITE (OAB 198550/SP), SEBASTIAO ARICEU 
MORTARI (OAB 92802/SP)

Processo 0002415-20.2014.8.26.0404 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Mario Roberto Transportadora 
Revendedora de Óleo Diesel Ltda - Empresa Transportadora de Cargas Anhanguera Ltda - *NC: Dr. Plínio, manifeste-se a parte 
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autora, em 05 dias, em termos de prosseguimento do feito.(que decorrido o prazo do acordo de fls. 57, não houve comprovação 
do cumprimento nos autos) - ADV: ADALTO EVANGELISTA (OAB 103700/SP), PLINIO MARCUS FIGUEIREDO DE ANDRADE 
(OAB 229173/SP)

Processo 0002515-43.2012.8.26.0404 (404.01.2012.002515) - Monitória - Duplicata - Cooperativa dos Agricultores da 
Região de Orlândia Carol - Nº de Ordem: 651/2012 Vistos. 1. Fls. 158: Defiro. Desentranhe-se a carta precatória de fls. 144/149, 
aditando-a para integral cumprimento no endereço indicado e instruindo-a inclusive com cópia de fls. 158. 2. A parte autora 
deverá comprovar a distribuição no prazo de 10 dias. Intime-se.(Dr. Alexandre retirar precatoria capeada) - ADV: ALEXANDRE 
DE ANDRADE CRISTOVÃO (OAB 306689/SP), LUCAS GONÇALVES MESQUITA (OAB 268095/SP), ABRAHAO ISSA NETO 
(OAB 83286/SP)

Processo 0002540-85.2014.8.26.0404 - Divórcio Consensual - Dissolução - A.R.E. - - M.D.G.E. - Retirar mandado de 
averbação (Dr. Armando)* - ADV: JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO (OAB 179156/SP), ARMANDO AUGUSTO 
SCANAVEZ (OAB 60388/SP)

Processo 0002588-78.2013.8.26.0404 (040.42.0130.002588) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Evandro César Rodrigues - Marco Antônio da Silva - Nº de Ordem: 694/2013 Vistos. Esclareçam as partes se possuem interesse 
na produção de mais alguma prova, justificando a pertinência, sob pena de indeferimento. Intime-se. - ADV: MARÇAL EDIR 
RODRIGUES JUNIOR (OAB 247772/SP)

Processo 0002680-90.2012.8.26.0404 (404.01.2012.002680) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - J.L.A. - - K.C.A. - - L.L.A. - J.A. - Fls 178/180 - Mensagem eletrônica (e-mail) do Juízo Deprecado comunicando 
que a Carta Precatória distribuída sob o nº 0010234-85.2014.8.26.0152 foi cumprida negativa, conforme certidão do Sr. Oficial 
de Justiça anexa. Entretanto, será realizada nova diligência. Ciência ao exequente. - ADV: MARIA JULIA VICARI ALVES (OAB 
229136/SP), CARMEN MASTRACOUZO (OAB 91553/SP)

Processo 0002731-33.2014.8.26.0404 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- Renato Bianqui - Sônia Aparecida Barbosa Serveli - Nº de Ordem: 895/2014 Vistos. 1. Houve a desocupação do imóvel 
(fl. 109/110). 2. Diante da possibilidade de composição em relação aos aluguéis não pagos e encargos locatícios, designo 
audiência de conciliação designada para o DIA 20 DE MARÇO DE 2015, ÀS 13H30 a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Orlândia, situado à AVENIDA 02, Nº 757, CENTRO, ORLÂNDIA - SP. 3. Os 
patronos das partes deverão providenciar o comparecimento de seu constituinte à audiência, independentemente de intimação, 
ou preposto com poderes para transigir, munidos de proposta de acordo. 4. Deverá a parte autora trazer memória de cálculo 
pormenorizada do débito e o valor devido junto à Prefeitura Municipal de Orlândia, a serem apresentados em audiência. Intime-
se. - ADV: MARINA BAGGINI CARVALHO (OAB 313110/SP), THIAGO DA SILVA GALERANI (OAB 292866/SP)

Processo 0002843-36.2013.8.26.0404 (040.42.0130.002843) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - A.L.C.S. - expedido mandado de prisão* - ADV: GISELE APARECIDA PIRONTE DE ANDRADE (OAB 190657/SP)

Processo 0002859-58.2011.8.26.0404 (404.01.2011.002859) - Retificação de Registro de Imóvel - Registro de Imóveis - 
Município de Orlândia - NC: Dr. Flaviano, retirar os documentos de fls 65/74 e 209/241.(até a presente data o Dr. Flaviano 
não retirou os documentos desentranhados que se encontram na contracapa dos autos.) - ADV: FLAVIO CASAROTTO (OAB 
134152/SP), FLAVIANO DONIZETI RIBEIRO (OAB 148042/SP)

Processo 0002918-75.2013.8.26.0404 (040.42.0130.002918) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
A.C.C. - M.A.B. - Nº de Ordem: 801/2013 Vistos. Esclareçam as partes se possuem interesse na produção de mais alguma 
prova, justificando a pertinência, sob pena de indeferimento. Intime-se. - ADV: ANA CAROLINA PEDROSA MASSARO (OAB 
258029/SP), SEBASTIAO ARICEU MORTARI (OAB 92802/SP)

Processo 0003004-46.2013.8.26.0404 (040.42.0130.003004) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Multi 
Brasil Franqueadora e Participações Ltda e outro - NC: Dra. Katia, manifeste-se a parte autora, em 05 dias, em termos de 
prosseguimento do feito.(em 19/11/2014 decorreu o prazo de 20 dias do edital e em 04/12/2014 o prazo de 15 dias para a parte 
requerida apresentar contestação). - ADV: KATIA TEIXEIRA VIEGAS (OAB 321448/SP), SUSETE GOMES (OAB 163760/SP)

Processo 0003074-29.2014.8.26.0404 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Mário Mantuan - Companhia Mogiana de 
Óleos e Vegetais em Falência - Nº de Ordem: 1008/2014 Vistos. 1. Por se tratar de documento indispensável à propositura da 
presente ação (artigo 283 do Código de Processo Civil), providencie o autor, no prazo de 10 dias, a juntada do contrato que 
comprove o vínculo jurídico com a Massa Falida COMOVE, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 284, 
parágrafo único, do mesmo diploma legal. O documento de fl. 09 não se presta a comprovar que o negócio jurídico entre o Sr. 
Waldir Petrucci e a Companhia Comove existiu. O documento é apenas autorização dada para retirada do produto supostamente 
armazenado na sede da Companhia. Deve o autor comprovar com documento hábil que a transação do Sr. Waldir e a Massa 
Falida. 4. Após, ao MP e tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: EDUARDO DE ALMEIDA SOUSA (OAB 201689/SP)

Processo 0003084-59.2003.8.26.0404 (404.01.2003.003084) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Luiz Antonio Roberto - Crisbom Indde Laticinios 
Ltdaepp e outros - Rosimeire Aparecida Felipusso Vieira - Tatiana Batista do Amaral e outro - Nº de Ordem: 1970/2003 Vistos. 
Devolva-se a carta precatória para integral cumprimento salientando tratar-se de diligência do juízo. Certifique a serventia a 
tempestividade dos embargos opostos porquanto a decisão guerreada foi proferida em agosto de 2014 e os autos vieram à 
conclusão apenas nesta data. Se tempestivos, abra-se vista à síndica da massa falida sobre o pedido de ineficácia da alienação 
do imóvel referido e também sobre a manifestação e documentos juntados pela empresa Frutap às fls. 1141/1144. Após, ao 
Ministério Público e retornem conclusos. Intime-se.( Nota de cartorio: Fls. 1251 os embargos são tempestivos (prazo final: 
10/11/14) visto que o prazo foi reaberto às fls. 1234; Dra. Rosemeire manifeste-se em dez dias) - ADV: KAROLINA GONÇALVES 
(OAB 195552/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), VINICIUS BUGALHO (OAB 137157/SP), JULIO 
CESAR MASSARO BUCCI (OAB 40100/SP), ELIAS GONCALVES (OAB 52426/SP), DOMINGOS ASSAD STOCCO (OAB 79539/
SP), ROSIMEIRE APARECIDA FELIPUSSO VIEIRA CANUTO (OAB 280378/SP)

Processo 0003122-85.2014.8.26.0404 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - Osmar Antoniassi - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Nº de Ordem: 1022/2014 Vistos. 1. Intime(m)-se a parte autora, via patrono, para 
dar(em) andamento ao feito, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de extinção [artigo 267, parágrafo 1º do Código de 
Processo Civil]. Intime-se. - ADV: MILENA CRISTINA COSTA DE SOUSA (OAB 262123/SP)

Processo 0003300-49.2005.8.26.0404 (404.01.2005.003300) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Tiago 
Camargo Luiz - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Autos nº 3531/2005 Vistos. O executado efetuou o pagamento integral, 
via precatório, com concordância pela parte exequente. Diante do pagamento já realizado, sem que nada mais tenha sido 
requerido, JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no art. 794, inciso I do CPC. Expeça(m)-se o(s) respectivo(s) alvará(s). 
Custas e despesas processuais, isentas as partes, por ser a parte exequente beneficiária da justiça gratuita e a autarquia, isenta 
por disposição legal. Transitando, arquivem-se. P.R. e intimem-se. NT: Dra. Zélia, retirar alvará. - ADV: FABIANA BUCCI BIAGINI 
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(OAB 99886/SP), ZÉLIA DA SILVA FOGAÇA LOURENÇO (OAB 159340/SP)
Processo 0003321-44.2013.8.26.0404 (040.42.0130.003321) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Manoel 

Rosa da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Cite-se o requerido com as cautelas de estilo e advertências de 
praxe, especialmente, sobre o prazo para o oferecimento de defesa e as penalidades pela inércia processual. - ADV: HILARIO 
BOCCHI JUNIOR (OAB 90916/SP), ROSA MARIA BOCCHI (OAB 135967/SP)

Processo 0003475-96.2012.8.26.0404 (404.01.2012.003475) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Gomes Comércio de Produtos de Perfumaria e Cosméticos Ltda Me - Marcia Navarro Itu Me - - Banco Santander (Brasil) S/A - Nº 
de Ordem: 152/2013 Vistos. 1. Reitere-se a intimação de fl. 81 ao patrono da autora, Dr. Rodrigo, para que informe se continuará 
com o processo em relação à correquerida Márcia, bem como se houve o depósito referente ao acordo de fl. 79. 2. Prazo de 
cinco dias. 3. Após, conclusos. Intime-se.(Nota do Cartório: Dr. Rodrigo atender) - ADV: RODRIGO CALDANA CAMARGO (OAB 
282710/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0003785-34.2014.8.26.0404 (apensado ao processo 0001460-86.2014.8.26) (processo principal 0001460-
86.2014.8.26) - Exceção de Incompetência - Andreia Regina Dannas - Fernanda de Paula Parreira Sampaio Transportes Me - Por 
tais fundamentos e considerando o mais que dos autos consta, REJEITO A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA OPOSTA, ficando 
a excipiente condenado nas custas processuais referente ao incidente. Oportunamente, certifique-se nos autos principais, 
prosseguindo-se lá. Publique-se. Intimem-se. - ADV: NELIANE PEREIRA DO CARMO (OAB 345123/SP), JOSE ROBERTO 
ABRAO FILHO (OAB 145603/SP)

Processo 0003838-15.2014.8.26.0404 - Inventário - Inventário e Partilha - Miralda Alves de Mendonça - - Elienai Alves de 
Souza Lazaroni - - Edmilson da Costa Lazaroni - - Siloé Alves de Souza - - Susette Alves de Souza - - Josuel José de Souza - - 
Silena Alves de Souza - - Suzy Alves de Sousa Baldine - - Aparecido Baldine - - Washington Alves de Souza - - Ivone Aparecida 
Viale Souza - - Sueli Alves de Souza Campaci - - Maurício Campaci - - Silvana Alves de Souza - - Geruza Alves de Souza - José 
Alves de Souza - Nº de Ordem: 1298/2014 Vistos. 1. Cumpra a serventia o disposto no Artigo 167, parágrafo 3º, incisos “I” e “II” 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça: ‘Ao advogado que não restituir os autos no prazo legal, e só o fizer 
depois de intimado: I - não será mais permitida a vista fora do cartório até o encerramento do processo.’ 2. Anote-se para que 
não seja aberta vista dos autos fora do cartório. 3. Para prosseguimento, intime-se a inventariante para atendimento na íntegra 
da decisão de fls. 65 (itens 3, 5 e 10). Intime-se.(Nota do Cartório: Dr. Reanto atender) - ADV: RENATO PEREIRA NASCIMENTO 
(OAB 248923/SP)

Processo 0003895-33.2014.8.26.0404 (apensado ao processo 0002570-23.2014.8.26) (processo principal 0002570-
23.2014.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Indenização por Dano Moral - Helena Regina Dinardo Serveli - Marlon 
Rogerio Zucchermaglio - Nº de Ordem: 840/2014 - apenso Vistos. Fl. 18-verso: Defiro o prazo de dez dias para atendimento da 
decisão de fl. 18 pelo patrono da parte impugnada. Intime-se. - ADV: DANIEL MURICI ORLANDINI MÁXIMO (OAB 217139/SP), 
ANDRÉA GRANVILE GARDUSSI (OAB 161059/SP)

Processo 0004052-11.2011.8.26.0404 (404.01.2011.004052) - Alvará Judicial - Marilda Miele Issy e outro - NC:Dr. Ronaldo, 
manifeste-se a parte autora, em 05 dias, em termos de prosseguimento do feito.(decorreu o prazo de sobrestamento do feito em 
10/12/2014.) - ADV: RONALDO FUNCK THOMAZ (OAB 161166/SP)

Processo 0004266-94.2014.8.26.0404 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamentos S/A - Kip Cullers do Brasil Ltda - Nº de Ordem: 1457/2014 Vistos. 1. Fls. retro: defiro a consulta via INFOJUD, 
BACENJUD e SIEl (endereço da parte ré). 2. Providencie a parte requerente o recolhimento da taxa correspondente (Guia do 
Fundo de Despesas do TJSP ‘FEDTJ’ código 434-1 ‘Impressão de Informações do Sistema INFOJUD R$ 12,20 por CPF ou 
CNPJ, e por consulta). 3. O Renajud não permite consulta de endereço. Intime-se. - ADV: THATIANA ROMANO CAMARGO 
OKUSU (OAB 286365/SP)

Processo 0004268-64.2014.8.26.0404 - Interdição - Tutela e Curatela - M.D.S. - Autos nº 1458/2014 Vistos. Defiro os 
benefícios da gratuidade processual à parte autora. Anote-se. 2. Para interrogatório do interditando(a) designo o dia 25 de 
fevereiro de 2015, às 16 horas. 3. Cite-se e intime-se o(a) interditando(a)-requerida(o). O prazo para impugnação ao pedido é 
de 05 (cinco) dias contados da data da juntada deste mandado, intimando a(o) interditanda(o). 4. Providencie a parte autora a 
juntada da certidão de casamento para comprovação do vínculo conjugal. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intimem-se as partes. - ADV: MARINA BAGGINI CARVALHO (OAB 313110/SP)

Processo 0004368-19.2014.8.26.0404 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Daycoval 
S.A. - Artur de Oliveira Archangelo - Nº de Ordem: 1487/2014 Vistos. Esclareça a parte autora a competência do Juízo, uma vez 
que o requerido é domiciliado na cidade de Guapiara-SP ou se pretende a remessa ou a extinção pela desistência. Intime-se. - 
ADV: MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)

Processo 0004445-67.2010.8.26.0404 (apensado ao processo 0000007-52.1997.8.26) (404.01.2010.004445) - Embargos 
de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Maria Helena Cordeiro de Castro - Banco do Brasil 
Sa - Jose Jorge Marcussi - Nº de Ordem: 1433/2010 Vistos. 1. Fls. 160/211: Ciência à parte requerida.(Dr. Renato manifestar-se) 
2. Oficie-se à Caixa Econômica Federal conforme determinado às fls. 159vº. 3. Com a resposta intimem-se as partes e tornem 
conclusos. Intime-se.(Nota de cartório: Certifico e dou fé que o r.despacho de fls. 159/vº foi proferido nos autos principais ( 
fls.507/vº)) conforme esclarecido no primeiro parágrafo. O ofício determinado foi expedido (nos principais às fls.508) e atendido 
(v. Certidão de fls. 511).Drs. manifestem-se nos autos principais em cinco dias) - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO 
(OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), ARMANDO AUGUSTO SCANAVEZ (OAB 60388/SP), 
JOSE JORGE MARCUSSI (OAB 17933/SP)

Processo 0004495-54.2014.8.26.0404 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Leontino Pereira Neves - Município de Orlândia - - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Fls 51/55 e 
fls 57/70 - Contestação apresentada pelos requeridos. Manifeste-se a parte autora, no prazo de dez (10) dias, o que achar de 
direito , visando regular andamento do feito. - ADV: RODOLFO CHIQUINI DA SILVA (OAB 300537/SP)

Processo 0004529-97.2012.8.26.0404 (404.01.2012.004529) - Inventário - Inventário e Partilha - Daniela Barrela - Arilda 
Aparecida Pinto - Nº de Ordem: 1197/2012 Vistos. 1. Fls. 104/117: Defiro a expedição de alvará para levantamento da quantia 
de R$ 7.047,87 para pagamento do débito apontado às fls. 105, diante da manifestação favorável do Ministério Público de fls. 
118, mediante comprovação nos autos pela inventariante. 2. Após, intime-se a inventariante para apresentação do plano de 
partilha, no prazo de 10 dias. 3. Na sequência, intime-se a interessada “Arilda” (fls. 85/86) e o Ministério Público e tornem os 
autos conclusos. Intime-se. Dr. Sebastião, retirar alvará. - ADV: LUCIANO RODRIGUES JAMEL (OAB 185297/SP), SEBASTIAO 
ARICEU MORTARI (OAB 92802/SP)

Processo 0004540-58.2014.8.26.0404 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.B.L.M. - F.A.S.M. 
- Nº de Ordem: 1549/2014 Vistos. 1. Fls. 27vº: Diante da concordância do Ministério Público, oficie-se para desconto dos 
alimentos junto ao benefício do executado. 2. Fls. 28 (cota ministerial): Manifeste-se a parte exequente, no prazo de 05 dias. 
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Intime-se.(Dra. Cinthia manifeste-se) - ADV: JANAINA ANTONIO EVANGELISTA CASTALDINI (OAB 171792/SP), CINTHIA DE 
OLIVEIRA CARVALHO (OAB 144048/SP)

Processo 0004569-84.2009.8.26.0404 (404.01.2009.004569) - Usucapião - Propriedade - A Alves Saindústria e Comércio - 
Nota de Cartório: Dr. José Jorge, manifestar (decorreu o prazo de sobrestamento do feito) - ADV: DANIELA BALAN CAMELO DA 
COSTA (OAB 167721/SP), JOSE JORGE MARCUSSI (OAB 17933/SP)

Processo 0004598-61.2014.8.26.0404 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Margareth Victorio - Nº de Ordem: 
1572/2014 Vistos. 1. Compulsando os autos, constatei que ocorreu erro na numeração a partir de fls. 09 dos autos. Providencie 
a serventia a correção de acordo com as Normas da Corregedoria Geral de Justiça. 2. Cumpra-se (fls. 09, item 4). (Nota de 
Cartório: Certifico e dou fé que revendo o r.despacho de fls. 09 verifiquei: item 4: falta CPA bem como a representação e 
documentos dos outros herdeiros ( se forem representados pelo mesmo defensor); item 5: falta certidão estadual; item 7: ainda 
não informado o recolhimento dos impostos; item 8: certidões não apresentadas; item 10: não cumprido. Os demais itens estão 
conformes. ; Dr. Bessa providenciar itens faltantes no prazo de trinta dias) - ADV: FRANCISCO GENÉSIO BESSA DE CASTRO 
(OAB 195646/SP)

Processo 0004607-23.2014.8.26.0404 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.R. - - J.D.O.R. - C.A.S.O.R. - - J.M.R. - Fls 32 
- Mensagem eletrônica do Juízo Deprecado comunicando que a Precatória foi distribuída em 23/01/2015 e foi registrada sob o nº 
0000961-13.2015.8.26.0196. Ciência às partes. - ADV: FERNANDA MARCHIÓ DA SILVA (OAB 154896/SP)

Processo 0004636-44.2012.8.26.0404 (404.01.2012.004636) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - 
Adelina dos Santos Lacerda - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Nº de Ordem: 1228/2012 Vistos. 1. Fls. Fls. 191/200: 
Manifeste-se a parte autora, no prazo de 05 dias. Intime-se. - ADV: FABIANA BUCCI BIAGINI (OAB 99886/SP)

Processo 0004698-16.2014.8.26.0404 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pan S/A 
- Valdeci Santos da Silva - Nº de Ordem: 1600/2014 Vistos. 1. Esclareça a parte autora a competência do Juízo, uma vez que o 
requerido é domiciliado na cidade de Ribeirão Preto e São Joaquim da Barra-SP, declinando, se o caso, para onde pretende a 
remessa do processo ou sua extinção pela desistência. 2. Após, conclusos. Intime-se. - ADV: THATIANA ROMANO CAMARGO 
OKUSU (OAB 286365/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP)

Processo 0004743-20.2014.8.26.0404 (apensado ao processo 3000404-98.2013.8.26) (processo principal 3000404-
98.2013.8.26) - Exceção de Incompetência - José Luís Martins - César Luís Mendonça - Assim sendo, a incompetência deste 
juízo é clara. Isto posto, ACOLHO a presente exceção de incompetência e determino a remessa dos autos à comarca de 
Nuporanga/SP, com baixa na distribuiçao. Int. - ADV: DANIEL FERNANDO PAZETO (OAB 226527/SP), CÉSAR WALTER 
RODRIGUES (OAB 195504/SP)

Processo 0004760-95.2010.8.26.0404 (404.01.2010.004760) - Execução de Alimentos - Alimentos - N.C.P. - Autos nº 
1528/2010 Vistos etc. INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)(s) a dar(em) regular andamento ao feito no prazo de 05 dias, sob pena de 
remessa dos autos ao arquivo. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da 
Lei. Intime-se. - ADV: RODRIGO CALDANA CAMARGO (OAB 282710/SP)

Processo 0004917-29.2014.8.26.0404 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 
Helio de Oliveira Siena - Sílvio Rogério de Araújo Coelho - Helio de Oliveira Siena - º de ordem: 1675/2014 Vistos. 1. Fls. 09/12: 
trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, alegando contradição no julgado ao indeferir a petição inicial, pois 
deve prosseguir como impugnação. Decido. Mantenho a sentença combatida pelos seus próprios fundamentos, uma vez que a 
parte embargante ajuizou embargos à execução, atribuindo, inclusive, valor da causa, conforme petição. Ademais, inviável o 
reexame do tema sem apontamento dos vícios justificadores da medida, inocorrentes na espécie, pois como salienta Theotonio 
Negrão, em nótula ao art. 535 do CPC, “os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior 
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão 
(RTJ 89/548, 94/1.179, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídicoprocessual dessa modalidade 
de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a 
desconstituição do ato decisório” (RTJ 154/223, 155/964)” (CPCLPV, Saraiva, 28ª ed., p. 427). Se as conclusões obtidas não 
são aquelas desejadas pela parte ou se houve, a seu sentir, interpretação equivocada dos fatos e de regras legais aplicáveis 
ao caso, tal questão é de convencimento do julgador, sendo despropositado pretender o rejulgamento da questão ou obter a 
mera complementação dos fundamentos da sentença por via de embargos declaratórios. Por tais fundamentos, CONHEÇO DOS 
EMBARGOS, porém DEIXO DE ACOLHÊ-LOS, pois não vislumbro no julgado o vício suscitado pela executada, mantendo hígida 
a decisão de fls.07. Intime-se. - ADV: HELIO DE OLIVEIRA SIENA (OAB 31733/SP), OVIDIO DE PAULA JUNIOR (OAB 100487/
SP)

Processo 0005246-90.2004.8.26.0404 (404.01.2004.005246) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Produto Rural 
- Cooperativa dos Agricultores da Regiao de Orlandiacarol - Julio Baltazar Franca e outro - NC:Dr. Júlio, manifeste-se a parte 
autora, em 05 dias, em termos de prosseguimento do feito.(em 10/12/2014 decorreu o prazo do acordo realizado nos autos 
nº 3366/2004 englobando estes autos) - ADV: JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 155277/SP), JOSE JORGE MARCUSSI (OAB 
17933/SP), BITTENCOURT LEON DENIS DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 314073/SP), PAULO LEONARDO VILELA CARDOSO 
(OAB 80151/MG)

Processo 0005257-41.2012.8.26.0404 (404.01.2012.005257) - Inventário - Inventário e Partilha - Jair Feliciano Leite Júnior - 
Fls.122: 2- Intime-se o inventariante para apresentação do auto de esboço e partilha, no prazo de 10 dias. ( Dr. Luciano) - ADV: 
LUCIANO RODRIGUES JAMEL (OAB 185297/SP)

Processo 0005309-66.2014.8.26.0404 - Procedimento Ordinário - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 
- R.M. - R.M. - - M.M.Z. - Vistos. Sob pena de cancelamento da distribuição do feito (artigo 257 do CPC), promova a parte autora 
o recolhimento das custas iniciais devidas. Após, conclusos. Intime-se. - ADV: FRANCISCO GENÉSIO BESSA DE CASTRO 
(OAB 195646/SP)

Processo 0005352-03.2014.8.26.0404 (apensado ao processo 0003778-47.2011.8.26) - Embargos à Execução - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Antônio Vieira dos Santos - - 
Rita Helena Ibanha dos Santos - Nº de Ordem: 1839/2014, apenso aos autos nº 1022/2011 Vistos. 1. Recebo os embargos 
apresentados pelo INSS, com efeito suspensivo,(art. 739-A, § 3º do CPC), somente com relação a parte controvertida. 2 Intime-
se a parte contrária para impugnação, em dez dias. (art. 740 do CPC). Intime-se.(Nota do Cartório: Dr. Ricardo impugnar) - ADV: 
LIZANDRA LEITE BARBOSA MARIANO (OAB 172115/SP), RICARDO ARAUJO DOS SANTOS (OAB 195601/SP)

Processo 0005450-37.2004.8.26.0404 (404.01.2004.005450) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - 
Cooperativa dos Agricultores da Regiao de Orlandiacarol - Moacir Costa de Faria - Nº de Ordem: 3408/2004 Vistos. 1. Diante da 
inércia da parte exequente (fls. 374), aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: SANDRA TERESINHA GOUVÊA DE 
ASSIS (OAB 63536/MG), JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 155277/SP), JOSE JORGE MARCUSSI (OAB 17933/SP)

Processo 0005551-93.2012.8.26.0404 (apensado ao processo 0001309-48.1999.8.26) (processo principal 0001309-
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48.1999.8.26) (404.01.1999.001309/2) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Leandro e 
Leonardo Empreendimentos e Participações Ltda - Clarisse Oliveira Beccheri - Autos nº 1154/1999 - incidentes 1 e 2 Vistos. 1. 
HOMOLOGO, por sentença, o acordo de fls. 657/658 (valor referente a sucumbência) e de fls. 659/661 (valor principal) a que 
chegaram as partes, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, resolvendo o mérito nos termos do artigo 269, inciso 
III, do Código de Processo Civil, aguardando-se o integral cumprimento do acordo para a extinção definitiva, ficando suspenso o 
processamento da execução (artigo 265, inciso I e artigo 792, ambos do Código de Processo Civil). 2. Custas na forma pactuada 
pelas partes. 3. Honorários advocatícios na forma pactuada. 4. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito 
em julgado. 5. Expeça-se guia de levantamento dos valores depositados nas quantias informadas em favor da parte exequente, 
conforme pactuado pelas partes (itens 1 e 6 de fl. 657; item 2, de fls. 661/660). P.R.I. e Cumpra-se. - ADV: NADIA INTAKLI 
GIFFONI (OAB 101113/SP), VINICIUS BUGALHO (OAB 137157/SP), ANIBAL FROES COELHO (OAB 139277/SP)

Processo 0005561-55.2003.8.26.0404 (404.01.2003.005561) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos - 
Alcedy Rocha Gouveia Marioto - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Nº de Ordem: 3581/2003 Vistos. 1. Declaro encerrada 
a instrução. 2. Concedo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, para apresentação de memoriais, iniciando-se pelo(a)(s) 
requerente. 3. Depois, conclusos Intime-se. - ADV: LUIZ EUGENIO MARQUES DE SOUZA (OAB 120906/SP), LUCIANO JOSÉ 
RIBEIRO (OAB 165021/SP), JOÃO LUIS MENDONÇA SCANAVEZ (OAB 197097/SP), JOSÉ EDUARDO MARCHIÓ DA SILVA 
(OAB 212766/SP), FABIANA BUCCI BIAGINI (OAB 99886/SP)

Processo 0005622-27.2014.8.26.0404 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - José Mário Stefani - 
Guilherme Venancio da Silva Miranda ME (Totti Motos e Automóveis) - - Banco Cifra - Nº de Ordem: 2518/2014 Vistos. 1. Para 
a apreciação do pedido de justiça gratuita, comprove a parte autora, no prazo de dez dias, sua hipossuficiência econômica, 
juntando declaração de pobreza, na qual deverá constar expressamente o valor de seus rendimentos mensais, considerado a 
média dos últimos doze meses, ou anuais (média dos últimos três anos), inclusive aqueles provenientes de aluguel, parceria 
rural e fornecimento de cana, bem como a relação de todos os bens imóveis e veículos de sua propriedade, e ainda se figura 
como titular ou sócio de qualquer empresa, ficando consignado, desde já, que a veracidade das afirmações será constatada 
por este Juízo, o que poderá acarretar a responsabilização criminal dos responsáveis pela declaração, sem prejuízo da sanção 
processual de pagamento até o décuplo das custas judiciais (artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50). 2. Providencie, ainda, a parte 
autora a emenda à inicial para constar o pedido de rescisão de contrato, diante dos fatos narrados na exordial, no prazo de 
dez dias, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Sem prejuízo, e por se tratar de documento indispensável à propositura da 
ação (artigo 283 do Código de Processo Civil), providencie a parte autora, no prazo de 10 dias, cópia do boleto e do contrato de 
financiamento informados na petição inicial, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 284, parágrafo único, do 
mesmo diploma legal. Intime-se. - ADV: RAFAEL OLIVEIRA DE GUSMÃO (OAB 268317/SP), RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA 
KURIHARA (OAB 197936/SP)

Processo 0005636-11.2014.8.26.0404 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Vanor Simões Júnior 
- - Maria Conceição Barbosa Simões - Banco Bradesco S/A - Nº de Ordem: 2520/2014 Vistos. 1. Para a apreciação do pedido de 
justiça gratuita, comprove a parte autora, no prazo de dez dias, sua hipossuficiência econômica, juntando declaração de pobreza, 
na qual deverá constar expressamente o valor de seus rendimentos mensais, considerado a média dos últimos doze meses, ou 
anuais (média dos últimos três anos), inclusive aqueles provenientes de aluguel, parceria rural e fornecimento de cana, bem 
como a relação de todos os bens imóveis e veículos de sua propriedade, e ainda se figura como titular ou sócio de qualquer 
empresa, ficando consignado, desde já, que a veracidade das afirmações será constatada por este Juízo, o que poderá acarretar 
a responsabilização criminal dos responsáveis pela declaração, sem prejuízo da sanção processual de pagamento até o décuplo 
das custas judiciais (artigo 4º, § 1º, da Lei nº 1.060/50). 2. Traga, ainda, cópia das primeiras declarações apresentadas junto aos 
autos de inventário (0004359-57.2014.8.26.0404). Intime-se. - ADV: CINTHIA DE OLIVEIRA CARVALHO (OAB 144048/SP)

Processo 0005753-41.2010.8.26.0404 (apensado ao processo 0000176-39.1997.8.26) (404.01.1997.000176/1) - 
Cumprimento de sentença - Banco Santander (brasil) Sa - Aparecido Torlini e outro - Nº de Ordem: 2033/1997 Vistos. 1. Expeça-
se guia de levantamento a favor do exequente no tocante às guias canceladas (fl. 335/338). 2. Fls.341: intime(m)-se o(s) 
executado(s), via patrono constituído, para indicar(em) quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus 
respectivos valores, sob pena de multa [artigos 600, inciso IV, e 601 do Código de Processo Civil]. 3. Após, com resposta ou 
sem ela, para prosseguimento, manifeste-se a parte exequente, no prazo de cinco dias, sob pena de remessa dos autos ao 
arquivo. 4. Na inércia, remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se.(N.C.: 1) emitidas guias 34/15 e 35/15; Dr. Sanchez retirar; 2) 
DR. Rodrigo manifeste-se em icnco dias) - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), RODRIGO ANTÔNIO ALVES 
(OAB 160496/SP)

Processo 0005881-95.2009.8.26.0404 (404.01.2009.005881) - Insolvência Requerida pelo Devedor ou pelo Espólio 
- Obrigações - Cristiane Ziganti Fávaro Belini - - Fernando Belini dos Santos - Vicente Massaro - Fls 164/165 - Ofício do 
CIRETRAN de Orlândia informando que o veículo Placa BNP6998 encontra-se cadastrado em nome de Antonio Dannas desde 
a data de 26/12/2011. Manifeste-se a parte requerente, no prazo legal, o que achar de direito visando a regular o andamento do 
feito. - ADV: RODRIGO ANTÔNIO ALVES (OAB 160496/SP), VICENTE DE PAULO MASSARO (OAB 90901/SP)

Processo 0006001-07.2010.8.26.0404 (apensado ao processo 0002215-28.2005.8.26) (404.01.2005.002215/1) - Cumprimento 
de sentença - Carlos Alberto Barri - Autos nº 2627/2005 Vistos. O executado efetuou o pagamento integral, via precatório, 
com concordância pela parte exequente. Diante do pagamento já realizado, sem que nada mais tenha sido requerido, JULGO 
EXTINTA a execução, com fundamento no art. 794, inciso I do CPC. Expeça(m)-se o(s) respectivo(s) alvará(s), encaminhando 
o alvará ao perito. Custas e despesas processuais, isentas as partes, por ser a parte exequente beneficiária da justiça gratuita 
e a autarquia, isenta por disposição legal. Transitando, arquivem-se. P.R. e intimem-se. NT: Dra. Divina, retirar alvará. - ADV: 
DIVINA LEIDE CAMARGO PAULA (OAB 127831/SP)

Processo 0006014-69.2011.8.26.0404 (apensado ao processo 0000390-54.2002.8.26) (404.01.2002.000390/1) - Cumprimento 
de sentença - Erika Regina Spigolon e outros - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Autos nº 1032/2002 Vistos. O executado 
efetuou o pagamento integral, via precatório, com concordância pela parte exequente. Diante do pagamento já realizado, sem 
que nada mais tenha sido requerido, JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no art. 794, inciso I do CPC. Expeça(m)-
se o(s) respectivo(s) alvará(s). Custas e despesas processuais, isentas as partes, por ser a parte exequente beneficiária da 
justiça gratuita e a autarquia, isenta por disposição legal. Transitando, arquivem-se. P.R. e intimem-se. NT: Dra. Divina, retirar 
alvará. - ADV: AGENOR HENRIQUE CAMARGO (OAB 151052/SP), FABIANA BUCCI BIAGINI (OAB 99886/SP), DIVINA LEIDE 
CAMARGO PAULA (OAB 127831/SP)

Processo 0006191-72.2007.8.26.0404 (404.01.2007.006191) - Ação Civil Pública - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 
Fornecimento de Medicamentos - O Ministério Público do Estado de São Paulo - O Município de Orlândia - - A Fazenda Pública 
do Estado de São Paulo - Fls 227/233 Laudo pericial apresentado. Manifestem-se as partes, no prazo legal, o que acharem de 
direito visando a regular o andamento do feito. - ADV: PATRICIA ULSON ZAPPA LODI (OAB 150264/SP), FLAVIO CASAROTTO 
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(OAB 134152/SP), FLAVIANO DONIZETI RIBEIRO (OAB 148042/SP)
Processo 0006392-93.2009.8.26.0404/01 (040.42.0090.006392/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo 

/ Atualização - A Alves Sa Indústria e Comércio - NC: Manifeste-se a parte autora, em 05 dias, em termos de prosseguimento do 
feito.(decorreu o prazo de sobrestamento do feito em 10/12/2014.) - ADV: JOSE JORGE MARCUSSI (OAB 17933/SP)

Processo 0006482-04.2009.8.26.0404/01 (040.42.0090.006482/1) - Cumprimento de sentença - Madeireira Herval Ltda - 
Transline Transportes e Serviços Agrícolas Ltda - Nota de Cartório: Dra Solange, manifestar (em 09/12/14 decorreu o prazo para 
impugnação) - ADV: VANESSA LOPES FERREIRA LIMA (OAB 157004/SP), SOLANGE DIAS AUGUSTO DOS SANTOS (OAB 
165123/SP), SOFIA JUNQUEIRA PRADO (OAB 211881/SP), ADALTO EVANGELISTA (OAB 103700/SP), ARTHUR ANTONIO 
GOULART (OAB 39673/RS)

Processo 0006616-31.2009.8.26.0404 (apensado ao processo 0001309-48.1999.8.26) (404.01.1999.001309/1) - 
Cumprimento de sentença - Leandro e Leonardo Empreendimentos e Participações Ltda - Clarisse Oliveira Beccheri - Autos nº 
1154/1999 - incidentes 1 e 2 Vistos. 1. HOMOLOGO, por sentença, o acordo de fls. 657/658 (valor referente a sucumbência) 
e de fls. 659/661 (valor principal) a que chegaram as partes, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, resolvendo 
o mérito nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, aguardando-se o integral cumprimento do acordo 
para a extinção definitiva, ficando suspenso o processamento da execução (artigo 265, inciso I e artigo 792, ambos do Código 
de Processo Civil). 2. Custas na forma pactuada pelas partes. 3. Honorários advocatícios na forma pactuada. 4. Homologo a 
renúncia ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado. 5. Expeça-se guia de levantamento dos valores depositados 
nas quantias informadas em favor da parte exequente, conforme pactuado pelas partes (itens 1 e 6 de fl. 657; item 2, de fls. 
661/660). P.R.I. e Cumpra-se. NT: Dr. Aníbal e Dr. Vinícius, retirar alvará. - ADV: ANIBAL FROES COELHO (OAB 139277/SP), 
VINICIUS BUGALHO (OAB 137157/SP), NADIA INTAKLI GIFFONI (OAB 101113/SP)

Processo 0006679-56.2009.8.26.0404 (apensado ao processo 0000460-71.2002.8.26) (404.01.2002.000460/1) - 
Cumprimento de sentença - Cooperativa dos Agricultores da Regiao de Orlandiacarol - Jose Ribeiro Shimura - Nº de Ordem: 
1096/2002 Vistos. 1. Fls.Retro: intime(m)-se o(s) executado(s), via patrono constituído, para indicar(em) quais são e onde se 
encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de multa [artigos 600, inciso IV, e 601 do Código de 
Processo Civil]. Intime-se.(Nota do Cartório: Dra. Janaína atender) - ADV: JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 155277/SP), JAMES 
DE PAULA TOLEDO (OAB 108466/SP), JANAINA CLAUDIA DE MAGALHÃES (OAB 165309/SP), DANIELA BALAN CAMELO DA 
COSTA (OAB 167721/SP), JOSE JORGE MARCUSSI (OAB 17933/SP)

Processo 0006885-70.2009.8.26.0404 (apensado ao processo 0005133-05.2005.8.26) (404.01.2005.005133/1) - Cumprimento 
de sentença - Jose Humberto Vilela - *NC:Fls.252: Manifeste-se a parte autora, em 10 dias.(em 04/11/2014 decorreu o prazo de 
10 dias concedido às fls. 252 ) - ADV: ALDA MARIA DA SILVA (OAB 68627/MG), JOSE JORGE MARCUSSI (OAB 17933/SP), 
DANIELA BALAN CAMELO DA COSTA (OAB 167721/SP), JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 155277/SP)

Processo 0010462-90.2008.8.26.0404 (apensado ao processo 0000342-37.1998.8.26) (404.01.1998.000342/1) - Cumprimento 
de sentença - André Fávaro Gonçalves - Antônio Alberto Fernandes - - Célia Faria Fernandes - Nº de Ordem: 1803/1998 Vistos. 
1. Fls. 1331/1334: Ciência aos executados. 2. Após, conclusos. Intime-se.(Nota do Cartório: petição do exequente juntado cópia 
da decião do agravo, requerendo a resolução de feito principal pela cognição de mérito-fls.1331/1334) - ADV: FERNANDO 
CORREA DA SILVA (OAB 80833/SP), VINICIUS BUGALHO (OAB 137157/SP), CHESTER ANTONIO MARTINS FILHO (OAB 
258662/SP)

Processo 0010704-49.2008.8.26.0404 (apensado ao processo 0001280-56.2003.8.26) (404.01.2003.001280/1) - 
Cumprimento de sentença - Cooperativa dos Agricultores da Regiao de Orlandiacarol - Jose Ribeiro Shimura - Nº de ordem: 
975/2003 - inc. 1 Vistos. 1. Fls. 329: Defiro. Aguarde-se pelo prazo de trinta dias para que o patrono tenha tempo suficiente para 
tomar as providências. 2. Depois, manifeste-se o patrono, em cinco dias. intime-se. - ADV: JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 
155277/SP), JANAINA CLAUDIA DE MAGALHÃES (OAB 165309/SP), JAMES DE PAULA TOLEDO (OAB 108466/SP), JOSE 
JORGE MARCUSSI (OAB 17933/SP)

Processo 2050036-48.1992.8.26.0404 - Notificação - Processo e Procedimento - Ideal Administradora de Consorcios S/c 
Ltda - Pedido de desarquivamento do feito. Observação: os autos da ação se encontram em cartório para consulta, pelo prazo 
de 60 dias. Decorrido o prazo, serão remetidos ao arquivo. - ADV: CLAIR JOSE BATISTA PINHEIRO (OAB 77475/SP), JOSE 
FERNANDO CECCHI (OAB 44576/SP)

Processo 2050038-52.1991.8.26.0404 - Notificação - Processo e Procedimento - Tm Promoção e Publicidade Ltda - Pedido 
de desarquivamento do feito. Observação: os autos da ação se encontram em cartório para consulta, pelo prazo de 60 dias. 
Decorrido o prazo, serão remetidos ao arquivo. - ADV: VICENTE DE PAULO MASSARO (OAB 90901/SP)

Processo 2050039-37.1991.8.26.0404 - Cautelar Inominada - Obrigações - Banco Meridional do Brasil S/A - Pedido de 
desarquivamento do feito. Observação: os autos da ação se encontram em cartório para consulta, pelo prazo de 60 dias. 
Decorrido o prazo, serão remetidos ao arquivo. - ADV: JOSE DE PAIVA MAGALHAES (OAB 49801/SP)

Processo 2050092-13.1994.8.26.0404 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Cirene Evangelista e outros 
- Pedido de desarquivamento do feito. Observação: os autos da ação se encontram em cartório para consulta, pelo prazo de 60 
dias. Decorrido o prazo, serão remetidos ao arquivo. - ADV: JOSE MILTON GUIMARAES (OAB 108701/SP)

Processo 2050094-80.1994.8.26.0404 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço (Art. 52/4) - Reynaldo 
Ferrarese - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Nº de Ordem: 1027/1994 Vistos. 1. Ciência do v. Acórdão de fls. 
95/98, dos autos em apenso (embargos). 2. Sem prejuízo e, diante do trânsito em julgado (certidão de fl. 105, dos autos 
em apenso - embargos) requisite-se o pagamento (R$ 7.809,92 - atualizado para novembro/1998 - conta à fls. 122/124). 3. 
Friso ser desnecessária a abertura de vista ao ente público antes da expedição do precatório para efeito de compensação de 
eventual débito existente em face do credor contribuinte, nos termos do artigo 100, parágrafos 9º e 10, da Carta Magna, uma 
vez que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4357/DF, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, declarou a 
inconstitucionalidade desses dispositivos. A propósito, confira-se o seguinte trecho do Informativo nº 698/STF, verbis : “Quanto 
aos §§ 9º e 10 do art. 100 da CF [“§ 9º No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, 
deles deverá se abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida 
ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluída parcelas vincendas de parcelamentos, 
ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. § 10 Antes da 
expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública devedora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de 
perda do direito de abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º, para os fins 
nele previstos”], apontou-se configurar compensação obrigatória de crédito a ser inscrito em precatório com débitos perante a 
Fazenda Pública. Aduziu-se que os dispositivos consagrariam superioridade processual da parte pública no que concerne aos 
créditos privados reconhecidos em decisão judicial com trânsito em julgado sem que considerada a garantia do devido processo 
legal e de seus principais desdobramentos: o contraditório e a ampla defesa. Reiterou-se que esse tipo unilateral e automático 
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de compensação de valores embaraçaria a efetividade da jurisdição, desrespeitaria a coisa julgada e afetaria o princípio da 
separação dos Poderes. Enfatizou-se que a Fazenda Pública disporia de outros meios igualmente eficazes para a cobrança de 
seus créditos tributários e não-tributários. Assim, também se reputou afrontado o princípio constitucional da isonomia, uma vez 
que o ente estatal, ao cobrar crédito de que titular, não estaria obrigado a compensá-lo com eventual débito seu em face do credor 
contribuinte. Pelos mesmos motivos, assentou-se a inconstitucionalidade da frase “permitida por iniciativa do Poder Executivo 
a compensação com débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o devedor originário pela 
Fazenda Pública devedora até a data da expedição do precatório, ressalvados aqueles cuja exigibilidade esteja suspensa ... nos 
termos do § 9º do art. 100 da Constituição Federal”, contida no inciso II do § 9º do art. 97 do ADCT. ADI 4357/DF, rel. orig. Min. 
Ayres Britto, red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, 13 e 14.3.2013. (ADI-4357) O fato de o acórdão cuja orientação se adota não ter 
sido publicado é irrelevante, conforme já decidiu esta Corte. Veja-se o precedente: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
ACÓRDÃO PROFERIDO AINDA NÃO PUBLICADO. UTILIZAÇÃO COMO JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SERVIDOR 
PÚBLICO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. 
LEI 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. APLICAÇÃO IMEDIATA, SEM EFEITO RETROATIVO. MATÉRIA 
DECIDIDA PELA CORTE ESPECIAL, NO RESP 1.205.946/SP, MIN. BENEDITO GONÇALVES, JULGADO SOB O REGIME DO 
ART. 543-C DO CPC. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DESSE PRECEDENTE (CPC, ART. 543-C, § 7º), QUE IMPÕE SUA 
ADOÇÃO EM CASOS ANÁLOGOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. DESCABIMENTO. 1. O julgamento 
do recurso em sessão pública possibilita o uso da orientação nele adotada como precedente para casos idênticos, ainda que 
pendente de publicação. Precedentes do STF e do STJ. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Resp 
1.205.946/SP, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento segundo o qual as disposições do art. 5º da 
Lei 11.960/09, sobre juros e correção monetária, têm sua aplicação sujeita ao princípio tempus regit actum, a significar que: (a) 
são aplicáveis para cálculo de juros e correção monetária incidentes em relação ao período de tempo a partir de sua vigência, 
inclusive aos processos em curso; e (b) relativamente ao período anterior, tais acessórios devem ser apurados segundo as 
normas então vigentes. 3. O recurso especial não se presta à alegação, pela parte recorrente, de inconstitucionalidade de lei, 
matéria própria de recurso extraordinário, de competência do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no 
AREsp 16747/SP, Relator o Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 14.2.2012). Intime-se. - ADV: CARLOS ROBERTO FALEIROS 
DINIZ (OAB 25643/SP), PAULO SERGIO DE GUIMARAES CARDOSO (OAB 23028/SP), MARIA HELENA TAZINAFO (OAB 
101909/SP)

Processo 3000055-95.2013.8.26.0404 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Vera Lúcia Carvalho Rosati e outros - Nº 
de Ordem: 1351/2013 Vistos. 1. Fls. 63: Defiro. Expeça-se novo alvará para que a requerente possa efetuar o levantamento 
dos resíduos do benefício da falecida junto ao Banco Santander. 2. Após o levantamento, deverá a parte autora providenciar o 
depósito em Juízo da parte cabente ao herdeiro Nivaldo, conforme determinado às 35/35vº, inclusive da parte referente ao valor 
informado às fls. 51, depositado junto ao Banco do Brasil em nome da requerente. Intime-se.(Dra. Sheila retirar alvará) - ADV: 
SHEILA APARECIDA MARTINS RAMOS (OAB 195291/SP)

Processo 3000471-63.2013.8.26.0404 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Maria Catho 
Chiozi - Inss Instituto Nacional de Seguro Social - Nº de Ordem: 1510/2013 Vistos. 1. Fl. 97/98 (pedido de extinção, diante do 
falecimento da parte autora): manieste-se a autarquia. 2. Cancele-se a audiência de instrução e julgamento designada para o 
dia 05/05/2015, às 14h (fl. 90). Intime-se. - ADV: JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO (OAB 179156/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA MARIA FONTES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLA REGINA GUERRA MARÇOLA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0035/2015
Processo 0000126-22.2011.8.26.0404 (404.01.2011.000126) - Divórcio Litigioso - Dissolução - F.C.G.F. - Posto isto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado por FRANCISCA DO CARMO GOMES FIGUEIREDO contra ANTÔNIO FRANCISCO 
FIGUEIREDO, para o fim de decretar o DIVÓRCIO do casal, declarando dissolvido o vínculo conjugal. A parte autora voltará 
a usar o nome de solteira, ou seja, FRANCISCA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA. Considerando se tratar de processo 
necessário e ausência de resistência à pretensão formulada, deixo de impor verbas decorrentes da sucumbência. Transitada 
em julgado, expeça-se o mandado de averbação e intimem-se para retirada em Cartório, arquivando-se posteriormente os 
autos. Para o advogado nomeado (fls. 51), arbitro os honorários no valor máximo previsto em tabela OAB/Defensoria Pública, 
expedindo-se certidão com cópia nos autos. P. R. e Intimem-se. - ADV: TIAGO SILVA PINTO (OAB 274220/SP)

Processo 0000239-78.2008.8.26.0404 (404.01.2008.000239) - Procedimento Ordinário - Aplicação de coeficiente de cálculo 
diverso do fixado na Lei n.º 8.213/91 - Joaquim Mastroscosso - 1. Recebo o recurso de fls. 320/325, por ser tempestivo, em 
ambos os efeitos. 2. Abra-se vista à parte contrária para as contrarrazões, no prazo legal. 3. Após, subam os autos ao Egrégio 
Tribunal Regional Federal - 3ª Região-SP, com as homenagens deste Juízo. Int. - ADV: HILARIO BOCCHI JUNIOR (OAB 90916/
SP)

Processo 0000270-88.2014.8.26.0404 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - Cerialia Comércio Ltda ME - Ipec 
Industria de Perfumes e Cosméticos Ltda (Laqua di Fiori) - Aguarde-se o cumprimento do acordo e, após, arquivem-se os autos 
com as formalidades legais. Int. - ADV: LUCIANO RODRIGUES JAMEL (OAB 185297/SP), ROGÉRIO ABDALLA SCARELLA 
(OAB 214394/SP), ROSEMEIRE DE FATIMA ROCHA GODINHO (OAB 264033/SP), JUDAS TADEU BAPTISTA (OAB 36954/
MG)

Processo 0000282-68.2015.8.26.0404 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.F.R. - Vistos. 1. Defiro os benefícios da 
AJG. Anote-se no sistema SAJ. 2. Considerando os termos da Portaria 03/10 deste Juízo, encaminhem-se os autos ao Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, situado na avenida 02, nº 757- centro para agendamento da audiência 
de conciliação designada para o dia 25 de março de 2015, às 10 horas. 3. Após, cite-se a parte requerida e intimem-se os 
litigantes e procuradores para comparecerem pessoalmente à audiência. Caso não haja acordo, poderá a ré oferecer defesa no 
prazo de quinze dias contados da audiência, através de advogado, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 4. Consigne-se que a parte deverá comparecer no 
ato acompanhado de advogado ou, não possuindo condições, procurar assistência judiciária perante a OAB local (segundas a 
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sexta das 09:00 hs às 11:00 hs). A audiência será realizada na Avenida Dois nº 757-centro. Servirá o presente, por cópia digitada, 
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: MARÇAL EDIR RODRIGUES JUNIOR (OAB 247772/SP)

Processo 0000328-91.2014.8.26.0404 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - C.D.J.D. e outro 
- A.B.D. - Manifestem-se os exequentes, em 05 dias, sobre a cota do MP de fls. 83. (Dr. Matheus atender) - ADV: LUCIANO 
JOSÉ RIBEIRO (OAB 165021/SP), LUCIANO RODRIGUES JAMEL (OAB 185297/SP), MATHEUS AUGUSTO DE GUIMARÃES 
CARDOSO (OAB 178636/SP)

Processo 0000352-85.2015.8.26.0404 - Execução de Alimentos - Alimentos - L.F.C.F. - Vistos. Cuida-se de Execução de 
Prestação Alimentícia, ajuizada por Luís Felipe Caetano Feliciano, representado por Joseane Pereira Caetano contra Michael 
Jefferson Feliciano, pretendendo a execução dos alimentos provisórios, cuja obrigação foi fixada em decisão proferida pelo 
Juízo da Primeira Vara desta Comarca, nos autos do processo sob nº 0002064-47.2014.8.26.0404, ainda não julgado. Diante 
de tal circunstância, cuidando-se de competência de Juízo e não de Foro, declino da competência para a presente execução, o 
que faço com fundamento no art. 575, inciso II, do CPC, em consequência, determino a remessa dos presentes autos ao Juízo 
da Primeira Vara desta Comarca. Providencie a serventia o expediente necessário com as devidas anotações. - ADV: JOSE 
ROBERTO ABRAO FILHO (OAB 145603/SP)

Processo 0000386-60.2015.8.26.0404 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pan - 
Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para 
pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial - REsp 
1.418.593 / MS, julgado em 14/05/2014, proferido pela Egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Nos 
contratos firmados na vigência da Lei n° 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar 
na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados 
pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”, no prazo de 5 
(cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar 
defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, da efetivação da medida, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegado pelo 
autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, 
ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 
911/69). - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 0000483-07.2008.8.26.0404 (404.01.2008.000483) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - Raimundo Pedro de Matos - Posto isto, Julgo Procedente o pedido formulado por Raimundo Pedro de 
Matos para reconhecer como especiais as atividades desenvolvidas nos interregnos de 14/07/79 a 07/12/79; 15/07/80 a 08/12/80; 
20/04/81 a 23/10/81; 12/05/82 a 10/11/82; 13/04/83 a 11/09/2003; 12/09/03 a 10/12/03 e 11/12/03 a 20/08/13, devendo o Instituto 
Nacional do Seguro Social averbá-las na CTPS e em seu sistema administrativo (CNIS). Condeno-o, também, a conceder o 
benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (com tempo total de 46 anos e 05 meses) desde a data da perícia judicial 
(20/08/13 fls. 235/257), com renda mensal a ser apurada conforme §1º do art. 57 da Lei 8.213/91, com direito ao abono anual, 
resolvendo o mérito nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. A correção monetária das parcelas vencidas 
deve ser aplicada de acordo com os critérios fixados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 
Federal, aprovado pela Resolução n. 134/2010, do Conselho da Justiça Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
da ADI 4.357/DF, declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/2009, aguardando-se ainda 
pronunciamento da corte no que tange à modulação de seus efeitos. Ocorre que, na esteira desse precedente, o STJ firmou 
o entendimento de que a referida declaração parcial de inconstitucionalidade diz respeito ao critério de correção monetária 
previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009, mantida a eficácia do dispositivo relativamente ao cálculo dos juros de mora, à exceção 
das dívidas de natureza tributária. Estabeleceu-se, pois, que com relação às parcelas inerentes a benefício previdenciário (REsp 
1.272.239/PR, DJe 1º/10/2013), diante da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/2009, o INPC 
volta a ser o indexador aplicável para fins de correção monetária, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei 8.213/91. Assim, os 
juros incidirão, a partir da data inicial do benefício, uma única vez, até o efetivo pagamento e serão aqueles correspondentes 
aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. À vista da sucumbência, arcará o 
INSS com o pagamento das despesas judiciais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) 
sobre o valor total da condenação, conforme disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, calculados sobre as 
prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula nº 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como 
interpretada nos Embargos de Divergência n. 195.520 - SP (3ª; Seção, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 22.09.99, DJU de 18.10.99, 
p. 207). Como o requerente, no curso dessa pretensão, obteve êxito administrativo na concessão de aposentadoria por tempo 
de contribuição (N/B 149.707.330-5 fl. 282), caber-lhe-á faculdade de optar por aquela a qual lhe apresente melhor vantagem. 
Caso porventura opte pela aposentação derivada dessa demanda, há de haver compensação financeira no saldo remanescente 
dos valores auferidos no benefício então vigente (em gozo). Porém, caso escolha permanecer com a aposentadoria em gozo, 
nada lhe será devido a título de diferença remuneratória e ou saldo remanescente então decorrente desta demanda. Submeto a 
presente sentença ao Duplo Grau de Jurisdição. Assim, depois de processado eventual recurso voluntário, determino a remessa 
dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região. - ADV: HILARIO BOCCHI JUNIOR (OAB 90916/SP)

Processo 0000489-72.2012.8.26.0404 (404.01.2012.000489) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG - Brasil Multicarteira - José Carlos Ferreira - 
Vistos. 1. O acordo celebrado depois do trânsito em julgado da sentença implica transação na fase de cumprimento da sentença; 
2. Homologo, pois, o acordo a que chegaram as partes a fls. 182/193, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e com 
fundamento nos termos do art. 792 do CPC, suspendo o processo pelo prazo requerido. Aguarde-se. 3. Retifique-se o pólo 
ativo para Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados PCG-Brasil Multicarteira, anotando-se. 4. - Deixo 
de determinar o desbloqueio do veículo, tendo em vista que não houve determinação para bloqueio. 5. P.R.I. - ADV: GISELE 
APARECIDA PIRONTE DE ANDRADE (OAB 190657/SP), MIRNA LUCHMANN (OAB 28315/PR), FRANCISCO BRAZ DA SILVA 
(OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0000546-90.2012.8.26.0404 (404.01.2012.000546) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - J.P. - 
R.T.O. - S.A. - (x) Drº Rodrigo Sene Pizzo, a certidão de honorários encontra-se disponível em cartório, devendo ser retirada no 
prazo de 05 dias. - ADV: RODRIGO SENE PIZZO (OAB 290667/SP)

Processo 0000760-91.2006.8.26.0404 (404.01.2006.000760) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Paulo Jose 
Meirelles Junior Me - Banco Santander (brasil) Sa - Fls. 521: reitere-se o despacho de fls. 520. Int. [Fls. 517 e 519: defiro vista 
dos autos à parte autora, pelo prazo de 10 (dez) dias. Int. (DR VINICIUS OS AUTOS ENCONTRAM-SE À DISPOSIÇÃO)] - ADV: 
HEITOR SALLES (OAB 103881/SP), VINICIUS BUGALHO (OAB 137157/SP)

Processo 0000809-54.2014.8.26.0404 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - L.S.A. - Vistas dos autos ao autor 
para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de citação/intimação. - ADV: ANTÔNIO CARLOS LEITE 
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(OAB 164653/SP)
Processo 0000835-52.2014.8.26.0404 - Inventário - Inventário e Partilha - Aparecido Donizeti Domingos - Arquivem-se 

os autos, com as formalidades legais. Int. - ADV: PATRICIA ULSON ZAPPA LODI (OAB 150264/SP), LUCIANO RODRIGUES 
JAMEL (OAB 185297/SP)

Processo 0000982-49.2012.8.26.0404 (404.01.2012.000982) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
N.M.S. - F.A.S.M. - Vistos. 1. Concluída a prova pericial, não havendo interesse na produção de prova oral, declaro encerrada 
a instrução e concedo o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para apresentação de memoriais. 2. Pela imprensa, intime-se o 
advogado da parte autora e, decorrido o prazo, com ou sem oferecimento de memoriais, intime-se o advogado da parte ré - para 
o mesmo fim. 3. Sem prejuízo, reitere-se a intimação à parte autora para, em 10 (dez) dias, informar o número da conta bancária 
para futuros depósitos dos alimentos arbitrados. Int. (DR. ANDRÉ LUIS APRESENTAR MEMORIAL E ATENDER ITEM 3) - ADV: 
MARÇAL EDIR RODRIGUES JUNIOR (OAB 247772/SP), ANDRÉ LUIS PARREIRA (OAB 204679/SP)

Processo 0001125-67.2014.8.26.0404 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Jerry Donizete de 
Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Na análise prévia das condições da ação, presente a possibilidade 
jurídica do pedido, a legitimidade de partes e o interesse de agir. A preliminar relativa a prescrição será apreciada na sentença. 
Rejeito a preliminar de coisa julgada argüida pela autarquia. A ação anterior ajuizada pela parte autora - fls. 54/55 - foi julgada 
improcedente em razão de não haver sido comprovada a incapacidade total, a ensejar a concessão de benefício previdenciário 
- aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. Assim, a alteração da situação de fato, por eventual agravamento de lesão ou 
doença, afasta a objeção de coisa julgada, diante da exegese do disposto nos §§ 1º e 2º do art. 301 do CPC. 3. Na hipótese 
dos autos a prova pericial médica é necessária e, assim, por ofício, requisite-se ao setor de perícias médicas da Comarca de 
Ribeirão Preto data e horário para realização da perícia. Com a informação nos autos, por mandado, intime-se a parte autora 
para o exame. O laudo deverá ser apresentado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. 4. Faculto às partes, dentro de 05 (cinco) 
dias, a apresentação de quesitos e a indicação de Assistentes Técnicos, que oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 
(dez) dias, após a apresentação do laudo do perito oficial. 5. Aprovo os quesitos que já foram apresentados pela parte autora 
a fls. 08 e pelo INSS a fls. 52. 6. Com fundamento no art. 426, inciso II, do CPC, formulo os seguinte quesito, necessário ao 
esclarecimento da causa: Caso constatada doença e/ou anomalia de saúde, poderá a parte autora recuperar-se mediante 
tratamento meramente medicamentoso ? 7. A audiência de instrução, caso necessária, será designada oportunamente, após 
a produção da prova pericial. 8. Intime-se e Cumpra-se. (DR. ADÃO, ATENDER) - ADV: ADAO NOGUEIRA PAIM (OAB 57661/
SP)

Processo 0001200-77.2012.8.26.0404 (404.01.2012.001200) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Maria de Fátima Medeiros Azevedo - Magazine Luiza Sa e outros - Vistos. 1- Fls. 186: noticiado o falecimento 
da parte, suspendo o processo ( art. 265, inc. I - 1 ª hipótese - do CPC); 2- Fixo o prazo de 20 dias para que a parte autora 
promova a habilitação de seus sucessores (eventual cônjuge ou companheiro e filhos). À autora caberá indicar quem são os 
sucessores, bem como juntar cópia da certidão de óbito, cujo traslado do respectivo assento poderá ser obtido, após prévia 
consulta, junto ao Cartório de Registro Civil local; 3- Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação nos autos, retornam os 
autos conclusos. - ADV: ZÉLIA DA SILVA FOGAÇA LOURENÇO (OAB 159340/SP)

Processo 0001218-64.2013.8.26.0404 (040.42.0130.001218) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Carlos Alberto Horácio Pinto - Manifeste-se a parte requerente, em 10 dias, em termos de 
prosseguimento do feito, tendo em vista que expirou o prazo de sobrestamento requerido às fls. 42. (DR. NELSON, ATENDER) 
- ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0001378-55.2014.8.26.0404 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Selma Cristina 
Alves - Delegado de Polícia Diretor da 86ª Ciretran - Posto isto, denego a segurança e, em consequência, Resolvo o Mérito, o 
que faço com fundamento no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Deixo de impor verba de sucumbência, conforme 
os termos do verbete da Súmula 105 do STJ. Retifique-se o nome da parte impetrada, inclusive distribuidor, a fim de constar 
DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DA 86ª CIRETRAN. Certifique-se e Anote-se. P. R. e Intimem-se. - ADV: THIAGO DOS 
SANTOS CARVALHO (OAB 309929/SP)

Processo 0001562-79.2012.8.26.0404 (apensado ao processo 0000539-11.2006.8.26) (404.01.2012.001562) - Embargos à 
Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Luis Marques 
- Por tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado nos embargos, para fins de, na forma da 
fundamentação supra, reconhecer a regularidade do cálculo apresentado pelo perito judicial às fls. 49/57. Em consequência, 
fixo como devido ao embargante a quantia de R$ 59.547,37. Consequentemente, extingo os embargos com fulcro no artigo 269, 
inciso I, do CPC, continuando com os demais atos processuais nos autos principais, inclusive ulterior requisição de pagamento. 
Considerando a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos. Sem custas (art.7º 
da Lei 9.289/96). Com o trânsito, requisitem-se os pagamentos nos autos principais, arquivando-se este feito. - ADV: JOSE 
CAMILO DE LELIS (OAB 60524/SP), MAURO CESAR PINOLA (OAB 178808/SP)

Processo 0001582-07.2011.8.26.0404 (404.01.2011.001582) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Nei Luiz Maurício 
- - Neide Helena Costa Maurício - Maria Aparecida Rocha Maurício - Intime-se o inventariante para, no prazo de 10 dias, juntar 
os documentos faltantes, indicados às fls. 69 dos autos. - ADV: FRANCISCO GENÉSIO BESSA DE CASTRO (OAB 195646/SP), 
PATRICIA ULSON ZAPPA LODI (OAB 150264/SP)

Processo 0001636-36.2012.8.26.0404 (404.01.2012.001636) - Procedimento Ordinário - Extravio de bagagem - Marcelo 
Ribeiro Bueno de Camargo Filho - American Airlines Brasil Inc Schultzingá Turismo Ltda - - A Internacional de Franca Agência 
de Viagens e Turismo Ltda e outro - Vistos. 1. Rejeito as questões preliminares arguidas nas defesas de fls. 64/74 e 179/198, 
das requeridas Internacional Agência de Viagens e Turismo Ltda. e Schultz-Ingá Turismo Ltda., respectivamente. A inicial não 
é inepta ao narrar o fato extravio de bagagem a permitir ampla defesa sobre causa de pedir e pedido. E, se o autor tem ou 
não razão resolve-se pelo mérito. As requeridas Internacional Agência de Viagens e Turismo Ltda. e Schultz-Ingá Turismo 
Ltda., por outro lado, estão legitimadas para figurar no polo passivo da pretensão deduzida pelo autor. De fato, no contrato de 
transporte de pessoas, em que são partes o transportador (pessoa física ou jurídica, proprietário, locatário ou arrendatário do 
bem instrumental - navio, aeronave, automóvel, veículo, etc. -, que exerce o transporte de pessoas ou coisas como atividade 
lucrativa) e o transportado (passageiro, pessoa física), podem, também, figurar como partes na relação de transporte, as 
agências de viagem ou terceiros que atuem como intermediários, assumindo postura obrigacional solidária com o transportador. 
Cuida-se de responsabilidade objetiva e decorrente da colocação no mercado da prestação do serviço, por isso ao consumidor 
confere-se o direito de ajuizar a ação contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade e que propiciou a colocação 
da prestação do serviço. 2. Indefiro o pedido de denunciação da lide formulado pela requerida Schultz-Ingá Turismo Ltda. Em 
síntese, trata-se de questão envolvendo relação de consumo, vedada a intervenção de terceiros pelo disposto no art. 88 do 
CDC, facultando-se à requerida, em caso de condenação, buscar o ressarcimento em ação autônoma de regresso em face 
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da seguradora. 3. No mais, presentes as condições da ação, defiro a dilação probatória e, para tanto, designo audiência para 
produção de prova oral, debates e julgamento para o dia 05 de fevereiro de 2015, às 16:10 horas. 4. Intime-se a parte autora e 
os representantes legais para depoimento pessoal, por mandado, consignando que a ausência implicará em confissão quanto 
a matéria se fato. A requerida Schultz-Ingá Turismo Ltda. deverá providenciar o recolhimento das diligências de oficial de 
justiça para a necessária intimação, no prazo de 10 (dez), sob pena de preclusão. 5. As partes cuidarão de apresentar rol de 
testemunhas, com prévio recolhimento das diligências de oficial de justiça, no prazo de até 15 (quinze) dias antes da audiência, 
sob pena de preclusão da prova. 6. Indefiro depoimento pessoal do representante legal da requerida American Airlines Brasil., 
conforme pedido formulado a fls. 279/280 pela ré Schultz-Ingá Turismo Ltda. Ao juiz cabe avaliar e deferir provas inúteis e 
desnecessárias. É de ser considerado inútil o depoimento de representante legal, aliás, sequer nomeado, de empresa norte 
americana, cujos diretores e presidente da companhia aérea, sediada nos Estados Unidos da América do Norte (fls. 105/121), 
por certo, não teriam conhecimento do fato tratado nos autos. 7. Intimem-se (na íntegra). - ADV: PATRICIA PLIGER COÊLHO 
(OAB 149442/SP)

Processo 0001636-36.2012.8.26.0404 (404.01.2012.001636) - Procedimento Ordinário - Extravio de bagagem - Marcelo 
Ribeiro Bueno de Camargo Filho - American Airlines Brasil Inc Schultzingá Turismo Ltda - - A Internacional de Franca Agência de 
Viagens e Turismo Ltda e outro - 1. Fls. 317/321: providencie a Serventia o cadastro da advogada no sistema SAJ. 2. Cancelo 
a audiência designada a fls. 313/314. Providencie o necessário. 2. Em consequência, publique-se a decisão de fls. 313/314 
para a corré A Internacional de Franca Agência de Viagens e Turismo Ltda. Int. - ADV: CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA (OAB 
206638/SP), THOMAS BENES FELSBERG (OAB 19383/SP), RENATO PEREIRA NASCIMENTO (OAB 248923/SP), SHIRLEY 
APARECIDA DE O SIMOES (OAB 72362/SP), GERMANO ALBERTO DRESCH FILHO (OAB 15359/PR), VANOR SIMÕES JR. 
(OAB 1321/TO), PATRICIA PLIGER COÊLHO (OAB 149442/SP)

Processo 0001679-80.2006.8.26.0404 (404.01.2006.001679) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Transportadora 
Irmaos Mazarao Ltdaepp e outros - Fls. 198: aguarde-se o julgamento dos Embargos de Terceiro nº 0000720-31.2014.8.26.0404). 
Int. - ADV: NATÁLIA BAGGINI CARVALHO (OAB 300478/SP), JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO (OAB 179156/SP)

Processo 0001927-07.2010.8.26.0404 (404.01.2010.001927) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Elter Gollino - Vistos. 1. Fls. 136/138: retifique-se no sistema SAJ o nº do CPF do executado Luiz Carlos de Oliveira (862.336.028-
15). 2. Após, intime-se o exequente para recolhimento da taxa de R$ 12,20 por CPF, para viabilização da providência requerida, 
conforme Provimento CSM nº 2195/14. Comprovado o recolhimento, retornem para apreciação do pedido. Int. (DRA. FERNANDA 
ATENDER ITEM 2, EM CINCO DIAS) - ADV: JOÃO FRANCISCO FREATTO MALVESTE (OAB 293086/SP), FERNANDA 
MARCHIÓ DA SILVA (OAB 154896/SP)

Processo 0002080-69.2012.8.26.0404/01 (040.42.0120.002080/1) - Cumprimento de sentença - M.P.M. - Manifeste-se a 
parte exequente, em 05 dias, acerca da penhora de dinheiro realizada em depósito ou aplicação financeira do executado (fls. 
90/91). (DR. LUIZ EUGÊNIO AUTOS À DISPOSIÇÃO, ATENDER) - ADV: LUIZ EUGENIO MARQUES DE SOUZA (OAB 120906/
SP), DECIO HENRY ALVES (OAB 205860/SP)

Processo 0002192-04.2013.8.26.0404 (040.42.0130.002192) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação 
/ Embargos à Execução - Boa Vista Materiais para Construção Orlândia Ltda Me e outro - Banco Santander Sa - Vistos. Fls. 
132/134: Recebo como agravo, na forma retida. Anote-se, ouvindo a parte contrária, em 10 dias. (§ 2 º do art. 523 do CPC). 
Intime-se. (DR. RICARDO MANIFESTE-SE) - ADV: RODOLFO CHIQUINI DA SILVA (OAB 300537/SP), RICARDO RAMOS 
BENEDETTI (OAB 204998/SP), DOUGLAS LUCIANO DE OLIVEIRA (OAB 314985/SP), PAULO HENRIQUE MORTARI MARTINS 
(OAB 306523/SP)

Processo 0002221-20.2014.8.26.0404 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Francisco Edilson Barbosa - Joaquim 
Mendes Neto - 1. Na análise prévia das condições da ação, presente a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade de partes 
e o interesse de agir. Processo em ordem, de maneira que dou o feito por saneado. 2. Na hipótese dos autos a prova pericial 
médica é necessária e, assim, por ofício, requisite-se junto ao IMESC/RP data e horário para realização de exame. 2.1. No prazo 
de 10 (dez) dias, as partes deverão formular quesitos e indicar assistentes técnicos, os quais oferecerão seus pareceres no 
prazo comum de 10 (dez) dias, independentemente de intimação, depois de apresentado o laudo pericial. 2.2. Com a informação 
nos autos da data do exame, por mandado, intime-se a parte autora. 3. Audiência para produção de prova oral, caso necessária, 
será designada oportunamente, depois de concluída a prova pericial. 4. Cumpra-se e Intimem-se (na íntegra). - ADV: ROBSON 
ALVES COSTA (OAB 332737/SP), FABIO AUGUSTO LOPES PESCE (OAB 293542/SP)

Processo 0002264-59.2011.8.26.0404 (404.01.2011.002264) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - 
Valdomiro Donizeti Marcussi - Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor e condeno o réu - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, a conceder-lhe o benefício do auxílio-acidente e mediante o pagamento de uma renda 
mensal correspondente a 50% do salário de benefício, nos termos do art. 86, § 1º, da Lei n 8.213/91, devido desde a data de 
27/03/2007 (fls. 69). As parcelas em atraso serão trazidas de uma única vez, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros 
de mora de 6% ao ano a partir da citação e correção monetária, tudo de acordo com o art. 1º-F, da Lei nº 11.960/09. O valor 
será apurado em oportuna liquidação, cuja remuneração e incidência de juros moratórios far-se-ão de acordo com o art. 1º-F, 
da Lei nº 11.960/09, in verbis: “Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e 
para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o 
efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança”. Pelo princípio da 
sucumbência, condeno o réu ao pagamento da verba honorária da advogada da parte autora, que fixo em 15% sobre o valor 
das prestações vencidas até a data desta sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ, bem como a honorária do perito judicial, 
que arbitro no valor mínimo previsto na Resolução n° 281, de 15/10/02, do Conselho da Justiça Federal, isenta a autarquia de 
custas processuais. Submeto a presente sentença ao Duplo Grau de Jurisdição, por força da Lei nº 9.469 de 10.07.97, posto 
que ilíquida a presente sentença. P. R. e Intimem-se. - ADV: JAQUELINE RIBEIRO LAMONATO CLARO (OAB 179156/SP)

Processo 0002423-94.2014.8.26.0404 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - S.D.S.P. - M.A.P. - Vistas dos 
autos ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado parcial do mandado de intimação (Dr. José Ricardo, a parte 
autora não foi intimada da audiência designada para o dia 18/03/2015 - CEJUSC) - ADV: JOSÉ RICARDO TRITO BALLAN (OAB 
169717/SP), SÉRGIO DOS REIS DE SOUZA (OAB 324649/SP)

Processo 0002497-27.2009.8.26.0404 (404.01.2009.002497) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Cooperativa dos Agricultores da Região de Orlândia Carol - Dirceu Sgaribaldi - Fls. 228/229: intime-se o executado, 
na pessoa de seu advogado, para indicar quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, 
no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 600, IV do C.P.C., sob pena de multa de 20% sobre o valor do débito corrigido (art. 
601 do C.P.C.). Int. (Dr. Júlio Christian atender) - ADV: JÚLIO CHRISTIAN LAURE (OAB 155277/SP), JOÃO LUIS MENDONÇA 
SCANAVEZ (OAB 197097/SP)

Processo 0002759-40.2010.8.26.0404 (404.01.2010.002759) - Procedimento Ordinário - Sociedade - Luís José Silva Góes 
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- Cooperativa dos Agricultores da Região de Orlândia Carol - Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte 
autora, em conseqüência, RESOLVO o MÉRITO - art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para, operada 
a demissão do autor do quadro de cooperados, condenar a Cooperativa dos Agricultores da Região de Orlândia CAROL ao 
pagamento da importância principal de R$ 16.023,29 (fls. 136/140), devidamente atualizada pela regra constante do estatuto, a 
contar da data de aprovação do balanço, com incidência de juros de até 6% ao ano, tudo de conformidade com o art. 15, § 5º 
do Estatuto da Cooperativa (fls. 25 pág. 8 do estatuto social da cooperativa). Pelo princípio da sucumbência, condeno a parte 
ré ao reembolso das custas e despesas processuais, atualizadas, bem como verba honorária da parte autora, que fixo em 15% 
sobre o valor da condenação apurado em liquidação. P. R. Intimem-se. (No eventual interesse recursal, custas de preparo no 
valor de R$ 100, referente a 2% sobre o valor da causa, acrescidos de taxa de porte de remessa e retorno no valor de R$ 32,70 
{1 volumes}) - ADV: LUCAS GONÇALVES MESQUITA (OAB 268095/SP), VINICIUS BUGALHO (OAB 137157/SP), LUCIANO 
PETRAQUINI GRECO PASCHOALATO (OAB 214735/SP), DANIEL BRANCO BRILLINGER (OAB 296405/SP)

Processo 0002889-88.2014.8.26.0404 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.M.M. - A.D.M. - 
Vistos. 1. Homologo o acordo de fls. 39/40, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e com fundamento nos termos do art. 
792 do CPC, suspendo o processo pelo prazo requerido. Aguarde-se. 2. Expeça-se imediatamente o contramando de prisão. 3. 
Findo o prazo manifeste-se a exequente sobre o cumprimento integral do acordo. 4. P.R.I. - ADV: THIAGO DA SILVA GALERANI 
(OAB 292866/SP), VIVIANE BOCARDO SAAD (OAB 218190/SP)

Processo 0002974-45.2012.8.26.0404 (404.01.2012.002974) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Saulo Carneiro - 
Rosette Makhoul Jabur - 1. Fls. 91/93: não há como homologar a “proposta”. Com efeito, o processo culminou com a sentença 
de fls. 76, sem resolução do mérito, diante de transação entre as partes. 2. E, assim, pela proposta, nada obsta que as partes e 
a terceira interessada promovam, pela via extrajudicial, a alienação desde que, quanto ao menores, além do depósito judicial da 
quota parte de cada um, sejam autorizados por alvará judicial. 3. Manifestem-se, pois, em 05 (cinco) dias. Int. (Dr. Ana Carolina 
manifeste-se) - ADV: ANA CAROLINA PEDROSA MASSARO (OAB 258029/SP), CARLA FERNANDA MANIEZIO (OAB 282046/
SP)

Processo 0003183-43.2014.8.26.0404 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.J.O.C. - Posto isto, JULGO PROCEDENTE o 
pedido formulado por MARLENE JOSÉ DE OLIVEIRA CHAVES contra LÁZARO APARECIDO CHAVES, para o fim de decretar o 
DIVÓRCIO do casal, declarando dissolvido o vínculo conjugal. A parte autora voltará a usar o nome de solteira, ou seja, MARLENE 
JOSÉ DE OLIVEIRA. Considerando se tratar de processo necessário e ausência de resistência à pretensão formulada, deixo 
de impor verbas decorrentes da sucumbência. Transitada em julgado, expeça-se o mandado de averbação e intimem-se para 
retirada em Cartório, arquivando-se posteriormente os autos. Para a advogada nomeada (fls. 07), arbitro os honorários no valor 
máximo previsto em tabela OAB/Defensoria Pública, expedindo-se certidão com cópia nos autos. P. R. e Intimem-se. - ADV: 
LUZIA MARILENA ONOFRE (OAB 48632/SP)

Processo 0003350-41.2006.8.26.0404 (404.01.2006.003350) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Getulio Damascena - Roberto Archangelo - Vistos. 1. Providencie a Serventia as anotações necessárias para cadastro da 
execução da sentença. 2. Intime-se o executado, na pessoa de seu Defensor constituído, para efetuar o pagamento do débito 
discriminado a fls. 122/123, em 15 dias, sob pena de acréscimo da multa de 10%, e posterior penhora em tantos bens quantos 
bastem para garantia da execução, conforme dispõe o art. 475- J do CPC. Int. (DRA. CARINA VALOR DO DÉBITO = R$ 
16.130,16. ATENDER ITEM 2) - ADV: CARINA APARECIDA ARCHANGELO COTIAN (OAB 178760/SP), MARCO AURELIO 
VANZOLIN (OAB 230543/SP)

Processo 0003368-81.2014.8.26.0404 - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Auto Peças Joaquinense Ltda Epp 
- Transline Transportes e Serviços Agrícolas Ltda - Vistos. 1- Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania - CEJUSC, situado na avenida 02, nº 757- centro, para realização da audiência de conciliação designada 
para o dia 25 de março de 2015, às 15 horas e 30 minutos. 2- Após, intimem-se as partes por carta e os Advogados pela 
Imprensa. Int. - ADV: ADALTO EVANGELISTA (OAB 103700/SP), ALEXANDRE BORGES VANNUCHI (OAB 173844/SP)

Processo 0003482-20.2014.8.26.0404 (apensado ao processo 0005004-87.2011.8.26) - Oposição - Intervenção de Terceiros 
- Francisca Barbosa de Sousa - Cleonice Maria de Jesus Alves - - Joaquim Alves dos Anjos - Vistos. 1. Defiro os benefícios da 
AJG à parte opoente. Anote-se; 2. À parte opoente para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar à inicial sob pena de indeferimento, 
para incluir no polo passivo, com as devidas qualificações, os eventuais opostos. 3. Após, retornem conclusos para ulterior 
deliberação. Intime-se. (DR ROBERTO ATENDER) - ADV: ACÁCIA ELIANNE D. S. E SILVA (OAB 1825/PI), FRANCISCO 
GENÉSIO BESSA DE CASTRO (OAB 195646/SP), ROBERTO CÉSAR ROMEIRO DA SILVA (OAB 315122/SP), SEBASTIAO 
ALVES CANGERANA (OAB 126606/SP)

Processo 0003512-55.2014.8.26.0404 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.P.C.F. - M.P.C. 
- Vistas dos autos ao autor para: (X) (Dr. Guilherme, manifestar-se, em 05 dias, informando se houve o pagamento do débito. - 
ADV: MAURICIO DE OLIVEIRA (OAB 80414/SP), GUILHERME PEREIRA NASCIMENTO (OAB 269210/SP)

Processo 0003737-80.2011.8.26.0404 (404.01.2011.003737) - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - Inês 
Tavares Vestuário e Complementos Me - Banco Finasa Bmc Sa - Vistas dos autos ao autor para: (x) juntar, em 10 dias, os 
documentos que comprovem a quitação integral do contrato (mês a mês). (DR. CRISTIANO, ATENDER) - ADV: PEDRO 
HENRIQUE FREGONESI INFANTE (OAB 263201/SP), THATIANA ROMANO CAMARGO OKUSU (OAB 286365/SP), CRISTIANO 
MOURA NOGUEIRA (OAB 310422/SP)

Processo 0003998-40.2014.8.26.0404 - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Vlamir José de Carvalho Orlândia Me - Ao 
arquivo, com as formalidades legais. Int. - ADV: THIAGO DOS SANTOS CARVALHO (OAB 309929/SP)

Processo 0004215-59.2009.8.26.0404 (404.01.2009.004215) - Monitória - Cheque - Cooperativa dos Agricultores da Região 
de Orlândia Carol - Marcos Antônio Saia - Manifeste-se a exequente, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o cumprimento do acordo 
celebrado a fls. 209/212. Int. (Dr. Júlio manifestar-se ) - ADV: JOSE CAMILO DE LELIS (OAB 60524/SP), JÚLIO CHRISTIAN 
LAURE (OAB 155277/SP)

Processo 0004276-75.2013.8.26.0404 (040.42.0130.004276) - Procedimento Ordinário - Anulação e Correção de Provas 
/ Questões - Adriano de Lima - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - Centro Concursos Públicos - Vista dos Autos à 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo para: Apresentar memoriais, no prazo de 10 (dez) dias. (DRª PATRÍCIA, ATENDER) 
- ADV: PATRICIA ULSON ZAPPA LODI (OAB 150264/SP), CARLOS FREDERICO LIZARELLI LOURENÇO (OAB 217945/SP), 
MARIA DE LOURDES FREGONI DEMONACO (OAB 99866/SP), THIAGO DOS SANTOS CARVALHO (OAB 309929/SP)

Processo 0004295-81.2013.8.26.0404 (040.42.0130.004295) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Mateus Colanjo Ferlin - Vistos. Fls. 79: aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias, manifestação da parte autora em termos de 
prosseguimento. No silêncio, intime-se o autor, pessoalmente, para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de 
extinção e arquivamento. Int. - ADV: VALDIR APARECIDO FERREIRA (OAB 256162/SP)

Processo 0004303-24.2014.8.26.0404 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Coocrelivre - Cooperativa 
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de Crédito de Livre Admissão da Região de Orlândia - Vistos. Fls. 25/26: recebo como aditamento da inicial. Anote-se. Observo 
a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para 
possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no valor de R$4.213,55, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. 
Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta 
verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), 
assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto 
que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, 
havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter 
a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento 
pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto 
e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a 
garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os 
bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto 
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução 
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição 
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do 
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos 
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, 
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas 
e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento 
do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao 
mês (CPC, art. 745-A). Frise-se que a penhora de bem imóvel deverá ser formalizada lavrando-se termo ou auto, conforme 
estabelece o artigo 659, §§ 4 º e 5º, do Código de Processo Civil. A interpretação sistemática dos artigos 658, 687, § 2 º, e 
747, todos do Código de Processo Civil, determina que a praça de imóvel localizado em outra comarca seja realizada mediante 
carta precatória. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Defiro os benefícios do art. 172, § 2º do Código de 
Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. Intime-se. (DRA. ANDRÉA DEPOSITAR DILIGÊNCIAS DO 
OFICIAL DE JUSTIÇA NO IMPORTE DE R$ 127,50, EM CINCO DIAS) - ADV: ANDRÉA GRANVILE GARDUSSI (OAB 161059/
SP), FERNANDO GRANVILE (OAB 116077/SP)

Processo 0004578-07.2013.8.26.0404 (040.42.0130.004578) - Procedimento Ordinário - Seguro - Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Vistos. 1. No prazo de 10 (dez) dias, especifiquem as partes as provas a produzir, justificando 
cabimento e pertinência de cada uma delas, sob pena de preclusão. 2. No mesmo prazo, esclareçam as partes sobre a 
possibilidade de transação, trazendo, se o caso, proposta de acordo para composição amigável. 3. A ausência de proposta 
por uma das partes implicará desinteresse quanto a conciliação, tornando desnecessária designação de audiência para tal 
finalidade. Int. - ADV: ALESSANDRO GUSTAVO FARIA (OAB 268200/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 0004603-59.2009.8.26.0404 (404.01.2009.004603) - Procedimento Ordinário - Alienação Fiduciária - Transline 
Transportes e Serviços Agrícolas Ltda - Aymore Financiamentos - Vistas dos autos ao autor para: (X) (Drs. Adalto e Tatiana, 
os autos de nºs 0004104-75.2009.8.26.0404, 0004103-90.2009.8.26.0404 e 0004099-53.2009.8.26.0404, foram desarquivados 
e estão a disposição para extração das cópias conforme determinado na audiência de 29/01/2013. Favor recolher taxa para 
extração também das certidões de objeto e pé conforme determinado. Prazo 10 dias). - ADV: ADALTO EVANGELISTA (OAB 
103700/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), TATIANA TREVISAN SILVA (OAB 190798/SP)

Processo 0004641-37.2010.8.26.0404 (404.01.2010.004641) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 
- Elson de Souza Brito - Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para: a) declarar como 
especial as atividades exercidas pelo requerente durante os períodos de 14/11/78 a 30/07/80 e 01/11/84 a 07/05/10, totalizando 
27 anos, 02 meses e 22 dias e; b) condenar o instituto requerido ao pagamento do benefício de Aposentadoria Especial cuja 
data inicial fixo à partir do requerimento administrativo (04/06/10 fl. 15), calculando-o na forma determinada pelos artigos 29, 
inciso II, e 57, § 1º da Lei nº 8.213/91 (renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício). E, com tudo isso, resolvo o mérito 
nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. A correção monetária das parcelas vencidas deve ser aplicada 
de acordo com os critérios fixados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado 
pela Resolução n. 134/2010, do Conselho da Justiça Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.357/DF, 
declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/2009, aguardando-se ainda pronunciamento 
da corte no que tange à modulação de seus efeitos. Ocorre que, na esteira desse precedente, o STJ firmou o entendimento 
de que a referida declaração parcial de inconstitucionalidade diz respeito ao critério de correção monetária previsto no artigo 
5º da Lei 11.960/2009, mantida a eficácia do dispositivo relativamente ao cálculo dos juros de mora, à exceção das dívidas de 
natureza tributária. Estabeleceu-se, pois, que com relação às parcelas inerentes a benefício previdenciário (REsp 1.272.239/
PR, DJe 1º/10/2013), diante da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/2009, o INPC volta a ser 
o indexador aplicável para fins de correção monetária, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei 8.213/91. Assim, os juros 
incidirão, a partir da data inicial do benefício, uma única vez, até o efetivo pagamento e serão aqueles correspondentes aos 
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Durante o trâmite processual, o requerente, 
mediante concessão administrativa, passou gozar de benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (N/B 153.429.785-2 
fls. 281/282), circunstância a lhe proporcionar a faculdade de escolha de manutenção da melhor aposentadoria. Caso opte pela 
aposentação especial, os valores recebidos à titulo do outro benefício já em gozo deverão ser compensados em liquidação. 
Porém, optando pela manutenção da aposentação por tempo de contribuição, nada lhe será devido no tocante ao benefício 
preterido. À vista da sucumbência, arcará o INSS com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os 
quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, conforme disposto no artigo 20, § 4º, do Código de 
Processo Civil, calculados sobre as prestações vencidas, até a prolação da sentença, nos termos da Súmula nº 111 do Egrégio 
Superior Tribunal de Justiça, como interpretada nos Embargos de Divergência n. 195.520 - SP (3ª; Seção, Rel. Min. Felix 
Fischer, j. em 22.09.99, DJU de 18.10.99, p. 207). - ADV: HILARIO BOCCHI JUNIOR (OAB 90916/SP)

Processo 0004713-82.2014.8.26.0404 - Arresto - Medida Cautelar - Márcio Fernando Mazarão Me - V de S Martins 
Transportes ME - Vistos. 1. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo a que chegaram as partes, 
conforme os termos, cláusulas e condições expressas na petição de fls. 97/98. 2. Em conseqüência, tendo a transação efeito de 
sentença entre as partes, Resolvo o Mérito, de conformidade com o que dispõe o artigo 269, incisos III, do Código de Processo 
Civil, já distribuídas entre as partes, na transação, custas e honorários advocatícios. 3. Expeçam-se alvarás para levantamento 
do valor depositado a fls. 93, conforme requerido, ou seja R$13.000,00 em favor do autor e R$ 6.000,00 em favor da requerida. 
Junte-se cópia do acordo e desta decisão no processo de execução nº 0005640-48.2014.8.26.0404 (nº de ordem 2712/14). 4. P 
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R.I. e, após, arquivem-se os autos com as formalidades legais. (Ciência às partes de que os alvarás foram expedidos, devendo 
ser retirados no prazo de 05 dias) - ADV: EDILSON RODRIGUES VIEIRA (OAB 213650/SP), NATÁLIA BAGGINI CARVALHO 
(OAB 300478/SP), GUSTAVO JOSÉ MACENA TONANI (OAB 204301/SP)

Processo 0004848-65.2012.8.26.0404 (404.01.2012.004848) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - União - Siqueira Comércio 
de Combustíveis Ltda Epp - 1. Diante da petição de fls. 68/71, julgo extinta a execução, nos termos do art. 794, I do CPC. 2. 
Intime-se a executada para, em cinco (05) dias, efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de extração de certidão 
para inscrição na dívida ativa. 3. P.R.I. e, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades de estilo. - ADV: 
LAIS CLAUDIA DE LIMA (OAB 259629/SP), CARLOS EDUARDO IZIDORO (OAB 174713/SP)

Processo 0004864-58.2008.8.26.0404 (404.01.2008.004864) - Procedimento ordinário - Espécies de Contratos - Maria 
Celma da Silva - Banco Santander Sa - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por Maria Celma da 
Silva na ação movida em face do Banco Santander S.A., em razão do que extingo o processo, com resolução de mérito, nos 
termos do art. 269, I, do CPC. Sucumbente, condeno a autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor atualizado dado à causa, suspensa a exigibilidade porque beneficiária da 
justiça gratuita. P.R.I. Oportunamente arquivem-se os autos. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), RODRIGO 
ANTÔNIO ALVES (OAB 160496/SP)

Processo 0004989-55.2010.8.26.0404 (404.01.2010.004989) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 
Fornecimento de Medicamentos - Alexandre Geraldo Lopes - Município de Orlândia - Posto isto, JULGO PROCEDENTE o pedido 
formulado na inicial, em consequência, RESOLVO O MÉRITO art. 269, inciso I, do CPC -, o que faço para condenar o MUNICÍPIO 
DE ORLÂNDIA, como obrigação de fazer, ao fornecimento ao autor ALEXANDRE GERALDO LOPES dos medicamentos indicados 
na inicial (fls. 02) e constantes das prescrições médicas de fls. 10/11, durante todo o período que perdurar a necessidade de sua 
ingestão e mediante apresentação de prescrição médica. Pelo princípio da sucumbência, condeno o Município ao pagamento 
de custas processuais e verba honorária do advogado do autor, que fixo em 15% sobre o valor atribuído à causa, atualizado 
desde a data do ajuizamento, tornando definitiva a liminar concedida a fls. 44. Deixo de submeter a presente ao Duplo Grau de 
Jurisdição, considerando que o valor da causa não ultrapassa a 60 salários mínimos. P.R.I. - ADV: FLAVIO CASAROTTO (OAB 
134152/SP), RODRIGO ANTÔNIO ALVES (OAB 160496/SP)

Processo 0005023-59.2012.8.26.0404 (apensado ao processo 0001754-51.2008.8.26) (404.01.2012.005023) - Embargos à 
Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - João Francisco da Silva Freitas - Fls. 56/57: manifeste-se o executado, 
no prazo de 10 (dez) dias. Int. (Dr. Daniel manifeste-se) - ADV: PATRICIA ULSON ZAPPA LODI (OAB 150264/SP), EDUARDO 
DE ALMEIDA SOUSA (OAB 201689/SP), DANIEL MURICI ORLANDINI MÁXIMO (OAB 217139/SP)

Processo 0005030-22.2010.8.26.0404 (404.01.2010.005030) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - 
C.B.G. - N.M. - Fica a parte autora intimada a comparecer em cartório (2ª Vara da Comarca de Orlândia/SP) para fazer a retirada 
da certidão averbada no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: LUIZ EUGENIO MARQUES DE SOUZA (OAB 120906/SP), VINICIUS 
BUGALHO (OAB 137157/SP)

Processo 0005105-22.2014.8.26.0404 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Adão dos Santos Batista - 1. Fls. 31: recebo como aditamento da inicial para constar como valor da causa 
R$3.600,00. Anote-se. 2. Para apreciação do pedido de tutela antecipada, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove a parte autora, 
documentalmente, o custo dos medicamentos. Int. - ADV: THIAGO DOS SANTOS CARVALHO (OAB 309929/SP)

Processo 0005308-81.2014.8.26.0404 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PECÚNIA S/A - Lucas de Sousa Lino - Vistos. 1- Homologo o pedido de desistência de fls. 25, para que surta os jurídicos e 
legais efeitos, julgando extinto o presente feito nos termos do art. 267, VIII do C.P.C. 2- Em consequência, revogo a liminar 
concedida a fls. 174. Expeça-se alvará para levantamento de eventual diligência do Oficial de Justiça não utilizada. 3- Deixo 
de determinar o desbloqueio do veículo, tendo em vista que não houve determinação para bloqueio. 4- P.R.I. e arquivem-se os 
autos com as formalidades legais. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0005464-74.2011.8.26.0404 (404.01.2011.005464) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 
- Mário César Joaquim - Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para: a) declarar como 
especiais as atividades exercidas pelo requerente durante os períodos de 01/05/75 a 30/04/76; 01/05/76 a 31/01/77; 01/09/77 a 
30/06/79; 26/02/80 a 09/07/83; 04/11/83 a 25/03/89; 04/04/89 a 29/12/90; 04/09/91 a 22/09/94; 17/10/94 a 22/12/97; 11/08/98 a 
06/12/04 e 15/04/05 a 08/06/11, e, b) condenar o instituto requerido ao pagamento do benefício de Aposentadoria Especial cuja 
data inicial fixo à partir do dia anterior à concessão do outro benefício em gozo pelo requerente (07/06/11 fl. 95), calculando-o 
na forma determinada pelos artigos 29, inciso II, e 57, § 1º da Lei nº 8.213/91 (renda mensal inicial de 100% do salário-de-
benefício). Por derradeiro, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela. Com tudo 
isso, resolvo o mérito nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. A correção monetária das parcelas vencidas 
deve ser aplicada de acordo com os critérios fixados no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 
Federal, aprovado pela Resolução n. 134/2010, do Conselho da Justiça Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
da ADI 4.357/DF, declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/2009, aguardando-se ainda 
pronunciamento da corte no que tange à modulação de seus efeitos. Ocorre que, na esteira desse precedente, o STJ firmou 
o entendimento de que a referida declaração parcial de inconstitucionalidade diz respeito ao critério de correção monetária 
previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009, mantida a eficácia do dispositivo relativamente ao cálculo dos juros de mora, à exceção 
das dívidas de natureza tributária. Estabeleceu-se, pois, que com relação às parcelas inerentes a benefício previdenciário (REsp 
1.272.239/PR, DJe 1º/10/2013), diante da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/2009, o INPC 
volta a ser o indexador aplicável para fins de correção monetária, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei 8.213/91. Assim, os 
juros incidirão, a partir da data inicial do benefício, uma única vez, até o efetivo pagamento e serão aqueles correspondentes 
aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Durante o trâmite processual, o 
requerente, mediante concessão administrativa, passou gozar de benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (N/B 
150.935.950-5 fls. 95), circunstância a lhe proporcionar a faculdade de escolha de manutenção da melhor aposentadoria. Caso 
opte pela aposentação especial, os valores recebidos à titulo do benefício já em gozo poderão ser compensados em liquidação. 
Porém, optando pela manutenção da aposentação por tempo de contribuição, nada lhe será devido no tocante ao benefício 
derivado desta demanda. À vista da sucumbência, arcará o INSS com o pagamento das despesas processuais e honorários 
advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, conforme disposto no artigo 20, § 
4º, do Código de Processo Civil, calculados sobre as prestações vencidas, até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 
nº 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como interpretada nos Embargos de Divergência n. 195.520 - SP (3ª; Seção, 
Rel. Min. Felix Fischer, j. em 22.09.99, DJU de 18.10.99, p. 207). Custas não são devidas à vista da isenção legal P.R.I. - ADV: 
GUILHERME CASTRO ALVES CARDOSO (OAB 267664/SP)

Processo 0005517-60.2008.8.26.0404 (404.01.2008.005517) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
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Contribuição (Art. 55/6) - Celso Marques - Posto isto, Julgo Procedente o pedido formulado por Celso Marques para reconhecer 
como especiais as atividades desenvolvidas nos interregnos de 01/07/78 a 10/06/81 e 11/03/85 a 27/06/13, devendo o Instituto 
Nacional do Seguro Social averbá-las na CTPS e em seu sistema administrativo (CNIS). Condeno-o, também, a conceder 
o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (com tempo total de 46 anos, 08 meses e 10 dias) desde a data da 
perícia judicial (27/06/13 fls. 185/220), com renda mensal a ser apurada conforme §1º do art. 57 da Lei 8.213/91, com direito 
ao abono anual, resolvendo o mérito nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. A correção monetária 
das parcelas vencidas deve ser aplicada de acordo com os critérios fixados no Manual de Orientação de Procedimentos para 
os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n. 134/2010, do Conselho da Justiça Federal. O Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento da ADI 4.357/DF, declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/2009, 
aguardando-se ainda pronunciamento da corte no que tange à modulação de seus efeitos. Ocorre que, na esteira desse 
precedente, o STJ firmou o entendimento de que a referida declaração parcial de inconstitucionalidade diz respeito ao critério 
de correção monetária previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009, mantida a eficácia do dispositivo relativamente ao cálculo dos 
juros de mora, à exceção das dívidas de natureza tributária. Estabeleceu-se, pois, que com relação às parcelas inerentes a 
benefício previdenciário (REsp 1.272.239/PR, DJe 1º/10/2013), diante da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 
5º da Lei 11.960/2009, o INPC volta a ser o indexador aplicável para fins de correção monetária, por força do que dispõe o art. 
41-A da Lei 8.213/91. Assim, os juros incidirão, a partir da data inicial do benefício, uma única vez, até o efetivo pagamento e 
serão aqueles correspondentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. À vista 
da sucumbência, arcará o INSS com o pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre 
o valor total da condenação, conforme disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, calculados sobre as prestações 
vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula nº 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como interpretada 
nos Embargos de Divergência n. 195.520 - SP (3ª; Seção, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 22.09.99, DJU de 18.10.99, p. 207). 
Submeto a presente sentença ao Duplo Grau de Jurisdição. Assim, depois de processado eventual recurso voluntário, determino 
a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região. - ADV: HILARIO BOCCHI JUNIOR (OAB 90916/SP)

Processo 0005647-40.2014.8.26.0404 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.S.O. - Vistos. 1. Defiro os benefícios da AJG. 
Anote-se. 2. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, situado na avenida 
02, 757 - centro, para realização da audiência de conciliação designada para o dia 25 de março de 2015, às 10 horas e 30 
minutos. 3. Após, cite-se a parte requerida com as advertências de praxe, consignando-se no mandado que o prazo para 
apresentação de resposta, através de advogado, é de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência designada, caso, por 
algum motivo, não for obtida a conciliação. Consigne-se que a parte deverá comparecer no ato acompanhada de advogado ou, 
não possuindo condições, procurar assistência judiciária perante a OAB local (segunda à sexta, das 09:00 hs às 11:00 hs). 4. 
A audiência será realizada no seguinte endereço: Avenida Dois, nº 757, centro, Orlândia-SP. 5. Intime-se a parte autora para 
comparecimento na audiência supra. 6. Caso não ocorra a conciliação, remetam-se os autos ao setor técnico para realização 
de estudo social no prazo de 30 (trinta) dias. Após a apresentação do relatório será apreciado o pedido de liminar. - ADV: 
EDUARDO DE ALMEIDA SOUSA (OAB 201689/SP)

Processo 0005713-30.2008.8.26.0404 (404.01.2008.005713) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - Donizete Aparecido Rosa - 1. Recebo o recurso de fls. 299/316, por ser tempestivo, em ambos os 
efeitos. 2. Abra-se vista às partes contrarrazões, no prazo legal. 3. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região-SP, com as homenagens deste Juízo. Int. (DR. HILÁRIO AUTOS À DISPOSIÇÃO PARA AS CONTRARRAZÕES) - 
ADV: HILARIO BOCCHI JUNIOR (OAB 90916/SP)

Processo 0005769-29.2009.8.26.0404 (404.01.2009.005769) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - Nivaldo Antônio da Silva - Posto isto, JULGO PROCEDENTE a pretensão encartada na exordial para 
reconhecer como especial a atividade desenvolvida no período 01/06/05 a 08/12/08, devendo o Instituto Nacional do Seguro 
Social proceder a devida averbação. Condeno-o, também, a revisar benefício de aposentadoria por tempo de contribuição 
no sentido de constar 35 anos e 24 dias de tempo de contribuição, com coeficiente de 100%, desde a data do requerimento 
administrativo (08/12/08 fl. 15), com renda mensal a ser apurada conforme §1º do art. 57 da Lei 8.213/91, com direito ao abono 
anual. Deste modo, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. A correção monetária 
das parcelas vencidas deve ser aplicada de acordo com os critérios fixados no Manual de Orientação de Procedimentos para 
os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n. 134/2010, do Conselho da Justiça Federal. O Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento da ADI 4.357/DF, declarou a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/2009, 
aguardando-se ainda pronunciamento da corte no que tange à modulação de seus efeitos. Ocorre que, na esteira desse 
precedente, o STJ firmou o entendimento de que a referida declaração parcial de inconstitucionalidade diz respeito ao critério 
de correção monetária previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009, mantida a eficácia do dispositivo relativamente ao cálculo dos 
juros de mora, à exceção das dívidas de natureza tributária. Estabeleceu-se, pois, que com relação às parcelas inerentes a 
benefício previdenciário (REsp 1.272.239/PR, DJe 1º/10/2013), diante da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 
5º da Lei 11.960/2009, o INPC volta a ser o indexador aplicável para fins de correção monetária, por força do que dispõe o art. 
41-A da Lei 8.213/91. Assim, os juros incidirão, a partir da data inicial do benefício, uma única vez, até o efetivo pagamento e 
serão aqueles correspondentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Arcará 
ainda o Instituto réu com o pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas 
até a presente sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ, bem como com as despesas, isentando-o do pagamento tão-só 
das custas processuais. Submeto a presente sentença ao Duplo Grau de Jurisdição. Assim, depois de processado eventual 
recurso voluntário, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região. - ADV: HILARIO BOCCHI 
JUNIOR (OAB 90916/SP)

Processo 0009715-77.2007.8.26.0404 (404.01.2007.009715) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - Jaime Rangel de Oliveira - Posto isto, Julgo Procedente o pedido formulado por Jaime Rangel de 
Oliveira para reconhecer como especiais as atividades desenvolvidas nos interregnos de 01/02/74 a 29/07/76; 14/09/76 a 
18/06/77; 01/10/77 a 17/01/78 e 05/05/94 a 29/09/10, devendo o Instituto Nacional do Seguro Social averbá-las na CTPS e em 
seu sistema administrativo (CNIS). Condeno-o, também, a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição 
(com tempo total de 43 anos, 09 meses e 10 dias) desde a data da perícia judicial (29/09/10 fls. 178/187), com renda mensal 
a ser apurada conforme §1º do art. 57 da Lei 8.213/91, com direito ao abono anual. Por ora, não vislumbro satisfeitos os 
requisitos para antecipação dos efeitos da tutela. Destarte, resolvo o mérito nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de 
Processo Civil. A correção monetária das parcelas vencidas deve ser aplicada de acordo com os critérios fixados no Manual 
de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução n. 134/2010, do Conselho 
da Justiça Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.357/DF, declarou a inconstitucionalidade parcial por 
arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/2009, aguardando-se ainda pronunciamento da corte no que tange à modulação de 
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seus efeitos. Ocorre que, na esteira desse precedente, o STJ firmou o entendimento de que a referida declaração parcial de 
inconstitucionalidade diz respeito ao critério de correção monetária previsto no artigo 5º da Lei 11.960/2009, mantida a eficácia 
do dispositivo relativamente ao cálculo dos juros de mora, à exceção das dívidas de natureza tributária. Estabeleceu-se, pois, 
que com relação às parcelas inerentes a benefício previdenciário (REsp 1.272.239/PR, DJe 1º/10/2013), diante da declaração 
parcial de inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/2009, o INPC volta a ser o indexador aplicável para fins de correção 
monetária, por força do que dispõe o art. 41-A da Lei 8.213/91. Assim, os juros incidirão, a partir da data inicial do benefício, 
uma única vez, até o efetivo pagamento e serão aqueles correspondentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros 
aplicados à caderneta de poupança. À vista da sucumbência, arcará o INSS com o pagamento das despesas judiciais e dos 
honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, conforme disposto no 
artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, calculados sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos 
da Súmula nº 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, como interpretada nos Embargos de Divergência n. 195.520 - SP 
(3ª; Seção, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 22.09.99, DJU de 18.10.99, p. 207). Submeto a presente sentença ao Duplo Grau 
de Jurisdição. Assim, depois de processado eventual recurso voluntário, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região. - ADV: AUGUSTO GRANER MIELLE (OAB 103077/SP)

Processo 2000011-59.2014.8.26.0404 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Água - Vicente Cândido - Reitere-se a 
decisão de fls. 33, penúltimo parágrafo, com o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Int. (“ ... Portanto, se o débito confessado 
permaneceu de maio/14 até a data de hoje (21/11/2014), dia do pagamento das faturas em aberto (fls. 26/32), a fim de se aferir 
presença das condições da ação mandamental, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresente o impetrante negativa do 
pedido de religação na via administrativa, necessariamente, após a realização do pagamento.”. DR. EDER ATENDER) - ADV: 
EDER KREBSKY DARINI (OAB 164662/SP)

Processo 3000578-10.2013.8.26.0404 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - J.D.G.L. - Defiro os 
benefícios da AJG. Anote-se. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, 
situado na avenida 02, nº 757- centro, para realização da audiência de conciliação designada para o dia 25 de fevereiro de 
2015, às 9:30 horas. Após, cite-se a parte requerida com as advertências de praxe, consignando-se no mandado que o prazo 
para apresentação de resposta, através de advogado, é de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência designada, caso, 
por algum motivo, não for obtida a conciliação. Consigne-se que a parte deverá comparecer no ato acompanhada de advogado 
ou, não possuindo condições, procurar assistência judiciária perante a OAB local (segunda a sexta, das 09:00 hs às 11:00 
hs). Ciência ao Ministério Público. A audiência será realizada no seguinte endereço: Avenida Dois nº 757,Centro, Orlândia/SP. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RENATA 
RODRIGUES PRESOTTO TRITTO (OAB 190758/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE ORLÂNDIA EM 09/02/2015

PROCESSO :0000660-24.2015.8.26.0404
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 06/2015 - Orlandia
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : C.B.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000655-02.2015.8.26.0404
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2104/2014 - Orlandia
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.P.G.
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000656-84.2015.8.26.0404
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2098/2014 - Orlandia
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.M.R.
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000658-54.2015.8.26.0404
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 2153/2014 - Orlandia
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.C.A.
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000664-61.2015.8.26.0404
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 262/2015 - Orlandia
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : V.A.S.
VARA :1ª VARA
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PROCESSO :0000657-69.2015.8.26.0404
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 213/2015 - Orlandia
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.D.
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000659-39.2015.8.26.0404
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 120/2015 - Orlandia
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : F.S.M.
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000679-30.2015.8.26.0404
CLASSE :REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
QUERELANTE : A.M.C.
ADVOGADO : 80414/SP - Mauricio de Oliveira
QUERELADA : Q.J.S.
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA ALEIXO CASCALDI MARCELINO GOMES CUNHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ FERNANDO DE FREITAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0047/2015
Processo 0000664-61.2015.8.26.0404 - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes de Trânsito - J.P. - V.A.S. - Trata-se de auto de 

prisão em flagrante no qual Valdomiro Antônio da Silva foi preso por incursão nos artigos 303, 305 e 306, todos da Lei nº 9503/97 
(Código de Trânsito Brasileiro), porquanto, no dia 08 de fevereiro de 2015, aproximadamente às 15 horas, no cruzamento da Rua 
30 com a Avenida 19, no bairro Jardim Júlio Bucci, nesta comarca, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora 
alterada em razão de influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, dando causa ao 
acidente de trânsito que resultou em lesão corporal culposa nas vítimas Rafael Henrique Lúcio Alves e Amanda Pereira de 
Sousa. Consta ainda que o autuado evadiu-se do local do acidente sem prestar assistência às vítimas. O Ministério Público se 
manifestou pela concessão da liberdade provisória com fiança, condicionada a outras medidas cautelares alternativas ante as 
ausências de elementos a justificarem o encarceramento de Valdomiro. Decido. Não há de se falar em relaxamento da prisão em 
flagrante, pois não se vislumbra nenhum vício insanável que venha a ensejar sua ilegalidade. A autoridade policial observou os 
prazos previstos em lei e fundamentou, de forma adequada e provisoriamente, a classificação da conduta, estando amparada 
nos depoimentos dos policiais, das testemunhas e no resultado do exame de etilômetro. Inexistem indícios de que o agente 
tenha praticado o fato nas condições constantes dos incisos I a III do art. 23, caput, do Código Penal. Destarte, fica saneada e 
devidamente ratificada a legalidade da prisão em flagrante, conforme artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal, tendo 
sida escorreita a decisão da autoridade policial em não arbitrar fiança em vista da pena máxima prevista no delito em tela. A par 
da gravidade do acidente em tela, decerto decorrente de embriaguez ao volante, circunstância a ser pacificada somente em final 
decisão, por ora, entendo não estarem presentes os requisitos para a segregação cautelar, porquanto passível de aplicação de 
medidas outras diversas do encarceramento. Destaco que a prisão cautelar reveste-se do caráter de excepcionalidade, somente 
decretada quando necessária. Nessa linha de pensamento já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo: “a prisão provisória é 
medida de extrema exceção. Só se justifica em casos excepcionais, onde a segregação preventiva seja indispensável. Deve, 
pois ser evitada porque é uma punição antecipada” (RT. 531/301). Valdomiro possui emprego e residência fixa em outra comarca, 
características a presumirem, a priori, estar desprovido de anseio evasivo, mostrando-se, porém, necessária a fixação de 
fiança cujos efeitos garantirão tanto a aplicação da pena, quanto a manutenção da ordem pública. Numa tentativa de se eximir 
das consequências de seus atos, convenceu terceira pessoa, parente próximo de José Joaquim, a tentar se responsabilizar 
pela autoria do acidente, eximindo-o do fato. Uma conduta a demonstrar certo menoscabo tanto pela gravidade da fatídica 
colisão, quanto pela autoridade policial local, demonstrando anseio de se evadir da aplicação da lei. Razão pela qual a fiança 
é indispensável. Como bem asseverou a representante do Ministério Público, no caso em tela, a aplicação de outras medidas 
cautelares, alternativas à prisão, são adequadas, proporcionais e suficientes para garantir a aplicação da lei penal (artigo 
312 do CPP) e da ordem pública, evitando-se a prática de novas infrações penais. Deste modo, diante do quadro fático aqui 
apresentado, acatando o pleito ministerial, nos termos dos artigos 310, inciso III, e 312, ambos do Código de Processo Penal, 
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA em favor de Valdomiro Antônio da Silva, condicionando-a, nos termos do artigo 319 do 
mesmo codex, a OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO consistente em: 1 - recolhimento de fiança cujo 
valor arbitro na quantia referente a 04 salários mínimos, visando, com isso, garantir o comparecimento do autuado nos atos 
processuais; 2 - comparecimento mensal no Juízo de sua residência a fim de comprovar e justificar suas atividades; 3 - proibição 
de se ausentar da Comarca onde reside, por período superior a 07 (sete) dias seguidos, de modo a garantir a efetividade da 
investigação e instrução processual; e 4 - suspensão de sua habilitação, com a devida retenção de sua Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) pela autoridade respectiva. Diante de tudo, concomitantemente com a lavratura do termo de liberdade 
provisória, RECOLHIDA A FIANÇA, expeça-se alvará de soltura, informando ao acusado, inclusive, o dever de comparecimento 
neste Juízo, no prazo de 48 horas após a soltura, com fim de assinar os atos. Por fim, aguarde-se a vinda dos autos principais. A 
decisão aqui exarada abarca o objeto exposto no pedido de liberdade provisória encartada em apenso. Consequentemente, seu 
transcurso paralelamente a este feito se torna inócuo. Assim, providencie-se, a zelosa serventia, o translado desta decisão para 
tal apenso. Int. Ciência ao Ministério Público. - ADV: EDUARDO DE ALMEIDA SOUSA (OAB 201689/SP)
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Processo 0004797-83.2014.8.26.0404 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - D.T.A. - - M.S.J. - - G.F.S. - - 
T.L.O. - Intimem-se os defensores de que foi designado o dia 26 de fevereiro de 2015, às 14 horas, para realização da audiência 
de inquirição de testemunhas, na Comarca de Uberaba-MG. (Carta Precatória nº 0028309-06.2015.8.13.0701). - ADV: CARLOS 
LEONARDO DE ASSIS SILVA FERREIRA (OAB 104027/MG), JORGE MARTINS DIAS (OAB 69718/MG), FLAVIO LUCIO LOPES 
(OAB 68044/MG), ADILSON HUMBERTO SANTOS (OAB 71838/MG)

Processo 0006310-04.2005.8.26.0404 (404.01.2005.006310) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Claudio 
Marcio de Lima - - Luiz Laercio de Lima - 1- Designo o dia 09 de abril de 2015, às 15 horas e 20 minutos para interrogatório do 
réu Luiz Laércio de Lima. 2- Depreque-se o interrogatório do corréu Cláudio M. de Lima à Comarca de Catalão/GO. Int. Ciência 
ao Ministério Público. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, que deverá ser classificado(s) como “plantão”, 
se necessário. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Precatória encaminhada nesta data. - ADV: ADRIANO AUGUSTO 
FÁVARO (OAB 160360/SP), UBERAZILDO ANTONIO DE MELO (OAB 7887A/GO), LETICIA ROSA DE MELO (OAB 19571/GO)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA ALEIXO CASCALDI MARCELINO GOMES CUNHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WILLIAN LUPINASSI CÁVOLI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0015/2015
Processo 0000202-07.2015.8.26.0404 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Marisa Madalena 

Caldana - Christian Roger de Carvalho - Vistos. Sendo a informalidade um dos critérios que orientam os Juizados (artigo 2º da Lei 
nº 9.099/95), designo audiência de conciliação para o 16 de março de 2015, às 14 horas e 20 minutos, a ser realizada no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, situado na Avenida Dois, nº 757, Centro, Orlândia/SP. Cite(m)-se e intime(m)-se 
o(a)(s) requerido(a)(s) para comparecer na audiência acima, oportunidade em que, não havendo acordo, poderá oferecer defesa 
no ato da audiência ou requerer o prazo de quinze dias para tal oferecimento, de modo que não obrigue a preparação da defesa 
antes de superada a fase conciliatória, nos termos do §5º, do artigo 614, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de 
Justiça, na redação dada pelo Provimento CG nº 30/2013. Deverá o réu ser cientificado de que não comparecendo na audiência 
supra, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido julgamento de imediato. Fica a parte requerente 
cientificada, através de seu procurador, via imprensa oficial, com a advertência de que sua ausência ocasionará a extinção do 
feito, nos moldes do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, além da condenação ao pagamento de custas processuais de 1% (um 
por cento) sobre o valor da causa, conforme o disposto no artigo acima, e no Enunciado 28 do Fonaje, observado o disposto no 
artigo 4º, §1º, da Lei 11.608/03. - ADV: ALLANA MARA FUDIMURA PIOVANI (OAB 337515/SP)

Processo 0000211-66.2015.8.26.0404 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Antônio Mauro Barbosa - Johnny de 
Oliveira - - Janaina de Oliveira - CITE-SE o(a)(s) executado(a)(s) Janaina de Oliveira e Johnny de Oliveira, residente na RUA 
JOSE GALDINO, 334, JD PARAISO, Sao Joaquim da Barra-SP para pagamento, no prazo de 03 dias, sob pena de não o fazendo 
ser-lhe penhorado tantos bens quantos bastem para garantia da dívida, ficando ciente de que poderá oferecer embargos na 
audiência de conciliação, podendo este ser por escrito ou verbalmente (art.52, IX da Lei 9.099/95). Intime-se, ainda, a parte 
executada, para comparecer na audiência de conciliação, que designo para o dia 23 de março de 2015, às 15 horas e 40 
minutos, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, situado na Avenida Dois, nº 757, Centro, 
Orlândia/SP. Não efetuado o pagamento, deverá o Sr. Oficial de Justiça efetuar a penhora e avaliação em tantos bens quanto 
bastem para a garantia do débito executado. Não localizando bens passíveis de penhora, o Sr. Oficial de Justiça deverá intimar 
o executado(a) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens sujeitas à penhora e seus respectivos valores, sob pena 
de caracterização de ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 600, inciso IV, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte 
exequente, através de seu advogado, via imprensa oficial, com a advertência de que sua ausência ocasionará a extinção do 
feito, nos moldes do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, além da condenação ao pagamento de custas processuais de 1% (um 
por cento) sobre o valor da causa, conforme o disposto no artigo 51 da Lei 9.099/95 e no Enunciado 28 do FONAJE, observado 
o disposto no artigo 4º, §1º, da Lei 11.608/03. - ADV: ROBSON ALVES COSTA (OAB 332737/SP)

Processo 0000212-51.2015.8.26.0404 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Antônio Mauro Barbosa - Eder Júnior 
da Silva - - Roberto dos Santos - CITE-SE o(a)(s) executado(a)(s) Roberto dos Santos, Eder Júnior da Silva, residentes na 
Rua Inácio Franco, 1973, Centro - CEP 14640-000, Morro Agudo-SP para pagamento, no prazo de 03 dias, sob pena de não o 
fazendo ser-lhe penhorado tantos bens quantos bastem para garantia da dívida, ficando ciente de que poderá oferecer embargos 
na audiência de conciliação, podendo este ser por escrito ou verbalmente (art.52, IX da Lei 9.099/95). Intime-se, ainda, a parte 
executada, para comparecer na audiência de conciliação, que designo para o dia 23 de março de 2015, às 15 horas e 20 
minutos, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, situado na Avenida Dois, nº 757, Centro, 
Orlândia/SP. Não efetuado o pagamento, deverá o Sr. Oficial de Justiça efetuar a penhora e avaliação em tantos bens quanto 
bastem para a garantia do débito executado. Não localizando bens passíveis de penhora, o Sr. Oficial de Justiça deverá intimar 
o executado(a) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, indique bens sujeitas à penhora e seus respectivos valores, sob pena 
de caracterização de ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 600, inciso IV, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte 
exequente, através de seu advogado, via imprensa oficial, com a advertência de que sua ausência ocasionará a extinção do 
feito, nos moldes do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, além da condenação ao pagamento de custas processuais de 1% (um 
por cento) sobre o valor da causa, conforme o disposto no artigo 51 da Lei 9.099/95 e no Enunciado 28 do FONAJE, observado 
o disposto no artigo 4º, §1º, da Lei 11.608/03. - ADV: ROBSON ALVES COSTA (OAB 332737/SP)

Processo 0000223-80.2015.8.26.0404 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Jorge Antônio 
Rocha Godinho - Clodoaldo Poli - - Janaína Cristina Lourençato Poli - Vistos. Sendo a informalidade um dos critérios que 
orientam os Juizados (artigo 2º da Lei nº 9.099/95), designo audiência de conciliação para o dia 02 de março de 2015, às 15 
horas e 50 minutos, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, situado na Avenida Dois, nº 757, 
Centro, Orlândia/SP Cite(m)-se e intime(m)-se o(a)(s) requerido(a)(s) para comparecer na audiência acima, oportunidade em 
que, não havendo acordo, poderá oferecer defesa no ato da audiência ou requerer o prazo de quinze dias para tal oferecimento, 
de modo que não obrigue a preparação da defesa antes de superada a fase conciliatória, nos termos do §5º, do artigo 614, 
das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, na redação dada pelo Provimento CG nº 30/2013. Deverá o réu ser 
cientificado de que não comparecendo na audiência supra, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido 
julgamento de imediato. - ADV: VICENTE DE PAULO MASSARO (OAB 90901/SP)

Processo 0000464-54.2015.8.26.0404 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Protesto Indevido de Título - Jaira Lima 
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Caram - Hipercard Banco Múltiplo S.A. - - Gol Linhas Aéreas Inteligentes - Vistos. Nos termos do artigo 196, inciso IV, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com a redação dada pelo Provimento CG nº 30/2013, e, tratando-se de 
dois réus, providencie a parte autora a juntada de mais uma cópia da inicial para instruir as citações iniciais, no prazo de 05 
dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: SHEILA 
APARECIDA MARTINS RAMOS (OAB 195291/SP)

Processo 0000493-07.2015.8.26.0404 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Patricia Bastos Oliveira Bellinello 
- Karina Baldini Ambrósio - Vistos. Observo que os títulos de crédito de fls. 10/11 foram preenchidos de forma equivocada (data 
de emissão e prazo para pagamento). Assim, esclareça a autora se tem interesse na conversão para ação de cobrança. Prazo: 
05 dias. Na inércia, tornem conclusos para extinção. Int. - ADV: FERNANDA TRITTO ARAUJO DE OLIVEIRA (OAB 221198/SP)

Processo 0000495-74.2015.8.26.0404 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Walter 
Jardim Roveda - Alex Rodrigues da Silva - - Marta Catarina Campos Dias - Vistos. Nos termos do artigo 196, inciso IV, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com a redação dada pelo Provimento CG nº 30/2013, providencie a parte 
autora a juntada de cópia da inicial para instruir a citação inicial, ante a existência de dois réus, no prazo de 05 dias, sob pena 
de extinção do processo, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: DECIO HENRY ALVES 
(OAB 205860/SP)

Processo 0000976-42.2012.8.26.0404/01 (apensado ao processo 0000976-42.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - Nota 
Promissória - Ines de Oliveira - Ana Maria Fernandes Oliveira - Dessa forma, defiro o pedido formulado a fls. retro, e, em 
consequência, JULGO EXTINTA a presente ação de execução, movida por Ines de Oliveira em face de Ana Maria Fernandes 
Oliveira, e o faço com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de crédito, que 
servirá como título para futura execução (Enunciado 75 do Fonaje). Deverá ainda o(a) interessado(a) ser advertido(a) de que 
eventual pedido de execução do título deverá ser fundamentando, apresentando as razões e indícios justificadores, isto pelo 
fato de não ter(em) sido(s) localizado(s) bem(ns) e nem valor(es) penhorável(is). Intime-se a parte exequente para, no prazo de 
90 dias, retirar os documentos anexados aos autos, sob pena de serem fragmentados. Transitada esta em julgado, e decorrido o 
prazo para a retirada de documentos, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: NATÁLIA ESCOLANO CHAMUM (OAB 268306/SP)

Processo 0001166-05.2012.8.26.0404 (404.01.2012.001166) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de 
Contratos - Gabriele Gléria Parizi Rodrigues - Marco Antônio da Silva - Fls. retro: defiro o sobrestamento do feito por 120 
dias. Decorrido o prazo supra, intime-se a parte exequente para se manifestar em cinco dias. Int. - ADV: MARINA BAGGINI 
CARVALHO (OAB 313110/SP), LUIZ EUGENIO MARQUES DE SOUZA (OAB 120906/SP)

Processo 0001490-24.2014.8.26.0404 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Marilda 
Aparecida Moura Centurione - Companhia Paulista de Força e Luz-CPFL - Fica o Dr(a). Gustavo Lamonato Claro OAB 154942/SP 
intimado(a) para efetuar a devolução do processo no prazo de 24 horas, sob as penas da Lei, incluindo busca e apreensão dos 
autos. - ADV: ELAINE CRISTINA PERUCHI (OAB 151275/SP), GUSTAVO LAMONATO CLARO (OAB 154942/SP), EDUARDO 
NOGUEIRA MONNAZZI (OAB 164539/SP)

Processo 0001873-36.2013.8.26.0404/01 (apensado ao processo 0001873-36.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Indenização por Dano Moral - Coobrastur - Rogério Abdalla Scarella - Vistos. Ante a informação de acordo celebrado, esclareça 
a parte exequente a quais valores o mesmo se refere, apresentando memória de cálculo devidamente atualizada, abatendo-se 
valores eventualmente não cobertos por tal acordo. Int. - ADV: INGRID NEDEL SPOHR SCHMITT (OAB 68625/RS), ROGÉRIO 
ABDALLA SCARELLA (OAB 214394/SP), ELLEN ALVES MIELE DE CARVALHO (OAB 243444/SP), FABRICIO NEDEL SCALZILLI 
(OAB 44066/RS)

Processo 0002148-82.2013.8.26.0404 (040.42.0130.002148) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Valdeir Rafachine Felix - Bv Financeira Sa - Vistos. Na esteira da decisão anteriormente proferida, e ante a inércia da parte 
exequente, conforme certidão de fls., julgo, por sentença, para que surta seus regulares efeitos de direito, EXTINTA a ação de 
conhecimento em fase de cumprimento de sentença, que Valdeir Rafachine Felix move contra Bv Financeira Sa, e o faço com 
fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes, via imprensa, para em 90 (noventa) dias 
retirarem os documentos acostados ao processo, sob pena de fragmentação. Transitada esta em julgado, e decorrido o prazo 
para a retirada de documentos, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/
SP), ROSANA MARCIA DA SILVA (OAB 303382/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)

Processo 0002597-40.2013.8.26.0404 (040.42.0130.002597) - Termo Circunstanciado - Contravenções Penais - J.C. - Fica o 
Dr(a). Marcela Trevisani Bignardi OAB 238157/SP intimado(a) para efetuar a devolução do processo no prazo de 24 horas, sob 
as penas da Lei, incluindo busca e apreensão dos autos. - ADV: MARCELA TREVISANI BIGNARDI (OAB 238157/SP)

Processo 0002849-09.2014.8.26.0404 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Marcos 
Roberto Pereira - Tim Celular S/A - De acordo com todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a nulidade da dívida inscrita pela ré a fl. 19, e condenar a requerida ao pagamento, 
a título de indenização por danos morais, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros da mora a partir 
da citação (17/07/14), e correção monetária, pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data 
desta sentença, nos termos da fundamentação, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo 
Civil. Eventual recurso deverá ser apresentado em 10 dias, sendo o preparo em duas etapas, ou seja, 1% sobre o valor da 
condenação (mínimo a recolher 5 Ufesps); e mais 2% também sobre o valor da condenação, observado o mínimo acima; além 
da taxa de remessa e retorno dos autos da superior instância no valor de R$ 32,70 por volume. Sem custas e honorários nesta 
fase (art. 55 da Lei n. 9.099/95). P.R.I.C. - ADV: HERICLES DANILO MELO ALMEIDA (OAB 328741/SP), FABIANO JOSE SAAD 
MANOEL (OAB 208636/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)

Processo 0003217-18.2014.8.26.0404 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - João Batista Antão de Sousa 
- Aline Aparecida da Cruz Silva - Vistos. Sendo a informalidade um dos critérios que orientam os Juizados (artigo 2º da Lei nº 
9.099/95), designo audiência de conciliação para o 16 de março de 2015, às 14 horas, a ser realizada no Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania, situado na Avenida Dois, nº 757, Centro, Orlândia/SP. Cite(m)-se e intime(m)-se o(a)(s) 
requerido(a)(s) para comparecer na audiência acima, oportunidade em que, não havendo acordo, poderá oferecer defesa no ato 
da audiência ou requerer o prazo de quinze dias para tal oferecimento, de modo que não obrigue a preparação da defesa antes 
de superada a fase conciliatória, nos termos do §5º, do artigo 614, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, 
na redação dada pelo Provimento CG nº 30/2013. Deverá o réu ser cientificado de que não comparecendo na audiência supra, 
considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido julgamento de imediato. Fica a parte requerente cientificada, 
através de seu procurador, via imprensa oficial, com a advertência de que sua ausência ocasionará a extinção do feito, nos 
moldes do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, além da condenação ao pagamento de custas processuais de 1% (um por 
cento) sobre o valor da causa, conforme o disposto no artigo acima, e no Enunciado 28 do Fonaje, observado o disposto no 
artigo 4º, §1º, da Lei 11.608/03. - ADV: THIAGO DOS SANTOS CARVALHO (OAB 309929/SP)
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Processo 0003548-68.2012.8.26.0404 (404.01.2012.003548) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Material - Cleiber Costa - Márcio Pereira dos Santos - Vistos. Comprove a parte requerente a interposição do agravo 
de instrumento junto ao Colégio Recursal, uma vez que na petição apresentada inexiste comprovação do protocolo. Int. - 
ADV: MAURICIO DE OLIVEIRA (OAB 80414/SP), GUSTAVO DE ALMEIDA SILVA OLIVEIRA (OAB 330450/SP), DANIEL MURICI 
ORLANDINI MÁXIMO (OAB 217139/SP)

Processo 0003611-25.2014.8.26.0404 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Wilson 
Henrique de Castro - AGF Brasil Seguros S/A - Vistos. Recebo o recurso interposto por AGF Brasil Seguros S/A a fls. 83/87 
somente em seu efeito devolutivo, devendo a parte contrária ser intimada, via imprensa, para em dez dias apresentar resposta 
escrita. Apresentada a resposta escrita, remetam-se os autos ao Colégio Recursal competente. Intime-se. - ADV: MARJORI 
ROSELLI (OAB 99217/SP), NIVALDO FRANCISCO ESPOSTO (OAB 22066/SP), MARIANA MENDES GONÇALVES ABRÃO 
(OAB 189629/SP)

Processo 0003647-67.2014.8.26.0404 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Rodolfo 
Chiquini da Silva - CLARO S/A - Rodolfo Chiquini da Silva - Vistos. Pela decisão proferida a fls. 57, inverti o ônus da prova e 
determinei a juntada de documentos, tendo a parte ré juntado a gravação de fls. 64 e documentos de fls. 65/68. Todavia, em 
manifestação de fls. 73/74, o autor afirmou que a reclamação (protocolo) que gerou a propositura da presente ação foi aquela 
datada de 21/08/2014 (protocolo nº 2014264110980), e não a juntada pela ré. Assim, determino à ré que junte a gravação do 
protocolo mencionado, bem como indique a forma utilizada para resolução dos problemas apontados pelo autor. Deverá, ainda, 
esclarecer qual foi a data na qual foi solicitada a migração do plano pré-pago para o plano controle, e data da efetiva alteração. 
Com a juntada, vista a parte autora. Após, conclusos para sentença. Int. - ADV: RODOLFO CHIQUINI DA SILVA (OAB 300537/
SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP)

Processo 0003931-75.2014.8.26.0404 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Graciano de 
Cayres André - Banco Bradesco SA - Dr. Eduardo de Almeida Sousa, manifestar-se sobre a inércia do requerido, no prazo de 05 
dias. - ADV: EDUARDO DE ALMEIDA SOUSA (OAB 201689/SP), ALLANA MARA FUDIMURA PIOVANI (OAB 337515/SP)

Processo 0004614-49.2013.8.26.0404 (040.42.0130.004614) - Termo Circunstanciado - Contravenções Penais - A.C.B. - 
Fica o Dr(a). Adriano Augusto Fávaro OAB 160360/SP intimado(a) para efetuar a devolução do processo no prazo de 24 horas, 
sob as penas da Lei, incluindo busca e apreensão dos autos. - ADV: ADRIANO AUGUSTO FÁVARO (OAB 160360/SP)

Processo 0004695-61.2014.8.26.0404 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Julio 
de Oliveira Paziane - Fazenda Pública do Município de Orlândia - Vistos. Manifeste-se a parte autora sobre a contestação 
intempestiva apresentada pelo Município de Orlândia/SP, bem como sobre a preliminar arguida, no prazo de 05 dias. No mesmo 
prazo, deverão as partes esclarecer se têm interesse na produção da prova oral. Int. - ADV: RICARDO DE ASSIS MAURÍCIO 
(OAB 161474/SP), THIAGO DOS SANTOS CARVALHO (OAB 309929/SP)

Processo 0004844-28.2012.8.26.0404/01 (apensado ao processo 0004844-28.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Títulos de Crédito - A P Morelli & Cia Ltda Me - Miguel Archangelo de Souza Silva - Dessa forma, defiro o pedido formulado a 
fls. retro, e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação de execução, movida por A P Morelli Cia Ltda Me em face de 
Miguel Archangelo de Souza Silva, e o faço com fulcro no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, expeça-
se certidão de crédito, que servirá como título para futura execução (Enunciado 75 do Fonaje). Deverá ainda o(a) interessado(a) 
ser advertido(a) de que eventual pedido de execução do título deverá ser fundamentando, apresentando as razões e indícios 
justificadores, isto pelo fato de não ter(em) sido(s) localizado(s) bem(ns) e nem valor(es) penhorável(is). Intime-se a parte 
exequente para, no prazo de 90 dias, retirar os documentos anexados aos autos, sob pena de serem fragmentados. Transitada 
esta em julgado, e decorrido o prazo para a retirada de documentos, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: NATÁLIA ESCOLANO 
CHAMUM (OAB 268306/SP)

Processo 0005124-28.2014.8.26.0404 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Fabiana Batista Teixeira - Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito/MG-MBE - Vistos. Tratando-se 
de matéria regida pela norma consumerista, sendo um dos direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus 
direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova desde que presente a verossimilhança de sua alegação ou em casos em 
que se observe hipossuficiência probatória. Dessa forma, nos termos do art. 6º, VIII, verifico a existência de hipossuficiência 
probatória, motivo pelo qual declaro a inversão do ônus da prova para determinar à requerida que apresente comprovação da 
regularidade dívida, trazendo aos autos cópia das faturas de utilização do cartão de crédito que originaram a evolução da dívida, 
que, conforme informações prestadas pelo SCPC a fls. 17, em 10/04/09 era de R$ 147,82 e em 10/10/2013 era de R$ 591,30. 
Prazo: 10 dias. Com a juntada de documentos, dê-se vista à parte autora e tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: MILENA 
CRISTINA COSTA DE SOUSA (OAB 262123/SP), TIMÓTEO LUIS MARTINS DE SOUSA (OAB 152799/MG)

Processo 0005310-56.2011.8.26.0404 (404.01.2011.005310) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e 
Adicionais - Sônia Rita Caetano Favaro - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Nos termos do artigo 12, da Lei nº 
12.153/09, oficie-se à Fazenda ré para que promova o apostilamento dos títulos determinados no julgado, devendo comprová-lo 
nos autos, no prazo de 30 dias. O ofício deverá ser instruído com cópia da inicial, sentença, acórdão e trânsito em julgado. Int. 
- ADV: GUSTAVO PESSOA CRUZ (OAB 292769/SP), PATRICIA ULSON ZAPPA LODI (OAB 150264/SP)

Processo 0005349-48.2014.8.26.0404 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Títulos de Crédito - A P Morelli 
& Cia Ltda Me - Ivan Teixeira Dutra - Vistos. Sendo a informalidade um dos critérios que orientam os Juizados (artigo 2º da Lei 
nº 9.099/95), designo audiência de conciliação para o 23 de março de 2015, às 14 horas e 40 minutos, a ser realizada no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, situado na Avenida Dois, nº 757, Centro, Orlândia/SP. Cite(m)-se e intime(m)-se 
o(a)(s) requerido(a)(s) para comparecer na audiência acima, oportunidade em que, não havendo acordo, poderá oferecer defesa 
no ato da audiência ou requerer o prazo de quinze dias para tal oferecimento, de modo que não obrigue a preparação da defesa 
antes de superada a fase conciliatória, nos termos do §5º, do artigo 614, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de 
Justiça, na redação dada pelo Provimento CG nº 30/2013. Deverá o réu ser cientificado de que não comparecendo na audiência 
supra, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido julgamento de imediato. Fica a parte requerente 
cientificada, através de seu procurador, via imprensa oficial, com a advertência de que sua ausência ocasionará a extinção do 
feito, nos moldes do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, além da condenação ao pagamento de custas processuais de 1% (um 
por cento) sobre o valor da causa, conforme o disposto no artigo acima, e no Enunciado 28 do Fonaje, observado o disposto no 
artigo 4º, §1º, da Lei 11.608/03. - ADV: NATÁLIA ESCOLANO CHAMUM (OAB 268306/SP)

Processo 0005415-28.2014.8.26.0404 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Marina 
Lorenti de Castro - CLARO S/A - Vistos. Homologo, por sentença, para que tenha eficácia de título executivo, (artigo 22, 
parágrafo único, da Lei nº 9.099/95), o acordo a que chegaram as partes, na forma constante no termo de fls. retro, resolvendo o 
mérito da ação, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. - ADV: LUIS CARLOS ZORDAN (OAB 103086/
SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP)
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Processo 0005459-47.2014.8.26.0404 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Títulos de Crédito - A P Morelli & Cia 
Ltda Me - Carlos Eduardo Vasco - HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a composição 
comunicada pelas partes a fls. retro, referente à ação de Procedimento do Juizado Especial Cível, movida por A P Morelli Cia 
Ltda Me em face de Carlos Eduardo Vasco, resolvendo o mérito, na forma do artigo 269, inciso III, do Código de Processo 
Civil. Havendo convenção entre as partes, determino, com fundamento no art. 265, inciso II, do Código de Processo Civil, a 
suspensão da presente ação até o cumprimento integral do pactuado, que deverá ser noticiado pela parte credora. Decorrido o 
prazo para cumprimento da composição, intime-se a parte interessada para se manifestar sobre a satisfação de seu crédito, no 
prazo de 05 dias, sob pena de extinção. P.R.I.C. - ADV: NATÁLIA ESCOLANO CHAMUM (OAB 268306/SP)

Processo 0005561-69.2014.8.26.0404 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Adriana 
Aparecida Neto Rocha - Comercial Automotiva Ltda Dpaschoal - Vistos. Homologo, por sentença, para que tenha eficácia 
de título executivo, (artigo 22, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95), o acordo a que chegaram as partes, na forma constante 
no termo de fls. retro, resolvendo o mérito da ação, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. - ADV: 
FERNANDA TRITTO ARAUJO DE OLIVEIRA (OAB 221198/SP), ELLEN ALVES MIELE DE CARVALHO (OAB 243444/SP)

Processo 0005841-45.2011.8.26.0404/01 - Cumprimento de sentença - Cartão de Crédito - Douglas Campelo da Silva - Cifra 
Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Dr. Rodrigo de Barros (OAB 222057/SP), comparecer em cartório, no prazo de 05 
dias, para a retira do Mandado de Levantamento de Depósito Judicial. - ADV: CARLA BALDIN DA SILVA (OAB 297098/SP), 
RODRIGO DE BARROS (OAB 222057/SP), JOSE JACKSON DOJAS FILHO (OAB 208396/SP)

Processo 0007180-78.2007.8.26.0404/01 (apensado ao processo 0007180-78.2007.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Acidente de Trânsito - Paulo Silas da Costa - Antonio Antão da Silva - Vistos. Nos termos do Enunciado nº 79 do FONAJE, 
designo leilão único do(s) bem(ns) penhorado(s) para o dia 17/03/2015, às 15 horas. Expeça-se edital e mandado. Int. - ADV: 
DECIO HENRY ALVES (OAB 205860/SP), LUCIANO JOSÉ RIBEIRO (OAB 165021/SP)

OSASCO
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE OSASCO EM 06/02/2015

PROCESSO :0003417-85.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : T.M.S.
RECLAMADO : B.G.S.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0003418-70.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : E.V.G.S.
RECLAMADO : J.R.S.A.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0003419-55.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : R.S.S.
RECLAMADO : A.S.T.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0003421-25.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : J.B.P.S.
RECLAMADO : S.M.L.S.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0003423-92.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : SANDRO NUNES
REQDO : Brasil Park Estacionamentos
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0003422-10.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : S.R.N.
RECLAMADA : J.G.P.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001216-06.2015.8.26.0405
CLASSE :CAUTELAR INOMINADA
REQTE : CLAUDIA ARAUJO DE SOUSA
ADVOGADO : 213020/SP - Nanci Rodrigues Fogaça
REQDO : FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO  INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO (ANTIGA FIZO E 
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UNIBAN)
VARA :1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1000330-48.2015.8.26.0068
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MARIA DO CARMO CABRERA GRANDINI
ADVOGADO : 328095/SP - Angelo Feitosa da Silva
REQDA : Eletropaulo Metropolitana
VARA :8ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1016217-65.2014.8.26.0405
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : AUGUSTO DAS NEVES POR JOSÉ AUGUSTO DA COSTA NEVES
ADVOGADO : 117942/SP - Rui Jorge Pimentel
REQDO : JOSE LUIZ FILHO
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000423-09.2015.8.26.0004
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : C.D.S.
ADVOGADO : 250285/SP - Ronaldo Domenicali
REQDO : A.J.M.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002117-71.2015.8.26.0405
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Honda S/A
ADVOGADO : 173267/SP - Eric Garmes de Oliveira
REQDA : ROSINEIA MARIA DE SOUZA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002119-41.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : MARCELO JOSE MAXIMIANO DE ARAUJO
ADVOGADO : 277630/SP - Deyse de Fatima Lima
REQDO : INSS
VARA :7ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002120-26.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : J.A.S.
ADVOGADO : 250143/SP - Jorge Narciso Brasil
REQDO : B.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002121-11.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Bon Mart Frigorifico Ltda
ADVOGADO : 161645/SP - Luiz Fernando da Costa Depieri
EXECTDO : Rita de Cassia da Silva Me
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002137-62.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.L.N.B.
REQDA : C.S.R.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002122-93.2015.8.26.0405
CLASSE :USUCAPIÃO
REQTE : NELSON LEDO DOS SANTOS
ADVOGADO : 212086/SP - Keli Cristina Alegre Spina
REQDO : PLACIDO ALVES MAGALHAES
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002123-78.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Rodrigo Peres Pereira
ADVOGADO : 243340/SP - Alexandre Roberti Gianinni Ferreira Alferes
REQDA : Selma Aparecida de Sales Caineli
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002142-84.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE : E.A.L.
ADVOGADO : 154295/SP - Marco Antonio Gonçalves
REQDA : A.V.S.A.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002124-63.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MAURÍCIO MARQUES
ADVOGADO : 265252/SP - Celia Regina Nunes
REQDO : AMAZONAS LESTE LTDA
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002126-33.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : NADIR PEREIRA TIBIRIÇA
ADVOGADO : 181161/SP - Simone Stephano de Oliveira Leite
REQDO : BANCO BRADESCO SA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002129-85.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Roberto Sérgio Lucas
ADVOGADO : 66379/SP - Suely Aparecida Andolfo
REQDO : BANCO BRADESCO SA
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0003425-62.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : M.B.S.P.
RECLAMADO : N.G.P.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0003424-77.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : M.S.A.
RECLAMADA : S.D.O.A.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1002128-03.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : R.A.S.
REQDO : G.H.A.S.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002131-55.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : raul rodrigues da silva
ADVOGADO : 113554/SP - Jose Ricardo Pincitori Martins
REQDO : Embracon Administradora de Consórcio LTDA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002134-10.2015.8.26.0405
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : M.R.O.
ADVOGADO : 333457/SP - Klaus Philipp Lodoli
REQDO : B.
VARA :8ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002138-47.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : RENATA SILVA DE ARAUJO
ADVOGADO : 117078/SP - Monica Rosa Gimenes de Lima
REQDO : FORD DO BRASIL
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002141-02.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : LUIZ CARLOS GOMES DA SILVA
ADVOGADO : 266110/SP - Eunice Moreira da Cruz Miranda
REQDO : ISAÍAS TENÓRIO DA CONCEIÇÃO
VARA :7ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0003430-84.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
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RECLAMANTE : A.M.P.
RECLAMADA : E.H.S.P.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1002133-25.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : R.V.
REPRTATEAT : D.G.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
EXECTDO : R.V.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0003431-69.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : M.E.B.O.
RECLAMADO : R.J.O.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1002143-69.2015.8.26.0405
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : SOROCRED - CREDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S/A
ADVOGADO : 150793/SP - Marli Inacio Portinho da Silva
REQDO : MOISES ALVES FAGUNDES
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002144-54.2015.8.26.0405
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : RENON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-EPP
ADVOGADO : 227274/SP - Carlos Daniel Nunes Masi
REQDO : NOVA MULTIVANS
VARA :8ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002146-24.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : JOSE ANTONIO DE ARAUJO RIBAS
ADVOGADO : 244998/SP - Rosa Maria Piagno
REQDA : BRADESCO SAÚDE S/A
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0003432-54.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : V.M.S.
RECLAMADA : V.R.S.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0003434-24.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : N.S.S.
RECLAMADO : A.C.A.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0003436-91.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LEITE
RECLAMADO : RENAILTON ALMEIDA SANTOS LEITE
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0003437-76.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : A.A.R.
RECLAMADO : E.D.A.J.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0075148-98.2002.8.26.0405
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : E.O.B.
ADVOGADO : 197175/SP - Rogério Lins França

PROCESSO :0013665-18.2012.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQTE : Maria Lucia Araujo
ADVOGADO : 150464/SP - Alex Afonso Lopes Ribeiro
REQDO : Edson de Oliveira Santos
VARA :5ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :0003441-16.2015.8.26.0405
CLASSE :MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE : C.T.R.C.O.S.

PROCESSO :0033151-72.2001.8.26.0405
CLASSE :INVENTÁRIO
REQTE : CARLOS IVAN CONTRUCCI JÚNIOR.
ADVOGADO : 138710/SP - Paula Aguiar de Arruda
REQDO : CARLOS IVAN CONTRUCCI.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002145-39.2015.8.26.0405
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : T.G.S.
ADVOGADO : 333457/SP - Klaus Philipp Lodoli
REQDO : B.
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002147-09.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MARLENE LUPP MOTA
ADVOGADO : 92289/SP - Rose Mara Pimentel Parra
REQDO : ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002148-91.2015.8.26.0405
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : Arildo Silva de Oliveira
ADVOGADO : 146738/SP - Ilson Jose de Oliveira
REQDA : Maria Lidiane Gomes de Oliveira
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002151-46.2015.8.26.0405
CLASSE :CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
REQTE : D.G.N.
ADVOGADO : 134197/SP - Elaine Aparecida de Oliveira
REQDO : B.
VARA :8ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002152-31.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : GENOIR HEBERLE
ADVOGADO : 192473/SP - Mariley Guedes Leao Cavaliere
REQDO : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002155-83.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Sandra Sannino Vessentini
ADVOGADO : 218279/SP - Julia Patricia Ulisses Vilar
REQDO : PRETTY BODY CENTER COMERCIAL LTDA
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0003444-68.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : MARIA JUVELINA FERREIRA DIAS
REQDO : VIVO (TELEFONICA BRASIL S.A.)
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002156-68.2015.8.26.0405
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
ADVOGADO : 142568/SP - Flaviano Bellinati Garcia Perez
REQDO : WILBERTON AMARO DA SILVA PAULINO
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002157-53.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : JOSÉ LUIZ MARFIM
ADVOGADO : 297329/SP - Marcos Roberto da Silva
REQDO : EXPRESSO FELIX TRANSPORTES LTDA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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PROCESSO :1002158-38.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Ana Carolina Santin Guerra
ADVOGADO : 327797/SP - Veronica Stefany Genadopoulos Lopomo
REQDO : Etolia Empreendimento Imobiliários Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002160-08.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : JONATAS QUEIROZ PEREIRA
ADVOGADO : 271038/SP - Kellen Cristina Ortega
REQDO : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
VARA :8ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002161-90.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : maria aparecida rodrigues
ADVOGADO : 165099/SP - Keila Zibordi Moraes Carvalho
REQDO : Bradesco Vida e Previdencia S/A
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002163-60.2015.8.26.0405
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : SERGIO SOARES MENDES DOS SANTOS ALIMENTOS ME
ADVOGADO : 172980/SP - Verônica Luzia Lacsko Trindade
EMBARGDO : Bimbo do Brasil Ltda.
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002153-16.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.M.M.
ADVOGADO : 294415/SP - Thiago Luiz Couto Silva
REQDO : L.D.M.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002154-98.2015.8.26.0405
CLASSE :REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE : C.Z.S.F.
ADVOGADO : 266203/SP - Aline de Lima Lopes
REQDA : M.F.F.L.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002162-75.2015.8.26.0405
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : M.A.R.L.
ADVOGADO : 160154/SP - Alessandra Rosa Leonese
REQDO : R.L.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0003445-53.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : FABIANA DE SOUZA
REQDO : QUALIT CENTRO DE ENSINO
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002164-45.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : I.F.S.
ADVOGADO : 346472/SP - Daiane Suelen Dias Domingues
REQDA : J.A.M.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002135-92.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : A.B.S.
REPRTATEAT : G.B.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
EXECTDO : A.S.S.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0003446-38.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : JOSE APARECIDO FERREIRA DOS REIS
REQDO : CASAS BAHIA SA
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VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO

PROCESSO :0003447-23.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : DORIVAL DA SILVA POMBO
REQDO : AES ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002136-77.2015.8.26.0405
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : L.T.P.
REPRTATEAT : P.L.T.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
REQDO : P.S.P.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002139-32.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : A.G.T.
REQDA : D.C.C.T.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002140-17.2015.8.26.0405
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : P.M.S.
ADVOGADO : 210936/SP - Libânia Aparecida da Silva
REQDO : R.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0003451-60.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Damaris Silva de Araujo
REQDO : AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002149-76.2015.8.26.0405
CLASSE :HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQTE : P.R.A.
ADVOGADO : 271119/SP - Fabiano Sales Contente

PROCESSO :0003453-30.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : ANTONIO TEIXEIRA GOUVEIA
REQDO : MONEY CARD VISA TRAVEL MONEY
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002150-61.2015.8.26.0405
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : K.C.R.S.
ADVOGADO : 218279/SP - Julia Patricia Ulisses Vilar

PROCESSO :0003455-97.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Adenir Jose Guidoti
REQDO : JORGE DA SILVA ALVES
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002159-23.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : P.G.S.G.
EXECTDO : D.I.G.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002165-30.2015.8.26.0405
CLASSE :SOBREPARTILHA
REQTE : MAYCON LUIS DOS REIS
ADVOGADO : 118529/SP - Andre Ferreira Lisboa
REQDA : MANOELA MARTINS DOS REIS
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002168-82.2015.8.26.0405
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : J.A.F.S.J.
REQDA : M.E.F.
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VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002172-22.2015.8.26.0405
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : A.S.M.
ADVOGADO : 231217/SP - Elizabeth Vaz Guimarães Ferreira
REQDO : M.A.M.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0003456-82.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : RODRIGO PEREIRA NETO
REQDO : NET SÃO PAULO
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0027908-79.2003.8.26.0405
CLASSE :ARROLAMENTO SUMÁRIO
REQTE : Amalia Conceição de Jesus
ADVOGADO : 148108/SP - Ilias Nantes
REQDO : Arlindo de Jesus
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002166-15.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : DOUGLAS SILVA DO NASCIMENTO
ADVOGADO : 315059/SP - Lucilene Santos dos Passos
REQDA : Nextel Telecomunicações LTDA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002167-97.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Aroldo José de Vasconcelos
ADVOGADO : 332045/SP - Euder Melo de Almeida
REQDA : Casas Bahia Comercial Ltda.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002169-67.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : José Nilton Martins
ADVOGADO : 173183/SP - João Paulo de Faria
REQDO : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002170-52.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : ODETE MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO : 138599/SP - Cleonice da Silva Dias
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002171-37.2015.8.26.0405
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : Ricardo Chagas do Nascimento
ADVOGADO : 333457/SP - Klaus Philipp Lodoli
REQDO : BANCO BRADESCO SA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002173-07.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Jardemiro Gomes de Oliveira
ADVOGADO : 174008/SP - Patricia Renata Passos de Oliveira
EXECTDA : Zilda Cerqueira de Almeida
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0030461-75.1998.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.C.A.
REQDO : N.B.F.
ADVOGADO : 148248/SP - Antonio Carlos Cordeiro
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002174-89.2015.8.26.0405
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : ADONIAS PEREIRA DE SOUSA
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ADVOGADO : 260729/SP - Edson Gomes de Oliveira
IMPTDO : DIRETOR DA CIRETRAN DE OSASCO
VARA :1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1002175-74.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : CLAUDINA MARIA DA SILVA
ADVOGADO : 332045/SP - Euder Melo de Almeida
REQDO : BANCO BRADESCO SA
VARA :7ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002176-59.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Fatima Furquim
ADVOGADO : 211691/SP - Sheila Sancori Senra
REQDO : INOVA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002177-44.2015.8.26.0405
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : BANCO PECUNIA S/A
ADVOGADO : 276147/SP - Thais Clemente
REQDO : ADRIANO LIMA CRUZ
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0013068-30.2004.8.26.0405
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE : Cleusa Baia Catao
ADVOGADO : 99653/SP - Elias Rubens de Souza

PROCESSO :1002178-29.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : NEUSA DE OLIVEIRA CARDOSO
ADVOGADO : 320073/SP - Vivian de Oliveira Cardoso
REQDO : NET SERVIÇOS
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002179-14.2015.8.26.0405
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : NEWLTON PIMENTA DE MORAES
ADVOGADO : 96549/SP - Leila Rosana de Jesus
REQDA : BRUNA MARTIMIANO DE LIMA
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002180-96.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condomínio Residencial Terra Nova
ADVOGADO : 148164/SP - Wilson Moura dos Santos
REQDA : Priscila Meriele Amoedo Borges
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1025965-24.2014.8.26.0405
CLASSE :OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
REQTE : T.S.G.
ADVOGADO : 150989/SP - Reynaldo de Barros Fresca Junior
REQDO : W.J.G.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002193-95.2015.8.26.0405
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : M.P.B.S.
ADVOGADO : 295880/SP - Jose Carlos Vieira Lima
REQDO : M.R.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002183-51.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : A.A.B.
REQDO : C.V.C.B.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002181-81.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Ismael Alvino da Silva
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ADVOGADO : 173183/SP - João Paulo de Faria
REQDO : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002182-66.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condomínio Residencial Terra Nova
ADVOGADO : 148164/SP - Wilson Moura dos Santos
REQDO : Fabio Teixeira Fontes
VARA :8ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002184-36.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
EXEQTE : LUIZ CARLOS DA SILVA
ADVOGADO : 131246/SP - Goncala Maria Clemente
EXECTDO : Estado de São Paulo
VARA :1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1002185-21.2015.8.26.0405
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : União Social Camiliana
ADVOGADO : 134800/SP - Roseli Leme Freitas
REQDA : Amanda Bonoli de Araújo
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002186-06.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Jose Libarez dos Santos Me
ADVOGADO : 117283/SP - Rosa Maria Desideri
REQDO : BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002187-88.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Ademir Lemes da Silva
ADVOGADO : 173183/SP - João Paulo de Faria
REQDO : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002188-73.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condomínio Residencial Terra Nova
ADVOGADO : 148164/SP - Wilson Moura dos Santos
REQDO : Henrique Floriano
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002190-43.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : RITA DE CASSIA MADUREIRA
ADVOGADO : 274200/SP - Sandra Aparecida de Souza Piva Valerio
REQDO : Saint Martin Distribuidora de Veículos Ltda.
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002191-28.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condomínio Residencial Terra Nova
ADVOGADO : 148164/SP - Wilson Moura dos Santos
REQDO : Eduardo de Souza
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002192-13.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : IVONETE NICACIO BARBOSA
ADVOGADO : 170341/SP - Anderson Hernandes
REQDO : BANCO BRADESCO SA
VARA :8ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002194-80.2015.8.26.0405
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A
ADVOGADO : 103587/SP - Jose Quagliotti Salamone
REQDO : Bruno Benetti Madureira
VARA :7ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1002196-50.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condomínio Residencial Terra Nova
ADVOGADO : 148164/SP - Wilson Moura dos Santos
REQDA : Lucinea Gonçalves
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002197-35.2015.8.26.0405
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CACHOEIRINHA - PARQUE CACHOEIRINHA
ADVOGADO : 126769/SP - Joice Ruiz Bernier
REQDA : MATILDE NOEMIA DE MORAES NUNES
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002199-05.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : CRISTIANO ALVES DE ALENCAR
ADVOGADO : 295911/SP - Marcelo Cury Andere
REQDO : ITAÚ UNIBANCO S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002203-42.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : J.S.
REQDO : J.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002200-87.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Condomínio Residencial Terra Nova
ADVOGADO : 148164/SP - Wilson Moura dos Santos
REQDA : Marcela de Araujo
VARA :7ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002201-72.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES
ADVOGADO : 188448/SP - Edson Correia de Farias
EXECTDO : Adeilson Teles de Araujo
VARA :8ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002202-57.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A
ADVOGADO : 320268/SP - Denise de Luna Assis
EXECTDO : Retam Diesel Engenharia Indústria e Comércio Ltda.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002204-27.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES
ADVOGADO : 188448/SP - Edson Correia de Farias
EXECTDO : CHARLES ANTONIO DE SOUZA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002198-20.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : AEB RAPOSO & CIA LTDA
ADVOGADO : 163675/SP - Tânia Clélia Gonçalves Aguiar
REQDO : BANCO DO BRASIL S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002205-12.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : CHARLES ROBERTO SANTOS
ADVOGADO : 179193/SP - Sheila Mendes Dantas
EXECTDO : JOYCE ALMEIDA BRASILEIRO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002206-94.2015.8.26.0405
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BANCO ITAUCARD S/A
ADVOGADO : 252782/SP - Claudia Cardoso Menegati Mingucci
REQDA : NATALY JORGE
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VARA :7ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002207-79.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : EZEQUIEL LOPES FRANCISCO
ADVOGADO : 170341/SP - Anderson Hernandes
REQDA : Banco Bradesco Cartões S.A.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002208-64.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DAS FLORES
ADVOGADO : 188448/SP - Edson Correia de Farias
REQDO : JOSÉ FELIX DOS SANTOS FILHO
VARA :7ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002212-04.2015.8.26.0405
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : T.A.O.
ADVOGADO : 157159/SP - Alexandre Dumas
REQDO : G.A.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002189-58.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : W.D.B.
EXECTDO : E.P.B.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002195-65.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : W.D.B.
ADVOGADO : 188762/SP - Luiza Moreira Bortolaci
EXECTDO : E.P.B.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002210-34.2015.8.26.0405
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : E.T.J.C.B.
ADVOGADO : 156159/SP - Ione Lemes de Oliveira
ALIMENTANTE : C.S.B.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002213-86.2015.8.26.0405
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : A.C.S.A.
ADVOGADO : 178070/SP - Meire Lopes Montes

PROCESSO :1001203-07.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : B.A.S.
REQDA : B.A.S.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE OSASCO EM 09/02/2015

PROCESSO :0003502-71.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : E.S.
RECLAMADO : J.D.S.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0003503-56.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CRISTHIAN CAMARGO RIBEIRO
RECLAMADA : ALESSANDRA DE LIMA FERRARI RIBEIRO
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0003504-41.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : M.G.M.P.
RECLAMADO : F.O.P.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :0003505-26.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : E.C.L.
RECLAMADO : K.F.A.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0003506-11.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : V.C.O.
RECLAMADO : J.D.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000467-86.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : I.G.
ADVOGADO : 98209/SP - Domingos Gerage
REQDA : B.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002242-39.2015.8.26.0405
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : S.H.O.M.
ADVOGADO : 219294/SP - Andrea Aparecida Ferreira Pontes
REQDA : A.O.M.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002209-49.2015.8.26.0405
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : BFB Leasing S/A
ADVOGADO : 50945PR - PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR
REQDO : Ricardo Alves Miranda
VARA :8ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002211-19.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Rfr Comércio e Reciclagem de Residuos Ltda
ADVOGADO : 236578/SP - Ivan Henrique Moraes Lima
EXECTDO : Etna Steel Indústria Metalúrgica Ltda
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002214-71.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : João Manoel Hernandes
ADVOGADO : 320168/SP - Jovenilia Pinheiro Santos Hernandes
REQDO : B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002216-41.2015.8.26.0405
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : F.R.S.
ADVOGADO : 279413/SP - Suelio Barbosa da Silva
REQDO : E.D.S.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002215-56.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : ITAU UNIBANCO SA
ADVOGADO : 133861/SP - Sirlei Nobrega
EXECTDO : Supercruz Comercial e Distribuidora de Alimentos Ltda - Epp, Atual Denominação: Frigorifico Supercruz 

Ltda
VARA :7ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0003507-93.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : JULIANA RIBEIRO FRANKLIN
RECLAMADO : ROBSON SANTANA FRANÇA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1002219-93.2015.8.26.0405
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : M.S.S.
ADVOGADO : 273942/SP - Nanci Carvalho dos Santos

PROCESSO :1002217-26.2015.8.26.0405
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CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Eko Distribuição, Importação e Exportação Ltda
ADVOGADO : 282106/SP - Franciely Lourenço de Morais
EXECTDO : Rogério Porphirio Corgosinho
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002222-48.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : D.F.C.J.
ADVOGADO : 116689/SP - Carmen Lucia Govea Cerqueira
REQDA : P.A.S.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002218-11.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Eko Distribuição, Importação e Exportação Ltda
ADVOGADO : 282106/SP - Franciely Lourenço de Morais
EXECTDO : Rr Stone Comercio Importação e Exportação de Mármores e Granitos Ltda
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0003529-54.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : RENATO CESAR DE LIMA FERREIRA
RECLAMADA : CARLA KARINA DE OLIVEIRA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1002223-33.2015.8.26.0405
CLASSE :INVENTÁRIO
REQTE : AMANDA LUCIA SANTOS CALDEIRÃO
INVTARDA : Maria Piagni Caldeirão
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002220-78.2015.8.26.0405
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Adilson Pedro Talaveira
ADVOGADO : 140534/SP - Renato Maldonado Terzenov
EMBARGDO : Du Pont do Brasil S/A
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002221-63.2015.8.26.0405
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Sueli Antonio de Mendonça - Me
ADVOGADO : 148108/SP - Ilias Nantes
EMBARGDO : Mara Jackeline Marin e Outra
VARA :8ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002227-70.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.G.S.
ADVOGADO : 315739/SP - Luiz Augusto dos Santos Junior

PROCESSO :1002224-18.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Frederico Algusto Vieira
ADVOGADO : 332045/SP - Euder Melo de Almeida
REQDO : BANCO BRADESCO SA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002225-03.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Sérgio Agripino da Silva
ADVOGADO : 202182/SP - Sérgio Agripino da Silva
REQDO : Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002226-85.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Rosangela Aparecida Ribeiro Francis Bampa
ADVOGADO : 344598/SP - Rosangela Aparecida Ribeiro Francis Bampa
REQDO : Katilaine Aparecida dos Santos-me
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002228-55.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQTE : Daiana Batista de Souza
ADVOGADO : 177712/SP - Fernanda Paula Duarte
REQDO : Mrv Engenharia e Participações S.a.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002230-25.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : E.F.C.
ADVOGADO : 161965/SP - Antonio Carlos Sammartino
REQDO : C.S.C.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002229-40.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Leandro das Neves Pompilha
ADVOGADO : 322174/SP - Juliana de Fátima Cegantini Fávero
REQDO : Spe Vitta Osasco Empreendimentos Imobiliarios Ltda. (Veiga Junior)
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002231-10.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Antenor Pereira dos Santos
ADVOGADO : 210567/SP - Daniel Nogueira Alves
REQDO : Rádio e Televisão Record S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002234-62.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : W.C.S.
ADVOGADO : 314218/SP - Lucineudo Pereira de Lima
REQDO : B.
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002239-84.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : W.C.S.
ADVOGADO : 314218/SP - Lucineudo Pereira de Lima
REQDA : B.C.S.
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002241-54.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Diogo Vinicius Marquioreto Nabarro
ADVOGADO : 344216/SP - Fernando Soares dos Santos
REQDO : Construtora Sindona e Pereira Incorporação e Negócios Imobiliários Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0003543-38.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : I.F.C.
RECLAMADA : P.T.S.M.P.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1002247-61.2015.8.26.0405
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : A.C.F.I.
ADVOGADO : 298933/SP - Sergio Schulze
REQDO : W.F.N.
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002249-31.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Victoria Serviços Especializados S/s Ltda
ADVOGADO : 212007/SP - Daniela Hermanas Alves Andreotti
EXECTDO : Set Limp Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal Ltda.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002251-98.2015.8.26.0405
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : 204255/SP - Cassio dos Santos Souza
REQDA : Andreia de Oliveira
VARA :6ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1002252-83.2015.8.26.0405
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : 204255/SP - Cassio dos Santos Souza
REQDO : Thiago Souza Andrade
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0003546-90.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : E.J.S.R.S.
RECLAMADO : J.R.S.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0003544-23.2015.8.26.0405
CLASSE :MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE : C.T.R.C.O.S.

PROCESSO :1002253-68.2015.8.26.0405
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : 204255/SP - Cassio dos Santos Souza
REQDA : Neuza Franca de Souza
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002254-53.2015.8.26.0405
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : Cintia dos Santos Alkimim
ADVOGADO : 333457/SP - Klaus Philipp Lodoli
REQDA : CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.
VARA :7ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002255-38.2015.8.26.0405
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : 204255/SP - Cassio dos Santos Souza
REQDO : Francisco Eudes Ferreira de Oliveira
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002257-08.2015.8.26.0405
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : J.A.D.R.
ADVOGADO : 333457/SP - Klaus Philipp Lodoli
REQDO : B.
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002258-90.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Jorge Luis Nascimento Junior
ADVOGADO : 314228/SP - Raphael Pereira Marques
REQDO : Mello Marin Imoveis Ltda
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0003548-60.2015.8.26.0405
CLASSE :MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE : C.T.R.C.O.S.

PROCESSO :0003550-30.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : INEZ MARIA DE SOUSA
RECLAMADO : PAULO FLAVIO DA SILVA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0003554-67.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : N.Z.S.
RECLAMADO : D.J.S.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0003557-22.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : MARCOS ANTONIO DA SILVA
RECLAMADA : MARINALVA MACHADO NUNES DA SILVA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :0003558-07.2015.8.26.0405
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : J.T.
RECLAMADO : J.P.B.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1002261-45.2015.8.26.0405
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : J.A.M.M.
ADVOGADO : 175740/SP - Antonio Sinval Miranda

PROCESSO :1002232-92.2015.8.26.0405
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : K.P.J.
REPRTATEAT : C.A.A.P.J.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
REQDO : V.B.S.J.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002259-75.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Copal Alimentos Pet Ltda
ADVOGADO : 188218/SP - Sandro Ferreira Lima
EXECTDO : Dumara dos Santos Ribeiro
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002260-60.2015.8.26.0405
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : A.D.S.
ADVOGADO : 333457/SP - Klaus Philipp Lodoli
REQDO : B.
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002262-30.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Copal Alimentos Pet Ltda
ADVOGADO : 188218/SP - Sandro Ferreira Lima
EXECTDO : Canto dos Animais Pet Shop Eireli Me
VARA :8ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002263-15.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Creonisse Alves Correia Natel Ribeiro
ADVOGADO : 345442/SP - Gabriel Mendes Rodrigues de Melo
REQDO : Município Osasco -
VARA :1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1002264-97.2015.8.26.0405
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : S.D.J.
ADVOGADO : 333457/SP - Klaus Philipp Lodoli
REQDO : B.
VARA :8ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002265-82.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Estelita Santos dos Santos da Silva
ADVOGADO : 345442/SP - Gabriel Mendes Rodrigues de Melo
REQDO : Município Osasco -
VARA :2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1002266-67.2015.8.26.0405
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : A.C.F.I.
ADVOGADO : 157721/SP - Silvia Aparecida Verreschi Costa Mota Santos
REQDO : E.R.C.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002233-77.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE : B.P.M.T.
REPRTATEAT : J.M.S.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
REQDO : D.T.
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VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002267-52.2015.8.26.0405
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Gilberto Syuffi
ADVOGADO : 308739/SP - Monica Regina Teixeira
REQDO : Simone Rodrigues da Costa Motos Me
VARA :7ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002268-37.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Marcia Maria da Silva
ADVOGADO : 345442/SP - Gabriel Mendes Rodrigues de Melo
REQDO : Município Osasco -
VARA :1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1002269-22.2015.8.26.0405
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : Município Osasco -
ADVOGADO : 197077/SP - Felipe Lascane Neto
REQDO : Roberto Ferrara Junior
VARA :1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0003559-89.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : ROMILDO ALVES PEREIRA
EXECTDO : SANDRA APARECIDA MARCELINO
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002270-07.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Cooperativa de Econ. e Créd. Mútuo dos Policiais Militares e Serv. da Sec. dos Neg. da Seg. Púb. do Est. 

de São Paulo
ADVOGADO : 168735/SP - Eliezer Pereira Martins
EXECTDO : Marcelo Francisco de Lima
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002271-89.2015.8.26.0405
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : Osmair de Souza Oliveira
ADVOGADO : 265153/SP - Natan Florencio Soares Junior
REQDO : BANCO BRADESCO SA
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002272-74.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Maria da Silva Moraes
ADVOGADO : 345442/SP - Gabriel Mendes Rodrigues de Melo
REQDO : Município Osasco -
VARA :2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1002273-59.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Maurina Silva Meira de Souza
ADVOGADO : 345442/SP - Gabriel Mendes Rodrigues de Melo
REQDO : Município Osasco -
VARA :1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1002235-47.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : N.M.S.C.
REQDA : E.N.C.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0003565-96.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Kelly Cristina Farias Lima
REQDO : Faculdade Anhanguera de Osasco
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO

PROCESSO :1002236-32.2015.8.26.0405
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : C.G.N.P.
REPRTATEAT : Z.N.R.
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VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
REQDO : A.C.N.P.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002274-44.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Onice do Carmo Vieira Ferreira
ADVOGADO : 345442/SP - Gabriel Mendes Rodrigues de Melo
REQDO : Município Osasco -
VARA :2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1002237-17.2015.8.26.0405
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : T.J.S.B.
REPRTATEAT : M.M.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
REQDO : S.A.B.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0003595-34.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : TIAGO MIRANDA SANTOS
REQDO : Milan Leilões - Ronaldo Milan Leiloeiro Oficial
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1128419-27.2014.8.26.0100
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : DAIRO TEIXEIRA
ADVOGADO : 328186/SP - Gustavo Caropreso Soares de Oliveira
REQDO : BANCO BRADESCO SA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1128417-57.2014.8.26.0100
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : DAIRO TEIXEIRA
ADVOGADO : 328186/SP - Gustavo Caropreso Soares de Oliveira
REQDO : BANCO BRADESCO SA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000417-04.2015.8.26.0068
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MULTI CONCRETO EIRELI EPP
ADVOGADO : 261620/SP - Fernanda Albano Tomazi
REQDA : CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.
VARA :8ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002238-02.2015.8.26.0405
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : I.E.L.R.
REPRTATEAT : F.C.L.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
REQDO : F.C.B.R.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002240-69.2015.8.26.0405
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : R.S.M.
REPRTATEAT : R.S.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
REQDO : M.M.R.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002243-24.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : K.S.L.
ADVOGADO : 47945/SP - Newton Vaz
REQDO : A.S.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002275-29.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Juliano Costa Campos
ADVOGADO : 256774/SP - Talita Borges Demetrio
REQDO : BANCO BRADESCO SA
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VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002244-09.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : M.O.A.
ADVOGADO : 285417/SP - João Cicero Ferreira de Lima Neto
EXECTDO : V.T.D.A.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002276-14.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : José Carlos da Silva
ADVOGADO : 104208/SP - Jorge de Souza Ribeiro
REQDO : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002277-96.2015.8.26.0405
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
ADVOGADO : 177683/SP - Flávia Cunha Seabra Morais
REQDO : Joao Paulino dos Santos Neto
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002245-91.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : M.O.A.
ADVOGADO : 285417/SP - João Cicero Ferreira de Lima Neto
EXECTDO : V.T.D.A.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002278-81.2015.8.26.0405
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : Jozefa Rosa dos Santos da Conceição
ADVOGADO : 277999/SP - Eusebio Lucas Muller
REQDO : Banco Bradesco Cartões S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002279-66.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Simone Rabelo dos S. Oliveira
ADVOGADO : 345442/SP - Gabriel Mendes Rodrigues de Melo
REQDO : Município Osasco -
VARA :1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1002280-51.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Maria do Patrocinio de Oliveira
ADVOGADO : 341552/SP - Marina Freitas de Almeida
REQDO : BANCO BRADESCO SA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002281-36.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Carina Rosa Santiago
ADVOGADO : 341552/SP - Marina Freitas de Almeida
REQDO : BANCO BRADESCO SA
VARA :7ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1003107-17.2014.8.26.0011
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : IVAN PEDRO GONÇALVES DE BARROS
ADVOGADO : 300648/SP - Bruno Bergmanhs
EMBARGDO : BANCO BRADESCO SA
ADVOGADO : 147020/SP - Fernando Luz Pereira
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0003602-26.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Osvaldo Crisostomo de Aquino
REQDO : Micro Osasco Edições Culturais Ltda- Microcamp
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO

PROCESSO :1002282-21.2015.8.26.0405
CLASSE :CAUTELAR INOMINADA
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REQTE : JBP Embalagens, Industria, Comercio, Transporte, Importação e Exportação Ltda
ADVOGADO : 316647/SP - Ariane Ferreira Jesus
REQDO : Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S.a - Ccr Autoban
VARA :7ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0003603-11.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : LUIZ FAVERO
REQDO : TRANSPORTADORA EMA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002246-76.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : C.K.V.
ADVOGADO : 135197/SP - Devandira Moreira E Silva
REQDO : N.N.N.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1002248-46.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REPRTATEAT : S.M.N.
ADVOGADO : 292006/SP - Ademir Donizete Lopes
EXEQTE : V.L.N.C.
ADVOGADO : 292006/SP - Ademir Donizete Lopes
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
EXECTDO : L.F.S.C.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0003604-93.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : R.F.L.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO : M.O.S.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :1002283-06.2015.8.26.0405
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Fundação Instituto Tecnologico de Osasco - Fito
ADVOGADO : 196380/SP - Vagner Carlos de Azevedo
REQDA : Rosmaria Machado de Souza
VARA :1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0003605-78.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : G.I.S.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO : M.O.S.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :1002250-16.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : S.M.N.
ADVOGADO : 292006/SP - Ademir Donizete Lopes
EXECTDO : L.F.S.C.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0003606-63.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : D.S.M.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO : M.O.S.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0003607-48.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : J.O.C.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO : M.O.S.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :1002256-23.2015.8.26.0405
CLASSE :OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
REQTE : José Agostinho Fernandes Luiz
ADVOGADO : 175740/SP - Antonio Sinval Miranda
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PROCESSO :0003610-03.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : MARIA MAXIMA SILVA DOS REIS
REQDO : GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0003611-85.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Eulina Vicente de Sousa
REQDO : Francisco Erivaldo da Silva
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO

PROCESSO :0003613-55.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : ROSANIA ALMEIDA DA SILVA
REQDO : MICROCAMP (MICRO LAPA ED. CULTURAIS Ltda.)
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002284-88.2015.8.26.0405
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Fundação Instituto Tecnologico de Osasco - Fito
ADVOGADO : 196380/SP - Vagner Carlos de Azevedo
REQDO : Helio Gomes dos Santos
VARA :2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1002285-73.2015.8.26.0405
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : Luis Felipe Gonçalves Ferreira
ADVOGADO : 277999/SP - Eusebio Lucas Muller
REQDO : Banco Bradesco S/A
VARA :7ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0003614-40.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Ana Maria Fens das Dores
REQDO : Claro SA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO

PROCESSO :0003615-25.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : KARINA GALVAO LEAL LAMEU
REQDO : AF FOTO E VÍDEO Ltda.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0003617-92.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : MARCO ANTONIO FARIAS COSTA
REQDO : ITAÚ BMG
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0003619-62.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : MARLA COSTA SILVA
REQDO : JOVENTINO BATISTA DOS SANTOS
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0003621-32.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : SILVIO APARECIDO CAMPOLONGO
REQDO : NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0003618-77.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Jaqueline Valocio Pereira
REQDO : Solarium São Paulo S/A
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO

PROCESSO :0003623-02.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : KATIA APARECIDA JULIO
REQDO : FELIPE MARTINS RAMOS
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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PROCESSO :0005239-73.2014.8.26.0299
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Ana Paula Martins
ADVOGADO : 346472/SP - Daiane Suelen Dias Domingues
REQDO : Wagner da Cruz Rodrigues
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0003625-69.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Mauricio Bueno Franco
REQDO : Hewlet- Packard Brasil Ltda- HP
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO

PROCESSO :1002287-43.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Josefa Maria de Jeses
ADVOGADO : 134197/SP - Elaine Aparecida de Oliveira
REQDO : Joaquim Nhoncanse
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002288-28.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Pedro Roberto de Albuquerque
ADVOGADO : 352465/SP - Isabelle Caroline Strobel Silva
REQDO : Hyundai Caoa do Brasil Ltda.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002289-13.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Wilton Xavier de Souza
ADVOGADO : 317319/SP - Felipe Moretti Baccili
REQDO : Daniel Lopes da Silva
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002290-95.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Conjunto Residencial Jardins de Viena
ADVOGADO : 180435/SP - Miguel José Perez
REQDO : Delltta Participações e Desenvolvimento Ltda.
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002292-65.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Empório Brasileiro Casa & Construção Ltda Epp
ADVOGADO : 312353/SP - Flavio Ramalho Panaro
EXECTDO : Global Sp Comercial Eireli Me
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1002293-50.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Carrefour Com e Ind Ltda
ADVOGADO : 321706/SP - Valquiria Biazzin Marques
REQDO : Fazenda do Estado de São Paulo Em Osasco
VARA :1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1002294-35.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Jose de Jesus Couxeiro
ADVOGADO : 117069/SP - Lauro Vieira Gomes Junior
REQDO : Fazenda Publica Municipal Face A Atos Praticados Por Prepostos da Prefeitura do Município de Osasco- 

Secretaria Serviços
VARA :2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1002295-20.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Joel Vieira de Lima
ADVOGADO : 322272/SP - Emerson Ferreira de Almeida
REQDA : Net Serviços de Comunicação S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1002298-72.2015.8.26.0405
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
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ADVOGADO : 154776/SP - Clovis Montani Mola
REQDO : Rone Von Tavares Araujo
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0003706-18.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Jailson Ramos de Oliveira Junior
REQDO : ISCP- Sociedade Educacional - Anhembi Morumbi.
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ANEXO UNIVERSITÁRIO UNIFIEO

PROCESSO :1002286-58.2015.8.26.0405
CLASSE :SOBREPARTILHA
REQTE : Roberta da Silva
ADVOGADO : 316606/SP - Gérda Barbosa Santos
REQDO : Alex Viera Souza
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET LEAL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIZETE FERREIRA DE RESENDE ALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0068/2015
Processo 1005643-80.2014.8.26.0405 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - EDSON SOUZA 

FERREIRA. - Tim Celular S/A - Vistos. Houve quitação. A executada efetivou depósito em pagamento de sua condenação e o 
credor pleiteou o levantamento do valor, dando por satisfeita a obrigação (fls. 36/38/40). Assim, nos termos do inciso I, do artigo 
794, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução. Não havendo ressalvas, considero tal ato incompatível com 
o direito de recorrer (artigo 503, parágrafo único, do Código de Processo Civil) e determino que publicada esta na imprensa, 
certifique-se o trânsito em julgado, expeça-se mandado de levantamento em favor do exequente (fls.36) e arquivem-se os autos, 
com as anotações de praxe. P. R. I. C. - ADV: MARIANA CARDADOR FRANCISCO (OAB 250621/SP), JOSEFA DIAS DUARTE 
(OAB 90963/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET LEAL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIZETE FERREIRA DE RESENDE ALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0065/2015
Processo 0000680-80.2013.8.26.0405 (040.52.0130.000680) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 

Consuma Serviços de Alimentação Ltda - PROC. 81/13 - Intimação ao exequente que deixei de expedir o mandado posto que 
o endereço já foi diligenciado com resultado negativo ( mudou-se), Nos moldes do Comunicado CG. 1307/07 - ADV: RICARDO 
SILVA FERNANDES (OAB 154452/SP), MARIA LUIZA SILVA FERNANDES (OAB 22065/SP)

Processo 0022689-07.2011.8.26.0405 (405.01.2011.022689) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Ionise Franco da Silva 
de Souza e outro - Prefeitura do Municipio de Osasco - **Providencie o autor o encaminhamento da minuta por e-mail, qual 
seja, osasco1cv@tjsp.jus.br - ADV: ARTHUR SCATOLINI MENTEN (OAB 172683/SP), ALEXSANDRA VIANA MOREIRA (OAB 
189168/SP), PAULO HENRIQUE TRIANDAFELIDES CAPELOTTO (OAB 270956/SP)

Processo 0047586-02.2011.8.26.0405 (405.01.2011.047586) - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - Antonio 
Luiz Osorio - PROC. 2010/11 - Intimação ao requerente para recolher o valor da diferença da diligência do Oficial de Justiça.
Nos moldes do Comunicado CG. 1307/07. - ADV: CHARLES RICARDO ROCCO (OAB 125955/SP), MARIA ROSEMEIRE CRAID 
(OAB 130979/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET LEAL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIZETE FERREIRA DE RESENDE ALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0066/2015
Processo 0001515-73.2010.8.26.0405 (405.01.2010.001515) - Cumprimento de sentença - Banco Bradesco S/A - Renato 

Alves Lemos - Proc.65/10 Vistos. Quanto ao certificado as fls. 194, manifeste-se o exequente. Int. - ADV: ADRIANA CRISTINA 
SILVEIRA KUWANA (OAB 167276/SP), CLEBER PINHEIRO (OAB 94092/SP)

Processo 0001628-22.2013.8.26.0405 (040.52.0130.001628) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - 
Condominio Edificio Spitaletti - Banco Abn Amro Real S/A - Proc.118/13 Vistos. Intime-se novamente o requerido para que 
cumpra a determinação de fls. 79. Int. - ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), ALEXANDRE DUMAS (OAB 
157159/SP), ARTHUR CHIZZOLINI (OAB 302832/SP)

Processo 0008768-83.2008.8.26.0405 (405.01.2008.008768) - Cumprimento de sentença - Marcelo Melo Orlandi - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Proc.368/08 Vistos. Aguarde-se o processamento e decisão final no embargo à execução nº 
1023784-50.2014.8.26.0405, distribuído na forma digital. Int. - ADV: ERICSON CRIVELLI (OAB 71334/SP)

Processo 0010631-69.2011.8.26.0405 (405.01.2011.010631) - Cumprimento de sentença - Cristiane Pincovai - Cooperativa 
Habitacional Nosso Teto - Proc.462/11 Vistos. Quanto ao silêncio da executada, Cooperativa, requeira a exequente o que 
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entender de direito para prosseguimento do processo. Int. - ADV: RENATO PINCOVAI (OAB 222984/SP), RITA DE CASSIA DE 
VINCENZO (OAB 71924/SP), ANDRE LUIS DIAS MORAES (OAB 271889/SP)

Processo 0012348-24.2008.8.26.0405 (405.01.2008.012348) - Cumprimento de sentença - G & G Auto Posto Ltda - Marcos 
Puerta Transportes Me - Proc.522/08 J. Defiro, se em termos. (Pedido prazo 30 dias). - ADV: RICARDO BRAZ (OAB 162700/
SP), GERALDO CARDOSO DA SILVA JUNIOR (OAB 171288/SP), EDUARDO MITIO GONDO (OAB 204271/SP)

Processo 0017280-16.2012.8.26.0405 (405.01.2012.017280) - Procedimento Ordinário - Daniel Marcolino dos Santos 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Proc.685/12 Despacho: Fls. 112/ 115: ao Perito para responder os quesitos 
complementares, fazendo-o, em dez dias. Int. (Fls.127/128: Resposta Perito). - ADV: MARCELO DINIZ ARAUJO (OAB 180152/
SP)

Processo 0017294-39.2008.8.26.0405 (405.01.2008.017294) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Madeiras 
Osasco Ltda - Anhembi Montagens e Decoracoes Ltda - Proc.747/08 Ciência para o interessado do contido fls.135: Informação 
RENAJUD - Positiva - Lista de Veículos: Placa - DCW7692/BZH5083/MMQ6218. UF - SP. Marca/Modelo - FIAT/STRADA 
WORKING / VW/SAVEIRO CL / M.BENZ/L 1113. Proprietário - ANHEMBI MONTAGENS E DECORAÇÕES LTDA. Restrições 
Existentes - SIM. - ADV: SANDRA REGINA URCIOLI LOPES (OAB 288111/SP), ROGÉRIO COSTA FERREIRA (OAB 264027/
SP), FLAVIO CHRISTENSEN NOBRE (OAB 211772/SP), ELIANA DE ALMEIDA SANTOS (OAB 183359/SP)

Processo 0020448-60.2011.8.26.0405 (405.01.2011.020448) - Procedimento Ordinário - Rainha da Castelo Empreendimentos 
Imobiliarios Ltda - Iolanda Gonçalves de Carvalho Garcia - Proc.873/11 Ciência para o interessado do contido fls.106: Informação 
INFOJUD - Positiva - IOLANDA GONÇALVES DE CARVALHO GARCIA Endereço: RSD RUA NINA RODRIGUES 656 VILA 
AYROSA CEP: 6283-030 OSASCO/SP. - ADV: JOSE CARLOS MARQUES (OAB 68823/SP)

Processo 0020824-32.2000.8.26.0405 (405.01.2000.020824) - Cumprimento de sentença - Inform Imoveis S C Ltda - Epoca 
Recursos Humanos Ltda - - Humberto Torres de Aquino - Proc.582/00 Vistos. Ao contador para aferição de cálculo e atualização, 
observando-se o contido as fls. 300 e 309 e 326. Int. (Fls.409: Informação Contador). - ADV: THEREZA CHRISTINA C DE 
CASTILHO CARACIK (OAB 52126/SP), EDNA TIBIRICA DE SOUZA (OAB 66895/SP), MAURICIO AMATO FILHO (OAB 123238/
SP)

Processo 0023126-14.2012.8.26.0405 (405.01.2012.023126) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Poliana e Lazaro Servicos de Intermediacao de Financiamento S/s Ltda - Banco Bradesco S/A - Proc.887/12 Vistos. Intime-
se novamente a autora para que cumpra a determinação de fls. 114. Int. - ADV: JULIO CESAR DE LIMA SUGUIYAMA (OAB 
189819/SP), FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP), LUCIANO BATISTA DE CARVALHO (OAB 
242374/SP), ALEXANDRE LUIZ ALVES CARVALHO (OAB 204155/SP)

Processo 0027170-18.2008.8.26.0405 (405.01.2008.027170) - Cumprimento de sentença - Valter Silva Cerqueira Junior 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Proc.1173/08 Vistos. Quanto ao contido as fls. 263/267, noticiando o julgamento 
e arquivamento do embargo à execução 1014424-91.2014.8.26.0405, manifeste-se o exequente, Valter, requerendo o que 
entender de direito para prosseguimento do processo. Int. - ADV: PATRICIA SOARES LINS MACEDO (OAB 201276/SP)

Processo 0033973-80.2009.8.26.0405 (405.01.2009.033973) - Monitória - Prestação de Serviços - Fundacao Instituto 
Tecnologico de Osasco Fito - Luciana Norzeazeno Rosa - Proc.1577/09 Ciência para o autor do contido fls.130: CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2015/000949-0 
dirigi-me ao endereço, aonde fui informado pelo(a) segurança(a) de que o(a) requerido(a) não trabalha no local, motivo pelo qual 
o(a) declaro como em lugar incerto e não sabido. 01 ato(s) 15 km R$13,59 e aí sendo * O referido é verdade e dou fé. Osasco, 
05 de fevereiro de 2015. - ADV: ANA MARIA GOMES DE SOUZA TINOCO AMARAL (OAB 82890/SP), MARIA DE FATIMA 
SALATA VENANCIO (OAB 82343/SP)

Processo 0036189-09.2012.8.26.0405 (405.01.2012.036189) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Center Lopes 
Distribuidora de Acessorios Automotivos - Francisco Jose da Silva - Proc.1486/12 Vistos. Retro: defiro. Providencie o Cartório a 
pesquisa junto ao INFOJUD. Int. (Fls.107: Informação INFOJUD - Positiva - FRANCISCO JOSÉ DA SILVA Endereço: CATUGI 11 
CS 2 CONJUNTO HABITACION - ITAPEVI/SP. - ADV: KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI (OAB 211495/SP), EDGAR DE NICOLA 
BECHARA (OAB 224501/SP), MONIQUE HELEN ANTONACCI (OAB 316885/SP)

Processo 0040707-47.2009.8.26.0405 (405.01.2009.040707) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Condominio Edificio Luciana - Mario Loli - - Sueli Elizabeth Niro Loli - Proc.1870/09 Despacho: Fls. 
259 /260: Expeça-se mandado de penhora no rosto dos autos. Int. - ADV: HERMINIO CAPELLI (OAB 58006/SP), CRISTINA 
ZANONE (OAB 259688/SP)

Processo 0048655-06.2010.8.26.0405 (405.01.2010.048655) - Monitória - Pagamento - Sob Medida Granitos e Marmores 
Ltda - Max Engenharia e Instalaçoes Ltda - Proc.2083/10 Despacho: Fls.87: recolhidas as respectivas despesas, expeça-se 
carta de citação conforme endereço mencionado. Int. - ADV: RENATO BAEZ FILHO (OAB 30592/SP), RENATO BAEZ NETO 
(OAB 149083/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET LEAL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIZETE FERREIRA DE RESENDE ALVES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0067/2015
Processo 1023099-43.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - ANDREIA PESSINE - BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Intimação do autor, através de seu patrono para ciência da contestação de folhas 47-
75, devendo apresentar réplica dentro do prazo legal, bem como, que o agravo de instrumento número 2231160.40.2014 já foi 
julgado conforme transcrição: “ pelo exposto, com fundamento no artigo 57, § 1º-A, do CPC, nego seguimento ao recurso, por 
estar em desconformidade com jurisprudência dominante de Triubunal Superior.” Nos termos do comunidade CG 1307-07. - 
ADV: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP), MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP)

Processo 1023099-43.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - ANDREIA PESSINE - BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Ciência às partes do ofício de folhas 98. Reposta do Agravo de Instrumento: negado 
seguimento ao recurso. - ADV: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP), MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/
SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DOMINGUEZ GUIGUET LEAL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIZETE FERREIRA DE RESENDE ALVES
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0069/2015
Processo 0005322-62.2014.8.26.0405 (processo principal 4003185-73.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Cheque - 

CLINICA DE GINICOLOGIA E OBSTETRICIA DR.EGIDIO MALAGONI NETO LTDA - ALINE NASCIMENTO NOVAES - Vistos. 
Fls. 17; diga a exequente. Int. - ADV: DANILO BARBOSA QUADROS (OAB 85855/SP), IVAN SOUZA DANTAS (OAB 303195/
SP)

Processo 1000041-11.2014.8.26.0405 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome - 
D.L.S. - Vistos. Fls. 106: ciência, ao requerente. Int. - ADV: RAFAEL DI JORGE SILVA (OAB 250266/SP)

Processo 1001460-66.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO 
PARA OSASCO - UNIFIEO - Vistos. Fls.65/66: decorrido o prazo de 30 dias de paralisação do andamento do feito, intime-se o 
autor para providenciar o necessário ao regular andamento, sob pena de extinção. Int. - ADV: HELIO VICENTE DOS SANTOS 
(OAB 141484/SP)

Processo 1002157-87.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
WELLINGTON PENEDO RODRIGUES - Banco Bradesco Cartões S.A. - Vistos. WELLINGTON PENEDO RODRIGUES promoveu 
a presente AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO contra BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., alegando, 
em apertada síntese, que foi surpreendido com seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida 
desconhecida. Requereu a declaração da inexigibilidade do débito e a condenação do requerido ao pagamento de indenização 
por danos morais. Acompanharam a inicial os documentos de fls. 08/17. O pedido de antecipação da tutela pleiteada foi deferido 
(fls. 18). Regularmente citado, o requerido apresentou contestação às fls. 28/45, acompanhada dos documentos de fls. 46/53. 
Refutou as alegações constantes na inicial. Sustentou que o autor se encontra inadimplente em relação às faturas de seu 
cartão de crédito e justificou a legalidade da cobrança. Requereu a improcedência da ação. Réplica às fls. 56/60. O réu juntou 
aos autos os documentos de fls. 65/119. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 
330, I, do Código de Processo Civil. O autor promoveu a presente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por 
danos morais, com fundamento no desconhecimento de uma dívida, que teria ocasionado a inscrição indevida de seu nome 
no cadastro de inadimplentes. Declara o requerente que jamais travou qualquer negócio jurídico com o banco réu a justificar a 
anotação de seu nome nos cadastros de inadimplentes. De outra parte, o requerido sustenta, ter localizado, em nome do autor, 
um débito referente à utilização de cartão de crédito, cujas faturas não foram devidamente quitadas. Todavia, os documentos 
juntados pelo réu às fls. 65/96 não demonstram e nem comprovam, com exatidão, a legalidade do apontamento do nome do 
autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. O réu também não especificou quais as faturas do cartão de crédito de titularidade 
do requerente que não foram devidamente quitadas; apenas sustentou que havia um débito em aberto, no valor de R$ 336,54, 
sem, contudo, comprová-lo. Além disto, as faturas constantes às fls. 65/96 também não podem servir de prova, uma vez que, 
além de serem produzidas de forma unilateral, o banco réu deveria demonstrar qual estaria em aberto e, consequentemente, 
provar que o requerente não teria devidamente adimplido. Ou seja, o requerido não trouxe nenhuma prova robusta a demonstrar 
a regularidade da inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito. Desta forma, nota-se que os fatos 
ocorreram por culpa exclusiva do banco requerido, que agiu com negligência ao inserir indevidamente o nome do requerente no 
cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, sem com ele ter efetuado qualquer negócio jurídico a justificar tal ocorrência. Assim, 
o dano moral restou configurado e a conduta culposa do réu está claramente demonstrada, seja na modalidade negligência, seja 
imperícia (pelas falhas na prestação dos serviços decorrentes, no mais das vezes, da impessoalidade das relações negociais), 
ao permitir a negativação do nome do autor, sem que existissem motivos. Tal fato causou-lhe, portanto, abalo de crédito, do qual 
decorre dano presumido, ante o inequívoco constrangimento suportado pelo requerente. Todavia, quanto à alegação de que o 
requerente já possuía outros apontamentos junto ao SCPC, nota-se que tal afirmativa é verdadeira. Conforme se observa a fls. 
16, há mesmo vários outros apontamentos em seu nome. Portanto, o dano moral que alega ter sofrido em razão de aparecer 
seu nome na lista dos maus pagadores não pode ser atribuído à inclusão efetuada pelo banco requerido. Desta forma, diante da 
preexistência de apontamentos, não há que falar em dano moral, conforme entendimento sumulado pelo E. STJ: “Súmula nº 385 
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Ademais, embora o autor negue a existência dos demais apontamentos, não 
trouxe aos autos nenhum documento comprovando tal afirmativa. Portanto, não existindo em nosso direito mecanismo para punir 
o simples envio indevido do nome de quem já está cadastrado nos órgãos de proteção ao crédito, deve ser afastado o direito do 
autor ao recebimento de indenização. Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
a presente ação e o faço para DETERMINAR a exclusão do nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito, referente, tão 
somente, ao objeto do presente processo e para DECLARAR a inexistência do débito apontado na inicial (R$ 336,54). Expeça-
se ofício, comunicando a decisão. Em função da sucumbência recíproca, as partes arcarão cada qual com metade das custas 
e das despesas processuais, bem como com os honorários de seus patronos. P.R.I.C. Osasco, 08 de janeiro de 2015. - ADV: 
MARINA FREITAS DE ALMEIDA (OAB 341552/SP), JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP)

Processo 1002545-87.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Pagamento em Consignação - PABLO CLEITON SANTOS 
DE ALMEIDA. - Vistos. Fls. 36: defiro, pelo prazo de 10 dias. No silêncio, intime-se o autor, pessoalmente, a dar andamento 
ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: JOÃO PAULO DE FARIA (OAB 173183/SP), EDUARDO SILVA 
NAVARRO (OAB 246261/SP), JOAO DALBERTO DE FARIA (OAB 49438/SP), SILVIO LUIZ ESTRELA DA SILVA (OAB 309137/
SP), ADONAI BERGAMASCHI SOBRINHO (OAB 140842/SP)

Processo 1002735-50.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PONTÍFICIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2014/078170-0 dirigi-me à Rua Dirce Christensen nº 143 e indicaram a 
residência ao lado, de número 139 como sendo o endereço de sua família. Me dirigi ao nº 139 onde Alzira Vasconcelos dos 
Santos, mãe do requerido, reside e esta informou seu atual endereço: Rua João da Rocha Lima nº 32 para onde me dirigi e CITEI 
SÉRGIO ZABOTTO do inteiro conteúdo deste, o qual de tudo bê ciente ficou, recebeu cópia e exarou sua assinatura.O referido 
é verdade e dou fé. - ADV: HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP), CRIVANI DA SILVA SOUZA (OAB 144587/SP)

Processo 1002735-50.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO SÃO PAULO - PONTÍFICIA 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO. - SÉRGIO ZABOTTO. - *Manifeste-se a autora quanto a contestação e documentos 
juntados aos autos as fls. 45/52, pelo réu, Sérgio. - ADV: ASCENIR JORDAO (OAB 104150/SP), HELIO VICENTE DOS SANTOS 
(OAB 141484/SP), CRIVANI DA SILVA SOUZA (OAB 144587/SP), ELISANGELA AZEVEDO JORDÃO (OAB 210892/SP)

Processo 1004305-71.2014.8.26.0405 - Exibição - Liminar - LUCAS RODRIGUES DA ROCHA - banco bradesco cartoes 
s/a - Vistos. Recebo o recurso de fls.63/72 em ambos os efeitos. Vista à parte contrária para as contrarrazões de apelação; 
após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Int. - ADV: JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP), EUSEBIO 
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LUCAS MULLER (OAB 277999/SP)
Processo 1006059-48.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - JESSICA MAZZUREGA 

PAULO - BANCO BRADESCO SA - Vistos. JESSICA MAZZUREGA PAULO promoveu a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MATERIAIS E MORAIS contra BANCO BRADESCO S.A., alegando, em síntese, ter sido vítima, no dia 28 de outubro 
de 2011, de sequestro relâmpago. Declarou ter sido abordada por sequestradores, oportunidade em que foi forçada a ceder sua 
senha pessoal, com a qual os sequestradores realizaram empréstimo pessoal em um terminal bancário, no valor de R$ 1.500,00 
(Um mil e quinhentos reais). Afirma que em decorrência desta operação, o banco réu lhe cobrou vários encargos indevidos. 
Requereu a restituição dos valores pagos indevidamente, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por 
danos morais. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 08/23. O banco requerido apresentou contestação às fls. 
28/41, acompanhada dos documentos de fls. 42/45. Alega não possuir nenhuma responsabilidade pelos danos causados à 
autora. Requereu a improcedência da ação. Réplica encontra-se às fls. 51/52. É o relatório. Decido. Passo ao julgamento da 
lide no estado em que se encontra, nos termos do que faculta o art. 130 do Código de Processo Civil, tratando-se de matéria de 
direito e de fato, sendo que esta última está suficientemente demonstrada pela prova documental acostada aos autos. Conforme 
se depreende da petição inicial, pretende a autora ver reconhecida a obrigatoriedade do réu em indenizá-la pelos danos que 
alega ter sofrido, em decorrência de ação de sequestradores que, armados, efetuaram sequestro relâmpago, em via pública, e 
procederam à operação de empréstimo financeiro, em sua conta corrente, no valor de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais). 
Afirma, ainda, que, após comunicar o ocorrido à instituição financeira, esta teria recusado a ressarcir os valores correspondentes 
ao empréstimo pessoal e aos encargos dele provenientes. Analisando os autos, verifica-se a formalização do boletim de 
ocorrência policial (fls. 15/17), que descreveu o ocorrido, dando maior suporte às alegações da autora. Oportuno ressaltar 
que a má-fé não pode ser presumida, devendo ser provada. Todavia, deve-se atentar ao fato de que a ação criminosa descrita 
pela autora teve início em via pública, ocasião em que foi abordada pelos sequestradores e forçada a fornecer a senha de seu 
cartão magnético bancário, possibilitando a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 1.500,00. Portanto, a referida 
ação não se iniciou no estabelecimento bancário. E, neste caso, não se verifica defeito na prestação de serviços oferecidos pelo 
banco réu. Com efeito, o dever de segurança das instituições financeiras limita-se aos usuários das agências bancárias e em 
seus respectivos estacionamentos. Não cabe ao banco requerido zelar pela segurança pública da população. Tal tarefa cabe ao 
Estado. Nesse sentido: “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS 
RESPONSABILIDADE CIVIL SEQUESTRO “RELÂMPAGO” - Inexistência de falha na prestação de serviços oferecidos pelo 
banco Sequestro relâmpago de vítima correntista, que se iniciou na via pública e que foi obrigada a efetuar saque em agência 
bancária e compras em estabelecimento comercial. Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Fortuito externo. 
Leitura da Súmula 479 do STJ. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO”. (TJSP. Ap nº 0006918-84.2010.8.26.0223. 23ª 
Câmara de Direito Privado. Des. Rel. Sergio Shimura. J. 12/02/2014)” Destarte, não há como responsabilizar o requerido pelo 
fato narrado na inicial, já que decorre de culpa exclusiva de terceiro. Assim, de rigor a improcedência da ação. Ante o exposto, 
JULGO IMPROCEDENTE a presente ação movida por JESSICA MAZZUREGA PAULO contra BANCO BRADESCO S.A. e, em 
razão da sucumbência, CONDENO a autora, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% 
sobre o valor dado à causa, ficando suspensa a cobrança em razão da gratuidade deferida. P.R.I.C. Osasco, 10 de novembro 
de 2014. - ADV: CAROLINA DINIZ PANIZA (OAB 222244/SP), HELENA MARIA DINIZ (OAB 80781/SP), JOSE CARLOS GARCIA 
PEREZ (OAB 104866/SP)

Processo 1008630-89.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - DANILO MARCEL 
DIAS COELHO - BANCO BRADESCO SA - Fls. 79: esclareça o requerido sua petição, no prazo de cinco dias, diante da fase 
processual que se encontram os autos. Int. - ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP), LUIZ CARLOS DE CARVALHO 
(OAB 93167/SP)

Processo 1008770-26.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
ANGÉLICA MARIA DA SILVA BEZERRA - Banco Bradesco Cartões S.A. - Vistos. Recebo o recurso de fls.72/79 em ambos os 
efeitos. Vista à parte contrária para as contrarrazões de apelação; após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Int. - 
ADV: FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP), GUSTAVO CHAGAS (OAB 343172/SP)

Processo 1008836-06.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - JANE 
MARIA CHAVES DA SILVA COSTA - BANCO BRADESCO SA - Vistos. Recebo o Recurso de Apelação interposto pela autora 
em seus dois efeitos devolutivo e suspensivo. Processe-se, dando-se vista à parte contrária e interveniente para ofertar contra-
razões ou parecer. E, revisados os autos, subam ao E. Tribunal competente, sempre com augusto respeito, e observado o teor 
do Prov. 50/89 (NSCG) e resolução 90/95. Int. Osasco, 09 de janeiro de 2015. - ADV: MARINA FREITAS DE ALMEIDA (OAB 
148149/MG), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 1010316-19.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - COOPERATIVA ECONOMIA 
MUTUO DOS EMPREGADOS EMP. METAL. OSASCO CREDMETAL - Vistos. Fls. 59/60: Proceda-se ao bloqueio pelo sistema 
bacenjud., limitado ao valor do débito. Int. - ADV: CILENE BATISTA ANCIAES (OAB 165611/SP)

Processo 1010507-64.2014.8.26.0405 - Monitória - Cheque - MANOEL DOS SANTOS FILHO - Vistos. Antes de apreciar o 
pedido formulado às fls. 45/46, deverá o autor providenciar nestes autos a realização de pesquisa de possíveis endereços dos 
réus junto ao sistema BACENJUD e INFOJUD. Recolham-se as respectivas taxas. Int. Osasco, 09 de janeiro de 2015. - ADV: 
ANTONIO VIEIRA CAMPOS (OAB 86848/SP)

Processo 1010930-24.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
LEANDRO NASCIMENTO CARVALHO - BANCO BRADESCO SA - Vistos. Recebo o Recurso de Apelação interposto pelo autor 
em seus dois efeitos devolutivo e suspensivo. Processe-se, dando-se vista à parte contrária e interveniente para ofertar contra-
razões ou parecer. E, revisados os autos, subam ao E. Tribunal competente, sempre com augusto respeito, e observado o teor 
do Prov. 50/89 (NSCG) e resolução 90/95. Int. Osasco, 09 de janeiro de 2015. - ADV: FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA 
MONTEIRO (OAB 261844/SP), MARINA FREITAS DE ALMEIDA (OAB 148149/MG)

Processo 1011097-41.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - INES FERREIRA DO 
CARMO - HIPERMERCADO EXTRA - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - Vistos. Face a revelia da ré (fls. 23), 
inócua a defesa e os documentos apresentados as fls. 41/54 e 64/65. Por ora, aguarde-se a realização da pericia designada (fls. 
35). Int. - ADV: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP), MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 
175513/SP), ANA PAULA MAURICIO KRUMPOS DA SILVEIRA (OAB 251506/SP)

Processo 1012281-32.2014.8.26.0405 - Notificação - Medida Cautelar - NEWMEL S/A - EDMILSON MARTINS e outros 
- Vistos. Fls. 82/84: razão assiste ao notificante. Posto que cumprido o art. 872 do CPC., arquivem-se os autos. Int. - ADV: 
WALTER IZIDORO HERNANDES (OAB 276867/SP), CIRO SILVEIRA (OAB 53427/SP)

Processo 1013361-31.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO SA - 
*Providencie o autor, o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça (valor atualizado), para o aditamento solicitado 
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e, também das custas relativas às pesquisas/bloqueio solicitadas, no valor de R$ 12,20 para cada consulta. - ADV: ELIANE 
ABURESI (OAB 92813/SP)

Processo 1013361-31.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO SA 
- Vistos. Fls.59/53 : diante do acordo noticiado suspendo a execução, nos moldes do artigo 792 do C.P.C. Intime-se. - ADV: 
ELIANE ABURESI (OAB 92813/SP)

Processo 1013493-88.2014.8.26.0405 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - CARLOS ALBERTO DI FIORI. - - 
SÔNIA MARIA DI FIORI. - - LUIZ CARLOS DI FIORI. - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 405.2014/071535-0, em virtude desta Oficial de Justiça necessitar de 
reforço policial e ordem de arrombamento para integral cumprimento, sendo que a requerida Anézia Teles Quinaglia não reside 
mais no local e no local encontra-se terceiros. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 05 de novembro de 2014. - ADV: GLAUCIA 
CANALE MANOEL (OAB 154473/SP), WILDER ALEX MANOEL (OAB 297905/SP)

Processo 1013493-88.2014.8.26.0405 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - CARLOS ALBERTO DI FIORI. - - 
SÔNIA MARIA DI FIORI. - - LUIZ CARLOS DI FIORI. - Vistos. Fls. 31/ 55: ciência. Int. - ADV: GLAUCIA CANALE MANOEL (OAB 
154473/SP), WILDER ALEX MANOEL (OAB 297905/SP)

Processo 1014298-41.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Anderson Henrique 
Gomes Montecinos - BANCO BANKPAR S.A. e outro - Vistos. ANDERSON HENRIQUE GOMES MONTECINOS propôs AÇÃO 
DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO contra BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BANKPAR 
S.A. (AMERICAN EXPRESS S.A.), alegando, em síntese, que mantém junto aos réus um cartão de crédito e que nos meses 
de março a maio de 2014 não efetuou o pagamento das respectivas faturas. Afirma que, no dia 16 de junho de 2014, obteve 
a informação de que seu cartão havia sido cancelado em decorrência de inadimplência e que, após ter efetuado um acordo, 
realizou o pagamento do débito que se encontrava em aberto, no valor total de R$ 14.314,73. Entretanto, asseverou ter sido 
surpreendido, em 25 de junho de 2014, com um resgate realizado em sua conta corrente, por meio de débito automático, no 
valor de R$ 14.786,67, mesmo após já ter quitado o débito, ocorrendo pagamento em duplicidade. Requer a devolução em dobro 
do valor indevidamente cobrado. Com a inicial vieram os documentos de fls. 07/21. O requerido American Express apresentou 
contestação às fls. 29/38, acompanhada dos documentos de fls. 39/99. Sustentou não ter praticado qualquer conduta ilícita e 
afirmou ter efetuado a devolução do valor equivocadamente descontado da conta corrente de titularidade do autor. Citado, o 
requerido Banco Bradesco S.A. apresentou contestação às fls. 100/110, acompanhada dos documentos de fls. 111/135. Arguiu 
preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a inexistência de ato ilícito por ele praticado. Requereu a improcedência da 
ação. A réplica encontra-se às fls. 143/147. É o relatório. Decido. Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida 
pelo Banco Bradesco S.A., uma vez que ele participa da cadeia de fornecedores de serviços que culminou no infortúnio relatado 
pelo autor. Os requeridos são responsáveis solidariamente pelos defeitos dos serviços prestados aos seus consumidores, e o 
autor é consumidor de ambos. Portanto, possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Colocado isto, 
passo ao julgamento da lide no estado em que se encontra, nos termos do que faculta o art. 130 do Código de Processo Civil, 
tratando-se de matéria de direito e de fato, sendo que está última está suficientemente demonstrada pela prova documental 
acostada aos autos. O autor promoveu a presente ação por ter realizado pagamento em duplicidade em favor dos requeridos. 
Afirma ter efetuado várias reclamações aos réus, mas todas sem sucesso. Analisando os autos, verifica-se às fls. 96, no extrato 
de conta referente ao mês de julho de 2014, que o autor efetuou, no dia 16 de junho de 2014, o pagamento de R$ 14.314,73 e 
que, no dia 25 de junho, foi novamente descontado de sua conta o valor de R$ 14.786,67. De outro lado, houve a confissão pelo 
requerido de que realizou desconto incorreto na conta de titularidade do requerente, mas que este foi devidamente reembolsado, 
não restando nenhuma regularização a ser feita. Diante de tal fato, não resta dúvida de que o serviço prestado pelos réus foi 
defeituoso, uma vez que o valor pago em duplicidade não lhe foi devolvido de imediato. Deveriam os réus, após terem sido 
informados sobre a ocorrência da duplicidade do pagamento, realizarem o respectivo estorno, mediante lançamento de crédito 
na fatura subsequente. Como é sabido, compete àquele que recebe o que não lhe é devido restituir, nos termos do artigo 876 
do Código Civil. O autor afirma ter entrado em contato com as empresas requeridas informando todo o ocorrido. Porém não teve 
sucesso em ver a devolução do pagamento efetuado em duplicidade. Portanto, não se pode isentar os requeridos pelo evento 
relatado na inicial. E, embora observado que foi providenciado o reembolso ao autor, conforme comprovado a fls. 98, todavia, 
isso só ocorreu no dia 01 de agosto de 2014, após a distribuição destes autos. Tal fato acarretou dano ao requerente, que 
incidiu sobre seu patrimônio, pois pagou em dobro. Ademais, não pode o autor passar por dissabores decorrentes de falhas nos 
sistemas. Portanto, os requeridos agiram com negligência. Ressalta-se, ainda, que o valor pago em duplicidade, R$ 14.786,67, 
não é irrisório e certamente o desconto deste valor por duas vezes em sua conta corrente, sem que houvesse a devolução 
imediata, conferiu prejuízo ao autor. Restando demonstrado que o autor efetuou o pagamento em duplicidade e, diante do que 
dispõe o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tem ele o direito à repetição do indébito, por valor 
igual ao dobro do que pagou em excesso. Anoto que já houve a devolução de R$ 14.453,67, conforme comprovado a fls. 98. 
Ante o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação promovida por ANDERSON HENRIQUE 
GOMES MONTECINOS contra BANCO BRADESCO S.A. e BANCO BANKPAR S.A. (AMERICAN EXPRESS S.A.) e o faço 
para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a pagarem a quantia equivalente a R$ 14.786,67 (Catorze mil, setecentos e 
oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), valor cobrado em duplicidade, acrescida de correção monetária desde o seu 
desembolso e juros legais a partir da citação, até o efetivo pagamento. Pela sucumbência, CONDENO, ainda, os requeridos 
ao pagamento das custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 
da condenação. P.R.I.C. Osasco, 08 de janeiro de 2015. - ADV: EDUARDO TADEU GONÇALES (OAB 174404/SP), MATHEUS 
STARCK DE MORAES (OAB 316256/SP)

Processo 1014701-10.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - KELLY CRISTINI DA 
SILVA MORAES - BUSCAPÉ COMPANY INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. e outro - Fls. 135: Aviso de Recebimento 
negativo (“não existe o número”); manifeste-se a autora. - ADV: PAULO FELIPE MACARIO MACIEL (OAB 327898/SP), ROSELY 
CRISTINA MARQUES CRUZ (OAB 178930/SP)

Processo 1014701-10.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - KELLY CRISTINI DA 
SILVA MORAES - BUSCAPÉ COMPANY INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. e outro - Vistos. Fls. 35/57: ciência à autora. Fls. 
137/138: indefiro a citação por edital, posto que não efetuadas todas as tentativas para localização da corré Clima Eletroniscos. 
Int. - ADV: PAULO FELIPE MACARIO MACIEL (OAB 327898/SP), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (OAB 178930/SP)

Processo 1014701-10.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - KELLY CRISTINI DA 
SILVA MORAES - BUSCAPÉ COMPANY INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA. e outro - Vistos. Fls. 149 : providenciado o 
recolhimento das custas, proceda-se pesquisa quanto ao endereço da corré Clima eletrônicos pelo sistema infojud e bacenjud. 
Int. - ADV: ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (OAB 178930/SP), PAULO FELIPE MACARIO MACIEL (OAB 327898/SP)

Processo 1015319-52.2014.8.26.0405 - Embargos à Execução - Adimplemento e Extinção - NONDASMAX COMÉRCIO DE 
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VEÍCULOS. - MARIA DE LOURDES DE SOUZA. - *Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir e indiquem o fato 
a ser demonstrado. - ADV: WILSON PEDRO PEREIRA DA SILVA (OAB 229722/SP), RENATO TARSIS MAKIYAMA ARAUJO 
(OAB 236661/SP), LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 241047/SP)

Processo 1015750-86.2014.8.26.0405 - Prestação de Contas - Exigidas - Bancários - GALLOS AUTO CENTER LTDA - 
Vistos. Fls. 149/150: razão assiste ao autor. Reconsidero o despacho de fls. 148, posto que decorrente de equívoco. Providencie 
o autor o recolhimento das custas de citação, no prazo de 48 horas, diante do tempo transcorrido. Int. - ADV: JOAO BATISTA 
DE SOUZA PEREIRA (OAB 98145/SP)

Processo 1016004-59.2014.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Responsabilidade Civil - FRANCISCO AUGUSTO 
DE CARVALHO. - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - *Manifeste-se o autor quanto a contestação e 
documentos juntados aos autos, as fls. 330/387, pela ré, Seguradora Líder. - ADV: CAMILLE GOEBEL ARAKI (OAB 275371/
SP), ERIKA APARECIDA SILVERIO (OAB 242775/SP), PATRÍCIA DE SOUZA LIRA (OAB 353214/SP), VANESSA GOMES DO 
NASCIMENTO FERREIRA (OAB 243678/SP), JANAINA CASTRO FELIX NUNES (OAB 148263/SP), MARCELO DAVOLI LOPES 
(OAB 143370/SP)

Processo 1016787-51.2014.8.26.0405 - Monitória - Cheque - EDITORA POSITIVO LTDA. - Vistos. Tendo em vista a não 
citação da ré por meio postal (fls. 20), expeça-se carta precatória para essa finalidade, devendo a autora, por quem a represente, 
providenciar a distribuição no juízo deprecado. Int. - ADV: MARIA FERNANDA VIRMOND PEIXOTO (OAB 33724/PR)

Processo 1016866-30.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - CRISTINA GONÇALVES 
PEREIRA - Vistos. Fls. 91: defiro. Providencie o Cartório o necessário. Int. Osasco, 09 de janeiro de 2015. - ADV: PEDRO 
DONISETI SEMENSSATTO (OAB 112561/SP), SILVIA CORREA DE AQUINO (OAB 279781/SP)

Processo 1018617-52.2014.8.26.0405 - Notificação - Adimplemento e Extinção - Maria Lucia Aguiar - Antonio Nobrega - 
Vistos. Fls. 48/49: razão assiste ao notificante. Posto que cumprido o art. 872 do CPC, arquivem-se os autos. Int. - ADV: ELCIO 
TRIVINHO DA SILVA (OAB 193845/SP), ALEXANDRE DE JESUS SILVA (OAB 227262/SP)

Processo 1019061-85.2014.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
NILSA APARECIDA CAMPINO TAVARES - Vistos. Fls. 42/43: diante da noticiada desocupação do imóvel, o autor deve emendar 
a inicial, adaptando-a ao novo rito a ser seguido (execução), no prazo de dez dias. Int. - ADV: MARIA ROSEMEIRE CRAID (OAB 
130979/SP)

Processo 1019186-53.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - ANTÔNIO RUFO e outros - Vistos. 
Retro: defiro a realização da pesquisa on line junto ao INFOJUD. Antes, porém, intimem-se os autores para que recolham a 
respectiva taxa. Int. Osasco, 09 de janeiro de 2015. - ADV: MARIO ROBERTO RODRIGUES LIMA (OAB 48330/SP)

Processo 1019283-53.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - REGISTROS PÚBLICOS - João José da Silva e outro - 
Vistos. Fls. 115/ 119 e 121/128: ciência. Int. - ADV: GILBERTO OLIVEIRA CRUZ (OAB 276680/SP)

Processo 1019682-82.2014.8.26.0405 - Exibição - Provas - AUTO POSTO BILL LTDA - Banco Bradaesco S/A - *Ciência a(o) 
autor(a) da contestação e documentos apresentados, para réplica no prazo legal. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES 
(OAB 131351/SP), PEDRO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB 313809/SP)

Processo 1019682-82.2014.8.26.0405 - Exibição - Provas - AUTO POSTO BILL LTDA - Banco Bradaesco S/A - Vistos. Fls. 
103/115: ciência. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), PEDRO JORGE FERREIRA DA SILVA (OAB 
313809/SP)

Processo 1019728-71.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Cheque - TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES 
E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S/A - Vistos. TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO 
S.A. ajuizou a presente AÇÃO DE COBRANÇA contra MARCOS MATIAS, visando à satisfação de seu crédito no valor de R$ 
9.149,95 (Nove mil e cento e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos), representado por cheques emitidos, com 
insuficiência de fundos. Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/17. O requerido foi pessoalmente citado (fls. 21), mas 
não apresentou contestação, conforme certificado a fls. 23. É o relatório. Decido. Julgo antecipadamente a lide nos termos dos 
artigos 330, II e 319 do Código de Processo Civil, pois deixando de apresentar defesa no prazo legal, tornou-se o requerido 
revel e, com a revelia, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial. Além da presunção relativa decorrente da revelia, 
a prova trazida aos autos pela autora autoriza a solução pleiteada. Assim, diante da revelia do réu, impõe-se a procedência do 
pedido, nos exatos termos da inicial. Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 
por TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO S.A. contra MARCOS MATIAS e o faço para 
CONDENAR o requerido ao pagamento da quantia de R$ 9.149,95 (Nove mil, cento e quarenta e nove reais e noventa e 
cinco centavos), corrigida monetariamente a partir da propositura da ação e acrescida de juros legais a partir da citação. Pela 
sucumbência, CONDENO o requerido ao pagamento das custas e demais despesas processuais corrigidas monetariamente 
a partir da citação, além dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. P.R.I.C. 
Osasco, 07 de janeiro de 2015. - ADV: PABLO DOTTO (OAB 147434/SP)

Processo 1020460-52.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Primeira Igreja Presbiteriana 
Independente de Osasco - Cite-se o devedor para efetuar o pagamento do débito no prazo de três (3) dias, sob pena de penhora, 
cientificando-o de que, querendo, poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 dias. Fixo os honorários advocatícios 
em 10% sobre o valor atualizado do débito, ficando esta verba honorária reduzida pela metade, no caso de pagamento integral 
no prazo de três dias. Int. - ADV: EDUARDO GOUVEA MENDONCA (OAB 54733/SP)

Processo 1020460-52.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Primeira Igreja Presbiteriana 
Independente de Osasco - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 405.2014/071413-2 dirigi-me à Rua Aguanos nº 288, Jaguaré e CITEI MARCELO PORCINI do 
inteiro conteúdo deste, o qual de tudo bem ciente ficou, recebeu cópia e exarou sua assinatura. Decorrido o prazo legal, deixei 
de proceder à penhora uma vez que o executado impediu a realização desta, sob a alegação de que já realizou acordo com a 
exequente. O referido é verdade e dou fé. Solicito ao autor que providencie o depósito complementar da diligência. Osasco, 07 
de novembro de 2014. - ADV: EDUARDO GOUVEA MENDONCA (OAB 54733/SP)

Processo 1020460-52.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Primeira Igreja Presbiteriana 
Independente de Osasco - Vistos. Retro: defiro o bloqueio on line dos numerários existentes nas contas de titularidade do 
executado, até o valor do débito. Int. Osasco, 09 de janeiro de 2015. - ADV: EDUARDO GOUVEA MENDONCA (OAB 54733/
SP)

Processo 1023063-98.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
EMERSON DIAS SILVA. - Banco Bradesco Cartões S.A. - Manifeste-se o autor quanto a contestação e documentos juntados 
aos autos pelo réu, Banco Bradesco, as fls. 24/49. - ADV: ALINE FELIPE RIBEIRO DE ARAUJO (OAB 351759/SP), MARIA 
FERNANDA PASTORELLO (OAB 211259/SP), FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP), MARIANA 
MIRANDA OREFICE (OAB 315084/SP)
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Processo 1023554-08.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - KARINI 
LUCIANI DA SILVA. - BANCO BRADESCO SA - Manifeste-se a autora quanto a contestação e documentos juntados aos autos 
pelo réu, Banco Bradesco, as fls. 32/67. - ADV: ALEXANDRE LUIZ ALVES CARVALHO (OAB 204155/SP), MARIA FERNANDA 
PASTORELLO (OAB 211259/SP), FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP), MARIANA MIRANDA 
OREFICE (OAB 315084/SP), AURIMAR CLAUDIO FARIA (OAB 353419/SP)

Processo 1024130-43.2014.8.26.0100 (apensado ao processo 1085702-34.2013.8.26) - Embargos à Execução - Nulidade 
/ Inexigibilidade do Título - RM PEREIRA DE OLIVEIRA BIJOUTERIA E IMPORTAÇÃO - ME. - - RAIMUNDO PEREIRA DE 
OLVIEIRA - BANCO BRADESCO SA - Vistos. Informem as partes se têm interesse na realização de audiência de tentativa de 
conciliação. Int. Osasco, 08 de janeiro de 2015. - ADV: SELMA BRILHANTE TALLARICO DA SILVA (OAB 144668/SP), VALÉRIA 
CAMPOS SANTOS (OAB 222676/SP), VERA LUCIA DE CARVALHO RODRIGUES (OAB 70001/SP)

Processo 1024259-06.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO 
PARA OSASCO - UNIFIEO - Vistos. Cite-se o pólo passivo para, em quinze (15) dias, pagar ou oferecer embargos. Fixo os 
honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado do débito, ficando o devedor isento de custas e 
honorários no caso de pagamento (artigo 1.102, “a”, “b”, “c” e parágrafos do CPC). Int. - ADV: HELIO VICENTE DOS SANTOS 
(OAB 141484/SP)

Processo 1026719-63.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - MARLENE SILVA DE LIMA 
MACARIO - Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita para o(a) autor(a). Cite(m)-se, com as cautelas de praxe. Int. 
- ADV: PAULO FELIPE MACARIO MACIEL (OAB 327898/SP)

Processo 1026745-61.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - Condomínio Residencial Terraço 
Espanha - Processe-se pelo rito ordinário, anotando-se. Cite(m)-se, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: ALEXANDRE DUMAS 
(OAB 157159/SP)

Processo 1026810-56.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - WILMA 
QUINA COUTINHO - Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita para o(a) autor(a). Cite(m)-se, com as cautelas de 
praxe. Int. - ADV: ANDRÉ EDUARDO DA SILVA (OAB 225581/SP)

Processo 1026811-41.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
SENAC Administração Regional no Estado de São Paulo - Cite-se o pólo passivo para, em quinze (15) dias, pagar ou oferecer 
embargos. Fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado do débito, ficando o devedor isento 
de custas e honorários no caso de pagamento (art. 1.102, “a”, “b”, “c” e parágrafos do CPC). Int. - ADV: ROBERTO MOREIRA 
DA SILVA LIMA (OAB 19993/SP), WENDELL SANTOS ARAUJO (OAB 340914/SP)

Processo 4001554-94.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - PORTOSEG S/A 
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CLAUDIO RODRIGUES DE SOUZA - Vistos. *Fls. 87: decorrido o prazo de 30 
dias de paralisação do andamento do feito, intime-se o autor para providenciar o necessário ao regular andamento, sob pena de 
extinção. Int. - ADV: MARILEY GUEDES LEAO CAVALIERE (OAB 192473/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA 
(OAB 68723/SP), ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 
12199/SP)

Processo 4003877-72.2013.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- DARCI PASSETI MEUCHI - Vistos. Recebo a petição de fls. 102/103 como aditamento à inicial, procedendo o cartório as 
retificações necessárias. Cite-se o devedor para efetuar o pagamento do débito no prazo de três dias, sob pena de penhora, 
cientificando-o de que, querendo, poderá oferecer embargos à execução no prazo de 15 dias. Fixos os honorários advocatícios 
em 10% sobre o valor atualizado do débito, ficando esta verba honorária reduzida pela metade, no caso de pagamento integral 
no prazo de três dias. Expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, providenciando o exequente o recolhimento da 
diligência do oficial de justiça. Int. - ADV: SHEILA MENDES DANTAS (OAB 179193/SP)

Processo 4009593-80.2013.8.26.0405 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - ANTAO LEITE 
DE OLIVEIRA - Banco do Brasil S/A - Vistos. Certifique o Cartório o decurso do prazo, se o caso, em relação à manifestação do 
réu quanto ao despacho de fls. 406. Int. Osasco, 09 de janeiro de 2015. - ADV: MICHELE PETROSINO JUNIOR (OAB 182845/
SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 4009844-98.2013.8.26.0405 - Exibição - Provas - RITA ALVES DE SOUZA e outros - BANCO BRADESCO SA - 
Vistos. RITA ALVES DE SOUZA, LUCIANA ALVES MOREIRA SILVA, MARINEY MOREIRA AZEVEDO, SEMOBIO MOREIRA, 
VANDERLEI ALVES MOREIRA e SUELI ALVES MOREIRA promoveram a presente MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 
DOCUMENTOS em face do BANCO BRADESCO S.A., pleiteando, na qualidade de herdeiros, a exibição em juízo das ações 
preferenciais nominativas do BANEB, de titularidade de Almir Moreira, falecido em 17 de agosto de 1996. Com a inicial vieram 
os documentos de fls. 16/30. Os autores juntaram aos autos o documento de fls. 32. Citado, o requerido apresentou contestação 
fora do prazo legal (fls. 38/45), acompanhada dos documentos de fls. 46/71. Réplica encontra-se às fls. 73/86. O réu juntou 
documentos às fls. 95/96 e os autores às fls. 111/112, às fls. 140/143 e às fls. 151/152. É o relatório. Decido. A lide comporta 
julgamento no estado em que se encontra. Os autores formularam pedido de exibição de documentos, especificando que 
pretendem que o réu exiba as ações preferenciais nominativas do BANEB, de titularidade de Almir Moreira, falecido em 17 de 
agosto de 1996. De outro lado, além do banco não trazer os documentos solicitados pelos requerentes, apresentou sua defesa 
fora do tempo legal, ocasião em que foi decretada sua revelia (fls. 122). Assim, de rigor a procedência do pedido formulado 
pelos autores. Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido e o faço para CONDENAR o 
réu a exibir a documentação requerida na inicial pelos autores, no prazo de dez dias, sob pena de se ter como verdadeiros os 
fatos que os autores pretendem provar, em ação própria, nos termos do artigo 359, do Código de Processo Civil. Em razão da 
sucumbência, CONDENO o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da 
parte contrária, que fixo em R$ 1.000,00 (Um mil reais), com fundamento no art. 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil. 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Osasco, 07 de janeiro de 2015. - ADV: CLEBER PINHEIRO (OAB 
94092/SP), HERMAN PINTO MOREIRA CORREIA (OAB 191887/SP)

Processo 4010003-41.2013.8.26.0405 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - 
RUBENS FARIA MACHADO JÚNIOR. - Vistos. Fls. 55/56: primeiramente, intime-se a executada, por mandado, para pagamento 
do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de a falta acarretar a incidência de multa de 10%, nos termos do artigo 475-J do C.P.C, 
providenciando o credor o necessário. Int. Osasco, 09 de janeiro de 2015. - ADV: MANOEL FRANCISCO CHAVES JUNIOR 
(OAB 195229/SP), JOSIAS FRANCISCO CHAVES (OAB 240135/SP), JOCIMAR FRANCISCO CHAVES (OAB 256728/SP)

Processo 4010906-76.2013.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO 
PARA OSASCO - UNIFIEO - Vistos. Fls. 83: expeçam-se os ofícios postulados, providenciando o autor o encaminhamento. Int. 
- ADV: HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP)

Processo 4014663-78.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Fiança - THECRISEL ADMINISTRAÇÃO E 
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PARTICIPAÇÕES S/A - IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS - Vistos. Fls. 157/160: manifeste-se o terceiro interessado. Int. 
Osasco, 08 de janeiro de 2015. - ADV: ALEX AFONSO LOPES RIBEIRO (OAB 150464/SP), RODRIGO CELSO BRAGA (OAB 
158107/SP), JULIANA DE SOUZA (OAB 274326/SP)

Processo 4015532-41.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Pagamento - Ecofinanças Serviços de Expediente 
Ltda - ME - Balgi Representação Comércio e Transportes Ltda e outros - Vistos. Fls. 88: ciência aos réus. Int. - ADV: FABIO 
FERNANDO DE OLIVEIRA BELINASSI (OAB 250945/SP), WEVERTHON ROCHA ASSIS (OAB 293706/SP), LEONARDO DAS 
NEVES DUARTE (OAB 300396/SP), CASSIO WASSER GONÇALES (OAB 155926/SP)

Processo 4016734-53.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S.A. 
- H3M PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. ME - - ROMEU JACOBY SILVEIRA FILHO - - DENISE MENDOÇA GARCIA - 
Vistos. Intime-se o exequente para que apresente documentos que comprovem a transação noticiada. Int. Osasco, 07 de janeiro 
de 2015. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), SABRINA MELO SOUZA 
ESTEVES (OAB 268498/SP), EDUARDO SCARABELO ESTEVES (OAB 297604/SP)

Processo 4018288-23.2013.8.26.0405 - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A. - EVE OF MILADY NOIVAS 
E ALTA COSTURA LTDA - ME e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 405.2014/033596-4 dirigi-me ao endereço indicado, à Rua Maranhão, 07, onde apurei com o 
morador, que a Requerida MARIA APARECIDA DO ROSÁRIO SANTOS reside atualmente na Rua Recife, nº. 107, Jd. Rochdalle, 
Osasco. Assim sendo, para lá me dirigi, onde passei a diligenciar em várias datas e horários alternados, inclusive em finais 
de semana e feriados, e à noite, inclusive aguardando no local por mais de 50 minutos, das 19:30 hs. às 20:20 hs., sempre 
deixando o meu nome e dois números de telefone para um possível contato, ora com a Sra. Maria Floripe, sua tia, ora pela Sra. 
Maria das Dores Costa, diarista, sem lograr êxito, pois, as mesmas sempre informou-me que ela não se encontrava. CERTIFICO 
MAIS, que ao consultar o andamento do processo, verifiquei que a mesma havia sido CITADA neste mesmo caso, no mês de 
janeiro deste, como Representante da Empresa Requerida EVE OF MILADY NOIVAS E ALTA COSTURA LTDA-ME, na rua 
Natanael Tito Salmon, 268, Centro, Osasco. Assim sendo, para lá me dirigi, onde apurei existir atualmente a Empresa Arte das 
Noivas Importação Eireli, CNPJ nº. 19.726.557/0001-32 e Inscrição nº. 492.709.618.111 ou Tutti Sposa, nome fantasia, apurando 
ainda, que a requerida não mais trabalha no local, mas, que sempre aparece. Neste local também deixei o meu nome e número 
de telefone para um possível contato, sendo que recebi uma ligação do seu advogado, que marcou um encontro na Praça de 
Alimentação do Osasco Plazza Shopping. Diante do acima exposto, para lá me dirigi, onde CITEI a mesma pessoalmente, do 
inteiro teor deste e Aditamento, a quem li e entreguei a contrafé, que aceitou e declarou-me ciente exarando a sua assinatura. 
O referido é verdade e dou fé. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), DAVID FRANCISCO MENDES (OAB 
80090/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)

Processo 4018288-23.2013.8.26.0405 - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A. - EVE OF MILADY NOIVAS 
E ALTA COSTURA LTDA - ME e outro - Vistos. Intime-se o autor para que se manifeste em relação aos embargos monitórios. 
Int. Osasco, 09 de janeiro de 2015. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE 
AZEVEDO (OAB 34248/SP), DAVID FRANCISCO MENDES (OAB 80090/SP)

Processo 4021262-33.2013.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento 
- SUELI NOCENTINO - ROSANDRE MENDONCA LARIOS - Vistos. Informem as partes se têm interesse na realização de 
audiência de tentativa de conciliação. Int. Osasco, 08 de janeiro de 2015. - ADV: DANILO BARBOSA QUADROS (OAB 85855/
SP), ANA CELIA BEZERRA DOS SANTOS SOUZA (OAB 206881/SP)

Processo 4021854-77.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Seguro - VILMAR APARECIDO AGOSTINHO. - Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. Esclareçam as partes se têm provas orais a produzir e indiquem o fato a 
ser demonstrado. Int. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), JANAINA CASTRO FELIX NUNES (OAB 148263/
SP), JOSÉ GERALDO LEONEL FERREIRA (OAB 180074/SP), CAMILLE GOEBEL ARAKI (OAB 275371/SP)

Processo 4022955-52.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Irregularidade no atendimento - Christopher Zanete 
Fernandes Duarte - Malu Veiculos Ltda- Me - Vistos. Informem as partes se têm interesse na realização de audiência de tentativa 
de conciliação. Int. Osasco, 08 de janeiro de 2015. - ADV: MILENA CAMARGO KHACHIKIAN (OAB 178277/SP), CHRYSTYAN 
REIS ALVES (OAB 221013/SP)

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA MORENO PACHECO DE REZENDE LOPES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DELVINO BICALHO FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015
Processo 0001003-61.2008.8.26.0405 (405.01.2008.001003) - Monitória - Bmd S/A Serviços Tecnicos e Administrativos - 

Vistos. I) Cumpra-se o V. Acórdão. II) Manifeste-se o exequente em prosseguimento, requerendo o quê de direito. No silêncio, 
ao arquivo. Int. - ADV: AFONSO RODEGUER NETO (OAB 60583/SP), JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS (OAB 62674/
SP)

Processo 0012440-94.2011.8.26.0405 (405.01.2011.012440) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau 
Unibanco S/A - Wayne Martins Madeira - Vistos. Fls. 333/334: Primeiramente, providencie O Exequente o recolhimento da 
taxa devida, de acordo com o Provimento CSM nº 1864/11, código 434-1 (02 recolhimentos), após, tornem CLS. No silêncio, 
aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: SANDRO MARCELO RAFAEL ABUD (OAB 125992/SP), RICARDO MAGNO 
BIANCHINI DA SILVA (OAB 151876/SP)

Processo 0015901-40.2012.8.26.0405 (405.01.2012.015901) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Jennifer 
Medola Mateus - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos Cptm - Vistos. Recebo os embargos de declaração de fls. 624 
e ss. e dou-lhes acolhimento em parte no seguinte: “A pensão mensal sofrerá correção monetária desde a data do acidente 
(13.12.2011) pelos índices da Tabela Prática do TJ.” Quanto aos lucros cessantes, observo que a pensão mensal, baseada 
no salário da vítima e na proporção da sua incapacidade, foi fixada retroativamente à data do evento, de modo que já estará 
recebendo pelo período dos chamados “lucros cessantes”, no qual recebia o benefício previdenciário. P.R.I. - ADV: CARLOS 
ROBERTO GUARINO (OAB 44687/SP), CARLA DE LIMA BRITO (OAB 143950/SP), EDUARDO AUGUSTO ALCKMIN JACOB 
(OAB 206675/SP), MARIA EDUARDA FERREIRA R DO VALLE GARCIA (OAB 49457/SP), PAULO SAMUEL DOS SANTOS (OAB 
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97013/SP), BRUNO CATTI BENEDITO (OAB 258645/SP)
Processo 0016288-55.2012.8.26.0405 (405.01.2012.016288) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 

Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA. 
- Vistos. Fls.186: Defiro o prazo de trinta (30) dias. No silêncio. Intime-se por via postal, para dar prosseguimento ao feito em 48 
horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 0017073-85.2010.8.26.0405 (405.01.2010.017073) - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - M F P Siqueira 
Me - Real Braganca Empreendimentos Imobiliarios Ltda - - Adolpho Lindemberg Filho - - Anseco Administracao e Participacoes 
Ltda - - Cipasa Empreendimentos Imobiliarios Ltda e outros - Vistos. M.F.P. SIQUEIRA ME, representada por Maria Fernanda 
Penteado Siqueira ajuizou ação renovatória de locação em face de REAL BRAGANÇA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA., REAL ESTATE PARTNERS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., NASSAU EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA., CIPASA PARTICIPAÇÕES LTDA., FATORA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., HARAS BOA FÉ 
LTDA., H.R.T. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., ANSECO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA., 
ADOLPHO LINDENBERG FILHO, FARWELL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., HÉLIO BORENSTEIN S.A 
ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO, DENY EMPREENDIMENTOS LTDA., FELURIFE PARTICIPAÇÕES S/C 
LTDA. e CIPASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. alegando que por força do instrumento particular de contrato de 
locação, locou a loja nº LUC-C-15 do Supershopping Osasco, pelo prazo de cinco anos, com início em 27.10.2005 e término em 
27.10.2010. Tal contrato foi originalmente outorgado à Sra. Maria Fernanda Penteado Siqueira que, posteriormente, constitui a 
empresa locatária M.F.P. Siqueira ME, da qual é sócia majoritária. Durante todo o período do contrato, vem exercendo 
regularmente suas atividades no local, utilizando-se do nome fantasia “World Tennis”, explorando sempre a mesma atividade, ou 
seja, o comércio de calçados, vestuário e artigos esportivos em geral. Sempre pagou rigorosamente em dia os aluguéis e 
encargos, pelo que cumpriu inteiramente as suas obrigações contratuais e legais. Alguns fatores, tais como a crise financeira 
global, aumento da concorrência, queda da taxa de lucratividade e o elevado custo de manutenção do ponto atingiram o seu 
ramo de atividade. Diante destes fatos, propõe a manutenção do atual aluguel mínimo, ofertando o valor de R$4.816,60 a ser 
corrigido, por força da legislação vigente, anualmente pelo IPC/FGV, mantendo-se as demais cláusulas contratuais, renovando-
se, assim, o contrato pelo prazo de cinco anos. Inicial instruída (fls. 11/78). Citadas, as corrés Real Bragança Empreendimentos 
Imobiliários Ltda.; Biblos Investimentos Imobiliários e Participações Ltda., nova denominação de Real Estate Partners 
Investimentos Imobiliários e Participações; Cipasa Participações Ltda.; Saphyr Investimentos S/A; H.R.T. Empreendimentos e 
Participações Ltda.; Deny Empreendimentos Ltda.; FHB Empreendimentos e Participações Ltda. e Cipasa Empreendimentos 
Imobiliários Ltda. ofereceram contestação alegando que são titulares de direito sobre o imóvel no qual está instalado o 
empreendimento denominado “Supershopping Osasco” e, por essa razão, são as locadoras do contrato que ora se pretende 
renovar. Porém desde a assinatura do contrato de locação, retiraram-se do quadro de empreendedores do referido centro de 
compras, mediante transferência das respectivas participações, as empresas que citam a fls. 228, motivo pelo qual requerem a 
exclusão destas empresas do polo passivo por não possuírem mais qualquer direito ou obrigação em relação ao contrato de 
locação. Requerem, assim, que seja retificado o polo passivo da ação. No que diz respeito à relação locatícia firmada entre as 
partes, o aluguel mínimo mensal reajustável encontra-se previsto no item G.1 e G.2 do Quadro Descritivo do contrato. Neste 
item, o valor de aluguel mínimo mensal correspondia a R$ 2.651,40 nos primeiros vinte e quatro meses de vigência de locação; 
R$3.314,25 no período de vigésimo quinto a trigésimo sexto mês de locação; R$3.756,15 no período de trigésimo sétimo ao 
quadragésimo oitavo mês e de R$3.977,10 no período do quadragésimo nono a sexagésimo mês de vigência de locação. O 
aluguel percentual correspondia a 4% do faturamento bruto, tal como previsto e definido na Escritura de Normas Gerais da 
Locação do Supershopping de Osasco. Além destas despesas, a autora comprometeu-se ainda a contribuir mensalmente em 
20% do valor do aluguel mensal mínimo para Fundo de Promoções Coletivas do Supershopping Osasco, cujo valor seria 
reajustado de acordo com a mesma periodicidade e critérios estabelecidos na cláusula quarta do contrato de locação. Todos 
esses valores foram estipulados de livre acordo entre as partes, nos termos do artigo 17 e 18 da Lei do Inquilinato, não havendo 
qualquer ilegalidade na fixação do aluguel na forma como foi estabelecido. Inquestionável que as condições atuais do 
empreendimento onde se localiza o imóvel locado são diversas daquelas existentes à época da pactuação inicial, tendo o centro 
de compras passado por reformas para modernização de suas instalações. Além disso, mantém constantes promoções e 
estratégias para a atração do público. O momento econômico é favorável, e todo o segmento de Shopping Center encontra-se 
em expansão. Desde 27.10.2011, a autora paga a importância de R$5.586,92 a título de aluguel, que será reajustado novamente 
em 27.10.2012. Portanto, a proposta trazida na inicial em valor irrisório de R$4.816,60 não reflete a realidade do mercado, 
tampouco acompanhou a evolução do empreendimento nos últimos cinco anos. Pleiteia, assim, a retificação do polo passivo; 
que seja rejeitada a proposta da autora, renovando-se o contrato nos termos da proposta das ora rés, ou pelo valor a ser fixado 
pelo Juízo por meio de perícia técnica, mantidas as demais cláusulas contratuais (fls. 226/235). Juntou documentos (fls. 
236/309). Réplica a fls. 311/316. Saneado o processo, e indeferido o pedido de retificação do polo passivo, foi deferida a 
produção de prova pericial de engenharia (fls. 323/324). Laudo pericial a fls. 349/492, seguindo-se de manifestação das partes 
(fls. 498/499 e 508/510). Esclarecimentos do perito a fls. 514/519, sobre os quais as partes se manifestaram a fls. 521/522 e 
24/526. Novos esclarecimentos do perito a fls. 529/535 e 548/553, seguindo-se de manifestação das partes (fls. 535/536 e 
570/571). Encerrada a instrução, as partes reiteraram, em última análise, suas manifestações anteriores (fls. 575/577 e 579/583). 
É o relatório. DECIDO. De rigor a procedência do pedido inicial, pelo valor locativo mensal apurado pelo perito do juízo. 
Determinada a realização de perícia, o perito judicial constatou que o “Supershopping Osasco” é um grande empreendimento, 
com estrutura arquitetônica de boa qualidade, um dos principais centros de compras do município. Possui mais de 140 lojas 
distribuídas em três pisos, com grande mix de lojas, dentre elas âncoras como Renner, Fast Shop, Saraiva Mega Store e Lojas 
Americanas Express (fls. 361). Continua o perito: “A unidade avalianda corresponde à loja comercial identificada como LUC 
C-15, situada no primeiro piso, com área útil de 44,19 m²” (fls. 363). Para determinação do valor locativo, o perito judicial 
utilizou-se do Método Comparativo, que “Consiste em se estabelecer o valor locativo mediante pesquisa de mercado de locações 
semelhantes ao objeto da ação” (fls. 380). Justificou o perito a utilização deste método pois: “ foram obtidos subsídios suficientes 
para aplicação com segurança do Método Comparativo, este perito irá descartar o Método de Renda na composição do cálculo 
do valor locativo do imóvel sub judice” (fls. 380). E para obtenção do valor locativo, o perito utilizou-se dos elementos 
comparativos, submetendo-os a tratamento de fatores (fls. 383/386), apurando-se assim, o valor do aluguel em números 
redondos R$5.000,00, válido para outubro de 2010 (fls. 388). Assim, é de rigor fixar o aluguel inicial em R$5.000,00 (cinco mil 
reais), tal como exposto no laudo pericial. Diante dos esclarecimentos do perito de fls. 514/519, 529/535 e 548/553, não merece 
acolhimento a irresignação das partes quanto à conclusão do laudo pericial, pois amplamente fundamentado e elaborado 
observando-se as recomendações das normas em vigor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, 
renovando o contrato de locação pelo prazo de cinco anos, ou seja, de 27.10.2010 a 27.10.2015, com aluguel inicial no valor de 
R$5.000,00 (cinco mil reais), para outubro de 2010, reajustado anualmente pelo IGP-DI/FGV ou outro índice oficial que vier a 
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ser instituído pelo Governo Federal, que o substitua, mantidas as demais cláusulas contratuais. Condeno os réus ao pagamento 
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de R$10% sobre o valor atualizado da causa. A diferença 
dos aluguéis vencidos será executada nos próprios autos e paga de uma só vez. P. R. I. - ADV: RODRIGO TAMBUQUE 
RODRIGUES (OAB 259905/SP), VALÉRIA LEMOS NUNES VASCONCELOS (OAB 160239/SP), RICARDO NEGRAO (OAB 
138723/SP), EDMUNDO VASCONCELOS FILHO (OAB 114886/SP)

Processo 0021428-70.2012.8.26.0405 (405.01.2012.021428) - Procedimento Sumário - Posse - Construtora Miguel Curi Ltda 
- Raimundo Barbosa de Lima - Vistos. Ante o acordo de fls.152/154 e a manifestação de fls.163, JULGO EXTINTA a execução, 
com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao arquivo, oportunamente. P.R.I.C. - ADV: CARLA RACY 
CURI MAKUL (OAB 143951/SP), GILBERTO WAGNER AZEVEDO (OAB 84455/SP)

Processo 0023851-23.2000.8.26.0405 (405.01.2000.023851) - Procedimento Ordinário - Adetes Xavier de Prates - 
Organização Medica Cruzeiro do Sul S/A - - Paulo Roberto Stalbenow - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Oportunamente, ao 
arquivo. Int. - ADV: ELENITA DE SOUZA RIBEIRO RODRIGUES LIMA (OAB 116321/SP), JANAINA ZANETTI STABENOW (OAB 
150700/SP), DOUGLAS CAMARGO TERUEL (OAB 95567/SP), MARIA ANGELICA CAPUZZI TERUEL (OAB 98008/SP)

Processo 0030588-22.2012.8.26.0405 (405.01.2012.030588) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Jac Motors Spg Distribuidora de Veiculos Ltda e outro - Vistos. Fls.308: Manifeste-se a corré SPG Distribuidora 
de Veículos Ltda. Int. - ADV: MARCUS VINICIUS APARECIDO BORGES (OAB 315078/SP), CARLOS EDUARDO NICOLETTI 
CAMILLO (OAB 118516/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO 
(OAB 235654/SP), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA MARTINS (OAB 291997/SP)

Processo 0031604-40.2014.8.26.0405 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1052746-28.2014.8.26.0100 - 2ª Vara Cível - 
Foro Central Cível - Comarca de São Paulo) - GESTOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - VIR BREK INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA - - DALTO FACHINE - Vistos. Folhas retro: Defiro o prazo de quinze (15) dias, conforme requerido. Int. - ADV: PAULO 
ROBERTO BARROS DUTRA JUNIOR (OAB 182865/SP)

Processo 0032017-29.2009.8.26.0405 (405.01.2009.032017) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Fernando 
Otavio Negocios Imobiliarios Ltda Me - Portatoldo Industria e Comercio Ltda - Vistos. Fls. 633 e ss.: ao Sr. Diretor para as 
providências solicitadas com urgência, ante o lapso temporal já decorrido. Sem prejuízo, diga se insiste na penhora realizada no 
processo e oficie-se ao Banco HSBC para o fim requerido a fls. 634. Traga a exequente, ainda, certidão atualizada da JUCESP 
em nome da empresa executada. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS GOMES FERREIRA (OAB 309535/SP), JAIR LIMA DE 
OLIVEIRA (OAB 209112/SP), SERGIO DE CARVALHO GEGERS (OAB 252583/SP)

Processo 0042772-78.2010.8.26.0405 (405.01.2010.042772) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc 
Bank Brasil S/A Banco Multiplo - Vistos. Fls.351: Defiro o prazo de trinta (30) dias. No silêncio aguarde-se provocação no 
arquivo. Int. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 0043177-17.2010.8.26.0405 (405.01.2010.043177) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Ana Luzia Rodrigues 
- Joao Jose - - Joao Jose Junior - - Maria Jose de Oliveira - Vistos. Fls.225/226: Manifestem-se os Executados, providenciando. 
Int. - ADV: EVANDRO VENANCIO DA SILVA (OAB 288219/SP), IVES PÉRSICO DE CAMPOS (OAB 164458/SP), ADALGISA 
MARIA OLIVEIRA NUNES (OAB 282958/SP), MÁRCIA APARECIDA SILVEIRA OLIVEIRA (OAB 186947/SP)

Processo 0044512-13.2006.8.26.0405 (405.01.2006.044512) - Outros Feitos não Especificados - Aposentadoria por Invalidez 
Acidentária - Luiz Carlos de Oliveira - Vistos. Fls.315/317: Aguarde-se o julgamento do Embargos à Execução. Int. - ADV: 
ANTONIO JOSE DOS SANTOS (OAB 69477/SP)

Processo 0046068-40.2012.8.26.0405 (405.01.2012.046068) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Jose Roberto Chaves Maciel - Vistos. Fls.101/102: Expeça-se carta precatória. Int. - ADV: EVANDRO VENANCIO DA SILVA 
(OAB 288219/SP)

Processo 0046297-97.2012.8.26.0405 (405.01.2012.046297) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Panamericano S/A - Vistos. Fls.152: Homologo a desistência da ação, e em consequência, JULGO EXTINTO 
o processo, com fulcro no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Indefiro a expedição de ofício ao DETRAN, uma 
vez que não houve determinação de bloqueio por este Juízo. Defiro o desentranhamento dos documentos apresentados. Ao 
arquivo, de imediato, em razão do trânsito em julgado. P.R.I.C. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), MICHELE 
SOBRAL SISTEROLI (OAB 235625/SP)

Processo 0046736-84.2007.8.26.0405 (405.01.2007.046736) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Sueli 
Rosicler de Souza e outro - Dinarte Manuel Medeiros e outros - Vistos. Fls.323/325: Manifestem-se os Exequentes. Int, - ADV: 
FRANCISCO GURGEL RODRIGUES (OAB 76762/SP), ASSISELE VIEIRA PITERI DE ANDRADE (OAB 277841/SP), KELLY 
GREICE MOREIRA FARINA (OAB 104867/SP)

Processo 0047134-55.2012.8.26.0405 (405.01.2012.047134) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau 
Unibanco S/A - Vistos. Fls.293: Suspendo o curso do processo, com fundamento no artigo 791, inciso III do Código de Processo 
Civil. Aguarde-se provocação, em arquivo. Int. - ADV: PAULO ESTEVÃO MENEGUETTI (OAB 85558/SP)

Processo 0048537-59.2012.8.26.0405 (405.01.2012.048537) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Antonia da Silva Araujo - Vistos. Fls. 82 : retornem os autos ao arquivo. Int - ADV: MARIA CLARA PALETTA LOMAR 
(OAB 131765/SP)

Processo 0049867-28.2011.8.26.0405 (405.01.2011.049867) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Bradesco 
Financiamentos S/A - Vistos. Fls. 230: Desentranhe-se e adite-se o mandado para integral cumprimento. Intime-se. - ADV: 
ALVIN FIGUEIREDO LEITE (OAB 178551/SP)

Processo 0049875-49.2004.8.26.0405 (405.01.2004.049875) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Claudio Manoel da Costa - Companhia Brasileira de Distribuição - Prefeitura Mun.de Osasco e outro - Vistos. Flas.1179/1180: 
o valor já foi levantado pelo Exequente as fls.1176/1177. Nada mais sendo requerido, retornem os autos ao arquivo. Int. - 
ADV: FLAVIO CHRISTENSEN NOBRE (OAB 211772/SP), ROGÉRIO COSTA FERREIRA (OAB 264027/SP), AMILCAR FERRAZ 
ALTEMANI (OAB 97669/SP), ANTONINA KUDRJAWZEW (OAB 97377/SP), GUILHERME RIBEIRO MARTINS (OAB 169941/
SP)

Processo 0051285-35.2010.8.26.0405 (405.01.2010.051285) - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Banco Itau 
S/A - Vistos. Manifeste-se a Exequente, requerendo o quê de direito. No silêncio, ao arquivo, aguardando-se provocação. Int. - 
ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP), CARLA PASSOS MELHADO (OAB 187329/SP), NIVALDO JOSE DO NASCIMENTO 
(OAB 106160/SP)

Processo 0056795-58.2012.8.26.0405 (405.01.2012.056795) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco S/A - Vistos. Esclareça o Banco o requerimento de citação por edital, uma vez que os executados já foram 
citados pessoalmente a fls. 34vº. Intime-se. - ADV: FLAVIA GONÇALVES RODRIGUES DE FARIA (OAB 237085/SP), SINOLEY 
DOUGLAS DOS SANTOS FILHO (OAB 307185/SP)
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Processo 0060022-56.2012.8.26.0405 (405.01.2012.060022) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Luiz Carlos Feliciano - 
Sindicato Trabalhadores Nas Industrias Metalurgicas Mecanicas Material Eletrico Osasco e R - - Empresa de Saúde Intermedica 
- Vistos. Manifeste-se o autor sobre o acordo celebrado na ação civil pública que tramitou perante a 4ª Vara Cível desta Comarca, 
acostado a fls. 467 e ss, notadamente a respeito dos reajustes pactuados. Intime-se. - ADV: DANILO LACERDA DE SOUZA 
FERREIRA (OAB 272633/SP), ANTONIO ROSELLA (OAB 33792/SP), ANDRE RENATO MIRANDA QUADROS (OAB 268583/
SP), IGOR PEREIRA TORRES (OAB 278781/SP), JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ (OAB 163613/SP), ROSILENE 
APARECIDA FELICIANO DE PAULA (OAB 129050/SP)

Processo 0063824-62.2012.8.26.0405 (040.52.0120.063824) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título 
- Flavio Polcan - Banco Bradesco S A - Vistos. Certidão retro: Cumpra o Banco-réu a determinação de fls.323, no prazo de 
cinco(05) dias. Int. - ADV: JOENICE APARECIDA DE MOURA BARBA (OAB 78397/SP), CLEBER PINHEIRO (OAB 94092/SP), 
REINALDO BARBA (OAB 147380/SP)

Processo 0453516-08.1998.8.26.0011 - Monitória - Pagamento - Babylandia Industrial Ltda - Fls.630: Complemente a 
Exequente o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, valor atual desde 03/11/2014, R$ 60,43, valor recolhido R$13,59, 
com urgência, para expedição do mandado) - ADV: THEREZA CHRISTINA C DE CASTILHO CARACIK (OAB 52126/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANGELA MORENO PACHECO DE REZENDE LOPES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DELVINO BICALHO FILHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0029/2015
Processo 0026384-61.2014.8.26.0405 (processo principal 4021573-24.2013.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária 

- Adimplemento e Extinção - Luciene Rodrigues da Silva e outros - Luis Rodrigues da Silva - Luis Rodrigues da Silva - Vistos. 
Baixo os autos sem decisão, por ter cessado minha designação para responder pela 2ª Vara Cível, sendo que no período 
fui designada, cumulativamente, para atuar junto a esta Vara, a 4ª Vara Cível e o Juizado Especial Cível desta Comarca, o 
que inviabilizou a análise de todos os processos submetidos à conclusão. - ADV: IVANILSON ZANIN (OAB 181528/SP), LUIS 
RODRIGUES DA SILVA (OAB 336509/SP), ALEXANDRE ALVES ROSSI (OAB 211157/SP)

Processo 0026384-61.2014.8.26.0405 (processo principal 4021573-24.2013.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - 
Adimplemento e Extinção - Luciene Rodrigues da Silva e outros - Luis Rodrigues da Silva - Luis Rodrigues da Silva - Vistos. Dê-se 
ciência aos impugnantes dos documentos de fls. 16 e ss. Intime-se. - ADV: IVANILSON ZANIN (OAB 181528/SP), ALEXANDRE 
ALVES ROSSI (OAB 211157/SP), LUIS RODRIGUES DA SILVA (OAB 336509/SP)

Processo 0026385-46.2014.8.26.0405 (processo principal 4021573-24.2013.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - 
Adimplemento e Extinção - Luciene Rodrigues da Silva e outros - Luis Rodrigues da Silva - Luis Rodrigues da Silva - Vistos. 
Baixo os autos sem decisão, por ter cessado minha designação para responder pela 2ª Vara Cível, sendo que no período fui 
designada, cumulativamente, para atuar junto a esta Vara, a 4ª Vara Cível e o Juizado Especial Cível desta Comarca, o que 
inviabilizou a análise de todos os processos submetidos à conclusão. - ADV: IVANILSON ZANIN (OAB 181528/SP), ALEXANDRE 
ALVES ROSSI (OAB 211157/SP), LUIS RODRIGUES DA SILVA (OAB 336509/SP)

Processo 0026385-46.2014.8.26.0405 (processo principal 4021573-24.2013.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - 
Adimplemento e Extinção - Luciene Rodrigues da Silva e outros - Luis Rodrigues da Silva - Luis Rodrigues da Silva - Vistos. 
ESPÓLIO DE MARIA DO PATROCÍNIO SILVA, representada por LUCIENE RODRIGUES DA SILVA; LUCIENE RODRIGUES DA 
SILVA; JORGE RODRIGUES DA SILVA; OMAR RODRIGUES DA SILVA; RITA DE CÁSSIA DA SILVA e DUANEI RODRIGUES DA 
SILVA ofereceram impugnação ao valor da causa nos autos da ação de extinção de condomínio e indenização que lhes move 
LUIS RODRIGUES DA SILVA alegando que o valor da causa deverá corresponder ao equivalente ao valor venal do imóvel, 
ressaltando-se que apenas 50% poderá ser alienado judicialmente, já que os outros 50% restantes pertencem ao Espólio. 
Assim, deve ser fixado o valor de R$115.225,62 ou, alternativamente, os R$133.000,00 pleiteados pelo impugnado a título de 
indenização por danos materiais. Juntaram documento (fls. 05). O impugnado manifestou-se aduzindo, em síntese, que os 
impugnantes litigam de má-fé, já que eles próprios já atribuíram ao imóvel o valor de R$1.800.000,00 para venda nos autos 
do inventário, razão pela qual o valor deve ser mantido (fls. 08/11). Juntou documentos (fls. 12/13). É o relatório. DECIDO. 
Observo que o valor da causa mencionado no art. 259, VII, do CPC refere-se a mera estimativa, já que para se obter o real 
valor do imóvel naquelas ações necessária se faz a perícia no curso dos respectivos processos. Bem por isso não se pode 
olvidar da regra geral de que o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido de quem ajuiza a ação, 
aliada ao fato, neste caso, da ciência do real valor do imóvel cuja extinção do condomínio se pretende. De fato, os impugnantes 
estimaram como valor de mercado do bem para venda, perante o juízo do inventário, o valor de R$1.800.000,00 (fls. 12/13). 
Não podem pretender que o valor da causa seja apenas o do valor venal do imóvel, substancialmente menor. Como o percentual 
discutido para a extinção do condomínio é de 50%, o valor da causa deve corresponder a R$900.000,00. Ante o exposto, 
ACOLHO PARCIALMENTE a presente impugnação para determinar a alteração do valor da causa para R$900.000,00. Incabível 
condenação nas penas de litigância de má-fé, pois os impugnates atuaram nos limites da legalidade. Sem condenação em 
sucumbência, também incabível em incidentes processuais. Intime-se. - ADV: LUIS RODRIGUES DA SILVA (OAB 336509/SP), 
ALEXANDRE ALVES ROSSI (OAB 211157/SP), IVANILSON ZANIN (OAB 181528/SP)

Processo 0034411-33.2014.8.26.0405 (processo principal 1011322-61.2014.8.26) - Cumprimento de sentença - B. - Vistos. 
Ante o depósito de fls. 12 e a manifestação de fls. 13, JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do 
Código de Processo Civil. Expeça-se guia de levantamento em favor do Exequente, referente ao depósito de fls. 12. Ao arquivo, 
oportunamente. P.R.I.C. - ADV: FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP), LUCINEUDO PEREIRA DE 
LIMA (OAB 314218/SP), EDERSON DE SOUZA (OAB 343278/SP), MARIA FERNANDA PASTORELLO (OAB 211259/SP)

Processo 1000033-34.2014.8.26.0405 - Cautelar Inominada - Liminar - MANOEL GOMES DA COSTA FILHO - Unimed 
Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico - Vistos. Uma vez não ajuizada a ação principal no trintídeo legal, 
mesmo após cumprida a liminar com a autorização dos procedimentos solicitados, revogo a liminar. Oficie-se comunicando e, 
após, cls. Intime-se. - ADV: ERICA CÂMARA MENEGATTO SANTOS (OAB 222858/SP), RICARDO MARFORI SAMPAIO (OAB 
222988/SP)

Processo 1000106-69.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - N.X.L.V. e outro - Vistos. 
Primeiramente, justifiquem as autoras a não inclusão dos demais herdeiros no polo ativo da presente ação. Intime-se. - ADV: 
WILSON APARECIDO MENA (OAB 88476/SP)

Processo 1000648-24.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - WILLIAN JORGE 
BOMFIM BRANDÃO - Organizacao Medica Cruzeiro do Sul S A - - Nobre Seguradora do Brasi S/A - Vistos. Para audiência de 
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tentativa de conciliação designo o dia 03/03/2015 às 16:00h, diligenciando os patronos o comparecimento das partes. Intime-se. 
- ADV: ERNESTO BELTRAMI FILHO (OAB 100188/SP), DAGOBERTO JOSE STEINMEYER LIMA (OAB 17513/SP), EDUARDO 
CHAVES DE SOUSA (OAB 206947/SP), EGMAR GUEDES DA SILVA (OAB 216872/SP)

Processo 1000826-36.2015.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
luiz joaquim correia - Vistos. Fls. 21: Petição estranha aos autos. Anote-se. Ante a caução oferecida defiro o pedido liminar. 
NOTIFIQUE-SE o réu acima qualificado, eventuais sub-locatários e demais ocupantes para que no prazo de 15 dias, desocupem 
o imóvel objeto da ação. Decorrido o prazo fixado sem a desocupação determinada, proceda o Sr. Oficial de Justiça ao DESPEJO 
COERCITIVO do imóvel, deixando-o livre de pessoas e coisas. Feito o despejo, remova os bens encontrados, se o interessado 
não os remover. Citem-se, ficando os réus advertidos de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias poderá apresentarem a 
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do 
artigo 285 do Código de Processo Civil, ou efetuarem o pagamento, mediante depósito judicial, para o qual fixo os honorários 
advocatícios em 20% sobre o valor do débito atualizado. Cientifiquem-se eventuais fiadores, sublocatários e ocupantes. Servirá 
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: EVANDRO LUIZ 
DOMINGUES DE OLIVEIRA (OAB 332167/SP)

Processo 1000968-40.2015.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - RAMON MOLEIRO - Vistos. 
I) Fls. 29/30 : homologo a desistência da ação em relação ao corréu JOSE LOPES DE VASCONCELOS e JULGO EXTINTO 
o processo quanto a ele, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, prosseguindo-se a lide em 
relação a ré MARLI ALVES VALENTIM, procedendo-se as anotações necessárias. II) HOMOLOGO o acordo em relação a ré 
MARLI ALVES VALENTIM e, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo 
Civil. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: SERGIO BUSHATSKY (OAB 89249/SP)

Processo 1001557-66.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - SIDNEY 
DA SILVA ALEIXO - BANCO BRADESCO SA - Vistos. Encerro a instrução e concedo a cada uma das partes, sucessivamente, o 
prazo de 05 (cinco) dias para entrega de memoriais. Intime-se. - ADV: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 241047/SP), 
FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP), MARINA FREITAS DE ALMEIDA (OAB 148149/MG)

Processo 1002270-07.2015.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Cooperativa de 
Econ. e Créd. Mútuo dos Policiais Militares e Serv. da Sec. dos Neg. da Seg. Púb. do Est. de São Paulo - Recolher complemento 
da diligência do Oficial de Justiça. - ADV: ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB 168735/SP)

Processo 1002278-81.2015.8.26.0405 - Exibição - Liminar - Jozefa Rosa dos Santos da Conceição - Vistos. Uma vez que o 
endereço da autora pertence à Comarca de São Simão SP. e tratando-se de relação de consumo, “O Magistrado pode, de ofício, 
declinar de sua competência para o juízo do domicílio do consumidor, porquanto a jurisprudência do STJ reconheceu que o 
critério determinativo da competência nas ações derivadas de relação de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como 
regra de competência absoluta “(STJ 4ª T., REsp 1.049.639, Min. João Otávio, j. 16.12.08, DJ 2.2.09) No mesmo sentido STJ 3ª 
t.,REsp 1.084.036, Min. Nancy Andrighi, j. 3.3.09, DJ 17.03.09. Assim, remetam-se os autos a uma das Varas Cíveis daquela, 
via Distribuidor, com as cautelas de praxe e as homenagens desse Juízo. Intime-se. - ADV: EUSEBIO LUCAS MULLER (OAB 
277999/SP)

Processo 1002280-51.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Maria 
do Patrocinio de Oliveira - Vistos. I) Defiro à autora os benefícios da gratuidade processual. Anote-se. II) Defiro a antecipação 
de tutela para suspender somente a publicação dos apontamentos indicados pelo réu, em nome da Autora, junto aos órgãos 
de proteção ao crédito. (SERASA e SPC). Oficiem-se. III) Cite-se, por via postal, com as advertências legais. Intime-se. - ADV: 
MARINA FREITAS DE ALMEIDA (OAB 341552/SP)

Processo 1002639-35.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Irineu Soares da SIlva - 
Vistos. 1- Defiro a gratuidade da justiça ao autor. Anote-se; 2- Fls. 36 e ss.: discrimine o autor o valor dos danos materiais, 
informando se efetuou o pagamento do financiamento (comprovando) e se pretende o reembolso por parte da ré. Adeque, após, 
o valor dado à causa. Intime-se. - ADV: JEFFERSON MONTEIRO NEVES (OAB 264726/SP)

Processo 1002644-57.2014.8.26.0405 - Prestação de Contas - Exigidas - Compra e Venda - SOLANGE CUNHA PORTO 
ALVES - REINALDO FELICIANO GOMES - Vistos. Para audiência de tentativa de conciliação designo o dia 03/03/2015 às 
16:30h, diligenciando os patronos o comparecimento das partes. Intime-se. - ADV: ROSELI FELICIANO GOMES FERREIRA 
(OAB 337701/SP), SALPI BEDOYAN (OAB 131939/SP), ELOISA MARIA ANTONIO (OAB 108774/SP)

Processo 1002903-52.2014.8.26.0405 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - SAMUEL ALVES MARIA - MDD INSS - ADV: ÉRICO TSUKASA HAYASHIDA (OAB 192082/
SP), ROSEANE SELMA ALVES (OAB 227114/SP)

Processo 1002903-52.2014.8.26.0405 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS - SAMUEL ALVES MARIA - Vistos. Ciência da informação da Contadoria de fls. 334 e cls. Int. - ADV: 
ROSEANE SELMA ALVES (OAB 227114/SP), ÉRICO TSUKASA HAYASHIDA (OAB 192082/SP)

Processo 1007166-30.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Água - Condomínio Residencial 
Flamboyant - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Certifico e dou fé que pratiquei o ato 
ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado 
CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos às partes para: ( X ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a estimativa de honorários 
periciais juntada aos autos - fls. 165/166 - ADV: PEDRO DE JESUS FERNANDES (OAB 183507/SP), RENATA MENDES ACIOLI 
MARTINS (OAB 194090/SP), EDEJARBAS DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 297750/SP), EDUARDO MARTELINI DAHER (OAB 
206486/SP)

Processo 1007821-02.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - NELSON LACOTISSE - Rita 
de Cassia Macedo - Rita de Cassia Macedo - Vistos. Fls. 59/60: HOMOLOGO o acordo, e JULGO EXTINTO o processo, com 
fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Ao arquivo, de imediato, ante o trânsito em julgado com a 
preclusão lógica. P.R.I.C. - ADV: CLAUDIA BOGHAZDELIKIAN (OAB 211738/SP), RITA DE CASSIA MACEDO (OAB 52612/SP), 
ADRIANA LUCIA STEFFEN (OAB 210453/SP)

Processo 1012844-26.2014.8.26.0405 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - JOSE ROBERTO CRUZ DA SILVA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2014/054124-6 dirigi-me ao endereço indicado e aí 
sendo INTIMEI Elda Garcia Lopes Migliaggi, procuradora do INSS, de todo o conteúdo deste. O referido é verdade e dou fé. - 
ADV: EDUARDO HARUO MENDES YAMAGUCHI (OAB 184650/SP), OSWALDO LIMA JUNIOR (OAB 76836/SP)

Processo 1012844-26.2014.8.26.0405 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - JOSE ROBERTO CRUZ DA SILVA - Vistos. Ao Contador, para verificar o alegado excesso 
de execução. Intime-se. - ADV: EDUARDO HARUO MENDES YAMAGUCHI (OAB 184650/SP), OSWALDO LIMA JUNIOR (OAB 
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76836/SP)
Processo 1014254-22.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO SA - NATANAEL DA CONCEICAO TORRES FILHO - Pelo exposto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO o feito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, cassando os efeitos da liminar anteriormente deferida. 
Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários de advogado, que 
fixo em R$ 1.500,00. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de levantamento dos valores depositados em favor da 
autora. P.R.I. - ADV: FAGNER FALCÃO RODRIGUES DE MOURA (OAB 335734/SP), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO 
(OAB 270628/SP), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)

Processo 1014809-39.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ADEVALDO GOMES VIEIRA 
LIMA - Nextel Telecomunicações LTDA - Vistos. Para audiência de tentativa de conciliação designo o dia 03/03/2015 às 16:15h, 
diligenciando os patronos o comparecimento das partes. Intime-se. - ADV: ELISANGELA AZEVEDO JORDÃO (OAB 210892/SP), 
THAIS MATALLO CORDEIRO GOMES (OAB 247934/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)

Processo 1017440-53.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
ANTÔNIO PEREIRA PAULINO - Banco Bradesco Cartões S.A. - Vistos. Fls. 75 : expeça-se mandado de levantamento em favor 
do exequente. Após, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: MATHEUS STARCK DE MORAES (OAB 316256/SP), AILTON 
SARAIVA LESSA (OAB 349839/SP)

Processo 1019297-37.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Lucabe Materiais Elétricos 
ltda - Vistos. Esclareça a primeira parte da decisão de fls. 55. Intime-se. - ADV: REMO HIGASHI BATTAGLIA (OAB 157500/SP)

Processo 1019351-03.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO BRADESCO SA - Vistos. 
Manifeste-se o exequente. No silêncio, ao arquivo. Int. - ADV: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 122626/SP)

Processo 1019985-96.2014.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - CONDOMINIO RESIDENCIAL 
SARGENTO ANTERO FERREIRA - Vistos. Ante a natureza da demanda e o permissivo legal contido no § 4º do art. 277 do CPC, 
processe-se pelo rito ordinário, procedendo-se as retificações necessárias. Fls. 39: recebo como emenda à inicial. Anote-se. 
Recolhidas as taxas postais, citem-se, com as advertências legais. Intime-se. - ADV: EDNA MARIA MARTINS (OAB 110191/
SP)

Processo 1020103-72.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - NEUZA ALVES RODRIGUES 
DE MORAES - Vistos. - ADV: ROBERTO ALVES RODRIGUES DE MORAES (OAB 287234/SP)

Processo 1021695-54.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARIA GERSONY 
COELHADO SANGUIN - Vistos. 1- Defiro a gratuidade da justiça à autora. Anote-se; 1.2- Ante a abusividade na rescisão unilateral 
do contrato por parte da seguradora, com risco de ineficácia da medida se concedida apenas a final, defiro a antecipação de 
tutela para que a ré INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A dê continuidade ao plano de assistência médica à autora, conforme 
a categoria do plano contratado e mediante o pagamento das prestações pactuadas antes da rescisão, para o que deverá emitir 
os boletos e enviá-los à residência dos autores, em 48h contados da intimação desta. Em caso de descumprimento, arcará com 
multa diária de R$1.000,00; 1.3- Oficie-se, com urgência; 2- Citem-se, por via postal, com as advertências legais. Intime-se. - 
ADV: FRANCISCO PEREIRA SOARES (OAB 100701/SP)

Processo 1023519-48.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - JOSÉ ANTONIO MANOEL - 
Vistos. Junte o contrato de locação e informe a data da desocupação do imóvel. Intime-se. - ADV: LUIZA MOREIRA BORTOLACI 
(OAB 188762/SP)

Processo 1024189-86.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - THIAGO LEANDRO GARCIA e 
outro - IBÉRIA INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 02 - SPE LTDA e outro - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo 
discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. 
Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: LUIZ 
CARLOS SOARES FERNANDES (OAB 68017/SP), LUIZ CARLOS SOARES FERNANDES FILHO (OAB 242375/SP), PABLO 
SANTA ROSA (OAB 196718/SP)

Processo 1024591-70.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - BAR E LACHONETE 
RECANTO DOS AMIGOS DO TURIBIO - Vistos. Ante ao não atendimento ao despacho de fls. 20, indefiro a gratuidade da 
justiça. Recolhidas as custas, voltem conclusos. Intime-se. - ADV: ANDRÉ LUIZ BELTRAME (OAB 217112/SP)

Processo 1025085-32.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - 
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. - Maria das Graças Carneiro da Silva - Vistos. Fls. 27/36 : 
manifeste-se a autora se o valor depositado pela ré quita o débito. O silêncio será reputado como concordância tácita, com a 
extinção do processo. Int. - ADV: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP), JULIANA PEREIRA DA SILVA 
(OAB 311586/SP)

Processo 1026145-40.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - BILEVEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 
LTDA EPP - Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição 
do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. 
Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta 
verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), 
assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto 
que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, 
havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter 
a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento 
pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto 
e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a 
garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os 
bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto 
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução 
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição 
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do 
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos 
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, 
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e 
honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do 
saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 
(CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: MARCELO MEGUMI BUNNO (OAB 219863/SP)
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Processo 1026633-92.2014.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - José Aparecido da Silva - 
Vistos. Fls. 20/21: recebo como emenda à inicial, tornando sem efeito o mandado anteriormente expedido as fls. 17/18. Anote-se. 
Citem-se, ficando as rés advertidas do prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem a defesa, sob pena de serem presumidos 
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil, ou efetuarem o pagamento, mediante depósito judicial, para o qual fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor 
do débito atualizado. Cientifiquem-se eventuais fiadores, sublocatários e ocupantes. Servirá o presente, por cópia digitada, 
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ADRIANO AUGUSTO COSTA CARNAUBA (OAB 
208944/SP), MARIO LUIZ DE CAMARGO (OAB 81928/SP)

Processo 1099391-14.2014.8.26.0100 - Monitória - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL SA - IDC PLANEJAMENTO 
E MERCADIZAÇÃO LTDA e outro - Vistos. Apensem-se estes autor ao processo nº. 1004112-56.2014.8.26.040 Revisional 
de Contrato. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), JULIANA 
FERNANDES FAINÉ GOMES (OAB 183568/SP)

Processo 4008826-42.2013.8.26.0405 - Reintegração / Manutenção de Posse - Inadimplemento - ICE HOUSE GELO BRASIL 
IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA - Vistos. Dê-se ciência à Defensoria da avaliação de fls. 132 e respectiva petição de fls. 
129/130. Intime-se. - ADV: RALFI RAFAEL DA SILVA (OAB 239249/SP), TANIA MARIA PINHEIRO LEAL DE SOUZA (OAB 
331153/SP)

Processo 4012185-97.2013.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
- LAEL VINICIUS MOREIRA SANTOS - BANCO BRADESCO SA - Vistos. Ante a manifestação de fls. 13, JULGO EXTINTA a 
execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se guia de levantamento. Ao arquivo, 
de imediato, ante o trânsito em julgado com a preclusão lógica. P.R.I.C. - ADV: ALEXANDRE LUIZ ALVES CARVALHO (OAB 
204155/SP), EDERSON DE SOUZA (OAB 343278/SP), FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP), 
MARIA FERNANDA PASTORELLO (OAB 211259/SP), EUDER MELO DE ALMEIDA (OAB 332045/SP)

Processo 4012339-18.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - VAGNER JOSÉ XAVIER - AMICO 
SAÚDE LTDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 405.2014/052674-3 dirigi-me ao endereço: INTIMEI VAGNER JOSÉ XAVIER. O referido é verdade e dou fé. - ADV: 
GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP), REGINA SOMEI CHENG (OAB 91968/SP)

Processo 4012339-18.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - VAGNER JOSÉ XAVIER - AMICO 
SAÚDE LTDA - Vistos. Informe o autor se compareceu à perícia designada a fls. 104. Int. - ADV: REGINA SOMEI CHENG (OAB 
91968/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)

Processo 4013591-56.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - JOSÉ CARLOS CAETANO - 
Vistos. Indique o exequente bens para arresto, nos termos do art. 653 do CPC. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. 
Intime-se. - ADV: ROMILTON TRINDADE DE ASSIS (OAB 162344/SP), VERIDIANA RODRIGUES DE ASSIS (OAB 262315/SP)

Processo 4013983-93.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - EIDI CARNEIRO 
DE SOUZA - BANCO ITAUCARD S/A - Vistos. I- Fls. 134/159: digam sobre o laudo pericial. II- Fl. 160: oficie-se à Defensoria 
Pública, para liberação dos honorários periciais. Int. - ADV: JOÃO PAULO DE FARIA (OAB 173183/SP), ELAINE CRISTINA 
VICENTE DA SILVA STEFENS (OAB 127104/SP), EDUARDO HILARIO BONADIMAN (OAB 124890/SP)

Processo 4019819-47.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - MORGANA CRISTINA DE 
FRANÇA MIRANDA - Vistos. Aguarde-se a vinda do laudo pericial. Int. - ADV: IVONILDA GLINGLANI CONDE DE OLIVEIRA 
(OAB 100240/SP)

4ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO CAMPOS FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GLAUCIA FAGUNDES DE ANDRADE MORATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015
Processo 1000244-36.2015.8.26.0405 - Monitória - Cheque - João Luiz Alexandre dos Santos - Vistos. Defiro a gratuidade da 

Justiça. Anote-se. O exame superficial da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo 
identificar a presunção envolvendo a relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado 
de injunção para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando 
desobrigado(a) dos encargos de sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título 
executivo judicial, caso permaneça inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos 
ao mandado monitório. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. 
Intime-se. - ADV: JULIO HENRIQUE BERIGO (OAB 274996/SP)

Processo 1000834-13.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Seguro - Antonio Euvaldo de Souza - Vistos. Defiro a 
gratuidade da Justiça. Anote-se. No prazo de emenda, providencie o Autor a vinda aos autos da apólice de seguro mencionada 
na inicial, sob pena de indeferimento. Int. - ADV: SIMONE LOPES BEIRO (OAB 266088/SP)

Processo 1000839-35.2015.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Planos de Saúde - ROBERTO RAMPAZZO - Vistos Defiro 
a gratuidade da justiça. Anote-se. Ausentes que se encontram os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, 
demandando, os fundamentos do pleito formulado, provas, até o momento inexistentes nos autos, fica ela indeferida. Para 
audiência de tentativa de conciliação, designo o dia 12/05/2015 às 14:15 horas. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação 
em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, e INTIME-SE para comparecer pessoalmente à audiência acima 
designada que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer-se representar por preposto no caso de 
transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá apresentar a defesa que tiver, por 
escrito ou oralmente, através de advogado regularmente constituído, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos 
alegados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta 
de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ROSA MARIA PIAGNO (OAB 244998/SP)

Processo 1000848-31.2014.8.26.0405 - Homologação de Transação Extrajudicial - Transação - MARIA MILZA DE ARAÚJO 
e outro - Dê-se vista ao Ministério Público como determinado às fls.59, item “2”. Int. - ADV: CRISTIANE MACHADO DIAS (OAB 
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119659/SP), CARLOS MEROLA (OAB 306403/SP)
Processo 1000948-49.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - VILMA 

FERREIRA DE MORAES - Vistos. Defiro a gratuidade da Justiça. Anote-se e proceda-se os devidos apontamentos, para que 
passe a constar no polo passivo da ação o Banco IBI S.A. No prazo de emenda, comprove a Autora, documentalmente, a 
alteração da denominação social do Requerido, bem assim esclareça se mantém ou manteve relação jurídica com o Requerido, 
especificando-a, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: ANDERSON HERNANDES (OAB 170341/SP)

Processo 1000999-94.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A - O Autor não 
comprovou, documentalmente, que constituiu o Requerido em mora como determinado às fls.31, item “3”, parte final. Concedo-
lhe, pois, mais cinco dias, para a providência, trazendo o comprovante de entrega da notificação extrajudicial de fls.30, sob 
pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS (OAB 127104/SP), EDUARDO 
HILARIO BONADIMAN (OAB 124890/SP)

Processo 1001040-27.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
IVANILDA NICACIO BARBOSA - Vistos. Defiro a gratuidade da Justiça. Anote-se. No prazo de emenda, esclareça a Autora se 
mantém ou manteve relação jurídica com o Requerido, especificando-a. Int. - ADV: ANDERSON HERNANDES (OAB 170341/
SP)

Processo 1001071-47.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
ROSILDA DA SILVA - Vistos. Defiro a gratuidade da Justiça. Anote-se. No prazo de emenda, esclareça a Autora se mantém ou 
manteve relação jurídica com o Requerido, especificando-a. Int. - ADV: ANDERSON HERNANDES (OAB 170341/SP)

Processo 1001110-44.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - F.C.F.I. - Vistos. Fls. 02, item “13”: 
Anote-se. No prazo de emenda, atribua a Requerente valor correto à causa, o qual deverá corresponder ao débito, sob pena de 
indeferimento da inicial. Int. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)

Processo 1001141-64.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Indefiro o pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça, 
pois, não há motivo que o justifique. No prazo de emenda, esclareça a Autora a sua legitimidade para figurar no polo ativo da 
ação, pois, a cédula de crédito bancário foi firmada com o Banco Santander, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: 
ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP)

Processo 1001242-04.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO SA - Vistos. No prazo de emenda, atribua a Requerente valor correto à causa, o qual deverá corresponder ao 
débito, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)

Processo 1001263-77.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - A.C.F.I. - Vistos. 
No prazo de emenda, atribua a Requerente valor correto à causa, o qual deverá corresponder ao débito, esclareça o ano/
modelo/fabricação do veículo informado na inicial, daquele constante na cédula de crédito bancário firmada entre as Partes, 
esclareça a sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação, considerando que os documentos juntados às fls. 23/26 se 
referem ao Banco ABN AMRO REAL S.A. e o fato da referida cédula ter sido firmada com o Banco Santander e esclareça, ainda, 
o motivo pelo qual a folha número se encontra em branco. Pena: indeferimento. Int. - ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI 
COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)

Processo 1001344-26.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - A.C.F.I. - Vistos. No prazo de 
emenda, regularize a Requerente a sua representação processual, pois, o prazo do mandato constante no instrumento de 
substabelecimento de fls. 07/08 se encontra vencido, atribua valor correto à causa, esclareça o motivo pelo qual a folha número 
24 se encontra em branco e a sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação, pois, a cédula de crédito bancário foi firmada 
com o Banco Santander, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)

Processo 1001405-81.2015.8.26.0405 - Exibição - Liminar - B.S.A.F. - Vistos. Defiro a gratuidade da Justiça. Anote-se. No 
prazo de emenda, atenda a Autora o disposto no artigo 282, inciso VII do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento 
da inicial. Int. - ADV: KLAUS PHILIPP LODOLI (OAB 333457/SP)

Processo 1001520-05.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
EDICARLOS DA SILVA MELO - Vistos. Defiro a gratuidade da Justiça. Anote-se. No prazo de emenda, esclareça o Autor se 
mantém ou manteve relação jurídica com o Requerido, especificando-a. Int. - ADV: ANDERSON HERNANDES (OAB 170341/
SP)

Processo 1001617-05.2015.8.26.0405 - Exibição - Liminar - L.H.C.F. - Vistos. Defiro a gratuidade da Justiça. Anote-se. No 
prazo de emenda, atenda o Autor o disposto no artigo 282, inciso VII do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da 
inicial. Int. - ADV: KLAUS PHILIPP LODOLI (OAB 333457/SP)

Processo 1001671-68.2015.8.26.0405 - Procedimento Sumário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - MARIA SANDRA PEREIRA 
DA SILVA LIMA - Vistos. Cite-se, com as advertências legais e expeça-se os ofícios de praxe. O pedido de tutela antecipada será 
apreciado oportunamente, como postulado. Int. - ADV: CHARLEMAGNE GERARD FONTINATI (OAB 313985/SP)

Processo 1001954-91.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - debora ferreira da silva - 
Vistos. Defiro a gratuidade da Justiça. Anote-se. No prazo de emenda, apresente a Autora, novamente, a declaração de pobreza, 
classificando-a, corretamente, pois, foi inserida na pasta “procuração”, sob pena de rejeição do processamento eletrônico. Int. 
- ADV: ENZO DI FOLCO (OAB 254514/SP)

Processo 1002028-82.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) 
S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 405.2014/081699-7 dirigi-me na Av. Eurico da Cruz, 202, Munhoz Júnior, Osasco/SP., e aí sendo, DEIXEI DE EFETUAR A 
APREENSÃO dos veiculos descrito na inicial, por não tê-los encontrado. No local, fui informada pelo proprietário do imóvel Sr. 
Mário Francisco Xavier, que ele reside lá há mais de 30 anos, desconhece a requerida, bem como seu representante legal, e, 
nada soube informar quanto os veiculo a serem apreendidos. Pelo exposto, devolvo o mandado em cartório para os devidos fins. 
O referido é verdade e dou fé. Osasco, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: SANDRO AZEVEDO PONTE (OAB 306143/SP), JOSE 
QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)

Processo 1002028-82.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO SANTANDER ( BRASIL ) 
S/A - “Manifeste-se o Autor, no prazo legal, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 61. Int. “ - ADV: SANDRO 
AZEVEDO PONTE (OAB 306143/SP), JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)

Processo 1002037-10.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - MARIA 
DE LOURDES DA SILVA HORA - Vistos. Defiro a gratuidade da Justiça. Anote-se. No prazo de emenda, esclareça a Autora se 
mantém ou manteve relação jurídica com o Requerido, especificando-a. Int. - ADV: ANDERSON HERNANDES (OAB 170341/
SP)

Processo 1002049-58.2014.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Espécies de Contratos 
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- STS. ADM. IMOB. E PARTICIPAÇÃO LTDA - Vistos. Cite-se o Requerido, ficando advertido do prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, 
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, ou efetuar o pagamento, mediante depósito judicial, para o qual fixo 
os honorários advocatícios em 20% sobre o valor do débito atualizado. Cientifiquem-se eventuais sublocatários e ocupantes. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RENATO 
TARSIS MAKIYAMA ARAUJO (OAB 236661/SP)

Processo 1002087-70.2014.8.26.0405 - Monitória - Cheque - MB ARTES GRAFICAS LTDA EPP - Vistos. O exame superficial 
da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a 
relação de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado dos encargos de sucumbência; 
advertindo-o, ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte. 
Igualmente, será informado de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Servirá o presente, 
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV: CAMILA CIACCA GOMES 
(OAB 220172/SP)

Processo 1002179-48.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Evanilda Costa Assunção - Apresente a 
Exeqüente, novamente e no prazo legal, os documentos de fls.19 e 20, classificando-os corretamente nas pastas correspondentes 
a “procuração” e “guia de custas”, respectivamente, sob pena de rejeição do processamento eletrônico. Int. - ADV: RAY CARLOS 
KASTALSKI (OAB 122442/RJ)

Processo 1003066-32.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Sec Power 
Comercial Importadora e Exportadora Ltda. - Apresente a Exeqüente, novamente e no prazo legal, os documentos de fls.25/27, 
classificando-os corretamente na pasta correspondente a “guia de custas”, tendo em vista que foram inseridos erroneamente na 
pasta de documentos, sob pena de rejeição do processamento eletrônico. Int. - ADV: RODRIGO VENTANILHA DEVISATE (OAB 
253017/SP)

Processo 1004404-41.2014.8.26.0405 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - Andréia Nogueira Miana - - Leandro Miana Telles - Waldir Luis dos Santos e outros - 1)Diante do ingresso espontâneo 
do Co-Embargado Waldir Luis dos Santos ao processo, fls.145/146, torno sem efeito a citação por edital efetuada às fls.128 
e reconsidero a nomeação constante no parágrafo segundo do despacho proferido às fls.137. 2)A sentença segue adiante. 
Int. - ADV: LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 7295/PR), FERNANDO SACCO NETO (OAB 154022/SP), MARCELO ALVARO 
PEREIRA (OAB 95655/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 7295/PR)

Processo 1004404-41.2014.8.26.0405 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- Andréia Nogueira Miana - - Leandro Miana Telles - Waldir Luis dos Santos e outros - Vistos. Para que produza os seus devidos 
e legais efeitos de direito, HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado entre os Embargantes e os Co-Embargados Madepan 
Com. e Beneficiamento de Madeiras Ltda e Waldir Luiz dos Santos, às fls. 147/150, nestes autos da ação de EMBARGOS DE 
TERCEIRO que Leandro Miana Telles, Andréia Nogueira Miana movem contra Waldir Luis dos Santos, MADEPAN COM. E 
BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA, Vagner Luis Barbosa e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo, o que faço 
com fundamento no artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil, bem assim, homologo a desistência do prazo recursal. 
Indefiro a expedido de ofício como pleiteado no item “8” de fls.149, tendo em vista que o cancelamento do registro da penhora 
já foi apreciado na ação de Execução conforme cópia da sentença acostada às fls.158. Certifique-se o trânsito em julgado e 
arquive-se o processo, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: MARCELO ALVARO PEREIRA (OAB 95655/SP), LUIZ 
RODRIGUES WAMBIER (OAB 7295/PR), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 7295/PR), FERNANDO SACCO NETO (OAB 
154022/SP)

Processo 1004494-49.2014.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - MISAEL SANTOS GOMES - 
Bradesco Vida e Previdencia S/A - Vistos. Risque-se da pauta a audiência designada. A decisão segue adiante. Int. - ADV: 
ANTONIO EDUARDO DOS SANTOS (OAB 101919/SP), ERINALDO GOMES DE ALMEIDA (OAB 103915/SP), CELSO DE FARIA 
MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 1004494-49.2014.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - MISAEL SANTOS GOMES - Bradesco 
Vida e Previdencia S/A - Vistos. Diante do acordo havido às fls. 82/85 e da petição e documentos juntados às fls. 89/93, 
JULGO EXTINTA a presente ação de PROCEDIMENTO SUMÁRIO que MISAEL SANTOS GOMES move contra Bradesco Vida e 
Previdencia S/A, o que faço com fundamento no artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil. Considerando que o acordo 
havido, sem reserva alguma, traz em si a aceitação tácita de ato incompatível com a vontade de recorrer, certifique-se o trânsito 
em julgado e após, arquive-se os autos do processo, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: ANTONIO EDUARDO 
DOS SANTOS (OAB 101919/SP), ERINALDO GOMES DE ALMEIDA (OAB 103915/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 
138436/SP)

Processo 1005114-61.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
- MARCOS LOPES FEITOSA - BANCO BRADESCARD S/A - Vistos. Esclareçam as Partes, em cinco dias, as provas que 
pretendem produzir, justificando-as e digam se têm interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV: 
RENATA MARIA SILVEIRA TOLEDO (OAB 165255/SP), NADIA LIMA BERNARDES (OAB 139328MG)

Processo 1005451-50.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Evicção ou Vicio Redibitório - MARIA TARCISA AMARAL 
DE SOUZA e outro - Os Requerentes não atenderam, corretamente, a determinação imposta às fls.87, item “2”. Concedo-lhes, 
pois, mais cinco dias, para que aditem a petição inicial para atender o disposto no artigo 282, inciso VII, do Código de Processo 
Civil, sob pena de indeferimento. Int. - ADV: RUBENS MACHADO (OAB 97906/SP), JUDITE LUIZ DA SILVA (OAB 300369/SP), 
JULIO ANTONIO MOREIRA (OAB 252298/SP)

Processo 1005475-78.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Seguro - LUCAS GOMES MONTEIRO DE SÃO MIGUEL 
- Bradesco Vida e Previdencia S/A - Fica o Requerente intimado para, no prazo legal, se manifestar sobre a Contestação 
apresentada. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), LUCIMAR JOSÉ DE ARAUJO (OAB 319911/
SP)

Processo 1005797-98.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - ERIKA 
LOPES SANTANA e outro - Ficam os Autores intimados para manifestar-se sobre o AR negativo, para citação de MOHAMAD 
AHMAD NSAIF. - ADV: ALINE CRISTINA DA SILVA PRADO (OAB 227256/SP), SERGIO BIENTINEZ MIRÓ (OAB 53371/PR)

Processo 1005943-42.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO SA - 
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
405.2014/030116-4 dirigi-me ao endereço: Rua Palmeira, 97.Aptº 23, Osasco e lá estando fui atendida pela mãe de Sheila 
Rosana Capelari que disse a esta oficial de justiça que ela não mora no local, não sabe informar o endereço dela, mas que a 
informaria para entrar em contato com esta oficial de justiça, o que não ocorreu até a presente data. Face ao exposto DEIXEI 
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DE CITAR a executada e devolvo o r. Mandado. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 11 de julho de 2014. - ADV: MARCOS 
ZUQUIM (OAB 81498/SP)

Processo 1005943-42.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO SA - 
Adite-se a decisão-mandado de fls.22/23 para cabal cumprimento nos endereços informados às fls.40, podendo o Oficial de 
Justiça, encarregado das diligências, valer-se das prerrogativas do artigo 172, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil. 
Oportunamente, serão apreciados os pedidos de arresto via BACENJUD, bem assim, as pesquisas INFOJUD e RENAJUD, 
fls.33/36. Int. - ADV: MARCOS ZUQUIM (OAB 81498/SP)

Processo 1006445-78.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Práticas Abusivas - MARIA DOS PRAZERES CARDOSO 
TERENNA - - HUGO TERENNA - INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE S/A - - Sindicato dos Trab Ind Metalurgicas Mec de Mat 
Eletr Osasco e Reg - Vistos. Fls . 47/331, fls. 332/343 e fls. 344/728, fls. 731/780 e 781/832: Manifestem-se os Autores, no 
prazo legal. Sem prejuízo, esclareçam as Partes, as provas que pretendem produzir, justificando-as e digam se têm interesse 
na designação de audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV: DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA (OAB 272633/
SP), ANTONIO ROSELLA (OAB 33792/SP), IGOR PEREIRA TORRES (OAB 278781/SP), RENATO ANTONIO VILLA CUSTODIO 
(OAB 162813/SP), SERGIO TERENNA (OAB 127327/SP)

Processo 1006606-88.2014.8.26.0405 - Prestação de Contas - Exigidas - Compromisso - LUCY PAMELA DE LOURA FIDELIS 
- EDNA PINTO OLIVEIRA FIDÉLIS - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 405.2014/069222-8 dirigi-me ao endereço: Indicado, e aí sendo, INTIMEI, o(a) requerido(a) acima, 
do inteiro teor do referido mandado, a(o) quem(ais) li e entreguei a(s) contrafé(s), o(s) qual(ais) aceitou(aram) e exarou(aram) 
o(s) seu(s) ciente(s). O referido é verdade e dou fé. - ADV: LUIZ CARLOS AVELINO (OAB 82111/SP), AMANDA SOUZA DE 
LOURA SILVA (OAB 256802/SP)

Processo 1006606-88.2014.8.26.0405 - Prestação de Contas - Exigidas - Compromisso - LUCY PAMELA DE LOURA 
FIDELIS - EDNA PINTO OLIVEIRA FIDÉLIS - “Providencie o Interessado, no prazo legal, a retirada em Cartório ou a impressão 
da certidão de honorários, expedida as fls. 98. Int.” - ADV: LUIZ CARLOS AVELINO (OAB 82111/SP), AMANDA SOUZA DE 
LOURA SILVA (OAB 256802/SP)

Processo 1006851-02.2014.8.26.0405 - Exibição - Provas - AUTO POSTO ÁGUIA DE PRATA LTDA - EPP - BANCO 
BRADESCO SA - Vistos. Fls. 70/128: Manifeste-se o Autor, em cinco dias. Int. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), 
EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA (OAB 104016/SP)

Processo 1007291-95.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO SA 
- Vistos. Fls. 42/43: Defiro as pesquisas e o bloqueio postulados. Int. - ADV: PAULO DE TARSO MONZANI (OAB 321165/SP), 
MARIANA MELLO MONZANI BORGES (OAB 321140/SP)

Processo 1007814-10.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO SA - Vistos. Defiro a retirada do mandado de levantamento expedido, conforme certificado as fls. 60, por um 
dos estagiários mencionados nas petições de fls. 62 e 63, desde que seus nomes constem na procuração ou substabelecimentos 
juntados no processo. Int. - ADV: MAURO ONOFRE DE ANDRADE JUNIOR (OAB 297640/SP), SERAFIM AFONSO MARTINS 
MORAIS (OAB 77133/SP), FLÁVIA CUNHA SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP)

Processo 1007975-20.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - LUCIANA CRISTINA 
DENTELLO - Vistos. Fls. 59/64: Mantenho o indeferimento da gratuidade da justiça, posto que, o salário da Autora demonstrado 
em sua declaração de renda apresentada, não é compatível com a situação de necessitada. Concedo-lhe, pois, mais cinco dias, 
para que recolha o valor das custas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição da ação. Int. - ADV: LEANDRO PAVANI 
FREITAS (OAB 222571/SP), MARIO ALVES DO NASCIMENTO (OAB 338242/SP)

Processo 1008120-76.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
JULIANA DIAS DE SOUZA - BANCO BRADESCO SA - Vistos. Fls. 29/75: Manifeste-se a Autora, no prazo legal. Sem prejuízo, 
esclareçam as Partes, as provas que pretendem produzir, justificando-as e digam se têm interesse na designação de audiência 
de tentativa de conciliação. Int. - ADV: FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP), MARINA FREITAS 
DE ALMEIDA (OAB 148149/MG)

Processo 1008643-88.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - SINDICATO 
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE OSASCO 
E REGIÃO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 405.2015/002676-0 dirigi-me ao endereço, aonde fui informado pelo(a) segurança(a) de que o requerido não reside 
no local, motivo pelo qual o declaro como em lugar incerto e não sabido. 01 ato(s) 15 km e aí sendo * O referido é verdade e dou 
fé. Osasco, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: CILENE BATISTA ANCIAES (OAB 165611/SP)

Processo 1008643-88.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - SINDICATO 
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE OSASCO 
E REGIÃO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 405.2015/002676-0 dirigi-me ao endereço, aonde fui informado pelo segurança do condomínio de que o requerido 
não reside no local, motivo pelo qual o declaro como em lugar incerto e não sabido. 01 ato 15 km R$63,75 ( depositado R$60,42, 
COMPLEMENTAR R$3,33) e aí sendo * O referido é verdade e dou fé. Osasco, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: CILENE 
BATISTA ANCIAES (OAB 165611/SP)

Processo 1008643-88.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - SINDICATO 
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE OSASCO E 
REGIÃO - Fica o Requerente intimado para, no prazo legal, se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça. - ADV: CILENE 
BATISTA ANCIAES (OAB 165611/SP)

Processo 1010173-30.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Regina Helena Mingorance 
Ribeiro - Regina Helena Mingorance Ribeiro - Vistos. Fls. 168/169:Expeça-se mandado de penhora no rosto do processo que 
tramita pela 7ª Vara Cível Local, como postulado. Int. - ADV: REGINA HELENA MINGORANCE RIBEIRO (OAB 69236/SP)

Processo 1012982-90.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - WU LEE GIN FEE - Fica 
o Exequente intimado para manifestar-se sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça(fls.59) - ADV: MARIA ROSEMEIRE 
CRAID (OAB 130979/SP)

Processo 1013845-46.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A - Vistos Para 
que produza os seus devidos e legais efeitos, HOMOLOGO, por sentença, a desistência formulada às fls. 42 e, em consequência, 
JULGO EXTINTA a presente ação de Busca e Apreensão requerida por BANCO ITAUCARD S/A contra Silvio Eleuterio, o que faço 
com fundamento no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil, ficando, consequentemente, revogada a liminar. Indefiro 
o pedido de ofício ao DETRAN, pois, não foi determinado por este Juízo o bloqueio da transferência do veículo. Considerando 
que o pedido de desistência da ação, sem reserva alguma, traz em si a aceitação tácita de ato incompatível com a vontade de 
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recorrer, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos do processo, observadas as formalidades legais. P.R.I. (em 
caso de apelação o custo de preparo é de 2% do valor da causa - salientando que, se beneficiário da gratuidade processual, 
está isento das referidas custas) - ADV: MARIA CRISTINA BARCHIN DENUNCI (OAB 162059/SP)

Processo 1014124-32.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ELIANE OLIVEIRA 
DA SILVA - Vistos. ELIANE OLIVEIRA DA SILVA ajuizou “ação de revisão contratual cumulada com pedido de antecipação de 
tutela” contra BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. alegando, em síntese, que: firmou com o Requerido contrato de financiamento 
para aquisição do veículo que cita; por meio de perícia constatou que as taxas de juros aplicadas na avença são altas e estão 
fora da média de mercado; há cobrança cumulada dos encargos que cita; aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, 
bem como a inversão do ônus da prova. Pede, em sede de liminar, seja autorizada a depositar, em Juízo, o valor que entende 
devido, seja mantida na posse do bem, objeto da ação, até decisão final, e que o Requerido não negative seu nome nos órgãos 
de proteção ao crédito, e, a final, pede seja procedida a redução da quantia da parcela do financiamento mencionado na inicial. 
Pelo Juízo foi determinado que a Autora trouxesse ao processo o contrato celebrado entre as Partes, tendo ela apresentado os 
documentos de fls. 36/39, os quais não condiziam com o contrato mencionado na inicial. Intimada novamente a providenciar o 
contrato celebrado entre as Partes, sob pena de indeferimento da inicial, apresentou a Autora os documentos de fls. 44/47. Às 
fls. 48 foi certificado pela Serventia que o contrato apresentado pela Autora, fls. 44/47, estava incompleto, uma vez que não 
constavam os dados referentes ao financiamento do veículo mencionado na inicial. É o relatório. Decido. Instada a Requerente, 
por duas vezes, a apresentar o contrato celebrado entre as Partes, deixou ela de atender a determinação, vez que juntou ao 
processo documentos que não condiziam com o contrato mencionado na inicial, bem como apresentou contrato incompleto. 
Diante do exposto, INDEFIRO a inicial, com fundamento no artigo 284, parágrafo único do Código de Processo Civil e, em 
conseqüência, JULGO EXTINTA a ação, o que faço com fundamento no artigo 267, inciso I do mesmo Estatuto Processual. 
Transitada esta em julgado, arquive-se os autos do processo, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: ELISANGELA 
GIMENES MARQUES (OAB 296060/SP)

Processo 1014720-16.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes 
- GIVALDO CRUZ DOS SANTOS - BANCO BRADESCO SA - Vistos. Esclareçam as Partes, em cinco dias, as provas que 
pretendem produzir, justificando-as e digam se têm interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação. Int. - 
ADV: FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP), PAULO VITOR VALERIANO DOS SANTOS (OAB 
142619MG)

Processo 1015698-90.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A - JAIME 
AUGUSTO E SANTO FO - Vistos. Considerando que o Autor juntou aos autos a procuração do Advogado que assinou o acordo 
celebrado entre as Partes às fls. 54/57, HOMOLOGO, para que produza os seus devidos e legais efeitos de direito, o referido 
ajuste e, diante da notícia de seu cumprimento, fls. 80, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com fundamento no artigo 269, 
inciso III do Código de Processo Civil. Tendo em vista que o acordo havido entre as Partes, sem reserva alguma, traz em si a 
aceitação tácita de ato incompatível com a vontade de recorrer, certifique-se o trânsito em julgado e após, arquive-se os autos 
do processo, observadas as formalidades legais. P.R.I. (em caso de apelação o custo de preparo é de 2% do valor da causa - 
salientando que, se beneficiário da gratuidade processual, está isento das referidas custas) - ADV: DIRCEU SOUZA MAIA (OAB 
284410/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), MICHEL ANDERSON DE ARAUJO (OAB 320458/SP), 
ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1015969-02.2014.8.26.0405 (apensado ao processo 1018766-48.2014.8.26) - Cautelar Inominada - Sustação de 
Protesto - Marfon Empreendimentos Imobiliários - Vistos. Prossiga-se nos autos principais. Int. - ADV: WILLIAM CARMONA 
MAYA (OAB 257198/SP), MARCOS ANTONIO FALCÃO DE MORAES (OAB 311247/SP)

Processo 1017694-26.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - BRUNNO BRIZANTE 
PRANDO e outro - 1)Recebo a petição de fls.95 como aditamento à inicial e defiro a justiça gratuita pleiteada na inicial, fls.07, 
item “1”. Anote-se. 2)Para audiência de justificação, designo o dia 22/04/2015, às 15:30 horas. 3)Cite-se e intime-se. Int. - ADV: 
FERNANDA SOUZA MARQUES VICENTIM (OAB 266473/SP)

Processo 1019629-04.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO 
FINANCIAMENTOS S/A. - Vistos. A providência determinada ao Requerente não foi atendida, corretamente. Concedo-lhe, 
pois, mais cinco dias, improrrogáveis, para que esclareça a sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação, pois, como já 
salientado, o contrato objeto da ação foi firmado com o Banco Bradesco S.A. e não com o Banco Bradesco Financiamentos S.A., 
como exposto às fls. 50/51, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: ANDRÉ NIETO MOYA (OAB 235738/SP)

Processo 1019654-17.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Vanessa 
de Souza - Banco Bradesco Cartões S.A. - “Manifeste-se a Autora, no prazo legal, sobre a contestação apresentada às fls. 
32/44. Int. “ - ADV: MATHEUS STARCK DE MORAES (OAB 316256/SP), GUSTAVO CHAGAS (OAB 343172/SP)

Processo 1019899-28.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - COOPERATIVA ECONOMIA 
MUTUO DOS EMPREGADOS EMP. METAL. OSASCO CREDMETAL - Vistos. Esclareça a Exequente, em cinco dias, o valor da 
multa constante na planilha de débito acostada aos autos, considerando aquele constante no contrato firmado entre as Partes, 
sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: CILENE BATISTA ANCIAES (OAB 165611/SP)

Processo 1020506-41.2014.8.26.0405 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - COOPERATIVA 
HABITACIONAL HORIZONTES DO PIRATININGA - Vistos etc. Suspendo o curso da ação principal, no que pertinente ao bem 
objeto da presente ação. Certifique-se. No mais, CITE(M)-SE a(o)(s) embargada(o)(s) para os termos da ação em epígrafe, cuja 
cópia da petição inicial segue em anexo, ficando advertida(o)(s) do prazo de 10 (dez) dias para apresentar(em) a defesa, sob 
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: 
FRANCINEIDE FERREIRA ARAÚJO (OAB 232624/SP)

Processo 1020506-41.2014.8.26.0405 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - COOPERATIVA 
HABITACIONAL HORIZONTES DO PIRATININGA - Fica o Embargante intimado para recolher o valor das diligências do Oficial 
de Justiça, para distribuição do mandado. - ADV: FRANCINEIDE FERREIRA ARAÚJO (OAB 232624/SP)

Processo 1020768-88.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO 
SA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
405.2014/085034-6 dirigi-me ao endereço indicado a Rua Jose Júlio, 541, bl.02,apto.84, lá estando DEIXEI de CITAR SANDRA 
EGINA DA SILVA GUSMÃO, por informar o Zelador Sr.Regis, que a mesma de lá mudou-se, mas disse não saber para onde. O 
referido é verdade e dou fé. Osasco, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: PAULO DE TARSO MONZANI (OAB 321165/SP), MARIANA 
MELLO MONZANI BORGES (OAB 321140/SP), CRISTINA CARLONI FERNANDES DE ALMEIDA PRADO (OAB 245964/SP)

Processo 1020768-88.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO 
SA - Ficam os Exequentes intimados para, no prazo legal, se manifestarem sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça. - 
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ADV: PAULO DE TARSO MONZANI (OAB 321165/SP), MARIANA MELLO MONZANI BORGES (OAB 321140/SP), CRISTINA 
CARLONI FERNANDES DE ALMEIDA PRADO (OAB 245964/SP)

Processo 1022166-70.2014.8.26.0405 - Procedimento Sumário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - JANAINA ISABEL DE 
ANDRADE - Vistos. Defiro a gratuidade da Justiça. Anote-se, cite-se, com as advertências legais e expeça-se os ofícios de 
praxe. Int. - ADV: SERGIO DURÃES DOS SANTOS (OAB 335193/SP)

Processo 1023638-09.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
CAROLINE CUNHA DE ALMEIDA - Vistos. Recebo a petição e os documentos de fls.32/36 como aditamento à inicial. Anote-se. 
Presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela antecipada pleiteada, consubstanciados na documentação 
acostada a inicial, fica ela deferida para o fim determinar que seja oficiado o SCPC e SERASA para exclusão do nome da 
Autora de seus cadastros, no tocante ao débito objeto desta ação, até segunda ordem deste Juízo. Oficie-se. No mais, CITE-
SE o Requerido para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertido do prazo de 15 
(quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos 
termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, bem assim, INTIME-SE-O para exibir o contrato visado na inicial, fls.14, item 
III. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá 
como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANDERSON 
HERNANDES (OAB 170341/SP)

Processo 1024382-04.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A - Vistos. As 
providências determinadas ao Requerente não foram atendidas, na íntegra. Concedo-lhe, pois, mais cinco dias, para que atribua 
valor correto à causa, o qual deverá corresponder ao débito constante às fls. 25 ou apresente novo demonstrativo, relativo ao 
valor atribuído às fls. 39/40, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: RODRIGO LIMA LOPES (OAB 269264/SP)

Processo 1025657-85.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - MARIA RAIMUNDA 
BATISTA - - JEORGE ALBERTO BATISTA - - ROSELI ERIKA BATISTA - - GERALDO MANOEL BATISTA - - GRACIELA DANIELA 
BATISTA COMPANHA - - MARIA LUCIA BATISTA PONTES - 1)Defiro a justiça gratuita e os benefícios previstos no artigo 71, 
parágrafo primeiro da Lei nº 10.741/2003. Anote-se. 2)Informem os Requerentes, em dez dias, se foi aberto inventário dos bens 
deixados por falecimento de Manoel Uilson Batista e, caso positivo, tragam aos autos a certidão de inventariança atualizada, 
bem assim, cópia da certidão de trânsito em julgado das sentenças proferidas nas ações de Revisão de Contrato e Consignação 
em Pagamento noticiadas na inicial, sob pena de indeferimento. Int. - ADV: MARLY MATHIAS AGUIAR (OAB 290636/SP)

Processo 1025967-91.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - J.S.S. - 1)
Anote-se no sistema o nome da Advogada indicada na inicial, fls.03, item “12”. 2)Adite o Requerente, em dez dias, a petição 
inicial para atender o disposto no artigo 282, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento. 3)Feito isto, 
torne concluso para apreciação do acordo celebrado entre as Partes, às fls.27/30. Int. - ADV: MARIA RITA SOBRAL GUZZO 
(OAB 142246/SP), PAULO CESAR GUZZO (OAB 192487/SP)

Processo 1026169-68.2014.8.26.0405 - Notificação - Processo e Procedimento - Alessandra Aparecida Faria e outro - 1)
Retifique-se os assentamentos cartorários para constar o nome correto da Co-Autora Alessandra, como sendo: ALESSANDRA 
APARECIDA FARIA. 2)Providenciem os Requerentes, novamente e, no prazo legal, o recolhimento do valor da taxa judiciária, 
tendo em vista que a guia acostada às fls.08 não está preenchida em conformidade com o Provimento nº 33/2013 da Corregedoria 
Geral da Justiça, notadamente o campo “observações”, pois ausentes os seguintes dados: nomes da parte autora e parte ré e a 
Comarca na qual foi distribuída ou tramita a ação, além do que, não é possível visualizar todos os dados nela constantes, sob 
pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: EDUARDO MARCHIORI LAVAGNOLLI (OAB 267012/SP)

Processo 1026726-55.2014.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- MARCIA AMELIA BOMBARDA VIEIRA e outro - Vistos. No prazo de emenda, providenciem os Autores a vinda aos autos do 
contrato de locação firmado entre as Partes, bem assim comprovem, documentalmente, os valores cobrados a título de energia 
elétrica e I.P.T.U., sob pena de indeferimento da inicial. Após, será apreciado o pedido de homologação do acordo celebrado 
entre as Partes. Int. - ADV: RENATO TARSIS MAKIYAMA ARAUJO (OAB 236661/SP)

Processo 1026791-50.2014.8.26.0405 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS - Vistos. Certifique a Serventia a tempestividade dos presentes embargos e a sua oposição, na forma 
eletrônica, na ação principal. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: ÉRICO TSUKASA HAYASHIDA (OAB 192082/SP)

Processo 1026844-31.2014.8.26.0405 - Despejo - Locação de Imóvel - NAGIB MALUF - Vistos. No prazo de emenda, 
regularize o Autor a sua representação processual, juntando aos autos procuração outorgada em seu nome à Nunes Consultoria 
e Venda de Imóveis Ltda., bem assim esclareça o motivo pelo qual as folhas números 06, 08, 10, 12, 14 e 16 estão em branco, 
sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: ALEX AFONSO LOPES RIBEIRO (OAB 150464/SP)

Processo 1026877-21.2014.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - APARECIDO 
ANTÔNIO BOSAN - Vistos. Antes de ser apreciado o pedido de gratuidade da justiça, providencie o Autor a vinda aos autos de 
cópia de sua última declaração de renda ou recolha, no prazo legal, o valor das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 
distribuição. Int. - ADV: CLAUDETE SALINAS (OAB 122099/SP)

Processo 4001245-73.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ALESSANDRA 
APARECIDA MARISLET - BANCO BRADESCO SA - Intime-se a Autora a dar andamento ao feito em quarenta e oito horas, sob 
pena de extinção. Int. - ADV: ADJAIR SANCHES COELHO (OAB 273415/SP), FABIO ABRUNHOSA CEZAR (OAB 248481/SP)

Processo 4001475-18.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Eduardo de Sordi de Oliveira - 
M.A. NSAIF - NOME FANTASIA OUROBERDE INTERIORES - - ITALÍNEA INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - - MAREL INDUSTRIA 
DE MÓVEIS S.A - Vistos. Fls. 321/322 e 323/323: Manifeste-se o Autor, em cinco dias. Após, torne o processo concluso. Int. - 
ADV: SERGIO BIENTINEZ MIRÓ (OAB 53371/PR), VANESSA CRISTINE RIBEIRA CAPRIO (OAB 299425/SP), VITOR JOSÉ DE 
MELLO MONTEIRO (OAB 192353/SP), ADRIANA JORGE ALBANO PINTO AURICCHIO (OAB 187274/SP), WAGNER LOPES 
CAPRIO (OAB 169091/SP), JOSE ANTONIO BALIEIRO LIMA (OAB 103745/SP), RICARDO DI SALVO FERREIRA (OAB 228756/
SP), VALDIRENE BONATTO MENDONÇA COELHO (OAB 234556/SP)

Processo 4002394-07.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Bar 
e Empório Faiska Ltda. - ITAU UNIBANCO SA - - Melo, Martini & Parada Advogados - Intime-se a Autora a dar andamento 
ao feito em quarenta e oito horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), 
SABRINA MELO SOUZA ESTEVES (OAB 268498/SP), EDUARDO SCARABELO ESTEVES (OAB 297604/SP), FERNANDA 
MELLO MACHADO (OAB 318292/SP), RONALDO JOSE DA COSTA (OAB 107051/SP)

Processo 4002956-16.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - ANDRÉ LUIZ BUENO - BANCO 
SANTANDER ( BRASIL ) S/A - 1)Anote-se no sistema o nome do atual Advogado do Requerido indicado às fls.175. 2)Apresente 
o Requerido, em cinco dias, o contrato firmado entre as Partes como já determinado às fls.96. Int. - ADV: MAURICIO LUIS 
MARANHA NARDELLA (OAB 152231/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)
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Processo 4004637-21.2013.8.26.0405 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome 
- Douglas Alex Paduim - Fls. 75. “Ciência ao Interessado”. (Mensagem eletrônica da 2ª Vara Cível da Comarca de Franco da 
Rocha, comunicando que foi designada audiência de oitiva do declarante do óbito, para o dia 12/02/2015, às 15:20 horas, para 
o ato deprecado.) - ADV: WAGNER LUIZ BATISTA DE LIMA (OAB 134420/SP)

Processo 4005239-12.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V 
FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Vistos Recebo a petição de fls. 55 como desistência da ação 
e, para que produza os seus devidos e legais efeitos, HOMOLOGO-A, por sentença e, em consequência, JULGO EXTINTA a 
presente ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária requerida por B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIMENTO 
E INVESTIMENTO contra ROGERIO MAXIMIANO ACACIO, o que faço com fundamento no artigo 267, inciso VIII do Código 
de Processo Civil, ficando, consequentemente, revogada a liminar. Considerando que o pedido de desistência da ação, sem 
reserva alguma, traz em si a aceitação tácita de ato incompatível com a vontade de recorrer, certifique-se o trânsito em julgado 
e arquive-se os autos do processo, observadas as formalidades legais. P.R.I. (em caso de apelação o custo de preparo é de 
2% do valor da causa - salientando que, se beneficiário da gratuidade processual, está isento das referidas custas) - ADV: 
ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP)

Processo 4005885-22.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - LAURO HENRIQUE ANDRADE - - 
SANDRA GUIMARÃES SILVA ANDRADE - CONSTRUTORA TENDA S/A - Esclareçam as Partes, em cinco dias, as provas que 
pretendem produzir, justificando-as, bem assim, digam se têm interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação. 
Int. - ADV: ROBERTO POLI RAYEL FILHO (OAB 153299/SP), ALEX AFONSO LOPES RIBEIRO (OAB 150464/SP), SANDRA 
REGINA MIRANDA SANTOS (OAB 146105/SP)

Processo 4007328-08.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - JUCELINO VANTIN 
ALBANEZ ME - Vistos. Fls.68: Indefiro, considerando o tempo decorrido desde o pedido de prazo. Diante do não atendimento das 
determinações impostas às fls.51, parágrafo primeiro, parte final e fls.65, indefiro a justiça gratuita e determino o cancelamento 
da distribuição da ação, procedendo-se as anotações pertinentes. Int. - ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP)

Processo 4007859-94.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO SA - Vistos. 
Recebo as petições e os documentos de fls.61/67 e fls.71/73 como aditamento à inicial. Anote-se. Diante da petição de fls.61, 
parágrafo segundo, torno sem efeito os documentos acostados às fls.47/52, anotando-se. Observo a existência dos requisitos 
específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento 
voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o 
valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral 
pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum 
litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do 
devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma 
do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias 
para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, 
à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. 
Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo 
único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de 
multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com 
a mera alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 
(quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição 
por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de 
multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito 
de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá 
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: RAQUEL DE ANDRADE MARTINS 
CARDOSO (OAB 317580/SP), PAULO ESTEVÃO MENEGUETTI (OAB 85558/SP)

Processo 4008008-90.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Aldemar Rodrigues de Barros 
- Vistos. Diante do exposto na certidão de fls.25, cancele-se a distribuição do feito, procedendo-se as anotações pertinentes. 
Int. - ADV: MEIRE RODRIGUES DE BARROS (OAB 156045/SP)

Processo 4008767-54.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - ITAU UNIBANCO 
SA - Fls. 115: defiro, desentranhe-se o mandado. Int. - ADV: PAULO ESTEVÃO MENEGUETTI (OAB 85558/SP), RAQUEL DE 
ANDRADE MARTINS CARDOSO (OAB 317580/SP)

Processo 4008767-54.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - ITAU UNIBANCO 
SA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
405.2015/003667-6 dirigi-me ao endereço indicado, junto a Alameda Tocantins, 75, Alphaville, Barueri, informada pela funcionária 
da recepção do condomínio, que não é estabelecida no local a empresa Transportes TBN Ltda, sendo desconhecido o endereço 
da mesma. Outrossim, não visualizara no local os bens objetos da busca e apreensão. Face ao exposto, devolvo o r. Mandado 
para os fins de direito. Osasco, 03.02.2015. Osasco, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: PAULO ESTEVÃO MENEGUETTI (OAB 
85558/SP), RAQUEL DE ANDRADE MARTINS CARDOSO (OAB 317580/SP)

Processo 4008767-54.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - ITAU UNIBANCO 
SA - “Manifeste-se o Autor, no prazo legal, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça de fls. 118. Int. “ - ADV: PAULO 
ESTEVÃO MENEGUETTI (OAB 85558/SP), RAQUEL DE ANDRADE MARTINS CARDOSO (OAB 317580/SP)

Processo 4009981-80.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ELIANE GOMES DA SILVA 
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - Diante da certidão de fls. 99, providencie, a Patrona do Requerido, em cinco dias, a 
regularização de sua representação processual. Após, cumpra-se a deliberação contida no termo de audiência de fls. 97/98. Int. 
- ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), MARIA HELENA COSER (OAB 87688/SP)

Processo 4009981-80.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ELIANE GOMES DA SILVA 
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - Diante da certidão de fls. 99, providencie, a Patrona do Requerido, em cinco dias, a 
regularização de sua representação processual. Após, cumpra-se a deliberação contida no termo de audiência de fls. 97/98. Int. 
- ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), MARIA HELENA COSER (OAB 87688/SP)

Processo 4010809-76.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Reivindicação - DIVA SILVA PEREIRA - Apresente a 
Requerida, novamente e no prazo legal, a declaração de situação financeira de fls.39, classificando-a corretamente na pasta 
correspondente à “justiça gratuita”, tendo em vista que foi inserida erroneamente na pasta “procuração”. Int. - ADV: FLAVIA 
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CAROLINA SILVA SANTOS (OAB 242203/SP), GETULIO JOSE DOS SANTOS (OAB 71688/SP), REGIANE SIMÕES VAVRA 
(OAB 233791/SP)

Processo 4011361-41.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
JOSE ALECRIM DOS SANTOS - Vistos. Trata-se de ação de PROCEDIMENTO ORDINÁRIO requerida por JOSE ALECRIM 
DOS SANTOS contra Banco Bradesco S/A , cujo feito encontra-se na fase preliminar. Por despacho proferido às fls. 18, foi o 
Autor instado, no prazo de emenda, a providenciar a vinda aos autos de cópia legível do boletim de ocorrência, sob pena de 
indeferimento da inicial. O Autor pleiteou prazo suplementar às fls.20 para apresentar o documento solicitado, o que foi deferido 
por cinco dias. A Serventia certificou, às fls. 24, ter decorrido o prazo suplementar concedido, sem que o Autor atendesse a 
determinação imposta. É o relatório, decido. Instado o Autor a providenciar a vinda aos autos de cópia legível do boletim de 
ocorrência, deixou de cumprir a providência determinada, apesar das oportunidades oferecidas. Considerando o exposto e o 
decurso do prazo concedido, INDEFIRO a inicial, nos termos do artigo 284, parágrafo único do Código de Processo Civil; e, em 
consequência, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com fundamento no artigo 267, inciso I, do mesmo Estatuto Processual. 
Transitada esta em julgado, arquive-se o processo, observadas as formalidades legais. P.R.I. Em caso de apelação, recolher 2% 
sobre o valor atualizado da causa, ou da condenação, a título de preparo. (obs.: o beneficiário da justiça gratuita está isento de 
tais custas). - ADV: EUDER MELO DE ALMEIDA (OAB 332045/SP)

Processo 4011692-23.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO SA - 
Vistos. Fls. 59: Proceda-se a pesquisa, pelo sistema RENAJUD, como postulado. Int. - ADV: EZIO PEDRO FULAN (OAB 60393/
SP), ANDRE LUIS FULAN (OAB 259958/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP)

Processo 4012173-83.2013.8.26.0405 - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - CAMILA NOGALI - - MARIANE DE 
OLIVEIRA CARDOSO - - MARCO AURÉLIO NOGALI JUNIOR - - Caio Augusto Nogali - MARCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - - 
Roberto de Oliveira Cardoso Junior - - Roberta Nogali - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2015/003013-9 dirigi-me ao logradouro, aonde não localizei o imóvel 186, 
dentre os demais cujas numerações eram irregularmente identificadas. Imóveis encontrados: 184-186. 01 ato 10 km e aí sendo 
* O referido é verdade e dou fé. Osasco, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: CLAUDIA FLORIANO BARBOSA (OAB 314778/SP), 
PAULO ROBERTO ANTONINI (OAB 185684/SP), DIEGO VALE DE MEDEIROS (OAB 6977/RN), HAROLDO DA SILVA TANAN 
(OAB 102266/SP)

Processo 4012173-83.2013.8.26.0405 - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - CAMILA NOGALI - - MARIANE DE 
OLIVEIRA CARDOSO - - MARCO AURÉLIO NOGALI JUNIOR - - Caio Augusto Nogali - MARCIA DE OLIVEIRA CARDOSO - - 
Roberto de Oliveira Cardoso Junior - - Roberta Nogali - Manifeste-se os Requerentes, no prazo legal, sobre a certidão negativa 
do Oficial de Justiça às fls. 230. - ADV: CLAUDIA FLORIANO BARBOSA (OAB 314778/SP), PAULO ROBERTO ANTONINI (OAB 
185684/SP), DIEGO VALE DE MEDEIROS (OAB 6977/RN), HAROLDO DA SILVA TANAN (OAB 102266/SP)

Processo 4013346-45.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Seguro - LUZIA MARTINS PEREIRA - BRADESCO VIDA 
E PREVIDÊNCIA S.A - 1)Deixo de apreciar as petições de fls.103/104, 105 e 107, tendo em vista que o acordo apresentado 
às fls.103/104 foi celebrado com o Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, o qual não é Parte neste processo. 2)Apresente 
o Requerido, novamente e no prazo legal, o substabelecimento e a procuração de fls.61/63, classificando-os corretamente na 
pasta respectiva, sob pena de ser tonada sem efeito a contestação apresentada. Int. - ADV: LUCIMAR JOSÉ DE ARAUJO (OAB 
319911/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 4013346-45.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Seguro - LUZIA MARTINS PEREIRA - BRADESCO VIDA 
E PREVIDÊNCIA S.A - 1)Deixo de apreciar as petições de fls.103/104, 105 e 107, tendo em vista que o acordo apresentado 
às fls.103/104 foi celebrado com o Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, o qual não é Parte neste processo. 2)Apresente 
o Requerido, novamente e no prazo legal, o substabelecimento e a procuração de fls.61/63, classificando-os corretamente na 
pasta respectiva, sob pena de ser tonada sem efeito a contestação apresentada. Int. - ADV: LUCIMAR JOSÉ DE ARAUJO (OAB 
319911/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 4014972-02.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER ( 
BRASIL ) S/A - Vistos. Recebo a petição e o documento de fls.36/37 como aditamento à inicial. Anote-se. Observo a existência 
dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar 
o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado 
em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na 
hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, 
secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta 
tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado 
o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias 
para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial 
de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 
mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial 
intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, 
observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada 
do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao 
oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá 
apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição 
de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o 
devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento 
do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 
para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: 
JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)

Processo 4014972-02.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER ( 
BRASIL ) S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 405.2015/004198-0 dirigi-me ao endereço: indicado e aí sendo DEIXEI DE CITAR DIONILO FREIRE MOREIRA e 
NIVERAMA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA em virtude de ser informada no local que a empresa ré, bem como a requerida 
são desconhecidas no local. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI 
SALAMONE (OAB 103587/SP)

Processo 4014972-02.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER ( 
BRASIL ) S/A - Fica o Exequente intimado para manifestar-se sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça. - ADV: JOSE 
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QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)
Processo 4015317-65.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO SA 

- Fica o Exequente intimado para ciência dos documentos de fls.78/81. - ADV: MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/
SP)

Processo 4017061-95.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Liminar - BANCO ITAUCARD S/A - Vistos. Para que produza 
os seus devidos e legais efeitos, HOMOLOGO, por sentença, a desistência formulada às fls. 50/51 e, em consequência, JULGO 
EXTINTA a presente ação de Busca e Apreensão requerida por BANCO ITAUCARD S/A contra HELIO HIROSHI TANAKA, o que 
faço com fundamento no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. Indefiro a expedição de ofício ao DETRAN, uma 
vez que não foi determinado o bloqueio da transferência do veículo pelo Juízo, bem assim, ao Serviço de Proteção ao Crédito e 
SERASA, pois tal providência compete ao próprio interessado diretamente nos respectivos órgãos. Considerando que o pedido 
de desistência da ação, sem reserva alguma, traz em si a aceitação tácita da prática de ato incompatível com a vontade de 
recorrer, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o processo, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: CELSO 
MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 4017516-60.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Seguro - ALEXANDRE LUIZ PIRES DE MORAES - Bradesco 
Vida e Previdencia S/A - 1)Deixo de apreciar as petições de fls.103/104 e 106, tendo em vista que o acordo apresentado foi 
celebrado com o Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, o qual não é Parte neste processo. 2)Manifeste-se, pois, o Autor, 
no prazo legal, sobre a contestação apresentada às fls.28/59, bem assim, sobre a petição e documentos de fls.92/102. 3)Sem 
prejuízo, esclareçam as Partes, no mesmo prazo constante no item “2” acima, as provas que pretendem produzir, justificando-
as, bem assim, digam se têm interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV: CELSO DE FARIA 
MONTEIRO (OAB 138436/SP), LUCIMAR JOSÉ DE ARAUJO (OAB 319911/SP)

Processo 4017516-60.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Seguro - ALEXANDRE LUIZ PIRES DE MORAES - Bradesco 
Vida e Previdencia S/A - 1)Deixo de apreciar as petições de fls.103/104 e 106, tendo em vista que o acordo apresentado foi 
celebrado com o Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, o qual não é Parte neste processo. 2)Manifeste-se, pois, o Autor, 
no prazo legal, sobre a contestação apresentada às fls.28/59, bem assim, sobre a petição e documentos de fls.92/102. 3)Sem 
prejuízo, esclareçam as Partes, no mesmo prazo constante no item “2” acima, as provas que pretendem produzir, justificando-
as, bem assim, digam se têm interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV: CELSO DE FARIA 
MONTEIRO (OAB 138436/SP), LUCIMAR JOSÉ DE ARAUJO (OAB 319911/SP)

Processo 4017646-50.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
FÊNIX - O Requerente não atendeu, na integra, o despacho proferido às fls.69, item “2”. Concedo-lhe, pois, mais cinco dias, 
para que traga cópia legível do demonstrativo do débito de fls.68, bem assim, comprove, documentalmente, que a Requerida é 
compromissária compradora do imóvel que pretende a cobrança das cotas condominiais, sob pena de indeferimento da inicial. 
Int. - ADV: ELIANE GOMES ZOLDAN (OAB 163590/SP)

Processo 4017646-50.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
FÊNIX - O Requerente não atendeu, na integra, o despacho proferido às fls.69, item “2”. Concedo-lhe, pois, mais cinco dias, 
para que traga cópia legível do demonstrativo do débito de fls.68, bem assim, comprove, documentalmente, que a Requerida é 
compromissária compradora do imóvel que pretende a cobrança das cotas condominiais, sob pena de indeferimento da inicial. 
Int. - ADV: ELIANE GOMES ZOLDAN (OAB 163590/SP)

Processo 4018178-24.2013.8.26.0405 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- MARCIO FRANCISCO GUIMARÃES - BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - Vistos. Risque-se da 
pauta a audiência designada, fls. 176. A decisão segue adiante. Int. - ADV: MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP), 
ANDRE LUIS FULAN (OAB 259958/SP), MARIO ALVES DO NASCIMENTO (OAB 338242/SP), LEANDRO PAVANI FREITAS 
(OAB 222571/SP)

Processo 4018178-24.2013.8.26.0405 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 
MARCIO FRANCISCO GUIMARÃES - BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - Vistos. Diante da notícia 
de acordo havido entre as Partes, fls. 185 e 187, JULGO EXTINTOS os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por 
MARCIO FRANCISCO GUIMARÃES em face de BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, o que faço com 
fundamento no artigo 269, inciso III do Código de Processo Civil. Traslade-se cópia desta para os autos da ação de Execução, 
tornando-os conclusos. Considerando que o acordo havido entre as Partes, sem reserva alguma, traz em si a aceitação tácita 
de ato incompatível com a vontade de recorrer, certifique-se o trânsito em julgado e após o cumprimento da providência 
acima determinada, arquive-se os autos do processo, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: ANDRE LUIS FULAN 
(OAB 259958/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP), MARIO ALVES DO NASCIMENTO (OAB 338242/SP), 
LEANDRO PAVANI FREITAS (OAB 222571/SP)

Processo 4018269-17.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA 
ajuizou ação de BUSCA E APREENSÃO contra ISABEL CARINA MUNIZ visando o bem indicado na inicial alienado ao Requerido 
com garantia fiduciária. Deferida a liminar pleiteada na inicial, o bem foi apreendido e depositado em mãos do representante da 
Autora. A Requerida foi citada, tendo decorrido em branco o prazo para apresentar defesa. É O RELATÓRIO. DECIDO. A ação 
comporta julgamento com base no artigo 330, inciso II do Código de Processo Civil. Diante da revelia da Requerida, que ora é 
declarada, o pleito da Autora há que ser acolhido, visto que tornaram-se incontroversos os fatos narrados na inicial, além do que, 
encontram eles ressonância nos documentos acostados àquela peça. Posto isto, JULGO PROCEDENTE a ação, declarando 
rescindido o contrato havido entre as Partes e consolidando nas mãos da Autora o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, 
cuja apreensão liminar torno definitiva. Arcará a Requerida, com as custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% 
sobre o valor atualizado da causa. Fica facultada à Autora a venda do bem na forma da Lei. P.R.I (em caso de apelação o custo 
de preparo é de 2% do valor da causa - salientando que, se beneficiário da gratuidade processual, está isento das referidas 
custas). - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 4018269-17.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Publique-se o despacho de fls. 87 e, no mais, cumpra-se a sentença 
proferida às fls. 85/86. Int. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 4018269-17.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - o r.despacho de fls.87, no seguinte teor: !J. Ciência. Int.” - ADV: FABIO 
FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 4019055-61.2013.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE 
EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - Vistos. Fls.22/25: A despeito de não serem cabíveis embargos de declaração contra 
decisão interlocutória, em homenagem ao princípio da celeridade processual, passo a apreciá-los. Contudo, não há como acolhê-
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los, já que a matéria invocada envolve o mérito da decisão hostilizada, a qual só poderá ser alterada através de recurso próprio, 
tendo em vista que os embargos declaratórios não desfrutam de natureza infringente. Saliento que não foi demonstrada pelo 
Requerente a impossibilidade financeira de recolhimento do valor das custas judiciais, não sendo o bastante para a concessão 
da justiça gratuita invocar a sua natureza social. Posto isto, rejeito os presentes embargos, mantendo a decisão nos termos em 
que prolatada. Concedo, pois, ao Requerente, mais cinco dias, para que providencie o recolhimento das custas judiciais, sob 
pena de cancelamento da distribuição da ação. Int. - ADV: JOÃO ADELINO MORAES DE ALMEIDA PRADO (OAB 220564/SP), 
LUIZ AUGUSTO AZEVEDO DE ALMEIDA HOFFMANN (OAB 220580/SP)

Processo 4019055-61.2013.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE 
EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - Vistos. Fls.22/25: A despeito de não serem cabíveis embargos de declaração contra 
decisão interlocutória, em homenagem ao princípio da celeridade processual, passo a apreciá-los. Contudo, não há como acolhê-
los, já que a matéria invocada envolve o mérito da decisão hostilizada, a qual só poderá ser alterada através de recurso próprio, 
tendo em vista que os embargos declaratórios não desfrutam de natureza infringente. Saliento que não foi demonstrada pelo 
Requerente a impossibilidade financeira de recolhimento do valor das custas judiciais, não sendo o bastante para a concessão 
da justiça gratuita invocar a sua natureza social. Posto isto, rejeito os presentes embargos, mantendo a decisão nos termos em 
que prolatada. Concedo, pois, ao Requerente, mais cinco dias, para que providencie o recolhimento das custas judiciais, sob 
pena de cancelamento da distribuição da ação. Int. - ADV: JOÃO ADELINO MORAES DE ALMEIDA PRADO (OAB 220564/SP), 
LUIZ AUGUSTO AZEVEDO DE ALMEIDA HOFFMANN (OAB 220580/SP)

Processo 4019476-51.2013.8.26.0405 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itaú BBA 
S/A - Vistos. Para que produza os seus devidos e legais efeitos, HOMOLOGO, por sentença, a desistência formulada às fls. 29 
e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação de Reintegração / Manutenção de Posse requerida por Banco Itaú BBA 
S/A contra ELIANE FERREIRA SOBRAL DE LIMA, o que faço com fundamento no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo 
Civil, bem assim, homologo a desistência do prazo recursal. Indefiro a expedição de ofício ao DETRAN como pleiteado às fls.29, 
parágrafo terceiro, uma vez que não foi determinado o bloqueio da transferência do veículo pelo Juízo. Certifique-se o trânsito 
em julgado e arquive-se o processo, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/
SP)

Processo 4019476-51.2013.8.26.0405 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itaú BBA 
S/A - Vistos. Para que produza os seus devidos e legais efeitos, HOMOLOGO, por sentença, a desistência formulada às fls. 29 
e, em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação de Reintegração / Manutenção de Posse requerida por Banco Itaú BBA 
S/A contra ELIANE FERREIRA SOBRAL DE LIMA, o que faço com fundamento no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo 
Civil, bem assim, homologo a desistência do prazo recursal. Indefiro a expedição de ofício ao DETRAN como pleiteado às fls.29, 
parágrafo terceiro, uma vez que não foi determinado o bloqueio da transferência do veículo pelo Juízo. Certifique-se o trânsito 
em julgado e arquive-se o processo, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/
SP)

Processo 4019519-85.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - MICHEL LABLIUK FRANCO - 
JULIO MOSCHETTI - Vistos. Fls. 139: Proceda-se a pesquisa solicitada. Int. - ADV: MARIA ROSEMEIRE CRAID (OAB 130979/
SP), ANTONIO BENVENUTTI ARRIVABENE (OAB 83086/SP)

Processo 4020743-58.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - ITAU UNIBANCO SA 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
405.2015/003357-0 dirigi-me ao endereço: Rua da Independência, 63- Centro- Osasco e aí sendo DEIXEI DE CITAR FORT 
SYSTEM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA ME e DEIXEI DE CITAR MARCO ROGERIO SANTOS, em razão dos mesmos 
serem desconhecidos no local. As informações foram prestadas por Paulo Sérgio, morador e locatário do imóvel há quatro 
meses. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: MARCIA HOLLANDA RIBEIRO (OAB 63227/SP), 
LUCIANO LOPES SOUZA (OAB 323226/SP)

Processo 4020743-58.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - ITAU UNIBANCO SA - 
Fica o Exequente intimado para manifestar-se sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça. - ADV: LUCIANO LOPES SOUZA 
(OAB 323226/SP), MARCIA HOLLANDA RIBEIRO (OAB 63227/SP)

Processo 4021236-35.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO SA - 1)
Anote-se no sistema os nomes dos Advogados substabelecidos às fls.62. 2)Concedo ao Exeqüente, mais cinco dias, para 
se manifestar sobre a certidão da Oficial de Justiça de fls.53, onde noticia que citou os Executados e deixou de proceder a 
penhora, tendo em vista que no local só existem veículos consignados, pois o Executado apresentou os documentos dos nove 
veículos que ali se encontravam e nenhum deles estava em seu nome. Int. - ADV: ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO 
(OAB 177274/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)

Processo 4021673-76.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - ALEX COSTA SILVA - O documento de 
fls. 26 não está legível, e necessita ser traduzido, por tradutor juramentado, para o português, a fim de que seja apreciado. Int. 
- ADV: ANTONIO DA SILVA (OAB 349567/SP)

Processo 4022049-62.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PANAMERICANO SA - Oficie-se à Vivo, Claro, Telefônica, TIM, OI, IIRGD, SCPC e SERASA como pleiteado às fls.34. No mais, 
proceda-se as pesquisas de endereços, via BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, providenciando o Autor, em cinco dias, o 
recolhimento da taxa pertinente. Int. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 4022360-53.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - L.L.B.R.S.G.M.B.L.B. 
- A.V.U. - Vistos. Esclareçam as Partes, em cinco dias, as provas que pretendem produzir, justificando-as e digam se têm 
interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV: FLAVIO LUIZ YARSHELL (OAB 88098/SP), LUIZA 
MOREIRA BORTOLACI (OAB 188762/SP), CARLOS ROBERTO FORNES MATEUCCI (OAB 88084/SP)

Processo 4022475-74.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - COOPERATIVA DE 
ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS METALURGICAS DE OSASCO E REGIAO - 
CREDMETAL - Vistos. Adite-se o mandado expedido, para integral cumprimento nos endereços informados às fls. 65. Int. - ADV: 
CILENE BATISTA ANCIAES (OAB 165611/SP)

Processo 4022727-77.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - SILVANIA APARECIDA 
DE PAULA MACEDO - A Exequente não atendeu, na integra, o despacho proferido às fls.14. Concedo-lhe, pois, mais cinco 
dias, para que comprove, documentalmente, o valor cobrado à título de I.P.T.U., trazendo aos autos os espelhos das parcelas 
cobradas, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: RENATO TARSIS MAKIYAMA ARAUJO (OAB 236661/SP)

Processo 4022918-25.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Sarpav Mineradora Ltda - Vistos. 
Diante do esclarecimento prestado às fls.43, item “1”, torno sem efeito as páginas 18, 33, e 35, anotando-se. Providencie a 
Exeqüente, em cinco dias, o depósito do valor da diligência do Oficial de Justiça. Observo a existência dos requisitos específicos 
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que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário 
da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor 
em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral 
pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum 
litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do 
devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma 
do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias 
para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, 
à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. 
Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo 
de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo 
único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de 
multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com 
a mera alegação do devedor acerca de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 
(quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição 
por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de 
multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito 
de 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá 
ao executado requerer seja admitido o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, art. 745-A). Intime-se. - ADV: SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO 
(OAB 70711/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO CAMPOS FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GLAUCIA FAGUNDES DE ANDRADE MORATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0026/2015
Processo 0000705-25.2015.8.26.0405 - Carta Precatória Cível - Depoimento (nº 0001707-79.2008.8.26.0177 - 2ª Vara Civel 

da Comarca de Cotia) - MARCOS ROBERTO DO NASCIMENTO - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - Vistos. 
Oficie-se o Juízo Deprecante solicitando a vinda de cópia da procuração em nome do Requerente. Aguarde-se a resposta por 
trinta dias. Atendida a providência, torne concluso. No silêncio, devolva-se. Int. - ADV: ANA PAULA MANENTI DOS SANTOS 
(OAB 131167/SP)

Processo 0012254-52.2003.8.26.0405 (405.01.2003.012254) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - CR 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. - Banco Bradesco S/A - Fls. 1580 - J. Se em termos, manifestem-se os Interessados. 
Int. - ADV: MARCELO ANTÔNIO FEITOZA PAGAN (OAB 167217/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP), EZIO 
PEDRO FULAN (OAB 60393/SP), ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA (OAB 101471/SP)

Processo 0012254-52.2003.8.26.0405 (405.01.2003.012254) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - CR 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. - Banco Bradesco S/A - Vistos. Concedo à Requerente mais cinco dias para que 
providencie o depósito dos salários complementares do Perito. Sem prejuízo, publique-se o despacho proferido às fls. 1580. Int. 
- ADV: EZIO PEDRO FULAN (OAB 60393/SP), ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA (OAB 101471/SP), MARCELO ANTÔNIO 
FEITOZA PAGAN (OAB 167217/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP)

Processo 0012254-52.2003.8.26.0405 (405.01.2003.012254) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - CR 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. - Banco Bradesco S/A - Vistos. Publique-se o despacho de fls. 1580 e, sem prejuízo, 
aguarde-se o depósito relativo aos salários complementares do Perito, devendo a Serventia certificar a respeito. Int. - ADV: 
MARCELO ANTÔNIO FEITOZA PAGAN (OAB 167217/SP), ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA (OAB 101471/SP), MATILDE 
DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP), EZIO PEDRO FULAN (OAB 60393/SP)

Processo 0015470-79.2007.8.26.0405 (405.01.2007.015470) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - João 
Carlos Vilela - - Neide Aparecida Vilela - Alvaro Parreira Cora - - Aparecida Francisco de Souza - Vistos. Nada mais sendo 
requerido, retorne o processo ao arquivo. Int. - ADV: JORLANDO OLIVEIRA SILVA (OAB 178598/SP), JOSE XAVIER MARQUES 
(OAB 53722/SP), SIMONE YUMIKO OKABE FREIRE (OAB 162716/SP)

Processo 0015677-05.2012.8.26.0405 (405.01.2012.015677) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - João 
Rosario de Camargo - Inss - Instituto Nacional de Seguro Social - 668/12-Vistos. JOÃO ROSARIO DE CAMARGO ajuizou 
“ação reparatória de acidente do trabalho” contra INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL alegando, em síntese, que: 
ingressou na empresa que cita em 04.12.89, nas funções de ajudante de produção e, posteriormente, operador de produção; 
devido às condições agressivas de seu trabalho, consistentes em movimentos repetitivos, posturas viciosas e esforços físicos 
reiterados, adquiriu “protusão discal em L4-L5 e L5-S1 e espondilose em C5-C6 e C-7”; foi afastado do labor e recebeu auxílio-
doença previdenciário de 05.08.11 a 12.09.11; sem condições de retornar ao trabalho pleiteou reconsideração da alta médica, 
o que foi negado pelo Requerido; posteriormente pediu novamente o benefício, o que foi negado pelo Requerido; os males dos 
quais padece o incapacitam permanentemente para o labor. Pede seja o Requerido condenado a converter o benefício recebido 
para a modalidade acidentária, a lhe pagar auxíliodoença acidentário desde a indevida alta médica até 01.02.2012, e auxílio-
acidente de 50%. Citado, o Requerido contestou a ação alegando, em síntese, que: não há que se falar em concessão de 
auxílio-acidente, pois o Autor não comprovou ser portador de sequelas, decorrentes de acidente do trabalho, que impliquem em 
redução permanente da capacidade para as funções que habitualmente exercia; não há que se falar, também, em conversão do 
benefício recebido pelo Autor para a modalidade acidentária, pois este recebeu, até 12.09.11, auxílio-doença previdenciário, a 
demonstrar que a incapacidade de que foi portador era total e temporária, sem nexo com o labor; o INSS é o órgão competente 
para a realização da perícia, e suas conclusões gozam de presunção de veracidade. Pugna pela improcedência da ação. Houve 
réplica. Determinada a realização de perícia, veio aos autos o laudo de fls. 85/94, sobre o qual se manifestaram as Partes, 
complementado às fls. 109/110, complementação esta impugnada pelo Autor. É o relatório, decido. O feito comporta julgamento 
com base no artigo 330, I, do Código de Processo Civil. A Perita do Juízo, equidistante das Partes, elaborou laudo de qualidade 
técnica irrepreensível, no qual conclui que o Autor é portador de lombalgia e cervicalgia, em grau leve. Esclareceu, ainda, a 
Perita Judicial que o Requerente não apresenta redução da capacidade laborativa e nem sequela incapacitante para o trabalho. 
Esclareceu, finalmente, a Perita do Juízo que não há nexo de causalidade entre as funções desenvolvidas pelo Autor com sua 
queixa descrita na inicial. Não há nos autos qualquer elemento a infirmar a conclusão a que chegou a Perita Judicial em seu 
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laudo e esclarecimentos prestados. Em face deste panorama, não há como se acolher o pleito contido na inicial. Posto isto, 
JULGO IMPROCEDENTE a ação, condenando o Autor ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 
10%, (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, verbas estas que poderão ser cobradas nos termos da Lei 1060/50. P. 
R. I. - ADV: BEATRIZ FURLAN (OAB 110409/SP)

Processo 0016174-19.2012.8.26.0405 (405.01.2012.016174) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Silvio Barbosa Lopes 
Filho - - Marcia Regina Barbeito Lopes - Vistos. Fls. 100: Manifestem-se os Autores. Após, dê-se nova vista ao Ministério 
Público. Int. - ADV: ADEMIR PICOLI (OAB 99749/SP)

Processo 0025500-32.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Previdência privada - Alcides Benedito Bertossi - 
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S A - - Fundação Cesp - 0025500-32.2014-Vistos. Recebo 
os embargos de declaração ofertados, posto que tempestivos. Todavia, não há como acolhê-los, já que a matéria invocada 
envolve o mérito da decisão hostilizada, a qual só poderá ser alterada através de recurso próprio, tendo em conta que os 
embargos declaratórios não desfrutam de natureza infringente. Posto isto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos, mantendo 
a decisão hostilizada nos termos em que prolatada. P. R. I. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), JULIANA 
CAMARGO DE ARAUJO LIMA (OAB 305593/SP), RICHARD FLOR (OAB 146837/SP), LEANDRO MELONI (OAB 30746/SP)

Processo 0028894-57.2008.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Francisco Josidene 
de Sena - Abn Amro Real S/A - Fls. 249 - Vistos. Comprove o Banco Santander S.A., documentalmente e em cinco dias, a 
incorporação mencionada às fls. 243. Fls. 247/248: Ciência ao Exequente. Int. - ADV: ADRIANA DE ALMEIDA NOVAES SOUZA 
(OAB 265955/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), JOSIANE XAVIER VIEIRA ROCHA (OAB 264944/SP)

Processo 0030381-52.2014.8.26.0405 - Carta Precatória Cível - Depoimento (nº 0125193-80.2009.8.26.0011 - 3ª VARA 
CIVEL DA CAPITAL - FORO REGIONAL XI PINHEIROS - SAO PAULO - SP) - CARLOS EDUARDO ALVES MUNIS - ISABEL 
DE ANDRADE LOPES PEREIRA - 0030381-52.2014-Nesta Cidade e Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, onde presente 
se encontrava o Doutor PAULO CAMPOS FILHO, MM. Juiz Titular da 4ª Vara Cível, comigo, Escrevente de seu cargo, no final 
assinado. Apregoadas as Partes, ausentes os Patronos das Partes, embora intimados pela imprensa oficial, (fls. 53), bem 
como a testemunha a ser ouvida, cuja intimação pessoal restou negativa. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi dito que: 
diante do que retro constou a audiência restou prejudicada diante do que retro constou. Devolva-se a carta precatória ao Juízo 
Deprecante com nossas homenagens. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. - ADV: RAFAEL CONDE 
MACEDO (OAB 249809/SP), ELIMELEC GUIMARÃES FERREIRA (OAB 237507/SP)

Processo 0030381-52.2014.8.26.0405 - Carta Precatória Cível - Depoimento (nº 0125193-80.2009.8.26.0011 - 3ª VARA 
CIVEL DA CAPITAL - FORO REGIONAL XI PINHEIROS - SAO PAULO - SP) - CARLOS EDUARDO ALVES MUNIS - ISABEL DE 
ANDRADE LOPES PEREIRA - Nesta Cidade e Comarca de Osasco, Estado de São Paulo, onde presente se encontrava o Doutor 
PAULO CAMPOS FILHO, MM. Juiz Titular da 4ª Vara Cível, comigo, Escrevente de seu cargo, no final assinado. Apregoadas 
as Partes, ausentes os Patronos das Partes, embora intimados pela imprensa oficial, (fls. 53), bem como a testemunha a ser 
ouvida, cuja intimação pessoal restou negativa. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi dito que: diante do que retro constou 
a audiência restou prejudicada diante do que retro constou. Devolva-se a carta precatória ao Juízo Deprecante com nossas 
homenagens. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. - ADV: RAFAEL CONDE MACEDO (OAB 249809/
SP), ELIMELEC GUIMARÃES FERREIRA (OAB 237507/SP)

Processo 0032200-92.2012.8.26.0405 (405.01.2012.032200) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Instituto 
Educacional Oswaldo Quirino Ltda - Fernando de Brito Silva - Manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito diante da certidão 
negativa do oficial de justiça de fls. 78. Nada mais. - ADV: LUCIMARA SAYURE MIYASATO ARIKI (OAB 170863/SP), HELTON 
RODRIGO DE ASSIS COSTA (OAB 185650/SP)

Processo 0032390-84.2014.8.26.0405 (processo principal 0023116-43.2007.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de 
Sentença - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - Gilmar Donizete de Oliveira - - Maria de Lurdes Tito Gomes - Fls. 02 - 
Autue-se em apenso. Se em termos, diga o Impugnado, no prazo legal. Int. - ADV: DANIELA ZIDAN LORENCINI (OAB 231573/
SP), ISABEL MARISTELA TAVARES CORDEIRO (OAB 88025/SP), RODRIGO FERREIRA ZIDAN (OAB 155563/SP), EDSON DE 
SOUSA GONSALVES (OAB 179134/SP)

Processo 0035357-05.2014.8.26.0405 (processo principal 0000090-06.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Locação 
de Imóvel - Savimovel Comercial e Imoveis Ltda - Marcus Ricardo Ferrero Fernandes - - Ricardo Louzas Fernandes - - Maria 
Helena Ferrero Fernandes - Fls. 156 - Vistos. Requeira a Exequente, em cinco dias, o que entender de direito, apresentando, 
inclusive, o demonstrativo do débito, atualizado. Feito isto, tornem conclusos. Int. - ADV: ROBERTA MIRTES NEVES VITAL (OAB 
350549/SP), EDUARDO TAKEICHI OKAZAKI (OAB 39031/SP), JOSE RUBENS PESSEGHINI (OAB 53897/SP), APARECIDO 
CORDEIRO (OAB 102134/SP), LUCIO SALOMONE (OAB 11322/SP)

Processo 0046047-98.2011.8.26.0405 (405.01.2011.046047) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Fatima Maria de 
Oliveira - Sintrasp Sindicato dos Trabalhadores Em Servicos Publicos do Municipio de Osasco - 2013/11-Nesta Cidade e Comarca 
de Osasco, Estado de São Paulo, onde presente se encontrava o Doutor PAULO CAMPOS FILHO, MM. Juiz Titular da 4ª Vara 
Cível, comigo, Escrevente de seu cargo, no final assinado. Apregoadas as Partes, presentes a Autora e seu Patrono, DR. JOÃO 
SMOLII. Ausente o Requerido, cujo comprovante da carta a ele expedida não retornou aos autos até esta data, bem como seu 
Patrono, este intimado pela imprensa oficial, (fls. 177). Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi dito que eventual conciliação 
entre as Partes restava prejudicada, diante do que retro constou. Pelo Patrono da Autora foi solicitada a suspensão do feito pelo 
prazo de 10 dias, para tentar se compor com o Requerido, o que foi deferido pelo Juízo. Decorrido o prazo, tornem os autos 
conclusos. Nada mais. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Publique-se. - ADV: WANESSA VERNEQUE PAES 
(OAB 210113/SP), JOAO SMOLII (OAB 83144/SP)

Processo 0046629-64.2012.8.26.0405 (405.01.2012.046629) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - 
Rosimeire Lemos dos Santos - Viação Itu Ltda - Vistos. Diante do exposto na certidão de fls. 372, expeça-se nova precatória 
nos moldes daquela expedida às fls. 213. Int. - ADV: CRISTIANE MACHADO DIAS (OAB 119659/SP), MARCELO RODRIGUES 
BARRETO JUNIOR (OAB 213448/SP)

Processo 0057663-41.2009.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento em Consignação - Sul America Seguro 
Saude S/A - Casa Medina Ramos Materiais de Construção Ltda Me - Intimo o Exequente para ficar ciente de que o edital de 
intimação do Executado, saiu publicado aos 09/02/2015 - Edição 1823 no “D.J.E.” devendo o Exequente providenciar sua 
publicação em jornal de grande circulação local. - ADV: DIEGO VALE DE MEDEIROS (OAB 6977/RN), WEBER DO AMARAL 
CHAVES (OAB 120446/RJ), LUCIANO GIONGO BRESCIANI (OAB 214044/SP)

5ª Vara Cível
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JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANO ADÃO CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0064/2015

Processo 0000172-77.1989.8.26.0405 (405.01.1989.000172) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Piw Transportes Ltda - Jaragua Promoções e Comunicações Ltda - Ciência às partes do ofício da 53ª Vara do Trabalho de São 
Paulo, o qual informa que o imóvel objeto de penhora nestes autos será levado à hasta pública no dia 26/02/2015 às 12h 23 min. 
- ADV: ANDREA MARIA SOARES RIBEIRO (OAB 177950/SP), JOSE ALVES FREIRE SOBRINHO (OAB 100616/SP), LUCIANA 
SARAIVA DE MORAES (OAB 128410/SP), LUCIANO GARCIA DE ANDRADE (OAB 145396/SP), ANGELO CALDEIRA RIBEIRO 
(OAB 172855/SP), MICHEL SCHIFINO SALOMÃO (OAB 276654/SP), MARCO AURELIO DE BARROS MONTENEGRO (OAB 
45666/SP), ROBSON MAFFUS MINA (OAB 73838/SP), VICENTE DE OLIVEIRA (OAB 81722/SP), MAICEL ANESIO TITTO 
(OAB 89798/SP), CARLOS ESTEVAO DE SOUSA (OAB 91077/SP)

Processo 0000678-13.2013.8.26.0405 (040.52.0130.000678) - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil 
- Retificação de Nome - Ingrid Cristina Sinhorelli de Oliveira - Isto posto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 
O PEDIDO e defiro a retificação no livro de registros de nascimento da autora INGRID CRISTINA SENHORELLI DE OLIVEIRA, 
registrada sob o n.º 30859, no livro A-067, fl. 123, do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do Jardim América 
20º Subdistrito, Comarca de São Paulo SP (fl. 08), para fazer constar seu nome como INGRID CRISTINA SINHORELLI DE 
OLIVEIRA e o nome de sua genitora como sendo CRISTINA SINHORELLI. Expeça-se mandado de retificação. Ciência ao M.P. 
P.R.I. - ADV: WLADIMYR ALVES BITENCOURT (OAB 265808/SP)

Processo 0003818-60.2010.8.26.0405 (405.01.2010.003818) - Procedimento Ordinário - Cessão de Crédito - Marcia Barbosa 
Evangelista - Adriane Alves Jorge - Vista ao autor sobre a certidão do oficial de justiça: deixou de proceder penhora tendo em 
vista ser o local residência da mãe da executada, não havendo lá bens que pudessem ser penhorados. - ADV: FABIANA DE 
JESUS EVANGELISTA (OAB 258700/SP), JULIANA REZENDE (OAB 265767/SP)

Processo 0003915-65.2007.8.26.0405 (405.01.2007.003915) - Execução de Título Extrajudicial - Cooperativa de Economia 
e Credito Mutuo dos Empregados da Cimaf Coopercimaf - Ronaldo Roberto Machado - Proc. Nº 133/2007 Vistos. Fls. 137: 
Levante-se a penhora de fls. 80. Defiro a penhora via Bacen, providencie a Serventia o que for necessário. Intime-se. - (vista à 
autora sobre a resposta do Bacenjud cumprido parcialmente: bloqueio R$ 48,59) - ADV: JOÃO PAULO BUENO CARNELOSSO 
(OAB 243935/SP), MANOEL OSÓRIO ANDRADE (OAB 183577/SP), OSMAR NUNES MENDONÇA (OAB 181328/SP)

Processo 0006923-50.2007.8.26.0405 (405.01.2007.006923) - Procedimento Ordinário - Tatiana Lina de Souza - Daniela 
Aparecida Vieira dos Santos - Marítma Seguros S/A - Marítima Seguros S/A - Proc. Nº 239/2007 Vistos. Fls. 455: defiro a 
pesquisa de endereço via Bacen e Infojud, providenciando a Serventia o que for necessário. Intime-se. - (Vista à autora sobre 
as respostas do Infojud e Bacenjud) - ADV: RENATO LUIS DE PAULA (OAB 130851/SP), ELISEU ROSENDO NUNEZ VICIANA 
(OAB 103791/SP), ELOISA MARIA ANTONIO (OAB 108774/SP)

Processo 0009684-25.2005.8.26.0405 (405.01.2005.009684) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria 
Laura Pereira de Queiroz - Imed Importação e Exportação Ltda e outros - Proc, 686/05 Vistos. Fls. 392/393: Defiro o pedido de 
pesquisa da última declaração de imposto de renda em nome dos sócios da executada. Providencie a serventia a inclusão da 
minuta. Intime-se. - ADV: ILZA MARIA MACEDO HADDAD (OAB 77645/SP), AYLTON CESAR GRIZI OLIVA (OAB 37628/SP), 
CRISTIANE WATANABE P FERNANDES DA COSTA (OAB 163992/SP), SORAYA MICHELE APARECIDA ROQUE RODRIGUES 
(OAB 115704/SP)

Processo 0009684-25.2005.8.26.0405 (405.01.2005.009684) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Maria Laura Pereira de Queiroz - Imed Importação e Exportação Ltda e outros - Vista à exequente sobre as declarações 
de rendimentos arquivadas em pasta própria (CARGA Nº 762 - PASTA Nº 37), por trinta dias para consulta, sendo após ou 
decorridos inutilizada, nos termos do provimento 293/86. - ADV: SORAYA MICHELE APARECIDA ROQUE RODRIGUES (OAB 
115704/SP), AYLTON CESAR GRIZI OLIVA (OAB 37628/SP), ILZA MARIA MACEDO HADDAD (OAB 77645/SP), CRISTIANE 
WATANABE P FERNANDES DA COSTA (OAB 163992/SP)

Processo 0012022-59.2011.8.26.0405 (405.01.2011.012022) - Execução de Título Extrajudicial - Nilcap Comercio e 
Assistencia Tecnica Ltda - Salmira Comercio e Construção Ltda - Proc.Nº 504/2011 Vistos. Fls. 74/75: Defiro a penhora via 
Bacen, bem como pesquisa Infojud e Renajud, providenciando a Serventia o que for necessário. Intime-se. - (vista à autora 
sobre a resposta negativa do Bacenjud) - ADV: FABIO ROBERTO MOREIRA (OAB 187513/SP)

Processo 0018944-14.2014.8.26.0405 (processo principal 0034779-13.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - Maria Teixeira do Paraízo - Hospital Montreal S/A - Vista às partes sobre o parecer contábil juntado aos 
autos. - ADV: ORIVAL SALGADO (OAB 66542/SP), SANDRA FIGUEIREDO (OAB 61732/SP), IVONETE VIEIRA (OAB 91747/
SP), WILLIAN KEN BUNNO (OAB 343463/SP), JEFFERSON DE FREITAS IGNÁCIO (OAB 243492/SP), ANA KAROLINA 
MEGUERDITCHIAN (OAB 260074/SP), CLAUSON REGIS ALVES (OAB 320417/SP)

Processo 0019447-06.2012.8.26.0405 (405.01.2012.019447) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título 
- Adilson Silva de Oliveira - Embratel S/A Empresa Brasileira de Telecomunicacoes - Manifeste-se o autor sobre a certidão 
do oficial de justiça, às fls.63, a seguir transcrita: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
405.2014/081904-0 dirigi-me ao endereço: Av. Antonio Carlos Costa, 102-Osasco-SP. e aí sendo deixei de citar a requerida 
porque segundo, Jessica C.Soares, no local não há representante com poderes para receber citação da requerida, no endereço 
funciona um posto autorizado. Nada mais. O referido é verdade e dou fé.” - ADV: ALEXSANDRA VIANA MOREIRA (OAB 189168/
SP)

Processo 0020452-97.2011.8.26.0405 (405.01.2011.020452) - Execução de Título Extrajudicial - Aisse de Faria - Eli Cesar 
Ferreira - Manifeste-se o autor sobre a resposta Detran. - ADV: CLEONICE DA SILVA DIAS (OAB 138599/SP), MANOEL PAULO 
DO NASCIMENTO (OAB 104333/SP)

Processo 0022537-56.2011.8.26.0405 (405.01.2011.022537) - Procedimento Sumário - Obrigações - Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Joao David de Andrade - Tendo em vista a atualização do valor da UFESP a partir de 
01/01/2015, providencie a autora o recolhimento da diferença no valor de R$3,33 referente a diligência do oficial de justiça. - 
ADV: MARISA MITICO VIVAN MIZUNO DE OLIVEIRA (OAB 141235/SP)

Processo 0026983-39.2010.8.26.0405 (405.01.2010.026983) - Monitória - Espécies de Contratos - Fundação Instituto 
Tecnologico de Osasco Fito - Wilson Lemos - Manifeste-se o autor sobre a certidão do oficial de justiça, às fls.90, a seguir 
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transcrita: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2014/086815-6 dirigi-me na Rua Joaquim 
Lapas Veiga, 681 e aí sendo DEIXEI DE INTIMAR WILSON LEMOS, em virtude dele não residir no local, conforme informação 
da Sra. Ivis Lucimara Bernardes (ex mulher), o qual disse que desconhece atual paradeiro dele, portanto, devolvo o presente 
mandado em cartório para os fins de direito. O referido é verdade e dou fé.” - ADV: VAGNER CARLOS DE AZEVEDO (OAB 
196380/SP), ANA MARIA GOMES DE SOUZA TINOCO AMARAL (OAB 82890/SP)

Processo 0027140-41.2012.8.26.0405 (405.01.2012.027140) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Helha Dutra de Farias - 
Antonio Fausto Gonzaga Gaspar e outros - Vista à autora sobre os ofícios do SERASA e IIRGD juntado aos autos. - ADV: FABIO 
MANTOVAN DOS SANTOS (OAB 263297/SP)

Processo 0028990-74.2012.8.26.0068 (068.01.2012.028990) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Aldeia 
Mirim Escola de Educaçao Infantil e Fundamental Ltda - Andrea Aparecida Marcondes de Freitas Mendonça - Tendo em vista a 
atualização no valor da UFESP a partir de 01/01/2015, providencie a autora o recolhimento de R$3,33 referente à diligência do 
oficial de justiça atualizada. - ADV: MARIA TERESA BRESCIANI PRADO SANTOS (OAB 94908/SP)

Processo 0030606-77.2011.8.26.0405 (405.01.2011.030606) - Monitória - Sapiens Grupo Educacional Osasco Ltda - Rubens 
de Moura Campos Neto - Manifeste-se o autor sobre a certidão do oficial de justiça, às fls.118, a seguir transcrita: “CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2014/087369-9 me dirigi à Rua Alzira Maria de Jesus, 23-A e aí 
sendo, DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA em bens do executado RUBENS DE MOURA CAMPOS NETO, face no momento 
em que lá estive, não encontrar bens passíveis de penhora para satisfazer o débito reclamado, pois o executado reside com seus 
genitores e no seu quarto avistei uma cama de casal, 01 guarda-roupa e 01 televisor de 32 polegadas da marca LG. Mediante 
ao exposto, INTIMEI o executado RUBENS DE MOURA CAMPOS NETO para indicar bens passíveis de penhora, seus valores, 
e onde se encontram, no prazo de cinco dias, sob pena de se considerar ato atentório à dignidade da justiça, que aceitou e após 
exarou sua ciência. O referido é verdade e dou fé.” - ADV: ANELIZE TEIXEIRA DA SILVA (OAB 302242/SP)

Processo 0037556-39.2010.8.26.0405 (405.01.2010.037556) - Cautelar Inominada - Almiro Siqueira Silva - Inss Instituto 
Nacional de Seguro Social - Vistos. Ao contrário do alegado pelo autor, não há como presumir que a ciência do representante 
da Autarquia a fl. 148, em referência à resposta do ofício da Gerência Executiva do INSS, possa ser interpretada como anuência 
ao crédito requerido, levando-se em consideração a manifestação de fls. 112/113. Desta forma, para que não restem dúvidas 
quanto ao posicionamento da Autarquia, intime-se o Procurador Federal para manifestação sobre o pedido do autor. Após, com 
a manifestação, vistas ao autor, tornando conclusos. Intime-se. - (A manifestação do INSS já se encontra nos autos. Vistas ao 
autor) - ADV: BEATRIZ FURLAN (OAB 110409/SP)

Processo 0042495-91.2012.8.26.0405 (405.01.2012.042495) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Locação de Imóvel - Antonio Machado Soares - Anderson Carlos Rosa da Silva - Manifeste-se o autor sobre a certidão 
do oficial de justiça, às fls.47, a seguir transcrita: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
405.2015/001449-4 me dirigi á Av. Novo Osasco, 1473-A e aí sendo, PROCEDI A CONSTATAÇÃO do imóvel, onde DEIXEI DE 
IMITIR o autor em sua posse, tendo em vista o imóvel estar locado desde Julho/2014 a Sra. Tatiane Luzia Francisca de Souza, 
sendo informada pelo Autor Sr. Antonio Machado Soares, que a Sra, Tatiane está pagando o aluguel de acordo com o contrato 
firmado entre as partes. Mediante ao exposto, devolvo o presente mandado à Cartório para os devidos fins. O referido é verdade 
e dou fé.” - ADV: CICERO RIBEIRO DE PAIVA (OAB 83292/SP)

Processo 0043748-51.2011.8.26.0405 (405.01.2011.043748) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Carlos 
Adolfo Buzo Del Puerto - Banco do Brasil S/A - Fica o autor intimado a comparecer, munido de seus documentos pessoais, 
na perícia grafotécnica agendada para o dia 05/03/2015, às 17h 00min, no cartório da 5ª vara cível, sito à Av. Das Flores, 
703, Jardim das Flores, Osasco/SP, Cep: 06110-100. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/
SP), LARISSA NOGUEIRA GERALDO CATALANO (OAB 128522/SP), MURILLO RODRIGUES CACHUCHO (OAB 304573/SP), 
CLEBER ANDRADE DA SILVA (OAB 295818/SP)

Processo 0046413-40.2011.8.26.0405 (405.01.2011.046413) - Monitória - Fundação Instituto Tecnologico de Osasco Fito - 
Valeria Guasti dos Santos - Manifeste-se o autor sobre a certidão do oficial de justiça, às fls.64, a seguir transcrita: “CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2014/085116-4 dirigi-me ao endereço indicado e lá estando 
DEIXEI de proceder a penhora em bens da executada Valeria Guasti dos Santos em razão de não encontrar bens passíveis de 
penhora. Desta forma, intimei a mesma para indicar bens passíveis de penhora no prazo legal. O referido é verdade e dou fé.” - 
ADV: LUCINEA BORGES DE SOUZA MOIMAS (OAB 122150/SP), REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI (OAB 225839/SP)

Processo 0047225-19.2010.8.26.0405 (405.01.2010.047225) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S/A - Via 
Mundi Automotive Industria e Comercio Ltda e outro - Proc. Nº 1986/2010 Vistos. Fls. 31/32: Desde logo arbitro os honorários 
advocatícios para a fase executiva em 10% sobre o valor do débito (R$ 73.276,62 - fls. 33) caso não haja apresentação de 
impugnação. Nos termos do art. 475-J do C.P.C., acrescido pela Lei nº 11.232, de 22/12/2005, defiro a penhora via Bacen, bem 
como a pesquisa via Infojud, providenciando a Serventia o que for necessário. Intime-se. - (vista ao autor sobre a resposta do 
Bacenjud cumprida parcialmente por insuficiência de saldo: bloqueio de R$139,06) - ADV: MARCEL VAJSENBEK (OAB 267026/
SP)

Processo 0054493-27.2010.8.26.0405 (405.01.2010.054493) - Execução de Título Extrajudicial - Nobitec Empreendimentos 
Educacionais Ltda - Manifeste-se o autor sobre a certidão do oficial de justiça, às fls.64, a seguir transcrita: “CERTIFICO eu, 
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2014/084174-6 dirigi-me ao endereço na Rua Vítor Pereira, 332, 
Veloso, Osasco e, lá estando, DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA em virtude de no local não haver bens de propriedade do 
requerido e nem ali ele residir, conforme informação de Maria Luzia de Melo, que me afirmou que o requerido mudou-se do local 
há 5 anos, e mesmo sabendo o endereço atual dele, se negou a me informar. Diante do exposto, devolvo o mandado em cartório 
para os os fins de direito. O referido é verdade e dou fé.” - ADV: MARCELO MARTINEZ NOBILIONI (OAB 129473/SP)

Processo 3021617-60.2013.8.26.0405 (processo principal 0034779-13.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - TCI LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS EM SAÚDE LTDA - Vista às partes sobre o parecer contábil juntado aos 
autos. - ADV: MARCIO GOMES PIRES (OAB 309350/SP), IVONETE VIEIRA (OAB 91747/SP), ORIVAL SALGADO (OAB 66542/
SP), FABIANO ALBUQUERQUE DE MORAES (OAB 213401/SP)

Processo 3031736-80.2013.8.26.0405 (processo principal 0034779-13.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - OSCARLINO DOS SANTOS - Vista às partes sobre o parecer contábil juntado aos autos. - ADV: IVONETE 
VIEIRA (OAB 91747/SP), AMAURI DE OLIVEIRA NAVARRO (OAB 116167/SP), ORIVAL SALGADO (OAB 66542/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANO ADÃO CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0066/2015
Processo 0007473-11.2008.8.26.0405 (405.01.2008.007473) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 

Fiduciária - Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Pcg - Brasil Multicarteira - Jurandir Balestero - 
PROC. nº 309/08 Vistos, etc... HOMOLOGO para que produza os seus devidos e legais efeitos a DESISTÊNCIA da presente 
ação de BUSCA E APREENSÃO que Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Pcg - Brasil Multicarteira 
move contra Jurandir Balestero e JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo 
Civil. Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Detran por não existir nos autos determinação judicial para o bloqueio do 
veículo, objeto da lide. Não tendo o(a) autor(a) no pedido de extinção, feito qualquer ressalva, considero tal ato incompatível com 
a vontade de recorrer (art. 503, parágrafo único do C.P.C.) e determino que, publicada a sentença pela imprensa, certifique-se 
o trânsito em julgado, anote-se a extinção e arquivem-se os autos. P. R. I. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO 
(OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)

Processo 0011430-10.2014.8.26.0405 (processo principal 0044578-85.2009.8.26) - Impugnação ao Cumprimento 
de Sentença - Zatix Tecnologia S/A - Valdir Elias da Silva Filho - - Greice Cibele Chinko - Vistos. ZATIX TECNOLOGIA S/A 
impugnou a execução nos autos da ação de indenização que lhe move VALDIR ELIAS DA SILVA FILHO E GREICE CIBELE 
CHINKO alegando ser excessivo o cálculo apresentado pelos impugnados. Alega que o valor cobrado pelos impugnados (R$ 
5.333,91 fl. 492 autos principais) é indevido porque na elaboração do cálculo foi aplicada a multa prevista no artigo 475-J do 
Código de Processo Civil. Entende que o valor da execução deve ser fixado em R$ 4.714,78, para 12/07/2013. Sobreveio a 
manifestação dos impugnados/exequentes (fls. 17/18). Os autos foram remetidos ao Sr. Contador (fl. 19) para realização de 
novo cálculo incluindo a multa de 10% prevista no art. 475-J, do Código de Processo Civil, uma vez que a executada não pagou 
o débito voluntariamente. O Sr. Contador apurou o total devido em 30/07/2014 no valor de R$ 6.014,93 (fl. 20). A impugnante 
se manifestou em discordância sobre o laudo (fls. 23/25). O relatório. D E C I D O. Conforme se verifica a fl. 428 do processo 
principal em apenso o V. Acórdão foi publicado em 14/06/2012 e transitou em julgado em 05/09/2012 conforme certificado a fl. 
487. A partir da data do trânsito em julgado o réu/executado tinha o prazo de 15 dias para pagar o débito nos termos do art. 475, 
“J”, do Código de Processo Civil. Desnecessária nova intimação do devedor posto que a lei não o exige e o devedor, no caso, 
tinha advogado constituído. Conforme se vê a fls. 495/498, diante da inércia da executada/impugnante, o valor de R$ 5.333,91 
(fl. 492 cálculo) foi bloqueado através da penhora “online”. Observo que o cálculo apresentado pelo Sr. Contador (fl. 20) foi 
realizado em conformidade com o determinado a fl. 19, cuja decisão não sofreu impugnação. Isto posto, fixo o valor da execução 
em R$ 6.014,93, devido em 30/07/2014, conforme apurado pelo Sr. Contador a fl. 20. Prossiga-se na execução. Intime-se. - 
ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB 247319/
SP), ANDRÉ EDUARDO DA SILVA (OAB 225581/SP)

Processo 0019052-24.2006.8.26.0405 (apensado ao processo 0049238-30.2006.8.26) (405.01.2006.019052) - Procedimento 
Ordinário - Antonio Carlos Marques - - Adriana Maria dos Santos Marques - Banco Bradesco S/A - Isto posto, e o mais que consta 
dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ANTONIO CARLOS MARQUES e ADRIANA MARIA DOS 
SANTOS MARQUES na ação principal de revisão de contrato (processo nº 746/06) e nos EMBARGOS à execução hipotecária 
em apenso (processo 1876/06) contra o BANCO BRADESCO SA. Os autores arcarão com o pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor atribuído à causa do processo revisional (746/06) como 
remuneração para ambos os processos, suspensa a execução referente à sucumbência por serem beneficiários da assistência 
judiciária gratuita deferida a fl. 142 do processo de embargos. Embora no processo revisional não conste deferimento da 
gratuidade aos autores seria incoerente conceder-lhes o benefício nos embargos e negar-lhes no processo revisional. Traslade-
se cópia desta sentença para os autos do processo de embargos à execução em apenso. Prossiga-se na Execução Hipotecária 
(processo 1876/06) P.R.I. - ADV: ELCIO MONTORO FAGUNDES (OAB 68832/SP), RAFAEL AUGUSTO RODRIGUES (OAB 
242226/SP), ANNA MARIA GACCIONE (OAB 18764/SP), FABIANA RABELLO RANDE (OAB 170250/SP), JUAREZ SCAVONE 
BEZERRA DE MENESES (OAB 105371/SP), ROSELI MARIA CESARIO GRONITZ (OAB 78187/SP), NANCI APARECIDA 
NOGUEIRA DE SA (OAB 89137/SP), PAULINO SILVEIRA CONCORDIA (OAB 38220/SP)

Processo 0032453-66.2001.8.26.0405 (405.01.2001.032453) - Procedimento Ordinário - Neide Mondroni - Banco Bradesco 
S/A - Proc. Nº 1913/2001 Vistos. Fls. 398: Anote-se. Fls. 400: Concedo prazo de 10 dias para juntada dos documentos. No 
silêncio, manifeste-se a parte contrária. Intime-se. - ADV: JOAO BOSCO BRITO DA LUZ (OAB 107699/SP), ELIZETE APARECIDA 
DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), MARA SORAIA LOPES DA SILVA (OAB 180593/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE 
CARVALHO (OAB 12199/SP)

Processo 0032830-37.2001.8.26.0405 (405.01.2001.032830) - Procedimento Ordinário - Ana Regina Rodrigues Amorim - 
Banco Bradesco S/A - Proc. Nº 1950/2001 Vistos. Fls. 936: Nos termos do artigo 463, inciso II do CPC, recebo a petição de fls. 
936 como Embargos de Declaração, a fim de conhecê-los e retificar a sentença de fls. 932 para declarar que fique constando 
da seguinte forma: “...Julgo Extinta pela Quitação a Sucumbência, nestes autos da ação de Procedimento Ordinário em fase de 
Execução de Sentença...”, procedendo-se as retificações necessárias no Registro de Sentença. No mais, o prazo para o Banco 
Réu apresentar os cálculos deferido a fls. 930 decorreu ‘in albis”., tendo a Autora apresentado cálculo a fls. 937/943. Manifeste-
se o Banco/Réu sobre os cálculos apresentados pela autora. Intime-se. - ADV: SYLVIA MONIZ DA FONSECA (OAB 49988/
SP), ANTONIO CARLOS MOANA (OAB 30932/SP), VERA LUCIA D’ANTONIO (OAB 21537/SP), SANDRA LARA CASTRO (OAB 
195467/SP), RICARDO SEDLACEK MOANA (OAB 155208/SP), HERIVELTO FRANCISCO GOMES (OAB 93971/SP)

Processo 0037767-85.2004.8.26.0405 (405.01.2004.037767) - Procedimento Ordinário - Benedito Braz Ferreira Lava Rapido 
Me - Prefeitura do Município de Osasco - Supermercado Compre Bem Cia Brasileira de Distribuição - Proc. Nº 2008/2004 
Vistos. Aguarde-se o julgamento do Agravo interposto conforme certidão de fls. 1072. Intime-se - ADV: AMILCAR FERRAZ 
ALTEMANI (OAB 97669/SP), ANTONINA KUDRJAWZEW (OAB 97377/SP), FLAVIO CHRISTENSEN NOBRE (OAB 211772/SP), 
JOSE FRANCO RAIOLA PEDACE (OAB 148265/SP), NELSON ALTEMANI (OAB 11046/SP)

Processo 0039637-24.2011.8.26.0405 (405.01.2011.039637) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira S/A C F I - 
Jose Adalberto Rocha - Proc. Nº 1943/2011 Vistos. Fls. 86: Primeiramente, comprove o Cessionário que o crédito objeto do 
presente feito faz parte do contrato de cessão, no prazo de 05 dias. No silêncio, aguarde-se em arquivo provocação da parte 
interessada. Intime-se. - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 0039759-03.2012.8.26.0405 (405.01.2012.039759) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Dirce de 
Oliveira Silva - Maria do Carmo Mendes da Silva - Vistos. 1- A exequente apresentou o valor do débito como sendo R$ 4.943,32 
(fl. 58). 2- Através do sistema Bacen-Jud bloqueou-se referido valor (R$ 4.943,32) em duas contas bancárias da executada 
Maria do Carmo da Silva Freitas, ou seja, no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal (fl. 69), não se sabendo a natureza 
jurídica daquelas contas bancárias. 3- Os valores bloqueados já foram transferidos à disposição deste Juízo (fls. 78/79) e não 
há mais que se falar em desbloqueio e sim em levantamento, se o caso. 4- O documento (fl. 85) não demonstra que o bloqueio/
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transferência feito no Banco do Brasil tenha ocorrido na conta poupança conforme alegado. 5- Diga a exequente se o valor 
bloqueado (R$ 4.943,32) quita o débito, no prazo de 5 dias. O silêncio será considerado como anuência. 6- Intime-se. - ADV: 
VIDALMA ANDRADE BATISTA DA SILVA (OAB 288457/SP), ALEX AFONSO LOPES RIBEIRO (OAB 150464/SP)

Processo 0040628-97.2011.8.26.0405 (405.01.2011.040628) - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Geraldo 
Dinis - - Izabel Aparecida Torres Dinis - - Francisco Garcia Bertoluci - - Debora Ferreira Diegues - Maria Aparecida Coelho - Proc. 
Nº 1656/2011 Vistos. Diante da certidão de fls. 145 verso, aguarde-se em arquivo provocação da parte interessada. Intime-se. - 
ADV: ICARO MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 256053/SP)

Processo 0042782-25.2010.8.26.0405 (405.01.2010.042782) - Execução de Título Extrajudicial - Hsbc Bank Brasil S/A 
Banco Multiplo - Centro Automotivo Suzano Self Ltda - - Francisco de Souza Neto - - Ana Karla de Souza - Proc. Nº 1829/2010 
Vistos. Diante da certidão de fls. 206, converto em penhora o bem arrestado a fls. 125. Tendo em vista que o executado foi 
citado por edital, indique o exequente depositário do bem para lavratura do auto de penhora. Sem prejuízo abra-se vista dos 
autos a Defensoria para nomeação de Curador. Intime-se. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 0043925-49.2010.8.26.0405 (405.01.2010.043925) - Monitória - Marcio Pereira da Silva - Rosemeire Correia dos 
Santos - Proc. Nº 1848/2010 Vistos. Fls. 191/193: Manifeste-se o exequente sobre o cálculo do executado. No silêncio, aguarde-
se em arquivo provocação da parte interessada. Intime-se. - ADV: PAULO EDUARDO DE JESUS ROSSETO (OAB 151219/SP), 
ANDRE FERREIRA LISBOA (OAB 118529/SP)

Processo 0045200-38.2007.8.26.0405 (405.01.2007.045200) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Portoseg S/A Credito Financiamento e Investimento - Maisa Antonia Alves Medeiros - Proc. Nº 1966/2007 Vistos. Fls. 
114: Por ora indefiro a citação por edital, tendo em vista que não foram diligenciado em todos os endereços, conforme certidão 
de fls. 113. Manifeste-se o autor requerendo o que for de direito., No silêncio, aguarde-se em arquivo provocação da parte 
interessada. Intime-se. - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE 
CARVALHO (OAB 12199/SP)

Processo 0045704-73.2009.8.26.0405 (405.01.2009.045704) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Fundo de Investimento Em Direitos Creditorio Não Padronizados Npl I - Fernando Vitorio Sussa - Proc. Nº 1974/2009 Vistos. Fls. 
144: Defiro o prazo de 30 dias requerido a fls. 144. Decorridos sem manifestação, aguarde-se em arquivo provocação da parte 
interessada. Intime-se. - ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP), RAFAEL MIGLIO (OAB 285791/SP)

Processo 0046328-88.2010.8.26.0405 (405.01.2010.046328) - Outros Feitos não Especificados - Banco Alvorada S/A - 
Antonio Dionisio Yoshimitsu Takahashi - Proc. Nº 1934/2010 Vistos. Nos termos requerido pelo exequente a fls. 40, intime-se 
o executado para pagamento do débito (R$ 615,30 fls. 40), no prazo de 15 dias, sob pena de multa.Intime-se. - ADV: ALVIN 
FIGUEIREDO LEITE (OAB 178551/SP)

Processo 0046392-69.2008.8.26.0405 (405.01.2008.046392) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação - 
Sistema Financeiro da Habitação - Banco Bradesco S/A - Paulo Eduardo Granja - - Augusta Spera - Proc. Nº 1983/2008 Vistos. 
Fls. 182/183: Em que pese a manifestação da exequente a fls. 182/183, verifico que há algumas irregularidades no processo 
que necessitam correçaõ. Muito embora a depositária tenha assinado o Auto de Arresto de fls. 81 houve conversão em penhora 
a fls. 103mas não foi lavrado Auto de Penhora até a presente data. Assim, defiro a indicação da depositária, Srª Adriana Ferreira 
Bianconi, qualificada a fls. 161. Lavre-se o Auto de Penhora, nos termo do artigo 659 do CPC, e intime a depositária, nos termos 
do § 5º do art. 659 do CPC.. Sem prejuízo, providencie o exequente a intimação do executado da penhora. Para averbação da 
penhora do imóvel no sistema Arisp deverá o interessado informar os seguintes dados: 1- cartório onde se encontra registrado, 
número da matrícula e o endereço completo do imóvel; 2- valor da dívida; 3- nome, número do telefone celular, e-mail e número 
da OAB do advogado do(a) exequente que deverá constar no sistema Arisp. Após, providencie a serventia o necessário no 
sistema Arisp. No silêncio do exequente, aguarde-se em arquivo provocação da parte interessada. Intime-se. - ADV: CHARLES 
MATEUS SCALABRINI (OAB 225627/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP)

Processo 0046991-66.2012.8.26.0405 (405.01.2012.046991) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco S/a. - Jeson de Souza Gonçalves - Proc. Nº 1916/2012 Vistos. Fls. 51: Anoto que o executado ainda não foi 
citado, assim por ora, indefiro o pedido de fls. 51. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. No silêncio aguarde-
se em arquivo provocação da parte interessada. Intime-se. - ADV: MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP), ANDRE 
LUIS FULAN (OAB 259958/SP), EVELYN VILA PEREIRA PIMENTA (OAB 213172/SP)

Processo 0047114-35.2010.8.26.0405 (405.01.2010.047114) - Procedimento Sumário - Pedro Jesus Sousa - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Proc. Nº 1978/2010 Vistos. Forme-se o 2º Volume a partir de fls. 198. Recebo a apelação 
de fls. 211/226, em seus regulares efeitos, suspensivo e devolutivo, posto que tempestivo. Vista à parte contrária, para que 
apresente as contrarrazões no prazo legal. Após, com ou sem elas, devidamente certificado, subam os autos ao Egrégio Tribunal 
de Justiça, Seção de Direito Público, procedendo-se as anotações de praxe. Intime-se. - ADV: DENILTON RODRIGUES DOS 
SANTOS (OAB 178853/SP)

Processo 0047127-97.2011.8.26.0405 (405.01.2011.047127) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itau 
Unibanco S/A - Marta Aparecida de Oliveira Confecções Me - - Marta Aparecida Miranda - Proc. Nº 1878/2011 Vistos. Fls. 
94: Deverá o exequente pelas vias próprias junto à página da ARISP ou pelo meio próprio realizar as necessárias pesquisas, 
trazendo certidão da matrícula atualizada que indique a propriedade imobiliária do devedor, no prazo de 10 dias. No silêncio, 
aguarde-se em arquivo provocação da parte interessada. Intime-se. - ADV: PAULO ESTEVÃO MENEGUETTI (OAB 85558/SP)

Processo 0047499-12.2012.8.26.0405 (405.01.2012.047499) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira S/A Cfi - Raymundo Nilo do Nascimento - Proc. Nº 1937/2012 Vistos. Fls. 45/46: Primeiramente, 
comprove o Cessionário que o crédito objeto do presente feito faz parte do contrato de cessão, no prazo de 05 dias. No silêncio, 
aguarde-se em arquivo provocação da parte interessada. Intime-se. - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/
SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)

Processo 0047810-03.2012.8.26.0405 (405.01.2012.047810) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Pecunia S/A - Igor 
Cesar Nobrega Silva - Proc. Nº 1956/2012 Vistos. Fls. 40/41: Defiro o prazo para juntada da guia referente a Carteira dos 
Advogados, bem como o prazo suplementar de 05 dias. Intime-se. - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/
SP), CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)

Processo 0047820-47.2012.8.26.0405 (405.01.2012.047820) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Viviane Valero da Silva - - Florisa Maria da Silva - - Valero e Valero Empreendimentos Ltda - - Ezequiel Valero Rodrigues 
- Antonio da Cunha Lima - - Adcl Construtora e Incorporadora Ltda - - Patricia Regia Damasceno da Cunha Lima - Proc. Nº 
1948/2012 Vistos. Fls. 154/155: Trata-se a presente de execução de sentença, assim nos termos do artigo 475-J do CPC, 
intime-se o executado para pagamento do débito (R$ 176.585,05 fls. 156), no prazo de 15 dias, sob pena de multa Fls. 158: 
Indefiro o pedido, devendo o próprio peticionário comprovar o cumprimento do artigo 45 do CPC. Intime-se - ADV: JULIANA 
APARECIDA ROCHA REQUENA (OAB 299398/SP), HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES (OAB 325699/SP), ADRIANO DE 
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OLIVEIRA LOBO (OAB 328073/SP)
Processo 0047979-87.2012.8.26.0405 (405.01.2012.047979) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 

Fiduciária - Banco Rodobens S/A - Anderson Rosa Pacheco - Proc. Nº 1961/2012 Vistos. Fls. 53 e 56: Antes de apreciar os 
pedidos de penhora via Bacen, providencie o exequente a juntada da planilha do débito. No silêncio, aguarde-se em arquivo 
provocação da parte interessada. Intime-se. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 0048396-16.2007.8.26.0405 (405.01.2007.048396) - Procedimento Sumário - Israel Jose dos Anjos - Instituto 
Nacional do Seguro Social I N S S - Proc. Nº 2097/2007 Vistos. Fls. 193/194: Muito embora a apelação interposta nos embargos 
tenha sido recebida somente no efeito devolutivo, para expedição de ofício requisitório se faz necessário o trânsito em julgado 
da sentença proferida nos embargos, o que não ocorreu até a presente data. Assim, indefiro por ora o pedido de expedição de 
ofício requisitório. Aguarde-se a decisão final dos embargos. Intime-se. - ADV: MARCELO VIEL (OAB 95822/SP)

Processo 0049517-06.2012.8.26.0405 (405.01.2012.049517) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Valdir 
Bueno Junior - - Rosa Maria da Silva - Imobilesistem Proteção Via Satelite - Proc. Nº 2023/2012 Vistos. Nos termos requerido 
pelo exequente a fls. 109, intime-se o executado para pagamento do débito (R$ 21.185,24 fls. 109), no prazo de 15 dias, 
sob pena de multa Intime-se. - ADV: TATIANI CONTUCCI BATTIATO (OAB 182577/SP), ANDRE MARQUES LAURINDO (OAB 
276513/SP)

Processo 0050060-43.2011.8.26.0405 (405.01.2011.050060) - Monitória - Instituto Presbiteriano Mackenzie - Valmir Alves da 
Silva - Proc. Nº 2003/2011 Vistos. Fls. 62: Defiro a bloqueio conforme requerido via Renajud, devendo o exequente providenciar 
o recolhimento da respectiva taxa. Após, providencie a Serventia o que for necessário. Intime-se. - ADV: HELIO VICENTE DOS 
SANTOS (OAB 141484/SP)

Processo 0051134-06.2009.8.26.0405 (405.01.2009.051134) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação 
- Cintia Cristina Bueno - Safecred Factoring e Fomento Mercantil Ltda - Proc. Nº 2185/2009 Vistos. Diante do extrato de 
andamento da carta precatória acostado a fls. 72/73, manifeste-se a Autora. Intime-se. - ADV: ALINE PEREIRA DIOGO DA 
SILVA KAWAGUCHI (OAB 290998/SP)

Processo 0051325-46.2012.8.26.0405 (405.01.2012.051325) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S A - 
Mercado Tormem Ltda Me - - Gilcleia Maria de Alencar Vieria - - Jose Helio Nunes Ferreira - Proc. Nº 2092/2012 Vistos. Fls. 54/55 
e 57/58: Trata-se a presente de Ação Monitória. O Autor vem peticionando nos autos referindo-se a ação de Execução de Título 
Extrajudicial, tratando os Réus como executados. Assim observe o peticionário o correto nome da ação a fim de não se criar um 
tumulto processual. A fls. 54/55 o Autor requer a expedição de Cartas Precatórias para Comarca de Bauru e Ribeirão Preto a fim 
de se proceder a citação os Réus, cujo o endereço informado pertence a Comarca de Carapicuíba. A fls. 57/58, o Autor requer 
que seja efetuado pesquisa de endereço e bens dos Réus, via Renajud, Bacen e Infjud. Diante do exposto, determino que o 
Autor esclareça exatamente o que requer. No silêncio, intime-se o mesmo, via correio a dar andamento ao feito, no prazo de 48 
horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0051439-82.2012.8.26.0405 (405.01.2012.051439) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Perim Comercio de Autopeças Ltda - Calrion S A Agroindustrial - Proc. Nº 2100/2012 Vistos. Fls. 123: Informe o exequente 
se o crédito objeto da presente execução encontra-se habilitado na Recuperação Judicial. Em caso positivo esclareça se esta 
desistindo da presente ação. No silêncio, aguarde-se em arquivo provocação da parte interessada. Intime-se. - ADV: FABIO DAL 
FABBRO FILHO (OAB 144637/SP)

Processo 0052490-31.2012.8.26.0405 (405.01.2012.052490) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - 
Ricardo Fialho de Lima - Aymore Credito, Financiamento e Investimento e Investimento S A Santander Financiamentos - Proc. Nº 
2073/2012 Vistos. Diante da petição de fls. 278/280, fica prejudicado a apelação e o recurso adesivo interpostos. HOMOLOGO 
para que produza seus devidos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (fls. 278/280) nos presentes autos da ação 
Declaratória de Inexigibilidade de Débito /c Condenação a Indenização por Danos Morais que RICARDO FIALHO DE LIMA move 
contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S/A - SANTANDER FINANCIAMENTOS, e JULGO EXTINTO o 
processo, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Homologo ainda a desistência do direito de recorrer 
e determino que, publicada a sentença pela imprensa, certifique-se o trânsito em julgado, proceda-se as anotações de praxe 
e arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), LUIZ HENRIQUE DO NASCIMENTO 
(OAB 295519/SP)

Processo 0056379-66.2007.8.26.0405 (processo principal 0049238-30.2006.8.26) (405.01.2006.049238/1) - Embargos à 
Execução - Antonio Carlos Marques - - Adriana Maria dos Santos Marques - Banco Bradesco S/A - Isto posto, e o mais que consta 
dos autos, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ANTONIO CARLOS MARQUES e ADRIANA MARIA DOS 
SANTOS MARQUES na ação principal de revisão de contrato (processo nº 746/06) e nos EMBARGOS à execução hipotecária 
em apenso (processo 1876/06) contra o BANCO BRADESCO SA. Os autores arcarão com o pagamento das custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor atribuído à causa do processo revisional (746/06) como 
remuneração para ambos os processos, suspensa a execução referente à sucumbência por serem beneficiários da assistência 
judiciária gratuita deferida a fl. 142 do processo de embargos. Embora no processo revisional não conste deferimento da 
gratuidade aos autores seria incoerente conceder-lhes o benefício nos embargos e negar-lhes no processo revisional. Traslade-
se cópia desta sentença para os autos do processo de embargos à execução em apenso. Prossiga-se na Execução Hipotecária 
(processo 1876/06) P.R.I. - ADV: ANNA MARIA GACCIONE (OAB 18764/SP), RAFAEL AUGUSTO RODRIGUES (OAB 242226/
SP), PAULINO SILVEIRA CONCORDIA (OAB 38220/SP), ELCIO MONTORO FAGUNDES (OAB 68832/SP), ROSELI MARIA 
CESARIO GRONITZ (OAB 78187/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANO ADÃO CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0067/2015

Processo 0013301-22.2007.8.26.0405 (405.01.2007.013301) - Consignação em Pagamento - Dan Vander Bill Ferreira - 
Udivel Distribuidora de Veiculos Ltda - Vista ao autor sobre a carta precatória juntada aos autos: diligência negativa, tendo em 
vista que no local há mais de uma casa, inclusive tendo apartamentos no subsolo, faltando portanto o número do mesmo. - ADV: 
SIDNEY PINHEIRO FUCHIDA (OAB 177523/SP), VITOR AUGUSTO FUCHIDA (OAB 192352/SP)

Processo 0015148-83.2012.8.26.0405 (405.01.2012.015148) - Procedimento Ordinário - Alienação Fiduciária - Clelton dos 
Santos Cornelio - Banco Panamericano S/A - O trânsito em julgado já se encontra certificado às fls.92 verso. - ADV: CRISTIANE 
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BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), EDSON DE OLIVEIRA FERRAZ (OAB 87790/SP)
Processo 0016095-45.2009.8.26.0405 (405.01.2009.016095) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Aparecido 

Batista Bezerra - Cirlene Maria Vieira de Melo e outro - Manifeste-se o autor sobre a certidão do oficial de justiça, às fls.279, 
a seguir transcrita: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2014/084692-6 dirigi-me ao 
endereço indicado e lá estando DEIXEI de proceder a penhora em razão da empresa indicada (nome fantasia Belém Veiculos) 
não mais se encontrar estabelecida naquele local sendo que o imóvel foi derrubado e encontra-se fechado com tapumes de 
madeira. Desta forma devolvo o presente a cartório para fins de direito. O referido é verdade e dou fé.” - ADV: EDUARDO PENA 
DE MOURA FRANÇA (OAB 138190/SP), ALINE CRISTINA DA SILVA PRADO (OAB 227256/SP), ANDERSON MELO DE SOUSA 
(OAB 192861/SP)

Processo 0017409-60.2008.8.26.0405 (405.01.2008.017409) - Procedimento Ordinário - Carlos Roberto de Barros Olivares 
- Banco Abn Maro Real S/A e outro - Vista ao autor sobre o depósito, no valor R$ 575,42, efetuado nos autos às fls.161. - ADV: 
CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP), THAIS 
HELENA PACHECO BELLUOMINI (OAB 239298/SP), ANDREA DOS SANTOS CARDOSO (OAB 279819/SP)

Processo 0021427-85.2012.8.26.0405 (405.01.2012.021427) - Procedimento Sumário - Posse - Construtora Miguel Curi 
Ltda - Vista à autora sobre o comprovante de aviso de recebimento dos Correios juntado aos autos, com a informação: recebido 
por terceiro. - ADV: CARLA RACY CURI MAKUL (OAB 143951/SP)

Processo 0024384-93.2011.8.26.0405 (405.01.2011.024384) - Procedimento Ordinário - Cinthia Giany de Moura Gomes 
Lopes - Micro Osasco Edicoes Culturais Ltda Microcamp - Manifeste-se a autora sobre a contestação apresentada. - ADV: 
HERALDO JUBILUT JUNIOR (OAB 23812/SP), ELIZA MOURA NOVAES (OAB 107556/MG)

Processo 0031559-07.2012.8.26.0405 (405.01.2012.031559) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Locação de Imóvel - Claudionor Conceição Costa - Ricardo dos Santos - Vista ao autor sobre a carta precatória juntada aos 
autos: requerido é desconhecido no local. - ADV: MARIA HELENA NEVES (OAB 266968/SP)

Processo 0032445-06.2012.8.26.0405 (405.01.2012.032445) - Exibição - Contratos Bancários - Roberta Pedrosa de Sousa 
Silva - Banco Bradesco Financiamentos S A - Vista à autora sobre o depósito, no valor de R$500,00, efetuado pelo requerido. - 
ADV: EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP)

Processo 0042664-20.2008.8.26.0405 (405.01.2008.042664) - Execução de Título Extrajudicial - Jbs S A - Mini Mercado 
Faro Ltda Epp - Vista ao autor sobre a carta precatória juntada aos autos: requeridos são desconhecidos nos dois endereços 
diligenciados. - ADV: ANDRÉ FONTOLAN SCARAMUZZA (OAB 220482/SP)

Processo 0045880-23.2007.8.26.0405 (405.01.2007.045880) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - 
Teresa Cristina Riera - Antonio Paulo Elias da Silva - Providencie a autora o recolhimento da diligência do oficial de justiça. - 
ADV: JOACY SAMPAIO GOMES (OAB 129391/SP), SHIRLEY FARIAS ZANARDO (OAB 215926/SP)

Processo 0046111-79.2009.8.26.0405 (405.01.2009.046111) - Despejo por Falta de Pagamento - Elza Ribeiro Penna - 
Claudia Regina Pereira Fraga - Tendo em vista a atualização do valor da UFESP a partir de 01/01/2015, providencie a autora 
o recolhimento da diferença no valor de R$3,33 referente a diligência do oficial de justiça. - ADV: RENATO TARSIS MAKIYAMA 
ARAUJO (OAB 236661/SP)

Processo 0048372-80.2010.8.26.0405 (405.01.2010.048372) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Edvaldo Osorio de Souza - Ford Motor Company Brasil Ltda e outros - Manifestem-se as partes sobre os honorários 
do perito, estimados em R$ 9.000,00. - ADV: ALBERTO LOURENÇO RODRIGUES NETO (OAB 150586/SP), JOSE PASCHOAL 
FILHO (OAB 87723/SP), EVELISE APARECIDA MENEGUECO MEDINA BEZERRA (OAB 96951/SP), CELSO DE FARIA 
MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 0049195-20.2011.8.26.0405 (405.01.2011.049195) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Savimovel 
Comercial e Imoveis Ltda - Cicera Pires de Oliveira Me e outros - Providencie a autora o recolhimento da diligência do oficial 
de justiça. - ADV: ROSANGELA BORTOLLOTO TEIXEIRA (OAB 273705/SP), LUCIO MARQUES FERREIRA (OAB 283562/SP), 
APARECIDO CORDEIRO (OAB 102134/SP), VIVIANE SANCHES TORRECILLAS (OAB 202296/SP)

Processo 0049860-41.2008.8.26.0405 (405.01.2008.049860) - Procedimento Ordinário - Nilson Rodrigues de Sousa - Banco 
Ibi S/A Banco Multiplo e outro - Autos desarquivados por trinta dias, aguardando manifestação. Não havendo, retornarão ao 
arquivo. - ADV: RENATA MARIA SILVEIRA TOLEDO (OAB 165255/SP), HUMBERTO DE MORAES JUNIOR (OAB 236057/SP), 
ALESSANDRA SANTOS LOPES (OAB 275417/SP)

Processo 0051756-80.2012.8.26.0405 (405.01.2012.051756) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Alberto Evangelista Romao - Aymore Credito Financiamento e Inv S/A - Vista à autora sobre o comprovante de aviso de 
recebimento dos Correios juntado aos autos, com a informação: desconhecido. - ADV: JOSÉ EDMUNDO DE SANTANA (OAB 
185574/SP)

Processo 0053956-60.2012.8.26.0405 (405.01.2012.053956) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Maroni Tavares dos Santos - Banco Fiat S A - Manifeste-se a autora sobre a contestação apresentada. - ADV: CRISTIANE 
BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), ERIC MACEDO BISPO (OAB 306772/SP)

Processo 0056374-68.2012.8.26.0405 (405.01.2012.056374) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de 
Contrato - Jose Domingos dos Santos - Bv Financeira S/A Credito, Financiamento e Investimento - Manifeste-se o autor sobre a 
contestação apresentada. - ADV: FABIO JOSE FALCO (OAB 262373/SP), SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)

Processo 0060758-74.2012.8.26.0405 (405.01.2012.060758) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Emerson Leo de Melo e outros - Clovis Jose de Brito e outro - Vista aos autores sobre os comprovantes de aviso 
de recebimento dos Correios juntados aos autos, com as informações:- mudou-se (quando à Cristina Maria) - recebido por 3ª 
pessoa (quanto a Clóvis Jose) - ADV: SAMARA MARIA SOUSA MACIEL (OAB 309511/SP)

Processo 0063118-79.2012.8.26.0405 (040.52.0120.063118) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco 
Itaucard S A - Fabio Pereira da Silva - Vista ao autor sobre o comprovante de aviso de recebimento dos Correios juntado aos 
autos, com a informação: recebido por terceiro. - ADV: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 45445/PR)

Processo 0081999-56.2002.8.26.0405 (405.01.2002.081999) - Procedimento Ordinário - Lucia Alves - Associação Comunitaria 
de Auxilio A Pro Moradia do Movimento Popular de Osasco - Autos desarquivados por trinta dias, aguardando manifestação. 
Não havendo, retornarão ao arquivo. - ADV: ALEXANDRE ALVES ROSSI (OAB 211157/SP), GERALDO CARDOSO DA SILVA 
JUNIOR (OAB 171288/SP), ELIEL DE CARVALHO (OAB 142496/SP), MARIA APARECIDA GIMENES (OAB 121024/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANO ADÃO CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0068/2015
Processo 1002170-52.2015.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez Acidentária - ODETE MOREIRA 

DA SILVA - Vistos. 1- Concedo os benefícios da justiça gratuita à autora. Anote-se. 2- CITE-SE e OFICIE-SE. 3- Nomeio a perita 
Dra. Natália Tamiko Seikiguchi para realização da perícia médica, a ser realizada oportunamente. 4- Intime-se o INSS para o 
depósito dos honorários periciais de acordo com a tabela, no prazo de 30 dias. 5- Defiro às partes a indicação de Assistente 
Técnico e apresentação de quesitos. Intime-se. - ADV: CLEONICE DA SILVA DIAS (OAB 138599/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANO ADÃO CARVALHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0070/2015
Processo 1000097-10.2015.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Estabelecimentos de Ensino - INSTITUIÇÃO PAULISTA 

ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- Região Administrativa Paulistana - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2015/003471-1 dirigi-me 
na Rua Argentina, 109 e aí sendo DEIXEI DE CITAR ELIANE POLASTRI DE MOURA FIGUEIREDO, em virtude dela não mais 
residir no local, conforme informação da Sra. Iracema Luis Polastri (mãe), o qual disse que desconhece atual endereço de sua 
filha, portanto, devolvo o presente mandado em cartório para os fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 04 de 
fevereiro de 2015. - ADV: SANDRO LUIS DE SANTANA (OAB 153344/SP)

Processo 1000097-10.2015.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Estabelecimentos de Ensino - INSTITUIÇÃO PAULISTA 
ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL- Região Administrativa Paulistana - Nos termos do Comunicado nº 
1307/2007 procedo a intimação da autora para que se manifeste no prazo legal sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça 
juntada ao processo (fls.60). - ADV: SANDRO LUIS DE SANTANA (OAB 153344/SP)

Processo 1000464-34.2015.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Contratos de Consumo - Adriana Serpe Barletta - Em 
consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Custas pela autora. Deixo de condenar a autora, por ora, no pagamento de 
honorários advocatícios uma vez que o réu não foi citado e não tem advogado constituído nos autos. Caso haja recurso, com 
citação do réu e apresentação de contestação, nos termos do artigo 285-A, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, a 
autora arcará com honorários advocatícios do patrono do réu, desde logo fixados em 15% do valor atribuído à causa, suspensa 
a execução por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. P.R.I. - ADV: CARLOS ROBERTO NEVES (OAB 
244501/SP)

Processo 1000713-19.2014.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Espécies de Contratos 
- IZILDA MEDEIROS GOMES, - Vistos. A sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes (pp. 29/31) transitou em 
julgado (p. 35). Conforme previsto no acordo (p. 30, 1º parágrafo), “o atraso no pagamento de quaisquer parcelas e/ou alugueres 
vincendos culminará no vencimento antecipado das demais parcelas do acordo, com incidência da multa no importe de 10% 
(dez por cento), sem prejuízo da expedição do mandado de despejo compulsório sem concessão de prazo”. Primeiramente, 
providencie a autora o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de cinco dias. Após, expeça-se mandado de 
despejo compulsório, como requerido. Intime-se. - ADV: RENATO TARSIS MAKIYAMA ARAUJO (OAB 236661/SP)

Processo 1002129-85.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário - Roberto Sérgio Lucas - 
Vistos. O documento que o autor juntou na ação a fl. 20 para comprovar que tinha lastro financeiro para pagar as prestações 
ajustadas no aditamento à cédula de crédito bancário(fls. 08/15) está ilegível. No prazo de 10 dias, providencie o autor cópia 
legível do documento que comprove suas alegações de que possuía saldo para descontos das parcelas pactuadas nas datas 
contratadas. Após, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: SUELY APARECIDA ANDOLFO (OAB 66379/SP)

Processo 1002217-26.2015.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Eko Distribuição, Importação e 
Exportação Ltda - Vistos. Defiro os benefícios do art. 172, do CPC. Cite(m)-se o(a/s) executado(a/s) para, no prazo de 03 (três) 
dias, pagar(em) a dívida no valor apontado na inicial, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida de 
honorários advocatícios da parte exequente arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do débito. Caso o(a/s) executado(a/s) 
efetue(m) o pagamento no prazo acima, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 652-A, parágrafo único do 
Código de Processo Civil). Expeça-se o competente mandado. Intime-se. - ADV: FRANCIELY LOURENÇO DE MORAIS (OAB 
282106/SP)

Processo 1002239-84.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
W.C.S. - Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao(à) autor(a). Anote-se. Diante da afirmação do(a) autor(a) de que 
não reconhece o(s) débito(s) apontado(s) pelo(a) requerido(a) Banco Bradesco Cartões S/A (p. 2, 2º parágrafo), a fim de se 
evitar prejuízos irreparáveis, defiro a liminar para determinar a exclusão do nome de Waldnei Chagas dos Santos, CPF/MF 
nº 320.330.328-09 e RG nº 41.273.141-1, dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (SCPC e SERASA) com relação 
apenas ao(s) apontamento(s) no(s) valor(es) de R$307,79 (p. 20), contrato nº 320330328000009, data 12/07/2010. Servirá a 
presente decisão como ofício, devendo o(a) autor(a) comprovar o protocolo no prazo de cinco dias. Cite-se, observando-se as 
formalidades legais. Intime-se. - ADV: LUCINEUDO PEREIRA DE LIMA (OAB 314218/SP)

Processo 1002253-68.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V FINANCEIRA 
S/A CRÉDITO FINANCIMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Primeiramente, deverá a autora: 1- aditar a inicial para constar o 
endereço completo da requerida (não foi indicado o número da rua a ser diligenciado); 2- adequar a planilha de débito de 
acordo com seu pedido, se o caso, observando-se que em sua petição inicial informa que a totalidade da dívida pendente, 
nesta data, importa no valor de R$61.358,88 (p. 1, item 4), observando-se ser o mesmo valor daquele atribuído à causa (p. 2), 
porém a planilha juntada apresenta o total devido de R$18.713,97 (p. 3 - 1ª linha). 3- complementar as custas iniciais (p. 20), de 
acordo com o valor atribuído à causa. Prazo de dez dias. Intime-se. - ADV: CASSIO DOS SANTOS SOUZA (OAB 204255/SP), 
ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 1002260-60.2015.8.26.0405 - Exibição - Liminar - A.D.S. - Vistos. Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. 
Anote-se. CITE(M)-SE para os termos do art. 355 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: KLAUS PHILIPP LODOLI (OAB 
333457/SP)

Processo 1002277-96.2015.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO SA - Vistos. 1- Defiro os benefícios do art. 172, do C.P.C.. 2- Presentes os requisitos, defiro o pedido liminar 
de busca e apreensão na forma do art. 3º e parágrafos, do Decreto-Lei nº 911 de 01/10/1969, com a nova redação dada pela 
Lei nº 13.043 de 13/11/2014. 3- O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar 
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o bem e seus respectivos documentos. 4- Cinco dias após o cumprimento da liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse 
plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. No mesmo prazo, poderá o devedor pagar a integralidade da dívida 
pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de 
ônus. 5- Efetuada a busca e apreensão, CITE-SE o devedor para apresentar resposta, no prazo de quinze dias. 6- Desde que 
recolhida a taxa para requisições online instituída pela Lei 11.608 de 29/12/2003, providencie a Serventia o necessário para 
inserir restrição judicial no banco de dados do RENAVAM, via RENAJUD, bem como para retirar tal restrição após a apreensão, 
nos termos do artigo 101, § 9º, da lei 13.043 de 13/11/2014, que alterou o Decreto-Lei 911/69. 7- Autorizo o arrombamento e 
o reforço policial, se necessários. Intime-se. - ADV: FLÁVIA CUNHA SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP), SERAFIM AFONSO 
MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)

Processo 1002290-95.2015.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Conjunto Residencial Jardins de 
Viena - Vistos. Primeiramente, deverá o condomínio autor comprovar a legitimidade passiva do correquerido Maurício Gomes, 
aditando-se a inicial, se o caso. Prazo de dez dias. Intime-se. - ADV: MIGUEL JOSÉ PEREZ (OAB 180435/SP)

Processo 1002309-04.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Erica 
Gomes da Silva - Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora. Anote-se. Diante dos documentos carreados ao 
processo e da afirmação da autora de que o débito apontado pelo requerido Banco Bradescard S/A é indevido, a fim de se 
evitar prejuízos irreparáveis, defiro a liminar para determinar a exclusão do nome de ERICA GOMES DA SILVA, CPF/MF nº 
230.235.768-07 e RG nº 49.701.942-5, dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito (SCPC e SERASA) com relação 
apenas ao(s) apontamento(s) no(s) valor(es) de R$793,00 (p. 40), contrato 4282670585258000, data 11/08/2014. Servirá a 
presente decisão como ofício, devendo o(a) autor(a) comprovar o protocolo no prazo de cinco dias. Cite-se, observando-se as 
formalidades legais. Intime-se. - ADV: FABIO LUIS DE BRITO (OAB 327803/SP)

Processo 1006470-91.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - Marta Araujo Cardoso - Vistos. 
Recebo o recurso de apelação (pp. 62/70) nos efeitos devolutivo e suspensivo. À parte contrária para contrarrazões, no prazo 
legal. Decorrido o prazo, com ou sem resposta e devidamente certificado, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 
Seção de Direito Privado, procedendo-se as anotações de praxe. Intime-se. - ADV: FÁBIO ROGÉRIO DONADON COSTA (OAB 
338153/SP)

Processo 1009584-38.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
FRANCISCO PAULINO DE PAIVA FILHO - BANCO BRADESCO SA - Vistos. Recebo o recurso de apelação (pp. 82/90) nos 
efeitos devolutivo e suspensivo. À parte contrária para contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem resposta e 
devidamente certificado, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado, procedendo-se as anotações 
de praxe. Intime-se. - ADV: FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP), MARINA FREITAS DE ALMEIDA 
(OAB 148149/MG)

Processo 1011634-37.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - ADEMIR DE OLIVEIRA - Vistos. 
Recebo o recurso de apelação (pp. 74/86) nos efeitos devolutivo e suspensivo. Mantenho a sentença (pp. 51/57 e 70/71) tal 
como lançada. CITE-SE o réu para responder ao recurso nos termos do art. 285-A, do Código de Processo Civil. Decorrido 
o prazo, com ou sem resposta e devidamente certificado, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito 
Privado, com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP)

Processo 1013630-70.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - SHENIA LAYANE MENDES - Vistos. 
Recebo o recurso de apelação (pp. 66/75) nos efeitos devolutivo e suspensivo. Mantenho a sentença (pp. 56/63) tal como 
lançada. CITE-SE o réu para responder ao recurso nos termos do art. 285-A, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 
com ou sem resposta e devidamente certificado, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado, com 
as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP)

Processo 1013791-80.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO SA - Vistos. Diante da petição de página 53, HOMOLOGO para que produza os seus devidos e legais 
efeitos a DESISTÊNCIA da presente ação de BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR que AYMORÉ CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. move contra MARIA APARECIDA PAIOLA HORTA, dando o feito por extinto nos 
termos do Art. 267, Inc. VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de determinar o desbloqueio judicial do veículo uma vez 
que, muito embora tenha sido autorizado o bloqueio do veículo objeto da lide (p. 41, item 5), não foi a ordem devidamente 
cumprida pela Serventia até a presente data. Não tendo o autor no pedido de extinção feito qualquer ressalva, considero tal ato 
incompatível com a vontade de recorrer (art. 503, parágrafo único, do C.P.C.) e determino que, publicada esta pela imprensa 
oficial, certifique-se o trânsito em julgado, anote-se a baixa no sistema e arquive-se. P. R. I. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA 
SILVEIRA (OAB 94243/SP), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP)

Processo 1013878-36.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - PELOPIDAS 
APARECIDO ROMEU - Vistos. Recebo o recurso de apelação (pp. 59/75) nos efeitos devolutivo e suspensivo. Mantenho a 
sentença (pp. 39/49 e 56) tal como lançada. CITE-SE o réu para responder ao recurso nos termos do art. 285-A, do Código 
de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem resposta e devidamente certificado, subam os autos ao Egrégio Tribunal de 
Justiça, Seção de Direito Privado, com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: AGNES EVELISE FUCIDJI (OAB 304861/SP)

Processo 1015628-73.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Direito de Vizinhança - ANTONIO GRADICE - - VERA LUCIA 
LINS PIMENTEL GRADICE - - ANDRE PIMENTEL GRADICE - - VICTOR PIMENTEL GRADICE - ZATZ EMPREEDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA - - Perfil Adm. e Vendas Ltda - Vistos. Manifestem-se os interessados sobre a manifestação do perito 
sobre a estimativa dos honorários periciais (p. 401), no prazo legal. Intime-se. - ADV: PABLO SANTA ROSA (OAB 196718/SP), 
FLAVIO CHRISTENSEN NOBRE (OAB 211772/SP), ROGÉRIO COSTA FERREIRA (OAB 264027/SP)

Processo 1016313-80.2014.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Condomínio - Condomínio Moradas da Flora - Cooperativa 
Habitacional de São Paulo  BANCOOP e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2014/077764-9 dirigi-me ao endereço indicado e ai sendo deixei de 
citar e intimar Jean Carlos da Silva Lopes em virtude de ter me dirigido diversas vezes ao local e não conseguir encontrá-
lo pessoalmente. Deixei vários recados na portaria do prédio, junto ao Sr. Nelson, porteiro, para que o mesmo entrasse em 
contato, porém até a presente data não obtive retorno. Diante do exposto devolvo o presente em cartório para os fins de direito. 
O referido é verdade e dou fé. Osasco, 05 de Dezembro de 2014. - ADV: PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO (OAB 111264/
SP), MARIA DAS GRACAS FONTES L DE PAULA (OAB 74506/SP), IAN GIMENES ROCHA (OAB 297242/SP)

Processo 1016313-80.2014.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Condomínio - Condomínio Moradas da Flora - Cooperativa 
Habitacional de São Paulo  BANCOOP e outro - Nos termos do Comunicado nº 1307/2007 procedo à intimação do autor 
para que se manifeste no prazo legal sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça juntada ao processo (fls.75). - ADV: IAN 
GIMENES ROCHA (OAB 297242/SP), PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO (OAB 111264/SP), MARIA DAS GRACAS FONTES 
L DE PAULA (OAB 74506/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1850

Processo 1016450-62.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - SILVANA ROCHA PINTO - Vistos. 
Para deferimento da assistência judiciária gratuita é necessária a verificação da situação econômica das partes, nos termos 
do Art. 2º, parágrafo único da Lei nº 1.060/50. A assistência judiciária gratuita é destinada às pessoas que realmente sejam 
pobres na acepção jurídica do termo, que não podem suportar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento 
próprio ou de sua família. O(a/es) autor(a/es), embora intimado(a/s) (p. 29), não cumpriu(ram) a determinação (p. 28), conforme 
certificado (p. 30), razão porque indefiro a gratuidade processual. Deverá(ão) o(a/s) autor(a/es) recolher(em) as custas iniciais 
em cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: ARIEL MARTINS (OAB 78886/SP)

Processo 1018936-20.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A - Vistos. 
P. 45: Defiro o pedido. Providencie a Serventia o necessário para redistribuição da presente ação à Uma das Varas Cíveis da 
Comarca de Mogi das Cruzes, com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 
109348/SP), LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 1019261-92.2014.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO EDIFICIO 
ITAPOLIS - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 405.2015/000773-0 dirigi-me à Rua Itápolis nº 90, apto 42 e DEIXEI DE CITAR E INTIMAR ANTONIO DIMAS 
BUSSADORI E GRAÇA BIANCHI BUSSADORI por não encontra-los. No imóvel reside Maria do Carmo Eurides há um ano, e 
segundo informou, os requeridos são desconhecidos. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: 
ALEXANDRE DUMAS (OAB 157159/SP), ARTHUR CHIZZOLINI (OAB 302832/SP)

Processo 1019261-92.2014.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO EDIFICIO 
ITAPOLIS - Nos termos do Comunicado nº 1307/2007 procedo à intimação do autor para que se manifeste no prazo legal 
sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça juntada ao processo (fls. 65). - ADV: ARTHUR CHIZZOLINI (OAB 302832/SP), 
ALEXANDRE DUMAS (OAB 157159/SP)

Processo 1019399-59.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ROGERIO 
APARECIDO LOPES - Em consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Custas pelo autor. Deixo de condenar o autor, por 
ora, no pagamento de honorários advocatícios uma vez que o réu não foi citado e não tem advogado constituído nos autos. Caso 
haja recurso, com citação do réu e apresentação de contestação, nos termos do artigo 285-A, parágrafo segundo, do Código de 
Processo Civil, o autor arcará com honorários advocatícios do patrono do réu, desde logo fixados em 15% do valor atribuído à 
causa, suspensa a execução por ser beneficiário de assistência judiciária gratuíta, ora deferida com base no documento a fl.32. 
P.R.I. - ADV: MARYKELLER DE MELLO (OAB 336677/SP)

Processo 1020365-22.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Companhia de Crédito, Financiamento 
e Investimento RCI Brasil - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 405.2014/078827-6 dirigi-me ao endereço indicado a Rua Norma Zamella |Moura, 60, Cipava, lá 
estando DEIXEI de APREENDER o bem objeto da presente ação, por informar o Sr. Newton que o requerido Erickson pagou seu 
débito, o que foi confirmado pelo banco autor. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 12 de dezembro de 2014. - ADV: ANTONIO 
SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP)

Processo 1020365-22.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Companhia de Crédito, Financiamento 
e Investimento RCI Brasil - Vistos. Diante da petição de página 60, HOMOLOGO para que produza os seus devidos e legais 
efeitos a DESISTÊNCIA da presente ação de BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR que COMPANHIA DE CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL move contra ERICKSON ZILIO, dando o feito por extinto nos termos do Art. 
267, Inc. VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de determinar o desbloqueio judicial do veículo via Renajud, como requerido, 
por não ter sido por este Juízo determinado o bloqueio. Não tendo o autor no pedido de extinção feito qualquer ressalva, 
considero tal ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 503, parágrafo único, do C.P.C.) e, determino que publicada esta 
pela imprensa oficial, certifique-se o trânsito em julgado, anote-se a baixa no sistema e arquive-se. P. R. I. - ADV: ANTONIO 
SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP)

Processo 1022221-21.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Gabriel Rodrigues 
Santos - Em consequência, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Custas pelo autor. Deixo de condenar o autor, por ora, no 
pagamento de honorários advocatícios uma vez que o réu não foi citado e não tem advogado constituído nos autos. Caso haja 
recurso, com citação do réu e apresentação de contestação, nos termos do artigo 285-A, parágrafo segundo, do Código de 
Processo Civil, o autor arcará com honorários advocatícios do patrono do réu, desde logo fixados em 15% do valor atribuído à 
causa. P.R.I. - ADV: AGNES EVELISE FUCIDJI (OAB 304861/SP)

Processo 4003349-38.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Pagamento - PET SHOW DOG COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA - Vistos. Anote-se a baixa no sistema e arquive-se. Intime-se. - ADV: ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO (OAB 
237754/SP), ELIZABETH DE LOURDES POLACHINI RODRIGUES (OAB 280538/SP), CLEBER ANDRADE DA SILVA (OAB 
295818/SP), ELISABETE FÁTIMA DE SOUZA ZERBINATTI (OAB 216875/SP)

Processo 4013660-88.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Planos de Saúde - MARIA CRISTINA DELFINO - BRADESCO 
SAÚDE S/A - Vistos. Páginas 251/253: manifeste-se a autora sobre a petição e documentos do requerido Bradesco Saúde S/A, 
especificamente se o valor depositado quita o débito. Prazo de cinco dias. O silêncio será considerado como anuência. Intime-
se. - ADV: ROSA MARIA PIAGNO (OAB 244998/SP), ANA LUÍSA BARBOSA BARRETO (OAB 315180/SP)

Processo 4015872-82.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Vera Lucia Gaspar - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Vistos. Diante do certificado a p. 181, intime-se a perita, por e-mail, para redesignação da perícia 
médica, com presteza. Intime-se. - ADV: THALES RAMAZZINA PRESCIVALLE (OAB 235243/SP), MARCIO SILVA COELHO 
(OAB 45683/SP)

Processo 4016544-90.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - DIOGENES DA COSTA 
MONTEIRO - BANCO CARREFOUR S/A - Vistos. Recebo o recurso de apelação (pp. 121/129) nos efeitos devolutivo e 
suspensivo. À parte contrária para contrarrazões, no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem resposta e devidamente 
certificado, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado, procedendo-se as anotações de praxe. 
Intime-se. - ADV: ANDERSON HERNANDES (OAB 170341/SP), RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 326722/SP)

Processo 4018584-45.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - DANIEL 
LOURENÇO - Vistos. Diante dos documentos juntados, presentes os requisitos e a fim de se evitar prejuízos irreparáveis , defiro 
a liminar para determinar a exclusão do nome do autor dos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC e SERASA), com relação ao 
valor de R$ 440,39, referente ao contrato n º 6119938 indicado as fls.23 e 32, oficiando-se. CITE-SE, com as cautelas de estilo, 
via postal. Intime-se. - ADV: JAMIL AHMAD ABOU HASSAN (OAB 132461/SP), ELCIO MAURO CLEMENTE SAMPAIO (OAB 
206998/SP)

Processo 4019254-83.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - CLAIZE BONFA PEREIRA 
BERBERIAN - Vistos. Verifico que o comprovante de entrega referente à citação da requerida foi assinado por pessoa não 
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identificada (p. 204). Para validade da citação via postal é necessário que a pessoa que a recebeu possua poderes de gerência 
geral ou de administração (art. 223, parágrafo único, parte final, do C.P.C.). Assim sendo, expeça-se mandado a ser cumprido 
por Oficial de Justiça, nos termos da decisão de p. 199, para eficácia da citação, observando-se ser o(a) autor(a) beneficiário(a) 
da justiça gratuita. Intime-se. - ADV: DANIEL SOUZA MATIAS (OAB 65323/SP)

Processo 4021802-81.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - JOSEFA FRANCISCA DE LIMA - 
Vistos. Recebo o recurso de apelação (pp. 91/104) nos efeitos devolutivo e suspensivo. À parte contrária para contrarrazões, no 
prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem resposta e devidamente certificado, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 
Seção de Direito Público, procedendo-se as anotações de praxe. Intime-se. - ADV: ELIAS RUBENS DE SOUZA (OAB 99653/
SP)

6ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATA SOUBHIE NOGUEIRA BORIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL KATIA SAYURI HINATA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0057/2015- digital

Processo 0002063-25.2015.8.26.0405 (processo principal 1006538-41.2014.8.26) - Cumprimento de sentença - Planos de 
Saúde - BRADESCO SAÚDE S/A - Antonio Edison Pascon - Vistos. 1 Intime-se o executado, pelo DJE, na pessoa de seu 
Advogado, a pagar em 15 dias o montante da condenação, conforme cálculo apresentado (verbas de sucumbência - fls. 01/03). 
2 Em caso de não pagamento, o valor será acrescido de multa de 10%, além dos honorários advocatícios que fixo em 10%. 
Em caso de pagamento parcial, fica mantida a multa e os honorários advocatícios ora fixados sobre o restante do débito (art. 
475-J “caput” e §4º do CPC). 3 Decorrido o prazo para pagamento, tornem para deliberações acerca da penhora (art. 475-J, §1º 
e 2º do CPC). 4 Promovam-se as anotações necessárias no tocante a fase executória que seguirá o presente feito, inclusive 
no sistema de dados do TJSP. 5 Int. - ADV: VINICIUS SOUZA DE OLIVEIRA (OAB 338317/SP), RENATO SIDNEI PERICO 
(OAB 117476/SP), SÉRGIO MOREIRA DA SILVA (OAB 200109/SP), ALESSANDRA MARQUES MARTINI (OAB 270825/SP), 
MATHEUS SOUBHIA SANCHES (OAB 344816/SP), RICARDO BOYADJIAN (OAB 338749/SP)

Processo 1000163-24.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO 
PARA OSASCO - UNIFIEO - BRUNA ANGELINA GOES VIEL - Vistos. Intime-se o autor para informar nos autos em cinco dias, 
comprovando documentalmente acerca do estágio atual da carta precatória. Diante da certidão da Serventia (fls. 81), não há 
como aferir a regularidade da citação, uma vez que o seed (fls. 80) foi recebido por pessoa estranha aos autos. Assim, cite-se 
por carta precatória, devendo o autor promover a retirada, instrução e distribuição em cinco dias, comprovando nos autos nos 
cinco dias subsequentes a retirada. Int. Cumpra-se. - ADV: HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP)

Processo 1000495-88.2014.8.26.0405 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL SA BANCO 
MULTIPLO - GIOVANA AZEVEDO DIAS - Vistos. Diante da certidão da Serventia (fls. 85) dando conta do decurso do prazo para 
pagamento do débito, requeira o exeqüente o que de direito, em cinco dias. Decorrido, sem manifestações, arquivem-se. Int. - 
ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 1001854-39.2015.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO 
SA - THIAGO TELLES BATISTA DE SOUZA - Vistos. 1. Cite-se para pagamento em três (03) dias, sob pena de penhora e 
avaliação. Fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o valor do débito. Expeça-se o necessário, constando 
as advertências legais, inclusive a indicação do prazo para oposição de embargos. 2. Autorizo a realização das diligências, se 
necessário for, nos termos do artigo 172 e parágrafos do CPC. 3. Int. - ADV: MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP), 
EZIO PEDRO FULAN (OAB 60393/SP), ANDRE LUIS FULAN (OAB 259958/SP)

Processo 1002031-03.2015.8.26.0405 - Exibição - Liminar - Aparecido Gonçalves da Rita - Banco Bradesco S/A - Vistos. 
Analisando os autos, e, considerando o disposto no CDC em face da relação de consumo, considerando as dificuldades do 
consumidor para acompanhar o processo levando em conta a distância de sua residência em relação ao endereço onde ajuizado 
o processo, agravado pelos custos de locomoção, redistribua-se o presente feito a uma das Varas Cíveis de São José do Rio 
Pardo - São Paulo, com as anotações necessárias. Int. Cumpra-se. - ADV: TIAGO LAZARINI FERNANDES (OAB 273412/SP)

Processo 1002909-59.2014.8.26.0405 - Exibição - Provas - HILARIO ROSSI - Banco Bradesco Cartões S.A. - Vistos. Nos 
termos do artigo 520, inciso VII do CPC, recebo a apelação oferecida pela ré no efeito devolutivo. Intime-se a parte contrária 
para resposta. Decorrido, sem contrarrazões e apresentação de recurso adesivo, e, consertados, subam os autos à Superior 
Instância Seção de Direito Privado, com as anotações de estilo. Int. - ADV: JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP), 
NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA (OAB 104016/SP)

Processo 1004613-10.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Seguro - EDIVAL DOS SANTOS PACHECO - Sul América 
Cia. Nacional de Seguros - Vistos. Fls. 238 - Recebo o rol de testemunha apresentado pelo autor, que comparecerá independente 
de intimação. Anote-se. No mais, aguarde-se a realização da audiência (fls.235). Int. - ADV: TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 
SEIXAS (OAB 182694/SP), WELLINGTON ANTONIO DA SILVA (OAB 190352/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/
SP)

Processo 1005370-04.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - LUANA CRISTINA DA COSTA FAGUNDES 
- Tim Celular S/A - Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
que LUANA CRISTINA DA COSTA FAGUNDES move em face de TIM CELULAR S/A, para: a) condenar a ré a pagar à autora 
a título de danos materiais a quantia de R$1.999,00, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde 
a data do roubo; b) condenar a ré a pagar à autora a título de danos morais à quantia de R$8.000,00, devidamente corrigido e 
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Já se levando a pequena sucumbência da autora, condeno a ré nas 
custas e despesas processuais e nos honorários advocatícios que fixo em 20% do valor total da condenação. P. R. I. (Valor de 
Preparo R$ 212,87) - ADV: ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP), ELIEL DE CARVALHO (OAB 142496/SP)

Processo 1005676-70.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Seguro - Patricia de Cassia Cordeiro Siani - - SAMIRA 
CORDEIRO SIANI - Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. - Manifeste-se o autor em réplica à contestação 
apresentada, no prazo legal. - ADV: ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA (OAB 285676/SP), ANTONIO PENTEADO MENDONÇA 
(OAB 54752/SP)
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Processo 1010439-17.2014.8.26.0405 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - RUDNEY FELICIANO 
GOMES - Tim Celular S/A - Vistos. Analisando os autos, e, em complemento a deliberação de fls. 121, manifeste-se o executado 
acerca da pretensão do exequente em promover o levantamento do valor já depositado nos autos em 48 horas, implicando 
o silêncio em concordância tácita. Int. - ADV: ROSELI FELICIANO GOMES FERREIRA (OAB 337701/SP), ELOISA MARIA 
ANTONIO (OAB 108774/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)

Processo 1010953-67.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Salvador Aleixo - 
BANCO DAYCOVAL S/A - Vistos. Fls. 78/79 - Diante da regularização da representação processual do autor, promovam-se as 
anotações necessárias. Após, intime-se o autor para promover o regular andamento ao feito em cinco dias notadamente ao 
cumprimento da determinação de fls. 38 (comprovar se está ou não em mora), sob pena de extinção considerando o tempo 
transcorrido para as providênicas determinadas. Int. Cumpra-se. - ADV: AGNES EVELISE FUCIDJI (OAB 304861/SP), MARIA 
APARECIDA VISMAR (OAB 250489/SP)

Processo 1011382-34.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - JOSENILDO GOMES DA COSTA - - 
ROSANGELA DE ARAUJO LACERDA COSTA - M&M IMOVEIS E ADMINISTRADORA D BENS LTDA - Manifeste-se o autor 
sobre o retorno negativo da carta de citação encaminhada ao requerido, em cinco dias. - ADV: NANCI RODRIGUES FOGAÇA 
(OAB 213020/SP)

Processo 1013637-62.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - WILSON RODRIGUES DE 
CARMARGO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Vistos. Fls. 96/99 - A emenda apresentada não atende a 
determinação do Juízo, uma vez que o valor da causa deve corresponder ao valor total do contrato celebrado entre as partes, 
bem como o autor deverá encartar as certidão de distribuição de processos cíveis observando o local de sua residência e do 
réu, em cinco dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP)

Processo 1016679-22.2014.8.26.0405 - Procedimento Sumário - DIREITO DO CONSUMIDOR - A.K.A. - E.A.O.F. - Aline 
Kelly de Andrade - Ocorre que o feito não pode e até não deve permanecer paralisado por tempo indeterminado. E, quando o 
regular andamento não depende de impulso oficial, compete ao interessado promovê-lo. Do contrário, justifica-se a extinção. 
A autora não adotando as providências que lhe competiam, inviabilizou o desenvolvimento válido e regular do processo, de 
modo que ele deve ser extinto. Nessa conformidade, declaro extinto o processo nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC. 
Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. PRI. P. R. I. (Valor de Preparo R$ 106,25) - ADV: 
ALINE KELLY DE ANDRADE (OAB 228969/SP)

Processo 1017078-51.2014.8.26.0405 - Exibição - Provas - Tamara Abrão Pina Lopretti - BANCO BRADESCO SA - Vistos. 
Fls. 104/108 - Manifeste-se a autora em cinco dias. Int. - ADV: VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP), LUCIANA RACHEL 
DA SILVA PORTO (OAB 155056/SP)

Processo 1017587-79.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - MOISÉS EUGÊNIO PEREIRA - 
RAMNI ITAMAR LINS DE LIMA - Vistos. Diante da certidão da Serventia (fls.44), intime-se o autor, por carta, para o regular 
andamento do feito em quarenta e oito horas, sob pena de extinção do feito. Int. - ADV: FRANCISCO PEREIRA SOARES (OAB 
100701/SP)

Processo 1018282-33.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ROBERVAL ENCINAS - - 
Carlos Alberto Pereira - AUTO POSTO VERONESES LTDA. - A inicial não é inepta uma vez que o réu não nega que o autor 
tenha abastecido o veículo em seu posto de gasolina. Assim, encontrando-se presentes os requisitos e condições da ação, 
dou o feito por saneado. Fixo os pontos controvertidos da demanda: a) os defeitos ocorridos no veículo do autor ocorreram por 
conta da gasolina abastecida no posto do réu; b) sofreu o autor danos materiais e morais. Para tanto necessário se faz a prova 
pericial. Nomeando o perito HÉLIO CARDOSO, que será intimado para estimar seus honorários em 10 dias. Poderão as partes, 
em cinco dias, indicar assistente-técnico e oferecer quesitos. A prova pericial será suportada pela ré, uma vez que há relação 
de consumo, nos termos do art. 6º do CDC. Concluída a prova pericial, será concedido prazo para oferecimento de memoriais. 
Int. - ADV: RENE LAURIANO DA SILVA (OAB 216667/SP), ALEX AFONSO LOPES RIBEIRO (OAB 150464/SP)

Processo 1018851-34.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - GABRIEL FERREIRA 
SOARES - BANCO PANAMERICANO SA - Vistos. Comprove o autor documentalmente se está ou não em mora, em cinco dias. 
Int. - ADV: EMIKO ENDO (OAB 321406/SP)

Processo 1019103-37.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
SIDNEY PINTO IZIDORO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL 
MULTICARTEIRA - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo autor (fls. 97/112) nos efeitos devolutivo e suspensivo. À parte 
contrária para contra razões no prazo legal. Decorrido, sem contrarrazões e apresentação de recurso adesivo, consertados, 
subam os autos à Superior Instância - Seção de Direito Privado, com as anotações de estilo. Int. - ADV: MARINA FREITAS DE 
ALMEIDA (OAB 341552/SP), ALDA REGINA REVOREDO ROBOREDO (OAB 210716/SP), ACACIO FERNANDES ROBOREDO 
(OAB 89774/SP)

Processo 1019659-39.2014.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - JEFERSON CHAGAS 
TARATA - BANCO ITAUCARD S/A - - LIDERPRIME ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA - Vistos. Em que 
pese, a intempestividade da contestação apresentada pela corré Liderprime atual denominação da empresa Panamericano 
(fls. 189/216) sendo o réu revel. Entretanto, a peça de contestação permanecerá encartada aos autos. Digam as partes em 
cinco (05) dias, sobre as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade e pertinência. Sem prejuízo, digam se tem 
interesse na designação de audiência tentativa de conciliação, no mesmo prazo. Int. - ADV: RICARDO MALACHIAS CICONELO 
(OAB 130857/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP), PERSIA ALMEIDA VIEIRA (OAB 248600/SP), 
TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP)

Processo 1019890-66.2014.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
NILTON PEREIRA DE BARROS - MARIA ROSA NETA - Vistos. Digam as partes em cinco (05) dias, sobre as provas que 
pretendem produzir, justificando a necessidade e pertinência. Sem prejuízo, digam se tem interesse na realização de audiência 
conciliação no mesmo prazo. Int. - ADV: MARIA CUSTODIA FERREIRA (OAB 130977/SP), JAIRO TEIXEIRA (OAB 60054/SP)

Processo 1020467-44.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
LOURIVAL ROSA VIANA - BANCO BRADESCO SA - Vistos. Fls. 124/221 - Ciência ao autor acerca dos documentos apresentados 
pelo réu. Após, tornem para decisão. Int. - ADV: FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP), JADINIEL 
LUIZ DE MAGALHAES (OAB 349145/SP)

Processo 1021662-64.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - SUELI ELIAS 
MANHANI - BANCO ITAUCARD S/A - Vistos. Intime-se a autora para comprovar documentalmente se está adimplente com o 
contrato, bem como para encartar o comprovante de recebimento de proventos (holerite) atualizado com vistas na análise da 
tutela e da justiça gratuita, no prazo de cinco dias. Int. - ADV: VINICIUS BELAVENUTI DIAS (OAB 302953/SP)

Processo 1024725-97.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A - JOAO LUIZ 
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DE ANDRADE NETO - Vistos. Fls. 36/43 - Recebo como emenda a inicial para ficar constando o valor correto da causa. Anote-
se. Defiro a medida liminar, diante da comprovação da constituição do ônus e da mora. Expeça-se mandado para a busca 
e apreensão do bem, depositando-o com o(a) autor(a). Cumprida a liminar, cite-se o(a) réu(ré), que poderá, em quinze (15) 
dias, oferecer contestação. Poderá ainda pagar a integralidade da dívida pendente, em cinco (05) dias, segundo os valores 
apresentados pelo(a) credor(a) fiduciário na petição inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. A contestação 
poderá ser apresentada ainda que o(a) devedor(a) tenha se utilizado desta faculdade do pagamento, caso entenda ter havido 
pagamento a maior e desejar a restituição (Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/04). O(A) autor(a) 
deverá fornecer ao Oficial de Justiça os meios para cumprimento da medida liminar. Autorizo o reforço policial e ordem de 
arrombamento, caso verificada a necessidade pelo Oficial de Justiça. Deixo consignado que a ordem de arrombamento limita-
se ao endereço do(da) réu(ré), não podendo atingir terceiros. Dispõe a Súmula 92 do STJ: ?A terceiro de boa-fé não é oponível 
a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do Veículo automotor. Desta forma, caso o veículo se encontre 
em poder de terceiro, apenas será executada a medida liminar se existir referida anotação, circunstância a ser verificada pelo 
Oficial de Justiça. Autorizo a realização das diligências, se necessário for, nos termos do artigo 172 e parágrafos do CPC. Int. - 
ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP)

Processo 1026319-49.2014.8.26.0405 - Monitória - Cheque - EDICLEIA SILVA PEREIRA - SERGIO ROBERTO ANACLETO 
- Vistos. 1. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado 
pela autora desta ação de Monitória ajuizada por EDICLEIA SILVA PEREIRA em face de SÉRGIO ROBERTO ANACLETO , e 
declaro extinto o processo, nos termos do artigo 267, inciso VIII do CPC. 2. À míngua de interesse recursal declaro transitada 
em julgado esta sentença. 3. PRI e arquivem-se os autos com as anotações de estilo. - ADV: LEILA SILVANA CORDEIRO DE 
ABREU DA ROCHA (OAB 261363/SP)

Processo 1026603-57.2014.8.26.0405 - Prestação de Contas - Exigidas - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO SA - 
ELIANA GAMBELIM XIMENES COSTA - ME - Vistos. Cite-se o réu, por carta precatória, para prestação de contas ou contestar 
no prazo de cinco dias, sob as penas da lei. O autor deverá promover a retirada, instrução e distribuição da precatória em cinco 
dias, comprovando nos autos nos cinco dias subsequentes a retirada. Int. Cumpra-se. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 
139961/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 1026779-36.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Lucas Gabriel Cabral - BRADESCO 
SAÚDE S/A - Vistos. Diante da notícia de que as partes transacionaram amigavelmente (fls.105/107) nesta ação de Procedimento 
Ordinário ajuizada por LUCAS GABRIEL CABRAL em face de BRADESCO SAÚDE S/A, HOMOLOGO por sentença, o acordo 
celebrado pelas partes, nos termos do artigo 269, inciso III, do CPC. À míngua de interesse recursal declaro transitada em julgado 
esta sentença. PRI e arquivem-se os autos até eventual noticia do integral cumprimento do acordo ou regular prosseguimento 
em caso de descumprimento. - ADV: ALESSANDRA MARQUES MARTINI (OAB 270825/SP), FERNANDA AGUIAR AZEVEDO 
(OAB 311581/SP)

Processo 1026803-64.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Seguro - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 
BANCO BRADESCO SA - Manifeste-se o autor em réplica à contestação apresentada, no prazo legal. - ADV: JOSE CARLOS 
GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP), MARCOS JOSE TUCILLO (OAB 154597/SP)

Processo 4006001-28.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO SA 
- SP BRASIL CONSULTORIA EM SEGURANÇA LTDA - Vistos. Fls. 147/220 - Mantenho a decisão agravada pelos próprios 
fundamentos. Promova a Serventia as anotações de estilo em face do Agravo de Instrumento interposto pelo exequente. 
Concedo o prazo de dez (10) dias para o exequente noticiar aos autos se foi atribuído efeito suspensivo ao Agravo. Int. - ADV: 
ANDRE LUIS FULAN (OAB 259958/SP), EZIO PEDRO FULAN (OAB 60393/SP), MATILDE DUARTE GONCALVES (OAB 48519/
SP), EVELYN VILA PEREIRA PIMENTA (OAB 213172/SP)

Processo 4008531-05.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Alienação Fiduciária - FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA 
SIMPLICIO - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Vistos. Em que pese o depósito dos honorários periciais, o Banco 
deverá encartar aos autos os documentos postulados pelo perito em dez dias, com vistas na realização da perícia. Int. - ADV: 
FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), KATIA ARAUJO DE ALMEIDA (OAB 252894/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 
258368/SP)

Processo 4013254-67.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - GERALDO 
JOSÉ PINTO - M.A. NSAIF - Nome Fantasia Ouroverde Interiores - - Marel Industria de Imóveis SA - Sr. Autor, valor para 
publicação do edital no D.J.E.: R$ 186,60 (1.244 caracteres). - ADV: BÁRBARA PRISCILA ANACLETO TEIXEIRA (OAB 60004/
PR), WALMOR DE ARAUJO BAVAROTI (OAB 297903/SP), SERGIO BIENTINEZ MIRÓ (OAB 53371/PR)

Processo 4015983-66.2013.8.26.0405 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - SANTANDER 
LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - ADAO HILARIO FILHO - Vistos. Fls. 111 - Primeiramente, nos termos do 
provimento CG nº 27/2014 art. 1025, promova o autor o recolhimento das custas das diligências do Oficial de Justiça em 48 
horas. Sobrevindo o recolhimento, expeça-se o necessário. Int. Cumpra-se. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 
94243/SP), JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP)

Processo 4016248-68.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Seguro - LUIZ HENRIQUE XAVIER CERQUEIRA - 
Bradesco Vida e Previdencia S/A - Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 
SECURITÁRIA/PARCIAL que LUIZ HENRIQUE XAVIER CERQUEIRA move contra BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. 
Por conseguinte, condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor 
da causa, executáveis caso haja reversão da situação econômica do autor, em cinco anos. P.R.I. P. R. I. (Valor de Preparo R$ 
241,58) - ADV: LUCIMAR JOSÉ DE ARAUJO (OAB 319911/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA 
SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP)

Processo 4020627-52.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO SA - 
POLITAB INDÚSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PLASTICOS LTDA - - Sergio Augusto de Oliveira - - ROGERIO DE 
SOUSA PACHECO - Vistos. Intime-se o agravante para informar nos autos comprovando documentalmente acerca do efeito 
concedido ao agravo em cinco dias. Int. - ADV: LUANA MARTINS (OAB 254333/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 
221386/SP), ANDRÉ ALBA PEREZ (OAB 254855/SP)

Processo 4023013-55.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PECUNIA S/A - LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS - Vistos. Diante da certidão da Serventia (fls.76), intime-se o autor, por 
carta, para o regular andamento do feito em quarenta e oito horas, sob pena de revogação da liminar e extinção do feito. Int. - 
ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), 
CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP)
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7ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO WILSON LISBOA RIBEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NÍVEA MARIA PAES BRONZATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0063/2015

Processo 0000685-34.2015.8.26.0405 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1117853-19.2014.8.26.0100 - 16ª VARA CIVEL 
DA COMARCA DA CAPITAL SP) - AAH ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA - CARTA PREC REMETIDA PARA CENTRAL 
MANDADOS - ADV: VALTER RAIMUNDO DA COSTA JUNIOR (OAB 108337/SP)

Processo 0002222-41.2010.8.26.0405 (405.01.2010.002222) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Concurso de Credores - Ts Shara Tecnologia de Sistemas Ltda - Bell Computer 
Industria, Comercio, Importacao e Exportacao de Informatica Ltda - Vistos. Salvo melhor juízo, por ocasião da vinda aos autos 
da notícia acerca da existência de um ônibus utilizado pela falida para transporte de seus funcionários bem como da apreciação 
do requerimento para a sua arrecadação e alienação, não se tinha a comprovação do tipo de negócio jurídico realizado para a 
obtenção de tal veículo. Tal fato só veio a ocorrer posteriormente, com a juntada do documento de fls. 435. Assim, considerando 
tratar-se de contrato de arrendamento mercantil (ou leasing), imprescindível se mostra a oitiva da empresa BRADESCO 
LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTILa fim de que manifeste seu interesse no recolhimento do bem ou a habilitação do 
seu crédito, antes de ser apreciado o requerimento de fls. 428. Para tanto a serventia deverá expedir mandado a ser cumprido 
no endereço declinado às fls. 435. Intime-se. - ADV: DENISE RODRIGUES (OAB 251214/SP), TEREZINHA FERNANDES DE 
OLIVEIRA (OAB 231351/SP), PAULO EDUARDO AKIYAMA (OAB 154446/SP), MARIO CESAR BONFA (OAB 108647/SP)

Processo 0002284-08.2015.8.26.0405 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0027582-68.2011.8.26.0590 - 1ª VARA 
CIVEL DA COMARCA DE SAO VICENTE) - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S A - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2015/004032-0 dirigi-me 
a Cidade de Deus - Bradesco e DEIXEI DE INTIMAR o requerente, pois o mesmo não esta localizado no Bradesco conforme 
informou a Drª Heloá Morais Vieira representante do Bradesco, conforme se apresentou. Devolvo o presente mandado para fins 
de direito. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 09 de fevereiro de 2015. MANIFESTE-SE O AUTOR SOBRE A CERTIDÃO 
SUPRA EM CINCO DIAS E FORNEÇA NOVO ENDEREÇO - ADV: CARLOS GONÇALVES JUNIOR (OAB 183311/SP)

Processo 0003332-02.2015.8.26.0405 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0000300-52.2014.8.26.0169 - VARA UNICA 
DA COMARCA DE DUARTINA SP) - BANCO FIBRA S/A - JOSE CASSIO DE BARROS PEREIRA - Fls. 03. Providencie o autor, 
EM 05 DIAS, O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA CARTA PRECATÓRIA NO VALOR DE 10 UFESP’s NA GUA DARE, CÓDIGO 
233-1 E O RECOLHIMENTO DAS DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 63,75. - ADV: MARCUS VINICIUS 
GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP), JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA SANCHES (OAB 220568/SP)

Processo 0005106-53.2004.8.26.0405 (405.01.2004.005106) - Cumprimento de sentença - Cheque - Herlon Rosa dos 
Santos - Welton Mendes dos Santos - Vistos. Expeça-se novo mandado. Intime-se. OBS. A OFICIAL DE JUSTIÇA DESIGNADA 
PARA A DILIGÊNCIA É A OFICIAL CONCEIÇÃO APARECIDA DOMINGOS LUZ. - ADV: HELTON NEY SILVA BRENES (OAB 
200830/SP)

Processo 0008535-23.2007.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Eletropaulo 
Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo S A - Autos nº 290/07 Vistos. Fls. 355/263: apresente a credora em cinco dias, ficha de 
breve relato da Jucesp. Intime-se. - ADV: ROBERTO KAISSERLIAN MARMO (OAB 34352/SP), ROBERTO POLI RAYEL FILHO 
(OAB 153299/SP), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS (OAB 146105/SP)

Processo 0009449-44.1994.8.26.0405 (405.01.1994.009449) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Recuperação judicial e Falência - Mathias Engenharia e Construcoes Ltda - 
Vistos. Tornem os autos ao contador a fim de que seja deduzido do montante da massa a importância de R$ 13. 350,04 (treze 
mil, trezentos e cinquenta reais e quatro centavos), que deverá ser restituída aos autos da ação que tramitou perante a Comarca 
do Rio de Janeiro pelo Síndico, no prazo de quinze dias. O mesmo contador ainda deverá se manifestar acerca da impugnação 
apresentada às fls. 13.494. Com os novos cálculos e esclarecimentos, digam as partes, o Síndico e o Ministério Público. Intime-
se. (obs.: 1. ciência à todos os envolvidos sobre os esclarecimentos do contador, fls 13505/13522; 2. Esta decisão data de 
11/07/14, olvidada de publicação qdo do retorno dos autos do contador) - ADVS.: ALEXANDRE CARDOSO JUNIOR, 139.551; 
GIOVANNI GUIDA 160.392; ALVARO APARECIDO DEZOTO, 66.482 - ANA MARIA FERREIRA DA CUNHA WESTMANN, 44.683 
, ANDREA DE MORAES PASSOS CORSI, 108.492 - ANGELA CARDOSO PEREIRA, 127.989 - ANTENOR BAPTISTA, 49.004 
- ANTONIO BEVILAQUA, 139.333 - ANTONIO CARLOS FERRIGATO, 46.954 - CARLOS ALBERTO BARSOTTI, 102.898 - 
CARLOS ALBERTO DO PRADO, 86.781 - CARLOS CYRILO NETO, 11.706 - CARLOS LEDUAR DE MENDONÇA LOPES, 
87.788 - CARLOS LEDUAR LOPES, 17.757 - CARLOS RAIMUNDO DA SILVA - OAB Nº 94.154 - CESAR CADENA DEL PORTO, 
85.152 - CESAR GOMES CALILLE, 115.863-D - CHISTIANNE GONZAGA DE SANTA, 2.729-P - CLAUDEMIR LORENA, 126.990 
- CLAUDEMIR LORENA, 126.990 - CLAUDIO ROBERTO GOMES DE ÁVILA, 40.083 - CLEODILSON LUIZ SFORSIN, 64.978 - 
CLEOLI PAIVA SILVA, 107.640 - CLEONICE APARECIDA DE CARVALHO, 12.898 - CLÓVIS CERCA, 25.046 - DANIEL MARTINS 
BOULOS, 76306-E, - DARCIO MENDONÇA FALCÃO, 112.343 - DOUGLAS GONÇALVES REAL, 114.640.- DUARTE VAZ 
PACHECO DE CASTRO JÚNIOR,17.127 - ELIANE SILVA ALBUQUERQUE, 78.147 - ELISABETE DA SILVA SANTANA, 128.798. 
- EUNEIDE PEREIRA DE SOUZA, 51.887 - FÁTIMA SATIKOABE, 115.751 - FLÁVIO DO AMARAL SAMPAIO DÓRIA, 124.893 
- FLÁVIO SAMPAIO DÓRIA, 84.697 - FRANCISCA MARLENE ARARUNA SANTIAGO, 61.054 - HELENA ARAÚJO SANTOS, 
98.930 - HERBET MOREIRA COUTO, 119.783-B - HISAKO YAMAMOTO, 62.083 - IRONDE PEREIRA CARDOSO, 112.639-A 
- JOÃO ALVES MEIRA NETO, 102.384 - JOÃO TEIXEIRA GRANDE, 23.357 - JOICE RUIZ, 126.769 - JOSÉ IGNÁCIO, 41.492 - 
JOSE TADASHI - 82.897 - JOSUÉ LUIZ GAETA, 12.416 - JOSÉ LUIZ BUCH, 21.938 - JUVENAL ANTONIO DA COSTA, 94.719 
- KATSUMI SANDA, 8760 - LÚCIA MARIA GOULART VIEIRA, 69.480 - LUCIANO NERY FERREIRA, 57.959-E, - LUCIENE 
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KUCAS DE ALMEIDA, 139.479 - LUIS HENRIQUE DA SILVA. 105374, - LUIZ ANTONIO BARBOSA FRANCO, 39.827 - LUIZ 
ANTONIO BARBOSA FRANCO, 39.827 - LUIZ BERNARDINO PETRACIOLI, 32.982 - LUIZ COLTURATO PASSOS, 9.569 - 
LUIZ DE FRANÇA RIBEIRO, 6094 - MANOEL DA SILVA SENA, 10.356 - MARCELO ALVARO PEREIRA, 95.655 - MARCELO 
QUENTAL, 105.107 - MARCIA DOS SANTOS, 115.199 - MARCIO DE OLIVEIRA SANTOS, 19.194 - MARCOS HENRIQUE 
GOMES PINTO, 45476 - MARIA DE LOURDES P. CAMPOS FERREIRA, 72.736 - MARIA LUCILIA RIBEIRO PITTA COELHO, 
53.895 - MARIA SILVIA DE OLIVEIRA, 90.784 - MARIO ROBERTO MORAES, 22.905 - MARITON SILVA LIMA, 17.879 - NOEMIA 
MARIA DE LACERDA SCHUTZ, 122124-A - ORLANDO LUCAS TEIXEIRA, 54.241 - OSWALDO MONTEIRO RAMOS, 14.878 
- PATRÍCIA CURTALE, 127.211 - PAULO ISAMU KENJO, 94.185 - RENATO DE LUIZI JÚNIOR, 52.901 - RENATO GAETA 
NAZAR, 49.680-F - RICARDO LUIZ NATALE DE SOUZA, 45.318 - ROBSON MAFFUS MINA,73.838 - RODERLEI CORREA, 
107.334 - ROGÉRIO BORGES, 97.335 - RUBENS RONALDO PEDROSO, 122.737 - SELMA CONCEIÇÃO BISPO INOSTROSA, 
80.383 - SELMA DA CONCEIÇÃO BISPO INOSTROSA, 80.383 - SIDNEI GARCIA DIAZ, 97.089 - SIMONE A. GASTALDELLO, 
66.553 - SIMONE A. GASTALDELLO, 66.553 - TAKAAKI SAKAMOTO, 22.185 - TATSUE SATOH PACHECO DE CASTRO, 
16.138 - TELMA CRISTINA LIMA OLIVEIRA, 7.990 - TELMA UCHOA VIEIRA, 83.309 - TOMAS BUSNARDO RAMADAN, 
76.310-E - VALDEVINO PEDRO VANAZZI, 9099 - VASCO VIVARELLI, 14.869 - VICENTE ROMANO SOBINHO, 83.338 - WADIH 
HELÚ, 8.273 - WALDIR VIEIRA DE CAMPOS HELÚ, 43.388 - E WILLIAM LIMA CABRAL - SINDICO - OAB N. 56.263. JORGE 
ROBERTO GARCIA - OAB N. 109.425, CELSO DE MOURA- OAB Nº 90.860, SADI BONATTO - OAB Nº 10.011, PEDRO SÉRGIO 
NABARRETE - OAB Nº 102.330; JULIANA DE CÁSSIA TEBAR - OAB Nº 133.982. SILVANA DIAS - OAB Nº 114.701 E DAISY 
MESALIRA - OAB Nº 82.577 E KOZO DENDA - OAB Nº 27.096.- FÁBIO SAMMARCO ANTUNES - OAB Nº 140.457, CELSO DE 
MOURA - OAB Nº 90.860-A, JOSE ALVES FREIRE SOBRINHO - OAB Nº 100616 E ROBSON MAFFUS MINA - OAB Nº 73.838 
- SIMONE A. GASTALDELLO - OAB Nº 66.553., E GLAUCIA MARIA LAULETTA FRASCINO - OAB Nº 113.570 , CAROLINA DE 
ALMEIDA RODRIGUES - OAB Nº 161.993, E ANTONIO RAMPAZZO - OAB Nº 26.462, E MARCELO SALLES ANNUNZIATA 
- OAB Nº 130.599..- WALTER ROSA DE OLIVEIRA - OAB Nº 37.332 E LEANDRO R.R. FIGUEIRA DE OLIVEIRA - OAB Nº 
163.275.; JOÃO ALVES MEIRA NETO 102.387; DENISE S. CONTRI JUSTO 92.345; FERNANDO PEDROSO BARROS 154.719; 
MOACYR AUGUSTO JUNQUEIRA NETO 59.274; MARISA MOURA SALES 59.463; ELCIO AILTON REBELO 94.787; MARCOS 
ALBERTO SANTANNA BITELLI 87.292; THIAGO MENDES LADEIRA 154.633; LUIS PAULO TURCO 122.300; MARIA PAOLA 
SANGUILIANO 153.904; GIOVANNI GUIDA 160.392; GUILHERME ANTIBAS ATIK 153.240; CLAUDIO MARCOS KYRILLOS 
133.987; EDUARDO TORRES FONTE 121.053; MARCELO VIEL 95.822; DENISE LAURIA VIEL 105.462; RENATO LAPORTA 
DELPHINO 220.765; ALBERTO CARLOS SOUTO 110.308; ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN 168.804; EDUARDO 
SUDAIA TEIXEIRA 196.652; PAULA PEREIRA PIRES 8.448/BA; AIRTON SUDBRACK 7892-B/SC; SONIA LILA TIÓ SUDBRACK 
24.385/SC; SHEILA PERRICONE 95.834; RENATO VIDAL DE LIMA 235.460; ALEXANDRE AUGUSTO FIORI DE TELLA 126.070; 
PEDRO IVAN NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE 46.453; PAULO MARCOS DE OLIVEIRA 93.075; HERMANO DE VILLEMAR 
AMARAL 109.098-A; JUAN MIGUEL CASTILHO JUNIOR 234.670; ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN 168.804; LUISA 
ROSANA VARONE 101.021; MICHELE LIMA DE PAIXÃO SANTO 303.778; MAURO CARAMICO 111.110; ANDREA TEIXEIRA 
PINHO RIBEIRO 200.557; VANESSA COSTAMILAN SANDRONI 297.681; RAFAEL SUZUKI MIYAMOTO 314.874; JOÃO PAULO 
DOMINGUEZ OLIVEIRA 168.210; WALDIR VIEIRA DE CAMPOS HELU 43.338.

Processo 0011648-09.2012.8.26.0405 (405.01.2012.011648) - Execução de Título Extrajudicial - Seguro - Mapfre Vera 
Cruz Seguradora S/A - V & F Cargas Aereas Ltda - Fls. 211. Providencie a exequente,EM 05 DIAS, O RECOLHIMENTO DAS 
DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 63,75. - ADV: MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), FLAVIO 
OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 0012562-10.2011.8.26.0405 (405.01.2011.012562) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Manoel 
Francisco Teruel Campos - Primeiramento recolha o autor a taxa referrente A PESQUISA EM CINCO DIAS - ADV: MARIA 
ROSEMEIRE CRAID (OAB 130979/SP), CHARLES RICARDO ROCCO (OAB 125955/SP)

Processo 0017330-71.2014.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - LOURIVAL PEREIRA DA 
SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Fls. 116. Providencie o autor, EM 05 DIAS, A RETIRADA DO 
RAIO-X QUE ENCONTRA-SE NA CONTRACAPA DOS AUTOS. - ADV: DEMETRIO MUSCIANO (OAB 135285/SP)

Processo 0022859-33.1998.8.26.0405 (405.01.1998.022859) - Execução de Título Extrajudicial - Maria Tereza Prieto 
Aparicio - AUTOS DESARQUIVADOS POR 30 DIAS, DECORRIDOS SEM MANIFESTAÇÃO RETORNAÇÃO AO ARQUIVO - 
ADV: PATRICIA GONCALVES (OAB 148232/SP)

Processo 0023138-62.2011.8.26.0405 (405.01.2011.023138) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de 
Crédito - Itau Unibanco S/A - Dirce de Souza Oliveira Me e outro - Fls. 168. Manifeste-se o exequente, EM 05 DIAS, SOBRE O 
PROSSEGUMENTO DA EXECUÇÃO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. - ADV: MARCOS ZUQUIM (OAB 81498/SP)

Processo 0023928-12.2012.8.26.0405 (405.01.2012.023928) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Carrefour Comercio 
e Industria Ltda - AUTOR CARREFOUR RETIRAR MANDADO DE LEVANTAMENTO DO VALOR DADO EM CAUÇÃO - ADV: 
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES (OAB 244463/SP), MARIA CAROLINA MARTINS DA COSTA (OAB 246588/SP)

Processo 0024003-51.2012.8.26.0405 (405.01.2012.024003) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Ivo 
Evangelhista - Autos nº 1006/12 Vistos. Aguarde-se no arquivo eventual provocação do interessado. Intime-se. - ADV: ARLINDO 
MAIA DE OLIVEIRA (OAB 232492/SP)

Processo 0024105-83.2006.8.26.0405 (apensado ao processo 0019850-82.2006.8.26) (405.01.2006.024105) - Procedimento 
Ordinário - Contratos Bancários - Imballaggio Distribuidora de Acessorios de Moda Ltda e outro - Banco Itau S/A - Autos nº 838/06 
Vistos. Considerando-se que não foi concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento de fls. 767/792, concedo o prazo 
de cinco dias, a fim de que o Banco Itaú S.A. providencie a juntada aos autos dos documentos solicitados pelo perito. Intime-
se. - ADV: ALICE DOMINGOS ESTEVES (OAB 37750/SP), JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO (OAB 16955/SP), MARCELO 
TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), JOSE DE PAULA MONTEIRO 
NETO (OAB 29443/SP), MARCIAL BARRETO CASABONA (OAB 26364/SP), MARCIA APARECIDA FELIPE (OAB 90580/SP)

Processo 0025336-09.2010.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Eletropaulo Metropolitana 
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Eletricidade de São Paulo S.a. - Sidnei Aparecido Neivas - Vistos. Fls. 488/489.: Defiro as pesquisas perante o sistema RENAJUD 
mediante o recolhimento da taxa. Expeça-se ofício ao IIRGD. Intime-se. - ADV: ROSSI REGIS RODRIGUES DOS PASSOS 
(OAB 209993/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO (OAB 20047/SP), BENEDICTO CELSO BENICIO JUNIOR (OAB 131896/SP)

Processo 0030093-75.2012.8.26.0405 (405.01.2012.030093) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
Bradesco S/A - providencie o autor a retirada do edital em cinco dias e comprove sua publicação - ADV: FABIO ABRUNHOSA 
CEZAR (OAB 248481/SP), MARINA VESSONI LABATE (OAB 285354/SP)

Processo 0034108-24.2011.8.26.0405 (405.01.2011.034108) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Maria Araujo Santana - 
Vistos. Expeça-se aditamento do mandado de registro de fls. 178, constando conforme nota de devolução do Oficial de Registro 
de Imóveis e Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Osasco às (fls. 185), bem como conste que a usucapienda é beneficiária 
da justiça gratuita. Outrossim, providencie a Serventia a extração das cópias e autenticação do juízo. Intime-se. Providencie o 
autor a retirada do aditamento do mandado em cinco dias - ADV: ALEXANDRA GASPAR DE SOUZA (OAB 222436/SP), RUY DA 
SILVA VARALLO (OAB 295593/SP)

Processo 0034108-24.2011.8.26.0405 (405.01.2011.034108) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Maria Araujo Santana - 
Expeça-se aditamento do mandado de registro de fls. 178, constando conforme nota de devolução do Oficial de Registro de 
Imóveis e Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Osasco às (fls. 185), bem como conste que a usucapienda é beneficiária 
da justiça gratuita. Outrossim, providencie a Serventia a extração das cópias e autenticação do juízo. Intime-se. E PROVIDENCIE 
O AUTOR A RETIRADA DO ADITAMENTO DO MANDADO EM CINCO DIAS - ADV: RUY DA SILVA VARALLO (OAB 295593/SP), 
ALEXANDRA GASPAR DE SOUZA (OAB 222436/SP)

Processo 0034169-50.2009.8.26.0405 (405.01.2009.034169) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Katuyuki Yamaguchi 
e outros - Cosan Lubrificantes Especialidades S/A e outros - Autos nº 1476/09 Vistos. Fls. 2416/2430: ciência. Anote-se a 
interposição do agravo de instrumento. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos cujo desacerto não me 
convence. Intime-se. - ADV: HAROLDO VENTURA BARAUNA JUNIOR (OAB 150822/SP), DANIELA CAROLINA DA COSTA 
E SILVA (OAB 281596/SP), ANDRE AZEVEDO KAGEYAMA (OAB 277160/SP), RICARDO VICK FERNANDES GOMES (OAB 
246806/SP), MAURO SCHEER LUIS (OAB 211264/SP), LUIZ ANTONIO FERRARI NETO (OAB 199431/SP), ELIAS MARQUES 
DE MEDEIROS NETO (OAB 196655/SP)

Processo 0036003-59.2007.8.26.0405 (405.01.2007.036003) - Procedimento Ordinário - Carrefour Comercio e Industria Ltda 
- Ds Distribuidora de Brinquedos e Utilidades Domesticas Ltda - - Banco Nossa Caixa S A - FICA O PROCURADOR DO BANCO 
DO BRASIL ABAIXO IDENTIFICADO A APRESENTAR O NÚMERO DE SEU CPF PESSOAL, SEM O QUAL NÃO PODEMOS 
EXPEDIR O MANDADO DE LEVANTAMENTO EM SEU NOME - ADV: JORGE FRANCISCO DE SENA FILHO (OAB 250680/SP)

Processo 0042110-17.2010.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade 
de Bens - Joao Gabriel Pedro - Marli Pereira de Oliveira - Fls. 271. Manifeste-se o exequente, EM 05 DIAS, SOBRE O 
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO. - ADV: LEILA VIEIRA (OAB 137691/SP)

Processo 0050471-28.2007.8.26.0405 (405.01.2007.050471) - Cumprimento de sentença - Banco Bmd S A Em Liquidacao 
Extrajudicial - Julio Cesar dos Santos e outro - Autos nº 2090/07 Vistos. Fls. 266/269: defiro a expedição dos ofícios requeridos 
a fim de que referidas instituições financeiras realizem eventuais bloqueios e transferências para conta judicial vinculada a 
este Juízo de valores existentes em fundos de investimentos ou planos de previdência em nome dosa devedores, conforme 
requerido. Sem prejuízo, defiro também a realização das pesquisas requeridas perante os órgãos Infojud e Renajud. Intime-se. 
- ADV: MARELIZA JORGE LUNA (OAB 304422/SP), LEANDRO DE FREITAS (OAB 249206/SP), RENATA DE LARA RIBEIRO 
BUCCI (OAB 224034/SP)

Processo 0051739-44.2012.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Maria Sao 
Pedro Cardoso dos Santos - Lourdes Rodrigues da Rocha Me - Fls. 189. Manifeste-se a exequente, EM 05 DIAS, SOBRE O 
BLOQUEIO JUDICIAL VIA BACENJUD DE FLS. 186/188 NO VALOR DE R$ 2.460,64. - ADV: JOSIANE XAVIER VIEIRA ROCHA 
(OAB 264944/SP), ADRIANA DE ALMEIDA NOVAES SOUZA (OAB 265955/SP)

Processo 0056463-96.2009.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Laercio Caputo 
e outros - Toca do Tatu Restaurante e Lanchonete Me - Vistos. Frente aos esclarecimentos prestados às fls. 353 e seguintes, 
principalmente com a juntada dos termos do acordo homologado pela E. Sexta Vara Cível local, defiro o requerimento formulado. 
Intime-se a parte contrária a dar cumprimento às obrigações mencionadas, efetuando o pagamento da importância de R$ 
2.251,27 no prazo de quinze dias, sob pena de multa de dez por cento. Intime-se. PROVIDENCIE O AUTOR O RECOLHIMENTO 
DAS DILIGENCIAS DE OFICIAL DE JKUSTIÇA EM CINCO DIAS NO VALOR DE R63,75 - ADV: JESSE DE AGUIAR FOGACA 
(OAB 96139/SP), LAURO VIEIRA GOMES JUNIOR (OAB 117069/SP)

Processo 0058642-32.2011.8.26.0405 (processo principal 0030298-17.2006.8.26) (405.01.2006.030298/1) - Cumprimento 
de sentença - Irene da Silva Barbosa - Movimento Habitacional Casa para Todos - Autos nº 1057/06 Vistos. Com o cálculo 
atualizado do débito, defiro o requerimento de fls. 253/262. Após, expeça-se mandado de penhora no rosto dos autos nº 2293/99, 
observadas as formalidades legais. Sem prejuízo, esclareça a credora qual arrematação se refere, como mencionado às fls. 
254. Intime-se. - ADV: TEREZINHA BRITO SEPULVEDA (OAB 139064/SP), JAIME ANTONIO MARTINS (OAB 109574/SP), 
CARLA BATISTA BARALHAS (OAB 204249/SP)

Processo 0058980-69.2012.8.26.0405 (405.01.2012.058980) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Francisca Rosa dos 
Santos e outro - fls. 128. Promova a autora, EM 05 DIAS, O ANDAMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO À NÃO CITAÇÃO ATÉ A 
PRESENTE DATA DE JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS. - ADV: CLEONICE DA SILVA DIAS (OAB 138599/SP), JOSE CANDIDO 
MEDINA (OAB 129121/SP), PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/SP)

Processo 0062349-71.2012.8.26.0405 (processo principal 0045479-82.2011.8.26) (405.01.2011.045479/1) - Cumprimento 
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de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Hsbc Bank Brasil S/A Banco Multiplo - Manifeste-se credor, no prazo de 
cinco dias, sobre o prosseguimento da execução, pena de arquivamento do processo. - ADV: MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 
98089/SP), FABIO ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP)

Processo 3017262-07.2013.8.26.0405 (processo principal 0019706-06.2009.8.26) - Cumprimento de sentença - Prestação 
de Serviços - Alan Rodrigo Vaguetti Hernandes - Autos nº 881/09 Vistos. Dou por penhorado os valores depositados às fls. 282, 
320 e 325. Intime-se a devedora através de seu patrono e pela imprensa para, querendo, oferecer defesa. Decorrido o prazo 
e sem manifestação, defiro a expedição de mandado de levantamento em favor do credor. Intime-se. - ADV: JOÃO MANOEL 
HERNANDES (OAB 242210/SP), AMELIA FRANCISCA DA MOTTA FRANCO (OAB 100999/SP)

Processo 3018317-90.2013.8.26.0405 (processo principal 0039890-75.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - Despesas 
Condominiais - Condominio Edifico Monte Carlo - Manoel Cardoso e outro - Fls. 105. Manifeste-se o exequente, EM 05 DIAS, 
SOBRE AS CARTAS DE INTIMAÇÃO DEVOLVIDAS NEGATIVAS. - ADV: ALEXANDRE DUMAS (OAB 157159/SP), ARTHUR 
CHIZZOLINI (OAB 302832/SP)

Processo 3034763-71.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Ed Carlos Francisco de Carvalho 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - manifestem-se autor e réu sobre o laudo pericial asa fls. 235/244 em 
cinco dias - ADV: EDUARDO HARUO MENDES YAMAGUCHI (OAB 184650/SP), DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA TROMPS 
(OAB 277863/SP), LEANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA TROMPS (OAB 300804/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO WILSON LISBOA RIBEIRO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NÍVEA MARIA PAES BRONZATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0064/2015
Processo 1000302-73.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A. - 

Manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR 
(OAB 79797/SP), VANESSA DIAS DE OLIVEIRA (OAB 297983/SP)

Processo 1000614-15.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Propriedade - SILVANA MARQUES DA SILVA e outro - 
Vistos. Recebo a petição de fls. 49/50 como aditamento da inicial. Providencie a Serventia a alteração do valor da causa e a 
inclusão de Alverino José dos Reis no pólo ativo da ação. Defiro aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita. 
Emendem os autores uma vez mais a inicial a fim de incluir no pólo passivo da ação os titulares do domínio, ou seja, aqueles 
cujos nomes constam da matrícula do imóvel objeto da ação. A seguir, tornem conclusos para nova deliberação. Intime-se. - 
ADV: MICHELE BONILHA DA CONCEIÇÃO ANDRADE

Processo 1000718-07.2015.8.26.0405 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - MD CARIMBOS COMERCIO 
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Vistos. Fls. 31: defiro. Intime-se. - ADV: MARIA APARECIDA LIMA NUNES (OAB 158414/SP)

Processo 1001152-30.2014.8.26.0405 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - SANTANDER 
LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - Ciência da publicação do edital no D.J.E. Comprove o autor, em cinco dias, a 
publicação do edital por duas vezes em jornal local de grande circulação. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 1001670-83.2015.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - CopolFood Comércio de Produtos 
Alimentícios Ltda - Cite-se o executado para: Pagamento do débito em três dias, sob pena de penhora e avaliação. Fixo os 
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do débito com a ressalva de que, se houver pagamento no prazo, 
haverá redução pela metade da verba honorária estipulada. Não efetuado o pagamento no prazo supra, proceda-se a penhora 
e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação integral do débito ou,no prazo de 15 (quinze dias), oferecerem 
embargos, independentemente de penhora, depósito ou caução, cujo prazo começará a fluir a partir da juntada do mandado aos 
autos (artigos 736 e 738 do CPC de acordo com redação que lhes deu a Lei 11.382, de 06 de dezembro de 2006).Cientifique-se, 
ainda, a devedora de que, no prazo para embargos, poderá, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito 
de 30% do valor em execução, requerer seja admitido o pagamento do restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1% ao mês (artigo 745-A e § 1º e 2º do CPC). Autorizo a realização das diligências do Oficial 
de Justiça, se necessário for, nos termos do artigo 172, § 2º, do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. P. e int. - ADV: PEDRO PAULO BARBIERI BEDRAN DE CASTRO (OAB 200269/
SP)

Processo 1001810-20.2015.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
KAMEL AYOUB NASSRALLAH - Vistos. Cite-se para, no prazo de quinze dias, contestar a ação ou purgar a mora, sob pena 
de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigo 285, do CPC), cientificando-se eventuais 
sublocatários e ocupantes do imóvel. Para o caso de purgação da mora, fixo os honorários de advogado em 10% do valor do 
débito. Autorizo a realização das diligências do Oficial de Justiça, se necessário for, nos termos do artigo 172, § 2º do CPC. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. P. e Int. - ADV: LEILA 
ROSANA DE JESUS (OAB 96549/SP)

Processo 1001822-34.2015.8.26.0405 - Monitória - Cheque - raimundo vicente de souza - Vistos. Providencie o autor, no 
prazo de dez dias, a digitalização do verso da cártula. Intime-se. - ADV: JESSE DE AGUIAR FOGACA (OAB 96139/SP)

Processo 1001827-56.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Conjunto Residencial São 
Cristóvão - Vistos. Apensem-se a estes autos a ação cautelar de nº 1025014-30.2014. Providencie o autor, no prazo de cinco 
dias, o recolhimento da taxa do correio para a remessa da carta de citação. A seguir, cite-se para os atos e termos da ação 
e, para, no prazo de 15 dias, contestar o pedido, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial (artigo 285 do CPC), expedindo-se carta AR digital. Intime-se. - ADV: JOÃO HENRIQUE RIBEIRO REZENDE (OAB 
230870/SP)

Processo 1002063-08.2015.8.26.0405 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - EDNA DOS SANTOS NUNES 
- Vistos. Concedo à embargante os benefícios da gratuidade processual. Recebo os embargos com suspensão parcial da 
execução, no que toca à metade do imóvel, assegurada à embargante, por força de decisão de mérito proferida nos autos da 
ação de reconhecimento de sociedade de fato. Cite-se o embargado para os termos da presente ação, bem como intime-se-o de 
que terá o prazo de dez dias para se defender. Certifique-se o teor desta decisão nos autos principais. Intime-se. - ADV: MARIA 
LUCILA MELARAGNO MONTEIRO (OAB 77227/SP), JANETE FESTI RODRIGUES GONÇALVES (OAB 313441/SP)
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Processo 1002063-08.2015.8.26.0405 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - EDNA DOS SANTOS NUNES 
- Banco ABN Amro Real S/A - Por este ato, fica o embargante citado pela imprensa oficial e por seus procuradores para em 
dez dias oferecer defesa. - ADV: MARIA LUCILA MELARAGNO MONTEIRO (OAB 77227/SP), JANETE FESTI RODRIGUES 
GONÇALVES (OAB 313441/SP)

Processo 1002282-21.2015.8.26.0405 - Cautelar Inominada - DIREITO CIVIL - JBP Embalagens, Industria, Comercio, 
Transporte, Importação e Exportação Ltda - Vistos. A requerente fez prova, satisfatória para o presente momento, no sentido 
de ser locatária de imóvel comercial situado às margens da Rodovia Anhanguera, cujo acesso de veículo foi, recentemente, 
bloqueado por ação da concessionária requerida. Tais requisitos mostram-se mais do que suficientes para o deferimento da 
cautela pleiteada, pois encontram-se presentes a fumaça do bom direito (que reside na possibilidade de fazer uso de servidão 
de passagem) e ainda a urgência na adoção da medida pois, do contrário, inviabilizada, ou prejudicado estará o exercício de 
suas atividades profissionais. Assim, DEFIRO A CAUTELA pleiteada a fim de que a ré providencie o desbloqueio do acesso ao 
imóvel locado pela autora no prazo de 48 horas a contar do recebimento da intimação, pena de multa diária da ordem de R$ 
10.000,00 (dez mil reais). Efetivada a medida, cite-se. Oficie-se. Intime-se. - ADV: ARIANE FERREIRA JESUS (OAB 316647/
SP)

Processo 1002736-43.2015.8.26.0100 - Exibição - Liminar - DANILO APARECIDO DA SILVA GEENEN - Vistos. Defiro os 
benefícios da justiça gratuita. Cite-se o requerido para, no prazo de cinco dias exibir os documentos referidos na petição inicial 
ou contestar a ação, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Expeça-se carta. - 
ADV: GUSTAVO CAROPRESO SOARES DE OLIVEIRA (OAB 328186/SP)

Processo 1002838-57.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL SA 
BANCO MULTIPLO - Manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento. - ADV: PAULO 
SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 1002915-89.2014.8.26.0462 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - THIAGO CORDEIRO 
- Vistos. Fls. 64: defiro. Intime-se. - ADV: VINICIUS BELAVENUTI DIAS (OAB 302953/SP)

Processo 1002937-27.2014.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ROSA MARIA DE SANTANA 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada 
a instrução do processo. Defiro o prazo de cinco dias para que as partes apresentem as alegações finais. A seguir, tornem 
conclusos para sentença. Intime-se. - ADV: MARJORIE VIANA MERCÊS (OAB 213458/SP), IGOR FELIX CIPRIANO DOS 
SANTOS (OAB 321638/SP), NATALIA DOS REIS PEREIRA (OAB 321152/SP)

Processo 1002951-11.2014.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
DOMINGOS ALVES RAMOS - José Mário - CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
405.2014/078092-5 dirigi-me ao endereço: R. PRESIDENTE COSTA E SILVA, 50, HELENA MARIA, OSASCO/SP e aí sendo, 
PROCEDI O DESPEJO COERCITIVO em desfavor de SAVIO VICENTE FERREIRA do inteiro teor do r. mandado retro.Diante do 
exposto, devolvo o presente ao cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. - ADV: FERNANDO CAVALLI (OAB 
254520/SP), FABIO FREDERICO FERNANDO ROCHA (OAB 218592/SP)

Processo 1002951-11.2014.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
DOMINGOS ALVES RAMOS - José Mário - Vistos. Fls. 70/74: Intime-se o devedor através de mandado no endereço de fls. 
70 para, no prazo de 15 (quinze) dias, cumprir a decisão final proferida nos autos, efetuando voluntariamente o pagamento do 
débito (R$ 22.353,34) conforme o cálculo apresentado, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) acrescida na 
condenação, a teor do disposto no art. 475-J do Código de Processo Civil, de acordo com a redação que lhes deu a Lei 11.232 
de 22/12/2005. Intime-se. - ADV: FERNANDO CAVALLI (OAB 254520/SP), FABIO FREDERICO FERNANDO ROCHA (OAB 
218592/SP)

Processo 1002951-11.2014.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
DOMINGOS ALVES RAMOS - José Mário - Recolha o autor a diligência de oficial de justiça em cinco dias. - ADV: FERNANDO 
CAVALLI (OAB 254520/SP), FABIO FREDERICO FERNANDO ROCHA (OAB 218592/SP)

Processo 1004486-72.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER ( 
BRASIL ) S/A - Vistos. Fls. 108: defiro. Intime-se. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 1005269-64.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Seguro - JORGE CORDEIRO DE MOURA - Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. Digam as partes, em cinco dias, se tem outras provas a produzir em 
audiência. Caso negativo, será encerrada a instrução do processo e deferido prazo para apresentação de alegações finais. 
Intime-se. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), ERINALDO GOMES DE ALMEIDA (OAB 103915/
SP)

Processo 1005326-82.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Seguro - BENEDITO ALEXANDRE DA SILVA - Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos. Digam as partes, em cinco dias, se pretendem produzir provas em 
audiência. Caso negativo, será encerrada a instrução do processo e deferido prazo para as alegações finais. Intime-se. - ADV: 
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), LUCIMAR JOSÉ DE ARAUJO 
(OAB 319911/SP)

Processo 1005470-56.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO SOLAR DOS 
NOGUEIRA - Vistos. Fls. 76: defiro. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA MACEDO MARQUES (OAB 220724/
SP), RICARDO MENDES DE SIQUEIRA (OAB 230403/SP)

Processo 1005486-10.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO SA - Manifeste-se 
o autor sobre o andamento do feito. - ADV: MARCOS ZUQUIM (OAB 81498/SP)

Processo 1005738-13.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO SA - Manifeste-se o autor sobre o andamento do feito. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 1005756-34.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL SA BANCO 
MULTIPLO - Manifeste-se o autor sobre o andamento do feito. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 1006359-10.2014.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Duplicata - EWD SERRALHERIA E ESTRUTURAS 
METALICAS LTDA. - Ciência ao exequente das pesquisas efetuadas pelo sistema INFOJUD e RENAJUD. - ADV: EDSON 
CELESTE DE MOURA (OAB 224163/SP), FABIO MESQUITA RIBEIRO (OAB 71812/SP), JANAINA DALOIA RUZZANTE (OAB 
257397/SP)

Processo 1006975-82.2014.8.26.0405 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - COOPERATIVA DOS 
MOTORISTAS DE TAXIS AUTONOMOS DE OSASCO - OSASCOOP - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 405.2014/077994-3, tendo em vista que a 
diligência depositada é insuficiente para o cumprimento do mandado. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 20 de novembro de 
2014. - ADV: LAURA SANTANA RAMOS (OAB 176904/SP)
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Processo 1006975-82.2014.8.26.0405 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - COOPERATIVA DOS 
MOTORISTAS DE TAXIS AUTONOMOS DE OSASCO - OSASCOOP - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2014/080953-2 dirigi-me ao endereço: indicado, 
várias vezes, e aí sendo, INTIMEI ANA MARIA CAMPOS DA SILVA - ME, na pessoa de sua Representante Legal, Sra. Ana Maria 
Campos da Silva, do seu inteiro teor. O referido é verdade e dou fé. - ADV: LAURA SANTANA RAMOS (OAB 176904/SP)

Processo 1006975-82.2014.8.26.0405 - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - COOPERATIVA DOS 
MOTORISTAS DE TAXIS AUTONOMOS DE OSASCO - OSASCOOP - Manifeste-se o exequente sobre o decurso de prazo para 
pagamento do débito art. 475-J, CPC, em 5 dias. - ADV: LAURA SANTANA RAMOS (OAB 176904/SP)

Processo 1007822-84.2014.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ROGÉRIO CEZAR AVANCINI 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Sobre a impugnação do laudo (fls. 200/202), manifeste-se a 
perita judicial no prazo de dez dias. Intime-se a perita judicial por e-mail. Intime-se. - ADV: HERMES RICARDO SOARES (OAB 
164187/SP), THALES RAMAZZINA PRESCIVALLE (OAB 235243/SP)

Processo 1008891-54.2014.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento - Espécies de Contratos - Cladir Arthur de Macedo 
- Vistos. Fls. 86: defiro pelo prazo requerido. Intime-se. - ADV: EDUARDO JOSE CANDIDO RODRIGUES (OAB 252528/SP)

Processo 1008996-31.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - ROSANA DOS SANTOS - BANCO 
BRADESCO SA - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Ciência à autora do depósito efetuado às fls. 122. Requeira a autora, em 
cinco dias, o que entender de direito para o prosseguimento do cumprimento de sentença pela diferença. Intime-se. - ADV: 
ADRIANO DE SOUZA ALVES (OAB 227942/SP), FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP)

Processo 1009631-12.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - JOSÉ JOÃO GONÇALVES 
FILHO - Banco BMG S/A - Manifeste-se o autor sobre o transito em julgado. - ADV: RODRIGO DE BARROS (OAB 222057/SP), 
ANTONIO CARLOS MOREIRA JUNIOR (OAB 244101/SP)

Processo 1010448-76.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - JOSE 
SANTANA ALVES PEREIRA - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Manifeste-se o autor sobre o ofício 
juntado às fls. 217 (depósito no valor de R$ 10.000,00). - ADV: FABRICIO SPERTO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 260691/
SP), ELÍSIA HELENA DE MELO MARTINI (OAB 1853/RN), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)

Processo 1010887-87.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - EMERSON E EVERTON COMERCIO 
DE AUTOMOVEIS LTDA - Vistos. Fls. 45/47: anote-se como de praxe. Nos termos do artigo 45 do C.P.C., o advogado continuará 
a representar o mandante, desde que necessário, a fim de lhe evitar prejuízo. Intime-se o exequente a constituir novo patrono 
nos autos, sob pena de extinção por falta de representação. Intime-se. - ADV: VAGNER DOS SANTOS TEIXEIRA (OAB 336589/
SP)

Processo 1012072-63.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - BAXTER 
HOSPITALAR LTDA - UNASCO UNIDADE DE NEFROLOGIA DE OSASCO LTDA e outro - Vistos. Por ora, manifeste-se o 
exequente acerca do requerimento de parcelamento do débito proposto pelos executados às fls. 132/134. Intime-se. - ADV: 
ROSANA DA SILVA AMPARO (OAB 212832/SP), RUY RIBEIRO (OAB 96632/SP)

Processo 1012724-80.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO 
SA - Vistos. Fls. 100: defiro. Suspendo o andamento da presente ação nos termos do artigo 791, inciso III do C.P.C. Aguarde-
se no arquivo. Intime-se. - ADV: PAULO DE TARSO MONZANI (OAB 321165/SP), MARIANA MELLO MONZANI BORGES (OAB 
321140/SP), ZOZIMAR VITOR RAMONDA CABRAL (OAB 313169/SP)

Processo 1013373-45.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Liminar - LUIS FERNANDO OLIVEIRA ALVES DA SILVA - 
Vistos. Fls. 46/47: defiro. Expeça-se ofício ao departamento competente a fim de que sejam retirados os pontos do prontuário 
do demandante, por infrações atribuídas ao motociclo, tudo nos termos de sentença de fls. 34/36. Expeça-se mandado de 
reintegração do autor na posse do bem objeto da ação como também determinado na sentença. O advogado do autor deverá 
entrar em contato com o Oficial de Justiça para o cumprimento do mandado, devendo obter através da Serventia o nome do 
referido Oficial. Autorizo a realização das diligências do Oficial de Justiça, se necessário for, nos termos do artigo 172, § 2º do 
CPC. Intime-se. - ADV: ANTONIO SINVAL MIRANDA (OAB 175740/SP)

Processo 1013930-32.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO SA - 
Vistos. Expeça-se minuta de transferência do valor bloqueado. Considero-o arrestado. Providencie a serventia a realização das 
demais pesquisas perante os órgãos Renajud e Infojud. Recolhidas as diligências do oficial de justiça, expeça-se mandado e 
carta precatória para citação nos endereços indicados às fls. 57. Intime-se. - ADV: MARIANA MELLO MONZANI BORGES (OAB 
321140/SP), PAULO DE TARSO MONZANI (OAB 321165/SP)

Processo 1014486-34.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 
S/A. - MX7 SERV DE MANUTENÇÃO E INST LTDA ME - Manifeste-se o autor sobre o andamento do feito. - ADV: ANDRE 
FELIPE DE SOUZA LUCCI (OAB 182117/SP), FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP)

Processo 1014591-11.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO SA - CARMEN REGINA DE SOUZA FRANCO - Vistos. Na mesma linha de raciocínio da decisão proferida 
às fls. 84 e levando-se em especial atenção o fato de que a ré praticamente cumpriu as obrigações assumidas no contrato 
de financiamento do veículo - posto que já pagou mais de noventa por cento de suas parcelas - EXPEÇA-SE MANDADO DE 
DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À RÉ, a ser cumprido com a mesma urgência concedida à autora. Em seguida, no prazo de dez 
dias, apresente a autora o cálculo atualizado do seu crédito. Intime-se. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP), 
JESIMIEL PEREIRA NOGUEIRA (OAB 101433/SP)

Processo 1014591-11.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO SA - CARMEN REGINA DE SOUZA FRANCO - Informe o autor com urgência o endereço no qual pode ser 
localizado o bem, bem como designe data e horário para que o oficial designado realiza a diligência de restituição do veículo à 
ré. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP), JESIMIEL PEREIRA NOGUEIRA (OAB 101433/SP)

Processo 1014598-03.2014.8.26.0405 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - SILVIA CRISTINA 
RUBIM - BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Vistos. Converto o julgamento em diligência a fim de que o réu 
esclareça se houve o acordo noticiado às fls.90/91, diante da falta de sua assinatura. Se positivo, juntem o acordo devidamente 
assinado pelas partes. Após, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), NILTON CESAR 
CENICCOLA (OAB 147271/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 1015449-42.2014.8.26.0405 - Embargos à Execução - Extinção da Execução - Alessandra Vieira Alves Leite - 
VILMARY ALBOLEDO NUNES - Vistos. Com o intuito de conciliar as partes - já que não se encontraram em audiência de 
tentativa de conciliação mas, mesmo assim, vem manifestando interesse na composição do litígio - a título de proposta do juízo 
para o encerramento da questão estabelece-se o valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), média aritmética entre as duas 
propostas, a ser pago em vinte e oito parcelas fixas de R$ 1.000,00 (hum mil reais cada uma. Prazo para manifestação: dez 
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dias. Caso não cheguem a uma composição, tornem conclusos para nova decisão. Intime-se. - ADV: MARIA TERESA BASTIA 
VICHI (OAB 222348/SP), ARIOVALDO PESCAROLLI (OAB 99304/SP)

Processo 1015694-53.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - SOLOFIX ENGENHARIA E 
FUNDAÇÕES LTDA - Vistos. Por ora, expeça-se carta precatória para citação da empresa executada na pessoa dos sócios nos 
endereços indicados às fls. 139/146. Intime-se. - ADV: LUIZ CARLOS BELLUCCO FERREIRA (OAB 170184/SP)

Processo 1016099-89.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A - Manifeste-
se o autor sobre o andamento do feito. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1016683-59.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - LUIZ 
CLAUDIO SOUZA BARBOSA - Banco Bradesco Cartões S.A. - Providencie o autor a retirada da guia de levantamento. - ADV: 
MARINA FREITAS DE ALMEIDA (OAB 148149/MG), FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP)

Processo 1018060-65.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - EDUARDO PINTO e outro 
- Vistos. Fls. 40: Autos nº 1541/11: defiro. Considerando-se que o artigo 655, inciso I, do Código de Processo Civil (também 
aplicável aos casos de cumprimento de sentença, por força do que determina o artigo 475, “R” do mesmo diploma processual) 
estabelece que a penhora deve recair, preferencialmente, sobre “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 
financeira”, defiro o requerimento formulado pelos credores. Expeça-se minuta via BACENJUD. Intime-se. - ADV: JORLANDO 
NASCIMENTO OLIVEIRA (OAB 244892/SP)

Processo 1018791-61.2014.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
RAFAEL ADARI CAMARGO - J. F. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA - Vistos. Para a audiência a que alude 
o artigo 331 do código de processo civil, designo o dia 16 de abril de 2015, às 14:15 horas, à qual deverão comparecer os 
litigantes independentemente de intimação. Observo às partes que sua presença à audiência prévia de tentativa de conciliação 
será facultativa. entretanto, reputar-se-ão intimadas no ato, de eventual decisão e/ou sentença que nela for proferida, consoante 
o disposto no parágrafo primeiro do artigo 242 do código de processo civil. Outrossim, despiciendo não se afigura salientar que 
o código de ética e disciplina da oab prevê em seu artigo 2º, inciso vi, o dever do advogado de estimular a conciliação entre os 
litigantes. Intime-se. - ADV: SHIRLEY CEMBRANELLI (OAB 186770/SP), FLÁVIO GALVANINE (OAB 283191/SP)

Processo 1019378-83.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO SA - 
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
405.2014/067755-5 dirigi-me ao endereço: Av.Internacional 180 onde deixei de citar a requerid aSaulo Outulo Automóveis EPP 
visto ser desconhecida conforme informações do Sr. Anderson da Distribuidora de Laticínios ali existente(há 5 meses), e disse 
ainda que soube que no local havia uma loja de automóveis anteriormente mas fechou. Diante do exposto, devolvo o r.Mandado 
em Cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 09 de janeiro de 2015. - ADV: MARCOS ZUQUIM (OAB 
81498/SP)

Processo 1019378-83.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - ITAU UNIBANCO SA - Vistas 
dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. *. - 
ADV: MARCOS ZUQUIM (OAB 81498/SP)

Processo 1019844-77.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV LEASING ARRENDAMENTO 
MERCANTIL S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 405.2014/068962-6 dirigi-me ao endereço Rua dos Desbravadores 908 la estando Deixei de Proceder a Apreensao 
do bem descrito na inicial bem como Citar o requerido em virtude de não lograr êxito em encontrar com o bem a ser apreendido 
encontrando a residência sempre fechada ,nas deligencias realizadas. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 06 de dezembro 
de 2014. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), CASSIO 
DOS SANTOS SOUZA (OAB 204255/SP)

Processo 1019844-77.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV LEASING ARRENDAMENTO 
MERCANTIL S/A - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou 
carta de citação/intimação. *. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 
155574/SP), CASSIO DOS SANTOS SOUZA (OAB 204255/SP)

Processo 1021398-47.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - NIVALDO GONÇALVES DA SILVA - 
BRADESCO SAÚDE S/A - Vistos. À toda evidência os efeitos da antecipação da tutela foram mantidos e confirmados por meio 
da decisão de integral procedência do pedido formulado pelo autor. Intime-se. - ADV: HAROLDO FERNANDO DE ALMEIDA 
MORAES COSTA (OAB 198197/SP), ALESSANDRA MARQUES MARTINI (OAB 270825/SP)

Processo 1022233-35.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO 
SA - Ciência da pesquisa efetuada pelo sistema RENAJUD. - ADV: PAULO DE TARSO MONZANI (OAB 321165/SP), MARIANA 
MELLO MONZANI BORGES (OAB 321140/SP), FLAVIA CAROLINA SILVA SANTOS (OAB 242203/SP)

Processo 1022233-35.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANCO BRADESCO SA 
- Vistas dos autos ao autor para: CIÊNCIA RENAJUD - ADV: FLAVIA CAROLINA SILVA SANTOS (OAB 242203/SP), PAULO DE 
TARSO MONZANI (OAB 321165/SP), MARIANA MELLO MONZANI BORGES (OAB 321140/SP)

Processo 1022317-36.2014.8.26.0405 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO ITAUCARD S/A - Manifeste-
se o autor sobre o andamento do feito. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1022732-19.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Seguro - JOÃO SOARES DA FONSECA SOBRINHO - 
Bradesco Vida e Previdencia S/A - Vistos. As partes são legítimas e estão bem representadas. Acolho a preliminar argüida pela 
ré para o fim de retificar o pólo passivo da ação, onde passará a constar SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT 
S/A. Anote-se. Os pontos controvertidos residem na existência de incapacidade, no respectivo grau e ainda na relação de 
causalidade com o acidente descrito na inicial. Para tanto, entendo imprescindível a realização de prova pericial, que ficará 
a cargo do IMESC. Faculto às partes a indicação de assistentes técnicos, bem como a apresentação de quesitos, desde que 
observado o prazo de cinco dias a contar da intimação desta decisão (art. 421, § 1º do Código de Processo Civil). Oportunamente 
será designada audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento. Intime-se. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO 
(OAB 138436/SP), LUCIMAR JOSÉ DE ARAUJO (OAB 319911/SP)

Processo 1023333-25.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Condomínio Residencial Osasco 
Life - Vistos. Fls. 56: defiro a pesquisa de endereços perante o BACENJUD e INFOJUD, como requerido. Intime-se. - ADV: 
GABRIEL RAGHI SANTANA (OAB 324137/SP)

Processo 1023367-97.2014.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - LUIZA HIDEKO SHIMADA 
- III DECIDO. Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para o fim de a) RESCINDIR A LOCAÇÃO; b) 
DECRETAR O DESPEJO DO LOCATÁRIO. Em consequência, RESOLVO O MÉRITO DA PRESENTE AÇÃO DE DESPEJO 
POR FALTA DE PAGAMENTO em que são partes aquelas inicialmente nominadas, o que faço com fundamento no inciso I do 
artigo 269 do Código de Processo Civil. O vencido arcará com o pagamento das custas processuais e da verba honorária que 
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à vista da falta de resistência ao pedido inicial, fixo em dez por cento sobre o valor atribuído à causa. Expeça-se mandado 
de desocupação com para de 15 (quinze) dias para desocupação (art. 63 parágrafo c/c. inciso III do artigo 9º, ambos da Lei 
8.245/91). Eventuais recursos voluntários serão processados apenas no efeito devolutivo, a teor do que disciplina o inciso V do 
artigo 58 da Lei de Locações. Com o trânsito em julgado, ao arquivo. P. R. I. - ADV: NIVALDO FLORENTINO DA SILVA (OAB 
117556/SP)

Processo 1023367-97.2014.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - LUIZA HIDEKO SHIMADA - 
Recolha o autor a diligência de oficial de justiça em cinco dias. - ADV: NIVALDO FLORENTINO DA SILVA (OAB 117556/SP)

Processo 1024066-88.2014.8.26.0405 - Monitória - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
405.2014/082014-5 dirigi-me ao endereço: indicado e aí sendo DEIXEI DE CITAR OSASPARK ADM DE ESTACIONAMENTOS E 
GARAGEM LTDA ME em virtude de ser informada no local que a empresa ré não encontra-se mais estabelecida no local, sendo 
que atualmente encontra-se estabalecia a empresa Máxi Park Estacionamentos. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 05 de 
fevereiro de 2015. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 1024066-88.2014.8.26.0405 - Monitória - Contratos Bancários - HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO - 
Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial de Justiça ás (negativa). - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 1024635-89.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Tabela Price - MARLI NASCIMENTO ARAÚJO DE SOUZA 
- BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Manifeste-se a autora, no prazo legal, sobre a contestação apresentada. - 
ADV: MELISSA ZORZI LIMA VIANNA (OAB 340642/SP), KELLEN CRISTINA ORTEGA (OAB 271038/SP)

Processo 1024712-98.2014.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO ITAUCARD S/A 
- Vistos. Providencie o exequente o recolhimento das diligências do oficial de justiça no valor de 3 (três) Ufesps. Cite-se o 
executado para: Pagamento do débito em três dias, sob pena de penhora e avaliação. Fixo os honorários advocatícios em 10% 
(dez por cento) do valor do débito com a ressalva de que, se houver pagamento no prazo, haverá redução pela metade da verba 
honorária estipulada. Não efetuado o pagamento no prazo supra, proceda-se a penhora e avaliação de tantos bens quantos 
bastem para a satisfação integral do débito ou,no prazo de 15 (quinze dias), oferecerem embargos, independentemente de 
penhora, depósito ou caução, cujo prazo começará a fluir a partir da juntada do mandado aos autos (artigos 736 e 738 do CPC 
de acordo com redação que lhes deu a Lei 11.382, de 06 de dezembro de 2006).Cientifique-se, ainda, a devedora de que, no 
prazo para embargos, poderá, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, 
requerer seja admitido o pagamento do restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% 
ao mês (artigo 745-A e § 1º e 2º do CPC). Autorizo a realização das diligências do Oficial de Justiça, se necessário for, nos 
termos do artigo 172, § 2º, do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas 
da Lei. P. e int. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)

Processo 1024795-17.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Maria Cristina Rodrigues lemos 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
405.2014/083663-7 dirigi-me na Rua Valdomiro Cavazzani, 1084, Munhoz Júnior,, Osasco/SP., e aí sendo, CITEI JAILMA 
VIRGINIO DA SILVA e DIEGO VIRGINIO DOS ANJOS, do inteiro teor do mandado a quem li, receberam contrafés que lhes 
ofereci e exararam cientes. O referido é verdade e dou fé. - ADV: EVANILDO ALCANTARA DE SOUZA (OAB 196450/SP)

Processo 1024795-17.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Maria Cristina Rodrigues lemos - 
Vistos. Fls. 55/56: defiro. Aguarde-se pelo prazo requerido. Intime-se. - ADV: EVANILDO ALCANTARA DE SOUZA (OAB 196450/
SP)

Processo 1025382-39.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - ANTONIO 
RICARDO SOARES DOS SANTOS - BANCO BRADESCO SA - Manifeste-se o autor, no prazo legal, sobre a contestação 
apresentada. - ADV: NEILMA PEREIRA DE LIMA (OAB 214153/SP), FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 
261844/SP)

Processo 1025382-39.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
ANTONIO RICARDO SOARES DOS SANTOS - BANCO BRADESCO SA - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 10 
dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: FABIO CABRAL SILVA DE OLIVEIRA MONTEIRO (OAB 261844/SP), 
NEILMA PEREIRA DE LIMA (OAB 214153/SP)

Processo 1026020-72.2014.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Promessa de Compra e Venda - Raul Poleti e outro - Vistos. 
Indefiro o requerimento de justiça gratuita. Assim decido na medida em que a Lei 1060/50 tem por finalidade amparar aquelas 
pessoas efetivamente necessitadas, que não reúnem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios 
sem prejuízo do próprio sustento, o que não ocorre no caso em tela em que se pretende a indenização por danos morais e 
materiais diante do atraso pela entrega do imóvel adquirido pelo autor, bem como sua condição social demonstrada pelos 
documentos de fls. 118/138 demonstra ser suficiente ao pagamento das custas e demais despesas processuais Aguarde-se pelo 
prazo de mais cinco dias. No silêncio, voltem conclusos para sentença. Intime-se. - ADV: ALAN GUSTAVO DE OLIVEIRA (OAB 
237936/SP)

Processo 4000140-61.2013.8.26.0405 - Monitória - Cheque - Sabrico SA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2014/074878-9 dirigi-me ao endereço indicado e 
lá estando CITEI a requerida Lossilvia Pereira Rocha para os termos do presente, que lhe li, aceitando a contrafé e exarando o 
visto que se verifica no rosto do mandado O referido é verdade e dou fé. - ADV: PEDRO DA VEIGA MIRANDA (OAB 259252/SP), 
ROBERTO RACHED JORGE (OAB 208520/SP)

Processo 4000140-61.2013.8.26.0405 - Monitória - Cheque - Sabrico SA - Manifeste-se o autor sobre o decurso de prazo 
em oferecimento de embargos, no prazo de 5 dias. - ADV: ROBERTO RACHED JORGE (OAB 208520/SP), PEDRO DA VEIGA 
MIRANDA (OAB 259252/SP)

Processo 4000320-77.2013.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais - Condomínio Edifício 
Felipe - Flavio José Ferreira Junior - - Egle Marques de Oliveira Ferreira - Vistos. Considerando-se que o artigo 655, inciso I, do 
Código de Processo Civil (também aplicável aos casos de cumprimento de sentença, por força do que determina o artigo 475, 
“R” do mesmo diploma processual) estabelece que a penhora deve recair, preferencialmente, sobre “dinheiro, em espécie ou 
em depósito ou aplicação em instituição financeira”, defiro o requerimento formulado pelo credor às fls. 68. Expeça-se minuta 
via BACENJUD mediante o pagamento da taxa correspondente - código da receita 434-1 “impressão de bloqueio do Sistema 
BACENJUD”, guia FEDTJ - no valor de R$ 12,20 (Provimento C SM 2195/2014). Intime-se. - ADV: ROGERIO BOGGIAN (OAB 
263230/SP), ALEXANDRE CAETANO CATARINO (OAB 122193/SP)

Processo 4000520-84.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PANAMERICANO SA - Manifeste-se o autor sobre o andamento do feito. - ADV: JERSON DOS SANTOS (OAB 202264/SP), 
HELIANDRO SANTOS DE LIMA (OAB 272450/SP), NILZA PONTES DOS SANTOS (OAB 300146/SP)
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Processo 4002972-67.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Porto Seguro Companhia de Seguros 
Gerais - Em face do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para o fim de condenar o réu a pagar à autora 
a importância de R$ 6.300,50 (seis mil trezentos reais e cinquenta centavos) corrigida monetariamente pela tabela prática do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a data do seu desembolso e, ainda, acrescida de juros de mora de um por 
cento ao mês, a contar da citação. Em consequência, RESOLVO O MÉRITO DESTA AÇÃO DE COBRANÇA em que são partes 
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e SÉRGIO DOS SANTOS aquelas inicialmente nominadas, o que faço 
com fundamento no inciso I do artigo 269 do Código de Processo Civil. Por força do princípio da sucumbência o vencido arcará 
com o pagamento das custas processuais e da verba honorária que, moderadamente, fixo em dez por cento sobre o valor da 
condenação. Com o trânsito em julgado, ao arquivo. P. R. I. - ADV: ANA PAULA LOPES PINA (OAB 264849/SP)

Processo 4004674-48.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - JOSIAS SANTIAGO 
MIRANDA - Vistos. Fls.173/174: defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor. Esgotadas as tentativas de citação nos 
endereços constantes dos autos, defiro a citação do réu José Aparecido Barreto de Lucena, por edital, com prazo de vinte dias. 
Expeça-se a respectiva minuta observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: TANIA MARIA PINHEIRO LEAL DE SOUZA 
(OAB 331153/SP)

Processo 4006737-46.2013.8.26.0405 - Cumprimento de sentença - Cheque - FIBRALIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - 
Vistos. Fls. 225: com o cálculo atualizado do débito bem como com o pagamento da taxa pertinente (guia FEDTJ - no valor de R$ 
12,20) defiro o bloqueio dos ativos financeiros em nome da devedora perante o BACENJUD. Intime-se. - ADV: BRUNO RONQUI 
(OAB 297092/SP), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES (OAB 209974/SP), DIEGO TEIXEIRA RIBEIRO (OAB 299600/SP)

Processo 4009430-03.2013.8.26.0405 - Procedimento Sumário - Sociedade - OSVALDO CUNHA - Manifeste-se o autor 
sobre o decurso do prazo para contestação em relação ao edital. - ADV: BRUNA RIGO LEOPOLDI RIBEIRO NUNES (OAB 
224531/SP)

Processo 4010486-71.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - BANCO 
SANTANDER ( BRASIL ) S/A - DIMEPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP e outros - Vistos. Fls. 505/527: mantenho 
a decisão agravada por seus próprios fundamentos cujo desacerto não me convence. Aguarde-se o julgamento do agravo de 
instrumento. Intime-se. - ADV: HÉLIO FERRAZ DE OLIVEIRA (OAB 285671/SP), REGINA APARECIDA SEVILHA SERAPHICO 
(OAB 147738/SP), LAURA SANTANA RAMOS (OAB 176904/SP)

Processo 4011088-62.2013.8.26.0405 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
GERALDO ALLI VENTURA - Manifeste o autor sobre o Ar juntado às fls. 85, uma vez que foi recebido por terceiros. - ADV: 
MARCELO ALONSO ASSIS (OAB 184150/SP)

Processo 4011348-42.2013.8.26.0405 - Monitória - Espécies de Contratos - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
SENAC Administração Regional no Estado de São Paulo - Vistas dos autos ao autor para: Manifestar-se, em 05 dias, sobre o 
resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. *. - ADV: MAURO FABIANO PEREIRA NOGUEIRA (OAB 316873/
SP), ROBERTO MOREIRA DA SILVA LIMA (OAB 19993/SP)

Processo 4011616-96.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - LIVORNO FUNDO DE INVEST EM 
DIR CREDIT NÃO PADRONIZADOS - Vistos. Fls. 276/277: Defiro a realização de pesquisa de endereço via Bacenjud. Intime-
se. - ADV: PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP)

Processo 4011616-96.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - LIVORNO FUNDO DE INVEST 
EM DIR CREDIT NÃO PADRONIZADOS - Vistas dos autos ao autor para: CIÊNCIA BACEN JUD - ADV: PRISCILA MARTINS 
CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP)

Processo 4011616-96.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - LIVORNO FUNDO DE INVEST EM 
DIR CREDIT NÃO PADRONIZADOS - CIÊNCIA BACEN JUD - ADV: PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP)

Processo 4011765-92.2013.8.26.0405 - Prestação de Contas - Exigidas - Contratos Bancários - R DE PAIVA ADESIVOS 
E OBJETOS DECORATIVOS ME - - RAQUEL DE PAIVA - Banco Bradesco Cartões S.A. - Vistos. Acolho os embargos de 
declaração apresentados às fls. 753 e seguintes, na medida em que são tempestivos e, no mérito, dou-lhes provimento para o 
fim de corrigir o erro material apontado pela parte embargante no que toca ao valor do crédito a ser reconhecido e declarado em 
favor da parte autora, aqui retificado para R$ 606.431,76 (seiscentos e seis mil, quatrocentos e trinta e um reais, setenta e seis 
centavos), válido para julho de 2013. Ficam mantidos todos os demais tópicos da sentença embargada não abrangidos por esta 
decisão. Intime-se. - ADV: JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP), NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA (OAB 
104016/SP)

Processo 4011921-80.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - BANCO BRADESCO 
S/A - Vistos. Dê-se ciência ao Ministério Público. Diga a autora, em cinco dias, acerca do pagamento do débito efetuado pelo 
réu às fls. 150/154, inclusive se está satisfeito com o valor executado. Anoto desde já que o seu silêncio será interpretado como 
concordância e o processo será extinto. Intime-se. - ADV: JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP), MANOEL DA 
SILVA SENA (OAB 258895/SP)

Processo 4012209-28.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. - Manifeste-se o autor sobre o andamento do feito. - ADV: ROSILENE ALVES DOS 
SANTOS (OAB 178232/SP)

Processo 4014913-14.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Osastec 
Desentupidora e Dedetizadora Ltda. ME - CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA - Vistos. Cumpra-se o Acórdão. Arquivem-se os 
autos nos termos da homologação do acordo constante de fls. 190/192, anotando-se a extinção do processo. Intime-se. - ADV: 
FERNANDO DENIS MARTINS (OAB 182424/SP), FABIO DE OLIVEIRA SANT’ANNA (OAB 282090/SP)

Processo 4016087-58.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Honda 
S/A - Manifeste-se o autor sobre o andamento do feito. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), ERIC GARMES 
DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)

Processo 4016688-64.2013.8.26.0405/01 - Cumprimento de sentença - Condomínio - Condomínio Innova São Francisco 
I - CAMARGO CORREA - RODOBENS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA. - Vistos. Fls. 29: os honorários já foram 
arbitrados para a fase de cumprimento de sentença às fls. 24. Aguarde-se a manifestação do exequente acerca do depósito 
efetuado pela executada às fls. 26. Intime-se. - ADV: JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (OAB 152165/SP), DANIEL ROCHA 
NEGRELLI (OAB 215542/SP)

Processo 4018348-93.2013.8.26.0405 - Prestação de Contas - Exigidas - Contratos Bancários - BOA VISTA SISTEMA E 
SERVIÇOS LTDA - ME e outros - BANCO BRADESCO SA - Ciência ao requerido sobre a petição e documentos apresentados 
pelo requerente (fls.771/897), facultada manifestação em cinco dias. - ADV: NOEMIA APARECIDA PEREIRA VIEIRA (OAB 
104016/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA 
(OAB 139961/SP)
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Processo 4019223-63.2013.8.26.0405 - Monitória - Cheque - TRANS CRISTAL TRANSPORTES E LOCAÇÕES DE 
VEICULOS LTDA - ME e outro - Manifeste-se o autor sobre o andamento do feito. - ADV: UDEMIA LUIZ SILVA DE CARVALHO 
(OAB 170575/SP)

Processo 4020325-23.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER ( 
BRASIL ) S/A - Vistos. Fls. 122: defiro. Intime-se. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 4021415-66.2013.8.26.0405 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S/A - Manifeste-se o autor sobre o decurso de prazo para oferecimento de contestação. - ADV: TATIANE PAULINO 
DA SILVA (OAB 294325/SP)

Processo 4022514-71.2013.8.26.0405 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - DJP Farma Distribuidora Hospitalar 
Ltda.- ME - Vistos. Fls. 200/201: defiro a realização da pesquisa requerida perante o órgão Infojud, em nome da sócia Rita 
Aparecida Campanholi dos Santos. Intime-se. - ADV: JOSE LOURENCO (OAB 102984/SP)

1ª Vara da Família e Sucessões

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO BETINA RIZZATO LARA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSELI MORELO DE SANTANA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0027/2015
Processo 1000809-34.2014.8.26.0405 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - M.P.O.S. - J.R.O. - 

Providencie a Serventia a juntada da resposta negativa do Infojud. Intime-se o procurador do autor, Dr. Evandro Venâncio da 
Silva, informando-o de que foi juntado a estes autos petição com documentos pertencente a outro processo (fls. 28/31). Intime-
se. - ADV: ADALGISA MARIA OLIVEIRA NUNES (OAB 282958/SP), EVANDRO VENANCIO DA SILVA (OAB 288219/SP)

Processo 1006571-31.2014.8.26.0405 - Interdição - Tutela e Curatela - M.C.C.A. - Ato Ordinatório - Ciência ao Ministério 
Público - ADV: RENATA CRISTINA BORGES (OAB 338275/SP)

2ª Vara da Família e Sucessões

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO VANESSA BANNITZ BACCALA DA ROCHA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RITA DE CASSIA NORBIATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0020/2015
Processo 1000184-63.2015.8.26.0405 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - EURIDES SILVA SANTOS 

CAPINAN - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) 
aos autos. Fls. 36/39. - ADV: ANASTACIO MARTINS DA SILVA (OAB 234516/SP)

Processo 1000589-02.2015.8.26.0405 - Inventário - Inventário e Partilha - Rosemeire Caetano da Silva Lopes - Nomeio 
Rosemeire Caetano da Silva Lopes inventariante dos bens deixados por Marcos de Souza Lopes. Deverá a inventariante, 
no prazo de trinta dias: Juntar aos autos, protocolo do requerimento apresentado a repartição competente referente ao 
pagamento ou isenção do ITCMD (endereço eletrônico: www.pfe.fazenda.sp.gov.br), as primeiras declarações, plano de partilha, 
representação processual e declaração de pobreza do herdeiro, Marcos de Souza Lopes Júnior. Decorrido o prazo supra, sem 
manifestação, aguarde-se no arquivo provocação da parte interessada. - ADV: MARTIN FERREIRA BATISTA (OAB 317562/SP), 
MILTON BATISTA (OAB 53581/SP)

Processo 1000700-83.2015.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.C.M.A. - A 
petição de fls. 26/27 não atendeu ao despacho de fls. 24, uma vez que não apresentados cálculos nos termos da Súmula nº 309 
do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, concedo, uma vez mais, o prazo de 05 dias, para o exequente juntar aos 
autos o cálculo nos termos da referida Súmula, ficando consignado que as demais parcelas da pensão alimentícia em atraso, 
anteriores aos três meses que antecederam ao ajuizamento da presente ação, deverão ser executadas através de ação própria, 
a qual deverá ser processada com base no art. 732 do Código de Processo Civil. - ADV: ARTURO ALONSO MARQUEZ (OAB 
198124/SP)

Processo 1000744-05.2015.8.26.0405 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - M.H.O.M. - Recebo 
a petição de fls. 22/23 como aditamento à inicial. Anote-se. CITE-SE o requerido acima qualificado para, no prazo de quinze 
dias, contestar a ação, o qual fluirá a partir da juntada da carta precatória aos autos, sob pena de se presumirem aceitos 
como verdades os fatos alegados pela autora. Deverá a requerente providenciar a distribuição da presente Carta Precatória, 
comprovando-se nos autos, no prazo de 05 dias. P. e int. - ADV: RICARDO LUIZ FERREIRA (OAB 243309/SP)

Processo 1000962-33.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Exoneração - E.R.V. - Tendo em vista que o documento 
juntado às fls. 04 não menciona a fixação de alimentos, providencie o requerente, no prazo de 05 dias, a juntada aos autos da 
sentença onde foram fixados alimentos à requerida. Após, tornem os autos conclusos. - ADV: MARIA APARECIDA GIMENES 
(OAB 121024/SP)

Processo 1001082-13.2014.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - D.A.S. - DEPRECADO: 
Juízo de Direito da Comarca de Jacareí - SP, Praça dos Três Poderes, s/n, CEP: 12327-902 INTIME-SE DIEGO ANTONIO DA 
SILVA, Guilherme Flessati, 06, Jardim Paraiso - CEP 12316-240, Jacarei-SP, para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento do 
débito remanescente de R$ 5.561,03, conforme cálculo anexo, sob pena de prisão. Servirá o presente despacho como CARTA 
PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências 
necessárias ao cumprimento desta. - ADV: ANDRÉ FANIN NETO (OAB 173734/SP)

Processo 1001112-14.2015.8.26.0405 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - REGINA MARIA RIBEIRO e outros 
- Nomeio Regina Maria Ribeiro inventariante dos bens deixaos por Therezinha Cândida de Almeida Ribeiro e Antonio Rocha 
Ribeiro. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Deverá o(a) inventariante, no prazo de trinta dias: Juntar aos 
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autos protocolo do requerimento apresentado a repartição competente referente ao pagamento ou isenção do ITCMD (endereço 
eletrônico: www.pfe.fazenda.sp.gov.br) . Após, ao partidor para conferência do plano de partilha. - ADV: RAFAEL DA COSTA 
CAVALCANTI (OAB 337325/SP)

Processo 1001162-40.2015.8.26.0405 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - VERA LUCIA BERNARDO 
DA SILVA CINTRA - 1- Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 2- Junte-se aos autos, no prazo de dez dias, 
representação processual, termo de renúncia de todos os herdeiros e certidão de óbito dos irmãos falecidos. 3- Oficie-se à 
Caixa Econômica Federal solicitando os saldos do PIS e FGTS e a empresa informada a fls.03 solicitando os valores devidos ao 
falecido. - ADV: EUNICE MARIA DA SILVA PEREIRA (OAB 77763/SP)

Processo 1001235-12.2015.8.26.0405 - Alvará Judicial - Obrigações - Sonia Maria Pinheiro da Silva - Junte-se aos autos, 
representação processual e certidão de óbito de seu marido, bem como os documentos indispensáveis para propositura da 
ação, esclarecendo o pedido inicial, no prazo de dez dias, sob pena de indeferimento. - ADV: ARIANCIR BELMONT (OAB 
151618/SP)

Processo 1001329-57.2015.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.C.S. - Defiro à requerente os 
benefícios da justiça gratuita, anotando-se. 2-Para audiência prévia, quando será tentada a conciliação, designo o próximo 
dia 26 de maio de 2.015, às 14:10 horas, na Rua Nossa Senhora de Fátima nº 336, Jd. Bela Vista, Osasco-SP, Fórum das 
Varas da Família, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). 3-Cite-se e intime-se para a audiência, 
na qual o réu poderá comparecer acompanhado de Advogado, advertindo-se que, caso não seja obtida a conciliação iniciar-
se-á imediatamente o prazo de 15 dias para apresentação de defesa sob pena de revelia. 4-A representante da autora deverá 
comparecer independente de intimação, incumbindo ao Advogado constituído ou nomeado dar-lhe ciência da data, do horário e 
do local da audiência. 5-Preenchidos os requisitos legais, fixo os alimentos provisórios no valor correspondente a 30% (trinta por 
cento) dos rendimentos líquidos do alimentante, abrangendo remuneração em decorrência do trabalho ou beneficio previdenciário 
(na hipótese de aposentadoria ou afastamento), incluindo, se for o caso, férias, 13º salário, horas extras, gratificações, verbas 
rescisórias, exceto FGTS, e após realizados os descontos legais obrigatórios (IR e INSS); no caso do réu vir a trabalhar como 
autônomo ou sem registro do vínculo empregatício, os alimentos provisórios passarão automaticamente a correspondente ao 
valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo, a ser pago todo dia 10 de cada mês, a serem 
depositados em conta bancária da representante legal do requerente, ou entregues diretamente a ela (se inexistente a conta, 
ou informação sobre o número), mediante a contra-entrega de recibo. 6-Oficie-se à empregadora para efetuar os descontos da 
pensão alimentícia. Após o cumprimento, dê-se ciência ao Ministério Público. Servirá o presente como mandado. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. - ADV: ELAINE DE OLIVEIRA (OAB 188340/SP)

Processo 1001431-79.2015.8.26.0405 - Inventário - Inventário e Partilha - ILIANE GRACIANO DAS DORES - Nomeio Iliane 
Graciano das Dores inventariante dos bens deixados por Hilton Graciano das Dores. Deverá o(a) inventariante, no prazo de trinta 
dias: Juntar aos autos protocolo do requerimento apresentado a repartição competente referente ao pagamento ou isenção do 
ITCMD (endereço eletrônico: www.pfe.fazenda.sp.gov.br) Proceda-se a materialização destes autos, apensando-o ao processo 
0028486-03.2007 desta Vara. - ADV: NANCI CARVALHO DOS SANTOS (OAB 273942/SP)

Processo 1001481-08.2015.8.26.0405 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.V.N. - 1-Defiro ao autor os benefícios da justiça 
gratuita, anotando-se. 2-Designo audiência prévia de conciliação para o dia 03 de março de 2015, às 15:30 horas, a ser realizada 
no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), à Rua Nossa Senhora de Fátima, n. 336, Jd. Bela Vista, 
4º andar, Osasco. 3-Cite-se e intime-se a requerida, para os atos e termos da ação proposta, com a advertência de que, caso 
não seja obtida a conciliação entre as partes, iniciar-se-á o prazo de 15 dias para apresentar contestação desde que seja por 
advogado, sob pena de revelia. 4-O autor deverá comparecer independente de intimação, incumbindo ao Advogado constituído 
ou nomeado dar-lhe ciência da data, do horário e do local da audiência. Servirá o presente como mandado. Cumpra-se na forma 
e sob as penas da Lei. - ADV: PAULA ADRIANA PIRES (OAB 208603/SP)

Processo 1001497-59.2015.8.26.0405 - Inventário - Inventário e Partilha - E.D.S. e outros - Nomeio Edson Douglas Silva 
inventariante dos bens deixados por Joel Silva. Atenda o inventariante, no prazo de cinco dias, manifestação do Ministério 
Público às fls. 41, item 2. Decorrido o prazo supra, sem manifestação, aguarde-se no arquivo provocação da parte interessada. 
- ADV: KARLA REIS DA SILVA (OAB 274332/SP)

Processo 1001550-40.2015.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - C.S. - Atenda a 
exequente, no prazo de 05 dias, o quanto solicitado pelo Ministério Público em sua manifestação às fls. 21, juntando aos autos 
o cálculo nos termos da Súmula 309 do STJ, ficando consignado que as demais parcelas da pensão alimentícia em atraso, 
anteriores aos três meses que antecederam ao ajuizamento da presente ação, deverão ser executadas através de ação própria, 
a qual deverá ser processada com base no art. 732 do Código de Processo Civil. Cumprida a determinação supra, tornem os 
autos conclusos. - ADV: ANTONIO CARLOS FERRAZ (OAB 317483/SP)

Processo 1001602-36.2015.8.26.0405 - Divórcio Consensual - Dissolução - D.G.A. e outro - Atendam os requerentes, no 
prazo de cinco dias, o quanto solicitado pela nobre representante do Ministério Público em sua manifestação. Cumprida tal 
determinação, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público e tornem conclusos para novas deliberações. - ADV: ELOI 
FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 263864/SP)

Processo 1001650-92.2015.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R.V.N. - Vistos. 
1-Trata-se de Ação Execução de Alimentos com fundamento no art. 733 do Código de Processo Civil. 2-Estando em termos a 
petição inicial, cite-se o devedor, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil, para, em três dias, pagar as pensões 
alimentícias em atraso, nos termos da Súmula nº 309 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo das demais 
prestações que se vencerem no curso desta ação executiva até a data do efetivo pagamento, por se tratar de obrigação de trato 
sucessivo (artigo 290 do CPC), ou apresentar, nesse mesmo prazo, comprovação do pagamento ou as justificativas que entenda 
cabíveis para seu inadimplemento, sob pena de ser decretada sua prisão civil por ate 60 (sessenta) dias. 3-Defiro desde já os 
benefícios do artigo 172, parágrafo segundo do Código de Processo Civil. 4-Defiro ao exequente os benefícios da Assistência 
Judiciária gratuita. Anote-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. P. e int. Servirá o presente como mandado. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. - ADV: ADALGISA MARIA OLIVEIRA NUNES (OAB 282958/SP)

Processo 1001665-61.2015.8.26.0405 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.O.R.V. - Atenda a parte interessada, no prazo de 
cinco dias, o quanto solicitado pela nobre representante do Ministério Público em sua manifestação. Cumprida tal determinação, 
tornem conclusos para novas deliberações. - ADV: ADALGISA MARIA OLIVEIRA NUNES (OAB 282958/SP)

Processo 1001672-53.2015.8.26.0405 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - JOSELITA LIMA DE FARIAS - SILVANA 
PATRICIA LIRA LIMA e outro - Tendo em vista que a certidões de óbito do “de cujus” demonstra que o mesmo possuía seu 
domicilio na Comarca de Campina Grande/PB (fls. 05), e também pelo fato de que a competência para o processamento do 
inventário e alvará é definida pelo local do domicílio do autor da herança (art. 96 do Código de Processo Civil), determino a 
redistribuição do presente feito àquela Comarca, fazendo-se as anotações necessárias. - ADV: JOANA DE ARRUDA (OAB 
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101972/SP)
Processo 1001673-38.2015.8.26.0405 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - JULIA FERRARI PAQUIONI - Nomeio 

Julia Ferrari Paquioni inventariante dos bens deixados por Arcindo Paquioni. Deverá o(a) inventariante, no prazo de trinta dias: 
Juntar aos autos protocolo do requerimento apresentado a repartição competente referente ao pagamento ou isenção do ITCMD 
(endereço eletrônico: www.pfe.fazenda.sp.gov.br) , certidão negativa federal e municipal e custas processuais. Após, ao partidor 
para conferência do plano de partilha - ADV: ORLANDA CASTRILLON PIEDRA (OAB 72015/SP)

Processo 1001700-21.2015.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - W.I.M.S. - 
Concedo o prazo de 05 dias, para a exequente juntar aos autos o cálculo nos termos da Súmula 309 do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça, ficando consignado que as demais parcelas da pensão alimentícia em atraso, anteriores aos três meses que 
antecederam ao ajuizamento da presente ação, deverão ser executadas através de ação própria, a qual deverá ser processada 
com base no art. 732 do Código de Processo Civil. - ADV: DANTE BATISTA SILVA (OAB 309230/SP)

Processo 1001702-88.2015.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.S.F. - Defiro ao requerente os 
benefícios da justiça gratuita, anotando-se. 2-Para audiência prévia, quando será tentada a conciliação, designo o próximo 
dia 26 de maio de 2.015, às 14:30 horas, na Rua Nossa Senhora de Fátima nº 336, Jd. Bela Vista, Osasco-SP, Fórum das 
Varas da Família, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). 3-Cite-se e intime-se para a audiência, 
na qual o réu poderá comparecer acompanhado de Advogado, advertindo-se que, caso não seja obtida a conciliação iniciar-
se-á imediatamente o prazo de 15 dias para apresentação de defesa sob pena de revelia. 4-A representante do autor deverá 
comparecer independente de intimação, incumbindo ao Advogado constituído ou nomeado dar-lhe ciência da data, do horário e 
do local da audiência. 5-Preenchidos os requisitos legais, fixo os alimentos provisórios no valor correspondente a 30% (trinta por 
cento) dos rendimentos líquidos do alimentante, abrangendo remuneração em decorrência do trabalho ou beneficio previdenciário 
(na hipótese de aposentadoria ou afastamento), incluindo, se for o caso, férias, 13º salário, horas extras, gratificações, verbas 
rescisórias, exceto FGTS, e após realizados os descontos legais obrigatórios (IR e INSS); no caso do réu vir a trabalhar como 
autônomo ou sem registro do vínculo empregatício, os alimentos provisórios passarão automaticamente a correspondente ao 
valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do salário mínimo, a ser pago todo dia 10 de cada mês, a serem 
depositados em conta bancária da representante legal do requerente, ou entregues diretamente a ela (se inexistente a conta, 
ou informação sobre o número), mediante a contra-entrega de recibo. 6-Oficie-se à empregadora para efetuar os descontos da 
pensão alimentícia. Após o cumprimento, dê-se ciência ao Ministério Público. Servirá o presente como mandado. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. - ADV: MARIA APARECIDA BRITO DE MOURA PAIXÃO (OAB 111483/SP)

Processo 1001721-94.2015.8.26.0405 - Divórcio Consensual - Dissolução - V.R.S.G. e outro - Atendam os requerentes, 
no prazo de cinco dias, o quanto solicitado pela nobre representante do Ministério Público em sua manifestação. Cumprida tal 
determinação, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público e tornem conclusos para novas deliberações. - ADV: ALAN DOS 
SANTOS FIRMINO (OAB 342549/SP)

Processo 1001757-39.2015.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.V.P. - 
DEPRECADO: Juízo de Direito da Comarca de Cananeia/SP, Rua Pero Lobo, 75, CEP: 11990-000 1-Concedo aos exequentes os 
benefícios da justiça gratuita, anotando-se. 2-Cite-se o executado acima qualificado, para pagamento do débito de R$ 5.760,42, 
no prazo de 15 dias, ressaltando-se que em caso de inadimplemento, sobre o débito incidirá multa de 10%, e expedir-se-á 
mandado de avaliação e penhora (art. 732 c.c. o art. 475, J, ambos do CPC). 3-Consigne-se, no mandado, que o devedor deverá 
indicar bens e suas respectivas localizações, para possível penhora em caso de não pagamento. Dê-se ciência ao Ministério 
Público. Servirá o presente despacho como CARTA PRECATÓRIA. - ADV: ALINE DE LIMA LOPES (OAB 266203/SP)

Processo 1001798-06.2015.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - S.G.M. - 1-Defiro ao autor os 
benefícios da justiça gratuita, anotando-se. 2-Para audiência prévia, quando será tentada a conciliação, designo o dia 26 de 
maio de 2015, às 14:10 horas, na Rua Nossa Senhora de Fátima nº 336, Jd. Bela Vista, Osasco-SP, Fórum das Varas da 
Família, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). 3-Cite-se e intime-se o requerido, para os atos e 
termos da ação proposta, advertindo-se que, caso não seja obtida a conciliação, iniciar-se-á imediatamente o prazo de 15 dias 
para apresentação de defesa, sob pena de revelia. 4-A representante do autor deverá comparecer independente de intimação, 
incumbindo ao Advogado constituído ou nomeado dar-lhe ciência da data, do horário e do local da audiência. 5-Preenchidos 
os requisitos legais, fixo os alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo, a ser pago todo dia 10 de cada mês a partir 
da data citação, a serem depositados em conta bancária da autora, ou entregues diretamente a ela (se inexistente a conta, 
ou informação sobre o número), mediante a contra-entrega de recibo; no caso do réu vir a trabalhar com registro do vínculo 
empregatício em sua CTPS, os alimentos provisórios passarão a corresponder a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos 
do alimentante, abrangendo remuneração em decorrência do trabalho ou beneficio previdenciário (na hipótese de aposentadoria 
ou afastamento), incluindo, se for o caso, férias, 13º salário, horas extras, gratificações, verbas rescisórias, exceto FGTS, e 
após realizados os descontos legais obrigatórios (IR e INSS). 6-Defiro a expedição de ofício para abertura de conta bancária, 
para depósito da pensão alimentícia, caso requerido na petição inicial. Após o cumprimento, dê-se ciência ao Ministério Público. 
Servirá o presente como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: SÉRGIO MOREIRA DA SILVA (OAB 
200109/SP)

Processo 1001806-80.2015.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - F.S.S. - 
1-Concedo ao exequente os benefícios da justiça gratuita, anotando-se. 2-Cite-se o executado acima qualificado, para pagamento 
do débito de R$ 5.480,00, no prazo de 15 dias, ressaltando-se que em caso de inadimplemento, sobre o débito incidirá multa de 
10%, e expedir-se-á mandado de avaliação e penhora (art. 732 c.c. o art. 475, J, ambos do CPC). 3-Consigne-se, no mandado, 
que o devedor deverá indicar bens e suas respectivas localizações, para possível penhora em caso de não pagamento. Servirá 
o presente como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: GÉRDA BARBOSA SANTOS (OAB 316606/SP)

Processo 1001819-79.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F.C.S. - Atenda a parte 
interessada, no prazo de cinco dias, o quanto solicitado pela nobre representante do Ministério Público em sua manifestação. 
Cumprida tal determinação, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público e tornem conclusos para novas deliberações. - 
ADV: ALEXANDRE MARCELO SOUZA VIEGAS (OAB 252721/SP), IVAN FIRMINO DA SILVA (OAB 299648/SP)

Processo 1001924-56.2015.8.26.0405 - Divórcio Consensual - Dissolução - V.V.N.S. e outro - Atendam os requerentes, 
no prazo de cinco dias, o quanto solicitado pela nobre representante do Ministério Público em sua manifestação. Cumprida 
tal determinação, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público e tornem conclusos para novas deliberações. - ADV: LUCI 
APARECIDA MOREIRA CRUZ (OAB 95816/SP)

Processo 1001949-69.2015.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K.R.S.S. - 
Atenda a parte interessada, no prazo de cinco dias, o quanto solicitado pela nobre representante do Ministério Público em sua 
manifestação. Cumprida tal determinação, tornem conclusos para novas deliberações. - ADV: GISELE ELLEN BATISTA (OAB 
328406/SP)
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Processo 1001987-81.2015.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.C.A. - Vistos. 
Tendo em vista que o título executivo judicial foi constituído perante a E. 1ª Vara da Família desta Comarca de Osasco, determino 
que a presente ação de execução, fundada naquele título executivo, seja redistribuída, por dependência, àquela Vara de Família, 
a qual está preventa para seu processamento. Anote-se. P. e int. - ADV: FLAVIO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 279268/SP)

Processo 1002010-27.2015.8.26.0405 - Divórcio Litigioso - Dissolução - F.P.S. - Atenda o requerente, no prazo de cinco 
dias, o quanto solicitado pela nobre representante do Ministério Público em sua manifestação. Cumprida tal determinação, dê-se 
nova vista dos autos ao Ministério Público e tornem conclusos para novas deliberações. - ADV: IVONE CASSIA GUIMARÃES 
(OAB 250641/SP)

Processo 1004062-30.2014.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.S.S.S. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2014/030877-0 dirigi-me 
ao endereço indicado e aí sendo INTIMEI pessoalmente a requerente, de todo o conteúdo deste, do qual bem ciente ficou. O 
referido é verdade e dou fé. - ADV: VERA LUCIA ULIANA LIMA (OAB 131100/SP)

Processo 1004062-30.2014.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.S.S.S. - Tendo em vista 
a maioridade de LILIANE, providencie a regularização de sua representação processual, no prazo de 05 dias. Determino à 
instituição bancária abaixo providências para proceder à abertura de conta corrente para depósito de pensões alimentícias em 
nome de LILIANE MARIA DOS SANTOS, RG 55.213.146-5. Servirá o presente despacho como OFÍCIO. - ADV: VERA LUCIA 
ULIANA LIMA (OAB 131100/SP)

Processo 1004914-54.2014.8.26.0405 - Inventário - Inventário e Partilha - LUCAS PEREIRA DOS SANTOS - - DAVI PEREIRA 
DOS SANTOS e outro - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) 
juntado(s) aos autos. Fls. 52. - ADV: ELIAS PEREIRA DA SILVA (OAB 314748/SP), ESTER COMODARO CARDOSO (OAB 
310283/SP)

Processo 1005708-75.2014.8.26.0405 - Divórcio Litigioso - Casamento - B.L.S. - E.A.L.R.S. - Atenda o requerente, no prazo 
de cinco dias, o quanto solicitado pela nobre representante do Ministério Público em sua manifestação de fls. 94, item 1. Fls. 
88/90: manifeste-se a requerida, no prazo de 05 dias. - ADV: FABIOLA FERRAMENTA MUNIZ DE FARIA (OAB 133284/SP), 
IVANI GONÇALVES DA SILVA DE ADORNO (OAB 209506/SP)

Processo 1005866-33.2014.8.26.0405 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.S.A. - Oficie-se ao CAEX solicitando o endereço 
do requerido. Retire-se da pauta a audiência designada às fls. 32. - ADV: EVANDRO VENANCIO DA SILVA (OAB 288219/SP)

Processo 1006022-21.2014.8.26.0405 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.A.M.S. - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) 
manifestarem-se, em 05 dias, sobre o laudo pericial juntado aos autos. Caex fls. 46/49 - ADV: JOSÉ ROBERTO BERTOLI FILHO 
(OAB 306835/SP)

Processo 1007015-64.2014.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - F.V.S. - Vistas 
dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. 
54/56. - ADV: TATIANA CONCEICAO ALMEIDA DA SILVA (OAB 146510/SP)

Processo 1007516-18.2014.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.F.S. e outro 
- J.D.A.M. - Junte-se aos autos, no prazo de 05 dias, o cálculo atualizado do débito. Com este, cite-se o executado no endereço 
informado às fls. 33. - ADV: ELIO GONCALVES DE MENEZES (OAB 66037/SP)

Processo 1007879-05.2014.8.26.0405 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - ANDRESSA 
AMORIM DE FREITAS CESAR - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do 
mandado ou carta de citação/intimação. Fls. 35/41. - ADV: JOAO PAULO ALVES (OAB 264936/SP), JOSE BONIFACIO DOS 
SANTOS (OAB 104382/SP)

Processo 1008244-59.2014.8.26.0405 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.M.F.O.A. - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) 
manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada da petição de fls. 43. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(OAB 999999/SP)

Processo 1008244-59.2014.8.26.0405 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.M.F.O.A. - 1. Em preparação ao saneador, 
concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para que especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 
sua pertinência. 2. Após, tornem os autos conclusos para saneamento do feito e deferimento das provas que se mostrarem 
pertinentes, se não for o caso de julgamento antecipado da lide. P. e int. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (OAB 999999/SP)

Processo 1008507-91.2014.8.26.0405 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.C. - F.G. - Vistos. 1-Atenda a requerente, no prazo 
de 24 horas, o quanto solicitado pelo Ministério Público em sua manifestação, às fls.198. Cumprida a determinação supra, dê-
se nova vista ao Ministério Público e tornem os autos conclusos para novas deliberações. P. e int. - ADV: SELMA APARECIDA 
MACHADO (OAB 298914/SP), RICARDO BORGUEZAN FRAZÃO (OAB 298910/SP), FERNANDO CAVALLI (OAB 254520/SP)

Processo 1008510-46.2014.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.F.S. e outro 
- Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. 
Fls. 65/66. - ADV: JOÃO CICERO FERREIRA DE LIMA NETO (OAB 285417/SP)

Processo 1008585-85.2014.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.M.M.S. e 
outro - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos 
autos. Fls. 141. - ADV: JOÃO CICERO FERREIRA DE LIMA NETO (OAB 285417/SP)

Processo 1008849-05.2014.8.26.0405 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - D.R.C. - Vistas dos 
autos ao autor para: ( X ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Caex fls. 
29/31. - ADV: JOSÉ ROBERTO BERTOLI FILHO (OAB 306835/SP)

Processo 1009255-26.2014.8.26.0405 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.O.A.R. - 1-Tendo em vista a petição de fls. 44, 
redesigno audiência prévia de conciliação para o dia 26 de maio de 2.015, às 13:50 horas, na Rua Nossa Senhora de Fátima nº 
336, Jd. Bela Vista, Osasco-SP, Fórum das Varas da Família, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC). 
2-Cite-se e intime-se para a audiência, na qual o réu poderá comparecer acompanhado de Advogado, advertindo-se que, caso 
não seja obtida a conciliação iniciar-se-á imediatamente o prazo de 15 dias para apresentação de defesa sob pena de revelia. 
3-A autora deverá comparecer independente de intimação, incumbindo ao Advogado constituído ou nomeado dar-lhe ciência 
da data, do horário e do local da audiência. P. e int. Servirá o presente como CARTA PRECATÓRIA. - ADV: ELISANGELA 
CARDOSO DURÃES (OAB 250124/SP)

Processo 1009266-55.2014.8.26.0405 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - 
MARIA GORETE DA SILVA BESSON - Fazenda Pública - Anote-se a penhora realizada no rosto dos autos às fls. 114. Fls. 114: 
ciência a requerente. - ADV: ELIANE BASTOS MARTINS (OAB 301936/SP), MAIKE ANDERSON DAMACENO (OAB 307744/
SP), RUI DE SALLES OLIVEIRA SANTOS (OAB 174942/SP), MONICA ESPOSITO DE MORAES ALMEIDA RIBEIRO (OAB 
107964/SP)
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Processo 1009341-94.2014.8.26.0405 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - S.S. - Vistas dos autos 
ao autor para: ( X ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Fls. 27/28. - ADV: 
FABIANA ANTUNES DE ARAUJO (OAB 301853/SP)

Processo 1009647-63.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Alimentos - L.C.J. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2015/000553-3 me dirigi à Rua Jesuino 
Antonio, 343 e aí sendo, CITEI os requeridos ALEXANDRE DOS SANTOS CÁRDIA e GIOVANNA STEFANY DOS SANTOS 
CÁRDIA, na pessoa de Fabiana dos Santos do inteiro teor do r. Mandado, a quem lí e entreguei a contrafé, que aceitaram e após 
exararam suas ciências. O referido é verdade e dou fé. - ADV: VANIA MARIA MONTEIRO NUNES (OAB 297499/SP)

Processo 1009647-63.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Alimentos - L.C.J. - A.S.C. e outro - Vistas dos autos ao 
autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: REGINA CELIA RIBEIRO 
RAMOS (OAB 331584/SP), VANIA MARIA MONTEIRO NUNES (OAB 297499/SP)

Processo 1009747-18.2014.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - J.S.L. - Fls. 39: defiro 
pelo prazo de 30 dias. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/SP)

Processo 1010169-90.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Guarda - Z.B.A. e outro - 1-Fls.87:Defiro o prazo de 30 
dias. P.e Int. - ADV: JUCELINO LIMA DA SILVA (OAB 167955/SP)

Processo 1010220-04.2014.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Família - D.J.B.R. - Ato Ordinatório - Ciência 
ao Ministério Público - ADV: LINDOLFO JOSE SOARES FILHO (OAB 90341/SP), ELAINE DA SILVA MELO (OAB 185114/SP)

Processo 1010480-81.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - V.L.S. - Vistas dos autos 
ao autor para: ( X ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Caex fls. 24/26. - 
ADV: ROGERIO LEANDRO (OAB 305897/SP)

Processo 1010493-80.2014.8.26.0405 - Interdição - Tutela e Curatela - C.E.S.T. - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) 
manifestar-se, em 05 dias, sobre certidão de fls. 84. - ADV: ELISANDRO DE SOUZA SANTOS (OAB 344959/SP)

Processo 1010493-80.2014.8.26.0405 - Interdição - Tutela e Curatela - C.E.S.T. - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) 
manifestar-se, em 05 dias, sobre a certidão de fls. 84. - ADV: ELISANDRO DE SOUZA SANTOS (OAB 344959/SP)

Processo 1010505-94.2014.8.26.0405 - Inventário - Inventário e Partilha - MARIA REGINA SAPONJOS MARIOTI - Aguarde-
se no arquivo provocação da parte interessada. - ADV: ANDREA MADEIRA (OAB 128743/SP)

Processo 1010693-87.2014.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.A.F. - Vistas 
dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. 
Fls. 51/52. - ADV: JOSÉ CARLOS DE CAMPOS JUNIOR (OAB 177113/SP)

Processo 1010741-46.2014.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - C.J.F. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2014/063178-4 dirigi-me na 
Viela Exercito Brasileiro, 03, Jardim Elvira, Osasco/SP., e lá estando, CITEI E INTIMEI AMANDA CAVALCANTE PEREIRA, na 
pessoa de sua representante legal, ROSIMEIRE P. CAVALCANTE, do inteiro teor do mandado a quem li, recebeu contrafé que 
lhe ofereci e exarou ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: LEANDRO QUENTINO RIBEIRO (OAB 184553/SP)

Processo 1010741-46.2014.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - C.J.F. - A.C.F. - Vistas dos autos 
ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: ANTONIO CARLOS 
LUKENCHUKII (OAB 180545/SP), LEANDRO QUENTINO RIBEIRO (OAB 184553/SP)

Processo 1010778-73.2014.8.26.0405 - Inventário - Inventário e Partilha - EDNA MOREIRA DE FARIA - GREICE MARQUES 
DE FARIA KIREJJIAN - - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Atenda a parte interessada, no prazo de cinco dias, 
manifestação da Fazenda Estadual às fls. 84. - ADV: RUI DE SALLES OLIVEIRA SANTOS (OAB 174942/SP), MONICA ESPOSITO 
DE MORAES ALMEIDA RIBEIRO (OAB 107964/SP), MANUEL JOAQUIM MARQUES NETO (OAB 51311/SP), MANOEL JOSE 
DE GODOI (OAB 54988/SP), ELIANE BASTOS MARTINS (OAB 301936/SP)

Processo 1012179-10.2014.8.26.0405 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Rosana da Silva Alexandre - Aguarde-
se a resposta do BACEN. - ADV: MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA PESSOA GONÇALVES (OAB 335137/SP)

Processo 1012781-98.2014.8.26.0405 - Alvará Judicial - Compra e Venda - Maria da Silva Siqueira - Arbitro os honorários da 
Dra. Geni Tereza Liscia Leonel em R$ 429,71, nos termos do convênio celebrado entre o Estado e a OAB. Expeça-se certidão. 
Após, arquivem-se os autos. - ADV: GENI TEREZA LISCIA LEONEL (OAB 219710/SP)

Processo 1012822-65.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - D.F.A.S. - Vistas dos autos 
ao autor para: ( X ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre o laudo pericial juntado aos autos fls. 24/32. ( X ) manifestar-se sobre a 
devolução da carta precatória sem cumprimento. Fls. 33/34. - ADV: SANTINO MACIEL CARDOSO (OAB 214399/SP)

Processo 1013188-07.2014.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.A.F. - Vistas 
dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. 
Fls. 43/44. - ADV: JOSÉ CARLOS DE CAMPOS JUNIOR (OAB 177113/SP)

Processo 1013254-84.2014.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.V.M.P. - 
Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/
intimação. Fls. 18/19. - ADV: WILMA CONCEIÇAO DE SOUZA OLIVEIRA (OAB 325741/SP)

Processo 1013615-04.2014.8.26.0405 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.N.S. - Arbitro os honorários da Dra. Gerda 
Barbosa Santos em R$ 736,65, nos termos do convênio celebrado entre o Estado e a OAB. Expeça-se certidão. Após, arquivem-
se os autos. - ADV: GÉRDA BARBOSA SANTOS (OAB 316606/SP)

Processo 1013909-56.2014.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - C.C.K. - Vistas 
dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. 
Fls. 19/20. - ADV: EVANDRO VENANCIO DA SILVA (OAB 288219/SP)

Processo 1015820-06.2014.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - C.S.M.A.B. - 
Ato Ordinatório - Ciência ao Ministério Público - ADV: WILSON APARECIDO MENA (OAB 88476/SP)

Processo 1016051-33.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.C.M. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2014/073582-2 
dirigi-me ao endereço: mencionado100, e ai sendo, intimei o(a) Adriana C. Martins na pessoa de seu representante legal., 
Sra. Beatriz C. Martins , deixando ciente do integral teor do presente, a quem li e entreguei a respectiva copia, exarando o 
recebimento e ciência. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MARIA IVONE DOS REIS (OAB 328246/SP)

Processo 1016051-33.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.C.M. - R.C.S. - Vistas dos 
autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MIRIAM ANGÉLICA 
DOS REIS (OAB 180355/SP), MARIA IVONE DOS REIS (OAB 328246/SP), JULIANA PULLINO (OAB 237349/SP), PAULO 
JOSE MARTINS (OAB 82108/SP)

Processo 1016083-38.2014.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.M.C. - Vistas 
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dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. 
Fls. 30/38. - ADV: LUZIA GUIMARAES CORREA (OAB 114737/SP)

Processo 1016530-26.2014.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R.F.S.M. - 
Oficie-se ao CAEX solicitando o endereço do executado. - ADV: VANESSA CANTON SILVA (OAB 278865/SP)

Processo 1017976-64.2014.8.26.0405 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - AMAURI PEREZ GONÇALVES - Fls. 
88: defiro pelo prazo de 30 dias. - ADV: BRUNO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS (OAB 325357/SP)

Processo 1017987-93.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Revisão - G.F.N. - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) 
manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. Fls. 48. - ADV: DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/SP)

Processo 1017987-93.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Revisão - G.F.N. - Oficie-se ao CAEX solicitando o 
endereço da requerida. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/SP)

Processo 1018875-62.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Revisão - D.C.S. - 1. Em preparação ao saneador, 
concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para que especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando 
sua pertinência. 2. Após, tornem os autos conclusos para saneamento do feito e deferimento das provas que se mostrarem 
pertinentes, se não for o caso de julgamento antecipado da lide. P. e int. - ADV: MARIA HELENA NEVES (OAB 266968/SP)

Processo 1019785-89.2014.8.26.0405 - Inventário - Inventário e Partilha - NELSON GOMES MARTINS JUNIOR - Aguarde-
se às respostas dos ofícios expedidos às fls. 32/34 pelo prazo de 30 dias. Decorrido o prazo supra sem respostas, reitere-se. 
Cumpra integralmente, no prazo de cinco dias, o despacho de fls. 22. - ADV: CARLA CRISTINE BUENO DE CAMARGO (OAB 
254741/SP)

Processo 1019821-34.2014.8.26.0405 - Interdição - Família - C.A.S.A. - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, 
em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. Fls. 29/31. - ADV: YWES RODRIGUES DA 
CUNHA FILHO (OAB 147149/SP)

Processo 1019910-57.2014.8.26.0405 - Arrolamento Comum - Sucessões - ISABEL APARECIDA FERREIRA - Atenda a parte 
interessada, no prazo de cinco dias, o quanto solicitado pela nobre representante do Ministério Público em sua manifestação. 
Cumprida tal determinação, tornem conclusos para novas deliberações. - ADV: CLAUDIA SACCO (OAB 87105/SP)

Processo 1020241-39.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L.S. - D.S. - Atenda a parte 
interessada, no prazo de cinco dias, o quanto solicitado pela nobre representante do Ministério Público em sua manifestação de 
fls. 43. Cumprida tal determinação, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público e tornem conclusos para novas deliberações. 
- ADV: THIAGO LUIZ COUTO SILVA (OAB 294415/SP), REGINA CELIA RIBEIRO RAMOS (OAB 331584/SP), MILENA MONTONI 
AIRES (OAB 337314/SP)

Processo 1020299-42.2014.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J.R.L.F. - J.G.R.C. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2014/072131-7 
dirigi-me ao endereço indicado a R.Elza Fagundes de Moraes, 285, Jardim Roberto, lá estando CITEI JOÃO GABRIEL 
RODRIGUES CAMPOS na pessoa de RITA DE CÁSSIA SOUZA CAMPOS, a qual de tudo bem ciente ficou, aceitando a cópia do 
mandado, exarando sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MARILIA DE OLIVEIRA NEGRAO (OAB 70332/SP), 
CREUZA MARIA YOSHIOKA A DE SOUZA (OAB 83139/SP)

Processo 1020299-42.2014.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J.R.L.F. - J.G.R.C. - 1. Em 
preparação ao saneador, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para que especifiquem as provas que efetivamente 
pretendem produzir, justificando sua pertinência. 2. Após, tornem os autos conclusos para saneamento do feito e deferimento 
das provas que se mostrarem pertinentes, se não for o caso de julgamento antecipado da lide. P. e int. - ADV: CREUZA MARIA 
YOSHIOKA A DE SOUZA (OAB 83139/SP), MARILIA DE OLIVEIRA NEGRAO (OAB 70332/SP)

Processo 1021126-53.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.A.I. - D.C.S. - Termo de Audiência - Instrução 
e Julgamento - Termo para Juízes - ADV: JOSÉ NAZARENO DE SANTANA (OAB 201706/SP), JOSE RONALDO DA SILVA (OAB 
148492/SP)

Processo 1021126-53.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.A.I. - D.C.S. - 1-Ciente de todo processado. 
2-Reitere-se a serventia o ofício expedido às fls.36. Aguarde-se a realização do estudo psicológico , bem como da audiência 
designada às fls.35. P.e Int. - ADV: JOSE RONALDO DA SILVA (OAB 148492/SP), JOSÉ NAZARENO DE SANTANA (OAB 
201706/SP)

Processo 1021372-49.2014.8.26.0405 - Outras medidas provisionais - DIREITO CIVIL - CARLOS OTAVIO TEIXEIRA 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
405.2014/074142-3 dirigi-me ao Largo Bissolati nº 6, apto 73 e CITEI BRUNA CAROLINA FERNANDES TEIXEIRA do inteiro 
conteúdo deste, a qual de tudo bem ciente ficou, recebeu cópia e exarou sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV: 
ROSE MARA PIMENTEL PARRA (OAB 92289/SP)

Processo 1021372-49.2014.8.26.0405 - Outras medidas provisionais - DIREITO CIVIL - CARLOS OTAVIO TEIXEIRA - BRUNA 
CAROLINA FERNANDES TEIXEIRA - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 
326 ou 327 do CPC). - ADV: LUCIANA DE OLIVEIRA LEITE (OAB 141906/SP), KARINI DURIGAN PIASCITELLI (OAB 224507/
SP), ROSE MARA PIMENTEL PARRA (OAB 92289/SP)

Processo 1021372-49.2014.8.26.0405 - Outras medidas provisionais - DIREITO CIVIL - CARLOS OTAVIO TEIXEIRA - BRUNA 
CAROLINA FERNANDES TEIXEIRA - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 
326 ou 327 do CPC). - ADV: KARINI DURIGAN PIASCITELLI (OAB 224507/SP), LUCIANA DE OLIVEIRA LEITE (OAB 141906/
SP), ROSE MARA PIMENTEL PARRA (OAB 92289/SP)

Processo 1021642-73.2014.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.O.N. - Vistas dos 
autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. Fls. 
21/26. - ADV: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 241047/SP)

Processo 1022075-77.2014.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - F.S.S. - Vistos. 1-Trata-se 
de Ação Execução de Alimentos com fundamento no art.733 do Código de Processo Civil. 2-Estando em termos a petição inicial, 
cite-se o devedor, nos termos do artigo 733 do Código de Processo Civil, para, em três dias, pagar as pensões alimentícias 
em atraso, no valor de R$ 1.182,00, nos termos da Súmula nº 309 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sem prejuízo das 
demais prestações que se vencerem no curso desta ação executiva até a data do efetivo pagamento, por se tratar de obrigação 
de trato sucessivo (artigo 290 do CPC), ou apresentar, nesse mesmo prazo, comprovação do pagamento ou as justificativas 
que entenda cabíveis para seu inadimplemento, sob pena de ser decretada sua prisão civil por ate 60 (sessenta) dias. 3-Defiro 
desde já os benefícios do artigo 172, parágrafo segundo do Código de Processo Civil. 4-Defiro ao exequente os benefícios 
da Assistência Judiciária gratuita. Anote-se. Dê-se ciência ao Ministério Público. P. e int. Servirá o presente como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: GÉRDA BARBOSA SANTOS (OAB 316606/SP)
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Processo 1022095-68.2014.8.26.0405 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - MARIA ERCILIA CARDOSO 
DOS SANTOS - - ANITA CARDOSO SANTOS GARCIA - - NARA CARDOSO DOS SANTOS - - RAUL CARDOSO DOS SANTOS 
- Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. 
Fls. 43. - ADV: FABIO DE OLIVEIRA RIBEIRO (OAB 107642/SP), RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA RIBEIRO (OAB 68551/SP)

Processo 1023068-23.2014.8.26.0405 (apensado ao processo 1024423-68.2014.8.26) - Arrolamento de Bens - Medida 
Cautelar - ANDRE NARDUCHI LARA - ROBERTA KIKUTI NARDUCHI LARA - 1- Providencie a Serventia a regularização das 
petição de fls.97/108 juntando-a nos autos da impugnação do valor da causa e 104/114 junto-a aos autos de impugnação a 
justiça gratuita. 2- Fls.86, item 1: atenda o requerente, no prazo de cinco dias. 3- Fls.86, item 2: atenda a requerida, no prazo 
de cinco dias. P.e Int. - ADV: LEANDRO SGARBI (OAB 263938/SP), NANCY APARECIDA AHIR LEAO DE SOUZA (OAB 151071/
SP)

Processo 1023240-62.2014.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.C.B. - B.B.A. - Expeça-se mandado 
de citação e intimação do réu, nos termos da decisão de fls. 13, observando-se o endereço indicado às fls. 20. P.e Int. - ADV: 
DIEGO LIRA MOLINARI (OAB 302844/SP)

Processo 1023302-05.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Revisão - J.H.D.F. - N.C.C.F. - 1. Em preparação ao 
saneador, concedo às partes o prazo de 10 (dez) dias para que especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, 
justificando sua pertinência. 2. Após, tornem os autos conclusos para saneamento do feito e deferimento das provas que se 
mostrarem pertinentes, se não for o caso de julgamento antecipado da lide. P. e int. - ADV: CARMEN MARIA DE LIMA (OAB 
127497/SP), SIDNEI ROMANO (OAB 251683/SP)

Processo 1023414-71.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - S.P.R. - Vistas dos autos 
ao autor para: ( X ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Fls. 29. - ADV: 
ADALGISA MARIA OLIVEIRA NUNES (OAB 282958/SP)

Processo 1023566-22.2014.8.26.0405 - Sobrepartilha - Família - Angela Patrícia de Paulo Oliveira - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2014/083346-8 dirigi-me 
ao endereço: indicado e lá estando CITEI ADILSON FERREIRA BENTO do inteiro conteúdo do r.Mandado, que li, bem ciente 
ficou, aceitou a contrafé e exarou seu ciente na frente do r. Mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: GÉRDA BARBOSA 
SANTOS (OAB 316606/SP)

Processo 1023566-22.2014.8.26.0405 - Sobrepartilha - Família - Angela Patrícia de Paulo Oliveira - Adilson Ferreira Bento - 
Vistas dos autos ao autor para: (X) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: FABRICIO 
DE GOIS ARAUJO (OAB 302849/SP), GÉRDA BARBOSA SANTOS (OAB 316606/SP)

Processo 1023632-02.2014.8.26.0405 - Divórcio Consensual - Dissolução - N.C.S. e outro - Vistas dos autos ao autor para: 
( X ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Fls. 22. - ADV: THAIS FERREIRA 
MONTEIRO DA SILVA (OAB 303387/SP)

Processo 1024394-18.2014.8.26.0405 - Alvará Judicial - Obrigações - AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA MACIEL - Vistas 
dos autos ao autor para: ( X ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Fls. 
32/33. - ADV: NANCI RODRIGUES FOGAÇA (OAB 213020/SP)

Processo 1024459-13.2014.8.26.0405 - Inventário - Inventário e Partilha - Darci Aparecida de Sena Alencar - Cumpra 
integralmente, no prazo de cinco dias, despacho de fls. 36. Decorrido o prazo supra, sem manifestação, aguarde-se no arquivo 
provocação da parte interessada. - ADV: DANIELLE CRISTINA NETO BATAGLIA (OAB 163706/SP)

Processo 1024604-69.2014.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - I.N.M. - Expeça-se mandado para 
citação e intimação do requerido, observando-se as informações da petição de fls. 17/18. Sem prejuízo, deverá a representante 
legal do requerente acompanhar o Sr. Oficial de Justiça na diligência. - ADV: LUCIA TOKOZIMA (OAB 66406/SP)

Processo 1024610-76.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Guarda - F.S.C.M. - K.M.S. - Termo de Audiência - 
Conciliação - Termo para Juízes - ADV: CLEONICE DA SILVA DIAS (OAB 138599/SP), DANIELE EZAKI DA COSTA (OAB 
327964/SP)

Processo 1024610-76.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Guarda - F.S.C.M. - K.M.S. - Vistas dos autos ao autor 
para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: DANIELE EZAKI DA COSTA (OAB 
327964/SP), CLEONICE DA SILVA DIAS (OAB 138599/SP)

Processo 1025184-02.2014.8.26.0405 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - LUIZ CARLOS LEAO 
SALUSTIANO - 1-Fls.18:Ciente. 2-Aguarde-se a resposta do ofício de fls.16. P.e Int. - ADV: ALINE PEREIRA DIOGO DA SILVA 
KAWAGUCHI (OAB 290998/SP)

Processo 1025405-82.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Revisão - V.F.S.J. - Defiro pelo prazo requerido. - ADV: 
MARCOS ANDRE TORSANI (OAB 240858/SP)

Processo 1025611-96.2014.8.26.0405 - Inventário - Inventário e Partilha - C.P.C. e outros - S.P.C. - Fls. 22, item 2: defiro 
o prazo de 30 dias para a comprovação do ajuizamento da ação de Interdição de Ricardo. Atenda o inventariante, no prazo 
de cinco dias, o quanto solicito pelo Ministério Público às fls. 19, item 3, alíenas “a”, “c”, “e”, “g” e “h”. Expeça-se certidão 
de inventariante, bem como ofício ao Banco Bradesco, conforme requerido às fls. 23, item 5. - ADV: EDILENE GUALBERTO 
CANDIDO (OAB 249020/SP)

Processo 1026036-26.2014.8.26.0405 - Divórcio Litigioso - Dissolução - D.C.R.A. - Tendo em vista a petição de fls. 58, dê-se 
nova vista ao Ministério Público. - ADV: GABRIEL MENDES RODRIGUES DE MELO (OAB 345442/SP)

Processo 1026161-91.2014.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B.L.S.S. - Junte-se aos autos, no 
prazo de 05 dias, declaração de pobreza. Após, tornem os autos conclusos. - ADV: RENATO FREIRE SANZOVO (OAB 120982/
SP)

Processo 1026801-94.2014.8.26.0405 - Inventário - Inventário e Partilha - JOÃO GUERETA - - Wilson José Guereta e outro 
- Fazenda do Estado de São Paulo - Aguarde-se a Manifestação da Fazenda Estadual. Ao partidor para conferência do plano 
de partilha e custas processuais. - ADV: MONICA ESPOSITO DE MORAES ALMEIDA RIBEIRO (OAB 107964/SP), ROBERTO 
GESSI MARTINEZ (OAB 136269/SP), CARLOS ROBERTO GUARINO (OAB 44687/SP), DOUGLAS VIANA PROCIDELLI (OAB 
348000/SP), ELIANE BASTOS MARTINS (OAB 301936/SP), BRUNO CATTI BENEDITO (OAB 258645/SP), RUI DE SALLES 
OLIVEIRA SANTOS (OAB 174942/SP)

Processo 4002350-85.2013.8.26.0405 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Liliane Neves Fernandes - 
Expeçam-se alvarás para levantamento dos valores referentes ao PIS e ao PASEP. Após, arquivem-se os autos. - ADV: JOSE 
BATISTA FERREIRA DE AGUILAR (OAB 111297/SP)

Processo 4002542-18.2013.8.26.0405 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S.K.I. - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) 
manifestarem-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos. Fls 24/28. - ADV: SILIO ALCINO 
JATUBA (OAB 88649/SP), VINICIUS FERREIRA JATUBA (OAB 299754/SP)
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Processo 4006444-76.2013.8.26.0405 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - GILBERTO BEZERRA VENTURA e 
outros - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) comparecer, em 05 dias, para assinatura de documento expedido pelo Cartório 
(auto de adjudicação. - ADV: LUIZ FRANCISCO LIPPO (OAB 107733/SP)

Processo 4007428-60.2013.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.F.J.O. - 
Estando preenchidos os requisitos legais e diante da concordância manifestada pelo Ministério Público às fls.84 , HOMOLOGO, 
por sentença, o acordo informado pelas partes às fls. 75/77 revogando-se a r.Decisão de fls.58/61 e, em consequência, julgo 
extinto o processo, o que faço com fundamento no artigo 269, inciso III do CPC. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Oficie-
se à Caixa Econômica Federal para abertura de conta e para Prefeitura Municipal de Osasco para expedição de ofício para 
efetuar os descontos de alimentos nos termos do acordo de fls.75/77. Determino que a serventia certifique o trânsito em julgado 
da presente ação, o qual se opera desde logo pela falta de interesse recursal. Defiro os benefícios da assistência judiciária 
gratuita. Ciência ao Ministério Público. Oportunamente, arquivem-se os autos. - ADV: JOSAFA MARQUES DA SILVA RAMOS 
(OAB 327542/SP)

Processo 4009060-24.2013.8.26.0405 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - ELISABETE PAULINO DA SILVA e 
outros - Atenda a inventariante, no prazo de cinco dias, o quanto solicitado pela nobre representante do Ministério Público em 
sua manifestação de fls. 192/193, itens 2 e 5. Tendo em vista a divergência entre os valores do veículo que se pretende alienar 
(fls. 167 e 178, item b), junte-se aos autos, no prazo de cinco dias, a tabela FIPE do referido veículo. Expeça-se mandado para 
levantamento do valor de R$ 4.782,00, referente aos valores gastos para pagamento do ITCMD. Aguarde-se a manifestação 
da Fazenda Estadual. Cumprida tais determinações, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público e tornem conclusos para 
novas deliberações. - ADV: MARIA REGINA BORGES (OAB 51314/SP)

Processo 4009768-74.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Revisão - J.C.S.C. - 1-Fls.33: Defiro, expeça-se novo 
mandado de citação, devendo o autor acompanhar a diligência com o oficial de justiça (telefone contato 7880-3941(nextel)-
3495-3536 com). P.e Int. - ADV: RAQUEL KATIA CRUZ (OAB 258822/SP)

Processo 4010791-55.2013.8.26.0405 - Inventário - Inventário e Partilha - FRANCISCA MENESES DA SILVA OCAMPO - Dê-
se vista a um dos Defensores Públicos do Estado para que no prazo de cinco dias, nomeie curador especial ao menor Iranildo, 
tendo em vista a colidência de interesses, nos termos do art. 9º, I do CPC. - ADV: MONICA ESPOSITO DE MORAES ALMEIDA 
RIBEIRO (OAB 107964/SP), ANDREA MADEIRA (OAB 128743/SP)

Processo 4011287-84.2013.8.26.0405 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Albino Jose da Vera e outro - 
Expeça-se novo alvará conforme requerido a fls.80. - ADV: DEBORAH SABRINA VITORETTI (OAB 267110/SP)

Processo 4011673-17.2013.8.26.0405 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - C.C.C.B. - I.K.L.D. e outro 
- Termo de Audiência - Conciliação - Termo para Juízes - ADV: JUCELINO LIMA DA SILVA (OAB 167955/SP), MARIA HELENA 
ARAUJO NOBERTO DINIZ (OAB 300445/SP)

Processo 4011673-17.2013.8.26.0405 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - C.C.C.B. - I.K.L.D. e outro 
- Tendo em vista que a certidão de honorários já se encontra expedida às fls. 96, esclareça a patrona dos requeridos a petição 
de fls. 94. - ADV: JUCELINO LIMA DA SILVA (OAB 167955/SP), MARIA HELENA ARAUJO NOBERTO DINIZ (OAB 300445/SP)

Processo 4012346-10.2013.8.26.0405 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - AURORA RAMIRES RUBIO ROMEU - 
Aguarde-se no arquivo provocação da parte interessada. - ADV: SALVADOR CORREIA DE SOUZA (OAB 139107/SP)

Processo 4012394-66.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Revisão - M.R.M. - L.M.B. - Vistos. MARCELO RODRIGUES 
DE MORAES, qualificado nos autos, ajuizou ação de REVISIONAL DE ALIMENTOS contra NATHALIA BARBOSA MORAES E 
PEDRO BARBOS MORAES, sustentanto, em síntese, que foi pactuado pelas partes pensão alimentícia no valor equivalente 
a 30% dos rendimentos líquidos do requerente, no caso de trabalho registrado ou dois salários mínimos por mês, em caso de 
trabalho sem registro. Ocorre que alega o autor que ficou desempregado e está com problemas de saúde, não tendo condições 
de continuar arcando com o referido valor. Pleiteou a procedência da ação para redução do valor da pensão alimentícia para 
80% do salário mínimo. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (fls.23). Os requeridos foram citados pessoalmente, 
na pessoa de sua representante legal, mas não apresentaram defesa, tornando-se reveis. A DD.Promotora de Justiça opinou 
pela procedência da ação. Diante do interesse do autor na produção de prova oral, o feito foi saneado, sendo designada 
audiência de instrução e julgamento. Em audiência foi colhido o depoimento do autor e ouvida uma testemunha. O requerente, 
não demonstrou interesse na produção de outras provas e em alegações finais reiterou os termos da inicial. A DD. Promotora 
de Justiça reiterou sua manifestação anterior, pleiteando a improcedência da ação (fls.46). É o relatório. Fundamento e Decido. 
Trata-se de ação revisional de alimentos, na qual o autor pede a redução do valor da pensão alimentícia de dois salários 
mínimos por mês para 80% do salário mínimo. A pretensão do autor encontra amparo legal. Contudo, no presente caso, cumpre 
ao requerente, para ter atendido seu pedido, demonstrar que sobreveio mudança na fortuna de quem supre os alimentos ou 
de quem os recebe. A não apresentação de contestação pelos requeridos importa em revelia e confissão quanto a matéria de 
fato, que se presume verdadeira como alegada. Todavia, em se tratando de ação de estado, se faz conveniente que algumas 
provas sejam apresentadas, para que o juiz possa arbitrar a pensão alimentícia. As necessidades dos requeridos continuam as 
mesmas. Tratando-se de crianças em idade escolar, que não podem trabalhar, necessitam do auxílio dos pais para seu sustento. 
O requerente não comprovou os alegados problemas de saúde, nem gastos com o medicamente e o ajuizamento de ação 
acidentária. Não foi juntada prova documental, tampouco produzida prova oral acerca de tais fatos. Também não há notícia de 
advento de outros filhos. Por outro lado, o autor demonstrou que ficou perdeu seu emprego no ano de 2013 (fls.18/21), sendo que 
segundo prova oral produzida, o requerente estaria vivendo de bicos, trabalhando em uma auto escola, com rendimentos muito 
inferiores aos anteriores. A prova oral aliada a revelia enseja o acolhimento parcial do pedido. Ressalto que não há como ser 
acolhido integralmente a pretensão inicial, já que o autor não demonstrou os alegados problemas de saúde, sendo pessoa apta 
ao trabalho, tendo condições de contribuir para o sustento de seus dois filhos. Desse modo, entendo razoável a redução do valor 
da pensão alimentícia devida aos requeridos para 120% do salário mínimo por mês. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE 
EM PARTE a ação Revisional de Alimentos, ajuizada por MARCELO RODRIGUES DE MORAES contraNATHALIA BARBOSA 
MORAES E PEDRO BARBOSA MORAES para reduzir o valor da pensão alimentícia devida pelo autor aos requeridos para 
120% do salário mínimo por mês, que deverá continuar sendo paga da forma já fixada, enquanto o autor estiver desempregado 
ou exercendo trabalho autônomo. Caso o requerente venha trabalhar registrado, fica mantida a pensão já fixada no valor de 
30% de seus rendimentos líquidos, incidindo o desconto sobre todas as verbas, exceto o FGTS. Recíproca a sucumbência, dou 
por compensados os honorários advocatícios. P.R.I.C. - ADV: BENILDES SOCORRO COELHO PICANCO ZULLI (OAB 91025/
SP)

Processo 4013223-47.2013.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - B.P.S. e outro - 
Arbitro os honorários da Dra. Leila Ali Saadi em R$ 466,52, nos termos do convênio celebrado entre o Estado e a OAB. Expeça-
se certidão. Após, arquivem-se os autos. - ADV: LEILA ALI SAADI (OAB 253342/SP)

Processo 4015766-23.2013.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - E.L.S. e outro - Vistas 
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dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. 
Fls. 54. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/SP)

Processo 4015766-23.2013.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - E.L.S. e outro - Defiro 
pelo prazo requerido. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/SP)

Processo 4016170-74.2013.8.26.0405 - Inventário - Inventário e Partilha - Roseli Aparecida Lopes Barros Olah - Gabriel 
Lopes Barros Olah e outro - Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Ao partidor para conferência do plano de 
partilha. - ADV: PATRICIA PERUCHI SANCHES (OAB 173922/SP)

Processo 4016920-76.2013.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.G.R. - 
Vistos. DEPRECADO: Juízo de Direito da Comarca de Itu/SP, Rua Luiz Bolognesi, s/n, CEP: 13301-900 INTIME-SE o executado 
GERALDO GONÇALVES DOS REIS para, no prazo de 10 dias, efetuar o pagamento do débito remanescente de R$ 2.726,53, 
calculado às fls. 68/69, sob pena de prisão. Servirá o presente despacho como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência 
que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. - ADV: 
EUNICE MARIA DA SILVA PEREIRA (OAB 77763/SP)

Processo 4017602-31.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Guarda - W.S.S. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 405.2014/069489-1 dirigi-me na Rua Joaquim 
de Abreu, 44, Vila Santo Antonio da Boa Vista, Itapevi/SP., e lá estando, DEIXEI DE INTIMAR WILLIAN SÉRGIO DE SOUZA, por 
informar Dna Marília Pereira dos Santos, proprietária do imóvel, que o intimando foi seu inquilino, mudou de lá há mais de ano e 
não sabe pra onde. Pelo exposto, devolvo o mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Osasco, 
23 de novembro de 2014. - ADV: ADRIANA CARVALHO GAETA (OAB 118243/SP), BRUNO VINICIUS BORA (OAB 274568/SP)

Processo 4017602-31.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Guarda - W.S.S. - 1-Fls.48:Manifeste-se o advogado do 
autor para no prazo de 48 horas, dar andamento ao feito, sob pena de extinção. P.e Int. - ADV: BRUNO VINICIUS BORA (OAB 
274568/SP), ADRIANA CARVALHO GAETA (OAB 118243/SP)

Processo 4017676-85.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.E.S. e outro - Defiro pelo 
prazo requerido. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/SP)

Processo 4017676-85.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - J.E.S. e outro - Fls. 54/56: 
manifeste-se o requerido, no prazo de 05 dias. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/
SP)

Processo 4019146-54.2013.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Levantamento de Valor - J.D.M. - Vistas dos autos ao autor 
para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. Fls. 47/49. - ADV: 
DAYANE SILVA DE QUEIROZ (OAB 342172/SP)

Processo 4019252-16.2013.8.26.0405 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.B.D.S. - 
D.B.D. - Vistos. INTIME-SE a pessoa acima indicada para, no prazo de 05 dias, efetuar o pagamento do débito remanescente no 
valor de R$ 7.857,01, sob pena de prisão. Servirá o presente como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/SP)

Processo 4019266-97.2013.8.26.0405 - Interdição - Tutela e Curatela - F.S.O. - Vistos. DEPRECADO: Juízo de Direito da 
Comarca de Brasília/DF, SAM - Setor de Administração Municipal, Fórum Verde - CEP: 70620-000 INTIME-SE a pessoa acima 
qualificada para, no prazo de dez dias, informar o atual endereço de FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA, bem como manifestar-
se sobre o pedido de substituição de curatela de José da Silva. P. e int. Servirá o presente como CARTA PRECATÓRIA. 
Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao 
cumprimento desta. - ADV: MARIA HELENA NEVES (OAB 266968/SP)

Processo 4020319-16.2013.8.26.0405 - Inventário - Inventário e Partilha - EXPEDITO PEREIRA DA SILVA - - SÉRGIO ALVES 
DE OLIVEIRA e outro - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Fls. 102/114: manifeste-se a Fazenda Estadual, no prazo 
de cinco dias. - ADV: MONICA ESPOSITO DE MORAES ALMEIDA RIBEIRO (OAB 107964/SP), SERGIO ALVES DE OLIVEIRA 
(OAB 111342/SP), RUI DE SALLES OLIVEIRA SANTOS (OAB 174942/SP), ELIANE BASTOS MARTINS (OAB 301936/SP), 
ANTONIO CARLOS CASTILHO RODRIGUES (OAB 65332/SP)

Processo 4022866-29.2013.8.26.0405 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - Y.M.G.F. e outro - Oficie-se ao 
CAEX solicitando o endereço do requerido. Retire-se da pauta a audiência designada. - ADV: EDSON DAVID JUNIOR (OAB 
294031/SP)

3ª Vara da Família e Sucessões

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO ISABEL CRISTINA MACEIRAS FERREIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARLISE PULGE SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0017/2015
Processo 0000556-73.2008.8.26.0405 (405.01.2008.000556) - Alvará Judicial - Usufruto e Administração dos Bens de Filhos 

Menores - Gerlan dos Anjos Santana - - Fernanda dos Anjos Santana - Vistos. Fl. 150: defiro. (PRAZO DE TRINTA DIAS). - ADV: 
JOSE BASTOS FREIRES (OAB 277241/SP)

Processo 0000656-92.1989.8.26.0405 (405.01.1989.000656) - Inventário - Inventário e Partilha - Luiza Peres de Oliveira - - 
Liliamares Rosalino de Oliveira - Luiz Rosalino de Oliveira - - Jorge Rosalino de Oliveira - Vistos. Fl. 175: defiro. (PRAZO DE 
TRINTA DIAS). - ADV: ELAINE PETRY NARDI (OAB 155744/SP)

Processo 0001259-67.2009.8.26.0405 (405.01.2009.001259) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Ademar Espera 
- - Natalina Félix - Vanderlei Espera - Natalina Félix - Vistos. Fl. 135, item “2”: manifeste-se o inventariante, no prazo legal. 
Oportunamente, conclusos. - ADV: MONICA GODANO SCHLODTMANN (OAB 186760/SP), ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS 
JUNIOR (OAB 223922/SP), SABRINA MELO SOUZA ESTEVES (OAB 268498/SP), EDUARDO SCARABELO ESTEVES (OAB 
297604/SP)

Processo 0001713-76.2011.8.26.0405 (405.01.2011.001713) - Execução de Alimentos - Alimentos - L.R.F. - S.A.F.S. - Vistos. 
Oficie-se ao CAEX na forma requerida (fl. 141). Fl. 141, primeira parte: manifeste-se o exequente, no prazo legal. - ADV: GÊNYS 
ALVES JÚNIOR (OAB 203374/SP), ANTONIO SINVAL MIRANDA (OAB 175740/SP)

Processo 0003511-48.2006.8.26.0405 (405.01.2006.003511) - Inventário - Inventário e Partilha - Jose Alves Quadra - - 
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Luiz Gonzaga dos Santos - Rosalina Ribeiro Quadra - Antônio Carlos Garcia - Vistos. Fls. 119/135: manifestem-se os demais 
herdeiros, no prazo legal. - ADV: FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES (OAB 236795/SP), VERA REGINA HERNANDES 
SPAOLONSE (OAB 110953/SP), MARCIA REGINA RIBEIRO PICCINI (OAB 237617/SP)

Processo 0004949-66.1993.8.26.0405 (405.01.1993.004949) - Separação Consensual - Dissolução - A.O. - - D.Q.O. - 
Vistos. Fl. 58: oficie na forma requerida. Após, arquivem-se os autos. - ADV: ZAMORA GOMES NETTO (OAB 68315/SP), SUELI 
APARECIDA DA SILVA (OAB 89609/SP)

Processo 0005257-43.2009.8.26.0405 (405.01.2009.005257) - Alvará Judicial - Usufruto e Administração dos Bens de 
Filhos Menores - Vinicius de Oliveira - FLS. 174: Termo de audiência datada de 24/11/2.014, às 13:30 horas: ...Apregoadas as 
partes, verificou-se estar presente a Representante legal do(a) Autor(a) e autor, por ela assistido. Presente também o(a) ilustre 
Representante do Ministério Público, Dra. STELA MARIS GOMES DE ABREU RIMA. INICIADOS OS TRABALHOS, a MMª. 
Juíza propôs a conciliação, que resultou infrutífera. A seguir, pela MMª Juíza foi dito que: 1 - Ao Contador para atualização do 
valor levantado, pertencente ao menor, para a data de 06/12/2012 e apurar o percentual desse valor utilizado para aquisição do 
imóvel conforme escritura publica de fls. 161/163. 2 - Após, intime-se a representante legal do menor para que no prazo de 180 
dias regularize a documentação do imóvel, a fim de que conste o percentual correspondente ao menor. - Fls. 175: CÁLCULO DO 
CONTADOR. - ADV: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA BATISTA (OAB 249698/SP)

Processo 0006789-47.2012.8.26.0405 (405.01.2012.006789) - Execução de Alimentos - Alimentos - K.R.N.F. - Vistos. Trata-
se de ação de execução de alimentos que tem por base acordo firmado entre as partes (fls. 30/31), o qual previa a expedição 
de mandado de prisão em caso de cumprimento. O acordo foi homologado em Juízo (fls. 37). Foi noticiado o descumprimento 
do acordo, requerendo-se a expedição de mandado de prisão (fls. 46). Intimado para comprovar o cumprimento do acordo 
(fls.63/64), o executado permaneceu silente (fls. 65). O(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça opinou pelo decreto da prisão do 
executado (fls. 70/71). É o breve relatório. Decido. Ante a notícia de descumprimento do acordo firmado entre as partes, o 
qual previa a expedição imediata de mandado de prisão em caso de descumprimento, bem como à inércia do executado que, 
devidamente intimado, deixou de se manifestar, impõe-se o decreto de prisão. Com efeito, o executado firmou acordo para 
livrar-se da prisão, comprometendo-se a pagar o débito de forma parcelada. Todavia, deixou de dar cumprimento ao acordo, o 
que autoriza o decreto de prisão, já que o débito não perde a natureza atual, consoante jurisprudência do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo: ALIMENTOS. Execução. Prisão civil do devedor. Descumprimento de acordo abrangendo as três últimas 
prestações antes do ajuizamento da execução e as vincendas desde então. Negociação para parcelamento da dívida alimentar 
que não a torna pretérita. (...) (AI n. 0282741-36.2011.8.26.0000, Relator(a): Alvaro Passos, Data do julgamento: 06/12/2011) 
Saliento, ainda, que a intimação do executado para comprovar o cumprimento do acordo não era obrigatória, já que o acordo 
previu a imediata expedição do mandado de prisão, tratando-se de mera cautela do Juízo. Ainda assim, o executado foi intimado 
e não tomou qualquer providência. Diante desse contexto, demonstrada a existência de débito alimentar e considerando a 
manifestação do(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, com fundamento no artigo 5o, inciso LXVII da CF e art. 733, § 1o do CPC, 
decreto a PRISÃO CIVIL do executado CRISTIANO FERREIRA DE FRANÇA, pelo prazo de 30 dias. Eventual contramandado 
será deferido mediante o pagamento integral das parcelas em atraso referentes ao acordo. Encaminhe-se ao contador para 
cálculo atualizado do débito, excluindo-se honorários advocatícios. Após, expeça-se mandado de prisão. Int. - ADV: VANESSA 
CANTON SILVA (OAB 278865/SP)

Processo 0007145-42.2012.8.26.0405 (405.01.2012.007145) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Ryan 
Miguel Alves - Willian Jose da Silva - Vistos. Fl. 92, item “2”: atenda a Serventia o quanto solicitado na cota ministerial Int. - ADV: 
SIMONE FERNANDES TAGLIARI (OAB 210976/SP)

Processo 0008818-12.2008.8.26.0405 (405.01.2008.008818) - Inventário - Inventário e Partilha - Antonio Julio da Silva - 
Antonia Luzia de Medeiros - Vistos. Manifeste-se o inventariante sobre o prosseguimento do feito, no prazo legal. - ADV: ANDRÉ 
ALBA PEREZ (OAB 254855/SP)

Processo 0009672-64.2012.8.26.0405 (405.01.2012.009672) - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.O.C. - H.L.C.C. - Vistos. 
Tendo em vista que na certidão de fls. 49 constou que a requerida estaria apenas viajando, expeça-se novo mandado de citação 
para cumprimento no endereço de fls. 48. Int. - ADV: ODETE ALVES DE OLIVEIRA MAGGI (OAB 263733/SP)

Processo 0011873-34.2009.8.26.0405 (405.01.2009.011873) - Execução de Alimentos - Alimentos - L.S.A. e outros - G.S.A. 
- Vistos. Fl. 176, item “2”: oficie-se na forma requerida. Fl. 176, item “3”: atendam os exequentes, no prazo legal. - ADV: JOSE 
ANTONIO FIDALGO NETO (OAB 234460/SP), CLEBER ANDRADE DA SILVA (OAB 295818/SP), ALEXANDRE DUMAS (OAB 
157159/SP)

Processo 0011895-63.2007.8.26.0405 (405.01.2007.011895) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - J.P.C. - S.S.C. - O 
ofício foi expedido e encaminhado à empregadora. Os autos permanecerá em Cartório pelo prazo de 05 dias. Após, o silêncio, 
os autos será arquivado. - ADV: DARCIO SIQUEIRA DE SOUSA (OAB 240530/SP), WLADIMYR ALVES BITENCOURT (OAB 
265808/SP), ADRIANA PEREIRA E SILVA (OAB 160585/SP)

Processo 0013902-52.2012.8.26.0405 (405.01.2012.013902) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Beatriz 
Aparecida Rosmary Atanazio - - Bianca Cosme Atanazio - - Divino Ilan Tadeu Nicolich Atanazio - - Mara Aparecida Atanazio 
- Marli Nicolich - Vistos. Aguarde-se no arquivo provocação dos interessados. - ADV: MARCOS ROBERTO DA SILVA (OAB 
297329/SP), ANDERSON LOPES FERNANDES (OAB 297057/SP)

Processo 0014408-33.2013.8.26.0004 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Monica de Oliveira - Irene de Oliveira - 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Aguarde-se a vinda do procedimento administrativo para apuração do ITCMD. 
- ADV: ELAINE PINOTTI TORRES (OAB 130555/SP), ALCIONE ROSA MARTINS DE SAMPAIO (OAB 63656/SP)

Processo 0015670-23.2006.8.26.0405 (405.01.2006.015670) - Inventário - Inventário e Partilha - Pedro Moreno Ferreira da 
Silva - - Cristina Rachel Prebianchi - Carlos Alberto Ferreira da Silva - Vistos. Fl. 381: manifeste-se a inventariante, no prazo 
legal. - ADV: ROSANE CATHARINE DE LOOS GIALLUISI (OAB 192654/SP), HAROLDO DA SILVA TANAN (OAB 102266/SP), 
MARCILIO LEITE FILHO (OAB 147618/SP), EDUARDO GOMES DA COSTA (OAB 224884/SP)

Processo 0018983-89.2006.8.26.0405 (405.01.2006.018983) - Execução de Alimentos - Alimentos - C.V.V.C. - J.C. - Vistos. 
Oficie-se, solicitando a devolução da carta precatória expedida a fls. 266, devidamente cumprida ou informações sobre o seu 
cumprimento. Int. - ADV: JOSE DAMIATI NETO (OAB 88241/SP), DIONÍSIO PEDRO ALCÂNTARA (OAB 20131/PR), GERALDO 
NILTON KORNEICZUK (OAB 15508/PR), MARCIO ROBERTO CAMPOS (OAB 231003/SP)

Processo 0022583-31.2000.8.26.0405 (405.01.2000.022583) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.S.A. - - J.A.L.R.P.M.S.A. 
- J.B.R.L. - Vistos. Oficie-se ao CAEX na forma requerida (fl. 426, item “2”). - ADV: ANGELA MARIA BONFANTI (OAB 92288/SP), 
VALTEIR DA APARECIDA COIMBRA (OAB 136527/SP)

Processo 0023057-50.2010.8.26.0405 (405.01.2010.023057) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.K.F.C. - - K.F.C. - 
G.S.C. - Vistos. Digam os exequentes, através da Defensoria Pública do Estado, sobre a resposta de ofício de fls. 141/144. 
Desde já, oficie-se, ao SCPC e Serasa, solicitando a inclusão do nome do executado no rol de devedores. Int. - ADV: MONICA 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1873

GODANO SCHLODTMANN (OAB 186760/SP), JOSE BONIFACIO DOS SANTOS (OAB 104382/SP)
Processo 0024922-40.2012.8.26.0405 (405.01.2012.024922) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 

Atualização - J.C.S. - J.M.A.S. - Vistos. Tente-se a citação do executado nos endereços fornecidos (fls. 107 e 121). - ADV: 
ALEXSANDRA VIANA MOREIRA (OAB 189168/SP)

Processo 0026684-62.2010.8.26.0405 (405.01.2010.026684) - Procedimento Ordinário - Guarda - G.P. - K.S.M.P. - Vistos. 
Fl. 238, item “2”: manifeste-se a patrona da requerida, no prazo legal. Fl. 238, item “3”: oficie-se na forma requerida. - ADV: 
MARIA APARECIDA LIMA NUNES (OAB 158414/SP), AMADO DE SOUSA (OAB 50576/SP)

Processo 0028459-78.2011.8.26.0405 (405.01.2011.028459) - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.D.R. - B.G.S.R. - Vistos. 
Fls. 108: anote-se os nomes dos novos patronos do autor, excluindo o nome do patrono anterior. Para audiência de instrução 
e julgamento, designo o dia 26/02/2015 às 14:00h. As partes ficam intimadas na pessoa de seus patronos. Intimem-se as 
testemunhas tempestivamente arroladas. - ADV: ROGÉRIO LINS FRANÇA (OAB 197175/SP), VITOR HUGO GUIMARÃES 
REZENDE (OAB 25178/BA)

Processo 0028459-78.2011.8.26.0405 (405.01.2011.028459) - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.D.R. - B.G.S.R. - Vistos. 
Considerando que a audiência designada é de conciliação, instrução e julgamento e considerando que não há tempo hábil para 
cumprimento da carta rogatória, mantenho a data da audiência, apenas para tentativa de conciliação. Int. - ADV: VITOR HUGO 
GUIMARÃES REZENDE (OAB 25178/BA), ROGÉRIO LINS FRANÇA (OAB 197175/SP)

Processo 0028606-07.2011.8.26.0405 (405.01.2011.028606) - Inventário - Inventário e Partilha - Angela Aparecida Cunha 
Pinto Peralta - Romilda Maria da Cunha Pinto - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 105/105vº: expeça-se o 
alvará na forma requerida. Após, arquivem-se os autos. - ADV: JOSE TORRES PINHEIRO (OAB 114077/SP), ALCIONE ROSA 
MARTINS DE SAMPAIO (OAB 63656/SP)

Processo 0028606-07.2011.8.26.0405 (405.01.2011.028606) - Inventário - Inventário e Partilha - Angela Aparecida Cunha 
Pinto Peralta - Romilda Maria da Cunha Pinto - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Certifico e dou fé que pratiquei o ato 
ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado 
CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: ( x ) outros: Cientificá-lo(a) da expedição do alvará, que está disponível 
para impressão no Site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. - ADV: JOSE TORRES PINHEIRO (OAB 114077/SP), 
ALCIONE ROSA MARTINS DE SAMPAIO (OAB 63656/SP)

Processo 0030079-04.2006.8.26.0405 (405.01.2006.030079) - Inventário - Inventário e Partilha - Vanessa Perez Oscrovani - 
Deolindo Estevam Oscrovani - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Gabriela Vitoria Ferreira Oscrovani - - Mayara Corpas 
Oscrovani e outros - Vistos. Fl. 394, item “1”: manifeste-se a herdeira Vanessa, no prazo legal. Fl. 394, item “2”: manifeste-se a 
herdeira Vivian, no prazo legal. Fl. 394, item “3”: defiro. - ADV: JOSIANE XAVIER VIEIRA ROCHA (OAB 264944/SP), WALTER 
CAMILO DE JULIO (OAB 152247/SP), ALCIONE ROSA MARTINS DE SAMPAIO (OAB 63656/SP), EDUARDO APARECIDO 
BARRILLE (OAB 154224/SP), PATRICIA JUNQUEIRA FRANCO GUARNIERI (OAB 241825/SP)

Processo 0030212-70.2011.8.26.0405 (405.01.2011.030212) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.R.N. - E.N. - Vistos. 
Fl. 166: defiro. Aguarde-se, no mais, o cumprimento do mandado de prisão. - ADV: CECY APARECIDA DA COSTA CHAVES 
(OAB 117197/SP)

Processo 0031761-57.2007.8.26.0405 (405.01.2007.031761) - Inventário - Inventário e Partilha - Benedita dos Reis Marques 
- - Antônio Heringer - Antonio Garibaldi Heringer - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Manifeste-se a inventariante 
sobre o prosseguimento do feito, no prazo legal. - ADV: ANDRÉ FABIANO BATISTA LIMA (OAB 192957/SP), ALCIONE ROSA 
MARTINS DE SAMPAIO (OAB 63656/SP), JORGE CHAGAS ROSA (OAB 88856/SP)

Processo 0034026-90.2011.8.26.0405 (405.01.2011.034026) - Arrolamento de Bens - Lucia Aparecida Landa Arantes - 
- Kamila Adriana Arantes da Silva - - Andre Correa da Silva - - Fernanda Arantes de Araujo - - Fabio Vieira de Araujo - - 
Marcio Evandro Brandão Chaves - - Ana Lucia Arantes Brandão Chaves - Ailton Antonio Arantes - Vistos. Considerando que a 
inventariante foi notificada (fl. 96), aguarde-se no arquivo provocação dos interessados. - ADV: ROSE MARA PIMENTEL PARRA 
(OAB 92289/SP)

Processo 0034111-81.2008.8.26.0405 (405.01.2008.034111) - Arrolamento de Bens - Família - Sebastiana de Oliveira 
Guimaraes - Wilson Guimaraes - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Considerando que não foram regularizadas 
as peças para a expedição do formal de partilha, arquivem-se os autos. - ADV: LIVIA JULIANE POSSI (OAB 336315/SP), 
ALCIONE ROSA MARTINS DE SAMPAIO (OAB 63656/SP), DOUGLAS AUN KRYVCUN (OAB 237802/SP), ANDRE FERNANDO 
CAVALCANTE (OAB 242738/SP), RAFAEL SANTOS GONÇALVES (OAB 244544/SP)

Processo 0034494-25.2009.8.26.0405 (405.01.2009.034494) - Execução de Alimentos - Alimentos - T.E.B.S. - A.B.S. - Vistos. 
Expeça-se nova carta precatória na forma requerida (fl. 216) - ADV: ANTONIO CARLOS MOREIRA JUNIOR (OAB 244101/SP), 
GABRIELA MARIA APARECIDA DA SILVA (OAB 258726/SP)

Processo 0035020-84.2012.8.26.0405 (405.01.2012.035020) - Procedimento Ordinário - Investigação de Maternidade - 
A.C.J.C. - M.E.G. - - E.D.C. - - F.E.D.C. - - F.A.D.C. - - F.A.D.C. - - P.C.D.C. - Vistos. Fl. 97, itens “1” e “2”: certifique a Serventia. 
Fl. 97, item “3”: renove-se a citação de Priscila, na forma requerida. - ADV: EDUARDO PEDROSO (OAB 68067/SP)

Processo 0037602-96.2008.8.26.0405 (405.01.2008.037602) - Inventário - Inventário e Partilha - Paulo Cleber da Silva 
- Sergio Manoel da Silva - Esdras Donizete da Silva - - Iara Maria Cestel da Silva - Vistos. Fl. 120: anote-se. Fls. 112/124: 
manifeste-se o inventariante, no prazo legal. - ADV: MARICI BROCCO AMARAL (OAB 206049/SP), ORAILDE APARECIDA DE 
OLIVEIRA (OAB 121840/SP)

Processo 0038381-12.2012.8.26.0405 (405.01.2012.038381) - Inventário - Inventário e Partilha - Amauri Monteiro Gil - 
Josefa Bezerra de Araujo Gil - Vistos. Fl. 91, item “3”: manifeste-se o inventariante, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. 
- ADV: MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA (OAB 317174/SP)

Processo 0039302-73.2009.8.26.0405 (405.01.2009.039302) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Aparecida dos 
Santos Alves - Cicero Pereira Alves - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Manifeste-se a inventariante sobre o 
prosseguimento do feito, no prazo legal. - ADV: HUGO LEONARDO RIBEIRO (OAB 193735/SP), ALCIONE ROSA MARTINS DE 
SAMPAIO (OAB 63656/SP)

Processo 0039527-35.2005.8.26.0405 (405.01.2005.039527) - Divórcio Consensual - Dissolução - M.S.N.B. - - A.B. - Expeça-
se 2ª via do mandado de averbação. Após, arquivem-se os autos. Int. (Cientificá-lo da expedição do mandado de averbação, que 
está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). - ADV: SUELIO BARBOSA DA SILVA (OAB 279413/SP)

Processo 0040063-36.2011.8.26.0405 (405.01.2011.040063) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
S.A.L. - E.M.S. - Vistos. Considerando as certidões negativas do Oficial de Justiça (fls. 86 e 121), providenciem os patronos das 
partes o comparecimento de seus clientes, acompanhados dos menores, no Setor de Psicologia, localizado no 4º andar, deste 
Fórum, situado na Rua Nossa Senhora de Fátima, 336, Centro, Osasco, no dia 09/03/2015, às 10:30 horas. - ADV: CAROLINA 
DALLA VALLE BEDICKS (OAB 291785/SP), FLAVIO TAKASHI KANAOKA (OAB 281813/SP)
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Processo 0040634-07.2011.8.26.0405 (405.01.2011.040634) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Evaristo Alves 
de Carvalho - Maria de Carvalho - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Fl. 158: manifeste-se a inventariante, no 
prazo legal. - ADV: CECILIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS SOBRAL (OAB 275648/SP), ALCIONE ROSA MARTINS DE 
SAMPAIO (OAB 63656/SP)

Processo 0041083-28.2012.8.26.0405 (405.01.2012.041083) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - 
Leopoldo de Oliveira - Vistos. Fl. 67: aguarde-se por trinta dias. - ADV: JOSE BASTOS FREIRES (OAB 277241/SP)

Processo 0043372-31.2012.8.26.0405 (405.01.2012.043372) - Inventário - Inventário e Partilha - Mara de Padua Amaral - 
Antonio Domingos da Silva - Vistos. Cite-se o herdeiro Valdemir Domingos da Silva, por carta precatória, no endereço fornecido 
(fl. 139). - ADV: PATRICIA NARIMATU DE ALMEIDA (OAB 282209/SP)

Processo 0043482-98.2010.8.26.0405 (405.01.2010.043482) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.L.E.S. e outros - 
Vistos. Fl. 101: expeça-se novo ofício na forma requerida. - ADV: ELAINE MAGALHÃES MERIM SANTOS (OAB 242983/SP), 
LEILA SANTURIAN (OAB 247463/SP)

Processo 0043829-39.2007.8.26.0405 (405.01.2007.043829) - Execução de Alimentos - Alimentos - V.D.B. - V.B. - Vistos. Fl. 
233: oficie-se ao CAEX na forma requerida. - ADV: VINICIUS FREIXEDA GUERRA (OAB 213074/SP), ANTONIO BENVENUTTI 
ARRIVABENE (OAB 83086/SP), RAQUEL MANCEBO LOVATTO (OAB 173489/SP), ANA PAULA LUPINO (OAB 173103/SP)

Processo 0045054-65.2005.8.26.0405 (405.01.2005.045054) - Execução de Alimentos - Alimentos - D.S.M. e outros - O.M.N. 
- Vistos. O endereço atualizado dos exequentes é aquele declarado a fls. 203 e não o que constou no mandado expedido a 
fls. 308. Assim, intimem-se os exequentes, nos termos determinados a fls. 307, atentando para o endereço atual. Int. - ADV: 
CAMILA ALVES BRITO BARBOSA (OAB 224125/SP), CARLO SANDOVAL PEIXOTO (OAB 64548/SP), BELMIRO DE NOBREGA 
DE FREITAS (OAB 96349/SP)

Processo 0046670-70.2008.8.26.0405 (405.01.2008.046670) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Suraya da Silva 
Carakas - - Sonia Maria Guimaraes Carakas - Jose Carlos Carakas - Maria Rosa Santos Carakas e outro - Fazenda Pública 
do Estado de São Paulo - Vistos. Aguarde-se no arquivo provocação dos interessados. - ADV: RONALDO NERY DUARTE 
(OAB 327448/SP), GERSON PERES RIBEIRO (OAB 82274/SP), ALCIONE ROSA MARTINS DE SAMPAIO (OAB 63656/SP), 
ROBERTO JOSE MINERVINO (OAB 34086/SP), DENISE AYALA RODRIGUES ROCHA (OAB 226426/SP), GERALDO RIBEIRO 
(OAB 16995/SP)

Processo 0046953-88.2011.8.26.0405 (405.01.2011.046953) - Procedimento Ordinário - Revisão - A.A.C. - I.R.C. - O ofício 
foi expedido e encaminhado à empregadora. Os autos permanecerá em Cartório pelo prazo de 05 dias. Após, o silêncio, os 
autos será arquivado. - ADV: KLEBER HAMADA (OAB 253339/SP), FABIANA TINOCO FERNANDEZ (OAB 289321/SP)

Processo 0050087-60.2010.8.26.0405 (405.01.2010.050087) - Procedimento Ordinário - Guarda - S.S.N. - R.S. - A parte 
interessada deverá recolher a taxa de R$ 5,60 a mais, haja vista que ultrapassou mais uma pagina da Certidão de Objeto e Pé, 
no prazo de 5 dias. Após, os autos será arquivado. - ADV: REGINA CELIA DE CARVALHO (OAB 48731/SP), FABIO MANTOVAN 
DOS SANTOS (OAB 263297/SP)

Processo 0050720-37.2011.8.26.0405 (405.01.2011.050720) - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Vanessa Valverde - 
- RODRIGO VALVERDE DE OLIVEIRA - Vistos. Fl. 113: manifeste-se a autora, no prazo legal. - ADV: JOSÉ SILVA (OAB 180807/
SP)

Processo 0050766-31.2008.8.26.0405 (405.01.2008.050766) - Execução de Alimentos - Alimentos - K.L.L. - C.R.L. - 
Providencie o executado o pagamento do débito remanescente (fls. 258/259), no prazo legal, sob pena de prisão. Int. - ADV: 
RODRIGO PADOVAM COSTA (OAB 257136/SP), WESLEY JESUS DA SILVA (OAB 261835/SP), JORGE BARBOSA DE JESUS 
(OAB 25248/BA)

Processo 0054032-84.2012.8.26.0405 (405.01.2012.054032) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - J.R.S. - Vistos. As partes realizaram acordo, homologado judicialmente, tendo o executado assumido o pagamento 
do débito de forma parcelada. A fl. 33, o exequente comunica que o executado não honrou o pagamento do acordo. Foi 
dada oportunidade de manifestação ao executado, o qual foi intimado pessoalmente (fl. 59), mas este não efetivou qualquer 
pagamento. O Ministério Público opinou pelo decreto da prisão do executado (fls. 68/70). A dívida existe e deve ser paga, sob 
pena de comprometer a manutenção do filho menor, bem se vendo que outra solução não resta a não ser o decreto de sua 
prisão, de modo a compeli-lo ao pagamento do débito. Diante disso, decreto a prisão civil de SILVIO DAMIÃO DOS SANTOS, 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no parágrafo 1º, do artigo 733, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado 
de prisão, constando que eventual depósito deverá atentar aos termos do acordo homologado. Int. - ADV: MICHELE BONILHA 
DA CONCEIÇÃO ANDRADE

Processo 0057331-06.2011.8.26.0405 (405.01.2011.057331) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
L.A.Q. e outros - C.B.S.F. - Vistos. Fl. 91: intime-se o requerido. - ADV: ANA PAULA DA ROCHA COELHO (OAB 237283/SP)

Processo 0058155-62.2011.8.26.0405 (405.01.2011.058155) - Inventário - Inventário e Partilha - Araci da Silva - Vistos. Fls. 
165/166: por ora, nada a reconsiderar. Fls. 160/161: expeçam-se os ofícios na forma requerida. - ADV: VANESSA GOMES DO 
NASCIMENTO FERREIRA (OAB 243678/SP), ERIKA APARECIDA SILVERIO (OAB 242775/SP)

Processo 0062884-97.2012.8.26.0405 (040.52.0120.062884) - Inventário - Inventário e Partilha - Sandra Regina Ferreira 
Batista D Aquino - Hilario Ferreira Batista - Carlos Eduardo Lopes da Silva Ferreira Batista - Nos termos do artigo 17 da Lei 
10.705 de 28/12/2000, defiro o recolhimento do ITCMD com a isenção da multa, tendo em vista que a abertura da sucessão deu-
se no prazo legal. Int. - ADV: ROSANA VILLAR (OAB 85870/SP), ALEX AFONSO LOPES RIBEIRO (OAB 150464/SP), SANDRA 
REGINA F BATISTA D AQUINO (OAB 124326/SP)

Processo 0063286-81.2012.8.26.0405 (040.52.0120.063286) - Inventário - Inventário e Partilha - Rogerio Maximiliano dos 
Santos - - Rosana Costa dos Santos - - Celia Marina de Carvalho dos Santos - Walter dos Santos - Vistos. Aguarde-se no 
arquivo provocação dos interessados. - ADV: OSVALDO FERREIRA DE LIRA (OAB 160328/SP)

Processo 1008112-02.2014.8.26.0405 - Inventário - Inventário e Partilha - MARIA DA GLORIA COELHO e outro - Fazenda do 
Estado de São Paulo - Cientificá-lo(a) da expedição do Alvará Judicial, que está disponível para impressão no Site no Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo. Os autos permanecerá em Cartório pelo prazo de 05 dias, após será arquivado. - ADV: 
ALCIONE ROSA MARTINS DE SAMPAIO (OAB 63656/SP), VALDIRENE ANTONIA DA SILVA (OAB 165126/SP)

Processo 1011154-59.2014.8.26.0405 - Alvará Judicial - Família - Maria Rosita Mendes de Sousa e outros - Cientificá-lo(a) 
da expedição do alvará, que está disponível para impressão no Site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. - ADV: 
NOEMIA FERREIRA DE ASSIS DA SILVA (OAB 111377/SP)

Processo 1017453-52.2014.8.26.0405 - Divórcio Consensual - Dissolução - E.F.E. e outro - Cientificá-lo(a) da expedição 
da Carta de Sentença, que está disponível para retirada. Os autos permanecerá em Cartório pelo prazo de 05 dias, após será 
arquivado. - ADV: FABIO RODRIGUES MORENO (OAB 212746/SP)

Processo 4019419-33.2013.8.26.0405 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Antonio Giglio Neto - Celso Antonio 
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Giglio e outros - Cientificá-lo(a) da expedição do Formal de Partilha, que está disponível para retirada no prazo de 05 dias. Os 
autos permanecerá em Cartório pelo prazo de 05 dias, após será arquivado. - ADV: ALCIONE ROSA MARTINS DE SAMPAIO 
(OAB 63656/SP), JULIANA CALÇADA MONTEIRO (OAB 287520/SP), MARCIAL HERCULINO DE HOLLANDA FILHO (OAB 
32381/SP)

Processo 4021611-36.2013.8.26.0405 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Eliana Miranda Andrade e outros - 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Cientificá-lo(a) da expedição do Alvará, que está disponível para impressão no Site 
no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Os autos permanecerá em Cartório pelo prazo de 05 dias, após será arquivado. 
- ADV: ALCIONE ROSA MARTINS DE SAMPAIO (OAB 63656/SP), NEY ROLIM DE ALENCAR FILHO (OAB 24711/PR)

Processo 4022086-89.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.C.S. - G.P.M. - Vistos. Considerando que a 
prova técnica produzida comprova que as menores não estão sob a guarda de fato do pai, tendo sido entregues para cuidados 
aos avós paternos e, considerando que a mesma prova técnica dá conta de que a genitora reúne condições para assumir a 
guarda das filhas menores, que manifestaram o desejo de com ela residir, entendo por bem conceder a guarda provisória das 
menores Graziely dos Santos Martins e Giovanna dos Santos Martins à mãe, Andressa Cristina dos Santos, fixando visitas ao 
pai, nos mesmos moldes das que vinham sendo exercidas pela genitora, ao menos de forma provisória. Intime-se o requerido, 
com urgência, para que proceda à entrega das crianças no prazo de 24 horas, sob pena de expedir-se mandado de busca e 
apreensão. Com o intento de compor a questão da guarda e forma de visitas, designo audiência de conciliação para o dia 23 de 
junho de 2015, às 14:00 horas. Cumpra-se com urgência, servindo cópia deste como mandado. Ciência ao Ministério Público. 
Intime-se. - ADV: MARCIA CELESTINO FRANÇA DE SOUZA (OAB 259450/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (OAB 999999/SP)

Processo 4023548-81.2013.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.S.S. - C.C. - Vistos. Diante da alegação de 
maus-tratos por parte da genitora, com declarações de sua família dando conta de agressões físicas e psicológicas contra a 
menor Júlia, entendo por bem designar audiência de justificação para o dia 11 de março de 2015, às 16 horas. Intimem-se as 
partes, assim como, os irmãos da genitora Michele, Ricardo Akira Sinbo e Rodrigo Haruo Sinbo, que residem no mesmo quintal 
em que ela mora com a menor. Os pais deverão trazer as crianças. Serve o presente de mandado, cumprindo-se com a cautela 
de praxe. Int. - ADV: GIULIANO PISTILLI (OAB 288749/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE OSASCO EM 06/02/2015

PROCESSO :0003402-19.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 13/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : R.B.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003401-34.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 08/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : R.S.C.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003403-04.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 48/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : W.S.P.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003404-86.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 34/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : J.A.C.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003405-71.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 30/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : R.L.S.
VARA :4ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003394-42.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 27/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : P.O.L.
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VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003395-27.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 26/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : P.O.L.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003426-47.2015.8.26.0405
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 887/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
INDICIADO : H.A.X.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003429-02.2015.8.26.0405
CLASSE :REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
QUERELANTE : M.Y.K.B.
QUERELADO : P.T.M.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003396-12.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 03/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : K.A.S.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003397-94.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 18/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : G.A.S.
VARA :4ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003398-79.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 22/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : L.R.S.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003399-64.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 24/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : D.A.O.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003400-49.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 20/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : L.G.V.S.
VARA :4ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003443-83.2015.8.26.0405
CLASSE :AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
BO : 03/2015 - of 100/2015 - Osasco
AUTOR : R.M.P.B.D.D.S.O.T.E.
INFRATOR : W.K.V.A.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0003433-39.2015.8.26.0405
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 801/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
INDICIADO : G.L.R.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003435-09.2015.8.26.0405
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 795/2015 - Osasco
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AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.F.M.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003439-46.2015.8.26.0405
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 257/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
INDICIADO : M.O.S.
VARA :4ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003440-31.2015.8.26.0405
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 264/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
INDICIADO : J.T.S.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003438-61.2015.8.26.0405
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 02/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
INDICIADO : R.B.B.T.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0027393-58.2014.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 74/2014 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : M.C.C.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003458-52.2015.8.26.0405
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 689/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
INDICIADO : J.F.C.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000212-09.2015.8.26.0127
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 54/2015 - Carapicuiba
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : Alexsandro Nascimento de Alencar
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003459-37.2015.8.26.0405
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 695/2015 - OF 233/2015 - Osasco
AUTOR : M.P.B.D.D.P.O.R.
INFRATOR : L.B.O.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE OSASCO EM 09/02/2015

PROCESSO :0003555-52.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
EXEQTE : V.C.I.S.S.P.I.P.P.N.
INFRATOR : A.F.C.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0003478-43.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 18/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : F.G.F.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003616-10.2015.8.26.0405
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 2644/2014 - Osasco
EXEQTE : V.C.O.S.P.M.C.M.
INFRATOR : T.S.M.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1878

PROCESSO :0003510-48.2015.8.26.0405
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 4/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
INDICIADO : P.V.S.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003488-87.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 376/2014 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.M.E.F.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003513-03.2015.8.26.0405
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 922/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
INDICIADO : G.S.S.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003512-18.2015.8.26.0405
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 811/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
INDICIADO : R.D.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003490-57.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 384/2014 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : B.I.
VARA :4ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003511-33.2015.8.26.0405
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 821/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
INDICIADO : E.B.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003483-65.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 05/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.F.S.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003485-35.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 10/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.P.F.G.
VARA :4ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003508-78.2015.8.26.0405
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 911/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
INDICIADO : F.A.G.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003487-05.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 385/2014 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.S.R.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003489-72.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 377/2014 - Osasco
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AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.S.S.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003551-15.2015.8.26.0405
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 932/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
INDICIADO : R.J.P.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003491-42.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 371/2014 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.J.S.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003493-12.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 374/2014 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.L.M.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003495-79.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 379/2014 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : D.S.R.
VARA :4ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003497-49.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 06/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : C.
VARA :4ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003475-88.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 15/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.
VARA :4ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003476-73.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 16/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003477-58.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 17/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : M.A.S.
VARA :4ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003479-28.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 19/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003480-13.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 20/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.
VARA :1ª VARA CRIMINAL



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1880

PROCESSO :0003481-95.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 600/2014 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : D.S.P.S.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003482-80.2015.8.26.0405
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 03/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003549-45.2015.8.26.0405
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 742/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
INDICIADO : E.G.S.
VARA :4ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0003509-63.2015.8.26.0405
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 910/2015 - Osasco
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.C.J.M.
VARA :4ª VARA CRIMINAL

Júri

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI/EXECUÇÕES CRIMINAIS
JUIZ(A) DE DIREITO ELIA KINOSITA BULMAN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JAQUELINE ROSE GALVAO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0032/2015
Processo 0001024-61.2013.8.26.0405 (040.52.0130.001024) - Inquérito Policial - Homicídio Simples - A.R.R. - I. a defesa 

do julgamento designado para o dia 09/04/2015, às 10 h, bem como para tomar ciência da juntada de folha de antecedentes em 
paenso próprio. Controle 15/13. - ADV: JOSUÉ ANTONIO DE SOUZA (OAB 219286/SP)

Processo 0004143-30.2013.8.26.0405 (040.52.0130.004143) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado 
- Justiça Pública - Nieliton Costa de Oliveira - Intime-se a defesa para que se manifeste nos termos do artigo 422 do C.P.P, no 
prazo de lei, e para que tome ciência da FA do réu juntada em apenso próprio. controle 79/13 - ADV: MOISÉS DE OLIVEIRA 
TACCONELLI (OAB 195588/SP)

Processo 0019933-93.2009.8.26.0405 (405.01.2009.019933) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples 
- F.M.J.S. - Intime-se o advogado que os autos encontram-se desarquivados em Cartório. controle 349/09 - ADV: MILTON 
BATISTA (OAB 53581/SP)

Processo 0022628-54.2008.8.26.0405 (405.01.2008.022628) - Carta Precatória Criminal (nº 21100-2 - 2ª. V. Criminal do 
Fórum de Sumaré da comarca de) - Claudecir Rodrigues da Silva Junior - Intime-se: “Registro de carta precatória não é, por 
óbvio, antecedente ou mácula criminal, de modo que indefiro o pedido.” Controle 462/08. - ADV: HERIK ALVES DE AZEVEDO 
(OAB 262233/SP)

Processo 3000501-95.2013.8.26.0405 - Inquérito Policial - Homicídio Simples - Justiça Pública - Sergio Alves Barbosa - 
Intime-se a defesa para que se manifeste nos termos do artigo 422 do C.P.P.n no prazo de lei, bem como para tomar ciência 
da FA do réu juntada em apenso próprio. controle 101/13 - ADV: CLAUDENIR GOBBI (OAB 139365/SP), SILVIO CARLOS 
MARSIGLIA (OAB 177859/SP)

Processo 3001069-14.2013.8.26.0405 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - R.S.V. - - R.S.S. - Acolho 
a justificativa apresentada pela defesa. No mais, intime-se a defesa do réu Rodrigo da Silva Santos a se manifestar e apresentar 
novo endereço da testemunha Noemia Lúcio Lira, não localizada, fazendo-o em tempo hábil, ou seja, até 18.02.2015 (neste 
juízo), ou apresentá-la no julgamento designado independentemente de intimação. Controle 113/13. - ADV: LINDENBERG 
PESSOA DE ASSIS (OAB 88708/SP), FLAVIA MAGALHÃES ARTILHEIRO (OAB 247025/SP), ULYSSES DA SILVA (OAB 242238/
SP), RAFAEL SERRA OLIVEIRA (OAB 285792/SP)

Processo 3034275-19.2013.8.26.0405 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - Justiça Pública - J.S.B. - 
Intime-se a defesa para que se manifeste nos termos do artigo 422 do C.P.P., bem como para tomar ciência da FA do réu juntada 
em apenso próprio. controle 858/13 - ADV: WARNEY APARECIDO OLIVEIRA (OAB 254966/SP)

Execuções Criminais

VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES CRIMINAIS  OSASCO-SP - Drª ELIA KINOSITA BULMAN

595.858  Execução Criminal. JUSTIÇA PÚBLICA X MARIO CORREA BARBOSA. Fls. 02 do apenso Progressão de Regime: 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1881

“O Boletim Informativo e Atestado de Conduta Carcerária devem ser providenciados pelo defensor constituído. “ ADV. Lais 
Naked Zaratin  OAB/SP: 288.002.

1126.409  Execução Criminal. JUSTIÇA PÚBLICA X DANILO MARQUES DOS SANTOS. Fls. 24 do apenso Progressão de 
Regime: “Ciência às partes do ofício CDP I, juntado às fls. 24.” ADV. PAULO ROBERTO BERNARDES - OAB/SP 182.866.

629.687  Execução Criminal. JUSTIÇA PÚBLICA X JANILSON LIMA DE SOUZA. Fls. - 209 do apenso Roteiro de Penas: 
“Intime-se a defesa constituída a manifestar-se sobre o cálculo de fls. 206/207.” ADV. RODRIGO TRAVITZKI BARBOSA - OAB/
SP 330.860.

Colégio Recursal
Juiz Presidente: Dr. JOSÉ TADEU PICOLO ZANONI

Recurso nº 879/13  Proc. nº 0900979-10.2012.8.26.0068 (4284/12)  BARUERI  Recorrente: NILMAR SOARES DA COSTA  
Recorrido(a): CIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RENAULT DO BRASIL  Sessão de julgamento designada para o dia 23 
DE FEVEREIRO DE 2015, às 11:30 horas, na sala de audiências da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barueri, sito a 
Rua Dr. Paulo Arruda Baccarat, 140  Jardim dos Camargos  Barueri/SP. (Obs.: O resultado do julgamento será oportunamente 
publicado via imprensa oficial, a partir de quando passará a fluir o prazo para interposição de eventual recurso, data em que os 
autos estarão disponíveis em cartório). Juíza Relatora: Dra. Claudia Marina Maimone Spagnuolo Binns, Advs. Dr. Márcio Rosa, 
OAB/SP n° 261.712, Dra. Adriana DÁvila Oliveira, OAB/SP nº 313.184.

INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO

Nº 3037405-17.2013.8.26.0405 - Recurso Inominado - Osasco - Recorrente: RODOBENS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO 
SPE LTDA. - Recorrido: Claudionor Barbosa de Oliveira - Magistrado(a) Samuel Karasin - Negaram provimento ao recurso. Por 
maioria de votos. Vencido o Relator.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 
163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico 
do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, 
no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 
831/2004 do CSM) - Advs: JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (OAB: 152165/SP)

1ª Vara da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ TADEU PICOLO ZANONI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDRA REGINA SOUSA OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0015/2015
Processo 0000988-48.2015.8.26.0405 (processo principal 1023758-52.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - 

Prestação de Serviços - Município Osasco - - Leia Lucariello Erdmann Goncalves - Leia Lucariello Erdmann Goncalves - A 
PMO ingressou com impugnação ao valor da causa argumentando que, se o valor desejado pela outra parte é superior a meio 
milhão de reais, este deve ser o valor da causa, e não a quantia colocada para fins fiscais, que é de cem mil reais. A outra 
parte respondeu em quatro páginas (fls. 06/09). A PMO tem razão. O valor da causa é aquilo que a parte deseja. É sobre isso 
que deve pagar custas e despesas processuais. Não se justifica a colocação do valor da causa em menos de vinte por cento 
daquilo desejado. O valor da causa deve ser fixado tendo em vista os artigos 258 a 260 do atual CPC e a exequente fugiu 
completamente disso. Assim, acolho a impugnação da PMO e determino que o valor da causa corresponda a R$ 533.590,50, 
devendo a exequente pagar as custas processuais cabíveis no prazo legal, sob as penas da lei. - ADV: FELIPE LASCANE NETO 
(OAB 197077/SP), LEIA LUCARIELLO ERDMANN GONCALVES (OAB 132681/SP)

Processo 1001216-06.2015.8.26.0405 - Cautelar Inominada - Espécies de Contratos - CLAUDIA ARAUJO DE SOUSA - 
FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO  INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO (ANTIGA FIZO E UNIBAN) - - Prefeitura do 
Município de Osasco - Vistos. Cite-se a PMO. Intime-se. - ADV: NANCI RODRIGUES FOGAÇA (OAB 213020/SP)

Processo 1001216-06.2015.8.26.0405 - Cautelar Inominada - Espécies de Contratos - CLAUDIA ARAUJO DE SOUSA - 
FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO  INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO (ANTIGA FIZO E UNIBAN) - - Prefeitura do 
Município de Osasco - Vistos. Diante da petição retro e do ofício juntado às fls.124/140, do qual a Autora deverá tomar ciência, 
defiro a expedição de mandado de intimação às Requeridas para cumprimento da liminar deferida às fls.96, sob pena de fixação 
de multa diária. Int. - ADV: NANCI RODRIGUES FOGAÇA (OAB 213020/SP)

Processo 1001238-64.2015.8.26.0405 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - AÍLTON DIOGO 
DE MAGALHÃES - DIRETOR TECNICO DA 155ª CIRETRAN DE OSASCO - Tendo em vista os fatos e fundamentos expostos, 
considerando que decisão semelhante já foi proferida em outros feitos, defiro a liminar tal como consta do item 1 de fls. 13, 
oficiando-se. Requisitem-se informações. - ADV: RENAN RAULINO SANTIAGO (OAB 329030/SP), ALEXANDRE BENEDITO 
MARINI (OAB 182361/SP)

Processo 1001238-64.2015.8.26.0405 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - AÍLTON DIOGO 
DE MAGALHÃES - DIRETOR TECNICO DA 155ª CIRETRAN DE OSASCO - Vistos. I - Fls. 73 a 78, ciência ao Autor. II - Fls. 79, 
anote-se. Intimem-se. - ADV: RENAN RAULINO SANTIAGO (OAB 329030/SP), ALEXANDRE BENEDITO MARINI (OAB 182361/
SP)

Processo 1002269-22.2015.8.26.0405 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Município Osasco - - Roberto Ferrara 
Junior - - José Evangelista Vieira Neto - - Dárcio Teles - Tendo em vista que a fls. 03 a autora informa que na casa 2 existem 
duas crianças menores de idade, abra-se vista ao MP. - ADV: FELIPE LASCANE NETO (OAB 197077/SP)

Processo 1002640-20.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Caio Henrique Andrade 
Santos - Companhia Brasileira de Distribuição S/A - - MUNICÍPIO DE OSASCO - - Sergio Cícero de Oliveira - A Fazenda do 
Estado não é parte neste feito. Assim, a Serventia deverá providenciar a retirada dos autos dos documentos de fls. 279/281. 
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Retirados ou anulados, não importa, mas retirados da ordem de leitura do que consta deste processo, tornem conclusos. - ADV: 
ADRIANO PEDRO ALVES (OAB 271332/SP), TANIA SILVA MOREIRA (OAB 265053/SP), ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS 
(OAB 258633/SP), JOSE ROBERTO DA FONSECA (OAB 79541/SP)

Processo 1010565-67.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - 
GENIVAL PAULO DA SILVA - MUNICIPIO DE OSASCO - A fls. 258/262 ambas as partes falam em prova pericial. No processo 
civil a prova pericial deve ser produzida antes das demais. Assim, esclareçam que tipo de prova desejariam, exemplificando 
com quesitos. Evidente que, se tal prova for deferida, o prazo para quesitos começará a contar do deferimento. Os quesitos 
que peço agora são exemplificativos, para fins de compreensão do que estão pedindo, se é esse realmente o caso. A Serventia 
deverá enviar os autos novamente ao Distribuidor para alteração da classe, eis que o presente feito não é uma execução contra 
a Fazenda Pública. Se não houve a classe “Reclamação Trabalhista”, que se coloque como ação de rito ordinário. - ADV: MARLI 
SOARES DE FREITAS BASILIO (OAB 87584/SP), ANDRÉ LUIZ BELTRAME (OAB 217112/SP)

Processo 1011029-91.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - ELIANE CRISTINA 
ANDRADE - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO - Vistos. Diante do trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 
anotações de praxe. Intimem-se. - ADV: JOSE DANIEL FARAT JUNIOR (OAB 62011/SP)

Processo 1011208-25.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO 
DE OSASCO - FITO - ANGELICA NASCIMENTO CRUZ SANTANA - Vistos. Diante da certidão retro expeça-se mandado de 
intimação nos termos do artigo 475 J do Código de Processo Civil, fazendo constar que é por determinação judicial. Intimem-se. 
- ADV: REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI (OAB 225839/SP), VAGNER CARLOS DE AZEVEDO (OAB 196380/SP)

Processo 1011209-10.2014.8.26.0405 - Ação Popular - Violação aos Princípios Administrativos - EDUARDO SILVA IGNACIO 
- PREFEITURA DO MUNIICPIO DE OSASCO - - ANTONIO JORGE PEREIRA LAPAS - - EMÍDIO PEREIRA DE SOUZA - Vistos. 
Cite-se o executado no endereço fornecido na petição retro. Intime-se. - ADV: REINALDO ANTONIO VOLPIANI (OAB 104632/
SP)

Processo 1011631-82.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - LOJAS BELIAN MODA LTDA. 
- ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. I Recebo o recurso de apelação interposto pela FESP no efeito devolutivo. IIVista à Parte 
contrária para as contrarrazões. Intime-se. - ADV: PAOLA DE CASTRO ESOTICO (OAB 286695/SP), ALCIONE ROSA MARTINS 
DE SAMPAIO (OAB 63656/SP)

Processo 1011663-87.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - RONEY GOMEZ CECAN - 
prefeitura publica municipal de osasco - - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE OSASCO- DEMUTRAN - Vistos. 
Diante do trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com as anotações de praxe. Intimem-se. - ADV: FABIANA 
PAVANI (OAB 129201/SP), ANTONINA KUDRJAWZEW (OAB 97377/SP)

Processo 1012701-37.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - ABEL RODRIGUES 
- Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o 
requerido ao pagamento das 1.118 horas extraordinárias ao autor, acrescidas de adicional de 50% nos termos dos artigos 39, 
parágrafo terceiro e 7º, inciso XVI, ambos da constituição Federal. Fica rejeitado o pedido de pagamento da licença-prêmio, 
já paga, conforme fls. 45. Tendo em vista a sucumbência recíproca as partes arcarão com os honorários dos seus patronos. 
Fica reconhecido o caráter alimentar das quantias pedidas pelo autor. Tendo em vista o valor da causa não há necessidade de 
recurso de ofício. - ADV: GONCALA MARIA CLEMENTE (OAB 131246/SP), TALLES SOARES MONTEIRO (OAB 329177/SP)

Processo 1012762-92.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
OSASCO - FITO - HUGO CALAZANS MIRANDA - Vistos. Diante da certidão retro, renove-se a carta de intimação. Intimem-se. - 
ADV: VAGNER CARLOS DE AZEVEDO (OAB 196380/SP), REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI (OAB 225839/SP)

Processo 1013608-12.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - MIRIAN DOS SANTOS 
GUNDIN SILVESTRE - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - - Despachante Monte Carlo Ltda EPP - - Fazenda Pública 
do Estado de São Paulo - Sobre a contestação apresentada pela Porto Seguro, diga o Requerente no prazo legal. Int. - ADV: 
CELSO ALVES DE RESENDE JUNIOR (OAB 301935/SP), ALINE CRISTINA DA SILVA PRADO (OAB 227256/SP), MARCUS 
FREDERICO BOTELHO FERNANDES (OAB 119851/SP), LUCAS RENAULT CUNHA (OAB 138675/SP)

Processo 1013762-30.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - ANTONIO DAMIÃO SENA 
ALVES - - GILVAM PROSPERO DE SOUSA - - APARECIDA DE CASSIA MATHIAS BRAZ - - CHARLES ALEXANDRE PIRES 
- - CLAUDIA REGINA PUPATO - - CLAUDIONIR ALVES PEREIRA - - CRISTIANE REGINA LIMA DOS SANTOS - - ERIVALDO 
DOS SANTOS - - NILCÉIA MARIA DOS SANTOS MALAVASI - - MARIA BERNADETE SALSONI DA SILVA - - MARIA DO CARMO 
BERNARDINO - - MARISA ADAI - - PAULO SERGIO REGO - - ROBSON ASSUNÇÃO - - WASHYNTHON GETULIO MARTINS - 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO - Vistos. Proceda-se à retificação no polo passivo da ação conforme solicitado, fls. 
677. Intimem-se. - ADV: WANESSA VERNEQUE PAES (OAB 210113/SP), AYLTON CESAR GRIZI OLIVA (OAB 37628/SP)

Processo 1013946-83.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Obrigações - ALAIDE FIRMINO DE JESUS - PREFEITURA 
DO MUNICÍPIO DE OSASCO - Vistos. Diante do trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de praxe. Intimem-
se. - ADV: JOSE ROBERTO DA FONSECA (OAB 79541/SP)

Processo 1015039-81.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
OSASCO - FITO - LUCINEIA SCALET - Vistos. I - Proceda-se às anotações conforme fls. 65. II - Defiro o prazo de dez dias 
solicitado pela Autora. Intimem-se. - ADV: REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI (OAB 225839/SP), VAGNER CARLOS DE 
AZEVEDO (OAB 196380/SP)

Processo 1015059-72.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
OSASCO - FITO - MARIA ANGÉLICA DOS SANTOS MORAES - Vistos. I Recebo o recurso de apelação interposto pela Requerida 
nos seus regulares efeitos. IIVista à Parte contrária ( FITO) para as contrarrazões. Intime-se. - ADV: VAGNER CARLOS DE 
AZEVEDO (OAB 196380/SP), REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI (OAB 225839/SP), RODRIGO PEREIRA GONÇALVES 
(OAB 253016/SP)

Processo 1015063-12.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
OSASCO - FITO - ADRIANA BUENO DO NASCIMENTO AUGUSTO - Vistos. Diante da certidão de trânsito em julgado, cumpra-
se a autora o final da sentença proferida, fls. 67/68. Intimem-se. - ADV: REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI (OAB 225839/
SP), RODRIGO FRANCISCO SANCHES (OAB 312421/SP), VAGNER CARLOS DE AZEVEDO (OAB 196380/SP)

Processo 1015096-02.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO 
DE OSASCO - FITO - AUGUSTO TEOBALDO BARACCO - Vistos. Diante da certidão retro, manifeste-se a Autora sobre 
prosseguimento da ação. Intimem-se. - ADV: VAGNER CARLOS DE AZEVEDO (OAB 196380/SP), REGIANE MATIAS DA SILVA 
GUAIATI (OAB 225839/SP)

Processo 1016225-42.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
OSASCO - FITO - DEBORA SOARES CAVALCANTI - Vistos. Diante da certidão retro, manifeste-se a Autora sobre prosseguimento 
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da ação. Intimem-se. - ADV: REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI (OAB 225839/SP), VAGNER CARLOS DE AZEVEDO (OAB 
196380/SP)

Processo 1016229-79.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
OSASCO - FITO - BRUNA ROCHA DO NASCIMENTO - Vistos. A requerida foi regularmente citado e advertido das conseqüências 
de seu silêncio, todavia permaneceu inerte, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, por disposição legal. 
Converto o mandado inicial em executivo. Apresente a credora o cálculo do débito atualizado com cópia, para servir de contrafé, 
bem como o valor complementar relativo a despesas de condução do Oficial de Justiça. Após, intime-se a requerida para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar voluntariamente o pagamento do valor apresentado, sob pena da incidência de multa de 10% 
(dez por cento) acrescida no cálculo, a teor do disposto no artigo 475-J do Código de Processo Civil, de acordo com a redação 
que lhes deu a Lei 11.232 de 22/12/2005.Procedam-se as anotações necessárias. Intime-se. - ADV: REGIANE MATIAS DA 
SILVA GUAIATI (OAB 225839/SP), VAGNER CARLOS DE AZEVEDO (OAB 196380/SP)

Processo 1016235-86.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
OSASCO - FITO - FELIPE DE AZEVEDO MELLO - Vistos. Diante da certidão retro, manifeste-se a Autora sobre prosseguimento 
da ação. Intimem-se. - ADV: REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI (OAB 225839/SP), VAGNER CARLOS DE AZEVEDO (OAB 
196380/SP)

Processo 1016306-88.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - PAULO MAURICIO FELIX 
BRIZI - Município Osasco - - Vistos. I - Proceda-se à retificação no polo passivo, conforme solicitação de fls. 57. II - Diga o Autor 
sobre a contestação da PMO, fls. 56 a 74. Intimem-se. - ADV: DANILO NAZARETH DURÃO (OAB 320806/SP), AYLTON CESAR 
GRIZI OLIVA (OAB 37628/SP)

Processo 1016555-39.2014.8.26.0405 - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - ANTONIO FRANCISCO DOS 
SANTOS - - HELENA ARAÚJO SANTOS - TAVARES GUERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - - P.T. MENEZES 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - - J.R.T.M. PARTICIPAÇÕES EM IMÓVEIS LTDA - - Prefeitura do Município de 
Osasco - Vistos. I - Digam os Autores sobre a pesquisa retro. II - Com relação à pesquisa na Jucesp, as partes poderão, no site 
próprio, obter as informações desejadas considerando não se tratar de informações sigilosas. Intimem-se. - ADV: ERNESTO DE 
OLIVEIRA SILVA (OAB 107159/SP), PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (OAB 195847/SP)

Processo 1016838-62.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar - GINALDIEL DA SILVA 
COSTA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO - Vistos. Diante da 
certidão retro, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que se manifeste. Intimem-se. - ADV: JOSE DANIEL FARAT 
JUNIOR (OAB 62011/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), ANA PAULA VENDRAMINI 
SEGURA (OAB 328894/SP)

Processo 1016961-60.2014.8.26.0405 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar - Clarice do Nascimento 
Calanca - JOSÉ AMANDO MOTA - Vistos. Diante da certidão retro, manifeste-se a Impetrante no prazo de cinco dias contados 
a partir do recebimento desta intimação pelo Diário Oficial. No silêncio, certifique-se nos autos e cumpra-se o final da sentença, 
remetendo-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Intimem-se. - ADV: RACHEL LAVORENTI ROCHA PARDO (OAB 153115/
SP), WALDEMAR FERREIRA M DE CARVALHO (OAB 62578/SP)

Processo 1017482-05.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - ADÃO SOARES DA 
ROSA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO SP - Sobre a contestação e impugnação apresentadas pela PMO, diga 
o Requerente no prazo legal. Int. - ADV: AYLTON CESAR GRIZI OLIVA (OAB 37628/SP), DANILO NAZARETH DURÃO (OAB 
320806/SP)

Processo 1017499-41.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Cleber Roberto Frizzo - 
MUNICÍPIO DE OSASCO - Vistos. Diante da certidão retro, oficie-se à Defensoria Pública para proceda a reserva dos honorários 
periciais, considerando que o autor é beneficiário da justiça gratuita. Intimem-se. - ADV: CLAUDIA GRIZI OLIVA (OAB 113795/
SP), JESIMIEL PEREIRA NOGUEIRA (OAB 101433/SP)

Processo 1017726-31.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
OSASCO - FITO - GEMINA PEREIRA SANTOS - Vistos. Diante da certidão retro, renove-se a carta de citação. Intimem-se. - 
ADV: REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI (OAB 225839/SP), VAGNER CARLOS DE AZEVEDO (OAB 196380/SP)

Processo 1017832-90.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Tempo de Serviço Urbano/Contribuições não Recolhidas 
- ‘JORGE KOGA - Instituto de Previdência do Município de Osasco - Vistos. Diante do recolhimento das custas pertinentes, 
arquivem-se os autos com as anotações de praxe. Intimem-se. - ADV: EDSON DE SOUSA GONSALVES (OAB 179134/SP), 
AVANIR PEREIRA DA SILVA (OAB 78378/SP)

Processo 1018045-96.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
OSASCO - FITO - ADRIANA LUCIA DIOGO - Vistos. Diante da certidão retro, manifeste-se a Autora sobre prosseguimento da 
ação. Intimem-se. - ADV: VAGNER CARLOS DE AZEVEDO (OAB 196380/SP), REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI (OAB 
225839/SP)

Processo 1018621-89.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - GERALDO MAJELA 
DE LIMA - PREFEITURA DO MUNIICPIO DE OSASCO - Sobre a contestação e impugnação apresentadas pela PMO, diga 
o Requerente no prazo legal. Int. - ADV: AYLTON CESAR GRIZI OLIVA (OAB 37628/SP), DANILO NAZARETH DURÃO (OAB 
320806/SP)

Processo 1018756-04.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
OSASCO - FITO - DIEGO DA SILVA DE LUCENA - Vistos. O requerido foi regularmente citado e advertido das conseqüências 
de seu silêncio, todavia permaneceu inerte, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, por disposição legal. 
Converto o mandado inicial em executivo. Apresente o credor o cálculo do débito atualizado com cópia, para servir de contrafé, 
bem como o valor complementar relativo a despesas de condução do Oficial de Justiça. Após, intime-se o requerido para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar voluntariamente o pagamento do valor apresentado, sob pena da incidência de multa de 10% 
(dez por cento) acrescida no cálculo, a teor do disposto no artigo 475-J do Código de Processo Civil, de acordo com a redação 
que lhes deu a Lei 11.232 de 22/12/2005.Procedam-se as anotações necessárias. Intime-se. - ADV: VAGNER CARLOS DE 
AZEVEDO (OAB 196380/SP), REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI (OAB 225839/SP)

Processo 1018823-66.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Obrigações - ANA TEREZA ROCHA ASSADURIAN - 
Instituto de Assistencia Medica ao Servidor Publico Estadual - IAMSPE - Vistos. Diga a FESP sobre a manifestação da Autora, 
fls. 49. Intimem-se. - ADV: GONCALA MARIA CLEMENTE (OAB 131246/SP), BRUNO LUIS AMORIM PINTO (OAB 329151/SP)

Processo 1019093-90.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
OSASCO - FITO - JULIANA DO NASCIMENTO SILVA - Vistos. Diante do trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 
anotações de praxe. Intimem-se. - ADV: VAGNER CARLOS DE AZEVEDO (OAB 196380/SP)

Processo 1019966-90.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - R.S. - P.M.O. - Vistos. 
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Proceda-se à retificação no polo passivo, conforme solicitação, fls. 38. Intimem-se. - ADV: MARLI SOARES DE FREITAS 
BASILIO (OAB 87584/SP), JOSE XAVIER MARQUES (OAB 53722/SP)

Processo 1020177-29.2014.8.26.0405 - Protesto - Liminar - CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - FAZENDA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO EM OSASCO/SP - Vistos. Diante da certidão retro apense-se este feito à ação principal. Intimem-se. 
- ADV: MARCELO NASSIF MOLINA (OAB 234297/SP), RUI DE SALLES OLIVEIRA SANTOS (OAB 174942/SP)

Processo 1020302-94.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - HEWITT EQUIPAMENTOS LTDA 
- Estado de São Paulo - Ante o exposto, julgo improcedente o pedido inicial, revogando a tutela antecipada parcial concedida 
anteriormente. Condeno a autora ao pagamento da verba honorária, que fixo em quinze por cento do valor atualizado da causa. 
- ADV: CELSO ALVES DE RESENDE JUNIOR (OAB 301935/SP), ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA AMENDOLA (OAB 154182/
SP)

Processo 1020980-12.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - Rodrigo Luis de OLiveira - 
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Vistos. Diante da certidão retro, apense-se este feito aos autos principais. 
Intimem-se. - ADV: CAMILA DE SOUZA BRAIANI (OAB 322333/SP), ELIANE BASTOS MARTINS (OAB 301936/SP)

Processo 1021130-90.2014.8.26.0405 - Ação Civil Coletiva - Alimentação - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS TÉCNICOS 
JUDICIÁRIOS - Fazenda do Estado de São Paulo - Digam as partes se desejam a produção de provas, justificando. - ADV: 
JACQUELINE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO (OAB 184109/SP), GONCALA MARIA CLEMENTE (OAB 131246/SP)

Processo 1021266-87.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
OSASCO - FITO - ALINE DE ALMEIDA BOTEGA - Vistos. A requerida foi regularmente citada e advertida das conseqüências 
de seu silêncio, todavia permaneceu inerte, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, por disposição legal. 
Converto o mandado inicial em executivo. Apresente a credora o cálculo do débito atualizado com cópia, para servir de contrafé, 
bem como o valor complementar relativo a despesas de condução do Oficial de Justiça. Após, intime-se a requerida para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar voluntariamente o pagamento do valor apresentado, sob pena da incidência de multa de 10% 
(dez por cento) acrescida no cálculo, a teor do disposto no artigo 475-J do Código de Processo Civil, de acordo com a redação 
que lhes deu a Lei 11.232 de 22/12/2005.Procedam-se as anotações necessárias. Intime-se. - ADV: VAGNER CARLOS DE 
AZEVEDO (OAB 196380/SP), REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI (OAB 225839/SP)

Processo 1021400-17.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
OSASCO - FITO - MARLI SANTOS COLINSKI BORBA - Vistos. A requerida foi regularmente citado e advertido das conseqüências 
de seu silêncio, todavia permaneceu inerte, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, por disposição legal. 
Converto o mandado inicial em executivo. Apresente a credora o cálculo do débito atualizado com cópia, para servir de contrafé, 
bem como o valor complementar relativo a despesas de condução do Oficial de Justiça. Após, intime-se a requerida para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar voluntariamente o pagamento do valor apresentado, sob pena da incidência de multa de 10% 
(dez por cento) acrescida no cálculo, a teor do disposto no artigo 475-J do Código de Processo Civil, de acordo com a redação 
que lhes deu a Lei 11.232 de 22/12/2005.Procedam-se as anotações necessárias. Intime-se. - ADV: REGIANE MATIAS DA 
SILVA GUAIATI (OAB 225839/SP), VAGNER CARLOS DE AZEVEDO (OAB 196380/SP)

Processo 1021615-90.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
OSASCO - FITO - VERONICA SILVIA PEREIRA LEME NATALE - Vistos. Diante da certidão retro, manifeste-se a Autora sobre 
prosseguimento da ação. Intimem-se. - ADV: REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI (OAB 225839/SP), VAGNER CARLOS DE 
AZEVEDO (OAB 196380/SP)

Processo 1021630-59.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
OSASCO - FITO - ISMAEL SOARES JUNIOR - Vistos. Diga a Autora sobre a certidão negativa do oficial de justiça, fls. 42. 
Intimem-se. - ADV: REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI (OAB 225839/SP), VAGNER CARLOS DE AZEVEDO (OAB 196380/
SP)

Processo 1021733-66.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Juraci Ferreira Xavier - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO - Vistos. Diga o Autor sobre a manifestação 
da PMO, fls. 59 a 67. Intimem-se. - ADV: ANTONINA KUDRJAWZEW (OAB 97377/SP), JULIANA MARIA COSTA LIMA ARAUJO 
(OAB 210491/SP), WALDEMAR FERREIRA M DE CARVALHO (OAB 62578/SP)

Processo 1022026-36.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - SEGREDO DA MODA LTDA 
- Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Diante da certidão retro, comprove a Autora a distribuição da carta precatória 
expedida. Intimem-se. - ADV: EDSON MONTEIRO (OAB 178985/SP)

Processo 1022144-12.2014.8.26.0405 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Cleyce Francisca de Lima - SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE OSASCO - Vistos. Diante da certidão 
retro, manifeste-se o Ministério Público. Intimem-se. - ADV: IRANI SERRÃO DE CARVALHO (OAB 253785/SP), JOSE ROBERTO 
DA FONSECA (OAB 79541/SP)

Processo 1022404-89.2014.8.26.0405 - Ação Popular - Violação aos Princípios Administrativos - EDUARDO SILVA IGNACIO 
- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO - - Antonio Jorge Perera Lapas - - Emidio Pereira de Souza - - AUTOPARQUE DO 
BRASIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - Ante o exposto, julgo extinto o pedido inicial, sem resolução do mérito, 
nos termos do artigo 267, V, do CPC, em razão da litispendência. Não há custas ou sucumbência neste feito. - ADV: REINALDO 
ANTONIO VOLPIANI (OAB 104632/SP)

Processo 1022561-62.2014.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
OSASCO - FITO - NILMA APARECIDA DOS SANTOS - Vistos. Diante da certidão retro, renove-se a carta de citação. Intimem-
se. - ADV: VAGNER CARLOS DE AZEVEDO (OAB 196380/SP), REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI (OAB 225839/SP)

Processo 1023177-37.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - EDNALDO RODRIGUES 
DA SILVA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Diante da certidão e pesquisa retro, solicite do Setor de 
Cartas Precatórias, via e-mail, informações sobre a distribuição da carta precatória. Intimem-se. - ADV: MARCOS ROBERTO DA 
SILVA (OAB 297329/SP)

Processo 1023976-80.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Saúde - ESTADO DE SÃO PAULO - Despacho - Genérico 
- ADV: DIEGO VALE DE MEDEIROS (OAB 6977/RN)

Processo 1023976-80.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Saúde - Eduardo Mendes - - JOÃO VENÂNCIO SOARES - 
ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Diga a FESP sobre a petição retro. Int. - ADV: BRUNO LUIS AMORIM PINTO (OAB 329151/
SP), DIEGO VALE DE MEDEIROS (OAB 6977/RN)

Processo 1023990-64.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Rodrigo Luis de OLiveira - 
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Sobre a contestação apresentada diga o Requerente no prazo legal. Int. - ADV: 
RUI DE SALLES OLIVEIRA SANTOS (OAB 174942/SP), CAMILA DE SOUZA BRAIANI (OAB 322333/SP)

Processo 1024994-39.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Servidores Ativos - Mauricio Cristaule - FAZENDA PUBLICA 
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DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Diante do recolhimento das custas processuais, cite-se a Requerida no endereço de 
praxe, devendo o autor imprimir, instruir e distribuir a carta precatória, comprovando nos autos, uma vez que de acordo com 
a Portaria 01/2014 do MM. Juiz de Direito Corregedor da Seção Administrativa de Distribuição de Mandados das Varas da 
Comarca de Osasco, foi excluído o cumprimento de mandados dirigidos ao CEP correspondente à Requerida. O pedido de 
liminar será apreciado após a contestação. Intimem-se. - ADV: DANIEL CARLOS BRAGA (OAB 255319/SP)

Processo 1024997-91.2014.8.26.0405 - Ação Popular - Atos Administrativos - Renê dos Santos - Aluísio da Silva Pinheiro - - 
André Sacco Júnior - - Antônio Aguimarães de Caldas - - Antônio Aparecido Toniolo - - Antônio Cláudio Flores Piteri - - Reginaldo 
Oliveira de Almeida - - Rubens Bastos do Nascimento - - Sebastião Bognar - - Sônia Maria Rainho Gonçalves - - Prefeitura do 
Município de Osasco - - José Amando Mota - - José Barbosa Coelho - - Luis Clóvis Medeiros - - Mário Luiz Guide - - Nelson 
Matias da Silva - - Osvaldo Vergínio da Silva - - Fumio Mizaki - - João Candal de Lima e outros - Renê dos Santos - Vistos. 
Manifeste-se o Autor sobre as certidões negativas do oficial de justiça, fls. 87 e 90. Intimem-se. - ADV: RENÊ DOS SANTOS 
(OAB 168250/SP)

Processo 1024997-91.2014.8.26.0405 - Ação Popular - Atos Administrativos - Renê dos Santos - Aluísio da Silva Pinheiro - - 
André Sacco Júnior - - Antônio Aguimarães de Caldas - - Antônio Aparecido Toniolo - - Antônio Cláudio Flores Piteri - - Reginaldo 
Oliveira de Almeida - - Prefeitura do Município de Osasco - - José Barbosa Coelho - - Luis Clóvis Medeiros - - Mário Luiz Guide 
- - Nelson Matias da Silva - - Osvaldo Vergínio da Silva - - Fumio Mizaki e outros - Renê dos Santos - Vistos. Citem-se os 
executados novo endereço fornecido pelo Autor. Int. - ADV: RENÊ DOS SANTOS (OAB 168250/SP)

Processo 1025265-48.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - AGNALDO FERREIRA 
DA COSTA - - AILTON MANOEL DE BARROS - - CELSO LUIZ DOS SANTOS - - CLEUZA DE FATIMA RIBEIRO FANALE - - 
EDUARDO BARBOSA COSTA - - EDIAN APARECIDA RODRIGUES SANTIAGO - - MARIA FATIMA PUTTKAMMER MARQUES 
- - PAULO RODRIGUES - - LUIS ROBERTO DE SOUZA DOURADO - - RAIMUNDO VIEIRA MOTA - - WILIAM SOARES DE 
SOUZA - - WILSON ROBERTO RIBEIRO DE NOVAES - - ELAINE APARECIDA BUENO SPITALETTI - - ELIZABETH OLIVA 
PEREIRA - - JONAS THEODORO - - JOSE MARTINHO TEODORO - - JOSE RUBENS DA SILVA - - JURANDIR FERNANDES - 
Prefeitura do Município de Osasco - Vistos. Diante da certidão retro, providenciem os Autores o recolhimento das diligências do 
oficial de justiça. Com a juntada, providencie a impressão e a remessa do mandado para a Central de Mandados. Intimem-se. 
- ADV: WANESSA VERNEQUE PAES (OAB 210113/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ TADEU PICOLO ZANONI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDRA REGINA SOUSA OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0016/2015
Processo 1009953-32.2014.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e Adicionais - DANIEL 

AMARINS DE SÁ MENDES - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. I - Cumpra-se o V. Acórdão, fls. 82. 
Ciência às partes. II - Diga o interessado o que entender de direito. Intimem-se. - ADV: MARCIA SILVA GUARNIERI (OAB 
137695/SP), RENAN RAULINO SANTIAGO (OAB 329030/SP)

Processo 1013192-44.2014.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Militar - AILSON PINHEIRO DE OLIVEIRA 
- Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de São Paulo - CBPM - Vistos. Remetam-se os autos ao Colendo Colégio 
Recursal, com as anotações de praxe. Intimem-se. - ADV: GIULIANO OLIVEIRA MAZITELLI (OAB 221639/SP), ANA PAULA 
VENDRAMINI SEGURA (OAB 328894/SP)

Processo 1021104-92.2014.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Licenças / Afastamentos - sueli ribeiro 
martini - ESTADO DE SAO PAULO - - GESTÃO PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Vistos. Sobre a contestação 
apresentada, diga a Autora no prazo legal. Sem prejuízo, digam as Partes se desejam produzir provas, justificando-as. Intime-
se. - ADV: CARLA CRISTINA RIBEIRO (OAB 209844/SP), ANA PAULA VENDRAMINI SEGURA (OAB 328894/SP)

Processo 1021323-08.2014.8.26.0405 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
ELZA YOCHIE YAMASHITA - Fazenda do Estado de São Paulo - - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV - Sobre a contestação 
apresentada diga a Requerente no prazo legal. Int. - ADV: TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI (OAB 177889/SP), TALLES 
SOARES MONTEIRO (OAB 329177/SP)

Processo 1050254-10.2014.8.26.0053 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - ANTONIO RENATO DE 
CAMARGO BUENO - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - O documento de fls. 15 é citado pelo autor como prova de 
que ele não é o proprietário do bem. Ocorre que o protesto, como dito na inicial, é relativo ao ano de 2011. O documento de 
fls. 15 não diz quem era o proprietário do bem em 2011. Em feitos desse tipo geralmente as pessoas fornecem uma explicação 
para o fato do nome delas estar ligado ao bem cuja propriedade o autor nega. O autor não fez nada disso. Assim, entendendo 
não haver fumaça do bom direito associada à questão, cite-se, sem liminar. Caso o autor insista no pedido, deverá depositar 
judicialmente o valor protestado. - ADV: NYDIA MARIA RAMOS DE ALMEIDA (OAB 204650/SP), ADRIANO JOÃO BOLDORI 
(OAB 290450/SP)

2ª Vara da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO OLAVO SÁ PEREIRA DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA SIDNEY LOPES MACHADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0033/2015
Processo 0000732-47.2011.8.26.0405 (405.01.2011.000732) - Procedimento Ordinário - Matheus Araujo Rocha - Prefeitura 

Municipal de Osasco - Ordem nº 14/2011- Fl. 139: Defiro o prazo de 30 (trinta) dias requerido pela Defensoria Pública. Após o 
decurso, abra-se nova vista. - ADV: JOSE ROBERTO DA FONSECA (OAB 79541/SP), ADRIANO PEDRO ALVES (OAB 271332/
SP), WLADIMYR ALVES BITENCOURT (OAB 265808/SP), FELIPE LASCANE NETO (OAB 197077/SP)

Processo 0002082-70.2011.8.26.0405 (405.01.2011.002082) - Ação Civil Pública - Ministerio Publico do Estado de Sao 
Paulo - Cooperativa Habitacional Popular de Osasco - - Jose Tenorio dos Santos - - Prefeitura do Municipio de Osasco - Ordem 
nº 29/11. Ante o decurso do prazo editalício, requeira o Ministério Público o que entender de direito. Int. - ADV: JOSE ROBERTO 
DA FONSECA (OAB 79541/SP), ADRIANO PEDRO ALVES (OAB 271332/SP)
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Processo 0008483-85.2011.8.26.0405 (405.01.2011.008483) - Procedimento Ordinário - Pessoas com deficiência - Thiago 
Oliveira Macedo - Prefeitura Municipal de Osasco e outro - Ordem nº 200/11 - Fl. 227 (verso): Manifeste-se o autor sobre 
o alegado às fls. 223/225. Intime-se. - ADV: JOSE ROBERTO DA FONSECA (OAB 79541/SP), ANTONINA KUDRJAWZEW 
(OAB 97377/SP), FERNANDO ARTACHO CARVALHO MARTINS (OAB 259990/SP), ADRIANO PEDRO ALVES (OAB 271332/
SP), ELIANE BASTOS MARTINS (OAB 301936/SP), GABRIEL ALVES BUENO PEREIRA (OAB 308459/SP), ANA PAULA 
VENDRAMINI SEGURA (OAB 328894/SP), RENAN RAULINO SANTIAGO (OAB 329030/SP)

Processo 0022552-30.2008.8.26.0405 (405.01.2008.022552) - Ação Civil Pública - Atos Administrativos - Ministerio Publico 
do Estado de São Paulo - Tavares Guerra Empreendimentos Imobiliarios Ltda e outros - Ordem nº 529/08 - Fls. 746/747: 
Intimem-se os compromissários para que cumpram os TACs referidos à fl 746 (verso). - ADV: ADRIANO PEDRO ALVES (OAB 
271332/SP), ERNESTO DE OLIVEIRA SILVA (OAB 107159/SP)

Processo 0028830-08.2012.8.26.0405 (405.01.2012.028830) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Locação de Imóvel - Sueli Maria Araujo - Antonia Maximino Ribeiro - - Municipio de Osasco - Ordem 5916/12: Manifeste-se a 
requerente sobre o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 131. - ADV: ADRIANO PEDRO ALVES (OAB 271332/SP), 
WALDEMAR FERREIRA M DE CARVALHO (OAB 62578/SP), GLAUCIA CANALE MANOEL (OAB 154473/SP)

Processo 0036401-30.2012.8.26.0405 (405.01.2012.036401) - Monitória - Estabelecimentos de Ensino - Fundacao Instituto 
Tecnologico de Osasco Fito - Roseli Aparecida Gimenez Petrozziello - Ordem nº 7159/12. Manifeste-se a autora sobre o 
cumprimento do acordo celebrado entre as partes, no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: MICHEL PETROZZIELLO (OAB 
298435/SP), REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI (OAB 225839/SP), VAGNER CARLOS DE AZEVEDO (OAB 196380/SP)

Processo 0044033-10.2012.8.26.0405 (405.01.2012.044033) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Maria Erismar Ferreira Brito - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Ordem nº 10.444/12 - Fl. 115: Concedo o prazo de 
30 (dias) requerido pelo autor. Intime-se. - ADV: JACQUELINE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO (OAB 184109/SP), ANA 
PAULA VENDRAMINI SEGURA (OAB 328894/SP), WLADIMYR ALVES BITENCOURT (OAB 265808/SP), THIAGO OLIVEIRA DE 
MATOS (OAB 296253/SP)

Processo 0049239-39.2011.8.26.0405 (405.01.2011.049239) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Takashi Kishi e outro - Municipio de Osasco - Ordem nº 7629/11 - Ante a certidão de fl. 116, intime-se novamente o autor para 
que providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento de uma diligência do senhor oficial de justiça. No silêncio, arquivem-
se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. - ADV: ERNESTO DE OLIVEIRA SILVA (OAB 107159/SP), GUILHERME 
MONACO DE MELLO (OAB 201025/SP), ADRIANO PEDRO ALVES (OAB 271332/SP), MARYANA TOLEDO WYSMIERSKI (OAB 
304395/SP)

Processo 0050743-80.2011.8.26.0405 (405.01.2011.050743) - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - Adilson 
Cordeiro dos Santos - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - Ordem nº 7556/2011 - Aguarde-se o cumprimento das Cartas 
Precatórias, caso necessário, cobre-se. (Cartas Precatórias expedidas e encaminhadas aos 15/12/2014 para inquirição das 
testemunhas, arroladas pelo autor) - ADV: ANDRÉ DOS SANTOS SIMÕES (OAB 250361/SP), JACQUELINE SCHROEDER DE 
FREITAS ARAUJO (OAB 184109/SP), BRUNO LUIS AMORIM PINTO (OAB 329151/SP), RENAN RAULINO SANTIAGO (OAB 
329030/SP)

Processo 0054774-46.2011.8.26.0405 (405.01.2011.054774) - Monitória - Prestação de Serviços - Fundacao Instituto 
Tecnologico de Osasco Fito - Erika Cherobim - Ordem nº 8029/11 - Fl. 104: Ante a alegação da requerida, manifeste-se a autora, 
no prazo de 10 (dez) dias, para requerer o que entender de direito. Intime-se. - ADV: REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI 
(OAB 225839/SP), VAGNER CARLOS DE AZEVEDO (OAB 196380/SP), LUCINEA BORGES DE SOUZA MOIMAS (OAB 122150/
SP)

Processo 3007314-41.2013.8.26.0405 - Monitória - Espécies de Contratos - FUNDACAO INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
OSASCO FITO - NILZA EULINA DA SILVA - Ordem nº 498/13 - Esclareça a autora, no prazo de 10 (dez) dias, quanto ao 
requerimento de fl. 67, tendo em vista que se trata de endereço que já foi diligenciado pelo oficial de justiça. Intime-se. - ADV: 
REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI (OAB 225839/SP), VAGNER CARLOS DE AZEVEDO (OAB 196380/SP)

Processo 3030455-89.2013.8.26.0405 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLOGICO DE 
OSASCO FITO - Lucia Estela Serra Bella - Ordem nº 2690/13 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que, nesta data, expedi Guia 
de Levantamento sob nº 13/2015, no valor de R$ 19,14 e acréscimos legais, a favor da requerente. Nada Mais. (Sra. advogada 
favor retirar a guia expedida). - ADV: REGIANE MATIAS DA SILVA GUAIATI (OAB 225839/SP), VAGNER CARLOS DE AZEVEDO 
(OAB 196380/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO OLAVO SÁ PEREIRA DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA SIDNEY LOPES MACHADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0034/2015
Processo 1001681-15.2015.8.26.0405 - Mandado de Segurança - Suspensão da Exigibilidade - CASA E CONSTRUÇÃO 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME - Vistos. Recebo a petição de páginas 58/63, como aditamento à inicial para incluir a CDA 
nº 1.167.188.928, informada na Certidão nº 272950 (pág. 61) e identificada no documento nº 96256664000195, no valor de R$ 
241,31, na decisão de página 45 que concedeu a medida liminar pleiteada na inicial, estendendo, assim, os mesmos efeitos 
concedidos às CDAs alí mencionadas . Página 63: Ciente. Cumpra-se. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como 
OFICIO, cujo encaminhamento, deverá ser providenciado pela autora, junto com a cópia da decisão de página 45, comprovando-
se o protocolo pertinente, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. - ADV: MARCELO ALVARO PEREIRA (OAB 95655/SP)

Processo 1013758-90.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - SUELI TAVARES DE LIMA - Manifeste-
se a requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, informando que “deixou de citar 
o requerido Gabriel Seixas Conceição, tendo em vista que o mesmo mudou de endereço”. Int. - ADV: SELMA APARECIDA 
MACHADO (OAB 298914/SP)

Processo 1021661-79.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - JACKSON SANTOS DA SILVA - 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO - Vistos. Ante a petição de páginas 71/90, desentranhe-se ou torne sem efeito os 
documentos de página 57/58, tendo em vista que não se referem a estes autos. No mais, aguarde-se a manifestação sobre 
a contestação. Intime-se. - ADV: JACQUELINE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO (OAB 184109/SP), WALTER IZIDORO 
HERNANDES (OAB 276867/SP), MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA (OAB 317174/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
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JUIZ(A) DE DIREITO OLAVO SÁ PEREIRA DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA SIDNEY LOPES MACHADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0035/2015
Processo 1018862-63.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - LAUANY DO NASCIMENTO 

SILVEIRA - MUNICIPIO DE OSASCO - Camila Arantes Silveira - Vistos. Trata-se de ação segundo a qual a autora, menor 
impúbere, pleiteia indenização em face do MUNICÍPIO DE OSASCO, por atendimento supostamente negligente no Hospital 
Municipal Antônio Giglio, que lhe causou sequelas graves e cujo tratamento demanda custos que não pode arcar. Pleiteio 
antecipação dos efeitos da tutela jurídica para receber a importância de 03 (três) salários mínimos mensais de pensão 
para custear seu tratamento. Embora graves as sequelas e aflitiva a situação da requerente, entendo ausente o requisito 
da verossimilhança das alegações contidas na inicial. Isto porque dos autos não se depreende relação de causalidade entre 
o atendimento recebido no hospital municipal e as sequelas que afligem a autora. Será necessária profunda investigação e 
perícia para estabelecer eventual nexo de causalidade, lembrando que o tratamento médico é obrigação de meio e não de 
resultado. Assim, INDEFERE-SE o pedido. Defiro a gratuidade. Anote-se. Cite-se e intime-se. Servirá a presente decisão, por 
cópia digitada, como MANDADO. - ADV: SABRINA NASSER DE CARVALHO (OAB 246184/SP)

Processo 1018862-63.2014.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - LAUANY DO NASCIMENTO 
SILVEIRA - MUNICIPIO DE OSASCO - Camila Arantes Silveira - Vistos. Trata-se de ação segundo a qual a autora, menor 
impúbere, pleiteia indenização em face do MUNICÍPIO DE OSASCO, por atendimento supostamente negligente no Hospital 
Municipal Antônio Giglio, que lhe causou sequelas graves e cujo tratamento demanda custos que não pode arcar. Pleiteio 
antecipação dos efeitos da tutela jurídica para receber a importância de 03 (três) salários mínimos mensais de pensão 
para custear seu tratamento. Embora graves as sequelas e aflitiva a situação da requerente, entendo ausente o requisito 
da verossimilhança das alegações contidas na inicial. Isto porque dos autos não se depreende relação de causalidade entre 
o atendimento recebido no hospital municipal e as sequelas que afligem a autora. Será necessária profunda investigação e 
perícia para estabelecer eventual nexo de causalidade, lembrando que o tratamento médico é obrigação de meio e não de 
resultado. Assim, INDEFERE-SE o pedido. Defiro a gratuidade. Anote-se. Cite-se e intime-se. Servirá a presente decisão, por 
cópia digitada, como MANDADO. - ADV: SABRINA NASSER DE CARVALHO (OAB 246184/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO OLAVO SÁ PEREIRA DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA SIDNEY LOPES MACHADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015
Processo 1001656-02.2015.8.26.0405 - Protesto - Liminar - M.N.M. Alimentação Comércio e Serviços Ltda. - Vistos. Emende 

a autora a petição inicial, em 48 horas, para elencar os motivos que abalam a presunção de certeza e liquidez da CDA, bem 
como para oferecer caução idônea, com o depósito do valor da dívida atualizado, em moeda corrente, nos moldes do art. 151, II 
do CTN e da Súmula nº 112 do STJ Intime-se. - ADV: RENATA MAIA PEREIRA DE LIMA (OAB 186286/SP)

Processo 1001896-88.2015.8.26.0405 - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão - EDNA 
RIBEIRO DA SILVA - Vistos. Indefiro a antecipação dos efeitos da tutela jurídica, ante à expressa vedação da Lei 9.494/1997. 
Defiro a gratuidade. Anote-se. A concessão da justiça gratuita não é extensiva ao advogado, razão pela qual a taxa referente 
à Carteira dos advogados deverá ser recolhida. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo legal para apresentar a defesa, sob 
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Intime-se. - ADV: HELBER DANIEL RODRIGUES MARTINS (OAB 177579/SP), MARIO APARECIDO MARCOLINO (OAB 
173416/SP), ANDRÉA FIRMINO DE MEDEIROS MARCOLINO (OAB 190154/SP)

OSWALDO CRUZ
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS GUSTAVO URQUIZA SCARAZZATO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIZABETE MANTEGA MASSAROTTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0018/2015
Processo 0000015-63.2010.8.26.0407 (407.01.2010.000015) - Inventário - Inventário e Partilha - Valmira Matias da Silva - 

Natalia Albina Segallo - Vistos. Contadas e recolhidas eventuais custas e despesas processuais em aberto, expeça-se o formal 
de partilha. Após, arquivem-se os autos. Int. - ADV: GISLAINE FACCO DE OLIVEIRA (OAB 162282/SP)

Processo 0000111-10.2012.8.26.0407 (407.01.2012.000111) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Companhia 
de Habitação Popular de Bauru Cohabbauru - JOSÉ ANTONIO DA SILVA - - GILBERTO APARECIDO DA SILVA - - ADAIL 
DA SILVA - - ISABEL DA SILVA - - MARIA APARECIDA DA SILVA - - SUELI DA SILVA - Manifeste-se a autora relativamente 
à requerida Isabel da Silva, bem como esclareça a quem pertence os endereços constantes de fl. 45. Defiro a expedição de 
carta com AR “mãos próprias” para citação de Sueli da Silva, observando o endereço fornecido a fl. 45. Int. - ADV: MARISA 
PASIANI LUDOVICO (OAB 280811/SP), LUCILENE DULTRA CARAM (OAB 134577/SP), MILTON CARLOS GIMAEL GARCIA 
(OAB 215060/SP)

Processo 0000114-28.2013.8.26.0407 (040.72.0130.000114) - Procedimento Ordinário - Revisão - E.A.R.C. - E.C. - Julgo 
extinto o presente feito, com fundamento no art. 267, III, do CPC. Arbitro os honorários dos Patronos nomeados em 70% do valor 
previsto pela tabela. Expeça-se certidão. P.R.I. e C. Arquivem-se. - ADV: ELIANE FANTIN LEITE (OAB 181202/SP), MAURO 
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GUERRA EDUARDO (OAB 166329/SP)
Processo 0000114-91.2014.8.26.0407 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 

C P NETO TRANSPORTES - ME - BANCO BRADESCO S/A - Intime-se o autor para providenciar o recolhimento das custas e 
despesas processuais sob pena de inscrição na dívida ativa. Int. - ADV: SELMA APARECIDA LABEGALINI (OAB 184498/SP), 
JONAS ADALBERTO PEREIRA (OAB 16094/PR), JONAS ADALBERTO PEREIRA JUNIOR (OAB 327007/SP)

Processo 0000342-66.2014.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - AGROTEKNE COMERCIO E 
REPRESENTAÇÃO LTDA - Márcio César Baggio Aranega - Manifeste-se a autora quanto a avaliação do Oficial de Justiça de fl. 
34, haja vista a avaliação em R$ 38.000,00 do bem penhorado. Int. - ADV: RENATA ALVARENGA BIRAL (OAB 128636/SP)

Processo 0000371-53.2013.8.26.0407 (040.72.0130.000371) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Neide 
Maria Alioto Bicalho - Evanderson Andrade da Silva - Defiro o prazo requerido a fl. 35. Decorrido, o que se certificará, manifeste-
se a parte autora em termos de prosseguimento. Int. - ADV: MARCIO ALBERTINI DE SA (OAB 219380/SP)

Processo 0000377-02.2009.8.26.0407 (407.01.2009.000377) - Procedimento Ordinário - Wilson Correia de Oliveira - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Arquivem-se. Int. - ADV: ANTONIO AUGUSTO DE MELLO (OAB 128971/SP)

Processo 0000478-63.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Seguro - Cristiano Guilabel Goncalves - Seguradora Líder 
dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - A propósito do laudo manifeste-se a parte autora. Int. - ADV: ÉRICA TAKIZAWA TAIRA 
(OAB 276777/SP)

Processo 0000548-17.2013.8.26.0407 (040.72.0130.000548) - Procedimento Ordinário - Exoneração - A.S.R. - V.L.A.M.R. - - 
V.M.R. - - W.M.R. - - A.M.R. - Vistos. A propósito da contestação de fls. 76/82, manifeste-se o autor no prazo de 10 dias. Após, 
ao Dr. Promotor de Justiça. Int. - ADV: AILTON CARLOS GONCALVES (OAB 74861/SP), VALDINEI CÉSAR BONATO (OAB 
202493/SP), RODRIGO PAULO ALBINO (OAB 186655/SP)

Processo 0000557-76.2013.8.26.0407 (040.72.0130.000557) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Prefeitura Municipal de 
Parapuã - Atenda a autora o despacho de fl.16, vez que juntou certidão do Cartório de Registro de Imóveis, local. Int. (Despacho 
de fl. 16: Vistos. Junte a autora certidão do inteiro teor do imóvel objeto da presenta ação, a qual deverá ser solicitada junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis de Tupã-SP. Int.) - ADV: FLAVIO APARECIDO SOATO (OAB 145286/SP)

Processo 0000591-56.2010.8.26.0407 (407.01.2010.000591) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Flavia Calanca 
de Oliveira - - Gustavo Calanca de Oliveira - Luiz Jose de Assis Neto - Manifestem-se as partes a propósito da cota do MP de 
fl. 348 e vº. Int. - ADV: FÁTIMA APARECIDA CANUTO DE SOUZA (OAB 244612/SP), MARCELO AUGUSTO DE MOURA (OAB 
97975/SP)

Processo 0000848-42.2014.8.26.0407 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Santander 
Brasil SA - VALERIA C S PINI ME - - VALERIA CRISTINA STORTI PINI - Julgo extintos os presentes autos, em virtude do acordo 
celebrado entre as partes, com fundamento no art. 269, inciso III, do CPC. Custas, se houver, pelos requeridos, os quais 
deverão ser intimados a pagá-las, no prazo de 10 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. P.R.I. e C. Arquivem-se. - ADV: 
PAULO ROBERTO BASTOS (OAB 103033/SP)

Processo 0000916-60.2012.8.26.0407 (407.01.2012.000916) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Porto Seguro 
Companhia de Seguros Gerais - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - Reginaldo Paulino da Silva - A propósito das 
contestações e documentos apresentados, manifeste-se a parte autora em 10 dias. Int. - ADV: JACQUELINE DE FREITAS 
REGHINI (OAB 269215/SP), EDEMIR PEDRO MARTELLO (OAB 306761/SP), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/
SP)

Processo 0001021-08.2010.8.26.0407 (407.01.2010.001021) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Ivone 
de Paula - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Julgo extintos os presentes autos, com fundamento no art. 794, inciso I, do 
CPC. P.R.I. e C. Arquivem-se. - ADV: SILVIO CAMPOS DE OLIVEIRA (OAB 170782/SP), CLAUDEMIR GIRO (OAB 169257/SP)

Processo 0001027-44.2012.8.26.0407 (407.01.2012.001027) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
J.S. - V.M.B. - Devolvam-se os autos ao arquivo. Int. - ADV: ADRIANA BARBIERI ALBINO (OAB 186509/SP), VALDINEI CÉSAR 
BONATO (OAB 202493/SP)

Processo 0001050-34.2005.8.26.0407 (407.01.2005.001050) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - Adelcio Pichinelli - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Defiro. Providencie a serventia o 
necessário. Int. (Autos desarquivados). - ADV: LINO TRAVIZI JUNIOR (OAB 117362/SP)

Processo 0001079-11.2010.8.26.0407 (407.01.2010.001079) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Roberto Barros 
Ferreira - - Jose Piccirilli - - Josefa Maria Oliveira Ferreira - - Valdemir Antonio Ferreira - - Madalena Vilella Ferreira - - Antonio 
Carlos Barros Ferreira - - Nehy Barros Ferreira e outros - Ariston Francisco Ferreira - Vistos. Recebo a petição de fls. 53/55 
de retificação das primeiras declarações e plano de partilha anteriormente apresentados. Anote-se. Com a apresentação 
da declaração do ITCMD e a manifestação do Procurador do Estado de São Paulo, venham os autos conclusos. Int. - ADV: 
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA (OAB 130226/SP)

Processo 0001180-48.2010.8.26.0407 (407.01.2010.001180) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço 
(Art. 52/4) - Valdir Fregonez - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - A propósito da petição de fls. 160/161, manifeste-se a 
parte autora. Int. - ADV: LEANDRO ROGÉRIO BRANDANI (OAB 158941/SP)

Processo 0001238-90.2006.8.26.0407 (407.01.2006.001238) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 
48/51) - Helena Menim Siqueira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Defiro carga dos autos ao Patrono da parte autora 
pelo prazo de 10 dias. Int. - ADV: DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP), DIRCEU MIRANDA (OAB 119093/SP)

Processo 0001374-43.2013.8.26.0407 (040.72.0130.001374) - Interdição - Tutela e Curatela - M.H. - E.H.H. - Decisão de 
fls. 58: Requisite-se nova designação de perícia com a perita nomeada, intimando-se as partes. Int. - Decisão de fls. 59: Tendo 
em vista que a Dra. Daniela não mais realiza perícias para o juízo, nomeio o DR. ELEOMAR ZIGLIA LOPES, com consultório na 
cidade de Adamantina-SP, independentemente de compromisso (art. 422, do CPC). Intime-se o perito para designar local, data 
e horário, para realização da perícia. Int. - ADV: DENISE RODRIGUES MARTINS LIMA (OAB 268228/SP)

Processo 0001406-05.2000.8.26.0407 (407.01.2000.001406) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Alberto 
Hissashi Kuwabara - Sebastiao de Mattos Pessoa - Vistos. Face a notícia do falecimento do executado, defiro a substituição 
do pólo passivo da presente ação para ficar constando como sendo Espólio de Sebastião de Mattos Pessoa, representado pelo 
inventariante. Para deferimento do pedido de remoção comprove o exequente o alegado às fls. 106/108 dos autos. Int. - ADV: 
DORIVAL FASSINA (OAB 98252/SP), MARCELO AUGUSTO DE MOURA (OAB 97975/SP)

Processo 0001456-11.2012.8.26.0407 (407.01.2012.001456) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Arlinda Borges dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Em razão do exposto, com base no art. 269, I, 
do CPC, resolvo o mérito e julgo procedente a pretensão veiculada na inicial para condenar o requerido a pagar à requerente o 
benefício assistencial de prestação continuada. O benefício é devido desde a data da citação (08.05.2012 fls. 55). As parcelas 
atrasadas, assim entendidas as referentes ao período compreendido desde a data da citação até a efetiva implantação do 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1889

benefício, deverão ser pagas de uma vez só, acrescidas de correção monetária desde quando eram devidas e juros de mora 
de 0,5% am, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 1º F da Lei 9.494/97, ADI 4357/DF, rel. Min. Ayres 
Britto, 6 e 7.3.2013, ADI 4425/DF, rel. Min. Ayres Britto, 6 e 7.3.2013, a partir da citação, com o apostilamento dos títulos, 
observando-se ainda o artigo 13 da Lei nº 12.153/09. Sucumbente, condeno o INSS, ainda, a pagar honorários advocatícios, 
fixados em 15% (quinze por cento), calculados sobre o valor das parcelas vencidas até a presente data, consoante o art. 
20, § 3.º, do CPC e a Súmula n.º 111 do STJ. Sem custas, pois a autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita e 
a requerida é uma autarquia federal. Antecipo os efeitos da tutela, tem em vista que a demora só causará prejuízo à parte. 
Outrossim, presentes todos os pressupostos do artigo 273 do Código de Processo Civil. De fato, superada a fase cognitiva, 
observa-se a verossimilhança do alegado na inicial, com a prova pericial da incapacidade laborativa da Autora, bem como a sua 
renda familiar situada na faixa de enquadramento do benefício pleiteado. O risco de dano irreparável é inerente à espécie de 
benefício pretendida, que pressupõe imperiosa necessidade do valor pago para fazer frente às despesas mais básicas, sendo 
certo que a não implantação do benefício pode comprometer mesmo a sobrevivência da Autora. Assim sendo, DETERMINO 
que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS conceda à parte autora o benefício assistencial (LOAS), no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias a partir da intimação desta decisão, sob pena de incidência de multa diária correspondente a R$ 
300,00 (trezentos reais), até que a obrigação seja devidamente cumprida. Sentença não sujeita a reexame necessário (CPC, 
art. 475, § 2.º), tendo em vista o valor da causa. P.R.I.C. - ADV: RICARDO MARTINS GUMIERO (OAB 163750/SP), AIDÊ MARIA 
BERTOLUCCI SPERIDIÃO (OAB 213598/SP)

Processo 0001499-16.2010.8.26.0407 (407.01.2010.001499) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Sebastião Ferreira da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - A propósito do laudo pericial, manifestem-se as partes 
no prazo comum de cinco (05) dias. No mesmo prazo, esclareçam se pretendem produzir prova oral em juízo. Int. - ADV: LEDA 
JUNDI PELLOSO (OAB 98566/SP)

Processo 0001618-35.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.H.F. - A.A.D.F. - A revelia 
não gera seus efeitos, cumprindo a parte autora comprovar os fatos alegados na inicial, pena de não ver acolhida a pretensão, 
nos termos do art. 320, inciso, II, do CPC. Presentes os pressupostos processuais e não havendo nulidades a suprir, declaro o 
feito saneado. Remeto a lide a instância da dilação probatória, deferindo a produção de prova oral e documental. Oficie-se ao 
IMESC solicitando designação de data, horário e local, a fim de submeter as partes ao exame médico pericial pelo sistema DNA, 
observando que o autor goza dos benefícios da Justiça Gratuita. A audiência de instrução, debates e julgamento será designada 
oportunamente, se necessário. Int. e dil. - ADV: ADEMIR BARRUECO JUNIOR (OAB 226471/SP)

Processo 0001677-23.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Elizabete Farias - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Processo saneado. Presentes as condições da ação e os pressupostos 
processuais. Fixo como ponto controvertido da demanda aferir-se a viabilidade ou não da pretensão de cunho material buscada 
pela parte requerente, no caso, o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, pleito este impugnado 
pela autarquia requerida através da contestação. Na hipótese da concessão do pleito de cunho material trazido na exordial, 
deverá ser definido ainda o termo “a quo” para o pagamento da verba pleiteada. Dada a natureza da questão em discussão, 
e considerando-se os elementos por ora trazidos aos autos, defiro a produção da prova oral e pericial, esta consistente na 
realização de avaliação médica na parte requerente. Nomeio como perito a DRA. VERIDIANA GIMENES GOMES TORRES 
CRM nº 109.387, independentemente de compromisso (art. 422, do CPC), sendo que os seus honorários serão arbitrados no 
momento de prolatação da sentença. Homologo os quesitos apresentados. Defiro o prazo de cinco dias para as partes indicarem 
assistentes técnicos, caso queiram. Por parte deste juízo, fica consignado que o ilustre “expert” deverá informar se a parte 
postulante sofre de doença ou enfermidade que a torne incapaz para o exercício de atividade laborativa apta a lhe garantir 
o sustento, sendo o caso, inclusive, de se atentar ao nível sócio-cultural da postulante. A audiência de instrução, debates e 
julgamento, será oportunamente designada. Int. - ADV: VALDEMAR MANZANO MORENO FILHO (OAB 284336/SP)

Processo 0001745-27.2011.8.26.0326 (326.01.2011.001745) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 
48/51) - Aparecida da Rocha Servo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Recebo o recurso tempestivamente apresentado 
pela parte requerida somente no efeito devolutivo. Às contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região, no prazo e observadas as formalidades legais. Int. - ADV: SILVIA HELENA LUZ CAMARGO (OAB 131918/
SP)

Processo 0001798-13.1998.8.26.0407 (407.01.1998.001798) - Monitória - Compra e Venda - Osvaldo Martins - Splanada 
Leiloes Sc Ltda - - Antonio Sanches Rodrigues - - Wilson Roberto Arruda - Vistos. Julgo extinta a execução de sentença que 
Antonio Sanches Rodrigues move contra Osvaldo Martins, face ao pagamento do débito, nos termos do artigo 794, inciso I, do 
CPC. Expeça-se mandado de levantamento do depósito judicial de fls. 412 em favor da parte credora. P.R.I. Após, venham os 
autos conclusos para apreciação do pedido de fls. 424/428. Int. - ADV: PEDRO GASPARINI (OAB 142650/SP), SIDNEI ALZIDIO 
PINTO (OAB 24924/SP), DORIVAL FASSINA (OAB 98252/SP), BRUNA STEPHANIE ROSSI SOARES (OAB 294516/SP)

Processo 0001891-82.2012.8.26.0407 (407.01.2012.001891) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Volkswagen Sa - 
Brastank Industria e Comércio de Eletrodomésticos Ltda - Pague, em 15 dias, o devedor, o débito indicado, ou seja R$ 457.867,79, 
atualizado até setembro de 2014, sob pena de multa de 10% sobre o valor atualizado. Sem pagamento, certificando-se, vista ao 
exequente. Honorários da execução em 20% sobre o valor da dívida. Em caso de pagamento tempestivo, reduzo-os à metade. 
Int. (Parte autora, recolher diligência para intimação pessoal do requerido). - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)

Processo 0001928-56.2005.8.26.0407 (407.01.2005.001928) - Procedimento Ordinário - Ilidio Minin - Instituto Nacional 
do Seguro Social Inss - Autos desarquivados. - ADV: OSMAR MASSARI FILHO (OAB 80170/SP), BARBARA PENTEADO 
NAKAYAMA (OAB 260499/SP), DIRCEU MIRANDA (OAB 119093/SP), DIRCEU MIRANDA JUNIOR (OAB 206229/SP)

Processo 0001983-60.2012.8.26.0407 (407.01.2012.001983) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Cleonice Iglésia Munhós 
Temporim - - Jair Temporim - João Pereira da Silva - Decisão de fls. 116: Certifique a Serventia o seguinte, indicando as 
respectivas páginas: (1) se foram citados pessoalmente a pessoa em cujo nome está registrado o imóvel usucapiendo, bem 
como seus confinantes, e se decorreu o prazo de resposta. Caso tenham sido citados por edital, se lhes foi nomeado curador 
especial, discriminando as partes; (2) se há contestação nos autos (3) se houve manifestação do Oficial do Registro de Imóveis 
competente; (4) se eventuais interessados foram citados por edital, bem como se lhes foi nomeado curador especial; e (5) se 
houve manifestação da União, do Estado e do Município. Após, tornem conclusos. - Despacho de fls. 118: Vistos. Compulsando 
os autos, verifico que o processo não está em termos para análise da pretensão veiculada na inicial. Com efeito, como bem 
observado pelo curador especial, não foram esgotadas todas as diligências para a localização do réu citado por edital. Assim, 
converto o julgamento em diligência, determinando que se oficie aos órgãos de praxe para localização do réu citados por edital 
(João Pereira da Silva, CPF 115.159.108-49 fl. 03). Oportunamente tornem os autos conclusos. Int. - Despacho de fls. 119: 
Vistos. Providenciei a pesquisa junto ao sistema Bacenjud, conforme comprovante que segue em frente. Aguarde-se o resultado. 
Int. - Despacho de fls. 124: Vistos. Expeça-se carta de citação do requerido nos endereços de fls. 122/123. Int. - ADV: MARCEL 
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PANGONI GUERRA (OAB 318717/SP), EDEMIR PEDRO MARTELLO (OAB 306761/SP), RICARDO SARAIVA AMBROSIO (OAB 
269667/SP)

Processo 0001990-81.2014.8.26.0407 (apensado ao processo 0002721-24.2007.8.26) - Embargos à Execução - Valor 
da Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Maria Alves da Silva Inacio - 
3. Dispositivo (art. 458, III, do CPC) Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos embargos à 
execução propostos pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS em face de MARIA ALVES DA SILVA INÁCIO, e 
assim o faço para o fim de reconhecer o excesso nos valores cobrados pela embargada no feito em apenso, que deverão ter por 
base o valor apresentado pelo embargante. Dado o acima exposto, declaro extinta a presente demanda com o julgamento do 
mérito, e isto com fulcro no artigo 269, inc. I, do Código de Processo Civil pátrio. Em razão da sucumbência experimentada pela 
embargada, condeno-o ao pagamento dos honorários do Patrono do embargante que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), 
e isto com fulcro no artigo 20, § 4º da Lei Adjetiva. Por ser a embargada beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, ficará, 
por ora, isenta do pagamento da verba de sucumbência, situação esta que se tornará definitiva se não advir modificação no seu 
patrimônio no lapso temporal de 05 (cinco) anos, nos exatos termos do artigo 12, “caput”, da Lei 1060/50. Prossiga-se nos autos 
de execução em apenso. P. R. I. C. - ADV: FERNANDO ONO MARTINS (OAB 224553/SP), ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA 
(OAB 130226/SP)

Processo 0002072-15.2014.8.26.0407 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - ELZA DE SOUZA E SILVA - BEMVINDO 
SILVA - A propósito de fl. 35, manifeste-se a autora. Int. - ADV: FLAVIO APARECIDO SOATO (OAB 145286/SP)

Processo 0002098-28.2005.8.26.0407 (407.01.2005.002098) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) 
- Rosa Nocente - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Julgo extintos os presentes autos, com fundamento no art. 794, 
inciso I, do CPC. P.R.I. e C. Arquivem-se. - ADV: GISLAINE FACCO DE OLIVEIRA (OAB 162282/SP)

Processo 0002120-08.2013.8.26.0407 (040.72.0130.002120) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Bioanálise 
Laboratório de Análises Clinicas Sociedade Simples Ltda Me - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz - 
Aguarde-se o cumprimento do acordo, cujo término encontra-se previsto para 15/12/2015. Int. - ADV: ANA CRISTINA TAVARES 
FINOTTI (OAB 64308/SP), ANDRE LUCAS PAULINO DOS SANTOS (OAB 317657/SP), MARCIO ALBERTINI DE SA (OAB 
219380/SP)

Processo 0002156-50.2013.8.26.0407 (040.72.0130.002156) - Execução Fiscal - Dívida Ativa não-tributária - Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial Inmetro - Sebastiao Galdino da Silva Loja Me - A propósito do 
certificado pelo Oficial de Justiça, manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. Int. (CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 407.2013/001782-2 dirigi-
me ao endereço retro mencionado e aí sendo CITEI a executada SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA LOJA ME, na pessoa do seu 
representante legal Sr. Sebastião Galdino da Silva, do inteiro teor do mandado, e da cópia da certidão de divida ativa que lhe li, 
tendo o mesmo exarado seu ciente retro e aceito cópias. O referido é verdade. Osvaldo Cruz, 21 de julho de 2014. Condução 
= 01 dilig = R$ 13,59 - pg pela procuradoria C E R T I D Ã O : Certifico e dou fé, que após haver decorrido o prazo legal, sem 
notícias de que a executada efetuou o pagamento do débito reclamado, nem nomeou bens à penhora, dirigi-me nesta cidade e 
comarca, e DEIXEI de proceder à penhora em virtude de não localizar bens em nome da empresa executada, face ao exposto 
baixo o presente mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Osvaldo Cruz, 12 de agosto de 2014.) 
- ADV: RENATO NEGRÃO DA SILVA (OAB 184474/SP)

Processo 0002158-20.2013.8.26.0407 (040.72.0130.002158) - Execução Fiscal - Dívida Ativa não-tributária - Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial Inmetro - Renata Seixas Farias Me - A propósito do certificado 
pelo Oficial de Justiça, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. Int. (CERTIDÃO CERTIFICO eu, Oficiala de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 407.2013/001800-4, dirigi-me ao endereço retro mencionado, e aí sendo, CITEI 
a executada RENATA SEIXAS FARIAS ME, na pessoa de sua representante legal, Srª. Renata Seixas Farias, do inteiro teor do 
mandado, e da cópia da certidão de dívida ativa, que lhe li, tendo a mesma exarado seu ciente retro e aceito cópias. O referido 
é verdade e dou fé. Osvaldo Cruz, 04 de agosto de 2014. CERTIDÃO CERTIFICO, que após haver decorrido o prazo legal sem 
que a executada efetuasse o pagamento do débito reclamado nem nomeasse bens à penhora, dirigi-me nesta cidade e comarca, 
e aí sendo, DEIXEI de proceder à Penhora, em virtude de não localizar bens livres em nome da empresa executada. Face ao 
exposto, baixo o presente mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Osvaldo Cruz, 15 de agosto 
de 2014.) - ADV: RENATO NEGRÃO DA SILVA (OAB 184474/SP)

Processo 0002163-18.2008.8.26.0407 (407.01.2008.002163) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) 
- Maria Jose da Silva Afonso - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Julgo extintos os presentes autos, com fundamento no 
art. 794, inciso I, do CPC. P.R.I. e C. Arquivem-se. - ADV: GISLAINE FACCO DE OLIVEIRA (OAB 162282/SP)

Processo 0002165-17.2010.8.26.0407 (407.01.2010.002165) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) 
- Hilda Maria Clapis - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Julgo extintos os presentes autos, com fundamento no art. 794, 
inciso I, do CPC. P.R.I. e C. Arquivem-se. - ADV: GISLAINE FACCO DE OLIVEIRA (OAB 162282/SP)

Processo 0002246-58.2013.8.26.0407 (040.72.0130.002246) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Cooperativa de 
Consumo de Inubia Paulista Cocipa - Ezequias Alves da Silva - Defiro a expedição de mandado de penhora do veículo indicado 
a fl. 18. Antes, porém, recolha a autora a respectiva guia. Int. - ADV: ADEMIR BARRUECO GANDOLFI (OAB 114596/SP)

Processo 0002262-75.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.M. - E.W.A.V.M. - 
Presentes os pressupostos processuais e não havendo nulidades a suprir, declaro o feito saneado. Remeto a lide a instância 
da dilação probatória, deferindo a produção de prova oral e documental. Oficie-se ao IMESC solicitando designação de data, 
horário e local, a fim de submeter as partes ao exame médico pericial pelo sistema DNA, observando que o autor goza dos 
benefícios da Justiça Gratuita. A audiência de instrução, debates e julgamento será designada oportunamente, se necessário. 
Int. e dil. - ADV: CLAÚDIO ROBERTO TONOL (OAB 167063/SP), GUSTAVO BASSOLI GANARANI (OAB 213210/SP)

Processo 0002276-40.2006.8.26.0407 (407.01.2006.002276) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Serviço (Art. 52/4) - Paulo Antonio Fagundes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Julgo extintos os presentes autos, com 
fundamento no art. 794, inciso I, do CPC. P.R.I. e C. Arquivem-se. - ADV: GISLAINE FACCO DE OLIVEIRA (OAB 162282/SP)

Processo 0002385-83.2008.8.26.0407 (407.01.2008.002385) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) 
- Jovinete Fernandes Costa - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Decisão de fls. 175: Ante o resultado do Agravo de 
Instrumento, cumpra-se o despacho de fl. 160. Int. - Decisão de fls. 160: Requisite-se o pagamento do débito (fls. 118/120) 
junto ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Juntados os extratos de RPV, fica desde já, deferido o levantamento, 
expedindo-se o necessário. Retirado o alvará pelo Patrono, deverá a serventia intimar a parte autora desse ato. Int. e dil. - ADV: 
GISLAINE FACCO DE OLIVEIRA (OAB 162282/SP)

Processo 0002401-27.2014.8.26.0407 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Antonio 
Carlos Fiani - Banco do Brasil SA - Observo que a matéria discutida nestes autos foi pacificada pelo S.T.J., em recente julgamento 
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proferido, nos autos do REsp 1.391.198/RS, em 13/08/2014, para os efeitos do artigo 543-C do C.P.C., sendo adotadas as 
seguintes posições: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, 
na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de 
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da 
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua 
residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da 
sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade 
ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de 
ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 
12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. Assim, intime-se o executado para que efetue o pagamento 
voluntário do débito, no prazo de 15 dias, incorrendo em multa de 10% sobre o montante de R$ 8.400,64, atualizado até março 
de 2014. Honorários da execução em 20% sobre o valor da dívida. Em caso de pagamento tempestivo, reduzo-o à metade. 
Transcorrido tal prazo sem o pagamento, desde que recolhida a taxa devida, ficam deferidas consultas e bloqueio junto aos 
Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD ou, caso manifeste interesse o credor, caso recolhida a diligência devida, a 
expedição de mandado de penhora, intimação e avaliação, nos termos dos artigos 614, inciso II e 475-J do C.P.C. No silêncio 
do exequente, transcorrido o prazo previsto no 5º do dispositivo legal acima citado, arquivem-se os autos, com as devidas 
anotações. Defiro o recolhimento das custas ao final. Deposite o autor a diligência do Oficial de Justiça. Intime-se. - ADV: 
MARCO AURÉLIO CAMACHO NEVES (OAB 200467/SP), PATRICIA MARQUES MARCHIOTI NEVES (OAB 164707/SP), PAULA 
KARYNE TARDIVELI (OAB 251660/SP)

Processo 0002445-37.2000.8.26.0407 (407.01.2000.002445) - Inventário - Inventário e Partilha - Mario Iwao Kasai - Shizuo 
Kasai - Vistos. Defiro. Providencie a serventia o necessário. Int. (Autos desarquivados). - ADV: RAFAEL MORALES CASSEBE 
TÓFFOLI (OAB 213970/SP)

Processo 0002481-69.2006.8.26.0407 (407.01.2006.002481) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Luiz Costa Alves 
- Caran Ind e Com Polp Frutas Ltda - - Deize Fatima Carrinho do Carmo - - Fernanda Carrinho do Carmo Alves - Aguarde-se 
provocação da parte interessada no arquivo. Int. - ADV: RAUL REINALDO MORALES CASSEBE (OAB 24308/SP), SAULO 
DIAS GOES (OAB 216103/SP), ADALBERTO GODOY (OAB 87101/SP), THIAGO TARNOSCHI (OAB 272219/SP), VLADIMIR 
LOZANO JUNIOR (OAB 292493/SP), RICARDO THOMAZ COSTA DE MORAES (OAB 350547/SP), ROGERIO MONTEIRO DE 
PINHO (OAB 233916/SP)

Processo 0002494-63.2009.8.26.0407 (407.01.2009.002494) - Monitória - Prestação de Serviços - Faculdades 
Adamantinenses Integradas Fai - Fernando Marcio Menin & Cia Ltda Me - Julgo extintos os presentes autos, em virtude do 
acordo celebrado entre as partes, com fundamento no art. 269, inciso III, do CPC. Custas, se houver, pela requerida, a qual 
deverá ser intimada a pagá-las sob pena de inscrição na dívida ativa. Defiro o desentranhamento da cártula de fl. 10 e entrega 
ao requerido, mediante cópia nos autos. P.R.I. e C. Arquivem-se. - ADV: ERICA FERNANDA GOMES (OAB 244056/SP), JOSÉ 
GUSTAVO LAZARETTI (OAB 313173/SP), FERNANDA STEFANI BUTARELO (OAB 134681/SP)

Processo 0002517-67.2013.8.26.0407 (040.72.0130.002517) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Ranulfo Nunes Pereira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Processo saneado. Presentes as condições da ação e os 
pressupostos processuais. Fixo como ponto controvertido da demanda aferir-se a viabilidade ou não da pretensão de cunho 
material buscada pela parte requerente, no caso, o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, 
pleito este impugnado pela autarquia requerida através da contestação. Na hipótese da concessão do pleito de cunho material 
trazido na exordial, deverá ser definido ainda o termo “a quo” para o pagamento da verba pleiteada. Dada a natureza da 
questão em discussão, e considerando-se os elementos por ora trazidos aos autos, defiro a produção da prova oral e pericial, 
esta consistente na realização de avaliação médica na parte requerente. Nomeio como perito DR. JÚLIO CÉSAR ESPÍRITO 
SANTO, independentemente de compromisso (art. 422, do CPC), sendo que os seus honorários serão arbitrados no momento 
de prolatação da sentença. Concedo o prazo comum de 05 (cinco) dias para os litigantes oferecerem quesitos e indicarem 
assistentes técnicos. Homologo os quesitos ofertados pelo INSS (fl. 30). Por parte deste juízo, fica consignado que o ilustre 
“expert” deverá informar se a parte postulante sofre de doença ou enfermidade que a torne incapaz para o exercício de atividade 
laborativa apta a lhe garantir o sustento, sendo o caso, inclusive, de se atentar ao nível sócio-cultural do postulante. A audiência 
de instrução, debates e julgamento, será oportunamente designada. Int. - ADV: FABIANA MAZINI BASSETTO GUMIERO (OAB 
152782/SP), RICARDO MARTINS GUMIERO (OAB 163750/SP)

Processo 0002534-06.2013.8.26.0407 (040.72.0130.002534) - Procedimento Sumário - Cheque - Amr Posto de Serviço Ltda 
- Leandro Reginaldo Pessan Borro - Julgo extintos os presentes autos, em virtude do acordo celebrado entre as partes, com 
fundamento no art. 269, inciso III, do CPC. P.R.I. e C. Arquivem-se. - ADV: ALESSANDRO AMBROSIO ORLANDI (OAB 152121/
SP)

Processo 0002546-83.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
Osmar Jose Facin - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Osmar Jose Facin - A propósito da contestação e 
documentos apresentados, manifeste-se a parte autora em 10 dias. Int. - ADV: OSMAR JOSE FACIN (OAB 59380/SP)

Processo 0002649-61.2012.8.26.0407 (407.01.2012.002649) - Monitória - Cheque - Neide Maria Alioto Bicalho - Fabiana 
Rodrigues Silva Martins - Defiro o prazo requerido a fls. 53. Decorrido, o que se certificará, manifeste-se a parte autora em 
termos de prosseguimento. Int. - ADV: MARCIO ALBERTINI DE SA (OAB 219380/SP)

Processo 0002677-58.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - DEUSITA MESQUITA DA SILVA - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - A propósito da contestação e documentos apresentados, manifeste-se a 
parte autora em 10 dias. Int. - ADV: MAURÍCIO DE LÍRIO ESPINAÇO (OAB 205914/SP)

Processo 0002693-12.2014.8.26.0407 - Monitória - Cheque - Supermercado Casa Aliança Ltda - Evandro Calarga - Manifeste-
se a parte autora em termos de prosseguimento. Int. - ADV: LUCAS RENATO GIROTO (OAB 335409/SP)

Processo 0002777-81.2012.8.26.0407 (407.01.2012.002777) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Luciana de Cassia Valentim - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Arbitro os honorários do perito nomeado, no 
valor de R$ 200,00. Requisite-se o pagamento. A propósito do laudo pericial, manifestem-se as partes no prazo comum de 
cinco (05) dias. No mesmo prazo, esclareçam se pretendem produzir prova oral em juízo. Int. - ADV: ANTONIO FRANCISCO DE 
SOUZA (OAB 130226/SP)

Processo 0002829-09.2014.8.26.0407 - Monitória - Cheque - Emplacauto Despachante Ss Ltda - ANTONIO CARLOS FABEL 
TRANSPORTES - ME - Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento. Int. - ADV: MAURO GUERRA EDUARDO (OAB 
166329/SP), RICARDO SARAIVA AMBROSIO (OAB 269667/SP)

Processo 0002843-90.2014.8.26.0407 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - W.L.S. - - W.L.L.S. - A.C.D.S. - 
Defiro o prazo de 10 dias para juntada da procuração fornecida pela OAB. Defiro, ainda, a extração de cópia dos documentos 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1892

juntados aos autos 0004713-78.2011.8.26.0407. Após a extração das cópias dos documentos acima deferido, a propósito da 
contestação e documentos apresentados, manifeste-se a parte autora e o MP em 10 dias. Int. - ADV: JOSE RAFAEL DA ROCHA 
LEITE (OAB 124660/SP)

Processo 0002850-63.2006.8.26.0407 (407.01.2006.002850) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Cassiane da Silva 
Constantino - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Observo que a certidão de honorários da Patrona nomeada já fora 
arbitrada em valor integral. Retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: VERA LUCIA DEL ARCO FILETTI (OAB 135070/SP)

Processo 0002890-06.2010.8.26.0407 (407.01.2010.002890) - Execução de Alimentos - Alimentos - K.R.S. - T.A.C.S. - Em 
duas situações é possível arbitrar os honorários de Patrono dativo, quando os autos se findam ou renúncia do Patrono. No mais, 
cumpra-se o despacho de fl. 69. Int. - ADV: FÁBIO RENATO BANNWART (OAB 170932/SP), SILVIO CAMPOS DE OLIVEIRA 
(OAB 170782/SP)

Processo 0002957-29.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.J.L. - M.J.C. - A 
propósito do certificado pelo Oficial de Justiça, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento. Int. - ADV: CLAÚDIO 
ROBERTO TONOL (OAB 167063/SP)

Processo 0002996-60.2013.8.26.0407 (040.72.0130.002996) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Gilson Costa dos 
Santos - Marcio Andre Moreira Mazzoni - Aguarde-se provocação da parte interessada no arquivo. Int. - ADV: IRINEU VARGAS 
(OAB 157210/SP)

Processo 0002999-78.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Revisão - E.S. - B.S.S. - A propósito da contestação e 
documentos apresentados, manifeste-se a parte autora e o MP em 10 dias. Int. - ADV: FLAVIO APARECIDO SOATO (OAB 
145286/SP), RODRIGO MANOEL PEREIRA (OAB 297437/SP)

Processo 0003277-16.2013.8.26.0407 (040.72.0130.003277) - Mandado de Segurança - Atos Administrativos - Cristiana 
Echilla dos Santos Valentim - Diretora da Escola Estadual Dom Bosco - Recebo o recurso tempestivamente apresentado pela 
parte requerida (fls. 94/103), somente no efeito devolutivo. Às contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, no prazo e observadas as formalidades legais. Int. - ADV: ORLANDO 
SOBOTTKA FILHO (OAB 88005/SP)

Processo 0003288-11.2014.8.26.0407 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.C.S. - D.R.S. - Trata-se de ação de divórcio 
ajuizada por JEAN CARLOS SILVA e DAIANE RODRIGUES DA SILVA (fls. 02/03 e acordo de fls. 38 e vº). Os requerentes 
são casados e manifestam seu interesse em romper o vínculo conjugal. O Doutor Promotor de Justiça opinou favoravelmente 
à homologação do acordo. Com o advento da Emenda Constitucional nº 66/2010, parágrafo 6º, do art. 226, da Constituição 
Federal, o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Não mais se exige o decurso do prazo de 02 anos da separação 
de fato. Assim, com fundamento no art. 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal, e Emenda Constitucional 66/2010, decreto o 
divórcio direto de JEAN CARLOS SILVA e DAIANE RODRIGUES DA SILVA. A mulher permanecerá a usar o nome de solteira, ou 
seja, DAIANE RODRIGUES DA SILVA. Homologo o acordo celebrado entre as partes (fls. 38 e vº) para que surta seus jurídicos 
e legais efeitos. Arbitro os honorários dos Patronos nomeados no valor integral previsto pelo convênio. Expeça-se certidão. 
Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação. Custas, na forma da lei. Retifique a serventia nos livros e registros 
competentes face a conversão do divórcio litigioso em consensual. P.R. e I. Arquivem-se. - ADV: ANDRE LUCAS PAULINO DOS 
SANTOS (OAB 317657/SP), ADEMIR BARRUECO JUNIOR (OAB 226471/SP)

Processo 0003418-69.2012.8.26.0407 (407.01.2012.003418) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - F.S.C. - - H.S.C. - V.S.C. - A propósito do ofício de fl. 59, manifestem-se os exequentes em termos de prosseguimento. 
Int. - ADV: MARA SILVANA RIBEIRO RUIZ (OAB 171866/SP)

Processo 0003511-61.2014.8.26.0407 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Onofre Paulino da Silva - ANTONIO 
PAULINO DA SILVA - - LAZARA HELENA DOS SANTOS SILVA - Vistos. Nomeio o requerente ONOFRE PAULINO DA SILVA, 
para o cargo de inventariante independentemente de termo. Regularize o inventariante a representação processual do herdeiro 
Filadelfo Paulino da Silva e de sua mulher. Após, venham os autos conclusos. Int. - ADV: ANDRE LUCAS PAULINO DOS 
SANTOS (OAB 317657/SP)

Processo 0003691-77.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - TEREZA RIBEIRO 
SANCHES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - A propósito da contestação e documentos apresentados, 
manifeste-se a parte autora em 10 dias. Int. - ADV: RICARDO MARTINS GUMIERO (OAB 163750/SP)

Processo 0003719-79.2013.8.26.0407 (040.72.0130.003719) - Exibição - Medida Cautelar - Oscar Alves da Silva - Vistos. 
LARA CAROLINE RIBEIRO ALVES, menor, assistida por sua mãe Helena Ribeiro da Silva, ajuizou a presente ação cautelar 
de exibição de documentos contra OSCAR ALVES DA SILVA na qual requereu a exibição dos comprovantes de salário dos 
últimos 12 meses, a fim de assegurar o direito da requerente de receber a prestação alimentícia dentro do limite fixado em 1/3 
dos rendimentos líquidos do requerido. A fls. 18 foi deferido a liminar postulada para que o requerido apresente os documentos 
solicitados ou apresente contestação no prazo de 05 dias. Citado, o requerido apresentou contestação e documentos solicitados, 
alegando inépcia da inicial - impropriedade procedimental. Parte autora apresentou réplica alegando que os documentos 
solicitados foi para instruir processo de execução de alimentos contra o requerido. Tendo juntado cópia da petição inicial com 
o protocolo de distribuição, requerendo, portanto, a extinção do feito com julgamento de mérito. Manifestou o Dr. Promotor de 
Justiça pela extinção do feito. É o relatório Decido. O feito comporta julgamento antecipado, vez que a matéria em discussão 
não demanda a produção de prova oral e já se encontra nos autos a necessária prova documental. Não há que se falar em 
inépcia a inicial, vez que a medida cautelar trata-se de medida preparatória para ação principal, os documentos solicitados foi 
para instruir o processo principal de execução de alimentos que a parte autora propôs contra o requerido. Diante do exposto, 
JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, o que faço para manter a liminar concedida de exibição de documentos 
alusivos de comprovação do valor do salário do requerido. Por consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito 
nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC. Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e 
sucumbência, vez que é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Arbitro honorários advocatícios em favor dos profissionais 
nomeados às fls. 05 e 72 dos autos, no valor integral da tabela PGE/OAB. P. R. I. C. Oportunamente, arquivem-se os autos. - 
ADV: MARCELO VICTÓRIA IAMPIETRO (OAB 169230/SP), LUANA ALBERTOTTI COIMBRA (OAB 159082/SP)

Processo 0003731-93.2013.8.26.0407 (040.72.0130.003731) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Alcides Ramiro Pinto - Construtora California Osvaldo Cruz Ltda - - Evandro Calarga - - Cleide Cristina de Oliveira - 
Julgo extinta a presente execução, em virtude do pagamento efetuado pela parte devedora, com fundamento no art. 794, inciso I, 
do CPC. Expeça-se a serventia a respectiva certidão para inscrição na dívida ativa relativamente aos requeridos encaminhando-
se-a à Procuradoria da Fazenda Pública Estadual. P.R.I. e C. Arquivem-se. - ADV: RICARDO SARAIVA AMBROSIO (OAB 
269667/SP)

Processo 0003779-18.2014.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Neide Maria Alioto Bicalho - 
WELLINGTON PEREIRA DE ALMEIDA - Manifeste-se a autora em termos de prosseguimento. Int. - ADV: MARCIO ALBERTINI 
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DE SA (OAB 219380/SP)
Processo 0003863-19.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Jose Ferreira da Silva - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Julgo extinto o presente feito, com fundamento no art. 267, IX, do CPC. 
P.R.I. e C. Arquivem-se. - ADV: SERGIO ANTONIO DA SILVA (OAB 327156/SP)

Processo 0003883-10.2014.8.26.0407 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0000002-15.1995.8.26.0464 - 1ª VARA 
JUDICIAL) - BANCO DO BRASIL S/A - Juraci Gomes de Farias - - Jonas Gomes de Farias - Vistos. A propósito da impugnação 
apresentada pelo executado às fls. 31/34, manifeste-se o banco exequente, no prazo de 10 dias. Int. - ADV: PAULO CESAR 
DE BRITO (OAB 122042/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ANA LUCIA AMARAL MARQUES DE 
FARIAS (OAB 110175/SP)

Processo 0004034-73.2014.8.26.0407 - Divórcio Consensual - Dissolução - S.A.S. - - M.R.R.S. - Manifeste-se o Patrono 
nomeado, Dr. Mauro Guerra Eduardo e o MP. Int. - ADV: MAURO GUERRA EDUARDO (OAB 166329/SP), OSMAR JOSE FACIN 
(OAB 59380/SP)

Processo 0004122-82.2012.8.26.0407 (407.01.2012.004122) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Carlos 
Roberto da Nova Matos - Hsbc Bamerindus Seguradora Sa - Recebo o recurso tempestivamente apresentado pela parte autora 
(fls. 842/902), em ambos os efeitos. Às contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo Seção de Direito Privado, no prazo e observadas as formalidades legais. Int. - ADV: SANTOS ALBINO FILHO (OAB 
128882/SP), PAULO CESAR HERTT GRANDE (OAB 24270/PR), ROGÉRIO BUENO DA SILVA (OAB 25961/PR)

Processo 0004452-11.2014.8.26.0407 (apensado ao processo 0004910-38.2008.8.26) - Embargos à Execução - Valor da 
Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - ANTONIA MARIA DA ROCHA - 
3. Dispositivo (art. 458, III, do CPC) Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos embargos à 
execução propostos pelo INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS em face de ANTONIA MARIA DA ROCHA, e 
assim o faço para o fim de reconhecer o excesso nos valores cobrados pela embargada no feito em apenso, que deverão ter 
por base o valor apresentado pelo embargante. Dado o acima exposto, declaro extinta a presente demanda com o julgamento 
do mérito, e isto com fulcro no artigo 269, inc. I, do Código de Processo Civil pátrio. Em razão da sucumbência experimentada 
pela embargada, condeno-o ao pagamento dos honorários do Patrono do embargante que arbitro em R$ 100,00 (cem reais), 
e isto com fulcro no artigo 20, § 4º da Lei Adjetiva. Por ser a embargada beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, ficará, 
por ora, isenta do pagamento da verba de sucumbência, situação esta que se tornará definitiva se não advir modificação no seu 
patrimônio no lapso temporal de 05 (cinco) anos, nos exatos termos do artigo 12, “caput”, da Lei 1060/50. Prossiga-se nos autos 
de execução em apenso. P. R. I. C. - ADV: CLAUDEMIR GIRO (OAB 169257/SP)

Processo 0004476-54.2005.8.26.0407 (407.01.2005.004476) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz - 
Clovis Eduardo Andreotti Gimen - Julgo extintos os presentes autos, com fundamento no art. 794, inciso I, do CPC. P.R.I. e C. 
Arquivem-se. - ADV: PAULO ROBERTO AMORIM (OAB 149026/SP), CLOVIS EDUARDO ANDREOTTI GIMENES (OAB 104368/
SP)

Processo 0005051-52.2011.8.26.0407 (407.01.2011.005051) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Sacomani 
Metais Ltda - Claudionor Santana - - Oxiquímica Agrociência Ltda - Vistos. A propósito do pedido de substituição e liberação 
de veículo bloqueado (fls. 409/411), providencie a serventia a pesquisa junto ao sistema Renajud sobre eventuais pendências 
existentes sobre o veículo oferecido em substituição. Caso negativo, defiro a substituição requerida, providenciando a serventia 
o necessário. Defiro, ainda, o desentranhamento da carta precatória de fls. 454/458, procedendo-se o aditamento na mesma 
para avaliação do bem penhorado às fls. 402 dos autos. Intimem-se. - ADV: JOSE CICERO CORREA JUNIOR (OAB 129237/
SP), SANDRO SÉRGIO DA SILVA TEIXEIRA (OAB 232433/SP), FERNANDO CORREA DA SILVA (OAB 80833/SP)

Processo 0005098-26.2011.8.26.0407 (407.01.2011.005098) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Faculdades 
Adamantinenses Integradas Fai - Marcia Regina Pierondi Mitsunaga - A propósito do ofício de fl. 42, manifeste-se a parte autora 
em termos de prosseguimento. Int. - ADV: FERNANDA STEFANI BUTARELO (OAB 134681/SP)

Processo 0005198-73.2014.8.26.0407 (apensado ao processo 0002105-59.2001.8.26) - Embargos à Execução - Valor da 
Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - JOSE ANTONIO CANALI - Regularize 
a serventia a numeração dos presentes autos. Após, manifeste-se a embargante a propósito da impugnação apresentada. Int. - 
ADV: JOSE FRANCISCO PERRONE COSTA (OAB 110707/SP)

Processo 0005304-35.2014.8.26.0407 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander Brasil SA - MAX GIOVANI 
MESQUITA MARTINS - ME - - Max Giovani Mesquita Martins - A propósito dos embargos, manifeste-se o requerente. Int. - ADV: 
ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP), MARCOS AUGUSTO GONÇALVES (OAB 154967/SP), CARLOS JOSE PONCE 
MORELLI (OAB 312824/SP), PRISCILA KAKAZU ASSATO (OAB 304431/SP)

Processo 0005371-05.2011.8.26.0407 (407.01.2011.005371) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Karina 
Cardoso Froehlich - - Ronaldo Edgar Froehlich - Paulo Pereira da Silva - Vistos. Trata-se de ação ordinária de rescisão contratual 
com pedido de tutela antecipada proposta por RONALDO EDGAR FROEHLICH e KARINA CARDOSO FROEHLICH em desfavor 
de PAULO PEREIRA DA SILVA. Foi concedida a tutela antecipada para o fim de reintegrar os autores na posse e administração 
da empresa FROEHLICH E CARDOSO LTDA, situada na Avenida Brasil n. 288, nesta cidade e comarca. Expedido mandado de 
reintegração de posse e citação foram os autores reintegrados na posse da empresa, tendo o Oficial de Justiça certificado que 
deixou de citar o requerido, vez que não foi localizado, que a empresa encontra-se com suas atividades comerciais encerrada. 
Devidamente intimada a parte autora, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito, tendo a mesma permanecido inerte, 
conforme certidão de fls. 47. É o relatório. Decido. Ante ao exposto, julgo extinta a presente ação, com fundamento no artigo 
267, inciso III, do Código de Processo Civil, por consequência revogo a liminar concedida. Condeno a parte autora ao pagamento 
das custas e despesas processuais em aberto, deixando de condená-la a verba sucumbencial, por falta de citação da parte 
requerida. P.R.I.C. Após, arquivem-se os autos. Int. - ADV: MONICA REGINA DA SILVA (OAB 235458/SP)

Processo 0005411-21.2010.8.26.0407 (407.01.2010.005411) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Refrigelo 
Climatização de Ambientes Ltda - Kleber Antunes Pradella - Vistos. Indefiro o pedido de fls. 82/84, mantenho o despacho de fls. 
78 para intimação do devedor pessoalmente para pagamento do débito no prazo de 15 dias, nos termos do art. 475J. Intime-se 
o credor para retirada da carta precatória expedida às fls. 79 e comprovação de sua distribuição no prazo de 30 dias. Int. - ADV: 
LUCAS CAMILO ALCOVA NOGUEIRA (OAB 214348/SP), RICARDO SARAIVA AMBROSIO (OAB 269667/SP)

Processo 0005509-40.2009.8.26.0407 (407.01.2009.005509) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Auto Posto Zás 
Ltda - Rotran Romanini Transportes Ltda - Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. Int. - ADV: MAURO GUERRA 
EDUARDO (OAB 166329/SP), RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP), ANTONIO CARLOS SANTANA (OAB 285047/SP)

Processo 0005743-46.2014.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco 
SA - MAIRA BATISTIOLI - - Marcelo João Cuba - Defiro vista dos autos ao Patrono dos requeridos. Int. - ADV: NEIDE SALVATO 
GIRALDI (OAB 165231/SP), JONAS ADALBERTO PEREIRA JUNIOR (OAB 61122/PR), JONAS ADALBERTO PEREIRA JUNIOR 
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(OAB 327007/SP), SELMA APARECIDA LABEGALINI (OAB 184498/SP), JONAS ADALBERTO PEREIRA (OAB 16094/PR)
Processo 0005879-48.2011.8.26.0407 (407.01.2011.005879) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Jorge 

Fernandes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Em razão do exposto, com base no art. 269, I, do CPC, resolvo o mérito e 
julgo procedente a pretensão veiculada na inicial para condenar o requerido a pagar ao requerente o benefício previdenciário de 
aposentadoria por invalidez. O benefício é devido desde a data o indeferimento do pedido administrativo (12.09.2011 fls. 38). As 
parcelas atrasadas, assim entendidas as referentes ao período compreendido desde a data do indeferimento do requerimento 
administrativo até a efetiva implantação do benefício, deverão ser pagas de uma vez só, acrescidas de correção monetária 
desde quando eram devidas e juros de mora de 0,5% am, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 1º F 
da Lei 9.494/97, ADI 4357/DF, rel. Min. Ayres Britto, 6 e 7.3.2013, ADI 4425/DF, rel. Min. Ayres Britto, 6 e 7.3.2013, a partir da 
citação, com o apostilamento dos títulos, observando-se ainda o artigo 13 da Lei nº 12.153/09. Sucumbente, condeno o INSS, 
ainda, a pagar honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento), calculados sobre o valor das parcelas vencidas até 
a presente data, consoante o art. 20, § 3.º, do CPC e a Súmula n.º 111 do STJ. Sem custas, pois o autor litiga sob o pálio da 
assistência judiciária gratuita e a requerida é uma autarquia federal. Antecipo os efeitos da tutela, tem em vista que a demora só 
causará prejuízo à parte. Outrossim, presentes todos os pressupostos do artigo 273 do Código de Processo Civil. Assim sendo, 
DETERMINO que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS conceda à parte autora a aposentadoria por invalidez, 
a partir da intimação desta decisão. Determino que o requerido cumpra a obrigação de fazer consistente na implantação do 
benefício, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da intimação desta decisão, sob pena de incidência de multa diária 
correspondente a R$ 300,00 (trezentos reais), até que a obrigação seja devidamente cumprida. Sentença não sujeita a reexame 
necessário (CPC, art. 475, § 2.º), tendo em vista o valor da causa. P.R.I.C. - ADV: DENISE RODRIGUES MARTINS LIMA (OAB 
268228/SP)

Processo 0006534-25.2008.8.26.0407 (407.01.2008.006534) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - Joaquim Luciano de Andrade - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Julgo extintos os presentes 
autos, com fundamento no art. 794, inciso I, do CPC. P.R.I. e C. Arquivem-se. - ADV: GISLAINE FACCO DE OLIVEIRA (OAB 
162282/SP)

Processo 0006696-15.2011.8.26.0407 (407.01.2011.006696) - Interdição - Capacidade - A.S.C. - V.S.C. - Vistos. Manifeste-
se a parte autora em termos de prosseguimento. Após, ao Dr. Promotor de Justiça. Int. - ADV: RICARDO MARTINS GUMIERO 
(OAB 163750/SP)

Processo 0006812-21.2011.8.26.0407 (407.01.2011.006812) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Companhia 
de Habitação Popular de Bauru Cohabbauru - Silvia Castilho Mendes dos Santos - Manifeste-se a autora em termos de 
prosseguimento. Int. - ADV: DOUGLAS DE OLIVEIRA BARBOSA (OAB 255945/SP)

Processo 0006903-09.2014.8.26.0407 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Joaquim Souza Cruz - Tereza Bizache 
da Costa Cruz - Nomeio o requerente inventariante Joaquim Souza Cruz, independente de compromisso. Aguarde-se pela 
apresentação da declaração do ITCMD e certidão negativa municipal. Ao final, manifeste-se a Fazenda do Estado de São Paulo. 
Int. - ADV: FLAVIO APARECIDO SOATO (OAB 145286/SP)

Processo 0006923-97.2014.8.26.0407 - Interdição - Tutela e Curatela - S.D.S. - M.D.S. - Emende a parte autora a inicial 
para incluir no pólo passivo da ação a pessoa jurídica responsável pelo tratamento médico requerido. Prazo: 10 dias, sob pena 
de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 284, parágrafo único). Int. - ADV: FABIANA MAZINI BASSETTO GUMIERO (OAB 
152782/SP)

Processo 0006938-71.2011.8.26.0407 (407.01.2011.006938) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Antônio Matias da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Recebo o recurso tempestivamente apresentado pela parte 
requerida somente no efeito devolutivo. Às contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 
3ª Região, no prazo e observadas as formalidades legais. Int. - ADV: RICARDO MARTINS GUMIERO (OAB 163750/SP)

Processo 0007013-08.2014.8.26.0407 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - CLEUSA DA SILVA TRIPOLONI - - 
SIDNEI TRIPOLONI - - SILVANA TRIPOLONI FERREIRA DA SILVA - ANTONIO APARECIDO TRIPOLONI - Nomeio a requerente 
Cleusa da Silva Tripolini inventariante, independente de compromisso. Aguarde-se pela apresentação da declaração do ITCMD, 
certidão negativa federal e municipal. Ao final, manifeste-se a Fazenda do Estado de São Paulo. Int. - ADV: ARTHUR VIEIRA 
(OAB 260088/SP), ADEMIR BARRUECO JUNIOR (OAB 226471/SP)

Processo 0007082-40.2014.8.26.0407 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - APARECIDA DE LURDES SILVESTRIM 
- José Osvaldo Silvestrim - Nomeio a requerente Aparecida de Lurdes Silvestrim inventariante, independente de compromisso. 
Aguarde-se pela apresentação da declaração do ITCMD, certidão negativa federal e municipal, bem como plano de partilha. Ao 
final, manifeste-se a Fazenda do Estado de São Paulo. Int. - ADV: FÁBIO RENATO BANNWART (OAB 170932/SP)

Processo 0007102-41.2008.8.26.0407 (407.01.2008.007102) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - Ana 
Rosa Pinto - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Homologo os cálculos apresentados que não contaram com nenhuma 
impugnação. Requisite-se o pagamento do débito junto ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Juntados os extratos 
de RPV, fica desde já, deferido o levantamento, expedindo-se o necessário. Retirado o alvará pelo Patrono, deverá a serventia 
intimar a parte autora desse ato. Int. e dil. - ADV: GISLAINE FACCO DE OLIVEIRA (OAB 162282/SP)

Processo 0007123-75.2012.8.26.0407 (407.01.2012.007123) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) 
- Maria Dourado de Araujo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Julgo extintos os presentes autos, com fundamento no art. 
794, inciso I, do CPC. P.R.I. e C. Arquivem-se. - ADV: ANTONIO AUGUSTO DE MELLO (OAB 128971/SP)

Processo 0007241-80.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Sergio Luis da Silva 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Concedo os benefícios da Assistência Judiciária. Anote-se. Resta 
inquestionável a natureza alimentar do benefício previdenciário buscado na presente demanda e que busca, por conseqüência, 
suprir algumas das necessidades essenciais do requerente e de sua família, de modo que a não concessão do auxílio doença, 
indiscutivelmente trará sérias dificuldades para a manutenção da própria dignidade do lar familiar. Cabe ressaltar, por outro 
lado, que por prova inequívoca de verossimilhança, deve-se entender a forte probabilidade e possibilidade de ocorrência dos 
fatos que embasam a pretensão de cunho material buscada pela requerente, e isto à luz de um juízo de cognição sumária da 
questão narrada, considerando-se sempre a natureza satisfativa da liminar em tela. Pois bem, os elementos por ora trazidos aos 
autos confirmam a probabilidade de ocorrência da narrativa trazida na inicial. A fl. 21 o autor junta atestado médico datado de 
17 de novembro de 2014 no qual o médico nefrologista atesta que o autor é portador de Insuficiência Renal Crônica em estágio 
V, secundária nefropatia diabética com sessões de hemodiálise às segundas, quartas e sextas feiras, encontrando-se com 
capacidade locomotora prejudicada. De outra parte, o autor juntou cópia de sua CTPS, comprovando o vínculo com o requerido. 
Finalmente, assevero que a medida liminar em testilha mostra-se absolutamente reversível, e isto na hipótese de, ao final da 
instrução probatória, ser julgado improcedente o feito em questão. Ante ao exposto, DEFIRO a liminar pleiteada na exordial, 
assim o fazendo para o fim de determinar a imediata implantação, em favor do autor, de benefício previdenciário do auxílio-
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doença. Oficie-se à autarquia requerida, para, no lapso temporal máximo de 15 (quinze) dias, implantar o benefício em questão, 
sob pena de, em não o fazendo, incidir no pagamento de multa diária correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal. Cite-se 
o INSS para contestar em 15 dias, com os benefícios do art. 188 do CPC, devendo ainda a autarquia requerida, apresentar o 
CNIS da parte autora. Int. - ADV: DENISE RODRIGUES MARTINS LIMA (OAB 268228/SP)

Processo 0007812-51.2014.8.26.0407 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- EMERSON FERNANDES VIANA - ENXOVAL - ME - - EMERSON FERNANDES VIANA - BANCO BRADESCO S/A - Defiro 
ao embargante os benefícios da gratuidade. Anote-se. Os embargos são tempestivos. Processe-se sem apensamento. Os 
presentes embargos correrão, todavia, sem efeito suspensivo. Com efeito, o art. 739-A, § 1º, do Código de Processo Civil, 
define que poderá ser dado efeito suspensivo quando “o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao 
executado grave dano de difícil ou incerta reparação, E desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 
caução suficientes” (destaquei). A inteligência do referido dispositivo revela que a atribuição do almejado efeito suspensivo 
é excepcional, não podendo ser convertida em regra geral, como se efeito automático do ajuizamento dos embargos fosse. 
Devido a tal excepcionalidade, infere-se que, além da segurança do juízo e da relevância da fundamentação, é preciso que 
a manutenção da marcha processual traduza, em si, risco de dano irreparável ao executado. É certo que este risco deve ser 
aquele extraordinário e não os riscos inerentes ao procedimento executivo, que envolve naturalmente a constrição de bens. 
Nesse sentido, destaca-se: Execução por título extrajudicial. Hipoteca. Embargos de devedor. § 1º do art. 739-A do CPC. A 
regra é que não se empreste efeito suspensivo aos embargos. Três são os requisitos para que seja ela excepcionada, que 
concomitantemente deverão estar presentes: (i) relevância da fundamentação, (ii) estar o juízo da execução seguro e (iii) risco 
de grave dano ao devedor pelo prosseguimento da execução. Pendência de ação ordinária pela qual estes discutem cláusulas 
do contrato de financiamento imobiliário, a configurar a presença do primeiro. Juízo da execução garantido por penhora, pelo 
que presente também o segundo. Ausência todavia do terceiro, posto que se está em fase inicial do processo de execução. 
Decisão de primeiro grau que suspende a execução, que se deve, portanto, reformar. Possibilidade ressalvada aos devedores 
de reiterar o pedido se e quando houver iminência de expropriação do bem hipotecado. Agravo de instrumento da credora 
a que se dá provimento. (TJ/SP Agravo de Instrumento 0275476-46.2012.8.26.0000 Relator(a): Cesar Ciampolini Comarca: 
Americana Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 25/06/2013 Data de registro: 05/07/2013 Outros 
números: 2754764620128260000) No caso concreto, não foram indicados riscos além daqueles inerentes ao avançar da marcha 
processual. Ora, é certo que tal risco é insuficiente para a concessão do efeito excepcional. Assim, os embargos correrão SEM 
EFEITO SUSPENSIVO. À impugnação, no prazo legal. Certifique-se nos autos de execução a presente decisão e seus efeitos. 
Int. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP), SIDERLEY GODOY JUNIOR (OAB 133107/SP)

Processo 3000076-62.2013.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Seguro - Jose Carlos Costa Ribeiro - Companhia de 
Seguro Aliança do Brasil - - Banco do Brasil S.A - Vistos. Aguarde-se pela regularização da representação processual. Após, 
venham os autos conclusos. Int. - ADV: AGENOR MASSARENTE (OAB 33410/SP)

Processo 3000119-96.2013.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Seguro - DIEGO ALEX BALISTA - SEGURADORA LIDER 
DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - Parte autora, retirar Mandado de Levantamento. - ADV: CAMILLE GOEBEL 
ARAKI (OAB 275371/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), ÉRICA TAKIZAWA TAIRA (OAB 276777/SP)

Processo 3000496-67.2013.8.26.0407 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - 
SEBASTIÃO ALAVARSE - - ABILIO BATOCHI - - JESSE VIEIRA LIMA - - LUIZ CASONI - - OSVALDO TAMELINI - - CARLOS 
ALBERTO CICILIATI - BANCO DO BRASIL S/A - Observo que a matéria discutida nestes autos foi pacificada pelo S.T.J., em 
recente julgamento proferido, nos autos do REsp 1.391.198/RS, em 13/08/2014, para os efeitos do artigo 543-C do C.P.C., 
sendo adotadas as seguintes posições: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial 
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de 
diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), 
é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, 
independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar 
o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus 
sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos 
quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 
1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. Recebo a petição de 
fls. 260/261 como emenda à inicial. Anote-se. Aguarde-se pelo prazo de cinco dias para recolhimento das custas e despesas 
processuais iniciais, sob pena de extinção. Int. - ADV: MARIA CLAUDIA CANALE (OAB 121188/SP)

Processo 3001040-55.2013.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Bancários - Sibele Ferreira Vicente - SANTANDER BRASIL 
SEGUROS S/A - Arquivem-se. Int. - ADV: TELMA ANGELICA CONTIERI (OAB 144093/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/
SP)

Processo 3001593-05.2013.8.26.0407 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Silvana Ferrare - Recebo a 
petição de fls. 50/51 como emenda à inicial. Anote-se. SILVANA FERRARI e DAVI MACIEL qualificados nos autos, requereram 
alvará, independentemente de processo de inventário, visando o recebimento de resíduos do FGTS, bem como saldo bancário, 
deixado em virtude do falecimento de Samuel Ferrari Maciel (fls. 02/06). Acostados ao pedido inicial seguiram os documentos de 
fls. 07/32. O Doutor Promotor de Justiça se manifestou a fl. 34 e vº requerendo o prosseguimento do feito sem intervenção do 
MP. Oficiado a Caixa Econômica Federal e Banco Bradesco, estes confirmaram a existência de resíduos e saldo bancário (fls. 40, 
42/43). É o relatório. DECIDO. Considerando os documentos apresentados, que demonstram a procedência do pedido, DEFIRO 
o requerimento inicial e emenda e autorizo os requerentes SILVANA FERRARI e DAVI MACIEL a procederem o recebimento das 
importâncias indicadas às fls. 40 - Um salário mínimo - (Abono Salarial referente ao exercício de 2012) e fls. 42/43 - R$ 1.444,61 
- saldo da conta poupança 101750, agência 0627 (Bradesco). Expeça-se o alvará pretendido. P. R. I. Após arquivem-se. - ADV: 
SANDRO SÉRGIO DA SILVA TEIXEIRA (OAB 232433/SP)

Processo 3001636-39.2013.8.26.0407 (apensado ao processo 0006592-23.2011.8.26) - Procedimento Ordinário - Obrigação 
de Fazer / Não Fazer - Evandro Luis Bertassi - Luis Carlos Fachina - A propósito do A.R. De fl. 52 devolvida sem cumprimento, 
manifeste-se a parte autora. Int. - ADV: CLAÚDIO ROBERTO TONOL (OAB 167063/SP), FRANCISCO FRANCI MOREIRA (OAB 
163913/SP)

Processo 3001787-05.2013.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Pedro Juca Muniz - MARLI 
APARECIDA FIORI DE FREITAS - - LUIZ CARLOS DE FREITAS - A propósito da contestação e documentos apresentados, 
manifeste-se a parte autora em 10 dias. Defiro aos requeridos os benefícios da Lei 1060/50. Anote-se. Int. - ADV: FELIPE PALA 
AYRUTH (OAB 322395/SP), ITAMAR LEONIDAS PINTO PASCHOAL (OAB 27291/SP), CLAÚDIO ROBERTO TONOL (OAB 
167063/SP), IBIRACI NAVARRO MARTINS (OAB 73003/SP)

Processo 3001978-50.2013.8.26.0407 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.P.S.E. - J.B.E.J. - Trata-se de ação de divórcio 
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ajuizada por ANA PAULA DOS SANTOS EVA em face de JOÃO BATISTA EVA JUNIOR. Requer a decretação do divórcio das 
partes. Citado, o réu (fl. 17), não contestou o feito (fl. 19). FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta julgamento antecipado, 
pois a matéria é puramente de direito. O pedido é procedente. Deveras, à luz da EC nº 66, para a decretação do divórcio direto, 
deixou de ser necessário o transcurso do prazo de 02 (dois) anos da separação de fato. Destarte, de rigor a procedência do 
pedido. Diante do exposto e do que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no artigo 269, I, 
do Código de Processo Civil, para decretar o divórcio das partes, nos termos como requerido. Voltará a autora a usar o nome 
de solteira, ou seja, ANA PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS. Quanto aos bens, serão partilhados conforme a inicial, já que não 
há oposição formal nos autos. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários do 
advogado da autora, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fulcro no artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil. Arbitro 
os honorários do Patrono da autora, no valor máximo previsto na tabela do convênio Defensoria Pública/OAB, expedindo-se 
oportunamente certidão. Após as formalidades legais arquivem-se os autos, procedendo-se as devidas anotações. Expeça-se o 
necessário. P.R.I. - ADV: LUIZ SERGIO MAZZONI FILHO (OAB 143071/SP)

Processo 3002195-93.2013.8.26.0407 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - MARINA QUEIROZ COSTA 
- MARINA QUEIROZ COSTA, qualificada nos autos, requereu alvará, independentemente de processo de inventário, visando o 
recebimento de resíduos, referente ao benefício 21/139.832.675-2, no valor de R$ 326,15 (trezentos e vinte e seis reais e quinze 
centavos), deixado em virtude do falecimento de Florencia Francisca Queiroz (fls. 02/04). Acostados ao pedido inicial seguiram 
os documentos de fls. 05/11. O Doutor Promotor de Justiça manifestou-se a fl. 13 e vº requerendo o prosseguimento do feito 
sem intervenção do MP. A autora juntou a anuência dos demais herdeiros ao presente pedido (fls. 22/30). Oficiado ao INSS, este 
confirmou a existência de resíduos previdenciários (fl. 39). É o relatório. DECIDO. Considerando os documentos apresentados, 
que demonstram a procedência do pedido, DEFIRO o requerimento inicial e autorizo a requerente MARINA QUEIROZ COSTA 
a proceder o recebimento da importância indicada à fl. 39. Expeça-se o alvará pretendido. Sem prejuízo, arbitro os honorários 
advocatícios em favor do profissional nomeado no valor integral. Expeça-se a certidão. P. R. I. Após, arquivem-se. - ADV: 
CARLOS JOSE PONCE MORELLI (OAB 312824/SP)

Processo 3002331-90.2013.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco SA 
- SILAS FRANCISCO DE BARROS ME - - SILAS FRANCISCO DE BARROS - Aguarde-se provocação da parte interessada no 
arquivo. Int. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 3003075-85.2013.8.26.0407 - Ação Civil Pública - Fornecimento de Medicamentos - MINISTERIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Recebo o recurso tempestivamente apresentado 
pela parte requerida, somente no efeito devolutivo. Às contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo Seção de Direito Público, no prazo e observadas as formalidades legais. Int. - ADV: FERNANDA 
AUGUSTA HERNANDES CARRENHO (OAB 251942/SP)

Processo 002/2013  Suscitação de Dúvidas. Corregedoria Permanente. Requerente  Oficial de Registro de Imóveis da 
Comarca de Osvaldo Cruz/SP. Requerido  Zema Zcelics LTDA. Vistos. Recebo o recurso tempestivamente apresentado pelo 
requerido em ambos os efeitos, nos termos do artigo 202 da Lei Nº 6.015/73. Às contrarrazões. Após, remetam-se os autos 
ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com as nossas homenagens e cautelas de estilo. Int. ADV: EDUARDO 
AUGUSTO PIRES 9OAB 164.326/SP). ADV: GESIBEL DOS SANTOS RODRIGUES (OAB 252.856/SP). ADV: ALESSANDRA 
ANDRÉIA CÓRIO (OAB 195.127/SP).

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FÁBIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA

ESCRIVÃ(O) JUDICIAL NELSON MUNEMITSU FURUKEN

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015  (jvsp  30)

Processo 0000016-72.2015.8.26.0407 (apensado ao processo 0007829-29.2010.8.26) - Embargos à Execução Fiscal - 
Nulidade - BANCO DO BRASIL S/A - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ - Recebo os presentes embargos para 
discussão, suspendendo, por ora, o prosseguimento da execução. À impugnação no prazo legal. Intime-se a advogada do 
Banco do Brasil Sa para o recolhimento das custas processuais. Int. - ADV: RAFAELA APARECIDA PARIZI LEONI (OAB 345870/
SP), TATIANA MIGUEL RIBEIRO (OAB 209396/SP)

Processo 0000023-31.1996.8.26.0407 (407.01.1996.000023) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa - Sonia 
Helena Margi Borguetti - - Eduardo Borguetti - Defiro a suspensão do processo pelo prazo de 90 dias, nos termos do artigo 
791, inciso II do CPC. Decorrido o prazo, nova vista ao requerente para que se manifeste em termos de prosseguimento. No 
silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: TELMA ANGELICA CONTIERI (OAB 144093/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA 
(OAB 221271/SP), HOMERO MORALES MASSARENTE (OAB 144158/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/
SP)

Processo 0000060-91.2015.8.26.0407 - Divórcio Consensual - Dissolução - R.C.A. - - B.C.O. - Trata-se de Divórcio 
Consensual por requerimento conjunto BEATRIZ CRISTINA DE OLIVEIRA e ROLIVAN CRAVO DE ARQUINO . O requerimento 
satisfaz as exigências da Emenda Constitucional nº 066 de 14.07.2010 que possibilitou a extinção do casamento civil pelo 
divórcio, independentemente de prévia separação judicial ou comprovação do tempo da separação de fato. Ante o exposto, 
homologo o divórcio consensual dos autores, que se regerá pelas cláusulas e condições fixadas no acordo. Em consequência, 
JULGO EXTINTA a presente ação com fundamento no artigo 269, inc.III, do CPC Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 
de averbação do divórcio e arquivem-se os autos. - ADV: MARCELO APARECIDO RAGNER (OAB 161865/SP)

Processo 0000190-18.2014.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO DE LAGE 
LANDEN BRASIL S/A - MAURILIO RUIZ BARQUILHA - Diga o Banco autor a respeito do incidente de impenhorabilidade de 
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fls.120/129. Int. - ADV: ADILSON ALESSANDRO EZARQUI (OAB 212867/SP), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA 
(OAB 53612/PR)

Processo 0000582-31.2009.8.26.0407 (407.01.2009.000582) - Procedimento Sumário - Maria Barbosa de Souza - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Com a juntada do Ofício do INSS às fls. 96/97 diga a parte autora. Int. - ADV: LEDA JUNDI 
PELLOSO (OAB 98566/SP)

Processo 0000824-24.2008.8.26.0407 (407.01.2008.000824) - Procedimento Ordinário - Concessão - Fabio Conceição da 
Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Conquanto lamentável esta verificação, razão assiste ao Ministério 
Público. Sem a concessão e alvará de forma precedente, não possuía o representante do menor ou tampouco este poderes para 
a contratação, ainda que sob o proveito, já que esta interpretação implicaria em reconhecimento do direito de dispor sobre parte 
de bens do incapaz. Como ensina Maria Helena Diniz: Os pais têm amplos poderes para administrar o patrimônio de seus filhos 
menores que, contudo, não são ilimitados, visto que a lei veda-lhes não só o direito de alienar, hipotecar ou gravar de ônus reais 
os bens imóveis que o compõe, como também o de contrair, em nome deles, obrigações que venham a ultrapassar os limites 
da simples administração, pelo fato de que tais atos importam em diminuição patrimonial, por constituírem atos de disposição 
(Código Civil Anotado, São Paulo, Saraiva, 2008, nota ao artigo 1.691, p.l 168) Convém, nesse passo, atentar para a lição de 
Pontes de Miranda: São atos que excedem a simples administração os que implicam obrigação que não sejam da administração 
dos bens, ainda que se trate de defesa de direito. E ato de simples administração contratar a locação de imóveis do menor: não 
o é contratar honorários de advogado para propor ação de cobrança ou a de despejo (Tratado de Direito Privado, vol. IX, 3a 
Ed., p. 123, n° 980) Em sentido idêntico: Alvará judicial Decisão que indeferiu levantamento de quantia depositada em nome de 
menor para pagamento de honorários advocatícios. Em decorrência do poder familiar, incumbe aos pais a administração dos 
bens dos filhos menores, porém, de forma a preservar e sem lesar o patrimônio - Contrato que compromete o capital do menor - 
Necessidade de autorização judicial para atos que extrapolem a mera administração - Atuação fiscalizadora do Poder Judiciário 
sobre a destinação dada ao patrimônio, visando protegê-lo - Liminar denegada - Agravo desprovido’ ( AI n° 504.877-4/0, Ia 
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, rel. Des. Paulo Alcides, j . 15.05.07) Ademais, a ausência de valores poderia 
ser suprida pela assistência judiciária. Assim, acolho o parecer do Ministério Público e indefiro o pedido. Intimem-se. - ADV: 
GISLAINE FACCO DE OLIVEIRA (OAB 162282/SP), PRISCILA ANDREIA BALISTA (OAB 308292/SP)

Processo 0001292-75.2014.8.26.0407 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
SANTANDER BRASIL S/A - C P NETO TRANSPORTES - ME - Esclareça o autor em qual endereço deve ser cumprido o 
mandado de busca e apreensão. Int. - ADV: VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP)

Processo 0001379-22.2000.8.26.0407 (407.01.2000.001379) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço 
(Art. 52/4) - Antonio Aparecido Nesso - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - Expeçam-se alvarás de levantamento dos 
depósitos efetuados pela Procuradoria do INSS em favor da parte autora ou seu procurador. Após, aguarde-se a regularização 
do pagamento dos honorários periciais. Int. (Texto complementar: Alvará expedido e disponível para retirada em cartório.) - ADV: 
LINO TRAVIZI JUNIOR (OAB 117362/SP)

Processo 0001621-97.2008.8.26.0407/01 (apensado ao processo 0001621-97.2008.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Luzia Bombardi da Silva - - Eliana Rodrigues da Silva - - Reginaldo Rodrigues da Silva 
- - Denise Bombardi Rodrigues da Silva - Banco do Brasil Sa - Intime-se o devedor, por meio da imprensa oficial, para que no 
prazo de 15 dias, efetue o pagamento espontâneo da condenação, conforme planilha de débito de fls. 03 (R$ 25.694,75), sob 
pena de aplicação da multa do art. 475-J do CPC. Int. - ADV: MARIO SERGIO PEREIRA DA SILVA (OAB 111179/SP), DIVA 
APARECIDA COLMATI (OAB 82255/SP), ADEMIR BARRUECO JUNIOR (OAB 226471/SP)

Processo 0001639-11.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - ISS/ Imposto sobre Serviços - Sollis Terraplanagem e 
Pavimentação Ltda - PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ - Vistos. Recebo a apelação de fls. 182/199, tempestivamente 
apresentada, em ambos os efeitos. Às contrarrazões, no prazo legal. Intime-se. - ADV: CLAUDIONOR ANTONIO ZIROLDO 
JUNIOR (OAB 218872/SP), PAULO ROBERTO AMORIM (OAB 149026/SP), VANDER LUIZ PINTO (OAB 266098/SP)

Processo 0001696-29.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - S.B.C.S. - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 407.2014/007969-3 
dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo INTIMEI o requerente SAMOEL BIAZOTTO CORREIA DA SILVA do inteiro teor do 
presente mandado, que lhe li, o qual aceitou cópia e exarou a sua assinatura retro, ficando ciente de todo conteúdo. Nada mais. 
O referido é verdade e dou fé. - ADV: JOSE RAFAEL DA ROCHA LEITE (OAB 124660/SP)

Processo 0001696-29.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - S.B.C.S. - N.C.S. - - A.R. - 
Digam as partes, no prazo comum de 10 dias, sobre o exame de DNA juntado aos autos. Após, vista ao MP. E por fim, tornem 
conclusos. Int. - ADV: REJANE DE OLIVEIRA LIMA GOMES (OAB 178284/SP), JOSE RAFAEL DA ROCHA LEITE (OAB 124660/
SP)

Processo 0004571-40.2012.8.26.0407 (407.01.2012.004571) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - Milton Manoel - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Digam, no prazo sucessivo de 05 dias, sobre 
os esclarecimentos periciais prestados às fls. 146. Int. - ADV: LUIZ ANTONIO MOTA (OAB 277280/SP)

Processo 0004924-12.2014.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A - 
Banco Múltiplo - Duglei Rogerio Batista dos Santos Me - - Duglei Rogerio Batista dos Santos - Vistos. Com efeito boa parte de 
nossa jurisprudência admite a exceção de pré executividade para a defesa processual antecedente a penhora em processo 
de execução. Esta é a posição da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: AGRAVO DE 
INSTRUMENTO - Execução fiscal - Execução de pré-executividade - Argüição de nulidade do título - Ausência de nulidade que 
pudesse ser decretada ex officio, tratando-se de matéria de defesa argüivel em embargos do devedor - Ilegalidade inexistente no 
despacho inicial de citação ou ausência dos requisitos para o aforamento da execução - Exceção rejeitada - Recurso improvido. 
( Agravo de Instrumento n.º 102.584-5 - São José do Rio Preto - 8ª Câmara de Direito Público - Relator: José Santana - 
07.04.99 - V.U.) Corroborando este entendimento: EXECUÇÃO - Exceção de pré-executividade - Impossibilidade por ausência 
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de nulidade a ser declarada de ofício - Matéria de defesa típica de ser argüida em embargos do devedor - 1º TACivSP. (RT 
735/300) Porém, como já referido, apenas é possível o conhecimento de matérias que não demandem instrução probatória, 
o que afasta a pretensão quanto a verdadeira revisão do débito, que busca. Ademais, sequer é indicado, com precisão, as 
clausulas ou os documentos indispensáveis a propositura da ação, alegados. Enfim a mera retórica genérica não é capaz de 
fundamentar o pleito dos devedores. Assim, de plano fica rejeitada a exceção. Diga a exequente em prosseguimento. Intime-
se. - ADV: CLAUDIA DE OLIVEIRA MARTINS PIERRY GARCIA (OAB 221165/SP), JONAS ADALBERTO PEREIRA (OAB 16094/
PR), SELMA APARECIDA LABEGALINI (OAB 184498/SP), JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 0005565-44.2007.8.26.0407 (407.01.2007.005565) - Procedimento Ordinário - Prefeitura Municipal de Parapuã 
- Caiuá Distribuição de Energia Sa - Cumpra-se o v.Acórdão, cientificando-se as partes da baixa dos autos. Sem outros 
requerimentos, arquivem-se. Int. - ADV: VALTER DIAS PRADO (OAB 236505/SP), ANTENOR MORAES DE SOUZA (OAB 
88740/SP), MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO (OAB 146997/SP), CAMILA 
SVERZUTI FIDENCIO (OAB 147000/SP), PAULO ROBERTO BRUNETTI (OAB 152921/SP)

Processo 0006205-71.2012.8.26.0407/01 - Cumprimento de sentença - Seguro - Lionor Rodrigues Pereira - Seguradora 
Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat Sa - Por ora, expeça-se mandado de levantamento do valor depositado às fls. 145, em 
nome do autor ou seu procurador. Int. (Texto complementar: Mandado de levantamento expedido e à disposição para retirada 
em cartório) - ADV: ÉRICA TAKIZAWA TAIRA (OAB 276777/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 0006325-22.2009.8.26.0407 (407.01.2009.006325) - Execução de Título Extrajudicial - Faculdades Adamantinenses 
Integradas Fai - Graziela Aparecida dos Santos - Mantenho o despacho de fls. 57. No prazo de 10 dias, deve a exequente 
comprovar a distribuição da carta precatória, que encontra-se disponível para impressão no sítio eletrônico do Tribunal de 
Justiça/SP. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: FERNANDA STEFANI BUTARELO (OAB 134681/SP), JOSÉ GUSTAVO 
LAZARETTI (OAB 313173/SP)

Processo 0006456-21.2014.8.26.0407 (apensado ao processo 0004808-74.2012.8.26) (processo principal 0004808-
74.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.L.M.R. - B. - Vistos. Tendo em vista o 
pagamento integral do débito (fls.389/fls.372-apenso), julgo extinta a presente execução com fundamento no artigo 794, inciso 
I, do C.P.C. Expeça-se mandado de levantamento do depósito em favor da autora. Após o trânsito em julgado e contadas e 
recolhidas eventuais custas ou despesas processuais em aberto, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: RAFAEL MORALES 
CASSEBE TÓFFOLI (OAB 213970/SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP)

Processo 0006487-51.2008.8.26.0407 (407.01.2008.006487) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Faculdades 
Adamantinenses Integradas Fai - Vanessa Eiko Kayassima - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento dos valores constritos 
às fls. 37/38, em favor da FAI. Após, diga a parte autora em termos de prosseguimento. No silêncio, contadas e recolhidas 
eventuais custas ou despesas processuais em aberto, arquivem-se os autos. Int. (Texto complementar: Para expedição do 
mandado de levantamento deve a autora trazer aos autos Procuração com poderes para receber e dar quitação) - ADV: ERICA 
FERNANDA GOMES (OAB 244056/SP), FERNANDA STEFANI BUTARELO (OAB 134681/SP)

Processo 0006504-53.2009.8.26.0407 (407.01.2009.006504) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Cooperativa Agricola Mista de Adamantina - Marcos José Bezerra Menezes - - Parapuã Agroindustrial Sa - Ciência à exequente 
do retorno da carta precatória negativa de São Lourenço da Mata/PE, em especial, a certidão de Oficial de Justiça de fls. 1132. 
No mais, intime-se a exequente a comprovar a distribuição da carta precatória expedida para a Comarca de São Miguel do 
Araguaia/GO, no prazo de 10 dias. Int. - ADV: PAULA CRISTINA GOMES (OAB 193456/SP), ADALBERTO GODOY (OAB 87101/
SP), VLADIMIR LOZANO JUNIOR (OAB 292493/SP)

Processo 0007433-57.2007.8.26.0407/01 (apensado ao processo 0007433-57.2007.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Jbs Sa - J Lopes Transportes Me - Intime-se o devedor, por meio da imprensa oficial, 
para que no prazo de 15 dias, efetue o pagamento espontâneo da condenação, conforme planilha de débito de fls. 03 (R$ 
34.331,62), sob pena de aplicação da multa do art. 475-J do CPC. Int. - ADV: AGENOR MASSARENTE (OAB 33410/SP), 
ARANY MARIA SCARPELLINI PRIOLLI L’APICCIRELLA (OAB 236729/SP)

Processo 0007603-82.2014.8.26.0407 - Divórcio Consensual - Dissolução - P.A.T. - - J.H.T. - Trata-se de Divórcio Consensual 
por requerimento conjunto JOHNY HIROYUKI TAKATSUKI e PAOLA AGUIAR TAKATSUKI. O requerimento satisfaz as exigências 
da Emenda Constitucional nº 066 de 14.07.2010 que possibilitou a extinção do casamento civil pelo divórcio, independentemente 
de prévia separação judicial ou comprovação do tempo da separação de fato. Ante o exposto, homologo o divórcio consensual 
dos autores, que se regerá pelas cláusulas e condições fixadas no acordo. Em consequência, JULGO EXTINTA a presente ação 
com fundamento no artigo 269, inc.III, do CPC A separanda PAOLA AGUIAR TAKATSUKI voltará a usar o nome de solteira. 
Arbitro os honorários do Dr. Edemir Pedro Martello em 100% do valor constante da tabela da Defensoria Pública/OAB. Após o 
trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação, certidão de honorários e arquivem-se os autos. - ADV: EDEMIR PEDRO 
MARTELLO (OAB 306761/SP)

Processo 0007844-56.2014.8.26.0407 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Banco Itauleasing S/A - ARIAM 
TRANSPORTES LTDA ME - - Marcelo José Batistioli - - Marcos Paulo Batistioli - Diga o Banco Itauleasing a respeito da certidão 
negativa do Oficial de Justiça de fls.75. Int. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP), NATALIA DE OLIVEIRA 
SOUZA (OAB 340606/SP)

Processo 0008903-79.2014.8.26.0407 (apensado ao processo 0005633-47.2014.8.26) (processo principal 0005633-
47.2014.8.26) - Exceção de Incompetência - Crimes de Trânsito - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Adelio da 
Silva - Diga o excepto no prazo de 10 dias. Int. - ADV: RICARDO SARAIVA AMBROSIO (OAB 269667/SP)

Processo 3001671-96.2013.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - Cicera da Silva Barbosa - 
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - Vistos. Concedo ao apelante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. 
Recebo a apelação de fls. 64/81, tempestivamente apresentada, em ambos os efeitos. Às contrarrazões, no prazo legal. Intime-
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se. - ADV: MOACYR PINTO JUNIOR (OAB 293142/SP), CARLA DA PRATO CAMPOS (OAB 156844/SP)

Processo 3001811-33.2013.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - FACULDADES ADAMANTINENSES 
INTEGRADAS - FAI - ANDERSON SANTANA PEREIRA - Ciência à exequente do AR negativo de fls. 69, deste modo, manifeste-
se em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: JOSÉ GUSTAVO LAZARETTI (OAB 313173/SP), FERNANDA STEFANI 
BUTARELO (OAB 134681/SP)

Processo 3002174-20.2013.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Wilson Aparecido Pigozzi 
- UNIMED CENTRO OESTE PAULISTA - Vistos. Contadas e recolhidas eventuais custas ou despesas processuais em aberto, 
arquivem-se os autos. Int. (Texto complementar: Valor a ser recohido: R$ 106,25 - Taxa Judiciária) - ADV: PAULO AFONSO DE 
MARNO LEITE (OAB 36246/SP), AUDREY VIEIRA LEITE (OAB 236305/SP), VALDINEI CÉSAR BONATO (OAB 202493/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE OSVALDO CRUZ EM 09/02/2015
PROCESSO : 0000702-64.2015.8.26.0407
CLASSE : AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 32/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : C.S.Y.O.
VARA : 1ª VARA

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FÁBIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSA FERRARI KURADOMI ROCHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0036/2015
Processo 0000022-89.2009.8.26.0407 (407.01.2009.000022) - Outros Feitos não Especificados - Marcos Contini Sanches - - 

Marina Contini Sanches - Banco Hsbc Bank Brasil Sa - Vistos. Anote-se o nome do advogado, Dr. Felipe Gazola Vieira Marques, 
OAB/SP 317.407, para futuras intimações. O feito está no E. Colégio Recursal de Tupã para apreciação de recurso interposto, 
local em que também deve ser requerida a inclusão do procurador. Aguarde-se o retorno dos autos. Int. - ADV: NATALIA CECILE 
LIPIEC XIMENEZ (OAB 192175/SP), MARIANA CARVALHO GONZALEZ (OAB 227015/SP), AILTON CARLOS GONCALVES 
(OAB 74861/SP)

Processo 0000320-71.2015.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - EDSON KATSUMI KATO EPP - Ivanilde 
Borges da Silva - Informe a exequente, em 30 (trinta) dias, o atual endereço da executada, sob pena de extinção do feito. - ADV: 
RICARDO MARTINS GUMIERO (OAB 163750/SP)

Processo 0000355-31.2015.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - OLAVO 
ALIOTO - PAULO CINQUETTI - Vistos. Ante a justificativa apresentada pelo requerido redesigno a audiência de conciliação para 
o dia 24 de fevereiro de 2015, às 09:40 horas. No mais, cumpra-se integralmente a r. Determinação. Int. - ADV: LUIS CARLOS 
MOREIRA (OAB 93050/SP), LINCOLN MARTINS MOREIRA (OAB 332241/SP), RAFAEL MORALES CASSEBE TÓFFOLI (OAB 
213970/SP)

Processo 0000386-51.2015.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Karen 
Cristina Cortez Custódio - VISA INC (VISA) - - BANCO SANTANDER S/A - Vistos. Fl. 34: recebo como emenda a inicial. Anote-
se no registro e autuação. No mais, a natureza do feito revela que seria inútil a designação de prévia audiência de conciliação. 
A uma porque a experiência comum denota que as partes não formalizam acordo nesta primeira oportunidade. E a duas porque 
não se pode admitir, passivamente, o gasto despropositado da força de trabalho do cartório, que se esforça para manter a 
celeridade do Juizado Especial. Assim, como medida de racionalização mínima dos trabalhos DETERMINO que este feito siga, 
doravante e em parte, o procedimento ordinário, com a citação do(a) requerida a apresentar, dentro de 15 dias, contestação 
escrita ou oral no cartório, COM TODOS OS DOCUMENTOS, quando será resumida a termo, sob pena de revelia e preclusão. 
Com a juntada da contestação, manifeste-se a parte contrária no prazo de dez dias e após conclusos. Não retornando o “AR” 
no prazo de trinta dias, aguarde-se por mais 15 (quinze) dias e, em caso negativo, cite-se por mandado/carta precatória. Na 
hipótese de mudança de endereço, intime-se a parte autora para informar o atual endereço, no prazo de quinze dias, sob pena 
de extinção. Na hipótese de recusado/não procurado/ausente, cite-se por mandado/carta precatória. Cite-se e intimem-se. - 
ADV: MARCOS AUGUSTO GONÇALVES (OAB 154967/SP), CARLOS JOSE PONCE MORELLI (OAB 312824/SP)

Processo 0000464-45.2015.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - JAIR 
RODRIGUES - Vistos. Defiro ao autor os beneficios da assistência judiciaria gratuita ante a demonstração de sua hipossuficiencia 
(fl. 15). Com relação ao pedido de tutela antecipada, não se verifica a presença dos pressupostos autorizadores, mormente 
verossimilhança. Conforme narrativa da inicial, o autor reconhece débito junto a requerida, tendo informado quitação em 
julho/2014, contudo, não há elementos a indicar a quitação. No mais a restrição data de 25/10/2011, o que afasta a urgência. 
Assim, INDEFIRO a medida antecipatória pleiteada. No mais, a natureza do feito revela que seria inútil a designação de prévia 
audiência de conciliação. A uma porque a experiência comum denota que as partes não formalizam acordo nesta primeira 
oportunidade. E a duas porque não se pode admitir, passivamente, o gasto despropositado da força de trabalho do cartório, 
que se esforça para manter a celeridade do Juizado Especial. Assim, como medida de racionalização mínima dos trabalhos, 
DETERMINO que este feito siga, doravante e em parte, o procedimento ordinário, com a citação da instituição-ré a apresentar, 
dentro de 15 dias, contestação escrita ou oral no cartório, COM TODOS OS DOCUMENTOS, quando será resumida a termo, 
sob pena de revelia e preclusão. Com a juntada da contestação, manifeste-se a parte contrária, no prazo de dez dias, e após 
conclusos. Não retornando o “AR” no prazo de 30 dias, aguarde-se por mais 15 (quinze) dias e, em caso negativo, cite-se por 
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mandado/carta precatória. Na hipótese mudança de endereço, intime-se a parte autora para informar o atual endereço no prazo 
de quinze dias, sob pena de extinção. Na hipótese de recusado/não procurado/ausente, cite-se por mandado/carta precatória. 
Cit.Int. - ADV: ORLANDO JOSÉ BAGGIO FILHO (OAB 237642/SP)

Processo 0000699-12.2015.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - QUITERIA MARIA DA 
CONCEIÇÃO FERREIRA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Recebo a presente ação nos termos da 
Lei 12.153 de 22.12.2009. Presentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela pleiteada. Há nos autos plausibilidade 
do direito. Receita médica indica que é necessário o uso do medicamento heimer 10MG, por ser portadora de alzheimer, 
conforme declaração/receituário médico de fls. 16. Ainda, consta indeferimento administrativo a fl. 17. A urgência é evidente, pois 
coloca em risco à saúde e até a vida da requerente. Portanto, presentes os requisitos legais, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para 
determinar ao Estado de São Paulo, mormente pelo seu órgão DIR-XIV e seu diretor o fornecimento do medicamento pleiteado 
na inicial, podendo a autora ser contatada através de seu patrono, Dr. Erthos Del Arco Filetti- OAB/SP158.645, tel (18) 3528-
5425 (e-mail erthos@delfi.com.Br). Diante da essencial necessidade, a intimação ocorrerá na pessoa de qualquer representante 
da DIR que receber via fax esta decisão, sem prejuízo da citação e intimação por carta precatória. O não cumprimento da 
medida, no prazo 15 (quinze) dias, acarretará a aplicação da astreinte diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) além, óbvio da 
eventual responsabilidade por ato de improbidade. Nestes termos, com urgência, expeça-se o necessário. Cite-se a requerida 
na pessoa de seu representante legal para que querendo apresentar contestação no prazo de até 30 dias, aplicado por analogia 
aos termos do art. 7º da Lei 12.153. Neste ato caberá à requerida, indicar a existência de Lei especifica que lhe faculte a 
transação bem como indicar seu interesse na designação deste ato ou não. O silêncio, será entendido como negativa. Com a 
juntada de eventual contestação, diga a parte autora no prazo de 10 dias. Após, conclusos. Int.. - ADV: ERTHOS DEL ARCO 
FILETTI (OAB 158645/SP)

Processo 0001494-52.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda 
Pública - Marcelo Pinto Duarte - FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - Marcelo Pinto Duarte - Vistos. Ante o cumprimento integral da 
obrigação pela Fazenda ré, expeça-se mandado de levantamento do depósito de fls.137, em favor do autor. Após, arquivem-se 
os autos com as anotações de praxe. Cumpra-se o Provimento CSM 1670/2009 e Provimento 1679/2009 (aguarde-se pelo prazo 
de 90 dias e após proceda-se a destruição). Intime-se. - ADV: FERNANDA AUGUSTA HERNANDES CARRENHO (OAB 251942/
SP), MARCELO PINTO DUARTE (OAB 178382/SP)

Processo 0002209-94.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSE 
MESSIAS DA ROCHA - BANCO PAN S/A - Fl. 102: informe a requerida, no prazo de cinco dias, a que título efetivou o depósito 
judicial (R$1.100,00), sob pena de ser considerado cumprimento da obrigação. Em igual prazo, manifeste-se a parte autora se 
concorda com o depósito judicial efetivado pela ré. - ADV: ALESSANDRA FRANCISCO (OAB 165882/RJ), RICARDO MALACHIAS 
CICONELO (OAB 130857/SP), MICHELE IRIS BARONI FAVARE (OAB 260790/SP)

Processo 0002491-35.2014.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Gislaine Cristina Polli 
27675722809 - KETLLEIN ALVES DE LIMA AGUDO - Vistos. Fl. 33: aguarde-se notícia do cumprimento do acordo, que deverá 
ser feita pelo exequente até o dia 10 de fevereiro de 2015, sob pena de reputar-se integralmente cumprido para fins de extinção. 
Int. - ADV: MICHELE IRIS BARONI FAVARE (OAB 260790/SP)

Processo 0002644-68.2014.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Valdir Tietz - - Geni 
Ferraresi Tietz - Mariana Taimara da Silva Siqueira - Vistos. Fl. 51/52 : concedo a parte exequente o prazo de quinze dias para 
juntada do termo de acordo para homologação. Int. - ADV: TELMA ANGELICA CONTIERI (OAB 144093/SP)

Processo 0002888-94.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - LUAN 
PEREZ GONÇALVES - CESUNE - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA ESPERANÇA S/C LTDA EPP - - UNIESP - 
FACULDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que tenha eficácia de título executivo 
judicial (Lei n.º 9.099/95, art. 22, parágrafo único), o acordo a que chegaram as partes na audiência realizado no CEJUSC. Em 
consequência, resolvo o mérito nos termos do art. 269, III, do CPC. Aguarde-se notícia do integral cumprimento do acordo, que 
deverá ser feita pela exequente em até 05 (cinco) dias após o último vencimento, sob pena de ser reputado como integralmente 
cumprido para fins de extinção, independente de nova intimação. P.R.I.C. - ADV: EMERSON TADEU KUHN GRIGOLLETTE 
JUNIOR (OAB 212744/SP), CLAÚDIO ROBERTO TONOL (OAB 167063/SP)

Processo 0003800-91.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Darci 
Jose Correia - Lucimar Jesse Messias - - Danilo Caetano Couto - Fls. 92/93: manifeste-se o exequente acerca do teor da 
petição e depósito judicial do executado (aplicação do art. 745-A, CPC, com depósito judicial de R$2.530,00 e parcelamento do 
remanescente em 06 parcelas). Prazo: 05 dias. - ADV: RICARDO SARAIVA AMBROSIO (OAB 269667/SP), ANDRÉ LUÍS DOS 
SANTOS BELIZÁRIO (OAB 177747/SP), MAURO GUERRA EDUARDO (OAB 166329/SP), EDUARDO MONTEIRO BERTOGNA 
(OAB 321878/SP)

Processo 0003898-47.2012.8.26.0407 (407.01.2012.003898) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Abono de 
Permanência - Edmilson Forte - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - Vistos. Ante o cumprimento integral da obrigação 
pela Fazenda Requerida, com a concordância expressa da parte autora (fl.212), expeçam-se dois mandados de levantamentos, 
sendo o valor de R$23.636,51 (fl.206) em favor do autor e procurador Dr. Hélio Ferreira de Melo- OAB/SP 284.168 e o valor 
de R$5.644,78 (fl. 204) em favor Mauro Ferreira de Melo, CPF. 002.395.378-07, conforme ofício requisitório de fl. 185. Após, 
arquivem-se os autos com as anotações de praxe. Cumpra-se o Provimento CSM 1670/2009 e Provimento 1679/2009 (aguarde-
se pelo prazo de 90 dias e após proceda-se a destruição). Intime-se. - ADV: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA (OAB 200103/
SP), MAURO FERREIRA DE MELO (OAB 242123/SP), FERNANDA AUGUSTA HERNANDES CARRENHO (OAB 251942/SP), 
HÉLIO FERREIRA DE MELO (OAB 284168/SP)

Processo 0004050-27.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Marcos Augusto Gonçalves 
- TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO) - Marcos Augusto Gonçalves e outros - Vistos. Ante o cumprimento integral da obrigação 
pela ré, com a concordância expressa da parte autora (fl.100), expeça-se mandados de levantamentos dos depósitos de fls.85 
e 99, em favor do autor. Após, arquivem-se os autos com as anotações de praxe. Cumpra-se o Provimento CSM 1670/2009 
e Provimento 1679/2009 (aguarde-se pelo prazo de 90 dias e após proceda-se a destruição). Intime-se. - ADV: HELDER 
MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), MARCOS AUGUSTO GONÇALVES (OAB 154967/SP)

Processo 0005069-68.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Marisol Móveis Ltda 
Me - ADEMIR RAMOS COSTA - Vistos. Descumprido o acordo, processe-se a execução pelo valor de R$ 927,11, atualizado até 
janeiro/2015. Na hipótese de constar o CPF do(a) executado(a), ou informado pelo(a) exequente no prazo de cinco dias, desde 
já fica deferido, penhora on line, observando-se que resultando o bloqueio em valor ínfimo, desnecessário a transferência, dada 
a insignificância do mesmo. Caso não sejam localizados ativos financeiros ou resultando bloqueio de valor ínfimo ou insuficiente 
para saldar o débito, providencie-se pesquisa junto ao RENAJUD, expedindo-se mandado de penhora e avaliação. Efetivada 
a penhora, intime-se a executado(a), o qual poderá, no prazo de quinze dias (contados da intimação), apresentar impugnação 
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que, independente de distribuição, serão processados nos próprios autos da execução e poderão versar somente sobre as 
matérias previstas no art. 475-L, do CPC, aplicando-lhes, no mais, o regramento da impugnação ao cumprimento de sentença. 
Sem prejuízo, fica facultado ao(a) exeqüente indicar bens até o cumprimento do mandado de penhora, sob pena de preclusão. 
No silêncio, ou nada sendo localizado, conclusos os autos para extinção. Cumpra-se. Int. - ADV: CARLOS JOSE PONCE 
MORELLI (OAB 312824/SP)

Processo 0005181-37.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - JUTEC COMÉRCIO 
DE TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA. - LUCIENE CARDOSO BEZERRA DELOUVO - Informe a exequente, no prazo de 05 
(cinco) dias, se tem interesse imediato na adjudicação o bem penhorado à fl. 31, ou que seja levado à leilão, atentando-se para 
a penhora on line parcial de fls. 25. - ADV: MICHELE IRIS BARONI FAVARE (OAB 260790/SP)

Processo 0005356-31.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Saito e Saito Comercio 
de Calçados Ltda Epp - PEDRO NELSON DA SILVA - istos. Designo o dia 17 de março de 2015, às 14:00 horas para o 1º e único 
leilão do bem penhorado (Enunciado n. 79, FONAJE). No entanto, visando evitar prejuízos à exeqüente, bem como a eventuais 
terceiros interessados, o(s) bem(ns) penhorado(s) poderá(ão) ser alienado(os), na primeira meia hora, unicamente em valor 
igual ou superior à estimativa a ele(s) apresentada, e, na segunda, em valor inferior, respeitando o previsto pelo artigo 692, do 
Código de Processo Civil. Fica dispensada a publicação de editais em jornais ( art. 52, inc. VIII, da Lei 9.099/95), devendo a 
divulgação ser feita através da emissora de rádio local. Int. - ADV: MICHELE IRIS BARONI FAVARE (OAB 260790/SP)

Processo 0005631-77.2014.8.26.0407 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - ADEMAR 
DAVOLI - Magda Barboza - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, o acordo a que chegaram as partes destes autos de ação de 
Execução de Título Extrajudicial, e, em consequência, declaro SUSPENSO o processo nos termos do artigo 792, do Código de 
Processo Civil. Aguarde-se notícia do integral cumprimento do acordo, que deverá ser feita pela exequente em até 05 (cinco) 
dias após o último vencimento, sob pena de ser reputado como integralmente cumprido para fins de extinção, com a liberação 
dos bens penhorados (fls. 17/18 e 21/22). P.R.I.C. - ADV: GUSTAVO MATSUNO DA CAMARA (OAB 279563/SP), EDÉLCIO 
FACCO (OAB 164379/SP)

Processo 0005825-77.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Dolores de Almeida Barros da Silva - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Fls. 75/77: manifeste-
se a Fazenda requerida, acerca da petição (a Fazenda requerida está descumprimento a liminar concedida) e declaração da 
secretaria municipal de Sagres (ultima data de entrega do medicamento 06.11.2014, tendo a DRS IX Marília informado falta do 
medicamento). Prazo: 05 dias. - ADV: ERTHOS DEL ARCO FILETTI (OAB 158645/SP), FERNANDA AUGUSTA HERNANDES 
CARRENHO (OAB 251942/SP)

Processo 0005827-47.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - KIKU CHIDA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ISTO POSTO e considerando o tudo mais 
que dos autos consta, com fundamento no art. 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE esta ação movida por Kiku Chida 
em face de Fazenda Pública Estadual, para determinar o fornecimento do medicamento descrito na inicial à autora, nas 
doses recomendadas e de acordo com a prescrição médica que deve ser renovada a cada 90 dias. Torno definitiva a medida 
antecipatória concedida. Sem custas ou honorários nesta fase. Com trânsito em julgado, procedam-se as anotações no sistema 
SAJPG5 do teor desta sentença e trânsito. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Cumpra-se o art. 636 e 
seguintes da NSCGJ (aguarde-se pelo prazo de 90 dias e após proceda-se a destruição). P.R.I. - ADV: FERNANDA AUGUSTA 
HERNANDES CARRENHO (OAB 251942/SP), ERTHOS DEL ARCO FILETTI (OAB 158645/SP)

Processo 0005900-19.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - MILENA 
AMARAL TOKIMATSU LOCADORA ME - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Recebo o recurso da parte requerida (fls. 73/79), 
tempestivamente apresentado, no efeito devolutivo. Considerando que o preparo já foi recolhido (fls.80/82), intime-se o(a) 
recorrido(a) para oferecer resposta no prazo de dez dias. Após, remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal de Tupã-SP, com 
as homenagens de praxe. Int. - ADV: ALESSANDRO AMBROSIO ORLANDI (OAB 152121/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 
79797/SP)

Processo 0006381-79.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - YUASSA YUASSA E 
FILHOS LTDA EPP - JOSE CLAUDIO SANTOS DE ARAUJO - Vistos. Tendo em vista a não localização do(a) réu(ré) no(s) 
endereço(s) fornecido(s), e o silêncio do(a) autor(a) para informar o novo endereço (fl.34), JULGO EXTINTA a presente ação, 
com fundamento no artigo 51, inciso II, c/c artigo 18, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Desentranhem-se os documentos que instruíram 
a inicial, restituindo-os ao(à) autor(a) em 90 dias, sob pena de destruição. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os 
autos. Cumpra-se o art. 636 e seguintes da NSCGJ (aguarde-se pelo prazo de 90 dias e após proceda-se a destruição). P.R.I. - 
ADV: MICHELE IRIS BARONI FAVARE (OAB 260790/SP)

Processo 0006412-02.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Comercial de Madeiras 
Contieri Ltda - Construtora California Osvaldo Cruz - ISTO POSTO e considerando o tudo mais que dos autos consta julgo 
PROCEDENTE esta ação movida por Comercial de Madeiras Contieri LTDA contra Construtora Califórnia Osvaldo Cruz, para 
condenar a empresa requerida a pagar à autora o valor de R$1.425,00 (um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), que deverão 
ser acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária a partir da propositura da ação. Nesta fase não cabe condenação 
ao pagamento das custas e verba honorária. P.R.I. - ADV: TELMA ANGELICA CONTIERI (OAB 144093/SP)

Processo 0006478-79.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - JESSE PIRASOLLI OLIVEIRA - FAATESP FACULDADE DA VILA MATILDE - CETTAA - CENTRO DE EDUCAÇÃO 
TÉCNICA E TECNOLOGICA ALVARES DE AZEVEDO LTDA - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, para que tenha eficácia de 
título executivo judicial (Lei n.º 9.099/95, art. 22, parágrafo único), o acordo a que chegaram as partes na audiência realizada no 
CEJUSC. Em consequência, resolvo o mérito nos termos do art. 269, III, do CPC. Aguarde-se notícia do integral cumprimento 
do acordo, que deverá ser feita pela exequente em até 05 (cinco) dias após o último vencimento, sob pena de ser reputado 
como integralmente cumprido para fins de extinção, independente de nova intimação. P.R.I.C. - ADV: ANDRÉ LUÍS PRISCO DA 
CUNHA (OAB 158633/SP), ANDRE LUCAS PAULINO DOS SANTOS (OAB 317657/SP)

Processo 0006565-35.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - ANA PEREIRA DOS SANTOS 
- Telefônica Brasil SA - Fls. 89: manifeste-se a parte autora, acerca da ausência na audiência, no prazo de cinco dias. - ADV: 
HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), ERTHOS DEL ARCO FILETTI (OAB 158645/SP), THAIS DE MELLO 
LACROUX (OAB 183762/SP)

Processo 0006662-35.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - MAURO PEREIRA DE 
ANDRADE - MARCIO WILLIAN GERIS - ISTO POSTO e considerando o tudo mais que dos autos consta julgo PROCEDENTE 
esta ação movida por MAURO PEREIRA DE ANDRADE contra MARCIO WILLIAN GERIS, para condenar o requerido a pagar ao 
autor o valor de R$3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), que deverão ser acrescidos de juros a partir da citação 
e correção monetária a partir da propositura da ação. Nesta fase não cabe condenação ao pagamento das custas e verba 
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honorária. P.R.I. - ADV: FLAVIO APARECIDO SOATO (OAB 145286/SP)
Processo 0006674-20.2012.8.26.0407 (407.01.2012.006674) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito 

- Cristiano Vieira - Manoel Messias Barbosa - Fl.155: designado os dias 10/03/2015 e 24/03/2015 para, às 13:40min para o 
primeiro e segundo leilão, respectivamente, a ser realizado no Juizado Especial Cível e Criminal de Pacaembu- precatória n. 
0000115.30.2015.8.26.0411, com endereço Av. Stelio Machado Loureiro, 765 - Pacaembu-SP. - ADV: PAULA CRISTINA GOMES 
(OAB 193456/SP), LEANDRO ROGÉRIO BRANDANI (OAB 158941/SP)

Processo 0006675-34.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Andre 
Lucas Paulino dos Santos - Telefônica Brasil SA - Andre Lucas Paulino dos Santos - Vistos. Recebo o recurso da parte requerida 
(fls. (44/56), tempestivamente apresentado, no efeito devolutivo. Considerando que o preparo já foi recolhido (fls.57/59), intime-
se o(a) recorrido(a) para oferecer resposta no prazo de dez dias. Após, remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal de Tupã-
SP, com as homenagens de praxe. Int. - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP), ANDRE LUCAS PAULINO 
DOS SANTOS (OAB 317657/SP)

Processo 0006689-18.2014.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Carlos Jose Ponce Morelli - BORGUETTI 
& BORGUETTI LTDA - ME - Carlos Jose Ponce Morelli - ISTO POSTO e considerando o tudo mais que dos autos consta JULGO 
IMPROCEDENTES estes embargos apresentados por BORGUETTI BORGUETTI LTDA- ME contra CARLOS JOE PONCE 
MORELLI. Sem condenação em honorários e custas por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Oportunamente, prossiga-se com 
a execução, manifestando-se o exequente em termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias. P.R.I. - ADV: CARLOS JOSE 
PONCE MORELLI (OAB 312824/SP), SELMA APARECIDA LABEGALINI (OAB 184498/SP), JONAS ADALBERTO PEREIRA 
(OAB 16094/PR), KARINE ALBERTI MATEMPI (OAB 62829/PR), JONAS ADALBERTO PEREIRA JUNIOR (OAB 61122/PR)

Processo 0006848-58.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - NILZO 
VALADARES DOS SANTOS - ELIAS BEZERRA-ME - Isto posto e considerando tudo o mais que dos autos consta JULGO 
PROCEDENTE esta ação movida por NILZO VALADARES DOS SANTOS contra ELIAS BEZERRA - ME para CONDENAR a 
empresa requerida a pagar ao autor a quantia de R$805,00, deverá ser atualizado desde a data do desembolso e acrescido de 
juros de mora a contar da citação. Nesta fase não cabe condenação ao pagamento das custas e verba honorária. P.R.I. - ADV: 
ADEMIR LUIZ DA SILVA (OAB 130263/SP), FÁTIMA APARECIDA CANUTO DE SOUZA (OAB 244612/SP)

Processo 0007136-06.2014.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Polli e Ussifati Comercio de 
Motos Ltda Me - Vistos. Tendo em vista a não localização do executado e o silêncio do exeqüente (fl. 15 ), JULGO EXTINTA a 
presente execução, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Desentranhe(m)-se o(s) título(s) e documento(s) que 
instruíram a inicial, restituindo-o(s) ao(à) exeqüente em 90 dias, sob pena de destruição, observando-se que nova ação só poderá 
ser proposta se indicado o endereço correto do executado. Oficie-se ao SERASA para baixa da restrição (execução de titulo 
extrajudicial distribuída em 14/11/2014 - Juizado de Osvaldo Cruz-SP, em nome de Danilo Mendes Gomes, CPF. 324.079.908-
11), comunicando-se a extinção do presente feito, SERVINDO A PRESENTE SENTENÇA, POR CÓPIA DIGITALIZADA COMO 
OFICIO. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Cumpra-se o art. 636 e seguintes da NSCGJ (aguarde-se 
pelo prazo de 90 dias e após proceda-se a destruição). P.R.I. - ADV: MICHELE IRIS BARONI FAVARE (OAB 260790/SP)

Processo 0007285-02.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Bagio e Antoniazzi 
Comércio de Colchões Ltda Me - Alessandra Antonia Pereira Zamperim - ISTO POSTO e considerando o tudo mais que dos 
autos consta julgo PROCEDENTE esta ação movida por BAGIO E ANTONIAZZI COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA ME contra 
ALESSANDRA ANTONIA PEREIRA ZAMPERIM, para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$2.046,50 (dois mil, 
quarenta e seis reais e cinquenta centavos),a que deverão ser acrescidos de juros a partir da citação e correção monetária 
a partir da propositura da ação. Nesta fase não cabe condenação ao pagamento das custas e verba honorária. P.R.I. - ADV: 
ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), LUCIANO TUFAILE SOARES (OAB 327880/SP)

Processo 0007287-69.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Antoniazzi e Dessia 
Bagio Ltda Me - Gislaine dos Santos - ISTO POSTO e considerando o tudo mais que dos autos consta julgo PROCEDENTE 
esta ação movida por ANTONIAZZI E DESSIA BAGIO LTDA ME contra GISLAINE DOS SANTOS, para condenar a requerida a 
pagar à autora o valor de R$561,00 (quinhentos e sessenta e um reais), que deverão ser acrescidos de juros a partir da citação 
e correção monetária a partir da propositura da ação. Nesta fase não cabe condenação ao pagamento das custas e verba 
honorária. P.R.I. - ADV: ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP), LUCIANO TUFAILE SOARES (OAB 327880/SP)

Processo 0007289-39.2014.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Antoniazzi e Dessia Bagio Ltda 
Me - FERNANDO DE SOUZA - Vistos. Tendo em vista a não localização de bens penhoráveis de propriedade do(a) executado(a), 
inclusive através de penhora “on line” e RENAJUD, bem como o silêncio da exequente para indicar bens penhoráveis, JULGO 
EXTINTA a presente execução, com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Fica autorizado o desentranhamento 
dos documentos que instruíram a inicial, no prazo de dez dias, sob pena de destruição, podendo ser renovada a execução 
desde que indicados bens penhoráveis. Oficie-se ao SERASA para cancelamento definitivo da restrição em nome do executado, 
tão somente quanto a esta execução (processo n. 0007289-39.2014.8.26.0407- distribuído em 20/11/2014, Juizado Especial 
Cível - valor R$ 229,38), servindo a presente sentença, por cópia digitalizada, como ofício. Cumpridas as formalidades legais, 
arquivem-se os autos. Cumpra-se o art. 636 e seguintes da NSCGJ (aguarde-se pelo prazo de 90 dias e após proceda-se a 
destruição). - ADV: LUCIANO TUFAILE SOARES (OAB 327880/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)

Processo 0007296-31.2014.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Antoniazzi e Dessia Bagio 
Ltda Me - EVERTON JOSÉ IMERI - Informe a exequente, no prazo de trinta dias, o atual endereço do executado, sob pena de 
extinção. - ADV: LUCIANO TUFAILE SOARES (OAB 327880/SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)

Processo 0007308-45.2014.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Tenda Design Comércio de 
Móveis Ltda - Thais de Oliveira Bento - Informe a exequente, no prazo de cinco dias, os dados completos da executada (filiação, 
data de nascimento) com vista a viabilizar a consulta junto a SIEL (múltiplos registros encontrados). - ADV: ELISANGELA 
ZANURÇO (OAB 251797/SP), LUCIANO TUFAILE SOARES (OAB 327880/SP)

Processo 0007424-51.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - RICARDO 
CASSIANO MANCINI - ANDREA CRISTINA DE CARVALHO - Manifeste-se o autor, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da 
contestação, através de seu advogado nomeado, Dr. Edélcio Facco. - ADV: EDÉLCIO FACCO (OAB 164379/SP), FÁBIO 
RENATO BANNWART (OAB 170932/SP)

Processo 0007815-06.2014.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - WILSON LOPES MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO ME - JAEL DECIJIM SANTANA - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, o acordo a que chegaram as partes destes 
autos de ação de Execução de Título Extrajudicial, e, em consequência, declaro SUSPENSO o processo nos termos do artigo 
792, do Código de Processo Civil. Aguarde-se notícia do integral cumprimento do acordo, que deverá ser feita pela exequente 
em até 05 (cinco) dias após o último vencimento, sob pena de ser reputado como integralmente cumprido para fins de extinção, 
com a liberação do bem penhorado a fl. 11. P.R.I.C. - ADV: PAULA KARYNE TARDIVELI (OAB 251660/SP)
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Processo 0008432-63.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - ASECK SOLUÇÕES 
EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME - Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Osvaldo Cruz - Manifeste-se a parte 
autora sobre a contestação e documentos, no prazo de dez dias. - ADV: ANDRE LUCAS PAULINO DOS SANTOS (OAB 317657/
SP), LUCAS RENATO GIROTO (OAB 335409/SP)

Processo 0008596-28.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Pedro Brito de Oliveira - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Manifeste-se o autor, no prazo de 
10 (dez) dias, acerca da contestação, informando, inclusive, se houve o cumprimento da liminar pela requerida. - ADV: ERTHOS 
DEL ARCO FILETTI (OAB 158645/SP), FERNANDA AUGUSTA HERNANDES CARRENHO (OAB 251942/SP)

Processo 3003689-90.2013.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - CLARIDES CLAPIS 
DA SILVA - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Vistos. Ante o cumprimento integral da obrigação pela fazenda 
ré, nos termos do oficio requisitório, expeça-se mandado de levantamento do depósito de fl.119, em favor da autora. Após, 
arquivem-se os autos com as anotações de praxe. Cumpra-se o Provimento CSM 1670/2009 e Provimento 1679/2009 (aguarde-
se pelo prazo de 90 dias e após proceda-se a destruição). Intime-se. - ADV: FERNANDA AUGUSTA HERNANDES CARRENHO 
(OAB 251942/SP), CARLOS ROBERTO DA SILVA (OAB 203071/SP), DANIELA RODRIGUES VALENTIM ANGELOTTI (OAB 
125208/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS GUSTAVO URQUIZA SCARAZZATO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSA FERRARI KURADOMI ROCHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0037/2015
Processo 0000602-12.2015.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Paulo Sergio Leite - TELEFONICA 

BRASIL S/A FIXA - Vistos. Trata-se de “ação declaratória CC pedido de indenização de danos morais e pedido liminar” em que 
pretende o autor, a título de antecipação dos efeitos da tutela, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, sob 
argumento de inexigibilidade do débito pela quitação integral da dívida em 21/03/2014 após oferta de desconto oferecido pela 
empresa Ré. Acompanha a inicial aviso de notificação para pagamento do débito, com oferta de desconto (fl.12) e comprovante 
de quitação nos termos da oferta (fl. 13). É relatório, decido o pedido liminar. O pedido antecipatório merece ser deferido. No 
caso, presente o “fumus boni iuris” ante os documentos carreados aos autos, mormente o comprovante de quitação de fl. 13, 
observando-se que se refere-se ao mesmo período de inadimplência, 24/02/2010. Ainda, presente, o periculum in mora, pois o 
nome do Autor consta em cadastros de inadimplentes, passível de acarretar dano irreparável ou de difícil reparação. Frise-se 
que pelo que se pode extrair dos autos, nessa sede de cognição sumária, o pagamento já se realizou há quase um ano, tempo 
mais do que razoável para que a Ré providenciasse a baixa dos gravames existentes em nome do Autor. Destaco, por fim, que 
a presente decisão é tomada com base em cognição meramente sumária, porque fundada em juízo de probabilidade. Nada 
impede que, posteriormente, com produção de provas, seja determinada a revogação da liminar. Diante do exposto, DEFIRO 
a antecipação da tutela para determinar a exclusão provisória dos dados de Paulo Sérgio Leite - CPF. 062.105.528-03 do 
SERASA/SCPC, tão somente quanto ao débito descrito na inicial e documento de fl.12 (Informante: Telefônica Brasil S/A doc.
Origem 621710310 - débito: 24/02/2010 e disponível: 01/05/2010 - valor R$ 120,89). Oficie-se aos referidos órgãos de proteção 
ao crédito. No mais, a natureza do feito revela que seria inútil a designação de prévia audiência de conciliação. A uma porque 
a experiência comum denota que as partes não formalizam acordo nesta primeira oportunidade. E a duas porque não se pode 
admitir, passivamente, o gasto despropositado da força de trabalho do cartório, que se esforça para manter a celeridade do 
Juizado Especial. Assim, como medida de racionalização mínima dos trabalhos, DETERMINO que este feito siga, doravante 
e em parte, o procedimento ordinário, com a citação da instituição-ré a apresentar, dentro de 15 dias, contestação escrita ou 
oral no cartório, COM TODOS OS DOCUMENTOS, quando será resumida a termo, sob pena de revelia e preclusão. Com a 
juntada da contestação, manifeste-se a parte contrária, no prazo de dez dias, e após conclusos. Não retornando o “AR” no 
prazo de 30 dias, aguarde-se por mais 15 (quinze) dias e, em caso negativo, cite-se por mandado/carta precatória. Na hipótese 
mudança de endereço, intime-se a parte autora para informar o atual endereço no prazo de quinze dias, sob pena de extinção. 
Na hipótese de recusado/não procurado/ausente, cite-se por mandado/carta precatória. SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA 
DIGITALIZADA, COMO OFÍCIO. Cit.Int. - ADV: HOMERO MORALES MASSARENTE (OAB 144158/SP)

Processo 0001409-66.2014.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Gislaine Cristina Polli 
27675722809 - Érica Aparecida Pereira Seviero - Vistos. Tendo em vista a não localização de bens penhoráveis de propriedade 
do(a) executado(a), inclusive através de penhora “on line”, suficientes para garantia do débito remanescente de R$ 84,70, 
atualizado até dezembro/2014, DECLARO EXTINTA a presente execução, “ex vi” do artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Os 
documentos que aparelharam os autos deverão neles permanecer, em razão do pagamento parcial do débito. Entregue-se 
ao(à) exequente certidão de seu crédito, como título para futura execução, em autos apartados, desde que indicados bens 
penhoráveis. Oficie-se a SERASA para cancelamento da restrição com relação a esta execução (execução de título extrajudicial 
distribuída em 11/03/2014, no valor de R$395,02 - Juizado Especial Cível e Criminal de Osvaldo Cruz em nome de Erica 
Aparecida Pereira Sevieiro- CPF.340.280.828-54), servindo a presente sentença, por cópia digitalizada, como oficio. Cumpridas 
as formalidades legais, arquivem-se os autos. Cumpra-se o art. 636 e seguintes da NSCGJ (aguarde-se pelo prazo de 90 dias e 
após proceda-se a destruição). P.R.I. - ADV: MICHELE IRIS BARONI FAVARE (OAB 260790/SP)

Processo 0001609-73.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - André Pereira da Silva - 
ANTONIO CARLOS FABEL - Fl. 50: informe o exequente, no prazo de dez dias, a localização do bem penhorado ou a existência 
de outros bens, sob pena de extinção. - ADV: MAURO GUERRA EDUARDO (OAB 166329/SP), RICARDO SARAIVA AMBROSIO 
(OAB 269667/SP)

Processo 0004561-25.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - NOVA DROGARIA 
ERNESTO LTDA - Elizabete Alves Teotonio da Costa - Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito pelo executado, noticiado 
pela exeqüente (fl. 32), JULGO EXTINTA a execução constante destes autos, com fundamento no artigo 794, inciso I, do 
Código de Processo Civil. Cumpridas as formalidades legais arquivem-se os autos. Cumpra-se o art. 636 e seguintes da NSCGJ 
(aguarde-se pelo prazo de 90 dias e após proceda-se a destruição). P.R.I. - ADV: GISLAINE FACCO DE OLIVEIRA (OAB 
162282/SP)

Processo 0004857-47.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - PIETRO SCARAMELLO 
CARRARA - CLARO S/A - Vistos. Remetam-se os autos ao CEJUSC para audiência de conciliação. Não havendo acordo, 
deverão as partes manifestar interesse na produção de provas ou no julgamento antecipado, no prazo de cinco dias a contar da 
audiência. Intimem-se. - ADV: ALBERTO DA SILVA CARDOSO (OAB 104299/SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL 
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(OAB 146752/SP)
Processo 0004857-47.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - PIETRO SCARAMELLO 

CARRARA - CLARO S/A - Designo audiência de conciliação para o dia 24 de fevereiro de 2015, às 09:20 horas, a ser realizado 
pelo CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania), rua Kieffer, s/n - Praça Hermínio Elorza - piso superior 
-Osvaldo Cruz-SP. - ADV: ALBERTO DA SILVA CARDOSO (OAB 104299/SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 
146752/SP)

Processo 0004921-57.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - 
ALESSANDRO MARTINS DA SILVA - UNIMED - PRESIDENTE PRUDENTE - Manifestem-se as partes, no prazo comum de 
05 (cinco) dias, acerca do teor dos ofícios e documentos acostados. - ADV: CAMILA DAS NEVES FERREIRA MORAIS (OAB 
300234/SP), LUCAS RENATO GIROTO (OAB 335409/SP)

Processo 0005284-44.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Substituição do Produto - BENJAMIM 
AZEVEDO DE MELO - Magazine Luiza Sa - - CCE - DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A - Fl. 65: manifeste-se a parte 
autora, no prazo de cinco dias, acerca do depósito judicial efetivado pela requerida Digibras (R$1045,84). - ADV: ALEXANDRE 
SALA (OAB 312805/SP), VANESSA DOS SANTOS AGUIAR RIBEIRO (OAB 311185/SP), VALDECI FOGAÇA DE OLIVEIRA (OAB 
342268/SP), JOÃO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (OAB 203012/SP), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)

Processo 0005815-04.2012.8.26.0407 (407.01.2012.005815) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - 
Polli e Ussifati Comercio de Motos Ltda Me - Juliano Luis Batistioli - Vistos. Tendo em vista a não localização de bens penhoráveis 
de propriedade do(a) executado(a), inclusive através de penhora “on line”, suficientes para garantia do débito remanescente 
de R$ 477,85, atualizado até novembro/2014, DECLARO EXTINTA a execução constante destes autos, “ex vi” do artigo 53, § 
4º, da Lei nº 9.099/95. Os documentos que aparelharam os autos deverão neles permanecer, em razão do pagamento parcial 
do débito. Entregue-se ao(à) exequente certidão de seu crédito, como título para futura execução, em autos apartados, desde 
que indicados bens penhoráveis. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Cumpra-se o art. 636 e seguintes 
da NSCGJ (aguarde-se pelo prazo de 90 dias e após proceda-se a destruição). P.R.I. - ADV: MICHELE IRIS BARONI FAVARE 
(OAB 260790/SP)

Processo 0005826-62.2014.8.26.0407 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - O.P.S. - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Fls. 91/93: ciência á Fazenda Requerida do teor 
da petição e documento da parte autora (substituição do medicamento conforme prescrição médica para pediasure) - ADV: 
ERTHOS DEL ARCO FILETTI (OAB 158645/SP), FERNANDA AUGUSTA HERNANDES CARRENHO (OAB 251942/SP)

Processo 0006044-90.2014.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - WILSON LOPES MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO ME - JAEL DECIJIM SANTANA - Vistos. HOMOLOGO, por sentença, o acordo a que chegaram as partes destes 
autos de ação de Execução de Título Extrajudicial o acordo realizado entre as partes no CEJUSC , e, em consequência, declaro 
SUSPENSO o processo nos termos do artigo 792, do Código de Processo Civil. Aguarde-se notícia do integral cumprimento do 
acordo, que deverá ser feita pela exequente em até 05 (cinco) dias após o último vencimento, sob pena de ser reputado como 
integralmente cumprido para fins de extinção, com a liberação do bem penhorado a fl. 11. P.R.I.C. - ADV: PAULA KARYNE 
TARDIVELI (OAB 251660/SP)

Processo 0007137-88.2014.8.26.0407 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Polli e Ussifati Comercio de 
Motos Ltda Me - ADRELIANO SOARES DA SILVA - Informe a exequente, no prazo de cinco dias, acerca da existência de bens 
penhoráveis do executado (o executado não mais possui o aparelho celular), sob pena de extinção. - ADV: MICHELE IRIS 
BARONI FAVARE (OAB 260790/SP)

Processo 0007309-30.2014.8.26.0407 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Tenda Design 
Comércio de Móveis Ltda - Carina Pagliari Mariano - Manifeste-se a exequente sobre a proposta de acordo da executada (valor 
de R$ 1.133,21, parcelado em 11 vezes de R$ 103,20, com o primeiro vencimento em 10/03/2015). Prazo: 48 horas. - ADV: 
LUCIANO TUFAILE SOARES (OAB 327880/SP), PRISCILA ANDREIA BALISTA (OAB 308292/SP), ELISANGELA ZANURÇO 
(OAB 251797/SP)

Processo 0008425-71.2014.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - MARIA FABIANA COSTA 
MUNIZ - - RAFAEL CESAR MUNIZ - Renato Caetano de Lai - - Flávia Nunes Fernandes de Lai - Ante o exposto, JULGO 
EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei n. 9.099/95. Custas na forma da 
lei. Fica autorizado o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, no prazo de 90 dias, sob pena de destruição. 
Após, o trânsito em julgado, procedam-se as anotações no sistema SAJPG5 e após arquivem-se os autos. Cumpra-se o art. 636 
e seguintes da NSCGJ (aguarde-se pelo prazo de 90 dias e após proceda-se a destruição). P.R.I.C. - ADV: LUCIANE MACHADO 
PARRA (OAB 187974/SP), IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), JACQUELINE PAULA ROCHA (OAB 350122/SP)

Processo 3000818-87.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - NOVIL PEÇAS E 
FUNILARIA LTDA ME - LUANA CRISTINA GOMES CORREA - Informe a exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, se possui 
interesse na imediata adjudicação do bem penhorado à fl. 46, ou que seja levado à leilão. - ADV: MICHELE IRIS BARONI 
FAVARE (OAB 260790/SP)

Processo 3002438-37.2013.8.26.0407 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - Maria Aparecida 
Veroneis Me ( Atitude Modas ) - José de Oliveira - Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito pelo executado, noticiado pela 
exeqüente (fl. 60), JULGO EXTINTA a execução constante destes autos, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Cumpridas as formalidades legais arquivem-se os autos. Cumpra-se o art. 636 e seguintes da NSCGJ (aguarde-
se pelo prazo de 90 dias e após proceda-se a destruição). P.R.I. - ADV: MICHELE IRIS BARONI FAVARE (OAB 260790/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS GUSTAVO URQUIZA SCARAZZATO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSA FERRARI KURADOMI ROCHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0038/2015
Processo 0000407-27.2015.8.26.0407 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0002608-30.2013.8.26.0417 

- Juizado Especial Cível e Criminal) - J.P. - W.P. - Vistos. Para realização do ato deprecado (inquirição de testemunha de acusação) 
designo o dia 17 de março de 2015, às 10:00 horas, intimando-se o autor dos fatos para comparecimento acompanhado de 
advogado e, na falta deste, será assistido por advogado plantonista, observando-se a proposta ministerial de fl. 08. Comunique-
se o Juízo Deprecante, servindo o presente despacho, por cópia digitalizada, como ofício. Int. - ADV: MARILISA MARTINS 
MENEZES VILELA LEITE (OAB 244777/SP)

Processo 0002012-42.2014.8.26.0407 - Termo Circunstanciado - Contravenções Penais - L.L. - Autos com vista à defesa 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1905

para apresentação de razões recursais. Prazo: 10 dias. - ADV: VALDINEI CÉSAR BONATO (OAB 202493/SP)
Processo 0002014-12.2014.8.26.0407 - Termo Circunstanciado - Crimes de Trânsito - J.P. - R.R.S. - Vistos. Nos termos da 

manifestação ministerial, o acusado não faz jus a transação penal e sursis processual ante os antecedentes criminais (fl.40). 
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de março de 2015, às 09:40 horas. Expeça-se mandado/carta 
precatória para citação e intimação do acusado, nos termos dos artigos 66, 68 e 78, § 1º da Lei nº 9099/95, consignando que 
deverá constituir defensor, no prazo de dez dias, e, no silêncio, será nomeado defensor dativo. Intimem-se as testemunhas do 
rol acusatório e as de defesa eventualmente arroladas. Oficie-se à OAB local, solicitando-se a nomeação de advogado dativo ao 
acusado, ficando deferida, vista do feito pelo prazo de três dias. Cit.Int. - ADV: IRINEU VARGAS (OAB 157210/SP)

Processo 0004117-60.2012.8.26.0407 (407.01.2012.004117) - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo 
Pessoal - E.F.V. - Vistos. Cumprida a pena imposta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado EDERSON FIRMINO 
VIEIRA, qualificado nos autos, nos termos do art. 66, II, Lei 7210/1984. Não havendo interesse recursal, inclusive do Ministério 
Público que requereu a extinção, procedam-se as anotações e comunicações de praxe, considerando o trânsito em julgado na 
data da ciência pelas partes, certificando-se. Oficie-se ao TRE e IIRGD, comunicando a extinção da pena pelo cumprimento. 
Procedam-se as anotações no sistema SAJPG5. Após, arquivem-se estes autos. P.R.I. - ADV: ANTONIO FRANCISCO DE 
SOUZA (OAB 130226/SP)

Processo 0006850-96.2012.8.26.0407 (407.01.2012.006850) - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo 
Pessoal - W.G.S. - Vistos. Cumprida a pena imposta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado Wesley Gonçalves da 
Silva, qualificado nos autos, nos termos do art. 66, II, Lei 7210/1984. Não havendo interesse recursal, inclusive do Ministério 
Público que requereu a extinção, procedam-se as anotações e comunicações de praxe, considerando o trânsito em julgado na 
data da ciência pelas partes, certificando-se. Oficie-se ao TRE e IIRGD, comunicando a extinção da pena pelo cumprimento. 
Procedam-se as anotações no sistema SAJPG5. Após, arquivem-se estes autos. P.R.I. - ADV: IVONETE MAZIEIRO DE OLIVEIRA 
(OAB 103969/SP)

Processo 3002785-70.2013.8.26.0407 - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal 
- D.S.P.B. - FL. 125: autos com vista ao defensor do acusado para apresentação de razões recursais. Prazo: 10 dias. - ADV: 
RUBENS PAULO DE LAZARI PASTANA (OAB 115697/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FÁBIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSA FERRARI KURADOMI ROCHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0039/2015
Processo 0001834-93.2014.8.26.0407 - Termo Circunstanciado - Contravenções Penais - T.S.R. - Autos com vista à defesa 

para apresentação de alegações finais, no prazo de cinco dias. - ADV: TELMA ANGELICA CONTIERI (OAB 144093/SP), 
HOMERO MORALES MASSARENTE (OAB 144158/SP), AGENOR MASSARENTE (OAB 33410/SP)

Processo 0002133-07.2013.8.26.0407 (040.72.0130.002133) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Ameaça (art. 147) 
- R.G.M. - Vistos. Expedido mandado de prisão, aguarde-se o cumprimento ou decurso do lapso prescricional (09/03/2018). Sem 
prejuízo, expeça-se carta precatória para cumprimento do mandado de prisão e realização de audiência de advertência (art. 
115, LEP) à comarca de Promissão (último endereço declinado pelo réu a fl. 131) Int. - ADV: MARCELO AUGUSTO DE MOURA 
(OAB 97975/SP)

Processo 0004514-51.2014.8.26.0407 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - G.P.F. e outro 
- Fl. 119: manifeste-se a defesa acerca do descumprimento da pena imposta pelo sentenciado e requerimento ministerial de 
imposição de multa. Prazo: 05 dias. - ADV: RICARDO SARAIVA AMBROSIO (OAB 269667/SP)

Processo 3000511-36.2013.8.26.0407 - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo 
Pessoal - E.L.T. - Vistos. Cumprida a pena imposta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado ELVIS LUIS TEIXEIRA, 
qualificado nos autos, nos termos do art. 66, II, Lei 7210/1984. Não havendo interesse recursal, inclusive do Ministério Público 
que requereu a extinção, procedam-se as anotações e comunicações de praxe, considerando o trânsito em julgado na data da 
ciência pelas partes, certificando-se. Oficie-se ao TRE e IIRGD, comunicando a extinção da pena pelo cumprimento. Procedam-
se as anotações no sistema SAJPG5. Após, arquivem-se estes autos. P.R.I. - ADV: CARLOS JOSE PONCE MORELLI (OAB 
312824/SP)

OURINHOS
Cível

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO NACOUL BADOUI SAHYOUN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WILLIAM ROBS DAMASCENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0021/2015
Processo 0000060-31.1991.8.26.0408 (408.01.1991.000060) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários 

- Banco Bradesco Sa - São Conrado Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda e outros - Fls. 735: levanto as penhoras, 
liberando os depositários. Expeça-se o necessário (fls. 735, tópico final) e aguarde-se o prazo de trinta dias, requerido pelo 
exequente (fls. 738, in fine). Em caso de inércia, retornem os autos ao arquivo (art. 791, III, CPC). Intimem-se. - ADV: ERNESTO 
DE CUNTO RONDELLI (OAB 46593/SP), ROSANO DE CAMARGO (OAB 128688/SP), NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/
SP), TONY EVERSON SIMÃO CARMONA (OAB 165512/SP), FRANCISCO LOPES JUNIOR (OAB 22347/SP), RENATO ARANDA 
(OAB 100030/SP), SEBASTIAO ALMEIDA PRADO NETO (OAB 53691/SP), ELION PONTECHELLE JUNIOR (OAB 65642/SP), 
ONIVALDO ZANGIACOMO (OAB 72948/SP), LUIZ ANTONIO DE SOUZA (OAB 86726/SP)
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Processo 0000104-83.2010.8.26.0408 (408.01.2010.000104) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Luiz 
Alberto Romão Silva - Salenco Construções e Comércio Ltda - Fls. 220: na ausência de manifestação do autor, em dez dias, 
nos moldes do consignado às fls. 210, primeira parte, será presumida a quitação integral e declarada cumprida a obrigação 
imposta à ré. Intimem-se. - ADV: RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP), KAREN MELINA MADEIRA (OAB 279320/SP), 
ROSIMEIRE TOALHARES (OAB 168963/SP), FLÁVIA FERNANDES ZAMPIERI PENTEADO RODRIGUES (OAB 160135/SP), 
THAIZ RIBEIRO PEREIRA DE CARVALHO (OAB 168779/SP)

Processo 0000393-65.2000.8.26.0408 (408.01.2000.000393) - Monitória - Cheque - Capital Ativo Fomento Comercial Ltda - 
Anote-se os termos do V. Acórdão. Não obstante a Superior Instância tenha afastado o decreto extintivo por entender existente 
irregularidade na intimação dos procuradores da autora, o fato é que o advogado em questão (OAB SP 249.247) não tem 
procuração nos autos (fls. 07, 31). Aguarde-se, por dez dias, regularização, assim, como do substabelecimento de fls. 123, não 
assinado, bem como manifestação em termos de prosseguimento. Intimem-se. - ADV: MARCOS LARA TORTORELLO (OAB 
249247/SP)

Processo 0000536-44.2006.8.26.0408 (408.01.2006.000536) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - Luiz 
Carlos Barbosa e outro - Manifeste-se, o Autor, no prazo legal, em termos de regular prosseguimento do feito, sob pena de 
extinção e arquivamento. - ADV: MARCOS ANTONIO FRABETTI (OAB 233010/SP), EDUARDO CINTRA MATTAR (OAB 141723/
SP)

Processo 0000613-87.2005.8.26.0408 (408.01.2005.000613) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Banco Bradesco Financiamentos - Fls. 197/201: diga o autor, em dez dias, se dá integral quitação para fins de extinção, o que, 
no silêncio, será presumido. Fls. 168/169 e 206: oficie-se ao JEC local solicitando a remessa da planilha atualizada do crédito, 
para fins de pagamento do valor objeto da penhora no rosto dos autos. Intimem-se. - ADV: FABIANA CRISTINA PEREIRA 
(OAB 332853/SP), DALILA GALDEANO LOPES (OAB 65611/SP), ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP), TAÍS VANESSA 
MONTEIRO (OAB 167647/SP), ANGELA ROSSINI (OAB 138787/SP), ADRIANO CARLOS (OAB 119355/SP)

Processo 0000718-59.2008.8.26.0408 (apensado ao processo 0001934-55.2008.8.26) (408.01.2008.000718) - Cautelar 
Inominada - Liminar - Paulo Fernando de Souza - Autos com vista ao requerente para manifestação acerca das informações 
prestadas pelo DETRAN às fls. 65/67. - ADV: EVANDRO CASSIUS SCUDELER (OAB 151792/SP), ALESSANDRO HENRIQUE 
SCUDELER (OAB 121617/SP)

Processo 0000764-72.2013.8.26.0408/01 (apensado ao processo 0000764-72.2013.8.26) - Cumprimento de sentença 
- Liquidação / Cumprimento / Execução - Banco Santander (brasil) Sa - Recolha o requerido o valor de R$ 93,66, em 
complementação da diligência do oficial de justiça, vez que foi recolhida a menor (certidão de fls. 371). - ADV: ALEXANDRE 
YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)

Processo 0000820-13.2010.8.26.0408 (408.01.2010.000820) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Fundação 
Educacional Miguel Mofarrej - Fls.139: defiro. Cite-se a executada, com prazo de 20 dias, consignando-se as advertências 
legais, exaradas às fls.28. Após o recolhimento da taxa pertinente, providencie a serventia a publicação na imprensa oficial, 
devendo a exequente retirar o edital para publicação na imprensa local, por duas vezes, comprovando-se. Expeçam-se os 
ofícios de praxe. Intimem-se. - ADV: CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ (OAB 105113/SP), LEANDRY FANTINATI (OAB 
158844/SP)

Processo 0000820-13.2010.8.26.0408 (408.01.2010.000820) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Fundação 
Educacional Miguel Mofarrej - Providencie a exequente, em vinte dias, o recolhimento da taxa da publicação do edital, no valor 
de R$ 413,55, a ser recolhido na Guia de Fundo Especial de Despesas, código 435-9, a fim de possibilitar o atendimento ao r. 
despacho. - ADV: CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ (OAB 105113/SP), LEANDRY FANTINATI (OAB 158844/SP)

Processo 0000947-24.2005.8.26.0408 (408.01.2005.000947) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V.A.S. 
- L.A.A. - Inexistindo interesse das partes em produzir outras provas, declaro encerrada a instrução e faculto a apresentação de 
alegações finais, na forma de memoriais, no prazo sucessivo de quinze dias. Primeiramente o autor; após, o réu. Finalmente, 
voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. - ADV: THIAGO RODRIGUES LARA (OAB 186656/SP), ALESSANDER 
D.L.H.C. FANTINI (OAB 7645/MT)

Processo 0001284-37.2010.8.26.0408 (408.01.2010.001284) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - 
Aparecida de Lima Santos - Vistos. Os autos encontram-se arquivados. De acordo com a Portaria nº 643/03, artigo 1º, inciso 
I, recolha(m) o(a)(s) subscritor(a)(es)(as) a taxa de desarquivamento do feito (R$24,40), no prazo de dez dias. Se inerte(s), 
restitua-se a petição à origem, via postal. Int. (DR. JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB/SP. 268.354). - ADV: SERGIO DEVIENNE 
(OAB 64640/SP), MARCOS FERNANDO ESPOSTO (OAB 272158/SP)

Processo 0001405-31.2011.8.26.0408 (408.01.2011.001405) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Marcelo José Ribeiro 
- Vistos. Fls. 118: primeiramente, informe o autor se o confrontante já citado às fls. 78vº trata-se da mesma pessoa cuja citação 
requer. Em sendo negativo, fica desde já deferido o pedido. Observo que do edital de fls. 99 deixou de ser consignado o nome 
do réu, titular de domínio (fls. 61, terceiro parágrafo). À serventia para a correta expedição do edital. Fls. 112/113: solicite a 
serventia certidão de objeto e pé dos processos indicados. Intimem-se. - ADV: CALEB GOMES MORENO (OAB 59361/SP)

Processo 0001778-91.2013.8.26.0408 (040.82.0130.001778) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Propitech Embalagens Ltda Epp - Vistos. Fls. 98 e 109: desnecessária a medida requerida para a autoridade 
de trânsito porque não emanada do Juízo ordem de bloqueio do bem clausulado. Fls 104/105: à serventia para liberar a 
condução de oficial de justiça. Considerando a inércia da empresa ré em comprovar a impossibilidade do pagamento das 
despesas processuais, não se aproveitando a declaração feita às fls. 90, vez que inerentes seus termos a pessoas físicas, resta, 
indeferido o pedido de concessão do benefícios da gratuidade judiciária. Assim, aguarde-se por dez dias, o recolhimento da taxa 
previdenciária (C.A), sob pena de comunicação ao órgão arrecadador, e, ainda, regularizando sua representação processual, 
apresente cópia de seus atos constitutivos. Finalmente, diga o autor em termos de prosseguimento do feito. Intimem-se. - ADV: 
FABIO STEFANO MOTTA ANTUNES (OAB 167809/SP), ENY PAULA MARTINUCI FERNANDES (OAB 320143/SP)

Processo 0001832-58.1993.8.26.0408 (408.01.1993.001832) - Inventário - Inventário e Partilha - Edson Alves Barreto 
- Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros - Manifeste-se, o Inventariante, no prazo legal, em termos de regular 
prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 
105455/SP), CÉLIA CRISTINA TONETO CRUZ (OAB 194175/SP), ROBERTO FERREIRA (OAB 63134/SP), GILBERTO JOSÉ 
RODRIGUES (OAB 159250/SP), CELSO CRUZ (OAB 42677/SP), OSCAR BORTOLOTI (OAB 265008/SP), ANTONIO LINO 
SARTORI (OAB 56478/SP), ARACELE DE JESUS PAIVA (OAB 236304/SP), JAIR FERREIRA GONCALVES (OAB 74834/SP), 
LUIZ CARLOS CAMBARA DE OLIVEIRA (OAB 88797/SP), RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP), ADÃO SIMIÃO DE 
SOUZA FILHO (OAB 308368/SP), BENEDITO APARECIDO LOPES COUTO (OAB 273989/SP), ELIAS LOURENÇO FERREIRA 
(OAB 283025/SP), RODRIGO FANTINATTI CARVALHO (OAB 229282/SP), ALEANDRO ROMÃO SIQUEIRA (OAB 225382/
SP), LUIS ANTONIO DA SILVA GALVANI (OAB 212787/SP), EMMANUEL GUSTAVO HADDAD (OAB 195156/SP), LUCIANO 
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GUANAES ENCARNACAO (OAB 146008/SP)
Processo 0001832-58.1993.8.26.0408 (408.01.1993.001832) - Inventário - Inventário e Partilha - Edson Alves Barreto 

- Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros - Vistos. Fls. 1251/1252: aguarde-se por sessenta dias o prazo para 
atendimento das determinações retro expendidas, como protestado pelo inventariante, devendo, inclusive, manifestar-se acerca 
do alvitrado às fls. 1249/1250. Sem prejuízo, aos peticionários de fls. 1249/1250 para regularizar a representação processual, 
apresentando outorga de mandato ao subscritor da petição e declaração de hipossuficiência econômica, cujo nome deve 
constar do cadastro de feito, para fins de intimação. Intimem-se. - ADV: ALEANDRO ROMÃO SIQUEIRA (OAB 225382/SP), 
ROBERTO FERREIRA (OAB 63134/SP), ANTONIO LINO SARTORI (OAB 56478/SP), CELSO CRUZ (OAB 42677/SP), ARACELE 
DE JESUS PAIVA (OAB 236304/SP), RODRIGO FANTINATTI CARVALHO (OAB 229282/SP), JAIR FERREIRA GONCALVES 
(OAB 74834/SP), LUIS ANTONIO DA SILVA GALVANI (OAB 212787/SP), EMMANUEL GUSTAVO HADDAD (OAB 195156/SP), 
CÉLIA CRISTINA TONETO CRUZ (OAB 194175/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP), GILBERTO 
JOSÉ RODRIGUES (OAB 159250/SP), LUCIANO GUANAES ENCARNACAO (OAB 146008/SP), RONALDO RIBEIRO PEDRO 
(OAB 95704/SP), OSCAR BORTOLOTI (OAB 265008/SP), BENEDITO APARECIDO LOPES COUTO (OAB 273989/SP), ELIAS 
LOURENÇO FERREIRA (OAB 283025/SP), ADÃO SIMIÃO DE SOUZA FILHO (OAB 308368/SP), LUIZ CARLOS CAMBARA DE 
OLIVEIRA (OAB 88797/SP)

Processo 0002047-33.2013.8.26.0408 (040.82.0130.002047) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- José Carmelito de Menezes - Municipio de Ourinhos - Vistos. Declaro encerrada a instrução e faculto ao réu a apresentação 
de alegações finais, na forma de memoriais, no prazo de quinze dias, podendo, na oportunidade, manifestar-se sobre os 
documentos de fls. 111/114. O autor já apresentou suas alegações às fls. 109/114. Após, voltem os autos conclusos para 
sentença com carga em livro próprio. Intimem-se. - ADV: LEONARDO LEANDRO DOS SANTOS (OAB 320175/SP), CARLOS 
EDUARDO SOARES DA SILVA (OAB 244111/SP), GUSTAVO HENRIQUE PASCHOAL (OAB 220644/SP), ROSEMIR PEREIRA 
DE SOUZA (OAB 233031/SP), AMANDA FLAVIA BENEDITO VARGA (OAB 332827/SP)

Processo 0002070-81.2010.8.26.0408 (408.01.2010.002070) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I ( fundo ) - Petição de fls. 180: aguarde-se a resposta a 
todos os ofícios expedidos, após o que será dada oportunidade à autora para manifestação. Intimem-se. - ADV: GUILHERME 
MORENO MAIA (OAB 208104/SP), RAFAEL MIGLIO (OAB 285791/SP), ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP), 
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0002318-42.2013.8.26.0408 (040.82.0130.002318) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Ficsa Sa - Isso posto, 
e pelo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, com resolução de mérito, o pedido inicial formulado pelo BANCO FICSA 
S/A e condeno LUCINEIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA a restituir ao Autor o bem descrito e caracterizado na petição inicial, 
em 24 (vinte e quatro) horas, ou pagar o valor do débito originário declinado na petição inicial (fls. 80), no prazo de vinte 
e quatro horas, sob pena de execução na forma prevista no artigo 475-J, do Código de Processo Civil (RTJ 118/639). “Na 
garantia fiduciária, o equivalente em dinheiro da ação de depósito é o valor do débito em aberto, com juros, multa, correção 
monetária e acréscimos contratuais cabíveis. Nesse sentido, a Súmula 20 do Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo.” (in 
Direito Civil Contratos Em Espécie Sílvio de Salvo Venosa - 4ª Edição 2004 Editora Atlas pág. 108) “Se, contudo, não se puder 
encontrar o bem gravado, que não se acha na posse do fiduciante, o fiduciário intentará ação de depósito, citando o devedor 
para que o apresente dentro de 48 horas, sob pena de sofrer as sanções cominadas para o depositário infiel.” (in Curso de 
Direito Civil Brasileiro Direito das Coisas Maria Helena Diniz 4º volume 18ª edição 2002 - Editora Saraiva pág. 525) “De acordo 
com a Súmula 20 do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil, o valor da coisa, para efeito da mais adequada estimação do 
equivalente em dinheiro, “é o correspondente ao do débito contratual, isto é, ao do saldo devedor em aberto”. (in Direito Civil 
Brasileiro Carlos Roberto Gonçalves Direito das Coisas Volume V - Editora Saraiva 2006 - pág. 408) Embora procedente a ação 
de depósito, e obrigado a Ré a restituir o bem dado em garantia ou o seu valor em dinheiro, deixo de cominar a pena de prisão 
à Ré por entendê-la “in casu” inconstitucional após o advento da Constituição Federal de 1.988 a teor do cominado no artigo 5º, 
inciso LXVII, (JTACSP-Lex 146/169), facultando ao Autor valer-se, se o caso, do disposto no artigo 906, do Código de Processo 
Civil. Lapidar, a propósito, o voto do Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do “habeas corpus”, nº 87.638-2, em 04/04/2.006, 
em decisão unânime, “ad litteram”: “Tenho refletido muito sobre este assunto. Cresce-me, no espírito, uma convicção no sentido 
da total inconstitucionalidade da prisão do depositário, da sua inadmissibilidade em razão da incompatibilidade, seja com o 
próprio Pacto de San José, seja, às vezes, em combinação com a aplicação do princípio da proporcionalidade. De modo que até 
acrescentaria fundamentos outros à decisão de Vossa Excelência, no sentido de manifestar meu desconforto com a prisão civil 
do depositário infiel na atual quadra da jurisdição constitucional brasileira.” (in JSTF-Lex 332/507) Corroborando o entendimento 
retro exposto, recentemente, o Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria vedando expressa e terminantemente a 
possibilidade de decretação da prisão do depositário, “in verbis”: “DEPOSITÁRIO INFIEL - PRISÃO. A subscrição pelo Brasil do 
Pacto de São José da Costa Rica, limitando a prisão civil por dívida ao descumprimento inescusável de prestação alimentícia, 
implicou a derrogação das normas estritamente legais referentes à prisão do depositário infiel.” (HC 87585/TO Rel. Min. Marco 
Aurélio Tribunal Pleno - j. 03/12/2008) “PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. Decretação da medida 
coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da previsão constitucional e das normas subalternas. Interpretação do 
art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San 
José da Costa Rica). Recurso improvido. Julgamento conjunto do RE nº 349.703 e dos HCs nº 87.585 e nº 92.566. É ilícita a 
prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.” (RE 466343/SP Tribunal Pleno - Rel. Min. Cezar 
Peluso j. 03/12/2008) “PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL EM FACE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 
HUMANOS. INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL DO INCISO LXVII DO ART. 5O DA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988. 
POSIÇÃO HIERÁRQUICO-NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 
(art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 
1992, não há mais base legal para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais 
sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima 
da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil 
torna inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim 
ocorreu com o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei n° 911/69, assim como em relação ao art. 652 do 
Novo Código Civil (Lei n° 10.406/2002). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N° 911/69. EQUIPARAÇÃO 
DO DEVEDOR-FIDUCIANTE AO DEPOSITÁRIO. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR-FIDUCIANTE EM FACE DO PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. A prisão civil do devedor-fiduciante no âmbito do contrato de alienação fiduciária em garantia viola 
o princípio da proporcionalidade, visto que: a) o ordenamento jurídico prevê outros meios processuais-executórios postos à 
disposição do credor-fiduciário para a garantia do crédito, de forma que a prisão civil, como medida extrema de coerção do 
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devedor inadimplente, não passa no exame da proporcionalidade como proibição de excesso, em sua tríplice configuração: 
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito; e b) o Decreto-Lei n° 911/69, ao instituir uma ficção jurídica, 
equiparando o devedor-fiduciante ao depositário, para todos os efeitos previstos nas leis civis e penais, criou uma figura atípica 
de depósito, transbordando os limites do conteúdo semântico da expressão “depositário infiel” insculpida no art. 5º, inciso LXVII, 
da Constituição e, dessa forma, desfigurando o instituto do depósito em sua conformação constitucional, o que perfaz a violação 
ao princípio da reserva legal proporcional. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (RE 349703/RS 
Tribunal Pleno Rel. Min. Carlos Britto j. 03/12/2008) Não prospera, destarte, a pretensão de prisão da Ré. Condeno a Ré ao 
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
causa, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, corrigidos monetariamente desde o ajuizamento. Publique-se, 
registre-se, intime-se e cumpra-se. - ADV: MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)

Processo 0002327-77.2008.8.26.0408 (408.01.2008.002327) - Inventário - Inventário e Partilha - Sérgio Luís Olivato - 
Excluído da partilha o companheiro da “de cujus”, cumpram-se a determinação de fls. 55. Intimem-se. - ADV: ELAINE SALETE 
BASTIANI (OAB 185128/SP), FERNANDO VALIN REHDER BONACCINI (OAB 138495/SP), RENATO BERNARDI (OAB 138316/
SP)

Processo 0002327-77.2008.8.26.0408 (408.01.2008.002327) - Inventário - Inventário e Partilha - Sérgio Luís Olivato - No 
prazo de dez (10) dias, compareça em cartório o inventariante para a assinatura do auto de adjudicação. - ADV: RENATO 
BERNARDI (OAB 138316/SP), FERNANDO VALIN REHDER BONACCINI (OAB 138495/SP), ELAINE SALETE BASTIANI (OAB 
185128/SP)

Processo 0002512-47.2010.8.26.0408 (408.01.2010.002512) - Procedimento Ordinário - Descontos Indevidos - Alberto 
Gonçalves da Silva - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ourinhos - Cite-se, nos termos do artigo 
730 do CPC Intimem-se. - ADV: MARCIO ABUJAMRA (OAB 127474/SP), ELIANA SANTAROSA MELLO (OAB 185465/SP), 
ELAINE SALETE BASTIANI (OAB 185128/SP)

Processo 0002516-46.1994.8.26.0408 (408.01.1994.002516) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - P.L.M.S. 
- M.J.M. - J.S.S. - N.S. - Fls. 374: para acompanhamento do feito, defiro ao terceiro interessado os benefícios da gratuidade 
judiciária. Fls. 383/384: ciência às partes, interessado e MP. Suspensa a presente executiva, em relação ao imóvel penhorado, 
por decisão prolatada nos autos de embargos de terceiro nº 100131853.2014 (fls. 385), aguarde-se julgamento. Intimem-se. - 
ADV: ROSIMEIRE TOALHARES (OAB 168963/SP), LUCIANA DUARTE DE CARVALHO SILVA (OAB 72098/MG), JOÃO BATISTA 
DA SILVA (OAB 64392/MG)

Processo 0002574-92.2007.8.26.0408 (408.01.2007.002574) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Sandra 
Petrenko Roth Pereira - Banco do Brasil Sa - Vistos. Anote-se os termos do V. Acórdão. Ante a concordância da autora com o 
depósito de fls. 206, consoante petição de fls. 208, declaro cumprida, nos termos do artigo 794, inciso I, do CPC, a obrigação 
imposta em sentença ao réu BANCO DO BRASIL S/A nestes autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada 
por SANDRA PETRENKO ROTH PEREIRA. Expeça-se mandado de levantamento em favor da autora. Inexistem custas finais. 
Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.. - ADV: LUIS ANTONIO DA SILVA GALVANI (OAB 212787/SP), KARINA DE 
ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), JOSE IVO RONDINA (OAB 19943/SP)

Processo 0002617-92.2008.8.26.0408 (408.01.2008.002617) - Separação Consensual - Dissolução - M.A.F.O.B. e outro 
- Vistos. Fls. 50: defiro. Permaneçam os autos em cartório por trinta dias, à disposição da requerente. Após esse prazo, se 
nada for requerido, tornem ao arquivo. Intimem-se. - ADV: IEDA MARIA DOS SANTOS GIMENES LOPES (OAB 305037/SP), 
FERNANDO ALVES DE MOURA (OAB 212750/SP)

Processo 0002775-41.1994.8.26.0408/01 (apensado ao processo 0002775-41.1994.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Indenização por Dano Moral - Ivete Aparecida de Oliveira da Silva - Marcos Neves Panao - Petição de fls. 563/567: - tópico 
inicial: execute-se a medida. - itens “a” e “b” de fls. 564/565: depreque-se a penhora e avaliação dos veículos indicados pela 
credora e, se insuficientes, de eventuais outros bens que forem localizados em diligência, inclusive residência do devedor. - item 
“c”: indefiro, vez que impenhorável verba salarial. Informes da JUCESP de fls. 575/590: ciência à credora. Intimem-se. - ADV: 
CARLOS ARTUR ZANONI (OAB 16691/SP), IEDA MARIA DOS SANTOS GIMENES LOPES (OAB 305037/SP)

Processo 0003049-43.2010.8.26.0408 (408.01.2010.003049) - Alvará Judicial - Espécies de Contratos - Carlos Roberto 
Esperança de Arruda - Fls. 127: aguarde-se por trinta dias, como requerido pelo autor. No silêncio, proceda-se como consignado 
às fls. 124. Intimem-se. - ADV: DANTE RAFAEL BACCILI (OAB 217145/SP)

Processo 0003109-94.2002.8.26.0408 (408.01.2002.003109) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Municipio 
de Ourinhos - Ante os informes da executada de fls. 66/69, dando conta de novo patamar máximo para RPV, determino o 
cancelamento da requisição, comunique-se ao DEPRE e devedora. Expeça-se precatório. Intimem-se. - ADV: LEONARDO 
HENRIQUE VIECILI ALVES (OAB 193229/SP), GUSTAVO HENRIQUE PASCHOAL (OAB 220644/SP)

Processo 0003158-91.2009.8.26.0408 (408.01.2009.003158) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Banco J Safra Sa - Trata-se de ação de reintegração de posse de veículo arrendado na qual foi deferida mas não 
cumprida liminar e não localizado o réu para citação pessoal. A parte interessada foi intimada a providenciar o andamento 
do feito, suprindo a falta existente, que impede regular prosseguimento, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem 
providência (fls. 114/120). Isto posto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento 
no artigo 267, inciso III, e parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Em conseqüência, revogo a liminar deferida às fls. 52. 
Desnecessária comunicação à autoridade de trânsito porque não emanada ordem de restrição. Deixo de condenar o autor ao 
pagamento de honorários advocatícios porque não instalada a lide. Sem custas devidas. Oportunamente, arquivem-se os autos. 
P.R.I.. - ADV: SIDNEI FERRARIA (OAB 253137/SP), GUALTER DOS SANTOS FERREIRA DE AGUILAR (OAB 281822/SP), 
JOSE BATISTA FERREIRA DE AGUILAR (OAB 111297/SP)

Processo 0003164-69.2007.8.26.0408 (408.01.2007.003164) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Empresa de 
Distribuição de Energia Vale Paranapanema Sa - Petição de fls. 103/104: dada a alteração da configuração do sistema RENAJUD 
para atendimento somente de ordens judiciais restritivas, não é mais possível a pesquisa genérica de veículos ou endereços 
Para a pesquisa INOFJUD, recolha a exequente a despesa pertinente (R$-12,20), no prazo de dez dias. Após, execute-se a 
medida. Intimem-se. - ADV: CAMILA SVERZUTI FIDENCIO (OAB 147000/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 
126504/SP)

Processo 0003212-91.2008.8.26.0408 (408.01.2008.003212) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Paulino Chizuo 
Ono - Fls. 114: oficie-se, como requerido. Intimem-se. - ADV: JOAO CARLOS LIBANO (OAB 98146/SP), LUIZ FERNANDO 
MELEGARI (OAB 143895/SP)

Processo 0003212-91.2008.8.26.0408 (408.01.2008.003212) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Paulino Chizuo 
Ono - Expedido o ofício conforme determinado no r. Despacho de fls. 115. Providencie o exequente o encaminhamento do 
referido ofício ao Detran/SP. - ADV: LUIZ FERNANDO MELEGARI (OAB 143895/SP), JOAO CARLOS LIBANO (OAB 98146/
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SP)
Processo 0003399-60.2012.8.26.0408 (408.01.2012.003399) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Ildemir da Silva e 

outro - Ausentes, incertos e desconhecidos etc - Ao requerente para manifestação acerca da contestação por negativa geral 
do Curador Especial nomeado para defesa dos interesses dos interessados, ausentes, incertos e desconhecidos e respectivas 
esposas se casados forem, no prazo legal. - ADV: RUBENS BENETTI (OAB 147680/SP), JOSE EDUARDO MIRANDOLA (OAB 
247198/SP)

Processo 0003505-85.2013.8.26.0408 (processo principal 0003785-90.2012.8.26) (040.82.0130.003505/1) - Impugnação 
de Assistência Judiciária - Assistência Judiciária Gratuita - Emanuel Santos Tiesse e outros - Paulo Edilson Tiesse - Fls. 04, 
item “c”: Defiro. Oficie-se para a Receita Federal para a vinda aos autos de cópias das três ultimas declarações de imposto de 
renda do Impugnado. No feito principal digam os Autores acerca da certidão de fls. 68. Excedi no prazo em razão do acúmulo 
de serviço a que não dei causa. Intimem-se. - ADV: CELSO CRUZ (OAB 42677/SP), ROBERTO FERREIRA (OAB 63134/SP), 
CELSO ANTONIO CRUZ (OAB 277623/SP), CÉLIA CRISTINA TONETO CRUZ (OAB 194175/SP)

Processo 0003565-29.2011.8.26.0408 (408.01.2011.003565) - Monitória - Contratos Bancários - Hsbc Bank Brasil Sa Banco 
Múltiplo - Providencie o requerente o recolhimento de uma diligência do oficial de justiça no valor de R$ 60,42, referente a 
penhora, vez que o valor já recolhido será utilizado para a citação. - ADV: JOSE ROGERIO LIMA DE ARAUJO (OAB 149578/
SP), FABIO ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP)

Processo 0003616-69.2013.8.26.0408 (040.82.0130.003616) - Procedimento Ordinário - Guarda - K.A.S. e outro - À 
requerente para manifestação acerca das contestações por negativa geral acostadas às fls. 60 e 62, pelos respectivos Curadores 
Especiais, sem prejuízo, manifeste-se ainda, acerca dos estudos realizados fls. 28/32, em cumprimento ao r. despacho de fls. 
47, no prazo legal. - ADV: FABIO AUGUSTO DA COSTA SOUZA (OAB 272072/SP), DANIELA APARECIDA PALOSQUI (OAB 
279941/SP), ARCENIO JOSÉ SANT’ANNA (OAB 241007/SP)

Processo 0003695-14.2014.8.26.0408 (apensado ao processo 0010749-65.2013.8.26) (processo principal 0010749-
65.2013.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Luiz Carlos 
Veiga - Ricardo Bloise de Jesus - Trata-se de impugnação do autor à concessão do benefício da gratuidade judiciária concedida 
ao réu Ricardo Blooise de Jesus. O impugnado, instado a responder os termos da impugnação, quedou-se silente, presumindo-
se, assim, verdadeiras as assertivas do impugnante. Assim, revogo o benefício concedido. Oportunamente, certifique-se nos 
autos principais e arquivem-se estes autos. Intimem-se. - ADV: GUILHERME MOREIRA DA LUZ (OAB 334559/SP), DIEGO 
GAMA DA SILVA JARDIM (OAB 325826/SP), FABIO STEFANO MOTTA ANTUNES (OAB 167809/SP)

Processo 0003773-76.2012.8.26.0408 (408.01.2012.003773) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
M.E.S. - R.S. - Ao requerente para manifestação acerca do teor da certidão do oficial de justiça de fls. 67, com urgência, face 
a proximidade da designação para coleta para futura perícia. - ADV: FAUEZ MAHMOUD SALMEN HUSSAIN (OAB 22966/SP), 
DANILO SILANI LOPES (OAB 283722/SP), SILVANA ALVES DA SILVA (OAB 163758/SP)

Processo 0003785-90.2012.8.26.0408 (408.01.2012.003785) - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - Orlando 
Tiesse Neto e outros - Paulo Edilson Tiesse e outros - Fls. 65 e 68: cite-se Mara Lígia de Souza Tiesse, esposa do réu Paulo 
(fls. 42). Intimem-se. - ADV: CELSO CRUZ (OAB 42677/SP), ROBERTO FERREIRA (OAB 63134/SP), CELSO ANTONIO CRUZ 
(OAB 277623/SP), CÉLIA CRISTINA TONETO CRUZ (OAB 194175/SP)

Processo 0003869-57.2013.8.26.0408 (040.82.0130.003869) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Incollub Indústria 
e Comércio Ltda - Autos com vista à exequente para manifestação acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 137. - ADV: 
MAURICIO POSSEBON NETO (OAB 98874/SP)

Processo 0003965-09.2012.8.26.0408 (408.01.2012.003965) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Pecunia Sa - Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, na qual foi 
deferida mas não cumprida liminar e não localizado o réu para citação pessoal. A parte interessada foi intimada a providenciar 
o andamento do feito, suprindo a falta existente, que impede regular prosseguimento, mas deixou que se escoasse o prazo 
assinado, sem providência (fls. 53/54). Isto posto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, o que faço com 
fundamento no artigo 267, inciso III, e parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Em consequência, revogo a liminar deferida 
às fls. 21. Proceda-se a baixa da restrição (fls. 32), através do sistema RENAJUD. Deixo de condenar o autor ao pagamento de 
honorários advocatícios porque não instalada a lide. Sem custas devidas. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.. - ADV: 
NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0003976-72.2011.8.26.0408/01 (apensado ao processo 0003976-72.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Ronaldo Furiati - Maykel Cesar Christoni Robles - Fls. 125/126: intime-se o devedor, 
pessoalmente, para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento do débito reclamado. Consigne-se, expressamente, 
que, na hipótese de não pagamento, ao débito será acrescida multa no percentual de dez por cento sobre o valor devido, após, 
prosseguindo-se a execução com penhora e avaliação de bens. Cientifique-se, também, que, ocorrendo pronto pagamento, 
ficará isento da multa, com a subsequente extinção da execução. Intimem-se. - ADV: JOSE MADALENA (OAB 145888/SP), 
CAMILA DE FATIMA AUGUSTO DE AGUIAR (OAB 293789/SP)

Processo 0004049-83.2007.8.26.0408 (408.01.2007.004049) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
do Brasil Sa - Ailton Pires e outros - Vistos. Ante a notícia do integral cumprimento do acordo já homologado, JULGO EXTINTA a 
presente execução de título judicial, nos termos do art. 794, inciso II, do CPC. Em consequência, levanto as penhoras incidentes 
sobre os imóveis de matrículas nº 3.447 e 34.991 (fls. 263 e 264), liberando o depositário do encargo, independentemente da 
lavratura de termo ou auto. Comunique-se ao depositário, via postal. Dê-se vista dos autos ao Procurador da Fazenda Estadual 
para manifestação acerca do interesse na expedição de certidão pertinente à ausência de recolhimento da taxa judiciária final, 
a cargo dos executados. Havendo requerimento, fica desde já deferido. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.. - ADV: 
CLAUDIA GARCIA GOMES (OAB 264878/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), FERNANDO KAZUO 
SUZUKI (OAB 158209/SP), RENATO BERNARDI (OAB 138316/SP)

Processo 0004074-09.2001.8.26.0408 (408.01.2001.004074) - Separação Consensual - Dissolução - C.P. e outro - Regularize 
a subscritora de fls. 67 (Drª. Deborah C. Carvalho), a representação processual, apresentando mandato, no prazo de dez dias. 
- ADV: DEBORAH CRISTINA DE CARVALHO (OAB 262035/SP)

Processo 0004084-04.2011.8.26.0408 (408.01.2011.004084) - Inventário - Inventário e Partilha - Aparecida Faustina de 
Goes Budai - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Esclarecida pela inventariante a divergência quanto ao objeto do 
alvará pleiteado, defiro o pedido de expedição de nova autorização, nos mesmos moldes e prazo. Mais uma vez observo que, 
decorridos quase quatro anos, a inventariante ainda não apresentou a petição de rerratificação das declarações preambulares 
no concernente ao consignado às fls. 44, quinto parágrafo (estados civis da herdeira Selma à época do falecimento do genitor e 
atualmente). Fixo, derradeiramente, o prazo de dez dias para regularização, sob pena de prolação de decreto de extinção (art. 
267, III, CPC), vez que para tanto já foi intimada pessoalmente às fls. 93/94 e quedou-se inerte. Para maior celeridade, faculta-
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se a retificação precitada em últimas declarações, acompanhada do plano de partilha e pagamentos. Intimem-se. (ret. alvará) 
- ADV: SYLVIA REGINA BENEVENI DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 214644/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 
105455/SP), MARIA CRISTINA BENEVENI DE OLIVEIRA (OAB 179173/SP)

Processo 0004139-18.2012.8.26.0408 (408.01.2012.004139) - Inventário - Inventário e Partilha - Francisco de Assis da Silva 
- Fazenda Público do Estado de São Paulo e outros - Fls. 100/101: cite-se os herdeiros para habilitação nos autos. Aguarde-
se por trinta dias a apresentação da certidão imobiliária. Intimem-se. - ADV: VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 
105455/SP), FABIANA RAQUEL MARÇAL (OAB 284143/SP)

Processo 0004174-41.2013.8.26.0408 (040.82.0130.004174) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Maria Aparecida 
de Lima Santos - Companhia Luz e Força Santa Cruz Cpfl Santa Cruz - Isso posto, e pelo que dos autos consta, JULGO 
PROCEDENTE, com resolução de mérito, a ação de obrigação de fazer ajuizada por MARIA APARECIDA DE LIMA SANTOS 
contra a COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ S/A, para o fim de determinar que a Ré disponibilize, em trinta dias, 
o fornecimento de energia elétrica para a Autora, com fundamento no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. 
Sucumbente, a Ré suportará o pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 
1.000,00, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. Arbitro honorários advocatícios ao patrono nomeado para 
a Autora, segundo tabela própria da Defensoria Pública do Estado, no patamar máximo, ficando deferida, também, a expedição 
da respectiva certidão. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 
126504/SP), ALLAN CARLOS PEREIRA FERNANDES (OAB 304998/SP)

Processo 0004252-69.2012.8.26.0408 (408.01.2012.004252) - Procedimento Ordinário - Exoneração - S.A.A. - R.M.A. - 
Converto o julgamento em diligência. Oficia-se para a instituição declinada a fls. 85 perquirindo se o Alimentado já concluiu o 
curso ali noticiado, bem como se foi aprovado e seu índice de assiduidade. Sem prejuízo, no prazo de dez dias, comprove o 
Alimentado encontrar-se presentemente matriculado em curso superior, com declaração e índice de frequência e aproveitamento. 
Excedi no prazo em face de acúmulo de serviço a que não dei causa. Intimem-se. - ADV: WALDIR ROBERTO BACCILI (OAB 
312456/SP), EDILSON FRANCISCO GOMES (OAB 308550/SP)

Processo 0004252-69.2012.8.26.0408 (408.01.2012.004252) - Procedimento Ordinário - Exoneração - S.A.A. - R.M.A. - 
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial e extinto o processo, nos termos do art. 269, I do CPC. Tendo em 
vista a sucumbência, o autor arcará com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00, 
observada na execução o art. 12 da lei 1060/50 ante a gratuidade deferida. Transitada esta em julgado, remetam-se os autos ao 
arquivo, após feitas as devidas anotações e comunicações. P.R.I.C. - ADV: EDILSON FRANCISCO GOMES (OAB 308550/SP), 
WALDIR ROBERTO BACCILI (OAB 312456/SP)

Processo 0004331-82.2011.8.26.0408/01 (apensado ao processo 0004331-82.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Honorários Advocatícios - Marcelo Morato Leite - Marcelo Morato Leite - - Marcelo Morato Leite - Recolham os requerentes 
o valor de R$ 46,83, para complementação da diligência do oficial de justiça, vez que foi recolhida a menor (certidão de fls. 
139). - ADV: ANA LUZIA DE CAMPOS MORATO LEITE (OAB 170710/SP), ERNESTO DE CUNTO RONDELLI (OAB 46593/SP), 
MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP)

Processo 0004465-75.2012.8.26.0408 (408.01.2012.004465) - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração, 
Proventos ou Pensão - Ezequiel da Silva - Municipio de Ourinhos - Ao autor para, em vinte dias, providenciar os documentos 
solicitados pelo perito (fls. 120/123). Com a juntada, ao réu, nos termos do artigo 398 do CPC. Após, à perícia. Intimem-se. - 
ADV: CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ (OAB 105113/SP), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA (OAB 244111/SP)

Processo 0004530-41.2010.8.26.0408 (408.01.2010.004530) - Depósito - Depósito - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento 
e Investimento - Maria Aparecida de Lima Santos - Vistos. Certidão de fls. 100: aguarde-se em cartório por seis meses 
manifestação da autora quanto ao interesse no prosseguimento do feito (art. 475-J, §5º, do CPC). Na ausência de requerimento 
para cumprimento de sentença nesse prazo, arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA 
(OAB 23569/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA, CRISTINA ELIANE FERREIRA DA 
MOTA (OAB 192562/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/
SP)

Processo 0004556-34.2013.8.26.0408 (040.82.0130.004556) - Inventário - Inventário e Partilha - Luzia de Fátima Ribeiro 
Vieira e outros - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos 
e legais efeitos, a partilha e pagamentos de fls. 04/07 destes autos de INVENTÁRIO dos bens deixados por falecimento de 
WALDEMAR ROBERTO VIEIRA, e, em consequência, atribuo aos nela contemplados, seus respectivos quinhões hereditários, 
salvo erro, omissão ou eventuais direitos de terceiros. Oportunamente, expeça-se o formal de partilha. Regularizados os autos, 
arquivem-se. P.R.I.. - ADV: FERNANDO ALVES DE MOURA (OAB 212750/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 
105455/SP)

Processo 0004713-07.2013.8.26.0408 (040.82.0130.004713) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Fernando Antonio Gomes Pavão - Vistos. Diga a autora acerca da contestação de fls. 107/112, no prazo de dez 
dias. Intimem-se. - ADV: DAVID MIGUEL ABUJABRA (OAB 191475/SP), GILBERTO BOTELHO (OAB 277468/SP)

Processo 0004839-62.2010.8.26.0408 (408.01.2010.004839) - Depósito - Depósito - Fundo de Investimento Em Direito 
Creditórios Não Padronizados Pcg Brasil Multicarteira - Trata-se de ação de depósito de veículo alienado fiduciariamente, 
convertida de busca e apreensão, na qual foi deferida mas não cumprida liminar e não localizada a ré para citação pessoal. A 
parte interessada foi intimada a providenciar o andamento do feito, suprindo a falta existente, que impede regular prosseguimento, 
mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência (fls. 96/98). Isto posto, JULGO EXTINTO o processo, sem 
resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 267, inciso III, e parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Em 
conseqüência, revogo a liminar deferida às fls. 25. Levanta-se a restrição no sistema RENAJUD (fls. 56). Deixo de condenar o 
autor ao pagamento de honorários advocatícios porque não instalada a lide. Sem custas devidas. Oportunamente, arquivem-se 
os autos. P.R.I.. - ADV: ADRIANA DA SILVA SANTOS (OAB 82651/MG), ALESSANDRO A. MAGALHÃES SILVA (OAB 26264/GO), 
MARCELO AUGUSTO DE SOUZA (OAB 196847/SP), ALBERT DO CARMO AMORIM (OAB 72847/MG), GIULIO ALVARENGA 
REALE (OAB 270486/SP)

Processo 0004857-59.2005.8.26.0408 (408.01.2005.004857) - Interdição - Capacidade - M.J.C. - Regularize o subscritor 
da petição de fls. 131, Dr. Henrique Horácio Belinotte, a representação nos autos, apresentando mandato, no prazo dez dias. - 
ADV: HENRIQUE HORACIO BELINOTTE (OAB 68265/SP)

Processo 0005103-11.2012.8.26.0408 (408.01.2012.005103) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / 
Embargos à Execução - Distribuidora de Calçados São Judas Tadeu Ltda e outros - Banco Bradesco Sa - Inexistindo interesse 
das partes em produzir outras provas, declaro encerrada a instrução e faculto a apresentação de alegações finais, na forma de 
memoriais, no prazo sucessivo de quinze dias. Primeiramente os embargantes; após, o embargado. Finalmente, voltem os autos 
conclusos para sentença. Intimem-se. - ADV: ANNA CONSUELO LEITE MEREGE (OAB 178271/SP), NEIDE SALVATO GIRALDI 
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(OAB 165231/SP), OSNY BUENO DE CAMARGO (OAB 28858/SP)
Processo 0005139-58.2009.8.26.0408 (408.01.2009.005139) - Inventário - Inventário e Partilha - Angelina Quaglio Montanari 

- Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Trata-se de inventário ajuizado por ANGELINA QUAGLIO MONTANARI dos bens 
deixados por falecimento de JOÃO MONTANARI. A inventariante foi intimada a providenciar o andamento do feito, suprindo 
a falta existente que impede o regular prosseguimento, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência (fls. 
28/30). Em conseqüência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 267, 
inciso III, e parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.. - ADV: VALDECYR JOSE 
MONTANARI (OAB 142756/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP)

Processo 0005275-84.2011.8.26.0408 (408.01.2011.005275) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Fabiana 
Lopes da Cunha - Banco Santander - Vistos. Fls. 301: ao banco requerido para, no prazo de dez dias, apresentar extrato da 
conta corrente da autora onde conste o valor efetivamente creditado em seu favor, referente ao contrato celebrado. Com os 
informes, diga a autora, inclusive, se tem outras provas a produzir, justificando-as. Intimem-se. - ADV: GUILHERME MORENO 
MAIA (OAB 208104/SP), FERNANDO JEFFERSON CARDOSO RAPETTE (OAB 300779/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES 
(OAB 131351/SP)

Processo 0005316-17.2012.8.26.0408 (408.01.2012.005316) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni Sa Credito, Financiamento e Investimento - Manifeste-se, a Autora, no prazo legal, em termos de regular 
prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/
SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 0005370-51.2010.8.26.0408 (408.01.2010.005370) - Inventário - Inventário e Partilha - Fátima Aparecida Wosni 
Clemente - Terezinha Wosni - Fls. 109: defiro. Expeça-se o necessário. Com os elementos nos autos, à inventariante para 
manifestação e atendimento das demais determinações retro. Intimem-se. - ADV: FLÁVIA FERNANDES ZAMPIERI PENTEADO 
RODRIGUES (OAB 160135/SP), ARGEMIRO GERALDO FILHO (OAB 280257/SP), THAIZ RIBEIRO PEREIRA DE CARVALHO 
(OAB 168779/SP), RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP), MARCO AURELIO OLIVEIRA PINHEIRO (OAB 284231/SP)

Processo 0005383-50.2010.8.26.0408 (408.01.2010.005383) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.C.A. e outro - J.P.A. 
- Ante a quitação do débito alimentar reclamado, JULGO EXTINTA a presente execução de alimentos, com fulcro no artigo 794, 
inciso I, do CPC. Arbitro os honorários do Convênio DPE/OAB (fls. 73) no patamar máximo da tabela vigente. Expeça-se certidão. 
Arquivem-se os autos. P.R.I.. - ADV: CAMILA DE CARVALHO GUIMARÃES (OAB 293918/SP), HELIO PACCOLA JUNIOR (OAB 
67279/SP), MARIANE SANTOS FERNANDES (OAB 276095/SP), FLAVIA ELAINE SOARES FERREIRA (OAB 298394/SP)

Processo 0005562-13.2012.8.26.0408 (408.01.2012.005562) - Monitória - Cheque - Café Jaguari Ltda - Ante o exposto, 
JULGO PROCEDENTE o pedido, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 19.266,40, acrescido 
de correção monetária a partir da propositura da ação, pela tabela do TJSP, bem como juros de mora de 1% ao mês, a partir 
da citação. O sucumbente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor do débito 
atualizado. Transitando em julgado e decorrendo o prazo de 15 dias para pagamento voluntário da condenação, apresente 
o credor demonstrativo atualizado do débito e para a execução observe o disposto no CPC, art. 475-J, acrescido pela Lei 
11.232/05; não sendo requerida a execução em 06 meses, ao arquivo nos termos do 475-J, § 5º. P.R.I.C. - ADV: EMMANUEL 
GUSTAVO HADDAD (OAB 195156/SP)

Processo 0005606-03.2010.8.26.0408 (408.01.2010.005606) - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela 
- L.J.P. - Vistos. Fls. 333: anote-se o novo endereço do Requerido. Providencie a serventia o agendamento de nova data para 
realização de perícia médico-psiquiátrica para aferição de eventual levantamento da interdição, ante o noticiado às fls. 304/307, 
expedindo-se as intimações necessárias. Com a juntada do laudo, digam. Intimem-se. - ADV: MARCIA SOARES DE CARVALHO 
(OAB 266389/SP)

Processo 0005606-03.2010.8.26.0408 (408.01.2010.005606) - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela 
- L.J.P. - Ciência às partes de que foi agendado a perícia médico psiquiátrica com o Dr. Wilson Conte de Las Villas Rodrigues, 
para o dia 25 de fevereiro de 2015 (25/02/2015), às 14:00 horas, neste Juízo, em atendimento ao r. Despacho de fls. 338. - ADV: 
MARCIA SOARES DE CARVALHO (OAB 266389/SP)

Processo 0005674-45.2013.8.26.0408 (040.82.0130.005674) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Maria 
Aparecida Maciel - Ao Procurador da requerente para manifestação, com urgência, acerca da certidão do oficial de justiça de 
fls. 198. - ADV: RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP), THAIZ RIBEIRO PEREIRA DE CARVALHO (OAB 168779/SP), 
FLÁVIA FERNANDES ZAMPIERI PENTEADO RODRIGUES (OAB 160135/SP)

Processo 0005705-70.2010.8.26.0408 (408.01.2010.005705) - Inventário - Inventário e Partilha - Doroti Cassiolato - Fazenda 
Publica do Estado de São Paulo e outro - Certidão de fls. 121: (Certifico e dou fé que, até a presente data, não houve o integral 
cumprimento das determinações do r. Despacho de fls. 114 e ato ordinatório de fls. 115), manifeste-se, a Inventariante, no prazo 
legal. - ADV: RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP)

Processo 0005802-17.2003.8.26.0408 (408.01.2003.005802) - Monitória - Casa Avenida Comercio e Importacao Ltda - 
Claudomiro Henrique de Souza - O requerido-embargante faleceu sem que se lograsse ultimar a perícia grafotécnica, conforme 
certidão civil de fls. 191. Diga a autora, em termos de interesse no prosseguimento, no prazo de dez dias dias. O requerimento 
do perito de fls. 188 será analisado posteriormente. Intimem-se. - ADV: ALEXANDRE MANOEL REGAZINI (OAB 151430/SP), 
JOSÉ BENEDITO LOPES (OAB 155010/SP)

Processo 0005820-23.2012.8.26.0408 (408.01.2012.005820) - Inventário - Inventário e Partilha - Altivina Maria Munarão - 
Vistos. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha e pagamentos de fls. 91/95 destes 
autos de INVENTÁRIO dos bens deixados por falecimento de JORGE AMADEU MUNARÃO, e, em consequência, atribuo aos 
nela contemplados, seus respectivos quinhões hereditários, salvo erro, omissão ou eventuais direitos de terceiros. Arbitro os 
honorários do Convênio DPE/OAB no patamar máximo da tabela vigente. Expeça-se certidão. Oportunamente, expeça-se o 
formal de partilha. Regularizados os autos, arquivem-se. P.R.I.. - ADV: VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/
SP), CAMILA RAREK ARIOZO (OAB 332563/SP), ANDRÉ LUIS CAMARGO MELLO (OAB 170033/SP)

Processo 0006229-96.2012.8.26.0408 (408.01.2012.006229) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B.R.O. - 
Vistos. Trata-se de ação de Alimentos, na qual a autora foi intimada pessoalmente a providenciar o andamento do feito, suprindo 
a falta nele existente que lhe impede o prosseguimento (fls.42), mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência 
(certidão de fls.43). O representante do Ministério Público requereu a extinção (fls.45). Em consequência, JULGO EXTINTO 
o processo, o que faço com fundamento no artigo 267, III, e parágrafo 1º, do C.P.C. Deixo de condenar a autora nas custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios, uma vez que beneficiária da assistência judiciária. P. R. I. e certificado o 
trânsito em julgado, arquivem-se. - ADV: WALKIRIA RUIZ DE OLIVEIRA (OAB 83849/SP)

Processo 0006278-45.2009.8.26.0408 (408.01.2009.006278) - Procedimento Ordinário - Guarda - B.C.D. e outro - M.F.D. e 
outro - Autos com vista às partes para manifestação acerca do Estudo Psicossocial de fls. 126vº/127. - ADV: SANDRA BALDUINO 
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MAIA (OAB 233397/SP), EMMANUEL GUSTAVO HADDAD (OAB 195156/SP), JORGE LUIZ VIANA (OAB 120054/SP)
Processo 0006284-09.1996.8.26.0408 (408.01.1996.006284) - Divórcio Consensual - Dissolução - P.A.P. e outro - Vistos. 

A petição de fls. 876/877, diversamente do noticiado, veio desacompanhada da alvitrada certidão imobiliária, o que deverá 
ultimar-se em quinze dias. Também, embora instada, a Exequente, até a presente data, não deu atendimento à determinação de 
fls. 868, segundo parágrafo, o que deverá ocorrer em quinze dias. Regularizado o feito, inclusive no que tange as providências 
necessárias para expedição da carta de arrematação, precipuamente o recolhimento do imposto devido, o que deverá ser 
certificado pela serventia, expeça-se a correspondente carta. Excedi no prazo em razão do acúmulo de serviço a que não 
dei causa. Intimem-se. - ADV: REGIS DANIEL LUSCENTI (OAB 272190/SP), LUIZ CLÁUDIO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 
184420/SP), MARCYLENE BONASORTE FERRITE (OAB 167826/SP)

Processo 0006300-74.2007.8.26.0408 (408.01.2007.006300) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica 
- Ubirajara do Carmo Zambotto - Companhia Luz e Força Santa Cruz - Providencie a requerida o recolhimento de duas taxas 
devidas à Carteirade Advogados, referentes ao mandato e substabelecimento de fls. 350/351, no prazo de dez dias, sob pena 
de comunicação ao órgão arrecadador. - ADV: AMANDA KARLA PEDROSO RONDINA PERES (OAB 302356/SP), ELIANA 
SANTAROSA MELLO (OAB 185465/SP), ANDRÉ LUIS CAMARGO MELLO (OAB 170033/SP)

Processo 0006442-49.2005.8.26.0408 (408.01.2005.006442) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Conceicao de Lara 
Fittipaldi - O Estado de São Paulo - Trata-se de inventário ajuizado por MARIA CONCEIÇÃO DE LARA FITTIPALDI dos bens 
deixados por falecimento de ANTONIO FITTIPALDI NETO. A inventariante foi intimada a providenciar o andamento do feito, 
suprindo a falta existente que impede o regular prosseguimento, mas deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência 
(fls. 73, 79, 83 e 85). Em conseqüência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento 
no artigo 267, inciso III, e parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Sem custas devidas. Oportunamente, arquivem-se os 
autos. P.R.I.. - ADV: REGIS DANIEL LUSCENTI (OAB 272190/SP), SILVIA DONIZETE LUSCENTE (OAB 138819/SP), VALERIA 
CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP)

Processo 0006692-38.2012.8.26.0408 (408.01.2012.006692) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Tecmaes Tecnologia de Máquinas Especiais Ltda - Cite-se por edital, com prazo de vinte dias. Intimem-se. - 
ADV: GIOVANNA NOGUEIRA JUNQUEIRA (OAB 297222/SP)

Processo 0006692-38.2012.8.26.0408 (408.01.2012.006692) - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Tecmaes Tecnologia de Máquinas Especiais Ltda - No prazo de cinco(05) dias, recolha a Autora o valor de 
R$1.090,80 (um mil e noventa reais e oitenta centavos) na guia F.E.D.T.J., código 435-9 para publicação do edital de citação na 
Imprensa Oficial (7.272 caracteres multiplicado por R$0,15). - ADV: GIOVANNA NOGUEIRA JUNQUEIRA (OAB 297222/SP)

Processo 0006906-29.2012.8.26.0408 (408.01.2012.006906) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Y.S. 
e outros - M.C.O. e outros - Oficie-se novamente ao IMESC para designação de nova data para o exame, consignando-se a 
necessidade de realização da prova com as pessoas que comparecem. Quanto à solicitação dos autores de fls. 117, parte final, 
não tem o Juízo ingerência sobre a pauta do IMESC, cabendo, somente, solicitar ao instituto adequação, em sendo possível. 
Consigne-se. Observo ao autor Genivaldo, subsistindo como parte ativa, que deverá empreender os esforços necessários para 
comparecimento, não obstante a situação aventada. O réu Caíque deverá apresentar, em dez dias, o instrumento de mandato, 
que não acompanhou a petição de fls. 119, e declaração de hipossuficiência econômica. SE em conformidade, resta deferida a 
gratuidade judiciária, anotando-se. Intimem-se. - ADV: MARCOS FERNANDO ESPOSTO (OAB 272158/SP), PATRÍCIA SABRINA 
GOMES ESPOSTO (OAB 233382/SP), JOSÉ ANTONIO BEFFA (OAB 159464/SP), SILVIA MARIA ANDRADE (OAB 125896/SP)

Processo 0007028-28.2001.8.26.0408 (408.01.2001.007028) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Luciana 
Bachega Nicoletti - Unibanco Uniao de Bancos Brasileiros Sa - Anote-se os termos do V. Acórdão e desfecho dos recursos. 
Apure a contadoria judicial o valor remanescente dos honorários periciais e intime-se o réu, sucumbente, para depósito judicial, 
no prazo de dez dias. Com a juntada, pague-se o perito. No mais, aguarde-se em cartório por seis meses manifestação da autora 
quanto ao interesse no prosseguimento do feito (art. 475 - J, § 5º, do CPC). Na ausência de requerimento para cumprimento da 
sentença nesse prazo, arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: RAFAEL BARIONI (OAB 281098/SP), ERNESTO DE CUNTO 
RONDELLI (OAB 46593/SP), MARIA IZILDINHA QUEIROZ RODRIGUES (OAB 71572/SP), FABIANA CRISTINA MENCARONI 
GIL (OAB 208092/SP), JOSE EMILIO QUEIROZ RODRIGUES (OAB 131025/SP), MARIA HELENA DE CARVALHO ROS (OAB 
201076/SP), RUBENS ZAMPIERI FILARDI (OAB 212835/SP), JAIRO DE FREITAS (OAB 23851/SP), JORGE DONIZETI 
SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0007028-28.2001.8.26.0408 (408.01.2001.007028) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Luciana 
Bachega Nicoletti - Unibanco Uniao de Bancos Brasileiros Sa - Autos com vista à requerente para manifestação acerca do 
petitório, comprovante de depósito judicial no valor de R$ 16.360,14 e planilha de débitos (fls. 677/679), apresentados pelo 
requerido. - ADV: MARIA HELENA DE CARVALHO ROS (OAB 201076/SP), ERNESTO DE CUNTO RONDELLI (OAB 46593/
SP), JOSE EMILIO QUEIROZ RODRIGUES (OAB 131025/SP), MARIA IZILDINHA QUEIROZ RODRIGUES (OAB 71572/SP), 
FABIANA CRISTINA MENCARONI GIL (OAB 208092/SP), RUBENS ZAMPIERI FILARDI (OAB 212835/SP), JORGE DONIZETI 
SANCHEZ (OAB 73055/SP), RAFAEL BARIONI (OAB 281098/SP), JAIRO DE FREITAS (OAB 23851/SP)

Processo 0007062-22.2009.8.26.0408 (408.01.2009.007062) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Rc 
Tech Montagens Elétricas e Automação Industrial Ltda - Ab Tech Automação Industrial Ltda - Extintos os embargos por falta de 
impulso processual da embargante (fls. 167/168), fixo o prazo de dez dias para que a exeqüente se manifeste acerca do pedido 
de extinção da presente execução (fls. 118/130 e 144/147), fulcrado em pagamento nos autos da recuperação judicial. No 
silêncio, presumindo-se concordância, retornem conclusos para sentença. Intimem-se. - ADV: CASSIO LIMA CARDOSO (OAB 
133268/SP), FLAVIO EDUARDO GIMENEZ (OAB 209270/SP)

Processo 0007270-74.2007.8.26.0408 (408.01.2007.007270) - Inventário - Inventário e Partilha - Valter Issamu Miwa - 
Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Digam os demais herdeiros e meeira sobre as últimas declarações e plano de 
partilha e pagamentos (fls. 86/89). Regularize a serventia a numeração das duas folhas posteriores. Recolha o inventariante a 
taxa judiciária apurada (fls. 91), com a atualização que houver. Comprovado o pagamento, afira-se. Por fim, regularizados os 
autos e na ausência de impugnação, retornem conclusos para sentença. Intimem-se. - ADV: ANA MARIA DA SILVA GOIS (OAB 
113965/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP)

Processo 0007351-13.2013.8.26.0408 (040.82.0130.007351) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Rosely Padre Serpa Fróes 
e outros - Manifestem-se, os Autores, no prazo legal, em termos de regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 
arquivamento. - ADV: MARLI MARIA PALMA (OAB 266438/SP)

Processo 0007361-57.2013.8.26.0408 (040.82.0130.007361) - Procedimento Sumário - Fornecimento de Energia Elétrica 
- Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema Sa - Manifeste-se, o Autor, no prazo legal, em termos de regular 
prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP), CAMILA 
SVERZUTI FIDENCIO (OAB 147000/SP), NILSON DA SILVA (OAB 268677/SP)
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Processo 0007420-07.1997.8.26.0408 (408.01.1997.007420) - Inventário - Inventário e Partilha - Vera Lucia Gomes Pires 
- Ana Paula Gomes Pires - Benedita Márcia Garcia Leal e outros - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Adaucemir 
Rodrigues e outros - Certidão de fls. 183:- “...deixo de expedir a Carta de Adjudicação, como requerido pela Sra. Beatriz 
Quagliato Porto e Outro, às fls. 178 dos presentes autos, uma vez que, consta pendente de recolhimento a taxa relativa a 
extração das cópias necessárias.”, à interessada para manifestação no prazo legal. - ADV: ARNALDO NUNES (OAB 92806/
SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP), ALESSANDRO AMBROSIO ORLANDI (OAB 152121/SP), 
FABIO CARBELOTI DALA DÉA (OAB 200437/SP), MARCO ANTONIO MANTOVANI (OAB 197851/SP), THIAGO RODRIGUES 
LARA (OAB 186656/SP), MAURO ANTONIO SERVILHA (OAB 175969/SP), MARCIO IRAJA DIAS GONCALVES (OAB 16229/
SP), ANTONIO LINO SARTORI (OAB 56478/SP), MOYSES GUGLIELMETTI NETTO (OAB 22637/SP), MARCELO BUENO GAIO 
(OAB 114418/SP), CLAUDIO RICARDO DE CASTRO CAMPOS (OAB 111868/SP), PEDRO VITORINO DA CRUZ (OAB 100876/
SP)

Processo 0007692-39.2013.8.26.0408 (040.82.0130.007692) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Ficsa Sa - Vistos. Certidão de fls. 55: aguarde-se em cartório por seis meses manifestação do credor da 
verba sucumbencial quanto ao interesse no prosseguimento do feito (art. 475-J, §5º, do CPC). Na ausência de requerimento 
para cumprimento de sentença nesse prazo, arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/
SP)

Processo 0007762-08.2003.8.26.0408 (408.01.2003.007762) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
T.C.Z. - B.V.R. - Fls. 111 e 117/121. Diga a Autora, com a ressalva que o comando judicial de fls. 69/78 não fez incidir as pensões 
alimentícias sobre os benefícios trabalhistas. Excedi no prazo em razão do acúmulo de serviço a que não dei causa. Intimem-se. 
- ADV: BRUNA ROMERO (OAB 290191/SP), CAMILA DE FATIMA AUGUSTO DE AGUIAR (OAB 293789/SP)

Processo 0007762-08.2003.8.26.0408 (408.01.2003.007762) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - T.C.Z. 
- B.V.R. - Sobre o já expendido às fls. 122, faculto igualmente ao alimentante manifestação, no prazo de dez dias. Intimem-se. - 
ADV: BRUNA ROMERO (OAB 290191/SP), CAMILA DE FATIMA AUGUSTO DE AGUIAR (OAB 293789/SP)

Processo 0007812-53.2011.8.26.0408 (408.01.2011.007812) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Trio Design Indústria Comércio e Montagem de Acessórios para Móveis Ltda e outros - Petição de fls. 122: 
indefiro, vez que o executado já foi citado (fls. 65vº). Fixo o prazo de trinta dias para que o exeqüente se manifeste em termos de 
interesse no prosseguimento do feito, indicando bens para penhora ou informando o exercício da prerrogativa prevista no artigo 
791, inciso III, do CPC, previsão legal que, no silêncio, será presumida, dando ensejo à suspensão da execução. Afigurada esta 
hipótese, após devidamente certificado nos autos, aguarde-se, no arquivo, eventual provocação. Intimem-se. - ADV: WALKIRIA 
RUIZ DE OLIVEIRA (OAB 83849/SP), CARLOS ALBERTO PEDROTTI DE ANDRADE (OAB 61988/SP), PAULO ROBERTO 
TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/SP)

Processo 0007869-08.2010.8.26.0408 (408.01.2010.007869) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Cooperativa de Crédito Rural de Cândido Mota Credimota - Manifeste-se, a Autora, no prazo legal, em termos de regular 
prosseguimento do feito. - ADV: MARCOS CESAR DE SOUZA CASTRO (OAB 70130/SP), RICARDO HIROSHI BOTELHO 
YOSHINO (OAB 203816/SP)

Processo 0008119-41.2010.8.26.0408 (408.01.2010.008119) - Inventário - Inventário e Partilha - Luiza de Almeida Alves 
e outros - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Ante os documentos apresentados e concordância do representante do 
Ministério Público de fls. Retro, acolho a prestação de contas, dando-a por boa. Quanto ao aduzido pela inventariante às fls. 
143 acerca da recusa do SRI para registro do formal, afigura-se realmente desnecessária a medida, nos termos do consignado 
às fls. 35, terceiro parágrafo. Tanto o é que a própria inventariante, às fls. 43/46, retificou as declarações para exclusão do bem 
imóvel do monte partilhável. Assim, se nada mais for requerido em dez dias, retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. - ADV: 
FERNANDO ALVES DE MOURA (OAB 212750/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP)

Processo 0008187-83.2013.8.26.0408 (040.82.0130.008187) - Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural - Banco 
Bradesco Sa - Fls. 78: acolho o pedido de suspensão da execução, nos termos do artigo 791, III, do CPC. Aguarde-se, no 
arquivo, eventual provocação. Intimem-se. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 0008320-28.2013.8.26.0408 (040.82.0130.008320) - Procedimento Ordinário - Guarda - T.B.R. - Dados os 
elementos de prova carreados aos autos, dispenso a realização do estudo psicológico, ainda não ultimado (fls. 21, in fine). 
Retornem conclusos para sentença. Intimem-se. - ADV: MARILDA TREGUES DE SOUZA SABBATINE (OAB 279359/SP), 
APARECIDO NUNES BARBOSA (OAB 296121/SP)

Processo 0008446-78.2013.8.26.0408 (040.82.0130.008446) - Procedimento Ordinário - Guarda - R.S. e outro - Ante a 
inércia da guardiã (fls. 27/29), encaminhem-se os autos ao arquivo. Intimem-se. - ADV: MARCELO DAMASCENO (OAB 321973/
SP)

Processo 0008457-44.2012.8.26.0408 (408.01.2012.008457) - Monitória - Cheque - Brasil Laser Comercio e Importação de 
Oculos Ltda - Mcpitt Sunglasses Produtos Opticos Ltda - Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS e JULGO PROCEDENTE 
o pedido do autor, constituindo em pleno direito o título executivo, no valor de R$ R$ 43.821,56,00, acrescido de correção 
monetária desde o ajuizamento da ação e de juros de 1% ao mês desde a citação. O sucumbente arcará com o pagamento 
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do débito corrigido. P.R.I.C. - ADV: 
TATIANA TEIXEIRA (OAB 201849/SP), RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP), EDUARDO TADEU GONÇALES (OAB 
174404/SP)

Processo 0008612-62.2003.8.26.0408 (408.01.2003.008612) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Industria e Comercio de Madeiras Chapeco Ltda - Batentes de Madeiras Rondon Ltda e outros - Na esteira da prerrogativa 
concedida às fls. 62 e certidão de fls. 479, recebo o recurso de apelação interposto pela autora, atribuindo-lhe efeitos devolutivo 
e suspensivo. Aos réus para contrarrazões, na ordem da prefacial, no prazo legal. Arbitro os honorários do convênio DPE/OAB, 
nesta fase, em 70% do valor fixado na tabla vigente. Expeçam-se as certidões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado, Seção de Direito Privado, observando-se as cautelas de estilo. Intimem-se. - ADV: FLÁVIA FERNANDES 
ZAMPIERI PENTEADO RODRIGUES (OAB 160135/SP), FAUEZ MAHMOUD SALMEN HUSSAIN (OAB 22966/SP), ANA 
RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), FERNANDO VALIN REHDER BONACCINI (OAB 138495/SP), ALEXANDRE 
PIMENTEL (OAB 144999/SP), LUIZ CLÁUDIO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 184420/SP), EDE BRITO (OAB 182981/SP), 
VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), ROSELENE DE OLIVEIRA PIMENTEL (OAB 136351/SP)

Processo 0008704-88.2013.8.26.0408 (040.82.0130.008704) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Ednéa Laureano de Paula e outro - Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema Sa - Vistos. Designo audiência 
de conciliação para o dia 07 de outubro de 2014, às 13h:34 min. Intimem-se as partes para comparecimento pessoal, com a 
ressalva que a concessionária/Ré deverá fazer-se representar por procurador/preposto com poderes para transigir, constando 
essa circunstância expressamente do mandado. Intimem-se. - ADV: DENIZE VIUDES (OAB 219992/SP), JOSE EDGARD DA 
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CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), ALEX COSTA PEREIRA (OAB 182585/SP), CAMILA SVERZUTI FIDENCIO (OAB 
147000/SP), NILSON DA SILVA (OAB 268677/SP)

Processo 0008704-88.2013.8.26.0408 (040.82.0130.008704) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Ednéa Laureano de Paula e outro - Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema Sa - Vistos. Aguarde-se a audiência 
anteriormente designada. Intimem-se. - ADV: CAMILA SVERZUTI FIDENCIO (OAB 147000/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA 
BUENO FILHO (OAB 126504/SP), NILSON DA SILVA (OAB 268677/SP), DENIZE VIUDES (OAB 219992/SP), ALEX COSTA 
PEREIRA (OAB 182585/SP)

Processo 0008704-88.2013.8.26.0408 (040.82.0130.008704) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Ednéa Laureano de Paula e outro - Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema Sa - Concordes as partes, restam 
acolhidos os pedidos de denunciação à lide de Fouad Nicolau (fls. 129) e FairFax Brasil Seguros Corporativos S/A (fls. 124). 
Anote-se e cite-se. Intimem-se. - ADV: DENIZE VIUDES (OAB 219992/SP), ALEX COSTA PEREIRA (OAB 182585/SP), CAMILA 
SVERZUTI FIDENCIO (OAB 147000/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), NILSON DA SILVA 
(OAB 268677/SP)

Processo 0008704-88.2013.8.26.0408 (040.82.0130.008704) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Ednéa Laureano de Paula e outro - Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema Sa - Ao requerido: retirar, instruir 
e comprovar a distribuição da competente carta precatória, no prazo legal. - ADV: ALEX COSTA PEREIRA (OAB 182585/SP), 
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), CAMILA SVERZUTI FIDENCIO (OAB 147000/SP), DENIZE 
VIUDES (OAB 219992/SP), NILSON DA SILVA (OAB 268677/SP)

Processo 0008829-56.2013.8.26.0408 (040.82.0130.008829) - Prestação de Contas - Exigidas - Contratos Bancários - 
Distribuidora de Bebidas Vale do Paranapanema Ltda - Banco Bradesco Sa - Ante o exposto, com fundamento nos artigos 269, I 
do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu a prestar as contas de forma individual do contrato firmado entre 
as partes, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o requerente venha a apresentar. Condeno 
também o réu nas custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00. P.R.I.C. - ADV: EVANDRO MARDULA 
(OAB 258368/SP), LUDMILA SARITA RODRIGUES SIMOES (OAB 292892/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), 
FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0008870-62.2009.8.26.0408 (408.01.2009.008870) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bradesco Administradora de Consorcios Ltda - Manifeste-se, a Autora, no prazo legal, em termos de regular 
prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: NIVANIA APARECIDA ROCHA (OAB 127520/SP), MARIA 
LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 0008904-03.2010.8.26.0408 (408.01.2010.008904) - Mandado de Segurança - Atos Administrativos - Carlos 
Roberto Guilherme - Ao requerente para manifestação acerca das informações prestadas pela SAE, às fls. 67/68, no prazo legal. 
- ADV: RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA MELLA (OAB 121465/SP)

Processo 0009066-27.2012.8.26.0408 (408.01.2012.009066) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Fls. 87: defiro. Aguarde-se em cartório por sessenta dias manifestação do exeqüente em termos de 
prosseguimento ou informando o exercício da prerrogativa prevista no artigo 791, inciso III, do CPC, previsão legal esta que, 
no silêncio, será presumida, dando ensejo à suspensão da execução e arquivamento dos autos. Afigurada esta hipótese, após 
devidamente certificado nos autos, aguarde-se, no arquivo, eventual provocação. Intimem-se. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI 
(OAB 165231/SP)

Processo 0009088-51.2013.8.26.0408 (040.82.0130.009088) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sirlene 
de Sales - Petição de fls. 55: não sendo o caso de parte beneficiária da assistência judiciária nem de hipótese de diligência do 
Juízo, resta indeferido o pedido de pesquisa on line de bens imóveis (Prov. nº 06/2009, artigo 10, e nº 30/2011), incumbindo 
ao interessado proceder, às suas expensas, a pesquisa no serviço do ofício eletrônico da ARISP. Aguarde-se manifestação em 
termos de prosseguimento, no prazo de trinta dias. Intimem-se. - ADV: GLAUBER LIMA PEDROSO (OAB 337796/SP), LUCIANO 
GUANAES ENCARNACAO (OAB 146008/SP)

Processo 0009158-68.2013.8.26.0408 (040.82.0130.009158) - Monitória - Cheque - Wilson de Morais - Vistos. Acolho e 
homologo o pedido de desistência da ação formulado às fls. 27, e, em consequência, julgo extinta a presente ação, sem 
resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos. 
P.R.I.. - ADV: CLOVIS FRANCO PENTEADO (OAB 297736/SP)

Processo 0009507-71.2013.8.26.0408 (040.82.0130.009507) - Monitória - Cheque - Souza Madeiras e Materiais de 
Construção Eireli - Manifeste-se, a Autora, no prazo legal, em termos de regular prosseguimento do feito, sob pena de extinção 
e arquivamento. - ADV: MARCO ANTONIO MANTOVANI (OAB 197851/SP)

Processo 0009599-49.2013.8.26.0408 (040.82.0130.009599) - Inventário - Inventário e Partilha - Nadir Cesar de Azevedo 
e outros - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Fls. 65: aguarde-se por vinte dias a apresentação da certidão civil 
faltante, como requerido pela inventariante. Após, se em conformidade, retornem conclusos para sentença. Intimem-se. - ADV: 
FERNANDO ALVES DE MOURA (OAB 212750/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP)

Processo 0009662-40.2014.8.26.0408 - Pedido de Providências - Tabelionato de Protestos de Títulos - MUNICIPIO DE 
OURINHOS - Vistos. Primeiramente, no prazo de dez dias, manifeste-se o Primeiro Cartório de Notas, Protesto de Letras e 
Títulos de Ourinhos, intimando-se para tanto. Intimem-se. - ADV: GUSTAVO HENRIQUE PASCHOAL (OAB 220644/SP)

Processo 0009676-24.2014.8.26.0408 - Pedido de Providências - Tabelionato de Protestos de Títulos - MUNICIPIO DE 
OURINHOS - Vistos. Primeiramente, no prazo de dez dias, manifeste-se o Segundo Cartório de Notas, Protesto de Letras e 
Títulos de Ourinhos, intimando-se para tanto. Intimem-se. - ADV: GUSTAVO HENRIQUE PASCHOAL (OAB 220644/SP)

Processo 0009684-35.2013.8.26.0408 (040.82.0130.009684) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Prefeitura Municipal de Ourinhos Sp - Fls. 109/136: anote-se o julgamento do agravo, sem 
provimento. Fls. 152/154: ao autor, nos termos do artigo 398 do CPC. Após, voltem os autos conclusos para sentença mediante 
carga. Intimem-se. - ADV: GUSTAVO HENRIQUE PASCHOAL (OAB 220644/SP), FABIO YAMAGUCHI FARIA (OAB 179653/SP)

Processo 0009805-97.2012.8.26.0408 (408.01.2012.009805) - Procedimento Ordinário - Guarda - S.M.C. - S M DE C ajuizou 
ação de guarda da neta B G M em face dos genitores J O M e V C G, que se encontra sob sua responsabilidade e cuidados 
desde o nascimento. A petição inicial (fls. 02/04) foi instruída com documentos (fls. 05/08). Citados os réus, não contestaram 
o pedido (fls. 36). Foi realizado estudo psicossocial, sendo os relatórios acostados aos autos às fls. 39/46. O representante 
do Ministério Público pugnou pelo deferimento do pedido inicial (fls. 52/53). É o breve relatório. Decido. Trata-se de ação de 
guarda ajuizada pela avó materna visando regularização de situação fática de neta menor, que se encontra sob seus cuidados e 
companhia. Citados, os genitores não se contestaram a pretensão aduzida. Há nos autos elementos suficientes e idôneos para 
apreciação do pedido inicial, vez que o estudo psicossocial ultimado atesta que a Requerente possui condições de amparar a 
adolescente, seja no aspecto material como também pelo afetivo, além de referir a vontade desta em permanecer na companhia 
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da cuidadora. Ou seja, inexistem razões para que o pleito aduzido não seja deferido. Isso posto e pelo mais que dos autos 
consta, JULGO PROCEDENTE a ação e declaro a resolução do mérito, concedendo à requerente a guarda definitiva de B G 
M, com a obrigação de prestar assistência moral, educacional, afetiva e material. Com o trânsito em julgado, lavre-se termo 
de guarda e expeça-se a respectiva certidão. Porque não houve resistência ao pedido e dada à natureza da causa, isento os 
réus do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Oportunamente, arquivem-se. P.R.I.. - ADV: MARCIO 
MARCUSSO DA SILVA (OAB 308912/SP), SINÉA RONCETTI PIMENTA (OAB 279410/SP), FABIO STEFANO MOTTA ANTUNES 
(OAB 167809/SP)

Processo 0010100-08.2010.8.26.0408 (408.01.2010.010100) - Procedimento Ordinário - Reajustes e Revisões Específicos 
- Genesio Dias - Ao requerente para manifestação acerca do documento acostado às fls. 155 pelo INSS, em cumprimento ao r. 
despacho de fls. 150, no prazo legal. - ADV: LEANDRY FANTINATI (OAB 158844/SP), ANDERSON MACOHIN (OAB 284549/
SP)

Processo 0010224-83.2013.8.26.0408 (040.82.0130.010224) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú 
Unibanco Sa - Comercial Madeireira e Materiais de Construção Vale do Paranapanema Ltda Me e outro - Vistos. Fls.103/104: 
dada a alteração da configuração do sistema RENAJUD para atendimento de ordens judiciais, não é mais possível a pesquisa 
genérica de veículos ou endereços. Para o outro sistema requerido, recolha a exequente o despesa pertinente, no prazo de dez 
dias. Após, preparem-se os autos para consecução da medida, procedendo a serventia como de costume. Intimem-se. - ADV: 
MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP), ANNA CONSUELO LEITE MEREGE (OAB 178271/SP)

Processo 0010289-78.2013.8.26.0408 (040.82.0130.010289) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Catarina Rocha 
da Silva Machado - Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros - Tendo sido regularmente processados estes autos de 
INVENTÁRIO da sucessão de GERALDO ALVES MACHADO, recolhido o imposto de transmissão incidente e apresentadas as 
certidões necessárias, homologo o auto de fls. 106 e adjudico à viúva-meeira er sucessora única CATARINA ROCHA DA SILVA 
MACHADO, o imóvel constante da matrícula nº 39.063 do SRI local, salvo erro, omissão ou direito de terceiros. Após o trânsito 
em julgado, mediante o recolhimento da despesa pertinente e apresentação das cópias necessárias, expeça-se a carta de 
adjudicação e arquivem-se os autos. P.R.I.. - ADV: ABEL PEDRO RIBEIRO (OAB 37126/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA 
SILVEIRA (OAB 105455/SP)

Processo 0010376-05.2011.8.26.0408 (408.01.2011.010376) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.C.S. - Manifeste-se, a 
Autora, no prazo legal, acerca do ofício de fls. 48, referente ao mandado de prisão em nome do réu com validade expirada em 
22.10.2014. - ADV: EDE BRITO (OAB 182981/SP)

Processo 0010416-84.2011.8.26.0408 (408.01.2011.010416) - Procedimento Ordinário - Infração Administrativa - Sidnei 
Antonio Messias - Fazenda Estadual do Estado de São Paulo - Converto o julgamento em diligência. Oficie-se à Terceira Vara 
Cível local para remessa de cópias reprográficas da petição inicial e dos documentos que instruem-na, alusivos ao feito sob 
n°1033/2006, informando, inclusive, o desfecho e fase atual do feito, precipuamente, eventual trânsito em julgado. Outrossim, 
providencie a Fazenda Estadual a vinda para estes autos de cópias reprográficas dos antecedentes administrativos que 
culminaram com os lançamentos dos débitos que pretende-se nulificar. A juntada desses documentos afigura-se necessária 
para adequada apreciação dos fatos submetidos e julgamento. Consigna o juízo, por fim, a pertinência e oportunidade dessas 
determinações, “in verbis”: “A participação do juiz na formação do conjunto probatório, determinando a realização das provas que 
entender necessárias ao esclarecimento dos fatos deduzidos pelas partes, de forma alguma afeta sua imparcialidade. Agindo 
assim, demonstra o magistrado estar atento aos fins sociais do processo. A visão publicista deste exige um juiz comprometido 
com a efetivação do direito material. Isto é, o juiz pode, a qualquer momento e de ofício determinar sejam produzidas provas 
necessárias ao seu convencimento. Trata-se de atitude não apenas admitida pelo ordenamento, mas desejada por quem 
concebe o processo como instrumento efetivo de acesso à ordem jurídica justa. Não se deve confundir imparcialidade com 
passividade do julgador durante o desenvolvimento do processo. Principalmente quando se trata do exercício de poderes que 
a lei lhe confere de maneira inequívoca. Suponha-se que o juiz esteja convencido, pelo exame dos elementos dos autos, que 
poderia chegar à verdade, bastando suprir alguma omissão da parte no tocante a prova. Evidentemente, decidiria contra a sua 
consciência, se não determinasse o esclarecimento do fato. Esse temor de perder a imparcialidade tem contribuído de maneira 
decisiva para que nossos magistrados, infelizmente, deixem de utilizar dos poderes instrutórios que lhes são conferidos pelo 
legislador processual. Criou-se uma tradição do juiz passivo, espectador, temeroso que qualquer iniciativa sua possa torná-
lo parcial. A escassez de iniciativas probatórias oficiais, mesmo quando manifesta a sua conveniência, tem sido apontada 
como uma das causas do mau funcionamento do mecanismo judiciário. Essa mentalidade necessita ser alterada, a fim de 
que o magistrado assuma seu papel na relação processual. Juiz imparcial é aquele que aplica a norma de direito material a 
fatos efetivamente verificados, sem que se deixe de influenciar por outros fatores que não são seus conhecimentos jurídicos. 
Para manter sua imparcialidade, basta que o magistrado se limite ao exame objetivo dos fatos, cuja reprodução nos autos se 
faz mediante provas. Não importa quem as traga. Importa, sim, que o provimento jurisdicional não sofra influência de outros 
elementos. Para que o juiz mantenha a imparcialidade, diante de uma prova por ele determinada, é suficiente que permita às 
partes sobre ela se manifestar. O perfeito funcionamento do princípio do contraditório é a maior arma contra o arbítrio do julgador. 
Assim, a concessão de poderes instrutórios ao juiz encontra seu limite natural no contraditório, que impede a transformação da 
arbitragem em arbitrariedade, da discricionariedade em despotismo. De resto, o compromisso do juiz é com a lei e com a justiça. 
Deve ele ser independente e neutro com relação a interesses outros, pois, no que se refere àqueles amparados pela lei não há 
independência ou neutralidade possível.” (in Poderes Instrutórios do Juiz José Roberto dos Santos Bedaque 2ª edição Editora 
Revista dos Tribunais págs. 81/84). Intimem-se. - ADV: VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP), MARILDA 
TREGUES DE SOUZA SABBATINE (OAB 279359/SP)

Processo 0010426-60.2013.8.26.0408 (040.82.0130.010426) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Cláudia da Cruz 
- Vistos. Compulsando os autos, verifico que o réu foi citado por hora certa. Dessa forma, determino a expedição de ofício à 
OAB, a fim de indicar profissional para funcionar como curador especial, na forma do art. 9, II do CPC. Intimem-se. - ADV: 
HUMBERTO SANTORO BIAGGIONI (OAB 102622/SP)

Processo 0010581-39.2008.8.26.0408 (408.01.2008.010581) - Inventário - Inventário e Partilha - Octacílio Cavenago - 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros - Eduardo Cavinagui - Ao Inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, 
providenciar a retirada do Formal de Partilha expedido nos presentes autos. - ADV: RICARDO RUIZ CAVENAGO (OAB 256599/
SP), CLEBER CARDOSO CAVENAGO (OAB 136671/SP), ROSEMARA APARECIDA DIAS CAVENAGO (OAB 142633/SP), 
VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP)

Processo 0010641-70.2012.8.26.0408 (408.01.2012.010641) - Monitória - Duplicata - Tecnogás Equipamentos de Proteção 
Ltda Me - Fls. 100: defiro o pedido de sobrestamento do feito por noventa dias. Após o decurso desse prazo, à exequente para 
manifestação em termos de prosseguimento. Intimem-se. - ADV: MARCELA PEREIRA KARRUM (OAB 284692/SP)

Processo 0010690-60.2007.8.26.0417 (417.01.2007.010690) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
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W.B. - Primeiramente, regularize-se o cadastro do feito, retornando à classificação da ação feita na distribuição (fls. 03vº), 
indevidamente alterada no curso de seu trâmite. Recebo o recurso de apelação interposto pelos réus nos efeitos devolutivo e 
suspensivo. Às contrarrazões, no prazo legal. Após, subam os autos à Superior Instância, observando-se as cautelas de estilo. 
Intimem-se. - ADV: HERINTON FARIA GAIOTO (OAB 178020/SP), EMMANUEL GUSTAVO HADDAD (OAB 195156/SP)

Processo 0010749-65.2013.8.26.0408 (040.82.0130.010749) - Procedimento Sumário - Obrigações - Luiz Carlos Veiga - 
Petições de fls. 96 e 114: defiro as pesquisas de endereços. À serventia para expedição do necessário, procedendo como 
de praxe. Intimem-se. - ADV: FABIO STEFANO MOTTA ANTUNES (OAB 167809/SP), GUILHERME MOREIRA DA LUZ (OAB 
334559/SP), DIEGO GAMA DA SILVA JARDIM (OAB 325826/SP)

Processo 0011266-70.2013.8.26.0408 (040.82.0130.011266) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - 
Lincoln Luiz Lattari - Vistos. Trata-se de ação de danos morais e materiais na qual o autor, intimado a providenciar declaração 
de hipossuficiência econômica para apreciação do pleito de gratuidade judiciária, quedou-se inerte (fls.32). Intimado o autor 
a dar regular andamento do feito, suprindo a falta existente com o recolhimento da taxa judiciária inicial, que impede regular 
prosseguimento, deixou que se escoasse o prazo assinado, sem providência (fls. 35). Em consequência, JULGO EXTINTO o 
processo, com fundamento nos artigos 257 e 267, III, e parágrafo 1º, do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se 
os autos. P.R.I.. - ADV: ELIZABETH APARECIDA LOMBARDI MARIÃO (OAB 324881/SP)

Processo 0011472-21.2012.8.26.0408 (408.01.2012.011472) - Monitória - Cheque - Baurufer Comercio de Ferro e Aço Ltda - 
Providencie a requerente a taxa pertinente à citação pelo correio, como requerido. - ADV: SEBASTIAO MORBI CLAUDINO (OAB 
99180/SP), ELAINE PEREIRA BORGES MARDEGAN (OAB 180282/SP), MELINA SCUCUGLIA (OAB 291339/SP)

Processo 0011500-91.2009.8.26.0408 (408.01.2009.011500) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Talita Raimundo - Município de Ourinhos e outro - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 
o pedido, na forma do art. 269, I, CPC, confirmando a tutela antecipada. O sucumbente arcará com as custas e despesas 
processuais da parte contrária, inclusive honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. P.R.I.C. - ADV: 
KAREN MELINA MADEIRA (OAB 279320/SP), FLÁVIA FERNANDES ZAMPIERI PENTEADO RODRIGUES (OAB 160135/SP), 
THAIZ RIBEIRO PEREIRA DE CARVALHO (OAB 168779/SP), GUSTAVO HENRIQUE PASCHOAL (OAB 220644/SP), RONALDO 
RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP), RENATO BERNARDI (OAB 138316/SP)

Processo 0011563-77.2013.8.26.0408 (040.82.0130.011563) - Procedimento Ordinário - Exoneração - R.R. e outro - À 
Patrona do requerente para manifestação, com urgência, acerca do teor da certidão negativa do oficial de justiça de fls. 103, 
informando inclusive se seu patrocinado comparecerá em audiência, independentemente de intimação. (audiência 10/03/2015 - 
13h45min) - ADV: MARILDA TREGUES DE SOUZA SABBATINE (OAB 279359/SP), CLAUDIO MARCIO DA CRUZ (OAB 302839/
SP), RAFAEL KEN FUKUYAMA (OAB 302876/SP)

Processo 0011636-49.2013.8.26.0408/01 (apensado ao processo 0011636-49.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Coop Economia e Créd Mútuo Médicos e Demais Prof Nível Superior Area Saúde 
Oursouricred - Certidão de fls. 107: (Certifico e dou fé que, até a presente data, não houve comprovação de pagamento da 
quantia fixada em sentença), manifeste-se, a Autora, no prazo legal. - ADV: MARCIO OLIVEIRA DA CRUZ (OAB 269236/SP), 
LARISSA RODRIGUES LARA (OAB 213237/SP)

Processo 0011712-78.2010.8.26.0408 (408.01.2010.011712) - Interdição - Capacidade - J.T.T.A. - Às partes para 
manifestação acerca dos Relatórios de Estudo Social e Psicológico de fls. 855/861 e ainda, acerca do r. despacho de fls. 830, 
parágrafo segundo: “...Com a juntada dos relatórios, inclusive, dos já apresentados às fls. 790/793 e 796/800, digam.” - ADV: 
FÁBIO MOIA TEIXEIRA (OAB 159458/SP), OSNY BUENO DE CAMARGO (OAB 28858/SP), ROBERTO ZANONI CARRASCO 
(OAB 120071/SP)

Processo 0011799-29.2013.8.26.0408 (040.82.0130.011799) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
W Treinamentos e Ensino de Idiomas Ltda - Vistos. Fls. 54: aguarde-se por 120 dias como requerido. Transcorrido o prazo, 
manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento do feito, independentemente de nova intimação. Intimem-se. - ADV: 
FERNANDO ALVES DE MOURA (OAB 212750/SP), PAMELA FERREIRA RODRIGUES (OAB 322530/SP)

Processo 0011807-40.2012.8.26.0408 (408.01.2012.011807) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - 
Vanessa da Costa Floresti - Joel Camilo de Lima Filho - Vistos. Declaro encerrada a instrução e concedo o prazo sucessivo 
de quinze dias para as partes apresentarem as alegações finais na forma de memoriais. Primeiramente a autora; após, o réu. 
Finalmente, voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. - ADV: EDILSON FRANCISCO GOMES (OAB 308550/SP), 
PRISCILA VELOSO DA SILVA (OAB 280359/SP)

Processo 0011807-40.2012.8.26.0408 (408.01.2012.011807) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - 
Vanessa da Costa Floresti - Joel Camilo de Lima Filho - Vistos. Fls. 193: na esteira da determinação de fls. 123, vez que as 
partes ligitam sob os auspícios da gratuidade processual, o recebimento da verba honorária dar-se-á consoante Resolução PGE. 
Para tanto, oficie-se à DPE para reserva do numerário. Com a confirmação, libere-se os valores em favor do perito nomeado. 
Intimem-se. - ADV: EDILSON FRANCISCO GOMES (OAB 308550/SP), PRISCILA VELOSO DA SILVA (OAB 280359/SP)

Processo 0011808-88.2013.8.26.0408 (040.82.0130.011808) - Inventário - Inventário e Partilha - Cliver Bruzon - Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo - Carolina Gama Gouveia e outros - Petição de fls. 150/153: aguarde-se o desfecho da ação 
noticiada e oportuna manifestação da inventariante. Intimem-se. - ADV: DULCE BITTENCOURT BOSAN (OAB 131515/SP), 
JAIR FERREIRA GONCALVES (OAB 74834/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP)

Processo 0011850-16.2008.8.26.0408/01 (apensado ao processo 0011850-16.2008.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Fernando Alves de Moura - Companhia Luz e Força Santa Cruz - Fernando Alves de 
Moura - Autos com vista ao exequente para manifestação acerca do comprovante de depósito de fls. 139, no valor de R$ 807,45. 
- ADV: AMANDA KARLA PEDROSO RONDINA PERES (OAB 302356/SP), FERNANDO ALVES DE MOURA (OAB 212750/SP)

Processo 0011850-16.2008.8.26.0408/01 (apensado ao processo 0011850-16.2008.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Fernando Alves de Moura - Companhia Luz e Força Santa Cruz - Fernando Alves de 
Moura - Providencie a requerida três taxas devidas à Carteira de Advogados, referentes ao mandato e substabelecimentos 
encartados às fls. 145/146 e 162/163, no prazo de dez dias, sob pena de comunicação ao órgão arrecadador. - ADV: AMANDA 
KARLA PEDROSO RONDINA PERES (OAB 302356/SP), FERNANDO ALVES DE MOURA (OAB 212750/SP)

Processo 0011861-06.2012.8.26.0408 (408.01.2012.011861) - Inventário - Inventário e Partilha - Lucimar Biggi e outros 
- Fazenda Público do Estado de São Paulo - Vistos. Sobre as últimas declarações de fls. 96/97: digam. Na ausência de 
impugnação, voltem conclusos para homologação. Sem prejuízo, apresente o inventariante certidão negativa de débito fiscal 
estadual em nome da “de cujus”. Intimem-se. - ADV: VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP), CÁSSIA 
FERNANDA DA SILVA BERNARDINO (OAB 181775/SP)

Processo 0011889-76.2009.8.26.0408 (408.01.2009.011889) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / 
Embargos à Execução - Ab Tech Tecnologia e Automação Ltda - Rc Tech Montagens Elétricas e Automação Industrial Ltda - 
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Cumpra a serventia a determinação de fls. 173, primeiro parágrafo. Ante o trânsito em julgado da decisão de mérito, aguarde-se 
em cartório por seis meses manifestação da embargada quanto ao interesse no prosseguimento do feito (art. 475 - J, § 5º, do 
CPC). Na ausência de requerimento para cumprimento da sentença nesse prazo, arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: 
FLAVIO EDUARDO GIMENEZ (OAB 209270/SP)

Processo 0012044-40.2013.8.26.0408 (040.82.0130.012044) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco Bv 
Financeira Sa Cred Finan - Trata-se de ação de revisão contratual c.c. consignação, contestada, na qual informam as partes, 
regularmente representadas, a realização de transação para por fim à demanda. Assim, homologo por sentença, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo constante da petição de fls. 138/140, e, vez que já cumprido (fls. 153/154), 
julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do CPC. Sem custas devidas. Honorários 
advocatícios resolvidos na avença. Considerando que o pagamento do boleto emitido foi antecipado pela autora (fls. 153/154), 
expeça-se, incontinente, em favor da autora, mandado de levantamento da totalidade dos valores consignados, na forma 
requerida às fls. 158, parte final. Regularizados, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: GIOVANNA NOGUEIRA JUNQUEIRA (OAB 
297222/SP), DANIELA CRISTINA RODRIGUES CAMPIOM ARANTES (OAB 191614/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 
160262/SP)

Processo 0012044-40.2013.8.26.0408 (040.82.0130.012044) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco 
Bv Financeira Sa Cred Finan - J. Primeiramente, oficie-se para a instituição financeira perquirindo do valor dos depósitos 
na totalidade, para cumprimento do acordado pelas partes (fls. 138/140). Após, conclusos. Int. - ADV: DANIELA CRISTINA 
RODRIGUES CAMPIOM ARANTES (OAB 191614/SP), GIOVANNA NOGUEIRA JUNQUEIRA (OAB 297222/SP), FRANCISCO 
BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)

Processo 0012109-40.2010.8.26.0408 (408.01.2010.012109) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
J.C.S.A. - Ao requerente para manifestação acerca do teor da certidão do oficial de justiça de fls. 174, parcialmente cumprido (a 
testemunha Gleice não foi localizada), com urgência, face à proximidade da audiência. - ADV: CARLOS FERNANDO TAVARES 
ANDRADE (OAB 262014/SP), JOSEANE MOBIGLIA (OAB 277481/SP)

Processo 0012137-76.2008.8.26.0408 (408.01.2008.012137) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Comércio Decereais Crivelli Ltda e outro - Vistos. Trata-se de embargos de declaração tempestivamente interpostos pelos 
Réus, sob fundamento do decisório prolatado conter contradições e omissões. Decido. O pedido inicial foi julgado parcialmente 
procedente. Os Réus sustentam, dentre outros, que a sentença prolatada é omissa porque, primeiro, deixou de considerar que 
o prazo prescricional iniciou-se com a ciência do fato, não se aplicando qualquer causa suspensiva ou interruptiva; segundo, 
quanto ao acolhimento ou rejeição do laudo do assistente técnico dos Réus; terceiro, presunção de quitação tácita do contrato 
anterior; quarto, que as despesas atribuídas aos Réus são de forma proporcional; e, quinto, pleito de condenação às penas 
de litigância de má-fé. Destarte, não obstante o recurso interposto, o decisório prolatado apreciou e dirimiu as questões 
suscitadas pelos Réus nos termos do que consta a fls. 252/260. Cumpria ao julgador dirimir o conflito, nos limites da lide, 
reconhecendo o direito de cada litigante segundo a justeza da pretensão aduzida e da resistência objetada. Foi, efetivamente, 
o que ocorreu, inexistindo o que acrescer, consignando-se que ao magistrado incumbe, precipuamente, solucionar o litígio e 
não ficar respondendo, pontualmente, a cada uma das alegações ou teses suscitadas pelas partes. Outrossim, ainda que de 
forma implícita, pela sentença, respondeu-se as aflições das partes. Não há, destarte, o que acrescer ou modificar no decisório 
prolatado. Ademais, de forma equivocada, o recurso interposto tem nítido caráter infringente, motivo pelo qual tem incidência 
o disposto no parágrafo único do artigo 538 do Código de Processo Civil. Imperioso registrar que os embargos de declaração 
não se prestam a ensejar a rediscussão da matéria decidida nos autos, com efeito infringente, “in verbis”: “Os embargos de 
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, 
em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não 
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o 
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório.” (RTJ 158/264, 
158/689, 158/993). E, RJTJESP-LEX 126/373, 127/232, RTJ 159/638, 154/223, 155/964, RSTJ 30/412 Se a parte discordar do 
decisório proferido deve valer-se do recurso adequado para, junto a instância competente, obter sua reforma, e não manejar, 
inadequadamente, o recurso de embargos de declaração. Não sendo, pois, hipótese de aclarar o decreto proferido, rejeito 
os embargos de declaração interpostos por COMÉRCIO DE CEREAIS CRIVELLI LTDA e ADAMO CRIVELLI e mantenho, na 
totalidade, como posta, a decisão de fls. 252/260 impondo, para os Réus, a pena do pagamento de multa de um por cento (1%) 
sobre o valor da causa. Excedi no prazo em razão do acúmulo de serviço a que não dei causa. Intimem-se. - ADV: LAURO 
SHIBUYA (OAB 68167/SP), PAULO MAZZANTE DE PAULA (OAB 85639/SP), CARLOS ANTONIO STRAMANDINOLI MAZANTE 
(OAB 153813/SP)

Processo 0012261-20.2012.8.26.0408 (408.01.2012.012261) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Santos e 
Rolli Presentes Ltda Me - Jefferson Fernandes dos Santos - Banco Hsbc Bank Brasil Sa - Ante a inércia da autora em promover 
o depósito da verba honorária pericial contábil, declaro preclusa a prova que requereu. Inexistindo interesse das partes em 
produzir outras provas provas, declaro encerrada a instrução e faculto-lhes a apresentação de alegações finais, na forma de 
memoriais, no prazo sucessivo de quinze dias. Primeiramente os autores; após, o réu. Finalmente, voltem os autos conclusos 
para sentença. Intimem-se. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP), FERNANDO KAZUO SUZUKI (OAB 158209/SP)

Processo 0012310-27.2013.8.26.0408 (040.82.0130.012310) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
E.R.A. - Manifeste-se a requerente no que achar de direito (o requerido não contestou a presente ação). - ADV: CLAUDIO 
MARCIO DA CRUZ (OAB 302839/SP)

Processo 0012388-89.2011.8.26.0408 (408.01.2011.012388) - Procedimento Ordinário - Bancários - Eduardo Esmerindo de 
Barros - Banco do Brasil Sa - Sobre a manifestação do perito contábil de fls. 192/195, digam as partes, no prazo sucessivo de 
dez dias. No silêncio, será presumida concordância com o encerramento da instrução. Intimem-se. - ADV: DIEGO SCANDOLO 
DE MELLO (OAB 262038/SP), ALEXANDRE ARAUJO DAUAGE (OAB 258020/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE 
BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0012438-47.2013.8.26.0408 (040.82.0130.012438) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Coop 
Crédito de Livre Admissão do Norte do Paraná e Sul de S P Sicredi Norte Sul Prsp - Ao exequente para manifestação acerca do 
teor da certidão negativa do oficial de justiça de fls. 65, no prazo legal. - ADV: RAMON GÂNDARA (OAB 52904/PR)

Processo 0012438-47.2013.8.26.0408 (040.82.0130.012438) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Coop 
Crédito de Livre Admissão do Norte do Paraná e Sul de S P Sicredi Norte Sul Prsp - Ao exequente para manifestação acerca do 
teor da certidão negativa do oficial de justiça de fls. 72, no prazo legal. - ADV: RAMON GÂNDARA (OAB 52904/PR)

Processo 0012438-47.2013.8.26.0408 (040.82.0130.012438) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Coop 
Crédito de Livre Admissão do Norte do Paraná e Sul de S P Sicredi Norte Sul Prsp - Vistos. Fls. 75/76: defiro. Após o recolhimento 
da despesa pertinente (R$ 36,36), preparem-se os autos para a pesquisa de endereço requerida junto aos sistemas BACENJUD 
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e SIEL, bem como expeçam-se os ofícios requeridos. Com os informes, intime-se a exequente para manifestação em dez dias. 
Intimem-se. - ADV: RAMON GÂNDARA (OAB 52904/PR)

Processo 0012545-04.2007.8.26.0408 (408.01.2007.012545) - Inventário - Inventário e Partilha - Sandra Conceição 
Gimenez - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Mauro João de Andrade e outro - Petição de fls. 111/12: razão assiste aos 
requerentes. Cumpra a serventia de forma diligente, a determinação de fls. retro em seus exatos termos. Após, se nada mais 
for requerido em trinta dias, retornem os autos ao arquivo. Intimem-se. (ret. alvará) - ADV: MAURO FIGUEIRA (OAB 55563/
SP), RENATO BERNARDI (OAB 138316/SP), SYLVIA REGINA BENEVENI DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 214644/SP), MARIA 
CRISTINA BENEVENI DE OLIVEIRA (OAB 179173/SP)

Processo 0012560-36.2008.8.26.0408 (408.01.2008.012560) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução 
- M.I.C.M. - A.D.M. - Vistos. Anote-se os termos do V. Acórdão. Expeça-se o competente mandado de averbação (fls. 49/50) 
e arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: FERNANDO MOMESSO MILANEZ (OAB 274060/SP), HELIO PACCOLA JUNIOR 
(OAB 67279/SP)

Processo 0012745-98.2013.8.26.0408 (040.82.0130.012745) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Catarina Ribeiro 
da Silva - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - À autora para, no prazo de 10 (dez) dias, providenciar a retirada do 
competente Formal de Partilha expedido nos presentes autos, em atendimento a r. Sentença de fls. 68. - ADV: LUIS ANTONIO 
DA SILVA GALVANI (OAB 212787/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP)

Processo 0012834-92.2011.8.26.0408 (408.01.2011.012834) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Empresa 
Brasileira de Telecomunicações Sa Embratel - Ao exequente para manifestação acerca do teor da certidão negativa do mandado 
de citação de fls. 142/145, no prazo legal. - ADV: FERNANDA CRISTINA RODRIGUES NOGUEIRA PENTEADO (OAB 112992/
SP), PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 173477/SP)

Processo 0012974-63.2010.8.26.0408 (408.01.2010.012974) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Antonio Adauto Ereno e 
outro - Alterado, a esta altura, o objeto da presente ação quanto à sua descrição georreferenciada, requisito legal do pedido 
de usucapião rural, não se aproveitam os atos já praticados. Considerando, ainda, que não houve contestação dos que foram 
citados, acolho o pedido de fls. 181/202 como emenda à prefacial, com os esclarecimentos de fls. 224/225, restando anuladas 
as citações ultimadas. Anote-se. Cite-se, nos moldes consignados às fls. 156; Intimem-se. - ADV: JOSÉ ANTONIO BEFFA (OAB 
159464/SP), SILVIA MARIA ANDRADE (OAB 125896/SP)

Processo 0013130-90.2006.8.26.0408 (408.01.2006.013130) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Maria Batista da Silva 
- Prefeitura Municipal de Ourinhos - Vistos. Fls. 299: defiro. Citem-se os confrontantes não localizados elencados às 293 por 
edital, nos moldes consignados às fls. 253. Obsevo que a requerida Maria Christoni encontra-se devidamente citada às fls. 
265. Derradeiramente, diga à requerente acerca da manifestação do Município de Ourinhos às fls. 268/272. Intimem-se. - ADV: 
GUSTAVO HENRIQUE PASCHOAL (OAB 220644/SP), RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP)

Processo 0013401-55.2013.8.26.0408 (040.82.0130.013401) - Procedimento Ordinário - Anulação e Correção de Provas / 
Questões - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Declaro encerrada a instrução e faculto ao autor a apresentação 
de alegações finais, na forma de memoriais, no prazo de quinze dias. O réu já apresentou suas alegações às fls. 149. Após, 
voltem os autos conclusos para sentença com carga em livro próprio. Intimem-se. - ADV: RENATO BERNARDI (OAB 138316/
SP), VANESSA LOPES DE SOUZA (OAB 319403/SP)

Processo 0013447-44.2013.8.26.0408 (040.82.0130.013447) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Omni Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Fls. 81: acolho o pedido de emenda. Anote-se e altere-se a classificação 
da ação e o objeto. Em consequência, fica expressamente revogada a medida liminar deferida às fls. 62. Após o depósito da 
diligência necessária, cite-se o executado para, no prazo de três dias, contados da intimação, efetuar o pagamento da dívida, 
sob pena de penhora de bens e imediata avaliação (artigo 652 do CPC), ou para, querendo, opor embargos no prazo de quinze 
dias, contados da juntada aos autos do mandado citatório, independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 736 
e 738). Na oportunidade, cientifique-se que, na ausência de pagamento, deverá, em cinco dias, indicar ao Juízo quais são e 
onde se encontram os bens sujeitos à penhora, apresentando a estimativa pecuniária e prova de propriedade, sob pena de 
imposição de multa de até 20% do valor atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou 
material, considerado o descumprimento da determinação ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 600, inciso IV e 601, CPC). 
Estimo os honorários advocatícios em 10% sobre o débito, cientificando-se, ainda, que, no caso de integral pagamento no prazo 
legal, fica a verba reduzida pela metade. Intimem-se. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)

Processo 0013454-41.2010.8.26.0408 (408.01.2010.013454) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa C F I - Fls. 145: primeiramente, à intitulada cessionária para carrear aos autos o anexo I do 
instrumento de cessão do crédito ou a respectiva certidão, bem como recolher as taxas devidas à C.A.no prazo de dez 
dias. Anote-se sua representação processual. Por ora, suspendo a determinação de fls. 142. Intimem-se. - ADV: LEANDRO 
BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE 
FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0013494-62.2006.8.26.0408 (408.01.2006.013494) - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Representante do 
Ministério Público do Estado de São Paulo - Acerca do pleito de fls. 1489/1505, digam os interessados em relação ao alvitrado 
pelo Ministério Público (fls. 1507/1509). Se concordes, o pedido formulado será eventualmente deferido às expensas dos Réus, 
sem prejuízo do regular prosseguimento do feito principal. Intimem-se. - ADV: LUIZ FERNANDO CORSATTO SACOMANI (OAB 
223119/SP), ELAINE ALVES PEREIRA CARDOSO (OAB 271718/SP), RICARDO MONTEIRO (OAB 157714/SP), NEWTON 
COLENCI (OAB 18576/SP), GUSTAVO HENRIQUE PASCHOAL (OAB 220644/SP), THIAGO RODRIGUES LARA (OAB 186656/
SP), MARCO ANTONIO COLENCI (OAB 150163/SP), ANTONIO SOARES BATISTA NETO (OAB 139024/SP)

Processo 0013499-84.2006.8.26.0408 (408.01.2006.013499) - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Improbidade 
Administrativa - M.P.E.S.P. - Oportunamente, apreciado o pedido na cautelar em apenso, retornem-me ambos os feitos conclusos. 
Intimem-se. - ADV: ELAINE ALVES PEREIRA CARDOSO (OAB 271718/SP), EDILSON FRANCISCO GOMES (OAB 308550/
SP), LUIZ FERNANDO CORSATTO SACOMANI (OAB 223119/SP), ANTONIO SOARES BATISTA NETO (OAB 139024/SP), 
GUSTAVO HENRIQUE PASCHOAL (OAB 220644/SP), MARCO ANTONIO COLENCI (OAB 150163/SP), THIAGO RODRIGUES 
LARA (OAB 186656/SP), EMMANUEL GUSTAVO HADDAD (OAB 195156/SP)

Processo 0013630-15.2013.8.26.0408 (040.82.0130.013630) - Procedimento Sumário - Usucapião Ordinária - Valeria Alves 
Evangelista - Autos com vista à requerente para manifestação acerca das certidões do oficial de justiça de fls. 76 e 82. - ADV: 
DIEGO SCANDOLO DE MELLO (OAB 262038/SP)

Processo 0013731-52.2013.8.26.0408 (040.82.0130.013731) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução 
- N.F.T. - Ante os termos da declaração de fls. 100, defiro à ré os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Fls. 97/98: 
valendo-se dos sistemas informatizados, requisite-se os informes referidos nos itens 1 - “a”/”c”. Quanto ao item “d”, indique a 
autora, primeiramente, a denominação social e o CNPJ da empresa. Após, oficie-se à JUCESP para remessa da ficha cadastral 
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completa. Com a juntada de todos documentos, intimem-se para manifestação. Cumpre, a esta altura, observar que restou 
controversa somente a questão dos alimentos. Intimem-se. - ADV: ELAINE SALETE BASTIANI (OAB 185128/SP), ANGELA 
ROSSINI (OAB 138787/SP)

Processo 0013824-49.2012.8.26.0408 (408.01.2012.013824) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
R.H.B.S. - Acolho e homologo o pedido de desistência da presente execução de alimentos (fls. 39) e julgo extinto o processo, 
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do CPC. Sem custas devidas ou condenação em verba honorária 
advocatícia. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.. - ADV: VINICIUS MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ (OAB 203132/SP)

Processo 0013852-17.2012.8.26.0408 (408.01.2012.013852) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Luiz 
Osorio - Fls. 65: defiro. Permaneçam os autos em cartório por trinta dias, à disposição do requerente. Após esse prazo, se nada 
for requerido, retornem ao arquivo. Intimem-se. - ADV: JOSE EDUARDO MIRANDOLA (OAB 247198/SP)

Processo 0013922-10.2007.8.26.0408 (apensado ao processo 0006284-09.1996.8.26) (408.01.1996.006284/1) - 
Cumprimento de sentença - A.A.P. - P.A.P. - Vistos. Fls. 549/563. Diga a Exequente. Fls. 542. Trata-se de providência que 
independe de determinação judicial, como, aliás, já expendido a fls. 540. Providencie a Exequente o recolhimento dos valores 
declinados a fls. 504, devidamente atualizados, para regular apreciação do pedido de fls. 484/485. Excedi no prazo em razão 
do acúmulo de serviço a que não dei causa. Intimem-se. - ADV: REGIS DANIEL LUSCENTI (OAB 272190/SP), LUIZ CLÁUDIO 
FERREIRA DOS SANTOS (OAB 184420/SP), MARCYLENE BONASORTE FERRITE (OAB 167826/SP)

Processo 0014026-26.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014026) - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela 
- W.P.F. - Trata-se de pedido de substituição de curador (fls. 02/05, 15/16 e 35) formulado por S F S. Informa a requerente que 
L F F, curadora anteriormente nomeada ao interditado W P F, veio a falecer (fls. 08), sendo necessária a sua substituição para 
promoção dos interesses da incapaz, seu tio. O pedido foi instruído com os documentos necessários. Realizado estudo social, 
foi favorável à pretensão aduzida (fls. 74/76), assim como o representante do Ministério Público (fls. 84). Ao incapaz foi nomeado 
curado especial para acompanhamento do feito. É o breve relatório. Decido. Diante das provas trazidas aos autos e manifestação 
favorável da representante do Ministério Público, DEFIRO o pedido nomeando , em substituição, a requerente curador do 
interditado, sob compromisso, ficando mantidas as mesmas condições impostas na sentença de interdição. Comunique-se ao 
Registro Civil competente e expeça-se o edital pertinente. Sem custas devidas porque a requerente é beneficiária da gratuidade 
judiciária. Arbitro os honorários do curador especial (convênio DPE/OAB) no patamar máximo previsto na tabela vigente. 
Expeça-se certidão. Oportunamente, retornem os autos ao arquivo. P.R.I. - ADV: KAREN MELINA MADEIRA (OAB 279320/SP), 
MARCOS ANTONIO FRABETTI (OAB 233010/SP)

Processo 0014449-49.2013.8.26.0408 (040.82.0130.014449) - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.M.P.V. - Ao patrono 
do requerente para manifestação acerca do teor da certidão negativa de intimação de seu patrocinado e acerca do ofício 
oriundo da GSP, informando que o mesmo não faz parte do quadro de funcionários (fls76). Informe, seu atual endereço para 
devida regularização dos autos e ainda se comparecerá em audiência, independentemente de intimação (Aud. 12/05/2015 As. 
14h10min.) - ADV: LETICIA BARÃO RIBEIRO MOREIRA (OAB 328762/SP), MURILO DE ALMEIDA BASTOS (OAB 202857/SP)

Processo 0014544-55.2008.8.26.0408 (apensado ao processo 0005932-02.2006.8.26) (processo principal 0005932-
02.2006.8.26) (408.01.2006.005932/1) - Cumprimento de sentença - Adriana Nascimento Rodrigues e outros - Teresa Francisco 
Monteiro da Silva Me - À exequente para manifestação, no prazo legal, acerca do retorno do AR negativo, da carta de intimação 
da executada de fls. 428, com a seguinte informação dos correios: ausente/falecido; e, ainda, acerca do teor da certidão do oficial 
de justiça de fls. 432, da carta precatória da comarca de Presidente Prudente/SP ( no endereço indicado, deixou de penhorar e 
avaliar o veículo, segundo a atual moradora, Sra. Rose, que no endereço reside há 05 anos e desconhece a executada. - ADV: 
ROSIMEIRE TOALHARES (OAB 168963/SP), ALESSANDRA SEVERIANO (OAB 167699/SP), LUIS EDUARDO PANTOLFI DE 
SOUZA (OAB 205379/SP), ANDRE LUIZ DE SOUZA CADEDO (OAB 227578/SP), JOSE ALBERTO DE MARCHI (OAB 33876/
SP)

Processo 0014588-35.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014588) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Nágela Andréia 
Cheliga de Oliveira - Fazenda Público do Estado de São Paulo - Aguarde-se manifestação da Fazenda Estadual informando a 
conclusão das ITCMDs e a confirmação dos recolhimentos do imposto. Intimem-se. - ADV: ALEXANDRE FERNANDES PALMAS 
(OAB 192712/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP)

Processo 0014784-68.2013.8.26.0408 (040.82.0130.014784) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica 
- Companhia Luz e Força Santa Cruz - Providencie a requerida, duas taxas devidas à Carteira de Advogados, com relação aos 
substabelecimentos encartados às fls. 115 e 131/132, no prazo de dez dias, sob pena de comunicação ao órgão arrecadador. - 
ADV: MARCOS FERNANDO ESPOSTO (OAB 272158/SP), AMANDA KARLA PEDROSO RONDINA PERES (OAB 302356/SP)

Processo 0014814-06.2013.8.26.0408 (040.82.0130.014814) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução 
- M.L.G. - Fls. 31/32 e 36/38: acolho a emenda à prefacial. Anote-se e altere-se a classe da ação. Designo audiência de 
conciliação para o dia 25 de fevereiro de 2015, às 10h:00min, a realizar-se no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania de Ourinhos, instalado nas salas 101/103 deste Fórum. Nessa ocasião, se infrutífera, será apreciado o 
pedido de fixação de alimentos provisórios. Cite-se o réu e intimem-se as partes para comparecimento pessoal, consignando-
se do mandado que a defesa deverá ser apresentada através de advogado, no prazo de quinze dias, contados da audiência se 
infrutífera, e que a falta de contestação implica em reconhecer como verdadeiras as alegações da parte contrária. Intimem-se. 
- ADV: SHIRLEI SAKAI (OAB 98347/SP)

Processo 0015126-50.2011.8.26.0408 (408.01.2011.015126) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS PCG-
BRASIL MULTICARTEIRA - Aguarde-se por mais dez dias, como requerido pela autora. Intimem-se. - ADV: CRISTINA ELIANE 
FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE 
CASTRO (OAB 283065/SP), JORGE JOSÉ JUSTI WASZAK (OAB 16878/PR)

Processo 0015901-65.2011.8.26.0408 (408.01.2011.015901) - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário - 
Amauricio Gomes de Sousa - Hsbc Finance (brasil) Sa - Vistos. Recebo o recurso de apelação interposto pelo autor (fls. 
124/124), atribuindo-lhe efeitos devolutivo e suspensivo. Ao réu para contrarrazões, no prazo legal. Após, subam os autos 
ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, Seção de Direito Privado, observando-se as cautelas de estilo. Intimem-se. - ADV: 
MARCIO MARCUSSO DA SILVA (OAB 308912/SP), FABIO ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP), FABIO STEFANO MOTTA 
ANTUNES (OAB 167809/SP), MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP)

Processo 0016319-66.2012.8.26.0408 (408.01.2012.016319) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
D.G.F.S. - Considerando que não foi efetuada citação, nos termos do artigo 158, parágrafo único, do CPC, acolho o pedido de 
fls. 73 como desistência, que ora homologo, e, em conseqüência, julgo extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos 
termos do artigo 267, inciso VIII, do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios devidos. Oportunamente, arquivem-se os 
autos. P.R.I. - ADV: KRIKOR TOROSSIAN NETO (OAB 148455/SP)
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Processo 0016526-65.2012.8.26.0408 (408.01.2012.016526) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco 
Santander Brasil Sa - Providencie a serventia cópia de segurança dos objetos de mídia digital apresentados pelo réu (fls. 183, 
186 e 189), facultada à autora consulta. Para o deslinde da perícia, atenda a autora, de forma diligente, as imprescindíveis 
solicitações do perito de fls. 171/172, itens 1, 2, 4,e 5. Prazo: dez dias. Cumprida a providência, estará delimitado o objeto da 
ação e, assim, intime-se o perito para dizer se aceita reduzir a verba honorária estimada, diante as assertivas da autora (fls. 
178/179). Intimem-se. - ADV: FERNANDO KAZUO SUZUKI (OAB 158209/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/
SP), GIOVANNA NOGUEIRA JUNQUEIRA (OAB 297222/SP)

Processo 0016715-77.2011.8.26.0408 (408.01.2011.016715) - Procedimento Ordinário - Posse - Jose Menezes Alves - 
Certidão de fls. 176: (Certifico e dou fé que, até a presente data, não houve comprovação de distribuição da carta precatória, 
expedida às fls. 155, para Comarca de Indaiatuba/SP, retirada em 07.11.2014), manifeste-se, o Autor, no prazo legal. - ADV: 
ELAINE SALETE BASTIANI (OAB 185128/SP)

Processo 0016794-22.2012.8.26.0408 (408.01.2012.016794) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - 
J.C.M. e outro - Deverá a requerida, no prazo legal, comparecer em cartório para proceder a assinatura no Auto de Adjudicação 
expedido nos presentes autos, em atendimento a r. Sentença de fls. 95, quinto parágrafo. - ADV: WILLIAM CACERES (OAB 
283469/SP), ALEXANDRE FERNANDES PALMAS (OAB 192712/SP)

Processo 0017922-77.2012.8.26.0408/01 (apensado ao processo 0017922-77.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Souza Madeiras e Materiais de Construção Eireli - Certidão de fls. 57: (Certifico e dou 
fé que, até a presente data, não houve comprovação de pagamento da quantia fixada em sentença), manifeste-se, a Autora, no 
prazo legal. - ADV: MARCO ANTONIO MANTOVANI (OAB 197851/SP)

Processo 0018037-98.2012.8.26.0408 (408.01.2012.018037) - Procedimento Ordinário - Seguro - Mauro Tarloto - Itaú 
Previdência e Seguros Sa - Fls. Fls. 1098: acolho. Aguarde-se os laudos periciais. Intimem-se. - ADV: LUIS ANTONIO DA SILVA 
GALVANI (OAB 212787/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 
31464/SP)

Processo 0018037-98.2012.8.26.0408 (408.01.2012.018037) - Procedimento Ordinário - Seguro - Mauro Tarloto - Itaú 
Previdência e Seguros Sa - Fls.111/120: Manifestem-se as partes. - ADV: LUIS ANTONIO DA SILVA GALVANI (OAB 212787/SP), 
VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP)

Processo 0018386-04.2012.8.26.0408 (040.82.0120.018386) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Ivone 
Calegari Moralez e outros - Fls. 53: excepcionalmente, aguarde-se a apresentação da emenda à prefacial por mais sessenta 
dias, como requerido. Se inertes os autores nesse prazo, voltem os autos conclusos para extinção, independentemente de nova 
intimação. Intimem-se. - ADV: MARLI MARIA PALMA (OAB 266438/SP)

Processo 0018508-51.2011.8.26.0408 (408.01.2011.018508) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Banco Bradesco Sa - Vistos. Fls. 117: defiro. Aguarde-se por trinta dias manifestação do exequente indicando bens para 
penhora ou informando o exercício da prerrogativa prevista no artigo 791, inciso III, do CPC, previsão legal esta que, no silêncio, 
será presumida, dando ensejo à suspensão da execução e arquivamento dos autos. Afigurada esta hipótese, após devidamente 
certificado nos autos, aguarde-se, no arquivo, eventual provocação. Intimem-se. - ADV: FERNANDO CARVALHO BARBOZA 
(OAB 251028/SP), NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 0018688-33.2012.8.26.0408 (apensado ao processo 0002758-48.2007.8.26) (processo principal 0002758-
48.2007.8.26) (408.01.2007.002758/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Júlio Donizete 
Moretão - Cerealista Alfange Ltda e outros - Petição de fls. 60: dada a alteração da configuração do sistema RENAJUD para 
atendimento de ordens judiciais restritivas, não é mais possível a pesquisa genérica de veículos ou endereços. Assim, requisitem-
se, somente, informes da ARISP. Intimem-se. - ADV: ALEXANDRE FRANÇA COELHO (OAB 185848/SP), MARTA REGINA LUIZ 
DOMINGUES (OAB 138583/SP), JOSE BRUN JUNIOR (OAB 128366/SP), CARLOS DANIEL PIOL TAQUES (OAB 208071/SP), 
PEDRO VINHA (OAB 117976/SP), JOÃO JOSÉ CAVALHEIRO BUENO JUNIOR (OAB 235318/SP)

Processo 0018716-35.2011.8.26.0408 (408.01.2011.018716) - Execução de Alimentos - Alimentos - C.E.R.S. - Ante os 
termos do acordo homologado nos autos nº 18715.50.2011.8.26.0408 (fls. 46/47), que abrangeu o objeto destes autos, JULGO 
EXTINTA a presente execução de alimentos, com fulcro no artigo 794, inciso II, do CPC. Arbitro os honorários do Convênio DGE/
OAB no patamar máximo da tabela vigente. Expeça-se certidão. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.. - ADV: DANTE 
RAFAEL BACCILI (OAB 217145/SP)

Processo 0018815-05.2011.8.26.0408 (408.01.2011.018815) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Aparecido 
Bruno da Silva - Banco Itaucard Sa - Recebo os recursos de apelação interpostos pelo autor (fls. 67/70) e pelo réu (fls. 73/81), 
atribuindo-lhes efeitos devolutivo e suspensivo. Primeiramente, à autora para responder o recurso do réu, no prazo legal. Após, 
sucessivamente, ao réu para contra arrazoar. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, Seção de Direito 
Privado, observando-se as cautelas de estilo. Intimem-se. - ADV: FABIO STEFANO MOTTA ANTUNES (OAB 167809/SP), SINÉA 
RONCETTI PIMENTA (OAB 279410/SP), MARCIO MARCUSSO DA SILVA (OAB 308912/SP), KLEBER CACCIOLARI MENEZES 
(OAB 109060/SP), JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)

Processo 0018824-64.2011.8.26.0408 (408.01.2011.018824) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Daniele dos 
Santos - Banco Itaucard Sa - Vistos. Recebo os recursos de apelação interpostos pela autora (fls. 111/114) e pelo réu (fls. 
117/125), atribuindo-lhes efeitos devolutivo e suspensivo. Primeiramente, à autora para responder o recurso do réu, no prazo 
legal. Após, sucessivamente, ao réu para contra arrazoar. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, 
Seção de Direito Privado, observando-se as cautelas de estilo. Intimem-se. - ADV: FABIO STEFANO MOTTA ANTUNES (OAB 
167809/SP), SINÉA RONCETTI PIMENTA (OAB 279410/SP), MARCIO MARCUSSO DA SILVA (OAB 308912/SP), JOAO FLAVIO 
RIBEIRO (OAB 66919/SP), KLEBER CACCIOLARI MENEZES (OAB 109060/SP)

Processo 0018896-17.2012.8.26.0408 (apensado ao processo 0003139-51.2010.8.26) (processo principal 0003139-
51.2010.8.26) (408.01.2010.003139/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Sérgio Lins Costa 
- Vistos. Ante a inércia do credor (fls. 62), aguarde-se, no arquivo, eventual provocação (artigo 791, III, do CPC). Intimem-se. 
- ADV: MARIO TEIXEIRA (OAB 108474/SP)

Processo 0019838-83.2011.8.26.0408 (408.01.2011.019838) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa C F I - Vistos. Fls. 95: indefiro o pedido face a sentença extintiva (fls. 91), bem como porque 
sequer restou comprovada, de forma adequada, a cessão noticiada ante a ausência dos anexos referidos às fls. 98. Não 
obstante, observo ao intitulado cessionário que, sanadas as irregularidades retro mencionadas, poderá propor, se o caso, ação 
em nome próprio. No mais, certifique a serventia o trânsito em julgado da sentença e arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: 
CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), MARCELO AUGUSTO DE SOUZA (OAB 196847/SP), FRANCISCO 
CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), 
BARBARA RAQUEL AURELIO PORTO (OAB 259040/SP)
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Processo 0020184-97.2012.8.26.0408 (040.82.0120.020184) - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - Silvana 
Silverio Viana - Manifeste-se, o atual patrono da requerente, no prazo de dez dias, em cumprimento ao r. Despacho de fls. 29, 
terceiro parágrafo. - ADV: BRUNO LEONARDO BATISTA ROSSIGNOLLI (OAB 301573/SP)

Processo 0020186-67.2012.8.26.0408 (040.82.0120.020186) - Procedimento Sumário - Obrigações - Banco Santander Sa 
- Fls. 120: vez que ausente irresignação do devedor, declaro a expropriação do valor penhorado (fls. 105), em favor do autor. 
Expeça-se mandado de levantamento. Apure a serventia o valor da taxa judiciária final e intime-se o réu para pagamento, no 
prazo de trinta dias, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado. Regularizados, retornem para extinção. Intimem-se. - ADV: 
KLAUSI ZÜLOW (OAB 309665/SP), ADRIANA NJAIME VIVAN (OAB 297992/SP), FLÁVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES 
COSTA (OAB 120394/SP)

Processo 0020186-67.2012.8.26.0408 (040.82.0120.020186) - Procedimento Sumário - Obrigações - Banco Santander Sa 
- Certidão de fls. 122: expeça-se, em favor do autor, mandado de levantamento do valor de R$-40.780,11, que se encontra 
depositado em conta judicial (fls. 95). Quanto à ordem de transferência do valor de R$-4.349,13 (fls. 105), emitida pelo sistema 
BACENJUD e ainda não cumprida, por oficial de justiça, intime-se o réu, na pessoa de representante legal, para, em 48 horas, 
ultimar a transferência para conta judicial, comprovando-se nos autos, sob pena de desobediência. Sem prejuízo, cumpra a 
serventia a determinação de fls. 121, segundo parágrafo. Intimem-se. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), 
KLAUSI ZÜLOW (OAB 309665/SP), ADRIANA NJAIME VIVAN (OAB 297992/SP), FLÁVIO NEVES COSTA

Processo 0020186-67.2012.8.26.0408 (040.82.0120.020186) - Procedimento Sumário - Obrigações - Banco Santander Sa - 
Ao réu para, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciar o recolhimento da taxa judiciária final, calculada conforme planilha de fls., 
montante em R$.451,29, em atendimento ao r. Despacho de fls. 121, segundo parágrafo. - ADV: KLAUSI ZÜLOW (OAB 309665/
SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA, ADRIANA NJAIME VIVAN (OAB 297992/SP)

Processo 0020471-94.2011.8.26.0408 (apensado ao processo 0000862-72.2004.8.26) (processo principal 0000862-
72.2004.8.26) (408.01.2004.000862/1) - Incidente de Falsidade - Paulo Otavio da Silva Batista e outro - Cafe Jaguari Ltda - Fls. 
40 Defiro. Intime-se a Ré, pessoalmente, para apresentação dos documentos requeridos (fls. 03 - último parágrafo), consignando 
o juízo o prazo de quinze dias para atendimento, sob as penas da lei. Excedi no prazo em razão do acúmulo de serviço a que 
não dei causa. Intimem-se. - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), JOAO CARLOS LIBANO (OAB 
98146/SP), GILBERTO BERNARDINI (OAB 58419/SP)

Processo 0038538-17.2012.8.26.0071/01 (apensado ao processo 0038538-17.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Marcos Rodrigues Refrigeração - Certidão de fls. 50: (Certifico e dou fé que, até a 
presente data, não houve comprovação de pagamento da quantia fixada em sentença), manifeste-se, o Autor, no prazo legal. 
- ADV: MARCELO RODRIGUES MADUREIRA (OAB 119938/SP)

Processo 3001422-45.2013.8.26.0408 (apensado ao processo 0011288-65.2012.8.26) (processo principal 0011288-
65.2012.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Banco do Brasil Sa - Fls. 62/90: Ao impugnante, nos termos do 
artigo 398 do CPC. Após, voltem os autos conclusos para decisão. Intimem-se. - ADV: PAULO HENRIQUE GARDEMANN (OAB 
311554/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO NACOUL BADOUI SAHYOUN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WILLIAM ROBS DAMASCENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0022/2015
Processo 0000248-18.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Espólio de Nilo Ferrari - Bradesco Saúde 

S.A. - Fls. 124/126: acolho. Anote-se a substituição processual do autor por seu espólio, na forma apontada de representação. 
Fls. 123: defiro, concedendo ao réu prazo suplementar de dez dias para manifestação. Intimem-se. - ADV: TÁLITA CAMARGO 
BARBOSA (OAB 301749/SP), VIVIANE TOZZI MORO (OAB 345340/SP)

Processo 1000028-66.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - MILTON PEDRAÇA - Vistos. 
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais com 
pedido de tutela antecipada. Assevera o Autor, em síntese, que firmou dois contratos de empréstimo, nos valores de R$ 7.700,00 
e R$ 1.616,36, junto ao Réu, cujas parcelas são descontadas junto a benefício previdenciário, a partir de setembro e outubro 
de 2009. Entretanto, assevera que o Réu, desprovido de autorização do Autor, cancelou os contratos inicialmente firmados e 
formalizou dois outros, nos valores de R$ 8.220,37 e de R$ 1.722,29, cujas respectivas parcelas vem sendo descontadas do 
benefício previdenciário. Destarte, pretende o Autor, liminarmente, a suspensão dos descontos indevidos junto ao benefício 
previdenciário. Decido. Defiro ao Autor os benefícios da gratuidade judiciária. Observo no particular que, embora tenha sido 
requerida a antecipação da tutela, trata-se, na verdade, de providência de natureza cautelar (artigo 273, § 7º, do Código de 
Processo Civil). O “periculum in mora” reside na mantença dos indevidos descontos efetuados junto ao benefício previdenciário 
do Autor. O “fumus boni iuris”, por sua vez, vem demonstrado pelo ajuizamento da presente ação que tem o cunho de discutir 
a justeza das novas operações, supostamente havidas sem autorização do mutuário. Defiro, pois, a liminar para o fim de 
determinar que o Réu, imediatamente, abstenha-se de debitar os valores referentes aos contratos sob números 224560796 e 
221160246, junto ao benefício previdenciário do Autor. Oficie-se nesse sentido. Outrossim, considerando a existência de outros 
dois empréstimos, da espécie consignada, indevidamente substituídos pelo Réu, cuja origem, inclusive, é reconhecida pelo 
Autor, fica determinado, doravante, o depósito em conta judicial dos valores a eles correspondentes, sob pena de revogação 
da liminar. Cumprida a liminar, observando-se o rito ordinário, cite-se o Réu para, querendo, no prazo de quinze dias, contestar 
o pedido inicial. Intimem-se. - ADV: BENEDITO APARECIDO LOPES COUTO (OAB 273989/SP), VINÍCIUS DE SOUZA (OAB 
59784/PR)

Processo 1000053-79.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Luciana Gomes Azoia - Ante os 
termos da declaração de fls. 09, defiro à autora os benefícios da gratuidade judiciária. Cite-se o réu para, querendo, contestar 
o pedido inicial, no prazo de quinze dias. O pleito liminar, a esta altura, restou prejudicado vez que o protesto foi lavrado em 
02/01/2015 e a ação somente foi distribuída em 09/01/2015. Intimem-se. - ADV: SYLVIA REGINA BENEVENI DE OLIVEIRA 
SANTOS (OAB 214644/SP), MARIA CRISTINA BENEVENI DE OLIVEIRA (OAB 179173/SP)

Processo 1000112-67.2015.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - GERDAU AÇOS LONGOS S/A - Vistos. 
Cite-se o Executado para, no prazo de três dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de 
bens e imediata avaliação (artigo 652 e §1º do CPC) ou, querendo, opor embargos no prazo de quinze dias, contados da juntada 
aos autos do mandado citatório, independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 736 e 738). Na oportunidade, 
cientifique-se o Executado que, transcorrido o prazo e não havendo pagamento, deverá, nos cinco dias subseqüentes, indicar ao 
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Juízo quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora, apresentando a estimativa pecuniária e prova de propriedade, 
sob pena de imposição de multa de até 20% do valor atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza 
processual ou material, considerado o descumprimento da determinação ato atentatório à dignidade da Justiça (artigo 600, 
inciso IV e 601, do CPC). Estimo os honorários advocatícios em 10% sobre o débito, cientificando-se o Executado que, no caso 
de integral pagamento no prazo legal, ficarão reduzidos pela metade. Intimem-se. - ADV: CARLOS AUGUSTO MARCONDES DE 
O. MONTEIRO (OAB 183536/SP), PABLO DOTTO (OAB 147434/SP)

Processo 1000133-43.2015.8.26.0408 - Procedimento Sumário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - ANTONIO 
CARLOS GOMES DOS SANTOS e outro - Processe-se pelo rito ordinário. Anote-se. Ante os termos das declarações de fls. 
07/07, in fine, defiro aos autores os benefícios da gratuidade judiciária. Cite-se o réu por carta postal para, querendo, contestar 
o pedido inicial, no prazo de quinze dias. Quanto ao pedido cautelar, não comporta acolhimento. Os documentos carreados 
com a prefacial não são suficientes a comprovar as assertivas dos autores, mormente se o débito constante da negativação 
(fls. 13) realmente se refere a um dos contratos renegociados e enumerados às fls. 14, com valores diversos. Ademais, trata-se 
de pedido de indenização, sem cunho declaratório da relação jurídica. Intimem-se. - ADV: MARIA APARECIDA DA SILVA (OAB 
264990/SP)

Processo 1000134-28.2015.8.26.0408 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - CONSÓRCIO 
NACIONAL PROESTE DIVELPA LTDA - Diante da petição de fls. 01/05 e presentes os requisitos legais, em face dos documentos 
juntados que demonstram a existência do contrato e a mora do devedor, DEFIRO liminarmente a medida requerida. Executada 
a liminar, cite-se o réu para, em cinco (05) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na 
inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, advertindo-o, ainda, que na falta de pagamento consolidar-se-ão 
a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, e para, querendo apresentar contestação, 
no prazo de quinze (15) dias, contados do cumprimento da medida, sob as penas da Lei (Decreto-Lei nº 911/69 com a redação 
da Lei nº 10.931/04, artigo 56). Expeça-se mandado de busca e apreensão e citação, depositando-se o bem como requerido. 
Para tanto, defiro os benefícios do parágrafo segundo do artigo 172 do CPC, e autorizo o reforço policial, se necessário, 
oficiando-se. Intimem-se. - ADV: ANTONIO CARLOS NELLI DUARTE (OAB 33336/SP)

Processo 1000192-31.2015.8.26.0408 - Embargos de Terceiro - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - Rafael 
Leite de Carvalho - Vistos. Providencie o Embargante, em cinco dias, a vinda para os autos de cópia reprográfica da petição 
inicial do feito originário (processo n° 733/2006), bem como das principais peças que dão conta da prática dos atos constritivos. 
Após, retornem-me. Intime-se. - ADV: PAULO MAZZANTE DE PAULA (OAB 85639/SP)

Processo 1000220-96.2015.8.26.0408 - Reintegração / Manutenção de Posse - Coisas - Antônio Carlos Correa - Vistos. 
De rigor a designação de audiência para justificação prévia dos fatos aduzidos na petição inicial. Para tanto designo o dia 09 
de março de 2015, às 15h:10min. Nos termos do artigo 928 do Código de Processo Civil, citem-se os réus para, querendo, 
comparecer à audiência na qual poderão intervir desde que o faça por intermédio de advogado. O prazo para contestação 
de quinze dias, contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir ou não a medida liminar, nos termos do artigo 
930, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Ante os termos da declaração de fls.07, defiro ao autor os benefícios da 
gratuidade judiciária. Anote-se. Intime-se. - ADV: PATRICIA CURY CALIA DE MELO (OAB 178815/SP)

Processo 1000226-06.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - MARIA 
APARECIDA COSTA CAPELOSI - Primeiramente, regularize a autora, em dez dias, a representação em juízo, apresentando 
instrumento de mandato/substabelecimento ao advogado que assinou digitalmente a prefacial. Após, cite-se a ré por carta postal 
para, querendo, contestar o pedido inicial, no prazo de quinze dias. Ante os termos da declaração de fls. 12, defiro à autora os 
benefícios da gratuidade judiciária. Intimem-se. - ADV: VINÍCIUS DE SOUZA (OAB 59784/PR), BENEDITO APARECIDO LOPES 
COUTO (OAB 273989/SP)

Processo 1000249-49.2015.8.26.0408 - Embargos de Terceiro - Posse - Diogo Conciani - Primeiramente, para regular 
apreciação do pleito de concessão da gratuidade judiciária, levando em conta a condição de produtor rural, providencie o 
Embargante a vinda para os autos das três últimas cópias da declaração de imposto de renda, no prazo de quinze dias, sob 
pena de indeferimento do benefício. Segundo, informe o Embargante a fase atual da ação de usucapião, se dela foi citado e, 
eventualmente, contestou-a, instruindo com cópias, no prazo de quinze dias. Intime-se. - ADV: LUCIANO CESAR BAZZOLI DA 
COSTA (OAB 336505/SP)

Processo 1000258-11.2015.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Itaú - Unibanco S/A - 
Cite-se os executados para, no prazo de três dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de 
bens e imediata avaliação (artigo 652 do CPC), ou para, querendo, opor embargos no prazo de quinze dias, contados da juntada 
aos autos do mandado citatório, independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 736 e 738). Na oportunidade, 
cientifique-se que, na ausência de pagamento, deverão, em cinco dias, indicar ao Juízo quais são e onde se encontram os 
bens sujeitos à penhora, apresentando a estimativa pecuniária e prova de propriedade, sob pena de imposição de multa de 
até 20% do valor atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, considerado o 
descumprimento da determinação ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 600, inciso IV e 601, CPC). Estimo os honorários 
advocatícios em 10% sobre o débito, cientificando-se, ainda, que, no caso de integral pagamento no prazo legal, fica a verba 
reduzida pela metade. Intimem-se. - ADV: MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP)

Processo 1000269-40.2015.8.26.0408 - Procedimento Sumário - Seguro - ANDRÉ RODRIGUES CABRAL - Processe-se pelo 
rito ordinário. Anote-se. Cite-se a ré por carta postal para, querendo, contestar o pedido inicial, no prazo de quinze dias. Ante os 
termos da declaração de fls. 10, defiro ao autor os benefícios da gratuidade judiciária. Intimem-se. - ADV: LUIS ANTONIO DA 
SILVA GALVANI (OAB 212787/SP)

Processo 1000270-25.2015.8.26.0408 - Procedimento Sumário - Seguro - Rodolfo Henrique Cândido - Vistos. Processe-
se pelo Rito Ordinário. Anote-se. Cite-se o Réu por via postal, consignando-se as advertências legais e que o prazo para 
contestação é de quinze (15) dias. Ante os termos da declaração de fls. 07, defiro ao autor os benefícios da gratuidade judiciária. 
Anote-se. Intimem-se. - ADV: LUIS ANTONIO DA SILVA GALVANI (OAB 212787/SP)

Processo 1000273-77.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Seguro - Rafael Barros Aquino - Processe-se pelo rito 
ordinário. Anote-se. Cite-se a ré por carta postal para, querendo, contestar o pedido inicial, no prazo de quinze dias. Ante os 
termos da declaração de fls. 07, defiro ao autor os benefícios da gratuidade judiciária. Intimem-se. - ADV: LUIS ANTONIO DA 
SILVA GALVANI (OAB 212787/SP)

Processo 1000284-09.2015.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - PAULO CÉSAR GASPAROTO - Após a 
complementação do valor da diligência em mais um ato, cite-se o executado para, no prazo de três dias, contados da citação, 
efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de bens e imediata avaliação (artigo 652 do CPC), ou para, querendo, 
opor embargos no prazo de quinze dias, contados da juntada aos autos do mandado citatório, independentemente de penhora, 
depósito ou caução (artigos 736 e 738). Na oportunidade, cientifique-se que, na ausência de pagamento, deverá, em cinco dias, 
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indicar ao Juízo quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora, apresentando a estimativa pecuniária e prova de 
propriedade, sob pena de imposição de multa de até 20% do valor atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de 
natureza processual ou material, considerado o descumprimento da determinação ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 
600, inciso IV e 601, CPC). Estimo os honorários advocatícios em 10% sobre o débito, cientificando-se, ainda, que, no caso de 
integral pagamento no prazo legal, fica a verba reduzida pela metade. Intimem-se. - ADV: CLAUDINEI CARRIEL FERNANDES 
(OAB 263833/SP)

Processo 1000301-45.2015.8.26.0408 - Protesto - Liminar - Belagrícola Comércio e Representações de Produtos Agrícolas 
Ltda. - A autora nomeou a ação como cautelar de sustação de protesto c.c. declaração da inexigibilidade do titulo. No entanto, 
não fez prova do encaminhamento da duplicata para protesto, demonstrando, somente, que há possibilidade de registro de 
negativação no SERASA, conforme notificação recebida (fls. 42). Ainda, indicou às fls. 10 que pretende ajuizar ação principal, 
decorrendo-se, então, que a presente ação tem somente o cunho de ação cautelar preparatória, sem o cunho declaratório 
requerido às fls. 01. Nesse contexto, faculto a apresentação de emenda à prefacial, em dez dias, sob pena de indeferimento, 
comprovando o aviso de protesto ou adequando os termos do pedido da ação cautelar para abstenção do ato pela ré, ou, ainda, 
alteração da ação para ordinária, com pedidos de cunho declaratório cumulado com liminar correspondente à situação fática. 
Intimem-se. - ADV: THAÍSA COMAR (OAB 48308/PR)

Processo 1000318-18.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander ( Brasil ) 
S/A - Ao exequente para manifestação acerca do teor da certidão negativa do oficial de justiça de fls. 54, no prazo legal. - ADV: 
GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 1000321-36.2015.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ADAUCEMIR RODRIGUES - 
Após a complementação da verba da diligência, cite-se o executado para, no prazo de três dias, contados da citação, efetuar 
o pagamento da dívida, sob pena de penhora do veículo já indicado pelo exequente (fls. 02, II, “d”) e sua imediata avaliação 
(artigo 652 do CPC), ou para, querendo, opor embargos no prazo de quinze dias, contados da juntada aos autos do mandado 
citatório, independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 736 e 738). Na oportunidade, cientifique-se que, na 
ausência de pagamento, deverá, em cinco dias, indicar ao Juízo quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora, 
apresentando a estimativa pecuniária e prova de propriedade, sob pena de imposição de multa de até 20% do valor atualizado 
do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, considerado o descumprimento da determinação 
ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 600, inciso IV e 601, CPC). Estimo os honorários advocatícios em 10% sobre o 
débito, cientificando-se, ainda, que, no caso de integral pagamento no prazo legal, fica a verba reduzida pela metade. Intimem-
se. - ADV: ROSEMEIRE TAVARES ALVES (OAB 340183/SP)

Processo 1000337-87.2015.8.26.0408 - Despejo - Obrigações - Edison Maluf - Vistos. Trata-se de ação de despejo pertinente 
a contrato de locação de imóvel comercial com pedido de liminar para desocupação. Para regular apreciação do pedido de 
concessão de liminar de desocupação, que somente poderá ter sua apreciação após o transcurso do prazo de contestação, 
apresente o Autor caução, nos termos artigo 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91. Observando-se o rito ordinário, cite-se o locatário para 
responder ao pedido de rescisão do contrato, no prazo de quinze dias. Intimem-se. - ADV: LUIZ GUSTAVO ENCARNAÇÃO DE 
PAULA (OAB 196505/SP)

Processo 1000338-72.2015.8.26.0408 - Monitória - Cheque - CRISTIANO APARECIDO ESCOTENISCE - Ante os termos 
da declaração de fls. 11, defiro ao autor os benefícios da gratuidade judiciária. Cite-se o réu para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, efetue o pagamento do valor reclamado ou ofereça embargos, sob pena de constituição de título executivo judicial, com o 
prosseguimento do feito na forma do Livro I, Título VIII, Capítulo X, do C.P.C., advertindo-o que, pelo pagamento, ficará isento 
do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Intimem-se. - ADV: FAGNER GASPARINI GONÇALVES (OAB 
315001/SP)

Processo 1000426-13.2015.8.26.0408 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pan S/A - 
Vistos. Como se observa dos autos, o Réu não foi notificado pessoalmente, pois o comprovante postal de entrega da notificação 
não foi entregue por encontra-se ausente (fls. 36). Dessa forma, não ultimada regular notificação pessoal na pessoa do devedor, 
não há como deferir a liminar de busca e apreensão. Efetivamente, mostra-se imperiosa a regularização da notificação dispondo, 
inclusive, o Autor de meios e recursos para tanto, a isso se prestando a ultimação do ato por meios eficazes, atualmente 
disponíveis, da espécie, correspondência com aviso de recebimento em “mão-própria”. Se o encaminhamento da notificação 
é imprescindível para o regular processamento da ação de busca e apreensão como, aliás, reiteradamente os Tribunais 
têm decidido, inequivocamente, também, a regularidade da cientificação do devedor deve ser observada, sob pena de não 
se considerar efetivado o ato. Nesse sentido, inclusive, o lapidar voto vencido do Desembargador Sá Duarte no Agravo de 
Instrumento nº 965.125-0/2, in verbis: “Sem razão o agravante. Em certa medida, a modificação legislativa introduzida pela Lei 
10.931/2004 trouxe coerência ao sistema dos financiamentos garantidos por alienação fiduciária, coisa que, sempre entendi, não 
existia à luz do diploma legal revogado. Veja-se que de acordo com o Decreto-lei 911/69, em sua redação original, o devedor era 
notificado/interpelado ou tinha o título representativo das parcelas vencidas apontadas para protesto, ocasiões em que podia 
“purgar a mora” pagando diretamente ao credor o valor pendente, na óptica do credor. Se assim não procedia, a ação de busca 
e apreensão era ajuizada, com nova oportunidade à purgação da mora, caso já houvesse satisfeito mais de 40% do débito 
contratual, tornando inócua a previsão contratual de vencimento antecipado de toda a dívida. Com a modificação legislativa 
introduzida em 2004, ao devedor só restará assegurada uma única oportunidade de purgar a mora, ou seja, no momento em 
que for notificado/interpelado ou apontado um título seu a protesto. Ultrapassada essa fase, não mais poderá fazê-lo na ação 
de busca e apreensão, ainda que tenha pago mais de 40% da dívida, só lhe restando a possibilidade, se quiser ficar com o 
bem alienado em garantia, de pagar integralmente o saldo devedor, aí incluídas as parcelas vencidas antecipadamente. Essa 
modificação legislativa, contudo, determina, dado o maior peso atribuído à notificação/interpelação e apontamento para protesto, 
mudança da jurisprudência assentada, posto que se deverá exigir maior cuidado na realização desses atos, de modo a restar 
efetivamente assegurada ao devedor a oportunidade para purgar a mora. Vale dizer, não poderá ser mais admitida como eficaz 
a notificação entregue no endereço contratual do devedor, sem evidência de que ele a tenha recepcionado. Isso exigirá maior 
cuidado das financeiras, inclusive com a discriminação das verbas exigidas, consoante a previsão contratual, o que não deixa 
de ser salutar, tudo sob pena de fazer inócua a previsão do Código de Defesa do Consumidor acima referida. Com a notificação/
interpelação ou protesto válidos, atendida estará a regra do artigo 54, parágrafo 2º, do referido diploma legal, de vez que foi 
assegurado ao devedor a opção de manter o contrato, purgando a mora. Induvidosamente, o objetivo perseguido pelo legislador 
foi o de evitar que os bens apreendidos permanecessem indisponíveis até final solução do processo, gerando mais despesas 
ao credor que, de resto, nos casos de abuso, experimentará a sanção prevista no novo parágrafo 6º, ao artigo 3º. A par disso, 
a maior agilidade na recuperação da garantia poderá contribuir para o incremento dos financiamentos, inclusive barateando-os. 
Insisto, porém, que o Judiciário deverá rever o posicionamento assentado, no que toca ao procedimento extrajudicial probatório 
da mora, de forma a assegurar ao devedor a possibilidade real de purga-la, sem o quê o novo procedimento poderá tornar-se, 
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aí sim, lesivo ao devedor. Na espécie, o exame das peças trasladadas demonstra claramente que o agravante não observou, na 
etapa extrajudicial, as cautelas suso referidas, pois a notificação não chegou às mãos do agravado, impedindo a possibilidade 
de purgação da mora. Sendo assim, mostra-se correta a decisão agravada ao determinar a emenda da inicial, possibilitando 
ao agravante a efetiva comprovação da mora. Isto posto, voto pelo improvimento do recurso. (agr. Instr. Nº 965.125-0/2 Agrte: 
Banco Panamericano S/A Agrdo: Marcos Neves Panão Voto 7889 Rel. Sá Duarte) Assim, ao Autor para, no prazo de dez (10) 
dias, emendar a exordial para alterar o pedido ou apresentar notificação regular do Réu, sob as penas da lei. Nesse mesmo 
prazo, recolha o autor a taxa devida à Carteira dos Advogados (fls. 41), sob pena de comunicação ao órgão arrecadador. Intime-
se. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 1000493-12.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Robinson Rafael Andrade e outro 
- Banco do Brasil S/A - Digam as partes, em dez dias, se pretendem produzir provas, especificando-as pormenorizadamente e 
com a justificativa da pertinência. Ainda, informem se há interesse na realização de audiência conciliatória. No silêncio, será 
declarado o encerramento da instrução e dada oportunidade para apresentação de alegações finais, na forma de memoriais. 
Intimem-se. - ADV: RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1000722-69.2014.8.26.0408 - Procedimento Sumário - Seguro - Carla Renata Lima - Seguradora Líder dos Consórcio 
do Seguro DPVAT - Digam as partes, em dez dias, se pretendem produzir provas, especificando-as pormenorizadamente e com a 
justificativa da pertinência. Ainda, informem se há interesse na realização de audiência conciliatória. No silêncio, será declarado 
o encerramento da instrução e dada oportunidade para apresentação de alegações finais, na forma de memoriais. Intimem-se. - 
ADV: LUIS ANTONIO DA SILVA GALVANI (OAB 212787/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 1000975-57.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - AUTOMAR VEICULOS E SERVIÇOS 
LTDA - Ao requerente para manifestação acerca do teor da certidão negativa do oficial de justiça de fls. 43, no prazo legal. - 
ADV: ANTONIO APARECIDO PASCOTTO (OAB 57862/SP)

Processo 1001587-92.2014.8.26.0408 - Monitória - Compra e Venda - DUCORE MOVEIS LTDA - Petição de fls. 30: vez que 
já extinto o processo (fls. 28), arquivem-se os autos. Intimem-se. - ADV: DANIEL ALEXANDRE COELHO (OAB 254261/SP)

Processo 1001662-34.2014.8.26.0408 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - OSÉIAS MARQUES 
TEODORO - RODRIGO GERMANO SOUZA FILHO ME - Manifeste-se o Requerente sobre a contestação apresentada. - ADV: 
ANTONIO PAULO CAMARGO MENIN (OAB 130069/SP), ANDRE MAURICIO DE QUEIROZ CONSTANTE (OAB 161588/SP)

Processo 1001700-46.2014.8.26.0408 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Maria Madalena de Oliveira Pupo 
- Manifeste-se, com urgência, a Requerente sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.49. - ADV: DIOGENES TORRES 
BERNARDINO (OAB 171886/SP), LEONARDO DE LOURENÇO MAXIMO (OAB 340106/SP), LETICIA BARÃO RIBEIRO 
MOREIRA (OAB 328762/SP)

Processo 1001734-21.2014.8.26.0408 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - MARIA 
ROSELI MANDOLINI - Banco do Brasil S/A - Recebo a petição de fls. 16/35 como impugnação ao pedido de cumprimento de 
sentença, à qual atribuo efeito suspensivo. Anote-se e reclassifique-se a peça. Digam as partes se pretendem produzir provas, 
especificando-as com a justificativa da pertinência. Ainda, informem se há interesse na realização de audiência conciliatória. No 
silêncio, será declarado o encerramento da instrução e dada oportunidade para apresentação de alegações finais, na forma de 
memoriais. Intimem-se. - ADV: VANDIR AZEVEDO MANDOLINI (OAB 318851/SP), ROSELENE DE OLIVEIRA PIMENTEL (OAB 
136351/SP), ALEXANDRE PIMENTEL (OAB 144999/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), JOSE ALEXANDRE DE 
OLIVEIRA PIMENTEL (OAB 318656/SP)

Processo 1001784-47.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão - SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO S/A - Providencie a requerente o comprovante de recolhimento da diligência do oficial de justiça (R$ 63,75), 
o qual não acompanhou a petição de fls. 51 conforme mencionado. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/
SP)

Processo 1001865-93.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Pecunia S/A - Certifique-se o 
trânsito em julgado. Petição de fls. 40: desnecessária comunicação à autoridade de trânsito, vez que não houve ordem judicial 
de restrição do veículo. Aguarde-se em cartório por seis meses manifestação do autor quanto ao interesse no prosseguimento 
do feito (art. 475 - J, § 5º, do CPC). Na ausência de requerimento para cumprimento da sentença nesse prazo, arquivem-se os 
autos. Intimem-se. - ADV: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP)

Processo 1002000-08.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
Certidão de fls. 36:- “...deixo de expedir mandado de citação, penhora e avaliação, como determinado por r. Despacho de fls.23, 
uma vez que, tendo em vista a publicação do Provimento 28/2014, da Corregedoria Geral da União, publicada em 03/11/2014, 
a diligência de fls.34 encontra-se recolhida a menor.”, deverá o autor depositar a diligência faltante, montante em R$.66,48, no 
prazo de 10 (dez) dias. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 1002034-80.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARCOS ANDRE DOS 
SANTOS PEREIRA - BANCO BRADESCO SA - Digam as partes, em dez dias, se pretendem produzir provas, especificando-
as pormenorizadamente e com a justificativa da pertinência. Ainda, informem se há interesse na realização de audiência 
conciliatória. No silêncio, será declarado o encerramento da instrução e dada oportunidade para apresentação de alegações 
finais, na forma de memoriais. Intimem-se. - ADV: TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), ANDRESSA CAVALCA (OAB 
186718/SP), LUIZ GUSTAVO AMADO JORGE (OAB 195642/SP)

Processo 1002477-31.2014.8.26.0408 (apensado ao processo 1003110-42.2014.8.26) - Cautelar Inominada - Liminar 
- ARTUR DA SILVA FRANCO FILHO - Certidão de fls. 45: ante a inércia do autor na prestação de caução, na forma retro 
determinada, revogo a medida liminar deferida às fls. 17. Comunique-se aos tabelionatos. À serventia para aferição do 
cumprimento e devolução do mandado de citação, cobrando-se do oficial de justiça, se o caso. Intimem-se. - ADV: LARISSA 
RODRIGUES LARA (OAB 213237/SP), JOSE RENATO DE LARA SILVA (OAB 76191/SP), MARCIO OLIVEIRA DA CRUZ (OAB 
269236/SP)

Processo 1002684-30.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - JOSE LIMA DOS SANTOS - Autos com 
vista ao requerente para manifestação acerca da certidão do oficial de fls. 35 (negativa), referente a carta precatória expedida 
para citação da requerida (a executada não foi citada). - ADV: FERNANDO ALVES DE MOURA (OAB 212750/SP)

Processo 1002716-35.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Daiana Honomihel Machado - 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Trata-se de ação de cobrança, contestada, na qual informam as 
partes, regularmente representadas, a realização de transação para por fim à demanda. Assim, homologo por sentença, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo constante da petição de fls. 76/79, já cumprido (fls. 81/83), e julgo extinto o 
processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do CPC. Sem custas devidas. Honorários advocatícios 
resolvidos na avença. Arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: LUIS ANTONIO DA SILVA GALVANI (OAB 212787/SP), INALDO 
BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP)
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Processo 1002741-48.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Volkswagen S/A - Manifeste-se 
o Requerente sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.42. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 
166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)

Processo 1002767-46.2014.8.26.0408 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - AVELINO JOSE 
MENDES DA SILVA - Banco do Brasil S.A - Petição de fls. 61/62: defiro. A fim de viabilizar resposta do réu, reclassifique-se os 
documentos de fls. 10/13, retirando-lhes a condição de sigilosos. Por consequência, resta devolvido o prazo para impugnação. 
Intimem-se. - ADV: GUSTAVO STEVANIN MIGLIARI (OAB 193592/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
SP)

Processo 1002848-92.2014.8.26.0408 - Mandado de Segurança - Garantias Constitucionais - RAPHAELA FRANCISCA 
ESTEVES - Diante dos informes da autoridade de trânsito (fls. 62/68), diga a impetrante se subsiste justificado interesse no 
prosseguimento do feito. Prazo: dez dias. No silêncio, presumindo-se a ocorrência de causa superveniente diversa da liminar 
deferida (fls. 46), será o processo extinto (artigo 267, inc. VI, do CPC). Intimem-se. - ADV: FAUEZ MAHMOUD SALMEN HUSSAIN 
(OAB 22966/SP), RENATO BERNARDI (OAB 138316/SP)

Processo 1002952-84.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - ÁRIFE AMARAL MELO 
- Banco Pan S/A - Vistos. Dada a notícia de novos descontos na folha de pagamento do autor (fls.85), oficie-se ao Réu, com 
urgência, determinando o rigoroso cumprimento da liminar concedida (fls. 30/31) e da qual foi devidamente cientificado (fls.36), 
até decisão final do processo ou nova ordem judicial. No mais, inexistindo interesse das partes em produzir provas, declaro 
encerrada a instrução e faculto a apresentação de alegações finais, na forma de memoriais, no prazo sucessivo de quinze 
dias. Primeiramente o autor; após, o réu. Finalmente, voltem os autos conclusos para sentença quando, então, também serão 
apreciadas as preliminares aduzidas em contestação. Intime-se. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), JOSE RICARDO 
SUTER (OAB 289998/SP)

Processo 1002973-60.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Obrigações - APARECIDO DOMINGOS DOS SANTOS - 
FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Digam as partes, em dez dias, se pretendem produzir provas, especificando-
as pormenorizadamente e com a justificativa da pertinência. No silêncio, será declarado o encerramento da instrução e dada 
oportunidade para apresentação de alegações finais, na forma de memoriais. Intimem-se. - ADV: RENATO BERNARDI (OAB 
138316/SP), ELTON CARLOS DE ALMEIDA (OAB 241023/SP)

Processo 1003011-72.2014.8.26.0408 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - JOSÉ 
DEURIDES SOARES e outro - Comprovada a condição de herdeiros de João Dário Soares, subsiste a composição do polo 
ativo pelos herdeiros nomeados na prefacial (fls. 01). Fls. 33/40: classificados pelos autores como sigilosos, não poderão os 
documentos ser visualizados pelo réu. Assim, para viabilizar resposta, reclassifique-se. Após o depósito da verba pertinente para 
a citação postal (fls. 79), intime-se o devedor, pessoalmente, para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento do débito 
reclamado. Consigne-se, expressamente, que, na hipótese de não pagamento, ao débito será acrescida multa no percentual 
de dez por cento sobre o valor devido, após, prosseguindo-se a execução com penhora e avaliação de bens. Cientifique-se, 
também, que, ocorrendo pronto pagamento, ficará isento da multa, com a subsequente extinção da execução. Intimem-se. - 
ADV: ANTÔNIO CARLOS MARTINS (OAB 172117/SP)

Processo 1003272-37.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander ( Brasil ) 
S/A - Ao exequente para manifestação acerca do teor da certidão negativa do oficial de justiça de fls. 50, no prazo legal. - ADV: 
RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA, RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP)

Processo 1003488-95.2014.8.26.0408 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - CANDIDA MARIANO 
BACHINI - ANDRÉ LUIZ BACHINI - Autos com vista à requerente para manifestação acerca da contestação apresentada pelo 
requerido (fls. 20/23), bem como, sobre os documentos de fls. 26/31. - ADV: NEUSA QUERINO DA SILVA (OAB 298253/SP), 
CELSO CRUZ (OAB 42677/SP), CELSO ANTONIO CRUZ (OAB 277623/SP), REGINALDO DA SILVA SOUZA (OAB 279659/SP), 
CÉLIA CRISTINA TONETO CRUZ (OAB 194175/SP), JOSÉ LUIS RUIZ MARTINS (OAB 174239/SP)

Processo 1003498-42.2014.8.26.0408 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Luis Reis Portella de Menezes e 
outro - Vistos. Fls. 29: acolho como emenda ao pedido inicial. Anote-se e inclua-se no polo ativo Ortência das Oliveiras Petracca 
de Menezes, fazendo-se as devidas atualizações. De rigor a designação de audiência para justificação prévia dos fatos aduzidos 
na petição inicial. Para tanto designo o dia 11 de março de 2015, às 15h15min. Nos termos do artigo 928 do Código de Processo 
Civil, citem-se os réus para, querendo, comparecer à audiência na qual poderão intervir desde que o façam por intermédio de 
advogado. O prazo para contestação de quinze dias, contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir ou não a medida 
liminar, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 
JUNIOR (OAB 69115/SP)

Processo 1003498-42.2014.8.26.0408 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Luis Reis Portella de Menezes e 
outro - Em cumprimento ao Com. CG nº 1307/2007 e Portaria 01/2007, fica a parte autora intimada a providenciar a juntada da 
complementação da GRD/taxa para citação, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 267, inc. 
IV, do C.P.C.. - ADV: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 69115/SP)

Processo 1003884-72.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ALESSANDRO PIRES - 
Associação Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos - Autos com vista ao requerente para manifestação acerca da contestação 
de fls. 30/37, bem como, sobre os documentos de fls. 39/58 e 59/120 . - ADV: MARCELO DIAS DA SILVA (OAB 229727/SP), 
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 221257/SP), ERNESTO DE CUNTO RONDELLI (OAB 46593/SP)

Processo 1003999-93.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Ficsa S/A - Fls. 40/41: não 
obstante os argumentos expendidos, mantenho a determinação de fls. 35/37, in fine, pelas mesmas razões expendidas. Aguarde-
se por mais dez dias o atendimento pelo autor. Se inerte, voltem os autos conclusos para extinção, independentemente de nova 
intimação. Intimem-se. - ADV: MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP), THAIS CLEMENTE (OAB 276147/SP)

Processo 1004016-32.2014.8.26.0408 (apensado ao processo 1001799-16.2014.8.26) - Busca e Apreensão - Liminar - 
LUCAS LOPES DOS SANTOS - ANDREIA PEREIRA DA SILVA - Manifeste-se o Requerente sobre a certidão da Srª Oficiala de 
Justiça de fls.70. - ADV: FERNANDO SANTIM DA SILVA (OAB 342686/SP), ROSELENE DE OLIVEIRA PIMENTEL (OAB 136351/
SP), ALEXANDRE PIMENTEL (OAB 144999/SP), VANDIR AZEVEDO MANDOLINI (OAB 318851/SP), JOSE ALEXANDRE DE 
OLIVEIRA PIMENTEL (OAB 318656/SP)

Processo 1004186-04.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
Providencie o exequente o complemento da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 86,73 (certidão de fls. 30). - ADV: 
NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 1004287-41.2014.8.26.0408 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
SUAAD SAAD ABUJAMRA - Ao requerente para depósito de diferença de diligência do oficial de justiça, por ato já realizado, 
conforme certidão de cartório de fls. 41, no valor de R$ 19,65, no prazo legal. - ADV: PATRÍCIA SABRINA GOMES ESPOSTO 
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(OAB 233382/SP), MARCOS FERNANDO ESPOSTO (OAB 272158/SP)
Processo 1004330-75.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão - Liminar - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A 

- Manifeste-se a Requerente sobre a certidão da Srª Oficiala de Justiça de fls.71. - ADV: FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 
164163/SP)

Processo 1004387-93.2014.8.26.0408 - Monitória - Duplicata - BMW Comércio e Representações de Produtos Agrícolas 
Ltda. - Fls. 23: defiro o pedido de sobrestamento do feito por trinta dias. Após o decurso desse prazo, à autora para manifestação 
em termos de prosseguimento (fls. 21). Intimem-se. - ADV: CARLOS ALVES TERRA (OAB 43822/SP)

Processo 1004444-14.2014.8.26.0408 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - MURILO 
TOLOTO GOZZO - Banco do Brasil S/A - Recebo a petição de fls. 40/72 como impugnação ao pedido de cumprimento de 
sentença, à qual atribuo efeito suspensivo. Anote-se e reclassifique-se a peça. Digam as partes se pretendem produzir provas, 
especificando-as com a justificativa da pertinência. Ainda, informem se há interesse na realização de audiência conciliatória. No 
silêncio, será declarado o encerramento da instrução e dada oportunidade para apresentação de alegações finais, na forma de 
memoriais. Intimem-se - ADV: EMILIO CEZARIO VENTURELLI (OAB 248107/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), 
GIOVANNA NOGUEIRA JUNQUEIRA (OAB 297222/SP)

Processo 1004601-84.2014.8.26.0408 - Monitória - Cheque - MANTOVANI & MOIA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME - Ao 
requerente para manifestação acerca do teor da certidão negativa do oficial de justiça de fls. 31, no prazo legal. - ADV: FAGNER 
GASPARINI GONÇALVES (OAB 315001/SP)

Processo 1004751-65.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - SONIA 
MARIA DA SILVA MATOS - TELEFONICA BRASIL SA - Autos com vista à requerente para manifestação acerca da contestação 
apresentada pela requerida (fls. 18/40), bem como, sobre os documentos de fls. 41/91. Recolha a requerida uma taxa devida à 
Carteira de Advogados, referente ao mandato apresentado (fls. 92/93). - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/
SP), LUIZ GUSTAVO AMADO JORGE (OAB 195642/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP)

Processo 1004776-78.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL “MIGUEL 
MOFARREJ” - Ante os documentos apresentados (fls. 32/51), defiro à exequente os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-
se. Cite-se o executado para, no prazo de três dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de 
bens e imediata avaliação (artigo 652 do CPC), ou para, querendo, opor embargos no prazo de quinze dias, contados da juntada 
aos autos do mandado citatório, independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 736 e 738). Na oportunidade, 
cientifique-se que, na ausência de pagamento, deverá, em cinco dias, indicar ao Juízo quais são e onde se encontram os bens 
sujeitos à penhora, apresentando a estimativa pecuniária e prova de propriedade, sob pena de imposição de multa de até 20% do 
valor atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, considerado o descumprimento 
da determinação ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 600, inciso IV e 601, CPC). Estimo os honorários advocatícios em 
10% sobre o débito, cientificando-se, ainda, que, no caso de integral pagamento no prazo legal, fica a verba reduzida pela 
metade. Intimem-se. - ADV: SILVANA MARIA GARCIA DE FARIAS (OAB 319087/SP), CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ 
(OAB 105113/SP)

Processo 1004808-83.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL “MIGUEL 
MOFARREJ” - Fls. 34/53: ante os documentos apresentados, defiro à exequente os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-
se. Cite-se o executado para, no prazo de três dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora 
de bens e imediata avaliação (artigo 652 do CPC), ou para, querendo, opor embargos no prazo de quinze dias, contados da 
juntada aos autos da comunicação da citação pelo Juízo deprecado, independentemente de penhora, depósito ou caução 
(artigos 736 e 738). Na oportunidade, cientifique-se que, na ausência de pagamento, deverá, em cinco dias, indicar ao Juízo 
quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora, apresentando a estimativa pecuniária e prova de propriedade, sob 
pena de imposição de multa de até 20% do valor atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual 
ou material, considerado o descumprimento da determinação ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 600, inciso IV e 601, 
CPC). Estimo os honorários advocatícios em 10% sobre o débito, cientificando-se, ainda, que, no caso de integral pagamento 
no prazo legal, fica a verba reduzida pela metade. Intimem-se. - ADV: SILVANA MARIA GARCIA DE FARIAS (OAB 319087/SP), 
CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ (OAB 105113/SP)

Processo 1004816-60.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - JACIARA KELLEN 
GUIMARÃES DA SILVA - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A - Autos com vista à requerente para manifestação acerca da 
contestação apresentada pelo requerido (fls. 34/38), bem como, sobre os documentos de fls. 39/76 e fls. 77/90. Regularizem os 
substabelecentes de fls. 34/35 a representação nos autos, vez que não possuem outorga de procuração (Dr. Valter Lúcio e Drª. 
Maria Elisa). Recolha o requerido uma taxa devida à Carteira de Advogados, no prazo de dez dias, sob pena de comunicação 
ao órgão arrecadador. - ADV: FLÁVIA FERNANDES ZAMPIERI PENTEADO RODRIGUES (OAB 160135/SP), PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP)

Processo 1004837-36.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL “MIGUEL 
MOFARREJ” - Ante os documentos apresentados (fls. 32/51), defiro à exequente os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-
se. Cite-se a executada para, no prazo de três dias, contados da citação, efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de 
bens e imediata avaliação (artigo 652 do CPC), ou para, querendo, opor embargos no prazo de quinze dias, contados da juntada 
aos autos do mandado citatório, independentemente de penhora, depósito ou caução (artigos 736 e 738). Na oportunidade, 
cientifique-se que, na ausência de pagamento, deverá, em cinco dias, indicar ao Juízo quais são e onde se encontram os bens 
sujeitos à penhora, apresentando a estimativa pecuniária e prova de propriedade, sob pena de imposição de multa de até 20% do 
valor atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, considerado o descumprimento 
da determinação ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 600, inciso IV e 601, CPC). Estimo os honorários advocatícios em 
10% sobre o débito, cientificando-se, ainda, que, no caso de integral pagamento no prazo legal, fica a verba reduzida pela 
metade. Intimem-se. - ADV: SILVANA MARIA GARCIA DE FARIAS (OAB 319087/SP), CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ 
(OAB 105113/SP)

Processo 1004968-11.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Omni S/A - Crédito, Financiamento e 
Investimento - Fls. 58/62: anote-se o desfecho do recurso. Tendo sido provido o agravo de instrumento interposto pela autora 
para validar a notificação feita ao réu e em face da comprovação documental da existência do contrato, estando, pois, presentes 
os requisitos legais, DEFIRO liminarmente a medida requerida. Executada a liminar, cite-se o réu para, em cinco (05) dias, 
pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído 
livre de ônus, advertindo-a, ainda, que na falta de pagamento consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do 
bem no patrimônio do credor fiduciário, e para, querendo apresentar contestação, no prazo de quinze (15) dias, contados do 
cumprimento da medida, sob as penas da Lei (Decreto-Lei nº 911/69 com a redação da Lei nº 10.931/04, artigo 56). Expeça-se 
mandado de busca e apreensão e citação, depositando-se o bem como requerido. Para tanto, defiro os benefícios do parágrafo 
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segundo do artigo 172 do CPC., e autorizo o reforço policial, se necessário, oficiando-se. Intimem-se. - ADV: PLUMA NATIVA 
TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), TATIANE 
CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)

Processo 1005064-26.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco Itaú - Unibanco S/A - Ao 
requerente para manifestação acerca do teor da certidão negativa do oficial de justiça de fls. 53, no prazo legal. - ADV: PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1005171-70.2014.8.26.0408 - Monitória - Cheque - CRISTIANO APARECIDO ESCOTENISCE - Ao requerente para 
manifestação acerca do teor da certidão negativa do oficial de justiça, no prazo legal. - ADV: FAGNER GASPARINI GONÇALVES 
(OAB 315001/SP)

Processo 1005179-47.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Alienação Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito 
Financiamento e Investimento - Recolha a requerente a despesa pertinente (R$ 12,20 - Código 434-1), para cumprimento da 
medida requerida. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/
SP), CASSIO DOS SANTOS SOUZA (OAB 204255/SP)

Processo 1005184-69.2014.8.26.0408 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Anderson Picoli Ramos - Fls. 17: acolho o pedido de emenda à prefacial. Anote-se e exclua-se o nome de Bruno Rodrigo de 
Oliveira do polo passivo da ação. Nos termos do artigo 62 da Lei nº 12.112/2009, cite-se a ré para responder aos pedidos de 
rescisão e de cobrança, consignando-se as advertências legais e que, no prazo de contestação, que é de 15 (quinze) dias, poderá 
efetuar o pagamento do débito atualizado independentemente de cálculo, mediante depósito judicial, acrescido dos aluguéis e 
acessórios da locação que se vencerem até sua efetivação, juros de mora, custas processuais e honorários advocatícios fixados 
em 10% sobre o montante devido. Fica ciente, também que, tendo em vista o contido no artigo 62, inciso V, da Lei nº 8.245/91, 
deverá depositar os aluguéis que forem vencendo até a prolação da sentença, nos respectivos vencimentos. Cientifiquem-se 
eventuais sublocatários do imóvel. Intimem-se. - ADV: JULIANA CRISTINA AMARO PETERMANN (OAB 299213/SP), PRISCILA 
VELOSO DA SILVA (OAB 280359/SP)

Processo 1005199-38.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Fls.35: acolho como emenda ao pedido inicial. Anote-se. Diante da petição 
de fls. 01/03 e 35 e presentes os requisitos legais, em face dos documentos juntados que demonstram a existência do contrato 
e a mora do devedor (fls. 11/13 e 14/15), DEFIRO liminarmente a medida requerida. Executada a liminar, cite-se o réu para, 
em cinco (05) dias, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial, hipótese na qual o 
bem lhe será restituído livre de ônus, advertindo-o, ainda, que na falta de pagamento consolidar-se-ão a propriedade e a posse 
plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, e para, querendo apresentar contestação, no prazo de quinze (15) 
dias, contados do cumprimento da medida, sob as penas da Lei (Decreto-Lei nº 911/69 com a redação da Lei nº 10.931/04, 
artigo 56). Expeça-se mandado de busca e apreensão e citação, depositando-se o bem como requerido. Para tanto, defiro 
os benefícios do parágrafo segundo do artigo 172 do CPC, e autorizo o reforço policial, se necessário, oficiando-se. Intime-
se. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), FLÁVIO DE MATOS LEITÃO (OAB 276304/SP), GUSTAVO 
PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 1005199-38.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Em cumprimento ao Com. CG nº 1307/2007 e Portaria 01/2007, fica a parte autora 
intimada a providenciar a juntada da complementação da GRD/taxa para citação, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção 
do processo, nos termos do art. 267, inc. IV, do C.P.C.. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), FLÁVIO DE 
MATOS LEITÃO (OAB 276304/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 1005211-52.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RAUL 
SIBIM OLIVEIRA - TELEFONICA SA - Autos com vista ao requerente para manifestação acerca da contestação de fls. 18/31, 
apresentada pela requerida. - ADV: LUIZ GUSTAVO AMADO JORGE (OAB 195642/SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 
115765/SP)

Processo 1005582-16.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - AGOSTINHO NUNES DE 
ABREU e outro - Ao autor para providenciar o recolhimento da taxa judiciária (cód. 230-6), no valor de R$ 100,70; uma taxa de 
mandato (cód. 304-9) referente à Procuração de fls. 06, no valor de R$ 14,48, bem como de duas diligências, no valor total de 
R$ 120,84 - ADV: BENEDITO APARECIDO LOPES COUTO (OAB 273989/SP)

Processo 1005582-16.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - AGOSTINHO NUNES DE 
ABREU e outro - Petição de fls. 18: defiro. Redistribua-se à Vara do Juizado Especial Cível local. Intimem-se. - ADV: BENEDITO 
APARECIDO LOPES COUTO (OAB 273989/SP)

Processo 1005618-58.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Omni S/A - Crédito, Financiamento e 
Investimento - Vistos. Não obstante as ponderações da autora, fulcradas em precedentes jurisprudenciais, o entendimento deste 
Juízo é no sentido da imprescindibilidade da cientificação pessoal do devedor. Nestas condições, atenda a autora, na íntegra, a 
determinação de fls. 39, no prazo de dez dias. Se inerte, voltem os autos conclusos para extinção, independentemente de nova 
intimação. Intimem-se. - ADV: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP), TATIANE CORREIA 
DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 1005761-47.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL “MIGUEL 
MOFARREJ” - Fls. 20/21: defiro à exequente os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Ante a notícia de quitação integral 
do crédito excutido (fls. 19), JULGO EXTINTA a presente execução de título extrajudicial, com fulcro no artigo 794, inciso I, do 
CPC. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Oficie-se ao SERASA, como requerido. P.R.I.. - ADV: SILVANA MARIA GARCIA 
DE FARIAS (OAB 319087/SP), CARLOS ALBERTO BARBOSA FERRAZ (OAB 105113/SP)

Processo 1005777-98.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Energia Elétrica - APARECIDO MÁRCIO SPADA - Vistos. 
Vislumbro, por ora, ausentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada, precipuamente, a verossimilhança do 
direito invocado e a irreversibilidade do provimento. Ademais, a matéria versada na petição inicial é de natureza controvertida 
e demanda regular dilação probatória. Nesse contexto, portanto, indefiro a medida liminar. No mais, processando-se sob o rito 
ordinário, cite-se a Ré, com as advertências legais, para, querendo, contestar o pedido inicial, no prazo legal. Intimem-se. - ADV: 
MARCIO MARCUSSO DA SILVA (OAB 308912/SP)

Processo 1005777-98.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Energia Elétrica - APARECIDO MÁRCIO SPADA - Ao 
autor para, no prazo legal, providenciar a retirada da Carta Precatória expedida e comprovar sua distribuição - ADV: MARCIO 
MARCUSSO DA SILVA (OAB 308912/SP)

Processo 1005885-30.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Manifeste-se a Requerente sobre a certidão da Srª Oficiala de Justiça de fls.29. - 
ADV: FLÁVIO DE MATOS LEITÃO (OAB 276304/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI 
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PARISE (OAB 112409/SP)
Processo 1006028-19.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda - Fls. 103: acolho a emenda à exordial. Anote-se. Diante da petição de fls. 01/03 e presentes os requisitos 
legais, em face dos documentos juntados que demonstram a existência do contrato e a mora da devedora (fls. 85/92), DEFIRO 
liminarmente a medida requerida. Executada a liminar, cite-se a ré para, em cinco (05) dias, pagar a integralidade da dívida 
pendente, segundo os valores apresentados na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus, advertindo-a, 
ainda, que na falta de pagamento consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor 
fiduciário, e para, querendo apresentar contestação, no prazo de quinze (15) dias, contados do cumprimento da medida, sob as 
penas da Lei (Decreto-Lei nº 911/69 com a redação da Lei nº 10.931/04, artigo 56). Expeça-se mandado de busca e apreensão 
e citação, depositando-se o bem como requerido. Para tanto, defiro os benefícios do parágrafo segundo do artigo 172 do CPC, e 
autorizo o reforço policial, se necessário, oficiando-se. Intimem-se. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 4000203-77.2013.8.26.0408 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Maria Aparecida 
Garcia Moreira - Banco Santander ( Brasil ) S/A - Especifiquem as partes as provas que efetivamente pretendem produzir, 
justificando e demonstrando o objetivo e a pertinência de cada uma delas. No silêncio, será declarado o encerramento da 
instrução e dada oportunidade para apresentação de alegações finais, na forma de memoriais. Intimem-se. - ADV: FILIPE 
GARCIA MOREIRA COBIANCHI (OAB 294237/SP), FLAVIA GARCIA MOREIRA COBIANCHI (OAB 264918/SP), GUILHERME 
MORENO MAIA (OAB 208104/SP)

Processo 4000314-61.2013.8.26.0408 - Mandado de Segurança - Não Discriminação - LUIZ CARLOS DOS SANTOS - Ao 
impetrante para manifestação, no prazo legal, acerca das informações prestadas pela autoridade coatora às fls. 57/58. - ADV: 
CELSO ANTONIO CRUZ (OAB 277623/SP), CELSO CRUZ (OAB 42677/SP), CÉLIA CRISTINA TONETO CRUZ (OAB 194175/
SP), RENATO BERNARDI (OAB 138316/SP)

Processo 4000413-31.2013.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - denilza da 
silva carvalheiro - Ao requerente para manifestação, no prazo legal, acerca do retorno da carta precatória da Comarca de Jaú, 
com certidão negativa do oficial de justiça de fls. 24. - ADV: MARLI MARIA PALMA (OAB 266438/SP)

Processo 4000539-81.2013.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - FUNDAÇÃO EDUCACIOAL 
“MIGUEL MOFARREJ” - Ao exequente para manifestação acerca do retorno da carta precatória de citação negativa, da Comarca 
de Marília, conforme fls. 89 - ADV: SILVANA MARIA GARCIA DE FARIAS (OAB 319087/SP), CARLOS ALBERTO BARBOSA 
FERRAZ (OAB 105113/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO NACOUL BADOUI SAHYOUN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WILLIAM ROBS DAMASCENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0023/2015
Processo 1000162-93.2015.8.26.0408 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - BENEDITA REZENDE - 

Vistos. Trata-se de pedido de alvará judicial requerido por Benedita Rezende objetivando o levantamento de valor da conta 
corrente existente em nome do companheiro falecido Adão Tavares Cabral. Dispõe o artigo 1º da Lei nº 6.858/80, que aludido 
valor será recebido pelos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou, na falta, pelos sucessores na forma da 
sucessão hereditária prevista na lei civil. Assim, para a devida instrução dos autos, oficie-se ao posto do INSS solicitando o envio 
de certidão acerca da existência de dependentes habilitados. Sem prejuízo, oficie-se a instituição bancária solicitando extrato 
atualizado da conta referida às fls. 02. Observo à requerente que, na inexistência de sua habilitação perante a Previdência 
Social, os demais herdeiros indicados na certidão de óbito de fls. 03 fazem jus à percepção de quinhão, os quais deverão 
comparecer nos autos anuindo com o pedido renunciando expressamente o quinhão ou, então, reivindica-lo, mediante regular 
comprovação da filiação e representação processual. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se. Intimem-se. - ADV: 
MARY ROSE EVARISTO (OAB 334319/SP)

Processo 1000296-23.2015.8.26.0408 - Divórcio Litigioso - Dissolução - P.C.J.G. - Ante os termos da declaração de fls. 16, 
defiro os benefícios da gratuidade judiciária. Designo audiência de conciliação para o dia 04 de março de 2015, às 13h:30min, 
a realizar-se no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ourinhos, instalado nas salas 101/103 
deste Fórum. Cite-se o réu e intimem-se as partes para comparecimento pessoal, consignando-se que a defesa deverá ser 
apresentada através de advogado, no prazo de quinze dias, contados da audiência se infrutífera, e que a falta de contestação 
implica em reconhecer como verdadeiras as alegações da parte contrária. Intimem-se. - ADV: JOSE RENATO DE LARA SILVA 
(OAB 76191/SP), ROSIMEIRE TOALHARES (OAB 168963/SP)

Processo 1000326-58.2015.8.26.0408 - Inventário - Inventário e Partilha - Jairo de Campos Camargo - Defiro os benefícios 
da gratuidade judiciária. Anote-se. Nomeio o requerente inventariante nestes, devendo prestar o compromisso em cinco dias e as 
primeiras declarações nos vinte dias subseqüentes, acompanhadas dos documentos pertinentes. Desde já, fica o inventariante 
intimado a providenciar o protocolo da ITCMD na repartição fiscal quando reunidos os elementos necessários, comprovando-se 
nos autos, com cópia das declarações prestadas perante o fisco. Aguarde-se por trinta dias. Se inerte, intime-se pessoalmente 
para dar impulso processual ao feito, em 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento (art. 267, III, CPC). Intimem-se. - ADV: 
DIEGO THEODORO MARTINS (OAB 301269/SP), OTAVIO TURCATO FILHO (OAB 132513/SP), VALERIA CRISTINA SANT 
‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP)

Processo 1000375-36.2014.8.26.0408 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V.H.G.O. - Fls. 41/42: redesigno a 
audiência para o dia 18 de março de 2015, às 10h:00min, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania de Ourinhos, instalado nas salas 101/103 deste Fórum. Expeça-se o necessário, nos moldes consignados às fls. 21. 
“Ad cautelam”, cientifique-se o réu da audiência designada por correspondência com aviso de recebimento. Intimem-se. - ADV: 
SÉRGIO PAULO DE SOUZA MELLA (OAB 265724/SP)

Processo 1001215-46.2014.8.26.0408 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - F.M.A. e outros 
- A.A. - Homologo o acordo entabulado pelas partes (fls. 39/40), que contou com a concordância do Ministério Público, e, vez 
que quitado o débito, JULGO EXTINTA a presente execução de alimentos, com fulcro no artigo 794, inciso II, do CPC. Em 
consequência, restou prejudicada a matéria arguida em impugnação (fls. 29/38). Quanto à questão aventada da atuação das 
procuradoras do executado, não se vislumbra conduta imprópria alguma, atuando cada qual em determinada fase processual. 
Assim, arbitro os honorários do Convênio DPE/OAB em 60% do valor fixado na tabela vigente. Expeça-se certidão. Sem custas 
devidas. Sem honorários advocatícios de sucumbência, dados a natureza e desfecho do processo. Ademais, resta deferido 
ao executado os benefícios da gratuidade judiciária. Quanto à sdua representação processual, subsiste à nomeação de fls. 
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32 o mandato de fls. 42. Anote-se. Com urgência, oficie-se ao empregador do alimentante (fls. 39/40, item 3), sob pena de 
desobediência. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.. - ADV: FLAVIA ELAINE SOARES FERREIRA (OAB 298394/SP), 
MARIA LUIZA TERRA NETTO (OAB 171688/SP)

Processo 1001317-68.2014.8.26.0408 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.O.A. - Vistos. 
Não obstante as ponderáveis argumentações expendidas, face a exiguidade de pauta, fica mantida a anterior designação. 
Intime-se. - ADV: ANDRÉA CRISTINA PRADELLA (OAB 181974/SP)

Processo 1001490-92.2014.8.26.0408 - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Rosalina de Souza Izidoro e outros - 
Informes de fls. 72/73: aguarde-se a oportuna manifestação da Fazenda Estadual. Intimem-se. - ADV: FERNANDO ALVES DE 
MOURA (OAB 212750/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP)

Processo 1001738-58.2014.8.26.0408 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - V.S.L. - L.R.P.C. - 
Manifeste-se nos autos a nova procuradora da Exequente, conforme determinado no r. despacho de fls.41. - ADV: KAREN 
MELINA MADEIRA (OAB 279320/SP), CLYSEIDE BENEDITA ESCOBAR GAVIAO (OAB 126090/SP)

Processo 1001837-28.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Guarda - E.L.A. - M.J.F.A. - Fls. 66/67, 75 e 80: intime-
se pessoalmente o autor para que se manifeste em termos de interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que achar 
de direito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção e arquivamento (artigo 267, III, do CPC). Intimem-se. - ADV: FABIO 
STEFANO MOTTA ANTUNES (OAB 167809/SP), JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA (OAB 337804/SP)

Processo 1001871-03.2014.8.26.0408 - Interdição - Tutela e Curatela - C.A.R. - Certifique a serventia acerca do decurso 
do prazo para impugnação e cumpra a determinação de fls. 44, oficiando-se à DIR para pagamento dos honorários periciais. 
Após, à equipe técnica do Juízo para realização de estudo social, conforme requerido pelo Ministério Público. Dado o acúmulo 
de serviço no setor, fica assinalado o prazo de sessenta dias. Com a juntada do relatório, digam. Em seguida, se nada mais for 
requerido, voltem os autos conclusos para sentença. Intimem-se. - ADV: FABIO STEFANO MOTTA ANTUNES (OAB 167809/
SP)

Processo 1002599-44.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Guarda - E.H.S. - Manifeste-se, com urgência, o procurador 
do Requerente sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.31. - ADV: CARLOS EDUARDO RODRIGUES OLIVEIRA (OAB 
266499/SP)

Processo 1002624-57.2014.8.26.0408 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Y.D.D. - À atual 
patrona da requerente para manifestação, em cumprimento ao r. despacho de fls. 23. - ADV: MARIA APARECIDA DA SILVA 
(OAB 264990/SP)

Processo 1002633-19.2014.8.26.0408 - Divórcio Litigioso - Família - R.T.M. - À requerente para manifestação acerca do 
retorno da carta precatória da Comarca de Limeira, conforme certidão negativa do oficial de justiça de fls. 34, no prazo legal. - 
ADV: FREDNES CORREA LEITE (OAB 89339/SP)

Processo 1003402-27.2014.8.26.0408 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - L.L.S. - Certifique-se acerca do 
decurso do prazo para impugnação. Observo à autora que, ao consignado às fls. 69, tópico inicial, a ação é de interdição, por 
força da emenda ao pedido inicial acolhida às fls. 39. No mais, dos elementos carreados aos autos evidencia-se a necessidade 
do interditando ser submetido a tratamento, sob o regime de internação, pelo prazo de quinze dias, conforme sugerido pelo perito 
judicial (fls. 63/64, parte final). Nesse contexto, determino a internação compulsória do interditando no Hospital de Saúde Mental 
de Ourinhos. Expeça-se o necessário, com urgência, inclusive, por fax-símile. Consigne-se que, findo o prazo da internação, 
deverá ser encaminhado relatório aos autos, e que, se configurada desnecessidade da continuidade da internação, o paciente 
poderá ser liberado por aquele nosocômio, aos cuidados do curadora provisória nomeada, e com o necessário encaminhamento 
para tratamento ambulatorial. Nesse caso, proceda-se o estudo social junto às partes. Intimem-se. - ADV: FABIO YAMAGUCHI 
FARIA (OAB 179653/SP)

Processo 1003448-16.2014.8.26.0408 - Execução de Alimentos - Alimentos - M.C.B.P. - Ante a noticiada quitação do débito 
alimentar reclamado, JULGO EXTINTA a presente execução de alimentos ajuizada, com fulcro no artigo 794, inciso I, do CPC. 
Sem custas devidas. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.. - ADV: JOSÉ LUIS RUIZ MARTINS (OAB 174239/SP)

Processo 1003533-02.2014.8.26.0408 - Interdição - Obrigações - JOSIAS ROCHA - Primeiramente, certifique-se acerca do 
decurso do prazo para impugnação e corrija-se o cadastro do feito para constar o nome correto do interditando como sendo 
Danilo Aparecido Rocha (fls. 25). Compareça a requerente em cartório para tomada do compromisso da curatela provisória. Dos 
elementos carreados aos autos evidencia-se a imprescindibilidade do interditando ser submetido a tratamento de esquizofrenia 
e abuso de drogas para ajuste farmacológico, sob o regime de internação, no prazo mínimo de quinze dias que foi sugerido pelo 
perito judicial (fls. 42/43). Ademais, no interrogatório, o próprio interditando acenou compreensão da necessidade e aceitação 
da medida (fls. 38/39). Nesse contexto, determino a internação compulsória do interditando no Hospital de Saúde Mental de 
Ourinhos (fls. 46). Expeça-se o necessário, com urgência, inclusive, por meio eletrônico ou similar. Consigne-se que, findo 
o prazo da internação, deverá ser encaminhado relatório aos autos, e que, se configurada desnecessidade da continuidade 
da internação, o paciente poderá ser liberado por aquele nosocômio, aos cuidados da curadora provisória nomeada, e com 
a documentação necessária de encaminhamento para tratamento ambulatorial. Nesse caso, proceda-se, em seguida, estudo 
social. Intimem-se. - ADV: SUELI MONTEIRO DISCINI (OAB 284323/SP)

Processo 1003577-21.2014.8.26.0408 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - MARIA TEREZA ESTEVAM - VANESSA 
ESTEVAM DOS SANTOS e outro - Homologo o cálculo do ITCM de fls. 63, já recolhido (fls. 70/71). Já cumpridas as formalidades 
legais, homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha e pagamentos de fls. 04 destes autos 
de INVENTÁRIO dos bens deixados por falecimento de AZOR ESTEVAM, observando-se a rerratificação de declarações de fls. 
57 para constar que as herdeiras filhas, hoje casadas, à época do falecimento, eram solteiras. Em consequência, atribuo aos 
nela contemplados, seus respectivos quinhões de meação e hereditários, salvo erro, omissão ou eventuais direitos de terceiros. 
Oportunamente, expeça-se o formal de partilha. Regularizados os autos, arquivem-se. P.R.I.. - ADV: PATRÍCIA SABRINA 
GOMES ESPOSTO (OAB 233382/SP), PATRICIA MARIA MARQUES NALIN (OAB 229350/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA 
SILVEIRA (OAB 105455/SP)

Processo 1003642-16.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.S.S. e outro - Defiro os benefícios da 
gratuidade judiciária. Designo audiência de conciliação para o dia 04 de março de 2015, às 10h:00min, a realizar-se no CEJUSC 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ourinhos, instalado nas salas 101/103 deste Fórum. Cite-se os 
réus e intimem-se as partes para comparecimento pessoal, consignando-se que a defesa deverá ser apresentada através de 
advogado, no prazo de quinze dias, contados da audiência se infrutífera, e que a falta de contestação implica em reconhecer 
como verdadeiras as alegações da parte contrária. Sem prejuízo, remetam-se os autos, com urgência, ao setor técnico do Juízo 
para, no prazo de quinze dias, ultimar estudo psicossocial preliminar que subsidie a apreciação do pleito de tutela antecipada. 
Intimem-se. - ADV: MARCIA SOARES DE CARVALHO (OAB 266389/SP)

Processo 1003950-52.2014.8.26.0408 - Inventário - Inventário e Partilha - R.M.F. - P.C.F. - Fls. 39/40: defiro. Aguarde-se os 
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prazos solicitados pelo inventariante. Intimem-se. - ADV: MEIRE APARECIDA MOLINA FORMAGIO (OAB 186813/SP), VALERIA 
CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP)

Processo 1004059-66.2014.8.26.0408 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - L.C.G.M. - Ao que se 
infere dos documentos de fls. 22/30, precipuamente termo de audiência de fls. 28/29, a questão da regulamentação de visitas 
permanece controvertida no processo nº 1004959.66.2014, ajuizado pela própria autora destes autos, ainda em andamento. 
Nesse contexto, a extinção da presente ação, por litispendência, é medida que se impõe. Diga a autora, em cinco dias. No 
silêncio, retornem conclusos para extinção. Intimem-se. - ADV: JULIANA BELTRAMI DA SILVA LIMA (OAB 171935/SP)

Processo 1004091-71.2014.8.26.0408 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Divonete Paiva dos Santos 
- Petição de fls. 23/25: defiro. Expeça-e novo alvará, nos moldes requeridos. Regularizados, arquivem-se os autos. Intimem-se. 
- ADV: ADRIANA FELICIANO PEREIRA SOUZA (OAB 318480/SP)

Processo 1004120-24.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - H.B. - Certidão de fls. 37: 
libere-se a pauta. Redesigno a audiência para o dia 16 de novembro de 2015, às 13h:30min, excepcionalmente, a realizar-
se nesta vara. Expeça-se o necessário, nos moldes do consignado às fls. 36. Intimem-se. - ADV: VILMA APARECIDA PALMA 
GUAITA (OAB 153950/SP)

Processo 1004127-16.2014.8.26.0408 - Inventário - Inventário e Partilha - MARIA IVONETE MARTINS COSMO e outro - 
Sobre as primeiras declarações: - a viúva é meeira, e não herdeira. - o valor da causa deve corresponder ao do monte partilhável 
(fls. 02 e 18, item IV). - faltantes a certidão de nascimento de Victória, instrumento de mandato de Gloria e as certidões da 
matrícula imobiliária e negativas fiscais. Nesse contexto, aguarde-se a apresentação de petição de rerratificação, no prazo de 
dez dias. Se em conformidade, tome-se por termo e digam. Intimem-se. - ADV: VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 
105455/SP), ADRIANA NJAIME VIVAN (OAB 297992/SP)

Processo 1004260-58.2014.8.26.0408 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.R.S.F. - Fls. 34: defiro as pesquisas requeridas. 
Havendo novos informes e tempo hábil, expeça-se o necessário para a citação e intimação da ré. Intimem-se. - ADV: DAVID 
MIGUEL ABUJABRA (OAB 191475/SP)

Processo 1004427-75.2014.8.26.0408 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.C.C. - Ao requerente 
para manifestação acerca do retorno da carta precatória da Comarca de Alta Floresta/MS, conforme certidão negativa do oficial 
de justiça de fls. 28, no prazo legal. - ADV: MARCELO DAMASCENO (OAB 321973/SP)

Processo 1004520-38.2014.8.26.0408 - Execução de Alimentos - Alimentos - N.N.S. - Manifeste-se a Exequente sobre a 
certidão da Srª Oficiala de Justiça de fls.21. - ADV: MAURO SERGIO DOS SANTOS (OAB 289868/SP)

Processo 1004618-23.2014.8.26.0408 - Confirmação de Testamento - Inventário e Partilha - GERALDO HELENO DE GOVEIA 
- Vistos. Certidão do oficial de justiça de fls. 45: depreque-se, com urgência, a intimação de Matheus Franscisco de Gouveia, 
requisitando-o, inclusive. Intime-se. - ADV: DANIEL HELENO DE GOUVEIA (OAB 97028/SP)

Processo 1004860-79.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.D.C. e outro - Vistos. Cota ministerial de fls. 
45: expeça-se ofício, nos moldes requeridos no item “a”. Inclua-se na solicitação, se lá reside, também, a genitora da menor. 
Depreque-se a realização do estudo psicossocial, determinado às fls. 22, último parágrafo, em relação aos requerentes e 
requerido M A. Declinem os Requerentes o atual endereço da requerida D P, não localizada. Urgência. Intime-se. - ADV: DERCY 
VARA NETO (OAB 263848/SP)

Processo 1004860-79.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.D.C. e outro - Vistos. Primeiramente, dê-
se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar-se acerca do pedido formulado pelos Autores (fls. 37/41). Sem 
prejuízo, esclareçam os Autores o pleito formulado vez que, em derradeira análise, a avó materna, em poder de quem a criança 
supostamente se encontra, não figura no pólo passivo da lide . Esclareçam os Autores, também, se a avó materna detém a 
guarda provisória da menor, sem o que não poderá empreender viagem. Por fim, com urgência, declinem os Autores o endereço 
atualizado da genitora da infante para regular citação. Intimem-se. - ADV: DERCY VARA NETO (OAB 263848/SP)

Processo 1004958-64.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F.C.S. - Fls. 41/48: acolho 
a emenda à prefacial. Anote-se. Designo audiência de conciliação para o dia 04 de março de 2015, às 15h:00min, a realizar-
se no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ourinhos, instalado nas salas 101/103 deste Fórum, 
ocasião em que, se infrutífera, serão apreciados os pedidos liminres. Cite-se o réu e intimem-se as partes para comparecimento 
pessoal, consignando-se que a defesa deverá ser apresentada através de advogado, no prazo de quinze dias, contados da 
audiência se infrutífera, e que a falta de contestação implica em reconhecer como verdadeiras as alegações da parte contrária. 
Oficie-se, como requerido às fls. 16. Intimem-se. - ADV: MARCELO DAMASCENO (OAB 321973/SP)

Processo 1005111-97.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.A.S. - À autora para, 
nos termos do artigo 282, inciso II, e 283 do CPC, emendar a petição inicial especificando os estados civis de ambos, bem 
como apresentar as respectivas certidões civis. Prazo: dez dias, sob pena de indeferimento. Desde já, defiro os benefícios da 
assistência judiciária gratuita. Intimem-se. - ADV: FABIO AUGUSTO DA COSTA SOUZA (OAB 272072/SP)

Processo 1005192-46.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.L.P. e outro - Defiro os benefícios da assistência 
judiciária gratuita. Providenciem as requerentes a vinda aos autos de cópia da sentença que concedeu a guarda à avó, bem 
como o termo de compromisso da guarda definitiva. Observe-se que o documento de fls. 30 refere somente a guarda provisória. 
Sem prejuízo, à equipe técnica do Juízo para realização de estudo psicossocial. Dado o acúmulo de serviço no setor, fica 
assinalado o prazo de sessenta dias. Com a juntada do relatório, digam, inclusive sobre o interesse na produção de outras 
provas. Ad cautelam, cite-se a genitora da menor (fls. 10) para, querendo, intervir no processo. Intimem-se. - ADV: JOSEANE 
MOBIGLIA (OAB 277481/SP)

Processo 1005203-75.2014.8.26.0408 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.S.L. e outros - Defiro os benefícios 
da assistência judiciária. Designo audiência de conciliação para o dia 04 de março de 2015, às 11h:30min, a realizar-se no 
CEJUSC Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ourinhos, instalado nas salas 101/103 deste Fórum, ocasião 
em que, se infrutífera, será apreciado o pedido de fixação de alimentos provisórios. Cite-se o réu e intimem-se as partes para 
comparecimento pessoal, consignando-se do mandado que a defesa deverá ser apresentada através de advogado, no prazo 
de quinze dias, contados da audiência se infrutífera, e que a falta de contestação implica em reconhecer como verdadeiras 
as alegações da parte contrária. Desde já, oficie-se ao Banco do Brasil S/A para abertura de conta, procedendo-se a entrega 
do documento à representante legal do réu por ocasião da sua intimação, com a advertência para tomada da providência 
previamente ao advento. Processe-se com isenção de custas (artigo 7º, inciso III, Lei Estadual nº 11.608/2003). Intimem-se. - 
ADV: GILBERTO JOSÉ RODRIGUES (OAB 159250/SP)

Processo 1005235-80.2014.8.26.0408 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - EVA LOPES DE MORAIS - 
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Considerando que a requerente pretende receber somente a parte que lhe 
cabe na sucessão de sua genitora, e estando comprovada a condição de herdeira e a inexistência de dependentes habilitados 
perante a previdência social, defiro o pedido. Expeça-se alvará autorizando a requerente a receber 1/10 (um décimo) do valor do 
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benefício previdenciário de titularidade da falecida, com prazo de validade de sessenta dias. Ressalvo expressamente eventuais 
direitos de terceiros não citados ou de eventuais interessados não mencionados, aplicando-se o disposto no artigo 919 do 
Código de Processo Civil (obrigação de prestar contas), se instada a requerente, a qualquer tempo. Observo que o presente 
alvará é autorização e não mandado, por implicar faculdade ou permissão para a requerente, e que o procedimento é de 
jurisdição voluntária e a decisão não faz coisa julgada material (CPC art. 1.111). Arbitro os honorários do Convênio DPE/OAB no 
valor máximo previsto na tabela vigente. Expeça-se certidão. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.. - ADV: BENEDITO 
APARECIDO LOPES COUTO (OAB 273989/SP)

Processo 1005374-32.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.J.M. - Ante a declaração de fls. 08, defiro 
os benefícios da assistência judiciária gratuita. Os documentos carreados com a prefacial corroboram as alegações do autor, 
precipuamente, declaração do Conselho Tutelar (fls. 19), que dá conta que a menor se encontra sob seus exclusivos cuidados 
desde o fato ocorrido. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela para atribuir ao autor a guarda provisória da menor, 
ficando, em consequência, desobrigado de efetuar, à titulo dos alimentos fixados à infante, depósitos na conta bancária de 
titularidade da ré. Lavre-se termo de guarda provisória. Designo audiência de conciliação para o dia 04 de março de 2015, 
às 10h:30min, a realizar-se no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ourinhos, instalado nas 
salas 101/103 deste Fórum. Cite-se a ré e intimem-se as partes para comparecimento pessoal, consignando-se que a defesa 
deverá ser apresentada através de advogado, no prazo de quinze dias, contados da audiência se infrutífera, e que a falta de 
contestação implica em reconhecer como verdadeiras as alegações da parte contrária. Intimem-se. - ADV: DANIEL DA SILVA 
COSTA PEREZ SOUZA (OAB 257610/SP)

Processo 1005405-52.2014.8.26.0408 - Divórcio Litigioso - Casamento - E.M.V.V. - Defiro os benefícios da assistência 
judiciária. Designo audiência de conciliação para o dia 04 de março de 2015, às 11h:00min, a realizar-se no CEJUSC Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ourinhos, instalado nas salas 101/103 deste Fórum. Cite-se o réu e intimem-
se as partes para comparecimento pessoal, consignando-se do mandado que a defesa deverá ser apresentada através de 
advogado, no prazo de quinze dias, contados da audiência se infrutífera, e que a falta de contestação implica em reconhecer 
como verdadeiras as alegações da parte contrária. Intimem-se. - ADV: DANILO SILANI LOPES (OAB 283722/SP)

Processo 1005455-78.2014.8.26.0408 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - C.F.S. - Designo audiência de 
conciliação para o dia 04 de março de 2015, às 14h:30min, a realizar-se no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania de Ourinhos, instalado nas salas 101/103 deste Fórum. Cite-se a ré e intimem-se as partes para comparecimento 
pessoal, consignando-se do mandado que a defesa deverá ser apresentada através de advogado, no prazo de quinze dias, 
contados da audiência se infrutífera, e que a falta de contestação implica em reconhecer como verdadeiras as alegações da 
parte contrária. Intimem-se. - ADV: FABIO DIAS MARTINS (OAB 74731/SP), KATHLEN RAFAELA MARQUINE (OAB 341295/
SP)

Processo 1005659-25.2014.8.26.0408 - Interdição - Tutela e Curatela - M.A.S. - Defiro os benefícios da gratuidade judiciária 
e a tramitação com prioridade. Para o deferimento da tutela antecipada, prevista no art. 273 do C.P.C., o legislador impõe como 
pressupostos a existência de prova inequívoca da alegação, bem como se convença o julgador de sua verossimilhança. Mais, 
mister se faz que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou que fique caracterizado abuso de direito 
ou manifesto propósito protelatório. Na hipótese dos autos, embora não haja disposição legal expressa, a jurisprudência vem 
admitindo a antecipação da tutela para a nomeação de curador provisório ao interditando (RT-737/230). Desta forma, ante 
os documentos acostados com a petição inicial, defiro a antecipação da tutela para nomear a requerente curadora provisória 
da interditanda, exclusivamente para fins previdenciários. Tome-se por termo. Para extensão da medida à conta bancária, 
informe a autora titularidade, montante depositado, origem e destinação, observando-se, que, se deferida, estará sujeita a 
prestação de contas. Desde já, para interrogatório, designo o dia 18/05/2015, às 13h45min., neste Juízo. Cite-se, consignando-
se do mandado que o prazo de impugnação, de cinco dias, passará a fluir da data do interrogatório. Até a data do advento e 
previamente à tomada do compromisso da curatela provisória, apresente a autora, nos autos, cópia de melhor legibilidade de 
seus documentos civis, bem como sua certidão de estado civil. Intimem-se, inclusive a requerente e o M.P. - ADV: VALDECYR 
JOSE MONTANARI (OAB 142756/SP)

Processo 1005667-02.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Exoneração - S.L.S. - Não obstante as alegações aduzidas 
na petição inicial e documentação acostada, perfilha esse julgador, num posicionamento mais comedido, do entendimento que a 
exoneração liminar dos alimentos não pode ser deferida indiscriminadamente de forma absoluta e automática. Isso porque, sem 
embargo do aduzido na petição inicial, afigura-se prudente, no mínimo, antes de ordenar eventual exoneração em sede liminar, 
aguardar prévia manifestação da alimentada. Entre postergar o pleito de tutela antecipada, permanecendo íntegra a obrigação 
do alimentante, e sacrificar irreparavelmente o direito da alimentada, opta-se por medida de justiça, pela última. Neste contexto, 
por ora, relego a apreciação do pedido de tutela antecipada para fase posterior à manifestação da alimentada e designo 
audiência de conciliação para o dia_25_de_fevereiro_de 2015, às_16h:30min, a realizar-se no CEJUSC Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania de Ourinhos, instalado nas salas 101/103 deste Fórum. Cite-se a ré e intimem-se as partes 
para comparecimento pessoal, consignando-se que a defesa deverá ser apresentada através de advogado, no prazo de quinze 
dias, contados da audiência se infrutífera, e que a falta de contestação implica em reconhecer como verdadeiras as alegações 
da parte contrária. Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária. Intimem-se. - ADV: CAMILA RAREK ARIOZO (OAB 
332563/SP)

Processo 1005685-23.2014.8.26.0408 - Interdição - Tutela e Curatela - Z.O. - Defiro os benefícios da gratuidade judiciária. 
Para o deferimento da tutela antecipada, prevista no art. 273 do C.P.C., o legislador impõe como pressupostos a existência 
de prova inequívoca da alegação, bem como se convença o julgador de sua verossimilhança. Mais, mister se faz que haja 
fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou que fique caracterizado abuso de direito ou manifesto propósito 
protelatório. Na hipótese dos autos, embora não haja disposição legal expressa, a jurisprudência vem admitindo a antecipação 
da tutela para a nomeação de curador provisório ao interditando (RT-737/230). Desta forma, ante os documentos acostados com 
a petição inicial, precipuamente laudo pericial, defiro a antecipação da tutela para nomear a requerente curadora provisória do 
interditando, exclusivamente para fins previdenciários e de representação processual nos autos indicados. Tome-se por termo. 
Para interrogatório, designo o dia 18/05/2015, às 14h:00min, neste Juízo. Cite-se, consignando-se do mandado que o prazo de 
impugnação, de cinco dias, passará a fluir da data do interrogatório. Até a data do advento, deverá a requerente apresentar, nos 
autos, cópia das certidões civis sua e do interditando. Intimem-se, inclusive a requerente e o M.P. - ADV: FLÁVIA FERNANDES 
ZAMPIERI PENTEADO RODRIGUES (OAB 160135/SP), RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP)

Processo 1005932-04.2014.8.26.0408 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - D.R.S.B. - Vistos. Ante os termos 
“in fine” da declaração de fls. 05, defiro os benefícios da gratuidade judiciária à Requerente. Para o deferimento da tutela 
antecipada, prevista no art. 273 do C.P.C., o legislador impõe como pressupostos a existência de prova inequívoca da alegação, 
bem como se convença o julgador de sua verossimilhança. Mais, mister se faz que haja fundado receio de dano irreparável 
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ou de difícil reparação ou que fique caracterizado abuso de direito ou manifesto propósito protelatório. Na hipótese dos autos, 
embora não haja disposição legal expressa, a jurisprudência vem admitindo a antecipação da tutela para a nomeação de curador 
provisório ao interditando (RT-737/230). Desta forma, ante os documentos acostados com a petição inicial, precipuamente o 
laudo de fls. 09, defiro a antecipação da tutela para nomear a requerente curadora provisória do interditando, exclusivamente 
para fins requeridos às fls. 03, item 1. Tome-se por termo. Para interrogatório, designo o dia 18/05/2015, às 13h30min, neste 
Juízo. Cite-se, consignando-se do mandado que o prazo de impugnação, de cinco dias, passará a fluir da data do interrogatório. 
Intimem-se, inclusive a requerente e o M.P. Intime-se. - ADV: JOSÉ LUIS RUIZ MARTINS (OAB 174239/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO NACOUL BADOUI SAHYOUN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WILLIAM ROBS DAMASCENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0024/2015
Processo 1000008-75.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - JAQUELINE SIMÕES PINTO 

- Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com anulatória de débito fiscal 
e obrigação de fazer. Assevera a Autora que alienou o veículo Volkswagem/Passat, ano de fabricação/modelo: 1995, placas 
KQC-4814, de sua propriedade, no ano de 2004 , a terceiro cujos dados não possui. Inobstante ter efetuado a correspondente 
comunicação de venda do veículo ao Detran, em 11 de janeiro de 2005, em cumprimento ao disposto no artigo 134 do Código 
Nacional de Trânsito, ainda assim, recentemente, foi obstada da percepção de créditos do Programa Nota Fiscal Paulista vez 
que seu cadastro encontra-se inscrito no Cadin Estadual a pretexto de débitos tributários pendentes sobre o veículo. Porque 
o atual proprietário do veículo deixou de ultimar a transferência do veículo e de quitar os respectivos débitos alusivos a IPVA 
referentes aos anos de 2008 a 2013, que totalizam R$ 8.397,99, o cadastro da Autora foi inserido na dívida ativa do Estado. A 
Autora requereu, administrativamente, a baixa dos débitos inscritos nas CDA’s, entretanto, a Ré recusa-se a fazê-lo. Pretende, 
destarte, liminarmente, a suspensão da cobrança referente aos débitos objeto das CDA’s , bem como a retirada do cadastro 
da Autora junto ao Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais Cadin Estadual. Decido. 
Vislumbro presentes os requisitos para concessão da liminar que, se postergada para final, acarretará prejuízos irreparáveis 
para a Autora. Não obstante a recusa da Ré, perfilha o Juízo do entendimento de admissibilidade da almejada exclusão ou 
abstenção. Isso porque a presente ação tem o cunho de discutir a justeza do débito ensejador da restrição. Diante desse 
quadro a inserção do nome da Autora em cadastro de inadimplentes mostra-se como medida penalizadora que, por ora, deve 
ser afastada. Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem decidido acerca da admissibilidade da indigitada exclusão, “in verbis: 
CADIN Inscrição de Estado-membro no cadastro Informativo de créditos não-quitados do Setor Público Federal Inadmissibilidade, 
se existe discussão judicial sobre a validade dos créditos tributários lançados. Conflito federativo. Financeiro. Inscrição de 
Estado-membro no cadastro Informativo de créditos não-quitados do Setor Público Federal (Cadin). Existência de discussão 
judicial acerca da validade dos créditos tributários lançados e que justificaram a constrição. Ação cautelar preparatória. Medida 
liminar concedida pelo ministro-relator. Referendo. Medida liminar concedida, para suspender os registros de inadimplência 
da requerente no Cadin, relativos aos créditos tributários constituídos nas NFLDs pertinentes, e para suspender as restrições 
postas pelo registro do inadimplemento de créditos tributários, cuja validade se discute judicialmente, à obtenção de Certidão 
Positiva de Débitos Tributários com Efeitos de Negativa (CPEN, art. 206 do CTN). Precedentes. Medida liminar referendada. 
(in RT 879/151). Considerando a relevância dos fundamentos apresentados, caracterizando, portanto, o fumus boni iuris e o 
periculum in mora, defiro o pedido liminar para determinar a suspensão da cobrança dos débitos e a exclusão imediata do nome 
da Autora, do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais Cadin Estadual, relativamente 
aos créditos apontado a fls. 25, 27, 29, 31, 33 e 35. Oficie-se nesse sentido, inclusive, ao Detran/SP. No mais, observando-se o 
rito ordinário, cite-se a Ré para, querendo, no prazo legal, contestar o pedido inicial. Defiro a Autora os benefícios da assistência 
judiciária gratuita. Intimem-se. - ADV: JOSE NELSON VENANCIO ALVES (OAB 335638/SP)

Processo 1000051-12.2015.8.26.0408 - Mandado de Segurança - Atos Administrativos - Marcelo Jhonas Beneveni de 
Oliveira - Vistos. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária ao Impetrante. Processe-se sem a liminar que, por ora, fica 
indeferida. Somente após a vinda das informações será possível aferir, com certeza, acerca da lesividade da conduta imposta 
pelo Impetrado. Ademais, a concessão da segurança somente a final não acarretará prejuízo irreparável para o Impetrante. 
Ausente, portanto, o “fumus boni iuris”, fundamento pelo qual indefiro a liminar. Requisitem-se, pois, as informações junto ao 
Impetrado. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Finalmente, conclusos para sentença. Intimem-se. - ADV: SYLVIA 
REGINA BENEVENI DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 214644/SP), MARIA CRISTINA BENEVENI DE OLIVEIRA (OAB 179173/SP)

Processo 1000144-72.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Benedito Dias Bertolini - Vistos. Trata-se 
de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Assevera o Autor que alienou o veículo Volkswagem/Santana 
CL 1800, ano de fabricação/modelo: 1994/1995, placas AFB-0783, de sua propriedade, em 20/04/2011, a Lucilia Maria Budeli. 
Porque a atual proprietária do veículo deixou de ultimar a transferência do bem, e de quitar os respectivos débitos alusivos ao 
IPVA referentes aos anos de 2012 e 2013, o cadastro do Autor foi inserido na dívida ativa e no Cadastro Informativo dos Créditos 
não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - Cadin Estadual. O Autor requereu, administrativamente, a baixa dos débitos 
inscritos nas CDA’s, entretanto, a Fazenda Pública Estadual recusa-se a fazê-lo. Pretende, destarte, liminarmente, a suspensão 
da cobrança referente aos débitos objeto das CDA’s , bem como a retirada do cadastro do Autor junto ao Cadastro Informativo 
dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais Cadin Estadual e posterior inserção do nome da atual proprietária. 
Decido. Vislumbro ausentes os requisitos para concessão da tutela antecipada. Isso porque, na verdade, o Autor ajuizou a 
presente ação, consistente em obrigação de fazer, contra a adquirente do veículo, porém, colima tutela contra a Fazenda do 
Estado de São Paulo que sequer figura no polo passivo da lide. Não há, pois, como deferir tutela antecipada contra quem sequer 
será parte no processo e não poderá, em consequência, defender-se. Aliás, na forma em que aduzida a pretensão inicial, desde 
já, vislumbra-se sua inadequação, de forma que o Autor deve aditar a peça vestibular para que, a final, a prestação jurisdicional 
seja efetiva. Destarte, ou a ação prossegue contra a adquirente do veículo, com a finalidade de, dentre outras, compeli-la a 
transferir o veículo para seu nome, ou insere-se no polo passivo a Fazenda do Estado de São Paulo para o fim de discutir a 
inclusão no Cadin. Para tanto, fixo o prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Defiro ao Autor os 
benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. - ADV: TALITA BILAR (OAB 281414/SP)

Processo 1000267-70.2015.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Isabela Carvalho - Vistos. 
Para regular apreciação do pleito de tutela antecipada, comprove a Autora a publicidade da restrição a que submetida. Intimem-
se. - ADV: DANIELE CARVALHO (OAB 233155/SP)

Processo 1002299-82.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Adicional de Horas Extras - MANOEL CESAR DE 
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OLIVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS/SP - Diga o réu se pretende produzir provas, especificando-as com a 
pormenorizada justificativa da pertinência. O autor, às fls. 67/72, já especificou as provas de seu interesse. Intimem-se. - ADV: 
ROSEMIR PEREIRA DE SOUZA (OAB 233031/SP), CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA (OAB 280918/SP), LEONARDO 
LEANDRO DOS SANTOS (OAB 320175/SP), AMANDA FLAVIA BENEDITO VARGA (OAB 332827/SP), GUSTAVO HENRIQUE 
PASCHOAL (OAB 220644/SP), CARLOS EDUARDO SOARES DA SILVA (OAB 244111/SP)

Processo 1003657-82.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Complementação de Benefício/Ferroviário - MARIA 
DE LOURDES DOMINGUES POSSARLE - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se a Requerente sobre a 
contestação apresentada. - ADV: RENATO BERNARDI (OAB 138316/SP), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO (OAB 96057/SP)

Processo 1003852-67.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Saúde - THAYNA DA SILVA GONÇALVES - Vistos. Trata-
se de ação obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. Aduz a Autora, em síntese, que é portadora de deficiência 
intelectual grave e, para o tratamento da patologia, necessita fazer uso contínuo do suplemento alimentar “Sustagen”. Mais, em 
razão da patologia, a Autora necessita fazer uso de fraldas, todavia, relata não reunir recursos para custear o tratamento, devido 
o alto custo. Dessa forma, requer, liminarmente e a final, que a Ré forneça o suprimento alimentar e as fraldas enquanto forem 
necessários ao tratamento da Autora. Decido. Vislumbro presentes os requisitos para concessão de medida liminar, de natureza 
cautelar, nos termos do artigo 273, § 7º, do Código de Processo Civil. O “periculum in mora” reside na imprescindibilidade do 
uso do suplemento sem o qual a Autora sofrerá danos irreversíveis. O “fumus boni iuris” consiste no aduzido na petição inicial, 
corroborado pela documentação acostada, notadamente, relatórios médicos (fls. 16 e 27), observando-se que, se não concedida 
a liminar, e ultimado o tratamento, o desfecho será irremediável para a Autora, o que não ocorre em relação a Ré. Portanto, 
determino que a Ré dê integral cumprimento ao requerido no pedido inicial, fornecendo o suplemento alimentar (fls. 10, item 
“a”), bem como as fraldas, no prazo de quinze dias, a contar da intimação da liminar. O descumprimento da liminar implicará no 
pagamento de multa diária no valor de um mil reais, sem prejuízo de outras sanções. Por fim, observando-se o rito ordinário, 
cite-se a Ré para, querendo, no prazo legal, contestar o pedido inicial. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária a Autora. 
Intimem-se. - ADV: EVANDRO VAZ DE ALMEIDA (OAB 298812/SP)

Processo 1004297-85.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Mariana Alvaraz - ME - 
Ciência à autora do teor da certidão de fls. 175, para, no prazo legal, tomar as providências que se fizerem necessárias. - ADV: 
ELISÂNGELA PADILHA (OAB 311856/SP)

Processo 1005245-27.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - Maria Antonieta Amadio Simões 
- Cite-se o réu por carta precatória para, querendo, contestar o pedido inicial, no prazo de sessenta dias. Defiro à autora os 
benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. - ADV: JOSE MADALENA (OAB 145888/SP)

Processo 1005588-23.2014.8.26.0408 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Itamar Biussi - Fls. 
30/31: acolho a emenda à prefacial. Anote-se, altere-se a classe da ação e cite-se. Fica expressamente deferido ao autor os 
benefícios da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. - ADV: DANIELA APARECIDA PALOSQUI (OAB 279941/SP)

Processo 1005816-95.2014.8.26.0408 - Mandado de Segurança - DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE 
DIREITO PÚBLICO - João Ildes Beffa - Fls. 35: anote-se o ingresso no feito da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos 
termos do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009. Sobre o aduzido pelo referido assistente acerca da competência, diga o 
impetrante, no prazo de dez dias. Intimem-se. - ADV: SILVIA MARIA ANDRADE (OAB 125896/SP)

Processo 1005964-09.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - VERA LÚCIA DOS SANTOS 
GARCIA - Defiro os benefícios da gratuidade judiciária para a Autora. Trata-se de pleito que ultima concessão de benefício de 
pensão por morte com pedido de tutela antecipada. Aduz a Autora, em síntese, que conviveu em união estável, por mais de vinte 
anos, com Benedito Evangelista de Faria, aposentado, falecido em 26 de abril de 2012, porém, teve negado pedido de pagamento 
de benefício de pensão por morte requerido junto ao Réu, sob a alegação de não reconhecimento da condição de convivente. 
Incide que a Autora necessita da implantação do benefício, para sua subsistência, vez que convivia sob a dependência financeira 
do “de cujus”. Dessa forma, pugna pela concessão da antecipação da tutela para assegurar-lhe o pagamento do benefício de 
pensão por morte. Decido. Em decorrência do óbito do seu companheiro, a Autora almeja a percepção de benefício de pensão 
por morte sob a alegação de que convivia sob sua dependência econômica. O Réu, entretanto, negou a concessão do benefício 
almejado. Todavia, vislumbro presentes os requisitos para concessão de medida liminar, de natureza cautelar, nos termos do 
artigo 273, § 7º, do Código de Processo Civil. O periculum in mora reside na imprescindibilidade da implantação do benefício, 
em favor da Autora, face o caráter alimentar. O fumus boni iuris, por sua vez, vem demonstrado pela documentação acostada 
na petição inicial (fls. 16/31), notadamente, pela condição de aposentado do falecido, declaração em escritura pública de união 
estável firmada pelo próprio segurado, além de outros que dão conta da convivência com a ressalva que, se não concedida a 
liminar, o desfecho será irremediável para a Autora, o que não ocorre em relação ao Réu. Portanto, defiro o pedido liminar para 
determinar que o Réu implante o benefício de pensão por morte em favor da Autora. Por fim, observando-se o rito ordinário, 
cite-se o Réu para, querendo, no prazo legal, contestar o pedido inicial. Intimem-se. - ADV: ANGELA MARIA PINHEIRO (OAB 
112903/SP)

Processo 4000434-07.2013.8.26.0408 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Pericles Coppieters 
- Isso posto, e pelo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, com resolução de mérito, o mandado de segurança impetrado 
por PÉRICLES COPPIETERS contra ato do DELEGADO DE POLÍCIA DIRETOR DA 22ª CIRETRAN DE OURINHOS concedendo 
a segurança para o fim de determinar, primeiro, a insubsistência da atuação lavrada em desfavor do Impetrante; segundo, o 
cancelamento da pontuação que se lhe imputou; e, terceiro, anulação do processo administrativo que se lhe promoveu com 
consequente arquivamento. Oficie-se, de imediato, para a Autoridade Impetrada nos termos do artigo 13 da Lei nº 12.016, 
de 07/08/2009, encaminhando-se cópia reprográfica autêntica da sentença. Custas e despesas processuais pelo Impetrado 
que, entretanto, fica eximido da verba honorária nos termos da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e da Súmula 105 do 
Superior Tribunal de Justiça. Por fim, decorrido o prazo para eventual interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos 
ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Público, para reexame necessário, nos termos do 
artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016, de 07/02/2009. Nesse sentido: “ Nos termos do art. 12, § ún., da Lei n. 1.533/51, 
a sentença concessiva de mandado de segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, não se aplicando o art. 475 do CPC. 
A despeito das alterações introduzidas pela Lei 10.352/01, que modificou o art. 475 do CPC, dando nova disciplina ao reexame 
necessário, há de ser aplicada a norma especial prevista no art. 12 da LMS” (STJ-2ª T., REsp 655.958, rel. Min. Castro Meira, 
j. 9.11.04, deram provimento, v.u., DJU 14.2.05, p. 185). No mesmo sentido: STJ-5ª T., Resp 313.773, rel. Min. Felix Fischer, 
j. 6.8.02, não conheceram, v.u., DJU 16.9.02, p. 219; RF 380/373 (acórdão relatado pelo Des. Araken de Assis) (In Código de 
Processo Civil e legislação processual em vigor Theothonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa Ed. Saraiva - 38a ed atualizada 
até 16 de fev de 2006 pág. 1768). P.R.I.C. - ADV: CAMILA SANT ANNA (OAB 337764/SP), ARCENIO JOSÉ SANT’ANNA (OAB 
241007/SP), RENATO BERNARDI (OAB 138316/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO NACOUL BADOUI SAHYOUN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WILLIAM ROBS DAMASCENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0025/2015
Processo 1002266-92.2014.8.26.0408 - Usucapião - Usucapião Ordinária - João Roberto do Nascimento e outro - Fls.48/49: 

Manifestem-se os Requerentes. - ADV: THIAGO JOSE FERREIRA DOS SANTOS (OAB 253489/SP)
Processo 1002427-05.2014.8.26.0408 (apensado ao processo 1005705-14.2014.8.26) - Usucapião - Usucapião Extraordinária 

- José Luiz de França - Fls.67/69: Manifeste-se o Requerente. - ADV: LEONARDO DE LOURENÇO MAXIMO (OAB 340106/SP)
Processo 1003935-83.2014.8.26.0408 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - NEUZA DOS SANTOS ALEXANDRE - A 

requerente para providências acerca da manifestação do Serviço de registro de Imóveis local, acostada às fls. 52/54, no prazo 
legal. - ADV: MARILDA TREGUES DE SOUZA SABBATINE (OAB 279359/SP)

Processo 1004158-36.2014.8.26.0408 - Usucapião - Usucapião Ordinária - IRENE ROMAIK DA PAIXÃO e outro - Aos 
requerentes para manifestação acerca do aduzido pelo Serviço de Registro de Imóveis local, às fls. 255/257 - no prazo legal. - 
ADV: JAIR PEREIRA DOS SANTOS (OAB 339429/SP)

Processo 1004249-29.2014.8.26.0408 - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de Imóvel - AGRO PECUÁRIA 
QUAGLIATO S/A - Ao requerente para manifestação acerca do aduzido pelo Serviço de Registro de Imóveis local, fls. 53/57, no 
prazo legal. - ADV: ROGÉRIO GARCIA DUARTE (OAB 170697/SP), ANTONIO LINO SARTORI (OAB 56478/SP)

Processo 1005521-58.2014.8.26.0408 - Usucapião - Usucapião Ordinária - LAZARO DOS SANTOS e outro - Ante os termos 
da declaração de fls. 09, defiro aos requerentes os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se, bem como a prioridade na 
tramitação (artigo 1211-A do CPC). Encaminhem-se os autos, primeiramente, ao Serviço do Registro de Imóveis local para 
manifestação do DD. Oficial Registrador acerca da pretensão aduzida. Intimem-se. - ADV: EMERSON ADOLFO DE GOES (OAB 
151345/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO NACOUL BADOUI SAHYOUN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WILLIAM ROBS DAMASCENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0026/2015
Processo 1004618-23.2014.8.26.0408 - Confirmação de Testamento - Inventário e Partilha - GERALDO HELENO DE GOVEIA 

- Ao requerente para manifestação acerca do teor da certidão do oficial de justiça, parcialmente negativa, acostada às fls. 50, 
com urgência, face a proximidade da audiência designada. - ADV: DANIEL HELENO DE GOUVEIA (OAB 97028/SP)

3ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO CANEZIN BARBOSA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS LUIZ DE ALBUQUERQUE PERICO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0061/2015
Processo 0001101-18.2000.8.26.0408 (408.01.2000.001101) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Angela Maria Rodrigues 

- Jacintho Ferreira e Sa - - Maria de Lourdes Carvalho Ferreira e Sa - Vistos. Renovo o prazo de 10 (dez) dias para que autora 
manifeste-se quanto a decisão a fls. 396. No silêncio, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: EMMANUEL GUSTAVO HADDAD 
(OAB 195156/SP)

Processo 0002185-88.1999.8.26.0408 (408.01.1999.002185) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Itau Sa - Nilceneia 
Faustino - - Aluisio de Paulo Silva - Vistos. Diga o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, se o acordo foi cumprido, presumindo, 
no silêncio, o cumprimento. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0002516-55.2008.8.26.0408 (apensado ao processo 0012634-61.2006.8.26) (408.01.2008.002516) - Inventário - 
Inventário e Partilha - José Luiz Madeira - A Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Providenciar as cópias para expedição 
do Formal de Partilha e comprovar o recolhimento das respectivas taxas. Recolher o valor da expedição do Formal. fls. 02/
2v,03/26,31/32,48,5054,56,69,75/78,81,85/89,92/102,103,105/134,144/154,155/169,173/178,183/188,192/194,198/205. - ADV: 
VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP), RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP), THAIZ RIBEIRO 
PEREIRA DE CARVALHO (OAB 168779/SP), FLÁVIA FERNANDES ZAMPIERI PENTEADO RODRIGUES (OAB 160135/SP)

Processo 0003180-13.2013.8.26.0408 (040.82.0130.003180) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Ministério 
Público do Estado de São Paulo - Cirso José Moralez - Foi designado o dia 07/04/2015, às 13:00 horas e se encerrará dia 
05/05/2015, às 13:00 horas, no Forum local. - ADV: LUIZ FERNANDO MELEGARI (OAB 143895/SP)

Processo 0004026-16.2002.8.26.0408 (408.01.2002.004026) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do 
Brasil Sa - Arte Realce Industria e Comercio de Confeccoes Ltda - - Jose Machado da Silva e outro - Vistos. Trata-se de ação de 
cobrança. O processo tramita a quase doze anos e ainda aguarda a efetivação dos atos citatórios. Resta a citação da herdeira 
Joyce Karla, cuja carta precatória foi expedida a fls. 145 e sequer foi distribuída, pelo que consta dos autos. Posteriormente 
houve a pesquisa de endereço e outros endereços de Joyce foram localizados (fls. 183/184). Instada a se manifestar acerca do 
acordo proposto pelo sucessor Wesley, a requerente postulou pela suspensão do processo, o que foi indeferido. Agora, pede a 
expedição de nova via da carta precatória, pois a anteriormente expedida extraviou-se. Nessa ordem, expeça-se segunda via da 
carta precatória expedida a fls. 145, constando nela os outros endereços localizados na cidade de Ribeirão Claro/PR, conforme 
pesquisa a fls. 183/184. Expedida a carta precatória, intime-se o requerente para retirá-la em 10 (dez) dias, ficando fixado o 
mesmo prazo para comprovação de sua distribuição. No silêncio, cumpra-se o artigo 267, § 1º, do CPC. Intime-se. Retirar carta 
Precatória expedida. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/
SP), RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP), DANILA DA SILVA GARCIA (OAB 318562/SP)

Processo 0012022-89.2007.8.26.0408 (408.01.2007.012022) - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Improbidade 
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Administrativa - Ministério Público do Estado de São Paulo - - Fazenda Pública Municipal de Ribeirão do Sul - Vistos. Aguarde-
se a devolução da carta precatória expedida a fls. 387. Intime-se. - ADV: JUSCELINO GAZOLA (OAB 79817/SP), LEONARDO 
TORQUATO (OAB 303215/SP), SILVIA MARIA ANDRADE (OAB 125896/SP), JOSÉ ANTONIO BEFFA (OAB 159464/SP)

Processo 0012290-75.2009.8.26.0408 (408.01.2009.012290) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação 
- Banco Bradesco - Roberto Prado de Alencar - - Olenka Mello Sa Prado de Alencar - Comprovar a averbação da penhora 
no registro de imóvel. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP), CINTHIA HELENA M ZANONI FITTIPALDI (OAB 
132036/SP), CARLOS ARTUR ZANONI (OAB 16691/SP)

Processo 0012561-50.2010.8.26.0408 (408.01.2010.012561) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Francisco 
Carlos de Oliveira - - Silvia Siglinde de Matos Oliveira - Banco Santander Brasil Sa - Vistos. Por tempestiva, recebo a apelação 
às fls. 190/195 nos efeitos suspensivo e devolutivo. Dê-se vista dos autos ao apelado para oferecimento de contrarrazões no 
prazo legal. Oportunamente, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Privado, 
independente da formação dos autos suplementares, observadas as cautelas legais e com as homenagens deste Juízo. Intime-
se. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), NILO ZAIA (OAB 248272/SP), SEBASTIÃO SEIJI TOKUNAGA 
(OAB 24383/PR), CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR (OAB 41893/PR), OSVALDO ESPINOLA JUNIOR (OAB 45782/PR)

Processo 0012634-61.2006.8.26.0408 (408.01.2006.012634) - Inventário - Inventário e Partilha - Francisca de Melo Madeira 
- Narcizo Alves Madeira - A Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Providenciar cópias autenticadas para expedição do 
Formal de Partilha e Recolher a Taxa de expedição do mesmo no valor de R$37,70. Fls. 02/02v, 3/30, 32/32v, 33/33v,34/34v
,35/37,39/43,49/54,72,79,82,88/89v,92/96,105,107/125,128/133,140/143,146/151,156/161,165/168,172,179. - ADV: RONALDO 
RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP)

Processo 0012757-88.2008.8.26.0408 (408.01.2008.012757) - Monitória - Pagamento - Centro Educacional Caracol Sc Ltda 
Me - Luis Eduardo B Antoguetti - Vistos. Arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: FÁBIO MOIA TEIXEIRA (OAB 159458/SP), 
FLAVIA GARCIA MOREIRA COBIANCHI (OAB 264918/SP)

Processo 0012769-73.2006.8.26.0408 (408.01.2006.012769) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Vf do Brasil Ltda - Momentu S de Ourinhos Comércio de Roupas Ltda - - Benilson Faustino - - Erika Martins Ferreira 
Faustino - Vistos. 1. Ante a pesquisa negativa, defiro o pedido a fls. 294, parte final, e determino que seja lavrado Termo de 
Penhora de 25% do imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 3.395, pertencente à executada Érika Martins 
Ferreira Faustino. 2. Cumprido o item anterior, expeça-se mandado a fim de que o Oficial de Justiça avalie o bem penhorado, 
e em seguida, intimem-se as executadas e cônjuge da segunda, se casada for, pessoalmente ou na pessoa de seu advogado, 
da penhora realizada por termo, ficando por este ato constituída depositária a executada Érika Martins Ferreira Faustino, com 
fulcro no artigo 659, § 5º, do CPC. 3. Constituído o depósito, providencie a Escrivania, o registro da penhora no sistema on line, 
para presunção absoluta de conhecimento de terceiros. Intime-se. Depositar diligência para Mandado de avalição da Penhora 
realizada por Termo às fls.340. Ourinhos, 17 de maio de 2014. - ADV: ANDRÉ LUIS CAMARGO MELLO (OAB 170033/SP), 
SOLANGE RIOS CURY HERNANDES (OAB 266089/SP), MARCELO DORNELLAS DE SOUZA (OAB 173336/SP), CLAUDIO 
MARCIO DA CRUZ (OAB 302839/SP), RAFAEL KEN FUKUYAMA (OAB 302876/SP)

Processo 0013167-78.2010.8.26.0408 (408.01.2010.013167) - Inventário - Inventário e Partilha - Elizabeth Pereira Farinha 
- José Sebastião Cristóvão Farinha - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Complementar a taxa de desarquivamento, 
foi recolhido somente R$13,30 o valo correto é R$24,40. - ADV: VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP), 
ANGELA ROSSINI (OAB 138787/SP)

Processo 0014072-49.2011.8.26.0408 (408.01.2011.014072) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Santander (brasil) Sa - Startec Instalações Elétricas Ltda Epp - - Miriam Cristina Gomes Fernandes - - Graziela dos 
Santos da Fonseca - Vistos. Ciente o juízo do acórdão às fls. 123/126. Requeira o exequente o que de direito, em termos de 
prosseguimento. Intime-se. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 
208104/SP)

Processo 0014101-31.2013.8.26.0408 (040.82.0130.014101) - Procedimento Sumário - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Sebastião Gomes - Companhia Luz e Força Santa Cruz - Vistos. Cumpra a serventia, o item “3” de fls. 117. 
Intime-se. - ADV: AMANDA KARLA PEDROSO RONDINA PERES (OAB 302356/SP), MARCOS FERNANDO ESPOSTO (OAB 
272158/SP)

Processo 0014184-47.2013.8.26.0408 (040.82.0130.014184) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - 
Alessandra Manoel - - Junior Manoel - - Adriano Manoel - Retirar Alvará expedido. - ADV: JOSE EDUARDO MIRANDOLA (OAB 
247198/SP)

Processo 0014218-22.2013.8.26.0408 (040.82.0130.014218) - Procedimento Ordinário - Fixação - A.J.S.F. - - V.S.F. - A.S.S. 
- Vistos. Suspendo o processo por 10 (dez) dias para que as requerentes regularizem a representação processual, sob as penas 
do artigo 13, inciso I, do C.P.C. Intime-as pessoalmente. Intime-se. - ADV: KAROLINE MOREIRA TEIXEIRA MACHADO DE 
SOUZA (OAB 329579/SP)

Processo 0014266-25.2006.8.26.0408/01 - Cumprimento de sentença - Bens Públicos - Fazenda Pública do Município de 
Salto Grande - Hueriton Marcos Lima - Retirar ofício expedido ao CIRETRAN - ADV: SILVIA MARIA GANDAIO (OAB 109084/
SP), CLÁUDIA REGINA RONQUI DE CARVALHO (OAB 185870/SP), DAVID MIGUEL ABUJABRA (OAB 191475/SP)

Processo 0014433-95.2013.8.26.0408 (040.82.0130.014433) - Procedimento Ordinário - Revisão - W.E. - G.B.E. e outro - 
Retirar certidão de honorários. - ADV: ELTON CARLOS DE ALMEIDA (OAB 241023/SP), TALITA BILAR (OAB 281414/SP)

Processo 0014720-58.2013.8.26.0408 (040.82.0130.014720) - Procedimento Sumário - Contratos Bancários - Joice Luiza da 
Silva - Omni Financeira - Vistos. O silêncio da autora faz presumir a satisfação do julgado, conforme alertado na decisão a fls. 
67. Nessa ordem, remetam-se os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: FLÁVIA FERNANDES ZAMPIERI PENTEADO RODRIGUES 
(OAB 160135/SP), RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS 
(OAB 265023/SP)

Processo 0014721-43.2013.8.26.0408 (040.82.0130.014721) - Procedimento Sumário - Contratos Bancários - Eliane Maria 
da Silva - Banco Santander Sa - Vistos. Cumpra-se o artigo 267, § 1º, do CPC. Intime-se. - ADV: FLÁVIA FERNANDES ZAMPIERI 
PENTEADO RODRIGUES (OAB 160135/SP), RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP)

Processo 0014726-65.2013.8.26.0408 (040.82.0130.014726) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Souza & Carvalho Educacional Ltda - Marcia Regina de Moraes Paiva - Vistos. Cumpra-se o artigo 267, parágrafo 1º, do Código 
de Processo Civil. Intime-se. - ADV: JOSE RICARDO SUTER (OAB 289998/SP)

Processo 0014785-53.2013.8.26.0408 (040.82.0130.014785) - Procedimento Ordinário - Exoneração - J.C.R. - J.P.R. - 
Vistos. Expeça-se certidão em favor da patrona do autor, nos termos do convênio DPESP/OAB. Oportunamente, arquivem-se 
os autos. Intime-se. Cetidão de honorários disponivel no SAJ - ADV: DALCIRENE BERNARDO LOURENÇO (OAB 251014/SP), 
MARIA APARECIDA DA SILVA (OAB 264990/SP)
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Processo 0015304-96.2011.8.26.0408 (408.01.2011.015304) - Interdição - Capacidade - A.R. - - J.M.S.R. - F.S.R. - Vistos. 
Cumpra-se o artigo 267, § 1º, do CPC. Intime-se. - ADV: HUMBERTO SANTORO BIAGGIONI (OAB 102622/SP)

Processo 0015684-22.2011.8.26.0408 (408.01.2011.015684) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Roberta Cristine de Carvalho de Oliveira - Luizacred Sa Sociedade de Crédito Financiamento - Vistos. Ante o depósito nos 
autos e a manifestação da credora, dou por cumprido o julgado. Expeça-se, em favor da credora, mandado de levantamento 
em relação ao depósito a fls. 183. Oportunamente, arquivem se os autos. Intime-se. Retirar mandado de Levantamento. - ADV: 
INES SANT’ANA PEREZ (OAB 135074/SP), ANDRÉ LUIS CAMARGO MELLO (OAB 170033/SP), EDE BRITO (OAB 182981/
SP), ELIANA SANTAROSA MELLO (OAB 185465/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), PRISCILA VELOSO DA SILVA 
(OAB 280359/SP)

Processo 0015684-22.2011.8.26.0408 (408.01.2011.015684) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Roberta Cristine de Carvalho de Oliveira - Luizacred Sa Sociedade de Crédito Financiamento - Vistos. Ante o depósito nos 
autos e a manifestação da credora, dou por cumprido o julgado. Expeça-se, em favor da credora, mandado de levantamento em 
relação ao depósito a fls. 183. Oportunamente, arquivem se os autos. Retirar Mandado de levantamento. Intime-se. - ADV: INES 
SANT’ANA PEREZ (OAB 135074/SP), PRISCILA VELOSO DA SILVA (OAB 280359/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/
SP), ELIANA SANTAROSA MELLO (OAB 185465/SP), EDE BRITO (OAB 182981/SP), ANDRÉ LUIS CAMARGO MELLO (OAB 
170033/SP)

Processo 0016105-75.2012.8.26.0408 (408.01.2012.016105) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Hsbc 
Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Manifestar sobre a certidão de fls. 95, onde o oficial de Justiça informa que deixou de citar 
e avaliar os bens da executada por não mais residir naquele endereço. - ADV: ANDRÉ PAULO DA SILVA MANTOVANI (OAB 
169630/SP), PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP), CARLOS HENRIQUE BAPTISTA CARDOSO (OAB 295493/SP)

Processo 0016324-25.2011.8.26.0408 (408.01.2011.016324) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Francisco 
Romano - Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Manifestar as partes sobre o laudo de fls. 167. - ADV: 
BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA (OAB 352413/SP), LEONEL LOURENÇO CARRASCO (OAB 311217/SP), CELSO DE 
FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 0016347-34.2012.8.26.0408 (408.01.2012.016347) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
V.A.S. - D.V.B. - Vistos. Arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: PAULO SERGIO DIAS GARCIA (OAB 293933/SP)

Processo 0016347-34.2012.8.26.0408 (408.01.2012.016347) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
V.A.S. - D.V.B. - Vistos. Arquivem-se os autos. Intime-se. Ourinhos, 21 de janeiro de 2015. - ADV: PAULO SERGIO DIAS 
GARCIA (OAB 293933/SP)

Processo 0016394-42.2011.8.26.0408 (408.01.2011.016394) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
M.S.M. - D.W.N. - certidão de honorários disponivel no SAJ - ADV: CARLA FERREIRA AVERSANI (OAB 137940/SP)

Processo 0016685-08.2012.8.26.0408 (408.01.2012.016685) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Inaiê Sá Trench 
Medeiros e outros - Vistos. Diga o Ministério Público. - ADV: JOSE MADALENA (OAB 145888/SP)

Processo 0016685-08.2012.8.26.0408 (408.01.2012.016685) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Edna Martins Amâncio 
- - Valter Amancio - Inaiê Sá Trench Medeiros - - Antonio Gomes Martins - - Clovis Viana - - Amaury Marcondes Trench - - Cecilia 
Trindade Trench - - Ângela Maria Cavatora Trench e outros - Vistos. Ao Oficial do Registro de Imóveis, para que em 30 (trinta) 
dias, se manifeste sobre os aspectos registrários dos documentos de fls. 35/36. Intime-se. - ADV: CÉLIA CRISTINA TONETO 
CRUZ (OAB 194175/SP), CELSO ANTONIO CRUZ (OAB 277623/SP), JOSE MADALENA (OAB 145888/SP)

Processo 0016706-81.2012.8.26.0408 (408.01.2012.016706) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Jorge Odilon Botelho 
Mendonça - - Nissara Marques de Andrade Mendonça - Pedro Poletto - - Carmella Dambruzzo Poleto - Providenciar as cópias 
necessárias para realização das citações. - ADV: ARAÍ DE MENDONÇA BRAZÃO (OAB 197602/SP)

Processo 0016832-34.2012.8.26.0408 (408.01.2012.016832) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria de Lourdes Trevisan 
Gil - Decisão Interlocutória - ADV: ANDREIA KAROLINA FERREIRA FANTINATTI (OAB 243393/SP), JACQUELINE GREGORIO 
FERREIRA (OAB 302858/SP)

Processo 0016832-34.2012.8.26.0408 (408.01.2012.016832) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria de Lourdes Trevisan 
Gil - Paulo Fiordelice Gil - Vistos. Dê-se ciência à inventariante do informado a fls. 59 para que providencie o que necessário 
para fins de apuração da descrição da parte remanescente do imóvel, uma vez que não será possível levar a registro a partilha 
com base na atual descrição. Para tanto, aguarde-se pelo prazo de 90 (noventa) dias a comprovação da regularização. Intime-
se. Ourinhos, 22 de janeiro de 2015. - ADV: JACQUELINE GREGORIO FERREIRA (OAB 302858/SP), ANDREIA KAROLINA 
FERREIRA FANTINATTI (OAB 243393/SP)

Processo 0016888-04.2011.8.26.0408 (408.01.2011.016888) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Apj Comércio de 
Veículos Ltda - Douglas Marcelino Alves Lima - Vistos. Indefiro novo prazo. Cumpra-se o artigo 267, § 1º, do CPC. Intime-se. - 
ADV: PAULO MAZZANTE DE PAULA (OAB 85639/SP), CARLOS ANTONIO STRAMANDINOLI MAZANTE (OAB 153813/SP)

Processo 0016891-56.2011.8.26.0408 (408.01.2011.016891) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Maq Service 
Maquinas Ltdame - Mcs Construção, Montagem e Saneamento Ltda - Vistos. Cumpra-se a decisão a fls. 119. Intime-se. - ADV: 
THIAGO JOSE FERREIRA DOS SANTOS (OAB 253489/SP), VINICIUS DE MARCO FISCARELLI (OAB 304035/SP), PAULO 
CÉSAR LOPES NAKAOSKI (OAB 223619/SP), RODRIGO MARTINS SISTO (OAB 163843/SP)

Processo 0017081-19.2011.8.26.0408 (408.01.2011.017081) - Usucapião - Aquisição - Adolfo Ricardo Mollina - - Priscila 
de Oliveira Pereira Mollina - Antonio Luiz da Costa - - Joaquim Luiz da Costa - - João Luiz da Costa - - Elvira Costa - - Ana 
Palmira Beltrami da Costa e outro - Vistos. Ao perito, para que faça as correções necessárias, de acordo com a manifestação 
do oficial do Registro de Imóveis a fls. 187/188. Intime-se. - ADV: FÁBIO MOIA TEIXEIRA (OAB 159458/SP), LUIZ FERNANDO 
MELEGARI (OAB 143895/SP)

Processo 0017191-81.2012.8.26.0408 (408.01.2012.017191) - Procedimento Ordinário - Licença por Acidente em Serviço 
- Silvana Aparecida Pedro Feza Zanuto - Prefeitura Municipal de Ourinhos - Manifestar as partes sobre o laudo juntado às fls. 
648/654. - ADV: MARIA CRISTINA BENEVENI DE OLIVEIRA (OAB 179173/SP), SYLVIA REGINA BENEVENI DE OLIVEIRA 
SANTOS (OAB 214644/SP), PRISCILA APARECIDA EHRLICH (OAB 324318/SP)

Processo 0017197-25.2011.8.26.0408 (408.01.2011.017197) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Associação da 
Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos - Luis Fernando Barleto Lopes - Vistos. Diga a exequente, no prazo de 10 (dez) dias, 
sobre o cumprimento do acordo noticiado a fls. 101, presumindo-se, no silêncio, que ocorreu a satisfação do débito executado. 
Intime-se. - ADV: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 221257/SP), ADRIANA NJAIME VIVAN (OAB 297992/SP)

Processo 0017242-92.2012.8.26.0408 (408.01.2012.017242) - Inventário - Inventário e Partilha - Fátima Nicoleti da Silva - 
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Recebo a petição às fls. 113/118, como retificação das primeiras 
declarações e partilha. Ao Partidor, para que lance nos autos, a partilha. Intime-se. - ADV: GILBERTO JOSÉ RODRIGUES (OAB 
159250/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP)
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Processo 0017242-92.2012.8.26.0408 (408.01.2012.017242) - Inventário - Inventário e Partilha - Fátima Nicoleti da Silva 
- Julio Vicente da Silva - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - manifestar sobre a retificação da partilha de fls. 
126/129. - ADV: GILBERTO JOSÉ RODRIGUES (OAB 159250/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/
SP)

Processo 0017366-12.2011.8.26.0408 (408.01.2011.017366) - Inventário - Inventário e Partilha - Jocimeire Christoni de 
Almeida - Jose Francisco de Almeida - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Aline Rafaela de Almeida - Providenciar as 
cópias autenticadas para expedição do Formal de Partilha. Fls 2,3,5,6,6v,7,19/36v,37/101,104/105,131/132,136/144,176,178,18
2,184,192,194/196,198, 201/223,228,230,235,235v,236/237,240/241/ - ADV: GILBERTO JOSÉ RODRIGUES (OAB 159250/SP), 
ALTIERES GIMENEZ VOLPE (OAB 272021/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP), BRUNO CÉSAR 
DESCHAMPS MINEIRINHO (OAB 48641/PR)

Processo 0017507-31.2011.8.26.0408 (408.01.2011.017507) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Banco Bradesco Sa - Waldir de Santana - - Waldir de Santana Me - - Genivaldo de Santanna - Vistos. Defiro o 
sobrestamento do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, para localização de bens do executado. Após o prazo acima, nada 
sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com fundamento no artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP), REGIS DANIEL LUSCENTI (OAB 272190/SP), FERNANDO 
CARVALHO BARBOZA (OAB 251028/SP), ALFREDO EDSON LUSCENTE (OAB 70113/SP), CRISTIELLEN RODRIGUES 
ZEQUINI (OAB 281251/SP)

Processo 0017560-75.2012.8.26.0408 (408.01.2012.017560) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Fernando Barbizan - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONINAZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - Vistos. Fixo o prazo de 10 (dez) dias 
para que o peticionário a fls. 88 comprove que o contrato objeto da presente ação está entre aqueles de que trata o instrumento 
de cessão às fls. 89/v. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE 
(OAB 155574/SP)

Processo 0017886-69.2011.8.26.0408 (408.01.2011.017886) - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - 
S.S. - V.F. - Certidão de honorários disponivel no SAJ - ADV: EMMANUEL GUSTAVO HADDAD (OAB 195156/SP)

Processo 0017923-62.2012.8.26.0408 (408.01.2012.017923) - Monitória - Cheque - Souza Madeiras e Materiais de 
Construção Eireli - JCB dos Santos Júnior e Cia - Vistos. 1- Aguarde-se o recolhimento das diligências do oficial de justiça pelo 
prazo de 10 (dez) dias. 2- No mesmo prazo, diga o exequente tem interesse na expropriação dos bens penhorados a fls. 48, sob 
pena do silêncio presumir a desistência e o levantamento da penhora. Intime-se. - ADV: MARCO ANTONIO MANTOVANI (OAB 
197851/SP)

Processo 0017985-39.2011.8.26.0408 (408.01.2011.017985) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
P.K.O. - I.L.A. - Certidão de honorários disponivel no SAJ. - ADV: VALERIA BUENO DE OLIVEIRA (OAB 117434/SP)

Processo 0018167-88.2012.8.26.0408 (408.01.2012.018167) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - G 
R Galvão Contarin Me - Leandro Honorio de Oliveira - Vistos. Cumpra-se o artigo 267, § 1º, do CPC. Intime-se. - ADV: FAGNER 
GASPARINI GONÇALVES (OAB 315001/SP)

Processo 0018238-90.2012.8.26.0408 (408.01.2012.018238) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução 
- C.R.O. - D.M.V.O. - Vistos. Arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: ROSIMEIRE TOALHARES (OAB 168963/SP), FABIO 
STEFANO MOTTA ANTUNES (OAB 167809/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO CANEZIN BARBOSA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS LUIZ DE ALBUQUERQUE PERICO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0069/2015
Processo 1000042-50.2015.8.26.0408 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda - Manifeste-se o autor referente a mandado cumprido negativo de pag. 61. - ADV: MARIA 
LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 1002666-09.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - NIELSE MANTOVANI LEMOS - 
*Manifeste-se o autor referente a mandado cumprido negativo de pag. 65. - ADV: ALEXANDRE FERNANDES PALMAS (OAB 
192712/SP)

Processo 1003056-76.2014.8.26.0408 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Aparecida Tomaz da Silva - Manifeste-se o autor referente a mandado cumprido negativo de pag. 62. - ADV: REGIS DANIEL 
LUSCENTI (OAB 272190/SP), MAIARA BRUNA DOS SANTOS REIS (OAB 340759/SP)

Processo 1004930-96.2014.8.26.0408 - Prestação de Contas - Exigidas - Condomínio - GIOVANNA CIRILO CHIARATO - 
*Manifeste-se o autor referente a mandado cumprido negativo de pag. 46. - ADV: GILBERTO JOSÉ RODRIGUES (OAB 159250/
SP)

Processo 1005300-75.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A - BANCO 
MÚLTIPLO - FABIO ALONSO DE ARAUJO - Manifestar-se o autor sobre a contestação tempestiva. - ADV: PAULO SERGIO 
ZAGO (OAB 142155/SP), SERGIO MANOEL BRAGA OKAZAKI (OAB 196118/SP)

Processo 1005678-31.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito 
Financiamento e Investimento - Manifeste-se o autor referente a mandado sem cumprimento de pag. 33. - ADV: GIULIO 
ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)

Processo 1005689-60.2014.8.26.0408 - Monitória - Cheque - Casa Avenida Comércio e Importação Ltda - Manifeste-se o 
autor referente a mandado cumprido negativo de pag. 21. - ADV: ALEXANDRE MANOEL REGAZINI (OAB 151430/SP)

Processo 1005699-07.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - ANDERSON RAUL MANTOAN 
RODRIGUES - Bradesco Vida e Previdencia S/A - Vista dos autos ao requerente para, em 10 dias, se manifestar quanto a 
contestação de página 33/50, interposta tempestivamente. - ADV: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), LUIS 
ANTONIO DA SILVA GALVANI (OAB 212787/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP)

Processo 1005814-28.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Ficsa 
S/A - Manifestar-se o autor sobre certidão negativa do Oficial de Justiça de pag. 41. - ADV: EVANDRO VLASIC CAMPELLO 
(OAB 211075/SP)

Processo 1005867-09.2014.8.26.0408 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Santa Helena Assessoria 
Empresarial Ltda. - ME - Manifeste-se o autor referente a mandado cumprido negativo de pag. 29. - ADV: LUIS ANTONIO DA 
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SILVA GALVANI (OAB 212787/SP)
Processo 1005892-22.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 

S/A Crédito Financiamento e Investimento - Manifeste-se o autor referente a mandado cumprido negativo de pag. 36. - ADV: 
GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), FLÁVIO DE MATOS LEITÃO (OAB 276304/SP)

Processo 1006005-73.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão - Liminar - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A - 
Manifeste-se o autor referente a mandado sem cumprimento. - ADV: FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP)

Processo 1006009-13.2014.8.26.0408 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Pecunia S/A - Manifeste-se o 
autor referente a mandado cumprido negativo de pag. 32. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO CANEZIN BARBOSA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS LUIZ DE ALBUQUERQUE PERICO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0070/2015
Processo 1002895-66.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.G.C.R. - J.L.N. - 

Manifestar-se o autor sobre a contestação apresentada tempestivamente. - ADV: LUCIANA LOPES ARANTES BARATA (OAB 
118014/SP), RENALDO SIMÕES (OAB 337867/SP)

Processo 1005033-06.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.K. - E.T.D. - Manifestar-
se o autor sobre a contestação tempestiva. - ADV: CELIA REGINA TUPINA DA ROCHA (OAB 119269/SP), MARCOS VINICIUS 
CONCIANI DE SOUZA (OAB 343033/SP)

Processo 1005560-55.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Exoneração - J.O.F.C. - A.F.S.C. - - L.M.S.C. - - J.A.S.C. 
- - I.A.S.C. - Manifeste-se o autor referente a certidão cumprida negativa de pag. 44. - ADV: ALINE DE CARVALHO ZANACOLI 
(OAB 345683/SP)

Criminal

2ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DE JESUS TREGUES DINIZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0015/2015
Processo 0000732-67.2013.8.26.0408 (040.82.0130.000732) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado 

- Justiça Pública - Edimar da Silva Rosa - Vistos. Haja vista o v. Acórdão proferido em sede de Correição Parcial ajuizada pelo 
Ministério Público, designo audiência para nova oitiva da testemunha Elizandra para o dia 19 de março de 2015, às 15:10 horas. 
Expeça-se o necessário, requisitando-se o réu para comparecimento à audiência. Int. - ADV: CLAUDIO MARCIO DA CRUZ 
(OAB 302839/SP), RAFAEL KEN FUKUYAMA (OAB 302876/SP)

Processo 0000853-32.2012.8.26.0408 (408.01.2012.000853) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções 
Penais - J.P. - A.J.V. - R.G.C. - F.C.C. - VISTOS. Acolho a preliminar arguida pela Defesa às fls. 82/860, bem como a manifestação 
ministerial de fls. 87 e, por consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RODRIGO GOMES DA CUNHA, qualificado nos 
autos, com fulcro no art. 107, IV, e no art. 109, VI, ambos do Código Penal, em virtude da prescrição antecipada da pretensão 
punitiva. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: WAGNER ROBERTO FERREIRA POZZER (OAB 207504/SP)

Processo 0002539-93.2011.8.26.0408 (408.01.2011.002539) - Crime Contra a Fé Pública (arts.289 a 311,CP) - Crimes contra 
a Fé Pública - Benedita Martins - Vistos. Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, não há qualquer prova documental 
que ampare as alegações. Assim, indefiro o pedido de fls. 90-91, mantendo a revelia decretada às fls. 85, sem prejuízo, do 
disposto art. 322, do CPC. No mais, aguarde-se a resposta do ofício expedido às fls. 88. Intime-se. Dil. Necessárias. - ADV: 
ALFREDO EDSON LUSCENTE (OAB 70113/SP), REGIS DANIEL LUSCENTI (OAB 272190/SP)

Processo 0002539-93.2011.8.26.0408 (408.01.2011.002539) - Crime Contra a Fé Pública (arts.289 a 311,CP) - Crimes 
contra a Fé Pública - Benedita Martins - Vistos. Para audiência de instrução e julgamento designo o dia 14 de abril de 2015, 
às 15:30 horas. Intime-se a testemunha LUCIANA MORILIO para comparecimento, observando o endereço de fls. 97. Int. Dil. 
Necessárias. - ADV: ALFREDO EDSON LUSCENTE (OAB 70113/SP), REGIS DANIEL LUSCENTI (OAB 272190/SP)

Processo 0004598-88.2010.8.26.0408 (408.01.2010.004598) - Crime Contra a Administração em Geral(arts.312 a337,CP) 
- Peculato - Nelson Fernando de Barros - Vistos. Prejudicada a análise da petição de fls. 1690-1691, haja vista que a data 
designada para a realização do ato deprecado já passou. Aguarde-se a audiência designada nos autos. Intime-se. Dil. 
Necessárias. - ADV: GLAUCO MAGNO PEREIRA MONTILHA (OAB 178017/SP)

Processo 0006933-75.2013.8.26.0408 (040.82.0130.006933) - Inquérito Policial - Posse de Drogas para Consumo Pessoal 
- L.S.A. - Desta forma, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUCIANO DOS SANTOS AMARAL, qualificado nos autos, com 
fulcro no art. 107, IV, c.c. art. 115, ambos do Código Penal, e art. 30 da Lei 11.343/06, em virtude da prescrição antecipada da 
pretensão punitiva. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: JAIR FERREIRA GONCALVES (OAB 74834/SP)

Processo 0007125-71.2014.8.26.0408 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Justiça Pública - EVAIR DE MORAIS SILVA - Vistos. Presentes indícios de autoria do crime de tráfico de drogas e preenchidos 
os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, diante dos fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante 
em prisão preventiva no apenso próprio, RECEBO A DENÚNCIA, devendo a análise aprofundada dos fatos ser realizada após 
a instrução. Designo audiência una de instrução para o dia 19 de março de 2015, às 13:30 horas, citando-se/requisitando-se 
o(s) réu(s), intimando-se as testemunhas arroladas tempestivamente pelas partes, deprecando-se as oitivas das testemunhas 
residentes fora da Comarca, observando-se o prazo para cumprimento da precatória de 20 dias, para os fins do art. 222 do 
Código de Processo Penal. Providencie-se Folha de Antecedentes e certidões criminais, inclusive dos processos mencionados na 
certidão do distribuidor judicial, caso ainda não adotada tal providência. Não convencido do desacerto da decisão que converteu 
a prisão em flagrante do réu EVAIR DE MORAIS SILVA em prisão preventiva, e presentes ainda os requisitos autorizadores da 
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medida, mantenho a r. decisão de fls. 20/21 dos autos de comunicação de prisão em flagrante, por seus próprios fundamentos, 
indeferindo, assim, o pedido de liberdade provisória. Quanto ao pedido de liberação dos aparelhos celulares, da motocicleta 
e dos valores apreendidos, não foram juntados aos autos nenhuma prova da propriedade de tais bens, assim como ainda 
permanece o interesse na apreensão dos objetos para elaboração dos laudos periciais, nos termos do artigo 118 do CPP. 
Quanto ao dinheiro apreendido também não há comprovação nos autos, por ora, de sua origem lícita, razão pela qual, restam 
indeferidos os pedidos de liberação dos bens apreendidos nos autos. Intime-se. - ADV: JOSE FRANCISCO DA CRUZ FILHO 
(OAB 119257/SP)

Processo 0007125-71.2014.8.26.0408 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Justiça Pública - EVAIR DE MORAIS SILVA - Intimação da Defesa da expedição de carta precatória aos 06/02/2015, à Comarca 
de Assis/SP para inquirição das testemunhas de defesa Luiz Valdir Tenório, Pedro Henrique de Oliveira e Cristian Gonzaga 
Martins, com prazo de cumprimento de 20 dias. - ADV: JOSE FRANCISCO DA CRUZ FILHO (OAB 119257/SP)

Processo 0007754-45.2014.8.26.0408 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Justiça Pública - WISLEY GONÇALVES PINHEIRO - - LAIANA KALINE FIGUEREDO VENIER - Vistos. Presentes indícios de 
autoria do crime de tráfico de drogas e preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, diante dos fundamentos 
da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva no apenso próprio, RECEBO A DENÚNCIA, devendo a 
análise aprofundada dos fatos ser realizada após a instrução. Designo audiência una de instrução para o dia 19 de março de 
2015, às 16:00 horas, citando-se/requisitando-se o(s) réu(s), intimando-se as testemunhas arroladas tempestivamente pelas 
partes, deprecando-se as oitivas das testemunhas residentes fora da Comarca, observando-se o prazo para cumprimento da 
precatória de 20 dias, para os fins do art. 222 do Código de Processo Penal. Providencie-se Folha de Antecedentes e certidões 
criminais, inclusive dos processos mencionados na certidão do distribuidor judicial, caso ainda não adotada tal providência. 
Intime-se. - ADV: ROBERTO DE AZEVEDO OLIVEIRA (OAB 13677/MS), AIRES NORONHA ADURES NETO (OAB 7369/MS)

Processo 0008836-14.2014.8.26.0408 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0000024-46.2014.8.16.0089 
- Juízo de Direito da Comarca de Ibaiti - Estado do Paraná) - Justiça Pública - EBER LUIS PEREIRA - - BRUNO SILVÉRIO DA 
SILVA - - ELTON JUNIOR DA LUZ - Inquirição de Testemunhas Data: 03/03/2015 Hora 17:00 Local: Sala de Audiências da 2ª 
Vara Criminal Situacão: Pendente (oitiva da testemunha Marta Aparecida Lemes) - ADV: FERNANDO APARECIDO MATIAS 
(OAB 57281/PR)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO NACOUL BADOUI SAHYOUN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RODRIGO HASEGAWA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0062/2015
Processo 0001313-82.2013.8.26.0408 (040.82.0130.001313) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 

- Edson de Oliveira - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso 
I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor a 
tarifa paga a título de serviços de terceiros, no valor de R$ 1.068,89 (um mil e sessenta e oito reais e oitenta e nove centavos), 
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça 
desde o ajuizamento, vez tratar-se de verba restituída por decisão judicial. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa 
disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para 
serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. 
Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 
deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não 
haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o 
recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para 
este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde 
a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: PATRÍCIA SABRINA GOMES ESPOSTO (OAB 
233382/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), SERGIO DEVIENNE (OAB 64640/SP)

Processo 0002448-32.2013.8.26.0408 (040.82.0130.002448) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Lúcia Trindade Colanzi - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Diante do exposto, na forma do artigo 269, 
inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal 
(art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 
4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), JEFFERSON 
GONÇALVES COPPI (OAB 168040/SP)

Processo 0007159-80.2013.8.26.0408 (040.82.0130.007159) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Eder Junior Orozimbo - Banco Finasa Bmc Sa - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 
pedido inicial para determinar a devolução, de forma simples, da tarifa cobrada a título de serviço de terceiro no valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da 
citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Em sendo os autos 
físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do 
trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas 
hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre 
o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da 
Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado 
na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor 
mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). 
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P.R.I.C - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), PAMELA FERREIRA 
RODRIGUES (OAB 322530/SP)

Processo 0007331-22.2013.8.26.0408 (040.82.0130.007331) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Rosângela Sarmento Gama Isaltino - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Diante do exposto, na forma 
do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa 
disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para 
serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. 
Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 
deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não 
haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o 
recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para 
este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde 
a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), JUNIO 
BARRETO DOS REIS (OAB 272230/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0007332-07.2013.8.26.0408 (040.82.0130.007332) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Alan Rodrigo dos Santos Lins - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, 
inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal 
(art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 
141123/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), JUNIO BARRETO DOS REIS (OAB 272230/SP)

Processo 0007335-59.2013.8.26.0408 (040.82.0130.007335) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Julio Donizeti Moretão - Banco J Safra Sa - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
inicial para determinar a devolução, de forma simples, da tarifa cobrada a título de despesas de prestação de serviços, no valor 
de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% 
ao mês a contar da citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). 
Em sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 
90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso 
inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes 
parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. 
artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor 
da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não 
esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da 
Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE 
MELLO (OAB 175461/SP), JUNIO BARRETO DOS REIS (OAB 272230/SP)

Processo 0007338-14.2013.8.26.0408 (040.82.0130.007338) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Sueli Aparecida Ferreira de Souza Ronqui - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido inicial para determinar a devolução, de forma simples, da tarifa cobrada a título de serviço de terceiro 
no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao 
mês a contar da citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). 
Em sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 
90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso 
inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes 
parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. 
artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da 
condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja 
explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei 
Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), 
LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), JUNIO BARRETO DOS REIS (OAB 272230/SP)

Processo 0007431-74.2013.8.26.0408 (040.82.0130.007431) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Luciano Cunha - Banco Pecunia - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 
pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo 
os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, 
contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, 
salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% 
sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, 
da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado 
na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor 
mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - 
ADV: ANDRÉ LUÍS RODRIGUES TRENCH (OAB 158700/SP), TIAGO DE CAMARGO ESCOBAR GAVIÃO (OAB 233037/SP), 
SILVIA REGINA PEREIRA F ESQUINELATO (OAB 83812/SP)

Processo 0007435-14.2013.8.26.0408 (040.82.0130.007435) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Neusa Maria Torres - Banco Finasa Bmc Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 
9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo 
prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 
9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre 
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o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação 
não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, 
da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: SERGIO DEVIENNE (OAB 64640/SP), PATRÍCIA SABRINA GOMES ESPOSTO (OAB 
233382/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0007440-36.2013.8.26.0408 (040.82.0130.007440) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Max Well Cassius Duarte dos Santos - Banco Ficsa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, 
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, 
da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado 
pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 
9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre 
o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação 
não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 
1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: PATRÍCIA SABRINA GOMES ESPOSTO (OAB 233382/SP), SERGIO DEVIENNE (OAB 
64640/SP), ADRIANO MUNIZ REBELLO (OAB 256465/SP)

Processo 0007442-06.2013.8.26.0408 (040.82.0130.007442) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Anesio Lino - Banco Finasa Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 
pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo 
os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, 
contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, 
salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% 
sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, 
da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado 
na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor 
mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). 
P.R.I.C - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), PATRÍCIA SABRINA 
GOMES ESPOSTO (OAB 233382/SP), MARCOS FERNANDO ESPOSTO (OAB 272158/SP)

Processo 0007448-13.2013.8.26.0408 (040.82.0130.007448) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- José Expedito da Silva - Banco Itaucard Sa - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 
determinar a devolução, de forma simples, da tarifa cobrada a título de serviço de terceiro no valor de R$ 92,00 (noventa e dois 
centavos). O valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo 
de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Em sendo os autos físicos, os 
documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito 
em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses 
de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da 
causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 
11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença 
ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de 
cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: 
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), SERGIO DEVIENNE (OAB 64640/SP), PATRÍCIA SABRINA GOMES 
ESPOSTO (OAB 233382/SP)

Processo 0007519-15.2013.8.26.0408 (040.82.0130.007519) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Zilma Bueno da Silva - Banco Finasa Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo 
os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, 
contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, 
salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% 
sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, 
da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado 
na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor 
mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). 
P.R.I.C - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), CARLOS FERNANDO 
TAVARES ANDRADE (OAB 262014/SP)

Processo 0007524-37.2013.8.26.0408 (040.82.0130.007524) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Zilma Bueno da Silva - Bv Financeira - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo 
os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, 
contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, 
salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% 
sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, 
da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado 
na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor 
mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). 
P.R.I.C - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), CARLOS FERNANDO TAVARES ANDRADE (OAB 262014/SP)

Processo 0007564-19.2013.8.26.0408 (040.82.0130.007564) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de 
Contratos - Angélica Ferreira da Silva - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso 
I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 
55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
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condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), CAMILA RAREK ARIOZO (OAB 
332563/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), MARIANA BERTOSI GOMES (OAB 334642/SP)

Processo 0007566-86.2013.8.26.0408 (040.82.0130.007566) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Eristi Caio Araujo Moreira - Banco Itaucard - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 
9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo 
prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 
9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre 
o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação 
não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, 
da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), CAMILA RAREK ARIOZO (OAB 332563/SP), MARIANA 
BERTOSI GOMES (OAB 334642/SP)

Processo 0007619-67.2013.8.26.0408 (040.82.0130.007619) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Thiago José de Oliveira - Banco Panamericano Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, 
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, 
da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado 
pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 
9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre 
o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação 
não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, 
da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: JUNIO BARRETO DOS REIS (OAB 272230/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), 
LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)

Processo 0012317-53.2012.8.26.0408 (408.01.2012.012317) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cédula de Crédito 
Bancário - Edinaldo Celio Pilan - Banco Daycoval Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 
9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo 
prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 
9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre 
o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação 
não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, 
da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 
134719/SP)

Processo 0012751-42.2012.8.26.0408 (408.01.2012.012751) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Marcio Gleison Pantoja Ferreira - Banco Finasa Bmc Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I 
do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 
55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), BRUNO DE FREITAS 
JURADO BRISOLA (OAB 254246/SP)

Processo 0012780-92.2012.8.26.0408 (408.01.2012.012780) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Lusmaia Barbosa de Souza - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso 
I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 
55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), VINICIUS MELILLO 
CURY (OAB 298518/SP)

Processo 0012886-54.2012.8.26.0408 (408.01.2012.012886) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Leandro Fabio Tavares - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
o pedido inicial para determinar a devolução, de forma simples, da tarifa cobrada a título de serviço de terceiro no valor de R$ 
350,00 (trezentos e cinquenta reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 
contar da citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Em sendo 
os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, 
contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, 
salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% 
sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, 
da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado 
na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor 
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mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). 
P.R.I.C - ADV: VINICIUS MELILLO CURY (OAB 298518/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0012893-46.2012.8.26.0408 (408.01.2012.012893) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Tassia Pedroso Alves Cardoso - Banco Finasa - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 
pedido inicial para determinar a devolução, de forma simples, da tarifa cobrada a título de serviço de terceiro no valor de R$ 
789,80 (setecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos). O valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de 
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, 
caput, da Lei 9.099/95). Em sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 
4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), CARLOS 
FERNANDO TAVARES ANDRADE (OAB 262014/SP)

Processo 0012898-68.2012.8.26.0408 (408.01.2012.012898) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Moral - Fabio de Paula Lima - Banco Finasa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 
9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo 
prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 
9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre 
o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação 
não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 
1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), CARLOS FERNANDO 
TAVARES ANDRADE (OAB 262014/SP), FERNANDO HENRIQUE NUNES ANDRADE (OAB 292754/SP)

Processo 0012909-97.2012.8.26.0408 (408.01.2012.012909) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Danilo Martins Ribeiro - Banco Finasa Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 
9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo 
prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 
9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre 
o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação 
não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, 
da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: WILLIAM CACERES (OAB 283469/SP), DANIEL MARQUES DE CAMARGO (OAB 141369/
SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0012917-74.2012.8.26.0408 (408.01.2012.012917) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Fernando Aparecido da Palma - Banco Finasa Sa - Diante do exposto e considerando mais o que dos autos consta, 
julgo EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 
custas ou honorários diante do disposto no artigo 55 da Lei 9099/95. Consigno que, em sendo os autos físicos, os documentos 
acostados ficarão disponíveis para retirada pelo prazo de 90 dias, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do 
preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a 
soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 
da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P. R. I. C. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), MARCOS DOS 
SANTOS OLIVEIRA (OAB 253690/SP)

Processo 0012943-72.2012.8.26.0408 (408.01.2012.012943) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Roberto Bueno - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, 
inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao 
autor as tarifas pagas a título de serviços de correspondentes não bancários, no valor de R$ 560,00 e serviços de terceiros, 
no valor de R$ 408,25. O valor da condenação, no total de R$ 968,25 (novecentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco 
centavos),deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de fixar 
verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos 
acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado 
desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão 
dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% 
sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) 
e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o 
valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma 
das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: BRUNO 
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0012992-16.2012.8.26.0408 (408.01.2012.012992) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Marcelo Evandro Martins - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso 
I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor as 
tarifas pagas a título de serviços de correspondente não bancário, no valor de R$ 560,00 e serviços de terceiros, no valor de R$ 
326,66. O valor da condenação, no total de R$ 886,66 (oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), deverá ser 
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça 
desde o ajuizamento, vez tratar-se de verba restituída por decisão judicial. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa 
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disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para 
serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. 
Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 
deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não 
haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o 
recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para 
este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde 
a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/
SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0013007-82.2012.8.26.0408 (408.01.2012.013007) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Hugo Rodrigues Linhares - Banco Bradesco Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, 
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, 
da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado 
pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 
9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre 
o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação 
não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 
1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE 
MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0013540-41.2012.8.26.0408 (408.01.2012.013540) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Eulina Araujo da Silva - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I 
do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor a 
tarifa paga a título de “serviço de correspondente não bancário” no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), acrescido de juros de 
mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento, 
vez tratar-se de verba restituída por decisão judicial. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 
55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 
4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUCIANO 
ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), DANIEL DA SILVA COSTA PEREZ SOUZA (OAB 257610/SP)

Processo 0013625-27.2012.8.26.0408 (408.01.2012.013625) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Daniel de Goes Gilioli - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I 
do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor as 
tarifas pagas a título de serviços de correspondentes não bancários, no valor de R$ 560,00 e serviços de terceiros, no valor 
de R$ 347,00. O valor da condenação, no total de R$ 907,00 (novecentos e sete reais),deverá ser corrigido monetariamente e 
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal 
(art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 
4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUCIANO 
ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0013645-18.2012.8.26.0408 (408.01.2012.013645) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Joaquim Maria de Souza - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso 
I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor 
a tarifa paga a título de “serviço de correspondente não bancário” no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), 
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça 
desde o ajuizamento, vez tratar-se de verba restituída por decisão judicial. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa 
disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para 
serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. 
Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 
deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja 
condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento 
de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, 
caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 
UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/
SP), MARIA FERNANDA DE MELLO LOPES (OAB 322505/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0013650-40.2012.8.26.0408 (408.01.2012.013650) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Andressa Graciele Abreu - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso 
I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor a 
tarifa paga a título de “serviço de correspondente não bancário” no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), acrescido de juros 
de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento, 
vez tratar-se de verba restituída por decisão judicial. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 
55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
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do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: MARIA FERNANDA DE MELLO LOPES (OAB 322505/SP), LUCIANO 
ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0013651-25.2012.8.26.0408 (408.01.2012.013651) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Luiz Carlos de Oliveira - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 
269, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir 
ao autor as tarifas pagas a título de serviços de correspondentes não bancários, no valor de R$ 560,00 e serviços de terceiros, 
no valor de R$ 295,55. O valor da condenação, no total de R$ 855,55 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e 
cinco centavos),deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo 
de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os 
documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito 
em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses 
de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da 
causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 
11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença 
ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de 
cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - 
ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), MARIA 
FERNANDA DE MELLO LOPES (OAB 322505/SP)

Processo 0013653-92.2012.8.26.0408 (408.01.2012.013653) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Gisela Cristina da Silva - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor as tarifas pagas a título de serviços de 
correspondentes não bancários, no valor de R$ 600,00 e serviços de terceiros, no valor de R$ 57,20. O valor da condenação, 
no total de R$ 657,20 (seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos),deverá ser corrigido monetariamente e acrescido 
de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 
55, caput, da Lei 9.099/95). Em sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 
4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUCIANO 
ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), MARIA FERNANDA DE MELLO LOPES (OAB 322505/SP)

Processo 0013721-42.2012.8.26.0408 (408.01.2012.013721) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - André Augusto de Oliveira Garcia - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma 
do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa 
disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para 
serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. 
Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 
deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não 
haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o 
recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para 
este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde 
a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), 
LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0013763-91.2012.8.26.0408 (408.01.2012.013763) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Jaqueline Franco do Amaral Costa - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma 
do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a 
restituir ao autor a tarifa paga a título de “serviço de correspondente não bancário” no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça 
desde o ajuizamento, vez tratar-se de verba restituída por decisão judicial. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa 
disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para 
serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. 
Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 
deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não 
haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o 
recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para 
este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde 
a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 
175461/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0013768-16.2012.8.26.0408 (408.01.2012.013768) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Marcelo Dias Candido - Banco Itau Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo 
os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, 
contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, 
salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% 
sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, 
da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado 
na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor 
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mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). 
P.R.I.C - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0013782-97.2012.8.26.0408 (408.01.2012.013782) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Vinicius Durames Cirilo Gonçalves Alves - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Diante do exposto, na forma do 
artigo 269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa 
disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para 
serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. 
Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 
deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não 
haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o 
recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para 
este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde 
a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), 
LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0014143-17.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014143) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Rafael Proeti - Banco Bradesco Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor as tarifas pagas a 
título de serviços de correspondentes não bancários, no valor de R$ 560,00 e serviços de terceiros, no valor de R$ 300,84. 
O valor da condenação, no total de R$ 860,84 (oitocentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos),deverá ser corrigido 
monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por 
expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis 
para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. 
Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 
deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não 
haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o 
recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para 
este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde 
a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/
SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0014147-54.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014147) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Odair José Rosa - Banco Bradesco Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor as tarifas pagas a título 
de serviços de correspondentes não bancários, no valor de R$ 560,00 e serviços de terceiros, no valor de R$ 306,20. O valor da 
condenação, no total de R$ 866,20 (oitocentos e sessenta e seis reais e vinte centavos),deverá ser corrigido monetariamente e 
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal 
(art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), BRUNO 
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0014151-91.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014151) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Gleferson Luiz da Silva - Banco Bradesco Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor as tarifas pagas a 
título de serviços de correspondentes não bancários, no valor de R$ 560,00 e serviços de terceiros, no valor de R$ 292,70. 
O valor da condenação, no total de R$ 852,70 (oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos),deverá ser corrigido 
monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por 
expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis 
para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. 
Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 
deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não 
haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o 
recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para 
este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde 
a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 
175461/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0014153-61.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014153) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Rodrigo Cardoso Rodrigues - Banco Bradesco Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor as tarifas 
pagas a título de serviços de correspondentes não bancários, no valor de R$ 560,00 e serviços de terceiros, no valor de R$ 
145,86. O valor da condenação, no total de R$ 705,86 (setecentos e cinco reais e oitenta e seis centavos),deverá ser corrigido 
monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por 
expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis 
para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. 
Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 
deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja 
condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento 
de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, 
caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 
UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR 
FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)
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Processo 0014159-68.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014159) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Edna Maria de Melo Pires - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido inicial para determinar a devolução, de forma simples, da tarifa cobrada a título de serviço de terceiro 
no valor de R$ 407,20 (quatrocentos e sete reais e vinte centavos). O valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido 
de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 
55, caput, da Lei 9.099/95). Em sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), BRUNO 
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0014162-23.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014162) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Camila Ribeiro da Silva - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor a tarifa paga 
a título de “serviço de correspondente não bancário” no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), acrescido de juros de 
mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento, 
vez tratar-se de verba restituída por decisão judicial. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 
55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), BRUNO 
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0014168-30.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014168) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Luis Rodrigo Pissolito - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido inicial para determinar a devolução, de forma simples, da tarifa cobrada a título de serviço de terceiro 
no valor de R$ 314,64 (trezentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos). O valor deverá ser corrigido monetariamente 
e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição 
legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Em sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem 
retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-
se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá 
corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja 
condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento 
de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, 
caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 
UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/
SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0014175-22.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014175) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Wagner Mamedio - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso 
I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 
55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0014190-88.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014190) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Eduardo Paschoal - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Diante do exposto e considerando mais o que dos autos consta, 
julgo EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 
custas ou honorários diante do disposto no artigo 55 da Lei 9099/95. Consigno que, em sendo os autos físicos, os documentos 
acostados ficarão disponíveis para retirada pelo prazo de 90 dias, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do 
preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a 
soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 
da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P. R. I. C. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUCIANO 
ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0014193-43.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014193) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Fernando Benedito Gomes - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso 
I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor a 
tarifa paga a título de “serviços de concessionária lojista” no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), acrescido de juros 
de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento, 
vez tratar-se de verba restituída por decisão judicial. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 
55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
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interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C. - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), BRUNO 
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0014204-72.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014204) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Bruno Morais de Sousa - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor as tarifas pagas a título de serviços de 
correspondentes não bancários, no valor de R$ 450,00 e serviços de terceiros, no valor de R$ 275,54. O valor da condenação, 
no total de R$ 725,54 (setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos),deverá ser corrigido monetariamente e 
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição 
legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Em sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem 
retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-
se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá 
corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja 
condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento 
de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, 
caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 
UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), 
LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0014225-48.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014225) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Elisabeth Pagani de Oliveira - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor as tarifas pagas a título de serviços de 
correspondentes não bancários, no valor de R$ 560,00 e serviços de terceiros, no valor de R$ 958,72. O valor da condenação, 
no total de R$ 1.518,72 (um mil, quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos),deverá ser corrigido monetariamente e 
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição 
legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Em sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem 
retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-
se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá 
corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja 
condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento 
de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, 
caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 
UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/
SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0014226-33.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014226) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Romildo dos Santos - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 
269, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a 
restituir ao autor as tarifas pagas a título de serviços de correspondentes não bancários, no valor de R$ 560,00 e serviços de 
terceiros, no valor de R$ 321,72. O valor da condenação, no total de R$ 881,72 (oitocentos e oitenta e um reais e setenta e 
dois centavos),deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo 
de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os 
documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito 
em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses 
de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da 
causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 
11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença 
ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de 
cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: 
LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0014269-67.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014269) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Silvia Rosana Marcelino da Silva - Banco Finasa Sa - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor as tarifas pagas a título de serviços de correspondentes não 
bancários, no valor de R$ 400,00 e serviços de terceiros, no valor de R$ 58,33. O valor da condenação, no total de R$ 458,33 
(quatrocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos),deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de 
mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da 
Lei 9.099/95). Em sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado 
pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 
9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre 
o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação 
não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, 
da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), PATRÍCIA SABRINA GOMES 
ESPOSTO (OAB 233382/SP)

Processo 0014439-39.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014439) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Leandro Fabio Tavares - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Diante do exposto e considerando mais o que dos autos consta, 
julgo EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem 
custas ou honorários diante do disposto no artigo 55 da Lei 9099/95. Consigno que, em sendo os autos físicos, os documentos 
acostados ficarão disponíveis para retirada pelo prazo de 90 dias, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do 
preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a 
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soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 
da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P. R. I. C. - ADV: VINICIUS MELILLO CURY (OAB 298518/SP), BRUNO HENRIQUE 
GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0014477-51.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014477) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Tiago Rodrigues Cabral - Banco Finasa Bmc Sa - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 
para determinar a devolução, de forma simples, da tarifa cobrada a título de serviço de correspondente não bancário no valor de 
R$ 500,00 (quinhentos reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar 
da citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Em sendo 
os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, 
contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, 
salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% 
sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, 
da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado 
na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor 
mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). 
P.R.I.C - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), JEFFERSON GONÇALVES COPPI (OAB 168040/SP)

Processo 0014499-12.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014499) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Juliano Borges Martins - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Diante do exposto e considerando 
mais o que dos autos consta, julgo EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV, do 
Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários diante do disposto no artigo 55 da Lei 9099/95. Consigno que, em sendo os 
autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para retirada pelo prazo de 90 dias, após o que serão inutilizados. 
Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 
deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não 
haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o 
recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para 
este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde 
a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P. R. I. C. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 
23134/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0014713-03.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014713) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Victor Hugo Ramos - Banco Finasa Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo 
os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, 
contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, 
salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% 
sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, 
da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado 
na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor 
mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). 
- ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), CAMILA FERREIRA DIAS SANTIAGO (OAB 322727/SP), ENY 
PAULA MARTINUCI FERNANDES (OAB 320143/SP)

Processo 0014752-97.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014752) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Mateus José Machado - Banco Itaú Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo 
os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, 
contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, 
salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% 
sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, 
da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado 
na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor 
mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). 
P.R.I.C - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0014765-96.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014765) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Rose Barbosa - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor as tarifas pagas a título de serviços de correspondentes 
não bancários, no valor de R$ 500,00 e serviços de terceiros, no valor de R$ 13,00. O valor da condenação, no total de R$ 
513,00 (quinhentos e treze reais),deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da 
citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Em sendo os autos 
físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do 
trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas 
hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre 
o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da 
Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado 
na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor 
mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). 
P.R.I.C - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0014768-51.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014768) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Kamila Vizotto Becker - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso 
I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 
55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
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a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor 
da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs 
(art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUCIANO 
ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0014813-55.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014813) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Marcelo dos Santos Rodrigues - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, 
inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao 
autor a tarifa paga a título de “serviços de concessionária lojista” no valor de R$ 456,83 (quatrocentos e cinquenta e seis reais 
e oitenta e três centavos), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pela Tabela 
Prática do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento, vez tratar-se de verba restituída por decisão judicial. Deixo de fixar verbas 
sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados 
ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após 
o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos 
benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre 
o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) 
caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor 
eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das 
parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: LUCIANO 
ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0014843-90.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014843) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Fábio Henrique da Silva - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso 
I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor a 
tarifa paga a título de “serviços de concessionária lojista “ no valor de R$ 210,86 (duzentos e dez reais e oitenta e seis centavos), 
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça 
desde o ajuizamento, vez tratar-se de verba restituída por decisão judicial. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa 
disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para 
serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. 
Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 
deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não 
haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o 
recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para 
este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde 
a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/
SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0014852-52.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014852) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Luiz Alberto Rodrigues Procópio - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, 
inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao 
autor a tarifa paga a título de “pagamentos de serviços” no valor de R$ 560,00 (quinhentos e sessenta reais), acrescido de juros 
de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento, 
vez tratar-se de verba restituída por decisão judicial. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 
55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 
4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUCIANO 
ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0014926-09.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014926) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Moacir José de Souza - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, 
inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao 
autor a tarifa paga a título de “serviços de concessionária lojista “ no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), acrescido de juros de 
mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento, 
vez tratar-se de verba restituída por decisão judicial. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 
55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 
4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUCIANO 
ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0014948-67.2012.8.26.0408 (408.01.2012.014948) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Luiz Cesar Pereira - Banco Daycoval Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo 
os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, 
contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, 
salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% 
sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, 
da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado 
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na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor 
mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - 
ADV: FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0015135-75.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015135) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Luiz Felipe Marques - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do 
CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao autor as tarifas 
pagas a título de serviços de correspondentes não bancários, no valor de R$ 560,00 e serviços de terceiros, no valor de R$ 
463,81. O valor da condenação, no total de R$ 1.023,81 (um mil e vinte e três reais e oitenta e um centavos),deverá ser corrigido 
monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por 
expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis 
para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. 
Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 
deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não 
haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o 
recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para 
este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde 
a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 
175461/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0015155-66.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015155) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Edlaine Aparecida Augusto - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Diante do exposto, na forma 
do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa 
disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para 
serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. 
Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 
deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não 
haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o 
recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para 
este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde 
a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/
SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0015191-11.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015191) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - João Carlos Marchioni Medeiros - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bmc Sa - Diante do exposto, na forma do 
artigo 269, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a 
restituir ao autor as tarifas pagas a título de serviços de correspondentes não bancários, no valor de R$ 560,00 e serviços de 
terceiros, no valor de R$ 693,33. O valor da condenação, no total de R$ 1.253,33 (um mil, duzentos e cinquenta e três reais e 
trinta e três centavos),deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 
Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os 
documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito 
em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses 
de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da 
causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 
11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença 
ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de 
cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: 
FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), EVANDRO MARDULA 
(OAB 258368/SP)

Processo 0015226-68.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015226) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- William Souza Pereira - Banco Itaú Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo 
os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, 
contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, 
salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% 
sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, 
da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado 
na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor 
mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - 
ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0015231-90.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015231) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Leandro de Oliveira Silva - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bmc Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, 
inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a instituição financeira a restituir ao 
autor as tarifas pagas a título de serviços de correspondentes não bancários, no valor de R$ 560,00 e serviços de terceiros, no 
valor de R$ 354,52. O valor da condenação, no total de R$ 914,52 (novecentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos), 
deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo de fixar verbas 
sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados 
ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após 
o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos 
benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre 
o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) 
caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor 
eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das 
parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: BRUNO 
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0015234-45.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015234) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Andre Gomes Goulart - Banco Panamericano Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, 
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JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, 
da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado 
pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 
9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre 
o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação 
não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, 
da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), 
LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0015237-97.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015237) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - João Paulo de Jesus - Banco Itauleasing Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 
9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo 
prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 
9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre 
o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação 
não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, 
da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 
175461/SP)

Processo 0015323-68.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015323) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Heloisa de Oliveira Gobetti - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, 
inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal 
(art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 
4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), FABIO STEFANO 
MOTTA ANTUNES (OAB 167809/SP), MARCIO MARCUSSO DA SILVA (OAB 308912/SP)

Processo 0015343-93.2011.8.26.0408 (408.01.2011.015343) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Sergio Donizeti de Souza - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Pelo exposto, reconhecida a incompetência deste 
Juízo para processar e julgar o presente pedido, JULGO EXTINTO o feito, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 
51, inciso III, da Lei 9099/95. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inonimado, salvo nas hipóteses de concessão 
dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% 
sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4°, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) 
e c) caso não haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre 
o valor equitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada 
umas das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4° parágrafo 1°, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: LUCIANO 
ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), RUBENS GASPAR SERRA (OAB 119859/SP)

Processo 0015520-23.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015520) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Rodolpho Alexandre de Almeida Delfino - Banco Panamericano Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, 
inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal 
(art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 
4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 
114904/SP), LUCAS GALVÃO CAMERLINGO (OAB 288798/SP)

Processo 0015590-40.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015590) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Gilberto de Oliveira Amaral - Banco Itaú Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 
9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo 
prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da 
Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), NELSON 
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0015602-54.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015602) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Osvaldo Souza Brito - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, 
inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal 
(art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
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a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor 
da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs 
(art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUCIANO 
ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0015615-53.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015615) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Ricardo Alves Ribeiro - Banco Bgn Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo 
os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, 
contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, 
salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% 
sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, 
da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado 
na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor 
mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). 
P.R.I.C - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), ENY PAULA MARTINUCI FERNANDES (OAB 320143/
SP), POLIANE CRISTINA DE ABREU SCANDAR (OAB 327433/SP)

Processo 0015619-90.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015619) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Magna de Morais Cardoso Machado - Banco Bgn Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, 
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, 
da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado 
pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 
9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre 
o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação 
não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, 
da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: ENY PAULA MARTINUCI FERNANDES (OAB 320143/SP), POLIANE CRISTINA DE 
ABREU SCANDAR (OAB 327433/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0015624-15.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015624) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Roselene Aparecida Dias - Banco Panamericano Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, 
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, 
da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado 
pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 
9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre 
o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação 
não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, 
da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), 
LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0015633-74.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015633) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Pedro Cirilo Pinto - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, 
inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal 
(art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor 
da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs 
(art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUCIANO 
ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0015654-50.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015654) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Nilza Aparecida Moraes - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Diante do exposto, na forma do artigo 269, 
inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal 
(art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0015706-46.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015706) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Carlos Roberto Leite - Banco Omni Sa Crédito Financiamento e Investimento - Diante do exposto, na forma do artigo 269, 
inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal 
(art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
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incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), EDUARDO PENA 
DE MOURA FRANÇA (OAB 138190/SP)

Processo 0015886-62.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015886) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Luciano Aparecido Neves - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso 
I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 
55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor 
da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs 
(art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUCIANO 
ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0015928-14.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015928) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Luciano Andre de Jesus Lima - Banco Panamericano Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 
9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo 
prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 
9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre 
o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação 
não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 
1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), 
FERNANDO ALVES DE MOURA (OAB 212750/SP), PAMELA FERREIRA RODRIGUES (OAB 322530/SP)

Processo 0016189-76.2012.8.26.0408 (408.01.2012.016189) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Mariana Brandt Pires - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Face ao exposto, JULGO EXTINTO o processo com 
fulcro no artigo 51, II da Lei n. 9099/95. Indefiro os benefícios da gratuidade processual, atentando-se ao fato que o(a) autor(a) 
adquiriu veículo em montante superior a 40 salários mínimos, bem como efetuou a contratação de advogado particular, o que 
demonstra a sua capacidade econômica financeira, não sendo pobre na acepção jurídica do termo. Sem custas ou honorários, 
diante do disposto no artigo 55 da Lei 9099/95. Consigno, por fim, que os documentos acostados aos autos ficarão anexados 
à ficha-memória pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Neste lapso, 
poderão ser eles retirados a requerimento das partes interessadas, sem deixar cópias no lugar delas. Oportunamente, arquive-
se. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça 
gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso 
não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o 
recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para 
este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde 
a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/
SP), DIEGO SCANDOLO DE MELLO (OAB 262038/SP)

Processo 0016197-53.2012.8.26.0408 (408.01.2012.016197) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Vanessa Farias Baptista - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso 
I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 
55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), PATRÍCIA SABRINA 
GOMES ESPOSTO (OAB 233382/SP)

Processo 0016623-65.2012.8.26.0408 (408.01.2012.016623) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Josoel Odilio dos Santos - Banco Daycoval - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para 
determinar a devolução, de forma simples, da tarifa cobrada a título de serviço de terceiro no valor de R$ 850,86 (oitocentos e 
cinquenta reais e oitenta e seis centavos). O valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao 
mês a contar da citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). 
Em sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 
90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso 
inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes 
parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. 
artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da 
condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja 
explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei 
Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/SP), CARLOS FERNANDO TAVARES ANDRADE 
(OAB 262014/SP)

Processo 0017514-86.2012.8.26.0408 (408.01.2012.017514) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Adilson Ferreira da Silva - Banco Pecunia Sa - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 
para determinar a devolução, de forma simples, da tarifa cobrada a título de serviço de terceiro no valor de R$ 1.056,00 (um mil 
e cinquenta e seis reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da 
citação. Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Em sendo os autos 
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físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do 
trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas 
hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre 
o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da 
Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado 
na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor 
mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). 
P.R.I.C - ADV: ANDRÉ LUÍS RODRIGUES TRENCH (OAB 158700/SP), SILVIA REGINA PEREIRA F ESQUINELATO (OAB 
83812/SP), MARCELO DAMASCENO (OAB 321973/SP)

Processo 0017626-55.2012.8.26.0408 (408.01.2012.017626) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Leticia Mansano - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
inicial para determinar a devolução, de forma simples, da tarifa cobrada a título de serviço de terceiro no valor de R$ 50,00 
(cinquenta reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 
Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Em sendo os autos físicos, 
os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito 
em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses 
de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da 
causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 
11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença 
ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de 
cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: 
LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0017627-40.2012.8.26.0408 (408.01.2012.017627) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Leticia Mansano - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
inicial para determinar a devolução, de forma simples, da tarifa cobrada a título de serviço de terceiro no valor de R$ 50,00 
(cinquenta reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 
Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Em sendo os autos físicos, 
os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito 
em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses 
de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da 
causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 
11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença 
ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de 
cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: 
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0017636-02.2012.8.26.0408 (408.01.2012.017636) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Ademar Vieira - Banco Itaucard Sa - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 
para determinar a devolução, de forma simples, da tarifa cobrada a título de serviço de terceiro no valor de R$ 50,00 (cinquenta 
reais). O valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Deixo 
de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Em sendo os autos físicos, os 
documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito 
em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses 
de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da 
causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 
11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença 
ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de 
cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: 
NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), CLAUDIA CARDOSO 
DE CARVALHO (OAB 296132/SP)

Processo 0017640-39.2012.8.26.0408 (408.01.2012.017640) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Adelino Pinto da Silva - Banco Ficsa Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo 
os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, 
contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, 
salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% 
sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, 
da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado 
na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor 
mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - 
ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), ADRIANO MUNIZ REBELLO (OAB 256465/SP)

Processo 0017641-24.2012.8.26.0408 (408.01.2012.017641) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Leandro Mateus de Souza - Banco Ficsa Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 
9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo 
prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 
9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre 
o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação 
não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, 
da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: ADRIANO MUNIZ REBELLO (OAB 256465/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 
175461/SP)

Processo 0017644-76.2012.8.26.0408 (408.01.2012.017644) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Osana Cassimiro Soares - Banco Bradesco Financiamentos Sa Bradfinanc - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso 
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I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 
55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor 
da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs 
(art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUCIANO 
ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0017683-73.2012.8.26.0408 (408.01.2012.017683) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Adriana Selma Pessoa Goulart - Banco Panamericano Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I 
do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 
55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 
do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP), LUCIANO 
ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0017689-80.2012.8.26.0408 (408.01.2012.017689) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Francisco 
Fernando Gotardi - Banco Itaú Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 
pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo 
os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo prazo de 90 dias, 
contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, 
salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% 
sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, 
da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado 
na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação não esteja explicitado. O valor 
mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). 
P.R.I.C - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 0017697-57.2012.8.26.0408 (408.01.2012.017697) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Suzana Crispim Camilo de Lima - Banco Itaú Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, 
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, 
da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado 
pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 
9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre 
o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação 
não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 1º, 
da Lei Estadual 11.608/03). P.R.I.C - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), JOSE MARTINS (OAB 
84314/SP)

Processo 0017972-06.2012.8.26.0408 (408.01.2012.017972) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários 
- Ana Paula da Silva Fiorini - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, 
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, 
da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado 
pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 
9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre 
o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação 
não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 
1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), LUCIANO ALBUQUERQUE DE 
MELLO (OAB 175461/SP)

Processo 0017973-88.2012.8.26.0408 (408.01.2012.017973) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Emerson Rodrigo Delisposto - Banco Pecúnia - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso I do CPC, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 55, caput, da Lei 
9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo interessado pelo 
prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor do preparo 
do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a soma das 
seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 da Lei 
9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá incidir sobre 
o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da condenação 
não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, parágrafo 
1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: LUCIANO ALBUQUERQUE DE MELLO (OAB 175461/SP), ANDRÉ LUÍS RODRIGUES 
TRENCH (OAB 158700/SP), SILVIA REGINA PEREIRA F ESQUINELATO (OAB 83812/SP)

Processo 0018028-39.2012.8.26.0408 (408.01.2012.018028) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Joana Alzira Magosso José - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Diante do exposto, na forma do artigo 269, inciso 
I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial . Deixo de fixar verbas sucumbenciais por expressa disposição legal (art. 
55, caput, da Lei 9.099/95). Sendo os autos físicos, os documentos acostados ficarão disponíveis para serem retirados pelo 
interessado pelo prazo de 90 dias, contados do trânsito em julgado desta, após o que serão inutilizados. Ressalte-se que o valor 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1957

do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder 
a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 
42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 
141123/SP), BRUNO DE FREITAS JURADO BRISOLA (OAB 254246/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO NACOUL BADOUI SAHYOUN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RODRIGO HASEGAWA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0067/2015
Processo 0002947-50.2012.8.26.0408/01 (040.82.0120.002947/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 

Execução - Gervasio Toloto - Gabriel Saqueti Tomaelo Bunder - Vistos. Manifeste-se o autor requerendo o que de direito para o 
prosseguimento do feito. Intime-se. - ADV: APARECIDO NUNES BARBOSA (OAB 296121/SP), LEONARDO TORQUATO (OAB 
303215/SP)

Processo 0007148-51.2013.8.26.0408/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Durval Cesar 
Gonçalves - Prefeitura do Municipio de Ourinhossp - Vistos. Remetam-se os autos ao Contador, a fim de que confira os cálculos 
apresentados pelas partes (fls. 79 e 84); sendo certo que o valor correto deve ser apurado de acordo com o dispositivo da 
sentença de fls. 43/47 mantida pelo v.acórdão de fls. 69, onde há parâmetros para o cálculo dos valores a serem reembolsados 
ao autor. Após, dê-se ciência às partes e voltem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: GUSTAVO HENRIQUE PASCHOAL (OAB 
220644/SP), PRISCILA APARECIDA EHRLICH (OAB 324318/SP), RODRIGO MARTINS SILVA (OAB 282711/SP)

Processo 0008262-64.2009.8.26.0408 (408.01.2009.008262) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Antônio 
Alvino de Lima e outro - Vistos. Considerando que o executado é o proprietário do bem penhorado tendo em vista que já houve a 
baixa do gravame conforme ofício e documento recebido da instituição bancária às fls. 103/105, torno válida a penhora efetuada 
sobre o veículo (fls. 81). Lavre-se o auto de adjudicação. Intime-se. (NOTA DE CARTÓRIO: Compareça em cartório o autor para 
a assinatura do auto de adjudicação). - ADV: ALFREDO EDSON LUSCENTE (OAB 70113/SP), REGIS DANIEL LUSCENTI (OAB 
272190/SP)

Processo 0008527-03.2008.8.26.0408/01 - Cumprimento de sentença - Francisco Carlos Dadona - Banco Bradesco e 
Mercantil - Vistos. 1) Intime-se o(a) devedor(a) para pagamento do débito apurado, no valor de R$ 6.993,34 (seis mil, novecentos 
e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa de 10% do valor do débito 
e penhora de valores ou bens suficientes para satisfação da dívida, conforme ordem do artigo 655 do CPC. 2) Decorrido referido 
prazo sem seu devido pagamento determino, após atualizado o débito, já com aplicação da multa, seja procedida a penhora por 
meio do sistema “bacen-jud”. 3) Se infrutífero tal ato, expeça-se mandado de penhora e avaliação em que deverá constar o prazo 
para impugnação, que é de 15 dias, ressaltando-se que eventual impugnação não mais suspende o andamento processual, 
conforme artigo 475, M, como também, em sendo a impugnação meramente protelatória, poderá haver imposição de multa ao 
impugnante no valor de até 20% do débito em favor do credor. Cientifique-se ainda o devedor que este poderá incorrer em multa 
de 20% sobre o valor do débito se constatada fraude a execução ou oposição maliciosa ao andamento do processo (art. 600 e 
601 do CPC) 4) Caso frutífera a penhora “on line”, intime-se o(a) devedor(a) apenas para o prazo de impugnação nos moldes 
acima. 5) Após o cumprimento da penhora, decorrido o prazo para impugnação a ser certificado nos autos pela serventia, intime-
se o(a) credor(a) a se manifestar em 10 dias sobre o prosseguimento do feito, cientificando-o sobre a possibilidade do bem 
penhorado ser adjudicado ou alienado por meio de particular. 6) Concedo ao oficial de justiça as prerrogativas do artigo 172, § 
2º e 660, ambos do CPC, inclusive com o concurso de força policial, se necessário. Intime-se. - ADV: TAKAYOSHI JOAQUIM 
TUBONI (OAB 78121/SP), FABIO YAMAGUCHI FARIA (OAB 179653/SP)

Processo 0009476-51.2013.8.26.0408/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Andreya Maria 
Pinto de Oliveira - - Elias de Oliveira - Cpfl Companhia Luz e Força Santa Cruz - Vistos. 1) Intime-se o(a) devedor(a) para 
pagamento do débito apurado, no valor de R$ 4.368,19 (quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos), 
no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa de 10% do valor do débito e penhora de valores ou bens suficientes 
para satisfação da dívida, conforme ordem do artigo 655 do CPC. 2) Decorrido referido prazo sem seu devido pagamento 
determino, após atualizado o débito, já com aplicação da multa, seja procedida a penhora por meio do sistema “bacen-jud”. 3) 
Se infrutífero tal ato, expeça-se mandado de penhora e avaliação em que deverá constar o prazo para impugnação, que é de 
15 dias, ressaltando-se que eventual impugnação não mais suspende o andamento processual, conforme artigo 475, M, como 
também, em sendo a impugnação meramente protelatória, poderá haver imposição de multa ao impugnante no valor de até 20% 
do débito em favor do credor. Cientifique-se ainda o devedor que este poderá incorrer em multa de 20% sobre o valor do débito 
se constatada fraude a execução ou oposição maliciosa ao andamento do processo (art. 600 e 601 do CPC) 4) Caso frutífera a 
penhora “on line”, intime-se o(a) devedor(a) apenas para o prazo de impugnação nos moldes acima. 5) Após o cumprimento da 
penhora, decorrido o prazo para impugnação a ser certificado nos autos pela serventia, intime-se o(a) credor(a) a se manifestar 
em 10 dias sobre o prosseguimento do feito, cientificando-o sobre a possibilidade do bem penhorado ser adjudicado ou alienado 
por meio de particular. 6) Concedo ao oficial de justiça as prerrogativas do artigo 172, § 2º e 660, ambos do CPC, inclusive com 
o concurso de força policial, se necessário. Intime-se. - ADV: MARCOS FERNANDO ESPOSTO (OAB 272158/SP), AMANDA 
KARLA PEDROSO RONDINA PERES (OAB 302356/SP)

Processo 0009542-36.2010.8.26.0408 (408.01.2010.009542) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Consórcio - Roberto 
Carnevale - Bradesco Administradora de Consorcios Ltda - Vistos. Tendo em vista certidão supra, nada a deferir em relação 
a petição protocolada sob n° FORN.15.00003823-1. Aguarde-se por 90 (noventa) dias para retirada da petição apresentada 
pela parte, frisando-se, desde logo que, após o prazo supra, a mesma será inutilizada. Intime-se. - ADV: MARCOS CIBISCHINI 
DO AMARAL VASCONCELOS (OAB 16440/PR), MARCELO DORACIO MENDES (OAB 136709/SP), MAURICIO DORACIO 
MENDES (OAB 133066/SP)

Processo 0014736-12.2013.8.26.0408 (040.82.0130.014736) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Moral - Quitéria Marinho de Oliveira - Tim Celular Sa - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão: arquivem-se os autos. Aguarde-
se por 90 (noventa) dias para retirada dos papéis e documentos apresentados pelas partes, frisando-se, desde logo, que 
os mesmos serão inutilizados desde que não reclamados por quem de direito (Provimento CSM 1679/09). Intime-se. - ADV: 
ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP), FLÁVIA FERNANDES ZAMPIERI PENTEADO RODRIGUES (OAB 160135/
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SP), RONALDO RIBEIRO PEDRO (OAB 95704/SP)
Processo 0015536-74.2012.8.26.0408/01 (040.82.0120.015536/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 

Execução - Olavo Emanuel Motta - Vistos. O autor deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, abandonando a 
causa por mais de 30 (trinta) dias, dando azo à extinção do processo, com fulcro no artigo 267, inciso III, do CPC. Considerando-
se que a extinção do processo independe de prévia intimação pessoal das partes (artigo 51, § 1º, da Lei n.º 9099/95), e já 
decorrido o prazo concedido sem qualquer manifestação, julgo EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 267, inciso 
III, do CPC, em que são partes Olavo Emanuel Motta contra Transvia Transportes Ltda Me. Em conseqüência, responderá o 
faltoso pelo pagamento das custas do processo, que corresponderá a 1% do valor corrigido da causa mediante esclarecimento 
que a renovação da ação dependerá do prévio depósito da condenação ora imposta (art. 268 do CPC). Observe-se que o valor 
mínimo das custas é de 5 UFESP’s. Decorrido o prazo legal e observadas as demais formalidades, arquivem-se os autos. 
Ressalte-se que o valor do preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, 
deverá corresponder a soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja 
condenação (art. 42 da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento 
de 2% deverá incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso 
o valor da condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs 
(art. 4º, parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). Necessário observar, desde logo, que os papéis e documentos apresentados 
pelas partes serão inutilizados desde que não reclamados, por quem de direito, dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar do 
trânsito em julgado da presente (Provimento CSM 1679/09). P.R.I.C - ADV: LUIZ HENRIQUE VASO (OAB 226998/SP)

Processo 0019325-81.2012.8.26.0408 (processo principal 0014929-95.2011.8.26) (408.01.2011.014929/1) - Cumprimento 
de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Lenice de Oliveira - Vistos. Fls. 61: Defiro a expedição de certidão de 
crédito, nos termos do Enunciado nº 75, do FONAJE e, em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, sem julgamento 
de mérito, com fundamento no artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95, em que são partes Lenice de Oliveira contra John 
Lenon Aparecido Arruda e Talita Gasperoto Silva, determinando a devolução dos documentos que instruíram a execução à 
exeqüente. Decorrido o prazo legal e observadas as demais formalidades, arquivem-se os autos. Ressalte-se que o valor do 
preparo do recurso inominado, salvo nas hipóteses de concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá corresponder a 
soma das seguintes parcelas: a) 1% sobre o valor da causa; b) 2% sobre o valor da causa, caso não haja condenação (art. 42 
da Lei 9.099/95 c.c. artigo 4º, inciso II, da Lei Estadual 11.608/03) e c) caso haja condenação o recolhimento de 2% deverá 
incidir sobre o valor da condenação fixado na sentença ou sobre o valor eqüitativamente fixado para este fim, caso o valor da 
condenação não esteja explicitado. O valor mínimo de cada uma das parcelas “a”, “b” e “c” corresponde a 05 UFESPs (art. 4º, 
parágrafo 1º, da Lei Estadual 11.608/03). Necessário observar, desde logo, que os papéis e documentos apresentados pelas 
partes, serão, inutilizados desde que não reclamados, por quem de direito, dentro do prazo de 90 (noventa) dias a contar do 
trânsito em julgado da presente (Resolução nº 21, de l9 de agosto de 1987, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo). 
P.R.I.C ( - ADV: FLAVIO RIBEIRO (OAB 301626/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO NACOUL BADOUI SAHYOUN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RODRIGO HASEGAWA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0069/2015
Processo 0009748-11.2014.8.26.0408 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - UNIMED 

DE OURINHOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - Ciência à requerida dos documentos juntados às fls. retro. - ADV: 
JONICE PEREIRA BOUCAS GODINHO (OAB 104573/SP)

Processo 0009766-32.2014.8.26.0408 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Unimed 
de Ourinhos Cooperativa de Trabalho Médico - Ciência à requerida dos documentos juntados às fls. retro. - ADV: JONICE 
PEREIRA BOUCAS GODINHO (OAB 104573/SP)

Processo 1000384-61.2015.8.26.0408 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - ELCIDA DE 
OLIVEIRA RAMOS - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 06/04/2015 às 16:00h no Juizado Especial 
Cível do Foro de Ourinhos, Rua dos Expedicionários, n.º1895, Sala de Audiência de Conciliação - 142, Jardim Matilde, 19902-
425, Ourinhos, (14) 3322-1144, ourinhosjec@tjsp.jus.br. Ourinhos. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas 
de documentos de identificação. - ADV: GUSTAVO STEVANIN MIGLIARI (OAB 193592/SP)

Processo 1000439-12.2015.8.26.0408 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - OSWALDO BREVE 
JUNIOR - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 06/04/2015 às 16:20h no Juizado Especial Cível 
do Foro de Ourinhos, Rua dos Expedicionários, n.º1895, Sala de Audiência de Conciliação - 142, Jardim Matilde, 19902-425, 
Ourinhos, (14) 3322-1144, ourinhosjec@tjsp.jus.br. Ourinhos. Certifico, ainda, que as partes devem comparecer munidas de 
documentos de identificação. - ADV: GILBERTO JOSÉ RODRIGUES (OAB 159250/SP)

Processo 1000459-03.2015.8.26.0408 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - Aguida Miranda 
e outros - Vistos. Comprove o autor José Paula de Andrade que possui domicílio nesta comarca, sob pena de extinção, 
independentemente de nova intimação. Intime-se. - ADV: LEONARDO HENRIQUE VIECILI ALVES (OAB 193229/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO NACOUL BADOUI SAHYOUN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RODRIGO HASEGAWA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0070/2015
Processo 1005852-40.2014.8.26.0408 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Maria Sonia Periquito - 

Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para fornecimento de medicamento em face de 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Fazenda Pública do Município de Ourinhos. O feito foi direcionado a uma das Varas 
Cíveis da Comarca de Ourinhos, tendo sido remetido a este Juizado pelo MM Juízo da 3ª Vara Cível, para onde o feito fora 
distribuído, sob o fundamento de que este Juizado, por cumular a competência dos Juizados Especiais da Fazenda, é competente 
para a apreciação da matéria (fls. 19/20). Não obstante as razões aduzidas pelo Nobre Juízo da 3ª Vara Cível, entendo que 
o Juizado Especial da Fazenda, cuja competência ora é cumulada pelo Juizado Especial Cível, não é o competente para 
dirimir a lide. Inicialmente porque é remanso o entendimento que não é cabível na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis a 
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propositura de ações nas quais haja necessidade de prova técnica complexa, como assinalado no Enunciado 54 Fórum Nacional 
de Juizados Especiais (FONAJE). Logo, a ação proposta pelo autor não poderia ter seu prosseguimento no Juizado Especial 
Cível, nos termos do artigo 51, II da Lei 9.099/95. A demanda refere-se a utilização de medicamentos que não se encontram na 
lista do SUS com a alegação de que, para o paciente específico, as vias terapêuticas colocadas a disposição pelo Poder Público 
não são suficientes. Por óbvio que o objeto da prova nos presentes autos será o afastamento dos medicamentos existentes na 
rede pública de saúde para que seja adquirido aquele indicado pelo médico, o que será possível apenas após prova pericial. 
Assim, data venia do entendimento do Nobre Juízo da 3ª Vara Cível desta Comarca, porém, entendendo ser incompetente 
o Juizado Especial Cível para o conhecimento do feito, motivo pelo qual SUSCITO o presente conflito de competência, nos 
termos do artigo 116 do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Colendo Tribunal de Justiça, instruindo o ofício com cópias desta 
decisão, da inicial e do despacho de fls. 19/20. Intime-se. - ADV: WALDIZIA MARQUES OSTI SAKAGUCHI (OAB 338320/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO NACOUL BADOUI SAHYOUN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RODRIGO HASEGAWA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0071/2015
Processo 0015524-60.2012.8.26.0408 (408.01.2012.015524) - Pedido de Providências - Registro de Imóveis - Gremio 

Recreativo de Ourinhos - Vistos. Fls. 147/187: Tendo em vista que o presente procedimento atendeu sua finalidade, arquivem-se 
os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. - ADV: GILVANO JOSE DA SILVA (OAB 241422/SP), JUNIO BARRETO DOS REIS 
(OAB 272230/SP), BRUNO LEONARDO BATISTA ROSSIGNOLLI (OAB 301573/SP)

Colégio Recursal
COLÉGIO RECURSAL DA 25ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA
FÓRUM DE OURINHOS  COMARCA DE OURINHOS - SP
JUÍZA VICE-PRESIDENTE: RENATA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO

Recurso n. 748/13  Ref. Proc. 519/12 - Juizado Especial Cível de Piraju/SP - Banco Volkswagen S/A x Paulo Victor Belkiman 
Pedro  despacho de fls. 203: “Vistos. Em face da petição de fls. retro, na qual a instituição financeira informa pagamento para 
quitação, certifique-se o trânsito em julgado do V. Acórdão e baixem os autos à Comarca de origem, para o prosseguimento do 
feito. Int.” - ADV. Marcelo Tesheiner Cavassani  OAB/SP 71.318 - ADV. Alessandro Moreira do Sacramento  OAB/SP 166.822 - 
ADV. André Luiz Fernandes Pinto  OAB/SP 237.448.

Recurso n. 1082/13  Ref. Proc. 977/12 - Juizado Especial Cível de Ipauçu/SP - Banco Itaucard S/A x Benedito Peixoto 
de Paula  despacho de fls. 109: “Vistos. Em face da petição de fls. retro, na qual a instituição financeira pleiteia a juntada do 
comprovante de depósito judicial, referente ao pagamento da condenação e, a extinção do feito, certifique-se o trânsito em 
julgado do V. Acórdão e baixem os autos à Comarca de origem, anotando-se. Int.” - ADV. Tânia Miyuki Ishida Ribeiro  OAB/SP 
139.426 - ADV. Marco Antônio dos Santos  OAB/SP 200.361

Recurso n. 1346/13  Ref. Proc. 3993/11 - Juizado Especial Cível de Ourinhos/SP - Banco Bradesco Financiamentos S/A x 
Fabio Andrade Cassiano  despacho de fls. 171: “Vistos. Petição de fls. 169/170: Certifique-se o trânsito em julgado do V. Acórdão 
e baixem os autos à origem para manifestação do credor em sede de cumprimento da sentença. Int.” - ADV. Fábio André Fadiga  
OAB/SP 139.961 - ADV. Edgar Fadiga Júnior  OAB/SP 141.123 - ADV. Carlos Fernando Tavares Andrade - OAB/SP 262.014.

Recurso n. 583/14  Ref. Proc. 1147/12 - Juizado Especial Cível de Piraju/SP - Banco Itauleasing S/A x Augusto Spinardi  
despacho de fls. 99: “Vistos. Em face da petição de fls. retro, na qual a instituição financeira pleiteia a juntada do comprovante 
de depósito judicial, referente ao pagamento da condenação e, a extinção do feito, certifique-se o trânsito em julgado do V. 
Acórdão e baixem os autos à Comarca de origem, anotando-se. Int.” - ADV. Tânia Miyuki Ishida Ribeiro  OAB/SP 139.426 - ADV. 
Taylise Catarina R. Seixas  OAB/SP 182.694 - ADV. André Luiz Fernandes Pinto  OAB/SP 237.448.

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATA FERREIRA DOS SANTOS CARVALHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DE JESUS TREGUES DINIZ
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0016/2015
Processo 0000042-04.2014.8.26.0408 - Processo de Apuração de Ato Infracional - 6/14 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins 

- C.L.E.S. - Cumpra-se o V Acórdão.Diante da nomeação de fls. 42, arbitro os honorários referentes a 30% restantes. Expeça-se 
certidão. Oficie-se ao 1º Ofício Criminal desta Comarca, comunicando a decisão de fls. 77/80, em cumprimento ao Provimento 
nº 50/89, Capítulo V, Seção IV, itens 91 (art 505) e 93(507), das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do Estado 
de São Paulo. Comunique-se o Juízo da execução da medida, do trânsito em julgado, e cumpridos, e regularizados, arquivem-
se os presentes autos. - ADV: DANTE RAFAEL BACCILI (OAB 217145/SP)

Processo 0000292-03.2015.8.26.0408 - Processo de Apuração de Ato Infracional - 68/15 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins 
- J.P. - J.C.R. - “...4. Designo audiência de apresentação para o dia 11 de fevereiro de 2015, às 14 : 10 horas, ocasião em que 
será analisada a possibilidade de conceder ao (s) adolescente(s) remissão como forma de suspensão do processo, cumulada 
com medida sócio-educativa em meio aberto. 5. Cientifiquem(m)-se e notifique (m) o(s) adolescentes e seu responsável legal, 
para comparecer (m) na audiência acima designada, acompanhado(s) de advogado (s) e, que na falta deste, ser-lhe-á (ão) 
designado pelo Juízo, advogado dativo. 6. Ad cautelam, oficie-se desde já à O.A.B. local, solicitando indicação de defensor (es) 
para o (s) adolescente (s), intimando-o (s) para a audiência designada...” - ADV: FABIO CARBELOTI DALA DÉA (OAB 200437/
SP)

Processo 0000958-04.2015.8.26.0408 - Processo de Apuração de Ato Infracional - 278/15 - Roubo (art. 157) - J.P. - L.S.J. 
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- “...4. Designo audiência de apresentação para o dia 11 de fevereiro de 2015, às 16:50 horas, ocasião em que será analisada 
a possibilidade de conceder ao (s) adolescente(s) remissão como forma de suspensão do processo, cumulada com medida 
sócio-educativa em meio aberto. 5. Cientifiquem(m)-se e notifique (m) o(s) adolescentes e seu responsável legal, para 
comparecer (m) na audiência acima designada, acompanhado(s) de advogado (s) e, que na falta deste, ser-lhe-á (ão) designado 
pelo Juízo, advogado dativo, requisitando-se apresentação dos adolescentes. 6. Ad cautelam, oficie-se desde já à O.A.B. local, 
solicitando indicação de defensor (es) para o (s) adolescente (s), intimando-o (s) para a audiência designada. ..”- ADV: FABIO 
DIAS MARTINS (OAB 74731/SP)

Processo 0007907-78.2014.8.26.0408 - Processo de Apuração de Ato Infracional - 2982/14 - Tráfico de Drogas e Condutas 
Afins - L.C.N.B. - 1. Reapreciando a questão impugnada pelo recurso de fls. 53/57, como determina o artigo 198, inciso VII, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, entendendo que não deve ser modificada a sentença de fls. 44/44vº, que, a meu ver, 
resiste às razões do recurso, razão pela qual a mantenho.2. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, independentemente de preparo (artigo 198, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente), observadas as 
formalidades legais. 3. Diante da nomeação de fls. 32 arbitro os honorários do defensor Dr. Afonso Celso de Paula Lima em 70% 
da tabela da Tabela da Defensoria. Expeça-se certidão. - ADV: AFONSO CELSO DE PAULA LIMA (OAB 143821/SP)

Processo 0008396-18.2014.8.26.0408 - Processo de Apuração de Ato Infracional - 3153/14 - Tráfico de Drogas e Condutas 
Afins - J.V.S.D. e outro - Assim, concedo remissão, como forma de extinção do processo, com fundamento no parágrafo único do 
artigo 126 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando o arquivamento dos autos.Arbitro honorários do Dr. Defensor 
em 60%. Expeça-se certidãoSem prejuízo, retire-se da pauta, audiência designada às fls 43. - ADV: CAMILA RAREK ARIOZO 
(OAB 332563/SP)

Processo 1002641-93.2014.8.26.0408 - Adoção - Adoção de Criança - 1559/14 - A.C.H. e outro - Depreque-se, com urgência, 
junto ao Foro Regional de Sarandi-PR da Comarca da Região Metropolitana de Maringá-PR a citação da genitora nos endereços 
mencionados às fls. 39 e 46. Cite-se o genitor do menor, por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, para, no prazo de 10 (dez) 
dias, apresentar resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas, oferecendo desde logo o rol de testemunhas e 
documentos (artigo 158 da Lei nº 8.069/90) com as advertências constantes no artigo 159 da Lei nº 8.069/90. - ADV: MARCOS 
ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 221257/SP)

Ourinhos, 09/02/2015.

PALESTINA
Cível

1ª Vara

CARTÓRIO JUDICIAL
Fórum de Palestina - Comarca de Palestina
JUIZ DE DIREITO  DR. AYRTON VIDOLIN MARQUES JUNIOR

Processo 0000007-32.2014.8.26.0412 - Ação Civil Pública - Registro de Imóveis - AMERTP - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO 
MEIO AMBIENTE DOS RIOS TURVOS E PRETO E DA CACHOEIRA DO TALHADAO - Maria Helena Braga Tonelli - - MARCELA 
BENITA MAKSOUD - - CAIO FAU TONELLI MAKSOUD - - ENRICO GILBERTO MAKSOUD - - DIVALDO RUY BRAGA TONELLI 
- - MUNICIPIO DE PALESTINA e outros - Autos nº 0000007-32.2014.8.26.0412 Vistos. 1. Examino a antecipação dos efeitos da 
tutela. Ao largo da questão financeira (permanência ou não do direito dos proprietários registrais em obter indenização), que a 
princípio deve ser resolver em processo específico, o presente feito tem por escopo a declaração da aquisição da propriedade 
pelo Município de Palestina em razão de desapropriação indireta da área em que se localiza a Cachoeira do Talhadão, com a 
consequente titulação da área. Existe verossimilhança no direito. A princípio, a área é de interesse público para a preservação 
ambiental, por se tratar da maior beleza natural da região. Houve realização de completo mapa e memorial descritivo (fls. 248-
253). Em apenso estão os autos nº 341/2007, que se referem a processo já encerrado (apensado por interessar ao presente 
feito), e do qual se teve a conclusão final de que o Município de Paletina praticou desapropriação indireta, o que obstava a 
reintegração de posse pretendida pelos proprietários (consoante conteúdo do acórdão). Consta dos autos demonstração de 
estar a área sob a proteção do CONDEPHAAT em virtude do processo de tombamento (fl. 22). Houve já o reconhecimento 
judicial da legitimidade da AMERTP (Associação de Defesa do Meio Ambiente, dos Rios Turvo e Preto e da Cachoeira do 
Talhadão) para figurar no pólo ativo (fl. 115). Há também situação de urgência. Somente com a titulação pública da área se 
tornará viável o recebimento de verbas para desenvolvimento no local de projetos ambientais, tal como evidenciado às fls. 
70-80. O reflorestamento do entorno da Cachoeira do Talhadão é essencial à preservação do local (obstando assoreamento), 
mormente ao se considerar a crise hídrica que assola o país. A AMERTP inequivocamente se encontra no caso em defesa do 
meio-ambiente, sendo exemplo disso a notícia acostada pelos próprios proprietários registrais à fl. 240, da qual se extrai que a 
AMERTP lutou para impedir a implantação na região de uma PCH (pequena central hidrelétrica), o que aniquilaria a cachoeira. 
Também é de conhecimento público na Comarca de Palestina que a AMERTP desenvolve na Cachoeira do Talhadão atividades 
de proteção ambiental, como recolhimento de dejetos e campanhas de conscientização para preservação. De mais a mais, é 
simples assegurar que o local não seja explorado economicamente (como afirmam recear os atuais proprietários registrais), 
bastando que se providencie a afetação da área à preservação ambiental, com vedação à implantação de atividades mercantis 
ou econômicas. Tal providência, realizada com esteio na função social (artigo 186, inciso II, e artigo 225, ambos da Constituição 
da República Federativa do Brasil) garante o escopo ambiental da demanda e das providências necessárias à implantação 
dos projetos ambientais. Nesse contexto, concedo antecipação dos efeitos da tutela, determinando a abertura de matrícula 
própria para a Cachoeira do Talhadão (em desmembramento da Matrícula nº 5.582), devendo a nova matrícula ser aberta com 
base no mapa e memorial descritivo de fls. 248-253, passando a figurar como proprietário registral o Município de Palestina, 
pessoa jurídica de direito público interno, com CNPJ nº 45.149.184/0001-94. Determino, ainda, que na nova matrícula seja 
registrado que por determinação judicial amparada no artigo 186, inciso II, e no artigo 225, ambos da Constituição da República 
Federativa do Brasil, o bem imóvel fica afetado à preservação ambiental, com vedação à implantação de atividades mercantis 
ou econômicas, bem ficando vedada a alienação ou inserção de gravames econômicos. Encaminhem-se os autos ao Registro 
de Imóveis para cumprimento desta decisão, sem incidência de emolumentos e taxas, por se tratar de ação civil pública e por 
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ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (porquanto seja pessoa jurídica sem fins lucrativos e com escopo social). 
2.Observo pela Matrícula nº 5.582 que a legitimidade passiva é menos ampla do que a apurada à fl. 105. Na realidade, além do 
Município de Palestina (que assumiu a condição de litisconsorte passivo), possuem legitimidade para figurar no pólo passivo 
apenas os proprietários registrais Astrid Braga Tonelli, Divaldo Ruy Braga Tonelli e Simone Braga Tonelli, e a usufrutuária Maria 
Helena Braga Tonelli. Assim, determino a correção do pólo passivo, para que fique restringido ao Município de Palestina, a 
Astrid Braga Tonelli, a Divaldo Ruy Braga Tonelli, a Simone Braga Tonelli e a Maria Helena Braga Tonelli. Anote-se junto ao SAJ. 
3.Maria Helena Braga Tonelli, pessoa natural, já foi citada (fl. 155). Divaldo Ruy Braga Tonelli compareceu aos autos, mas não 
em nome próprio, atuando na condição indicada como sendo de gestor da pessoa jurídica Maria Helena Braga Tonelli e outros. 
Não consta regularização da representação processual dos proprietários registrais e nem da usufrutuária. Por conseguinte, 
no prazo de vinte dias providencie a advogada Renata Salles de Moraes Tonelli a regularização da representação processual, 
acostando procuração outorgada pelas pessoas físicas de Astrid Braga Tonelli, Divaldo Ruy Braga Tonelli, Simone Braga Tonelli 
e Maria Helena Braga Tonelli. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. 4.Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. 
Palestina, . AYRTON VIDOLIN MARQUES JÚNIOR Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS 
DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA RECEBIMENTO: Aos , recebi estes autos em cartório. Eu, 
______________________, escrevente, subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé, que nesta data, a respeitável decisão foi: 
( ) remetida ao Diário da Justiça Eletrônico. ( ) cadastrada no sistema informatizado. Certifico mais, que a respeitável decisão 
supramencionada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em ____/____/_______. Considera-se data da publicação o 
primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada. Palestina, ___/_____/2015. Escrevente, - ADV: GISELE DE OLIVEIRA G 
PASCHOETO (OAB 120215/SP), VANESSA MARIN DE ABREU (OAB 217803/SP), MARCO RENATO DE SOUZA (OAB 248245/
SP), RENATA SALLES DE MORAES TONELLI (OAB 145407/SP)

Processo 0000050-32.2015.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Aparecida Barbosa 
de Oliveira - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. - ADV: 
NÉMERSON FLÁVIO SOARES FERREIRA (OAB 171742/SP)

Processo 0000059-91.2015.8.26.0412 - Inventário - Inventário e Partilha - Sirlene Beraldo Manheze - Jose Edmar Beserra da 
Silva - Vistos. 1. Nomeio inventariante a requerente SIRLENE BERALDO MANHEZE, independente de compromisso, deferindo-
lhe os benefícios da gratuidade processual. 2. Concedo-lhe o prazo de 30 dias para juntada das primeiras declarações. Int. - 
ADV: ALINE PEREZ SUCENA (OAB 194160/SP)

Processo 0000072-90.2015.8.26.0412 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- Palumaq Máquinas e Implementos Agricolas - - Leonice Alves Gomes Zaneti - - Paulo Cesar Zaneti - - Virnia Alessandra 
Garcia de Oliveira Zanetti - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1. Estando atendidos os requisitos do art. 2º da Lei 1.060/50, defiro 
aos embargantes os benefícios da justiça gratuita. Anote-se e tarje-se. 2. A preliminar será apreciada no momento processual 
apropriado. 3. Os argumentos dos embargantes são relevantes, havendo aparente violação ao caráter sinalagmático das 
obrigações, eis que com as operações de crédito não teria ocorrido o integral aporte de dinheiro (não tendo, assim, existido o 
cumprimento de uma real obrigação por uma das partes do negócio jurídico). Assim, atribuo efeito suspensivo aos embargos. 
Certifique-se a suspensão nos autos da execução. 4.Tendo em vista a verossimilhança das alegações do embargante (conforme 
descrito no tópico anterior) e levando em consideração também a distribuição dinâmica do ônus da prova, com fundamento 
no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), decreto a inversão do ônus da prova. 5.Cite-
se o embargado por intermédio de seu Patrono para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação 
e especifique as provas que efetivamente pretende produzir (justificando seu alcance e pertinência, sob a pena de serem 
desconsideradas menções genéricas). 6.Decorrido o prazo de impugnação, tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: 
ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), JOSE JAIR DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 279306/SP)

Processo 0000077-15.2015.8.26.0412 - Embargos à Execução Fiscal - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à 
Execução - Benedito Muniz - Prefeitura Municipal de Palestina - Autos nº 0000077-15.2015.8.26.0412 Vistos. 1. Defiro ao 
embargante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 2. No prazo de dez dias, providencie o embargante a 
emenda da inicial, de modo: (a) atribuir o valor da causa nos embargos; e (b) juntar as principais peças da execução correlata. 
Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Palestina, . - ADV: MARCO RENATO DE SOUZA (OAB 248245/SP), 
VANESSA MARIN DE ABREU (OAB 217803/SP), CLEBER UEHARA (OAB 158869/SP)

Processo 0000091-96.2015.8.26.0412 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.P.B. - - F.G.P.B. - 
M.G.B. - Vistos. Defiro à parte exequente os benefícios da gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50. Anote-se. Cite-se 
o executado (por mandado) para que no prazo de 3 (três) dias efetue o pagamento do montante do débito R$ 908,93 (relativo às 
três últimas prestações em atraso antes do ajuizamento da demanda e mais aquelas que se vencerem a partir da propositura da 
execução) prove que o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão civil (artigo 733 do Código de Processo 
Civil). Servirá o presente, por cópia digitada, como carta precatória/mandado. Defiro ao Oficial de Justiça os benefícios previstos 
no art. 172, § 2º, do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se e ciência ao MP. - ADV: CLEBER UEHARA 
(OAB 158869/SP)

Processo 0000096-21.2015.8.26.0412 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- Valdecir Cuba de Araujo - - Silvana Aparecida de Oliveira Araujo - Banco Bradesco S.A. - Vistos. 1. Estando atendidos os 
requisitos do art. 2º da Lei 1.060/50 e à vista da declaração de fl. 7, defiro ao embargante os benefícios da justiça gratuita. 
Anote-se e tarje-se. 2. Os argumentos dos embargantes são relevantes, havendo aparente violação ao caráter sinalagmático 
das obrigações, eis que com as operações de crédito não teria ocorrido o real aporte de dinheiro (não tendo, assim, existido o 
cumprimento de uma real obrigação por uma das partes do negócio jurídico). Assim, atribuo efeito suspensivo aos embargos. 
Certifique-se a suspensão nos autos da execução. 3.Tendo em vista a verossimilhança das alegações do embargante (conforme 
descrito no tópico anterior) e levando em consideração também a distribuição dinâmica do ônus da prova, com fundamento 
no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), decreto a inversão do ônus da prova. 4.Cite-
se o embargado por intermédio de seu Patrono para que, querendo e no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação 
e especifique as provas que efetivamente pretende produzir (justificando seu alcance e pertinência, sob a pena de serem 
desconsideradas menções genéricas). 5.Decorrido o prazo de impugnação, tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: 
NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), FABIO PERES BAPTISTA (OAB 224730/SP)

Processo 0000105-17.2014.8.26.0412 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.B.S. - - A.B.S. - L.B. - Autos nº 
0000105-17.2014.8.26.0412 Vistos. As partes reconhecem que o adolescente Augusto Balduino da Silva se encontra sob a 
guarda da mãe Lucilene Balduíno da Conceição, enquanto que a adolescente Amanda Balduino da Silva se encontra sob a 
guarda da avó paterna Ana Pereira da Silva. Na missiva de fl. 97 a mãe Lucilene Balduíno da Conceição se propõe a pagar 
alimentos em favor de Amanda Balduino da Silva no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), quando estiver formalmente empregada. 
A avó paterna manifestou aceitação quanto à proposta (fl. 102). Decido. Efetivamente, a proposta apresentada pela genitora 
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é consentânea com o estado de fato da situação, sendo oportuno o pagamento de alimentos quando estiver empregada, pois 
se trata de dever decorrente do poder familiar e da relação de parentesco. O valor proposto não se mostra excessivo e nem 
ínfimo ao se observar que a mãe se encontra com a guarda do outro filho adolescente. De todo modo, havendo necessidade de 
elevação de alimentos, pode a filha e a avó paterna pleitear a complementação dos alimentos em face do pai biológico. Nesse 
contexto, judicialmente e por sentença homologo o acordo celebrado nos autos, consistente em alimentos a serem pagos por 
Lucilene Balduíno da Conceição em favor da filha Amanda Balduino da Silva, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), tendo os 
alimentos vigência quando a mãe estiver formalmente empregada. Assim, julgo extinto o processo com resolução do mérito, 
nos moldes do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários 
em prol dos ilustres advogados nomeados, no valor máximo da tabela. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Palestina, . AYRTON VIDOLIN MARQUES JÚNIOR Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, 
NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: MARLENE ROCHA DOS SANTOS 
MEQUE (OAB 106157/SP), LUIZ CARLOS DA SILVA (OAB 133452/SP), THIAGO SOARES PICCOLOTTO (OAB 225902/SP)

Processo 0000114-42.2015.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Concessão - Edenir da Silva Pontes - Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS - 1.Estando a inicial em termos, defiro o seu processamento. 2. Ante a declaração insuficiência de 
recursos que acompanha a inicial (fl. 10), concedo ao pólo ativo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 3.O 
autor demonstrou que houve prévia análise administrativa. 4.Concedo a tutela liminar da prestação específica. É relevante o 
fundamento da demanda, pois as provas encartadas à inicial (notadamente as de índole médica, tornam verossimilhante o direito 
do pólo ativo em obter o benefício pretendido, porquanto ostente a qualidade de segurado e as moléstias sejam graves ao ponto 
de se apresentarem como comumente incapacitantes (depressão grave, com tendências de suicídio já tentado, e transtorno 
afetivo bipolar). As moléstias são consideradas ainda mais severas ao se ter em vista que o autor reside em Palestina, local 
desprovido de atendimento psiquiátrico e psicoterápico (quanto mais de qualidade). Existe justificado receio de ineficácia do 
provimento final, o que além de ser intrínseco à modalidade da prestação, decorre da condição de carência econômica do pólo 
ativo. O requisito da reversibilidade da medida é mitigado pelo prestígio que deve ser conferido à dignidade da pessoa humana. 
Destarte, com esteio no artigo 461, § 3º, do Código de Processo Civil, concedo medida liminar para o efeito de determinar 
provisoriamente a implantação do benefício de auxílio-doença em favor do autor Edenir da Silva Pontes, RG 33.531.099-0, 
CPF 173.849.458-60, nascida aos 1/3/1974, residente na Avenida José Cury, 1755, fundos, Bairro Bom Pastor, Palestina-SP. 
Oficie-se com urgência ao órgão adequado do INSS para que providencie o cumprimento à medida liminar (com implantação do 
benefício) no prazo de 30 dias. Instrua-se o ofício com cópia da presente decisão, servindo impressão (assinada digitalmente) 
desta decisão como ofício. 5.Cite-se e intime-se o réu para que: (a) querendo, no prazo legal apresente defesa; e (b) exiba 
ao juízo o CNIS atualizado do pólo ativo. - ADV: LUCIANA MARIA GARCIA DA SILVA SANDRIN (OAB 264782/SP), SANDRO 
GARCIA PEREIRA DA SILVA (OAB 218826/SP)

Processo 0000117-94.2015.8.26.0412 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - H.F. - Vistos. 1. Por se tratar de 
feito patrocinado em função do convênio (bem como tendo em vista a natureza da causa), concedo ao pólo ativo os benefícios 
da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 2. Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, do CPC). Anote-se. 3. Em razão 
da prova de parentesco (fl. 6), mas observando que a inicial não está acompanhada de provas concretas quanto à necessidade 
do alimentado e a possibilidade do alimentante, defiro em termos a liminar, para o efeito de arbitrar os alimentos provisórios 
no valor equivalente a metade do salário mínimo nacional. O valor será devido todo dia 10 de cada mês, a partir do primeiro 
dia 10 posterior à citação. Por ora, o pagamento deverá ser realizado diretamente à representante do menor, mediante recibo. 
4.Sem prejuízo, designo audiência prévia de conciliação para o dia 16 de março de 2015, às 10 horas. Cite-se o requerido, 
intimando-a para a audiência e advertindo-o de que o prazo de 15 (quinze) dias para contestar, por meio de advogado, passará 
a fluir da audiência, se não obtida a conciliação, sob pena de, não o fazendo, serem presumidos aceitos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial, nos termos do art. 285 do Código de Processo Civil. Intime-se o(a) autor(a) para comparecimento à 
audiência. 5.Servirá o presente, por cópia digitada, como precatória/mandado para citação e intimação das partes. Intime-se. - 
ADV: CELIO ALBINO (OAB 73046/SP)

Processo 0000126-56.2015.8.26.0412 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.C.C. - - R.C.C. - L.C.C. - Vistos. 
1. Por se tratar de feito patrocinado em função do convênio (bem como tendo em vista a natureza da causa), concedo ao pólo 
ativo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 2. Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, do CPC). 
Anote-se. 3. Em razão da prova de parentesco (fl. 7), mas observando que a inicial não está acompanhada de provas concretas 
quanto à necessidade das alimentadas e a possibilidade do alimentante, defiro em termos a liminar, para o efeito de arbitrar os 
alimentos provisórios no valor equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo nacional. O valor será devido todo 
dia 10 de cada mês, a partir do primeiro dia 10 posterior à citação. Por ora, o pagamento deverá ser realizado diretamente à 
representante dos menores, mediante recibo. 4.Sem prejuízo, designo audiência prévia de conciliação para o dia 2 de março de 
2015, às 15h30min. Cite-se o requerido, intimando-a para a audiência e advertindo-o de que o prazo de 15 (quinze) dias para 
contestar, por meio de advogado, passará a fluir da audiência, se não obtida a conciliação, sob pena de, não o fazendo, serem 
presumidos aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, nos termos do art. 285 do Código de Processo Civil. Intime-se 
o(a) autor(a) para comparecimento à audiência. 5.Servirá o presente, por cópia digitada, como precatória/mandado para citação 
e intimação das partes. Intime-se. - ADV: NÉMERSON FLÁVIO SOARES FERREIRA (OAB 171742/SP)

Processo 0000148-17.2015.8.26.0412 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
S.A. - Lucas de Souza - Vistos. 1. Comprovada a relação jurídica obrigacional entre as partes, assim como a garantia fiduciária 
e a constituição em mora do réu, defiro a liminar e determino a busca e apreensão do bem mencionado na inicial, nos termos do 
artigo 3º, caput do Decreto-Lei nº 911/69, nomeando-se desde já o próprio autor ou pessoa por ele indicada como depositário do 
bem. 2. Executada a liminar, cite-se o requerido, com as advertências legais, para que o prazo de cinco dias pague a totalidade 
do débito ou, em quinze dias, contados igualmente da execução da liminar, apresente defesa, na forma do artigo 3º, §§ 2º e 3º 
do DL nº 911/69, na redação dada pela Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004. Para o caso de purgação da mora, desde já 
arbitro os honorários advocatícios do patrono do credor em 10% do valor atualizado do débito em aberto. 3. Servirá a presente 
decisão por cópia digitalmente assinada como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Intimem-se. Intime-se. - 
ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 0000159-80.2014.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Nelson Pereira da Silva - Município de Palestina - Vistos. PROCEDA à CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, na pessoa de seu representante legal para, querendo, opor embargos em 30 (trinta) dias, nos termos do art. 730 do 
CPC, conforme cópia da inicial que segue anexa, servindo cópia desta decisão, assinada digitalmente, como mandado. Intime-
se. - ADV: VANESSA MARIN DE ABREU (OAB 217803/SP), FABIO PERES BAPTISTA (OAB 224730/SP)

Processo 0000201-08.2009.8.26.0412 (412.01.2009.000201) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - 
Marco Antonio de Oliveira - Joao Prata - Decorrido o prazo manifeste-se o autor em prosseguimento. - ADV: ANTÔNIO TEÓFILO 
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GARCIA JÚNIOR (OAB 164119/SP), PAULO JOSE CURY (OAB 30553/SP), APARECIDO RUBENS DE OLIVEIRA (OAB 60491/
SP)

Processo 0000223-61.2012.8.26.0412 (412.01.2012.000223) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito, Financiamento e Investimento - Valter da Silva - Providencie o requerente o recolhimento 
das despesas necessárias para prosseguimento do feito, - ADV: LUIZ ANTONIO DIAS (OAB 33072/SP), MARLI INACIO 
PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0000339-96.2014.8.26.0412 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.R.G. - - M.R.G. - 
U.B.G.J. - Manifestem-se os autores sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 45 (dirigi-me à Rua Rio, 141 e, aí sendo, deixei 
de citar Ubirajara B. Gerim Júnior, uma vez que fui informado pela moradora da casa, Sra. Narci Munhoz Batista Gerim, que 
seu filho não mora no local e, que tempos em tempos vem visitá-la, mas que não sabe informar o endereço pormenorizado do 
mesmo). - ADV: ELEN CRISTINA UEHARA KIMURA (OAB 341713/SP)

Processo 0000415-23.2014.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Seguro - LAIS CRISTINA DA SILVA MARTINS - Seguradora 
Líder dos Consórcios DPVAT S/A - Homologo por sentença o acordo de fls. 87/88, nos moldes do artigo 269, inciso III, do Código 
de Processo Civil, ficando o processo extinto com resolução de mérito. Custas devidamente recolhidas (fl. 98). Certifique-se, 
de imediato, o trânsito em julgado, na forma do art. 503, parágrafo único, do Código de Processo Civil e arquivem-se os autos. 
P.R.I. - ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), FRANCYS 
WAYNER ALVES BÊDO (OAB 300315/SP), EMERSON GUALBERTO PIMENTA (OAB 304824/SP)

Processo 0000424-82.2014.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.S. - N.F.S. - Justiça Gratuita Autos nº 0000424-
82.2014.8.26.0412 Vistos. 1.Considerando que o Doutor Antonio Carlos Marques se encontra momentaneamente impossibilitado 
de acompanhar o feito, nomeio para atuar (em conjunto) na defesa dos interesses do autor a advogada Vanessa Cristina Garcia 
de Oliveira Campanha. Anote-se. 2. O autor formulou pedido para exercer o direito de visitas no final de semana dos dias 7 e 8 
de fevereiro de 2015, em razão de evento social. Considerando que o casamento da prima do autor consiste em evento de cunho 
familiar, com oportunidade de enriquecimento de laços afetivos e familiares (o que somente tem a acrescentar positivamente no 
desenvolvimento da criança), defiro o pedido, e assim o faço para estender o direito de visitação, de modo que o autor Rapahel 
Sass poderá permanecer com o filho Luis Gustavo Ferez Sass no final de semana dos dias 7 e 8 de fevereiro de 2015, podendo 
realizar a retirada da criança do lar materno às 9 horas da manhã do sábado, devendo restituí-la no mesmo local até as 18 horas 
do domingo. Via digitalmente assinada da presente decisão servirá como ofício de cientificação ao Conselho Tutelar, cabendo 
ao autor providenciar a sua entrega diretamente ao destino. 3. Tendo sido realizado o estudo psicológico, designo audiência 
para nova tentativa de conciliação, a ser realizada no dia 25 de fevereiro de 2015, às 16 horas. 4.Providencie-se a intimação 
da requerida Najla Feres Sarkis por oficial de justiça, servindo via digitalmente assinada como mandado. Ciência ao Ministério 
Público. Intimem-se. Palestina, . - ADV: VANESSA CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA CAMPANHA (OAB 168101/SP), ANTONIO 
CARLOS MARQUES (OAB 76909/SP), ELEN CRISTINA UEHARA KIMURA (OAB 341713/SP)

Processo 0000431-74.2014.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - CELINA MARCIA FRANCO 
FERREIRA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Manifestem-se as partes sobre o Laudo Médico Pericial de 
fls. 114/123. - ADV: PAULO FRANCO GARCIA (OAB 54698/SP), GERSON JANUÁRIO (OAB 723750/MT)

Processo 0000545-47.2013.8.26.0412 (041.22.0130.000545) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.J.S.B. - - A.C.S.B. 
- J.C.C.B. - Vistos. Cuida-se de execução de alimentos em que o executado, citado por edital, ofereceu justificativa por meio 
de seu curador especial, pugnando pelo perdão dos alimentos devidos. O pedido de perdão da dívida alimentar não pode ser 
acolhido, pois o dever alimentar decorre do poder familiar e só pode ser afastado em ação própria. Assim, diante da inadimplência 
do executado, decreto a prisão civil do executado JÚLIO CÉSAR DE CAMPOS BARROS, pelo prazo de 30 dias. Expeça-se o 
necessário. Intimem-se e ciência ao Ministério Público. - ADV: VANESSA CRISTINA GARCIA DE OLIVEIRA CAMPANHA (OAB 
168101/SP), LUIZ CARLOS DA SILVA (OAB 133452/SP)

Processo 0000567-08.2013.8.26.0412 (041.22.0130.000567) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Jose Alberto 
Ferreira - Orlando Pereira - - Elza Gazola Pereira - Providencie o requerido o recolhimento das despesas necessárias para 
consulta de pesquisa via RENAJUD, nos termos do provimento nº 1864/11 do CNJ. - ADV: LUÍS ANTONIO ROSSI (OAB 155723/
SP), ALEXANDRE FONTANA BERTO (OAB 156232/SP), THIAGO ALMEIDA BRANCO FERREIRA (OAB 283833/SP)

Processo 0000588-57.2008.8.26.0412 (412.01.2008.000588) - Procedimento Ordinário - Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo Cdhu - Joao Batista Sivestre Filho - Vistos. Fls. 151-152: manifeste-se a parte 
autora. Int. - ADV: PAULO FRANCO GARCIA (OAB 54698/SP), JOÃO RAFAEL SANCHEZ PEREZ (OAB 236390/SP), MARCELO 
GOMES FAIM (OAB 151615/SP), PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/
SP)

Processo 0000591-90.2000.8.26.0412 (412.01.2000.000591) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Fazenda do 
Estado de Sao Paulo - Renato Martins Silva - Cleber Roberto Soares Vieira - Decorrido o prazo sem que a parte exequente 
indicasse bens penhoráveis, suspendo a execução, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80. Aguarde-se em arquivo provocação 
da parte exequente. Int. - ADV: ANTONIO CARLOS MARQUES (OAB 76909/SP), JOSE LUIZ DE ARAUJO (OAB 85532/SP)

Processo 0000593-40.2012.8.26.0412 (412.01.2012.000593) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 
- Conselho Regional de Odontologia de Sao Paulo Crosp - Jose Braz de Oliveira - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo 
de 30 (trinta) dias. - ADV: PATRICIA CRISTINA BUSARANHO RAMM (OAB 246181/SP), JOSÉ CRISTÓBAL AGUIRRE LOBATO 
(OAB 208395/SP)

Processo 0000648-25.2011.8.26.0412 (412.01.2011.000648) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PGC-BRASIL MULTICARTEIRA - Jonatan 
da Silva de Oliveira - Fls. 118: providencie o requerente o recolhimento das despesas necessárias para consulta de pesquisa via 
INFOJUD, nos termos do Provimento nº 1864/11 do CNJ. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), JOÃO 
PAULO DE FARIA (OAB 173183/SP)

Processo 0000666-41.2014.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Priscila Barboni de 
Amorim - - Daiane Sales de Almeida - - Silvia Lucia Gabriel - - Juliana da Silva dos Santos - - Fernanda da Silva Zara - - Sueli 
Alves Macedo Machado - Centro de Educação e Cultura Onda Verde Ltda na pessoa de seu rep. legal - Vistos. Especifiquem 
as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, bem como se manifestem se têm interesse em audiência de 
conciliação. Intimem-se. - ADV: SANDRO GARCIA PEREIRA DA SILVA (OAB 218826/SP), AIRTON DA SILVA REGO (OAB 
322952/SP), LUCIANA MARIA GARCIA DA SILVA SANDRIN (OAB 264782/SP)

Processo 0000699-36.2011.8.26.0412 (412.01.2011.000699) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Municipio 
de Palestina - Elton Rogerio Garcia de Amorim - - Industria de Blocos e Artefatos de Cimento Palestina Ltda - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 412.2014/001974-0 
dirigi-me aos endereços indicados e, aí sendo intimei o Município de Palestina na pessoa do atual prefeito FERNANDO LUIZ 
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SEMEDO e ANTONIO SÉRGIO JANUÁRIO em suas próprias pessoas os quais bem cientes ficaram de todo conteúdo do mesmo 
aceitando a contra fé que lhes ofereci, exarando seus cientes como no mandado anexo se vê.- O referido é verdade e dou fé. - 
ADV: MARCO RENATO DE SOUZA (OAB 248245/SP), ANTONIO CARLOS MARQUES (OAB 76909/SP), VANESSA MARIN DE 
ABREU (OAB 217803/SP)

Processo 0000699-65.2013.8.26.0412 (041.22.0130.000699) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Anisio da Silva Rocha - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifestem-se as partes sobre o Laudo Médico Pericial de 
fls.123/131. - ADV: ANTONIO CARLOS MARQUES (OAB 76909/SP), IDELI FERNANDES GALLEGO MARQUES (OAB 68476/
SP), ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP)

Processo 0000741-51.2012.8.26.0412 (412.01.2012.000741) - Procedimento Ordinário - Empregado Público / Temporário 
- Dionizio Perez Aparecido - Municipio de Palestina - Manifeste-se o autor sobre o cálculo apresentado de fls. 227/228. - 
ADV: MARCO RENATO DE SOUZA (OAB 248245/SP), VANESSA MARIN DE ABREU (OAB 217803/SP), CHRISTIANE PEREZ 
SUCENA MOITINHO (OAB 153033/SP), JOÃO AUGUSTO RODRIGUES MOITINHO (OAB 155279/SP)

Processo 0000745-88.2012.8.26.0412 (412.01.2012.000745) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamentos Sa - Roque Lima Trindade - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias. - ADV: EDGAR 
PEREIRA BARROS (OAB 268037/SP), POLIANE CRISTINA DE ABREU SCANDAR (OAB 327433/SP), JOSE LUIS TREVIZAN 
FILHO (OAB 269588/SP)

Processo 0000751-03.2009.8.26.0412 (412.01.2009.000751) - Inventário - Inventário e Partilha - Benedito Teixeira Filho - - 
Benedito Teixeira Neto - - José Roberto Teixeira - - José Cuba de Araujo - - Maria Emilia Teixeira Cuba de Araujo - - Aparecida 
de Loudes Teixeira - - Kellyn Cristina Teixeira e outros - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias. 
- ADV: CELIO ALBINO (OAB 73046/SP)

Processo 0000787-16.2007.8.26.0412 (412.01.2007.000787) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Valdomiro Domingos de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifestem-se as partes sobre o Laudo Médico 
Pericial de fls. 153/158. - ADV: IDELI FERNANDES GALLEGO MARQUES (OAB 68476/SP), ADEVAL VEIGA DOS SANTOS 
(OAB 153202/SP), ANTONIO CARLOS MARQUES (OAB 76909/SP)

Processo 0000824-96.2014.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Lucia Aguiar Figueira - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Autos nº 0000824-96.2014.8.26.0412 Autora: Maria Lúcia Aguiar Figueira Réu: Instituto 
Nacional do Seguro Social S E N T E N Ç A Vistos. 1. Relatório: Maria Lúcia Aguiar Figueira ajuizou contra o Instituto Nacional 
do Seguro Social pretensão de aposentadoria por idade, aduzindo ostentar a condição de segurada especial em razão do 
desempenho de atividade rural (fls. 2-10). O INSS apresentou contestação aduzindo a ausência de comprovação da carência, 
ausência de início de prova material e o desempenho de atividade urbana pelo marido da autora (fls. 23-25). Foi lançada réplica 
(fls. 127-132). O processo foi saneado (fl. 133). Durante a instrução foram inquiridas três testemunhas (mídia de fl. 144). As 
alegações finais foram remissivas. É o relatório. Decido. 2. Fundamentação: O pedido é procedente. O fim da vigência do artigo 
143 da Lei n. 8.213/91 não prejudica o direito à obtenção da aposentadoria ao segurado especial rural, pois ainda persiste 
existente e vigente o artigo 39, inciso I, da Lei n. 8.213/91, que prevê como viável a aposentadoria mediante a comprovação do 
exercício de atividade rural, não exigindo o recolhimento das contribuições. No presente caso há provas suficientes de que a 
autora desempenhou atividade rural por período superior à carência, tendo trabalhado desde os 12 (doze) anos de idade até o 
ano de 2011. Existe início de prova material. A esse respeito foram acostados os documentos em nome do marido da autora (fls. 
15-16 e 87), bem como as certidões de casamento e nascimento da filha (fls. 13 e 14). A tese defensiva de desqualificação pelo 
exercício de atividade urbana do marido não prospera. Muito pelo contrário, vem a corroborar que a atividade da autora e de seu 
marido sempre foi de atividade rural. Com efeito, observa-se que inicialmente o marido Delcino Machado Figueira trabalhava 
como trabalhador rural, posteriormente entre o período de 16/02/1981 a 30/06/1985 trabalhou para a Prefeitura Municipal de 
Palestina, porém exercia a atividade de trabalhador braçal na vila rural de Boturuna, e conforme declaração das testemunhas 
Alécio Colognesi e Milson Borges de Oliveira exercia atividades de cunho rurícola, quais sejam, a capina de ruas e calçadas de 
terra (existentes naquela localidade rural), a capina e limpeza do cemitério, a capina e limpeza da praça entre outras atividades 
braçais. Finalmente a prova testemunhal confirmou as alegações da autora de que seu marido voltou a trabalhar unicamente 
como rurícola (diarista) após ter sido dispensado pela Prefeitura Municipal. As testemunhas foram claras e precisas ao declarar 
que o marido da autora trabalhou no meio rural até o ano de 2011 (citando nome de propriedades e proprietários), quando então 
adoeceu e parou de trabalhar. Assim, ficou caracterizado que o pequeno período de trabalho urbano (CNIS fl. 73), na realidade 
tinha características rurícolas, sendo prestado no distrito rural de Boturuna e em atividades eminentemente braçais. E tanto a 
atividade é rural que por ocasião do casamento foi feita esta anotação, portanto, considero rural a atividade do marido, de modo 
que a condição se estende à autora. Com relação às atividades laborais da autora a prova testemunhal foi segura, precisa e 
com riqueza de detalhes, esclarecendo que a autora é proveniente de família de lavradores, foi inserida nas atividades do 
campo ainda quando criança (por volta dos doze anos de idade). Casou-se e continuou a trabalhar nas lavouras de algodão, 
apanhando laranjas, capinando laranja e seringueira, lavouras de milho e arroz. A testemunha Alécio Colognesi declarou que 
autora sempre trabalhou na lavoura, tendo trabalhado para seu sogro plantando café, plantando capim, tendo trabalhado em 
várias propriedades e para vários proprietários da região tais como: “Anselmo Belon”, “Dr. Ari”, “Fazenda da Maria Luíza”, 
“Fazenda Boa Vista” (propriedades essas conhecidas na região da Vila de Boturuna) e declarou que a última vez que viu a 
autora trabalhar foi na colheita de laranja na propriedade do “seu Ademir”, no ano de 2011, quando então a autora parou de 
trabalhar em razão de problemas de saúde dela e de seu marido. As demais testemunhas (Milson Borges de Oliveira e Nelson 
Pereira da Silva) corroboraram as declarações da testemunha Alécio, de modo que a prova testemunhal mostrou-se harmônica, 
inclusive indicando concretamente o nome das propriedades em que ela trabalhou. A ausência de anotações de trabalho no 
CNIS da autora é elemento que se agrega à conclusão de manutenção da condição de lavradora, como bóia-fria. A prática 
forense em demandas desta espécie tem demonstrado que geralmente as mulheres que atuam em trabalhos rurais acabam 
atuando em regime de diária, sem registros formais. Daí porque a ausência de outros registros é fator que se soma em prol do 
direito postulado pela autora. Assim, há início de prova material o qual considero contemporâneo uma vez que ficou provado 
que o marido da autora trabalhou como lavrador até adoecer no ano de 2011 e finalmente houve a confirmação pela prova oral. 
Nesse aspecto cumpre observar que as limitações de provas trazidas pela Lei nº 8.213/91, bem como pelo Decreto nº 2.172/97, 
são inconstitucionais, uma vez que afrontam os princípios constitucionais do livre acesso ao poder judiciário (art. 5º, XXXV), da 
verdade real (art. 5º, LVI) e da produção das provas (art. 5º, LV). Portanto, e diante da idade (fl. 11), a autora reúne todos os 
requisitos previstos para o alcance da aposentadoria. A data de início do benefício é a partir da citação (25/07/2014, fl. 22), eis 
que não houve notícia de prévio requerimento administrativo. 3. Dispositivo: Diante do exposto, e extinguindo o processo com 
resolução de mérito (artigo 269, inciso I, do CPC), julgo procedente a pretensão formulada na inicial contra o Instituto Nacional 
do Seguro Social para os efeitos de: (a) Impor ao réu a obrigação de conceder aposentadoria à autora, na condição de segurada 
especial rural, com RMI e RMA de um salário-mínimo e DIB em 25/07/2014. E (b) Condenar o réu ao pagamento de todas as 
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prestações vencidas e vincendas desde a DIB (25/07/2014) até a efetiva implantação, com acréscimo de juros de mora e de 
correção monetária, ambos calculados pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 
incidentes de uma única vez, até o efetivo pagamento (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97). Concedo a tutela liminar da prestação 
específica. É relevante o fundamento da demanda, pois as provas encartadas ao feito demonstram o direito da autora em obter 
o benefício ora concedido, tanto que já recebeu provimento meritório a esse respeito em primeiro grau de jurisdição. Existe 
justificado receio de ineficácia do provimento final, o que além de ser intrínseco à modalidade da prestação, decorre da condição 
de carência econômica da autora. O requisito da reversibilidade da medida é mitigado pelo prestígio que deve ser conferido à 
dignidade da pessoa humana. Destarte, com esteio no artigo 461, § 3º, do Código de Processo Civil, concedo medida liminar 
para o efeito de determinar provisoriamente a implantação do benefício de aposentadoria em favor da autora Maria Lúcia Aguiar 
Figueira. Oficie-se ao órgão adequado do INSS para que providencie o cumprimento à medida liminar (com implantação do 
benefício) no prazo de 30 dias, implantando-se o benefício em favor de Maria Lúcia Aguiar Figueira, CPF nº 303.770.798-47 e 
RG nº 28.787.326-2 SSP/SP, residente na Rua Rui Barbosa, nº 700, Vila de Boturuna, município de Palestina (SP), CEP 15.470-
000. Via digitalmente assinada desta decisão servirá como ofício. Providencie-se o encaminhamento ao destino. Por ser 
sucumbente, e atento ao artigo 20 do CPC, condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patronesse 
da parte autora, que fixo no equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, devendo incidir somente sobre as 
parcelas vencidas até a data da sentença (Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça). Por se tratar de sentença que contém 
condenação ilíquida, fica interposto o reexame necessário (Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça). Decorrido o prazo 
de recurso voluntário (e seu processamento), remeta-se o processo ao Egrégio Tribunal Regional Federal para apreciação da 
fase recursal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Palestina, . AYRTON VIDOLIN MARQUES JÚNIOR Juiz de Direito 
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA - ADV: LUIZ CARLOS DA SILVA (OAB 133452/SP)

Processo 0000874-25.2014.8.26.0412 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
S.A. - Diego Fernando Santana do Nascimento - Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 66 (dirigi-
me ao endereço indicado no mandado, e ai sendo, não localizei o veiculo objeto da presente ação. Ante o exposto, devolvo o 
presente mandado em cartório tendo em vista o inicio do recesso judiciário e logo após o mesmo entrarei em férias). - ADV: 
VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP)

Processo 0000889-62.2012.8.26.0412 (412.01.2012.000889) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Leci 
Souza Costa Garcia - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Autos nº 0000889-62.2012.8.26.0412 Vistos. O INSS opôs 
embargos de declaração aduzindo omissão da sentença, por não ter sido abordada a questão do patrimônio da autora, o que 
afastaria a condição de segurada especial (fls. 228-229). Decido. Os embargos comportam conhecimento, pois estão satisfeitos 
os requisitos legais. Efetivamente não houve completa apreciação em relação à questão do patrimônio, de modo que passo 
agora a suprir a omissão. Muito embora exista patrimônio em nome da autora, a conclusão de se tratar de segurada especial 
persiste hígida. Dois dos três imóveis são referentes a pequenas propriedades rurais, em um dos quais a autora reside até a 
presente data, o que confirma a sua situação de pessoa inserida em lida rural. A existência de um imóvel no litoral não exclui a 
condição de rurícola da autora, até porque na própria aquisição do imóvel no litoral consta a confirmação de que a autora reside 
em Palestina, na Fazenda Pontal (fl. 181). Efetivamente, nada impede que a autora e seu marido, como fruto do seu trabalho 
na agricultura, tenham adquirido um imóvel no litoral. Assim, o patrimônio existente em nome da autora não afasta a conclusão 
de que se trata de segurada especial rural. Portanto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração, mas sem efeitos 
infringentes. Quanto ao mais, persiste a sentença tal como lançada. Intimem-se. - ADV: JOSE GONCALVES VICENTE (OAB 
83730/SP), ANTONIO CARLOS MARQUES (OAB 76909/SP), ALEXANDRE FREITAS DOS SANTOS (OAB 119743/SP), IDELI 
FERNANDES GALLEGO MARQUES (OAB 68476/SP), ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP)

Processo 0000899-09.2012.8.26.0412 (412.01.2012.000899) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Clarismindo Grisoste de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1. Recebo o recurso de apelação de fls. 
153-157. Atribuo efeito suspensivo e devolutivo ao recurso no que toca à parte condenatória da sentença. Atribuo somente efeito 
devolutivo em relação à parte obrigacional da sentença, que foi objeto de concessão de tutela liminar da prestação específica 
(artigo 520, inciso VII, do Código de Processo Civil). 2. Fica o pólo recorrido intimado para que, querendo e no prazo legal de 
quinze dias, apresente suas contrarrazões. 3. Com ou sem resposta, subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 
3ª Região, com nossas homenagens. 4. Fl. 158: Ciência à parte autora. Intimem-se. - ADV: ADEVAL VEIGA DOS SANTOS 
(OAB 153202/SP), ANTONIO CARLOS MARQUES (OAB 76909/SP), JOSE GONCALVES VICENTE (OAB 83730/SP), IDELI 
FERNANDES GALLEGO MARQUES (OAB 68476/SP)

Processo 0000901-76.2012.8.26.0412 (412.01.2012.000901) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Tamiris Candida dos Santos - Fls. 132: providencie o 
requerente o recolhimento das despesas necessárias para consulta de pesquisa via BACENJUD, nos termos do Provimento nº 
1864/11 do CNJ. - ADV: JOÃO GONÇALVES VICENTE NETO (OAB 301653/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 
150793/SP)

Processo 0000988-03.2010.8.26.0412 (412.01.2010.000988) - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.M.E. - C.L.E. - Decorrido 
o prazo há mais de 30(trinta) dias, manifeste-se o autor em prosseguimento do feito. - ADV: CELIO ALBINO (OAB 73046/SP), 
IDELI FERNANDES GALLEGO MARQUES (OAB 68476/SP)

Processo 0001044-12.2005.8.26.0412 (412.01.2005.001044) - Execução Fiscal - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 
- Uniao Fazenda Nacional - Walter Pereira de Souza - Manifestem-se as partes sobre a sugestão de datas para realização 
de leilão eletrônico: Abertura para captação de lances: 27/04/2015 - 1º leilão: 29/04/2015, a partir das 15:00 horas. 2º leilão: 
19/05/2015. Site: www.leiloesjudiciais.com.br/sp. Maiores esclarecimentos entrar em contato através do 0800-730-4050 ou 
jurídico@leiloesjudiciais.com.br. - ADV: CLEBER UEHARA (OAB 158869/SP), LUIZ CARLOS DA SILVA (OAB 133452/SP)

Processo 0001191-91.2012.8.26.0412 (412.01.2012.001191) - Procedimento Ordinário - Seguro - Rogerio Pacheco - 
Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat Sa - Manifeste-se o autor sobre o numerário depositado de fls. 149. - ADV: 
CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), SERGIO JOSÉ VINHA (OAB 205926/SP)

Processo 0001229-35.2014.8.26.0412 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. - 
Valdecir Cuba de Araujo - Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 33(dirigi-me ao endereço indicado 
por varias vezes e aí sendo localizado o executado Valdecir Cuba de Araújo citei-o em sua própria pessoa o qual bem ciente 
ficou de todo conteúdo do mesmo aceitando a contra fé que lhe li e ofereci exarando seu ciente como no mandado anexo se 
vê. Certifico mais que decorrido o prazo legal deixei de proceder a penhora em bens do executado em virtude de localizar bens 
suficientes pra garantia da execução). - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0001341-04.2014.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Seguro - Jhenifer Laisla Diogo Ferreira e outros - 
Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1966

as, bem como se têm interesse em audiência de conciliação. Sem prejuízo, considerando que há interesse de incapazes nos 
autos, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Int. - ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), CLEBER 
UEHARA (OAB 158869/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP)

Processo 0001351-48.2014.8.26.0412 - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministério Público do Estado de 
São Paulo - Nicanor Nogueira Branco - - Diva Taroco Justo Me - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem 
produzir, justificando-as. Int. - ADV: PAULO ROGERIO KUHN PESSOA (OAB 118814/SP), ANTONIO ALBERTO CRISTOFOLO 
DE LEMOS (OAB 113902/SP)

Processo 0001411-21.2014.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Aparecida Donizete de 
Araújo - São Paulo Previdência - SPPREV - Manifeste-se a autora em réplica no prazo de sobre a contestação de fls. 37/71. - 
ADV: LUCIANO CARLOS DE MELO (OAB 232647/SP), LUIZ CARLOS DA SILVA (OAB 133452/SP)

Processo 0001424-20.2014.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Ludovina Cancaneli Taroco - Município de Palestina - - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se 
a autora em réplica no prazo de 10 (dez) dias sobre as contestações de fls. 44/56 e 58/65. - ADV: JOÃO GONÇALVES VICENTE 
NETO (OAB 301653/SP), LUCIANO CARLOS DE MELO (OAB 232647/SP), MARCO RENATO DE SOUZA (OAB 248245/SP)

Processo 0001427-72.2014.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Zenaide 
Faneco Coelho - Vivo Telefônica Brasil S/A - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as. 
Int. - ADV: MONICA FERNANDES DO CARMO (OAB 115832/SP), CLEBER UEHARA (OAB 158869/SP), HEBERT VINICIUS 
CURVELLO VENDITO (OAB 285667/SP)

Processo 0001439-86.2014.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - João Pedro da Silva Santos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se o autor em réplica no 
prazo de 10(dez) dias sobre a contestação de fls. 19/34. - ADV: NÉMERSON FLÁVIO SOARES FERREIRA (OAB 171742/SP), 
LUCIANO CARLOS DE MELO (OAB 232647/SP)

Processo 0001491-82.2014.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Luiz Henrique 
dos Santos Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Manifeste-se o autor no prazo de 10(dez) dias sobre a contestação 
de fls. 59/71. - ADV: JOSE GONCALVES VICENTE (OAB 83730/SP), GERSON JANUÁRIO (OAB 723750/MT)

Processo 0001527-27.2014.8.26.0412 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - V.H.S.P. - 
E.L.P. - Manifeste-se o autor sobre o numerário depositado de fls.20. - ADV: FERNANDA CRISTINA DA SILVA MILLANE (OAB 
186547/SP)

Processo 0001549-85.2014.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria Pereira Mendes da 
Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Manifeste-se a autora no prazo de 10(dez) dias sobre a contestação de 
102/119. - ADV: JOSE GONCALVES VICENTE (OAB 83730/SP), ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP)

Processo 0001729-04.2014.8.26.0412 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito 
Financiamento e Investimento S.A. - Renata de Oliveira da Silva - Manifeste-se o autor sobre o numerário depositado de fls. 50. 
- ADV: CLEBER UEHARA (OAB 158869/SP), VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP)

Processo 0001731-71.2014.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Aparecido da Silva - Município de Palestina - - Fazenda do Estado de São Paulo - Manifeste-se o autor sobre as 
contestações de fls.51/55 e 66/80. - ADV: MARCO RENATO DE SOUZA (OAB 248245/SP), LUCIANO CARLOS DE MELO (OAB 
232647/SP), JOÃO GONÇALVES VICENTE NETO (OAB 301653/SP)

Processo 0001811-35.2014.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Vanderlice Aparecido de 
Carvalho - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1. Fls. 42-50: ciente do agravo de instrumento. Mantenho a 
decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Anote-se. 1. Fls. 52-54: manifeste-se a parte autora em replica. Int. - ADV: 
JOSE GONCALVES VICENTE (OAB 83730/SP)

Processo 0001822-64.2014.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Concessão - Creusa da Silva Calisto - Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS - Manifeste-se a autora no prazo de 10(dez) dias sobre a contestação de fls. 38/102. - ADV: JOSE 
GONCALVES VICENTE (OAB 83730/SP), GERSON JANUÁRIO (OAB 723750/MT)

Processo 0001853-84.2014.8.26.0412 - Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural - COOPERATIVA DE CREDITO 
CREDICITRUS - Itaro Malerba Gallo - Manifeste-se o exequente sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls.164(dirigi-me ao 
endereço indicado por varias vezes e no dia de hoje citei Ítalo Malerba Gallo em sua própria pessoa o qual bem ciente ficou de 
todo conteúdo do mesmo aceitando a contra fé que lhe li e ofereci, deixando de exarar seu ciente dizendo que iria procurar se 
defender da presente execução. Certifico mais que decorrido o prazo legal deixei de proceder a penhora em bens do executado 
em virtude de não encontrar bens suficientes para a garantia da execução. Devolvo o respeitável mandado aguardando novas 
determinações, sendo informado pelo executado que não possui nenhum bem para a realização da penhora). - ADV: PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0002050-39.2014.8.26.0412 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. - 
Jose Aparecido Ribeiro - Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 49(dirigi-me ao endereço indicado 
e aí sendo não encontrei o executado e, o localizei nesta cidade citei José Aparecido Ribeiro em sua própria pessoa no dia 20 
pp o qual bem ciente ficou de todo conteúdo do mesmo aceitando a contra fé que lhe li e ofereci exarando seu ciente como no 
mandado anexo se vê. Certifico mais que após decorrer o prazo legal deixei de proceder a penhora em bens do executado em 
virtude de não localizar bens suficientes para a garantia da execução). - ADV: VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP)

Processo 0002064-23.2014.8.26.0412 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Laticínios Matinal Ltda - Supermercado 
Tradicional Palestina LTDA - Manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 91(dirigi-me ao endereço indicado 
e não foi possível encontrar o representante do supermercado Tradicional Palestina Ltda, estando funcionando no endereço 
mencionado o supermercado Tome Leve, sendo informado que o supermercado executado fechou há algum tempo não estando 
mais estabelecido nesta cidade). - ADV: ANA CAROLINA BIZARI (OAB 228973/SP), LEANDRO CAMARA (OAB 326255/SP)

Processo 0002065-08.2014.8.26.0412 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Laticínios Matinal Ltda - Essencial 
Atacado Palestina LTDA - ME - Manifeste- se o autor sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 64(dirigi-me ao endereço 
indicado e ali deixei de citar 0 representante da Essencial Atacado Palestina Ltda, em virtude de não existir esta firma no 
endereço, estando funcionando ali uma Oficina Mecânica Doni Car, sendo informado por terceiros que a firma executada já faz 
algum tempo que fechou). - ADV: LEANDRO CAMARA (OAB 326255/SP), LUCAS FERNANDES GARCIA (OAB 247211/SP)

Processo 0002088-51.2014.8.26.0412 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Miralva Ribeiro Rocha - 
Considerando que a autora não localizou o paradeiro dos demais herdeiros para anuírem ao levantamento pretendido, homologo 
por sentença o pedido de extinção de fls. 12-13, e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, 
VIII, do Código de Processo Civil. Isento de custas, por ser a autora beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. Arbitro 
honorários em favor da patronesse nomeada à autora no teto da tabela do convênio OAB/PGE. Expeça-se certidão. Com 
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fundamento no art. 503, parágrafo único, do Código de Processo Civil, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado e 
arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: ELEN CRISTINA UEHARA KIMURA (OAB 341713/SP)

Processo 0002089-36.2014.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F.A.L. - A.M.S.M. - - B.R.S. 
- - A.A.D. - - E.M.S. - - E.M.S. - - E.C.F.N. e outros - Manifeste-se a autora sobre o numerário depositado de fls.67. - ADV: ALINE 
SANTOS MOREIRA (OAB 355473/SP), PAULO FRANCO GARCIA (OAB 54698/SP)

Processo 0002091-06.2014.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Glaucia 
Aparecida de Souza Ferreira - Banco Panamericano S.A. - Autos nº 0002091-06.2014.8.26.0412 Vistos. 1. Estando atendidos os 
requisitos do art. 2º da Lei 1.060/50 (fl. 10), defiro ao pólo ativo os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2.Realizei consulta 
de negativações junto ao SCPC (impressão em anexo). 3. A tutela de urgência deve ser deferida. Com efeito, estão presentes 
os requisitos previstos pelo artigo 273 do Código de Processo Civil, ao passo que: (a) consta pedido formulado pela parte; 
(b) há prova inequívoca de que houve a negativação e até o momento nada há a justificar o valor apontado, máxime porque 
a autora não conta com quaisquer outros apontamentos negativos (o que traduz ser pessoa cumpridora de seus deveres); (c) 
há fundado receio de dano de difícil reparação, pois a restrição creditícia é hábil a produzir nefastos efeitos; e (d) a medida 
ora deferida é reversível. Diante do exposto, com fundamento no artigo 273 do Código de Processo Civil, defiro a antecipação 
dos efeitos da tutela para o fim de determinar o levantamento da inscrição do nome da autora Gláucia Aparecida de Souza 
Pereira (CPF/MF nº 394.802.568-19) junto ao SERASA e ao SCPC, especificamente em relação a apontamentos feitos pelo 
réu Banco Pan S/A. Para o cumprimento da presente decisão, intime-se o réu e oficie-se diretamente ao SERASA e ao SCPC. 
Via digitalmente assinada da presente decisão servirá como ofício. 4.Tendo em vista a verossimilhança das alegações da 
autora (conforme já descrito no tópico anterior) e levando em consideração também a distribuição dinâmica do ônus da prova, 
com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), decreto a inversão do ônus 
da prova. 5.Com esteio no artigo 355 do CPC, determino que a parte ré exiba no prazo de 15 (quinze) dias cópia integral do 
contrato que teria sido inadimplido e ensejado a negativação, bem como de todos os documentos que foram exigidos quando 
da celebração do suposto negócio jurídico. 6.Cite-se o pólo réu, via correspondência com aviso de recebimento. Caso seja 
infrutífera a citação via correspondência, expeça-se mandado de citação, hipótese em que defiro os benefícios do artigo 172, § 
2º, do CPC no cumprimento da diligência. 7.Decorrido o prazo de defesa ou apresentada contestação, intime-se a parte autora 
para que no prazo de 10 (dez) dias se manifeste em réplica. Intimem-se. Palestina, . AYRTON VIDOLIN MARQUES JÚNIOR 
Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO 
À MARGEM DIREITA RECEBIMENTO: Aos , recebi estes autos em cartório. Eu, ______________________, escrevente, 
subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé, que nesta data, a respeitável decisão foi: ( ) remetida ao Diário da Justiça Eletrônico. 
( ) cadastrada no sistema informatizado. Certifico mais, que a respeitável decisão supramencionada foi disponibilizada no Diário 
da Justiça Eletrônico em ____/____/_______. Considera-se data da publicação o primeiro dia útil subsequente à data acima 
mencionada. Palestina, ___/_____/2014. Escrevente, - ADV: SERGIO JOSÉ VINHA (OAB 205926/SP)

Processo 2050004-82.1993.8.26.0412 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.M.L. - B.C.L. - istos. Desentranhe-se o mandado 
de averbação de fl. 39 (deixando cópia em seu lugar), ficando desde já consignado que as partes são beneficiárias da assistência 
judiciária, e encaminhe-o ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais do 3º Subdistrito de São José do Rio Preto-SP para 
cumprimento, devendo uma via da certidão devidamente averbada ser encaminhada a este Juízo. Com a vinda da certidão, 
intime-se o Patrono da parte autora a retirá-la em cartório. Após, tornem os autos ao arquivo. Via assinada digitalmente desta 
decisão servirá como ofício. Intime-se. - ADV: JOSE GONCALVES VICENTE (OAB 83730/SP)

Processo 3000062-63.2013.8.26.0412 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Altino Francisco Pita - Guilherme 
Lourenço Batista - Vistos. 1. A designação de audiência de conciliação é inócua, pois as partes podem entabular acordo direta 
e extrajudicialmente, e, principalmente, porque o executado não possui bens penhoráveis, conforme apurado até o momento. 
2. Por não haver bens passíveis de penhora, suspendo a execução com fulcro no artigo 791, inciso III, do Código de Processo 
Civil. Aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: CHRISTIANE PEREZ SUCENA MOITINHO (OAB 153033/SP)

Processo 3000395-15.2013.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Joel Marcelo Sales Storti - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Manifestem-se as partes sobre o Laudo Médico Pericial de fls. 79/86. 
- ADV: ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP), MURILO VILHARVA ROBLER DA SILVA (OAB 218320/SP)

Processo 3000434-12.2013.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
Cesar Aparecido Viçoso - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Autos nº 3000434-12.2013.8.26.0412 Autor: 
Cesar Aparecido Viçoso Réu: Instituto Nacional do Seguro Social S E N T E N Ç A Vistos. 1. Relatório: Cesar Aparecido Viçoso 
ajuizou pretensão de aposentadoria, com reconhecimento de períodos de atividades especiais (fls. 2-8). O INSS apresentou 
defesa aduzindo a não configuração das atividades como sendo especiais, por ausência de exposição contínua e permanente 
a agentes nocivos (fls. 33-38). A réplica foi lançada (fl. 91). Durante a instrução foi produzida prova documental. As partes se 
manifestaram sobre os documentos (fls. 108-114 e 115). É o relatório. Decido. 2. Fundamentação: A pretensão inicial é procedente 
em termos. Não é viável a aposentadoria especial, eis que parcela do tempo de trabalho não é considerada atividade especial. 
O caso, portanto, é de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento de período de trabalho em atividade 
especial. O período de trabalho a que se refere o Perfil Profissiográfico Previdenciário de fls. 20-23 (desempenhado na Usina 
Moema Açúcar a Álcool Ltda.) não pode ser acolhido como especial. Isso porque as atividades desempenhadas eram como 
engenheiro e assessor na área administrativa, de projetos de engenharia e de controle de qualidade. A natureza dessas funções 
não implica em exposição contínua e permanente a agentes nocivos. Ainda que o autor projetasse e fiscalizasse a execução de 
tarefas industriais, a natureza de seu trabalho não consistia na atuação permanente e direta na execução das tarefas industriais. 
O trabalho desempenhado na empresa Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda. (PPP de fls. 17-19 e laudo técnico de fls. 104-
107) possuiu natureza especial. Com efeito, pois o autor realizou atividades contínuas e diretas na linha de produção (como 
operador de campo e como operador de utilidades e caldeiras), ficando exposto a ruídos superiores a 85 decibéis. E mesmo no 
período posterior a 05/03/1997 a exposição a ruídos superiores a 85 decibéis precisa ser considerada como atividade especial. 
Tem entendido o Tribunal Regional Federal da 3ª Região que “deve ser tida por prejudicial a exposição a ruídos acima de 85 
decibéis a partir de 05.03.1997, tendo em vista o advento do Decreto 4.827/2003, que reduziu o nível máximo de tolerância do 
ruído àquele patamar, interpretação mais benéfica e condizente com os critérios técnicos voltados à segurança do trabalhador 
previstos na NR-15 do Ministério do Trabalho” (TRF3, Processo 0005529-23.2006.4.03.6126, Relatora Juíza Denise Avelar, 
e-DJF3 10/12/2014). O uso de equipamentos de proteção individual (ainda que hábeis a reduzir a nocividade) não tem o condão 
de desnaturar o caráter nocivo do agente e nem a natureza especial do trabalho. A referência da legislação aos equipamentos 
de proteção individual, apesar de estar incluída na subseção da aposentadoria especial (art. 58, § 2º, da Lei n. 8.213/91), refere-
se apenas à necessidade de que ela seja objeto de menção no laudo técnico realizado acerca dos agentes nocivos como forma 
de facilitar a fiscalização quanto ao atendimento pelas empresas das regras que norteiam a relação de trabalho, tanto que o não 
atendimento pela empresa de tais requisitos a sujeita a penalidade (art. 58, § 2º, da Lei n. 8.213/91). E nem poderia ser diferente, 
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pois o objetivo dos equipamentos de proteção individual é o de tentar preservar a saúde do trabalhador, evitando o precoce 
acometimento de moléstias ou de acidentes do trabalho. De todo modo, é assente o entendimento de que “a disponibilidade 
ou utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) não afasta a natureza especial da atividade, porquanto as medidas 
de segurança não eliminam a nocividade dos agentes agressivos à saúde, tendo apenas o condão de reduzir os seus efeitos” 
(TRF3, Processo 2010.03.99.028552-5, Relatora Juíza Leide Polo, julgado em 06/06/2011). Por conseguinte, devem ser 
reconhecidos como de atividade especial os períodos de exposição ao agente nocivo ruído elencados no PPP (fl. 17), com 
exclusão dos tempos em que o autor permaneceu afastado do trabalho em gozo de benefício previdenciário (CNIS de fl. 42), eis 
que durante o afastamento não esteve o autor trabalhando e, portanto, não ficou exposto ao agente nocivo. Desse modo, são 
reconhecidos como especiais os períodos de tempo de 04/11/1985 a 04/07/1995, de 09/08/1995 a 16/09/1996, de 19/10/1996 a 
12/06/1998, de 09/07/1998 a 06/08/2000, e de 18/08/2000 a 18/02/2002. O fator de conversão (do tempo especial em comum) é 
1,40, conforme previsão do artigo 70 do Decreto nº 3.048/99. Aqui, anoto que o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.151.363/
MG, representativo de controvérsia, pacificou que permanece válida a conversão de tempo de serviço especial em comum após 
a edição da Lei nº 9.711/1998. Assim, estando cumprida a carência de 180 contribuições mensais, estando comprovado tempo 
de trabalho superior a trinta anos (o que decorre da aplicação do tempo de trabalho especial ao cálculo levado a efeito na seara 
administrativa, fl. 15), é caso de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição. A data de início do benefício é a partir 
do requerimento administrativo (28/01/2013, fl. 12), pois desde então o INSS foi constituído em mora e já possuía o autor tempo 
suficiente à obtenção da aposentadoria. 3. Dispositivo: Diante do exposto, e extinguindo o processo com resolução de mérito 
(artigo 269, inciso I, do CPC), julgo procedente em termos a pretensão formulada na inicial contra o Instituto Nacional do Seguro 
Social para os efeitos de: (a) Reconhecer e declarar como de atividade especial (com aplicação do fator de conversão 1,40) 
os períodos de tempo de 04/11/1985 a 04/07/1995, de 09/08/1995 a 16/09/1996, de 19/10/1996 a 12/06/1998, de 09/07/1998 a 
06/08/2000, e de 18/08/2000 a 18/02/2002. (b) Impor ao réu a obrigação de conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
ao autor, com DIB em 28/01/2013. E (c) Condenar o réu ao pagamento de todas as prestações vencidas e vincendas desde a 
DIB (28/01/2013) até a efetiva implantação, com acréscimo de juros de mora e de correção monetária, ambos calculados pelos 
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, incidentes de uma única vez, até o efetivo 
pagamento (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97). Por ser sucumbente, e atento ao artigo 20 do CPC, condeno o INSS ao pagamento 
de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo no equivalente a 10% (dez por cento) do valor das 
parcelas de benefício incididas até esta sentença, observando para tanto o grau de complexidade da causa e em atenção à 
Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça. Por se tratar de sentença ilíquida, fica interposto o reexame necessário (Súmula nº 
490 do Superior Tribunal de Justiça). Decorrido o prazo de recurso voluntário (e seu processamento), remeta-se o processo ao 
Egrégio Tribunal Regional Federal para apreciação da fase recursal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Palestina, . AYRTON 
VIDOLIN MARQUES JÚNIOR Juiz de Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: ADEVAL VEIGA DOS SANTOS (OAB 153202/SP), SERGIO JOSÉ VINHA 
(OAB 205926/SP), GERSON JANUÁRIO (OAB 2628/MT)

Processo 3000437-64.2013.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Luiz 
Bissoli Neto - Icj Assessoria Imobiliária Ltda Casa Grande Imóveis - - Mauro Donizete Valverde - Manifeste-se o autor sobre a 
contestação de fls. 139/157. - ADV: AUTHARIS ABRAO DOS SANTOS (OAB 70702/SP), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR (OAB 
225735/SP), LEANDRO CESAR DE JORGE (OAB 200651/SP), CLEBER UEHARA (OAB 158869/SP)

Processo 3000463-62.2013.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Ari Pereira da Silva - 
Fazenda do Estado de São Paulo - FESP - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. - ADV: 
LUCIANA MARIA GARCIA DA SILVA SANDRIN (OAB 264782/SP), SANDRO GARCIA PEREIRA DA SILVA (OAB 218826/SP)

Processo 3000677-53.2013.8.26.0412 (apensado ao processo 0001269-85.2012.8.26) (processo principal 0001269-
85.2012.8.26) - Cumprimento Provisório de Decisão - Alimentos - L.M.S. - N.A.S. - Manifeste-se o autor sobre a contestação 
por negativa geral de fls.59. - ADV: ALINE PEREZ SUCENA (OAB 194160/SP), DIONEZIA MARIA DE OLIVEIRA GARCIA (OAB 
59897/SP)

Processo 3000687-97.2013.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Concessão - Tiago Roberto de Oliveira - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Fls. 101: designa nesta data a perícia no Sr. Tiago Roberto de Oliveira na Clínica 
Geral - Cirurgia Geral - Medicina do Trabalho à rua Siqueira Campos nº 1958 - Boa Vista (em frente ao CEPROATE Sta. Casa) 
São José do Rio Preto - dia 15/06/2015 às 15:00 (2ª Feira). - ADV: SANDRO GARCIA PEREIRA DA SILVA (OAB 218826/SP), 
LUCIANA MARIA GARCIA DA SILVA SANDRIN (OAB 264782/SP)

Processo 3000907-95.2013.8.26.0412 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Município de 
Palestina - CIA DESENV. HABITACIONAL URBANO DO EST. SAO PAULO - Vistos. Recebo a objeção de pré executividade com 
suspensão da execução. Manifeste-se a exequente.Após, manifeste-se a executada e voltem conclusos. Intimem-se. - ADV: 
MARCO RENATO DE SOUZA (OAB 248245/SP), HENRIQUE SIN ITI SOMEHARA (OAB 200832/SP), VANESSA MARIN DE 
ABREU (OAB 217803/SP)

Processo 3000983-22.2013.8.26.0412 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Aparecida Neide Ribeiro da 
Silva - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Manifestem-se as partes sobre o Laudo Médico Pericial de fls. 
123/127. - ADV: JOSE GONCALVES VICENTE (OAB 83730/SP), GERSON JANUÁRIO (OAB 2628/MT)

Criminal

1ª Vara

CARTÓRIO JUDICIAL
Fórum de Palestina - Comarca de Palestina
JUIZ DE DIREITO  DR. AYRTON VIDOLIN MARQUES JUNIOR

Processo 0000109-20.2015.8.26.0412 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0000211-44.2012.8.26.0607 
- VARA UNICA DO FORO DISTRITAL DE TABAPUÃ) - Samuel Conceição dos Santos - Vistos. Para oitiva da vítima, designo o 
dia 16 de março de 2015, às 10h30min. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a vítima acima qualificada, servindo cópia 
desta decisão, assinada digitalmente, como mandado/ofício. Intime-se. - ADV: JORGE RUIZ BICHUETE (OAB 99060/SP)

Processo 0000116-12.2015.8.26.0412 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0001041-45.2013.8.26.0390 
- Vara Única) - Ronaldo Gervasio Marcolino - Vistos. Para oitiva da vítima, designo o dia 16 de março de 2015, às 10h15min. 
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Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a vítima acima qualificada, servindo cópia desta decisão, assinada digitalmente, 
como mandado/ofício. Intime-se. - ADV: ANTONIO ALBERTO CRISTOFOLO DE LEMOS (OAB 113902/SP)

Processo 0000199-67.2011.8.26.0412 (412.01.2011.000199) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - Cleber Duarte Pereira e outros - Vistos. Fl. 463: Reporto-me à decisão de fl.450. A guia de recolhimento já foi 
expedida. Qualquer benefício deverá ser pleiteado junto a Vara das Execuções Criminais onde tramita a execução nº 1.019.594 
do sentenciado (fls. 464/465). Anoto que os processos de execução criminal não tramitam pelo sistema SAJ, razão pela qual não 
constam do campo de acompanhamento processual que estaria a ser consultado pelo advogado peticionário (fl. 463). Arquive-
se. Int. - ADV: FERNANDA REZENDE LIMA DE CARVALHO (OAB 226943/SP), THIAGO DE JESUS MENEZES NAVARRO (OAB 
224802/SP)

Processo 0000623-07.2014.8.26.0412 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro de vulnerável - J.P. - J.A.L. - 
Manifeste-se a defesa do acusado em contrarrazões à apelação do Ministério Público, no prazo legal. - ADV: CRISTINA BOGAZ 
BONZEGNO DE SOUSA (OAB 135346/SP)

Processo 0001429-81.2010.8.26.0412 (412.01.2010.001429) - Outros Feitos não Especificados - Ugilton Cesar de 
Moraes Garcia - Vistos. DEPREQUE-SE a(o) inquirição da testemunha de acusação DONIZETE APARECIDO DE PAULA E 
SILVA, residente na RUA SILVIA L DE GODOY, nº 251, JARDIM C. ELISEOS - CAMPINAS/SP - CPF. 282.203.468-09, RG. 
29.617.504-3, nascido aos 17/03/1981, brasileiro, natural de Palestina/SP, filho de Jesus de Paula e Silva e Neusa Rodrigues 
da Silva, acerca dos fatos narrados nos autos, conforme cópias anexas, que desta ficam fazendo parte integrante, em dia 
e hora a serem designados. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa 
Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento 
desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). SILVIO ROBERTO SEIXAS REGO - OAB/SP/153.724 - defesa (constituído). (carta precatória 
já encaminhada) - ADV: SÍLVIO ROBERTO SEIXAS REGO (OAB 153724/SP)

Processo 0001523-87.2014.8.26.0412 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e 
Condutas Afins - J.P.B. - - W.S. - Vistos. 1. A denúncia é apta, haja vista que os fatos narrados pela acusação permitem a ampla 
defesa dos acusados. As demais matérias apresentadas pelas defesas não impedem o recebimento da denúncia, demandando 
dilação probatória, o que torna a instrução criminal oportuna para a completa apuração dos fatos. Estão preenchidos os 
requisitos do artigo 41 do CPP. A situação não se amolda a quaisquer das hipóteses do artigo 395 do CPP, porquanto a denúncia 
esteja apta, inexista para o caso pressuposto processual, estejam preenchidas todas as condições para o exercício da ação 
penal e haja justa causa, traduzida por prova da existência do crime e indícios fáticos suficientes de autoria. Ainda, não se 
verifica a presença de quaisquer das hipóteses de absolvição sumária (previstas no art. 397 do CPP). Assim, recebo a denúncia. 
Promovam-se as anotações e comunicações necessárias acerca do recebimento da denúncia. 2.Citem-se os acusados. 3. 
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de março de 2015, às 14 horas. Requisite-se a apresentação dos 
acusados. Requisitem-se as testemunhas arroladas na denúncia. Observo que as testemunhas arroladas pela defesa à fl. 81 
comparecerão independentemente de intimação, como ali informado. Vias digitalmente assinadas da presente decisão, servirão 
como ofício/carta precatória/mandado. 4.Defiro aos réus os benefícios da justiça gratuita. 5.Indefiro, por ora (sem prejuízo 
de que a providência venha ser determinada após o interrogatório do acusado, caso sobrevenham elementos indicadores de 
dependência), a instauração de incidente de dependência toxicológica em relação ao réu João Pereira Batista. É que até o 
momento nada há nos autos que indique ser o acusado acometido de dependência, tanto que por ocasião do interrogatório 
quando da prisão em flagrante conseguiu raciocinar e ponderar, evidenciando nível normal de concatenação e construção de 
ideias (fl. 11). A esse respeito, mutatis mutandis: STJ, HC 84322/PA, rel. Min. Felix Fisher, DJe 21.6.2010. Não obstante, por 
cautela, fica desde logo nomeado o ilustre defensor para o exercício da condição de curador do acusado, sob a fé de seu grau 
e independentemente de termo de compromisso Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. - ADV: ANTONIO ERMELINDO IOCA 
(OAB 119542/SP), CELIO ALBINO (OAB 73046/SP)

Processo 0001571-46.2014.8.26.0412 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes da Lei de licitações - O.S. e outros 
- Vistos. Fls.225/226: Prejudicado o pedido de dilação de prazo efetuado pela defesa do acusado Mauro André Scamatti, tendo 
em vista que ainda não veio aos autos a efetivação de todas as citações. Aguarde-se a citação dos acusados e apresentação 
das respectivas defesas preliminares. Int. - ADV: EDSON JUNJI TORIHARA (OAB 119762/SP), LUISA MORAES ABREU 
FERREIRA (OAB 296639/SP), ALBERTO ZACHARIAS TORON (OAB 65371/SP), ANTONIO CARLOS FRANCISCO (OAB 75538/
SP), RENATO LUCHI CALDEIRA (OAB 335659/SP), GUILHERME FERRARI ROCHA (OAB 322786/SP), LUIZA ALEXANDRINA 
VASCONCELOS OLIVER (OAB 235045/SP), LILIAN AMENDOLA SCAMATTI (OAB 293839/SP)

Juizado Especial Cível
JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL
Fórum de Palestina - Comarca de Palestina
JUIZ DE DIREITO  DR. AYRTON VIDOLIN MARQUES JUNIOR

Processo 0000090-19.2012.8.26.0412 (412.01.2012.000090) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Isarias 
de Sousa - Bv Financeira Sa Credito, Financiamento e Investimento - Vistos. Tornem os autos ao arquivo. Intimem-se. - ADV: 
CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), CLEBER UEHARA (OAB 158869/SP)

Processo 0000535-03.2013.8.26.0412 (041.22.0130.000535) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Celio 
Albino - Valdirene Bernardes - - Tuany Bernardes da Silva - Vistos. Diante da inércia da parte autora, julgo extinta a ação, sem 
resolução de mérito, com fundamento no art. 267, inc. III, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Após, arquive-se. - ADV: CELIO 
ALBINO (OAB 73046/SP)

Processo 0000698-46.2014.8.26.0412 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Rosangela Aparecida dos 
Santos Souza - Adenilson dos Santos Pereira - Vistos. 1- Diante da não localização do executado, Julgo Extinta a execução em 
que Rosangela Aparecida S. Souza move em face de Adenilson dos Santos Pereira. 2- Desentranhe-se o título entregando ao 
exequente, mediante recibo. 3- P.R.I.C. Após, arquivem-se os autos com as anotações de praxe. - ADV: FERNANDA CRISTINA 
DA SILVA MILLANE (OAB 186547/SP)

Processo 0001196-45.2014.8.26.0412 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Gilberto Ferreira de Carvalho Morais - 
Cassia Aparecida Batista de Carvalho Delfino da Silva - ME - Manifeste-se o exequente sobre a certidão do Oficial de Justiça de 
fl. 23, adiante transcrita: “... Citei a empresa executada, na pessoa de sua representante legal, do inteiro teor da carta precatória, 
aceitando a contrafé e ciente ficou. Após decorrido o prazo legal sem que o débito tenha sido quitado, deixei de proceder a 
penhora em bens pertencentes a empresa por não haver encontrado bens passiveis de penhora. Deixei de realizar buscas no 
cartório imobiliário e junto a ciretran, vez que estes não fornecem buscas a pedido verbal, relacionando os bens que guarnecem 
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a residência da executada: 01 jogo de sofá, 01 estante em madeira, 01 televisão, 01 fogão, 01 geladeira, 01 armário proprio 
para cozinha, 01 mesa com 04 cadeiras, 01 jogo de quarto de casal, 01 cômoda, 01 jogo de quarto de solteiro, 02 cadeiras de 
alpendre e outros bens insignificante valor comercial...” - ADV: HUMBERTO CARLOS FRANCO GUIMARÃES (OAB 267670/SP), 
DANILO FERNANDO TAMADA (OAB 324873/SP)

Processo 0001298-67.2014.8.26.0412 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Honorários Advocatícios - Paulo Franco 
Garcia - Banco Bradesco S.A. - Autos nº 0001298-67.2014.8.26.0412 Vistos. O Banco Bradesco S/A opôs embargos de declaração 
aduzindo a existência de contradição na sentença, em razão de que, ao se acrescer ao valor da condenação contida os juros e a 
correção monetária, o montante final alcançado suplantaria a alçada dos Juizados Especiais (fls. 148-149). Decido. A sentença 
não padece de qualquer vício. Entendo que o valor de alçada se pauta pelo valor do principal. Os juros e a correção monetária, 
por serem consectários legais, não devem ser computados para efeitos de alçada e nem para efeitos de renúncia ao crédito 
excedente à alçada. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS - DIFERENÇAS 
DE CORREÇÃO MONETÁRIA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - LIMITE DE ALÇADA BALIZADO 
PELO VALOR DA CAUSA NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - VALOR EXCEDENTE AO TETO DO JUIZADO 
PROVOCADO PELA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 
NÃO COMPUTÁVEL PARA EFEITO DA RENÚNCIA TRATADA NO § 3º DO ART. 3º DA LEI 9.099/95 - EMBARGOS REJEITADOS 
- SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJPR, 
Turma Recursal Única, Processo 20100008964-8, Relator Juiz Horácio Ribas Teixeira, j. em 03/09/2010). Assim, rejeito os 
embargos de declaração. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Palestina, . AYRTON VIDOLIN MARQUES JÚNIOR Juiz de 
Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA RECEBIMENTO: Aos , recebi estes autos em cartório. Eu, ______________________, escrevente, subscrevo. - ADV: 
GISELE DE OLIVEIRA G PASCHOETO (OAB 120215/SP), ALVIN FIGUEIREDO LEITE (OAB 178551/SP)

Processo 0001306-44.2014.8.26.0412 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Honorários Advocatícios - Paulo Franco 
Garcia - Banco Bradesco S.A. - Autos nº 0001306-44.2014.8.26.0412 Vistos. O Banco Bradesco S/A opôs embargos de declaração 
aduzindo a existência de contradição na sentença, em razão de que, ao se acrescer ao valor da condenação contida os juros e 
a correção monetária, o montante final alcançado suplantaria a alçada dos Juizados Especiais (fls. 115-116). Decido. A sentença 
não padece de qualquer vício. Entendo que o valor de alçada se pauta pelo valor do principal. Os juros e a correção monetária, 
por serem consectários legais, não devem ser computados para efeitos de alçada e nem para efeitos de renúncia ao crédito 
excedente à alçada. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - EMBARGOS - DIFERENÇAS 
DE CORREÇÃO MONETÁRIA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - LIMITE DE ALÇADA BALIZADO 
PELO VALOR DA CAUSA NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - VALOR EXCEDENTE AO TETO DO JUIZADO 
PROVOCADO PELA INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 
NÃO COMPUTÁVEL PARA EFEITO DA RENÚNCIA TRATADA NO § 3º DO ART. 3º DA LEI 9.099/95 - EMBARGOS REJEITADOS 
- SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJPR, 
Turma Recursal Única, Processo 20100008964-8, Relator Juiz Horácio Ribas Teixeira, j. em 03/09/2010). Assim, rejeito os 
embargos de declaração. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Palestina, . AYRTON VIDOLIN MARQUES JÚNIOR Juiz de 
Direito DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE, NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA RECEBIMENTO: Aos , recebi estes autos em cartório. Eu, ______________________, escrevente, subscrevo. - ADV: 
GISELE DE OLIVEIRA G PASCHOETO (OAB 120215/SP), ALVIN FIGUEIREDO LEITE (OAB 178551/SP)

Processo 3000672-31.2013.8.26.0412 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Toniati & Crepaldi Ltda ME - 
Percilia de Fatima Amorim - Vistos. Tendo em vista o pagamento integral do débito, JULGO EXTINTO o processo em que Toniati 
Crepaldi Ltda MEe move em face de Percilia de Fatima Amorim, CPF 251.668.848-25, com fundamento no artigo 794, inc. I, do 
Código de Processo Civil. Desentranhe(m)-se o(s) título(s) entregando ao(à) executado(a) mediante recibo e cópia nos autos. 
Oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito SCPC e SERASA, para determinar a exclusão do nome do(a) executado(a). Servirá 
o presente, por cópia digitada, como ofício ao SCPC de São José do Rio Preto, SERASA de São José do Rio Preto e São Paulo 
e ASSOCIAÇÃO COMERCIAL de São Paulo. P.R.I.C. Após, arquivem-se. - ADV: LUCIANO TUFAILE SOARES (OAB 327880/
SP), ELISANGELA ZANURÇO (OAB 251797/SP)

PALMEIRA D´OESTE
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANA CONTI PUIA TODOROV
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUZI DARLEY MEDRADO NUNES TREVIZOL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0050/2015
Processo 0000046-91.2012.8.26.0414 (414.01.2012.000046) - Procedimento Ordinário - Seguro - Cleonice Vedelago Ferraz 

- Santander Seguros Sa - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de cobrança de seguro por invalidez 
movida por CLEONICE VEDELAGO FERRAZ contra SANTANDER SEGUROS S.A. Condeno a autora no pagamento das custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa, observando-se o disposto no art. 12 da 
Lei nº 1.060/50, por ser ela beneficiária da assistência judiciária (fls. 38). P.R.I. - ADV: ARNALDO DOS SANTOS (OAB 79986/
SP), LILIAN TEIXEIRA BAZZO DOS SANTOS (OAB 195560/SP), DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS (OAB 166979/SP), EDUARDO 
CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 0000063-25.2015.8.26.0414 - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - PRP 
TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - Ante o exposto, julgo extinta a presente demanda, sem resolução de mérito, na forma 
do art. 267, IV do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários advocatícios considerando que não houve citação. 
Custas ex lege. P.R.I. - ADV: CLAYTON PEREIRA COLAVITE (OAB 258666/SP)

Processo 0000150-78.2015.8.26.0414 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.M.S. - Vistos. Havendo 
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possibilidade de acordo, designo o dia 24 de fevereiro de 2015, às 10:30 horas, no Setor de Mediação/Conciliação à realização 
de audiência de conciliação, intimando-se a requerente e citando-se o requerido para os termos da presente ação, advertindo-o 
de que o prazo legal de 15 (quinze) dias para contestação, caso não haja conciliação, começará a fluir a partir da audiência 
supramencionada. Art. 285, Código de Processo Civil “...não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como 
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. ...” (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973), servindo as cópias desta 
decisão como mandados. Fixo alimentos provisórios em 1/3 (um terço) do salário mínimo, mensalmente, devidos a partir da 
citação, nos termos do artigo 4º, da Lei nº. 5.478/68, diante da inexistência de elementos probatórios sobre a efetiva capacidade 
financeira do requerido. Defiro à requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Intime-se. - ADV: 
DENILSON ARTICO FILHO (OAB 326478/SP)

Processo 0000409-10.2014.8.26.0414 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - IMBILINA QUITÉRIO 
BARROSO - Diga o Patrono da requerente acerca do ofício de fl. 32. - ADV: DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS (OAB 166979/SP)

Processo 0000679-34.2014.8.26.0414 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R.V.S. e outro - 
L.A.S. - O executado apresentou impugnação ao bloqueio de valores realizados nos autos afirmando que os valores bloqueados 
estão depositados em conta poupança no Banco do Brasil, requerendo o desbloqueio. A exequente apresentou resposta a 
impugnação. O Ministério Público manifestou pela manutenção do bloqueio. Assim, tendo em vista que o executado, como 
alegado pela exequente, deixou de comprovar documentalmente que a conta em que houve o bloqueio de valores se trata de 
conta poupança, indefiro o desbloqueio. Expeça-se competente guia de levantamento da importância depositada a fls. 30 em 
favor da exequente. No mais, cumpra-se a serventia integralmente a decisão de fls. 26/27, realizando as pesquisas pelo sistema 
RenaJud. Intimem-se. - ADV: NATALIA GARCIA ZANARDI (OAB 308704/SP), JOSEANE DE PAES MACHADO (OAB 334586/
SP)

Processo 0001076-74.2006.8.26.0414 (414.01.2006.001076) - Execução Fiscal - Dívida Ativa não-tributária - Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - Diga o Patrono do exequente acerca do ofício 
da empresa Americanflex, endereço constante para citação, informando que o executado não mais pertence ao quadro de 
funcionários da empresa. - ADV: RICARDO GARCIA GOMES (OAB 239752/SP)

Processo 0001097-40.2012.8.26.0414 (414.01.2012.001097) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Maria de Lourdes Brandini - Vistos. Diante da retificação da informação pelo INSS a fls. 114/115, observo que a autora gozou 
auxílio-doença acidentário no período (NB 5485894468), razão pela qual não prosperam as alegações anteriores do requerido 
de fls. 95, ficando, por conseguinte, mantida a decisão de fls. 91/92. Promova então o requerido o recálculo da RMI na forma 
determinada a fls. 92, no prazo de 10 dias. Apresentado o novo cálculo, expeçam-se os ofícios requisitórios, dando-se vista às 
partes por 05 (cinco) dias e, em seguida, voltem-me conclusos para assinatura dos mesmos. Intime-se. - ADV: CELIA ZAFALOM 
DE FREITAS RODRIGUES (OAB 98647/SP)

Processo 0001235-70.2013.8.26.0414 (041.42.0130.001235) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Diga o requerente acerca da certidão do Sr. Oficial de 
Justiça de fl. 64: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 414.2015/000002-6, diligenciando no 
endereço mencionado e em outros mais, deixei de proceder a busca e apreensão em virtude de não ter localizado o bem, objeto 
da medida determinada. Certifico mais que, de acordo com informações do atual morador e de vizinhos, o requerido atualmente 
reside em Mato Grosso; entretanto, ninguém soube informar seu endereço.” - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 
150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)

Processo 0001346-20.2014.8.26.0414 - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - EDITHE DO 
AMARAL - JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA e outro - À réplica no prazo de 10 dias. - ADV: ARNALDO DOS SANTOS (OAB 
79986/SP)

Processo 0001524-03.2013.8.26.0414 (041.42.0130.001524) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Renan Augusto Moraes de Moura dos Santos - Diga a Patrona do requerente acerca do laudo pericial de fls. 65/67. - ADV: CELIA 
ZAFALOM DE FREITAS RODRIGUES (OAB 98647/SP)

Processo 0001795-80.2011.8.26.0414 (414.01.2011.001795) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Dilson Turina - 
Santander Seguros Sa - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação para condenar SANTANDER SEGUROS S.A a 
pagar ao autor o valor de R$52.110,00 (cinquenta e dois mil, cento e dez reais) a título de indenização por invalidez funcional 
permanente total por doença, conforme descrito na apólice e certificado individual (fls. 11/12), corrigido desde a data do 
ajuizamento da ação, segundo os índices constantes da tabela de correção monetária elaborada pelo Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 219 do CPC 
c/c art. 406 do Código Civil e art. 161, § 1º do CTN), ou seja, 10 de outubro de 2011 (fl. 21v). Condeno o réu ao pagamento de 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. P.R.I. 
- ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 0001889-23.2014.8.26.0414 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - Diga 
o requerente acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça em carta precatória de fl. 74 nestes autos: “eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 417.2014/013335-9 antes de dirigir- me ao endereço nele indicado, dirigi- me à Prefeitura 
Municipal, tendo em vista que o endereço constatnte no mandado era por mim desconhecido, e em lá estando, fui informada 
junto ao setor de cadastro desta cidade e comarca, que referida rua ( Rua Joaquim Teodoro de Moraes, 68-113) não existe. 
Diante do exposto, devolvo o presente mandado em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Paraguacu 
Paulista, 04 de dezembro de 2014.” - ADV: VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP), RICARDO LACERDA ZACCHARIAS 
(OAB 318801/SP)

Processo 0002255-96.2013.8.26.0414 (041.42.0130.002255) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Pecúnia Sa - Diga o requerente em prosseguimento no prazo de 05 dias. - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 
165025/SP)

Processo 0002280-75.2014.8.26.0414 - Procedimento Ordinário - Telefonia - MARIA ALVES TEIXEIRA CERQUEIRA - Vistos. 
Defiro à autora os benefícios da gratuidade judiciária diante dos documentos de fls. 54/57. Anote-se. No mais, se encontram 
presentes os requisitos do art. 273 do CPC para a concessão do pedido liminar postulado pela autora já que os documentos 
acostados com a inicial dão verossimilhança as suas alegações, estando ainda presente o perigo de dano irreparável pela 
cobrança de serviço alegadamente não contratado e que apresenta valor variável, ainda mais se considerados os baixos 
rendimentos da requerente para fazer frente ao pagamento de todas as despesas necessárias a sua subsistência. Destarte, 
defiro o pedido liminar para determinar que a requerida se abstenha de cobrar e prestar o serviço denominado serviços de 
terceiros telefônica data à autora em relação à linha (17)99627-7417, a partir da sua cientificação da presente ordem, sob pena 
de ser fixada multa diária em caso de descumprimento. Oficie-se à requerida para que dê cumprimento à ordem liminar. Sem 
prejuízo, cite-se e intime-se a requerida, com as advertências de praxe. Intime-se. - ADV: ROGERIO AUGUSTO GONÇALVES 
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DE BARROS (OAB 284312/SP), LUIZ ARMANDO MARTINS (OAB 88429/SP)
Processo 3000085-03.2013.8.26.0414 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - EDNA GONÇALVES MACEDO 

CARDOSO e outros - CASTELLARI & FLORENZANO LTDA-EPP e outros - Diga o Patrono dos requerentes acerca do AR negativo 
devolvido de fl. 278/279 - ADV: PAULO CEZAR VILCHES DE ALMEIDA (OAB 88802/SP), ANGELA ANTONIA GREGORIO (OAB 
74199/SP), CLOVES MARCIO VILCHES DE ALMEIDA (OAB 122588/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANA CONTI PUIA TODOROV
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUZI DARLEY MEDRADO NUNES TREVIZOL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0053/2015
Processo 0000125-65.2015.8.26.0414 - Compromisso Arbitral - DIREITO CIVIL - DALVINA GENALVA SANTANA FÁVARO 

- Vistos etc. Defiro à requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Havendo possibilidade de acordo, 
designo o dia 24 de fevereiro de 2015, às 11:00 horas, no Setor de Mediação/Conciliação, para a realização de audiência de 
conciliação, intimando-se a requerente e citando-se a requerida para os termos da presente ação, advertindo-a de que o prazo 
legal de 15 (quinze) dias para contestação, caso não haja conciliação, começará a fluir a partir da audiência supramencionada. 
Art. 285, Código de Processo Civil “...não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os 
fatos articulados pelo autor. ...” (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973). Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: NATALIA APARECIDA ROSSI ARTICO (OAB 311320/
SP)

Processo 0000131-72.2015.8.26.0414 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - ORIDES ANDRADE DA SILVA - Vistos. 
Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Cite-se o requerido, com as advertências legais. Int. - ADV: 
CLÉLIA RENATA DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB 171114/SP), RODRIGO ARTICO DE LIMA (OAB 341960/SP)

Processo 0000186-28.2012.8.26.0414 (414.01.2012.000186) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito 
- Agromec Jales Agrícola Ltda - Lauro Talpo - Diga o autor tendo em vista que o bloqueio resultou infrutífero - ADV: LEOVALDE 
SANGALETO (OAB 196710/SP), ARNALDO DOS SANTOS (OAB 79986/SP)

Processo 0000196-67.2015.8.26.0414 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A - 
Crédito, Financiamento e Investimento - Preenchidos os pressupostos do art. 3º, “caput” do Decreto-Lei nº 911/69, pela 
demonstração de que a dívida foi garantida com a alienação fiduciária ao requerente do veículo descrito na inicial, conforme 
contrato de fls. 28/32 e estando também comprovada a mora do requerido, conforme documentos de fls. 33/34 em consonância 
com o disposto no art. 2º, § 2º do referido Decreto-Lei, defiro a liminar pleiteada, determinando a busca e apreensão do bem 
alienado fiduciariamente. Cite-se o requerido, cientificando-o de que, no prazo de 05 dias previsto no parágrafo 1º do art. 3º do 
Decreto-Lei 911/69 poderá purgar a mora pelo pagamento integral de todas as prestações vencidas e não pagas e vincendas 
até o final do contrato supramencionado, devidamente corrigidas e acrescidas dos encargos contratuais da mora, hipótese na 
qual o bem lhe será restituído. Cientifique-se o requerido também do prazo para resposta previsto no art. 3º, § 3º do Decreto-Lei 
911/69. Expeça-se o competente mandado. Intime-se. - ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 0000452-44.2014.8.26.0414 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - JUSCELINO SABADINI - 
deve o autor, imprimir com urgência a carta precatória que se encontra na movimentação do Saj, para distribuição, comprovando 
nos autos no prazo de 5 dias. - ADV: CARLOS EDUARDO BORGES (OAB 240332/SP), MARIANI ELEN FRAÇON (OAB 309526/
SP)

Processo 0000461-40.2013.8.26.0414 (041.42.0130.000461) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) 
- Aparecida Lopes da Silva e outro - Vistos. Diante do cálculo apresentado pelo INSS (fls. 156/159) e da concordância da 
parte autora (fls. 164), homologo para que produza seus jurídicos e legais efeitos a conta de fls. 156/159. Expeçam-se os 
competentes ofícios requisitórios nos termos das normas em vigor e aguarde-se o respectivo pagamento. Após, dê-se vista ao 
INSS para manifestação no prazo de 10 dias. Decorrido tal prazo, com ou sem a manifestação do INSS voltem-me conclusos 
para assinaturas dos mesmos e aguardem-se os respectivos pagamentos. Int. - ADV: LUCIANO ALBERTO JANTORNO (OAB 
180236/SP)

Processo 0000810-43.2013.8.26.0414 (041.42.0130.000810) - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - 
Maria Madalena da Silva - providenciar a autora copias para implantação de beneficio - ADV: LEANDRO FERNANDES (OAB 
266949/SP), JESUS DONIZETI ZUCATTO (OAB 265344/SP)

Processo 0001019-12.2013.8.26.0414 (041.42.0130.001019) - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - 
Maria Marta Alves - Diga o autor em termos de prosseguimento.......requeira o que de direito no prazo de 5 dias, tendo em vista 
o transito em julgado em relação ao INSS pela preclusão lógica. - ADV: VAGNER EDUARDO XIMENES (OAB 280843/SP), JOSÉ 
RICARDO XIMENES (OAB 236837/SP)

Processo 0001079-48.2014.8.26.0414 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - CONSÓRCIO 
NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA - Ante o exposto, julgo procedente a ação, com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 e 
Decreto-lei nº 911/69, pelo que declaro a resolução do contrato, ficando consolidado nas mãos da autora o domínio e a posse 
plenos e exclusivos do bem, tornando definitiva a apreensão liminar. Fica consignado que eventual saldo remanescente do 
débito ou do produto da venda deverão ser objeto de autos próprios. Condeno o réu a pagar as custas processuais e honorários 
advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do art. 20, §4º, do Código de Processo Civil. P.R.I. - ADV: 
EDEMILSON KOJI MOTODA (OAB 231747/SP), RODRIGO SANCHES DE PAIVA (OAB 220343/SP)

Processo 0001136-66.2014.8.26.0414 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - MARIA JOSÉ DA SILVA - Fls. 109/114: 
Recebo o recurso de apelação interposto pela parte autora em seus regulares efeitos (suspensivo e devolutivo). Ao requerido 
para contrarrazões. Se apresentado recurso adesivo, à parte contrária para resposta. Após, remetam-se os autos ao Egrégio 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com as homenagens deste Juízo. Int. - ADV: JOSE CARLOS DA ROCHA (OAB 96030/
SP)

Processo 0001139-21.2014.8.26.0414 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - RUTE DA SILVA SOUZA - Fls. 116/121: 
Recebo o recurso de apelação interposto pela parte autora em seus regulares efeitos (suspensivo e devolutivo). Ao requerido 
para contrarrazões. Se apresentado recurso adesivo, à parte contrária para resposta. Após, remetam-se os autos ao Egrégio 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com as homenagens deste Juízo. Int. - ADV: JOSE CARLOS DA ROCHA (OAB 96030/
SP)

Processo 0001222-37.2014.8.26.0414 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.B.O. - diga a autora tendo em 
vista que o requerido se recusou a receber a citação alegando não ser a pessoa procurada - ADV: ROBERTO DE MIRANDA 
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(OAB 319553/SP)
Processo 0001328-24.1999.8.26.0414 (414.01.1999.001328) - Separação Consensual - Dissolução - L.F.S. e outro - Diante 

da manifestação de fls. 35/36 e da ausência de impugnação do pedido pelo representante do Ministério Público, declaro 
restabelecida a sociedade conjugal do casal LOURIVAL FERREIRA DA SILVA e MARIA CONCEIÇÃO DA ATIVIDADE SILVA, 
nos termos em que anteriormente foi constituída, uma vez que não havia ainda sido decretado o divórcio das partes. Transitada 
em julgado esta decisão, expeça-se mandado de averbação. Após, observadas as formalidades legais remetam-se os autos ao 
arquivo. PRIC. - ADV: PAULO CEZAR VILCHES DE ALMEIDA (OAB 88802/SP)

Processo 0001490-62.2012.8.26.0414 (414.01.2012.001490) - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - FUNDO DE 
INVESTIMENTO PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - Fls. 88/89: Defiro a substituição do polo ativo, na forma requerida. Anote-
se. Retifique-se a distribuição e, conforme requerido, atualize o cadastro dos advogados do exequente nestes autos. Anote-se 
também. No mais, manifeste-se a parte autora em prosseguimento, na inércia, voltem-me conclusos. - ADV: JORGE JOSÉ 
JUSTI WASZAK (OAB 16878/PR), MARIA DO CARMO BARBOSA VIEIRA DE MELLO PEPE (OAB 63266/SP), SIMONE DO 
ROCIO PAVANI FONSATTI (OAB 17197/PR)

Processo 0001650-19.2014.8.26.0414 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - SIRLEY NUNES - Não há 
preliminares ao mérito para serem apreciadas. Tendo em vista as alegações das partes, mostra-se necessária a produção de 
prova pericial. Ciência à parte requerente dos documentos juntados com a contestação. Assim, nomeio perito o DR. PAULO 
VLADIMIR BRIANTI, com consultório localizado na Rua Rio de Janeiro, nº 2055, CEP: 15600-000, na cidade de Fernandópolis-
SP. Intime-se o perito judicial ora nomeado para designação de data e realização de perícia. Fixo os salários do perito em R$-
200,00 (duzentos reais), de acordo com a tabela II do Anexo I da Resolução 541, de 18/01/2007 do Conselho de Justiça Federal, 
que deverão ser requisitados oportunamente. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 dias, formularem quesitos e indicarem 
Assistentes Técnicos, querendo. Desde já formulo os quesitos do Juízo: 1)- O(a) periciando(a) apresenta alguma lesão que o(a) 
impossibilita trabalhar? 2)- O(a) periciando(a) é portador(a) de incapacidade laborativa que impede o exercício de atividade 
declarada na inicial? 3)- Qual a causa desta incapacidade? 4)- Desde quando remonta a incapacidade? 5)- Qual a causa desta 
lesão? 6)- Qual o grau de incapacidade para o trabalho: a)- definitiva? b)- temporária? c)- parcial? d)- total? Ciência à parte 
autora acerca dos documentos juntados com a contestação. Int. - ADV: SUELY DE FATIMA DA SILVA PENARIOL (OAB 251862/
SP), JOSE LUIZ PENARIOL (OAB 94702/SP), JULIANA PAULA PENARIOL (OAB 307309/SP)

Processo 0001662-33.2014.8.26.0414 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
S/A - Deve o autor imprimir o despacho/carta precatória publicado em 25/11/2014, disponibilizada na lauda 536/2014, na 
movimentação dos autos no TJSP, comprovando sua distribuição em 10 dias. - ADV: TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/
SP), GRACIELLA VIANA RODRIGUES (OAB 333025/SP)

Processo 0001741-12.2014.8.26.0414 (apensado ao processo 0000484-54.2011.8.26) - Embargos à Execução - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - MATHEUS VIEIRA BONFIM - Preliminarmente, oficie-se à Secretaria 
de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo requisitando informações nos termos da determinação de fls. 110, 
ressaltando-se que o último atestado de permanência carcerária é datado de março de 2013 e foi juntado às fls. 114/120 e não 
às fls. 60 conforme aduzido pelo INSS (fls. 04v). Sem prejuízo, junte o embargante e o embargado a cópia da tabela com os 
índices utilizados na elaboração de seus cálculos, ressaltando-se que os mesmos foram atualizados até a competência 07/2014. 
Regularizados, dê-se vista ao MP e tornem conclusos para decisão. Int.Ciência, oficiado em 27/01/2015 - ADV: DOUGLAS LUIZ 
DOS SANTOS (OAB 166979/SP)

Processo 0001833-92.2011.8.26.0414 (414.01.2011.001833) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 
48/51) - Reginaldo Andre Lopes - Fls. 148/152: Mantenho a decisão prolatada nos autos dos embargos apensos opostos pelo 
INSS e que tiveram por objeto a mesma matéria trazida novamente à discussão a fls. 148/152. Frise-se, ademais, que a decisão 
prolatada nos autos dos embargos em apenso já transitou em julgado na data de 24/06/2014 (fls. 66v dos autos apensos). Anoto, 
outrossim, que além da renovação protelatória dos embargos de fls. 148/152, o INSS já havia apresentado impugnação anterior 
à planilha apresentada pela parte autora atacando o termo inicial e o termo final da conta (fls. 137), já decidida a (fls. 143), tendo 
o autor retificado seus cálculos às fls. 146. No entanto, a tabela de índices de atualização utilizada pela parte autora, acostada 
às fls. 64/66 dos embargos em apenso tem sua validade para maio de 2014, enquanto que na planilha consta a atualização para 
o mês de agosto de 2013 (fls. 134). Desta forma, no ofício requisitório a ser expedido, deverá constar o mês de maio de 2014, 
como data de atualização da conta. Assim, observada as ressalva acima mencionada, homologo a planilha de fls. 133/134, 
retificada às fls. 146. Após a preclusão desta decisão, expeçam-se os competentes ofícios requisitórios, nos termos das normas 
em vigor e aguardem-se os respectivos pagamentos. Intime-se. - ADV: JEFERSON DE PAES MACHADO (OAB 264934/SP)

Processo 0001940-68.2013.8.26.0414 (041.42.0130.001940) - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - 
Fazenda Pública Municipal de Aparecida Doeste - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão, dando ciência às partes da baixa do processo. 
Requeira o autor, no prazo de 5 dias, o que de direito. No silêncio, observadas as formalidades legais, remetam-se estes autos 
ao arquivo. Intime-se. - ADV: PAULO RICARDO SANTANA (OAB 195656/SP), LUIZ FERNANDO MINGATI (OAB 230283/SP), 
ALEX DONIZETH DE MATOS (OAB 248004/SP), VANESSA CRISTINA DOS SANTOS BARBIERI (OAB 258328/SP)

Processo 0002102-29.2014.8.26.0414 - Interdição - Tutela e Curatela - C.A.S. - Vistos. Segunda certidão a fls. 21: Aguarde-
se por 48:00 horas o atendimento, pelo requerente, à decisão a fls. 20. Decorrido o prazo com a permanência da inércia, por se 
tratar de advogado dativo (fls. 06/07), tornem os autos conclusos para destituição. Intime-se. - ADV: ROBERTO DE MIRANDA 
(OAB 319553/SP)

Processo 0002152-55.2014.8.26.0414 - Procedimento Ordinário - Bancários - NAIR BATISTA RIBEIRO - NEGRESCO SA 
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - fls. 74/113, contestação à réplica......deve o procurador do requerido recolher 
a taxa de procuração - ADV: JESUS DONIZETI ZUCATTO (OAB 265344/SP), LEANDRO FERNANDES (OAB 266949/SP), 
CARLA CRISTINA TAKAKI (OAB 45188/PR), CARLOS HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES (OAB 29409/PR)

Processo 0002288-52.2014.8.26.0414 - Usucapião - Aquisição - ELIZABETE DE OLIVEIRA SANTOS e outros - Vistos. Fls. 
70/71 e 72/75: recebo como aditamento. Às anotações necessárias para incluir no polo ativo da presente ação a Srª Maria 
Egidia da Silva Oliveira (fls. 71), atentando-se ainda para a correta dimensão do imóvel usucapiendo, conforme memorial de 
fls. 74. Defiro aos requerentes os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Colha-se a manifestação do Oficial 
do RI local. Se for apresentada alguma irregularidade, aos requerentes para saná-las ou impugná-las. Após, tornem os autos 
conclusos. Intime-se. - ADV: PAULO LYUJI TANAKA (OAB 167045/SP)

Processo 0002500-44.2012.8.26.0414 (041.42.0120.002500) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Prefeitura Municipal 
de Palmeira Doeste - Vistos. Fls. 26: Oficie-se à agência bancária local para transferências das importâncias depositadas 
nos autos na conta 2100133383455(1), 2100133383455(2), 2100133383455(3) e 2100133383455(4) para a Agência 2385-X, 
conta corrente 130003-2, CNPJ-MF 46.609.731/0001-30, Prefeitura Municipal de Palmeira dOeste, com os respectivos juros 
e correção monetária, conforme requerido, servindo cópia da presente como ofício. No mais, diante do pedido da exequente, 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 1974

declaro suspensa a execução, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80. Desnecessária a abertura de vista ao representante da 
exequente nos termos do artigo 40, § 1º, da lei 6830/80, uma vez que a própria exequente requereu tal suspensão. Decorrido o 
prazo de 1 (um) ano sem que novos bens sejam encontrados, arquivem-se os autos, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80. 
Intime-se. - ADV: JEFERSON DE PAES MACHADO (OAB 264934/SP), LEANDRO FERNANDES (OAB 266949/SP)

Processo 0002684-29.2014.8.26.0414 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - MARIA DO CARMO SANTOS 
- Vistos. Ante os documentos trazidos para os autos, bem como diante do parecer favorável do Dr. Promotor de Justiça (fls. 
20/21), DEFIRO o pedido inicial onde é interessada MARIA DO CARMO SANTOS, representada por sua genitora e curadora 
MARIA EUNICE SANTANA DOS SANTOS. Expeça(m)-se o(s) Alvará(s) requerido(s), com prazo de 90 dias, para levantamento 
da quantia de R$980,00 (fls. 04), referente a parte do depósito realizado nos autos do processo nº 0000660-96.2012.8.26.0414, 
conta nº 4100121483898, agência 2385-X, do Banco do Brasil S/A (fls. 03), observando-se que a prestação de contas em 
questão deverá ocorrer nos 15 dias subsequentes ao vencimento do prazo acima assinalado. Defiro à interessada os benefícios 
da assistência judiciária. Anote-se. Fixo os honorários da procuradora da interessada no valor máximo da tabela referente ao 
convênio DPE/OAB. Oportunamente, expeça-se a competente certidão de honorários. Com o trânsito em julgado e a prestação 
de contas, sendo certo que esta deverá ser aprovada pelo Dr. Promotor de Justiça, observadas as formalidades legais, remetam-
se os autos ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: JEFERSON DE PAES MACHADO (OAB 264934/SP)

Processo 0002714-64.2014.8.26.0414 - Divórcio Consensual - Dissolução - W.D. e outro - Vistos. Nos termos da manifestação 
do Representante do MP a fls. 46/47, dê-se vista à FESP. Intime-se. - ADV: CLÉLIA RENATA DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB 171114/
SP), RODRIGO ARTICO DE LIMA (OAB 341960/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANA CONTI PUIA TODOROV
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUZI DARLEY MEDRADO NUNES TREVIZOL
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0058/2015
Processo 0000283-28.2012.8.26.0414 (414.01.2012.000283) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 

- Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - Deve o requerente recolher a guia de diligência do oficial de 
justiça no valor de R$63,75 para a intimação do executado. - ADV: KLEBER BRESCANSIN DE AMÔRES (OAB 227479/SP), 
CAMILA ZAMBRANO DE SOUZA (OAB 246638/SP), FERNANDO LUIZ VAZ DOS SANTOS (OAB 28222/SP)

Processo 0000358-67.2012.8.26.0414 (414.01.2012.000358) - Depósito - Alienação Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRAS - Deve o requerente recolher o valor de 
R$24,40 para as pesquisas BacenJud e RenaJud. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0000667-40.2002.8.26.0414 (414.01.2002.000667) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Edson Angelotti - 
Fls. 456: Alvará disponível para impressão. - ADV: NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA (OAB 167377/SP)

Processo 0002052-42.2010.8.26.0414 (414.01.2010.002052) - Inventário - Inventário e Partilha - MARCIA COSTA e outros 
- Vistos. Os herdeiros-filhos de José Antonio Costa requerem autorização judicial, nos termos do artigo 1793, §3º, do Código 
Civil para convalidar a cessão de direitos hereditários levada a termo pela escritura escritura pública de fls. 63/64 (fls. 165). A 
Fazenda Estadual manifestou-se pelo prosseguimento do feito sem a necessidade de se retificar a Declaração do ITCMD (fls. 
173) reconsiderando sua cota anterior (166). Assim, diante da manifestação da vontade dos herdeiros-filhos de José Antonio 
Costa e do parecer favorável da Fazenda Estadual, defiro a cessão de direitos hereditários nos termos do pedido formulado, 
ressaltando-se que em relação à herdeira Marlene Rodrigues Costa, a cessão de direitos hereditários foi declarada como fraude 
à execução na execução de título judicial nº. 101/2007 em curso por este Juízo (fls. 136, 141), não podendo, dessa forma, ser 
convalidada a escritura pública de fls. 63/64 em relação à quota parte cabente a tal herdeira. Assim, lavre-se novo termo de 
cessão de direitos hereditários, ressaltando-se que dele não pode tomar a herdeira-filha Marlene Rodrigues Costa. Int. - ADV: 
DOUGLAS LUIZ DOS SANTOS (OAB 166979/SP), LILIAN TEIXEIRA BAZZO DOS SANTOS (OAB 195560/SP), ARNALDO DOS 
SANTOS (OAB 79986/SP)

Processo 0002251-35.2008.8.26.0414 (414.01.2008.002251) - Procedimento Ordinário - Maria Aparecida Clemente dos 
Santos - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Vistos. Diante da manifestação do requerido a fls. 118 reconheço a preclusão 
lógica quanto à oposição de embargos da conta de fls. 119/121. Assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, a referida conta de fls. 119/121. Homologo, também, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a renúncia ao 
valor excedente de 60 (sessenta) salários mínimos do principal, manifestada pela requerente mediante a petição de fls. 135, 
com a qual pela petição a fls. 137 houve a concordância expressa pelo INSS. Expeçam-se os competentes ofícios requisitórios, 
nos valores de R$43.440,00, referente ao principal e de R$639,72, relativo aos honorários advocatícios, nos termos das normas 
em vigor. Após, dê-se vista ao INSS para manifestação no prazo de 10 dias. Decorrido tal prazo, com ou sem a manifestação 
do INSS voltem-me conclusos para assinaturas dos mesmos e aguardem-se os respectivos pagamentos. Intime-se. - ADV: 
JEFERSON DE PAES MACHADO (OAB 264934/SP)

Processo 0002261-69.2014.8.26.0414 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamento S/A - CLARICE ANTONIO DE BRITO DE OLIVEIRA - Vistos. Tendo em vista o requerimento de fls. 38, julgo 
extinto o processo, com fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 
arquivem-se estes autos. PRIC. - ADV: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO (OAB 269755/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANA CONTI PUIA TODOROV
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO MONTANARI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0014/2015
Processo 0000092-75.2015.8.26.0414 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 

FLORIPES SOUZA SILVA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e outro - Vistos. É certo que não se confunde 
a responsabilidade solidária de todos os entes públicos quanto à garantia de saúde estabelecida no art. 196 da CF com a 
matéria processual relativa às condições da ação, dentre elas o interesse de agir. Assim, diante das alegações da requerente 
a fls. 30/34 quanto à responsabilidade solidária dos entes públicos quanto ao fornecimento do medicamento e ainda quanto a 
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sua alegação de existência de nos autos de indeferimento administrativo do ente municipal, defiro o pedido de substituição do 
polo passivo, pois é certa a solidariedade dos entes públicos quanto ao fornecimento da medicação e, no caso em tela, está 
demonstrado o interesse de agir (condição da ação) em relação ao ente municipal que recusou o fornecimento da medicação 
(fls. 17). Promova a serventia a devida alteração do polo passivo no sistema informatizado e correção na autuação. Observo 
que a morosidade no caso em tela não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, quando é notório aos advogados atuantes 
nesta comarca que este Juízo não exige o esgotamento das vias administrativas (indeferimento em recursos interpostos em 
todas as instâncias da administração), mas o mero indeferimento do pedido junto ao ente público em relação ao qual se está 
postulando o fornecimento da medicação, a demonstrar que o ente estadual contra o qual se está promovendo a ação foi, ao 
menos, procurado pela parte interessada para entrega da medicação e se recusou a fornecê-lo, donde exsurgiria o interesse 
na propositura de ação, consoante legislação processual civil pátria. As regras processuais para postulação em Juízo são de 
conhecimento dos bachareis em direito, assim, para evitar a morosidade imputada ao Poder Judiciário a fls. 30/34, bastaria 
a instrução da inicial de forma a atender-se às exigências legais, donde a decisão liminar seria prolatada imediatamente. 
Por fim, considerando a obrigação imposta no art. 196 da CF e a existência nos autos de receita médica prescrevendo a 
autora a medicação pleiteada a caracterizar a verossimilhança de suas alegações quanto à necessidade da medicação, entendo 
preenchidos os requisitos legais para a concessão liminar do pedido. Defiro, portanto, o prazo de 15 (quinze) dias para que 
o Município forneça a autora os medicamentos a ela prescritos, considerando que já estava ele ciente da necessidade da 
medicação pela autora quando formulado o pedido da medicação junto a tal ente (fls. 17), mediante apresentação pela autora 
quando da retirada dos medicamentos de receita médica atualizada e que atenda às exigências da ANVISA/MS, autorizando 
a substituição por medicação genérica, já que não demonstrada a necessidade de marca específica. Cite-se o município para 
apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias, com as advertências legais, intimando-o da tutela antecipada. - ADV: 
LARISSA MANZANI VIOLA ZANELATI (OAB 280024/SP)

Processo 0000674-46.2013.8.26.0414/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Gislaine 
Flor Nora - Banco Finasa Sa - Vistos. Retro, defiro. Intime-se BANCO FINASA SA, por intermédio de seu advogado, para 
que deposite o valor de R$-3.234,20 (três mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), apontado pela parte autora 
(cálculo fls. 83), no prazo de quinze dias, nos termos do art. 475-J, “caput”, do Código de Processo Civil, sob pena de incidir 
sobre o valor do débito a multa legal. Decorrido o prazo assinalado sem pagamento, intime-se o(a) autor(a) a manifestar-se em 
prosseguimento. Efetuado o depósito, aguarde-se pelo prazo para eventual interposição de impugnação, nos termos do art. 
475-J, §1º, do precitado código. Apresentada impugnação, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: ANTONIO MARCOS GARCIA 
FERNANDES (OAB 284079/SP), VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP), JULIANO CÉSAR MALDONADO MINGATI (OAB 
190686/SP)

Processo 0000674-46.2013.8.26.0414/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Gislaine 
Flor Nora - Banco Finasa Sa - Vistos. Considerando a informação retro trazida pela ré de que a publicação mencionada não 
fora feita no nome do procurador Vidal Ribeiro Poncano embora na contestação de fls. 25/40 conste o pedido para que as 
publicações fossem feitas em nome do referido procurador, remetam-se os presentes autos ao Colégio Recursal de Jales para 
as devidas providências. Int. - ADV: ANTONIO MARCOS GARCIA FERNANDES (OAB 284079/SP), VIDAL RIBEIRO PONCANO 
(OAB 91473/SP), JULIANO CÉSAR MALDONADO MINGATI (OAB 190686/SP)

Processo 0001615-59.2014.8.26.0414 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ALMEIDA PNEUS LTDA - EPP 
- JOÃO EMILIANO SANCHES - Vistos. Fl. 62: Considerando a satisfação da obrigação noticiada, JULGO EXTINTA a presente 
ação de execução de titulo extrajudicial proposta por ALMEIDA PNEUS LTDA - EPP contra JOÃO EMILIANO SANCHES nos 
termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Torne-se sem efeito a adjudicação e declaro levantada a penhora. Oficie-
se ao SERASA requisitando a exclusão definitiva do nome do executado do rol dos maus pagadores no que toca a dívida aqui 
discutida. Após o trânsito em julgado, façam-se as anotações relativas a extinção. Igualmente após o trânsito em julgado, 
defiro o desentranhamento dos títulos que deram origem à dívida em favor do executado, mediante prévio traslado por cópia. 
Decorridos noventa dias do trânsito em julgado, os autos deverão ser submetidos ao procedimento de destruição. P.R.I. e C. - 
ADV: LEANDRO MARTINELLI TEBALDI (OAB 259850/SP)

Processo 0002251-25.2014.8.26.0414 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - LOURDES VIRGINIA DE JESUS TEODORO - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D’OESTE - Manifeste-
se a autora no prazo de 10 (dez) dias acerca da Contestação juntada. - ADV: PAULO RICARDO SANTANA (OAB 195656/SP), 
MARCUS VINICIUS ALVAREZ URDIALES (OAB 256744/SP)

Processo 0002326-64.2014.8.26.0414 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - TEIDI NISHI & NISHI 
LTDA-ME - PATRICIA VIEIRA DA SILVA - Vistos. Dispensado relatório nos termos da Lei 9.099/1995. Passo a decidir. Embora 
regularmente citada/intimada (fls. 46v°), a ré não compareceu à audiência de conciliação (fls. 47). Desta maneira, nos termos 
do artigo 20, da lei 9.099/95, devem ser reputados verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, que são corroborados pelos 
documentos acostados aos autos. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido e condeno 
PATRÍCIA VIEIRA DA SILVA a pagar a(o) autor(a) TEIDI NISHI NISHI LTDA ME a importância de R$-1.341,89 (um mil, trezentos 
e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção 
monetária desde o ajuizamento da ação. Custas processuais e honorários advocatícios indevidos até esta fase processual. Após 
o trânsito em julgado, a parte vencida deverá cumprir a sentença, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 475-J do CPC, sob 
pena de imposição de multa de 10% sobre o valor da condenação. P.R.I.C. - ADV: CLÉLIA RENATA DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB 
171114/SP), RODRIGO ARTICO DE LIMA (OAB 341960/SP)

Processo 0002328-34.2014.8.26.0414 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - TEIDI NISHI & NISHI 
LTDA-ME - ANTONIO LORENTI DA SILVA - Vistos. Dispensado relatório nos termos da Lei 9.099/1995. Passo a decidir. Embora 
regularmente citado/intimado (fls. 46), o réu não compareceu à audiência de conciliação (fls. 48). Desta maneira, nos termos 
do artigo 20, da lei 9.099/95, devem ser reputados verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, que são corroborados pelos 
documentos acostados aos autos. Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido e condeno 
ANTONIO LORENTI DA SILVA a(o) autor(a) TEIDI NISHI NISHI LTDA ME a importância de R$-2.083,19 (dois mil, oitenta e 
três reais e dezenove centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária desde o 
ajuizamento da ação. Custas processuais e honorários advocatícios indevidos até esta fase processual. Após o trânsito em 
julgado, a parte vencida deverá cumprir a sentença, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 475-J do CPC, sob pena de 
imposição de multa de 10% sobre o valor da condenação. P.R.I.C. - ADV: RODRIGO ARTICO DE LIMA (OAB 341960/SP), 
CLÉLIA RENATA DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB 171114/SP)

Processo 0002410-65.2014.8.26.0414 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - REGINALDO 
TEIXEIRA MARTINS - Banco Santander ( Brasil ) S/A - Manifeste-se o autor no prazo de 10 (dez) dias acerca da Contestação 
juntada. - ADV: LUIZ FERNANDO CARDOSO GONÇALVES (OAB 229565/SP), MERCIA CLAUDIA GARCIA (OAB 239461/SP), 
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FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP)
Processo 0002753-61.2014.8.26.0414 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - ROBERTO 

GONÇALVES PEREIRA - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Contestação de fls. 35/61: à Réplica - ADV: 
PAULO COSTA NETTO FARIAS (OAB 351992/SP), PRISCILA KEI SATO (OAB 159830/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 
291479/SP)

Processo 0002760-53.2014.8.26.0414 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - KIYOMI TANAKA - Vivo S/A - 
CONTESTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS: À RÉPLICA. - ADV: JOÃO PAULO DE SOUZA (OAB 336971/SP), THAIS DE MELLO 
LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), CAROLINA CABREIRA DUARTE (OAB 
355841/SP)

Processo 0002776-75.2012.8.26.0414 (041.42.0120.002776) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento 
de Produto - Francisca Maria Caetano - Omni Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Depósito Judicial efetuado pelo réu 
(R$-11.840,30): Ciência à Autora - ADV: EDUARDO PENA DE MOURA FRANÇA (OAB 138190/SP), LEONARDO AUGUSTO 
RODRIGUES RIBEIRO (OAB 214557/SP), FERNANDO FLAVIO PAVAN DA SILVA (OAB 272660/SP)

PALMITAL
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PALMITAL EM 09/02/2015

PROCESSO :0000375-95.2015.8.26.0415
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : Pollyana Galvao Evaristo da Silva Brandão
ADVOGADO : 97407/SP - Valter Olivier de Moraes Franco
IMPTDO : Diretora da EMEI Emerson Fernando Dalevedove
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000377-65.2015.8.26.0415
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE : L.R.C.O.S.
ADVOGADO : 209691/SP - Tatiana Torres Galhardo
REQDO : C.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000379-35.2015.8.26.0415
CLASSE :USUCAPIÃO
REQTE : Judith Aparecida Herculano
ADVOGADO : 240586/SP - Eduardo Bonini Luengo Lopes

PROCESSO :0000380-20.2015.8.26.0415
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : M.F.P.S.
ADVOGADO : 279492/SP - Anderson Guimarães Montechesi
REQDO : F.A.S.
VARA :1ª VARA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DIOGO PÔRTO VIEIRA BERTOLUCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE CARLOS ROMUALDO JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0017/2015
Processo 0000092-58.2004.8.26.0415/02 (041.52.0040.000092/2) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento 

/ Execução - Uniao Cda 80 6 0309956711 - Industria e Comercio de Bebidas Conquista Ltda - Desapensem-se, conforme 
requerido às fls. 65/66. Após, expeça-se mandado de penhora, conforme requerido. - ADV: MARCIA FERREIRA GOBATO (OAB 
16807/GO), TEBIO LUIZ MACIEL FREITAS (OAB 5358/SE), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP)

Processo 0000092-58.2004.8.26.0415/02 (041.52.0040.000092/2) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Uniao Cda 80 6 0309956711 - Industria e Comercio de Bebidas Conquista Ltda - Vistos. Os presentes embargos 
e seu respectivo cumprimento de sentença devem permanecer apensos à execução fiscal nº 26/2004, pois à época não havia 
distribuição de embargos, o que ocasiona a impossibilidade técnica do sistema em efetivar o desapensamento, assim reconsidero 
o despacho de fls. 68. No mais, prossiga o feito nos termos do despacho de fls. 68, paragrafo 2º. Int. - ADV: TEBIO LUIZ MACIEL 
FREITAS (OAB 5358/SE), MARCIA FERREIRA GOBATO (OAB 16807/GO), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP)

Processo 0000452-41.2014.8.26.0415 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Petrobás Distribuidora Sa - Auto Posto 
Salla Ltda e outros - Fica o requerente/exequente intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos sobre a 
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certidão do Oficial de Justiça de fls. 167, que deixou de proceder a penhora, uma vez que houve arrendamento do auto posto, 
conforme contrato de fls. 168/174, ficando advertido de que a inércia, por mais de 30 (trinta) dias, implicará na remessa dos 
autos ao arquivo, aguardando ulterior provocação. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0000453-60.2013.8.26.0415/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Aparecida 
de Araujo Osorio Me - Pau D Alho Produção de Cana de Açucar Ltda - Fica o requerente intimado para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, comprovar o recolhimento de diligência de Oficial de Justiça faltante, conforme disposto no Provimento CG nº 28/2014, no 
valor de R$ 36,66 (diligência + pedágio), apresentando as 3 vias da G.R.D., constando o nº do documento, conforme as normas 
vigentes (prov. CG nº 08/85), esclarecendo que a mesma pode ser obtida através do site do Banco do Brasil, ficando advertido 
de que a inércia, por mais de 30 (trinta) dias, implicará na remessa dos autos ao arquivo, aguardando ulterior provocação. - 
ADV: EMERSON ADOLFO DE GOES (OAB 151345/SP)

Processo 0000616-40.2013.8.26.0415 (041.52.0130.000616) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 
48/51) - Ermelinda Casemiro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fica o requerente intimado para, no prazo de 10 (dez) 
dias, manifestar sobre a contestação, ficando advertido de que a inércia, por mais de 30 (trinta) dias, implicará na intimação 
pessoal para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção (artigo 267, III, § 1º, do CPC). - ADV: LUIZ 
CARLOS MAGRINELLI (OAB 133058/SP)

Processo 0000624-51.2012.8.26.0415 (415.01.2012.000624) - Execução Fiscal - Impostos - União Fazenda Nacional - Icbc 
Industria e Comercio de Bebidas Ltda - Fls. 106. Defiro. Determinei a transferência dos ativos financeiros bloqueados, conforme 
protocolo que adiante se vê. Aguarde-se a resposta. Após, sobre a penhora realizada através de bloqueio de valores, intime-
se a executada para, querendo, oferecer embargos, no prazo de 15 dias, nos termos requeridos. Decorrido o prazo sem o 
oferecimento de embargos, certifique-se e manifeste-se a exequente em prosseguimento. - ADV: LUCIANO JOSÉ DE BRITO 
(OAB 179638/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), MARCIA FERREIRA GOBATO (OAB 16807/GO)

Processo 0000624-76.1997.8.26.0415 (415.01.1997.000624) - Execução Fiscal - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de 
Serviço - Caixa Economica Federal Cef - Edipa Empresa Distribuidora e Impressora Palmital Ltda - - Nei Moreira e outros 
- Fl.312: Defiro o pedido de isenção requerido. Apresentado o cálculo de liquidação, tornem-me conclusos para a pesquisa 
requerida. - ADV: ROBERTO SANTANNA LIMA (OAB 116470/SP), JOSE HENRIQUE DA SILVA GALHARDO (OAB 131026/SP), 
VALMIR APARECIDO DIAS (OAB 78074/SP), LUIZ CARLOS MOREIRA DA SILVA (OAB 132091/SP)

Processo 0001404-30.2008.8.26.0415 (415.01.2008.001404) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Fazenda 
Nacional União - José Roberto Pereira - No tocante ao pedido formulado a fls. 70 (pesquisa eletrônica de imóveis penhoráveis), 
urge consignar, como é cediço, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mantém parceria com a Associação 
de Registradores de São Paulo - ARISP, para a utilização gratuita do sistema denominado “penhora online”, que permite não 
só a averbação da penhora, mas também a pesquisa de titularidade de imóveis e a requisição de certidões imobiliárias. Os 
Provimentos nº 06/2009 e 30/2011, Editados pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo regulamentam 
a penhora e pesquisa de bens imóveis, por meio do sistema “on line”. Porém, a obrigatoriedade prevista no Provimento nº 
30/2011 diz respeito apenas ao fato de que, sendo o caso de incumbência de pesquisa ou penhora de imóveis a cargo do juiz, 
deverão ser feitas pelo sistema “on line”, e não mais por expedição de ofícios com esse objetivo. O Provimento, contudo, não 
obriga que todas as pesquisas e penhoras “on line” sejam feitas pelo juízo. Como observado no acórdão do AI nº 0148503-
46.2012.8.26.0000, “o parecer emitido pela E. Corregedoria Geral de Justiça que propôs a aprovação do sistema de penhora 
“on line”, tratando das características básicas do sistema nos seguintes termos: ‘Impende observar que o sistema engendrado 
não se limita a tornar factível, pela via eletrônica, tão somente a averbação de penhora, alcançando todos os Registros de 
Imóveis do Estado. Traz, além disto, a possibilidade de ser realizada pesquisa, com escopo de localização de bens imóveis 
em nome de determinada pessoa, bem como de ser obtida certidão a respeito. Mas tal pesquisa, no âmbito desta particular 
sistemática, estará limitada aos casos em que o juízo competente a determine, como diligência sua, ou às hipóteses em que ao 
interessado tenha sido concedida a assistência judiciária gratuita, visto que, fora das situações citadas, a prestação do serviço 
a particulares já é propiciada pelo chamado Sistema de Oficio Eletrônico da AR1SP (http://www.oficioeletronico.com.br)’ (Proc. 
CG nº 888/2006, de 08.04.2009).” (AI nº 0148503-46.2012.8.26.0000, 15ª Câmara de Direito Privado, Rel. Manoel Mattos, j. 
31/07/2012). Neste sentido, a pesquisa de bens imóveis em nome de determinada pessoa pode ser efetuada pelo juiz ou pela 
própria parte. Será efetuada pelo juiz na hipótese de o interessado na pesquisa/penhora ser beneficiário da justiça gratuita ou 
na hipótese de diligência do próprio magistrado. Todavia, “in casu”, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Em princípio, 
compete à parte a localização de bens do executado. A intervenção do Judiciário é medida excepcional que só deve ser adotada 
em caso de necessidade ou impossibilidade, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A requisição judicial, em matéria 
desse jaez, apenas se justifica desde que haja intransponível barreira para a obtenção dos dados solicitados por meio da via 
extrajudicial e, bem assim, a demonstração inequívoca de que a exequente envidou esforços para tanto (...)” (REsp 546067 / 
SC, Rel. Min. Franciulli Netto, 2ª Turma, j. 09/09/2003, DJ 27/09/2004 p. 322). Como afirmado, a pesquisa de bens imóveis dos 
executados perante a ARISP pode ser efetuada pela própria exequente. Nesse sentido: “Execução - Indeferimento do pedido do 
agravante para que fosse determinada consulta acerca da existência de bens imóveis de titularidade das agravadas, conforme 
Prov. 30/2011 da CGJ - Impossibilidade de se impor tal providência ao juízo de origem, tendo em vista as particularidades 
de cada Vara - Juiz da causa que justificou a impossibilidade de efetivar a referida providência - diligência, ademais, que 
prescinde da interferência do Poder Judiciário, ou seja, pode ser feita pela própria parte - Agravo desprovido” (AI nº 0076286-
05.2012.8.26.0000, 23ª Câmara de Direito Privado, Rel. José Marcos Marrone, j. 20/06/2012). “Execução de título extrajudicial 
-Requisição de informações sobre bens imóveis em nome da devedora ARISP - Indeferimento do pedido da instituição financeira 
agravante conforme Provimento 30/2011 da CGJ - Impossibilidade de se impor tal providência ao juízo ‘a quo’, tendo em vista 
as particularidades de cada Vara - Magistrado que bem justificou a impossibilidade de se efetivar mencionada providência 
-Medida, contudo, que prescinde da intervenção do Poder Judiciário, podendo ser obtida pela própria parte - Manutenção da 
decisão atacada - Recurso desprovido” (AI nº 0138146- 07.2012.8.26.0000, 12ª Câmara de Direito Privado, Rel. Jacob Valente, 
j. 01/08/2012). Diante disso, indefiro o pleito de fls. 70, referente a pesquisa eletrônica de imóveis penhoráveis pertencentes ao 
executado junto ao Sistema ARISP. Requeira a exequente, em 10 (dez) dias, o que de direito em termos de prosseguimento. 
- ADV: MARCIA FERREIRA GOBATO (OAB 16807/GO), JOSÉ RODRIGO SCIOLI (OAB 156768/SP), RODOLFO BRANCO 
MONTORO MARTINS (OAB 150226/SP)

Processo 0001480-25.2006.8.26.0415 (415.01.2006.001480) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Nadir 
Correia de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fica o requerente intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
manifestar sobre o laudo pericial de fls. 253/257, ficando advertido de que a inércia, por mais de 30 (trinta) dias, implicará 
na intimação pessoal para suprir a omissão em 48 horas, sob pena de extinção (art. 267, III, § 1º, do CPC). - ADV: CARLOS 
ALBERTO DA MOTA (OAB 91563/SP), VINICIUS ALEXANDRE COELHO (OAB 151960/SP)

Processo 0001580-24.1999.8.26.0415 (415.01.1999.001580) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 
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Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - Prada Agro Industrial Ltda e outros - Tendo em vista que o veículo penhorado 
a fls. 264foi adjudicado pela Fazenda Estadual (fls. 306), oficie-se a Ciretran Local, requisitando o desbloqueio do veículo 
para efeitos de regularização dos documentos e transferência. Fls. 422. Intimem-se a devedora para em 30 dias, comprovar 
o pagamento das despesas processuais junto ao SRI local. Decorrido o prazo, expeça-se certidão da dívida, encaminhando 
ao Oficial de Registro de Imóveis, para execução em autos próprios. No mais cumpra-se a decisão de fls. 405, parte final, 
arquivando-se os autos. - ADV: ALVARO ABUD (OAB 126613/SP), RENATO SILVEIRA BUENO BIANCO (OAB 199094/SP)

Processo 0001766-56.2013.8.26.0415 (041.52.0130.001766) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
T.C.G. - C.C. - Fica a requerente intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos em termos de prosseguimento, 
uma vez que o requerido não compareceu à perícia agendada, ficando advertido de que a inércia, por mais de 30 (trinta) dias, 
implicará na intimação pessoal para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção (artigo 267, III, § 1º, 
do CPC). - ADV: JOSE ANTONIO MOREIRA (OAB 62724/SP), RICARDO SALVADOR FRUNGILO (OAB 179554/SP), ARIVALDO 
MOREIRA DA SILVA (OAB 61067/SP)

Processo 0001838-43.2013.8.26.0415 (041.52.0130.001838) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
V.H.B. - C.D.M. - Ficam as partes intimadas para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem nos autos sobre o Laudo do IMESC 
(fls. 43/53). - ADV: CECILIA NEUZA DA SILVA (OAB 203073/SP), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL (OAB 115462/SP)

Processo 0001956-39.2001.8.26.0415 (415.01.2001.001956) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Small 
Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda - Berenguel Diniz & Cia Ltda - Fls. 262/265: Anotem-se os procuradores. Deixo 
de apreciar os pedidos, no aguardo da audiência de conciliação designada para o dia 19/02/2015, nos autos nº 0007074-
20.2006.8.26.0415-1 de Cumprimento de Sentença, em apenso, uma vez que, se houver conciliação, englobará os presentes 
autos. - ADV: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR (OAB 128515/SP), VERUSKA SANTOS SERTORIO (OAB 213342/SP), 
SERGIO VAZ (OAB 49904/SP), ARI BARBOSA (OAB 70641/SP)

Processo 0002657-87.2007.8.26.0415 (415.01.2007.002657) - Execução Fiscal - União Fazenda Nacional - João Alves 
dos Santos - No tocante ao pedido formulado a fls. 127, urge consignar, como é cediço, o Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo mantém parceria com a Associação de Registradores de São Paulo ARISP, para a utilização gratuita do 
sistema denominado “penhora online”, que permite não só a averbação da penhora, mas também a pesquisa de titularidade de 
imóveis e a requisição de certidões imobiliárias. Os Provimentos nº 06/2009 e 30/2011, Editados pela Corregedoria Geral do 
Tribunal de Justiça de São Paulo regulamentam a penhora e pesquisa de bens imóveis, por meio do sistema “on line”. Porém, 
a obrigatoriedade prevista no Provimento nº 30/2011 diz respeito apenas ao fato de que, sendo o caso de incumbência de 
pesquisa ou penhora de imóveis a cargo do juiz, deverão ser feitas pelo sistema “on line”, e não mais por expedição de ofícios 
com esse objetivo. O Provimento, contudo, não obriga que todas as pesquisas e penhoras “on line” sejam feitas pelo juízo. 
Como observado no acórdão do AI nº 0148503-46.2012.8.26.0000, “o parecer emitido pela E. Corregedoria Geral de Justiça 
que propôs a aprovação do sistema de penhora “on line”, tratando das características básicas do sistema nos seguintes termos: 
‘Impende observar que o sistema engendrado não se limita a tornar factível, pela via eletrônica, tão somente a averbação de 
penhora, alcançando todos os Registros de Imóveis do Estado. Traz, além disto, a possibilidade de ser realizada pesquisa, com 
escopo de localização de bens imóveis em nome de determinada pessoa, bem como de ser obtida certidão a respeito. Mas 
tal pesquisa, no âmbito desta particular sistemática, estará limitada aos casos em que o juízo competente a determine, como 
diligência sua, ou às hipóteses em que ao interessado tenha sido concedida a assistência judiciária gratuita, visto que, fora das 
situações citadas, a prestação do serviço a particulares já é propiciada pelo chamado Sistema de Oficio Eletrônico da AR1SP 
(http://www.oficioeletronico.com.br)’ (Proc. CG nº 888/2006, de 08.04.2009).” (AI nº 0148503-46.2012.8.26.0000, 15ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Manoel Mattos, j. 31/07/2012). Neste sentido, a pesquisa de bens imóveis em nome de determinada pessoa 
pode ser efetuada pelo juiz ou pela própria parte. Será efetuada pelo juiz na hipótese de o interessado na pesquisa/penhora 
ser beneficiário da justiça gratuita ou na hipótese de diligência do próprio magistrado. Todavia, “in casu”, não se vislumbra a 
presença de tais requisitos. Em princípio, compete à parte a localização de bens do executado. A intervenção do Judiciário é 
medida excepcional que só deve ser adotada em caso de necessidade ou impossibilidade, como já decidiu o Superior Tribunal 
de Justiça: “A requisição judicial, em matéria desse jaez, apenas se justifica desde que haja intransponível barreira para a 
obtenção dos dados solicitados por meio da via extrajudicial e, bem assim, a demonstração inequívoca de que a exequente 
envidou esforços para tanto (...)” (REsp 546067 / SC, Rel. Min. Franciulli Netto, 2ª Turma, j. 09/09/2003, DJ 27/09/2004 p. 
322). Como afirmado, a pesquisa de bens imóveis dos executados perante a ARISP pode ser efetuada pela própria exequente. 
Nesse sentido: “Execução - Indeferimento do pedido do agravante para que fosse determinada consulta acerca da existência 
de bens imóveis de titularidade das agravadas, conforme Prov. 30/2011 da CGJ - Impossibilidade de se impor tal providência ao 
juízo de origem, tendo em vista as particularidades de cada Vara - Juiz da causa que justificou a impossibilidade de efetivar a 
referida providência - diligência, ademais, que prescinde da interferência do Poder Judiciário, ou seja, pode ser feita pela própria 
parte - Agravo desprovido” (AI nº 0076286-05.2012.8.26.0000, 23ª Câmara de Direito Privado, Rel. José Marcos Marrone, j. 
20/06/2012). “Execução de título extrajudicial -Requisição de informações sobre bens imóveis em nome da devedora ARISP - 
Indeferimento do pedido da instituição financeira agravante conforme Provimento 30/2011 da CGJ - Impossibilidade de se impor 
tal providência ao juízo ‘a quo’, tendo em vista as particularidades de cada Vara - Magistrado que bem justificou a impossibilidade 
de se efetivar mencionada providência -Medida, contudo, que prescinde da intervenção do Poder Judiciário, podendo ser obtida 
pela própria parte - Manutenção da decisão atacada - Recurso desprovido” (AI nº 0138146- 07.2012.8.26.0000, 12ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Jacob Valente, j. 01/08/2012). Diante disso, indefiro o pleito de fls. 127 referente a pesquisa eletrônica de 
imóveis penhoráveis. Requeira a exequente, em 10 (dez) dias, o que de direito em termos de prosseguimento. - ADV: JOSÉ 
RODRIGO SCIOLI (OAB 156768/SP), LEONARDO HENRIQUE VIECILI ALVES (OAB 193229/SP), LUCIANO JOSÉ DE BRITO 
(OAB 179638/SP)

Processo 0003508-63.2006.8.26.0415 (415.01.2006.003508) - Execução Fiscal - Impostos - União Fazenda Nacional - 
Indústria e Comércio de Bebidas Conquista Ltda - Icbcindustria e Comercio de Bebidas Ltda - Determinei o bloqueio dos ativos 
financeiros da(o) executada(o), conforme protocolo que adiante se vê. Aguarde-se a resposta. Após, diga a(o) exequente. - ADV: 
TEBIO LUIZ MACIEL FREITAS (OAB 5358/SE), MARCIA FERREIRA GOBATO (OAB 16807/GO), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 
67217/SP), VANESSA MARCONDES DE SOUZA FREITAS (OAB 253775/SP)

Processo 0003745-63.2007.8.26.0415 (415.01.2007.003745) - Procedimento Sumário - Antonio Gaspar Doná - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Fica o requerente intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar nos autos sobre o 
ofício da APSADJ (fls. 141/142), informando que averbou o tempo de contribuição, ficando advertido de que a inércia, por mais 
de 30 (trinta) dias, implicará na remessa dos autos ao arquivo, aguardando ulterior provocação. - ADV: JOSE ANTONIO SOARES 
DE QUEIROZ (OAB 175380/SP), FERNANDO KAZUO SUZUKI (OAB 158209/SP), FERNANDO VALIN REHDER BONACCINI 
(OAB 138495/SP)

Processo 0007074-20.2006.8.26.0415 (apensado ao processo 0001613-43.2001.8.26) (processo principal 0001613-
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43.2001.8.26) (415.01.2001.001613/1) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - Muraro & Muraro Ltda - Small Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda - Em face do bloqueio parcial, determinei novo 
bloqueio. Protocolo enviado. Havendo bloqueio, tornem com minuta para transferência do dinheiro para conta judicial até o limite 
do crédito, bem como com minuta para eventual liberação do bloqueio relativo a valores excedentes ao valor do crédito. Em 
sendo negativas as respostas, publique-se e oportunamente, dê-se vista à exequente. - ADV: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER 
JUNIOR (OAB 128515/SP), PATRÍCIA CRISTINA BARBOSA (OAB 156258/SP), VERUSKA SANTOS SERTORIO (OAB 213342/
SP), SERGIO VAZ (OAB 49904/SP), DANILO HORA CARDOSO (OAB 259805/SP), ARI BARBOSA (OAB 70641/SP)

Processo 0007074-20.2006.8.26.0415 (apensado ao processo 0001613-43.2001.8.26) (processo principal 0001613-
43.2001.8.26) (415.01.2001.001613/1) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - Muraro & Muraro Ltda - Small Distribuidora de Derivados de Petroleo Ltda - Determinei a transferência dos ativos 
financeiros bloqueados, conforme protocolo que adiante se vê. Aguarde-se a resposta. Após, sobre a penhora realizada através 
de bloqueio de valores, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 
15 dias (art. 475-J, § 1º, do CPC). No mais, aguarde-se a audiência designada. - ADV: SERGIO VAZ (OAB 49904/SP), ADIRSON 
DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR (OAB 128515/SP), DANILO HORA CARDOSO (OAB 259805/SP), ARI BARBOSA (OAB 70641/
SP), VERUSKA SANTOS SERTORIO (OAB 213342/SP), PATRÍCIA CRISTINA BARBOSA (OAB 156258/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANO ANTONIO DE ANDRADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADEMIR SIDNEI SALOMAO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0047/2015
Processo 0000269-07.2013.8.26.0415 (041.52.0130.000269) - Reintegração / Manutenção de Posse - Rescisão - Adelino 

Inácio Pereira - - Roseli Indalécio Pereira - Coleto de Carvalho Lima - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos 
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): 
Vista às partes para apresentação de alegações finais, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. - ADV: FLAVIO JOSE AHNERT 
TASSARA (OAB 95646/SP), ANTONIO LINO DO PRADO JUNIOR (OAB 313413/SP)

Processo 0000529-50.2014.8.26.0415 - Inventário - Inventário e Partilha - Irineu Soares - Maria de Oliveira Soares - 
Inicialmente, determino à serventia que providencie a numeração do processo a partir da folha 09. Depois, aguarde-se por mais 
30 (trinta) dias o inventariante cumprir integralmente o despacho proferido na folha 07. - ADV: PAULO CELSO GONÇALES 
GALHARDO (OAB 36707/SP), FELIPE D OLIVEIRA CASTANHAS (OAB 251422/SP)

Processo 0000788-26.2006.8.26.0415 (415.01.2006.000788) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - 
Aparecida Rodrigues - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Geralda Correia de Farias - Por ser tempestivo, recebo em seu 
efeito devolutivo e suspensivo o recurso de apelação interposto pelo(a) requerido(a). Às contrarrazões. Depois, com ou sem 
elas, subam os autos ao órgão superior com as homenagens deste juízo. Antevendo possíveis extravios, recomendo a serventia 
a não mais grampear expedientes na capa dos autos. - ADV: EDICLEIA APARECIDA DE MORAES (OAB 130274/SP), CARLOS 
ALBERTO DA MOTA (OAB 91563/SP), MAURILIO LEIVE FERREIRA ANTUNES (OAB 83218/SP), VINICIUS ALEXANDRE 
COELHO (OAB 151960/SP), WALTER ERWIN CARLSON (OAB 149863/SP)

Processo 0000901-96.2014.8.26.0415 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.A.B. - 
A.M.A.T. - Com fundamento no art. 794, I, c. c. o 795, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação de 
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por GABRIELA ALVES BUCHAIM em face de ANGELA MARIA ALVES TERRA. Não há 
taxa judiciária a ser recolhida, em razão de não terem sido prestados os serviços públicos de natureza forense, que a gera, 
devida ao Estado. Oportunamente, feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os presentes autos. PRI. - ADV: 
DIRCEU MOREIRA DA SILVA (OAB 169414/SP)

Processo 0001078-94.2013.8.26.0415 (041.52.0130.001078) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
P.H.V.P. - T.A.P. - - M.E.O. - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei 
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Ficam as partes intimadas para, no prazo de 
10 (dez) dias, manifestarem sobre o laudo pericial do IMESC juntado aos autos. - ADV: VALERIA DE CASSIA ANDRADE (OAB 
269275/SP), LUCIANA MARTINS MARQUES (OAB 214564/SP)

Processo 0001142-07.2013.8.26.0415 (041.52.0130.001142) - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.P.T.A. - J.A. - Diante da 
vigência da Emenda Constitucional número 66/2010, dando nova redação ao § 6º, do artigo 226, da Constituição Federal, que 
dispõe sobre a dissolubilidade do casamento civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais 
de 01 (um) ano ou de comprovação de separação de fato por mais de 02 (dois) anos, esclareçam as partes, em 10 (dez) dias, 
acerca de eventual interesse na conversão deste procedimento de litigioso para consensual. Sem prejuízo, especifiquem as 
partes em 05 (cinco) dias as provas que porventura pretendam produzir, justificando-as. - ADV: ROGER HENRY JABUR (OAB 
126742/SP), EDICLEIA APARECIDA DE MORAES (OAB 130274/SP)

Processo 0001548-91.2014.8.26.0415 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.B.Z. - 
E.L.S.S. - Com fundamento no art. 794, I, c. c. o 795, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação de 
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por ANA BEATRIZ ZANETI em face de EVERSON LUIS DE SOUZA SILVA. Sem custas, 
por ser a credora beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita. Oportunamente, feitas as comunicações e anotações de praxe, 
arquivem-se os presentes autos. PRI. - ADV: ADRIANA FERREIRA DA SILVA (OAB 220365/SP)

Processo 0001588-73.2014.8.26.0415 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E.E.M. - D.A.M. 
- Com fundamento no art. 794, I, c. c. o 795, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a presente ação de EXECUÇÃO 
DE ALIMENTOS ajuizada por ELIZA EVELIN MARTINS em face de DANIEL ALEXANDRE MARTINS. Arbitro os honorários do 
patrono dativo da credora nos termos do convênio PGE/OAB. Com prioridade, expeça-se a respectiva certidão. Oportunamente, 
feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os presentes autos. PRI. - ADV: HUGO JOSE ORLANDI TERÇARIOL 
(OAB 269631/SP)

Processo 0001596-50.2014.8.26.0415 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - F.C.P.C. - B.C. - Diante 
do não atendimento da determinação de fls. 14, conforme certificado às fls. 15, com fundamento no artigo 284, parágrafo único, 
do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial, extinguindo o processo, sem julgamento do mérito, o que faço com 
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fundamento no artigo 267, I, do mesmo Códex. Oportunamente, feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os 
presentes autos. PRI. - ADV: ANTONIO LINO DO PRADO JUNIOR (OAB 313413/SP)

Processo 0002041-73.2011.8.26.0415 (415.01.2011.002041) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Rafael 
Alves de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - CERTIDÃO - Ato Ordinatório - Certifico e dou fé que, nos termos 
do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): O autor 
fica intimado a se manifestar sobre o laudo complementar juntado as fls. 157. - ADV: JOSE URACY FONTANA (OAB 93735/
SP), PAULO ROBERTO MAGRINELLI (OAB 60106/SP), VINICIUS ALEXANDRE COELHO (OAB 151960/SP), WALTER ERWIN 
CARLSON (OAB 149863/SP)

Processo 0002501-89.2013.8.26.0415 (041.52.0130.002501) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Rubens Antonio 
Ambrozim e outros - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para 
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica(m) o(a/s) requerente(s) intimado(a/s) para, 
no prazo de cinco (05) dias, manifestar(em) nos autos, sobre a informação do Oficial do S.R.I. Local. - ADV: JOAO FRANCISCO 
GONCALVES GIL (OAB 86514/SP)

Processo 0002882-97.2013.8.26.0415 (041.52.0130.002882) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - G.O.C. - R.A.C. - Com fundamento no art. 794, I, c. c. o 795, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinta a 
presente ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por GABRIEL DE OLIVEIRA CASTELHANO em face de RAPHAEL 
APARECIDO CASTELHANO. Arbitro os honorários da patrona dativa do credor nos termos do convênio PGE/OAB. Com 
prioridade, expeça-se a respectiva certidão. Concedo ao devedor os benefícios da assistência judiciária gratuita que requereu às 
fls. 17. Oportunamente, feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os presentes autos. PRI. - ADV: DANIELLE 
CRISTINA DURÃES OROFINO (OAB 288710/SP), RODRIGO BRANCO MONTORO MARTINS (OAB 277345/SP), RODOLFO 
BRANCO MONTORO MARTINS (OAB 150226/SP)

Processo 0003001-58.2013.8.26.0415 (041.52.0130.003001) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Alessandro Marques da Silva - Cumpra-se com urgência o 
despacho proferido a fls. 38, oficiando-se ao órgão de trânsito competente solicitando o bloqueio de eventual transferência assim 
como o licenciamento do veículo objeto da lide. Mediante consulta ao Infojud, solicitei informação acerca do atual endereço do 
requerido, com resultado positivo, nos termos do Registro da Solicitação, Resultado da Solicitação e Consulta de Informações 
Cadastrais, que seguem. Diga o(a) promovente, em 10 (dez) dias, requerendo o que de direito em termos de prosseguimento. 
NOTA DO CARTÓRIO: Ciência do endereço do requerido fornecido como sendo R MARIA JOSE CACAO BERLOFA, número 
428, CASA, CENTRO, MUNICÍPIO: DEODAPOLIS, UF: MS, CEP: 79790-000, bem como ciência do ofício da Ciretran de Palmital 
informando que foi efetuado o bloqueio da transferência do veículo Chevrolet, Classic LS 1.0, ano/modelo 2011/2012, cor cinza, 
placa EDD3519/Palmital-SP. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA 
(OAB 150793/SP), DARIO BRAZ DA SILVA NETO (OAB 254878/SP)

Processo 0003794-51.2000.8.26.0415 (415.01.2000.003794) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Joana Olanti da Silva - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Autorizo o levantamento retro requerido, expedindo-se alvará. 
Depois, aguarde-se o depósito do principal haja vista ter sido ele requisitado por meio de precatório. - ADV: PAULO ROBERTO 
MAGRINELLI (OAB 60106/SP), WALTER ERWIN CARLSON (OAB 149863/SP), LUIZ CARLOS MAGRINELLI (OAB 133058/SP), 
VINICIUS ALEXANDRE COELHO (OAB 151960/SP)

Processo 0005159-23.2012.8.26.0415 (apensado ao processo 0000921-68.2006.8.26) (processo principal 0000921-
68.2006.8.26) (415.01.2006.000921/1) - Cumprimento de sentença - D & F Armazens Gerais Ltda Epp - Edmeia Maria Segatelli 
- CERTIDÃO - Ato Ordinatório - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário 
da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s):A credora fica intimada para, no prazo de 10 dias, recolher a taxa no 
valor de R$ 12,20, (por pessoa) instituída pelo Provimento CSM 1864/2001 como Guia do fundo de despesas do TJSP - FEDTJ 
(Código 434-1). - ADV: FRANCISCO JOSÉ ALVES (OAB 169866/SP), SANDRO MARCOS DE OLIVEIRA (OAB 168168/SP), 
ELANER IZABEL ANDRADE (OAB 136577/SP)

Processo 0005291-17.2011.8.26.0415 (apensado ao processo 0001212-97.2008.8.26) (processo principal 0001212-
97.2008.8.26) (415.01.2008.001212/1) - Cumprimento de sentença - Supermercado Zanetti Ltda - José Roberto Martins - 
CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário 
da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): “Fica o exequente intimado para, em 10 (dez) dias, comprovar o 
recolhimento da taxa no valor de R$ 12,20 Doze reais e vinte centavos ( por nome pesquisado), instituída pelo Provimento CSM 
1864/2011, para ressarcir os custos do serviço de Impressão de Informações do Sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD, que 
deverá ser recolhida na Guia do Fundo de Despesas do TJSP (FEDTJ) - Código 434-1”. - ADV: MANOEL HENRIQUE LOPES DA 
CUNHA (OAB 185926/SP), DIRCEU MOREIRA DA SILVA (OAB 169414/SP)

Processo 0006423-80.2009.8.26.0415 (apensado ao processo 0000762-57.2008.8.26) (processo principal 0000762-
57.2008.8.26) (415.01.2008.000762/1) - Cumprimento de sentença - Supermercado Zanetti Ltda - Alexandre de Lima - 
CERTIDÃO - Ato Ordinatório - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da 
Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o autor intimado para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a 
certidão negativa no Oficial de Justiça que deixou de intimar o executado por já ter falecido. - ADV: DIRCEU MOREIRA DA SILVA 
(OAB 169414/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANO ANTONIO DE ANDRADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADEMIR SIDNEI SALOMAO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0045/2015
Processo 0000595-26.1997.8.26.0415 (415.01.1997.000595) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Fazenda do 

Estado de São Paulo - Prefeitura Municipal de Campos Novos Paulista - Sobresto o andamento do feito pelo prazo retro 
requerido (90 dias). Decorrido, dê-se nova vista dos autos à credora. Int. - ADV: RENATO BERNARDI (OAB 138316/SP)

Processo 0001439-77.2014.8.26.0415 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.S. - A.M.R. - Vistos. De 
uma análise dos autos, verifiquei que a parte promovente não retirou a carta precatória expedida para citação do requerido, 
sendo porém desnecessária a sua juntada aos autos em razão da cópia encartada a fls. 19, razão porque determino seja o 
referido documento destruído. Arquivem-se. - ADV: LOREINE APARECIDA RAZABONI (OAB 126123/SP), MARCILENE MARIN 
(OAB 201444/SP), ADRIANA FERREIRA DA SILVA (OAB 220365/SP)

Processo 0001445-84.2014.8.26.0415 (apensado ao processo 0001439-77.2014.8.26) - Arrolamento de Bens - Medida 
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Cautelar - Antonio Scalada - Adriana Maria Regatieri - - Suprema e Veiculo e Pecas Ltda - Cobre-se independentemente de 
cumprido e com urgência, via e-mail a carta precatória expedida para busca e apreensão do veículo objeto da lide e citação da 
requerida (Precatória número 000523953.2014.8.26.0047 - Vara do Ofício da Família e Sucessões). Depois, arquivem-se os 
autos. - ADV: ADRIANA FERREIRA DA SILVA (OAB 220365/SP), MARCILENE MARIN (OAB 201444/SP), PAULO NOGUEIRA 
FAVARO JUNIOR (OAB 196744/SP), LOREINE APARECIDA RAZABONI (OAB 126123/SP)

Processo 0002096-19.2014.8.26.0415 (apensado ao processo 0001439-77.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Bem de 
Família - Antonio Scalada - Adriana Maria Regatieri - De uma análise dos autos, verifiquei que a parte promovente não retirou a 
carta precatória expedida para citação do requerido, não sendo necessário, porém, a sua juntada aos autos em razão da copia 
que se encontra encartada a fls.30. Arquivem-se. - ADV: LOREINE APARECIDA RAZABONI (OAB 126123/SP), MARCILENE 
MARIN (OAB 201444/SP), ADRIANA FERREIRA DA SILVA (OAB 220365/SP)

Processo 0002293-86.2005.8.26.0415 (415.01.2005.002293) - Monitória - Pagamento - Sertil Servico de Terapia Intensiva 
de Londrina Ss Ltda - Paulo Cesar Marana Teixeira - Diante do desinteresse da autora em promover a execução do julgado, 
façam-se as anotações de praxe e arquivem-se os autos. Int. - ADV: LUIZ CARLOS MOREIRA DA SILVA (OAB 132091/SP), 
AILTON DOMINGUES DE SOUZA (OAB 9389/PR)

Processo 0002777-86.2014.8.26.0415 - Monitória - Duplicata - Small Distribuidora de Derivados de Petróelo Ltda - José 
Reginaldo Ereno & Cia Ltda - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei 
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): “Fica o autor intimado para, no prazo de 10 
(dez) dias, comprovar o recolhimento das despesas de condução do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 72,82, já com o valor 
do pedágio incluído” - ADV: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR (OAB 128515/SP), BRUNO BIANCHI DOMINATO (OAB 
328106/SP)

Processo 0003091-32.2014.8.26.0415 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - H.H.S.R. - P.S.R. - Defiro a(os) 
requerente(s) os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se e observe-se. Arbitro os alimentos provisórios em 1/3 
do salário mínimo, conforme proposto pelo DD. Promotor de Justiça (fls. 20), a partir da citação. CITE-SE a parte acionada ré, 
acima mencionada, da ação contra si proposta, conforme cópia da inicial que segue em anexo, e INTIMEM-SE -se as partes 
para audiência de tentativa de solução amigável do litígio, a ser levada a efeito junto ao Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania desta Comarca, situado no Edifício do Fórum, na Avenida Reginalda Leão, nº. 1500, pelo que determino 
o encaminhamento dos autos, desde já designando audiência para esse fim e efeito, para o dia 23 de março de 2015, às 14:00 
horas. Fica o(a) requerido(a) acima mencionada, INTIMADO(A) de que a contestação deverá ser apresentada, querendo, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da audiência supra designada, se infrutífera a conciliação, sob pena 
de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte promovente. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: DANIELE MARCELA LIMA (OAB 288709/SP)

Processo 0003214-11.2006.8.26.0415 (415.01.2006.003214) - Procedimento Ordinário - Luzia Maria de Oliveira Sales - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - A ação foi julgada IMPROCEDENTE, carreando-se à autora o ônus da sucumbência, 
ressalvado ser ela beneficiária da assistência judiciária gratuita. Assim, feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-
se os presentes autos. Int. - ADV: MARCIO CEZAR SIQUEIRA HERNANDES (OAB 98148/SP), LUIZ CARLOS MAGRINELLI 
(OAB 133058/SP), FERNANDO VALIN REHDER BONACCINI (OAB 138495/SP), FERNANDO KAZUO SUZUKI (OAB 158209/
SP), SILVIA FONTANA FRANCO (OAB 168970/SP), EUGENIO SCHWARZ (OAB 27540/SP), JOSE URACY FONTANA (OAB 
93735/SP)

Processo 0003840-83.2013.8.26.0415 (041.52.0130.003840) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Luzia Teodoro de Toledo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Especifiquem as partes, em 10 (dez) dias, as 
provas que pretendam produzir, justificando-as pormenorizadamente, sob pena de não o fazendo restar precluso o direito a 
produção de outras provas não trazidas com a inicial e com a impugnação. - ADV: JOSÉ AUGUSTO (OAB 190675/SP), VINICIUS 
ALEXANDRE COELHO (OAB 151960/SP), WALTER ERWIN CARLSON (OAB 149863/SP)

Processo 0003938-78.2007.8.26.0415 (415.01.2007.003938) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
José Carlos Pineda Coco - Amazonparquet Comércio de Parquet e Pisos Ltda - - Roque Padovini Filho - Vistos. Homologo dos 
laudos periciais encartados nas fls. 177/188 e 241/244. Vista às partes para apresentação de memoriais escritos pelo prazo 
sucessivo de 5 dias começando pelo autor/reconvinte. Após venham conclusos para sentença. Int. - ADV: OSMAR ADÃO VERZA 
(OAB 156462/SP), LEONARDO HENRIQUE VIECILI ALVES (OAB 193229/SP), ARIVALDO MOREIRA DA SILVA (OAB 61067/
SP)

Processo 0003950-53.2011.8.26.0415 (415.01.2011.003950) - Procedimento Ordinário - Revisão - W.A.V.S. - E.M.S.S. - 
Feitas as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Int. - ADV: VIVIANE FIGUEIREDO BUENO (OAB 180250/SP), PAULO 
CELSO GONÇALES GALHARDO (OAB 36707/SP), ELIANE SAMPAIO DOMICIANO (OAB 153089/SP)

Processo 0004035-68.2013.8.26.0415 (041.52.0130.004035) - Cautelar Inominada - Obrigações - Usina Renascença Ltda 
- Bs Factoring Fomento Mercantil Ltda - Distribuída a ação, em 31 de outubro de 2013, houve o indeferimento da gratuidade 
processual postulado com a inicial haja vista este juízo compartilhar do entendimento jurisprudencial que somente fazem jus 
ao referido benefício as pessoas naturais que possam ficar privadas do próprio sustento ou da sua familia, na hipótese de 
recolhimento das custas, não beneficiando as pessoas jurídicas, em especial aquelas que tem finalidade lucrativa, concedeu-se 
à parte promovente o prazo de 30 (trinta) dias para preparar o feito, com a comprovação do recolhimento das taxas judiciária e 
de mandato (fls. 28), sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 257, do Código de Processo Civil), vindo ela a interpor 
agravo de instrumento, que não foi conhecido por não corretamente instruído. Novamente intimada a preparar o feito (fls. 
102), a parte promovente veio a quedar-se inerte (certidão de fls. 104). Assim, não tendo o(a) autor(a) feito o preparo da ação, 
a extinção do processo, com o conseqüente cancelamento da distribuição é medida que se impõe. Acrescento que a Corte 
Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o cancelamento da distribuição por ausência de 
recolhimento das custas iniciais não depende de intimação pessoal da parte, pois o impulso da ação é de sua responsabilidade 
e o simples decurso do prazo acarreta a extinção do processo, ao que não se aplica o disposto no artigo 267, § 1º, do Código 
de Processo Civil (ERESP 264.895/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 15.04.02). Diante do exposto, julgo extinto este processo, 
o que faço com fundamento no artigo 257, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, remanescendo os dados 
relativos ao processo cadastrados no sistema informatizado, com observação relativa ao cancelamento, visto que se necessário 
reativá-la deverá ser mantida a distribuição originalmente levada a efeito (Provimento CG 26/2009), em cumprimento ao subitem 
12.1, do Capítulo VII, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, obedecendo ao procedimento constante 
do Comunicado SPI Nº 61/2010, referente ao Protocolo nº 2009/126574-SPI 2.3, publicado no DJE, de 29 de dezembro de 2010, 
encaminhem-se os autos à Seção de origem para cancelamento da distribuição, providenciando a serventia, depois, a intimação 
do advogado da parte interessada (no caso os embargantes), por meio de publicação no DJE, para retirada da petição inicial e 
dos documentos juntados aos autos, a quem (a parte ou o advogado) serão entregues os referidos documentos, colhendo-se 
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o respectivo recibo no livro de autos e papeis. Em caso de não comparecimento da parte ou de seu advogado, providencie a 
serventia a guarda da petição inicial e documentos em pasta própria, procedendo a destruição da autuação. Decorrido o prazo 
de 02 (dois) anos, previstos no subitem 42.1, Capítulo II, das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça, sem 
que os documentos sejam retirados, encaminhe-os à Subsecção local da Ordem dos Advogados do Brasil, mediante ofício, para 
as providencias cabíveis. - ADV: JOSE ALEXANDRE DE OLIVEIRA PIMENTEL (OAB 318656/SP), ROSELENE DE OLIVEIRA 
PIMENTEL (OAB 136351/SP), ALEXANDRE PIMENTEL (OAB 144999/SP)

Processo 0004315-73.2012.8.26.0415 (415.01.2012.004315) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 
- Luiz Carlos do Nascimento - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Em 10 (dez) dias, que ora lhe concedo, deverá o 
promovente informar o endereço das empresas e o local em que laborou a fim de viabilizar o prosseguimento do feito com a 
realização da prova pericial que protestou pela sua produção. - ADV: WALTER ERWIN CARLSON (OAB 149863/SP), VINICIUS 
ALEXANDRE COELHO (OAB 151960/SP), MARISA ORLANDI BUCHAIM (OAB 213012/SP)

Processo 0004348-39.2007.8.26.0415 (415.01.2007.004348) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título 
- Leandro Aguilera Bergonso - Banco Nossa Caixa Sa - Recebo em seu efeito devolutivo e suspensivo o recurso de apelação 
interposto pelo Embargado (fls. 215/224). Às contrarrazões, no prazo legal. Depois, com ou sem elas, subam os autos ao Órgão 
Superior, com as homenagens deste juízo. Intime-se. - ADV: JOSE ANTONIO MOREIRA (OAB 62724/SP), ARIVALDO MOREIRA 
DA SILVA (OAB 61067/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 
180737/SP)

Processo 0005211-19.2012.8.26.0415 (apensado ao processo 0004994-49.2007.8.26) (processo principal 0004994-
49.2007.8.26) (415.01.2007.004994/1) - Cumprimento de sentença - Auto Posto 2 Irmãos de Cândido Mota Ltda - Viviane 
Barbalho Viana - Sobresto o andamento do feito pelo prazo retro requerido (06 meses). Decorrido, dê-se nova vista dos autos ao 
credor. Int. - ADV: WALDEMAR ROBERTO CAVINA (OAB 53706/SP)

Processo 0005450-52.2014.8.26.0415 - Procedimento Sumário - Tempo de serviço - Maria Aparecida Clemente de Lima - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - De início, concedendo à autora a gratuidade processual que requereu com a inicial, 
ante a declaração de hipossuficiência que que acostara aos autos, não é por demais alertar às partes ao disposto no art. 238, 
parágrafo único, do Código de Processo Civil. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 07 de maio, 
p.f., às às 13:00 horas. Identifique-se o feito no que tange a gratuidade processual, colocando a respectiva tarja. Cite-se e 
intimem-se. - ADV: ROGER HENRY JABUR (OAB 126742/SP)

Processo 0005463-22.2012.8.26.0415 (apensado ao processo 0004764-36.2009.8.26) (processo principal 0004764-
36.2009.8.26) (415.01.2009.004764/1) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - Supermercado Palmital Ltda - Ana Cristina Lagos - Manifeste-se a empresa credora, em 10 dias, requerendo o que de 
direito em termos de prosseguimento. Int. - ADV: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA (OAB 61067/SP), JOSE ANTONIO MOREIRA 
(OAB 62724/SP), DAIANI APARECIDA ROSSINI VIDAL (OAB 263839/SP)

Processo 0005485-51.2010.8.26.0415 (415.01.2010.005485) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - José Vicente Taiatella - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Recebo em seu efeito devolutivo e 
suspensivo o recurso de apelação interposto pela autarquia ré (fls. 80/85). Às contrarrazões. Depois, com ou sem elas, subam 
os autos ao Órgão Superior, com as homenagens deste juízo. Intime-se. - ADV: MARCELO MARTINS DE SOUZA (OAB 35732/
PR), VINICIUS ALEXANDRE COELHO (OAB 151960/SP), WALTER ERWIN CARLSON (OAB 149863/SP)

Processo 0006405-59.2009.8.26.0415 (apensado ao processo 0003836-56.2007.8.26) (processo principal 0003836-
56.2007.8.26) (415.01.2007.003836/1) - Cumprimento de sentença - Gsp Urbanização e Engenharia Ltda - Silvana de Oliveira 
Rocha Diniz - Complemento o despacho de fls. 199 para ordenar a remessa dos autos à Contadoria para atualizar o valor do 
débito e calcular as custas e despesas processuais porventura existentes. - ADV: LUIZ CARLOS CAMBARA DE OLIVEIRA (OAB 
88797/SP), MÁRIO CÉSAR ROMAGNOLI PIRES (OAB 171736/SP), ESTHER COPPIETERS (OAB 214054/SP), TEODORO DE 
FILIPPO (OAB 96477/SP)

Processo 0006405-59.2009.8.26.0415 (apensado ao processo 0003836-56.2007.8.26) (processo principal 0003836-
56.2007.8.26) (415.01.2007.003836/1) - Cumprimento de sentença - Gsp Urbanização e Engenharia Ltda - Silvana de Oliveira 
Rocha Diniz - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico 
o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o(a) exequente intimado(a) para, no prazo de cinco (05) dias, manifestar-se nos 
autos sobre o Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores - Valor Bloqueado R$ 56,71. - ADV: MÁRIO CÉSAR 
ROMAGNOLI PIRES (OAB 171736/SP), LUIZ CARLOS CAMBARA DE OLIVEIRA (OAB 88797/SP), TEODORO DE FILIPPO 
(OAB 96477/SP), ESTHER COPPIETERS (OAB 214054/SP)

Processo 0007457-56.2010.8.26.0415 (apensado ao processo 0002101-66.1999.8.26) (processo principal 0002101-
66.1999.8.26) (415.01.1999.002101/1) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - Luzia Maria Correa - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Regularizada a representação processual da herdeira do 
autor falecido, conforme instrumento de mandato retro acostado, impõe-se o integral cumprimento do despacho proferido na 
folha 307. Aguarde-se, pois, por mais 10 (dez) dias. - ADV: JOAQUIM AMANCIO FERREIRA NETTO (OAB 90821/SP), JOSE 
RENATO DE LARA SILVA (OAB 76191/SP), VINICIUS ALEXANDRE COELHO (OAB 151960/SP), WALTER ERWIN CARLSON 
(OAB 149863/SP)

Processo 0007457-56.2010.8.26.0415 (apensado ao processo 0002101-66.1999.8.26) (processo principal 0002101-
66.1999.8.26) (415.01.1999.002101/1) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - Luzia Maria Correa - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Entendo ser aplicável ao caso o disposto no artigo 
112, da Lei 8.213/91, segundo o qual os valores não recebidos em vida pelos segurados serão pagos aos seus dependentes 
habilitados à pensão por morte ou, não os havendo,a os sucessores, na forma da Lei Civil, independentemente de inventário ou 
arrolamento. Assim, por expressa dicção legal, basta que o habilitando seja dependente do segurado para ser considerado parte 
legítima e admitido a propor ação ou dar-lhe prosseguimento, sem maiores formalidades. Se não há dependentes inscritos, há 
que se observar a ordem de vocação sucessória posta no Código Civil, com expressa dispensa de abertura de inventário ou 
arrolamento. Defiro, portanto, o pedido de habilitação formulado por Luzia Maria Correa, promovendo a serventia as anotações 
que se fizerem necessárias. Diante do cumprimento da obrigação, declaro extinta a execução de sentença processada nestes 
autos. Feitas as anotações e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. - ADV: VINICIUS ALEXANDRE COELHO (OAB 
151960/SP), JOAQUIM AMANCIO FERREIRA NETTO (OAB 90821/SP), WALTER ERWIN CARLSON (OAB 149863/SP)

Processo 0007457-56.2010.8.26.0415 (apensado ao processo 0002101-66.1999.8.26) (processo principal 0002101-
66.1999.8.26) (415.01.1999.002101/1) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - Luzia Maria Correa - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Cumprida a decisão retro proferida, expeça-se alvará 
que a credora habilitada levante o valor de seu crédito depositado nos autos. - ADV: WALTER ERWIN CARLSON (OAB 149863/
SP), JOAQUIM AMANCIO FERREIRA NETTO (OAB 90821/SP), JOSE RENATO DE LARA SILVA (OAB 76191/SP), VINICIUS 
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ALEXANDRE COELHO (OAB 151960/SP)
Processo 3000282-52.2013.8.26.0415 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - WILLIAM MOREIRA MAIA 

SOUTO - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Especifiquem as partes, em 10 (dez) dias, as provas que pretendam 
produzir, justificando-as pormenorizadamente, sob pena de não o fazendo restar precluso o direito a produção de outras provas 
não trazidas com a inicial e com a impugnação. - ADV: CHARLES BIONDI (OAB 201352/SP), VINICIUS ALEXANDRE COELHO 
(OAB 151960/SP), WALTER ERWIN CARLSON (OAB 149863/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO LUCIANO ANTONIO DE ANDRADE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADEMIR SIDNEI SALOMAO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0048/2015
Processo 0000383-24.2005.8.26.0415/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Eduardo 

Rigoto - Monsanto do Brasil Ltda (agroceres) - despacho de fls. 544 - VISTOS - Trata-se de embargos de declaração opostos 
pelo exequente em face da decisão de fls. 532/533, destes autos, apontando omissão posto que, ao deferir o processamento 
da execução do julgado, deixou de fixar verba honorária. Com razão o embargante, haja vista que não havendo cumprimento 
voluntário por parte do executado são cabíveis honorários no cumprimento de sentença. Diante disso, porquanto tempestivos, 
acolho os embargos ora opostos para, provendo-os, fixar verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. 
Persiste no mais referida decisão tal como lançada. - ADV: SERGIO ARTHUR DIAS FERNANDES (OAB 116570/SP), CARLOS 
LEDUAR DE MENDONCA LOPES (OAB 87788/SP)

Processo 0000483-71.2008.8.26.0415/01 (041.52.0080.000483/1) - Cumprimento de sentença - Americo Bergamaschi e 
outros - Banco do Brasil Sa - DESPACHO DE FLS. 444 - VISTOS Diante da concordância da Fazenda Estadual com os valores 
do imposto recolhido, autorizo a viúva meeira Roselis Barros Bergamaschi, as herdeiras Erika Barros Bergamaschi e Roberta 
Barros Bergamaschi, na qualidade de sucessoras do autor Benedicto Bergamaschi, falecido aos 18 de abril de 1995, assim como 
os herdeiros de Augusto Morante e Maria Angélica Berganaschi, falecidos aos 03 de setembro de 1993 e 04 de julho de 1997, 
respectivamente, Cezira Morante Scala, Cinira Morante Merenciano, Aparecido Morante, a promoverem o levantamento dos 
outros 2/5 do valor depositado em cumprimento da obrigação imposta ao réu em função do resultado final desta ação. Expeça-se 
mandado. Depois, encaminhem-se os autos à Contadoria do Juízo para calcular as custas e despesas processuais porventura 
existentes, intimando-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o devido recolhimento. Por fim, digam os credores 
se ainda persiste interesse no feito, presumindo o silencio o adimplemento da obrigação, tornando os autos Conclusos, depois, 
para extinção. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS 
TOLER (OAB 178060/SP), DIRCEU MOREIRA DA SILVA (OAB 169414/SP), LUIZ CARLOS MOREIRA DA SILVA (OAB 132091/
SP), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL (OAB 115462/SP)

Processo 0000483-71.2008.8.26.0415/01 (041.52.0080.000483/1) - Cumprimento de sentença - Americo Bergamaschi e 
outros - Banco do Brasil Sa - DESPACHO DE FLS. 462 - VISTOS - Em face do depósito realizado pela instituição devedora, digam 
os credores, em 10 (dez) dias, ficando desde já consignado que eventual pedido de levantamento, que desde já fica autorizado, 
deverá vir acompanhado do recolhimento do respectivo imposto de transmissão “causa mortis” (ITCMD). Depois, encaminhem-
se os autos à Contadoria para apurar o valor das custas e despesas processuais a serem recolhidas pela devedora. Elaborados 
os respectivos cálculos, intime-se a devedora para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o devido, sob as penas da Lei. (NOTA 
DE CARTÓRIA - fica intimada a Instituição Financeira requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das 
CUSTAS FINAIS AO ESTADO, apuradas através do cálculo elaborado às fls. 472, no valor de R$8.002,05 (oito mil e dois reais, 
e cinco centavos), nos termos do r. despacho acima mencionado. - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 
178060/SP), DIRCEU MOREIRA DA SILVA (OAB 169414/SP), LUIZ CARLOS MOREIRA DA SILVA (OAB 132091/SP), PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA MACIEL (OAB 115462/SP)

Processo 0001661-70.1999.8.26.0415 (415.01.1999.001661) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.F.B.F. - 
J.L.F. - Atualizado o valor do débito alimentar e tendo em vista em vista a obtenção do atual endereço do executado, expeça-se 
novo mandado de prisão com prazo de validade de 03 (três) anos. Depois, aguarde-se a captura do executado ou o decurso do 
prazo prescrional do mandado de prisão que se expedir. - ADV: ROGÉRIO BERGONSO MOREIRA DA SILVA (OAB 182961/SP)

Processo 0002369-71.2009.8.26.0415 (415.01.2009.002369) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Banco Nossa Caixa Sa, Incorporado Ao Banco do Brasil Sa - Industria e Comercio de Aguardente São José Ltda e outros - Banco 
Bradesco Sa e outro - Fls.321: Defiro. Proceda a serventia ao desentranhamento da Guia juntada às fls. 313, entregando-a ao 
advogado do credor para as providências necessárias. Int. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/
SP), RENATA RODRIGUES SALVATO (OAB 226248/SP), BRUNO LOPES MADDARENA (OAB 240566/SP), FLAVIO OLIMPIO 
DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RAFAEL OLIMPIO SILVA DE AZEVEDO (OAB 221447/SP), NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 
165231/SP)

Processo 0002369-71.2009.8.26.0415 (415.01.2009.002369) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Banco Nossa Caixa Sa, Incorporado Ao Banco do Brasil Sa - Industria e Comercio de Aguardente São José Ltda e outros - 
Banco Bradesco Sa e outro - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei 
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Fica o advogado do credor intimado para, em 
cinco dias, retirar em cartório guia de recolhimento desentranhada dos autos, para as providencias necessárias. - ADV: RENATA 
RODRIGUES SALVATO (OAB 226248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), NEIDE SALVATO 
GIRALDI (OAB 165231/SP), BRUNO LOPES MADDARENA (OAB 240566/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/
SP), RAFAEL OLIMPIO SILVA DE AZEVEDO (OAB 221447/SP)

Processo 0002760-50.2014.8.26.0415 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 05261750620088260127 - SAF - Serviço de 
Anexo Fiscal (o)) - Prefeitura do Município de Carapicuíba - Manoel Bernardino de Sena Filho - Fica o(a) exequente intimado(a) 
para, no prazo de cinco (05) dias, apresentar(em) as 03 vias da guia de recolhimento de diligência do oficial de justiça, já 
recolhida, nos termos do Provimento CG nº 8/85, no valor de R$ 40,77, fls. 32, com a devida numeração, podendo ser encontrada 
site do Banco do Brasil (Guia branca do Banco do Brasil, constando que é a 1ª via é destinada ao processo e a 2ª e 3ª vias 
destinadas ao Escrivão. Esta guia, deverá conter código de barras e numeração correspondente ao comprovante (autenticação 
mecânica)), bem como, fica ainda, intimado(a) para comprovar, nos autos, a complementação do recolhimento da diligência 
do oficial de justiça, no valor de R$ 35,38 (Ibirarema) promovendo a juntada das 03 vias da GRD, com a devida numeração, 
nos termos do Provimento CG nº 28/14 - Disponibilizado no DJE 30/10/2014, Pag. 20/28, a fim de realizar a penhora. - ADV: 
DONATO DE SOUZA MARTINS (OAB 103727/SP)
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Processo 0003442-39.2013.8.26.0415 (041.52.0130.003442) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Helio Manfio e outro - 
Ficam os requerentes intimados para, no prazo de 10(dez) dias, manifestarem sobre o parecer do Oficial de Registro de Imóveis 
de fls.48/49. - ADV: NELSON GONÇALVES (OAB 292060/SP)

Processo 0003539-05.2014.8.26.0415 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Conceição Aparecida Pires e 
outros - Sul América Companhia Nacional de Seguros Gerais SA - DESPACHO DE FLS. 188 - VISTOS - Diante das declarações 
de fls. 53/57, concedo aos autores a gratuidade processual que requereram com a inicial, não sendo por demais advertí-los 
de que no caso de acolhimento de eventual impugnação à concessão de tal benesse exercitada pela parte contrária poderão 
ser penalizados com o pagamento de até o décuplo das custas judiciais, a teor do disposto no artigo 4º, § 4º, da Lei 1.060/50. 
Tarje-se o feito. Em prosseguimento ao feito, cite-se a parte acionada, com as advertências de praxe, expedindo-se para tanto 
o necessário. - ADV: MARCIA PIKEL GOMES (OAB 123177/SP), MARIO MARCONDES NASCIMENTO (OAB 220443/SP), ILZA 
REGINA DEFILIPPI (OAB 27215/SP), NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP)

Processo 0003539-05.2014.8.26.0415 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Conceição Aparecida Pires e 
outros - Sul América Companhia Nacional de Seguros Gerais SA - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos 
termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): 
Ficam intimados os requerentes a manifestarem-se, no prazo 10 dias, sobre a juntada da contestação, fls. 192/326. - ADV: 
MARCIA PIKEL GOMES (OAB 123177/SP), MARIO MARCONDES NASCIMENTO (OAB 220443/SP), ILZA REGINA DEFILIPPI 
(OAB 27215/SP), NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP)

Processo 0003540-87.2014.8.26.0415 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Aparecida Pereira dos Santos 
Ferreira e outros - Sul América Companhia Nacional de Seguros Gerais SA - DESPACHO DE FLS. 158 - VISTOS - Diante das 
declarações fls. 53/57, concedo aos autores a gratuidade processual que requereram com a inicial, não sendo por demais 
advertí-los de que no caso de acolhimento de eventual impugnação à concessão de tal benesse exercitada pela parte contrária 
poderão ser penalizados com o pagamento de até o décuplo das custas judiciais, a teor do disposto no artigo 4º, § 4º, da Lei 
1.060/50. Tarje-se o feito. Em prosseguimento ao feito, cite-se a parte acionada, com as advertências de praxe, expedindo-se 
para tanto o necessário. - ADV: MARCIA PIKEL GOMES (OAB 123177/SP), MARIO MARCONDES NASCIMENTO (OAB 220443/
SP), ILZA REGINA DEFILIPPI (OAB 27215/SP), NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP)

Processo 0003540-87.2014.8.26.0415 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Aparecida Pereira dos Santos 
Ferreira e outros - Sul América Companhia Nacional de Seguros Gerais SA - CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou 
fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) 
ordinatório(s): Fica intimado(a) o(a) requerente a manifestar-se, no prazo 10 dias, sobre a juntada da contestação. - ADV: ILZA 
REGINA DEFILIPPI (OAB 27215/SP), NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP), MARIO MARCONDES NASCIMENTO 
(OAB 220443/SP), MARCIA PIKEL GOMES (OAB 123177/SP)

Processo 0003558-60.2004.8.26.0415/01 (041.52.0040.003558/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Jose Biazon - Prefeitura Municipal de Palmital - Defiro a retificação retro requerida e recebo também o pedido ali 
formulado como desistência do prazo para oposição de embargos, que homologo para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 
Cumpra-se integralmente o despacho proferido a fls.239/240. - ADV: CHARLES BIONDI (OAB 201352/SP), BRUNO GARCIA 
MARTINS (OAB 206898/SP), ROSVALDIR CACHOLE (OAB 240675/SP), PAULO CELSO GONÇALES GALHARDO (OAB 36707/
SP)

Processo 0004051-90.2011.8.26.0415 (415.01.2011.004051) - Execução de Alimentos - Alimentos - L.B.O. - Vistos. Citado 
para efetuar o pagamento do valor do débito posto em execução, mais as parcelas vincendas (fls.34/35), foi realizada audiência 
de conciliação, a qual resultou infrutífera (fls. 57/58). A exequente requereu a prisão civil do executado (fls. 64), o que foi 
corroborado pelo Promotor de Justiça que funciona no feito como curador de incapaz (fls. 66). Decido. Citado, o executado não 
comprovou até o momento o pagamento do débito. Diante da desídia com que o executado procede em relação a(o) filho(a), 
a decretação de sua prisão pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal, e 
19, da Lei 5.478, de 25 de julho de 1.968 é de rigor. Ante o exposto, DECRETO a prisão civil do executado, CELSO CAMPOS 
DE OLIVEIRA, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fulcro nos dispositivos acima citados. Ao contador para cálculo do 
débito alimentar que correspondente as três parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação e aquelas que venceram no curso 
do processo até o cálculo (Súmula 309 do STJ). Após, expeça-se mandado de prisão, consignando-se prazo de validade de dois 
anos, por analogia ao artigo 109 do Código Penal (prazo mínimo), a observação de que o preso devera permanecer separado 
dos detentos da área penal, assim como de que deverá ser posto em liberdade imediatamente ao cumprimento da prisão ora 
imposta, isto se não estiver ele preso por outro processo, independentemente de alvará de soltura. Consigne-se ainda no 
sobredito mandado de que a autoridade policial deverá comunicar o juízo acerca do cumprimento da ordem de prisão e a de 
soltura, quando forem efetivamente cumpridas. Havendo depósito do valor da pensão ora executada, desde já fica autorizado o 
seu levantamento, cabendo a serventia zelar pela correta expedição do mandado. Não é por demais lembrar ao executado que 
o cumprimento integral da pena que ora lhe é imposta não o eximirá do pagamento das prestações vincendas ou vencidas e não 
pagas (artigo 19, § 1º da lei supracitada). Int. - ADV: CLAYTON BIONDI (OAB 226519/SP)

Processo 0005982-26.2014.8.26.0415 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.L.S.V. - W.A.V. - Defiro a(os) 
requerente(s) os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se e observe-se. Arbitro os alimentos provisórios em 1/2 
salário mínimo, conforme proposto pelo DD. Promotor de Justiça (fls. 11), a partir da citação. No mais, expeça-se carta precatória 
para CITAÇÃO do requerido WESLEY ADRIANO VICENTE, no endereço de fls. 02, da ação contra si proposta, conforme cópia 
da inicial que segue em anexo, INTIMANDO-O, ainda, bem como o autor, acima qualificado, para audiência de tentativa de 
solução amigável do litígio, a ser levada a efeito junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 
situado no Edifício do Fórum, na Avenida Reginalda Leão, nº. 1500, pelo que determino o encaminhamento dos autos, desde já 
designando audiência para esse fim e efeito, para o dia 23 de fevereiro de 2015, às 10:40 horas. Fica o(a) requerido(a) acima 
mencionada, INTIMADO(A) de que a contestação deverá ser apresentada, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a 
partir da data da audiência supra designada, se infrutífera a conciliação, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados pela parte promovente. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da 
Lei. Intime-se. - ADV: LUCIANA MARTINS MARQUES (OAB 214564/SP)

Processo 0005982-26.2014.8.26.0415 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.L.S.V. - Cobre-se independentemente 
de cumprimento a carta precatória copiada a fls. 15. - ADV: LUCIANA MARTINS MARQUES (OAB 214564/SP)

Processo 0006840-67.2008.8.26.0415 (apensado ao processo 0002842-28.2007.8.26) (processo principal 0002842-
28.2007.8.26) (415.01.2007.002842/1) - Cumprimento de sentença - Supermercado Zanetti Ltda - Fica o exequente intimado 
para, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 87, cujo teor é o seguinte: CERTIDÃO 
- MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 415.2014/004432-
9l, diligenciei diversas vezes nesta comarca, sendo que o bem a ser penhorado não esta em boas condições e as partes 
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entraram em conversações para acordo. Certifico mais que, tendo em vista informação do procurador do autor, de que concedeu 
prazo para o devedor pagar a dívida em dezembro, com porcos a serem entregues diretamente ao autor, devolvo o mandado 
aguardando a manifestação do autor quanto ao cumprimento do acordo, ou novo prazo. O referido é verdade e dou fé. Palmital, 
25 de novembro de 2014. - ADV: LEONARDO HENRIQUE VIECILI ALVES (OAB 193229/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PALMITAL EM 09/02/2015

PROCESSO :0001525-48.2014.8.26.0415
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 16/2014 - Palmital
AUTOR : J.P.
INDICIADO : E.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000367-21.2015.8.26.0415
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
IP : 21/2015 - Palmital
AUTOR : J.P.
RÉU : J.N.S.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000376-80.2015.8.26.0415
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 83/2015 - Palmital
AUTOR : J.P.
INFRATOR : H.H.V.S.
VARA :2ª VARA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DIOGO PÔRTO VIEIRA BERTOLUCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE CARLOS ROMUALDO JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0018/2015
Processo 0000830-94.2014.8.26.0415 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido 

de Drogas - Márcio Roberto Rigoleto - - Lazaro de Almeida - Ficam os Drs Defensores intimada a apresentarem seus memoriais 
finais no prazo de 05 dias - ADV: MARCOS ANTONIO RODRIGUES ANTUNES SANTAELLA (OAB 287164/SP), JOSE CARLOS 
GASPARINI JUNIOR (OAB 330130/SP)

Processo 0004035-34.2014.8.26.0415 - Carta Precatória Criminal - Interrogatório (nº 00183214320118260408 - 2ª Vara 
Criminal) - Homero Marques Filho - Ante a certidão de fl. 34, redesigno a presente audiência para o próximo dia 26 de março 
de 2015, às 16:00 horas. Intime-se. Comunique-se o Juízo Deprecante. Saem os presentes devidamente intimados . - ADV: 
MATHEUS VALERIO DE MELO DIAS (OAB 266809/SP)

Processo 3000530-18.2013.8.26.0415 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Edgar Fabio Gomes - - Diego Jose 
da Silva - - Valber Andre Lino - A fim de retificar o despacho de fl. 401, faço constar que a audiência do dia 12 de fevereiro de 
2015 será realizada às 16:00 horas e não como ficou constando. - ADV: JOAO BATISTA DE MELO JABUR (OAB 19666/SP), 
ROLDAO VALVERDE (OAB 41338/SP), ANDREIA APARECIDA DE JESUS (OAB 258639/SP), LUIZ HENRIQUE BARATELLI 
FRANCISCATTE (OAB 263108/SP)

EXECUÇÃO DE SENTENÇA CRIMINAL Nº 807.139  JUSTIÇA PÚBLICA X VIVIANE LIBÓRIO DE MORAES  Fls. 140. 
Arbitro os honorários advocatícios do DD. Defensor dativo da sentenciada em R$313,55 (Cód. 310). Expeça-se certidão. Após, 
cumpra-se integralmente a decisão de fls. 204, arquivando-se o feito. Intimem-se. - Advogado: RODOLFO BRANCO MONTORO 
MARTINS - OAB/SP nº.: 150.266;

EXECUÇÃO DE SENTENÇA CRIMINAL Nº 906523  JUSTIÇA PÚBLICA X KELSIANE CRISTINA CORREA  Em que pese 
as alegações do Ministério Público (fls. 108/111), mantenho a decisão de fls. 97, por seus próprios fundamentos. Recebo o 
agravo de fls. 108/111, em seus regulares efeitos. Forme-se o traslado com as cópias das peças requeridas pelo Ministério 
Público, alvará de soltura devidamente cumprido e desta decisão. Proceda-se as anotações de praxe. Dê-se vistas à defesa 
para apresentação da contraminuta de agravo, no prazo de 05 dias. Após, subam ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, com nossas homenagens de praxe. Aguarde-se a decisão do agravo para posterior arquivamento da execução (Fica 
o Dr. Defensor intimado a manifestar-se nos autos no prazo de 05 dias). - Advogado: LUIZ RONALDO DA SILVA (OAB 196062/
SP)
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EXECUÇÃO DE SENTENÇA CRIMINAL Nº 807.139  JUSTIÇA PÚBLICA X VIVIANE LIBÓRIO DE MORAES  Fls. 140. 
Arbitro os honorários advocatícios do DD. Defensor dativo da sentenciada em R$313,55 (Cód. 310). Expeça-se certidão. Após, 
cumpra-se integralmente a decisão de fls. 204, arquivando-se o feito. Intimem-se. - Advogado: RODOLFO BRANCO MONTORO 
MARTINS - OAB/SP nº.: 150.266;

EXECUÇÃO DE SENTENÇA CRIMINAL Nº 1047975  JUSTIÇA PÚBLICA X TIAGO FREITAS ANTONIO  JULGO EXTINTAS 
as penas de multa e prestação pecuniária impostas ao sentenciado TIAGO FREITAS ANTONIO, qualificado nos autos, pelo 
cumprimento. fls. 21/23. manifeste-se o M.P.P.R.I.C.. Fica o Defensor intimado a manifestar-se sobre o cálculo de fl. 55. - 
Advogado: LUIZ RONALDO DA SILVA (OAB 196062/SP)

EXECUÇÃO DE SENTENÇA CRIMINAL Nº 962.666  JUSTIÇA PÚBLICA X JARBAS FRANCISCO DA SILVA  Acolho a 
manifestação do Ministério Público de fls. 129 e para retificação do termo de audiência admonitória, designo o dia 22 de janeiro 
de 2015, às 16:30 horas. Intimem-se o sentenciado e seu defensor. Ciência ao M.P.. - Advogado: OSMAR ADÃO VERZA OAB/
SP 156.462

EXECUÇÃO DE SENTENÇA CRIMINAL Nº 950.416  JUSTIÇA PÚBLICA X JOSÉ ROBERTO GONÇALVES  Intimem-se o 
sentenciado, com o prazo de 10 dias, nos termos requeridos pelo Ministério Público Comprovado o pagamento ou decorrido o 
prazo, certifique-se e manifeste-se o M.P. e a defesa, no prazo de 05 dias, sucessivos. Intimem-se. - Advogado: PAULO CELSO 
GONÇALES GALHARDO (OAB 36707/SP)

PANORAMA
Cível

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CEZAR AUGUSTO TOSTES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0013/2015
Processo 0000277-10.2015.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 

PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0000460-78.2015.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Pagamento em Consignação - Neusa Barbosa dos Santos 
- Vistos. Trata-se de ação de consignação em pagamento com pedido liminar de manutenção de posse, proposta por NEUSA 
BARBOSA DOS SANTOS em face de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO - CDHU. Defiro o depósito judicial do valor apontado pela autora, a ser efetivado no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar da publicação deste despacho, na forma do art. 893, I, do CPC. Diante dos documentos juntados aos autos, em especial 
a notificação extrajudicial enviada no endereço do imóvel objeto do termo de ocupação precária e recebida pela autora, o 
pedido liminar deve ser deferido. Pelo exposto, defiro liminarmente a manutenção de posse, todavia fica esta condicionada ao 
depósito judicial. Cite-se o réu para, na forma do art. 893, II, do CPC, levantar o depósito ou oferecer resposta. Caso não haja o 
levantamento, defiro o depósito das prestações vincendas, a serem efetuadas até 05 (cinco) dias contados da data do vencimento 
da obrigação, nos moldes do art. 892 do CPC. Por fim, concedo à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-
se. Intime-se. - ADV: RODRIGO DOMINGOS DELLA LIBERA (OAB 202669/SP), JACQUELYNE GARCIA VIDOTTO DA CUNHA 
(OAB 184709/SP)

Processo 0000877-31.2015.8.26.0416 (apensado ao processo 0002864-39.2014.8.26) (processo principal 0002864-
39.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Liminar - Espólio de Divino Aparecido Gomes - Espólio de Elias Simões 
de Souza e Belarmina Faria de Moraes - Vistos. Recebo a presente impugnação para discussão. Intimem-se os autores, 
ora impugnados, na pessoa do procurador jurídico, para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos para 
decisão. Int. - ADV: MARIANA DE SOUZA FREITAS (OAB 273867/SP), MARIA BELINHA DE SOUZA FREITAS (OAB 245227/
SP), EDUARDO MEIRELLES SIQUEIRA (OAB 238037/SP)

Processo 0001897-91.2014.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Maria Santos de Carvalho 
- Vistos. Fls. 66: oficie-se conforme requerido pela autarquia ré. No mais, indefiro o requerimento de intimação da autora para 
juntada de cópia da CTPS, porquanto os dados de registros trabalhistas devem estar registrados na CNIS, sendo ônus da autora 
quaisquer outras provas. Intime-se. - ADV: CASSIA REGINA APARECIDA VILLA LIMA (OAB 179387/SP)

Processo 0002598-52.2014.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Jose Fialho Rodrigues - 
Vistos. As partes são legítimas e estão bem representadas. Não há qualquer irregularidade a sanar ou nulidade a suprir. Não 
há questão processual pendente. As questões controvertidas exigem a produção de prova pericial e documental nova. Dou 
o processo por saneado. Faculto aos interessados a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 05 dias. Após, oficie-se 
ao NÚCLEO DE GESTÃO ASSISTENCIAL 34 DE PRESIDENTE PRUDENTE SP, requisitando a realização da perícia no(a) 
autor(a). O Juízo apresenta, desde já os seguintes quesitos ao Sr(a). médico Perito(a): a) o(a) autor(a) sofre de alguma moléstia 
? Em caso positivo, qual ?; b) Esta moléstia impede o(a) autor(a) de trabalhar total ou parcialmente ? Por qual razão ?; c) O(a) 
autor(a) apresenta condições de restabelecimento e retorno ao trabalho ?; d) O(a) autor(a) pode desempenhar outras atividades 
?; e) Existe necessidade de avaliações periódicas para aferir a continuidade da moléstia ?; f) É possível indicar desde que 
época o(a) autor(a) apresenta eventual moléstia ? e g) outras informações que o(a) Sr(a). Perito(a) julgar oportunas. Intime-se. - 
ADV: CÁSSIA DE OLIVEIRA GUERRA (OAB 175263/SP), LUIS EUGENIO VIEGAS MEIRELLES VILLELA (OAB 163138/SP)
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Processo 0002608-96.2014.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 
269, I, do Código de Processo Civil, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e consolidar a posse e 
a propriedade do bem em favor de Banco Pecúnia S/A, tornando definitiva a medida liminar concedida. Condeno o réu ao 
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, com fulcro no artigo 20, parágrafo 4º, 
do Código de Processo Civil, em R$700,00 (setecentos reais). Oficie-se ao Detran, comunicando estar o autor autorizado a 
proceder a transferência a terceiros que indicar, devendo permanecer nos autos os títulos a eles trazidos. P.R.I.C. - ADV: LUIS 
GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)

Processo 0003160-61.2014.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Jaime Joaquim da Silva 
- Vistos. As partes são legítimas e estão bem representadas. Não há qualquer irregularidade a sanar ou nulidade a suprir. Não 
há questão processual pendente. As questões controvertidas exigem a produção de prova pericial e documental nova. Dou o 
processo por saneado. Faculto aos interessados a indicação de assistentes técnicos e oferecimento de quesitos, no prazo de 05 
dias. Após, oficie-se ao NÚCLEO DE GESTÃO ASSISTENCIAL DE PRESIDENTE PRUDENTE SP, requisitando a realização da 
perícia no autor. O Juízo apresenta, desde já os seguintes quesitos ao Sr(a). médico Perito(a): a) o(a) autor(a) sofre de alguma 
moléstia ? Em caso positivo, qual ?; b) Esta moléstia impede o(a) autor(a) de trabalhar total ou parcialmente ? Por qual razão 
?; c) O(a) autor(a) apresenta condições de restabelecimento e retorno ao trabalho ?; d) O(a) autor(a) pode desempenhar outras 
atividades ?; e) Existe necessidade de avaliações periódicas para aferir a continuidade da moléstia ?; f) É possível indicar desde 
que época o(a) autor(a) apresenta eventual moléstia ? e g) outras informações que o(a) Sr(a). Perito(a) julgar oportunas. Laudo 
em 30 dias. Intime-se. - ADV: CASSIA REGINA APARECIDA VILLA LIMA (OAB 179387/SP)

Processo 0003280-07.2014.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
SA Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 39: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de vinte dias. Decorrido 
aludido prazo, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, indicando, inclusive, novo endereço para tentativa de 
cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação. Caso não haja manifestação no prazo supra deferido, intime-se o 
autor para dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/
SP)

Processo 0003361-53.2014.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
SA Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 41: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de vinte dias. Decorrido 
aludido prazo, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, indicando, inclusive, novo endereço para tentativa de 
cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação. Caso não haja manifestação no prazo supra deferido, intime-se o 
autor para dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/
SP)

Processo 0003417-86.2014.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Meio Ambiente - Ministério Público do Estado de São 
Paulo - Ceramica Rabeschini e Pecuaria Ltda - Vistos. Mantenho a decisão agravada (fls. 52/55), por seus próprios e jurídicos 
fundamentos. Fls. 66/81: dê-se ciência. Anote-se. Aguarde-se decisão no agravo interposto. Sem prejuízo, à réplica no prazo 
legal. Int. - ADV: ADRIANO DE OLIVEIRA (OAB 264376/SP), ANTONIO JOSE RISSETE JUNIOR (OAB 253564/SP)

Processo 0003440-32.2014.8.26.0416 - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Kleber Narciso de Oliveira & Cia Ltda - Vistos. 
Mantenho a decisão agravada (fls. 54/57), por seus próprios e jurídicos fundamentos. Fls. 68/83: dê-se ciência. Anote-se. 
Aguarde-se decisão no agravo interposto. Sem prejuízo, à réplica no prazo legal. Int. - ADV: ANTONIO JOSE RISSETE JUNIOR 
(OAB 253564/SP), ADRIANO DE OLIVEIRA (OAB 264376/SP)

Processo 0003444-69.2014.8.26.0416 - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Alves e Silva Cerâmica Ltda - Vistos. Mantenho 
a decisão agravada (fls. 57/60), por seus próprios e jurídicos fundamentos. Fls. 75/90: dê-se ciência. Anote-se. Aguarde-se 
decisão no agravo interposto. Sem prejuízo, à réplica no prazo legal. Int. - ADV: KARINI FERNANDES SILVA (OAB 223447/SP), 
CARLOS EDUARDO PEREIRA CLAUDIO (OAB 279514/SP)

Processo 0003454-16.2014.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Meio Ambiente - Ceramica Corte Industria e Comercio 
Ltda Me - Vistos. Mantenho a decisão agravada (fls. 54/57), por seus próprios e jurídicos fundamentos. Fls. 68/83: dê-se 
ciência. Anote-se. Aguarde-se decisão no agravo interposto. Sem prejuízo, à réplica no prazo legal. Int. - ADV: ANTONIO JOSE 
RISSETE JUNIOR (OAB 253564/SP), ADRIANO DE OLIVEIRA (OAB 264376/SP)

Processo 0003457-68.2014.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Meio Ambiente - Ceramica Santa Marta Panorama Ltda - 
Vistos. Mantenho a decisão agravada (fls. 56/59), por seus próprios e jurídicos fundamentos. Fls. 75/90: dê-se ciência. Anote-se. 
Aguarde-se decisão no agravo interposto. Sem prejuízo, à réplica no prazo legal. Int. - ADV: ANTONIO JOSE RISSETE JUNIOR 
(OAB 253564/SP), ADRIANO DE OLIVEIRA (OAB 264376/SP)

Processo 0003615-26.2014.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
SA Crédito, Financiamento e Investimento - Nos termos dos Provimentos CSM nº 1826/10 e 1864/11 e comunicado nº 170/2011 
SCM, providencie a exequente o recolhimento da taxa do serviço das informações visadas (RENAJUD), a ser recolhida na Guia 
do Fundo Especial de Despesas do TJSP - FEDTJ- código 434-1, no valor de R$ 12,20, no prazo de 10 dias, observando-se que 
a taxa é devida por cada consulta. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0003760-82.2014.8.26.0416 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Josefa da Silva - Vistos. 
Consoante se verifica da certidão de fls. 51, foram apresentadas duas contestações pela ré (fls. 35/40 e fls. 45/50). Ocorre 
que, apresentada a primeira contestação, operou-se a preclusão consumativa. Assim sendo, desentranhe-se a contestação de 
fls. 45/50, entregando-a a seu subscritor. No mais, aguarde-se eventual apresentação de réplica. Intime-se. - ADV: ANTONIO 
APARECIDO DE MATOS (OAB 160362/SP)

Processo 0003775-51.2014.8.26.0416 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - Mariano Pedro da Silva - 
Vistos. Consoante se verifica da certidão de fls. 71, foram apresentadas duas contestações pela ré (fls. 52/57 e fls. 66/70). Ocorre 
que, apresentada a primeira contestação, operou-se a preclusão consumativa. Assim sendo, desentranhe-se a contestação 
de fls. 66/70, entregando-a a seu subscritor. No mais, as partes são legítimas e estão bem representadas. Não há qualquer 
irregularidade a sanar ou nulidade a suprir. Não há questão processual pendente. As questões controvertidas exigem a produção 
de prova pericial e documental nova. Dou o processo por saneado. Faculto aos interessados a indicação de assistentes técnicos 
e oferecimento de quesitos, no prazo de 05 dias. Após, oficie-se ao NÚCLEO DE GESTÃO ASSISTENCIAL DE PRESIDENTE 
PRUDENTE SP, requisitando a realização da perícia no autor. O Juízo apresenta, desde já os seguintes quesitos ao Sr(a). 
médico Perito(a): a) o(a) autor(a) sofre de alguma moléstia ? Em caso positivo, qual ?; b) Esta moléstia impede o(a) autor(a) 
de trabalhar total ou parcialmente ? Por qual razão ?; c) O(a) autor(a) apresenta condições de restabelecimento e retorno ao 
trabalho ?; d) O(a) autor(a) pode desempenhar outras atividades ?; e) Existe necessidade de avaliações periódicas para aferir 
a continuidade da moléstia ?; f) É possível indicar desde que época o(a) autor(a) apresenta eventual moléstia ? e g) outras 
informações que o(a) Sr(a). Perito(a) julgar oportunas. Laudo em 30 dias. Intime-se. - ADV: CASSIA REGINA APARECIDA VILLA 
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LIMA (OAB 179387/SP)
Processo 0003812-78.2014.8.26.0416 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 

SA Crédito, Financiamento e Investimento - Nos termos dos Provimentos CSM nº 1826/10 e 1864/11 e comunicado nº 170/2011 
SCM, providencie a exequente o recolhimento da taxa do serviço das informações visadas (RENAJUD), a ser recolhida na Guia 
do Fundo Especial de Despesas do TJSP - FEDTJ- código 434-1, no valor de R$ 12,20, no prazo de 10 dias, observando-se que 
a taxa é devida por cada consulta. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0004003-26.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004004-11.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004005-93.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004006-78.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004007-63.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004010-18.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004012-85.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004015-40.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004016-25.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004017-10.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004018-92.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004021-47.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004026-69.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004093-34.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
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Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004145-30.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Taxas - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004146-15.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Taxas - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004148-82.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Taxas - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004151-37.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Taxas - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004152-22.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Taxas - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004155-74.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Taxas - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004159-14.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Taxas - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004166-06.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004168-73.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004170-43.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004172-13.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004174-80.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004175-65.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004176-50.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004177-35.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
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da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004180-87.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004183-42.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004186-94.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004187-79.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004189-49.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004190-34.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004191-19.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004192-04.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004193-86.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004195-56.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004198-11.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004199-93.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004202-48.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004203-33.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004204-18.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
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PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004206-85.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004207-70.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004208-55.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004211-10.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004212-92.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004216-32.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004217-17.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004218-02.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004219-84.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004220-69.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004223-24.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004224-09.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004225-91.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004226-76.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)
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Processo 0004228-46.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004230-16.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004231-98.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004232-83.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004233-68.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004234-53.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004236-23.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004237-08.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004238-90.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004241-45.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004242-30.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004243-15.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004244-97.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004245-82.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004246-67.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
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Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)
Processo 0004247-52.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 

Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004249-22.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004250-07.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004251-89.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004252-74.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004253-59.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004254-44.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004256-14.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004257-96.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004259-66.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004260-51.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004262-21.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004263-06.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004264-88.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004265-73.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
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da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004266-58.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004270-95.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004272-65.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004323-76.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004324-61.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004325-46.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - MUNICIPIO DE PANORAMA - 
Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, 
para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento 
da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004334-08.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004342-82.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004393-93.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Taxas - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004394-78.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Taxas - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004398-18.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Taxas - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004399-03.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Taxas - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. Providencie o 
exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para tanto, excluir 
o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da diligência do 
Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004402-55.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004407-77.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004409-47.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
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tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004410-32.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004412-02.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004417-24.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004418-09.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004419-91.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004422-46.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004423-31.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004424-16.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004425-98.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004473-57.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004474-42.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004475-27.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004476-12.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004477-94.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004478-79.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
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Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004479-64.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004481-34.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004485-71.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004486-56.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004521-16.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004528-08.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004551-51.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004575-79.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004578-34.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004584-41.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004589-63.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004590-48.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004594-85.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004596-55.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)
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Processo 0004597-40.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004598-25.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004599-10.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004600-92.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004617-31.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004619-98.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004622-53.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004623-38.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004624-23.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004628-60.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004629-45.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004630-30.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004632-97.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004633-82.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004634-67.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
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inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)
Processo 0004635-52.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 

Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004636-37.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004639-89.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004640-74.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004641-59.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004642-44.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004644-14.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004645-96.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004646-81.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004649-36.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004650-21.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004759-35.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - MUNICIPIO DE 
PANORAMA - Vistos. Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor 
da dívida, devendo, para tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie 
ainda, o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004767-12.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004773-19.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004786-18.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
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diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004789-70.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004790-55.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004791-40.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004793-10.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004794-92.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004795-77.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004796-62.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

Processo 0004798-32.2014.8.26.0416 - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - MUNICIPIO DE PANORAMA - Vistos. 
Providencie o exequente a emenda à inicial, no prazo de 5 dias, adequando o valor da causa ao valor da dívida, devendo, para 
tanto, excluir o valor dos honorários advocatícios/diligências, sob pena de indeferimento. Providencie ainda, o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça ou despesas postais, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA FERNANDES BARBOSA (OAB 152492/SP)

PARAGUAÇÚ PAULISTA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO GUSTAVO FERRARI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CÉLIA APARECIDA MIRANDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0038/2015
Processo 0001119-55.2013.8.26.0417 (041.72.0130.001119) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 

Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito, Financiamento e Investimento - Clarice Maria de Oliveira - Vistos. Diante da concordância 
da requerida (cf. fls. 112), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, homologo para fins do artigo 158, § único do 
Código de Processo Civil, a desistência apresentada a fls. 27 destes autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por 
BV FINANCIERA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de CLARICE MARIA DE OLIVEIRA. Julgo, em 
consequência, EXTINTO o presente processo, sem julgamento de mérito, na forma do artigo 267, inciso VIII do Código de 
Processo Civil. Deixo de determinar a expedição de ofício ao Cartório do Distribuidor e o desbloqueio do veículo, haja vista 
que não há restrições impostas por este juízo. Arbitro os honorários do(a) advogado(a) nomeado(a) (cf. fls. 32) nos termos 
da tabela do convênio PGE/OAB, expedindo-se certidão. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, 
mediante substituição por cópias. Homologo a desistência do prazo recursal. P.R.I.C. e transitada esta em julgado arquivem-
se os autos. Paraguacu Paulista, 12 de janeiro de 2015. - ADV: MIGUEL LUIZ AVANCINI JUNIOR (OAB 273651/SP), MARLI 
INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0001743-70.2014.8.26.0417 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MAICON REZENDO 
MARTINS - BANCO BRADESCO SA - Vistos. Para homologação do acordo de fls. 126/127, aguarda-se a juntada da petição 
do acordo original. Int. - ADV: TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), BRUNO CESAR PEROBELI (OAB 289655/SP), 
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ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP)

Processo 0004593-97.2014.8.26.0417 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - OMNI SA 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Fls. 35: Defiro o bloqueio do veículo em questão, através do convênio 
Renajud. Deverá o(a) autor recolher taxa no valor de R$ 12,20 (guia FEDT. Código 434-1, em 10 dias. Recolhidas as custas, 
providencie a serventia o necessário. No mesmo prazo, diga sobre o prosseguimento do feito. Int. - ADV: TATIANE CORREIA 
DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)

Processo 0005293-73.2014.8.26.0417 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - RAFAEL FERREIRA 
DA SILVA - MUNICIPIO DE OSCAR BRESSANE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Publicação autorizada nos termos 
da Portaria 01/94: Fica o autor intimado para apresentar réplica da contestação juntada aos autos, no prazo de dez dias. - 
ADV: LUCIANA MARA RAMOS SOARES (OAB 317975/SP), JOAO ANTONIO ALVARES MARTINES (OAB 78300/SP), CELINA 
APARECIDA ANDREATTI BRUSCHI (OAB 140740/SP)

Processo 0006173-70.2011.8.26.0417 (417.01.2011.006173) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Dilson Bento 
Batista - Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat - Publicação autorizada nos termos da Portaria 01/94: Ciência 
às partes de que fora agendada a data de 13/07/2015 às 12:30 horas, para a realização do exame pericial, devendo o autor 
comparecer à Rua Barra Funda, 824, Barra Funda - São Paulo/SP, portando documento de identificação original e com foto, sem 
o qual não será atendido, carteira de trabalho - CTPS (todas que possuir) e todo material de interesse médico-legal (exames 
laboratoriais, de imagem, relatórios e/ou prontuários médico-hospitalares). - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/
SP), ORLANDO JOSÉ BAGGIO FILHO (OAB 237642/SP), CAMILLE GOEBEL ARAKI (OAB 275371/SP), MAURICIO ARRABAL 
(OAB 309686/SP)

Processo 0006581-56.2014.8.26.0417 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - DANIELE ROCHA DOS 
SANTOS MOREIRA - LOJÃO DOS MÓVEIS - Publicação autorizada nos termos da Portaria 01/94: Fica o autor intimado para 
apresentar réplica da contestação juntada aos autos, no prazo de dez dias. - ADV: MAXIMILIANO GALEAZZI (OAB 186277/SP), 
ISABELE CRISTINA BERNARDINO ROCHA (OAB 284666/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA

JUIZ SUBSTITUTO TIAGO OCTAVIANI
ESCRIVÃ JUDICIAL SANDRA APARECIDA FAVATO DE ALMEIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0027/2015

Processo 0001534-43.2010.8.26.0417/01 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - Ricardo Neves Costa - - Flávio 
Neves Costa - - Raphael Neves Costa - Luciene Maria Menezes - Ricardo Neves Costa - - Flávio Neves Costa - - Raphael Neves 
Costa - Encaminho novamente à publicação na imprensa Oficial o 4º parágrafo do r. despacho de fls. 105, haja vista que até 
a presente data não houve manifestação do executado. “Decorrido o prazo sem que a parte devedora efetue o pagamento do 
débito, INTIME-SE a parte credora para, no prazo de SEIS (06) MESES, apresentar memória de cálculo do débito, devidamente 
atualizado, e acrescido de multa no percentual de dez por cento (10%), podendo, se o desejar, indicar os bens a serem 
penhorados (art. 475-J, caput, 2ª parte e §§ 3º e 5º do CPC) - ADV: GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS (OAB 273528/SP), 
JOSÉ ROBERTO BAPTISTA JUNIOR (OAB 263919/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), FLÁVIO NEVES COSTA 
(OAB 153447/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)

Processo 0001700-36.2014.8.26.0417 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - P.M.A.S. - F.L.S. - Vistos. 
O Ofício enviado à empregadora foi devolvido pelos Correios, ante a ausência do destinatário. Remeta-se o ofício, novamente, 
à empregadora. Cumpra-se a sentença, expedindo-se o necessário, e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais 
e cautelas de estilo. Int. Paraguacu Paulista, 05 de fevereiro de 2015. Tiago Octaviani - Juiz(a) de Direito - ADV: MIGUEL LUIZ 
AVANCINI JUNIOR (OAB 273651/SP), VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO (OAB 331636/SP)

Processo 0003046-61.2010.8.26.0417/01 - Cumprimento de sentença - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - Jennifer Misael de 
Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Diante dos depósitos efetuados, manifeste-se a autora. A seguir, abra-se 
vista dos autos ao MINISTÉRIO PÚBLICO. Int. Paraguacu Paulista, 02 de fevereiro de 2015. Tiago Octaviani - Juiz(a) de Direito 
- ADV: RENATA MAFFEI CAVALCANTE (OAB 127655/SP), MARCELO RODRIGUES DA SILVA (OAB 140078/SP)

Processo 0004378-05.2006.8.26.0417/01 - Cumprimento de sentença - Auxílio-Doença Previdenciário - ANTONIO LIMA 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DECISÃO: “5. Decorrido o prazo do item 2 SEM A INTERPOSIÇÃO DE 
EMBARGOS ou caso o INSS manifeste sua concordância com os cálculos apresentados pela parte credora, INTIME-SE A 
PARTE AUTORA” - INFORME A PARTE AUTORA, no prazo de 10 dias, O VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES INDIVIDUAIS e 
JUNTE CÓPIA DOS COMPROVANTES ACERCA DAS DEDUÇÕES permitidas pelo art. 5º da Instrução Normativa 1127 de 
07/02/2011. - ADV: ANTONIO RODRIGUES (OAB 131125/SP), EMERSON RODRIGO ALVES (OAB 155865/SP)

Processo 0006127-76.2014.8.26.0417 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0032016-02.2012.8.26.0482 - VARA ÚNICA) - 
IMOBILIARIA DO PONTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA - CONSTRUTORA SSERVOTT LTDA - Fica o requerido intimado 
a se manifestar no prazo de cinco dias, tendo em vista a certidão do oficial de justiça. - ADV: SALATIEL CANDIDO LOPES (OAB 
132010/SP), MARCELLINO SOUTO (OAB 58066/SP), FABIO LOPES DE ALMEIDA (OAB 238633/SP)

Processo 0007271-85.2014.8.26.0417 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - JACINTA GOMES SOARES 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de 10(dez) dias, 
tendo em vista a contestação apresentada. - ADV: MARCUS VINICIUS FERREIRA DE RABELO ARRUDA (OAB 260408/SP)

Processo 0007355-86.2014.8.26.0417 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - COLEGIO PARAGUAÇU 
ESEM ESCOLA DE ENSINO MEDIO DE FORMAÇÃO GERAL S/S LTDA ME - MARGARET BARBOSA SARTORI - Fica a parte 
autora intimada a se manifestar no prazo de cinco dias, tendo em vista a certidão do oficial de justiça. - ADV: RICARDO SUZUKI 
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SERRA (OAB 212828/SP)
Processo 0007646-86.2014.8.26.0417 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Y.M.F.S. - D.S.S. - Fica a 

parte autora intimada a se manifestar no prazo de cinco dias, tendo em vista a certidão do oficial de justiça. - ADV: MARCELO 
MAFFEI CAVALCANTE (OAB 114027/SP)

Processo 0007764-62.2014.8.26.0417 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - EUNICE DOS SANTOS 
DIAS - LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA - Fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo de 10(dez) dias, 
tendo em vista a contestação apresentada. - ADV: ILAN GOLDBERG (OAB 241292/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/
SP), RICARDO ABE NALOTO (OAB 269956/SP)

3ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO OCTAVIANI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LAURINDA ROMAN FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0033/2015
Processo 0000016-47.2012.8.26.0417 (417.01.2012.000016) - Alvará Judicial - Família - Maria Francisca Pereira da Luz - 

Vistos. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: ADEMIR VICENTE DE PADUA (OAB 74217/SP)
Processo 0000018-80.2013.8.26.0417 (041.72.0130.000018) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Santo 

Falbo Neto - Vistos. 1.Cumpra-se a decisão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região que NEGOU SEGUIMENTO 
À APELAÇÃO DO INSS E DEU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL, para fixar o termo inicial do benefício em 
07.08.2012, dia seguinte à cessação da pensão percebida pelo filho do autor e da falecida segurada. 2.Abra-se vista dos 
autos ao Procurador do INSS para que analise os autos e cumpra a sentença e V. Decisão, comprovando que tomou todas 
as providências cabíveis e apresente a conta de liquidação no prazo de 60 dias. 3.Após a comprovação do cumprimento da 
sentença e apresentação da conta de liquidação, intime-se a parte autora a se manifestar, cientificando-a de que o silêncio em 
cinco dias, implicará concordância tácita. 4.A seguir, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: EMERSON RODRIGO ALVES (OAB 
155865/SP)

Processo 0000291-25.2014.8.26.0417 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - AUGUSTO APARECIDO SATO - Vistos. 
Fl. 21: Defiro o prazo adicional de 30 dias para cumprimento do despacho proferido a fl. 18. Decorrido o prazo, no silêncio, 
aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: LIBIO TAIETTE JUNIOR (OAB 280799/SP)

Processo 0000324-15.2014.8.26.0417 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - SOLANGE DA SILVA FERREIRA - 
Vistos. Homologo, por sentença, a adjudicação havida nestes autos de arrolamento nº 324-15.2014 (fls. 02-06, 63-64 e 68), 
em que figura como inventariante SOLANGE DA SILVA FERREIRA e inventariado JOVENTINO PINTO ANTUNES, adjudicando 
100% do imóvel em favor de SOLANGE DA SILVA FERREIRA, salvo erros, omissões ou direitos de terceiros. Não há custas 
ou despesas em razão da gratuidade da justiça deferida às fls. 57. Em 30 dias, comprove a inventariante que protocolou a 
declaração de ITCMD. Saliento que o contribuinte poderá fazer a Declaração do ITCMD para a comprovação da isenção ou 
apuração do valor a ser recolhido pelo sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br. A carta de adjudicação somente será expedida após a 
concordância da Fazenda Pública Estadual. Expeça-se certidão em favor do procurador da inventariante, para recebimento de 
seus honorários, que fixo em 100% do valor fixado na tabela DPE/SP. P.R.I.C. - ADV: MEIRE SEBASTIANA DE MELLO GOLDIN 
(OAB 238178/SP)

Processo 0000335-15.2012.8.26.0417 (417.01.2012.000335) - Alvará Judicial - Compra e Venda - Erik Aparecido Correia da 
Costa - Vistos. Fl. 56: Em 30 dias, manifeste-se o autor. Int. - ADV: LUÍS ROGERIO MARCON (OAB 226678/SP)

Processo 0000399-25.2012.8.26.0417 (417.01.2012.000399) - Mandado de Segurança - Roberto Constantino Filho - Diretora 
da Escola Municipal de Eduacacao Infantil Emei Pingo de Gente - Vistos. Intime-se a impetrada, através de seu advogado 
(D.J.E.), para COMPROVAR O RECOLHIMENTO DAS DESPESAS EM ABERTO (fl.88: R$ 14,48 - TAXA DA OAB), no prazo de 
DEZ DIAS, SOB PENA DE SER COMUNICADO AO IPESP. Decorrido o prazo supra sem providências, EXPEÇA-SE OFÍCIO 
COMUNICANDO AO IPESP. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo, uma vez que o feito já foi extinto. Int. - ADV: 
MAURO HAMILTON PAGLIONE (OAB 169685/SP), DANILO PIEROTE SILVA (OAB 312828/SP)

Processo 0000430-40.2015.8.26.0417 - Cumprimento de sentença - Bancários - MARA SILVIA ABDALLA DE PAIVA - Vistos. 
1.Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARA SILVIA ABDALLA DE PAIVA em face do BANCO DO BRASIL S/A. 
1.1.Defiro os benefícios da Lei 1.060/50. ANOTE-SE. 2.Não obstante tratar-se de cumprimento de sentença, considero como 
ação autônoma, posto que intentada neste juízo em razão de decisão prolatada em AÇÃO CIVIL PÚBLICA que tramitou pela 
6ª Vara Cível da Capital do Estado de São Paulo. 3.Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor da execução. 4. Em 
razão da nova sistemática adotada para as execuções de títulos judiciais, CITE-SE o executado, pessoalmente, para que efetue 
o pagamento do valor apurado pelo credor (R$ 7.505,18 - fl. 28), no prazo de QUINZE (15) DIAS, contados da juntada do 
mandado, sob pena de multa de 10% do valor da condenação (artigo 475-J, do CPC). 4.Decorrido o prazo do item 3 sem que 
o devedor efetue o pagamento do débito, intime-se o exequente para se manifestar em termos do prosseguimento do feito, no 
prazo de 10 dias. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: 
ALECSANDRO DA SILVA (OAB 339327/SP), PAULO CESAR BIONDO (OAB 280610/SP)

Processo 0000504-31.2014.8.26.0417 - Mandado de Segurança - Concurso Público / Edital - JOSE ROBERTO GOMES 
RIBEIRO e outro - PREFEITO MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUACU PAULISTA SP - Vistos. 1-Os impetrantes 
foram intimados para se manifestarem nos autos informando se tinham interesse na continuidade do feito. A impetrante 
Valquíria requereu a desistência a ação e o impetrante José Roberto requereu o prosseguimento do feito (fl.102). 2- Intime-se a 
autoridade impetrada para no prazo de 10 dias, se manifestar nos autos, informando se concorda com o pedido de desistência 
da impetrante Valquíria. Em caso de discordância, deverá justificar os motivos. Saliento que o silêncio será interpretado como 
concordância tácita e o processo será extinto em relação a impetrante Valquíria. 3- Sem prejuízo, no mesmo prazo do item 2, 
cumpra a autoridade impetrada integralmente o despacho de fls. 99-100: a) informando detalhadamente e comprovando a que 
título se deu a nomeação do impetrante José Roberto (se em razão do cancelamento/anulação/suspensão do concurso 04/2010 
e 01/2013, de tudo comprovando nos autos, já que após a concessão da liminar há informações acerca do cancelamento e 
suspensão do concurso 01/2013); b) esclarecendo as informações prestadas a fl. 96-97 pelo impetrante José Roberto que 
informa não ter sido formalmente empossado, embora encontra-se em exercício. Int. - ADV: MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO 
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(OAB 163935/SP), LUÍS ROGERIO MARCON (OAB 226678/SP), MARCELO MAFFEI CAVALCANTE (OAB 114027/SP)
Processo 0000580-21.2015.8.26.0417 - Carta Precatória Cível - Inquirição de Testemunha (nº 0005243-68.2012.8.26.0659 

- 2ª Vara) - LAURO EGIDIO DA SILVEIRA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Para inquirição das 
testemunhas BENEDITO DE OLIVEIRA e ANTENOR CANEVARI designo o dia 26/02/2015, às 14:20 horas. Servirá o presente, 
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. e com. - ADV: ELISA ALVES DOS SANTOS 
LIMA (OAB 124688/SP), ANA CRISTINA DOS SANTOS (OAB 280755/SP)

Processo 0000632-51.2014.8.26.0417 - Procedimento Sumário - Duplicata - COOPERATIVA AGRICOLA SUL BRASIL DE 
MARILIA - Vistos. Ante a ausência de contestação, manifeste-se o autor, no prazo de 10 dias. Int. - ADV: VICTOR HUGO DE 
SOUZA BUENO (OAB 271865/SP)

Processo 0000654-12.2014.8.26.0417 - Mandado de Segurança - Concurso Público / Edital - ERICA CRISTINA DOS 
SANTOS - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUACU PAULISTA - Vistos. 1-Intimada a se 
manifestar nos autos informando se tinha interesse na continuidade do feito, a impetrante requereu o prosseguimento do feito 
(fl.100). 2- Fl. 101 - Intime-se a autoridade impetrada para no prazo de 10 dias, cumprir integralmente o despacho de fls. 98, 
informando detalhadamente e comprovando a que título se deu a nomeação da impetrante (se em razão do cancelamento/
anulação/suspensão do concurso 04/2010 e 01/2013, de tudo comprovando nos autos, já que após a concessão da liminar há 
informações acerca do cancelamento e suspensão do concurso 01/2013) Int. - ADV: BRUNO CESAR PEROBELI (OAB 289655/
SP), MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO (OAB 163935/SP), MARCELO MAFFEI CAVALCANTE (OAB 114027/SP)

Processo 0000697-56.2008.8.26.0417 (417.01.2008.000697) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Abn Amro Real Sa - Vistos. Fl.121:- Defiro o prazo de 60 dias para que o autor informe o atual endereço do 
réu. Int. - ADV: FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP)

Processo 0000750-90.2015.8.26.0417 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - JOÃO GARCIA SOBRINHO 
- Vistos. Concedo ao pólo ativo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Nos termos do art. 273, do Código de 
Processo Civil, o deferimento da antecipação de tutela exige a presença concomitante de prova inequívoca que demonstre a 
verossimilhança da alegação, fundado receio de dano irreparável, de difícil reparação ou abuso de direito de defesa, bem como 
que o provimento não seja irreversível. Analisando os autos, reputo ausentes tais requisitos. Inicialmente, cumpre notar que a 
questão referente à obrigação de pagar o adicional de insalubridade e horas extras está adstrita ao mérito da causa. Consta 
nos autos apenas a versão unilateral da parte autora, até o momento. Ademais, o autor afirma que as horas extras que recebe 
não guardam relação com a jornada de trabalho realizada (fl. 05). Assim, não se está diante de situação clara, que demonstre 
a ocorrência dos requisitos da espécie, não se dispensando contraditório, à vista do qual ter-se-á maior e melhor condição de 
análise da questão, lembrando-se que a tutela antecipada pode ser concedida a qualquer tempo (art. 273, § 4º, CPC). Além 
disso, a liminar pleiteada esbarraria na vedação do artigo 273, §2ª do CPC, haja vista o perigo de irreversibilidade do provimento 
antecipado. Assim, INDEFIRO a tutela antecipada. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 60 
(sessenta) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: EDILSON ALVES DE OLIVEIRA (OAB 185424/SP)

Processo 0000812-38.2012.8.26.0417 (417.01.2012.000812) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Tereza 
Astrogilda Durigan Pinotti - Caixa de Assistencia dos Funcionarios do Banco do Brasil - Vistos. RECEBO o recurso de apelação 
interposto pelo RÉU em ambos os efeitos. Intime-se a(o) apelada(o) a responder em 15 dias. Decorrido o prazo supra, com 
ou sem manifestação, remetam-se os autos ao Egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (11ª a 24ª 
Câmaras), com nossas homenagens. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), TARCIO LUIS DE PAULA DURIGAN 
(OAB 276357/SP)

Processo 0000865-58.2008.8.26.0417 (417.01.2008.000865) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Jose Caetano da Silva Neto - 
As partes são legítimas e estão bem representadas. Inexistem nulidades a serem supridas ou irregularidades a serem sanadas. 
A míngua de preliminares, dou o feito por saneado. DEFIRO ao réu os benefícios da lei 1.060/50. ANOTE-SE. DESIGNO 
audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 27/08/2015, às 14:00 horas. Intimem-se as partes, pessoalmente e por 
mandado, para comparecerem à audiência e prestarem depoimento pessoal, sob pena de confissão. Concedo o prazo de DEZ 
dias, contado a partir da intimação desta decisão, para as partes arrolarem testemunhas, sob pena de preclusão (art. 407 do 
CPC). Requerida a intimação das testemunhas arroladas tempestivamente ou daquelas arroladas anteriormente a esta decisão 
e recolhidas as despesas, expeça(m)-se mandado ou carta(s) para sua(s) intimação(oes). Int. - ADV: RENATO ANSSANELO 
SAVIAN (OAB 265034/SP), MOACIR FIRMINO DE PAIVA JUNIOR (OAB 287190/SP)

Processo 0000865-58.2008.8.26.0417 (417.01.2008.000865) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Jose Caetano da Silva Neto 
- Fls. 153: A autora não reside mais nos endereços indicados nos autos, e o seu patrono informou que ela compareceria à 
audiência antes designada independentemente de intimação, entretanto, não atualizou seu endereço. O réu foi citado por edital, 
sendo-lhe nomeado curador especial. Publique-se o despacho de fls. 152. Em 10 dias, manifeste-se o patrono da autora. Int. - 
ADV: RENATO ANSSANELO SAVIAN (OAB 265034/SP), MOACIR FIRMINO DE PAIVA JUNIOR (OAB 287190/SP)

Processo 0001000-31.2012.8.26.0417 (417.01.2012.001000) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Antonio 
Celso Pinto - Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, sem apreciação do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso III, do 
Código de Processo Civil, revogando-se a liminar concedida à fls. 39-41, fl. 43 e fls.49-50. Oficie-se ao SERASA, SCPC (fls. 
44-45) e Cartório de Protestos (fl. 51) comunicando a revogação da liminar. Arcará o autor com eventuais custas e despesas 
processuais, observados os benefícios da gratuidade judiciária à ele concedidos à fl. 61. Indevidos honorários ante a ausência 
de citação. Dou o autor por intimado da sentença com a sua publicação em cartório. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: VICTOR GARMS GONÇALVES (OAB 304813/SP), IVI MARTINS CARON (OAB 
304805/SP)

Processo 0001319-62.2013.8.26.0417 (041.72.0130.001319) - Procedimento Ordinário - Concessão - Dalva Paes Correa 
- Vistos. 1.Diante da concessão da antecipação da tutela somente na sentença, RECEBO a apelação interposta INSS com 
relação aos valores atrasados em AMBOS OS EFEITOS e no mais RECEBO-A SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO (art. 
520, inciso VII, do CPC). 2.INTIME-SE o(a) apelado(a) para responder em 15 dias. 3.Decorrido o prazo do item 2, com ou sem 
manifestação do(a) autor(a), remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3ª REGIÃO, com nossas 
homenagens. Int. - ADV: EMERSON RODRIGO ALVES (OAB 155865/SP)

Processo 0001524-62.2011.8.26.0417 (417.01.2011.001524) - Procedimento Ordinário - Guarda - D.V.R. - A.R.S. - nos 
termos do art. 162, § 4º, do CPC, e do Comunicado CG 1307/2007, encaminho para publicação no Diário da Justiça Eletrônico, 
o seguinte ato ordinatório: ficam os patronos das partes (autora e ré) intimados a se manifestarem, no prazo de cinco dias, tendo 
em vista a certidão do oficial de justiça que deixou de intimar as partes (Autor e Ré) da Entrevista Psicológica designada para o 
dia 26/02/2015, as 14hs, em razão dos mesmos não mais residirem nos endereços informados. - ADV: RICARDO ABE NALOTO 
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(OAB 269956/SP), IVONE BRITO DE OLIVEIRA PEREIRA (OAB 142811/SP)
Processo 0001648-45.2011.8.26.0417 (417.01.2011.001648) - Reintegração / Manutenção de Posse - Coisas - Santander 

Leasing Sa Arrendamento Mercantil - nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e do Comunicado CG 1307/2007, encaminho para 
publicação no Diário da Justiça Eletrônico, o seguinte ato ordinatório: fica a parte autora intimada a se manifestar no prazo 
de cinco dias, tendo em vista a certidão do oficial de justiça, que deixou de citar o Réu, uma vez que o mesmo não reside no 
endereço indicado, segundo informações de seu cunhado, Sr. Fernando, que reside no local. Informou, ainda, o cunhado do 
Réu, que este reside na cidade de Glória de Dourados/MS e seu telefone celular é o de nº (067)9948-6020. - ADV: RODNEY DA 
SANÇÃO LOPES (OAB 263512/SP), FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP)

Processo 0001729-91.2011.8.26.0417 (417.01.2011.001729) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Vistos. Cumpra o autor integralmente o despacho de fl.57, no prazo de 10 dias, comprovando que 
houve cessão de crédito em favor do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios não padronizados PCG-Brasil Multicarteira 
(“FUNDO”), requerendo a substituição do polo ativo. Decorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE o(a) autor(a), através 
de seu advogado (D.J.E.), para o prosseguimento da ação, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por abandono 
processual, nos termos do artigo 267, § 1º, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: MATHEUS ARROYO QUINTANILHA (OAB 
251339/SP)

Processo 0001973-54.2010.8.26.0417 (417.01.2010.001973) - Execução de Alimentos - Alimentos - Amanda Peres Bernardes 
- Nelson Bernardes Junior - nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e do Comunicado CG 1307/2007, encaminho para publicação 
no Diário da Justiça Eletrônico, o seguinte ato ordinatório: fica a parte autora intimada a se manifestar, no prazo de cinco dias, 
tendo em vista o depósito judicial apresentado pelo Executado. - ADV: CARMEM LÍGIA ZOPOLATO FANTE E SILVA (OAB 
186648/SP), FERNANDA PATRICIA ARAUJO CAVALCANTE (OAB 273519/SP), IZABELA CRISTINA PAGIANOTTO JERONYMO 
GUEDES (OAB 179913/SP), JOSÉ APARECIDO DA SILVA (OAB 163177/SP), MARCELO MAFFEI CAVALCANTE (OAB 114027/
SP)

Processo 0002315-26.2014.8.26.0417 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - HILDA FLORES RODRIGUES 
- Vistos. Em 10 dias, informe a autora o endereço completo da testemunha MARIA AUZENI DA CONCEIÇÃO PEREIRA (faltou o 
número da residência). Com a informação, expeça-se MANDADO para intimação da referida testemunha. No mais, cumpra-se 
integralmente a decisão anterior. Int. - ADV: EMERSON RODRIGO ALVES (OAB 155865/SP)

Processo 0002560-13.2009.8.26.0417 (417.01.2009.002560) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Companhia 
de Habitacao Popular de Bauru Cohab Bauru - Angela Cristina Botelho e outros - nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e do 
Comunicado CG 1307/2007, encaminho novamente à imprensa o item 3., do r. despacho de fls. 192, haja vista a juntada de 
Contestação pela Curadora Especial da Ré citada por Edital: “3- Apresentada a contestação, intime-se o(a) autor(a) a impugná-
la em dez dias”. - ADV: RENATO BUENO DE MELLO (OAB 213299/SP), JOSILEY APARECIDA CHIARA (OAB 204310/SP), 
PRISCILA FERNANDA XAVIER ARANTES (OAB 250518/SP), MILTON CARLOS GIMAEL GARCIA (OAB 215060/SP), MICHELE 
DE MARCOS CATTUZZO (OAB 325967/SP)

Processo 0002745-80.2011.8.26.0417 (417.01.2011.002745) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - Jose 
Carlos Mendonca - nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e do Comunicado CG 1307/2007, encaminho novamente à imprensa 
o item 3., do r. despacho de fls. 157, haja vista a comprovação do cumprimento da sentença e apresentação da conta de 
liquidação pelo INSS: “3. Após a comprovação do cumprimento da sentença e apresentação da conta de liquidação, intime-se 
a parte autora a se manifestar, cientificando-a de que o silêncio em cinco dias, implicará concordância tácita”. - ADV: SILVIA 
REGINA ALPHONSE (OAB 131044/SP)

Processo 0002751-58.2009.8.26.0417 (417.01.2009.002751) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Elizabeth Moraes Santos - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, e do Comunicado CG 
1307/2007, encaminho novamente à imprensa o item 3., do r. despacho de fls. 156, haja vista a comprovação do cumprimento do 
julgado e a apresentação da conta de liquidação pelo INSS: “3. Após a comprovação do cumprimento do julgado e apresentação 
da conta de liquidação, intime-se a parte autora a se manifestar, cientificando-a de que o silêncio em cinco dias, implicará 
concordância tácita”. - ADV: EMERSON RODRIGO ALVES (OAB 155865/SP)

Processo 0003235-97.2014.8.26.0417 - Procedimento Ordinário - Revisão - J.A.P.N. - Isto posto, INDEFIRO a petição 
inicial, JULGANDO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso I, c/c artigo 284, 
parágrafo único, e 295, inciso VI, do Código de Processo Civil. Arcará o autor com custas e despesas processuais, ressalvando 
o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50, ora deferidos. Indevidos honorários ante a ausência de citação e defesa. Após o trânsito 
em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. C. - ADV: JOSÉ CARLOS DE LIMA (OAB 175563/SP)

Processo 0005813-04.2012.8.26.0417 (417.01.2012.005813) - Procedimento Ordinário - Alimentos - I.V.M.J. - R.J. - INTIME-
SE o requerido, pessoalmente, para, no prazo de cinco dias, trazer aos autos todos os dados de seus empregadores, inclusive 
endereços, a fim de viabilizar o desconto dos alimentos. Com as informações sobre os empregadores e dados bancários 
da autora, OFICIE-SE, conforme acordo realizado em audiência. Expedido o ofício ou decorrido o prazo sem manifestação, 
arquivem-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: 
RICARDO SUZUKI SERRA (OAB 212828/SP), JOSILEY APARECIDA CHIARA (OAB 204310/SP)

Processo 0006201-33.2014.8.26.0417 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0000807-92.2014.403.6116 - 1a VARA 
FEDERAL DE ASSIS) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - ENILSON GUILHERME ME e outro - Intime-se a exequente para 
complementar as diligências do oficial de justiça no valor de R$ 46,83. Recolhidas as diligências, encaminhe-se à SADM para 
liberação do valor ao oficial de justiça. Após, devolva-se a carta precatória ao juízo de origem, ante a notícia da realização de 
acordo (fl. 10). Int. - ADV: ROBERTO SANTANNA LIMA (OAB 116470/SP)

Processo 0006278-13.2012.8.26.0417 (417.01.2012.006278) - Procedimento Ordinário - Alimentos - Helder Jose da Silva 
- Vistos. HOMOLOGO, por sentença, o acordo a que chegaram as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 
julgando extinto o processo nos termos do artigo 269, III, do CPC. Publicada em audiência. Partes intimadas. Registre-se. 
Homologo a renúncia do prazo recursal. Arbitro os honorários advocatícios dos patronos do patamar máximo fixado em tabela 
própria, expedindo-se certidões. Arquive-se oportunamente - ADV: MARCELO MAFFEI CAVALCANTE (OAB 114027/SP), FABIO 
JUNIOR FARIA (OAB 251566/SP)

Processo 0006579-86.2014.8.26.0417 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.M.O. e outros - M.A.O. - Vistos. 
HOMOLOGO, por sentença, o acordo a que chegaram as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, julgando 
extinto o processo nos termos do artigo 269, III, do CPC. Publicada em audiência. Partes intimadas. Registre-se. Homologo 
a renúncia do prazo recursal. Levante-se o depósito judicial em favor dos autores. Arbitro os honorários advocatícios dos 
patronos no patamar máximo fixado em tabela própria, expedindo-se certidões. Arquive-se em oportuno. - ADV: JOSIANE ALVIM 
FERNANDES BARBOSA (OAB 301866/SP), JOSE RICARDO ALVES PEREIRA (OAB 315039/SP)

Processo 0006775-56.2014.8.26.0417 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.M.S.Z. - Vistos. Defiro a suspensão do feito por 
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30 dias. Aguarde-se. Int. - ADV: LUCIMARA ROMERO (OAB 229826/SP)
Processo 0007746-41.2014.8.26.0417 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - E.M.J.S. - Vistos. 

HOMOLOGO, por sentença, o acordo a que chegaram as partes para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, julgando 
extinto o processo nos termos do artigo 269, III, do CPC. Publicada em audiência. Partes intimadas. Registre-se. Homologo 
a renúncia do prazo recursal. Arbitro os honorários advocatícios da patrona no patamar máximo fixado em tabela própria, 
expedindo-se certidão. Arquive-se oportunamente. - ADV: JULIANA CARDOSO DE MOURA (OAB 219843/SP)

Processo 0007850-09.2009.8.26.0417 (417.01.2009.007850) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - MARIA CLEUZA 
RIBEIRO - Instituto Nacional do Seguro Social - VISTOS. MARIA CLEUZA RIBEIRO requereu a habilitação nos autos da ação 
movida por OSMAR BUENO RIBEIRO contra o INSS na qual o autor, falecido no dia 28.07.2013 (fl. 162), pleiteava o benefício 
de aposentadoria por idade. A habilitante juntou certidão de inexistência de dependentes do segurado falecido (fl. 161). Por 
fim, juntou certidão de casamento (fl. 172) e afirmou ser a única dependente do falecido, já que os filhos são todos maiores. 
O INSS não se opôs ao pedido de habilitação (fl. 173). Tendo em vista que o artigo 112 da lei 8.213/91 dispõe que os valores 
de benefício não recebidos em vida pelo segurado devem ser pagos aos seus dependentes habilitados à pensão por morte, 
DEFIRO a HABILITAÇÃO de MARIA CLEUZA RIBEIRO nos presentes autos. Neste sentido, cito entendimento jurisprudencial 
que diz: “Previdenciário-Revisão de benefícios-Falecimento do segurado-Recebimento por seus dependentes. Art. 112, da Lei 
8.213/91. I. Os valores de benefícios previdenciários não recebidos em vida pelos segurados serão pagos aos seus dependentes 
habilitados à pensão por morte, como se extrai do artigo 112, da lei 8.213/91. II. Sendo a habilitante viúva e pensionista 
do “de cujus”, faz jus ao débito previdenciário vencido (TRF-3ªR.Ag. 85009,Proc. 1999.03.000.280.993; SP Segunda Turma, 
Rel.julgamento 19.06.1001, DJU 04/10/01). Proceda-se às anotações de praxe para constar no pólo ativo MARIA CLEUZA 
RIBEIRO, em substituição ao falecido. Mantenho os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA anteriormente concedido ao falecido, 
a sua dependente, ora habilitada. No mais, cumpra-se a decisão de fls. 152-153 e aguarde-se a audiência. Intime-se. - ADV: 
MARCIO RODRIGUES (OAB 236876/SP)

Criminal

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA

JUIZ SUBSTITUTO TIAGO OCTAVIANI
ESCRIVÃ JUDICIAL SANDRA APARECIDA FAVATO DE ALMEIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0024/2015

Processo 0000408-79.2015.8.26.0417 (apensado ao processo 0006950-21.2012.8.26) (processo principal 0006950-
21.2012.8.26) - Exceção de Litispendência - D.S. - Vistos. Trata-se de exceção de litispendência arguida por DANILO DE 
SOUZA, em que sustenta que a imputação feita no processo nº 6950-21.2012 em trâmite nesta Vara é a mesma do processo 
nº 3000208-11.2013.8.26.0637, que tramita perante a Vara Criminal de Tupã, SP. Aduz que os fatos criminosos descritos 
seriam idênticos, ocorridos em 29/07/2013 e tipificados como crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigo 33, 
caput, c.c. artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/2006). Acompanham a petição os documentos de fls. 08/26. O Ministério Público 
se manifestou pelo indeferimento do pedido nas fls. 28/29. É o breve relatório. Fundamento e DECIDO. A litispendência se 
configura quando há demandas em curso com identidade de seus elementos (partes, pedido e causa de pedir). No processo 
penal, a litispendência é caracterizada quando há a imputação, em ações penais diversas, de uma mesma conduta delituosa a 
uma mesma pessoa, em decorrência de um mesmo fato. No presente caso, ao contrário do afirmado pelo excipiente DANILO 
SOUZA, não lhe é imputada a prática das mesmas condutas delituosas nos processos nº 6950-21.2012 e nº 3000208-11.2013, 
que tramitam, respectivamente, na 2ª Vara Judicial desta Comarca e na Vara Criminal da Comarca de Tupã, SP. No processo nº 
3000208-11.2013, DANILO SOUZA foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c.c. artigo 35, ambos 
da Lei nº 11.343/2006, os quais teriam sido praticados no dia 29 de julho de 2013, na Rua Letonia, nº 191, Jardim Europa, Tupã, 
SP. A associação para prática do crime de tráfico de drogas envolveria o excipiente DANILO SOUZA e também a pessoa de 
ELSON ROSALVO DA FONSECA. Já no processo nº 6950-21.2012, DANILO SOUZA foi denunciado pela prática dos crimes 
previstos no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, da Lei nº 11343/06, na forma do artigo 71 (continuidade) do Código Penal, 
e artigo 35, c.c. artigo 40, inciso V, da Lei nº 11343/06, ambos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque teria se 
associado com os demais réus GASPAR PEREIRA NETO, WELLINGTON BRUNO ALVES ROSA, HEDER RICARDO DE SOUZA, 
ELSON ROSALVO DA FONSECA, EDIVALDO DA SILVA CORREIA, DEMILSON RAMOS FRANCO, UBIRAJARA COUTO NETO, 
MARCOS CIPRIANI DE ALMEIDA, GLAUCIA JULIANA RIGOLETO, REULLY RAMOS GOMES ALVES, ALBERTO LOPES 
GARCIA, FABIANO BARBOSA DA SILVA, MARCOS SOARES DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS SOUZA GOMES e VINICIUS 
ALVES COSTA e LUCAS ANDRÉ CREMONEZI, para praticar, de forma reiterada, o tráfico de drogas. Logo, as imputações são 
distintas, porque se referem a fatos diversos, ocorridos em locais e tempos diferentes, envolvendo outras pessoas, de modo que 
não se pode afirmar que o excipiente esteja processado duas vezes pelo mesmo fato (princípio do non bis in idem). Aliás, observo 
que, no processo nº 6950-21.2012, o Ministério Público mencionou que DANILO SOUZA exerceu fielmente suas funções junto 
a GASPAR PEREIRA NETO até o dia 29 de julho de 2013, oportunidade em foi preso em flagrante quando entregava grande 
quantidade de droga a ELSON ROSALVO DA FONSECA, na cidade de Tupã, SP. Ante o exposto, REJEITO a presente exceção 
de litispendência. Não há condenação ao pagamento de custas e despesas processuais, tampouco honorários advocatícios a 
estimar, pois se trata de mero incidente processual. Transitada em julgado esta decisão, junte-se cópia nos autos principais, 
desapensando-se estes e arquivando-os. Int. Paraguaçu Pta. 04 de fevereiro de 2015. Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Octaviani 
- ADV: JOSE AUGUSTO BENICIO RODRIGUES (OAB 287087/SP), BRUNO CESAR PEROBELI (OAB 289655/SP), DOUGLAS 
AMOYR KHENAYFIS FILHO (OAB 314983/SP)

Processo 0000482-36.2015.8.26.0417 - Auto de Prisão em Flagrante - Homicídio Simples - A.C.B.S. - Vistos. Fls. 57/91: 
Verifica-se que o investigado Antonio Carlos Bezerra da Silva pleiteia a revogação da prisão preventiva, sob a argumentação de 
preencher os requisitos para tanto. Juntou documentos. O órgão ministerial manifestou-se desfavoravelmente à concessão do 
benefício pleiteado (fls. 93/94). Conforme se depreende dos autos, não houve circunstâncias fáticas modificadoras do quadro 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2005

delineado inicialmente, razão pela qual INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a prisão cautelar 
do indiciado Antonio Carlos Bezerra da Silva, reiterando-se integralmente a r. decisão recente deste juízo de fls. 40-41, data de 
26/01/2015, pois presentes os requisitos cautelares que demandam a prisão preventiva. No mais, aguarde-se a vinda dos autos 
de inquérito policial. INTIME-SE. P.Pta., 05 de fevereiro de 2015. Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Octaviani - ADV: OSVALDO 
LUIZ CARVALHO DE SOUZA (OAB 76857/SP)

Processo 0001568-76.2014.8.26.0417 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - B.B. e outros - Vistos. 
Verifica-se que a defesa do denunciado Braz Bezerra de Sá apresentou sua defesa preliminar, bem como requereu novamente 
o desbloqueio da conta poupança nº 013-4215-3, da Caixa Econômica Federal e a revogação da prisão preventiva já decretada 
pelo juízo (fls. 2687/2794). Conforme se depreende dos autos, não houve circunstâncias novas ou modificadoras do quadro fático 
já delineado inicialmente, desde as anteriores decisões deste juízo, razão pela qual, nos termos do parecer do órgão ministerial 
(fls. 2796ss), INDEFIRO os novos pedidos de reiteração de desbloqueio da conta poupança nº 013-4215-3, da Caixa Econômica 
Federal (já que não há comprovação da origem lícita dos valores) e de revogação da prisão preventiva do denunciado Braz 
Bezerra de Sá (eis que inalterados e preservados os requisitos cautelares do Art. 312 do CPP). Assim, mantenho as decisões 
anteriores já proferidas por este juízo, já que inalterado o contexto fático desde então. Quanto às demais ilações expostas na 
defesa preliminar apresentada, cujos argumentos se confundem com o mérito, serão apreciados oportunamente, no momento 
adequado. No mais, aguarde-se todas as notificações e defesas preliminares. INTIME-SE. P.Pta., 04 de fevereiro de 2015. 
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Octaviani - ADV: PORFIRIA APARECIDA ALBINO (OAB 63431/SP)

Processo 0001851-07.2011.8.26.0417 (417.01.2011.001851) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a 
Ordem Tributária - Ministério Público do Estado de São Paulo - J.A.R.M. e outros - M.L. - Vistos. Apresentada a resposta do 
acusado José Ricardo Dabus Abucham (fls. 154/178), abre-se a possibilidade de que seja sumariamente absolvido, desde que 
ocorra pelo menos uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397 do Código de Processo Penal. Todavia, em que pesem 
os argumentos declinados pela douta Defesa, quanto as preliminares arguidas e o mérito, não estão configuradas de maneira 
manifesta nenhuma das hipóteses legais, levando-se em conta o conjunto probatório até então produzido. Considerando-se 
o resultado da investigação criminal, que através dos relatos orais e da prova técnica amealhada no procedimento inquisitivo 
denota indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, CONFIRMO O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXPEÇAM-
SE cartas precatórias paras as Comarcas de ASSIS-SP (Jan Luiz L. Parellada e Marcio Roberto Minami) para a oitiva das 
testemunhas de acusação, e OURINHO-SP (Jussara de Fátima Miranda Rodrigues e Marcos Antonio Rodrigues), para a oitiva 
das testemunhas de defesa, com o prazo de 60 (sessenta) dias, consignando-se que o ato deprecado não suspende o curso 
do processo, entretanto, antes do esgotamento do prazo de cumprimento não haverá julgamento. Caso qualquer mandado de 
intimação de testemunha tenha resultado infrutífero, INTIME-SE a parte interessada, para que, em 02 (dois) dias, forneça o 
necessário para sua notificação ou, independente de qualquer formalidade, apresente a testemunha substituta para a audiência 
de instrução. Caso, a testemunha residir em Comarca, fica, desde já, deferido a expedição de Carta Precatória, com prazo de 
60 (sessenta) dias, para a sua oitiva. A audiência de instrução, debates, julgamento e interrogatório do acusado José Ricardo 
Dabus Abucham será designada após a oitiva das testemunhas de acusação e defesa. Com relação aos acusados Josiane 
Aparecida Rampazzo de Moraes e Ricardo Daller Filho que não foram localizados para a citação pessoal (fl. 188), DETERMINO 
a SEPARAÇÃO DO PROCESSO, devendo ser trasladadas cópias de todas as peças deste processo, para a formação de autos 
apartados. Com o desmembramento do feito, proceda-se a CITAÇÃO dos acusados Josiane Aparecida Rampazzo de Moraes 
e Ricardo Daller Filho por EDITAL, com prazo de 15 dias, para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, na 
qual poderão especificar provas pretendidas e arrolarem testemunhas (artigo 396-A, do CPP). INTIME-SE o órgão ministerial 
e a defesa pela imprensa oficial. Paraguaçu Paulista, 28 de novembro de 2014. Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tiago Octaviani 
(INTIME SE AINDA A DEFESA, ACERCA DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA COMARCA DE ASSIS- SP (oitiva de 
testemunha de acusação) e PARA COMARCA DE OURINHOS-SP (oitiva de testemunhas de defesa). - ADV: RENATA RAMOS 
RODRIGUES (OAB 124074/SP), FERNANDO HENRIQUE BAPTISTA (OAB 331348/SP)

Processo 0005745-25.2010.8.26.0417 (417.01.2010.005745) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - 
Adriano Ribeiro Araujo e outro - Vistos. HOMOLOGO a desistência formulada pela defesa do acusado Adriano Ribeiro Araújo, 
com relação as testemunhas Fabio Henrique Soares Querino e Andressa Aparecida Bulhões (fl. 184). ANOTE-SE. Assim, 
OFICIE-SE ao Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande, MS (fl. 180), solicitando a devolução 
da carta precatória, independentemente de cumprimento. Não havendo provas a serem produzidas em audiência DECLARO 
encerrada a instrução. Inexistindo prejuízo, ante o fortalecimento do contraditório e ensejando às partes melhor discussão da 
causa, CONVERTO os debates orais pela apresentação de memoriais, concedendo o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. O 
prazo dos defensores reger-se-á da seguinte forma: primeiro terá vista dos autos o defensor do acusado Adriano Ribeiro Araújo, 
depois a defesa da acusada Simone Pereira da Silva. Intimem-se às partes. P.Pta., 10 de dezembro de 2014. Juiz(a) de Direito: 
Dr(a). Tiago Octaviani (OS AUTOS ENCONTRAM SE COM VISTA para a DEFESA DO RÉU ADRIANO) - ADV: GUILHERME 
TRANQUILINO ROMEIRO (OAB 273544/SP), JOSE AUGUSTO BENICIO RODRIGUES (OAB 287087/SP), BRUNO CESAR 
PEROBELI (OAB 289655/SP)

3ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO TIAGO OCTAVIANI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LAURINDA ROMAN FERREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0034/2015
Processo 0002533-54.2014.8.26.0417 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 

JONATHAN DE SOUZA COSTA - 1. Cumpra-se a sentença. 2. Expeça-se guia de recolhimento definitiva, remetendo-se ao 
Juízo da Execução Penal e à unidade prisional para cumprimento das reprimendas impostas. 3. Proceda-se o lançamento do 
nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se a Justiça Eleitoral para fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal 
(suspensão dos direitos políticos). 4. Diga o Ministério Público acerca dos objetos e valores apreendidos. 5. O réu deverá 
efetuar o pagamento da taxa judiciária referente às custas processuais, no importe de 100 UFESPs, dentro do prazo de 10 dias, 
independentemente de intimação pessoal, sob pena de inscrição do débito como dívida ativa da Fazenda Pública. 6. Deixo 
de fixar honorários advocatícios, já que a defensora foi constituída pelo réu (fls. 48). 7. Ciência às partes. - ADV: DANYLA 
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TRANQUILINO NEPOMOCENO PEREIRA (OAB 303946/SP)
Processo 0002533-54.2014.8.26.0417 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 

JONATHAN DE SOUZA COSTA - Vistos. Fls. 101/110: Compulsando os autos, verifica-se que a patrona do réu participou da 
audiência de instrução, debates e julgamento celebrada em 11/12/2014, tomando conhecimento, naquela data, acerca do teor 
da sentença (fls. 90/93). Contudo, a defensora protocolou o recurso de apelação em 21/01/2015, data em que já havia escoado 
o prazo de 05 dias para interposição de apelação criminal (art. 593, caput, do Código de Processo Penal). Por tal razão, rejeito 
o recurso de apelação interposto pela defensora nas fls. 101/110, porque intempestivo. Cumpra-se o determinado na fl. 100. 
Ciência às partes. Int. - ADV: DANYLA TRANQUILINO NEPOMOCENO PEREIRA (OAB 303946/SP)

Processo 0003921-31.2010.8.26.0417 (417.01.2010.003921) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Justiça 
Pública - Heloisa Helena da Silva Lopes - Auto Posto Delta e outro - 1. Intime(m)-se o(s) defensor(es) dativo(s), pessoalmente, 
acerca do teor do v. acórdão proferido pela superior instância, cientificando-o(s) do prazo de 15 dias para interposição de 
eventual recurso. 2. Decorrido em branco o prazo para interposição de recurso: a) certifique-se o trânsito em julgado, com sua 
comunicação à superior instância; b) fixo os honorários advocatícios do(a)(s) defensor(a)(s) dativo(a)(s) em 30% do Convênio 
DPE/OAB, expedindo-se certidão(ões); c) expeça-se guia de recolhimento definitiva, com sua remessa aos órgãos competentes 
em matéria de execução penal (Juízo das Execuções Penais e estabelecimento prisional); d) proceda-se o lançamento do nome 
do(s) réu(s) no rol dos culpados; e) comunique-se a Justiça Eleitoral para fins do art. 15, inciso III, da Constituição Federal 
(suspensão dos direitos políticos); f) arquivem-se os autos, com as comunicações e cautelas de praxe. 3. Cópia do presente 
servirá como mandado. Int. - ADV: SILVIA REGINA DA SILVA BERTOLACCI (OAB 169837/SP)

Processo 0006788-65.2008.8.26.0417 (417.01.2008.006788) - Crime Contra a Administração em Geral(arts.312 a337,CP) - 
Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral - Mauricio Donizete Zampronio - Juiz(a) de Direito(a): Dr(a). 
Tiago Octaviani DEPRECANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª Vara DO Foro de Paraguaçu Paulista DA COMARCA de Paraguaçu 
Paulista DEPRECADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARÍLIA - SP O(A) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). 
Tiago Octaviani, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara do Foro de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ 
SABER ao(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de Direito da Comarca deprecada à qual esta for distribuída que, perante este Juízo 
e respectivo Cartório, se processam os termos da ação em epígrafe, tudo de conformidade com as peças que seguem, as quais 
desta passam a fazer parte integrante. FINALIDADE: Inquirição da testemunha de acusação abaixo qualificadas, nos termos da 
denúncia e demais peças, cujas cópias seguem anexas, em dia e hora que Vossa Excelência por bem designar, comunicando 
oportunamente este Juízo. PESSOA(S) QUE DEVERÁ(ÃO) SER CITADA(S) OU INTIMADA(S): CELSO RICARDO GOMES 
DA SILVA, RG 29.045.609-5, filho de José Gomes da Silva e de Quitéria Marino Gomes, nascido aos 02/06/1976, natural 
de Buenópolis - MG, residente na Rua Antonio M. Rocha, nº 68, Jd. Ismael, Marília - SP. Rogo a Vossa Excelência que após 
exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. Servirá o presente 
despacho, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA e MANDADO. Intime-se o defensor constituído da expedição da 
precatória para a Comarca de Marília - SP. ADVOGADOS: MARCELO MAFFEI CAVALCANTE, RENATA MAFFEI CAVALCANTE 
e FERNANDA PATRÍCIA ARAÚJO CAVALCANTE. O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 3ª Vara do Foro de Paraguaçu Paulista 
da Comarca de de Paraguaçu Paulista, Dr(a). Tiago Octaviani, na forma da lei, MANDA a qualquer Oficial de Justiça de sua 
jurisdição que, em cumprimento à presente ordem, intime os advogados acima mencionados da expedição desta precatória 
ao juízo deprecado. Intime-se. Cumprida e juntada a precatória, tornem os autos conclusos para designação de audiência 
em continuação, para interrogatório do acusado. (Remetido em 10/02/2015 precatória para a Comarca de Marília/SP). - ADV: 
MARCELO MAFFEI CAVALCANTE (OAB 114027/SP), RENATA MAFFEI CAVALCANTE (OAB 127655/SP), FERNANDA PATRICIA 
ARAUJO CAVALCANTE (OAB 273519/SP)

PARAIBUNA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO PEDRO FLÁVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSERVAL BARROS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0012/2015
Processo 0000006-63.2013.8.26.0418 (041.82.0130.000006) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / 

DL 3.365/1941 - Normando da Silva Rogério - Intimação da parte expropriante, para que, no prazo de 05 dias, recolha as 
custas devidas relativas à publicação do edital, contendo 1.304 caracteres, no valor de R$ 0,15 cada caractere, incluindo os 
espaços, totalizando R$ 195,60, nos termos do Provimento CSM N. 1321/2007, alterado pelos Provimentos CSM ns. 1668/2009 
e 1758/2010. - ADV: TATIANE SKOBERG PIRES (OAB 284803/SP), ROSELI SEBASTIANA RODRIGUES (OAB 119250/SP), 
WALDENIR DORNELLAS DOS SANTOS (OAB 78446/SP)

Processo 0000018-05.1998.8.26.0418 (418.01.1998.000018) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Fazenda do Estado 
de São Paulo - Diante do pagamento do débito, conforme noticiado nos autos, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença 
com relação aos executados Rodolfo Alonso Gonçales, Neide Angelina Alonso Gonçalves, Manoel Alonso e Iris Cavinato 
Alonso, nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Oportunamente, certifique-se o trânsito em julgado. Defiro o 
prosseguimento do cumprimento da sentença de maneira proporcional em relação aos executados Ferdinando Salermo e, sua 
esposa, Vera Lúcia Marques, Antônio Celso Sampaio de Carvalho e, sua esposa, Marcela Maria Gramaccini Carvalho, como 
requerido pela exequente, às fls. 896/897. Autorizo expedição de novo mandado de reintegração de posse, como requerido às 
fls. 894, devendo a Fazenda indicar responsável para acompanhar a diligência, bem como recolher as custas. Defiro penhora 
on line pelo sistema BacenJud, no valor de R$ 12.473,97 (fls. 897) somente, em relação aos executados Antônio Celso Sampaio 
de Carvalho e Marcela Maria Gramaccini Carvalho, já intimados na pessoa do próprio executado que atua causa própria, 
Doutor Antônio Celso Sampaio de Carvalho (fls. 877). Intimem-se pessoalmente os executados Ferdinando Salermo e Vera 
Lúcia Marques acerca desta decisão e da de fls. 873, tendo em vista não terem constituído advogado no decorrer do processo, 
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conforme certidão de fls. 899, para pagarem o débito que importou em R$ 956,18 (fls. 897), sem acréscimo de multa. P.R.I. 
- ADV: RENATA ALONSO MIL HOMENS (OAB 105639/SP), PEDRO UBIRATAN ESCOREL DE AZEVEDO (OAB 56961/SP), 
MARCELO GUTIERREZ (OAB 111853/SP)

Processo 0000209-98.2008.8.26.0418 (418.01.2008.000209) - Procedimento Ordinário - Servidão Administrativa - Petróleo 
Brasileiro Sa Petrobras - Vistos. Diante da certidão de fl. 291, retornem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: LUIZ FERNANDO 
DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME (OAB 195805/SP), PAULA JUNIE NAGAI (OAB 218006/SP)

Processo 0000221-30.1999.8.26.0418 (418.01.1999.000221) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação 
/ Ameaça - Light Serviços de Eletricidade Sa - Vistos. Sentença devidamente transitada em julgado. Expeça-se mandado de 
reintegração de posse (MANDADO EXPEDIDO, AGUARDANDO PARTE RECOLHER DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA). 
- ADV: JOSÉ CARLOS DOS SANTOS (OAB 217319/SP), ALINE TOMASI DE ANDRADE (OAB 248699/SP), PEDRO CAMARGO 
SERRA (OAB 226232/SP), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB 169709/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES 
(OAB 266894/SP)

Processo 0000380-70.1999.8.26.0418 (418.01.1999.000380) - Separação Litigiosa - Dissolução - L.M.P.C. - A.A.C. - Cuida-
se de Separação Litigiosa, referente à Dissolução, que figura como requerido Avelino Alves da Cruz. Defiro o requerimento da 
parte autora, para que os alimentos de Luiza Marillac Paiva da Cruz, no valor equivalente a 9,33% dos rendimentos líquidos 
(rendimento bruto, abatidos descontos obrigatórios) do requerido - ADV: JOAO BATISTA DUARTE SALES (OAB 52014/SP), 
VANESSA LOUREIRO DE VALENTIN CELESTE (OAB 143793/SP)

Processo 0000515-09.2004.8.26.0418 (418.01.2004.000515) - Reintegração / Manutenção de Posse - Lightserviços de 
Eletricidade Sa - Vistos. Cuida-se de ação de reintegração de posse de imóvel situado em terreno marginal do Rio Paraíba, 
Avenida Pedro Augusto Calazans, 653, Bairro Chororão, nesta cidade, área integrante da cota 624, pertencente à autora, o 
que, por si só, tornou o imóvel insuscetível de usucapião. A ação foi julgada procedente em primeiro grau, sendo a sentença 
confirmada pelo E. Tribunal de Justiça, ocorrendo seu trânsito em julgado em 06/08/2013 (fl. 278). Diante disso, proceda à 
REINTEGRAÇÃO DA POSSE à requerente: Terreno com área de 253,01 m² e residência de alvenaria com área de 72,69 m², 
incluindo a varanda, localizados na Avenida Pedro Augusto Calazans, 653, Bairro Chororão, nesta cidade.( Depositar diligências 
de oficial de justiça para cumprimento do mandado) - ADV: GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)

Processo 0000590-72.2009.8.26.0418 (418.01.2009.000590) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
José Aparecido dos Santos - Inssinstituto Nacional de Seguridade Social - Vistos. Recebo a apelação interposta pelo órgão 
previdenciário, nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 520, primeira parte, do Código de Processo Civil. 
Apresentadas as contrarrazões, providencie serventia a imediata remessa dos autos à Superior Instância, nos termos do item 17 
do Comunicado CG n. 1307/2007. - ADV: WALDIR APARECIDO NOGUEIRA (OAB 103693/SP), SARA MARIA BUENO DA SILVA 
(OAB 197183/SP), ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)

Processo 0000593-51.2014.8.26.0418 - Procedimento Ordinário - Multa Cominatória / Astreintes - TEREZINHA ANTUNES 
CAMARGO SIMão - PREFEITURA DE PARAIBUNA - Vistos. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 
justificando-as, em 05 dias, sob pena de indeferimento. Certifique-se o decurso do prazo para a impugnada se manifestar no 
apenso. Oportunamente, tornem ambos à conclusão. - ADV: TALES ULISSES BATISTA VITORIO (OAB 280640/SP), REGIS 
RUSSI PINTO (OAB 255817/SP)

Processo 0000601-09.2006.8.26.0418 (418.01.2006.000601) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / 
Ameaça - Wilma Elizabeth de Paulo e outro - José Irineu dos Santos - Manifeste-se o requerido, sobre os comprovantes de três 
parcelas dos honorários do Sr. Perito, as quais não foram localizadas nos autos. - ADV: HAMILTON MARCONDES SODRE (OAB 
128919/SP)

Processo 0000751-43.2013.8.26.0418 (041.82.0130.000751) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 
3.365/1941 - Der Departamento de Estradas de Rodagem - Vistos. Intime-se a autora para que, no prazo de 05 dias, dê 
andamento no feito, requerendo o que entender pertinente, sob pena de cassação da liminar. Decorrido o prazo, intime-se 
pessoalmente a autora para dar prosseguimento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito, nos termos do 
artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. - ADV: ROSELI SEBASTIANA RODRIGUES (OAB 119250/SP)

Processo 0000839-18.2012.8.26.0418 (418.01.2012.000839) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Lucia Helena Cardoso e 
outros - Vistos. Suspendo o feito pelo prazo de 20 (vinte) dias, para que as partes atendam às solicitações do Senhor Perito. 
Após, não sendo realizado andamento no feito, intime-se pessoalmente os autores para dar prosseguimento ao feito, no prazo 
de 48 horas, sob pena de extinção da ação, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Intime-
se. - ADV: SILVIA MAXIMO FERREIRA (OAB 259489/SP)

Processo 0000892-28.2014.8.26.0418 - Arrolamento Sumário - Arrolamento de Bens - GENY DE SOUZA SANTOS e outros - 
Vistos. Diante da existência de bens, CONVERTO o alvará em ARROLAMENTO SUMÁRIO. Promova-se a devida retificação no 
sistema e autuação e tornem à conclusão. - ADV: MARIA IZOLDA VIEIRA SILVA SANTOS (OAB 161321/SP)

Processo 0001216-91.2009.8.26.0418 (418.01.2009.001216) - Monitória - Cheque - Agaesse Peças Atomotivas Ltda - 
Mauricio Domiciano - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias. Intime-se. - ADV: FERNANDO 
GOMES MOREIRA (OAB 264916/SP), ANDRÉ VINÍCIUS DE MORAES SAMPAIO (OAB 200966/SP), DOMINGOS SÁVIO DE 
MORAES (OAB 292391/SP)

Processo 0001217-71.2012.8.26.0418 (418.01.2012.001217) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Augusto Oliveira dos 
Santos - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. Após, não sendo realizado andamento no feito, certifique-
se e tornem-se os autos conclusos para extinção. Intime-se. - ADV: EDÉSIO BARRETO JÚNIOR (OAB 165136/SP), BENEDITO 
ROMULO FONSECA JUNIOR (OAB 224684/SP)

Processo 0001229-51.2013.8.26.0418 (041.82.0130.001229) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Odaléia Aparecida Possidônio Moreira - Intimação do(a) autor(a) sobre o resultado das pesquisas realizadas, (Renajud - 
negativa) no prazo de 05 dias. - ADV: GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 0001249-08.2014.8.26.0418 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - JOSE MACHADO DE 
ARAUJO FILHO - Vistos. Citese, ficando a ré advertida do prazo para apresentar resposta, é aquele contido nos termos do 
artigo 188 do Código de Processo Civil.(Computar-se á em quádruplo o prazo para contestar....quando a parte for a Fazenda 
Pública....), sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia deverá seguir anexa. 
(Deverá providenciar a distribuição da carta precatória e comprovar sua distribuição em 10 dias) - ADV: EDUARDO CAMARGO 
(OAB 334766/SP)

Processo 0001281-13.2014.8.26.0418 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.R.S.B. e outro 
- Vistos. Cuida-se de Execução de Alimentos, referente a Valor da Execução / Cálculo / Atualização, que figura como executado 
DENYS DA SILVA BRANDÃO. Defiro o requerimento dos autores, para que os alimentos de Giovani Ribeiro da Silva Brandão e 
Érika Ribeiro da Silva Brandão passem a ser depositados na conta poupança em nome dos respectivos exequentes. Para tanto, 
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OFICIE-SE à empresa São Paulo Serviços e Comércio de Sistemas de Segurança Ltda ME, CNPJ 07.195.576/0001-09, com 
sede na Rua Ismael Vieira das Neves, 73, Jardim São Dimas, na cidade de São José dos Campos/SP, CEP 12245-040, para 
que providencie descontos mensais, a título de alimentos, a partir do recebimento deste, na folha de pagamento de DENYS DA 
SILVA BRANDÃO, brasileiro, solteiro, controlador, RG 27.783.322-X, CPF/MF 273.185.898-22, da quantia equivalente a 1/3 do 
salário líquido (salário bruto menos imposto de renda e contribuição social), incluindo 13º salário e férias mais 1/3 e excluindo-se 
horas extraordinárias e PLR. A pensão não poderá ser inferior a 40% do salário mínimo nacional. Referida importância deverá 
ser paga a Giovani Ribeiro da Silva Brandão, mediante depósito em conta poupança n. 60.004602-3, Banco Santander, Agência 
0391 Paraibuna, titularidade de Giovani Ribeiro da Silva Brandão, e à Érika Ribeiro da Silva Brandão, mediante depósito em 
conta poupança n. 60.004603-3, Banco Santander, Agência 0391 Paraibuna, titularidade de Érika Ribeiro da Silva Brandão, ou 
outra que lhe venha a ser diretamente informada. O não atendimento à requisição acima sujeita-se às penas do art. 22 da Lei n. 
5.478/68. Sem prejuízo, manifestem-se os exequentes em termos de prosseguimento, apresentando cálculo atualizado. Com a 
resposta, vista dos autos ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: TALES ULISSES BATISTA VITORIO (OAB 280640/SP)

Processo 0001303-76.2011.8.26.0418 (418.01.2011.001303) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Maria 
José Pontes França - Maria José Pontes França, qualificada nos autos formulou pedido de ALVARÁ JUDICIAL, para proceder ao 
levantamento de importâncias depositadas em contas em nome de sua tia falecida EULALIA DE MATTOS FRANÇA. Constatou-
se que existem ações junto à Petrobras e importância depositada no Banco do Brasil. Para conclusão destes autos, intime-se 
a autora para que regularize a representação processual de todos os herdeiros. - ADV: MARLI BENEDITA SANTOS FRANÇA 
(OAB 268114/SP)

Processo 0001509-85.2014.8.26.0418 - Divórcio Consensual - Dissolução - H.M.V.C. e outro - A fim de analisar o pedido de 
justiça gratuita, comprovem os autores a condição de miserabilidade jurídica, apresentando seus últimos recibos de pagamento 
de salário, se houver, despesas extraordinárias, informando e comprovando, e sua última declaração do I.R. Nesse sentido: 
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (CF, art. 5º, inciso 
LXXIV). E também: “Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a 
comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária” 
(STJ - 1ªT., Resp 544.021-BA, rel. Min. Teori Zavascki, j.21.10.03, negaram provimento, v.u., DJU 10.11.03, p.168). Defiro o 
pertinente requerimento do Ministério Público de fls. 23. Assim, esclareçam os requerentes a reserva de usufruto ao pai apenas 
para o uso de moradia, tendo em vista o disposto nos artigos 1.390 e seguintes do Código Civil. Por fim, importante consignar 
que o Cartório Distribuidor, assim como o patrono dos requerentes deveria ter observado a forma prevista no artigo 901 das 
Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, para distribuição deste processo. Intimem-se. Com as 
respostas, vista dos autos ao Ministério Público. - ADV: EDUARDO CAMARGO (OAB 334766/SP)

Processo 0001530-37.2009.8.26.0418 (418.01.2009.001530) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Bv Leasing Arrendamento Mercatil Sa - Deverá o requerente recolher a despesa do edital no valor de R$240,00 
(1600 caracteres x R$0,15). - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA 
MOTA (OAB 192562/SP), WAGNER BRISOLLA MARTINS NOGUEIRA (OAB 133081/SP)

Processo 0001620-06.2013.8.26.0418 (041.82.0130.001620) - Demarcação / Divisão - Divisão e Demarcação - Lucia Helena 
de Faria Macedo e outros - Vistos. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se pessoalmente 
os autores para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção da ação, nos termos do artigo 267, 
parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: JUREMI ANDRÉ AVELINO (OAB 210493/SP)

Processo 0001705-94.2010.8.26.0418 (418.01.2010.001705) - Outros Feitos não Especificados - Deposito Martelo Mat 
Construção Paraibuna Ltda Epp - Odair José de Arimatéia Santos - Intime-se o devedor, para pagar a importância de R$ 
18.886,36 (dezoito mil, oitocentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), constante do cumprimento de sentença, no 
prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 475-J do CPC. Advirto o devedor que, caso não efetue o pagamento no 
prazo estipulado, incidirá sobre o montante devido, multa no percentual de 10% e honorários de advogados, desde já, fixados 
em 10% do valor atualizado da execução. Quanto a possibilidade de se fixar honorários na fase executiva tem o seguinte 
julgado: “EMENTA - RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1.São cabíveis honorários em fase 
de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude 
o art.475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a oposição do “cumpra-
se” (REsp. n.º 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de 
sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício 
do executado, com base no art. 20, § 4.º, do CPC. 2. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 1.134.186 - RS, Relator 
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe: 21/10/2011 ). Intime-se.(deverá depositar diligências de oficial de justiça) - ADV: PAULO 
CESAR RODRIGUES (OAB 259250/SP), PEDRO CAMARGO SERRA (OAB 226232/SP)

Processo 0001732-38.2014.8.26.0418 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Jose Roberto Cunha Stamato 
- Cuida-se o feito de Ação de Indenização por Dano Moral, proposta por Jose Roberto Cunha Stamato em face de CEDRAP 
COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO AL. CITE-SE, ficando o réu advertido do prazo de 
15 (quinze) dias para apresentar resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
cuja cópia deverá seguir anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se. (complementar diligências de 
oficial de justiça ) - ADV: RICARDO FINCK (OAB 169621/SP)

Processo 0002016-46.2014.8.26.0418 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - ANTONIO FERNANDO DOS 
SANTOS - Vistos. ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, formulou pedido de Revisional de Contrato em 
face de B.V. Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimentos, qualificada nos autos. Com a inicial vieram procuração e 
documentos (fls. 13/41). Decisão datada de 26 de setembro de 2014 determinou a intimação do autor, para que apresentasse 
comprovante de seus rendimentos e cópia da última declaração de imposto de renda, para posterior apreciação do pedido de 
gratuidade processual (fls. 42/43). Certidão da z. serventia informa que o autor não se manifestou nos autos (fls. 45), mesmo 
após intimado pelo DOE às fls. 44. É a síntese do necessário. Decido. Os presentes autos foram devidamente distribuídos em 23 
de setembro de 2014, no entanto, até a presente data o autor não comprovou a sua hipossuficiência, nem recolheu as custas de 
distribuição do processo. O artigo 257 do Código de Processo Civil é expresso em afirmar que: “Será Cancelada a distribuição 
do feito que, em 30 (trinta) dias, não for preparado no cartório em que deu entrada”. Nesse sentido, tem-se: APELAÇÃO CÍVEL. 
PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. A gratuidade de 
justiça foi indeferida, tendo o juízo determinado a intimação da parte para recolhimento das custas. Autor que, mesmo intimado, 
não providenciou o recolhimento, tampouco recorreu da decisão de indeferimento do benefício. Cancelamento da distribuição, 
por sentença, na forma do art. 257 do CPC . Confirmação. Situação de hipossuficiência não configurada. Pode o magistrado 
exigir a comprovação de insuficiência recursos, na forma da Súmula 39 deste Tribunal de Justiça. Precedentes deste Tribunal. 
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Negativa de seguimento ao recurso, nos termos do artigo 557 , caput, do Código de Processo Civil.(APL 1169668920108190002 
RJ 0116966-89.2010.8.19.0002 Rel: DES. CLAUDIA PIRES Data: 08/09/2011 Orgão Julgador: SEXTA CAMARA CIVEL). Não 
há como se admitir que, por desídia do autor (que a princípio é o maior interessado em solucionar a lide), que o processo fique 
paralisado por tanto tempo. Ante o exposto e por tudo mais que consta nos autos, determino, com fundamento no artigo 257 do 
Código de Processo Civil, o CANCELAMENTO da distribuição destes autos. Com o trânsito em julgado, promova a serventia o 
desentranhamento da inicial e das peças que a acompanham, e devolva ao seu subscritor. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
- ADV: EDÉSIO BARRETO JÚNIOR (OAB 165136/SP)

Processo 0002043-29.2014.8.26.0418 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - WANDA CESÁRIO MORAES 
- A Lei n. 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e dos Municípios, 
estabeleceu em seu artigo 2º, caput, c.c. § 4º, a competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis até o 
valor de 60 salários mínimos, salvo as demandas descritas no parágrafo primeiro do aludido artigo (mandado de segurança, 
desapropriação, divisão de demarcação, improbidade administrativa, execução fiscal, demanda sobre direitos e interesses 
difusos e coletivos, causas sobre bens imóveis dos Estados, Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas, 
e impugnação de pena de demissão imposta a servidor público ou sanção disciplinar aplicada a militar). Por sua vez, o E. 
Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo publicou o Provimento n. 1.768/2010, em 
atenção ao disposto no art. 23 da Lei n. 12.253/2009 (limitação da competência do JEFAZ por até 05 anos, a partir da publicação 
da lei), para excluir da competência as “ações que tenham como fundamento qualquer penalidade decorrente de infrações de 
trânsito (multas, pontuação, apreensão de veículo, etc.) e qualquer demanda envolvendo créditos de natureza fiscal” (art. 1º, do 
referido provimento). O Provimento acima aludido também designou em caráter exclusivo para o processamento e julgamento 
dos feitos previstos na Lei n. 12.153/2009 a Vara do Juizado Especial, com competência cível ou cumulativa, onde não haja 
Vara da Fazenda instalada. A causa em apreço não se enquadra nas exceções acima mencionadas, de modo que deve ser 
redistribuída para o Juizado Especial desta Comarca. Proceda a z. serventia as anotações e comunicações de costume. - ADV: 
SERGIO AUGUSTO VANDALETE (OAB 134594/SP)

Processo 0002178-46.2011.8.26.0418 (418.01.2011.002178) - Inventário - Inventário e Partilha - Cecília Lenze da Silva 
Correa - Vistos. Cuida-se de Inventário - Inventário e Partilha, relativo aos bens deixados por José Domingos Correa. O de 
cujus faleceu há mais de três anos e, embora tenha deixado patrimônio considerável, o espólio não tem liquidez. Outrossim, 
considerando a existência de outros bens e a concordância dos herdeiros, o alvará, excepcionalmente, deve ser deferido, 
conforme precedente, a contrario sensu, do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Inviável a expedição de alvará para alienação 
de um dos imóveis pertencentes ao espólio, ainda que para pagamento dos tributos oriundos da transmissão causa mortis, ante 
a discordância dos herdeiros acerca do assunto. As partes deverão entrar em acordo, quer para a venda de um dos bens, quer 
para pleitear o parcelamento do imposto devido, sob pena de o processamento do inventário ficar obstado até que encontrem 
uma solução (Agravo de Instrumento n. 0265337-35.2012.8.26.0000 - São Paulo - TJSP - 9ª Câmara, Relatora Lucila Toledo). 
Diante do exposto, AUTORIZO o Espólio de José Domingos Correa, representado pela inventariante, acima qualificada, a 
proceder a alienação para quem melhor lhe convier do bem a seguir relacionado: um prédio residencial e uma edícula, situados 
na Rua Salim Simão, 113, com área total construída de 93,03m², sendo 56,03m² para a residência e 37,00m² para a edícula, 
com seu terreno e competente quintal constituídos pela totalidade do lote de terreno n. 26, quadra 137 RI-3924, Loteamento 
Cidade Jardim, Secção Bosque dos Eucaliptos, da cidade de São José dos Campos, medindo 10,00m de frente, igual medida 
nos fundos, por 25,00m da frente aos fundos de ambos os lados; divisando pela frente com a rua de sua situação; pelos fundos 
com o lote RI n. 3906; pelo lado direito, no sentido de quem do imóvel olha para a rua, com o lote RI n. 3925; pelo lado esquerdo 
com o lote RI n. 3923, todos da mesma quadra; estando o imóvel matriculado sob o n. 22.201 no Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de São José dos Campos, cadastrado na Municipalidade de São José dos Campos sob o n. 72.0137.0026.0000, 
que se encontra em nome do “de cujus”, podendo ainda praticar todos os atos necessários para o cumprimento do presente 
ALVARÁ, que tem validade de 120 (cento e vinte) dias. Assim que alienado o bem, a inventariante deverá, no prazo de 30 (trinta) 
dias, recolher os tributos, as custas apontadas nestes autos e prestar contas da transação, sob pena de destituição do encargo. 
Intime-se. - ADV: VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA CAMARGO (OAB 102376/SP)

Processo 0002478-71.2012.8.26.0418 (418.01.2012.002478) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Claudia Brasil Prado - 
Deverá o requerente recolher despesa com edital no valor de R$241,95 (1.613 caracteres x R$0,15) - ADV: ALINE MAGALHÃES 
SALGADO (OAB 179495/SP)

Processo 0002623-59.2014.8.26.0418 - Divórcio Litigioso - Dissolução - F.B.F.V. - Vistos. Defiro os benefícios da justiça 
gratuita à autora, diante do documento de fls.05. Diante da informação que o réu está ausente há mais de 20 anos, determino 
que se promova a consulta pelo sistema do TRE, visando à sua localização. Quanto aos demais órgãos, torna-se inviável as 
pesquisas, diante da falta de do CPF, documento indispensável para consultas. - ADV: FABIANA SANTANA FARIA (OAB 164155/
SP)

Processo 3000194-05.2013.8.26.0418 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Antonio Arnaut de Carvalho - Intimação 
da parte autora, para que, no prazo de 05 dias, apresente cópias autenticadas, a fim de instruir a carta de adjudicação expedida. 
- ADV: VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA CAMARGO (OAB 102376/SP)

Processo 3000376-88.2013.8.26.0418 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - T.F.C. - Ante o exposto, 
não havendo razão para obstar a pretensão da autora e presentes os requisitos para concessão do divórcio, não pode a medida 
ser postergada, pelo que, CONVERTO EM DIVÓRCIO a separação judicial das partes, com fundamento no art. 35 da Lei n. 
6.515/77. Considerando o caráter consensual do pedido, homologo a renúncia do prazo recursal. Homologo a desistência do 
prazo recursal, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão nesta data. Servirá a cópia da presente sentença, acompanhada de 
cópia da certidão de casamento (fl. 14), como MANDADO DE AVERBAÇÃO DE CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO EM DIVÓRCIO a 
ser apresentada ao Cartório de Registro Civil onde as partes se casaram, constando que as partes manterão seus nomes, sendo 
que o nome da divorcianda já foi alterado por ocasião da separação. Honorários nos termos da tabela em vigor, expedindo-se 
certidão. Deixo de condenar o réu as verbas de sucumbência pela falta de resistência ao pedido. Sem custas. Após, arquivem-
se os autos, fazendo as devidas anotações. - ADV: BENEDITO ROMULO FONSECA JUNIOR (OAB 224684/SP)

PATROCÍNIO PAULISTA
Cível

Distribuidor Cível



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2010

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PATROCÍNIO PAULISTA EM 06/02/2015

PROCESSO :0000349-64.2015.8.26.0426
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : F.H.B.B.
ADVOGADO : 67658/SP - Marta Aparecida do N Junqueira Freitas
REQDO : A.P.B.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000353-04.2015.8.26.0426
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Francisco Xavier Goulart
REQDO : Rene Alejandro Gatica Yepsen
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000365-18.2015.8.26.0426
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Romildo Horácio de Oliveira
ADVOGADO : 276286/SP - Daiana Borges Lopes
REQDO : Jose Catito Reis
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000364-33.2015.8.26.0426
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Joao Vitor Santiago Galo
ADVOGADO : 241805/SP - Daniel Silva Faria
REQDO : Fazenda Pública do Município de Itirapua
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PATROCÍNIO PAULISTA EM 09/02/2015

PROCESSO :0000351-34.2015.8.26.0426
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Banco do Brasil S.A
ADVOGADO : 109631/SP - Marina Emilia Baruffi Valente Baggio
EXECTDO : PEDRO HENRIQUE DE FIGUEIREDO
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000352-19.2015.8.26.0426
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE : L.F.D.S.
ADVOGADO : 229173/SP - Plinio Marcus Figueiredo de Andrade
REQDO : S.S.S.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000355-71.2015.8.26.0426
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Gelsoni Laurinda de Oliveira
ADVOGADO : 307749/SP - Marcela Cristina Nascimento Leite Torres
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social
ADVOGADO : 241804/SP - Priscila Alves Rodrigues
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000354-86.2015.8.26.0426
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Cristina Aparecida Gabriel Lourenço
ADVOGADO : 307749/SP - Marcela Cristina Nascimento Leite Torres
REQDO : Fundação Civil Casa de Misericórdia de Franca (Santa Casa de Franca)
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000367-85.2015.8.26.0426
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : N.C.O.T.
ADVOGADO : 303508/SP - Juliana Cristina Rezende Funchal
EXECTDO : M.D.T.
VARA :VARA ÚNICA

PROCESSO :0000368-70.2015.8.26.0426
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE : K.S.F.L.
ADVOGADO : 340949/SP - Priscila Monteiro Pereira
REQDO : F.S.L.
VARA :VARA ÚNICA
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PROCESSO :0000366-03.2015.8.26.0426
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE : M.A.R.
ADVOGADO : 276286/SP - Daiana Borges Lopes
REQDO : G.R.
VARA :VARA ÚNICA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VITOR ANTONIO DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0029/2015
Processo 0000115-19.2014.8.26.0426 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito 

Financiamento e Investimento S/A - Roberto de Jesus - 1.INDEFIRO o pedido de bloqueio do veículo pelo sistema RENAJUD, 
posto que conforme pesquisa que segue, o automóvel, por não conter a restrição, foi alienado a terceiro cuja boa fé é presumida 
(extrato a seguir), e que, por conseguinte, não pode sofrer as consequências da restrição pretendida. 2. Aguarde-se requerimento 
do credor a bem de eventual conversão da ação em depósito no prazo de 30 dias. Nada vindo, intime-se na forma do art. 267, § 
1o, do CPC. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 0000218-89.2015.8.26.0426 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - N.P.A. - L.P.A. 
- Vistos. Defiro a gratuidade judiciária. Emende o exequente a inicial, no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento, para 
declinar endereço onde o executado pode ser localizado para citação. Int. - ADV: MARTA APARECIDA DO N JUNQUEIRA 
FREITAS (OAB 67658/SP)

Processo 0000241-69.2014.8.26.0426/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Centro 
Universitário Claretiano - EVELIN DE FARIA ROCHA - Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que viessem aos autos 
notícias de pagamento do débito pelo polo passivo. Patr. data abaixo. Vistos. Manifeste-se o credor em termos de prosseguimento 
(artigos 475-B, “caput”, e 475-I, ambos do CPC), apresentando, inclusive, cálculo atualizado do débito, incluindo o valor da multa 
prevista no artigo 475-J, do CPC. Int. - ADV: THAIANE MARCELLA BARBEIRO (OAB 334024/SP), ANA CLÁUDIA PEREIRA 
(OAB 201333/SP)

Processo 0000258-71.2015.8.26.0426 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.D.O.F. - E.F.F. - Vistos. 1.Defiro a 
gratuidade processual a(o) autor(a). 2.Não havendo indício de rendimentos do requerido, fixo os alimentos provisórios em 1/3 do 
salário mínimo vigente, a partir da citação. Os alimentos deverão ser pagos pelo requerido até o dia 10 de cada mês, diretamente 
a representante do autor, mediante recibo. 3.Designo audiência de conciliação para o Primeiro Circuito de Mediação para o dia 
24 de março de 2015, às 13:15 horas, citando-se o(a) requerido(a) e intimando-se o(a) autor(a), a fim de que compareçam à 
audiência, importando a ausência deste(a) em arquivamento do pedido e a daquele(a) em confissão e revelia (Lei 5.478, art. 
7º). 4.Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar e arrolar testemunha, desde que o faça por intermédio de 
advogado. Int. - ADV: FLAUBERT GUENZO NODA (OAB 184690/SP)

Processo 0000264-78.2015.8.26.0426 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - Clemencia de Oliveira Cruz - Aparecida dos Santos Pereira - Vistos. 1.Defiro os benefícios da gratuidade processual. 
2.Providencie a autora a juntada aos autos das principais peças do processo principal. Intime-se. - ADV: LUIZ ALAN FERREIRA 
(OAB 128246/SP)

Processo 0000296-83.2015.8.26.0426 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - José Hamilton de 
OIiveira - BV Financeira S/ACrédito Financiamento e Investimento - Vistos. Diante da natureza da demanda (revisional de contrato 
bancário), profissão do autor (motorista), e do valor da prestação mensal que foi paga pelo autor por conta do financiamento (R$ 
319,73), INDEFIRO, até prova em contrário, os benefícios da Justiça Gratuita, afastando, com isso, a presunção legal relativa 
de pobreza advinda da declaração inicial como me é dado fazer. Que venham as custas no prazo de 10 dias. No mesmo prazo 
deverá o polo ativo emendar a inicial, sob pena de indeferimento (art. 284 do CPC), para juntar aos autos, por essenciais ao 
deslinde da causa (art. 283 do CPC): a) cópia do contrato de financiamento, indispensável para a comprovação não só da 
contratação narrada na inicial, mas também da pactuação da capitalização de juros na forma da MP 2170-36/2001 e do que 
decidiu ontem o plenário do STF (RE 593.377); e b) dos boletos ou extratos indicativos da data e valor das parcelas pagas, 
sem o que não consigo apurar eventual valor a se repetir. Intime-se. - ADV: JULIANO CARLO DOS SANTOS (OAB 245473/SP), 
LUCAS DOS SANTOS (OAB 330144/SP)

Processo 0000298-53.2015.8.26.0426 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymore Credito 
Financiamento e Investimento S.A. - Marcelo Santos da Rocha - Vistos. 1. DEFIRO, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado 
de busca e apreensão dos bens descritos na inicial, depositando-se os bens com o autor. 2. Executada a liminar, cite-se para 
que no prazo de quinze dias, em querendo, conteste a ação, sob as advertências legais (art. 3º, par. 2º e 3º do DL 911/69, com 
redação pela Lei n. 10.931/2004). No mesmo ato será o devedor intimado de que poderá saldar o débito reclamado na inicial no 
prazo de 05 (cinco) dias, caso pretenda continuar na posse/propriedade do bem alienado fiduciariamente. Conforme decidido 
pelo STJ no julgamento do Resp 1.418.593-MS, pelo rito do art. 543-C do CPC, “é entendimento consolidado nesta Corte 
Superior que, após o advento da Lei n. 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, não há falar 
em purgação da mora, haja vista que, sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da 
liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade 
do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus.” 3.Cientifiquem-se avalistas, se o caso. 4.Expeçam-se 
precatórias e mandados necessários. Int. - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)

Processo 0000357-12.2013.8.26.0426/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Neuza 
Aparecida do Nascimento Ganzaroli - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1.Tratando-se de depósito de honorários 
advocatícios, expeça-se alvará para levantamento do depósito de fls. 162. 2.Tendo sido o autor devidamente cientificado (fls. 
168), expeça-se o alvará para levantamento do depósito efetuado às fls. 163. 3.E, em não havendo mais providências a serem 
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tomadas, caracterizada a hipótese do art. 794, I, do CPC, JULGO EXTINTA a presente execução de sentença promovida por 
Neuza Aparecida do Nascimento Ganzaroli contra o Instituto Nacional do Seguro Social. R.P.I. Após, arquivem-se. {Fica o 
patrono da parte autora intimado a retirar o(s) alvará(s) já expedido(s)} - ADV: ASTRIEL ADRIANO SILVA (OAB 240093/SP), 
PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP), JOSE FERREIRA DAS NEVES (OAB 58625/SP)

Processo 0000460-73.2000.8.26.0426 (426.01.2000.000460) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Companhia 
Habitacional Regional de Ribeirao Pretocohabrp - Pedro Ribeiro Leite Lemos - - Eliene Ferreira Lemos - Posto isso, JULGO 
PROCEDENTES os pedidos, declarando rescindo o contrato celebrado entre as partes, e determinando a reintegração da 
autora na posse do imóvel financiado descritos na inicial; e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, 
do Código de Processo Civil. Condeno os requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, ora 
fixados em 10% do valor atualizado da causa, observado o que consta do art. 12 da Lei 1.060/50. Oportunamente, expeça-se 
mandado de intimação para desocupação voluntária em 30 dias. Após, não sendo cumprida a determinação voluntariamente, 
expeça-se mandado de reintegração na posse. - ADV: JOAO BATISTA BARBOSA TANGO (OAB 72471/SP), RAUL VICENTE 
FERREIRA (OAB 46496/SP)

Processo 0000463-71.2013.8.26.0426/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Sirlei 
Aparecida do Vale - Fabio Junior Teofilo Goulart - Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que viessem aos autos 
notícias de pagamento do débito pelo polo passivo. Patr. data abaixo. CONCLUSÃO Nesta data, faço estes autos conclusos ao 
MM. Juiz de Direito Titular desta Comarca. Patrocínio Paulista, 05/02/2015. Eu, escrivão judicial II, digitei. DECISÃO Processo 
nº:0000463-71.2013.8.26.0426/01 Classe - AssuntoCumprimento de Sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização 
Exeqüente:Sirlei Aparecida do Vale Executado:Fabio Junior Teofilo Goulart Justiça Gratuita Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando 
da Fonseca Gajardoni Vistos. Manifeste-se o credor em termos de prosseguimento (artigos 475-B, “caput”, e 475-I, ambos do 
CPC), apresentando, inclusive, cálculo atualizado do débito, incluindo o valor da multa prevista no artigo 475-J, do CPC. Int. - 
ADV: ASTRIEL ADRIANO SILVA (OAB 240093/SP)

Processo 0000516-09.2000.8.26.0426 (426.01.2000.000516) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Companhia 
Habitacional Regional de Ribeirao Pretocohabrp - Everton Celestino dos Santos - Vistos. Fls. 218: Defiro o requerido, remetendo-
se os autos ao arquivo, no aguardo de provocação. Intime-se. - ADV: MARIA LUIZA INOUYE (OAB 92084/SP), JOAO BATISTA 
BARBOSA TANGO (OAB 72471/SP), SIRLEI APARECIDA INOCENCIO (OAB 137937/SP)

Processo 0000578-58.2014.8.26.0426 - Exibição - Medida Cautelar - Patrick Ferreira de souza - AYMORE CREDITO 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - [Certifico e dou fé que por motivo de incorreção, o ato ordinatório expedido às fls. 75 
não foi publicado, razão pela qual faço sua remessa novamente ao DJE em 10/02/2015 Relação 29/2015. Nada Mais.] Dr. Rafael 
Sousa Barbosa, comparecer em Cartório para retirar o alvará de levantamento expedido. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ 
(OAB 73055/SP), RAFAEL SOUSA BARBOSA (OAB 290824/SP)

Processo 0000788-12.2014.8.26.0426 - Guarda - Seção Cível - M.L.N.S. - N.A.S. - - M.A.P. - Posto isso, JULGO 
PROCEDENTE a presente ação, concedendo à requerente a guarda de Carlos Eduardo Pereira da Silva, e assim o faço com 
resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno os requeridos ao pagamento das custas e 
honorários advocatícios, que, com base no art. 20, § 4.º, do CPC, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o que consta 
do art. 12 da Lei 1.060/50. Arbitro os honorários dos advogados provisionados e curador especial no máximo permitido pelo 
convênio OAB/DP, expedindo-se certidão. R.P.I.C. Oportunamente, ao arquivo. - ADV: DANIEL RADI GOMES (OAB 255096/SP), 
GERSON LUIZ ALVES (OAB 211777/SP)

Processo 0000798-56.2014.8.26.0426 - Execução Fiscal - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - FAZENDA NACIONAL 
- VALDIR ALVES FALEIROS ME - - VALDIR ALVES FALEIROS - Vistos. Fls. 211: Ante a notícia de que houve o parcelamento do 
débito, dê-se vista à exequente. Após, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: LAIS CLAUDIA DE LIMA (OAB 259629/SP)

Processo 0000976-54.2004.8.26.0426/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Maria 
Gomes Barbosa de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Nos termos do artigo 730 do Código de Processo 
Civil, cite-se a autarquia para, querendo, opor embargos. - ADV: ANTONIO MARIO DE TOLEDO (OAB 47319/SP), PRISCILA 
ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP), ANALEIDA BARBOSA MACHADO NUNES (OAB 197008/SP)

Processo 0001055-81.2014.8.26.0426 - Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento - Sucessões - Jose Sergio Saraiva 
- Jose Sergio Saraiva - Vistos. Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: JOSE SERGIO SARAIVA 
(OAB 94907/SP)

Processo 0001084-68.2013.8.26.0426 (042.62.0130.001084) - Execução Fiscal - Multas e demais Sanções - Fazenda Publica 
do Estado de Sao Paulo - Durlicouros Ind e Com de Couros Exp e Importação Ltda - Vistos. Aguarde-se por 30 (trinta) dias a 
vinda de eventual outro requerimento. Após, nada sendo requerido, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: PAULO HENRIQUE 
NEME (OAB 55341/SP), MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA (OAB 111338/SP), KAMILA COSTA LIMA (OAB 316488/SP)

Processo 0001210-21.2013.8.26.0426 (042.62.0130.001210) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.V.S.F. - O.F. - Vistos. 
Fls. 109: Defiro o prazo de 30 dias para que a autora indique o endereço atualizado do requerido. Com a vinda da informação, 
intime-se na forma já determinada às fls. 77. Int. - ADV: MARTA APARECIDA DO N JUNQUEIRA FREITAS (OAB 67658/SP)

Processo 0001283-90.2013.8.26.0426 (042.62.0130.001283) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Almeida 
& Almeida Transportes de Cana Ltda Me - Usina de Laticinios Jussara Sa - Vistos. Manifestem-se as partes sobre o laudo 
pericial apresentado às fls. 278/454 e tudo o mais que há nos autos, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias (os primeiros para o 
autor). Intime-se. - ADV: HUMBERTO LUIZ BALIEIRO (OAB 131607/SP), NILTON SEVERIANO DE OLIVEIRA (OAB 76281/SP), 
THIAGO DA SILVA SAES (OAB 288447/SP)

Processo 0001415-16.2014.8.26.0426 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.S.G. - E.U.G. 
- Vistos. Fls. 34: Em consulta junto ao sistema informatizado, verifiquei que o executado foi recentemente encontrado para 
citação no endereço situado à Rua Maria Caprara Archetti, 3029, Jd Angela Rosa, Vila Scarabucci - CEP 14403-644, Franca-SP.. 
Assim, providencie a Secretaria o cadastramento do endereço supra, bem como o local de trabalho informado pela exequente 
(Avenida Miguel Sábio de Melo, número 500, Jardim Santana, CEP 14403-068 -lojas Havan- Franca-SP) e expeça-se nova carta 
precatória de citação. Int. - ADV: MARCELA CRISTINA NASCIMENTO LEITE TORRES (OAB 307749/SP)

Processo 0001511-85.2001.8.26.0426 (426.01.2001.001511) - Arrolamento Sumário - Maria Aparecida Facho - Benedita 
Candida da Silva - - Orlando da Silva - Márcio Henrique Mendes da Silva - Certidão: Certifico e dou fé que ainda não houve 
desfecho no processo 193/1996 que se encontra conclusos para despacho, conforme extrato que junto em frente. Vistos. Diante 
da certidão retro aguarde-se a conclusão do processo nº 193/196, certificando-se de 180 (cento e oitenta) em 180 (cento e 
oitenta) dias. Int. - ADV: FABIANA APARECIDA DA SILVA NODA OLIVEIRA (OAB 113275/SP), MARCIO HENRIQUE MENDES 
DA SILVA (OAB 111338/SP)

Processo 0001539-96.2014.8.26.0426 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Arnaldo Fornel Júnior - - 
Marcos Vinicius Silverio Alves - Wirlene Ferreira da Costa - Nos termos da manifestação ministerial retro, diante da concordância 
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expressa de uma das partes (fls. 114), e diante da ausência de oposição de outra (fls.108/110), SUSPENDO, com fundamento 
no art. 110 do CPC, o curso do processo, a fim de que se aguarde o julgamento definitivo da ação penal de n. 0000206-
12.2014.8.26.0426 (vide fls. 117/118). Certifique a Secretaria de 180 em 180 dias, trasladando-se para o presente feito, tão 
logo concluído o referido julgamento, cópia das provas colhidas e das decisões proferidas. - ADV: ALZIRA HELENA DE SOUSA 
MELO (OAB 135176/SP), ROGÉRIO SENE PIZZO (OAB 258294/SP)

Processo 0001567-98.2013.8.26.0426 (042.62.0130.001567) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Risoleta Rocha Espolio - Banco do Brasil Sa - CERTIDÃO: CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo legal sem 
que viessem aos autos notícias de pagamento do débito pelo polo passivo. Vistos. 1.Manifeste-se o credor em termos de 
prosseguimento (artigos 475-B, caput, e 475-I, ambos do CPC), apresentando, inclusive, cálculo atualizado do débito, incluindo 
o valor da multa prevista no art. 475-J, do CPC. 2.No silêncio e decorridos seis meses, aguarde-se provocação em arquivo (art. 
475-J, § 5º, do CPC). Int. - ADV: WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), 
ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)

Processo 0001671-56.2014.8.26.0426 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco do Brasil 
S.A - André Luís do Couto Rosa - - Cassio do Couto Rosa - CERTIDÃO: Certifico e dou fé que o mandado de citação, penhora 
e avaliação do executado André Luis do Couto Rosa retornou aos autos com resultado negativo. O Sr. Oficial de Justiça o 
citou, porém deixou de proceder a penhora, em virtude de não ter encontrado bens penhoráveis e suficientes para garantir o 
débito, passando a relacionar os bens que guarnecem a residência do mesmo às fls. 39/40. Nada Mais. Patrocinio Paulista, 09 
de fevereiro de 2015. CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para 
remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Manifeste-se o(a) exeqüente, no prazo legal, 
requerendo o que de direito em termos de prosseguimento. Nada Mais. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA 
(OAB 123199/SP)

Processo 0001784-54.2007.8.26.0426 (426.01.2007.001784) - Dissolução e Liquidação de Sociedade - Dissolução - Orlando 
Essado - Adriano Moretti de Figueiredo - 1. Com o destaque que: a) o liquidante Adriano Moreti não precisa sequer se manifestar 
sobre o pedido contraposto de condenação em R$ 70.317,42, vez que incabível em sede de liquidação de sentença (art. 475-G 
do CPC); e b) que o liquidado Orlando Essado deverá, sponte propria, obter os documentos que pretende em outros feitos que 
correm na Comarca; concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o liquidante se manifeste sobre a contestação de fls. 260 e 
ss. 2. Sem prejuízo, digam as partes (o liquidado Orlando Essado sem carga dos autos), se têm outras provas a produzir. - ADV: 
JOSE FERNANDO OLIVERIO SILVA (OAB 234018/SP), JOSE AMAURI DO NASCIMENTO (OAB 145035/SP), JOSE ANTONIO 
ABDALA (OAB 185261/SP)

Processo 0001787-62.2014.8.26.0426 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Jose Aguiar da Silva - Banco 
Santander Financiamentos - Vistos. 1.Fls. 112: Ciente. 2.No mais, aguarde-se o trânsito em julgado ou a interposição de eventual 
recurso da sentença de fls. 101/108. Intime-se. - ADV: DANIEL SILVA FARIA (OAB 241805/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ 
(OAB 73055/SP)

Processo 0001800-61.2014.8.26.0426 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - Rita de Cassia da Silva 
Lopes - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - 1.Fls.73 e ss: Ciência às partes do laudo pericial juntado aos autos. 2.Com 
fundamento no artigo 3º, parágrafo único, da Resolução n. 541 do CJF, arbitro os honorários do perito em R$200,00, oficiando-
se ao Diretor do Foro da Seção Judiciária de São Paulo, observando-se o modelo. 3.Não havendo necessidade de produção 
de prova oral, eis que a questão da capacidade da requerente para o trabalho é eminentemente técnica, fica INDEFERIDA a 
produção de prova oral, à luz do art. 400, II, do CPC (existência de prova pericial nos autos). 4.Declaro encerrada a instrução 
e concedo às partes o prazo de cinco dias sucessivos para apresentação dos memoriais substitutivos dos debates. Intime-se. 
- ADV: PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP), WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/SP), GERSON LUIZ ALVES 
(OAB 211777/SP)

Processo 0001996-75.2007.8.26.0426 (426.01.2007.001996) - Procedimento Ordinário - Companhia Habitacional Regional 
de Ribeirão Preto Cohabrp - Saemi Tsumoto Seki - - Eliana Seki - - Alessandra Seki - 1. Advirta o Sr. Escrivão o responsável pelo 
cumprimento do processo certificado às fls. 143 e ss., vez que não consta do presente - conforme lá foi ordenado em decisão de 
25.11.2014 -, as devidas anotações no presente feito. 2.Fls.143. Considerando o decidido pela superior instância nos embargos 
de terceiro, em decisão transitada em julgado (fls. 147/157), cumpra-se a sentença (fls. 120), intimando-se novamente os 
ocupantes para desocupação em 30 dias e, após, não tendo havido a desocupação, expeça-se mandado de reintegração de 
posse. - ADV: MARIA APARECIDA ALVES DE FREITAS (OAB 131114/SP), RAUL VICENTE FERREIRA (OAB 46496/SP)

Processo 0002040-50.2014.8.26.0426 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.Z.P.A. - C.E.A.A. - Posto isso, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, condenando o requerido a pagar a autor, a título de alimentos, a 
quantia correspondente a 1/3 do salário mínimo vigente à época do pagamento, o que fará todo o dia dez de cada mês, e assim 
o faço com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido ao pagamento das 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que, com base no art. 20, § 4.º, do CPC, em R$ 500,00. Intime-se o 
requerido para pagamento. Arbitro os honorários em 100% da tabela OAB/DP, expedindo-se certidão. R.P.I.C e oportunamente, 
arquivem-se. - ADV: CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO (OAB 212907/SP)

Processo 0002046-57.2014.8.26.0426 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Vera Lúcia Gomes 
da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1.Partes legítimas e bem representadas, não havendo preliminares a 
serem analisadas e estando presentes as condições da ação, dou o feito por saneado. 2.Necessária a dilação probatória, razão 
pela qual designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 06 de maio, de 2015, às 13:50 horas. 3.Intimem-se 
as testemunhas oportunamente arroladas (art. 407, do CPC). Destaco que mesmo se estas testemunhas forem comparecer 
independente de intimação, é necessário que haja declinação de seus dados nos autos, garantindo assim efetivo contraditório. 
- ADV: KAMILA DE PAULA SILVA (OAB 321948/SP), PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP)

Processo 0002138-35.2014.8.26.0426 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Alceu 
Tavares de Andrade - Banco do Brasil S/A - Vistos. Fls. 62: Ciência a autora. No mais, aguarde-se conforme determinado às 
fls. 60. Intime-se. - ADV: ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 
107931/SP), WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/SP)

Processo 0002228-48.2011.8.26.0426 (426.01.2011.002228) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Pedro Luis Freire 
- Jose Luiz Goberna Fernandes - 1. Fls. 242 e ss. Considerando a prova do cumprimento da obrigação de fazer imposta 
na sentença de fls. 122, item “a”, JULGO-A EXTINTA, na forma do art. 794, I, do CPC. 2. Para os fins de fls. 122, item “b”, 
e 160, último parágrafo, apresente o credor Pedro Luis Freire cálculo atualizado do crédito, observando-se a necessidade 
de compensação na forma consignada às fls 232, úlitmo parágrafo. 3. Com o cálculo, venham-me para fins de intimação 
para pagamento, conforme art. 475-J do CPC - ADV: JAQUELINE FRUTUOSO VIEIRA (OAB 259150/SP), JOSE ANTONIO 
LOMONACO (OAB 121445/SP), RAIMUNDO ALBERTO NORONHA (OAB 102039/SP)
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Processo 0002254-41.2014.8.26.0426 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco 
S/A - Bernardinelli & Faleiros Logística e Transportes Ltda. - - Jez Reis Aparecido Bernardinelli - - Bruno Cesar Faleiros - 
1.DEFIRO o pedido de pesquisa e bloqueio de veículos pelo sistema RENAJUD, conforme art. 655, II, do CPC. 2. Em consulta 
constatei a existência de 01 veículo em nome do co-executado Bruno César Faleiros, contudo, com restrição administrativa por 
roubo (extrato a seguir). 3. Não havendo outros meios de localização de bens, DEFIRO o pedido de investigação patrimonial 
via declaração de rendimentos, e nesta data, pelo sistema INFOJUD, obtive as declarações de renda dos executados (PJ e 02 
PFs) do exercício de 2014 (a PJ não declarou renda). Arquive-se em pasta própria a fim de preservar o sigilo fiscal, cujos dados 
serão acessados pelo advogado do polo ativo mediante identificação e procuração (art. 155 do CPC).. 4. Aguarde-se por 10 dias 
manifestação do exequente em termos de prosseguimento, indicando bens para fins de penhora. Nada vindo, arquivem-se (art. 
791 CPC). - ADV: GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), JOSE EDUARDO CARMINATTI (OAB 73573/
SP)

Processo 0002308-07.2014.8.26.0426 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamentos S/A - Luciano Damasceno - 1.Fls. 44. INDEFIRO o pedido de suspensão, pois a questão já foi julgada no Resp. 
citado, inclusive com definição de que a purgação da mora deve se dar através do pagamento de toda a dívida. 2. Fls. 44/45. 
Regularize o peticionante sua representação processual. 3. No mais, já tendo havido citação (fls. 66), aguarde-se o decurso 
do prazo para resposta. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP), WANDER BERNARDES DA SILVEIRA 
(OAB 239821/SP)

Processo 0002317-66.2014.8.26.0426 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.A.V.S. 
- M.S.S. - Vistos. Providencie a Secretaria o cadastramento do endereço informado às fls. 24, expedindo-se o competente 
mandado de citação, nos termos de fls. 19. Int. - ADV: LUIZ ALAN FERREIRA (OAB 128246/SP)

Processo 0002319-36.2014.8.26.0426 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Vania Bertelli Lopes - Clóvis de Oliveira 
Lopes - Vistos. Fls.22: Reitere-se o ofício informando tratar-se de determinação judicial e, portanto, isento de despesas e/ou 
emolumentos. Sem prejuízo, cumpra a inventariante o determinado no despacho de fls. 15, no prazo de dez dias, sob pena de 
arquivamento. Int. - ADV: DANIEL RADI GOMES (OAB 255096/SP), ANI CAROLINA RADI GARCIA (OAB 215310/SP)

Processo 0002344-49.2014.8.26.0426 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - José Lécio Ferreira 
- Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1.Recebo, em seus efeitos devolutivo e suspensivo, a apelação de fls. 103/114. 
2.Às contrarrazões pelo autor. 3.Após, com ou sem elas, e observadas as cautelas legais, subam os autos com as nossas 
homenagens ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. - ADV: GLAUCIA DE OLIVEIRA (OAB 247695/SP), PRISCILA ALVES 
RODRIGUES (OAB 241804/SP)

Processo 0002374-84.2014.8.26.0426 - Monitória - Cheque - Cooperativa Nacional Agro Industrial - COONAI - André Luís 
do Couto Rosa - Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o polo passivo pagasse ou embargasse a presente ação 
monitória. Patr. Data abaixo. CONCLUSÃO Nesta data faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito Titular da Comarca 
de Patrocínio Paulista. Escrivão judicial II, Vitor Antônio dos Santos. SENTENÇA Processo nº:0002374-84.2014.8.26.0426 
Classe - AssuntoMonitória - Cheque Requerente:Cooperativa Nacional Agro Industrial - COONAI Requerido:André Luís do 
Couto Rosa Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando da Fonseca Gajardoni Vistos. 1.Não cumprido o mandado e não oferecidos 
embargos, constitui-se, ex vi legis, o título executivo judicial, ora acrescido de imposição sucumbencial pelas custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor do mandado de pagamento (TJ/SP, Agravo de Instrumento n. 
7.225.421-6, 24ª Câmara de Direito Privado, Rel. Antonio Ribeiro, j. 15.05.2008, v.u.), sem prejuízo de honorários de 2ª fase 
a serem oportunamente arbitrados em caso de execução. 2.Convertido, também ex vi legis, o mandado inicial em mandado 
executivo (CPC, art. 1.102.c, 2ª parte), prossiga-se, no mesmo mandado, na forma prevista na lei (CPC, art. 1.102.c). 3.Diga 
o credor em termos de prosseguimento (art. 475-B, “caput”, e 475-I, ambos do CPC). 4.No silêncio e decorridos seis meses, 
aguarde-se provocação em arquivo (artigo 475-J, § 5º, do CPC). R.P.I.C. [Preparo recursal no valor de R$ 106,25 (guia DARE 
cód. 230-6). Porte de Remessa no valor de R$ 32,70 por volume (guia FDT cód. 110-4). (1) Volume. Total: R$ 138,95.] - ADV: 
JOSE RUBENS HERNANDEZ (OAB 84042/SP)

Processo 0002387-20.2013.8.26.0426 (042.62.0130.002387) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 
48/51) - Aparecida Rosa de Jesus Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1.Fls. 85: Defiro a substituição da 
testemunha Benedito Lúcio Silva, pela testemunha GASPAR DOS REIS SILVA. 2.Expeça-se mandado de intimação. Intime-se. - 
ADV: ANTONIO MARIO DE TOLEDO (OAB 47319/SP), PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP)

Processo 0002396-45.2014.8.26.0426 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K.T.A.S. - 
C.C.S. - Vistos. Fls. 46: Anote-se o novo endereço do executado. Certifique a Secretaria o decurso do prazo da intimação de fls. 
45, e tornem-me conclusos para eventual decretação da prisão. Int. - ADV: VALERIA MOLER XAVIER E SILVA (OAB 307830/
SP), FLAVIA LOPES DE FREITAS (OAB 219548/SP)

Processo 0002412-96.2014.8.26.0426 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.F.D.S. - 
S.S.S. - Vistos. Sendo de conhecimento público e notório que a Dra. Sueli Aparecida Lúcio encontra-se em tratamento médico, 
não possuindo condições de permanecer no patrocínio da causa, oficie-se a OAB para nomeação de novo defensor a autora. 
Arbitro honorários advocatícios em 60% da tabela OAB/DP, expedindo-se certidão. Intime-se. - ADV: SUELI APARECIDA LUCIO 
(OAB 270301/SP)

Processo 0002433-72.2014.8.26.0426 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Neuza Aparecida 
Firmino - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1.Partes legítimas e bem representadas, não havendo preliminares a 
serem analisadas e estando presentes as condições da ação, dou o feito por saneado. 2.Necessária a dilação probatória, razão 
pela qual designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 06 de maio, de 2015, às 13:30 horas. 3.Intimem-se 
as testemunhas oportunamente arroladas (art. 407, do CPC). Destaco que mesmo se estas testemunhas forem comparecer 
independente de intimação, é necessário que haja declinação de seus dados nos autos, garantindo assim efetivo contraditório. 
- ADV: PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP), DANIEL SILVA FARIA (OAB 241805/SP)

Processo 0002477-91.2014.8.26.0426 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Companhia Habitacional Regional 
de Ribeirão Preto - Cohab/RP - Jose Bernardes Filho - - Nersilia Alves Rodrigues - Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, 
declarando rescindido o contrato encetado entre as partes, determinando, ainda, a reintegração da autora na posse do imóvel 
discriminado na inicial, bem como condenando o pólo passivo à perda dos valores das parcelas já pagas à autora a titulo 
locativos mensais, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno os 
requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, 
observado o que consta do art. 12 da Lei 1.060/50. Transitada em julgado expeça-se mandado de reintegração de posse, 
com prazo de 30 dias para desocupação. Arbitro os honorários advocatícios do patrono provisionado em 100%, expedindo-se 
certidão ao trânsito. Preparo recursal no valor de R$ 144,18 (guia DARE-cód. 230-6). Porte de Remessa no valor de R$ 32,70 
por volume (1 ) volume(s), guia FDT cód. 110-4). - ADV: LEANDRO RODRIGUES DE ANDRADE (OAB 231316/SP), JOAO 
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BATISTA BARBOSA TANGO (OAB 72471/SP)
Processo 0002495-15.2014.8.26.0426 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Daycoval 

S.A. - Marcos Antonio Angelo - Vistos. Expeça-se novo mandado de busca e apreensão e citação. Intime-se. (Certifico e dou 
fé que deixo de encaminhar o mandado de Busca e Apreensão e Citação para cumprimento, tendo em vista que não houve o 
recolhimento integral da diligência do oficial de justiça. C E R T I D Ã O A T O O R D I N A T Ó R I O - Ao patrono do autor para 
efetuar o recolhimento da diligência no valor de R$ 50,16 visando o cumprimento do mandado de Busca e Apreensão e Citação). 
- ADV: MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)

Processo 0002535-07.2008.8.26.0426/01 (apensado ao processo 0002535-07.2008.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Jaqueline Beatriz Estevao - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1.Ante a 
concordância da autarquia, HOMOLOGO, para que surta os seus regulares efeitos, o cálculo de fls. 295. 2.Expeça-se requisição 
de pequeno valor em favor do credor. 3.Aguarde-se comunicação de pagamento por seis meses. Int. - ADV: CARLOS LELIS 
FALEIROS (OAB 56834/SP), PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP), ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/
SP)

Processo 0002618-13.2014.8.26.0426 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Iracema das Gracas Ribeiro 
- Instituto Nacional do Seguro Social - Ciência às partes: foi designado o dia 02/03/2015, às 13:00 horas, para perícia com o 
Dr. Paulo Sérgio Faleiros, a ser realizada no Edifício do Fórum, sala 2, sito à Praça Nossa Senhora do Patrocínio, nº 1118, 
Centro, Patrocínio Paulista/SP - CEP: 14415-000. - ADV: ANTONIO MARIO DE TOLEDO (OAB 47319/SP), PRISCILA ALVES 
RODRIGUES (OAB 241804/SP)

Processo 0002625-05.2014.8.26.0426 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - H.E.V.S. - R.R.S. - Vistos. Por 
primeiro manifeste-se o autor quanto a contestação apresentada, sendo que ao tempo da sentença deliberarei sobre a propalada 
revelia. - ADV: GERSON LUIZ ALVES (OAB 211777/SP), EULER RIBEIRO SPINELLI (OAB 137126/SP)

Processo 0002639-86.2014.8.26.0426 - Alienação Judicial de Bens - Espécies de Contratos - José Márcio Teixeira - - Maria 
Aparecida Serafim Teixeira - - Marli de Fátima Teixeira - - Rosana Aparecida Teixeira - Elza Rosa de Souza - Vistos. 1.Homologo, 
para todos os fins de direito, o acordo das partes constante de fls. 71, nos termos do art. 269, III, do Código de Processo Civil. 
2.Cada parte arcará com as respectivas custas, despesas processuais e honorários de seus patronos. 3. Aguarde-se pelo prazo 
180 dias e, após, nada sendo reclamado, ao arquivo. R.P.I.C. Oportunamente, arquivem-se os presentes autos. - ADV: EULER 
RIBEIRO SPINELLI (OAB 137126/SP), GLAUCIA DE OLIVEIRA (OAB 247695/SP), DAIANA BORGES LOPES (OAB 276286/
SP)

Processo 0002692-67.2014.8.26.0426 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E.C.C.O. - 
R.B.O. - 1.Intime-se o polo ativo para manifestação via imprensa (recibo manuscrito no valor de R$ 734,50), com a advertência 
de que a omissão será interpretada como aquiescência com a comprovação de pagamento. 2.Com ou sem manifestação findo 
o prazo legal, ao MP e cls. - ADV: BRUNO DO COUTO ROSA DE ANDRADE E CASTRO (OAB 243853/SP), BRUNO DE 
REZENDE SIGUINOLFI (OAB 295803/SP)

Processo 0002727-66.2010.8.26.0426/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Marlene 
Marina de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil, cite-se a 
autarquia para, querendo, opor embargos. - ADV: WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/SP), ROGÉRIO ALVES RODRIGUES 
(OAB 184848/SP), PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP)

Processo 0002754-78.2012.8.26.0426/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Pedro 
Roberto de Paula - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1.Fls.139/140: Ciência ao DD. Advogado. 2.Após, e nos termos 
do Parecer n. 373/2001-J, da Corregedoria Geral da Justiça, intime-se pessoalmente a autora do depósito efetuado às fls. 139, 
dando-lhe ciência, tornando-me conclusos após. Intime-se. - ADV: PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP), WELTON 
JOSÉ GERON (OAB 159992/SP), ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP)

Processo 0002915-20.2014.8.26.0426 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamentos S/A - Antonia Freitas Silva - CERTIDÃO: Certifico e dou fé que o mandado de busca e apreensão do veículo 
indicado nos autos retornou aos autos com resultado negativo. O Sr. Oficial de Justiça compareceu ao endereço indicado, 
juntamente com o localizador, Vicente de Paula Faria Filho, e não localizaram o veículo indicado e a requerida. Que o morador 
do endereço indicado, Sr. Johnny Willian Santos Pereira, informou-lhes que ali reside há um mês e que desconhece a requerida. 
Que dirigiram-se à Rua Cel. Antônio Jacinto, 4760, residência do Sr. Amadeu de Freitas Silva, e que parentes deste lhes 
informaram que ele é irmão de uma senhora de nome Antônia Freitas Silva e que ela é falecida há 4 anos e que foi enterrada 
naquela cidade. Nada Mais. CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei 
para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Manifestem-se o(a)(s) autor(s), no prazo 
legal, requerendo o que de direito em termos de prosseguimento. Nada Mais. - ADV: OLAVO PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB 
49142/SP)

Processo 0002922-12.2014.8.26.0426 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Tiago de Souza Lourenço 
- Joao Marcio Pereira da Silva - - Luisa Administradora de Consórcio LTDA - Não cumprida a irrecorrida decisão de fls. 56 
(certidão de fls. 58), INDEFIRO a gratuidade judiciária requerida, determinando o recolhimento das custas processuais em 10 
(dez) dias, sob pena de indeferimento. - ADV: BRUNO DO COUTO ROSA DE ANDRADE E CASTRO (OAB 243853/SP)

Processo 0002937-49.2012.8.26.0426/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Paulo 
Henrique Ganzaroli - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil, cite-se 
a autarquia para, querendo, opor embargos. - ADV: GLAUCIA DE OLIVEIRA (OAB 247695/SP), PRISCILA ALVES RODRIGUES 
(OAB 241804/SP)

Processo 0002965-46.2014.8.26.0426 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Ana Maria da Silva Borges 
- Vistos. Fls. 17/23: Manifeste a autora, sob as penas da lealdade processual, sobre a informação prestada pelo INSS dando 
conta da inexistência de saldos de beneficios previdenciários em nome do “ de cujus” José Jesus da Silva, no prazo de cinco 
dias. Nada vindo, tornem-me conclusos para extinção. Int. - ADV: LUCAS DOS SANTOS (OAB 330144/SP)

Processo 0003052-02.2014.8.26.0426 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 000766-37.2014403.6113 - 2º VARA FEDERAL 
DE FRANCA/SP) - Conselho Regional de Química - IV Região - Dimas de Figueiredo - Certifico e dou fé que constatei a falta de 
diligências de oficial de justiça no valor de R$ 63,75, para cumprimento da presente. CERTIDÃO - Ato Ordinatório - Providencie 
o requerente, na pessoa de seu advogado, a juntada das guias acima no prazo de legal. - ADV: CATIA STELLIO SASHIDA (OAB 
116579/SP)

Processo 0003052-80.2006.8.26.0426 (apensado ao processo 0000367-37.2005.8.26) (processo principal 0000367-
37.2005.8.26) (426.01.2005.000367/1) - Embargos à Execução - Supermercado Cristal de Patrocinio Paulista Ltda - Instituto 
Nacde Metrologia, Norm e Qualidade Industrial Inmetro - Vistos. 1.Cumpra-se o V. Acórdão. 2. Certifique-se nos principais. 3. 
Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. - ADV: ANTONIO LIMA DOS SANTOS (OAB 208962/SP), 
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EULER RIBEIRO SPINELLI (OAB 137126/SP)
Processo 0003054-69.2014.8.26.0426 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.V.F.A. - 

P.A.A. - Vistos. 1.Defiro a gratuidade processual ao executado. 2.Intime-se para manifestação via imprensa, sobre a justificativa 
apresentada, sobretudo sobre a proposta de parcelamento ofertada, com a advertência de que a omissão será interpretada 
como aquiescência com o parcelamento do débito. 3.Com ou sem manifestação findo o prazo legal, ao MP e cls. Int. - ADV: 
PRISCILA MONTEIRO PEREIRA (OAB 340949/SP), DANUBIA SILVA SIQUEIRA COUTO ROSA (OAB 255105/SP)

Processo 0003057-24.2014.8.26.0426 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - N.A.S. - - 
M.E.S. - L.H.S. - Vistos 1.Intime-se os exequentes para manifestação via imprensa (comprovantes de depósitos bancários), 
com a advertência de que a omissão será interpretada como aquiescência com a comprovação de pagamento. 2.Com ou sem 
manifestação findo o prazo legal, ao MP e cls. Int. - ADV: PRISCILA MONTEIRO PEREIRA (OAB 340949/SP)

Processo 0003079-82.2014.8.26.0426 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.Q.S. - 
J.M.A. - Vistos. 1.Intime-se o exequente para manifestação via imprensa (comprovante de depósitos judiciais realizados no feito 
de alimentos nº 02197.23.2014.8.26.0426), com a advertência de que a omissão será interpretada como aquiescência com a 
comprovação de pagamento. 2.Com ou sem manifestação findo o prazo legal, ao MP e cls. Int. - ADV: DANIEL SILVA FARIA 
(OAB 241805/SP), FLAVIO INOCENCIO FREIRIA (OAB 262058/SP)

Processo 0003086-74.2014.8.26.0426 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- Cristina Helena de Godoi - Fazenda Nacional - Vistos. Fls. 129 e ss: Ciente. No mais, aguarde-se a intimação da Fazenda 
Nacional. Int. - ADV: DAIANA BORGES LOPES (OAB 276286/SP)

Processo 0003097-06.2014.8.26.0426 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Jacira Chimicoviaki - 
Embratel/Net Franca Ltda - - Natura Cosméticos S.A. - - Jequiti Cosméticos - SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene 
Pessoal Ltda - - Adão o Pai da Construção Ltda ME - CERTIDÃO: Certifico e dou fé que a carta AR para a citação da requerida 
foi devolvida pelo Correio sem cumprimento com o motivo: “Mudou-se”. Nada Mais. Patrocinio Paulista, 09 de fevereiro de 2015. 
CERTIDÃO - Ato Ordinatório Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da 
Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Manifestem-se os executados, no prazo legal, fornecendo o endereço 
correto ou o meio necessário para o cumprimento da diligência. Nada Mais. - ADV: DAIANA BORGES LOPES (OAB 276286/SP), 
GLAUCIA DE OLIVEIRA (OAB 247695/SP)

Processo 0003155-77.2012.8.26.0426 (apensado ao processo 0001703-03.2010.8.26) (processo principal 0001703-
03.2010.8.26) (426.01.2010.001703/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Isolda Aparecida 
dos Reis Figueiredo - Fazenda Publica do Municipio de Patrocinio Paulista - Conforme informes telefônicos obtidos junto ao 
DEPRE (fls. 240 e ss.), a glosa de valores indicada na petição de fls. 232 se deu porque a PMPP, inadvertidamente, depositou 
na conta local valor maior do que o devido à autora. Assim, expeça-se MLJ do valor de fls. 240 e ss., observando-se os dados 
ali lançados, devendo eventual insurgência do interessado se dar diretamente no órgão que processou a ordem de pagamento 
e atualizou o débito. No mais, considerando que já houve pagamento do valor dos honorários às fls. 191, e que a presente 
execução já foi extinta (fls. 220), oficie-se ao BB, com os dados de fls. 233, para que promova a transferência dos valores 
sobejantes para a conta da Prefeitura Municipal (cujo número e agência a Secretaria obterá diretamente com o Procurador 
que atua nos referidos feitos). Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da 
Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): À requerente: comparecer em Cartório a fim de retirar o Alvará Judicial 
já expedido. Nada Mais. - ADV: WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/SP), FLAUBERT GUENZO NODA (OAB 184690/SP), 
ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP)

Processo 0003664-42.2011.8.26.0426 (apensado ao processo 0001462-63.2009.8.26) (processo principal 0001462-
63.2009.8.26) (426.01.2009.001462/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Yara Divina 
de Aquino Oliveira - - Natalia Davina de Aquino Oliveira - - Luis Felipe de Aquino Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social 
- Vistos. 1.Tratando-se de depósito de honorários advocatícios, expeça-se alvará para levantamento do depósito de fls. 156. 
2.Tendo sido o autor devidamente cientificado (fls. 162), expeça-se o alvará para levantamento do depósito efetuado às fls. 155. 
3.No mais, aguarde-se a prestação de contas pelo prazo de sessenta dias. Intime-se. {Fica o patrono da parte autora intimado 
a retirar o(s) alvará(s) já expedido(s)} - ADV: PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP), WELTON JOSÉ GERON (OAB 
159992/SP), ROGÉRIO ALVES RODRIGUES (OAB 184848/SP)

Processo 0003757-39.2010.8.26.0426/01 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Graciene 
Alves Viana Marques - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil, cite-
se a autarquia para, querendo, opor embargos. - ADV: PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP), DANIEL SILVA FARIA 
(OAB 241805/SP)

Processo 3000151-44.2013.8.26.0426 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Darci Souza Vieira - 
Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1.Recebo a apelação de fls. 109/116 em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 
520, VII, do CPC. 2.Às contrarrazões pelo autor. 3.Após, com ou sem elas, observadas as cautelas legais, subam os autos com 
as nossas homenagens ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Intime-se. - ADV: DANIEL SILVA FARIA (OAB 241805/
SP), PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP)

Processo 3000254-51.2013.8.26.0426 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Adeildo Manoel da Silva - 
Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. 1.Recebo a apelação de fls. 126/133 em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 
520, VII, do CPC. 2.Às contrarrazões pelo autor. 3.Após, com ou sem elas, observadas as cautelas legais, subam os autos 
com as nossas homenagens ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Intime-se. - ADV: DAIANA BORGES LOPES (OAB 
276286/SP), GLAUCIA DE OLIVEIRA (OAB 247695/SP), PRISCILA ALVES RODRIGUES (OAB 241804/SP)

Processo 3000339-37.2013.8.26.0426 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Márcia Angélica de 
Melo Fernandes - BANCO ITAUCARD S/A - Vistos. 1.Cumpra-se a r. Decisão proferida nos autos do agravo de instrumento. 
2.Cumpra a secretaria o determinado às fls. 64, item “2”. Intime-se. - ADV: LUCAS DOS SANTOS (OAB 330144/SP), JULIANO 
CARLO DOS SANTOS (OAB 245473/SP)

Processo 3000339-37.2013.8.26.0426 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Márcia Angélica de 
Melo Fernandes - BANCO ITAUCARD S/A - [Certifico e dou fé que por motivo de incorreção, o ato ordinatório expedido às fls. 
115 não foi publicado, razão pela qual faço sua remessa novamente ao DJE em 10/02/2015 Relação 29/2015. Nada Mais] Dr. 
Juliano Carlo dos Santos, OAB/SP 245.473, providenciar o recolhimento da taxa da OAB no valor de R$ 15,76, no prazo legal, 
sob pena de inscrição do débito. Nada Mais. - ADV: LUCAS DOS SANTOS (OAB 330144/SP), JULIANO CARLO DOS SANTOS 
(OAB 245473/SP)

Processo 3000499-62.2013.8.26.0426 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Gilson Barbosa de Lima - Rosane 
Aparecida Barbosa de Lima Silva - - Roseli Conceição Barbosa - - Elizabete Mendes Barbosa de Lima - Neusa Maria Barbosa 
- Vistos. 1. Certifique-se a Secretaria o decurso do prazo para contestação dos herdeiros citados às fls. 65/66. 2. Fls. 71/73: 
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Ciência ao arrolante das informações prestadas pela Ciretran sobre o veículo Ford/Scort GL. 3. Sem prejuízo, manifeste o 
arrolante em termos do regular prosseguimento do feito. Int. Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, 
preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Ciência ao arrolante: Conforme 
ofício encaminhado pelo Ciretran informando que o veículo FORD/ESCORT GL se encontra em nome de Neusa Maria Barbosa. 
Nada Mais. - ADV: TAIS MARIA HELLU FALEIROS (OAB 229306/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PATROCÍNIO PAULISTA EM 06/02/2015

PROCESSO :0000350-49.2015.8.26.0426
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
OF : 58/2015 - Patrocinio Paulista
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : Jean Cardoso
VARA :VARA ÚNICA

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PATROCÍNIO PAULISTA EM 09/02/2015

PROCESSO :0000058-03.2015.8.26.0608
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 69/2015 - Itirapua
AUTOR : J.P.
INDICIADO : D.G.
VARA :VARA ÚNICA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VITOR ANTONIO DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0030/2015
Processo 0000806-33.2014.8.26.0426 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de 

Drogas - Justiça Pública - JEAN CARDOSO - Considerando a conclusão dos trabalhos periciais no apenso próprio (incidente de 
dependência), bem como o que determinei nos autos de n. 234/2015 desta Vara Judicial (em que o réu foi preso em flagrante 
por tráfico de drogas, inclusive em descumprimento a prisão preventiva em domicílio), declaro encerrada a instrução e concedo 
às partes o prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para apresentação de memoriais escritos substitutivos dos debates. - ADV: TAIS 
MARIA HELLU FALEIROS (OAB 229306/SP), MARCELA CRISTINA NASCIMENTO LEITE TORRES (OAB 307749/SP), CARLOS 
DE OLIVEIRA RIBEIRO (OAB 212907/SP)

Processo 0000806-33.2014.8.26.0426 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de 
Drogas - Justiça Pública - JEAN CARDOSO - Homologo o laudo de fls. 25/26, vez que há concordância das partes. - ADV: TAIS 
MARIA HELLU FALEIROS (OAB 229306/SP), MARCELA CRISTINA NASCIMENTO LEITE TORRES (OAB 307749/SP), CARLOS 
DE OLIVEIRA RIBEIRO (OAB 212907/SP)

Processo 0000875-36.2012.8.26.0426 (426.01.2012.000875) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - 
Justiça Publica - Jose Manuel da Silva - Vistos. Ante o certificado às fls. 92, e havendo manifestação ministerial favorável (fls. 
94), JULGO EXTINTA a punibilidade do réu JOSE MANUEL DA SILVA, nos termos do art. 89 § 5º da Lei n.º 9.099/95. Façam-se 
as comunicações necessárias e, oportunamente, arquivem-se os autos. R.P.I.C. - ADV: ALUISIO MARANGONI (OAB 120190/
SP)

Processo 0001488-85.2014.8.26.0426 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça Pública - Higor Henrique Pinto 
Alves - - Jhonny Rodrigues dos Santos - - Guilherme Custódio Alves - Vistos. 1. Fls. 235. Havendo concordância do MP, DEFIRO. 
Oficie-se ou contate-se a DELPOL, dando conta da autorização para incineração/destruição. 2. Fls. 239: Ante a concordância 
do órgão ministerial, oficie-se ao Posto Jussara (local dos fatos) para que encaminhe aos autos - no prazo de 10 dias - cópia de 
eventuais gravações das imagens captadas na data dos fatos de todas as câmeras existentes no estabelecimento. 3. Ainda, a 
bem da verdade real, para oitiva das testemunhas de defesa arroladas às fls. 242, designo o dia 25 de março de 2015 às 15:40 
horas, intimando-se as testemunhas e os defensores (via imprensa), consignando-se que é dispensada a requisição dos réus, 
vez que o pedido da defesa foi extemporâneo e, além do mais, todos já foram devidamente interrogados (fls. 230/231). 4. No 
mais, não se olvide a Secretaria de, no prazo fixado às fls. 230, cobrar a precatória faltante. - ADV: WELTON JOSÉ GERON 
(OAB 159992/SP), ALINE BARBOSA FERREIRA LOPES (OAB 270504/SP), VALERIA MOLER XAVIER E SILVA (OAB 307830/
SP)

Processo 0001893-58.2013.8.26.0426 (042.62.0130.001893) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Justiça Publica 
- Gilberto Rosa Venancio - - Mateus Efraim Vieira Pinto - MINUTA: Fica pela presente o(s) defensor(es) intimado(s) dos seguintes 
termos: Conforme ofício de comunicação (fls. 231), foi nos autos da Carta Precatória nº 0021679-65.2014.8.26.0196, designado 
o próximo dia 17/03/2015, às 10:00 horas, para a realização do ato deprecado (oitiva de testemunha), junto ao Juízo de Direito 
da 2ª Vara Criminal - Fórum da Comarca de Franca, sito na Avenida Presidente Vargas, 2650, Bairro Jd. Dr. Antônio Petraglia, 
Franca/SP. - ADV: DANIEL SILVA FARIA (OAB 241805/SP), ROBERTO CÉSAR FALEIROS TEIXEIRA (OAB 110275/MG)
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Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO DA FONSECA GAJARDONI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CRISTIANE NEVES GONÇALVES PERONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0008/2015
Processo 0000043-95.2015.8.26.0426 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - A. F. DO NASCIMENTO 

CONFECÇÕES-ME - Manifestar o(a) autor(a), informando o novo endereço do(a) requerido(a), pois o(a) mesmo(a) não foi 
localizado(a) no endereço anteriormente indicado, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção. - ADV: GLAUCIA DE 
OLIVEIRA (OAB 247695/SP), DAIANA BORGES LOPES (OAB 276286/SP)

Processo 0000065-56.2015.8.26.0426 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - A. F. DO NASCIMENTO 
CONFECÇÕES-ME - Vistos. 1.Defiro o sobrestamento do feito até 09/11/2015. 2.Decorrido o prazo e nada sendo reclamado, o 
processo será extinto independentemente de nova intimação. - ADV: DAIANA BORGES LOPES (OAB 276286/SP), GLAUCIA DE 
OLIVEIRA (OAB 247695/SP)

Processo 0000066-41.2015.8.26.0426 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - A. F. DO NASCIMENTO 
CONFECÇÕES-ME - Vistos. 1.Defiro o sobrestamento do feito até 02/08/2017. 2.Decorrido o prazo e nada sendo reclamado, o 
processo será extinto independentemente de nova intimação. - ADV: DAIANA BORGES LOPES (OAB 276286/SP), GLAUCIA DE 
OLIVEIRA (OAB 247695/SP)

Processo 0000087-51.2014.8.26.0426 - Execução de Título Extrajudicial - Honorários Advocatícios - Flavio Inocencio Freiria 
- - Marta Aparecida do Nascimento Junqueira Freitas - Silvio Andre Eduardo - Flavio Inocencio Freiria - - Flavio Inocencio Freiria 
- Manifestar o(a) requerente, indicando bens da executada a serem penhorados, pois a certidão do sr. Oficial de justiça informa 
não ter encontrados bens passíveis de penhora, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção. - ADV: MARTA APARECIDA 
DO N JUNQUEIRA FREITAS (OAB 67658/SP), FLAVIO INOCENCIO FREIRIA (OAB 262058/SP)

Processo 0000122-74.2015.8.26.0426 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Rafael Batista Vaz ME - Neuza 
Ribeiro dos Santos - Vistos. 1.Defiro o sobrestamento do feito até 02/08/2015. 2.Decorrido o prazo e nada sendo reclamado, o 
processo será extinto independentemente de nova intimação. - ADV: DAIANA BORGES LOPES (OAB 276286/SP), GLAUCIA DE 
OLIVEIRA (OAB 247695/SP)

Processo 0000127-96.2015.8.26.0426 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Rafael Batista Vaz ME - 
Manifestar o(a) autor(a), informando o novo endereço do(a) requerido(a), pois o(a) mesmo(a) não foi localizado(a) no endereço 
anteriormente indicado, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção. - ADV: DAIANA BORGES LOPES (OAB 276286/SP), 
GLAUCIA DE OLIVEIRA (OAB 247695/SP)

Processo 0000129-66.2015.8.26.0426 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Rafael Batista Vaz ME - 
Vistos. 1.Defiro o sobrestamento do feito até 10/06/2015. 2.Decorrido o prazo e nada sendo reclamado, o processo será extinto 
independentemente de nova intimação. - ADV: DAIANA BORGES LOPES (OAB 276286/SP), GLAUCIA DE OLIVEIRA (OAB 
247695/SP)

Processo 0000147-87.2015.8.26.0426 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - V D Alves Silva Confecções 
Me - Isadora Rezende - Vistos. 1.Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. 2.Decorrido o prazo e nada sendo 
reclamado, o processo será extinto independentemente de nova intimação. - ADV: DAIANA BORGES LOPES (OAB 276286/SP), 
GLAUCIA DE OLIVEIRA (OAB 247695/SP)

Processo 0000154-79.2015.8.26.0426 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - V D Alves Silva Confecções 
Me - Vistos. 1.Defiro o sobrestamento do feito até 10/06/2015. 2.Decorrido o prazo e nada sendo reclamado, o processo será 
extinto independentemente de nova intimação. - ADV: GLAUCIA DE OLIVEIRA (OAB 247695/SP), DAIANA BORGES LOPES 
(OAB 276286/SP)

Processo 0000172-03.2015.8.26.0426 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Siqueira & Schirato Comercio 
Varejista de Cosmeticos Ltda Me - Neuza Ribeiro dos Santos - Vistos. 1.Defiro o sobrestamento do feito até 02/06/2016. 
2.Decorrido o prazo e nada sendo reclamado, o processo será extinto independentemente de nova intimação. - ADV: GLAUCIA 
DE OLIVEIRA (OAB 247695/SP), DAIANA BORGES LOPES (OAB 276286/SP)

Processo 0000260-41.2015.8.26.0426 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contribuições - Nilza Aparecida Silva 
- Fazenda Pública do Município de Patrocinio Paulista - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, e assim o faço com 
resolução do mérito, nos termos do art. 285-A e art. 269, I, ambos do Código de Processo Civil. Isento de custas e honorários 
nessa fase (art. 285-A e §§ do CPC). R.P.I. Oportunamente arquivem-se. - ADV: WELTON JOSÉ GERON (OAB 159992/SP), 
FLAUBERT GUENZO NODA (OAB 184690/SP), GERSON LUIZ ALVES (OAB 211777/SP)

Processo 0000275-10.2015.8.26.0426 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
Antonio Marcos Martins de Oliveira - 1. INDEFIRO a gratuidade judiciária requerida, e assim o faço em vista da natureza da 
demanda (revisional de contrato bancário); do bem que se adquiriu (um veículo Prisma); e do comprometimento, voluntário, de 
R$ 638,24 por mês, o que afasta a presunção legal relativa de pobreza advinda da afirmação inicial (art. 1o da Lei 1.060/50), 
autorizando a não concessão do benefício até que o interessado, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, 
comprove ser pessoa necessitada. No exato sentido do exposto, precedente dessa Vara Judicial em caso idêntico: BENEFÍCIOS 
DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Requerimento - Benefício negado na sentença - Não recebimento do recurso diante 
do não recolhimento do preparo - Contrato de financiamento de veículo, cuja parcela é incompatível com a miserabilidade 
exigida pela Lei 1.060/50 - Recurso não provido (TJSP, Agravo de Instrumento 2031510-12.2014.8.26.0000, 21a Câmara de 
Direito Privado, Rel. Silveira Paulilo, j. 17.03.2014). 2.Designo audiência de conciliação para o próximo dia 16 de março de 
2015, às 14:10 horas. 3.Cite-se e intime-se, com as advertências do artigo 20 da Lei n.9.099/95. 4.Defiro o constante no art. 
172, § 2º, do CPC, se a diligência for realizada por oficial de justiça. - ADV: GLAUCIA DE OLIVEIRA (OAB 247695/SP)

Processo 0000953-59.2014.8.26.0426 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - A F do Nascimento Confecções 
Me - Diogo Daniel Massaneiro - Vistos. Não há que se falar em expedição de novo mandado de penhora ante o que já constou 
da certidão de fls. 46. Aguarde-se por dez dias a indicação de bens penhoráveis. Nada vindo, tornem-me para extinção. Intime-
se. - ADV: DAIANA BORGES LOPES (OAB 276286/SP)

Processo 0001512-16.2014.8.26.0426 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - DEBORA CRISTINA PINHEIRO 
35600148836 - Manifestar o(a) autor(a), informando o novo endereço do(a) requerido(a), pois o(a) mesmo(a) não foi localizado(a) 
no endereço anteriormente indicado, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção. - ADV: GLAUCIA DE OLIVEIRA (OAB 
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247695/SP), DAIANA BORGES LOPES (OAB 276286/SP)
Processo 0001772-93.2014.8.26.0426 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Rafael Batista Vaz ME - 

Vistos. 1.Defiro o sobrestamento do feito até 09/11/2015. 2.Decorrido o prazo e nada sendo reclamado, o processo será extinto 
independentemente de nova intimação. - ADV: GLAUCIA DE OLIVEIRA (OAB 247695/SP)

Processo 0001917-86.2013.8.26.0426 (042.62.0130.001917) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Kelio Andrade 
Garcia - Manifestar o(a) requerente, indicando a localização do veículo do executado a ser penhorado, pois a certidão do sr. 
Oficial de Justiça informa não tê-lo encontrado no endereço indicado, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção. - ADV: 
GILBERTO RIBEIRO (OAB 51113/SP)

Processo 0002857-17.2014.8.26.0426 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
José Hamilton de OIiveira - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE os pedidos para condenar a requerida à repetição ao autor de R$ 21,30 (vinte um reais e trinta centavos) por 
parcela do financiamento já paga (fls. 13), em valores corrigidos monetariamente desde cada desembolso (data do pagamento 
de cada parcela do financiamento), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação; e assim o faço com resolução 
do mérito, nos termos do art. 269, I do Código de Processo Civil. Isento de custas e honorários nesta fase. - ADV: ALESSANDRO 
ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), LUCAS DOS SANTOS (OAB 330144/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 
77460/SP), JULIANO CARLO DOS SANTOS (OAB 245473/SP)

Processo 0003102-28.2014.8.26.0426 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - V D Alves Silva Confecções Me 
- Vistos. 1.Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. 2.Decorrido o prazo e nada sendo reclamado, o processo será 
extinto independentemente de nova intimação. - ADV: DAIANA BORGES LOPES (OAB 276286/SP), GLAUCIA DE OLIVEIRA 
(OAB 247695/SP)

Processo 0003111-87.2014.8.26.0426 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - D & D Comércio Varejista de 
Produtos Alimentícios Ltda Me - Manifestar o(a) autor(a), informando o novo endereço do(a) requerido(a), pois o(a) mesmo(a) 
não foi localizado(a) no endereço anteriormente indicado, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção. - ADV: DAIANA 
BORGES LOPES (OAB 276286/SP), GLAUCIA DE OLIVEIRA (OAB 247695/SP)

PAULO DE FARIA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SANDOVAL LUCIANO DE JESUS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0022/2015
Processo 0000047-23.2015.8.26.0430 - Procedimento Ordinário - Garantias Constitucionais - Paulo Rufino de OLiveira - 

Vistos. 1.-Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 2.-Cite-se com as advertências de praxe. Int.
Proceda-se. - ADV: DANIEL EDUARDO APARECIDO SILVEIRA DE OLIVEIRA (OAB 269180/SP)

Processo 0000083-02.2014.8.26.0430 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A - 
Crédito, Financiamento e Investimento - Ante o exposto, e por mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 
e consolido a propriedade e a posse plena e exclusiva da autora sobre o veículo descrito na inicial, que deve ser vendido na 
forma estabelecida pelo art. 2º, caput, do Decreto-lei 911, de 1º de outubro de 1969. Condeno o réu ao pagamento das custas 
e despesas processuais, corrigidas de cada desembolso, e honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor atualizado 
da causa. P.R.I.C. - ADV: DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/
SP)

Processo 0000287-46.2014.8.26.0430 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - T.F. - M.M.F.P.C.F. - Intimem-
se as partes, na pessoa de seus procuradores, para se manifestarem sobre a avaliação psicossocial de folhas 112/116 e sobre o 
relatório psicológico de folhas 120/124, requerendo o que de direito. Prazo legal. Nada Mais. - ADV: GISELE BORGES ROSSETI 
CASSIA (OAB 153492/SP), DEISE CRISTINA CARDOZO GALHARDO GONÇALVES (OAB 277567/SP)

Processo 0000405-90.2012.8.26.0430 (430.01.2012.000405) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.N.T. - Vistos. Oficie-se 
novamente ao juízo deprecado solicitando a devolução da carta precatória devidamente cumprida ou informações acerca de seu 
cumprimento. Int. Proceda-se. - ADV: LAERCIO CARVALHO FELIX (OAB 242010/SP)

Processo 0000405-90.2012.8.26.0430 (430.01.2012.000405) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.N.T. - Intime-se a 
autora, na pessoa de seu procurador, para se manifestar sobre o resultado da ordem de bloqueio feita pelo sistema Bacenjud 
(foram bloqueados os valores de R$ 128,15, conforme folhas 94/96), requerendo o que de direito.Nada Mais. - ADV: LAERCIO 
CARVALHO FELIX (OAB 242010/SP)

Processo 0000629-23.2015.8.26.0430 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Benedito Lucio Jamberci - Vistos. 1.-Os pontos de fato objetos do processo, pela situação de urgência alegada, 
não permitem maiores aferições. Em verdade, a condição de saúde do autor, portador de D Mellitun e Prostatite, que o levam a 
fazer uso diário de Selozok 50mg, Diamicron MR 60mg, Finasterida 5mg e Galvus Met 50/500mg, não permite exigir além dos 
documentos juntados. O Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que o direito do cidadão ao fornecimento de medicamento é 
absoluto. 2.-Posto isso, determino, liminarmente, que a requerida forneça ao autor a medicação mencionada na inicial, ou outra 
com o idêntico princípio ativo, durante todo o tratamento, nos exatos termos da receita médica. 3.-Oficie-se a Secretaria de 
Saúde do Município de Riolândia para que cumpra a liminar deferida. 4.-Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária 
gratuita. 5.-Cite-se e intime-se com as advertências de estilo. nt.Proceda-se. - ADV: LIDIANE BORGES DE OLIVEIRA (OAB 
224942/SP)

Processo 0001291-55.2013.8.26.0430/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Hsbc Bank 
Brasil Sa Banco Multiplo - Jane Rosa Borges de Oliveira Gonçalves - - Antonio Henrique Vicente Gonçalves - Intime-se a parte 
exequente, na pessoa de seu procurador, para comprovar o recolhimento das taxas para as pesquisas requeridas às folhas 
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122/3. Prazo legal. Nada Mais. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP), SAMUEL ROGÉRIO DA SILVA (OAB 205335/
SP)

Processo 0001402-05.2014.8.26.0430 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Jonas Amaral do Nascimento 
- Intime-se o requerente, na pessoa de seu procurador, para se manifestar e requerer o que de direito, diante da devolução da 
Carta Precatória com a citação negativa do requerido Eusmario Lopes de Oliveira, conforme certidão de fls. 94. Nada Mais. - 
ADV: SANDRO GARCIA PEREIRA DA SILVA (OAB 218826/SP), LUCIANA MARIA GARCIA DA SILVA SANDRIN (OAB 264782/
SP)

Processo 0001446-24.2014.8.26.0430 - Procedimento Ordinário - Alimentos - S.G.M.M.S. - S.M.S. - Intime-se a procuradora 
da autora para indicar no prazo de cinco dias o novo endereço da representante da autora, sob pena de extinção do processo 
sem julgamento do mérito, conforme determinado às folhas 40. Nada Mais. - ADV: GISELE BORGES ROSSETI CASSIA (OAB 
153492/SP), JUSSARA PEREIRA COSTA DE PAIVA (OAB 226147/SP)

Processo 0001694-58.2012.8.26.0430 (430.01.2012.001694) - Outras medidas provisionais - Tratamento Médico-Hospitalar 
e/ou Fornecimento de Medicamentos - Antenor Jose Valentim - Alex da Costa Valentim - - Municipio de Paulo de Faria - Intimem-
se as partes, na pessoa de seus procuradores, para se manifestarem sobre o exame pericial de folhas 192/193, requerendo o 
que de direito no prazo legal. Nada Mais. - ADV: ADRIANO JOSE DA SILVA PADUA (OAB 107222/SP), ENIS FONSECA (OAB 
40251/SP)

Processo 0001777-50.2007.8.26.0430 (430.01.2007.001777) - Retificação de Registro de Imóvel - Registro de Imóveis - 
Ubirajar Vieira e outros - Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de retificação 
de registro imobiliário. Transitada em julgado, expeça-se mandado de retificação, que deverá ser instruído pelos requerentes 
com cópia desta sentença e, principalmente, do memorial descritivo e do mapa topográfico planimétrico (f. 301-4). P.R.I.C. - 
ADV: RAFAEL MAGRO RICCIARDI (OAB 219403/SP), MARIA OLYMPIA MARIN (OAB 112893/SP)

Processo 0001849-61.2012.8.26.0430 (430.01.2012.001849) - Procedimento Ordinário - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico 
- Patricia Souza Santos e outro - Municipio de Paulo de Faria - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
do Municipio de Paulo de Faria - Intimem-se as partes, na pessoa de seus procuradores, para se manifestarem sobre os laudos 
periciais de folhas 182/200, requerendo o que de direito no prazo legal. Nada Mais. - ADV: LAERCIO CARVALHO FELIX (OAB 
242010/SP), DANIEL EDUARDO APARECIDO SILVEIRA DE OLIVEIRA (OAB 269180/SP), RONNIE CARLOS PONTES (OAB 
300625/SP)

Processo 0001928-40.2012.8.26.0430 (430.01.2012.001928) - Monitória - Contratos Bancários - Carlos da Silva - Vistos. 
1.-Especifiquem as partes, em cinco dias, as provas que desejam produzir, justificando-as, dizendo quais os fatos que com 
ela serão provados e mostrando a relação de pertinência entre o meio probatório e o objeto probando. 2.-Do contrário, digam 
sobre o julgamento do feito no estado, ou a possibilidade de acordo em audiência de conciliação. O silêncio das partes será 
interpretado como concordância com o julgamento antecipado. Int. Proceda-se. - ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/
SP), PRISCILA PERISSINI DE ASSIS (OAB 288399/SP)

Processo 0002611-09.2014.8.26.0430 - Procedimento Ordinário - Alimentos - M.F.C.M. e outro - J.C.P. - Vistos. 1.-Tendo em 
vista o acordo noticiado às folhas 43/46, suspendo a audiência de conciliação designada para o dia 09 de fevereiro de 2015, às 
15:30. 2.-Intimem-se as partes para regularizarem a assinatura da procuradora do requerido. Int. Proceda-se. - ADV: JUSSARA 
PEREIRA COSTA DE PAIVA (OAB 226147/SP), ELISABETH APARECIDA DA SILVA (OAB 96821/SP)

Processo 0002679-56.2014.8.26.0430 - Divórcio Litigioso - Casamento - T.C.S.S. - Intime-se a requerente, na pessoa de 
seu procurador, para se manifestar sobre a devolução da carta precatória cumprida negativa, conforme certidão de folhas 18, 
requerendo o que de direito no prazo legal. Nada Mais. - ADV: WAGNER BRAZ BORGES DA SILVA (OAB 278156/SP)

Processo 0002937-66.2014.8.26.0430 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1455-72.2014.8.26.0369 - 1ª Vara Judicial) 
- BANCO SANTANDER S/A - Vistos. Diante da petição de folhas retro, devolva-se ao Juízo Deprecante, com as nossas 
homenagens. Int.Proceda-se. - ADV: PAULO ROBERTO BASTOS (OAB 103033/SP)

Processo 0003001-76.2014.8.26.0430 (processo principal 0003195-18.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - Edilson 
Miguel Santana - Fernanda Iccolombine & Cia Ltda Epp - Intime-se o exequente, na pessoa de seu procurador, para se manifestar 
sobre o depósito de folhas 191 no valor de R$ 1.031,50, requerendo o que de direito no prazo legal. Nada Mais. - ADV: ALCINO 
FELICIO SANTANA (OAB 135029/SP), GUSTAVO SOUZA RODRIGUES CIRILO (OAB 260515/SP)

Processo 0004766-82.2014.8.26.0430 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Ocledis Ferreira da Silva - Diretora Municipal de Saude do Municipio de Riolandia-SP - - Fazenda Pública 
do Município de Riolândia - Ante o exposto, e por mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido e torno 
definitiva decisão liminar, devendo o impetrante renovar a cada seis meses relatório médico acerca de sua necessidade dos 
medicamentos, podendo a Administração Pública averiguar a possibilidade de se providenciar sua substituição por tratamento 
porventura disponível e padronizado pela rede pública de saúde, com menor custo ao impetrado. O impetrante litigou sob o 
benefício da Justiça Gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios (STJ, Súmula 105). Comunique-se às impetradas, 
por meio de ofício, o inteiro teor desta sentença. Por estar sujeita ao duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 14, § 1º, da 
Lei 12.016/09, com ou sem interposição de recurso pelas partes, remetam-se estes autos para que a matéria seja reapreciada 
pelo Egrégio Tribunal de Justiça. P.R.I.C. - ADV: DANIEL EDUARDO APARECIDO SILVEIRA DE OLIVEIRA (OAB 269180/SP), 
HUMBERTO CARLOS FRANCO GUIMARÃES (OAB 267670/SP)

Processo 0004902-79.2014.8.26.0430 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.E.R.S. e outro 
- Intime-se a parte autora, na pessoa de seu procurador, para se manifestar sobre a devolução da carta precatória cumprida 
negativa, conforme certidão de folhas 30, requerendo o que de direito no prazo legal. Nada Mais. - ADV: WAGNER BRAZ 
BORGES DA SILVA (OAB 278156/SP)

Processo 0005137-46.2014.8.26.0430 - Procedimento Ordinário - Quitação - Osvaldo Honorio de Almeida - Companhia 
Excelsior de Seguros - Intime-se o autor, na pessoa de seu procurador, para se manifestar sobre a contestação de folhas 36/60 
e documentos (fls. 61/203), requerendo o que de direito no prazo legal. Nada Mais. - ADV: JORGE LUIS SALOMAO DA SILVA 
(OAB 157623/SP), DENIS ATANAZIO (OAB 229058/SP)

Processo 0005517-69.2014.8.26.0430 - Procedimento Ordinário - Guarda - B.M.B.F. - Intime-se procurador do autor para se 
manifestar e requerer o que de direito diante da certidão do Sr. Oficial de Justiça de folhas 19 que segue transcrita: “CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 430.2014/007147-3 dirigi-me aos endereços indicados e deixei de 
CITAR e INTIMAR por não encontrar as partes morando nos locais, sendo que no endereço da rua Sebastião a casa está vazia 
e no endereço da A. a casa também está vazia, inclusive com placa de aluguel.”. Nada Mais. - ADV: VANDIRLEI MANOEL 
SANTOS (OAB 226300/SP)

Processo 0005614-69.2014.8.26.0430 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Espolio Maximiliano Ferreira Gouveia 
- Alcenir Carlos da Silva Mota e outro - Intime-se a parte autora, na pessoa de seu procurador, para se manifestar sobre a 
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contestação de folhas 175/217 e documentos (fls. 221/403), requerendo o que de direito no prazo legal. Nada Mais. - ADV: 
NILCE RODRIGUES BARBOSA (OAB 5788/GO), ADRIANO JOSE DA SILVA PADUA (OAB 107222/SP), ANTONIO CARLOS 
BUFULIN (OAB 44471/SP)

Processo 0005907-39.2014.8.26.0430 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 4845-54.2014.8.26.0400 - 2 VARA CÍVEL) - 
ADELIA VIEIRA ROSA - Vistos. Diante da petição de folhas retro informando novo endereço dos requeridos, remetam-se os 
autos à Comarca de São José do Rio Preto-SP, comunicando-se o fato ao Juízo deprecante. Int. Proceda-se. - ADV: DOMINGOS 
IZIDORO TRIVELONI GIL (OAB 86255/SP)

Processo 0006022-60.2014.8.26.0430 - Procedimento Ordinário - Garantias Constitucionais - Iraci Maria dos Santos - Intime-
se a autora, na pessoa de seu procurador, para se manifestar sobre o ofício de folhas 50, requerendo o que de direito. Prazo 
legal. Nada Mais. - ADV: PAULO ALCEU DE PAULA RODRIGUES (OAB 231472/SP)

Processo 0006085-85.2014.8.26.0430 - Divórcio Litigioso - Casamento - E.D.F.B. - Vistos. 1.-Folhas 29: Defiro o levantamento 
dos valores depositados às folhas 25/27 em favor da requerente. Expeça-se mandado de levantamento. 2.-Intime-se o requerido 
por mandado para manifestar-se acerca da petição de folhas 30/32, indagando-lhe no ato se concorda com a extinção do feito. 
Intime-se. - ADV: TAISA LEMOS CAVALINI MARCHETE (OAB 232296/SP)

Processo 0006281-55.2014.8.26.0430 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - N.N.F. e outro 
- Intime-se a parte autora, na pessoa de sua procuradora, para se manifestar sobre o ofício de folhas 16/17, requerendo o que 
de direito no prazo legal. Nada Mais. - ADV: LIDIANE BORGES DE OLIVEIRA (OAB 224942/SP)

Processo 0006459-04.2014.8.26.0430 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Maria Jose Ralha - Prefeitura Municipal de Riolândia - Intime-se o autor, na pessoa de seu procurador, para 
se manifestar sobre a contestação de folhas 24/37, requerendo o que de direito. Prazo legal. Nada Mais. - ADV: HUMBERTO 
CARLOS FRANCO GUIMARÃES (OAB 267670/SP), ALAN DUARTE PAZ (OAB 299552/SP)

Processo 0006499-83.2014.8.26.0430 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.A.P.S. - Vistos. 
Aguarde-se a devolução da carta precatória devidamente cumprida. Int. Proceda-se. - ADV: MARIA OLYMPIA MARIN (OAB 
112893/SP)

Processo 0006557-86.2014.8.26.0430 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A - 
Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. 1.-Trata-se de pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, 
com fundamento na Lei 4.728/65 e Decreto Lei nº911/69, alterada pela Lei nº10.931, de 02 de agosto de 2004. A inicial está 
instruída com contrato (f. 12/14) e comprovante de que o requerido foi notificado extrajudicialmente (f.15/16) para pagar as 
prestações atrasadas. 2.- Posto isso, defiro, liminarmente, a busca e apreensão do veículo descrito na inicial. Expeça-se 
mandado, depositando-se o bem com o autor, na pessoa de representante indicado. Fica autorizado reforço policial em caso de 
necessidade. 3.- Cite-se o requerido, cientificando-o ainda de que, 5 dias após executada a liminar, poderá pagar a integralidade 
da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído 
livre do ônus (art.56, §2º, Lei 10.931/04), cientificando-o, também de que, cinco dias após executada a liminar, consolidar-se-
ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 56, §1º, da Lei 10.931/04), bem 
como para contestar em 15 dias, caso queira, com as advertências dos artigos 285 e 319 do CPC. 4.-Poderá o Senhor Oficial 
de Justiça valer-se do disposto do artigo 172, § 2º do C.P.C. para cumprimento do mandado. Cientifique-se eventuais avalistas. 
5.- Int. Proceda-se. - ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 0006913-81.2014.8.26.0430 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.E.R.S. - Vistos. 
1.- O Superior Tribunal de Justiça decidiu: “O débito alimentar que autoriza o prisão civil do alimentante é o que compreende as 
três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo.” (Súmula 309). 2.-Posto isso, 
cite-se o executado R.J.C.S. para que, em 3 (três) dias, efetue o pagamento do débito de R$ 723,99 (setecentos e vinte e três 
reais e noventa e nove centavos), devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem no curso do processo, ou 
comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de efetuá-lo. Advirta-o que, se não pagar, nem se justificar, ser-lhe-á 
decretada a prisão pelo prazo de um a três meses. (CPC, art. 733, § 1º). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: WAGNER BRAZ BORGES DA SILVA (OAB 278156/SP)

Processo 0006948-41.2014.8.26.0430 - Divórcio Litigioso - Casamento - M.S.G. - Vistos. Cite-se e intime-se, ficando o 
requerido advertido do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FERNANDA MARQUES DE SOUZA (OAB 239048/SP)

Processo 0007212-58.2014.8.26.0430 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Pedro Barbosa de Freitas 
- Vistos. 1.-Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. 2.-Cite-se e intime-se, ficando a ré advertida do 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: NATALIA PACHECO MINTO (OAB 320718/SP)

Processo 3001554-36.2013.8.26.0430 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - K.S.R. - Intime-se 
a parte autora, na pessoa de seu procurador, para se manifestar sobre o ofício de folhas 53/54, requerendo o que de direito no 
prazo legal. Nada Mais. - ADV: ANTONIO ROBERTO PEREIRA (OAB 119913/SP)

Processo 3001644-44.2013.8.26.0430 - Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de Domínio - Propriedade 
Resolúvel - J. Mafhuz Ltda - Fls.57. Defiro o levantamento do valor depositado ás fls.44. Int. Proceda-se. - ADV: EMANUEL 
HENRIQUE DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP), DANIELA LUIZARIO DOSUALDO (OAB 163806/SP)

PEDERNEIRAS
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA ACHÔA AGUIAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLÁUDIA REGINA TRAMONTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0075/2015
Processo 0000050-44.1993.8.26.0431 (431.01.1993.000050) - Desapropriação - Desapropriação - Municipio de Pederneiras 

- Comercial Quintella Comercio e Exportaçao Ltda e outro - que nesta data expedi mandado de levantamento no valor de 
R$145.287,54 nº 23/15 em favor da requerida, conforme determinado (aguardando retirada). - ADV: JAIR JALORETO JUNIOR 
(OAB 151381/SP), DANIEL MASSUD NACHEF (OAB 147011/SP), MARCELO DE CAMPOS BICUDO (OAB 131624/SP), 
RONALDO DE LIMA (OAB 72795/SP)

Processo 0000342-33.2010.8.26.0431 (431.01.2010.000342) - Procedimento Sumário - Richard da Motta - Banco Votorantim 
S A Bv Financeira S A Credito e Financimento - que nesta data expedi mandado de levantamento nº 21/2015 no valor de 
R$8.140,00 em favor do requerente, conforme determinado. (aguardando retirada). - ADV: RODRIGO RAZUK (OAB 180275/
SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 0000429-81.2013.8.26.0431 (043.12.0130.000429) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - A.B.S. - A.B.S. - Vistos. Intime-se a exequente por edital para, em 48 horas, dar prosseguimento ao feito (fls. 
38), sob pena de ser considerado quitado o débito e extinta a execução. Int.-se. - ADV: FERNANDA FERRAZ DE CAMARGO 
ZANOTTO (OAB 275677/SP), MAURO CASALATE JUNIOR (OAB 109333/SP)

Processo 0000540-31.2014.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Sirlene de Fatima Aleixo Cassemiro e outro 
- Aguardando manifestação dos requerentes, face as contestações de fls. 46/64 e 117/124 apresentadas pelas requeridas Caixa 
E. Federal e HE Engenharia (respectivamente). - ADV: ROSANA TITO MURÇA PIRES GARCIA (OAB 198629/SP), JARBAS 
VINCI JUNIOR (OAB 220113/SP), SIMONE APARECIDA DE B B M DE OLIVEIRA (OAB 39761/SP)

Processo 0000971-65.2014.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Seguro - Marcia Gimenez Bonatelli - Mapfre Seguros 
- 1-Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o processo saneado. 2-Defiro a produção de 
prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, bem como o depoimento pessoal das partes, procedendo-se as respectivas 
intimações. 3-Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 30 de junho de 2015, às 15 horas e 15 minutos 
assinando o prazo improrrogável de 20 (vinte) dias para apresentação do rol de testemunhas, a contar da publicação da 
presente decisão. 4-Intimem-se as testemunhas tempestivamente arroladas, se não vierem independentemente de intimação. 
5-Int-se. - ADV: MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP), FERNANDO LIMA DE MORAES (OAB 98978/SP), 
PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP)

Processo 0001372-64.2014.8.26.0431 - Interdição - Tutela e Curatela - G.L.A. - J.L. - - V.L.P. - Ciência à requerente da 
manifestação do DD. Curador Especial das requeridas à fl. 40. - ADV: RICARDO TADEU BAPTISTA (OAB 107279/SP), RODRIGO 
RAZUK (OAB 180275/SP)

Processo 0001729-44.2014.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria da Graça Lopes Rosa - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Diante da necessidade de escalonamento da pauta, redesigno a audiência de fl. 95 para o 
dia 11 de junho de 2015, às 15 horas. Intimem-se o(a) autor(a) e as testemunhas tempestivamente arroladas, se não vierem 
independentemente de intimação. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como mandado de intimação. Cumpra-se. Int-
se. - ADV: MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA SILVA (OAB 145941/SP), MARIO AUGUSTO CORREA (OAB 214431/SP)

Processo 0002302-82.2014.8.26.0431 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Joao Bonato Neto - 
BANCO DO BRASIL S.A. apresentou impugnação nos autos do Cumprimento de Sentença que lhe move JOÃO BONATO NETO. 
Pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da falta de interesse processual na execução imediata do julgado, sem antes 
proceder-se à liquidação por artigos, na forma do disposto no art. 475 A, E e N do CPC. Quanto ao mérito, insistiu no 
reconhecimento da prescrição da pretensão de pleitear a aplicação do índice de 42,72% no mês de janeiro de 1989, bem como 
dos juros contratuais, os quais prescreveriam em 5 anos. Discorreu sobre os diversos planos do governo, discordou do termo 
inicial da incidência dos juros moratórios, sustentando que eles devem incidir a partir do início da execução, pugnando ainda 
pela suspensão do feito em relação a tais juros em virtude da existência de controvérsia a ser decidida pelo Superior Tribunal de 
Justiça; impugnou genericamente os cálculos apresentados pelo exequente e defendeu ser inviável a inclusão na execução dos 
honorários advocatícios referentes à condenação na fase de conhecimento, porquanto o atual patrono não teria atuado naquela 
fase. Instruiu o pedido com os documentos de fls. 87/102. É o sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A irresignação do 
banco ao pedido executório não se sustenta. Importante, de início deixar assentadas as questões referentes aos efeitos da 
sentença na Ação Civil Pública movida contra o Banco do Brasil, bem como quanto ao foro competente para o respectivo 
cumprimento do julgado. Procedendo a uma interpretação sistemática entre o disposto no art. 16 da Lei de Ação Civil Pública e 
no art. 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, tal como determinado no art. 21 da Lei 7.347/85, verificamos que em 
se tratando de relação de consumo, não se pode jamais olvidar as regras estabelecidas pelo legislador sobre os efeitos erga 
omnes da sentença na ação coletiva, especialmente quando visam resguardar direitos individuais homogêneos, (art. 81, 
parágrafo único, inciso III, do CDC), haja vista que nesta hipótese estabeleceu o legislador que a sentença fará coisa julgada 
“erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores...”. No caso dos 
autos, evidentemente os poupadores se apresentam como consumidores, devendo a eles serem aplicadas as regras constantes 
do Código de Defesa do Consumidor, encontrando-se eles, inegavelmente na mesma situação de fato e de direito. Assim, 
considerando que a Ação Civil Pública apresentou-se como ação coletiva que tinha por escopo resguardar direitos individuais e 
homogêneos, não sobram dúvidas de que ao impugnado se estendeu os efeitos da coisa julgada. Este, inclusive o entendimento 
reiteradamente sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C,PC). DIREITOS METAINDIVDUAIS. AÇÃO CIVL PÚBLICA. APDECO X BANESTADO. EXPURGOS 
INFLACIONÁRIOS. EXCUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS 
EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. 
LIMTAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1. A 
liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio 
do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites 
objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos 
interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC. 1.2 A sentença genérica proferida na 
ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários 
sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do 
Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da 
coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n.9.494/97. 2. Ressalva de 
fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (STJ - REsp Nº 
1.243.887-PR, Rel: Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial J. 19.10.2011) “PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. 
Ação civil pública. Correção monetária dos expurgos inflacionários nas cadernetas de poupança. Ação proposta por entidade 
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com abrangência nacional, discutindo direitos individuais homogêneos. Eficácia da sentença. Ausência de limitação. Distinção 
entre os conceitos de eficácia da sentença e de coisa julgada. Recurso especial provido. - A Lei da Ação Civil Pública, 
originariamente, foi criada para regular a defesa em juízo de direitos difusos e coletivos. A figura dos direitos individuais 
homogêneos surgiu a partir do Código de Defesa do Consumidor, como uma terceira categoria equiparada aos primeiros, porém 
ontologicamente diversa. - A distinção, defendida inicialmente por Liebman, entre os conceitos de eficácia e de autoridade da 
sentença, torna inóqua a limitação territorial dos efeitos da coisa julgada estabelecida pelo artigo 16 da LAP. A coisa julgada é 
meramente a imutabilidade dos efeitos da sentença. Mesmo limitada aquela, os efeitos da sentença produzem-se erga omnes, 
para além dos limites da competência territorial do órgão julgador. - O procedimento regulado pela Ação Civil Pública pode ser 
utilizado para a defesa dos direitos do consumidor em juízo, porém somente no que não contrariar as regras do CDC, que 
contem, em seu artigo 103, uma disciplina exaustiva para regular a produção de efeitos pela sentença que decide uma relação 
de consumo. Assim, não é possível a aplicação do artigo 16 da LAP para essas hipóteses. - Recurso especial conhecido e 
provido.” (STJ - REsp Nº 411.529 - SP (2002/0014785-9), Rel: Min Nancy Andrighi, recorrente: Instituto Brasileiro De Defesa Do 
Consumidor- IDEC, recorrido: Banco Banestado S/A, 3ª Turma J. 24.06.2008) Desta feita, é fora de dúvida que os efeitos da 
decisão atingem a todos os poupadores, sem nenhuma restrição geográfica . Por outro lado, o art. 21 da Lei 7.437/85 combinado 
com o art. 98, §2º, I do Código de Defesa do Consumidor autorizam ao poupador o cumprimento da sentença coletiva em seu 
domicílio, sendo este também o entendimento consolidado pela Corte Superior, a qual já decidiu: “a sentença proferida em ação 
civil pública versando direitos individuais homogêneos em relação consumerista faz coisa julgada erga omnes, beneficiando 
todas as vítimas e seus sucessores [e] os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos (...)” 
(AgRg no REsp 1094116/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.05.13). Assim, não há óbices ao prosseguimento da pretensão 
executória perante este juízo. Pelos mesmos motivos já alinhavados, a conclusão a que se chega é que o poupador/consumidor 
tem legitimidade ativa para promover a execução do julgado, não se mostrando necessário a ele estar vinculado à entidade de 
promoveu a ação coletiva, no caso em tela o IDEC. Neste sentir a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado. 
Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do processo nº 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou 
perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de 42,72% para cálculo da diferença não 
creditada quando da edição do Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. 
Após a dedução do índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de 20,3609%. 
Suspensão do andamento da execução. Determinação com fulcro nos Recursos Especiais nº 1.391.198-RS, e nº 1.370.899-SP, 
e Recurso Extraordinário nº 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem. Efeitos da sentença e foro da ação. 
O poupador pode habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito “erga omnes”, no foro de seu domicílio. Filiação 
ao IDEC/Legitimidade ativa. Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao IDEC. Precedentes do STJ e desta 
Corte.... (Ag.Inst.: 2113040-38.2014.8.26.0000, TJSP, 17º Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Henrique Nelson Calandra, DJ 
15/10/2014) Também não prospera a alegação de necessidade de liquidação da sentença por artigos. De acordo com o 
entendimento de nossos Tribunais, trata-se de mero cálculo aritmético: “EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 
Ação Civil Pública Caderneta de Poupança Expurgos Inflacionários - Impugnação rejeitada - Repercussão geral reconhecida 
(STF) - Sobrestamento do julgamento dos recursos Prosseguimento das execuções com trânsito em julgado e incidentes 
Possibilidade. Excesso de execução Não reconhecimento - Apuração do “quantum debeatur” - Remessa dos autos à Contadoria 
Judicial - Desnecessária a prévia liquidação, uma vez que se trata de mero cálculo aritmético a fixar o valor devido. Preliminar 
afastada. Legitimidade ativa do poupador - Comprovação de que faz parte dos quadros associativos do IDEC. Desnecessidade. 
Pedido de execução e cumprimento de sentença. Custas Unificação dos processos de conhecimento e execução Lei n° 
1.232/205 Exigência Incidência da regra e pagamento local Lei Estadual n° 1.608, de 29/12/203, artigo 4°, inc. II Pagamento no 
momento da satisfação da execução pela parte sucumbente.... (Apel. nº 0163461-28.2012.8.26.010 TJSP, 18ª Câmara de Direito 
Privado Rel. Des. HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO , DJ. 24/09/2014)(grifo nosso) No tocante à prescrição, temos que a 
ação coletiva visando o reconhecimento da diferença do índice de correção foi proposta antes de escoado o prazo vintenário, 
restando superada esta questão, que se mostra de todo impertinente em sede de execução, inclusive no pertinente aos juros 
remuneratórios, os quais se apresentam como acessórios e foram objeto de apreciação pelo julgador, consoante se extrai da 
certidão que instruiu a inicial. Quanto à incidência dos juros remuneratórios, ainda, importante destacar que os poupadores têm 
o direito de recebê-los porquanto constante do contrato de depósito, mostrando-se necessários à plena recomposição do saldo 
em caderneta de poupança. Assim, devem ser computados nos termos da avença celebrada (contrato de depósito) e do teor da 
decisão executada, à razão de 0,5% ao mês, capitalizados, desde fevereiro de 1989, data em que o crédito correto deixou de 
ser disponibilizado pelo Banco. Com relação à correção monetária, não se vislumbra óbices à aplicação da tabela prática do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a recomposição do débito, sendo a sua utilização determinada de forma 
reiterada nos mais variados julgados, nada justificando eventual impugnação pretendendo afastar este índice. No tocante aos 
juros moratórios, a questão restou pacificada com a recente consolidação do entendimento pelo C. Superior Tribunal de Justiça, 
em Recurso Especial julgado nos termos do art. 543-C do CPC, no sentido de que, constituído o devedor em mora através da 
citação na ação coletiva, mesmo em se tratando de execução em cumprimento de sentença, desta data (citação na ação de 
conhecimento) deve iniciar a fluência dos juros. Confira-se o teor do aludido julgado: “AÇÃO CIVL PÚBLICA CADERNETA DE 
POUPANÇA PLANOS ECONÔMICOS EXCUÇÃO JUROS MORATÓRIOS APARTIR DA DAT DA CITAÇÃO PAR A AÇÃO 
COLETIVA VALIDADE PRETNSÃO A CONTAGEM DESDE ADAT DE CADA CITAÇÃO PAR CADA EXCUÇÃO INDIVDUAL 
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recurso Repetivos (CP, art. 543-C, e Resolução 
STJ 08/9), a definição deste uniforme, par caso idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências 
jurídicas, com ocre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em 
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de 
natureza condenatória, condenado estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança indenizar perdas 
decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares 
individuais das contas bancárias, visa tão-somente adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não 
interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação 
Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de diretos individuais homogêneos, propiciada pelos 
instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser 
interpretados em prejuízo da realização material desses diretos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, 
que é prescindir o ajuizamento individual, encontra confiança na efetividade da Ação Civil Pública, o que levaria ao incentivo à 
opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 4.- Para fins de julgamento de 
Recurso Representativo de Controvérsia (CP, art. 543-C, com a redação da pela Lei 1.418, de19.206), declara-se consolidada a 
tese seguinte: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando 
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esta se fundar em responsabilidade ex-contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.” 5.- Recurso 
Especial improvido. (REsp Nº1.370.89 -SP (2013/05351-7), rel: MINISTRO SIDNEI BENETI, STJ, Corte Especial, DJ 21/05/2014) 
Quanto aos honorários advocatícios, temos que eles são sempre devidos em sede de execução de sentença nas hipóteses de 
não pagamento espontâneo do débito pelo devedor, porquanto com a oposição de impugnação acaba-se por estabelecer o 
contraditório, situação contemplada por lei como geradora da imposição deste ônus. Pouco importa, em verdade, esteja o juízo 
seguro com o depósito do valor executado, se este depósito foi apenas efetivado para fins de discussão da dívida, não se 
sustentando a pretensão do banco impugnante. Ante o exposto, REJEITO as impugnações apresentadas pelo BANCO DO 
BRASIL S.A. para determinar que se dê prosseguimento à presente execução em cumprimento de sentença pelo valor constante 
do demonstrativo de fls. 11/12, o qual observou os parâmetros do julgado. Em face do princípio da sucumbência, CONDENO o 
banco impugnante ao pagamento das custas finais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor da 
execução. Intimem-se. - ADV: LUCIANA MARIA DE ALMEIDA (OAB 124738/SP)

Processo 0002311-44.2014.8.26.0431 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Jayme Cestari - 
Banco do Brasil S A - VISTOS. BANCO DO BRASIL S.A. apresentou impugnação nos autos do Cumprimento de Sentença que 
lhe move JAYME CESTARI. Pugna preliminarmente pela suspensão da ação por orientação do Egrégio Superior Tribunal de 
Justiça e requer o reconhecimento da limitação subjetiva da sentença coletiva, que deveria beneficiar apenas os poupadores 
associados ao IDEC. Aponta, ainda, para a falta de interesse processual na execução imediata do julgado, sem antes proceder-
se à liquidação por artigos, na forma do disposto no art. 475-E do CPC. Quanto ao mérito, impugnou os valores apurados pelo 
exequente, alegando excesso de execução e destacando que o título judicial não contemplou a incidência de juros remuneratórios 
capitalizados de 0,5% ao mês. Quanto aos juros moratórios, busca a sua incidência somente após a citação na ação de 
liquidação e não da citação da Ação Coletiva. Impugna, ainda, aplicação dos índices de correção monetária da Tabela Prática do 
Tribunal de Justiça, porquanto nela se inclui expurgos inflacionários referentes aos Planos Econômicos Collor e Collor II, não 
contemplados na decisão. Instrui a inicial com os documentos de fls. 70/73. É o sucinto relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A 
irresignação do banco ao pedido executório não se sustenta. Importante, de início deixar assentada questões referentes aos 
efeitos da sentença na Ação Civil Pública movida contra o Banco do Brasil, bem como quanto ao foro competente para o 
respectivo cumprimento do julgado. Procedendo a uma interpretação sistemática entre o disposto no art. 16 da Lei de Ação Civil 
Pública e no art. 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, tal como determinado no art. 21 da Lei 7.347/85, verificamos 
que em se tratando de relação de consumo, não se pode jamais olvidar as regras estabelecidas pelo legislador sobre os efeitos 
erga omnes da sentença na ação coletiva, especialmente quando visam resguardar direitos individuais homogêneos, (art. 81, 
parágrafo único, inciso III, do CDC), haja vista que nesta hipótese estabeleceu o legislador que a sentença fará coisa julgada 
“erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores...”. No caso dos 
autos, evidentemente os poupadores se apresentam como consumidores, devendo a eles serem aplicadas as regras constantes 
do Código de Defesa do Consumidor, encontrando-se eles, inegavelmente na mesma situação de fato e de direito. Assim, 
considerando que a Ação Civil Pública apresentou-se como ação coletiva que tinha por escopo resguardar direitos individuais e 
homogêneos, não sobram dúvidas de que ao impugnado se estendeu os efeitos da coisa julgada. Este, inclusive o entendimento 
reiteradamente sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C,PC). DIREITOS METAINDIVDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APDECO X BANESTADO. 
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E 
SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO 
JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 
543-C do CPC: 1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada 
no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, 
mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a 
qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC. 1.2 A sentença genérica 
proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos 
inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira 
do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de 
vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n.9.494/97. 2. Ressalva 
de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (STJ - REsp 
Nº 1.243.887-PR, Rel: Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial J. 19.10.2011) “PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. 
Ação civil pública. Correção monetária dos expurgos inflacionários nas cadernetas de poupança. Ação proposta por entidade 
com abrangência nacional, discutindo direitos individuais homogêneos. Eficácia da sentença. Ausência de limitação. Distinção 
entre os conceitos de eficácia da sentença e de coisa julgada. Recurso especial provido. - A Lei da Ação Civil Pública, 
originariamente, foi criada para regular a defesa em juízo de direitos difusos e coletivos. A figura dos direitos individuais 
homogêneos surgiu a partir do Código de Defesa do Consumidor, como uma terceira categoria equiparada aos primeiros, porém 
ontologicamente diversa. - A distinção, defendida inicialmente por Liebman, entre os conceitos de eficácia e de autoridade da 
sentença, torna inóqua a limitação territorial dos efeitos da coisa julgada estabelecida pelo artigo 16 da LAP. A coisa julgada é 
meramente a imutabilidade dos efeitos da sentença. Mesmo limitada aquela, os efeitos da sentença produzem-se erga omnes, 
para além dos limites da competência territorial do órgão julgador. - O procedimento regulado pela Ação Civil Pública pode ser 
utilizado para a defesa dos direitos do consumidor em juízo, porém somente no que não contrariar as regras do CDC, que 
contem, em seu artigo 103, uma disciplina exaustiva para regular a produção de efeitos pela sentença que decide uma relação 
de consumo. Assim, não é possível a aplicação do artigo 16 da LAP para essas hipóteses. - Recurso especial conhecido e 
provido.” (STJ - REsp Nº 411.529 - SP (2002/0014785-9), Rel: Min Nancy Andrighi, recorrente: Instituto Brasileiro De Defesa Do 
Consumidor- IDEC, recorrido: Banco Banestado S/A, 3ª Turma J. 24.06.2008) Desta feita, é fora de dúvida que os efeitos da 
decisão atingem a todos os poupadores, sem nenhuma restrição geográfica . Por outro lado, o art. 21 da Lei 7.437/85 combinado 
com o art. 98, §2º, I do Código de Defesa do Consumidor autorizam ao poupador o cumprimento da sentença coletiva em seu 
domicílio, sendo este também o entendimento consolidado pela Corte Superior, a qual já decidiu: “a sentença proferida em ação 
civil pública versando direitos individuais homogêneos em relação consumerista faz coisa julgada erga omnes, beneficiando 
todas as vítimas e seus sucessores [e] os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos (...)” 
(AgRg no REsp 1094116/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.05.13). Assim, não há óbices ao prosseguimento da pretensão 
executória perante este juízo. Pelos mesmos motivos já alinhavados, a conclusão a que se chega é que o poupador/consumidor 
tem legitimidade ativa para promover a execução do julgado, não se mostrando necessário a ele estar vinculado à entidade de 
promoveu a ação coletiva, no caso em tela o IDEC. Neste sentir a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado. 
Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do processo nº 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou 
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perante a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de 42,72% para cálculo da diferença não 
creditada quando da edição do Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. 
Após a dedução do índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de 20,3609%. 
Suspensão do andamento da execução. Determinação com fulcro nos Recursos Especiais nº 1.391.198-RS, e nº 1.370.899-SP, 
e Recurso Extraordinário nº 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem. Efeitos da sentença e foro da ação. 
O poupador pode habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito “erga omnes”, no foro de seu domicílio. Filiação 
ao IDEC/Legitimidade ativa. Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao IDEC. Precedentes do STJ e desta 
Corte.... (Ag.Inst.: 2113040-38.2014.8.26.0000, TJSP, 17º Câmara de Direito Privado, Des. Rel. Henrique Nelson Calandra, DJ 
15/10/2014) A pretendida suspensão do feito por conta de decisão proferida nos autos do Recurso Especial 1.391.198, por outro 
lado, restou superada, haja vista o julgamento do aludido recurso ocorrido em 13/08/2014. Quanto à incidência dos juros 
remuneratórios, importante destacar que os poupadores têm o direito de recebê-los, porquanto constante do contrato de 
depósito, mostrando-se eles necessários à plena recomposição do saldo em caderneta de poupança. Assim, devem ser 
computados nos termos da avença celebrada (contrato de depósito), à razão de 0,5% ao mês, capitalizados, desde fevereiro de 
1989, data em que o crédito correto deixou de ser disponibilizado pelo Banco. Com relação à correção monetária, não se 
vislumbra óbices à aplicação da tabela prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a recomposição do débito, 
sendo a sua utilização determinada de forma reiterada nos mais variados julgados, nada justificando a impugnação aqui 
apresentada. No tocante aos juros moratórios, a questão restou pacificada com a recente consolidação do entendimento pelo C. 
Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial julgado nos termos do art. 543-C do CPC, no sentido de que, constituído o 
devedor em mora através da citação, mesmo em se tratando de execução em cumprimento de sentença de ação coletiva, desta 
data deve iniciar a fluência dos juros. Confira-se o teor do aludido julgado: “AÇÃO CIVL PÚBLICA CADERNETA DE POUPANÇA 
PLANOS ECONÔMICOS EXCUÇÃO JUROS MORATÓRIOS APARTIR DA DAT DA CITAÇÃO PAR A AÇÃO COLETIVA VALIDADE 
PRETNSÃO A CONTAGEM DESDE ADAT DE CADA CITAÇÃO PAR CADA EXCUÇÃO INDIVDUAL RECURSO ESPECIAL 
IMPROVIDO.1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recurso Repetivos (CP, art. 543-C, e Resolução STJ 08/9), a definição 
deste uniforme, par caso idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, com ocre 
relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de 
Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, 
condenado estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança indenizar perdas decorrentes de Planos 
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas 
bancárias, visa tão-somente adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na 
data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos 
legais que visam à facilitação da defesa de diretos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, 
inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da 
realização material desses diretos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir o ajuizamento 
individual, encontra confiança na efetividade da Ação Civil Pública, o que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual 
e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 4.- Par fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia 
(CP, art. 543-C, com a redação da pela Lei 1.418, de19.206), declarar-se consolidada a tese seguinte: “Os juros de mora 
incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade 
ex-contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior.” 5.- Recurso Especial improvido. (REsp Nº1.370.89 
-SP (2013/05351-7), rel: MINSTRO SIDNEI BENETI, STJ, Corte Especial, DJ 21/05/2014) Ante o exposto, REJEITO as 
impugnações apresentadas pelo BANCO DO BRASIL S.A. para determinar que se dê prosseguimento à presente execução em 
cumprimento de sentença pelo valor constante do demonstrativo de fl. 11, o qual observou os parâmetros do julgado. Em face 
do princípio da sucumbência, CONDENO o banco impugnante ao pagamento das custas finais, bem como dos honorários 
advocatícios, ora fixados em 10% do valor da execução. Intimem-se. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), 
LUCIANA MARIA DE ALMEIDA (OAB 124738/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)

Processo 0002346-04.2014.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Seguro - Edson Aparecido Mariano - Seguradora Líder 
dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Vistos 1-Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a 
pertinência de cada uma delas, sob pena de indeferimento. 2-Int-se. - ADV: LUCILA PADIM VASCONCELLOS (OAB 264540/
SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP)

Processo 0002583-38.2014.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Guarda - G.S.A. - F.A.C. - Ciência às partes do ofício da 
SPPREVI comunicando ter dado cumprimento ao ofício o qual determinou a cessação do descontos doas alimentos na folha 
de pagamento do requerente. - ADV: ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB 168735/SP), FERNANDA FERRAZ DE CAMARGO 
ZANOTTO (OAB 275677/SP)

Processo 0002711-29.2012.8.26.0431 (431.01.2012.002711) - Procedimento Ordinário - Conversão - Jose Carlos da Silva 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1- Nos termos do artigo 3º, parágrafo único da Resolução nº 541/2007, e 
considerando a complexidade do trabalho atribuído, fixo a honorária ao perito José Alfredo Pauletto Pontes em R$ 800,00. 
2- Após a entrega do laudo e manifestação das partes interessadas, requisite-se o pagamento junto ao Núcleo Financeiro. 
3- INTIME-SE o(a) Sr(a). Perito(a) Judicial JOSE ALFREDO PAULETTO PONTESa designar dia, hora e local para realização 
da perícia, de tudo comunicando este Juízo com a antecedência suficiente para as intimações necessárias. Devendo entregar 
o Laudo Pericial no prazo de 45 dias. Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de intimação, ficando, ainda, ciente 
de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei. Intime-se. - ADV: EVA TERESINHA SANCHES (OAB 107813/SP), MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA SILVA 
(OAB 145941/SP)

Processo 0002711-29.2012.8.26.0431 (431.01.2012.002711) - Procedimento Ordinário - Conversão - Jose Carlos da Silva - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Encontra-se designado o dia 20 de fevereiro de 2015, às 15 horas e 30 minutos, nas 
instalações da empresa Volvo do Brasil Veículos Ltda., localizada na Praça Volvo, nº 1915 - D. Industria - Pederneiras, para 
dar início aos trabalhos da perícia. - ADV: EVA TERESINHA SANCHES (OAB 107813/SP), MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA 
SILVA (OAB 145941/SP)

Processo 0003465-97.2014.8.26.0431 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - M.E.O. - M.A.O. - Vistos. 
1. Fls. 77 e verso: HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus legais e jurídicos efeitos de direito 
e JULGO EXTINTO o presente processo, com fundamento no art. 269, III, do CPC. 2. Arbitro os honorários da assistência 
judiciária aos patronos das partes, no valor máximo fixado na tabela da OAB. Expeçam-se certidões. 3. Feitas as anotações 
de estilo, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: MARINA DE GOES MACIEL (OAB 241444/SP), GILMARA DA SILVA BIZZI (OAB 
235308/SP)

Processo 0003609-42.2012.8.26.0431 (431.01.2012.003609) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 
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- Eliane Suaiden Dario - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - 1- Ante a certidão de fl. 79, a indicar a inércia injustificada do 
perito, destituo o Sr. Lauro Martins Junior do encargo e com apoio no parágrafo único do art. 424 do CPC, aplico-lhe a multa de 
1/3 do salário mínimo em virtude de ter ocasionado significativo atraso no processo. Sem prejuízo, comunique-se ao órgão de 
classe o ocorrido. 2 - Em substituição, nomeio o engenheiro JOSÉ ALFREDO PAULETTO PONTES. 3- INTIME-SE o(a) Sr(a). 
Perito(a) Judicial JOSE ALFREDO PAULETTO PONTESde que foi nomeado perito judicial nos autos supra, devendo designar 
dia e hora para realização da perícia junto ao local de trabalho do autor, indicado na inicial, a fim de constatar a especialidade da 
atividade por ele desenvolvida, bem como responder aos quesitos, apresentando o laudo pericial no prazo de 45 dias, bem como 
orçar seus honorários. 4- Deverá ainda comunicar este Juízo acerca da data designada, com antecedência necessária, para as 
devidas intimações. 5- Seguem em anexo cópias da inicial e dos quesitos. 6- Esclareço que os honorários serão arbitrados e o 
pagamento requisitado ao Núcleo Financeiro, após a entrega do laudo. 7- Servirá o presente, por cópia digitada, como carta de 
intimação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA SILVA (OAB 145941/SP), EVA 
TERESINHA SANCHES (OAB 107813/SP)

Processo 0003609-42.2012.8.26.0431 (431.01.2012.003609) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) 
- Eliane Suaiden Dario - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Encontra-se designado o dia 20 de fevereiro de 2015, às 
14 horas e 30 minutos, nas instalações do Consultório Dentário do Posto de Atendimento à Saúde, P.A.S. Vila Paulista, com 
endereço na Av. João Meiado, 303 - Bairro Vl. Paulista - Pederneiras/SP, para dar início aos trabalhos da perícia. - ADV: MAURO 
ASSIS GARCIA BUENO DA SILVA (OAB 145941/SP), EVA TERESINHA SANCHES (OAB 107813/SP)

Processo 0003740-51.2011.8.26.0431 (431.01.2011.003740) - Procedimento Ordinário - Serviços - Companhia Paulista de 
Força e Luz Cpfl - Fls. 82: Defiro. Expeça-se o competente edital. Int-se. 9 aguardando apresentação de minuta pelo requerente, 
no prazo de 5 dias) - ADV: JOSEMAR ANTONIO GIORGETTI (OAB 94382/SP), ADRIANA CRISTINA BERNARDO DE OLINDA 
(OAB 172842/SP)

Processo 0004039-23.2014.8.26.0431 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M.F.M. - T.D.Z.M. - Vistos. Fls. 
51: oficie-se. Determino as providências necessárias no sentido de Vossa Senhoria proceder ao desconto dos alimentos, 
mensalmente e em folha de pagamento, da importância de trinta por cento dos vencimentos líquidos (bruto menos os descontos 
obrigatórios de INSS, Imposto de Renda e Contribuições Sindicais) do funcionário Matheus Fernando de Mattos, devendo 
ainda incidir sobre o 13º salário e horas extras, excluindo-se férias, eventuais verbas rescisórias de contrato de trabalho, 
adicionais (noturno, insalubridade e periculosidade), participação nos lucros, prêmios, remunerações não habituais e FGTS, 
depositando-os na conta corrente nº 0007031-9, agência 0873-7, do Banco Bradesco S/A, em nome de Mickela Degan Zenatti, 
RG. 32.278.746-4, CPF. 9.855.378-25. Após, Arquivem-se os autos. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como 
OFÍCIO. Intime-se. Pederneiras, 04/02/2015. - ADV: LARA SOARES DE OLIVEIRA MORAES (OAB 175174/SP), IVAN JOSÉ 
MOREIRA DE QUEIROZ (OAB 313077/SP)

Processo 0004483-56.2014.8.26.0431 - Divórcio Litigioso - Dissolução - H.P.T. - 1-Designo audiência de tentativa 
de conciliação para o dia 21 de outubro de 2014, às 10 horas, na Sala de Audiências do CEJUSC, localizado na Avenida 
Bernardino Flora Furlan, nº 1630, Parque Industrial I, nesta, intimando-se o(a) autor(a) e seu(sua) procurador(a), bem como 
o(a) Requerido(a). 2-Deverá a autora trazer aos autos, em dez dias, documentos hábil a comprovar a propriedade do imóvel 
pelo casal. No silêncio, em audiência será analisado somente o pedido de divórcio, ficando a partilha dos bens para objeto de 
ação própria. 3-Não obtida a conciliação, retornem os autos ao Ofício Judicial para normal prosseguimento do feito. 4-Servirá a 
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Int-se. Pederneiras, quinta-feira, 18 de 
setembro de 2014 - ADV: MARCOS DOS PASSOS (OAB 147202/SP)

Processo 0004483-56.2014.8.26.0431 - Divórcio Litigioso - Dissolução - H.P.T. - A.R.T. - 4-Diante disso, HOMOLOGO 
por sentença o divórcio do casal para que produza seus legais e jurídicos efeitos de direito, extinguindo-se o processo, com 
resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 5-A Requerente voltará a usar o nome de solteira 
HALYNE PRAZERES. 6-Defiro às partes os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. 7-Cumpra-se, servindo a presente 
sentença como mandado de averbação, que deverá ser entregue à parte após o trânsito em julgado da presente sentença. 
7-Oficie-se, com urgência, à empresa empregadora do Requerido para os descontos da pensão alimentícia. P.R.I. Pederneiras, 
10 de novembro de 2014. - ADV: MARCOS DOS PASSOS (OAB 147202/SP), SUELI TEODORO DE ANDRADE (OAB 324066/
SP)

Processo 0004799-69.2014.8.26.0431 - Outras medidas provisionais - Requisição para tratamento de sua saúde, em 
regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar - V.P.G.D. - Vistos. Não mais havendo interesse da autora no prosseguimento 
deste processo, ante seu abandono (fls. 27/29), DECLARO EXTINTA a presente ação de Internação compulsória, envolvendo 
as partes acima indicadas, fazendo-o com apoio no art. 267, Inc. III, do CPC. Arbitro os honorários ao patrono da autora, no 
valor máximo da Tabela da OAB. Expeça-se certidão, após o trânsito em julgado. Feitas as anotações de estilo, cumpra-se, 
arquivando-se em seguida os autos. P.R.I. - ADV: ADJAIR FERREIRA BOLANE (OAB 58275/SP)

Processo 0004997-77.2012.8.26.0431 (431.01.2012.004997) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Marcus Vinicius Miranda Junior - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Encontra-se designado o dia 08 de julho de 2015, 
às 16 horas, no iconcultório do Dr. Sérgio L. R. Canuto, sito a rua João Passos, 1.800, Botucatu/SP. - ADV: ENY SEVERINO DE 
FIGUEIREDO PRESTES (OAB 61181/SP), MAURO ASSIS GARCIA BUENO DA SILVA (OAB 145941/SP)

Processo 0005013-60.2014.8.26.0431 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C.M.F. e outro - M.A.L.F. - Vistos. 
Para a audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 15/06/2015 às 16:30h. Intimem-se as partes. As partes 
devem se apresentar à audiência acompanhadas de suas testemunhas e advogados. Na audiência, se não houver acordo, 
poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado. A ausência do autor importará em arquivamento do 
processo e a do réu ou de seu advogado, em confissão e revelia. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: 
Rua: Belmiro Pereira, S-367, sala Sala de audiência da 1ª Vara Cível, Centro. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: GILMARA DA SILVA BIZZI (OAB 235308/SP), JULIANA 
FONSECA BARCELLOS (OAB 336095/SP), ELISANGELA SILVERIO OGUSKO (OAB 230334/SP)

Processo 0006286-74.2014.8.26.0431 - Declaração de Ausência - Curadoria dos bens do ausente - Aparecida Rodrigues 
de Oliveira - Vistos. Cite-se o requerido por edital com prazo de 20(vinte) dias, sem a necessidade de arrecadação de bens(art. 
1.161 do CPC). Int.-se. - ADV: EVANDRO APARECIDO MARTINS (OAB 264350/SP)

Processo 0007082-65.2014.8.26.0431 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.P.S. - Fls. 05: defiro a justiça gratuita à autora e 
nomeio seu patrono o advogado indicado. Cite-se por edital (rito ordinário), com prazo de 20 dias. - ADV: ADRIANO DE AGUIAR 
FERREIRA (OAB 253172/SP)

Processo 0007204-78.2014.8.26.0431 - Divórcio Litigioso - Dissolução - V.S. - Fl.05: nomeio patrono do autor a advogada 
indicada Juliana Fonseca Barcellos. Cite-se (rito ordinário) por edital pelo prazo de 30 dias. In t.-se. - ADV: JULIANA FONSECA 
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BARCELLOS (OAB 336095/SP)
Processo 3000311-54.2013.8.26.0431 - Divórcio Litigioso - Dissolução - N.S. - Vistos. Intime-se o autor, por edital, a dar 

prosseguimento ao feito, atendendo o determinado às fls. 11, item “2’, sob pena de extinção pelo abandono. Int.-se. - ADV: 
RODRIGO BRANDÃO RODRIGUES (OAB 240674/SP)

Processo 3002063-61.2013.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - COMPANHIA DE 
SANEMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S A SABESP - Regularmente intimado (fls. 125), a Requerida quedou-se 
inerte (fls. 126). Consoante o disposto no artigo 644 e 645 do CPC, fixo para o executado a multa diária no valor de R$ 73,00 
por dia de atraso no cumprimento da obrigação. A multa diária será devida a partir da intimação, que deverá ser efetivada 
pessoalmente, na pessoa do representante legal da empresa. Cite-se. Acolho o Assistente Técnico indicado pela Requerida 
9fls. 138), bem como os quesitos ofertados pelas partes,submetendo-os à apreciação do perito judicial. Int-se. - ADV: RODRIGO 
RAZUK (OAB 180275/SP), SILVIA CERCAL (OAB 140611/SP)

Processo 3002303-50.2013.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Fixação - B.H.O. e outros - Vistos. Não mais havendo 
interesse dos autores no prosseguimento deste processo, ante seu abandono (fls. 47/48), DECLARO EXTINTA a presente ação 
de Alimentos, envolvendo as partes acima indicadas, fazendo-o com apoio no art. 267, Inc. III, do CPC, cessando os efeitos da 
liminar concedida às fls. 13. Arbitro os honorários da patrona dos autores no valor máximo da Tabela da OAB. Expeça-e certidão. 
Feitas as anotações de estilo, cumpra-se, arquivando-se em seguida os autos. P.R.I. - ADV: ALINE BUENO DE CAMARGO 
(OAB 253181/SP)

Processo 3004970-09.2013.8.26.0431 - Divórcio Litigioso - Dissolução - D.C.O.S. - Vistos. Intime-se a autora por edital, a 
dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção pelo abandono. Int.-se. - ADV: ELISANGELA SILVERIO 
OGUSKO (OAB 230334/SP)

Processo 3005556-46.2013.8.26.0431 - Divórcio Litigioso - Dissolução - B.F.M.S. - Vistos. Não mais havendo interesse da 
autora no prosseguimento deste processo, ante seu abandono (fls. 18/19), DECLARO EXTINTA a presente ação de Divórcio 
litigioso, envolvendo as partes acima indicadas, fazendo-o com apoio no art. 267, Inc. III, do CPC. Arbitro os honorários em 
favor do patrono da autora, no valor máximo da Tabela da OAB. Expeça-se certidão. Feitas as anotações de estilo, cumpra-se, 
arquivando-se em seguida os autos. P.R.I. - ADV: RAMON DE OLIVEIRA LIMA PAVANATO (OAB 274715/SP)

Processo 3005590-21.2013.8.26.0431 - Interdição - Tutela e Curatela - A.M.P. - O.A.M.P. - Vistos. Ante o falecimento da 
interditanda, comprovado às fls.51, e manifestação do MP (fls. 55), JULGO EXTINTA a presente, sem conhecimento do mérito, 
com apoio no art. 267, inc. IX, do CPC. Arbitro os honorários da assistência judiciária à curadora especial, no valor máximo 
fixado na Tabela da OAB. Expeça-se certidão. Feitas as anotações de estilo, cumpra-se, arquivando-se em seguida os autos. 
PRI. - ADV: DANIELLI COQUE SIMÕES SANTOS (OAB 277626/SP), MARIO AUGUSTO CORREA (OAB 214431/SP)

Processo 3005628-33.2013.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - S.A.B.R. - M.R.M. 
- 1-Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, declaro o processo saneado. 2-Defiro a produção de 
prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, bem como o depoimento pessoal das partes, procedendo-se às respectivas 
intimações. 3-Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 30 de junho de 2015, às 16 horas e 30 minutos 
assinando o prazo improrrogável de 20 (vinte) dias para apresentação do rol de testemunhas, a contar da publicação da 
presente decisão. 4-Intimem-se o(a) autor(a) e as testemunhas tempestivamente arroladas, se não vierem independentemente 
de intimação, bem como os litigantes com as advertências legais. Int-se. - ADV: RODRIGO RAZUK (OAB 180275/SP), MARIO 
AUGUSTO CORREA (OAB 214431/SP), LEANDRO CESAR FERNANDES (OAB 231943/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO AUGUSTO DE FREITAS JORGE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DJALMA PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0088/2015
Processo 0000067-16.2012.8.26.0431 (431.01.2012.000067) - Monitória - Contratos Bancários - Everis Industria e Comercio 

de Peças para Veiculos Ltda e outros - Designo audiência de conciliação para o dia 02/09/2015, às 15:20 horas, nos termos do 
artigo 331, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), ANTONIO CARLOS DOS 
SANTOS (OAB 161060/SP)

Processo 0000281-07.2012.8.26.0431 (431.01.2012.000281) - Execução de Título Extrajudicial - Cooperativa Educacional 
de Pederneiras - Homologo a renúncia ao mandato manifestada pelos Procuradores da exequente às fls.74/76. Anote-
se, observando-se o que preceitua o artigo 45 do Código de Processo Civil. ( APÓS ESTA PUBLICAÇÃO, O NOME DO DR. 
LUCIO SERÁ RETIRADO DO CADASTRO DE PROCURADORES DA EXEQUENTE, NESTES AUTOS. ) - ADV: LUCIO PICOLI 
PELEGRINELI (OAB 239160/SP)

Processo 0000363-33.2015.8.26.0431 - Monitória - Contratos Bancários - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 
ADMISSÃO DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SICREDI CENTRO PAULISTA - Vistos. Defiro a expedição 
de mandado de pagamento, nos termos do artigo 1102b e seguintes do Código de Processo Civil, ficando consignado que caso 
o réu o cumpra, ficará isento do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e, em caso de não cumprimento, 
fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito (artigo 1.102 “c”, § 1º CPC) Em caso de não pagamento, de 
não oposição de embargos, ou de sua rejeição, nos termos do artigo 1102c do CPC, constituir-se-á, de pleno direito, o título 
executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo-se na forma do artigo 475 J do CPC 
(Livro I, Titulo VIII, Capítulo X), com a intimação do devedor, por seu advogado (artigo 236) ou pessoalmente (caso não tenha 
advogado) para que, no prazo de 15 dias, pague o valor do débito, com a advertência no mandado de que o não pagamento 
do montante da condenação será acrescido de multa no valor de 10% do valor da condenação. Int.-se. ( mandado de citação 
expedido e encaminhado. ) - ADV: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP)

Processo 0000435-59.2011.8.26.0431 (431.01.2011.000435) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Antonio 
Reginaldo de Vito - ( AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE EM PROSSEGUIMENTO ANTE CERTIDÃO QUE 
SEGUE: “Certifico e dou fé haver decorrido o prazo de 60 dias de suspensão da execução. Nada Mais.”) - ADV: JOSE EDISON 
ALBA SORIA, ALEXANDRE MELOSI SORIA (OAB 147095/SP)

Processo 0000880-72.2014.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Bruna 
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Regina da Silva Ferreira - Telefonica Brasil S/A e outro - Designo audiência de conciliação para o dia 26/08/2015, às 15:20 
horas, nos termos do artigo 331, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: GIZA HELENA COELHO (OAB 166349/SP), RONALDO 
DE ROSSI FERNANDES (OAB 277348/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)

Processo 0001329-45.2005.8.26.0431 (431.01.2005.001329) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Hatoum e Hatoum Ltda Me e outro - Empresa Jornalistica A Praca e outro - ( AGUARDANDO AINDA MANIFESTAÇÃO EM 
EXTINÇÃO PELO EXEQUENTE .) - ADV: FRANCILIANO BACCAR (OAB 169931/SP), RAFAEL DE ALMEIDA RIBEIRO (OAB 
170693/SP)

Processo 0001995-31.2014.8.26.0431 - Interdição - Tutela e Curatela - N.A.L.R. - ( CIÊNCIA ÀS PARTES DA DESIGNAÇÃO 
DO DIA 24/03/2015, ÀS 15H20, PARA INTERROGATÓRIO DO REQUERIDO NO LOCAL DA INTERNAÇÃO, conforme e-mail 
recebido e juntado à fl. 37/38. ) - ADV: MICHAEL HENRIQUE REGONATTO (OAB 260414/SP)

Processo 0003745-68.2014.8.26.0431 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A - Viviane Rigonato - Fls 63/64 - Manifeste-se a Requerida (artigo 398 do Código de Processo 
Civil). - ADV: VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP), OLAVO POMPICIO MATURANA (OAB 198556/SP)

Processo 0003887-43.2012.8.26.0431 (431.01.2012.003887) - Monitória - Nota Promissória - Mega Quimica Industria e 
Comercio Ltda e outro - Designo audiência de conciliação para o dia 26/08/2015, às 16:30 horas, nos termos do artigo 331, do 
Código de Processo Civil. Int. - ADV: ARIOVALDO DE PAULA CAMPOS NETO (OAB 92169/SP), CARLOS EDUARDO ZULZKE 
DE TELLA (OAB 156754/SP), FLAVIO JOSE LOBATO NOGUEIRA (OAB 116264/SP), NANTES NOBRE NETO (OAB 260415/
SP)

Processo 0004401-06.2006.8.26.0431 (431.01.2006.004401) - Procedimento Ordinário - Inss Instituto Nacional do Seguro 
Social - Tendo em vista a discordância da autora com o cálculo apresentado, determino a citação do INSS, nos termos do artigo 
730 do CPC. Prov. - ADV: FRANCISCO ANTONIO ZEM PERALTA (OAB 56708/SP), WAGNER MAROSTICA (OAB 232734/SP)

Processo 3000223-16.2013.8.26.0431 - Procedimento Sumário - Seguro - Julio Cesar de Lima - ( aguardando pela 
requerida SEGURADORA LIDER RECOLHIMENTO DE UMA TAXA DE MANDATO NO VALOR DE R$15,76, REFERENTE A 
SUBSTABELECIMENTO DE FL. 304 - ADV: PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP), DARCIO JOSE DA MOTA 
(OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP)

Processo 3001267-70.2013.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Banco do Brasil Sa - 
Designo audiência de conciliação para o dia 26/08/2015, às 16:00 horas, nos termos do artigo 331, do Código de Processo Civil. 
Int. - ADV: GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/
SP)

Processo 3002049-77.2013.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Instituto Nacional do Seguro Social 
Inss - Partes legítimas e bem representadas. Não há vício a ser sanado ou omissão a ser suprida. Dou o feito, pois, por 
saneado. Defiro as provas orais e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27/08/2015 às 14:00 horas, intimando-
se pessoalmente a parte autora para depoimento pessoal e as testemunhas tempestivamente arroladas. Requisite-se cópia do 
procedimento administrativo. Intime-se. - ADV: WAGNER MAROSTICA (OAB 232734/SP), CHRISTIANO BELOTO MAGALHÃES 
DE ANDRADE (OAB 199786/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO AUGUSTO DE FREITAS JORGE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DJALMA PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0092/2015
Processo 0000088-60.2010.8.26.0431 (431.01.2010.000088) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercado 

Schiavon de Pederneiras Ltda - Aguardando manifestação do exequente (decorreu o prazo de sobrestamento do feito) - ADV: 
RAFAEL HENRIQUE AVANTE ROZANTE (OAB 238278/SP)

Processo 0000283-74.2012.8.26.0431 (431.01.2012.000283) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Cooperativa Educacional de Pederneiras - Homologo a renúncia ao mandato manifestada pelo Procurador da exequente às fls. 
41/43. Anote-se, observando-se o que preceitua o artigo 45 do Código de Processo Civil. - ADV: LUCIO PICOLI PELEGRINELI 
(OAB 239160/SP)

Processo 0001199-79.2010.8.26.0431 (431.01.2010.001199) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Rede Star Central de Distribuiçao Atacadista de Mercadorias Em Geral Ltda - Padma Industria de Alimentos S/A - Aguardando 
exequente comprovar nos autos a distribuição da Carta Precatoria retirada pelo Dr. Sergio Dias Sorze em 23.09.2014. - ADV: 
PATRICIA DE SOUZA (OAB 209241/SP), SERGIO DIAS SORZE (OAB 159277/SP), DOMINGOS DIAS SORZE (OAB 139031/
SP)

Processo 0001988-39.2014.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.C.J. - Aguardando 
manifestação das partes em relação ao LAUDO DO IMESC. - ADV: FLÁVIO TAMANINI (OAB 213195/SP)

Processo 0003323-06.2008.8.26.0431 (431.01.2008.003323) - Procedimento Ordinário - Sistema Financeiro da Habitação 
- Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo Cdhu - Anizio Donizete Franco Brandao e 
outro - Maria de Lourdes Lucas e outro - Defiro a expedição de mandado de reintegração de posse. Prov. (O MANDADO DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE, FOI REMETIDO À CENTRAL DE MANDADO PARA CUMPRIMENTO) - ADV: JULIANA OTTOBONI 
RINALDO (OAB 185913/SP), GERSON MURILO RODRIGUES ESMERALDI (OAB 265324/SP), MARIA ELENA DE PONTES 
PARIZ (OAB 60307/SP), MIGUEL ROBERTO PERTINHEZ (OAB 229154/SP), ALETHEA FRASSON DE MELLO (OAB 269836/
SP), RENATA MARIA GIL DA SILVA LOPES ESMERALDI (OAB 171494/SP), LISANDRA APARECIDA DO AMARAL EMER (OAB 
167630/SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP)

Processo 0004556-67.2010.8.26.0431 (431.01.2010.004556) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fundaçao 
Educacional Dr Raul Bauab Jahu - O exequente deverá demonstrar a alteração da situação patrimonial do devedor a justificar 
novo pedido de penhora “on line”. Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “REsp 114114 / AC RECURSO 
ESPECIAL - 2009/0115542-1 relator Ministro CASTRO MEIRA (1125) - T2 - SEGUNDA TURMA - 21/10/2010 - DJe 28/10/2010 
- PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PENHORA ON LINE. REQUERIMENTO DE NOVA 
DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 
1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC na hipótese em que a Corte de origem manifesta-se explicitamente sobre a questão 
embargada, no caso, o disposto no art. 655-A do CPC. 2. O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica 
do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não “transferir 
para o judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente” (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito 
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Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10). 3. Recurso especial não provido”. Assim, INDEFIRO o pedido retro de penhora 
“on line”. Aguarde-se provocação do Exequente. - ADV: DANIEL FERNANDO CHRISTIANINI (OAB 264437/SP)

Processo 0005480-44.2011.8.26.0431 (431.01.2011.005480) - Procedimento Ordinário - Helton Carlos Olbera Scarlassara 
- Unimed de Bauru Cooperativa de Trabalho Medico - 1-Cumpra-se o Venerando Acórdão, dando-se ciência às partes da baixa 
dos autos. 2-Havendo interesse, requeira o credor o cumprimento do julgado, instruindo o pedido com a memória discriminada 
e atualizada do cálculo do débito, na forma dos artigos 475-B, caput e 475-I do CPC, com redação dada pela Lei 11.232/05. Se 
não houver requerimento em 6 (seis) meses, a contar do trânsito em julgado, aguarde-se eventual provocação em arquivo (artigo 
475-J, § 5º). 3-Em caso positivo, intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos ou pessoalmente (caso 
não tenha advogado), para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor apurado na conta de liquidação, sob pena 
de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação. 4-Havendo pagamento, manifeste-se o credor. 5-Decorrido o prazo sem 
pagamento, presente o credor nova memória do cálculo do débito, coma inclusão da multa devida. 6-Não apresentada, aguarde-
se em cartório pelo prazo previsto no artigo 475-J, § 5º do CPC, remetendo-se os autos, após, ao arquivo. 7-Apresentada a 
memória de cálculo, expeça-se mandado de penhora e avaliação e intimação, observando-se o que preceitua o artigo 475- J e 
seus parágrafos. Prov. (VALOR DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO REQUERENTE R$ 12.665,82 (DOZE MIL, 
SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) - ADV: LAURO DE GOES MACIEL JÚNIOR 
(OAB 209644/SP), GEORGE FARAH (OAB 152644/SP)

Processo 0005666-62.2014.8.26.0431 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.R.F. - N.G.C.F. - Juiz(a) de Direito: Dr(a). 
SÉRGIO AUGUSTO DE FREITAS JORGE. Registro Civil nº: 116202.01.55.2011.1.00088.155.0023210-21 Nome que a cônjuge 
passará a usar: NANCI GONZALES CORREA Vistos. 1-Defiro a gratuidade judiciária requerida. Anote-se. 2-HOMOLOGO o 
acordo celebrado entre as partes às fls.26, com a concordância do Ministério Público (fl. 30), com resolução de mérito, com 
fundamento no artigo 269, III, do Código de Processo Civil, ficando, em consequência, dissolvido o vínculo conjugal existente 
entre as partes. 3-Arbitro os honorários advocatícios em favor dos patronos nomeados no valor máximo constante da tabela da 
OAB, ficando também homologada a renúncia ao direito de recurso. Expeçam-se certidões. 4-Cumpra-se, servindo a presente 
sentença assinada digitalmente como OFÍCIO e MANDADO DE AVERBAÇÃO ao Cartório de Registro Civil, com os dados acima 
informados para as providências necessárias. 5-Feitas as anotações necessárias, arquivem-se. P.R. e Int. - ADV: MARIA ELENA 
DE PONTES PARIZ (OAB 60307/SP), ADJAIR FERREIRA BOLANE (OAB 58275/SP)

Processo 0005774-62.2012.8.26.0431 (431.01.2012.005774) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco 
Itaucard S A - Everton Rodrigo Jacinto - Por não se tratar de depósito judicial, não tem como este Juízo autorizar o levantamento 
da quantia recolhida para pagamento das custas em favor do Estado. Nada mais tendo a deliberar, arquivem-se, cumpridas as 
formalidades legais. Int. - ADV: RONA MARA MAGNANI BOTERO (OAB 153300/SP), JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR 
(OAB 308730/SP)

Processo 0006529-18.2014.8.26.0431 - Monitória - Cheque - Cesar Salina e Cia Ltda - Homologo, por sentença, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo havido entre as partes às fls. 30/31, com resolução do mérito, com fundamento 
no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. P.R. e Int. - ADV: SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 3005022-05.2013.8.26.0431 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - SUPERMERCADOS JAÚ SERVE LTDA 
- Defiro a pesquisa de veículos em nome do executado, pelo sistema RENAJUD, mediante recolhimento da respectiva taxa 
(Código 434-1 Fundo de Despesas do Tribunal de Justiça). no valor de R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos) - ADV: JOSÉ 
ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP)

Processo 3005681-14.2013.8.26.0431 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.J.A.B. - M.F.J.A.B. - Fls. 41=Aguardando 
manifestação do requerente em relação a contestação apresentada pelo curador especial do requerido. - ADV: EVANDRO 
APARECIDO MARTINS (OAB 264350/SP), FABIANA ROSA BRUMATI VIEIRA (OAB 224908/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO AUGUSTO DE FREITAS JORGE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DJALMA PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0091/2015
Processo 0000379-07.2003.8.26.0431 (431.01.2003.000379) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 

CF/88) - Maria Aparecida de Oliveira Aguilar - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Baixados os autos do Egrégio Tribunal 
Regional Federal, foi o Instituto Requerido intimado a apresentar a planilha de cálculo para execução do julgado, a qual foi 
ofertada, com os documentos, às fls.341/345, no valor total de R$33.902,67. A exeqüente, regularmente intimada, manifestou-se 
à fl.347, concordando expressamente com os valores apresentados e solicitou a homologação do cálculo. Assim, HOMOLOGO 
o cálculo de fls. 342, no valor de R$33.902,67 (trinta e três mil e novecentos e dois reais e sessenta e sete centavos), sendo 
R$30.820,61 para a autora e R$3.082,06 a título de honorários advocatícios. Decorrido o prazo legal sem interposição de 
recurso, expeçam-se as requisições necessárias. Intime-se. - ADV: WILSON JOSE GERMIN (OAB 144097/SP), MILTON 
CARLOS BAGLIE (OAB 103996/SP)

Processo 0001653-30.2008.8.26.0431 (431.01.2008.001653) - Depósito - Depósito - Bauru Administradora de Bens Ltda - 
Fabio Urrea - Fls. 323/331: MANIFESTEM-SE AS PARTES QUANTO À PETIÇÃO DA PATRIMÔNIO LEILÕES. - ADV: AMANDA 
APARECIDA FERREIRA SALES COSTA (OAB 264128/SP), ALBERTO BRANCO JUNIOR (OAB 86475/SP), EDEMILSON KOJI 
MOTODA (OAB 231747/SP), LAURO DE GOES MACIEL JÚNIOR (OAB 209644/SP)

Processo 0003876-48.2011.8.26.0431 (431.01.2011.003876) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo Cdhu - Isaias Moreira de Souza - - Patricia Jacinto da Silva 
- - Luis Ernesto Cesario - Ante o decurso do prazo de sobrestamento do feito, manifeste-se o requerente. - ADV: LUIZ MINARI 
(OAB 63560/SP), EMILIO CARLOS CANELADA ZAMPIERI (OAB 132784/SP), PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/
SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP)

Processo 0004085-12.2014.8.26.0431 - Exibição - Contratos Bancários - Luiz Fernando Moreira Feitosa - Banco ABN Amro 
Real S A - Em face da comprovação do pagamento do débito e manifestação retro do exequente, julgo extinta a presente 
execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, ficando autorizado, desde já, o levantamento, 
pelo credor, da quantia depositada à fl.57. Pagas eventuais custas pelo executado, arquivem-se, cumpridas as formalidades 
legais. P.R.I. (MANDADO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL EXPEDIDO). - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), LUÍS 
EDUARDO BORGES DA SILVA (OAB 288477/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)

Processo 0005953-25.2014.8.26.0431 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0000975-60.2010.403.6108 - 1ª Vara Federal em 
Bauru) - Caixa Econimica Federal - Sandra Aparecida de Oliveira - MANIFESTE-SE A REQUERNETE QUANTO A CERTIDÃO 
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- FLS. 14= MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
431.2014/016462-1 dirigi-me ao Bairro Vale do Igapó, Alameda das Carpas e DEIXEI DE CITAR a SRA. SANDRA APARECIDA 
DE OLIVEIRA, porquanto é pessoa desconhecida na referida via indicada, conforme alguns moradores consultados por este 
Oficial de Justiça. Certifico mais, que também diligenciei junto ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de 
Pederneiras (funcionária Ruane), onde logrei saber que no lote indicado (L 40 quadra BE) não existe cadastrado nenhuma 
construção. O referido é verdade e dou fé. Pederneiras, 28 de janeiro de 2015. - ADV: MARIA SATIKO FUGI (OAB 108551/SP)

Processo 3003590-48.2013.8.26.0431 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pan S/A - 
Jaqueline da Silva Mendes Freitas - FLS. 71/76: MANIFESTE-SE O REQUERENTE QUANTO A PETIÇÃO APRESENTADA PELA 
REQUERIDA. - ADV: CHARLENE MORANDI (OAB 64910/PR), ELIANE DE ARAÚJO COSTA (OAB 207815/SP), EVANDRO 
VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP), MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)

Processo 3004529-28.2013.8.26.0431 - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Ivone dos Santos Dias da Silva 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - FLS. 66- DESIGNADA PERÍCIA PARA O DIA 18.03.2015, ÀS 11:00 HORAS, COM O 
DR. SÉRGIO LUIS RIBEIRO CANUTO, NA R JOÃO PASSOS, 1800, SINDICATO RURAL, EM BOTUCATU SP.. - ADV: FLAVIA 
BIZUTTI MORALES (OAB 184692/SP), FERNANDO LIMA DE MORAES (OAB 98978/SP), LARISSA FERNANDA GIMENEZ DE 
MORAES (OAB 339090/SP), WAGNER MAROSTICA (OAB 232734/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO SERGIO AUGUSTO DE FREITAS JORGE
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DJALMA PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0090/2015
Processo 0000159-91.2012.8.26.0431 (431.01.2012.000159) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 

48/51) - Benedita Antonia Delabiglia Rinaldini - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Em face da comprovação do 
pagamento do débito e manifestação retro do exequente, julgo extinta a presente execução, com fundamento no artigo 794, 
inciso I, do Código de Processo Civil. Arquivem-se, cumpridas as formalidades legais. P.R. Intime-se. - ADV: CHRISTIANO 
BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE (OAB 199786/SP)

Processo 0000330-14.2013.8.26.0431 (043.12.0130.000330) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Givanilda 
Oliveira Araujo dos Santos Ferraz - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Transitada em julgado a r.Sentença de fl. 145, 
foi o Instituto Requerido intimado a apresentar a planilha de cálculo para execução do julgado, a qual foi ofertada, com os 
documentos, às fls.149/152, no valor total de R$17.141,64. A exeqüente, regularmente intimada, manifestou-se às fls.156/158, 
concordando expressamente com os valores apresentados e solicitou a homologação do cálculo. Assim, HOMOLOGO o cálculo 
de fl. 149, no valor de R$17.141,64 (dezessete mil e cento e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos). Decorrido o 
prazo legal sem interposição de recurso, expeçam-se as requisições necessárias. Intime-se. - ADV: GUSTAVO GODOI FARIA 
(OAB 197741/SP), ALINE SOARES GOMES FANTIN (OAB 169813/SP)

Processo 0001977-78.2012.8.26.0431 (431.01.2012.001977) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Sandra 
Regina Bueno de Lima - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Em face da comprovação do pagamento do débito 
e manifestação retro do exequente, julgo extinta a presente execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Arquivem-se, cumpridas as formalidades legais. P.R. Intime-se. - ADV: GUSTAVO GODOI FARIA (OAB 197741/
SP), ALINE SOARES GOMES FANTIN (OAB 169813/SP)

Processo 0002741-98.2011.8.26.0431 (431.01.2011.002741) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Aparecida Rodrigues Roma - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Baixados os autos do Egrégio Tribunal Regional 
Federa, foi o Instituto Requerido intimado a apresentar a planilha de cálculo para execução do julgado, a qual foi ofertada, 
com os documentos, às fls.111/115, no valor total de R$27.100,47. A exeqüente, regularmente intimada, manifestou-se à fl.118, 
concordando expressamente com os valores apresentados e solicitou a homologação do cálculo. Assim, HOMOLOGO o cálculo 
de fl. 111, no valor de R$27.100,47 (vinte e sete mil e cem reais e quarenta e sete centavos), sendo R$25.507,08 para a 
autora e R$1.593,39 a título de honorários advocatícios... Decorrido o prazo legal sem interposição de recurso, expeçam-se as 
requisições necessárias. Intime-se. - ADV: FERNANDA PRADO OLIVEIRA E SOUSA (OAB 233723/SP)

Processo 0003828-55.2012.8.26.0431 (431.01.2012.003828) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Devanir 
Aparecida de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Em face da comprovação do pagamento do débito 
e manifestação retro do exequente, julgo extinta a presente execução, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código 
de Processo Civil. Arquivem-se, cumpridas as formalidades legais. P.R. Intime-se. - ADV: SAMUEL VAZ NASCIMENTO (OAB 
214886/SP), CHRISTIANO BELOTO MAGALHÃES DE ANDRADE (OAB 199786/SP), FABIANE RUIZ MAGALHAES DE 
ANDRADE NASCIMENTO (OAB 151898/SP)

Processo 0003945-75.2014.8.26.0431 - Procedimento Sumário - Interpretação / Revisão de Contrato - Anderson José dos 
Santos - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 
sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide. Int. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), SERGIO 
GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)

Processo 0003997-71.2014.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Joao Gonçalves 
de Oliveira - Banco Bradesco Financiamento S/A - Designo audiência de conciliação para o dia 26/08/2015, às 15:40 horas, 
nos termos do artigo 331, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), ANDRESSA 
CAVALCA (OAB 186718/SP), LUÍS EDUARDO BORGES DA SILVA (OAB 288477/SP)

Processo 0004285-19.2014.8.26.0431 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
Laercio da Graça Grana - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, sem prejuízo de eventual julgamento 
antecipado da lide. Int. - ADV: MARCELO GOES BELOTTO (OAB 127405/SP), CARLOS ALBERTO SCHIAVON DE ARRUDA 
FALCAO (OAB 121050/SP)

Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
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JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA ACHÔA AGUIAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CLÁUDIA REGINA TRAMONTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0076/2015
Processo 0003610-56.2014.8.26.0431 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - BRUNO DE OLIVEIRA 

PAULINO - Vistos. Ante a concordância da representante do Ministério Público de fls. 144, defiro a habilitação do Dr. Silvio 
Roberto Martinelli como assistente de acusação. Anote-se. Int.-se. - ADV: SILVIO ROBERTO MARTINELLI (OAB 74236/SP)

PEDREIRA
Cível

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DAYSE LEMOS DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IZABEL APARECIDA ARMELIN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0017/2015
Processo 0000131-43.2014.8.26.0435 - Procedimento Ordinário - Substituição do Produto - Gilberto Villela - - Maria Nilza 

Perim Villela - Açovia Industria e Comercio de Estruturas Metálicas e Pré-moldados Em Concreto Ltda - 1) Não ocorre nenhuma 
das hipóteses de extinção do processo (CPC, art. 329) ou de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 330); 2)a. Preliminar de 
inépcia da inicial A inépcia da inicial somente se verifica quando a petição não estiver apta a ser processada, ou seja, quando 
presente sua inaptidão. Aliás, os casos de inépcia da inicial estão expressamente previstos nos incisos do parágrafo único do 
art. 295 do Estatuto Processual, quais sejam: a) quando não houver pedido ou causa de pedir; b) quando dos fatos narrados 
não decorrer logicamente a conclusão; c) quando o pedido for juridicamente impossível; e d) quando forem deduzidos pedidos 
incompatíveis entre si. No caso, a parte autora narrou com clareza os alegados vícios estruturais e construtivos decorrentes 
da prestação de serviço de montagem do galpão, bem como o atraso na entrega da obrigação de fazer e requereu ao final a 
procedência do pedido, condenando a ré na reparação dos vícios e no pagamento de danos morais, materiais e lucros cessantes. 
Desse modo, extrai-se claramente que os autores requereram indenização por danos morais e materiais relativos aos alegados 
vícios na prestação de serviço e decorrentes do atraso da obra. Nesse contexto, verifico que a inicial preencheu os requisitos do 
art. 282 do CPC, não se enquadrando o caso em nenhuma das hipóteses do parágrafo único, do art. 295 deste mesmo diploma 
legal, razão pela qual rejeito a preliminar de inépcia da inicial. b.Preliminar de ilegitimidade passiva. A preliminar de ilegitimidade 
passiva se confunde com o mérito e como tal será apreciada. Inexistem outras preliminares ou nulidades a serem sanadas de 
ofício. 3) Fixo como ponto controvertido (CPC, art. 331, § 2º): a) a existência de vícios na prestação de serviço de material, 
fabricação e montagem do galão aviário, nos termos do contrato de fls. 42/47 e a existência de atraso na entrega da referida 
obrigação de fazer; b) a existência de danos materiais, morais e lucros cessantes e seus respectivos valores; c) o nexo causal 
entre “a” e “b”. 4) Por ora, defiro apenas a produção de prova pericial de engenharia civil. Nomeio perito do juízo Fernando Paulo 
de Andrade Neves, que servirá escrupulosamente, independente de compromisso (CPC, art. 422). As partes deverão indicar 
assistentes e formular quesitos em 5 (cinco) dias (CPC, art. 421, § 1º, incisos I e II). Intime-se o Sr. Perito a apresentar proposta 
de seus honorários periciais, devendo estar atenta à relevância econômica e à complexidade fática da demanda a impor perícia 
de verificação demorada em matéria que exige conhecimentos técnicos e ponderando, ainda, a condição financeira das partes. 
Após, intime-se a parte autora a depositar os honorários periciais, no prazo de 5 dias, a fim de que o feito possa prosseguir. 
A seguir, com o depósito e decorrido o prazo para quesitos, intime-se a perita a iniciar os trabalhos e a apresentar o laudo 
em cartório em 60 dias. A perita deverá se atentar ao estabelecido no art. 431-A do CPC. Os assistentes técnicos oferecerão 
seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (CPC, art. 
433, parágrafo único). 5)Com a vinda do laudo pericial, apreciarei a necessidade de produção de prova oral. Intime-se. - ADV: 
CELSO DALRI (OAB 84777/SP), JULIO NOBUAKI FUZIKAWA (OAB 212980/SP), FERNANDA ALVES FERREIRA FUZIKAWA 
(OAB 212953/SP)

Processo 0000165-18.2014.8.26.0435 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.T.F. - J.D.F. - Vistos. 
Intime-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito de R$ 3.129,00 (três mil cento e vinte e nove reais) 
(devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez, sob pena 
de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: 
ALCIDES GRITTI JUNIOR (OAB 264379/SP), MARCELO BIGARELLI DE MORAES (OAB 152346/SP), RUI DE CAMPOS PINTO 
(OAB 82534/SP)

Processo 0000204-15.2014.8.26.0435 - Divórcio Litigioso - Casamento e Divórcio - L.G.L. - C.H.P.L. - Cobrem-se os autos 
intimando, via imprensa, os respectivos procuradores, pessoalmente os Procuradores das Fazendas, por e-mail os Peritos 
e, ofício à Delegacia, para devolvê-los, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação ao Órgão 
Competente, se o caso (NSCGJ, Capítulo III, Seção XVII, art. 167, 168 e 169). - ADV: JOAO RAPHAEL GRAZIA BEGALLI (OAB 
152561/SP)

Processo 0000217-48.2013.8.26.0435 (043.52.0130.000217) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Natalia 
Roberta Miquelino Paula - Bruno Cesar de Moraes - Arquivem-se os autos, fazendo-se as anotações de praxe. Int. - ADV: 
LUCIANO RODRIGUES TEIXEIRA (OAB 192923/SP), VINICIUS IMBRUNITO DA SILVA (OAB 288895/SP)

Processo 0000234-84.2013.8.26.0435 (043.52.0130.000234) - Interdição - Tutela e Curatela - L.A.S. - T.G.S. - Vistos. Fls. 
40: defiro. Expeça-se nova certidão de honorários. Int. Aviso do Cartório: Certidão de Honorários à disposição, podendo ser 
impresso diretamente no escritório, para tanto deverá o advogado acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.
jus.br. - ADV: FABIO RODRIGO MANIAS (OAB 254892/SP)

Processo 0000331-60.2008.8.26.0435/01 - Cumprimento de sentença - Elvira da Silva Falanga - Unimed Amparo Cooperativa 
de Trabalho Médico - Vistos. Fls. 426 vº: defiro. Expeça-se guia de levantamento em favor do procurador, referente o depósito 
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de fls. 425. No mais, manifeste-se a requerente, acerca da satisfação da obrigação. Int. (RETIRAR GUIA) - ADV: GUSTAVO 
VIEGAS MARCONDES (OAB 209894/SP), HENRIQUE FURQUIM PAIVA (OAB 128214/SP), RACHID MAHMUD LAUAR NETO 
(OAB 139104/SP), RICARDO SORDI MARCHI (OAB 154127/SP), LUCIANA CAMPREGHER DOBLAS BARONI (OAB 250474/
SP)

Processo 0000450-45.2013.8.26.0435 (043.52.0130.000450) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - 
Andreia Lucia Garcia - Jailza Dantas da Silva Me - - Jandilson - - Francisco de Sousa Pires - Vistos. Manifestem as partes, acerca 
da certidão de fls. 59. Expeça-se certidão de honorários à procuradora da requerente, nomeada através do convênio OAB/DPE. 
Int. Aviso do Cartório: Certidão de Honorários à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório, para tanto deverá o 
advogado, proceder da seguinte forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.br consulta processo 1ª 
Instância Interior Processos Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por número de processo digitar 
o número do processo (000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará) emitido Visualizar documento 
em inteiro teor) Pasta Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para impressão Abrir Imprimir. - ADV: 
CARLOS FERNANDO DE TOLEDO BUENO (OAB 243408/SP), MARIA SOLANGE DUO (OAB 102542/SP)

Processo 0000476-77.2012.8.26.0435 (435.01.2012.000476) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / 
Indisponibilidade de Bens - Jorge Salomão Miguel - Panigassi & Cia Ltda - - Banco Bradesco Sa - INTIME-SE a pessoa acima 
indicada para para se manifestar acerca da satisfação da obrigação, para fins de extinção. O silêncio será interpretado como 
concordância. - ADV: BRAZ PESCE RUSSO (OAB 21585/SP), JACK IZUMI OKADA (OAB 90393/SP), FAUSTO LUZ LIMA (OAB 
279966/SP)

Processo 0000496-68.2012.8.26.0435 (435.01.2012.000496) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - T.L.S. - 
J.J.S. - Arquivem-se os autos, fazendo-se as devidas anotações de praxe. Int. - ADV: RODRIGO GLELEPI (OAB 285870/SP), 
ROMULO AZEVEDO ROCHA (OAB 21120/BA)

Processo 0000516-93.2011.8.26.0435 (435.01.2011.000516) - Outros Feitos não Especificados - B F B Leasing Sa - Rogério 
P dos Santos C M Const - (manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 
dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de 
extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP)

Processo 0000751-55.2014.8.26.0435 - Divórcio Consensual - Dissolução - A.L.S. - - S.A.P.S. - Vistos. Diante da regularização 
da representação processual cumpra-se a sentença de fls. 19. Após, arquivem-se os autos. Int. Aviso do Cartório:Certidão de 
Honorários à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório, para tanto deverá o advogado, proceder da seguinte 
forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.br consulta processo 1ª Instância Interior Processos 
Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por número de processo digitar o número do processo 
(000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará) emitido Visualizar documento em inteiro teor) Pasta 
Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para impressão Abrir Imprimir. - ADV: CARLA ROBERTA 
MARCHESINI (OAB 328117/SP)

Processo 0000823-18.2009.8.26.0435 (435.01.2009.000823) - Outros Feitos não Especificados - Francisco Ferreira - 
Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Visando agilizar o procedimento e, sendo cabível a 
execução invertida, intime-se, o INSS para apresentar, no prazo de 20 dias, os cálculos dos valores atrasados devidos. Com 
a apresentação dos cálculos, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de dez dias, se concorda com o valor. Caso 
concorde, fica desde logo homologado o cálculo, devendo, de imediato, providenciar a requisição de pequeno valor ou precatório 
requisitório (observando o valor). Caso ocorra discordância quanto ao valor, aguarde-se a realização do pedido de execução. 
Sobrevindo pedido de execução e estando instruído com planilha demonstrativa do crédito exequendo, providencie-se a citação 
do INSS nos moldes do artigo 730 do CPC. Diante do que consta às fls. 152/154, arbitro os honorários do perito em R$ 350,00, 
requisite-se o pagamento. Intime-se. - ADV: ANTONIO PEDRO FERREIRA DA SILVA (OAB 112065/MG), JULIA DE CARVALHO 
BARBOSA (OAB 21654/BA), HERMENEGILDO DONIZETI DE OLIVEIRA CAPPATTI (OAB 260756/SP), CARLOS ALBERTO 
PIAZZA (OAB 232476/SP)

Processo 0000924-79.2014.8.26.0435 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.G.M.P. - A.C.P. - Vistos. 
Defiro os benefícios da assistência judiciária a exequente. Anote-se. Cite-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento 
do débito de R$ 729,91 (setecentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos) (devidamente atualizado e acrescido das 
pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 
sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-
se. - ADV: PEDRO JOSE CASTELLO (OAB 100574/SP)

Processo 0000951-04.2010.8.26.0435 (435.01.2010.000951) - Divórcio Consensual - Dissolução - J.M.P. - - N.A.P. - 
(manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será 
o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, 
III e § 1º do CPC). - ADV: JULIANA CANELA (OAB 235845/SP)

Processo 0000957-06.2013.8.26.0435 (043.52.0130.000957) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Helena dos Santos 
Pinto - Fls. 72/73 e 80 - Defiro a expedição de alvará para a venda do veículo. Todavia, deverão ser juntados aos autos os 
documentos que comprovem a compra e venda, bem como o valor recebido deve ser depositado à disposição do juízo, no prazo 
de 5 dias da realização do negócio jurídico, até a total quitação dos débitos fiscais e das custas processuais. Somente após 
será procedida a partilha. Expeça-se e intime-se. (Alvará disponível para impressão) - ADV: BRUNO MARCEL MARTINS LONEL 
(OAB 307886/SP)

Processo 0000965-80.2013.8.26.0435 (043.52.0130.000965) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação 
/ Embargos à Execução - Espólio de Dorival Martines Collado - Cecilia Cano Martinez Marchini - - Caio Marchini - ESPÓLIO 
DE DORIVAL MARTINES COLLADO, já qualificado nos autos, propos EMBARGOS À EXECUÇÃO, contra CECÍLIA CANO 
MARTINEX MARCHINI e CAIO MARCHINI, já qualificados nos autos, alegando, em síntese, que houve o pagamento dos valores, 
que o termo de acordo é nulo, por não revestir as formalidade legal, que foi dada quitação plena e geral, sem ressalva aos 
reajustes, e que não há mora . Impugnação aos embargos (fls. 110/121). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas 
do embargante e uma do embargado (fls. 195/197). Alegações finais juntadas às fls. 275/283 e 285/287. É o relatório do 
essencial. Fundamento e decido. Inexistem preliminares ou nulidades a serem sanadas de ofício. No mérito, a pretensão inicial 
é improcedente. I - Da correção monetária no período de maio de 2010 a janeiro de 2012. Nos termos da inicial de execução, 
o embargante pagou a obrigação principal assumida no período de maio de 2010 a janeiro de 2012. Contudo, não efetuou o 
pagamento da correção monetária. Os embargados não juntaram aos autos o recibo de quitação das obrigações, com a ressalva 
da correção monetária. Assim, presume-se a quitação plena e geral do capital com o pagamento dos acessórios da dívida, 
como os juros remuneratórios, os moratórios e a correção monetária, nos termos do art. 323 do Código Civil de 2002. Embora o 
artigo mencione apenas “juros”, o dispositivo abrange também a correção monetária. A respeito da abrangência da quitação sem 
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ressalvas leciona Fabrício Zamprogna Matiello: “Tendo em vista que o acessório segue o principal, consideram-se satisfeitos os 
juros previstos quando da constituição da obrigação, ou os legalmente incidentes, sempre que na quitação dada pelo credor não 
houve ressalva acerca de eventual pendência quanto a eles. Isto porque normalmente o credor oferece à parte adversa quitação 
geral do débito e não se preocupa em fazer alusão aos juros, pois, como afirmado retro, integram-se ao universo de liberação do 
solvens gerando presunção de pagamento de tudo quanto cerca o principal. À evidência, cuida-se de presunção juris tantum e 
que cede ante prova cabal em sentido contrário, competindo ao credor demonstrar que a quitação somente abarcou o principal, 
mantendo-se o crédito quanto ao montante correspondente aos juros.” (Código Civil Comentado. São Paulo: LTr, 2003, p. 235). 
Os embargados não lograram comprovar, como lhe competia, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, 
que a correção monetária não foi compreendida pela quitação das parcelas mensais, visto que esta abrange tanto o principal 
quanto os acessórios (juros remuneratórios e moratórios e correção monetária). II - Do pagamento mensal e convênio médico de 
fevereiro de 2013. Compulsando os autos, verifica-se que o acordo de fls. 33/34, executado, deve ser classificado como intuitu 
personae, ou seja, feito em consideração às pessoas que o firmaram, baseado na confiança que as partes possuíam uma nas 
outras. Verifica-se que o Sr. Dorival obrigou-se, pessoalmente, a manter o pagamento dos débitos da pessoa jurídica, a gerir e 
a dirigir esta, a zelar pelo nome desta, manter os estoques de botijões e a pagar aos exequentes o valor mensal e o plano de 
saúde. Os exequentes não podem exigir dos herdeiros que dirijam e gerenciem a pessoa jurídica, assim como não podem exigir 
que lhes paguem o valor mensal e o plano de saúde. Somente do Sr. Dorival Martines Collado poderia ser exigido o cumprimento 
da obrigação, em caso de inadimplemento, que, diante do seu caráter intuitu personae, não se estende aos herdeiros. Assim, 
no caso dos autos, com a morte da Sr. Dorival, o termo de acordo deixou de produzir efeitos a partir daquela data, haja vista o 
caráter personalíssimo desse. Logo, impõe-se a decretação da nulidade da execução, pois o pretenso título não corresponde 
a obrigação líquida, certa e exigível ( art. 618, I, do CPC). Os requisitos acima alinhados são basilares e exigidos no processo 
de execução, pois nulo é o título não revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Diante do exposto, julgo procedentes os 
embargos à execução, para declarar nula a execução nº 122/13. Condeno os embargados nas custas e honorários advocatícios 
que fixo em 20% sobre o valor da execução atualizado. Com o trânsito em julgado, arquive-se. P.R.I.C. (Em caso de recurso, 
deverá o recorrente recolher 2% do valor da causa a título de preparo, bem como o valor de R$32,70, por volume, referente ao 
porte de remessa/retorno dos autos, ressalvado os casos de Assistência Judiciária). - ADV: MARCELO BIGARELLI DE MORAES 
(OAB 152346/SP), JOSÉ EUGENIO PICCOLOMINI FILHO (OAB 251609/SP)

Processo 0001038-18.2014.8.26.0435 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - T.G.M. e outro - Vistos. 
Trata-se de execução de alimentos relativo ao período de janeiro, fevereiro e março de 2014 (fl. 03). Regularmente citado (fl. 
24), deixou o executado de ofertar justificativa, comprovar o pagamento e/ou efetuá-lo no prazo legal (fl. 27). As exequentes 
requereram o decreto de prisão (fl. 31/32). O Doutor Promotor de Justiça posicionou-se pela aplicação de medida drástica, haja 
vista estar caracterizado o inadimplemento voluntário (fl. 34). É, em síntese, o relatório do necessário. DECIDO. O executado, 
regularmente citado, quedou-se inerte. A prole não pode permanecer na expectativa do depósito da pensão alimentícia pelo 
executado, por sua conveniência. Impõe-se, destarte, o acolhimento da pretensão Ministerial, com o decreto de prisão civil do 
executado. É o que fica decidido. Sendo assim, na forma do artigo 733, § 1o, do Código de Processo Civil, decreto a prisão 
civil do executado, pelo prazo de trinta(30) dias. Por via de consequência, determino a expedição do respectivo mandado de 
prisão para o efetivo cumprimento. Em caso de pagamento do valor executado em R$ 984,00 (fl. 32), inclusive das parcelas 
que se vencerem até a data do cumprimento da ordem prisional deverá ser noticiado e comprovado nos autos. Consigne-se 
no mandado de prisão que, nos termos do Provimento nº 15/2010 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 
São Paulo, desde que expirado o prazo de prisão constante do mandado, a autoridade policial deverá, de imediato, por em 
liberdade o preso, independentemente de alvará de soltura. Intime-se. “Certifico e dou fé que deixo, por ora, de dar cumprimento 
ao r.Despacho retro, uma vez que conforme resolução 145/00 de 03.01.2001, dos mandados e contramandados de prisão 
deverão constar além do nome, dois ou mais dados identificadores como filiação, RG, CPF, data e local de nascimento.” - ADV: 
GILBERTO CARLOS ALTHEMAN JUNIOR (OAB 288245/SP)

Processo 0001199-96.2012.8.26.0435 (435.01.2012.001199) - Interdição - Capacidade - M.P.E.S.P. - D.S. - Vistos. Expeça-
se ofício requisitando o pagamento dos honorários periciais (fls. 99). Manifestem as partes, acerca do laudo médico-pericial. 
Após, ao M.P.. Int. - ADV: MARIA MARCELA BATAGLIOLI DE OLIVEIRA (OAB 282181/SP)

Processo 0001469-52.2014.8.26.0435 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Maria Izabel Begalli Paulela 
- - Rodrigo Cesar Paulella - Denilson Barbosa da Motta - - José Osmar Fernandes - - Ciro Luis Fialho - Aviso do Cartório: Carta 
precatória à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório, para tanto deverá o advogado, proceder da seguinte 
forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.br consulta processo 1ª Instância Interior Processos 
Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por número de processo digitar o número do processo 
(000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará) emitido Visualizar documento em inteiro teor) Pasta 
Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para impressão Abrir Imprimir. - ADV: RODRIGO GLELEPI 
(OAB 285870/SP), PAULO ANTONIO BEGALLI (OAB 94570/SP), ASTON PEREIRA NADRUZ (OAB 221819/SP)

Processo 0001615-64.2012.8.26.0435 (435.01.2012.001615) - Procedimento Ordinário - Retificação de Nome - D.C.R.S. 
- Vistos. Defiro o pedido ministerial (fls. 74/75), determinando a realização de nova estudo psicossocial do caso, sendo 
imprescindível a oitiva do genitor do autor. Int. - ADV: ADRIANA PIRES KINGESKI (OAB 246923/SP)

Processo 0001615-64.2012.8.26.0435 (435.01.2012.001615) - Procedimento Ordinário - Retificação de Nome - D.C.R.S. - 
Vistos. Oficie-se, com urgência, ao CAPS nos termos da cota de fls. 68. Int. - ADV: ADRIANA PIRES KINGESKI (OAB 246923/
SP)

Processo 0001656-60.2014.8.26.0435 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Entregar - Flavia Fernandes Vieira Guimarães 
- - Enzo Guimarães de Arruda Corrêa - Maria Tereza Leonarda Moregola de Arruda Correa - Vistos. Apense-se a estes autos os 
Embargos de Terceiro - Processo nº 0002825-82.2014.8.26.0435, interposto por Espólio de Laerte de Arruda Corrêa Jr. E outro. 
Após, tornem ao MP. Int. - ADV: RODOLFO RODRIGUES GALVÃO (OAB 31246/DF)

Processo 0001673-96.2014.8.26.0435 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R.H.A.B. - A.B. - 
Manifeste-se autor acerca da seguinte certidão: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 435.2014/005015-0 dirigi-me ao endereço retro, rua Ana Francisca de Oliveira 
e não encontrei o nº 28, sendo que o primeiro número par daquela rua é 42 ( em frente a Delegacia de Policia ), e tendo 
perguntado nas proximidades não localizei Alexandre Boscolo, razão pela qual deixo de cita-lo e devolvo o mandado em cartório 
para as medidas cabíveis. - ADV: CRISTIANA FRANCISCA HERMOGENES (OAB 100878/SP), JOÃO BENEDITO FERRAZ 
JUNIOR (OAB 322797/SP)

Processo 0001949-30.2014.8.26.0435 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - BFB Leasing 
S/A - José Aparecido Machado - Manifeste-se autor acerca da certidão de fl.46; decorreu o prazo legal sem que o requerido 
contestasse a ação. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)
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Processo 0001977-66.2012.8.26.0435 (435.01.2012.001977) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Hsbc Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - Anbelplast Indústria e Comércio Ltda Epp - - Ancelmo José Cargano - Vistos. Aprovo a 
minuta do edital. Publique-se. Int. Nota de cartório: 1)Autor recolher a taxa do edital no valor de R$ 224,55 para publicação no 
DOE. 2) Edital está disponível no site do TJ para ser enviado à imprensa local. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/
SP)

Processo 0001981-40.2011.8.26.0435 (435.01.2011.001981) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Benedito Luis Mosca - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Diante da complexidade dos trabalhos 
do profissional fixo os honorários periciais em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), por entender suficiente. Requisite-se o 
pagamento dos honorários periciais, através do site da Justiça Federal. Comunique-se o Sr. Perito. Após, arquivem-se os autos. 
Int. - ADV: CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/SP)

Processo 0002012-55.2014.8.26.0435 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Maria Jeanette Canesso Romeiro Pinto - - Maria de Lourdes Canesso Pierro - Romeu Cesar Gosuen - Especifiquem as partes 
as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência, sem prejuízo do julgamento antecipado da lide. Prazo:5 dias. No 
mesmo prazo, informem as partes se possuem interesse na designação de audiência de conciliação. - ADV: CARLOS ROBERTO 
SAUAN (OAB 346904/SP), ANA CAROLINA PAIE DA FONTE (OAB 264340/SP), JOSE EUGENIO PICCOLOMINI (OAB 44630/
SP), LUCIANO RODRIGUES TEIXEIRA (OAB 192923/SP)

Processo 0002172-85.2011.8.26.0435 (435.01.2011.002172) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço 
(Art. 52/4) - José Pedro de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Oficie-se ao 
INSS nos termos de fls. 153. Oportunamente, em não havendo mais providências a serem tomadas, arquivem-se os autos, com 
as cautelas de praxe. Int. - ADV: ELDER MACHADO MOURA (OAB 321882/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), 
THAIS TAKAHASHI (OAB 34202/PR)

Processo 0002305-93.2012.8.26.0435 (435.01.2012.002305) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú 
Unibanco Sa - Sergio Leandro Buzeto Me - - Sérgio Leandro Buzeto - Requerente recolher diligência do Oficial de Justiça para 
expedição do mandado de penhora e avaliação. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0002561-65.2014.8.26.0435 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome 
- M.J.S. - Cuidam os autos de ação de retificação de registro civil proposta por MARIA JÚLIA SITTA, com o fito de inclusão 
de patronímico materno, à alegação de que, o patronímico é elemento identificador dos membros da família e possui grande 
estima à sua mãe. Opinou a i. Representante do Ministério Público pelo deferimento do pedido (fls. 31/33). É o relatório do 
essencial. Fundamento e decido. Inexistem preliminares ou nulidades a serem sanadas de ofício. No mérito, a pretensão é 
procedente. O pedido foi fundado somente no fato de omissão do patronímico materno. Todavia, ainda que tal motivação não 
conste do rol daqueles elencados na Lei n.º 6.015/73, ou seja, homonímia, prejuízos causados à correta identificação da pessoa, 
nomes vexatórios ou erro de ortografia, tal qual como narrado na inicial, os motivos determinantes da pretendida modificação 
são de foro exclusivamente íntimo, sem correspondência portanto a uma situação objetiva de dificuldade ou humilhação. Os 
documentos de fls. 15/18 e 28/29 demonstram que os objetivos da requerente não são torpes ou ilícitos, pois não possui 
qualquer ação penal e procedimento do Juizado Especial Criminal, arquivada ou em andamento, bem como inexistem protestos 
em seu nome, que demonstrem má-fé no interesse de adição do patronímico materno ao seu apelido de família. A Lei de 
Registros Públicos não veda expressamente a inclusão do patronímico materno e nem mesmo determina, expressamente, que 
somente no primeiro ano após alcançada a maioridade poderá o interessado requerer a alteração. Doutrina Walter CENEVIVA: 
“O aditamento do patronímico materno é admitido sem controvérsias. A espécie é bem resumida em aresto no qual a conclusão 
dispõe: A interposição do apelido da genitora não importa em alteração do nome, segundo a proibição da Lei dos Registros 
Públicos” (Lei dos Registros Públicos Comentada, 7ed. Saraiva: São Paulo. 1991. p.186.). Assim, é possível que seja feita a 
aludida retificação, tal como requerido, incluindo o patronímico da genitora da requerente. Diante do exposto, julgo procedente 
a pretensão de retificação de nome formulado por MARIA JÚLIA SITTA, autorizando a retificação do registro para MARIA JÚLIA 
ZINI SITTA. Expeça-se mandado de averbação ao Oficial de Registro Civil do 2º Subsdistrito da Comarca de Campinas/SP. 
P.R.I. - ADV: BENEDITO ANTONIO TADEU ARMIGLIATO GRACIOLA (OAB 223925/SP)

Processo 0002634-13.2009.8.26.0435 (435.01.2009.002634) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Leandro Peron - Instituto Nacional de Seguro Social - Ciência ao autor acerca do ofício de fls. 251/265, o qual informa que o 
benefício foi transformado em aposentadoria por invalidez, e ciência do extrato precatório de fl. 267. - ADV: WILLIAN DA SILVA 
(OAB 319110/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 232476/SP), EVELISE SIMONE DE MELO ANDREASSA (OAB 135328/
SP)

Processo 0002774-71.2014.8.26.0435 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Madalena de Campos Bernardo - Laor 
Bernardo - 1- Processe-se o arrolamento, providenciando-se: A) comprovantes relativos às negativas fiscais, municipal e federal; 
B) recolhimento de impostos ou o protocolo de pedido de isenção do ITCMD junto a Fazenda Pública Estadual; C) recibos do 
imposto predial/territorial urbano e rural. 2- No mais, determino a expedição de ofício ao Colégio Notarial do Brasil, Seção de 
São Paulo, solicitando certidão sobre a existência, ausência ou revogação de testamentos relativos ao falecido, nos termos do 
artigo 9º, inciso II, da Lei Estadual nº 11.331/2002, e Parecer nº 246/06-E.CGJ, devendo a parte recolher as custas necessárias, 
ou retirar e encaminhar o ofício. 3- Após o cumprimento dos itens anteriores, dê-se vista dos autos à Fazenda. Intime-se. - ADV: 
ROSELI LOURDES DOS SANTOS CONTI (OAB 116107/SP)

Processo 0002785-71.2012.8.26.0435 (435.01.2012.002785) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Valdir da Silva - Detran - Manifeste-se autor acerca da certidão de fl. 58: decorreu o prazo legal sem que o requerido contestasse 
a ação. - ADV: ANA ELISA MORETTI (OAB 309732/SP)

Processo 0002789-40.2014.8.26.0435 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - V.H.R.S. - - A.V.R.S. 
- R.R.S. - Vistos. Defiro aos exequentes os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. Cite-se o devedor para que, em 3 
dias, efetue o pagamento do débito de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) (devidamente atualizado e acrescido das 
pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 
sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-
se. - ADV: ROSELI LOURDES DOS SANTOS CONTI (OAB 116107/SP)

Processo 0002912-38.2014.8.26.0435 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.C.C.S. - - M.C.C.S. - - F.A.C.S. 
- L.C.S. - Autor, manifeste-se acerca da contestação de fls.28/43, juntada nos autos. - ADV: CRISTIANA FRANCISCA 
HERMOGENES (OAB 100878/SP)

Processo 0002967-57.2012.8.26.0435 (435.01.2012.002967) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Triunfo Indústria e 
Comércio de Andaimes Ltda - Perfile Industrial Ltda - - Prosper Fomento Comercial Ltda - Cobrem-se os autos intimando, 
via imprensa, os respectivos procuradores, pessoalmente os Procuradores das Fazendas, por e-mail os Peritos e, ofício à 
Delegacia, para devolvê-los, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação ao Órgão Competente, se 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2035

o caso (NSCGJ, Capítulo III, Seção XVII, art. 167, 168 e 169). - ADV: ALEXANDRE PIMENTA DA ROCHA (OAB 75476/MG), 
PAULO ANTONIO BEGALLI (OAB 94570/SP), RODRIGO GLELEPI (OAB 285870/SP)

Processo 0003116-53.2012.8.26.0435 (435.01.2012.003116) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.F.M.V. - - A.H.M.V. 
- A.L.V. - Vistos. Aguarde-se o integral cumprimento do acordo. Int. - ADV: CELSO RODRIGUES JUNIOR (OAB 144524/SP), 
WALDIR ANTONIO NUNES (OAB 163860/SP)

Processo 0003174-85.2014.8.26.0435 - Divórcio Consensual - Dissolução - R.A.F.O. - - J.B.F.O. - Aviso do Cartório: Certidão 
de Honorários à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório, para tanto deverá o advogado, proceder da 
seguinte forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.br consulta processo 1ª Instância Interior 
Processos Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por número de processo digitar o número do 
processo (000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará) emitido Visualizar documento em inteiro 
teor) Pasta Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para impressão Abrir Imprimir. - ADV: ANA ELISA 
MORETTI (OAB 309732/SP)

Processo 0003174-85.2014.8.26.0435 - Divórcio Consensual - Dissolução - R.A.F.O. - - J.B.F.O. - Aviso do Cartório: Mandado 
de Averbação e Ofício Cumpra-se à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório, para tanto deverá o advogado 
acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.Br. - ADV: ANA ELISA MORETTI (OAB 309732/SP)

Processo 0003267-24.2009.8.26.0435 (435.01.2009.003267) - Procedimento Ordinário - Direitos e Títulos de Crédito - Fundo 
de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl 1 (fundo) - (manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao 
feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar 
andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: ANAMARIA SANCHES 
DOS SANTOS BACCHETTI (OAB 136050/SP), ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)

Processo 0003806-14.2014.8.26.0435 - Procedimento Ordinário - Concessão - EDER RAFAEL ZANGELMI - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) - Ante a declaração de fls. 13 que comprova a condição exigida pela Lei nº 1.060/50, 
defiro ao requerente os benefícios da gratuidade processual. Anote-se. Após analisar a petição e os documentos, não verifico 
nos autos o preenchimento dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a antecipação de tutela 
deve ser indeferida. Com efeito, no receituário médico de fls. 29, sequer existe menção à alegada impossibilidade do autor 
de exercer atividade laborativa, foi produzido de forma unilateral, inexistindo, portanto, prova inequívoca que se convença da 
verossimilhança das alegações da inicial. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o contido na inicial, e 
visando à celeridade processual, DEFIRO e determino a antecipação da prova pericial, nomeando como perito o Dr. Eliezer 
Molchansky, que servirá, escrupulosamente, independente de compromisso (CPC, art. 422). As partes deverão indicar assistentes 
e formular quesitos até o decurso do prazo de contestação. Findo-o, oficie-se ao perito para que designe data, horário e local 
para a realização de perícia, comunicando a este juízo, previamente, tais informações, oportunizando às partes o exercício do 
contraditório. O laudo deverá ser apresentado em trinta dias contados da data de conclusão dos trabalhos. Oportunamente, com 
a vinda do laudo, será oficiado para requisição do pagamento dos honorários periciais. São estes os quesitos do juízo: 1- Há 
incapacidade para o trabalho? 2- A incapacidade é total ou parcial? 3- A incapacidade é permanente ou não? 4- Tendo em vista 
a idade e o nível educacional, a requerente tem condições de exercer outras funções? 5- Quando se iniciou a doença e/ou a 
incapacidade? 6- Há redução na capacidade laborativa da parte autora? 4. Cite-se o INSS para que, querendo e no prazo legal, 
apresente contestação. 5. Oficie-se ao INSS requisitando a vinda aos autos das informações da autora junto ao CNIS, bem 
como de cópia das perícias médicas eventualmente nela realizadas. 6. Depois de apresentada a contestação, intime-se o polo 
ativo para que, querendo, e no prazo de dez dias, manifeste-se em réplica. Cite-se. Int. - ADV: LYSIEÊ JULIANA RODRIGUES 
(OAB 301693/SP)

Processo 0003806-14.2014.8.26.0435 - Procedimento Ordinário - Concessão - EDER RAFAEL ZANGELMI - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) - Vistos. Proceda a Serventia a retificação no sistema informatizado acerca do nome 
do requerente, a fim de constar EDER RAFAEL ZANGELMI, conforme documentos juntado às fls. 18/19. Intime-se. - ADV: 
LYSIEÊ JULIANA RODRIGUES (OAB 301693/SP)

Processo 0003872-91.2014.8.26.0435 - Divórcio Consensual - Dissolução - J.V.G. - - M.J.F.G. - Aviso do Cartório: Mandado 
de Averbação e Ofício Cumpra-se à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório, para tanto deverá o advogado 
acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.Br. - ADV: REGIANE LACERDA KNEIPP (OAB 334694/SP), RUI 
DE CAMPOS PINTO (OAB 82534/SP)

Processo 0003904-96.2014.8.26.0435 - Divórcio Consensual - Dissolução - J.B.A.F. - - G.G.A.F. - Aviso do Cartório: Certidão 
de Honorários à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório, para tanto deverá o advogado, proceder da 
seguinte forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.br consulta processo 1ª Instância Interior 
Processos Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por número de processo digitar o número do 
processo (000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará) emitido Visualizar documento em inteiro 
teor) Pasta Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para impressão Abrir Imprimir. - ADV: ANA ELISA 
MORETTI (OAB 309732/SP), CARLOS FERNANDO DE TOLEDO BUENO (OAB 243408/SP)

Processo 0003923-05.2014.8.26.0435 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.F.O. - - L.M.S.C. - Aviso do Cartório: Certidão 
de honorários à disposição, podendo ser impresso diretamente no escritório, para tanto deverá o advogado, proceder da seguinte 
forma: acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.br consulta processo 1ª Instância Interior Processos 
Cíveis Pesquisar Dados para a Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por número de processo digitar o número do processo 
(000.00.000000-0) Movimentações (Data (Ofício Carta precatória alvará) emitido Visualizar documento em inteiro teor) Pasta 
Digital (Ofícios Carta Precatória alvará certidões) clicar em versão para impressão Abrir Imprimir. - ADV: MARY HELEN ASSIS 
CANDIA CORAÇA (OAB 328253/SP)

Processo 0005829-08.2014.8.26.0022 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - JOSÉ AUGUSTO JULIO 
CERQUEIRA DOS SANTOS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Manifeste-se autor acerca da contestação 
de fls.38/53 juntada nos autos. - ADV: CARLOS ALBERTO MARTINS (OAB 302561/SP), CARLOS ALBERTO PIAZZA (OAB 
232476/SP)

Processo 3000395-43.2013.8.26.0435/01 - Cumprimento de sentença - A.G.J. - M.C.S. - Alcides Gritti Junior - (manifestar-
se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido o prazo, será o autor 
intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III e § 
1º do CPC). - ADV: ALCIDES GRITTI JUNIOR (OAB 264379/SP)

Processo 3000813-78.2013.8.26.0435 - Interdição - Tutela e Curatela - C.P.S. - U.P.S. - Vistos. Expeça-se ofício requisitando 
o pagamento dos honorários periciais (fls. 90). Manifestem as partes, acerca do laudo médico-pericial. Após, ao representante 
do Ministério Público. Int. - ADV: RUBENS FORCATO (OAB 170427/SP), GILBERTO CARLOS ALTHEMAN JUNIOR (OAB 
288245/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2036

Processo 3000990-42.2013.8.26.0435 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do Brasil SA - Murer Indústria 
e Comércio Ltda Epp - - Marcos Cesar Murer - - Patricia Andreia Bombarde Murer - - Laercio Murer - - Maria Luiza Gasparini Murer 
- Vistos.Converto o julgamento em diligência, para determinar ao Banco autor que junte aos autor no prazo de 10(dez) dias o 
documento que contenha as Cláusulas Gerais, citadas no item 03 das cláusulas Especiais do Contrato de Financiamento(fls.13), 
para se apurar os encargos financeiros pactuados, sob pena de serem considerados abusivos, conforme alegado pelo réu, nos 
termos do artigo 359 do CPC. Após conclusos.Int. (republicado por incorreção - ausência do nome do procurador do requerente) 
- ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), GUSTAVO DALRI CALEFFI (OAB 157788/SP), SERGIO ANTONIO DALRI (OAB 
98388/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)

Processo 3001046-75.2013.8.26.0435 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - J.C.F. - - J.F.C.F. - I.P.F. 
- Vistos. Expeça-se certidão de honorários ao procurador do requerente, nomeado pelo convênio OAB/PGE. Manifestem-se 
as partes, acerca do cumprimento integral do acordo. Int. Aviso do Cartório: Certidão de Honorários à disposição, podendo 
ser impresso diretamente no escritório, para tanto deverá o advogado, proceder da seguinte forma: acessar o site do Tribunal 
de Justiça de São Paulo: www.tjsp.jus.br consulta processo 1ª Instância Interior Processos Cíveis Pesquisar Dados para a 
Pesquisa Foro: Pedreira - Pesquisar por número de processo digitar o número do processo (000.00.000000-0) Movimentações 
(Data (Ofício Carta precatória alvará) emitido Visualizar documento em inteiro teor) Pasta Digital (Ofícios Carta Precatória 
alvará certidões) clicar em versão para impressão Abrir Imprimir. - ADV: JOSÉ EDUARDO GRACIOLA (OAB 308767/SP), LUIZ 
CARLOS DE FREITAS (OAB 282160/SP), VALDERA TAVARES MARQUES (OAB 239306/SP)

Processo 3001694-55.2013.8.26.0435 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - E.S. - - T.S. - C.J.S. - 
Vistos. Fls. 58: defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 dias. Decorrido tal prazo, manifestem os exequentes independente 
de nova intimação. Intime-se. - ADV: FABIO RODRIGO MANIAS (OAB 254892/SP), MARIZA FABRIN (OAB 250170/SP)

Processo 3001855-65.2013.8.26.0435 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
SA - Maria Fatima Conceição Silva - Apresente o requerente o termo mencionado às fls. 62. Providencie, ainda, o recolhimento 
da taxa da OAB referente a juntada de substabelecimento. Int. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 3001858-20.2013.8.26.0435 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R.A.P. - L.V.P. - Procurador do autor, 
fornecer o endereço do mesmo para a intimação. CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 435.2014/004820-1 dirigi-me ao endereço indicado no mandado- R. Ângelo Bozi, 
26- onde , após identificar-me e indagar pelo Sr. Rodolfo Aparecido Pasini, fui informado lá não residir, informando a faxineira 
que lá trabalhava ser a residência de Pedro, desconhecendo a pessoa do Sr. Rodolfo. Intimação pessoal por ora frustrada. - 
ADV: ROSELI LOURDES DOS SANTOS CONTI (OAB 116107/SP), VALDERA TAVARES MARQUES (OAB 239306/SP)

Processo 3001878-11.2013.8.26.0435 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Eunice Aparecida Costa - Vistos. JULGO, 
por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha de fls. 04/06, dos presentes autos de Arrolamento dos 
bens deixados por falecimento de GENTIL MASSEI DA COSTA, adjudicando aos herdeiros, em consequência, seus respectivos 
quinhões, ressalvados eventuais erros, omissões ou, ainda, direitos de terceiros. As certidões negativas de débitos expedidas 
pela Fazenda Municipal e Secretaria da Receita Federal encontram-se acostadas aos autos. Conforme se denota do teor de 
fls. 58/60, já houve manifestação da Fazenda do Estado sobre o recolhimento de tributos, nos termos do par. 2º, última parte, 
do art. 1031 do Código de Processo Civil. Pagas eventuais custas remanescente e transitada esta em julgado, providencie a 
inventariante o recolhimento do imposto incidente sobre doação (ITCMD). Após, expeça-se Formal de Partilha ou Carta de 
Adjudicação, se o caso, desde que recolhida a taxa pertinente e fornecidas as peças necessárias. P. R. I e C., arquivando-se os 
autos oportunamente, com as cautelas de praxe. - ADV: ROSELI LOURDES DOS SANTOS CONTI (OAB 116107/SP)

Processo 3001967-34.2013.8.26.0435 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PANAMERICANO S/A - (manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 
dias. Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de 
extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA (OAB 157875/SP)

Processo 3002112-90.2013.8.26.0435 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - Maria Marangoni Galano - Vistos. Diante da juntada do alvará da OAB/SP. e da 
declaração de pobreza (fls. 40/41), defiro os benefícios da assistência judiciária a requerida. Anote-se. Expeça-se certidão de 
honorários a advogada nomeada pelo convênio OAB/DPE. Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Int. (Certidão de 
honorários disponível para impressão) - ADV: SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP), MARIZA FABRIN (OAB 250170/SP), 
TIAGO CARREIRA (OAB 279690/SP)

Processo 3002475-77.2013.8.26.0435 - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte - Autofalência - Edenilso Moretto - A Lei nº 11.101/05 - Lei de Falências e de Recuperação de Empresas -, 
estabelece, em seu artigo 97, I, a possibilidade do devedor que estiver em crise econômico-financeira requerer a sua própria 
falência. Para tanto, exige-se a observância do procedimento previsto nos artigos 105 a 107 daquele diploma legal: “Art. 105. 
O devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua recuperação judicial deverá 
requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas 
dos seguintes documentos: I - demonstrações contábeis referentes aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas 
especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas 
obrigatoriamente de: a) balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o 
último exercício social; d) relatório do fluxo de caixa; II - relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza 
e classificação dos respectivos créditos; III - relação dos bens e direitos que compõem o ativo, com a respectiva estimativa de 
valor e documentos comprobatórios de propriedade; IV - prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor 
ou, se não houver, a indicação de todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais; V - os livros obrigatórios 
e documentos contábeis que lhe forem exigidos por lei; VI - relação de seus administradores nos últimos 5 (cinco) anos, com 
os respectivos endereços, suas funções e participação societária. Art. 106. Não estando o pedido regularmente instruído, o juiz 
determinará que seja emendado.” No caso em apreço, verifico que a exordial não foi instruída com os documentos exigidos na 
Lei Falencial. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente é empresário individual, classificado como microempresa. 
Para comprovar o atendimento ao inciso I do art. 105 da Lei de Falências, o requerente juntou aos autos os documentos de fls. 
39/42. Todavia, o balanço patrimonial, a demonstração de resultados e o fluxo de caixa apresentados estão zerados, fato que 
não é crível, visto que, no mínimo, deveria constar do passivo a relação de credores e respectivas dívidas. Ademais não foram 
apresentados os livros obrigatórios: a) Livro Diário, Livro Razão, livro inventário, livro caixa, livro saída de mercadorias, livro 
entrada de mercadorias e livro registro de prestação de serviços Diante do exposto, apresente o requerente, no prazo de 10 
dias, o balanço patrimonial, a demonstração de resultados e o fluxo de caixa corretos, bem como os livros obrigatórios citados, 
sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: SILVIO JOSE BROGLIO (OAB 114368/SP)

Processo 3002711-29.2013.8.26.0435 - Procedimento Ordinário - Exoneração - A.S.C.M. - ALEX SANDRO CARMO 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2037

MARTINS, já qualificado nos autos, propôs AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS contra MOACIR DO CARMO MARTINS, 
já qualificado nos autos, requerendo a exoneração da pensão alimentícia, alegando que o réu atingiu a maioridade, não estuda e 
possui condições de manter-se por seus próprios méritos, além de residir com a mãe. A parte ré foi citada e advertida dos efeitos 
da revelia (fls.28), mas não ofereceu qualquer defesa no prazo legal (fls. 32). É o relatório. Decido. Inexistem preliminares ou 
nulidades a serem sanadas de ofício. No mérito, como o litígio versa sobre direitos indisponíveis, não é possível a aplicação dos 
efeitos da revelia, conforme dispõe o art. 320, II, do CPC. A revelia do réu não exime do autor de provar o fato constitutivo do 
direito de obter a exoneração dos alimentos anteriormente fixados em favor do filho, visto que o efeito de considerar provados 
os fatos mencionados na inicial constitui presunção relativa. A certidão de nascimento colacionada à f. 12 comprova que a parte 
ré completou dezoito anos de idade em 19.09.2013. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à 
percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações 
de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado. Salienta-se que a controvérsia trazida a exame se 
resolve pela simples definição do ônus da prova no processo. Na ação de exoneração de alimentos fundada na maioridade 
do alimentando, compete a este, requerido, o ônus da prova de que permanece a sua necessidade de receber alimentos (art. 
333, II, do CPC), eis que, cessado o dever de sustento decorrente do poder familiar, torna-se necessária a prova de alguma 
circunstância excepcional a justificar a manutenção do encargo. Assim, a necessidade do alimentado é fato impeditivo do direito 
do autor, cabendo àquele a comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos. No caso dos autos, a 
parte ré é revel, não demonstrando sua necessidade, fato que torna injustificável a manutenção da verba alimentar que lhe é 
destinada. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos 
do art. 269, inciso I do CPC, acolho o pedido inicial, para exonerar Alex Sandro Carmo Martins do pagamento dos alimentos ao 
filho Moacir do Carmo Martins Neto e condeno a parte ré nas custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (mil e 
quinhentos reais). P.R.I.C. Com o trânsito em julgado arquive-se. - ADV: VINICIUS IMBRUNITO DA SILVA (OAB 288895/SP)

Criminal

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DAYSE LEMOS DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IZABEL APARECIDA ARMELIN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0026/2015
Processo 0000650-23.2011.8.26.0435 (435.01.2011.000650) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro - PAULO 

VITOR SERAFIM - Vistos. Defiro o requerido pelo representante do Ministério Público. Providencie a serventia o necessário. Int. 
Pedreira, 11 de julho de 2014. - ADV: CRISTIANA FRANCISCA HERMOGENES (OAB 100878/SP)

Processo 0000650-23.2011.8.26.0435 (435.01.2011.000650) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro - PAULO 
VITOR SERAFIM - Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado para o Representante do Ministério Público. Expeça-se certidão 
de honorários advocatícios, após trânsito em julgado da sentença para o réu. No mais, cumpra-se a decisão de folha 336. Int. 
Pedreira, 09 de setembro de 2014. - ADV: CRISTIANA FRANCISCA HERMOGENES (OAB 100878/SP)

Processo 0002768-35.2012.8.26.0435 (435.01.2012.002768) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Luiz 
Carlos de Freitas - Vistos. Recebo o recurso interposto à folha 287. Ao apelante para apresentação das razões de apelação, após 
aos apelados. Oportunamente, encaminhe-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Int. Pedreira, 
30 de janeiro de 2015.(Intimação dos defensores dos reus para apresentarem as contrarrazoes) - ADV: VALDERA TAVARES 
MARQUES (OAB 239306/SP), LUIZ CARLOS DE FREITAS (OAB 282160/SP)

Processo 0003587-06.2011.8.26.0435 (435.01.2011.003587) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra o Meio 
Ambiente e o Patrimônio Genético - Gelco Gelatinas do Brasil Ltda - Intimação do defensor da ré Gelco acerca do despacho 
de fls.278 e para comprovar o cumprimento da reparação do dano ambiental causado até o efetivo cumprimento (item a de 
fls.261). Vistos. Fls 271/275: Ciente. Aguarde-se a vinda dos demais relatórios. Intime-se a acusada GELCO GELATINAS DO 
BRASIL LTDA para comprovar o cumprimento do item “a” do termo de folha 261. Pedreira, 30 de janeiro de 2015. - ADV: ANDRÉ 
VANDERLEI VICENTINI (OAB 161946/SP), LUCIANO JOSE LENZI (OAB 130418/SP), PAULO ANTONIO LENZI (OAB 41501/
SP), DEBORA CONSANI (OAB 332586/SP), HEITOR VINICIUS LENZI (OAB 339420/SP), GRAZIELLE LENZI (OAB 343752/
SP), SANDRO RICARDO LENZI (OAB 106331/SP), MARCOS ALEXANDRE BELLOLI (OAB 180302/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DAYSE LEMOS DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IZABEL APARECIDA ARMELIN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015
Processo 0000908-28.2014.8.26.0435 - Mandado de Segurança - Medidas de proteção - G.M.S. - P.M.P. - Vistos. Cumpra-se 

o V. acórdão. Expeça-se certidão de honorários advocatícios. Arquivem-se os autos. Int. Pedreira, 30 de janeiro de 2015. Fica 
também intimado, o Dr. Pedro José Castelo, acerca da expedição de certidão de honorários expedida em seu favor, devendo 
o mesmo acessar o site do Tribunal de Justiça de São Paulo para a materialização física da mesma. - ADV: PEDRO JOSE 
CASTELLO (OAB 100574/SP), MARCELO AUGUSTO DEGELO (OAB 185671/SP)

Processo 0003683-16.2014.8.26.0435 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Medidas Sócio-educativas - J.P. - F.P.S. 
- INTIMAÇÃO para que a Dra. Rubiany B. F. Palmieri manifeste-se acerca do Plano Individual de Acolhimento, no prazo de 03 
dias. - ADV: RUBIANY BUZIOLI FIORAVANTI PALMIERI (OAB 341919/SP)

Anexo Fiscal I
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EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 30 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Pedreira, Estado de São Paulo, Dr(a). Iohana Frizzarini Exposito, na 

forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de CITAÇÃO DO EXECUTADO ABAIXO 

RELACIONADO, expedido com prazo de 30 dias, que, por este Juízo e respectivo Cartório, processa-se a Execução Fiscal que 
lhe move Fazenda Municipal de Pedreira, para cobrança de dívidas provenientes de Taxa de Licenciamento de Estabelecimento. 
Encontrando-se o executado relacionado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO do mesmo, por edital, por 
intermédio do qual FICA CITADO de seu inteiro teor para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar o débito apontado nas C.D.As., 
acrescido dos encargos legais nelas especificados, juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios, custas e 
despesas judiciais, ou garantir a execução na forma do disposto no artigo 9º da Lei 6.830/80, sob pena de serem penhorados 
bens suficientes para satisfação do débito.

Executado: Hermison Ricardo Anghinoni
Documentos do Executado: 135.017.548-09
Execução Fiscal nº: 0004654-16.2005.8.26.0435 Ordem: 854/05
Classe  Assunto: Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data da Inscrição: 11/11/05
Nº da Inscrição no Registro da Dívida Ativa: 1767-1768-1769 e 1770/05
Valor da Dívida: R$ 6.252,36 (14/10/13)

PENÁPOLIS
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO YUKIO MISAKA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIALBA ALMEIDA DOS REIS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0056/2015
Processo 0000220-23.2015.8.26.0438 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0006506-55.2014.8.26.0081 - 1ª Vara do Foro 

da Comarca de Adamantina) - RICARDO DIAS PEREIRA DA SILVA - DIEGO FERNANDO GONÇALVES - Ciência do Mandado nº 
438.2015/001208-0 do Sr. Oficial de Justiça, fls. 04, teor: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 438.2015/001208-0 dirigi-me ao endereço: Rua Dr. Ramalho Franco, centro, zona 03, nesta cidade e aí sendo constatei a 
inexistência do nº 213, pois a numeração do lado ímpar em ordem crescente tem o nº 141, depois vem o estacionamento do 
Banco Santander S/A que faz esquina com a Av. Luiz Osório, subindo referida rua tem o estacionamento externo do Banco Itaú 
S/A e em seguida o Primeiro Tabelião de Notas e Protestos prédio de nº 245, sendo em referida região, pessoa desconhecida 
o executado, o que torna atualmente incerto e não sabido o seu paradeiro. “ - ADV: FERNANDO ANTUNES PARUSSOLO (OAB 
325602/SP)

Processo 0000327-67.2015.8.26.0438 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Vanessa Marqueze da 
Silva - Banco Fiat S/A - Vistos. Recebo a petição inicial e defiro o prazo de 05 (cinco) dias para o depósito, conforme o artigo 
893, I do CPC. Presentes os requisitos legais do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora” (CPC, art. 804), DEFIRO a medida 
liminar, com caráter de cautelar incidental, com fulcro no art. 273, § 7º, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar a 
retirada do nome da requerente do cadastro de inadimplentes junto à Serasa ou outros órgãos de proteção ao crédito, no que 
se refere ao contrato ora em discussão, na forma requerida na inicial. Oficie-se. Após, cite-se a(o) requerida(o) para levantar o 
depósito ou oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se o disposto no artigo 896 do CPC, que enumera as 
defesas cabíveis na contestação. A alegação de que o depósito não é integral só será admissível se o réu indicar o montante que 
entende devido (CPC, art.896, IV). Alegada a insuficiência do depósito e indicado o montante que se entende devido, ao autor é 
lícita a complementação no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação (CPC, art.899). Por outro lado, poderá o réu levantar, 
desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à 
parcela controvertida (CPC, art.899, 1º). Na hipótese de prestações periódicas, uma vez consignada a primeira, pode o devedor 
continuar a consignar, no mesmo processo e sem mais formalidades, as que se forem vencendo, desde que os depósitos sejam 
efetuados até 05 dias, contados da data do vencimento. O depósito efetuado a destempo será desconsiderado na sentença 
final, cabendo ao consignante, na hipótese, promover nova ação consignatória com relação à prestação causadora da ruptura 
da cadeia de depósitos regulares, mais aquelas que venham a vencer posteriormente (RT709/109). Tem-se entendido que: 
“É insubsistente o depósito de prestação vincenda feito a destempo (RT 546/147), mas tal fato não acarreta a improcedência 
da ação de consignação” (RT546/147, 560/142, 563/149, apud Theotônio Negrão, em Código de Processo Civil e Legislação 
Processual em Vigor, Saraiva, 27ªed.). Cumpra-se. Oportunamente deliberarei sobre a audiência de conciliação (CPC,art.331). 
Intime-se. - ADV: GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP)

Processo 0001851-70.2013.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0001851-70.2013.8.26) - Cumprimento de sentença 
- Liquidação / Cumprimento / Execução - Valdomiro Serrano Barteli - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-
se o Requerente/Exequente acerca dos cálculos de liquidação apresentados pelo INSS, no valor atualizado até 31/12/2014, 
consignando o valor principal de R$ 7.495,57 e os honorários de R$ 811,57. (Valor Total R$ 8.307,14) - ADV: LEANDRO 
MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), JOSÉ LUIZ MACHADO RODRIGUES (OAB 243939/SP)

Processo 0002879-44.2011.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0002879-44.2011.8.26) - Cumprimento de sentença 
- Liquidação / Cumprimento / Execução - Kawthar Subhi Ismail Omar Al Salous - Instituto Nacional do Seguro Social Inss 
- Manifeste-se a Requerente/Exequente acerca dos cálculos de liquidação apresentados pelo Requerido, atualizados até 
31/12/2014, no valor principal de R$ 83.980,53 e valor de honorários R$ 5.189,70 (Valor Total de 89.170,23). - ADV: VALERIA DE 
SOUZA MARTINS BRAGA (OAB 100768/MG), TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), CLAUDIO DE SOUSA LEITE (OAB 148815/
SP)
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Processo 0007245-24.2014.8.26.0438 (apensado ao processo 0002216-71.2006.8.26) (processo principal 0002216-
71.2006.8.26) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Vilma Barroso Alves 
- Instituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se a Requerente/Exequente acerca do expediente de requisição do TRF 3ª 
Região, fls. 28/32 informando o cancelamento da requisição nº 20150006030 em virtude de já existir uma requisição protocolada 
sob nº 20110096017 referente ao processo originário nº 00021763620104036319, expedida pelo Juizado Especial Federal Cível 
de Lins/SP. - ADV: DIEGO ORTIZ DE OLIVEIRA (OAB 213160/SP), JOSE ANTONIO BIANCOFIORE (OAB 68336/SP), LEANDRO 
MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP)

Processo 0007678-28.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - GUIOMAR ROL GARCIA - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se a parte Autora, no prazo legal, acerca do Laudo Pericial de fls. 63/64. 
- ADV: TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), EDMUNDO MARCIO DE PAIVA (OAB 268908/SP), LEANDRO MARTINS MENDONCA 
(OAB 147180/SP)

Processo 0008928-67.2012.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0008928-67.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Aparecida Duarte - Instituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se o Requerente/
Exequente acerca dos cálculos de liquidação apresentados pelo INSS, no valor atualizado até 31/12/2014, consignando o valor 
principal de R$ 43.202,33 e os honorários de R$ 4.320,23. (Valor Total R$ 47.522,56) - ADV: LEANDRO MARTINS MENDONCA 
(OAB 147180/SP), TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), ALLAN CARLOS GARCIA COSTA (OAB 258623/SP), ALEXANDRE 
ROBERTO GAMBERA (OAB 186220/SP)

Processo 0009892-60.2012.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0009892-60.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Cleuza Aparecida Barbieri Puche - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-
se a Requerente/Exequente acerca dos cálculos de liquidação apresentados pelo Requerido, atualizados até 31/12/2014, 
no valor principal de R$ 4.636,58 e valor de honorários R$ 1.016,37 (Valor Total de 5.652,95). - ADV: IVAN DE ARRUDA 
PESQUERO (OAB 127786/SP), TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), 
WALMIR PESQUERO GARCIA (OAB 80466/SP), ADRIANA ARRUDA PESQUERO (OAB 251489/SP)

Processo 0011135-10.2010.8.26.0438 (438.01.2010.011135) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito 
- Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina Camda - Ivanise de Barros Dias Garcia - - Francisco Emiliano Garcia - Manifeste-
se a parte autora ante a certidão de fls. 540 informando que decorreu o prazo para interposição de Embargos à Execução do 
Executado Francisco Emiliano Garcia. - ADV: CÉSAR RICARDO MARQUES CALDEIRA (OAB 189203/SP), SELMA CRISTINA 
GESTAL PAES (OAB 183956/SP), MARCOS AUGUSTO LIRA JUNIOR (OAB 129378/SP), CLÁUDIA MARIA DALBEN ELIAS 
(OAB 159448/SP), VLADIMIR LOZANO JUNIOR (OAB 292493/SP), ADALBERTO GODOY (OAB 87101/SP), FERNANDO 
CUNHA FERREIRA (OAB 283035/SP)

Processo 0012369-85.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Francisco Marcondes da Silva 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se a parte Autora, no prazo legal, acerca da Contestação apresentada pelo 
Requerido e demais documentos que a instruem, fls. 39/51. - ADV: JOSE RENATO DE FREITAS (OAB 250765/SP)

Processo 3003209-19.2013.8.26.0438/01 (apensado ao processo 3003209-19.2013.8.26) - Cumprimento de sentença 
- Liquidação / Cumprimento / Execução - Elza Candido de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-
se o Requerente/Exequente acerca dos cálculos de liquidação apresentados pelo INSS, no valor atualizado até 31/12/2014, 
consignando o valor principal de R$ 9.231,00 e os honorários de R$ 932,10. (Valor Total R$ 10.253,10) - ADV: TIAGO BRIGITE 
(OAB 11469/MS), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), RENATA FRANCO SAKUMOTO MASCHIO (OAB 
124752/SP)

Processo 3004381-93.2013.8.26.0438/01 (apensado ao processo 3004381-93.2013.8.26) - Cumprimento de sentença 
- Liquidação / Cumprimento / Execução - Gracielle Ramos Regagnan - Banco do Brasil S/A - Gracielle Ramos Regagnan 
- Manifeste-se a Exequente acerca do depósito judicial de fls. 8/11 dos autos de execução de sentença em honorários de 
sucumbência, no valor de R$ 720,14, com data de depósito em 16/01/2015, depositante Banco Nossa Caixa S.A. - ADV: 
GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO YUKIO MISAKA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIALBA ALMEIDA DOS REIS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0064/2015
Processo 0001563-88.2014.8.26.0438 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - M.J.R.V.T. - H.R.T. - Retirar 

honorarios - ADV: JOAQUIM MARIA MATHEUS (OAB 117100/SP), GILSON DE ALMEIDA BARBOSA (OAB 236515/SP)
Processo 0002607-84.2010.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0002607-84.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - 

Perdas e Danos - Eduardo Corbucci - - Aretha Benetti Bernardi - Sandra Ferreira Batista Me - Vistos. Desentranhe-se e adite-se a 
carta precatória de fls. 24/46 para integral cumprimento, com a penhora, avaliação e praça do imóvel objeto da matrícula 16.276 
(fls.04/19). Int.RETIRAR PRECATORIA - ADV: EMERSON CLAIRTON DOS SANTOS (OAB 268611/SP), MAURO FERNANDES 
FILHO (OAB 232670/SP), GUSTAVO FERREIRA RAYMUNDO (OAB 250755/SP)

Processo 0003029-20.2014.8.26.0438 (apensado ao processo 0007278-82.2012.8.26) (processo principal 0007278-
82.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Banco do Brasil Sa - Auto Posto Isabella 
Luiziânia Ltda e outros - Vistos. Ante a certidão de fls. 63 e para regularização das intimações, expeça-se mandado para 
intimação da Executada Helen Tais Cursi Marques, como diligência do Juízo, vez que seu nome não constou do mandado-folha 
de rosto de fls. 12. Manifeste-se o Exequente, em 10 (dez) dias, ante a intimação negativa dos Executados Luiz Cláudio Barreto 
e Marlene Pereira Fulaneti Barreto, que se mudaram dos endereços informados nos autos, indicando seus atuais endereços e 
recolhendo diligências, se o caso. Intime-se. - ADV: MARCOS AUGUSTO LIRA JUNIOR (OAB 129378/SP), ADRIANO ATHALA 
DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)

Processo 0003085-87.2013.8.26.0438 (processo principal 0013531-33.2005.8.26) (043.82.0130.003085/1) - Cumprimento 
de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Ivan Zentei Arakaki - Vistos. Homologo para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos o acordo de fls. 86/87, assim, julgo extinta a presente Execução de Sucumbência, com amparo no artigo 269, III 
do Código de Processo Civil. Comunique-se a empresa responsável pelo leilão do cancelamento das hastas designadas para 
de 06/02 e 06/03/2015. Não vislumbro interesse recursal. Publicada esta, certifique-se, imediatamente o trânsito em julgado e 
arquivem-se os autos, procedendo-se às anotações de praxe. PRIC. - ADV: CLEBER IVAO IVAMA (OAB 293005/SP)

Processo 0003144-61.2002.8.26.0438 (438.01.2002.003144) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - 
M.A.B. e outro - Retirar averbação - ADV: JARBAS LEAL MARQUES DA SILVA (OAB 109129/SP)
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Processo 0004255-31.2012.8.26.0438 (438.01.2012.004255) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade 
- J.V.F.M. - J.P.M. e outro - Retirar honorarios - ADV: LUCILENE CERVIGNE BARRETO (OAB 108107/SP), MIRELA ABE 
CASANOVA (OAB 168944/SP)

Processo 0006897-06.2014.8.26.0438 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Banco do Brasil S/A - 
Retirar guia - ADV: VANESSA DIAS DE OLIVEIRA (OAB 297983/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0007820-32.2014.8.26.0438 - Outras medidas provisionais - Família - Maria de Araújo Balbino - Wanessa Araújo 
Mattos - Retirar honorarios - ADV: JOAQUIM MARIA MATHEUS (OAB 117100/SP), CARLOS ALBERTO DE CAMPOS ARRUDA 
(OAB 255073/SP)

Processo 0008599-26.2010.8.26.0438 (438.01.2010.008599) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez - Rafael 
Moreti - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 105/106: Defiro a suspensão do feito até aguardando-se a 
regularização da representação processual do Requerente, que se processa nos autos da Ação de Interdição em trâmite pela 
E. 2ª Vara local (Proc. nº 0011947-13.2014.8.26.04380). Aguarde-se nova manifestação do Autor acerca do desfecho daqueles 
autos. Oficie-se ao TRF-3ª Região informando as providências que estão sendo adotadas para regularização do feito, conforme 
fls. 91. Intime-se. - ADV: ZACARIAS ALVES COSTA (OAB 103489/SP), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), 
TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS)

Processo 0010078-20.2011.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0010078-20.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Izabel Gomes Iglesias Nogueira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Retirar 
alvaras - ADV: RENATA FRANCO SAKUMOTO MASCHIO (OAB 124752/SP), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/
SP)

Processo 0010092-96.2014.8.26.0438 - Divórcio Consensual - Dissolução - A.C.L.R. - D.C.P.F. - Retirar mandado de 
averbação - ADV: ELTON DE ALMEIDA OLIVEIRA (OAB 106773/SP), FÁBIO RENATO MACHADO DE SOUZA (OAB 213179/
SP), DANIELA BERTAGLIA MENDES DE SOUZA (OAB 248075/SP)

Processo 0010347-54.2014.8.26.0438 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - MUNICÍPIO 
DE PENÁPOLIS - Retirar guia - ADV: AMABEL CRISTINA DEZANETTI DOS SANTOS (OAB 103050/SP)

Processo 0010819-55.2014.8.26.0438 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.P.F.S. e outro 
- A.M.S. - Retirar honorarios - ADV: CELIA FERREIRA DIAS (OAB 161493/SP), GIULIANA LACAL PINHEIRO DE FREITAS (OAB 
135208/SP)

Processo 0011136-92.2010.8.26.0438 (438.01.2010.011136) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina Camda - Daelio de Carvalho Xavier e outro - Vistos. Fls. 471/472: Expeça-se ofício 
ao Banco Santander S/A para informar a atual situação da operação de financiamento do veículo penhorado a fls. 284, para 
fins de constatação da posse do veículo em favor do depositário. No mais, deposite a Exequente as despesas de condução do 
Oficial de Justiça para penhora já deferida sobre o imóvel e intimação do devedor e respectivo cônjuge. Lavre-se novo Termo 
de Penhora e Depósito do imóvel Matr. 11249, do ORIA local, para nomear como fieis depositários os devedores. Intime-se. 
Assinar Termo - ADV: CLÁUDIA MARIA DALBEN ELIAS (OAB 159448/SP), SELMA CRISTINA GESTAL PAES (OAB 183956/SP), 
MARCOS AUGUSTO LIRA JUNIOR (OAB 129378/SP)

Processo 0011545-29.2014.8.26.0438 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Marli Pereira dos Santos e 
outro - Retirar alvaras - ADV: RENE GUSTAVO NEGRI CONSTANTINO (OAB 330546/SP)

Processo 0011668-27.2014.8.26.0438 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A - Vistos. Fls. 40/43: Oficie-se conforme informado pela autoridade de trânsito. No mais, 
compareça a parte autora para acompanhar a diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação da liminar. Intime-
se. - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)

Processo 0012088-32.2014.8.26.0438 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - N.M.L. - Retirar 
honorarios - ADV: ARETHA BENETTI BERNARDI (OAB 223294/SP)

Processo 0012575-02.2014.8.26.0438 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Margarida Blecha de Moraes e outros - Recolher 
R$ 347,55 para publicação do edital - ADV: JOSE RENATO DE FREITAS (OAB 250765/SP)

Processo 0012669-47.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Gerson Massayuki Kuramoto - Manifeste-
se o Autor ante os Ars devolvido negativo - ADV: MARCO ANTONIO OBA (OAB 144042/SP)

Processo 2050008-80.1989.8.26.0438 - Interdição - Tutela e Curatela - M.P.S. e outro - M.C.P. - Retirar averbação - ADV: 
FERNANDA NEGRINI TOSATTI (OAB 251278/SP)

Processo 3002089-38.2013.8.26.0438 - Inventário - Inventário e Partilha - ELIANE GALEGO JOAQUIM PEROSSO - 
FERNANDO SERGIO PEROSSO - Retirar alvara - ADV: DAIANY JUSTI DE CARVALHO (OAB 289684/SP), PAULO SERGIO 
CANTIERI (OAB 58953/SP)

Processo 3004247-66.2013.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Guarda - I.F.R. - Retirar honorarios e termo - ADV: 
PATRICIA AUGUSTA OLIVEIRA ALVES (OAB 178642/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO YUKIO MISAKA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIALBA ALMEIDA DOS REIS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0071/2015
Processo 0000385-70.2015.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Antonio Marcio Figueiredo 

- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Defiro os benefícios da gratuidade apenas para fins de despesas processuais, 
não se estendendo com relação ao arbitramento de honorários pelo convênio OAB/PGE, por falta da necessária provisão. 
Analisando o pedido e a prova documental apresentada com a inicial, não vislumbro, neste momento, a presença de prova 
inequívoca da alegação, porque os fatos que em tese constituem o direito da autora ainda dependem de dilação probatória. Do 
exposto, indefiro a antecipação da tutela. Cite-se o Requerido dos atos e termos da presente ação, para querendo, contestá-
la no prazo legal, bem como para indicar assistente técnico, apresentar quesitos (CPC, artigo. 421, parágrafo 1º, I e II) e os 
documentos que entender necessários. Aceito os quesitos apresentados pelo(a) autor (a) às fls.08. Sem prejuízo, diante da 
necessária verificação da capacidade laborativa do(a) autor(a), antecipo a perícia médica. Desde já apresento quesitos: 1-)
Qual o tipo de moléstia que acomete a parte autora? 2-)Há incapacidade para o trabalho? - 3-) A incapacidade é total ou 
parcial? 4-) A incapacidade é permanente ou temporária? 5-) Tendo em vista a idade e o nível educacional, o requerente 
tem condições de exercer outras funções? 6-)Quando se iniciou a doença e/ou a incapacidade? De acordo com a resolução 
nº 541/07 do Conselho da Justiça Federal, para realização da perícia médica, nomeio o Dr. CLEUR JACOB MORETO, para 
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examinar o(a) autora(a). Arbitro honorários periciais definitivos no valor de R$ 300,00. Intime-se o perito para agendamento 
de dia, hora e local, intimando-se em seguida o(a) autor(a) para comparecimento, encaminhando-se ao Sr. Perito as cópias 
necessárias. Conste ainda do mandado que os honorários periciais, doravante, serão requisitados pelo juízo, junto ao Diretor do 
Foro da Seção Judiciária Federal, após a homologação do laudo médico. Laudo em 20(vinte) dias. Intime-se. - ADV: ANTONIO 
HENRIQUE TEIXEIRA RIBEIRO (OAB 213133/SP)

Processo 0000653-27.2015.8.26.0438 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.I.S.G. - M.G.B. - Vistos. 1- Nos 
termos do artigo 4º da Lei Federal nº 5.478/68, que dispõe sobre a ação de alimentos e dá outras providências, arbitro alimentos 
provisórios equivalentes a 50% do salário mínimo. Intime-se-o. 2- Tratando-se de direito de família, remetam-se os autos ao 
Setor de Conciliação para realização de audiência de tentativa de conciliação, que designo para o dia 23/03/2015 às 14:30h, 
intimando-se o autor e citando-se o requerido, constando do mandado que o prazo para apresentação de eventual contestação 
será de quinze (15) dias e fluirá a partir da data da audiência, acaso resulte infrutífera a conciliação. 3- Sendo o caso, expeça-se 
ofício à empregadora do requerido para os descontos, bem como para que informe, até 10 dias antes da audiência, os últimos 
12 vencimentos percebidos pelo requerido, enviando extratos pormenorizados. 4- Intimem-se, cientificando-se o representante 
do Ministério Público. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, sala 
Sala de Audiências da 1ª Vara Judicial, Centro. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e 
sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CAROLINA ANGÉLICA ALVES JORGE ANTONIO (OAB 168897/SP)

Processo 0000659-34.2015.8.26.0438 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
Edivaldo Ferreira da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Defiro os benefícios da gratuidade apenas para fins 
de despesas processuais, não se estendendo com relação ao arbitramento dos honorários pelo convênio OAB/PGE, por falta da 
necessária provisão. Cite-se o Instituto-réu para contestar a ação em audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 
06/05/2015 às 16:00h., atentando-se para o prazo em dobro conferido à Fazenda Pública (art.277 do CPC). Observo que, por 
imperativo de economia processual, deixo de designar audiência de conciliação e contestação, conforme determinado no art. 277 
do CPC, vez que os procuradores do requerido não tem poderes de conciliação, razão pela qual a audiência é desnecessária, 
posto que a contestação pode ser apresentada na audiência de instrução. Intime-se o(a) autor(a) e as testemunhas arroladas. 
As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, sala Sala de Audiências da 
1ª Vara Judicial, Centro. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO DA SILVA DE SOUZA (OAB 322871/SP), FERNANDO FÁLICO DA COSTA (OAB 336741/
SP)

Processo 0010898-34.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Servidão - TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A 
- Pedro Luis Cardoso de Oliveira - - Esmeralda Borges Cardoso de Oliveira - - Pedro Paulo Cardoso de Oliveira - “Ciência 
à(s) parte(s) de fl(s). 308.(Agendamento da perícia para início dos trabalhos, marcado para o dia 25/03/2015 às 14:00h., na 
propriedade do requerido, conforme roteiro de acesso ao imóvel descrito em fl. 114, como segue: Saindo de Avanhandava pela 
Rua Santos Dumont sentido a Usina Diana 11,3 Km , virar a direita, percorrer 1,28Km onde se encontra a sede da propriedade 
atingida pela LT. Coordenadas: 22KN7.633.211,22 / E616.382,75, no município de Avanhandava-SP. - (Perito Edson Pirani 
Passos))” - ADV: CRISTIANO AMARO RODRIGUES (OAB 84933/MG), MARCOS EDMAR R. ALVARES DA SILVA (OAB 110856/
MG)

Processo 3001830-43.2013.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Cleonice Martins Mendes - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Recebo o recurso de apelação de fls. 180/184, interposto pela Requerente, em 
ambos os efeitos, nos termos do artigo 520 do CPC. Vista à parte contrária para as contrarrazões. Com ou sem contrarrazões, 
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com as homenagens deste Juízo, procedendo-se 
às anotações de praxe. Ciência à Autora acerca do teor da ofício de fls. 177 (=...cessação do benefício de Auxílio Doença n] 
31/604.515.146-5). Intime-se. - ADV: LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), CARLOS SUSSUMI IVAMA (OAB 
229398/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO YUKIO MISAKA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIALBA ALMEIDA DOS REIS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0065/2015
Processo 0000182-11.2015.8.26.0438 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0003899-42.2013.403.6107 - 2º Federal 

de Araçatuba) - Mariana dos Reis de Castro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se a autora acerca da 
certidão do Sr. Oficial de Justiça, que segue transcrita: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 438.2015/001243-8 dirigi-me ao endereço constante do mesmo e, então, INTIMEI a sra Tereza de Lemes Siqueira (28/01), 
bem como INTIMEI a sra Madalena de Lemes Siqueira Mariano (mudou-se do endereço do mandado e reside no Condomínio 
Belvedere, sendo intimada no endereço da sra Tereza, que é sua genitora), dando-lhes conhecimento do inteiro teor do 
mandado, do qual bem cientes ficaram, apondo a sra Madalena sua assinatura no anverso do mandado, não o fazendo a sra 
Tereza (afirmou que tem problemas de saúde e não poderá ser testemunha), e recebendo a contrafé que lhes ofereci. O referido 
é verdade e dou fé. Penapolis, 29 de janeiro de 2015.” - ADV: FABIO JOSÉ GARCIA RAMOS GIMENES (OAB 263006/SP)

Processo 0000338-67.2013.8.26.0438 (043.82.0130.000338) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Alcides Marques 
Peres - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o(a) patrono(a) do(a) exequente acerca dos extratos de 
pagamento, nos valores de R$ 12.745,03 e de R$ 1.274,49. - ADV: NILTON CEZAR DE OLIVEIRA TERRA (OAB 189946/SP), 
LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), FERNANDO FÁLICO DA COSTA (OAB 336741/SP), TIAGO BRIGITE 
(OAB 11469/MS)

Processo 0002477-31.2009.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0002477-31.2009.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Claudinete Salzano dos Reis - Instituto Nacional do Seguro Social - Manifeste-se 
o(a) patrono(a) do(a) exequente acerca dos extratos de pagamento, nos valores de R$ 28.657,21 e de R$ 2.865,70. - ADV: 
TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), EMANUELLE PARIZATTI LEITÃO FIGARO (OAB 264458/SP), ISABELE CRISTINA GARCIA 
DE OLIVEIRA (OAB 147808/SP), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), RAFAEL NOGUEIRA BEZERRA 
CAVALCANTI (OAB 31010/PE)

Processo 0002528-13.2007.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0002528-13.2007.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Sueli Antonio Bogo Rodrigues - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se 
o patrono do autor acerca do extrato de pagamento dos honorários de sucumbência, no valor de R$ 439,00. - ADV: ELIANE 
MENDONCA CRIVELINI (OAB 74701/SP), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), ISSAMU IVAMA (OAB 44817/
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SP)
Processo 0003732-92.2007.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0003732-92.2007.8.26) - Cumprimento de sentença - 

Liquidação / Cumprimento / Execução - Isabel Alves Maresi - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o(a) 
patrono(a) do(a) exequente acerca dos extratos de pagamento, nos valores de R$ 17.016,70 e de R$ 1.175,53. - ADV: LUCIANO 
MARCELO MARTINS COSTA (OAB 243963/SP), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP)

Processo 0006104-67.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Alessandra Tomazini Diniz 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se a autora acerca da proposta de acordo apresentada pelo réu às fls. 
75/84. - ADV: ERICA LEITE DE OLIVEIRA FERNANDES (OAB 247654/SP), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/
SP), TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), ANDRESA RODRIGUES ABE (OAB 253189/SP)

Processo 0006202-86.2013.8.26.0438 (043.82.0130.006202) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Christiano de Oliveira Mada - Mm Estrutural Comércio de Blocos Ltda Me - - Jorge Fioravanti Violato - - Elaine Maria Pimentel 
Violato - - Cláudio Marighetti - Manifeste-se o autor acerca da devolução da carta precatória, cumprida negativa, conforme 
certidão que segue transcrita: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado n. 322.2014/028494-1 
dirigi-me ao endereço indicado e, aí sendo, DEIXEI DE CITAR os requeridos por não tê-los encontrado, vez que, após diversas 
tentativas, em dias e horários diferentes, nunca fui atendida por nenhum morador, o imóvel encontrava-se com portas e janelas 
fechadas, aparentemente desocupado. O referido é verdade e dou fé.”. - ADV: ADILSON PERES ECCHELI (OAB 137111/SP), 
MARCIO RODRIGO DA SILVA (OAB 237620/SP), JOÃO AUGUSTO FURNIEL (OAB 290789/SP)

Processo 0007137-92.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Maria das 
Graças de Jesus - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Manifeste-se o patrono da autora acerca do ofício de fls. 70, 
da Assistente Social, na qual informa que realizou diversas diligências no endereço da autora, não encontrando ninguem na 
residencia, a qual, segundo informações de vizinhos, encontra-se desocupada e os mesmos desconhecem a autora. - ADV: 
LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), REGIS FERNANDO HIGINO MEDEIROS (OAB 201984/SP), TIAGO 
BRIGITE (OAB 11469/MS)

Processo 0007600-39.2011.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0007600-39.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Rosa da Silva Jesus - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o(a) 
patrono(a) do(a) exequente acerca do extrato de pagamento, no valor de R$ 5.872,56. - ADV: TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), 
ERICA VENDRAME (OAB 195999/SP), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP)

Processo 0008057-08.2010.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0008057-08.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria de Lourdes Alves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o(a) 
patrono(a) do(a) exequente acerca do extrato de pagamento, no valor de R$ 5.126,37. - ADV: LEANDRO MARTINS MENDONCA 
(OAB 147180/SP), WALMIR PESQUERO GARCIA (OAB 80466/SP), ADRIANA ARRUDA PESQUERO (OAB 251489/SP), TIAGO 
BRIGITE (OAB 11469/MS), IVAN DE ARRUDA PESQUERO (OAB 127786/SP)

Processo 0010161-36.2011.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0010161-36.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Luzia Saggiorato de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se 
o(a) patrono(a) do(a) exequente acerca dos extratos de pagamento, nos valores de R$ 13.648,97 e de R$ 1.364,88. - ADV: 
IDALINO ALMEIDA MOURA (OAB 113501/SP), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP)

Processo 0011202-04.2012.8.26.0438 (438.01.2012.011202) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Maria Terezinha 
dos Santos Gonçalves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o(a) patrono(a) do(a) exequente acerca dos 
extratos de pagamento, nos valores de R$ 3.459,92 e de R$ 402,65. - ADV: LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/
SP), SUZI CLAUDIA CARDOSO DE BRITO FLOR (OAB 190335/SP), TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS)

Processo 0011423-55.2010.8.26.0438 (438.01.2010.011423) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Gislene da Silva 
Portella - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o(a) patrono(a) do(a) exequente acerca dos extratos de 
pagamento, nos valores de R$ 6.074,20 e de R$ 563,51. - ADV: IVAN DE ARRUDA PESQUERO (OAB 127786/SP), LEANDRO 
MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), ADRIANA ARRUDA PESQUERO (OAB 251489/SP), WALMIR PESQUERO GARCIA 
(OAB 80466/SP), TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS)

Processo 0011989-62.2014.8.26.0438 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni S/A - 
Crédito, Financiamento e Investimento - Pedro da Silva Santos - Manifeste-se a autora acerca da certidão do Sr. Oficial de 
Justiça, que segue transcrita: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 438.2015/001398-1 dirigi-
me ao endereço: Av. Castilho, 331, Juritis, onde então, não encontrei o veículo objeto da ação e fui informada que requerido 
mudou para a Rua Estrada do Paredão, nº 85, em Juritis/ Glicério. Neste local DEIXEI DE PROCEDER À BUSCA E APREENSÃO 
por não ter encontrado o veículo indicado na petição inicial. O requerido Pedro da Silva Santos afirmou que entregou o veículo 
VW/GOL PLUS 16 V 1.0MI, placa DDC 6015, a uma pessoa conhecida por João Paulo para que este continuasse a pagar as 
prestações, afirmou que não sabe o nome completo de João Paulo ou endereço ou local onde o veículo possa ser encontrado. 
Afirmou também que João Paulo viajou com veiculo para o estado da Bahia. Acompanhou a diligência o Sr. Clayton Miranda do 
Valle, indicado como depositário, e o Cb. PM. Amarildo. O referido é verdade e dou fé. Penapolis, 27 de janeiro de 2015.” - ADV: 
DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 0013429-74.2006.8.26.0438 (apensado ao processo 0002155-36.1994.8.26) (processo principal 0002155-
36.1994.8.26) (438.01.1994.002155/2) - Embargos à Execução - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - - Maria da Graca 
Souza - Davio Cervigne - - Florentina Machado - - Jose Ramalho - - Nair Ferreira da Silva - Manifeste-se o(a) patrono(a) 
do(a) exequente acerca dos extratos de pagamento, nos valores de R$ 516,21, R$ 672,72, R$ 1.496,46, R$ 1.496,46 e de 
R$ 1.496,46. - ADV: TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), RICARDO BORGES ADAO (OAB 106657/SP), LEANDRO MARTINS 
MENDONCA (OAB 147180/SP), VILMA MARIA BORGES ADAO (OAB 97535/SP)

Processo 0013454-82.2009.8.26.0438/01 (apensado ao processo 0013454-82.2009.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Samuel Serão Beserra - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifeste-se o 
patrono do(a) exequente acerca dos extratos de pagamento nos valores de R$ 16.222,21 e de R$ 1.622,21. - ADV: ALEX 
FABIANO DRUZIAN DE PAULA (OAB 153928/SP), LEANDRO MARTINS MENDONCA (OAB 147180/SP), TIAGO BRIGITE (OAB 
11469/MS)

Processo 0013993-77.2011.8.26.0438 (438.01.2011.013993) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa - Kelen Melissa Francischetti Gabriel - Ciência às partes acerca dos ofícios de fls.129 e 132, informando 
a exclusão do apontamento existente em nome da requerida. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), KELEN MELISSA 
FRANCISCHETTI GABRIEL MOTA (OAB 202136/SP)

Processo 0014519-15.2009.8.26.0438 (438.01.2009.014519) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Neide Amador Polo - Aline Anielle Rodrigues de Souza - Ciência às partes acerca do ofício de fls. 247, oriundo do Cartório 
de Registro de Imóveis, no qual informa que não foi registrada escritura de doação, continuando o imóvel objeto da matricula 
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n. 22.171 em nome de NEIDE AMADOR POLO, porém a mesma permanesce bloqueada, conforme determinação judicial. - 
ADV: RICARDO FALLEIROS DE CASTILHO (OAB 190763/SP), DANIELA BERTAGLIA MENDES DE SOUZA (OAB 248075/SP), 
RICARDO RODRIGUES DE CASTILHO (OAB 14009/SP)

Processo 3004536-96.2013.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - E.G.R.S. - E.S.M. - Vistos. 
Expeça-se carta precatória para avaliação psicossocial com o núcleo familiar do requerido, observando-se o endereço indicado 
às fls. 70. Int. - ADV: CINTIA DA SILVA FERNANDES (OAB 259064/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
ADRIANO RODRIGO PONCE DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VITORIA DE FATIMA ALVARES RIBEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0026/2015- Pub/urg: 04 e 09/02/15- Pub/Rel: 106 e 113/14.

Processo 0000326-82.2015.8.26.0438 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J.V.G.C. - - P.H.G.C. - - A.L.G.C. - 
F.P.C. - Defiro aos autores os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. A ação é de revisão de valor de pensão alimentícia. 
Rege-se pelo rito especial da Lei nº 5478/68, em razão do disposto em seu artigo 13, com a peculiaridade, embora, de não fixação 
de alimentos provisórios, visto que já há valor anteriormente fixado (fl. 10), que vigorará durante o correr desta ação, até que nela 
seja eventualmente alterado. A parte autora pleiteou majoração urgente para 50% dos rendimentos do requerido e alegou que 
atualmente ele trabalha como borracheiro e aufere mensalmente algo em torno de R$ 1.800,00, mas nada provou. Cite-se o réu 
e intimem-se as partes, os menores na pessoa de sua representante legal, a fim de que compareçam à audiência, que designo 
para o dia 6 de abril de 2015, às 15:20 horas, acompanhados de seus advogados e de suas testemunhas, independentemente 
de prévio depósito de rol, importando a ausência do(a) autor(a) em extinção e arquivamento e a do(a) requerido(a) em confissão 
e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o(a) réu(ré) contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 
passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença. Servirá o presente como mandado, conforme 
autoriza o Protocolo CG nº 24.746/2007. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei, alertando o requerido dos termos do art. 
285 do CPC, de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, cujas 
cópias seguem anexas. Cientifique-se o Ministério Público. Intime(m)-se. - ADV: MARLENE SPINA (OAB 205913/SP)

Processo 0000339-81.2015.8.26.0438 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.V.S. - C.R.S. - 
Defiro à(o) exequente os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Título executivo encontra-se à fl. 09. Logo, nos termos do art. 
733 do Código de Processo Civil, cite-se o devedor para, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento da pensão vencida e as que 
vencerem no curso do processo, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Se não pagar, nem se escusar, 
ser-lhe-á decretada a prisão (CPC, art. 733, §1º). Autorizo as diligências nos termos do art. 172 e seus §§ do CPCivil. Servirá 
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Cientifique-se o Ministério Público. 
Intime-se. - ADV: MARCO ANTONIO OBA (OAB 144042/SP)

Processo 0000457-57.2015.8.26.0438 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - H.F.O.D. - L.F.L.D. - Defiro à 
autora os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. Verifico que a petição inicial veio instruída com a prova da paternidade 
(fl. 07). Logo, fixo a pensão alimentícia provisória em favor da requerente, em 50% do salário mínimo federal. Deverá o requerido 
proceder ao pagamento da pensão diretamente a genitora da requerente, mediante recibo ou em conta bancária a ser informada. 
Designo audiência para o dia 23 de março de 2015, às 15:20 horas. Cite-se a(o) ré(u) e intime-se o(a) autor(a), na pessoa de 
sua representante legal, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e de suas testemunhas, 
independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência do autor em extinção e arquivamento e a do requerido em 
confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 
passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença. Determino a abertura de conta bancária no 
Banco do Brasil S.A., agência de Avanhandava(SP), em nome de Paola de Oliveira Duarte, portadora do RG nº 40.563.809-7 
SSP-SP e do CPF nº 442.295.158-04, sem cobrança de tarifa, para depósito da pensão alimentícia acima fixada, caso não 
possua outra conta corrente ou poupança, servindo uma cópia deste despacho como ofício, a ser encaminhado à representante 
do(as) requerente(s) através do Sr. Oficial de Justiça, pelo mesmo mandado, cientificando-se que o numero da conta deverá ser 
informado em Juízo. Servirá o presente como mandado e ofícios, conforme autoriza o Protocolo CG nº 24.746/2007. Cumpra-
se, COM URGÊNCIA, na forma e sob as penas da Lei, alertando o requerido dos termos do art. 285 do CPC, de que não 
sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, cujas cópias seguem anexas. 
Cientifique-se o Ministério Público. Int. - ADV: MARLENE SPINA (OAB 205913/SP)

Processo 0000464-83.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.V.B. - M.S.S. - - M.A.B. 
- Partes legítimas e bem representadas nos autos. Não havendo nulidades ou irregularidades a suprir, nem preliminares a 
apreciar, declaro saneado o processo. Fixo como ponto controvertido a existência da união estável das partes e a propriedade 
dos bens. Reputando necessária a abertura de instrução probatória, designo o dia 26 de março de 2015, às 15:30 horas, para 
audiência de conciliação, instrução e julgamento. Intimem-se as partes para comparecimento pessoal (no caso do menor Marco, 
na pessoa de seu curador especial) e testemunhas tempestivamente arroladas, nos termos do art. 407 do CPC. Int. - ADV: 
NEVIL REIS VERRI (OAB 150435/SP), GLAUCO FERNANDES OBERG (OAB 191280/SP)

Processo 0000964-57.2011.8.26.0438 (438.01.2011.000964) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / 
Embargos à Execução - Lionel Terci Me - Itaú Unibanco Sa - A apelação de fls. 113/128 foi interposta dentro do prazo legal, 
porém sem o recolhimento do preparo (Lei Estadual nº 11.608/2003). Ao contrário do que foi alegado à fl. 113, a parte embargante 
não é beneficiária da justiça gratuita. Intimada à fl. 32 para comprovar a necessidade do benefício, acabou recolhendo as 
taxas do processo (fls. 34/35). Agora requer, sob a alegação de que a empresa e seu proprietário encontram-se em sérias 
dificuldades financeiras. Como nada provou, indefiro o pedido. Entendo que a declaração unilateral de pobreza de fl. 28 é 
insuficiente quando destituída de demais elementos de prova, sobretudo se a parte acaba recolhendo as custas quando instada 
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a comprovar a hipossuficiência... Não comprovado o preparo no ato de interposição do recurso, julgo este deserto, o que o 
faço com fundamento no artigo 511 do Código de Processo Civil. Publique-se e oportunamente certifique-se o trânsito em 
julgado, intime-se o(a) embargado para fins de prosseguimento. Int. - ADV: MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP), 
GINO AUGUSTO CORBUCCI (OAB 166532/SP)

Processo 0001652-53.2010.8.26.0438 (438.01.2010.001652) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Eduardo Jefferson Pires Mendonça - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Arquivem-se os autos, procedendo-se 
as anotações necessárias. Int. - ADV: SILMARA GUERRA SUZUKI (OAB 194451/SP), SUZI CLAUDIA CARDOSO DE BRITO 
FLOR (OAB 190335/SP), RODRIGO PRIMO ANTUNES (OAB 297577/SP)

Processo 0002525-63.2004.8.26.0438/01 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Lilian de Melo Silveira 
Advogados Associados Sa - Eac Industria e Comercio Ltda - Fls. 372/373: Defiro. Informo que foi certificado pela serventia à fl. 
373v que a taxa mencionada na petição não a acompanhou. Logo, providencie o(a) exequente o recolhimento da taxa necessária 
referente a pesquisa de bens no Sistema INFOJUD (solicitação de declaração de imposto de renda de Pessoa Física ou Jurídica 
- referente aos últimos dois anos), sendo R$12,20 para cada executado, através da Guia do Fundo Especial de Despesas do 
TJSP (FEDTJ), código 434-1 - “impressão de informações do sistema Infojud/Bacenjud/Renajud”. Por ora, publique-se apenas 
para o exequente. Após, tornem para a pesquisa. Int. - ADV: LILIAN DE MELO SILVEIRA (OAB 24738/SP)

Processo 0003226-09.2013.8.26.0438 (043.82.0130.003226) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Rafael Gomes dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diga o autor sobre laudo de fls. 53/57. - ADV: DIEGO 
ORTIZ DE OLIVEIRA (OAB 213160/SP)

Processo 0003746-32.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.L.P. - S.B. - retirar alvará 
( Dr. João ).. - ADV: DIEGO HENRIQUE DA SILVA (OAB 312611/SP), JOAO ANTONIO CASTILHO (OAB 46114/SP), GRASIÉLE 
FERNANDES CASTILHO (OAB 216551/SP), ALESSANDRA CRISTINA NASCIMENTO (OAB 343206/SP)

Processo 0004310-45.2013.8.26.0438 (043.82.0130.004310) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Moacir Guimarães de Almeida - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fl. 59: Diga o INSS. Após, tornem conclusos. Int. - 
ADV: RENATA FRANCO SAKUMOTO MASCHIO (OAB 124752/SP)

Processo 0004504-79.2012.8.26.0438 (438.01.2012.004504) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - A.L.R.M. - A.P.M. - Fl. 69: Não é o caso de extinção do processo, pois o prazo para cumprimento do acordo vence 
em novembro de 2015. Ante o que foi noticiado às fls. 67/68, expeça-se mandado de intimação do executado a respeito do 
acordo homologado à fl. 65, indicando-se o valor atualizado da dívida e o prazo para o seu pagamento. Intime-se. - ADV: CINTIA 
DA SILVA FERNANDES (OAB 259064/SP), PAULA FERRES MARINE (OAB 275771/SP)

Processo 0005247-89.2012.8.26.0438 (438.01.2012.005247) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Aparecido Carvalho de Jesus - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante a certidão de fl. 64 nomeio em substituição o 
Dr. Marcus Vinícius Semedo, Neurologista. Prossiga-se com a perícia. Encaminhe-se ao Sr. Perito cópia de petição inicial, 
dos quesitos apresentados pelas partes e de todos os documentos médicos que instruíram o processo. Intime-se o Sr. Perito 
a mencionar no laudo o número das folhas a que se referem os quesitos. Int.-Ciencia ao autor da perícia de fls. 67, agendada 
para o dia 15/04/2015, às 10:00 horas no consultório do Dr. Marcus V.Semedo, em Birigui. - ADV: JOSE VIEIRA COSTA JUNIOR 
(OAB 263145/SP), REGINA MARIA PEREIRA ANDREATA (OAB 67031/SP)

Processo 0005247-89.2012.8.26.0438 (438.01.2012.005247) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Aparecido Carvalho de Jesus - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ciencia ao autor da perícia de fls. 67, agendada para o 
dia 15/04/2015, às 10:00 horas no consultório do Dr. Marcus V.Semedo, em Birigui. - ADV: JOSE VIEIRA COSTA JUNIOR (OAB 
263145/SP), REGINA MARIA PEREIRA ANDREATA (OAB 67031/SP)

Processo 0005286-91.2009.8.26.0438 (438.01.2009.005286) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Jorge Kaysserlian 
- Companhia Açucareira de Penápolis - Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o autor providencie o recolhimento da taxa 
previdenciária devida pela juntada da procuração de fl. 1.838, sob pena de comunicação à SPPrev. Diga o requerente em 
prosseguimento. Na omissão, aguarde-se informações sobre a finalização da ação de recuperação judicial em trâmite pela 1ª 
Vara local. Int. - ADV: MAGDA APARECIDA SILVA (OAB 157697/SP), ELY DE OLIVEIRA FARIA (OAB 201008/SP), LILHAMAR 
ASSIS SILVA (OAB 226163/SP), ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO (OAB 303680/SP), FLÁVIO AUGUSTO ROSA 
ZUCCA (OAB 183678/SP), MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI (OAB 113573/SP), REJANE CRISTINA 
SALVADOR (OAB 165906/SP), RODRIGO CARLOS AURELIANO (OAB 189676/SP)

Processo 0005992-06.2011.8.26.0438 (438.01.2011.005992) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Benedita Aparecida da Silva Moreira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante o que foi noticiado às fls. 106/107, requisito 
que o EADJ - Equipe de Atendimento das Demandas Judiciais da Gerência Executiva do INSS, situado na Rua Floriano Peixoto, 
nº 784, Bairro Vila Mendonça, em Araçatuba(SP), promova a imediata implantação do benefício de auxílio-doença a(o) autor(a), 
conforme acórdão de fls. 100/102. Encaminhe-se cópia da referida decisão, da certidão de trânsito em julgado de fl. 104 e dos 
documentos pessoais do requerente. Implantado o benefício, intime-se o INSS para apresentar os cálculos de liquidação, em 45 
dias, encaminhando-se as peças necessárias. Após, diga o(a) autor(a). Servirá a presente deliberação, por cópia digitada, como 
ofício. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV: JOCILEINE DE ALMEIDA BARON (OAB 145695/SP)

Processo 0006180-91.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Clealco - Açucar e Álcool S/A - Maria Sueli 
Soares Peres - Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena 
de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do 
CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se.-Providenciar 
a 1ª e 2ª via da diligencia do oficial de justiça, fls. 102. - ADV: MARCOS RENAN AFONSO COSTA (OAB 299485/SP), EVANDRO 
BERTAGLIA SILVEIRA (OAB 227455/SP)
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Processo 0006395-67.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - S.M.S. - A.S. - A 
procuradora dativa foi intimada pelo Diário de Justiça de 4/9/2014 para especificar a pretensão de alimentos deduzida na 
inicial. Aos 17/10/2014 a serventia certificou a omissão. Excepcionalmente, foi novamente instada pelo DJE de 7/11/2014. Nova 
certidão da serventia foi elaborada aos 25/11/2014. Aos 26/11/2014 o juízo decidiu pela destituição. Apenas aos 4/12/2014, 
três meses depois da primeira publicação, é que a procuradora peticionou. Alegou que deixava recados para a filha da parte 
autora e que não era atendida. Deveria ter notificado a parte por carta registrada. Não posso acolher a justificativa sem qualquer 
comprovação porque quando decido crio precedente. Eu teria de, doravante, aceitar a mesma justificativa em todos os casos, 
apesar de entendê-la insuficiente. Muitos embaraços poderiam surgir nos processos. Ficaria difícil fiscalizar a atuação de 
defensores dativos, o que é necessário porque destinatários de recursos públicos. Mantenho a destituição da defensora Camila 
Ramos da Rocha. Providencie-se a indicação de novo defensor. A presente deliberação poderá servir como ofício. Assim que 
indicado, deverá ser intimado a ratificar ou não a petição de fl. 15. Sem prejuízo, fixo alimentos provisórios no equivalente a 60% 
do salário mínimo federal. Para melhor análise dos pedidos de guarda e visitas, determino a realização de estudo social. Laudo 
em 20 (vinte) dias. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 16 de março de 2015, às 13:50 horas. Assim que 
o novo defensor se manifestar (em duas vias, para composição da contrafé), cite-se o(a) requerido(a) e intimem-se as partes 
para comparecimento pessoal. Consigne-se o prazo de 15 dias, contados da audiência, para apresentação de contestação. 
Autorizo diligências nos termos do art. 172 e seus §§ do CPC. - ADV: CAMILA RAMOS DA ROCHA (OAB 304405/SP), JOAO 
BERGAMASCHI FILHO (OAB 19791/SP)

Processo 0006595-55.2006.8.26.0438 (438.01.2006.006595) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Michelle 
Nakai Ramos Miura - Banco do Brasil Sa - Fl. 232: Anote-se. Aguarde-se, por 30 dias, a constituição de novo defensor. Na 
omissão, aguarde-se provocação da parte interessada no arquivo. Int. - ADV: ANTONIO SERGIO F BARROSO DE CASTRO 
(OAB 132330/SP), CHRISTIAN NEVES DE CASTILHO (OAB 146920/SP)

Processo 0006850-81.2004.8.26.0438 (438.01.2004.006850) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Antonio 
Carlos Rodrigues - - Neiva Maria Fulanetti Rodrigues - Banco Banespa Grupo Santander Sa - O STJ, em recente julgado 
de uma de suas turmas, versando sobre a exegese do artigo 475-J do CPC, na redação que lhe deu a Lei n. 11.232/2005, 
decidiu que: “O cumprimento da sentença não se efetiva de forma automática, ou seja, logo após o trânsito em julgado da 
decisão. De acordo com o artigo 475-J combinado com os arts. 475-B e 614, II, todos do CPC, cabe ao credor o exercício de 
atos para o regular cumprimento da decisão condenatória, especialmente requerer ao juízo que dê ciência ao devedor sobre o 
montante apurado, consoante memória de cálculo discriminada e atualizada (AgRg no REsp 115932/SC, publicado no DJe de 
05/10/2010).” Desta forma, intime(m)-se o(as) executado(as), por intermédio de seu Advogado, para o cumprimento espontâneo 
da condenação no prazo de 15 dias, a partir do qual incidirá a multa prevista no artigo 475-J do CPC, independentemente de 
nova intimação. Decorrido o prazo sem pagamento espontâneo, tornem para apreciação do pedido de fl(s). 360. Int. - ADV: 
LUCILENE CERVIGNE BARRETO (OAB 108107/SP), KELEN MELISSA FRANCISCHETTI GABRIEL MOTA (OAB 202136/SP), 
PAULO ROBERTO BASTOS (OAB 103033/SP)

Processo 0007205-81.2010.8.26.0438/01 - Cumprimento de sentença - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - Marieli da Silva 
Borges - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diga o exequente sobre depositos de fls. 98/99 no valor de R$ 1.827,57 p/ 
parte autora e R$ 672,41 p/ honorarios advocaticios. - ADV: SUZI CLAUDIA CARDOSO DE BRITO FLOR (OAB 190335/SP)

Processo 0007666-82.2012.8.26.0438 (438.01.2012.007666) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Laércio Junqueira 
Nogueira Júnior - Emerson Junqueira Nogueira - Retirar guia de levantamento sob o nº 09/15. - ADV: MARCIO LUIS MONTEIRO 
DE BARROS (OAB 148704/SP)

Processo 0007724-85.2012.8.26.0438 (438.01.2012.007724) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
João Carlos Lucas da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ciencia ao autor da perícia de fls. 94 agendada para 
o dia 14/04/2015, às 10:00 horas no consultório do Dr. Marcus V.Semedo, em Birigui. - ADV: LUIZ AUGUSTO MACEDO (OAB 
44694/SP)

Processo 0007903-48.2014.8.26.0438 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.P.D. - B.H.D. 
- Defiro à(o) exequente os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. Inicial veio instruída com o título executivo (fl. 10). 
Logo, nos termos do art. 733 do Código de Processo Civil, cite-se o devedor Bruno Henrique para, em 03 (três) dias, efetuar 
o pagamento das pensões vencidas nos meses de maio, junho e julho do corrente ano, no valor atualizado de R$ 1.053,42 
(hum mil e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), e as que vencerem no curso do processo, provar que já o fez ou 
justificar a impossibilidade de fazê-lo. Se não pagar, nem se escusar, ser-lhe-á decretada a prisão (CPC, art. 733, §1º). Autorizo 
as diligências nos termos do art. 172 e seus §§ do CPCivil. Sem prejuízo, informe a parte autora, em 5 (cinco) dias, a conta 
bancária para depósito das pensões. Após, oficie-se à empregadora, conforme requerido à fl. 04 - “g”. Servirá o presente, por 
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se.-Diga o autor sobre certidão de fls. 15 
verso: decorreu o prazo e não há noticia de pagamento nos autos. - ADV: KELEN MELISSA FRANCISCHETTI GABRIEL MOTA 
(OAB 202136/SP)

Processo 0007921-06.2013.8.26.0438 (043.82.0130.007921) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - José 
Augusto Domingues - Companhia Açucareira de Penápolis Ltda Em Recuperação Judicial - Fl. 106: Anote-se. Altero o valor da 
causa, de ofício, para R$ 22.363,56 (vinte e dois mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), montante 
que reflete o proveito econômico até então experimentado pelo autor (fls. 112 e 113). Concertados os autos, tornem conclusos 
para possível sentenciamento. Intime-se. - ADV: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO (OAB 303680/SP), DANIELA 
BERTAGLIA MENDES DE SOUZA (OAB 248075/SP)

Processo 0008466-42.2014.8.26.0438 - Exibição - Medida Cautelar - Alissa Peres Penteado - Banco Itaucard S/A - Em todas 
as demandas distribuídas a este Juízo, é necessária comprovação da necessidade da gratuidade processual, vez que o art. 5º, 
inc. LXXXIV da Constituição Federal é claro ao exigir a demonstração da hipossuficiência e a Lei Federal 1.060/1950 deve ser 
interpretada em conformidade com a previsão constitucional. A autora se apresentou como “informática biomédica” (fl. 02 e 06), 
mas não trouxe aos autos informações acerca de seus proventos. E entendo que a declaração unilateral de fl. 07, desamparada 
de demais elementos de convicção, não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência. Isso posto, indefiro o pedido 
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de gratuidade processual, ante a ausência de documentos comprobatórios. Aguardo o recolhimento das custas processuais e 
da taxa previdenciária, em 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se. - ADV: GRACIELLE RAMOS 
REGAGNAN (OAB 257654/SP)

Processo 0008690-63.2003.8.26.0438 (438.01.2003.008690) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do 
Brasil Sa - Isoplis Industria e Comercio Ltda Me - Fl. 130: Defiro. Proceda-se a pesquisa de bens imóveis em nome do(a) 
executado(a) através do sistema ARISP. Após, diga o(a) exequente, em 10 (dez) dias. No silêncio, voltem os autos ao arquivo. 
Sem prejuízo, intime-se a parte para recolhimento da taxa previdenciária devida pela juntada das procurações de fls. 123 e 126 
e substabelecimentos de fls. 124 e 127, em 5 (cinco) dias, sob pena de comunicação à SPPRev. Int.-Diga sobre pesquisa Arisp 
infrutífera, fls. 132. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0009300-50.2011.8.26.0438 (438.01.2011.009300) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Isorib do Brasil 
Ltda Epp - Diana Destilaria de Álcool Nova Avanhandava Ltda - Fls. 94/96: Reitero o decidido às fls. 91/92, pois, conforme 
extrato de consulta processual em anexo, não houve o trânsito em julgado do acórdão exarado nos autos da ação declaratória 
0008099-23.2011. Int. - ADV: JOAO ANSELMO LEOPOLDINO (OAB 112084/SP), EDUARDO ALVARES CARRARETTO (OAB 
139953/SP)

Processo 0009406-46.2010.8.26.0438 (438.01.2010.009406) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Valcir Furlanetti 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Cadastre-se a petição de fl(s). 98 como inicial da execução de sentença. Ante a 
concordância do(as) requerente(s), homologo o cálculo apresentado pelo(a) INSS (fls. 89/97) para que produza seus legais e 
jurídicos efeitos. Desnecessária a intimação do INSS a informar o valor para fins de compensação tributária, porque a ordem 
não se aplica às RPVs (art. 13 da Resolução 112/2010 do Conselho da Justiça Federal). Decorrido o prazo de 15 dias sem 
interposição de quaisquer recursos, certifique-se e oficie-se ao Presidente do Tribunal Regional Federal requisitando o pagamento 
do débito. Expeça(m)-se RPV(s). As partes deverão ser intimadas do teor do ofício requisitório antes do encaminhamento ao 
Tribunal (art. 9º da Resolução nº 122/2010). Tudo concluído, tornem para assinatura digital do ofício. Com o depósito, intimem-
se para manifestação. Int. - ADV: LEONARDO DE PAULA MATHEUS (OAB 173903/SP)

Processo 0011521-98.2014.8.26.0438 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - I.E.S. - E.C.S. - Defiro ao autor 
os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Indefiro o pedido urgente, pois, como bem salientou o Representante do Ministério 
Público à fl. 32, o acordo estipulou cláusula alternativa para o caso do alegado desemprego que, aliás, sequer foi provado nos 
autos. No mais, a composição foi homologada em passado recente e o demandante não produziu prova de que houve alteração 
em sua fortuna que o torne incapaz de honrar o compromisso. Deve se desdobrar para cumprir a sua função de pai. Cite-se 
o(a) réu(ré) e intimem-se as partes, o(a) menor na pessoa de sua representante legal, a fim de que compareçam à audiência, 
que designo para o dia 23 de março de 2015, às 13:50 horas, acompanhados de seus advogados e de suas testemunhas, 
independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência do(a) autor(a) em extinção e arquivamento e a do(a) 
requerido(a) em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o(a) réu(ré) contestar, desde que o faça por 
intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença. Servirá o presente 
como mandado, conforme autoriza o Protocolo CG nº 24.746/2007. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei, alertando o 
requerido dos termos do art. 285 do CPC, de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados 
pelo autor na inicial, cujas cópias seguem anexas. Intime(m)-se. - ADV: MARIO HENRIQUE BACALÁ RIBEIRO (OAB 289862/
SP), LARA MARIA SIMONCELLI LALUCCI (OAB 278790/SP)

Processo 0011871-91.2011.8.26.0438 (438.01.2011.011871) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / 
Embargos à Execução - Diana Destilaria de Álcool Nova Avanhandava Ltda - Isorib do Brasil Ltda Epp - Apensem-se estes autos 
à execução, certificando-se. Diga o embargado em termos de prosseguimento. Int. - ADV: JOAO ANSELMO LEOPOLDINO (OAB 
112084/SP), EDUARDO ALVARES CARRARETTO (OAB 139953/SP)

Processo 0012230-36.2014.8.26.0438 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.O.S. - M.G.S. - Defiro ao autor 
os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. Verifico que a inicial veio instruída com a prova da filiação (fl. 07). Logo, fixo 
a pensão alimentícia provisória em favor do requerente, em 1/3 da renda líquida, tolerados apenas os descontos legais para 
composição da base de cálculo, na hipótese de vínculo empregatício ou percepção de aposentadoria ou pensão; ou em 50% do 
salário mínimo federal, na hipótese da inexistência do vínculo nesta data, ressaltando-se que se sobrevier rescisão contratual 
com o fito de burlar o desconto em folha de pagamento, o(a) devedor(a) não será beneficiado(a) pela cláusula alternativa. 
Deverá o requerido proceder ao pagamento da pensão diretamente a genitora dos requerentes mediante recibo ou em conta 
bancária a ser informada. Designo audiência para o dia 13 de abril de 2015, às 14:50 horas. Cite-se a(o) ré(u) e intime-se o(a) 
autor(a), na pessoa de sua representante legal, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e de 
suas testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência do autor em extinção e arquivamento 
e a do requerido em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por 
intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença. - ADV: NATHALIA 
VALDEMARIN ANDREATTA IAMANACA (OAB 276113/SP)

Processo 0012473-77.2014.8.26.0438 - Procedimento Sumário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Hedeneis Aparecida Pinto 
Sinkai - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Proceda-se pelo rito sumário. Anote-se. Defiro à autora os benefícios da 
justiça gratuita. Anote-se. Cite-se o instituto-réu para contestar a ação em audiência de tentativa de conciliação, instrução 
e julgamento a ser realizada no dia 14 de maio de 2015, às 14:20 horas, atentando-se para o prazo em dobro conferido à 
Fazenda Pública (art. 277 do CPC). Intime-se o(a) autor(a) para depoimento pessoal e testemunhas arroladas tempestivamente. 
Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: 
LEONARDO DE PAULA MATHEUS (OAB 173903/SP)

Processo 0012544-79.2014.8.26.0438 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.M.S.R. - M.H.A.R. - Defiro à 
requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Verifico que a obrigação de prestar alimentos está comprovada pela 
certidão de nascimento de fls. 8. Fixo a pensão alimentícia provisória em favor da requerente, em 1/3 da renda líquida, tolerados 
apenas os descontos legais, na hipótese de vínculo empregatício ou percepção de aposentadoria ou pensão; ou em 50% do 
salário mínimo federal, na hipótese da inexistência do vínculo nesta data, ressaltando-se que se sobrevier rescisão contratual 
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com o fito de burlar o desconto em folha de pagamento, o(a) devedor(a) não será beneficiado(a) pela cláusula alternativa. 
Deverá o requerido proceder ao pagamento da pensão diretamente a genitora dos requerentes mediante recibo ou em conta 
bancária a ser informada. Designo audiência para o dia 13 de abril de 2015, às 13:50 horas. Cite-se a(o) ré(u) e intime-se o(a) 
autor(a), na pessoa de sua representante legal, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e de 
suas testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência do autor em extinção e arquivamento 
e a do requerido em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por 
intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva das testemunhas e à prolação da sentença. - ADV: FABIANO 
RICARDO DE CARVALHO MANICARDI (OAB 194390/SP)

Processo 0012581-09.2014.8.26.0438 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.C.M.M. - L.G.M. - Defiro a(o) autor(a) os benefícios 
da assistência judiciária. Anote-se. Verifico que a inicial veio instruída com a prova da filiação (fls. 12). Logo, fixo alimentos 
provisórios em favor do filho do casal, a serem custeados pelo genitor, em um salário mínimo federal, a partir da citação, 
devendo efetuar o pagamento diretamente à autora, até o dia 10 de cada mês, mediante recibo ou qualquer outro meio hábil. 
Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 13 de abril de 2015, às 14:20 horas. Cite-se o(a) requerido(a) e 
intimem-se as partes para comparecimento pessoal. Consigne-se o prazo de 15 dias, contados da audiência, para apresentação 
de contestação. Autorizo diligências nos termos do art. 172 e seus §§ do CPC. Servirá o presente como mandado, conforme 
autoriza o Protocolo CG nº 24.746/2007. Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei, alertando o requerido dos termos do art. 
285 do CPC, de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, cujas 
cópias seguem anexas. Cientifique-se o Ministério Público. Intime(m)-se. - ADV: RENE GUSTAVO NEGRI CONSTANTINO (OAB 
330546/SP)

Processo 0012743-04.2014.8.26.0438 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.M.S.S. - A.F.S.S. - Defiro ao autor 
os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. Verifico que a inicial veio instruída com a prova da filiação (fl. 10). Logo, fixo 
a pensão alimentícia provisória em favor do requerente, em 1/3 da renda líquida, tolerados apenas os descontos legais para 
composição da base de cálculo, na hipótese de vínculo empregatício ou percepção de aposentadoria ou pensão; ou em 50% do 
salário mínimo federal, na hipótese da inexistência do vínculo nesta data, ressaltando-se que se sobrevier rescisão contratual 
com o fito de burlar o desconto em folha de pagamento, o(a) devedor(a) não será beneficiado(a) pela cláusula alternativa. 
Deverá o requerido proceder ao pagamento da pensão diretamente a genitora dos requerentes mediante recibo ou em conta 
bancária a ser informada. Designo audiência para o dia 25 de maio de 2015, às 13:20 horas. Cite-se a(o) ré(u) e intime-se o(a) 
autor(a), na pessoa de sua representante legal, a fim de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e de 
suas testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência do autor em extinção e arquivamento 
e a do requerido em confissão e revelia. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por 
intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à ouvida das testemunhas e à prolação da sentença. - ADV: CINTIA DA 
SILVA FERNANDES (OAB 259064/SP)

Processo 0013103-80.2007.8.26.0438 (apensado ao processo 0000234-03.1998.8.26) (processo principal 0000234-
03.1998.8.26) (438.01.1998.000234/1) - Cumprimento de sentença - Benedita Leonel Nunes - - Santina Aparecida Silva Nunes 
- Prefeitura Municipal de Penapolis - Diga o autor sobre deposito do precatorio, fls. 380/385. - ADV: SUZANA MONTEIRO 
SALLA ARRUDA (OAB 140612/SP), MARCIO JOSE DOS REIS PINTO (OAB 153052/SP), AMABEL CRISTINA DEZANETTI DOS 
SANTOS (OAB 103050/SP), MARIA ILZA DE SOUZA GIOVANETE (OAB 72544/SP), JOSE CARLOS BORGES DE CAMARGO 
(OAB 67751/SP), RODOLFO VALADÃO AMBRÓSIO (OAB 184842/SP)

Processo 0014405-08.2011.8.26.0438 (apensado ao processo 0006256-62.2007.8.26) (438.01.2007.006256/1) - Cumprimento 
de sentença - Ulysses Luiz - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diga o exequente sobre depositos de fls. 129/130 no valor 
de R$ 46.507,56 p/ parte autora e R$ 5.114,81 p/ honorarios advocaticios ( processo principal: 6256-62.2007...). - ADV: MARCIA 
REGINA ARAUJO PAIVA (OAB 134910/SP)

Processo 0015285-68.2009.8.26.0438 (apensado ao processo 0006495-37.2005.8.26) (processo principal 0006495-
37.2005.8.26) (438.01.2005.006495/1) - Cumprimento de sentença - Supermercado Luzitana de Lins Sa - Rosana Andrade 
dos Santos - - Rosana Andrade dos Santos P Me - Fl. 156: Intime-se o(s) executado(s), na pessoa de seu representante legal, 
que o(a) exequente requereu adjudicação do(s) bem(ns) penhorado(s) pelo valor da avaliação (R$ 6.400,00), cientificando 
seus sócios que poderão exercer o mesmo direito, no prazo de 10 dias. (art. 685-A, § 2º do CPC). Intime(m)-se-o(s), ainda, de 
que no silêncio, o bem será adjudicado a(o) exequente e de que terá o prazo de 05 dias para, querendo, opor embargos (art. 
746, do CPC). Decorrido o prazo mencionado no parágrafo acima, lavre-se o auto de adjudicação. Após, tornem conclusos 
para homologação do auto. Sem prejuízo, apresente a(o) exequente o cálculo atualizado do débito. Int.-recolher diligencias 
atualizadas... - ADV: ARETHA BENETTI BERNARDI (OAB 223294/SP)

Processo 3002640-18.2013.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - NAIR FULANETE COSTA - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de maio de 2015, às 14:30 horas. 
Intimem-se as partes e as testemunhas tempestivamente arroladas, observando-se o disposto no artigo 407 do CPC. Servirá a 
presente deliberação, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV: PEDRO 
DE NEGREIROS (OAB 168766/SP)

Processo 3003068-97.2013.8.26.0438 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - FÁTIMA MATEUS SILVA - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de maio de 2015, às 13:50 horas. 
Intimem-se as partes e as testemunhas tempestivamente arroladas, observando-se o disposto no artigo 407 do CPC. Servirá a 
presente deliberação, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se, na forma e sob as penas da lei. Intime-se. - ADV: KARINA 
FUZETE (OAB 224793/SP), RITA DE CASSIA ROSA (OAB 211857/SP), ALEXANDRE ROBERTO GAMBERA (OAB 186220/SP)

Processo 3003451-75.2013.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Adriana Navarro Rodrigues 
dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ciencia ao autor da perícia de fls. 85, agendada para o dia 05/03/2015, 
às 10:00 horas no consultoório do Dr. Marcus V.Semedo, em Birigui. - ADV: LEONARDO DE PAULA MATHEUS (OAB 173903/
SP)
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4ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO HEBER GUALBERTO MENDONÇA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SERGIO RONALDO SALES VEIGA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0025/2015  Ana Lucia
Processo 0000106-21.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Irene Brandão Nazário - Instituto 

Nacional do Seguro Social Inss - MANIFESTE-SE A AUTORA E SEUS PROCURADOR ACERCA DA PROPOSTA DE TRANSAÇÃO 
DE FLS. 99/103. - ADV: SUHAILL ZOGHAIB ELIAS SABEH (OAB 290356/SP), TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS)

Processo 0001049-38.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Denilson Carrilo Cruz 
- Banco Pecunia S/A - MANIFETSE-SE O AUTOR ACERCA DA CONTESTAÇÃO DE FLS 76/110. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA 
(OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), EVANDRO 
MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 0001530-35.2013.8.26.0438 (043.82.0130.001530) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Renata Peres Menchon - Acr Sorvitta Indústria e Comércio de Máquinas de Refrigeração Ltda - JUNTADA 
PRECATÓRIA DE PROTOCOLO Nº FPEP.15.00005956-7 EM 05/02/2015. À AUTORA E SEU PROCURADOR MANIFESTE-SE 
ACERCA DA PRECATÓRIA NEGATIVA DEVOLVIDA. - ADV: DIEGO ORTIZ DE OLIVEIRA (OAB 213160/SP)

Processo 0001644-37.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - APARECIDO PEREIRA - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - LAUDO JUNTADO EM 05/02/2015. MANIFESTE-SE O AUTOR E SEU PROCURADOR ACERCA 
DO LAUDO DE FLA.77/82. - ADV: TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), SUHAILL ZOGHAIB ELIAS SABEH (OAB 290356/SP)

Processo 0001693-78.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Carlos Anderson Moreira - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ordem: 2014/000315 Vistos. Recebo a apelação de fls. 135/140 no efeito devolutivo 
e suspensivo (art. 520, “caput” do Código de Processo Civil). Intime-se o apelado-réu para responder. Após, devidamente 
regularizados, subam os autos ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, São Paulo, com nossas homenagens. Intime-se. - 
ADV: ANTONIO JOSE ZACARIAS (OAB 93848/SP), TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS)

Processo 0002451-62.2011.8.26.0438 (438.01.2011.002451) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Ricardo 
Franceschini Carui - Raquel Vieira Feitoza - MANIFESTEM-SE AS PARTES ACERCA DO LAUDO DE FLS. 197/205 - ADV: 
PEDRO JOSE MENDES RODRIGUES (OAB 118626/SP), AMAURI CALLILI (OAB 75478/SP)

Processo 0002983-31.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - REGINA DOS SANTOS 
CRUZ - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em Procedimento Ordinário 
- Número: 80002 - Protocolo: FARC15000168260 MANIFESTE-SE A AUTORA ACERCA DA PROPOSTA DE TRANSAÇÃO DO 
INSS DE FLS. 84/87. - ADV: TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), ALEXANDRE ROBERTO GAMBERA (OAB 186220/SP), ALLAN 
CARLOS GARCIA COSTA (OAB 258623/SP)

Processo 0003191-15.2014.8.26.0438 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Espolio de 
Horacio Cunha Poltronieri - Banco do Brasil S/A - MANIFESTE-SE OS AUTORES E SEUS PROCURADORES ACERCA DA 
IMPUGNAÇÃO DE FLS. 213/233. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), JONATAS DE SOUZA FRANCO 
(OAB 223425/SP), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), DONIZETI APARECIDO MONTEIRO (OAB 282073/
SP)

Processo 0003701-96.2012.8.26.0438 (438.01.2012.003701) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material 
- Adelina Cano Dias - Agnaldo Ramos Contantino - - Aluizio Marcato - Certifico e dou fé haver decorrido o prazo legal sem 
que fosse efetuado o pagamento da dívida Nada Mais. Caso o(a/s) executado(as) efetue o pagamento da dívida, intime(m)-
se o(a/s) exequente(s) a se manifestar em 05 (cinco) dias, advertindo-o(a/s) de que no silêncio, presumir-se-á a quitação 
integral do débito. Decorrido o prazo sem pagamento, intime(m)-se o(a/s) exequente(s) a se manifestar nos termos do artigo 
475-J, apresentando nova memória de cálculo, agora com o acréscimo da multa de 10%. Intime-se. - ADV: JOSE CARLOS 
RODRIGUES FRANCISCO (OAB 66114/SP), PAULO ROBERTO RAMOS (OAB 108889/SP), MARCIA CRISTINA DE BRITO 
COSTA (OAB 253684/SP)

Processo 0003860-68.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Gilmar Moreira de Padua 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - JUNTADO OFÍCIO DO INSS DE FLS. 117/118. - ADV: JOSÉ LUIZ MACHADO 
RODRIGUES (OAB 243939/SP), TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS)

Processo 0004034-14.2013.8.26.0438 (043.82.0130.004034) - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo de 
serviço rural (empregado/empregador) - Odair Maresi - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - JUNTADO OFÍCIO DO INSS 
DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE FLS. 151/152 MANIFESTE-SE O AUTOR E SEU PROCURADOR ACERCA DO OFICIO DE 
FLS. 151/152 - ADV: RENATA FRANCO SAKUMOTO MASCHIO (OAB 124752/SP), TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS)

Processo 0005130-30.2014.8.26.0438 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.E.D.B. - 
A.A.B.B. - Ordem: 1031/14. Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito (fl. 24), e a concordância do M.Público de fls. 27, 
JULGO EXTINTO o processo em que contendem as partes acima mencionadas, com base no art. 794, inc. I, do Cód. Proc. Civil, 
para que produza seus jurídicos efeitos. Arbitro honorários advocatícios ao procurador da parte autora (fl. 04) no valor máximo 
da tabela do convênio OAB/PGE, expedindo-se a certidão, após o trânsito em Julgado. Cumpridas as formalidades legais, 
arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: JESUS TEIXEIRA DE ARAUJO (OAB 57750/SP)

Processo 0006003-30.2014.8.26.0438 - Outras medidas provisionais - Família - Elias Batista dos Santos - Luciana Vieira dos 
Santos Silva - Ante o exposto, JULGO EXTINTO o pedido de medida protetiva para internação involuntária, nos termos do artigo 
267, VIII, do CPC, movida por Elias Batista dos Santos, contra sua filha Luciana Vieira dos Santos Silva, uma vez que, desistiu 
de dar prosseguimento à ação. Condeno ao autor ao pagamento de custas e honorários, lembrando que é beneficiária da AJG. 
Honorários ao Patrono do autor, de acordo com o convênio da OAB/DP. P.R.I.C. - ADV: JOSIAS TADEU CORREA E SILVA (OAB 
103338/SP)

Processo 0006541-45.2013.8.26.0438 (043.82.0130.006541) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Rubens Pereira Campos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Juntado Laudo de protocolo nº FPEP.15.00005914-7 
EM 05/02/2015 AO AUTOR E SEU PROCURADOR MANIFESTEM-SE ACERCA DO LAUDO DE FLS.98/100. - ADV: WILIAM 
CÉSAR AMBRÓSIO (OAB 171878/SP), TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS)

Processo 0006619-49.2007.8.26.0438 (438.01.2007.006619) - Procedimento Sumário - Terezinha Miguel da Silva Rocha 
- Instituto Naconal de Seguro Social - JUNTADO OFÍCIO DO INSS DE IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE FLS. 112 - ADV: 
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TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), ZACARIAS ALVES COSTA (OAB 103489/SP)
Processo 0007260-61.2012.8.26.0438 (438.01.2012.007260) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Daniel 

dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - MANIFESTE-SE O AUTOR ACERCA DOS CALCULOS DE FLS. 114/122. 
- ADV: TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), RENATA FRANCO SAKUMOTO MASCHIO (OAB 124752/SP)

Processo 0008116-54.2014.8.26.0438 - Divórcio Consensual - Dissolução - N.F.S.R. - - R.R.P. - Certifico e dou fé que até 
a presente data não houve quaisquer manifestação da autora acerca do cumprimento do despacho de fls.14 nos autos. Nada 
Mais. - ADV: ANA PAULA DA SILVA DO VALLE (OAB 299091/SP)

Processo 0008355-29.2012.8.26.0438 (438.01.2012.008355) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Marcio Bazan dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Juntada a petição diversa - Tipo: Petições Diversas em 
Procedimento Ordinário - Número: 80002 - Protocolo: FARC15000155252 MANIFESTE-SE O AUTOR E SEU PROCURADOR 
ACERCA DOS CALCULOS DO INSS DE FLS.83/91 - ADV: TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), ALEX FABIANO DRUZIAN DE 
PAULA (OAB 153928/SP)

Processo 0008379-86.2014.8.26.0438 - Cumprimento de sentença - DIREITO DO CONSUMIDOR - Edison Carlos Passari 
- Banco do Brasil - AO AUTOR E SEUS PROCURADOR MANIFESTE-SE ACERCA DA IMPUGNAÇÃO DE FLS. 39/85. - ADV: 
RENATO ARANDA (OAB 100030/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), IVAN DE ARRUDA 
PESQUERO (OAB 127786/SP), WALMIR PESQUERO GARCIA (OAB 80466/SP)

Processo 0008786-68.2009.8.26.0438 (438.01.2009.008786) - Cumprimento de sentença - Aposentadoria por Invalidez - 
Mário Zanin - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ordem: 2009/001078. Vistos. Tendo em vista o falecimento ao autor, 
intime-se seu procurador para providencia a habilitação dos herdeiros no prazo de trinta (30) dias. Intime-se. - ADV: RAYNER 
DA SILVA FERREIRA (OAB 201981/SP), TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), IGOR LINS DA ROCHA LOURENÇO (OAB 28050/
PE)

Processo 0010899-19.2014.8.26.0438 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - P.H.S.M. - 
F.C.S.M. - JUNTADA CARTA PRECATÓRIA DE PROTOCOLO Nº FPEP.15.00005464-1 EM 06/02/2015. AO AUTOR E SEUS 
PROCURADOR MANIFESTEM-SE ACERCA DA CARTA PRECATÓRIA CUMPRIDA NEGATIVA DE FLS. 27/31 - ADV: HELIO 
ARAUJO DO VALLE (OAB 73137/SP)

Processo 0012621-88.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
Marilene Aparecida Gruppo Evangelista - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Juntada a petição diversa - Tipo: Petições 
Diversas em Procedimento Ordinário - Número: 80000 - Protocolo: FARC15000145120 À AUTORA E SUA PROCURADORA 
MANIFESTEM-SE ACERCA DA CONTETAÇÃO DO INSS D FLS. 51/88. - ADV: DAIANE RAMOS DA SILVA (OAB 324263/SP), 
TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS)

Processo 0012672-02.2014.8.26.0438 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Anna Sylvia Pentagna Sampaio - José Hipólito de 
Souza - - THEREZINHA DE SOUZA - Ordem: 2014/002518. Vistos. Remetam-se os autos ao SRI local para se manifestar sobre 
o ponto de vista cartorário do imóvel usucapiendo. No prazo de dez (10) dias, pena de indeferimento, junte a autora declaração 
de três testemunhas com firma reconhecida, do tempo da posse do imóvel usucapiendo. Intime-se. - ADV: CARLOS EDUARDO 
SALEM (OAB 133913/SP)

Processo 0013498-96.2012.8.26.0438 (043.82.0120.013498) - Procedimento Sumário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Devanir Conceição de Mendonça - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, 
com base no art. 269, I, do CPC, a ação para a obtenção de amparo social com pedido de tutela antecipada movida por Devanir 
Conceição de Mendonça contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, para o fim de: I) CONDENAR o requerido a implantar 
o Benefício do Amparo Social, previsto no artigo 203, inciso V, da Constituição Federal e artigo 20, “caput”, da Lei 8.742/93, 
a partir da data da DER (25.9.2012 - NB: 168.786.864-08), obedecidos a eventuais reajustes que vierem ser futuramente 
concedidos. II) CONDENAR o réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o total das prestações 
vencidas até esta sentença, levando-se em conta a qualidade do trabalho do advogado e o tempo de duração da demanda, nos 
termos do art. 20, §3º, do CPC. As parcelas vencidas deverão ser pagas de uma só vez, nos termos das alterações previstas 
pela Lei nº 11.960/09, que alterou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97: haverá a incidência, uma única vez, para fins de 
atualização monetária e compensação da mora, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros 
aplicados à caderneta de poupança. III) OFICIE-SE ao requerido para que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento 
do ofício, implante o benefício em favor do(a) autor(a), sob pena de multa diária de R$ 200,00. P.R.I.C. - ADV: LUCILENE 
CERVIGNE BARRETO (OAB 108107/SP), TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS)

Processo 0014474-11.2009.8.26.0438 (438.01.2009.014474) - Cumprimento de sentença - Camargo & Camargo 
Penápolis Ltda Me - Beta Empreendimentos Agroflorestais Ltda - - Roberta Soretz Freitas - MANIFESTE-SE O AUTOR E SEU 
PROCURADOR ACERCA DAS DILIGÊNCIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. - ADV: ELCIO ROBERTO MARQUES (OAB 212743/
SP), VAGNER GAVA FERREIRA (OAB 282263/SP) - RELAÇÃO Nº 0025/2015  Ana Lucia

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO HEBER GUALBERTO MENDONÇA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SERGIO RONALDO SALES VEIGA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0033/2015 - Gracieli
Processo 0000338-96.2015.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.C.S. - Ordem: 2015/000062. Vistos. No prazo 

de 10 dias, sob pena de indeferimento, atenda a autora o requerido pelo Ministério Público à fl. 15, primeiro parágrafo. Após, 
proceda-se ao estudo social conforme requerido à fl. 15 e nova vistas ao M.Público. Intime-se. - ADV: MARCIA CRISTINA 
FERREIRA (OAB 202458/SP)

Processo 0000541-34.2010.8.26.0438 (438.01.2010.000541) - Outros Feitos não Especificados - Simone Aparecida 
Possebão - - Sirlene Aparecida Possebão - - Sandro Possebão - - Helena Benevente - Francisco de Assis Leite - - Everaldo 
Pereira dos Santos - - Maria da Silva Leite - - Benedita Leite dos Santos - - Maria Aparecida Leite Duarte - - Jose Nildo Leite 
- - Conpanhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - - Cicera Santino Leite - - Paulo Jose 
do Nascimento - - Wilson Jose Cardoso - - Marcelino Leite da Silva - - Paulo Pedro Sobrinho - - Anita Silva Pedro - - Luis Belo 
Duarte - - Rosangela Leite da Silva do Nascimento - Ordem: 2010/000076. Vistos. Aguarde-se provocação dos autores por um 
(1) ano. Intime-se. - ADV: CELIA FERREIRA DIAS (OAB 161493/SP), VITOR CUSTODIO TAVARES GOMES, JOSE CANDIDO 
MEDINA (OAB 129121/SP)

Processo 0000622-07.2015.8.26.0438 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1007062-58.2014.8.26.0269 - 4ª Vara Cível 
do Foro da Comarca de Itapetininga) - FF SUPERMERCADO LTDA - Campezina Industria e Comercio de Alimentos Ltda - 
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DIGA O AUTOR: CERTIDÃO Processo Físico n°:0000622-07.2015.8.26.0438 Classe - Assunto:Carta Precatória Cível - Citação 
Requerente:FF SUPERMERCADO LTDA Requerido:Campezina Industria e Comercio de Alimentos Ltda Situação do MandadoNão 
cumprido Oficial de JustiçaJoão Marchesi Neto (28223) CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 438.2015/001477-5, uma vez que é insuficiente para seu cumprimento 
o valor depositado para reembolso das despesas do Oficial de Justiça efetuado pela guia 7123 no valor de R$ 60,42, pois o valor 
atual é de R$ 63,75, devolvendo a carta precatória em Cartório para as providências e determinações que de direito. O referido 
é verdade e dou fé. Penapolis, 04 de fevereiro de 2015. Número de Atos: 00. - ADV: JULIO DE ALMEIDA (OAB 127553/SP)

Processo 0000736-53.2009.8.26.0438 (438.01.2009.000736) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Alessandra Cristina Sousa da Silva - Instituto Nacional de Seguro Social - DIGA O AUTOR: - fls. 150/155 - calculo de 
liquidação da sentença - ADV: LUCIANO MARCELO MARTINS COSTA (OAB 243963/SP)

Processo 0000748-57.2015.8.26.0438 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Yamaha 
Motor do Brasil Sa - Maria Ednéa Gomes - Ordem: 2015/000144. Vistos. 1. Defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado 
de busca e apreensão, depositando-se o bem em mãos do autor(a) ou das pessoas indicadas na inicial. 2. Executada a liminar, 
cite-se o(a) réu(é) para, em cinco (5) dias, pagar a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo 
credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem será devolvido livre do ônus, podendo sem prejuízo, oferecer resposta em 15 
dias, com as advertências dos artigos 285 e 319 do CPC. 3. Expeça-se o mandado necessário, fornecendo o autor(a) os meios 
necessários para remoção do bem. 4. Autorizo diligências, conforme artigo 172, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil. 
5. Oficie-se a Ciretran para bloqueio somente de transferência do veículo, consignando no ofício que o desbloqueio somente 
poderá ser realizado por ordem deste Juízo, sob pena de desobediência. 6. Fica o(a) autor(a) intimado(a) para indicar preposto 
para acompanhar as diligências no prazo de 10 dias. No silêncio, Intime-se o(a) autor(a) pessoalmente, por mandado/precatória, 
para vir dar andamento ao feito no prazo de 48:00 horas, sob pena de extinção (art. 267, inc. III do CPC). Intime-se. - ADV: 
FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP)

Processo 0000761-56.2015.8.26.0438 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
S/A - Adilson Galdino Epp - Ordem: 2015/000149. Vistos. 1. Defiro, liminarmente, a medida. Expeça-se mandado de busca e 
apreensão, depositando-se o bem em mãos do autor(a) ou das pessoas indicadas na inicial. 2. Executada a liminar, cite-se o(a) 
réu(é) para, em cinco (5) dias, pagar a integralidade da dívida pendente segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário 
na inicial, hipótese em que o bem será devolvido livre do ônus, podendo sem prejuízo, oferecer resposta em 15 dias, com as 
advertências dos artigos 285 e 319 do CPC. 3. Expeça-se o mandado necessário, fornecendo o autor(a) os meios necessários 
para remoção do bem. 4. Autorizo diligências, conforme artigo 172, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Civil. 5. Oficie-
se a Ciretran para bloqueio somente de transferência do veículo, consignando no ofício que o desbloqueio somente poderá 
ser realizado por ordem deste Juízo, sob pena de desobediência. 6. Fica o(a) autor(a) intimado(a) para indicar preposto para 
acompanhar as diligências no prazo de 10 dias. No silêncio, Intime-se o(a) autor(a) pessoalmente, por mandado/precatória, 
para vir dar andamento ao feito no prazo de 48:00 horas, sob pena de extinção (art. 267, inc. III do CPC). Intime-se. - ADV: 
GRACIELLA VIANA RODRIGUES (OAB 333025/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), MARCIO JOSE CRUVINEL 
(OAB 320035/SP)

Processo 0000836-95.2015.8.26.0438 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco 
Panamericano Arrendamento Mercantil S/A - Laércio Carpiné - Ordem: 2015/000166. Vistos. Diante dos termos do contrato 
juntado aos autos, bem como do comprovante de notificação, DEFIRO a liminar pleiteada. Expeça-se mandado de reintegração 
do autor na posse do bem descrito na inicial, depositando-o em poder do autor ou de quem ele indicar. Efetivada a liminar, cite-
se o requerido para, em quinze (15) dias contestar, fazendo constar do mandado que, não contestada a ação, presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Autorizo a realização das diligências nos termos do art. 172, §§ 1º. e 2º. 
do CPCicil, e reforço policial se estritamente necessário. Intime-se. - ADV: JOSE SANDRO DA COSTA (OAB 349147/SP)

Processo 0001083-91.2006.8.26.0438 (438.01.2006.001083) - Procedimento Ordinário - Waldomiro Alves - Instituto 
Nacional do Seguro Social - DIGA O AUTOR: -calculo de liquidação da sentença fls. 237/248 - ADV: JULIANE SCARE AYUB 
ALBUQUERQUE (OAB 220658/SP)

Processo 0001229-59.2011.8.26.0438 (438.01.2011.001229) - Monitória - Cheque - Supermercados Luzitana de Lins Ltda - 
Felipe Augusto C Palhares - Ordem: 2011/000131. Vistos. Aguarde-se manifestação do(a) autor(a) por mais 10 dias. No silêncio, 
intime-se o(a) autor(a) pessoalmente, por mandado ou carta precatória, para vir dar andamento ao feito no prazo de 48:00 
horas, sob pena de extinção (art. 267, inc. III do CPC). Intime-se. - ADV: ARETHA BENETTI BERNARDI (OAB 223294/SP)

Processo 0001232-09.2014.8.26.0438 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Claudiomar Claudino Regitan - Vistos. Tendo em vista o desinteresse do autor em 
providenciar o andamento do feito, nos termos do art. 267, inc. III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo 
em que contendem as partes acima mencionadas, para que produza seus jurídicos efeitos. Condeno o autor no pagamento das 
custas e despesas processuais. P.R.Int. e ARQUIVEM-SE. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0001647-26.2013.8.26.0438 (043.82.0130.001647) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - L.P.A. - J.P.S. - Ordem: 2013/000183. Vistos. Diga o credor em termos de prosseguimento. Intime-se. - ADV: 
ELCIO ROBERTO MARQUES (OAB 212743/SP), ELINE APARECIDA VALEGÉRIO (OAB 184890/SP), LUCILENE CERVIGNE 
BARRETO (OAB 108107/SP)

Processo 0001727-29.2009.8.26.0438 (438.01.2009.001727) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.N.A.F. - R.C.F. - 
Vistos. Fls. 261/262: Manifeste-se o patrono da parte exequente, tendo em conta o requerido à fl. 262, itens 5 e 6, diante do 
teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no sentido que deixou de intimar a representante legal do exequente por não ter sido 
localizada no endereço dos autos e desconhecer seu paradeiro. Intimem-se. - ADV: NILSON DE CARVALHO VITALINO (OAB 
152991/SP)

Processo 0001735-06.2009.8.26.0438 (438.01.2009.001735) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria 
de Fátima da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - DIGA O AUTOR: Calculo de liquidação da sentença de fls. 156/168 - 
ADV: TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), LEONARDO DE PAULA MATHEUS (OAB 173903/SP)

Processo 0001891-57.2010.8.26.0438 (438.01.2010.001891) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Nossa Caixa Sa - Vanderlei Vargas - Ordem: 2010/000229 Vistos. Fls. 258: Providencie o exequente o recolhimento 
da diligência do oficial de justiça, no valor equivalente a três (03) UFESP(s). Recolhida as diligências, expeça-se o mandado 
de citação. Intime-se. - ADV: GILBERTO GUSTAVO COSTA SPINOLA (OAB 253287/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), 
MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)

Processo 0001919-88.2011.8.26.0438 (438.01.2011.001919) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Eidivam 
Pereira de Souza - Eder Ferreira Carvalhal - Ordem: 209/11. Vistos. Tendo em vista o desinteresse do credor em providenciar 
o andamento do feito, nos termos do art. 267, inc. III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo em que 
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contendem as partes acima mencionadas, para que produza seus jurídicos efeitos. Condeno o credor no pagamento das custas 
e despesas processuais. P.R.Int. e ARQUIVEM-SE. - ADV: CAMILA RAMOS DA ROCHA (OAB 304405/SP)

Processo 0002030-04.2013.8.26.0438 (043.82.0130.002030) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Antonio Medeiros Franco - Banco Santander (brasil) Sa - Intime-se o banco-réu, na pessoa de seu procurador, a juntar aos 
autos, no prazo de 30 (trinta) dias, documento hábil que comprove a existência de composição entre as partes, referente aos 
contratos objeto da presente demanda: 001-0058-0058000134740-32-0155 e 001-0058-0058010051783-04-0152. Após, tornem 
os autos conclusos para deliberação, nos termos do art. 285-B do CPC. Intimem-se. - ADV: EVANDRO PAGANINI DOS SANTOS 
(OAB 327843/SP), ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP), MARCO ANTONIO BERNARDES (OAB 224992/SP)

Processo 0003353-10.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - Nadia Marques Bartoleti da Silva - 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Do exposto, julgo PROCEDENTE, nos termos do artigo 269, I, do CPC, a declaratória 
com preceito condenatório para reintegração em função pública c.c pedido de antecipação da tutela proposta por Nadia Marques 
Bartoleti da Silva, em face do Fazenda Pública do Estado de São Paulo para determinar a reintegração da requerente à função 
de Professora Coordenadora, desde seu afastamento, ocorrido em 18.3.2014, com o pagamento da diferença salarial devida 
e vantagens do tempo em que esteve afastada da função de Coordenadora. Custas ex lege. Honorários pela FESP, fixados 
em 10% sobre o valor da condenação, com base no artigo 20, §3º, do CPC, a ser apurado em fase de liquidação/cumprimento 
de sentença. P.R.I.C. - ADV: WALDEMIR RECHE JUARES (OAB 141092/SP), FLÁVIO MARCELO GOMES (OAB 164171/SP), 
PAULO SERGIO CANTIERI (OAB 58953/SP), JORGE KURANAKA (OAB 86090/SP)

Processo 0005453-35.2014.8.26.0438 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - Município de 
Avanhandava - Fazenda do Estado de São Paulo - Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 
269, I, do CPC, os embargos à execução opostos por Município de Avanhandava em face de Fazenda do Estado de São Paulo. 
Custas e honorários no valor de R$ 500,00, a serem suportados pela embargante, nos termos do artigo 20, parágrafo 4º, do 
CPC. P.R.I. C. - ADV: MARIA APARECIDA MERCURIO (OAB 71899/SP), JORGE KURANAKA (OAB 86090/SP)

Processo 0006336-16.2013.8.26.0438 (043.82.0130.006336) - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo de 
serviço rural (empregado/empregador) - Cleide Mioti Caetano - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - DIGA O AUTOR 
SOBRE OS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO SENTENÇA - ADV: REINALDO DANIEL RIGOBELLI (OAB 283124/SP)

Processo 0006722-90.2006.8.26.0438 (438.01.2006.006722) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - José Reina 
Parra - Helena Madureira Reina - Fls. 192/193: Defiro. De fato, com o falecimento do inventariante/outorgante, cessaram ao 
subscritor os poderes que lhe foram outorgados através do instrumento de mandato, sendo, portanto, devidos os honorários 
advocatícios ao nobre patrono nos moldes do convênio OAB/SP-DP. Desse modo, fixo os honorários advocatícios ao Patrono 
nomeado ao inventariante no valor máximo da tabela OAB/SP-DP, expedindo-se a competente certidão. Por fim, ante o não 
comparecimento aos autos de possíveis herdeiros e/ou terceiros interessados em substituir a parte falecida e providenciar a 
contratação de procurador para promover o andamento do presente feito, determino arquivem-se os autos. Int - ADV: FABIANO 
RICARDO DE CARVALHO MANICARDI (OAB 194390/SP)

Processo 0007577-93.2011.8.26.0438 (438.01.2011.007577) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
D.F.R. - W.M.R. - Ordem: 2011/000792. Vistos. Fl. 116: Tente-se a localização da genitora do requerido através do SIEL. Intime-
se. + ATO ORDINATÓRIO: PESQUISA SIEL: ENDEREÇO: AVENIDA CAPITAO MOISES 128 - PENÁPOLIS - ADV: FLAVIO 
MEDEIROS EID (OAB 140371/SP), WILIAM CÉSAR AMBRÓSIO (OAB 171878/SP)

Processo 0007735-90.2007.8.26.0438 (438.01.2007.007735) - Procedimento Sumário - Jose Domingos - Instituto Nacional 
de Seguros Social Inss - DIGA O AUTOR SOBRE OS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO SENTENÇA - ADV: LUCIANO MARCELO 
MARTINS COSTA (OAB 243963/SP)

Processo 0007821-22.2011.8.26.0438 (438.01.2011.007821) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Alessandro Duarte - - Rose 
Aparecida de Carvalho - Ausente - Vistos. Intimem-se a parte autora e assistente para que, em 10 (dez) dias, juntem aos autos 
declarações de 2(duas) a 3 (três) pessoas, com firma reconhecida, que deem conta da(o) sucessão/tempo de posse alegados. 
Após, à conclusão. - ADV: WASHINGTON PAULA PEREIRA (OAB 85066/SP), NEVIL REIS VERRI (OAB 150435/SP)

Processo 0007866-21.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Rosimeire Valdemarim - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ordem: 2014/001585 Vistos. Anote-se na capa o agravo de instrumento interposto às 
fls.38/42, contra a decisão de fls. 23/27 a qual mantenho por seus próprios fundamentos. No mais, aguarde-se o cumprimento 
do despacho de fls.23/27. Intime-se. - ADV: SUZY APARECIDA DE OLIVEIRA (OAB 284869/SP)

Processo 0008332-49.2013.8.26.0438 (043.82.0130.008332) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Osmair Grego - Banco do Brasil Sa - Ordem: 2013/001019 Vistos. Anote-se na capa o agravo de instrumento 
interposto às fls. 300/313, contra a decisão de fls. 296/297. No mais, aguarde-se o cumprimento do despacho de fls.296/297. 
Intime-se. - ADV: GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), DONIZETI APARECIDO MONTEIRO (OAB 282073/SP)

Processo 0008556-50.2014.8.26.0438 (apensado ao processo 0006722-90.2006.8.26) (processo principal 0006722-
90.2006.8.26) - Habilitação de Crédito - Inventário e Partilha - VALDIR CHIOTOLI - Jose Reina Parra - Pelo exposto, DEFIRO 
O PEDIDO e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código 
de Processo Civil, para determinar a expedição de alvará judicial, para autorizar a transferência de propriedade de fls. 11/13 ao 
adquirente/postulante, averbando-se na matrícula após recolhimento de eventuais taxas/tributos a incidirem sobre a operação. 
Transitada em julgado a presente, expeça-se o alvará, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias, e arquivem-se os autos, após 
a comprovação da averbação acima determinada. Custas ex lege. P.R.I.C. - ADV: LUCILENE CERVIGNE BARRETO (OAB 
108107/SP)

Processo 0009285-76.2014.8.26.0438 - Divórcio Litigioso - Dissolução - F.M. - J.M. - DIGA O AUTOR SOBRE CONTESTAÇÃO. 
- ADV: JOAQUIM MARIA MATHEUS (OAB 117100/SP), RODRIGO APPARÍCIO MEDEIROS (OAB 191055/SP)

Processo 0009880-51.2009.8.26.0438 (438.01.2009.009880) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco Sa - Morelli de Carvalho e Morelli de Carvalho Comercio e Locação de Veiculos Ltda - - Marcelo Morelli de 
Carvalho - - Claudia Volpon de A Morelli de Carvalho - Fls. 162/163: Vistos Tendo em vista que o imóvel de fls. 160/161, de 
matrícula nº 22.739, possui “prima facie”, menores como coproprietários, bem como reserva de usufruto, especifique a credora, 
de acordo com o valor do seu crédito, qual quota ideal pretende incidir a penhora. Prazo: 10 dias. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: 
ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), CARLOS EDUARDO SALEM (OAB 
133913/SP)

Processo 0009916-93.2009.8.26.0438 (438.01.2009.009916) - Procedimento Sumário - Levina Teodoro Alves - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Ordem: 2009/001225 Vistos. Aguarde-se por mais dez (10) dias para que o(a) autor(a) informe: 
a) número de meses exercícios anteriores; b) deduções individuais; c) número de meses exercício corrente; d) ano exercício 
corrente; e) valor exercício corrente e d) valor exercícios anteriores. Após, requisite-se o pagamento nos termos da Resolução 
nº 154/06 do Conselho da Justiça Federal. Intime-se. - ADV: ELISANDRA CARVALHO TORRES (OAB 169964/SP), CAROLINA 
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ANGÉLICA ALVES JORGE ANTONIO (OAB 168897/SP)
Processo 0010270-45.2014.8.26.0438 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Espólio de 

Christovam Ramos - BANCO DO BRASIL S/A - diga o autor sobre depósito de fls.54 - ADV: MARCIA CRISTINA SALLES FARIA 
(OAB 118075/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0011180-53.2006.8.26.0438 (438.01.2006.011180) - Procedimento Ordinário - Julia Pardim Milla - Instituto Nacional 
do Seguro Social Inss - DIGA O AUTOR CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO SENTENÇA - ADV: FERNANDO APARECIDO BALDAN 
(OAB 58417/SP)

Processo 0012029-25.2006.8.26.0438 (438.01.2006.012029) - Procedimento Ordinário - Maria Ferreira Pereira - Instituto 
Nacional de Seguro Social Inss - DIGA O AUTOR JUNTADA PLANILHA CÁLCULOS - ADV: ELIANE MENDONCA CRIVELINI 
(OAB 74701/SP), FERNANDO APARECIDO BALDAN (OAB 58417/SP)

Processo 0012329-74.2012.8.26.0438 (438.01.2012.012329) - Monitória - Cheque - Sérgio Teixeira - Hscruz Confecçoesme 
- - Humberto Souza Cruz - diga o autor sobre retorno carta precatória : cumprida negativa: deixou de citar - ADV: SANDRO 
SÉRGIO DA SILVA TEIXEIRA (OAB 232433/SP)

Processo 0012666-34.2010.8.26.0438 (438.01.2010.012666) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Ernestina Ferreira da Cruz - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - DIGA O AUTOR CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO 
SENTENÇA - ADV: TIAGO BRIGITE (OAB 11469/MS), REGIS FERNANDO HIGINO MEDEIROS (OAB 201984/SP)

Processo 0013029-89.2008.8.26.0438 (438.01.2008.013029) - Procedimento Ordinário - João Ramos Anunciação - Instituto 
Nacional do Seguro Social - diga o autor Planilha de Cálculos juntada fls.263/272 - ADV: JOCILEINE DE ALMEIDA BARON (OAB 
145695/SP), LEONARDO DE PAULA MATHEUS (OAB 173903/SP)

Processo 0013449-55.2012.8.26.0438 (043.82.0120.013449) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Ingá Veículos 
Ltda - Eduardo F Castro Transporte Me - DIGA O AUTOR: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, 
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 438.2015/000850-3 dirigi-me na Av. Santa Leonor e DEIXEI DE CITAR 
EDUARDO F. CASTRO TRANSPORTE ME por desconhecer o seu atual paradeiro, não tendo localizado naquela rua o nº 1.098. 
Constatei que o último número da rua é o 910, e na última casa na esquina com a Rua Antonio Parro mora há uns 04 anos o 
Sr. Fernando, que afirmou desconhecer o requerido. Desse modo, faço a devolução deste em Cartório para as providências 
de praxe. O referido é verdade e dou fé. Penapolis, 03 de fevereiro de 2015. Número de cotas 01 = R$ 60,42 Depósito nº 
F.E.B3.920.5D9.D4B.205= R$ 120,84 Saldo para o depositante: R$ 60,42 - ADV: EDUARDO DESIDÉRIO (OAB 40321/PR), 
FABIO LUIS ANTONIO (OAB 31149/PR)

Processo 0013815-41.2005.8.26.0438 (438.01.2005.013815) - Procedimento Sumário - Luiz Carlos Passini - Instituto Nacional 
do Seguro Social Inss - DIGA O AUTOR: CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO FLS.126/128 - ADV: JOSE ANTONIO BIANCOFIORE 
(OAB 68336/SP), RENATA FRANCO SAKUMOTO MASCHIO (OAB 124752/SP)

Processo 0014252-43.2009.8.26.0438 (438.01.2009.014252) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / 
Indisponibilidade de Bens (nº 1068/2008 - 1ª. Vara Judicial) - Cooperativa Agricola Mista de Adamantina - Cleony Carmen Soler 
Munhoz Pereira - Ordem: 2009/001770. Vistos. Tendo em vista o depósito efetuado pela executada à fl. 263, no valor de R$. 
3.308,39, diga a credora. Diante disso, suspendo o leilão designado, comunique-se o gestor via e-mail com urgência. Intime-
se. - ADV: CÉSAR RICARDO MARQUES CALDEIRA (OAB 189203/SP), SELMA CRISTINA GESTAL PAES (OAB 183956/SP), 
ADALBERTO GODOY (OAB 87101/SP), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP)

Processo 3004142-89.2013.8.26.0438 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J A da Silva 
Transporte Rural Me - - Amelia Guilherme da Silva Me - - Amélia Guilherme da Silva - Banco Bradesco S/A - VISTOS. Converto 
o julgamento em diligência. Cumpra o embargante o mandamento do P.U. do art. 736 do CPC, qual seja instruir o presente feito 
com cópias das peças processuais relevantes para o deslinde dos presentes embargos, mormente cópia da exordial, bem como 
do(s) título(s) executivo(s). Intime-se. Cumpra-se. - ADV: MARCIO JOSE CRUVINEL (OAB 320035/SP), MONALIZA LUCIANA 
PRADO VAZ OLIVEIRA (OAB 230906/SP), ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/
SP), ALEXANDRE CATARIN DE ALMEIDA (OAB 145999/SP) - RELAÇÃO Nº 0033/2015 - Gracieli

Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELO YUKIO MISAKA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIALBA ALMEIDA DOS REIS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0072/2015
Processo 0000384-27.2011.8.26.0438 (438.01.2011.000384) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro - R.S.D. - 

Vistos. Cumpra-se o r despacho de fls.378, terceiro parágrafo, formando-se os autos suplementares na íntegra e encaminhando 
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Int. - ADV: VAGNER GAVA FERREIRA (OAB 282263/SP)

Processo 0001645-22.2014.8.26.0438 - Inquérito Policial - Crimes de Trânsito - I.F.S. - Vistos. As alegações contidas na 
resposta à acusação não têm o condão de levar à rejeição da denúncia. A peça inicial atende aos requisitos legais e veio instruída 
com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme se depreende do procedimento investigatório preliminar. 
As demais alegações dependem de instrução e se referem ao próprio mérito. Conforme se vislumbra das provas coligidas na fase 
de inquérito policial, não é caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), tendo a denúncia já sido recebida (art.399 do CPP), 
designo audiência de instrução e julgamento (art.400 do CPP) para o dia 23 de junho de 2015, às 14 horas. Intime-se o acusado 
à audiência de instrução e interrogatório, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas. Se necessário, requisitem-se o 
réu e as testemunhas policiais. Intime-se. - ADV: ALDA MARIA FRANCISCO A.RHEINLANDER (OAB 75414/SP)

Processo 0002628-55.2013.8.26.0438 (043.82.0130.002628) - Inquérito Policial - Furto Qualificado - L.N.L. - Vistos. Nos 
termos do provimento em vigor, a prescrição com base na pena aplicada ao réu ocorrerá em 06/11/2022. Forme-se os autos 
Suplementares. Procedidas as devidas anotações, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Int. - ADV: PATRICIA 
AUGUSTA OLIVEIRA ALVES (OAB 178642/SP)

Processo 0003049-79.2012.8.26.0438 (438.01.2012.003049) - Crime de Estelionato e Outras Fraudes ( arts. 171 a 179, 
CP) - Estelionato - Rodrigo Gomes Dias - “Manifeste(m)-se a(s) defesa(s) ante a certidão do Sr. Oficial de Justiça fl(s). 140.
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(CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 438.2014/023340-7 dirigi-me ao endereço constante 
do mesmo, e ali sendo, Intimei a Felipe Fiorotti Sanches, dando-lhe conhecimento do inteiro teor do mandado, do qual bem 
ciente ficou, recebendo cópia do mesmo e colocando sua assinatura. Deixei de Intimar a Luiz Aparecido Carvalho, por não 
tê-lo encontrado, sendo que o mesmo não é mais funcionário do referido banco a mais de 2 anos, Deixei de Intimar a Ercio 
Floriano Júnior, tendo em vista que o mesmo não mais trabalha nesta agência, sendo que estaria trabalhando a agEncia de 
Santo Antonio do Aracanguá, e Roberto Gomes Gimenes, uma vez que trabalhou ali a mais de 3 anos, sendo que não souberam 
informar seu atual local de trabalho e ou endereço.O referido é verdade e dou fé.)” - ADV: RAFAEL DE MELO MARTINS (OAB 
210031/SP), CLEBER DIAS MARTINS (OAB 302451/SP)

Processo 0005180-56.2014.8.26.0438 - Inquérito Policial - Ameaça - J.S.A. - Vistos. As alegações contidas na resposta à 
acusação não têm o condão de levar à rejeição da denúncia. A peça inicial atende aos requisitos legais e veio instruída com 
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme se depreende do procedimento investigatório preliminar. As 
demais alegações dependem de instrução e se referem ao próprio mérito. Conforme se vislumbra das provas coligidas na fase 
de inquérito policial, não é caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), tendo a denúncia já sido recebida (art.399 do CPP), 
designo audiência de instrução e julgamento (art.400 do CPP) para o dia 14 de julho de 2015, às 14 horas. Intime-se o acusado 
à audiência de instrução e interrogatório, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas. Se necessário, requisitem-se o 
réu e as testemunhas policiais. Intime-se. - ADV: LUCAS MAGALHÃES BRAZ (OAB 299666/SP)

Processo 0005618-87.2011.8.26.0438 (438.01.2011.005618) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
J.M.C. - Vistos. Nos termos do provimento em vigor, a prescrição com base na pena aplicada ao réu ocorrerá em 13/11/2017. 
Forme-se os autos Suplementares. Procedidas as devidas anotações, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Int. 
- ADV: CELIA FERREIRA DIAS (OAB 161493/SP)

Processo 0006116-81.2014.8.26.0438 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - W.D.L.M.B. - - 
K.S.T. - Vistos. Em que pesem as alegações da nobre defesa, estão presentes os requisitos mínimos para o recebimento da 
denúncia, porquanto há indícios de autoria e prova da materialidade (justa causa), conforme se depreende do procedimento 
investigatório preliminar, bem como presentes as demais condições da ação e pressupostos processuais. As demais alegações 
dependem de instrução e se referem ao próprio mérito. Recebo a denúncia oferecida contra Wellen Dione Lenon Maciel de Brito, 
dando-o por incurso nos artigos nela mencionados. Designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o próximo 
dia 09 de junho de 2015, às 14:00 horas. Cite-se o réu. Requisitem-se as testemunhas militares. O acusado Wellen Dione Lenon 
Maciel de Brito formulou as fls. 1145/150, pedido de revogação da Prisão Preventiva. O representante do Ministério Público 
manifestou-se às fls. 152, pela concessão da Liberdade Provisória, com as condições dos artigos 327 e 328 do CPP. Diante do 
exposto, concedo ao acusado Wellen Dione Lenon Maciel de Brito a liberdade provisória, vinculada aos requisitos do art. 327 
e 328 do CPP., expedindo-se, incontinenti, alvará de soltura clausulado. No mais, manifeste-se o representante do Ministério 
Público se tem interesse na manutenção do objeto apreendido às fls. 70, uma vez que consta laudo de fls. 25/29. Intime-se. - 
ADV: MARCIO RODRIGO DA SILVA (OAB 237620/SP)

Processo 0007229-70.2014.8.26.0438 - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - 
B.P.B. - “Manifeste(m)-se em memoriais de alegações finais no prazo de 05 dias.” - ADV: MARCO ANTONIO OBA (OAB 144042/
SP)

Processo 0008827-59.2014.8.26.0438 - Auto de Prisão em Flagrante - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de 
produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais - F.R.S. - Vistos. As alegações contidas na resposta à acusação não têm o 
condão de levar à rejeição da denúncia. A peça inicial atende aos requisitos legais e veio instruída com prova da materialidade 
e indícios suficientes de autoria, conforme se depreende do procedimento investigatório preliminar. As demais alegações 
dependem de instrução e se referem ao próprio mérito. Conforme se vislumbra das provas coligidas na fase de inquérito policial, 
não é caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), tendo a denúncia já sido recebida (art.399 do CPP), designo audiência 
de instrução e julgamento (art.400 do CPP) para o dia 12 de maio de 2015, às 14 horas e 30 minutos. Intime-se o acusado 
à audiência de instrução e interrogatório, seu defensor, o Ministério Público e as testemunhas. Se necessário, expeçam-
se precatórias, requisitem-se o réu e as testemunhas policiais. Intime-se. (+) “Ciência da Carta Precatória expedida para a 
Comarca de Araçatuba-SP., visando a inquirição das testemunhas.” - ADV: FABIANO RICARDO DE CARVALHO MANICARDI 
(OAB 194390/SP)

Processo 0011106-86.2012.8.26.0438 (438.01.2012.011106) - Termo Circunstanciado - Leve - V.S.B. - Vistos. As alegações 
contidas na resposta à acusação não têm o condão de levar à rejeição da denúncia. A peça inicial atende aos requisitos 
legais e veio instruída com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme se depreende do procedimento 
investigatório preliminar. As demais alegações dependem de instrução e se referem ao próprio mérito. Conforme se vislumbra 
das provas coligidas na fase de inquérito policial, não é caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), tendo a denúncia já sido 
recebida (art.399 do CPP), designo audiência de instrução e julgamento (art.400 do CPP) para o dia 09 de junho de 2015, às 
14 horas e 20 minutos. Intime-se o acusado à audiência de instrução e interrogatório, seu defensor, o Ministério Público e as 
testemunhas. Se necessário, requisitem-se o réu e as testemunhas policiais. Intime-se. - ADV: LUIZ MARCOS BONINI (OAB 
143111/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANO RODRIGO PONCE DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VITORIA DE FATIMA ALVARES RIBEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0027/2015
Processo 0006259-07.2013.8.26.0438 (043.82.0130.006259) - Inquérito Policial - Roubo Majorado - João Heitor Cavalcante 

dos Passos - - Paulo Diego Soares - - Élvis Massao Arruda e outros - Intimem-se os Defensores da data designada para 
interrogatório dos réus, para o dia 03/03/2015, às 14:30 horas na 1ª Vara Criminal de Araçatuba/SP. Intimem-se, ainda, da data 
designada para interrogatório, para o dia 12/2/2015, às 15:25 horas, na 1ª Vara Crimnal de São José do Rio Preto/SP. - ADV: 
MAHATMA GHANDI GONCALVES JUNIOR (OAB 118017/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
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JUIZ(A) DE DIREITO ADRIANO RODRIGO PONCE DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VITORIA DE FATIMA ALVARES RIBEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0017/2015
Processo 0003805-25.2011.8.26.0438 (438.01.2011.003805) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita 

- Carlos Alberto do Valle - Designada audiência de instrução e julgamento, no dia 31/03/2015, às 16:15 horas, junto ao Juízo 
de Direito da 2 Vara Criminal de Birigui-SP - ADV: ADILSON DE CASTRO JUNIOR (OAB 255876/SP), EDER MANOEL BERNAL 
(OAB 293023/SP)

Processo 0006386-08.2014.8.26.0438 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Fernando Bispo de Souza - Os autos 
encontram-se com vista para apresentação da defesa preliminar, dentro do prazo legal. - ADV: MICHEL TORREZAN MARCHESI 
(OAB 217246/SP)

Processo 0006443-65.2010.8.26.0438 (438.01.2010.006443) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estupro - L.C.R.B. 
- Isso posto, condeno Luiz Carlos Ribeiro Bueno, RG nº 30.616.111-4/SP, à pena corporal de 10 anos, 10 meses e 20 dias de 
reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável previsto no caput do art. 217-A do Código Penal. A pena deverá ser 
cumprida em regime inicialmente fechado. Trata-se de crime hediondo. Não é o caso de decretar custódia cautelar porque até 
agora ela não foi necessária. Não há de se falar em substituição ou suspensão da pena. Não há objetos apreendidos. Notifique-
se a vítima (art. 201 do Código de Processo Penal) por qualquer meio. Havendo ou não interposição de recurso, comunicar-
se-á o Instituto de Identificação, para atualização do banco de dados. Taxa judiciária na forma do artigo 4º, § 9º, alínea “a”, 
da Lei Estadual 11.608/2003: “Nas ações penais, salvo aquelas de competência do Juizado Especial Criminal - JECRIM, em 
primeiro grau de jurisdição, o recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma: nas ações penais, em geral, o valor 
equivalente a 100 (cem) Ufesp’s, será pago, a final, pelo réu, se condenado”. É o caso de concessão de gratuidade processual. 
Anote-se. Sobrevindo trânsito em julgado da sentença condenatória: a) atualize-se o rol dos culpados; b) expeça(m)-se guia(s) 
definitiva(s); c) comunique-se a Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos até a extinção da pena, nos termos do 
artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Em qualquer caso, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) defensor(es) 
dativo(s) no equivalente ao valor máximo previsto na Tabela do Convênio de Assistência Judiciária. - ADV: SIMONE RIBEIRO 
MONTEIRO (OAB 310510/SP)

Processo 0011821-65.2011.8.26.0438 (438.01.2011.011821) - Crime de Estelionato e Outras Fraudes ( arts. 171 a 179, 
CP) - Estelionato - Vanderlei Rodrigues - - Rosimeire Paulon Alvin - Aberta a audiência, verificou-se que os réus, devidamente 
citados (fls. 108), mudaram-se para endereços ignorados (fls. 119 e 121). Verificou-se ainda que a decisão de fl. 113 não foi 
publicada para o Defensor Constituído. Deliberação do MM. Juiz: Como o Defensor Constituído não foi intimado da decisão de 
fl. 113, publique-se referida decisão e a presente deliberação, ficando redesignada a audiência de Suspensão para o dia 26 de 
fevereiro de 2015, às 13:10 horas. A audiência de instrução em relação ao réu Vanderlei será mantida, ficando consignado que 
ele e Rosimeire não mais serão intimados pessoalmente, visto que se mudaram sem informarem seu endereço atual. - ADV: 
DIEGO ORTIZ DE OLIVEIRA (OAB 213160/SP)

Processo 3000494-04.2013.8.26.0438 - Inquérito Policial - Ameaça - L.N. - Os autos encontram-se com vista para 
manifestação sobre o laudo, no prazo de 48:00 hs. - ADV: CAMILA RAMOS DA ROCHA (OAB 304405/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO HEVERTON RODRIGUES GOULART
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO CÉSAR SALES VEIGA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0033/2015
Processo 0002828-33.2011.8.26.0438 (438.01.2011.002828) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções 

Penais - J.P. - C.F.L.E. - F.B. - Proc. 568/2011 - Cx 29 (Até 29.04.2015) - Ciência à defensora do acusado do ofício vindo da 
Comarca de São José do Rio Preto e juntado às fls. 176, comunicando que foi designado o dia 29/04/2015, às 13:25 horas, para 
a realização do interrogatório do mesmo. - ADV: SUELLEN MIEKO MATSUMIYA VALLIM (OAB 279414/SP)

Processo 0003078-61.2014.8.26.0438 - Termo Circunstanciado - Exercício arbitrário das próprias razões - J.P. - C.S.S. 
- Proc. 728/2014 - Of. Geral - IIRGD - Ciência à procuradora do requerente da certidão de honorários expedida, a qual se 
encontra cópia acostada às fls. 95 dos autos, podendo a mesma ser impressa através do Portal e-SAJ. - ADV: MARCIO LUIS 
MARTINS (OAB 109432/SP), CAMILA RAMOS DA ROCHA (OAB 304405/SP)

Processo 0004417-89.2013.8.26.0438 (043.82.0130.004417) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
Harmonia da Moda Penápolis Ltda Me - Daiane Alves Martins - Proc. 2557/2013 - Cx 11 (Até 11.03.2015) - Ante as tentativas 
infrutíferas de bloqueio de valores pelos sistemas “online” e penhora livre, indique o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, 
bens penhoráveis do devedor, sob pena de extinção. - ADV: CRISTIANE SORROCHE DE FREITAS (OAB 194179/SP)

Processo 0004798-97.2013.8.26.0438 (043.82.0130.004798) - Termo Circunstanciado - Crimes contra o Meio Ambiente e 
o Patrimônio Genético - J.P. - R.F. - Proc. 487/2013 - Cx 14 - Aud. (Até 14.04.2015) - Ciência ao denunciado de que foi 
designado o dia 14/04/2015, às 13:40 horas, para a realização de audiência preliminar, a realizar-se na Sala de Audiências do 
JEC e JECRIM, Edifício do Fórum sito na Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, s/n, Centro, CEP: 16.300-000, Penápolis-SP. - ADV: 
ROSELY DE CALASANS FERNANDES AL MAKUL (OAB 229592/SP), ANDRE AL MAKUL (OAB 237040/SP), PEDRO TEIXEIRA 
(OAB 274174/SP)

Processo 0005452-50.2014.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Dirce Silva Chaves - 
Telefonica Brasil S/A - Proc. 1267/2014 - Cx 03 (Até 03.03.2015) - Providencie a requerida a retirada do mandado de levantamento 
nº 20/2015 no valor de R$ 113,63 (Cento e Treze Reais e Sessenta e Três Centavos) que se encontra grampeado na contracapa 
dos autos, referente à caução oferecida pela requerente, manifestando-se nos autos, se o caso. No silêncio, os autos serão 
encaminhados ao arquivo. - ADV: RICARDO MALACHIAS CICONELO (OAB 130857/SP), JOSE RENATO DE FREITAS (OAB 
250765/SP)

Processo 0005708-90.2014.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Shirley 
de Lourdes Carreta - Banco Bradesco S/A - Proc. 1328/2014 - Cx 02 (Até 02.03.2015) - Ciência à requerente do ofício vindo 
da Previdência Social, agência Penápolis-SP, juntado às fls. 69/83, manifestando-se nos autos, se o caso. - ADV: REINALDO 
DANIEL RIGOBELLI (OAB 283124/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)
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Processo 0006006-87.2011.8.26.0438 (438.01.2011.006006) - Inquérito Policial - Furto (art. 155) - J.P. - J.J.M. - Proc. 
448/2012 - Cx 07 (Até 07.03.2015) - Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR a 
acusada JUZIANA DE JESUS MATOS, qualificada nos autos, nas penas do artigo 155, caput, e seu § 2º, c.c. artigo 14, inciso II, 
todos do Código Penal, que fixei em de 4 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 3 (três) dias-
multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, com direito de apelar em liberdade. Fica a pena privativa 
de liberdade SUBSTITUÍDA por pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo, 
a ser especificada pelo Juízo da Execução. Arbitro no valor máximo previsto na tabela do convênio firmado entre a OAB e a 
Defensoria do Estado os honorários advocatícios do advogado nomeado (fls.135). Oportunamente, expeça-se certidão. Com o 
trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se o necessário inclusive para a Justiça Eleitoral. 
P.R.I.C. - ADV: GERALDO BARBOSA (OAB 180756/SP), JESUINO TEIXEIRA DE FALCO (OAB 135554/SP)

Processo 0006620-87.2014.8.26.0438 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Antonieta Cisi Costa Me - 
JOACI ALMEIDA - Proc. 1597/2014 - Cx 02 (Até 02.03.2015) - Manifeste-se a exequente a respeito da certidão de fls. 27v do sr. 
oficial de justiça, referente à Carta Precatória expedida para a Comarca de Coroatá-Ma: “... DEIXEI DE CITAR JOACI ALMEIDA, 
haja vista o mesmo já ter falecido”. - ADV: JULIANA VIEIRA COSTA (OAB 311486/SP)

Processo 0007166-45.2014.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Sérgio Eduardo Correa Leite - 
Fernanda Gregorio de Carvalho - Proc. 1727/2014 - Cx 02 (Até 02.03.2015) - Ante o teor da r. sentença (transitada em julgado), 
apresente o requerente cálculo atualizado de seu crédito, nos termos da lei. - ADV: VIVIANE BIS CORREA LEITE (OAB 251699/
SP)

Processo 0007698-19.2014.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Comércio de Móveis e 
Eletrodomesticos Ferreira Ltda Epp - Telefonica Brasil S/A - Proc. 1867/2014 - Cx 4 (Até 04.03.2015) - Ciência ao requerente 
da petição vinda da requerida e juntada às fls. 120/124, manifestando-se nos autos, se o caso. - ADV: HELDER MASSAAKI 
KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), ARETHA BENETTI BERNARDI (OAB 223294/
SP)

Processo 0007731-09.2014.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Rt Casa das Ferragens 
e Ferramentas Ltda Me - Silvana Zaqueu Carrareto - Proc. 1877/2014 - Bacen (end) - Ciência ao requerente da certidão de 
fls. 34 do cartório: “CERTIFICO E DOU FÉ haver designado audiência de tentativa de Conciliação para o dia 01 de Abril de 
2015, às 10 h 10 min, lançando na agenda própria de audiências. Desde já, fica ciente o(a) advogado(a) do(a) autor(a), de 
que deverá apresentar o mesmo na audiência acima, independente de intimação. Outrossim, o reclamante deverá comparecer 
pessoalmente ou sendo pessoa jurídica, deverá ser representado pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente, conforme 
enunciado nº 110, aprovado no XIX Encontro - Vitória/ES, comprovando sua condição, uma vez que a presença pessoal das 
partes é obrigatória, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, cuja ausência deverá ser comprovada documentalmente ou 
por qualquer meio idôneo, até o início da audiência (art. 9º da Lei 9099/95 e Enunciado nº 20 do XV Encontro realizado em 
Florianópolis/SC). - ADV: WILIAM CÉSAR AMBRÓSIO (OAB 171878/SP)

Processo 0007732-91.2014.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Rt Casa das Ferragens 
e Ferramentas Ltda Me - Luiz Carlos de Oliveira - Proc. 1878/2014 - Cx 01 - Aud. (01.04.2015) - Ciência ao requerente da 
certidão de fls. 24 do cartório: “CERTIFICO E DOU FÉ haver designado audiência de tentativa de Conciliação para o dia 01 de 
Abril de 2015, às 10 h 00 min, lançando na agenda própria de audiências. Desde já, fica ciente o(a) advogado(a) do(a) autor(a), 
de que deverá apresentar o mesmo na audiência acima, independente de intimação. Outrossim, o reclamante deverá comparecer 
pessoalmente ou sendo pessoa jurídica, deverá ser representado pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente, conforme 
enunciado nº 110, aprovado no XIX Encontro - Vitória/ES, comprovando sua condição, uma vez que a presença pessoal das 
partes é obrigatória, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, cuja ausência deverá ser comprovada documentalmente ou 
por qualquer meio idôneo, até o início da audiência (art. 9º da Lei 9099/95 e Enunciado nº 20 do XV Encontro realizado em 
Florianópolis/SC). - ADV: WILIAM CÉSAR AMBRÓSIO (OAB 171878/SP)

Processo 0009940-48.2014.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - VALDIR DE MARTINS 
PENÁPOLIS ME - Welington Carlos da Costa - Proc. 2458/2014 - Cx 07 (Até 07.03.2015) - VISTOS. Verifico que o(a) reclamado(a) 
apesar de devidamente intimado(a), não compareceu a uma das audiências de tentativa de conciliação. Assim, ante a ausência 
injustificada do(a) reclamado(a), apesar de devidamente intimado(a), a revelia é medida que se impõe nos termos do art. 20 da 
lei 9099/95, reputando-se como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) reclamante na inicial. Pelo exposto e considerando o que 
mais dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação para condenar o(a) reclamado(a) ao pagamento da importância 
pleiteada na inicial, que será acrescida de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da propositura, excluindo-
se eventual pedido de honorários advocatícios, uma vez que descabe em primeiro grau, nos processos em trâmite pelo Juizados 
Especiais. Ocorrendo o trânsito em julgado, inicie-se imediatamente a execução nos termos do artigo 29 do Provimento 511 do 
Conselho Superior da Magistratura. Caso a parte autora não seja representada por advogado nos autos, proceda a serventia 
ao cálculo de atualização do débito conforme acima decidido, caso a parte autora possua advogado nos autos, intime-se-o para 
fazê-lo P.R.C. - ADV: JULIANA VIEIRA COSTA (OAB 311486/SP)

Processo 0009940-48.2014.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - VALDIR DE MARTINS 
PENÁPOLIS ME - Welington Carlos da Costa - Proc. 2458/2014 - Cx 07 (Até 07.03.2015) - Ante o teor da r. sentença (transitada 
em julgado), apresente o requerente cálculo atualizado de seu crédito, nos termos da lei. - ADV: JULIANA VIEIRA COSTA (OAB 
311486/SP)

Processo 0009949-10.2014.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - VALDIR DE MARTINS 
PENÁPOLIS ME - Eduardo Alves Ribeiro - Proc. 2467/2014 - Cx 04 (Até 04.03.2015) - Ante o teor da r. sentença (transitada em 
julgado), apresente o requerente cálculo atualizado de seu crédito, nos termos da lei. - ADV: JULIANA VIEIRA COSTA (OAB 
311486/SP)

Processo 0010523-33.2014.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Adão Luiz da Silva - 
ECOLIGHT TECNOLOGIA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - Proc. 2587/2014 - Cx 26 (Até 26.03.2015) - Vistos. HOMOLOGO, 
por sentença, para que tenha eficácia de título executivo (parágrafo único do artigo 22, da Lei nº 9.099/95), o acordo a que 
chegaram as partes descrito às fls. 23. Expeça-se mandado de levantamento de eventual importância depositada, desbloqueios, 
bem como outras providências necessárias. Ante os documentos juntados pela reclamada informando o cumprimento do 
acordo celebrado e, não tendo o reclamante se manifestado até a presente data, considero satisfeita a obrigação e determino 
o arquivamento do feito com as cautelas de praxe. Defiro, ainda, a expedição de certidão de objeto e pé à reclamada conforme 
requerido, tendo em vista o recolhimento da taxa respectiva (fls.43). - ADV: GUSTAVO FERREIRA RAYMUNDO (OAB 250755/
SP), ALESSANDRA SANTOS CANTÃO (OAB 309264/SP), IARA MEDEIROS CALHIARI (OAB 339425/SP)

Processo 0010523-33.2014.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Adão Luiz da Silva - 
ECOLIGHT TECNOLOGIA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - Proc. 2587/2014 - Cx 26 (Até 26.03.2015) - Ciência à procuradora 
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do requerido Dra. Alessandra Santos Cantão da certidão de objeto e pé expedida, a qual se encontra cópia acostada às fls. 
45/46 dos autos, podendo a mesma ser impressa através do Portal e-SAJ. - ADV: GUSTAVO FERREIRA RAYMUNDO (OAB 
250755/SP), ALESSANDRA SANTOS CANTÃO (OAB 309264/SP), IARA MEDEIROS CALHIARI (OAB 339425/SP)

Processo 0010646-41.2008.8.26.0438 (438.01.2008.010646) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- C Mafra Rios Transportadora Me - Clealco Açúcar e Álcool Sa - - Jb Mecanização e Transportes Ltda - - Yuji Arikawa - Proc. 
1898/2008 - Cx 11 - Aud. (Até 11.03.2015) - Ciência ao requerente da certidão de fls. 363 do cartório: “CERTIFICO E DOU FÉ 
haver designado audiência de tentativa de Conciliação para o dia 11 de março de 2015, às 09 h 30 min, lançando na agenda 
própria de audiências. Desde já, fica ciente o(a) advogado(a) do(a) autor(a), de que deverá apresentar o mesmo na audiência 
acima, independente de intimação. Outrossim, o reclamante deverá comparecer pessoalmente ou sendo pessoa jurídica, deverá 
ser representado pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente, conforme enunciado nº 110, aprovado no XIX Encontro - 
Vitória/ES, comprovando sua condição, uma vez que a presença pessoal das partes é obrigatória, salvo motivo de força maior 
ou caso fortuito, cuja ausência deverá ser comprovada documentalmente ou por qualquer meio idôneo, até o início da audiência 
(art. 9º da Lei 9099/95 e Enunciado nº 20 do XV Encontro realizado em Florianópolis/SC)”. Ciência aos requeridos CLEALCO 
AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A e J.B. MECANIZAÇÃO E TRANSPORTES LTDA, na pessoa de seus procuradores, da audiência supra 
designada. - ADV: FERNANDA NEGRINI TOSATTI (OAB 251278/SP), ADEMAR FERREIRA MOTA (OAB 208965/SP), MARCIO 
RODRIGO DA SILVA (OAB 237620/SP)

Processo 0011921-83.2012.8.26.0438 (438.01.2012.011921) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Marilia Carvalho 
de Negreiros - Luciana Dias Ribeiro Parra - Proc. 1488/2012 - Cx 04 (Até 04.03.2015) - Providencie a exequente a retirada do 
mandado de levantamento nº 21/2015 no valor de R$ 236,90 (Duzentos e Trinta e Seis Reais e Noventa Centavos) referente 
ao depósito efetuado pela executada na Caixa Econômica Federal, grampeado na contracapa dos autos. - ADV: MARILIA 
CARVALHO DE NEGREIROS (OAB 315748/SP), LUIZ FERNANDO PASTOR SILVA (OAB 307329/SP), PEDRO DE NEGREIROS 
(OAB 168766/SP)

Processo 0011941-06.2014.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Carlu e Lobo Eletro e 
Móveis Ltda Epp - Cristiane Emilia de Oliveira - Proc. 2857/2014 - Cx 03 (Até 03.03.2015) - Ante o teor da r. sentença (transitada 
em julgado), apresente o requerente cálculo atualizado de seu crédito, nos termos da lei. - ADV: ANGELA APARECIDA LOVATO 
MORELI ARROYO (OAB 197594/SP)

Processo 3002177-76.2013.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Desconto em folha de pagamento - 
LUCIANO DA SILVA - CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - Proc. 1687/2013 - Cx 07 (Até 
07.03.2015) - Ante o teor da r. sentença (transitada em julgado), apresente o requerente o cálculo de seu crédito, no prazo de 10 
(dez) dias, nos termos da lei. Decorrido o prazo, os autos serão encaminhados ao arquivo. - ADV: VINÍCIUS LIMA DE CASTRO 
(OAB 227864/SP), EDER FABIO GARCIA DOS SANTOS (OAB 86474/SP)

Processo 3004856-49.2013.8.26.0438 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Evanildo de Souza 
Rocha - J. Mahfuz Ltda - - Mabe Indústria BS Continental (Continental Eletrônicos) - Proc. 2237/2013 - Cx 10 (Até 10.03.2015) 
- Ciência ao procurador do requerente da certidão de honorários expedida, a qual se encontra cópia acostada às fls. 113 dos 
autos, podendo a mesma ser impressa através do Portal e-SAJ. - ADV: FERNANDES JOSÉ RODRIGUES (OAB 206433/SP), 
JULIANA GUIMARAES VIEIRA ALVES (OAB 273584/SP)

Processo 3004856-49.2013.8.26.0438 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Evanildo de Souza 
Rocha - J. Mahfuz Ltda - - Mabe Indústria BS Continental (Continental Eletrônicos) - Proc. 2237/2010 - Cx 10 (Até 10.03.2015) 
- Ante o cálculo apresentado pelo(a) autor(a) no valor de R$ 1.314,53 (Hum Mil, Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta 
e Três Centavos) corrigido até 31/07/2014 referente à condenação, fica a executada MABE INDÚSTRIA BS CONTINENTAL 
(CONTINENTAL ELETRÔNICOS) devidamente intimada a efetuar o pagamento ou impugnar tal valor, no prazo legal, sob as 
penas da lei. - ADV: JULIANA GUIMARAES VIEIRA ALVES (OAB 273584/SP), FERNANDES JOSÉ RODRIGUES (OAB 206433/
SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO HEVERTON RODRIGUES GOULART
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO CÉSAR SALES VEIGA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0034/2015
Processo 0000526-89.2015.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Alameda Comércio de Tintas e 

Material de Contrução Ltda Epp - PROC. 145/15 - CX 01 - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC e Prov. 
1307/207 da Correg. Geral Justiça, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): 
Em se tratando de ação oriunda de transação comercial ou prestação de serviço, deverá ser juntado o comprovante da relação 
comercial que originou o débito (nota fiscal), conforme enunciado nº 135 que diz: “O acesso da microempresa ou empresa de 
pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária e documento fiscal 
referente ao negócio jurídico”, reafirmado no XXVIII Fonaje, ocorrido em 24, 25 e 26 de novembro de 2010 em Mata de São 
João - BA, sendo inclusive ratificado pelo enunciado uniforme nº 07 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais, 
através do comunicado 116/2010, publicado no D.O. de 07/12/2010, pág. 01 à 04. Assim encaminhei o feito para a regularização 
do feito com a juntada, pelo autor, do documento fiscal referente ao negócio jurídico em questão. - ADV: CARLOS SUSSUMI 
IVAMA (OAB 229398/SP)

Processo 0000527-74.2015.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Alameda Comércio de Tintas e 
Material de Contrução Ltda Epp - PROC. 146/15 - CX 04 - Certifico e dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC e Prov. 
1307/207 da Correg. Geral Justiça, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): 
Em se tratando de ação oriunda de transação comercial ou prestação de serviço, deverá ser juntado o comprovante da relação 
comercial que originou o débito (nota fiscal), conforme enunciado nº 135 que diz: “O acesso da microempresa ou empresa de 
pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária e documento fiscal 
referente ao negócio jurídico”, reafirmado no XXVIII Fonaje, ocorrido em 24, 25 e 26 de novembro de 2010 em Mata de São 
João - BA, sendo inclusive ratificado pelo enunciado uniforme nº 07 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais, 
através do comunicado 116/2010, publicado no D.O. de 07/12/2010, pág. 01 à 04. Assim encaminhei o feito para a regularização 
do feito com a juntada, pelo autor, do documento fiscal referente ao negócio jurídico em questão. - ADV: CARLOS SUSSUMI 
IVAMA (OAB 229398/SP)

Processo 0000584-92.2015.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Mais Tintas Comercial 
Ltda Epp - PROC. 165/15 - CX 20 - CERTIFICO E DOU FÉ haver designado audiência de tentativa de Conciliação para o dia 
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20 de Março de 2015, às 09:30 min, lançando na agenda própria de audiências. Desde já, fica ciente o(a) advogado(a) do(a) 
autor(a), de que deverá apresentar o mesmo na audiência acima, independente de intimação. Outrossim, o reclamante deverá 
comparecer pessoalmente ou sendo pessoa jurídica, deverá ser representado pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente, 
conforme enunciado nº 110, aprovado no XIX Encontro - Vitória/ES, comprovando sua condição, uma vez que a presença pessoal 
das partes é obrigatória, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, cuja ausência deverá ser comprovada documentalmente 
ou por qualquer meio idôneo, até o início da audiência (art. 9º da Lei 9099/95 e Enunciado nº 20 do XV Encontro realizado em 
Florianópolis/SC). Nada Mais. - ADV: CARLOS SUSSUMI IVAMA (OAB 229398/SP)

Processo 0000585-77.2015.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - Mais Tintas Comercial 
Ltda Epp - PROC. 166/15 - CX 18 - CERTIFICO E DOU FÉ haver designado audiência de tentativa de Conciliação para o dia 
18 de Março de 2015, às 09:30 min, lançando na agenda própria de audiências. Desde já, fica ciente o(a) advogado(a) do(a) 
autor(a), de que deverá apresentar o mesmo na audiência acima, independente de intimação. Outrossim, o reclamante deverá 
comparecer pessoalmente ou sendo pessoa jurídica, deverá ser representado pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente, 
conforme enunciado nº 110, aprovado no XIX Encontro - Vitória/ES, comprovando sua condição, uma vez que a presença pessoal 
das partes é obrigatória, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, cuja ausência deverá ser comprovada documentalmente 
ou por qualquer meio idôneo, até o início da audiência (art. 9º da Lei 9099/95 e Enunciado nº 20 do XV Encontro realizado em 
Florianópolis/SC). Nada Mais. - ADV: CARLOS SUSSUMI IVAMA (OAB 229398/SP)

Processo 0000611-75.2015.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Francisco de Paulo 
Ferreira - PROC. 175/15 - CX 18 - CERTIFICO E DOU FÉ haver designado audiência de tentativa de Conciliação para o dia 
18 de Março de 2015, às 09:40 min, lançando na agenda própria de audiências. Desde já, fica ciente o(a) advogado(a) do(a) 
autor(a), de que deverá apresentar o mesmo na audiência acima, independente de intimação. Outrossim, o reclamante deverá 
comparecer pessoalmente ou sendo pessoa jurídica, deverá ser representado pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente, 
conforme enunciado nº 110, aprovado no XIX Encontro - Vitória/ES, comprovando sua condição, uma vez que a presença pessoal 
das partes é obrigatória, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, cuja ausência deverá ser comprovada documentalmente 
ou por qualquer meio idôneo, até o início da audiência (art. 9º da Lei 9099/95 e Enunciado nº 20 do XV Encontro realizado em 
Florianópolis/SC). Nada Mais. - ADV: GINO AUGUSTO CORBUCCI (OAB 166532/SP)

Processo 0001590-71.2014.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Sarlete Borges Bandeira - J. Mahfuz Ltda - - Philco Eletronicos SA - PROC. 365/14 - Vistos. Ante o pagamento 
do valor incontroverso, expeça-se MLJ em favor dos interessados, ou aos seus procuradores, caso tenham procuração com 
poderes especificos, para “receber e dar quitação”, fornecendo os dados necessários (inclusive o CPF) e, após, nada sendo 
requerido, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. Intime-se. - ADV: JOSE MAURO PETERS (OAB 120886/SP), 
DANIELA LUIZARIO DOSUALDO (OAB 163806/SP), GUILHERME TEUBL FERREIRA (OAB 211481/SP), EMANUEL HENRIQUE 
DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP), MARCIO IRINEU DA SILVA (OAB 306306/SP)

Processo 0001941-44.2014.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cartão de Crédito - Patricia Pissopio 
Miguel Ishibashi - Porto Seguro Cartões - PROC. 446/14 - CX 01 - Vistos. Ante o pagamento do valor incontroverso, expeça-se 
MLJ em favor dos interessados, ou aos seus procuradores, caso tenham procuração com poderes especificos, para “receber e 
dar quitação”, fornecendo os dados necessários (inclusive o CPF) e, após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 
anotações de praxe. Intime-se. (MANDADO DE LEVANTAMENTO JÁ EXPEDIDO) - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/
SP), SABRINA PAIVA FONTOURA PEREZ (OAB 194685/SP)

Processo 0002893-62.2010.8.26.0438 (438.01.2010.002893) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
Banco do Brasil Sa - PROC. 656/10 - Vistos. Rejeito a impugnação de fl.68/99, pois o cálculo feito pelo cartório à fl.109/113 e 
esclarecido à fl.119, está correto, vez que detalhou específica e pormenorizadamente os valores devidos pela Ré; ademais, foi 
elaborado em consonância com a legislação em vigor, ressaltando que os parâmetros usados foram os determinados à fl.105 
e da sentença de fl.46/50, não havendo nada a corrigir. Isto posto, o valor da liquidação em 9/14 era de R$30.782,42 (fl.109); 
subtraindo-se o valor de R$ 25.951,74 (bloqueado à fl.65) restou ainda um crédito ao exequente de R$4.830,68 (em 9/14), 
prosseguindo-se com penhora on line do valor, atualizando-se na data do efetivo bloqueio. Oportunamente, expeçam-se MLJ 
ao autor e, nada mais havendo a providenciar, arquivem-se com as cautelas de praxe. Int. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0006613-32.2013.8.26.0438 (043.82.0130.006613) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Race Car 
Mecânica e Auto Peças Ltda Me - PROC. 906/13 - CX 01 - Certifico e dou fé que, até a presente data, não houve qualquer 
manifestação dos interessados. (Ante a Certidão retro, no prazo de quinze dias, informe a exequente se houve o cumprimento 
da proposta feita pelo executado, considerando o silêncio como satisfeita a obrigação) - ADV: JULIANA VIEIRA COSTA (OAB 
311486/SP)

Processo 0007622-68.2009.8.26.0438 (438.01.2009.007622) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança 
de Aluguéis - Sem despejo - Willer Osvaldo de Arruda e outro - Santa Rosa Mercantil Agropecuária Ltda e outros - PROC. 
1516/09 - CX 01 - Ante o decurso do prazo de sobrestamento do feito, requerido a fls. 343/344, manifeste-se o requerente em 
prosseguimento requerendo o que de direito. - ADV: MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI (OAB 113573/SP), 
REJANE CRISTINA SALVADOR (OAB 165906/SP), GINO AUGUSTO CORBUCCI (OAB 166532/SP)

Processo 0009948-25.2014.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - VALDIR DE MARTINS 
PENÁPOLIS ME - PROC. 2466/14 - CX 04 - Que efetuando as pesquisas de localização de endereço, pelos sistemas “on line” 
verifiquei que o CNPJ da empresa requerida informado na inicial não pertence à mesma, pelo que encaminhei o feito para 
intimação do autor para providenciar o número correto no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: JULIANA VIEIRA COSTA (OAB 311486/
SP)

Processo 0010581-36.2014.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - LUCAS DIAS GONÇALVES - 
PROC. 2596/14 - CX 04 - Aberta a audiência, estava ausente o(a) reclamante, bem como seu advogado, apesar de devidamente 
intimado(a). Presente o(a) reclamado(a). Iniciados os trabalhos, verificou-se a impossibilidade de acordo, em razão da ausência 
do Reclamante, conforme dispõe o Enunciado nº 20, bem como de acordo com o recente Enunciado nº 10 do Encontro de Juízes 
de Juizados Especiais Cíveis e Criminais e Colégios Recursais, realizado na Escola Paulista de Magistratura em 26/08/2005. 
A seguir, pelo MM Juiz HEVERTON RODRIGUES GOULART foi sentenciado: VISTOS. Ante a ausência injustificada do(a) 
reclamante na presente audiência, estando devidamente intimado(a), JULGO EXTINTA a presente ação, sem julgamento de 
mérito, com base no artigo 51, inciso I, da Lei Federal 9099/95, bem como de acordo com os entendimentos dos encontros 
dos Juízes dos Juizados Especiais Cíveis acima mencionados. Deixo no momento de condenar o(a) reclamante no pagamento 
das custas, uma vez que tal condenação será aplicada em caso de nova propositura da ação, se for o caso. Publicada nesta 
audiência saem as partes presentes devidamente intimadas. Registre-se a seguir. Ocorrendo o trânsito em julgado arquivem-se 
os autos, após as comunicações e anotações de praxe. Penapolis, 04 de fevereiro de 2015. Requerente: ausente Advogado: 
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ausente Requerido: Advogado: - ADV: MARCO ANTONIO OBA (OAB 144042/SP)
Processo 0011265-58.2014.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Genoveva Ribeiro 

Cardoso - Município de Avanhandava e outro - PROC. 2686/14 - CX - 04 - VISTOS. Retifico o primeiro parágrafo da decisão 
de fls. 73 apenas para constar “.... Que a reclamada município de Avanhandava cumpriu parcialmente...” e não como constou, 
ficando mantido no mais o que fora decidido. Intimem-se com urgência. - ADV: CLAUDIA ALVES MUNHOZ RIBEIRO DA SILVA 
(OAB 111929/SP), LARISSA MARIA DE NEGREIROS (OAB 243514/SP), MARIO HENRIQUE ALTENFELDER WALDEMARIN 
(OAB 141455/SP)

Processo 0012746-56.2014.8.26.0438 - Cumprimento de sentença - Obrigações - Guilherme Domingues Antonio - PROC. 
3035/14 - CX - 01 - Trata-se a presente ação de Execução de Acordo realizado nos autos do Termo Circunstânciado nº 0000929-
92.2014.8.26.0438 (Composição Civil). Assim, determino seja consertada a autuação para constar esta ação como Execução 
de Título Judicial, fazendo-se as retificações necessárias, prosseguindo-se nos termos da lei. - ADV: RENE GUSTAVO NEGRI 
CONSTANTINO (OAB 330546/SP)

Processo 0012746-56.2014.8.26.0438 - Cumprimento de sentença - Obrigações - Guilherme Domingues Antonio - Lucileia 
da Silva Norte - Que na tentativa de efetivar as pesquisas de bloqueio de valores ou localização de endereço, não foi localizado 
nos autos o número do CPF da parte reclamada, pelo que encaminhei o feito para intimação do autor para providenciar. Nada 
Mais. Penapolis, 10 de fevereiro de 2015. - ADV: RENE GUSTAVO NEGRI CONSTANTINO (OAB 330546/SP)

Processo 3000655-14.2013.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tratamento Médico-Hospitalar - Rubens 
Vieira - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e outro - PROC. 1376/13 - CX 04 - Ante o decurso do prazo, sem a manifestação 
dos interessados ao quanto decidido no incidente instaurado, providencie o requerente o cálculo atualizado e individualizado do 
débito para fins de cumprimento de sentença. - ADV: FLÁVIO MARCELO GOMES (OAB 164171/SP), NILSON DE CARVALHO 
VITALINO (OAB 152991/SP), AMABEL CRISTINA DEZANETTI DOS SANTOS (OAB 103050/SP)

Processo 3001826-06.2013.8.26.0438 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Nilson Garcia Gimenes 
- Marka Veiculos Ltda - PROC. 1596/13 - CX 01 - Ante a inércia do executado, providencie o exequente o cálculo atualizado 
do débito, fazendo constar a multa a que se refere o art. 475 -J. - ADV: ISSAMU IVAMA (OAB 44817/SP), ANTONIO CÉSAR 
CAPELOZZA BOAVENTURA (OAB 158693/SP)

PEREIRA BARRETO
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PEREIRA BARRETO EM 09/02/2015

PROCESSO :0000435-93.2015.8.26.0439
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : E.F.C.

PROCESSO :0000436-78.2015.8.26.0439
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Adriano Rodrigues Ferreira Pinto
ADVOGADO : 161710/SP - Wellington Alves da Costa
REQDO : Banco Itaucard S/A
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000437-63.2015.8.26.0439
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Posto Pinheiro Pereira Barreto Ltda
ADVOGADO : 249465/SP - Michele Aielo Pinheiro Cardamoni
REQDO : Antonio Julio Constantino Junior ME
VARA :1ª VARA JUDICIAL

PROCESSO :0000441-03.2015.8.26.0439
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Geni Galan de Oliveira
REQDO : Silvana Regina Fernandes da Silva Noguchi
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000442-85.2015.8.26.0439
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 23134/SP - Paulo Roberto Joaquim dos Reis
REQDO : Ricardo Rosa Alves Caputo
VARA :1ª VARA JUDICIAL

PROCESSO :0000450-62.2015.8.26.0439
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Alex Sandro de Jesus Porto
ADVOGADO : 284312/SP - Rogerio Augusto Gonçalves de Barros
REQDO : Banco Bradesco S/A
VARA :2ª VARA JUDICIAL
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PROCESSO :0000434-11.2015.8.26.0439
CLASSE :DÚVIDA
REQTE : Claudinei de Nicolai
ADVOGADO : 171949/SP - Milene Gouveia Lodeiro de Mello
REQDO : Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Pereira Barreto
VARA :2ª VARA JUDICIAL

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL
JUIZ DE DIREITO EDUARDO LUIZ DE ABREU COSTA
ESCRIVÃO JUDICIAL PAULO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0033/2015
Processo 0000011-85.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Maria Luiza Silva Binheli - 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Fls. 126/133 (Petição da parte requerida): Apresenta proposta de transação. 
2. Manifeste-se a parte autora. Int. Dilig. - ADV: RICARDO TANAKA VIEIRA (OAB 255243/SP)

Processo 0000268-76.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Solange Aparecida Paes 
de Campos - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Trata-se de ação de Auxílio Doença c/c Aposentadoria 
Por Invalidez ajuizada por SOLANGE APARECIDA PAES DE CAMPOS em face do INSS (fls. 02/09). 2. Tendo em vista a 
possibilidade concreta de se resolver a querela na esfera administrativa, suspendo o feito, pelo prazo de sessenta dias, 
para oportunizar à parte o endereçamento do pleito em apreço à Agência do INSS local (Av. Jonas Alves de Mello nº 2.321). 
Nesse sentido, o entendimento consolidado da 9ª Turma do E. Tribunal Regional Federal - 3ª Região. PREVIDENCIÁRIO. 
PROCESSUAL CIVIL. PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PROVA DA FORMULAÇÃO 
DO PEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. NECESSIDADE. I. É público e notório que nem mesmo a expressa disposição legal - 
artigo 105 da Lei 8213/91 - tem sido suficiente para impedir que os agentes do INSS recusem a simples protocolização de pedido 
administrativo de benefício, sob fundamento de ausência de direito ou de insuficiência de documentos. II. A dicção da Súmula 9 
desta Corte não é a que lhe pretende dar o apelante. Não há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, ou seja, 
o interessado não precisa esgotar todos os recursos administrativos. Mas a Súmula não exclui a atividade administrativa. III. É 
hora de mudar esse hábito de transferir para o Poder Judiciário o que é função típica do INSS. Se o requerimento administrativo 
não for recebido no protocolo, ou não for apreciado no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, ou for indeferido, aí sim, surgirá o 
interesse de agir. IV. Apelação parcialmente provida para anular a sentença, determinada a suspensão do processo pelo prazo 
de 60 dias (sessenta) dias, para que o apelante possa requerer o benefício ao INSS e, decorridos 45 (quarenta e cinco) dias do 
requerimento sem manifestação da autoridade administrativa ou, indeferido o benefício, retorne aos autos para prosseguimento 
perante o Juízo Monocrático (Ap. 2007.03.99.038127-8-SP,j.10/03/2008, Rel. Des. Federal Marisa Santos). Int. Dilig. - ADV: 
ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP)

Processo 0000340-39.2010.8.26.0439 (00104/2010) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Luiz Vital 
dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - CERTIDÃO Certifico eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 439.2013/001755-4 dirigi-me ao endereço nele indicado, e aí sendo intimei a testemunha Roberto Fusaria da Silva 
de seu inteiro teor, o qual depois de ouvir sua leitura, exarou sua nota de ciente retro. O referido é verdade e dou fé. Pereira 
Barreto, 17 de abril de 2013. - ADV: HAMILTON SOARES ALVES (OAB 283751/SP)

Processo 0000618-74.2009.8.26.0439 (00141/2009) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição 
(Art. 55/6) - Anizio Braga - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. Trata-se de ação previdenciária (“ação declaratória 
c/c aposentadoria por tempo de contribuição”) ajuizada por ANIZIO BRAGA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL INSS (fls. 02/06), que, devidamente citado (fls. 22/23), exibiu os documentos requisitados (fls. 276/283) e contestou (fls. 
25/41), manifestando, em réplica, a parte autora (fl. 270). Eis o relato. DECIDO. Analisando o PROCESSO, reputo preenchidas 
as condições da demanda, bem como observados os pressupostos processuais, razão pela qual, não se verificando a existência 
de irregularidade ou nulidade a serem sanadas, o declaro SANEADO. Afasto o desinteresse processual alegado (fls. 26/34), 
porque, analisando as condições da ação in statu assertionis (no estado em que afirmadas), identifico utilidade na tutela 
jurisdicional postulada, pela necessidade do processo (de acordo com o teor da resposta) e adequação da via processual eleita 
(ação previdenciária), para sanar a crise jurídica narrada, cuja descrição fática aponta, como causa de pedir, a participação da 
autarquia federal requerida na via administrativa frustrada, sendo considerados, portanto, sujeitos da relação jurídica de direito 
material deduzida no processo. Pois bem, da lide extraio o seguinte ponto controvertido a ser esclarecido e demonstrado: o 
preenchimento, ou não, dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Determino, nesse sentido, a produção da prova 
testemunhal, incumbindo à parte, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar o rol no Ofício Judicial, e a realização do depoimento 
pessoal do(a) autor(a), a fim de ser interrogada na audiência de instrução e julgamento, devendo ser intimada pessoalmente 
para tanto (art. 343, § 1º, do CPC), além da apresentação, se for o caso, de outras provas documentais. Designo, pois, audiência 
de conciliação, instrução e julgamento para o dia 09 de abril de 2015, às 15h30m. Int. Dilig. - ADV: IVANI AMBROSIO (OAB 
98215/SP)

Processo 0000737-93.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Francisca Vitorino 
dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1. Ciência às partes com relação à baixa dos presentes 
autos. 2. Oficie-se à Contadoria da Procuradoria Federal Especializada em Araçatuba, enviando-se as cópias necessárias para 
fins de apuração dos valores atrasados devidos à parte autora, no prazo de 45 dias, conforme ofício PROCSACT/INSS/Nº 
21.221.0/80/2007, e à Procuradoria do INSS em Araçatuba, para implantação do benefício. Int. Dilig. - ADV: RICARDO DA SILVA 
SERRA (OAB 311763/SP)
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Processo 0000858-24.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - João Tapará da Silva - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1. Fl. 171 (certidão cartorária): Certifica que não resposta da perita judicial. 
2. Intime-se a Perita Judicial para que preste os esclarecimento requisitados, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa. 
Int. Dilig. - ADV: MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE (OAB 137269/SP)

Processo 0001464-04.2003.8.26.0439 (00258/2003) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Davi 
Rodrigues da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Trata-se de ação de aposentadoria por invalidez c/c 
restabelecimento de benefício, em fase de execução, em que figura como exeqüente Davi Rodrigues da Silva, e como executado 
Instituto Nacional do Seguro Social - Inss, na qual houve o pagamento do débito e a expedição de alvará (fls. 364/366). 2. 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, com fundamento no artigo 794, I, e 795 do Código de Processo Civil, porque a parte 
devedora satisfez a obrigação. 3. Inexistem custas e despesas em aberto, ante a gratuidade da justiça deferida ao exeqüente. 
4. Transitada em julgado, anote-se a respeito da extinção processual e arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: VANIA REGINA 
AMARAL BIANCHINI (OAB 167781/SP), SILVIA MARIA PAULUZI (OAB 184860/SP), RENATA MOÇO (OAB 163748/SP)

Processo 0001669-86.2010.8.26.0439 (00463/2010) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Arlinda Joana 
da Silva Costa - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Para melhor acomodação da pauta, redesigno a audiência, 
anteriormente designada, para o próximo dia 24 de abril de 2015 , às 14h10m. 2. Expeça-se o necessário. Int. Dilig. - ADV: 
TANIESCA CESTARI FAGUNDES (OAB 202003/SP), GENESIO FAGUNDES DE CARVALHO (OAB 88773/SP)

Processo 0002049-80.2008.8.26.0439 (00418/2008) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - 
Nadir Veneranda Zoccal Rossignoli - Instituto Nacional do Seguro Social-inss - Vistos. 1. Ciência às partes com relação à 
baixa dos presentes autos. 2. Oficie-se à Contadoria da Procuradoria Federal Especializada em Araçatuba, enviando-se as 
cópias necessárias para fins de apuração dos valores atrasados devidos à parte autora, no prazo de 45 dias, conforme ofício 
PROCSACT/INSS/Nº 21.221.0/80/2007, e à Procuradoria do INSS em Araçatuba, para implantação do benefício. Int. Dilig. - 
ADV: ANDRÉ LUIZ GONSALEZ CORTEZI (OAB 249204/SP)

Processo 0002138-93.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Mitiko Hatimondi 
Yokota - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Para melhor acomodação da pauta, redesigno a audiência, 
anteriormente designada, para o próximo dia 24 de abril de 2015 , às 14h40m. 2. Expeça-se o necessário. Int. Dilig. - ADV: 
HAMILTON SOARES ALVES (OAB 283751/SP)

Processo 0002174-38.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - Edineide Maria da 
Conceição - Instituto Nacional de Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Para melhor acomodação da pauta, redesigno a audiência, 
anteriormente designada, para o próximo dia 24 de abril de 2015 , às 13h30m. 2. Expeça-se o necessário. Int. Dilig. - ADV: 
GUSTAVO ANTONIO TEIXEIRA (OAB 260383/SP)

Processo 0002176-08.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - Cláudia Regina 
Leite Leal - Instituto Nacional de Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Para melhor acomodação da pauta, redesigno a audiência, 
anteriormente designada, para o próximo dia 24 de abril de 2015 , às 14h20m. 2. Expeça-se o necessário. Int. Dilig. - ADV: 
GUSTAVO ANTONIO TEIXEIRA (OAB 260383/SP)

Processo 0002178-75.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - Priscila Araújo da Silva 
- Instituto Nacional de Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Para melhor acomodação da pauta, redesigno a audiência, anteriormente 
designada, para o próximo dia 24 de abril de 2015 , às 13h50m. 2. Expeça-se o necessário. Int. Dilig. - ADV: GUSTAVO 
ANTONIO TEIXEIRA (OAB 260383/SP)

Processo 0002430-15.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Ana Carolina Bueno Alves 
da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1. Fls. 114/117 (Petição da parte requerida): Apresenta a proposta 
de transação. 2. Manifeste-se a parte autora. Int. Dilig. - ADV: MICHELE AIELO PINHEIRO CARDAMONI (OAB 249465/SP)

Processo 0003180-22.2010.8.26.0439 (00914/2010) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Lourival 
Magalhães - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Trata-se de apelação de sentença interposta pela parte autora 
(fls. 261/265). 2. Porque tempestivo e dispensado o preparo (fl. 266), RECEBO o recurso em ambos (devolutivo e suspensivo) 
os efeitos (art. 521 do CPC), porque não verificadas as hipóteses do art. 520 do CPC. 3. Dê-se vista à parte apelada para 
responder (art. 518, caput, do CPC). 4. Apresentada a resposta, ou findo o prazo para contrarrazões, remetam-se os autos à 
instância superior. 5. Requisite-se os honorários da perita nomeada a fl. 186. Int. Dilig. - ADV: SIMONE SETSUKO MATSUDA 
MONTEIRO (OAB 253755/SP)

Processo 0003180-80.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Eliseu Pires de Almeida - 
Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Intime-se novamente a Perita Judicial para que designe data e horário para 
a realização de perícia, intimando-se a parte autora em seguida. Int. Dilig. - ADV: HAMILTON SOARES ALVES (OAB 283751/
SP)

Processo 0003243-08.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Aparecida de Souza Ribeiro 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1. Fl. 92 (Petição da perita judicial): Ciente. 2. Intime-se a perita judicial 
a designar data e horário para a realização de perícia, intimando-se a parte autora, em seguida. Int. Dilig. - ADV: HAMILTON 
SOARES ALVES (OAB 283751/SP)

Processo 0003257-89.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - José Isaias Alves - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - -OBS.: Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão do oficial de justiça que 
deixou de intimar a testemunha Joseti para a audiência. - ADV: HAMILTON SOARES ALVES (OAB 283751/SP)

Processo 0003401-63.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria Especial (Art. 57/8) - Luzinete Antonio da 
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Silva Viana - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1. O caso é de aposentadoria especial, que é disciplinada 
pelos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991. 2. Folheados os documentos trazidos com a petição inicial, vislumbro o formulário 
denominado Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), mas não laudo técnico. 3. Nesse sentido, manifeste a parte autora 
se há interesse em realiza-lo ou, ao contrário, contenta-se com as informações constantes do PPP. Int. Dilig. - ADV: PAULO 
ROBERTO DA SILVA DE SOUZA (OAB 322871/SP)

Processo 0003580-75.2006.8.26.0439 (00770/2006) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - 
Rosalina Sampato Martelo, representada p/curador - - Manoel da Silva Martelo Neto - Instituto Nacional do Seguro Social-inss 
- Vistos. 1. Ciência às partes com relação à baixa dos autos. 2. Oficie-se à Contadoria da Procuradoria Federal Especializada 
em Araçatuba, enviando-se as cópias necessárias para fins de apuração dos valores atrasados devidos à parte autora, no prazo 
de 45 dias, conforme ofício PROCSACT/INSS/Nº 21.221.0/80/2007. Int. Dilig. - ADV: ANESIO ANTONIO TENORIO (OAB 80424/
SP), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS OKAMOTO (OAB 103037/SP)

Processo 0003638-05.2011.8.26.0439 (00967/2011) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - 
Benedita Aurelia Rocha Hansen e outros - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. 1. Fls. 205/212 (Petição da parte 
executada): Apresenta os cálculos de liquidação da decisão exequenda, no valor total de R$16.487,04, e requer a intimação 
da parte exequente para que se manifeste e, caso não concorde, apresente os cálculos de liquidação que entender devido. 2. 
Manifeste-se a parte exequente, devendo apresentar o contrato de honorários advocatícios. 3. No silêncio ou na concordância, 
e com a juntada do contrato, encaminhem-se os autos à contadoria judicial para apuração dos valores principais e honorários 
contratuais. 4. Após, expeçam-se os ofícios requisitórios, aguardando o cumprimento, em seguida. Int. Dilig. - ADV: ROGERIO 
FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP)

Processo 0003740-22.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Contagem Recíproca de Tempo de Serviço - Geralda da 
Silva Menezes - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Trata-se de ação previdenciária (“declaratória para contagem de 
tempo de serviço c/c aposentadoria por idade”) ajuizada por GERALDA DA SILVA MENEZES em face do INSTITUTO NACIONAL 
DO SEGURO SOCIAL INSS (fls. 02/17), que, devidamente citado (fls. 76/79), exibiu os documentos requisitados (fls. 67/74) e 
contestou (fls. 81/92), manifestando, em réplica, a parte autora (fls. 94/96). Eis o relato. DECIDO. Analisando o PROCESSO, 
reputo preenchidas as condições da demanda, bem como observados os pressupostos processuais, razão pela qual, não se 
verificando a existência de irregularidade ou nulidade a serem sanadas, o declaro SANEADO. Afasto o desinteresse processual 
alegado (fls. 82/83), porque, analisando as condições da ação in statu assertionis (no estado em que afirmadas), identifico 
utilidade na tutela jurisdicional postulada, pela necessidade do processo (de acordo com o teor da resposta) e adequação da via 
processual eleita (ação previdenciária), para sanar a crise jurídica narrada, cuja descrição fática aponta, como causa de pedir, 
a participação da autarquia federal requerida na via administrativa frustrada, sendo considerados, portanto, sujeitos da relação 
jurídica de direito material deduzida no processo. Pois bem, da lide extraio o seguinte ponto controvertido a ser esclarecido e 
demonstrado: o preenchimento, ou não, dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado. Determino, nesse sentido, a 
produção da prova testemunhal, incumbindo à parte, no prazo de 5 (cinco) dias, depositar o rol no Ofício Judicial, e a realização 
do depoimento pessoal do(a) autor(a), a fim de ser interrogada na audiência de instrução e julgamento, devendo ser intimada 
pessoalmente para tanto (art. 343, § 1º, do CPC), além da apresentação, se for o caso, de outras provas documentais. Designo, 
pois, audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 09 de abril de 2015, às 16h. Int. Dilig. - ADV: HAMILTON 
SOARES ALVES (OAB 283751/SP)

Processo 0003924-12.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Jezolina de Assis Ferreira 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1. Fls. 144/147 (Laudo pericial): Ciente. 2. As partes manifestaram a 
respeito (fls. 149/155 e 157) 3. Da leitura dos autos, observo que, deferida a perícia (fls. 96/97), e, designada a perícia, as 
partes foram cientificadas (fls. 104/105 e 109). 4. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial, porque observadas as formalidades (art. 
421, § 1º, e 431-A do CPC) e, posto discordar a parte autora, não descaracterizada a conclusão técnica. 5. Declaro encerrada 
a instrução. 6. Concedo às partes, nos termos do art. 454, § 3º, do CPC, a começar pela parte autora, o prazo de 5 (cinco) dias 
sucessivamente para o oferecimento de memoriais. Int. Dilig - ADV: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES (OAB 111577/SP), 
MARIA LEONOR DE LIMA MACHADO (OAB 294389/SP)

Processo 0003931-04.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Marli Rita Marques - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1. Fls. 97/99 (Laudo pericial): Ciente. 2. As partes manifestaram a respeito 
(fls. 102 e 104) 3. Da leitura dos autos, observo que, deferida a perícia (fls. 72/73), e, designada a perícia, as partes foram 
cientificadas (fls. 82/83 e 84). 4. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial, porque observadas as formalidades (art. 421, § 1º, e 
431-A do CPC) e não contrariada a conclusão técnica. 5. Declaro encerrada a instrução. 6. Concedo às partes prazo sucessivo 
de dez dias para apresentação de alegações finais. 7. Após, voltem à conclusão para prolação de sentença. Int. Dilig. - ADV: 
RICARDO TANAKA VIEIRA (OAB 255243/SP)

Processo 0004165-49.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Maria Vieira 
Alves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. 1. Fl. 49 (Petição da parte autora): Manifesta acerca da informação 
prestada pelo INSS às fls. 42/46. 2. Nada a prover as partes poderão se manifestar quando das alegações finais. 3. Aguarde-se 
a apresentação de eventual contestação ou o decurso do prazo para tal. Int. Dilig. - ADV: HAMILTON SOARES ALVES (OAB 
283751/SP)

Processo 0004165-49.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Maria Vieira 
Alves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - -OBS.: Deverá a parte autora manifestar sobre a contestação apresentada às 
fls. 55/66. - ADV: HAMILTON SOARES ALVES (OAB 283751/SP)

Processo 0004225-22.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Joaquim Valeriano Borges 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1. Fls. 31/32 (Petição da parte autora): Ciente. 2. Nos termos do art. 5º, 
LXXIV, da CF, art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 1.060/1950, e art. 1º da Res. DPU n. 13/2006, CONCEDO à parte autora a 
gratuidade jurisdicional, porque comprovada a insuficiência de recursos, cuja renda mensal declarou não ultrapassar o valor da 
isenção de pagamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física IRPF (fl. 32). Oficie-se, com cópia da declaração de isenção 
do pagamento do IRPF, à Secretaria da Receita Federal para fins de fiscalização; em caso de inconsistência, solicito informação. 
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4. Processe-se pelo rito ordinário. 5. Cite-se a parte requerida, com as advertências legais (arts. 285 e 238, parágrafo único, do 
CPC). 6. Com a resposta, ou certificado o silêncio, manifeste-se a parte autora. Int. Dilig. - ADV: JAYSON FERNANDES NEGRI 
(OAB 210924/SP)

Processo 0004226-41.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Moises Ferlete - Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS - Vistos. 1. Fls. 222/224 (Laudo pericial): Ciente. 2. As partes manifestaram a respeito (fls. 227/228 
e 230/231) 3. Da leitura dos autos, observo que, deferida a perícia (fls. 195/196), e, designada a perícia, as partes foram 
cientificadas (fls. 207/208 e 209). 4. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial, porque observadas as formalidades (art. 421, § 1º, e 
431-A do CPC) e não contrariada a conclusão técnica. 5. Declaro encerrada a instrução. 6. Concedo às partes prazo sucessivo 
de dez dias para apresentação de alegações finais. 7. Após, voltem à conclusão para prolação de sentença. Int. Dilig. - ADV: 
HAMILTON SOARES ALVES (OAB 283751/SP)

Processo 0004349-05.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Joares Alves Batista - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - -OBS.: Deverá a parte autora manifestar sobre a contestação apresentada às fls. 69/84. - 
ADV: ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP)

Processo 0004537-32.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Clarice Bezerra - Instituto 
Nacional do Seguro social - INSS - Vistos. 1. Fls. 132/133 (Laudo pericial): Ciente. 2. As partes manifestaram a respeito (fls. 
135) 3. Da leitura dos autos, observo que, deferida a perícia (fls. 107/108), e, designada a perícia, as partes foram cientificadas 
(fls. 117 e 118/119). 4. Assim, HOMOLOGO o laudo pericial, porque observadas as formalidades (art. 421, § 1º, e 431-A do CPC) 
e não contrariada a conclusão técnica. 5. Declaro encerrada a instrução. 6. Concedo às partes prazo sucessivo de dez dias para 
apresentação de alegações finais. 7. Após, voltem à conclusão para prolação de sentença. Int. Dilig. - ADV: MICHELE AIELO 
PINHEIRO CARDAMONI (OAB 249465/SP)

Processo 0005010-81.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Ana Clara Liberato dos Santos 
Souza - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - -OBS.: Ciência às partes do ofício de fls. 44/91 com informações requisitadas 
ao INSS, inclusive CNIS. - ADV: ALESSANDRA AMARILHA OLIVEIRA MATUDA (OAB 219456/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL

JUIZ DE DIREITO - EDUARDO LUIZ DE ABREU COSTA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0032/2015

Processo 0000760-44.2010.8.26.0439 (00223/2010) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Ingá Veículos Ltda - 
Hermínia Rosa de Amorin Santana - Me - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1. Fls. 439/443 (e-mail da empresa Zukerman Leilões): 
Requer a juntada da minuta do edital. 2. Intimem-se a(s) parte(s) executada(s) com relação aos leilões designados (fl.439), 
por carta de aviso de recebimento, bem como seu(s) procurador(es) nos termos do art. 687, § 5º, do CPC. 3. Comunique-se, 
por e-mail, a aprovação da minuta do edital. Int. Dilig. - ADV: ANDRÉ LUIZ GONSALEZ CORTEZI (OAB 249204/SP), MARINA 
EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), CRISTIAN DE SALES VON RONDOW (OAB 167512/SP), RITA DE 
CASSIA MARQUES PIRES (OAB 68681/SP), MARIO LUIS DA SILVA PIRES (OAB 65661/SP)

Processo 0001004-65.2013.8.26.0439 - Monitória - Nota de Crédito Comercial - Posto Pinheiro Pereira Barreto Ltda 
- Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Pereira Barreto - Vistos. 1. Fl. 220 (Petição da exequente): Ciente. 2. 
DEFIRO. Expeça(m)-se, nos termos dos arts. 1.112 e 1.113 do Capítulo IX das NCGJ, mandado(s) de levantamento judicial 
(MLJ) em favor da(s) parte(s) peticionante(s), observado, inexoravelmente, o disposto no art. 190 do CPC. 3. Após, manifeste-se 
a exequente. Int. Dilig. - ADV: MARIA DE LOURDES DIAS (OAB 103619/SP), MICHELE AIELO PINHEIRO CARDAMONI (OAB 
249465/SP)

Processo 0002094-11.2013.8.26.0439 - Monitória - Prestação de Serviços - Associação de Ensino e Cultura Urubupungá 
- Aecu - Vistos. 1. Fl. 135 (Certidão cartorária de decurso do prazo para apresentar comprovante de publicação do edital de 
citação): Ciente. 2. Intime-se pessoalmente o representante da parte autora para suprir a falta em 48h (quarenta e oito horas), 
advertida do disposto no art. 267, § 1º, do CPC (extinção do processo sem resolução de mérito). Int. Dilig. Pereira Barreto, 05 
de fevereiro de 2015. - ADV: CARLOS EDUARDO MEDEIROS DE ALMEIDA (OAB 230160/SP)

Processo 0002267-31.1996.8.26.0439 (00532/1996) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco do 
Brasil S/A - Vistos. 1. Fl. 257/259, 269e vº e 273 (Petição das partes): Ciente. 2. DEFIRO. Expeça(m)-se, nos termos dos arts. 
1.112 e 1.113 do Capítulo IX das NCGJ, mandado(s) de levantamento judicial (MLJ) em favor da(s) parte(s) peticionante(s), 
observado, inexoravelmente, o disposto no art. 190 do CPC. 3. Revogo o despacho de fl. 270/271, visto que inexiste, por 
ora, penhora formalizada nos autos. 4. Cumpra-se a exequente o teor de fl. 248, no prazo de 05 (cinco) dias. 5. Certificado 
o transcurso “em branco” do prazo, intime-se pessoalmente o representante da parte exequente para suprir a falta em 48h 
(quarenta e oito horas), advertida do disposto no art. 267, § 1º, do CPC (extinção do processo sem resolução de mérito). Int. 
Dilig. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), LUIZ CARLOS DI DONATO (OAB 150525/SP), 
JOSE EDIVANIO LEITE (OAB 273578/SP), JAYME JOSÉ ORTOLAN NETO (OAB 134839), GLAUCO ORTOLAN (OAB 171242)

Processo 0002289-50.2000.8.26.0439 (00492/2000) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Caixa Seguradora 
S/A - Vistos. 1. Fls. 345/346 (petição da executada): Requer que as custas processuais sejam suportadas pela exequente, vez 
que houve excesso de execução no incidente de cumprimento de sentença. 2. Manifeste-se a exequente. 3. Após, tornem os 
autos conclusos. Int. Dilig. Pereira Barreto, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: JOSÉ HENRIQUE SADATOSHI IGARASHI (OAB 
336492/SP), DANIEL AUGUSTO DE MORAIS URBANO (OAB 71886/MG), MARIO LUIS DA SILVA PIRES (OAB 65661/SP)

Processo 0002400-53.2008.8.26.0439 (00498/2008) - Outros Feitos não Especificados - Liquidação / Cumprimento / 
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Execução - Delita da Silva Nunes - Município de Sud Mennucci - Vistos. 1. Manifeste-se a parte interessada em termos de 
prosseguimento. 2. No silêncio, os autos aguardarão provocação no arquivo. Int. Dilig. Pereira Barreto, 06 de fevereiro de 
2015. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA - ADV: ALESSANDRO NOZELLA MONTEIRO (OAB 283687/SP), ELLEN REGINA NITOPI SIQUEIRA (OAB 196705/
SP), LIVIA LELLIS SILVA (OAB 217341/SP), RUBENS AMIGONE MESQUITA JUNIOR (OAB 270805/SP)

Processo 0002771-07.2014.8.26.0439 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander ( Brasil 
) S/A - Vistos. 1. Fls. 60/62 (petição da exequente): Requer o prosseguimento da ação, visto que o executado interrompeu o 
cumprimento do acordo com o desentranhamento do mandado de citação, apresentando a diligência cabível ao Sr. Oficial de 
Justiça. 2. Por ora, apresente a exequente o demonstrativo atualizado do débito. 3. Após, tornem os autos conclusos. Int. Dilig. 
Pereira Barreto, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 
225061/SP)

Processo 0003441-50.2011.8.26.0439 (00916/2011) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Valdir Alves de Almeida - Nos 
termos do Comunicado 1307/2007 - Intime-se a parte autora para manifestar sobre a devolução da carta precatória expedida 
à comarca de Campinas, que retornou com a diligência negativa, com relação a requerida Sônia Maria França - fl. 183. - ADV: 
OSWALDO ESPERANCA (OAB 104396/SP)

Processo 0003896-10.2014.8.26.0439 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Olga 
Mariano de Souza - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1. Considerando que a determinação do valor da condenação depende apenas 
de cálculo aritmético, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, nos termos do art. 475-B, § 3º, do CPC, para que emita 
parecer a respeito da(s) memória(s) apresentada(s) pela(s) parte(s), bem como encontre, nos limites da decisão exequenda, o 
valor condenatório (an debeatur). 2. Com o parecer contábil, manifestem-se as partes. 3. Com as manifestações, pronuncie-se a 
Contadoria Judicial. 4. Após, cientifique-se as partes e, com ou sem manifestações, tornem conclusos os autos. Int. Dilig. - ADV: 
JOÃO PAULO YAMASHITA THEREZA (OAB 266851/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIA 
ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), FABRICIO BUENO SVERSUT (OAB 337786/SP)

Processo 0004441-56.2009.8.26.0439 (01187/2009) - Monitória - Contratos Bancários - Gislene da Matta Tozzeti - Vistos. 
1. Ciência às partes com relação à baixa dos autos. 2. Manifeste-se a requerente em termos de prosseguimento, no prazo de 
05 (cinco) dias. 3. No silêncio, os autos aguardarão provocação no arquivo. Int. Dilig. Pereira Barreto, 06 de fevereiro de 2015. 
- ADV: ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP), ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP), VALERIA 
TEREZA CANEVARI FURTADO DA SILVA (OAB 225365/SP)

Processo 0004878-68.2007.8.26.0439 (00994/2007) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à 
Execução - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1. Fls. 715/769 (Parecer contábil): Ciente. 2. As partes manifestaram concordância (fls. 
775/778). 3. HOMOLOGO o parecer contábil em destaque, para que a execução de sentença do valor principal e honorários, 
seja realizada pelo valor encontrado pelo Sr. Perito Judicial. 4. Expeça(m)-se, nos termos dos arts. 1.112 e 1.113 do Capítulo 
IX das NCGJ, mandado(s) de levantamento judicial (MLJ) em favor da(s) parte(s) peticionante(s), observado, inexoravelmente, 
o disposto no art. 190 do CPC. 5. Decorrido o prazo para eventuais recursos, tornem os autos conclusos. Int. Dilig. Pereira 
Barreto, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: JONAIR NOGUEIRA MARTINS (OAB 55243), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/
SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL
JUIZ DE DIREITO DR. THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
ESCRIVÃO JUDICIAL MARIO MITSUYOSHI TIODA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0073/2015
Processo 0000090-30.2015.8.26.0439 - Embargos à Execução Fiscal - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Cooperativa dos 

Produtores de Cana-de-açucar, Açucar e Alcool do Estado de São Paulo - Vistos. Cumpra-se o disposto no artigo 736, Parágrafo 
único, do CPC, sob pena de extinção do feito. Prazo 10 dias. Intime-se. - ADV: RACHEL LIMA PENARIOL (OAB 156446/SP), 
ALVARO LUIZ REHDER DO AMARAL (OAB 93478/SP)

Processo 0002126-16.2013.8.26.0439 - Execução Fiscal - Impostos - Eli Luiz da Costa - Vistos. União, qualificado(s) na 
inicial, ajuizou(aram) ação de Execução Fiscal em face de Eli Luiz da Costa, Espólio. Ante as razões expendidas a fl. 48 pela 
exequente, julgo extinto o processo com fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo Civil. Inexistem custas. Transitada 
esta em julgado, comunique-se e, observadas as formalidades legais, arquivem-se os presentes autos. P.R.I.C - ADV: MARIO 
LUIS DA SILVA PIRES (OAB 65661/SP)

Processo 0901280-08.2012.8.26.0439 - Embargos à Execução Fiscal - Suspensão da Exigibilidade - Massa Falida de 
Cereagro - Comercio de Cereais e Produtos Agropecuários Ltda - Vistos. Expeça-se conforme requerido. Após, ao arquivo. 
Intime-se. (O procurador da embargante deverá, no prazo de 10 (dez) dias, retirar no Cartório o mandado de levantamento.) - 
ADV: ELY DE OLIVEIRA FARIA (OAB 201008/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIO MITSUYOSHI TIODA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0070/2015
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Processo 0001399-62.2010.8.26.0439 (00370/2010) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - 
L.C.G.R.R.P.M. - Diante da petição de folhas 295/297 e concordância do MP (fl. 299). Suspendo a tramitação processual pelo 
prazo de 20 (vinte) dias. Decorrido tal prazo, diga a parte autora em termos de prosseguimento. No silêncio, intime-se a parte 
requerente para dar prosseguimento ao presente feito, suprindo a omissão, no prazo de 48 horas, sob pena arquivamento (art. 
267, III e §1º, do CPC). Sem prejuízo, expeça-se Alvará de Soltura. Int. - ADV: VALERIA TEREZA CANEVARI FURTADO DA 
SILVA (OAB 225365/SP), ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP)

Processo 0002756-38.2014.8.26.0439 - Divórcio Litigioso - Dissolução - G.M.M.S. - G.M.S.F. - Relatório Social (fls. 80/83). 
“DIGAM AS PARTES ACERCA DO RELATÓRIO RETRO.” - ADV: ALI MOHAMED SUFEN (OAB 94062/SP), ALESSANDRO 
NOZELLA MONTEIRO (OAB 283687/SP)

Processo 0003785-26.2014.8.26.0439 - Inventário - Inventário e Partilha - Daniel de Carvalho Claudino - Mandado cumprido 
negativo (fls. 223/224). “DIGA A INVENTARIANTE ACERCA DO MANDADO RETRO.” - ADV: ALESSANDRA AMARILHA 
OLIVEIRA MATUDA (OAB 219456/SP)

Processo 0003904-84.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.S. - Vistos. O pedido 
de sobrestamento do feito não veio fundamentado (fl. 37). Portanto, indefiro. Int. - ADV: LETÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS 
CARVALHO (OAB 341851/SP)

Processo 0003906-54.2014.8.26.0439 - Arrolamento Comum - Sucessões - Wilson de Oliveira Santos - Vistos. Homologo a 
desistência do prazo recursal solicitado às folhas 114, para que produza seus efeitos legais. Concedo vista fora do Cartório ao 
inventariante, conforme tópico final da Sentença (fl. 109). Intimem-se e cumpra-se. - ADV: MARIO LUIS DA SILVA PIRES (OAB 
65661/SP)

Processo 0004264-53.2013.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - I.M.A. - Vistos. Por 
aplicar as premissas estabelecidas no título executivo e nas decisões proferidas nestes autos, bem como por se embasar nos 
documentos acostados aos autos, homologo os cálculos realizadas pela contadora judicial (fls. 208/210). Saliente-se que, como 
bem apontado pelo Ministério Público, “assiste razão às exequentes, considerando que os alimentos pagos são irrepetíveis, não 
podendo servir de base para compensações” (fls. 202). Diante da evidente falta de liquidez da quota parte do imóvel penhorado 
(fls. 127), manifestem-se as exequentes se desejam a adjudicação do bem, no prazo de 5 (cinco) dias, salientando que é 
dever das exequentes buscaram meios para satisfação de seu crédito de forma célere, evitando a prática de atos processuais 
fadados à inutilidade. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: JOSE ROBERTO ALEGRE JUNIOR (OAB 222164/SP), VALERIA TEREZA 
CANEVARI FURTADO DA SILVA (OAB 225365/SP), ROGERIO FURTADO DA SILVA (OAB 226618/SP)

Processo 0004469-48.2014.8.26.0439 - Alvará Judicial - Empréstimo consignado - Telma Aparecida Martins - Alceu Generoso 
Martins - ANTE O EXPOSTO, considerando a documentação apresentada, DEFIRO o pedido inicial para determinar a expedição 
do alvará, autorizando a autora TELMA APARECIDA MARTINS, R.G. 9.471.329 nº e CPF/MF nº 044.283.538-80, a realizar 
empréstimo no valor de R$ 30.000,00, com desconto, da prestação, no Benefício Previdenciário de Alceu Generoso Martins, 
brasileiro, casado, aposentado, RG nº 7.778.119. Prazo do alvará: 90 dias. Prestação de contas: 90 dias após a efetivação do 
empréstimo. Isento de custas e despesas processuais vez que concedo os benefícios da justiça gratuita. Considerando que 
não terá interesse processual na interposição de recurso da sentença, em face do disposto no artigo 503 e seu parágrafo único 
do Código de Processo Civil. Assim sendo, certifique-se o trânsito em julgado e, feitas as devidas anotações e comunicações, 
arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: DANIELLE KARINE FERNANDES CASACHI (OAB 319228/SP)

Processo 0005025-50.2014.8.26.0439 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - P.H.O.M. - A.P.M. 
- Contestação (fls. 29/31). “DIGA EM RÉPLICA ACERCA DA CONTESTAÇÃO RETRO.” - ADV: JOSE VIEIRA (OAB 69119/SP), 
PEDRO GARIBALDI MATARESIO (OAB 132009/SP)

Processo 0005045-41.2014.8.26.0439 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A.P.N.S. - I.S.B. - ...requerido 
manifesta concordância com o pedido... (fls. 41/43). “DIGA A REQUERENTE ACERCA DA PETIÇÃO RETRO.” - ADV: RITA DE 
CASSIA MARQUES PIRES (OAB 68681/SP), ANNE KARINE MARQUES PIRES (OAB 260497/SP), MARIO LUIS DA SILVA 
PIRES (OAB 65661/SP), VANESSA LOPES DE SOUZA (OAB 319403/SP)

Processo 0005098-22.2014.8.26.0439 - Interdição - Tutela e Curatela - D.V.S. - A.P.S. - Relatório Social (fls. 32/36). “CIÊNCIA 
AS PARTES ACERCA DO RELATÓRIO RETRO.” - ADV: ANTONIO DIAS PEREIRA (OAB 247585/SP), ANDRÉ LUIZ GONSALEZ 
CORTEZI (OAB 249204/SP)

Processo 0005098-22.2014.8.26.0439 - Interdição - Tutela e Curatela - D.V.S. - A.P.S. - Autos com vista ao advogado 
nomeado, Dr. Antonio Dias Pereira, para apresentação de contestação. - ADV: ANTONIO DIAS PEREIRA (OAB 247585/SP), 
ANDRÉ LUIZ GONSALEZ CORTEZI (OAB 249204/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIO MITSUYOSHI TIODA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0068/2015
Processo 0000036-98.2014.8.26.0439 - Procedimento Sumário - Usucapião Extraordinária - Tadashi Asano - - Kimiko 

Yamashiro Asano - Teruo Murakami - - Aparecida Murakami - Vistos. Verifica-se da certidão de óbito que o “de cujus” deixou 
herdeiros (Luiz Carlos, Sonia, Adalberto, Carlos Alberto e Luiz Roberto). Assim, deverá a autora trazer os nomes completos, 
qualificação e respectivos endereços para a devida citação (artigos 1.784 e 1206 do CC), recolhendo as diligências do Sr. Oficial 
de Justiça. Lembro aqui há em trâmite nesta comarca vários ações possessórias em face dos promovidos, pelo que, para maior 
agilidade, poderá se valer de pesquisas naqueles autos. Prazo: 10 dias. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: CARLOS EDUARDO 
MEDEIROS DE ALMEIDA (OAB 230160/SP)

Processo 0000318-39.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Maria Aparecida 
Pinto Teixeira - Telefonica Brasil S/A - Vistos. Ciência as partes do retorno dos presentes autos e do v. acórdão. A ação foi 
julgada PROCEDENTE, conforme dispositivo final da sentença (fl. 66 e verso) e, por conseguinte, o acórdão negou provimento 
ao recurso (fls.93/96). Remetam-se os autos ao contador para apuração de eventuais custas remanescentes. Se existentes, 
deverão ser suportadas conforme tópico final da sentença, no prazo de 10 dias. Decorrido tal prazo, sem pagamento, expeçam-se 
certidões de praxe para inscrição, se o caso. Manifeste-se a parte autora acerca do depósito de fls. 70, no valor de R$ 7.726,00, 
se satisfaz o seu crédito. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: KLEBER MARIM LOSSAVARO (OAB 261674/SP), EDUARDO COSTA 
BERTHOLDO (OAB 115765/SP)

Processo 0000373-53.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Marcelo Augusto 
Maria - Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos - Vistos. Ante a documentação apresentada, defiro ao autor os 
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benefícios da justiça gratuita. Como é cediço, a estabilidade das relações jurídicas impõe, no primeiro momento, respeito ao ato 
jurídico formalmente perfeito. O autor pretende seja deferido o pedido de suspensão dos descontos efetivados em seu beneficio 
previdenciário e determinado o depósito judicial do valor que considera devido. No caso, não vejo razões para se deferir tal 
pedido. Entendo que não é possível o depósito em montante diverso do contratado, vez que o valor tido por incontroverso 
só o será depois de julgado procedente o pedido revisional. O credor não está obrigado a receber a prestação em quantia 
inferior à que foi contratada, não sendo razoável retirar da instituição financeira o direito de recebimento integral do valor das 
parcelas, cuja abusividade não restou ainda comprovada. Por outro lado, pela aplicação do disposto no art. 6º, parágrafo 5º 
da lei 10820/03, com redação dada pela Lei 10593/04, tem-se que os descontos em folha salarial deverão respeitar o limite 
máximo de 30% do valor do benefício. Referido dispositivo legal trata da limitação dos descontos consignados para o importe de 
30% do benefício previdenciário do consumidor, o que nos presentes autos não se pleiteia. Por fim, não há perigo da demora, 
pois, na hipótese de ao final a ação ser julgada procedente, caberá à instituição apresentar os valores devidos, observados 
os abatimentos a que a parte autora eventualmente fizer jus. Assim, por ora, a tutela fica indeferida, pois não vejo, dentro da 
possível cognição em sede de análise da inicial, a verossimilhança necessária que o pleito requer. Cite-se com as formalidades 
de praxe. Intimem-se. - ADV: KLEBER MARIM LOSSAVARO (OAB 261674/SP)

Processo 0000402-06.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Prescrição e Decadência - Cláudio José Nogueira - 
Nogueira & Meira Ltda - Vistos. Observo que nos presentes autos não foi juntado o instrumento de procuração, como determina 
a lei (via original). A irregularidade da representação processual implica na ausência de um dos pressupostos de constituição e 
de desenvolvimento válido do processo. Assim, apresente o autor por meio de seu advogado a respectiva procuração, no prazo 
de 10 (dez) dias. No mais, segundo a ordem constitucional vigente, os benefícios da assistência judiciária gratuita somente 
serão concedidos àqueles que comprovarem não ter condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo 
da própria subsistência (Constituição Federal, artigo 5º, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos” - sem grifo no original). Assim, comprove o(a) autor(a) a insuficiência de 
recursos, bem como a apresentação de cópia da última declaração do imposto de renda, sob pena de indeferimento do pedido 
e recolhimento das custas devidas, no prazo de 10 (dez) dias. No mais, em caso de ser contribuinte isento, deverá apresentar 
os comprovantes dos últimos 03 (três) anos da Situação da Declaração - IRPF, o qual poderá obtido junto ao site da receita 
federal (www.receita.fazenda.gov.br). Após, tornem os autos conclusos para novas deliberações. Intimem-se e cumpra-se. - 
ADV: ARTUR RUSSINI DEL ANGELO (OAB 270706/SP)

Processo 0000405-58.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - João Henrique de Souza 
- Banco Bradesco Financiamento S/A - - Banco Itau BMG Consignado S.A - BANERJ - Vistos. 1.Diante dos elementos de 
convicção dispostos nos autos, não verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, sobretudo no 
que diz respeito à responsabilidade das instituições bancárias quanto aos descontos mensais que vem sendo feitos na conta do 
autor, eis que inexistente prova, ainda que indiciária, da ocorrência de fraude. Não há, portanto, fumaça de bom direito suficiente 
para, antes de instruído o feito, conceder-se a liminar. Assim, INDEFIRO a liminar. 2. O feito tramitará em regime prioritário, nos 
termos do disposto no artigo 71, do Estatuto do Idoso. Anote-se. 3.Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 4.Concedo os benefícios da Assistência Judiciária gratuita, 
tarjando-se. 5.Intimem-se e cumpra-se. - ADV: OMAR SUFEN FILHO (OAB 337849/SP)

Processo 0000410-80.2015.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Marli Barbosa de Barros 
- Banco Cifra S/A, Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Por primeiro, regularize-se a advogada da autora a inicial, 
sob pena de indeferimento, no prazo de 10 (dez) dias (falta de assinatura). Após, tornem os autos conclusos para novas 
deliberações. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: ALESSANDRA AMARILHA OLIVEIRA MATUDA (OAB 219456/SP)

Processo 0000415-05.2015.8.26.0439 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Maria Aparecida Lima Porto - Mandado remetido à Central de Mandados para 
cumprimento, deverá a parte autora contactar o Oficial de Justiça para cumprimento da diligência. - ADV: GIULIO ALVARENGA 
REALE (OAB 270486/SP)

Processo 0000521-69.2012.8.26.0439 (00143/2012) - Procedimento Ordinário - Sistema Financeiro da Habitação - Etelvino 
Lopes dos Santos - Sul America Cia Nacional de Seguros S/A - Vistos. Tendo em vista que o valor do preparo, no caso de 
sentença condenatória com valor líquido, consiste em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 4º, inciso II, 
parágrafo 2º, da Lei nº 11.608/2003, intime-se o apelante para a complementação das custas de preparo, no prazo de 05 dias, 
sob pena de deserção (art.511, §2º do CPC). Proceda-se ainda a complementação das despesas com o porte de remessa e 
de retorno correspondente a R$ 32,70 por volume de autos. Int. - (OBS: Os valores para fins de preparo, correspondente a 
2% da condenação, nos termos do Prov. 577/97 do CSM, são os seguintes: Valor da Condenação Inicial: R$ 16.154,75; Valor 
Corrigido: R$ 22.948,02 - valor do PREPARO R$ 458,96 (recolhimento na Guia DARE código 230-6) - valor recolhido R$ 161,54 
- VALOR A COMPLEMENTAR R$ 297,42. Valor de porte remessa e retorno dos autos à 2ª Instância é de R$ 32,70, por volume 
(04 volumes), valor recolhido R$ 98,10 - VALOR A COMPLEMENTAR R$ 32,70 (Guia de recolhimento do Banco do Brasil S/A - 
código 110-4), conforme cálculo de fls. 778). - ADV: JULIANO KELLER DO VALLE (OAB 302568/SP), ILZA REGINA DEFILIPPI 
(OAB 27215/SP), NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP), HENRIQUE STAUT AYRES DE SOUZA (OAB 279986/
SP), DIOGO AZEVEDO BATISTA DE JESUS (OAB 277037/SP)

Processo 0000609-39.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Egtm Navegação Ltda - CESP- 
Companhia Energética de São Paulo - Vistos. Tendo em vista que o valor do preparo, no caso de sentença condenatória com 
valor líquido, consiste em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 4º, inciso II, parágrafo 2º, da Lei nº 11.608/2003, 
intime-se o apelante para a complementação das custas de preparo, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção (art.511, §2º 
do CPC). Proceda-se ainda a complementação das despesas com o porte de remessa e de retorno correspondente a R$ 32,70 
por volume de autos. Int. - (OBS: DEVERÁ O REQUERIDO COMPLEMENTAR OS VALORES DO PREPARO E DESPESA 
DE PORTE DE REMESSA E RETORNO, nos seguintes termos: Os valores para fins de preparo, correspondente a 2% da 
condenação, nos termos do Prov. 577/97 do CSM, são os seguintes: Valor da Condenação Inicial: R$ 1.326.119,94; Valor 
Corrigido: R$ 1.670.074,50- valor do PREPARO R$ 33.401,49 (recolhimento na Guia DARE código 230-6) - valor recolhido 
R$ 26.522,40 - VALOR A COMPLEMENTAR R$ 6.879,09. Valor de porte remessa e retorno dos autos à 2ª Instância é de R$ 
32,70, por volume (11 volumes), valor recolhido R$ 327,00 - VALOR A COMPLEMENTAR R$ 32,70 (Guia de recolhimento do 
Banco do Brasil S/A - código 110-4), conforme cálculo de fls. 2167). - ADV: ROBERTO RABELATI (OAB 256638/SP), IGNALDO 
MACHADO VICTOR JUNIOR (OAB 218265/SP), ROGERIO ROMANIN (OAB 142263/SP)

Processo 0001543-75.2006.8.26.0439 (00324/2006) - Ação Popular - Atos Administrativos - Carlos da Silva - - Oswaldo de 
Souza - - Selma da Silva Bezerra - Câmara Municipal de Sud Mennucci - Mandado de Levantamento disponível para retirada em 
cartório. Deverá a parte levantar o valor e recolhe-lo por meio da guia DARE, conforme especificado no r. despacho de fls. 159. 
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- ADV: MARCOS JOSÉ DA SILVA (OAB 194422/SP), FABRÍCIO SILVA DE VASCONCELOS (OAB 186970/SP)
Processo 0001935-39.2011.8.26.0439 (00518/2011) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria 

Prudência Jesus Santos - Banco do Brasil S/A - “Deverá o requerido, NO PRAZO DE 10 (dez) DIAS, RECOLHER AS CUSTAS 
E/OU DESPESAS PROCESSUAIS, conforme cálculo de fl. 273, sob pena de inscrição em dívida ativa, consistentes em: - Taxa 
Judiciária-Distribuição no valor de R$ 265,55 (Guia DARE-Cód. 230-6), Despesas Processuais no valor de R$ 42,72 , sendo que 
R$ 27,96 deverá ser recolhido por meio da Guia DARE-Cód. 304-9 e R$ 14,76 deverá ser recolhido por meio da Guia GARE-
Cód. 673,7; total das custas e despesas processuais - R$ 308,27”. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 
123199/SP), NATALINO SOLER MIOTO JUNIOR (OAB 252490/SP)

Processo 0002985-95.2014.8.26.0439 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Sachiko 
Kashiwagi Tamaki - - Aline Carla Pitondo Coqueiro e outros - Banco do Brasil S/A - “Manifeste-se o exequente acerca do 
depósito de fl. 170, no valor de R$ 144.743,91, se satisfaz o seu crédito”. - ADV: ARMANDO RODRIGO GONZALES FRANCO 
(OAB 205738/SP), JULIO CÉSAR COSIN MARTINS (OAB 280311/SP)

Processo 0003089-87.2014.8.26.0439 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Amauri 
Perazza - - Maria Aparecida de Carvalho Perazza - - Adriana Perazza da Silva e outros - Banco do Brasil S/A - Vistos. Tendo 
em vista a interposição de agravo, mantenho a decisão proferida a fls. 180/184 por seus próprios fundamentos que já foram 
nela expostos. No mais, vindo notícia de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou requisição de informações, tornem os 
autos conclusos. Não obstante, decorrido o prazo de prazo de 10 (dez) dias, deverá a serventia juntar, aos autos, pesquisa 
sobre o andamento processual, referente ao Agravo de Instrumento interposto. Por agora, aguarde-se a decisão definitiva 
do agravo. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), JULIO CÉSAR 
COSIN MARTINS (OAB 280311/SP), ARMANDO RODRIGO GONZALES FRANCO (OAB 205738/SP)

Processo 0003344-45.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Osmar Antônio de Brito - BV 
Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Osmar Antônio de Brito ajuizou ação ordinária em face de Banco 
Votorantim S/A. Aduziu que estão sendo debitadas de seu benefício previdenciário prestações para pagamento de contratos de 
empréstimos que desconhece. Defendeu que a dívida é inexistente. Asseverou que sofreu danos morais. Requereu a declaração 
de inexistência da dívida, bem como a condenação da parte ré a indenizar-lhe pelos danos materiais e morais supostamente 
sofridos (fls. 02/27). A BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento apresentou contestação. Preliminarmente, 
requereu a substituição processual. No mérito, defendeu a regularidade da cobrança e a existência da dívida. Negou que tenha 
praticado qualquer ato ilícito, contratual ou extracontratual. Afiançou que exigiu toda a documentação necessária antes da 
contratação. Garantiu que, se a dívida for realmente inexistente, a inscrição decorre de culpa exclusiva de terceiros, que excluiria 
a sua responsabilidade. Requereu a improcedência da demanda (fls. 34/90). A BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 
Investimento ofereceu ainda reconvenção. Pugnou pela condenação do reconvindo à restituição dos valores recebidos em sua 
conta corrente a título de empréstimo ou, alternativamente, pela compensação entre eventual condenação dela na lide principal 
e o valor emprestado (fls. 02/09 dos autos nº 0003820-83.2014.8.26.0439). Sobreveio contestação à reconvenção (fls. 35/38 
dos autos nº 0003820-83.2014.8.26.0439) Adveio réplica à inicial (fls. 94/103). As partes não manifestaram o interesse em 
produzir provas (fls. 105/106 e 109/111). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta julgamento antecipado. 
Ao juiz é permitido proferir o julgamento antecipado da lide quando a prova já se apresentar suficiente para a decisão e a 
designação de audiência se mostrar de todo desnecessária (art. 330, do CPC). Em matéria de julgamento antecipado da lide, no 
mais, “predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não, da realização de prova em audiência, 
ante a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório” (REsp 3047/ES, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, 
QUARTA TURMA, julgado em 21/08/1990, DJ 17/09/1990, p. 9514). O pedido é improcedente, com observação. Alegou o autor 
que estão sendo debitadas de seu benefício previdenciário prestações para pagamento de contratos de empréstimos cuja 
origem desconhece. Não sendo lícito exigir da parte autora a comprovação de fato negativo - isto é, da inexistência do débito 
alegado na petição inicial -, competia à parte ré demonstrar não apenas a efetiva celebração de contrato com a parte autora, 
mediante juntada aos autos do respectivo instrumento ou documento congênere, como também a existência de dívida dele 
decorrente. A parte ré trouxe aos autos documentação idônea suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e da 
dívida. Juntou contratos devidamente assinados pela parte autora, com assinatura bastante parecida àquela aposta pelo autor 
nos documentos acostados à petição inicial, bem como comprovantes indicando que os valores emprestados foram depositados 
na conta corrente do próprio autor (fls. 62/90). Sequer é necessária a realização de perícia grafotécnica. Os valores emprestados 
foram depositados na conta corrente que o autor reconhece como sua (fls. 25/56). Ele recebeu a quantia emprestada e a 
utilizou, sem qualquer reclamação. Não pode negar a existência do contrato, sob pena de manifesta afronta à boa-fé. Provada 
documentalmente a existência da relação jurídica e da dívida, conclui-se tanto que a cobrança é legítima, quanto que a parte 
autora literalmente mentiu em juízo ao negar conhecer a origem da inscrição. O processo, como instrumento de pacificação 
social e de concretização da Justiça, colocado à disposição do jurisdicionado para perseguir o direito que entenda possuir, 
não pode ser utilizado para o cometimento de atos imorais. A lide deve-se revelar em ambiente de seriedade. Para que as 
discussões se projetem em clima de confiança e de elevação moral, devem, parte e procurador, cultuar o princípio da lealdade. 
Do contrário, torna-se espaço próprio para espertezas, desnaturando a exigência legal de que os fatos devem ser deduzidos em 
juízo conforme a verdade. A parte autora, em sua petição inicial, alterou a verdade dos fatos e usou o processo para conseguir 
objetivo ilegal. Sua afirmação - de que desconheceria a origem dos débitos realizados em seu benefício previdenciário - beira, 
diante da consistência dos demais elementos de prova constantes dos autos, um desrespeito ao Poder Judiciário. Está-se 
diante de litigância de má-fé (art. 17, II e III, do CPC). Paralelamente, diante da improcedência, a reconvenção perdeu o objeto. 
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Osmar Antônio de Brito em face de Banco Votorantim S/A, 
nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil (autos nº 0003344-45.2014.8.26.0439). JULGO EXTINTA a reconvenção 
ajuizada por Banco Votorantim S/A em face de Osmar Antônio de Brito, sem resolução do mérito, por falta superveniente do 
interesse processual, na modalidade necessidade, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil (autos nº 0003820-
83.2014.8.26.0439). CONDENO a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 
advocatícios, os quais fixo, por equidade, levando-se em conta, sobretudo, a natureza e importância da causa, o trabalho 
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, em 10% do valor atualizado da causa, consoante art. 20, §§ 
3º e 4º, do Código de Processo Civil, verbas estas que só serão exigíveis na forma do art. 12, da Lei n. 1.060/50. CONDENO 
a parte autora, pela litigância de má-fé, ao pagamento de multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 18, 
“caput”, CPC) e indenização à parte ré pelos prejuízos que sofreu (art. 18, “caput”, CPC), cujo valor desde logo é fixado em 20% 
sobre o valor atualizado da causa (art. 18, § 2º, do CPC). Autorizo a substituição processual. Anote-se no sistema SAJ. P.R.I. - 
ADV: PRISCILA KEI SATO (OAB 159830/SP), MARIA INES MAIA CONEGUNDES AYRES (OAB 295033/SP), LUIZ RODRIGUES 
WAMBIER (OAB 291479/SP), OSWALDO FERREIRA AYRES NETO (OAB 220136/SP)

Processo 0003421-54.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Grasielle Pereira Francisco 
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Garcia - - Juvercina Pereira da Silva Francisco - Toyota do Brasil Ltda - “Para a realização da perícia, deverão as partes 
depositarem os honorários periciais no valor de R$ 6.000,00, conforme fixado pelo Sr. Perito Paulo Cezar Notário (fls. 245/246). 
- ADV: HYGOR GRECCO DE ALMEIDA (OAB 214125/SP), SILVANA BENINCASA DE CAMPOS (OAB 54224/SP), EDMILSON 
FORNAZARI GALDEANO (OAB 206230/SP)

Processo 0003596-82.2013.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Willian Ferreira da Silva - Márcio 
Honorato Ribeiro - Vistos. Ressalto que a ordem de restrição foi protocolada junto ao RENAJUD, conforme comprova o recibo de 
protocolo que segue em frente. Com a realização das buscas, foi verificada a(s) existência(s) de veículo(s) sem restrição(ões), 
pelo que foi efetivado o bloqueio judicial, conforme demonstra o detalhamento de ordem judicial que segue em frente. No mais, 
manifeste-se o exequente se tem interesse na remoção do veículo assumindo o encargo de fiel depositário, em caso positivo, 
deverá informar a atual localização do mesmo, no prazo de 10 (dez) dias. Com a informação, expeça-se o competente mandado 
de remoção, penhora e avaliação. No entanto, em caso negativo, no mesmo prazo, deverá a exequente indicar outros bens 
passíveis de penhora. No silêncio, determino a suspensão dos presentes autos, nos termos do artigo 791, III, do Código de 
Processo Civil, devendo a parte requisitar quando necessário. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: ANTONIO DIAS PEREIRA (OAB 
247585/SP), DANILO MEDEIROS PEREIRA (OAB 300263/SP)

Processo 0003820-83.2014.8.26.0439 (apensado ao processo 0003344-45.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - Ato / 
Negócio Jurídico - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento - Osmar Antônio de Brito - Diante do exposto, 
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Osmar Antônio de Brito em face de BV Financeira S/A Crédito Financiamento 
e Investimento, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil (autos nº 0003344-45.2014.8.26.0439). JULGO EXTINTA 
a reconvenção ajuizada por BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento em face de Osmar Antônio de Brito, sem 
resolução do mérito, por falta superveniente do interesse processual, na modalidade necessidade, nos termos do art. 267, 
VI, do Código de Processo Civil (autos nº 0003820-83.2014.8.26.0439). CONDENO a parte autora ao pagamento das custas 
e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, levando-se em conta, sobretudo, a 
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, em 10% do valor 
atualizado da causa, consoante art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, verbas estas que só serão exigíveis na forma do 
art. 12, da Lei n. 1.060/50. CONDENO a parte autora, pela litigância de má-fé, ao pagamento de multa de um por cento sobre o 
valor atualizado da causa (art. 18, “caput”, CPC) e indenização à parte ré pelos prejuízos que sofreu (art. 18, “caput”, CPC), cujo 
valor desde logo é fixado em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 18, § 2º, do CPC). Autorizo a substituição processual. 
Anote-se no sistema SAJ. P.R.I. - ADV: PRISCILA KEI SATO (OAB 159830/SP), MARIA INES MAIA CONEGUNDES AYRES 
(OAB 295033/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), OSWALDO FERREIRA AYRES NETO (OAB 220136/SP)

Processo 0004043-36.2014.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Bloqueio de Matrícula - Osvaldo Concordia - Adival Ferreira 
Siqueira - - Helenice Aparecida Nitopi Siqueira - - Eduardo Carlos Nogueira e outro - “Tendo em vista que o valor da diligência 
do Oficial de Justiça corresponde a 03 (três) UFESPs - R$ 63,75, que há dois endereços para serem diligenciados (R$ 127,50) 
e que o valor recolhido foi de R$ 33,84 (fl. 202), R$ 26,58 (fl. 213) e R$ 60,42 (fls. 232) - total R$ 120,84, deverá a parte autora 
complementar o valor da diligência - VALOR A COMPLEMENTAR R$ 6,66”. - ADV: RICARDO CARNEIRO MENDES PRADO 
(OAB 193467/SP)

Processo 0004970-02.2014.8.26.0439 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
(nº 000768555.2013.8.26.0664 - 5ª Vara do Foro da Comarca de Votuporanga) - Marão Máquinas Agricolas Ltda. - José Augusto 
Pedroso - “Tendo em vista que o valor da diligência do Oficial de Justiça corresponde a 03 (três) UFESPs - R$ 63,75 e que foi 
recolhido R$ 60,42, deverá a parte autora complementar o valor da diligência - VALOR A COMPLEMENTAR R$ 3,33”. - ADV: 
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 254930/SP)

Processo 0005087-90.2014.8.26.0439 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecunia 
S/A - José Roberto Silvinho - Vistos. Defiro o pedido de pesquisas de endereços pelos sistemas eletrônicos utilizados nesta Vara 
Judicial, todavia, por primeiro, deverá ser recolhido à taxa correspondente no valor de R$-12,20 (FEDTJ Cód. 434-1), para cada 
pesquisa a ser realizado. Intimem-se e cumpra-se. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0900333-51.2012.8.26.0439 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B V Financeira 
S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - Fábio Muniz da Silva - “Tendo em vista que o valor da diligência corresponde a 
03 (três) UFESPs - R$ 63,75 e que o valor recolhido foi de R$ 60,42, deverá a parte autora complementar o valor da diligência 
- VALOR A COMPLEMENTAR R$ 3,33”. - ADV: ELIAS TELES DE ALMEIDA (OAB 301850/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA 
SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0902561-96.2012.8.26.0439 - Procedimento Ordinário - Repetição de indébito - Demop Participações Ltda - 
Prefeitura Municipal de Pereira Barreto - Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a Prefeitura Municipal 
de Pereira Barreto a pagar a Demop Participações Ltda o montante de R$ 19.754,55, com atualização monetária pela Tabela 
Prática do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir da data em que se deram os respectivos recolhimentos, e incidência 
de juros legais de mora, de 0,5% ao mês, a partir da citação. Condeno o(s) réu(s) ao pagamento das custas e despesas 
processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, levando-se em conta, sobretudo, a natureza 
e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, em 15% da condenação, 
consoante art. 20, § 3º, do Código de Processo Civil. Extingo o processo com resolução de mérito (art. 269, I, do Código de 
Processo Civil). P.R.I. - (OBS: Os valores para fins de preparo, correspondente a 2% da condenação, nos termos do Prov. 577/97 
do CSM, são os seguintes: Valor da Condenação Inicial: R$ 19.754,55; Valor Corrigido: R$ 24.647,09 - valor do PREPARO R$ 
492,94 (recolhimento na Guia DARE código 230-6). Valor de porte remessa e retorno dos autos à 2ª Instância é de R$ 32,70, 
por volume, (04 volumes) - VALOR A RECOLHER R$ 130,80 (Guia de recolhimento do Banco do Brasil S/A - código 110-4), 
conforme cálculo de fls.654). - ADV: PEDRO LUIZ RIVA (OAB 99918/SP), ALBERTO JUN DE ARAUJO (OAB 215587/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PEREIRA BARRETO EM 09/02/2015

PROCESSO :0001471-67.2014.8.26.0032
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
EXEQTE : M.P.
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EXECTDO : C.W.P.S.
VARA :2ª VARA JUDICIAL

PROCESSO :0000433-26.2015.8.26.0439
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 468/2015 - Pereira Barreto
AUTOR : J.P.
INDICIADO : L.A.O.
VARA :1ª VARA JUDICIAL

PROCESSO :0000438-48.2015.8.26.0439
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 103/2014 - Pereira Barreto
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.
VARA :2ª VARA JUDICIAL

PROCESSO :0000439-33.2015.8.26.0439
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 104/2014 - Pereira Barreto
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : L.N.
VARA :1ª VARA JUDICIAL

PROCESSO :0000440-18.2015.8.26.0439
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 105/2014 - Pereira Barreto
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.
VARA :2ª VARA JUDICIAL

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL

JUIZ DE DIREITO THIAGO HENRIQUE TELES LOPES
ESCRIVÃO JUDICIAL MARIO MITSUYOSHI TIODA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0072/2015
Processo 0001153-27.2014.8.26.0439 - Adoção c/c Destituição do Poder Familiar - Perda do poder familiar c.c. adoção direta 

de criança - S.M.S.O. - - N.D.O. - V.C. - Trata-se de Ação de Adoção c.c. Destituição do Poder Familiar que S.M.S.O. e N.D.de 
O. move em face de V.C., em relação à criança L.O.C.de O. A requerida foi citada por edital e apresentou contestação através 
de curador especial (fls.107/113). O MP manifestou-se. É O RELATÓRIO. Presentes as condições da ação e pressupostos 
processuais, dou por SANEADO o processo. Fixo como controvertida a presença dos requisitos legais para a destituição do 
poder familiar (art. 1637 e 1.638 do Código Civil). Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 11 de março 
de 2015, às 15:30. Concedo o prazo de 10 dias para as partes apresentarem rol de testemunhas. Realize-se estudo psicossocial 
com urgência, devendo os laudos serem encartados até a data da audiência para julgamento. Intime-se. - ADV: AMANDA 
ANGÉLICA TRENTIN (OAB 179435/SP), FERNANDO DOS PASSOS MARTINS (OAB 332179/SP)

PERUÍBE
Cível

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JULIANA PITELLI DA GUIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIANE DE LIMA CROFFI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0031/2015
Processo 0000140-50.2015.8.26.0441 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Luiz Carlos Garbelotto 

- Em 24 horas, recolha o autor o valor oferecido em seu pedido inicial, sob pena de extinção da ação (artigo 67, inciso II, da 
Lei nº 8245/91). Após, cite-se o réu, nos termos e com as advertências dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil, 
para levantar o depósito ou oferecer resposta. Por se tratar de relação de trato continuado, também adverte-se o autor sobre 
a necessidade do depósito das subseqüentes, nos termos do artigo 67, inciso III, da Lei nº 8245/91. - ADV: FRANCISCO DAS 
CHAGAS MORAES (OAB 45144/SP)
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Processo 0000219-39.2009.8.26.0441 (441.01.2009.000219) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.S.G.B. - Isto posto, 
julgo EXTINTO o presente processo, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. - ADV: CRISTIAN 
STIPANICH (OAB 229409/SP), OIRAM SANT ANA (OAB 61230/SP)

Processo 0000297-57.2014.8.26.0441 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.H.S.A. - A.L.A.A. 
- Cota retro: defiro. Intime-se o executado conforme requerido. - ADV: MARIALICE PEREIRA (OAB 144503/SP), DAVI TELES 
MARÇAL (OAB 272852/SP)

Processo 0000612-71.2003.8.26.0441 (441.01.2003.000612) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Jacira 
Rosa de Lima - Junte a exequente cálculo atualizado do débito, para fins de pesquisa junto ao sistema BACENJUD. - ADV: 
MÁRCIA RENATA SILVA SIMÕES SANTOS (OAB 183909/SP)

Processo 0000615-94.2001.8.26.0441 (441.01.2001.000615) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.R.F. - A.V. - Manifeste-
se a exequente em termos de prosseguimento. - ADV: LUIZ FABIANO SANTIAGO (OAB 191445/SP), SEBASTIÃO DE DEUS 
(OAB 61570/SP), JOSE ANTONIO GONCALVES GOUVEIA (OAB 117340/SP)

Processo 0000841-79.2013.8.26.0441 (044.12.0130.000841) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymore Credito Financiamento e Investimento Sa - Ligia Maria Girardi dos Reis - INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)
(es) acima qualificado(a)(s), a dar(em) regular andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção da ação sem 
resolução do mérito, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. - ADV: ANA ROSA DE LIMA 
LOPES BERNARDES (OAB 63896/RS), SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP), ANA ROSA DE LIMA LOPES BERNARDES 
(OAB 298923/SP), SERGIO SCHULZE (OAB 7629/SC), ANA ROSA DE LIMA BERNARDES (OAB 9755/SC), SERGIO SCHULZE 
(OAB 63897/RS), ANA ROSA DE LIMA LOPES BERNARDES (OAB 31073/PR), SERGIO SCHULZE (OAB 31034/PR)

Processo 0000855-49.2002.8.26.0441 (441.01.2002.000855) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Izaulino Nunes da Silva e 
outro - Vistos. Apesar da expedição de ofício ao CRI para viabilizar a citação dos confinantes e confrontantes (fl. 162), cumprida 
às fls. 170/174, não houve a devida citação. Desse modo, entendo que os autos não estão aptos ao julgamento. Procedo a 
devolução autos, aguardando a devida remessa de outro para o cumprimento da designação de auxílio-sentença. Intimem-se. - 
ADV: MOSES HERBST (OAB 32910/SP)

Processo 0000871-80.2014.8.26.0441 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria Aparecida Camargo - 
Consorcio Cesb-Elevação - Especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, justificando, de forma 
objetiva sua pertinência, sob pena de indeferimento. Sendo requerida a produção de prova testemunhal, para melhor adequação 
da pauta, deverão desde logo apresentar o rol de testemunhas (CPC, art. 407, primeira parte), devidamente qualificadas, as 
quais deverão comparecer à audiência designada independentemente de intimação, salvo expresso e justificado requerimento 
em contrário. Na hipótese de requerimento de prova pericial, deverão apresentar os quesitos a serem respondidos pelo Sr. 
Perito. Por derradeiro, no mesmo prazo, digam se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação, sendo 
o silêncio interpretado como desinteresse, sem prejuízo de tentativa de conciliação em audiência de instrução e julgamento, 
consignando-se que as partes podem, a qualquer tempo, se conciliarem e informarem o juízo, para homologação. - ADV: 
JACQUELINE IWERSEN DE LOYOLA E SILVA (OAB 42165/PR), ANA PAULA SILVEIRA MARTINS (OAB 265816/SP), TIAGO 
DE BRITO BUQUERA (OAB 55482/PR)

Processo 0000888-53.2013.8.26.0441 (044.12.0130.000888) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Toni Jefferson 
Siqueira do Nascimento - Jorge Antonio Pinheiro - Por tais considerações JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 
inicial deduzida por TONI JEFFERSON SIQUEIRA DO NASCIMENTO em face de JORGE ANTONIO PINHEIRO, para condenar 
ao pagamento de R$ 1.601,00, acrescido de correção monetária de acordo com a tabela prática de atualização dos débitos 
judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês do evento. 
Sucumbentes na mesma proporção, arcarão as partes com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados 
em R$ 800,00, que desde já autorizo a compensação. P.R.I.C. - ADV: CIBELE LINES MOURA (OAB 247414/SP), ALKJEANDRE 
FRANCIS DE OLIVEIRA BOLFARINI (OAB 230918/SP), ANGELA DA SILVA MENDES CALDEIRA (OAB 212199/SP)

Processo 0001293-55.2014.8.26.0441 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.S.O. - W.O.M. - Manifeste-
se o autor sobre a contestação apresentada. - ADV: ELIZABETH DIAS SANCHES (OAB 143714/SP), CLARISSA HELENA 
SCHNEEDORF NOVI (OAB 189489/SP)

Processo 0001588-92.2014.8.26.0441 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Silvia Regina Viana de Lima - Defiro os 
benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Com isso, expeça-se novo alvará, fazendo constar o benefício concedido. - ADV: 
JANAINA CORRÊA DOS SANTOS (OAB 166550/SP)

Processo 0002117-14.2014.8.26.0441 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - N.S.R. - Assim, DOU 
POR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO de mérito, por ausência de pressupostos para o regular desenvolvimento do 
processo, nos termos do artigo 267, inciso III, do CPC. - ADV: PATRICIA MARQUES MARRA CORTEZ (OAB 297382/SP)

Processo 0002117-73.1998.8.26.0441 (441.01.1998.002117) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento - 
Genesio Gazda - Jorge Luiz da Silva Felipe e outros - Oficie-se ao Banco do Brasil com cópia de fls.493 e 522/524, solicitando 
esclarecimentos sobre a divergência nos valores de fls.487 e 493. - ADV: GENESIO GAZDA (OAB 27558/SP), DALMO ARMANDO 
ROMANCIO OGNIBENE (OAB 151743/SP), HERCULES ROCHA DE GOES (OAB 49896/SP)

Processo 0002261-32.2007.8.26.0441 (441.01.2007.002261) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Distribuidora 
de Produtos Alimentícios Disduc Ltda - Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento. - ADV: JOSÉ ROBERTO 
CASTANHEIRA CAMARGO (OAB 175642/SP), RICARDO MORAES REIS (OAB 179975/SP), KAREN FERNANDA CHUERI SÁ 
SOARES NOGUEIRA (OAB 217328/SP)

Processo 0002328-21.2012.8.26.0441 (441.01.2012.002328) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Hotel Balneário Stella Maris Ltda - Elektro Eletricidade e Serviço Sa - Ante o teor das petições retro, com fundamento no art. 
794, inciso I, do Código de Processo Civil, DOU POR EXTINTA A EXECUÇÃO. Expeça-se mandado de levantamento do valor 
depositado aos autos. Certifique-se o trânsito em julgado, após a publicação pela Imprensa Oficial, comunique-se a extinção e 
arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: MARIA LUCIA BIN (OAB 121066/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO 
(OAB 126504/SP)

Processo 0002426-79.2007.8.26.0441 (441.01.2007.002426) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Manoel 
Rodrigues da Conceição - Defiro a citação por edital, providenciando a autora o encaminhamento do edital pelo endereço 
eletrônico peruibe2@tjsp.jus.br. - ADV: LILIAN DE ALMEIDA ATIQUE (OAB 223457/SP)

Processo 0002535-93.2007.8.26.0441 (441.01.2007.002535) - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Família - 
Abílio Corrêa Gomes e outros - ATO ORDINATÓRIO: Manifeste-se o patrono nomeado . - ADV: RAQUEL SILVEIRA ALVES DA 
ROCHA (OAB 254392/SP)

Processo 0002587-79.2013.8.26.0441 (044.12.0130.002587) - Procedimento Ordinário - Guarda - S.B.M. - Anote-se o INÍCIO 
DA FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. Intime-se o(a) executado(a), na pessoa de seu advogado, para satisfazer, no 
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prazo de quinze dias, a obrigação da quantia certa fixada na sentença, sob pena de o montante da condenação ser acrescido 
de multa de 10% nos termos do art.475-J, do C.P.C.. Fixo os honorários advocatícios, a serem pagos pelo(a) executado(a), 
no montante de 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 652-A do C.P.C., que tem aplicação analógica à fase de 
cumprimento da sentença. Porém, no caso de integral pagamento dentro do prazo de quinze dias, a verba honorária será 
reduzida pela metade, nos termos do art. 652-A, parágrafo único, do C.P.C. Decorrido o prazo legal e não existindo o pagamento 
pelo executado do valor em, execução, intime-se o(a) exequente para que, no prazo de dez dias, indique bens à penhora. - ADV: 
LIGIA MARIA LACERDA BONAVENTURA DE ABREU (OAB 229102/SP)

Processo 0002707-98.2008.8.26.0441 (441.01.2008.002707) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - 
Condomínio Edifício Praia Novo Mundo - Michail Lieders - Graziella Zanetti Richter - Sueli Aparecida Rossini - Manifeste-se 
a executada em 10 dias. No silêncio, defiro o pedido, para declarar a perda de propriedade dos bens móveis relacionados a 
fls.190, autorizando a arrematante a se desfazer dos referidos bens, da maneira que lhe for conveniente. - ADV: JOAO OSCAR 
PEREIRA (OAB 29628/SP), SERGIO ROSARIO MORAES E SILVA (OAB 22368/SP), DANIEL BRAGA FERREIRA VAZ (OAB 
194988/SP), CLAUDIO CALHEIROS DO NASCIMENTO (OAB 127563/SP)

Processo 0002732-38.2013.8.26.0441 (044.12.0130.002732) - Procedimento Ordinário - Guarda - D.M.A.S. - L.A.S. 
- Manifeste-se a requerente sobre a costa ministerial de fls. 80. - ADV: CID FERREIRA PAULO (OAB 42218/SP), GISELY 
VENÂNCIO CANGUEIRO (OAB 280289/SP)

Processo 0002744-52.2013.8.26.0441 (044.12.0130.002744) - Alvará Judicial - Obrigações - Diego de Jesus da Silva e outro 
- Fls. 58/59: Indefiro nos termos do Art. 38, CPC, por não constar outorga de poderes especiais na procuração de fls. 05. - ADV: 
DAIANE BARROS SPINA (OAB 226103/SP)

Processo 0002768-56.2008.8.26.0441 (441.01.2008.002768) - Procedimento Ordinário - Guarda - M.G.L.S. - G.I.L.G. - 
Certifique a serventia se o ofício de fls. 206 faz parte destes autos. - ADV: MOSES HERBST (OAB 32910/SP), ANA PAULA 
SILVEIRA MARTINS (OAB 265816/SP)

Processo 0002874-42.2013.8.26.0441 (044.12.0130.002874) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.T.A. e outros - R.L.A. 
- Por tais fundamentos, DEFIRO A SUSPENSÃO DO PROCESSO POR CENTO E OITENTA DIAS. Não sendo indicados bens 
penhoráveis pelo exequente dentro deste lapso temporal, voltem conclusos para imediata extinção do processo sem resolução 
de mérito, com fulcro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: KLEBER ALEXIS BONAVENTURA 
DE ABREU (OAB 216062/SP), MARIA DALVA DE CARVALHO (OAB 258787/SP)

Processo 0003045-33.2012.8.26.0441 (441.01.2012.003045) - Procedimento Ordinário - Guarda - R.R.M.C. - V.A.O. - 
Manifestem-se as partes sobre a cota ministerial de fls. 101/102. - ADV: MARCELO PASQUATO, LILIAN DE ALMEIDA ATIQUE 
(OAB 223457/SP)

Processo 0003061-16.2014.8.26.0441 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Gerson Luiz da Silva - Marcelo 
Antonio Servio Damazio - Certifique a serventia se houve interposição de embargos, bem como se foi atribuído efeito suspensivo. 
Com isso, tornem conclusos. - ADV: LEILA TEOBALDINO (OAB 263087/SP), JANAINA RODRIGUES ROBLES (OAB 277732/
SP)

Processo 0003124-41.2014.8.26.0441 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Fazenda 
Municipal da Estância Balneária de Peruíbe - Breno Aparecido Ferreira - Com os esclarecimentos de fls. 55/56, tornem os autos 
ao contador judicial. - ADV: RAQUEL SILVEIRA ALVES DA ROCHA (OAB 254392/SP), ANGELA CRISTINA MARINHO PUORRO 
(OAB 66706/SP)

Processo 0003267-45.2005.8.26.0441 (441.01.2005.003267) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associação 
Residencial Jardim Sao Luis - Nos termos do artigo 791, inciso III, do C.P.C., suspendo a presente execução pelo prazo de 01 
ano. Decorrido o prazo sem manifestação, tornem para extinção. - ADV: DANIEL BRAGA FERREIRA VAZ (OAB 194988/SP)

Processo 0003320-89.2006.8.26.0441 (441.01.2006.003320) - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - Maria da Penha 
Oliveira - ATO ORDINATÓRIO: Manifeste-se o patrono nomeado . - ADV: EVERTON MEYER (OAB 294042/SP)

Processo 0003338-47.2005.8.26.0441 (441.01.2005.003338) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Soraya Freire de Carvalho Ferreira Paulo e outro - Paulimar Portões e Marcenaria Ltda Me - Ante o teor das petições retro, com 
fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil, DOU POR EXTINTA A EXECUÇÃO. Proceda-se ao desbloqueio do 
veículo através do sistema RENAJUD. Certifique-se o trânsito em julgado, após a publicação pela Imprensa Oficial, comunique-
se a extinção e arquivem-se os autos, anotando-se. - ADV: CID FERREIRA PAULO (OAB 42218/SP), NELSON MARQUES LUZ 
(OAB 78943/SP)

Processo 0003457-90.2014.8.26.0441 - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - Marcelo Araújo Tamada - Município 
de Peruíbe - Especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, justificando, de forma objetiva 
sua pertinência, sob pena de indeferimento. Sendo requerida a produção de prova testemunhal, para melhor adequação da 
pauta, deverão desde logo apresentar o rol de testemunhas (CPC, art. 407, primeira parte), devidamente qualificadas, as quais 
deverão comparecer à audiência designada independentemente de intimação, salvo expresso e justificado requerimento em 
contrário. Na hipótese de requerimento de prova pericial, deverão apresentar os quesitos a serem respondidos pelo Sr. Perito. - 
ADV: MARCIO ARAUJO TAMADA (OAB 196509/SP), CLAUDETH URBANO DE MELO (OAB 73847/SP)

Processo 0003472-35.2009.8.26.0441 (441.01.2009.003472) - Ação Civil Pública - Unidade de Conservação da Natureza 
- Estado de São Paulo - Waldemar Ribeiro Azevedo Lage - ATO ORDINATÓRIO: Manifestem-se as partes em 10 dias, sobre o 
laudo apresentado. - ADV: ORLANDO GONCALVES DE CASTRO JUNIOR (OAB 94962/SP), MARIA MICHELA RICUPITO DE 
ALBUQUERQUE (OAB 44014/SP), PAULO ROBERTO FERNANDES DE ANDRADE (OAB 153331/SP)

Processo 0003530-62.2014.8.26.0441 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - F.A.S. - F.L.C. - ATO 
ORDINATÓRIO: Manifestem-se as partes em 10 dias, sobre o laudo apresentado. - ADV: MOSES HERBST (OAB 32910/SP)

Processo 0003739-31.2014.8.26.0441 - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Vila Peruíbe Empreendimentos Imobiliários 
S/S Ltda - Devolva-se o mandado para a Central de Mandados, para seu integral cumprimento, nos termos do artigo 226 , CPC. 
- ADV: TATIANA ROBERTA CAZARI (OAB 214175/SP)

Processo 0003764-83.2010.8.26.0441 (441.01.2010.003764) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Maria 
de Fátima da Silva Barbosa - Fazenda Pública do Município de Peruíbe - Fls.155: Requisite-se junto a Secretaria de Saúde 
Municipal. - ADV: CLAUDETH URBANO DE MELO (OAB 73847/SP), HELIO MARCOS PEREIRA JUNIOR (OAB 240132/SP)

Processo 0003875-28.2014.8.26.0441 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Fernando Fernandez Gomes 
- Marcio Hussar Ferreira - Especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, justificando, de forma 
objetiva sua pertinência, sob pena de indeferimento. Sendo requerida a produção de prova testemunhal, para melhor adequação 
da pauta, deverão desde logo apresentar o rol de testemunhas (CPC, art. 407, primeira parte), devidamente qualificadas, as 
quais deverão comparecer à audiência designada independentemente de intimação, salvo expresso e justificado requerimento 
em contrário. Na hipótese de requerimento de prova pericial, deverão apresentar os quesitos a serem respondidos pelo Sr. 
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Perito. Por derradeiro, no mesmo prazo, digam se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação, sendo 
o silêncio interpretado como desinteresse, sem prejuízo de tentativa de conciliação em audiência de instrução e julgamento, 
consignando-se que as partes podem, a qualquer tempo, se conciliarem e informarem o juízo, para homologação. - ADV: BRUNO 
MORENO SANTOS (OAB 258064/SP), HELIO MARCOS PEREIRA JUNIOR (OAB 240132/SP)

Processo 0003886-57.2014.8.26.0441 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - Fazenda Pública 
Municipal de Peruíbe - Roseane de Almeida Leandro - Fls.115/118: Manifeste-se a embargada em 10 dias. - ADV: SERGIO 
MARTINS GUERREIRO (OAB 85779/SP), CID FERREIRA PAULO (OAB 42218/SP)

Processo 0003906-24.2009.8.26.0441 (441.01.2009.003906) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Fazenda do Estado de 
São Paulo - Andrey Ferreira Felix - Vista as partes para alegações finais no prazo sucessivo de 10 dias. Após ao M.P.. - ADV: 
PAULO ROBERTO FERNANDES DE ANDRADE (OAB 153331/SP), JOSE LUIZ DE CARVALHO PEREIRA (OAB 67702/SP)

Processo 0003927-24.2014.8.26.0441 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Nadja de Oliveira da Silva - Intime-
se pessoalmente o(a) autor(a) a promover andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: LEILA 
TEOBALDINO (OAB 263087/SP)

Processo 0003978-45.2008.8.26.0441 (441.01.2008.003978) - Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da Habitação - 
Espécies de Contratos - Banco Nossa Caixa Sa - Promova o exequente os meios necessários para intimação da executada da 
penhora, bem como ao registro da mesma. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0003988-79.2014.8.26.0441 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - D.F.S. - Certifique a serventia eventual 
decurso de prazo para oferta de contestação. No mais, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento. - ADV: MARCELO 
MEDEIROS GALLO (OAB 130723/SP)

Processo 0004002-10.2007.8.26.0441 (441.01.2007.004002) - Execução de Alimentos - Alimentos - C.J.E. - J.E.F. - 
Manifeste-se o executado em relação à desistência da ação, sendo o silêncio interpretado como concordância tácita. Com isso, 
remetam-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem conclusos. - ADV: ROSA MARIA DE ANDRADE (OAB 158962/SP), 
VINICIUS ENSEL WIZENTIER (OAB 284502/SP)

Processo 0004186-19.2014.8.26.0441 - Consignação em Pagamento - Adimplemento e Extinção - Carmelita Isidora Barreto 
Santos Leal - Robson Eletrica Residêncial e Comercial - Especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 
produzir, justificando, de forma objetiva sua pertinência, sob pena de indeferimento. Sendo requerida a produção de prova 
testemunhal, para melhor adequação da pauta, deverão desde logo apresentar o rol de testemunhas (CPC, art. 407, primeira 
parte), devidamente qualificadas, as quais deverão comparecer à audiência designada independentemente de intimação, salvo 
expresso e justificado requerimento em contrário. Na hipótese de requerimento de prova pericial, deverão apresentar os quesitos 
a serem respondidos pelo Sr. Perito. Por derradeiro, no mesmo prazo, digam se há interesse na designação de audiência de 
tentativa de conciliação, sendo o silêncio interpretado como desinteresse, sem prejuízo de tentativa de conciliação em audiência 
de instrução e julgamento, consignando-se que as partes podem, a qualquer tempo, se conciliarem e informarem o juízo, para 
homologação. - ADV: JULIANA OLIVEIRA DE FREITAS (OAB 319002/SP), CLARISSA HELENA SCHNEEDORF NOVI (OAB 
189489/SP), ALKJEANDRE FRANCIS DE OLIVEIRA BOLFARINI (OAB 230918/SP)

Processo 0004222-32.2012.8.26.0441 (441.01.2012.004222) - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - Fundação 
Hermínio Ometto - Em dez dias, sob pena de arquivamento, comprove o exequente a distribuição da carta precatória expedida.. 
- ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 0004275-47.2011.8.26.0441 (441.01.2011.004275) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Daniel Gaspar Luongo 
de Oliveira Lima - Diante da certidão de fls. 160, informem as partes se ainda há interesse na oitiva das testemunhas Elaine 
e Gilson. - ADV: NELSON MARQUES LUZ (OAB 78943/SP), VINICIUS ENSEL WIZENTIER (OAB 284502/SP), EDISON JOSE 
BONATO JUNIOR (OAB 343280/SP), DAVI TELES MARÇAL (OAB 272852/SP)

Processo 0004293-63.2014.8.26.0441 - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento / Execução - Fundação 
Hermínio Ometto - Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 0004346-15.2012.8.26.0441 (441.01.2012.004346) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material 
- Rodrigo Ribeiro Gomes - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Por tais considerações JULGO IMPROCEDENTE a 
pretensão inicial deduzida por RODRIGO RIBEIRO GOMES em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Sucumbente, arcará a autora com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, que fixo em 
R$ 800,00, cuja exigibilidade fica suspensa. P.R.I.C. - ADV: OSCAR SANTOS DE CARVALHO (OAB 247822/SP), HAROLDO 
TUCCI (OAB 80437/SP)

Processo 0004391-19.2012.8.26.0441 (441.01.2012.004391) - Ação Civil Pública - Unidade de Conservação da Natureza 
- Antônio Lima e outros - Fls.1441/1443: Citem-se como requerido, providenciando a serventia o necessário. - ADV: JOAO 
MASSAKI KANEKO (OAB 130578/SP), JUNZO KATAYAMA (OAB 21783/SP)

Processo 0004450-36.2014.8.26.0441 - Divórcio Litigioso - Casamento - E.M.C. - A.S.C. - Especifiquem as partes, em 05 
(cinco) dias, as provas que pretendem produzir, justificando, de forma objetiva sua pertinência, sob pena de indeferimento. 
Sendo requerida a produção de prova testemunhal, para melhor adequação da pauta, deverão desde logo apresentar o rol de 
testemunhas (CPC, art. 407, primeira parte), devidamente qualificadas, as quais deverão comparecer à audiência designada 
independentemente de intimação, salvo expresso e justificado requerimento em contrário. Na hipótese de requerimento de 
prova pericial, deverão apresentar os quesitos a serem respondidos pelo Sr. Perito. Por derradeiro, no mesmo prazo, digam 
se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação, sendo o silêncio interpretado como desinteresse, sem 
prejuízo de tentativa de conciliação em audiência de instrução e julgamento, consignando-se que as partes podem, a qualquer 
tempo, se conciliarem e informarem o juízo, para homologação. - ADV: PATRICIA HOLANDA RAMIRES (OAB 284550/SP), 
RAQUEL SILVEIRA ALVES DA ROCHA (OAB 254392/SP)

Processo 0004497-54.2007.8.26.0441 (441.01.2007.004497) - Procedimento Ordinário - Raquel Ferreira da Silva - Hospital 
Municipal de Peruíbe - Fls.431: Aguarde-se em cartório como determinado. - ADV: MANOEL FERNANDO VICTORIA ALVES 
(OAB 53649/SP), LUIZ CLAUDIO HENRIQUE DE SOUZA (OAB 154478/SP), RICHARD GERALDO DIAS DE OLIVEIRA (OAB 
164712/SP)

Processo 0004497-78.2012.8.26.0441 (441.01.2012.004497) - Cumprimento de sentença - Associação - Associação dos 
Estudantes de Peruíbe - Nos termos do artigo 791, inciso III, do C.P.C., suspendo a presente execução pelo prazo de 01 ano. 
Decorrido o prazo sem manifestação, tornem para extinção. Defiro a expedição da certidão requerida, recolhendo o exequente 
a taxa necessária. - ADV: SUZANA BERTELLINI PEREZ (OAB 317598/SP), KAMILA MARIA MEDEIROS ALVES (OAB 304566/
SP)

Processo 0004681-34.2012.8.26.0441 (441.01.2012.004681) - Procedimento Sumário - Defeito, nulidade ou anulação - Maria 
José Macedo da Costa - Banco Itauleasing Sa - Cumpra-se o V.Acordão dando-se ciência às partes. Em 10 dias, manifeste-
se a parte interessada em termos de prosseguimento. No silêncio, arquivem-se. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP), 
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TATIANA ARAÚJO DE CAMPOS (OAB 284326/SP), LUCAS REZENDE ALAVER (OAB 296023/SP), LUCAS REZENDE ALAVER 
(OAB 50342/PR)

Processo 0004953-04.2007.8.26.0441 (441.01.2007.004953) - Separação Litigiosa - Dissolução - A.M.P. - Arbitro os 
honorários do defensor do executado em 30% da tabela vigente. Expeça-se certidão. Após, arquivem-se os autos. - ADV: 
OIRAM SANT ANA (OAB 61230/SP), GISELY VENÂNCIO CANGUEIRO (OAB 280289/SP)

Processo 0004999-46.2014.8.26.0441 - Execução de Alimentos - Alimentos - M.T.M. - R.S.M. - Revejo o despacho de fls. 14 
para determinar a citação do executado nos termos do art. 652, do CPC, conforme dita o art. 732, do mesmo diploma legal. - 
ADV: CLAYR MARIA FONSECA FIRMO GUERREIRO (OAB 131128/SP), CID FERREIRA PAULO (OAB 42218/SP)

Processo 0005078-25.2014.8.26.0441 - Divórcio Consensual - Dissolução - J.C.S.T. e outro - Diante dos documentos 
apresentados às fls. 60/63, defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. No mais, manifestem-se os requerentes sobre a 
cota ministerial de fls. 53. - ADV: RENATA KIAN SARTORI (OAB 296194/SP)

Processo 0005084-03.2012.8.26.0441 (441.01.2012.005084) - Ação Civil Pública - Indenização por Dano Ambiental - Estado 
de São Paulo - Jose Barbosa e outro - Manifeste-se o Perito. - ADV: CRISTIAN STIPANICH (OAB 229409/SP), PAULO ROBERTO 
FERNANDES DE ANDRADE (OAB 153331/SP)

Processo 0005089-25.2012.8.26.0441 (441.01.2012.005089) - Ação Civil Pública - Indenização por Dano Ambiental - Estado 
de São Paulo - Oliveira Viana dos Santos - ATO ORDINATÓRIO: Manifestem-se as partes sobre a estimativa de honorários 
periciais apresentada pelo perito. - ADV: PAULO ROBERTO FERNANDES DE ANDRADE (OAB 153331/SP), CRISTIAN 
STIPANICH (OAB 229409/SP)

Processo 0005108-60.2014.8.26.0441 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- Fazenda Pública Municipal de Peruíbe - Tsutomu Miyashiro - - Yoco Motohashi Miyashiro - Especifiquem as partes, em 05 
(cinco) dias, as provas que pretendem produzir, justificando, de forma objetiva sua pertinência, sob pena de indeferimento. 
Sendo requerida a produção de prova testemunhal, para melhor adequação da pauta, deverão desde logo apresentar o rol de 
testemunhas (CPC, art. 407, primeira parte), devidamente qualificadas, as quais deverão comparecer à audiência designada 
independentemente de intimação, salvo expresso e justificado requerimento em contrário. Na hipótese de requerimento de 
prova pericial, deverão apresentar os quesitos a serem respondidos pelo Sr. Perito. - ADV: DINO FERRARI (OAB 62333/SP), 
SERGIO MARTINS GUERREIRO (OAB 85779/SP), FRANCO FERRARI (OAB 105819/SP)

Processo 0005294-83.2014.8.26.0441 - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Edinalda Lopes de Assis e outro 
- Indefiro, por ora, a citação por edital, por não terem sido esgotados todos os meios necessários para localização do réu. - ADV: 
SILVIO COGO (OAB 135132/SP), MOSES HERBST (OAB 32910/SP)

Processo 0005404-82.2014.8.26.0441 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Geraldo Gouveia de Oliveira Me - ATO ORDINATÓRIO: Manifeste-se o requerente sobre a certidão do oficial de justiça 
disponibilizada no sistema. - ADV: EDUARDO JOSÉ FUMIS FARIA (OAB 32105/DF), EDUARDO JOSÉ FUMIS FARIA (OAB 
37102/PR), EDUARDO JOSÉ FUMIS FARIA (OAB 23108/SC), EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)

Processo 0005576-29.2011.8.26.0441 (441.01.2011.005576) - Ação Civil Pública - Unidade de Conservação da Natureza - 
Estado de São Paulo - Vilson Donizeti Martins - Fls. 578: Manifestem-se as partes sobre a estimativa dos honorários periciais. 
- ADV: CRISTIAN STIPANICH (OAB 229409/SP), PAULO ROBERTO FERNANDES DE ANDRADE (OAB 153331/SP)

Processo 0005722-75.2008.8.26.0441 (441.01.2008.005722) - Ação Civil Pública - Indenização por Dano Ambiental - O 
Estado de São Paulo - Nice Salete Luciano da Silva - ATO ORDINATÓRIO: Manifestem-se as partes em 10 dias, sobre o 
laudo apresentado. - ADV: MARCIA ELISABETH LEITE (OAB 89315/SP), CRISTIAN STIPANICH (OAB 229409/SP), PAULO 
ROBERTO FERNANDES DE ANDRADE (OAB 153331/SP)

Processo 0005974-39.2012.8.26.0441 (441.01.2012.005974) - Procedimento Ordinário - Guarda - A.M.B. - Informe a 
requerente conta bancária para pagamento da pensão. - ADV: ADERSON AUDI DE CAMPOS (OAB 113477/SP), DJALMA 
MARTINS DA SILVA (OAB 175991/SP), NELSON MARQUES LUZ (OAB 78943/SP)

Processo 0006028-44.2008.8.26.0441 (441.01.2008.006028) - Cautelar Inominada - Jose Pereira da Silva - Banco Bradesco 
Sa - Cumpra-se o V.Acórdão, dando-se ciência às partes. Cumpra o requerido o determinado a fls.87, sob pena de aplicação 
de multa diária. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), MARINA PASSOS DE CARVALHO PEREIRA FIORITO (OAB 
221702/SP)

Processo 0006078-60.2014.8.26.0441 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat S/A - 
Ante o exposto, com fundamento no art. 66 da Lei n.º 4.728/65 e no Decreto-Lei n.º 911/69, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO DE 
BUSCA E APREENSÃO movida por BANCO FIAT S/A contra SARA CRISTINA PAIM DE LIMA, declarando rescindido o contrato 
subjacente à dívida e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar 
torno definitiva. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas do processo, despesas processuais e dos 
honorários advocatícios dos patronos do requerente que, na forma do art. 20, § 4º do Código de Processo Civil, fixo em R$ 
800,00, sem prejuízo do que dispõe a Lei n. 1060/50, se o caso. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 0006229-26.2014.8.26.0441 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.C.N. - Arbitro os honorários 
advocatícios no patamar mínimo da tabela vigente. Expeça-se certidão. - ADV: ANA PAULA SILVEIRA MARTINS (OAB 265816/
SP)

Processo 0006239-70.2014.8.26.0441 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - Luiz Pereira de 
Carvalho - Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Int. - ADV: DAIANE BARROS SPINA (OAB 226103/SP)

Processo 0006280-37.2014.8.26.0441 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Ricardo Rocco Teixeira - 
Município de Peruíbe - Antecipo a perícia a fim de que em eventual audiência de instrução já contenha o processo todos os 
elementos de prova para formar a convicção desta magistrada - anoto que tal antecipação é possível na presente ação. Nomeio 
perito oficial o Doutor FRANCISCO HENRIQUE MIORIM, (96) para a REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO LOCAL DE TRABALHO DO 
AUTOR, visando a constatação de que o local é insalubre, em consonância com a NR-15 do Ministério do Trabalho, norma que 
regula as atividades e operações insalubres. Deste modo, APRESENTO OS SEGUINTES QUESITOS DO JUÍZO: A atividade 
exercida pelo autor no desempenho do cargo público é considerada insalubre? A atividade é considerada insalubre em razão 
de qual motivo: sua natureza, condições ou métodos de trabalho? Quais os agentes nocivos à saúde aos quais está exposto 
o autor? Tais agentes nocivos estão fixados acima dos limites de tolerância e em conformidade com a norma regulamentadora 
NR-15 do Ministério do Trabalho? O grau de insalubridade a que está exposto o autor é mínimo, médio ou máximo? Dando 
impulso ao processo, intimem-se as partes para que, no prazo de cinco dias, também apresentem quesitos. No mesmo prazo, 
caso entendam necessário, poderão indicar assistentes técnicos. Após, intime-se o Perito nomeado para que estime seus 
honorários em 10 dias. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, 
ficando advertida(o) do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros 
os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, 
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como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: CELSO DA COSTA KUBO (OAB 213140/SP), RAFAEL 
LOBATO MIYAOKA (OAB 271825/SP)

Processo 0006434-55.2014.8.26.0441 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Fazenda Pública 
Municipal de Peruíbe - Maria Irene Gutierrez Bouny - Especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 
produzir, justificando, de forma objetiva sua pertinência, sob pena de indeferimento. Sendo requerida a produção de prova 
testemunhal, para melhor adequação da pauta, deverão desde logo apresentar o rol de testemunhas (CPC, art. 407, primeira 
parte), devidamente qualificadas, as quais deverão comparecer à audiência designada independentemente de intimação, 
salvo expresso e justificado requerimento em contrário. Na hipótese de requerimento de prova pericial, deverão apresentar os 
quesitos a serem respondidos pelo Sr. Perito. Intime-se. - ADV: CID FERREIRA PAULO (OAB 42218/SP), SERGIO MARTINS 
GUERREIRO (OAB 85779/SP)

Processo 0006440-62.2014.8.26.0441 - Embargos à Execução - Pagamento - Sanckler Aparecido da Silva - Fundação 
Hermínio Ometto - Defiro ao embargante os benefícios da justiça gratuita. Recebo os embargos, sem suspensão da execução, 
certificando-se nos autos principais. CITE-SE O EMBARGADO para apresentar resposta no prazo de quinze dias, no termos 
do artigo 740, do Código de Processo Civil. - ADV: RAQUEL SILVEIRA ALVES DA ROCHA (OAB 254392/SP), GUILHERME 
ALVARES BORGES (OAB 149720/SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/
SP)

Processo 0006517-86.2005.8.26.0441 (441.01.2005.006517) - Usucapião - Coisas - O Município de Peruibe - Associação 
Beneficente Fraternidade Peruibense - Procuradoria do Estado Regional de Santos - Nomeio em substituição o perito MÁRCIO 
MÔNACO FONTES (57). Prossiga-se conforme já determinado. - ADV: SERGIO MARTINS GUERREIRO (OAB 85779/SP), 
LILIAN DE ALMEIDA ATIQUE (OAB 223457/SP), VILMA CRISTINA DE MENDONÇA (OAB 156503/SP), PAULO ROBERTO 
FERNANDES DE ANDRADE (OAB 153331/SP)

Processo 0006623-04.2012.8.26.0441 (441.01.2012.006623) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Geraldo Marcio Vignoli - Praiamar Shopping Center e outro - Por tais considerações JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
a pretensão inicial deduzida por GERALDO MARCIO VIGNOLI em face de MIRAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA para condená-la ao pagamento de R$ 1.713,29, corrigido monetariamente de acordo com a tabela prática de atualização 
dos débitos judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos desde o evento. 
Sucumbente em iguais proporções, arcarão as partes com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que 
fixo em R$ 800,00, que desde já autorizo a compensação. Quanto à lide secundária, JULGO IMPROCEDENTE. Sucumbente, 
arcará a litisdenunciante com os honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00, atualizados desta data. P.R.I.C. - ADV: IGOR 
MATHEUS DE MENEZES (OAB 204937/SP), BRUNO LUIZ MARRA CORTEZ (OAB 246952/SP)

Processo 0006684-88.2014.8.26.0441 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Fazenda 
Municipal de Peruíbe - José Rinaldo Inacio - Especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, 
justificando, de forma objetiva sua pertinência, sob pena de indeferimento. Sendo requerida a produção de prova testemunhal, 
para melhor adequação da pauta, deverão desde logo apresentar o rol de testemunhas (CPC, art. 407, primeira parte), 
devidamente qualificadas, as quais deverão comparecer à audiência designada independentemente de intimação, salvo expresso 
e justificado requerimento em contrário. Na hipótese de requerimento de prova pericial, deverão apresentar os quesitos a serem 
respondidos pelo Sr. Perito. - ADV: RAQUEL SILVEIRA ALVES DA ROCHA (OAB 254392/SP), CLAUDETH URBANO DE MELO 
(OAB 73847/SP)

Processo 0006719-48.2014.8.26.0441 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré - Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A - Por tais fundamentos, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS” DE BUSCA 
E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL, devendo o bem ser depositado em nome de pessoa a ser 
indicada oportunamente pela autora. EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, inclusive com concurso policial, caso 
necessário. Executada a busca e apreensão, o réu deverá ser citado e intimado para, no prazo de cinco dias após a execução 
da liminar de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pela autora na 
petição inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do artigo 3º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69. O 
réu também deverá ser intimado de que poderá, no prazo de quinze dias, apresentar resposta contra a execução da liminar, nos 
termos do artigo 3º, § 3º, do Decreto-lei nº 911/69. - ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP)

Processo 0006904-86.2014.8.26.0441 - Embargos à Execução - Nota Promissória - Marcelo Antonio Servo Damazio - Gerson 
Luiz da Silva - Especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, justificando, de forma objetiva sua 
pertinência, sob pena de indeferimento. Sendo requerida a produção de prova testemunhal, para melhor adequação da pauta, 
deverão desde logo apresentar o rol de testemunhas (CPC, art. 407, primeira parte), devidamente qualificadas, as quais deverão 
comparecer à audiência designada independentemente de intimação, salvo expresso e justificado requerimento em contrário. Na 
hipótese de requerimento de prova pericial, deverão apresentar os quesitos a serem respondidos pelo Sr. Perito. Por derradeiro, 
no mesmo prazo, digam se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação, sendo o silêncio interpretado 
como desinteresse, sem prejuízo de tentativa de conciliação em audiência de instrução e julgamento, consignando-se que 
as partes podem, a qualquer tempo, se conciliarem e informarem o juízo, para homologação. - ADV: JANAINA RODRIGUES 
ROBLES (OAB 277732/SP), LEILA TEOBALDINO (OAB 263087/SP)

Processo 0007013-03.2014.8.26.0441 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Nelson Mendonça e outro - Defiro aos autores 
os benefícios da justiça gratuita, diante dos indícios de que fazem jus ao benefício. Anote-se e tarje-se os autos. PRIMEIRO, 
certifique a serventia se a parte autora instruiu a inicial com (i) as certidões de distribuidores cíveis locais, em seu nome, assim 
com em nome dos antecessores na posse e dos titulares de domínio e eventuais sucessores, para comprovação da inexistência 
de ações possessórias ajuizadas durante o período aquisitivo; (ii) levantamento planialtimétrico da área; (iii) memorial descritivo 
da área; (iv) qualificação e indicação dos confinantes, para citação. Em caso negativo, desde logo fica a parte autora instada a 
fazê-lo, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de extinção do feito na forma do artigo 267, III do Código de Processo Civil. Caso 
a inicial já esteja instruída com tais documentos, observe a serventia as seguintes providências: 1. Oficie-se o Oficial do Registo 
de Imóveis local para que informe acerca da correta individualização do imóvel usucapiendo, bem como sobre a existência de 
empecilho ao eventual registro de propriedade usucapida e, ainda, se a área se encontra localizada em loteamento irregular e, 
em caso, positivo, se pende regularização. 2. Cite-se pessoalmente os réus, isto é, aqueles que figuram como proprietários do 
imóvel usucapiendo ou da área maior no Registro de Imóveis, e os confinantes indicados na petição inicial, para apresentarem 
resposta no prazo de 15 dias. Das citações deverá constar a advertência do artigo 285 do Código de Processo Civil. Depois 
de completa a citação dos réus certos deverá ser providenciada a citação dos réus incertos e desconhecidos, bem como os 
ausentes, por edital, autorizada desde já a nomeação de curadores especiais em caso de não haver resposta dos réus no prazo 
legal. 3. Cientifiquem-se as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, com cópia do levantamento planimétrico e do memorial 
descritivo. Após, certifique-se o cumprimento das providências anteriores, e tornem os autos conclusos para julgamento do feito 
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no estado ou, se o caso, determinação de novas diligências. - ADV: ELISANGELA CRISTINA DA SILVA MARCONDES (OAB 
193846/SP)

Processo 3001805-21.2013.8.26.0441 - Divórcio Litigioso - Dissolução - O.O.G.L. - W.G.L. - ATO ORDINATÓRIO: Manifeste-
se o patrono nomeado . - ADV: PAULO RENATO PASSOS DE CARVALHO PEREIRA (OAB 305879/SP)

Processo 3002215-79.2013.8.26.0441 - Procedimento Sumário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Vincenzo Lo Visco 
- BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Por tais fundamentos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. - ADV: MARCIO FERNANDO 
BEZERRA (OAB 294248/SP)

Processo 3002285-96.2013.8.26.0441 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Daisy 
Carrega Lopes - Suzana Amorim de Lima - - Marcelo - Especifiquem as partes, em 05 (cinco) dias, as provas que pretendem 
produzir, justificando, de forma objetiva sua pertinência, sob pena de indeferimento. Sendo requerida a produção de prova 
testemunhal, para melhor adequação da pauta, deverão desde logo apresentar o rol de testemunhas (CPC, art. 407, primeira 
parte), devidamente qualificadas, as quais deverão comparecer à audiência designada independentemente de intimação, salvo 
expresso e justificado requerimento em contrário. Na hipótese de requerimento de prova pericial, deverão apresentar os quesitos 
a serem respondidos pelo Sr. Perito. Por derradeiro, no mesmo prazo, digam se há interesse na designação de audiência de 
tentativa de conciliação, sendo o silêncio interpretado como desinteresse, sem prejuízo de tentativa de conciliação em audiência 
de instrução e julgamento, consignando-se que as partes podem, a qualquer tempo, se conciliarem e informarem o juízo, para 
homologação. - ADV: PATRICIA MARQUES MARRA CORTEZ (OAB 297382/SP), ADRIANO AUGUSTO LOPES (OAB 295483/
SP), BRUNO LUIZ MARRA CORTEZ (OAB 246952/SP)

Processo 3002893-94.2013.8.26.0441 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - Antonio Carlos Silva Neto - Em 10 (dez) dias, sob pena de extinção, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento. - 
ADV: CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), ALESSANDRO 
MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)

Processo 3002953-67.2013.8.26.0441 - Embargos de Terceiro - Posse - Andrina Pupo dos Santos - Israel Vieira da Silva - 
ATO ORDINATÓRIO: Manifeste-se o patrono nomeado . - ADV: PATRICIA HOLANDA RAMIRES (OAB 284550/SP)

Processo 3003087-94.2013.8.26.0441 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Sidney Jorge de Almeida - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Tratam os autos de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 
Necessária se faz a prévia REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. Deste modo, NOMEIO COMO PERITO OFICIAL O DOUTOR 
MARCIO ANTONIO BERENCHTEIN, que deverá ser intimado da nomeação, e, após o aceite, inserido no sistema informatizado 
do NUFI- Núcleo Financeiro. Nos termos do artigo 426, inciso II, do Código de Processo Civil, formulo os seguintes QUESITOS 
JUDICIAIS necessários ao esclarecimento da causa: 1-Queira o Senhor Perito identificar o periciando, informando nome, 
sexo, data de nascimento, profissão, estado civil, naturalidade, endereço, número de identidade e CPF. 2-Queira o Senhor 
Perito informar quais os exames médicos apresentados pelo periciando. 3-Qual a atividade laborativa habitual do periciando? 
4-Em caso de estar atualmente desempregado, qual a última atividade profissional por ele desempenhada? 5-Até quando 
desempenhou tal atividade? 6-O periciando se encontra acometido de alguma doença ou deficiência física ou mental que 
o incapacite para o trabalho? Qual? Se possível, indique o CID. 7-Essa doença ou deficiência o incapacita para o seu 
trabalho ou para a sua atividade habitual? 8-Descrever brevemente as limitações físicas ou mentais impostas pela doença 
ou deficiência. 9-A incapacidade decorre do exercício de seu trabalho habitual? 10-A incapacidade decorre de acidente de 
qualquer natureza? 11-Desde quando o periciando é portador da doença ou deficiência (dia, mês e ano)? 12-Desde quando se 
manifestaram as sequelas da doença (dia, mês e ano)? 13-Há quanto tempo está incapacitado (dia, mês e ano)? 14-A data do 
início da incapacidade foi fixada com base em que documento do processo? 15-A fixação baseou-se apenas nas declarações 
do periciando? 16-O periciando recebe auxílio-doença? 17-O periciando já recebeu auxílio-doença que foi cessado por alta 
médica?- 18-É possível afirmar que o periciando estava incapacitado para o trabalho ou para suas atividades habituais quando 
da cessação do referido benefício? 19-A incapacidade permaneceu a partir da cessação do benefício? 20-Houve ou continua 
existindo progressão, agravamento ou desdobramento da doença e de suas sequelas? Especifique. 21-As sequelas da doença 
podem ser eliminadas ou minimizadas? Como? 22-A incapacidade é restrita a um ou alguns tipos de atividades? Quais? 23-A 
incapacidade impede a realização das atividades laborais típicas da profissão exercida pelo periciando? 24-A incapacidade é 
plena, para toda e qualquer atividade laboral? 25-Considerando que: A) INCAPACIDADE TOTAL = incapacidade para toda e 
qualquer atividade laboral; B) INCAPACIDADE PARCIAL = incapacidade, ao menos, para a atividade habitual; C) INCAPACIDADE 
DEFINITIVA = sem prognóstico de recuperação e D) INCAPACIDADE TEMPORÁRIA = com prognóstico de recuperação. Defina 
se a incapacidade verificada é: Total e definitiva; Total e temporária; Parcial e definitiva; Parcial e temporária. 26-Há chance 
de reabilitação profissional? Como? 27-Se possível a recuperação, qual o prazo provável para que a mesma ocorra? 28-A 
doença de que o periciando padece se manifesta de forma objetiva ou subjetiva? 29-A incapacidade do periciando o impede 
de praticar os atos da vida diária (incapacidade para a vida independente)? 30-O periciando depende do auxilio de terceiro 
para sua higiene, para vestir-se ou alimentar-se? Especifique. 31-Em razão de sua enfermidade, o periciando necessita de 
permanentes cuidados médicos, de enfermagem ou de terceiros? Especifique. 32-O periciando necessita do auxílio de órteses 
ou próteses? Especifique. 33-O periciando possui sequela definitiva, decorrente de consolidação de lesões após acidente de 
qualquer natureza? 34-Em caso afirmativo, a partir de quando as lesões se consolidaram, deixando sequela definitiva (dia, mês, 
ano)? 35-Esta sequela implica em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? 36-Esta sequela implica 
em maior esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do acidente? 37-Especifique outras informações 
úteis à solução do litígio. Intimem-se as partes para que, no prazo de cinco dias, apresentem quesitos. No mesmo prazo, caso 
entendam necessário, poderão indicar assistentes técnicos, nos termos do artigo 421, § 1º, do Código de Processo Civil. Após, 
voltem conclusos para os fins do artigo 426, inciso I, do Código de Processo Civil, com futura intimação do perito para estimativa 
de honorários ou expedição de ofício à Justiça Federal Seção Judiciária de Santos/SP, caso o autor seja beneficiário da justiça 
gratuita, nos termos do Provimento CSM nº 1.626/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, combinado com a 
Resolução nº 541/2007, do Conselho da Justiça Federal. Por fim, com fulcro no artigo 355 do Código de Processo Civil, intime-
se a ré para que, no prazo de noventa dias, PROCEDA À EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO, qual seja, planilha onde conste todo 
período contributivo do autor, devendo ser advertida de que a não exibição do documento acarretará nas penas do artigo 359 do 
Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: NILSON ROBERTO BORGES PLÁCIDO (OAB 180190/SP)

Processo 3003165-88.2013.8.26.0441 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Prefeitura 
Municipal da Estância Balneária de Peruíbe - Augusto Cezar de Souza Tassi - Fls. 44:Manifeste-se a embargante. - ADV: 
CLAUDETH URBANO DE MELO (OAB 73847/SP), ADEMAR GARULI JUNIOR
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PIEDADE
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIEDADE EM 09/02/2015

PROCESSO :0000451-35.2015.8.26.0443
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Gilson de Oliveira
ADVOGADO : 196451/SP - Fabio Braggion
REQDO : Elton Luiz Alo
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000454-87.2015.8.26.0443
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : A.N.S.P.
ADVOGADO : 220699/SP - Rodrigo da Silveira Camargo
EXECTDO : C.A.D.P.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000455-72.2015.8.26.0443
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Valentim Miliorini Filho
ADVOGADO : 336455/SP - Felipe de Angelis Donato
REQDO : Joaquim Sebastião Filho
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000458-27.2015.8.26.0443
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : J.F.L.
ADVOGADO : 288873/SP - Sabina Nobue Uryu

PROCESSO :0000459-12.2015.8.26.0443
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : A.O.L.
ADVOGADO : 288873/SP - Sabina Nobue Uryu
REQDO : L.P.J.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000456-57.2015.8.26.0443
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Ricardo Alexandre dos Santos
ADVOGADO : 319409/SP - Vinicius Camargo Leal
REQDO : Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro- RJ -DETRAN
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000457-42.2015.8.26.0443
CLASSE :TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO
REQTE : G.J.S.N.
ADVOGADO : 319409/SP - Vinicius Camargo Leal
REQDO : P.J.S.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000460-94.2015.8.26.0443
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : E.A.S.
ADVOGADO : 288856/SP - Renata Silva Vieira
REQDO : I.G.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000462-64.2015.8.26.0443
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Barbara Veronica Sabel de Souza
ADVOGADO : 272816/SP - Ana Maria Frias Penharbel Holtz Moraes
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ADVOGADO : 233283/SP - José Alfredo Gemente Sanches
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0005102-80.2014.8.26.0238
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CLASSE :ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR
REQTE : D.M.B.
ADVOGADO : 77814/SP - Antonio Carlos de Moraes
REQDA : D.R.S.
VARA :2ª VARA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CÁSSIO MAHUAD
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOAO PAULO TARDELLI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0017/2015

Processo 0000093-41.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000093) - Procedimento Ordinário - Água e/ou Esgoto - Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp - Florisa Franciulli - Vistos. Fls. 69/70: prejudicado, diante da petição de 
fls. 60/61, onde o endereço apresentado é o mesmo. Diga a autora quanto a carta de citação devolvida (fls. 67/68), onde consta 
o motivo de devolução “desconhecido”, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, intime-se a autora 
para no prazo de 48 horas, dar andamento ao feito sob pena de extinção.////Vistos. Recolhida a taxa respectiva, que deverá ser 
procedido no prazo de 05 dias, providencie o Sr. Escrivão Judicial, o registro da minuta de endereço da requerida pelo sistema 
BACEN-JUD. - ADV: ELI ALVES DA SILVA (OAB 81988/SP), EDSON UBEDA (OAB 212011/SP)

Processo 0000118-16.1997.8.26.0443 (443.01.1997.000118) - Arrolamento de Bens - Hyládio Ferreira de Campos - Violeta 
Antoniolli de Campos - Américo Imobiliária Factoring Ltda - Vistos. Fls. 97/98: defiro o desarquivamento. Fl. 99: defiro. Aguarde-
se pelo prazo requerido. - ADV: WALTER JOSE TARDELLI (OAB 103116/SP), WILMA FIORAVANTE BORGATTO (OAB 48658/
SP)

Processo 0000120-53.2015.8.26.0443 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 40045817620138260602 - 1ª Vara da Familia e 
Sucessões) - Lucia Lopes Ferreira - - Eduardo Domingues - - DIOGO DOMINGUES NETO - Eduardo Pedro Lopes - Nos termos 
do inciso VIII, do art. 196, da Subseção II, da Seção III, do Capitulo V, das NSCGJ: Ficam a Inventariante intimada, para no prazo 
de 10 (dez) dias, manifestar-se quanto ao teor da certidão da Srs. Oficial de Justiça de fls. 19v,, que, em síntese, informa que, 
procedeu a Citação de DIOGO DOMINGUES NETO, deixando de citar EDUARDO DOMINGUES, por não ter o localizado, sendo 
que este teria se mudado há cerca de um ano para a cidade de Itaporanga-SP, no Bairro Santo Antonio, segundo informações 
de Diogo. No silêncio, devolva-se. - ADV: ANA LUCIA DE MILITE (OAB 283316/SP)

Processo 0000147-36.2015.8.26.0443 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - V.C.S. - - L.A.O. - Vistos. Valquiria 
Correa da Silva, Luciano Aparecido de Oliveira, ajuizaram na forma consensual ação de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
(fls. 02/03). Deu-se vista ao DD. representante do Ministério Público, que nada opos quanto a homologação do acordo (fl. 
10). Posto isso, e diante do que dos autos consta, homologo o acordo de fls. 02/03, para que produza seus efeitos legais, 
consubstanciando nas cláusulas e condições mutuamente aceitas e reciprocamente outorgadas e julgo EXTINTO o presente, 
com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Diante da declaração 
de fl. 08, defiro os benéficos da J. G. Anote-se. Arbitro os honorários advocatícios do Dr. Felipe de Araujo Ribeiro, OAB/SP. 
nº 265,190 em 100% da tabela para o caso. Outrossim, homologo a desistência do prazo recursal. Certifique a d. serventia o 
transito em julgado da presente, expedindo-se a certidão de honorários. Após, arquivem-se, observadas as formalidades legais. 
P.R.I.C. - ADV: FELIPE DE ARAÚJO RIBEIRO (OAB 265190/SP)

Processo 0000157-80.2015.8.26.0443 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome 
- M.R.O. - Vistos. MARIA RAQUIEL DE OLIVEIRA ajuizou Ação de Retificação de Registro Civil, aduzindo que foi registrada 
com o nome de Maria Raquiel e que por necessitar de uma nova via de seu RG teve de ser expedida uma via atualizada de 
sua certidão de nascimento, na qual consta seu nome como Maria Raquel incorretamente. Diante disso, requer seja retificado 
seu Assento de Nascimento para que nele conste a correta grafia de seu nome (fls.02/04). Com a inicial vieram os documentos 
(fls.05/10). O Ministério Público não se opôs ao pedido formulado na inicial (fls.11). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O 
feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil. O processo de retificação, 
na hipótese dos autos, tem a finalidade de fazer constar corretamente o nome da requerente em seu Registro de Nascimento. 
Com efeito, restou devidamente comprovado, pelos documentos acostados aos autos (fls.07/10), que a alteração pretendida 
pela requerente é devida, porque realmente consta erro material no referido registro. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 
pedido inicial formulado por para que no seu Registro de Nascimento da autora passe a constar corretamente seu nome como 
MARIA RAQUIEL DE OLIVEIRA. Transitada em julgado, expeça-se o respectivo mandado de averbação. Custas na forma da lei. 
Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: MAURICIO ZABOTI ROJO SILVA (OAB 329103/SP)

Processo 0000301-88.2014.8.26.0443 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira S/A 
Crédito, Financiamento e Investimento - Mario Vieira Pinto Filho - Certifico e dou fé que, diante da comprovação do recolhimento 
da taxa respectiva (fl. 35), em cumprimento ao r. despacho de fl. 32, procedi o registro de bloqueio para licenciamento do 
veículo, objeto da presente ação, sistema RENAJUD, conforme documento que segue. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA 
SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0000310-16.2015.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Exoneração - E.P. - H.A.G.P. - Vistos. CITE-SE o Réu e 
INTIMEM-SE as partes, a fim de que compareçam à audiência, que designo para o dia 15 de abril de 2015, às 15 horas e 30 
minutos, acompanhados de seus Advogados e de suas testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol e intimação, 
importando a ausência do Autor, em arquivamento do pedido e do Réu em confissão e revelia (Lei nº 5.478/68, art. 7º). Na 
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audiência, se não houver acordo poderá o réu contestar, desde que o façam por intermédio de Advogado, passando-se, em 
seguida, à ouvida de testemunhas e à prolação da sentença. - ADV: NIDELCI RODRIGUES (OAB 161224/SP)

Processo 0000334-44.2015.8.26.0443 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - G.C.G.S. - A.S. - VER - Vistos. 1- 
Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 17 de junho de 2015, às 14 horas e 30 minutos 3- CITE-SE 
o requerido, bem como, INTIMEM-SE as partes de que deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e testemunhas, 
independentemente de prévio depósito de rol e de intimação, advertindo o requerido que, no caso de que não tenha condições 
de constituir advogado, deverá no prazo de 05 (cinco) dias, comparecer ao plantão da Assistência Judiciária a fim de que 
seja nomeado advogado para sua defesa. Importará a ausência do autor em arquivamento do processo e a do requerido em 
confissão e revelia e de que a contestação deverá ser apresentada na audiência acima aprazada, caso resulte infrutífera a 
conciliação. 4- Oficie-se a empregadora do réu, como requerido no item “d” de fl. 04, observando o valor fixado no título de fls. 
09/v. 5- Ciência ao MP. - ADV: FABIO CANDIDO DO CARMO (OAB 218243/SP)

Processo 0000338-81.2015.8.26.0443 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - A.S.C. - V.A.R.C. - - L.A.R.C. - 
Vistos. 1- O valor pensão foi fixado em percentual dos rendimentos do alimentante. Portanto, se houve redução dos rendimentos 
do alimentante, automaticamente será reduzido o valor da pensão. Por outro lado, a redução, sem oitiva da parte contrária, 
poderá causar grave dano aos menores, razões pelas quais, por ora, indefiro o pedido de tutela antecipada. 2- No mais, designo 
audiência de conciliação, instrução e julgamento, para o dia 15 de abril de 2015, às 15 horas e 45 minutos. 3- CITEM-SE os 
requeridos, bem como, INTIMEM-SE as partes de que deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e testemunhas, 
independentemente de prévio depósito de rol e de intimação, advertindo os requeridos que, no caso de que não tenham 
condições de constituir advogado, deverão, no prazo de 05 (cinco) dias, comparecerem ao plantão da Assistência Judiciária 
a fim de que seja nomeado advogado para sua defesa. Importará a ausência do autor em arquivamento do processo e a dos 
requeridos em confissão e revelia e de que a contestação deverá ser apresentada na audiência acima aprazada, caso resulte 
infrutífera a conciliação. 4- Ciência ao MP - ADV: DIOGO SANTOS NASCIMENTO (OAB 318251/SP)

Processo 0000405-46.2015.8.26.0443 - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Derval Inácio Pereira - Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS - Vistos. Em que pesem as razões do autor, não se vislumbra, por ora, prova da verossimilhança de 
suas alegações, necessária para a antecipação da tutela. A comprovação dos requisitos para a concessão do benefício demanda 
dilação probatória, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação de tutela. Processe-se pelo rito sumário. Defiro os benefícios 
da justiça gratuita. Anote-se. Para audiência de instrução, designo o dia 10 de junho de 2015, às 14 horas e 45 minutos. Cite-
se com as advertências de praxe. Deverá o autor comparecer a audiência designada para depoimento pessoal, acompanhado 
de suas testemunhas previamente arroladas, as quais ficam intimadas na pessoa da advogada constituída pela publicação da 
presente decisão. Na eventualidade do Instituto requerido apresentar rol, o que deverá ser procedido com a antecedência de 20 
(dias) da data da audiência supra aprazada, certifique-se, também devendo estas comparecerem independente de intimação. 
- ADV: JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP), ANA MARIA FRIAS PENHARBEL HOLTZ MORAES (OAB 
272816/SP)

Processo 0000410-68.2015.8.26.0443 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Volkswagen S/A. - Eduardo Felipo de Moura - Vistos. As partes se encontram vinculadas pela cédula de crédito bancário (fls. 
14/16), onde o bem descrito na inicial foi alienado fiduciariamente em garantia pelo Requerido, cuja mora se comprova (fls. 
19/21), havendo demonstrativo do débito (fls. 22/25). Assim, presentes os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 CONCEDO A 
LIMINAR, expedindo-se mandado, depositando-se o bem nas mãos da Requerente. Cumprida a medida, cite-se o Requerido 
para no prazo de (05) cinco dias pagar a integralmente a divida pendente, hipótese em que lhe será restituído o bem ou 
contestar o pedido do prazo de 15 (quinze) dias (Lei nº 10.931 de 02/08/2004). - ADV: FABÍOLA BORGES DE MESQUITA (OAB 
206337/SP)

Processo 0000432-29.2015.8.26.0443 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 2309/14-201403574159 - 1ª Vara Cível) - P.A.B. 
- Nelson Luis Barbosa Lima - Nos termos do inciso VIII, do art. 196, da Subseção II, da Seção III, do Capitulo V, das NSCGJ: 
Fica à autora intimada, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas devidas (Ao Estado - Código 
233-1 - R$ 212,50), bem como o valor da diligência do Sr. Oficial (R$ 63,75). No silêncio, devolva-se. - ADV: ABADIA ATAÍDES 
DA COSTA (OAB 5734/GO)

Processo 0000432-97.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000432) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Isac Machado - - 
Eliza Schiming Machado - Vistos. Fls. 94/98: recebo como aditamento à inicial. Procedam-se as anotações necessárias. Fls. 
90/91: defiro. Anote-se. Cumpra-se a d. Serventia a decisão de fl. 82.///Certifico e dou fé que, em cumprimento a r. Decisão 
de fls. 82 e r. Despacho de fls. 99 expedi as cartas de cientificação das fazendas, conforme cópias que seguem, bem como o 
Mandato de Citação dos confrontantes, a Carta Precatória e o Edital, conforme cópias que adiante seguem. Certifico, ainda, que 
imóvel usucapiendo, S.M.J., não encontra-se registrado segundo consta na petição inicial, as fls.02. - ADV: PRISCILA GALLI 
ROSSETTO (OAB 178282/SP), HOCIMARA APARECIDA COSTA PEREIRA (OAB 310697/SP)

Processo 0000805-85.2000.8.26.0443 (443.01.2000.000805) - Usucapião - Propriedade - Jovino Pinto de Camargo - - Maria 
Dias de Camargo - - Geni Dias Soares - - Nobuko Otomo Dias - - Ana Maria Dias Rodrigues - - Katia Regina Dias - - Edna Dias 
de Moraes - - Luis Machado de Moraes Filho - - Robson de Carvalho Pinto - - Joao Firmino Dias Filho - - Orivaldo Dias - - Janice 
Amorim de Campos - - Valdir Dias - - Ivone Dias Damazio - - Marcos Wanderlei Damazio - - Rosinez Carlos de Camargo - - 
Edison Otomo Dias - Chafic Esper e outros - Associação Cristão de Moços de Sorocaba - ]Fls.570/725: Digam as partes sobre 
a Contestação apresentada, no prazo legal.///fls. 567/568: diga as partes quanto os esclarecimento do sr. Perito, no prazo de 05 
dias. - ADV: SUSELI MARIA GIMENEZ (OAB 107481/SP), GLAUCIA HELENA PEREIRA B DE PAULA RIBEIRO (OAB 133098/
SP), JOSÉ CARLOS PASSARELLI NETO (OAB 169143/SP), SABINA NOBUE URYU (OAB 288873/SP), FELIPO FRANCISCO 
SCHUERMAN DE BARROS (OAB 348847/SP), CINEZIO HESSEL JUNIOR (OAB 69101/SP), RENATO LIMA (OAB 17084/SP)

Processo 0000833-09.2007.8.26.0443 (443.01.2007.000833) - Separação Consensual - Dissolução - L.J.C. - - J.R.C. - 
Certifico e dou fé que, tendo em vista o recolhimento da respectiva taxa às fls. 53, em cumprimento ao r. Despacho de fls. 51, 
expedi a Certidão de Objeto e Pé, conforme determinado e cópia que adiante segue. Nada Mais. - ADV: CRISTINA MASSARELLI 
DO LAGO (OAB 302742/SP)
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Processo 0001084-80.2014.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Donizete Antunes Lopes 
- - Marlene Soares da Silva Lopes - Claudimir Mendes de Oliveira - - Josemar Marcelino Mendes Ribeiro - Vistos. Cumprido ao 
disposto no § 2º do art. 523, do Código de Processo Civil, mantenho a decisão de fls. 157/158, por seus próprios fundamentos. 
Anote-se. No mais, aguarde-se a realização da audiência designada. - ADV: FABIO CANDIDO DO CARMO (OAB 218243/SP), 
DERLY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA (OAB 114208/SP), JOSE ALBERTO BAPTISTA RIBEIRO (OAB 87999/SP)

Processo 0001227-21.2004.8.26.0443 (443.01.2004.001227) - Monitória - Cheque - Petrolux Comercial Ltda - Raymunda 
Deolinda de Camargo - Fls.169: O cônjuge, antes do seu falecimento, foi intimado da penhora realizada (fls.127/128) e a 
meação cabente, ao agora espólio, está resguardada. Nesse sentido, confira-se os julgados. APELAÇÃO - Embargos de Terceiro 
desacolhidos - Legalidade da penhora que preserva a meação do cônjuge - Intimação do outro cônjuge desnecessária - CPC, 
arts. 568 e 569 - Defesa de direito alheio em nome próprio: ilegitimidade - CPC, art. 6o - RITJSP, art. 252 - Recurso improvido. 
38a Câmara de Direito Privado - Apelação - 9120610-34.2006.8.26.0000 - Embargos de Terceiro - Comarca: Itapetininga - 2a 
Vara Cível - Número de Origem: 200500001133 - Apelante: CELESTE CATARINA ARRUDA E VASCONCELOS. Apelado: HÉLIO 
VENTURA.- Voto N°3166. APELAÇÃO - Embargos de Terceiro desacolhidos - Legalidade da penhora que preserva a meação 
do cônjuge intimação do outro cônjuge desnecessária - CPC, art. 10, c.c. art. 598 - Defesa de direito alheio em nome próprio: 
ilegalidade - CPC, art. 6o - Sentença confirmada - RITJSP, art. 252 - Recurso improvido. - 38a Câmara - Seção de Direito 
Privado - Apelação c/ Revisão n° 990.10.062245-5 - Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP - 4a Vara Cível - Ação: Embargos 
de Terceiro n° 576.01.2009.042118-2 - Apte.: EUNICE MIRANDA DA SILVEIRA IOSHIDA - Apdo.: BANCO MERCANTIL DO 
BRASIL S/A - Voto N° 2351 Ressalto, todavia, que não há prova da morte do cônjuge. A executada apenas informou ao oficial de 
Justiça. Assim, aguarde-se a realização das praças ou diga o que efetivamente deseja, justificando. - ADV: DENISE YOSHIOKA 
ALVES DE SOUZA (OAB 197665/SP), CARMEM VANESSA MARTELINI (OAB 211734/SP), DANILO FERRAZ MARTINS VEIGA 
(OAB 39758/SP), VILMA DE CAMARGO SILVA (OAB 143325/SP)

Processo 0001465-25.2013.8.26.0443 (044.32.0130.001465) - Procedimento Ordinário - Fixação - M.S.O.K. - V.M.K. - Vistos. 
Fl. 72: defiro. Aguarde-se pelo prazo requerido. - ADV: ANTONIO GABRIEL DE LIMA (OAB 63378/SP)

Processo 0001482-27.2014.8.26.0443 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Ivone Vieira de Moraes Paschoal - 
Rosemeire Aparecida Paschoal Pinto - - Everaldo Pinto - - Viviane Paschoal - - Silvia Paschoal - - James do Carmo Landim de 
Souza - - Marcelo Paschoal - - Edmir Paschoal - - Claudineia Soares dos Reis - - Cleiton Paschoal - Pedro Paschoal - Vistos. Fls. 
40/41: defiro a juntada. Fls. 42/43: ciência a Inventariante. - ADV: ALESSANDRA BUENO CHEDID BERNARDI (OAB 180992/
SP), MILTON OLIMPIO RODRIGUES CAMARGO (OAB 62180/SP)

Processo 0001550-11.2013.8.26.0443 (044.32.0130.001550) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação 
/ Ameaça - Hotel Fazenda Vale do Funil Ltda - - Rosimeri de Mesquita Franklin - Isabel Arnaud Pereira - Fls.128/130: ao que 
parece, a hipótese é a do artigo 44 do CPC, não se tratando de renúncia (artigo 45 do CPC).. Referido dispositivo legal assim 
preceitua in verbis: Art. 44 - A parte, que revogar o mandato outorgado ao seu advogado, no mesmo ato constituirá outro que 
assuma o patrocínio da causa. Desta forma, diante dos severos efeitos processuais do ato, antes de qualquer outra providencia, 
esclareça o advogado. - ADV: FRANCINE MARIA CARREIRA MARCIANO DE SOUZA (OAB 187005/SP), ARISTEU JOSE 
MARCIANO (OAB 50958/SP), MARCUS VINICIUS PEREIRA DE BARROS ARMADA (OAB 331495/SP)

Processo 0001845-14.2014.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Edna Maria de Miranda 
- Município de Piedade Sp - Vistos. EDNA MARIA DE MIRANDA ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de 
Antecipação da Tutela contra MUNICÍPIO DE PIEDADE, aduzindo que há tempos apresenta diversos problemas de saúde, 
sendo que iniciará acompanhamento no ambulatório de CHS pelo CID M79.7, como quadro de dor difusa crônica e necessidade 
de aquisição de medicamentos e palmilhas com barra metatarsal, o que não tem condições financeiras para suportar. Trata-se 
de direito consignado constitucionalmente, razão pela qual requer a procedência do pedido (fls. 02/10). Juntou documentos (fls. 
11/19). A liminar foi deferida (fls. 20/21). Devidamente citado na pessoa de seu representante legal (fl. 27), o requerido apresentou 
contestação, oportunidade em que alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva, uma vez que tal medida deveria ser 
apresentada contra o governo do Estado de São Paulo; litisconsórcio passivo necessário, consoante o artigo 47 do CPC, pois, 
eventual sentença de procedência deverá ter direta implicação na responsabilidade do Estado, uma vez que também é de sua 
competência; a autora também não comprovou que tentou obter o medicamento pela via administrativa, razão pela qual lhe 
faltaria pressuposto para ajuizar a demanda, além de não comprovar a insuficiência de recursos financeiros para arcar com os 
custos do medicamento. Ademais, ressaltou que a limitação orçamentária do Poder Público é de conhecimento geral e que a 
Municipalidade já promove campanhas voltadas à saúde para garantir o mínimo exigível nessa seara à população. Por esses 
motivos, postulou a improcedência do pedido (fls. 29/34). Réplica (fls. 43/49). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito 
comporta julgamento antecipado. Nos termos da súmula 37 do TJSP (“A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode 
ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”), afasto as preliminares de ilegitimidade passiva e 
de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, o pedido é procedente. O STF já se posicionou sobre o tema, confira-se: (...) Na 
realidade, o cumprimento do dever político-constitucional consagrado no art. 196 da Lei Fundamental do Estado, consistente na 
obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, que, associado a um imperativo de solidariedade social, 
impõe-se ao Poder Público, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue no plano de nossa organização federativa. 
(...) Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no exercício da Presidência do Supremo Tribunal Federal, em 
contexto assemelhado ao da presente causa (Pet. 1.246-SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à vida e à saúde, que se 
qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), 
ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez 
configurado esse dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia 
o respeito indeclinável à vida e à saúde humana, notadamente daqueles, como os ora recorridos, que têm acesso, por força de 
legislação local, ao programa de distribuição gratuita de medicamentos, instituído em favor de pessoas carentes. (...) Cumpre 
não perder de perspectiva que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à 
generalidade das pessoas pela própria Constituição da República. Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja 
integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e 
econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. (...) Nesse 
contexto, incide, sobre o Poder Público, a gravíssima obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe 
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promover, em favor das pessoas e das comunidades, medidas - preventivas e de recuperação -, que, fundadas em políticas 
públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que prescreve, em seu art. 196, a Constituição da 
República. O sentido de fundamentalidade do direito à saúde - que representa, no contexto da evolução histórica dos direitos 
básicos da pessoa humana, uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas - impõe ao Poder Público 
um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas adotarem 
providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo texto constitucional. Vê-
se, desse modo, que, mais do que a simples positivação dos direitos sociais - que traduz estágio necessário ao processo de sua 
afirmação constitucional e que atua como pressuposto indispensável à sua eficácia jurídica (JOSÉ AFONSO DA SILVA, “Poder 
Constituinte e Poder Popular”, p. 199, itens ns. 20/21, 2000, Malheiros) -, recai, sobre o Estado, inafastável vínculo institucional 
consistente em conferir real efetividade a tais prerrogativas básicas, em ordem a permitir, às pessoas, nos casos de injustificável 
inadimplemento da obrigação estatal, que tenham elas acesso a um sistema organizado de garantias instrumentalmente 
vinculado à realização, por parte das entidades governamentais, da tarefa que lhes impôs a própria Constituição. Não basta, 
portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da 
simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente 
naqueles casos em que o direito - como o direito à saúde - se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do 
cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional. 
Cumpre assinalar, finalmente, que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como 
prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério 
Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o 
mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por 
qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante (...). (RE 236.200-RS, Rel. Min. MAURÍCIO 
CORRÊA - RE247.900-RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RE264.269-RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES). Cabe consignar ainda, 
que o exaurimento da via administrativa não é requisito essencial para o ingresso em juízo, conforme entendimento pacífico da 
jurisprudência: “O ingresso em juízo não reclama prévio exaurimento das vias administrativas, que a interessada só deixa de 
percorrer se sabe de antemão que não será atendido ou que encontrará dificuldades em consegui-lo, ainda porque a via judicial 
costuma ser mais onerosa. Persistiria o interesse mesmo que houvesse disponibilidade imediata, para obrigar o fornecimento e 
afastar a discricionariedade quanto a possíveis faltas ocasionais, atrasos ou mesmo recusa”. (Apel. nº 0011260-20.2011.8.26.0348 
TJSP Rel. Luiz Burza Neto). Em que pesem os argumentos apresentados pelo representante da municipalidade, a pretensão do 
autor encontra amparo jurídico inclusive em nível constitucional, dispositivo legal basilar dos Estados Democráticos de Direito 
contemporâneos, no qual se consagram os direitos fundamentais dos cidadãos, entre os quais consta, justamente, a saúde. 
Sabidamente uma norma programática e, portanto, de execução diferida, a garantia constitucional da saúde impõe ao Poder 
Público considerado em todos os seus órgãos e repartições o encargo de tomar todas medidas possíveis para proporcionar o 
acesso a condições mínimas de tratamento das moléstias que acometem a população. Nesse contexto, embora a Teoria da 
Reserva do Possível tenha sido idealizada para dar respaldo jurídico a justificadas negativas do Estado quando prestações 
materiais que lhe caibam se lhe façam inviáveis ante a ausência de recursos, não pode ser aplicada irrestrita e irresponsavelmente, 
cedendo a qualquer alegação genérica de restrições orçamentárias sem a mínima demonstração concreta. Referido instituto, 
embora abarcado pelo Direito pátrio, não se presta, como ressaltado pelo Ministro Celso de Mello, a “legitimar o injusto 
inadimplemento de deveres estatais de prestação constitucionalmente impostos ao Estado”. Assinala o nobre magistrado que 
“mais do que nunca, é preciso enfatizar que o dever estatal de atribuir efetividade aos direitos fundamentais, de índole social, 
qualifica-se como expressiva limitação à discricionariedade administrativa” (in RExt. 582.352/AM, Rel. Des. Celso de Mello, J. 
29.10.2013). Dessa forma, conclui-se que a oferta dos medicamentos e do aparelho pleiteado na inicial é medida de rigor, 
necessária para a manutenção da vida e da saúde do paciente, especialmente se considerando a afirmação peremptória do 
médico nesse sentido às fls. 14. Por fim, cabe citar entendimento jurisprudencial em caso análogo ao do presente feito: “A 
Constituição Federal (artigos 23, II e 196) assegura a todos os direito à saúde, ao mesmo tempo em que impõe ao Poder Público 
o dever de prestá-la. Não se pode pretender retirar a força de tão importante princípio constitucional, com o argumento de que a 
norma é programática, não dotada de executoriedade. É cristalino o dever do Estado de prestar atendimento ao doente, e não o 
atendimento precário, inadequado e incompleto, que, lamentavelmente, defende a Fazenda-ré. Pretende não atender as justas 
reivindicações do autor, sob o pequeno e mesquinho argumento de que estaria abrindo perigoso precedente, com grave risco às 
finanças públicas e que, então, o autor seria um privilegiado em detrimento de toda a coletividade. Se precedente houvesse, 
seria um salutar precedente, pois atender à saúde de todos é não negar atendimento adequado a cada um dos cidadãos 
necessitados. Não se compreende bem, mas consegue a Fazenda Estadual concluir que o atendimento às necessidades do 
autor, reconhecidamente enfermo e carente, seja contrário ao interesse público”. (Rel. Carlos Alberto Violante TJSP Cadernos 
Jurídicos da EPM-SP, Volume 3, nº 8 - março/abril 2002) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado por 
EDNA MARIA DE MIRANDA contra MUNICÍPIO DE PIEDADE e o faço para determinar que o réu forneça ao requerente, de 
modo contínuo e enquanto necessário, os medicamentos e aparelho prescritos pelo médico às fls. 15/19, com a ressalva de que 
o remédio poderá ser substituído por medicamentos genéricos, desde que garantida a eficácia do tratamento. Em cumprimento 
ao disposto no artigo 475, inciso I do Código de Processo Civil, remetam-se os autos, oportunamente, ao E. Tribunal de Justiça 
de São Paulo. Autorizo extração de cópias. P. R. I. C. - ADV: MARIO TARDELLI DA SILVA NETO (OAB 291134/SP), RENATO 
LIMA JUNIOR (OAB 117475/SP)

Processo 0001894-55.2014.8.26.0443 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Carmen Beatriz Pittigliani - Vistos. Fl. 71: defiro. 
Aguarde-se pelo prazo requerido. - ADV: JOSE CARLOS BACHIR (OAB 129705/SP), MARIA EUGENIA GARCIA (OAB 217352/
SP)

Processo 0002180-82.2004.8.26.0443 (443.01.2004.002180) - Monitória - Banco do Brasil Sa - Corpore Servicos Temporarios 
Ltda - - Eloisa Elena de Souza Moron - - Danyela Souza Moron - Vistos. Fls. 176/177: esclareça o pedido, no prazo de 05 
dias. No silencio, cumpra-se a parte final do despacho de fl. 174. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), 
PAULO HENRIQUE VASCONCELOS GIUNTI (OAB 120065/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), 
CLAUDINEI BARBOSA (OAB 196425/SP)

Processo 0002462-71.2014.8.26.0443 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.N.B. - - A.N.B. - - L.N.B. - - L.N.B. - 
P.B. - Vistos. Trata-se de ação alimentos, ajuizada por LEONARDO NEVES BARBOZA, AMANDA NEVES BARBOZA, LEANDRO 
NEVES BARBOZA e LUANA NEVES BARBOZA, menores, representados pela genitora Lúcia Pires Neves Barboza em face 
de PEDRO BARBOZA. Pelo despacho de fl. 29, foi determinada a manifestação dos autores em termos de prosseguimento, 
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no prazo de 05 (cinco) dias, consignando-se que, no silêncio seria procedida a intimação pessoal dos autores para no prazo 
de 05 (cinco) dias, darem regular andamento ao feito sob pena de extinção. Regularmente intimados os autores, através de 
suas d. Procuradoras, pela Impressa Oficial (fl. 30), quedaram-se inertes, consoante certidão de fl. 31, razão pela qual, nos 
termos do despacho de fl. 29, foi expedido mandado de intimação pessoal dos autores para, no prazo de 05 dias, darem regular 
andamento ao feito, sob pena de extinção. A Sra. Meirinha não logrou localizar os autores no endereço que declinaram nos 
autos, consoante certidão de fl. 32v. Deu-se vista ao dd. Representante do Ministério Público que requereu a intimação dos 
Patronos dos autores para manifestarem-se no feito (fl. 33). É o relatório. Decido. Indefiro à cota de fl. 33, considerando que 
a providência já foi tomada, consoante certidão de fl. 30. Como disposto no parágrafo único do art. 238 do CPC é obrigação 
das partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva, sob pena de presumir-
se válido o ato. Assim, considerando a inércia dos autores e não tendo estes informado nos autos o atual endereço, julgo 
EXTINTO o presente feito, o que faço com fundamento no art. 267, inciso III c.c. 283, parágrafo único, ambos do Código de 
Processo Civil. Considerando que o réu sequer foi citado, indevidos honorários na espécie. Transita esta em julgado, arquivem-
se, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: RENATA LOPES ESCANHOELA ALBUQUERQUE (OAB 260804/SP), 
BEATRIZ GONCALVES DE LUCCAS (OAB 327488/SP)

Processo 0002526-81.2014.8.26.0443 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - Porto Seguro Companhia 
de Seguros Gerais - Pw2 Drogaria e Perfumaria Ltda- Me - Vistos. Fls. 117/120: ciência a requerida. Fls. 121/122: defiro a 
juntada da taxa. Especifiquem as partes as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando sua pertinência, de forma 
concreta, pois não será aceita indicação genérica de prova. Ficam ainda, cientificados que o silêncio autorizará a preclusão do 
direito à prova, com o consequente julgamento antecipado da lide. - ADV: MARCELI CRISTINA RODRIGUES (OAB 300128/SP), 
FABIO ROBERTO DE GOES LOPES FILHO (OAB 329533/SP), AFONSO BUENO DE OLIVEIRA (OAB 105603/SP)

Processo 0002635-95.2014.8.26.0443 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 00011708920118260238 - 2ª Vara Cível) - Itaú 
Unibanco S/A - Juliana Silva Linares Me - - Juliana Silva Linares - Nos termos do inciso VIII, do art. 196, da Subseção II, da 
Seção III, do Capitulo V, das NSCGJ: Fica a autora intimada, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se quanto ao teor 
da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 31, que, em síntese, informa que diligenciou nos endereços: 1- Rua Comendador 
Parada, 156, onde atualmente funciona a Auto Escola ABC e lá não encontrou a requerida, sendo a mesma desconhecida; 2- 
Rua Antonio Loureiro, cujo número mais alto é 125 e no Escritório Apollo (n. 115) foi informada que há anos atrás a rua possuía 
o número 189 e no local também não encontrou a requerida sendo esta desconhecida; 3- Rua Antonio Loureiro, 97, onde 
funciona um consultório dentário e lá ninguém soube dizer quem seria a executada; 4- Bairro rural dos Godinhos, Rua Cinco, 
não localizado o mencionado número 50, sendo que a maioria das casas não expõe os números, porem, indagou a moradores 
bem como na Mercearia Ivanete e ninguém soube dizer quem seria a executa, pois, ninguém à conhece. Ante ao exposto, 
não tendo localizada a devedora, bem como sua representante legal, devolveu os autos em Cartório, sem o devido o devido 
cumprimento. No silêncio, devolva-se. - ADV: JORGE VICENTE LUZ (OAB 34204/SP)

Processo 0002667-13.2008.8.26.0443 (443.01.2008.002667) - Execução de Título Extrajudicial - Banco do Brasil Sa - 
Gerinaldo Santos de Oliveira - Vistos. Fls. 82/83: esclareça o pedido fundamentando, no prazo de 05 dias. No silencio, cumpra-
se a parte final do despacho de fl. 80. - ADV: VICTOR DA SILVA ROSA (OAB 280389/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 
34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FAULER FERNANDES (OAB 263298/SP)

Processo 0002835-05.2014.8.26.0443 - Interdição - Tutela e Curatela - I.R.S. - J.R.F. - Digam as partes, no prazo de 10 
(dez) dias, à respeito do Laudo Médico Psiquiátrico do requerido Jurandir Rolim de Freitas, apresentado pelo Dr. Dirceu de 
Albuquerque Doretto - Perito (fls. 48/50). - ADV: RENATA SILVA VIEIRA (OAB 288856/SP), WALTER JOSE TARDELLI (OAB 
103116/SP)

Processo 0003394-59.2014.8.26.0443 - Mandado de Segurança - Liminar - B2X Brasil Empreendimentos Ltda - Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação da cidade de Piedade SP - - Prefeita de Piedade SP - Vistos. Fls. 187/203: ciência a 
autora. Cumpra-se a autora a certidão de fl. 156, recolhendo as custas iniciais e diligencia da Oficial de Justiça, no prazo de 
05 dias, sob pena de extinção. Publique-se fl. 186./////Vistos. Fls. 158/185: mantenho a decisão agravada por seus próprios 
fundamentos. Anote-se. Aguarde-se eventual pedido de informação e a manifestação da impetrada. - ADV: ADONAI ARTAL 
OTERO (OAB 294995/SP)

Processo 0003798-13.2014.8.26.0443 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré - 
Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Eraldo Minoru Firmino Yoshimuda - Fls.38: Publique-se. Fls.39/42: Regularize o réu 
sua representação processual, no prazo de 05 dias, sob pena de desentranhamento, pois a cópia da procuração não confere 
poderes para atuação neste feito.////FLS. 38: Certifico que devolvo o mandado sem cumprimento pelo motivo que até esta data 
a autora não providenciou os meios necessários. - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP), DIOGO 
MOREIRA SALLES NETO (OAB 120861/SP)

Processo 0003875-61.2010.8.26.0443 (443.01.2010.003875) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Jose Batista 
Vichi - - Isabel Cristina Croccia Vichi - Município de Piedade - Fls.140: Aguarde-se o pagamento. Fls.;141: Atenda a serventia./////
Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. despacho retro, atendi ao solicitado às fl. 141, encaminhando as cópias requeridas, 
via e-mail, conforme adiante segue. - ADV: DERLY RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA (OAB 114208/SP), RENATO LIMA JUNIOR 
(OAB 117475/SP), ARISTEU JOSE MARCIANO (OAB 50958/SP), FRANCINE MARIA CARREIRA MARCIANO DE SOUZA (OAB 
187005/SP)

Processo 0004098-72.2014.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Luiz 
Antonio Gato - - Josecleide Reis de Lima Gato - Valter Carneiro de Souza - Vistos. Diante da declaração de fl. 44, defiro J.G. 
Anote-se. Digam os autores quanto a contestação apresentada, no prazo legal. - ADV: ELDA ZULEMA BERTOIA DE DI PAOLA 
(OAB 81728/SP)

Processo 0004151-05.2004.8.26.0443 (443.01.2004.004151) - Execução de Título Extrajudicial - Banco do Brasil Sa - Corpore 
Servicos Temporarios Ltda - - Eloisa Elena de Souza Moron - - Danyela Souza Moron - Vistos. Fl. 173: defiro o desarquivamento 
e vista aos autos, pelo prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo, retornem os autos ao arquivo. - ADV: RENATO OLIMPIO 
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SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 0004851-34.2011.8.26.0443 (apensado ao processo 0004079-71.2011.8.26) (443.01.2011.004851) - Embargos à 
Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Jonas Castanho - Qualifertil Indústria e Comércio Ltda - Vistos. Forme-se o 2º 
volume. 1- Diante do teor da certidão de fl. 199, nos termos do despacho de fl. 197, fica acrescido ao débito à multa de 10%, 
nos termos do art. 475-J, “caput”, do Código de Processo Civil. 2- No mais, aguarde-se a manifestação do Credora pelo prazo 
previsto no § 5º do mencionado dispositivo legal. 3- Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, aguarde-se no arquivo 
eventual provocação. - ADV: PAULO HENRIQUE EXPOSTO SANCHES VARGAS (OAB 181269/SP), ANTONIO BERNARDI 
(OAB 41380/SP), RODRIGO BARBOZA GIL (OAB 298447/SP)

Processo 0005017-61.2014.8.26.0443 - Suprimento de Idade e/ou Consentimento - Casamento - B.E.S. - Vistos Cota retro: 
defiro. Intime-se pessoalmente a autora para no prazo de 05 (cinco) dias, dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção. 
- ADV: BEATRIZ GONCALVES DE LUCCAS (OAB 327488/SP), DANILO VENTURELLI (OAB 233999/SP)

Processo 0005078-24.2011.8.26.0443 (443.01.2011.005078) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
N.G.S. - V.G.S. - - F.G.S. - - A.G.S. - - G.G.S. - Vistos. Fls. 163: defiro. Aguarde-se pelo prazo requerido. - ADV: MARIA 
APARECIDA SIMAS ESTEVES (OAB 261718/SP)

Processo 0005105-17.2005.8.26.0443 (443.01.2005.005105) - Monitória - Sueli de Souza Alves dos Santos - Manoel Copel 
Filho - Vistos. Manoel Copel Filho, qualificado nos autos, apresentou Impugnação à Execução contra Sueli de Souza Alves dos 
Santos, alegando excesso no cálculo apresentado pela impugnada, pois no dispositivo da sentença de embargos, julgados 
improcedentes, o embargante foi condenado ao pagamento em 10% de honorários advocatícios, sobre o valor da causa e 
custas processuais. No cálculo apresentado pela impugnada está incluída a verba de corretagem, mais honorários advocatícios 
e despesas processuais. Ocorre que não foi isso que ficou decidido nos autos, pois a condenação foi ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios de 10%, sobre o valor da causa. Em momento algum foi fixado o valor de corretagem. 
Apresentou o cálculo que entende o correto (fls.230/232). A impugnada se manifestou sobre a impugnação, oportunidade em 
que alegou, preliminarmente, que o juízo não está garantido, pois o executado ofertou impugnação sem proceder a integral 
garantia do juízo. A impugnação é intempestiva, pois para apresentação de impugnação é indispensável a realização de penhora 
de bens ou direitos, o que não sucedeu neste caso. No mérito, pediu a improcedência. Requer, finalmente, a condenação do 
impugnante em honorários advocatícios e aplicação de multa por litigância de má-fé (fls.237/241). É o relatório. FUNDAMENTO 
E DECIDO. De início, ressalto que os pedidos da petição de fls. 235/236 e fls. 221 (expedição de certidão) não necessitam de 
deferimento do Juiz, uma vez que a certidão pretendida (para os fins do artigo 615-A do CPC), deve ser postulada pela parte 
diretamente no cartório, mediante pagamento da taxa correspondente, sem necessidade de decisão judicial para esse fim. 
Portanto, por ser desnecessário, deixo de deliberar quanto ao requerimento. Analiso as preliminares. Com razão o impugnante. 
Não há garantia do Juízo que legitime o ajuizamento da presente impugnação. Desta forma, a impugnação deve ser rejeitada, 
posto que não observado o disposto no artigo 475-J, parágrafo primeiro, do CPC. Nesse sentido confiram-se os julgados: 
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Impugnação ao cumprimento de sentença que exige prévia 
garantia do juízo Execução de multa diária, porém, que só é possível após sentença confirmatória, o que não ocorreu no 
presente caso Impossibilidade de se executar a multa diária imediatamente - Recurso parcialmente provido. Agravo de 
Instrumento nº 2216821-76.2014.8.26.0000 - Comarca: São Paulo - Agravante: RF Veículos Ltda. - Agravado: Sylvio Feliciano 
Rocha - Voto Nº10.647. destaquei CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação Rejeição Ausência de garantia do juízo 
Necessidade Art. 475-J, § 1º, do CPC Entendimento consolidado nesta Câmara - Recurso improvido, revogado o efeito 
suspensivo - AI: 2182268-03.2014.8.26.0000 - Comarca: Santos - Juízo de origem: 9ª Vara Cível - Juiz prolator: Selma Baldança 
Marques Guimarães - Processo: 0014036-40.2005.8.26.0562 - Agravante: Valter Domingues dos Santos - Agravado: Aldo Mey 
Junior e Outro - VOTO Nº 32125. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA, 
QUANDO NÃO HÁQUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. Decisão que condicionou o recebimento da impugnação à prévia garantia. 
Manutenção. A necessidade de garantia em juízo somente é afastada quando se trata de questão de ordem pública coincidente 
com teor admitido em exceção de pré-executividade. Impugnação que se opõe ao cálculo apresentado e à aplicação de astreinte. 
Ausência de questão de ordem pública. Necessidade de prévia garantia é condição à apresentação da impugnação. Art. 475-J, 
§1º, CPC. Precedentes STJ. Havendo a previsão de impugnação ao cumprimento de sentença no CPC, exclui-se a aplicação 
subsidiária das regras da execução de título extrajudicial (art.475-R, CPC), observando-se, também a subsidiariedade das 
regras da execução de obrigação de fazer (art. 644, CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido. 3ª CÂMARA DE DIREITO 
PRIVADO - Agravo de Instrumento nº: 2203839-30.2014.8.26.0000 - Comarca: São Paulo Foro Central - Agravante: Unimed 
Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico - Agravada: Marina Massad Casseb - Juiz de origem: Marcela Filus 
Coelho - VOTO Nº: 5465 Sem prejuízo, além do reconhecimento da impossibilidade de ajuizamento, é de rigor o acolhimento da 
alegação de litigância de má-fé, uma vez que a impugnação ofertada está em total desacordo com o artigo 475-L, do Código de 
Processo Civil. Apenas para clarear o entendimento ao impugnante, confira-se o julgado no STJ: “O processo monitório divide-
se em duas fases distintas: monitória e executiva apartadas por um segundo processo, os embargos, de natureza incidental e 
posto à disposição do réu para, querendo, impugnar as alegações do autor. (...) Opostos os embargos pelo réu, inaugura-se um 
novo processo que, nos termos do art. 1.102-C, §2º, do CPC, tramitará pelo rito ordinário, dotado de cognição plena e exauriente, 
com ampla dilação probatória. (...). O processo monitório não encerra mudança na regra geral de distribuição do ônus da prova 
contida no art. 333 do CPC. O fato de, na ação monitória, a defesa ser oferecida em processo autônomo, não induz a inversão 
do ônus da prova, visto que essa inversão se dá apenas em relação à iniciativa do contraditório. O documento que serve de 
base para a propositura da ação monitória gera apenas a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório 
próprio da primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade 
das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo 
ou extintivo do direito invocado na inicial, caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação 
de documentação complementar, se for o caso” [STJ, REsp 1.084.371/RS, Rel. Min.Nancy Andrighi, 3ª Turma, jul. 01.12.2011, 
DJe 12.12.2011]” Assim, corolário lógico da rejeição (entenda-se improcedência) dos embargos monitórios, é a constituição do 
título executivo judicial, nos termos do artigo 1.102-C, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 
1.102-C. No prazo previsto no artigo 1.102-B, poderá o réu oferecer embargos, que suspenderão a eficácia do mandado inicial. 
Se os embargos não forem opostos, constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 
em mandado executivo e prosseguindo-se na forma do Livro I, Título VIII, Capítulo X, desta Lei. (“Caput” com redação dada pela 
Lei nº 11.232, de 22.12.2005 - DOU 23.12.2005) Parágrafo primeiro - Cumprindo o réu o mandado, ficará isento de custas e 
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honorários advocatícios. Parágrafo segundo - Os embargos independem de prévia segurança do juízo e serão processados nos 
próprios autos, pelo procedimento ordinário. Parágrafo terceiro - Rejeitados os embargos, constituir-se-á, de pleno direito, o 
título executivo judicial, intimando-se o devedor e prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Título VIII, Capítulo X, desta Lei. 
(Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.232, de 22.12.2005 - DOU 23.12.2005) Uma vez rejeitados os embargos, logicamente 
houve acolhimento da pretensão do requerente e, além do principal, também é devida a verba decorrente da sucumbência. 
Portanto, mesmo que não passível de acolhimento por conta da ausência de garantia do Juízo, sendo a impugnação descabida 
de qualquer fundamento jurídico e com intenção nitidamente protelatória (ausência de garantia do juízo), é de se reconhecer a 
litigância de má-fé, nos termos do artigo 17, I, IV, V e VI, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual fica o impugnante 
condenado ao pagamento de multa de 1% sobre o valor do débito exequendo, bem como a indenizar o impugnado em 20% do 
valor da causa, nos termos do artigo 18, caput e parágrafo segundo do CPC. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 
impugnação. Em razão da sucumbência, condeno o impugnante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% 
sobre o valor do débito atualizado. Saem prejuízo, condeno o impugnante no pagamento de multa de 1% sobre o valor do débito 
exequendo, bem como a indenizar o impugnado em 20% do valor da causa, nos termos do artigo 18, caput e parágrafo segundo 
do CPC. Requeira a exequente o que de direito. Int. - ADV: FRANCINE MARIA CARREIRA MARCIANO DE SOUZA (OAB 187005/
SP), ARISTEU JOSE MARCIANO (OAB 50958/SP), JOSE LUIZ ABREU (OAB 61517/SP), CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS 
PINTO (OAB 285262/SP)

Processo 0005268-21.2010.8.26.0443 (443.01.2010.005268) - Monitória - Cheque - Madeiranit Comércio e Indústria de 
Madeiras Ltda - Famaca Indústria de Móveis Ltda Me - - Marcelo Neme Cardoso - Fls.191/195: Em face do contido às fls.178/182, 
188/Vº, 196/199, 203/205, defiro o pedido. Anote-se. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
- AÇÃO MONITÓRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CABIMENTO 
DECISÃO REFORMADA RECURSO - PROVIDO. Diante do não pagamento do valor devido pela empresa executada, da 
inexistência de bens em nome desta para garantir o pagamento do título exequendo, das frustradas tentativas de bloquear seus 
possíveis ativos financeiros, aliada à ausência de indicação por parte dos seus representantes legais de bens aptos à garantia 
da execução, de rigor o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - 31ª Câmara de Direito Privado - Agravo de Instrumento nº 2123266-05.2014.8.26.0000 - Voto 
Nº 27.724 2 - Agravo de Instrumento nº 2123266-05.2014.8.26.0000 - Agravante : TOTVS S/A (MICROSIGA SOFTWARE 
S/A) - Agravada : METODOS METAS CONTÁBIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - Comarca : São Paulo 1ª Vara Cível do Foro 
Regional de Santana - Juiza : Ariane de Fátima Alves Dias - VO T O Nº 27.724. E ainda: “Agravo de Instrumento Ação monitória 
Execução do julgado Inexistência de bens em nome da empresa-ré-executada para garantir o pagamento do débito exeqüendo 
Desconsideração da personalidade jurídica da empresa-ré- executada e determinação de penhora de veículos de propriedade 
do sócio e de ativos financeiros de sua titularidade Possibilidade. Aplicação do art. 50, do novo Código Civil Recurso provido.” 
( AI 7.347.653-4, 13ª Câm. , Rel. Des. Zélia Maria Antunes Alves, J. em n03.06.09); “EXECUÇÃO TITUTO EXTRAJUDICIAL 
SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 
Cabimento, vez que a empresa encontra-se em situação irregular, não efetuou o pagamento de seus débitos e não possui 
bens em seu nome Admissibilidade do alcance de bens pessoais dos administradores ou dos sócios (art. 50 do CC) Agravo 
provido” (TJSP, 7.356.817-7, Rel. Des. Salles Vieira, J. 28.05.2009). “Monitória - ausentes embargos execução do mandado 
judicial na forma do art. 475-J do CPC empresa inadimplente não localização inexistência de bens à penhora em princípio 
responsabilidade solidária dos sócios, com seus bens particulares aplicação da teoria da desconsideração da personalidade 
jurídica da devedora admissibilidade ao magistrado cabe zelar pela rápida prestação jurisdicional recurso provido” (TJSP, 
7.333.863-1, Rel. Des. Jovino dos Sylos, J. 05.05.2009). Cite-se o sócio para pagamento do débito, com as cautelas de estilo 
Em caso de não pagamento, desde já defiro o bloqueio de valores./////Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. despacho 
retro, realizei as anotações determinadas junto ao sistema-SAJ, bem como nos autos, com relação à inclusão do sócio da 
requerida, Marcelo Neme Cardoso, no polo passivo da ação, nos termos da petição de fls. 191/195. Certifico, ainda, que deixei 
de expedir o Mandado de Citação do mesmo para pagamento, tendo em vista a ausência do recolhimento de diligência do Sr. 
Oficial de Justiça e das cópias necessárias (fls. 191 a 195). - ADV: CINTHIA LOISE JACOB DENZIN (OAB 156925/SP), ANGELO 
ROJO LOPES (OAB 33112/SP), THARSILA FAVERO DE CAMARGO (OAB 291191/SP)

Processo 0005538-06.2014.8.26.0443 - Alvará Judicial - Compra e Venda - Nicolas Onibene Pina Hambold Pires - Fls.17: 
Providencie o requerente a juntada de 03 avaliações dos imóveis mencionados na inicial. - ADV: MARIA EUGENIA GARCIA 
(OAB 217352/SP)

Processo 0005543-96.2012.8.26.0443 (443.01.2012.005543) - Procedimento Ordinário - Nulidade - Vânia Cristina de Oliveira 
Fernandez - Theodoro Schulz - - Wanda Galha Schulz - - Suzana Galha Schulz - - Adenir Maria Costa - - Edilson Emidio dos 
Santos - - Mário Coutinho Costa - Vistos. Recebo o recurso de apelação de fls. 489/493, em seu duplo efeito. Aos apelados para 
contrarrazões, no prazo legal. Apresentada ou não as contrarrazões, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, por sua 
Seção de Direito Privado, com as homenagens deste juízo. - ADV: JOSE DE MELLO (OAB 91070/SP), ABNER TEIXEIRA DE 
CARVALHO (OAB 156310/SP), WALTER JOSE TARDELLI (OAB 103116/SP)

Processo 0005547-36.2012.8.26.0443 (apensado ao processo 0004013-57.2012.8.26) (443.01.2012.005547) - Embargos de 
Retenção por Benfeitorias - Benfeitorias - José Ribamar Lima - Maria Aparecida Rodrigues Lima - Nercinda Maria de Jesus - Nos 
termos do inciso XI, do art. 196, da Subseção II, da Seção III, do Capitulo V, das NSCGJ: Ficam os autores, intimados, para no 
prazo de 05 (cinco) dias, darem regular andamento ao feito. Findo o prazo, intime-se pessoalmente os autores, para no prazo de 
48 horas, dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção. - ADV: FRANCINE MARIA CARREIRA MARCIANO DE SOUZA 
(OAB 187005/SP), ARISTEU JOSE MARCIANO (OAB 50958/SP), SAULO XAVIER DE OLIVEIRA (OAB 311171/SP)

Processo 0005563-52.2014.8.26.0238 - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - ESTADO DE SÃO PAULO - SAKURA ISHIBUCHI 
NANNI - Vistos. O pedido comporta parcial acolhimento. Não há dúvida de que houve invasão do Parque Estadual do Jurupará. 
A manutenção do requerido no local certamente agrava o dano ambiental. A demolição das obras, entretanto, não pode ser 
autorizada neste momento, ante o caráter de irreversibilidade. Ante o exposto, pelos motivos expostos na inicial e também 
na cota do Ministério Público, determino que o requerido, no prazo de 60 dias: desocupe o local, inclusive com todos os bens 
e utensílios de sua propriedade; retire do imóvel eventuais animais que lhe pertençam (com supervisão do Estado); desfaça 
eventual plantação que ali se encontre; não venda ou transmita o imóvel a terceiros, a qualquer título, sob pena de multa 
diária de R$ 500,00. Até a saída do imóvel fica o requerido impedido de: receber outros animais; iniciar novas construções ou 
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plantações; levar eletrodomésticos ou outros bens móveis para o local; ampliar sua ocupação. Caberá ao Estado zelar pelo 
cumprimento desta ordem, na forma sugerida pelo Ministério Público (item”b”, de fls. 101). No mais, cite-se, com as cautelas 
de estilo. Int. - ADV: JOSÉ ÂNGELO REMÉDIO JÚNIOR (OAB 195545/SP), FERNANDO HUMBERTO PAROLO CARAVITA 
(OAB 153266/SP), MARCELO BULIANI BOLZAN (OAB 140715/SP), CLAUDIO TAKESHI TUDA (OAB 119151/SP), MARCELO 
GASPAR (OAB 87291/SP)

Processo 0005919-82.2012.8.26.0443 (443.01.2012.005919) - Produção Antecipada de Provas - Medida Cautelar - Lisley 
Aparecido Munhoz - Toshimi Furusho - - Lia Matiko Fukumothi Furusho - Vistos. Lisley Aparecido Munhoz ajuizou medida 
cautelar de Produção Antecipada de Provas em face de Toshimi Furusho e sua mulher Lia Matiko Fukumothi Furusho, visando 
ao exame pericial no imóvel descrito na inicial. Os requeridos foram citados para acompanhar o feito e se manifestaram com 
a juntada de documentos (fls.118/Vº, 120/133). O laudo pericial foi apresentado (fls.149/200), impugnado (fls.201/220), e 
complementado (fls.228/229), inclusive com respostas a novos quesitos formulados pelo requerente (fls.232/234 e 240/242). 
Sobre os esclarecimentos e respostas aos novos quesitos somente os requeridos se manifestaram; silente o requerente 
(fls.245/246 e 247). Diante do exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que produza os regulares efeitos de direito, a presente 
produção antecipada de prova, declarando findo o processo cautelar. Por fim, cumpre ressaltar que não há condenação em ônus 
da sucumbência, pois se trata de processo sem lide. Nesse sentido: APELAÇÃO. Produção antecipada de provas. Honorários 
Periciais. Pagamento integral pela autora, ora apelada, em cujo interesse foi realizada a prova. Inexistência de sucumbência 
na cautelar de antecipação de prova. Precedentes da Câmara e do Tribunal. Recurso provido. APELAÇÃO Nº 0024876-
48.2011.8.26.0482 - APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - APELADO: VITAPELLI LTDA (EM - RECUPERAÇAO 
JUDICIAL) - COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE - VOTO Nº 508 Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as 
formalidades legais. Fica autorizado aos interessados solicitar certidão deste processo. P.R.I.C.////CUSTAS DE PREPARO DE 
APELAÇÃO Lei Estadual 11.608/2003 (artigo 4º, inciso II e § 1º do inciso III) 2% do valor da causa valor mínimo 5 (cinco) 
Ufespes. (GUIA DARE Código nº 2306) - R$ 228,77 DESPESAS COM PORTE DE REMESSA E RETORNO PROV. 833/04 DO 
C.S.M. (GUIA DE RECOLHIMENTO FEDTJ Código nº 110-4) - R$ 65,40. - ADV: ROMEU ANTONIO DA SILVA JUNIOR (OAB 
298261/SP), OTAVIO DOMINGOS FILHO (OAB 278534/SP), JOSE CARLOS BACHIR (OAB 129705/SP)

Processo 3000602-18.2013.8.26.0443 (processo principal 0001550-11.2013.8.26) - Incidente de Falsidade - Isabel Arnaud 
Pereira - Hotel Fazenda Vale do Funil Ltda - - Rosimeri de Mesquita Franklin - Fls.89/90: Não houve a extinção da ação principal, 
que se encontra em apenso e aguardando o julgamento deste incidente, motivo pelo qual não há motivo para reabertura de 
prazo para manifestação acerca do laudo pericial. Certifique a serventia, o decurso de prazo para manifestação da autora 
quanto ao laudo. Fls.92/93: ao que parece, a hipótese é a do artigo 44 do CPC, não se tratando de renúncia (artigo 45 do CPC). 
Referido dispositivo legal assim preceitua in verbis: Art. 44 - A parte, que revogar o mandato outorgado ao seu advogado, no 
mesmo ato constituirá outro que assuma o patrocínio da causa. Desta forma, diante dos severos efeitos processuais do ato, 
antes de qualquer outra providencia, esclareça o advogado. - ADV: MARCUS VINICIUS PEREIRA DE BARROS ARMADA (OAB 
331495/SP), ARISTEU JOSE MARCIANO (OAB 50958/SP)

Processo 3000648-07.2013.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Rodrigo Gonçalves 
da Silva Redondo - Banco Itaucard S/A - Vistos. Requeira o réu-vencedor o que de direito, no prazo de 05 dias. - ADV: ROSANA 
PEREIRA SAVIETTO (OAB 85837/SP), CRISTINA MASSARELLI DO LAGO (OAB 302742/SP)

Processo 3000865-50.2013.8.26.0443 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Itaú Unibanco S/A 
- Juracy Vieira de Jesus - - Juracy Vieira de Jesus - Nos termos do inciso XI, do art. 196, da Subseção II, da Seção III, do 
Capitulo V, das NSCGJ: Fica a Credora intimada, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar regular andamento ao feito, sob pena de 
arquivamento. - ADV: MONICA LUISA MORAN DE OLIVEIRA (OAB 124239/SP), JORGE VICENTE LUZ (OAB 34204/SP)

Processo 3000996-25.2013.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Municipio de Piedade - E 
R J - Administração e Restaurantes de Empresas Ltda - Vistos. Trata-se de ação de indenização por descumprimento contratual 
ajuizada por Municipio de Piedade em face de E R J - Administração e Restaurantes de Empresas Ltda. Noticiaram as partes 
que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação e extinção do feito (fls. 226/227). Posto isso, e diante do que 
dos autos consta, homologo o acordo de fls. 226/227, para que produza seus efeitos legais, consubstanciando nas cláusulas 
e condições mutuamente aceitas e reciprocamente outorgadas e julgo EXTINTO a presente, com resolução do mérito, o que 
faço com fundamento no art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Indevidos honorários na espécie. Transitada esta em 
julgado arquivem-se, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: CINTIA NUCIENE SARTI DE SOUZA PINHEIRO (OAB 
339619/SP), CARLOS CESAR PINHEIRO DA SILVA (OAB 106886/SP), RENATO LIMA JUNIOR (OAB 117475/SP)

Processo 3001373-93.2013.8.26.0443 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Eziquiel Pereira Leme - - Rosane Leite Lemes 
- - Elizeu Pereira Leme - - Antonia Pires Lemes - Hélio Pires de Camargo - Vistos Certifique a d. Serventia, detalhadamente, se 
o ciclo citatório esta completo.//////Certifico e dou fé, em cumprimento ao R. Despacho de fls. 88, constatei que “S.M.J.” o ciclo 
citatório está incompleto: Confrontantes citados por mandado (fls. 84) Maria Amélia, a qual declarou ser viúva Francisco Pereira 
Leme e sua mulher Clara Vieira Leme Helena Maria Herrera, a qual declarou ser viúva Prefeitura Municipal de Piedade, na 
pessoa do Procurador Jurídico Pessoa em cujo nome está registrado o imóvel usucapiendo Hélio Pires de Camargo e sua mulher 
Eliana Benedita Pires de Camargo (citados por mandado às fls. 86) Fazendas - Cartas com “AR” União - fls. 63, inexistência 
de interesse jurídico da União (fls. 77). Estado - fls. 64, manifestou desinteresse às fls. 72. Município- fls. 65, não tem qualquer 
interesse no feito, uma vez que as áreas de domínio público estão sendo devidamente respeitadas (fls. 69). Edital de citação 
dos réus em lugar incerto e eventuais interessados incertos e desconhecidos disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (fls. 
81), transcorrendo o prazo legal sem manifestação contrária, porém, não há comprovação nos autos das 2 publicações do edital 
em jornal de grande circulação - ADV: ALFREDO PEDRO DO NASCIMENTO (OAB 146039/SP)

Processo 3001588-69.2013.8.26.0443 - Inventário - Inventário e Partilha - Dalva Rodrigues de Souza - Walter Rodrigues 
Garcia - Vistos Fls. 87/89: oportunamente será apreciado. Compareça a Inventariante em Cartório, no prazo de 10 (dez) dias, a 
fim de prestar o devido compromisso, como já determinado à fl. 45. - ADV: MARDLA LEMOS DA SILVA (OAB 249182/SP)

Processo 3001674-40.2013.8.26.0443 - Despejo - Locação de Imóvel - Maria dos Anjos Ferreira - Valdecir Aparecido de 
Oliveira - Nos termos do inciso XI, do art. 196, da Subseção II, da Seção III, do Capitulo V, das NSCGJ: Fica a autora, intimada, 
para no prazo de 05 (cinco) dias, dar regular andamento ao feito, sob pena de arquivamento. - ADV: JOSE NELSON DE 
CAMPOS JUNIOR (OAB 129565/SP)
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Processo 3001815-59.2013.8.26.0443 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Pepe Carlos Jimenez Garcia - - Carmina Cutipa 
de Jimenez - Vistos. Fl. 37: defiro. Aguarde-se pelo prazo requerido. - ADV: NIDELCI RODRIGUES (OAB 161224/SP)

Processo 3002320-50.2013.8.26.0443 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Hermínio 
Ometto - Regina Angela Morales de Paula - Diga a autora quanto a certidão do Oficial de Justiça de fl. 65, no prazo de 05 dias 
(...dirigi à Rua Benjamin Constant-90 (Escola Cônego) onde fui informado que a Sra. Regina Angela M. de Paula não trabalha 
nesse local, ou mesmo que a conheçam. Diante do exposto devolvo o mandado sem efetuar a citação. - ADV: LUCIANA VIEIRA 
NASCIMENTO (OAB 184755/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 3003107-79.2013.8.26.0443 (apensado ao processo 3002322-20.2013.8.26) - Embargos à Execução - Valor da 
Execução / Cálculo / Atualização - Adriana Giselle da Silva Almeida - Fundação Herminio - Vistos. ADRIANA GISELLE DA 
SILVA ALMEIDA, qualificada nos autos, ajuizou Embargos à Execução contra FUNDAÇÃO HERMINIO OMETTO aduzindo, em 
síntese, que a embargada pretende haver dela o valor de R$6.587,1. Em verdade, não nega a dívida, mas aduz que está em 
dificuldades financeiras e não tem condições de saldá-la e por isso oferece o valor de R$3.000,00 para quitação do débito. 
Requereu a procedência dos embargos (fls.02/04). Os Embargos foram recebidos e a embargada apresentou contraproposta 
para manifestação da embargante e, em caso positivo, sua a homologação como acordo (fls.45/46). Manifestação da 
embargante aceitando o acordo nos termos propostos pela embargada, cuja homologação não ocorreu pela denuncia ao seu 
não cumprimento (fls.49, 50 e 52). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta julgamento no estado em que se 
encontra, pois se encontra suficientemente instruído. Em verdade, a petição inicial dos embargos se trata de outra confissão de 
dívida, assim como aquele que está sendo executada, pois a embargante não nega o débito e apenas ressalta que diante das 
dificuldades financeiras em que se encontra não consegue saldar o débito. Portanto, nada a ser deliberado, já que o montante 
é realmente devido. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por conseguinte, extinto o processo, nos 
termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno a embargante ao pagamento das 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da execução, com fundamento no artigo 
20, par. 4o, do CPC, verbas que se desonera nos termos do artigo 12 da LAJ. Arbitro os honorários advocatícios da Doutora 
Janaina Raquel Feliciani de Moraes, OAB/SP Nº248.170, em 100% da tabela. Transitada esta em julgado, expeça-se a certidão 
respectiva e, após arquivem-se observadas as formalidades legais. P. R. I.C. - ADV: GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 
149720/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), JANAINA RAQUEL FELICIANI DE MORAES (OAB 248170/SP)

Processo 3003472-36.2013.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Multitrans Transportes 
e Armazens Gerais Ltda - Rosangela Aparecida Coelho da Silva - Vistos Fls. 54/60: prejudicado, diante da petição de fls. 
61/66. Fls. 61/66: ciência a ré. Diante da natureza da lide e, observando-se o princípio da economia processual, manifestem-
se às partes quanto ao interesse na composição amigável apresentando, em caso positivo, proposta concreta de acordo, o 
que ensejará designação de audiência, nos termos do art. 331 do CPC. Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que 
efetivamente pretendem produzir, justificando sua pertinência, de forma concreta, pois não será aceita indicação genérica de 
prova. Ficam ainda, cientificados que o silêncio autorizará a preclusão do direito à prova, com o conseqüente julgamento 
antecipado da lide. Prazo: 05 (cinco) dias. - ADV: JESI DE CAMPOS NETO (OAB 84510/SP), ROBERTO DA SILVA ROSA (OAB 
62729/PR), RODOLFO NOGUEIRA PEEDRO BOM (OAB 33846/PR)

Processo 3003840-45.2013.8.26.0443 (apensado ao processo 0003189-16.2003.8.26) (processo principal 0003189-
16.2003.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Furnas 
Centrais Eletricas Sa - Manuel Marques Franco - - Neide Ormeni Franco - Vistos. Furnas Centrais Elétricas S/A, qualificada nos 
autos, apresentou Impugnação à Execução contra Manuel Marques Franco e outra, alegando excesso no cálculo apresentado 
pelos impugnados, pois apresentaram o cálculo no valor de R$120.967,56, às fls.561/564 dos autos principais, em desacordo 
com o julgado no Acórdão. Efetuou o depósito do valor reclamado e o impugnou para que a execução tenha redução para o valor 
correto, ou seja, R$51.569,22 (fls.02/09). Os impugnados se manifestaram sobre a impugnação, oportunidade em que alegaram, 
preliminarmente, a intempestividade da impugnação e, no mérito que nada de errado há no cálculo apresentado (fls.15/24). Os 
autos foram encaminhados ao Contador Judicial para apuração do valor correto nos termos do acórdão (fls.25). Informação da 
contadoria, seguido do cálculo elaborado, na forma determinada (fls.27/28 e 29/30). Manifestação das partes quanto ao cálculo 
(fls.37/38). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Primeiramente afasto a preliminar de intempestividade da impugnação, pois 
a disponibilização da publicação de intimação da impugnante para o pagamento do débito foi em 30/09/2013, considerando-se 
sua efetiva data no primeiro dia útil subsequente (fls.594 e 596 dos autos principais). Assim, como a impugnação foi protocolada 
em 16/10/2013, não há dúvida sobre sua tempestividade. Em que pese o esforço dos autores, aqui impugnados, a contadoria 
apontou que o valor do débito é inferior até mesmo ao cálculo apresentado pela impugnante, pois o cálculo, além da informação 
de fls.27/28, foi muito bem elaborado e detalhado com relação a todas as verbas devidas, motivo pelo qual homologo o cálculo 
de fls.29/30. Observe-se que a contadoria informou que os dois cálculos estavam incorretos e, instados a se manifestar sobre 
a informação e o cálculo, a impugnante concordou e os impugnados apenas se manifestaram no sentido de que o contador 
atualize o valor (fls.32, 37 e 38). Ocorre que a atualização requerida pelos impugnados é apenas aritmética e não depende da 
contadoria, pois a guia de levantamento será expedida no valor correto de R$37.668,73, atualizado pelo banco até a data do 
efetivo levantamento. Assim, considerando que os impugnantes não impugnaram de forma especificada o cálculo do contador, 
de rigor acolher a conclusão da serventia. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação, para o fim de reconhecer 
o excesso de execução e homologar o cálculo da contadoria nos moldes informados (fls.2728, 29/30), no valor de R$37668,73. 
Em razão da sucumbência condeno os impugnados nos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor do débito 
(R$37.668,73). Transitada esta em julgado, expeça-se guia de levantamento em favor dos réus, aqui impugnados, no valor de 
R$37.668,73, que deverá ser atualizada pelo banco de 14/10/2013 até a data do efetivo levantamento. Após, a fim de se evitar 
maiores transtornos, será expedida a guia de levantamento do saldo remanescente em favor da expropriante, aqui impugnante. 
Int. - ADV: DÉCIO FLAVIO GONÇALVES TORRES FREIRE (OAB 191664/SP), MARCIO IOVINE KOBATA (OAB 261383/SP), 
MARCUS VINICIUS CAPOBIANCO DOS SANTOS (OAB 256630/SP), ARISTEU JOSE MARCIANO (OAB 50958/SP), JACY 
DE PAULA SOUZA CAMARGO (OAB 40165/SP), ANDRE LUIZ DE MARIA (OAB 37017/RJ), FRANCINE MARIA CARREIRA 
MARCIANO DE SOUZA (OAB 187005/SP), FÁBIO TARDELLI DA SILVA (OAB 163432/SP)

Processo 3003850-89.2013.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Maria Eugenia 
Marum de Freitas - - Gustavo Gurgel Valente Garzon - DMO Engenharia e Incorporações Ltda. - - Vossoroca do Brasil Projetos 
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Imobiliários Ltda. - Vistos Fls. 236/254: ciência as rés. Diante da natureza da lide e, observando-se o princípio da economia 
processual, manifestem-se às partes quanto ao interesse na composição amigável apresentando, em caso positivo, proposta 
concreta de acordo, o que ensejará designação de audiência, nos termos do art. 331 do CPC. Sem prejuízo, especifiquem 
as partes as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando sua pertinência, de forma concreta, pois não será 
aceita indicação genérica de prova. Ficam ainda, cientificados que o silêncio autorizará a preclusão do direito à prova, com o 
consequente julgamento antecipado da lide. Prazo: 05 (cinco) dias. - ADV: SERGIO BRESSAN MARQUES (OAB 227726/SP), 
ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCA CRISTINA MÜLLER DE ABREU DALL’AGLIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE VITORINO DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0048/2015
Processo 0000028-12.2014.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Investigação de Maternidade - R.A.G.L. - H.B. - Ficam as 

partes intimadas de que foi fixada a data de 04/03/2015, às 7:00, para realização da coleta para futura Perícia de Investigação 
de Paternidade, no Conjunto Hospitalar de Sorocaba. - ADV: WILMA FIORAVANTE BORGATTO (OAB 48658/SP), MARLIS 
PEREIRA DO LAGO (OAB 83902/SP)

Processo 0000138-50.2010.8.26.0443 (443.01.2010.000138) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Osvaldo Jantim - Cristiano Domingues - Defiro o pedido de adjudicação. Proidencie-se o necessário. No mais, manifeste-se o 
exequente dando regular prosseguimento à execução, no prazo de dez dias, apresentando o valor atualizado do débito, haja 
vista a adjudicação, sob pena de arquivamento. - ADV: DANILO VENTURELLI (OAB 233999/SP)

Processo 0000177-71.2015.8.26.0443 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Carlos Alberto Marques - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 
911/69. Cite-se o réu para pagar a dívida que provocou a mora (Incidente de Inconstitucionalidade nº 150.402.0/5) no prazo de 5 
(cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de 
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 
1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei. Intime-se. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 0000228-53.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000228) - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - S.R.C. - 
E.A.C. - Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito, JULGO EXTINTA esta execução com fundamento no art. 794, inciso 
I, do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários dos patronos das partes no patamar máximo da Tabela. Expeçam-se as 
certidões. Certifique-se desde já o trânsito em julgado. Após, recolhidas eventuais custa em aberto pelo réu, arquivem-se, com 
as formalidades legais. - ADV: FERNANDA GUEDES GONÇALVES DE OLIVEIRA (OAB 308278/SP), RENATA SILVA VIEIRA 
(OAB 288856/SP)

Processo 0000267-26.2008.8.26.0443 (443.01.2008.000267) - Procedimento Ordinário - Edilaine Vieira Pinto - Cybelar 
Comercio e Industria Ltda - - Evadim Industrias Amazônia Sa - Manifeste-se o vencedor requerendo o que de direito, no prazo 
de dez dias. Int. - ADV: ADRIANA BERTONI BARBIERI (OAB 139569/SP), GABRIEL MARCILIANO JUNIOR (OAB 63153/SP), 
TATIANA VENTURELLI (OAB 214650/SP), GIOVANA PASQUOTTO (OAB 150837/SP), DANILO VENTURELLI (OAB 233999/
SP)

Processo 0000409-20.2014.8.26.0443 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Agromaia Indústria e Comércio 
de Produtos Agropecuários Ltda - Manifeste-se a parte autora, no prazo legal, acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de 
fls 47/48 (requerido citado, porém deixou de penhorar bens do executado, por não encontrar bens penhoráveis ou suficientes 
para a garantia do débito, relacionando os bens encontrados na residência do executado) - ADV: LETICIA DE OLIVEIRA SALES 
SHIMIZU (OAB 138800/SP)

Processo 0000547-84.2014.8.26.0443 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.R.O.S. - A.M.S.S. - Manifestem-se as partes 
quanto ao interesse na composição amigável, apresentando, em caso positivo, proposta concreta de acordo, o que ensejará na 
designação de audiência, nos termos do art. 331 do CPC. Sem prejuízo, especifiquem as partes, em cinco dias, as PROVAS que 
pretendem produzir, justificando adequadamente sua pertinência, de forma concreta, pois não será aceita indicação genérica 
de prova. Ficam ainda, cientificados que o silêncio autorizará a preclusão do direito à prova, com o conseqüente julgamento 
antecipado da lide. - ADV: RENATA LOPES ESCANHOELA ALBUQUERQUE (OAB 260804/SP), RENATA GOMES ABREU E 
ALMEIDA (OAB 140334/SP)

Processo 0000638-14.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000638) - Procedimento Ordinário - Seguro - Porto Seguro Cia de 
Seguros Gerais - Converto em penhora o valor transferido as fls. 70. Intime-se o executado. - ADV: RENATO TADEU RONDINA 
MANDALITI (OAB 115762/SP), LUCIANA DE FÁTIMA ARIZONO (OAB 231455/SP)

Processo 0000668-49.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000668) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Lucas da Silva Vasconcelos - Recebo o tempestivo recurso de apelação do réu. Processe-
se, intimando-se o autor para suas contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 
de Justiça de S.Paulo, a cujos membros rendo minhas homenagens. - ADV: SOLANGE CRISTINA DAS DORES ALVES (OAB 
290684/SP), DIOGO MOREIRA SALLES NETO (OAB 120861/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0000829-25.2014.8.26.0443 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Obrigações - Elisa 
Akiko Nakashima Sato - Maria Helena Godinho Schleetz - - Sueli Aparecida Schleetz Vieira e outro - Pertinente o julgamento 
antecipado da lide, nos termos do artigo 330, II, do Código de Processo Civil. A ação proposta funda-se na alegação de falta de 
pagamento dos alugueis vencidos a partir de agosto de 2013, conforme planilha de débito a fls. 05 dos autos. Os réus, embora 
devidamente citados, não contestaram. No mais, é certo que ao autor de uma ação, não é possível provar fato negativo, isto 
é, o não pagamento dos alugueis e encargos da locação, cabendo aos réus a prova de fato positivo contrário, o que, todavia, 
deixaram de fazer. Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação de despejo por falta de 
pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos que Elisa Akiko Nakashima Sato move em face de Maria Helena 
Godinho Schleetz, Estevão de Goês Vieira e Sueli Aparecida Schleetz Vieira e decreto o despejo do imóvel mencionado na 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2086

inicial. Condeno os requeridos ao pagamento dos alugueres e encargos da locação vencidos desde agosto de 2013 até a efetiva 
imissão na posse do imóvel, corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJ e acrescidos de juros de 1% ao mês, desde as 
datas dos respectivos vencimentos, ressaltando-se que o cálculo deverá ser apresentado pelo autor na fase de cumprimento da 
sentença. Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo 
em 15% do valor da condenação.Na forma do artigo 63, § 1º, letra “b”, da Lei nº 8.425/91, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para 
a desocupação voluntária. - ADV: JOSE NELSON DE CAMPOS JUNIOR (OAB 129565/SP)

Processo 0001128-17.2005.8.26.0443 (443.01.2005.001128) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.O.M.G. - J.I.G. - Fls. 
341/342: Aceito a declinação, haja vista o cancelamento perante o convênio. Expeça-se certidão no patamar de 70% da tabela. 
Oficie-se para a OAB solicitando a indicação de novo advogado, o qual fica desde já nomeado, devendo ser intimado para 
situar-se de todo o processado. No mais, providencie a pesquisa via Renajud. - ADV: INGRID BULL FOGAÇA CANALEZ (OAB 
250137/SP), ARISTEU JOSE MARCIANO (OAB 50958/SP), NILTON DEL RIO (OAB 76058/SP)

Processo 0001228-93.2010.8.26.0443 (443.01.2010.001228) - Procedimento Ordinário - Yukio Kubota - Banco Bradesco 
Sa - Manifeste-se o vencedor requerendo o que de direito, no prazo de dez dias. - ADV: MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/
SP), SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), LICELE CORREA DA SILVA (OAB 129377/SP), MARIO TARDELLI DA SILVA 
NETO (OAB 291134/SP)

Processo 0001247-60.2014.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco do Brasil S/A - Carlos 
Tadao Kawakami - Em razão da manifestação de desinteresse do autor, deixo de designar audiência de tentativa de conciliação, 
advertindo-se de que esta poderá ser realizada a qualquer tempo. Não há preliminares a serem apreciadas, nulidades a serem 
sanadas ou irregularidades a serem supridas. Dou o feito por saneado. Defiro a apresentação de novos documentos, em dez 
dias dias. Para a apuração do real saldo devedor, determino a realização de perícia técnica a pedido do réu e nomeio o perito 
judicial MARIVAL PAIS para a sua realização, fixando seus honorários em R$2.500,00, tendo em vista a pouca complexidade 
dos contratos a serem analisados, bem como o valor discutido pelas partes. Na realização de seus trabalhos deverá o perito 
judicial analisar os dois contratos celebrados entre as partes e que deram origem ao valor do débito. Faculto a apresentação de 
quesitos e indicação de assistentes, em dez dias. Depósito em dez dias, a cargo do réu, que solicitou a realização da perícia. 
Laudo em trinta dias após a retirada dos autos em cartório. Com o laudo, manifestem-se as partes em dez dias. Decorridos todos 
os prazos, tornem para sentença. Advirto o réu de que, a não efetivação do depósito no prazo acima estabelecido, importará na 
preclusão da prova pericial, independentemente de nova intimação. - ADV: FELIPE DE ARAÚJO RIBEIRO (OAB 265190/SP), 
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), WALTER JOSE TARDELLI (OAB 103116/SP)

Processo 0001358-20.2009.8.26.0443 (443.01.2009.001358) - Depósito - Depósito - Banco Finasa S A - Manifeste-se a 
autora em termos de prosseguimento, uma vez que trata-se de ação de conhecimento e não pode aguardar provocação em 
arquivo. Manifeste-se em 10 dias, sob pena de extinção e arquivamento. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 
150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), DARIO BRAZ DA SILVA NETO (OAB 254878/SP)

Processo 0001477-73.2012.8.26.0443 (443.01.2012.001477) - Monitória - Cheque - Confecções Shiroma Ltda - Manifeste-
se o autor, no prazo legal, acerca da pesquisa INFOJUD de fls 98. - ADV: CRISTIAN COLONHESE (OAB 241799/SP)

Processo 0001607-97.2011.8.26.0443 (443.01.2011.001607) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni Sa Credito, Financiamento e Investimento - Providencie o autor, no prazo de 48 horas, o regular andamento 
ao feito, sob pena de extinção e arquivamento, independentemente de nova intimação. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA 
SANTANA (OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP), NIDELCI RODRIGUES (OAB 161224/SP)

Processo 0001737-87.2011.8.26.0443 (443.01.2011.001737) - Divórcio Consensual - Dissolução - C.D.N. e outro - Expeça-
se o competente termo de guarda. Após retornem ao arquivo. Int. - ADV: JOSE FRANCISCO CARDOSO (OAB 222163/SP)

Processo 0001739-96.2007.8.26.0443 (443.01.2007.001739) - Execução de Título Extrajudicial - DIREITO CIVIL - Unibanco 
Uniao de Bancos Brasileiros Sa - Nos termos do artigo 791, III, CPC defiro a suspensão da execução, devendo a mesma 
aguardar provocação em arquivo. - ADV: JORGE VICENTE LUZ (OAB 34204/SP), MONICA LUISA MORAN DE OLIVEIRA (OAB 
124239/SP), WALTER JOSE TARDELLI (OAB 103116/SP)

Processo 0002448-29.2010.8.26.0443 (443.01.2010.002448) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material 
- Noeli Filomena da Rosa Oliveira - Cleusa Aparecida dos Santos Favareto e outro - DECISÃO: Ante o exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE a presente ação e JULGO RESOLVIDO o processo, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo 
Civil. Condeno a autora nas custas e despesas processuais, bem como no pagamento de honorários em favor dos advogados 
da ré e da denunciada, no valor de R$1.480,00, a ser rateado em igual proporção entre os respectivos advogados, atualizado 
pela tabela de correção do TJSP a partir desta sentença e acrescidos de juros de 1,0% a partir do transito em julgado, ficando 
suspensa a execução nos termos do artigo 12, da Lei n. 1.060/50. Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 
arquivem-se. P.R.I. - ADV: DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD (OAB 171674/SP), JOSE CARLOS SCAGLIUSI DOS 
SANTOS (OAB 62568/SP), KARINA AMÉRICO ROBLES TARDELLI OKUYAMA (OAB 206036/SP), FABIO BRAGGION (OAB 
196451/SP), GISELLE PELLEGRINO DE CAMPOS (OAB 162920/SP), ELIO LEITE JUNIOR (OAB 162825/SP), NIDELCI 
RODRIGUES (OAB 161224/SP)

Processo 0002469-63.2014.8.26.0443 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Marcilia Espinhosa - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação e 
CONSOLIDO a autora na posse plena e definitiva do veiculo descrito na inicial, tornando definitiva a liminar. Poderá a autora 
vender o veículo de forma administrativa, não por preço vil, mediante avaliação administrativa prévia, servindo o valor alcançado 
para abatimento de eventual débito contratual remanescente. JULGO RESOLVIDO o processo, nos termos do artigo 269, inciso 
I, do Código de Processo Civil. Condeno o réu no pagamento de custas, despesas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 
10% sobre o valor da condenação, atualizado. Certificado o transito em julgado e recolhidas as custas, nada sendo requerido, 
arquivem-se. P.R.I. - ADV: MOISÉS BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP)

Processo 0003159-05.2008.8.26.0443 (443.01.2008.003159) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / 
Indisponibilidade de Bens - Alexandre Peter e outro - Manifeste-se o vencedor requerendo o que de direito. Int. - ADV: ARISTEU 
JOSE MARCIANO (OAB 50958/SP), FRANCINE MARIA CARREIRA MARCIANO DE SOUZA (OAB 187005/SP), DERLY 
RODRIGUES DA SILVA OLIVEIRA (OAB 114208/SP)

Processo 0003257-77.2014.8.26.0443 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Panamericano S/A - HOMOLOGO a desistência do presente feito e julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento 
no artigo 267, VIII, do CPC. Recolhidas eventuais custas em aberto pela parte desistente, arquivem-se os autos, com as 
cautelas legais. - ADV: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA (OAB 157875/SP)

Processo 0003438-83.2011.8.26.0443 (443.01.2011.003438) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Fls. 106: Defiro a suspensão nos termos do artigo 791, III, CPC. Aguarde-se provocação em arquivo. 
- ADV: SILVIO CARLOS CARIANI (OAB 100148/SP), OTAVIO DOMINGOS FILHO (OAB 278534/SP), ROMEU ANTONIO DA 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2087

SILVA JUNIOR (OAB 298261/SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP)
Processo 0003459-54.2014.8.26.0443 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.P.B.C.S. - 

HOMOLOGO a desistência do presente feito e julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 267, VIII, 
do CPC. Recolhidas eventuais custas em aberto pela parte desistente, respeitada a gratuidade processual, arquivem-se os 
autos, com as cautelas legais. - ADV: MARIO TARDELLI DA SILVA NETO (OAB 291134/SP)

Processo 0003558-92.2012.8.26.0443 (443.01.2012.003558) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG-Brasil Multicarteira - HOMOLOGO a 
desistência do presente feito e julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. 
Recolhidas eventuais custas em aberto pela parte desistente, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. - ADV: FRANCISCO 
CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0003597-21.2014.8.26.0443 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome 
- M.M.Q.P. - Matheus Monteiro de Queiroz Pinheiro, qualificado na inicial, ajuizou ação de Retificação de Registro Civil, cuja 
finalidade é a inclusão do sobrenome Bley a seu nome, passando o mesmo a chamar-se Matheus Bley Monteiro de Queiroz 
Pinheiro, haja vista o escrevente do cartório ter esquecido de incluir tal nome quando do registro, fato que passou desapercebido 
por seus pais. Juntou documentos (fls. 02/0618 e 28/33). O Ministério Público opinou favoravelmente à concessão do pedido 
(fls. 19). É a síntese do necessário. D E C I D O. O pedido deve ser acolhido, uma vez que foi demonstrado o equívoco na 
elaboração do assento de nascimento do autor e, por isso é de rigor a procedência da demanda. Diante do exposto, JULGO 
PROCEDENTE o pedido para determinar a retificação do assento de nascimento do autor lavrado a fls. 03 para que passe a 
constar o nome da mãe requerente, como Matheus Bley Monteiro de Queiroz Pinheiro. Em conseqüência, JULGO RESOLVIDO o 
processo nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Arbitro os honorários da patrona do autor no patamar máximo 
da Tabela DPE. Expeça-se a certidão. Certifique-se o trânsito em julgado, servindo esta sentença de Mandado de Retificação 
para ser inscrita no Cartório de Registro das Pessoas Naturais de Piedade-SP., no Assento de Nascimento nº 20.867, às fls. 
278, Livro nº A-74. Após, arquivem-se. - ADV: PATRICIA ROLIM DE GOES NUNES (OAB 142854/SP)

Processo 0003639-46.2009.8.26.0443 (443.01.2009.003639) - Divórcio Litigioso - Dissolução - N.A.N.C. - J.A.C. - 
Primeiramente, expeça-se mandado de averbação. Trata-se de execução de titulo judicial. Anote-se. Prossiga-se, observando-se 
os termos do artigo 475, letra “j”, do Código de Processo Civil. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, a que efetue 
voluntariamente, o recolhimento do débito de fls. 121, com exclusão da multa prevista no artigo 475, “j”, em 15 dias, sob pena do 
acréscimo da referida multa, ou, no mesmo prazo, indique bens à penhora ou apresente impugnação. No silêncio, proceda-se ao 
bloqueio de valores existentes em conta corrente e fundo de investimentos, pelo sistema Bacen-Jud, excluindo-se valores que 
tenham natureza alimentar e os acobertados pela impenhorabilidade, observando-se o cálculo de fls.121. Caso resulte negativo 
o bloqueio de valores, desde já determino a pesquisa perante a receita federal, pelo sistema Info-Jud, de eventuais bens em 
nome do executados, declarados em Imposto de Renda, e, sendo esta negativa a expedição de ofício ao Detran (veículos) e ao 
Cartório Registro Imóveis (imóveis), no mesmo sentido. Se negativa as informações, manifeste-se o exeqüente, em dez dias, 
devendo declinar eventual bem em nome do executado, passível de penhora. No silêncio, arquivem-se aguardando provocação. 
Int. - ADV: RODRIGO DA SILVEIRA CAMARGO (OAB 220699/SP), CLÁUDIA RENI CARDOSO (OAB 264430/SP)

Processo 0003699-82.2010.8.26.0443 (443.01.2010.003699) - Execução de Alimentos - Alimentos - R.M.S.V. - R.T.V. - Tendo 
em vista o pagamento do débito, JULGO EXTINTA esta execução com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo 
Civil. Certifique-se desde já o trânsito em julgado. Arbitro os honorários dos patronos das partes no patamar máximo da Tabela 
DPE/DP. Expeçam-se as certidões. P.R.I.C. - ADV: RAQUEL APARECIDA TUTUI CRESPO (OAB 166111/SP), CAROLINE 
CRISTINA CARREIRA MARCIANO PINTO (OAB 232960/SP)

Processo 0003914-19.2014.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Ancelmo Cordeiro Pedra - 
Defiro os beneficios da Justiça Gratuita ao autor. Anote-se. Defiro, outrossim, a inversão do ônus da prova, haja vista a relação 
de consumo. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) 
do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV: MARLIS PEREIRA DO LAGO (OAB 83902/SP), CRISTINA 
MASSARELLI DO LAGO (OAB 302742/SP)

Processo 0003928-71.2012.8.26.0443 (443.01.2012.003928) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
A.G.S. - Conforme pesquisa retro os veiculos já foram liberados, atendendo-se a r.Decisão de fls. 84. Assim, arquivem-se os 
presentes autos aguardando provocação. - ADV: MARIO TARDELLI DA SILVA NETO (OAB 291134/SP)

Processo 0003999-05.2014.8.26.0443 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - R.V.S. e outro - É o breve 
relatório. Decido. Trata-se de Substituição consensual de curatela da requerida. Expedida constatação, a interditada declarou 
morar na residência juntamente com seu filho. Assim, defiro o pedido feito na inicial e substituo a curatela de Sandra Diniz 
de Goes Vieira para Rodrigo Vieira da Silva e julgo extinto o processo nos termos do artigo 269, I, CPC.Expeça-se termo de 
Curatela. Certifique-se desde já o trânsito em julgado. Arbitro os honorários da patrona dos autores no patamar máximo da 
Tabela. Expeça-se a certidão. P.RI. - ADV: INGRID BULL FOGAÇA CANALEZ (OAB 250137/SP)

Processo 0003999-73.2012.8.26.0443 (443.01.2012.003999) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Fundação Hermínio Ometto - Defiro a suspensão da execução nos termos do artigo 791, III, CPC, devendo a presente 
execução, aguardar provocação em arquivo. Int. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), GUILHERME ALVARES BORGES 
(OAB 149720/SP)

Processo 0004008-35.2012.8.26.0443 (443.01.2012.004008) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Fundação Hermínio Ometto - Defiro a suspensão da execução nos termos do artigo 791, III, CPC, devendo a execução aguardar 
provocação em arquivo. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP)

Processo 0004418-25.2014.8.26.0443 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - V.A.R.C. e 
outro - No prazo de emenda à inicial, manifeste-se o exequente para adequar a mesma à Súmula 309 STJ ou modifcar o seu rito 
para o artigo 732 CPC. No silêncio, arquivem-se. - ADV: EDER LIMA FRESNEDA (OAB 329059/SP)

Processo 0004419-10.2014.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - G.A.A. - Cadastre-se o 
requerido no sistema E-SAJ. Cite-se. Sem prejuízo, oficie-se ao IMESC solicitando perícia de DNA. - ADV: MARIA DO CARMO 
GODINHO (OAB 116288/SP)

Processo 0004438-16.2014.8.26.0443 - Divórcio Consensual - Dissolução - C.E.N.S. - - G.G.P.S. - Trata-se de ação de 
Divórcio consensual em que, preservados os interesses dos filhos menores, o requerimento das partes satisfaz às exigências 
da Emenda Constitucional nº 66/2010 que recentemente entrou em vigor, a fim de que seja decretado diretamente o divórcio, 
não havendo mais necessidade de prévia separação judicial ou de comprovação de lapso temporal de separação de fato para 
a dissolução do casamento. Assim, homologo o acordo celebrado entre as partes na inicial e decreto o divórcio entre Carlos 
Edurado Nunes da Silva e Gesiane Gomes de Proença Silva e julgo extinto o processo, nos termos do artigo 269, I, CPC. A 
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requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja Gesiane Gomes de Proença.. Arbitro os honorários da advogado das 
partes no máximo da tabela OAB/PGE, expedindo se a certidao. Certifique-se desde já o trânsito em julgado, servindo esta 
como mandado de averbação a fim de que seja anotado na certidão n. 7.976, fls. 100, Livro B-49, advertindo-se que as partes 
sãi beneficiárias da Justiça Gratuita. Após arquivem-se. - ADV: WILMA FIORAVANTE BORGATTO (OAB 48658/SP)

Processo 0004528-24.2014.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.G. - Cite(m)-se, ficando 
o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 
Oficie-se ao Imesc solicitando perícia de DNA. - ADV: ALESSANDRA BUENO CHEDID BERNARDI (OAB 180992/SP)

Processo 0004569-64.2009.8.26.0443 (443.01.2009.004569) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Maria Lúcia Vieira Cruz - Município de Piedade - Necessário se faz a expedição de RPV haja vista tratar-se de 
pessoa juridica de direito público. Providencie-se o necessário. - ADV: WILMA FIORAVANTE BORGATTO (OAB 48658/SP), 
LUIS FERNANDO ALMEIDA ROSA (OAB 222171/SP), RENATO LIMA JUNIOR (OAB 117475/SP)

Processo 0004627-33.2010.8.26.0443 (443.01.2010.004627) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Danilo Venturelli - - Tatiana Venturelli - Ana Maria Godinho - Esclareçam os autos o seu pedido sobre a penhora de 
ativo fixo, já que se trata a executada de pessoa física. No prazo de dez dias, sob pena de extinção e arquivamento. Int. - ADV: 
LUIZ ANTONIO PINTO DE CAMARGO (OAB 80135/SP), RENATA LOPES ESCANHOELA ALBUQUERQUE (OAB 260804/SP)

Processo 0004638-91.2012.8.26.0443 (443.01.2012.004638) - Procedimento Ordinário - Anulação - Municipalidade de 
Piedade - Recebo o tempestivo recurso de apelação do autor. Processe-se, intimando-se a ré para suas contrarrazões de 
apelação, no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Egregio Tribunal de Justiça de S.Paulo, a cujos membros rendo minhas 
homenagens. - ADV: LICELE CORREA DA SILVA (OAB 129377/SP), RENATO LIMA JUNIOR (OAB 117475/SP)

Processo 0004699-78.2014.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Alexandre Aparecido 
Domingues e outro - Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor. Anote-se. Cite-se. Int. - ADV: DANILO VENTURELLI (OAB 
233999/SP), BEATRIZ GONCALVES DE LUCCAS (OAB 327488/SP)

Processo 0004748-22.2014.8.26.0443 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - F.A.P. - - F.O.M. - Homologo o 
acordo a que chegaram as partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e julgo extinta a presente ação nos termos 
do artigo 269, III, CPC. Certifique-se desde já o trânsito em julgado. Arbitro os honorários do patrono das partes no patamar 
máximo da Tabela. Expeça-se a certidão. Após, arquivem-se. P.R.I. - ADV: ANTONIO BERNARDI (OAB 41380/SP), REGIANE 
DE FATIMA GODINHO DE LIMA (OAB 254393/SP)

Processo 0004888-56.2014.8.26.0443 - Monitória - Cheque - Becker & Costa Ltda. - O exame superficial da prova escrita 
expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a relação de 
direito material entre as partes, pelo que cite-se o réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da quantia 
especificada na petição inicial, ficando desobrigado (a) dos encargos de sucumbência; advertindo-o (a), ainda, a respeito da 
preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte. Igualmente, será informado (a) de que, no 
mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Intime-se. Sem prejuízo, manifeste-se a parte autora, no 
prazo legal, acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls 19 vº (mandado sem cumprimento, em razão da insuficiência no 
depósito para condução do Oficial, cujo valor atualizado é R$ 63,75) - ADV: ELIO LEITE JUNIOR (OAB 162825/SP)

Processo 0004919-76.2014.8.26.0443 - Divórcio Consensual - Dissolução - P.L.V. e outro - Defiro os benefícios da Justiça 
Gratuita. Anote-se. Trata-se de ação de Divórcio consensual em que o requerimento das partes satisfaz às exigências da 
Emenda Constitucional nº 66/2010 que recentemente entrou em vigor, a fim de que seja decretado diretamente o divórcio, não 
havendo mais necessidade de prévia separação judicial ou de comprovação de lapso temporal de separação de fato para a 
dissolução do casamento. Assim, homologo o acordo celebrado entre as partes na inicial e decreto o divórcio entre Paulo Lo 
Visco e Matilde do Carmos Lo Visco e julgo extinto o processo, nos termos do artigo 269, I, CPC. A requerente voltará a usar 
o nome de solteira, qual seja Matilde de Almeida do Carmo. Certifique-se desde já o trânsito em julgado, servindo esta como 
mandado de averbação a fim de que seja anotado na matricula n. 11505501552012200186145005526037, advertindo-se que as 
partes sãi beneficiárias da Justiça Gratuita. Após arquivem-se. - ADV: ANTONIO GABRIEL DE LIMA (OAB 63378/SP)

Processo 0005019-12.2006.8.26.0443 (443.01.2006.005019) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material 
- M Tour Viagens e Turismo Ltda - Oficie-se a OAB solicitando a nomeação de Curador Esparacial para a fase de execução. 
Intime-se-o em seguida para ciência e manifestação. - ADV: LICELE CORREA DA SILVA (OAB 129377/SP)

Processo 0005157-13.2005.8.26.0443 (443.01.2005.005157) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa - 
Edilson Emidio dos Santos Me e outro - DECISÃO: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos 
e reduzo o valor do débito para R$11.756,48, para a data de 16.12.2005, atualizando-se a partir daí pela tabela de correção 
do TJSP e acrescendo-se de juros de 1,0% ao mês. JULGO RESOLVIDO o processo, nos termos do artigo 269, inciso I, 
do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência mínima do autor, condeno os réus ao pagamento de custas judiciais e 
despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do débito atualizado, suspensa a 
execução em razão da gratuidade processual requerida nos embargos e que ora defiro em favor dos embargantes. P.R.I. - ADV: 
FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), WALTER JOSE 
TARDELLI (OAB 103116/SP)

Processo 0005307-81.2011.8.26.0443 (443.01.2011.005307) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Farma Cimco Ltda e outros - Claro Sa - Vistos. Em fase de execução. Anote-se. Expeça-se guia de levantamento do 
valor depositado. No mais, tendo em vista o pagamento do débito, JULGO EXTINTA esta execução com fundamento no art. 794, 
inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se para recolhimento das custas pendentes. Após, com o recolhimento, arquivem-
se. - ADV: PAULA ANDRESSA DE OLIVEIRA (OAB 262837/SP), FERNANDO ROSENTHAL (OAB 146730/SP), RENATA SILVA 
VIEIRA (OAB 288856/SP), ANDRE LUIZ BARBOSA CARVALHO (OAB 66825/MG), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL 
(OAB 146752/SP)

Processo 0005519-10.2008.8.26.0443 (443.01.2008.005519) - Usucapião - Gilberto de Braga Soares - - Beatriz Pereira da 
Silva Soares - Diante do evidente erro material, retifico a r.Sentença de fls. 124/125 e DECLARO o domínio dos autores sobre a 
área indicada na planta e no memorial descritivo de fls. 144/146, ficando mantido os demais termos. Retifique-se o registro de 
sentença. Certifique-se, desde já, o trânsito em julgado e expeça-se novo mandado de usucapião. - ADV: FABIO ALEXANDRE 
TARDELLI (OAB 82023/SP)

Processo 0005657-64.2014.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Nulidade - Hercules Godinho da Silva - Cite(m)-se, ficando 
o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, e com firma reconhecida pela escrivania, para cumprimento da ordem 
pelo cartório extrajudicial. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Sem prejuízo, manifeste-se a parte autora, no 
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prazo legal, acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls 49 vº (mandado sem cumprimento, em razão da insuficiência no 
depósito para condução do Oficial, cujo valor atualizado é R$ 63,75). - ADV: ANGELO ROJO LOPES (OAB 33112/SP)

Processo 0005757-19.2014.8.26.0443 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Irene Alexandre Merquiades - Processo 
pelo rito de arrolamento. Nomeio inventariante a autora, independente de compromisso, que deverá providenciar, em trinta 
dias: - representação de todos os herdeiros e respectivos cônjuges; - negativa de débitos fiscais municipal, estadual e federal; 
- declaração da inexistência de dependentes habilitados perante a previdência social; e - comprovação de protocolo do ITCMD 
perante a Fazenda do Estado. No silêncio, arquivem-se aguardando provocação. - ADV: ANA MARIA FRIAS PENHARBEL 
HOLTZ MORAES (OAB 272816/SP)

Processo 0005817-89.2014.8.26.0443 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Carlos Alberto Balazs - Defiro o prazo 
de quinze dias para a juntada de procuração. Processo pelo rito de arrolamento. Nomeio inventariante a autora, independente 
de compromisso, que deverá providenciar, em trinta dias: - representação de todos os herdeiros e respectivos cônjuges; - 
negativa de débitos fiscais municipal, estadual e federal; -declaração da inexistência de dependentes habilitados perante a 
previdência social; e - comprovação de protocolo do ITCMD perante a Fazenda do Estado. No silêncio, arquivem-se aguardando 
provocação. - ADV: SANDRA ANTONIETA DA SILVA (OAB 241398/SP)

Processo 0006119-31.2008.8.26.0443 (443.01.2008.006119) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Hsbc Bank Brasil S Sa Banco Multiplo - Defiro a suspensão da execução nos termos do artigo 791, II,CPC, devendo 
a mesma ser enviada ao arquivo aguardando provocação. - ADV: RODRIGO MARCICANO (OAB 267750/SP), EDUARDO 
MARCICANO (OAB 192886/SP), PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 0006248-26.2014.8.26.0443 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Hermínio Ometto - O exame superficial 
da prova escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a 
relação de direito material entre as partes, pelo que cite-se o réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento 
da quantia especificada na petição inicial, ficando desobrigado (a) dos encargos de sucumbência; advertindo-o (a), ainda, a 
respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça inerte. Igualmente, será informado 
(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Sem prejuízo, providencie o autor o depósito 
das diligências de Oficial de Justiça para cumprimento do Mandado de Citação. - ADV: GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 
149720/SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 0006588-77.2008.8.26.0443 (443.01.2008.006588) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
G.C.S.B. - Arbitro os honorários do patrono da autora no patamar de 70% da Tabela, haja vista a sua atuação parcial. Arbitros 
os honoráraios do patrono da requerida no patamar máximo da tabela. Expeçam-se as certidões. Após, nada sendo requerido, 
arquivem-se. - ADV: EDER LIMA FRESNEDA (OAB 329059/SP), MICHELE GOMES BIANCARDI (OAB 259234/SP), SÉRGIO 
ALVES FERREIRA (OAB 285096/SP), TIAGO GONÇALVES OLIVEIRA (OAB 165994/SP), RODRIGO CAZONI ESCANHOELA 
(OAB 217403/SP)

Processo 3000947-81.2013.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Lisa Helena Minitti 
- BV Financeira - DECISÃO. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, RESOLVIDO o processo, nos termos 
do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de custas e 
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução, 
por ser beneficiária da Justiça Gratuita. Certificado o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se. P.R.I. - ADV: 
FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), ERIC EMERSON ARRUDA (OAB 260124/SP), CRISTINA MASSARELLI DO 
LAGO (OAB 302742/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 3001789-61.2013.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Água e/ou Esgoto - Cia de Saneamento Básico do Estado 
de São Paulo - SABESP - Jaime Antonio Alves - Recebo o tempestivo recurso de apelação da autora. Processe-se, intimando-
se a ré para suas contrarrazões de apelação, no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Egregio Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, a cujos membros rendo minhas homenagens. - ADV: ELI ALVES DA SILVA (OAB 81988/SP), GISELLE 
PELLEGRINO DE CAMPOS (OAB 162920/SP)

Processo 3001837-20.2013.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Água e/ou Esgoto - Cia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo - SABESP - Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 
285 do Código de Processo Civil. Ficam deferidos os benefícios do artigo 172, §2º CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, 
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.Intime-se. - ADV: ELI ALVES DA SILVA (OAB 81988/SP)

Processo 3003198-72.2013.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Ledoina Vieira Pinto - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Trata-se de ação de obrigação de fazer a que 
seja a ré compelida ao fornecimento de tratamento “home care” e dos medicamentos descritos na petição inicial. Da multa por 
desobediência e social: O V.Acórdão proferidos nos autos do Agravo de Instrumento deferiu o pedido liminar e determinou que a 
ré fornecesse o tratamento e os medicamentos solicitados (fls. 64/67), sendo acrescentado por este Juízo a imposição de multa 
diária (fls. 68). A FESP foi intimada de referida decisão em 26.02.2014 (fls. 71/72), iniciando-se a partir daí a contagem da multa 
imposta. Diante do não atendimento, em 26.06.2014, houve a efetiva elevação da multa diária (fls. 127). O cumprimento da 
liminar só ocorreu em 23.08.2014 (175 dias), após a intimação do Diretor Técnico de Saúde de que, em caso de não atendimento, 
seria processado por crime de desobediência (fls. 141 e 145). Oportunamente, poderá a autora executar a multa diária, sendo 
que será analisada a questão quanto ao seu montante total. Da continuidade do tratamento: Em relação ao tratamento “home 
care”, após a disponibilização de referido serviço pela FESP, a enfermeira Silmara Paes de Camargo solicitou os produtos 
necessários à sua efetivação (fls. 165/166), tendo a FESP arguido que referidos produtos deverão ser solicitados por Médico 
Nutrólogo ou Nutricionista, sem a identificação de marca e com posologia e dosagem, a fim de que possa fazer aquisição 
através de licitação (fls. 179/180 e 184). A fim de evitar alongar a discussão e o retardamento no fornecimentos dos produtos 
indicados, determino que a FESP, em 48 horas, disponibilize médico ou profissional que apresente novo relatório dos produtos 
necessários ao tratamento da autora ou ratifique os produtos já solicitados pela Enfermeira, sendo que os produtos identificados 
por sua marca poderão ser substituídos por outros do mesmo gênero. A aquisição dos produtos deverá ser realizada em dez 
dias, fixando, desde já, em caso de desobediência, a multa de R$15.000,00, em favor da autora. Do ressarcimento dos valores 
gastos pela autora: Já com relação aos valores despendidos pela autora, deverá esta lançar mão da ação competente para 
o devido ressarcimento, tendo em vista a limitação do pedido. Atendidas a todas as determinações, regularizem-se e tornem 
para sentença. - ADV: CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR (OAB 229163/SP), JOSE CARLOS CANDIDO DA SILVA (OAB 
329023/SP), VINICIUS CAMARGO LEAL (OAB 319409/SP)

Processo 3003319-03.2013.8.26.0443 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- Lazara Maria de Oliveira - Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Considerando o pagamento e a 
extinção da execução, manifeste-se a embargante acerca do prosseguimento destes embargos. - ADV: ELI ALVES DA SILVA 
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(OAB 81988/SP), PRISCILLA APARECIDA CARREIRA MARCIANO ZANFIROV (OAB 333666/SP), ARISTEU JOSE MARCIANO 
(OAB 50958/SP)

Processo 3004129-75.2013.8.26.0443 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Município de Tapiraí - 
Manifeste-se o autor, no prazo legal, acerca da juntada do A.R. de citação ter retornado negativo. - ADV: VINICIUS DE OLIVEIRA 
BARBARESCO (OAB 219248/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIEDADE EM 09/02/2015

PROCESSO :0000448-80.2015.8.26.0443
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
OF : 143/2015 - Piedade
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : I.J.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000449-65.2015.8.26.0443
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
OF : 146/2015 - Piedade
AUTOR : J.P.

PROCESSO :0000461-79.2015.8.26.0443
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 31/2015 - Tapirai
AUTOR : J.P.
INDICIADO : T.C.L.
VARA :2ª VARA

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCA CRISTINA MÜLLER DE ABREU DALL’AGLIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE VITORINO DE OLIVEIRA

RELAÇÃO Nº 0045/2015

Processo 0002139-42.2009.8.26.0443 (443.01.2009.002139) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas 
para Consumo Pessoal - Jose Cicero Alves da Silva - Diante do trânsito em julgado da sentença, Extraia-se guia para a 
execução da pena. Expeça-se certidão de honorários advocatícios no valor máximo da tabela OAB/PGE. Designo audiência de 
advertência, para fins do art. 28, inciso I, da Lei de Tóxicos para o dia 19 de março de 2015, às 16:40 horas. Intimem-se. Ciência 
ao MP. - ADV: RENATA GOMES ABREU E ALMEIDA (OAB 140334/SP)

Processo 0002432-36.2014.8.26.0443 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Agenario Nascimento de Almeida - 
Fica o assistente de acusação intimado para apresentar seus memoriais. - ADV: SILVIO ROBERTO MARTINELLI (OAB 74236/
SP)

Processo 0003280-96.2009.8.26.0443 (443.01.2009.003280) - Crimes Contra a Propriedade Imaterial - Crimes contra a 
Propriedade Intelectual - Elizabeth Akemi Toyama Fujihara - Fica a defesa intimada para que apresente a declaração de imposto 
de renda da empresa mencionada à fl. 385, conforme manifestação ministerial de fl. 390. - ADV: ORIDES FRANCISCO DOS 
SANTOS JUNIOR (OAB 97270/SP)

Processo 3000484-42.2013.8.26.0443 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Difamação - Leandro Henrique Borges - 
Considerando que o réu já foi citado e notificado a fls. 88, nos termos da Lei 9.099/95, designo audiência de instrução, debates 
e julgamento, para o dia 28 de maio de 2015, às 14:10 horas, oportunidade em que será recebida a denúncia. Considerando 
que o réu é representado por defensora dativa, intime-se-o para comparecimento na data supra, constando do mandado que 
poderá trazer suas testemunhas, até o número de três, ou oferecer o respectivo rol até cinco dias antes da audiência, caso 
queira. Intimem-se, ainda, a defensora e as testemunhas arroladas na denúncia (arroladas em comum pela defesa técnica), 
requisitando-se, se necessário. Int. - ADV: BEATRIZ GONCALVES DE LUCCAS (OAB 327488/SP)

Processo 3002652-17.2013.8.26.0443 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve - Gilberto Aparecido de Oliveira - Fica a 
defesa intimada para apresentar seus memoriais. - ADV: MARLIS PEREIRA DO LAGO (OAB 83902/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCA CRISTINA MÜLLER DE ABREU DALL’AGLIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE VITORINO DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0049/2015
Processo 0000329-61.2011.8.26.0443 (443.01.2011.000329) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)  André 

Luis Antonio - Diante do trânsito em julgado, cadastre-se a r. Decisão e cumpra-se o v. Acórdão. Sem prejuízo, remetam os 
autos para o Contador, para cálculo da pena aplicada, bem como das custas processuais , intimando-se, a seguir, o réu, para 
recolhimento em dez dias, sob pena de inscrição. Intime-se a vítima. - ADV: JOAO CARLOS MARTINS FALCATO (OAB 54386/
SP)

Processo 0000329-61.2011.8.26.0443 (443.01.2011.000329) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
André Luis Antonio - Diante do r. Decisão do v. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da defesa para, reconhecer o 
furto qualificado-privilegiado e fixado somente a pena de dez dias-multa, no valor unitário minimo (fls. 169/173), intime-se o réu 
para recolhimento das custas, sob pena de inscrição na Dívida Ativa e pagamento da multa. - ADV: JOAO CARLOS MARTINS 
FALCATO (OAB 54386/SP)

Processo 0000329-61.2011.8.26.0443 (443.01.2011.000329) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - André 
Luis Antonio - Intime-se o réu por edital para pagamento das custas e multa. - ADV: JOAO CARLOS MARTINS FALCATO (OAB 
54386/SP)

Processo 0000329-61.2011.8.26.0443 (443.01.2011.000329) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
André Luis Antonio - Diante da inércia do réu quanto ao recolhimento das custas e multa, expeça-se Certidão para Inscrição do 
nome do réu na Dívida Ativa. Após, em nada pendente nos autos, arquivem-se com as cautelas legais. - ADV: JOAO CARLOS 
MARTINS FALCATO (OAB 54386/SP)

Processo 0000592-88.2014.8.26.0443 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Marcos Otacilio Santa Rosa Correa 
Junior e outro - Recebo o recurso de apelação dos réus Marcos Otacilio e Adriano de Oliveira. Processe-se e intime-se a 
defesa para apresentar as razões de apelação no prazo legal e, após ao MP para as contrarrazões de apelação. Providencie-
se a extração de guia provisória à VEC e estabelecimento prisional. Sem prejuízo, cobre-se informações da carta precatória 
expedida para intimação dos réus. Após, devidamente processado o recurso, anote-se a prescrição intercorrente e remetam-se 
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua seção criminal, a cujos membros rendo minhas homenagens. - 
ADV: WALTER JOSE TARDELLI (OAB 103116/SP), FELIPE DE ARAÚJO RIBEIRO (OAB 265190/SP)

Processo 0000930-96.2013.8.26.0443 (044.32.0130.000930) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de 
Violência Doméstica - J.A. - Fica a defesa intimada, para no prazo legal, apresentar as suas alegações finais. - ADV: REGIANE 
DE FATIMA GODINHO DE LIMA (OAB 254393/SP)

Processo 0004552-52.2014.8.26.0443 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Eric 
Aparecido Nunes Alves - Pela derradeira vez, manifeste-se a defensora nomeada, sob pena de destituição. - ADV: CRISTINA 
MASSARELLI DO LAGO (OAB 302742/SP)

Processo 0005673-86.2012.8.26.0443 (443.01.2012.005673) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Violação de direito 
autoral - P.A.A. - Fica intimada a advogada abaixo relacionada que, nos autos em referência, fora nomeada para defender os 
interesses do Réu: Paulo Andre Andrade; bem como para que, no prazo legal, apresente a resposta à acusação, nos termos do 
artigo 396 e 396-A do CPP. - ADV: THARSILA FAVERO DE CAMARGO (OAB 291191/SP)

Processo 3002402-81.2013.8.26.0443 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Simples - Helio de Paula Leite - 
Fica a defesa intimada que foi juntado aos autos, o Laudo Pericial da reconstituição do crime às fls. 162/172. - ADV: EDER LIMA 
FRESNEDA (OAB 329059/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCA CRISTINA MÜLLER DE ABREU DALL’AGLIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE VITORINO DE OLIVEIRA

RELAÇÃO Nº 0515/2014

Processo 0003757-56.2008.8.26.0443 (443.01.2008.003757) - Guarda - A.P.O. e outro - Pelo exposto e o mais que dos autos 
consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, entregando a guarda das crianças E. V. S. O. e V. S. O. à autora V. M. O., em 
caráter definitivo e por prazo indeterminado. Oportunamente, expeça-se novo termo de guarda e arquivem-se. - ADV: TATIANA 
VENTURELLI (OAB 214650/SP), MARDLA LEMOS DA SILVA (OAB 249182/SP), MATHEUS SPINELLI FILHO (OAB 39427/SP)

Processo 0004173-14.2014.8.26.0443 - Guarda - Orientação, apoio e acompanhamento temporários - E.R.S. - Trata-se 
de Ação de Guarda c.c. Pedido de Tutela Antecipada proposta por E. R. S. em face dos genitores A. P. O. e J. A. P.. Ó orgão 
ministerial não se opôs ao deferimento da guarda provisória à requerente (fls. 13). Assim, diante do que consta dos autos, 
concedo a tutela antecipada e defiro a guarda provisória do menor J. V. P. P. a autora E. R. S., em caráter provisório e por prazo 
indeterminado. Expeça-se o competente termo de guarda. Citem-se os requeridos. Realize-se estudo social. Sem prejuízo, 
considerando que o genitor encontra-se recolhido, expeça-se ofício a OAB local solicitando a indicação de um advogado, que já 
fica nomeado, para servir como curador especial ao requerido. - ADV: MARDLA LEMOS DA SILVA (OAB 249182/SP), CAROLINE 
MARSSAROTO DE GÓES (OAB 321841/SP)

Processo 0004173-14.2014.8.26.0443 - Guarda - Orientação, apoio e acompanhamento temporários - E.R.S. - Fica a Dra. 
Caroline Marssaroto de Góes ciente que foi nomeada curadora especial ao requerido J. A. P.. Manifeste-se. - ADV: MARDLA 
LEMOS DA SILVA (OAB 249182/SP), CAROLINE MARSSAROTO DE GÓES (OAB 321841/SP)
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Processo 0005645-55.2011.8.26.0443 (443.01.2011.005645) - Guarda - Seção Cível - J.X.C. e outro - Pelo exposto, julgo 
procedente a presente ação, conferindo a guarda e responsabilidade da criança G. D. X. C. aos autores J. X. C. e S. P. C., 
em caráter definitivo e por prazo indeterminado. Após o trânsito em julgado, expeça-se novo termo de guarda e o mais que for 
cabível. Custas na forma da Lei, respeitada a gratuidade dos procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Pric. Piedade, 29 de outubro de 2014. - ADV: LUCIANA MARIA SANTOS (OAB 233185/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCA CRISTINA MÜLLER DE ABREU DALL’AGLIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE VITORINO DE OLIVEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0050/2015
Processo 0000842-63.2010.8.26.0443 (443.01.2010.000842) - Guarda - Abandono Material - V.D.V. - HOMOLOGO, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência do presente feito manifestado pelas partes V.D.V. e E.F.D.T. as fls. 69 
e julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 267, VIII, do CPC. Expeça-se certidão de honorários 
advocatícios, no valor máximo da tabela OAB/PGE. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas legais. - ADV: FABIO 
BRAGGION (OAB 196451/SP)

Processo 3001223-15.2013.8.26.0443 - Adoção - Adoção de Adolescente - E.J.S.M. - M.A.S. e outro  SENTENÇA: Juiz(a) de 
Direito: Dr(a). Francisca Cristina Müller de Abreu Dall’aglio Vistos. A sentença de folhas 98/99 contém erro material constatável 
ictu oculi, isso porque não constou o nome do adotando com o apelido de família, adquirido após reconhecimento de paternidade 
(fls. 41/46), informação trazida no decorrer da tramitação do processo Assim, declaro, de ofício, a sentença de folhas 98/99, 
para que dela fique constando o nome correto do adolescente como sendo E.J.S.D., que passará a chamar-se E.J.S., filho de 
M.D.S. e C.A.S., sendo avós maternos R.D. e G.L., e avós paternos, B.S. e L.M.P.S.. No mais, permanece inalterada a sentença, 
tal como foi lançada. Publique-se, registre-se e cumpra-se concomitantemente com a sentença declarada. Sem prejuízo, deverá 
a serventia proceder às retificações necessárias, inclusive na autuação. Piedade, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: REGIANE DE 
FATIMA GODINHO DE LIMA (OAB 254393/SP)

PILAR DO SUL
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO KARINA JEMENGOVAC PEREZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTONIO FLORA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0015/2015
Processo 0000015-06.1997.8.26.0444 (444.01.1997.000015) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 

Execução - Neuza Mendes de Queiroz - - Elizir de Queiroz Benedik - Henrique Benedik - Fica intimado(a) o(a) autor(a) a dar 
andamento ao feito no prazo de 48 horas. - ADV: CAETANO SCADUTO FILHO (OAB 108522/SP)

Processo 0000070-24.2015.8.26.0444 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0014479-79.2014.8.26.0269 - 3º Vara Cível) - 
Pedro Henrique Gustavo dos Santos - José de Medeiros Rodrigues - Para cumprimento do ato deprecado designo o dia 25 de 
fevereiro de 2015, às 17:15 horas. Oficie-se ao juízo deprecante comunicando. Intime-se para comparecimento. Ciência ao MP. 
Int. - ADV: FABIO NOGUEIRA DE MACEDO PROENCA (OAB 207297/SP)

Processo 0000075-71.2000.8.26.0444 (444.01.2000.000075) - Procedimento Ordinário - Retificação de Área de Imóvel - 
Espolio de Luiz de Carvalho - - Hilda de Goes Carvalho - Intime-se o(a) autor(a) a promover o prosseguimento do feito, no prazo 
de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: WALTER JOSE TARDELLI (OAB 103116/SP)

Processo 0000091-10.2009.8.26.0444 (444.01.2009.000091) - Procedimento Ordinário - Mútuo - Antonio Pereira Filho - Luiz 
Claudio Ferreira de Campos - Fica intimado o procurador do autor a retirar a Carta AR expedida nos autos. - ADV: ANTONIO 
PEREIRA FILHO (OAB 33376/SP), ESTELA MARIS LEME MACHADO (OAB 181590/SP)

Processo 0000112-20.2008.8.26.0444 (444.01.2008.000112) - Execução de Título Extrajudicial - Bancários - Banco Nossa 
Caixa Sa - Marlene Batista do Nascimento Soave - Manifeste-se o(a) autor(a) sobre pesquisa RenaJud Negativa de fls. 170. - 
ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP)

Processo 0000158-38.2010.8.26.0444 (444.01.2010.000158) - Procedimento Ordinário - Posse - Dulcemaris de Carvaho 
- José Benedito Guerra Maia - - Dirce de Oliveira Maia - Vistos. A sentença foi publicada no D.J.E. em 15.12.2014 e considera-
se publicada no primeiro dia útil seguinte (fls. 283). Logo, o prazo para apelação iniciou-se no dia 17.12.2014 e foi suspenso 
no dia 20.12.2014 em razão do Provimento CSM 1948/12. Foi retomado no dia 19.01.2015, pois o Provimento CSM 216/2014 
suspendeu os prazos processuais no período de 07 a 18 de janeiro de 2015. O prazo para apelação é de quinze dias. Entre 
17.12.2014 e 19.12.2014 decorreram três dias. Iniciando-se o quarto dia em 19.01.2015, vê se que o décimo quinto dia ocorreu 
em 30.01.2015 (dia útil). O recurso foi protocolizado no dia 02.02.2015 (fls. 285). Assim, o recurso de fls. 285/295 é intempestivo, 
de forma que deixo de o receber. Certifique a Serventia o trânsito em julgado da sentença. Int. - ADV: BRUNO DENI SALES 
(OAB 109742/SP), OSNILTON SOARES DA SILVA (OAB 232678/SP), LETICIA DE OLIVEIRA SALES SHIMIZU (OAB 138800/
SP)

Processo 0000300-13.2008.8.26.0444 (444.01.2008.000300) - Monitória - Elektro Eletrecidade e Serviços Sa - Abfl Comercio 
de Plasticos Ltda Me - Fls. 310: Anote-se. Fls. 308/309: Depositada a diligência do Oficial de Justiça, expeça-se mandado. Int. 
- ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/
SP)

Processo 0000396-28.2008.8.26.0444 (444.01.2008.000396) - Outros Feitos não Especificados - Manoel Vicente da Costa - 
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Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fica ciente o(a) patrono(a) do(a) autor(a) do teor do Ofício de fls. 136/137 informando 
que foi implantado o benefício a parte, competindo-lhe comunica-la. - ADV: FÁBIO EDUARDO NEGRINI FERRO (OAB 163717/
SP), LEILA ABRAO ATIQUE (OAB 111629/SP), LICELE CORREA DA SILVA (OAB 129377/SP)

Processo 0000435-88.2009.8.26.0444 (444.01.2009.000435) - Inventário - Inventário e Partilha - Célia Pereira da Silva 
Carvalho - - Marcos Pereira de Carvalho - - Maria Eduarda Pereira de Carvalho - Espólio Marcos Salatiel de Carvalho - Defiro o 
pedido de prazo. Aguarde-se, conforme requerido (180 dias). Int - ADV: LUIS FERNANDO ALMEIDA ROSA (OAB 222171/SP)

Processo 0000473-08.2006.8.26.0444 (444.01.2006.000473) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Comercial Eletro 
Junior Pilarense Ltda - Saburo Yasuda - - Ana Yasuda - Itau Unibanco Sa - Manifeste-se o(a) autor(a) sobre retorno da Carta 
Precatória Negativa de fls. 267/271. - ADV: ESTELA MARIS LEME MACHADO (OAB 181590/SP)

Processo 0000499-25.2014.8.26.0444 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Margarida dos Santo Moraes - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Manifeste-se o(a) autor(a) sobre o teor da certidão: (Certifico e dou fé que por ora deixei de 
dar cumprimento à r. Sentença de fls. 58/62, deixando de expedir o ofício ao INSS para implantação do benefício concedido à 
autora, um vez que não há nos autos o comprovante de residência dela, necessário para instruir o ofício. Nada Mais.) - ADV: 
JOSE OLIMPIO DE MEDEIROS PINTO JUNIOR (OAB 233348/SP)

Processo 0000617-16.2005.8.26.0444 (444.01.2005.000617) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Bandeirante 
Química Ltda - Waste Control Ambiental Ltda - - José Máximo Ribeiro - - Loide Grotti Ribeiro - Defiro o pedido de suspensão do 
feito pelo prazo de seis meses. Int - ADV: EDMARCOS RODRIGUES (OAB 139032/SP)

Processo 0000813-15.2007.8.26.0444 (444.01.2007.000813) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Santina Correa dos Santos - Instituto Nacional de Seguro Socialinss - Manifeste-se o(a) autor(a) sobre ofício do INSS de fls. 
198/211, informando a implantação de benefício e apresentando cálculo de liquidação. - ADV: RAQUEL DE MARTINI CASTRO 
(OAB 194870/SP)

Processo 0001149-24.2004.8.26.0444 (444.01.2004.001149) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Mario Rodrigues 
- - Aparecida Maria Ferreira Rodrigues - - Agnaldo Brasilio - - Valdeli Alzira Rodrigues Brasilio - Joao Vieira de Araujo - - Miguel 
de Araujo Vieira de Medeiros - - Gabriel Vieira de Araujo - - Anésia Maria dos Santos Medeiros - - Maria Teresa Pereira Vieira 
- - José de Medeiros Vieira - - Lázara Pinto de Medeiros - - Simplício Vieira de Medeiros - - Nair Pereira da Silva - - Maria 
Luiza de Medeiros - - Amadeu Vieira de Medeiros - - Maria de Lourdes Medeiros de Almeida - - Benedito Spicciani de Almeida 
- - Raimunda Giselda de Almeida - - Maria Cecília Araújo Vieira de Medeiros Oue - - Takume Oue - Manifeste-se o(a) autor(a) 
sobre o teor da certidão: (CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 444.2015/000036-7 dirigi-me 
ao endereço indicado, e aí sendo INTIMEI MIGUEL DE ARUJO VIEIRA DE MEDEIROS, RAIMUNDA GISELDA DE ALMEIDA 
e ANÉSIA MARIA DOS SANTOS MEDEIROS, os quais bem cientes ficaram do inteiro teor do presente exarando as suas 
assinaturas. Certifico ainda que deixei de INTIMAR GABRIEL VIEIRA DE ARAUJO e JOÃO VIEIRA DE ARAUJO, haja vista que, 
segundo informações colhidas nas imediações, estes faleceram. Certifico ainda que, em ato subsequente, deixei de intimar 
JOSE DE MEDEIROS VIEIRA, LÁZARA PINTO DE MEDEIROS, MARIA LUIZA DE MEDEIRO, AMADEU VIEIRA DE MEDEIROS, 
MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE ALMEIDA e BENEDITO SPICCIANI DE ALMEIDA, haja vista que foi recolhida as custas 
para a prática de um único ato, nos termos do art. 1011, parágrafo único, do Provimento CG nº 28/2014. Assim sendo, cumpre 
ressaltar que foram praticados 3 atos, apesar de recolhido o valor necessário para a prática de um único ato nos termos do 
Provimento supramencionado, devendo a parte recolher posteriormente, além das custas para a prática do ato faltante, o valor 
relativo a dois atos já cumpridos antecipadamente. O referido é verdade e dou fé.). - ADV: WALTER JOSE TARDELLI (OAB 
103116/SP)

Processo 0001561-81.2006.8.26.0444 (444.01.2006.001561) - Procedimento Ordinário - Erro Médico - Douglas de Goes 
Carvalho - Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Pilar do Sul - - Antonio José Vieira Frota - Apresentar, a requerida, as 
Alegações Finais no prazo legal. - ADV: JOSE HERCULES RIBEIRO DE ALMEIDA (OAB 73175/SP), MARCELO GREGOLIN 
(OAB 109671/SP)

Processo 0001728-20.2014.8.26.0444 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Teresa da Silva Lopes - - Luciano 
da Silva Lopes - - Maria de Fatima de Matos Lopes - - Giovani Proença Lopes - - Matheus Vinícius Proença - - Taciane Keren 
Proença Lopes - Antonio Lopes de Oliveira - Manifeste-se o(a) autor(a) sobre o teor da certidão: (Certifico e dou fé que, SMJ, o 
plano de partilha apresentado encontra-se incorreto uma vez que há divergência na descrição do imóvel objeto da partilha (fls. 
04) em relação ao registro imobiliário encartado às fls. 37. Nada Mais.). - ADV: DENISE LACERDA ALMEIDA PROENCA (OAB 
238025/SP)

Processo 0001789-51.2009.8.26.0444 (444.01.2009.001789) - Usucapião - Propriedade - Valeria Aparecida Proença 
Ruzzene - - G.M.R. - Orlando Munhoz Ruzzene e outros - Requeira a parte o que de direito, tendo em vista o transito em 
julgado, conforme certidão de fls. 426. - ADV: JOSE EDUARDO KERSTING BONILLA (OAB 151434/SP), MARIA ELISABETE 
MARCONDES GUIMARAES (OAB 85219/SP), DENISE LACERDA ALMEIDA PROENCA (OAB 238025/SP), SILVIO SANTOS 
VIEIRA JUNIOR (OAB 232294/SP)

Processo 0001858-15.2011.8.26.0444 (444.01.2011.001858) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Sachiko Matsuda 
- Espolio de Yosuke Yasuda - - Espolio de Shina Yasuda - Intime-se o(a) autor(a) a promover o prosseguimento do feito, no 
prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: NERY URIAS PROENÇA (OAB 214864/SP), ANTONIO MARCOS BRISOLA 
(OAB 185165/SP)

Processo 0002266-40.2010.8.26.0444 (444.01.2010.002266) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimentos - Fábio Válio de Camargo - Intime-se o(a) autor(a) a 
promover o prosseguimento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA 
DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)

Processo 0002340-94.2010.8.26.0444 (444.01.2010.002340) - Execução de Alimentos - Alimentos - E.M.S. - W.C.S. - Vistos. 
Intime-se o(a) autor(a) para dar andamento ao feito no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: 
ANACLETE MOLINA (OAB 113190/SP)

Processo 0002390-91.2008.8.26.0444 (444.01.2008.002390) - Embargos à Execução - Jorge Marum - Credival Participações, 
Administração e Assessoria Ltda - Fica intimado a recolher a taxa para desarquivamento dos autos (R$ 24,40- Desarquivamento 
de processos no Arquivo Geral da Capital e no arquivo da empresa terceirizada no Interior) Recolhimento em favor do Fundo 
Especial de Despesa do Tribunal - FEDT. Código 206-2. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0002408-05.2014.8.26.0444 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Carlos Soares Franco - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Manifeste-se o(a) autor(a) sobre o teor da certidão: (Certifico e dou fé que por ora deixei 
de dar cumprimento à r. Sentença de fls. 40/45, deixando de expedir o ofício ao INSS para implantação do benefício concedido 
ao autor, um vez que não há nos autos o comprovante de residência dele, necessário para instruir o ofício. Nada Mais.). - ADV: 
ROGÉRIO MACIEL (OAB 201530/SP), JUAREZ MÁRCIO RODRIGUES (OAB 197773/SP), JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA 
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(OAB 277480/SP)
Processo 0002954-60.2014.8.26.0444 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - D.Z. - M.A.G. - Vistos. 

Designo audiência a ser realizada pelo Setor de Conciliação para o dia 06 de março de 2015, às 14:00 horas. Cite-se a 
requerida, constando no mandado que o prazo de contestação iniciar-se-á a partir da data da audiência acima aprazada, caso 
resulte infrutífera a conciliação. Intimem-se. - ADV: RODRIGO LUIZ PEREIRA (OAB 230256/SP)

Processo 0002954-60.2014.8.26.0444 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - D.Z. - M.A.G. - 
Manifeste-se o(a) autor(a) sobre o teor da certidão: (CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
444.2014/004330-6 dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo deixei de CITAR Maria Aparecida Guedes haja vista que este 
não reside mais no local indicado. Certifico, outrossim, que segundo informações obtidas na localidade indicada o requerido 
mudou sem deixar informações acerca do seu atual paradeiro. Assim sendo, após efetuar as diligências pertinentes, dou Maria 
Aparecida Guedes como em lugar incerto e não sabido atualmente. O referido é verdade e dou fé. Pilar do Sul, 27 de janeiro de 
2015.). - ADV: RODRIGO LUIZ PEREIRA (OAB 230256/SP)

Processo 0002993-38.2006.8.26.0444 (444.01.2006.002993) - Outros Feitos não Especificados - Comercial Agro Fruticola 
Ltda - Koiti Igoshi - Vistos. Fls. 128/130: Não há que se falar em prescrição da pretensão do causídico em receber a verba 
honorária fixada em sentença. Com efeito, observo que tão-logo foi proferida a sentença, procurou o advogado receber os 
valores que lhes são devidos. Ocorre que as partes entabularam acordo, diga-se, homologado judicialmente. Sobreveio recurso 
de apelação a questionar a transação entabulada pela parte, desconsiderando a verba de sucumbência, diga-se, que não lhe 
cabe. O Egr. Tribunal de Justiça houve por bem reformar a decisão, determinando o prosseguimento da execução da verba 
honorária. Dentro deste contexto, não há, em absoluto, desídia do causídico em receber o que lhe é devido. Pelo contrário, 
esforça-se por receber o crédito, ante o comportamento esquivo da executada. Afasto, pois, a alegada prescrição. No mais, 
revogo os benefícios da assistência judiciária gratuita à Comercial Agro Frutícola. Não bastasse descumprir a determinação de 
fls. 125 - que determinou a vinda das três últimas declarações de imposto de renda e balencetes da empresa - é de conhecimento 
deste juízo que a empresa executada é responsável por um grande loteamento sito nesta cidade, sendo proprietária de uma 
infinidade de lotes. Observo, de mais a mais, que o benefício da justiça gratuita foi deferido no início do feito sem maior rigor, 
isto é, sem a determinação para que a requerente comprovasse a alegada hipossuficiência, tratando-se, sobretudo, de pessoa 
jurídica. Prossiga-se, pois, na execução da verba honorária. Defiro o pleito de fls. 115, segundo parágrafo. Intime-se. (Fica 
intimado(a) o(a) autor(a) na pessoa de seu advogado a pagar o valor de R$ 1.401,63 devidamente atualizados referentes a 
verba de sucumbência, com as advertencias do art. 475-J do CPC, conforme petição e tabela de cálculos de fls. 115/116 ). 
- ADV: ADEMIR MIRANDA MIGUEL (OAB 89203/SP), ADRIANA DE CARVALHO MIGUEL (OAB 151891/SP), NELSON VELO 
FILHO (OAB 120430/SP)

Processo 0003293-24.2011.8.26.0444 (444.01.2011.003293) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Valdinei José Vieira - - 
Lucilena Paiva da Silva Vieira - Fazenda do Estado de São Paulo - Fica intimado(a) o(a) autor(a) a retirar o Mandado de Registro 
de Usucapião expedido nos autos. - ADV: MARIA ELISABETE MARCONDES GUIMARAES (OAB 85219/SP)

Processo 0003314-97.2011.8.26.0444 (444.01.2011.003314) - Inventário - Inventário e Partilha - Laura Proença de Oliveira 
Mendes - Espólio de Gerson Nascimento Mendes - Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento. - ADV: ANTONIO 
PEREIRA FILHO (OAB 33376/SP)

Processo 0003362-66.2005.8.26.0444 (444.01.2005.003362) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Ivan Liborio da Mota - JCR Carvalho Empreendimentos Imobiliarios Sc Ltda - (Fica intimado o requerido, por meio 
de seu procurador, a efetuar o pagamento de R$ 83.077,74, com as advertências do art. 475-J do CPC, conforme petição e 
tabela de cálculo de fls.396/403). - ADV: JOSE FRANCISCO PROENCA (OAB 122460/SP)

Processo 0003876-48.2007.8.26.0444 (444.01.2007.003876) - Monitória - Espécies de Contratos - Disbra Diesel Comercio de 
Derivados de Petroleo Ltda - Marcelo Rafael Fabbo - Manifeste-se o(a) autor(a) sobre relatório RENAJUD de fls. 238, informando 
o bloqueio para fins de transferência dos veículos, VW/16.200 Placa CLK4746 e FORD/CARGO 1418 Placa CWX1209. - ADV: 
ALOISIO EUSTAQUIO DE SOUZA (OAB 139767/SP)

Processo 2050003-59.1997.8.26.0444 - Procedimento Ordinário - Descontos dos benefícios - Magali de Fatima Germano 
Silva - - Marina Germano Silva - - Donizete de Souza Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Ante o exposto, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes embargos à execução e, por conseguinte, extintos com apreciação de mérito, 
nos termos do art. 269, I, do CPC. Em virtude da sucumbência recíproca, cada parte arcará com o pagamento das custas, das 
despesas processuais e dos honorários advocatícios de seus respectivos patronos, nos termos do artigo 21, c.c. o artigo 26, 
§ 1º, todos do Código de Processo Civil, guardados, todavia, os limites da Lei nº 1.060/50. Por derradeiro, traga a embargante 
o cálculo atualizado do débito, nos moldes acima estipulados, em dez dias. P.R.I.C. - ADV: CAETANO SCADUTO FILHO (OAB 
108522/SP)

Processo 3001028-27.2013.8.26.0444 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Jose Luiz 
Pereira - Banco do Brasil S/A - Vistos. Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença em que figura como exequente 
josé luiz pereira e executado banco do brasil s/a. o exequente requer o recebimento dos expurgos inflacionários concedidos na 
sentença que julgou a ação civil pública proposta pelo idec (instituto brasileiro de defesa do consumidor). alega ser credor do 
executado na quantia de r$ 25.113,14, sendo r$ 22.830,13 valor do débito principal e r$ 2.283,01, decorrentes de honorários 
advocatícios na proporção de 10% sob o valor do débito. documentos às f. 14/23. Em decisão exarada às f. 28/29, a demanda 
foi indeferida liminarmente, em virtude da ausência de interesse de agir. O autor interpôs recurso de agravo de instrumento às f. 
63/84. Por acórdão, a sentença exarada foi reformada e o pleito retornou à origem para prosseguimento (f. 87/90). Devidamente 
intimado (f. 116), o executado efetuou judicialmente o depósito do valor controverso (f. 118) e apresentou impugnação às f. 
129/139. argumenta, preliminarmente, a necessidade de liquidação de sentença, a ilegitimidade ativa do exequente, posto que a 
sentença beneficia apenas os correntistas poupadores que, à época da propositura da ação, eram associados ao idec. salienta, 
outrossim, a incompetência absoluta de juízo e a consequente violação do juízo natural. no mérito, aduziu a necessidade de 
excesso de execução e que haja redução dos juros remuneratórios e moratórios e incidência de índices aplicáveis às cadernetas 
de poupança. pretende a suspensão da execução, nos termos do artigo 475-m, cpc, eis que flagrante o excesso de execução. 
Manifestação do exequente pelo levantamento dos valores. Réplica às f. 150/185. É o relatório. Ab initio, saliento que o valor 
depositado em juízo é controverso. portanto, por ora, indevido seu levantamento neste momento processual. Passemos a 
análise da impugnação ofertada pelo banco impugnante. Inicialmente, afasto a necessidade de liquidação de sentença. Com 
efeito, a sentença proferida pode ser considerada líquida, na medida em que se pode calcular o quantum devido por mero cálculo 
aritmético, considerando-se os parâmetros da sentença proferida no âmbito da ação civil pública. Afasto, também, a alegação 
de incompetência do juízo, uma vez que a sentença proferida na ação civil pública tem efeito erga omnes, conforme constou 
inclusive do julgado. Nesse sentido: 3. legitimidade de parte - sentença coletiva estendendo seus efeitos a todos os clientes do 
banco réu que mantinham caderneta de poupança, sejam eles filiados ou não à associação autora da ação coletiva - moderna 
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orientação do stj nesse sentido sem relevo, por outro lado, a circunstância de o exequente não residir na comarca em que 
prolatada a decisão exequenda - decisão do recurso especial interposto no processo coletivo limitando a eficácia da sentença 
aos poupadores domiciliados na unidade da federação em que proferida. (agravo de instrumento nº 2013910-75.2014.8.26.0000 
rel. ricardo pessoa de mello belli j. 10.03.14). Também não se pode descurar da natureza da relação jurídica existente entre 
as partes, aplicando-se ao caso o código de defesa do consumidor e, sendo o domicílio do liquidante nesta comarca, cabe a 
ele a escolha em processar o feito neste foro ou onde ajuizada a ação condenatória. mais ainda, aplicando-se por analogia 
o disposto no artigo 475-p, inciso iii, código de processo civil, como vem sendo entendido pelos tribunais superiores. Noutro 
lado, em que pese o articulado do executado, o exequente está legitimado ativamente para propor o presente feito, decorrente 
da decisão proferida nos autos da ação civil pública que lhe fora direcionada. Neste particular, cabe ressaltar que não há 
a necessidade de serem associados do idec para promoverem a ação, direito estendido a todos os poupadores que foram 
prejudicados pela remuneração incorreta, fato, aliás, que se vem confirmando nos inúmeros julgados proferidos nos tribunais 
superiores. Igualmente, prescrição não há, uma vez que a citação do requerido na ação civil pública se deu em 08 de junho de 
1993, tendo a sentença transitado em julgado em 27 de outubro de 2009, tornando imutável e indiscutível. Quanto aos juros de 
mora, estes são devidos desde a citação na ação civil pública e a correção monetária, como de praxe, deve ser a prevista na 
tabela prática de atualização dos débitos judiciais do tribunal de justiça de são paulo, como também tem sido confirmado em 
julgados recentes do e. tribunal de justiça, conforme se vê de um deles: Agravo de instrumento. liquidação de sentença proferida 
em ação civil pública proposta por idec contra hsbc bank brasil s/a banco múltiplo. débito consolidado no montante apontado na 
inicial. juros remuneratórios e correção monetária cabimento de juros remuneratórios e correção monetária, a ser realizada de 
acordo com a tabela prática de atualização dos débitos judiciais do tribunal de justiça de são paulo das datas em que deveriam 
ter sido realizados os créditos e até o efetivo pagamento, sendo irrelevante a data de encerramento da conta. juros moratórios. 
os juros moratórios devem ser contados a partir da citação na ação civil pública no percentual de 0,5% ao mês até 10 de janeiro 
de 2003 e 1% a partir de 11 de janeiro de 2003. recurso desprovido. prejudicada a análise do pedido de efeito suspensivo.(tj/sp; 
agravo instr. nº 0065400-44.2012.8.26.0000; 38ª câm. direito priv.; rel.flávio cunha da silva; d.j. 16/05/2012. Assim, os juros de 
mora deverão ser aplicados a partir da citação na ação civil pública (08/06/1993 - f. 18) no percentual de 0,5% ao mês até 10 de 
janeiro de 2003 e 1% a partir de 11 de janeiro de 2003. Fixadas as premissas acima, que a presente ação versa sobre o plano 
verão, cujo índice de remuneração era ipc de 42,72% (lei 7.730 que resultou da conversão da medida provisória nº 32, de 15 de 
janeiro de 1989) e deve ser observado para os períodos aquisitivos iniciados a partir do dia 16 de janeiro de 1.989. não sendo, 
pois, possível a rediscussão do critério, como o quer o banco impugnante. Desta feita, esclarecidos os critérios de cálculo a 
serem observados na demanda, mister a remessa dos autos ao contador judicial para a apuração do exato quantum debeatur, 
segundo os critérios acima estabelecidos, para a análise e constatação de eventual excesso de execução. Com a apresentação 
do cálculo, vista às partes. Após, voltem-me. Por derradeiro, indefiro o pedido de efeito suspensivo à impugnação, visto que 
não há comprovação, por ora, de eventual excesso de execução. Intime-se. - ADV: ALVINO GABRIEL NOVAES MENDES (OAB 
330185/SP), ANTONIO PEREIRA FILHO (OAB 33376/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 3001028-27.2013.8.26.0444 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Jose Luiz 
Pereira - Banco do Brasil S/A - Manifestem-se as partes sobre o calcúlo da contadoria judicial de fls. 191. - ADV: ALVINO 
GABRIEL NOVAES MENDES (OAB 330185/SP), ANTONIO PEREIRA FILHO (OAB 33376/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE 
NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO KARINA JEMENGOVAC PEREZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTONIO FLORA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0016/2015
Processo 0000045-45.2014.8.26.0444 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - J.P. - E.R.J. - Vistos. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de março de 2015, às 14:45 horas. (Fica intimado da expedição de 
Cartas Precatórias visando à oitiva de testemunha, a qual deverá acompanhar independentemente de novas intimações.) - ADV: 
ELIESER APARECIDO PIO DE SOUZA (OAB 268523/SP)

Processo 0000100-93.2014.8.26.0444 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra o Patrimônio - J.P. - W.P.S. 
- - P.C.S. - - D.L.T.C. - Apresentar, a Defesa, as Alegações Finais no prazo legal. - ADV: EDSON CHIAVEGATO (OAB 148093/
SP), LÍDIA ROSA DO NASCIMENTO (OAB 157792/SP), RODRIGO LUIZ PEREIRA (OAB 230256/SP), MARA GARBETO 
NESTLEHNER (OAB 288809/SP)

Processo 0000389-60.2013.8.26.0444 (044.42.0130.000389/00/02) - Inquérito Policial - Associação para a Produção e 
Tráfico e Condutas Afins - Justiça Pública - - Justiça Pública - Fabiano Gonçalo de Sena - - Fabiano Gonçalo de Sena - - Cintia 
de Almeida Silva - - Cintia de Almeida Silva - - Alexandre dos Santos Barbosa - - Alexandre dos Santos Barbosa - - Lucas 
Henrique da Silva - - Lucas Henrique da Silva - - Kátia Silene Silvestre Gonçalves - - Kátia Silene Silvestre Gonçalves - - Josué 
Nunes da Silva - - Josué Nunes da Silva - Vistos. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebo a 
apelação de fls. 1215/1222. Aguarde-se o decurso do prazo para apelação dos demais réus. Int. - ADV: AMANDA DOS SANTOS 
YAMADA (OAB 283312/SP), RODRIGO LUIZ PEREIRA (OAB 230256/SP), JULIO DE ALMEIDA FERREIRA (OAB 265679/SP), 
ROGÉRIO MACIEL (OAB 201530/SP), LUIZA ELIENE SILVA DA COSTA (OAB 323377/SP)

Processo 0000390-45.2013.8.26.0444 (044.42.0130.000390/00/03) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de 
Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - J.P. - - J.P. - M.S.P.S. - - M.S.P.S. e outros - Vistos. Presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebo a apelação de fls. 1189. Às razões, no prazo legal. Int. - ADV: MARA GARBETO 
NESTLEHNER (OAB 288809/SP)

Processo 0001134-06.2014.8.26.0444 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido 
de Drogas - Justiça Pública - Wellington Bueno de Oliveira - Vistos. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de 
admissibilidade, recebo a apelação do réu. Às razões, no prazo legal. Int. - ADV: LÍDIA ROSA DO NASCIMENTO (OAB 157792/
SP)
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Processo 0001962-70.2012.8.26.0444 (444.01.2012.001962) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - J.P. - N.R.O. 
- - L.F.A. - - S.A.A. - Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial acusatória para CONDENAR SÉRGIO 
APARECIDO AZEVEDO, LUAN FREITAS DE ARAÚJO, qualificados nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 10 
(dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, e NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena de 07 
(sete) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, como incursos no art. 157, §2º, 
incisos I, II e V, c.c. art. 29, ambos do Código Penal, em regime inicial fechado. Oportunamente, lance-se os nomes dos réus 
no rol de culpados. P.R.I. - ADV: DENISE LACERDA ALMEIDA PROENCA (OAB 238025/SP), ANTONIO PEREIRA FILHO (OAB 
33376/SP), LEANDRO ROSSI VITURI (OAB 255181/SP), ALEXANDRE CARVAJAL MOURÃO (OAB 250349/SP)

Processo - - ADV: BRUNO FAVORETTO CANAS PECCINI (OAB 262004/SP)
Processo 3001434-48.2013.8.26.0444 (apensado ao processo 3000046-13.2013.8.26) - Ação Penal - Procedimento Ordinário 

- Roubo - J.P. - J.R.P. e outros - (Fica intimado(a) o(a) Dr.(a) Mara Garbeto, indicado(a) às fls. 155/156, para defender o réu José 
Roberto Pirico, a apresentar a Resposta a Acusação no prazo legal) - ADV: MARA GARBETO NESTLEHNER (OAB 288809/SP)

Proc. nº1008414 EXECUÇÃO DE SENTENÇA  JP x EMERSON SOARES LOURENÇO. Fica intimado o Defensor do réu 
do inteiro teor da r. DECISÃO de fls.111: (Fls. 110: Pleiteia o Ministério Público a fixação de multa ao sentenciado Emerson 
Soares Lourenço, como forma de cumprimento da penalidade imposta pela condenação como incurso no art. 28 da Lei nº 
11.343/06, qual seja, a prestação de serviços à comunidade. O pedido tem amparo no art. 28, § 6º, II, do mesmo diploma legal. 
Inicialmente, oficie-se à OAB para indicação de defensor dativo ao condenado, intimando-o desde já ao oferecimento de defesa, 
relativamente ao pleito deduzido na fase de execução penal. Int.).  ADV FÁBIO DE DEUS ROSA OAB/SP 322.390.

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO KARINA JEMENGOVAC PEREZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL AGEMIRO FERNANDO TARDELLI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0017/2015
Processo 0000061-62.2015.8.26.0444 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Laura de Góes 

Vieira 38136351805 - Luiz Carlos Vieira Hermenegildo - Vistos. Para que tenha eficácia de título executivo, nos termos do 
artigo 22, parágrafo único da lei 9.099/95, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado entre as partes, e em conseqüência 
julgo EXTINTA a presente ação com julgamento do mérito, nos termos do art.269, III do Código de Processo Civil. Aguarde-se 
até o décimo dia seguinte à data prevista para cumprimento integral do ajuste. No silêncio, aguarde-se por 90 (noventa) dias, 
eventual requerimento de restituição de documentos, após o que, estes autos deverão ser destruídos. - ADV: JOÃO BATISTA 
DO NASCIMENTO (OAB 336970/SP)

Processo 0000140-75.2014.8.26.0444 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - Maria dos Reis Brito Moreno - 
Itaú Seguros S/A - Defiro. Expeçam-se as guia para levantamento do depósito judicial efetuado às fls.126 conforme requerido. 
Expeça-se certidão de honorários para a dd. Patrona da autora Dra. DENISE LACERDA ALMEIDA PROENÇA, OAB/SP nº 
238.025 Após, aguarde-se por 90(noventa) dias, eventual requerimento de restituição de documentos, após o que, estes autos 
deverão ser destruídos.(comparecer a parte autora em cartório para retirar o mandado de levantamento de depósito judicial) - 
ADV: ADILSON MONTEIRO DE SOUZA (OAB 120095/SP), DENISE LACERDA ALMEIDA PROENCA (OAB 238025/SP)

Processo 0000178-53.2015.8.26.0444 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Agostinho Nunes 
Corrêa - Josielson Bueno - Manifestar-se o(a) autor(a) no prazo de 5(cinco) dias sobre o AR devolvido negativo de fls.08, 
indicando o novo endereço do(a) devedor(a), uma vez que este(a) não foi localizado(a) no endereço declinado na inicial, sob 
pena de extinção da ação. - ADV: TATIANE SAHEKI (OAB 332332/SP), SOLANGE MARIA PEREIRA DE GÓES (OAB 169699/
SP), RODRIGO LUIZ PEREIRA (OAB 230256/SP)

Processo 0000188-97.2015.8.26.0444 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Heleno Joaquim da Silva - Eliezer 
Gonçalves Pilar do Sul-ME - Recebo a petição de fls.09 como ADITAMENTO à inicial. Providencie a serventia a regularização 
necessária. Designo audiência de conciliação para o próximo dia 17/03/2015 às 15:20h. Cite-se o(a) executado(a) para efetuar o 
pagamento no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. - ADV: ANTONIO MARCOS BRISOLA (OAB 185165/SP)

Processo 0000259-02.2015.8.26.0444 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fabiana Almeida da Silva - 
Maria de Jesus Rodrigues Diogo - - Altair Pereira Diogo - Designo audiência de conciliação para o próximo dia 18/03/2015 às 
15:20h. Cite-se o(a) executado(a) para efetuar o pagamento no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. - ADV: TATIANE 
SAHEKI (OAB 332332/SP)

Processo 0000260-84.2015.8.26.0444 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fabiana Almeida da Silva - 
Silvia Neves Lara - Designo audiência de conciliação para o próximo dia 18/03/2015 às 15:10h. Cite-se o(a) executado(a) para 
efetuar o pagamento no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. - ADV: TATIANE SAHEKI (OAB 332332/SP)

Processo 0000261-69.2015.8.26.0444 - Execução de Título Extrajudicial - Transação - Fabiana Almeida da Silva - Tais 
Francine Guedes de Carvalho - Designo audiência de conciliação para o próximo dia 18/03/2015 às 15:00h. Cite-se o(a) 
executado(a) para efetuar o pagamento no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. - ADV: TATIANE SAHEKI (OAB 
332332/SP)

Processo 0000264-24.2015.8.26.0444 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Fabiana Almeida da 
Silva - José Batista Domingues - Designo a audiência de tentativa de conciliação para o próximo dia 18/03/2015 às 15:30h. Cite-
se o(a) requerido(a) e intime-se o(a) autor(a) da audiência acima designada e de que o seu não comparecimento implicará na 
extinção do feito, podendo eventualmente ser condenado(a) ao pagamento de custas (art.51, inc. VI, § 2º da Lei nº 9099/95). 
- ADV: TATIANE SAHEKI (OAB 332332/SP)

Processo 0000265-09.2015.8.26.0444 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Fabiana Almeida da 
Silva - Luiz Fernando Tavares de Oliveira - Designo a audiência de tentativa de conciliação para o próximo dia 17/03/2015 às 
16:00h. Cite-se o(a) requerido(a) e intime-se o(a) autor(a) da audiência acima designada e de que o seu não comparecimento 
implicará na extinção do feito, podendo eventualmente ser condenado(a) ao pagamento de custas (art.51, inc. VI, § 2º da Lei nº 
9099/95). - ADV: TATIANE SAHEKI (OAB 332332/SP)

Processo 0000266-91.2015.8.26.0444 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Fabiana Almeida da 
Silva - Sérgio Ricardo de Almeida - Designo a audiência de tentativa de conciliação para o próximo dia 17/03/2015 às 15:50h. 
Cite-se o(a) requerido(a) e intime-se o(a) autor(a) da audiência acima designada e de que o seu não comparecimento implicará 
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na extinção do feito, podendo eventualmente ser condenado(a) ao pagamento de custas (art.51, inc. VI, § 2º da Lei nº 9099/95). 
- ADV: TATIANE SAHEKI (OAB 332332/SP)

Processo 0000269-46.2015.8.26.0444 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Fabiana Almeida da 
Silva - Regiane Monteiro de Souza - Designo a audiência de tentativa de conciliação para o próximo dia 18/03/2015 às 15:50h. 
Cite-se o(a) requerido(a) e intime-se o(a) autor(a) da audiência acima designada e de que o seu não comparecimento implicará 
na extinção do feito, podendo eventualmente ser condenado(a) ao pagamento de custas (art.51, inc. VI, § 2º da Lei nº 9099/95). 
- ADV: TATIANE SAHEKI (OAB 332332/SP)

Processo 0000271-16.2015.8.26.0444 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Fabiana Almeida da 
Silva - Rodrigo Celestino Muniz - Designo a audiência de tentativa de conciliação para o próximo dia 17/03/2015 às 15:40h. 
Cite-se o(a) requerido(a) e intime-se o(a) autor(a) da audiência acima designada e de que o seu não comparecimento implicará 
na extinção do feito, podendo eventualmente ser condenado(a) ao pagamento de custas (art.51, inc. VI, § 2º da Lei nº 9099/95). 
Int. - ADV: TATIANE SAHEKI (OAB 332332/SP)

Processo 0000272-98.2015.8.26.0444 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Fabiana Almeida da Silva - 
Márcia Cristina Rugine da Cruz - Designo a audiência de tentativa de conciliação para o próximo dia 18/03/2015 às 15:40h. 
Cite-se o(a) requerido(a) e intime-se o(a) autor(a) da audiência acima designada e de que o seu não comparecimento implicará 
na extinção do feito, podendo eventualmente ser condenado(a) ao pagamento de custas (art.51, inc. VI, § 2º da Lei nº 9099/95). 
- ADV: TATIANE SAHEKI (OAB 332332/SP)

Processo 0000289-37.2015.8.26.0444 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Levi dos 
Santos Mello - Via Varejo S/A - Designo a audiência de tentativa de conciliação para o próximo dia 18/03/2015 às 16:00h. Cite-
se o(a) requerido(a) e intime-se o(a) autor(a) da audiência acima designada e de que o seu não comparecimento implicará na 
extinção do feito, podendo eventualmente ser condenado(a) ao pagamento de custas (art.51, inc. VI, § 2º da Lei nº 9099/95). 
- ADV: JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO (OAB 336970/SP)

Processo 0001339-35.2014.8.26.0444 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Patricia Rosa de Oliveira - 
Maria Auxiliadora Gomes da Silva - Manifestar-se o(a) autor(a) no prazo de 5(cinco) dias sobre o prosseguimento do feito, 
indicando o novo endereço do(a) devedor(a), uma vez que este(a) não foi localizado(a) no endereço declinado na inicial, sob 
pena de extinção da ação. - ADV: ESTELA MARIS LEME MACHADO (OAB 181590/SP)

Processo 0002012-28.2014.8.26.0444 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Albertino 
Soares Gomes - ERMICIO ALVES DE MELO - Designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 27/05/2015 às 
14:00h, ficando as partes advertidas de que o não comparecimento do autor implicará na extinção do feito, e eventualmente 
poderá ser condenado ao pagamento das custas e o não comparecimento do réu, implicará na revelia, podendo haver o imediato 
julgamento da ação. Int. - ADV: MARIA ELISABETE MARCONDES GUIMARAES (OAB 85219/SP), PRISCILLA APARECIDA 
CARREIRA MARCIANO ZANFIROV (OAB 333666/SP), ARISTEU JOSE MARCIANO (OAB 50958/SP), CAROLINE CRISTINA 
CARREIRA MARCIANO PINTO (OAB 232960/SP), FRANCINE MARIA CARREIRA MARCIANO DE SOUZA (OAB 187005/SP)

Processo 0002014-95.2014.8.26.0444 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fabiana Almeida da Silva - 
José Valter Silveira Mendonça - Considerando que o(a) credor(a) recebeu a quantia reclamada, julgo EXTINTO o presente feito 
nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, aguarde-se por 90 (noventa) dias, eventual 
requerimento de restituição de documentos, após o que, os autos serão destruídos. - ADV: TATIANE SAHEKI (OAB 332332/SP), 
RODRIGO LUIZ PEREIRA (OAB 230256/SP), SOLANGE MARIA PEREIRA DE GÓES (OAB 169699/SP)

Processo 0002199-36.2014.8.26.0444 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fabiana Almeida da Silva - 
Lourdes Araújo Rodrigues - Redesigno a audiência de tentativa de conciliação para o próximo dia 07/04/2015 às 15:30h. Cite-se 
o(a) executado(a) no endereço declinado. - ADV: RODRIGO LUIZ PEREIRA (OAB 230256/SP), SOLANGE MARIA PEREIRA DE 
GÓES (OAB 169699/SP), TATIANE SAHEKI (OAB 332332/SP)

Processo 0002237-48.2014.8.26.0444/01 (apensado ao processo 0002237-48.2014.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Herminio Augusto Grandao - Cristiane Kelly de Oliveira Rodrigues - Conforme 
se verifica na documentação em anexo, houve bloqueio parcial do valor constante da minuta protocolizada (sistema Bacen Jud), 
R$ 912,08 (novecentos e doze reais e oito centavos) por ausência de saldo suficiente. Nesta data determinei a transferência 
do valor penhorado para a conta judicial. Intime-se o devedor da constrição (Enunciado 140 do FONAJE). - ADV: ANA FLÁVIA 
HOLTZ DE OLIVEIRA (OAB 341206/SP), ANACLETE MOLINA (OAB 113190/SP)

Processo 0002342-25.2014.8.26.0444 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Danilo Lucian 
Venancio de Carvalho - Marlon Ramos Guimarães - - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Designo audiência de 
instrução e julgamento para o próximo dia 27/05/2015 às 14:45h, ficando as partes advertidas de que o não comparecimento do 
autor implicará na extinção do feito, e eventualmente poderá ser condenado ao pagamento das custas e o não comparecimento 
do réu, implicará na revelia, podendo haver o imediato julgamento da ação. Int. - ADV: ANTONIO MARCOS BRISOLA (OAB 
185165/SP), NELVIS TENORIO DE ASSIS RIBEIRO (OAB 270418/SP), JOSE HENRIQUE PALMIERI GABI (OAB 93201/SP)

Processo 0003027-32.2014.8.26.0444 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Isabel Cristina Nunes de 
Almeida - Maria José Dias Vicente - Para que produza seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo realizado entre as 
partes. Aguarde-se o integral cumprimento. Nos termos do Enunciado nº 48 do FOJESP, o silêncio do(a) credor(a), após o prazo 
para cumprimento do acordo, será entendido como satisfação a obrigação e os autos tornarão à extinção da forma da lei. - ADV: 
JAQUELINE MARQUES VIEIRA (OAB 338328/SP)

Processo 3001936-84.2013.8.26.0444 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Roberto Cabral de Oliveira - 
Antonio Marcelino Moura da Silva - Manifestar-se o(a) exequente no prazo de 5(cinco) dias sobre o prosseguimento da ação, 
uma vez que transcorreu o prazo anteriormente requerido. - ADV: ESTELA MARIS LEME MACHADO (OAB 181590/SP)

PINDAMONHANGABA
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PINDAMONHANGABA EM 06/02/2015
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PROCESSO :0000945-88.2015.8.26.0445
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Antonio Irineu de Oliveira
ADVOGADO : 276672/SP - Elias Georges Kassab Junior
REQDA : Telefonica Brasil S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000343-80.2015.8.26.0445
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : EULÁLIA MANCKEL CAMARGO FRANCO
ADVOGADO : 216474/SP - Aline de Melo Amadei
REQDO : UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO- FESP (FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICA)
VARA :1° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000341-13.2015.8.26.0445
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : M.A.P.R.S.
ADVOGADO : 131228/SP - Amaury Ferrari
REQDO : M.V.S.B.P.R.
VARA :2° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000342-95.2015.8.26.0445
CLASSE :USUCAPIÃO
REQTE : J.A.F.
ADVOGADO : 274133/SP - Marcia Esteves de Oliveira

PROCESSO :1000344-65.2015.8.26.0445
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Maria das Graças Castro
ADVOGADO : 268254/SP - Helder Souza Lima
REQDO : Porto Seguro - Seguradora DPVAT
VARA :3° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000345-50.2015.8.26.0445
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : S.E.A.
ADVOGADO : 145515/SP - Nanci Conde dos Santos
REQDA : A.S.
VARA :2° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000346-35.2015.8.26.0445
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : FLAVIA ALICE MENDES BLANQUE GARCIA
ADVOGADO : 265458/SP - Paulo Roberto Rodrigues Junior
REQDO : Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A
VARA :1° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000347-20.2015.8.26.0445
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.R.C.L.
ADVOGADO : 157258/SP - Denilson Luiz Bueno
REQDA : D.V.C.L.
VARA :2° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000348-05.2015.8.26.0445
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : V.G.
ADVOGADO : 293572/SP - Karla Fernanda da Silva

PROCESSO :1000349-87.2015.8.26.0445
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO : 173267/SP - Eric Garmes de Oliveira
REQDA : RINA APARECIDA NUNES DA SILVA
VARA :3° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000350-72.2015.8.26.0445
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : D.C.B.S.
ADVOGADO : 108461/SP - Cleda Maria Costa Neves
REQDO : G.P.S.J.
VARA :2° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000351-57.2015.8.26.0445
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CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : GV DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO LTDA
ADVOGADO : 258434/SP - Beatriz Valente Felitte
EMBARGDO : CONFAB MONTAGENS LTDA.
VARA :2° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000352-42.2015.8.26.0445
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Gmac S/A
ADVOGADO : 253137/SP - Sidnei Ferraria
REQDO : LUIZ GONÇALVES DA SILVA
VARA :1° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000353-27.2015.8.26.0445
CLASSE :RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQTE : L.B.
ADVOGADO : 279431/SP - Viviane Aparecida Eugenio de Menezes Migotto Marcondes

PROCESSO :0009736-82.2013.8.26.0100
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Serviço Social da Indústria do Papel, Papelão e Cortiça do Estado de São Paulo - SEPACO
ADVOGADO : 107953/SP - Fabio Kadi
REQDO : Jofel do Brasil Indústria e Comércio LTDA
ADVOGADO : 208393/SP - João de Deus Pinto Monteiro Neto
VARA :1° VARA CÍVEL

PROCESSO :0000956-20.2015.8.26.0445
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : MEI TING ME
REQDO : PRODASA Produtos Alimentícios Arapongas S. A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000354-12.2015.8.26.0445
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO : 165231/SP - Neide Salvato Giraldi
EXECTDO : GRETA SANTIAGO MARTINS 26739632863
VARA :2° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000355-94.2015.8.26.0445
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO : 107931/SP - Izabel Cristina Ramos de Oliveira
REQDO : FABIANO DE MORAES SHIRAISHI ME
VARA :2° VARA CÍVEL

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PINDAMONHANGABA EM 09/02/2015

PROCESSO :0000964-94.2015.8.26.0445
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Jaqueline Santos Leme
ADVOGADO : 197858/SP - Marcus Vinicius Faria Carvalho
REQDO : Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000965-79.2015.8.26.0445
CLASSE :AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE : A.L.H.

PROCESSO :1000357-64.2015.8.26.0445
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : R.R.S.
ADVOGADO : 275193/SP - Marina Maria Bandeira de Oliveira
REQDO : C.E.D.S.
VARA :3° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000358-49.2015.8.26.0445
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Carlos Henrique Xavier
ADVOGADO : 314160/SP - Marcos Gonçalves E Silva
REQDO : Bradesco Saúde S/A
VARA :2° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000359-34.2015.8.26.0445
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CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Jorge Martins de Souza
ADVOGADO : 314160/SP - Marcos Gonçalves E Silva
REQDO : Bradesco Saúde S/A
VARA :3° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000360-19.2015.8.26.0445
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADO : 173267/SP - Eric Garmes de Oliveira
REQDO : Ricardo Rubens Lima de Carvalho
VARA :3° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000361-04.2015.8.26.0445
CLASSE :SEQÜESTRO
REQTE : Paulo Cavalcante de Souza
ADVOGADO : 290656/SP - Paulo Rogerio Savio
REQDO : Julio dos Santos Carlos
VARA :2° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000362-86.2015.8.26.0445
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : A.L.E.S.
ADVOGADO : 340006/SP - Camila Alessandra Lobato
REQDO : A.S.
VARA :3° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000363-71.2015.8.26.0445
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : Flávio Muassab Silva Lima
ADVOGADO : 180012/SP - Flávio Muassab Silva Lima
IMPTDO : Diretor do Departamento Municipal de Trânsito - (Deptran) - de Pindamonhangaba/sp
VARA :1° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000365-41.2015.8.26.0445
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Betânia Bandioli de Lima
ADVOGADO : 332935/SP - Alice Maria Ramos Nogueira
EXECTDO : Vlr Infra Estrutura Urbana Ltda.
VARA :3° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000356-79.2015.8.26.0445
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI
ADVOGADO : 246027/SP - Larissa Vanali Alves Moreira
REQDO : Martifer Construções Metálicas Ltda
VARA :1° VARA CÍVEL

PROCESSO :1000366-26.2015.8.26.0445
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Maria Irene de Carvalho Delbon
ADVOGADO : 195288/SP - Mariana Lopes Garcia
REQDO : Aryovaldo Debon
VARA :2° VARA CÍVEL

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2° VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TELMA MARIA BORGES SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0055/2015
Processo 0000794-98.2010.8.26.0445 (apensado ao processo 0002014-49.2001.8.26) (445.01.2010.000794) - Embargos à 

Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - I N S S - Espólio Francisco Marques de Souza - Fl. 98: 
expeça-se mandado de levantamento do depósito efetivado nos autos em favor da parte autora, notificando-a, pessoalmente, 
a respeito. Após, aguarde-se por cinco dias manifestação sobre a suficiência do pagamento, observando-se que o silêncio 
importará no reconhecimento de concordância com o montante, com a consequente extinção e arquivamento do processo. 
Intimem-se. - ADV: JOSE ALVES DE SOUZA (OAB 34734/SP), RODRIGO ABREU BELON FERNANDES (OAB 198575/SP)

Processo 0000794-98.2010.8.26.0445 (apensado ao processo 0002014-49.2001.8.26) (445.01.2010.000794) - Embargos à 
Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - I N S S - Espólio Francisco Marques de Souza - Indefiro 
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a pretensão deduzida tendo em vista o disposto na Portaria TJSP nº 9.095/2014, art. 4º, parágrafo 5º. No mais, cumpra-se 
a decisão proferida às fls. 104. Intimem-se. - ADV: JOSE ALVES DE SOUZA (OAB 34734/SP), RODRIGO ABREU BELON 
FERNANDES (OAB 198575/SP)

Processo 0000794-98.2010.8.26.0445 (apensado ao processo 0002014-49.2001.8.26) (445.01.2010.000794) - Embargos à 
Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - I N S S - Espólio Francisco Marques de Souza - Retirar, 
em Cartório, mandado de levantamento expedido. - ADV: JOSE ALVES DE SOUZA (OAB 34734/SP), RODRIGO ABREU BELON 
FERNANDES (OAB 198575/SP)

Processo 0002805-37.2009.8.26.0445 (445.01.2009.002805) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - I N S S - 
Para vistoria no local de trabalho do autor nomeio o Dr. Milton Tomoya Higachi, com verba honorária previamente definida. Digam 
as partes, em 05 dias, se pretendem formular quesitos e nomear assistentes técnicos. Intimem-se. - ADV: JOSE ROBERTO 
SODERO VICTORIO (OAB 97321/SP), MARIA GORETI VINHAS (OAB 135948/SP), MARIA PAULA SODERO VICTORIO (OAB 
83572/SP), SANDRA HELENA GALVAO AZEVEDO (OAB 113954/SP)

Processo 0004597-55.2011.8.26.0445 (445.01.2011.004597) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
V.H.M.S. - A.L. - Fls. 100/101:- Trata-se de pedido apresentado pelo réu, solicitando a realização de novo exame de DNA, 
ao argumento de “erros cometidos em análises desta natureza”. Contudo, o pedido não comporta acolhimento na medida 
em que o argumento apresentado de forma genérica torna-se insuficiente para o acolhimento da pretensão, revestindo-se o 
exame realizado junto ao IMESC, dos elementos necessários para sua admissão, logo, fica o pedido indeferido. Manifestem-se 
as partes quanto à eventual interesse na produção de provas, especialmente em relação aos alimentos, nos termos da cota 
ministerial de fls. 106, item 2. Intimem-se. - ADV: PONCIO NOGUEIRA NOGUEIRA (OAB 213569/SP), CARLOS EDUARDO 
ALVES VIEIRA (OAB 298800/SP)

Processo 0006003-82.2009.8.26.0445 (445.01.2009.006003) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - João 
Carlos Martins Gomes da Silva - A providência requestada às fls. 114/116 deverá ser pleiteada administrativamente, mediante 
apresentação de certidão de objeto e pé relativa ao processo, que poderá ser requerida à Serventia e diretamente apresentada 
ao órgão de proteção ao crédito. Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, anotando-se (fls. 111). Intimem-se. - ADV: 
VICTOR DE BARROS RODRIGUES (OAB 153794/SP), PAULO HENRIQUE LEITE GOPFERT PINTO (OAB 146798/SP), BRUNO 
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP), GUILHERME MORENO MAIA 
(OAB 208104/SP)

Processo 0006880-32.2003.8.26.0445 (445.01.2003.006880) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Hsbc Bank 
Brasil Sa Banco Multiplo - Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - 1- Refaça-se a autuação. 2- Recolha-se o mandado de 
levantamento expedido à fl. 515. 3- Após, expeça-se de novo mandado de levantamento conforme requerido às fl. 525/526. 
4- No mais, aguarde-se o decurso de prazo para oposição de embargos à execução. Intimem-se. - ADV: MÁRCIA MARIA 
MARCONDES ZYMBERKNOPF (OAB 161155/SP), MARIA LÚCIA L. C. DE MEDEIROS (OAB 15348/PR), PAOLA CRISTINA 
DE BARROS BASSANELLO (OAB 175315/SP), RODRIGO ANTÔNIO POSSEBON CAETANO (OAB 213981/SP), GIULIANO 
PRETINI BELLINATTI (OAB 248497/SP), ALEXANDRE DE JESUS SILVA (OAB 255042/SP), RENY DE FATIMA SOARES DE 
OLIVEIRA (OAB 87528/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 7295/PR), PATRICIA YAMASAKI TEIXEIRA (OAB 34143/PR), 
EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS (OAB 24498/PR)

Processo 0006880-32.2003.8.26.0445 (445.01.2003.006880) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba - Retirar, em Cartório, mandado de levantamento expedido. - ADV: EVARISTO ARAGÃO 
FERREIRA DOS SANTOS (OAB 24498/PR), RENY DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA (OAB 87528/SP), MARIA LÚCIA L. C. 
DE MEDEIROS (OAB 15348/PR), PATRICIA YAMASAKI TEIXEIRA (OAB 34143/PR), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 7295/
PR), MÁRCIA MARIA MARCONDES ZYMBERKNOPF (OAB 161155/SP), ALEXANDRE DE JESUS SILVA (OAB 255042/SP), 
GIULIANO PRETINI BELLINATTI (OAB 248497/SP), RODRIGO ANTÔNIO POSSEBON CAETANO (OAB 213981/SP), PAOLA 
CRISTINA DE BARROS BASSANELLO (OAB 175315/SP)

Processo 0007524-57.2012.8.26.0445 (445.01.2012.007524) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D.L.L. - - 
D.L.L.L. e outro - manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. 
Decorrido o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de 
extinção do processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: EDNA APARECIDA NOGUEIRA (OAB 90151/SP)

Processo 0008912-58.2013.8.26.0445 (044.52.0130.008912) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.P.D.P. - - 
C.F.D.P. - A.R. - ( X ) Manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 38 (disponível na íntegra no site do Tribunal 
de Justiça). - ADV: APARECIDA YARA PEREIRA CESAR DE SOUZA (OAB 153941/SP), CAROLINA AMARIZ MENEZES (OAB 
184299/SP)

Processo 0011911-18.2012.8.26.0445 (445.01.2012.011911) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Joao 
Adriano dos Santos - I N S S - Primeiramente encaminhem-se os autos ao perito médico para que responda ao quesito 
formulado às fls. 120. Com a juntada aos autos da resposta, dê-se vista às partes. Intimem-se. - ADV: SANDRA HELENA 
GALVAO AZEVEDO (OAB 113954/SP), OSCAR MASAO HATANAKA (OAB 119630/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2° VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TELMA MARIA BORGES SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0056/2015
Processo 1000065-16.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - DIRCE RODRIGUES 

- B.V. Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimentos - Posto isso, ante a ausência de pressuposto de seu desenvolvimento 
válido e regular, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inc. IV do Código de 
Processo Civil. A parte autora arcará com custas e despesas processuais, não sendo devidos honorários advocatícios, por que 
a parte passiva não foi chamada a integrar a lide. P.R.I. - ADV: JOSE CARLOS PELAES LEATI (OAB 117109/SP)

Processo 1000133-71.2015.8.26.0625 - Busca e Apreensão - Busca e Apreensão de Menores - D.A.F. - Manifestar acerca da 
distribuição da Carta Precatória no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: MARCIA ESTEVES DE OLIVEIRA (OAB 274133/SP)

Processo 1000189-62.2015.8.26.0445 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - D.J. - Nos termos do art. 
632 do Código de Processo Civil, cite-se a parte executada para que cumpra a obrigação de fazer constante do título executivo 
judicial no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00. Intimem-se. - ADV: GISLAINE CRISTINA 
LOPES DO CARMO (OAB 262381/SP)

Processo 1000213-27.2014.8.26.0445 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.F.P.J. - T.R.J. - Manifestar sobre a contestação 
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ofertada. - ADV: FRANCISCA HELENA DA SILVA (OAB 101898/SP), HELDER DE ALMEIDA (OAB 303015/SP)
Processo 1000630-77.2014.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - K.R.R.B. - V.B.J. - Ante as 

manifestações expendidas, as provas produzidas e em especial o parecer favorável da D. Representante do Ministério Público, 
reconsidero a decisão liminar de fls. 18/19 para o fim de minorar os alimentos ora concedidos em favor da parte autora ao 
importe de 30% do salário mínimo vigente. No mais, a fim de evitar eventual argüição de cerceamento de defesa, digam as 
partes se há efetivo interesse na produção de provas em audiência, justificando sua pertinência e necessidade, e indicando qual 
fato, reputado controvertido, objetivam demonstrar com o meio de prova requerido, sob pena de preclusão e/ou indeferimento. 
Intimem-se. - ADV: SIMONE MONACHESI ROCHA MARCONDES (OAB 214642/SP), REGINA CELIA DE CARVALHO (OAB 
48731/SP)

Processo 1000834-24.2014.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sérgio Luiz Nunes - Sérgio 
Luiz Nunes - Manifestar sobre a falta de contestação. - ADV: SÉRGIO LUIZ NUNES (OAB 303561/SP)

Processo 1001419-76.2014.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C.M.G.M. - Manifestar acerca da 
certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 45 (Carta Precatória devolvida cumprida negativa). - ADV: ELIZABETH SANTOS DE 
OLIVEIRA (OAB 110907/SP)

Processo 1001433-60.2014.8.26.0445 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Dorival Joao Tarallo - Foi 
designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 23/03/2015 às 16:00h no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 
e Cidadania - CEJUSC. - ADV: MARIA TEREZA DE OLIVEIRA PINTO (OAB 81002/SP)

Processo 1001886-55.2014.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Volkswagen S/A - Aguardar 
pelo prazo requerido. - ADV: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP)

Processo 1003086-97.2014.8.26.0445 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - J.G.T.S. - Manifestar acerca 
da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 159 (Carta Precatória devolvida cumprida negativa). - ADV: CARLOS ALBERTO 
NICOLAU PIVETA (OAB 268013/SP)

Processo 1003136-26.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - SAMUEL SILVEIRA 
XAVIER - B.V. Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimentos - Posto isso, ante a ausência de pressuposto de seu 
desenvolvimento válido e regular, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, 
inc. IV do Código de Processo Civil. A parte autora arcará com custas e despesas processuais, não sendo devidos honorários 
advocatícios, por que a parte passiva não foi chamada a integrar a lide. P.R.I. - ADV: JOSE CARLOS PELAES LEATI (OAB 
117109/SP)

Processo 1004660-58.2014.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - SERGIO HENRIQUE DA 
SILVA PASSOS - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 23/03/2015 às 15:45h no Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. - ADV: ELIZABETH DE GODOY MARTINHO SOUZA (OAB 113903/SP), GIULIANA 
FARIA DE SOUZA VIZACO (OAB 214323/SP)

Processo 1004850-21.2014.8.26.0445 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - P.G.M.G. e 
outro - E.C.M. - Foi designada Audiência de Tentativa de Conciliação para o dia 22/04/2015 às 15:30h no Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. - ADV: TATIANE ALMEIDA DOS SANTOS (OAB 288442/SP)

Processo 1004955-95.2014.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - B.C.S.R. - N.C.R. - Defiro à parte 
autora a gratuidade judiciária. Anote-se. Em face dos informes a respeito das possibilidades financeiras da parte alimentante 
e das necessidades da parte alimentada, fixo os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo, os quais são devidos a 
partir da citação. Em sendo o caso, expeçam-se ofícios para abertura de conta bancária, para depósito do pensionamento, 
e ao empregador da parte alimentante, para que proceda aos respectivos descontos em folha de pagamento. Uma vez que 
a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, antecipo a fase conciliatória. 
Remetam-se os autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - para agendamento de audiência 
destinada, com exclusividade, à tentativa de composição amigável entre as partes. Devolvidos os autos, cite-se a parte ré 
e intime-se, bem como a parte autora, para comparecimento à audiência, a qual será realizada na sede do CEJUSC, com 
endereço à Praça Desembargador Eduardo Campos Maia nº 99, Centro, Pindamonhangaba - Fórum Central. Observe-se que, 
caso resultem infrutíferas as propostas para solução consensual da demanda, o prazo para apresentação de defesa escrita 
fluirá a partir da audiência. Intimem-se, dando-se ciência ao Ministério Público. - ADV: ALICE APARECIDA CANDIDO SANTOS 
(OAB 232880/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2° VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TELMA MARIA BORGES SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0058/2015
Processo 1000335-06.2015.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Sustação de Protesto - Elisabete Preira - Defiro à parte 

autora a gratuidade judiciária. Anote-se. Ante o expendido na inicial, e presentes os requisitos legais, defiro o pedido liminar, 
para determinar seja expedido ofício para sustação dos efeitos do protesto, devendo o título permanecer sob a guarda do Sr. 
Oficial, até ulterior deliberação deste Juízo. Em se tratando de medida cautelar de sustação de protesto, de caráter preparatório, 
dependente de processo principal a ser instaurado no prazo de 30 dias, na forma do art. 806 do Código de Processo Civil, deixo 
de determinar a citação da parte passiva, pois as questões de fato e de direito deverão ser discutidas na ação principal em 
relação a esta. - ADV: CARLOS ALBERTO NICOLAU PIVETA (OAB 268013/SP)

Processo 1001400-70.2014.8.26.0445 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Omni S/A Credito Financiamento e 
Investimento - Fl. 52: anote-se. Defiro a postulação. Entretanto, para solicitações junto aos sistemas Bacenjud, Infojud, Renajud 
e Serasajud faz-se necessário o pagamento prévio dos custos atinentes, que deve ser efetivado em Guia do Fundo Especial 
de Despesas do Tribunal de Justiça (FEDTJ), informando-se o código 434-1, observando-se que o valor, fixado em R$ 12,20 
(conforme Provimento CSM nº 2.195/2014, publicado no DJe de 08/08/2014), se refere a cada órgão e a cada CPF ou CNPJ a ser 
pesquisado. Proceda a parte interessada ao recolhimento pertinente. Após, constatando a Serventia a correção do pagamento, 
providencie esta o necessário ao atendimento da pretensão. Intimem-se. - ADV: DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP), 
TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)

Processo 1002314-37.2014.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A. - Carta Precatória expedida, devendo ser impressa diretamente do site do Tribunal de Justiça e comprovada sua 
distribuição no prazo de 10 dias. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 1002794-15.2014.8.26.0445 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - CONFAB 
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MONTAGENS LTDA. - Manifestar acerca do depósito judicial realizado. - ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES 
(OAB 98709/SP)

Processo 1004303-78.2014.8.26.0445 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - EDSON REGIS JUNIOR 
- Os elementos constantes dos autos levam ao convencimento acerca da verossimilhança das alegações da parte autora, 
autorizando a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida, eis que, além de relevante o fundamento invocado, 
impossível ignorar que, sem a concessão da medida neste momento processual, poderá esta resultar ineficaz caso venha a ser 
concedida apenas por sentença. Ante o exposto, com fundamento no art. 273 do Código de Processo Civil, antecipo os efeitos 
da tutela pretendida e determino a suspensão da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, 
por conta do débito discutido nestes autos. Oficie-se, neste sentido. Cite-se a parte ré para receber, em Cartório, ocasião em 
que ficarão retidas as custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor consignado, levantando-se o 
saldo remanescente imediatamente. Se não concordar com a consignatória, poderá apresentar defesa em 15 dias, contados da 
citação, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial pela parte autora. Intimem-se. - ADV: 
MARIZA SALGUEIRO (OAB 268993/SP)

Processo 1004946-36.2014.8.26.0445 - Cautelar Inominada - Obrigações - Marcia Regina Vital - Manifestar acerca da 
contestação juntada ao presente processo digital. - ADV: STHELA SIMOES FREIRE (OAB 273431/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2° VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CLÁUDIA CALLES NOVELLINO BALLESTERO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL TELMA MARIA BORGES SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0059/2015
Processo 1004097-64.2014.8.26.0445 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - F.R.M.F. - Providenciar o atendimento 

da cota ministerial de fls. 23: “Por primeiro, opino pela intimação do autor para que providencie a juntada aos autos de cópia 
da r. sentença que homologou o acordo onde fixados os alimentos que pretende rever. “. - ADV: JULIO CÉSAR DOS SANTOS 
(OAB 224789/SP)

Processo 4000231-31.2013.8.26.0445 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.M.B.G. e outro - R.C.B.G. - Ante a petição 
de fls. 410/412 e uma vez que a composição entre as partes pode se revelar solução eficaz da lide e do conflito de interesses, 
designo audiência para o dia 11/03/2015, às 16:15 horas, destinada, com exclusividade, à tentativa de conciliação entre as 
partes. No mais, aguarde-se a vinda do laudo de estudo psicológico realizado nas partes litigantes. Intimem-se. - ADV: LUCIANA 
RODRIGUES COSTA (OAB 169104/SP), GUSTAVO SALES BOTAN (OAB 253300/SP), RONIE YOSHITARO TATEKAWA (OAB 
269543/SP)

3ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 3° VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ISAURA FIGUEIREDO COUTINHO SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0052/2015
Processo 0000059-60.2013.8.26.0445 (044.52.0130.000059) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 

- Inadimplemento - Jose Soares Gomes - 1. Indefiro o pedido de fls. 85/86, pois a diligência não compete ao judiciário. 2. Intime-
se o credor para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias. No silêncio, arquivem-se os autos. - ADV: GUSTAVO 
SOURATY HINZ (OAB 262383/SP)

Processo 0000291-09.2012.8.26.0445 (445.01.2012.000291) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Fazenda Burity - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., 
Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 
10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: DENIZ GOULO VECCHIO (OAB 282069/SP), KARINA DA CRUZ 
(OAB 261671/SP), ODIVAL JOSE TONELLI (OAB 59908/SP), TALITA MARIA ALMEIDA CHAGAS (OAB 279416/SP)

Processo 0000359-22.2013.8.26.0445 (044.52.0130.000359) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Dulcinéia 
Bento Ribeiro de Oliveira - Vivo Sa - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 
162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos aos interessados 
para: ( x ) manifestarem-se, no prazo comum de 05 dias, sobre Oficio Banco Bradesco juntado aos autos. - ADV: CINTHYA 
APARECIDA CARVALHO DO NASCIMENTO GARU (OAB 217591/SP), CARLOS EDUARDO BAUMANN (OAB 107064/SP)

Processo 0000463-48.2012.8.26.0445 (445.01.2012.000463) - Execução de Título Extrajudicial - Transação - Funvic 
Fundação Universitaria Vida Cristã - Marcelo Nogueira Guimaraes e outros - Arquivem-se com as cautelas de estilo. - ADV: 
MARIANA RIBEIRO DOS SANTOS (OAB 306513/SP), ALEXANDRE PEZOLATO (OAB 242724/SP), ULISSES DO CARMO 
NOGUEIRA (OAB 229707/SP), JOÃO THIERS FERNANDES LOBO (OAB 225728/SP)

Processo 0000614-77.2013.8.26.0445 (044.52.0130.000614) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Funvic Fundação Univeritária Vida Cristã - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do 
artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: 
( x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado. “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 445.2014/011491-9 dirigi-me ao endereço , onde foi informado que Paloma Guimarães Guerreiro mudou-se não 
sabendo informar o endereço. Fornecendo o endereço de seu consultório sito na Rua Rubião Júnior, 14 para onde me dirigi. Não 
a encontrando foi fornecido seu endereço residencial sito na R. Monsenhor João José de Azevedo, 460 aptº 404 Bloco 15. Para 
onde me dirigi e PROCEDI Á CITAÇÃO da requerida. Lendo-lhe o mandado entregando-lhe a contrafé que recebeu e exarou seu 
ciente. Decorrido o prazo legal retornei e DEIXEI DE PROCEDER Á PENHORA por não encontrar bens que satisfizesse o valor 
do débito.” - ADV: ALEXANDRE PEZOLATO (OAB 242724/SP)

Processo 0001266-17.2001.8.26.0445 (445.01.2001.001266) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Jose Cursino 
dos Santos - 1. Da leitura dos autos, extrai-se que a fase de cumprimento de sentença foi extinta, por sentença, em 14 de julho 
de 2010, em virtude do primeiro bloqueio de valores do devedor, via BACENJUD, realizado em 23 de março de 2010. Ocorre 
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que, até a presente data, os valores objeto do primeiro bloqueio e daquele realizado no dia 28 de fevereiro de 2013 (fls. 214) não 
foram transferidos para conta judicial. Em 12 de setembro de 2013 (fls. 238vº), a instituição financeira depositária foi intimada, 
na pessoa de sua gerente bancária, para comprovar nos autos a transferência do valor do crédito bloqueado nas fls. 214/216, via 
Bacenjud, para a conta judicial. Contudo, quedou-se inerte (fls. 239). 2. Assim, de um lado, com a sentença extintiva proferida 
na fl. 180, o devedor foi liberado da sua obrigação. De outro lado, o depositário tornou-se infiel. 3. Por conseguinte, visando à 
busca e apreensão do bem penhorado, o que no caso é quantia em dinheiro de R$ 13.871,24 (treze mil, oitocentos e setenta e 
um reais e vinte e quatro centavos), providencie a Serventia o lançamento de minuta no Bacenjud, para o bloqueio desse valor 
em conta bancária mantida pelo depositário infiel. 4. Efetuado bloqueio e com a transferência do valor, expeça-se mandado de 
levantamento em favor do credor. 5. Sem prejuízo, oficie-se ao Banco Central do Brasil, noticiando o descumprimento da ordem 
judicial pelo Banco Santander Brasil S/A, instruindo o ofício com cópias das fls. 214/217, 227, 230/234, 238/238v. e 239, assim 
como desta decisão. - ADV: DANIELLE MIRANDA GONÇALVES (OAB 325489/SP), MARIA SIRLEI DE MARTIN VASSOLER 
(OAB 46528/SP), MARCEL AFONSO BARBOSA MOREIRA (OAB 150161/SP), HUMBERTO JOSE MENDES (OAB 35426/SP)

Processo 0001266-17.2001.8.26.0445 (445.01.2001.001266) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Jose Cursino 
dos Santos - 1. Cumpra-se os itens 4 e 5 da decisão de fl. 250. 2. Após, arquivem-se os autos. - ADV: DANIELLE MIRANDA 
GONÇALVES (OAB 325489/SP), MARIA SIRLEI DE MARTIN VASSOLER (OAB 46528/SP), HUMBERTO JOSE MENDES (OAB 
35426/SP), MARCEL AFONSO BARBOSA MOREIRA (OAB 150161/SP)

Processo 0001278-79.2011.8.26.0445 (445.01.2011.001278) - Execução Contra a Fazenda Pública - Valor da Execução / 
Cálculo / Atualização - Elisabete Jesus Maia Machado - Fazenda Pública de São Paulo - 1. À vista da concordância expressa da 
Fazenda Pública Estadual (fls. 88) quanto ao valor apresentado pela credora para pagamento, HOMOLOGO, para que surtam 
seus legais e jurídicos efeitos os cálculos (fls. 81/82). 2. Dê-se ciência às partes. 3. Após, expeça-se requisitório e aguarde-se 
o pagamento. - ADV: ANTONIO LUIZ DE CARVALHO MAGALHAES (OAB 142784/SP), CLARA ANGELICA DO CARMO LIMA 
(OAB 299520/SP), CRISTIANO MAGALHÃES (OAB 154933/SP)

Processo 0001610-46.2011.8.26.0445 (445.01.2011.001610) - Monitória - Adimplemento e Extinção - Adair Ramos da Silva 
- Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de 
Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: (X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre 
o resultado negativo da carta precatória. “Oficial de Justiça ao proceder a penhora de bens moveis, foram encontrados apenas 
os bens que guarnecem a residência.” - ADV: MARCOS AURELIO MONSORES DA SILVA (OAB 277287/SP)

Processo 0001695-13.2003.8.26.0445 (445.01.2003.001695) - Arrolamento de Bens - Moacyr Chagas de Jesus - 1. Adite-
se o plano de partilha na forma requerida (fls. 167/168). 2. Intime-se, por intermédio dos advogados peticionários (fls. 168), a 
requerente Gabriela para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente ao Ofício Judicial o respectivo formal de partilha para o 
devido aditamento. 3. No silêncio, tornem os autos ao aquivo. - ADV: AMAURY FERRARI (OAB 131228/SP), VALDIR MOREIRA 
(OAB 134285/SP), MARLI ANTUNES DA SILVA PIRES (OAB 139223/SP)

Processo 0001768-04.2011.8.26.0445 (445.01.2011.001768) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - José 
Geraldo dos Santos - Adilson Macedo Veículos Me - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos 
termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos 
ao autor para: ( x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado. “ CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 445.2015/000991-3 dirigi-me ao endereço: mencionado, e aí sendo, deixei de proceder á 
penhora, tendo em vista no local funcionar uma Loja de veículos, onde conforme a mim comprovado, nenhum de propriedade 
do executado, todos os veículos no local são pegos em consignação, e, por não haver encontrado outro bem que garantisse a 
dívida.” - ADV: WALDINEI CESAR DE ALMEIDA (OAB 280650/SP), LUCAS GUIMARAES DE MORAES (OAB 128627/SP)

Processo 0001917-97.2011.8.26.0445 (445.01.2011.001917) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - 1. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 20 dias, na forma solicitada. 2. No silêncio, 
intime-se nos moldes do item 3 da decisão de fl. 90. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), ANA PAULA 
Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0001967-07.2003.8.26.0445 (445.01.2003.001967) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Odila Correa dos 
Santos - 1. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a inventariante apresentar novo plano de partilha de modo que faça constar 
de forma discriminada ambas as sucessões, ou seja, deve-se atribuir a herança deixada por Antenor Correa em favor da viúva 
e dos seus herdeiros para depois realizar a partilha da herança deixada por Luiza para os seus descendentes. 2. No silêncio, 
tornem os autos ao arquivo. - ADV: JOSÉ ANTONIO ALVES DE BRITO FILHO (OAB 154562/SP)

Processo 0002033-60.1998.8.26.0445 (445.01.1998.002033) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Dental 
Campinas Ltda - Daniel Gualda Teixeira - Remetam-se os autos ao arquivo na forma solicitada (fl. 467). - ADV: MARIA 
APARECIDA GRANATO AZEREDO (OAB 26139/SP), DANIEL BLIKSTEIN (OAB 154894/SP), SILVANA MACHADO CELLA (OAB 
111754/SP)

Processo 0002052-12.2011.8.26.0445 (445.01.2011.002052) - Procedimento Ordinário - Sociedade - I N S S e outros - 1. 
Acolho a faculdade processual de recorrer da requerida. 2. Encaminhem-se os autos ao Tribunal competente. - ADV: ANA 
PAULA MIRANDA BODRA (OAB 185853/SP), MARIA ROSEMEIRE GOUVÊA DE ALMEIDA (OAB 168061/SP), ADRIANO 
KATSURAYAMA FERNANDES (OAB 246927/SP), RICIERI RAMOS DOS SANTOS (OAB 223540/SP), SUSANA TELLES MACIEL 
SAMPAIO (OAB 186772/SP)

Processo 0002446-24.2008.8.26.0445 (445.01.2008.002446) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Devanil 
Manoel - I N S S - 1. Diante do depósito judicial (fl. 267 - R$ 43.440,00). expeça-se guia de levantamento a favor do credor. 2. 
Após, manifeste-se o credor em termos de extinção, advertindo-o de que o silêncio será entendido como concordância tácita 
e o feito será extinto. - ADV: JOSE ALVES DE SOUZA (OAB 34734/SP), JOSÉ EDUARDO COSTA DE SOUZA (OAB 195648/
SP), CAROLINA OLIVEIRA SANTOS TEIXEIRA (OAB 346906/SP), ADRIANO KATSURAYAMA FERNANDES (OAB 246927/SP), 
ADRIANO APARECIDO DE CARVALHO (OAB 174156/SP)

Processo 0002464-06.2012.8.26.0445 (445.01.2012.002464) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Itau Unibanco Sa - Aguarde-se por 30 dias. Nada vindo, remetam-se os autos ao arquivo, onde permanecerão aguardando 
provocação da parte interessada. - ADV: NATALIA SILVA CESAR GARCEZ (OAB 319351/SP), CLEUSA MARIA BUTTOW DA 
SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 0002619-14.2009.8.26.0445 (445.01.2009.002619) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.F.S. - Certifico e 
dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da 
Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: (X) Informar dados bancários (Banco, Agência e 
Conta) para depósito dos alimentos requeridos fl. 144. - ADV: NATÁLIA GOUVÊA PRIAMO (OAB 198552/SP), SUELY MARQUES 
BORGHEZANI (OAB 121939/SP), ALESSANDRA CRISTINA PRUDENTE DOS SANTOS (OAB 135353/SP)

Processo 0002646-02.2006.8.26.0445 (445.01.2006.002646) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
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Manoel Benedito Lopes - Construfacil Poços Artesianos Ltda e outros - 1. Homologo para que produzam os legais e jurídicos 
efeitos o acordo em que chegaram as partes (Manoel e Érica), nos termos requeridos (fls. 251/252). 2. Assim, nos termos do 
artigo 792 do Código de Processo Civil, declaro suspensa a execução pelo prazo de cumprimento, qual seja, 20 de novembro 
de 2015. 3. Após, intime-se a parte credora para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se houve adimplemento da obrigação, 
presumindo-se, no silêncio, que o acordo foi cumprido e o processo será extinto. - ADV: ANGELO LUCENA CAMPOS (OAB 
156507/SP), TAYNÃ MARIA MONTEIRO FERREIRA (OAB 253155/SP), MARIA DANIELA PESTANA SALGADO (OAB 179522/
SP), JULIANA DE FÁTIMA RAMOS MOREIRA MONTEIRO (OAB 180518/SP), FERNANDO GOMES MOREIRA (OAB 264916/
SP), ALEXANDRE ALMEIDA DE TOLEDO (OAB 260492/SP), JOSE ALBERTO MONTECLARO CESAR (OAB 36949/SP)

Processo 0002848-32.2013.8.26.0445 (044.52.0130.002848) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - U.S.C. e 
outro - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas 
de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: (X ) manifestar-se, em 05 dias, 
sobre o resultado negativo do Oficio à Empresa Mogimpex (mudou-se) - ADV: MARTA NOGUEIRA MARTINS (OAB 230759/SP)

Processo 0004249-32.2014.8.26.0445 (processo principal 0000764-92.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Luiz Carlos 
Alves de Abreu - Glaice Tommasiello Hungria - Glaice Tommasiello Hungria - 1. Antes de decidir este incidente, concedo o 
prazo de 5 (cinco) dias para o autor se manifestar sobre a petição de fls. 19/20 da administradora judicial, em especial, quanto 
ao pedido de extinção dos autos nº 12884-70.2012, nos quais houve reserva do valor ilíquido oriundo do mesmo crédito aqui 
pleiteado. Advirto que o silêncio importará em anuência e aquele incidente será extinto. 2. Após, tornem os autos conclusos. - 
ADV: GLAICE TOMMASIELLO HUNGRIA (OAB 142320/SP), HELIO MARCONDES NETO (OAB 223413/SP)

Processo 0004437-11.2003.8.26.0445 (445.01.2003.004437) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Antonio 
Carlos Ferreira Pinto - I N S S - 1. Expeça-se a guia de levantamento do depósito judicial (fl. 279 - R$ 128.181,45) a favor do 
credor, cabendo ao seu patrono o rateio entre as partes. 2. Manifeste-se em termos de extinção, advertindo-o que o silêncio 
será entendido como concordância tácita. - ADV: ADRIANO KATSURAYAMA FERNANDES (OAB 246927/SP), JOSE ALVES DE 
SOUZA (OAB 34734/SP)

Processo 0004453-81.2011.8.26.0445 (445.01.2011.004453) - Procedimento Ordinário - Seguro - Moises de Paiva Cajano 
- Seguradora Bradesco Vida e Previdencia Sa e outro - 1. Certifique a Serventia o trânsito em julgado da sentença. Após, intime-
se o devedor (Moisés), na pessoa do seu advogado (CPC, 236), para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 
condenação referentes aos honorários sucumbenciais, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (CPC, 
475-J). 2. Havendo o pagamento voluntário, intime-se o credor, na pessoa do seu advogado (CPC, 236), para se manifestar no 
prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-o de que o seu silêncio importará em presunção de concordância e quitação da obrigação. 
Na hipótese de discordância, deverá o credor, na mesma petição, requerer desde já o que compreender de direito para o início 
da fase de cumprimento de sentença (CPC, 475-J, caput, parte final) com relação à diferença devida; o seu pedido, neste 
caso, deverá vir acompanhado da planilha de cálculo atualizada e com a incidência da multa acima referida. 2.1. Havendo 
concordância expressa ou presumida, expeça-se mandado de levantamento em favor do credor e tornem os autos conclusos 
para a extinção da fase de cumprimento de sentença. 2.2. Não havendo concordância, expeça-se mandado de levantamento 
da quantia incontroversa e tornem os autos conclusos para a apreciação do pedido de início do cumprimento de sentença, 
que já deve ter sido formulado pelo credor, consoante o item “2”. 3. Em não havendo o pagamento, intime-se o credor para 
requerer o que entender de direito para o início da fase de cumprimento de sentença (CPC, 475-J, caput, parte final), devendo 
o seu pedido vir acompanhado da planilha de cálculo atualizada e com a incidência da multa acima referida. 4. Em nada sendo 
requerido no prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se os autos (CPC, 475-J, §5º). Int. Pindamonhangaba, 02 de fevereiro de 2015. 
HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA - Juiz de Direito - ADV: VIVIANE APARECIDA EUGENIO DE MENEZES MIGOTTO 
MARCONDES (OAB 279431/SP), NILZA MARIA HINZ (OAB 101451/SP), JOSE CARLOS DOS SANTOS (OAB 177114/SP), 
MARCO ANTONIO ALVES PINTO (OAB 97890/SP), GUSTAVO SOURATY HINZ (OAB 262383/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI 
NETO (OAB 31464/SP)

Processo 0004608-31.2004.8.26.0445 (445.01.2004.004608) - Procedimento Ordinário - Isaias Goncalves - I N S S - Certifico 
e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da 
Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: ( X) manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada 
de documentos novos (art. 398 do CPC). “PROPOSTA DE LIQUIDAÇÃO - INSS” - ADV: ANDERSON MARCOS SILVA (OAB 
218069/SP), ADRIANO KATSURAYAMA FERNANDES (OAB 246927/SP), CARLOS ALEXANDRE LOPES RODRIGUES DE 
SOUZA (OAB 201346/SP)

Processo 0004619-11.2014.8.26.0445 (processo principal 0000764-92.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Luciano de Jesus 
Silva - Glaice Tommasiello Hungria - Glaice Tommasiello Hungria - 2. Pois bem. Da análise dos autos, extrai-se que o crédito 
almejado é idêntico àquele já deferido no incidente nº 4326-75.2013 (fls. 9 e 16). Assim, tratando-se de duplicidade de pedido, 
JULGO EXTINTO este incidente. Deixo de condenar ao pagamento das verbas de sucumbência por se tratar de mero incidente 
processual. 3. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. - ADV: GLAICE TOMMASIELLO HUNGRIA (OAB 142320/SP), 
MARIA FRANCISCA ALVES DA CRUZ GOMES (OAB 122008/SP)

Processo 0004892-05.2005.8.26.0445 (445.01.2005.004892) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Maria Helena 
Rocha - 1. Da leitura dos autos, extrai-se que a pesquisa ARISP abrangeu 317 Cartórios de Registro de Imóveis (fl. 197), o que 
atesta que apesar do teor da certidão de fl. 196, a consulta foi realizada em todas as comarcas do Estado. 2. Intime-se o credor 
para que, no prazo de 10 dias, requeira o que entender de direito. - ADV: AILTON CARLOS PONTES (OAB 104599/SP), ANA 
LUCIA DE LIMA (OAB 128893/SP)

Processo 0004956-10.2008.8.26.0445 (445.01.2008.004956) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - 
Banco Credibel Sa - 1. Deverá a parte interessada, no prazo de 05 dias, indicar em qual endereço requer a diligência do Oficial 
de Justiça. 2. Antes, porém, providencie o recolhimento do valor referente a condução do oficial. - ADV: RODRIGO GREGORIO 
(OAB 181405/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0005024-47.2014.8.26.0445 (processo principal 0000764-92.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - João Cuba 
Filho - Glaice Tommasiello Hungria - Glaice Tommasiello Hungria - 1. Diante dos documentos apresentados, cumprimento dos 
requisitos legais e pareceres favoráveis da administradora judicial e do Ministério Público, DEFIRO a habilitação do crédito 
trabalhista na forma solicitada. 2. Intime-se, e, oportunamente, arquivem-se de forma provisória em cartório. - ADV: GLAICE 
TOMMASIELLO HUNGRIA (OAB 142320/SP), MARIA FRANCISCA ALVES DA CRUZ GOMES (OAB 122008/SP)

Processo 0005156-12.2011.8.26.0445 (445.01.2011.005156) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Deverá o autor, informar o número da residência e/ou estabelecimento comercial em que 
reside o requerido, tendo em vista que não constou na petição de fls. 89 e, por tratar-se de uma extensa avenida, a fim de se 
expedir o mandado de busca e apreenção deferido às fls.90. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), 
BARBARA RAQUEL AURELIO PORTO (OAB 259040/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 
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268862/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)
Processo 0005210-75.2011.8.26.0445 (445.01.2011.005210) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 

Tecnocompany Produtos e Serviços de Informatica Ltda Me - Banco Santander Sa - 1. Fl. 198: defiro o desentranhamento da 
guia - DARE-SP (fl. 178), conforme requerido, mediante substituição de cópia reprográfica. 2. Fl. 199: expeça-se a guia de 
levantamento do deposito judicial (fl. 191) a favor do patrono do requerido. - ADV: NANCI CONDE DOS SANTOS (OAB 145515/
SP), SIDNEY GRACIANO FRANZE (OAB 122221/SP), CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE (OAB 124517/SP), BRUNO 
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0005638-28.2009.8.26.0445 (445.01.2009.005638) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - I N S S - 
1. Providencie-se a Serventia a juntada do extrato do Banco do Brasil, e expeça-se imediatamente o mandado de levantamento 
em favor da autora. 2. Sem prejuízo, manifeste-se o autor no prazo de 5 dias em termos de prosseguimento do feito. - ADV: 
SANDRA HELENA GALVAO AZEVEDO (OAB 113954/SP), PAULO HENRIQUE LEITE GOPFERT PINTO (OAB 146798/SP), 
ADRIANO KATSURAYAMA FERNANDES (OAB 246927/SP)

Processo 0006027-37.2014.8.26.0445 (processo principal 0000764-92.2012.8.26) - Restituição de Coisa ou Dinheiro na 
Falência do Devedor Empresário - MIGUEL ANDRADE BASSO - Glaice Tommasiello Hungria - Walma de Siqueira e outro 
- Glaice Tommasiello Hungria - 1. Por ora, intime-se o requerente para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o teor 
da petição e documentos de fls. 37/40. 2. Após, tornem os autos conclusos. - ADV: ALICE MARIA RAMOS NOGUEIRA (OAB 
332935/SP), JULIELTON MODESTO DE ARAUJO (OAB 273587/SP), FÁBIO ROCHA HOMEM DE MELO (OAB 223375/SP), 
VANDERLEI LUIS WILDNER (OAB 158440/SP), GLAICE TOMMASIELLO HUNGRIA (OAB 142320/SP)

Processo 0006031-74.2014.8.26.0445 (processo principal 0000764-92.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - André Luiz 
Alves - Glaice Tommasiello Hungria - Glaice Tommasiello Hungria - 1. Indefiro o pedido retro, ante a preclusão processual. 2. 
Arquivem-se os autos. - ADV: LUIZ FERNANDO PINHO BARROSO (OAB 160936/SP), GLAICE TOMMASIELLO HUNGRIA (OAB 
142320/SP)

Processo 0006134-81.2014.8.26.0445 (processo principal 0000764-92.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - EDISON JOSÉ 
XAVIER - Glaice Tommasiello Hungria - Glaice Tommasiello Hungria - 1. Indefiro o pedido retro, ante a preclusão processual. 2. 
Arquivem-se os autos. - ADV: GLAICE TOMMASIELLO HUNGRIA (OAB 142320/SP), LUIZ FERNANDO PINHO BARROSO (OAB 
160936/SP)

Processo 0006201-85.2010.8.26.0445 (445.01.2010.006201) - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Ronaldo 
Moreira da Silva - I N S S - Certifico finalmente que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 
4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos as partes, iniciando-se pelo 
autor para: (x ) manifestarem-se, em 05 dias, sobre o laudo pericial juntado aos autos. - ADV: JOSE ALVES DE SOUZA (OAB 
34734/SP), JOSÉ EDUARDO COSTA DE SOUZA (OAB 195648/SP), ADRIANO KATSURAYAMA FERNANDES (OAB 246927/
SP)

Processo 0006242-47.2013.8.26.0445 (044.52.0130.006242) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Funvic Fundação Universitária Vida Cristã - Tania Maria Otacilio Bueno - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo 
discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. 
Vistas dos autos ao autor para: (x) completar, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça (janeiro/2015 - Valor R$ 63,75). 
- ADV: ALEXANDRE PEZOLATO (OAB 242724/SP), DENILSON LUIZ BUENO (OAB 157258/SP)

Processo 0006275-03.2014.8.26.0445 (processo principal 0000764-92.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Abe Costa 
Guimaraes e Rocha Neto Advogados - Glaice Tommasiello Hungria - Glaice Tommasiello Hungria - Intime-se a Administradora 
Judicial para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a petição de fls. 78/80, especialmente acerca da alegação de que 
os documentos originais do crédito estão em seu poder desde a habilitação do crédito da requerente durante a recuperação 
judicial. - ADV: GLAICE TOMMASIELLO HUNGRIA (OAB 142320/SP), EDUARDO CHAVES DE SOUSA (OAB 206947/SP)

Processo 0006278-55.2014.8.26.0445 (processo principal 0000764-92.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Michele Fernanda 
Moreira Melo - Glaice Tommasiello Hungria - Glaice Tommasiello Hungria - 1. Diante dos documentos apresentados, cumprimento 
dos requisitos legais e pareceres favoráveis da administradora judicial e do Ministério Público, DEFIRO a habilitação do crédito 
trabalhista na forma solicitada. 2. Intime-se, e, oportunamente, arquivem-se de forma provisória em cartório. - ADV: CINTIA DE 
FÁTIMA SOMENSARI (OAB 221346/SP), GLAICE TOMMASIELLO HUNGRIA (OAB 142320/SP)

Processo 0006291-54.2014.8.26.0445 (processo principal 0000764-92.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Ademir dos 
Santos Reis e Outros - Glaice Tommasiello Hungria - Glaice Tommasiello Hungria - 1. Indefiro o pedido retro, ante a preclusão 
processual. 2. Arquivem-se os autos. - ADV: GLAICE TOMMASIELLO HUNGRIA (OAB 142320/SP), LUIZ FERNANDO PINHO 
BARROSO (OAB 160936/SP)

Processo 0006433-63.2011.8.26.0445 (445.01.2011.006433) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - I N S S - 1. Intimem-se as autoras para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre os novos documentos (CNIS) 
apresentados pelo INSS (fls. 137/140). 2. Após, com ou sem resposta, abra-se vista ao Ministério Público. - ADV: MARIZA 
SALGUEIRO (OAB 268993/SP), ADRIANO KATSURAYAMA FERNANDES (OAB 246927/SP)

Processo 0006669-44.2013.8.26.0445 (044.52.0130.006669) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú 
Unibanco Sa - 1. Intime-se o credor para apresentar, no prazo de 10 dias, memória de cálculo atualizada; e recolher a taxa de 
impressão. 2. Atendido o item 1 acima, providencie a Serventia pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados. 3. No 
silêncio, arquivem-se os autos. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 0006834-91.2013.8.26.0445 (processo principal 0000764-92.2012.8.26) (044.52.0130.006834/262) - Habilitação 
de Crédito - Montaneza Indústria e Comércio Ltda - Nobrecel Sa Celulose e Papel - Glaice Tommasiello Hungria - Considerando 
o decurso do tempo desde a última manifestação da Administradora Judicial, intime-se esta para atualizar as informações 
acerca da monitória que tramita no MM. Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca. - ADV: GLAICE TOMMASIELLO HUNGRIA (OAB 
142320/SP), JOSE DOMINGOS DA SILVA (OAB 39179/SP), ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA E SILVA (OAB 272603/
SP), AUGUSTO MARCOS SOUZA SOARES (OAB 122236/MG)

Processo 0006961-92.2014.8.26.0445 (processo principal 0000764-92.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Sul Forte 
Florestal LTDA ME - Glaice Tommasiello Hungria - Glaice Tommasiello Hungria - Acolho as justificativas apresentadas pela 
Administradora Judicial, ficando deferido o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias, na forma solicitada. - ADV: MARIA 
LUIZA PEREIRA VIANA SANTOS (OAB 233471/SP), GLAICE TOMMASIELLO HUNGRIA (OAB 142320/SP)

Processo 0007263-63.2010.8.26.0445 (445.01.2010.007263) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Itau Sa - 1. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias, na forma requerida pelo exequente (fl. 123). 2. No 
silêncio, arquivem-se os autos onde ficarão no aguardo de provocação da parte interessada. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW 
DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 0007472-61.2012.8.26.0445 (445.01.2012.007472) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2107

Execução - J.P.S. e outros - C.A.S. - 1. Da leitura dos autos, extrai-se que a justificativa apresentada pelo executado foi 
acolhida parcialmente na r. decisão de fls. 138. Com isso, a parte exequente apresentou nova planilha do débito, nos moldes 
da Súmula nº 309 do STJ (fls. 142/145). Instado pessoalmente a quitar o valor da dívida (fls. 150), o executado limitou-se (i) a 
ofertar um veículo em dação em pagamento, como forma de satisfação parcial do débito; e (ii) a reiterar o pedido formulado na 
justificativa de que o restante da dívida deverá prosseguir pelo rito do art. 732 do CPC (fls. 155/157). Os exequentes recusaram 
expressamente o bem ofertado (item 5, fls. 165) e reiteraram o pedido de prisão civil do executado (fls. 180). O Ministério 
Público pugnou pela prisão do executado (fls. 170). DECIDO. 2. Pois bem. O fato é que a memória de cálculo apresentada pelos 
exequentes está em conformidade com o teor da Súmula nº 309 do STJ, ou seja, as prestações aqui executadas correspondem 
apenas aos alimentos atuais e os que se venceram ao longo da demanda. Assim, indefiro o pedido de conversão do rito 
processual do art. 733 do CPC para o da execução por quantia certa. Ademais, os alimentos não podem ser objeto de dação 
em pagamento como pretende o executado, na medida em que eles se destinam precipuamente ao sustento dos alimentandos, 
dever que incumbe aos genitores durante o poder familiar. Do mesmo, nos termos do art. 313 do Código Civil, o credor pode ser 
obrigado a receber prestação diversa da pretendida. Nesse contexto, a prisão por débito alimentar é medida de constrição que 
incide sobre a pessoa do devedor, contando com amparo constitucional (CF. art. 5º, LXVII), e além de procedimento previsto em 
lei ordinária (CPC. Art. 733). A prisão civil no caso de alimentos se justifica dada à presente necessidade do alimentando posto 
ao desamparo pelo alimentante, como se verifica no caso sob julgamento. Eventual desemprego não exime o Alimentante da 
obrigação de sustento de seus filhos, mormente quando o mesmo trabalha na informalidade, desde o momento da fixação judicial 
da pensão alimentícia. A eventual dificuldade financeira não autoriza o alimentante a simplesmente cessar o pagamento, mas 
sim a propor ação revisional para adequação da nova situação. Frise-se, por oportuno, que o executado é devedor contumaz, 
o que justifica sua prisão, como já decidido: “ALIMENTOS- Execução- Prisão doe alimentante decretada- Pagamento parcial 
insuficiente à satisfação da necessidade alimentar- Conduta contumaz do alimentante- Recurso não provido” JTJ 268/266. 
Assim sendo, outra maneira não há para satisfação do crédito alimentar, senão com a decretação da prisão civil. Cito, por 
oportuno, a posição consagrada no Superior Tribunal de Justiça: STJ - Súmula 309: “O débito alimentar que autoriza a prisão 
civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no 
curso do processo”. Diante do exposto, DECRETO a prisão civil do executado pelo prazo de 30 (trinta) dias. Expeça-se mandado 
de prisão. Int. - ADV: JOAO ALVES (OAB 148997/SP), LUCIANA DE PAULA FERNANDES SILVA (OAB 268972/SP), ANDRÉIA 
APARECIDA GOMES RABELLO (OAB 279495/SP), GIOVANA NOGUEIRA DOS SANTOS (OAB 281454/SP), MARIO AUGUSTO 
DE SOUZA (OAB 291132/SP), MARCELLE HOMEM DE MELO MONTEIRO (OAB 331486/SP), ADRIANA APARECIDA DOS 
SANTOS (OAB 350351/SP), NÁDIA MARIA ALVES (OAB 184801/SP)

Processo 0007629-97.2013.8.26.0445 (044.52.0130.007629) - Interdição - Tutela e Curatela - R.C.C.S. - Defiro o prazo 
suplementar de 10 dias, conforme requerido. - ADV: MARIA PAULA SODERO VICTORIO (OAB 83572/SP), GUSTAVO JOSE 
SILVA OLIVEIRA (OAB 323624/SP)

Processo 0007821-30.2013.8.26.0445 (044.52.0130.007821) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - J.A.S.N. e outros - G.N. - 1. 1. Da leitura da exordial, verifico que o pedido não corresponde à causa de pedir, 
havendo, ainda, confusão de ritos procedimentais. 2. A autora mistura os ritos dos arts. 732 e 733, pois requer a citação do 
executado para pagamento do débito sob pena de prisão, entretanto, a execução deve prosseguir sob pena de penhora de 
bens(CPC, 732), eis que trata-se de débito pretérito, uma vez que a ação foi ajuizada em agosto de 2013, sendo o período 
cobrado de outubro de 2011 a dezembro de 2012. 3. Assim, intime-se a autora para, no prazo de 10 (dez) dias, emendar a 
inicial, adequando a causa de pedir ao pedido e indicando claramente o rito processual a ser adotado. 4. Após, remetam-se os 
autos ao contador judicial para apurar o quanto devido as requerentes. Intime-se. - ADV: GISELE SOUZA DE ALMEIDA (OAB 
317856/SP), MARIA HELENA MACHADO DA SILVA (OAB 80544/SP), FÁBIO NETTO DE MELLO CESAR (OAB 196666/SP)

Processo 0007937-80.2006.8.26.0445 (445.01.2006.007937) - Execução de Alimentos - Alimentos - L.T.R. - A.M.M.R. - 
Aguarde-se no arquivo provocação da parte interessada. - ADV: VANDERLEI MALACO BUENO (OAB 192347/SP), MARIZA 
SALGUEIRO (OAB 268993/SP), ELIANE CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB 269867/SP), DENILSON LUIZ BUENO (OAB 157258/
SP)

Processo 0007962-83.2012.8.26.0445 (445.01.2012.007962) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
R.B.P. - L.C.P. - 1. Fls. 128/129: indefiro o pedido formulado pelo autor, pois, por se tratar de testemunhas de fora da terra, suas 
oitivas não são realizadas na audiência de instrução e julgamento, nos termos do art. 410, inciso II, do CPC. 2. No prazo de 05 
(cinco) dias e sob pena de preclusão, deverá o autor informar se pretende a expedição das cartas precatórias para a oitivas das 
testemunhas arroladas ou se elas comparecerão à audiência independentemente de intimação. Int. - ADV: LUCIANA SALGADO 
CESAR PEREIRA (OAB 298237/SP), MARIA PAULA SODERO VICTORIO (OAB 83572/SP), MARIA GORETE MORAIS BARBOZA 
BORGES (OAB 295922/SP)

Processo 0008180-77.2013.8.26.0445 (044.52.0130.008180) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Gv do Brasil Industria 
e Comercio de Aço Ltda - e S Vale Materiais de Construções Ltda e outro - Vista à AUTORA e ré ES VALE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÕES LTDA para se manifestarem, em 05 dias, sobre os novos documentos juntados pela requerida YSHIYAMA 
(fls. 572/808). - ADV: CINTHYA APARECIDA CARVALHO DO NASCIMENTO GARU (OAB 217591/SP), MATHEUS STARCK DE 
MORAES (OAB 316256/SP), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR (OAB 128515/SP), ONIVALDO FREITAS JÚNIOR (OAB 
206762/SP), DANILO PUZZI (OAB 272851/SP), FERNANDA CORREA DA SILVA BAIO (OAB 248857/SP), ONIVALDO FREITAS 
JUNIOR (OAB 111561/RJ)

Processo 0008321-62.2014.8.26.0445 (processo principal 0000764-92.2012.8.26) - Habilitação de Crédito - Anônima - 
Agencia Nacional de Aguas - ANA - Massa Falida das Empresas Nobrecel S/A Celulose Papel e Outros - Glaice Tommasiello 
Hungria - Glaice Tommasiello Hungria - Fl. 13: intime-se a requerente para que providencie a juntada de documentação 
comprobatória do crédito, nos termos do artigo 9º da Lei n.º 11.101/05. - ADV: GLAICE TOMMASIELLO HUNGRIA (OAB 142320/
SP)

Processo 0008573-07.2010.8.26.0445 (445.01.2010.008573) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.S. - Vista à parte 
autora para comprovar a distribuição da carta precatória e se manifestar, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se 
encontra paralisado há mais de 30 dias. - ADV: FRANCISCA HELENA DA SILVA (OAB 101898/SP), ROSE ANNE PASSOS (OAB 
101809/SP)

Processo 0008585-21.2010.8.26.0445 (445.01.2010.008585) - Depósito - Depósito - Omni Credito Financiamento e 
Investimento - 1. Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a advogada peticionária que solicitou a extinção do feito pelo 
pagamento da obrigação - Dr.ª Daniela Ferreira Tiburtino - regularize sua representação processual, inclusive a taxa de mandato. 
2. No silêncio, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. - ADV: DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP), DANIELA 
FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 0008724-75.2007.8.26.0445 (445.01.2007.008724) - Arrolamento de Bens - José Xavier Freire Neto - Fesp - Fls. 
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113/119: manifeste-se no prazo de 10 dias o inventariante acerca do pedido formulado por terceiro interessado nos autos. - ADV: 
RICARDO MARTINS ZAUPA (OAB 196542/SP), CINTHYA APARECIDA CARVALHO DO NASCIMENTO GARU (OAB 217591/
SP)

Processo 0009319-69.2010.8.26.0445 (445.01.2010.009319) - Procedimento Sumário - Obrigações - Vicentina de Oliveira 
Carracci - Fl. 127: indefiro por ora o pedido, eis que a requerente não demonstrou ter esgotado todos os meios de tentativa de 
citação do requerido nos endereços informados na fl. 113. - ADV: DOMITILA DE SOUZA B T OLIVEIRA (OAB 60591/SP)

Processo 0009431-67.2012.8.26.0445 (445.01.2012.009431) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Antonio Servulo de 
Moura Santana e outro - Vistos. 1. Concedo aos autores o benefício da justiça gratuita. Anote-se. 2. Fls. 112/114: recebo como 
emenda à inicial. Anote-se. 3. Cuidam os autos de ação de usucapião, sobre bem imóvel localizado nesta Comarca, observada 
a regra processual de competência (art. 95, CPC). 4. Nesta fase de juízo de admissibilidade da ação, providencie em 10 
dias a parte ativa, caso ainda não o tenha feito, e sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 284, CPC), o seguinte: a) 
descrição exata do imóvel usucapiendo, com localização, confrontações, nomes dos confrontantes, medidas perimetrais, área 
e eventuais benfeitorias; b) indicação da origem e da data de início da posse, com descrição dos atos possessórios praticados, 
bem como com esclarecimento sobre eventual soma de posses, com indicação, nesse último caso, do(s) antecessor(es) e das 
datas; c) esclarecimento quanto à modalidade de usucapião invocada (ordinária, extraordinária ou especial), com a juntada 
do título em que se fundamenta a posse, se o caso; d) requerimento de citações e cientificações (arts. 942 e 943, CPC), com 
indicação, relativamente às citações, dos dados dos confrontantes e da pessoa que figura como titular do domínio, bem como 
dos respectivos cônjuges, com comprovação documental; e) atribuição à causa do valor venal/fiscal (IPTU ou INCRA) do imóvel 
ou, se inexistente, do valor de mercado, acompanhados, em qualquer hipótese, de comprovação documental. f) juntada de planta 
atualizada do imóvel, subscrita por profissional habilitado (CREA). Na usucapião especial e constitucional é dispensada a planta, 
bastando croqui; e g) juntada de certidão imobiliária do imóvel, indicando o titular do domínio ou a impossibilidade de fazê-lo 
(indicadores real e pessoal). A descrição do imóvel na inicial e na certidão deve ser a mesma. 5. No mesmo decêndio acima, 
a parte ativa poderá acostar também, a seu critério, a seguinte documentação, destinada a fazer efetiva prova das alegações 
ônus probatório (art. 396, CPC): certidão do Cartório Distribuidor, atestando a inexistência de ações possessórias ou dominiais, 
abrangendo o prazo prescricional, de todos os possuidores. Se positiva, são exigidas certidões de objeto e pé da respectiva 
ação; 6. Decorrido o prazo ou apresentados novos documentos, certifique a Serventia se houve atendimento na íntegra do 
item 2, intimando-se, por ato ordinatório, para complementação, no prazo de 10 (dez) dias, se for o caso. 7. Superada fase de 
admissibilidade da ação remetam-se os autos ao Cartório de Registro de Imóveis competente, para que preste informações 
sobre o imóvel, em especial sobre o memorial descritivo e os confrontantes, além de outras a critério do Oficial Registrador, 
que deverá margear as custas. 8. Retornando os autos do CRI, caso haja pendência para ser regularizada, intime-se a parte 
autora, por ato ordinatório, para atender ao parecer do Oficial Registrador. 8.1. Atendidas eventuais irregularidades, tornem 
os autos ao Cartório de Registro de Imóveis para novo parecer. 9. Estando a planta e o memorial descritivo em conformidade 
com as normas registrárias, à luz da manifestação do Oficial Registrador, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 10. Com 
a manifestação do Ministério Público e juntadas tantas cópias quanto preciso para servirem de contrafé: (a) cientifiquem-se 
as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, por cartas, com aviso de recebimento (AR), acompanhadas de uma cópia do 
memorial descritivo e uma da inicial, solicitando-se manifestação quanto ao interesse na causa; (b) citem-se pessoalmente os 
confrontantes e aquele em cujo nome esteja transcrito/registrado o imóvel, com as cautelas de praxe. (c) Após completar o ciclo 
citatório, citem-se por edital eventuais interessados (apenas haverá necessidade de nomeação de Curador Especial para réus 
certos e que estejam nas hipóteses do art. 9º, CPC); e 11. Vencido tudo acima, a serventia deverá certificar a existência de 
eventual pendência relativamente aos itens anteriores, e a seguir remeter o processo conclusos, para saneador ou julgamento 
antecipado da lide. Intime-se. - ADV: ALINE MAGALHÃES SALGADO (OAB 179495/SP)

Processo 0009572-52.2013.8.26.0445 (044.52.0130.009572) - Inventário - Inventário e Partilha - Michel de Andrade Lourenço 
- 1. Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 60 dias, na forma requerida. 2. No silêncio, arquivem-se os autos. - ADV: 
JOSE DOMINGOS DA SILVA (OAB 39179/SP), ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA E SILVA (OAB 272603/SP)

Processo 0009628-85.2013.8.26.0445 (044.52.0130.009628) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Ivonei Batista 
Ramos e outro - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., 
Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao autor para: ( x) manifestar-se, em 10 
dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: BRASILINO ALVES DE OLIVEIRA NETO (OAB 66989/SP), DANILO 
RODRIGUES PEREIRA (OAB 288188/SP)

Processo 0010218-72.2007.8.26.0445 (445.01.2007.010218) - Procedimento Ordinário - Augusta Cruz dos Santos Lima - I 
N S S - Fls. 326: Nos termos do art. 475-R c/c art. 794, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, em virtude da satisfação 
integral da obrigação pelo pagamento, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento da sentença. Observadas as formalidades legais, 
arquivem-se os autos com as baixas de estilo. - ADV: VIVIANE APARECIDA EUGENIO DE MENEZES MIGOTTO MARCONDES 
(OAB 279431/SP), LIGIA MARA CESAR COSTA CALOI (OAB 244182/SP), ADRIANO APARECIDO DE CARVALHO (OAB 
174156/SP), ANDREIA DE MIRANDA SOUZA

Processo 0010417-55.2011.8.26.0445 (445.01.2011.010417) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Fabio A P Brandao Me e outro - 1. Homologo para que produzam os legais e jurídicos efeitos o acordo em que chegaram 
as partes, nos termos requeridos (fls. 130/132). 2. Assim, nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil, declaro 
suspensa a execução. 3. Fls. 136/137: nada a deliberar neste momento quanto ao pedido formulado pelo executado, na medida 
em que, segundo consignou na cláusula III do acordo de fls. 132, compete ao exequente noticiar nos autos o cumprimento do 
acordo. 4. De todo modo, considerando que o termo final do acordo já se expirou (14/11/2014), intime-se, com urgência, a parte 
exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se houve adimplemento da obrigação, presumindo-se, no silêncio, 
que o acordo foi cumprido e o processo será extinto, com a consequente liberação do valor do arresto on line, realizado pelo 
sistema BACENJUD, no valor de R$ 3.037,94 em favor do empresário individual ora executado. - ADV: MAURICIO PRATES DA 
FONSECA BUENO (OAB 154980/SP), PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP)

Processo 0010549-15.2011.8.26.0445 (445.01.2011.010549) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Cecilia Auxiliadora Moreira - Banco Bradesco Sa - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos 
termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos ao 
réu para: ( x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (art. 398, do CPC). “Oficio INSS” - ADV: BRUNO 
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO (OAB 253418/SP), JOAO RAMIRO DE 
ALVARENGA (OAB 134641/SP), JOAO BOSCO BARBOSA (OAB 73964/SP), THAÍS GUIMARÃES DIAS FERREIRA (OAB 
317247/SP), ALESSANDRA APARECIDA DE ALVARENGA (OAB 331197/SP)

Processo 0010814-51.2010.8.26.0445 (445.01.2010.010814) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Carlos 
Alberto dos Santos Pinda Epp Grafica Center Print - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que expedi mandado de levantamento, 
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referente ao depósito de fls. 252, em cumprimento à determinação de fls. 249, item 2.1 e, tendo em vista que a autora concordou 
com os cálculo apresentado, conforme fls.263. Nada Mais - ADV: STELLA ECONOMIDES MACIEL (OAB 243658/SP), ANTONIO 
CARLOS MACHADO COSTA AGUIAR (OAB 59894/SP), ANTONIO AUGUSTO MACHADO COSTA AGUIAR (OAB 130683/SP), 
JOSE CARLOS GARCIA PEREZ (OAB 104866/SP), CLÓVIS EDUARDO DE BARROS (OAB 262025/SP), THAIS BARROS 
SANTOS (OAB 353777/SP)

Processo 0010853-82.2009.8.26.0445 (445.01.2009.010853) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Itau Sa - 1. Defiro a suspensão do feito nos termos do artigo 791, III do CPC. 2. Aguarde-se no arquivo provocação da 
parte interessada. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 0011052-02.2012.8.26.0445 (445.01.2012.011052) - Inventário - Inventário e Partilha - Bruno William Silva dos 
Santos e outro - Ana Andreia da Silva - Aguarde-se no arquivo provocação da parte interessada. - ADV: MANUEL GIRAO 
XAVIER (OAB 270655/SP), ANDRE LUIZ PIRES DE FARIA (OAB 255689/SP)

Processo 0011660-68.2010.8.26.0445 (445.01.2010.011660) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Y.M. - C.C.M.S. 
e outros - 1. Cumpra-se o v. acórdão, intimando-se o devedor, na pessoa do seu advogado (CPC, 236), para, no prazo de 15 
(quinze) dias, efetuar o pagamento da condenação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (CPC, 
475-J). 2. Havendo o pagamento voluntário, intime-se o credor, na pessoa do seu advogado (CPC, 236), para se manifestar no 
prazo de 05 (cinco) dias, advertindo-o de que o seu silêncio importará em presunção de concordância e quitação da obrigação. 
Na hipótese de discordância, deverá o credor, na mesma petição, requerer desde já o que compreender de direito para o início 
da fase de cumprimento de sentença (CPC, 475-J, caput, parte final) com relação à diferença devida; o seu pedido, neste caso, 
deverá vir acompanhado da planilha de cálculo atualizada e com a incidência da multa acima referida. Referido cálculo deverá 
ainda englobar os honorários advocatícios devidos nesta fase, de 10% (dez por cento) sobre o valor executado. 2.1. Havendo 
concordância expressa ou presumida, expeça-se mandado de levantamento em favor do credor e tornem os autos conclusos 
para a extinção da fase de cumprimento de sentença. 2.2. Não havendo concordância, expeça-se mandado de levantamento da 
quantia incontroversa e tornem os autos conclusos para a apreciação do pedido de início do cumprimento de sentença, que já 
deve ter sido formulado pelo credor, consoante o item “2”. 3. Em não havendo o pagamento, intime-se o credor para requerer 
o que entender de direito para o início da fase de cumprimento de sentença (CPC, 475-J, caput, parte final), devendo o seu 
pedido vir acompanhado da planilha de cálculo atualizada e com a incidência da multa acima referida. Referido cálculo deverá 
ainda englobar os honorários advocatícios devidos nesta fase, que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor executado, 
além da taxa judiciária da fase executiva (Lei Estadual 11.608/03, art. 4º, inciso III). 4. Em nada sendo requerido no prazo de 
06 (seis) meses, arquivem-se os autos (CPC, 475-J, §5º). Int. Pindamonhangaba, 03 de fevereiro de 2015. HÉLIO APARECIDO 
FERREIRA DE SENA - Juiz de Direito - ADV: BENEDITO ADILSON BORGES (OAB 58264/SP), AILTON DONIZETI MOREIRA 
DA SILVA (OAB 90863/SP), CARLOS ALBERTO NICOLAU PIVETA (OAB 268013/SP)

Processo 0012554-78.2009.8.26.0445 (445.01.2009.012554) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Jose Barbosa da Silva - 1. 
Cientifique-se o Município sobre a propositura da presente ação, haja vista que a entrega da carta expedida nas fls. 126, restou 
infrutífera (fls. 128). 2. Sem prejuízo, expeça-se edital de citação dos confrontantes declinados na petição de fls. 160; bem como 
para os terceiros interessados. 3. Caso decorra o prazo sem manifestação dos confrontantes (fls. 160), oficie-se à OAB para 
nomeação de curador especial em favor deles. 4. Anoto que o Oficial Registrador atestou no seu parecer de fls. 29 que a área 
usucapienda não se encontra registrada. - ADV: ALICE APARECIDA CANDIDO SANTOS (OAB 232880/SP)

Processo 0012598-97.2009.8.26.0445 (445.01.2009.012598) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Luiz Ricardo Miranda 
Picca e outro - 1. Por ora, providencie a Serventia a citação de Geraldo Vendramini, observando-se o endereço declinado na 
fl. 281. 2. Antes, porém, intime-se o autor para que, no prazo de 10 dias, promova os meios necessários para expedição do 
respectivo ato processual. - ADV: ANTONIO FLAVIO PEREIRA DE OLIVEIRA E SILVA (OAB 272603/SP), JOSE DOMINGOS DA 
SILVA (OAB 39179/SP), SILVIO RUBEM DO PRADO LEITE FILHO (OAB 303566/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PINDAMONHANGABA EM 06/02/2015

PROCESSO :0000946-73.2015.8.26.0445
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 271/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : H.R.S.O.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000931-07.2015.8.26.0445
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 626/2014 - Pindamonhangaba
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : T.J.A.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000932-89.2015.8.26.0445
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 718/2014 - Pindamonhangaba
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : L.B.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000933-74.2015.8.26.0445
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
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IP : 05/2015 - Pindamonhangaba
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : W.L.D.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000934-59.2015.8.26.0445
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 687/2014 - Pindamonhangaba
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000935-44.2015.8.26.0445
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 732/2014 - Pindamonhangaba
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.J.F.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000936-29.2015.8.26.0445
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 724/2014 - Pindamonhangaba
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : N.M.P.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000937-14.2015.8.26.0445
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 710/2014 - Pindamonhangaba
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : P.H.S.O.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000938-96.2015.8.26.0445
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 630/2014 - Pindamonhangaba
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : L.L.N.F.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000939-81.2015.8.26.0445
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 651/2014 - Pindamonhangaba
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : D.D.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000940-66.2015.8.26.0445
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 04/2015 - Pindamonhangaba
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000941-51.2015.8.26.0445
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 716/2014 - Pindamonhangaba
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : V.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000942-36.2015.8.26.0445
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 725/2014 - Pindamonhangaba
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.E.A.B.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000949-28.2015.8.26.0445
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 272/plantão/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : M.O.S.A.
VARA :VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0000943-21.2015.8.26.0445
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 727/2014 - Pindamonhangaba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000955-35.2015.8.26.0445
CLASSE :AUTO DE APREENSÃO EM FLAGRANTE
Auto Ap : 80/2015 - Pindamonhangaba
AUTOR : J.P.
INFRATOR : Y.G.S.M.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0009142-95.2014.8.26.0015
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR : J.P.
INFRATOR : K.P.S.F.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000958-87.2015.8.26.0445
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 212/2015 - Pindamonhangaba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : J.M.F.
VARA :VARA CRIMINAL

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PINDAMONHANGABA EM 09/02/2015

PROCESSO :0000962-27.2015.8.26.0445
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 303/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : C.R.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000963-12.2015.8.26.0445
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 299/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : J.M.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000967-49.2015.8.26.0445
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 19/2015 - Pindamonhangaba
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : M.R.S.
VARA :VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000961-42.2015.8.26.0445
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900014/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : W.M.G.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE LEVY PERRUCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELISA APARECIDA ZAN CALDEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0038/2015
Processo 0000170-73.2015.8.26.0445 - Carta Precatória Criminal - Oitiva (nº 0008789-47.2013.8.13.0049 - Juízo de Direito 

da Vara Única do Foro de Baependi) - Justiça Pública - Eliseu de Castro Florêncio - Intimação da defesa de que foi designado 
o dia 09/03/2015, às 13:40 horas para realização de audiência de oitiva das testemunhas Edmeire Correa e Lindalva Edna. 
(Referente ao processo 0008789-47.2013.8.13.0049 da Comarca de Baependi-MG) - ADV: DIMAS ANTONIO DO AMARAL (OAB 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2112

66810/MG)
Processo 0000216-33.2013.8.26.0445 (044.52.0130.000216) - Inquérito Policial - Crimes de Trânsito - J.P. - J.R.G. - 

Intimação da advogada de que foi nomeada nos termos do convênio DPE/OAB, para defender os interesses do réu José Renato 
Gomes, bem como para apresentar defesa prévia no prazo legal. - ADV: ELIZABETH DE GODOY MARTINHO SOUZA (OAB 
113903/SP)

Processo 0000633-88.2010.8.26.0445 (445.01.2010.000633) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema 
Nacional de Armas - Justiça Pública - Wagner Moreira Calixto - Vistos. Não se vislumbram hipóteses de absolvição sumária. 
Designo audiência de instrução, debates e julgamento no dia 07/04/2015, às 15:40 horas. Expeça-se todo o necessário. 
Verifique a Serventia se todas as certidões relativas aos processos constantes da FA já se estão juntadas aos autos, cobrando-
se, se o caso, por e-mail. Considerando o número elevado de ausências e atrasos injustificados durante o ano de 2013 e as 
representações realizadas, por tais motivos, à Ordem dos Advogados do Brasil local e à Defensora Pública, conforme artigo 265 
do Código de Processo Penal, salvo prévia comunicação ao juízo, ao advogado que abandonar a causa poderá ser aplicada 
multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Intimem-se. ... Fica a defesa intimada para 
comparecimento à audiência designada. - ADV: DANIEL SHUYTI TANGI (OAB 279234/SP)

Processo 0000757-95.2015.8.26.0445 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 3004466-03.2013.8.26.0625 
- Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Foro de Taubaté) - Justiça Pública - JOSE APARECIDO MARTINS E OUTRO - Intimação 
da defesa de que foi designado o dia 09/03/2015, às 17:00 horas para realização de audiência de oitiva da testemunha 
Anderson L. Martins. (Referente ao processo 3004466-03.2013.8.26.0625 da Comarca de Taubaté-SP) - ADV: WILSON JACO 
DE OLIVEIRA (OAB 97309/SP), JOSE ELSIO RIBEIRO (OAB 123317/SP)

Processo 0001839-69.2012.8.26.0445 (445.01.2012.001839) - Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) - 
Decorrente de Violência Doméstica - J.P. - B.C.O. - Vistos. O sentenciado BRUNO CIRINO DE OLIVEIRA foi condenada à pena 
de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, contudo, observo que na comarca não existem quaisquer estabelecimentos 
penais adequados à implementação do regime aberto aplicado, por essa razão, fixo o regime aberto domiciliar para cumprimento 
de pena, sujeitando o sentenciado às seguintes condições: a- recolher-se à habitação durante o repouso noturno, das 20h às 
06h, bem como, em período integral nos dias em que não houver trabalho; b - comparecer mensalmente perante o Juízo da 
Execução, a fim de comprovar e justificar suas atividades habituais; c - não mudar de endereço sem prévia comunicação ao 
Juízo. Designo audiência de advertência das condições da prisão albergue domiciliar para o dia 24/03/2015 às 16:00. Intime-se 
o sentenciado para comparecimento, sob pena de revogação do benefício e decreto de prisão. - ADV: HELDER SOUZA LIMA 
(OAB 268254/SP)

Processo 0001965-51.2014.8.26.0445 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça Pública - Lucas José Romeiro 
- Vistos. O acusado Lucas apresentou resposta à acusação às fls. 266. Não foram alegadas preliminares. No mérito, provará a 
inocência durante a instrução. Não se vislumbram hipóteses de absolvição sumária. Designo audiência de instrução, debates 
e julgamento no dia 31/03/2015, às 13:20 horas. Expeça-se todo o necessário. Verifique a Serventia se todas as certidões 
relativas aos processos constantes da FA já se estão juntadas aos autos, cobrando-se, se o caso, por e-mail. Considerando 
o número elevado de ausências e atrasos injustificados dos advogados militantes nesta Comarca durante o ano de 2013 e as 
representações realizadas, por tais motivos, à Ordem dos Advogados do Brasil local e à Defensora Pública, conforme artigo 265 
do Código de Processo Penal, salvo prévia comunicação ao juízo, ao advogado que abandonar a causa poderá ser aplicada 
multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Intimem-se. ... Fica a defesa intimada para 
comparecimento à audiência designada. - ADV: VICENTE DE PAULA PINTO (OAB 135254/SP)

Processo 0004123-79.2014.8.26.0445 - Notificação para Explicações - Calúnia - Justiça Pública - Welton Luiz Pereira - 
Intime-se o autor para que forneça o novo endereço da interpelada, dando andamento ao feito. - ADV: JOEL SALVADOR 
CORDARO (OAB 106580/SP)

Processo 0004821-90.2011.8.26.0445 (445.01.2011.004821) - Crimes de Arma de Fogo (Lei 10.826/2003) - Do Sistema 
Nacional de Armas - Justiça Pública - Glauber Fernando de Dias Oliveira e Duarte Novo - Petição de fls. 237: Anote-se o nome 
do Defensor. Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça para julgamento do recurso. - ADV: HELIO BARBOSA (OAB 354080/
SP)

Processo 0004826-10.2014.8.26.0445 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - Justiça Pública - 
Eduardo Rodrigues Dorsner - Vistos. O presente feito está em ordem, pelo que dou-o por saneado, designando julgamento pelo 
Tribunal do Júri no dia 09/04/2015, às 09:00 horas. Expeça-se todo o necessário. Requisite-se o réu. Junte-se FA atualizada e 
certidões dos processos que dela constarem e que ainda não constem dos autos. Cobrem-se eventuais laudos faltantes. Int. 
... Ficam as partes intimadas para comparecimento ao Júri designado. - ADV: ARLEI RODRIGUES (OAB 108453/SP), ARY 
BICUDO DE PAULA JUNIOR (OAB 51619/SP)

Processo 0004973-41.2011.8.26.0445 (445.01.2011.004973) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Homicídio Simples - 
Justiça Pública - Walter Ponciano da Silva - Declaro encerrada a instrução, abrindo-se vista dos autos ao Ministério Público para 
apresentação de alegações finais escritas. Após, intime-se a Defesa para a mesma finalidade. ... Fica a defesa intimada para 
apresentação das alegações finais no prazo legal. - ADV: ERIKA JARDIM FERRAZ (OAB 228356/SP), MARCELO ALEXANDRE 
KATZ (OAB 228135/SP)

Processo 0005737-90.2012.8.26.0445 (445.01.2012.005737) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência 
Doméstica - Justiça Pública - Valtemir Benedito Maiolino Machine - Vistos. O sentenciado VALTEMIR BENEDITO MAIOLINO 
MACHINE foi condenado à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, contudo, observo que na comarca não 
existem quaisquer estabelecimentos penais adequados à implementação do regime aberto aplicado, por essa razão, fixo o 
regime aberto domiciliar para cumprimento de pena, sujeitando o sentenciado às seguintes condições: a- recolher-se à habitação 
durante o repouso noturno, das 20h às 06h, bem como, em período integral nos dias em que não houver trabalho; b - comparecer 
mensalmente perante o Juízo da Execução, a fim de comprovar e justificar suas atividades habituais; c - não mudar de endereço 
sem prévia comunicação ao Juízo; Designo audiência de advertência das condições da prisão albergue domiciliar para o dia 
31/03/2015 às 14:30. Intime-se o sentenciado para comparecimento, sob pena de revogação do benefício e decreto de prisão. - 
ADV: REGINA CELIA DE CARVALHO (OAB 48731/SP)

Processo 0005905-58.2013.8.26.0445 (044.52.0130.005905) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência 
Doméstica - Justiça Pública - Jose Odair de Oliveira - Vistos. O sentenciado JOSÉ ODAIR DE OLIVEIRA foi condenada à pena 
de 02 meses e 21 dias de detenção, em regime inicial aberto, contudo, observo que nesta comarca não existem quaisquer 
estabelecimentos penais adequados à implementação do regime aberto aplicado, por essa razão, fixo o regime aberto domiciliar 
para cumprimento de pena, sujeitando o sentenciado às seguintes condições: a- recolher-se à habitação durante o repouso 
noturno, das 20h às 06h, bem como, em período integral nos dias em que não houver trabalho; b - comparecer mensalmente 
perante o Juízo da Execução, a fim de comprovar e justificar suas atividades habituais; c - não mudar de endereço sem prévia 
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comunicação ao Juízo. Designo audiência de advertência das condições da prisão albergue domiciliar para o dia 24/03/2015 às 
15:50. Intime-se o sentenciado para comparecimento, sob pena de revogação do benefício e decreto de prisão. - ADV: JOSE 
ELSIO RIBEIRO (OAB 123317/SP)

Processo 0006558-26.2014.8.26.0445 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica - J.P. 
- L.H.C. - Intimação do advogado de que foi nomeado nos termos do convênio DPE/OAB, para defender os interesses do réu 
Luiz Henrique Cesário, bem como para apresentar defesa prévia no prazo legal. - ADV: FLÁVIO MUASSAB SILVA LIMA (OAB 
180012/SP)

Processo 0006967-02.2014.8.26.0445 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - J.P. - 
E.R.S. - Intimação da advogada de que foi nomeada nos termos do convênio DPE/OAB, para defender os interesses do réu Eder 
Rodolfo da Silva, bem como para apresentar defesa prévia no prazo legal. - ADV: STHELA SIMOES FREIRE (OAB 273431/SP)

Processo 0008490-49.2014.8.26.0445 - Carta Precatória Criminal - Intimação (nº 0003160-55.2011.8.26.0452 - Juízo de 
Direito da 2ª Vara Judicial do Foro de Piraju) - Justiça Pública - Márcio Aparecido Castanhola - Intimação da defesa de que foi 
designado o dia 09/03/2015, às 14:50 horas para realização de audiência de oitiva da testemunha Rafael Cardoso. (Referente 
ao processo 0003160-55.2011.8.26.0452 da Comarca de Piraju-SP) - ADV: ANTONIO VALDIR FONSATTI (OAB 127890/SP)

Processo 0008505-86.2012.8.26.0445 (445.01.2012.008505) - Auto de Prisão em Flagrante - Receptação - J.P. - D.A.N. 
- Vistos. Não se vislumbram hipóteses de absolvição sumária.Designo audiência de instrução, debates e julgamento no dia 
08/04/2015, às 15:00 horas. Expeça-se todo o necessário. Verifique a Serventia se todas as certidões relativas aos processos 
constantes da FA já se estão juntadas aos autos, cobrando-se, se o caso, por e-mail. Considerando o número elevado de 
ausências e atrasos injustificados dos advogados militantes nesta Comarca durante o ano de 2013 e as representações 
realizadas, por tais motivos, à Ordem dos Advogados do Brasil local e à Defensora Pública, conforme artigo 265 do Código de 
Processo Penal, salvo prévia comunicação ao juízo, ao advogado que abandonar a causa poderá ser aplicada multa de 10 a 
100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Intimem-se. ... Fica a defesa intimada para comparecimento à 
audiência designada. - ADV: CARLOS EDUARDO BROCCANELLI CARNEIRO (OAB 133869/SP), ANDRÉ JOSÉ SILVA BORGES 
(OAB 175492/SP)

Processo 0008576-20.2014.8.26.0445 - Carta Precatória Criminal - Oitiva (nº 0007116-81.2012.8.26.0634 - Juízo de Direito 
da 2ª Vara Judicial do Foro de Tremembé) - Justiça Pública - Jonas Nascimento Amorim - - Ariadne Prado de Faria Alves 
- Intimação da defesa de que foi designado o dia 09/03/2015, às 14:00 horas para realização de audiência de oitiva das 
testemunhas José Heriberto e Marcelo Correa. (Referente ao processo 0007116-81.2012.8.26.0634 da Comarca de Tremembé-
SP) - ADV: ANA CRISTINA ROMAM PASSARELLI (OAB 227265/SP), FERNANDO FROLLINI (OAB 168674/SP)

Processo 0009247-19.2009.8.26.0445 (445.01.2009.009247) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - 
Justiça Pública - Sebastiana Gomes Costa - Intimação do advogado de que foi nomeado nos termos do convênio DPE/OAB, para 
defender os interesses da ré Sebastiana Gomes Costa, bem como ciência da r. sentença proferida de seguinte teor: “VISTOS. 
SEBASTIANA GOMES COSTA está sendo processada como incursa no artigo 121, § 2º, inciso III, c.c. o artigo 14, inciso II, 
do Código Penal, porque no dia 04 de setembro de 2009, por volta das 18h45min, na Rua Eduardo Medeiros Mendes (antiga 
rua 04), 245, Shangri-lá, nesta cidade e Comarca, agindo com animus necandi, com emprego de fogo, tentou matar Maria de 
Lourdes Vicentino, causando nesta os ferimentos descritos no laudo médico, não conseguindo, porém, consumar o homicídio por 
circunstâncias alheias à sua vontade. ... Diante do exposto e com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, com 
a redação dada pela Lei 11.689/2008, PRONUNCÍO, a ré SEBASTIANA GOMES COSTA para que seja submetida a julgamento 
pelo Tribunal do Júri, como incursa no artigo 121, § 2º, inciso III, c.c. o artigo 14, inciso II, do Código Penal. Concedo a ré o 
direito de apelar em liberdade. P.R.I.C.” - ADV: ADRIANO EULER DE MENEZES FROIS (OAB 66176/SP)

Processo 0009507-28.2011.8.26.0445 (445.01.2011.009507) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça Pública 
- Daniel Alves Moreira Teixeira e outros - Vistos. Recebo o recurso interposto pelos acusados Daniel e William. Processem-se. 
Intime-se o réu Marcos por edital da sentença proferida. Arbitro os honorários advocatícios do defensor dativo em 70% do valor 
vigente da tabela OAB/DPE. Providencie-se a certidão. Processados os recursos (razões e contrarrazões juntadas), remetam-se 
os autos ao Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens, independentemente de novo despacho. ... Fica a defesa do réu 
Daniel Alves Moreira Teixeira intimada para apresentar as razões de apelação no prazo legal. - ADV: MARIA APARECIDA MOTA 
DE OLIVEIRA (OAB 69015/SP)

Anexo Fiscal I
JUÍZO DE DIREITO DA SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO HÉLIO APARECIDO FERREIRA DE SENA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSELENE APARECIDA DE SOUZA QUIRINO GUIMARÃES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0010/2015
Processo 0002357-88.2014.8.26.0445 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - MASSA FALIDA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO - Massa Falida de Agrosan Agricultura e Reflorestamento Ltda - Vistos. Fls. 15: Anote-se no sistema e autuação, para 
que seja excluído no polo passivo o nome de AGROSAN AGRICULTURA E REFLORESTAMENTO LTDA., e incluído o nome 
de MASSA FALIDA DE AGROSAN AGRICULTURA E REFLORESTAMENTO LTDA, no polo passivo. Ciência a Administradora 
Judicial. Int. - ADV: GLAICE TOMMASIELLO HUNGRIA (OAB 142320/SP)

Processo 0004079-60.2014.8.26.0445 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV REGIÃO 
- LATASA RECICLAGEM LTDA - Vistos. Manifeste-se, em 30 dias, a Fazenda Pública, abra-se-lhe vista. Intime-se - ADV: CATIA 
STELLIO SASHIDA (OAB 116579/SP)

Processo 0004651-16.2014.8.26.0445 (apensado ao processo 0002314-54.2014.8.26) - Embargos à Execução Fiscal - 
Suspensão - HAMILTON TEIXEIRA FRANÇA ME - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Manifeste-se, o embargante, 
acerca da impugnação apresentada. Intime-se - ADV: MARTIM ANTONIO SALES (OAB 107941/SP)

Processo 0004684-40.2013.8.26.0445 (044.52.0130.004684) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - União - Valter da Silva Leal 
Me - Valter da Silva Leal - Vistos. Fls. 72: Ciência ao executado. Após, elabore a serventia minuta de bloqueio junto ao sistema 
Bacenjud. Int. - ADV: LUCIANO NASCIMENTO MIRANDA (OAB 88502/MG)

Processo 0005086-58.2012.8.26.0445 (445.01.2012.005086) - Embargos à Execução Fiscal - Extinção da Execução - N 
Pinda C Prado U D Imob Ltda - Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Vistos. Manifeste-se, o embargante, acerca da 
impugnação apresentada. Intime-se - ADV: FRANCISCA HELENA DA SILVA (OAB 101898/SP)

Processo 0009238-23.2010.8.26.0445 (445.01.2010.009238) - Execução Fiscal - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
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- União - C T S Segurança do Trabalho Ltda Epp - Nairson Galvão de Gouvea - Vistos. Fls. 123: Ciência ao executado. Após, 
elabore a serventia minuta de bloqueio junto ao sistema Bacenjud. Int. - ADV: MARIA ROSEMEIRE GOUVÊA DE ALMEIDA (OAB 
168061/SP)

Processo 0009611-83.2012.8.26.0445 (apensado ao processo 0011960-40.2004.8.26) (445.01.2012.009611) - Embargos à 
Execução - Extinção da Execução - Jose Aurelio Alves Lopes Me - União - Vistos. Providencie a serventia a regularização do 
processo junto ao sistema eletrônico, visto que a sentença proferida às fls. 28/30, se encontra pendente de trânsito em julgado. 
Assim, recebo a apelação de fls. 36/38 em ambos os efeitos, pois, tempestiva. Às Contrarrazões. Intimem-se. - ADV: GRAZIELA 
CANECHIA DE ANDRADE VILLAÇA (OAB 181208/SP)

Processo 0010720-50.2003.8.26.0445 (445.01.2003.010720) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
- Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba - Massa Falida de Princesa do Vale Veículos - Vistos. Manifeste-se, o excipiente, 
acerca da impugnação apresentada. Intime-se - ADV: GLAICE TOMMASIELLO HUNGRIA (OAB 142320/SP)

Processo 0011407-32.2000.8.26.0445 (445.01.2000.011407) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
- Tacito Eduardo Areco Villela - Vistos. Manifeste-se, o excipiente, acerca da impugnação apresentada. Intime-se - ADV: LUCCA 
FERRI NOVAES ARANDA LATROFE (OAB 317969/SP)

Processo 0500063-45.2010.8.26.0445 (445.01.2010.500063) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
- Mario Lessa Salgado Filho - Vistos. Manifeste-se, o excipiente, acerca da impugnação apresentada. Intime-se - ADV: DOMITILA 
DE SOUZA B T OLIVEIRA (OAB 60591/SP), RENY DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA (OAB 87528/SP)

Processo 0500181-16.2013.8.26.0445 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Prefeitura Municipal 
de Pindamonhangaba - Fernando Jose Galvao Vinci - Vistos. Manifeste-se, em 30 dias, a Fazenda Pública, abra-se-lhe vista. 
Intime-se - ADV: FERNANDO JOSÉ GALVÃO VINCI (OAB 175375/SP)

Processo 0501892-27.2011.8.26.0445 (445.01.2011.501892) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
- Tacito Eduardo Areco Villela - Vistos. Manifeste-se, o excipiente, acerca da impugnação apresentada. Intime-se - ADV: LUCCA 
FERRI NOVAES ARANDA LATROFE (OAB 317969/SP)

Processo 0502938-27.2006.8.26.0445 (445.01.2006.502938) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
- Cohab Bandeirante - Vistos. Manifeste-se, o excipiente, acerca da impugnação apresentada. Intime-se - ADV: ALCIDES 
BENAGES DA CRUZ (OAB 101562/SP), LUIS GUSTAVO RISSATO DE SOUZA (OAB 261686/SP)

Processo 0503323-33.2010.8.26.0445 (445.01.2010.503323) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
- Sul Brasileiro Sp C Imob Sa - Vistos. Manifeste-se, o excipiente, acerca da impugnação apresentada. Intime-se - ADV: MARILIA 
DE PRINCE RASI FAUSTINO (OAB 275520/SP)

Processo 0511870-62.2010.8.26.0445 (445.01.2010.511870) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
- Tacito Eduardo Areco Villela - Vistos. Manifeste-se, o excipiente, acerca da impugnação apresentada. Intime-se - ADV: LUCCA 
FERRI NOVAES ARANDA LATROFE (OAB 317969/SP)

Processo 0512181-53.2010.8.26.0445 (445.01.2010.512181) - Execução Fiscal - Contribuições de Melhoria - Prefeitura 
Municipal de Pindamonhangaba - Alitec Service Equipamentos Industriais Ltda - Vistos. Manifeste-se, o excipiente, acerca da 
impugnação apresentada. Intime-se - ADV: LUCIANO NASCIMENTO MIRANDA (OAB 88502/MG)

PIRACAIA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CLÉVERSON DE ARAUJO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RENATO SOARES DA CUNHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0046/2015
Processo 0000017-65.1991.8.26.0450 (450.01.1991.000017) - Usucapião - Moacir Moreto e outro - Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp - Alvará disponível via eSAJ. - ADV: PRISCILA DOS SANTOS CANDIDO 
MACHADO (OAB 298624/SP), JOSE EXPEDITO ALVES DOS ANJOS (OAB 76542/SP), MURILO HENRIQUE SILVA PINTO 
MIRANDA (OAB 244668/SP), ELIZABETH MELEK TAVARES (OAB 152557/SP), CELSO ALVES HERNANDES (OAB 136425/
SP)

Processo 0000020-77.2015.8.26.0450 (processo principal 0001013-57.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - 
Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Comac Sao Paulo Maquinas Ltda - JESUINO DOS SANTOS - Vistos, etc. 
Manifeste-se a impugnada sobre a impugnação apresentada. Int. - ADV: FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA (OAB 119361/SP), 
LUIS AUGUSTO EGYDIO CANEDO (OAB 196833/SP)

Processo 0000021-62.2015.8.26.0450 (processo principal 0001013-57.2014.8.26) - Exceção de Incompetência - Rescisão 
do contrato e devolução do dinheiro - Comac Sao Paulo Maquinas Ltda - JESUINO DOS SANTOS - Vistos, etc. Manifeste-se 
a excepta sobre a exceção de incompetência apresentada. Int. - ADV: LUIS AUGUSTO EGYDIO CANEDO (OAB 196833/SP), 
FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA (OAB 119361/SP)

Processo 0000038-35.2014.8.26.0450 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - I.A.G. e outros - 
Proceda-se a serventia pesquisas através do site do TJSP, quanto ao andamento da carta precatória expedida para a citação de 
RODRIGO (fls. 44), juntando o extrato nos autos. Int. - ADV: KARINA PAROLA CORDEIRO (OAB 200349/SP)

Processo 0000044-42.2014.8.26.0450 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Manifeste-se o requerente acerca da pesquisa de fls. 48. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)

Processo 0000057-08.1995.8.26.0450 (450.01.1995.000057) - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - 
Olga Moretti Lopes - Celio Aparecido Donizetti Gonçalves - Lucas Roberto Rojas Rodrigues - Vistos, etc. Observo que à fl. 591 
foi encaminhada cópia da decisão de fl. 581, porém não constou o nº do agravo. Assim, remeta-se novamente copia da decisão 
à 2ª Instância. Fls. 625: Tendo-se em vista que os autos estavam conclusos, devolvo o prazo para manifestação ou eventual 
interposição de recurso. Fls. 627: Assiste razão o arrematante, pelo que torno sem efeito o despacho de fls. 623, devendo, no 
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entanto, aguardar o prazo recursal. Int. - ADV: BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA ADRIANO (OAB 133030/SP), SUELY 
APARECIDA ANDOLFO (OAB 66379/SP), MARIA IZABEL PENTEADO (OAB 281878/SP)

Processo 0000132-90.2008.8.26.0450 (450.01.2008.000132) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / 
Indisponibilidade de Bens - Juvenil Batista Bueno de Godoy - Joaquim Bueno e outro - Banco Bradesco Sa - Intime-se o(a) autor(a) 
para dar prosseguimento na ação em 48 horas, sob pena de extinção. A intimação será feita na pessoa do(a) advogado(a), por 
publicação no órgão oficial, considerando que o(a) autor(a) está devidamente representado(a) nos autos. Int. - ADV: AMANDIO 
FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP), VANILDA MARIA BARRETO SKALA (OAB 71435/SP), THEREZINHA GOMES 
D’ANGELO (OAB 53871/SP), ANTONIO D’ANGELO NETO (OAB 48064/SP), KARINA PAROLA CORDEIRO (OAB 200349/SP), 
GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP), PAULO D’ANGELO NETO (OAB 115490/SP)

Processo 0000170-58.2015.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.F.R.S. - Defiro ao 
requerente os benefícios da justiça gratuita. Para audiência de tentativa de conciliação, designo o dia 22 de abril de 2015, às 
14hs. Cite(m)-se o(s) réu(s) e intime(m)-se o(s) autor(es) para que compareçam à audiência designada. Não havendo acordo 
em audiência, poderá o(s) réu(s) apresentar contestação, no prazo de 15 dias, desde que o faça(m) por intermédio de advogado. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. A contrafé é enviada 
juntamente com o presente despacho-mandado, para os fins de dar inteira ciência ao(s) réu(s) dos termos constantes da petição 
inicial (art. 225, II, do CPC). Intime-se. - ADV: IVAN NICHELE BUENO (OAB 227314/SP)

Processo 0000173-81.2013.8.26.0450 (045.02.0130.000173) - Procedimento Sumário - Espécies de Títulos de Crédito - 
Paulo Henrique de Moura Brigido - Diante do pagamento noticiado pela parte exequente, JULGO EXTINTA a presente execução, 
nos termos do art. 794, I, do CPC. Dou por levantadas eventuais constrições determinadas nestes autos, expedindo-se o 
necessário, procedendo-se às respectivas baixas, inclusive a expedição de mandado de levantamento de penhora no rosto 
dos autos expedido a fls.139/141. Custas remanescentes a cargo do executado. Oportunamente, nada mais sendo requerido, 
arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: ELLEN CRISTINA BUENO DA SILVA (OAB 351117/SP), THAIS DE TOLEDO VENTURINI 
(OAB 343895/SP), KLEBER CARDOZO DIONISIO (OAB 326943/SP), VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP), SIMONE 
ALBUQUERQUE (OAB 142993/SP)

Processo 0000183-57.2015.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - LUIZA ODETE DE OLIVEIRA 
- Defiro a (ao) requerente os Benefícios da Gratuidade Judiciária, na forma da Lei 1060/50, face da juntada da declaração de 
hipossuficiência de fls. 26 . Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de junho de 2015 às 14 horas, ocasião 
em que, o requerido deverá apresentar resposta escrita ou oral, na própria audiência, acompanhada de documentos e rol de 
testemunhas e, se requerer perícia formulará os quesitos desde logo, podendo indicar assistente técnico. Expeça-se carta 
precatória para a citação e intimação do INSS, com as advertências dos artigos 277 e 278 do Código de Processo Civil, para 
comparecimento, acompanhado de advogado, advertindo-a de que em caso de não comparecimento ou comparecendo sem 
advogado será decretada sua revelia. - ADV: HELIO BORGES DE OLIVEIRA (OAB 95033/SP)

Processo 0000193-68.1996.8.26.0450 (450.01.1996.000193) - Procedimento Ordinário - Arrendamento Rural - Waldir Nunes 
- Sebastião Diogenes Goyos Barroso e outro - Manifeste-se o requerente ref. resultado da PESQUISA- ARISP de fls. 355/370 
- ADV: ANTONIO CARLOS HUFNAGEL (OAB 46653/SP), KHALINA AKAI (OAB 167094/SP), MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 
119288/SP), GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP)

Processo 0000209-89.2014.8.26.0450 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - BENTO ANTONIO FORÃO - Antonio 
Forão - Manifeste-se o requerente ref. a certidao de fls. 72/73 - ADV: VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP), KLEBER 
CARDOZO DIONISIO (OAB 326943/SP)

Processo 0000228-61.2015.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Edna Rodrigues Costa - 
Defiro a gratuidade processual requerida, na forma da Lei 1050/60, anotando-se. Coloque-se a tarja de identificação (amarela). 
Cite-se o requerido por todo conteúdo da inicial, com as advertências o artigo 285 e 319 do CP, com prazo para contestação de 
15 dias. - ADV: GABRIELA VIEIRA FRANCO (OAB 318257/SP)

Processo 0000230-31.2015.8.26.0450 - Despejo - Espécies de Contratos - VERA LUCIA BATISTA LEONEL BARROSO - 
Defiro a gratuidade processual requerida, na forma da Lei 1050/60, anotando-se. Coloque-se a tarja de identificação (amarela). 
Cite-se o(a) locatário(a) para responder ao pedido de rescisão de contrato e o(a) locatário(a) e o(s) fiador(es) para responder(em) 
ao pedido de cobrança, anotando-se que, no prazo de contestação, que é de 15 (quinze) dias da juntada aos autos do mandado 
cumprido, poderá(ão) purgar a mora, fazendo o pagamento do débito atualizado (art. 62, I e II, da Lei n. 8245/91), que deverá 
incluir: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, 
quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre 
o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa. Ainda, caso pretenda(m) purgar a mora, deverá(ão), nos 
termos do art. 62, V, da Lei de Locação, depositar em juízo os aluguéis que forem vencendo até a data da sentença, nos 
respectivos vencimentos, podendo o(a) locador(a) levantá-los desde que incontroversos (o que será apreciado pelo juízo). Caso 
não haja contestação no prazo supra, por meio de advogado, poderão ser presumidos verdadeiros os fatos alegados pela parte 
autora, na petição inicial, com decretação imediata do despejo e condenação aos valores cobrados. Int. - ADV: SANDER PAULO 
LEONEL BARROSO (OAB 288875/SP)

Processo 0000285-79.2015.8.26.0450 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 583.00.2010.195853 - 3ª Vara Cível Central do 
Fórum Central João Mendes de São Paulo) - Equagril Equipamentos Agrícolas Ltda. - Complemente a requerente as diligências 
do oficial de justiça. - ADV: BEATRIZ HELENA DOS SANTOS (OAB 87192/SP)

Processo 0000300-48.2015.8.26.0450 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.A.S. - Defiro os benefícios da assistência judiciária 
gratuita, nos termos e advertências da Lei nº 1.060/50, ante a juntada da Declaração de hipossuficiência às fls. 09. Não há nos 
autos prova de que o autor já exerça a posse de fato da filha, tampouco elementos, a par de suas alegações, que indiquem 
que o melhor interesse da criança será atendida com o deferimento da guarda provisória postulada, pelo que INDEFIRO A 
LIMINAR, bem como, por ora, o pedido de alimentos. Defiro, todavia, a realização de estudo social nos termos da cota de fls. 
16/17, providencie a serventia o necessário. Após a juntada do estudo social, abra-se nova vista ao MP e voltem conclusos. 
Sem prejuízo, Designo audiência de tentativa de reconciliação ou conversão do divórcio em consensual para o dia 15 de Abril 
p.f., às 17:00 horas. Cite-se a ré, intimando-a da presente decisão, ficando advertida de que tem o prazo de 15 dias, contados 
da audiência caso não se realize acordo, para apresentar contestação, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos 
narrados na inicial, nos termos do art. 285, do CPC. Intime-se o autor, se tiver advogado indicado pelo convênio OAB/PGE, 
sendo que tiver advogado constituído, ele é quem deverá providenciar o comparecimento do requerente em juízo. Int. - ADV: 
EDMILSON ARMELLEI (OAB 225551/SP)

Processo 0000366-62.2014.8.26.0450 - Execução de Título Extrajudicial - Associação - Associação de Melhoramentos 
Parque Novo Horizonte - Precatória disponível via eSAJ. - ADV: SIMONE ALBUQUERQUE (OAB 142993/SP)

Processo 0000367-81.2013.8.26.0450 (045.02.0130.000367) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
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Execução - M.A.S.O. - Fica a autora intimada a apresentar manifestação acerca da justificativa de fls. 149/155. - ADV: KLEBER 
CARDOZO DIONISIO (OAB 326943/SP), EVANESSA BATISTA MARUCA (OAB 281670/SP)

Processo 0000398-67.2014.8.26.0450 (processo principal 0001777-39.1997.8.26) - Habilitação de Crédito - Concurso 
de Credores - Fazenda Nacional - Municipio de Piracaia - Hugo Francisco Mayer - Em cumprimento ao r.despacho fls.22, 
manifeste-se o Síndico. - ADV: ANA LUIZA ZANINI MACIEL (OAB 206542/SP), ALBERTO NAVARRO (OAB 105604/SP), LIGIA 
DAHY SCHMIDT (OAB 154985/SP), MARIO SERGIO TOGNOLO (OAB 119411/SP), MARCO ANTONIO ARANTES DE PAIVA 
(OAB 72035/SP), MARIO FERNANDES DE ASSUMPCAO (OAB 7313/SP), VICENTE ROMANO SOBRINHO (OAB 83338/SP), 
PEDRO SALES (OAB 91210/SP), VICTOR EMANUEL CONSTANTINO (OAB 273756/SP), WALTER CARVALHO DE BRITTO 
(OAB 235276/SP), RENATO DE LUIZI JUNIOR (OAB 52901/SP), NELSON HOSSNE (OAB 36964/SP)

Processo 0000435-94.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L.R.F.S. - Fica o requerente 
devidamente intimado a manifestar-se ref. CARTA PRECATÓRIA DEVOLVIDA - NEGATIVA - fls. 96 e 101. - ADV: MELLISSA 
CRISTINA GONÇALVES E SILVA PINHEIRO (OAB 336987/SP), PAULO HENRIQUE MARUCA (OAB 271818/SP)

Processo 0000461-54.1998.8.26.0450 (450.01.1998.000461) - Outros Feitos não Especificados - Viação Maropina Ltda - 
Serraria São Roque Granitos Ltda - Vistos, etc. Tendo em vista que o executado discordou da avaliação feita à fl. 252. Intime-se 
o exequente para proceder o depósito dos honorários periciais estimados à fl. 230 (R$ 2.500,00 - dois mil e quinhentos reais). 
Int. - ADV: LUIZ GONZAGA PEÇANHA MORAES (OAB 103592/SP), JOSE EXPEDITO ALVES DOS ANJOS (OAB 76542/SP)

Processo 0000554-65.2008.8.26.0450 (450.01.2008.000554) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Nova Geração 
Comercio de Produtos Agricolas Ltda - Intime-se o(a) autor(a) para dar prosseguimento na ação em 48 horas, sob pena de 
extinção. A intimação será feita na pessoa do(a) advogado(a), por publicação no órgão oficial, considerando que o(a) autor(a) 
está devidamente representado(a) nos autos. Int. - ADV: LEONARDO MACHADO FROSSARD (OAB 239702/SP)

Processo 0000660-13.1997.8.26.0450 (450.01.1997.000660) - Usucapião - Andrea Ferreira Gomes da Silva e outro - 
Ernestina Cardoso de Oliveira e outro - Manifeste-se a requerente acerca da certidão de fls. 383: “Certifico e dou fé que uma vez 
que não foi encontrado o CPF da pessoa de DIVANY APARECIDA CARDOSO, através do sistema INFOJUD, apenas pelos dados 
informados a fls.371, não há possibilidade de novas pesquisas de endereços sem o CPF da parte.” - ADV: ANESIO APARECIDO 
DONIZETTI DA SILVA (OAB 74198/SP), GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP), BENEDITO FRANCISCO DE 
ALMEIDA ADRIANO (OAB 133030/SP), MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP)

Processo 0000786-09.2010.8.26.0450 (450.01.2010.000786) - Execução de Título Extrajudicial - Hsbc Bank Brasil Sa 
Banco Multiplo - Manifeste-se o requerente ref. resultado da pesquisa de endereço fls. 133/135 - ADV: CLAUDIA DE OLIVEIRA 
MARTINS PIERRY GARCIA (OAB 221165/SP)

Processo 0000804-25.2013.8.26.0450 (045.02.0130.000804) - Procedimento Ordinário - Doação - Benedita de Almeida 
Ferreira e outros - Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, deduzido por MARTHA DE ALMEIDA FERREIRA 
MORAIS em face de BENEDITA DE ALMEIDA FERREIRA, MARIA MAGDALENA ALMEIDA DA COSTA e DIONÍSIO FERREIRA 
DA COSTA, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, tornando nula em parte a doação efetuada à fls. 11/13, no que exceder a 
33,33% dos direitos sobre integralidade do imóvel. Considerando a sucumbência dos réus, condeno-os ao pagamento de custas 
e honorários que arbitro em 10% do valor da causa. No entanto, sendo eles beneficiários da assistência judiciária gratuita, a 
execução das custas dependerá de prova de que deixou a condição de necessitada, nos termos da Lei nº 1.060/50. P.R.I. - 
ADV: PETROCCELLI PETRI SILVA (OAB 328633/SP), ARIANE APARECIDA SILVA FERRAZ (OAB 251516/SP), EVALDO DE 
ALMEIDA (OAB 119360/SP), ANESIO APARECIDO DONIZETTI DA SILVA (OAB 74198/SP)

Processo 0000860-78.2001.8.26.0450 (450.01.2001.000860) - Arrolamento de Bens - Família - Deolinda Alvarelli Santos 
- Vilma Aparecida Santos e outros - Fica o requerente devidamente intimado de que o alvará foi expedido e encontra-se 
disponível no sistema para impressão. - ADV: GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP), FABRIZIO DE LIMA PIERONI 
(OAB 228656/SP), IDA MARINA DA SILVA (OAB 329560/SP), MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP), LUIS HUMBERTO 
DENOFRI (OAB 207553/SP)

Processo 0000863-76.2014.8.26.0450 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORE 
CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Marcelo Moretti Lopes - Fica o requerente devidamente intimado a se 
manifestar nos presentes autos. - ADV: MICHELLE MORETTI LOPES (OAB 237881/SP), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA 
(OAB 115665/SP)

Processo 0000866-80.2004.8.26.0450 (450.01.2004.000866) - Procedimento Ordinário - Servidão - Petrobras - Espólio de 
Adalberto Goncalves Leite e Sm e outros - Considerando que estes autos se arrastam por mais de 10(dez) anos sem solução 
e diante da possibilidade de acordo entre as partes, defiro a realização de audiência para tentativa de conciliação, a qual 
fica designada para o dia 08 de abril de 2015, às 14h30min. Intimem-se as partes e procuradores para comparecimento. - 
ADV: JOSE EXPEDITO ALVES DOS ANJOS (OAB 76542/SP), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB 169709/SP), 
ARNALDO EUSTAQUIO FERREIRA (OAB 85789/SP), LUIZ FERNANDO DO VALE DE ALMEIDA GUILHERME (OAB 195805/
SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP)

Processo 0000900-02.1997.8.26.0450 (450.01.1997.000900) - Procedimento Ordinário - DIREITO CIVIL - A.C.V.I.E. - Fabio 
Ricardo Martins - Manifeste-se o requerente ref. pesquisa de fls. 413/414, valor bloqueado R$ 41,72. - ADV: NELSON HOSSNE 
(OAB 36964/SP), LIGIA DAHY SCHMIDT (OAB 154985/SP), VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP)

Processo 0000928-76.2011.8.26.0450 (450.01.2011.000928) - Outros Feitos não Especificados - Benefícios em Espécie - 
Reinaldo Gomes da Silva - Inss - Fica o autor intimado a apresentar manifestação acerca da petição de fls. 362/369. - ADV: 
GUSTAVO DUARTE NORI ALVES (OAB 196681/SP), VANESSA APARECIDA SIQUEIRA ZANOTTI (OAB 290364/SP)

Processo 0000935-97.2013.8.26.0450 (045.02.0130.000935) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco Sa - Manifeste-se o requerente ref. pesquisa de fls. 57/58, BLOQUEIO NEGATIVO. - ADV: FABIANA PIOVAN 
AVILA (OAB 177709/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP)

Processo 0000964-84.2012.8.26.0450 (450.01.2012.000964) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Marcos Edvam 
Rodrigues Carvalho - Maria Antonia de Almeida Carvalho e outros - Certidão de honorários disponível para impressão via SAJ. 
- ADV: KARINA PAROLA CORDEIRO (OAB 200349/SP), RODRIGO TAMASSIA RAMOS (OAB 234901/SP), JOSE EXPEDITO 
ALVES DOS ANJOS (OAB 76542/SP), EVANESSA BATISTA MARUCA (OAB 281670/SP)

Processo 0001012-34.1998.8.26.0450 (450.01.1998.001012) - Retificação de Registro de Imóvel - Mario Armillei Filho - 
Sabesp e outro - Alvará disponível no sistema em favor da SABESP, para impressão. - ADV: ELIZABETH MELEK TAVARES 
(OAB 152557/SP), FLAVIO AUGUSTO BARBATO (OAB 41230/SP)

Processo 0001013-57.2014.8.26.0450 - Instrução de Rescisória - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - JESUINO 
DOS SANTOS - Comac Sao Paulo Maquinas Ltda e outros - Vistos, etc. Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada 
à fl. 430/435. Regularize a serventia o polo passivo substituindo Massey Fergunson por AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E 
INDUSTRIA LTDA. Int. - ADV: KARINA PAROLA CORDEIRO (OAB 200349/SP), FAUSTO ALVES LÉLIS NETO (OAB 29684/RS), 
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LUIS AUGUSTO EGYDIO CANEDO (OAB 196833/SP), FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA (OAB 119361/SP)
Processo 0001130-48.2014.8.26.0450 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Thais Cristina Filogonio Gaeti 

- Valter Aparecido dos Santos - Vistos. 1) Em sede de saneamento, inicialmente afasto as preliminares alinhadas. A inicial, 
conquanto prolixa, não é inepta. A pretensão está absolutamente clara e consiste em alcançar a sobrepartilha de bens que 
afirma adquiridos durante a união, bem como a condenação do réu a prestar alimentos e a indenizar perdas que afirma que 
sofrera. Se tem razão ou não é questão a ser aferida no exame do mérito. 2) O fato de haver um acordo anterior (fls. 45/50), 
envolvendo outras questões, não retira da autora o poder de discutir as novas questões que trouxe à baila. Afasta-se, assim, 
também, a alegação de falta de interesse de agir e ilegitimidade de partes. 3) De outro lado, pondero que não é o caso de 
julgamento antecipado da lide, uma vez que há matéria fática controvertida. Nesse passo fixo como pontos controvertidos: 1) a 
real aquisição dos bens apontados na inicial durante a constância da união estável; 2) a necessidade da autora em alimentos, 3) 
a existência de comportamento do requerido apto a causar danos morais à autora. 4) A fim de aferir o ponto controvertido verifico 
a necessidade de designação de prova oral. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de maio de 2015 às 
16hs, devendo as partes depositar o rol de testemunhas com antecedência de 30 (trinta) dias e indicar se deverão ser intimadas 
ou se comparecerão independente de intimação. 5) Verifico também, a necessidade da juntada da declaração de imposto de 
renda do réu referente ao exercício de 2013 (ano-calendário 2012) e 2012 (ano- calendário 2011). Providencie-se a juntada de 
tais documentos por meio do INFOJUD, ficando, pois, decretado o sigilo dos autos. 6) No mais, cumpra-se o V. Acórdão de fls. 
365/369. - ADV: AMANDA BASILIO FILOGONIO (OAB 341722/SP), PAULO HENRIQUE MARUCA (OAB 271818/SP)

Processo 0001141-58.2006.8.26.0450 (450.01.2006.001141) - Procedimento Ordinário - Arcilio da Silveira Prado - Reginaldo 
Galdino - Vistos, etc. Remeta-se os autos ao contador para elaboração do cálculo de acordo com a sentença e v. Acórdão. Após, 
manifestem-se as partes, tornando conclusos para decisão. Int. - ADV: MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP), EDMILSON 
ARMELLEI (OAB 225551/SP), JOCELITO DE LIMA (OAB 93001/MG), WANDERLEY CARDOSO DE LIMA (OAB 201147/SP), 
GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP), LINDICE CORREA NOGUEIRA (OAB 276806/SP)

Processo 0001185-58.1998.8.26.0450 (450.01.1998.001185) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Carlos Roberto Mathias Pereira - Luiz Carlos Moreira - Oficie-se novamente ao Detran (fls.317), solicitando 
informações sobre qual processo houve a ordem de bloqueio e alienação judicial, uma vez que não constou do ofício 
encaminhado (encaminha cópia do ofício de fls.317). Defiro também pesquisa de bens do executado através dos sistemas 
INFOJUD e BACENJUD, devendo o credor apresentar cálculo atualizado do débito em 5 dias. - ADV: GIOVANA TAMASSIA 
BORGES (OAB 172795/SP), MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP), LUCIANA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA 
(OAB 262692/SP)

Processo 0001196-43.2005.8.26.0450 (450.01.2005.001196) - Reintegração / Manutenção de Posse - Coisas - Claudinei 
Valvassori - Defiro o levantamento dos honorários provisórios do perito depositados a fls.266. Expeça-se alvará. Intime-se a 
autora para depositar o restante dos honorários, no prazo de 10 dias, sendo que, com o depósito, fica deferida a expedição do 
alvará para o levantamento, independentemente de novo despacho. Cumpra-se também o despacho de fls.310, certificando-
se o necessário. - ADV: ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP), WILTON DOUGLAS DE ARAUJO LEMES (OAB 231523/
SP), SYLVIA HOSSNI RIBEIRO DO VALLE (OAB 46005/SP), JOANY BARBI BRUMILLER (OAB 65648/SP), CARLOS MIGUEL 
CASTEX AIDAR (OAB 22838/SP)

Processo 0001204-10.2011.8.26.0450 (450.01.2011.001204) - Usucapião - Usucapião Ordinária - José Sampaio Lopes Filho 
- Vistos, etc. Fls. 290: Defiro o prazo de 90 dias para que o autor providencie o levantamento planimétrico e respectivo memorial 
descritivo com certificação digital do INCRA. Sem prejuízo, cumpra a serventia o determinado à fl. 221, dando prosseguimento 
ao ciclo citatório. Int. - ADV: JEOVAN EDUARDO PENTEADO (OAB 191214/SP), JOSE SAMPAIO LOPES (OAB 203376/SP)

Processo 0001265-60.2014.8.26.0450 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - 
SANTA MARIA CALÇADOS PIRACAIA LTDA - ME - - Renato Moraes da Cunha Bueno - - Regina Celia Bueno de Siqueira - - 
BENEDITA APPARECIDA PINHEIRO DE SIQUEIRA - Manifeste-se o requerente ref. resultado da pesquisa de fls. 61/64. - ADV: 
ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0001295-57.1998.8.26.0450 (450.01.1998.001295) - Execução de Título Extrajudicial - Coisas - Jose Eduardo 
Ferreira de Mello - Wilson Luiz Godoy - Fica o requerente devidamente intimado de que o oficio ao Detran foi expedido e 
encontra-se disponível na contra-capa dos autos para retirada. - ADV: ANTONIO AGOSTINHO LAPELLIGRINI (OAB 117436/
SP), SIMONE ALBUQUERQUE (OAB 142993/SP)

Processo 0001450-21.2002.8.26.0450 (450.01.2002.001450) - Usucapião - Avelino Ribeiro dos Santos e Sm Maria Alves 
de Souza e outros - Claudete Aparecida dos Santos - Certidão de honorários dispinível para impressão via SAJ. - ADV: NEYLA 
VALERIA R DE S STOCO MARTINES (OAB 88382/SP), CRISTIANE FRANCO (OAB 214990/SP)

Processo 0001508-09.2011.8.26.0450 (450.01.2011.001508) - Inventário - Inventário e Partilha - David Rafael Zauder - Nos 
termos da OS 01/2012 fica deferido o prazo de 30 (trinta) dias peticionado fls. 167. - ADV: CAMILA BARRETO BUENO DE 
MORAES (OAB 268876/SP)

Processo 0001577-07.2012.8.26.0450 (450.01.2012.001577) - Procedimento Ordinário - Anulação - Arthur Brandi Mascioli - 
Municipalidade de Piracaia - Vistos. 1) Em sede de saneamento, não vislumbro preliminares a analisar. Todavia, pondero que não 
é o caso de julgamento antecipado da lide, uma vez que há matéria fática controvertida. Nesse passo, fixo como controvertido 
ser o imóvel rural ou área de recreio. 2) Por conseguinte, nomeio o Sr. LUIS C. SCHMIDT como perito judicial. Intimem-se 
as partes para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico. Após, intime-se o Sr. perito para apresentação 
de estimativa de honorários. 3) Oportunamente será analisado pedido de produção de prova em audiência. 4) Sem prejuízo, 
junte a ré cópia da lei complementar 025/2001 (Código Tributário Municipal). - ADV: ELIZABETH FERREIRA MIESSI (OAB 
104505/SP), RICARDO MAURÍCIO FRANCO DE MORAES (OAB 208696/SP), VANDERSON SILVA DE SOUZA (OAB 304046/
SP), ANAMARIA BARBOSA EBRAM (OAB 238926/SP), JACKELINE YONE BALDO (OAB 293937/SP)

Processo 0001644-98.2014.8.26.0450 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.S.S. - Marcia Maria de Lima Santos - Manifeste-se 
o requerente ref. CARTA PRECATÓRIA - devolvida NEGATIVA fls. 73. - ADV: CELSO JOSE FANTI (OAB 66577/SP)

Processo 0001692-19.1998.8.26.0450 (450.01.1998.001692) - Execução de Título Extrajudicial - Coisas - Supermercado 
Nakamitsu Ltda - Nos termos da OS 01/2012 fica deferido o prazo de 10 (dez) dias peticionado fls. 301 - ADV: MARIA EMILIA 
TAMASSIA (OAB 119288/SP), GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP)

Processo 0001696-94.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Guarda - L.C.A.L. - Certidão de honorários disponível para 
impressão via SAJ. - ADV: SONIA CALIL ELIAS ROCHA (OAB 111044/SP)

Processo 0001733-78.2001.8.26.0450 (450.01.2001.001733) - Ação Civil Pública - DIREITO CIVIL - M.P. e outro - Proceda-
se a solicitação da certidão de casamento do requerido através do sistema eletrônico CRC-Jud. Com a resposta, diga novamente 
o credor e voltem conclusos. - ADV: JACKELINE YONE BALDO (OAB 293937/SP), ALESSANDRA RAFAELA BARBOSA (OAB 
232582/SP), RICARDO MAURÍCIO FRANCO DE MORAES (OAB 208696/SP), BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA ADRIANO 
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(OAB 133030/SP), VANDERSON SILVA DE SOUZA (OAB 304046/SP)
Processo 0001780-47.2004.8.26.0450 (450.01.2004.001780) - Outros Feitos não Especificados - M.A.A.S.P.A.A.C. - M.E.R.C. 

- Vistos, etc Diante do pagamento noticiado pela parte exequente (fls. 388), JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos 
do art. 794, I, do CPC. Dou por levantadas eventuais constrições determinadas nestes autos, expedindo-se o necessário, 
procedendo-se às respectivas baixas. Fls. 391: Justifique a autora o pedido de cópias integrais dos autos. Fls. 385/386: Oficie-
se ao banco, solicitando esclarecimentos sobre a retenção promovida. P.R.I.C. - ADV: THOMAZ DE AQUINO SOUZA (OAB 
142927/SP), MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP), GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP), JOSE EXPEDITO 
ALVES DOS ANJOS (OAB 76542/SP)

Processo 0001789-72.2005.8.26.0450 (450.01.2005.001789) - Monitória - Cheque - Supermercado do Hakuo Ltda - Antonio 
Carlos de Souza - Manifeste-se o credor ref. resultado da pesquisa de endereço fls.205/207. - ADV: GIOVANA TAMASSIA 
BORGES (OAB 172795/SP)

Processo 0001849-21.2000.8.26.0450 (450.01.2000.001849) - Ação Civil Pública - Atos Administrativos - Prefeitura Municipal 
de Piracaia e outro - Reitere-se o ofício expedido às fls. 980 com urgência. Int. - ADV: VANDERSON SILVA DE SOUZA (OAB 
304046/SP), JACKELINE YONE BALDO (OAB 293937/SP), RICARDO MAURÍCIO FRANCO DE MORAES (OAB 208696/SP), 
VERA LÚCIA MAGALHÃES (OAB 190514/SP), RENER VEIGA (OAB 104397/SP), ERIDANE BAPTISTA FURLAN (OAB 80878/
SP)

Processo 0001893-06.2001.8.26.0450 (450.01.2001.001893) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Alberto 
Maria Parada e outro - Fica o requerente devidamente intimado a recolher as diligências necessárias para o cumprimento do 
despacho de fls. 481. - ADV: SIZENANDO FERNANDES FILHO (OAB 105293/SP), CAMILA BARRETO BUENO DE MORAES 
(OAB 268876/SP), ADRIANO CAMPOS DE ASSIS E MENDES (OAB 196596/SP), MARIA ANGELA RIOS VELOSO BASTOS 
(OAB 131201/SP), CRISTIANE MARREY MONCAU (OAB 130787/SP), LUIZ GONZAGA PEÇANHA MORAES (OAB 103592/
SP)

Processo 0001897-82.1997.8.26.0450 (450.01.1997.001897) - Outros Feitos não Especificados - Thereza de Melo - Proceda 
a serventia pesquisas através do site do TJSP, quanto ao andamento da carta precatória expedida para penhora no rosto dos 
autos (fls. 308/309), juntando o extrato nos autos. Int. - ADV: GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP), MARIA EMILIA 
TAMASSIA (OAB 119288/SP)

Processo 0001929-91.2014.8.26.0450 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de 
Imóvel - Maria Cecilia Russo Eckschmiedt - Fernandes Candido Nascimento - Ciência a requerente ref. OFÍCIO fls. 190 - 
COMPROVANTE DE DEPÓSITO. - ADV: EDMILSON ARMELLEI (OAB 225551/SP), DEBORA LEITE NEGRI (OAB 272523/SP), 
NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA (OAB 304576/SP)

Processo 0001940-96.2009.8.26.0450 (450.01.2009.001940) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Nossa Caixa Sa - 
Celia Aparecida Barbosa Facio e outro - Intime-se o(a) autor(a) para dar prosseguimento na ação em 48 horas, sob pena de 
extinção. A intimação será feita na pessoa do(a) advogado(a), por publicação no órgão oficial, considerando que o(a) autor(a) 
está devidamente representado(a) nos autos. Int. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), MARIA APARECIDA 
CATELAN DE OLIVEIRA (OAB 87793/SP)

Processo 0001977-50.2014.8.26.0450 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Liminar - G.S.S. - Certidão de honorários 
dispinível para impressão via SAJ. - ADV: SONIA CALIL ELIAS ROCHA (OAB 111044/SP)

Processo 0002005-18.2014.8.26.0450 - Monitória - Cheque - Supermercado Hakuo LTDA - Diante da inércia do requerido, 
manifeste-se o requerente em termos de prosseguimento, no prazo de 10 dias. Int. - ADV: GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 
172795/SP)

Processo 0002097-69.2009.8.26.0450 (450.01.2009.002097) - Usucapião - Carlos Fernando Avelino e outro - Nos termos 
da OS 01/2012 fica deferido o prazo de 90 (noventa) dias peticionado fls. 201. - ADV: MARCELO APARECIDO MARTINS DIAS 
(OAB 247776/SP), WILTON DOUGLAS DE ARAUJO LEMES (OAB 231523/SP)

Processo 0002116-02.2014.8.26.0450 - Procedimento Sumário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - MARIA JOANA PEREIRA DA 
CUNHA - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Diante da manifestação favorável da requerente (fls.92/93), HOMOLOGO O 
CÁLCULO apresentado pelo INSS às fls.85/86, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Requisitem-se os pagamentos, 
através do sistema eletrônico PRECWEB. - ADV: EVANDRO MORAES ADAS (OAB 195318/SP), HELIO BORGES DE OLIVEIRA 
(OAB 95033/SP)

Processo 0002122-09.2014.8.26.0450 - Reintegração / Manutenção de Posse - Liminar - Erica Cristina de Oliveira - Alcides 
Pereira dos Santos - Manifeste-se a requerente: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 450.2014/007312-4, em diligencias nesta cidade e Comarca, sito ao endereço 
mencionado, e por ocasião destas, INTIMEI o requerido, ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS, por todo conteúdo deste mandado, 
o qual bem ciente ficou, aceitando contrafé e, apondo ainda sua assinatura neste. Certifico mais, que deixei de intimar a 
requerente, ERICA CRISTINA DE OLIVEIRA, por não havê-la encontrado, sendo informado pelo vizinho, Rogério Teixeira Leão 
(casa ao lado de nº 536), bem como também pelo próprio requerido, que desocupou o imóvel na primeira semana do mês de 
janeiro, provavelmente entre os dias 5 e 6, mudando-se para endereço ignorado. O referido é verdade e dou fé. Piracaia, 26 de 
Janeiro de 2.015 Eduardo Cavretti Zago - Oficial de Justiça Número de Cotas = 01 (faixa: 0 a 15 km. / 01 end.) - ADV: DANIEL 
LUZ SILVEIRA CABRAL (OAB 197649/SP), CLOVIS TADEU DEL BONI (OAB 95521/SP)

Processo 0002128-16.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - BENEDITO MIGUEL DE OLIVEIRA 
e outro - Nos termos da OS 01/2012 fica deferido o prazo de 10 (dez) dias peticionado fls. 52. - ADV: KLEBER CARDOZO 
DIONISIO (OAB 326943/SP)

Processo 0002169-95.2005.8.26.0450 (450.01.2005.002169) - Procedimento Sumário - Direitos / Deveres do Condômino - 
S.M.P.N.H. - E.R.M. - M.P. - Fls,. 231/232: Diante da não aceitação do credor quanto a proposta de acordo apresentada pelo 
devedor, determino o prosseguimento da execução. Aguarde-se a avaliação do bem penhorado para nova designação de datas 
para praceamento. - ADV: NELSON JANUARIO COSTATO BASILE NETO (OAB 300486/SP), VANDERSON SILVA DE SOUZA 
(OAB 304046/SP), JACKELINE YONE BALDO (OAB 293937/SP), RICARDO MAURÍCIO FRANCO DE MORAES (OAB 208696/
SP), SIZENANDO FERNANDES FILHO (OAB 105293/SP)

Processo 0002179-27.2014.8.26.0450 - Busca e Apreensão - Liminar - Banco Fiat S/A - Nos termos da OS 01/2012 fica 
deferido o prazo de 30 (trinta) dias peticionado fls. 20. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 0002388-45.2004.8.26.0450 (450.01.2004.002388) - Procedimento Ordinário - Guilherme Aparecido Souza Vaz 
Pires Repps Mae Regina Aparecida - Viacao Atibaia Sao Paulo Ltda - Cumpra-se o V. Acórdão, o qual anulou a sentença 
proferida por este Juízo, para que seja dada vista dos autos ao Ministério Público para manifestação. Com a manifestação do 
MP, digam as partes e voltem conclusos para prolação de nova sentença. - ADV: ANTONIO LOPES BALTAZAR (OAB 150506/
SP), MARCELO APARECIDO MARTINS DIAS (OAB 247776/SP), WILTON DOUGLAS DE ARAUJO LEMES (OAB 231523/SP), 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2119

NELSON HOSSNE (OAB 36964/SP)
Processo 0002436-52.2014.8.26.0450 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Maria Graca 

Oliveira Quental - CELIA MARIA MONTEIRO QUENTAL - Vistos, etc. Fls. 228: Tendo em vista que a requerente forneceu três 
DVD’s, defiro a gravação dos depoimentos de fls. 116, com urgência. Int. - ADV: EDISON CAMBON JUNIOR (OAB 163000/SP), 
BIANCA MARTIN PINHEIRO (OAB 307882/SP)

Processo 0002436-52.2014.8.26.0450 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Maria Graca 
Oliveira Quental - CELIA MARIA MONTEIRO QUENTAL - Fica Vossa Senhoria intimada a comparecer em cartório para retirar os 
DVD’s anexados a fls. 230. - ADV: BIANCA MARTIN PINHEIRO (OAB 307882/SP)

Processo 0002482-46.2011.8.26.0450 (450.01.2011.002482) - Outros Feitos não Especificados - Dirce Benedita Goes de 
Almeida - Inss - Fica o requerente devidamente intimado de que o alvará foi expedido e encontra-se disponível no sistema 
para impressão. - ADV: MARIA ARMINDA ZANOTTI DE OLIVEIRA (OAB 167373/SP), GUSTAVO DUARTE NORI ALVES (OAB 
196681/SP)

Processo 0002496-64.2010.8.26.0450 (450.01.2010.002496) - Procedimento Ordinário - Coisas - S.A.F.F. - Manifeste-se o 
requerente ref. BLOQUEIO NEGATIVO, fls. 172/174. - ADV: FERNANDO SERGIO SANTINI CRIVELARI (OAB 38624/SP)

Processo 0002513-08.2007.8.26.0450 (450.01.2007.002513) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Luiz Carlos Borges 
Costa - Companhia Elektro e outro - Fls.221: Anote-se. Expeça-se certidão de honorários ao(a) patrono(a) subscritor da petição 
de fls. 235. Após, nada mais havendo, arquivem-se os autos com as cautelas e anotações de praxe. - ADV: ALDROVANDO 
MAGRINI LISA FILHO (OAB 189445/SP), MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP), GERALDO FERNANDO COSTA (OAB 
86379/SP), CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP), MARIANA DE ALMEIDA CANELA (OAB 
318024/SP)

Processo 0002627-68.2012.8.26.0450 (450.01.2012.002627) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Maria Lucilia Gomes 
Lopes - Roseli Mary Gomes - Carta de Adjudicação disponível em cartório. - ADV: RENATO SAUER COLAUTO (OAB 209981/
SP), FATIMA DA CONCEICAO FALCAO JURADO (OAB 131438/SP)

Processo 0002645-07.2003.8.26.0450 (450.01.2003.002645) - Ação Civil Pública - Atos Administrativos - Municipio de 
Piracaia e outros - Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO em face de BENEDITO CAETANO DOS SANTOS, JOSÉ CAETANO DOS SANTOS FILHO, MARIA DOS 
SANTOS VERONESI e MUNICÍPIO DE PIRACAIA, para, tornada definitiva a antecipaçãode tutela concedida, condenar os réus 
a REGULARIZAR o loteamento denominado “Jardim Monte Cristo”, providenciando toda infraestrutura necessária, nos termos 
da Lei 6.766/79, bem como promovendo o registro do projeto deloteamentono cartório de imóveis competente, no prazo de 01 
(um) ano, sob pena de multa mensal de R$ 25.000,00 a ser revertida ao fundo de que trata o art. 13 da Lei 7.347/85, limitada 
a R$ 300.000,00, sem prejuízo de adoção de outros meios de coerção. Ante à sucumbência, os réus arcarão com as custas 
e despesas processuais.. P.R.I. - ADV: ANESIO APARECIDO DONIZETTI DA SILVA (OAB 74198/SP), GIOVANA TAMASSIA 
BORGES (OAB 172795/SP), JACKELINE YONE BALDO (OAB 293937/SP), MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP), 
RICARDO MAURÍCIO FRANCO DE MORAES (OAB 208696/SP), VANDERSON SILVA DE SOUZA (OAB 304046/SP)

Processo 0002649-58.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Assunto não Especificado - Fatima Cecilia Starzewisk 
Pereira da Silva - Fica a requerente intimada a encaminhar novamente o mandado de averbação, para retificação do nome, 
instruindo com cópias da sentença de divórcio e de retificação, certidões de trânsito em julgado, bem como do r. despacho 
que concedeu a gratuidade, para os devidos fins, considerando a devolução do mandado, conforme fls. 68. - ADV: EDILMA 
CRISTIANE MACEDO (OAB 254883/SP)

Processo 0002650-43.2014.8.26.0450 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.R.S.A.P. - Certidão de honorários dispinível para 
impressão via SAJ. - ADV: ELAINE APARECIDA LAPELLIGRINI PETRI (OAB 262624/SP)

Processo 0002690-30.2011.8.26.0450 (450.01.2011.002690) - Outros Feitos não Especificados - Auto Posto Molon Ltda - 
Mariana Rocha Silva Pinto - Manifeste-se o credor ref. resultado de pesquisa fls. 150/151. (bloqueio negativo) - ADV: SIMONE 
ALBUQUERQUE (OAB 142993/SP)

Processo 0002736-14.2014.8.26.0450 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - IVAN LUCAS DE PAULA APARECIDO 
- Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT - Manifeste-se o requerente ref. a contestação de fls. 49/84 - ADV: VANESSA 
GONÇALVES ALVARENGA (OAB 335672/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), ANA CRISTINA ROBERTO 
CANESCHI (OAB 302589/SP)

Processo 0002767-34.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - N.A.O.G. - M.S.G. - Ficam 
as partes intimadas a manifestar-se sobre a devolução do expediente, pelo CRI, conforme fls. 70/72. - ADV: KLEBER CARDOZO 
DIONISIO (OAB 326943/SP), EDMILSON ARMELLEI (OAB 225551/SP), VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP)

Processo 0002769-04.2014.8.26.0450 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Pinheiro 
de Oliveira - Banco do Brasil S/A - Manifeste-se a requerente ref. CONTESTAÇÃO fls. 76/113. - ADV: SARITA PANNUNZIO 
TORRES (OAB 248356/SP), JOSE BENEDITO VIEIRA (OAB 65650/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0002792-47.2014.8.26.0450 - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela - N.H.P.S. - Assim, 
HOMOLOGO a substituição do curador, passando a autora NEUSA HENRIQUE PAULINO DA SILVA a exercer a curatela de 
ZAQUEU HENRIQUE, devendo prestar compromisso nos termos do art. 1187 do CPC. Averbe-se a substituição da curadora no 
Registro Civil das Pessoas Naturais e publique-se na imprensa, na forma do art. 1184 do CPC. Int. - ADV: VERA APARECIDA 
POLONI MACHADO (OAB 103741/SP)

Processo 0002866-43.2010.8.26.0450 (450.01.2010.002866) - Reintegração / Manutenção de Posse - Coisas - Simcha 
Schaubert - Helena Bonilho - Manifeste-se o requerente ref. CARTA PRECATÓRIA - NEGATIVA - ADV: SIMCHA SCHAUBERT 
(OAB 150991/SP), ELAINE APARECIDA LAPELLIGRINI PETRI (OAB 262624/SP)

Processo 0003033-21.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - DAISY DE SOUZA - Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - A seguir pelo(a) MM(ª). Juíz(a) foi DELIBERADO: Encerrada a instrução, regularizados 
os autos abra-se vista ao autor para manifestação em réplica. Após, voltem conclusos. Desnecessária a degarvação dos 
depoimentos colhidos. Saem as partes presentes cientes e intimadas. - ADV: RENATA PADILHA (OAB 301975/SP), ARI 
FERNANDES CARDOSO (OAB 65113/SP), ELISA ALVES DOS SANTOS LIMA (OAB 124688/SP)

Processo 0003056-35.2012.8.26.0450 (450.01.2012.003056) - Procedimento Ordinário - Cheque - José Claudio de Oliveira 
Del Vecchio - Diante da inércia do requerido, manifeste-se o requerente em termos de prosseguimento, no prazo de 10 dias. Int. 
- ADV: LARIANE ROGÉRIA PINTO DEL-VECHIO (OAB 309477/SP)

Processo 0003097-02.2012.8.26.0450 (450.01.2012.003097) - Interdição - Tutela e Curatela - E.T. - Proceda a serventia 
pesquisas através do site do TJSP, quanto ao andamento da carta precatória expedida para fins de estudo social (fls. 111), 
juntando o extrato nos autos. Int. - ADV: GUILHERME ADALTO FEDOZZI (OAB 198453/SP)

Processo 0003102-39.2003.8.26.0450 (450.01.2003.003102) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Jose Bragion Repps 
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Curadora Maria Donizete de Oliveira - Manifeste-se a Drª Alessandra: A seguir, compareceu o MM.Juiz DR. Cléverson de Araujo, 
o qual deliberou: Concedo o prazo de 10 dias para a juntada das 3 avaliações pleiteadas pelo autor e pelos requeridos Alan 
a Carina. Decorridos, com ou sem manifestação das partes voltem conclusos independente de nova intimação. INTIME-SE A 
CURADORA INDICADA PELA OAB LOCAL dra Alessandra. Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Eu,________ trabluz, 
escr. digitei. - ADV: ALESSANDRA RAFAELA BARBOSA (OAB 232582/SP), MAURO RAMOS (OAB 157797/SP), IZABEL DE 
MORAES (OAB 127024/SP), NEYLA VALERIA R DE S STOCO MARTINES (OAB 88382/SP)

Processo 0003231-58.2014.8.26.0450 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - MARIA LUIZA BOGIK DE CAMPOS - Rafael Paulino de Campos - Vistos, etc. Fls. 22: observo que o excepto contestou 
os presentes autos, porém endereçou ao feito de cumprimento de sentença 0004938-03.2010.8.26.0450. Assim, proceda a 
serventia o desentranhamento da referida petição, juntando-a nestes autos e caso seja tempestiva, intime-se o excipiente para 
se manifestar. Int. - ADV: GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP), MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP), 
RODRIGO TAMASSIA RAMOS (OAB 234901/SP), CLAUDIA MIRANDA DA SILVA (OAB 312744/SP)

Processo 0003243-58.2003.8.26.0450 (450.01.2003.003243) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Maria José 
Veloso - Claudia Neris Veloso e outro - Jayme Pinheiro - Francisco de Assis Rost - CONCLUSÃO Aos 17/09/2014, faço os 
presentes autos conclusos ao(à) Dr(a). Cléverson de Araujo, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Comarca de Piracaia-SP. 
Eu____________, Escr. digitei e subscrevi. Recebo o recurso de fls. 276/285, em ambos os efeitos, na forma do artigo 520, 
do CPC. Às contra-razões. Subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens deste Juízo. Piracaia, 17 de 
setembro de 2014. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO 
À MARGEM DIREITA - ADV: EVALDO DE ALMEIDA (OAB 119360/SP), ELI MONTEIRO (OAB 165446/SP), RONEY JOSÉ 
FERREIRA (OAB 190327/SP)

Processo 0003306-68.2012.8.26.0450 (450.01.2012.003306) - Execução de Alimentos - Pagamento Atrasado / Correção 
Monetária - Gabriela Fortunato Rodrigues Silva e outro - Manifeste-se o requerente ref. CARTA PRECATÓRIA - NEGATIVA, fls. 
115. - ADV: EVANESSA BATISTA MARUCA (OAB 281670/SP), MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP)

Processo 0003383-77.2012.8.26.0450 (450.01.2012.003383) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação 
/ Ameaça - José Joaquim dos Santos - Josenildo Alves Siqueira e Jovelina Roseno da Silva - Dou como penhorado o valor 
bloqueado e depositado a fls.243, independentemente da lavratura de termo de penhora. Intime-se o executado da penhora 
e do prazo para embargos. Decorrido o prazo sem manifestação do executado, fica deferido o levantamento do valor, 
independentemente de novo despacho, devendo ser expedido o competente alvará. Com o levantamento, diga o credor em 
termos de prosseguimento, apresentando novo cálculo descontando-se o valor levantado. - ADV: JOSE EXPEDITO ALVES DOS 
ANJOS (OAB 76542/SP), BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA ADRIANO (OAB 133030/SP)

Processo 0003384-04.2008.8.26.0450 (450.01.2008.003384) - Usucapião - Afonso Gonçalves de Oliveira e outro - Mandado 
de registro disponível no sistema para impressão e instrução com as necessárias cópias. - ADV: ELAINE APARECIDA 
LAPELLIGRINI PETRI (OAB 262624/SP), ANTONIO AGOSTINHO LAPELLIGRINI (OAB 117436/SP)

Processo 0003402-83.2012.8.26.0450 (450.01.2012.003402) - Procedimento Ordinário - Concurso Público / Edital - Emerson 
Martins dos Santos - Vistos, etc. Observo que já houve o trânsito em julgado da sentença proferida nos presentes autos. Acentuo 
que o requerente Emerson Martins dos Santos sequer é parte na ação civil por improbidade administrativa em questão. Assim 
não vislumbro razão, tampouco fundamento jurídico para se manter o cumprimento da pretensão suspenso sine die. Assim, 
requeira o autor o que de direito. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: ALESSANDRA RAFAELA BARBOSA (OAB 
232582/SP), MARIANA PALMIERI (OAB 342711/SP)

Processo 0003450-71.2014.8.26.0450 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Renato Aparecido Romano e outro - Alzira 
Romano Souza - Diante do exposto julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 269, inciso do CPC, para determinar a 
expedição de ALVARÁ para levantamento do saldo bancária de titularidade de ALZIRA ROMANO SOUZA, em partes iguais 
em favor de RENATO APARECIDO ROMANO, ROSALINA APARECIDA DE SOUZA GOMES, ELIZA APARECIDA DE SOUZA 
DEL CAROLI, MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA, ORALINA DE SOUZA GONÇALVES, INES APARECIDA DE SOUZA 
LOPES, LUIZ CARLOS DE SOUZA, que poderá ser levantado pelo procurador comum que detém poderes para tanto. Aguarde-
se o trânsito em julgado da presente sentença, devendo, diante da petição de fls. 61/62, se RESERVAR o valor apontado (R$ 
122,40), depositando-o em conta judicial. - ADV: HELIO BORGES DE OLIVEIRA (OAB 95033/SP)

Processo 0003554-63.2014.8.26.0450 (processo principal 0001013-57.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Agco 
do Brasil Comercio e Industria Ltda - Jesuino dos Santos - Vistos, etc. Aguarde-se a decisão por este juízo do incidente de 
exceção de incompetência. - ADV: FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA (OAB 119361/SP), KARINA PAROLA CORDEIRO (OAB 
200349/SP)

Processo 0003597-97.2014.8.26.0450 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - W.O.S. - Defiro ao requerente os 
benefícios da justiça gratuita. Ante os elementos constantes dos autos, especialmente a prova da paternidade, fixo os alimentos 
provisórios em um salário mínimo, contados a partir da citação. Para audiência de tentativa de conciliação, designo o dia 22 de 
abril de 2015, às 14h30min. Cite(m)-se o(s) réu(s) e intime(m)-se o(s) autor(es) para que compareçam à audiência designada. 
Não havendo acordo em audiência, poderá o(s) réu(s) apresentar contestação, no prazo de 15 dias, desde que o faça(m) por 
intermédio de advogado. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. A 
contrafé é enviada juntamente com o presente despacho-mandado, para os fins de dar inteira ciência ao(s) réu(s) dos termos 
constantes da petição inicial (art. 225, II, do CPC). - ADV: CLOVIS TADEU DEL BONI (OAB 95521/SP)

Processo 0003629-44.2010.8.26.0450 (450.01.2010.003629) - Usucapião - Usucapião Ordinária - José Aparecido Moretti 
e Tercilia Aparecida Coelho Moretti - Mário Moretti Filho - Ciência da resposta do ofício encaminhado a Prefeitura da Estância 
Turística de Joanópolis. - ADV: MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP), GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP), 
RODRIGO TAMASSIA RAMOS (OAB 234901/SP), ANIBAL APARECIDO TARDELI (OAB 74200/SP)

Processo 0003641-19.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Marcos Roberto 
Aparecido da Silva - Manifeste-se o requerente ref. CONTESTAÇÃO fls. 52/97 - ADV: EDMILSON ARMELLEI (OAB 225551/SP), 
JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP)

Processo 0003651-63.2014.8.26.0450 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K.F.F.A.S. e 
outro - Manifeste-se o requerente: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 450.2015/000472-9 dirigi-me à Rua Bento Negrini onde, tendo indagado junto à moradores, 
não consegui localizar o requerido. O referido é verdade e dou fé. Piracaia, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: ANGELO THIAGO 
CARVALHO TOLENTINO VERDI (OAB 278709/SP)

Processo 0003655-71.2012.8.26.0450 (450.01.2012.003655) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Ana Francisca Brigido e outros - Proceda-se, por cautela, pesquisa no BACENJUD quanto ao endereço da requerida ANA 
APARECIDA FERREIRA. Após, voltem conclusos. - ADV: DEBORA LEITE NEGRI (OAB 272523/SP), VANESSA APARECIDA 
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SIQUEIRA ZANOTTI (OAB 290364/SP), SIMCHA SCHAUBERT (OAB 150991/SP)
Processo 0003681-45.2007.8.26.0450 (450.01.2007.003681) - Execução de Alimentos - Alimentos - O.B.F. - O.B. - Fica o 

requerente intimado, por seu patrono, acerca da devolução o ofício de fls. 586 e nota de devolução de fls.587, fornecendo cópia 
do r. despacho que deferiu a gratuidade ao requerente, podendo imprimir o ofício já expedido anteriormente. - ADV: CAMILA 
BARRETO BUENO DE MORAES (OAB 268876/SP), LUIZ GONZAGA PEÇANHA MORAES (OAB 103592/SP)

Processo 0003748-34.2012.8.26.0450 (450.01.2012.003748) - Interdição - Tutela e Curatela - E.C.A. - M.S. e outro - Fica a 
curadora devidamente intimada a comparecer em cartório, a fim de assinar o termo de compromisso de curador definitivo. - ADV: 
ARI FERNANDES CARDOSO (OAB 65113/SP), CARLOS HENRIQUE ROCHA LIMA DE TOLEDO (OAB 154409/SP), CARLOS 
ROCHA LIMA DE TOLEDO NETO (OAB 128772/SP), RENATA PADILHA (OAB 301975/SP)

Processo 0003783-96.2009.8.26.0450 (450.01.2009.003783) - Procedimento Ordinário - DIREITO CIVIL - M.C.S.R. e 
outros - C.F. e outros - Vistos, etc. Fls. 207/208: Nos termos do artigo 1780 do Código Civil, nomeio a Srª Elisabeth Aparecida 
Fiorelini como curadora especial da requerida Ana Ferreira Fiorelini apenas para atuar nestes autos. Proceda-se a devolução da 
indicação de fls. 210/211 a OAB para que não haja prejuízo ao n. advogado nomeado. Int. - ADV: LUIZ GONZAGA PEÇANHA 
MORAES (OAB 103592/SP), JOSE EXPEDITO ALVES DOS ANJOS (OAB 76542/SP), CAMILA BARRETO BUENO DE MORAES 
(OAB 268876/SP)

Processo 0003920-20.2005.8.26.0450 (apensado ao processo 0000874-57.2004.8.26) (processo principal 0000874-
57.2004.8.26) (450.01.2004.000874/1) - Impugnação ao Valor da Causa - Espolio de Durval Lopes de Campos Repps Durval 
Aguiar Lopes de - Fica intimado o impugnante ao recolhimento das custas processuais no valor correspondente a 05 ufesp’s 
(106,25). - ADV: CLOVIS TADEU DEL BONI (OAB 95521/SP)

Processo 0003972-74.2009.8.26.0450 (450.01.2009.003972) - Arrolamento de Bens - Ricardo dos Santos - Fica o requerente 
devidamente intimado de que o alvará foi expedido e encontra-se disponível no sistema para impressão. - ADV: BENEDITO 
FRANCISCO DE ALMEIDA ADRIANO (OAB 133030/SP)

Processo 0004211-78.2009.8.26.0450 (450.01.2009.004211) - Interdição - Capacidade - A.R.S. - Ante o exposto, julgo 
PROCEDENTE o presente pedido, decretando a interdição de OSVALDINO DE JESUS NASCIMENTO, declarando-o 
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos termos do art. 3º, inciso II, do CC, nomeando-lhe 
como curadora ADÉLIA ROSA DOS SANTOS, mediante compromisso. Em obediência ao disposto no art. 1184, do CPC e art. 
9º, III, do CC, inscreva-se a presente no Registro Civil das Pessoas Naturais e publique-se pela imprensa oficial. Deixo de 
determinar a especialização dos bens em hipoteca legal, em face da não existência de patrimônio em nome do interditado. Sem 
custas e despesas processuais. P.R.I.C. - ADV: VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP)

Processo 0004479-06.2007.8.26.0450 (processo principal 0000024-81.1996.8.26) (450.01.1996.000024/138) - Outros 
Incidentes não Especificados (Inativa) - Irton Rizzardi e Outros - Refrigerantes Maracanã Ltda - Pedro Sales - Eduardo Cagali e 
outros - Ciência ao síndico dos cálculos do setor de contadoria. - ADV: GILSON GARCIA JUNIOR (OAB 111699/SP), MARCELO 
ANGRISANI A. DE OLIVEIRA (OAB 101391/SP), PEDRO RICCIARDI FILHO (OAB 17229/SP), IVAN APARECIDO PINHEIRO 
(OAB 196028/SP), JOSE ESTANISLAU RANGEL DOS SANTOS (OAB 44970/SP), PEDRO SALES (OAB 91210/SP), ANTONIO 
AGOSTINHO LAPELLIGRINI (OAB 117436/SP)

Processo 0004636-42.2008.8.26.0450 (450.01.2008.004636) - Arrolamento de Bens - Waldirene Ricanelo - Fazenda Estadual 
- Enio Mohamedde Costa Ricanelo - Alvará disponível via eSAJ. - ADV: FABRIZIO DE LIMA PIERONI (OAB 228656/SP), ARI 
FERNANDES CARDOSO (OAB 65113/SP), RENATA PADILHA (OAB 301975/SP), JIVAGO PETRUCCI (OAB 119026/SP)

Processo 0005073-15.2010.8.26.0450 (apensado ao processo 0000133-07.2010.8.26) (processo principal 0000133-
07.2010.8.26) (450.01.2010.000133/3) - Incidente de Falsidade - Maria Emilia Tamassia - Thereza Scudelari Tamassia - Cumpra-
se o V. Acórdão de fls. 206/210, o qual confirmou a sentença que julgou improcedente o incidente de falsidade, juntando-se 
no processo principal, cópia da sentença, acórdão e do trânsito em julgado, voltando conclusos para saneamento ou eventual 
julgamento antecipado. - ADV: MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP), MARCELO DE ARAUJO RAMOS (OAB 187206/
SP)

Processo 2050003-71.1979.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Usucapião Extraordinária - JOAO MIGUEL FERNANDES 
e outro - Bire Comercio e Participaçoes Ltda - Autos em cartório por dez dias. - ADV: MARIZA APARECIDA PEREIRA BATISTA 
(OAB 216402/SP)

Processo 3000060-76.2013.8.26.0450 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - MONISE GOMES MONTANHER - 
Fazendo Pública do Estado de São Paulo - Fica o requerente devidamente intimado de que o formal de partilha foi expedido 
e encontra-se disponível na contra-capa dos autos para retirada. - ADV: MARIA CANDIDA RODRIGUES (OAB 129539/SP), 
JIVAGO PETRUCCI (OAB 119026/SP)

Processo 3000679-06.2013.8.26.0450 - Prestação de Contas - Exigidas - Condomínio - Associação dos Comproprietarios 
do Condominio Nautico de Piracaia - ISAAC PEREIRA DA SILVA e outros - Manifeste o requerente quanto ao recolhimento das 
custas processuais no valor correspondente a 05 ufesp’s (R$ 106,25) conforme certidão de fls. 641. - ADV: KLEBER CARDOZO 
DIONISIO (OAB 326943/SP), SIZENANDO FERNANDES FILHO (OAB 105293/SP), VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/
SP), CARINA POLI DA SILVA (OAB 309750/SP)

Processo 3001077-50.2013.8.26.0450 - Depósito - Liminar - BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento - 
Fica o requerente devidamente intimado a recolher custas ref. pesquisa solicitada fls. 73. - ADV: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 
SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 3001417-91.2013.8.26.0450 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - RCS 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME e outro - Manifeste-se o requerente ref. documentos comprobatórios fls. 
106/140. - ADV: MURILO HENRIQUE SILVA PINTO MIRANDA (OAB 244668/SP), FLAVIO DEL PRA (OAB 19817/SP), FABIANA 
PIOVAN AVILA (OAB 177709/SP)

Processo 3001448-14.2013.8.26.0450 - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Luciano Caetano dos Santos - Nos 
termos da OS 01/2012 fica deferido o prazo de 30 (trinta) dias peticionado fls. 138. - ADV: GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 
172795/SP), JIVAGO PETRUCCI (OAB 119026/SP), MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP)

Processo 3001692-40.2013.8.26.0450 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - Fica 
o requerente intimado a recolher a taxa devida para publicação do edital de praças no DOE, constando 4492 caracteres, sendo 
cada caractere no valor de R$0,15, perfazendo o total de R$673,60, guia FEDT, cod.435-9, para posterior publicação do edital. 
- ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 3002676-24.2013.8.26.0450 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
(nº 1124-88.2011 - 3º VARA CIVEL DA COMARCA DE ATIBAIA) - Reinaldo Roque da Silva - Antonio Donizetti de Paula - Ciência 
às partes da data de designação do leilão: “a 1ª praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lancetotal.
com.br e terá início no primeiro dia útil subsequente ao da Publicação do Edital, portanto início dia 07/04/2015. Não havendo 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2122

lanço superior ao valor da avaliação nos três dias subsequentes ao da publicação do edital, seguir-se-á, sem interrupção, a 2ª 
praça, que e estenderá até as 11h00min do dia 07/05/2015.” - ADV: MITIKO MARCIA URASHIMA YAMAMOTO (OAB 73831/SP), 
ANA CRISTINA VERANO FREIRE (OAB 137329/SP), ROBERTA RIBEIRO DE ARAUJO KOUZOUKIAN BARROS (OAB 222054/
SP)

Processo 3002930-94.2013.8.26.0450 - Procedimento Sumário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Maurício Cavalcanti da Silva 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Fls.153/158: Diante da impossibilidade do comparecimento dos advogados do 
autor na data designada, DEFIRO a redesignação da audiência, a qual fica agendada para o dia 11 de junho de 2015, às 
14h30min. Intimem-se as partes e procuradores. - ADV: ANTONIO CESAR DE SOUZA (OAB 206395/SP), GISELE BERALDO 
DE PAIVA (OAB 229788/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIO LUIZ DE OLIVEIRA MACEDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0046/2015
Processo 0000006-64.2013.8.26.0450 (045.02.0130.000006) - Inventário - Inventário e Partilha - Ines Guimarães Gonçalves 

de Godoy - Doracy Augusto de Godoy - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Fl. 332. Nada a apreciar, uma vez que já 
houve expedição de formal de partilha. Existindo outros bens, deve a parte requerer a sobrepartilha. Tornem os autos ao arquivo. 
Int. - ADV: MARCO ANTONIO DOS SANTOS PEÇANHA (OAB 16230/SP), JIVAGO PETRUCCI (OAB 119026/SP), FABRIZIO DE 
LIMA PIERONI (OAB 228656/SP)

Processo 0000331-05.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - DEMETRIO HENRIQUE 
DA SILVA - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - NOTA DE CARTÓRIO: Ficam o requerente e seu patrono intimados de 
que foram expedidos alvarás para levantamento de RPV, encontrando-se à disposição para impressão. - ADV: VLADIMILSON 
BENTO DA SILVA (OAB 123463/SP), HELIO BORGES DE OLIVEIRA (OAB 95033/SP)

Processo 0000370-65.2015.8.26.0450 (processo principal 0003440-27.2014.8.26) - Exceção de Impedimento - União Estável 
ou Concubinato - J.S. - M.A.P.C. - NOTA DE CARTÓRIO: Fica a excepta intimada a se manifestar nos autos, no prazo legal. - 
ADV: LETICIA SUELLEN BONILHA DE OLIVEIRA (OAB 349280/SP), LUCIANA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA (OAB 
262692/SP)

Processo 0000638-56.2014.8.26.0450 - Embargos de Terceiro - Obrigações - Natalia Martins Bedolo - - WLAMIR MARTINS 
BEDOLO - Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo - NOTA DE CARTÓRIO: Reiterando o ato ordinatório 
de fl. 184, fico a embargante intimada a indicar o endereço de Antônio Ferreira de Araújo, no prazo legal, para que seja 
devidamente citado, nos termos do r. despacho de fl. 182. - ADV: GISLAINE APARECIDA MORATELLI (OAB 167536/SP), 
FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA (OAB 119361/SP)

Processo 0001693-52.2008.8.26.0450 (450.01.2008.001693) - Execução de Título Extrajudicial - Rescisão - FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL1 (“FUNDO). - Comercio de Vasilhames e Caixas 
Plasticas Cplg Ltda - Mauro Fernandes - - Esther Apparecida Voso - NOTA DE CARTÓRIO: Nos termos da OS 01/12 deste juízo, 
fica o feito suspenso pelo prazo de 30 (trinta) dias, a requerimento da parte autora. - ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES 
(OAB 70148/SP)

Processo 0001771-36.2014.8.26.0450 - Interdito Proibitório - Indenização por Dano Moral - Paulo Cesar Luz - João Batista 
Fontana - Vistos. Fl. 110. Antes de homologar a renúncia, deve o patrono comprovar que cientificou o mandante para que este 
possa nomear substituto. No mais, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 105/107. Int. - ADV: CAMILA BARRETO 
BUENO DE MORAES (OAB 268876/SP), ALDROVANDO MAGRINI LISA FILHO (OAB 189445/SP), LUIZ GONZAGA PEÇANHA 
MORAES (OAB 103592/SP)

Processo 0002770-86.2014.8.26.0450 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - LAYDE PINTO 
BERTOLINI - Banco do Brasil S/A - NOTA DE CARTÓRIO: Fica a requerente intimada de que foi expedido alvará em seu favor, 
nos termos da r. sentença de fls. 118/119, encontrando-se à disposição para impressão. - ADV: JOSE BENEDITO VIEIRA (OAB 
65650/SP), SARITA PANNUNZIO TORRES (OAB 248356/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/
SP)

Processo 0002793-32.2014.8.26.0450 - Interdição - Tutela e Curatela - A.C.P. - M.L.A.B. - Vistos. Fl. 76. Anote-se para futuras 
intimações. Fl. 67. Defiro. Oficie-se ao IMESC informando que a perícia deverá ser realizada na residência da interditanda. Int. 
Piracaia, d.s. - ADV: RENATA PADILHA (OAB 301975/SP), NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA (OAB 304576/SP)

Processo 0002793-32.2014.8.26.0450 - Interdição - Tutela e Curatela - A.C.P. - M.L.A.B. - NOTA DE CARTÓRIO: Fica o 
requerente intimado de que foi expedida Certidão de Objeto e Pé, encontrando-se à disposição para impressão. - ADV: NEUSA 
APARECIDA DE ALMEIDA (OAB 304576/SP), RENATA PADILHA (OAB 301975/SP)

Processo 0003826-96.2010.8.26.0450 (450.01.2010.003826) - Cumprimento de sentença - Artur Gananian - Marcus Junho 
Piracaia Me - NOTA DE CARTÓRIO: Fica o exequente intimado a se manifestar acerca da certidão de fl. 132, no prazo legal: C E 
R T I D Ã O Certifico e dou fé que decorreu o prazo para apresentação de impugnação à penhora do imóvel, realizada por termo 
nos autos, à fl. 127. - ADV: DINARTE PECANHA PINHEIRO (OAB 81096/SP), BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA ADRIANO 
(OAB 133030/SP)

Processo 0004079-16.2012.8.26.0450 (450.01.2012.004079) - Usucapião - Usucapião Ordinária - B.A.L.M. - - S.A.O.M. - 
Vistos. A parte autora, intimada através de advogado (fl. 53) e infrutífera sua intimação pessoal (fl. 55), deixou de dar regular 
andamento ao feito, estando os autos paralisados há mais de trinta dias. Assim sendo, com fundamento no art. 267, inc. 
III, do CPC, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Custas e despesas processuais pela 
parte autora, com exigibilidade suspensa em caso de se tratar de beneficiária da gratuidade de justiça. Transitada em julgado, 
arquivem-se estes autos, com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: XISTO CHARVAT BRAGA (OAB 287934/SP)

Processo 3000156-91.2013.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Hemilda Pereira da Silva - 
JACQUELINE ARANTES - NOTA DE CARTÓRIO: C E R T I D Ã O Certifico e dou fé que o requerente foi intimado a complementar 
as custas de preparo da inicial no valor de R$100,05 (cem reais e cinco centavos), conforme certidão de fls. 108 e nota de 
cartório de fls. 10. No entanto o requerente recolheu as custas complementares em valor muito superior, no total de R$680,00 
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(seiscentos e oitenta reais), conforme guia de fl. 114. - ADV: GEANE PATRICIA BEZERRA (OAB 269315/SP), EMERSON ALEX 
DE ALMEIDA ARAUJO (OAB 255123/SP), FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA (OAB 119361/SP)

Processo 3001396-18.2013.8.26.0450 - Procedimento Sumário - Usucapião Extraordinária - SIVANILDO GOMES PINHEIRO 
- Vistos. INTIME(M)-SE pessoalmente o(a)(s) autor(a)(es) a dar(em) regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob 
pena de extinção da ação, nos termo do artigo 267, III, do Código de Processo Civil. - ADV: MURILO HENRIQUE SILVA PINTO 
MIRANDA (OAB 244668/SP)

Processo 3001428-23.2013.8.26.0450 - Procedimento Sumário - Usucapião Extraordinária - BENEDITO GOMES PINHEIRO 
- Vistos. INTIME(M)-SE pessoalmente o(a)(s) autor(a)(es) a dar(em) regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena 
de extinção da ação, nos termo do artigo 267, III, do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
carta de intimação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação 
se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MURILO HENRIQUE SILVA PINTO MIRANDA (OAB 
244668/SP)

Processo 3001953-05.2013.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - Oswaldo Jose Alves Pinto Junior 
- - CARLA REGINA DELVECHIO ALVES PINTO - N de ordem 912/13 Vistos. Retifiquem os autores o valor da causa para que 
corresponda ao valor venal do imóvel (fls. 91). O Ministério Público apresenta parecer a fls. 46/47 e 104/107, pleiteando a 
extinção do processo sem julgamento do mérito em razão de a área ser fruto de parcelamento ilegal do solo. Decido: O fato de 
o imóvel estar localizado em loteamento irregular, não é óbice para o usucapião porque não há fraude à lei e eventual decisão 
a ser aqui proferida não tratará da ocupação do solo, mas sim irá declarar o direito de propriedade. Ademais, apesar da cópia 
do ofício a fls. 102, não existe expediente no Ministério Público sobre parcelamento de solo envolvendo a área usucapienda 
e o ofício da Prefeitura de Joanópolis informa que a área é remanescente do processo de desapropriação feito pela Sabesp 
e que não faz parte de loteamento clandestino e nem de programa de regularização. Assim, em que pese a manifestação do 
Ministério Público, a assertiva não impede o julgamento do mérito da ação, pois estão presentes os requisitos legais. Retornem 
os autos à Oficiala do SRI para que se manifeste sobre a necessidade de realização de eventual perícia no local, uma vez que 
a confrontante SABESP se manifestou nos autos confirmando que a área usucapienda confronta e não interfere com a área da 
companhia (fls. 72). Int., - ADV: JOSE BENEDITO VIEIRA (OAB 65650/SP), SARITA PANNUNZIO TORRES (OAB 248356/SP)

Processo 3002589-68.2013.8.26.0450 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - BRAZ LUIZ CANTELLI 
XAVIER DA SILVA - DORA CARIBE DA ROCHA ARANTES - - CELINA CARIBE DA ROCHA ARANTES - Fl. 82. Defiro. Expeça-
se ALVARÁ JUDICIAL autorizando a parte autora, por si ou por seu procurador, a requerer as informações sobre o endereço da 
parte executada, diretamente aos órgãos que as detêm, protocolando ou encaminhando por carta postal-AR, conforme cabível, 
devendo ser expedido o alvará, com os dados completos de qualificação do devedor, determinando a todas as instituições, 
oficiais ou privadas, exceto instituições bancárias, que forneçam informações sobre endereços. Sem prejuízo, Proceda-se à 
pesquisa do endereço da parte requerida, pelo sistema BACENJUD Ao assessor para as providências necessárias. Com a 
resposta, manifeste-se a parte autora. - ADV: ERIKA CRISTINA FLORIANO (OAB 225256/SP), MIGUEL POLONI JUNIOR (OAB 
309498/SP)

Processo 3002589-68.2013.8.26.0450 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - BRAZ LUIZ CANTELLI 
XAVIER DA SILVA - DORA CARIBE DA ROCHA ARANTES - - CELINA CARIBE DA ROCHA ARANTES - NOTA DE CARTÓRIO: 
Fica a requerente intimada de que foi expedido alvará nos termos requeridos. - ADV: ERIKA CRISTINA FLORIANO (OAB 225256/
SP), MIGUEL POLONI JUNIOR (OAB 309498/SP)

Processo 3002929-12.2013.8.26.0450 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.A.G. - J.A.S. - 
Vistos. Fls. 138/139. Intime-se pessoalmente o executado para pagamento das parcelas vencidas no curso do processo (R$ 
212,53), no prazo de 03 dias, sob pena de decretação de sua prisão civil. Int. Piracaia, d.s. - ADV: DEBORA LEITE NEGRI (OAB 
272523/SP), CHARLIE MACKENZIE SIMIL (OAB 83270/MG)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MÁRCIO LUIZ DE OLIVEIRA MACEDO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0043/2015
Processo 0000311-48.2013.8.26.0450 (045.02.0130.000311) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Osmar Barbiere e 

outro - NOTA DE CARTÓRIO: Fica a parte Autora intimada da Certidão retro, a saber: “Certifico e dou fé que decorreu o prazo 
retro deferido (fl. 106). Nada Mais”. - ADV: DANIEL LUZ SILVEIRA CABRAL (OAB 197649/SP)

Processo 0000472-92.2012.8.26.0450 (450.01.2012.000472) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Terezinha de Jesus Dahy 
Pereira e outro - NOTA DE CDARTÓRIO: Fica a parte Autora intimada da Certidão retro, a saber: “Certifico e dou fé que decorreu 
o prazo deferido à fl. 123. Nada Mais”. - ADV: MURILO HENRIQUE SILVA PINTO MIRANDA (OAB 244668/SP)

Processo 0000812-70.2011.8.26.0450 (450.01.2011.000812) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Murilo Henrique Silva Pinto 
Miranda - NOTA DE CARTÓRIO: Fica a parte Autora intimada a manifestar-se sobre fls. 143/144. - ADV: MURILO HENRIQUE 
SILVA PINTO MIRANDA (OAB 244668/SP)

Processo 0001030-93.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Isamix Trading Ltda. - 
Vistos. No prazo de 05 dias, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando a pertinência de cada uma 
delas, sob pena de preclusão. Int. - ADV: IRLANY DE JESUS ALENCAR (OAB 325402/SP)

Processo 0001469-46.2010.8.26.0450 (450.01.2010.001469) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.V.M.Z. - NOTA DE 
CARTÓRIO: Fica a parte Exequente intimada da Certidão retro, a saber: “Certifico e dou fé que, apesar de pessoalmente citada 
(fls. 80vº/82), até a presente data, a parte Executada não ofertou manifestação nos autos. Nada Mais”. - ADV: BENEDITO 
FRANCISCO DE ALMEIDA ADRIANO (OAB 133030/SP)

Processo 0001777-14.2012.8.26.0450 (450.01.2012.001777) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - D.F.N.C. - NOTA DE CARTÓRIO (reiteração): Fica a parte Autora intimada a manifestar-se sobre fl. 126 (Resposta 
Pesquisa). - ADV: VERA APARECIDA POLONI MACHADO (OAB 103741/SP)

Processo 0001784-06.2012.8.26.0450 (450.01.2012.001784) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - G.A.S. - 
I.O.S. - NOTA DE CARTÓRIO: Fica a Drª. Elaine Aparecida Lapelligrini Petri intimada de que a Certidão de Honorários foi 
expedida, e se encontra disponível no site do TJSP para impressão. - ADV: ELAINE APARECIDA LAPELLIGRINI PETRI (OAB 
262624/SP), MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP)

Processo 0002272-29.2010.8.26.0450 (450.01.2010.002272) - Usucapião - Silvio Cesar Farias e outro - Vistos. Tem a 
parte autora o prazo de 20 dias para promover o cadastramento do imóvel perante a municipalidade ou para providenciar a 
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certificação do INCRA, vez que a regra que apontava pela necessidade do trânsito em julgado da sentença para a efetivação 
da certificação foi revogada (Norma de Execução n.º 105, de 26 de novembro de 2012 revogou a Norma de Execução n.º 96, de 
15 de setembro de 2010). No mesmo prazo, deverá a parte retificar o valor da causa que deverá representar o valor venal do 
imóvel, bem como deverá recolher a diferença das custas. Sobre o assunto: 2191738-58.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento 
/ Usucapião Ordinária Relator(a): Rômolo Russo Comarca: Barueri Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Privado Data do 
julgamento: 29/01/2015 Data de registro: 30/01/2015 Ementa: Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Decisão interlocutória 
que determinara a retificação do valor atribuído à causa. Verba que deve corresponder ao proveito econômico pretendido com 
o ajuizamento da demanda. Valor venal do imóvel usucapiendo que expressa de forma adequada a vantagem patrimonial 
perquirida. Inteligência do art. 259, VII, do CPC. Agravo provido. Int., - ADV: VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP)

Processo 0002742-89.2012.8.26.0450 (450.01.2012.002742) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- José Carlos de Carvalho - Luney Person Ltda - Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos com o fim de 
condenar a requerida na devolução dos cheques nºs 000014 e 000015 do Banco Bradesco, R$ 435,00, emitidas pelo autor; e no 
pagamento ao autor da quantia de R$ 2.635,00 (restituição das quantias pagas), R$ 4.515,00 (indenização pelo valor do carro) e 
R$ 3.000,00 (indenização pelos danos morais). As quantias em dinheiro serão devidamente atualizadas de acordo com a tabela 
prática do TJSP e terão incidência de juros de mora de 1% ao mês, sendo que o termo inicial para contagem é a data da citação 
(05.09.2012 - 31). Saliento que assim que pagas as quantias pela ré, deverá o autor juntar aos autos o documento do veículo 
que será entregue à ré. Assim, julgo resolvido o mérito deste processo com fundamento no artigo 269, inciso I, do CPC. - ADV: 
ANIBAL APARECIDO TARDELI (OAB 74200/SP), JULIANA LUCINDO DE OLIVEIRA (OAB 290274/SP)

Processo 0002838-36.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Maria do Carmo da Silva - 
NOTA DE CARTÓRIO: Fica a parte Autora intimada a manifestar-se sobre fls. 29/39 (Contestação - INSS). - ADV: VALDIR JOSÉ 
MARQUES (OAB 297893/SP)

Processo 0002878-18.2014.8.26.0450 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - ANNA MARIA 
FERNANDES TUCCI - Banco do Brasil S/A - NOTA DE CARTÓRIO: Fica a parte Autora intimada de que o Alvará (Levantamento 
de Valor) foi expedido, e se encontra disponível no site do TJSP para impressão. - ADV: JOSE BENEDITO VIEIRA (OAB 65650/
SP), SARITA PANNUNZIO TORRES (OAB 248356/SP), VICTOR ROBERTO VIEIRA (OAB 201966E/SP)

Processo 0003437-72.2014.8.26.0450 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - CELIA APARECIDA PEREIRA - NOTA 
DE CARTÓRIO: Nos termos do § 1º do Artigo 4º da Ordem de Serviço 01/2012, fica deferido o prazo retro requerido (fl. 39 - 30 
dias). - ADV: GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP)

Processo 0003520-88.2014.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - ALLAN 
BUENO MARQUES PINTO - Volkswagen do Brasil INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - NOTA DE CARTÓRIO: 
Fica a parte Autora intimada a manifestar-se sobre fls. 58 e segs. (Contestação). - ADV: SIMONE MATA DA SILVA (OAB 190834/
SP), RENATO NAPOLITANO NETO (OAB 155967/SP), DANIEL RUSSO CHECCHINATO (OAB 163580/SP), HUMBERTO 
GORDILHO DOS SANTOS NETO (OAB 156392/SP), JUAREZ DE SOUZA (OAB 159811/SP)

Processo 0003667-90.2009.8.26.0450 (450.01.2009.003667) - Despejo - Locação de Imóvel - Marcelo Baptista da Silva - 
Dilce Moreira - NOTA DE CARTÓRIO: Fica a parte Autora intimada da Certidão retro, a saber: “Certifico e dou fé que decorreu 
o prazo retro deferido (fl. 234). Nada Mais”. - ADV: EDMILSON ARMELLEI (OAB 225551/SP), JOSE SERGIO DE CARVALHO 
(OAB 93798/SP)

Processo 0003880-28.2011.8.26.0450 (450.01.2011.003880) - Usucapião - Luiz Cesarino Mourão e outro - NOTA DE 
CARTÓRIO: Fica a parte Autora intimada da Certidão retro, a saber: “Certifico e dou fé que decorreu o prazo retro deferido (fl. 
114). Nada Mais”. - ADV: SALVADOR GODOI FILHO (OAB 58062/SP)

Processo 0003919-25.2011.8.26.0450 (450.01.2011.003919) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.S.S. - NOTA DE 
CARTÓRIO: Fica a parte Autora intimada da Certidão retro, a saber: “Certifico e dou fé que decorreu o prazo retro deferido 
(fl. 96). Nada Mais”. - ADV: MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP), RODRIGO TAMASSIA RAMOS (OAB 234901/SP), 
GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP)

Processo 0004178-20.2011.8.26.0450 (450.01.2011.004178) - Procedimento Ordinário - Dano ao Erário - São Paulo 
Previdencia Spprev Autarquia Estadual - Jose Abrahão de Almeida - NOTA DE CARTÓRIO: Fica a parte Requerida intimada 
a manifestar-se sobre fls. 447/451 (Precatória Negativa). - ADV: LUIZ GONZAGA PEÇANHA MORAES (OAB 103592/SP), 
HENRIQUE MARTINI MONTEIRO (OAB 249187/SP), CAMILA BARRETO BUENO DE MORAES (OAB 268876/SP)

Processo 0004181-38.2012.8.26.0450 (045.02.0120.004181) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento Sa - Vistos. Diante da inércia da parte exequente, arquivem-se os 
autos, com as cautelas de praxe. Sem prejuízo, comunique-se ao órgão de classe. Int. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 
124809/SP), EDUARDO HILARIO BONADIMAN (OAB 124890/SP), ALEXANDRE DE TOLEDO (OAB 154789/SP), MAURICIO 
SANITA CRESPO (OAB 124265/SP), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP), FABIANO SOUZA DA CRUZ 
(OAB 242988/SP), ANA CAROLINA VIVANCO (OAB 256806/SP)

Processo 0004202-19.2009.8.26.0450 (450.01.2009.004202) - Outros Feitos não Especificados - Alessandro Rodrigues 
Soares - NOTA DE CARTÓRIO: Fica a parte Autora intimada a manifestar-se sobre fls. 160/164 (Ofício e Conta de Liquidação - 
INSS). - ADV: LUIS CARLOS ARAÚJO OLIVEIRA (OAB 187823/SP)

Processo 3000224-41.2013.8.26.0450 - Inventário - Inventário e Partilha - Lucymar Pinto Gonçalves - Sidney Pinheiro da 
Silva - ALAN GONÇALVES DA SILVA - NOTA DE CARTÓRIO: Fica a parte Autora intimada da Certidão retro, a saber: “Certifico 
e dou fé que decorreu o prazo deferido à fl. 37. Nada Mais”. - ADV: MARIA ELISA PEÇANHA (OAB 179881/SP)

Processo 3000669-59.2013.8.26.0450 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - K.F.M. - NOTA DE 
CARTÓRIO: Fica a parte Autora intimada da Certidão retro, a saber: “Certifico e dou fé que decorreu o prazo retro deferido (fl. 
58). Nada Mais”. - ADV: CRISTIANE FRANCO (OAB 214990/SP)

Processo 3002414-74.2013.8.26.0450 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Gwa Empreendimentos Imobiliarios Ltda - SERGIO MARQUES LEÃO - NOTA DE CARTÓRIO: Fica a parte Requerida intimada 
do item 3 do R. Despacho de fl. 59 (necessidade de recolhimento da taxa devida à OAB). - ADV: AMAURY SCIGLIANO (OAB 
141549/SP), GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP)

Criminal

1ª Vara
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CLÉVERSON DE ARAUJO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RENATO SOARES DA CUNHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0049/2015
Processo 0000212-44.2014.8.26.0450 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - J.P. - P.H.S.A. - Fls. 203: 

Defiro a extração de cópia integral dos autos para ser entregue ao advogado do acusado, considerando tratar-se de advogado 
indicado pela OAB. Providencie a serventia o necessário. Após, nada mais sendo requerido, aguarde-se a realização do Plenário, 
designado para o dia 26/03/2015. NOTA DE CARTÓRIO: Fica o defensor do réu intimado de que as cópias solicitadas já se 
encontram disponíveis em Cartório para retirada. - ADV: MAURO ANTONIO BUENO CORSI (OAB 287890/SP)

Processo 0001425-56.2012.8.26.0450 (450.01.2012.001425) - Inquérito Policial - Crimes de Trânsito - J.P. - A.B.F. - Aguarde-
se a extinção do processo para a expedição da certidão de honorários. - ADV: ANESIO APARECIDO DONIZETTI DA SILVA (OAB 
74198/SP)

Processo 0003712-89.2012.8.26.0450 (450.01.2012.003712) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - J.P. - G.A.S. - 
Expeça-se carta de guia para encaminhamento à VEC competente. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas e comunicações 
de praxe. - ADV: DANIEL LUZ SILVEIRA CABRAL (OAB 197649/SP)

Processo 0003795-37.2014.8.26.0450 - Representação Criminal/Notícia de Crime - Crimes contra a Honra - W.O. - L.G.S. - 
Defiro a gratuidade processual requerida, na forma da Lei 1050/60, anotando-se. Coloque-se a tarja de identificação (amarela). 
Defiro também o pedido de segredo de justiça destes autos, coloque-se tarja de identificação, anotando-se em local visível do 
processo. Após, cumpra-se já determinado a fls.20. - ADV: EDILMA CRISTIANE MACEDO (OAB 254883/SP), ANGELO THIAGO 
CARVALHO TOLENTINO VERDI (OAB 278709/SP)

Execução Criminal 760.205 - FREDSON JOSÉ DA SILVA - Autos nº 1215 - Considerando a fixação de residência pelo 
sentenciado em outra Comarca, este Juízo deixa de ser competente para apreciação do pedido de fls. 49/51. Desta forma, 
remetam-se os presentes autos de execução criminal à Comarca de Americana, com as homenagens deste Juízo, procedendo a 
serventia com as baixas e anotações necessárias. Int. - ADV: LUIZ ROBERTO DOS SANTOS (OAB 341058/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO CLÉVERSON DE ARAUJO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RENATO SOARES DA CUNHA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0050/2015
Processo 0000360-21.2015.8.26.0450 (apensado ao processo 0000258-96.2015.8.26) (processo principal 0000258-

96.2015.8.26) - Liberdade Provisória com ou sem fiança - A.S.D. - Vistos, etc. Trata-se de pedido de liberdade provisória 
formulado em favor de ANDERSON DOS SANTOS DUARTE, o qual foi preso em flagrante, por ter cometido em tese o crime 
previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06. O Ministério Público opinou contrariamente ao deferimento do pedido. Relatei, passo a 
decidir. Observo que a argumentação veiculada pela combativa defesa não infirma a decisão que, logo no limiar do feito (fls. 34 
do flagrante), aferiu a existência de elementos para a decretação da prisão preventiva do acusado, principalmente pelo fato de 
que os policiais militares afirmam que o avistaram traficando (conforme fls. 03 e 05), tendo ele fugido ao perceber a aproximação 
da viatura e sido abordado pelos miliciantes próximo a delegacia. Assim sendo, ainda presentes os requisitos para a prisão 
preventiva, indefiro o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa. Int. ciência ao M.P. - ADV: FERNISON MONTEIRO 
DOS SANTOS (OAB 334927/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DANIELE SANT’ ANNA ISHIDA CHAHUD
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0008/2015
Processo 0000010-04.2013.8.26.0450 (045.02.0130.000010) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória 

- M do C Ferreira de O Maroni Me - Vistos. Efetue o executado o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze dias), sob pena 
de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do título judicial. Decorrido o sobredito prazo sem pagamento, 
requeira o exequente o que de direito, fornecendo memória de cálculo atualizada, que já deve incluir a multa referida no item 
I, indicando, caso queira, o bem a ser penhorado para expedição de mandado de avaliação e penhora. Com a penhora, intime-
se de imediato o executado, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por 
mandado ou pelo correio, para, no prazo de 15(quinze) dias, oferecer embargos, nos termos e limitações do art 52, IX, da Lei 
9099/05. Se requeridos, defiro, desde já, os benefícios do artigo 172, § 2º, do CPC. Int - ADV: SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA 
MARONI (OAB 293472/SP)

Processo 0000010-04.2013.8.26.0450 (045.02.0130.000010) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória 
- M do C Ferreira de O Maroni Me - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 450.2013/004085-1 dirigi-me ao endereço retro onde intimei a requerida entregando-lhe sua 
contrafé que recebeu apondo seu ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA MARONI (OAB 
293472/SP)

Processo 0000010-04.2013.8.26.0450 (045.02.0130.000010) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - 
M do C Ferreira de O Maroni Me - Vistos. Defiro a busca e bloqueio de bens e ativos financeiros, em nome da parte executada, 
via BACENJUD. Ao assessor do Juízo. Feita(s) a (s) diligencia(s), diga a parte exequente. Caso negativa a pesquisa, desde já 
fica deferida expedição de mandado de constatação de bens, penhora, avaliação e intimação da parte executada. Int. - ADV: 
SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA MARONI (OAB 293472/SP)

Processo 0000010-04.2013.8.26.0450 (045.02.0130.000010) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória 
- M do C Ferreira de O Maroni Me - Joselaine Ferreira da Silva - Proc.: 03/13 - Vistos. Defiro a busca e bloqueio de bens, em 
nome da parte executada, via INFOJUD. Ao assessor do Juízo. Feita(s) a (s) diligencia(s), diga a parte exequente. Int. NOTA 
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DO CARTÓRIO: Manifeste-se o exequente, no prazo legal, sobre a pesquisa Infojud (negativa) e sobre o mandado cumprido 
positivo, de fls 59. - ADV: SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA MARONI (OAB 293472/SP)

Processo 0000010-04.2013.8.26.0450 (045.02.0130.000010) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória 
- M do C Ferreira de O Maroni Me - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 450.2014/003212-6 dirigi-me ao endereço mencionado, e aí sendo, encontrei a requerida. 
Que a residência é de propriedade de José Luiz da Silva e ora, alugada para Maria Aparecida Ferreira da Silva, ,mãe da 
requerida. Casa de três cômodos onde reside 08 pessoas. Cômodo de entrada é usado como sala e dormitório e nele há um 
triliche, 1 pequeno RAC, 01 Televisão de 14 polegadas, antigo e uma estante e um sofá de dois lugares; na cozinha há 01 
armário de cozinha, revestido de fórmica branca, 01 fogão a gaz, 04 bocas, preto, 01 geladeira e uma mesa pequena de quatro 
lugares; no quarto dos fundos há 02 camas de solteiro e um guarda-roupas. Que os móveis são simples e em regular estado de 
apresentação ou conservação. No corredor que divide as casas ( 255 e 255-A) há um tanquinho elétrico. Que a requerida mora 
na casa com sua mãe, pai e irmãos e não possui bens de alto valor pelo a mesma informou e que foi constatado. O referido é 
verdade e dou fé. - ADV: SHEILA CRISTINA DE OLIVEIRA MARONI (OAB 293472/SP)

Processo 0000011-62.2008.8.26.0450 (450.01.2008.000011) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória 
- Jf Scudelari Me - Jose Luis de Oliveira - Autos nº 03/2008 Vistos. Fls. 102/104: tendo em vista a extinção do feito a fls. 88 e 
consequente expedição de certidão de crédito a fls. 96/99, nada a decidir. Feitas as anotações necessárias, ao arquivo para 
posterior destruição. Int. Piracaia, 22 de janeiro de 2015. - ADV: IVAN DUARTE GRANADO FERREIRA (OAB 149364/SP), 
CLAUDINEY DE ALMEIDA (OAB 268889/SP), EDMILSON ARMELLEI (OAB 225551/SP)

Processo 0000016-40.2015.8.26.0450 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Benedito 
Donizetti da Silva Pinto - Saspe Centro de Formação de Vigilantes S/C Ltda Me - - Saspe Centro de Formação de Vigilantes S/C 
Ltda Me - - Tania Silmara Miranda - - Izildinha Aparecida Vicente - Autos nº 05/2015 Vistos. Petição 56/62: recebo o aditamento 
da inicial. Inclua-se no polo passivo, alterando-se a etiqueta. Citem-se com as cautelas legais. Int. Piracaia, 05 de fevereiro de 
2015. - ADV: JOSE ROBERTO DA COSTA (OAB 342205/SP)

Processo 0000034-03.2011.8.26.0450 (450.01.2011.000034) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Hakuo 
Nakamitsu - Adriana Luiz Comercio de Brinquedos Me - Proc. Nº 13/11 Vistos. Proceda-se a pesquisa de endereço da parte 
executada junto ao sistema INFOJUD. Ao assessor do Juízo para as providências. Feita a diligência, manifeste-se a parte 
exequente, em 05 dias, sob pena e extinção. Int. NOTA DO CARTÓRIO: Manifeste o exequente sobre a pesquisa de endereços 
Infojud, no prazo de 05 dias, bem como sobre a carta precatória de fls. 59/60 (negativa). - ADV: GIOVANA TAMASSIA BORGES 
(OAB 172795/SP)

Processo 0000070-74.2013.8.26.0450 (045.02.0130.000070) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Jf Scudelari Epp - Proc. Nº 22/13 Vistos. Fl.50. Defiro. Aguarde-se por 30 dias. Decorridos, manifeste-se a parte 
exequente, em 05 dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: CAMILA BARRETO BUENO DE MORAES (OAB 268876/SP), LUIZ 
GONZAGA PEÇANHA MORAES (OAB 103592/SP)

Processo 0000082-54.2014.8.26.0450 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ELZA LUCIA BARBOZA 
PAULUV HOH - ROBERTO GONÇALVES PEREIRA - Autos nº 14/14 - Vistos. Defiro a busca e bloqueio de bens, em nome da 
parte executada,via RENAJUD. Ao assessor do Juízo. Feita(s) a (s) diligencia(s), diga a parte exequente, em 05 dias, sob pena 
de extinção. Int. Piracaia, data supra. NOTA DO CARTÓRIO: Manifeste-se o exequente, no prazo de 05 dias, sobre a pesquisa 
Renajud positiva. - ADV: ARI FERNANDES CARDOSO (OAB 65113/SP), RENATA PADILHA (OAB 301975/SP), WALTER ALIPIO 
FERNANDES CARDOSO (OAB 341372/SP)

Processo 0000114-93.2013.8.26.0450 (045.02.0130.000114) - Cumprimento de sentença - Nota de Crédito Comercial - J F 
Scudelari Epp - Amanda Leme Gonçalves Proença - Proc. Nº 30/13 Vistos. Proceda-se à busca de bens e bloqueio de ativos 
financeiros em nome da parte executada, via sistema BACENJUD e INFOJUD (02 últimas declarações). Ao assessor do Juízo 
para as providências. Feita a diligência, diga a parte exequente, em 05 dias, sob pena de extinção. Int. NOTA DO CARTÓRIO: 
Manifeste-se o exequente, no prazo de 05 dias, sobre as pesquisas Bacenjud e Infojud, ambas negativas. - ADV: LUIZ GONZAGA 
PEÇANHA MORAES (OAB 103592/SP), CAMILA BARRETO BUENO DE MORAES (OAB 268876/SP)

Processo 0000145-50.2012.8.26.0450 (450.01.2012.000145) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória 
- Eliana Aparecida Magalhães de Oliveira Me - AUTOS Nº 41/12- Vistos, etc. A exequente requer a penhora sobre o pro-labore 
que cabe a executada na empresa SD Service Shoes (fl.54), ocorre que nos termos do artigo 649, IV são absolutamente 
impenhoráveis os rendimentos liquidos recebidos pelo executado. Neste sentido: Agravo de instrumento - Ação de cobrança 
de mensalidades Escolares - Cumprimento de sentença - Penhora sobre a remuneração mensal do executado - Indeferimento 
em primeiro grau - Impenhorabilidade - Decisão mantida. O salário é absolutamente impenhorável de acordo com o art. 649, 
IV, do CPC, salvo o disposto no seu parágrafo segundo - O fato de não terem sido localizados bens do executado não é 
suficiente para que se acolha o pleito de penhora dos rendimentos líquidos recebidos por ele, pois o pro-labore (remuneração 
por serviço prestado) do executado, a princípio, seria absolutamente impenhorável nos termos do art. 649, IV, do CPC. Agravo 
desprovido. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2005787-25.2013.8.26.0000, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2013, rel. 
Des. Lino Machado) Diante do exposto, indefiro a penhora requerida. Diga a exequente em termos de prosseguimento. Int. - 
ADV: VANESSA APARECIDA SIQUEIRA ZANOTTI (OAB 290364/SP)

Processo 0000154-07.2015.8.26.0450 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Fernando Emilio Alves 
Pereira - TEODORO QULICI NETO - Proc.: 34/15 - Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da 9099/95. DECIDO. 
O autor alega que é credor do requerido por divida líquida no valor de R$ 12.205,00 (doze mil, duzentos e e cinco reais), 
representada pelas seguintes cártulas: cheque nº 005015, conta nº 040805-0, agência nº 0480-4, Banco Bradesco, no valor 
de R$ 2.205,00 (dois mil, duzentos e cinco reais), emitido em 07/01/2012 e nota promissória emitida em 20/07/2012, com 
vencimento para 20/08/2012, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Observo que constam como sacadores nas referidas 
cártulas respectivamente Sueli Baptista Cruz e João Antonio Zinsly Costa, não havendo nenhum endosso a favor do requerente. 
A presente petição inicial é inepta, uma vez que o autor não tem interesse de agir, já que a pretensão não corresponde a nenhum 
direito subjetivo seu. Ademais, é certo que o autor não pode agir em nome de Sueli Baptista Cruz e João Antonio Zinsly Costa, 
eis que não pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, nos termos do art. 6º do C.P.C. Ante 
o exposto, julgo EXTINTO o presente feito, sem a resolução da lide, nos termos do art. 267, inciso VI do CPC, dada a carência 
da ação, por falta de interesse legítimo de agir, ficando desde já autorizada a restituição dos títulos ao autor, substituindo-os por 
cópias P.R.I. - ADV: MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP), GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP)

Processo 0000198-60.2014.8.26.0450 - Inquérito Policial - Ameaça - Gildo José da Silva - Autos nº 603/2014 Vistos. 
Cadastrem-se os autos no SAJ, inclusive, retirando-se o sigilo das informações. Para audiência preliminar designo o dia 12 
de março de 2015, às 10:50 horas, devendo a serventia providenciar o necessário. Int. Piracaia, 28 de janeiro de 2015. - ADV: 
EDILMA CRISTIANE MACEDO (OAB 254883/SP), ANGELO THIAGO CARVALHO TOLENTINO VERDI (OAB 278709/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2127

Processo 0000213-05.2009.8.26.0450 (450.01.2009.000213) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Leve - Valdemar 
Fernandes de Oliveira - Autos nº 14/2009 Vistos. Fl. 122. Nada a decidir. Honorários já arbitrados à fl. 106. Expeça-se certidão 
e arquivem-se os autos, como já determinado. Int. Piracaia, 19 de novembro de 2014.- NOTA DO CARTÓRIO - Fica V Senhoria 
intimada a comparecer no Cartório para retirar certidão de honorários, no prazo legal. - ADV: CLAÚDIO PINHEIRO (OAB 199951/
SP)

Processo 0000223-73.2014.8.26.0450 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Anael 
dos Santos Gonçalves - TELEFÔNICA BRASIL S.A - Diante do exposto, julgo PROCEDENTE, nos termos do art. 269, inciso I, 
do CPC, o pedido inicial, condenando a requerida TELEFONICA BRASIL SA a restabelecer a prestação de serviços de telefonia 
no imóvel do autor ANAEL DOS SANTOS GONÇALVES, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena e multa diária de R$ 100,00 
(cem reais), a ser revertida em favor da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA SÃO VICENTE DE PAULO DE 
PIRACAIA-SP. Por fim, julgo PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos do art. 269, inciso I, do 
CPC, e CONDENO a ré TELEFONICA BRASIL SA a pagar ao autor ANAEL DOS SANTOS GONÇALVES o valor equivalente 
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido pela Tabela Prática de Atualização Monetária do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, a partir da data dessa sentença e acrescidos de juros de mora de 1% (art. 406 do CC, c.c. art. 161, 
§1º do CTN) a partir da citação válida (art. 405 do CC), P.R.I - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER 
MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)

Processo 0000282-32.2012.8.26.0450 (450.01.2012.000282) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Lar Real Móveis Ltda Epp - Autos nº 92/12 Vistos em correição. Fl. 42. Com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 
9099/95, JULGO EXTINTA a presente execução de sentença, ficando permitida a expedição de certidão de crédito como título 
para futura execução. Proceda-se ao desbloqueio do valor constrito à fl.38. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se e 
destruam-se os autos, adotadas as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA ADRIANO (OAB 
133030/SP)

Processo 0000303-03.2015.8.26.0450 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ramiro 
Marques Santana - Telefonica/Vivo S/A - Nº de ordem 74/15 Vistos. Os documentos juntados indicam a verossimilhança dos 
fatos alegados pelo autor, bem como reconheço o perigo de dano irreparável diante da falta da prestação de serviço de telefone. 
Desta forma, defiro a tutela antecipada com o fim de determinar que a requerida restabeleça o funcionamento da linha telefônica 
do requerido (nº 11 4539-9701), bem como para que junte aos autos as faturas de pagamento da conta telefônica em aberto 
(março de 2014 em diante), no prazo de 5 dias. Para a obrigação de restabelecimento da linha fixo multa diária de R$ 300,00, 
até o limite de 30 dias. Oficie-se à requerida. Cite-se a requerida para comparecimento à audiência de conciliação, com as 
advertências legais (art. 20, da Lei nº 9.900/95). Int., - ADV: MIGUEL POLONI JUNIOR (OAB 309498/SP), ERIKA CRISTINA 
FLORIANO (OAB 225256/SP)

Processo 0000336-27.2014.8.26.0450 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - J.P. - C.O.N. 
- - G.J.S. - Autos nº 71/2014 Vistos. Tendo em vista o cumprimento dos termos da transação penal, JULGO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de GIVALDO JOSÉ DA SILVA, já qualificado nos autos, o que faço com fulcro no artigo 84, § único, da Lei 
9.099/95. Feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se. P.R.I. Piracaia, 26 de janeiro de 2015. - ADV: VAGNER 
BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP), KLEBER CARDOZO DIONISIO (OAB 326943/SP)

Processo 0000337-12.2014.8.26.0450 - Termo Circunstanciado - Desacato - J.P. - D.A. - Vistos. Para audiência de 
instrução e julgamento, designo o dia 17 de março de 2015, às 14:00 horas. Cite-se o autor dos fatos, que deverá comparecer 
acompanhado de advogado e de suas testemunhas, apresentando em Cartório, se o caso, o rol até 30 dias antes da solenidade 
para intimação. Oficie-se à OAB local, solicitando indicação de advogado para defender os interesses do réu. Intimem-se vítima 
e as testemunhas arroladas pela acusação. Int. - ADV: ELAINE APARECIDA LAPELLIGRINI PETRI (OAB 262624/SP)

Processo 0000357-52.2004.8.26.0450 (450.01.2004.000357) - Cumprimento de sentença - Luzio Cler Pesseti - Manifeste-se 
o autor sobre a CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 450.2014/007357-4 dirigi-me ao endereço retro onde ninguém encontrei. Indagando pela requerida nas imediações, 
fui informado que a mesma mudou-se para lugar incerto e não sabido O referido é verdade e dou fé. Piracaia, 12 de dezembro 
de 2014. - ADV: CARLOS HENRIQUE BRETAS PAULO (OAB 135543/SP)

Processo 0000362-93.2012.8.26.0450 (450.01.2012.000362) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Duplicata - Lar 
Real Moveis Ltda Epp - Fica o autor intimado de que os documentos desentranhados dos autos encontram-se a disposição de 
V.Sa. - ADV: BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA ADRIANO (OAB 133030/SP)

Processo 0000386-58.2011.8.26.0450 (450.01.2011.000386) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Antônio Costa 
Junior - AUTOS Nº 112/11 - Manifeste-se o exequente sobre Carta precatória devolvida. - ADV: MIGUEL POLONI JUNIOR (OAB 
309498/SP), ERIKA CRISTINA FLORIANO (OAB 225256/SP)

Processo 0000399-18.2015.8.26.0450 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Célio 
Aparecido Paes - Fica o autor ciente de que foi designado o dia 13/04/2015, às 16:45 horas para audiência de tentativa de 
conciliação. O autor deverá acompanhar o patrono à audiência designada independentemente de intimação pessoal. - ADV: TED 
JUNIOR PAES DA SILVA (OAB 314729/SP), GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO (OAB 315024/SP)

Processo 0000444-27.2012.8.26.0450 (450.01.2012.000444) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes contra 
o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Rodrigo de Morais Melo - Autos nº 26/2012 Vistos. Não havendo mais provas a 
serem produzidas, declaro encerrada a instrução. Dê-se vista às partes para apresentação dos memoriais finais, no prazo legal. 
Int. Piracaia, 28 de janeiro de 2015. - Fica V. Senhoria intimada a apresentar memoriais, no prazo legal. - ADV: CRISTIANE 
FRANCO (OAB 214990/SP)

Processo 0000535-83.2013.8.26.0450 (045.02.0130.000535) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Inova 
Quimica Representação Comercio Importação e Exportação de Produtos Industriais Ltdame - Surf Sorvetes & Açai Ltdame - 
Josué Bezerra da Silva - - Elizete de Fátima Pereira dos Santos - Proc.: 114/13 - Vistos. Defiro a busca e bloqueio de bens e 
ativos financeiros, em nome da parte executada, via BACENJUD, RENAJUD. Ao assessor do Juízo. Feita(s) a (s) diligencia(s), 
diga a parte exequente. Int. NOTA DO CARTÓRIO: Manifeste-se o exequente, no prazo legal, sobre a pesquisa Renajud e a 
pesquisa Bacenjud juntadas aos autos. - ADV: BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA ADRIANO (OAB 133030/SP)

Processo 0000706-06.2014.8.26.0450 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Jelvis Ferretti Scudelari 
Peçanha Me - Carla Rafaela Salgado - Proc.: 139/14 - Manifeste-se o exequente, no prazo legal, acerca da certidão de Oficial de 
Justiça: “...citei Carla Rafaela Salgado, na pessoa de seu marido, Oriel, de todo o inteiro teor do presente mandado, tendo ele de 
tudo ciente ficado, aceitando a contrafé e apondo sua assinatura, informando que a Reqda não possui bens à penhora...”. - ADV: 
LUIZ GONZAGA PEÇANHA MORAES (OAB 103592/SP), CAMILA BARRETO BUENO DE MORAES (OAB 268876/SP)

Processo 0000732-04.2014.8.26.0450 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Sergio 
Alexandre Hiller - ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VALE DO ATIBAIA I - Proc.: 149/14 - Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE 
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o pedido formulado por SÉRGIO ALEXANDRE HILLER em face de ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL VALE DO ATIBAIA, com fulcro 
no art. 269, inciso I do CPC, bem como o pedido contraposto formulado em sede de contestação. P.R.I. - ADV: FABIO BALARIN 
MOINHOS (OAB 286125/SP), JOSE EXPEDITO ALVES DOS ANJOS (OAB 76542/SP)

Processo 0001140-92.2014.8.26.0450 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - Nilzete de Oliveira - Zilda de Oliveira 
Fanti - Autos nº 244/2014 Vistos. Defiro a busca de bens e ativos financeiros em nome da parte executada,via INFOJUD e 
BACENJUD. Ao assessor do Juízo. Feita(s) a (s) diligência(s), diga a parte exequente. Int. Piracaia, data supra. NOTA DO 
CARTÓRIO: Manifeste-se o exequente, no prazo legal, a respeito das pesquisas Bacenjud e Infojud, ambas negativas. - ADV: 
VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP), KLEBER CARDOZO DIONISIO (OAB 326943/SP)

Processo 0001411-24.2002.8.26.0450 (450.01.2002.001411) - Execução de Título Extrajudicial - Hakuo Nakamitsu - Rosana 
Aparecida Siqueira Goncalves - Proc.: 40/2002 - Defiro a busca e bloqueio de bens e ativos financeiros, em nome da parte 
executada, via RENAJUD e INFOJUD. Ao assessor do Juízo. Feita(s) a (s) diligencia(s), diga a parte exequente. Int. NOTA 
DO CARTÓRIO: manifeste-se a parte exequente, no prazo legal, sobre a pesquisa Renajud positiva. - ADV: MARIA EMILIA 
TAMASSIA (OAB 119288/SP), GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP)

Processo 0001713-33.2014.8.26.0450 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Juliana 
Fernanda Mathias - SKY BRASIL LTDA - Proc. Nº 368/14 Vistos. Fl.55. Defiro o levantamento requerido. Expeça-se alvará. 
No mais, diante da informação do descumprimento do acordo homologado, proceda-se ao cálculo de atualização do débito 
remanescente, com acréscimo da multa de 20%. Após, intime-se a parte executada para pagamento do débito, no valor de 
R$ 101,73 (já devidamente atualizado) observando-se o disposto no artigo 475-J, do CPC. Int. - ADV: ELLEN CRISTINA 
GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)

Processo 0001748-90.2014.8.26.0450 - Representação Criminal/Notícia de Crime - Calúnia - LAZARA APARECIDA DA 
SILVA - Adriana Homenco - Autos nº 441/2014 Vistos. Para audiência de tentativa de reconciliação, nos termos do artigo 520 
do CPP, designo o dia 19 de março de 2015, às 10:55 horas. Providencie-se o necessário. Int. - ADV: JOSE ANTONIO DOS 
SANTOS (OAB 74516/SP)

Processo 0001811-18.2014.8.26.0450 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Hugo 
Sulacov Paulo de Souz - CLARO S/A - - Tim Celular S/A - Autos nº 376/2014 Vistos. Intime-se a parte exequente para, no prazo 
de 10 dias, informar se houve o cumprimento integral do acordo homologado, com o esclarecimento de que seu silêncio será 
interpretado como satisfeito o débito, o que implicará na extinção do feito. Int. Pir.d.s. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS 
ROSENTHAL (OAB 146752/SP), KLEBER CARDOZO DIONISIO (OAB 326943/SP), THAIS DE TOLEDO VENTURINI (OAB 
343895/SP), VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)

Processo 0001970-58.2014.8.26.0450 - Termo Circunstanciado - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - 
Justiça Pública - Juvenal Gomes Nogueira - Fica V Senhoria intimada da juntada do laudo do Instituto de Criminalística referente 
ao local dos fatos (fls 95/98). - ADV: ELAINE APARECIDA LAPELLIGRINI PETRI (OAB 262624/SP)

Processo 0002155-67.2012.8.26.0450 (450.01.2012.002155) - Cumprimento de sentença - Cheque - Fernando Emilio Alves 
Pereira - Danilo Simão - Autos nº 446/2012 Vistos. Diante da quitação integral do débito, com fulcro no artigo 794, inciso I, do 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito. Fica deferido o desentranhamento de documentos. Transitada em 
julgado, arquivem-se e destruam-se os autos, adotadas as cautelas de estilo. Sem ônus de sucumbência. P.R.I. Piracaia, 03 de 
fevereiro de 2015. NOTA DE CARTÓRIO: O documento desentranhado encontra-se à disposição do Dr. Miguel Poloni Junior 
para retirada em cartório. - ADV: MIGUEL POLONI JUNIOR (OAB 309498/SP), ERIKA CRISTINA FLORIANO (OAB 225256/SP), 
JESOEL SIMÃO (OAB 156084/SP)

Processo 0002207-92.2014.8.26.0450 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Maria Emilia Tamassia - 
Crislayne Maria Ramos Pedroso - Maria Emilia Tamassia - Proc. Nº 464/14 Vistos. Fl.33. Inicialmente, deverá a parte exequente 
apresentar cálculo atualizado do débito, bem como indicar quais atos de constrição pretende sejam adotados, em 05 dias, 
sob pena de extinção. Após, tornem conclusos. Int. - ADV: GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP), MARIA EMILIA 
TAMASSIA (OAB 119288/SP)

Processo 0002211-32.2014.8.26.0450 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Eliana 
Moretti da Silva - Banco Cifra S/A - Autos nº 466/2014 Vistos. Diante da quitação integral do débito, com fulcro no artigo 794, 
inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito. Expeça-se alvará. Transitada em julgado, arquivem-se 
e destruam-se os autos, adotadas as cautelas de estilo. Sem ônus de sucumbência. P.R.I. Piracaia, 03 de fevereiro de 2015. 
NOTA DE CARTÓRIO: O alvará para levantamento de valores em favor da requerente enontra-se disponível para impressão 
junto ao site do TJSP. - ADV: MIGUEL POLONI JUNIOR (OAB 309498/SP), PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 173477/SP), ERIKA 
CRISTINA FLORIANO (OAB 225256/SP)

Processo 0002276-27.2014.8.26.0450 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Vera 
Lucia Ribeiro de Lima Lobato - Vivo S/A - Autos nº 475/2014 Vistos. A ré apresentou embargos de declaração, objetivando o 
esclarecimento de suposta contradição apontada na decisão de fls. 57/58. Alega a embargante, em síntese, que a decisão 
proferida contém contradição diante do valor fixado a título de reparação de dano moral. Observo, porém, que não há que se 
falar em contradição, uma vez que o valor da indenização pelo dano foi arbitrado com cautela e moderação, mediante criteriosa 
consideração das circunstâncias que o envolveram o fato, das condições pessoais e econômico-financeiras e da extensão do 
dano, sem ser, de um lado, suficiente a gerar enriquecimento ilícito para o ofendido e, de outro, não passando despercebido 
para o ofensor, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ante o exposto, conheço dos embargos, 
porquanto aviados em tempo, e, no mérito, nego-lhes provimento, por não se encontrar configurada nenhuma das hipóteses do 
artigo 535 do Código de Processo civil, mantendo incólume a sentença atacada. P.R.I.C - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU 
(OAB 111887/SP), RICARDO MALACHIAS CICONELO (OAB 130857/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), 
RICARDO VRENA (OAB 313379/SP)

Processo 0002293-73.2008.8.26.0450 (450.01.2008.002293) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes contra o 
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - Giovani da Silva Gomes - Autos nº 256/2008 Vistos. Para audiência de interrogatório, 
debates e julgamento designo o dia 19 de março de 2015, às 10:20h, devendo a serventia providenciar o necessário. Int. 
Piracaia, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: MARIA ELISA PEÇANHA (OAB 179881/SP)

Processo 0002564-72.2014.8.26.0450 - Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular - Difamação 
- J.E.P. - Autos nº 561/2014 Vistos. Cota retro: Defiro. Intime-se o querelante conforme requerido pelo M.P. Int. Piracaia, 28 de 
novembro de 2014.- cota do MP: a) que da queixa-crime conste apenas os supostos autores maiores e imputáveis e b) seja 
indicada a qualificação de D. B e G, posto que da forma apresentada não podem ser identificados, não obedecendo o requisito 
previsto no artigo 41, do CPP. - ADV: SONIA CALIL ELIAS ROCHA (OAB 111044/SP)

Processo 0002636-06.2007.8.26.0450 (450.01.2007.002636) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Julio César 
de Almeida Piracaia Me - Fazenda Nogueira Montanhês Agropecuária - Proc. Nº 808/07 Vistos. Proceda-se à abertura do 2º 
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volume destes autos nos termos da NSCGJ (a partir de fl.201). No mais, excepcionalmente, defiro o pedido de sobrestamento 
do feito pelo prazo de 180 dias. Decorrido, manifeste-se a parte exequente, sob pena de extinção. Int. - ADV: LUIZ HENRIQUE 
CARVALHO ROCHA (OAB 318431/SP)

Processo 0002904-84.2012.8.26.0450 (450.01.2012.002904) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Nilce 
Aparecida da Silva Mariano - Lmx Artigos do Vestuário Ltda - Proc.: 104/13 - Manifeste-se o exequente, no prazo legal, sobre 
as cartas precatórias devolvidas, de fls. 73/76, 77/80 e 83/85, todas com resultado negativo. - ADV: MAYCON MONTEIRO 
MANTOVANI (OAB 281695/SP)

Processo 0003075-70.2014.8.26.0450 (processo principal 0001374-74.2014.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença 
- Obrigação de Fazer / Não Fazer - MYRNA MELLY - TELEFÔNICA BRASIL S.A - Autos nº 306/2014 - 1 Vistos. Não havendo 
notícias de concessão do efeito suspensivo/ativo quando da interposição do agravo, defiro o tanto quanto requerido a fls. 
174/175. Expeça-se mandado de constatação conforme o requerido. Intime-se o executado para pagamento da dívida no prazo 
de 15 dias. Decorrido o sobredito prazo sem pagamento, requeira a exequente o quê de direito em termos de prática de 
ato constritivo. Com a penhora, intime-se de imediato o executado, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, o seu 
representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer embargos, 
nos termos e limitações do artigo 52, IX, da Lei 9099/95. Se requeridos, defiro, desde já, os benefícios do artigo 172, § 2º, 
do CPC. Int. Piracaia, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI 
KANAMARU (OAB 111887/SP), RICARDO VRENA (OAB 313379/SP)

Processo 0003144-15.2008.8.26.0450 (450.01.2008.003144) - Execução de Título Extrajudicial - Antônio Benedito Pinheiro 
- Edison Luiz Bueno de Souza - Manifeste-se o autor sobre a certidão do meirinho: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 450.2014/006163-0 dirigi-me aos endereços 
indicados e, aí sendo, DEIXEI DE EFETUAR A PENHORA tendo em vista Edison Luiz Bueno de Souza não mais residir nos 
endereços noticiados; à Rua Djanira Borges Maia, 49, reside Patrícia, há dois anos; à rua Candido C Ferreira no numero 35-A 
esta estabelecido Rodrigo Molon e no numero 35-B Mariana; não obtive informes a respeito do endereço de Edison. Nada mais. 
O referido é verdade e dou fé. Piracaia, 28 de outubro de de 2014. Número de Atos: 01 .- - ADV: VAGNER BUENO DA SILVA 
(OAB 208445/SP)

Processo 0003276-62.2014.8.26.0450 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Gino 
Binotti - Autos nº 725/2014 Vistos. Diante da juntada da contestação, manifeste-se a parte autora, no prazo legal. Int. Piracaia, 
04 de fevereiro de 2015. - ADV: GIOVANA TAMASSIA BORGES (OAB 172795/SP), MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/
SP), MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA (OAB 133065/SP), RODRIGO TAMASSIA RAMOS (OAB 234901/SP), ANGELICA 
LUCIA CARLINI (OAB 72728/SP)

Processo 0003303-45.2014.8.26.0450 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Thiago 
Augusto Pinheiro Molon - Autos nº 729/2014. Vistos. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 
o acordo avençado entre as partes a fls. 35/37 e, por consequência, com fulcro no artigo 269, inciso III, do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTO o presente feito. Oportunamente, arquivem-se e destruam-se os autos adotadas as cautelas de praxe. 
Sem ônus de sucumbência. P.R.I. Piracaia, 26 de janeiro de 2015. - ADV: GUILHERME RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO (OAB 
315024/SP), TED JUNIOR PAES DA SILVA (OAB 314729/SP), ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP)

Processo 0003351-04.2014.8.26.0450 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota de Crédito Comercial - Kaka Materiais 
Elétricos - Mercedes A Leonel Me - João Batista de Andrade - Autos nº 746/2014 Vistos. Concedo o prazo requerido pela parte 
para a juntada do instrumento de mandato. Int. Piracaia, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: KLEBER CARDOZO DIONISIO (OAB 
326943/SP)

Processo 0003486-16.2014.8.26.0450 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - HAKUO NAKAMITSU - Clodoaldo 
Goncalves - Autos nº 773/2014 Vistos. O exequente/credor HAKUO NAKAMITSU, conforme verificado no feito n.º 748/09, é 
sócio de quatro supermercados, todos constituídos na forma de empresa limitada, e figura como credor, neste Juizado, de um 
incontável número de execuções de título executivo extrajudicial e ações de cobrança. Constatado naqueles autos que referida 
parte está indevidamente a litigar na qualidade de cessionário de direito de pessoa jurídica, forçosa é a EXTINÇÃO DO FEITO, 
com fundamento no art. 51, II c.c art. 8.º, § 1º, ambos da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, arquivem-se e destruam-se os 
autos, adotadas as cautelas de estilo. Levante-se eventual penhora ou arresto realizados, providenciando-se o necessário. No 
mais, verifico que o instrumento de mandato de fls. 8 possui rasura (branquinho). Junte, pois, novo instrumento de mandato, no 
prazo legal. P.R.I. Piracaia, 19 de novembro de 2014. - ADV: MARIA EMILIA TAMASSIA (OAB 119288/SP), GIOVANA TAMASSIA 
BORGES (OAB 172795/SP)

Processo 0003487-98.2014.8.26.0450 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Vagner 
Bueno da Silva - Vagner Bueno da Silva e outros - Autos nº 775/2014 Vistos. Diante da juntada da contestação, manifeste-se a 
parte autora, no prazo legal. Int. Piracaia, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), 
THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP), KLEBER CARDOZO DIONISIO 
(OAB 326943/SP), THAIS DE TOLEDO VENTURINI (OAB 343895/SP), ELLEN CRISTINA BUENO DA SILVA (OAB 351117/SP)

Processo 0003605-74.2014.8.26.0450 (processo principal 0000226-28.2014.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença 
- Liquidação / Cumprimento / Execução - Benedita Cardoso da Silva - AUTOS Nº 32/14-1 - Vistos. Intime-se o executado para 
pagamento da dívida no prazo de 15 dias. Decorrido o sobredito prazo sem pagamento, requeira a exequente o quê de direito 
em termos de prática de ato constritivo. Com a penhora, intime-se de imediato o executado, na pessoa de seu advogado, ou 
na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, para, no prazo de 15(quinze) dias, 
oferecer embargos, nos termos e limitações do art 52, IX, da Lei 9099/05. Se requeridos, defiro, desde já, os benefícios do artigo 
172, § 2º, do CPC. Tarje-se corretamente o feito (fase de execução provisória) Int. Piracaia, 05 de dezembro de 2014. - ADV: 
HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), RICARDO VRENA (OAB 313379/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 
183762/SP)

Processo 0003605-74.2014.8.26.0450 (processo principal 0000226-28.2014.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença 
- Liquidação / Cumprimento / Execução - Benedita Cardoso da Silva - TELEFÔNICA BRASIL S.A - AUTOS Nº 32/14-1 - Fica o 
executado intimado ao pagamento do valor de R$ 57.002,61, atualizados até novembro de 2014, dentro do prazo de 15 dias, sob 
pena de multa de 10% do valor. - ADV: RICARDO VRENA (OAB 313379/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/
SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP)

Processo 0003606-59.2014.8.26.0450 (processo principal 0000534-64.2014.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Milton de Oliveira - TELEFÔNICA BRASIL S.A - Vistos. Defiro o requerido no item 01, 
de fl.04. Expeça-se o necessário. No mais, intime-se o executado para pagamento da dívida no prazo de 15 dias. Decorrido o 
sobredito prazo sem pagamento, requeira a exequente o quê de direito em termos de prática de ato constritivo. Com a penhora, 
intime-se de imediato o executado, na pessoa de seu advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, 
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por mandado ou pelo correio, para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer embargos, nos termos e limitações do artigo 52, IX, 
da Lei 9099/95. Se requeridos, defiro, desde já, os benefícios do artigo 172, § 2º, do CPC. Tarje-se corretamente o feito (fase 
de execução provisória). Int. - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 
111887/SP), RICARDO VRENA (OAB 313379/SP)

Processo 0003606-59.2014.8.26.0450 (processo principal 0000534-64.2014.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença 
- Liquidação / Cumprimento / Execução - Milton de Oliveira - TELEFÔNICA BRASIL S.A - Fica a executada intimada para 
pagamento do valor de R$ 22.809, 00 dentro do prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10%. - ADV: THAIS DE MELLO 
LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), RICARDO VRENA (OAB 313379/SP)

Processo 0003773-81.2011.8.26.0450 (450.01.2011.003773) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - R.B.A. - B.A.G. - - C.B.V. - Autos nº 1224/2011. Vistos. Diante da quitação integral do débito, com fulcro no artigo 
794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito. Proceda-se ao imediato desbloqueio dos valores 
constritos às fls. 153/154. Transitada em julgado, arquivem-se e destruam-se os autos, adotadas as cautelas de estilo. Sem 
ônus de sucumbência. P.R.I. - ADV: JOAO BATISTA LAMBERT (OAB 33498/SP), MARISA MOREIRA DIAS (OAB 77382/SP), 
JOÃO BATISTA LAMBERT (OAB 33498/MG)

Processo 0003922-43.2012.8.26.0450 (450.01.2012.003922) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - 
Jedival Feliciano São José Santos Me - Alzira Romano Souza - Vistos. Cumpra a parte autora o despacho a fls. 26 no prazo de 
24 horas, sob pena de extinção do processo, nos termos do art. 51, VI, da Lei n 9099/95. Int., - ADV: MIGUEL POLONI JUNIOR 
(OAB 309498/SP), ERIKA CRISTINA FLORIANO (OAB 225256/SP)

Processo 0003957-03.2012.8.26.0450 (450.01.2012.003957) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos 
Bancários - Silvia Rosemara de Oliveira Marcondes Pinheiro - Banco Bradesco Sa - Manifeste-se o autor sobre o ofício de fls. 
91 - ADV: BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), GUIDO HENRIQUE MEINBERG 
JUNIOR (OAB 105432/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP)

Processo 0004024-65.2012.8.26.0450 (450.01.2012.004024) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - 
Jideval Feliciano São José Santos Me - Nilton Cesar de Jesus - Proc. Nº 897/12 Vistos. Fl.98. Inicialmente apresente a parte 
exequente cálculo atualizado do débito, acrescido da multa de 10%. Após, voltem cls. Int. - ADV: MIGUEL POLONI JUNIOR 
(OAB 309498/SP), ERIKA CRISTINA FLORIANO (OAB 225256/SP)

Processo 0004239-12.2010.8.26.0450 (450.01.2010.004239) - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Cleusa 
Benedito Schouten - Rodosmar Transporte Rodoviário Ltda - - Marlene Rosa Cervera - - Osmar Cervera Garcia - Autos nº 
1269/2010 Vistos. Regularize-se a petição de fls. 161, porquanto apócrifa, no prazo legal. Após, conclusos. Int. Piracaia, 05 de 
fevereiro de 2015. - ADV: KLEBER CARDOZO DIONISIO (OAB 326943/SP), EDISON MAGALHAES (OAB 32341/SP), FELIPE 
LEMOS MAGALHÃES (OAB 292115/SP), VAGNER BUENO DA SILVA (OAB 208445/SP)

Processo 3002630-35.2013.8.26.0450 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Substituição do Produto - D F C Materiais 
para Construção Ltda Epp - PEM METAIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS SANT. LTDA-ME - - Master Cash Fomento 
Comercial Ltda - Proc. Nº 827/13 Vistos. Cumpra-se a serventia o 3º parágrafo de fls.250. Proceda-se a abertura do segundo 
volume destes autos, nos termos das NSCGJ, fazendo-se as anotações e praxe. Int. - ADV: DINARTE PECANHA PINHEIRO 
(OAB 81096/SP), OLAVO DE SOUZA PINTO JUNIOR (OAB 130250/SP), FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA (OAB 
132649/SP), MARCELO LISCIOTTO ZANIN (OAB 167556/SP), CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES (OAB 107950/SP), 
SANDER PAULO LEONEL BARROSO (OAB 288875/SP)

Processo 3002739-49.2013.8.26.0450 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Leandro Rogério de Mello 
Pacheco - Vistos. Expeça-se ALVARÁ JUDICIAL autorizando a parte credora, por si ou por seu procurador, a requerer as 
informações sobre o endereço da parte executada, diretamente aos órgãos que as detêm, protocolando ou encaminhando 
por carta postal-AR, conforme cabível, devendo ser expedido o alvará, com os dados completos de qualificação do devedor, 
determinando a todas as instituições, oficiais ou privadas, exceto instituições bancárias, que forneçam informações sobre 
endereços. A parte tem 60 dias para, com as informações obtidas, manifestar-se nos autos, sob pena de extinção do feito. Int. 
obs: oportunamente o alvará estará disponível no sistema para impressão. - ADV: MIGUEL POLONI JUNIOR (OAB 309498/SP), 
ERIKA CRISTINA FLORIANO (OAB 225256/SP)

Processo 3002850-33.2013.8.26.0450 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Alyson Silveira Bueno 
- Tiago Luiz Lucindo Leite - Vistos. Diante da quitação integral do débito (fl.23), com fulcro no artigo 794, inciso I, do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito. Transitada em julgado, arquivem-se e destruam-se os autos, adotadas as 
cautelas de estilo. Sem ônus de sucumbência. P.R.I. - ADV: ERIKA CRISTINA FLORIANO (OAB 225256/SP), MIGUEL POLONI 
JUNIOR (OAB 309498/SP)

PIRACICABA
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIRACICABA EM 05/02/2015

PROCESSO :1001405-40.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDA : Rosimere Tavares Santos
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001406-25.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
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EXECTDA : Monique Alves de Moraes
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001671-44.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Guilherme Amorim Menegali
REQDO : Gamerchants Entretenimento Virtual Ltda ME
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001410-62.2015.8.26.0451
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Geraldo Sanches
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO : Banco do Brasil S/A.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001411-47.2015.8.26.0451
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Erotides Maria de Lourdes Dallavilla
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO : Banco do Brasil S/A.
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001684-43.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Marcos Antonio Barella
REQDA : Elaine Baptista de Moraes
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001407-10.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDA : Walquiria Boschero
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001408-92.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDO : Gustavo Mardegan Gregório
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001415-84.2015.8.26.0451
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Luiza Joceli Chiarelli Salvador
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO : Banco do Brasil S/A.
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001416-69.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : ADEMILSON DA SILVA MENDES
ADVOGADO : 261738/SP - Mauro Sergio de Freitas
EXECTDO : ANGÉLICA APARECIDA DE SOUZA LABORATÓRIOS
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001412-32.2015.8.26.0451
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGTE : Diversus Veiculos Piracicaba Ltda Epp
ADVOGADO : 313393/SP - Thais Aparecida Progete
EMBARGDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001419-24.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Marhca Recursos Humanos Ltda
ADVOGADO : 250538/SP - Ricardo Alexandre Augusti
REQDO : ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001420-09.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE DE 
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PIRACICABA E REGIÃO  CREDSAÚDE
ADVOGADO : 309235/SP - Jason Tupinamba Nogueira
EXECTDA : GISELLE ROLIM DE PAULA PINHO
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001418-39.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : JOSE ANTONIO DE CAMPOS
ADVOGADO : 328326/SP - Tuani de Lucena Biffi
REQDO : Unimed Piracicaba Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001685-28.2015.8.26.0451
CLASSE :PERDA OU SUSPENSÃO OU RESTABELECIMENTO DO PODER FAMILIAR
REQTE : M.P.E.S.P.
REQDO : S.M.S.P.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :1001403-70.2015.8.26.0451
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
REQTE : Arlindo Rodrigues
ADVOGADO : 168911/SP - Fabio Colognesi Braga
REQDO : Aldi Patresi
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001404-55.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Altair José Montebelli
ADVOGADO : 287215/SP - Randal Luis Giusti
REQDA : Telefonica Brasil S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001409-77.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDO : William Carlos dos Santos
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001413-17.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE : B.T.A.
ADVOGADO : 268976/SP - Luiz Fernando de Araujo Bortoletto
REQDO : B.A.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001417-54.2015.8.26.0451
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Odair Reginaldo Dalavilla
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO : Banco do Brasil S/A.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001414-02.2015.8.26.0451
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : L.H.F.R.
ADVOGADO : 310394/SP - Alaelson Soares da Silva
REQDO : J.C.W.R.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001421-91.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : CLM COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA ME
ADVOGADO : 256574/SP - Ed Charles Giusti
EXECTDO : RAFAEL MODA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001422-76.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Cooperativa de Econ. e Créd. Mútuo dos Policiais Militares e Serv. da Sec. dos Neg. da Seg. Púb. do Est. 

de São Paulo
ADVOGADO : 168735/SP - Eliezer Pereira Martins
EXECTDA : KATIA MARA COUTINHO
VARA :4ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :0001689-65.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Gabriela Sturion Gandelini
REQDO : Sacilotto & Turina Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001423-61.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : H.J.
ADVOGADO : 328165/SP - Felipe Augusto Magalhães Ribeiro
REQDA : W.N.R.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001424-46.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Claudemir de Vasconcelos
ADVOGADO : 349831/SP - Bruno de Assis Sartori
REQDO : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001691-35.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : VINICIUS STORER
REQDO : DANIEL KOSHIMIZU
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001693-05.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Luana Mara de Medeiros
REQDO : HERVAL IND. MOVEIS, COLCHÕES E ESPUMAS LTDA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001427-98.2015.8.26.0451
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Yvete Camolesi Teixeira
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO : Banco Itaú S/A
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0029659-21.2007.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : João Orlando Pavão
ADVOGADO : 43218/SP - Joao Orlando Pavao
REQDO : Municipio de Piracicaba
ADVOGADO : 144865/SP - Alexandre Marcelo Arthuso Trevisam
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0008779-95.2013.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
REQDO : Lucia Anita Peixoto Cruz
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0001080-73.2001.8.26.0451
CLASSE :SOBREPARTILHA
REQTE : Luciana Cristina Ferraz
ADVOGADO : 13290/SP - Luiz Antonio Abrahao
REQDO : Reinivaldo Sergio Ferraz
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0001692-20.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : DANIELA DUCATTI ANDRIONI
ADVOGADO : 332762/SP - Vinicius Andrioni
EXECTDO : Recieri Benedito Juz
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001695-72.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Lourdes Isabel Cruz
REQDO : Mabe Brasil Eletrodomesticos S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :1003813-05.1995.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQTE : Banco do Brasil Sa
ADVOGADO : 101888/SP - Marcio Leite Froes
REQDO : Luanpa Comercial de Rolamentos e Pecas Ltda
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001429-68.2015.8.26.0451
CLASSE :NOTIFICAÇÃO
REQTE : SUIAVES DE AREALVA REPRESENTAÇÕES LTDA
ADVOGADO : 27510/SP - Winston Sebe
REQDO : JOSE ALESSIO DE CAMPOS
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001425-31.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : mineradora barbarense ltda
ADVOGADO : 356605/SP - Alex Rodrigues de Jesus
EXECTDO : Bonamix Serviços de Concretagem Ltda.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001426-16.2015.8.26.0451
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Helio Maniero
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO : Banco Itaú S/A
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0009238-59.1997.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQTE : Fabio Bottene
ADVOGADO : 26439/SP - Antonio Osmar Monteiro Surian
REQDO : Avedir Cardoso Milanez
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001116-47.2003.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Unimed Piracicaba Sociedade Cooperativa de Servicos Medicos
ADVOGADO : 36482/SP - Juelio Ferreira de Moura
REQDO : Emerson Luis Ribeiro
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000498-66.1995.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQTE : Fabio Bottene
ADVOGADO : 19302/SP - Oswaldo da Silva Cardozo
REQDO : Benedita Luiza Roque de Lima
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001700-94.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Marcio Fernando Correr
REQDO : Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001431-38.2015.8.26.0451
CLASSE :INVENTÁRIO
INVTANTE : MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS FERRAZ
ADVOGADO : 258769/SP - Luciana Ribeiro
HERDEIRO : LUIZ DOMINGUES DOS SANTOS
ADVOGADO : 258769/SP - Luciana Ribeiro
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
INVTARDO : AVELINO DOMINGOS DOS SANTOS
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0001705-19.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : José Alberto Dechen
REQDO : Walmart - WMB Comercio Eletronico Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001428-83.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE : Lucilene Noguerol Gallo
ADVOGADO : 198000/SP - Wisen Patrícia de Azambuja
REQDO : NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001688-80.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Silvia Regina da Silva Costa
ADVOGADO : 316482/SP - Johnatan Ricardo da Costa
REQDO : Claro S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001701-79.2015.8.26.0451
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL
REQTE : Rodrigo Francisco Marcelino
ADVOGADO : 160506/SP - Daniel Gimenes
REQDO : CINIRA APARECIDA CARDOZO
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001437-45.2015.8.26.0451
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO : 84206/SP - Maria Lucilia Gomes
REQDO : E. V. TRANSPORTES E COMERCIO LTDA - ME
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001438-30.2015.8.26.0451
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Volkswagen S/A
ADVOGADO : 31618/SP - Dante Mariano Gregnanin Sobrinho
REQDO : ROGERIO DA SILVA GONCALVES
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001702-64.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Carlos Alberto Alves da Silva
ADVOGADO : 287215/SP - Randal Luis Giusti
REQDO : MARA DAYANA DA SILVA OLIVEIRA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001717-33.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : DEBORA CARDOSO DE MORAIS
REQDO : Bruno Henrique de Moura
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001430-53.2015.8.26.0451
CLASSE :DESPEJO
REQTE : Mauricio Martins Iatauro
ADVOGADO : 131015/SP - Andre Ferreira Zoccoli
REQDO : Luigi Sabino Ferrari
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001447-89.2015.8.26.0451
CLASSE :ARROLAMENTO SUMÁRIO
REQTE : MARCIA CRISTINA MARTILHO
ADVOGADO : 283017/SP - Edenilton Jorge Salvador
REQDA : CECILIA FRANCISCA DA SILVA MARTILHO
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001433-08.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Amarildo Teixeira da Cruz
ADVOGADO : 139355/SP - Adriane Aparecida Barbosa Dall Aglio
REQDO : MBM Seguradora S/A
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001448-74.2015.8.26.0451
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : M.L.S.S.
ADVOGADO : 319987/SP - Denise Barros Juarez
REQDO : J.N.S.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
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PROCESSO :1001441-82.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Sirlei Artur
ADVOGADO : 152969/SP - Melissa Carvalho da Silva
REQDO : Sicra Corporation Importacao e Exportaca
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001450-44.2015.8.26.0451
CLASSE :CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
REQTE : NATALIA ROSA LITRICO MUNHOZ
ADVOGADO : 36760/SP - Joao Carlos Carcanholo
REQDO : FRANCIELDO CORDEIRO ARAUJO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001451-29.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : SIDINEIDA RAMOS PEREIRA
ADVOGADO : 263820/SP - Carlos Eduardo de Souza Del Pino
REQDO : GSP- LIFE CHARQUEADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001446-07.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA
ADVOGADO : 131015/SP - Andre Ferreira Zoccoli
EXECTDO : INOCÊNCIO ROBERTO DA COSTA
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001440-97.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Renato Rodrigues Buso
ADVOGADO : 300409/SP - Lucas Eduardo Gava
REQDO : ACS - CASTELO EMPREENDIMETOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001443-52.2015.8.26.0451
CLASSE :CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE : C.A.S.Z.
ADVOGADO : 159427/SP - Paulo Maurício Rampazo

PROCESSO :1001444-37.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE : K.G.S.B.
ADVOGADO : 126302/SP - Luciane de Campos Camargo
REQDO : G.B.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001449-59.2015.8.26.0451
CLASSE :EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : Benedicta Duvaldo de Abreu
ADVOGADO : 113875/SP - Silvia Helena Machuca Funes
EMBARGDA : Minoena Virginia Honorato Leme da Silva
ADVOGADO : 90386/SP - Ezildo Edison Bueno de Godoy
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001457-36.2015.8.26.0451
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : LAURA PITTA SESSO
ADVOGADO : 288144/SP - Bruno Cesar Silva de Conti
REQDO : SERGIO APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001455-66.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : IVANI MARIA FABRI DRESSANO
ADVOGADO : 36760/SP - Joao Carlos Carcanholo
REQDO : MSC Cruzeiros do Brasil Ltda
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001458-21.2015.8.26.0451
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : E.J.A.A.
ADVOGADO : 236944/SP - Renato Viola de Assis
REQDA : J.A.A.M.
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VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001456-51.2015.8.26.0451
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : A.A.R.S.S.
ADVOGADO : 319987/SP - Denise Barros Juarez
REQDO : J.N.S.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001453-96.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
ADVOGADO : 132679/SP - Julio Cesar Garcia
REQDO : Sival Gomes da Silva EPP
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001436-60.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : DANIEL HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO DOS SANTOS
ADVOGADO : 139355/SP - Adriane Aparecida Barbosa Dall Aglio
REQDO : MBM SEGURADORA S/A
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001134-31.2015.8.26.0451
CLASSE :CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE : B.P.L.
ADVOGADO : 59757/SP - Thiago Gomes Netto

PROCESSO :0001722-55.2015.8.26.0451
CLASSE :HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO
REQTE : L.H.B.

PROCESSO :0001723-40.2015.8.26.0451
CLASSE :HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO
REQTE : C.F.S.

PROCESSO :1001461-73.2015.8.26.0451
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Itaú Unibanco S/A
ADVOGADO : 124239/SP - Monica Luisa Moran de Oliveira
REQDO : SOLUKIT INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001724-25.2015.8.26.0451
CLASSE :HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO
REQTE : D.B.J.

PROCESSO :1001459-06.2015.8.26.0451
CLASSE :CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE : A.C.M.
ADVOGADO : 291391/SP - Alvaro Henrique El-takach de Souza Sanches

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIRACICABA EM 06/02/2015

PROCESSO :1001467-80.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDO : FRIMON - FRIOS MONDINI LTDA
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001468-65.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Osmar Giuliatti
ADVOGADO : 293552/SP - Francis Mike Quiles
REQDO : ELDORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001741-61.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Thamiriz Aparecida Bissolli da Silva
REQDO : Denis Maciel Moura Campos
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :1001470-35.2015.8.26.0451
CLASSE :EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : MANOEL RODRIGUES DE SOUZA
ADVOGADO : 186217/SP - Adriano Flabio Nappi
EMBARGDO : Banco Luso Brasileiro S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001462-58.2015.8.26.0451
CLASSE :RESTAURAÇÃO DE AUTOS
REQTE : S.R.L.
ADVOGADO : 67976/SP - Babinet Hernandez

PROCESSO :0001744-16.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Thamiriz Aparecida Bissolli da Silva
REQDO : Denis Maciel Moura Campos
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001439-15.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQTE : Mini Mercado Alto Giro
ADVOGADO : 226059/SP - Giuliana Elvira Iudice dos Santos
REQDA : Sueli de Fatima dos Santos Alves
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001460-88.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Mini Mercado Alto Giro
ADVOGADO : 226059/SP - Giuliana Elvira Iudice dos Santos
EXECTDA : ANA CRISTINA SILVESTRE FRANCO
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001445-22.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Mini Mercado Alto Giro
ADVOGADO : 226059/SP - Giuliana Elvira Iudice dos Santos
EXECTDA : Renilda Tavares da Costa
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001465-13.2015.8.26.0451
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : F.C.
ADVOGADO : 290754/SP - Carlos Henrique Ribeiro de Castro Lima
REQDA : C.C.M.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001435-75.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Mini Mercado Alto Giro
ADVOGADO : 226059/SP - Giuliana Elvira Iudice dos Santos
EXECTDA : Lourdes da Costa
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001466-95.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDA : JANDIRA DA COSTA DE ASSIS
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001485-04.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDO : ENNUS LAZZARINI
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001486-86.2015.8.26.0451
CLASSE :EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : Ana Dirce Galina
ADVOGADO : 347794/SP - Alan Costa Reis
EMBARGDO : CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATAUALPA LTDA
ADVOGADO : 35377/SP - Luiz Antonio Tavolaro
VARA :5ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1001469-50.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDA : ERICA PATRICIA ALVES COELHO
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001475-57.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDO : PAULO BISPO ROSA
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001476-42.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDO : PEDRO MARIANO
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0001768-44.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Carolline Pupin Ferreira
REQDO : Pag Seguro - Uol
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001772-81.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE : S.R.G.V.P.

PROCESSO :0001775-36.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE : C.C.P.

PROCESSO :0001743-31.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Neusa Silverio Santos
ADVOGADO : 39631/SP - Paulo Roberto da Silva Leitao
REQDA : Irene Michele Bagliassin
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001749-38.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Oswaldo Lopes
ADVOGADO : 312313/SP - Ana Beatriz de Souza Ferraz Mesquita
REQDO : Ympactus Comercial Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001780-58.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Sylvio de Paula Oriani
REQDO : Claro S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001751-08.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Joseana Coluci Beraldo
ADVOGADO : 160753/SP - Maurício Boscariol Guardia
REQDO : HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001493-78.2015.8.26.0451
CLASSE :PROTESTO
REQTE : M.F.B.E.
ADVOGADO : 159256/SP - José Flávio Rocha Corrêa
REQDO : L.S.B.M.
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001452-14.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : JANUARIO ALVES RODRIGUES
ADVOGADO : 349831/SP - Bruno de Assis Sartori
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REQDO : SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001471-20.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDA : LUMARA MORAIS DA SILVA GOMES
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001472-05.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDO : NIVALDO VENTURINI
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001481-64.2015.8.26.0451
CLASSE :RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQTE : I.B.C.
ADVOGADO : 291391/SP - Alvaro Henrique El-takach de Souza Sanches

PROCESSO :1001482-49.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDO : DORIVAL CRUZ LIMA
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001491-11.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDO : ERNANDO BUENO DA CUNHA
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001492-93.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : RAPHAEL CONES DE SOUZA RAMACIOTTI
ADVOGADO : 45311/SP - Ricardo Teles de Souza
REQDO : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001784-95.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE : E.F.B.

PROCESSO :0001789-20.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : POLYANA ARTHUR
REQDA : KAREN MONTANHERE CHIARINI
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001803-04.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Jair Oliveira Silva
REQDO : ALAN RIBAS EPP
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001495-48.2015.8.26.0451
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : Eliezer Soares Portella
ADVOGADO : 279994/SP - Janaina Aparecida Martins de Almeida
REQDO : Banco Econômico
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001496-33.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : S. Hayata Corretora de Câmbio S/A
ADVOGADO : 323758/SP - Thassio Henrique Jose Silva
EXECTDA : ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001477-27.2015.8.26.0451
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CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDO : BENEDITO ANACLETO DE OLIVEIRA FILHO
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001478-12.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDO : ESPÓLIO DE YOUSSEF MIKHAIL HELAL
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001479-94.2015.8.26.0451
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Santa Clara Farma LTDA Epp
ADVOGADO : 303921/SP - Adriana Ambrosio Bueno
REQDO : DROGARIA DROGAMED DE PIRACICABA LTDA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001804-86.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : MARCELA NALIN ROSSINE
REQDO : CNova Comércio Eletrônico S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001480-79.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDO : JURANDIR SINCHETTI
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001487-71.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDO : MULILIXI CONSTRUÇÕES E EMPREEND IMOBILIÁRIOS
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001489-41.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDO : PAULO PRUDENTE
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001488-56.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : PEDRO LUIZ TREVISOLI
ADVOGADO : 328326/SP - Tuani de Lucena Biffi
REQDO : Unimed Piracicaba Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001497-18.2015.8.26.0451
CLASSE :AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
REQTE : Ministério Público do Estado de São Paulo
REQDO : BARJAS NEGRI
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001507-62.2015.8.26.0451
CLASSE :INVENTÁRIO
INVTANTE : Elaine de Lima Farias
ADVOGADO : 205460/SP - Marisa Fernanda Moretti
HERDEIRA : Meirian de Lima Farias
ADVOGADO : 205460/SP - Marisa Fernanda Moretti
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
INVTARDO : Roberto Farias
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001498-03.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : G.C.
ADVOGADO : 262072/SP - Guilherme Falconi Lando
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REPRESENTANTE : S.M.J.C.
ADVOGADO : 262072/SP - Guilherme Falconi Lando
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
EXECTDO : N.C.J.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001505-92.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : P.M.
ADVOGADO : 322475/SP - Leone Mendes da Silva
REQDO : W.P.S.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001506-77.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Mini Mercado Alto Giro
ADVOGADO : 226059/SP - Giuliana Elvira Iudice dos Santos
EXECTDO : Danilo Beltrame
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001500-70.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : ADHEMAR DO NASCIMENTO COSTA
ADVOGADO : 115259/SP - Rosana Junqueira Negretti
EXECTDA : SOLANGE CRISTINA ALICINO
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001810-93.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Edson Januário
REQDO : WARLY RIBEIRO DA SILVA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001508-47.2015.8.26.0451
CLASSE :INVENTÁRIO
REQTE : SIMONE CRISTINA GERMANO
ADVOGADO : 36760/SP - Joao Carlos Carcanholo
INVTARDO : GERALDO PERRINE GERMANO
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0001799-64.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Felipe Mardegan
ADVOGADO : 229147/SP - Mauricio Sturion Zabot
REQDO : NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001812-63.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Lupercio de Campos Rodrigues
REQDO : Virginia Suretuy Companhia de Seguros dos Brasil
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001817-85.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : FABIANA CRISTINA DA SILVA
REQDO : ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1015988-64.2014.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDO : Renan Noveletto Meneghetti
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1015818-92.2014.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDO : José Valdir Negri Junior
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1015648-23.2014.8.26.0451
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CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDO : Fernando Silva Marques
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001517-09.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Mini Mercado Alto Giro
ADVOGADO : 226059/SP - Giuliana Elvira Iudice dos Santos
EXECTDA : Vanessa Filliettaz
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001515-39.2015.8.26.0451
CLASSE :CAUTELAR INOMINADA
REQTE : VERA LUCIA FELIPPE DE OLIVEIRA
ADVOGADO : 139231/SP - Vania Aparecida Moreton Penteado
REQDO : CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DO JATOBÁ
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001518-91.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE : B.T.A.
ADVOGADO : 268976/SP - Luiz Fernando de Araujo Bortoletto
EXECTDO : B.A.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001516-24.2015.8.26.0451
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : Vila Natural Comercio de Marcadorias em Geral
ADVOGADO : 241083/SP - Silvana Vieira Pinto
REQDO : Vital Natus Nutraceutica Ltda
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001844-68.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Maria Gregorio da Silva
REQDO : Ademir Aparecido Herculano
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001809-11.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Luiz Fernando de Araujo Bortoletto
ADVOGADO : 268976/SP - Luiz Fernando de Araujo Bortoletto
EXECTDO : Vanderlei Leonardo Acelino
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001454-81.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQTE : Mini Mercado Alto Giro
ADVOGADO : 226059/SP - Giuliana Elvira Iudice dos Santos
REQDA : Agda Cristina Sgorlon Soares da Silva
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001463-43.2015.8.26.0451
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE : Gil Euardo Serra
ADVOGADO : 180757/SP - Humberto Carlos Serra
REQDO : Serviço Municipal de Água e Esgoto - SEMAE
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001464-28.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDA : Claudia Marcia da Silva Nascimento
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001494-63.2015.8.26.0451
CLASSE :IMISSÃO NA POSSE
REQTE : Elidia Morilio Cardina
ADVOGADO : 260370/SP - Eder Antonio do Carmo Nunes
REQDO : Rudemar Jose Cardena
VARA :3ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1001499-85.2015.8.26.0451
CLASSE :RESTAURAÇÃO DE AUTOS
REQTE : F.S.C.
ADVOGADO : 75010/SP - Carlos Alberto Baillo Avancini
REQDO : F.A.C.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001525-83.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : BRUNO HENRIQUE SAVIOLI - ME
ADVOGADO : 282597/SP - Gilmar Donizeti Menighini Junior
EXECTDO : VALDOMIR BUNEO PIRACICABA - ME
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001527-53.2015.8.26.0451
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Itaucard S/A
ADVOGADO : 225241/SP - EDUARDO JOSE FUMIS FARIA
REQDA : MICHELLE BORGES ARMELIN
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001526-68.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Mini Mercado Alto Giro
ADVOGADO : 226059/SP - Giuliana Elvira Iudice dos Santos
EXECTDA : Silviane Silva Alves
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001501-55.2015.8.26.0451
CLASSE :OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
REQTE : Bruno Cesar Pelegrini
ADVOGADO : 183886/SP - Lenita Davanzo
REQDA : Paloma Christi Rolim
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001510-17.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Jardim Pneus Ltda
ADVOGADO : 250538/SP - Ricardo Alexandre Augusti
REQDO : MARANGONI TREAD LATINO AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA 

LTDA.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001511-02.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : MECTROL DO BRASIL COMERCIAL LTDA.
ADVOGADO : 266340/SP - Dimas Siloe Tafelli
EXECTDO : MAKEDE TECNOLOGIA EM CORTE E SOLDA LTDA
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001512-84.2015.8.26.0451
CLASSE :APREENSÃO E DEPÓSITO DE COISA VENDIDA COM RESERVA DE DOMÍNIO
REQTE : AGÊNCIA DE TURISMO MONTE ALEGRE LTDA
ADVOGADO : 123464/SP - Wagner Bini
REQDO : LEONICIO HELENO MACHADO
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001519-76.2015.8.26.0451
CLASSE :EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : LUANA DE PAULA TRISTÃO
ADVOGADO : 108482/SP - Ronaldo Donatte
EMBARGDO : LUIZ EDUARDO GALVÃO MARTINS
ADVOGADO : 131015/SP - Andre Ferreira Zoccoli
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001520-61.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : JOSÉ ANDRELINO DA SILVA
ADVOGADO : 322830/SP - Marden Aimola de Feiria

PROCESSO :1001521-46.2015.8.26.0451
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
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ADVOGADO : 76940/SP - Paulo Eduardo Melillo
REQDO : CIRO CESAR ROMUALDO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001522-31.2015.8.26.0451
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : L.G.M.
ADVOGADO : 72022/SP - Maria Ines Baltieri da Silva
ALIMENTANTE : N.O.M.
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0001846-38.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Wagner Renato Ramos
ADVOGADO : 334196/SP - Guilherme Corte Kammer
REQDA : MARIA AGNOLETTO GUEDES
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001529-23.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO : 208104/SP - Guilherme Moreno Maia
EXECTDO : Antonio Alex Lordello Aguiar
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001531-90.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Cássia Maria Rodrigues
ADVOGADO : 354597/SP - Leandro Guedes de Oliveira
REQDO : MUNICÍPIO DE PIRACICABA
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001523-16.2015.8.26.0451
CLASSE :PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
REQTE : Lucilene de Carvalho Saldanha
ADVOGADO : 120610/SP - Marcia Maria Corte Dragone
REQDA : Adriana Aparecida Mallega Zolin
VARA :3ª VARA CÍVEL

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIRACICABA EM 09/02/2015

PROCESSO :0001814-33.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Marcelo Rodrigo de Azevedo
ADVOGADO : 152814/SP - Luiz Alberto Ferezini
REQDO : Rosangela Porto Moveis Planejados Eirelli Epp
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001528-38.2015.8.26.0451
CLASSE :TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO
REQTE : P.E.B.B.
ADVOGADO : 72022/SP - Maria Ines Baltieri da Silva
REQDA : J.E.B.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001530-08.2015.8.26.0451
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : V.S.
ADVOGADO : 320191/SP - Matheus Rossini

PROCESSO :1001537-97.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Anailde Tenório Paulino
ADVOGADO : 354597/SP - Leandro Guedes de Oliveira
REQDO : Município de Piracicaba
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001538-82.2015.8.26.0451
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL
REQTE : Marilza da Silva Souza
ADVOGADO : 254286/SP - Fabio Ricardo Superte Lunardeli
REQDO : JOSE ERLEI DE SOUZA
VARA :3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
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PROCESSO :1001547-44.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Silvanei Alves de Mira
ADVOGADO : 169361/SP - João Carmelo Alonso
REQDO : Fabrício Borsato
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001548-29.2015.8.26.0451
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 283065/SP - Leandro Bustamante de Castro
REQDA : Elisabete Aparecida de Freitas Souza
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001879-28.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Márcio Prado de Oliveira
ADVOGADO : 98565/SP - Jose Aref Sabbagh Esteves
REQDO : TARCISIO DOS SANTOS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001532-75.2015.8.26.0451
CLASSE :INVENTÁRIO
REQTE : Adriel Silva Moyses
ADVOGADO : 311138/SP - Mauricio Macchi
INVTARDO : João Moyses Neto
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001541-37.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.M.B.
ADVOGADO : 275068/SP - Ulisses Antonio Barroso de Moura
REQDO : B.
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001900-04.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Luzia Eliana Marcheti Pereira
REQDO : Maria Ivaneide de Oliveira Campos
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001198-41.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDO : Gustavo André Gulherme de Latorre
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001197-56.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDO : RICARDY AMOS LUPERI
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001207-03.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDO : Aldiran Ribeiro Lima
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0001942-53.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : FABIO RODRIGUES CAPAROZ
REQDO : JEAN CARLOS ALMEIDA DE OLIVEIRA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001941-68.2015.8.26.0451
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : I.V.S.G.
ADVOGADO : 291391/SP - Alvaro Henrique El-takach de Souza Sanches
IMPTDO : S.M.E.P.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
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PROCESSO :0001728-62.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Thamiriz Aparecida Bissolli da Silva
REQDO : Denis Maciel Moura Campos
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001557-88.2015.8.26.0451
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Valdirene Aparecida de Oliveira Duarte
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO : Banco do Brasil S/a.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001534-45.2015.8.26.0451
CLASSE :SEPARAÇÃO DE CORPOS
REQTE : E.S.C.O.
ADVOGADO : 121173/SP - Homero Conceiçao Moreira de Carvalho
REQDO : V.A.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001558-73.2015.8.26.0451
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Leonice Fernandes Antoneli
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO : Banco do Brasil S/a.
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001946-90.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Edilene Cristina Nazato Leite
REQDO : Maycon Rafael Souza Pinheiro
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001539-67.2015.8.26.0451
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Valdomiro Sabadin
ADVOGADO : 209640/SP - Juliana Decico Ferrari Machado
EXECTDO : Banco do Brasil S/A
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001540-52.2015.8.26.0451
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : R.L.P.B.M.
ADVOGADO : 258769/SP - Luciana Ribeiro
REQDA : L.P.C.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001542-22.2015.8.26.0451
CLASSE :SEPARAÇÃO CONSENSUAL
REQTE : P.E.A.
ADVOGADO : 117540/SP - Ana Lucia Heringer Fernando Amaral

PROCESSO :1001551-81.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : I.N.S.B.A.
ADVOGADO : 226059/SP - Giuliana Elvira Iudice dos Santos

PROCESSO :1001552-66.2015.8.26.0451
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Euclydes Bossi
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO : Banco do Brasil S/a.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001561-28.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Daniele Teles
ADVOGADO : 183886/SP - Lenita Davanzo
REQDO : Instituto Saber de Ensino Fundamental Ltda.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001543-07.2015.8.26.0451
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2148

REQTE : A.M.T.
ADVOGADO : 262376/SP - Fernanda Malaman Mattiazzo
REQDO : J.D.R.M.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001562-13.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : R.S.S.
ADVOGADO : 226059/SP - Giuliana Elvira Iudice dos Santos
REQDO : A.E.A.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001432-23.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Mini Mercado Alto Giro
ADVOGADO : 226059/SP - Giuliana Elvira Iudice dos Santos
EXECTDO : José Vieira de Souza
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001442-67.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Mini Mercado Alto Giro
ADVOGADO : 226059/SP - Giuliana Elvira Iudice dos Santos
EXECTDA : Mariele Fernanda Gonçalves da Silva
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001544-89.2015.8.26.0451
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : B.A.S.
ADVOGADO : 72022/SP - Maria Ines Baltieri da Silva
REQDA : C.B.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1008211-28.2014.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : JOSE RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO : 319725/SP - Carolina Cislaghi Rivero
REQDA : DALVA RODRIGUES PEREIRA
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1014972-75.2014.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDO : Fernando de Novaes Partezani
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1015829-24.2014.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDO : Gabriel Thomaz de Souza Aragão
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001200-11.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDO : Bruno Munhoz Martins
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001201-93.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDO : André Vinícius Ferraz Costa Sousa
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0001951-15.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : CARLOS ALBERTO ALMEIDA
REQDO : MICROTEEN PIRACICABA LTDA ME
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :1001199-26.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDO : Conrado Galoni Ferreira
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001549-14.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Delza Maria Gomes Novaes
ADVOGADO : 36760/SP - Joao Carlos Carcanholo
REQDA : Maria das Graças L D Piedade
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001956-37.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Felipe Augusto Santos de Oliveira
REQDO : Banco Bradesco S.A.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001553-51.2015.8.26.0451
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Edson Aparecido Theodoro
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO : Banco do Brasil S/a.
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001563-95.2015.8.26.0451
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : P.F.S.
ADVOGADO : 257227/SP - Bruno Della Villa da Silva

PROCESSO :0001957-22.2015.8.26.0451
CLASSE :PROVIDÊNCIA
REQTE : M.P.E.S.P.
REQDO : M.D.F.S.V.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :1001564-80.2015.8.26.0451
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A
ADVOGADO : 140390/SP - Viviane Aparecida Henriques
REQDO : Joaquim Felis Deniz Filho
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001970-21.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Nilton Timoteo Machado
REQDO : J B PEREIRA - FERRAMENTAS - ME
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001473-87.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - Semae
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDO : Odair de Almeida Barros
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001545-74.2015.8.26.0451
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADO : 283065/SP - Leandro Bustamante de Castro
REQDO : Antonio Aparecido Alves Bezerra
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001474-72.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - Semae
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDO : Jose dos Anjos Otoni
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001483-34.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
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EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - Semae
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDO : Roberto Girao Aroyo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001484-19.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : Serviço Municipal de Água e Esgoto - Semae
ADVOGADO : 255857/SP - Olivia Patricia de Brito
EXECTDO : Igreja Internacional da Graça de Deus
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0001974-58.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : CLAUDEMIR RIBEIRO DE ANDRADE
REQDO : Giga Veículos Piracicaba Ltda Me
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001490-26.2015.8.26.0451
CLASSE :RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQTE : R.F.A.
ADVOGADO : 126732/SP - Maria Helena Delazaro

PROCESSO :0001971-06.2015.8.26.0451
CLASSE :PROVIDÊNCIA
REQTE : M.P.E.S.P.
REQDO : A.A.S.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :1001503-25.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Mini Mercado Alto Giro
ADVOGADO : 226059/SP - Giuliana Elvira Iudice dos Santos
EXECTDA : Kelly Christina dos Santos Silva
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001504-10.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Ibg Cryo Indústria de Gases Ltda
ADVOGADO : 235506/SP - Daniel Sircilli Motta
REQDO : José Claudio Coletti Fernandes Me
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001513-69.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO : 165231/SP - Neide Salvato Giraldi
EXECTDO : Stylo Automoveis Piracicaba Ltda
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001979-80.2015.8.26.0451
CLASSE :PROVIDÊNCIA
REQTE : M.P.E.S.P.
REQDA : J.B.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :1001514-54.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Danilo Serafim
ADVOGADO : 327088/SP - Jesse Jonatas Gregolin
REQDO : Hm Engenharia e Construções S/A
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001533-60.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Maurício Mezzacappa
ADVOGADO : 323080/SP - Maria Fernanda de Mendonça
REQDO : Banco Bradescard S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001554-36.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Gabriel Delazeri
ADVOGADO : 288417/SP - Robeilton Oliveira Araújo
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EXECTDO : Job’s Solutions Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda-me
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001524-98.2015.8.26.0451
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : A.C.G.L.
ADVOGADO : 72022/SP - Maria Ines Baltieri da Silva
REQDO : D.P.L.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0001972-88.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Aloisio Ribeiro de Carvalho
ADVOGADO : 62592/SP - Braulio de Assis
REQDO : Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001985-87.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : MARIA DO CARMO ZAWITOSKI
REQDO : Associação das Empresas do Distrito Industrial Uninorte de Piracicaba
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001535-30.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Smck Corretora de Seguros de Vida Ltda
ADVOGADO : 276031/SP - Fabiana Arten Gorzelak
REQDA : Telefonica Brasil S/A
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001536-15.2015.8.26.0451
CLASSE :INVENTÁRIO
INVTANTE : Agustinha Ferreira dos Santos
ADVOGADO : 258769/SP - Luciana Ribeiro
INVTARDO : Claudio Lafaete de Sousa
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001567-35.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : New Trade Fomento Mercantil Ltda
ADVOGADO : 253705/SP - Moises Etchebehere Junior
EXECTDO : Elisabete Mayumi Nemoto Silva Me
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001546-59.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Eduard Robert Beutter
ADVOGADO : 116300/SP - Rita Maria da Silva Rodrigues
REQDA : Idalina Tibério
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001568-20.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Linpas Atacadista de Produtos de Limpeza
ADVOGADO : 243941/SP - Juliana Gustinelli Longo
EXECTDO : Choperia Duque Bar e Restaurante Ltda
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001550-96.2015.8.26.0451
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : Fernanda Correa da Rocha
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO : Banco do Brasil S/a.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001555-21.2015.8.26.0451
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : João Sanches
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO : Banco do Brasil S/a.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001556-06.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE : Diversus Veiculos Piracicaba Ltda Epp
ADVOGADO : 313393/SP - Thais Aparecida Progete

PROCESSO :0001968-51.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : GUILHERME ALARICO CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO : 356392/SP - Guilherme Alarico Cardoso dos Santos
REQDO : NETSHOES COMERCIO LTDA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001559-58.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Loide Carina Nascimento Cavalcante
ADVOGADO : 319619/SP - Erica Queiroz Carneiro da Cruz
REQDO : Banco Santander (Brasil) S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001569-05.2015.8.26.0451
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL
REQTE : Michele Cristina Ferreira
ADVOGADO : 336406/SP - Almir da Silva Gonçalves
REQDO : Sebastião Ferreira Neto
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001566-50.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Espólio de Antonio Carlos Moral
ADVOGADO : 250407/SP - Eduardo Juliani Aguirra
REQDO : Banco Bradesco S.A.
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001560-43.2015.8.26.0451
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : João Sanches
ADVOGADO : 226496/SP - Bruno Augusto Gradim Pimenta
EXECTDO : Banco Itaú S.a.
VARA :6ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001565-65.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Município de Piracicaba
ADVOGADO : 193534/SP - Richard Alex Montilha da Silva
REQDO : Rafael Assugeni
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001571-72.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Marcia Cristina Pimpinato Setem
ADVOGADO : 120610/SP - Marcia Maria Corte Dragone
REQDO : Gilson Marcos Adão
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001196-71.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDO : Antonio Cesar Corniere
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1002306-42.2014.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDO : GEIZO GEREVINI
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1016075-20.2014.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP
ADVOGADO : 278369/SP - Marcelo Zrolanek Regis
EXECTDA : LUCINEIDE MARIA GOBETTE
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0001984-05.2015.8.26.0451
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CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Fernanda Amancio
ADVOGADO : 302796/SP - Osmair Augusto Zangerolamo
REQDO : Tec Toy S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO VELHO NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA SELMA POMPEO HEINRICHS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0049/2015
Processo 0003700-38.2013.8.26.0451 (045.12.0130.003700) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 

Mercantil - Banco Itauleasing Sa - Izaias Emerich - Vistos. Depreque-se, como requerido. Int. Ao requerente para imprir, distribuir 
e comprovar a distribuição. - ADV: JULIANA FERREIRA DE MORAIS (OAB 205697/SP)

Processo 0004792-51.2013.8.26.0451 (045.12.0130.004792) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Banco Bradesco 
Sa - Verônica Oliveira dos Santos - Vistos. Defiro o desentranhamento da petição de fls.39/40, uma vez que não pertence a 
estes autos. Oficie-se como requerido. Int. (imprimir, distribuir e comprovar a distribuição do ofício) - ADV: MAURO ANTONIO 
ADAMOLI (OAB 66459/SP)

Processo 0004953-08.2006.8.26.0451 (451.01.2006.004953) - Procedimento Ordinário - Seguro Acidentes do Trabalho - 
Daniel Costolla Marques - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Ao INSS para retirar o ofício requisitório de pequeno 
valor, após, aguarde-se em arquivo os pagamentos. Int. - ADV: FRANCISCO CARVALHO DE ARRUDA VEIGA (OAB 170592/
SP), JOSE MARIA FERREIRA (OAB 74225/SP)

Processo 0007414-50.2006.8.26.0451 (451.01.2006.007414) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercado 
Delta Max Ltda - Marli de Jesus Pilon Vicola - Vistos. Defiro o bloqueio junto ao BACENJUD, até o valor do débito que importa 
em R$1.545,52, conforme protocolo que segue.Manifeste-se sobre o resultado do bloqueio R$13,44. - ADV: MARCELO 
ROSENTHAL (OAB 163855/SP)

Processo 0010013-15.2013.8.26.0451 (045.12.0130.010013) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Educacional 
Piracicabano da Igreja Metodista - Fabio Jose de Jesus Bragion - Manifeste-se o Autor sobre a devolução do AR sem cumprimento 
- motivo desconhecido. - ADV: ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP)

Processo 0012450-63.2012.8.26.0451 (451.01.2012.012450) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Instituto 
Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Vistos. Os autos encontram-se desarquivados. Defiro vista pelo prazo legal. 
Decorridos, retornem ao arquivo. Int. - ADV: ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP), JOAO ROBERTO BOVI (OAB 
62722/SP)

Processo 0015922-92.2000.8.26.0451 (451.01.2000.015922) - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - Banco 
Bmd S A - Trn Hidraulicas Industria e Comercio Ltda - Manifeste-se o requerente sobre a devolução da carta sem cumprimento 
( mudou-se). - ADV: SILVIA COSTA SZAKÁCS (OAB 159163/SP), LAIRA BEATRIZ BOARETTO (OAB 160933/SP), AFONSO 
RODEGUER NETO (OAB 60583/SP), JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS (OAB 62674/SP)

Processo 0017249-91.2008.8.26.0451 (451.01.2008.017249) - Monitória - Cheque - Instituto Educacional Piracicabano 
- Edimarco Tenorio Pansani - Vistos. Defiro a consulta no INFOJUD para obter a(s) informação(ões) do (a)(s) ULTIMA(S) 
DECLARAÇÃO(ÕES) DE BENS, devendo o requerente manifestar-se sobre o resultado da pesquisa que conforme segue.( 
NADA CONSTA) - ADV: JULIANA DE CASSIA BONASSA (OAB 165246/SP), ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/
SP), JOAO ROBERTO BOVI (OAB 62722/SP)

Processo 0025781-49.2011.8.26.0451 (451.01.2011.025781) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Josiane Rita Aparecida Morejo - Rubens Pacheco de Carvalho - Cumpra-se o V. Acórdão, anotando-se a improcedência do 
pedido. Arquive-se em seguida. Int. - ADV: HEITOR DE MELLO DIAS GONZAGA (OAB 258735/SP), ARTHUR AFFONSO DE 
TOLEDO ALMEIDA JUNIOR (OAB 31141/SP)

Processo 0030288-58.2008.8.26.0451 (451.01.2008.030288) - Monitória - Pagamento - Instituto Educacional Piracicabano 
- Manoel Bras Vieira Alves - Vistos. Defiro o levantamento postulado. Nada mais, sendo requerido, aguarde-se provocação em 
arquivo. Int. - ADV: ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP), JOSÉ VALDECI DOS SANTOS (OAB 302773/SP)

Processo 0030756-17.2011.8.26.0451 (451.01.2011.030756) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Caixa Seguradora Sa - José Eduardo Ferreira dos Santos - Vistos. Defiro a consulta no RENAJUD para obter a(s) informação(ões) 
do (a)(s) ( * ) ENDEREÇO ( X ) DE BENS, conforme protocolo que seguem.(positivo) - ADV: LEONARDO VILELA DE PAULA 
(OAB 72318/MG), DANIEL A. DE M. URBANO (OAB 71886/MG), JOSÉ ROBERTO DE MENDONÇA JÚNIOR (OAB 72060/MG)

Processo 0031709-88.2005.8.26.0451 (451.01.2005.031709) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Luis Machi Sobrinho - Ana Maria Scarpari Costa - Itaú Seguros Sa - Ciência aos credor dos novos documentos trazidos para os 
autos. Com base nestes, deverá apresentar novos cálculos, seguindo as diretrizes do contador do juízo. Int. - ADV: DANIELA 
BENES SENHORA HIRSCHFELD (OAB 171674/SP), CLARISSE RUHOFF DAMER (OAB 211737/SP), JURANDIR JOSÉ DAMER 
(OAB 215636/SP), REINALDO COSTA (OAB 55487/SP)

Processo 0032743-93.2008.8.26.0451 (451.01.2008.032743) - Procedimento Ordinário - Seguro - Verino Ramos da Cruz 
- Cosesp Compahia de Seguros do Estado de Sao Paulo - Vistos. Intime-se o Recorrido (Verino R. Da Cruz), na pessoa de 
seu procurador, para efetuar o pagamento da quantia de R$1.798,57, a que fora condenado, sob pena de penhora. Int. - ADV: 
EDUARDO GOMES (OAB 70337/SP), LUIS GUSTAVO POLLINI (OAB 159134/SP), PAULA SAMPAIO DA CRUZ (OAB 115066/
SP), FERNANDA GOMES (OAB 294455/SP)

Processo 0033025-29.2011.8.26.0451 (451.01.2011.033025) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito 
- Ananda Metais Ltda - Empreiteira Prática Ltda Me - Vistos. Defiro o bloqueio no INFOJUD de veículos em nome dos executados, 
conforme protocolo que seguem. (positivo com varios veículos) - ADV: SIMONE ANGÉLICA GRÉGIOS (OAB 212349/SP)

Processo 1001035-13.2005.8.26.0451 (451.01.2005.019453) - Outros Feitos não Especificados - Olson Luis Biasoli Pinto 
Nogueira - Prefeitura Municipal de Piracicaba - Os autos encontram-se desarquivados. Defiro vistas para o autor pelo prazo legal. 
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Decorridos, retornem ao arquivo. Int. - ADV: JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), CLAUDIOMIRO PELEGRINI 
(OAB 193334/SP), LIA MARA DE OLIVEIRA (OAB 100579/SP), CLARISSA LACERDA GURZILO SOARES (OAB 150050/SP), 
ERISON DOS SANTOS (OAB 321047/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO VELHO NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO JOSÉ ROSSI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0050/2015
Processo 0000083-18.1986.8.26.0451 (451.01.1986.000083) - Procedimento Ordinário - Beatriz Boaretto Rodrigues - União 

de Veículos S A - Lavre-se termos, intimando-se o devedor da penhora. Int. - ADV: PAULO SERGIO AMSTALDEN (OAB 113669/
SP), BIANCA BOARETTO RODRIGUES (OAB 216489/SP), IVAN ULISSES BONAZZI (OAB 228627/SP), MARIA SILVIA NECHAR 
(OAB 78960/SP), MAURICIO CARDOSO (OAB 20212/SP)

Processo 0001391-59.2004.8.26.0451 (451.01.2004.001391) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Bmd S A - Henrique 
Jose Miguel Filho - - Julieta Esmeralda Bueno - Vistos. Desarquivem-se os autos, independentemente do recolhimento de taxas. 
Int. - ADV: FÁBIO ALEXSANDER CANEZIN (OAB 230521/SP), HENRIQUE RODRIGUES FORSSELL (OAB 226961/SP)

Processo 0002217-12.2009.8.26.0451 (451.01.2009.002217) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Banco Bradesco Sa - Agrosan Comercial Ltda Epp - - Sandro Gil Innocencio - Vistos. Aguarde-se resposta dos ofícios expedidos. 
Int. - ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP)

Processo 0002915-81.2010.8.26.0451 (451.01.2010.002915) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Instituto 
Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Fábio D Oliveira - Vistos. Desentranhe-se e adite-se a carta precatória para 
seu integral cumprimento com o praceamento do bem penhorado. Int. (AO AUTOR PARA RETIRAR O ADITAMENTO/CARTA 
PRECATÓRIA) - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)

Processo 0008790-27.2013.8.26.0451 (045.12.0130.008790) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Fundação 
Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep - Kaue Femenias de Marchi - Manifeste-se o autor sobre o resultado da tentativa de 
penhora on-line através do sistema Bacenjud: Não houve bloqueio. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP), 
SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP)

Processo 0009950-24.2012.8.26.0451 (451.01.2012.009950) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - José Valentim Shiavon - - Lúcia Crivellari Ducati - Banco do Brasil Sa - Vistos. Aguarde-se o julgamento do agravo 
de instrumento. Int. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), CARLOS 
ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP)

Processo 0010750-52.2012.8.26.0451 (451.01.2012.010750) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Sandra Helena 
Alberto - Wlamir Scandiuzzi Ferreira - Vistos. Indique a exequente o endereço em que se pretende diligenciar para a tentativa de 
penhora e avaliação do veículo, e intimação do executado. Int. - ADV: MARIA VALDEREZ NUNES DE CAMPOS (OAB 139826/
SP), REINALDO ENOC FUENTES (OAB 62029/SP)

Processo 0011106-18.2010.8.26.0451 (451.01.2010.011106) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil 
- Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Marco Antônio Dias Machado - Vistos. A guia FEDTJ recolhida à fl. 
149 não foi recolhida sob o código 434-1. Regularize-a. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0013054-24.2012.8.26.0451 (451.01.2012.013054) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Ep3 Comercio de Instrumentos Musicais e Acessorios Ltda Epp - - Ana Claudia Morais 
Palomo - - Eder Palomo - Vistos. Tendo em vista a nova tabela de valores de diligências em vigor a partir de 03 de novembro de 
2014, complemente o autor a diligência em R$33,24 (R$60,42 - R$27,18 = R$33,24). Int. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 
142155/SP)

Processo 0014075-94.1996.8.26.0451 (451.01.1996.014075) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Educacional 
Piracicabano - Ailton Ferreira Jorge - Manifeste-se o autor sobre o resultado da tentativa de penhora on-line de ativos financeiros 
em nome do requerido: Não houve bloqueio. - ADV: JOAO ROBERTO BOVI (OAB 62722/SP), ADRIANA BETTIN (OAB 120723/
SP)

Processo 0014164-39.2004.8.26.0451 (451.01.2004.014164) - Outros Feitos não Especificados - Iris de Santana Coelho 
- - Nery Franca Coelho - Claudio Luis Verderame - - Edna Aparecida Gomes dos Santos Verderame - - Zenaide S Correa - 
Vistos. Os autos encontram-se no E. Tribunal de Justiça. Aguarde-se o julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. - ADV: 
DANIELA PETROCELLI (OAB 188339/SP)

Processo 0020373-82.2008.8.26.0451 (451.01.2008.020373) - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos 
Econômicos - Leonice Cogo Zambon - Unibanco Uniao de Banco Brasileiros Sa - Ao credor para que postule o que de direito. 
No silêncio, ao arquivo. In.t - ADV: VANDERLEI PINHEIRO NUNES (OAB 49770/SP), ALEXANDRE MARQUES COSTA RICCO 
(OAB 187029/SP), EDUARDO GIBELLI (OAB 122942/SP)

Processo 0021139-28.2014.8.26.0451 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens (nº 2003.01.1.0.039497-5 - 15ª vara cível) - Mútua Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetuta e Agronomia - 
Darcy Lazaro Ganzella Junior - Vistos. Ao autor para recolher a guia FEDTJ sob código nº 233-1, relativa à distribuição da carta 
precatória, cujo valor é de 10 (dez) UFESP, bem como a guia de diligência do oficial de justiça, no valor de R$60,42. No silêncio, 
devolva-se a carta precatória para o Juízo Deprecante. Int. - ADV: KATIA VIEIRA DO VALE (OAB 11737/DF)

Processo 0022362-84.2012.8.26.0451 (451.01.2012.022362) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Educacional 
Piracicabano da Igreja Metodista - Jose Jesuino Ribeiro da Silva Me - Manifeste-se o autor sobre o motivo da devolução da 
carta de intimação: Ausente. - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP), DIEGO ROBERTO 
JERONYMO (OAB 296142/SP)

Processo 0026450-05.2011.8.26.0451 (451.01.2011.026450) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Comércio de 
Madeiras Nalessio Ltda - M & D Center Móveis e Decoraçoes Ltda Epp - Vistos. Aos autos encontram-se arquivados. Recolha a 
taxa de desarquivamento em 10 (dez) dias, sob pena de incineração da petição. Int. - ADV: NELSON RODRIGUES MARTINEZ 
(OAB 20981/SP), RODRIGO FERNANDES GARCIA (OAB 220703/SP)

Processo 0027644-40.2011.8.26.0451 (451.01.2011.027644) - Monitória - Mútuo - Instituto Educacional Piracicabano da 
Igreja Metodista - Raphael Santiro Azanha - Manifeste-se o autor sobre o motivo da devolução do AR cumprido negativo: 
Ausente. - ADV: ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP)

Processo 0028850-55.2012.8.26.0451 (451.01.2012.028850) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco Sa - Ricardo Rafael Fernandes - Ao interessado para imprimir o ofício de fl. 62, distribuí-lo e comprovar a sua 
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distribuição nos autos, em 30 (trinta) dias. - ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP)
Processo 0029621-67.2011.8.26.0451 (451.01.2011.029621) - Procedimento Ordinário - Serviços Hospitalares - Luiz Carlos 

Gastardelo - Unimed de Piracicaba Sociedade Cooperativa de Servicos Medicos - Intime-se a requerida para o cumprimento da 
V. Decisão, dando ciência a esta do contido as fls. 273/283. Int. Vistos. Fls.290: Manifeste-se o requerente, após conclusos. Int. 
Vistos. Fls. 301/305: anote-se. Int. - ADV: TANIA DE CARVALHO FERREIRA ZAMPIERI (OAB 131296/SP), MAURO AUGUSTO 
MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP), LUCIANA RIBEIRO (OAB 258769/SP)

Processo 0034656-13.2008.8.26.0451 (451.01.2008.034656) - Monitória - Espécies de Contratos - Wagner Antonio Lopes 
, - - Elizabeth Wood Lopes - Nermano Franco Ferreira - Vistos. Primeiramente cumpra-se integralmente o r. Despacho de fls. 
123 com relação a pesquisa do endereço dos demais interessados através do sistema SIEL. Após, cumpra-se parte final do 
r. Despacho de fls. 80vº, complementando o autor o depósito das diligência do oficial de justiça de acordo com o provimento 
CG 28/2014 de 29/10/2014. Int. - ADV: JUELIO FERREIRA DE MOURA (OAB 36482/SP), CARLOS ROBERTO RODRIGUES 
MARTINS (OAB 104741/SP)

Processo 2000002-19.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - 
SEGURADORA INDUSTRIA E COMÉRCIO S A - - ROBERTO VALARINI - Vistos. Os autos encontram-se desarquivados. Dê-se 
vista ao interessado pelo prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, retornem ao arquivo. Int. - ADV: CAROLINA KHACHIKIAN (OAB 
190890/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO VELHO NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA SELMA POMPEO HEINRICHS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0051/2015
Processo 0020481-04.2014.8.26.0451 (processo principal 1013480-48.2014.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - 

Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Banco Itau S/A. - Enori Maniero Rodrigues - Vistos. Sobre a impugnação apresentada, 
manifeste-se a autora. Int. - ADV: JOSÉ FRANCISCO MOREIRA FABBRO (OAB 265671/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM 
PIMENTA (OAB 226496/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 1000334-37.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A.S.S. - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Alaelson Soares da Silva - Cumpra-se o despacho de fls. 61. Intime-se o requerido 
(fls. 64) para que se abstenha da restrição e cobranças, sob pena de multa diária de um salário mínimo pelo ato que venha 
a praticar. Int. - ADV: CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP), MILENA KIYTIRO (OAB 302156/SP), 
ALAELSON SOARES DA SILVA (OAB 310394/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP)

Processo 1000877-06.2015.8.26.0451 - Exibição - Provas - SÉRGIO ROBERTO DE LIMA JÚNIOR - Banco Bradesco S.A. 
- O requerente, em cinco dias, deve anexar aos autos sua última declaração ao IR ou pagar as custas do processo. Após, 
conclusos. Int - ADV: MARCELO COSTA DE SOUZA (OAB 226685/SP)

Processo 1001297-11.2015.8.26.0451 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - VIGA CURSOS E TREINAMENTOS 
LTDA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SÃO PAULO DE PIRACICABA LTDA - Vistos. Trata-se de sustação de cheques, cujo 
pagamento é à vista, pela própria definição da Doutrina e Jurisprudência. O Requerente, confirma a negociação e procura o 
Judiciário apenas para protelar eventual quitação do débito. INDEFIRO, a incial. Int. - ADV: DIMITRIUS GAVA (OAB 163903/
SP)

Processo 1001423-95.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Adelia Correa - Julia Maria dos Santos 
Batista - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado pelas partes às fls. 22. Não há 
custas a serem contadas nos autos Aguarde-se o integral cumprimento do acordo, a ser noticiado pelas partes. Sómente será 
arbitrado os honorários nomeado pelo convenio após a noticia do cumprimento do acordo e extinção do processo. Int. - ADV: 
JOÃO MAURÍCIO DE MELLO SACHS (OAB 159255/SP)

Processo 1001678-53.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - JOSÉ HENRIQUE DA 
ROSA - Nextel Telecomunicações S/A - “À réplica. Int.” - ADV: LUCIANO RODRIGO MASSON (OAB 236862/SP), GUSTAVO 
GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP), TUANI DE LUCENA BIFFI (OAB 328326/SP)

Processo 1002091-66.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Aldeir 
Teixeira de Oliveira - Banco do Brasil - Anote-se o agravo de instrumento interposto. Mantenho a decisão agravada. Aguarde-se 
o julgamento. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 
23134/SP)

Processo 1002807-93.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - SELMA 
DONATZ - - CAMILA DONATZ PEDROSO - - THIAGO DONATZ - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo - Acolho os embargos. 
Intimem-se os autores para que , em 48 horas, promovam o recolhimento das custas, sob pena do indeferimento da inicial. 
Int. Pessoal. - ADV: CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 
181034/SP)

Processo 1003982-25.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - ACÁCIA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA. - DEISE PATRÍCIO GIMENEZ - - GERALDO GIMENEZ - Em cinco dias, digam sobre provas, justificando-as. Int. - ADV: 
MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), FRANCISCO CASSOLI JORRAS (OAB 197722/SP), JEFFERSON LUIZ LOPES 
GOULARTE (OAB 119387/SP)

Processo 1004341-72.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Obrigações - O.F.G. - I.P.G.A.M. - - I.R.S. - - R.A.S. - 
- M.P.I.M. - Vistos. Sem oferecimento de contestação, revel se tornou RONALDO APARECIDO DE SOUZA. Quanto às 
contestações apresentadas, manifeste-se o Requerente em réplica. Int. - ADV: MARCELO PINTO DE CARVALHO (OAB 253369/
SP), MOSCOU RODRIGUES (OAB 330516/SP), JOÃO MARCELO DE PAIVA AGOSTINI (OAB 198466/SP)

Processo 1004501-97.2014.8.26.0451 - Embargos à Execução - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- PAULO CESAR DE SIQUEIRA JUNIOR - JOSÉ BRAZ FURLANETO FILHO - Vistos. Regularizados, subam os autos ao Egrégio 
Tribunal de Justiça, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: MARCELO LUIZ BORRASCA FELISBERTO (OAB 250160/
SP), MARIA AUGUSTA PADOVANI TONIM (OAB 151627/SP), CLARISSA MAGALHÃES STECCA FERREIRA (OAB 204495/SP)

Processo 1004757-40.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Bradesco S.A. - CAMILA 
GONZAGA ORSI - Intime-se o autor, pessoalmente, para que se manifeste sobre a proposta da requerida, em cinco dias. O 
silêncio importará em aceitação tácita. Int. - ADV: GERSON MARCELINO (OAB 165768/SP), LUCIELMA RODRIGUES DOS 
SANTOS (OAB 324941/SP)

Processo 1005134-11.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Industrias Mecanicas 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2156

Alvarvo Ltda - C S V Refrigeração Industrial Ltda EPP - Vistos. Ao autor regularizar as guias de recolhimento juntadas à fls. 34, 
pois as mesmas não constam o nº do código de barras. Após, conclusos. Int. - ADV: DIMITRIUS GAVA (OAB 163903/SP)

Processo 1005231-11.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - RAFAEL 
ANDRADE DE PAULA - Vistos. Recebo o recurso adesivo de fls. 99/103 em seus regulares efeitos. Às contrarrazões. Int. - ADV: 
MARINA FREITAS DE ALMEIDA (OAB 148149MG)

Processo 1005851-23.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Municipal de 
Ensino de Piracicaba - FUMEP - JOÃO BATISTA RIBEIRO BORGES - Ciência informações da INFOJUD, com endereço na R. 
Dr. Otavio T. Mendes, 1201 - apto. 31 “ - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1006419-39.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - JOSÉ PREZOTTO 
- GLEISON ALEXANDRE DE OLIVEIRA - - KARINA SANJUAN DUARTE - - CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR - - VANESSA 
CRISTINA MENEGON - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo celebrado pelas partes 
às fls. 62/64. Não há custas a serem contadas nos autos. Aguarde-se o integral cumprimento do acordo, a ser noticiado pelas 
partes. Int. - ADV: BENTO DIAS GONZAGA FILHO (OAB 89027/SP), MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), JACQUELINE 
APARECIDA SUVEGES DE CAMPOS BICUDO (OAB 138795/SP)

Processo 1007458-71.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S.A - IVANI 
A. L. BOTTANI ME - - ALMIR JUNIOR BOTTANI - Manifeste-se o autor sobre a devolução das cartas citatórias, motivo: não 
procurado. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA 
(OAB 107931/SP)

Processo 1010240-51.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Thiago Pacheco 
Rodrigues - Vistos. Recebo o aditamento de fls . 49/50. Com o recolhimento da taxa necessária para a extração de cópias do 
mesmo, para servir de contrafé, cumpra-se o despacho de fls. 49/50. Int. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/
PR)

Processo 1010375-63.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - R. R. TRAVAGLINI LTDA ME - Patrícia 
Lourenço Leão de Souza - Vistos. Em ação de Execução não cabe citação via postal. Ao autor depositar as diligências do oficial 
de justiça no valor de R$ 120,84 no prazo de 05 dias, conforme provimento CG 28/2014 de 24/10/2014. Após, conclusos. Int. - 
ADV: ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO (OAB 253550/SP)

Processo 1011085-83.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - MOTOMIL DE PIRACICABA 
COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. - MARCIO LEANDRO COLLETTI - Cumpra-se a V. Decisão. Intime-se como determinado. 
Cumpra-se o despacho de fls. 45. Int. - ADV: FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 196461/SP)

Processo 1011624-49.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Zelia Lucia Furoni 
Fornazaro - Manifeste-se o autor, sobre a certidão do Oficial de Justiça (dirigi-me ao endereço retro indicado, onde DEIXEI DE 
PROCEDER A APREENSÃO do bem móvel especificado, objeto da demanda, em razão de não localizá-lo, sendo-me informado 
pela requerida que o veículo foi vendido a um terceiro, o qual comprometeu-se a efetuar a quitação do financiamento. Disse 
ainda, que o terceiro comprador chama-se Cassiano (não se recorda do sobrenome), é cliente de seu filho, mas não reside na 
cidade de Piracicaba, razão pela qual não soube declinar seu endereço. Ante o exposto, devolvo o presente à SADM para os 
devidos fins, ....) - ADV: MARCIO AYRES DE OLIVEIRA (OAB 310545/SP), EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/PR)

Processo 1012411-78.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - JOSE LUIS GREGÓRIO - ISABEL 
DE LOURDES PIZZINATTO AMSTALDEN - Vistos. Sobre a contestação apresentada, manifeste-se o autor. Int. - ADV: JOSE 
ANTONIO DA SILVA NETO (OAB 291866/SP), ADRIANO FLABIO NAPPI (OAB 186217/SP), RICARDO CANALE GANDELIN 
(OAB 240668/SP)

Processo 1013480-48.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Enori 
Maniero Rodrigues - Banco Itau S/A. - Vistos. Sobre a Exceção de Pré-executividade, manifeste-se a autora. Int. - ADV: BRUNO 
AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), JOSÉ FRANCISCO 
MOREIRA FABBRO (OAB 265671/SP)

Processo 1013542-88.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Antonio 
Waldomiro Rainha - Banco Itau S/A. - Vistos. Sobre a exceção de Pré-executividade apresentada, manifeste-se o autor. Int. 
- ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), 
SILVANA MARA CANAVER (OAB 93933/SP)

Processo 1015098-28.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - LETÍCIA FERNANDA JACINTHO - 
Unimed do Abc - Cooperativa de Trabalho Medico - À réplica. Int. - ADV: HENRIQUE AUGUSTO SOARES DOS SANTOS (OAB 
272103/SP), CARLA DO AMARAL (OAB 328116/SP)

Processo 1015361-60.2014.8.26.0451 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - ABIGAIL DE 
PAULA TORTOSA - ROBERTA BASAGLIA CORREA - - DEMAIS INVASORES - Vistos. A requerente, em 5 dias, deve anexar 
a sua última declaração de imposto de renda ou pagar as custas do processo. Após, conclusos. Int. - ADV: KLEBER HAMADA 
(OAB 253339/SP)

Processo 4000269-25.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - ENEDINO SAIRAVA SOUZA 
NETO EPP - IRMANDADADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA - Defiro a gratuidade almejada. Oficie-se à 
Procuradora no sentido de verificar a viabilidade do depósito dos honorários periciais. Int. - ADV: JAIR JOSE MARIANO FILHO 
(OAB 341026/SP), FERNANDA BAZANELLI BINI (OAB 262510/SP), JULIANE ROGERIA BENEZ DE CARVALHO (OAB 135221/
SP)

Processo 4000269-25.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - ENEDINO SAIRAVA SOUZA NETO 
EPP - IRMANDADADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA - Vistos. Encaminhe e-mail ao Perito, solicitando os 
dados necessários. Em seguida, cumpra-se, oficiando. - ADV: JULIANE ROGERIA BENEZ DE CARVALHO (OAB 135221/SP), 
JAIR JOSE MARIANO FILHO (OAB 341026/SP), FERNANDA BAZANELLI BINI (OAB 262510/SP)

Processo 4004336-33.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BIOCAPITAL 
PARTICIPAÇÕES S.A. - Aguarde-se o julgamento do A.I interposto. Int. - ADV: RODRIGO DE SOUZA ROSSANEZI (OAB 177399/
SP), NELSON LIMA FILHO (OAB 200487/SP)

Processo 4007107-81.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - VIRGILIO 
BORGES DA SILVA - Itaú Unibanco S/A - Vistos. Ao I. Procurador do autor para informar o endereço correto de seu cliente, 
ficando incumbido de promover o seu comparecimento à audiência já designada. Int. - ADV: LUCAS DE MELLO RIBEIRO (OAB 
205306/SP), KILDARE WAGNER SABBADIN (OAB 277387/SP)

Processo 4007692-36.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - ALINE 
ALBERTINI PALADINI - GEOGRAFICA VIAGENS E TURISMO LTDA - - Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A - 
Vistos. HOMOLOGO a desistência do presente feito, com relação aos réus, tendo em vista o integral cumprimento do acordo. 
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Julgo, em conseqüência, extinto o processo, com fundamento no artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil. P.R.I. e arquivem-
se. - ADV: VERIDIANA POLO ROSOLEN NONAKA (OAB 205478/SP), SILVIA COSTA SZAKÁCS (OAB 159163/SP)

Processo 4008253-60.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
S.A. - Vistos. Ao Requerente, para complementar a diligência do Oficial de Justiça. Int. - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA 
(OAB 173267/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 4008740-30.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - JOSE FIRMINO - SANTA LUZIA S/A 
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS e outro - Fls. 147/151 : Ciência às partes dos documentos juntados. Aguarde-se ou certifique-se 
o decurso do prazo em relação ao segundo réu. Int. Antes de analisar o pedido de fls. 145, o requerente deve cumprir o despacho 
de fls. 142. Int. - ADV: SIDNEY RONALDO DE PAULA (OAB 91605/SP), JOSE VALDIR GONCALVES (OAB 97665/SP)

Processo 4008740-30.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - JOSE FIRMINO - SANTA LUZIA S/A 
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS - - UNIMED PIRACICABA  Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos - Vistos. Sobre a certidão 
da Serventia (... deixo de expedir cartas para as citações dos sócios da ré, SANTA LUZIA, porque não foi recolhido a taxa postal, 
bem como, para a extração de cópias da inicial), manifeste-se o Requerente. Int. - ADV: JOSE VALDIR GONCALVES (OAB 
97665/SP), MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP), SIDNEY RONALDO DE PAULA (OAB 91605/SP), TANIA 
DE CARVALHO FERREIRA ZAMPIERI (OAB 131296/SP)

Processo 4009133-52.2013.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Educacional Piracicabano da Igreja 
Metodista - José Henrique Carnevali Unica - Vistos. Sobre os embargos apresentados à fls. 33/43 e petição de fls. 50/51, 
manifeste-se o autor/embargado. Int. - ADV: IGOR UNICA GREGO (OAB 59054/PR), ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 
94625/SP)

Processo 4009222-75.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Seguro - CAMILA SOARES LUIZ - - MARIA HELENA 
BERNARDINI - - DAIANA MARCELA DO PRADO - - ANDRESSA FERNANDA DA SILVA GOMES - SUL AMERICA CIA NACIONAL 
DE SEGUROS - Defiro a gratuidade. Cumpra-se a V. Decisão estampada as fls 383/384 . Intime-se a CEF para que decline 
seu interesse ou não na demanda. - ADV: NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP), ILZA REGINA DEFILIPPI (OAB 
27215/SP), LARISSA BORETTI MORESSI (OAB 188752/SP)

Processo 4009222-75.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Seguro - CAMILA SOARES LUIZ - - MARIA HELENA 
BERNARDINI - - DAIANA MARCELA DO PRADO - - ANDRESSA FERNANDA DA SILVA GOMES - SUL AMERICA CIA NACIONAL 
DE SEGUROS - Vistos. Reporto-me ao despacho de fls. 405 (...Cumpra-se a V. Decisão estampada as fls 383/384 . Intime-se 
a CEF para que decline seu interesse ou não na demanda.) - ADV: NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP), ILZA 
REGINA DEFILIPPI (OAB 27215/SP), LARISSA BORETTI MORESSI (OAB 188752/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO VELHO NETO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA SELMA POMPEO HEINRICHS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0048/2015
Processo 0000714-43.2015.8.26.0451 (processo principal 4007768-60.2013.8.26) - Exceção de Suspeição - Obrigação de 

Fazer / Não Fazer - ANA MARIA CORLATTI D’ORNELLAS - Não conheço da presente Suspeição. Com efeito, em que pesem 
as medidas disciplinares adotadas pelo Juízo na decisão de primeira grau proferida e posteriormente anulada, este Magistrado 
não nutre nenhuma espécie de parcialidade em relação as partes, notadamente a autora e seu procurador. As medidas 
adotadas foram processuais e o posicionamento em relação à caução foi mantido pela V. Decisão estampada as fls. 251/258. 
Observo, inclusive, que a V. Decisão de fls. 253 ainda anotou que o recurso era “manifestamente inadmissível”, visto que foi a 
própria autora que ofereceu o patrimônio de forma espontânea. Reafirmo que as atitudes deste Magistrado foram estritamente 
processuais, não havendo parcialidade em relação a qualquer uma das partes. Afasto minha suspeição. Remetam-se os autos 
ao E. Conselho Superior da Magistratura, ficando suspenso o andamento dos autos principais. Int. - ADV: RAFAEL CORLATTI 
D’ORNELLAS (OAB 232002/SP)

Processo 0020668-12.2014.8.26.0451 (processo principal 1008474-60.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Compra 
e Venda - MARTH Consultoria Imobiliária e Empreendimentos Ltda - Luiz Carlos Elias Junior - - Adriana Lavorenti Cancilieri 
Elias - Acolho as razões do impugnado. Com efeito, o valor da causa está relacionados ao contexto do pedido e este não visa 
a resolução do contrato mas sim a devolução de valores pagos. Desta forma, conforme bem demonstrado pelos impugnados, 
correto o valor atribuído. Rejeito a presente impugnação. Int. - ADV: HELIO LOPES DA SILVA JUNIOR (OAB 262386/SP), 
RAFAEL CORLATTI D’ORNELLAS (OAB 232002/SP), GUSTAVO MUNGAI CHACUR (OAB 212259/SP)

Processo 1000706-49.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 
ALUX LTDA - ALEXANDRO DA SILVA RODRIGUES - Cite-se, como requerido. Int. (ao autor complementar a diligência do oficial 
de justiça no valor de R$ 67,08) - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 1000983-65.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Menderson da Silva Braga - MBM 
Seguradora S/A - Vistos. O requerente, em 5 dias, deve anexar a sua última declaração de imposto de renda ou pagar as custas 
do processo. Após, conclusos. Int. - ADV: ADRIANE APARECIDA BARBOSA DALL AGLIO (OAB 139355/SP)

Processo 1003515-46.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Municipal 
de Ensino de Piracicaba - FUMEP - MURILO CAMOLESI SOARES - Vistos. Ao autor recolher taxa no valor de r$ 12,20, cód. 
434-1. Após, defiro a pesquisa de veiculos cadastrados em nome do executado através do sistema RENAJUD, conforme minuta 
de fls. 99. Int. - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP), 
JOHNATAN RICARDO DA COSTA (OAB 316482/SP)

Processo 1005646-91.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - SPRINGER CARRIER LTDA - REFRIAR 
COMERCIAL LTDA. ME - Ciência do detalhamento de bloqueio de valores através do sistema BACENJUD. (R$ 0,00) e bloqueio 
do veiculo mencionado à fls. 144 através do sistema RENAJUD cadastrado em nome do executado. - ADV: MARCIO LOUZADA 
CARPENA (OAB 291371/SP), ROBSON SOARES (OAB 170705/SP)

Processo 1006465-28.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - ELIANE CRISTINA FERREIRA - Vistos. INTIME-SE o requerente, BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento, para que no PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, nos 
termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como 
carta de intimação. - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA 
(OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 1006822-08.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. - 
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MANOEL MESSIAS INACIO PEREIRA 27570301838 - - MANOEL MESSIAS INÁCIO PEREIRA - Vistos. Defiro o sobrestamento 
do feito pelo prazo de 60 dias. Int. - ADV: GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP), MARCOS ALBERTO GAZZETA 
(OAB 232255/SP)

Processo 1008474-60.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Luiz Carlos Elias Junior - - Adriana 
Lavorenti Cancilieri Elias - MRV Engenharia e Participações S/A - - MARTH Consultoria Imobiliária e Empreendimentos 
Ltda - - Palazzo Di Spagna Incorporações Spe Ltda - Afasto, inicialmente, a preliminar de ilegitimdiade passiva de fls. 65. O 
encargo reivindicado está diretamente ligado ao atraso da obra que, em tese, foi causado pela requerida. No mesmo sentido, 
a preliminar relacionada a taxa de corretagem e assessoria. A requerida é solidária na cobrança efetuado por seu agente. O 
prazo decadencial reclamado as fls. 170 não pode aqui ser reconhecido. Incabível o pleito de fls. 278 (prescrição). Acolho os 
argumentos dos autores. Legitimada (fls. 280) esta em juízo uma vez que solidária com a contrutora. Partes legítimas e bem 
representadas. Em cinco dias, digam sobre provas, justificando-as. Int. - ADV: RAFAEL CORLATTI D’ORNELLAS (OAB 232002/
SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), GUSTAVO MUNGAI CHACUR (OAB 212259/SP), HELIO LOPES DA 
SILVA JUNIOR (OAB 262386/SP)

Processo 1008558-61.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - RENATO PARISI - - 
ROSA MARIA CALVI MASSARI PARISI - VIDA NOVA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - Vistos. Ao autor recolher 
taxa no valor de R$ 24,40, cód. 434-1, guia FEDJT. Após, defiro a pesquisa do endereço do representante Legal do executado 
através dos sistemas BACENJUD e INFOJUD, conforme minuta acima. Int. - ADV: OSNI SERGIO BECHELLI (OAB 90119/SP)

Processo 1011798-58.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - 
REZENTRAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - - CELSO PINEDO - - MARIA CRISTINA PINEDO GOZZER 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
451.2014/048146-6 dirigi-me ao endereço, e aí sendo CITEI REZENTRAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 
na pessoa de seu representante legal, bem como CITEI CELSO PINEDO e MARIA CRISTINA PINEDO GOZZER do inteiro teor 
da ação proposta, bem cientes exararam as assinaturas. Ademais, após o prazo legal em nova diligencia procedi a penhora 
de bens do executado indicado por ele conforme auto em anexo. Por fim, INTIMEI da penhora realizada. Nada mais, devolvo 
o mandado em cartório para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ELAINE EVANGELISTA (OAB 
224891/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1014480-83.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - SUZILENE FERRARI - CONJUNTO 
ARQUITETÔNICO VILLE DE FRANCE - EDIFÍCIOS VERMONT e VERSAILLES - Vistos. Sobre a contestação apresentada, 
manifeste-se a autora. Int. - ADV: VIVIANE ALVES SABBADIN (OAB 239495/SP), SILMARA SABADIN (OAB 202001/SP)

Processo 1014758-84.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - MARCOS ANTONIO BARBOZA 
DIAS - ATIVOS S/A - Defiro a gratuidade. Cite-se. Int. (carta de citação expedida) - ADV: MARCELO BONASSI SEMMLER (OAB 
305850/SP)

Processo 1014905-13.2014.8.26.0451 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Mario Henrique 
Zaccarelli - Malufe Neto Advogados Associados - Vistos. Ao apelante recolher no prazo de 48 horas o preparo de apelação ou 
anexar a sua última declaração de imposto de renda. Após, conclusos. Int. - ADV: MATHEUS CORREA ALVES (OAB 295926/
SP)

Processo 4000231-13.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - IVONE 
LOURENÇO DIAS - Vistos. Defiro a suspensão do feito, nos termos do artigo 791, III do Código de Processo Civil. Aguarde-se 
provocação no arquivo. Int. - ADV: RAFAEL BARIONI (OAB 281098/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 4001522-48.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO J. 
SAFRA S/A - REDE BRASCON CONSULTORIA E ASSESSORI LTDA - Vistos. INTIME-SE o requerente, BANCO J. SAFRA 
S/A, para que no PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, 
parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. - 
ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP), LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 4002849-28.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - GERALDO DO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistos. INTIME-SE a requerente, BV 
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, para que no PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito, sob pena de 
extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, 
por cópia digitada, como carta de intimação. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 4003540-42.2013.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Rubens Luis de Barrros - ATEC COMBUSTÃO E CALDEIRAS LTDA EPP - - Valmir Pasquotte - Vistos. Sobre as contestações 
de fls. 54/63 e 186/192, manifeste-se o autor. Int. - ADV: CLARISSA MAGALHÃES STECCA FERREIRA (OAB 204495/SP), 
VANDERLEI ANTONIO BOARETTO (OAB 37573/SP), JULIANA FERNANDA COELHO DE OLIVEIRA (OAB 259716/SP), FÁBIO 
ROGÉRIO ALCARDE (OAB 161065/SP)

Processo 4003773-39.2013.8.26.0451 - Monitória - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A - ALEXANDRE MORAL 
GONÇALVES  EPP - - GILMAR MORAL GONÇALVES - - PATRICIA HELENA NOVELLO SOZZI - Vistos. Sobre os comprovantes 
de citação não devolvidas pelo correio conforme certidão da serventia de fls. 95, manifeste-se o autor. No silêncio, aguarde-se 
provocação no arquivo. Int. - ADV: LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS 
REIS (OAB 23134/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 4004205-58.2013.8.26.0451 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHUHU - DAYANE CAMPOS MORAES - Vistos. INTIME-SE o 
requerente, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, para que 
no PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, 
do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. - ADV: PATRICIA DE 
ALMEIDA TORRES (OAB 129805/SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP)

Processo 4004298-21.2013.8.26.0451 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - MARIANA BOVI 
MASSARIOL NALIN - TOCANTINS TÊXTEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - Vistos. Fls. 116: Indefiro, 
uma vez que não foram esgotados as tentativas de localização do requerido. Requeira a autora o que de direito. Int. - ADV: 
GUILHERME SPADA DE SOUZA (OAB 283749/SP)

Processo 4007194-37.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - ELZA GONCALVES VIEIRA - Vistos. INTIME-SE o requerente, Banco Itaucard S/A, para que no PRAZO de 48 horas dê 
andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo 
Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 
JUNIOR (OAB 308730/SP)
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Processo 4007768-60.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ANA MARIA CORLATTI 
D’ORNELLAS - UNIMED PIRACICABA - Cumpra-se, inicialmente, a decisão proferida nos autos de exceção de suspeição. Int. - 
ADV: RAFAEL CORLATTI D’ORNELLAS (OAB 232002/SP), MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP)

Processo 4008747-22.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Luiz Carlos Vellozo Braga - NET 
PIRACICABA LTDA. - Vistos. Defiro o levantamento do valor depositado nos autos de fls. 159 conforme requerimento de fls. 
162. Após, diga o credor se satisfeita a execução. No silêncio, conclusos para extinção. Int. (ao autor retirar o mandado de 
levantamento nº 026/15, bem como ao procurador do autor retirar o mandado de levantamento nº 027/15 referente honorários 
advocaticios) - ADV: ANA MARIA DOMINGUES SILVA RIBEIRO (OAB 220244/SP), ANTONIO ROBERTO SALLES BAPTISTA 
(OAB 237255/SP), RANDAL LUIS GIUSTI (OAB 287215/SP)

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0122/2015
Processo 0000928-83.2005.8.26.0451 (451.01.2005.000928) - Cumprimento de sentença - Espécies de Títulos de Crédito 

- Claudio Valdir Gobetti e outros - Unibanco Uniao de Bancos Brasileiros Sa - Vistos. Fls. 856/877 ciente. Vide o exequente 
fls. 852/853 e depósito de fl. 850. Diga em prosseguimento. Intime-se. - ADV: LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 
110091/SP), MARISA DE CASTRO (OAB 130008/SP), ALESSANDRA ZEM FUNES (OAB 152542/SP), JORGE DONIZETI 
SANCHEZ (OAB 73055/SP), ANTONIO JOSE MEDINA (OAB 93143/SP), SAMUEL ZEM (OAB 122814/SP)

Processo 0003532-70.2012.8.26.0451 (451.01.2012.003532) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - M D G Comercio 
de Alimentos Ltda - Vistos. Fl. 275/276: defiro o sobrestamento por 30 dias, devendo a parte dar andamento independente de 
nova intimação. Nada sendo requerido ou novo pedido de sobrestamento, suspendo a execução, com base no art. 791, III, 
do CPC, aguardando-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE ASSEF MÜLLER (OAB 177937/SP), PERLA 
CAROLINA LEAL SILVA MÜLLER (OAB 175661/SP), JOHANN CELLIM DA SILVA (OAB 277657/SP), HEITOR DE MELLO DIAS 
GONZAGA (OAB 258735/SP)

Processo 0004306-03.2012.8.26.0451 (451.01.2012.004306) - Dissolução e Liquidação de Sociedade - Dissolução - Paulo 
Roberto Secamillio Busato - Vistos. Ante a concordância do autor, extingo o processo sem resolução do mérito no tocante ao 
corréu Luis Jorge Ferreira Prates Júnior, o que o faço nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil (ilegitimidade 
de parte). Em razão do princípio da causalidade, deixo de condenar o autor nas verbas sucumbenciais. No mais, aguarde-se 
por trinta dias a manifestação do autor em relação ao ato ordinatório de fls. 141. No silêncio, intime-se pessoalmente para 
manifestação em 48h, sob pena de extinção. P. R. I. - ADV: GABRIEL DELAZERI (OAB 287028/SP), JOSE ADEMIR CRIVELARI 
(OAB 115653/SP)

Processo 0005131-10.2013.8.26.0451 (045.12.0130.005131) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Brasforte 
Industria e Comercio de Estofados Ltda - Airton Ramos de Oliveira Me - Airton Ramos de Oliveira - Vistos. Fls. 228/230 ciente 
do substabelecimento sem reserva. Anote-se. Diga o exequente em prosseguimento. Intime-se. - ADV: VALERIA CRUZ (OAB 
138268/SP), PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA BERALDO (OAB 299711/SP)

Processo 0005887-92.2008.8.26.0451 (451.01.2008.005887) - Procedimento Ordinário - João Luiz Barcello - Municipio de 
Piracicaba - Vistos. Certidão supra: ciente. Cumpra-se o V. Acórdão. Dê-se ciência às partes da baixa dos autos, intimando-se 
o vencedor para manifestação. Nada sendo requerido, aguarde-se o prazo do artigo 475-J, § 5º do CPC eventual execução de 
sentença. Após, na inércia, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), 
JOAO ORLANDO PAVAO (OAB 43218/SP), GILVANIA RODRIGUES COBUS PROCOPIO (OAB 135517/SP)

Processo 0009711-25.2009.8.26.0451 (451.01.2009.009711) - Procedimento Ordinário - Roberto Geraldo Tedesco - Banco 
Unibanco Sa - Vistos. Diante da ausência de oposição pelo réu, homologo o pedido de desistência da ação formulado pelo 
autor a fls. 251 para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução 
do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos 
do artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil, com a ressalva de que é beneficiário da justiça gratuita. Oportunamente, anote-
se a extinção e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I. - ADV: RENATO VALDRIGHI (OAB 228754/SP), ERICA 
ALVARENGA DINIZ (OAB 324885/SP), GISELE VIEIRA DE ARAUJO FERNANDEZ (OAB 264193/SP), JOSE QUAGLIOTTI 
SALAMONE (OAB 103587/SP)

Processo 0018088-87.2006.8.26.0451 (451.01.2006.018088) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à 
Sentença - Antonio Domingues de Camargo - Agencia de Turismo Monte Alegre Ltda e outro - Companhia de Seguros Aliança 
da Bahia - Vistos. Certidão supra ciente. Aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: DARCIO JOSE DA MOTA 
(OAB 67669/SP), EDUARDO RODRIGUES BONATO (OAB 131845/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), 
ANTONIO AGOSTINHO CAPORALI SOUZA (OAB 27486/SP), CLAUDIO BINI (OAB 52887/SP), JURANDYR COA (OAB 52054/
SP)

Processo 0022282-91.2010.8.26.0451 (451.01.2010.022282) - Cumprimento de sentença - Jefferson Fassina - Vistos. 
Certidão supra ciente. Ao arquivo. Intime-se. - ADV: ALESSANDRA LANGELLA MARCHI (OAB 149036/SP), WINSTON SEBE 
(OAB 27510/SP), MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP)

Processo 0022344-68.2009.8.26.0451 (451.01.2009.022344) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco Sa - Vistos. À falta de bens penhoráveis, suspendo a execução, com base no art. 791, III, do CPC, aguardando-
se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP)

Processo 0022462-78.2008.8.26.0451 (451.01.2008.022462) - Cumprimento de sentença - Maria Aparecida Rodrigues dos 
Santos - Banco Santander - Vistos. Certidão supra ciente. Não havendo pagamento, aplico multa de 10% e 10% de honorários 
advocatícios e, determino a expedição de mandado de penhora a ser cumprido em qualquer agência do executado nesta 
Comarca. Após a penhora, INTIME o executado, de que possui o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação 
à penhora, a contar da juntada do mandado aos autos, através de advogado. Observo a fl. 314/315 a juntada do cálculo já 
atualizado. Expeça-se. Intime-se. - ADV: GISELE ANDRÉA PACHARONI CÓRDOBA (OAB 159961/SP), MARCIO PEREZ DE 
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REZENDE (OAB 77460/SP), FERNANDA ROSELI ZUCARE (OAB 187520/SP)
Processo 0023224-89.2011.8.26.0451 (451.01.2011.023224) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - 

Dosilmaq Usinagem Indústria e Comércio Ltda - Vistos. Fl. 393 defiro. Expeça-se em favor do perito o mandado de levantamento 
judicial de 50% do valor do depósito de fl. 285 relativo aos honorários periciais. Expeça-se ainda mandado de levantamento 
judicial do valor correspondente ao percentagem restante para o exequente. Fls. 395/405 ciente da juntada do V. Acórdão que 
negou provimento ao agravo (fls. 359/376) do executado com relação a decisão de fl. 331. No mais, aguarde-se o cumprimento 
da carta precatória de fl. 380. Intime-se. (Fica o exequente intimado, para indicar o nome do procurador qual será expedido o 
mandado de levantamento judicial do valor remanescente). - ADV: RAMON MOLEZ NETO (OAB 185958/SP), ROQUE CORREA 
(OAB 56845/SP), MARCIO JOSE MARQUES GUERRA (OAB 72639/SP), FÁBIO GARIBE (OAB 187684/SP)

Processo 0024115-76.2012.8.26.0451 (451.01.2012.024115) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito 
Financiamento e Investimento - Radames Bressan - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - (Fica o dd. Causídico do Fundo de Investimento, intimado para recolher as 
custas para o ato de desarquivamento, conforme PROVIMENTO CSM Nº 2.195/2014 de 24 de julho de 2014 que fixa em R$ 24,40 
o valor referente ao desarquivamento de processos no Arquivo Geral ou na empresa terceirizada. Fica ainda intimada de que o 
TERMO DE CESSÃO está ilegível devendo ser juntado cópia adequada. Fica por fim intimado também que os autos, segundo 
sistema, encontra-se EXTINTO nos termos do artigo 267, III, §1º do CPC). - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 
283065/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA 
MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0026512-11.2012.8.26.0451 (451.01.2012.026512) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - B V Leasing Arrendamento Mercantil - Marcos Antonio Seregatto - Vistos. Fl. 112 ciente. Observo a fl. 108 f/v que 
foram encontrados vários endereços, os quais podem ser consultados nos autos no balcão. Conforme disposto no item 63 da 
Seção III do Capítulo IV das Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, “...os despachos 
ordinatórios e de mero expediente serão transcritos ou resumidos com os elementos necessários a seu completo entendimento: 
número e espécie do processo, nome das partes e de seus advogados com o número da respectiva inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil, objeto e destinatário da intimação, a explicitação do conteúdo da ordem judicial (quem e sobre o que se 
deve manifestar, ter ciência, providenciar, etc.)”. Indicado(s) o(s) endereço(s), cumpra-se O.S. 01/15 procedendo a citação. 
Intime-se. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0028035-63.2009.8.26.0451 (451.01.2009.028035) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - C.B.Z.L. 
- Fernando Scopin - Vistos. I - Fls. 130: Defiro a penhora on line de valores em depósito e/ou aplicações financeiras do(s) 
executado(s), existentes nas instituições vinculadas ao Banco Central do Brasil, até o limite da dívida. Segue protocolo. II - 
Defiro ainda a penhora da fração ideal correspondente a 50% pertencentes ao Executado Fernando Scopin, referente aos 
imóveis matrículas nº 39416 e nº 39417, ambos do 2º CRI local, uma vez que somente a parte pertencente a Ana Elizabeth 
Mendes do Canto Scopin se encontra hipotecada. Recolhida a diligência, expeça-se Mandado de intimação da penhora. III - 
Após, digam os Credores se desejam a averbação das penhoras via ARISP devendo, em caso positivo, fornecer “e-mail” para 
fins de recebimento e pagamento do boleto a ser enviado, comprovando o respectivo pagamento nos Autos. IV - Uma vez que 
não arcará com os honorários do administrador judicial, fica indeferida, por ora, a penhora do faturamento. V - Intime-se. - 
ADV: ULYSSES JOSÉ DELLAMATRICE (OAB 167121/SP), MAURICIO STURION ZABOT (OAB 229147/SP), JORGE EDUARDO 
VASCONCELLOS ZANGARINI (OAB 252707/SP), FABIO FERNANDES MINHARO (OAB 262632/SP)

Processo 0029459-38.2012.8.26.0451 (451.01.2012.029459) - Monitória - Mútuo - Constantino de Moraes Olivetti - Vistos. 
Fls. 227/228 ciente da publicação do edital. Aguarde-se o decurso de prazo. Intime-se. - ADV: RUBENS ROCHA POLACOW 
(OAB 183951/SP)

Processo 0034195-36.2011.8.26.0451 (451.01.2011.034195) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à 
Sentença - Orlanda Carnelutti Schiavinatto e outro - Banco do Brasil Sa - Vistos. Fls. 247/248 ciente do recolhimento das custas 
finais. Informe o banco executado o nome do dd. Causídico que irá retirar o mandado de levantamento do cartório. Após, cumpra 
a serventia a 2º parte da sentença de fl. 238 expedindo o mandado do saldo remanescente em favor da executada. Certificado o 
trânsito, e cumprido item supra, ao arquivo. Intime-se. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), FERNANDO 
SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP)

Processo 0034278-18.2012.8.26.0451 (451.01.2012.034278) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Osvaldo Travaglini e outros - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Certidão supra ciente. Aguarde-se o julgamento 
por mais 180 dias. Intime-se. - ADV: FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP), MARINA EMILIA BARUFFI 
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP)

Processo 1000108-95.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Giselda de Cássia Rosa 
Geromel - MARTA MESSIANO COLETTO - Vistos. Ciente do agravo de instrumento de fl(s) 70/81, da requerente; mantenho 
a decisão atacada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se eventual pedido de informações. Intime-se. - ADV: MAURO 
AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP), WILSON MARCOS GERDES (OAB 75871/SP), JOSE MARIA TEIXEIRA (OAB 
121113/SP)

Processo 1000489-06.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Jau Silva 
Almeida - M.R.V. Engenharia e Participações S/A - - Parque Piazza Navona Incorporações SPE Ltda - Vistos. (Fls. 43) - Defiro 
novo prazo de 10 (dez) dias para que o autor emende a inicial, sob pena de extinção. Int. - ADV: PAULO ANTONIO B.DOS 
SANTOS JUNIOR (OAB 151107/SP), SIDNEI INFORCATO (OAB 66502/SP), SIDNEI INFORÇATO JUNIOR (OAB 262757/SP)

Processo 1000868-78.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Mauricio Macchi - 
CLAUDIR ANTONIO DE ARRUDA - - CARLA FERNANDA DE CAMPOS MELLO ARRUDA - Vistos. Certidão de fl. retro ciente. 
Recebo a apelação de fls. 182/185 em ambos os efeitos. Às contrarrazões. Não havendo preliminares relativas aos pressupostos 
do recurso, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Intime-se. - ADV: DANIELLE PUPIN FERREIRA (OAB 288711/SP), 
MICHELLE GRAZIELA CAVALLERI (OAB 276108/SP), ERISON DOS SANTOS (OAB 321047/SP), AUREA VERDI GODINHO 
(OAB 142887/SP)

Processo 1001381-12.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - DEISE 
DE CAMARGO - Vistos. Emende-se a petição inicial, no prazo de 10 (dez) dias, para o fim de se incluir o necessário pedido 
de declaração de inexistência do débito, sob pena de extinção. Sem prejuízo, comprove a autora a condição alegada a fls. 17, 
juntando aos autos cópia da última declaração do Imposto de Renda completa, também no prazo de 10 dias. Int. - ADV: DANIEL 
GIMENES (OAB 160506/SP)

Processo 1002083-89.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - Vistos. Fl. 85, indefiro. Observo resposta de busca por endereço a fls. 35, 55 e 78. Observo 
ainda que o autor não requereu diligência nestes endereços, tendo ocorrido apenas na inicial. Observo também a fl. 79 o alvará 
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de busca por endereço. Deverá o exequente distribuir o alvará em comprovar nos autos requerendo o que de direito. Intime-
se. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), DARIO BRAZ DA SILVA NETO (OAB 254878/SP), MARLI INACIO 
PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 1002629-47.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Marlene Bottene Medeiros 
- Jose Cordeiro dos Santos - Vistos. Oficie-se novamente ao DETRAN, a fim de se esclarecer que a providência correta é a 
comunicação de venda com a inserção do novo proprietário José Cordeiro dos Santos Neto a partir de 24 de dezembro de 2012. 
Não sendo possível a anotação da data, a sentença terá força para eventuais medidas a serem tomadas pela autora. No mais, 
certifique a zelosa serventia se decorreu o prazo para pagamento ou apresentação de impugnação. Intime-se.(Fica o exequente 
intimado para materializar, distribuir o ofício e comprovar nso autos) - ADV: JILSEN MARIA CARDOSO MARIN (OAB 153096/
SP), JEFFERSON LUIS MARANGONI (OAB 253311/SP), LUCAS ARAUJO MARANGONI (OAB 345819/SP)

Processo 1003779-63.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - J R Moraes Comércio de 
Veículos Ltda - Vistos. Fls. 60/61, recolhida a diligência do Oficial de Justiça, defiro. Intime(m)-se o(a)s executado(a)s Gustavo 
Favoretto Pertile, para que no prazo de 30 dias transfira o veículo FIAT/MAREA ELX, ano 2001/2001, cor cinza, gasolina, placa 
nº JGA3006, para seu nome na repartição de trânsito, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), pelo prazo 
de 90 dias, devendo arcar com as despesas necessárias para tanto nos termos da sentença de fl. 43/44. Servirá o presente, por 
cópia digitada, como MANDADO. Fica concedido ao(a) Sr(a). Oficial(a) de Justiça autorização de que trata o art. 172, § 2º, do 
CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MICHELLE DE OLIVEIRA CZARNECKI (OAB 300472/SP)

Processo 1009276-58.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Liminar - Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e 
Investimentos - (Fica a requerente intimada da resposta da pesquisa por endereço via INFOJUD juntado a fl. 76, via BACENJUD 
juntado a fl. 80/81, via CPFL juntado a fl. 78. Fica ainda intimado do alvará de busca de endereço juntado a fl. 75 para, se o 
caso, distribuir e comprovar nos autos). - ADV: ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP)

Processo 1012918-39.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Marlene 
Casarin Toledo de Castro e outro - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Ciente do agravo de instrumento de fl(s) 147/180, do 
executado; mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se eventual pedido de informações. Intime-se. 
- ADV: ADRIANO LOPES ALBINO (OAB 338518/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 1012971-20.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Aldemir Cogo 
- Banco do Brasil S/A. - Vistos. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A 
em face de ALDEMIR COGO, fundada em excesso de execução. Verifica-se que o executado foi intimado a efetuar o pagamento 
do montante indicado pelo exequente nos termos do artigo 475-J do Código de Processo Civil, sendo que o prazo iniciou-se em 
25/11/2014, com a juntada aos autos do AR de fls. 44. No entanto, o impugnante realizou o depósito judicial em 24/12/2014, 
sendo a impugnação apresentada em 27/01/2015, ou seja, fora do prazo legal de 15 dias, de acordo com a certidão de fls. 96. 
Diante do exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por ser manifestamente intempestiva. 
Em que pese a juntada do comprovante de depósito de fls. 84, observo que não há informação nos autos do Banco do Brasil 
acerca da ocorrência do depósito. Oficie-se ao Banco do Brasil solicitando informações a respeito do depósito. Int. - ADV: 
JOSÉ FRANCISCO MOREIRA FABBRO (OAB 265671/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULA 
RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 3005482-29.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Municipal de 
Ensino de Piracicaba Fumep - Vistos. Observando melhor os autos observo que foi suscitado conflito de competência, sendo 
este juízo designado (fls. 127/128) para apreciar e resolver medidas urgentes. Fls. 145/146, aguarde-se a decisão final do 
conflito. Intime-se. - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/
SP)

Processo 4005034-39.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - ASSOCIAÇÃO DOS 
FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA - SEÇÃO HOSPITAL GERAL - (Fica o exequente intimada do resultado da 
pesquisa INFOJUD juntado a fl. 108/109) - ADV: FÁBIO FERREIRA DE MOURA (OAB 155678/SP)

Processo 4005488-19.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Observo que o despacho/alvará (fl. 102) foi publicado em 03/12/2014. Assim 
sendo, defiro o prazo suplementar de 15 dias para o requerente comprovar a distribuição do alvará. Em caso de inércia, tornem 
conclusos para extinção. Intime-se. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), LEANDRO BUSTAMANTE 
DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 4005661-43.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - JORGE NORBERTO BARBOSA 
- (Fica o exequente intimado do resultado do bloqueio via BACENJUD juntado a fl. 101/102. Valor bloqueado R$ 18,10) - ADV: 
ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 4005828-60.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Cédula de Crédito Bancário - COOPERATIVA DE 
CREDITO RURAL DOS FORNECEDORES DE CANA E AGROP. DA REG. PIRACICABA - Vistos. Fls. 104, tendo em vista o 
pagamento do débito, julgo extinta a execução, na forma do art. 794, I do CPC. Intime(m)-se o(a)s executado(a)s, por carta, 
no endereço de fl. 46, para recolher(em) as custas finais, no importe de R$ 106,25 (em guia DARE código 230-6) sob pena 
de inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado. Caso não recolhida, expeça certidão. Cumpridas as formalidades legais, 
remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de praxe. P.R.I.C. - ADV: FÁBIO FERREIRA DE MOURA (OAB 155678/SP)

Processo 4008549-82.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Sueli Dalva Martins Borba - Affonso 
Cursos de Informática e Idiomas Ltda EPP - Vistos. Certidão supra: ciente. Cumpra-se o V. Acórdão. Dê-se ciência às partes 
da baixa dos autos, intimando-se o vencedor para manifestação. Nada sendo requerido, aguarde-se o prazo do artigo 475-J, 
§ 5º do CPC eventual execução de sentença. Após, na inércia, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: ERIK JEAN 
BERALDO (OAB 194192/SP), HERICK BERGER LEOPOLDO (OAB 225927/SP), JÉSSICA GUEDES PEDRONI (OAB 325866/
SP), ROSIMARA CANTARES SILVA (OAB 213313/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0145/2015
Processo 0000792-42.2012.8.26.0451 (451.01.2012.000792) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Instituto 

Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Guilherme Monaco de Mello - Vistos. Certidão supra: ciente. Diga o credor em 
prosseguimento. Intime-se. - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP), MARYANA TOLEDO 
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WYSMIERSKI (OAB 304395/SP)
Processo 0002902-82.2010.8.26.0451 (451.01.2010.002902) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à 

Sentença - Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Elisangela Cristina Bueno da Silva - Vistos. Fl. 195: defiro, 
intime-se a parte executada para indicar bens passiveis de penhora, sob pena dos arts. 600 e 601, ambos do CPC, devendo 
antes o credor recolher as despesas para o ato. Servirá o presente, por cópia digitada, como CARTA DE INTIMAÇÃO, ficando, 
ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)

Processo 0004996-71.2008.8.26.0451 (451.01.2008.004996) - Mandado de Segurança - Drogaria Jardim Astúrias Ltda Me - 
Secretário Municípal de Saúde do Municipio de Piracicaba - - Diretor da Vigilância Sanitária do Municipio de Piracicaba - Vistos. 
Encaminhem-se os autos ao distribuidor para redistribuição à Vara da Fazenda Publica local. Intime-se. - ADV: MARCELO 
ROSENTHAL (OAB 163855/SP), LEANDRO DONDONE BERTO (OAB 201422/SP)

Processo 0005209-38.2012.8.26.0451 (451.01.2012.005209) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Finamax Sa Credito Financiamento e Investimento - Vistos. Fl. 132: defiro o sobrestamento por 30 dias, devendo 
a parte dar andamento independente de nova intimação, sob pena do artigo 267, § 1º do CPC. Intime-se. - ADV: MARIA DO 
CARMO BARBOSA VIEIRA DE MELLO PEPE (OAB 63266/SP)

Processo 0012840-67.2011.8.26.0451 (451.01.2011.012840) - Procedimento Sumário - João Antonio Setten - - Teresinha 
Tolotti Setten - Cooperativa de Crédito dos Fornecedores de Cana de Piracicaba Ltda - Vistos. Fl. 359: expeça-se a guia de 
levantamento referente ao valor de fl. 354, em favor da Cooperativa. Recolha-se as custas finais no importe de R$ 136,96 em 
guia DARE-SP - Cod 2306, sob pena de inscrição em divida ativa do Estado. Após, tornem conclusos para extinção. Intime-se.
(Para a Cooperativa retirar MLJ nº 62/2015 expedido a seu favor) - ADV: ALEXANDRE HENRIQUE GONSALES ROSA (OAB 
274904/SP), RANDAL LUIS GIUSTI (OAB 287215/SP), FÁBIO FERREIRA DE MOURA (OAB 155678/SP)

Processo 0012882-82.2012.8.26.0451 (451.01.2012.012882) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito 
Bancário - Banco Bradesco Sa - Netto Mendes Corretora de Seguros Ltda - - Ermes Virgílio Mendes - Vistos. I - Fls. 148/149: 
não comprovada a alegação de que os valores bloqueados constituem verba salarial, indefiro o pedido. Ressalto que o valor 
destinado ao pagamento de salário de funcionários e de despesas como água, energia elétrica, tributos etc., por si só, não são 
impenhoráveis. II - Fl. 150: defiro a expedição de MLJ dos valores bloqueados em favor do exequente, assim como a pesquisa 
de bens via Infojud, observado que para a realização da indigitada pesquisa o exequente deverá recolher a despesa prevista 
o Comunicado CSM n. 170/2011. Intime-se.(Para o exequente retirar MLJ nº 63/2015 expedido a seu favor) - ADV: WAGNER 
RENATO RAMOS (OAB 262778/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0013092-12.2007.8.26.0451 (451.01.2007.013092) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à 
Sentença - 2 Irmaos Produtos de Petroleo Ltda - Frigorifico Raja Ltda - Vistos. Certifique a serventia o decurso de prazo. 
Desentranhe-se e adite-se a carta precatória para realização do praceamento. Intime-se.(carta precatória aditada/// para o credor 
retirá-la, instruí-la com as cópias necessárias e comprovar a distribuição) - ADV: NEWTON CARLOS ARAUJO KAMUCHENA 
(OAB 78792/SP)

Processo 0013727-27.2006.8.26.0451 (451.01.2006.013727) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à 
Sentença - Banco do Brasil Sa - Franca e Marcondes Ltda Me - - João Batista Milani - - Vera Lucia Spironello Milani - - Sergio 
Alves França - Vistos. Fl. 521: intimem-se as partes executadas João Batista Milani, Vera Lucia Spironello Milani, Franca e 
Marcondes Ltda Me, na pessoa de seus sócios, por carta, para indicar bens passiveis de penhora, sob pena dos arts. 600 e 601, 
ambos do CPC, bem como, intime-se o executado Sérgio Alves França, e a executada Franca e Marcondes Ltda Me, também na 
pessoa de seu sócio Sérgio Alves França, ambos através de sua patrona, pela imprensa oficial, para indicar bens passiveis de 
penhora, sob pena dos arts. 600 e 601, ambos do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como CARTA DE INTIMAÇÃO, 
ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta intimação se efetivou. Cumpra-
se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. (Fica o executado Sérgio Alves França, e a executada Franca e Marcondes Ltda 
Me, também na pessoa de seu sócio Sérgio Alves França, INTIMADOS ambos através de sua patrona, pela imprensa oficial, 
para indicar bens passiveis de penhora, sob pena dos arts. 600 e 601, ambos do CPC.) - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI 
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), TATIANA FERREIRA MUZILLI (OAB 212355/SP)

Processo 0017193-53.2011.8.26.0451 (451.01.2011.017193) - Procedimento Sumário - Marilia de Aquino Feijo Cardoso - 
Hsbc Bank Brasil Sa - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Diga o vencedor o que de direito. No silêncio, cumpra-se o art. 475 J § 
5º do CPC. Após, nada sendo requerido, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 
98089/SP), LUCIANO RODRIGO MASSON (OAB 236862/SP), FABIO ROBERTO LOTTI (OAB 142444/SP)

Processo 0017468-36.2010.8.26.0451 (451.01.2010.017468) - Cumprimento de sentença - Instituto Educacional 
Piracicabano da Igreja Metodista - Valeria Cristina Svazati Assine - Vistos. Fl. 148: Defiro, intime-se a parte executada para 
indicar bens passiveis de penhora, na pessoa do advogado nomeado nos autos, sob pena dos arts. 600 e 601, ambos do 
CPC. Intime-se. (Fica a executada INTIMADA, ATRAVÉS DESTA, ATRAVÉS DE SEU PATRONO, para indicar bens passiveis 
de penhora, na pessoa do advogado nomeado nos autos, sob pena dos arts. 600 e 601, ambos do CPC) - ADV: ANA MARIA 
FRANCO SANTOS CANALLE (OAB 107225/SP), TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP), DIEGO 
ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP)

Processo 0018133-52.2010.8.26.0451 (451.01.2010.018133) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Diógenes Bigaton Zanatta - Andressa de Franca - - Augusto Luiz Fiorot - - Sandra Aparecida Lopes 
Fiorot - Vistos. Fls. 373/374: Ciente. Aguarde-se a devolução da carta precatória por 60 dias. Intime-se. - ADV: FRANCISCO 
CASSOLI JORRAS (OAB 197722/SP), MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP)

Processo 0023623-55.2010.8.26.0451 (451.01.2010.023623) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Educacional 
Piracicabano da Igreja Metodista - Sandra Maria Lansoni da Silva Bueno Me - Vistos. À falta de bens penhoráveis, suspendo 
a execução, com base no art. 791, III, do CPC, aguardando-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: TEREZINHA MARIA 
VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)

Processo 0029029-91.2009.8.26.0451 (451.01.2009.029029) - Procedimento Sumário - Andre Luiz Barbosa Nogueira - 
Unibanco União de Bancos Brasileiros S A - Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito, julgo extinta a execução, na forma 
do art. 794, I do CPC. Expeça-se Mandado de Levantamento judicial no valor de R$ 5.719,39 do depósito de fl. 202 em favor 
do(a) Credor(a). Expeça-se Mandado de Levantamento judicial do saldo remanescente no valor de R$ 22.657,08, depósito de fl. 
202, em favor do Patrono(a) do(a) Devedor(a). Expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que proceda o recolhimento das custas 
finais em Guia Dare-SP Cod 2306 no valor de R$ 264,01, devendo encaminhar o comprovante. Cumpridas as formalidades 
legais, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de praxe. P.R.I.C. (Para o autor retirar MLJ nº 64/2015 expedido a seu 
favor/// Para o Unibanco retirar MLJ nº 65/2015 expedido a seu favor// ofício expedido e encaminhado ao BB) - ADV: GLAUCE 
VIVIANE GREGOLIN (OAB 168834/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), ILAN GOLDBERG (OAB 241292/SP), JOSE 
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MARTINS (OAB 84314/SP)
Processo 0029104-62.2011.8.26.0451 (451.01.2011.029104) - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - New Trade 

Fomento Mercantil Ltda - Cristal Puro Ltda - - Carlos Dário Cecílio - - Rio Fértil Agro Industrial Ltda - Fundo de Investimento 
Em Direitos Creditórios Multisegmento Npl Ipanema - Vistos. Ciente do agravo de instrumento de fl(s) 309/319, do exequente; 
mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se eventual pedido de informações. Intime-se. - ADV: 
MOISES ETCHEBEHERE JUNIOR (OAB 253705/SP), CARLOS EDUARDO IZIDORO (OAB 174713/SP), MARCELO PERES 
(OAB 140646/SP)

Processo 0030364-77.2011.8.26.0451 (451.01.2011.030364) - Cumprimento de sentença - Defeito, nulidade ou anulação - 
Companhia Paulista de Força e Luz Cpfl - Funapi Fundição de Aço Piraicicaba Ltda - Vistos. Fl. 296: Recolhida a taxa, defiro 
o bloqueio via BACENJUD. Intime-se. - ADV: ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI (OAB 153176/SP), LUIZ CARLOS CABRAL 
MARQUES (OAB 200359/SP), MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP)

Processo 0031112-75.2012.8.26.0451/01 (apensado ao processo 0031112-75.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - J 
Mahfuz Ltda - Oziel dos Santos Segura - Vistos. Ante a certidão retro, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: EMANUEL 
HENRIQUE DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP)

Processo 0031475-62.2012.8.26.0451 (451.01.2012.031475) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Marcos de Castro - Vistos. Ante a certidão supra, INTIME-SE o(a) 
requerente, Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento, para que no PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito, 
sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o 
presente despacho, por cópia digitada, como CARTA DE INTIMAÇÃO. Int. (FICA o(a) requerente, Bv Financeira Sa Crédito 
Financiamento e Investimento, intimado através desta, através de seu patrono para que no PRAZO de 48 horas dê andamento 
ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.) - ADV: 
ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)

Processo 0032523-56.2012.8.26.0451 (451.01.2012.032523) - Usucapião - Usucapião Ordinária - João da Cruz Bento e 
outro - (ordem nº 1813/2012 - Diga o requerente sobre AR devolvido de fls. 295/296 - negativo/ Motivo “desconhecido”) - ADV: 
FRANCIS MIKE QUILES (OAB 293552/SP)

Processo 0033176-29.2010.8.26.0451/01 (apensado ao processo 0033176-29.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - Valor 
da Execução / Cálculo / Atualização - Banco Bradesco Sa - Nc Engenharia Construção e Emreendimentos Imobiliários Ltda Me 
- - Estelita Ferreira Xavier - - Cecília Camargo Campos - - Rute Negri Campos - Vistos. Observo que a Defensoria Pública não 
tomou ciência do despacho de fl. 284. Assim sendo, abra-se vista. Após, decorrido o prazo de embargos, certifique a serventia 
e tornem conclusos. Intime-se. - ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP)

Processo 0033636-50.2009.8.26.0451 (451.01.2009.033636) - Execução de Título Extrajudicial - Industrial / Mercantil - Fagi 
Factoring Fomento Comercial Ltda - Tania R J Kraos Me - G.A.kraos Tecidos e Confecções ME - Vistos. I - Fls. 635/637: estando 
os autos de n. 0010934-77.2011.8.26.0019, da 4ª Vara Cível de Americana, no gabinete do relator (desembargador) sorteado 
(fl. 641), ou seja, não disponível em cartório, indefiro a expedição da carta precatória requerida no item “a” de fl. 636. II - Defiro 
a expedição de carta precatória para citação da executada G.A. Kraos Tecidos e Confecções ME e de seu representante legal, 
Geraldo Antonio Kraos, no endereço declinado no último parágrafo de fl. 636. III - Fls. 645/650: diga a exequente e, em seguida, 
tornem conclusos. Intime-se.(para o exequente retirar a carta precatória expedida ou providenciar a impressão, instruí-la com 
cópias necessárias se necessárias e comprovar distribuição) - ADV: CARLOS EDUARDO PRADO MENEZES (OAB 244930/SP), 
MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP)

Processo 0034189-29.2011.8.26.0451 (451.01.2011.034189) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Educacional 
Piracicabano da Igreja Metodista - Rosalino Lopes de Souza - Vistos. À falta de bens penhoráveis, suspendo a execução, com 
base no art. 791, III, do CPC, aguardando-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 
296142/SP), TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0142/2015
Processo 0004736-28.2007.8.26.0451 (451.01.2007.004736) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à 

Sentença - Instituto Educacional Piracicabano - Lucciano Longo - Vistos. Ante certidão supra, aguarde-se provocação em 
arquivo. Intime-se. - ADV: NELSON RODRIGUES MARTINEZ (OAB 20981/SP), CAROLINE LETICIA ZAGO (OAB 214984/SP), 
TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)

Processo 0010628-39.2012.8.26.0451 (451.01.2012.010628) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços 
- Fundação Hermínio Ometto - Lucilene Andréia de Moraes - Fica pela presente publicação intimado o autor, através de seu 
patrono, a se manifestar a respeito do bloqueio no importe de R$ 12,72 junto ao Bacen. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/
SP), CLEBER NIZA (OAB 262024/SP), JOAO ORLANDO PAVAO (OAB 43218/SP)

Processo 0016621-63.2012.8.26.0451 (451.01.2012.016621) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Itau Unibanco Sa - Bruvinox Industria e Comercio de Equipamentos de Calderaria Ltda - - Debora Cristina Poloni Trevisan - 
Vistos. Fls. 172/174: Cumpra-se o determinado a fls. 170. Intime-se. - ADV: PETRUCIO OMENA FERRO (OAB 55263/SP), 
CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 0017072-59.2010.8.26.0451 (451.01.2010.017072) - Cumprimento de sentença - Cheque - Auto Posto São Jorge 
Ltda - Jose Luiz Polizel - Fica pela presente publicação intimado o requerido, através de seu patrono, a recolher a taxa de 
desarquivamento dos autos no importe de R$ 24,40. - ADV: LUZIA CALIL (OAB 109430/SP), SILMARA SABADIN (OAB 202001/
SP)

Processo 0018746-72.2010.8.26.0451 (451.01.2010.018746) - Procedimento Ordinário - Companhia de Entrepostos e 
Armazens Gerais de São Paulo ( Ceagesp ) - Valdomir Bueno Piracicaba Me - - Valdomir Bueno - Fica pela presente publicação 
intimado o autor, através de seu patrono, a recolher a taxa de desarquivamento dos autos no importe de R$ 24,40. - ADV: 
ALESSANDRA GOMES LEITE (OAB 295199/SP), ALESSANDRA MORAES SÁ TOMARÁS (OAB 194911/SP), NATALIA MARCHIO 
LIEDERS (OAB 257956/SP), PAULA KEIKO IWAMOTO POLONI (OAB 177336/SP), JOAO EUDOXIO DA SILVA NETO (OAB 
116540/SP)

Processo 0019764-22.2012.8.26.0011/01 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Marcos Roberto da Costa 
- Fabio Ambrosi da Silva - Vistos. I - Fls. 212/214: não havendo nenhum início de prova de que o valor bloqueado constitui 
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verba salarial, indefiro o pedido de liberação em favor do executado. II - Fl. 211: Satisfeita a obrigação, EXTINGO a execução 
com fulcro no artigo 794, I, do CPC. Após o trânsito em julgado, expeça-se MLJ do depósito de fl. 208 em favor do exequente e 
arquivem-se. P.R.I. - ADV: CHRISTIANO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 157668/SP), RAFAEL SANTOS COSTA (OAB 280362/
SP)

Processo 0022474-24.2010.8.26.0451 (451.01.2010.022474) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à 
Sentença - Marlene Gevartosky Ferraz - Renato Caetano Costa Piracicaba Epp - - Renato Caetano Costa - - Maria Jussara 
Eleutério Costa - Fica pela presente publicação intimado o autor, através de seu patrono, a se manifestar a respeito da resposta 
do ofício encaminhado a Haspa juntado a fls. 484/511. - ADV: HENRIQUE ROBERTO LEITE (OAB 321076/SP), WAGNER BINI 
(OAB 123464/SP)

Processo 0022904-39.2011.8.26.0451 (451.01.2011.022904) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à 
Sentença - Associação dos Moradores do Loteamento Park Campestre - Sylvio Roberto Araújo da Silva - - Maria Divina Pereira 
da Rocha Silva - Fica pela presente publicação intimado o advogado do requerido a recolher a taxa para desarquivamento dos 
autos no importe de R$ 12,20. - ADV: DIEGO EUFLAUZINO GOULARTE (OAB 286972/SP), THAIS APARECIDA PROGETE 
(OAB 313393/SP), MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), JEFFERSON LUIZ LOPES GOULARTE (OAB 119387/SP)

Processo 0024122-68.2012.8.26.0451 (451.01.2012.024122) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira S A Credito 
Financiamento e Investimento - F C A Comercio de Metais Não Ferrosos Lltda - Vistos. Fls. 168/171: Deverá o requerente 
recolher a diferença da taxa para as pesquisas de endereços, conforme determinado a fls. 162. Fls. 172/176: Com a resposta 
das pesquisas de endereço, intime-se o executado para se manifeste sobre o pedido, nos termos do artigo 42, § 1º, do CPC. 
Havendo anuência do executado, retifique-se o pólo ativo conforme pleiteado no item “b” de fls. 117. Em caso negativo, anote-
se a intervenção do cessionário na qualidade de assistente (art. 42, § 2º, do CPC). Intime-se. (Fica pela presente publicação 
intimado o autor, através de seu patrono, a recolher a diferença da taxa para as pesquisas de endereços e para recolher a taxa 
para intimação do requerido) - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE 
CASTRO (OAB 283065/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 0033527-65.2011.8.26.0451 (451.01.2011.033527) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Epex Ltda - 
Panozon Ambiental S A - Vistos. Fls. 265/266: embora tenha sido deferida a penhora do faturamento da executada, não foi 
nomeado administrador para cumprimento do disposto no art. 655-A, §3º, do CPC devido à discordância da exequente com o 
pagamento dos honorários (fls. 176/179). Ademais, em momento algum foi obstada a venda de equipamentos pela executada, 
tampouco determinado o depósito em juízo dos valores por ela obtidos com a comercialização de bens ou produtos. Assim 
sendo, não há que se falar em resistência injustificada às ordens judiciais ou crime de desobediência. Diga a exequente em 
prosseguimento. No silêncio, arquivem-se. Intime-se. - ADV: GENTIL BORGES NETO (OAB 52050/SP), CRISTIANE DA SILVA 
BRESCANSIN (OAB 200072/SP), ANA SILVIA SOLER (OAB 204023/SP)

Processo 0035915-04.2012.8.26.0451 (451.01.2012.035915) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo 
/ Atualização - Francisco Antonio Klefenz - Banco do Brasil Sa - Vistos. Observo que a petição de fls. 93/95 refere-se ao 
incidente-1 do processo 0002706-10.2013.8.26.0451, assim sendo, desentranhe-se as peças e junte-se naqueles autos. Intime-
se. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), SIDNEI 
INFORCATO (OAB 66502/SP), SIDNEI INFORÇATO JUNIOR (OAB 262757/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0151/2015
Processo 0000097-83.2015.8.26.0451 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0002114-02.2012.8.26.0030 - Vara Única da 

Comarca de Apiai/SP) - CATARINA MARQUES DE PROENÇA - EDNEU PADUAN - - EDENIR ALMEIDA SETTEN - - CLAUDIO 
TADEU SETTEN - Fica pela presente publicação intimado o autor, através do seu patrono, a se manifestar sobre a certidão 
negativa do oficial de justiça: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 451.2015/001644-8 dirigi-me aos endereços indicados e os quais sendo, fui informado na 
Rua Monte Paschoal, 405, que EDENIR ARMANDO SETTEN e não ALMEIDA como consta, residia na Estrada Antonio Abdalla 
s/n do Bairro Chicó, rural Olaria Setten bem como, CLÁUDIO TADEU SETTEN, onde prossegui e os citei lendo-lhes e dando a 
lerem tais peças que receberam apondo seus cientes. Quanto a EDNEU PADUAN, deixei de citar por ter se mudado para lugar 
ignorado, segundo a Sra. Pascoa, atual residente e inquilina da Avenida Cristovão Colombo, 667. O referido é verdade e dou fé. 
Piracicaba, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: HILDA GIORGI (OAB 186900/SP)

Processo 0004263-32.2013.8.26.0451 (045.12.0130.004263) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços 
- Gatec Sa Gestão Agroindustrial - Investecorp Financial Administração de Bens e Participações Ltda - Vistos. Fls. 200/208: 
Ciente. I - Observo que, devidamente citado(s), o(s) executado(s) não pagou(aram) e nem apresentou(aram) embargos. A 
resistência do(a)s executado(a)s, como de muitos outros devedores, vem gerando o aumento de número de processos e de 
atos inúteis, às vezes, para a localização de bens. Assim, a penhora de eventual saldo bancário do devedor é de rigor, a fim 
de agilizar a prestação jurisdicional. II - Assim, defiro o bloqueio do valor da dívida, via BACEN. III - Em caso negativo, voltem 
conclusos para apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Intime-se. (Ao autor - resultado negativo do 
BACENJUD a fls. 211) - ADV: SILVIA COSTA SZAKÁCS (OAB 159163/SP)

Processo 0005289-65.2013.8.26.0451/01 - Cumprimento de sentença - Angelo Frias Neto - Cyro Cansiglieri Orsi - - Oswaldo 
da Silva Cardozo - - Maria Celia Schimit Cardozo - Vistos. Ciente do agravo de instrumento de fl(s) 399/404, do executado 
Oswaldo da Silva Cardozo; mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se eventual pedido de 
informações. Intime-se. - ADV: ALESSANDRA LANGELLA MARCHI (OAB 149036/SP), ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 
131015/SP), MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP)

Processo 0011956-38.2011.8.26.0451 (451.01.2011.011956) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Tampet Comércio 
de Artefatos Plásticos LTDA ME - Denis Rodrigues Pinto - Fica pela presente publicação intimado o autor, através de seu 
patrono, a retirar o MLJ (nº 68/2015) no valor de R$ 6.750,00 e que a mesma permanecerá disponível em cartório pelo prazo de 
45 dias e após será cancelada. - ADV: HEITOR DE MELLO DIAS GONZAGA (OAB 258735/SP), FABIO KATTAN CHOAIRY (OAB 
286129/SP), JOAO EDUARDO DE ALBUQUERQUE (OAB 268756/SP), TIAGO CAMPOS ROSA (OAB 190338/SP)

Processo 0018501-59.2011.8.26.0408 (408.01.2011.018501) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Edimilson Rosalino - Vistos. Fls. 203/204: tendo em vista que a penhora recai apenas sobre os eventuais 
direitos do executado sobre o veículo e que não houve licitantes na hasta pública realizada em 19 de novembro de 2014, 
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entendo que a medida pleiteada será inócua e, portanto, indefiro-a. Diga o exequente em termos de prosseguimento do feito. No 
silêncio, arquivem-se. Intime-se. - ADV: OSWALDO DA SILVA CARDOZO (OAB 19302/SP), MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 
66459/SP)

Processo 0020256-81.2014.8.26.0451 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0213511.92.2011.8.26.0100 - 1ª Vara Cível do 
Foro Central da Capital - Comarca de São Paulo/SP) - Katec Importação Ltda - Orlando Carlos Gonsales Gianvecchio - - Orlando 
Carlos Gonsales Gianvecchio EPP - Fica pela presente publicação intimado o autor, através de seu patrono, a se manifestar 
sobre a certidão negativa do oficial de justiça: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2015/000776-7 dirigi-me ao endereço, e lá estando, trata-se do Ed. Central 
Park, fui atendido pelo senhor Luis Gomes, e informou que não consta como morador da prédio o Réu Orlando Carlos Gonsales 
Gianvecchio, motivo pelo qual deixei de proceder a CITAÇÃO e aí sendo devolvo o presente e aguardo novas determinações 
do JUÍZO. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: AGUINALDO DA SILVA AZEVEDO (OAB 
160198/SP)

Processo 0029118-51.2008.8.26.0451 (451.01.2008.029118) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à 
Sentença - Companhia Paulista de Força e Luz Cpfl - Henrique & Henrique Brinquedos - - Carlos Henrique Amaral Almeida - - 
Rodrigo Oliveira dos Santos - Ficam pela presente publicação intimadas as partes, através de seus patronos, a se manifestarem 
sobre a juntada da resposta do ofício a fls. 394/406. - ADV: JOSÉ RENATO CAMILOTTI (OAB 184393/SP), DANIEL GIMENES 
(OAB 160506/SP), MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP), CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 
206403/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0139/2015
Processo 0000788-39.2011.8.26.0451 (451.01.2011.000788) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercado 

Delta Max Ltda - Luiz Carlos de Farias - (Fl. 252: Ciência às partes sobre o ofício recebido do Itaú Unibanco S/A). - ADV: 
CAMILA NEVES MARTINS BRANDT (OAB 279917/SP), MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP)

Processo 0002896-75.2010.8.26.0451/01 (apensado ao processo 0002896-75.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Mariana Cosimo - Vistos. Fl. 
416: Ciente. Diga o exequente em termos de prosseguimento do feito. Intime-se. - ADV: DANIELA CRISTINA CASADEI DUARTE 
(OAB 181094/SP), TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)

Processo 0005207-34.2013.8.26.0451 (045.12.0130.005207) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trabalho - Odair de 
Macedo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Ciente certidão supra. Fl. 139: Recebo a apelação do autor, nos 
efeitos devolutivo e suspensivo. Às contrarrazões. Não havendo preliminares relativas aos pressupostos do recurso, subam os 
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Intime-se. - ADV: SILVIA HELENA MACHUCA FUNES (OAB 113875/SP)

Processo 0007668-76.2013.8.26.0451 (045.12.0130.007668) - Monitória - Cheque - Instituto Educacional Piracicabano da 
Igreja Metodista - Lilian Oliveira Fuentes Silva - Vistos. Fl. 103: Observo que foi expedida intimação à executada no endereço 
constante do acordo à fl. 94, para recolhimento das custas finais, sendo que, o “aviso de recebimento” foi devolvido com a 
justificativa “mudou-se”. Não tendo a executada comunicado ao Juízo sua mudança de endereço nos termos do art. 238 do 
CPC, considero-a intimada. Oficie-se ao Posto Fiscal, encaminhando certidão para inscrição na Dívida Ativa do Estado do nome 
da executada. Com a coisa julgada e retorno do “comprovante de entrega”, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: JOAO 
ROBERTO BOVI (OAB 62722/SP)

Processo 0009445-96.2013.8.26.0451 (045.12.0130.009445) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Petrobrás 
Distribuidora Sa - Viplub Lubrificantes Ltda - Vistos. Fl. 199: Ciente da manifestação. Tratando-se de ação de execução de título 
extrajudicial, fica intimado o Curador Especial, nomeado para defender a executada Viplub Lubrificantes Ltda., a adotar medida 
cabível. Intime-se. - ADV: MARCIO ANTONIO LINO (OAB 299682/SP), FÁBIO IZIQUE CHEBABI (OAB 184668/SP)

Processo 0010534-28.2011.8.26.0451 (451.01.2011.010534) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
do Brasil Sa - - Serviço Brasileiro de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas Sebrae - Hidraumaq Comércio e Serviços Ltda Me 
- - Marcos Alessandro Magrini - - Vitor Hugo Christofoleti - - Helen Cristina Christofoleti - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2015/001404-6 dirigi-me ao endereço 
indicado, e aí sendo constatei que no local funciona uma loja de venda de frutas, onde trabalha apenas um dos requeridos, 
ou seja, Vítor Hugo Christofoleti, o qual afirmou desconhecer a existência e localização dos bens dados como garantia, e 
também não soube fornecer endereço ou fone para contato dos demais requeridos, motivo pelo qual DEIXEI DE PROCEDER A 
PENHORA DOS BENS DADOS EM GARANTIA, e devolvo o presente em cartório aguardando novas determinações. O referido 
é verdade e dou fé. Piracicaba, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: VIVIAN CRISTINA PIERAZZO DOS SANTOS (OAB 247904/SP), 
PAULO ROBERTO FREDERICI (OAB 150531/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), TATIANA 
MIGUEL RIBEIRO (OAB 209396/SP)

Processo 0010768-73.2012.8.26.0451 (451.01.2012.010768) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú 
Unibanco Sa - Global Tim Ltda - - Daniel Fernando Belluco de Lello - Vistos. Fl. 172: À falta de bens penhoráveis, suspendo 
a execução com base no art. 791, III, do CPC, aguardando-se provocação em arquivo. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0012620-06.2010.8.26.0451 (451.01.2010.012620) - Monitória - Banco Itaú Sa - Gislaine Machado Nazatto - 
(Ante certidão supra, intime-se o exequente a recolher o importe de R$24,40 para desarquivamento dos autos.) - ADV: PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), CLAUDIO BINI (OAB 52887/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS 
TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 0030262-89.2010.8.26.0451 (451.01.2010.030262) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - B V Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Airton Francisco - Vistos. Fls. 190 e 194: Observo que o 
feito foi sentenciado à fl. 182. Conforme determinado na sentença prolatada, o autor deve cumprir o Comunicado CSM 170/2011 
(R$12,20) para o desbloqueio da circulação do veículo, via sistema Renajud. Cumprido, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: 
MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), ERIC EMERSON ARRUDA (OAB 260124/SP)

Processo 0031794-64.2011.8.26.0451 (451.01.2011.031794) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - 
Iracy Maria Camargo - Ednaldo Alves da Silva - - Nanci de Fátima Silva - (Diga o exequente em termos de prosseguimento, 
manifestando-se sobre os oficios recebidos, referentes às pesquisas de endereço dos executados). - ADV: ANDRE FERREIRA 
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ZOCCOLI (OAB 131015/SP), ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP)
Processo 0033186-10.2009.8.26.0451 (451.01.2009.033186) - Execução de Título Extrajudicial - Souza Participações 

Empreendimentos e Serviços Sc Ltda - Ariele Aparecida Nascimento de Oliveira - Vistos. Fl. 188: I - Defiro a pesquisa e bloqueio 
de eventual(is) veículo(s) em nome da executada, via sistema Renajud. II - Nos termos do Provimento nº 30/2011, a pesquisa 
de bens imóveis deve ser efetuada pela parte, cabendo ao Judiciário proceder a pesquisa aos beneficiários da gratuidade 
processual, ao qual não se enquadra o exeqüente. III Indicado o imóvel e efetuada a penhora, a averbação será efetuada pela 
serventia através do site da Arisp. Intime-se. (Fl. 192: pesquisa Renajud negativa) - ADV: ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 
39166/SP), ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 0034236-66.2012.8.26.0451 (451.01.2012.034236) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Instituto 
Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Eliel Ascari - Vistos. Ciente certidão supra. Aguarde-se provocação em arquivo. 
Intime-se. - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP), DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 
296142/SP)

Processo 0034989-23.2012.8.26.0451 (451.01.2012.034989) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira S A Crédito Financeiamento e Investimento - João Luis Foltran - (Ante certidão supra, fica intimado o 
requerente a recolher o importe de R$24,40 para desarquivamento dos autos.) - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO 
(OAB 283065/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 
192562/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0150/2015
Processo 0001422-64.2013.8.26.0451 (045.12.0130.001422) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 

Vecol Veículos Ltda - Lrp Festa Automoveis Me - REGINALDO SILVA DOS SANTOS - Vistos. Diante do informado pelo patrono 
do interessado Reginaldo (fl. 173), oficie-se ao órgão de fl. 166 informando que a alteração do endereço do proprietário do 
veículo de placa BFI-7481(Reginaldo Silva dos Santos) para a Rua São Sebastião, n. 100, Vila Monteiro, Piracicaba-SP, deverá 
ser efetuada. Após, voltem conclusos para sentença. Int. - digitalizar ofício expedido para o encaminhamento - ADV: MARIO 
LUIS BAGGIO MICHIELIN (OAB 202976/SP), MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP)

Processo 0007340-83.2012.8.26.0451 (451.01.2012.007340) - Cumprimento de sentença - Confusão - Marcelo Ramon 
Camossi - - Rosana de Paula Padoveze Camossi - Marcos Antonio de Pontes - - Lucinéia Silva de Pontes - Vistos. Certidão retro: 
ciente. Diga o exequente em prosseguimento. Int. - ADV: WAGNER BINI (OAB 123464/SP), ERICA SCHIAVUZZO GUALAZZI 
(OAB 286994/SP)

Processo 0011342-33.2011.8.26.0451 (451.01.2011.011342) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Souza Participacoes e Empreendimentos e Servicos Ss Ltda - Israel Cardoso - Autor: Digitalizar edital DE CITAÇÃO para 
publicação na Imprensa local e, recolher o valor de R$ 331,50 para publicação no D.O.E. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI 
(OAB 131015/SP), ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP)

Processo 0028672-48.2008.8.26.0451 (451.01.2008.028672) - Cumprimento de sentença - Finamax S A Credito 
Financiamento e Investimento - Michele Fabiana Berno - Autor: penhora Bacenjud negativa R$ 0,00 - diga em prosseguimento. 
- ADV: PATRICIA LEONE NASSUR (OAB 131474/SP)

Processo 0035532-60.2011.8.26.0451 (apensado ao processo 0033262-63.2011.8.26) (451.01.2011.035532) - Cumprimento 
de sentença - Defeito, nulidade ou anulação - João Ariovaldo Osele - Silvia Maria Petrocelli Radicchime - Vistos. Fl. 262/264 
Recolhidas as custas do Prov. CSM nº 2195/2014 no valor de R$ 12,20 (FEDTJ, código 434-1), defiro o bloqueio via BACEN. 
Intime-se. - resultado R$ 19,33 e R$ 1,78 - diga em prosseguimento - ADV: THIAGO BUENO FURONI (OAB 258868/SP), 
ALEXANDRE HENRIQUE GONSALES ROSA (OAB 274904/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0141/2015
Processo 0000619-23.2009.8.26.0451 (451.01.2009.000619) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / 

Indisponibilidade de Bens - Jayme Pena Schütz - Telecomunicações de São Paulo S A Telesp - Vistos. Fls. 440/442: Aguarde-se 
comunicação oficial. Intime-se. - ADV: CLAUDIO BINI (OAB 52887/SP), FERNANDA BAZANELLI BINI (OAB 262510/SP), LUIZ 
OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB 75081/SP)

Processo 0007273-84.2013.8.26.0451 (045.12.0130.007273) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - 
Marlene Rosa dos Santos Freires - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls..151: Defiro. Expeça-se ofício, conforme 
requerido. Intime-se. - ADV: RICARDO TELES DE SOUZA (OAB 45311/SP)

Processo 0007413-55.2012.8.26.0451 (apensado ao processo 0007412-70.2012.8.26) (451.01.2012.007413) - Execução de 
Título Extrajudicial - Duplicata - Qualyvinil Comercial Ltda - Visual Cores Tintas e Texturas Ltda - Antonio Freiria de Oliveira - 
Vistos. Fls. 235/242: Ciente. Aguarde a devolução da carta precatória. Intime-se. - ADV: RODRIGO BIANCHI DAS NEVES (OAB 
166707/SP)

Processo 0007980-52.2013.8.26.0451 (045.12.0130.007980) - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo 
/ Atualização - Ideol Indiustria de Equipamentos Oleodinamicos Ltda - Banco Bradesco Sa - Vistos. Certidão retro: Ciente. 
Aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: LENITA DAVANZO (OAB 183886/SP), MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 
66459/SP)

Processo 0009073-84.2012.8.26.0451 (451.01.2012.009073) - Alienação Judicial de Bens - Alienação Judicial - Maria Gorete 
de Almeida - José Joaquim Irmão - Casabranca Negócios Imobiliários Ltda - Vistos. Diga o credor em prosseguimento. Int. - 
ADV: THALITA DECHEN VANALI (OAB 287268/SP), KARIM KRAIDE CUBA BOTTA (OAB 117789/SP), MARCELO ROSENTHAL 
(OAB 163855/SP)

Processo 0014230-38.2012.8.26.0451 (451.01.2012.014230) - Execução de Título Extrajudicial - Fiança - Jose Emanuel 
Teixeira de Camargo Filho - - Marcia Ortiz Monteiro Teixeira de Camargo - Jandira Aparecida Amorim dos Santos - Vistos. 
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Aguarde-se a devolução da carta precatória. Intime-se. - ADV: ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP), ANDRE 
FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 0015942-97.2011.8.26.0451 (451.01.2011.015942) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bradesco Administradora de Consorcios Ltda - G R Lambais Transportes Me - Vistos. Certidão retro: Ciente. 
Aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP), MARCELO COSTA DE SOUZA 
(OAB 226685/SP), ANA CAROLINA FERNANDES CALDARI (OAB 290741/SP)

Processo 0016202-43.2012.8.26.0451 (451.01.2012.016202) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
Aparencia Modas e Acessorios Ltda Me - Elisjeane Dutra dos Santos - Vistos. Fls. 121.123: Aguarde-se comunicação oficial. 
Intime-se. - ADV: JOSE LUIZ CRIVELLI FILHO (OAB 306831/SP), CHRISTIAN CESAR MENEGON (OAB 282994/SP)

Processo 0019919-97.2011.8.26.0451 (451.01.2011.019919) - Cumprimento de sentença - Comissão - Sérgio Dal Prete - 
Valdemar Pires de Oliveira - - Maria Angelica de Marchi Oliveira - Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito, julgo extinta a 
execução, na forma do art. 794, I do CPC. Recolha-se a taxa do Comunicado 170/2011 do CSM para o desbloqueio dos veículos 
de fls. 150/154. Cumpridas as formalidades legais e, com o recolhimento das custas finais pelo executado, remetam-se os autos 
ao arquivo com as anotações de praxe. Decorrido o prazo, sem recolhimento das custas pelo executado, expeça-se certidão 
de inscrição na dívida ativa. P.R.I.C. - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), MARISTELA TUCUNDUVA SENDINO 
(OAB 113841/SP), GUILHERME SPADA DE SOUZA (OAB 283749/SP)

Processo 0028612-36.2012.8.26.0451 (451.01.2012.028612) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação 
- Jandira de Lourdes Ferreira Balduino - Juliano Peixoto Rodrigues - Vistos. Certidão retro: Ciente. Aguarde-se provocação no 
arquivo. Intime-se. - ADV: MARCELO MORELLI (OAB 207861/SP)

Processo 0032444-77.2012.8.26.0451 (451.01.2012.032444) - Procedimento Ordinário - Seguro - Leandro Henrique Silva 
Guereschi - Itaú Seguros Sa - Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito, julgo extinta a execução, na forma do art. 794, I 
do CPC. Expeça-se Mandado de Levantamento judicial em 15% do depósito de fl. 308 em favor do Patrono(a) do(a) Credor(a)/
Devedor(a). Expeça-se Mandado de Levantamento judicial do que restar do depósito de fl.308 em favor do(a) Credor(a)/
Devedor(a). Intime(m)-se o(a)s executado(a)s, na pessoa do(a)s advogado(a)s nomeado(a)s nos Autos, para recolher(em) as 
custas finais, no importe de R$ 100,70 (guia GARE código 230-6) sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado. 
Caso não recolhida, expeça certidão. Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de 
praxe. P.R.I.C. - retirar guias expedidas. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), LUIZA BENEDITA DO CARMO 
BARROSO MOURA (OAB 62734/SP)

Processo 0034207-50.2011.8.26.0451 (451.01.2011.034207) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Edivaldo Carlos Tolotti - Banco do Brasil Sa - Vistos. IFls. 458/460: Ciente. Aguarde-se comunicação oficial. Intime-
se. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), FERNANDO 
SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP), IVAN CARLOS DE ALMEIDA (OAB 173886/SP), CESAR AUGUSTO VIEIRA (OAB 
309617/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0149/2015
Processo 1001225-24.2015.8.26.0451 - Outras medidas provisionais - Medida Cautelar - THN Fabricação de Auto Peças 

Brasil S.A. - JOB’S SOLUTIONS ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME - - CLAUDIO UDOVIC LANDIN - - 
FELIPE MARTINEZ PRADO - Vistos. I - Acolho a emenda de fls. 168/169. II - Diante do recolhimento das despesas (fl. 170), 
cumpra a serventia o item II de fl. 165 com urgência. III - Após, citem-se. Intime-se. (Fica pela presente publicação intimado o 
autor, através de seu patrono, a recolher a taxa para pesquisa de bens junto ao Infojud no importe de R$ 48,80) - ADV: GERSON 
MARCELINO (OAB 165768/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0154/2015
Processo 1000012-80.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - GLPAR PARAFÚSOS LTDA - 

REZENTRUCK REFORMA E MANUTENÇÃO CARRETAS DE VEICULOS LTDA-ME - Vistos. Fls. 42: Ciente do recolhimento 
das custas. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. Determino a expedição do 
mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. 
Arbitro os honorários de advogado em 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta 
verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), 
assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto 
que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, 
havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter 
a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento 
pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto 
e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a 
garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os 
bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto 
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução 
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição 
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do 
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos 
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, 
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas 
e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento 
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do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao 
mês (CPC, art. 745-A). Servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO. Ficam autorizados os benefícios do art. 172 
e parágrafos do CPC. Recolhida a respectiva taxa (exceto para gratuidade judicial), fica autorizada que cópia desta decisão, 
impressa e encaminhada pelo(a) advogado(a) da parte Credora, sirva como certidão comprobatória do ajuizamento da execução 
para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto (§ 1º 
do art. 615-A). Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: EZIO ROBERTO FABRETTI (OAB 118326/SP)

Processo 1000522-93.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Diversu’s Veículos Piracicaba Ltda 
Epp - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo - - Alexandre Henrique da Silva - Fica pela presente publicação intimado o autor, 
através de seu patrono, a regularizar a petição ante a certidão supra. - ADV: THAIS APARECIDA PROGETE (OAB 313393/SP)

Processo 1000610-34.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Elaine Cristina Martins Pereira - Mirian 
Cruzatto Perrini - Vistos. Fls. 25/26: comprovada pela requerente a alegação com a juntada de cópia de sua CTPS, voltem 
conclusos. Int. - ADV: JOSE AREF SABBAGH ESTEVES (OAB 98565/SP)

Processo 1001408-92.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Fundação 
Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP - Gustavo Mardegan Gregório - Vistos. Diante do recente posicionamento da 
Câmara Especial do E. TJSP sobre a competência absoluta em razão da qualidade da pessoa nas ações em que é parte 
fundação, remetam-se os autos à MM. Vara da Fazenda Pública local. Nesse sentido: “Conflito Negativo de Competência. Ação 
monitória proposta por Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - Pessoa jurídica de direito público - Natureza de entidade 
autárquica municipal - Propositura na Vara Cível - Impossibilidade - Cobrança de mensalidades escolares - Matéria de direito 
privado - Irrelevância - Incidência do artigo 35 do Decreto-Lei Complementar nº 3/69 - Código Judiciário do Estado de São 
Paulo - Critério da qualidade da parte - Competência da Vara da Fazenda Pública. Conflito procedente - Competência do Juízo 
Suscitante” (TJSP CC n. 0208038-66.2013.8.26.0000 Relator(a): Ricardo Anafe (Pres. da Seção de Direito Público) Piracicaba 
Câmara Especial j. 28/04/2014). Intime-se. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1001516-24.2015.8.26.0451 - Exibição - Medida Cautelar - Vila Natural Comercio de Marcadorias em Geral - Vital 
Natus Nutraceutica Ltda - Vistos. Diante da cláusula 8ª de fls. 36, remetam-se os autos à Comarca de Salto/SP. Intime-se. - 
ADV: SILVANA VIEIRA PINTO (OAB 241083/SP)

Processo 1008240-78.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - José Walter da Cruz - - Eva Maria 
Leme da Cruz - Anderson Maciel Monteiro - - YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A. - Fica pela presente publicação intimado o 
autor, através de seu patrono, a materializar o ofício de fls. 260 e comprovar sua distribuição em 10 dias. - ADV: ANGELICA 
LUCIA CARLINI (OAB 72728/SP), LUCIANO RODRIGO MASSON (OAB 236862/SP), MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA 
(OAB 133065/SP)

Processo 1009401-26.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - SOUZA PARTICIPAÇÕES 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁIOS SS LTDA - JOACIR SIEBRE DE OLIVEIRA - Vistos. Tratando-se de execução, inviável 
juntada de embargos, que são ação autônoma. Por isso, não conheço. Diga o credor em prosseguimento. Intime-se. - ADV: 
ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 1009682-79.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E 
GINÁSTICA R FIT LTDA - JEFFERSON DE JESUS NICOMEDE ME - Vistos. Fls. 68/70: tratando-se de empresário individual 
(fls. 71/72), defiro a penhora on line de eventuais ativos financeiros existentes em nome da pessoa física, a ser realizada após 
o recolhimento da despesa prevista no Comunicado CSM 170/2011. Intime-se. - ADV: MICHELLE DE OLIVEIRA CZARNECKI 
(OAB 300472/SP)

Processo 1009928-75.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- LUIZ GONZAGA GERMANO E SILVA - zoride maria rodrigues carboni - Vistos. Diante da certidão supra, aplico a pena de 
multa de 10% e honorários advocatícios também de 10%. Apresentada memória de cálculo e recolhida a taxa do Comunicado 
170/2011, no importe de R$ 12,20, em guia FEDTJ código 434-1, defiro o bloqueio “on line” da dívida, via BACEN-JUD. Caso 
negativa a penhora “on line”, expeça-se mandado para a penhora, nos exatos termos da parte final do caput art. 475-J do CPC, 
devendo o exeqüente indicar bens passíveis de penhora e recolher diligência, se o caso. Intime-se. - ADV: ANDRE FERREIRA 
ZOCCOLI (OAB 131015/SP), ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP), CARLOS AGNALDO CARBONI (OAB 95486/
SP)

Processo 1010029-15.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - SOUZA PARTICIPAÇÕES 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA - MOACYR RODRIGUES SOARES - - NATALINA BERNARDINO SOARES 
- Vistos. Fls. 180: do acordo não constou como ficará e onde prosseguirá eventual execução em caso de inadimplemento. 
Complementado o acordo, voltem conclusos. Intime-se. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP), GILMAR 
FARCHI DE SOUZA (OAB 282598/SP)

Processo 1010215-38.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Seguro - SEBASTIAO BENTO DO NASCIMENTO - - 
FRANCISCO DA SILVA - - MARIA REGINA DE MEIRA - - JOSELITA DOS SANTOS PEREIRA PAULINO - SUL AMERICA CIA 
NACIONAL DE SEGUROS - Ficam pela presente publicação cientes as partes, através de seus patronos, da juntada da resposta 
do ofício a fls. 411. - ADV: DIOGO AZEVEDO BATISTA DE JESUS (OAB 277037/SP), LARISSA BORETTI MORESSI (OAB 
188752/SP)

Processo 1010516-82.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - LUIZ DA SILVA - BV Financeira S/A 
Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. I - Diante do informado e requerido pelo autor a fl. 170, cancelo a produção 
da prova pericial. II - Segue decisão. Int. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), ANA CAROLINA 
ALVARES DOS SANTOS (OAB 221919/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP)

Processo 1010516-82.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - LUIZ DA SILVA - BV Financeira S/A 
Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. LUIZ DA SILVA ajuizou Ação Revisional contra BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO alegando, em síntese, que firmou contrato de financiamento com a requerida, no qual 
restou pactuado que o valor seria pago em 60 parcelas mensais de R$1.089,59. Aduz que a ré está cobrando tarifas e encargos 
abusivos, juros capitalizados e superiores ao pactuado, motivo pelo qual o contrato deve ser revisto. Requer a condenação da 
requerida à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e ao pagamento de indenização por danos morais. Emenda à 
petição inicial a fl. 43. A ré contestou alegando, em preliminar, o descumprimento do artigo 285-B do CPC. No mérito, sustentou 
a regularidade das tarifas, dos encargos e dos valores cobrados (fls. 59/117). Houve réplica (fls. 148/159). O feito foi saneado 
a fl. 160. Determinada a produção de prova pericial (fl. 160), esta foi cancelada por desistência do autor (fl. 170). É o relatório. 
Passo a decidir. Infere-se da Cédula de Crédito Bancário de fls. 25/27 que a requerida repassou ao seu cliente, ora autor, a 
despesa relativa ao registro de contrato (R$58,37), que não foi debatida no Recurso Especial n. 1.251.331-RS, julgado em 28 
de agosto de 2013. Tal conduta viola o disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto os custos do 
negócio devem compor o preço dos próprios juros remuneratórios. Ademais, a razão de ser da tarifa em comento não consta 
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da cédula sub judice, razão pela qual, a teor do art. 46 do CDC, os valores cobrados não podem prevalecer. No que tange à 
tarifa de cadastro (R$509,00), entendeu o STJ no julgamento do recurso supracitado pela possibilidade de sua cobrança uma 
única vez, no início do relacionamento. Sendo assim, legal a cobrança da referida despesa, já que este, segundo o autor (fl. 
43), é o primeiro contrato firmado entre as partes. A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada (item 13) 
e, portanto, inexiste a sustentada ilegalidade diante do que prevê o art. 28, §1º, I, da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre o 
contrato em testilha (Cédula de Crédito Bancário) e a MP n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a qual não é 
inconstitucional, conforme entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal explanado no Recurso Extraordinário n. 592377, 
julgado no dia 04 do corrente mês. A multa moratória (2%) está em consonância com artigo 52, §1º, do CDC. Entretanto, é 
inviável a cobrança cumulada da indigitada multa com comissão de permanência, como previsto na cédula, pois, assim fazendo 
o credor, há evidente bis in idem, a caracterizar enriquecimento sem causa. A propósito: “Ação Monitoria - Contrato de abertura 
de crédito em conta corrente - Legalidade da via eleita, nos termos da Súmula n° 247 do E. STJ - Pessoa física - Aplicação 
dos princípios do CDC - Inteligência da Súmula n° 297 do E. STJ - Comissão de permanência permitida, se não cumulada com 
quaisquer outros encargos (juros remuneratórios ou moratórios, correção monetária ou multa) - Possibilidade de sua incidência 
à taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central - Inteligência da Súmula n° 294 do E. STJ - Liquidação de sentença para 
apuração e afastamento - Recurso parcialmente provido” (TJSP Apelação n. 990103345550 19ª Câmara de Direito Privado Rel. 
Sebastião Junqueira j. 28.09.2010). Desse modo, deve ser afastada a cobrança da multa moratória (2%), prevalecendo somente 
a comissão de permanência à taxa pactuada. A alegação de que o percentual mensal dos juros aplicados diverge do pactuado 
não foi comprovada. Consigno que o laudo contábil que instrui a preambular foi produzido unilateralmente e que o autor desistiu 
da prova pericial deferida por este juízo (fls. 160, 167 e 170). Outrossim, os percentuais pactuados (1,88% ao mês e 25,05% ao 
ano) vem expressamente previstos nos subitens 5.1 e 5.2 da cédula, e além de não serem exorbitantes eram de conhecimento 
do autor desde a assinatura do pacto. Aliás, em se tratando de parcelas fixas não somente os juros eram de conhecimento 
do postulante no momento da celebração do contrato, mas todo o montante a ser pago, já que tinha ciência do número exato 
de parcelas (60) e de seus respectivos valores (R$1.089,59). Logo, poderia o requerente ter procurado outra instituição de 
crédito com melhores juros. Improcede, igualmente, o pedido de indenização por dano moral. Isso porque tal indenização deve 
ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida 
privada, à honra, à imagem, conforme previsto no art. 5º, incisos V e X da Constituição Federal de 1988, o que não ocorreu no 
caso em tela. A situação enfrentada pelo requerente não passou de mero aborrecimento experimentado no cotidiano da vida em 
sociedade, o qual não gera abalo moral indenizável, sob pena de banalização do instituto e fomento à indústria do dano. Por fim, 
observo que a quantia cobrada a título de “Registro de Contrato” (R$58,37) deve ser expurgada do saldo devedor do contrato 
e, assim como os valores efetivamente pagos a título de multa moratória, devolvidos ao autor de forma simples, conforme 
decidido pelo C. STJ no Recurso Especial supracitado. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 
reconhecer a abusividade da cobrança do “Registro de Contrato” (R$58,37) e da multa moratória, bem como condenar a ré a 
expurgar do saldo devedor a quantia relativa ao “Registro de Contrato” e a restituir ao autor os valores efetivamente pagos a tal 
título e a título de multa moratória, corrigidos pela tabela prática do TJSP a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora 
de 1% ao mês a contar da citação (artigo 405 do Código Civil). Em razão da sucumbência recíproca cada parte arcará com as 
custas e despesas processuais que desembolsou, além dos honorários advocatícios de seus respectivos patronos. Pagamento 
nos termos dos artigos 475-B e 475-J do CPC. P.R.I. (Valor do preparo R$ 819,33) - ADV: ANA CAROLINA ALVARES DOS 
SANTOS (OAB 221919/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA 
(OAB 192562/SP)

Processo 1010580-92.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - TUBO MASTER DISTRIBUIDORA 
DE AÇOS LTDA - EQUIVAL ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA - Fica pela presente publicação ciente o autor, através de 
seu patrono, do bloqueio junto ao BACENJUD no valor de R$ 4,40. Diga em prosseguimento. - ADV: RICARDO FERRARESI 
JÚNIOR (OAB 163085/SP)

Processo 1010651-94.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - COOPERATIVA DE 
ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPRESÁRIOS DE PIRACICABA  SICOOB-COOPCRED - HS MONTAGEM INDUSTRIAL 
LTDA EPP - - FRANK ROBSON CLEMENTE - - LORAINE JORGE DA SILVA - Vistos. Fls. 72: Expeça-se mandado de penhora 
dos direitos creditórios do veículo FORD Fiesta Flex - Placa EOM2890. Fls. 73: Diga o autor sobre a certidão negativa da 
executada Loraine Jorge da Silva. Intime-se. (Fica pela presente publicação intimado o autor, através do seu patrono, a recolher 
a diligência do oficial de justiça) - ADV: FÁBIO FERREIRA DE MOURA (OAB 155678/SP)

Processo 1011211-36.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Marcio Macari Ezidio - Jesus 
Cezario de Oliveira - - Valdenice Pereira de Oliveira - Fica pela presente publicação ciente o autor, através de seu patrono, das 
pesquisas de endereços junto ao INFOJUD. Diga em prosseguimento. - ADV: NATALIA SANCHEZ PEREZ (OAB 304575/SP), 
FABIO ROGERIO FURLAN LEITE (OAB 253270/SP)

Processo 1011320-50.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - João Almeida 
Faggioni - Banco do Brasil - Vistos. Fls. 239/240: Ciente. Aguarde-se o julgamento do agravo conforme de decisão de fls. 239. 
Intime-se. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 1011551-77.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Carmem 
Faggioni Novaes - Banco do Brasil - Vistos. Fls. 146/147: Ciente. Aguarde-se o julgamento do agravo conforme decisão de fls. 
146. Intime-se. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1011766-53.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - DAVI LARA COSTA - MUCIA 
DA SILVA VANALLI - - HÉLIO MOBILIO - Vistos. Fl. 55: dos valores cobrados pelo autor (fl. 4) apenas a multa está sendo discutida 
nos autos que tramitam perante a 4ª Vara Cível local, cujo juízo, inclusive, antecipou os efeitos da tutela lá almejada para obstar 
sua cobrança. Diante disso, indefiro o pedido. Requeira o autor o que de direito ou providencie citação dos requeridos em 48 
horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 1012295-72.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - Marcio Domingos da Silva 
- Cogumelo do Sol Agaricus do Brasil Com - - SP Banco de Fomento Mercantil e Consultoria Ltda - Vistos. I - Fl. 101: Observo 
que não foram esgotados todos os meios de localização do requerido, assim sendo, indefiro a citação por edital. II Ante a 
gratuidade do requerente, proceda-se a busca pelo endereço via BACEN e RENAJUD. III Nos termos do Comunicado 26/2012, 
fica AUTORIZADO(A) Marcio Domingos da Silva, CPF: 272.753.178-85, RG: 327553285 a requerer, mediante o pagamento 
da taxa ou preço exigido, e diante da apresentação do original ou cópia autenticada do presente despacho/alvará aos órgãos 
públicos e/ou empresas privadas, informações a respeito de endereço eventualmente constante dos cadastros, referente à(s) 
pessoa(s) abaixo indicada(s), devendo comprovar a distribuição em 30 (trinta) dias. IV Será ônus da parte Autora providenciar 
a impressão e o encaminhamento da presente. Não comprovada a distribuição em 30 dias, cumpra-se o artigo 267, § 1º do 
CPC. V Comprovada as distribuições, aguarde-se respostas por 90 dias. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2170

ALVARÁ. Intime-se. (Fica pela presente publicação intimado o autor, através de seu patrono, a distribuir o alvará e comprovar 
sua distribuição em 10 dias) - ADV: ANDRE MENDONCA LUZ (OAB 139116/SP), DANIELE PAROLINA SETEM (OAB 341608/
SP)

Processo 1012729-61.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - MARTA 
SUELI DE CAMPOS SATOLO - Banco do Brasil S/A - Vistos. Recebo a impugnação no efeito suspensivo, tendo em vista que 
são relevantes seus fundamentos, sendo certo que o Juízo já se encontra seguro. O eventual levantamento dos valores gerará 
perigo de dificuldade na eventual restituição (artigo 475-M, do CPC). Diga o(a)s impugnado(a)s em 15 (quinze) dias. Intime-se. 
- ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), SILVANA MARA 
CANAVER (OAB 93933/SP)

Processo 1014566-54.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - SONIA MARIA AMSTALDEN - - 
ANTONIA AMSTALDEN - LEANDRO AUGUSTO CELTRAN - - LUIZ ANGELO CELTRAN - - LILIAN PARECIDA CELTRAN - 
Vistos. FLS. 99: Defiro a citação dos requeridos na pessoa de qualquer um dos requeridos conforme cláusula 23ª do contrato 
de locação (fls. 24). Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob 
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 319 do Código de Processo 
Civil. Ficando autorizados os benefícios do art. 172 e parágrafos do CPC. ADVERTINDO-O(A)(S), se houver condenação deverá 
efetuar(em) o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa 
de 10% sobre o montante da condenação, nos termos do artigo 475J do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
MANDADO. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 1015291-43.2014.8.26.0451 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 
ALPHAMETRO INDUSTRIA E COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA ME - - MAYCON DOMENICO DI MATTEO 
- - EVERTON RICARDO THOME - Banco Bradesco S.A. - Fica pela presente publicação ciente o autor, através de seu patrono, 
que o requerido juntou contestação a fls. 62/73. Diga em réplica. - ADV: CHRISTIAN ROGER KLITZKE (OAB 204256/SP), 
SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP)

Processo 1015518-33.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Bancários - ROCI FELIPPE BAPTISTA - Banco Daycoval 
S/A - Fica pela presente publicação ciente o autor, através de seu patrono, que o requerido juntou contestação a fls. 19/26. Diga 
em réplica. - ADV: FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/SP), KILDARE WAGNER SABBADIN (OAB 277387/SP)

Processo 4005218-92.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Cédula de Crédito Bancário - COOPERATIVA DE 
CREDITO RURAL DOS FORNECEDORES DE CANA E AGROP. DA REG. PIRACICABA - IRMÃOS GARIBALDI LTDA - Fica pela 
presente publicação intimado o autor, através de seu patrono, a se manifestar sobre a petição de fls. 123/124. - ADV: MICHELLE 
DE OLIVEIRA CZARNECKI (OAB 300472/SP), NATALIA LEITE DO CANTO (OAB 291571/SP), FÁBIO FERREIRA DE MOURA 
(OAB 155678/SP)

Processo 4007996-35.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - MARIA 
ELENA DE MORAES SAN JUAN - B. V. Leasing Arrendamento Mercantil S/A - Vistos. Intime(m)-se o(a)s executado(a)s B. 
V. Leasing Arrendamento Mercantil S/A, na pessoa de seu(ua) patrono(a) pela imprensa oficial, para que, nos termos do art. 
475-J, § 1º, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda(m) ao pagamento do débito no importe de R$ 3.609,48, conforme memória 
de cálculo de fl. 106; mais custas finais, hoje no importe de R$ 106,25 (guia GARE código 230-6), ou apresente impugnação no 
prazo legal devendo antes garantir o juízo. Não havendo pagamento, tornem cls. Intime-se. - ADV: AMANDA MARIA BRIGATTI 
CASSANJI (OAB 347802/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP), CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO 
(OAB 118516/SP)

Processo 4009306-76.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - AUREA LIRIS SCOPELLI - - LUIS 
ADEMIR FUSATO - - JOSÉ DAVID PINTO DE OLIVEIRA - - OSVALDO LOPES - TELMA MOREIRA CAVALCANTI - Vistos. Fls. 
182/183: diga a requerida e voltem conclusos. Int. - ADV: JOSEMAR ESTIGARIBIA (OAB 96217/SP), MARIANA GASPARINI 
RODRIGUES (OAB 268989/SP)

Processo 4009869-70.2013.8.26.0451 - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - 3 IRMÃOS MUTTON & CIA LTDA. - 
SEMPRE CONSTRUÇÕES CIVIS PAVIMENTAÇÃO LTDA - Vistos. Oficie-se ao Ciretran para que informe quais as restrições 
que recaem sobre os veículos de propriedade de Sempre Construções Civis Pavimentação LTDA - CNPJ nº 07.215.725/0001-
46. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Será ônus da parte Autora providenciar a impressão e o 
encaminhamento do presente, devendo comprovar a entrega em 10 dias. Intime-se. - ADV: JOSÉ ROBERTO COLLETTI JÚNIOR 
(OAB 197771/SP), EDUARDO ANTONIO DA CUNHA JUNIOR (OAB 201001/SP), JULIANA RENATA TEGON LOURENÇO (OAB 
202131/SP), MARCUS RAFAEL BERNARDI (OAB 57976/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0144/2015
Processo 1000740-24.2015.8.26.0451 - Procedimento Sumário - Responsabilidade do Fornecedor - Paulo Henrique de 

Oliveira Silva - Fabricio Roberto Desuo ME - Vistos. I - Defiro a gratuidade. II - Diante da comprovação do prazo de entrega 
previsto no contrato e do pagamento do preço, além do evidente prejuízo à segurança do autor, defiro a tutela para determinar 
que o requerido entregue o produto e serviços contratados no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$200,00 até o 
valor da causa. III - Cite-se e intime-se. (mandado expedido) - ADV: MARCIO ANTONIO LINO (OAB 299682/SP)

Processo 1001220-02.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Kleber Pinto de Oliveira - Banco 
Itaucard S/A - Vistos. I - Aquele que arca com prestações mensais de R$558,30, contrata advogado particular e contador para 
a elaboração de laudo não faz jus aos benefícios da assistência judiciária. Recolha as custas e despesas processuais em cinco 
dias, sob pena de extinção. II - No prazo do artigo 284 do CPC deverá o autor regularizar a documentação de fls. 43/70, bem 
como emendar a petição inicial para especificar as tarifas supostamente abusivas e cumprir a exigência do artigo 285-B do CPC. 
III - Cumpridos os itens supra, voltem conclusos. Intime-se. - ADV: DANIEL MARQUES DOS SANTOS (OAB 264811/SP)

Processo 1001425-31.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - mineradora barbarense ltda - Bonamix 
Serviços de Concretagem Ltda. - Vistos. Ao Cartório Distribuidor para correção de classe, uma vez tratar-se de ação monitória e 
não de execução de título extrajudicial. Após, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: THAIS APARECIDA PROGETE (OAB 313393/
SP), DIEGO EUFLAUZINO GOULARTE (OAB 286972/SP), JEFFERSON LUIZ LOPES GOULARTE (OAB 119387/SP), ALEX 
RODRIGUES DE JESUS (OAB 356605/SP)

Processo 1001858-69.2014.8.26.0451 - Depósito - Propriedade Fiduciária - BANCO J SAFRA S/A - VALDEMIR TOBIAS 
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- (Fl. 80: Diga o requerente sobre a devolução da carta citatória com a justificativa: “não existe o número”.) - ADV: NELSON 
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 1005063-09.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Maria Lucia Santos - CSBC 
Marketing Direto - (Diga a requerente sobre a devolução da carta precatória cumprida negativa, fl. 48). - ADV: LUCIANA 
LOURENÇO SANTOS (OAB 263946/SP)

Processo 1006080-80.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais - CONDOMINIO EDIFICIO 
SANTIAGO - CLOVIS ALCIDES RIBEIRO - Vistos. Fl. 67: I - Proceda a serventia a evolução de classe. II - Fls. 67: Recolhida a 
taxa judiciária ou diligência, intime-se o executado, para que, nos termos do art. 475-J §1º, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda 
o pagamento do débito, no importe de R$7.256,93 (sete mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos). III - 
Não havendo pagamento, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: FLAVIA MARIA TREVILIN AMARAL NUNES (OAB 255956/SP)

Processo 1006857-65.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil - Banco Santander 
(Brasil) S/A - ECOTERMICA COM. DE MAT. ECOLÓGICO P. CONST. LTDA - Vistos. Fl. 76: Defiro a conversão da ação para 
Execução de Título Extrajudicial, procedendo as anotações necessárias. Determino a expedição do mandado de citação para 
possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de 
advogado em 20% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a advertência de que esta verba será reduzida pela 
metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade 
de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à execução. Advirto que eventual insucesso 
na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, § 5.º), para que, havendo patrimônio, 
seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. O edital deve conter a advertência do 
prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não efetuado o pagamento pelo devedor 
citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais 
atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam insuficientes para a garantia 
da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e onde se encontram os bens 
passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de Processo Civil. Ressalto 
que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor em execução 
(CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca de eventual composição 
amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da juntada aos autos, do 
mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). No caso de embargos 
manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor em execução (CPC, 
art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução (incluindo custas 
e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido o pagamento 
do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao 
mês (CPC, art. 745-A). Servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO, deferidos os benefícios do art. 172 do CPC. 
Recolhida a respectiva taxa (exceto para gratuidade judicial), fica autorizada que cópia desta decisão, impressa e encaminhada 
pelo(a) advogado(a) da parte Credora, sirva como certidão comprobatória do ajuizamento da execução para fins de averbação 
no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto (§ 1º do art. 615-A). 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. (Ao exequente: Recolher a diligência do oficial de justiça para citação do 
executado) - ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)

Processo 1006997-02.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - DIPIERO PRODUTOS PARA 
MARMORARIA LTDA. - TRANSTRAILLER LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME - Vistos. Fl. 54: Defiro a pesquisa e 
bloqueio da transferência de eventual(is) veículo(s) existente(s) em nome da executada, via sistema Renajud. Intime-se. (vide 
resposta à fl. 58) - ADV: RODRIGO NOGUEIRA CORREA (OAB 220705/SP)

Processo 1006998-84.2014.8.26.0451 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - REGISTROS 
PÚBLICOS - Maria Pereira de Sousa - (Manifeste-se a requerente sobre o ofício de fl. 73). - ADV: LUIZ ALBERTO FEREZINI 
(OAB 152814/SP)

Processo 1008933-62.2014.8.26.0451 - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - Itaú Unibanco S/A - Carmignani S/A 
Industria e Comercio de Bebidas - Vistos. Fl. 298: Ante a notícia de que as partes permanecem em tratativas de acordo, defiro 
o sobrestamento do feito por mais 30 dias. Decorrido, digam as partes. Intime-se. - ADV: PEDRO ZUNKELLER JUNIOR (OAB 
61721/SP), ANA LIGIA RIBEIRO DE MENDONCA (OAB 78723/SP), DAIANA ANHOQUE SOARES (OAB 267099/SP)

Processo 1011933-70.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Marineide Matos 
dos Santos Oliveira - Vistos. Fl. 94: Ante o equívoco da requerida, oficie-se ao Banco do Brasil, para que, transfira os valores 
para estes autos. Intime-se. - ADV: CLARISSE RUHOFF DAMER (OAB 211737/SP), JURANDIR JOSÉ DAMER (OAB 215636/
SP), JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 1013656-27.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil) 
S/A - PASCOALATTO E PAGANI EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - - FLAVIO PASCOALATTO - Vistos. Fl. 58: Ciente. 
Defiro a dilação do prazo por 15 dias para que os executados regularizem a assinatura do representante legal da empresa 
Pascoalato Pagani Equipamentos Hidráulicos, no acordo entabulado entre as partes. Regularizado, tornem conclusos. Intime-
se. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 1013792-24.2014.8.26.0451 (apensado ao processo 1012169-22.2014.8.26) - Cautelar Inominada - Bancários 
- Benedita Ribeiro Rodrigues - - Carlos Eduardo Ribeiro - Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Vistos. I - Fls. 
68 e 69: Ciente. II - À réplica. III - Ante o comparecimento espontâneo do banco requerido nestes autos, proceda a serventia a 
inclusão dos patronos nos autos em apenso pr. 1012169-22.2014, citando-se e intimando-se o banco Aymoré nas pessoas de 
seus procuradores, sem prejuízo do cumprimento da carta precatória (decisão fl. 58). Intime-se. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA 
(OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), LUIZ HEITOR DE ARRUDA 
FROTA (OAB 326668/SP)

Processo 1014091-98.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Enriquecimento sem Causa - Magali Ferrari Marchioretto 
- Claro S/A - (Fls. 36/37: Ciência à requerente sobre o ofício da Serasa Experian.) - ADV: DIEGO EUFLAUZINO GOULARTE 
(OAB 286972/SP)

Processo 1014311-96.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Laurindo 
Maestro - Banco do Brasil S/A. - Vistos. A execução está garantida pelo depósito comprovado à fl. 69. A alegação de excesso 
de execução pode gerar dano irreparável ao executado, eis que não há nos autos qualquer indício de capacidade financeira do 
exeqüente para honrar os efeitos de eventual acolhimento desta impugnação. Assim, recebo a impugnação no efeito suspensivo. 
Diga o impugnado. Intime-se. - ADV: SILVANA MARA CANAVER (OAB 93933/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), BRUNO 
AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)
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Processo 1014704-21.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Panamericano S/A - R & R Serviços de Guinchos Ltda ME - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2015/000223-4 procedi a busca do bem, na Rua Eduardo César 
Medeiros Rodrigues, 63, Sta. Rosa, Nesta, e aí sendo pude verificar que o bem aí se encontra. Entretanto, fui informado pelo 
requerido de que o mesmo está quite com o Banco. Entrei em contato com o preposto do requerente, Sr. Saulo Gambaroto que 
ratificou a informação. Portanto, devolvo o r. Mandado, para apreciação do E. Juízo. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 
23 de janeiro de 2015. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP)

Processo 1014780-45.2014.8.26.0451 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - EDERVAL ANTONELLI 
- Vistos. I - À vista das declarações de fls. 75 e 76, defiro ao embargante os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. 
II - Suspendo a execução em relação ao imóvel em testilha, nos termos do artigo 1.052 do CPC. III - Cite-se o embargado na 
pessoa de seu advogado (CPC, artigo 1.050, §3º) para, querendo, contestar os embargos no prazo de 10 dias (CPC, art. 1.053). 
Intime-se. - ADV: IVAN ULISSES BONAZZI (OAB 228627/SP)

Processo 1015793-79.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Colégio Conhecer Ltda EPP - Paulo 
Cesar Tristão - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 451.2015/000275-7 dirigi-me ao endereço indicado e, aí sendo, fui informado pela atual moradora, Sra Maria 
Aparecida Consulo, que, mora há quatro meses no local e que o requerido era o antigo proprietário do imóvel, não sabendo 
onde possa ser encontrado, assim sendo, deixei de proceder a Citação pessoal de Paulo César Tristão. O referido é verdade e 
dou fé. Piracicaba, 16 de janeiro de 2015. - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), NATHALIA CALCIDONI PACHECO 
(OAB 333114/SP)

Processo 1015793-79.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Colégio Conhecer Ltda EPP - Paulo 
Cesar Tristão - Vistos. Fl. 39: Defiro a pesquisa de endereço do executado, via sistema Bacenjud. Intime-se. (vide respostas às 
fls. 43/45). - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), NATHALIA CALCIDONI PACHECO (OAB 333114/SP)

Processo 4000190-46.2013.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA 
IGREJA METODISTA - MARCOS RODRIGO CASA GRANDE - Vistos. Fl. 114: Defiro a obtenção da declaração de rendimentos 
do executado, via sistema Infojud, consoante protocolo que segue. Intime-se. (fl. 117: negativo) - ADV: ACHILE MARIO ALESINA 
JUNIOR (OAB 94625/SP), JOAO ROBERTO BOVI (OAB 62722/SP)

Processo 4000190-46.2013.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO 
DA IGREJA METODISTA - MARCOS RODRIGO CASA GRANDE - Vistos. Fl. 122: Intime-se o exequente para atualizar o cálculo 
apresentado à fl. 123, deduzindo o valor no importe de R$1.019,26 - MLJ n. 602/2014, consoante certificado à fl. 108. Após, 
tornem conclusos. Intime-se. - ADV: ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP), JOAO ROBERTO BOVI (OAB 62722/
SP)

Processo 4004004-66.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco 
S.A. - MOURA & MOURA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. - - CATIANE KARINA DE MORAES MOURA - - DAILSON DA SILVA 
MOURA - Vistos. Fl. 68: Cumprido o Comunicado CSM 170/2011, defiro a pesquisa e bloqueio da transferência de eventual(is) 
veículo(s) em nome dos executados, via sistema Renajud. Intime-se. - ADV: EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO 
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 4005781-86.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Banco Bradesco S.A. - 
Auto Posto de Serviços Maverick Ltda Me - - Osvaldo Guerreiro Junior - - Petrarka Gibosky Souza - (Diga o exequente sobre a 
devolução da carta precatória cumprida negativa, fl. 125). - ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0147/2015
Processo 1000083-19.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - EUDES MENEGHEL - 

OCTÁVIO KHALIL ZEIN - Vistos. Ante certidão supra, diga o exequente em prosseguimento. Intime-se. - ADV: ANDRE FERREIRA 
ZOCCOLI (OAB 131015/SP), ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP)

Processo 1000466-60.2015.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Laura 
Amstalden Guardia - Banco Itaú S.A. - Vistos. Trata-se de ação de cumprimento de sentença coletiva na qual foi determinada a 
comprovação do trânsito em julgado da decisão proferida nos autos da ação civil pública movida contra o requerido pelo Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consumidor em 26.03.1993. Contudo, como a sentença coletiva em questão ainda não transitou em 
julgado, a requerente, por óbvio, deixou de cumprir ao determinado no item II de fl. 27. Assim, a extinção do feito é de rigor, 
porquanto a requerente somente possuiria interesse processual caso a sentença supracitada já tivesse transitado em julgado, o 
que não ocorreu. Posto isso, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, com escora no artigo 267, VI, CPC. Após o trânsito em 
julgado desta decisão, arquivem-se. P.R.I. - ADV: JOSÉ FRANCISCO MOREIRA FABBRO (OAB 265671/SP), BRUNO AUGUSTO 
GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1000753-57.2014.8.26.0451 - Monitória - Mútuo - Itaú Unibanco S/A - G. M. POPIN - ME - Vistos. Fls. 77. Defiro. 
Expeça-se precatória para o endereço declinado na petição de fls. Com a finalidade de citação do requerido. Intime-se. - ADV: 
DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP), GRAZIELA ANGELO MARQUES 
(OAB 251587/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 1000956-19.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Seguro - JOSE ROBERTO PEREIRA - - EMILIANO 
SOUZA DOS SANTOS - - ELIZETE APARECIDA FABIANO ALBINO - - ANTONIO DONIZETE RODRIGUES - SUL AMERICA CIA 
NACIONAL DE SEGUROS - Em atendimento a r. Decisão de fls. 580, fica pela presente publicação, intimado o autor, através 
de seu patrono, para se manifestar sobre petição e documentos de fls. 584/988. - ADV: NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 
61713/SP), LARISSA BORETTI MORESSI (OAB 188752/SP), ILZA REGINA DEFILIPPI (OAB 27215/SP)

Processo 1001151-04.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL 
PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA - VICTOR CARVALHO FOLTRAN - Vistos. Fl. 81/82: Ante o recolhimento da taxa, 
defiro a busca de bens via RENAJUD e INFOJUD. Intime-se. - ADV: DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP), 
TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)

Processo 1001151-04.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL 
PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA - VICTOR CARVALHO FOLTRAN - Fica pela presente publicação, intimado o autor, 
através de seu patrono, para se manifestar sobre resultados negativos de pesquisas RENAJUD e INFOJUD de fls. 86/88. - ADV: 
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DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP), TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)
Processo 1001352-59.2015.8.26.0451 - Prestação de Contas - Exigidas - Obrigações - Vila Natural Comercio de Marcadorias 

em Geral - Vital Natus Nutraceutica Ltda - Vistos. Diante da cláusula oitava de fls. 37, remetam-se os autos à Comarca de Salto/
SP. Intime-se. - ADV: SILVANA VIEIRA PINTO (OAB 241083/SP)

Processo 1001357-81.2015.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - GABRIEL DE JESUS - Vistos. Traga aos autos os documentos essenciais à propositura da presente ação, no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, observando-se que as páginas 8/13 encontram-se em branco. Após, tornem 
conclusos. Intime-se. - ADV: HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP)

Processo 1001457-36.2015.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo por Denúncia 
Vazia - LAURA PITTA SESSO - SERGIO APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA - Vistos. I - Prestada a caução, voltem conclusos 
para análise de liminar. II - Cite-se e intime-se. - ADV: BRUNO CESAR SILVA DE CONTI (OAB 288144/SP)

Processo 1002746-38.2014.8.26.0451 - Depósito - Propriedade Fiduciária - Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento 
S/A - EDILSON QUERINO SOARES - Fica pela presente publicação, intimado o autor, através de seu patrono, para se manifestar 
sobre certidão de oficial de justiça de fls. 79. - ADV: VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP)

Processo 1003868-86.2014.8.26.0451 (apensado ao processo 4002760-05.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Rescisão / Resolução - TM PIRACICABA AR CONDICIONADO LTDA. ME - - Claudinei Montebello - Banco Bradesco Cartões 
S.A. - - BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A - - Banco Bradesco S.A. - Vistos. Fls. 287/289: tendo em vista que o nome do 
d. patrono do requerido declinado no último parágrafo de fls. 119, 155 e 201 realmente não constou da publicação da sentença 
proferida a fls. 212/213 (fls. 215 e 290) e nem das anteriores, determino a republicação do despacho de fl. 120, da decisão de 
fl. 126, da sentença supracitada e da decisão de fl. 242, restituindo-se ao réu o prazo para eventual recurso. Deverá a serventia 
observar o requerido pelo postulado no último parágrafo de fls. 119, 155 e 201, bem como tornar sem efeito a certidão de fl. 246. 
Intime-se. - ADV: PAULO GUILHERME DARIO AZEVEDO (OAB 253418/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/
SP), MARIA PAULA ROSSETTI BORGES (OAB 289850/SP), JARBAS MARTINS BARBOSA DE BARROS (OAB 112537/SP)

Processo 1004726-20.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Dissolução - ESPÓLIO DE GUARACI BORGES DE 
ANDRADE JUNIOR - - Mariana Rizzo de Andrade - Unimed Piracicaba Sociedade Cooperativa de Serviços Médicos - Mariana 
Rizzo de Andrade - - Mariana Rizzo de Andrade - Vistos. Digam sobre interesse em audiência de conciliação. Intime-se. - ADV: 
ALESSANDRA LANGELLA MARCHI (OAB 149036/SP), MARIANA RIZZO DE ANDRADE (OAB 217661/SP)

Processo 1004908-06.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - MARIA DE FATIMA 
MARQUES RODRIGUES - BANCO SANTANDER FINANCIAMENTOS S/A - Vistos. Fls. 149. I - Indefiro dilação de prazo 
solicitado. II - Indefiro a intimação no endereço do escritório dos patronos do requerido posto que as intimações são feitas 
eletronicamente pela imprensa oficial. Fls. 150/151: Ciente. Aguarde decurso de prazo da publicação de fls. 146. Decorrido, 
tornem conclusos. Intime-se. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), ANA CAROLINA ALVARES DOS SANTOS 
(OAB 221919/SP), LETICIA RAMACIOTTI (OAB 333463/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)

Processo 1005222-49.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 
EQUIPAMENTOS DE SOM ME - Cielo S.A. - Vistos. I - Fls. 215: ciente. II - Fls. 217: indefiro o sigilo por não se adequar ao 
disposto no art. 155 do CPC. III - Fls. 217: oficie-se com prazo de resposta de 15 dias, arcando o réu com o envio. Intime-se. - 
ADV: MARCELO CANDIDO DE AZEVEDO (OAB 90969/SP), ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP)

Processo 1006942-51.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Sociedade - ECO VERDE AMBIENTAL LTDA - - AIRTON 
ANTONIO ROMANO - - ADHEMAR DE MORAES COELHO JUNIOR - - FRANCISCO ALBERONI - - LUCILAINE APARECIDA 
SANTILHO DRESSANO - - MARIA INÊS BEZELLO - DANIELA FERNANDA MOTA - - EDSON ROBERTO SALGADO - - MAURO 
PALMERO - - RUDINEI JOSÉ COLLETTI - - WILLIAM JOSÉ BONATTO - Vistos. Fls. 757: desconhece este juízo o efeito 
suspensivo pretendido. Nada a reconsiderar. Intime-se. - ADV: LAURA DEVITO CAVALEIRO DE MACEDO (OAB 333064/SP), 
EDUARDO JOSE MILANEZ MESCOLOTTI (OAB 291360/SP), SIDNEY ALDO GRANATO (OAB 48421/SP)

Processo 1008379-30.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Banco Bradesco S.A. - 
Clínica Médica Nova Vida Ltda - - Carlos Aurélio Beduschi - Fica pela presente publicação, intimado o exeequente, através de 
seu patrono, para materializar o ofício de fls. 81 devendo comprovar sua entrega em 10 dias conforme determinação de fls. 78. - 
ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP), FÁBIO ROGÉRIO ALCARDE (OAB 161065/SP), CLARISSA MAGALHÃES 
STECCA FERREIRA (OAB 204495/SP)

Processo 1008944-91.2014.8.26.0451 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing 
S/A - Vera Lucia Galanti Veroneze - Vistos. Certidão supra: ciente. Dê-se ciência ao requerente da baixa dos autos. Ante a 
comunicação do trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao recurso, arquive-se com as cautelas de praxe. Int. - 
ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 1010419-82.2014.8.26.0451 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - CROMODRAU INDUSTRIA COMERCIO 
E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA - Aços Alinox Usinagens e Comércio LTDA. - Vistos. Fls. 90/91. 
Defiro o sobrestamento do feito até devolução da carta precatória que deverá ser informado pelo requerente dispensando-se 
nova intimação para o ato. Intime-se. - ADV: SILVIO FERREIRA CALDERARO (OAB 288882/SP)

Processo 1011784-74.2014.8.26.0451 - Monitória - Cheque - Juliana Aparecida Araujo do Amaral - Rogerio Marques da Silva 
- Vistos. Fls. 50. Observo que a autora, intimada diversas vezes pela imprensa na pessoa de sua patrona (fls. 39, 44 e 49), não 
forneceu informação completa para análise e atendimento do pedido. Por último informou o endereço sem, contudo, o nome da 
cidade. Por medida de economia e celeridade processual e ante certidão supra, expeça-se carta precatória para a cidade de 
Alterosa/MG no endereço de fls. 34, ficando a cargo da requerente a materialização e comprovação da sua distribuição em 10 
dias. Intime-se. - ADV: JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA (OAB 299398/SP)

Processo 1011784-74.2014.8.26.0451 - Monitória - Cheque - Juliana Aparecida Araujo do Amaral - Rogerio Marques da 
Silva - Fica pela presente publicação, intimado o autor, através de seu patrono, para materializar a carta precatória de fls. 52 e 
comprovar sua distribuição em 10 dias. - ADV: JULIANA APARECIDA ROCHA REQUENA (OAB 299398/SP)

Processo 1012564-14.2014.8.26.0451 - Imissão na Posse - Imissão - Lásara Amstalden Gonçalez - - Alidor Gonçalez - 
Francisco Carlos Amstalden - Vistos. Fls. Digam os requerentes nos termos do artigo 398 do CPC. Intime-se. - ADV: SIDNEI 
INFORCATO (OAB 66502/SP), SIDNEI INFORÇATO JUNIOR (OAB 262757/SP), DAYANE MICHELLE PEREIRA MIGUEL (OAB 
255106/SP)

Processo 1012924-46.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Food Intelligence - Laboratórios de 
Análises de Alimentos Ltda - Maria Jane Santiago Monteiro - - Edilio Aparecido Tadeu Rolim de Morais - Vistos. Fls. 129: ciente, 
aguardando-se a citação correu. Intime-se. - ADV: JULIANA DAMIAMES BACCARIN (OAB 297276/SP), ANA PAULA CAMPOS 
CILLO (OAB 345359/SP), SERGIO GERALDO SPENASSATTO (OAB 78905/SP)

Processo 1013224-08.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Leticia 
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Eleuterio Andrade - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - Vistos. Conheço dos embargos. Ante a resistência em cumprir a 
liminar, como se verifica dos autos, aplico multa à requerida de 1% do valor da causa e 5% de indenização sobre o mesmo valor, 
nos termos do art. 17, IV, e art. 18, ambos do CPC. Intime-se. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP), TAMARA 
GROTTI (OAB 217781/SP), ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP), LIGIA FERNANDES MARQUES (OAB 306854/
SP)

Processo 1013295-10.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - JULIETA 
PAMPOLINI MARTINS - Banco do Brasil S/A - Vistos. Fls. 46/76. Recebo a impugnação no efeito suspensivo, tendo em vista que 
são relevantes seus fundamentos, sendo certo que o Juízo já se encontra seguro. O eventual levantamento dos valores gerará 
perigo de dificuldade na eventual restituição (artigo 475-M, do CPC). Diga a impugnada em 15 (quinze) dias. Intime-se. - ADV: 
PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), LÉLIA APARECIDA LEMES DE ANDRADE (OAB 191551/SP), ROSA 
LUZIA CATTUZZO (OAB 175774/SP), PATRÍCIA BARRETO MOURÃO (OAB 204543/SP), CHRISTIANE SAYURI NAGATA DE 
CARVALHO (OAB 197218/SP)

Processo 1013412-98.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - FREDERICO TOLEDO 
OMETO - DEBORAH KERCHES DE MATTOS - Vistos. Fls. 160: acolho os embargos para sanar o erro material, constando da 
sentença a improcedência do pedido. Intime-se. - ADV: RENATA PEIXOTO FERREIRA (OAB 152360/SP), VILSON MILESKI 
(OAB 153305/SP)

Processo 1013454-50.2014.8.26.0451 - Monitória - Cheque - Supermercado Delta Max Ltda - Alessandra Villa Nova - Vistos. 
Não tendo havido pagamento ou oposição de embargos, constituo de pleno direito título executivo judicial. Condeno a parte ré 
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. Decorrido 
o prazo para pagamento nos termos do artigo 475-J, apresente o credor memória de cálculo atualizada e recolha a taxa do 
Comunicado 170/2011, no importe de R$ 12,20,00 (FEDTJ código 434-9), tornando conclusos para o BACEN. Diga o exequente 
se deseja a certidão prevista no art. 615-A do CPC. P.R.I.C. - ADV: JACQUELINE APARECIDA SUVEGES DE CAMPOS BICUDO 
(OAB 138795/SP), CAMILA NEVES MARTINS BRANDT (OAB 279917/SP), MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP)

Processo 1015670-81.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Corretagem - RÔMULO GUIMARÃES CHRISTOFOLETTI - 
- RENATA GRANDINO - EMBRAPLAN SPE INCORPORAÇÕES LTDA - - HUSSINI & HUSSINI IMOBILIÁRIA INCORPORADORA 
S/S LTDA - Fica pela presente publicação, intimado o autor, através de seu patrono, para redigitalizar os documentos conforme 
certidão acima: “Certifico e dou fé que ainda não foi possível encaminhar o mandado de fls. 58 para cumprimento pois os 
documento ditos redigitalizados ainda estão ilegíveis (comprovante de recolhimento de fls. 65 e fls. 66)” - ADV: FELIPE CANDIDO 
DE CAMPOS TEBET (OAB 319244/SP)

Processo 1015757-37.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - ESPÓLIO DE ANTONIO CALCIDONI 
- MILTON DUARTE GOMES - Fica pela presente publicação, intimado o autor, através de seu patrono, a se manifestar sobre 
cartas de citação devolvidas com o motivo “mudou-se” (fls. 50/52). - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 4000170-55.2013.8.26.0451 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - NILTON ROBERTO PUGA - - DÉBORA 
MARIA UBISSES PUGA - LUCAS CALIL FESSEL - - BRUNA CALIL FESSEL - - ALEXANDRE IBANEZ - municipio de piracicaba 
- Em atendimento ao r. Despacho de fls.137 e conforme certidão supra, fica pela presente publicação, intimado o autor, através 
de seu patrono, para querendo, ofertar minuta para expedição do referido edital (Provimento CSM nº 1668/2009), no prazo de 
05 dias. - ADV: SERGIO GERALDO SPENASSATTO (OAB 78905/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), 
DANIELE GELEILETE (OAB 137818/SP)

Processo 4005224-02.2013.8.26.0451 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Isabela João Ferraioli 
- Raquel Áurea de Sousa - - Carlos Dias Mendes Regino - - Lupércio Pereira Araújo Funir - Vistos. Recolhida a despesa pela 
autora, providencie a busca do endereço dos réus via Siel. Intime-se. - ADV: JOAO ORLANDO PAVAO (OAB 43218/SP)

Processo 4005920-38.2013.8.26.0451 - Usucapião - Aquisição - ANTONIO COBRA MONTEIRO - - REGINA NEVES 
CANDIOTO MONTEIRO - Amiris Cobra Victoria Rodrigues - - Elda Nympha Cobra Silveira - Fica pela presente publicação, 
intimado o autor, através de seu patrono, para se manifestar sobre cartas devolvidas com motivo “ausente” de fls. 192/194. - 
ADV: JOSE ROBERTO MERONI MARTINS (OAB 72140/SP), DEBORA COBRA RODRIGUES (OAB 86732/SP), ASTRID COBRA 
RODRIGUES (OAB 334465/SP)

Processo 4005921-23.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Cartão de Crédito - Zeta Administração e Assessoria 
Creditica Ltda. - Izaulino Vieira de Lima - *Autor: manifestar sobre pesquisas efetuadas via Bacenjud - negativas - diga em 
prosseguimento. N - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), CAMILA NEVES MARTINS BRANDT (OAB 279917/SP)

Processo 4005929-97.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Rosangela Pereira - 
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. I - Tendo em vista o pagamento do 
débito, julgo extinta a execução, na forma do art. 794, I do CPC. II - Expeça-se Mandado de Levantamento judicial do depósito 
de fl. 210 em favor da autora no importe de R$ 5.427,46. III - Expeça-se Mandado de Levantamento judicial do depósito de 
fl. 210 em favor do Patrono da autora no importe de R$ 1.085,49. Cumpridas as formalidades legais, remetam-se os autos ao 
arquivo com as anotações de praxe. P.R.I.C. - ADV: ADAMS GIAGIO (OAB 195657/SP), LUCIANA RIBEIRO (OAB 258769/SP)

Processo 4008003-27.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Maria Aparecida Possato Bellato - FLESCH SOM COMÉRCIO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - 
Vistos. Certidão supra: ciente. Assim, tendo em vista que o autor foi intimado pela imprensa oficial (fl. 92), na pessoa de seu 
patrono e as fls. 90, por carta, não promoveu os atos que lhe competia e nem supriu a falta no prazo de 48 horas, EXTINGO 
o processo nos termos do artigo 267, III, §1º do CPC. Ante o recolhimento da respectiva taxa (fls. 96), defiro o desbloqueio do 
veículo de fls. 53. Cumpridas a formalidades legais, arquive-se. P.R.I.C. - ADV: JORGE ANTONIO MAIQUE (OAB 87853/SP), 
LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)

Processo 4008003-27.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Maria Aparecida Possato Bellato - FLESCH SOM COMÉRCIO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LTDA - 
Vistos. Fls. 102/105. Ciente. Reporto-me a r. Sentença de fls. 100 e comprovante de desbloqueio de fls. 101. Intime-se. - ADV: 
JORGE ANTONIO MAIQUE (OAB 87853/SP), LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)

Processo 4008372-21.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - EDINALVA BATISTA DA 
SILVA - LEANDRO ROGERIO - Vistos. Fls. 179: redigitalizado pelo réu, voltem conclusos. Intime-se. - ADV: REINALDO PEREIRA 
DA SILVA JÚNIOR (OAB 218543/SP), SORAYA GOMES CARDIM (OAB 316024/SP)

Processo 4010007-37.2013.8.26.0451 - Monitória - Cheque - RC Fonseca - Nilza Russi Consolini Me - Vistos. Tratando-se 
de empresa individual, desnecessária a postulação de fls. 169. Defiro fls. 172. Intime-se. (deverá a autora recolher a taxa para 
bloqueio BACENJUD). - ADV: MARCELO GONÇALVES ROSA (OAB 171728/SP), PAULA FRANÇOSO MENDONÇA DE SOUZA 
(OAB 329109/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0112/2015
Processo 1000287-29.2015.8.26.0451 - Exibição - Liminar - Comercial Alferes Piracicaba Ltda ME - PRIME DISTRIBUIDORA 

DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - - GLOBAL BRAND EXIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - Autor: digitalizar ofício 
expedido para sustação de protesto para o encaminhamento. - ADV: DANIEL MARQUES DOS SANTOS (OAB 264811/SP)

Processo 1000704-79.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Souza Participações Empreendimentos 
e Serviços S/S Ltda - Pedro Roberto Pereira - *Autor: Carta de citação devolvida pelo correio, com os dizeres “número inexistente” 
- - ADV: ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP), ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 1001130-91.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - ABDEL JAWAD NETTO - 
Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil - Vistos. I - Diante da negativa de relação comercial e do 
evidente prejuízo que a negativação supostamente indevida pode acarretar ao nome e ao crédito do autor, defiro a liminar para 
excluir a restrição de fl. 14, oficiando-se para tanto à Serasa. II - Cite-se e intimem-se. - ADV: LAERTE APARECIDO MENDES 
MARTINS (OAB 110091/SP)

Processo 1001215-77.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO EDIFICIO 
MARSEILLE - JOSE GERALDO DE OLIVEIRA - Vistos. Recolha a diferença das custas iniciais, no importe de R$ 5,55, no prazo 
de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após tornem conclusos. Intime-se. - ADV: VIVIANE ALVES SABBADIN (OAB 239495/
SP)

Processo 1006754-58.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Orides Gustinelli Torrezan - 
Maria Helena Bortoletto Torrezan - - Eugênio Antônio Torrezan - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/052289-8 dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo, CITEI 
MARIA HELENA BORTOLETTO TORREZAN, nas pessoas de seus sucessores, CARLOS ALBERTO TORREZAN, ANTONIO 
CELSO TORREZAN, ALMIR TORREZAN e MIRIAM TORREZAN, dos atos e termos da ação proposta, bem cientes ficaram, 
aceitaram contrafés que lhes li e dei-lhes a ler e exararam suas assinaturas. O referido é verdade e dou fé. - ADV: FÁBIO 
ROBERTO PAVÃO (OAB 163850/SP), JUSSARA ALBINO ODA MORETTI (OAB 252643/SP), JULIANO FLÁVIO PAVÃO (OAB 
163853/SP), JOAO ORLANDO PAVAO (OAB 43218/SP), ADRIANO LOPES ALBINO (OAB 338518/SP)

Processo 1006754-58.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Orides Gustinelli Torrezan - 
Maria Helena Bortoletto Torrezan - - Eugênio Antônio Torrezan - *Autor: manifestar em réplica sobre a contestação ofertada. 
- - ADV: FÁBIO ROBERTO PAVÃO (OAB 163850/SP), JULIANO FLÁVIO PAVÃO (OAB 163853/SP), ADRIANO LOPES ALBINO 
(OAB 338518/SP), JOAO ORLANDO PAVAO (OAB 43218/SP), JUSSARA ALBINO ODA MORETTI (OAB 252643/SP)

Processo 1007422-29.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - ZELITA DE BRITO ALONSO - Odair 
Alexandre da Silva - - CLAUDIO CARRILHO DUTRA - *Autor: endereço do requerido encontrado via Bacenjud, como sendo 
Rua Inglaterra, 236, Jd. Das Nações - Lençóis Paulista - SP., recolha-se taxa de cityação por carta, se o caso. - - ADV: OLINDA 
VIDAL PEREIRA (OAB 306923/SP)

Processo 1011813-27.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Renata Vieira Tegon - 
PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA. - - AGRA KAUAI INCORPORADORA 
LTDA. - - AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - Vistos. Renata Vieira Tegon, ajuizou Ação Procedimento Ordinário contra 
PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA., AGRA KAUAI INCORPORADORA LTDA., 
AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A alegando, em síntese, que firmou um Contrato de Adesão com as rés para a compra 
de uma unidade autônoma no Residencial Novitá. Sustenta que no ato da assinatura do contrato, pagou R$ 2.109,71 referente 
ao Serviço de Assessoria de Técnica Imobiliária e a título de Comissão de Corretagem, pagou R$ 9.159,45, totalizando R$ 
11.269,16. Aduziu que conforme o contrato de adesão, o prazo de entrega seria 30/06/2014, mas, por meio de e-mail eletrônico, 
foi notificada que o imóvel somente seria entregue em dezembro de 2014, sem qualquer justificativa. Argumenta a nulidade da 
cláusula que prevê a prorrogação da entrega do imóvel em 180 dias. Pede, assim, a condenação das rés à restituição dos 
valores pagos a título taxa de corretagem e taxa “SATI”, bem como ao pagamento dos danos morais e materiais decorrentes do 
atraso na entrega do imóvel. Contestaram as rés “PDG Incorporadora Construtora” e “Agra Kauai Incorporadora Ltda”a fls. 
97/141 aduzindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva e a prescrição. No mérito, sustentaram que a construção civil está 
sujeita a alterações climáticas, problemas com fornecedores, dentre outras, fato que justifica a prorrogação da entrega, não 
sendo esta abusiva. Sustentaram que os valores desembolsados pela autora foram destinados ao pagamento da assessoria 
imobiliária à ré Avance, sendo que houve a livre aceitação do negócio e pagamento. Réplica a fls. 223/243. Contestou a ré 
Avance Negócios Imobiliários LTDA a fls. 246/261 alegando, em preliminar, a impossibilidade jurídica do pedido referente a 
devolução da taxa SATI, posto que não foi cobrada da autora, e ilegitimidade passiva quanto aos pagamento dos danos morais 
e materiais decorrentes do suposto atraso na entrega do imóvel. No mérito aduziu que prestou serviços de consultoria a autora, 
sendo esta notificada quanto ao “contrato de prestação de serviços”, o qual a requerente assinou e, assim, assumindo a 
obrigação de adimplemento da taxa de corretagem. Réplica a fls. 269/282. É o relatório. Passo a decidir. I O presente feito 
comporta julgamento antecipado, pois os fatos estão provados documentalmente, sendo desnecessária a produção de provas 
em audiência. II Não há ocorrência de prescrição quanto à pretensão de restituição da taxa de corretagem. A autora fundamenta 
seu pedido inicial no artigo 51, inciso IV, CDC, que prevê a nulidade das cláusulas consideradas abusivas. De outro lado, as 
normas relativas à prescrição são restritivas de direito e, por isso não podem ser interpretadas por analogia ou ampliativamente. 
Por esse motivo, é aplicável ao caso a regra geral do artigo 205, do CC, cujo prazo prescricional é de 10 anos, não havendo que 
se aplicar o disposto no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil. Nesse sentido: “Restituição de Valores - Compra e venda de 
imóvel - Comissão de corretagem Prescrição Inocorrência - Restituição de importâncias pagas não se confunde com 
enriquecimento sem causa - Aplicação do prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil, ante a ausência de 
regra específica Prescrição afastada- Improcedência mantida- Recurso parcialmente provido”. (TJSP AC n. 0027314-
64.2012.8.26.0562 - 5ª Câmara de Direito Privado - Rel. Moreira Viegas - j. 03/07/2013) A preliminar de ilegitimidade arguida 
pelas rés “PDG Incorporadora Construtora” e “Agra Kauai Incorporadora Ltda”, quanto a restituição dos valores da taxa de 
corretagem, confunde-se com o mérito e será a seguir analisada. III No mérito, o pedido é parcialmente procedente. As rés 
“PDG Incorporadora Construtora” e “Agra Kauai Incorporadora Ltda” e corré “Avance Negócios Imobiliários” devem responder 
solidariamente pela restituição à autora dos valores despendidos a título de “taxa corretagem”. As rés não negam que o corretor 
da corré estava em seu estande de vendas, e que a autora se dirigiu espontaneamente ao local para adquirir o imóvel, sendo 
este fato incontroverso. De outro lado, não ficou comprovada a prestação de serviço de corretagem, já que a aproximação das 
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partes não foi intermediada. Nesses casos, é evidente que os serviços da corré foram contratados pelas empresas rés, de modo 
que estas deveriam arcar com os custos de corretagem É preciso frisar que o corretor deve ser imparcial. No presente caso, o 
corretor que se encontra no estande de vendas das rés está a ela ligado e age em seu interesse. Não é possível impor à autora, 
consumidora, os custos de um serviço não contratado e pelo qual não se beneficiou. E, tendo havida parceria comercial entre as 
rés e a corré, pode a consumidora demandar contra todos que estiverem na cadeia de responsabilidade e tenha lhe causado 
danos. Nesse sentido: “Ação de restituição de comissão de corretagem e taxa SATI - Repetição de indébito - Legitimidade de 
ambas as requeridas - Responsabilidade solidária das rés perante o consumidor pelos serviços prestados pela empresa 
encarregada por comercializar suas unidades autônomas (artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor) - Comissão de 
corretagem e Taxa SATI - Ausência de demonstração de que os serviços foram prestados e que a contratação era facultativa - 
Imóvel adquirido em “stand” de vendas e na planta - Prática abusiva (artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor) - Devolução 
dos valores - Sentença integralmente mantida - Recursos não providos” (AC nº. 0052161-30.2013.8.26.0002 - São Paulo - 10ª 
Câmara de Direito Privado - j. 25.03.2014 - rel. Márcia Dalla Déa Barone TJ/SP). A cobrança pelas rés da taxa SATI não restou 
comprovando, pois, de fato, não consta qualquer valor no campo denominado “SATI” do documento de fl. 40, e a autora não 
trouxe aos autos outro documento que pudesse comprovar a cobrança e pagamento (recibo, por exemplo). Dessa forma, é 
indevida a devolução da quantia de R$ 2.109,71 referente a alegada taxa SATI. Não é abusiva a cláusula que prevê a prorrogação 
da entrega do imóvel por 180 dias, pois é comum a ocorrência de imprevisto no decorrer da obra de construção, não imputáveis 
às rés, como alterações climáticas severas, demora na obtenção de autorizações pelo poder público, entre outras. Assim, por 
cautela, as rés inseriram no contrato a possibilidade de prorrogação do prazo, em cláusula devidamente redigida em destaque e 
de forma a facilitar a compreensão pela autora, consoante dispõe o art. 54, §4º, do CDC. É esse o entendimento majoritário do 
TJ/SP: “Compra e venda de imóvel - Pedido de indenização - Alegação de mora e abusividade de cláusula que prevê prorrogação 
do prazo de entrega do bem, por mais 180 dias - Mora inocorrente - Ação proposta e sentenciada antes do decurso do prazo - 
Abusividade da cláusula não reconhecida - Ação improcedente - Sentença proferida de acordo com o estado em que se 
encontrava a lide - Pretensão de modificação do julgado com base em fato posterior - Inadmissibilidade - Sentença mantida - 
Exegese do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal - Recurso desprovido”. (AC n. 1020918-48.2013.8.26.0100 São Paulo 
j. 07.05.2014 - 7ª Câmara de Direito Privado rel. Miguel Brandi) E, a data informada pelas rés da entrega do imóvel dezembro de 
2014 está dentro do prazo de tolerância de 180 dias estipulado na cláusula em questão, de modo que não há que se falar em 
mora por parte das rés. Desta forma, são indevidos os pedidos de pagamentos de danos materiais e morais pleiteados pela 
autora. IV Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar as rés a restituírem a autora a 
quantia de R$ 9.159,45, referente a taxa de corretagem, com correção pela tabela prática do E. TJSP contada a partir do 
desembolso (25.08.2013 fl. 40) e juros moratórios de 12% ao ano contados da citação. Diante da sucumbência recíproca cada 
parte arcará com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários que desembolsou. Pagamento nos termos do 
artigo 475-J do CPC. P.R.I. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA 
(OAB 308505/SP), MICHELLE DE OLIVEIRA CZARNECKI (OAB 300472/SP), NATALIA LEITE DO CANTO (OAB 291571/SP), 
PAULA REGINA OVIDIO SAGUNS (OAB 157254/SP), RODOLFO SALCEDO FIGUEIRA (OAB 339525/SP), FERNANDO CÉSAR 
HERLING VALÉRIO (OAB 339816/SP)

Processo 1014463-47.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Wilson 
Martins Batista - Imobiliaria Pratika Gestão e Administração Ltda - - Maria de Lourdes Perim - - Domingas de Fatima do Amaral 
Amaro - - Ronaldo Aparecido de Souza - *Autor: manifestar sobre a carta de citação de Domingas, devolvida ao remetente com 
os dizeres “MUDOU-SE”. - - ADV: DANILO WINCKLER (OAB 204264/SP)

Processo 1015015-12.2014.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
IRACI JUREMA DE CASTRO - VALDOMIRO BUENO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2015/000934-4, dirigi-me ao endereço retro declinado, bem como na Rua 
Alarico Coury, nº. 420, e lá estando, CITEI e INTIMEI - VALDOMIRO BUENO, do inteiro teor do presente, qual li, ei-lhe a ler, 
recebeu contrafé, cópia da petição inicial e exarou sua respectiva assinatura no mandado. Certifico ainda, que CIENTIFIQUEI 
o ocupante, FRANCISCO CARLOS VIEIRA GASPAR, do inteiro teor do presente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: JOSE 
ROBERTO MERONI MARTINS (OAB 72140/SP)

Processo 4006669-55.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Jorge Manoel Constantino - 
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - - MARÍLIA GIUSTI TOSI DE OLIVEIRA - Vistos. Diante da certidão retro, expeça-se MLJ do 
depósito de fl. 173 em favor do autor. No mais, aguarde-se o cumprimento da sentença pelos requeridos ou apresentação, pelo 
autor, de nova memória de cálculo do valor da multa. Intime-se. - ADV: JULIANA POLESI (OAB 281268/SP), JOAO ALMEIDA 
(OAB 79385/SP)

Processo 4006669-55.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Jorge Manoel Constantino 
- ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - - MARÍLIA GIUSTI TOSI DE OLIVEIRA - Vistos. Fls. 188/189: Defiro, intime-se pela 
Imprensa Oficial, na pessoa do seu patrono. Fls. 141: Regularize o executado a sua representação processual. Intime-se. - ADV: 
JULIANA POLESI (OAB 281268/SP), JOAO ALMEIDA (OAB 79385/SP)

Processo 4006669-55.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Jorge Manoel Constantino 
- ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - - MARÍLIA GIUSTI TOSI DE OLIVEIRA - *- Requerido, pelo presente, através da sua 
advogada constituída nos autos, fica INTIMADO para o recolhemento do débito remanescente, no valor de R$ 2.172,22, referente 
a multa diária de 22/10/2014 a 02/12/2014. - - ADV: JULIANA POLESI (OAB 281268/SP), JOAO ALMEIDA (OAB 79385/SP)

Processo 4009730-21.2013.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
JULIANO BELLINI RODRIGUES - AGS METALÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - - AGUINALDO LUIZ DE BARROS 
LORANDI - - GIANE LUCIA ARENA LORANDI - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Dê-se ciência às partes da baixa dos autos, 
intimando-se o vencedor para manifestação. Nada sendo requerido, aguarde-se o prazo do artigo 475-J, § 5º do CPC eventual 
execução de sentença. Após, na inércia, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 
131015/SP), ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP), ALEXANDRE AUGUSTO GUALAZZI (OAB 41802/SP), ERICA 
SCHIAVUZZO GUALAZZI (OAB 286994/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0146/2015
Processo 1001400-18.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - Douglas Roberto Izaias 
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- Bender Industria Moveleira Eireli EPP - - Fuzzi & Luzzi Comercio de Moveis e Acessorios Eirelli EPP - Vistos. I - Aquele 
que dispõe de R$16.000,00 em móveis e contrata advogado não pode alegar hipossuficiência. Recolha as custas e despesas 
processuais em cinco dias, sob pena de extinção. II - Recolhidas, cite-se e intime-se. - ADV: EDENILTON JORGE SALVADOR 
(OAB 283017/SP), THAIS DE OLIVEIRA (OAB 198592/SP), FLAVIA FERNANDA DE FREITAS SALVADOR (OAB 139898/SP)

Processo 1001445-22.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Mini Mercado Alto Giro - Renilda Tavares 
da Costa - Vistos. I - Conforme prescrito na súmula 481 do C. STJ “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica 
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, o que não ocorreu no 
presente caso. Posto isso, indefiro à autora a gratuidade processual. Indefiro igualmente o diferimento no recolhimento das 
custas, pois a hipótese dos autos não se encaixa nas elencadas no artigo 5º da Lei 11.608/2003. Recolha a taxa judiciária e 
despesas processuais em cinco dias, sob pena de extinção. II - Observo que cheque de fl. 12 está prescrito e, portanto, não é 
hábil para instruir a execução. Emende. III - Cumpridos os itens supra, voltem conclusos. Intime-se. - ADV: GIULIANA ELVIRA 
IUDICE DOS SANTOS (OAB 226059/SP)

Processo 1003906-98.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré, Crédito, Financiamento e 
Investimento S/A - WEVERTON BERLINDO OLIVEIRA SILVA - Vistos. Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A, 
ajuizou Ação Busca e Apreensão contra WEVERTON BERLINDO OLIVEIRA SILVA alegando, em síntese, que o réu contratou 
financiamento com alienação fiduciária de veículo, mas deixou de efetuar o pagamento das parcelas, estando inadimplente 
desde 12 de dezembro de 2013. Liminar deferida a fls. 38. A fls. 52 o réu realizou depósito judicial a fim de purgar a mora. V. 
Acordão a fls. 144/154. É o relatório. Decido. O pedido procede. A avença entabulada entre as partes vem comprovada pelo 
contrato de fls. 13/16. A notificação de fls. 19/20 corrobora a mora do requerido. Ressalto que o valor depositado foi insuficiente 
para purgá-la, já que nos termos da decisão de fls. 38, transcrito integralmente no mandado de citação, o depósito deveria 
abranger as parcelas em aberto, devidamente corrigidas, os juros contratuais, as custas e despesas processuais, além de 
honorários advocatícios, o que não ocorreu. Ademais, o V. Acordão de fls. 144/154 é claro em sua redação ao mencionar que 
“cabe ao devedor somente o pagamento da integralidade da dívida pendente, inclusive prestações vincendas ...”. Destarte, a 
procedência do pedido é de rigor. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido consolidar a posse e o domínio da autora 
sobre a motocicleta descrita na inicial, RATIFICADA a liminar. Por força da sucumbência, arcará o requerido com as custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, expeça-se 
mandado de levantamento do depósito de fls. 38 em favor da autora e, em seguida, arquivem-se. P.R.I. - ADV: FABIO FRASATO 
CAIRES (OAB 124809/SP), ADRIANO CASACIO (OAB 228513/SP), JOSE CEBIM (OAB 64088/SP)

Processo 1004387-61.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Edney 
Marchesoni - Banco do Brasil S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/059217-9, dirigi-me ao endereço retro declinado, e lá estando, CITEI - BANCO 
DO BRASIL S/A, na pessoa de sua gerente, ROSEMEIRE APARECIDA PERIM MIORI, do inteiro teor do presente, qual li, dei-lhe 
a ler, recebeu contrafé, cópia da petição inicial e exarou sua respectiva assinatura no mandado. O referido é verdade e dou fé. 
Piracicaba, 11 de dezembro de 2014. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1004387-61.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Edney 
Marchesoni - Banco do Brasil S/A - Vistos. Estando o juízo garantido pelo depósito de fl. 50; sendo relevantes os fundamentos da 
impugnação, já que nas diversas ações semelhantes que tramitaram e que ainda tramitam neste juízo constatou-se a existência 
de excesso de execução; e havendo receio de o prosseguimento do feito causar ao executado dano grave de difícil ou incerta 
reparação, atribuo efeito suspensivo à impugnação, nos termos do artigo 475-M do CPC. Diga o impugnado. Intime-se. - ADV: 
BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1005022-42.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Maria 
Aparecida Bortoleto Juvenal - Banco do Brasil - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/059215-2 dirigi-me nesta Comarca, e, CITEI BANCO DO BRASIL S/A, 
na pessoa de Rosemeire Miori, em 16.12.14, do inteiro teor, ficando de tudo bem ciente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: 
BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1005022-42.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Maria 
Aparecida Bortoleto Juvenal - Banco do Brasil - Vistos. Estando o juízo garantido pelo depósito de fls. 119; sendo relevantes 
os fundamentos da impugnação, já que nas diversas ações semelhantes que tramitaram e que ainda tramitam neste juízo 
constatou-se a existência de excesso de execução; e havendo receio de o prosseguimento do feito causar ao executado dano 
grave de difícil ou incerta reparação, atribuo efeito suspensivo à impugnação, nos termos do artigo 475-M do CPC. Diga a 
impugnada. Intime-se. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1006937-29.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - MARCOS GIMENES PICCOLI - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/056515-5, dirigi-me ao endereço retro indicado, onde 
DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO do bem móvel especificado, objeto da demanda, em razão de não localizá-lo, sendo 
que no local indicado encontra-se estabelecida a empresa Delphi Automotive Systems. Quanto ao requerido, fui informado que 
é funcionário da empresa, no entanto, encontra-se em gozo de férias, com retorno previsto para o dia 05/02. Ante o exposto, 
expirado o prazo para cumprimento do presente e estando este serventuário iniciando período de férias regulamentares, devolvo 
o presente à SADM para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: MARLI 
INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 1006937-29.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - MARCOS GIMENES PICCOLI - *Autor: Busca e apreensão negativa, diga em prosseguimento. 
- ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 1008166-24.2014.8.26.0451 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - ANDRÉIA CRISTINA VALVERDE - - 
ROSELI VALVERDE PADRON - MARCIO ROGERIO VALVERDE - Vistos. Fls. 95: dê-se baixa na pauta. Após, conclusos. Intime-
se. - ADV: DANIELA ALTINO LIMA MORATO (OAB 186046/SP), HELIO LOPES DA SILVA JUNIOR (OAB 262386/SP)

Processo 1008229-49.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Diversu’s Veículos Piracicaba Ltda 
Epp - Panamericano Arrendamento Mercantil S/A - - Francisco Sérgio Nascimento - Vistos. I - Certifique a serventia se todos 
os requeridos foram citados e se já ultrapassado o prazo de defesa. II - Fls. 156: o ato, como determinado no v. Acórdão de fls. 
115 compete à parte. Intime-se. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), THAIS APARECIDA PROGETE (OAB 
313393/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 1008758-68.2014.8.26.0451 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - REGISTROS PÚBLICOS - 
FERNANDO TEIXEIRA COELHO DOMINGOS - ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE 
PIRACICABA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - Vistos. Fls. 196: Defiro. Intime-se. - ADV: AMANDA MARIA 
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BRIGATTI CASSANJI (OAB 347802/SP)
Processo 1014136-05.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Obrigações - JUSSARA VIEIRA DA SILVA SANCHES - 

CARLOS ALEXANDRE AZEVEDO OLIVIERI ME - Vistos. Fl. 55: diante do depósito integral dos valores relativos aos títulos 
protestados (fl. 51/52), defiro a liminar para suspender os efeitos dos protestos de fls. 27/28 até o julgamento do feito, oficiando-
se. No mais, aguarde-se o retorno do “CE” de fl. 54 e, se frutífero, o decurso do prazo para eventual contestação. Intime-se. 
- ADV: PAULO CESAR TAVELLA NAVEGA (OAB 259251/SP)

Processo 1014278-09.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - JOSÉ RODRIGUES 
DE SOUZA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA ajuizou Ação de 
Restabelecimento de Auxílio-Doença, Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Concessão de Auxílio-Acidente contra 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL alegando, em síntese, que é portador de “espondiloartrose lombar com 
abaulamento difuso dos discos L3-L4 e L4-L5”, além de “estenoses neuro-foraminais” e “compressões radiculares entre L3-L4, 
L4-L5 e L5-S1”, doenças de natureza ocupacional, e, portanto, faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença ou à concessão 
do auxílio-acidente ou da aposentadoria por invalidez decorrentes de acidente de trabalho, já que se encontra incapacitado 
para o exercício de atividades profissionais e habituais. O réu contestou alegando, preliminarmente, litispendência. No mérito, 
sustentou o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão dos benefícios. Disse que em caso de condenação 
o termo inicial de concessão do benefício deve corresponder à data de juntada aos autos do laudo médico pericial. Formulou 
quesitos (fls. 63/74). A ex-empregadora do autor prestou informações e juntou documentos a fls. 82/85. Houve réplica (fls. 
87/89). É o relatório. Passo a decidir. Há que se extinguir a presente ação, haja vista o ajuizamento de ação com o mesmo fato 
gerador perante o Juizado Especial Federal local (fls. 75/77). Embora os benefícios se distingam pela natureza (previdenciária / 
acidentária), foram postulados com base no mesmo fato gerador, qual seja, as doenças supostamente incapacitantes declinadas 
no item 1.11 da inicial, o que é absolutamente defeso, haja vista que tais benefícios não podem coexistir. A concessão de um 
benefício de cunho previdenciária exclui, obrigatoriamente, o deferimento de outro decorrente de acidente de trabalho. Ainda 
que o autor não saiba exatamente a causa do mal adquirido (se degenerativa ou ocupacional), o ajuizamento de ações perante 
juízos distintos induz a um conflito de interesses e perigo de provimentos jurisdicionais contraditórios, os quais são prejudiciais 
ao ordenamento jurídico. Destarte, a extinção é de rigor. Ante o exposto, EXTINGO O FEITO sem resolução de mérito, com 
fulcro no artigo 267, V, do CPC. Não há sucumbência, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91. P.R.I. - ADV: 
CRISTIANE MARIA BARROS DE ANDRADE CORTEZ (OAB 156478/SP)

Processo 1015067-08.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - MAURO CESAR BENATO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, 
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/060276-0 dirigi-me ao endereço indicado por inúmeras vezes, 
em dias e horários diversos, inclusive aos finais de semana, sendo que não logrei êxito em localizar o requerido ou o veículo em 
pauta, motivo pelo qual DEIXEI DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO e devolvo o presente em cartório aguardando novas 
determinações. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 31 de janeiro de 2015. - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO 
(OAB 283065/SP)

Processo 1015067-08.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - MAURO CESAR BENATO - *Autor: Busca e apreensão se deu negativa, diga em prosseguimento. 
- - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 1015184-96.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Oscarlino 
Grim - Banco do Brasil S/A. - Vistos. Fls. 40: Cumpra-se integralmente o determinado à fls. 37. Decorrido o prazo, tornem 
concluso. Intime-se. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), JOSE AUGUSTO AMSTALDEN (OAB 
94283/SP), JOSÉ FRANCISCO MOREIRA FABBRO (OAB 265671/SP), FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP)

Processo 4000328-13.2013.8.26.0451 - Exibição - Provas - JULIO CESAR BONFIN - ME - Banco Santander (Brasil) S/A - 
Vistos. Fls. 227/228: pelo tempo já decorrido e sem cumprimento da ordem, indefiro. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE HENRIQUE 
GONSALES ROSA (OAB 274904/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)

Processo 4000328-13.2013.8.26.0451 - Exibição - Provas - JULIO CESAR BONFIN - ME - Banco Santander (Brasil) S/A - 
*Manifeste o autor sobre o depósito efetuado pelo Banco requerido. - - ADV: ALEXANDRE HENRIQUE GONSALES ROSA (OAB 
274904/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP)

Processo 4002835-44.2013.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- Osires Casarin - Fábio Leandro de Campos Viciana - *Autor: maniferstar sobre pesquisas da Justiça Eleitoral, informando o 
endereço do requerido como sendo em Piracicaba - SP. - ADV: MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP)

Processo 4003025-07.2013.8.26.0451 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander (Brasil) S/A - MARTIN 
BRASIL - DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - - RICARDO ALEXANDRE MARTINITI - Vistos. Fls. 
120/127: Recolhida a taxa do Comunicado 170/2011 - fls. 128, no importe de R$ 24,40 - (guia FEDTJ, código 434-1), defiro a 
penhora on line de valores em depósito e/ou aplicações financeiras do(s) executado(s), existentes nas instituições vinculadas 
ao Banco Central do Brasil, até o limite da dívida. Intime-se. - ADV: GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP), ELIETE 
BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP)

Processo 4003025-07.2013.8.26.0451 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander (Brasil) S/A - MARTIN 
BRASIL - DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. - - RICARDO ALEXANDRE MARTINITI - *Autor: 
manifestar sobre penhora via Bacenjud - R$10,00 e R$0,90. - - ADV: GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP), 
ELIETE BRAMBILA MACHADO (OAB 88095/SP)

Processo 4004781-51.2013.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO 
DA IGREJA METODISTA - ALEXSANDRO NUNES DE ALMEIDA - *Autor: carta precatória devolvida pela comarca de São Pedro 
- SP, citação negativa, vendeu a propriedade à 02 anos e, reside em Piracicaba, em lugar incerto. - diga em prosseguimento. - - 
ADV: JOAO ROBERTO BOVI (OAB 62722/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0138/2015
Processo 1000150-81.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Acidentária - Fatima Donizete 

Ferreira - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. 
Recebo a apelação de fls. 140/146 e 147/151 em ambos os efeitos. Às contrarrazões. Intime-se a autarquia ré, pessoalmente, 
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para querendo apresentar contrarrazões. Não havendo preliminares relativas aos pressupostos do recurso, subam os autos ao 
Egrégio Tribunal de Justiça. Intime-se. - ADV: JOSE PEDRO MARIANO (OAB 33681/SP)

Processo 1000189-44.2015.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Liminar - Banco Bradesco S.A. - AASMB DE ALMEIDA 
LAVAGEM ECOLÓGICA ME - Vistos. Acolho a emenda. Anote-se. Comprovados o contrato e a mora, defiro a liminar. Proceda 
a busca e apreensão do bem descrito na inicial, lavrando-se o respectivo auto. Após, CITE-SE o(a) requerido(a) para purgar 
a mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar, pagando a integralidade da dívida, entendida esta 
como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial (STJ, Resp 1418593/MS - Segunda Seção - Rel. Min. Luis 
Felipe Salomão - j. 14.05.2014), ou apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contados da efetivação da medida, sob 
pena de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos 
do artigo 285 do CPC. Sem o pagamento, defiro a venda antecipada do bem. ADVERTINDO-O(A)(S), se houver condenação 
deverá efetuar(em) o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado da decisão, sob pena 
de multa de 10% sobre o montante da condenação, nos termos do artigo 475J do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, 
como MANDADO. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: WILSON FERRAZ DOS SANTOS NETO (OAB 
308740/SP), PAULA MORENO (OAB 278535/SP), LUIZ JOAQUIM BUENO TRINDADE (OAB 81762/SP)

Processo 1001096-53.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander 
(Brasil) S/A - Juliano Menegatti Lacks - Vistos. Fls. 121: diga o credor. Int. - ADV: FLAVIA ORTOLANI COSTA (OAB 251579/
SP), MARCOS ALBERTO GAZZETA (OAB 232255/SP), GUILHERME MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP), ELIETE BRAMBILA 
MACHADO (OAB 88095/SP)

Processo 1001147-64.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL 
PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA - EMERSON MIGUEL - Vistos. Fls. 91: Defiro o prazo de 10 dias para juntada das 
custas. Intime-se. - ADV: DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP), TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO 
(OAB 226005/SP)

Processo 1001180-20.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - Patricia Sarmento - Vistos. I - 
Emende a inicial para cumprir na íntegra o art. 282, II, do CPC. II - Para fins de gratuidade junte cópia do imposto de renda. 
III - Deverá a autora separa os documentos do campo procuração a fim de facilitar o manuseio dos autos pelo juízo e partes. 
Intime-se. - ADV: CRISTIANE MARIA TARDELLI DA SILVA (OAB 192877/SP)

Processo 1001194-38.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - São Lourenço 
da Serra Serviçoes Gerais LTDA - Vistos. DEPRECADO: Juízo de Direito da Comarca de São Paulo - Setor Unificado de 
Cartas Precatórias Cíveis do Estado de São Paulo. Comprovados o contrato e a mora, defiro a liminar. Proceda a busca e 
apreensão do bem descrito na inicial, lavrando-se o respectivo auto. Após, CITE-SE o(a) requerido(a) para purgar a mora 
no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar, pagando a integralidade da dívida, entendida esta como os 
valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial (STJ, Resp 1418593/MS - Segunda Seção - Rel. Min. Luis Felipe 
Salomão - j. 14.05.2014), ou apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contados da efetivação da medida, sob pena de 
presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 
285 do CPC. Sem o pagamento, defiro a venda antecipada do bem. ADVERTINDO-O(A)(S), se houver condenação deverá 
efetuar(em) o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, contados do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa 
de 10% sobre o montante da condenação, nos termos do artigo 475J do CPC. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, 
como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as 
diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Roberto Guenda, José Carlos Amaro de Freitas e 
Luana da Rocha Silva Intime-se. (Fica pela presente publicação intimado o autor, através de seu patrono, a digitalizar a carta 
precatória e comprovar a distribuição no prazo de 10 dias) - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP), JOSÉ CARLOS 
AMARO DE FREITAS (OAB 169674/SP), LUANA DA ROCHA SILVA (OAB 324301/SP)

Processo 1001245-49.2014.8.26.0451 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - LUCIA DA SILVA BEZERRA 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - Vistos. LUCIA DA SILVA BEZERRA ajuizou Ação Acidentária contra 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS alegando, em síntese, que sofreu acidente de trabalho em 07.11.2010, o 
qual lhe acarretou deficiência visual. Diz que se encontra totalmente incapacitada para o exercício das funções de arrumadeira 
e de qualquer outra função, mormente por possuir 46 anos e baixo grau de instrução, fazendo jus à aposentadoria por invalidez 
ou, alternativamente, ao auxílio-doença por dois anos ou ao auxílio-acidente. Emenda à petição inicial a fls. 69/70. O réu 
contestou alegando, em preliminar, que a autora carece de interesse processual, pois já está percebendo aposentadoria por 
invalidez acidentária. No mérito, sustentou não ter sido comprovada a incapacidade e requereu a realização de perícia médica. 
Disse que em caso de condenação o termo inicial de concessão do benefício deve corresponder à data de juntada aos autos do 
laudo médico pericial. Formulou quesitos (fls. 79/88). Houve réplica (fls. 92/101). Laudo pericial a fls. 131/141 e 150/151, acerca 
do qual a autora se manifestou a fl. 146 e 159. O réu foi intimado (fls. 148 e 161), mas não se manifestou (fl. 162). É o relatório. 
Passo a decidir. I - Afasto a preliminar de carência, diante da total ausência de prova de que a autora já está percebendo o 
benefício aposentadoria por invalidez acidentária. II - No mérito, o pedido é procedente. O artigo da Lei 8.213/91 dispõe que “A 
aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando 
ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que 
lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. No caso em tela, concluiu a d. perita de 
confiança deste juízo que a autora encontra-se total e permanentemente incapacitado para o exercício de qualquer profissão (fl. 
139). Segundo a expert, não há possibilidade de reversão e tampouco de reabilitação (fl. 139). O nexo causal restou estabelecido 
pela expert (fls. 138/140), assim como pela abertura da CAT (fls. 17/18) e pela concessão de auxílio-doença acidentário pelo 
próprio requerido (fls. 19/21). Consigno que referido laudo foi confeccionado sob o império da imparcialidade e não foi combatido 
cientificamente por assistente técnico, motivo pelo qual deve ser acolhido. Destarte, comprovado que o autor encontra-se total 
e definitivamente incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 
subsistência, em razão do acidente de trabalho narrado na inicial, a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária é de 
rigor. Tendo em vista que o próprio requerido concedeu auxílio-doença à requerente em 21.08.2013 por tempo indeterminado 
(fl. 21), entendo que o termo inicial de concessão do benefício ora concedido deve corresponder à data da citação, conforme 
requerido no item 1 de fl. 10 da preambular. A correção monetária das parcelas em atraso e compensação da mora deverá se 
dar em conformidade com a nova disposição do art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, aplicável ao caso em virtude do ajuizamento da 
presente ação ter ocorrido após a entrada em vigor da Lei 11.960/2009, que alterou o dispositivo em comento. Ressalto que 
apesar de ter sido reconhecida pelo C. STF a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal no julgamento da ADI 4425, o 
E. TJSP vem entendendo que o art. 1.º-F da Lei 9.494/1997, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, deve ser aplicado até 
a modulação dos efeitos pelo C. STF: “Embargos à execução de título judicial - Correção monetária -Aplicação da Lei Federal 
n.º 11.960/2009 - Admissibilidade, com ressalva de posição da relatora - Declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, 
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do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 pelo C. STF - Consideradas as decisões proferidas nas Reclamações nº 16.707/RS e 17.251 
do Distrito Federal - Aplicabilidade até modulação dos efeitos pelo C. Supremo Tribunal Federal, que deverão ser observados 
- Demais razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença - Ausência de interesse recursal e ofensa ao princípios 
da dialeticidade - Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, provido” (Apelação n. 9000059-50.2012.8.26.0053 - 2ª 
Câmara de Direito Público - Rel Des. Luciana Bresciani - j. 27/01/2015). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para 
conceder à autora a aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho (92) a partir da citação, observado o disposto na Lei 
8.213/91 e no Decreto 3.048/99 em relação a eventual cumulação. Sobre os atrasados incidirá correção monetária segundo 
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97. 
Diante da sucumbência, arcará o requerido com honorários advocatícios de 10% sobre os atrasados vencidos até a presente 
data (Súmula 111 do STJ). P.R.I. - ADV: LUCIANA RIBEIRO (OAB 258769/SP)

Processo 1001347-37.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - H.B.B.M. - A.F.M. - Vistos. Cite-se, 
ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos 
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cuja cópia segue anexa, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 
ADVERTENCIA: em caso de condenação deverá efetuar(em) o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa de 10% sobre o montante da condenação, nos termos do artigo 475-J do 
CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: 
JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 1001410-62.2015.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Geraldo 
Sanches - Banco do Brasil S/A. - Vistos. I - Defiro a prioridade de tramitação. Anote-se. II Para fins de concessão dos benefícios 
da assistência judiciária, deverá o requerente, no prazo de 10 dias, juntar cópia reprográfica integral de sua última declaração 
de imposto de renda, ou, de isento (2007), nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/88. Após, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: 
JOSÉ FRANCISCO MOREIRA FABBRO (OAB 265671/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1003157-81.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Condomínio - Luiz Lourenco de Camargo - ZILDA 
RODRIGUES - Luiz Lourenco de Camargo - Vistos. Ao MP. Intime-se. - ADV: LUIZ LOURENCO DE CAMARGO (OAB 59208/SP), 
LICIA DUARTE VAZ (OAB 284683/SP)

Processo 1004843-11.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Panamericano S/A - Edinalva 
Miriam Colina - Fica pela presente publicação intimado o autor, através de seu patrono, a digitalizar o alvará e comprovar sua 
distribuição no prazo de 10 dias e a recolher a taxa para pesquisa de endereços junto ao Renajud, Infojud e Bacenjud. - ADV: 
ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP), MARIANE CARDOSO MACAREVICH (OAB 203358/SP)

Processo 1006505-10.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - EVA 
BITTENCOURT CHAVES BARBOSA - herdeira de Regino Santório Barbosa - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Ao contador, 
observando-se a determinação de fls. 299 para aplicação da tabela do TJSP como fator de correção. Intime-se. - ADV: ALINE 
AMOROSO (OAB 217700/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1008746-54.2014.8.26.0451 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - ANTONIO SERGIO SCANAVACA - KETY 
RICZ PEREIRA - Vistos. Fls. 46: Diga o patrono do autor se desiste dos honorários sucumbenciais. Intime-se. - ADV: ANDRE 
FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 1008852-16.2014.8.26.0451 - Monitória - Obrigações - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA 
METODISTA - RAFAEL SORENSEN - Vistos. Ante o cumprimento do acordo e a petição de fls. 74, EXTINGO o processo, com 
fulcro no art. 794, I do CPC. Custas não há uma vez que não houve ato executório. Cumpridas as formalidades legais, ao 
arquivo. P.R.I.C. - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP), DIEGO ROBERTO JERONYMO 
(OAB 296142/SP)

Processo 1010457-94.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré, Crédito, Financiamento e 
Investimento S/A - ANTONIO JOSE DE SOUSA - Fica pela presente publicação ciente o autor, através de seu patrono, do 
resultado das pesquisas de endereço junto ao Bacen e ao Infojud - fls. 52/54. - ADV: VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 
140390/SP)

Processo 1011573-38.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Fabio 
Francisco de Almeida - Claro S/A - Vistos. Fls. 80: Aguarde-se o prazo de eventual apelação. Intime-se. - ADV: JULIANA 
GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), TIAGO MACHADO DE PAULA (OAB 103379/MG)

Processo 1011782-07.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Alcindo 
Moretto - Banco do Brasil - Vistos. Estando o juízo garantido pelo depósito de fl. 73; sendo relevantes os fundamentos da 
impugnação, já que nas diversas ações semelhantes que tramitaram e que ainda tramitam neste juízo constatou-se a existência 
de excesso de execução; e havendo receio de o prosseguimento do feito causar ao executado dano grave de difícil ou incerta 
reparação, atribuo efeito suspensivo à impugnação, nos termos do artigo 475-M do CPC. Diga o impugnado. Intime-se. - ADV: 
BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1012163-15.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Vera 
Helena Maniero - Banco do Brasil S/A - Vistos. Ciente da r. Decisão de fls. 103/104 que deferiu efeito suspensivo ao agravo 
do executado. Intime-se. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM 
PIMENTA (OAB 226496/SP), JOSE AUGUSTO AMSTALDEN (OAB 94283/SP), JOSÉ FRANCISCO MOREIRA FABBRO (OAB 
265671/SP), FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP)

Processo 1012443-83.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Jose Antonio 
dos Santos - - Rita Aparecida dos Santos Jeronymo - Banco do Brasil S/A - Vistos. Fls. 62/162: Recebo a impugnação no 
efeito suspensivo, tendo em vista que são relevantes seus fundamentos, sendo certo que o Juízo já se encontra seguro. O 
eventual levantamento dos valores gerará perigo de dificuldade na eventual restituição (artigo 475-M, do CPC). Diga o(a)s 
impugnado(a)s em 15 (quinze) dias. Intime-se. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), JACEGUAY 
FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS (OAB 4395/PR), ISABELA VELLOZO RIBAS (OAB 53603/PR)

Processo 1013369-64.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Seguro - VITAR DELFINA DE OLIVEIRA AMORIM - - 
JOSEFA CELIA DO NASCIMENTO - - SEBASTIAO LOPES DA SILVA - - DALVA DOS SANTOS BENKSON - - MARIA ANGELICA 
SALES DE OLIVEIRA SOUSA - - ELIANA MENDES OLIVEIRA NASCIMENTO - SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS 
- Vistos. I - Deverá a ré em 15 dias juntar cópia do contrato de seguro atrelado ao financiamento dos autores. II - Oficie-se à 
CEF para que em 15 dias manifeste interesse em atuar no presente processo. III - Após, conclusos. Intime-se. - ADV: LARISSA 
BORETTI MORESSI (OAB 188752/SP), ILZA REGINA DEFILIPPI (OAB 27215/SP), NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 
61713/SP)

Processo 1014614-13.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Paulo Cesar Faria Simões - 
Zoraide Silva Francisco - - Joaquim Francisco Filho - - Eliana Mascarin Francisco - - Aparecido Francisco - - Luiza Aparecida 
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Francisco - - Sueli Aparecida Francisco - Vistos. Ante a petição de fls. 37, EXTINGO este feito, nos termos do art. 267, VIII, 
do CPC. Oportunamente, comunique-se e arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: ANDRE MARCIO DOS SANTOS (OAB 204762/SP), 
MICHELLE CARVALHO ESTEVES DOS SANTOS (OAB 204837/SP), JOSE AREF SABBAGH ESTEVES (OAB 98565/SP)

Processo 1015655-15.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Francisco De Assis Amancio - - REGINA 
CELI OLIVEIRA AMANCIO - AMHPLA COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - Fica pela presente publicação intimado o 
autor, através de seu patrono, a digitalizar o ofício de fls. 39, e comprovar sua distribuição no prazo de 10 dias. - ADV: LUCIANO 
RODRIGO MASSON (OAB 236862/SP), TUANI DE LUCENA BIFFI (OAB 328326/SP)

Processo 4002187-64.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - ADRIANA GONZALES - Vistos. Fl. 127: defiro o sobrestamento por 30 dias, devendo 
a parte dar andamento independente de nova intimação, sob pena do artigo 267, § 1º do CPC. Intime-se. - ADV: MARLI INACIO 
PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 4007558-09.2013.8.26.0451/01 - Cumprimento de sentença - Despejo por Denúncia Vazia - ORESTES DIAS 
NETTO - - Rubens Filippetti Dias - - MARCOS FILIPETTI DIAS - - KARINA PIZZINATTO DIAS - - BEATRIZ PIZZINATTO DIAS - 
AUTO POSTO GOVERNADOR DE PIRACICABA LTDA. - Fica pela presente publicação ciente o autor, através de seu patrono, 
do resultado negativo do Bacen. - fls. 33/34 - ADV: JOSE MARCIO DE TOLEDO PIZA (OAB 103723/SP), DANILA APARECIDA 
DOS SANTOS FLORIANO (OAB 279529/SP)

Processo 4007623-04.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Rogerio Antonio Castilhos de Araujo - 
José Aquino Alencar Neto - Vistos. Fls. 115/119: Esclareça o pedido, uma vez que o imóvel encontra-se em nome de terceiro . 
Intime-se. - ADV: MARIANA RIZZO DE ANDRADE (OAB 217661/SP)

Processo 4008332-39.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - ITABUNA TÊXTIL S.A - FINA ESTAMPA 
COMERCIO DE LINGERIE LTDA. ME - Vistos. Fls. 132: Recolhida a diligência do sr. Oficial de Justiça, adite-se o mandado de 
fls. 37 para integral cumprimento no endereço informado, devendo-se proceder a citação por hora certa nos termos do art. 227 
do CPC, se o caso. Intime-se. - ADV: LEANDRO MARCANTONIO (OAB 180586/SP), DENIS DONAIRE JUNIOR (OAB 147015/
SP), MILENA LOPES CHIORLIN (OAB 205532/SP)

Processo 4008456-22.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Cheque - Antonio Borges Rainha Sobrinho Piracicaba 
- METAS METAL LTDA - Diga o autor em réplica. - ADV: EDSON FERREIRA FREITAS (OAB 121567/SP), ANDRÉ KOSHIRO 
SAITO (OAB 187042/SP)

Processo 4008749-89.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Anderson 
Alex Furlan - Imag JV Industria e Comercio de Moveis Ltda - - Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A - - Banco 
Santander Brasil S/A (Financiamentos) - Vistos. I - Recolha o valor complementar do preparo, no importe de R$ 295,20, em 
05 (cinco) dias sob pena de deserção. II - Recolhida, recebo a apelação no duplo efeito, ouvindo-se a parte adversa em 
contrarrazões. III - Não recolhida, julgo deserta a apelação certificando-se a coisa julgada. IV - Não havendo preliminares 
relativas aos pressupostos do recurso, subam os Autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. V - Intime-se. - ADV: SIDIMARA CRISTINA 
DE LIMA LICARIÃO (OAB 205006/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), 
EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS EDUARDO PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0148/2015
Processo 1000698-72.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - CTC Centro de Tecnologia 

Canavieira - ALCOOLVALE - AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA. - Vistos. A credora não possui título de crédito, visto que este 
não é certo, na medida em que a documentação anexa ao contrato não gera a conclusão quanto à certeza dos valores devidos. 
Emende. Intime-se. - ADV: MARIA PAULA ROSSETTI BORGES (OAB 289850/SP)

Processo 1001342-15.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Posse - Regina Aparecida Barbosa Sanfelice - - Adauto 
Onélio Sanfelice - - Sueli de Fátima Barbosa - ELDORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA. - - Osmar Giuliatti 
- - ROSELI FRAZAO SILVA - - Ricardo Manfinatti de Toledo - - Ana Maria da Costa Horschutz - - Oswaldo Horschutz - Vistos. 
I - Defiro a prioridade de tramitação. Anote-se. II Para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária, deverão os 
requerentes Regina e Adauto, no prazo de 10 dias, juntar cópia reprográfica integral de sua última declaração de imposto de 
renda, ou, de isento (2007), nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/88. Após, tornem conclusos. III - Indefiro a gratuidade à autora 
Sueli, uma vez que é comerciante, devendo recolher as custas e despesas iniciais em cinco dias, sob pena de extinção. Intime-
se. - ADV: FRANCIS MIKE QUILES (OAB 293552/SP)

Processo 1001419-24.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Marhca Recursos Humanos Ltda - 
Vistos. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de 
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Civil. 
ADVERTINDO-O(A)(S), se houver condenação deverá efetuar(em) o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados do trânsito em julgado da decisão, sob pena de multa de 10% sobre o montante da condenação, nos termos do 
artigo 475J do CPC. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que 
a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Intime-se. - ADV: RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI 
(OAB 250538/SP)

Processo 1002319-41.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - PAULO FACCO - JULIO CÉSAR 
DE MORAES CAMPOS - - MARIA JOSÉ DE MORAES CAMPOS - Vistos. Fl. 73: Ciente da juntada da guia faltante. Ante a 
resposta negativa, fls. 68/69, diga em termos de prosseguimento do feito. Intime-se. - ADV: LEONARD PREEG (OAB 324939/
SP), CARLOS ROBERTO RODRIGUES MARTINS (OAB 104741/SP)

Processo 1005606-12.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda - DOSITEC BOMBAS EQUIPAMENTOS 
E ACESSÓRIOS LTDA - ELETTO ALIMENTOS LTDA-ME - (Ante o certificado às fls. 60, diga a Exequente.) - ADV: PALOMA 
AIKO KAMACHI (OAB 254374/SP)

Processo 1009088-65.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Seguro - Eliana Sandra Scarpari Bellini - Hdi Seguros 
Sa - Vistos. Defiro a produção da prova pericial pleiteada pela ré (fls. 79/80 e 91), a fim de se apurar se houve a perda total 
do veículo descrito na apólice e, em caso negativo, a extensão e o valor dos danos decorrentes do sinistro. Nomeio para tanto 
Carlos Alberto Mantelatto cujos honorários fixo em R$2.000,00, a serem depositados pela ré no prazo de 05 dias (CPC, artigo 
19). No mesmo prazo, poderão as partes formular quesitos e indicar assistente técnico (CPC, art. 421, §1º). Laudo em 30 dias. 
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Intime-se. - ADV: MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA (OAB 133065/SP), ANGELICA LUCIA CARLINI (OAB 72728/SP), 
ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS (OAB 268853/SP), GENTIL BORGES NETO (OAB 52050/SP)

Processo 1009139-76.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Banicred 
Fomento Mercantil Ltda - Antonio Roberto Gallo - - Deise Rodrigues Dianes Gallo - - Marcelo Campos Franco - Vistos. Fl. 130: 
I - Em relação aos executados Antonio Roberto e Deise, aguarde-se a devolução da carta precatória expedida à comarca de 
São Carlos/SP, fl. 113, ou informação do Juízo Deprecado. II - Quanto à citação por edital dos executados Deise e Marcelo, 
indefiro por ora, posto que, não esgotadas todas as possibilidades de localização dos mesmos, ficando intimado o exequente a 
comprovar, no prazo de 10 dias, a distribuição do alvará expedido à fl. 84. Intime-se. - ADV: FABIO SUGUIMOTO (OAB 190204/
SP), MARCELO FERREIRA DE PAULO (OAB 250483/SP)

Processo 1009573-65.2014.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Lenicio Tadeu Poli - Andre 
Moura - - Cleusa Maria Grippa de Moura - Vistos. Ante petições às fls. 57 e 62, homologo a desistência da ação, EXTINGUINDO 
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VIII, do CPC. Com o trânsito em julgado, comunique-se e arquivem-
se procedendo as anotações necessárias. P.R.I. - ADV: JEFFERSON LUIZ LOPES GOULARTE (OAB 119387/SP), DIEGO 
EUFLAUZINO GOULARTE (OAB 286972/SP)

Processo 1012639-53.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Alexandre 
Santarato - Vistos. Fl. 49: Acolho a emenda, devendo o requerente juntar o atual valor da causa. Cumprido o Comunicado CSM 
170/11, defiro o bloqueio da circulação do veículo, via sistema Renajud. Diga o requerente sobre a certidão negativa aposta à fl. 
45. Intime-se. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP), MARCIO AYRES DE OLIVEIRA (OAB 310545/SP)

Processo 1012746-97.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Quitação - Jose Cebim - Claro S/A - - EMBRATEL - Jose 
Cebim - Vistos. Ciente certidão supra. Fl. 31 e ss.: À réplica. Fl. 51: Ciente. Intime-se. - ADV: RICARDO DE AGUIAR FERONE 
(OAB 176805/SP), JOSE CEBIM (OAB 64088/SP), LUIZ FLÁVIO VALLE BASTOS (OAB 256452/SP)

Processo 1014195-90.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Retificação de Nome - E.S.S. - Vistos. Eleides Souza 
dos Santos ajuizou Ação de Retificação de Registro Civil alegando, em síntese, que solicitou a segunda via de sua certidão 
de nascimento e foi surpreendida ao constatar que seu nome consta de seu assento de nascimento como Eleildes. Diz que 
sempre utilizou o nome Eleides e que este consta de sua primeira certidão de nascimentos e, consequentemente, de todos os 
seus documentos pessoais. Pugna pela retificação de seu assento de nascimento para que passe a constar o nome Eleides. 
Foi oficiado ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais de Tapiramutá-BA, que remeteu cópia do registro do nascimento 
da autora (fl. 17). O Ministério Público opinou pela procedência do pedido (fl. 22). É o relatório. Passo a decidir. O pedido é 
procedente. O documento de fl. 9 comprova que na primeira certidão de nascimento da requerente seu nome constou como 
sendo Eleides Souza dos Santos, o que deu azo à emissão de seu RG e CPF com o referido nome (fl. 7). A autora conta hoje 
com 27 anos e sempre se apresentou como Eleides. Assim, a retificação do assento de nascimento copiado a fl. 17 é de rigor, 
pois embora contenha o nome pelo qual a autora foi efetivamente registrada, qual seja, Eleildes, está em dissonância com o 
nome constante da certidão de fl. 9, que sempre foi por ela utilizado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para 
determinar a retificação do assento de nascimento da autora (matrícula 012575 01 55 1990 1 00005 155 0002305-38), a fim de 
que passe a constar o nome pelo qual é conhecida desde o seu nascimento, ou seja, Eleides Souza dos Santos (e não Eleildes 
Souza dos Santos). Expeça-se o competente mandado e respectivo ofício, instruindo-os com cópia desta decisão. Custas na 
forma da lei. P.R.I. - ADV: ALESSANDRO DE ARAUJO DOSSI (OAB 300202/SP)

Processo 4004828-25.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A - 
Banco Múltiplo - ERICO CASSIANO JANUÁRIO - Vistos. Fl. 108: Observo que o executado não está representado nos autos. 
Tendo sido expedido mandado de intimação para que indicasse bens passíveis de penhora, quedou-se inerte, fl. 88. Diga em 
termos de prosseguimento do feito. Intime-se. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

3ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LOURENÇO CARMELO TÔRRES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JANE APARECIDA CALDANA FRIGATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0645/2014
Processo 0001376-07.2015.8.26.0451 - Carta Precatória Cível - Oitiva (nº 0042459.11.2010.8.24.0038 - JD 5 VARA CIVEL 

COMARCA DE JOINVILLE) - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A - MANCHESTER LOGISTICA INTEGRADA LTDA - 
Para o ato deprecado designo o dia 01/04/15; às 14:00_horas. Intimem-se e comunique-se o juízo deprecante. - ADV: JORGE 
ANTONIO DANTAS SILVA (OAB 255381/SP), AGENOR ARISTIDES GOMES (OAB 1163/SC)

Processo 0002150-42.2012.8.26.0451 (451.01.2012.002150) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Sandra Regina 
Martins Rodrigues - David Peres Farias - Digam as partes sobre o laudo pericial - ADV: JANAINA APARECIDA MARTINS DE 
ALMEIDA (OAB 279994/SP), JOSÉ FLÁVIO ROCHA CORRÊA (OAB 159256/SP)

Processo 0002346-75.2013.8.26.0451 (045.12.0130.002346) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco Sa - Ciência ao autor da resposta de ofício de fls 66 (Semae: Rua São João, 1569, casa 01, bairro Alto), fls 
71 e 73 (Oi e Telefônica: não foram encontrados cadastro com os dados informados) - ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 
66459/SP)

Processo 0002482-72.2013.8.26.0451 (045.12.0130.002482) - Monitória - Prestação de Serviços - Colégio Salesiano Dom 
Bosco Assunção - Vistos. Tendo em vista a quitação do débito de fls. 48, informando o cumprimento do acordo, anote-se e 
comunique-se a extinção arquivando-se regulamente. Int. - ADV: ADRIANA SIMONI CALILE SOARES DE LIMA (OAB 245976/
SP)

Processo 0002603-23.2001.8.26.0451 (451.01.2001.002603) - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / 
Cálculo / Atualização - Ctc Centro de Tomografia Computadorizada de Piracicaba S C Ltda - Santa Casa de Misericordia Sao 
Vicente de Paula - Vistos. Defiro a realização de hasta pública, a ser realizada por leilão eletrônico, nomeando o leiloeiro de 
confiança deste Juízo, Denys Pyerre de Oliveira, devendo a serventia entrar em contato pelo respectivo e-mail, encaminhando 
as cópias pertinentes. A comissão do gestor será de 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante, não se incluindo 
no valor do lanço. No segundo pregão, não serão admitidos lances inferiores a 60% do valor da avaliação. Os funcionários do 
leiloeiro nomeado ficam autorizados a providenciar vistoria no imóvel, inclusive com interessados no leilão, tirando fotografias 
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e adotando todas as providências que forem necessárias para realização da praça. Int. - ADV: ENOS DE MELLO CASTANHO 
JUNIOR (OAB 42640/SP), FREDERICO ALBERTO BLAAUW (OAB 34845/SP), HAYDEE TOLEDO DE MELLO CASTANHO DA 
SILVA (OAB 220645/SP), FREDERICO ALBERTO HENCKLAIN BLAAUW (OAB 137261/SP)

Processo 0003860-97.2012.8.26.0451 (451.01.2012.003860) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Caitano 
& Fustaino Ltda - Vistos. Fls. 121: defiro o bloqueio on-line do veículo, pelo Sistema RENAJUD. Quanto à penhora, primeiramente, 
indique o exequente o paradeiro do veículo, bem como quem ficará como depositário do mesmo. Fls. 125: Dou por penhorado 
o valor bloqueado, ficando intimada a executada pela publicação deste no DJE. No mais, ante a importância bloqueada em 
relação ao valor do débito, diga o exequente em termos de complemento da penhora. Int ( ciencia ao autor de fls. 127/128, 
resposta do renajud, informando o bloqueio do veiculo). - ADV: JOÃO MARCELO DE PAIVA AGOSTINI (OAB 198466/SP)

Processo 0003968-63.2011.8.26.0451 (451.01.2011.003968) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Fundo 
de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npli - Manoel Rogério Ribas - Vistos. Fls. 120: Defiro pelo prazo 
requerido. Após, diga o exequente em termos de prosseguimento. Int. - ADV: LUIZ LOURENCO DE CAMARGO (OAB 59208/
SP), ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP), JOÃO GUILHERME DAL FABBRO (OAB 234663/SP), LEANDRO 
LOURENÇO DE CAMARGO (OAB 213736/SP)

Processo 0004374-16.2013.8.26.0451 (045.12.0130.004374) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - B V Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Tendo em vista que o processo está paralisado há 
mais de 30 dias, intime-se o autor para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: LUCAS 
GARBELINI DE SOUZA (OAB 309843/SP)

Processo 0004467-81.2010.8.26.0451 (451.01.2010.004467) - Cumprimento de sentença - Transação - Waldomiro Scarpari - 
Vistos. Fls. 147/151: Tendo em vista o recolhimento das taxas, cumpra-se o determinado a fçs; 144, com urgência. Fls. 152/187: 
Ciência. Int.(ciencia ao autor da resposta do renajud que procedeu o bloqueio do veiculo) - ADV: ANA LUCIA VEDOVELLI (OAB 
128891/SP)

Processo 0005310-27.2002.8.26.0451 (451.01.2002.005310) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Reginaldo da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Defiro o levantamento do valor depositado a 
fls. 191, conforme requerido às fls. 189/190. Expeçam-se os competentes mandados. Defiro vista dos autos fora de cartório pelo 
prazo de 05 dias. Após, diga o exequente em termos de quitação do débito. No silêncio presumir-se-á quitado, tornando cls. 
para extinção. Int. (Fica o exequente intimado, na pessoa de seu advogado, para comparecer em Cartório e retirar os mandados 
de levantamento nºs 48/2015 e 49/2015) - ADV: JOSE MARIA FERREIRA (OAB 74225/SP), JOAO ADAUTO FRANCETTO (OAB 
79093/SP)

Processo 0006020-61.2013.8.26.0451 (045.12.0130.006020) - Cumprimento de sentença - Cheque - Petter Macdonald 
Martins Rocha Filzek - Juliana Fischer Junqueira Fleury - Diga o exequente sobre a resposta do bloqueio on-line via Bacenju de 
fls. 58/60, a qual restou negativa. - ADV: MELINA FELIX RIBEIRO (OAB 329380/SP), ULYSSES JOSÉ DELLAMATRICE (OAB 
167121/SP)

Processo 0006330-67.2013.8.26.0451 (045.12.0130.006330) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Idione Tabai Coelho - Banco do Brasil Sa - Manifestem-se as partes sobre o cálculo do contador judicial de fls. 489. - 
ADV: CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP), NEI 
CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)

Processo 0006827-18.2012.8.26.0451 (451.01.2012.006827) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu e outros - Vistos. Providenciem os autores os endereços 
dos herdeiros de Miguel e Filomena Cunha Zanin e dos herdeiros de Luisa Nalesso Zanin, no prazo de cinco dias ou requeiram 
diligências para tentativa de localização, fornecendo os dados necessárias para pesquisas. Como já determinado no despacho 
de fls. 141, desentranhe-se o mandado de citação e adite-se-o para citação de Nestor Dalla Villa e sua esposa Doracy Aliberti 
Dalla Villa, no endereço indicado naquele despacho, bem como para citação dos herdeiros de Mario DallaVilla e de Benito 
Filippini, indicados a fls. 144, observando-se que a última herdeira de Benito, deverá ser citada por carta. Providencie a serventia 
a inclusão dos herdeiros no polo passivo da ação, com as devidas anotações. Por fim, verifica-se que parte do despacho de fls. 
141 ainda não foi cumprido pelos autores. Assim, providenciem os autores a comprovação do falecimento de Victório Faganello 
e Maria Onélia Rodi Filippini, incluindo seus herdeiros no polo passivo da ação, cumprindo, ainda, o disposto no art. 282, II, do 
CPC. Comprovem, ainda, que Emilio Carlos Dalla Villa é o único herdeiro de Angelina Dalla Villa. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: ANA 
LUCIA FERNANDES ABREU ZAOROB (OAB 81487/SP), MILTON SERGIO BISSOLI (OAB 91244/SP), ARNALDO BENEDICTO 
AZZALI (OAB 72018/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), ANDRÉA PÁDUA DE PAULA (OAB 241843/SP), 
JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP)

Processo 0007396-24.2009.8.26.0451 (451.01.2009.007396) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Hélio Angelelli 
- Carlos Alberto Ceccotti Piracicaba Me - Vistos. Homologo o acordo de fls. 271/273, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos. Aguarde-se no arquivo o cumprimento do acordo. Int. - ADV: LUCIANA ROCHA CHIL (OAB 175144/SP), CRISTIANE 
GERBELLI CIARAMELLO (OAB 203847/SP)

Processo 0007690-37.2013.8.26.0451 (045.12.0130.007690) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Disemp 
Distribuidora Empresarial de Pneus e Acessorios Ltda - Providencie-se o autor o recolhimento de mais uma taxa de penhora on-
line (Guia FEDTJ, código 434-1, R$ 12,20 para cada CPF ou CNPJ) - ADV: ADRIANO GREVE (OAB 211900/SP)

Processo 0007789-41.2012.8.26.0451 (451.01.2012.007789) - Monitória - Cheque - Chikinox Aço Inoxidavel Ltda Epp - 
Regina Maria Izildinha Assis Barbosa - Providencie-se o autor o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 
dias. (Recolher diligências no valor de R$ 63,75 - 03 UFESP’s) - ADV: ALEXANDRE JOSE ATTUY SOARES (OAB 241504/SP)

Processo 0009267-94.2006.8.26.0451 (451.01.2006.009267) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Instituto Educacional Piracicabano - Vistos. Fls. 134: Manifeste-se o exequente. Int. - ADV: JOAO ROBERTO BOVI 
(OAB 62722/SP), LEANDRO GOMES DE MELO (OAB 263937/SP), FABIO SANS MELLO (OAB 107843/SP)

Processo 0009525-60.2013.8.26.0451 (045.12.0130.009525) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - 
Condomínio João de Toledo Lara - Vistos. Antes de apreciar a réplica de fls. 97/101, cumpra o autor o determinado no último 
parágrafo do despacho de fls. 92. Int.(fls. 92: Diga o autor em termos de citação do correu Eduardo) - ADV: PAULO SERGIO 
FUZARO (OAB 126311/SP), ALVARO HENRIQUE EL-TAKACH DE SOUZA SANCHES (OAB 291391/SP)

Processo 0009724-63.2005.8.26.0451 (451.01.2005.009724) - Procedimento Ordinário - Banco do Brasil Sa - Js Materiais 
para Marmoraria Ltda Me - - Diva Maria Rasera Degaspari - - Antonio Sergio Pinto - - Claudia Degaspari Pinto - Fica intimado o 
exequente a fazer o recolhimento da taxa, para realização das pesquisas infojud e renajud, cód. 434-1, - R$ 12,20 ou seja, R$ 
97,60, uma taxa para cada CPF/CNPJ. - ADV: IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), MARINA EMILIA 
BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0009799-24.2013.8.26.0451 (045.12.0130.009799) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - R J T 
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Transportadora Ltda Epp - Vistos. 1. Intime-se o executado, pela imprensa e na pessoa de seu advogado, para no prazo de 
15 dias, efetuar o pagamento da quantia condenatória atualizada, conforme cálculo apresentado, sob pena de acréscimo de 
multa legal de 10% sobre o total e prosseguimento na fase executiva (art.475-J), caput do CPC, com redação dada pela Lei n.º 
11.232/05). 2. Decorrido e, não havendo pagamento do débito, fixo os honorários para a fase de execução em 10% do valor do 
débito. 3. Apresentado novo cálculo defiro o bloqueio “on line”, desde que recolhida a taxa no valor de R$ 11,00 (guia do Fundo 
Especial de Despesas do Tribunal de Justiça cód. 434-1). 4. Positivo que resulte a bloqueio “on line” fica ele automaticamente 
convertido em penhora devendo o executado ser intimado para impugnar no prazo legal. 5. Infrutífera a penhora, intime-se o 
executado para no prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de penhora advertido consoante o art. 599, inciso II do CPC. 
Decorrido o prazo, configurado ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 600, inc. IV do CPC), sob pena de ser aplicada multa 
correspondente a 20% do valor atualizado do débito em execução (art. 601 do CPC). Nada requerido pelo exeqüente nos itens 
3 e 5 arquivem-se. Int. (fica intimado o executado, pela imprensa e na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 dias, 
efetuar o pagamento da quantia condenatória atualizada, conforme cálculo apresentado R$3.986,57, sob pena de acréscimo de 
multa legal de 10% sobre o total e prosseguimento na fase executiva (art.475-J), caput do CPC, com redação dada pela Lei n.º 
11.232/05). - ADV: ALEXANDRE HENRIQUE GONSALES ROSA (OAB 274904/SP), PATRICIA DIAS E SILVA (OAB 242660/SP), 
DIOGO AUGUSTO GIMENEZ RAIMUNDO (OAB 249600/SP), RANDAL LUIS GIUSTI (OAB 287215/SP)

Processo 0009995-91.2013.8.26.0451 (045.12.0130.009995) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Educacional 
Piracicabano da Igreja Metodista - Yohann dos Santos Ribeiro - Vistos. Fls. 87/89: Primeiramente, manifeste-se o autor, 
esclarecendo se o contrato indicado no documento de fls. 88 trata-se do objeto dos autos. Fls. 90/91: Ciência ao autor. Int. - 
ADV: ULYSSES JOSÉ DELLAMATRICE (OAB 167121/SP), JOAO ROBERTO BOVI (OAB 62722/SP), MELINA FELIX RIBEIRO 
(OAB 329380/SP)

Processo 0011088-31.2009.8.26.0451 (451.01.2009.011088) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Fernando de Miranda Fernandes - Vistos. Tendo em vista a quitação do débito, julgo extinta a execução, na forma 
do art. 794 I, do CPC. P.R.I.C. e arquivem-se. - ADV: PAULO MAURÍCIO RAMPAZO (OAB 159427/SP)

Processo 0011619-25.2006.8.26.0451 (451.01.2006.011619) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Construcione Engenharia e Construcoes Ltda - Anibal Massarella Junior - Vistos. Ante a certidão retro, diga a 
exequente em termos de prosseguimento do feito. Int. - ADV: RODRIGO ROSOLEN (OAB 200505/SP), MARCELO ROSENTHAL 
(OAB 163855/SP), JOSE CARLOS MANOEL (OAB 82560/SP)

Processo 0012015-60.2010.8.26.0451 (451.01.2010.012015) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Fabiano Vaz 
de Oliveira e outro - Vagner José de Souza - Digam as partes sobre o laudo pericial - ADV: TADEU JESUS DE CAMARGO (OAB 
145831/SP), VALERIA CRISTINA BARBOZA (OAB 63596/MG), ROSA APARECIDA GIMENES (OAB 121847/SP)

Processo 0012172-67.2009.8.26.0451 (451.01.2009.012172) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Tatiane Hebling - Vistos. Fls. 128: Ante a ausência de 
impugnação, defiro o levantamento da importância bloqueada em favor do exequente. Expeça-se o mandado. Sem prejuízo, 
defiro as pesquisas on-line requeridas, mediante apresentação do cálculo atualizado do débito, bem como do recolhimento 
das despesas conforme previsão no Provimento CSM nº 1864/11 e Comunicado nº 170/11. Int. (Fica o exequente intimado, na 
pessoa de seu procurador, para comparecer em Cartório e retirar o mandado de levantamento nº 47/2015) - ADV: TEREZINHA 
MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)

Processo 0021229-12.2009.8.26.0451 (451.01.2009.021229) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Luitex Máquinas e Ferramentas Ltda - Araserv Montagens Industriais e Locomoções Dfe Maquinas Ltda - - Carlos 
Valdir Fuzatto - - Ivani Aparecida Zamboni Fuzatto - Vistos. Fls. 106: Defiro a pesquisa on-line pelo sistema INFOJUD. Int. 
(ciencia ao autor da resposta do infojud de fls. 109/110, informando que não consta declaração para os dados informados) - 
ADV: ÉDNEI ALVES MANZANO FERRARI (OAB 215737/SP), CLAUDIO TORTAMANO (OAB 204257/SP)

Processo 0021280-86.2010.8.26.0451 (451.01.2010.021280) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Eduacional 
Piracicabano da Igreja Metodista - Vistos. Fls. 132: Defiro. Expeça-se carta de citação conforme requerido. Int. - ADV: JOAO 
ROBERTO BOVI (OAB 62722/SP)

Processo 0023958-74.2010.8.26.0451 (451.01.2010.023958) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Educacional 
Piracicabano da Igreja Metodista - Vistos. Fls. 115: Defiro a consulta “on line” através do sistema INFOJUD a fim de obter a 
declaração de rendimentos da parte executada. Segue requisição. Int. (ciência ao autor da resposta do infojud de fls. 119/120 
que esta arquivada em pasta própria n. 4/14) - ADV: JOAO ROBERTO BOVI (OAB 62722/SP)

Processo 0026697-20.2010.8.26.0451 (451.01.2010.026697) - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais - 
Condominio Residencial Nações Unidas - Francisco Carneiro Junior - Vistos. Fls. 124: Ante a ausência de impugnação, defiro 
o levantamento da importância bloqueada em favor do exequente. Expeça-se o mandado. Sem prejuízo, dou por penhorado o 
valor bloqueado às fls. 118/119. Intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, na forma do art. 475-J, § 1º do CPC, bem 
como para se manifestar sobre o pedido de levantamento. Após, diga o exequente em termos de complementação da penhora. 
Int. (Fica o exequente intimado, na pessoa de seu advogado, para comparecer em Cartório e retirar o mandado de levantamento 
nº 50/2015) - (Fica o executado intimado, na pessoa de seu advogado, da penhora realizada sobre seu saldo bancário, no 
valor de R$ 167,70, o qual encontra-se depositado em conta judicial junto ao Banco do Brasil, ficando advertido de que poderá 
dentro de prazo de 15 dias, apresentar impugnação, bem como para se manifestar sobre o pedido de levantamento da quantia 
penhorada, pelo exequente). - ADV: JOAO CARLOS CARCANHOLO (OAB 36760/SP), MARIA CYNTHIA BRAZ FERNANDES 
(OAB 94958/MG), VANESSA SCARPARI CARRARO (OAB 291894/SP)

Processo 0026859-83.2008.8.26.0451 (451.01.2008.026859) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços 
- Instituto Educacional Piracicabano - Vistos. Tendo em vista que os autos encontram-se paralisados há mais de trinta dias e 
que a executada ainda não foi citada, intime-se o exequente para dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de 
extinção. Int. - ADV: JOAO ROBERTO BOVI (OAB 62722/SP)

Processo 0027053-78.2011.8.26.0451 (451.01.2011.027053) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material 
- Marcos Henrique Buselli Dadona - Unimed de Piracicaba Sociedade Cooperativa Serviços Médicos - Vistos. Tendo em vista 
a quitação do débito, julgo extinta a execução, na forma do art. 794 I, do CPC. Defiro o levantamento do valor depositado pelo 
executado a fls. 320, em favor do exequente. Expeça-se o competente mandado. Calculem-se as custas finais, intimando-se a 
executada, na pessoa de seu advogado, para recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Em caso de não recolhimento, 
expeça-se certidão para inscrição. P.R.I.C. e arquivem-se. (Fica o exequente intimado, na pessoa de seu advogado, para 
comparecer em Cartório e retirar o mandado de levantamento nº 46/2015) - (Fica a executada Unimed intimada, na pessoa de 
seu advogado, para, no prazo de 05 dias, recolher as custas finais no valor de R$ 106,25, sob pena de inscrição na dívida ativa) 
- ADV: MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP), TANIA DE CARVALHO FERREIRA ZAMPIERI (OAB 131296/
SP), PAULO MAURÍCIO RAMPAZO (OAB 159427/SP)
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Processo 0027820-92.2006.8.26.0451 (451.01.2006.027820) - Cumprimento de sentença - Ricardo Talamonte Nogueira - 
Condomínio Shopping Center Piracicaba Cnpj 55349526000173 - Fica o exequente intimado, na pessoa de seu procurador, para 
comparecer em Cartório e retirar o mandado de levantamento nº 45/2015. - ADV: FÁBIO FERREIRA DE MOURA (OAB 155678/
SP), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA (OAB 178268/SP), JUELIO FERREIRA DE MOURA (OAB 36482/SP), JOAO 
JOSE BOARETTO (OAB 48010/SP), OSNI SERGIO BECHELLI (OAB 90119/SP)

Processo 0027919-23.2010.8.26.0451 (451.01.2010.027919) - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Educacional 
Piracicabano da Igreja Metodista - Vistos. Fls. 151: Defiro. Expeça-se carta de citação conforme requerido. Int. - ADV: JOAO 
ROBERTO BOVI (OAB 62722/SP)

Processo 0027926-15.2010.8.26.0451 (451.01.2010.027926) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Instituto Eduacional Piracicabano da Igreja Metodista - Vistos. Dou por penhorado o valor bloqueado. Intime-se 
o executado, na pessoa do seu advogado, na forma do art. 475-J, § 1º do CPC. No silêncio defiro o levantamento do valor 
bloqueado em favor do exequente. Após, diga o exequente em termos de complementação da penhora. Int.(fica intimado o 
executado na pessoa de seu procurador, para querendo apresentar impugnação , o prazo é de 15 dias) - ADV: NORBERTO DE 
JESUS TAVARES (OAB 223499/SP), JOAO ROBERTO BOVI (OAB 62722/SP), ROSELI APARECIDA MASIERO BRAGA (OAB 
289943/SP)

Processo 0028157-42.2010.8.26.0451 (451.01.2010.028157) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Gerson Carrel Gonzales - Manifeste-se o autor sobre a resposta da pesquisa de endereços 
via Bacenjud de fls. 98/100, constando os endereços: Rua Luiz Branchieri, 360 fds - santa rita - Piracicaba - SP, Avenida MalTito 
7630 - Itaim Paulista - São Paulo - SP, Rua José Coelho Prates Jr, 210, Unileste - Piracicaba - SP. - ADV: JACKSON WAGNER 
RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 226132/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 0028515-12.2007.8.26.0451 (451.01.2007.028515) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Jeronimo 
Brás Poloni , - Vistos. Ante a certidão retro, diga o autor em termos de prosseguimento. No silêncio, intime-se o autor para dar 
andamento ao feito no prazo de 48:00 horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: JOÃO CARMELO ALONSO (OAB 169361/SP)

Processo 0028678-84.2010.8.26.0451 (451.01.2010.028678) - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo 
/ Atualização - Jose Farias Silva e outro - Vistos. Fls. 109: Ante a concordância do Senhor Perito Judicial, intime-se o exequente 
a depositar os honorários periciais de forma parcelada. Após o depósito da 3ª (terceira) parcela, encaminhem-se os autos ao 
Senhor Perito Judicial para início dos trabalhos. Com a vinda do laudo, digam as partes. Int. - ADV: GIULIANA ELVIRA IUDICE 
DOS SANTOS (OAB 226059/SP)

Processo 0028708-51.2012.8.26.0451 (451.01.2012.028708) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 137: Defiro, citando-se o requerido na pessoa 
de sua curadora provisória nomeada nos autos, cabendo à serventia diligenciar sua qualificação no processo de interdição cujo 
extrato se encontra acostado aos autos. Intime-se. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA 
ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0028912-37.2008.8.26.0451 (451.01.2008.028912) - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Comercial - Tokio 
Marine Seguradora Sa - Vistos. Primeiramente, forneça a seguradora, o original do acordo de fls. 300/303. Após, tornem cls. 
para homologação. Int. - ADV: FLAVIA FERNANDA DE FREITAS SALVADOR (OAB 139898/SP), FABIO DE SOUZA (OAB 44760/
PR), MILTON LUIZ CLEVE KUSTER (OAB 7919/PR)

Processo 0029765-07.2012.8.26.0451 (451.01.2012.029765) - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - Michel 
Haddad Dib - Vistos. Fls. 156: Defiro pelo prazo requerido. Após, diga o exequente em termos de prosseguimento. No silêncio, 
aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: JOAO FERNANDO SALLUM (OAB 139597/SP), FABIO COLOGNESI BRAGA 
(OAB 168911/SP)

Processo 0029809-41.2003.8.26.0451 (451.01.2003.029809) - Procedimento Ordinário - Joao Antonio da Costa - Carrefour 
Administradora de Cartoes de Credito Comercio e Participacoes Ltda - Vistos. Tornem os autos ao arquivo. - ADV: VINICIUS 
GAVA (OAB 164410/SP), DIMITRIUS GAVA (OAB 163903/SP), MARIA INES BALTIERI DA SILVA (OAB 72022/SP), JOSE 
SILVESTRE DA SILVA (OAB 61855/SP)

Processo 0030813-35.2011.8.26.0451 (451.01.2011.030813) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Colegio 
Salesiano Dom Bosco Cidade Alta - Elizangela Aparecida de Oliveira - Diga o exequente sobre a resposta do bacenjud de fls. 
56/57, a qual restou negativa. - ADV: ADRIANA SIMONI CALILE SOARES DE LIMA (OAB 245976/SP)

Processo 0031766-62.2012.8.26.0451 (451.01.2012.031766) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Localiza Rent A Car Ltda e outro - Vistos. Ao arquivo, anotando-se. Int. - ADV: GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/
SP), JULIANA AZZI DE ALMEIDA CAMARGO LIVRERI (OAB 203679/SP), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB 
169709/SP), JOCIMAR ESTALK (OAB 247302/SP)

Processo 0032538-93.2010.8.26.0451 (451.01.2010.032538) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Hsbc Bank Brasil 
Sa Banco Multiplo - Pojal Comércio de Materiais para Construções Ltda - - Ronaldo Marques da Silva - Vistos. Fls. 208: Defiro. 
Segue requisição. Int. (Ciência da pesquisa de fls. 211/212, via SIEL, a saber: “Múltiplos registros encontrados. Informe mais 
critérios). - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 0033140-84.2010.8.26.0451 (451.01.2010.033140) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Itaú Sa - Adriano de Jesus Petruchelli Me - - Adriano de Jesus Petruchelli - Manifeste -se o exequente sobre a resposta 
do bloqueio via Bacenjud, a qual restou negativa. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)

Processo 0033722-16.2012.8.26.0451 (451.01.2012.033722) - Monitória - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S A - 
Agronova Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda Me - - Marli Balione Rodrigues dos Santos - - Patricia Aparecida Ciriaco 
de Camargo - Manifeste-se o autor sobre a resposta das pesquisas de endereço via Bacenjud de fls. 137/142. - ADV: LAERTE 
APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP)

Processo 0034337-40.2011.8.26.0451 (451.01.2011.034337) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú 
Unibanco Sa - Vistos. Fls. 95: Anote-se a renúncia. Fls. 99: Defiro. Aguarde-se pelo prazo requerido. Decorrido, diga o exequente 
em termos de prosseguimento. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: PETRUCIO OMENA FERRO (OAB 
55263/SP), CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP), GISELI APARECIDA BAZANELLI (OAB 88792/SP)

Processo 0034914-18.2011.8.26.0451 (451.01.2011.034914) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú 
Unibanco Sa - Flaipira Comercio de Vestuarios Ltda - - Juliana Aparecida Araujo do Amaral - Ciência do oficio de fls. 119/121 
(Cielo) - ADV: GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), 
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), LUIZ FELIPE PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP)

Processo 0035070-69.2012.8.26.0451 (451.01.2012.035070) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Claudemir da Silva - Redebrasil e outro - Vistos. Fls. 82: Anote-se. No mais, cumpra-se o último paragrafo do r. despacho 
de fls. 79. Int. - ADV: LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/
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SP), MARIANE CARDOSO MACAREVICH (OAB 203358/SP), ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 30820/RS), CARLOS 
AGNALDO CARBONI (OAB 95486/SP)

Processo 0036092-75.2006.8.26.0451 (processo principal 0005745-30.2004.8.26) (451.01.2004.005745/14) - Impugnação 
de Crédito - Frefer Industria e Comercio de Ferro e Aço Ltda - Vistos. (Fls. 59/61) - Retifique-se a denominação da impugnante. 
Anote-se. Defiro o sobrestamento por 30 dias, devendo a impugnante dar andamento independente de nova intimação. 
Decorrido, tornem conclusos. Int. - ADV: MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA (OAB 143671/SP), ADNAN ABDEL 
KADER SALEM (OAB 180675/SP), ALEXANDRE HONORE MARIE THIOLLIER FILHO (OAB 40952/SP)

Processo 0037303-44.2009.8.26.0451 (451.01.2009.037303) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Itapeva Ii Multicarteira Fidc Np - Vistos. Diga o exequente em termos de prosseguimento, tendo em vista o bloqueio de valor 
ínfimo em relação ao débito. Int. - ADV: LUIS HENRIQUE VENANCIO RANDO (OAB 247013/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA 
BUENO FILHO (OAB 126504/SP), ALVARO HENRIQUE EL-TAKACH DE SOUZA SANCHES (OAB 291391/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LOURENÇO CARMELO TÔRRES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JANE APARECIDA CALDANA FRIGATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0048/2015
Processo 0001486-06.2015.8.26.0451 - Impugnação de Assistência Judiciária - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO 

TRABALHO - BANCO SAFRA S/A - Jose Angelo Gaudencio Tonon - - Amelia Aparecida de Castro Tonon - Vistos. Fls. 01/84: 
digam os impugnados. Intimem-se. - ADV: STEPHANO DE LIMA ROCCO E MONTEIRO SURIAN (OAB 144884/SP), CLAYTON 
EDUARDO CAMARGO GARBELOTO (OAB 119177/SP)

Processo 0001487-88.2015.8.26.0451 - Impugnação ao Valor da Causa - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 
- BANCO SAFRA S/A - Tramaton Tratores e Maquinas Agricolas Ltda - - Jose Angelo Gaudencio Tonon - - Amelia Aparecida 
de Castro Tonon - Vistos. Digam os impugnados. Intimem-se. - ADV: CLAYTON EDUARDO CAMARGO GARBELOTO (OAB 
119177/SP), STEPHANO DE LIMA ROCCO E MONTEIRO SURIAN (OAB 144884/SP)

Processo 0020634-37.2014.8.26.0451 - Impugnação ao Valor da Causa - Defeito, nulidade ou anulação - Fabio Nunes Albino 
- ALLEZ COMERCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA - Fabio Nunes Albino - Vistos. O valor atribuído à causa está correto. Isto porque 
a ação versa sobre pedido de falsidade do Contrato de Cessão de Quotas e Compromisso de Cessão de Cotas de Sociedade 
Ltda, acostado às fls. 246/247 dos autos 1010109-76.2014.8.26.0451. Por conseguinte, o valor a ser dado à causa deveria 
corresponder ao do contrato que se pretende declarar falso. E o contrato em comento estipula a alienação e transferência de 
50% das quotas da empresa ARKX- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FIOS TEXTEIS LTDA, percentual contratualmente previsto no 
valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Cabe ressaltar que os valores das notas fiscais trazidas pelo impugnante 
(fls. 4/7) não correspondem ao valor do contrato objeto de falsidade, motivo pelo qual o valor da causa atribuído ao incidente 
de falsidade encontra-se correto. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação, certificando-se seu desfecho nos 
autos principais. Int. - ADV: PAULO SERGIO BRUGIONI (OAB 236931/SP), FABIO NUNES ALBINO (OAB 239036/SP)

Processo 0021576-69.2014.8.26.0451 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Estabelecimentos de Ensino - 
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - Leonardo Debei Lacava - Vistos. Diga o impugnado. Int. - ADV: TAMARA GROTTI (OAB 
217781/SP), BERNADETE DE LOURDES NUNES PAIS (OAB 45847/SP)

Processo 1000030-38.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Greca Transportes de Cargas LTDA 
- Pavimentadora e Construtora Coesa Ltda - - Vinicius Pettan Tedesco - Vistos. Fls. 193/194: Manifeste-se a exequente sobre 
a nota devolutiva. Int. - ADV: JOAO CASILLO (OAB 94055/SP), JOSÉ ROBERTO COLLETTI JÚNIOR (OAB 197771/SP), 
EDUARDO ANTONIO DA CUNHA JUNIOR (OAB 201001/SP)

Processo 1000173-90.2015.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Bradesco S.A. - CORAL 
CORAL LTDA ME - - ANTONIO CARLOS CORAL - Vistos. Comprovada a alienação fiduciária e a mora defiro a liminar de 
busca e apreensão. Cite(m)-se, ficando o(a) réu(ré) cientificando(a) de que, decorrido o prazo de 5 (cinco) dias após executada 
a liminar, será consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do(s) bem(ns) no patrimônio do credor fiduciário, isso 
se não houver nesse mesmo prazo (5 dias) o pagamento da integralidade da dívida pendente, assim considerada como os 
valores apresentados e comprovados pelo autor na inicial, conforme entendimento esposado no RESP 1.418.593 proferido 
pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo, incluindo as custas e despesas processuais desembolsadas pela parte contrária 
e os honorários advocatícios, que fixo para o caso, em 10% do valor do débito, tudo atualizado até a data do depósito, sendo 
certo que tal pagamento implicará em lhe ser restituído o bem livre de ônus. O(A) réu(ré) deverá também ser cientificado(a) 
de que terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar sua resposta (defesa), contados da execução da liminar. Tal resposta 
poderá ser apresentada ainda que tenha se utilizado da faculdade de pagamento da integralidade da dívida na forma acima 
esclarecida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. Fica vedado ao autor ceder ou vender o bem 
apreendido, extrajudicialmente, antes do decurso de purgação da mora de 05 dias, acima mencionado, eis que, caso ocorrido, 
importará na restituição do bem sem ônus ao devedor. Após o prazo da purgação da mora, caso não requerida ou não deferida 
por este Juízo, a venda poderá ser feita. Fica o(a) réu(ré) cientificado(a), também, de que, não apresentada contestação, 
serão presumidos verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a); e que a defesa deverá necessariamente ser apresentada por 
advogado. Ficam as partes cientificadas, ainda, de que, em caso de mudança de endereço residencial ou profissional, ainda 
que em caráter temporário, o fato deverá ser comunicado ao Juízo da 3ª Vara Cível Fórum local, sob pena de se presumirem 
validas as intimações encaminhadas ao endereço anterior. Servirá este despacho, por cópia digitada, como mandado de busca 
e apreensão e citação. Defiro os benefícios do artigo 172, § 2º do CPC, bem como a ordem de arrombamento e reforço policial, 
caso necessários. Defiro o bloqueio do veículo, pelo Sistema RENAJUD, mediante recolhimento das despesas conforme previsão 
no Provimento CSM nº 1864/11 e Comunicado nº 170/11. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. - ADV: BRUNO HENRIQUE 
GONCALVES (OAB 131351/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP)

Processo 1000209-35.2015.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - ANDRÉ LUIS DE TOLEDO 
MENDES - MACROBYTE CARAPICUIBA LTDA ME - Diga o autor, em cinco dias, sobre a devolução do AR da carta de citação 
da corré Macrobyte de fls. 35, motivo “ausente”. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 1000278-67.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - EMILIO OLIVEIRA DUARTE 
- THIEGO PITTER BARBOSA - - THAIS XAVIER VICENTE BARBOSA - Vistos. Antes de homologar o acordo de fls. 30/31, 
providencie o exequente a complementação das custas iniciais. Int. (Valor R$ 5,55) - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 
131015/SP)

Processo 1000304-65.2015.8.26.0451 - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de 
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Pequeno Porte - Inadimplemento - Retinox Importação e Exportação de Aços Inoxidaveis Ltda - J E Fedatto & Cia Ltda - Vistos. 
Tendo em vista que os documentos redigitalizados de fls. 75/120, continuam “em branco”, deverá o autor, no prazo de 10 (dez) 
dias, novamente redigitalizá-los, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: CINIRA GOMES LIMA MÉLO (OAB 207660/
SP)

Processo 1000375-04.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecunia 
S/A - PAULA LEME MENDES DE OLIVEIRA - Vistos. Fls. 57/58 e 63: Primeiramente, esclareça o requerente se pretende a 
conversão da presente ação em Depósito ou o desentranhamento do mandado para busca e apreensão do veículo objeto da 
lide. Int. - ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)

Processo 1000587-88.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - C.L.M.Galvanoplastia Ltda ME - 
Ativa Comercial de Bebidas Ltda - - Jorbeth dos Santos Maranhão - Vistos. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo 
de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: LUCIA HELENA GABRIEL FERNANDES BARROS (OAB 233183/SP)

Processo 1001091-94.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - MAGALI CONCEIÇÃO CASARIN 
IDALGO - Rogério Anselmo Toniolo - - MILENA TREVISAN TONIOLO - Vistos. Tendo em vista o disposto no Comunicado CG 
1481/13, intime-se a exequente para depositar em cartório os originais do título executivo objeto desta execução. A exequente 
deverá, ainda, recolher a taxa para impressão da contrafé, em guia do FEDTJ, código 201-0, no valor de R$0,55 por folha, ou 
seja, R$3,30, em cumprimento ao Comunicado CG nº 165/14 e Comunicado SP 306/13. Int. - ADV: FREDERICO ALBERTO 
BLAAUW (OAB 34845/SP)

Processo 1001094-83.2014.8.26.0451 - Monitória - Mútuo - Banco Santander (Brasil) S/A - Richardson Salcedo - Diga o 
autor, em cinco dias, sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça, de fls. 64, que segue: “dirigi-me ao endereço indicado 
em 24/01/15 e DEIXEI DE CITAR RICHARDSON SALCEDO, uma vez que, fui informada pelo Sr Luis da portaria, que, trabalha 
no prédio há 16 anos, desconhece o Sr Richardson e não consta nenhum morador com o nome do requerido no local. Assim 
sendo, devolvo o presente à Cartório e aguardo novas determinações. - ADV: ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/
SP)

Processo 1001101-41.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Obrigações - JOSENILDO BATISTA DA SILVA - Daniel 
Caetano de Almeida - Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ROGERIO ROMERO (OAB 258841/SP)

Processo 1001108-33.2015.8.26.0451 - Consignação em Pagamento - Obrigações - Raquel Chaves de Assunção - Paulo 
Sérgio de Oliveira - - Maria Alda Silva de Oliveira - Vistos. Defiro a gratuidade, havendo dúvidas a respeito de quem seria o 
titular do direito ao recebimento da verba locatícia do imóvel diante do litígio existente entre pessoas que transacionaram o 
referido imóvel, cabe a propositura da ação contra todos os possíveis credores, de modo a demandar o ingresso dos antigos 
locadores declinados na inicial no pólo passivo da ação nos termos dos artigos 335, III e IV do CC e 895 do CPC, promovendo 
tal inclusão a parte autora em 10 dias. Int. - ADV: SILVANA VIEIRA PINTO (OAB 241083/SP)

Processo 1001122-17.2015.8.26.0451 - Exibição - Provas - CLEUSA MARIA DE CAMPOS CASTILHO - Banco BGN S/A - 
Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cite(m)-se para apresentar os documentos declinados na inicial ou 
oferecer resposta (necessariamente por meio de advogado), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de se presumirem verdadeiros 
os fatos narrados pelo(s) autor(es). Intime-se. - ADV: JULIANA BRIGANTE PREZOTTO PATREZZI (OAB 265355/SP)

Processo 1001144-75.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Incapacidade Laborativa Permanente - Fabiana Graziela 
Aparecida da Costa Normilio - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Primeiramente, defiro a gratuidade. Indefiro a 
tutela antecipada à autora, uma vez que ausente demonstração, à esta altura, da forte probabilidade de procedência quanto à 
pretensão deduzida na inicial a demandar a necessidade de se oportunizar o contraditório e eventual dilação probatória. Cite-se 
para apresentar resposta (necessariamente por meio de advogado), no prazo de sessenta (60) dias, sob pena de se presumirem 
verdadeiros os fatos narrados pelo autor. Ficam as partes cientificadas de que, em caso de mudança de endereço residencial ou 
profissional, ainda que em caráter temporário, o fato deverá ser comunicado ao Juízo da 3ª Vara Cível Fórum local, sob pena de 
se presumirem válidas as intimações encaminhadas ao endereço anterior. Outrossim, requisite-se do INSS, todas as informações 
que dispuser, em trinta dias, sob pena de considerarem provadas as alegações em seu desfavor, atinentes a documentos que 
retiver (art. 396, do CPC), bem como, oficie-se ao empregador do acidentado requisitando informações sobre os salários pagos 
na ocasião do acidente ou do afastamento do trabalho e eventual emissão de CAT. Dê-se ciência ao Dr. Promotor de Justiça. 
Int. - ADV: JULIO CESAR LIBARDI JUNIOR (OAB 304512/SP), LUCAS MARCOS GRANADO (OAB 305052/SP)

Processo 1001152-52.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Condominio Residencial Paque 
das Aguas - JOSÉ REGINALDO MICIATTO - Vistos. Processe-se pelo rito ordinário. Anote-se. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se 
do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: VIVIANE ALVES SABBADIN (OAB 239495/SP)

Processo 1001158-59.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - NEW TRADE FOMENTO 
MERCANTIL LTDA - Maxfibras Tecidos Técnicos Ltda - - Adelmo Miranda de Farias - - Zelma Maria Silva de Farias - Vistos. 
Tendo em vista o disposto no Comunicado CG 1481/13, intime-se o exequente para depositar em cartório os originais do título 
executivo objeto desta execução. Int. - ADV: MOISES ETCHEBEHERE JUNIOR (OAB 253705/SP)

Processo 1001162-96.2015.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - ENRICO PAVANI ABDALLA - 
RAFAEL RAMOS DA SILVA - Vistos. Cite(m)-se, para apresentar resposta (necessariamente por meio de advogado), no prazo de 
quinze (15) dias, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados pelo(s) autor(es). Para purgação da mora, honorários 
advocatícios de 20%. Cientifiquem-se fiadores, sublocatários e ocupantes, se houver. Ficam as partes cientificadas de que, em 
caso de mudança de endereço residencial ou profissional, ainda que em caráter temporário, o fato deverá ser comunicado ao 
Juízo da 3ª Vara Cível Fórum local, sob pena de se presumirem validas as intimações encaminhadas ao endereço anterior. 
Servirá este despacho, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Int. - ADV: FABIO 
COLOGNESI BRAGA (OAB 168911/SP)

Processo 1001168-06.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - SOUZA PARTICIPAÇÕES 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/S LTDA - SALUÁ FERES PADOVAN - Vistos. 1. Expeça-se a certidão comprobatória do 
ajuizamento da execução para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à 
penhora ou arresto, conforme disposto no § 1º do art. 615-A do CPC. Fixo os honorários a serem pagos pelo executado em 10% 
do valor atualizado do débito. 2. Cite-se a executada para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida. Caso efetuado, 
cumpra-se o parágrafo único do art. 652A, do CPC. 3. Alternativamente, poderá a executada, oferecer embargos no prazo de 
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15 dias a contar da juntada do mandado de citação aos autos (art. 738 do CPC), ou, ainda, no mesmo prazo, comprovado o 
pagamento de 30% do valor do débito reconhecido, requerer o parcelamento do remanescente na forma do art. 745_A do CPC. 
4. Para a hipótese de pronto pagamento e de não oferecimento de embargos, os honorários advocatícios, desde já fixados em 
10% do débito, serão reduzidos pela metade, conforme par. Único do art. 652 A do CPC. 5. Não efetuado o pagamento cumpra-
se o disposto no art. 652 par. 1o, observado, se o caso, o disposto no par. 2º, ambos do CPC. Cumpra-se o disposto nos par. 
4º e 5º. 6. Efetivada a penhora, intime-se o exequente para que se manifeste inclusive sobre o valor atribuído. 7. Infrutífera a 
penhora, intime-se a executada para no prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de penhora advertido consoante o art. 599, 
inciso II do CPC. Decorrido o prazo “in albis”, configurado ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 600, inc. IV do CPC), 
será aplicada multa correspondente a 20% do valor atualizado do débito em execução (art. 601 do CPC). 8. Não encontrado o 
devedor, cumpra-se o art. 653, caput e respectivo par. Único do CPC. Caso não localizado, cumpra o credor o art. 654 do CPC. 
9. Infrutíferas tais diligências esclareça o exequente se pretende a indisponibilidade de ativos do executado por meio eletrônico 
(art. 655-A do CPC), oferecendo os dados necessários (CPF, CNPJ), caso contrário, intime-se o exequente para tal fim concedido 
o prazo de cinco dias. 10. Caso impugnada a efetivação da penhora “on line”, ao exequente para que se manifeste no prazo de 
03 dias, intimando-se com urgência. 11. Nada requerido pelo exequente nos itens 6, 8, 9 e 10, arquivem-se. Defiro os benefícios 
do artigo 172, § 2º do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Intime-se. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 1001182-87.2015.8.26.0451 - Embargos à Execução - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - 
METALURGICA CHISSINI LTDA - EPP - - ALEX DO PRADO CHISSINI - - MARIA INGRID BARIOTTO CHISSINI - BANCO DO 
BRASIL S/A - Vistos. Instruam os embargantes a inicial com as peças faltantes da execução mencionada na inicial, ou seja, 
fls. 39/40, fls. 41 e fls. 44 daqueles autos. Prazo: 10 dias. Int. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), JOSE AUGUSTO 
AMSTALDEN (OAB 94283/SP)

Processo 1001188-94.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Banco Santander 
(Brasil) S/A - A A C DOS S B DA SILVA ME - - ANGELA AMARAL DOS SANTOS B DA SILVA - Fica intimado o exequente, na 
pessoa de seu advogado, para recolher a taxa para impressão da contrafé, em guia do FEDTJ, código 201-0, no valor de 
R$0,55 por folha, ou seja, R$3,30, em cumprimento ao Comunicado CG nº 165/14 e Comunicado SP 306/13. - ADV: ORESTES 
BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)

Processo 1001204-48.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - Luciano Alves Ferreira - 
BANCO CIFRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-
se. Cite(m)-se para apresentar resposta (necessariamente por meio de advogado), no prazo de quinze (15) dias, sob pena de se 
presumirem verdadeiros os fatos narrados pelo(s) autor(es). Intime-se. - ADV: RICHARD CRISTIANO DA SILVA (OAB 258284/
SP)

Processo 1002316-86.2014.8.26.0451 - Dissolução e Liquidação de Sociedade - Dissolução - Eliana Aparecida Grigolatto da 
Silva - Grigolatto & Ribeiro Acessórios Industriais Ltda - - Matheus Ribeiro da Silva - Vistos. Providencie a autora a juntada do 
contrato social da sociedade corré. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. - ADV: MICHELE RUFINO STURION (OAB 342712/SP)

Processo 1003092-86.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - suely aparecida pereira 
da silva - - Maicon Pereira da Silva - - JESSICA PEREIRA DA SILVA - - JAIANY VICTORIA PEREIRA DA SILVA - - SERGIO DA 
SILVA - - PATRICIA DA SILVA ALMEIDA - - NEUSA DA SILVA AMORIM - ICATU SEGUROS S/Aicatu seguros sa - Vistos. Às 
coexequentes Patrícia e Neusa para regularizarem as suas representações processuais. Com a regularização, vista ao MP. Int. 
- ADV: JOAO CARLOS CARCANHOLO (OAB 36760/SP)

Processo 1003256-51.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. - 
ANGELO’S SILVESTRE CONFECÇÕES LTDA ME - - ANGELA MARIA IVANHES SILVESTRE - - JOÃO ANGELO SILVESTRE - - 
JOÃO ANGELO SILVESTRE JUNIOR - Vistos. Fls. 32/33: Razão assiste ao exequente. Desta forma, adite-se o mandado para 
seu efetivo cumprimento no endereço constante da exordial (fls. 32), conforme requerido. Int. - ADV: NILTON CARLOS VIEIRA 
(OAB 102295/SP)

Processo 1004569-47.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - MAFALDA 
ZAMBON MANDRO - Banco do Brasil S.A - Vistos. Diga o exequente em termos de quitação do débito. No silêncio, será 
presumida a quitação e o processo será extinto. Int. - ADV: FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP), CARLOS 
ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), MAÍNA REIS DIAS (OAB 342218/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/
SP)

Processo 1005724-85.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA - 
REFRIAR COMERCIAL LTDA. ME - Vistos. Fls. 38 e segs.: Rejeito a exceção de pré-executividade, eis que o âmbito de seu 
conhecimento é restrito à veiculação de matérias que podem ser reconhecidas de ofício pelo Julgador na própria execução ou já 
demonstráveis documentalmente de plano, prescindindo de dilação probatória, mas o que não ocorre no caso dos autos, em que 
se alega a ausência de requisitos documentais para a validade do título executado quanto à falta de aceite e de comprovante 
regular de entrega da mercadoria, onde, quanto ao primeiro ponto, prescinde-se do aceite expresso na duplicata mercantil, 
servindo como título a existência de nota fiscal, do comprovante de entrega e do protesto, como ocorre no caso dos autos, ao 
passo que foram juntados os respectivos canhotos assinados do recebimento de mercadorias, cuja discussão sobre a validade 
ou não das assinaturas ali lançadas refoge deste âmbito estreito e passível, inclusive, de eventual dilação probatória, compatível 
somente com a via mais ampla e adequada dos embargos, por extrapolar do aspecto meramente formal de validade do título 
e demonstrável documentalmente de plano. Não é outro o entendimento do E.TJSP a respeito: “...Trata-se o caso de ação de 
execução ajuizada pelo banco agravado para a cobrança da quantia de R$ 274.397,76, com lastro em Cédula de Crédito Bancário, 
provido de planilha e demonstrativo da dívida, ou seja, título com força executiva, ante o disposto no art. 28 da Lei nº 10.931/04. 
Portanto, no aspecto formal do título exequendo - no qual, aliás, o campo de avaliação da exceção de préexecutividade fica 
restrito à matéria de ordem pública -, não se verifica a existência de nenhum vício de nulidade que pudesse acarretar a extinção 
da execução. A agravante discorda, inicialmente, do débito cobrado pelo agravado, insurgindo-se contra valores, excesso de 
execução e irregularidades contábeis. Contudo, a exceção de pré-executividade é meio impróprio para se discutir tais questões, 
uma vez que podem exigir a produção de provas, que somente por meio de medida judicial adequada se é possível produzir. 
Nesse contexto, o r. despacho deu exata solução à exceção de pré-executividade oferecida, já que não se trata o presente 
caso de questão de ordem pública que caiba ao juiz conhecer de ofício. Insta salientar que a exceção de préexecutividade 
não pode ser guindada à condição de medida substituta aos embargos. Por isso mesmo possui campo restritíssimo, voltado à 
análise da existência formal de título executivo e sua eficácia, e exatamente por isso não permite a produção de provas. Nesse 
sentido: ‘PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 
SÚMULA N. 300-STJ. INCIDÊNCIA. QUESTIONAMENTO SOBRE ILEGALIDADE DE CLÁUSULAS DE JUROS E ANATOCISMO. 
POSSIBILIDADE, EM TESE, DE DEBATE RELATIVO AOS CONTRATOS ANTERIORES. INADEQUAÇÃO, TODAVIA, DA 
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VIA ELEITA PARA TANTO. I. A orientação consagrada no STJ é a de que: ‘O instrumento de confissão de dívida, ainda que 
originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial’ (Súmula n. 300-STJ) e ‘A renegociação de 
contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos 
anteriores’ (Súmula n. 286-STJ). II. Todavia, conquanto possam ser investigados os contratos anteriores que deram margem ao 
de confissão, tal não é possível pela via da exceção de préexecutividade, de limitado uso, facultados os meios próprios, após 
a garantia do juízo em que se processa a cobrança executiva. III. Recurso especial não conhecido’ (REsp 475632/SC, Rel. 
Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 26/05/2008). ‘PROCESSUAL CIVIL E 
TRIBUTÁRIO. ART. 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 1. 
(...) 2. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é técnica processual de natureza 
excepcional, que permite ao executado a defesa de seus interesses independente da segurança do juízo. Por ser exceção 
e não a regra, é que só tem sido admitida quando invocada para a defesa de: 1) matérias de ordem pública, que permitem 
reconhecimento ‘ex offício’ pelo juiz, tais como as condições da ação e os pressupostos processuais; 2) matérias que, de 
modo evidente, sem qualquer dúvida, demonstram ‘de plano’ que o executado não tem nenhuma responsabilidade pelo débito 
cobrado por razões da sua inexistência, pagamento ou por outras questões equivalentes. 3. No caso em tela, as matérias 
levantadas pela empresa configuram-se questões de mérito típicas de embargos à execução, pois demandam discussão, não 
estando, por isso mesmo, previstas dentre aquelas que viabilizam a abertura da via excepcional. 4. Recurso especial provido’ 
(REsp 609285/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2004, DJ 20/09/2004, p. 202).” (Agravo 
de Instrumento nº 2102537- 55.2014.8.26.0000, rel. Paulo Pastore Filho j.04.09.14). Ante o exposto, deixo de conhecer da 
exceção oposta ante sua inadequação para a apreciação da matéria ventilada quanto à alegação de nulidade do título pela 
falta de comprovante regular de entrega de mercadoria, assim como rejeito a exceção quanto à alegação de ausência de aceite 
expresso no título, o que, como adrede dito, é suprida pelos documentos já juntados com a execução e que estão de acordo com 
a “Lei de Duplicatas” a fim de servirem como título executivo extrajudicial. Intime-se. - ADV: ROGERIO SOARES (OAB 148149/
SP), ROBSON SOARES (OAB 170705/SP), JOÃO MARCELO DE PAIVA AGOSTINI (OAB 198466/SP), MARCIO LOUZADA 
CARPENA (OAB 291371/SP)

Processo 1005954-30.2014.8.26.0451 - Monitória - Cheque - COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO - Tatiana de Santana Cavalcante - Ciência às partes do ofício recebido de fls. 40 (SCPC). - ADV: FÁBIO 
FERREIRA DE MOURA (OAB 155678/SP)

Processo 1006155-22.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - SARAH SOLER 
MONTEBELO DE LIMA - ALESSANDRO AUGUSTI EPP - - BANCO ITAULEASING S/A - Vistos. Informe o banco corréu se o 
agravo de instrumento por ele interposto já foi julgado, juntando, em caso positivo, cópia do V. Acórdão prolatado. Com a resposta, 
tornem conclusos. Intime-se. - ADV: TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP), MARCOS ROBERTO GREGORIO DA 
SILVA (OAB 146628/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP), ANDRE ROBERTO MORAES CILLO (OAB 
268000/SP), ADRIANO ROBERTO MORAES CILLO (OAB 279882/SP)

Processo 1006653-21.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Edivaldo Pereira Nunes 
- Elaine Cristina Moreno Pereira - Vistos. (Fls. 43/52) - Defiro os benefícios da justiça gratuita à ré. Suspendo o processo 
pelo prazo de 10 dias para regularização da representação processual da ré em relação à contestação apresentada e às 
manifestações de fls. 43/52 e 53/62, nos termos do artigo 13 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: ELAINE CRISTINA 
MORENO PEREIRA (OAB 83754/SP), RODRIGO CARDOSO LOURENÇO DE CAMARGO (OAB 300539/SP)

Processo 1006683-56.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - DIREITO CIVIL - Pedro Domingos Grella - REDE 
BRASCON CONSULTORIA E ASSESSORI LTDA - Diga o exequente sobre as pesquisas de endereço de fls. 59/61 (Infojud) e fls. 
64/67 (Bacenjud). - ADV: SANY ISABEL RODRIGUES (OAB 339782/SP)

Processo 1006757-13.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - LECY SCANHOLATTE 
FEITOSA ALVES - DAVID RODRIGUES DA SILVA - - TATIANA ROSALINA REGINATO PEREIRA - Diga a autora, em cinco dias, 
sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 111, que segue: “dirigi-me ao endereço: avenida Branca de Azevewdo e 
ai sendo encontrei dois numeros 170, sendo um fora da ordem correta. Perguntei no local pelo sr. David Rodrigues da Silva e a 
moradora informou que esta no local ha meses , que a proprietária é a sra Lecy s F Alves, que a casa foi alugada na imobiliária 
Frias Neto. Que não conheceu antigos moradores,. Perguntei lhe o porque na frente da casa estava o numero 1170 se não era 
o numero correto da prefeitura (1164), informou que é o numero que a proprietária sra Lecy colocou. Isto confunde porque a 
rua apresenta dois numeros 1170. O numero informado no mandado é o numero da ligação de água do local - 1160, mas não 
aparece na frente da casa. Assim deixo de citar David Rodrigues e Tatiana Rosalina Reginato por não mais residirem no local.” 
- ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 1006809-09.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - ARARI DE SOUZA APARECIDO - 
RUBENS PORATH - - SELVA NORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA-ME - - DIONEI SCHMEIDER - Vistos. À 
corré Selva Norte para aditar a reconvenção de fls. 147/154, a fim de atribuir valor à causa, bem como, para recolher as custas 
iniciais, sob pena de indeferimento do pedido. Sem prejuízo, manifeste o autor sobre a não devolução do A.R. de citação do 
corréu Dionei. Fls. 155: Expeça-se carta de citação do corréu Rubens Porath, no endereço fornecido. Int. - ADV: ALESSANDRA 
ZEM FUNES (OAB 152542/SP), ANDRÉ LUIZ NARDELLI BETTI (OAB 20125/SC), SAMUEL MARCELO ZEM (OAB 244769/SP)

Processo 1007152-05.2014.8.26.0451 - Prestação de Contas - Exigidas - Bancários - CRISTINA AKEMI AIDA IWAMURA 
- Itaú Unibanco S/A - Vistos. Especifiquem provas, justificando-as. Sem prejuízo, digam se tem interesse na realização de 
tentativa de conciliação em audiência. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), LUCIANO DE 
OLIVEIRA (OAB 312647/SP)

Processo 1007761-85.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - CR FACTORING SOCIEDADE DE 
FOMENTO MERCANTIL LTDA. - VANDERLEI CARLOS DOS SANTOS - Diga a exequente sobre a pesquisa de veículos de fls. 
49, via sistema Renajud. - ADV: JOSE ROBERTO REZENDE BATISTA (OAB 79625/SP)

Processo 1008167-09.2014.8.26.0451 - Cautelar Inominada - Liminar - cecilia cury dos santos - UNIMED DE PIRACICABA 
- Vistos. Tendo em vista o ajuizamento da ação principal, aguarde-se o julgamento em conjunto com aqueles autos. Int. - ADV: 
RODRIGO SPINELLI (OAB 262846/SP), ALESSANDRA LANGELLA MARCHI (OAB 149036/SP)

Processo 1008642-62.2014.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - Auto Posto Costa Prado LTDA - SOLITERRA 
OBRAS E TERRAPLENAGEM LTDA - Vistos. Fls. 180/193: manifeste-se o embargante. Int. - ADV: MARCELO GONÇALVES 
ROSA (OAB 171728/SP), MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP)

Processo 1009821-31.2014.8.26.0451 - Monitória - Contratos Bancários - COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DOS 
FORNECEDORES DE CANA E AGROP. DA REG. PIRACICABA - JOSÉ EDUARDO FEDATTO - - MICHELLE FERNANDA 
Manesco Fedatto - Vistos. Fls. 124/126: manifeste-se o embargante. Int. - ADV: SERGIO MARTIN VIDAL FRANCA (OAB 81322/
SP), FÁBIO FERREIRA DE MOURA (OAB 155678/SP)
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Processo 1010097-62.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
PARQUE TAQUARAL - Marcio José Fernandes Amaral - - MARISA MAIA DA SILVA AMARAL - Diga o autor sobre as pesquisas 
de endereço de fls. 75 (Infojud) e fls. 81/82 (Bacenjud). - ADV: FLAVIA MARIA TREVILIN AMARAL NUNES (OAB 255956/SP)

Processo 1011474-68.2014.8.26.0451 - Monitória - Cheque - Alipio Queiroz da Silva - Adriano de Almeida - Diga o autor 
sobre a pesquisa de endereço de fls. 32/34 junto ao CAEX. - ADV: RICARDO TELES DE SOUZA (OAB 45311/SP)

Processo 1011754-39.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - COOPERATIVA DE 
ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPRESÁRIOS DE PIRACICABA  SICOOB-COOPCRED - Luciana F de Lima ME - - 
Luciana Francisca de Lima - - Daniela Pereira Monteiro Bohac - Manifeste-se o exequente sobre a certidão parcial de citação, 
de fls. 61, em que as coexecutadas Daniela Pereira Monteiro e Luciana F de Lima ME são citadas e deixou de ser citada a 
coexecutada Luciana Francisca de Lima. Não foi comprovado o pagamento do débito até a presente data e não foi efetuada 
a penhora em bens pelo oficial de justiça. Caso haja interesse na penhora on-line, das coexecutadas já citadas, comprove o 
recolhimento do valor de R$ 24,40, guia FEDTJ, cód. 434-1 e apresente cálculo atualizado do débito. - ADV: FÁBIO FERREIRA 
DE MOURA (OAB 155678/SP)

Processo 1012397-94.2014.8.26.0451 - Renovatória de Locação - Direito de Preferência - Fábricadora de Espumas 
e Colchões Norte Paranaense Ltda - CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER PIRACICABA - Diga o autor, em réplica, sobre a 
contestação de fls. 99/119. - ADV: LUIS FERNANDO DE MACEDO (OAB 130406/SP), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES 
PADILHA (OAB 178268/SP)

Processo 1012456-82.2014.8.26.0451 - Monitória - Espécies de Contratos - Casa do Construtor Piracicaba Comércio de 
Máquinas e Aluguel de Equipamentos Ltda EPP - JP & CIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - Diga o autor, em cinco 
dias, sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 44, que segue: “, DEIXEI DE CITAR JP CIA CONSTRUÇÕES E 
COMERCIO LTDA, uma vez que, dirigi-me ao local indicado em 24/01/15 e 28/01/15 e fui informada por Cleide da loja ao lado, 
que, o imóvel está vazio e desconhece o paradeiro do requerido. Assim sendo, devolvo o presente à Cartório e aguardo novas 
determinações. - ADV: PALOMA AIKO KAMACHI (OAB 254374/SP), PAULO CESAR TAVELLA NAVEGA (OAB 259251/SP)

Processo 1012493-12.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Rodney Gilberto Stella - 
Reinaldo de Almeida - Diga o autor, em cinco dias, sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 64, que segue: 
“dirigi-me ao endereço, Rua Artur Madeira, Vila Cristina e lá estando, não logrei êxito de localizar o número 68, localizei o 
numero 58 e o número 60 e indagando com a residente da casa do número 60, a pessoa que se identificou como Katia, ela 
informou desconhecer o requerido, informo ainda, que depois da casa de número 60 existe um terreno baldio e na outra esquina 
o numeral já pula para o 144, motivo pelo qual, DEIXEI DE PROCEDER A CITAÇÃO DE REINALDO DE ALMEIDA e aí sendo 
devolvo o presente e aguardo novas determinações do JUÍZO”. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 1012823-09.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Contafisc Serviços Contabeis 
e Fiscais Ltda - Assemoc Assessoria em Segurança do Trabalho e Medicina Ocupacional Ltda - Vistos. Cite(m)-se, ficando 
o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia 
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: TARCISIO GRECO (OAB 63685/SP), 
SILVANA MARA CANAVER (OAB 93933/SP)

Processo 1012933-08.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Mega Bowling Sport Bar 
Ltda ME - Condominio Shopping Center Piracicaba - Vistos. Fls. 117/139: Mantenho a decisão agravada por seus próprios 
fundamentos. Sem prejuízo, manifeste-se a autora sobre a contestação de fls. 140/155. Int. - ADV: GUSTAVO PINHEIRO 
GUIMARÃES PADILHA (OAB 178268/SP), RICARDO LORENZI PUPIN (OAB 199849/SP), ROLIANDRO ANTUNES DA COSTA 
(OAB 235915/SP)

Processo 1013068-20.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - ASSOCIAÇÃO PROPRIETÁRIOS 
DOS LOTES “L A Q “ DO LOT. PARK CAMPESTRE - ANSELMO VIEIRA DE MELO - Vistos. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP), 
ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP)

Processo 1015127-78.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Alexandre Henrique Gonsales Rosa 
- TITO PEREIRA DA SILVA ME - - TITO PEREIRA DA SILVA - Vistos. 1. Esclareça a exequente se pretende obter a certidão 
comprobatória do ajuizamento da execução para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de 
outros bens sujeitos à penhora ou arresto, em caso positivo expeça-se certidão e aguarde-se o cumprimento do disposto no § 
1º do art. 615-A do CPC, inocorrida a manifestação certifique-se a serventia. Fixo os honorários a serem pagos pelo executado 
em 10% do valor atualizado do débito. 2. Citem-se os executados para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida. 
Caso efetuado, cumpra-se o parágrafo único do art. 652A, do CPC. 3. Alternativamente, poderá a executada, oferecer embargos 
no prazo de 15 dias a contar da juntada do mandado de citação aos autos (art. 738 do CPC), ou, ainda, no mesmo prazo, 
comprovado o pagamento de 30% do valor do débito reconhecido, requerer o parcelamento do remanescente na forma do 
art. 745_A do CPC. 4. Para a hipótese de pronto pagamento e de não oferecimento de embargos, os honorários advocatícios, 
desde já fixados em 10% do débito, serão reduzidos pela metade, conforme par. Único do art. 652 A do CPC. 5. Não efetuado o 
pagamento cumpra-se o disposto no art. 652 par. 1o, observado, se o caso, o disposto no par. 2º, ambos do CPC. Cumpra-se o 
disposto nos par. 4º e 5º. 6. Efetivada a penhora, intime-se o exequente para que se manifeste inclusive sobre o valor atribuído. 
7. Infrutífera a penhora, intimem-se as executadas para no prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de penhora advertido 
consoante o art. 599, inciso II do CPC. Decorrido o prazo “in albis”, configurado ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 600, 
inc. IV do CPC), será aplicada multa correspondente a 20% do valor atualizado do débito em execução (art. 601 do CPC). 8. 
Não encontrado o devedor, cumpra-se o art. 653, caput e respectivo par. Único do CPC. Caso não localizado, cumpra o credor 
o art. 654 do CPC. 9. Infrutíferas tais diligências esclareça o exequente se pretende a indisponibilidade de ativos do executado 
por meio eletrônico (art. 655-A do CPC), oferecendo os dados necessários (CPF, CNPJ), caso contrário, intime-se o exequente 
para tal fim concedido o prazo de cinco dias. 10. Caso impugnada a efetivação da penhora “on line”, ao exequente para que se 
manifeste no prazo de 03 dias, intimando-se com urgência. 11. Nada requerido pelo exequente nos itens 6, 8, 9 e 10, arquivem-
se. Defiro os benefícios do artigo 172, § 2º do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma 
e sob as penas da Lei. Intime-se. (AO EXEQUENTE PARA RECOLHER A GUIA FEDTJ, CÓD. 202-0, VALOR R$ 19,40, CASO 
REQUEIRA A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DO ART. 615-A DO CPC) - ADV: RANDAL LUIS GIUSTI (OAB 287215/SP)

Processo 1015205-72.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil) 
S/A - ARMINDO BONATO - Diga o autor, em cinco dias, sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 36, que segue: 
“dirigi-me ao endereço indicado e aí sendo fui informado por Erica Novello, que o executado encontra-se viajando para sua 
fazenda em Itapeva, devendo retornar apenas no começo do mês de março, motivo pelo qual DEIXEI DE CITAR ARMINDO 
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BONATO, e devolvo o presente em cartório aguardando novas determinações. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 
91275/SP)

Processo 1015619-70.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré, Crédito, Financiamento e 
Investimento S/A - LUIS ROSNILDO PIOVESAN DE ASSIS - Diga o autor, em cinco dias, sobre a certidão negativa do Sr. Oficial 
de Justiça, de fls. 43, que segue: “dirigi-me ao endereço: Rua Estevam Bottene, 56 e, sendo aí, DEIXEI DE PROCEDER a Busca 
e Apreensão do veículo descrito na inicial, em razão do requerido LUÍS RONILDO PIOVESAN DE ASSIS não mais residir no 
local indicado, e não se sabe o seu paradeiro, sendo que está em lugar incerto e não sabido, conforme informação de sua avó, 
atualmente residindo no local.” - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 1015771-21.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Cosentino & Camargo 
Ltda. ME - André Luiz Fischer - Vistos. Fls. 41/43: Manifeste-se a exequente. Int. - ADV: ALVARO DANIEL H. A. HEBBER 
FURLAN (OAB 279488/SP), JULIANA CRISTINA POLETI (OAB 232911/SP)

Processo 1015833-61.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Renovadora de Pneus 
Rodabem Ltda - Alpha Car Auto Center Ltda Me - Ao procurador do exequente para imprimir e encaminhar a carta precatória de 
citação e intimação do executado expedida nos autos digitais e comprovar sua distribuição 10 dias após esta publicação. - ADV: 
MARYANA TOLEDO WYSMIERSKI (OAB 304395/SP), GUILHERME MONACO DE MELLO (OAB 201025/SP)

Processo 1015916-77.2014.8.26.0451 - Monitória - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - RAQUEL GITTI M. L. SALLES 
- ME - - RAQUEL GITTI MARTUCCI LOBO SALLES - Diga o autor, em cinco dias, sobre a Certidão do Sr. Oficial de Justiça - 
Mandado Cumprido Parcialmente, de fls. 25, que segue: “procedi diligências e aí sendo: CITEI, RAQUEL GITTI L. SALLES-ME, 
CNPJ 06.821.618/0001-07, na pessoa de sua representante legal como assim se identificou Sra. JULIANA GITTI MARTUCCI, 
para todos os termos e conteúdo do mandado referido, que li e lhe dei para ler, do que ficou bem ciente. Dei-lhe contrafé, que 
aceitou, exarando no mandado sua nota de ciência, bem como DEIXEI DE CITAR, RAQUEL GITTI L. SALLES, tendo em vista 
informação esta prestada pela Sra. Juliana, que a requerida reside na Rua Área Especial, nº 4 Lote GH - Apto 1108 Bloco C 
Bairro Guará II Distrito Federal/DF - CEP 71.070-640. Em face do exposto devolvo o presente, mandado em cartório para os 
devidos fins. O referido é verdade e dou fé”. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 4000484-98.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - 
JENEFER FERN CORREA ESTAC ME - Vistos. Fls. 73: Defiro a suspensão do feito nos termos do artigo 791, inciso III, do 
CPC. Aguarde-se no arquivo provocação da parte interessada. Int. - ADV: EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP), 
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 4001588-28.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Defeito, nulidade ou anulação - ana paula campos 
de souza - NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA - Vistos. Fls. 188/189: Primeiramente, manifeste-se a exequente sobre o 
depósito de fls. 187, bem como em termos de satisfação do débito. No silêncio, presumir-se-á quitado e o processo será extinto. 
Int. - ADV: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB 169709/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/
SP), MARCIA ROSANA ROSOLEM DE CAMARGO (OAB 283085/SP)

Processo 4001917-40.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO MERCANTIL 
DO BRASIL S/A - FABIO MACHADO DA MOTTA ME - - FABIO MACHADO DA MOTTA - Diga o autor, em cinco dias, sobre a 
certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 189, que segue: “dirigi-me ao endereço indicado no mandado e aí sendo deixei 
de citar Fabio Machado da Mota, vez que no local e há 1 ano e meio reside a sra. Simone e que o pedreiro da imobiliária havia 
dito que a casa estava desocupada há 6 meses. Muita correspondência ainda hoje chegam em nome de Fabio. Foi o anterior 
inquilino. Ante as informações obtidas devolvo com cumprimento negativo. - ADV: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 
35365/SP), FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), ALEXANDRE BORGES LEITE (OAB 213111/SP)

Processo 4002598-10.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos - CLAUDEMIR ANTONIO ROCCIA 
- Regiane Aparecida Lião Reis - Vistos. Fls. 64/66: Ciência ao exequente. Int. - ADV: NATHALIA ROMANI COLLIASO (OAB 
304679/SP)

Processo 4003121-22.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Bloqueio de Matrícula - NEUSA IZABEL ROVINHA - - 
CELI REGINA COA MORETTI - JUSTO RAZERA - - LEONTINA POPPIN RAZERA - - IRINEU RAZERA - - MARIA ANEVIL 
ARTUR RAZERA - - OLYMPIA PUPPIM RAZERA - - VERA LUCIA RASERA ZOTELLI - - FLAVIO JOSÉ ZOTELLI - - ISABEL 
CRISTINA RASERA AMANCIO - - ARMANDO VALLER AMANCIO - - MARTA CECILIA RASERA VIANA - - ELIEZER GOMES 
VIANA - - Marcia Elisa Rasera - - ADHEMAR DE MORAES COELHO JUNIOR - - SONIA MARIA RASERA RANIRO - - REINALDO 
ANTONIO RANIRO - Intime-se a autora, pela imprensa e na pessoa de seu advogado, a recolher a complementação das custas 
iniciais, demonstrando a forma de seu cálculo de acordo com a base de cálculo determinada no v. acórdão proferido no incidente 
de Impugnação ao Valor da Causa (fls. 82/87), em 10 dias, sob pena de extinção do feito. - ADV: MARINA MARIA BANDEIRA DE 
OLIVEIRA (OAB 275193/SP), ELZA LEA ARIETTI (OAB 294620/SP)

Processo 4003744-86.2013.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Thais Woltzenlogel Bonetti - Tiago de Campos - - Lucinéia de Campos - Vistos. Fls. 89/90: Manifeste-se a autora. Int. - ADV: 
ALVARO HENRIQUE EL-TAKACH DE SOUZA SANCHES (OAB 291391/SP), LUCIANO RODRIGO MASSON (OAB 236862/SP)

Processo 4004087-82.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO DO BRASIL 
S/A - GILMAR MORAL GONÇALVES EPP - - ALDABERTO MORAL GONÇALVES - Diga o exequente sobre as pesquisas de 
endereço de fls. 103 (Infojud) e fls. 107/109 (Bacenjud). - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 4004087-82.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - BANCO DO BRASIL 
S/A - GILMAR MORAL GONÇALVES EPP - - ALDABERTO MORAL GONÇALVES - Diga o autor, em cinco dias, sobre a certidão 
negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 106, que segue: “dirigi-me ao endereço indicado e aí sendo constatei que no local reside 
a Sra. Letícia a mais de três anos, e desconhece o executado, estando o mesmo em lugar ignorado, motivo pelo qual DEIXEI DE 
CITAR E INTIMAR GILMAR MORAL GONÇALVES EPP e seu representante legal, e devolvo o presente em cartório aguardando 
novas determinações. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 4004318-12.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Luiz Marques 
Amalfi - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Ante a documentação acostada e o parecer favorável do MP, defiro o levantamento 
do valor postulado para pagamento das despesas com tratamento do curatelado e pagamento da verba honorária respectiva, 
com a devida prestação de contas da destinação do numerário em 30 dias, sob pena de responsabilização do curador. Sem 
prejuízo, deverá este providenciar a obtenção de autorização específica perante o Juízo qu decretou a interdição e o nomeou 
curador para o ajuizamento desta ação em nome do curatelado, já que tal situação extrapola os poderes ordinatórios conferidos 
ao curador, exigindo autorização específica como se vê do art. 1.748, V, do Código Civil, o que, à esta altura, o atual curador 
nomeado não ostenta. Por fim, diga este se dá por quitada a execução ou se pretende o prosseguimento, cujo silêncio será 
interpretado como quitação e extinção do feito. Intime-se. - ADV: SIDNEI INFORÇATO JUNIOR (OAB 262757/SP), SIDNEI 
INFORCATO (OAB 66502/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)
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Processo 4004318-12.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Luiz Marques 
Amalfi - BANCO DO BRASIL S/A - Ao exequente e seu defensor para comparecerem em cartório para retirar os mandados de 
levantamento expedidos sob o nº 52/2015 e 53/2015. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), 
SIDNEI INFORCATO (OAB 66502/SP), SIDNEI INFORÇATO JUNIOR (OAB 262757/SP)

Processo 4004869-89.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Itaú Unibanco S/A 
- PAULO SERGIO GARCIA AÇO ME - - PAULO SERGIO GARCIA AÇO - Manifeste-se o autor, no prazo de 05 dias, sobre o 
teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 59, que segue: “dirigi-me ao endereço indicado, em diversas ocasiões, em dias 
e horários alternados, inclusive após às 19:00 horas, e lá estando, não obtive êxito em localizar: PAULO SÉRGIO GARCIA 
em sua residência, no qual, sempre fui atendido por seu filho (Fernando) ou por sua nora (Jéssica). Segundo eles, em razão 
do executado ser autônomo não tem horário certo para retornar à residência. O filho informou o nº de celular (992831652) do 
requerido, que após algumas tentativas de contato, fui atendido por terceiros, que alegou desconhecer o mesmo. Forneceu 
também outro endereço (Av. Armando Sales de Oliveira, 2356, Estacionamento Fênix), que possivelmente poderia encontrá-lo, 
e lá estando, fui atendido por seu irmão, que se identificou como Carlos (proprietário), no qual, informou que já faz mais de 02 
semanas que o executado não comparece ao local. Sendo assim, devolvo o r. mandado, aguardando novas determinações.” - 
ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 4008547-15.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Darci Silveira Cleto - VIAÇÃO 
CALVIPE LTDA - - NOBRE SEGUROS S/A - Darci Silveira Cleto - Vistos. Defiro a citação da litisdenunciada Nobre Seguros 
S/A. Int. - ADV: GABRIEL MARCILIANO JUNIOR (OAB 63153/SP), ADRIANA BERTONI BARBIERI (OAB 139569/SP), VIVIANE 
MARIA SPROESSER MARTINELLI LEITE (OAB 254441/SP), NADIA CRISTINA FRANCO (OAB 289880/SP), DARCI SILVEIRA 
CLETO (OAB 76733/SP)

Processo 4008605-18.2013.8.26.0451 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - B. V. Leasing 
Arrendamento Mercantil S/A - VALDELICE DO NASCIMENTO - Ao procurador do exequente para imprimir e encaminhar a carta 
precatória de citação e intimação do executado expedida nos autos digitais e comprovar sua distribuição 10 dias após esta 
publicação. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 4008862-43.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Cristiano José dos Santos 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Fls. 236/240: Ante a impugnação ofertada, ao jurisperito para as 
manifestações pertinentes. Após, digam e cls. Int. - ADV: PAULA SAMPAIO DA CRUZ (OAB 115066/SP), CRISTIANE MARIA 
TARDELLI DA SILVA (OAB 192877/SP), LEANDRO HENRIQUE DE CASTRO PASTORE (OAB 206809/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LOURENÇO CARMELO TÔRRES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JANE APARECIDA CALDANA FRIGATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0055/2015
Processo 1012088-73.2014.8.26.0451 - Usucapião - Aquisição - Adivino Mariano de Oliveira - - DIVA FLORENCIO DE 

OLIVEIRA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - - Salustiano Pereira da Silva - - Antonio Fernandes da Silva - - 
Sebastião Teodoro Caetano - - LUIZ SERGIO MONTEIRO DO SANTOS - - Francisco Dias Fernandes - - Durvalino Soares 
- - Reginaldo Rodrigues da Rocha - Digam os autores sobre a pesquisa de endereço de fls. 269/271, em nome de Salustiano 
Pereira da Silva, via sistema Bacenjud. - ADV: SIDNEI INFORÇATO JUNIOR (OAB 262757/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LOURENÇO CARMELO TÔRRES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JANE APARECIDA CALDANA FRIGATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0056/2015
Processo 1000093-29.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Marcenaria M M São Pedro Ltda - Marcia 

Revito - Vistos. 1. Esclareça a exeqüente se pretende obter a certidão comprobatória do ajuizamento da execução para fins de 
averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, em caso positivo 
expeça-se certidão e aguarde-se o cumprimento do disposto no § 1º do art. 615-A do CPC, inocorrida a manifestação certifique-
se a serventia. Fixo os honorários a serem pagos pelo executado em 10% do valor atualizado do débito. 2. Cite-se a executada 
para, no prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida. Caso efetuado, cumpra-se o parágrafo único do art. 652A, do CPC. 
3. Alternativamente, poderá a executada, oferecer embargos no prazo de 15 dias a contar da juntada do mandado de citação 
aos autos (art. 738 do CPC), ou, ainda, no mesmo prazo, comprovado o pagamento de 30% do valor do débito reconhecido, 
requerer o parcelamento do remanescente na forma do art. 745_A do CPC. 4. Para a hipótese de pronto pagamento e de não 
oferecimento de embargos, os honorários advocatícios, desde já fixados em 10% do débito, serão reduzidos pela metade, 
conforme par. Único do art. 652 A do CPC. 5. Não efetuado o pagamento cumpra-se o disposto no art. 652 par. 1o, observado, 
se o caso, o disposto no par. 2º, ambos do CPC. Cumpra-se o disposto nos par. 4º e 5º. 6. Efetivada a penhora, intime-se o 
exeqüente para que se manifeste inclusive sobre o valor atribuído. 7. Infrutífera a penhora, intimem-se as executadas para no 
prazo de cinco dias, indicar bens passíveis de penhora advertido consoante o art. 599, inciso II do CPC. Decorrido o prazo 
“in albis”, configurado ato atentatório a dignidade da Justiça (art. 600, inc. IV do CPC), será aplicada multa correspondente a 
20% do valor atualizado do débito em execução (art. 601 do CPC). 8. Não encontrado o devedor, cumpra-se o art. 653, caput e 
respectivo par. Único do CPC. Caso não localizado, cumpra o credor o art. 654 do CPC. 9. Infrutíferas tais diligências esclareça 
o exeqüente se pretende a indisponibilidade de ativos do executado por meio eletrônico (art. 655-A do CPC), oferecendo os 
dados necessários (CPF, CNPJ), caso contrário, intime-se o exeqüente para tal fim concedido o prazo de cinco dias. 10. Caso 
impugnada a efetivação da penhora “on line”, ao exeqüente para que se manifeste no prazo de 03 dias, intimando-se com 
urgência. 11. Nada requerido pelo exeqüente nos itens 6, 8, 9 e 10, arquivem-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. (À EXEQUENTE PARA RECOLHER A GUIA FEDTJ, CÓD. 
202-0, VALOR R$ 19,40, CASO REQUEIRA A EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DO ART. 615-A DO CPC) - ADV: LUIS HENRIQUE 
VENANCIO RANDO (OAB 247013/SP), MARÍLIA DO MONTE LINHARES (OAB 344684/SP)

Processo 1000128-86.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - VIVIANE ANDREIA DAS 
NEVES PALAURO - Tim Celular S/A - Ciência ao autor do ofício recebido de fls. 37 (SCPC). - ADV: RODRIGO FERNANDES 
GARCIA (OAB 220703/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2193

Processo 1000990-57.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 2 MR BOUTIQUE LTDA ME 
- TAMARA HOES PINHEIRO - Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO, com fundamento no artigo 267, n. VI c.c. artigo 295, III, ambos do Código de Processo Civil. P. R. I. (Valor do preparo 
de apelação R$ 106,25) - ADV: AMANDA MARIA BRIGATTI CASSANJI (OAB 347802/SP)

Processo 1001452-14.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Seguro - JANUARIO ALVES RODRIGUES - SEGURADORA 
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A - Vistos. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Cite(m)-se 
para apresentar resposta (necessariamente por meio de advogado), no prazo de quinze (15) dias, sob pena de se presumirem 
verdadeiros os fatos narrados pelo(s) autor(es). Int. - ADV: BRUNO DE ASSIS SARTORI (OAB 349831/SP)

Processo 1001460-88.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Mini Mercado Alto Giro - ANA CRISTINA 
SILVESTRE FRANCO - Vistos. Tendo em vista o disposto no Comunicado CG 1481/13, intime-se o exequente para depositar 
em cartório os originais do título executivo objeto desta execução. O exequente deverá, ainda, comprovar a sua condição de 
necessitado, ou recolher as custas iniciais no prazo de 10 dias, sob pena de indeferimento. Int. - ADV: GIULIANA ELVIRA 
IUDICE DOS SANTOS (OAB 226059/SP)

Processo 1001494-63.2015.8.26.0451 - Imissão na Posse - Propriedade - Elidia Morilio Cardina - Rudemar Jose Cardena - 
Vistos. Defiro a gratuidade. Esclareça a parte autora a origem da posse exercida pela parte ré, que é filho da autora. Int. - ADV: 
EDER ANTONIO DO CARMO NUNES (OAB 260370/SP)

Processo 1001523-16.2015.8.26.0451 - Produção Antecipada de Provas - Provas - Lucilene de Carvalho Saldanha - 
Adriana Aparecida Mallega Zolin - - Livandir Antonio Zolin - Vistos. Defiro os benefícios da justiça gratuita à autora. Presentes 
o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” diante dos alegados riscos de desabamento do imóvel em razão das trincas nele 
existentes, defiro a produção de prova pericial a fim de se averiguar os danos existentes no imóvel, suas causas e extensões. 
Nomeio para tanto o perito Marcel Bini Kraide. Oficie-se à DPE para reserva de valor. Concedo o prazo de 10 dias para que as 
partes apresentem eventuais quesitos e assistentes. Laudo em 30 dias. Citem-se e intime-se. - ADV: MARCIA MARIA CORTE 
DRAGONE (OAB 120610/SP)

Processo 1001525-83.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - BRUNO 
HENRIQUE SAVIOLI - ME - VALDOMIR BUNEO PIRACICABA - ME - Fica intimado o autor, na pessoa de seu advogado, para 
recolher a taxa para impressão da contrafé, em guia do FEDTJ, código 201-0, no valor de R$0,55 por folha, ou seja, R$1,10, em 
cumprimento ao Comunicado CG nº 165/14 e Comunicado SP 306/13, bem como, recolher a diferença da diligência de oficial 
de justiça, em guia própria, sendo o valor atual R$63,75 (03 UFESPs) cada uma, em cumprimento ao Provimento CG nº 28/14. 
- ADV: GILMAR DONIZETI MENIGHINI JUNIOR (OAB 282597/SP)

Processo 1001527-53.2015.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - MICHELLE BORGES ARMELIN - Vistas dos autos ao autor para: (X) completar, em 30 dias, a taxa judiciária, sob pena 
de cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC). Valor R$ 18,61. (Valor recolhido = R$ 500,00 - Valor correto = R$ 518,61). - 
ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)

Processo 1001864-76.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Fernando Neto 
da Silva Ojeda - Vistos. Fls. 93: Defiro as pesquisas on-line de endereço pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD, mediante 
recolhimento das despesas conforme previsão no Provimento CSM nº 1864/11 e Comunicado nº 170/11 (guia FEDTJ, cód. 
434-1, valor R$ 24,40). Com relação ao T.R.E., defiro pesquisa eletrônica, via Siel. Int. - ADV: TIAGO CARREIRA (OAB 279690/
SP), SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP)

Processo 1002129-78.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - NEW TRADE FOMENTO 
MERCANTIL LTDA - TOP BRINK BRINQUEDOS LTDA - - NATALIA AGNOLETTO GUEDES - - José Carlos Guedes - Diga a 
exequente sobre as pesquisas de fls. 62/76 (Infojud), fls. 77/82 (Renajud) e sobre o arresto on-line de fls. 84/86 (R$ 0,00 (Top 
Brink), R$ 55,18 (Natalia) e R$ 20,45 (José Carlos)). - ADV: MOISES ETCHEBEHERE JUNIOR (OAB 253705/SP)

Processo 1002440-69.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - Pablo Azevedo Campos - FLÁVIO 
RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS AUTO PEÇAS - Diga o autor, em cinco dias, sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de 
Justiça de fls. 53, que segue: “...dirigi-me ao endereço, e lá estando DEIXEI DE PROCEDER o DESPEJO COERCITIVO, haja 
vista, que o imóvel já encontrava desocupado e aí sendo devolvo o presente e aguardo novas determinações do JUÍZO.” - ADV: 
ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP), ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 1004255-04.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Antonio Pereira - Claudio 
Rodrigues de Campos - Fica intimado o exequente, na pessoa de seu advogado, para se manifestar sobre o resultado da 
solicitação de bloqueio on-line do executado de fls. 42/43 dos autos, com resultado negativo R$0,00. - ADV: ALAELSON 
SOARES DA SILVA (OAB 310394/SP)

Processo 1005636-47.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - FERNANDA DE OLIVEIRA JOSE - Vistos. Fls. 38: Defiro a pesquisa on-line de endereço, pelo 
sistema BACENJUD, mediante o recolhimento das despesas conforme previsão no Provimento CSM nº 1864/11 e Comunicado nº 
170/11 (guia FEDTJ, cód. 434-1, valor R$ 12,20). Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA 
ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 1005870-29.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - ASSIS ALVES DOS SANTOS - Diga o autor, em cinco dias, sobre a certidão negativa do Sr. 
Oficial de Justiça de fls. 105, que segue: “... dirigi-me ao endereço indicado em diversas ocasiões, em dias e horários alternados, 
inclusive após às 19:00 horas, e lá estando, deixei de proceder à APREENSÃO DO VEÍCULO INDICADO nos autos, em virtude 
de não obter êxito em localizá-los na residência, embora tenha feito as buscas necessárias, inclusive nas proximidades, bem 
como, pessoas no local.” - ADV: MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/
SP)

Processo 1006677-49.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS - Vistos. Fls. 49: Defiro a pesquisa on-line de endereço pelo 
sistema BACENJUD, mediante recolhimento das despesas conforme previsão no Provimento CSM nº 1864/11 e Comunicado nº 
170/11 (guia FEDTJ, cód. 434-1, valor R$ 12,20). Int. - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 1007538-35.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A 
- BRUNO BRAGA - Vistos. Fls. 40: Esclareça o autor o pedido, indicando os órgãos competentes para os quais deverá ser 
oficiado. Fls. 45/60: Anote-se, se em termos. Por fim, tendo em vista a certidão de fls. 61, expeça-se certidão para inscrição do 
autor na dívida ativa, nos termos da sentença de fls. 38. Int. - ADV: CECILIA COSTA DO AMARAL ALMEIDA (OAB 300946/SP), 
PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)

Processo 1009891-48.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Ercidio 
Melotto - Banco do Brasil - Vistos. Fls. 40/49: Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Fls. 50/51: Ciência 
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às partes. Por fim, ante o efeito suspensivo atribuído ao agravo, aguarde-se o seu julgamento. Intime-se. - ADV: EDER ANTONIO 
DO CARMO NUNES (OAB 260370/SP), FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA 
(OAB 226496/SP)

Processo 1012765-06.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Ivanete 
Aparecida Chitolina Sarto - Banco do Brasil S/A. - Vistos. Tendo em vista que se trata de fase de liquidação de sentença, recebo 
a petição de fls. 35/60 como contestação ao pedido de liquidação. Manifeste-se a exequente sobre a contestação de fls. 35/60, 
bem como sobre os documentos de fls. 64/70. Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), SILVANA 
MARA CANAVER (OAB 93933/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 1013028-38.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Sidnei 
Donizeti Guarnieri - Banco do Brasil S/A. - Vistos. Tendo em vista que se trata de fase de liquidação de sentença, recebo a 
petição de fls. 35/45 como contestação ao pedido de liquidação. Manifeste-se o exequente. Int. - ADV: EDUARDO JANZON 
AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), JOSÉ FRANCISCO 
MOREIRA FABBRO (OAB 265671/SP)

Processo 1014549-18.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - INATEC LOUVEIRA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE ABRASIVOS TÉCNICOS LTDA - CSJ Metalúrgica S/A - Diga o exequente, em cinco dias, sobre a certidão 
negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 40, que segue: “... dirigi-me ao endereço indicado no mandado, e aí sendo, DEIXEI DE 
CITAR CSJ Metalúrgica S/A, pois o sr. Antonio Sidnei Menochelli, vigia local, informou que a empresa fechou e nada mais...” - 
ADV: GILSON ROBERTO PEREIRA (OAB 161916/SP)

Processo 4001463-60.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Pagamento - New Trade Fomento Mercantil Ltda - 
HECAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - - FRANK DINSTUHLER - Providencie-se o autor o recolhimento da diferença 
da guia FEDTJ, com código 120-1, no valor de R$ 17,80, para expedição de carta de intimação aos requeridos - ADV: MOISES 
ETCHEBEHERE JUNIOR (OAB 253705/SP)

Processo 4001493-95.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil) S/A 
- Daiane Aparecida Corsini Ribeiro - Diga o exequente sobre a pesquisa de fls. 99/114, via sistema Infojud. - ADV: GUILHERME 
MARTINS MALUFE (OAB 144345/SP), MARCOS ALBERTO GAZZETA (OAB 232255/SP)

Processo 4001508-64.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Juliana Cristina de Mattos 
- Paulo Henrique Moreira Beliago - Diga a autora, em réplica, sobre a contestação de fls. 457/461. - ADV: ULYSSES JOSÉ 
DELLAMATRICE (OAB 167121/SP), CLELSIO MENEGON (OAB 91608/SP)

Processo 4002477-79.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL 
PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA - JEFERSON LUIZ BOSCARIOL - Diga o autor, em cinco dias, sobre a certidão 
negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 84, que segue: “...dirigi-me ao endereço, para o integral cumprimento do R. Mandado, e 
lá estando, deixei de PROCEDER A PENHORA, AVALIAÇÃO E REMOÇÃO do veículo indicado, e descrito no presente mandado, 
e deixei de PROCEDER INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, tendo em vista, que lá estando, não logrei êxito de localizar o bem, e 
fui informado pelo senhor JEFERSON LUIZ BOSCARIOL, que o veículo foi vendido e não soube declinar a localização exata, da 
casa do comprador, informou também que o veículo encontra-se impossibilitado de rodar, devido o estado em que se encontra. 
No local contei com o apoio da Guarda Civil, onde compareceu os GCS da VTR 04, GC WILLIAN, CANDIDO E RAFAEL, e 
confirmaram que quando o veículo estava na frente da casa do senhor JEFERSON, já estava sucateado, e aí sendo devolvo o 
presente e aguardo novas determinações do JUÍZO. - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/
SP), DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP)

Processo 4004779-81.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Itaú Unibanco S/A - MADEIREIRA 
ALIANÇA PIRACICABA LTDA ME - - ADILSON DIMAS TOZZI - Diga o exequente sobre a pesquisa de fls. 62/70, via sistema 
Infojud. - ADV: MAURICE NAYEF MAROUN FILHO (OAB 229146/SP), LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/
SP), ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP)

Processo 4004920-03.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Itaú Unibanco 
S/A - PERCIVAL MARGATO JÚNIOR - - DULCINÉIA APARECIDA LUBIANO MARGATO - Diga o exequente sobre a pesquisa 
de fls. 63/76, via sistema Infojud. - ADV: LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), ELIA YOUSSEF NADER 
(OAB 94004/SP)

Processo 4005823-38.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Nelson Leite - Banco 
Santander (Brasil) S/A - Vistos. Homologo, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado 
entre as partes às fls. 277/278 e, em conseqüência, julgo extinta a ação, na forma do art. 269 III, do CPC. Homologo a desistência 
do recurso de apelação interposto pelo réu, bem como de eventual recurso a ser interposto contra esta decisão, certificando-se 
o trânsito em julgado. Outrossim, diga o autor em termos de cumprimento do acordo, uma vez que já decorrido seu prazo, cujo 
silêncio será interpretado como quitação. P.R.I. e arquivem-se. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), EDGAR FADIGA 
JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), SILVIA HELENA MACHUCA FUNES (OAB 113875/SP)

Processo 4009022-68.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. - 
EVERALTON GOMES DE SOUSA - - EVERALTON GOMES DE SOUZA - Vistos. Fls. 86: Defiro o arresto on-line em contas 
dos executados, pelo sistema BACENJUD, mediante a apresentação do cálculo atualizado do débito e do recolhimento das 
despesas conforme previsão no Provimento CSM nº 1864/11 e Comunicado nº 170/11 (guia FEDTJ, cód. 434-1, valor R$ 24,40). 
Int. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 4009904-30.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Livrono Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - BALLISTIERO COMERCIO DE CESTAS E FLORES EIRELI ME - - 
PRISCILLA JACQUELINE BALLISTIERO VENTURA - Fica intimado o exequente, na pessoa de seu advogado, para se manifestar 
sobre o resultado da solicitação de bloqueio on-line dos executados de fls. 144/145 dos autos, com resultado negativo R$0,00. 
- ADV: PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS (OAB 252569/SP)

4ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ROBERTO XAVIER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ MARCOS FRIGATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0002/2015
Processo 0000102-13.2012.8.26.0451 (451.01.2012.000102) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - 

Distribuidora de Alimentos Sao Paulo de Piracicaba - Kattar Digitus e Serviços Ltda - (manifeste-se a parte autora tendo em 
vista a penhora on line negativa.(REL. 02) (N. ORDEM 05/12) - ADV: PAULO SERGIO AMSTALDEN (OAB 113669/SP), JOAO 
ROSISCA (OAB 23003/SP)

Processo 0000149-61.1987.8.26.0451 (451.01.1987.000149) - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo 
/ Atualização - Banco Itaú S A - Tarcísio Sebe - - Suzana Abrahão Sebe - Aguarde-se o julgamento do recurso interposto ante 
a certidão de fls. 283. Int.(REL. 02) (N. ORDEM 739/87) - ADV: ELIA YOUSSEF NADER (OAB 94004/SP), JOAO CARLOS 
CARCANHOLO (OAB 36760/SP), WINSTON SEBE (OAB 27510/SP), LUIZ ANTONIO ABRAHAO (OAB 13290/SP), LAERTE 
APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), FELIPPE ROSA PEREIRA (OAB 258710/SP)

Processo 0000533-52.2009.8.26.0451 (451.01.2009.000533) - Execução de Título Extrajudicial - Antonio Augusto Maniero 
- Maxi Lume Brasil Servicos de Comunicacao Visual Sc Ltda - - Maria da Penha Ferreira de Campos - - Edson José - Defiro o 
requerimento de penhora on line, efetuado o protocolamento, conforme comprovante anexo. Positivo que resulte o bloqueio, 
fica ele automaticamente convertido em penhora, devendo ser o executado intimado à impugnação.(manifeste-se a parte autora 
tendo em vista a penhora on line negativa.(REL. 02) (N. ORDEM 57/09) - ADV: MAX FERNANDO PAVANELLO (OAB 183919/
SP), DIEGO EUFLAUZINO GOULARTE (OAB 286972/SP), JEFFERSON LUIZ LOPES GOULARTE (OAB 119387/SP)

Processo 0001725-49.2011.8.26.0451 (451.01.2011.001725) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Gilson Bruno da Silva - Defiro os requerimentos de bloqueio 
e pesquisa de endereço pelo sistema on line Bacenjud conforme pleiteado a fls. 162/163, efetuado o protocolamento, conforme 
comprovante anexo. Positivo que resulte o bloqueio, fica ele automaticamente convertido em penhora, devendo ser o executado 
intimado à impugnação.(manifeste-se a parte autora tendo em vista a penhora on line negativa.(REL. 02) (N. ORDEM 113/11) - 
ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP), DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP)

Processo 0001876-44.2013.8.26.0451 (045.12.0130.001876) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - João 
Rodrigues de Jesus - Luiz Henrique Tartaglia Soares - (manifeste-se a parte autora tendo em vista a penhora on line negativa.
(REL. 02) (N. ORDEM 86/13) - ADV: ERICA QUEIROZ CARNEIRO DA CRUZ (OAB 319619/SP), JEFFERSON LUIZ LOPES 
GOULARTE (OAB 119387/SP)

Processo 0002023-07.2012.8.26.0451 (451.01.2012.002023) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - 
Alzira Meira de Souza Gomes - Cláudio Paulino da Silva - - Valdeci Henrique Piazza - “Manifeste-se a parte credora tendo em 
vista que decorreu o prazo para impugnação à penhora”. (Rel. 02) (Nº Ordem: 104/12) - ADV: ERIKA FRANCINE SCANNAPIECO 
FERNANDES (OAB 178469/SP), FABIO MENDES BORGES (OAB 139697/SP)

Processo 0003043-96.2013.8.26.0451 (045.12.0130.003043) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Espólio de Egildo Pereira Rizzi - Nelma de Melo Ferreira Blota - manifeste-se a parte autora sobre a pesquisa on line de 
endereços (FLS. 89/90) . (rel. 02 ) (N. ORDEM 163/13) - ADV: JOSE ROBERTO MERONI MARTINS (OAB 72140/SP)

Processo 0003304-47.2002.8.26.0451 (451.01.2002.003304) - Execução de Título Extrajudicial - Gilberto Paulino - Tecnologia 
Em Mod Agricola Ltda - - Jofre Luis da Costa Oliveira - “Manifeste-se o autor sobre os ofícios de fls. 563/564 (Oi) e de fls. 566 
(Vivo)”. (Rel. 02) (Nº Ordem: 537/02) - ADV: ANA SILVIA SOLER (OAB 204023/SP), VALÉRIA MEIRE TORRES (OAB 16358/
GO), GENTIL BORGES NETO (OAB 52050/SP), JARBAS MARTINS BARBOSA DE BARROS (OAB 112537/SP)

Processo 0004458-17.2013.8.26.0451 (045.12.0130.004458) - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e 
devolução do dinheiro - Luiz Paulo Melotto Dona - - Matheus Sansigolo Sturion - Wellington da Silva Lima Junior - Desentranhe-
se o mandado de fls. 103/104 aditando-o para integral cumprimento observando-se o endereço constante de fls. 107/108. Int.
(recolher diligencias) (REL. 02) (N. ORDEM 221/13) - ADV: CARLOS NAZARENO ANGELELI (OAB 122521/SP)

Processo 0006292-89.2012.8.26.0451 (451.01.2012.006292) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
Schiavinatto Gerenciamento Coleta e Transporte de Residuos Ltda Epp - Agritec Industria Brasileira de Herbicidas Ltda - Faça-
se a penhora sobre os imóveis indicados, lavrando-se auto nos termos do artigo 659 do CPC. Quanto ao Renajud, providencie 
o credor o recolhimento da taxa no valor de R$12,20 cód. 434-1 em cinco dias. Após, defiro a pesquisa “on line”. Int.(REL. 02) 
(N. ORDEM 311/12) - ADV: WINSTON SEBE (OAB 27510/SP), ULYSSES JOSÉ DELLAMATRICE (OAB 167121/SP), MARIA 
APARECIDA BARBOSA ZANDONÁ (OAB 327571/SP), TALITA STURION BELLATO (OAB 318201/SP)

Processo 0008760-89.2013.8.26.0451 (045.12.0130.008760) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep - Keisi Torina Menegatti - Ante o cumprimento do acordo noticiado a fls. 66 
e verso, julgo extinta a execução com fundamento no artigo 794 I do CPC. Transitada em julgado, comunique-se e arquivem-se. 
P.R.I.(REL. 02) (N. ORDEM 2452/13) - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP), SAMANTHA ZROLANEK REGIS 
(OAB 200050/SP)

Processo 0008792-94.2013.8.26.0451 (045.12.0130.008792) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep - Elias Santana Reis Fraga - “Manifeste-se a parte credora tendo em vista 
que decorreu o prazo para pagamento do débito, bem como, para oposição de embargos à execução”. (Rel. 02) (Nº Ordem: 
134/14) - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 0009126-02.2011.8.26.0451 (451.01.2011.009126) - Cumprimento de sentença - Paulo César Alferes Romero 
- José Carlos de Souza - Prematuro o pedido de fls. 169/170. Intime-se o autor vencido na pessoa de seu advogado pela 
publicação na imprensa oficial para pagamento do débito nos termos do artigo 475 J do CPC. Int.(DÉBITO: R$ 1.115,22). (REL. 
02) (N. ORDEM 493/11) - ADV: ALEXANDRE MARCEL LAMBERTUCCI (OAB 283307/SP), SANDRO DE SANTI SIMON (OAB 
189686/SP)

Processo 0010814-96.2011.8.26.0451 (451.01.2011.010814) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Editora C I A e Centro de Integração Apostila e Escola Ltda Epp - - Paulo Morais Matulovic - Banco Santander 
Brasil Sa - (manifeste-se a parte autora tendo em vista a penhora on line negativa.(REL. 02) (N. ORDEM 600/11) - ADV: 
ENEIDA AMARAL (OAB 97945/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), 
GUILHERME MONACO DE MELLO (OAB 201025/SP), MARYANA TOLEDO WYSMIERSKI (OAB 304395/SP)

Processo 0011991-61.2012.8.26.0451 (451.01.2012.011991) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Instituto 
Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Beatriz Vecchi Alvite Calefo - Defiro o requerimento de penhora on line, 
efetuado o protocolamento, conforme comprovante anexo. Positivo que resulte o bloqueio, fica ele automaticamente convertido 
em penhora, devendo ser o executado intimado à impugnação.(fica a parte autora intimada a depositar taxa/diligencias para 
intimação da parte executada da pnhora on line). (rel. 02) (N. ORDEM 606/12) - ADV: JOAO ROBERTO BOVI (OAB 62722/SP)

Processo 0013642-02.2010.8.26.0451 (451.01.2010.013642) - Cumprimento de sentença - Condomínio - Arnaldo Tognoni 
- Benedita Garcia - Fls. 160: manifeste-se o autor. Int. (N. ORDEM 818/10) - ADV: GLEICE FORNASIER DE MORAIS 
HASTENREITER (OAB 115038/SP), ROSANA BAPTISTA BRAINICH (OAB 130985/SP), ANA PAULA COELHO MARCUZZO 
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(OAB 273459/SP), PAULO VITOR COELHO DIAS (OAB 273678/SP)
Processo 0013924-69.2012.8.26.0451 (451.01.2012.013924) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Map 

Locação de Veículos Ltda - Ralf Canever Escher - Defiro o requerimento de penhora on line, efetuado o protocolamento, 
conforme comprovante anexo. Positivo que resulte o bloqueio, fica ele automaticamente convertido em penhora, devendo ser o 
executado intimado à impugnação.(manifeste-se a parte autora tendo em vista a penhora on line negativa.(REL. 02) (N. ORDEM 
699/12) - ADV: MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP)

Processo 0015030-66.2012.8.26.0451 (451.01.2012.015030) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco Sa - Marcelo Campos Franco Me - - Marcelo Campos Franco - Fls. 151/152: manifeste-se a parte credora. Int.
(REL. 02) (N. ORDEM 762/12) - ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP), ANDRE ROBERTO MORAES CILLO (OAB 
268000/SP)

Processo 0015951-11.2001.8.26.0451 (451.01.2001.015951) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Representacoes Santa Cecilia Ltda Me - Frefer S A Industria e Comercio de Ferro e Aco - Defiro o prazo pleiteado 
a fls. 888. Int.(REL. 02) (N. ORDEM 2217/01) - ADV: MARCELO BARALDI DOS SANTOS (OAB 185303/SP), MARCO ANTONIO 
PARISI LAURIA (OAB 185030/SP), MARCELLO DE CAMARGO TEIXEIRA PANELLA (OAB 143671/SP), JESSICA MARGULIES 
(OAB 234452/SP), OLENIO FRANCISCO SACCONI (OAB 25777/SP)

Processo 0016107-13.2012.8.26.0451 (451.01.2012.016107) - Cumprimento de sentença - Cheque - Banco Bradesco Sa - 
Jeferson Eduardo Tavares Branco Me - - Jeferson Eduardo Tavares Branco - Defiro o requerimento de penhora on line, efetuado 
o protocolamento, conforme comprovante anexo. Positivo que resulte o bloqueio, fica ele automaticamente convertido em 
penhora, devendo ser o executado intimado à impugnação. Sem prejuízo, proceda-se à pesquisa Renajud conforme determinado 
a fls. 192.(manifeste-se a parte autora tendo em vista a penhora on line negativa.(REL. 02) (N. ORDEM 817/12) - ADV: MAURO 
ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP), GUIDO PELEGRINOTTI JUNIOR (OAB 117987/SP)

Processo 0017059-12.2000.8.26.0451 (451.01.2000.017059) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Valeria Correr - Jose Joel Vitti - - Jonas Vitti - Cosan Sa Indústria e Comércio - Digam sobre o calculo do contador 
de fls. 913. (rel. 02) (n. ordem 2223/00) - ADV: NORBERTO LUIS CEBIM (OAB 115684/SP), MOACIR TADEU ANTUNES (OAB 
124668/SP), JOSE FERNANDO VICTORIA FERRAZ (OAB 145697/SP), PAULO EDUARDO DE GODOY SAMPAIO (OAB 144764/
SP), SIMONE FURLAN (OAB 137564/SP)

Processo 0017836-79.2009.8.26.0451 (451.01.2009.017836) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Finasa Sa - Maria Clara Goiaro - manifeste-se a parte autora sobre a pesquisa on line de endereços (FLS. 
157/158) . (rel. 02 ) (N. ORDEM 1076/09) - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0017911-50.2011.8.26.0451 (451.01.2011.017911) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material 
- Marcos William Capello - Rui Fonseca de Lima - (manifeste-se a parte autora tendo em vista a penhora on line negativa.
(REL. 02) (N. ORDEM 989/11) - ADV: VANDREI NAPPO DE OLIVEIRA (OAB 306552/SP), PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA 
BERALDO (OAB 299711/SP), ALEXANDER COARESMA SPESSOTTO (OAB 230297/SP)

Processo 0019745-54.2012.8.26.0451 (451.01.2012.019745) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral 
- Maria Helena Becegato dos Santos - Banco Itaú Sa - fica a parte executada intimada da penhora on line no valor de R$ 
9.362,26). (rel. 02) (n. ordem 1046/12) - ADV: MARCOS ROBERTO GREGORIO DA SILVA (OAB 146628/SP), JOSÉ CARLOS 
SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 0021527-96.2012.8.26.0451 (451.01.2012.021527) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo 
/ Atualização - Valdenir Roque Crivellari - - Guido Bertini - Banco do Brasil Sa - Ante a divergência de valores, remetam-se 
os autos ao Contador. Int.(REL. 02) (N. ORDEM 1152/12) - ADV: CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), 
FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)

Processo 0022461-25.2010.8.26.0451 (451.01.2010.022461) - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - Djalma 
Alves dos Santos - Aymoré Credito Financiamento e Investimento S A - fica a parte executada intimada da penhora on line 
no valor de R$ 1.137,61) (rel. 02) (n. ordem 1192/10) - ADV: MAURÍCIO SURIANO (OAB 190293/SP), CARLOS EDUARDO 
DE SOUZA DEL PINO (OAB 263820/SP), FELIPE MARTINS PEREIRA (OAB 279264/SP), LIVIA MARQUES GUTIERREZ 
HERNANDES (OAB 300405/SP)

Processo 0022912-31.2002.8.26.0451 (451.01.2002.022912) - Outros Feitos não Especificados - Jose Fray - - Amelia Bovo 
Guidotti - - Aureo Jose Pires - - Adalberto Gambaro - - Jose Rodrigues - - Francisco Fernandes da Silva - - Helio Frias - - Mario 
Schraider - - Fortunato Gambaro - - Carlos Pettinazzi - - Claulindo Beccari - - Jussara Sarruge Milanes - - Rubens de Campos 
- - Leonel Frias - - Enio Wolff - - Oswaldo Walder - - Decio Guimaraes Penteado de Castro - - Jacob Stolf - - Lino Sansigolo 
Filho - - Maria Aparecida Pedreira Joly - - Vladimir Cristovam Francisco - - Dirceu Antonio Beduschi - - Romano Pontin - - Sybylla 
Grisotto Schraider - - Luiz Silveira Pedreira - - Joao Scoton - - Rosa Storer Menucci - - Joao Jorge Aguiar - - Olavo Dias de Souza 
- - Rubens Ferraz de Almeida Prado - - Manoel Penatti Filho - - Octavio Ferreira Alves Brito - - Orlando Veneziano - - Onofre 
Pinheiro Nunes - - Waldomiro Frias - - Valderez Silveira Moraes Forastieri - - Wilson Guidotti - - Helio Jose Benatti - - Wladimir 
Silva Franco - - Salezio Gobeth - - Irandir Cardinalli - - Adherbal Escobar Ferreira - - Antonio Cera Sobrinho - - Maria de Lourdes 
Leme de Souza - - Waldemir Romano - - Wilson Floriano de Camargo - - Alice Pacheco Ferraz Figueiredo - - Conceicao A 
Belmudes Toledo - - Roberto Mello Silveira Antunes - - Waldemar Olbrich - - Willians Antonio Harry Valentini - - Celsio Guimaraes 
Penteado de Castro - - Mario Ferraz Orsi - - Miguel Fuentes Neto - Prefeitura Municipal de Piracicaba - Redistribua-se a Vara 
da Fazenda local. Int.(REL. 02) (N. ORDEM 2978/02) - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), PATRICIA ROCHA 
LAVORENTI PENHA (OAB 169490/SP), DIMITRIUS GAVA (OAB 163903/SP), OLIDES PENHA CASARIN (OAB 35982/SP), 
ALEXANDRE MARCELO ARTHUSO TREVISAM (OAB 144865/SP), VICTOR HUGO DINIZ DA SILVA (OAB 14142/SP), JURACI 
INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), VANDERLEI PINHEIRO NUNES (OAB 49770/SP), LUIS FRANCISCO SCHIEVANO 
BONASSI (OAB 67082/SP), MILTON SERGIO BISSOLI (OAB 91244/SP), ANTONIO SERGIO CALIL (OAB 63380/SP)

Processo 0022984-66.2012.8.26.0451 (451.01.2012.022984) - Cumprimento de sentença - Cheque - Instituto Educacional 
Piracicabano da Igreja Metodista - Josefa Suzanilda Munhoz - (manifeste-se a parte autora tendo em vista a penhora on 
line negativa.(REL. 02) (N. ORDEM 1217/12)) - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP), 
SOLANGE IVANI CASSELLA (OAB 245675/SP), DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP)

Processo 0023217-97.2011.8.26.0451 (451.01.2011.023217) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - Claudia Jantim Me - - Claudia Jantim Pagotto - Defiro o prazo pleiteado a fls. 
355. Decorridos e nada requerido, arquivem-se. Int.(REL. 02) (N. ORDEM 1268/11) - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 
73055/SP), RITA DE CÁSSIA PROENÇA DE OLIVEIRA (OAB 260244/SP), JOSE AREF SABBAGH ESTEVES (OAB 98565/SP), 
ANDRE MARCIO DOS SANTOS (OAB 204762/SP)

Processo 0023910-96.2002.8.26.0451 (451.01.2002.023910) - Cumprimento de sentença - Instituto Educacional Piracicabano 
- Daniel Bortolazzo - Ante o cumprimento do acordo, julgo extinta a execução com fundamento no artigo 794 I do CPC. Intime-se 
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a executada pessoalmente para pagamento das custas finais em cinco dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Transitada 
em julgado e não recolhidas as custas, expeça-se certidão, comunique-se e arquivem-se. P.R.I.(REL. 02) (N. ORDEM 3099/02) 
- ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)

Processo 0023950-97.2010.8.26.0451 (451.01.2010.023950) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Instituto 
Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Roberto Felipe dos Santos - Homologo o acordo celebrado a fls. 150/151 e, 
ante cumprimento noticiado a fls. 154 julgo extinta a execução com fundamento no artigo 794 I do CPC. Expeça-se mandado de 
levantamento em favor do executado dos depósitos de fls. 147/148, deduzida a taxa judiciária final, intimando-o a retirá-lo em 
cartório. Transitada em julgado, comunique-se e arquivem-se. P.R.I.(REL. 02) (N. ORDEM 1670/10) - ADV: JOAO ROBERTO 
BOVI (OAB 62722/SP)

Processo 0024754-94.2012.8.26.0451 (apensado ao processo 0016067-31.2012.8.26) (451.01.2012.024754) - Embargos 
à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - José Dilermando Foltran - Tecnoflat Gestão e Hotelaria Sc Ltda - 
Manifestem-se as partes. Int.(REL. 02) (N. ORDEM 731/13) - ADV: MARCOS ROBERTO GREGORIO DA SILVA (OAB 146628/
SP), JOAO CARLOS GONCALVES DE FREITAS (OAB 107753/SP)

Processo 0025562-02.2012.8.26.0451 (451.01.2012.025562) - Cumprimento de sentença - Compra e Venda - Eliane 
Aparecida de Lima Oriani - - Ricardo Lima Consultoria Imobiliaria Ltda - Juliana Fischer Junqueira Fleury - Anote-se a inversão 
no polo das partes. Defiro o requerimento de penhora on line, efetuado o protocolamento, conforme comprovante anexo. Positivo 
que resulte o bloqueio, fica ele automaticamente convertido em penhora, devendo ser o executado intimado à impugnação.
(manifeste-se a parte autora tendo em vista a penhora on line negativa.(REL. 02) (N. ORDEM 1374/12) - ADV: JOHNATAN 
RICARDO DA COSTA (OAB 316482/SP), JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR (OAB 166555/SP), MARCELO 
ROSENTHAL (OAB 163855/SP)

Processo 0025584-02.2008.8.26.0451 (451.01.2008.025584) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à 
Sentença - Sandra Valeria Carrel - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Expeça-se mandado de levantamento conforme 
pleiteado. Após informe o credor sobre a suficiência no prazo de cinco dias, dando quitação se o caso para fins de extinção da 
execução. Int. (REL. 02) (N. ORDEM 1485/08) - ADV: RENATO FERRAZ TÉSIO (OAB 204352/SP)

Processo 0026548-53.2012.8.26.0451 (451.01.2012.026548) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Bradesco Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Francisco Carlos Poslednik - manifeste-se a parte autora sobre a 
pesquisa on line de endereços (FLS. 125/126) . (rel. 02 ) (N. ORDEM 1366/12) - ADV: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR 
(OAB 107414/SP), MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 0027663-12.2012.8.26.0451 (451.01.2012.027663) - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Instituto Educacional 
Piracicabano da Igreja Metodista - Larissa Souza Petroni - - Renan Henrique Sandalo - Intime-se a executada Larissa na pessoa 
de seu advogado pela publicação na imprensa oficial conforme pleiteado a fls. 99 parte final. Sem prejuízo defiro a pesquisa e 
bloqueio “on line” pelo sistema Renajud. Int.(fls. 99 parte final: intimação da executada Larissa na pessoa de seu advogado para 
que apresente quais são e onde estão os bens sujeitos a execução, nos termos do artigo 652, § 3º do CPC).(pela publicação fica 
a parte exequente intimada na pessoa de seu advogado sobre a pesquisa negativa do Renajud. (REL. 02) (N. ORDEM 1413/12) 
- ADV: DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP), WALDEMAR DE ALMEIDA (OAB 56556/SP), TEREZINHA MARIA 
VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)

Processo 0027894-39.2012.8.26.0451 (451.01.2012.027894) - Prestação de Contas - Exigidas - Usufruto e Administração 
dos Bens de Filhos Menores - Ministério Público do Estado de São Paulo - Carlos Roberto Soares dos Santos - Defiro o 
requerimento de penhora on line, efetuado o protocolamento, conforme comprovante anexo. Positivo que resulte o bloqueio, 
fica ele automaticamente convertido em penhora, devendo ser o executado intimado à impugnação. Sem prejuízo, faça-se a 
pesquisa pelo sistema Arisp conforme requerido.(manifeste-se a parte autora tendo em vista a penhora on line negativa.(REL. 
02) (N. ORDEM 1431/12) - ADV: CÉSAR GRANUZZI DE MAGALHÃES (OAB 162735/SP)

Processo 0030482-19.2012.8.26.0451 (451.01.2012.030482) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Agencia de 
Turismo Monte Alegre Ltda - Dm & A Industria e Comercio de Equipamentos para Geração de Energia Ltda - Ante a quitação 
do débito outorgada a fls. 262, julgo extinta a execução com fundamento no artigo 794 I do CPC. Expeça-se mandado de 
levantamento conforme pleiteado. Intime-se a executada na pessoa de seu advogado pela publicação na imprensa oficial para 
pagamento das custas finais em cinco dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. Transitada em julgado e não recolhidas as 
custas, expeça-se certidão, comunique-se e arquivem-se. P.R.I.(parte credora intimada a retirar mandado de levantamento)
(REL. 02) (N. ORDEM 1576/12) - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), WAGNER BINI (OAB 123464/SP), CLAUDIO 
BINI (OAB 52887/SP), FABIANO CUNHA VIDAL E SILVA (OAB 299616/SP)

Processo 0030839-67.2010.8.26.0451 (451.01.2010.030839) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Portal do Engenho Auto Posto Ltda - - Agnes Florinda Ordani - Fls. 222/223: manifeste-se a parte credora. 
Int.(REL. 02) (N. ORDEM 1873/10) - ADV: ANDREIA SANTOS OLIVEIRA (OAB 309014/SP), MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 
66459/SP), TATIANA CRISTINA SACCOMANI SANTOS (OAB 214649/SP)

Processo 0031349-12.2012.8.26.0451 (451.01.2012.031349) - Cumprimento de sentença - Efeito Suspensivo / Impugnação 
/ Embargos à Execução - Luiz Alberto Formaggio - Ato Negócios Imobiliários Ltda - Intime-se a executada na pessoa de seu 
advogado pela publicação na imprensa oficial conforme pleiteado a fls. 133/134. Int. 9...intimação da devedora para que 
esclareça a forma como é feita essa movimentação a fim de possibilitar a penhora, sob pena de aplicação de multa diária...). 
(REL. 02) (N. ORDEM 1616/12) - ADV: ALESSANDRA LANGELLA MARCHI (OAB 149036/SP), NIVALDO BENEDITO SBRAGIA 
(OAB 155281/SP), OSMAR TESTA MARCHI (OAB 311594/SP)

Processo 0031489-46.2012.8.26.0451 (451.01.2012.031489) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco S A - Cucolo & Cucolo Programação Visual Ltda Me - - Salvio Araújo Cucolo - Sobre os ofícios manifeste-se a 
parte credora. Int.(REL. 02) (N. ORDEM 1626/12) - ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP)

Processo 0032097-20.2007.8.26.0451 (451.01.2007.032097) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Industrial Levorin Sa - Ressolagem Jardim de Piracicaba Ltda - - Maria Pereira Leite Storel - - Oscar Storel - Defiro 
o prazo pleiteado a fls. 483. Decorridos e nada requerido, arquivem-se. Int.(REL. 02) (N. ORDEM 1753/07) - ADV: CAROLINA 
DINIZ PAES (OAB 312604/SP), ANA SILVIA SOLER (OAB 204023/SP), DIMITRIUS GAVA (OAB 163903/SP)

Processo 0033141-69.2010.8.26.0451 (451.01.2010.033141) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Banco Itau S A - R G Instalações Industriais Ltda - - Thais Roberta Farias de Odoy - Defiro o requerimento de bloqueio 
on line, efetuado o protocolamento, conforme comprovante anexo. Positivo que resulte o bloqueio, fica ele automaticamente 
convertido em penhora, devendo ser o executado intimado à impugnação. Int.(manifeste-se a parte autora tendo em vista a 
penhora on line negativa.(REL. 02) (N. ORDEM 2023/10) - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), 
RAFAEL SANTOS COSTA (OAB 280362/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0033343-46.2010.8.26.0451 (451.01.2010.033343) - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à 
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Sentença - Antônio Cláudio Fischer - Pedro Luis Pereira - - Paulina Benedita Sampaio de Aguiar Silva - Arquivem-se. Int.(REL. 
02) (N. ORDEM 2026/10) - ADV: PAULINA BENEDITA SAMPAIO DE AGUIAR SILVA (OAB 140807/SP), ANTONIO CLAUDIO 
FISCHER (OAB 123554/SP), DENIS BENEDITO PINHEIRO (OAB 122972/SP), MARIO LAZARO DOS SANTOS FILHO (OAB 
49036/SP)

Processo 0034315-45.2012.8.26.0451 (451.01.2012.034315) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito 
Bancário - Banco Bradesco Sa - Irene Lourenço de Carvalho Armarinhos Epp - - Ivan de Carvalho Pedrosa - - Vinícius Pedrosa 
- “Manifeste-se a parte credora tendo em vista que decorreu o prazo para o executado indicar onde se encontram os veículos 
mencionados no r. mandado de fls. 106”. (Rel. 02) (Nº Ordem: 1813/12) - ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP)

Processo 0035472-87.2011.8.26.0451 (451.01.2011.035472) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Antônio Rodrigues Machado Neto - - Aglae Bobato Rodrigues - - Adriana Sidnea Rodrigues Rodolfo - - Lucas Rodrigues Rodolfo 
- - Igor Ramon Delgado - Yllios Turismo Ltda - - Cvc Brasil Operadora e Agência de Viagens Sa - Vistos. Proposta ação de 
reparação de danos materiais e morais sob o argumento que adquirido pacote turístico para cidade de Natal em resort, esperaram 
horas na recepção por quarto que estava ainda ocupado. A seguir verificaram que não estava equipado com toalhas, lençol ou 
água potável. Inocorrida a reposição de papel higiênico e outros materiais de higiene. Quebrado o ar condicionado e somente 
funcionava a 18º C. Fechadas as piscinas de água quente durante toda a semana. Passava o hotel por reformas por interdição 
de vários locais. Durante a madrugada saíram do local, pois colados carpetes o cheiro de cola era insuportável. Quando do 
fechamento de conta verificada cobrança superior aos gastos. Caracterizada responsabilidade solidária da agência de turismo. 
Pleiteado reembolso dos valores gastos com os pacotes adquiridos no valor de R$9.151,44, além do ressarcimento por danos 
morais Contestação de CVC S/A (fls.78/91). Alegou ilegitimidade passiva, pois os prejuízos sofridos não decorreram dos serviços 
prestados pela ré. Apenas intermediou os serviços. Quanto ao mérito ponderou que os fatos ocorreram quanto à negligência do 
hotel contratado. Incabível devolução em dobro da quantia paga, pois usufruída hospedagem. Inexistentes danos morais, 
insuficiente mero dissabor para sua caracterização. Réplica (fls.109/121). Contestação da corré Yllios Turismo Ltda (fls. 
138/161). Caracterizada responsabilidade única e exclusiva do resort, pois contratado apenas o pacote turístico operado com a 
CVC com a contestante. O local de hospedagem foi imposição dos autores, indicado outro local pela agência. Procurada a ré 
após o retorno da viagem. Ocorrido aproveitamento da viagem incabível ressarcimento de dano moral. Indevidos danos morais. 
Denunciou a lide Ocean Palace Beach Resort e Bungalows (fls. 171/177). Réplica (fls. 190/195). Colhida prova oral (fls.280/282). 
Alegações finais (fls.304/306, 308/338 e 340). É o relatório. Decido. Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva arguida 
pela corré CVC, porquanto houve participação da acionada no serviço que se aponta como defeituoso, inclusive obtido lucro 
com isso, inegável que ela responde por eventuais problemas decorrentes dos vícios. Não há dúvida que a relação havida entre 
as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor. Estabelece o art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, 
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Portanto, todos os 
fornecedores que integram a cadeia de fornecimento de determinado serviço são solidariamente responsáveis por danos 
causados aos consumidores (art. 7º, parágrafo único c. c. o art. 25, § 1º). O Colendo STJ já se posicionou no sentido de que a 
agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do CDC, pelos defeitos 
na prestação dos serviços que integram o pacote. “RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. 
NÃO CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PACOTE TURÍSTICO. INOBSERVÂNCIA DE CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS. AGÊNCIA DE TURISMO. RESPONSABILIDADE (CDC, ART. 14). INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. 
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. (...) Esta eg. Corte tem entendimento no sentido de que a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens 
responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços 
que integram o pacote. (...) Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp nº 888.71/BA, 4ª Turma, Rel. Ministro 
Raul Araújo, j. em 25-10-2011). “RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACOTE DE VIAGEM 
INCLUINDO INGRESSOS PARA OS JOGOS DA COPA DO MUNDO DE FUTEBOL. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 
LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA QUE COMERCIALIZA O PACOTE. ALTERAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1.- A 
agência de viagens que vende pacote turístico responde pelo dano decorrente da má prestação dos serviços. 2.- A intervenção 
deste Tribunal para a alteração de valor de indenização fixado por danos morais se dá excepcionalmente, quando verifica-se 
exorbitância ou irrisoriedade da quantia estabelecida, o que não ocorre no caso concreto. Agravo Regimental improvido” (AgRg 
no REsp 850.768/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. em 27-10-2009). No mérito, procede, em parte, o pedido. Os 
autores declararam que efetuada reforma no hotel, os quartos não foram imediatamente disponibilizados. Ocorreram problemas 
com o ar condicionado e disponibilidade de piscinas. Trocados carpetes durante a madrugada e utilizada britadeira no horário de 
almoço (fls.281). A testemunha Mariana declarou que desconheciam a existência de obras no hotel quando adquirido o pacote 
da empresa CVC (fls.282). Lauri Pivoto não presenciou os fatos, pois não trabalhava no hotel na época dos fatos. As rés não 
negam os fatos narrados na inicial e apurados na instrução. Ponderam que ocorridos os fatos em razão da negligência do hotel 
contratado e que a responsabilidade é única e exclusiva do resort. No entanto, as empresas requeridas ao organizarem e 
colocarem no mercado o pacote turístico comprometeram-se a prestar todos os serviços na forma contratada pelos autores, 
sendo solidárias no cumprimento do pacote. Evidenciado que houve defeito na prestação dos serviços contratados pelo que 
devem as rés responder pelos danos deles decorrentes, seja por culpa in eligendo, porque escolheram mal os prestadores do 
serviço de hotelaria, seja por culpa in vigilando, porque tinham o dever de exercer constante vigilância na boa qualidade do 
serviço a ser prestado pela hospedaria aos seus consumidores, a ela levados em decorrência de serem as rés agência de 
viagem, daí estar presente a responsabilidade indenizatória. Destarte, respondem todos os fornecedores pela má prestação do 
serviço e pelos danos causados aos consumidores. Inconteste a conclusão que o serviço contratado foi inadequadamente 
fornecido, violada a avença, trazendo aos autores inafastável constrangimento e frustração, causando-lhes tristeza de molde a 
caracterizar o dano moral. A respeito já decidido: “A agência de viagens responde pelo dano pessoal que decorreu do mau 
serviço do hotel contratado por ela para a hospedagem durante o pacote de turismo” (STJ, REsp. n. 287849, rel. Min. Ruy 
Rosado de Aguiar, j. 17.4.2001). “Autores que contrataram viagem turística e, ao chegarem ao resort, foram surpreendidos com 
o início de reformas no parque aquático, que perdurou por toda semana e os impossibilitou de utilizarem a integralidade das 
instalações. Reclamações inatendidas. Ausência de informação prévia, bem como de qualquer compensação financeira. 
Responsabilidade objetiva da operadora bem evidenciada. Aplicabilidade dos arts. 14 e 6º, III e VI, do CDC. Danos evidenciados, 
inclusive o de ordem moral. Indenizações devidas. Valores justos e módicos. Correção monetária pelos prejuízos morais a ser 
computada a partir do arbitramento. Súmula 362 do STJ. Incidência” (Ap. n. 9210098- 92.2009.8.26.0000, rel. Des. Marcos 
Ramos, j. 31.8.2011). “DANOS MORAIS - Responsabilidade civil - Prestação de serviços - Venda de pacote turístico - 
Hospedagem de passageiro em hotel em reformas - Fato não comunicado aos Autores Propaganda enganosa - Aplicação do 
disposto no art 37, do CDC - Traslado para o aeroporto efetivado 10 horas após a desocupação dos quartos Condutas abusivas 
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e ilegais - Indenização devida - Desnecessidade de que seja feita a prova do dano moral - Ação indenizatória procedente 
Recurso provido para este fim” (Ap. n. 9139730- 10.1999.8.26.0000, rel. Des. Vasconcellos Boseli, j. 9.3.2005). Quanto à 
compensação da dor moral sofrida, arbitro a indenização, equitativamente, em R$5.000,00 para cada autor, como forma de 
sancionar o comportamento das rés e compensar os transtornos causados aos autores. Quanto ao pedido de dano material, 
importa consignar que ocorrida a viagem, tendo os autores usufruído, ao menos em parte, dos serviços oferecidos. Portando, 
não seria razoável, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, a determinação de devolução do valor pago pelo pacote 
turístico. Assim sendo, a título de reparação pelos danos materiais, fixo a quantia de R$500,00 para cada um dos autores, 
atualizada a partir da propositura da ação e acrescida de juros de mora a partir da citação. Nesse sentido, já decidido: 
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE VIAGEM. CRUZEIRO MARÍTIMO. PRESTAÇÃO 
DEFICIENTE DOS SERVIÇOS, DECORRENTE DO EXTRAVIO DE BAGAGEM, CAUSANDO SÉRIOS TRANSTORNOS AOS 
AUTORES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 1. A deficiente prestação dos serviços acabou por gerar danos de ordem material e moral aos consumidores, 
relacionada aos sérios percalços alusivos ao extravio da bagagem, só recuperada no retorno da viagem. 2. A viagem ocorreu e 
os autores, beneficiários do pacote turístico, usufruíram, ao menos em parte, dos serviços oferecidos. Assim, não seria razoável, 
e até mesmo configuraria enriquecimento injusto, a determinação de devolução total do preço pago, afigurando-se adequada a 
quantia de R$ 500,00, a título de danos materiais, para cada um. 3. Procurando estabelecer montante razoável para a 
indenização por dano moral decorrente das falhas na prestação de serviços, adota-se o valor de R$ 5.000,00 para cada um dos 
autores, por identificar a situação de melhor equilíbrio, de modo a conferir razoável compensação pelo sofrimento e servir de 
desestimulo à reiteração do comportamento lesivo” (Apelação nº 9234081-57.2008.8.26.0000, 31ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, rel. ANTONIO RIGOLIN, j. 23.08.2011). Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o 
pedido para condenar as rés, solidariamente, a pagar aos autores indenização por danos materiais, no valor de R$500,00 para 
cada autor, corrigido monetariamente a contar do ajuizamento da ação e juros a contar da citação e danos morais de R$5.000,00 
a cada requerente, quantia que deverá ser atualizada a partir desta data (tabela prática do TJ/SP), com juros de mora de 1% ao 
mês, a partir da citação. Ante a sucumbência recíproca, arcarão as partes com o pagamento das respectivas e honorários 
advocatícios. P.R.I.C. ( Certifico e dou fé que pela publicação o(a) apelante ficará intimado(a) a recolher o preparo de apelação, 
atualizado, no valor de R$ 106,25, na guia DARE cód. 230-6, mais a taxa de porte de remessa e de retorno no valor de R$ 
32,70, guia FEDTJ, cód 110-4, por volume (2 volumes). (REL. 02) (N. ORDEM 1892/11) - ADV: MARCELO BONASSI SEMMLER 
(OAB 305850/SP), LUIS FRANCISCO SCHIEVANO BONASSI (OAB 67082/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), 
ED CHARLES GIUSTI (OAB 256574/SP)

Processo 0035698-58.2012.8.26.0451 (451.01.2012.035698) - Cumprimento de sentença - Compra e Venda - Lopes & 
Bianconi Restaurante Ltda - Agostinho Cesar Benites - Defiro o requerimento de penhora on line, efetuado o protocolamento, 
conforme comprovante anexo. Positivo que resulte o bloqueio, fica ele automaticamente convertido em penhora, devendo ser o 
executado intimado à impugnação.(manifeste-se a parte autora tendo em vista a penhora on line negativa.(REL. 02) (N. ORDEM 
1836/12) - ADV: JARBAS MARTINS BARBOSA DE BARROS (OAB 112537/SP)

Processo 3005412-12.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Municipal de 
Ensino de Piracicaba Fumep - Luiz Gustavo Pastrello - Tendo em vista o cumprimento do acordo noticiado a fls. 57, julgo extinta 
a execução com fundamento no artigo 794 I do CPC. Transitada em julgado, comunique-se e arquivem-se. P.R.I.(REL. 02) (N. 
ORDEM 331/14) - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP), SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP)

Processo 3005499-65.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Municipal 
de Ensino de Piracicaba Fumep - Everton Luis Rueda - Defiro o requerimento de penhora on line, efetuado o protocolamento, 
conforme comprovante anexo. Positivo que resulte o bloqueio, fica ele automaticamente convertido em penhora, devendo ser o 
executado intimado à impugnação.(manifeste-se a parte autora tendo em vista a penhora on line negativa.(REL. 02) (N. ORDEM 
1805/13) - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP), SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP)

Processo 3012869-95.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Municipal de 
Ensino de Piracicaba - FUMEP - REINALDO SIMÃO DIOGO - Ante o documento de fls. 87, esclareça o credor sua pretensão de 
fls. 90 no prazo de cinco dias. Decorridos e nada requerido, arquivem-se. Int.(REL. 02) (N. ORDEM 1836/13) - ADV: MARCELO 
ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP), SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ROBERTO XAVIER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ MARCOS FRIGATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0022/2015
Processo 0019550-98.2014.8.26.0451 (apensado ao processo 4008088-13.2013.8.26) (processo principal 4008088-

13.2013.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Podium 
Mercantil Fomento Ltda - CPR INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRATÁRIOS E METAIS LTDA EPP - - Gilson Machado Lessa 
- Vista ao impugnado para manifestação. Int. - ADV: CRISTIANO DE CARVALHO PINTO (OAB 200584/SP), PEDRO PAULO 
AZZINI DA FONSECA FILHO (OAB 274173/SP), ED CHARLES GIUSTI (OAB 256574/SP)

Processo 0019699-94.2014.8.26.0451 (processo principal 1011932-85.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - 
Indenização por Dano Moral - Banco Bradesco S.A. - PAULO ANDRE DUARTE - Vistos. Manifeste-se o impugnado no prazo 
de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: DANIELA COIMBRA (OAB 155015/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), 
ISABEL TERESA GONZALEZ COIMBRA (OAB 123166/SP)

Processo 1000009-28.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS E PSICÓLOGOS PERITOS DE TRÂNSITO DA REGIÃO DE PIRACICABA - 
COMPPIRA - Telefonica Brasil S/A - Ante o ponderado presentes a verossimilhança do alegado e o risco do prejuízo, defiro 
a não comunicação da restrição. Oficie-se. Cite-se e intime-se. - ADV: ROSANA JUNQUEIRA NEGRETTI (OAB 115259/SP), 
ERICA LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA (OAB 341255/SP)

Processo 1000009-28.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MÉDICOS E PSICÓLOGOS PERITOS DE TRÂNSITO DA REGIÃO DE PIRACICABA - 
COMPPIRA - Telefonica Brasil S/A - Vistas dos autos ao autor para: (X) outros: intimada à impressão do ofício expedido ao 
SERASA (fls. 52), pelo site do Tribunal de Justiça encaminhando e comprovando nos autos em 30 dias. - ADV: ROSANA 
JUNQUEIRA NEGRETTI (OAB 115259/SP), ERICA LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA (OAB 341255/SP)

Processo 1000040-48.2015.8.26.0451 - Protesto - Medida Cautelar - Jardim Pneus Ltda - MARANGONI TREAD LATINO 
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AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. - Vistos. Proposta medida cautelar de sustação 
de protesto sob o argumento que adquiriu produtos da acionada constantes das notas fiscais mencionadas e acostadas à inicial. 
Após a compra e estocagem de grande quantidade de produtos a autora começou a enfrentar problemas com seus clientes ante 
os problemas de qualidade e fabricação apresentados. Causados prejuízos com a perda de clientes e remanejamento de pessoas 
para refazimento do serviço. Impossível a simples devolução do produto pois a banda de rodagem é revestimento instalado 
com utilização e desgaste contínuo visando oferecer sobrevida ao pneu e fornecer tração, frenagem, dirigibilidade, capacidade 
de dispersão de água e quilometragem perdidas pelo desgaste do produto original. Tentaram acordo tanto que as datas dos 
vencimentos originais não correspondem aos lançados nas duplicatas protestadas. A ré não quis apurar suas responsabilidades 
e lançou as duplicatas no vencimento que julgou conveniente. Nula a duplicata cujo vencimento não correspondeu à operação 
de compra e venda ajustada, alterado de forma clara. Perdeu clientes, tem custos com os serviços de reparo e foi apontada no 
cartório de protesto inviabilizando socorre-se de empréstimo bancário. Não cumprido o avençado em face da produção de peças 
em desconformidade com padrões de mercado. Deferida a liminar (pg. 47). Indicou a autora bens à caução (pg. 50 e pg. 55/57). 
Requereu aditamento da inicial e extensão da medida liminar (pg. 58/59). É o relatório. Decido. Defiro o aditamento e a extensão 
do pedido liminar. Oficie-se com urgência. Expeça-se termo de caução conforme o pedido de pg. 55/57. Cumpra-se a decisão de 
pg. 47 item 3. Intime-se. - ADV: RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI (OAB 250538/SP)

Processo 1000172-08.2015.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Bradesco S.A. - EDUARDO 
CAMARGO TILL - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. 
Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo 
de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e 
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato 
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o 
pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-
lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei, 
concedido os benefícios do art. 172, par. 2º. do CPC. Intime-se. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), 
GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP)

Processo 1000195-85.2014.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- Marcelo Rosenthal - LUIZ CARLOS DE ARAUJO - - TEREZINHA SOARES DE SOUSA - Marcelo Rosenthal - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/051737-1 
dirigi-me ao endereço Rua D. Pedro I, 818 ap. 144 e lá estando, DEIXEI DE NOTIFICAR - LUIZ CARLOS DE ARAUJO, bem como 
deixei de proceder ao despejo coercitivo, tendo em vista haver sido informada pelo porteiro Sr. Jorge, que o mesmo não reside 
mais no local e que o imóvel encontra-se desocupado; motivo pelo qual devolvo o presente em cartório. O referido é verdade 
e dou fé. Piracicaba, 02 de dezembro de 2014. - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), RENATA BRUGNEROTTO 
MAZZER (OAB 311518/SP)

Processo 1000195-85.2014.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Marcelo Rosenthal - LUIZ CARLOS DE ARAUJO - - TEREZINHA SOARES DE SOUSA - Marcelo Rosenthal - Vistos. Fls.63: defiro 
a expedição do mandado conforme requerido. Int. - ADV: RENATA BRUGNEROTTO MAZZER (OAB 311518/SP), MARCELO 
ROSENTHAL (OAB 163855/SP)

Processo 1000272-60.2015.8.26.0451 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing 
S/A - JOCELY CONCEICAO MALAGUETA - Vistos. A arrendadora informa a crise de adimplemento da obrigação contratada no 
arrendamento mercantil, o que qualifica, em tese, a rescisão do contrato. A Súmula nº 293 do STJ estabelece que “a cobrança 
antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”. A cláusula contratada 
possibilita a restituição do veículo diante da impontualidade do arrendatário e da existência da cláusula resolutória expressa. A 
constituição da mora qualifica a posse injusta e a liminar para retomada do bem arrendado. Determino a reintegração e citação, 
ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos 
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, 
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei, concedido os benefícios do art. 172, par. 2º. 
do CPC. Intime-se. - ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP), LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 
241999/SP)

Processo 1000331-48.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Bancários - RENATO JOSE PEREIRA - Itaú Unibanco 
S/A - Vistos. Não há motivo para distribuição direcionada à 4ª Vara Cível, redistribua-se livremente. Intime-se. - ADV: KILDARE 
WAGNER SABBADIN (OAB 277387/SP)

Processo 1000346-51.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - ANDRE 
LUIS POSSEBON - PAULO AFONSO BARGIELA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) 
manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos de fls. 148/150 (art. 398 do CPC). - ADV: RANDAL LUIS 
GIUSTI (OAB 287215/SP), EDUARDO JOSE MILANEZ MESCOLOTTI (OAB 291360/SP)

Processo 1000374-82.2015.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Heuler Garcia - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no 
artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do 
financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com 
a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena 
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do 
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena 
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-
se na forma e sob as penas da Lei, concedido os benefícios do art. 172, par. 2º. do CPC. Intime-se. - ADV: FERNANDO LUZ 
PEREIRA (OAB 147020/SP), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), TIAGO CARREIRA (OAB 279690/SP), SERGIO 
RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP)

Processo 1000481-29.2015.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Fiat Administradora de Consórcios 
Ltda - THIAGO ARAUJO DE SOUSA - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do 
Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de 
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 
1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as 
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penas da Lei, concedido os benefícios do art. 172, par. 2º. do CPC. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 
120410/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP)

Processo 1000589-58.2015.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - OMNI S/A - Crédito, Financiamento 
e Investimento - LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA LUPINACI - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no 
artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do 
financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com 
a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena 
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do 
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena 
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-
se na forma e sob as penas da Lei, concedido os benefícios do art. 172, par. 2º. do CPC. Intime-se. - ADV: DANIELA FERREIRA 
TIBURTINO (OAB 328945/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 
DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP)

Processo 1000596-50.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - VALDEIR XAVIER DE 
CARVALHO - TIM Celular S/A - Vistos. 1. Cumpra o autor o disposto no art.282, II do CPC, com indicação da sua profissão, no 
prazo de 10 dias. 2. Para fazer prova do estado de pobreza e justificar a concessão dos benefícios da assistência judiciária, 
o autor deverá providenciar, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF, a juntada de cópia da última declaração de bens e de renda, 
para a Receita Federal, ou de declaração de isenção, no mesmo prazo. Advertido o autor que, se verificado que a declaração de 
pobreza não corresponde à realidade, estará sujeito às sanções penais e civis previstas em lei, de acordo com o art. 4º, §1º, da 
Lei nº 1.060/50. Intime-se. - ADV: SERGIO ESPAZIANI (OAB 102564/SP)

Processo 1000599-05.2015.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - MARIANA SANTIN CAVALCANTE - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do 
Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com 
encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei 
nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de 
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 
1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei, concedido os benefícios do art. 172, par. 2º. do CPC. Intime-se. - ADV: SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/
SP), TIAGO CARREIRA (OAB 279690/SP)

Processo 1000599-05.2015.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - MARIANA SANTIN CAVALCANTE - Vistos. Recolha-se o mandado, independentemente de cumprimento, com urgência, 
tornando conclusos após. Int. - ADV: TIAGO CARREIRA (OAB 279690/SP), SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP)

Processo 1000641-54.2015.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré, Crédito, Financiamento e 
Investimento S/A - JOSE SOARES DE OLIVEIRA - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, 
caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento 
com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da 
Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de 
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 
1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei, concedido os benefícios do art. 172, par. 2º. do CPC. Esclareça o requerente o motivo de não ter conteúdo nos 
documentos juntados a fls. 23. Intime-se. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 1000703-94.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Alcance Comercio de Veiculos Ltda - 
Banco Itauleasing S/A - Vistos. Os documentos que instruem a inicial comprovam a venda do veículo ao requerido e que ele 
descumpriu a obrigação de transferi-lo para seu nome na repartição de trânsito, que pode causar prejuízos à autora pelos débitos 
de IPVA. Presentes os requisitos da verossimilhança inequívoca e do dano de difícil reparação, DEFIRO tutela antecipada para 
impor ao réu a obrigação de transferir o veículo para seu nome em 15 dias, sob pena de multa diária de R$100,00. Notifique-se 
para cumprimento da liminar e cite(m)-se para apresentar resposta. Intime-se. - ADV: MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI 
(OAB 91461/SP)

Processo 1000913-82.2014.8.26.0451 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Yuri Ferraz de Campos 
- W Pet Comércio de Rações Ltda - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo 
do mandado ou carta de citação/intimação. *. - ADV: SAMIRA MARQUES DANELON (OAB 298629/SP)

Processo 1001049-45.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Francisco Dimas de Carvalho - 
Banco Santander Brasil /A - Vistos. Defiro a não comunicação da restrição ante a plausibilidade do alegado e o risco de prejuízo 
ao requerente. Oficie-se. Cite-se e intime-se. - ADV: FLAVIA MARIA TREVILIN AMARAL NUNES (OAB 255956/SP)

Processo 1001049-45.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Francisco Dimas de Carvalho - 
Banco Santander Brasil /A - Vistas dos autos ao autor para: (X) outros: intimada à impressão do ofício expedido ao SERASA 
(fls. 55), pelo site do Tribunal de Justiça encaminhando e comprovando nos autos em 30 dias. - ADV: FLAVIA MARIA TREVILIN 
AMARAL NUNES (OAB 255956/SP)

Processo 1001203-63.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Helio Maia - Bradesco Vida e Previdencia 
S/A - Vistos. Não há qualquer embasamento legal para a propositura de ação na sede de domicílio do patrono do autor. As 
regras sobre competência estão bem delineadas na Constituição Federal e nos artigos 94 a 100 do Código de Processo Civil, e 
não podem ser ignoradas pelas partes. No caso sob exame, a ação deveria ter sido ajuizada no domicílio do autor (Jaguariúna/
SP) ou do réu associado ao local do fato (Osasco/SP). É certo que, tratando-se de competência relativa, poder-se-ia invocar 
o enunciado da Súmula nº 33, do STJ, como forma de obstar-se a declinação de foro (de ofício). Não é menos certo, porém, 
que o expediente utilizado pelo patrono da parte autora (aforamento desta ação na sede de seu escritório de advocacia), além 
de não ter supedâneo nas regras processuais atinentes à competência, viola o princípio do juiz natural. Sobre o tema, já se 
decidiu que: “Agravo de Instrumento. Propositura da demanda na comarca de domicílio dos patronos do autor. Ausência de 
previsão legal. Possibilidade de declinação de ofício. 1. As regras de competência não foram fixadas de acordo com o interesse 
das partes, não se admitindo privilegiar o foro de domicílio dos patronos em detrimento daquele que abrange o domicílio do 
autor. 2. As regras de competência relativa como princípio devem ser questionadas por meio de exceção. Todavia, no caso, 
há ilegalidade, e, não se pode admitir a sobreposição da forma em relação ao princípio processual e às normas que regem a 
distribuição de competência. 3. Decisão mantida. 4. Recurso não provido” (TJSP, 18ª Câmara de Direito Privado, Agravo de 
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Instrumento nº 0041006-07.2011.8.26.0000, da Comarca de Assis, relator o Desembargador Alexandre Lazzarini, j. 29.03.11). 
“Competência. Medida cautelar de exibição de documentos. Ajuizamento na comarca onde se situa o escritório dos patronos 
do agravante. Impossibilidade. Privilégio do foro é do consumidor e não de seu advogado. Declinação de competência, de 
ofício. Cabimento. Decisão mantida. Recurso não provido” (Agravo de Instrumento nº 0065999-80.2012.8.26.0000, relator o 
Desembargador Fernando Sastre Redondo, j. 16/05/2012). O privilégio, em síntese, é do consumidor, não do seu advogado. 
É verdade, o consumidor pode escolher, dentre os possíveis foros competentes e quando a competência for relativa, o que 
melhor lhe convier. Não pode, porém, escolher aleatoriamente, sem que haja causa legal ou contratual para tanto, mas apenas 
a conveniência de seus advogados, porque não há norma que projeta tal opção. Em outras palavras, a possiblidade escolha 
dentre os foros competentes se restringe a estes, não a qualquer um, sobretudo em demandas ajuizadas em face de bancos que 
possuem agências em todo o país, como no caso do réu. A respeito já decidido em ação contra o Banco Bradesco S/A: “AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS RELAÇÃO DE CONSUMO DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA 
DO FEITO PARA O FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR CONSUMIDOR PRETENSÃO DE REFORMA PARA QUE OS AUTOS 
PERMANEÇAM NO FORO ESCOLHIDO PELO AUTOR DESCABIMENTO A facilitação da defesa dos consumidores em juízo 
permite que a ação fundada em relação de consumo seja proposta no foro de seu domicílio, mas não autoriza o ajuizamento 
em foro aleatório, que não guarda qualquer relação com o autor ou com o réu Elementos dos autos que não revelam qualquer 
conexão entre o foro e a relação jurídica discutida Recurso desprovido, nessa parte”. (...) “Os artigos 6º, VIII, e 101, I, do 
Código de Defesa do Consumidor estabelecem que a defesa dos direitos dos consumidores em juízo deve ser facilitada e 
que a ação de responsabilização civil do fornecedor de produtos e serviços poderá ser proposta no domicílio do autor”. “Com 
base nos dispositivos acima foi editada a súmula 77 deste E. Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “A ação fundada em 
relação de consumo pode ser ajuizada no foro de domicílio do consumidor (art. 101, I, CDC) ou no domicílio do réu (art. 94 do 
CPC), de sorte que não se admite declinação de competência de ofício em qualquer dos casos”. “No entanto, a facilitação da 
defesa dos direitos do consumidor em juízo não pode ser invocada para permitir o ajuizamento de demanda em foro aleatório, 
que não guarda relação com, o domicílio do autor ou do réu, por absoluta falta de previsão legal. A propositura de uma ação 
sem a observância às regras de competência estabelecidas em lei viola o princípio do juiz natural, previsto no artigo 5º, LIII, da 
Constituição Federal”. “Assim, considerando que ficou incontroverso nos autos o fato de que o contrato existente entre o autor 
e o réu foi celebrado na cidade de Presidente Prudente/SP e que o autor declarou em sua inicial ter domicílio na cidade de 
Campo Grande/MS, não se vislumbra a existência de qualquer ligação entre a demanda e a comarca de Assis, sendo, portanto, 
de rigor a declinação de competência com remessa dos autos ao foro do domicílio do autor ou do réu”. (...) “Desse modo, ao 
que tudo indica, a ação foi ajuizada na Comarca de Assis apenas por ser o local onde está situado o escritório dos advogados 
do agravante, o que caracteriza burla às regras de determinação de competência, o que não se admite”. (Agravo de Instrumento 
nº 2030914-62.2013.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, relator Walter Fonseca, j. 
24.10.13,V.U.). Por tais razões, remetam-se os autos à comarca de Jaguariúna, domicílio do consumidor, com as anotações de 
praxe. Intime-se. - ADV: CAUÊ GABRIEL NUNES PAIS (OAB 216500/SP), HABIB ASSUAD (OAB 45487/SP)

Processo 1001252-41.2014.8.26.0451 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco S.A. - JORGE KOKI 
YAMAGUCHI ME - Vistos. Fls. 158: defiro o prazo solicitado, observando que o valor a ser complementado é de R$ 25,60 (3 
pesquisas solicitadas no valor de R$ 12,20 cada). Int. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EVANDRO MARDULA 
(OAB 258368/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP)

Processo 1001372-50.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - VALTER 
NUNES DA ROCHA ME - Telefonica Brasil S/A - Vistas dos autos ao autor para: ( ) regularizar, em 15 dias, a sua representação 
processual, sob pena de nulidade do processo (art. 13 e 37 do CPC). (procuração de fls. 8 - sem assinatura). - ADV: LUCIANO 
RODRIGO MASSON (OAB 236862/SP), TUANI DE LUCENA BIFFI (OAB 328326/SP)

Processo 1001393-26.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Gustavo Rocco Gomes Lima - 
Daniel Gomes Lopes - Vistas dos autos ao autor para: (X) recolher, em 05 dias, a taxa de custo da impressão da contrafé (7 
folhas - recolher R$ 0,55 pela impressão de cada uma das folhas da contrafé, código 201-0, guia FEDTJ, valor R$ 3,85), sob 
pena de extinção do processo (art. 267, IV do CPC). (X) recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena 
de extinção do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$ 60,42. - ADV: MARCELO KAMACHI KOBASHIGAWA (OAB 279610/SP)

Processo 1001493-78.2015.8.26.0451 - Protesto - Liminar - M.F.B.E. - L.S.B.M. - Vistos. Trata-se de sustação de protesto 
de cheque. Como sabido cheque é ordem de pagamento à vista e título de crédito de criação livre insuficiente a documentação 
juntada para corroborar a plausibilidade das alegações do autor. A singela declaração referente a inocorrência de entrega de 
bebidas após a emissão do cheque dissociada de início de prova escrita de qualquer interpelação a respeito , não é suficiente 
para comprovar “prima facie” o alegado, não ilidida a presunção que milita em favor da regularidade do título, razão pela qual 
não prospera o pedido liminar. Cite-se. Int. - ADV: JOSÉ FLÁVIO ROCHA CORRÊA (OAB 159256/SP)

Processo 1001493-78.2015.8.26.0451 - Protesto - Liminar - M.F.B.E. - L.S.B.M. - Vistas dos autos ao autor para: (X) recolher, 
em 05 dias, a taxa de custo da impressão da contrafé (3 folhas - recolher R$ 0,55 pela impressão de cada uma das folhas da 
contrafé, código 201-0, guia FEDTJ, valor total R$ 1,65), sob pena de extinção do processo (art. 267, IV do CPC). - ADV: JOSÉ 
FLÁVIO ROCHA CORRÊA (OAB 159256/SP)

Processo 1001754-77.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Panamericano S/A - 
Fabio Marcelo Bonetti - Vistos. Fls.60: defiro, expedindo-se ofício. Sem prejuízo, manifeste-se o requerente em termos de 
prosseguimento. Int. - ADV: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP)

Processo 1002399-05.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Evelise Moncaio Moda 
- - Ariovaldo Rogerio Moda - MRV Engenharia e Paricipações S/A - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 
10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), MILTON 
SCANHOLATO JUNIOR (OAB 268998/SP)

Processo 1002617-33.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - CLASSIC VEÍCULOS 
LTDA - OLINTO JOSE DE OLIVEIRA - Vistos. Ante o recolhimento de apenas uma taxa, procedida a pesquisa de endereço “on 
line” através do sistema BACENJUD, observado o CPF informado a fls. 36, ficando a autora intimada a se manifestar. Int. - ADV: 
RAFAEL PAGANO MARTINS (OAB 277328/SP)

Processo 1003042-60.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - MARIA 
APARECIDA DA SILVA - Telefonica Brasil S/A - Vistos. Esclareça a autora Maria Aparecida da Silva as divergências quanto os 
documentos de pgs. 12, 14, 15, 21, 28, 29, 35, 248/ 249 referentes a Maria Aparecida Gomes. Após, manifeste-se a requerida. 
Intime-se. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), GILMAR FARCHI DE SOUZA (OAB 282598/SP)

Processo 1003140-45.2014.8.26.0451 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - MARIA 
PATROCINIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - Vistos. Comunique-se a extinção e arquive-se. 
Int. - ADV: ALESSANDRO DE ANDRADE RIBEIRO (OAB 159061/SP)
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Processo 1003785-70.2014.8.26.0451 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - LUIZ GONZAGA 
PORRECA - JOSE GENTIL MENEGUIM ME - Vistos. Fls. 28/29: defiro o prazo de 30 (trinta) dias. Int. - ADV: ROSA MARIA 
FURONI (OAB 205333/SP)

Processo 1003885-25.2014.8.26.0451 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - SANTO 
ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - ELAINE APARECIDA DE MELLO - Vistas dos 
autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre a informação de fls. 45. - ADV: MELISSA CRISTINA DE CAMARGO 
MIWA (OAB 275761/SP)

Processo 1004132-06.2014.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - TEREZINHA LEOPOLDINA 
GUABIRABA - ARI AMORIM - Vistos. Sobre a pretensão de realização de audiência (fls.42), manifeste-se o requerido. Int. - ADV: 
JANETE LEONILDE GANDELINI RIGHETTO (OAB 103809/SP), ADILSON BAPTISTA DE OLIVEIRA (OAB 121559/SP)

Processo 1004405-82.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré, Crédito, Financiamento e 
Investimento S/A - CLAUDETE FERRANTI - Vistos. Ante o recolhimento de fls. 59, procedido o bloqueio do veículo através 
do sistema “on line” RENAJUD, conforme comprovante anexo, bem como a pesquisa de endereço através do sistema “on 
line” BACENJUD, conforme comprovante anexo, ficando a autora intimada a se manifestar. Int. - ADV: JAYME FERREIRA DA 
FONSECA NETO (OAB 270628/SP), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)

Processo 1004509-74.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - VINICIUS GODINHO 
CAVAGGIONI - - ANA PAULA BELLUCI CAVAGGIONI - ALESSANDRA BELLUCI - Vistos. Para fazer prova do estado de pobreza 
e justificar a concessão dos benefícios da assistência judiciária, a requerida deverá providenciar, nos termos do art. 5º, LXXIX, 
da CF, a juntada de cópia da última declaração de bens e de renda, para a Receita Federal, ou de declaração de isenção, no 
mesmo prazo, advertida de que, se verificado que a declaração de pobreza não corresponde à realidade, estará sujeita às 
sanções penais e civis previstas em lei, de acordo com o art. 4.º, § 1.º, da Lei 1.060/50. Int - ADV: IVAN MARCELO CIASCA 
(OAB 208770/SP), MANUELA GUEDES SANTOS (OAB 251632/SP), RENATA BARROS FEFIN (OAB 253441/SP)

Processo 1005401-80.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Retificação de Área de Imóvel - Luiz Claudio Franchi - - 
Ana Claudia Soares Franchi - - Claudio Marcelo Franchi e outros - BERTA MAINGEBORG OEHMIG GUASTALLI - - Antônio 
Sérgio Guastalli Júnior - - ANGELICA GIMENES DE OLIVEIRA e outros - Vistas dos autos ao autor para: (X) outros: intimada à 
impressão do Edital Citação expedido (fls. 52), pelo site do Tribunal de Justiça encaminhando para publicação por 2 vezes na 
imprensa local, comprovando nos autos em 30 dias. (X) recolher, em 05 dias, a taxa para publicação do Edital no DJE. Valor R$ 
262,65, guia FEJT, código 435-9. - ADV: EPIFANIO GAVA (OAB 150614/SP), MARINA GAVA DE ASSIS (OAB 324624/SP)

Processo 1005459-83.2014.8.26.0451 - Despejo - Despejo para Uso Próprio - Maria Lucia Batista - Sueli Aparecida dos 
Santos Passari - Vistas dos autos ao autor para: (X) outros: intimada a advogada à impressão da certidão de honorários (fls. 43), 
pelo site do Tribunal de Justiça encaminhando. - ADV: MARIA DE LOURDES SPAGNOL SECHINATO (OAB 126331/SP)

Processo 1005478-89.2014.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Helder Henrique Felicio - Valdecir de Mello - Helder Henrique Felicio - Vistos. Proposta ação de despejo por falta de pagamento 
c.c. cobrança de aluguéis e acessórios da locação sob o argumento que alugou o imóvel descrito na inicial ao acionado, 
com aluguel mensal de R$550,00. Não realizados os pagamentos desde maio de 2013, apurado o montante de R$10.523,60. 
Não adimpliu IPTU no valor de R$621,79, água e luz no valor de R$987,80. Requereu rescisão do contrato, o pagamento de 
R$12.133,19 e da multa contratual de R$1.650,00. Citado o requerido (pg. 40), deixou transcorrer o prazo sem manifestação 
ou pagamento (pg. 43). É o relatório. Decido. O processo comporta julgamento conforme o estado em que se encontra. A 
ação é procedente, pois se o momento processual para ataque aos fatos indicados na inicial passa em branco, por falta de 
contestação, opera-se a revelia e, quanto aos fatos, ajudados por documentos, estabelece-se a presunção de veracidade, na 
forma do art. 319 do CPC (2ºTACivSP - AC nº 562.297.00/5 - 3ª Câm. - Rel. Juiz Aclibes Burgarelli - J. 14.12.99). Nesse sentido: 
“DESPEJO - Falta de pagamento - Cobrança de alugueres - Cumulação de pedidos - Revelia - Julgamento antecipado da lide - 
Admissibilidade - Fiador - Legitimidade ad causam. Locação. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Revelia. 
Fiador. Litisconsórcio facultativo. Preclusão absoluta. Sentença julga extinto o desalijo diante da desocupação e procedente 
o pedido de cobrança ... É livre a escolha do autor de executar o contrato de locação na forma do artigo 585, inciso VI, do 
Código de Processo Civil ou ajuizar a ação de despejo cumulada com cobrança, à luz do artigo 62, da Lei nº 8.245/91. Matéria 
exclusivamente de direito e revelia do locatário, ensejaram o julgamento antecipado da lide - artigo 330, inciso I, da Lei de Ritos. 
Inexistência de cerceamento de defesa ou infringência ao princípio do contraditório. O fiador não é litisconsorte necessário 
e sua inclusão no pólo passivo, poderia ser aceita como litisconsorte facultativo, a critério do autor. Portanto, inadmissível o 
acolhimento de sua defesa ... No mérito, desídia do recorrente, ensejou decretação de revelia e frustração na purga da mora 
... No mérito, manutenção do decisum. Conhecimento e improvimento do recurso. (MGS)” (TJRJ - AC nº 3.292/98 - RJ 17.ª 
C.Cív. - Rel. Juiz Raul Celso Lins e Silva - J. 27.05.1998). Ante o exposto, julgo procedente a ação, decreto a rescisão locatícia 
e o despejo pedido, concedido o prazo de quinze dias para a desocupação voluntária e condeno o requerido no pagamento 
dos alugueres e encargos vencidos e vincendos, corrigidos monetariamente, acrescidos de juros de mora e multa, conforme 
pedido inicial. Arcará o requerido com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 
R$1.000,00 (art. 20, § 4.º do CPC). Expeça-se oportunamente mandado de despejo. Dispensada a caução ante o disposto nos 
arts. 9º, III e 64 da Lei 8.245/91. P.R.I. - ADV: HELDER HENRIQUE FELICIO (OAB 327852/SP)

Processo 1005859-97.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Tarifas - OSMIR STENICO - Santander Leasing S/A 
Arrendamento Mercantil - Vistos. Proposta ação de nulidade de cláusulas contratuais c.c. restituição de tarifas sob o argumento 
que em 22.06.2009 firmou contrato de arrendamento mercantil para aquisição do veículo descrito na inicial. Estipuladas cláusulas 
prevendo cobrança de tarifas que remuneram serviços inerente a própria atividade exercida pela instituição que não podem ser 
repassadas ao consumidor. Cobradas despesas com finalidade de TAC, R$37,82 referente a gravame eletrônico e tarifa de 
“serviço prestado pela correspondente da arrendadora” (R$1.624,80), custos inerentes ao contrato firmado que são abusivas, 
pois referem-se a despesas com terceiros. Proibida por decisão do STJ a cobrança de tarifa de emissão de carnê, tarifa de 
abertura de crédito e tarifa de cadastro. Requereu declaração de nulidade das cláusulas abusivas e restituição das tarifas 
cobradas com incidência de juros de 1% ao mês desde o pagamento, bem como os benefícios da assistência judiciária gratuita. 
Deferida a gratuidade (pg. 25). Contestação (pg. 30/42). Não há discussão da validade jurídica do negócio ou sobre vício do 
consentimento. Firmado entre as partes após aprovação das cláusulas com aceitação e anuência do requerente em relação a 
valores, encargos, tarifas e demais acessórios. É direito do credor receber o pactuado pois cumprida sua obrigação contratual 
com o fornecimento de numerário. As cobranças obedeceram à legislação e à decisão do STJ. Agiu de acordo com o CDC e nos 
termos das Resoluções 3518 e 3517 do Bacen. Não há ilegalidade ou abusividade. Não há contrato de adesão pois discutidas 
e aceitas as cláusulas. Aplicável o princípio do “pacta sunt servanda”. Legítima a cobrança das tarifas de abertura de crédito, 
de cadastro e de emissão de carnê conforme o STJ quando prevista em contrato. Não é vedada pelo CMN e tem natureza de 
remuneração pelo serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor. Não demonstrada vantagem exagerada do banco. 
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Legal a TAC e tem por fundamento a necessidade de verificação do crédito financiado junto aos órgãos de proteção, instituições 
de crédito e outras entidades relacionadas. Não deve a instituição arcar com custos de atividade considerando que o interesse 
pelo crédito é do consumidor. Legal a tarifa de inserção de gravame que destinada à vinculação do bem adquirido ao contrato 
celebrado. Legal a cobrança dos serviços prestados. Não há que se falar em devolução em dobro, não comprovados os fatos 
constitutivos de seu direito, pois não houve vício de consentimento a ensejar a nulidade do contrato. Não demonstrada má-fé 
da requerida. Apresentada planilha de cálculo elaborada unilateralmente. Prequestionou a matéria. Réplica (pg. 55/61). É o 
relatório. Decido. A natureza das questões em debate e os elementos já carreados aos autos justificam o julgamento no estado 
do processo, por isso que já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal que a necessidade da prova há de ficar evidenciada 
para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa, sendo legítima tal antecipação se os aspectos 
decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado (STF - RE n.º. 101.171-8 - SP). 
Os elementos constantes dos autos são suficientes para o desate da lide, apresentando-se inadequada a produção de outras 
provas, pois o devido processo legal não permite a inútil produção de provas e, consequentemente, demora na solução da 
ação. A controvérsia versando sobre tarifas administrativas cobradas em contratos de financiamento foi recentemente decidida 
nos autos do Recurso Especial nº 1.251.331/RS, pela Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, cujo respeitável Acórdão transitou 
em julgado em fevereiro de 2014. A aludida decisão referia-se, na parte dispositiva, às tarifas de cadastro, abertura de crédito, 
emissão de carnê e IOF, para aplicação do regime de recursos repetitivos. Quanto às demais tarifas, portanto, não há vinculação 
decorrente daquele julgamento. No referido julgamento, decidido que: “3. Ao tempo da Resolução CMN 2.303/1996, a orientação 
estatal quanto à cobrança de tarifas pelas instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, ‘a 
regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção 
daqueles que a norma definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim como 
respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da política de preços adotada pela instituição’.” “4. Com 
o início da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas 
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco Central do Brasil.” Na 
hipótese ante a inclusão de gravame caracterizada vantagem exagerada, pois não comprovada tal despesa. O ressarcimento 
de serviços de terceiro, denominado “serviço prestado pela correspondente da arrendadora” caracteriza abusividade, pois versa 
sobre custos inerentes à própria atividade do fornecedor. Cabível a restituição do valor correspondente a R$37,82 referente ao 
gravame eletrônico e R$1.624,80 referente ao “serviço prestado pela correspondente da arrendadora”, de forma simples, pois 
não demonstrada a má-fé da ré, não aplicável o art. 42, parágrafo único, do CDC. O valor deverá ser acrescido de juros de 1% 
desde a citação e correção monetária desde o desembolso. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para excluir a cobrança 
referente a gravame eletrônico e serviços de terceiros, restituindo-se os valores correspondentes, de forma simples, acrescido 
de juros de 1% desde a citação e correção monetária desde o desembolso. Arcará a requerida com o pagamento de custas 
e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (art. 20, § 4º, do CPC). P.R.I. (EM CASO DE RECURSO, RECOLHER: R$ 
106,25 a título de preparo, por meio da guia DARE, cod. 230-6) - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), ROGÉRIO 
LEITE DE PINHO TAVARES (OAB 331680/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)

Processo 1006098-04.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Fiança - SOUZA PARTICIPAÇÕES EMPRENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S/S LTDA - OSVALDO LUIZ FERREIRA - - SANDRA APARECIDA PUERTA - Vistas dos autos ao autor para: ( X 
) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/
SP), RICARDO TELES DE SOUZA (OAB 45311/SP)

Processo 1007121-82.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Caike Aguiar Romanini - 
Banco Bradesco S.A. - Vistos. Ante o prazo para quitação do avençado, e documentos juntados pelo banco requerido, informe 
o credor se satisfeita a obrigação, entendido o silêncio como quitação tácita para fins de extinção definitiva da ação. Int. - ADV: 
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), MILTON SCANHOLATO JUNIOR (OAB 268998/SP)

Processo 1007329-66.2014.8.26.0451 - Procedimento Sumário - Vendas casadas - ROSELI GOMES DE MEDEIROS - 
- DIEGO FABIANO VENTURINI - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A - - MARTH CONSULTORIA IMOBILIARIA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA - Vistos. Sobre a certidão retro, manifestem-se os autores. Int. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA 
JUNIOR (OAB 142452/SP), BRUNO CESAR SILVA DE CONTI (OAB 288144/SP)

Processo 1007974-91.2014.8.26.0451 - Renovatória de Locação - Locação de Imóvel - Hot Wind Comercio Confecções Ltda 
- CONDOMINIO SHOPPING CENTER PIRACICABA - Vistos. ___1___ Cite-se o acionado para contestar, querendo, em 15 dias, 
observando-se o procedimento comum ordinário, com as advertências dos arts. 285, 2ª parte e 319 do CPC, ficando a resposta 
adstrita, quanto à matéria de fato, às disposições do art. 72, incisos I a IV e parágrafos 1º a 3º da Lei do Inquilinato, bem como 
para exercício da faculdade prevista no par. 4º do art. 72 da Lei 8.245/91. ___2___ Expeça-se carta ou mandado de citação, 
conforme o caso. ___3___. Não havendo contestação, v. cls. em separado. ___4___ Contestado, com preliminares, diga a parte 
autora, em 10 dias (art. 327 do CPC) e, se exercida a faculdade prevista no parágrafo 4º do art. 72 da Lei de regência, sobre o 
pedido de fixação de aluguel provisório, diga a parte autora, em cinco dias. Intime-se. - ADV: VIVIANE EDITH MORAES PERES 
(OAB 254835/SP)

Processo 1008128-12.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Duplicata - PIRACEMA VEÍCULOS LTDA. - JOANNONI 
TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação 
(art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 196461/SP), WAGNER RENATO RAMOS 
(OAB 262778/SP), GUILHERME CORTE KAMMER (OAB 334196/SP)

Processo 1008172-31.2014.8.26.0451 (apensado ao processo 1009884-56.2014.8.26) - Seqüestro - Liminar - JOSÉ MARIA 
DE MORAES - MANOEL AMANSO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/051451-8 dirigi-me ao endereço indicado (rua Giovani Ferrazo, nº 28) diversas 
vezes, não logrando êxito em localizar o veículo objeto desta ação. Certifico, ainda, que, posteriormente, o autor informou-
me que havia localizado tal veículo na rua Lázaro Olegário, em frente ao nº 50 (antiga rua 15 do Jardim Gilda). Assim sendo, 
diligenciei ao local, encontrando o veículo, sendo que os moradores próximos nada souberam informar sobre quem estava na 
posse do bem. Ato contínuo, solicitei reforço policial, tendo comparecido ao local as viaturas I-10504 e I-10519 da Polícia Militar, 
comandadas pela sargento Delatorre, que recebeu ofício e exarou sua assinatura. Em seguida, PROCEDI O SEQUESTRO do 
veículo objeto desta ação (conforme auto anexo), sendo removido do local através de guincho providenciado pelo autor. Certifico, 
outrossim, que então passei a diligenciar ao endereço do réu (rua Votuporanga, nº 137), sempre encontrando a residência 
fechada. Retornando ao local nesta data, a srª Wilca de Jesus afirmou que está separada do requerido há um ano, sabendo 
apenas que ele mora em uma chácara em Rio das Pedras (SP), não sabendo precisar seu endereço. Certifico, finalmente, 
que ela forneceu um suposto telefone de contato do réu (99628-7465); no entanto, em diversas tentativas, não obtive sucesso 
em localizá-lo. Assim sendo, DEIXEI DE CITAR MANOEL AMANSO por não localizá-lo, devolvendo o mandado em cartório no 
aguardo de novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 15 de dezembro de 2014. - ADV: DENISE MARIA 
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MORAES BARBOSA CAVAGGIONI (OAB 114391/SP), ALVARO SERGIO CAVAGGIONI (OAB 116838/SP)
Processo 1008172-31.2014.8.26.0451 (apensado ao processo 1009884-56.2014.8.26) - Seqüestro - Liminar - JOSÉ MARIA 

DE MORAES - MANOEL AMANSO - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o mandado cumprido 
parcialmente (fls. 38 e fls. 40). ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre a(s) resposta(s) ao(s) ofício(s) juntado(s) aos autos 
(fls. 39). - ADV: ALVARO SERGIO CAVAGGIONI (OAB 116838/SP), DENISE MARIA MORAES BARBOSA CAVAGGIONI (OAB 
114391/SP)

Processo 1008478-97.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - SPE GRANJA CONSTRUÇÕES 
LTDA. - ALPHENZ INDUSTRIA DE TANQUES LTDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/056523-6 dirigi-me ao endereço indicado e lá estando fui informada 
que, para recebimento de citação/intimação, é no endereço: Avenida Estados Unidos, 1090 - falar com Solange (sendo que este 
endereço pertence a zona centro) razão pela qual DEIXEI DE CITAR ALPHENS INDUSTRIA DE TANQUES LTDA., O referido é 
verdade e dou fé. Piracicaba, 04 de dezembro de 2014. - ADV: SIBELE ADRIANA PACHECO (OAB 258847/SP)

Processo 1008478-97.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - SPE GRANJA 
CONSTRUÇÕES LTDA. - ALPHENZ INDUSTRIA DE TANQUES LTDA - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 
05 dias, sobre as certidões de fls. 116/117. - ADV: SIBELE ADRIANA PACHECO (OAB 258847/SP)

Processo 1008487-59.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - ESTEFANY 
RODRIGUES BAPTISTINI - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 451.2014/051213-2 dirigi-me ao endereço indicado, onde não logrei êxito em localizar o veículo 
objeto desta ação. No local, a requerida afirmou que vendeu tal veículo, há cerca de um ano, para uma pessoa que morava no 
bairro Sol Nascente. Ainda segundo a ré, desde que passou a ser cobrada pelo requerente, tentou localizar essa pessoa e o 
veículo, sem sucesso. Diante do exposto, DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO do bem indicado por não localizá-lo e devolvo 
o mandado em cartório, no aguardo de novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 07 de janeiro de 2015. 
- ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP), LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 1008487-59.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - ESTEFANY 
RODRIGUES BAPTISTINI - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do 
mandado ou carta de citação/intimação. *. - ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA (OAB 109348/SP), LEDA MARIA DE 
ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 1008783-81.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Gutti Empreendimentos Imobiliarios 
Ltda - Proseg Serviços Ltda - Vistos. Irregular a anexação da peça reconvencional (fls.153/156) à contestação protocolada 
(fls.148/152), providencie o requerida a regularização no prazo de 10 dias. Int. - ADV: CRISTIAN DE SALES VON RONDOW 
(OAB 167512/SP), ANA PAULA CRIVELLARI CANEVA (OAB 189455/SP), JOSÉ CARLOS DIAS GUILHERME (OAB 240924/SP), 
ANDRÉ GUSTAVO MARTINS MIELLI (OAB 241468/SP), LAURA BERTONCINI MENEZES (OAB 320604/SP), JOSE ADEMIR 
CRIVELARI (OAB 115653/SP)

Processo 1008831-40.2014.8.26.0451 - Monitória - Obrigações - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA 
METODISTA - VICTOR ALVES MARIA - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) outros: completar a guia de diligência do Oficial 
de Justiça (valor R$46,83). - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP), DIEGO ROBERTO 
JERONYMO (OAB 296142/SP)

Processo 1008857-38.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - OMNI S/A - Crédito, Financiamento 
e Investimento - CRISTIANO FLAVIO MAIA - Vistos. Ante a sentença proferida a fls. 47/48, transitada em julgado em 21/10/14 
(fls. 55), esclareça a autora o pedido de fls. 49. Int. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DANIELA 
FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 1008937-02.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - MARLI 
GOMES DA CRUZ - Publika Brasil Comunicação Digital Ltda - - Liquida Shop - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-
se, em 05 dias, sobre o resultado negativo das cartas de citação. - ADV: VIVIAM LADY BONIN DA SILVA RIBEIRO (OAB 303582/
SP)

Processo 1008972-59.2014.8.26.0451 - Embargos à Execução - Adimplemento e Extinção - ANTONIO WALLACE DE ATAIDE 
CHAGAS FILHO - JOSÉ WALDEMIR MACARI - Cumpra-se o determinado no apenso. Int. - ADV: PAULO EMILIO GALDI (OAB 
150320/SP), FLÁVIO SPOTO CORRÊA (OAB 156200/SP)

Processo 1008977-81.2014.8.26.0451 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- JULIANO JOSÉ CULLEN - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Cota retro: atenda-se. Int. - ADV: 
SERGIO HENRIQUE LINO SURGE (OAB 217424/SP)

Processo 1009023-70.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Claudenir 
de Paula - Mudar SPE 18 Empreendimentos Imobiliaria Ltda - - Frias Neto Consultoria e Empreendimentos Imobiliarios Ltda - 
Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: ANDRE 
FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP), ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP), MARCELO DINI (OAB 300430/SP)

Processo 1009023-70.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Claudenir 
de Paula - Mudar SPE 18 Empreendimentos Imobiliaria Ltda - - Frias Neto Consultoria e Empreendimentos Imobiliarios Ltda 
- Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/
intimação. *. - ADV: ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP), MARCELO DINI (OAB 300430/SP), ANDRE FERREIRA 
ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 1009065-22.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Obrigações - MARIA REGINA RIVABEM - Claro S/A - 
Vistas dos autos ao autor para: ( X ) Recolher, em 05 dias, a taxa para impressão da contrafé (05 folhas - recolher R$0,55 para 
cada folha, código 201-0, guia FEDTJ, valor total R$2,75), sob pena de extinção do processo (art. 267, IV do CPC). - ADV: 
MARDEN AIMOLA DE FEIRIA (OAB 322830/SP)

Processo 1009334-61.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Duplicata - Posto de Molas São Judas Tadeu Ltda - Carlos 
Fernando Lombardi - Vistos. Ante o recolhimento de fls.33/35, defiro o requerido a fls.32, procedida a pesquisa on line perante 
o BACENJUD, conforme comprovante anexo, ficando o requerente intimado a se manifestar. Int. - ADV: LUCIANO RODRIGO 
MASSON (OAB 236862/SP), MARÍLIA DO MONTE LINHARES (OAB 344684/SP)

Processo 1009639-45.2014.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - Colégio Portal Azul Ltda - Emerson Fernando 
Tarantine - Vistas dos autos ao autor para: (x) recolher, em 05 dias, o complemento da(s) diligência(s) do Oficial de Justiça. 
Valor R$ 46,83. - ADV: DENISE SCARPARI CARRARO (OAB 108571/SP), VANESSA SCARPARI CARRARO (OAB 291894/SP)

Processo 1009683-64.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Dimas Antonio Grandis - José Jorge Girotti - - 
Iara Cristina Rodrigues Girotti e outro - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) outros: Recolher, em 05 dias, a taxa para impressão 
da contrafé (21 folhas - recolher R$0,55 para cada folha, código 201-0, guia FEDTJ, valor total R$11,55), sob pena de extinção 
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do processo (art. 267, IV do CPC). - ADV: MARISE APARECIDA MACEDO SANCHES (OAB 258795/SP)
Processo 1009858-58.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Seguro - NILZA DE OLIVEIRA ZURK - HDI Seguros S.A. 

- Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MARIA 
PAULA DE CARVALHO MOREIRA (OAB 133065/SP), RAFAEL GERBER HORNINK (OAB 210676/SP), ANGELICA LUCIA 
CARLINI (OAB 72728/SP), GUILHERME SPADA DE SOUZA (OAB 283749/SP)

Processo 1009932-15.2014.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
- SENAC - Adriana Aparecida Resende - Vistos. Fls. 101/102: defiro a pesquisa de endereço “on line” através do sistema 
BACENJUD, conforme comprovante anexo, ficando o autor intimado a se manifestar. Int. - ADV: ROBERTO MOREIRA DA SILVA 
LIMA (OAB 19993/SP), LUCIENE RODRIGUES MARTINS (OAB 252014/SP)

Processo 1009970-27.2014.8.26.0451 - Despejo - Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes - JOAO DIAS BICALHO 
- EDGAR APARECIDO CARDOSO - - SILVIA REGINA VIEIRA DA SILVA - Vistos. A petição de fls. 81 e documento de fls. 82 não 
atendem ao determinado a fls. 79. Regularize-se no prazo suplementar de 05 dias. Intime-se. - ADV: ADILSON BAPTISTA DE 
OLIVEIRA (OAB 121559/SP)

Processo 1010222-30.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré, Crédito, Financiamento e 
Investimento S/A - CAROLINE ANTONIO ALIBERTI - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/042192-7 dirigi-me a Rua Francisco Cecilio Elias Raya, 71 e DEIXEI 
DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO do veículo indicado na inicial, uma vez que, não logrei êxito em localizá-lo; o porteiro 
Sérgio informou que Caroline não reside mais no local, inclusive verifiquei na garagem do prédio e não localizei o veículo; 
face o anteriormente exposto, e por não haver efetivado a medida judicial, DEIXEI DE CITAR CAROLINE ANTONIO ALIBERTI. 
Assim sendo, devolvo o presente à Cartório e aguardo novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 15 de 
dezembro de 2014. - ADV: VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP)

Processo 1010222-30.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré, Crédito, Financiamento e 
Investimento S/A - CAROLINE ANTONIO ALIBERTI - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o 
resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. *. - ADV: VIVIANE APARECIDA HENRIQUES (OAB 140390/SP)

Processo 1010553-12.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Seguro - Alexsandro Batista dos Santos - Bradesco Vida e 
Previdencia S/A - - Metropolitan Life Seguro e Previdência Privada s/a - Vistos. Ante o prazo previsto para quitação do acordado, 
informe o credor se recebido o valor pactuado, entendido o silêncio como quitação tácita, para extinção definitiva do processo. 
Sem prejuízo, venha aos autos a anuência quanto ao acordado, da co-requerida Metropolitan. Int. - ADV: ANA RITA DOS REIS 
PETRAROLI (OAB 130291/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), ANGELICA LUCIA CARLINI (OAB 72728/
SP), JULIO CESAR LIBARDI JUNIOR (OAB 304512/SP), LUCAS MARCOS GRANADO (OAB 305052/SP), MARIA PAULA DE 
CARVALHO MOREIRA (OAB 133065/SP)

Processo 1010688-24.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Sérgio Nunes de Alvarenga 
- Jotaval Transportes Ltda EPP - Vistos. Defiro a gratuidade processual ao requerente. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo 
de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARCELO MAITAN RODRIGUES (OAB 224981/SP)

Processo 1010828-58.2014.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
MANOEL DA SILVA GARCIA FILHO - GIOVANI CAPUTO - Vistos. Em consequência do fato retro certificado, não se entregou a 
correspondência ao citando, nem a encarregado da recepção. (art. 223, parágrafo único, do CPC; STJ - 1ª Turma, REsp 57.370-
0-RS; STJ - 4ª Turma, REsp 80.068-GO; JTAERGS 91/345). Portanto, irregular a citação postal do acionado, fica ela anulada. 
Antecipadas as despesas de condução da Oficial de Justiça e fornecidas as cópias necessárias, expeça-se mandado. Int. - ADV: 
ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 1011070-17.2014.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- ADMILSON FERNANDES - - ADILSON FERNANDES e outro - ANTONIO MARCOS OSORIS COELHO - Vistos. Fls. 45: 
manifestem-se os autores. Int. - ADV: NATHALIA CALCIDONI PACHECO (OAB 333114/SP), MARCELO ROSENTHAL (OAB 
163855/SP), ALCIONE GOMES DA SILVA (OAB 146522/SP)

Processo 1011157-70.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade - MAG 
TRANSFORMADORES LTDA. - - GILBERTO WILSON CANEVARI - EX3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - - 
EDWARD JOSÉ JUNIOR - Vistas dos autos ao autor para: (X) recolher, em 05 dias, a taxa de custo da impressão da contrafé 
(70 folhas - recolher R$ 0,55 pela impressão de cada uma das folhas da contrafé, código 201-0, guia FEDTJ, valor R$ 38,50), 
sob pena de extinção do processo (art. 267, IV do CPC). (X) recolher, em 05 dias, a taxa para expedição de Carta AR, sob pena 
de extinção do processo (art. 267, IV do CPC). Valor R$ 42,00. - ADV: ALEXANDRE MALERBA SARKIS (OAB 256480/SP), ERIC 
LINHARES DE CASTRO (OAB 259663/SP)

Processo 1011157-70.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade - MAG 
TRANSFORMADORES LTDA. - - GILBERTO WILSON CANEVARI - EX3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - - 
EDWARD JOSÉ JUNIOR - Vistos. Informem os requerentes se distribuída a carta precatória expedida (fls.145/146). Int. - ADV: 
ALEXANDRE MALERBA SARKIS (OAB 256480/SP), ERIC LINHARES DE CASTRO (OAB 259663/SP)

Processo 1011205-29.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré, Crédito, Financiamento e 
Investimento S/A - Diego Henrique Colina - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, 
do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento 
com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da 
Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de 
verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 
1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as 
penas da Lei, concedido os benefícios do art. 172, par. 2º. do CPC. Intime-se. - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA 
(OAB 115665/SP)

Processo 1011205-29.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré, Crédito, Financiamento 
e Investimento S/A - Diego Henrique Colina - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO, eu, Oficiala de 
Justiça acima referida que, em cumprimento ao r. mandado nº 451.2014/050786-4, dirigi-me ao endereço declinado, Rua Antonio 
Stolf, 174, Jardim Itapuã, nesta, por diversas vezes, em dias e horários diferentes, e DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO 
do veículo retro descrito por não encontrá-lo. Nas diligências realizadas encontrei a casa fechada, aparentemente vazia de 
pessoas. Em diligência junto aos vizinhos estes não souberam informar o horário em que poderia encontrar no local o requerido 
Diego Henrique Colina. Dou fé. Piracicaba, 16 de dezembro de 2014. - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 
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115665/SP)
Processo 1011205-29.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré, Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A - Diego Henrique Colina - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado 
negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA (OAB 115665/SP)

Processo 1011404-51.2014.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba - 
FUMEP - Fabio Rodrigues dos Santos - Vistas dos autos ao autor para: (x) outros: providenciar a impressão da carta precatória 
pelo site do Tribunal de Justiça, instruindo-a com as peças necessárias, encaminhando-a, comprovando a distribuição nos autos 
em 30 dias. - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1011481-60.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Rosangela Mendes 
Graciano - Luis Carlos de Mello Alvim - Vistos. Defiro a gratuidade processual à requerente. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: VANIA APARECIDA MORETON PENTEADO (OAB 139231/SP)

Processo 1011481-60.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Rosangela Mendes 
Graciano - Luis Carlos de Mello Alvim - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 451.2014/061451-2 dirigi-me à Rua Querubim Sampaio, 279, Jd. Nova Suíça (em 19/12), e 
pude observar que a casa encontra-se atualmente vazia, tendo sido informada por vizinhos, entre eles, Sra. Elza (nº 267), que o 
requerido, LUIS CARLOS DE MELLO ALVIM mudou-se, há mais de 01 mês, e não “deixou” seu atual endereço, motivo pelo qual, 
deixei de citá-lo, estando o mesmo, em local incerto por esta Oficial de Justiça. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 07 de 
janeiro de 2015. - ADV: VANIA APARECIDA MORETON PENTEADO (OAB 139231/SP)

Processo 1011481-60.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Rosangela Mendes 
Graciano - Luis Carlos de Mello Alvim - Vistas dos autos ao autor para: (x ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo 
do mandado de citação/intimação de fls. 15: - ADV: VANIA APARECIDA MORETON PENTEADO (OAB 139231/SP)

Processo 1011481-60.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Rosangela Mendes 
Graciano - Luis Carlos de Mello Alvim - Ciência a parte autora sobre a decisão de fls. 13 e manifeste-se sobre ato ordinatório de 
fl.S 16. - ADV: VANIA APARECIDA MORETON PENTEADO (OAB 139231/SP)

Processo 1011903-35.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Lopira Locadora de Veículos 
ltda. - Telefonica Brasil S/A - Vistos. 1. Publique-se a decisão de fls.113. 2. Não efetivada a citação e intimação da requerida, 
prematura a pretensão de fls.117/118. Int. - ADV: MONICA FERNANDES DO CARMO (OAB 115832/SP), PAULA RODRIGUES 
DA SILVA (OAB 221271/SP), PALOMA AIKO KAMACHI (OAB 254374/SP), PAULO CESAR TAVELLA NAVEGA (OAB 259251/
SP), HEBERT VINICIUS CURVELLO VENDITO (OAB 285667/SP)

Processo 1011903-35.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Lopira Locadora de Veículos 
ltda. - Telefonica Brasil S/A - Vistos. 1. Esclareça a acionada a contestação juntada (fls. 233/242), cujas folhas encontram-se em 
branco. 2. Os documentos de fls. 145/228 não se tratam de procuração, providencie a acionada a regularização, classificando-
os corretamente, bem como, esclareça a juntada de tais documentos idênticos, a fls. 244/327. 3. Esclareça a acionada qual 
representação processual prevalece, ante o requerimento de fls. 132, “28” e fls. 144, último parágrafo. 4. Ante a alegação de 
fls. 331/332, manifeste-se a autora sobre fls. 136/144. Int. - ADV: MONICA FERNANDES DO CARMO (OAB 115832/SP), PAULA 
RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), PALOMA AIKO KAMACHI (OAB 254374/SP), PAULO CESAR TAVELLA NAVEGA 
(OAB 259251/SP), HEBERT VINICIUS CURVELLO VENDITO (OAB 285667/SP)

Processo 1011994-28.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré, Crédito, Financiamento e 
Investimento S/A - Juliano Felipe Lino - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/049220-4 dirigi-me ao endereço: rua Antonio Montebeller, 85 e ai sendo contatei 
com o pai de Juliano que informou que seu filho houvera vendido o veiculo YAMAHA e adquirido um carro . Não soube informar 
o endereço doe quem comprara a YAMAHA. Dirigi me ao seu trabalho (Dedine- av Dr Morato, 350 e mesmo assim não obtive 
resultado , pois o réu não informou o endereço .. Deixei meu telefone para que pensasse e me fornecesse o endereço da pessoa 
para quem vendeu a YAMAHA, entretanto inútil, pois ate a data de hoje o referido não entrou em contato para informar Devolvo 
assim este mandado dando negativa eis que Juliano Felipe Lino vendeu para outrem a YAMAHA e não quiz informar para quem 
ou onde vendeu a referida. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba,/31 de dezembro - ADV: JAYME FERREIRA DA FONSECA 
NETO (OAB 270628/SP), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)

Processo 1011994-28.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Aymoré, Crédito, Financiamento e 
Investimento S/A - Juliano Felipe Lino - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado 
negativo do mandado ou carta de citação/intimação. *. - ADV: JAYME FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP), 
ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)

Processo 1012132-92.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Empreitada - MH CHOAIRY RESTAURANTE LTDA  EPP 
- PROS SERVIÇOS DE ELÉTRICA E AR CONDICIONADO LTDA  EPP - Vistas dos autos ao réu para: ( X ) manifestar-se, em 
05 dias, sobre a juntada de documentos novos de fls. 281/296 (art. 398, do CPC). - ADV: ASSUERO RODRIGUES NETO (OAB 
238420/SP), ROQUE CALIXTO CHOAIRY PINTO (OAB 308471/SP)

Processo 1012216-93.2014.8.26.0451 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - B. V. Leasing 
Arrendamento Mercantil S/A - EDUARDO ANTONIO BAGGI - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, 
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/051202-7 dirigi-me ao endereço da Av. Luciano Guidotti, 1260, 
apto 323, e fui informado pelo Sr. José Nilson, da portaria, que o requerido não reside mais no local. Certifico ainda que procedi 
diligências junto ao endereço da R. 13 de Maio, 1559, local de trabalho do requerido e, aí sendo, dando buscas no local e nas 
proximidades, DEIXEI DE APREENDER o bem descrito na inicial visto não te-lo localizado até presente data. Diante do exposto, 
devolvo o r. mandado para novas determinações. - ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP), MOISES BATISTA DE 
SOUZA (OAB 149225/SP), SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP), TIAGO CARREIRA (OAB 279690/SP)

Processo 1012216-93.2014.8.26.0451 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - B. V. Leasing 
Arrendamento Mercantil S/A - EDUARDO ANTONIO BAGGI - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, 
sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. *. - ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/
SP), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP), TIAGO CARREIRA (OAB 
279690/SP)

Processo 1012601-41.2014.8.26.0451 - Monitória - Espécies de Contratos - Editora Nacional de Telecomunicações LTDA - 
PUNTO ESATTO COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a 
contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: JOSÉ GILSON FARIAS PEREIRA (OAB 183406/SP), ANDRÉ ERLEI DE CAMPOS 
(OAB 251770/SP)
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Processo 1012864-73.2014.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Jose Ricardo Lebrão Pires Ferreira - Diogo Canelas Palme - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/053324-5 dirigi-me ao endereço indicado e, aí sendo, 
DEIXEI DE CITAR Diogo Canelas Palme, pois segundo informações do genitor, Sr. Vif Walter Palme, o requerido se encontra na 
cidade de Florianópolis/SC, não sabendo informar o endereço onde possa ser encontrado. Certifico ainda, que CIENTIFIQUEI 
o Sr. Vif Walter Palme, RG 6.456.439-3, ocupante do imóvel, do inteiro teor do r. mandado e da petição inicial, que li e dei a 
ler, ficando de tudo bem ciente. O mesmo recebeu a contrafé e exarou sua assinatura. - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB 
163855/SP), REGINA BEATRIZ NEGRÃO (OAB 337975/SP)

Processo 1012864-73.2014.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- Jose Ricardo Lebrão Pires Ferreira - Diogo Canelas Palme - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 
dias, sobre o mandado cumprido parcialmente (fls. 21). - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), REGINA BEATRIZ 
NEGRÃO (OAB 337975/SP)

Processo 1013077-79.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - ANA CAROLINA CELSO - ME - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/053282-6 dirigi-me ao endereço indicado e lá estando, 
DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO, do veículo descrito na inicial, por não ter logrado êxito em localiza-lo, e nem mesmo 
a requerida, pois fui informado no local pelo Sr. Welington da Silva Lima Júnior que a requerida faleceu no dia 12/07/2014, e 
que não sabe informar o paradeiro do veículo, devolvo o presente aguardando novas determinações. - ADV: CRISTINA ELIANE 
FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE 
CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 1013077-79.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - ANA CAROLINA CELSO - ME - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, 
sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. *. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 
99983/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/
SP)

Processo 1013123-68.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Marcos Sergio Trevisan - UNIMED 
DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS - Vistas dos autos ao autor para: ( x ) Recolher, em 
05 dias, a taxa para impressão da contrafé (20 folhas - recolher R$0,55 para cada folha, código 201-0, guia FEDTJ, valor total 
R$11,00), sob pena de extinção do processo (art. 267, IV do CPC). - ADV: LUCIANA RIBEIRO (OAB 258769/SP), GUACYRA 
RIBEIRO (OAB 301638/SP)

Processo 1013758-49.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - THIAGO HENRIQUE SOUZA 
SILVA SATTOLO - M.R.V. Engenharia e Participações S/A - - MARTH CONSULTORIA IMOBILIARIA E EMPREENDIMENTOS 
LTDA - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: 
JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), GUSTAVO MUNGAI CHACUR (OAB 212259/SP), DARCI MARQUES DA 
SILVA (OAB 84280/SP)

Processo 1014470-39.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - GISLAINE CRISTINA T CASTILHO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/057447-2 dirigi-me ao endereço: na R. José Torrezan, 1601 e aí estando DEIXEI 
DE PROCEDER Á BUSCA E APREESNÃO DO OBJETO DESTA AÇÃO, uma vez que GISLAINE CRISTINA T. CASTILHO não 
reside ali, conforme informações de seus pais, e sim num sitio, cujo endereço não me declararam, me fornecendo apenas seu 
celular para contato, o qual logrei êxito em contatar porém a requerida não me forneceu seu endereço, alegando que não vai 
entregar o veículo, pois pretende pagar a divida, razão pela qual devolvo o presente, no aguardo de novas determinações e 
novo depósito de diligência. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 16 de dezembro de 2014. - ADV: EDUARDO JOSE 
FUMIS FARIA (OAB 225241/SP), MARCIO AYRES DE OLIVEIRA (OAB 310545/SP)

Processo 1014470-39.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - GISLAINE CRISTINA T CASTILHO - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado 
negativo do mandado ou carta de citação/intimação. *. - ADV: MARCIO AYRES DE OLIVEIRA (OAB 310545/SP), EDUARDO 
JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)

Processo 1014706-88.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Estabelecimentos de Ensino - KLEBER TEIXEIRA 
SANTANA - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO DE PIRACICABA  FUMEP - Vistos. Ante a certidão retro, providencie o 
reconvinte a regularização. Int. - ADV: MARCIO ANTONIO CORREA DA SILVA (OAB 156309/SP)

Processo 1014708-58.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança 
- MARCIO RICARDO ALVES BARBOSA MIAZAKI - ESPÓLIO DE KAZUO MIAZAKI - - EDINA SHISUE MIAZAKI e outros - Vistas 
dos autos ao autor para: (X) outros: intimada à impressão do mandado de averbação (fls. 39), pelo site do Tribunal de Justiça 
encaminhando e comprovando nos autos em 30 dias. - ADV: GERSON MARCELINO (OAB 165768/SP)

Processo 1014903-43.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - Jussara Neptune 
Herrmann - Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - Vistos. 1. Ante o noticiado a fls.80/81, intime-se a requerida, por seu 
advogado, a informar se persiste o descumprimento da ordem liminar, no prazo de 48 horas. 2. Sem prejuízo, à réplica. Int. com 
urgência. - ADV: MARCELO HARTMANN (OAB 157698/SP), LUIZ FERNANDO VIAN ESPEIORIN (OAB 293286/SP), PAULO 
RENATO FERRAZ NASCIMENTO (OAB 138990/SP), RICARDO SOARES CAIUBY (OAB 156830/SP)

Processo 1014951-02.2014.8.26.0451 - Monitória - Cheque - ANTÔNIO SÉRGIO CHRISTOFOLETTI - José Luis Romera - 
VISTOS. 1. A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento e vem petição devidamente instruída 
com prova escrita, sem eficácia de título executivo de modo que a ação monitória é pertinente (CPC, art. 1.102-a). 2. Defiro, 
pois, de plano, a expedição do mandado, com prazo de 15 dias, nos termos pedido na inicial (CPC, art. 1.102-b), anotando-se 
nesse mandado, que, caso o réu o cumpra, ficará isento de custas e horários advocatícios (CPC, art. 1.102-c, § 1º) fixados, 
entretanto, estes, para o caso de não-cumprimento, no valor de 10% do débito. 3. Conste, ainda, do mandado que, nesse prazo, 
o réu poderá oferecer embargos, e caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, “constituir-
se-á, de pleno de direito o título executivo judicial” (CPC, art. 1.102-c). 4. Proceda-se pela forma postal (CPC, art. 221, I). Int. e 
cumpra-se. - ADV: CLARISSA MAGALHÃES STECCA FERREIRA (OAB 204495/SP)

Processo 1015046-32.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - NELIO RODRIGUES CORDEIRO - 
MBM SEGURADORA S/A - Vistos. Defiro a gratuidade processual ao requerente. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em 
epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob 
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha 
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valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: 
ADRIANE APARECIDA BARBOSA DALL AGLIO (OAB 139355/SP)

Processo 1015137-25.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Itaú Unibanco 
S/A - ESPAÇO K COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA., cujo nome fantasia é ESPAÇO K - Vistos. Esclareça o requerente o 
motivo de não ter conteúdo nos documentos juntados a fls. 12, 14, 15, 17, 18 e 19. Intime-se. - ADV: MIGUEL LUIS CASTILHO 
MANSOR (OAB 139405/SP), LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP), VICTOR MISCIASCI BERNARDONI (OAB 
314904/SP)

Processo 1015874-28.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Maicon Willian 
Gomes Martins - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. 
Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo 
de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e 
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato 
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o 
pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-
lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei, 
concedido os benefícios do art. 172, par. 2º. do CPC. Intime-se. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP), RODRIGO LIMA 
LOPES (OAB 269264/SP)

Processo 1015934-98.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO FIAT S/A - Oswaldo Pietrobon 
- Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para 
pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias 
contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, 
no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, 
tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam 
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), 
oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei, concedido os 
benefícios do art. 172, par. 2º. do CPC. Intime-se. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP), RODRIGO LIMA LOPES (OAB 
269264/SP)

Processo 1015991-19.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré, Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A - JOSELIO ROCHA DE SOUZA - Vistas dos autos ao autor para: (X) recolher, em 30 dias, 
a taxa judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC). Valor R$ 241,55. (X) recolher, em 05 dias, a(s) 
diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$ 60,42. (X) recolher, em 05 
dias, a taxa de mandato. (X) recolher, em 05 dias, a taxa de custo da impressão da contrafé (5 folhas - recolher R$ 0,55 pela 
impressão de cada uma das folhas da contrafé, código 201-0, guia FEDTJ, valor R$ 2,75), sob pena de extinção do processo 
(art. 267, IV do CPC). - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), RODOLFO GERD SEIFERT (OAB 183944/SP)

Processo 1016015-47.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - TAIS LIMA VALIRIANI - - MARCUS 
VINÍCIUS ARTHUR BRUNELLI - SANDRO PIMENTEL BARBOSA - - GUILHERME HENRIQUE BARBOSA - Vistos. Não conheço 
dos embargos pois infringentes. Cumpra-se o determinado na parte final da decisão embargada. Intime-se. Piracicaba, 05 de 
fevereiro de 2015. - ADV: CLEBER NIZA (OAB 262024/SP), LUIZ FELIPE GOMES DE MACEDO MAGANIN (OAB 340758/SP)

Processo 1016016-32.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - BANCO DO BRASIL S/A - ELIANA 
MARIA ANDREONI - - ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA e outro - Vistos. Não há motivo para distribuição direcionada à 4ª Vara 
Cível, redistribua-se livremente. Intime-se. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), MIRELA DE BRITO UEKITA 
(OAB 268192/SP)

Processo 1016019-84.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Claudevan da 
Silva Amaro - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se 
o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) 
dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, 
no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, 
tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam 
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), 
oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei, concedido os 
benefícios do art. 172, par. 2º. do CPC. Intime-se. - ADV: JOSÉ CARLOS AMARO DE FREITAS (OAB 169674/SP), ROBERTO 
GUENDA (OAB 101856/SP)

Processo 1016030-16.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - José Carlos Vieira 
dos Santos - M.R.V. Engenharia e Participações S/A - Vistos. Para fazer prova do estado de pobreza e justificar a concessão 
dos benefícios da assistência judiciária, o autor deverá providenciar, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF, a juntada de cópia da 
última declaração de bens e de renda, para a Receita Federal, ou de declaração de isenção, no mesmo prazo. Advertido o autor 
que, se verificado que a declaração de pobreza não corresponde à realidade, estará sujeito às sanções penais e civis previstas 
em lei, de acordo com o art. 4º, §1º, da Lei nº 1.060/50. Intime-se. Piracicaba, 19 de dezembro de 2014. - ADV: RAFAEL 
SANTOS COSTA (OAB 280362/SP), RAFAEL JOSE SANCHES (OAB 289595/SP)

Processo 1016060-51.2014.8.26.0451 - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO 
MUTUO DOS EMPRESÁRIOS DE PIRACICABA  SICOOB-COOPCRED - richard kanan zambello me - - RICHARD KANAN 
ZAMBELLO - Vistos. Não há motivo para distribuição direcionada à 4ª Vara Cível, redistribua-se livremente. Intime-se. - ADV: 
FÁBIO FERREIRA DE MOURA (OAB 155678/SP)

Processo 1016062-21.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré, 
Crédito, Financiamento e Investimento S/A - DANIEL CLARO - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento 
no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente 
do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, 
com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena 
de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do 
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena 
do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-
se na forma e sob as penas da Lei, concedido os benefícios do art. 172, par. 2º. do CPC. Esclareça o requerente o motivo de 
não ter conteúdo nos documentos juntados a fls. 25, 26 e 27. Intime-se. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), 
ADRIANO CASACIO (OAB 228513/SP)
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Processo 1016168-80.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Pecunia S/A - MAIK JEISON 
COCCO - Vistas dos autos ao autor para: (X) recolher, em 05 dias, a taxa de custo da impressão da contrafé (2 folhas - recolher 
R$ 0,55 pela impressão de cada uma das folhas da contrafé, código 201-0, guia FEDTJ, valor R$ 1,10), sob pena de extinção 
do processo (art. 267, IV do CPC). - ADV: ANAMARIA SANCHES DOS SANTOS BACCHETTI (OAB 136050/SP), ORESTES 
BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)

Processo 4000233-80.2013.8.26.0451 - Monitória - Contratos Bancários - Banco Santander (Brasil) S/A - BB RECALCAGEM 
E COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - Vistos. Em se tratando de ação monitória, esclareça o requerente a pretensão 
deduzida a fls.151/152. Int. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 4000535-12.2013.8.26.0451 (apensado ao processo 4001326-78.2013.8.26) - Despejo - Espécies de Contratos - 
MARINS MAICHAKI - Ezequiel Ferreira de Luna - Vistos. Proposta ação despejo sob o argumento que alugou imóvel comercial 
de janeiro de 2008 a janeiro de 2013. Rescindido o contrato o requerido obrigou-se a desocupar o imóvel, porém findo o prazo, 
quedou-se inerte. Requereu a declaração de rescisão do contrato, condenação nas prestações vencidas e vincendas, multa de 
mora. Prestada caução (pg. 36/38). Deferida a desocupação (pg. 39). Contestação (pg. 51/53). Em meados de janeiro de 2013 
acordada a renovação do contrato de locação que passaria de R$600,00 para R$780,00 mensais. Na confecção do novo contrato 
o requerido foi surpreendido com o valor de R$1.200,00 e recusou-se a assiná-lo ante o descumprimento do acordo verbal. O 
requerente passou a negar-se em receber o aluguel de R$780,00 obrigando o requerente a propor ação de consignação dos 
valores apensada a estes autos. Após conhecimento desta ação acordaram as partes o pagamento de R$1.200,00. Requereu 
designação de audiência e revogação da liminar. Réplica (pg. 62/64). Alegou que rescindido o contrato mediante documento 
escrito com assinatura de duas testemunhas com desocupação do requerido no prazo ajustado. Notificado extrajudicialmente 
para desocupação em 30 dias quedou-se inerte o locatário. O autor nunca quis a renovação da locação apenas queria a 
desocupação para que pudesse reformá-lo. Não juntados documentos comprobatórios do alegado, informada a desocupação 
do imóvel pelo locatário (pg. 71 e 74). Requereu o autor a continuidade da ação quanto à cobrança (pg. 71 e 80). Proposta 
ação de consignação em pagamento pelo requerido contra o autor sob o argumento que é locador do imóvel de propriedade 
do requerido há mais de 5 anos por contrato de janeiro de 2008 de valor de R$780,00 com vencimento para o dia 22 de cada 
mês. Efetuou o pagamento em janeiro de 2013, mas em fevereiro o requerido recusou-se a recebê-lo alegando que somente 
receberia o valor de R$1.200,00 com o qual o autor não concorda. Para não ser constituído em mora requereu o depósito de 
R$2.648,11. O autor contestou a ação consignatória (pg.29/30) e concordou em receber o valor atual de R$780,00 e levantar 
os valores já depositados até a satisfação de seu crédito. O acionado na réplica (pg.49) requereu a quitação dos aluguéis 
vencidos. Determinada a manifestação das partes nos autos da ação de consignação em pagamento sobre desistência da 
ação de despejo, o requerente manifestou-se pela extinção do processo, ante a desocupação do imóvel e continuidade quanto 
à cobrança (pg. 52 e 58). Infrutífera a conciliação, requereu o autor o julgamento do feito. É o relatório. Decido. Os processos 
comportam julgamento antecipado, desnecessária a produção de outras provas. Improcede a ação de despejo e procede a ação 
de consignação. As partes firmaram contrato de locação comercial referente ao imóvel situado na Avenida Raposo Tavares, nº 
1278, bairro Monte Cristo, pelo período de 23.01.2008 a 22.01.2013, mediante aluguel mensal de R$600,00 (pg.11). No entanto, 
não demonstrou o locador mediante início de prova escrita, a despeito do ponderado a pg.62/64, escrito comprobatório da 
suposta rescisão contratual e consequente obrigação do requerido de desocupar o imóvel. Tanto assim que ao oferecer resposta 
o réu argumentou que acordada a renovação do contrato de locação que passaria de R$600,00 para R$780,00 mensais, 
entretanto, surpreendido com o valor de R$1.200,00, razão pela qual recusou-se a assinar a renovação ante o descumprimento 
do acordo verbal. Ante a recusa no recebimento de aluguel de R$780,00, propôs ação de consignação dos valores. O locador, 
em defesa na ação de consignação, concordou em receber o valor atual de R$780,00 e levantar os valores já depositados até 
a satisfação de seu crédito, quadro compatível com o alegado pelo locatário. Informada a desocupação do imóvel pelo locatário 
em 20.08.2013 (pg.58), o requerente manifestou-se quanto continuidade da cobrança (pg. 52 e 58). Intimado a juntar planilha 
com valor discriminado do débito, quedou-se inerte. Na inicial da ação de despejo, não juntada planilha de débitos locatícios, 
no entanto, na ação de consignação, o locatário juntou comprovantes de depósito judicial relativos ao pagamento dos alugueres 
vencidos no período de 22.02.2013 a 22.05.2013 (pg.17 e 18) e junho de 2013 (pg.28). Inocorrente impugnação específica do 
locador quanto aos valores depositados, presume-se que destinados ao pagamento total da dívida. Ante tal quadro, procede o 
pedido formulado na ação de consignação em pagamento, ante a suficiência da oferta, incabível a concessão da gratuidade ao 
vencido que na ação de despejo demonstrou condições econômicas para arcar com a sucumbência. Prejudicado o pedido de 
despejo ante a superveniente desocupação do imóvel e não demonstrada a mora do locatário ante as tentativas de pagamento, a 
discussão referente à cobrança de alugueres até a data da desocupação encontra-se superada, pois os depósitos efetuados tem 
eficácia de pagamento integral do débito ante a inocorrência de impugnação pelo locador. Ante o exposto, julgo improcedente 
a ação de cobrança e procedente a ação consignatória para declarar extinta a obrigação do locatário referente ao pagamento 
dos alugueres, cujos valores foram depositados judicialmente. Arcará o vencido com o pagamento de custas e honorários 
advocatícios fixados em R$1.500,00 (art. 20 , § 4º, do CPC), considerada a sucumbência em ambas as lides. P.R.I.(EM CASO 
DE RECURSO, RECOLHER: R$ 159,62 a título de preparo, por meio da guia DARE, cod. 230-6). - ADV: NEUSA DECHEN DE 
OLIVEIRA E SILVA (OAB 70577/SP), THALITA DECHEN VANALI (OAB 287268/SP), ANTONIO FLAVIO MONTEBELO NUNES 
(OAB 273983/SP)

Processo 4000645-11.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - CARLOS 
ALBERTO GARCIA - Vistos. Fls. 109: o recolhimento efetuado a fls. 110, não atende ao determinado a fls. 107, item “1”, deferido 
o prazo suplementar de 05 (cinco) dias para atendimento. Int. - ADV: RAFAEL BARIONI (OAB 281098/SP), JORGE DONIZETI 
SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 4000943-03.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - SOUZA PARTICIPAÇÕES 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/S LTDA - JESUS RONALDO SANÇÃO - - DORACY DIAS SBRAVATTI - Vistos. Fls. 
166: esclareça a autora, tendo em vista a certidão do Of. de Justiça de fls. 161. Int. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 
131015/SP), ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP)

Processo 4002128-76.2013.8.26.0451 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - Sueli Ganzerli - Irma Lombardi Alves - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada 
de documentos novos de fls. 95 (art. 398 do CPC). - ADV: CONCEICAO OLIVIERI DOS SANTOS ARAUJO (OAB 121435/SP), 
EDILBERTO ACACIO DA SILVA (OAB 88905/SP), MARCELO CANDIDO DE AZEVEDO (OAB 90969/SP)

Processo 4002162-51.2013.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
MARIANA DE MENEZES OLIVEIRA - ROMELIA CONCEIÇÃO SANTOS - - NAIR VENTURA DOMINGUES - Vistos. Arbitro os 
honários do perito em R$600,00. Cumpra-se o determinado na parte final de fls.41. Int. - ADV: JOSE ROBERTO REZENDE 
BATISTA (OAB 79625/SP)

Processo 4002927-22.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Rubens Rocha Polacow - - INAIR 
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ESQUERRO OZORES - - CONSTANTINO DE MORAIS OLIVETTI - ELANCE CONFECÇÕES LTDA - Vistos. Designo audiência 
de conciliação, a ser realizada pelo CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, situado na Rua Campos 
Salles, 1.912, bairro dos Alemães, CEP 13.416-310, nesta cidade de Piracicaba, para o dia 12 de março de 2015, às 11:00 horas. 
Os advogados das partes deverão providenciar o comparecimento delas caso tenham interesse de participar da audiência. Int. - 
ADV: GUILHERME SPADA DE SOUZA (OAB 283749/SP), ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 4003642-64.2013.8.26.0451 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- Jose Roberto de Oliveira - - Adriana Maria Nagalli de Oliveira - Irma Lombardi Alves - Vistos. Quanto à ocupação de unidades 
residenciais do Condomínio Edifício Barcelona oficie-se a CPFL para que informe os respectivos consumidores cadastrados desde 
1999 na unidade indicada nos autos. Sem prejuízo complementem os embargantes a juntada de comprovantes de pagamento de 
IPTU desde 1999. Intime-se. - ADV: CONCEICAO OLIVIERI DOS SANTOS ARAUJO (OAB 121435/SP), EDILBERTO ACACIO 
DA SILVA (OAB 88905/SP), MARCELO CANDIDO DE AZEVEDO (OAB 90969/SP)

Processo 4003811-51.2013.8.26.0451 - Monitória - Espécies de Contratos - COOPERFORTE COOPERATIVA DE ECONOMIA 
E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. - Ruberlândia 
Ramos Florentino - Vistas dos autos ao autor para: (x) outros: providenciar a impressão da carta precatória pelo site do Tribunal 
de Justiça, instruindo-a com as peças necessárias, encaminhando-a, comprovando a distribuição nos autos em 30 dias. - ADV: 
RAPHAEL ALBERTI MORGADO (OAB 252993/SP), CLAUDIO MORGADO (OAB 91922/SP)

Processo 4003961-32.2013.8.26.0451 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing 
S/A - EMPORIUM DIGITAL E ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME - Vistos. Fls.55: defiro o prazo suplementar requerido. 
Decorrido, nova vista. Int. - ADV: CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA (OAB 91275/SP)

Processo 4004442-92.2013.8.26.0451 - Depósito - Alienação Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 
Investimento - VALDINEI PIRES - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, 
para que no PRAZO de 48 horas dê andamento ao feito, efetuando o depósito do valor correto da diligência do Oficial de Justiça, 
considerado o valor atual das despesas respectivas, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo 
primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. Int. - ADV: 
MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 4004805-79.2013.8.26.0451 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - LEANDRO ALVES DE 
CARVALHO - PortoSeg S.A Credito Financiamento e Investimento - Vistos. Embora o benefício da assistência judiciária possa 
ser pleiteado a qualquer tempo, ex vi do disposto no art. 6º, 1ª parte da Lei nº 1060/50 e no processo de conhecimento (TFR-
2ª Turma, Ag. 53.198-SP, rel. Min. Willian Patterson e RJTJESP 108/325), não apontada hipossuficiência durante o curso do 
processo, não prospera o pedido após a prolação de decisão condenatória, “já que o agravante só veio a requerer o benefício 
da Lei n.º 1060/50 quando da interposição de recurso (o que faz presumir que até aquela fase do processo tinha meios de 
arcar com as despesas judiciais), como pretendeu uma isenção parcial das mencionadas despesas, apenas para se dispensar 
do recolhimento do preparo, o que não é cabível nem previsto em lei” (Agravo de Instrumento n.º 739.987-0/8, 6ª Câm. do 
2º TACivSP, Rel. Isabela Gama de Magalhães, j. 21.8.02, v.u.). Ademais, já decidido “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Benefício 
pleiteado após a prolação da sentença de improcedência da ação - Hipótese em que não basta a simples declaração de pobreza 
para seu deferimento - Necessidade de demonstração cabal de alteração da situação econômica do postulante - Inocorrência 
- Deserção da apelação bem reconhecida - Agravo Improvido” (Agravo de Instrumento nº 288814-4/1-00, Piracicaba, TJSP, 3ª 
Câm. de Direito Privado, Rel. Luiz Antonio de Godoy, j. 13.5.03, v.u.), razão pela qual indefiro a gratuidade e concedo o prazo de 
10 dias para o recolhimento do preparo e taxa de porte remessa. Intime-se. - ADV: PAULINA BENEDITA SAMPAIO DE AGUIAR 
SILVA (OAB 140807/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 4006796-90.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - CARLOS JOSÉ DE ALMEIDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/060394-4, dirigi-me à Viela Dois nº 48, Parque 
Orlanda III, onde fui atendido pela moradora, Sra. Aparecida, a qual informou que o requerido é seu ex-esposo e não reside mais 
ali, tendo se mudado para endereço ignorado. Assim, deixo por ora de proceder a apreensão do bem e a citação de CARLOS 
JOSÉ DE ALMEIDA e devolvo o presente no aguardo de novas determinações. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA 
(OAB 150793/SP)

Processo 4006796-90.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - CARLOS JOSÉ DE ALMEIDA - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, 
em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. *. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA 
SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 4006847-04.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Denizeti Aparecida Furlan - HOMERO 
SIQUEIRA FILHO - Vistos. Recolhida taxa no valor de R$12,20 (fls.101), suficiente para apenas uma das pesquisas requeridas, 
efetuado protocolamento on line perante o BACENJUD, conforme comprovante anexo, ficando a requerente intimada 
a se manifestar. Efetuadas pesquisas perante a CPFL e SIEL, conforme comprovantes anexos, pois estas independem de 
recolhimento de custas, ficando a autora intimada a se manifestar. Quanto as pesquisas pretendidas perante o INFOJUD e 
RENAJUD, proceda a requerente ao recolhimento devido, conforme guia de fls.101, para cada uma das pesquisas no valor de 
R$12,20 cada. Para pesquisa junto aos demais órgãos, expeça-se alvará, nos termos do Comunicado SPI no. 26/2012, com 
impressão pelo site do Tribunal pela parte, que deverá providenciar seu encaminhamento e comprovação nos autos no prazo de 
30 dias. Int. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 4006943-19.2013.8.26.0451 - Monitória - Cheque - MERCADO CAMPEAO DE RIO CLARO LTDA ME - SONIA 
GOMES DA SILVA - Vistos. Ante o informado a fls.39, intime-se o advogado do requerente a informar o atual endereço de seu 
constituinte, sob pena de validação da intimação de fls.39 (art. 238, par. único do CPC), para fins de extinção do feito. Int. - ADV: 
JOANY BARBI BRUMILLER (OAB 65648/SP)

Processo 4006943-19.2013.8.26.0451 - Monitória - Cheque - MERCADO CAMPEAO DE RIO CLARO LTDA ME - SONIA 
GOMES DA SILVA - Vistos. Para atendimento ao requerido a fls. 42, providencie a autora o recolhimento da taxa no valor de 
R$12,20 (Guia F.E.D.T.J.Cód. 434-1), para cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: JOANY 
BARBI BRUMILLER (OAB 65648/SP)

Processo 4007041-04.2013.8.26.0451 - Cautelar Inominada - Rescisão / Resolução - RAMON EVILASIO UBISSES - 
BANCO ITAU - Vistos. As petições de fls.115/116 e 117/118 não atendem ao determinado a fls.113, pois ainda não observada a 
configuração relativa aos documentos juntados. Regularize-se no prazo suplementar de 05 dias. Int. - ADV: LAERTE APARECIDO 
MENDES MARTINS (OAB 110091/SP), GIULIANA ELVIRA IUDICE DOS SANTOS (OAB 226059/SP), ELIA YOUSSEF NADER 
(OAB 94004/SP)

Processo 4007136-34.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Seguro - J E Q U I LOGÍSTICA E TRANSPORTES 
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RODOVIÁRIOS LTDA - TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A - Vistos. Proposta ação de cobrança sob o argumento que 
em 17.05.12 celebrou com a ré contrato de seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga de 08.05.12 à 
08.05.13. Em 12.12.12 por volta das 18:20 horas na rodovia descrita na inicial o motorista da autora que dirigia em velocidade 
compatível e local correto foi “fechado” por outro veículo e obrigado a desviar. Teve a traseira “jogada”, ao entrar em uma curva, 
para o acostamento da pista em nível inferior ao da estrada causando o desprendimento das amarras da mercadoria que caiu 
no chão. Saqueado pela população contatou a autora que avisou a ré do ocorrido para adoção das medidas necessárias como 
exame no local dos fatos pela empresa reguladora. Avariados 2970 sacos de café e recuperados 1.350 o motorista instruído pela 
empresa reguladora lavrou boletim de ocorrência na delegacia local de Embu Guaçu. Em 26.02.12 teve negada a solicitação 
de reembolso do prejuízo de R$181.170,00. Requereu diferimento do pagamento de custas. Deferido o diferimento (pg. 177). 
Contestação (pg. 182/196). O sinistro não possui cobertura para o evento queda de mercadoria. Necessária contratação 
de cláusula adicional. Não houve colisão, abalroamento nem tombamento do caminhão. A queda da mercadoria deu-se em 
virtude da má colocação no caminhão. A carga deslocou-se, rasgou a lona lateral e caiu. Hipótese que não se enquadra na 
apólice securitária. As cláusulas contratuais são elaboradas pelo mercado segurador submetida a pré-aprovação da SUSEP 
Superintendência de Seguros Privados. Não é vedada a limitação de cobertura. Não há que se falar em abusividade e falta de 
lealdade da ré. As cláusulas são taxativas em enquadrar as situações. Réplica (pg. 231/237). Aplicável o art. 779 do CC que 
prevê que o segurador responsabiliza-se por qualquer prejuízo ocasionado na tentativa de minorar o dano. É o relatório. Decido. 
O processo comporta julgamento antecipado, desnecessária a produção de outras provas. Alega a autora celebração de contrato 
de seguro com a ré, que injustamente teria se recusado a indenizar-lhe prejuízo sofrido em sinistro de carga transportada por 
um de seus veículos. A requerida, por sua vez, aduz que o sinistro não possui cobertura para o evento queda de mercadoria. 
Necessária contratação de cláusula adicional. Não houve colisão, abalroamento nem tombamento do caminhão. Ocorrida a 
queda da mercadoria em virtude de má colocação no caminhão. Celebrado contrato de seguro, cuja cópia foi encartada a pg.19 
e seguintes dos autos, com vigência de 08.05.2012 a 08.05.2013. O objeto daquele contrato restou bastante claro (“sobre 
bens e mercadorias pertencentes a terceiros e entregues ao segurado para transporte, consistindo principalmente de produtos 
alimentícios e artigos de higiene e limpeza, devidamente acondicionados em embalagem de acordo com a sua natureza e 
viagem)” (pg.14). Consoante as condições gerais fixadas “o presente seguro garante ao segurado, até o valor da importância 
segurado, o pagamento das reparações pecuniárias, pelas quais, por disposição de lei, for ele responsável, em virtude de 
danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros e que lhe tenham sido entregues para transporte, 
por rodovia, no Território Brasileiro, contra conhecimento de transporte rodoviário de carga, ou ainda documento hábil, desde 
que aqueles danos materiais ocorram durante o transporte e sejam causados diretamente por: colisão e/ou capotagem e/ou 
abalroamento e/ou tombamento do veículo transportador (...)” (pg.19). Conforme se depreende da inicial, alega a autora que o 
seu motorista conduzia o caminhão segurado pela ré, momento em que teve a traseira do veículo “jogada”, ao entrar em uma 
curva, para o acostamento da pista em nível inferior ao da estrada, causando o desprendimento das amarras da mercadoria que 
caiu no chão. As fotos juntadas (pg. 216 e 218) demonstram que não houve o tombamento do veículo, mas sim queda parcial 
da mercadoria, garantia não abrangida pela apólice securitária. Tal fato também é corroborado pelo boletim de ocorrência feito 
pelo motorista da autora, que assim declarou “dirigia o veículo EZL-9934 pelo endereço acima, estando o mesmo carregando 
com pacotes de café e ao efetuar uma curva acentuada, a carga deslocou-se e rasgou a lona da carroceria, vindo a cair parte 
na via pública” (pg.36). O preposto da autora não declarou em nenhum momento que bateu em outro veículo, ou que houve o 
tombamento do caminhão. Apenas afirmou que após realizar uma curva acentuada a mercadoria soltou e caiu ao solo, situação 
que evidencia deficiência no armazenamento da carga. Portanto, não houve a colisão do veículo, abalroamento ou tombamento 
do caminhão, não ocorrida a hipótese abrangida pela cobertura da apólice, visto que o sinistro não constitui risco coberto 
pelo contrato. Relembre-se a propósito a lição de Arnaldo Rizzardo: “Os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente 
os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica” 
(“Contratos”, Ed. Forense, 5a ed., 2005, p. 844). No presente caso, não houve colisão, capotagem, abalroamento ou tombamento 
do veículo. Em rigor, o que ocorreu, possivelmente, foi o deficiente acondicionamento da carga transportada que, em razão da 
curva acentuada, perdeu o controle e despencou na via. As próprias circunstâncias do evento e as fotos acostadas aos autos 
permitem a inferência de que a arrumação da carga no interior do veículo foi feita deficientemente. Já decidido: “PROCESSO 
CIVIL - Cerceamento de defesa Inocorrência - Produção de outras provas Dispensabilidade - A prova documental suficiente para 
a convicção do julgador - Julgamento antecipado Admissibilidade - Preliminar rejeitada. RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de 
cobrança - Contrato de transporte de mercadorias. Tombamento do caminhão que se encontrava estacionado em frente à casa 
do proprietário da carga - Inocorrência de hipótese abrangida pela cobertura da apólice de seguro - Deficiente acondicionamento 
da carga - Carga transportada (cerveja) não era expressamente coberta pelo seguro - Sentença confirmada pelos seus próprios 
fundamentos, inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal 
de Justiça. Recurso desprovido” (Apelação nº 0054544- 94.2008.8.26.0506, 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, rel. Álvaro Torres Júnior, j. 25.08.2014). Ante o exposto, julgo improcedente a ação. Arcará a autora com o 
pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (art. 20, § 4º, do CPC). P.R.I. (EM CASO DE RECURSO, 
RECOLHER: R$3.979,53 a título de preparo, por meio da guia DARE, cod. 230-6). - ADV: PEDRO ZUNKELLER JUNIOR (OAB 
61721/SP), FABIO MIGUEL LARA (OAB 262634/SP)

Processo 4007301-81.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARIA JOSE SEBASTIÃO 
- PLANEDI EDIFICAÇÃO PLANEJADA LTDA - Vistos. Fls.49: não esgotados os meios para localização da empresa requerida, 
indefiro, por ora, a citação editalícia. Nova vista à requerente. Int. - ADV: SANDRA HELOISA RIBEIRO CLAUDIO (OAB 123190/
SP)

Processo 4007538-18.2013.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO 
DA IGREJA METODISTA - HEVERTON MOREIRA KESSELER - Vistos. Fls. 56: defiro a pesquisa de endereço “on line” através 
do sistema BACENJUD, conforme comprovante anexo, ficando o autor intimado a se manifestar. Int. - ADV: DIEGO ROBERTO 
JERONYMO (OAB 296142/SP), TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)

Processo 4008391-27.2013.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
DEBORA MARIA RONSINI GONÇALVES - JOSE VICTOR DE SOUZA PIRACICABA ME - - PAULO MARTINI JUNIOR - Vistos. O 
documento protocolado pela requerente a fls.119, desacompanhada de petição, por si só não atende ao determinado a fls.117. 
Nova vista à requerente por 05 dias. Int. - ADV: JOSE VALDIR GONCALVES (OAB 97665/SP), SIDNEY RONALDO DE PAULA 
(OAB 91605/SP), VIVIAM LADY BONIN DA SILVA RIBEIRO (OAB 303582/SP)

Processo 4008494-34.2013.8.26.0451 - Monitória - Duplicata - Minerpav Mineradora Ltda. - Rezenfer Tudo para Construção 
Ltda EPP - Vistas dos autos ao autor para: (X) recolher, em 05 dias, a taxa de custo da impressão da contrafé (4 folhas - recolher 
R$ 0,55 pela impressão de cada uma das folhas da contrafé, código 201-0, guia FEDTJ, valor R$ 2,20), sob pena de extinção 
do processo (art. 267, IV do CPC). (X) recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de extinção 
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do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$ 60,42. - ADV: SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO (OAB 70711/SP), LUCAS DE 
FRANCISCO LONGUE DEL CAMPO (OAB 320182/SP)

Processo 4009802-08.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Panamericano S/A - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 451.2014/052181-6, tendo realizado diligências ao endereço indicado, dias e horários diferentes, fora do horário 
comercial, inclusive domingos e também feriados durante o período, e não visualizado o veículo objeto da demanda, fui informada 
por Adriano dos Santos Rocha, morador da residência há aproximadamente 1 ano, que a requerida era antiga moradora do 
local, tendo mudado do mesmo para endereço ignorado. Face ao exposto, DEIXEI DE PROCEDER A APREENSÃO do veículo 
indicado e descrito na contrafé, tendo em vista que não logrei êxito em localizá-lo, assim como a requerida. CERTIFICO AINDA, 
que por não haver efetivado a medida judicial supra, DEIXEI DE PROCEDER A CITAÇÃO E A INTIMAÇÃO de Daniela Karina 
Fuoco Alexandre, do teor do r. mandado. Assim sendo, devolvo o presente ao Cartório e aguardo novas determinações. O 
referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 14 de dezembro de 2014. - ADV: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP)

Processo 4009802-08.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Panamericano S/A - DANIELA KARINA FUOCO ALEXANDRE - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, 
sobre o resultado negativo do mandado ou carta de citação/intimação. *. - ADV: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/
SP)

Processo 4010188-38.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - José de Lourdes Rodrigues do 
Carmo - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 451.2014/047205-0 dirigi-me ao endereço indicado e INTIMEI O INSS NA PESSOA DO PROCURADOR FEDERAL DRA 
ANDREA DE SOUZA AGUIAR de todo o teor do r mandado, recebeu a contrafé e exarou o seu ciente. O referido é verdade e 
dou fé. - ADV: JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA (OAB 192911/SP), RENATA MINETTO FERREIRA (OAB 201485/SP)

Processo 4010188-38.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - José de Lourdes Rodrigues do 
Carmo - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Reitere-se a intimação do acionado para recolhimento e 
comprovação dos honorários indicados, conforme solicitado pelo IMESC a fls. 75, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: JOSÉ 
ALEXANDRE FERREIRA (OAB 192911/SP), RENATA MINETTO FERREIRA (OAB 201485/SP)

Processo 4010256-85.2013.8.26.0451 (apensado ao processo 1005437-25.2014.8.26) - Cautelar Inominada - Sustação de 
Protesto - MARCOS CESAR DE JESUS RAMOS - CRAL RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA - - TABELIÃO DE PROTESTOS 
DE LETRAS E TÍTULOS DE PIRACICABA - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado 
negativo do mandado ou carta de citação/intimação. - ADV: RODRIGO DE CAMPOS MEDA (OAB 188393/SP), RODRIGO 
CARDOSO LOURENÇO DE CAMARGO (OAB 300539/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ROBERTO XAVIER
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSÉ MARCOS FRIGATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015
Processo 1000022-27.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fundação Municipal de Ensino 

de Piracicaba - FUMEP - Em se tratando de ação ajuizada por fundação, pessoa de Direito Público, determino a imediata remessa 
ao Cartório Distribuidor, para que este proceda à redistribuição à Vara da Fazenda Pública desta Comarca de Piracicaba. Int. - 
ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1000177-30.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fundação Municipal de Ensino 
de Piracicaba - FUMEP - Em se tratando de ação ajuizada por fundação, pessoa de Direito Público, determino a imediata remessa 
ao Cartório Distribuidor, para que este proceda à redistribuição à Vara da Fazenda Pública desta Comarca de Piracicaba. Int. - 
ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1000200-73.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Municipal 
de Ensino de Piracicaba - FUMEP - Em se tratando de ação ajuizada por fundação, pessoa de Direito Público, determino a 
imediata remessa ao Cartório Distribuidor, para que este proceda à redistribuição à Vara da Fazenda Pública desta Comarca de 
Piracicaba. Int. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1000215-42.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Municipal 
de Ensino de Piracicaba - FUMEP - Em se tratando de ação ajuizada por fundação, pessoa de Direito Público, determino a 
imediata remessa ao Cartório Distribuidor, para que este proceda à redistribuição à Vara da Fazenda Pública desta Comarca de 
Piracicaba. Int. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1000238-85.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Fundação 
Municipal de Ensino de Piracicaba - FUMEP - Em se tratando de ação ajuizada por fundação, pessoa de Direito Público, 
determino a imediata remessa ao Cartório Distribuidor, para que este proceda à redistribuição à Vara da Fazenda Pública desta 
Comarca de Piracicaba. Int. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1000241-40.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Municipal 
de Ensino de Piracicaba - FUMEP - Em se tratando de ação ajuizada por fundação, pessoa de Direito Público, determino a 
imediata remessa ao Cartório Distribuidor, para que este proceda à redistribuição à Vara da Fazenda Pública desta Comarca de 
Piracicaba. Int. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1000327-11.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Municipal 
de Ensino de Piracicaba - FUMEP - Em se tratando de ação ajuizada por fundação, pessoa de Direito Público, determino a 
imediata remessa ao Cartório Distribuidor, para que este proceda à redistribuição à Vara da Fazenda Pública desta Comarca de 
Piracicaba. Int. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1000378-56.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Rescisão / Resolução - Wanderley dos Santos Soares 
- - ISABEL CRISTINA OLIVEIRA SOARES - ANTONIO PEREIRA DIAS NETO - - KARINE CRISTINA MIANO PEREIRA DIAS - 
Wanderley dos Santos Soares - - Wanderley dos Santos Soares - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/057213-5, diligenciei, nesta Comarca, ao endereço retro 
indicado, bem como à Rua São José, 1441 (escritório de advocacia do autor) e, DEIXEI de PROCEDER A IMISSÃO NA POSSE, 
tendo em vista ter sido informada pela Dra. Silvia Letícia de Oliveira, que as partes efetuaram acordo; razão pela qual baixo o 
presente mandado, aguardando novas determinações do MM Juiz. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 20 de janeiro de 
2015. - ADV: JOSE ANTONIO GOMES (OAB 124224/SP), WANDERLEY DOS SANTOS SOARES (OAB 42534/SP)

Processo 1000814-78.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Municipal 
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de Ensino de Piracicaba - FUMEP - Em se tratando de ação ajuizada por fundação, pessoa de Direito Público, determino a 
imediata remessa ao Cartório Distribuidor, para que este proceda à redistribuição à Vara da Fazenda Pública desta Comarca 
de Piracicaba. Int. - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1000816-48.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Municipal 
de Ensino de Piracicaba - FUMEP - Em se tratando de ação ajuizada por fundação, pessoa de Direito Público, determino a 
imediata remessa ao Cartório Distribuidor, para que este proceda à redistribuição à Vara da Fazenda Pública desta Comarca de 
Piracicaba. Int. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1001406-25.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Municipal 
de Ensino de Piracicaba - FUMEP - Em se tratando de ação ajuizada por fundação, pessoa de Direito Público, determino a 
imediata remessa ao Cartório Distribuidor, para que este proceda à redistribuição à Vara da Fazenda Pública desta Comarca de 
Piracicaba. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1001779-90.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Brasilina 
Bassetti Proette - Banco do Brasil S/A - Vistas dos autos ao autor para: (x ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação 
(art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), BRUNO 
AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1003695-62.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Eliana de Fatima Gonçalves Alcarde 
ME - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 451.2014/031883-2 dirigi-me ao endereço indicado, e lá estando, citei: MONTMAX MONTAGENS INDUSTRIAIS 
LTDA, na pessoa de seu representante legal (Sr. Antonio José Ginevro), por todo teor deste, tendo entregue contrafé.(16/07) 
01dil+35km. Ato contínuo: decorrido o prazo assinalado, no qual, o valor da diligência foi depositado no dia 23/07, retornei ao 
endereço indicado, e lá estando, deixei de proceder a PENHORA, em virtude de não localizar bens passíveis de constrição, bem 
como, livres e desembaraçados, sendo que os bens que guarnecem o estabelecimento são locados. Por não localizar bens, 
intimei-o à indicá-los em 05 dias, sob pena de multa de até 20 % do valor da causa, se constatada omissão (Arts. 600 e 601 do 
CPC).(01dil+35km). O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 31 de julho de 2014. - ADV: PAULA FRANÇOSO MENDONÇA DE 
SOUZA (OAB 329109/SP)

Processo 1004398-90.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - MARIA HELENA NOVAES 
POLLONI - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 451.2014/020680-5 dirigi-me ao endereço indicado e após 02 diligências, CITEI BRAULIO DEOLINDO DE MOURA 
em 07/05/14 de todo o teor do r mandado, recebeu a contrafé e recusou-se a exarar o seu ciente. O Sr Braulio tem uns 1,70m 
de altura, olhos castanhos escuros, cabelos grisalhos, calvo. Piracicaba, 07/05/14. CERTIFICO, mais, e finalmente, que, deixei 
de proceder a penhora em bens do executado, uma vez que, não logrei êxito em localizar bens em nome do executado; ele 
informou que não tem bens para garantir o débito. Assim sendo, devolvo o presente à Cartório e aguardo que a autora indique 
bens eventualmente localizados. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 13 de julho de 2014. - ADV: ANTONIO FRANCISCO 
POLOLI (OAB 141503/SP)

Processo 1004398-90.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - MARIA HELENA NOVAES 
POLLONI - Comprove a requerente o alegado a fls. 22. Int. - ADV: ANTONIO FRANCISCO POLOLI (OAB 141503/SP)

Processo 1005685-88.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - SÃO LUIZ LOCAÇÃO DA MÁQUINAS 
LTDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
451.2014/041288-0 dirigi-me ao endereço: à Rua Vicente Verdi, n. 758- Bela Vista Charqueada, e lá estando CITEI MONTMAX 
MONTAGENS INDUSTRIAIS , através de seu propropritário ANTONIO JOSÉ GENEVRO, de todo teor do MANDADO E AÇÃO, 
o qual aceitou e recebeu a contrafé, exarando sua assinatura no mandado. DEVOLVO O PRESENTE NA CENTRAL DE 
MANDADOS, PARA OS FINS DE DIREITO.; , O referido é verdade e dou fé. - ADV: EZIO ROBERTO FABRETTI (OAB 118326/
SP)

Processo 1005685-88.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - SÃO LUIZ LOCAÇÃO DA MÁQUINAS 
LTDA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 451.2014/041289-8 dirigi-me ao endereço: à Rua Antonio de Sorde, n. 10, Cecap, e lá estando: CITEI ANTONIO JOSÉ 
GENEVRO, de todo teor do MANDADO E AÇÃO, o qual aceitou e recebeu a contrafé, ficando de tudo ciente, exarando sua 
assinatura no mandado. DEVOLVO O PRESENTE NA CENTRAL DE MANDADOS, PARA OS FINS DE DIREITO. O referido é 
verdade e dou fé. - ADV: EZIO ROBERTO FABRETTI (OAB 118326/SP)

Processo 1005685-88.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - SÃO LUIZ LOCAÇÃO DA MÁQUINAS 
LTDA - Vistas dos autos ao autor para: ( x ) se manifestar aos autos tendo em vista que decorreu o prazo legal para a part 
executada efetuar pagamento ou opor embargos a execução. - ADV: EZIO ROBERTO FABRETTI (OAB 118326/SP)

Processo 1007358-19.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Elizabete 
Bortoli Bechtold - Intime-se novamente para manifestação em cinco dias.(DESPACHO DE FLS. 28/29) - ADV: BRUNO AUGUSTO 
GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1007359-04.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Antonia 
Angelina Roncato Lavetti - Intime-se novamente a autora para manifestação em cinco dias. Int.(DESPACHO DE FL S. 31/32) - 
ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1007362-56.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Amauri 
Donizeti Melotto - Intime-se novamente o autor para manifestação em cinco dias. Int. (DESPACHO DE FLS. 29/30) - ADV: 
BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1007388-54.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - Expert 
Serviços e Recursos Humanos Ltda. e outros - Tendo em vista o acordo celebrado, sem intenção de novar a divida, homologo-o 
com fundamento no art. 792 do CPC, e declaro suspensa a execução pelo prazo convencionado para cumprimento do ajuste. 
Aguarde-se o cumprimento no arquivo, comunicando-se, oportunamente, a credora, para fins de extinção ou prosseguimento. Int. 
- ADV: FERNANDO MARCOS COLONNESE (OAB 128115/SP), LUCIANA DE OLIVEIRA (OAB 120895/SP), PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1007711-59.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Antônio 
Marco Batista - Intime-se novamente para manifestação em cinco dias. Int. (DESPACHO DE FLS. 29/30) - ADV: BRUNO 
AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1008126-42.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - COMERCIO DE MADEIRAS ULIANA 
LTDA - Vistas dos autos ao autor para: ( X ) complementar em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de 
extinção do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$ 50,16 e retirar certidão expedida pelo cartório; (emissão mediante acesso 
ao site do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) - ADV: PEDRO PAULO AZZINI DA FONSECA FILHO (OAB 274173/
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SP), VIVIAN ARRUDA SANTOS (OAB 283840/SP)
Processo 1008582-89.2014.8.26.0451 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - BRAULIO DEOLINDO 

DE MOURA - MARIA HELENA NOVAES POLLONI - Defiro a gratuidade ao embargante. Recebo os embargos para processamento 
intimado o embargante a esclarecer qual garantia pretende oferecer para obter a suspensão da execução. Certifique-se nos 
autos da execução. Após, à impugnação em quinze dias. - ADV: ANTONIO FRANCISCO POLOLI (OAB 141503/SP), NICOLE 
ROVERATTI (OAB 334260/SP)

Processo 1009096-42.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - JOSE 
ANTONIO BOTTENE e outros - BANCO DO BRASIL S/A - Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Roberto Xavier Vistos. 1. O pagamento 
da diferença deve ser atualizado desde quando deveriam ter sido efetuados os créditos pela Tabela Prática do TJSP, conforme 
corrente jurisprudencial adequada à hipótese. A respeito já decidido: “Ainda que não restasse incontroversa a questão em 
primeira instância, quanto à atualização monetária dos valores resultantes dos expurgos inflacionários, encontra-se sedimentado 
o entendimento jurisprudencial no sentido de que o quantum devido merece ser atualizado pelos índices da Tabela Prática deste 
Tribunal, para atualização de débitos judiciais, deduzidos os índices já concedidos no mérito da própria ação de cobrança, 
impedindo-se o indevido bis in idem.’ ‘Nesse sentido:’ ‘CORREÇÃO MONETÁRIA Caderneta de poupança Cobrança da diferença 
de remuneração pela inflação real do mês de janeiro de 1989 Atualização do débito Admissível a aplicação da Tabela Prática 
do Tribunal de Justiça por refletir a inflação do período, apurada com base em índices oficiais Recurso improvido.’ ‘CORREÇÃO 
MONETÁRIA Caderneta de poupança Pretensão à aplicação da Tabela Prática de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais 
do Tribunal de Justiça Apurado o valor da diferença não creditada, a correção do quantum será na forma da Lei 6.899/91, de 
acordo com os índices da Tabela Prática do TJ Provimento para este fim.’ ‘Esse critério reflete a inflação do período, apurada 
com base em índices oficiais e também representa justa recomposição do patrimônio do autor, prejudicado pelo ato lesivo da 
instituição financeira.” (Apelação nº 990.10.157997-9 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Rel. 
Spencer Almeida Ferreira j.26.05.2010 V.U.). Voto nº 2232. 2. Devidos juros moratórios desde a citação na ação civil pública (art. 
405 CC), 0,5% até 10.01.2003 e de 1% a partir do início da vigência do novo Código Civil, ou seja, 11.01.2003 e remuneratórios 
contratuais mês a mês, cuja incidência é implícita ante a sistemática dos contratos de poupança a contar do vencimento 
da obrigação até o efetivo pagamento. Nesse sentido: “Agravo de Instrumento. Ação civil pública. Expurgos inflacionários. 
Cumprimento de sentença. Juros moratórios devidos desde a citação na ação civil pública. Inclusão dos juros remuneratórios 
no cálculo apresentado pelo credor, em liquidação do crédito devido, oriundo dos expurgos inflacionários reconhecidos como 
devidos pela supressão parcial do indexador que restabelecesse, integralmente, a perda do poder aquisitivo do investimento 
realizado sob a modalidade de caderneta de poupança. “No regime das cadernetas de poupança, criadas pelo Decreto 2.723, de 
12 de janeiro de 1.861, os juros remuneratórios mensais de 0,5% sempre foram garantidos ao pequeno investidor, proprietário 
de pequeno capital. Depois, assim seria mantido pelo Decreto 5.594, de 18 de abril de 1.874, e pela Lei 4.380, de 21 de agosto 
de 1.964, que além de criar a correção monetária com a finalidade de repor, integralmente, a perda do poder aquisitivo de tais 
investimentos da inflação da moeda corroída, manteve o direito aos juros remuneratórios mensais de 0,5%, de maneira que, 
quando se fala em caderneta de poupança, implicitamente fala-se em correção monetária integral e em remuneração mensal 
dos juros de 0,5%. “Estes juros, aliás, pela técnica adotada neste investimento, são incorporados mensalmente ao capital 
para acarretar o aparecimento de uma nova realidade econômica e jurídica todo mês até que ocorra a sua retirada a final pelo 
investidor. Segue-se daí, por inferência lógica, que não se pode dissociar os juros do capital ou tampouco entender, então, 
havendo à época a necessidade do recurso ao processo para ser corrigido integralmente pela corrosão da moeda sofrida 
com a inflação, a necessidade de se pedir a sua condenação ou a inclusão, necessariamente, no dispositivo sentencial. “A 
supressão dos juros remuneratórios mensais de 0,5% que, relembre-se, são capitalizados, provocaria a sua expropriação por 
via transversa, em afronta à norma de sobredireito do art. 5º, XXII, da Constituição Federal, ensejando o enriquecimento sem 
causa da instituição financeira, de todo vedado entre nós. Lídimo o arbitramento de honorários advocatícios. Recurso de agravo 
de instrumento a que se dá provimento” (Agravo de Instrumento nº 0273351-42.2011.8.26.0000, 19ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, rel. Mauro Conti Machado, j. 02.04.2012). 3. Ao Contador. Intime-se. Piracicaba, 06 de 
fevereiro de 2015. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), SILVANA MARA CANAVER (OAB 93933/SP)

Processo 1009569-28.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. - 
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 451.2014/042770-4 dirigi-me ao local indicado e CITEI SABRINA DOS SANTOS CRUZ EM 29/10/14 de todo o teor do r 
mandado, recebeu a contrafé e exarou o seu ciente. Piracicaba, 29/10/14. Certifico, mais e finalmente, que, deixei de proceder 
ao arresto de bens da executada, uma vez que, não logrei êxito em localizar bens móveis . Assim sendo, devolvo o presente à 
Cartório e aguardo novas determinações. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 19 de novembro de 2014. - ADV: EVANDRO 
MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 1009569-28.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S.A. - 
Vistas dos autos ao autor para: (x ) manifestar-se nos autos tendo em vista que decorreu o prazo legal para a parte executada 
efetuar pagamento ou opor embargos a execução. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 1009605-70.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - CARLOS ALBERTO 
CARDOSO - Vistas dos autos ao autor para: ( ) informar nos autos o andamento da carta precatória expedida. - ADV: ANDRE 
FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 1010713-37.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SAFRA S/A - Fica 
a parte autora intimada a retirar certidão ( a certidão estará disponível na internet para que o autor providencie sua impressão, 
não havendo necessidade de retirada do documento junto a Serventia. (A visualização e emissão do documento expedido 
deverá ser feito mediante acesso ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, www.tjsp.jus.br, informando o processo). - ADV: 
STEPHANO DE LIMA ROCCO E MONTEIRO SURIAN (OAB 144884/SP)

Processo 1010713-37.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SAFRA S/A 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
451.2014/044357-2 dirigi-me ao endereço: na R. José Nadir Germando, 230 e aí estando CITEI E INTIMEI LUCIANO CAMATARI 
do inteiro teor do presente, lendo e entregando-lhe a contrafé. Após dirigi-me à Rodovia Piracicaba- Anhembi, s/n Km 3,5 Nova 
Suíça, e aí estando fui informada pela funcionária Silvana que a proprietária se encontra em licença saúde por motivo cirúrgico, 
razão pela qual me forneceu seu endereço residencial, sendo à R. Avelino Alves Camargo, 187 Terras de Piracicaba II, onde 
CITEI E INTIMEI SÔNIA CAMATARI do inteiro teor do presente, lendo e entregando-lhe também a contrafé. O referido é verdade 
e dou fé. - ADV: STEPHANO DE LIMA ROCCO E MONTEIRO SURIAN (OAB 144884/SP)

Processo 1010713-37.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO SAFRA S/A - 
Renovadora de Pneus Rodabem Ltda e outro - Fls. 121/131: manifeste-se o excepto em 10 dias. - ADV: STEPHANO DE LIMA 
ROCCO E MONTEIRO SURIAN (OAB 144884/SP), GUILHERME MONACO DE MELLO (OAB 201025/SP)
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Processo 1012017-71.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - BEATRIZ 
HELENA GIONGO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 451.2014/049370-7 dirigi-me ao endereço, e lá estando CITEI do inteiro teor do presente entreguei a contrafé 
que li e dei-lhe a ler ficando de tudo bem ciente exarando sua assinatura e assim sendo devolvo o presente e aguardo novas 
determinações do juízo. O referido é verdade e dou fé. - ADV: TARCISIO GRECO (OAB 63685/SP)

Processo 1012017-71.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - BEATRIZ 
HELENA GIONGO - BANCO DO BRASIL S/A - Vistas dos autos ao autor para: (x ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação 
(art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), TARCISIO GRECO (OAB 
63685/SP)

Processo 1012687-12.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Apparecida 
Semmler de Camargo - Banco do Brasil S/A. - Vistas dos autos ao autor para: (x ) manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação 
(art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: SILVANA MARA CANAVER (OAB 93933/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 
23134/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1013119-31.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 
CREDITO MUTUO DOS EMPRESÁRIOS DE PIRACICABA ? SICOOB-COOPCRED - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/054280-5, diligenciei ao 
endereço retro indicado, e lá estando, CITEI REINALDO FERRAZ do inteiro teor do presente mandado, entregando-lhe a 
contrafé, ficando o mesmo de tudo bem ciente, exarando a seguir sua assinatura. Certifico que, decorrido o prazo legal para 
o pagamento do débito, procedi diligências, e DEIXEI DE PROCEDER A PENHORA, tendo em vista não haver logrado êxito 
em localizar bens passíveis de constrição em nome do executado Reinaldo; motivo pelo qual devolvo o presente mandado, 
aguardando novas determinações de V. Ex.a, e solicitando da autora que indique bens do executado, que porventura tenha 
conhecimento, bem como o local onde os mesmos possam ser encontrados. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 19 de 
novembro de 2014. - ADV: FÁBIO FERREIRA DE MOURA (OAB 155678/SP)

Processo 1013119-31.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - COOPERATIVA DE ECONOMIA E 
CREDITO MUTUO DOS EMPRESÁRIOS DE PIRACICABA ? SICOOB-COOPCRED - Vistas dos autos ao autor para: (x ) se 
manifestar aos autos tendo em vista que decorreu o prazo legal para a parte executada efetuar pagamento ou opor embargos a 
execução. - ADV: FÁBIO FERREIRA DE MOURA (OAB 155678/SP)

Processo 1014369-02.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Banco Bradesco 
S.A. - Vistas dos autos ao autor para: (x ) retirar, em 05 dias, a certidão expedida pelo Cartório (emissão mediante acesso 
ao site do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comprovação e distribuição no prazo de 10 dias.) - ADV: DENISE 
TEIXEIRA LEITE LANDWEHRKAMP (OAB 129438/SP)

Processo 1015079-22.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - ANTONIA 
CORADINI PIACENTINI e outro - Necessária a regularização do recolhimento. Já decidido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 
Ação Civil Pública - Cumprimento individual de sentença Diferença de rendimento da caderneta de poupança Coisa julgada nos 
limites da competência territorial do órgão prolator - Decisão que determinou o recolhimento de taxa judiciária, em dez dias, 
sob pena de extinção - Necessidade de adiantamento de custas conforme legislação pertinente - Recurso improvido. “Neste 
diapasão, vale trazer à baila o brilhante voto do eminente Des. Matheus Fontes, em recente julgamento nesta E. Câmara, no 
Agravo Regimental de n°.990.10.179370-9/50000: “Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 18 
da Lei n° 7.347/85 é aplicável apenas ao processo de conhecimento. Na execução individual da sentença de procedência da 
ação civil pública, o exeqüente beneficiário deve adiantar as custas processuais, na forma estatuída pelo Código de Processo 
Civil (REsp 358.828/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 15.04.02/ REsp 358.884/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 
13.05.02; REsp 358.902/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 15.05.06/ REsp 359.145/RS, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 13.05.02/ REsp 
360.726/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 09.12.03/ AgRg no REsp 265.212/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 04.06.01; 
REsp 64.448/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 11.03.96; AgRg no REsp 1.011.073/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 
DJe 29.05.08). “Outrossim, a 2ª Seção e a Corte Especial do STJ, na interpretação do art. 16 da Lei n° 7.347/85, alterado 
pela Lei n° 9.494, de 10.09.97, firmaram entendimento segundo o qual, a sentença proferida em ação civil pública faz coisa 
julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator(EREsp 399.357/SP, 2ª Seção, Rel. Min. Fernando 
Gonçalves, DJe 14.12.09; EREsp 293.401/SP, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 01.08.06; AgRg nos EREsp 
253. 589/SP, Corte Especial, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01.07.08). Assim também: AgRg no REsp 167.079/SP, Rel. Min. Luis Felipe 
Salomão, DJe 30.03.09; AgRg no REsp 573.868/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 26.10.09; EDcl no REsp 640.695/
RS, Rel. Min. José Delgado, DJ 15.08.05; REsp 642.462/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 18.04.05; REsp 736.265/MS, Rel. 
Min. Luiz Fux, DJe 07.08.08; AgRg no REsp 755.429/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 18.12.09; REsp 838.978/MG, Rel. Min. 
Francisco Falcão, DJ 14.12.06; REsp 944.464/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 12.02.09/ AgRg no REsp 972.765/PE, Rel. Min. 
Paulo Gallotti, DJe 10.08.09/ AgRg no Ag 1.012.591/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 01.02.10)” (Agravo de Instrumento 
nº 990.10.224257-9, 22ª Câmara de Direito Privado do TJSP, rel. Thiers Fernandes Lobo, j. 23.06.2010). Intime-se para tal fim. 
- ADV: FERNANDO SANTARELLI MENDONÇA (OAB 181034/SP)

Processo 1015117-34.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Edison 
Antônio Zurk - Vistos. Defiro a gratuidade processual ao autor. Intime-se para pagamento do débito no termos do art. 475 J 
do CPC, conforme pleiteado a fls. 10, item “1”. - ADV: JOSÉ FRANCISCO MOREIRA FABBRO (OAB 265671/SP), BRUNO 
AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1015182-29.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Claudio 
Ednilson Siviero - Defiro a gratuidade processual ao autor. Intime-se para pagamento do débito no termos do art. 475 J do CPC, 
conforme pleiteado a fls. 10, item “1”. Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), JOSÉ FRANCISCO 
MOREIRA FABBRO (OAB 265671/SP)

Processo 1015185-81.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Antonio 
Ajudarte Lopes Filho - Sobre a certidão de fls. 37, manifeste o autor. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 
226496/SP), JOSÉ FRANCISCO MOREIRA FABBRO (OAB 265671/SP)

Processo 1015188-36.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - João 
Aparecido Grim - Indefiro o diferimento, posto que não comprovados os motivos a ensejar tal medida. Para fazer prova do 
estado de pobreza e justificar a concessão dos benefícios da assistência judiciária, o autor deverá providenciar, nos termos do 
art. 5º, LXXIX, da CF, a juntada de cópia da última declaração de bens e de renda, para a Receita Federal, ou de declaração 
de isenção, no prazo de 10 dias. Advertido que, se verificado que a declaração de pobreza não corresponde à realidade, estará 
sujeito às sanções penais e civis previstas em lei, de acordo com o art. 4.º, § 1.º, da Lei 1.060/50. - ADV: BRUNO AUGUSTO 
GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), JOSÉ FRANCISCO MOREIRA FABBRO (OAB 265671/SP)
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Processo 1015344-24.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Vera Lúcia 
Grella Stella - Defiro a gratuidade processual a autora. Intime-se para pagamento do débito no termos do art. 475 J do CPC, 
conforme pleiteado a fls. 10, item “1”. Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), JOSÉ FRANCISCO 
MOREIRA FABBRO (OAB 265671/SP)

Processo 1015482-88.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fundação Municipal de Ensino 
de Piracicaba - FUMEP - Ante a certidão retro, informe o exequente se o objeto desta execução está incluído no acordo do 
aludido processo. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1015884-72.2014.8.26.0451 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Industrias Mecânicas 
Alvarco Ltda - Primo Rolamentos Ltda - Recebo os embargos para processamento. Quanto ao pedido de suspensão comprove a 
embargante o cumprimento do disposto no artigo 739-A do C.P.C. Certifique-se nos autos da execução. Após, à impugnação em 
quinze dias. - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), DIMITRIUS GAVA (OAB 163903/SP)

Processo 1016044-97.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fundação Municipal de Ensino 
de Piracicaba - FUMEP - Em se tratando de ação ajuizada por fundação, pessoa de Direito Público, determino a imediata remessa 
ao Cartório Distribuidor, para que este proceda à redistribuição à Vara da Fazenda Pública desta Comarca de Piracicaba. Int. - 
ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1016130-68.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Fundação Municipal de Ensino 
de Piracicaba - FUMEP - Em se tratando de ação ajuizada por fundação, pessoa de Direito Público, determino a imediata remessa 
ao Cartório Distribuidor, para que este proceda à redistribuição à Vara da Fazenda Pública desta Comarca de Piracicaba. Int. - 
ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 4000787-15.2013.8.26.0451 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - ALVARO EMILIO 
PEREIRA DA SILVA e outro - Adriana Aparecida Prezotto Razera - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2013/032707-3 dirigi-me ao endereço declinado, e lá estando, 
PROCEDI a PENHORA e AVALIAÇÃO do veículo indicado no mandado, nomeando o Sr. Paulo Sgarbiero como depositário, 
conforme auto de Penhora e Avaliação em anexo. Certifico ainda, que após ter realizado a medida judicial supra, INTIMEI o 
executado PAULO SGARBIERO da penhora realizada. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 25 de novembro de 2013. 
Número de Atos: 01 - ADV: JOSE ROBERTO REZENDE BATISTA (OAB 79625/SP), PAULO RICARDO SGARBIERO (OAB 
204547/SP), GABRIELA MACATROZO SANT’ANA (OAB 204295/SP)

Processo 4000787-15.2013.8.26.0451 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - ALVARO EMILIO 
PEREIRA DA SILVA e outro - Adriana Aparecida Prezotto Razera - Arquivem-se. Int. - ADV: JOSE ROBERTO REZENDE BATISTA 
(OAB 79625/SP), PAULO RICARDO SGARBIERO (OAB 204547/SP), GABRIELA MACATROZO SANT’ANA (OAB 204295/SP)

Processo 4001691-35.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Arrendamento Mercantil - Santander Leasing S/A 
Arrendamento Mercantil - Vistas dos autos ao autor para: (x ) manifeste-se a parte autora sobre a pesquisa on line de fls. 129. - 
ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 4002095-86.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - AV CEREGATO COMERCIO DE AUTO 
PEÇAS LTDA - Vistas dos autos ao autor para: (X ) recolher, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça, sob pena de 
extinção do processo (art.267, IV do CPC). Valor R$ 63,75. - ADV: CARLOS NAZARENO ANGELELI (OAB 122521/SP)

Processo 4002438-82.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Terezinha 
Antonia Messias e outros - BANCO DO BRASIL S/A - Ante o ponderado a fls. 143/145, manifeste-se a autora. Int. - ADV: FLAVIO 
OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), CARLOS ADROALDO RAMOS COVIZZI (OAB 40869/SP), RENATO OLIMPIO SETTE 
DE AZEVEDO (OAB 180737/SP)

Processo 4002812-98.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - AGÊNCIA TORRES PASSAGENS E 
TURISMO LTDA. - Providencie o credor o recolhimento da taxa de R$ 12,20 por CPF (Guia FEDTJ, Cód- 434-1), no prazo de 05 
dias. Após, defiro a pesquisa pelo sistema on line Infojud. Int. - ADV: FREDERICO ALBERTO BLAAUW (OAB 34845/SP)

Processo 4003556-93.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - LAFARGE BRASIL SA - CERTIDÃO 
- MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
451.2013/024503-4 dirigi-me ao endereço indicado, onde, lá estando, PROCEDI A CITAÇÃO DE JANAMIX SERVIÇOS DE 
CONCRETAGEM LTDA, na pessoa de sua gerente e representante, Daniela Crivellari Racosta, que ficou com a contrafé e 
exarou sua assinatura no r. Mandado. Devolvo o r. em cartório para a complementação da guia, para futura diligencia ao local. O 
referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 18 de outubro de 2013. - ADV: ALESSANDRO CARDOSO (OAB 76714/MG)

Processo 4003556-93.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - LAFARGE BRASIL SA - Fls. 60/61: 
regularize-se o pólo ativo, passando a constar a nova denominação social da exequente, anotando-se. Sem prejuízo, providencie 
o credor o recolhimento da taxa de R$ 12,20, por consulta (Guia FEDTJ, Cód- 434-1), no prazo de 05 dias. Após, defiro a 
pesquisa e bloqueio da transferência de veículos pelo sistema on line Renajud e pesquisa pelo sistema Infojud, conforme 
pleiteado a fls. 73. Int. - ADV: ALESSANDRO CARDOSO (OAB 76714/MG)

Processo 4004119-87.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A 
- Banco Múltiplo - O exequente foi intimado a esclarecer sobre o cumprimento do acordo noticiado a fls. 59/61, sob pena de 
concordância tácita em relação a satisfação da obrigação exigida, o qual permaneceu em silêncio, conforme certidão de fls.65. 
Em razão do exposto, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil. 
Oficie-se ao Serasa conforme pleiteado. Intime-se o executado a efetuar o pagamento das custas finais, prazo de cinco dias, 
sob pena de inscrição na divida ativa pela Fazenda do Estado. Transitada em julgado, expeça-se certidão para inscrição na 
divida ativa, se o caso, comunique-se ao e arquivem-se. P.R.I. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 4004119-87.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A - 
Banco Múltiplo - Vistas dos autos ao autor para: (x ) retirar, em 05 dias, o documento expedido pelo Cartório (emissão mediante 
acesso ao site do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, comprovação e distribuição no prazo de 10 dias. - ADV: 
JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 4004206-43.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Itaú Unibanco S/A - 
Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: MARCIA HOLLANDA RIBEIRO (OAB 63227/
SP)

Processo 4004206-43.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Itaú Unibanco S/A 
- Fls. 61: defiro, declaro suspensa a execução (art. 791, III, do CPC). Aguarde-se no arquivo. Int. - ADV: JARBAS DONIZETI 
BORGES (OAB 340075/SP)

Processo 4004762-45.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Cheque - POPIN MOVING LIGHT SERVIÇOS LTDA 
- Certidão - Oficial de Justiça - Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI 
(OAB 91461/SP)
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Processo 4004762-45.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Cheque - POPIN MOVING LIGHT SERVIÇOS LTDA 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 451.2014/048426-0 dirigi-me ao endereço indicado e lá estando INTIMEI LUIZ RICARDO MORETTI pelo inteiro teor do 
r.Mandado, sendo que de tudo ficou bem ciente, aceitou contrafé e assinou o presente. O referido é verdade e dou fé. - ADV: 
MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP)

Processo 4004762-45.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Cheque - POPIN MOVING LIGHT SERVIÇOS LTDA 
- Vistas dos autos ao autor para: (x ) se manifestar tendo em vista que decorreu o prazo para a parte executada efetuar 
pagamento. - ADV: MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP)

Processo 4006308-38.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bradesco 
S.A. - Vistas dos autos ao autor para: ( x ) informar sobre o andamento da carta precatória expedida. - ADV: MAURO ANTONIO 
ADAMOLI (OAB 66459/SP)

Processo 4007610-05.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos - JOSÉ MARIO DA SILVA - CARREFOUR 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. - Ante o ponderado a fls. 54/55 e a concordância do credor manifestada a fls. 58, satisfeita 
a execução do julgado, julgo-a extinta com fundamento no art. 794, I, do CPC. Defiro o levantamento do valor depositado, 
expedindo-se guia ao autor conforme pleiteado. Transitada em julgado, comunique-se e arquivem-se. P.R.I. - ADV: ROBERTO 
TRIGUEIRO FONTES (OAB 244463/SP), CRISTIANE MELLO TEIXEIRA DA SILVA (OAB 262601/SP)

Processo 4007994-65.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - Aymoré, Crédito, Financiamento e 
Investimento S/A - Arquivem-se. - ADV: WILTON JOSÉ BANDONI LUCAS (OAB 273035/SP), JAYME FERREIRA DA FONSECA 
NETO (OAB 270628/SP), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP)

Processo 4008149-68.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Posse - Odair Bernardino - Certidão - Oficial de Justiça 
- Mandado Cumprido Positivo - Processo Digital - ADV: LUIZ ROBERTO DE ALMEIDA FILHO (OAB 205907/SP), DEBORA 
CRISTINA ANIBAL (OAB 185199/SP)

Processo 4008149-68.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Posse - Odair Bernardino - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/034039-0 dirigi-me ao 
endereço, e lá estando PROCEDI O DESPEJO DE ELAINE CRISTINA VALENTINI, de uma forma pacifica e mansa deixando o 
imóvel livre de pessoas e coisas, e aí sendo devolvo o presente e aguardo novas determinações do JUÍZO. O referido é verdade 
e dou fé. - ADV: LUIZ ROBERTO DE ALMEIDA FILHO (OAB 205907/SP), DEBORA CRISTINA ANIBAL (OAB 185199/SP)

Processo 4008149-68.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Posse - Odair Bernardino - Arquivem-se. Int. - ADV: 
DEBORA CRISTINA ANIBAL (OAB 185199/SP), LUIZ ROBERTO DE ALMEIDA FILHO (OAB 205907/SP)

Processo 4008700-48.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - Vistas dos autos ao autor para: (x ) manifeste-se a parte autora sobre a pesquisa on line de fls. 
45. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 4010162-40.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - COLÉGIO SALESIANO DOM 
BOSCO FACULDADE - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 451.2014/048424-4, diligenciei, nesta Comarca, ao endereço retro indicado, e lá estando, INTIMEI LUIZ DE 
SOUZA MARINHO do inteiro teor do presente mandado, entregando-lhe a contrafé, ficando o mesmo de tudo bem ciente, 
exarando a seguir sua assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ADRIANA SIMONI CALILE SOARES DE LIMA (OAB 
245976/SP)

Processo 4010162-40.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - COLÉGIO SALESIANO DOM 
BOSCO FACULDADE - Vistas dos autos ao autor para: (x ) manifestar-se tendo em vista que decorreu o prazo legal para a parte 
executada efetuar pagamento. - ADV: ADRIANA SIMONI CALILE SOARES DE LIMA (OAB 245976/SP)

6ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISLAINE ANTONIA HIJAZI DE GODOY
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0022/2015
Processo 0000275-32.2015.8.26.0451 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade 

de Bens (nº 0007837.29.1998.8.26.0309 - 1ª Vara Civel da Comarca de Jundiaí/SP) - Jundsondas Poços Artesianos Ltda - 
VIRGILIO JORGE DE MORAES - Vistos. Cumpra-se a presente expedindo-se o necessário (mandado de penhora e avaliação 
e intimação). Após, devidamente cumprida, devolva-se ao Juízo deprecante, fazendo-se as anotações necessárias. Int. (AO 
EXEQUENTE PARA APRESENTAR DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO, TENDO EM VISTA QUE NÃO ACOMPANHOU 
A PRESENTE CARTA PRECATÓRIA) - ADV: DANIELA MARCHI MAGALHÃES (OAB 178571/SP), GIL ALVES MAGALHAES 
NETO (OAB 75012/SP)

Processo 0001152-40.2013.8.26.0451 (045.12.0130.001152) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Empresa 
Funeraria Saudade de Piracicaba - Super Aas Confecção de Comercio Ltda - JERUSA FERREIRA DE ARAUJO MARTINELLI 
- - RENATO DOUGLAS DE SOUZA - Vistos. Fls. 76/77: está, de fato, caracterizado o “abuso da personalidade jurídica” 
ao tempo em que seus sócios deixaram de cumprir as obrigações demonstradas na execução. E, a tanto, para satisfação 
do crédito da exequente foram efetuadas duas tentativas de bloqueio on-line (fls. 33 e 73); e em fevereiro de 2014 houve 
penhora sobre 10% (dez por cento) do faturamento sem nenhum depósito nos autos (fl. 51/55), advindo posterior aplicação de 
multa pelo descumprimento da ordem (fl. 66), tudo sem nenhuma providência por parte da devedora. Posto isso, determino a 
desconsideração da personalidade jurídica da executada, devendo o patrimônio de seus sócios JERUSA FERREIRA DE ARAUJO 
MARTINELLI e RENATO DOUGLAS DE SOUZA responder pelo débito ora cobrado. Efetuem-se as comunicações e anotações 
necessárias para inclusão deles no polo passivo desta execução e, na sequência, citem-se e intimem-se para apresentação 
de defesa no prazo de 15 (quinze) dias, sob as penas da lei. Sem prejuízo, nesta data procedi à tentativa de arresto on-line 
de ativos financeiros deles, perfilando o melhor entendimento jurisprudencial que prescinde da prévia citação por, no presente 
tempo, não vislumbrar prejuízo processual ante a viabilidade de apresentação de defesa após a penhora, consoante acima 
determinado, antes podendo se verificar acaso fosse dado prévio conhecimento da demanda, sem embargo de previsão legal 
que preveja a necessidade de intimação da executada ou de seus sócios para a realização de penhora. O Superior Tribunal 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2219

de Justiça vem decidindo nessa linha, ou seja, que “a falta de citação da empresa cuja personalidade foi desconsiderada, por 
si só, não induz nulidade capaz de ser reconhecida apenas nos casos de efetivo prejuízo no exercício da defesa” (3ª Turma, 
AgRg no RMS nº 38006/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.04.2014, DJe 12.05.2014. No mesmo sentido: 4ª Turma, 
REsp nº 1096604/DF, Rel. Luis Felipe Salomão j. 02.08.2012, DJe 16.10.2012; e 3ª Turma - AgRg no AREsp nº 224113/MS, Rel. 
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18.02.2014, DJe 28.02.2014). Confira-se, também, a jurisprudência do Tribunal de Justiça 
de São Paulo prestigiando essa corrente: “EMBARGOS À EXECUÇÃO - Improcedência - Desconsideração da personalidade 
jurídica por confusão patrimonial entre as empresas - Insurgência contra a falta de citação prévia da empresa e de seus sócios 
integrados no polo passivo da ação - Hipótese que se afigura desnecessária a citação, pois demonstrada a ciência inequívoca 
da constrição - Inexistência de prejuízo as partes, na medida em que a intimação da penhora possibilita a defesa sem qualquer 
restrição - Sentença mantida - Recurso não provido” (Apelação nº 1000490-35.2014.8.26.0286, Relator(a): Heraldo de Oliveira, 
13ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 22/08/2014); “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
- ENERGIA ELÉTRICA - MONITÓRIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - BLOQUEIO ‘ON LINE’ DOS 
BENS DO SÓCIO INCLUÍDO NA LIDE - Prévia citação do devedor - Desnecessidade - Contraditório e ampla defesa - Exercício 
após intimação da penhora. RECURSO PROVIDO” (Agravo de Instrumento nº 2042018-51.2013.8.26.0000, Relator(a): 
Antonio Nascimento, 26ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 19/02/2014); e “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 
Cobrança de despesas médicas - Desconsideração da personalidade jurídica - Necessidade de prévia citação do sócio antes 
da efetivação do bloqueio ‘on line’ Inadmissibilidade - Exercício do contraditório e da ampla defesa diferido - Devedores que, 
intimados da penhora, apresentaram impugnação - Pretendido desbloqueio porque teria incidido sobre benefício previdenciário 
- Ausência de comprovação do alegado - Manutenção da constrição - Recurso não provido” (Agravo de Instrumento nº 0252747-
26.2012.8.26.0000, Relator(a): Sá Duarte, 33ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 02/12/2013). Dil. e int. Piracicaba, 
22 de janeiro de 2015 ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI Juiz de Direito (CERTIDÃO DE FL. 85: A TENTATIVA DE PENHORA/
ARRESTO “ONLINE” RETRO RESULTOU INFRUTÍFERA) (À EXEQUENTE PARA RECOLHER TAXA POSTAL E DILIGENCIAS 
PARA CITAÇÃO DOS SÓCIOS). - ADV: MALAQUIAS ALTINO GABRIR MARIA (OAB 274669/SP), ANDRE FERREIRA ZOCCOLI 
(OAB 131015/SP)

Processo 0001738-34.2000.8.26.0451 (451.01.2000.001738) - Cumprimento de sentença - Compra e Venda - Joao Cesar 
Miglioransa - Portovel Veiculos Pecas e Servicos Ltda - PROCESSO DESARQUIVADO: VISTA AO RÉU/EXEQUENTE. - ADV: 
FREDERICO ALBERTO BLAAUW (OAB 34845/SP), MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP), FREDERICO 
ALBERTO HENCKLAIN BLAAUW (OAB 137261/SP)

Processo 0002457-45.2002.8.26.0451 (451.01.2002.002457) - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - Camolese & 
Paulino Centro Educacional S C Ltda - Luiz Alberto Borges Correa - R.22 - AUTOR fornecer cópias AUTENTICADAS, ou INDICAR 
as peças e recolher taxas necessárias(cópia e autenticação), para instruir a carta de adjudicação. - ADV: WINSTON SEBE (OAB 
27510/SP), LUIZ ALBERTO BORGES CORREA (OAB 144732/SP), ANTONIO CARLOS DE LARA DIAS (OAB 53962/SP)

Processo 0003368-71.2013.8.26.0451 (045.12.0130.003368) - Cumprimento de sentença - Duplicata - Riken Química 
Industria e Comércio Ltda - Extrativa Metalquimica Ltda - (rel. 22) Vistos. A executada efetuou o recolhimento da custas finais 
erroneamente em Depósito Judicial (fls. 132 e 135). Expeça-se de imediato guia de levantamento em favor dessa parte, que 
deverá proceder o recolhimento da receita em guia DARE. Dil e int. - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP)

Processo 0003802-60.2013.8.26.0451 (045.12.0130.003802) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Antonio Roberto 
Barrichello - Whirlpool Sa - (rel. 22) Vistos. Fls. 179/180: manifeste-se o autor sobre a retirada do aparelho. Custas finais 
recolhidas (fls. 170/171). Após, em mais nada sendo requerido, arquivem-se. Int com urgência. - ADV: LUIS HENRIQUE 
VENANCIO RANDO (OAB 247013/SP), ALFREDO ZUCCA NETO (OAB 154694/SP)

Processo 0005428-27.2007.8.26.0451 (451.01.2007.005428) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Airton 
Aparecido Paschoalini - Banco Panamericano Sa - PROCESSO DESARQUIVADO: VISTA AO RÉU. - ADV: CARLINDO SOARES 
RIBEIRO (OAB 120035/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), ALEX HELUANY BEGOSSI (OAB 146871/SP), 
NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0007930-26.2013.8.26.0451 (045.12.0130.007930) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Bacchin 
Renthal Terraplenagem Ltda Epp - Nova Facyl Automação e T I Eireli Me - Vistos. Nesta data procedi à nova tentativa de 
penhora on-line pelo “sistema BACENJUD” (protocolo anexo). Aguarde-se comunicação de resultado. Sendo positivo o bloqueio 
ficará automaticamente convertido em penhora (ou arresto, se o caso específico), devendo a executada ser intimada com as 
advertências legais. O bloqueio será considerado negativo na ausência de pronunciamento pelo Juízo dentro do prazo de 30 
(trinta) dias. Intime-se. (CIÊNCIA DO RESULTADO AO EXEQUENTE) - ADV: RAFAEL CORLATTI D’ORNELLAS (OAB 232002/
SP), HELIO LOPES DA SILVA JUNIOR (OAB 262386/SP)

Processo 0008278-78.2012.8.26.0451 (451.01.2012.008278) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Antonio 
Pereira Silva - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - (rel. 22) Vistos. Nos termos do art.483, inciso I do C.P.C., altero o item 3 
da sentença de fls. 178533 a fim de corrigir o erro material com que me houve ao indevidamente fixar o termo inicial do beneficio 
de auxilio acidente a data de 20/05/2009, quando o correto é 25/07/2009, conforme fls. 19,92 e 186, assim estabelecido. .Int. - 
ADV: DAYANE MICHELLE PEREIRA MIGUEL (OAB 255106/SP)

Processo 0008755-82.2004.8.26.0451 (451.01.2004.008755) - Procedimento Ordinário - Ide Choairy - - Carlos Checry 
Choairy - - Rosana Choairy - Municipio de Piracicaba - Vistos. Redistribua-se à Vara da Fazenda Pública desta Comarca. Intime-
se. - ADV: PEDRO VICENTE OMETTO MAURANO (OAB 101766/SP), DANIELE GELEILETE (OAB 137818/SP), ALEXANDRE 
MARCELO ARTHUSO TREVISAM (OAB 144865/SP), AILTON CARLOS DO PRADO (OAB 71263/SP)

Processo 0010012-06.2008.8.26.0451 (451.01.2008.010012) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Vanusa Bicalho Albanesi - Cosan Sa Indústria e Comércio - Vistos. Ante a não oposição, expeça-se guia de levantamento em 
favor da ré-exequente das penhoras de fls. 424 e 427, devendo manifestar-se em seguimento. Int. (REQUERIDO/EXEQUENTE 
RETIRAR MLJ EXPEDIDO) - ADV: ALEXANDRE NASSAR LOPES (OAB 116817/SP), GLAUCO MAGNO PEREIRA MONTILHA 
(OAB 178017/SP), BRUNO BORIS CARLOS CROCE (OAB 208459/SP), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR (OAB 
39768/SP)

Processo 0010190-13.2012.8.26.0451 (451.01.2012.010190) - Cumprimento de sentença - Cheque - A Mais Locadora de 
Véiculos Ltda Me - Eduardo Canavesi Luizetto - (rel. 22) Vistos. Tendo sido satisfeita a obrigação, julgo extinta, com fundamento 
no art. 794, I do CPC a presente ação. Oportunamente, anote-se a extinção do feito. Recolhidas as custas finais, arquivem-se os 
autos. P.R.I. - ADV: MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP), JOSE JONAS RAYMUNDO (OAB 48072/SP)

Processo 0010502-72.2001.8.26.0451 (451.01.2001.010502) - Cumprimento de sentença - Auxílio-Doença Acidentário - 
Joao Edson Guimaraes - Marmoraria Bom Jesus Ltda - Vistos. Tendo sido satisfeita a obrigação, julgo extinta, com fundamento 
no art. 794, I do CPC a presente ação. Oportunamente, anote-se a extinção do feito. Recolhidas as custas finais, arquivem-se os 
autos. P.I. - ADV: EZILDO EDISON BUENO DE GODOY (OAB 90386/SP), JOAO EUDOXIO DA SILVA NETO (OAB 116540/SP)
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Processo 0013515-64.2010.8.26.0451 (451.01.2010.013515) - Procedimento Sumário - Nilo Fernando Sbrissa Lucafó - Derli 
Durval Tiengo Me - Cumpra-se o V. Acórdão. Anote-se a extinção deste feito e dos apensos (nºs 1120/10; 839/10; e 683/10), 
ante a improcedência; e expeçam-se os ofícios determinados no item 5 da Sentença de fls. 129/135. Manifeste-se o réu-
vencedor requerendo o que de direito. - ADV: NILO FERNANDO SBRISSA LUCAFÓ (OAB 154579/SP), DEBORA CRISTINA 
ANIBAL (OAB 185199/SP), DANILO RAFAEL PEREIRA DA SILVA (OAB 283162/SP), ALEXANDRE MARCEL LAMBERTUCCI 
(OAB 283307/SP)

Processo 0015028-96.2012.8.26.0451 (451.01.2012.015028) - Consignação em Pagamento - Adimplemento e Extinção 
- Ativaroz Incorporadora e Empreendimentos Imobiliários Ltda - - Raquel Aparecida Barbosa - Abel Francisco Pereira - À 
CESSIONÁRIA RAQUEL PARA RETIRAR MLJ - ADV: ANTONIEL FERREIRA AVELINO (OAB 119789/SP), PAULO EMILIO 
GALDI (OAB 150320/SP), FABIO ROBERTO BARROS MELLO (OAB 209623/SP)

Processo 0015056-50.2001.8.26.0451 (451.01.2001.015056) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Nossa Caixa S A 
- Escritorio Intermunicipal de Servicos e Cobrancas S C Ltda Me - - Antonio Rinaldi de Macedo - - Marina Rinaldi de Macedo - 
R.22 - AUTOR recolher diligências necessárias para citação dos réus residentes nesta comarca de Piracicaba- SP e taxa postal 
para citação do réu residente na comarca de Rio Claro - SP. - ADV: MARIA DE LURDES RONDINA MANDALITI (OAB 134450/
SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 0015618-78.2009.8.26.0451 (451.01.2009.015618) - Cumprimento de sentença - Arrendamento Mercantil - Banco 
Safra Sa Arrendamento Mercantil - Maria Alice de Lima Costa - R.22 - Vistos. Ante o silêncio das partes (fl. 280), presume-se 
como satisfeita a obrigação, e julgo extinta, com fundamento no art. 794, I do CPC a presente ação. Oportunamente, anote-se 
a extinção do feito. Recolhidas as custas finais, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/
SP), LUIS HENRIQUE VENANCIO RANDO (OAB 247013/SP), ALVARO HENRIQUE EL-TAKACH DE SOUZA SANCHES (OAB 
291391/SP)

Processo 0017790-22.2011.8.26.0451 (451.01.2011.017790) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - 
Emilia Conceição Ferraz - Companhia Paulista de Força e Luz - Vistos. Fls. 344/346 e 348: do depósito de fls. 325, serão devidos 
à autora o valor de R$ 6.194,34 e à i. Procuradora a soma de R$ 1.294,21; e daquele de fl. 350, o valor de R$ 1.530,20 à autora 
e R$ 237,26 à i. Procuradora, todos com as devidas correções da instituição financeira para o período em que depositados, 
expedindo-se “MLJs” correspondentes. E tendo sido satisfeita a obrigação, julgo extinta, com fundamento no art. 794, I do 
Código de Processo Civil a presente ação. Oportunamente, anote-se a extinção do feito. Recolhidas as custas finais, arquivem-
se os autos. P.I. - (À parte autora para que retire os MLJ’s expedidos em seu favor) - ADV: ULISSES ANTONIO BARROSO DE 
MOURA (OAB 275068/SP), ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI (OAB 153176/SP), LUIZA BENEDITA DO CARMO BARROSO 
MOURA (OAB 62734/SP)

Processo 0020609-92.2012.8.26.0451 (451.01.2012.020609) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação 
/ Ameaça - Francis Jefferson da Silva & Cia Ltda - Lourenço dos Anjos Barreto Pinto - - Maria Verônica Domingos da Silva - À 
parte requerida para que retire o MLJ expedido em seu favor. - ADV: MANUELA GUEDES SANTOS (OAB 251632/SP), ANTONIO 
JUVENAL GOMES MONTEIRO (OAB 268731/SP)

Processo 0023004-14.1999.8.26.0451 (451.01.1999.023004) - Despejo - Shell Brasil S A - Comercio de Derivados de Petroleo 
Agua Branca Piracicaba Ltda - Vistos. Fl. 209: o feito encontra-se sem andamento deste 26.12.2006 porque a autora/exequente 
deixou de dar continuidade aos autos, relativamente à execução da sucumbência conforme parte final da r. Sentença de fls. 
41/42, confirmada pelo V. Acórdão (fls. 171/174), embora instada à fl. 197 para tal, sem incidência de qualquer das hipóteses do 
art. 791 do Código de Processo Civil a fim de justificar o aguardo em arquivo, porquanto não requeridas. Destarte, pela ausência 
do impulso processual pela credora, razão assiste à executada, devendo ser declarada a ocorrência da prescrição intercorrente, 
conforme já se decidiu: “EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Cheque -Prescrição intercorrente-Ocorrência - Processo que 
restou paralisado sem qualquer movimentação por parte do credor, por período superior a cinco anos, suplantando, inclusive, 
o quinquênio prescricional do título executivo que embasa a execução - Recurso provido. (Agravo de Instrumento 2212866-
37.2014.8.26.0000, Relator(a): Ligia Araujo Bisogni, Com. São Paulo, O.J. 14a. Câmara de Direito Privado, data do julgamento 
19/12/2014, data de registro: 20.12.2014). Posto isso, julgo extinto o processo, nos termos do art. 206, §5º, inciso I, do Código 
Civil, c.c. art. 269, IV, do Código de Processo Civil. Arcará a exequente com as custas finais, não sendo hipótese de condenação 
em honorários advocatícios à míngua de resistência expressa nesta fase processual. Oportunamente, anote-se a extinção e 
arquivem-se os autos. P.I. Piracicaba, 20 de janeiro de 2015 ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI Juiz de Direito - ADV: JOAQUIM 
DE CARVALHO (OAB 21076/SP), BENEVIDES BISPO NETO (OAB 95163/SP)

Processo 0024712-79.2011.8.26.0451 (451.01.2011.024712) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Souza & Souza 
Empreendimentos Imobiliarios S C Ltda - Joaquim Alves Dias - - Maria Aparecida Alves - (REL. 22) Nesta data, procedi a pesquisa 
de endereço através do sistema BACENJUD (segue protocolo). Aguarde-se resposta. Procedi também pesquisa via INFOJUD 
e CIEL - respostas em pasta própria.Quanto a pesquisa CIRETRAN, deixei de proceder pois este órgão não informa endereço. 
Com relação aos demais oficios requeridos, nos termos do Comunicado 26/2012, fica AUTORIZADO(A) a autora SOUZA E 
SOUZA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. Cgc nº64.467.212/0001-30 a requerer, mediante o pagamento da taxa ou 
preço exigido, e diante da apresentação do original ou cópia autenticada do presente despacho/alvará aos órgãos públicos 
e/ou empresas privadas, informações a respeito de endereço eventualmente constante dos cadastros, referente à pessoa 
abaixo indicada, devendo comprovar a distribuição em 30 (trinta) dias. Será ônus da parte Autora providenciar a impressão e o 
encaminhamento da presente. Não comprovada a distribuição em 30 dias, cumpra-se o artigo 267, § 1º do CPC. Comprovada 
as distribuições, aguarde-se respostas por 90 dias. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como ALVARÁ/OFICIO. 
Intime-se. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP), ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP)

Processo 0025379-65.2011.8.26.0451 (451.01.2011.025379) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Maria Teresa Azanha Furlan Petri - - Isadora Furlan Petri - - Fernanda Furlan Petri - Bradesco Vida e Previdência Sa - Vistos. 
Informação de fl. 314: já solucionado conforme ofício que segue. À perícia. - ADV: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 
130291/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), DANIEL GIMENES (OAB 160506/SP)

Processo 0025882-52.2012.8.26.0451 (451.01.2012.025882) - Cumprimento de sentença - Cheque - Alcance Comércio de 
Veículos Ltda - Michele Cardoso do Monte - Vistos. Tendo sido satisfeita a obrigação, julgo extinta, com fundamento no art. 794, 
I do CPC a presente ação. Defiro o desentranhamento dos cheques de fls. 14/19, substituindo-os pelas cópias apresentadas 
(fl. 99). Para o desbloqueio do veículo, necessário o recolhimento da taxa RENAJUD. Providencie o exequente. Arbitro os 
honorários do advogado dativo da ré em 30% do valor da Tabela de Honorários (cód. 103). Certificado o trânsito, expeça-se-
lhe certidão. Oportunamente, anote-se a extinção do feito e arquivem-se. P.R.I. - ADV: DIRCEU STENICO (OAB 245529/SP), 
MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP)

Processo 0026306-31.2011.8.26.0451 (451.01.2011.026306) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Aline Sabatim 
Tolotto Re - Tiago Juca de Araujo - (rel. 22) Vistos. ALINE SABATIM TOLOTTO RE apresentou a presente execução em face de 
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TIAGO JUCÁ DE ARAÚJO perante o juizado especial cível. Alegando em síntese, ser credora do executado na quantia de R$ 
7.500,00, representados pelas notas promissórias. Afirma que foram feitas várias tentativas de acordo, porém, não obteve êxito. 
Diante do exposto pede por deferimento. Juntou documentos. Citado (fls. 12 v), o executado apresentou embargos (fls. 16/23), 
alegando em síntese, que as notas promissórias padecem de liquidez e exigibilidade para embasar a ação de execução. Afirmou 
que o Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar a presente ação, haja vista que as notas promissórias que 
embasam a presente demanda estão vinculados a contrato de compra e venda de estabelecimento de ensino. Aduziu sobre a 
conexão de ação. Salientou que firmou contrato junto a embargada visando a compra e venda de escola. Asseverou que o valor 
total do contrato ficou avençado no equivalente a R$ 120.000,00. Alegou que quando da compra da escola, estava pactuado 
a manutenção e transferência do convênio intitulado bolsa creche, realizado entre a embargada e a Secretaria da Educação 
do Município de Piracicaba. Afirmou que neste convênio a secretaria da educação ficaria responsável pela manutenção de 
quarenta crianças, matriculadas no exercício 2010/2011, gerando um valor em seu benefício no importe de R$ 10.000,00. 
Esclarece ainda, que ficou pactuado que entre a transferência do convênio para o nome do atual proprietário, a embargada 
seria responsável pela transferência da documentação e recebimento dos valores do convênio em sua conta corrente. Diz que 
diante do pactuado, o repasse pela embargada dos valores correspondentes a bolsa creche foram realizados em sua conta no 
período de novembro de 2010 à maio de 2011, carecendo de retenções não estabelecidas no contrato, mas sobre promessa 
de compensação futura. Declarou que foi surpreendido com o pedido de cancelamento do convênio por parte da embargada de 
forma maliciosa e dolosa em flagrante quebra contratual. Requer a procedência dos presentes embargos. Juntou documentos. A 
exequente apresentou impugnação aos embargos a fls. 29/30, na qual limitou-se a negar as justificativas para o inadimplemento. 
Pela respeitável decisão de fls. 174, reconheceu-se a incompetência do Juizado Especial e a conexão dos feitos, determinando-
se a remessa para a 6ª Vara Cível local (fls. 174). É o relatório. Fundamento e decido. Prejudicada a análise das preliminares 
de incompetência e conexão, eis que já analisadas. Desnecessárias novas provas, eis que as partes já tiveram oportunidade 
de produzi-las quando o feito tramitava perante o Juizado Especial Cível e porque estas são desnecessárias, à luz do disposto 
no art. 130 do Código de Processo Civil. Os embargos são improcedentes. Utilizo como razões de decidir os mesmos sábios 
fundamentos lançados em ações conexas pelo MM. Juiz de Direito Titular desta 6ª Vara Cível de Piracicaba, Dr. Rogério Sartori 
Astolphi (fls. 178/182). Como se decidiu nos feitos conexos, as partes nada avençaram a respeito do recebimento e do repasse 
de convênios de órgãos públicos e repartições competentes. Dessa forma, a alegação de pacto prévio a respeito do recebimento 
da “bolsa creche” está vazia de fundamento, tendo em vista a ausência de menção expressa no contrato. Além disso tal convênio 
foi celebrado posteriormente à celebração do contrato. Também agiu com acerto o Magistrado ao declarar que “na medida 
em que assinaram notas promissórias como parte de pagamento da aquisição da empresa então de propriedade dos réus 
(embargada), não menos óbvio que o abatimento desses títulos, nas respectivas datas de vencimento, prescinde de anuência”. 
A rescisão do convênio “bolsa creche” não trouxe impacto ao contrato celebrado, na medida em que no dia seguinte à rescisão 
o embargante foi contratado para igual prestação. Desta forma, e firme nos fundamentos da segura sentença outrora proferida 
em processo semelhante, entendo que os embargos são improcedentes. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 
presentes embargos para o fim de extingui-los com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. 
Condeno o embargante a pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, estes ora fixados 
em 15% do valor da condenação, nos termos do art. 20, §3º, do Código de Processo Civil. P. R. I. Piracicaba, 22 de janeiro de 
2015. CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO Juiz de Direito (preparo: R$ 181,96 + taxa de porte de remessa e retorno de R$ 
32,70 por volume/peça) - ADV: PAULO ROBERTO DA SILVA LEITAO (OAB 39631/SP), MELISSA CARVALHO DA SILVA (OAB 
152969/SP), ALEXANDRA PACHECO LEITAO (OAB 152752/SP), ANTONIO FRANCISCO POLOLI (OAB 141503/SP)

Processo 0034387-37.2009.8.26.0451 (451.01.2009.034387) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito 
- Instituto Educacional Piracicabano da Igreja Metodista - Sandreli Aparecida de Araujo - - Maria Pereira dos Santos - Vistos. 
Tendo sido satisfeita a obrigação (fl. 98), julgo extinta, com fundamento no art. 794, I do CPC a presente ação. Oportunamente, 
anote-se a extinção do feito. Recolhidas as custas finais, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA 
BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP), DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP)

Processo 0034602-76.2010.8.26.0451 (451.01.2010.034602) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Associação dos 
Proprietarios do Residencial Leao - Frederico Maximiliano Pires de Oliveira - - Larissa Helena da Silva Oliveira - - Laís Regina de 
Oliveira - - Laura Silva de Oliveira - - Inforçato Assessoria Imobiliaria Ltda - Vistos. Fl. 249: abra-se vista dos autos ao Sr. Perito 
para, em 15 (quinze) dias, prestar esclarecimento. Com a resposta, digam as partes e voltem conclusos. Int. (AO DR. LEANDRO 
PARA IMPRIMIR NOVA CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EXPEDIDA) - ADV: DEBORA CRISTINA ANIBAL (OAB 185199/SP), 
LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO (OAB 213736/SP), SIDNEI INFORÇATO JUNIOR (OAB 262757/SP), FLAVIA MARIA 
TREVILIN AMARAL NUNES (OAB 255956/SP)

Processo 0034764-13.2006.8.26.0451 (451.01.1999.023004/1) - Exceção de Incompetência - Comercio de Derivados de 
Petroleo Agua Branca Piracicaba Ltda - Shell Brasil S A - Vistos. Ante o trânsito em julgado da sentença, anote-se a extinção, 
aguardando-se o arquivamento conjunto de todos os autos. Dil. e int. Piracicaba, 20 de janeiro de 2015. ROGÉRIO SARTORI 
ASTOLPHI Juiz de Direito - ADV: JOAQUIM DE CARVALHO (OAB 21076/SP), BENEVIDES BISPO NETO (OAB 95163/SP)

Processo 0035791-55.2011.8.26.0451 (451.01.2011.035791) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito 
Bancário - Banco Bradesco Sa - Maria Isabel Martinho Bacci - - Wilson Roberto Casale - Rel. 22 (AUTOR PROVIDENCIAR 
IMPRESSÃO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, DEVENDO INSTRUÍ-LA COM AS CÓPIAS NECESSÁRIAS E ENCAMINHÁ-
LA, COMPROVANDO SUA DISTRIBUIÇÃO NO PRAZO DE 10 DIAS) - ADV: MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP)

Processo 0036196-91.2011.8.26.0451 (451.01.1999.023004/2) - Cumprimento Provisório de Sentença - Shell Brasil S A 
- Comercio de Derivados de Petroleo Agua Branca Piracicaba Ltda - Vistos. Ante a extinção do feito principal, o andamento 
deste não mais tem razão de ser razão pela qual determino seja anotada sua extinção e, se o caso, arquivados os autos. Dil. e 
int. Piracicaba, 20 de janeiro de 2015. ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI Juiz de Direito - ADV: BENEVIDES BISPO NETO (OAB 
95163/SP), JOAQUIM DE CARVALHO (OAB 21076/SP), FERNANDA PAULA ZUCATO (OAB 165911/SP)

Processo 0036197-76.2011.8.26.0451 (451.01.1999.023004/3) - Embargos de Retenção - Comercio de Derivados de 
Petroleo Agua Branca Piracicaba Ltda - Shell Brasil S A - Vistos. Ante o trânsito em julgado da sentença, anote-se a extinção, 
aguardando-se o arquivamento conjunto de todos os autos. Dil. e int. Piracicaba, 20 de janeiro de 2015. ROGÉRIO SARTORI 
ASTOLPHI Juiz de Direito - ADV: BENEVIDES BISPO NETO (OAB 95163/SP), FERNANDA PAULA ZUCATO (OAB 165911/SP), 
JOAQUIM DE CARVALHO (OAB 21076/SP)

Processo 3005467-60.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Municipal de 
Ensino de Piracicaba Fumep - Gilson de Souza Lima - (rel. 22) Vistos. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que 
se postula a cobrança de mensalidades derivadas da prestação de serviços educacionais pela Fundação Municipal de Ensino 
de Piracicaba- FUMEP. Revendo entendimento anteriormente adotado, tenho não ser o Juízo competente para apreciação e 
julgamento desta ação, diante da regra expressa de fixação de competência para tal caso em Primeiro Grau de jurisdição e que 
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afeta a competência à Vara da Fazenda Pública local, ex vi art. 35, inciso I, do Código Judiciário Estadual, verbis: “Art. 35 - Aos 
Juízes das Varas da Fazenda do Estado compete: I - processar, julgar e executar os feitos, contenciosos ou não, principais, 
acessórios e seus incidentes, em que o Estado e suas respectivas entidades autárquicas ou paraestatais forem interessados 
na condição de autor, réu, assistente ou opoente, excetuados: a)os da falência; b)os mandados de segurança contra atos de 
autoridades estaduais sediadas fora da Comarca da Capital; c)os de acidente do trabalho.” Trata-se, à evidência, de norma 
cogente e delimitadora de competência funcional, isto é, absoluta, não comportando demais exceções como visto. Este Juízo 
tem conhecimento da divergência atualmente existente na Colenda Câmara Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de São 
Paulo acerca da situação em tela e especificamente considerada. Todavia, e com maxima venia, entende-se pela prevalência 
do entendimento acima sustentado, calcado em regra de índole absoluta, ao passo que o entendimento diverso prende-se na 
fixação da competência das Varas Cíveis pelo exclusivo critério ratione materiae, sem mencionar ou enfrentar a questão relativa 
a critério distinto eleito pelo art. 35, inciso I, do Código Judiciário Estadual. No sentido desta decisão cabe conferir o seguinte 
julgado: “Conflito Negativo de Competência. Ação monitória proposta por Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Pessoa 
jurídica de direito público Natureza de entidade autárquica municipal Propositura na Vara Cível Impossibilidade Cobrança de 
mensalidades escolares Matéria de direito privado Irrelevância Incidência do artigo 35 do Decreto-Lei Complementar nº 3/69 
Código Judiciário do Estado de São Paulo Critério da qualidade da parte Competência da Vara da Fazenda Pública. Conflito 
procedente Competência do Juízo Suscitante” (CC n º0208038-66.2013, Rel. Des.Ricardo Anafe, j. em 28.04.2014). Acresça-
se, ainda, que em hipótese similar, isto é, execução de cobranças parafiscais movidas pelo Sebrae, Sesc e Senai, houve a 
remessa de tais ações para as Varas Cíveis desta Comarca justamente pelo entendimento prevalente no Tribunal de Justiça de 
São Paulo de que, a despeito da cobrança envolver matéria de natureza tributária e, portanto, pública, caberia a competência 
às Varas Cíveis pela qualidade da parte, ou seja, de natureza privada. Infere-se, pois, que se para afastar a competência da 
Vara da Fazenda Pública, nestes casos, adota-se exclusivamente o critério de fixação ratione personae, o adequado, pela 
mesma razão e por isonomia de tratamento, mostra-se imprescindível o manejo de igual critério nas cobranças de prestações 
de serviços educacionais por entes de Direito Público, reconhecendo-se, então, a competência da Vara da Fazenda Pública 
independentemente da matéria envolvida em sua discussão. Destarte, considero-me absolutamente incompetente para apreciar 
e deliberar nestes autos, razão pela qual determino sua remessa à Vara da Fazenda Pública desta Comarca, efetuando-se 
as comunicações e anotações necessárias. Dil. e int. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP), SAMANTHA 
ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP)

Processo 3012882-94.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Municipal de 
Ensino de Piracicaba - FUMEP - JOSE CHEBEL LABAKI NETO - (rel. 22) Vistos. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 
em que se postula a cobrança de mensalidades derivadas da prestação de serviços educacionais pela Fundação Municipal de 
Ensino de Piracicaba- FUMEP. Revendo entendimento anteriormente adotado, tenho não ser o Juízo competente para apreciação 
e julgamento desta ação, diante da regra expressa de fixação de competência para tal caso em Primeiro Grau de jurisdição e 
que afeta a competência à Vara da Fazenda Pública local, ex vi art. 35, inciso I, do Código Judiciário Estadual, verbis: “Art. 35 - 
Aos Juízes das Varas da Fazenda do Estado compete: I - processar, julgar e executar os feitos, contenciosos ou não, principais, 
acessórios e seus incidentes, em que o Estado e suas respectivas entidades autárquicas ou paraestatais forem interessados 
na condição de autor, réu, assistente ou opoente, excetuados: a)os da falência; b)os mandados de segurança contra atos de 
autoridades estaduais sediadas fora da Comarca da Capital; c)os de acidente do trabalho.” Trata-se, à evidência, de norma 
cogente e delimitadora de competência funcional, isto é, absoluta, não comportando demais exceções como visto. Este Juízo 
tem conhecimento da divergência atualmente existente na Colenda Câmara Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de São 
Paulo acerca da situação em tela e especificamente considerada. Todavia, e com maxima venia, entende-se pela prevalência 
do entendimento acima sustentado, calcado em regra de índole absoluta, ao passo que o entendimento diverso prende-se na 
fixação da competência das Varas Cíveis pelo exclusivo critério ratione materiae, sem mencionar ou enfrentar a questão relativa 
a critério distinto eleito pelo art. 35, inciso I, do Código Judiciário Estadual. No sentido desta decisão cabe conferir o seguinte 
julgado: “Conflito Negativo de Competência. Ação monitória proposta por Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Pessoa 
jurídica de direito público Natureza de entidade autárquica municipal Propositura na Vara Cível Impossibilidade Cobrança de 
mensalidades escolares Matéria de direito privado Irrelevância Incidência do artigo 35 do Decreto-Lei Complementar nº 3/69 
Código Judiciário do Estado de São Paulo Critério da qualidade da parte Competência da Vara da Fazenda Pública. Conflito 
procedente Competência do Juízo Suscitante” (CC n º0208038-66.2013, Rel. Des.Ricardo Anafe, j. em 28.04.2014). Acresça-
se, ainda, que em hipótese similar, isto é, execução de cobranças parafiscais movidas pelo Sebrae, Sesc e Senai, houve a 
remessa de tais ações para as Varas Cíveis desta Comarca justamente pelo entendimento prevalente no Tribunal de Justiça de 
São Paulo de que, a despeito da cobrança envolver matéria de natureza tributária e, portanto, pública, caberia a competência 
às Varas Cíveis pela qualidade da parte, ou seja, de natureza privada. Infere-se, pois, que se para afastar a competência da 
Vara da Fazenda Pública, nestes casos, adota-se exclusivamente o critério de fixação ratione personae, o adequado, pela 
mesma razão e por isonomia de tratamento, mostra-se imprescindível o manejo de igual critério nas cobranças de prestações 
de serviços educacionais por entes de Direito Público, reconhecendo-se, então, a competência da Vara da Fazenda Pública 
independentemente da matéria envolvida em sua discussão. Destarte, considero-me absolutamente incompetente para apreciar 
e deliberar nestes autos, razão pela qual determino sua remessa à Vara da Fazenda Pública desta Comarca, efetuando-se 
as comunicações e anotações necessárias. Dil. e int. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP), APARECIDO 
NUNES DE OLIVEIRA (OAB 48419/SP), SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL GISLAINE ANTONIA HIJAZI DE GODOY
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0029/2015
Processo 0009105-55.2013.8.26.0451 (045.12.0130.009105) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Mauro Fernando 

Mantuan - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Vistos, etc. MAURO FERNANDO MANTUAN, devidamente qualificado, 
ajuizou “Ação de Cobrança - Complementação do Valor da Apólice de Seguro” contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
SEGUROS GERAIS. Relatou, em síntese, que em 27.04.2012 sofreu acidente de trabalho que resultou na “fratura da falange 
distal do 3º dedo (D), esmagamento do 4º dedo (D) e lesão de partes moles importantes, com necessidade de intervenção 
cirúrgica urgente”, e que a despeito das sequelas, em 09.01.2013 recebeu indenização “incompatível com a invalidez sofrida” 
(R$ 1.239,13). Requereu a condenação da ré no pagamento da diferença entre o valor pago e o previsto na apólice, pugnando 
que esta seja exibida, sob pena do pagamento nos termos da Lei nº 6.194/74 (40 salários mínimos), além dos consectários 
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legais. Pediu, também, a concessão da gratuidade, juntando procuração e documentos (fls. 12/51). Deferida a gratuidade de 
justiça (fl. 52) a ré, citada (fl. 54), apresentou contestação com substabelecimento, procuração e documentos (fls. 55/75 e 
76/137). Iniciou arguindo preliminar de inépcia da inicial. No mérito e em síntese, confirmou que vigia ao tempo dos fatos 
“contrato de seguro de vida em grupo” (apólice nº 993.68.19201), aduzindo que ao proceder à regulação do sinistro concordou 
com a conclusão médica “de que houve 60% (sessenta por cento) de perda da flexão do 4º (quarto) dedo direito”, a qual 
aplicada à tabela da SUSEP e ao montante da cobertura para invalidez por acidente contratado, redundou no montante pago 
(R$ 1.239,13); discorreu sobre o contrato de seguro, terminando por requerer extinção ou improcedência. Sobreveio réplica (fls. 
146/152) e o feito foi saneado (fls. 155/15675), na sequência as partes apresentando quesitos (fl.158/160 e 162/163). Houve 
confecção do laudo pericial (fls. 187/192), sobre o qual as partes se manifestaram (fls. 196/198 e 202/205, respectivamente) 
e, a seguir, o autor juntou documentos (fls.209/220), seguindo-se manifestação da ré (fls. 226/227). É a síntese do necessário. 
FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é parcialmente procedente. 1) Pela decisão saneadora de fl. 75, irrecorrida, a controvérsia 
assim ficou estabelecida: “(i) a consumação das lesões padecidas pelo autor e sua extensão (se permanentes ou não), a gerar 
a obrigatoriedade de complementação pela seguradora ré; e (ii) o quantum pleiteado à guisa dessa indenização, atento que já 
houve recebimento do valor de R$ 1.239,13, pagamento relativo a 60% (sessenta por cento) da perda da flexão do 4º (quarto) 
dedo direito dele”. 2) No que se refere à “consumação das lesões padecidas pelo autor e sua extensão”, o laudo pericial 
registrou que em razão do acidente (ocorrido no seu ambiente laboral enquanto “estava trabalhando, serrando um material de 
alumínio com uma serra circular de mesa”, cf. fl. 88) o autor “foi submetido à cirurgia reparadora e evoluiu com afinamento e 
deformidade de falange distal do quarto dedo da mão direita; ausência de movimentos de articulações interfalangeanas média e 
distal e diminuição de força moderada em membro superior direito” (fl. 190). Sendo assim, e considerando não haver discussão 
quanto à existência de cobertura para “invalidez parcial por acidente”, contratualmente prevista (fl. 92), o quantum indenizatório 
será equivalente ao montante de R$ 1.652,17 (mil seiscentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), correspondente 
ao percentual indicado no laudo pericial aplicado sobre o “capital segurado”, cuja indicação pela ré foi aceita pelo autor em 
réplica (R$ 18.357,49 x 9%, cf. f. 191). Desse montante deverá ser abatido o valor já pago (R$ 1.239,13, fls. 18 e 136), incidindo 
correção monetária a partir do ajuizamento desta ação à mingua de demonstração de negativa na via administrativa, além 
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação válida. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de São 
Paulo ampara este posicionamento. Confira-se: “ACIDENTES PESSOAIS - AÇÃO DE COBRANÇA. Segurado inválido de forma 
parcial e permanente por acidente de trabalho (amputação de falange distal de segundo quirodáctilo de sua mão esquerda). 
Aferição de seu comprometimento físico estimado com base na Tabela da SUSEP, realizada por perito da confiança do juízo. 
‘Quantum’ indenizatório bem fixado em quantia correspondente a 05% ( cinco por cento ) do valor total do capital de cobertura, 
não comportando alteração. Juros moratórios a partir da citação válida, tal como estipulou a sentença, à míngua de comprovado 
aviso de sinistro na seara administrativa. Redistribuição das verbas de sucumbência, com carreamento da totalidade à 
seguradora, vencida no pleito. Procedência. Sentença reformada em parte. Recurso de apelação em parte provido para ajustar 
as verbas sucumbenciais” (TJSP, Apelação nº 0002512-85.2005.8.26.0161, Relator(a): Marcondes D’Angelo, 25ª Câmara de 
Direito Privado, Data do julgamento: 13/03/2014). 3) Observe-se, por fim, conforme consignado na aludida decisão saneadora, 
“não ser o caso de se alternar o pedido de indenização pela seguradora ré, nos moldes previstos no ‘Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (lei nº 6.194/74)’, conforme pedido do autor à fl. 04, porque 
se trata de acidente de trabalho (fl. 19) e não automotivo, sobre o quê não há qualquer relação contratual entre as partes”. 4) 
Posto isso, julgo parcialmente procedente a ação para condenar a ré no pagamento de indenização ao autor nos moldes do item 
2, supra. Diante da sucumbência recíproca, condeno cada parte no pagamento à outra de honorários advocatícios que, por força 
do art. 20, §4°, do Código de Processo Civil, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) compensando-se. Eventuais custas finais correrão 
pela ré. 5) Certificado o trânsito em julgado, intime-se a ré para pagamento da quantia condenatória atualizada no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena do acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e prosseguimento da fase executiva (art. 475-J, caput, 
do Código de Processo Civil), onde, também, poderá ser imposto o pagamento de outra verba honorária. P. R. I. Piracicaba, 19 
de dezembro de 2014 ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI Juiz de Direito (AS CUSTAS DO PREPARO DE APELAÇÃO IMPORTAM 
EM R$ 106,25 E O VALOR DA TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO DE AUTOS IMPORTA EM R$ 32,70 POR VOLUME 
OU PEÇA - 2 VOLUMES)) - ADV: CESAR AUGUSTO ELIAS MARCON (OAB 152391/SP), RICARDO COBO ALCORTA (OAB 
143610/SP), ANTONIO FLAVIO MONTEBELO NUNES (OAB 273983/SP)

Processo 0010845-19.2011.8.26.0451 (451.01.2011.010845) - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário - 
Itaú Unibanco Sa - Requerente, manifeste-se sobre o resultado da pesquisa RENAJUD acostado às fls. 149. - ADV: JORGE 
DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0011288-33.2012.8.26.0451 (451.01.2012.011288) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Tito Gardenal 
- Banco Panamericano Sa - PROCESSO DESARQUIIVADO - VISTA AO BANCO/EXECUTADO - ADV: KILDARE WAGNER 
SABBADIN (OAB 277387/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0013138-98.2007.8.26.0451 (451.01.2007.013138) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Grupo Tres Construtora e Incorporadora Ltda - Lucia Helena Lalo Penteado Me - Lionel Arieta - - 
Milton Rontani Junior - (rel. 29) Diga a requerida/exequente sobre a certidão do oficial:CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/049116-0 DEIXEI DE CITAR 
LIONEL ARIETA. Esclareço que dirigi-me na Rua Prudente de Moraes, 409, e segundo o porteiro Davi Ferraz, Lionel Arieta não 
tem mais sala no local, atualmente a sala nº 61 está sendo ocupada por Milton Rontani. Ademais, diligenciei na Rua Alferes José 
Caetano, 855, por inúmeras vezes e não logrei êxito em localizar Lionel Caetano, segundo o porteiro Virgílio, o zelador Osvaldo 
Jesus dos Santos e a porteira Maria Aparecida a pessoa de Lionel não fica ali, ele reside em outro local que não souberam 
informar, disseram ainda que ele as vezes vem a cada três ou quatro meses pega as correspondências e vai embora. Assim, 
devolvo o mandado em cartório para os devidos fins de direito. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 18 de novembro de 
2014. - ADV: EVELISE APARECIDA MENEGUECO MEDINA BEZERRA (OAB 96951/SP), JOSÉ ROBERTO COLLETTI JÚNIOR 
(OAB 197771/SP), MAURO RONTANI (OAB 121190/SP), EDUARDO ANTONIO DA CUNHA JUNIOR (OAB 201001/SP)

Processo 0013644-98.2012.8.26.0451 (451.01.2012.013644) - Depósito - Alienação Fiduciária - FUNDO DE INVESTIMENTO 
EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - Vistos. Ante a desistência da ação, 
JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, VIII do CPC. De-se baixa em eventual 
bloqueio do veículo. Expeça-se mandado de levantamento de eventual guia de diligência (não utilizada) em favor do depositante. 
Oportunamente, anote-se a extinção, P.I. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE 
FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0015097-80.2002.8.26.0451 (451.01.2002.015097) - Execução de Título Extrajudicial - Jose Alvaro Domeneghetti 
- Maria Antonia Cicolin Schiavone - - Orlando Jose Schiavone - Edvaldo Leonel Delagracia - Carlos Alberto Bernabé - Vistos. 
Fl. 537: Defiro a vista dos autos ao 3º interessado, Edvaldo Leonel Delagracia. Int. - ADV: MARCELO BARALDI DOS SANTOS 
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(OAB 185303/SP), GIULIANO PRATELEZZI DENENO (OAB 167537/SP), FERNANDO SERGIO SACCONI (OAB 133170/SP), 
SALMO DELPHINO ALVES (OAB 78433/SP)

Processo 0017077-81.2010.8.26.0451 (451.01.2010.017077) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Mm Comercio e 
Servicos Industriais e Automotivos Ltda - Vistos. Expeça-se, COM URGÊNCIA, mlj em favor da requerida MATILDE, do valor 
bloqueado em sua conta salário indicada às fls.138. Após, defiro a intimação requerida às fls.160/161 Int. - (FICA INTIMADA A 
REQUERIDA, NA PESSOA DE SUA ADVOGADA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, INDICAR QUAL(IS) SÃO E ONDE 
SE ENCONTRAM SEUS BENS SUJEITOS À PENHORA E SEUS RESPECTIVOS VALORES, SOB PENA DE MULTA DE ATÉ 
20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO, NOS TERMOS DO ART. 600, INCISO IV, C.C. ART. 601 E 
ART. 656, §1º, TODOS DO CPC.) + (Requerida, retirar MLJ expedido). - ADV: TATIANA FERREIRA MUZILLI (OAB 212355/SP), 
GENTIL BORGES NETO (OAB 52050/SP), RAQUEL VITTI (OAB 297411/SP)

Processo 0017521-80.2011.8.26.0451 (451.01.2011.017521) - Cumprimento de sentença - Locação de Móvel - Casa do 
Construtor Piracicaba Comércio de Maquinas e Aluguel de Equipamentos Ltda Epp - Item Engenharia e Construções Ltda - 
Vistos. Homologo por sentença o acordo de fls. 146/148, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Suspendo o curso 
da execução, nos termos do art. 792 do CPC. Aguarde-se o prazo estipulado (20/02/2015). P.R.I. - ADV: RENATO DE ALMEIDA 
PEDROSO (OAB 92907/SP), PAULA FIORE ROMANO (OAB 258813/SP), MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP)

Processo 0019172-89.2007.8.26.0451 (451.01.2007.019172) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - 
Sem despejo - Ato Negocios Imobiliarios S C Ltda - Fernando Luiz Abegao - - Maria Julia Baptista Ribeiro Abegao - - Maria 
Gorete Batista Ribeiro Abegao - (rel. 29) Ciência de fl. 197: Comunicação de que foram designadas 1ª e 2ª Praças para os dias 
16 de março de 2015 e 30 de março de 2015, às 14:00 horas, a serem realizadas no setor de hastas públicas, localizado no 
saguão do andar térreo do Forum João Mendes Júnior, São Paulo, Capital. - ADV: VICENTE EMILIO WILLIAN MARINO (OAB 
48546/SP), ANDRÉA ALVES DE BRITO PORTELA E CURI (OAB 171148/SP), NIVALDO BENEDITO SBRAGIA (OAB 155281/
SP)

Processo 0019500-48.2009.8.26.0451 (451.01.2009.019500) - Anulação e Substituição de Títulos ao Portador - Espécies de 
Títulos de Crédito - Nobre Engenharia e Construções Ltda - Cinco A A P Lopes Centro Automotivo Me - R.29 - Vistos, etc. NOBRE 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., devidamente qualificada e representada, moveu “Ação Declaratória de Nulidade do 
Título e Inexigibilidade do Crédito”, contra A. P. LOPES CENTRO AUTOMOTIVO - ME. Em caráter preparatório houvera ajuizado 
“Ação Cautelar Inominada de Sustação de Protesto” (processo n° 0016494-33.2009), cuja liminar foi deferida naqueles autos (fl. 
39). Em síntese, negou tanto a aquisição e o recebimento das mercadorias descritas na nota fiscal que originou a duplicata nº 
000600/1 no valor de R$ 461,03 e com vencimento em 05.06.2009, quanto a validade da assinatura aposta no comprovante de 
entrega, que não é de seu funcionário de nome Carlos Roberto Giovannello, apontando possível prática do crime de estelionato 
e negligência da ré ao desconsiderar as formalidades que utiliza nas compras por si realizadas, relatando a ocorrência de 
aquisição fraudulenta por um ex-funcionário. Requereu a procedência da ação para declarar em definitivo a nulidade do título 
e a inexigibilidade do crédito, com condenação nas verbas de sucumbência, juntando procuração e documentos (fls. 11/45). 
Regularmente citada (fl. 53), a ré ofertou contestação afirmando, em suma, que a duplicata teve origem em compra realizada 
por funcionário da autora que não manifestou qualquer objeção quando do recebimento do título, o que tampouco ocorreu nas 
outras transações realizadas pelas mesmas pessoas, cujo eventual impedimento para tanto deveria ter sido comunicado com 
antecedência. Requereu a improcedência, juntando documentos (fls. 59/60). Sobreveio réplica (fls. 65/69) e, a seguir, em nova 
manifestação a autora juntou documentos (fls. 77/89), não se realizando a conciliação agendada por desinteresse das partes 
(fl. 99). Saneado o feito (fl. 100), foi realizada perícia grafotécnica (fls. 189/200), seguindo-se manifestação das partes (fls. 
207/208 e 210/212). Em audiência foram ouvidas três testemunhas da autora (fls. 226/228) e por precatória duas testemunhas 
arroladas pela ré (fls. 304/308 e 361). Por fim, as partes apresentaram memoriais (fls. 367/369 e 371/373, respectivamente). É a 
síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. As ações são procedentes. 1) Pela irrecorrida decisão saneadora de fl. 100 
a controvérsia assim ficou estabelecida: “(i) se houve relação comercial entre as partes apta a justificar a emissão da Duplicata 
Mercantil nº 000600/1; e (ii) se a assinatura lançada na nota fiscal copiada à fl. 20 do apenso nº 996/09 proveio efetivamente 
do punho de Carlos Roberto Giovanello, funcionário da autora à época. 2) A prova pericial grafotécnica produzida corroborou a 
afirmação da autora de que “as assinaturas ali apostas não convergem com a assinatura constante do comprovante de entrega 
dos materiais adquiridos por meio da nota fiscal nº 581”, uma vez que o perito concluiu “que é FALSO o lançamento ‘Carlos 
Roberto’ (fls. 182). Não partiu do punho escritor de pessoa identificada como sendo Carlos Roberto Giovannello” (fl. 195, 
destaque no original). 3) Por outro lado, ainda que as testemunhas Rogério Aparecido Francisco e o próprio Carlos Roberto 
Giovannello, arroladas pela autora e ouvidas sem o compromisso legal em razão de terem a si atribuídas participação na compra 
e venda, consoante relatos da inicial e da contestação, tenham afirmado que terceira pessoa (Fabio Soares dos Santos) retirou 
material da empresa ré juntamente com Carlos Roberto em uma única ocasião, tempo em que assinou a nota (fls. 226/227); 
e ainda que a testemunha da ré, Fulvio Mauricio de Araujo Dourado, tenha afirmado que era Fabio quem geralmente fazia 
compras sem pedido formal da autora, isto é, apenas verbalmente, inviável se falar neste caso na incidência da chamada “teoria 
da aparência”, conforme V. Acórdão juntado pela ré e proferido em ação similar envolvendo as mesmas litigantes (fls. 249/256). 
De fato, neste caso, diferentemente da situação tratada no aludido julgado, a autora não reconheceu a hipótese de que pessoa 
de nome Fabio Soares dos Santos tenha sido a responsável pelo lançamento do nome “Carlos Roberto” no documento de fl. 197 
do laudo pericial, observando-se que o Sr. Perito, em resposta aos quesitos, afirmou que “O Sr. Fábio Soares dos Santos não 
ofereceu Padrões de Confronto (assinaturas e rubricas) nos autos, para o competente exame pericial” (“g”, fl. 194, destaque no 
original). Releva observar, ainda, que o próprio Fabio Soares dos Santos, arrolado pela ré e ouvido por precatória, a despeito 
de afirmar que autorizado por pessoa de nome Rogério “retirou peças da requerida, dentre elas bateria e pneu. Uma semana 
antes de deixar o serviço, continuou a retirar equipamentos da requerida furtando os objetos” (fl. 361), não confirmou ter sido 
o responsável pela aquisição dos itens descritos na nota fiscal que deu origem ao título questionado, tampouco tenha lançado 
o nome Carlos Roberto nesse documento (fl. 182). Diante disso, tem-se como inexigível a duplicata sacada contra a autora. 
Confira-se, a propósito, entendimento jurisprudencial tirado de situação semelhante: “DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE 
DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Duplicatas. Aceite. Protesto. Prova pericial conclusiva de que as assinaturas apostas 
nos títulos são falsas. Cambais e débitos declarados inexigíveis. Protesto indevido. Danos morais configurados. Quantum 
indenizatório que não comporta redução. Preliminares afastadas. Decisão bem fundamentada. Ratificação nos termos do artigo 
252, do Regimento Interno. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, Apelação nº 0013244-36.2008.8.26.0286, 
Relator(a): Afonso Bráz, 17ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 26/09/2012); e “CAMBIAL - DUPLICATA - Ação 
declaratória de inexistência de relação jurídica, inexigibilidade de duplicata mercantil c.c pedidos de cancelamento de protesto 
e indenização por danos morais - A assinatura da nota fiscal é considerada falsa, motivo pelo qual inexiste relação jurídica 
entre as partes - Saque da duplicata ilegal e abusivo, tornando-a inexigível - O endossatário é co-responsável em face do 
autor, pois não tomou as cautelas necessárias para saber da origem do título, da sua legalidade e da efetiva relação jurídica 
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entre sacadora e sacado - Ocorrência dos danos morais - Ação procedente - Recurso impróvido” (TJSP, Apelação nº 9087230-
49.2008.8.26.0000, Relator(a): Carlos Alberto Lopes, 18ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 03/06/2008). 4) Posto 
isso, julgo procedentes esta ação e a cautelar para declarar nula e inexigível a duplicata nº 000600/1, no valor de R$ 461,03, 
tornando definitiva a sustação de protesto ordenada na decisão de fl. 39 do apenso. Oficie-se, com o trânsito, para a sustação 
definitva. Condeno a ré no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, para ambas as ações, 
fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), ex vi do art. 20, §4°, do Código de Processo Civil. 5) Certificado o trânsito em julgado, 
libere-se a caução prestada (fl. 13 do apenso) e intime-se a parte vencida para, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da 
quantia condenatória atualizada, sob pena do acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o total, a partir do décimo sexto 
dia, e o prosseguimento da fase executiva (art. 475-J, caput, do Código de Processo Civil), onde, também, poderá ser imposto o 
pagamento de outra verba honorária. P.R.I., extraindo-se cópia da presente para o feito em apenso. Piracicaba, 19 de dezembro 
de 2014 ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI Juiz de Direito (VALOR DE PREPARO R$ 106,25 E PORTE DE REMESSA/RETORNO 
R$ 32,70 POR VOLUME E APENSO) - ADV: LINEU ALVARES (OAB 39956/SP), ALONSO SANTOS ALVARES (OAB 246387/
SP), JOSE ADEMIR CRIVELARI (OAB 115653/SP)

Processo 0019760-23.2012.8.26.0451 (451.01.2012.019760) - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Sub-
rogação de Vinculo - Janaine França da Silva - Reginaldo Aparecido da Silva - R.29 - Vistos, etc. JANAINE FRANÇA DA 
SILVA, devidamente qualificada, ajuizou “Extinção do Usufruto e ou Substituição de Imóvel como garantia de cumprimento da 
doação c.c. Liminar de Suspensão de Levantamento do Valor da Arrematação”, contra REGINALDO APARECIDO DA SILVA. 
Sustentou, em síntese, ser a “verdadeira proprietária do imóvel” arrematado para pagamento de débito fiscal (autos do processo 
nº 13449/2003 da Vara da Fazenda Pública desta Comarca), consoante deliberado em separação judicial que envolveu o réu 
(seu genitor). Requereu a extinção do usufruto por culpa do réu; o recebimento do saldo da arrematação, com o deferimento 
de liminar para suspender o levantamento dessa importância; subsidiariamente, sendo impossível a restituição da coisa, a 
devolução pelo réu do valor de sua avaliação, além da imposição de dar caução em garantia da conservação; a condenação 
nas verbas de sucumbência. Juntou procuração e documentos (fls. 06/42). A respeitável decisão de fl. 44 deferiu a gratuidade 
processual à autora e a liminar. Inviabilizada a citação pessoal (fls. 47vº e 65), o réu foi citado por edital (fl. 72) e não contestou 
(fl. 76), havendo nomeação de Curador Especial (fl. 79) e, posteriormente, juntada de procuração e documentos (fls. 81/85) 
e contestação (fls. 87/91). Sobreveio réplica (fls. 95/98). É a síntese do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. A ação é 
procedente, mostrando-se acertada a certidão de fl. 92 que deu pela intempestividade da contestação apresentada, protocolada 
em 17.12.2013 (fl. 87), ao passo que em 08.10.2013 houvera transcorrido o prazo para essa defesa (fl. 76). 1) Incindindo 
os efeitos da revelia, ex vi art. 319 do Código de Processo Civil, cumpre declarar extinto o usufruto reservado ao réu na 
conformidade da doação tomada a termo à fl. 28. Essa doação, ainda que não registrada na matrícula do imóvel, produz os 
efeitos almejados nesta demanda diante da plena ciência do réu (doador) quanto a seus termos. Então, o réu, na condição de 
usufrutuário, tinha o dever de quitar os tributos incidentes sobre o imóvel em questão (art. 1.403, inciso II, do Código Civil), 
do quê se descurou em vista da alienação levada a efeito em execução fiscal que tramita perante a Vara da Fazenda Pública 
desta Comarca (autos do processo nº 0039375-14.2003, fls. 103/106). Agiu, portanto, em culpa, dando ensejo à extinção do 
usufruto (art. 1.410, inciso VII, do Código Civil). 2) Impossibilitada nesta ação a reversão da alienação levada a efeito na aludida 
execução fiscal, cumpre acolher os pedidos principais tais como postos, porquanto gozam de juridicidade. 3) Posto isso, julgo 
procedentes os pedidos para (i) declarar extinto o usufruto vitalício que beneficiou o réu, objeto da doação de fl. 28; (ii) declarar 
de propriedade da autora o valor remanescente depositado nos autos do processo da execução fiscal nº 0039375-14.2003 em 
trâmite perante a Vara da Fazenda Pública desta Comarca; e (iii) condenar o réu no pagamento de honorários advocatícios 
que fixo em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), acaso demonstrada a perda de sua condição de necessitado, nesta 
oportunidade deferida à vista da declaração de fl. 83, isentando-o de custas e despesas processuais por força de lei. Oficie-se 
aos autos do executivo fiscal acima referido com cópia desta. P.R.I. Piracicaba, 29 de dezembro de 2014 ROGÉRIO SARTORI 
ASTOLPHI Juiz de Direito (VALOR DE PREPARO R$ 650,27 E PORTE DE REMESSA/RETORNO R$ 32,70 POR VOLUME 
E APENSO) - ADV: EDSON INCROCCI DE ANDRADE (OAB 249518/SP), CLARISSE RUHOFF DAMER (OAB 211737/SP), 
JURANDIR JOSÉ DAMER (OAB 215636/SP)

Processo 0020222-19.2008.8.26.0451 (451.01.2008.020222) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Não Padronizados Npl I - Heloisa Amelia de Lima Castro - (rel. 29) 
Vistos. Tendo sido satisfeita a obrigação, julgo extinta, com fundamento no art. 794, I do CPC, a presente ação. Oportunamente, 
anote-se a extinção do feito. Recolhidas as custas finais, arquivem-se os autos. P.I. - ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES 
(OAB 70148/SP), MARCELO GONÇALVES ROSA (OAB 171728/SP)

Processo 0020839-08.2010.8.26.0451 (451.01.2010.020839) - Execução de Título Extrajudicial - Rampazzo Caminhões e 
Utilitários Ltda - Celso Aparecido Viscardi - - Edna Aparecida Menegati Viscardi - PROCESSO DESARQUIVADO - VISTA AO 
EXEQUENTE - ADV: JOAO ORLANDO PAVAO (OAB 43218/SP), ANA PAULA COELHO MARCUZZO (OAB 273459/SP), PAULO 
VITOR COELHO DIAS (OAB 273678/SP)

Processo 0021675-10.2012.8.26.0451 (451.01.2012.021675) - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência - 
Cerba Destilaria de Álcool Ltda - Banco Sofisa Sa e outros - Adnan Abdel Kadr Salem - Banco Industrial do Brasil Sa e outros 
- AMÓS GESTÃO FINANCEIRA - EIRELI - BANCO J SAFRA S/A - Vistos. (Fls. 2517/2518) - Indefiro o pedido, eis que o que se 
busca é a alteração parcial da titularidade do crédito em nome da credora Cana Brava, que deverá ser realizado por meio de 
incidente de impugnação de crédito, nos termos da manifestação do Administrador Judicial de fls. 2580/2584. (Fls. 2539/2550, 
2551/2553, 2564/2575, 2576/2578, 2592/2594, 2595/2606, 2608/2610, 2612/2635 e 2637/2639) - Ciência ao Administrador 
Judicial e Ministério Público. (Fls. 2558/2563) - Ciente. Int. - ADV: CRISTIANO TRIZOLINI (OAB 192978/SP), ADNAN ABDEL 
KADER SALEM (OAB 180675/SP), BRUNO DELGADO CHIARADIA (OAB 177650/SP), MÁRCIO YOSHIHARU HIRATSUKA 
(OAB 169290/SP), RUY COPPOLA JUNIOR (OAB 165859/SP), MARCELO TADEU ALVES BOSCO (OAB 154717/SP), RICARDO 
BERNARDI (OAB 119576/SP), MAURO CARAMICO (OAB 111110/SP), DANIEL DE AGUIAR ANICETO (OAB 232070/SP), 
SERGIO LUIZ DE ALMEIDA PEDROSO (OAB 74389/SP), ISABELLA FRANCHINI (OAB 317887/SP), JANAINA APARECIDA 
MARTINS DE ALMEIDA (OAB 279994/SP), PAULO EDSON FERREIRA FILHO (OAB 272354/SP), WILLIAM CARMONA MAYA 
(OAB 257198/SP), JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS (OAB 257907/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES 
(OAB 98709/SP), CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO (OAB 98473/SP), JAIRO MOACYR GIMENES (OAB 82675/SP), NILCE 
APARECIDA DA SILVA (OAB 201469/SP), MAURO ANTONIO ADAMOLI (OAB 66459/SP), ORLANDO MURILLO (OAB 34083/
SP), RICARDO PENACHIN NETTO (OAB 31405/SP), ANTONIO OSMAR MONTEIRO SURIAN (OAB 26439/SP), DJAN CASTRO 
XAVIER NEVES (OAB 256316/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), FERNANDO FIOREZZI DE LUIZI 
(OAB 220548/SP), JOSE LUIZ BUCH (OAB 21938/SP)

Processo 0023605-78.2003.8.26.0451 (451.01.2003.023605) - Monitória - Instituto Educacional Piracicabano - Luciana 
Martins Noronha - (rel. 29)n Vistos. 1) Fls. 65/69, 89/95 e 97: primeiramente, à vista de considerável valor havido no bloqueio 
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na sua conta bancária, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à executada, não se caracterizando assim como “pobre” 
na acepção jurídica do termo, no prazo legal devendo recolher a taxa do mandato. 2) A despeito das demais alegações contidas 
na impugnação, a prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo ou grau de jurisdição. No caso dos 
autos, apesar da sentença de fl. 37 haver convertido o mandado inicial de pagamento em executivo, fato é que já havia operado 
a prescrição da pretensão monitória, cujo prazo, para títulos judiciais ou cobrança de dívida derivada de instrumento particular, 
era, ao tempo da constituição do débito cujos vencimentos mensais ocorreram de janeiro a junho de 2002 (fl. 06), de 1 (um) 
ano, nos termos do art. 178, §6º, do Código Civil então vigente. E, nessa parte, não foi modificada com o advento do atual 
Código Civil (em 11.01.2003). Destarte, considerando que o último vencimento cobrado deu-se em 08.06.2002 (fl. 06), ocorreu 
a prescrição a partir de 08.06.2003, porquanto a monitória foi distribuída somente em 23.10.2003. 3) Acresça-se que o art. 6º 
da Lei n° 9.870/99, ainda que incidente ao tempo da propositura da ação principal, não se aplica ao caso vertente por tratar 
de situações distintas desta em análise, sem embargo de não estabelecer de forma específica qualquer lapso de prescrição, 
somente fazendo mera referência ao art. 177 do Código Civil. 4) Assim, desnecessária apreciação das demais alegações, sendo 
eivada a execução levada a efeito pela prescrição. 5) Posto isso, e com fundamento no art. 219, §5°, c.c. art. 598, e 269, inciso 
IV, todos do Código de Processo Civil, declaro prescrita a pretensão executiva deduzida nestes autos. Condeno o exequente 
no pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que, nos termos do art. 20, §4°, do 
Código de Processo Civil, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 6) Via de consequência, expeça-se “MLJ” relativamente aos 
depósitos de fls. 63 e 64 a favor da executada. 7) Certificado o trânsito em julgado, intime-se a parte vencida para, no prazo de 15 
(quinze) dias, efetuar o pagamento da quantia condenatória atualizada nos moldes acima estabelecidos, sob pena do acréscimo 
de multa de 10% (dez por cento) sobre o total, a partir do décimo sexto dia, e o prosseguimento da fase executiva (art. 475-J, 
caput, do Código de Processo Civil), onde, também, poderá ser imposto o pagamento de outra verba honorária. Oportunamente, 
anote-se a extinção e arquivem-se os autos. P.I. Piracicaba, 21 de janeiro de 2015 ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI Juiz de 
Direito ( Preparo: R$ 106,25 e taxa de porte de remessa/retorno de R$ 32,70 por volume ou peça) - ADV: SUSANA DE GODOI 
(OAB 325657/SP), JOAO ROBERTO BOVI (OAB 62722/SP)

Processo 0023778-24.2011.8.26.0451 (451.01.2011.023778) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Maria Madalena 
Rola Cabral - Ciência às partes do ofício juntado às fls. 180/181 oriundo da Secretaria dos Transportes - Departamento de 
Estradas de Rodagem. - ADV: BERNADETE DE LOURDES NUNES PAIS (OAB 45847/SP), JURANDIR JOSÉ DAMER (OAB 
215636/SP), CLARISSE RUHOFF DAMER (OAB 211737/SP)

Processo 0023838-60.2012.8.26.0451 (451.01.2012.023838) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Santander (brasil) Sa - Sass Transportes Ltda Me - - Maria Theresa Garibaldi Sass - R.29 - Vistos. Pela petição e 
documentos de fls. 108/112 o exequente informa a realização de acordo com os executados nos autos do processo nº 4002472-
57.2013 da E. 2ª Vara Cível desta Comarca, englobando o contrato executado nestes autos (de nº 0285000008700300424) e 
pedindo sua homologação e a suspensão do feito. Não é caso, todavia, de nenhuma dessas providências, mas sim da extinção 
da execução pela transação acima referida, pois o crédito ora cobrado, além de embutido nos seus termos, tem sua cobrança 
garantida nos autos do processo da E. 2ª Vara Cível, além de, inclusive, estarem preservadas as garantias originariamente 
prestadas diante a ausência do animus novandi (fl. 110). Eventual excussão delas dar-se-á naquele Juízo. Com isso, resta 
prejudicada a análise do incidente de pré-executividade (fls. 88/93) e sua resposta (fls. 113/115), observando, neste aspecto, 
que a excipiente regularizou sua representação processual (fls. 119/126). Posto isso, e com fundamento no art. 794, inciso II, 
do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução. Custas finais pelos executados, não havendo sucumbência ao exequente 
em virtude da transação a que as partes chegaram. Libere-se o arresto deferido à fl. 84 ante o requerimento do exequente à fl. 
115, oficiando-se para os devidos fins. Certificado o trânsito em julgado e pagas as custas, anote-se a extinção e arquivem-se 
os autos. P.R.I. Piracicaba, 20 de janeiro de 2015 ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI Juiz de Direito (VALOR DE PREPARO R$ 
7.928,29 E PORTE DE REMESSA E RETORNO R$ 32,70 POR VOLUME E APENSO) - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 
120394/SP), CLEBER NIZA (OAB 262024/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP)

Processo 0026116-73.2008.8.26.0451 (451.01.2008.026116) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Mapfre Vera 
Cruz Seguradora Sa - Patrícia Campos Figueiredo , - - Cláudio Borin - Indiana Seguros Sa - R.29 - FICAM AS PARTES 
INTIMADAS DA SENTENÇA DE FOLHAS 561 (valor de preparo R$3.153,22 e porte de remessa/retorno R$32,70 por volume e 
apenso): Vistos. 1) Fls. 519/521, 523/527, 555, 557 e 559/560: a exclusão da lide da litisdenunciada INDIANA SEGUROS S/A 
não ocorreu por falha funcional, mas por equívoco induzido pela própria parte, in casu, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA 
S/A (fls. 448/449), que, inclusive, apresentou “alegações finais” (fls. 503/505). Até então, o feito encontrava-se na sua fase final 
de instrução, aguardando o retorno de cartas precatórias expedidas para oitiva de testemunhas. Destarte, considerando-se que 
os memoriais são peça facultativa, e que aos Juízos deprecados, e não este (deprecante), compete promover a intimação das 
partes para as audiências, não se há falar em nulidade à míngua de prejuízo palpável. Exceção é feita à publicação da sentença 
de fls. 507/514, cuja intimação da litisdenunciada INDIANA deve ser realizada, assim como a reinclusão dos seus Patronos, 
excluindo-se os da ITAÚ SEGUROS, bem assim a retificação na distribuição do feito relativamente ao polo passivo, providências 
todas que ficam determinadas. Posto isso, acolho os embargos de declaração. 2) Com a republicação correta da sentença, a 
autora, querendo, poderá aditar as razões de apelação já apresentadas (fls. 542/548 e 549/553). P.I. Piracicaba, 19 de janeiro 
de 2015 ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI Juiz de Direito FICA A LITISDENUNCIADA INDIANA INTIMADA DA SENTENÇA DE 
FLS. 507/514, proferida em 01/08/2014, (valor de preparo R$ 3.084,77 e porte de remessa e retorno R$ 29,50 por volume e 
apenso) : Vistos, etc. MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, devidamente qualificada e representada, propôs “Ação de 
Cobrança” contra CLÁUDIO BORIN e PATRÍCIA CAMPOS FIGUEIREDO, tendo esta denunciado à lide a empresa INDIANA 
SEGUROS S/A, atualmente ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A. Aduziu que, de acordo com boletim de ocorrência, 
o veículo marca “Toyota Land Cruiser Prado”, placas DQW-7676, de propriedade de seu segurado José Ricardo Duarte 
Fortunado, que o conduzia pela “Rodovia Luiz de Queiroz”, sentido Piracicaba/Americana, teve a lateral atingida, sendo 
arremessado contra outro veículo no acostamento, pelo veículo marca “Chevrolet Astra”, placas DPM-7566, conduzido pelo 
corréu CLÁUDIO que, em “manobra brusca e imprudente à direita”, desviara do veículo “Peugeot 206”, placas DQD-8381, da 
corré PATRÍCIA, que, de sua parte, após colidir contra “marcador de perigo” e defesa metálica, perdeu o controle e “rodopiou no 
canteiro central”, parando na faixa esquerda da via. Assim, por culpa dos réus, “arcou com todas as despesas referentes ao 
acidente em que se envolveu o bem segurado” no valor atualizado de R$ 108.978,01, sub-rogando-se no direito de ação do 
segurado contra os responsáveis. Teceu considerações sobre a responsabilidade dos réus e requereu o julgamento de 
procedência da ação para condená-los no ressarcimento “pelos prejuízos que suportou em decorrência do acidente por eles 
provocado”, juntando substabelecimento, procuração e documentos (fls. 21/64). O corréu CLAUDIO, citado (fl. 72), ofertou 
contestação com procuração e documentos (fls. 74/94). Negou culpa no ocorrido, aduzindo que o acidente decorreu da perda de 
controle do condutor do veículo que parou na pista de rodagem e pela não observância das “cautelas exigíveis” por parte do 
condutor do veículo segurado. Requereu a improcedência e a concessão da gratuidade. A corré PATRICIA, citada (fl. 100vº), 
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também apresentou contestação (fls. 101/109). Afirmou, em síntese, que a culpa deve ser atribuída ao condutor de um terceiro 
veículo e ao condutor do veículo segurado por se conduzirem sem “as cautelas exigíveis pela legislação de trânsito”, sendo 
desnecessário provar causa “excludente de ilicitude” de sua parte, pois “os demais veículos envolvidos não colidiram com o 
seu”; e impugnou o valor pretendido por não haver prova concreta do prejuízo material, tampouco do pagamento das despesas 
relatadas. Requereu a improcedência e penalidade pela litigância de má-fé, também juntando procuração (fl. 110) e, na 
sequência, denunciando à lide sua Seguradora (fls. 113/116). Acolhida a denunciação (fl. 118), a denunciada, citada (fl. 120), 
apresentou contestação com procuração e documentos (fls. 121/171). Aceitou a denunciação nos limites contratados, apontando 
o caráter de reembolso dessa avença, a inexistência de solidariedade e a limitação da indenização à importância segurada. No 
mérito reafirmou os mesmos fatos aduzidos pela corré PATRICIA, impugnando os valores pretendidos. Contudo, em eventual 
condenação, a correção deverá se dar da data do ajuizamento da ação, com juros a partir da citação. Sobreveio réplica (fls. 
179/196) e o saneamento do feito (fl. 209). Em audiência foi colhido o depoimento pessoal da corré PATRICIA (fls. 244/245), 
dando-se a oitiva de uma testemunha comum e de uma arrolada por essa corré por precatória (fls. 289 e 474/475), sendo, ainda, 
homologada a desistência de uma segunda testemunha por ela arrolada (fl. 433), deixando de ser ouvida uma testemunha por 
precatória arrolada pelo corréu CLAUDIO em razão da ausência de preparo (fls. 296). Por fim, a exceção do corréu CLÁUDIO 
(fl. 506), as partes apresentaram seus memoriais (fls. 480/485, 487/501 e 503/505, respectivamente). É a síntese do necessário. 
FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é parcialmente procedente. 1) Pela irrecorrida decisão saneadora de fl. 209 a controvérsia 
assim ficou estabelecida: “(i) a responsabilidade dos réus em suportar ou não o pagamento dos alegados danos assumidos por 
contrato de seguro pela autora no acidente automobilístico em questão, aferindo-se a quem incide a culpa por esse evento; (ii) 
o quantum pleiteado à guisa de cobrança, se há correspondência com a prova documental produzida, e se se mostra excessivo 
ou não”. 2) Encerrada a instrução, verifica-se não ter sido demonstrada de forma conclusiva a culpa do corréu CLÁUDIO. Com 
efeito, o relatório do BOPM lavrado ao tempo dos fatos (fl. 36) registrou que o veículo da corré PATRICIA “imobilizou-se após ter 
chocado-se novamente contra a defensa metálica, vindo posteriormente, o veículo 04 (conduzido pelo segurado da autora) a 
colidir, primeiramente, contra a lateral direita do veículo 03 (conduzido por CLAUDIO) o qual fora arremessado contra o veículo 
01 (de PATRICIA) e, em seguida, a colidir contra a lateral esquerda do veículo 02 (Scania- M Polo Paradiso, fl. 31). Por outro 
lado, a despeito de CLAUDIO ter relatado que “ao deslocar-se para a direita no instante em que acionou o sistema de freios, a 
fim de evitar a colisão, o veículo 04 colidiu contra a lateral direita de seu veículo”, o condutor desse veículo, segurado da autora, 
afirmou “que circulava na faixa da direita, quando deparou-se com os veículos 02 e 03 praticamente parados em razão do 
veículo 01 encontrar-se acidentado, momento em que colidiu contra a lateral do veículo 03 que invadiu sua faixa de rolamento e 
contra a lateral do veículo 02”. Nilton Damasceno de Souza, testemunha arrolada pela autora e pelo corréu CLAUDIO, à época 
motorista da empresa Danúbio Azul (da Scania- M Polo Paradiso, fl. 31), afirmou “que em determinado ponto de seu trajeto foi 
alertado por uma pessoa que sinalizou a respeito de acidente ocorrido na pista, motivo pelo qual o depoente reduziu a velocidade 
do ônibus e derivou para o acostamento do lado direito da pista de rolamento. Que a pessoa que sinalizou era a motorista de um 
veículo acidentado que estava parado na faixa esquerda de rolamento. Que nesse momento o ônibus estava sendo ultrapassado 
por um veículo, cujas características não se recorda o depoente, que ao vislumbrar o primeiro automóvel parado no lado 
esquerdo da pista, aparentemente tentou frear o seu veículo causando o travamento das rodas, perdendo o controle do 
automóvel que chegou a se chocar lateralmente com o ônibus conduzido pelo depoente”, não se recordando “se houve outro 
veículo envolvido no acidente” (fl. 474). Diante disso, impossível afirmar, como quer a autora, que o corréu CLÁUDIO teria 
efetuado “manobra brusca e imprudente à direita, vindo a interromper a trajetória empregada pelo veículo segurado pela 
requerida”, de sorte que, não sendo demonstrada de forma cabal sua culpa, inexiste o dever de reparação pelos danos causados. 
3) De outra banda, quanto a se saber da culpa da corré PATRICIA “no acidente automobilístico em questão”, primeiramente 
deve ser anotado a irrelevância do fato de que “os demais veículos envolvidos não colidiram com o seu veículo”, porquanto 
evidente que a causa direta desse evento foi o fato de seu veículo chocar-se “contra um marcador de perigo e contra a defensa 
metálica, ambos localizados no canteiro central”, adentrando a esse canteiro e retornando “para faixa de rolamento da esquerda 
que circulava, onde imobilizou-se”, e em seguida a ter se chocado, novamente, contra a defensa metálica (fl. 36). Esse quadro, 
a propósito, não é alterado pela afirmação feita por ocasião de seu depoimento pessoal no sentido de “recordar-se que o veículo 
passou sobre algum objeto que estava na pista e acabou capotando, em seguida ficando imobilizado o veículo na faixa lateral 
esquerda e em contramão ao fluxo de veículos” (fl. 244). Ainda a esse respeito, curiosa, para dizer o menos, a versão do 
“capotamento”, inovação nestes autos diante da ausência de qualquer indicativo dessa ocorrência, pretensamente alçada à 
condição de caso fortuito ou de força maior, não se omitindo sábia ponderação jurisprudencial no sentido de que, “Quem põe em 
circulação veículo automotor assume, só por isso, a responsabilidade pelos danos que do uso da coisa resultarem para terceiros. 
Os acidentes, inclusive os determinados por defeitos da própria máquina, são fatos previsíveis e representam um risco que o 
condutor de automóveis assume, pela só utilização da coisa, não podendo servir de pretexto para eximir o autor do dano do 
dever de indenizar” (RT 416/345). Anote-se, ainda, que o fato de o veículo de PATRÍCIA ser então conduzido por seu ex-
namorado, não altera sua responsabilidade pelos danos causados, uma vez que já pacificado o entendimento de que o 
proprietário responde de forma solidária com o condutor do veículo. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CULPA DO RÉU COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. 
DANO MATERIAL DEMONSTRADO. Em matéria de acidente automobilístico, é manifesta a responsabilidade solidária do 
proprietário do veículo causador do acidente, assentando-se sobre a culpa in vigilando e in eligendo. Orçamento para reparo do 
veículo do autor não impugnado. Recurso desprovido” (TJSP, Apelação nº 0000983-45.2011.8.26.0638, Relator(a): Gilberto 
Leme, 27ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 17/12/2013); “ACIDENTE DE VEÍCULO - O proprietário do veiculo 
causador do dano é, junto com o condutor, solidariamente responsável pelo evento, notadamente se aquele é o pai deste - Ação 
parcialmente procedente, com a condenação do réu-denunciante ao pagamento de pensão mensal e de indenização por danos 
morais - Lide secundária que deve observar os limites do contrato de seguro - Apelação provida em parte” (TJSP, Apelação n° 
992050826777, 27ª Câmara de Direito Privado B, Rel. Nelson Fonseca Junior, j. em 27.05.2010); e “Apelação. Ação indenizatória. 
Cerceamento de defesa afastado. Comprovação da culpa do condutor do veículo. Dano caracterizado. Responsabilidade 
solidária do proprietário do veículo. Precedentes do STJ. Sentença mantida. Desprovimento dos apelos” (TJSP, Apelação n° 
992070058040, 29ª Câmara de Direito Privado, Rel. Pereira Calças, j. em 12.05.2010). 4) No que diz respeito ao quantum, a 
despeito da insurgência manifestada por essa corré e pela denunciada, o valor pleiteado guarda correspondência com as notas 
fiscais de fls. 50/53 e 55/60, que, de sua parte, além de estabelecerem correspondência com os danos no veículo segurado, 
igualmente mantêm relação com os montantes da indenização securitária paga pela autora (fls. 330vº/331). 5) A responsabilidade 
da denunciada ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A restringe-se aos termos da apólice (fl. 144). 6) Posto isso, julgo 
parcialmente procedente a ação e condeno a corré PATRICIA ao pagamento do montante correspondente às notas fiscais de fls. 
50/53 e 55/60, corrigido monetariamente a partir do desembolso (fls. 330vº/331) e com juros de mora de 1% (um por cento) ao 
mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça). Condeno-a, ainda, no pagamento das custas 
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processuais e honorários advocatícios que, nos termos do art. 20, §4°, do Código de Processo Civil, e dada o longo tempo de 
tramitação deste feito, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Também julgo parcialmente procedente a lide secundária e condeno 
a denunciada ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A no ressarcimento do valor despendido por essa corré, respeitados 
os limites da apólice contratada. Condeno-a também no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil 
reais). E, julgo improcedente a ação em relação ao corréu CLAUDIO BORIM. Condeno a autora no pagamento a esse réu de 
honorários advocatícios que, nos termos do art. 20, §4°, do Código de Processo Civil, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
além das custas processuais. 7) Certificado o trânsito em julgado, intimem-se os vencidos para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
efetuarem o pagamento das quantias condenatórias atualizadas, sob pena do acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre 
o total, a partir do décimo sexto dia, e o prosseguimento da fase executiva (art. 475-J, caput, do Código de Processo Civil), 
onde, também, poderá ser imposto o pagamento de outra verba honorária. P.R.I. Piracicaba, 1º de agosto de 2014 ROGÉRIO 
SARTORI ASTOLPHI Juiz de Direito - ADV: ANDERSON WERNECK EYER (OAB 248030/SP), MARLI NICCIOLI (OAB 128679/
SP), RICARDO COBO ALCORTA (OAB 143610/SP), CRISTIANO MARTINS DE CARVALHO (OAB 145082/SP), MARCOS 
ROBERTO GREGORIO DA SILVA (OAB 146628/SP), ANDRÉ LUIS DI PIERO (OAB 155629/SP), ANGEL PUMEDA PEREZ (OAB 
163499/SP), FRANCISCO DEL BIANCO (OAB 167195/SP), ANGELICA LUCIA CARLINI (OAB 72728/SP)

Processo 0028961-83.2005.8.26.0451 (451.01.2005.028961) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Consorcio Nacional Massey Ferguson Ltda - Thiago Mauricio Stocco - PROCESSO DESARQUIVADO - VISTA AO 
AUTOR - ADV: PEDRO ROBERTO ROMÃO (OAB 209551/SP), ALESSANDRO DE ANDRADE RIBEIRO (OAB 159061/SP)

Processo 0029288-81.2012.8.26.0451 (451.01.2012.029288) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Ficsa Sa - Silvio Batista dos Santos - R.29 - Vistos. Não tendo a parte autora dado andamento ao feito em 
48 horas, embora intimada a tanto pessoalmente e pela imprensa, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 
fundamento no art. 267, III, do CPC. Fica revogada a liminar concedida à fl. 22. Oportunamente, anote-se a extinção e arquivem-
se os autos. P.R.I. - ADV: MÔNICA APARECIDA FRANCISCO COUTINHO NEVES (OAB 241104/SP), MARIA FERNANDA 
MARRETTO F. DE OLIVEIRA (OAB 158375/SP)

Processo 0029969-51.2012.8.26.0451 (451.01.2012.029969) - Procedimento Ordinário - Mútuo - Banco do Brasil Sa - Cnc 
Mold Tecnologia Em Usinagem Ltda Me - - Raphael Bortolazzo - - José Maciel Ramos - - Natalino Bortolazzo - - Juliana Samira 
Pereira da Silva - R. 29 - CIÊNCIA DA CERTIDÃO DE FLS. 293 (a certidão de fls.288 foi lançada em equívoco, pois a pesquisa 
de fl.287 não se trata de tentativa de penhora/arresto e sim de consulta de endereço pelo sistema BACENJUD) - CIÊNCIA DA 
RESPOSTA DA PESQUISA DE FLS. 294/295 - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0030430-57.2011.8.26.0451 (451.01.2011.030430) - Depósito - Depósito - FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - Maicon Potequi - R.29 - Vistos. Ante a 
desistência de fl. 93, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do art. 569 do CPC. Indefiro a expedição de ofício ao órgão de 
trânsito, porque não há nos autos ordem de bloqueio do veículo. Oportunamente, anote-se a extinção e arquivem-se os autos. 
P.R.I. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/
SP)

Processo 0031145-07.2008.8.26.0451 (451.01.2008.031145) - Monitória - Cheque - New Trade Fomento Mercantil Ltda - 
Norge Participações Sa - Fl. 379: “Vistos. Tendo sido satisfeita a obrigação, julgo extinta com fundamento no art. 794, I do CPC 
a presente ação. Proceda-se a baixa da penhora do imóvel (fl. 231) pelo sistema ARISP. Oportunamente, anote-se a extinção 
do feito. Recolhidas as custas finais, arquivem-se os autos. P.R.I.” Fl. 380: “Vistos. Expeça-se mandado para baixa da penhora. 
Int.” (À EXECUTADA PARA IMPRIMIR MANDADO DE BAIXA DE PENHORA E COMPROVAR SUA DISTRIBUIÇÃO NO PRAZO 
DE DEZ DIAS) - ADV: FERNANDO RUDGE LEITE NETO (OAB 84786/SP), RICARDO TELES DE SOUZA (OAB 45311/SP), 
NELSON RODRIGUES MARTINEZ (OAB 20981/SP), LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR (OAB 154733/SP)

Processo 0031377-77.2012.8.26.0451 (451.01.2012.031377) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Aparecida Aparecido Filipaki - - Tatiana Posdnyakova Claro - Hsbc Bank Brasil Sa - - Losango Promoções de 
Vendas Ltda - Vistos, etc. APARECIDA APARECIDO FILIPAKI e TATIANA POSDNYAKOVA CLARO, devidamente qualificadas, 
ajuizaram “Ação Declaratória de Nulidade c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização 
por Danos Morais e Materiais Antecipação de Tutela”, contra HSBC BANCO BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO e LOSANGO 
PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA. Relataram, em síntese, a aquisição de duas piscinas da marca “IGUI” junto ao representante 
desta em loja localizada nesta Urbe, cujo valor unitário (R$ 11.400,00) foi pago mediante entrega de cheques pré-datados (36 X 
R$ 459,00, por cada uma), os quais, contudo, foram depositados fora das datas aprazadas, causando-lhes transtornos e 
prejuízos. Diante disso, não tendo sucesso em contato telefônico com o vendedor, dirigiram-se a suas dependências que, porém, 
não mais existiam. Após isso, receberam comunicação de uma empresa de cobrança acerca de empréstimo concedido pela 
corré LOSANGO mediante entrega dos cheques dados em pagamento. Mas como não contrataram empréstimo e diante das 
informações divergentes recebidas, notificaram o Banco réu, a quem posteriormente requereram cópia do contrato de 
empréstimo, constatando que suas assinaturas haviam sido falsificadas, ao passo que a coautora TATIANA acabou “negativada” 
por tais fatos. Requereram antecipação da tutela para exclusão de restrição, inversão do ônus da prova, cominação de multa, 
decretação de nulidade de contrato, condenação de indenização pelos danos materiais (sugerindo R$ 15.000,00) e morais 
(sugerindo R$ 160.000,00), bem como na repetição de indébito e no pagamento da sucumbência, juntando documentos e 
procuração (fls. 31/95). A decisão de fl. 156 tomou petição e documentos como emenda e deferiu a gratuidade de justiça e a 
antecipação dos efeitos da tutela. Regularmente citado (fl. 161), o HSBC ofertou contestação com procuração e documentos 
(fls. 166/226). Iniciou arguindo preliminares de retificação do polo passivo, ausência de litisconsórcio e ilegitimidade de parte, 
pugnando pela revogação da decisão que antecipou a tutela. No mérito e em síntese, apontou a legalidade do contrato e o 
princípio do pacta sunt servanda; discorreu sobre a culpa das autoras; imputou responsabilidade ao lojista (IGui Piscinas); 
afirmou ausência de responsabilidade por culpa de terceiro; impugnou as demais alegações e documentos juntados, bem como 
a pretensão indenizatória, de repetição de indébito, de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da 
prova, requerendo a improcedência. A LOSANGO também apresentou contestação arguindo as preliminares de ausência de 
litisconsórcio e ilegitimidade de parte, também pugnando pela revogação da decisão que antecipou a tutela, no mérito 
reproduzindo os mesmos argumentos, terminando por requerer a improcedência. Juntou procuração e documentos (fls. 270/310). 
Sobreveio réplica (fls. 325/332), saneamento do feito com determinação de perícia grafotécnica (fls. 336/337) e formulação de 
quesitos (fls. 339/340 e 341/342). Houve confecção do laudo pericial (fls. 439/455), sobre ele manifestando-se as partes (fls. 
465/467 e 469), não se agendando tentativa de conciliação por desinteresse das rés (fl. 478). Era a síntese do necessário. 
FUNDAMENTO e DECIDO. A ação é parcialmente procedente. 1) Pela irrecorrida decisão saneadora de fls. 336/337 a 
controvérsia ficou assim estabelecida: “(i) a validade e eficácia dos contratos de financiamento copiados às fls. 60 (símile à fl. 
320) e 315; (ii) a existência de danos materiais e morais causados às autoras; e (iii) os quanta pleiteados à guisa de indenizações”. 
2) Relativamente à coautora APARECIDA, o laudo pericial registrou: “confrontou-se inicialmente os padrões de confronto 
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oferecidos, com o lançamento questionado (fls. 349) de APARECIDA APARECIDO FILIPAKI, evidenciando ter partido de um só 
punho escritor, semi-analfabeto, espontâneo, descrita a assinatura cursiva lançada por instrumento escrevente esferográfica, 
denotando grafias tipo escolar, trazendo em seus conteúdos a qualidade, inclinação axial, calibre, alinhamento gráfico sobre a 
linha de pauta, maneirismos idiografocinetismos, etc...”, daí concluindo que “é autêntico o lançamento questionado em forma de 
assinatura” (sic, fls. 446/447, destaque no original). Dessa forma, indiscutível a validade e eficácia do contrato firmado pela 
coautora APARECIDA. O mesmo não se dá em relação à coautora TATIANA diante da constatação do laudo pericial ao registrar 
que “confrontou-se o lançamento em forma de assinatura (fls. 350), com os padrões de confronto oferecidos direta e indiretamente 
nos autos, constando ser a primeira falsa (TATIANA POSDNYAKOVA CLARO), falsificação de memória, o falsário procura 
reproduzi-las sem ver o modelo, valendo-se da memória, guardando gestos mais aparentes, traços ornamentais, letras iniciais, 
maiúsculas, porém não memorizam o conjunto todo...”, concluindo, assim, ser “falso o lançamento questionado em forma de 
assinatura (fls. 350)” (fls. 446/447, destaques no original). De rigor, portanto, o reconhecimento da invalidade dessa avença em 
relação a essa coautora. 3) Nada obstante, não há comprovação de qualquer pagamento em excesso a justificar a pretensão de 
repetição de indébito, pois a própria coautora TATIANA afirma a aquisição de uma piscina mediante emissão de 36 cheques no 
valor de R$ 459,00, relevando observar que, além de não haver questionamento algum quanto à entrega desse bem, também 
não há notícia de sua devolução. Dessa forma, descabido falar-se em “pagamentos indevidos de 15 cheques, todos no valor de 
R$ 459,00”, pois se aquela aquisição foi efetivada, a devolução de tais valores representaria enriquecimento sem causa nos 
exatos termos do art. 884 do Código Civil. E por essa mesma razão, todos os demais cheques emitidos para esse negócio, e 
ainda, supostamente, não compensados, são exigíveis. 4) Esse mesmo entendimento aplica-se à pretensão de repetição do 
boleto bancário no valor de R$ 534,74 (fl. 56), pois se esse valor refere-se ao “pagamento de um cheque no valor de R$ 459,00”, 
conforme reconhece a própria coautora TATIANA, não se há falar que “foi obrigada a pagar ao banco por algo que sequer sabia 
existir” (fls. 20 e 21), salientando-se que eventual discordância quanto ao montante poderia ter sido objeto de questionamento 
por meio de ação de consignação em pagamento. 5) Quanto aos danos materiais decorrentes do depósito antecipado dos 
cheques, com o que a coautora “viu-se obrigada a ter que contrair empréstimos no Banco Itaú” chegando a ter de “encerrar sua 
conta”, não há comprovação alguma, pois o único contrato de “empréstimo” juntado diz respeito ao “refinanciamento” no valor 
de R$ 5.890,64 e decorrente da renegociação de limite de cheque especial (fl. 54), creditado em 15.03.2012 (fl. 51vº). Contudo, 
o cotejo dos extratos não permite concluir que os cheques questionados sejam a causa desse saldo devedor, sendo visto que, 
na verdade, o inadimplemento reclamado teve origem na somatória de diversos outros débitos efetuados mensalmente pela 
coautora TATIANA. Além disso, essas alegações acabam sendo infirmadas pelo teor da cópia de e-mail datado de 11.04.2012, 
no qual a coautora TATIANA solicita a devolução de parte dos cheques em razão de “não mais trabalhar com o Banco do 
cheques emitidos”, sendo relacionados os cheques AW 00371 a AW 000391 e AW 0396, e informado que por conta dessa 
alegação “estes cheques serão sustados” (sic, fl. 35). Por sua vez, a análise dos extratos da conta corrente de titularidade da 
coautora APARECIDA (fls. 74/81), apesar de demonstrar que de fato houve a cobrança dos cheques antes do crédito de seu 
benefício (“CRED INSS”, fl. 74, verbi gratia), não permite concluir tenha havido qualquer dos alegados danos materiais descritos 
na inicial. De outra banda, ausente a demonstração de efetivo prejuízo decorrente do depósito dos cheques antes das datas 
aprazadas, não se há falar em danos morais (Súmula 370 do Superior Tribunal de Justiça). 6) Por outro lado, também não se 
sustenta essa pretensão indenizatória ao argumento de ter havido restrição de crédito por “algo que sequer sabia que existia 
(contrato bancário em seu nome)”, pois a despeito do reconhecimento da invalidade da avença, a prova documental demonstra 
que todas as cobranças relacionaram-se aos cheques emitidos pela coautora TATIANA, não sendo exigido qualquer outro valor, 
atentando-se que, a despeito da insurgência dos juros lançados no contrato questionado, o valor total nele lançado corresponde, 
insista-se, à somatória dos cheques emitidos (36 x R$ 459,00 = R$ 16.524,00, cf. fl. 60). Sendo assim, evidente que a negativação 
levada a efeito pelas rés, no valor de R$ 459,00, representou regular exercício de direito de cobrança, em especial considerando 
que nos meses de março e abril de 2012 os cheques depositados foram devolvidos por falta de fundos (“DEV CH000370 SEM 
FUNDOS”, fl. 51vº; e “DEV CH000371 SEM FUNDOS”, fl. 52), ao passo que os demais foram “sustados” (fl. 57). Por conta disso, 
a revogação da decisão que antecipou a tutela é medida que se impõe. Não fosse assim, considerando que o documento de fl. 
63, juntado pela coautora TATIANA e a demonstrar que, em momento anterior ao da restrição levada a efeito pela rés, já detinha 
outras oriundas do “ITAU UNIBANCO S/A”, seria o caso de incidir o regramento jurisprudencial dado pela Súmula 385 do 
Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, 
DJe 08/06/2009). 7) Posto isso, (i) julgo parcialmente procedente a ação para declarar inválido e ineficaz o contrato de fl. 60 em 
relação à coautora TATIANA. E julgo improcedentes os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos materiais e 
morais, revogando a decisão que antecipou a tutela (fl. 156); (ii) julgo improcedente a ação em relação à coautora APARECIDA; 
e (iii) condeno as autoras no pagamento de honorários advocatícios que, nos termos do art. 20, §4°, do Código de Processo 
Civil, fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acaso demonstrada a perda de sua condição de necessitadas (fl. 156), isentando-as 
de custas por força de lei. 8) Certificado o trânsito em julgado, anote-se a extinção e arquivem-se os autos. P.R.I. Piracicaba, 22 
de janeiro de 2015 ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI Juiz de Direito (O VALOR DA TAXA DE PREPARO IMPORTA EM r$ 4.783,92 
E TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO EM R$ 32,70 POR VOLUME OU PEÇA - 3 VOLUMES) - ADV: CLAUDIA 
JULIANA MACEDO ISSA SANDRI (OAB 145007/SP), TATIANA POSDNYAKOVA CLARO (OAB 304342/SP), JOSE ANTONIO 
ISSA (OAB 25295/SP)

Processo 0033658-40.2011.8.26.0451 (451.01.2011.033658) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Catarina Maria Vitti Pinhat - Pedro Lucilla Parra - (rel. 29) Fls. 194/195: o inconformismo volta-se contra suposta “omissão” da 
sentença de fls. 189/190vº. Sucede que seu teor tem nítido caráter infringente, razão pela qual fica rejeitado, dada a vedação 
do efeito modificativo através deste recurso. - ADV: WINSTON SEBE (OAB 27510/SP), ROSA APARECIDA GIMENES (OAB 
121847/SP), TADEU JESUS DE CAMARGO (OAB 145831/SP)

Processo 0037736-43.2012.8.26.0451 (045.12.0120.037736) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco 
Itaucard Sa - Vistos. Não tendo a parte autora dado andamento ao feito em 48 horas, embora intimada a tanto pessoalmente e 
pela imprensa, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, III, do CPC. Oportunamente, 
anote-se a extinção e arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 3001696-74.2013.8.26.0451 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 3759-32.2012 - Vara Única da Comarca de 
Cerquilho/SP) - Ponto Cinco Comércio de Pneus Ltda - Vistos. Certidão retro: 1) Retire-se de pauta a audiência agendada à fl. 
81. 2) Providencie a requerida o recolhimento da diligência para intimação da testemunha no prazo de 48 horas; na omissão, 
devolva-se ao Juízo deprecante. Int. - ADV: MARCELO TOLEDO MATUOKA (OAB 288345/SP), RUY JOSÉ D’AVILA REIS (OAB 
236487/SP), GIANCARLO CAVALLANTI (OAB 212754/SP)

Processo 3003861-94.2013.8.26.0451 - Cautelar Inominada - Liminar - Juliana Pagotto Re - Adenir José Graciani - - Jorge 
Aversa Júnior - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA - R.29 - Vistos. JULIANA PAGOTTO RÉ ingressou com a presente 
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medida cautelar satisfativa em face de ADENIR JOSÉ GRACIANI e JORGE AVERSA JÚNIOR. Alegou que foi arrematado um 
prédio onde se encontra a antiga Companhia Industrial e Agrícola de Tecidos Boyes. Afirmou que o prédio em questão faz parte 
do projeto denominado “Projeto Beira Rio”, onde no plano estruturador, se pode observar que a fábrica está nele inserida. 
Assegurou que segundo Decreto 10.643/2004, pode-se observar que a instalação onde se encontra a antiga fábrica Boyes não 
pode ser modificada, sob qualquer forma, até regulamentação do processo de tombamento, do complexo da rua do porto. 
Abordou ainda que fazendo essa área parte do complexo de tombamento, se entende também que, pela sua representatividade 
histórica, todos os bens móveis constantes nesse empreendimento deverão ser preservados. Assevera que por ser pesquisadora 
da Unimep e advogada, observou que no dia 11 de junho de 2013, havia um caminhão depositando caçambas e adentrando a 
um dos galpões da fábrica. Esclareceu que procurando saber o motivo de tal procedimento, foi informada de que, dentro dos 
galpões existem pessoas trabalhando na desmontagem dos únicos três teares existentes, e que esses seriam vendidos a preço 
de sucata sendo que, no mais tardar domingo, mais nenhum desses equipamentos existiriam. Requer a procedência da presente 
demanda, para que seja concedida a liminar visando o comparecimento de oficial de justiça ao referido local, para se fazer o 
inventário dos bens constantes na área através de imagem e descrição, para que se preserve os bens móveis dali constantes 
essencialmente pela tramitação administrativa existente. Juntou documentos. Deferido o pedido de liminar (fls. 14/16). Emendada 
a petição inicial (fls. 28/139). Manifestação do Município de Piracicaba(fls. 155/156). Citados (fls. 153), os réus apresentaram 
contestação (fls. 160/170), alegando em preliminar a falta de interesse processual, inépcia da petição inicial, ilegitimidade 
passiva, bem como a impossibilidade jurídica dos pedidos. No mérito, alegam que o tombamento é genérico. Afirmam que não 
consta neste ato quais seriam os imóveis tombados. Aduzem que se não há clareza sequer quanto aos bens imóveis efetivamente 
tombados, quando os bens móveis que guarnecem tais imóveis é certo e inquestionável não há absolutamente nada. Asseveram 
que não se mostra cabível a pretendida proibição de remoção destes, vez que já foram removidos. Asseguram que no processo 
de tombamento o Poder Público deve agir de maneira clara e objetiva, não podendo haver achismo ou pedidos de extensão para 
outros bens que não fazem parte do decreto de tombamento. Declaram que passados vários anos da edição do decreto, sequer 
houve qualquer notificação ou regulamentação do tombamento mencionado. Abordam que esses bens que a autora quer fazer 
crer que seriam de grande valor histórico, não passavam de partes de máquinas velhas, de duvidosa validade histórica. 
Requerem a improcedência da presente demanda. Juntou documentos. Réplica (fls. 192/203). O Ministério Público opinou pela 
procedência da demanda (fls. 208/214). É o relatório. Fundamento e decido. De rigor a extinção da ação em razão da perda 
superveniente do interesse de agir. Ainda que assim não fosse, no mérito a autora também não teria melhor sorte. A Constituição 
Federal atribuiu aos Municípios a promoção da “proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação 
fiscalizadora federal e estadual” (art. 30, inciso IX), Da mesma forma, a Carta Magna estipula em seu artigo 216, §1º, que “o 
Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e proteção”. Com expressa previsão 
constitucional, o tombamento é uma forma de restrição do Estado sobre a propriedade privada. Na precisa lição de Maria Sylvia 
Zanella Di Pietro: “O tombamento é o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público sujeita a restrições parciais os 
bens de qualquer natureza cuja conservação seja de interesse público, por sua vinculação a fatos memoráveis da história ou por 
seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”. (Direito Administrativo, 20ª Edição, Editora Atlas, 
p. 125). De início, observo que o controle judicial no que se refere ao tombamento de um bem restringe-se à legalidade do 
procedimento. Não cabe ao Poder Judiciário aferir se um bem possui valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. 
Este juízo de valoração deve ser aferido pelo Poder executivo, no uso de seu poder regulamentar, sempre respeitando as 
normas constitucionais, as leis federais e estaduais, sem perder de vista sua própria legislação. Busca a autora com a presente 
ação impedir a retirada de bens móveis (maquinários) existentes na antiga fábrica Boyes, na Rua do Porto, com o intuito de se 
evitar eventuais danos ao patrimônio cultural, em razão do Decreto de Tombamento 10.643/2004 daquilo que se denomina 
“Conjunto Arquitetônico da Avenida Beira-Rio, Largo dos Pescadores e Rua do Porto”. Durante o trâmite do processo, o Município 
de Piracicaba foi intimado para se manifestar sobre eventual interesse jurídico no feito. Naquela ocasião, revelou o Município 
que o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba nomeou uma “Comissão Especial de Avaliação da Solicitação 
de Preservação e Conservação de Bens Móveis Referente ao Maquinário do Conjunto da Fábrica Boyes” para avaliar a pretensão 
da autora (fls. 155/156). Conforme consta no parecer desta Comissão Especial (fls. 186/187), seus membros de posse de 
imagens anexadas pela própria autora dos maquinários em comento, esteve no imóvel questionado e não encontrou referidos 
bens, de forma que sequer procedeu a uma análise da questão levantada pela autora. Constata-se, portanto, que o próprio 
Poder Público Municipal, por intermédio do Órgão destinado a avaliar a importância histórica dos referidos bens, não vislumbrou 
qualquer necessidade de preservação dos maquinários cuja remoção é discutida. Nem se diga que o desinteresse do ente 
público derivou da retirada dos bens do local, tendo em vista que os Conselheiros responsáveis pela elaboração do parecer de 
fls. 186/187 estavam de posse de imagens dos maquinários e não fizeram qualquer ressalva a respeito de eventual importância 
histórica destes. Diante da posterior manifestação de desinteresse do próprio órgão do Poder Público local responsável pela 
avaliação da abrangência do tombamento aos maquinários questionados, entendo que houve a perda superveniente do interesse 
de agir, tendo em vista a desnecessidade da medida cautelar pleiteada. Ainda que assim não fosse, no mérito a autora não teria 
melhor sorte. A autora sequer trouxe aos autos qualquer indício da importância histórica dos mencionados maquinários. Não há 
um parecer técnico indicando eventual relevância ao patrimônio histórico. Instada a especificar provas, não postulou pela 
produção de prova pericial, ainda que indireta por intermédio das imagens que possuía. Assim, entendo que não há o necessário 
“fumus boni iuris” para o acolhimento da pretensão cautelar, tendo em vista a mais completa falta de indícios de relevância 
histórica dos maquinários que existiam no interior do parque fabril desativado. A ausência da fumaça do bom direito também 
decorre do desinteresse manifestado pelo ente público responsável pelo tombamento, tombamento este exclusivo do imóvel e 
não dos bens móveis que o integravam, diga-se. Diante do exposto, revogo a liminar outrora concedida e JULGO EXTINTO o 
processo sem resolução do mérito, o que o faço com fulcro no art. 267, VI, do Código de Processo Civil. Condeno a autora a 
pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, estes ora fixados em R$ 2.000,00, nos 
termos do art. 20, §4º, do Código de Processo Civil. P. R. I. Piracicaba, 21 de janeiro de 2014. CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA 
BUENO Juiz de Direito (VALOR DE PREPARO R$ 106,25 E PORTE DE REMESSA E RETORNO R$ 32,70 POR VOLUME E 
APENSO) - ADV: DANIELE GELEILETE (OAB 137818/SP), MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), JURACI INES CHIARINI 
VICENTE (OAB 59561/SP), JULIANA PAGOTTO RE (OAB 325278/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO FERNANDO FERRAZ DE ARRUDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0438/2014
Processo 1000801-16.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - SANDRA APARECIDA DE SÁ - 

ADRIANO CESAR GONÇALVES - (rel. 438) Vistos. 1- À autora para dar andamento ao feito em 48 horas. 2- No silêncio, intime-
se por Mandado, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Int. - ADV: RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI (OAB 250538/
SP)

Processo 1000854-94.2014.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABA DA 
IGREJA METODISTA - VALTER INACIO - (rel. 438) Ao autor para comprovar a distribuição da carta precatória em 10 (dez) dias. 
Int. - ADV: ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP)

Processo 1001027-21.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Vera Lúcia 
Odas Schutz - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Ante o trânsito em julgado, manifeste-se a 
exequente. No silêncio, aguarde-se no arquivo provocação. Int. - ADV: JOSE LUIZ CRIVELLI FILHO (OAB 306831/SP), NELSON 
PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 1001306-07.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - AGÊNCIA TORRES PASSAGENS E 
TURISMO LTDA. - Vistos. Aguarde-se no arquivo provocação da parte interessada. Int. - ADV: FREDERICO ALBERTO BLAAUW 
(OAB 34845/SP)

Processo 1001708-88.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Municipal de 
Ensino de Piracicaba - FUMEP - Fernando de Oliveira - R.438 - Vistos. Manifeste-se a exequente em seguimento. No silêncio, 
aguarde-se no arquivo provocação. Int. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1002111-57.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Pecunia S/A - ALMARINO 
ROBERTO - (rel. 438) Vistos. Aguarde-se no arquivo provocação da parte interessada. Int. - ADV: SERGIO RENATO DE SOUZA 
SECRON (OAB 253984/SP), ROBERTA SANCHES DA PONTE (OAB 224325/SP)

Processo 1002968-06.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Fundação Municipal 
de Ensino de Piracicaba - FUMEP - RENATTO PEIXOTO CRUZ - R.438 - Vistos. Providencie a exequente planilha de débito 
atualizada e o recolhimento da taxa Bacen-Jud e tornem para constrição on-line. Int. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS 
(OAB 278369/SP)

Processo 1003214-02.2014.8.26.0451 - Monitória - Duplicata - FMW COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. - REP EQUIPAMENTOS 
E PEÇAS LTDA. EPP - R.438 - Vistos. Aguarde-se no arquivo provocação da parte interessada. Int. - ADV: IRONDE PEREIRA 
CARDOSO (OAB 112639/SP)

Processo 1003347-44.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Itaú Unibanco S/A 
- Padaria e Confeitaria Rivana Delicatessen Ltda - - Lourelay Soave Roccia - - LEVI ROCCIA - Vistos. Procedi à tentativa de 
penhora on-line pelo “sistema BACENJUD” (protocolo anexo). Aguarde-se comunicação de resultado. Sendo positivo o bloqueio 
ficará automaticamente convertido em penhora (ou arresto, se o caso específico), devendo ser intimado o executado com as 
advertências legais. O bloqueio será considerado negativo na ausência de pronunciamento pelo Juízo dentro do prazo de 30 
(trinta) dias. Intime-se. (A TENTATIVA DE PENHORA/ARRESTO ON LINE DE FL. 52 RESULTOU INFRUTÍFERA) - ADV: MARIA 
ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 1003435-82.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito - RIKEN QUÍMICA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - J J Fabricação e Comércio de Produtos Químicos LTDA ME - R.438 - Vistos. Procedi 
à tentativa de penhora on-line pelo “sistema BACENJUD” (protocolo anexo). Aguarde-se comunicação de resultado. Sendo 
positivo o bloqueio ficará automaticamente convertido em penhora (ou arresto, se o caso específico), devendo ser intimado o 
executado com as advertências legais. O bloqueio será considerado negativo na ausência de pronunciamento pelo Juízo dentro 
do prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. (a tentativa de penhora/arresto “on line” de fl. 40 resultou infrutífera.) - ADV: MARCELO 
ROSENTHAL (OAB 163855/SP)

Processo 1004047-20.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - B. C. 
CHEQUITO AUTOMOTIVOS ME - (rel. 438) Fl. 62: defiro a suspensão do processo, nos termos do art. 791, III do CPC. Aguarde-
se no arquivo a devida provocação do(a) exequente. Int. - ADV: ROSANE MARIA FERREIRA BARSOTTI SEBASTIÃO (OAB 
213796/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 1004180-62.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Edmar Messias da Silva - OI Móvel 
S A - R.438 - Recebo a apelação de fls.131/150 em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Processe-se-á . As contrarrazões. 
Oportunamente remetam-se os autos ao E.TJSP - Seção de Direito Privado com as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: TUANI 
DE LUCENA BIFFI (OAB 328326/SP), PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO (OAB 111264/SP), ARNALDO LEONEL RAMOS 
JUNIOR (OAB 112027/SP), LUCIANO RODRIGO MASSON (OAB 236862/SP)

Processo 1004528-80.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Jéssica Dall’ Occa de Oliveira 
- MRV Engenharia e Participações S/A - Vistos. Especifiquem as partes eventuais outras provas que pretendam produzir, 
justificando-as adequadamente. Também deverão informar sobre a intenção ou não de se conciliarem, a fim de, eventualmente, 
ser designada audiência para esse fim. Int. - ADV: RAFAEL SANTOS COSTA (OAB 280362/SP), RAFAEL JOSE SANCHES 
(OAB 289595/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)

Processo 1004622-28.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO FIAT S/A - VALDIR DA SILVA 
ROQUE - (rel. 438) Diga o autor sobre a certidão do oficial: CERTIDÃO Processo Digital n°:1004622-28.2014.8.26.0451 Classe 
- Assunto:Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária Requerente:BANCO FIAT S/A Requerido:VALDIR DA SILVA ROQUE 
Situação do MandadoCumprido - Ato negativo Oficial de JustiçaLúcio Domenico Barone (25420) CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2014/044546-0 procedi 
diligências à Rua Kurt Nimuendaju, 712 - Paulista e aí sendo: DEIXEI DE PROCEDER A BUSCA E APREENSÃO do veículo 
indicado e descrito no Mandado, tendo em vista que não logrei êxito em visualizá-lo; e o requerido reside no local e não sabe 
declinar onde o veículo possa ser encontrado, e não esta na sua posse. Certifico, ainda, que, por não haver efetivado a medida 
judicial supra, DEIXEI PROCEDER A CITAÇÃO de VALDIR DA SILVA ROQUE, do teor do presente mandado; Em face do 
exposto devolvo o presente mandado em cartório para os devidos fins, e aguardo novas determinações. O referido é verdade 
e dou fé. Piracicaba, 02 de dezembro de 2014. Número de Atos: 01 dil. (R$ 13,59) Guia parcial de saldo credor no valor de R$ 
13,59 - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JÚNIOR (OAB 45445/PR)

Processo 1004699-37.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - HSBC Bank Brasil 
S/A - Banco Múltiplo - DALETHY MORENO - (rel. 438) Vistos. Recolhida(s) a(s) taxa(s) pertinente(s), tornem para apreciação do 
pedido de fl(s). 59. Int. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 1005118-57.2014.8.26.0451 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- THIAGO HONORIO - Inipla Veiculos Ltda - Alpini Veiculos e outro - Vistos. Especifiquem as partes eventuais outras provas que 
pretendam produzir, justificando-as adequadamente. Também deverão informar sobre a intenção ou não de se conciliarem, a fim 
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de, eventualmente, ser designada audiência para esse fim. Dil. e int. - ADV: RODRIGO FERNANDES GARCIA (OAB 220703/
SP), FELIPE NOBRE DE AGUIAR VALLIM (OAB 223062/SP)

Processo 1005744-76.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Roberto Jose Ribeiro de Mello - Fernando 
Boaretto Júnior - R.438 - Vistos. Nesta data procedi à tentativa de arresto on-line pelo “sistema BACENJUD” (protocolo anexo). 
Aguarde-se comunicação de resultado. Sendo positivo o bloqueio ficará automaticamente convertido em penhora (ou arresto, 
se o caso específico), devendo ser intimado o executado com as advertências legais. O bloqueio será considerado negativo na 
ausência de pronunciamento pelo Juízo dentro do prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. (a tentativa de penhora/arresto “on line” 
de fl. 45 resultou infrutífera.) - ADV: PAULO EMILIO GALDI (OAB 150320/SP)

Processo 1006308-55.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Itaú Unibanco S/A - TMBMIX 
Transportes e Logística Ltda. - Vistos. Manifeste-se o autor sobre o cumprimento do acordo. O silêncio presumirá quitação, com 
extinção do feito. Int. - ADV: ROBERTO GUENDA (OAB 101856/SP)

Processo 1006405-55.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - AGÊNCIA DE VIAGEM E 
TURISMO MONTE ALEGRE - Vistos. Ante o trânsito em julgado, manifeste-se a exequente. No silêncio, aguarde-se no arquivo 
provocação. Int. - ADV: WAGNER BINI (OAB 123464/SP), CLAUDIO BINI (OAB 52887/SP), FABIANO CUNHA VIDAL E SILVA 
(OAB 299616/SP)

Processo 1006508-62.2014.8.26.0451 - Monitória - Cheque - Fabiano Aparecido Schiavolin - Luiz Antonio Rodrigues dos 
Santos - Vistos. Diante dos documentos de fls. 45/46, defiro ao requerido-embargante os benefícios da gratuidade de justiça. 
Sobre os embargos, manifeste-se o autor no prazo legal. Int. - ADV: HEITOR DE MELLO DIAS GONZAGA (OAB 258735/SP), 
FABIO KATTAN CHOAIRY (OAB 286129/SP), FABIO RICARDO SUPERTE LUNARDELI (OAB 254286/SP)

Processo 1006551-96.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - IRMANDADADE SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE PIRACICABA - DAFAPS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - Vistos. Fls. 118/124: 
ciente. Anote-se a concessão da gratuidade de justiça à autora. Por não haver prejuízo processual, este feito se processará pelo 
rito ordinário. Cite-se. Int. - ADV: WAGNER BINI (OAB 123464/SP), JAIR JOSE MARIANO FILHO (OAB 341026/SP)

Processo 1007510-67.2014.8.26.0451 - Monitória - Cheque - MARCELO GENNARO - LUCIANO ROBERTO CUSTÓDIO - 
(rel. 438) Recebo a apelação de fls.50/59 nos efeitos, devolutivo e suspensivo. Processe-se-a. Às contrarrazões. Oportunamente 
remetam-se os autos ao E.TJSP - Seção de Direito Privado com as cautelas de estilo. - ADV: JOSE HAROLDO ANTUNES DE 
CAMPOS (OAB 102390/SP), PAULO HERBER TEIXEIRA VIEIRA (OAB 308249/SP)

Processo 1007589-46.2014.8.26.0451 - Procedimento Sumário - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - ALBERTO SETSUE INOUE 
- SANTANDERPREVI SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - - Banco Santander (Brasil) S/A - Vistos. À réplica no prazo 
de 10 (dez) dias. Sem prejuízo e no mesmo prazo, especifiquem as partes eventuais outras provas que pretendam produzir, 
justificando-as adequadamente. Também deverão informar sobre a intenção ou não de se conciliarem, a fim de, eventualmente, 
ser designada audiência para esse fim. Após serão analisadas as preliminares Dil. e int. - ADV: SERGIO SHIROMA LANCAROTTE 
(OAB 112585/SP), MARIA APARECIDA ALVES (OAB 71743/SP), WAGNER RENATO RAMOS (OAB 262778/SP)

Processo 1007743-64.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Seguro - Caike Aguiar Romanini - PORTO SEGURO CIA 
DE SEGURO GERAIS - Vistos. Manifeste-se o autor sobre o cumprimento do acordo. O silêncio presumirá quitação, com extinção 
do feito. Int. - ADV: JOSE HENRIQUE PALMIERI GABI (OAB 93201/SP), MILTON SCANHOLATO JUNIOR (OAB 268998/SP)

Processo 1007879-61.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Diogenes 
Spoladore Junior - Banco do Brasil S/A - R.438 - Vistos. Recebo a peça de fls. 28/50 como Impugnação. Manifeste-se o 
exequente em resposta e sobre o depósito de fl. 53. Int. - ADV: JACEGUAY FEUERSCHUETTE DE LAURINDO RIBAS (OAB 
4395PR), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 1007962-77.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - ASSOCIAÇÃO FORMAR 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E APRENDIZAGEM PROFISSIONAL - Telefonica Brasil S/A - (rel. 438) Vistos. 1) Retifique-se o polo 
passivo consoante requerido às fls. 135/136. 2) Sobre a contestação e documentos apresentados, inclusive na petição de fl. 
988, manifeste-se a autora em réplica. Sem prejuízo, especifiquem as partes eventuais outras provas que pretendam produzir, 
justificando-as adequadamente. Também deverão informar sobre a intenção ou não de se conciliarem, a fim de, eventualmente, 
ser designada audiência para esse fim. Dil. e int. Piracicaba, 08 de dezembro de 2014. ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI Juiz de 
Direito - ADV: VANESSA VIEIRA QUILES (OAB 295985/SP)

Processo 1009016-78.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - FRANCINE 
KELLY OLIVEIRA SILVA - R.438 - Vistos. Fls.67/69: diga o autor. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 
308730/SP), MANUELA GUEDES SANTOS (OAB 251632/SP), RENATA BARROS FEFIN (OAB 253441/SP)

Processo 1009991-03.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - JOANA 
REAL ZOCCA e outro - Banco do Brasil - Vistos. Sobre a Impugnação de fls. 48/75, bem como documentos de fls. 100/139, 
manifestem-se os exequentes, no prazo legal. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), BRUNO 
AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1010274-26.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Roselene 
Aparecida de Camargo - Banco do Brasil S/A - R.438 - Vistos. À exequente para dar andamento ao feito em 48 horas. No 
silêncio, aguarde-se em arquivo provocação. Int. - ADV: FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP), BRUNO AUGUSTO 
GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), SILVANA MARA CANAVER (OAB 93933/SP)

Processo 1010322-82.2014.8.26.0451 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - J.R PIRACICABA 
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - - JOÃO ANTONIO DA COSTA - - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - Itaú Unibanco S/A - 
(rel. 438) Vistos. Fls. 165/175 e 176/177: Aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento em questão, ante seu 
recebimento no efeito suspensivo e cumpra-se a D. Decisão de fl. 177, anotando-se a determinação de suspensão do processo 
de execução. Oportunamente, voltem conclusos. Dil. e intime-se. - ADV: DIMITRIUS GAVA (OAB 163903/SP), GRAZIELA 
ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP)

Processo 1010324-52.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Seguro - Matheus Abraão Bueno Ternicelli - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - 1) Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, dou o feito por saneado. 
2) Cinge-se a controvérsia em saber se à parte autora assiste direito à percepção do benefício previdenciário pretendido. 3) 
Para tanto, defiro a produção de prova pericial, nomeando a Dra. Leandra Matimoto, solicitando-lhe agendamento de dia, hora e 
local para comparecimento do autor, facultando às partes a indicação de assistentes-técnicos e oferecimento de quesitos em 10 
(dez) dias. Após a designação, intime-se o autor para comparecer à perícia munido de documento de identidade. Laudo em 30 
(trinta) dias após o exame. Considerando que o INSS deve antecipar os honorários periciais nas ações de acidente de trabalho, 
na forma do art. 8º, §2º, da Lei nº 8.620/93, fixo-os em R$ 600,00 (seiscentos reais), sem prejuízo de eventual e futura alteração 
caso se mostre necessária. A autarquia deverá providenciar o depósito em 15 (quinze) dias. Também defiro a expedição de ofício 
à empregadora do acidentado requisitando informações sobre os salários pagos na ocasião do acidente ou do afastamento do 
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trabalho. 4) Oportunamente e se o caso será designada audiência de instrução. - ADV: LINDOMAR SACHETTO CORREA 
ALVES (OAB 112691/SP), CHRISTIAN CESAR MENEGON (OAB 282994/SP)

Processo 1010652-79.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - COOPERATIVA DE 
ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPRESÁRIOS DE PIRACICABA  SICOOB-COOPCRED - TECNOZON IND. E COM DE 
EQUIPAMETNOS TRATAMENTO DE AGUA - - ERICSON DALLA - - ANDREA NAUM DALLA - - RODRIGO ALEXANDRE PABLO 
MARQUES SBIZERO - - VANESSA ZANUZZI SBIZERO - Vistos. Sobre o processado: pedido de fls.53 e depósito de fls.60, 
manifeste-se a exequente. snt. - ADV: FÁBIO FERREIRA DE MOURA (OAB 155678/SP), GENTIL BORGES NETO (OAB 52050/
SP)

Processo 1011173-24.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S/A - Marcelo 
Carboni ME - - Marcelo Carboni - R.438 - Vistos. 1) Ante o teor da declaração e documentos de fls. 25/38, defiro a gratuidade 
de justiça requerida, anotando-se. 2) Fls. 32/85: manifeste-se a parte contrária (exequente) sobre os documentos juntados (art. 
398 do Código de Processo Civil). Após voltem conclusos. Dil. e int. Piracicaba, 09 de dezembro de 2014. ROGÉRIO SARTORI 
ASTOLPHI Juiz de Direito - ADV: MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP), LUCIANO DE OLIVEIRA (OAB 312647/SP), 
ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP)

Processo 1011339-56.2014.8.26.0451 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J H Martins 
Comercio e Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda - Banco Bradesco S.A. - Cite-se o exequente-embargado, pela 
imprensa, na pessoa de seu advogado, para manifestação nos termos do art. 740 do CPC. Intime-se. (PELA PRESENTE FICA 
O EXEQUENTE-EMBARGADO CITADO, NA PESSOA DE SEU ADVOGADO, PARA SE MANIFESTAR NOS TERMOS DO ART. 
740, DO CPC) - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP), 
ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO (OAB 253550/SP)

Processo 1011692-96.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Financeira Alfa S/A Crédito, 
Financiamento e Investimentos - ARNALDO DE MORAIS - R.438 - DIGA, O AUTOR, SOBRE CERTIDÃO OFICIAL DE JUSTIÇA: 
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
451.2014/048681-6 dirigi-me ao endereço mencionado e aí sendo deixei de proceder a apreensão do bem, objeto da lide, tendo 
em vista não ter localizado no local, sendo informada pela Sra. Sidinéia, irmã do requerido, de que o mesmo mudou-se do local 
há 1 1/2 anos aproximadamente e não soube precisar seu atual endereço. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 24 de 
novembro de 2014. - ADV: FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), ADRIANO CASACIO (OAB 228513/SP)

Processo 1011757-91.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Fernando 
Nocete - Vistos. Ao exequente para dar andamento ao feito em 48 horas. No silêncio, aguarde-se em arquivo provocação. Int. - 
ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1011773-45.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - Confiança 
Manutenção e Reparação de Imoveis Ltda ME - Vistos. O requerido MARCOS FERREIRA GONÇALO, entabulou acordo com o 
autor e requer a sua homologação. Todavia, o fazem pessoalmente, não constando que tenha capacidade postulatória. Assim, 
não há como homologar em juízo, referido acordo. Regularizada a representação processual ou reconhecida as firmas dos réus, 
tornem conclusos para homologação. Int. - ADV: RAFAEL GERBER HORNINK (OAB 210676/SP)

Processo 1011786-44.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Helena 
Luzia Moreto Hyppolito - Banco do Brasil - R.438 - Vistos. À exequente para dar regular andamento ao feito em 48 horas. No 
silêncio, aguarde-se em arquivo provocação. Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1011802-95.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Jose Maria 
Momesso Bizzute e outros - Vistos. Aos exequentes para darem andamento ao feito em 48 horas. No silêncio, aguarde-se em 
arquivo provocação. Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1012028-03.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Osires 
Valentim Pissinato e outros - Vistos. Aos exequentes para darem andamento ao feito em 48 horas. No silêncio, aguarde-se em 
arquivo provocação. Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 1012114-71.2014.8.26.0451 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Libanio Rodrigues dos Santos - Sival 
Gomes da Silva EPP - - Banco Bradesco S.A. - (rel. 438) Vistos. 1- Ao autor para dar andamento ao feito em 48 horas. 2- 
No silêncio, intime-se por Mandado, sob pena de extinção, revogação da liminar e arquivamento do feito. Int. - ADV: PAULO 
VINICIUS GUIMARÃES (OAB 336806/SP)

Processo 1012329-47.2014.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO 
DA IGREJA METODISTA - JAIR GENTIL VILLAR - Vistos. De acordo com o art. 2º do Provimento CG nº 33/2013 que altera o art. 
1.093 do Provimento CG nº 30/2013, “A partir de 01 de maio de 2014, não será aceito comprovante de pagamento realizado por 
meio de GARE-DR, ainda que recolhido no prazo estabelecido no § 7º.” Desse modo, proceda-se ao correto recolhimento das 
custas iniciais no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Int. - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI 
ROBERTO (OAB 226005/SP), MARIA FERNANDA FURLAN E OLIVEIRA (OAB 293854/SP), DIEGO ROBERTO JERONYMO 
(OAB 296142/SP)

Processo 1012438-61.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Esio de 
Jesus Dressano - Banco Itau - Unibanco S/A. - Vistos. Ao autor para dar andamento ao feito em 48 horas. No silêncio aguarde-
se em arquivo provocação. Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), SILVANA MARA CANAVER 
(OAB 93933/SP)

Processo 1012604-93.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Finaceira Alfa S/A. Crédito 
Financiamento e Investimento - Usinagem Tecnica Real Ltda EPP - - Antonio Portero Mulla - (rel. 438) Vistos. 1- Homologo por 
sentença o acordo de fls.46/49, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 2- Suspendo o curso da execução, nos termos 
do art. 792 do CPC. 3 Aguarde-se o prazo estipulado. P.I. - ADV: ADRIANO CASACIO (OAB 228513/SP), RODOLFO GERD 
SEIFERT (OAB 183944/SP), FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP), MAURICIO SANITA CRESPO (OAB 124265/SP)

Processo 1012726-09.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - LUIZ 
FERNANDO SATOLO - Banco do Brasil S/A - R.438 - Vistos. Sobre a impugnação e documentos de fls. 41/128, manifeste-se o 
exequente, no prazo legal. Int. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM 
DOS REIS (OAB 23134/SP), SILVANA MARA CANAVER (OAB 93933/SP)

Processo 1012756-44.2014.8.26.0451 - Monitória - Obrigações - DROGARIA JOSIMARA LTDA EPP - Vistos. Cite(m)-se o(s) 
réu(s) para pagar(em) ou oferecer(em) embargos em 15 dias, sob pena de constituir-se título executivo judicial, convertendo-se 
o mandado inicial em executivo. - ADV: MARCO ANTONIO DE PAIVA CARDOSO (OAB 107084/SP)

Processo 1012784-12.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Orlando Possebon - Itaú 
Unibanco S/A - R.438 - À réplica no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo e no mesmo prazo, especifiquem as partes eventuais 
outras provas que pretendam produzir, justificando-as adequadamente. Também deverão informar sobre a intenção ou não de 
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se conciliarem, a fim de, eventualmente, ser designada audiência para esse fim. - ADV: LUCAS DE MELLO RIBEIRO (OAB 
205306/SP), CARLOS NARCY DA SILVA MELLO (OAB 70859/SP), NAJLA DE SOUZA MUSTAFA (OAB 340143/SP)

Processo 1013120-16.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Deuza 
Aparecida Santos Camargo - Banco Santander (Brasil) S/A - R.438 - À réplica no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo e 
no mesmo prazo, especifiquem as partes eventuais outras provas que pretendam produzir, justificando-as adequadamente. 
Também deverão informar sobre a intenção ou não de se conciliarem, a fim de, eventualmente, ser designada audiência para 
esse fim. - ADV: ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS (OAB 268853/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), FABIO ANDRE 
FADIGA (OAB 139961/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP)

Processo 1013273-49.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Psa Finance Brasil Sa - 
Everton Barbosa da Silva - R.438 - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 451.2014/054341-0, dirigi-me à Rua Amarílis, 44, Santa Inês, e deixei de proceder à busca e 
apreensão do bem do requerido descrito na inicial, porque não o encontrei no local, o qual serve como alojamento e residência 
de trabalhadores da construção civil e eles informaram que o requerido reside na cidade de Jundiaí/SP e não sabem o endereço 
completo. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 27 de novembro de 2014. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/
SP), VÂNIA MELILLO (OAB 188010/SP), FERDINANDO MELILLO (OAB 42164/SP)

Processo 1013398-17.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - GLPAR PARAFÚSOS LTDA - 
DSCHAGAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME - R.438 - Vistos. Manifeste-se o exepto no prazo legal. Int. - ADV: 
WINSTON SEBE (OAB 27510/SP), EZIO ROBERTO FABRETTI (OAB 118326/SP)

Processo 1013484-85.2014.8.26.0451 - Monitória - Cheque - Supermercados Jaú Serve Ltda - Vistos. Cite(m)-se o(s) 
réu(s) para pagar(em) ou oferecer(em) embargos em 15 dias, sob pena de constituir-se título executivo judicial, convertendo-
se o mandado inicial em executivo. Int. - ADV: DANIELLY VIEIRA DELANDREA (OAB 179912/SP), JOSÉ ALFREDO ALBERTIN 
DELANDREA (OAB 199409/SP)

Processo 1013666-71.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - Leandro Guerrero 
- M.R.V. Engenharia e Participações S/A - R.438 - À réplica no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo e no mesmo prazo, 
especifiquem as partes eventuais outras provas que pretendam produzir, justificando-as adequadamente. Também deverão 
informar sobre a intenção ou não de se conciliarem, a fim de, eventualmente, ser designada audiência para esse fim - ADV: 
RAFAEL JOSE SANCHES (OAB 289595/SP), HANNAH GEVARTOSKY (OAB 352592/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR 
(OAB 142452/SP), RAFAEL SANTOS COSTA (OAB 280362/SP)

Processo 1013710-90.2014.8.26.0451 - Monitória - Cheque - Supermercados Jau Serve Ltda - Vistos. Cite(m)-se o(s) 
réu(s) para pagar(em) ou oferecer(em) embargos em 15 dias, sob pena de constituir-se título executivo judicial, convertendo-
se o mandado inicial em executivo. Int. - ADV: JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP), DANIELLY VIEIRA 
DELANDREA (OAB 179912/SP)

Processo 1014050-34.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - SANDRA FOLEGOTTO VERISSIMO 
DE OLIVEIRA e outro - Vistos. Citem-se. Int. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 1014064-18.2014.8.26.0451 - Embargos à Execução - Obrigações - ALBINO VICENTE RODRIGUES CANTANHEDE 
e outro - Vistos. No prazo de emenda, deverão os embargantes adequar o valor correto à causa, pois deve ser o mesmo da 
execução, haja vista que embora se reportem a suposto excesso de execução, não há demonstração do valor que entendem 
correto, certo que deverão complementar as custas iniciais, se o caso, ou comprovarem documentalmente a alegada situação 
de miserabilidade, inclusive com cópias das três últimas Declarações de Imposto de Renda, pois houve pedido nesse sentido 
mas efetuaram recolhimento de custas às fls. 18/20. Após, voltem conclusos para recebimento dos embargos. - ADV: ANTONIO 
CARLOS BELLINI JUNIOR (OAB 147377/SP)

Processo 1014131-80.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Obrigações - PHELIPE MATHEUS DE SOUZA - SORAIA 
CLARA FERMIANO VERZA - R.438 - Vistos. Fl. 19: defiro, oportunamente remetendo-se de novo os autos ao MP. Dil. e int. 
Piracicaba, 05 de dezembro de 2014. ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI Juiz de Direito (PRAZO DE 5 DIAS) - ADV: KILDARE 
WAGNER SABBADIN (OAB 277387/SP)

Processo 1014307-59.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - DIONE RIBEIRO PIRES - 
Vistos. Concedo, até prova contrária,os beneficios da gratuidade da justiça ao autor. Cite-se. Int. - ADV: ADRIANE APARECIDA 
BARBOSA DALL AGLIO (OAB 139355/SP)

Processo 1014381-16.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - DIREITO DO CONSUMIDOR - Felipe Israel de Toledo - - 
Fernanda Faria perina - MUDAR SPE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - - Mudar Incorporações Imobilliarias S.A. 
- - MUDAR PARTICIPAÇÕES S/A - - LAGOA DOS INGLESES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - - Lagoa dos Ingleses 
Urbanismo S.A. - - Samotracia Meio Ambiente e Empreendimentos Ltda - - Vanderbilt Empreendimentos Ltda - R.438 - Vistos. 
No prazo de emenda deverão os autores (i) com documentos apropriados (dentre eles cópia de suas 03 últimas declarações de 
bens e rendimentos), comprovar suas condições de pobreza, juridicamente considerada, alternativamente podendo recolher as 
custas devidas, pois as meras declarações de fls. 15 e 16 são insuficientes, e (ii) corrigir o valor atribuído à causa para àquele 
do contrato que pretende a rescisão (art. 259, inciso V, do Código de Processo Civil), recolhendo eventuais custas iniciais 
utilizando-se de tal valor como base de cálculo. Com as providências, voltem conclusos para apreciação da pretensão liminar 
(itens I e II de fl. 12) . Intime-se. - ADV: RONALDO DONATTE (OAB 108482/SP), SIDNEI INFORCATO (OAB 66502/SP), SIDNEI 
INFORÇATO JUNIOR (OAB 262757/SP)

Processo 1014553-55.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco Bradesco Cartões S.A. - 
Maxiarc Distribuidora de Alimentos Ltda - Vistos. Cite-se com as advertências legais. Int. (AO AUTOR PARA RECOLHER TAXA 
POSTAL PARA CITAÇÃO, GUIA FEDTJ, COD 120-1, R$ 9,40) - ADV: ANDRÉ NIETO MOYA (OAB 235738/SP)

Processo 1014602-96.2014.8.26.0451 - Monitória - Cheque - EDIRLEI FERNANDES - Vistos. Cite(m)-se o(s) réu(s) para 
pagar(em) ou oferecer(em) embargos em 15 dias, sob pena de constituir-se título executivo judicial, convertendo-se o mandado 
inicial em executivo. Int. - ADV: ALEXANDRE STECCA FERNANDES PEZZOTTI (OAB 195944/SP)

Processo 1015129-48.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - FABRÍCIO CLEMENTE 
GONÇALVES - Vistos. Comprove o exequente com documentos juridicamente considerados, sua condição de pobreza sendo 
que a mera declaração de fls.19 não basta.Prazo: 10 dias, sob as penas do art.257 do C.P.C. Int. - ADV: MARCELO COSTA DE 
SOUZA (OAB 226685/SP)

Processo 4000068-33.2013.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO 
DA IGREJA METODISTA - CARLOS EDUARDO GOMES FILHO - (rel. 438) Procedi à /pesquisa de veículos perante o sistema 
RENAJUD. Ciência do resultado (documento que segue). Int. - ADV: ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP), JOAO 
ROBERTO BOVI (OAB 62722/SP)

Processo 4000096-98.2013.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO 
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DA IGREJA METODISTA - KAREN CAROLINE OLIVEIRA SILVA - Vistos. Defiro o pedido retro, oficiando-se. Os oficios serão 
encaminhados pela parte autora. Int. (À autora para imprimir os ofícios expedidos e comprovar dua distribuição no prazo de dez 
dias) - ADV: JOAO ROBERTO BOVI (OAB 62722/SP)

Processo 4001069-53.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL 
PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA - LEANDRO MARCIO LUSVORDES - R.438 - Vistos. Aguarde-se o retorno da carta 
precatória. Int. - ADV: TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP), DIEGO ROBERTO JERONYMO 
(OAB 296142/SP)

Processo 4001207-20.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - AMBULATORIO LETIZIO S/S LTDA 
EPP - Nesta data procedi ao bloqueio/pesquisa de veículo perante o sistema RENAJUD Ciência do resultado (documento que 
segue). Int. - (Requerente, manifeste-se sobre o resutlado da pesquisa RENAJUD acostado às fls. 84) - ADV: JOSE ANTONIO 
ESCHER (OAB 35917/SP)

Processo 4001887-05.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Supermercado Delta Max Ltda - Vistos. 
Ante o resultado negativo da tentativa de “penhora on-line”, requeira o(a) exequente o que de direito. No silêncio, aguarde-se no 
arquivo provocação Int. - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), CAMILA NEVES MARTINS BRANDT (OAB 279917/
SP)

Processo 4001920-92.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA - 
EDNALVA FERREIRA PAIVA ME. - R.438 - Vistos. Nesta data procedi à tentativa de penhora on-line pelo “sistema BACENJUD” 
(protocolo anexo). Aguarde-se comunicação de resultado. Sendo positivo o bloqueio ficará automaticamente convertido em 
penhora (ou arresto, se o caso específico), devendo ser intimado o executado com as advertências legais. O bloqueio será 
considerado negativo na ausência de pronunciamento pelo Juízo dentro do prazo de 30 (trinta) dias. Int. (a tentativa de penhora/
arresto “on line” de fl. 124 resultou infrutífera. ) - ADV: ELIANA GENKAWA ALVIS PINTO (OAB 93762/SP), WILLIAM RICARDO 
GOMES (OAB 317268/SP), FABIO MARTINEZ GORI (OAB 240358/SP), ANA PAULA PRADO ZUCOLO FERNANDES (OAB 
129213/SP)

Processo 4002193-71.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco Itaucard S/A - Vistos. 
Recolhida(s) a(s) taxa(s) pertinente(s) (e no caso das diligências de oficial de justiça observar o Provimento CG nº 28/2014 ), 
tornem para apreciação do pedido de fl(s). 123/124. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 4002432-75.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - OMNI S/A - 
Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. 1- Ao autor para dar andamento ao feito em 48 horas. 2- No silêncio, intime-se 
por carta A.R., sob pena de extinção, revogação da liminar e arquivamento do feito. Int. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA 
SANTANA (OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 4002476-94.2013.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO 
DA IGREJA METODISTA - IVY IZHELT VALVERDE MUNHOZ - R.438 - DIGA, O AUTOR, SOBRE DEVOLUÇÃO DO AR (MUDOU-
SE) - ADV: DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP), TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/
SP)

Processo 4002960-12.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO CONJUNTO 
RESIDENCIAL GUARUJA I - DOUGLAS PIMENTA FONSECA - R.438 - Vistos. Procedi à tentativa de penhora on-line pelo “sistema 
BACENJUD” (protocolo anexo). Aguarde-se comunicação de resultado. Sendo positivo o bloqueio ficará automaticamente 
convertido em penhora (ou arresto, se o caso específico), devendo ser intimado o executado com as advertências legais. O 
bloqueio será considerado negativo na ausência de pronunciamento pelo Juízo dentro do prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. - 
ADV: VIVIANE ALVES SABBADIN (OAB 239495/SP)

Processo 4004221-12.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONJUNTO ARQUITETÔNICO 
CHAMPS ELISEES - Vistos. Acolho a cota de fl. 121. Intime-se a exequente para apresentação da documentação requerida no 
item II. Após, devidamente cumprido, remetam-se ao Contador Judicial para conferência de valores. Com o cálculo, manifestem-
se as partes e abra-se nova vista ao Ministério Público. Int. - (Pela presente publicação fica intimado o exequente para que 
apresente cópia dos documentos que justifiquem os valores constantes do calculo atualizado da dívida a partir de junho de 
2013, bem como certidão atualizada da Matrícula imobiliária do imóvel em questão) - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 
131015/SP)

Processo 4006572-55.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - MARCELO SPADA 
BORGES - MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A - (rel. 438) Vistos. Pelo presente, fica INTIMADO o executado, MRV 
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, na pessoa de seu advogado, para que no prazo de dez dias, recolha as custas finais 
(R$ 100,70) sob pena de inscrição de seu nome na dívida ativa. Int. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), 
JOSE ROBERTO REZENDE BATISTA (OAB 79625/SP)

Processo 4007472-38.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Lodovico Trevizan 
Filho - JULIANA BASSO - - ROSEMEIRE APARECIDA COLINAS BASSO - - MILTON FRANCISCO BASSO - (rel. 438) Vistos. 1) 
Os coexecutados ROSIMEIRE e MILTON foram citados pessoalmente (fl. 24) e não ofertaram embargos, apenas proposta de 
solução do processo que não se revestiu daquela prevista no art. 745-A do Código de Processo Civil à míngua da realização do 
depósito de 30% do valor em execução (fls. 46/48). Já a coexecutada JULIANA também foi citada, por hora certa (fls. 42 e 45), 
não se manifestando, a tanto não podendo fazê-los os demais executados (fls. 67/68) ex vi art. 6º do Código de Processo Civil. 
2) Fls. 75/76: por ora não é cabível a penalidade do art. 600, inciso IV, do Código de Processo Civil, em vista dos fundamentos 
acima lançados. E quanto à pretendida penhora dos veículos indicados às fls. 77/78, ambos estão arrendados a financeiras 
distintas, razão pela qual a coexecutada JULIANA é mera possuidora, inviabilizando, assim, a constrição. 3) Manifeste-se o 
exequente em termos de seguimento. Dil. e int. Piracicaba, 08 de dezembro de 2014. ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI Juiz 
de Direito - ADV: HEITOR DE MELLO DIAS GONZAGA (OAB 258735/SP), CRISTINA MENDES (OAB 262028/SP), CRISTINA 
CHALITA NOHRA (OAB 262027/SP)

Processo 4007595-36.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - APARECIDA DE 
FÁTIMA FERNANDES FERREIRA - ISRAEL DE CAMPOS CAMARGO - R.438 - Vistos. Fl. 132: manifeste-se o réu, visando a 
formalização e possível homologação do acordo proposto às fls. 126/128. - ADV: SILVANA VIEIRA PINTO (OAB 241083/SP), 
DANIELLE PUPIN FERREIRA (OAB 288711/SP), JOSE ANTONIO CHIARELLI (OAB 62502/SP)

Processo 4007733-03.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - SOUZA PARTICIPAÇÕES 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS S/S LTDA - HELIO ROSA e outro - Vistos. 1 - Comprove o requerido, em dez dias, com 
documentos juridicamente considerados, sua condição de pobreza. 2 - Ciência ao requerido de que os autos foram desarquivados 
e estão em cartório, por cinco dias, para consulta . 3 - No silêncio, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: ANDRE FERREIRA 
ZOCCOLI (OAB 131015/SP), EDSON APARECIDO RIBEIRO (OAB 261603/SP)

Processo 4007957-38.2013.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO 
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DA IGREJA METODISTA - NATALIA ARRUDA - Nesta data procedi à pesquisa (endereço) perante o INFOJUD (ciência do 
resultado arquivado em pasta própria).(Fica intimado o procurador/requerente a manifestar sobre o ofício da Receita Federal, 
arquivado em pasta própria, no prazo de 5(cinco) dias. Após 30 (trinta) dias o referido ofício será destruído.). - ADV: DIEGO 
ROBERTO JERONYMO (OAB 296142/SP), TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)

Processo 4008517-77.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - PLÍNIO 
VOLPATO DA SILVA - BANCO DO BRASIL S/A - Manifestem-se as partes sobre o cálculo da Contadoria à fl. 117. - ADV: PAULA 
RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), RENATO VALDRIGHI (OAB 228754/SP)

Processo 4008964-65.2013.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - Instituto Educacional Piracicabano da Igreja 
Metodista - Pamela Priscila Mano - R.438 - DIGA, O AUTOR, SOBRE DEVOLUÇÃO DO AR (MUDOU-SE) - ADV: ACHILE 
MARIO ALESINA JUNIOR (OAB 94625/SP)

Processo 4009135-22.2013.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO 
DA IGREJA METODISTA - JESIAS GABRIEL DE SOUZA - R.438 - Vistos. 1- Ao autor para dar andamento ao feito em 48 horas. 
2- No silêncio, intime-se por Mandado, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Int. - ADV: ACHILE MARIO ALESINA 
JUNIOR (OAB 94625/SP)

Processo 4009140-44.2013.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO 
DA IGREJA METODISTA - JHONNY ROBSON ESQUINCALHA ARAUJO - (rel. 438) Procedi à pesquisa de veículos perante o 
sistema RENAJUD. Ciência do resultado (documento que segue). Int. - ADV: JOAO ROBERTO BOVI (OAB 62722/SP)

Processo 4009230-52.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Seguro - SEBASTIANA DA CRUZ DE SOUZA e outros - 
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS - Vistos. Fl. 419: manifeste-se a ré. Após, conclusos para, se o caso, saneamento. 
- ADV: NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP), ILZA REGINA DEFILIPPI (OAB 27215/SP), LARISSA BORETTI 
MORESSI (OAB 188752/SP), CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP)

Processo 4009312-83.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Edenilton Jorge Salvador 
- - Flavia Fernanda de Freitas Salvador - MAILIO FORTUNATO KROLL - Edenilton Jorge Salvador - - Edenilton Jorge Salvador 
- Vistos. O acordo de fls. 99/100 não pode ser homologado, tendo em vista que o executado não está representado nos autos. 
Regularizada a representação ou reconhecida a firma dele, voltem conclusos para a homologação. Int. - ADV: EDENILTON 
JORGE SALVADOR (OAB 283017/SP)

Processo 4009356-05.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Vistos. 1- Ao autor para dar andamento ao feito em 48 horas. 2- No silêncio, intime-se por carta A.R., sob pena de extinção, 
revogação da liminar e arquivamento do feito. Int. - ADV: LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)

Processo 4009601-16.2013.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - Colégio Metropolitano S/C Ltda - DOMINGOS 
ROBERTO ZURK - Vistos. 1- Ao autor para dar andamento ao feito em 48 horas. 2- No silêncio, intime-se por Mandado, sob 
pena de extinção e arquivamento do feito. Int. - ADV: SIDNEI INFORCATO (OAB 66502/SP), SIDNEI INFORÇATO JUNIOR 
(OAB 262757/SP)

Processo 4009861-93.2013.8.26.0451 - Monitória - Cheque - ARVELINO MOTOTUGO TAKUNO - JOÃO ALVES FERREIRA - 
R.438 - Vistos. Aguarde-se no arquivo provocação da parte interessada. Int. - ADV: ADILSON GOMES (OAB 38691/SP), ANDRE 
SACILOTTO IDALGO (OAB 322708/SP)

Processo 4010267-17.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - FORD HOMEAUTO PIRACICABANA 
AUTOMOVEIS LTDA. - Vistos. Procedi à pesquisa de endereço através do sistema BACENJUD (segue protocolo). Aguarde-se 
resposta. - (Requerente, manifeste-se sobre o resultado da pesquisa acostado às fls. 118/120) - ADV: PEDRO VIANNA DO 
REGO BARROS (OAB 174781/SP), RENATO DA FONSECA NETO (OAB 180467/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO FERNANDO FERRAZ DE ARRUDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0020/2015
Processo 1000066-46.2015.8.26.0451 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Luis Vilmar Frazao - Vistos. Tendo em vista que os presentes Embargos foram 
opostos conforme previsto no art. 730 do CPC, determino que seja trasladada de imediato cópia integral destes autos, inclusive 
desta Decisão, para os autos principais de nº 0020248-46.2010, fazendo-os conclusos, para recebimento dos embargos. Intime-
se o INSS, por Mandado, que ora em diante, os Embargos opostos no art. 730 do CPC, deverão ser somente protocolados, e 
correrão dentro dos autos principais. Cancele-se a presente distribuição. Dil e int. - ADV: DELVANI CARVALHO DE CASTRO 
(OAB 289519/SP)

Processo 1000148-77.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Obrigações - EDUARDO CALAZANS RODRIGUES - 
Vistos. 1) Malgrado relevantes os fundamentos jurídicos invocados, calcados no direito de passagem das águas, ressente-se 
a pretensão liminar do necessário periculum in mora na medida em que não houve a comprovação da negativa dos réus para 
utilização pelo autor do encanamento para passagem de água pluvial já existente nos imóveis dos réus e/ou autorização para 
construção de nova rede de esgoto e águas pluviais, não existindo, portanto, a demonstração da constituição em mora dos réus 
capaz de demonstrar o próprio interesse de agir do autor. Cumpre, a propósito, observar que este ponto tem impacto direto na 
avaliação do interesse de agir do autor, quando menos no estabelecimento da sucumbência processual. Destarte, indefiro a 
liminar. 2) Citem-se. - ADV: PAULO AFONSO BARGIELA (OAB 324972/SP)

Processo 1000151-32.2015.8.26.0451 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Enioberto da Silva Bueno - Vistos. Tendo em vista que os presentes Embargos foram 
opostos conforme previsto no art. 730 do CPC, determino que seja trasladada de imediato cópia integral destes autos, inclusive 
desta Decisão, para os autos principais de nº 000883915.2006, fazendo-os oportunamente conclusos, para recebimento dos 
embargos. Intime-se o INSS, por Mandado, que ora em diante, os Embargos opostos no art. 730 do CPC, deverão ser somente 
protocolados, e correrão dentro dos autos principais. Cancele-se a presente distribuição. Dil e int. - ADV: ADRIANA FUGAGNOLLI 
(OAB 140789/SP), RENATO BONFIGLIO (OAB 76502/SP)

Processo 1000680-85.2014.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA 
IGREJA METODISTA - MARCELO LAMONATO RIZZO - Vistos. Tendo sido satisfeita a obrigação, julgo extinta, com fundamento 
no art. 794, I do CPC a presente ação. Expeça-se mandado de levantamento em favor do(a) exequente. Oportunamente, anote-
se a extinção do feito. Recolhidas as custas finais, arquivem-se os autos. P.I. - ADV: DIEGO ROBERTO JERONYMO (OAB 
296142/SP), TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)
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Processo 1000753-23.2015.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo por Denúncia 
Vazia - Flavia Cristina Ribeiro Piazza - Danielle Miguel Crucillo - (REL. 20) Vistos. Comprove a autora, no prazo de 19 dias, 
a sua condição de pobreza, com documentos juridicamente considerados, sendo que a mera declaração de fls.04, não basta. 
Penas do art. 257 do C.P.C. Int. - ADV: ROSANA APARECIDA CHIODI (OAB 113846/SP), GABRIELA MACATROZO SANT’ANA 
(OAB 204295/SP)

Processo 1000818-18.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Municipal 
de Ensino de Piracicaba - FUMEP - Leandro Heleno Silva - (REL. 20) Trata-se de execução de título extrajudicial em que se 
postula a cobrança de mensalidades derivadas da prestação de serviços educacionais pela Fundação Municipal de Ensino 
de Piracicaba- FUMEP. Revendo entendimento anteriormente adotado, tenho não ser o Juízo competente para apreciação e 
julgamento desta ação, diante da regra expressa de fixação de competência para tal caso em Primeiro Grau de jurisdição e que 
afeta a competência à Vara da Fazenda Pública local, ex vi art. 35, inciso I, do Código Judiciário Estadual, verbis: “Art. 35 - Aos 
Juízes das Varas da Fazenda do Estado compete: I - processar, julgar e executar os feitos, contenciosos ou não, principais, 
acessórios e seus incidentes, em que o Estado e suas respectivas entidades autárquicas ou paraestatais forem interessados 
na condição de autor, réu, assistente ou opoente, excetuados: a)os da falência; b)os mandados de segurança contra atos de 
autoridades estaduais sediadas fora da Comarca da Capital; c)os de acidente do trabalho.” Trata-se, à evidência, de norma 
cogente e delimitadora de competência funcional, isto é, absoluta, não comportando demais exceções como visto. Este Juízo 
tem conhecimento da divergência atualmente existente na Colenda Câmara Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de São 
Paulo acerca da situação em tela e especificamente considerada. Todavia, e com maxima venia, entende-se pela prevalência 
do entendimento acima sustentado, calcado em regra de índole absoluta, ao passo que o entendimento diverso prende-se na 
fixação da competência das Varas Cíveis pelo exclusivo critério ratione materiae, sem mencionar ou enfrentar a questão relativa 
a critério distinto eleito pelo art. 35, inciso I, do Código Judiciário Estadual. No sentido desta decisão cabe conferir o seguinte 
julgado: “Conflito Negativo de Competência. Ação monitória proposta por Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Pessoa 
jurídica de direito público Natureza de entidade autárquica municipal Propositura na Vara Cível Impossibilidade Cobrança de 
mensalidades escolares Matéria de direito privado Irrelevância Incidência do artigo 35 do Decreto-Lei Complementar nº 3/69 
Código Judiciário do Estado de São Paulo Critério da qualidade da parte Competência da Vara da Fazenda Pública. Conflito 
procedente Competência do Juízo Suscitante” (CC n º0208038-66.2013, Rel. Des.Ricardo Anafe, j. em 28.04.2014). Acresça-
se, ainda, que em hipótese similar, isto é, execução de cobranças parafiscais movidas pelo Sebrae, Sesc e Senai, houve a 
remessa de tais ações para as Varas Cíveis desta Comarca justamente pelo entendimento prevalente no Tribunal de Justiça de 
São Paulo de que, a despeito da cobrança envolver matéria de natureza tributária e, portanto, pública, caberia a competência 
às Varas Cíveis pela qualidade da parte, ou seja, de natureza privada. Infere-se, pois, que se para afastar a competência da 
Vara da Fazenda Pública, nestes casos, adota-se exclusivamente o critério de fixação ratione personae, o adequado, pela 
mesma razão e por isonomia de tratamento, mostra-se imprescindível o manejo de igual critério nas cobranças de prestações 
de serviços educacionais por entes de Direito Público, reconhecendo-se, então, a competência da Vara da Fazenda Pública 
independentemente da matéria envolvida em sua discussão. Destarte, considero-me absolutamente incompetente para apreciar 
e deliberar nestes autos, razão pela qual determino sua remessa à Vara da Fazenda Pública desta Comarca, efetuando-se as 
comunicações e anotações necessárias. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1000830-32.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Municipal 
de Ensino de Piracicaba - FUMEP - Victor José Azzolini - Vistos. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial em que se 
postula a cobrança de mensalidades derivadas da prestação de serviços educacionais pela Fundação Municipal de Ensino 
de Piracicaba- FUMEP. Revendo entendimento anteriormente adotado, tenho não ser o Juízo competente para apreciação e 
julgamento desta ação, diante da regra expressa de fixação de competência para tal caso em Primeiro Grau de jurisdição e que 
afeta a competência à Vara da Fazenda Pública local, ex vi art. 35, inciso I, do Código Judiciário Estadual, verbis: “Art. 35 - Aos 
Juízes das Varas da Fazenda do Estado compete: I - processar, julgar e executar os feitos, contenciosos ou não, principais, 
acessórios e seus incidentes, em que o Estado e suas respectivas entidades autárquicas ou paraestatais forem interessados 
na condição de autor, réu, assistente ou opoente, excetuados: a)os da falência; b)os mandados de segurança contra atos de 
autoridades estaduais sediadas fora da Comarca da Capital; c)os de acidente do trabalho.” Trata-se, à evidência, de norma 
cogente e delimitadora de competência funcional, isto é, absoluta, não comportando demais exceções como visto. Este Juízo 
tem conhecimento da divergência atualmente existente na Colenda Câmara Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de São 
Paulo acerca da situação em tela e especificamente considerada. Todavia, e com maxima venia, entende-se pela prevalência 
do entendimento acima sustentado, calcado em regra de índole absoluta, ao passo que o entendimento diverso prende-se na 
fixação da competência das Varas Cíveis pelo exclusivo critério ratione materiae, sem mencionar ou enfrentar a questão relativa 
a critério distinto eleito pelo art. 35, inciso I, do Código Judiciário Estadual. No sentido desta decisão cabe conferir o seguinte 
julgado: “Conflito Negativo de Competência. Ação monitória proposta por Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Pessoa 
jurídica de direito público Natureza de entidade autárquica municipal Propositura na Vara Cível Impossibilidade Cobrança de 
mensalidades escolares Matéria de direito privado Irrelevância Incidência do artigo 35 do Decreto-Lei Complementar nº 3/69 
Código Judiciário do Estado de São Paulo Critério da qualidade da parte Competência da Vara da Fazenda Pública. Conflito 
procedente Competência do Juízo Suscitante” (CC n º0208038-66.2013, Rel. Des.Ricardo Anafe, j. em 28.04.2014). Acresça-
se, ainda, que em hipótese similar, isto é, execução de cobranças parafiscais movidas pelo Sebrae, Sesc e Senai, houve a 
remessa de tais ações para as Varas Cíveis desta Comarca justamente pelo entendimento prevalente no Tribunal de Justiça de 
São Paulo de que, a despeito da cobrança envolver matéria de natureza tributária e, portanto, pública, caberia a competência 
às Varas Cíveis pela qualidade da parte, ou seja, de natureza privada. Infere-se, pois, que se para afastar a competência da 
Vara da Fazenda Pública, nestes casos, adota-se exclusivamente o critério de fixação ratione personae, o adequado, pela 
mesma razão e por isonomia de tratamento, mostra-se imprescindível o manejo de igual critério nas cobranças de prestações 
de serviços educacionais por entes de Direito Público, reconhecendo-se, então, a competência da Vara da Fazenda Pública 
independentemente da matéria envolvida em sua discussão. Destarte, considero-me absolutamente incompetente para apreciar 
e deliberar nestes autos, razão pela qual determino sua remessa à Vara da Fazenda Pública desta Comarca, efetuando-se 
as comunicações e anotações necessárias. Dil. e int. - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO 
ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1000891-87.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Municipal de 
Ensino de Piracicaba - FUMEP - ADILSON ROCHA DE ALMEIDA - (REL. 20) Vistos. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 
em que se postula a cobrança de mensalidades derivadas da prestação de serviços educacionais pela Fundação Municipal de 
Ensino de Piracicaba- FUMEP. Revendo entendimento anteriormente adotado, tenho não ser o Juízo competente para apreciação 
e julgamento desta ação, diante da regra expressa de fixação de competência para tal caso em Primeiro Grau de jurisdição e 
que afeta a competência à Vara da Fazenda Pública local, ex vi art. 35, inciso I, do Código Judiciário Estadual, verbis: “Art. 35 - 
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Aos Juízes das Varas da Fazenda do Estado compete: I - processar, julgar e executar os feitos, contenciosos ou não, principais, 
acessórios e seus incidentes, em que o Estado e suas respectivas entidades autárquicas ou paraestatais forem interessados 
na condição de autor, réu, assistente ou opoente, excetuados: a)os da falência; b)os mandados de segurança contra atos de 
autoridades estaduais sediadas fora da Comarca da Capital; c)os de acidente do trabalho.” Trata-se, à evidência, de norma 
cogente e delimitadora de competência funcional, isto é, absoluta, não comportando demais exceções como visto. Este Juízo 
tem conhecimento da divergência atualmente existente na Colenda Câmara Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de São 
Paulo acerca da situação em tela e especificamente considerada. Todavia, e com maxima venia, entende-se pela prevalência 
do entendimento acima sustentado, calcado em regra de índole absoluta, ao passo que o entendimento diverso prende-se na 
fixação da competência das Varas Cíveis pelo exclusivo critério ratione materiae, sem mencionar ou enfrentar a questão relativa 
a critério distinto eleito pelo art. 35, inciso I, do Código Judiciário Estadual. No sentido desta decisão cabe conferir o seguinte 
julgado: “Conflito Negativo de Competência. Ação monitória proposta por Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Pessoa 
jurídica de direito público Natureza de entidade autárquica municipal Propositura na Vara Cível Impossibilidade Cobrança de 
mensalidades escolares Matéria de direito privado Irrelevância Incidência do artigo 35 do Decreto-Lei Complementar nº 3/69 
Código Judiciário do Estado de São Paulo Critério da qualidade da parte Competência da Vara da Fazenda Pública. Conflito 
procedente Competência do Juízo Suscitante” (CC n º0208038-66.2013, Rel. Des.Ricardo Anafe, j. em 28.04.2014). Acresça-
se, ainda, que em hipótese similar, isto é, execução de cobranças parafiscais movidas pelo Sebrae, Sesc e Senai, houve a 
remessa de tais ações para as Varas Cíveis desta Comarca justamente pelo entendimento prevalente no Tribunal de Justiça de 
São Paulo de que, a despeito da cobrança envolver matéria de natureza tributária e, portanto, pública, caberia a competência 
às Varas Cíveis pela qualidade da parte, ou seja, de natureza privada. Infere-se, pois, que se para afastar a competência da 
Vara da Fazenda Pública, nestes casos, adota-se exclusivamente o critério de fixação ratione personae, o adequado, pela 
mesma razão e por isonomia de tratamento, mostra-se imprescindível o manejo de igual critério nas cobranças de prestações 
de serviços educacionais por entes de Direito Público, reconhecendo-se, então, a competência da Vara da Fazenda Pública 
independentemente da matéria envolvida em sua discussão. Destarte, considero-me absolutamente incompetente para apreciar 
e deliberar nestes autos, razão pela qual determino sua remessa à Vara da Fazenda Pública desta Comarca, efetuando-se as 
comunicações e anotações necessárias. Dil. e int. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1000896-12.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Municipal de 
Ensino de Piracicaba - FUMEP - Ana Glaucia Abreu Santiago - (REL. 20) Vistos. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial 
em que se postula a cobrança de mensalidades derivadas da prestação de serviços educacionais pela Fundação Municipal de 
Ensino de Piracicaba- FUMEP. Revendo entendimento anteriormente adotado, tenho não ser o Juízo competente para apreciação 
e julgamento desta ação, diante da regra expressa de fixação de competência para tal caso em Primeiro Grau de jurisdição e 
que afeta a competência à Vara da Fazenda Pública local, ex vi art. 35, inciso I, do Código Judiciário Estadual, verbis: “Art. 35 - 
Aos Juízes das Varas da Fazenda do Estado compete: I - processar, julgar e executar os feitos, contenciosos ou não, principais, 
acessórios e seus incidentes, em que o Estado e suas respectivas entidades autárquicas ou paraestatais forem interessados 
na condição de autor, réu, assistente ou opoente, excetuados: a)os da falência; b)os mandados de segurança contra atos de 
autoridades estaduais sediadas fora da Comarca da Capital; c)os de acidente do trabalho.” Trata-se, à evidência, de norma 
cogente e delimitadora de competência funcional, isto é, absoluta, não comportando demais exceções como visto. Este Juízo 
tem conhecimento da divergência atualmente existente na Colenda Câmara Especial do Egrégio Tribunal de Justiça de São 
Paulo acerca da situação em tela e especificamente considerada. Todavia, e com maxima venia, entende-se pela prevalência 
do entendimento acima sustentado, calcado em regra de índole absoluta, ao passo que o entendimento diverso prende-se na 
fixação da competência das Varas Cíveis pelo exclusivo critério ratione materiae, sem mencionar ou enfrentar a questão relativa 
a critério distinto eleito pelo art. 35, inciso I, do Código Judiciário Estadual. No sentido desta decisão cabe conferir o seguinte 
julgado: “Conflito Negativo de Competência. Ação monitória proposta por Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Pessoa 
jurídica de direito público Natureza de entidade autárquica municipal Propositura na Vara Cível Impossibilidade Cobrança de 
mensalidades escolares Matéria de direito privado Irrelevância Incidência do artigo 35 do Decreto-Lei Complementar nº 3/69 
Código Judiciário do Estado de São Paulo Critério da qualidade da parte Competência da Vara da Fazenda Pública. Conflito 
procedente Competência do Juízo Suscitante” (CC n º0208038-66.2013, Rel. Des.Ricardo Anafe, j. em 28.04.2014). Acresça-
se, ainda, que em hipótese similar, isto é, execução de cobranças parafiscais movidas pelo Sebrae, Sesc e Senai, houve a 
remessa de tais ações para as Varas Cíveis desta Comarca justamente pelo entendimento prevalente no Tribunal de Justiça de 
São Paulo de que, a despeito da cobrança envolver matéria de natureza tributária e, portanto, pública, caberia a competência 
às Varas Cíveis pela qualidade da parte, ou seja, de natureza privada. Infere-se, pois, que se para afastar a competência da 
Vara da Fazenda Pública, nestes casos, adota-se exclusivamente o critério de fixação ratione personae, o adequado, pela 
mesma razão e por isonomia de tratamento, mostra-se imprescindível o manejo de igual critério nas cobranças de prestações 
de serviços educacionais por entes de Direito Público, reconhecendo-se, então, a competência da Vara da Fazenda Pública 
independentemente da matéria envolvida em sua discussão. Destarte, considero-me absolutamente incompetente para apreciar 
e deliberar nestes autos, razão pela qual determino sua remessa à Vara da Fazenda Pública desta Comarca, efetuando-se as 
comunicações e anotações necessárias. Dil. e int. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP)

Processo 1001187-46.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - CLAUDIA 
SAMPAIO SANTOS GUSTINELLI - Hewlett - Packard Brasil Ltda - R.20 - Vistos. Aguarde-se o retorno do MM. Juiz Titular, 
prolator da decisão de fls. 61. Int. - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP), KILDARE WAGNER 
SABBADIN (OAB 277387/SP)

Processo 1002795-79.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Condomínio - PEDRO LUÍS CASARIM - EDSON LUÍS 
GUSMÃO CASARIM - - PRATIC LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - Vistos. PEDRO LUÍS CASARIM 
ajuizou a presente ação de preferência com resolução de compra e venda cumulada com adjudicação em face de EDSON LUÍS 
GUSMÃO CASARIM e PRATIC LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME. Alegou ser proprietário de 50% 
do imóvel matriculado sob o n° 20.481 no 2° Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba/SP. Afirmou que sobre o imóvel 
foram executadas construções de uma casa de 65 m² e um salão de 100 m². Aduziu que em virtude das construções existentes, 
que impedem o desmembramento imobiliário, além de constar da própria planta aprovada, fora emitida Certidão pela Secretaria 
de Obras do Município de Piracicaba, confirmando a indivisibilidade do imóvel. Asseverou que no final de novembro de 2013, ao 
consultar a existência de débitos junto à prefeitura de Piracicaba, tomou conhecimento da pendência de recolhimento de ITBI 
sobre o imóvel até então em condomínio com o primeiro réu. Salientou que objetivando se inteirar do ocorrido, solicitou uma 
matrícula atualizada junto ao CRI competente, momento em que foi surpreendido pela informação de que o primeiro réu, então 
propreitário de 50% do imóvel, havia vendido sua fração ideal pelo valor de R$ 18.500,00 à segunda ré, terceira alheia ao 
imóvel. Requer a procedência da presente demanda. Juntou documentos. Citados (fls. 38/39), os réus apresentaram contestação 
(fls. 40/46), alegando, em preliminar, a falta de interesse de agir. No mérito, alegou, em síntese, que o autor teve ciência da 
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venda extrajudicialmente e não se opôs. Sustentou a existência de má-fé do autor. Requer a improcedência da presente 
demanda. Juntou documentos. Réplica (fls. 61/69). O feito foi saneado (fls. 74). Audiência de Instrução e Julgamento (fls. 
138/148), o autor e o réu prestaram depoimento, após foram ouvidos uma testemunha do autor, uma testemunha dos réus e o 
representante legal da corré. Memoriais Finais (fls. 149/160 e 161/170). É o relatório. Fundamento e decido. Como já fora 
declarado na oportunidade da decisão saneadora, a preliminar de falta de interesse de agir confunde-se com o mérito e assim 
será analisada. No mérito, o pedido inicial é improcedente. Sustenta o autor que desconhecia e não anuiu à venda de fração 
ideal do imóvel realizada pelo seu irmão e condômino para a empresa ré. Da análise das provas colhidas extrai-se o contrário. 
De início, declaro que compartilho do entendimento de que o conhecimento da venda ao condômino, mencionado no art. 504 do 
Código Civil não necessita ser realizado de maneira formal e escrita, dispensando-se eventuais notificações judiciais ou 
extrajudiciais. A lei não prevê a necessidade desta formalidade, de maneira que é possível a comprovação oral a respeito do 
conhecimento do condômino a respeito da venda, de suas condições e preço. Perfeita a lição jurisprudencial lançada pelo 
Exmo. Desembargador Dr. Paulo Alcides da 6ª Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
na Apelação 0009217-84.2010.8.26.0562, da Comarca de Santos, proferida no dia 26 de julho de 2012, a qual abaixo transcrevo: 
“Realmente, não consta nenhuma notificação por escrito em relação aos autores noticiando a alienação. Todavia, embora 
recomendável, até pela facilidade comprobatória, a via escrita não é a única forma possível, vez que a lei não impõe tal exigência. 
Nesse sentido: “COMPRA E VENDA - DIREITO DE PREFERÊNCIA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - COMUNICAÇÃO VERBAL 
QUE ATINGIU OS FINS A QUE A COMUNICAÇÃO ESCRITA SE DESTINA - SENTENÇA MANTIDA (Apelação n° 992.05.083310-2, 
33ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Luiz Eurico, j. 29.03.2010)”. Portanto, o que realmente 
importa é a comprovação de que os demais condôminos tiveram ciência inequívoca da venda e que lhes foi concedida a 
oportunidade para o exercício do direito de preferência, como reza a lei”. Partindo-se dessa premissa passo a analisar o caso 
em discussão. Os condôminos são irmãos, e em razão do parentesco presume-se que possuem uma relação mais próxima do 
que condôminos que não são ligados pelo vínculo sanguíneo, fato que autoriza ainda mais que a notificação seja feita de forma 
verbal. Ocorre que o autor traz informações contraditórias durante o processo, o que leva a crer que esteja mentindo. Na petição 
inicial relatou que somente soube da venda em novembro de 2013, ao consultar a existência de débitos junto à Prefeitura de 
Piracicaba, oportunidade em que ao solicitar uma matrícula atualizada junto ao Cartório de Registro de Imóveis teria sido 
surpreendido com a informação de que seu irmão e condômino teria vendido sua fração ideal à corré pelo valor de R$ 18.500,00 
(fls. 02/03). Não foi o que disse em juízo, quando ouvido em depoimento pessoal (fls. 141). Naquela ocasião declarou que 
somente soube da venda do imóvel em fevereiro, quando Edson passou em sua casa chorando em razão do presente processo 
que havia movido contra ele (De acordo com essa declaração, sequer sabia da venda quando ingressou com a ação, o que 
causa muita estranheza). Foi desmentido pela própria esposa Alexandra, a qual declarou que Edson esteve em sua casa antes 
do ajuizamento da ação falando sobre o interesse na venda. As contradições apresentadas pelo autor retiram a credibilidade de 
seus argumentos. Quanto ao depoimento pessoal do autor, reputo importante tecer algumas considerações de ordem subjetivas, 
tendo em vista que esta é a razão principal da existência do princípio da identidade física do juiz. O autor revelou-se pessoa 
extremamente humilde e sugestionável. Tinha sérias dificuldades para entender as perguntas do juízo, revelando, inclusive, 
dificuldade para entender o objetivo da presente ação. Justamente por isso, a alegação feita pelo corréu Edson de que o autor 
estaria sendo utilizado pela irmã Silvia visando a retomada do imóvel, esta a real interessada na retomada, mostra-se crível. A 
credibilidade dessa informação está fincada, ainda, na alegação de que Silvia teria entregado um carro para o autor entrar com 
a ação, informação esta negada pelo autor em depoimento pessoal, mas justificada por Silvia como um mero empréstimo 
realizado a Pedro por seu marido. Silvia disse, ainda, que sua filha teria emprestado dinheiro para Pedro para que ele realizasse 
o depósito judicial. Todas essas circunstâncias indicam que a real interessada na retomada do imóvel é a testemunha Silvia, que 
teria se aproveitado dos poucos conhecimentos do irmão Pedro para que este interpusesse a ação para o seu real benefício. 
Veja-se que Silvia possui uma procuração de ambos os irmãos para realizar a venda do imóvel, o que demonstra seu real 
interesse na negociação do bem. A demonstrar que os irmãos estão sendo usados para salvaguardar interesses de terceiros, 
veja-se que Pedro assinou a carta de anuência de fls. 54 declarando que tinha ciência da venda e com ela anuiu, ainda que 
após o ajuizamento da ação, e que Edson assinou um documento (fls. 70/71) redigido pela esposa do autor no qual declara 
exatamente o contrário e que teria coagido Pedro a assinar o documento acima referido. Observo, portanto, que o autor, ainda 
que a mando de terceiros, não cumpriu o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade, nos termos do art. 14, I, do 
Código de Processo Civil. Neste caso, reputo verossímil a alegação apresentada pelos réus no sentido de que o autor sabia da 
venda e de suas condições, tendo a ela anuído, de forma que o exercício do direito de preferência neste momento contrariando 
a verdade estabelecida é séria afronta à dignidade da Justiça, o que deve ser reprimido nos termos do art. 125, III, do Código de 
Processo Civil. Excepcionalmente, deixo de condenar o autor como litigante de má-fé, tendo em vista as circunstâncias pessoais 
acima declinadas e a aparente ação sob influência de terceiros. Diante da alegação do corréu de que estava sendo ameaçado 
pela irmã Silvia em razão do processo, extraiam-se cópias integrais do feito, remetendo-as ao Ministério Público para apuração 
de eventual crime contra a administração da Justiça. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, de forma a 
extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor a pagar 
as custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, estes ora fixados em R$ 2.000,00, nos termos do 
art. 20, §4º, do Código de Processo Civil. P. R. I. Piracicaba, 28 de janeiro de 2015. CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO Juiz 
de Direito (O VALOR DA TAXA DE PREPARO DE APELAÇÃO IMPORTA EM R$ 393,36) - ADV: MARIANA RIZZO DE ANDRADE 
(OAB 217661/SP), RAMON DO PRADO COELHO DELFINI CANÇADO (OAB 288405/SP)

Processo 1003047-82.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - MARIA APARECIDA DA SILVA 
- CLARO S/A - R.20 - Vistos. Fls. 88/89: Considerando que a r. sentença de fls. 51/54 já determinou a exclusão definitiva do 
apontamento em questão, reitere-se a ordem de exclusão nos mesmos moldes do ofício de fl. 55. Indefiro, contudo, o pedido 
relativamente ao órgão de restrição SERASA, pela ausência de demonstração do apontamento no aludido órgão. Diligencie-se 
com urgência. - ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP), RICARDO BRANDI PEREIRA CARNEIRO 
(OAB 162699/SP), GILMAR FARCHI DE SOUZA (OAB 282598/SP), JORGE NEMR (OAB 117256/SP)

Processo 1003738-96.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Santander (Brasil) S/A - 
ANDERSON LUIZ DA ROCHA - - ANDERSON LUIZ DA ROCHA - Vistos. Fl. 65: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo 
requerido (60 dias). Aguarde-se. Solicite-se a imediata devolução do Mandado expedido às fls. 61/62, independentemente de 
cumprimento. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/
SP)

Processo 1004010-90.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - JANE DE ANDRADE SANTANA 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - (rel. 20) Vistos em saneador. 1) Presentes as condições da ação e os 
pressupostos processuais, dou o feito por saneado. 2) Cinge-se a controvérsia em saber se à parte autora assiste direito à 
percepção do benefício previdenciário pretendido. 3) Para tanto, defiro a produção de prova pericial, nomeando a Dra. Leandra 
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Matimoto, solicitando-lhe agendamento de dia, hora e local para comparecimento do autor, facultando às partes a indicação 
de assistentes-técnicos e oferecimento de quesitos em 10 (dez) dias. Após a designação, intime-se o autor para comparecer à 
perícia munido de documento de identidade. Laudo em 30 (trinta) dias após o exame. Considerando que o INSS deve antecipar 
os honorários periciais nas ações de acidente de trabalho, na forma do art. 8º, §2º, da Lei nº 8.620/93, fixo-os em R$ 600,00 
(seiscentos reais), sem prejuízo de eventual e futura alteração caso se mostre necessária. A autarquia deverá providenciar o 
depósito em 15 (quinze) dias. Também defiro a expedição de ofício à empregadora do acidentado requisitando informações 
sobre os salários pagos na ocasião do acidente ou do afastamento do trabalho. 4) Oportunamente e se o caso será designada 
audiência de instrução. Dil. e int. Piracicaba, 17 de dezembro de 2014. ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI Juiz de Direito (autora 
fornecer o endereço da empregadora Geraldo J. Coan Cia. Ltda, conforme fl. 02) - ADV: ANA MARIA FRANCO SANTOS 
CANALLE (OAB 107225/SP), SILVANA GARBIM (OAB 323605/SP)

Processo 1004713-21.2014.8.26.0451 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Data 
de Nascimento - V.V.A. - R.20 - Vistos. Intime-se o procurador do autor, pela imprensa, para retirar em Cartório o documento 
original de fl 36, que encontra-se em pasta própria. Após a retirada, arquivem-se os autos digitais. Int. - ADV: CASSIO RICARDO 
GOMES DE ANDRADE (OAB 321375/SP)

Processo 1005821-85.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Tarifas - LUIS GUSTAVO FELICIANO - Santander Leasing 
S/A Arrendamento Mercantil - R.20 - Vistos. Fl. 88: considerando os termos petição, dou por satisfeita a obrigação e julgo extinta 
a execução, fazendo-o com fundamento no art. 794, inciso I , do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado de levantamento 
em favor do(a) exequente. Oportunamente, anote-se a extinção do feito e, recolhidas as custas finais, arquivem-se os autos. P.I. 
Piracicaba, 21 de janeiro de 2015. ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI Juiz de Direito (AUTOR RETIRAR M.L.J.) - ADV: EVANDRO 
MARDULA (OAB 258368/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), ROGÉRIO LEITE DE PINHO TAVARES (OAB 331680/
SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 1005900-64.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - EQUILÍBRIO PROTEÇÃO 
FLORESTAL LTDA - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - DIVISÃO TROLLER - Vistos. Somente nesta data, tendo em vista 
que o processo estava concluso para sentença. Consultado e certificado por este magistrado o trânsito em julgado do V. Acórdão 
de fls. 220/224, expeça-se ofício ao DETRAN para que promova a imediata baixa dos registros do automóvel já desmontado e 
retirado de circulação. Após, retornem os autos conclusos para sentença. Intime-se. (À RÉ PARA IMPRIMIR OFÍCIO EXPEDIDO 
À FL. 226, ENCAMINHÁ-LO E COMPROVAR SUA DISTRIBUIÇÃO NO PRAZO DE DEZ DIAS) - ADV: MARCELO ROSENTHAL 
(OAB 163855/SP), FRANCISCO CASSOLI JORRAS (OAB 197722/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 1007084-55.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - J.Mahfuz Ltda - ESPÓLIO DE 
JOSÉ DE LIMA (representado pela herdeira MARIA INÊS DE LIMA PETROCELLI) - R.20 - Vistos. 1- Homologo por sentença 
o acordo de fls.36/42/43, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, ficando estipulada a multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor do debito, em caso de descumprimento. 2- Suspendo o curso da execução, nos termos do art. 792 do CPC. 3 
Aguarde-se o prazo estipulado. P.I. - ADV: EMANUEL HENRIQUE DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP)

Processo 1007672-62.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - VINICIUS DE AQUINO 
E SAGLIETTI LEMES - TNL PCS S/A - (rel. 20) Vistos. 1) Fls. 174/184: Ciente do agravo interposto, copiado às fls. 178/184, 
mantenho a r. decisão agravada (fl. 168) por seus próprios fundamentos.2) Diga o autor sobre a contestação e documentos 
(fls.185/266) .3) Diante do teor da certidão de fl. 267, e sem prejuízo no cumprimento do item 02 supra, esclareça a ré quanto 
ao polo passivo da ação. 4) Fls. 268/286: Defiro o pedido do item 1 de fl. 269 e, em extensão aos efeitos da r. decisão de fl. 
168, autorizo o depósito judicial das faturas vincendas conforme requerido, até nova determinação destes Juízo. Intime-se com 
urgência. - ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP), ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR (OAB 112027/
SP), NATHALIA FERRAZ DE ARRUDA (OAB 292455/SP), PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO (OAB 111264/SP)

Processo 1008175-83.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - H.B.B.M. - P.H.C.M. - (REL. 20) 
Vistos. Fls.102: À serventia como requerido, publicando-se. Int. (Ciência ao autor do endereço informado na pesquisa Infojud: 
AVENIDA JULIO DE MESQUITA, 230, APTO. 06, CAMBUÍ, CAMPINAS, SP, CEP 13025-060) - ADV: JULIO CESAR GARCIA 
(OAB 132679/SP)

Processo 1008336-93.2014.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - LUIZ NARDELLI - GERSON 
GOMES DAMIANO - Vistos. Tendo sido satisfeita a obrigação, julgo extinta, com fundamento no art. 794, I do CPC a presente 
ação. Oportunamente, anote-se a extinção do feito. Recolhidas as custas finais, arquivem-se os autos. P.I. - ADV: ANDRE 
FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP)

Processo 1009751-14.2014.8.26.0451 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - AMARILDO APARECIDO 
BRUGNARO - - MARIA HELENA DOS SANTOS BATISTA BRUGNARO - ELIANA DA SILVA SALLES - R.20 - Vistos. Designo 
audiência de conciliação para o dia 31 de março de 2015, às 14h20min. Havendo desinteresse na realização de audiência, caberá 
a parte manifestar-se dentro de cinco dias para a retirada da pauta. Int. - ADV: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 123577/SP), 
TATIANE MENDES FERREIRA (OAB 205788/SP), SARITA RACHEL BOTTENE AUGUSTI TORREZAN (OAB 288427/SP)

Processo 1011411-43.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - Boviplan Consultoria 
Agorpecuaria Ltda - Telefonica Brasil S/A - - Commcenter Vivo Empresas - VMT Telecomunicações LTDA - DECISÃO DE FL. 
531: “Vistos. Fls. 346/528: recebo como emenda à inicial. Anote-se. Expeça-se nova carta para citação no endereço indicado à 
fl. 529, devendo ser instruída, além da inicial, com cópia da emenda supra. Intime-se.” DECISÃO DE FL. 563: “Vistos. Certidões 
de fls. 545 e 558: com cópia da emenda efetuada, e a despeito de a corré TELEFÔNICA já haver apresentado contestação, 
(i) intime-se-a para, querendo, re-ratificar essa defesa em vista de aludida emenda, no prazo de 15 dias; e (ii) cite-se a corré 
COMMCENTER com as cautelas legais. Dil. e int. Piracicaba, 22 de dezembro de 2014. ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI Juiz 
de Direito” (PELA PRESENTE FICA INTIMADA A CORRÉ TELEFÔNICA PARA, QUERENDO, RE-RATIFICAR SUA DEFESA EM 
VISTA DA EMENDA À INICIAL DE FLS. 346/528, NO PRAZO DE QUINZE DIAS) - ADV: MONICA FERNANDES DO CARMO 
(OAB 115832/SP), LUCIA BARBOSA FRANÇA (OAB 182497/SP), HEBERT VINICIUS CURVELLO VENDITO (OAB 285667/SP)

Processo 1012071-37.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira S/A Crédito, 
Financiamento e Investimento - LUIZ DA SILVA - Vistos. Nesta data procedi ao bloqueio do veículo indicado à fl. 45 perante o 
sistema RENAJUD (ciência da resposta). Manifeste-se a autora em seguimento, vista não ter sido cumprida a liminar (fl. 42). 
Intime-se. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 1012487-05.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Liminar - Banco Santander (Brasil) S/A - M H CHAUI FAVALLI 
M.E - Vistos. Banco Santander (Brasil) S/A move Ação de Busca e Apreensão contra M H CHAUI FAVALLI M.E , alegando que 
através de contrato concedeu ao réu um crédito para aquisição do veículo descrito às fls.02 da inicial. Ocorre, que o requerido 
não vem cumprindo o contrato deixando de pagar as parcelas, mesmo depois de notificado, constituindo-se em mora. Pede a 
procedência do pedido. Requereu a citação do requerido. Deu à causa o valor de R$68.275,62 e com a inicial vieram procuração, 
documentos e guias de fls. 05/45. A liminar foi deferida (fls.47) e cumprida (fls.53). O réu foi citado e advertido dos efeitos da 
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revelia (fls. 52) mas não ofereceu qualquer defesa no prazo legal (fls. 54). É o relatório.DECIDO.A ação procede, visto que 
revelia faz presumir aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, na forma dos arts. 285 e 319 do Código de Processo 
Civil e estes acarretam as consequências jurídicas apontadas na inicial. Ante o exposto, ACOLHO o pedido para conceder a 
reintegração na posse em definitivo, em favor do requerente, ficando consolidado o domínio e a posse plena do bem em mãos 
do requerente, mantida a liminar e o réu condenado ainda no pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% 
sobre o valor da causa. P.I. Piracicaba, 26 de janeiro de 2015. - ADV: ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP)

Processo 1012917-54.2014.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Benfeitorias - Valéria 
Aparecida Cirídio - Danilo Floriano Ferreira da Silva - - Ana Flavia Marin Floriano - - Odilon Edilberto Baldi - (rel. 20) Vistos. 
Ante o reconhecimento do pedido (fls. 22/23), JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, fundamentado no art. 
269, II do CPC. Expeça-se guia de levantamento em favor da autora do depósito de fl. 21. Oportunamente, anote-se a extinção 
e arquivem-se os autos. P.R.I. (retirar mandado de levantamento) - ADV: MARYANA TOLEDO WYSMIERSKI (OAB 304395/
SP), GUILHERME MONACO DE MELLO (OAB 201025/SP), NATHALIA CALCIDONI PACHECO (OAB 333114/SP), MARCELO 
ROSENTHAL (OAB 163855/SP)

Processo 1013039-67.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Juliana Vianna Bortolleto e 
Silva - Roberta Dias Nogueira - R.20 - Vistos. 1- Homologo por sentença o acordo de fls. 41/42, para que produza seus jurídicos 
e legais efeitos. 2- Suspendo o curso da execução, nos termos do art. 792 do CPC. 3 Aguarde-se o prazo estipulado. P.I. - ADV: 
ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP), ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP)

Processo 1013230-15.2014.8.26.0451 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Nair de Lucca Geraldini - 
Gerson Ramos da Hora - (REL. 20) Vistos. Tendo sido satisfeita a obrigação, julgo extinta, com fundamento no art. 794, I do 
CPC a presente ação. Oportunamente, anote-se a extinção do feito. Recolhidas as custas finais, arquivem-se os autos. P.I. - 
ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP), ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP)

Processo 1013623-37.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - Moises Alves - 
Vistos. Ante a desistência da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, VIII 
do CPC. Expeça-se mandado de levantamento de eventual guia de diligência (não utilizada) em favor do depositante. Indefiro 
a expedição de ofício ao Detran/SP, vista não haver ordem de bloqueio nos autos. Oportunamente, anote-se a extinção e 
arquivem-se. P.R.I. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 1014341-34.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO GMAC 
S/A - ELIONETE VITORIO BONFIM - (rel. 20) Vistos. Ante a desistência da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução 
do mérito, com fundamento no art. 267, VIII do CPC. Expeça-se mandado de levantamento de eventual guia de diligência (não 
utilizada) em favor do depositante. Oportunamente, anote-se a extinção, P.I. - ADV: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 
152305/SP)

Processo 1014460-92.2014.8.26.0451 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - José do Carmo Seixas 
Pinto Neto - Neide Gonçalves de Almeida - R.20 - Vistos. Fls. 79/82: confesso ser difícil iniciar esta deliberação, mas não me 
delongarei, porquanto desnecessário, nem descerei ao rasteiro nível das razões dos embargos declaratórios ora apreciados. 
Os ataques pessoais ressentem-se de qualquer fundamento, acaso fosse plausível, aceitável, ou, quiçá, ético realizá-los por 
um Advogado experimentado em anos e numa peça processual. Insisto: não me rebaixarei para rebatê-los e, pedindo vênia 
para reproduzir a única parte sensata do “arrazoado”, observo ao ora embargante que ao assim proceder meu comportamento 
não lhe seja “causa de uma irritação simplória, imprópria e inadmissível a um ser humano”. De minha parte é o bastante. No 
mais, os declaratórios deixam de apresentar qualquer razão fática ou jurídica para corrigir obscuridade, contradição ou omissão 
na sentença de fl. 75, mesmo porque nem pedido certo é feito com vistas às correções relacionadas à intempestividade e ao 
indeferimento da gratuidade de justiça, dois aspectos decididos com fundamentos deveras claros. Posto isso, não conheço dos 
declaratórios. P.I. Piracicaba, 23 de janeiro de 2015 ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI Juiz de Direito - ADV: JOSE DO CARMO 
SEIXAS PINTO NETO (OAB 59006/SP)

Processo 1014974-45.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Cyber Gym 
Industria de Equipamentos Para Reabilitação e Cultura Fisica Ltda Epp - Magali Gonçalves Passarini Piracicaba ME - Vistos. 
Manifeste-se a exequente sobre o depósito e o pedido de parcelamento do débito. Int. - ADV: HEIDI VON ATZINGEN (OAB 
68264/SP), JOSE ANTONIO CHIARELLI (OAB 62502/SP), SILVANA VIEIRA PINTO (OAB 241083/SP)

Processo 1015316-56.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - LYDIA LECY BOYHER - 
Vistos. 1) Ante o teor da declaração de fl. 14, e nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91, defiro os benefícios 
da gratuidade processual, anotando-se.2) Não há como conceder a tutela antecipada, instituto reservado somente para casos 
com prova inequívoca da pretensão e justificado receio de ineficácia do provimento final. Na hipótese, a autora pretende a 
antecipação da tutela para “seja o requerido intimado a implantar a favor da requerente o auxílio-doença” (letra “a.1” de fl. 07). 
Não é hipótese de deferimento diante da necessidade de melhor verificação e comprovação de suas alegações no decorrer 
da instrução, pois pendente de perícia médica a se saber a extensão dos supostos danos padecidos pela autora, além do quê 
só poderão ser aquilatados pelo profissional da área, por ora não cabendo ao Juízo qualquer manifestação nesse sentido. 
Acresça-se que não há nos autos indicação recente do médico que acompanha a autora de incapacidade para o trabalho, 
sendo que o mais recente “RECEITUÁRIO” encaminhando a autora à perícia médica do INSS é datado de 15.07.2013 (fl. 73). 
Por tais elementos, INDEFIRO a antecipação de tutela.3) Cite-se com as advertências legais. Dil. e Intime-se. - ADV: DEBORA 
CRISTINA ANIBAL (OAB 185199/SP)

Processo 1015657-82.2014.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO 
FACULDADE - GEDIELSON FERNANDES RODRIGUES - (REL. 20) Homologo o acordo de fls.27/28 para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos. Aguarde-se o prazo estipulado. Publique-se e intime-se. - ADV: ADRIANA SIMONI CALILE SOARES 
DE LIMA (OAB 245976/SP)

Processo 1015952-22.2014.8.26.0451 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard S/A - ANGELA MARIA 
BONFIM MORGADO - R.20 - Vistos. Sobre fls. 31 e seguintes, manifeste-se o autor, com urgência. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS 
SKRZYSZOWSKI JUNIOR (OAB 308730/SP), ERISON DOS SANTOS (OAB 321047/SP), DANIELLE PUPIN FERREIRA (OAB 
288711/SP)

Processo 4002805-09.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Cheque - Sandra M. B. Pompermayer ME - Valéria 
Aparecida Simões Belote - 1- Procedi à pesquisa de veículo perante o sistema RENAJUD. Ciência do resultado (documento 
que segue). 2 - Procedi também à pesquisa perante o sistema INFOJUD. Ciência do resultado arquivado em pasta própria. Int. 
(Fica intimado o procurador/requerente a manifestar sobre o ofício da Receita Federal, arquivado em pasta própria, no prazo 
de 5(cinco) dias. Após 30 (trinta) dias o referido ofício será destruído) (NÁO CONSTA DECLARAÇÃO ENTREGUE PARA NI E 
EXERCÍCIO INFORMADOS) - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP), CAMILA NEVES MARTINS BRANDT (OAB 
279917/SP)
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Processo 4002877-93.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - JOTACEFER 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA - Ivone Vieira de Almeida Benatto - Vistos. 1 - Expeça-se mlj referente 
ao depósito de fl. 126 em favor do exequente. 2 - Intime-se a executada, na pessoa do advogado, para indicar em cinco dias, 
quais são e onde estão seus bens sujeitos à penhora, sob pena de ser multada em montante de até 20% (vinte por cento) do 
valor atualizado do débito (art. 600, inciso IV, c.c. art. 601 e art. 656, parágrafo 1º, do CPC. Int. - ADV: ED CHARLES GIUSTI 
(OAB 256574/SP), MARCIO KERCHES DE MENEZES (OAB 149899/SP)

Processo 4007042-86.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - INSTITUTO EDUCACIONAL 
PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA - MARCELO TAKASHI LIMA GOTO - 1 - Procedi ao bloqueio/pesquisa de veículo 
perante o sistema RENAJUD. Ciência do resultado (documento que segue). 2 - Procedi também à pesquisa perante o sistema 
INFOJUD. Ciência do resultado arquivado em pasta própria. (Fica intimado o procurador/requerente a manifestar sobre o ofício 
da Receita Federal, arquivado em pasta própria, no prazo de 5(cinco) dias. Após 30 (trinta) dias o referido ofício será destruído.) 
(NÃO CONSTA DECLARAÇÃO ENTREGUE PARA NI E EXERCÍCIO INFORMADOS) - ADV: DIEGO ROBERTO JERONYMO 
(OAB 296142/SP), TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP)

Processo 4008821-76.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - CRISTOVAO BARBOSA 
OLIVEIRA - ITAU BMG CONSIGNADO - - BANCO BMG S/A - (REL. 20) Vistos. Recebo a apelação de fls.140/147 em seus 
efeitos devolutivo e suspensivo. Processe-se-á. Às contrarrazões Oportunamente, remetam-se os autos ao E.TJSP - Seção 
de Direito Privado com as cautelas de estilo. Int. - ADV: ULISSES ANTONIO BARROSO DE MOURA (OAB 275068/SP), LUIZA 
BENEDITA DO CARMO BARROSO MOURA (OAB 62734/SP), ILAN GOLDBERG (OAB 100643/RJ), EDUARDO CHALFIN (OAB 
53588/RJ)

Processo 4009233-07.2013.8.26.0451 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Registro de Imóveis - LEOLINDA 
CESIRA JACINTHO ALCARDE - - EDIVALDO ALCARDE - - EDSON ALCARDE - - EDIMILSON ALCARDE - R.20 - Vistos. Fls. 
133/134: não há necessidade de aclarar a sentença, pois o estabelecimento da exigência de depósito tal como constou do item 
3 da sentença embargada, serve única e exclusivamente para resguardar os direitos de quem abriu mão dos gravames que, até 
então, lhe eram protetores. E nada impede, aqui ficando uma observação, de que, na futura e eventual compra de novo imóvel, 
seja avençado entre os interessados que parte do valor do pagamento encontra-se depositado nestes autos, quando poderá 
ser liberado mediante o compromisso de comprovação da constituição do usufruto em favor da coautora LEONILDA, conforme, 
aliás, judicioso parecer do Ministério Público de fl. 96. Posto isso, rejeito os embargos de declaração. P.I. Piracicaba, 23 de 
janeiro de 2015. ROGÉRIO SARTORI ASTOLPHI Juiz de Direito - ADV: TATIANE MENDES FERREIRA (OAB 205788/SP)

Processo 4009296-32.2013.8.26.0451 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamentos S.A. - MARCELO DUARTE GOMES - (REL. 20) Vistos. Não comprovada a mora pelo autor, INDEFIRO O 
PEDIDO LIMINAR. Manifeste-se o autor se ainda tem o interesse no prosseguimento da presente ação. Intime-se. - ADV: SILVIA 
APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)

1ª Vara da Família e Sucessões

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FABÍOLA HELENA DE PAULA ROQUE LUCATO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANA PAULA CANDIOTTO MEDEIROS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0043/2015
Processo 0000925-21.2011.8.26.0451 (451.01.2011.000925) - Arrolamento de Bens - Ricardo Altever Carvalho Lessa - 

Murilo Alves Moura - Proc. 73/11 -1VF - R043 - Vistos. Tornem ao arquivo. - ADV: ANTONIO LUIZ DE CARVALHO FILHO (OAB 
157610/SP), KILDARE WAGNER SABBADIN (OAB 277387/SP)

Processo 0002817-91.2013.8.26.0451 (045.12.0130.002817) - Divórcio Consensual - Dissolução - F.C.P.M. e outro - Proc. 
153/13 -1VF - R043 - Vistos. Tornem ao arquivo. - ADV: FABIO GUARDIA MENDES (OAB 152328/SP), FLÁVIA CRISTINA 
PRATTI (OAB 174352/SP)

Processo 0005783-61.2012.8.26.0451 (451.01.2012.005783) - Inventário - Inventário e Partilha - Rubens Rodrigues Galhardo 
Filho e outro - Proc. 328/12 -1VF - R043 - Vistos. Tornem ao arquivo. - ADV: LUANA MACHADO DE SOUZA (OAB 313789/SP), 
FELIPPE ROSA PEREIRA (OAB 258710/SP), WINSTON SEBE (OAB 27510/SP)

Processo 0007229-65.2013.8.26.0451 (045.12.0130.007229) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Reginaldo José Rodrigues - Proc. 420/13 -1VF - R043 - Vistos. Aguarde-se por 15 dias como requerido. - ADV: DENISE 
SCARPARI CARRARO (OAB 108571/SP), JULIANO RAIZER (OAB 265360/SP)

Processo 0008976-50.2013.8.26.0451 (045.12.0130.008976) - Inventário - Inventário e Partilha - Rita Sueli Romano Teixeira 
- Proc. 549/13 -1VF - R043 - Vistos. Aguarde-se provocação em arquivo. - ADV: LUIZ ANTONIO ABRAHAO (OAB 13290/SP)

Processo 0009937-88.2013.8.26.0451 (045.12.0130.009937) - Inventário - Inventário e Partilha - Karina Fuentes Figueiredo 
- Proc. 613/13 -1VF - R043 - Vistos. Fls. 166/167: esclareça o peticionário. - ADV: OSWALDO DA SILVA CARDOZO (OAB 19302/
SP)

Processo 0011636-51.2012.8.26.0451 (451.01.2012.011636) - Execução de Alimentos - Alimentos - Leandro dos Santos 
Moraes - Proc. 672/12 - R043 - digam os interessados - decorreu o prazo de suspensão do feito sem noticias sobre o cumprimento 
do acordo. - ADV: CLEBER NIZA (OAB 262024/SP), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 123577/SP)

Processo 0012919-61.2002.8.26.0451 (451.01.2002.012919) - Procedimento Ordinário - Alimentos - E.A.A. e outro - A.S.M. - 
Proc. 2093/05 -1VF - R043 - Vistos. Concedo o prazo de 60 dias como requerido. - ADV: ANTONIO SERGIO CALIL (OAB 63380/
SP), CARLOS ALBERTO DE MOURA (OAB 52625/SP), ANTONIO GENUINO FILHO (OAB 40191/SP)

Processo 0013928-14.2009.8.26.0451 (451.01.2009.013928) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Maria Elisabete 
de Souza Vitti - Proc. 902/09 - R043 - Ciência aos interessados do ofício do Banco do Brasil de fls. 424. - ADV: LAURA 
MARGONI CHECOLI (OAB 255179/SP)

Processo 0014752-02.2011.8.26.0451 (451.01.2011.014752) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.V.S. e outro - M.V.S. 
- Proc. 971/11 -1VF - R043 - Vistos. Oficie-se ao CAEX solicitando informações acerca do atual endereço do requerido. - ADV: 
ANA CAROLINA DA COSTA (OAB 279894/SP), MARCIA MARIA CORTE DRAGONE (OAB 120610/SP)

Processo 0014783-17.2014.8.26.0451 (processo principal 0032220-76.2011.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença - 
Exoneração - S.G. - C.P.D. - Proc. 2072/11-1 -1VF - R043 - Vistos. Concedo a gratuidade requerida. Fls. 95: Ciência às partes. 
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- ADV: FABIO ROGERIO FURLAN LEITE (OAB 253270/SP), JOAO JOSE DE ALMEIDA NASSIF (OAB 288769/SP)
Processo 0014935-70.2011.8.26.0451 (451.01.2011.014935) - Execução de Alimentos - Alimentos - R.F.S. e outro - Proc. 

991/11 - R043 - Vistos etc. INTIME(M)-SE o(a)(s) autor(a)(s) a dar(em) regular andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob 
pena de extinção da ação nos termo do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por 
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: DAYANE MICHELLE PEREIRA 
MIGUEL (OAB 255106/SP)

Processo 0015148-42.2012.8.26.0451 (451.01.2012.015148) - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - C.E.C. - 
Proc. 890/12 - 1 VF - R043 - Manifeste-se o autor sobre a petição e os documentos de fls. 196 e seguintes, apresentados 
tempestivamente. - ADV: WILLIAM FERNANDO LOPES ABELHA (OAB 299761/SP), MARCO ANTONIO DE PAIVA CARDOSO 
(OAB 107084/SP)

Processo 0015918-69.2011.8.26.0451 (451.01.2011.015918) - Inventário - Inventário e Partilha - Aparecida Elisabete Leme 
Braz - Proc. 1058/11 -1VF - R043 - Vistos. Aguarde-se provocação em arquivo. - ADV: SILVIA HELENA MACHUCA FUNES (OAB 
113875/SP)

Processo 0016610-49.2003.8.26.0451 (451.01.2003.016610) - Separação Consensual - Dissolução - F.F. e outro - Proc. 
2068/03 - R043 - Processo desarquivado. Vista dos autos ao(à) Dr(a). Maria Helena Delazaro. - ADV: MARIA HELENA 
DELAZARO (OAB 126732/SP)

Processo 0018505-40.2006.8.26.0451 (451.01.2006.018505) - Inventário - Inventário e Partilha - Andre Luiz de Souza Junior 
- Andre Luiz de Souza - Solange Cristina Alonso de Souza e outros - Proc. 2871/06 -1VF - R043 - Vistos. Atenda-se a cota do 
MP. (Sobre a manifestação de interesse do herdeiro andré, requeiro diga o herdeiro Rodrigo.) - ADV: ROGÉRIO EDUARDO 
MIGUEL (OAB 164589/SP), ELYDIO GALVANI JUNIOR (OAB 183844/SP), NIVALDO BENEDITO SBRAGIA (OAB 155281/
SP), ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP), JOAO CARLOS CARCANHOLO (OAB 36760/SP), ISABEL TERESA 
GONZALEZ COIMBRA (OAB 123166/SP), PAULO SERGIO AMSTALDEN (OAB 113669/SP), ADRIANO MARCHI (OAB 170528/
SP), ROBSON SOARES (OAB 170705/SP), ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP)

Processo 0019346-25.2012.8.26.0451 (451.01.2012.019346) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Andreza Fernanda Oliveira 
Boaratti - Jeferson Boaratti - Proc. 1161/12 - R043 - Processo desarquivado. Vista dos autos ao Dr. José Roberto Colleti Júnior. 
- ADV: ROGERIO ROMERO (OAB 258841/SP), JOSÉ ROBERTO COLLETTI JÚNIOR (OAB 197771/SP), ANTONIO ROBERTO 
DE OLIVEIRA TUTINO (OAB 121008/SP)

Processo 0020503-04.2010.8.26.0451 (451.01.2010.020503) - Inventário - Inventário e Partilha - Victor Gatti Martins - Proc. 
1105/10 -1VF - R043 - Fl. 361: Vistos. Manifeste-se o MP. - ADV: SILVANA DAVANZO CESAR (OAB 125177/SP), ADRIANO 
FLABIO NAPPI (OAB 186217/SP), GENTIL BORGES NETO (OAB 52050/SP), ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS (OAB 268853/
SP)

Processo 0020503-04.2010.8.26.0451 (451.01.2010.020503) - Inventário - Inventário e Partilha - Victor Gatti Martins - Proc. 
1105/10 - R043 - Fl. 363: Certifico e dou fé que expedi Mandado de Levantamento Judicial em favor do Sr. Victor Gatti Martins, 
no valor de R$ 10.000,00, referente a parte do depósito de fls. 23, bem como procedi as devidas anotações com relação à fl. 
358, conforme r. despacho de fls. 362. - ADV: SILVANA DAVANZO CESAR (OAB 125177/SP), ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS 
(OAB 268853/SP), ADRIANO FLABIO NAPPI (OAB 186217/SP), GENTIL BORGES NETO (OAB 52050/SP)

Processo 0020503-04.2010.8.26.0451 (451.01.2010.020503) - Inventário - Inventário e Partilha - Victor Gatti Martins - 
Proc. 1105/10 - R043 - Fl. 362: Trata-se de novo pedido de levantamento de importância existente em favor do inventariante 
sob a alegação da existência de despesas com mudança de domicílio e faculdade. Contudo, diante do não cumprimento das 
regularizações faltantes (fl. 326), sendo inclusive concedido o prazo de 120 dias (fl. 338), e da existência de débitos a serem 
quitados, fica prejudicada a análise do levantamento do valor total remanescente. Defiro, portanto, a expedição de mandado de 
levantamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Anote-se o requerido à fl. 358. - ADV: ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS 
(OAB 268853/SP), GENTIL BORGES NETO (OAB 52050/SP), SILVANA DAVANZO CESAR (OAB 125177/SP), ADRIANO FLABIO 
NAPPI (OAB 186217/SP)

Processo 0020503-04.2010.8.26.0451 (451.01.2010.020503) - Inventário - Inventário e Partilha - Victor Gatti Martins - Proc. 
1105/10 -1VF - R043 - Fl. 365: Vistos. Cumpra-se o despacho de fls. 361. - ADV: ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS (OAB 268853/
SP), GENTIL BORGES NETO (OAB 52050/SP), ADRIANO FLABIO NAPPI (OAB 186217/SP), SILVANA DAVANZO CESAR (OAB 
125177/SP)

Processo 0020503-04.2010.8.26.0451 (451.01.2010.020503) - Inventário - Inventário e Partilha - Victor Gatti Martins - Proc. 
1105/10 -1VF - R043 - Fl. 366: Vistos. Diga o inventariante em termos de prosseguimento. - ADV: ALEXANDRE LUIZ DOS 
SANTOS (OAB 268853/SP), SILVANA DAVANZO CESAR (OAB 125177/SP), ADRIANO FLABIO NAPPI (OAB 186217/SP), 
GENTIL BORGES NETO (OAB 52050/SP)

Processo 0020579-91.2011.8.26.0451 (451.01.2011.020579) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
Roseli de Oliveira - Proc. 1362/11 -1VF - R043 - Vistos. Atenda-se a cota do MP. (Requeiro que a inventariante Silvia informe 
se a requerente Roseli efetuou o pagamento dos R$ 1.000,00 faltantes (2 parcelas de R$500,00) ou tome as providências 
necessárias para a execução do acordo descumprido) - ADV: TATIANE MENDES FERREIRA (OAB 205788/SP), JOAO CARLOS 
CARCANHOLO (OAB 36760/SP)

Processo 0020713-84.2012.8.26.0451 (451.01.2012.020713) - Inventário - Inventário e Partilha - Rosana Bonilha Scalise - 
Proc.1232/12 - R043 - A parte poderá retirar os autos em cartório, apresentando-o em um cartório de notas conforme Provimento 
CG 31/13 (“...213. O Tabelião de Notas poderá, a pedido da parte interessada, formar cartas de sentença das decisões judiciais, 
dentre as quais, os formais de partilha, as cartas de adjudicação e de arrematação, os mandados de registro, de averbação e 
de retificação, nos moldes da regulamentação do correspondente serviço judicial. (1)...”), ou ainda, indicar as peças e fornecer 
as guias, devidamente recolhidas, referentes à extração de copias simples (R$0,55 por copia), autenticação (R$2,20 por 
autenticação) e extração de formal de partilha (R$ 37,70) - ADV: RICARDO TREVILIN AMARAL (OAB 232927/SP)

Processo 0020727-68.2012.8.26.0451 (451.01.2012.020727) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
Elizabeth Aparecida de Moraes - Proc. 1241/12 - R043 - Manifeste-se o autor (mensagem eletrônica do CRC de Itaipé, informando 
a não localização da certidão de óbito). - ADV: ANGELO PICCOLI (OAB 60803/SP)

Processo 0020973-64.2012.8.26.0451 (451.01.2012.020973) - Inventário - Inventário e Partilha - Diogo Rogério Camargo 
Brito e outro - Proc. 1253/12 -1VF - R043 - Vistos. Aguarde-se provocação em arquivo. - ADV: DANIELLE PUPIN FERREIRA 
(OAB 288711/SP)

Processo 0021215-04.2004.8.26.0451 (451.01.2004.021215) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Jose Ayrton 
Raymundo - Proc. 4035/05 -1VF - R043 - Fl. 285: Vistos. Conforme se vê a fls. 135, a herdeira Maria de Fátima é representada 
pelo herdeiro José Jonas, o qual atua em causa própria. Assim, cumpra-se o despacho de fls. 281, manifestando-se, também, a 
herdeira Maria de Fátima. - ADV: JOSE JONAS RAYMUNDO (OAB 48072/SP), ARTHUR LUIS TIETZ VIEIRA (OAB 334462/SP), 
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BERNADETE DE LOURDES NUNES PAIS (OAB 45847/SP)
Processo 0021737-84.2011.8.26.0451 (451.01.2011.021737) - Execução de Alimentos - Alimentos - Gisele Pedreira Bertoldi 

e outro - Marcio Moura Bertoldi - Proc. 1445/11 - 1 VF - R043 - Fls. 156/159: Ciência ao(a)(s) interessado(a)(s) de ofício e 
documentos recebidos da Agropecuária Furlan S/A. - ADV: JOSE RICARDO QUIRINO FERNANDES (OAB 121659/SP), NADJA 
RILHO PERROCO (OAB 186585/SP)

Processo 0021751-68.2011.8.26.0451 (451.01.2011.021751) - Interdição - Capacidade - T.L.P. - Proc. 1436/11 -1VF - R043 - 
Vistos. Atenda-se a cota do contador de fls. 562. (...as contas devem ser apresentadas de forma mercantil, especificando-se as 
receitas e a aplicação das despesas, apuranddo o resultado das contas - Artigo 917 do CPC. Informo, ainda, que a autora não 
apresentou nos autos comprovantes das receitas geridas no período das contas.) - ADV: CAIO ROBERTO ALVES (OAB 218081/
SP), ANDREA DE ALMEIDA ROSSLER (OAB 230585/SP)

Processo 0022742-44.2011.8.26.0451 (451.01.2011.022742) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Elizabete Lima de 
Oliveira - FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - PROCURADORIA REGIONAL DE CAMPINAS - Proc. 1503/11 -1VF - R043 - 
Vistos. Atenda-se a cota do contador. No silêncio, tornem ao arquivo. (...a Inventariante não apresentou nos autos a partilha dos 
bens arrolados às fls. 125/126.) - ADV: VANIA HELENA DE SOUZA (OAB 106865/SP), SERGIO LUIZ DE ALMEIDA PEDROSO 
(OAB 74389/SP)

Processo 0024668-94.2010.8.26.0451 (451.01.2010.024668) - Execução de Alimentos - Alimentos - R.H.O.C. - Proc. 1620/10 
- 1 VF - R043 - Fls. 140/142: Ciência ao(a)(s) interessado(a)(s) de ofício e documentos recebidos do INSS. - ADV: RENATA 
RIVELLI MARTINS DOS SANTOS (OAB 163787/SP), OSWALDO DA SILVA CARDOZO (OAB 19302/SP)

Processo 0025560-32.2012.8.26.0451 (451.01.2012.025560) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - Gabrielly 
Eduarda Fonseca do Prado - Julio César do Prado - Proc. 1486/12 - R043 - Fls. 112: Ciência às partes (ofício da empregadora 
do requerido comunicando a rescisão de seu contrato). - ADV: LUCIANA RIBEIRO (OAB 258769/SP), LUCIANO DE OLIVEIRA 
(OAB 312647/SP), GUACYRA RIBEIRO (OAB 301638/SP)

Processo 0026607-46.2009.8.26.0451 (451.01.2009.026607) - Execução de Alimentos - Alimentos - F.C.F.S. - C.S. - Proc. 
1737/09 - R043 - Fls. 253/254: Ciência às partes (Ofício da DIG informando o não cumprimento do mandado de prisão). - ADV: 
ZORIDE MARIA RODRIGUES CARBONI (OAB 62985/SP), EDSON INCROCCI DE ANDRADE (OAB 249518/SP)

Processo 0026622-54.2005.8.26.0451 (451.01.2005.026622) - Arrolamento de Bens - Cleuza Aparecida Gomes Botin - Proc. 
4732/05 -1VF - R043 - Vistos. Tornem ao arquivo. - ADV: JULIANA ISHIKO DE OLIVEIRA (OAB 232233/SP)

Processo 0026804-98.2009.8.26.0451 (451.01.2009.026804) - Procedimento Ordinário - Revisão - W.A.A. - Proc. 1757/09 - 
R043 - Processo desarquivado. Vista dos autos ao Dr. Homero. - ADV: HOMERO CONCEIÇAO MOREIRA DE CARVALHO (OAB 
121173/SP)

Processo 0027680-48.2012.8.26.0451 (451.01.2012.027680) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Beatriz Nobre dos Santos e outro - Proc. 1629/12 -1VF - R043 - Vistos. Atenda-se a cota do MP. (Requeiro que a 
autora subscreva o pedido de desistência da ação, tendo em vista que seu patrono é nomeado pela Defensoria Pública e não 
possui poderes especiais) - ADV: SEILA APARECIDA ZANGIROLAMO FEREZINI (OAB 140017/SP)

Processo 0028571-40.2010.8.26.0451 (451.01.2010.028571) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
W.C. - O.J.A. e outro - Proc. 1831/10 - R043 - Processo desarquivado. Vista dos autos ao(à) Dr(a). Maurício B. Guardia. - 
ADV: GIOVANNI JOSE OSMIR BERTAZZONI (OAB 262067/SP), FERNANDO COURY MALULI (OAB 235386/SP), MAURÍCIO 
BOSCARIOL GUARDIA (OAB 160753/SP)

Processo 0029391-88.2012.8.26.0451 (451.01.2012.029391) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - J.G.S.B. e outro - L.A.B. - Proc. 1744/12 -1VF - R043 - Vistos. Digam os exequente em termos de prosseguimento. 
- ADV: JOSE CEBIM (OAB 64088/SP), PEDRO IVO SCARPARI BATISTON (OAB 277521/SP)

Processo 0029634-66.2011.8.26.0451 (451.01.2011.029634) - Execução de Alimentos - Alimentos - Gustavo Bispo de Mattos 
Souza - Proc. 1916/11- R043 - diga a parte interessada - decorreu o prazo de suspensão do feito. - ADV: JANETE LEONILDE 
GANDELINI RIGHETTO (OAB 103809/SP)

Processo 0031842-23.2011.8.26.0451 (451.01.2011.031842) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.V.B.P. - Proc. 2051/11 
-1VF - R043 - Vistos. Diga o exequente em termos de prosseguimento. - ADV: MARISE APARECIDA MACEDO SANCHES (OAB 
258795/SP)

Processo 0032891-02.2011.8.26.0451 (451.01.2011.032891) - Interdição - Tutela e Curatela - Maria Fernanda de Barros 
Antunes Baptista Barbosa - Proc. 2118/11 -1VF - R043 - Vistos. Tornem ao arquivo. - ADV: MARIA HELENA DELAZARO (OAB 
126732/SP)

Processo 0033167-04.2009.8.26.0451 (451.01.2009.033167) - Execução de Alimentos - Alimentos - S.C.C. - Proc. 2149/09 
-1VF - R043 - Vistos. Apresente o exequente cálculo atualizado do débito. - ADV: GIULIANA ELVIRA IUDICE DOS SANTOS 
(OAB 226059/SP)

Processo 0035068-41.2008.8.26.0451 (451.01.2008.035068) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.C.A.R. - A.R. - Proc. 
1831/08 -1VF - R043 - Vistos. Apresente a exequente cálculo atualizado do débito. - ADV: MARIA ANGELA TORCIA COUTO 
(OAB 283091/SP), PAULO ANTONIO B.DOS SANTOS JUNIOR (OAB 151107/SP), LINDOMAR SACHETTO CORREA ALVES 
(OAB 112691/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FABÍOLA HELENA DE PAULA ROQUE LUCATO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANA PAULA CANDIOTTO MEDEIROS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0044/2015
Processo 1000117-91.2014.8.26.0451 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - L.B.A. - Diga a parte 

interessada - decorreu o prazo legal sem contestação. - ADV: ALEXANDRE LONGATO (OAB 261986/SP)
Processo 1000407-72.2015.8.26.0451 - Arrolamento Sumário - Sucessões - PEDRO JESUÍNO DE TOLEDO - MARIA 

CLARICE PACHECO MACIEL e outros - Certifico e dou fé que para regular formação dos autos faltam: custas (sendo que há 
pedido de assistência judiciária gratuita pendente de apreciação), certidão de casamento da “de cujus” Maria Tereza Pacheco, 
certidão negativa municipal do imóvel objeto da partilha, manifestação da Fazenda (cumprir a Portaria CAT 15/03, artigos 7º e 
8º, comprovando nos autos, o protocolo da documentação junto ao Posto Fiscal) e manifestação do Contador. - ADV: CARLOS 
EDUARDO DE SOUZA DEL PINO (OAB 263820/SP)

Processo 1000509-94.2015.8.26.0451 - Inventário - Inventário e Partilha - M.I.R. - A.E.K. e outro - Certifico e dou fé que 
para regular formação dos autos faltam: certidão de nascimento e ou casamento de Maria Ignez Rossi e do “de cujus” Aloisio 
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Alfredo Kronemberger, manifestação da Fazenda (cumprir a Portaria CAT 15/03, artigos 7º e 8º, comprovando nos autos, o 
protocolo da documentação junto ao Posto Fiscal) e manifestação do Contador. Fica a parte interessada intimada a providenciar 
a documentação faltante. - ADV: RODRIGO ROSSI (OAB 111364MG)

Processo 1000623-33.2015.8.26.0451 - Divórcio Litigioso - Casamento - D.C.D.J. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 451.2015/002452-1 dirigi-me ao endereço 
indicado e DEIXEI de intimar pessoalmente a sr. Debora Cristina Domingos de Jesus, uma vez que no local reside sua mãe, 
sra. Margarete de Moraes Domingos, que não soube informar por completo o atual endereço de sua filha. Assim, face o exposto 
devolvo o presente guardando novas determinações de Vossa Excelência. O referido é verdade e dou fé. Piracicaba, 04 de 
fevereiro de 2015. - ADV: EDENILTON JORGE SALVADOR (OAB 283017/SP), FLAVIA FERNANDA DE FREITAS SALVADOR 
(OAB 139898/SP)

Processo 1000623-33.2015.8.26.0451 - Divórcio Litigioso - Casamento - D.C.D.J. - Manifeste-se a requerente sobre 
a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 27. - ADV: EDENILTON JORGE SALVADOR (OAB 283017/SP), FLAVIA 
FERNANDA DE FREITAS SALVADOR (OAB 139898/SP)

Processo 1001603-14.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.C.P. e outro - 
J.L.P. - Vistos. Filiando-se à manifestação do Ministério Público, não houve até o momento informação nestes autos sobre a 
exoneração da prestação dos alimentos pelo requerido, permanecendo obrigado. Não houve mudança na situação fática capaz 
de justificar a resistência no descumprimento da obrigação. Ademais, quanto ao valor devido, este já foi definido pelo contador, 
com o acréscimo das parcelas de Junho e Julho de 2014, totalizando o valor expresso às fls. 155/156. Não vislumbro adequação 
na designação de nova audiência de conciliação em razão do nítido caráter protelatório no cumprimento da obrigação alimentar. 
Sendo assim, decreto a prisão civil de J.L.P., pelo prazo de 30 dias, com base no art. 733, § 1º do CPC. Expeça-se mandado de 
prisão, consignando-se que poderá ela deixar de ser cumprida mediante o depósito do valor do débito totalizado às fls. 155/156, 
mais as prestações que se vencerem até a data do efetivo pagamento, bem como o prazo de validade: 09.01.2017. Intime-se. - 
ADV: MARCO ANTONIO DE PAIVA CARDOSO (OAB 107084/SP), RODRIGO FERNANDES GARCIA (OAB 220703/SP)

Processo 1002700-49.2014.8.26.0451 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.C.M. - B.S.M. - Vistos. Certifique a serventia acerca 
da tempestividade da contestação. Após, à réplica. - ADV: LIANA CRISTINA SARAIVA CARAÇA BENEDITO (OAB 215509/SP), 
DANIELE PAROLINA SETEM (OAB 341608/SP)

Processo 1006215-92.2014.8.26.0451 - Outras medidas provisionais - Reconhecimento / Dissolução - J.C.P. - L.A.L.B. e 
outro - A seguir, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: Tendo em vista que a requerente não foi intimada acerca da 
presente audiência em razão do oficial de justiça não ter localizado o número da residência da requerente, sendo que, o oficial 
de justiça que a intimou para a audiência de conciliação anterior compareceu ao mesmo endereço e intimou a requerente, 
necessário a redesignação da audiência, com a intimação pessoal da requerente. Assim, redesigno audiência de instrução e 
julgamento para o dia 23 de abril de 2015, às 16:50 horas, saindo os presentes intimados, inclusive as testemunhas Natália e 
Antonia, e intimando-se pessoalmente a requerente, observando-se para tanto o endereço de fls. 42. Publique-se o presente. 
NADA MAIS. - ADV: JOAO PEDRO DA FONSECA (OAB 152796/SP), CASSIO RICARDO GOMES DE ANDRADE (OAB 321375/
SP)

Processo 1006566-65.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.C.M.S. - J.A.F.S. 
- Certifico e dou fé que expedi guia de levantamento em favor da exequente, relativo aos depósitos de fls. 56 e 62, ficando a 
mesma intimada a retirá-la. - ADV: ULISSES ANTONIO BARROSO DE MOURA (OAB 275068/SP), KARLA DAIANE RAPHAEL 
ESCOBAR (OAB 344512/SP), LUIZA BENEDITA DO CARMO BARROSO MOURA (OAB 62734/SP)

Processo 1006945-06.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - R.B.M.V. e outro 
- Diga a parte interessada - decorreu o prazo legal sem pagamento ou justificativa. - ADV: MARCELO MODESTO NUNES 
MIGUEL (OAB 288342/SP)

Processo 1010128-82.2014.8.26.0451 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - N.V.G.N. - C.E.N. - Vistos. Oficie-
se ao estabelecimento prisional solicitando informações sobre o valor mensal percebido pelo réu, bem como os valores que 
vem sendo descontados a título de pensão alimentícia. Para audiência de instrução e julgamento designo o dia 09 de junho de 
2015, às 14:00 horas, ficando deferidas as provas orais tempestivamente requeridas e preparadas. Intime-se. - ADV: ADRIANO 
DUARTE (OAB 255036/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1010574-85.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - B.F.B. - Diga a 
parte interessada - decorreu o prazo sem pagamento ou justificativa. - ADV: PATRICIA KARLA DE JESUS (OAB 285075/SP)

Processo 1011047-71.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Guarda com genitor ou responsável no exterior - A.J.I. 
e outros - Manifeste-se o requerente sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de fls. 47. - ADV: FABIO AUGUSTO 
BAZANELLI (OAB 248392/SP)

Processo 1014392-45.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - T.M.D. - M.D.M. 
- Manifeste-se o autor sobre a justificativa e documentos de fls. 20 e seguintes, apresentados tempestivamente. - ADV: ILDA 
HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP), LENITA DAVANZO (OAB 183886/SP)

Processo 1014782-15.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - C.A.S. - 
Manifeste(m)-se o(a)(s) exequente(s) sobre a justificativa apresentada tempestivamente. - ADV: RICARDO CHITOLINA (OAB 
168770/SP), ADRIANO FLABIO NAPPI (OAB 186217/SP)

Processo 4001788-35.2013.8.26.0451 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - ELZA ZAMBELLO CANEVA - Fazenda 
do Estado de São Paulo - Para regular formação do presente Arrolamento falta: a certidão negativa federal do falecido, sendo 
que esta serventia observou que o documento juntado a fls. 10 trata-se de “Comprovante de situação cadastral no CPF” e que 
a manifestação de fls. 102 da Fazenda Estadual do Estado de São Paulo, diz respeito aos débitos estaduais. - ADV: PATRICIA 
GOLLA FANTINATO COÊLHO (OAB 136008/SP)

Processo 4002369-50.2013.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.H.E.F. e 
outros - Fls. 97 e seguintes: Ciência ao(a)(s) interessado(a)(s) de ofício-resposta do Ministério do Trabalho e Emprego. - ADV: 
GLÁUCIA COARESMA URBANO (OAB 207829/SP)

Processo 4006068-49.2013.8.26.0451 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - J.C.O.F. - J.C.O.G. - Fls. 124: 
Ciência ao(a)(s) interessado(a)(s) da certidão do Oficial de Justiça da Comarca de Barueri - SP. - ADV: LUIZ GUSTAVO QUEIROZ 
DE FREITAS (OAB 230282/SP), AUGUSTO CESAR ROCHA (OAB 137335/SP), CASSIO DE AGUIAR SECAMILLI (OAB 107363/
SP)

Processo 4008696-11.2013.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - D.S.S. - Ciência 
de Fl. 44: Certifico e dou fé que nesta data entrei em contato telefônico junto à Comarca de Jandira-SP, e fui informada pela 
funcionária Gabriela que a Carta Precatória foi distribuída sob nº 0002774-91-2014, sendo que a mesma está aguardando a 
juntada do ofício copiado a fls. 35, e será devolvida negativa. Nada Mais. - ADV: SILVIA TELES DE FREITAS BALBINO (OAB 
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153221/SP)

2ª Vara da Família e Sucessões

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO PEDRO PAULO FERRONATO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTONIO AGOSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0039/2015
Processo 0020746-06.2014.8.26.0451 (processo principal 1009300-86.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Família 

- Cecilia Bacetti Papetti - Vistos. Ao impugnado, para resposta no prazo legal. Int. - ADV: HEITOR DE MELLO DIAS GONZAGA 
(OAB 258735/SP), SERGIO MARTIN VIDAL FRANCA (OAB 81322/SP)

Processo 0020747-88.2014.8.26.0451 (processo principal 1009300-86.2014.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária 
- Família - Cecilia Bacetti Papetti - Vistos. Ao impugnado, para resposta no prazo legal. Int. - ADV: HEITOR DE MELLO DIAS 
GONZAGA (OAB 258735/SP), SERGIO MARTIN VIDAL FRANCA (OAB 81322/SP)

Processo 1001814-50.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S.P.S. - 
W.O.S.C. - manifeste-se a parte autora sobre justificativa de fls. 91/93. - ADV: OLGA MARIA VECCHINI PELAES (OAB 253709/
SP), RICARDO TELES DE SOUZA (OAB 45311/SP)

Processo 1002674-51.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S.M.M. - 
S.T.S.M. - manifeste-se a parte autora sobre fls. 123/124 e seguintes. - ADV: MARISETE DE MOURA ELEUTERIO (OAB 72522/
SP), WANDERLEY DOS SANTOS SOARES (OAB 42534/SP)

Processo 1011458-17.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.B.R.F. - M.B.R. 
- manifeste-se a parte autora sobre petição de fls. 67/68. - ADV: DAYANE MICHELLE PEREIRA MIGUEL (OAB 255106/SP), 
DANIELLE PUPIN FERREIRA (OAB 288711/SP)

Processo 1013589-62.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Exoneração - A.D.Z. - Manifeste-se a parte requerente 
tendo em vista que decorreu o prazo sem apresentação de contestação. - ADV: MARCIA MARIA CORTE DRAGONE (OAB 
120610/SP)

Processo 1014441-86.2014.8.26.0451 - Divórcio Consensual - Casamento - J.L.S. e outro - Mandado de averbação já 
expedido e disponível para impressão. - ADV: RICHARD CRISTIANO DA SILVA (OAB 258284/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO PEDRO PAULO FERRONATO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTONIO AGOSTA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0038/2015
Processo 0000414-52.2013.8.26.0451 (apensado ao processo 0037412-53.2012.8.26) (045.12.0130.000414) - Divórcio 

Litigioso - Dissolução - L.F.S.L. - R 38 - Proc. 30/13 Vistos. Fls. 180 e seguintes: Reclama o requerente FRANCISCO JOSÉ 
LEME do desconto havido em seu benefício previdenciário, à título de pensão alimentícia, afirmando que a obrigação deve 
incidir, tão-somente, sobre os vencimentos percebidos junto à sua empregadora, Caterpillar. A requerida LUCIANA DE FÁTIMA 
SIMIONI, por seu turno, alega ter sido retirada do plano de saúde oferecido ao requerente por sua empregadora, sendo certo 
que o desconto sobre o valor percebido do INSS sempre foi efetuado, desde o início do feito. Pelo acordo homologado em 
audiência de instrução e julgamento (fls. 108/109), foi fixado que pagaria “o varão à virago e à filha do casal pensão alimentícia 
mensal no valor correspondente a 30% de seus vencimentos líquidos mensais, sendo 15% para cada uma delas, entendida 
a base de cálculo como o total da remuneração, excluídos os descontos relativos ao INSS e ao IRPF, esclarecendo-se que 
a pensão incide sobre eventuais horas extras, verbas rescisórias e o 13º salário, não incidindo sobre o FGTS e indenizações 
de qualquer espécie.”. Pelo que se depreende, a obrigação alimentar foi fixada sobre a totalidade dos vencimentos líquidos 
percebidos pelo requerente, ausente qualquer menção às fontes pagadoras, se apenas uma ou outra. Frise-se, ademais, que 
o próprio requerente, na petição inicial (fls. 04), ofereceu alimentos no patamar de 30% sobre os vencimentos recebidos da 
empregadora Caterpillar (item 06) e sobre o benefício previdenciário (item 07), sendo de se entender o acordo firmado como 
manutenção daqueles alimentos inicialmente ofertados. Deve, assim, permanecer o desconto na forma ora ocorrida, sobre os 
rendimentos da empregadora e do INSS. Intime-se. - ADV: ERIKA FRANCINE SCANNAPIECO FERNANDES (OAB 178469/SP), 
LUIS FRANCISCO SCHIEVANO BONASSI (OAB 67082/SP), NOELIR CESTA (OAB 34508/SP)

Processo 0002341-87.2012.8.26.0451 (451.01.2012.002341) - Execução de Alimentos - Alimentos - Osvaldo Gabriel Maia 
da Silva - R 38 - Proc. 134/12 - 2a VFS Vistos. Na tentativa de localização do requerido, expeçam-se os ofícios de praxe. Int. 
(Ofício expedido) - ADV: AMANDA APARECIDA MARDEGAN CHINELATO (OAB 258624/SP)

Processo 0003763-54.1999.8.26.0451 (451.01.1999.003763) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Valdici Alexandra 
Torresan Beraldo - Antonio Luiz Beraldo - R 38 - Proc. 914/07 - ... deverá a inventariante informar as peças necessárias para 
expedição do formal de partilha, ou retirar os autos para confecção do formal pelo Cartório de Notas. - ADV: JOSE SILVESTRE 
DA SILVA (OAB 61855/SP), ADILSON DONIZETE URBANO (OAB 183787/SP), DANIELLE PUPIN FERREIRA (OAB 288711/
SP)

Processo 0005303-11.1997.8.26.0451 (451.01.1997.005303) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
Camila dos Santos Pedro - R 38 - Proc. 3511/05 - 2a VFS Vistos. Fls. 814/815: a) negativas as hastas públicas e infrutífera a 
tentativa de alienação por meio da rede mundial de computadores, defiro o requerimento de alienação por iniciativa da própria 
credora (Código de Processo Civil, artigo 865-C, “caput”); b) o prazo para a alienação será de 180 (cento e oitenta dias); c) a 
publicidade se dará por meio eletrônico e mediante a publicação de anúncio em jornal de circulação local; d) o preço mínimo 
será o da avaliação, devidamente atualizado; e) o pagamento poderá ser efetuado em até 12 (doze) prestações mensais e 
sucessivas; f) a comissão de corretagem corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor da transação. Indique a exequente, 
em 10 (dez) dias, o(s) corretor(es) ou leiloeiro(s) de sua preferência. Sem prejuízo, encaminhem-se os autos ao Contador, 
para atualização do valor da avaliação (fls. 684). Int. - ADV: SILVANA DAVANZO CESAR (OAB 125177/SP), LUÍS FERNANDO 
LISANTI CÔRTE (OAB 243265/SP), ÉRIKA IANNACCARO CÔRTE (OAB 170249/SP), CARLOS NAZARENO ANGELELI (OAB 
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122521/SP), ALEXANDRE LUIZ DOS SANTOS (OAB 268853/SP)
Processo 0005395-66.2009.8.26.0451 (451.01.2009.005395) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 

C.A.V. - R 38 - Proc. 329/09 Vistos. Aguarde-se exumação e perícia. Int. - ADV: JOSE AREF SABBAGH ESTEVES (OAB 98565/
SP), JOSE CARLOS SANTAO (OAB 70495/SP), FERNANDO AUGUSTO FURLAN DA SILVA (OAB 126580/SP)

Processo 0005932-23.2013.8.26.0451 (045.12.0130.005932) - Divórcio Consensual - Dissolução - T.C.P. e outro - R 38 - 
Proc. 346/13 - 2a VFS Vistos. Ante a manifestação de fls. 163/169, dê-se vista dos autos à Fazenda. Int. - ADV: SERGIO LUIZ 
DE ALMEIDA PEDROSO (OAB 74389/SP), EDUARDO JULIANI AGUIRRA (OAB 250407/SP)

Processo 0006460-91.2012.8.26.0451 (451.01.2012.006460) - Divórcio Consensual - Dissolução - I.R.P.S. e outro - R 38 - 
Proc. 345/12 - 2a VFS Vistos. Fls. 39: expeça-se novo mandado de averbação, com a observação de que beneficiária da Justiça 
Gratuita, cabendo à parte a retirada e encaminhamento ao Cartório responsável. Int. (Retirar mandado de averbação) - ADV: 
WALDIR APARECIDO GRILLO (OAB 237005/SP)

Processo 0006901-09.2011.8.26.0451 (451.01.2011.006901) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Leontina Duarte 
Furlani e outro - R 38 - Proc. 450/11 Vistos. Fls. 180: Não se mostra possível a pretendida expedição da certidão de honorários, 
porquanto ainda não se encontra findo o processo. Aguarde-se prosseguimento do inventário. Intime-se. - ADV: FABIO RICARDO 
SUPERTE LUNARDELI (OAB 254286/SP), ANTONIO FRANCISCO POLOLI (OAB 141503/SP)

Processo 0007989-24.2007.8.26.0451 (451.01.2007.007989) - Execução de Alimentos - Alimentos - V.S.N. - E.N. - R 38 - 
Proc. 937/07 Vistos. Aguarde-se cumprimento do mandado de prisão. Int. - ADV: MARIA MARCIA DE OLIVEIRA DARUGE (OAB 
112981/SP), HEITOR DE MELLO DIAS GONZAGA (OAB 258735/SP), JULIANA BOARETTO GALVANI (OAB 202968/SP)

Processo 0008194-43.2013.8.26.0451 (045.12.0130.008194) - Procedimento Ordinário - Guarda - Priscila Demeter de Lima 
Fusco e outro - R 38 - Proc. 513/13 - 2a VFS Vistos. Fls. 39: Atenda-se. Int. (Priscila Demeter de Lima Fusco deverá comparecer 
em cartório a fim de assinar e retirar o termo de guarda definitiva). - ADV: NIVALDO BARBOSA DOS SANTOS (OAB 55217/SP)

Processo 0008887-61.2012.8.26.0451 (451.01.2012.008887) - Alvará Judicial - Compra e Venda - Rosangela Maria Felix 
Ribeiro e outros - R 38 - Proc. 490/12 - 2a VFS Vistos. Fls. 265: Anote-se. Sem prejuízo, cumpra a serventia o determinado em 
sentença. Int. - ADV: MELINA FELIX RIBEIRO (OAB 329380/SP), ULYSSES JOSÉ DELLAMATRICE (OAB 167121/SP)

Processo 0010692-83.2011.8.26.0451 (451.01.2011.010692) - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - C.J.C. - R 
38 - Proc. 822/11 - 2a VFS Vistos. Providencie o sr. Curador a prestação de contas, na forma mercantil, especificando-se as 
receitas e a aplicação das despesas, apurando-se o resultado das contas (CPC, 917). No silêncio, intime-se pessoalmente. - 
ADV: ARNALDO BENEDICTO AZZALI (OAB 72018/SP)

Processo 0011339-44.2012.8.26.0451 (451.01.2012.011339) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Dorival Ribeiro Dick Junior - R 38 -Proc. 655/12 Vistos. O débito alimentar deve ser adimplido de forma integral, 
abarcando, também, as prestações vincendas. Fica, pois, intimado o devedor, na pessoa de seu procurador, a solver o débito 
alimentar, na sua integralidade, em três dias, sob pena de prisão. Int. - ADV: MARIA PAULA CALDERAN (OAB 258232/SP), 
WALDIR APARECIDO GRILLO (OAB 237005/SP)

Processo 0011385-24.1998.8.26.0451 (451.01.1998.011385) - Interdição - Capacidade - M.J.C.S. - R 38 - Proc. 2378/06 
Vistos. Fls. 3666/3667: Regularize-se a autuação, como requerido. Sem prejuízo, aguarde-se por vinte dias a prestação de 
contas. Int. - ADV: MARCIA MARIA CORTE DRAGONE (OAB 120610/SP)

Processo 0013653-31.2010.8.26.0451 (451.01.2010.013653) - Alvará Judicial - Família - Jose Henrique de Souza Gallo - São 
Paulo Previdencia Spprev - R 38 - Proc. 795/10- 2a VFS Vistos. Fls. 108: Atenda-se. Int. (Ofício experdido). - ADV: VANDERLEI 
ANIBAL JUNIOR (OAB 243805/SP), OSMAR VICENTE BRUNO (OAB 114532/SP)

Processo 0013889-56.2005.8.26.0451 (451.01.2005.013889) - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução 
- G.S.L. e outro - R 38 - Proc. 2029/05 - 2a VFS Vistos. Fls. 31/33: Eventual providência deverá ser buscada em procedimento 
próprio. Tornem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: ERIKA DO AMARAL MELLO BONATTO (OAB 139894/SP)

Processo 0014289-26.2012.8.26.0451 (451.01.2012.014289) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Paulo Sérgio Pedrassi - R 38 - Proc. 830/12 Vistos. Fls. 96/99: Não há que se falar em nulidade do processo, uma 
vez que o título judicial encontra-se colacionado às fls. 41/45. De outro lado, preclusa se encontra a fase de justificativa, sendo 
certo que não houve, em momento oportuno, contestação em relação ao “quantum” devido . Aguarde-se a prisão do devedor. 
Intime-se. - ADV: LUZIA CALIL (OAB 109430/SP), ALEXANDRE DA SILVA NASCIMENTO (OAB 253550/SP)

Processo 0015288-13.2011.8.26.0451 (451.01.2011.015288) - Interdição - Capacidade - Gilberto Celso Dalla Villa - R 38 
- Proc. 1022/11 - 2a VFS Vistos. Providencie o sr. Curador a prestação de contas, na forma mercantil, especificando-se as 
receitas e a aplicação das despesas, apurando-se o resultado das contas (CPC, 917). No silêncio, intime-se pessoalmente. - 
ADV: LUCIANO RODRIGO MASSON (OAB 236862/SP)

Processo 0016584-70.2011.8.26.0451 (451.01.2011.016584) - Inventário - Inventário e Partilha - Vilma Dias Santos - R 38 
- Proc. 1111/11 2a VFS Vistos. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha (fls. 34/36) 
feita nestes autos de Inventário dos bens deixados por ISAÍAS DA SILVA SANTOS, julgando-a boa, firme e valiosa, atribuindo 
aos contemplados seus respectivos quinhões, ressalvando erros, omissões e eventuais direitos de terceiros. Após o trânsito em 
julgado, expeça-se formal de partilha e arquivem-se. P.R.I. - ADV: ANTONIO JOSE MEDINA (OAB 93143/SP)

Processo 0017021-53.2007.8.26.0451 (451.01.2007.017021) - Inventário - Inventário e Partilha - Aparecida de Fatima Brizola 
Filhinho e outro - Graziela Cristina Filhinho - R 38 - Proc. 1644/07 Vistos. Aguarde-se manifestação da inventariante. Int. - ADV: 
ANCILA DEI VIEIRA DA CUNHA BRIZOLA (OAB 145619/SP), AUREA VERDI GODINHO (OAB 142887/SP), JOAO ALMEIDA 
(OAB 79385/SP)

Processo 0020623-76.2012.8.26.0451 (451.01.2012.020623) - Inventário - Inventário e Partilha - Caetano Travaioli e outros 
- R 38 - Proc. 1237/12 - 2a VFS Vistos. Fls. 167/168: Corrige-se, nesta oportunidade, erro material na sentença proferida às fls. 
163, para o fim de nela constar o nome dos três inventariados nestes autos, MARIA GAZZI TRAVAIOLI, FRANCISCO ALBERTO 
CARRARO e CAETANO TRAVAIOLI. Intime-se. - ADV: ALINE BUENO TRAVAIOLI (OAB 258342/SP)

Processo 0020774-96.1999.8.26.0451 (451.01.1999.020774) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
Thiago Coelho Barbosa - Valtemiro Santana dos Santos - R 38 - Proc. 1280/05 - 2ª VFS Vistos. Manifeste-se o requerente em 
termos de prosseguimento do feito, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: EDUARDO AUGUSTO 
BENEDICK PEREIRA (OAB 159243/SP), ROGERIO ROMERO (OAB 258841/SP)

Processo 0024663-77.2007.8.26.0451 (451.01.2007.024663) - Alvará Judicial - Aldrey Leon Fillietaz e outros - Consorcio 
Nacional Embracon Sc Ltda e outro - R 38 - Proc. 2426/07 Vistos. Fls. 195: Defiro a expedição de mandado de levantamento 
em favor de Amanda Bená Filliettaz. Após, ao arquivo. Intime-se. (Mandado de levantamento expedido). - ADV: WLAUDEMIR 
GODOY BERALDELLI (OAB 102567/SP), MARCELO LOPES VALENTE (OAB 159418/SP)

Processo 0026416-64.2010.8.26.0451 (451.01.2010.026416) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
N.L.R. - C.P.S. - R 38 - Proc. 1772/10 - 2a VFS Vistos. Defiro os benefícios da assistência judiciária. Cuida-se de pedido de 
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liquidação de sentença formulado por Nilza Lúcia Ribeiro (fls. 48/60) em face de Cristiano Pereira dos Santos. Designada 
audiência de conciliação, restou a mesma infrutífera (fls. 72/73), apresentando o requerido proposta para pagamento do devido, 
que foi rejeitada pela requerente. Mistr, nestes termos, a nomeação de perito para que se proceda à liquidação do valor devido 
à requerente pelas benfeitorias havidas no imóvel pertencente ao requerido, conforme fixado em acordo de fls. 25/27 e sentença 
de fls. 38/41. Nomeio para tal fim o engenheiro Marcel Dini Kraide, facultando a indicação de assistente técnico e a formulação 
de quesitos em cinco dias. Oficie-se a DPE para reserva de numerário. Laudo do vistor oficial em trinta dias. Com a entrega 
do laudo, liberem-se os honorários e digam as partes. Intime-se. - ADV: ROBERTO SACILOTO (OAB 160149/SP), SANDRA 
REGINA MARQUES (OAB 165199/SP)

Processo 0027295-13.2006.8.26.0451 (451.01.2006.027295) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Maria Francisca 
Ciriaco de Almeida - R 38 - Proc. 4050/06 2ª VFS Vistos. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, o auto de adjudicação (fls. 94) feito nestes autos de Arrolamento n. 4050/06, do bem deixado por ANTONIO DE ALMEIDA, 
adjudicando-o a MIGUEL RAMALHO, ressalvando erros, omissões e eventuais direitos de terceiros. Após o trânsito em julgado, 
expeça-se carta de adjudicação e arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: SEBASTIAO ZINSLY (OAB 121136/SP), LUIZA BENEDITA 
DO CARMO BARROSO MOURA (OAB 62734/SP)

Processo 0028525-80.2012.8.26.0451 (451.01.2012.028525) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.A.N. e 
outro - R 38 - Proc. 1683/12 Vistos. Na tentativa de localizar o requerido, solicitem-se, derradeiramente, informações sobre seu 
endereço junto ao Bacenjud e ao Siel - Sistema de Informações Eleitorais, dando-se ciência, após, às partes. Sem prejuízo, 
oficie-se ao INSS, nos termos requeridos às fls. 88. Int. (Ciência às partes da pesquisa realizada junto ao Bacenjud e SIEL; 
ofício expedido ao INSS). - ADV: RENATA RIVELLI MARTINS DOS SANTOS (OAB 163787/SP)

Processo 0030577-83.2011.8.26.0451 (451.01.2011.030577) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Anna 
Júlia Spegiorin Forastieri - Marcio da Costa Sobrinho - R 38 - Proc. 1983/11 - 2a VFS Vistos. Oficie-se ao juízo deprecado, 
solicitando informações a respeito da carta precatória. Int. - ADV: DÉCIO FERREIRA GUIMARÃES (OAB 240346/SP), JOSE 
SILVESTRE DA SILVA (OAB 61855/SP)

Processo 0034563-11.2012.8.26.0451 (451.01.2012.034563) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - H.S.M. - R 38 - Proc. 2037/12 - 2a VFS Vistos. Manifeste-se a exequente sobre fls. 74/87. Após, ao MP. Int. - ADV: 
MARISA FERNANDA MORETTI (OAB 205460/SP), MARLU GOMES JOIA (OAB 243551/SP)

Processo 0036381-32.2011.8.26.0451 (processo principal 0017024-13.2004.8.26) (451.01.2004.017024/1) - Outros 
Incidentes não Especificados (Inativa) - Joao Jose Lopes - Maiara Cristina Monteiro - R 38 - Proc. 1732/05-1 - 2a VFS Vistos. 
Manifestem-se as partes sobre o laudo pericial colacionado aos autos, bem como sobre o pedido de fixação de honorários. Int. 
- ADV: LUIZ EDUARDO LEITE FERRAZ (OAB 49405/SP), REYNALDO DA ROCHA E SILVA (OAB 45597/SP)

Processo 0037772-85.2012.8.26.0451 (045.12.0120.037772) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Turue Mizuhira 
Tamura - R 38 - Proc. 11/2013 - Decoreu o prazo do edital sem manifestação do herdeiro Tokuhiro. - ADV: PAULO SERGIO 
REGIO DA SILVA (OAB 122284/SP), RITA DE CASSIA GONZALEZ DA SILVA (OAB 114585/SP)

Processo 1000259-13.2005.8.26.0451 (451.01.2005.018677) - Inventário - Inventário e Partilha - Magali Cristina Cangiani 
- R 38 - Proc. 1145/05 - 2ª VFS Vistos. Aguarde-se no arquivo provocação da parte interessada. Int. - ADV: FLAVIA REBELLO 
(OAB 81623/SP), MILTON MARTINS (OAB 30449/SP)

Processo 1002569-75.1994.8.26.0451 (451.01.1994.012387) - Inventário - Inventário e Partilha - Nilse de Fatima da Silva 
Viveiros e outros - R 38 - Proc. 1374/11 - ... decorreu o prazo do sobrestamento do feito. - ADV: RENATO FERRAZ TÉSIO (OAB 
204352/SP), LUIZ HENRIQUE SOARES NOVAES (OAB 143547/SP), PAULO HENRIQUE SOARES NOVAES (OAB 143206/SP)

Processo 2050004-14.1983.8.26.0451 - Separação Consensual - Dissolução - L.C.P. e outro - R 38 - Proc. 01/1983 - 2ª VFS 
Vistos. Manifeste-se o interessado em termos de prosseguimento do feito, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. 
Int. - ADV: MARCO ANTONIO DE PAIVA CARDOSO (OAB 107084/SP)

Processo 3005895-42.2013.8.26.0451 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Diogo Santiago de 
Lucca - Stefany Yasmim Vieira dos Santos de Lucca - R 38 - PROC. 1122/13 - Vistos. Recebo o recurso de apelação apenas no 
efeito devolutivo (art. 520, V, CPC). À resposta. Intime-se. - ADV: HENRY ALEX SILVERIO (OAB 268630/SP), ADRIANO FLABIO 
NAPPI (OAB 186217/SP)

3ª Vara da Família e Sucessões

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ FERNANDO SEIFARTH DE FREITAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANA CRISTINA MEIRELLES DE MATTOS MARCONDES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0009/2015
Processo 0000169-46.2010.8.26.0451 (451.01.2010.000169) - Procedimento Ordinário - Revisão - M.A.S. - Proc. 26/10 R 

009 - Desarquivamento e vista dos autos ao Dr. Luciano Masson - ADV: LUCIANO RODRIGO MASSON (OAB 236862/SP)
Processo 0000815-51.2013.8.26.0451 (045.12.0130.000815) - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - Gilson Ortiz 

- Proc. 58/13 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Fls. 93: Manifestem-se as exequentes, requerendo o que de direito. Após, dê-se nova 
vista ao MP. Int. - ADV: MARIO PIRES PIMENTEL JUNIOR (OAB 265696/SP), PATRICIA FAVA MODOLO PIMPINATO (OAB 
133895/SP)

Processo 0001401-88.2013.8.26.0451 (045.12.0130.001401) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Vera Lucia de 
Souza - Proc. 84/13 R 009 - Vista dos autos a Dra. Janaina Aparecida M. de Almeida. - ADV: JANAINA APARECIDA MARTINS 
DE ALMEIDA (OAB 279994/SP)

Processo 0001494-85.2012.8.26.0451 (apensado ao processo 0021921-45.2008.8.26) (451.01.2012.001494) - Outros Feitos 
não Especificados - José Tadeu Franco Gaia - Proc. 2280/08 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Aguarde-se o decurso do prazo 
para eventual oferecimento de contestação. Int. - ADV: ANTONIO MESSIAS GALDINO (OAB 19604/SP), ROSANA APARECIDA 
CHIODI (OAB 113846/SP)

Processo 0001603-65.2013.8.26.0451 (045.12.0130.001603) - Divórcio Consensual - Dissolução - Suzetti Machado Lima 
Schmidt e outro - Proc. 98/13 R 009 - Desarquivamento dos autos e vista ao Dr. Darci Silveira Cleto - ADV: VIVIANE MARIA 
SPROESSER MARTINELLI LEITE (OAB 254441/SP), DARCI SILVEIRA CLETO (OAB 76733/SP)

Processo 0002315-89.2012.8.26.0451 (451.01.2012.002315) - Execução de Alimentos - Alimentos - Pedro Henrique Gomes 
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da Costa - Proc. 135/12 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Fls. 68: Concedo o prazo de 10 dias, conforme requerido. Int. - ADV: 
MARIA AUGUSTA PADOVANI TONIM (OAB 151627/SP)

Processo 0002333-13.2012.8.26.0451 (451.01.2012.002333) - Procedimento Ordinário - Alimentos - Silvana Rafik El Takach 
- Alexandre Gil Iatauro - Proc. 136/12 (nº de ordem) Vistos. 1- Publique-se a decisão de fl. 566 (já úblicado em 05/02/15). 2- Fls. 
567/569: Manifeste-se a requerente (contrarrazões). 3- Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, Seção de Direito 
Privado. Int. - ADV: VALDEMIR MOREIRA DOS REIS JUNIOR (OAB 287355/SP), LUCIANA MARTINS FERREIRA DA SILVA 
(OAB 287357/SP), LINDOMAR SACHETTO CORREA ALVES (OAB 112691/SP)

Processo 0002639-45.2013.8.26.0451 (045.12.0130.002639) - Procedimento Ordinário - Guarda - I.P.G. e outros - Proc. 
165/13 R 009 - Manifeste-se a parte autora sobre a certidão da Sra. Oficiala de Justiça de fl. 222 (...deixou de intimar a requerida, 
por não mais residir no local mencionado, estando o referido imóvel fechado e aparentemente desocupado de pessoas e com 
placa de aluga-se...) - ADV: DENIZETI APARECIDA FURLAN (OAB 70154/SP), TATIANA FERREIRA MUZILLI (OAB 212355/
SP)

Processo 0002666-96.2011.8.26.0451 (451.01.2011.002666) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.L.M. - W.M. - Proc. 
187/11 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Requeira a exeqüente o que direito. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - 
ADV: PAULO CESAR TAVELLA NAVEGA (OAB 259251/SP), JOAO PEDRO DA FONSECA (OAB 152796/SP)

Processo 0003535-93.2010.8.26.0451 (apensado ao processo 0002629-06.2010.8.26) (451.01.2010.003535) - Divórcio 
Litigioso - Dissolução - A.M.M.C.P. - J.C.P.J. - Proc. 269/10 - R 009 - Vistos. Intimem-se as partes, com urgência, a se 
manifestarem sobre o laudo apresentado, e a autora, sobre fls. 1808/1827. Considerando que se trata de processo que corre 
em segredo de justiça, a advogada peticionária (fls. 1808) deverá regularizar a sua representação para ter acesso aos autos. 
Por ora, permanece representando o requerido o anterior procurador João Carmelo Alonso. A requerente deverá dizer, em 5 dias 
se concorda em custear a consulta com o médico endocrinologista para a filha Vitória, devendo, em caso positivo e desde logo, 
agendá-la para data até o final do mês, considerando a urgência do caso e também pela previsão da adolescente ir a São Paulo 
cursar a Universidade, conforme sugerido pela assistente social. Intime-se. - ADV: RUBENS JOSE MARSOLI (OAB 122566/SP), 
TANIA MARIA BURIN DE OLIVEIRA (OAB 91498/SP), JOÃO CARMELO ALONSO (OAB 169361/SP)

Processo 0004156-27.2009.8.26.0451 (451.01.2009.004156) - Arrolamento de Bens - Sebastiana Moreira da Silva , e outros 
- Proc. 276/09 R 009 - Desarquivamento dos autos e vista ao Dr. José Oscar Silveira Junior - ADV: JOSE OSCAR SILVEIRA 
JUNIOR (OAB 276313/SP), FABIANA SALVADORI (OAB 255730/SP), ANDRÉ LUIS FERREIRA MARIN (OAB 208738/SP)

Processo 0004324-24.2012.8.26.0451 (451.01.2012.004324) - Interdição - Capacidade - R.S.S. - Proc. 263/12 (nº de ordem) 
Vistos. Intime-se a curadora para prestar contas do alvará copias à fl. 309. Int. - ADV: FERNANDO AUGUSTO FURLAN DA 
SILVA (OAB 126580/SP)

Processo 0004324-87.2013.8.26.0451 (045.12.0130.004324) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Vanessa Alzate Santos 
Bragaia - Proc. 259/13 R 009 - Vista dos autos ao Dr. Paulo Eduardo Araujo - ADV: PAULO EDUARDO ARAUJO (OAB 318100/
SP)

Processo 0004875-09.2009.8.26.0451 (451.01.2009.004875) - Interdição - Capacidade - S.A.P.S. - W.R.S. - Proc. 323/09 
(nº de ordem) Vistos. Atenda-se o requerido pelo Ministério Público à fl. 151, deprecando-se novamente a realização de perícia 
no interditando, instruindo-se com cópias de fls. 146 e 151. Int. - ADV: ANDRÉ LUIS DI PIERO (OAB 155629/SP), JOSÉ 
FRANCISCO MOREIRA FABBRO (OAB 265671/SP)

Processo 0005482-51.2011.8.26.0451 (451.01.2011.005482) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Goreti Pereira Leite 
Nakamura - Proc. 382/11 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Fls. 189/190: Indefiro o pedido, nos termos da manifestação do MP a fls. 
200, cujas razões acolho e adoto. Intime-se. - ADV: LUIZ ANGELO SABBADIN (OAB 262696/SP)

Processo 0005800-97.2012.8.26.0451 (451.01.2012.005800) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
Agnaldo Benedito de Oliveira - Proc. 342/12 R 009 - Digam sobre o laudo do IMESC de fls.83/93 - ADV: ANDRÉ LUIS FERREIRA 
MARIN (OAB 208738/SP)

Processo 0006325-21.2008.8.26.0451 (451.01.2008.006325) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
E.R.P. - A.H.S. - Proc. 796/08 R 009 - Vista dos autos a Dra. Karileny Salles Pinto Uchôa. - ADV: JOÃO MARCELO DE PAIVA 
AGOSTINI (OAB 198466/SP), KARILENY SALES PINTO UCHÔA (OAB 21348/CE)

Processo 0007643-63.2013.8.26.0451 (045.12.0130.007643) - Interdição - Tutela e Curatela - Benedito Fernandes - Proc. 
747/13 R 009 - Digam sobre o laudo de fls.72/73. - ADV: ANA CAROLINA FERNANDES CALDARI (OAB 290741/SP)

Processo 0008585-03.2010.8.26.0451 (451.01.2010.008585) - Inventário - Inventário e Partilha - Nádia Sueli Ferrreira 
Chiarini - Proc. 572/10 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Ante a manifestação favorável do Ministério Público, comprovado o custo 
da publicação do edital na imprensa local, defiro o levantamento no valor de R$ 1000,00, com prestação de contas consoante 
nas publicações, no prazo de 30 dias. Int.(retirar mandado de levantamento em cartório) - ADV: JOSÉ ROBERTO COLLETTI 
JÚNIOR (OAB 197771/SP), EDUARDO ANTONIO DA CUNHA JUNIOR (OAB 201001/SP)

Processo 0008833-32.2011.8.26.0451 (451.01.2011.008833) - Divórcio Litigioso - Dissolução - Marcio Rogério Lopes de 
Araujo - Rondineia Wosiack Lopes de Araujo - Proc. 615/11 (nº de ordem) R. 009 -Vistos. Fls. 660/661: Manifeste-se a Exequente 
sobre o descumprimento do mandado de penhora do veículo indicado [veículo alienado a terceiro], bem como sobre a notícia de 
transmissão da propriedade fiduciária do imóvel de matrícula n. 63.627 pelo devedor a terceiro [fls. 662/668]. No mais, certifique 
a zelosa serventia o decurso do prazo da pesquisa sobre o segundo imóvel indicado à penhora [fls. 653 - Rua Pedro Euzebio 
Stocco], renovando-se, se o caso. Int. (certidão: ,,,a pesquisa foi feita mediante CPF do requente, na qual constou somente 
o imível da Rua Neuza M.M.Tonin) - ADV: FABIO ROGERIO FURLAN LEITE (OAB 253270/SP), JEFFERSON LUIZ LOPES 
GOULARTE (OAB 119387/SP), DIEGO EUFLAUZINO GOULARTE (OAB 286972/SP)

Processo 0008989-25.2008.8.26.0451 (451.01.2008.008989) - Separação Litigiosa - Dissolução - Zenivaldo Archido 
Cassiano - Silvia Regina Casarim Cassiano - Proc. 1027/08 (nº de ordem) Vistos. Fls. 634/644: Ciente. Publique-se e cumpra-se 
o determinado a fls. 631. ( Diante do certificado pela Serventia a fls. 630, expeça-se mandado para averbação da declaração 
de ineficácia (fls. 528), a ser cumprido pelas exequentes. Depois de comprovada a averbação na matrícula da declaração de 
ineficácia, será determinado o registro da penhora pelo sistema ARISP).Int. - RETIRAR AVERBAÇÃO - ADV: SIDNEY ALDO 
GRANATO (OAB 48421/SP), MARIANA RIZZO DE ANDRADE (OAB 217661/SP), ROBINSON LAFAYETE CARCANHOLO (OAB 
185363/SP), FLÁVIA CRISTINA PRATTI (OAB 174352/SP)

Processo 0009154-96.2013.8.26.0451 (045.12.0130.009154) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - E.M.B. - F.L.B. - Proc. 678/13 -R009 - Vistos. Intime-se o executado nos termos do art. 733 do CPC para, no prazo 
de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito remanescente, referido na petição de fls. 180/184 e das prestações vincendas, 
provar que já o fez sob pena de prisão. Int. - ADV: VANESSA CRISTINA GALDI BERNO (OAB 172240/SP), DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 0009267-84.2012.8.26.0451 (451.01.2012.009267) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.C.G.P. - J.C.P. - Proc. 
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534/12 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Intime-se a Exequente a apresentar memória de cálculo atualizada da dívida, nos termos 
da manifestação do MP a fls. 169. Int. - ADV: NELSON DE ALMEIDA CARVALHO JUNIOR, BRUNO LOPES ROZADO (OAB 
216978/SP)

Processo 0009825-61.2009.8.26.0451 (451.01.2009.009825) - Execução de Alimentos - Alimentos - R.D. - Proc. 694/09 
(nº de ordem) R 009 - Vistos. Feitas as necessárias anotações, arquivem-se os autos. Int. - ADV: FABIANE ROBERTA BUENO 
DE BARROS (OAB 159070/SP), RENATA RIVELLI MARTINS DOS SANTOS (OAB 163787/SP), ROSA MARIA FURONI (OAB 
205333/SP)

Processo 0010019-90.2011.8.26.0451 (451.01.2011.010019) - Execução de Alimentos - Alimentos - Eva Catarina Ribeiro - 
Lourival Ferreira dos Santos - Proc. 701/11 (nº de ordem) R 009 - Fls. 103/104: Em sendo a exequente beneficiária da gratuidade, 
providencie a Serventia a requisição da matrícula pelo sistema ARISP, conforme requerido. Int. Vistos. Fls. 107/113: Manifeste-
se a requerente. Int.(Foram disponibilizadas matriculas do 6º cartório de Registro de Imóveis de SP) - ADV: ROBERTO TORRES 
(OAB 104102/SP), RODRIGO NALIN (OAB 181014/SP), RAQUEL VITTI (OAB 297411/SP)

Processo 0010436-43.2011.8.26.0451 (451.01.2011.010436) - Inventário - Inventário e Partilha - Francisco Carlos Amstalden 
e outro - Proc. 717/11 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: OSMIR VALLE (OAB 38040/
SP), ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (OAB 177582/SP)

Processo 0011071-87.2012.8.26.0451 (451.01.2012.011071) - Inventário - Inventário e Partilha - Reginaldo Donizeti Moreno 
- Proc. 652/12 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Fls. 134/149: Manifeste-se o inventariante. Int. - ADV: SILVIA HELENA MACHUCA 
FUNES (OAB 113875/SP), TATIANE MENDES FERREIRA (OAB 205788/SP), LEONARDO RIBEIRO MARIANNO (OAB 295891/
SP)

Processo 0011908-79.2011.8.26.0451 (451.01.2011.011908) - Execução de Alimentos - Alimentos - Jose Mario Quadrado - 
Proc. 855/11 (nº de ordem) R. 009 Vistos. Fls. 211/212: Providencie a Serventia as necessárias anotações, anotando o nome 
da advogada do executado no sistema para fins de publicação dos atos processuais no DJE. Defiro o requerido pelo MP na 
letra “b” da manifestação de fls. 219, providenciando a Serventia o atendimento. Considerando que o representante legal da 
empregadora já foi intimado pessoalmente e não atendeu à ordem, bem assim diante da providência requerida pelo MP e já 
deferida no parágrafo anterior, entendo desnecessária a providência pleiteada na letra “a” de fls. 219. Intime-se o executado, 
na pessoa do advogado constituído nos autos e por meio de publicação do presente no DJE, a efetuar o pagamento da pensão 
vencida em junho/2014, mais as prestações vencidas até a data do efetivo pagamento, no prazo de 3 dias, sob pena de prisão. 
Int. - ADV: BEATRIZ APARECIDA DE MACEDO CAPUTO (OAB 282034/SP), NORBERTO LUIS CEBIM (OAB 115684/SP)

Processo 0012789-61.2008.8.26.0451 (451.01.2008.012789) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Catia Regina 
de Oliveira e outro - Marco Antonio de Lima - Proc.1403/08 - R009 - Providencie o herdeiro Marco Antonio o procedimento 
administrativo junto ao Posto Fiscal local, para apuração ou reconhecimento de isenção do ITCMD e após, com a manifestação 
da Fazenda Estadual, expeça-se Formal de Partilha e arquivem-se os autos. (já certificado o transito em julgado da sentença). 
- ADV: ERIKA FRANCINE SCANNAPIECO FERNANDES (OAB 178469/SP)

Processo 0013794-79.2012.8.26.0451 (451.01.2012.013794) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Benedito 
Fernandes de Oliveira - Proc. 812/12 R 009 - Ciência dos ofícios de fls. 66 e 68, do Cemitério Vale dos PInhais e Hospital 
Nardini, respectivamente, contudo ambos sem os dados solicitados em seus registros. - ADV: LUIS HENRIQUE VENANCIO 
RANDO (OAB 247013/SP)

Processo 0014651-28.2012.8.26.0451 (451.01.2012.014651) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D.P.O. - Proc. 
871/12 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Fls. 68/vº: Atenda a Serventia e, em seguida, retornem ao arquivo. Int.(Ofício a defensoria 
publica de SP) - ADV: FAGNER RODRIGO CAMPOS (OAB 286135/SP)

Processo 0016053-18.2010.8.26.0451 (451.01.2010.016053) - Execução de Alimentos - Alimentos - B.G.S.C. - D.C. - Proc. 
1602/10 (nº de ordem) R 009 Vistos. Fls. 235/236: Nos termos da cota ministerial, intime-se o executado, conforme requerido 
na petição de fls. 235/236. Int.(...dessa forma, para apresentação de novo cálculo se faz necessário que o executado comprove 
quias os meses que pagou e quanto pagou de alimentos, em todos os meses posteriores a data do acordo celebrado em 
22/06/12 até a presente data, juntando os depósitos ou os holerites que comprovem os descontos, para saber se realmente 
o executado pagou algum valor a mair e em que mês o mesmo pagpu, vez que o percentual de 18% sobre o salário liquido é 
variável, para, a partir de tal informação, ser elaborado nova memória de cálculo.) - ADV: JOAO ALMEIDA (OAB 79385/SP), 
DIRCEU STENICO (OAB 245529/SP)

Processo 0017059-89.2012.8.26.0451 (451.01.2012.017059) - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - H.D.B. - 
Proc. 1019/12 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Fls. 113/114: Concedo mais 15 dias às exequentes. Int. - ADV: JANEFER TABAI 
MARGIOTTA (OAB 230356/SP), IVAN MARCELO CIASCA (OAB 208770/SP)

Processo 0017942-36.2012.8.26.0451 (451.01.2012.017942) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Meroly Vitória Sebastião Fuzato - Ivan dos Santos Fuzato - Proc. 1068/12 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Intimada 
a parte, pessoalmente, a dar andamento ao processo no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, quedou-se inerte. Em 
conseqüência, julgo extinto o processo com base no artigo 267, III, § 1º, do CPC. Atenda-se o que mais foi requerido. Pagas 
eventuais custas, arquivem-se. P.R.I. - ADV: BLAIRD ALEXANDRE TEIXEIRA (OAB 152764/SP), CLARISSE RUHOFF DAMER 
(OAB 211737/SP)

Processo 0018720-40.2011.8.26.0451 (451.01.2011.018720) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Ana 
Laura dos Santos - Amin Coelho Ferreira Neto - Proc. 1287/11 (nº de ordem) R 009 - Vistos. 1 - Fls. 143: Diante da comprovação 
da paternidade a fls. 130/140, fixo os alimentos provisórios devidos pelo réu ao(à)(s) autor(a)(es) em 1/3 dos rendimentos 
líquidos do réu, incidentes sobre a totalidade da remuneração (menos os descontos obrigatórios: INSS e IR), inclusive décimo 
terceiro e verbas rescisórias, exceto FGTS, para o caso de emprego formal e, em caso de desemprego ou emprego informal, em 
50% (cinquenta por cento) do salário mínimo federal, a ser pago no décimo dia de cada mês. 2 - Junte o requerido seu holerite 
(recente) e certidão de nascimento de outros filhos os quais alega sustentar, conforme solicitado pelo MP. 3 - Designo audiência 
de tentativa de conciliação para o dia 04 de março de 2015 às 11h00, a se realizar no setor de conciliação das Varas de Família. 
Intimem-se as partes para comparecimento pessoal. Intime-se. - ADV: RENATA RIVELLI MARTINS DOS SANTOS (OAB 163787/
SP), RUY PEREIRA BARBOSA (OAB 50073/SP), ANA LUCIA HERINGER FERNANDO AMARAL (OAB 117540/SP)

Processo 0019879-23.2008.8.26.0451 (451.01.2008.019879) - Execução de Alimentos - Alimentos - Lais dos Santos Andrade 
- Marcelo Benedito Andrade - Proc. 2193/08 - R009 - Vistos. Oficie-se a Defensoria Pública, para pagamento dos honorários 
periciais, como requerido à fl. 214. No mais, manifestem-se as partes sobre o laudo pericial de fls. 215/217. Int. (oficio já 
expedido). - ADV: CRISTIANE MARIA BARROS DE ANDRADE CORTEZ (OAB 156478/SP)

Processo 0022044-38.2011.8.26.0451 (451.01.2011.022044) - Execução de Alimentos - Alimentos - L.A.P. e outro - Proc. 
1523/11 (nº de ordem) R 009 Vistos. Intime-se pessoalmente a(o) exequente Augusto Sivirino Perecin a manifestar-se sobre os 
documentos 109/110 (resposta ofício Caixa Econômica Federal), cujas cópias seguem anexas. Servirá o presente, por cópia 
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digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ADILSON GOMES (OAB 38691/SP), 
GUILHERME SPADA DE SOUZA (OAB 283749/SP)

Processo 0022079-95.2011.8.26.0451 (451.01.2011.022079) - Inventário - Inventário e Partilha - Carla dos Santos de Oliveira 
e outros - Proc. 1526/11 R 009 - Vista dos autos a Dra. Dayane Michelle Pereira Miguel - ADV: DAYANE MICHELLE PEREIRA 
MIGUEL (OAB 255106/SP)

Processo 0022627-28.2008.8.26.0451 (451.01.2008.022627) - Separação Litigiosa - Dissolução - D.R.H.R. - E.D.R. - 
Proc 2362/08 R 009 - Vista dos autos ao Dr. Odinei Roque Assarisse. - ADV: ODINEI ROQUE ASSARISSE (OAB 117804/SP), 
RODNEY TORRALBO (OAB 118891/SP)

Processo 0023136-22.2009.8.26.0451 (451.01.2009.023136) - Interdição - Capacidade - V.F. - A.B.M. - Proc. 1636/09 (nº de 
ordem) R 009 - Vistos. Diante da manifestação favorável do Ministério Público, dispenso a Curadora definitiva da prestação de 
contas. Arquivem-se os autos. Int. - ADV: ANTONIA BENTO FISCHER (OAB 214464/SP), ROBERTO SACILOTO (OAB 160149/
SP)

Processo 0024394-96.2011.8.26.0451 (451.01.2011.024394) - Procedimento Ordinário - Guarda - E.A.P.S. - Proc. 1653/11 
(nº de ordem) R 009 - Vistos. Fl. 134 verso: Defiro, cite-se a requerida no endereço informado à fl. 127. Int. - ADV: ROBSON 
SOARES (OAB 170705/SP)

Processo 0024901-28.2009.8.26.0451 (apensado ao processo 0022532-61.2009.8.26) (451.01.2009.024901) - Inventário 
- Inventário e Partilha - Marcia Maria Mantoni - Maria Geralda da Silva - Proc. 1770/09 (nº de ordem) R 009 - A inventariante 
antecipou a taxa judiciária, e tem direito a ser proporcionalmente reembolsada. Ela pretendeu levantar o valor total depositado 
nos autos, e prestar contas. Por desacordo entre meeira e inventariante, foi determinado o levantamento por dois alvarás dos 
valores que estavam depositados (e que faziam parte do espólio), mas com a obrigação da companheira de depositar 50% 
da taxa judiciária. Nada tem a questão a ver com o benefício concedido à companheira, porque a taxa judiciária era devida 
pelo espólio. A decisão de fls. 403/404 não foi atacada por recurso de agravo, estando a matéria preclusa. Assim, cumpra 
a companheira do falecido a decisão de fls. 403/404.. Intime-se. - ADV: TANIA DE CARVALHO FERREIRA ZAMPIERI (OAB 
131296/SP), LUIZ CARLOS SMITH PEPE (OAB 166894/SP), ELIEZER MARQUES ZATARIN (OAB 242200/SP)

Processo 0025775-42.2011.8.26.0451 (451.01.2011.025775) - Alvará Judicial - Usufruto e Administração dos Bens de Filhos 
Menores - Silvana da Silva Santos e outros - Proc. 1754/11 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Atenda-se a manifestação do MP, 
intimando-se os requerentes a se manifestarem sobre os documentos de fls. 94, 96,100/102. Após, nova vista ao MP. Int. - ADV: 
CLAUDENICE APARECIDA PEREZ (OAB 161567/SP)

Processo 0025815-29.2008.8.26.0451 (451.01.2008.025815) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Jorge Luis Abrão 
Furlan - Thereza Calil Abrão Furlan - Rubens da Silva Furlan Júnior e outros - Unimep Universidade Metodista de Piracicaba - 
Lilian Amaro Furlan - Proc. 2678/08 (nº de ordem) R. 009 - Vistos. 1 - Cumpra a Serventia o determinado no primeiro parágrafo 
de fls. 2058. 2 - Atenda a Serventia ao solicitado no último parágrafo de fls. 2082. 3 - Apresente o inventariante, em 20 dias, a 
relação completa e discriminada dos débitos do espólio, com indicação se já existe comprovação nos autos e em que folhas se 
encontram. 4 - Fls. 2085/2086: Oficie-se à Administradora dos imóveis situados em Itapecerica da Serra para que deposite em 
Juízo os respectivos aluguéis, em conta judicial junto ao Banco do Brasil. Int. (certidão: ...Certifico e dou fé que cumprimento 
ao r. despacho de fls. 2089, as declarações já foram apresentadas, mas elas devem ser retificadas excluindo-se as dívidas 
que não serão pagas pelo espólio e nova partilha deverá ser apresentada. O imposto foi pago haja vista o cumprimento da 
Portaria CAT 15/03 conforme fls. 209, 225 e 1038. CERTIFICO MAIS E FINALMENTE, que para a regular formação do presente 
ARROLAMENTO faltam os documentos enumerados na certidão de fls. 2016, que até a presente data não foram providenciados. 
- ADV: JOSE BENEDITO CONSALES CRUZ (OAB 77499/SP), IRENE CARVALHO FELIPE (OAB 119805/SP), EDNA MARIA 
PESSOTTI (OAB 119414/SP), TEREZINHA MARIA VARELA BETTONI ROBERTO (OAB 226005/SP), HEITOR MARIOTTI NETO 
(OAB 204513/SP), VINICIUS GAVA (OAB 164410/SP), DIMITRIUS GAVA (OAB 163903/SP), EDIBERTO DIAMANTINO (OAB 
152463/SP), ERIKA FABIANA VIANNA MANOLE (OAB 150969/SP), EPIFANIO GAVA (OAB 150614/SP)

Processo 0027266-84.2011.8.26.0451 (451.01.2011.027266) - Execução de Alimentos - Alimentos - Wilson Genaro - Proc. 
1840/11 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Diante da certidão de fls. 137, intime-se, novamente, para que o requerido possa se 
manifestar sobre o laudo pericial de fls. 106/129. Fls. 135: Ciente. Aguarde-se a manifestação do requerido. Int. - ADV: ED 
CHARLES GIUSTI (OAB 256574/SP), CLARISSA MAGALHÃES STECCA FERREIRA (OAB 204495/SP)

Processo 0027304-33.2010.8.26.0451 (451.01.2010.027304) - Execução de Alimentos - Alimentos - Nathalia Alessandra 
Manoel e outro - Credson Fabiano Manoel - Nº ordem 2006/10 - R 009 - Vistos. Homologo o acordo feito entre as partes e 
suspendo a execução, até o integral cumprimento. Expeça-se contramandado de prisão ou alvará de soltura, se o requerido 
já estiver preso, certificando-se. Intime-se. (Alvara de soltura já expedido e encaminhado via fax). - - ADV: RENATA RIVELLI 
MARTINS DOS SANTOS (OAB 163787/SP), IVAN MARCOS DA SILVA (OAB 305039/SP), ROSA MARIA FURONI (OAB 205333/
SP)

Processo 0027323-05.2011.8.26.0451 (451.01.2011.027323) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.C.L. - R.L.N. 
- Proc. 1845/11 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Fls. 285: Ciente. Fls. 286/287: Aguarde-se o retorno do Agravo de Instrumento. 
Int. - ADV: HEITOR MARIOTTI NETO (OAB 204513/SP), ZÉLIA MONTEIRO ZANCHI (OAB 166809/SP)

Processo 0027756-14.2008.8.26.0451 (451.01.2008.027756) - Execução de Alimentos - Alimentos - E.F.F.B. - Nº ordem 
2849/08 - R 009 - Fls. 129/130: Como bem disse o MP, a obrigação do Executado em quitar os alimentos vencidos e objeto 
desta ação remanesce, ainda que seja procedente a ação de alimentos ajuizada em face dos avós. A obrigação destes últimos 
é subsidiária e complementar e não se estende aos alimentos vencidos e não pagos pelo executado nesta ação. Aguarde-se o 
cumprimento do mandado de prisão de fl. 101. - ADV: ROSE SILVA (OAB 177416/SP), ANTONIO DA SILVA CARNEIRO (OAB 
126657/SP), RICARDO TELES DE SOUZA (OAB 45311/SP)

Processo 0028012-49.2011.8.26.0451 (451.01.2011.028012) - Execução de Alimentos - Alimentos - Giovana Castilho Santos 
e outro - Cristiano Ribeiro dos Santos - Proc. 1889/11 (nº de ordem) R. 009 Vistos. Fls. 175/177: transcorrido o prazo de 10 dias 
disposto no art. 45 do CPC, parte final, intime-se pessoalmente a exequente para constituir novo procurador, no prazo de 15 
dias, sob pena de extinção do processo por falta de pressuposto processual. Int. - ADV: SIMOES ANTONIO TREVISAN (OAB 
74433/SP), LUCIANE CRISTINA COLASANTE DEZANI (OAB 194855/SP)

Processo 0028701-59.2012.8.26.0451 (451.01.2012.028701) - Interdição - Tutela e Curatela - Maria Margarida Marcal Faria 
- Proc. 1664/12 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Ante a perda do interesse processual da presente ação, advinda com o óbito da 
interditanda, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 267, VI, do CPC. Feitas as necessárias 
anotações, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: MARIA INES BALTIERI DA SILVA (OAB 72022/SP)

Processo 0028772-66.2009.8.26.0451 (451.01.2009.028772) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - D.B.M. - D.C.M. - Proc. 2117/09 R 009 - Ciência do comprovante do depósito de fl. 246, no valor de R$507,39 - ADV: 
SYLVIO GERALDO CAMPACCI (OAB 65363/SP), JOSE ANTONIO PAVAN (OAB 92591/SP)
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Processo 0029575-44.2012.8.26.0451 (451.01.2012.029575) - Inventário - Inventário e Partilha - Luana Elisabeth Barbery 
Franco - Proc. 1714/12 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Intime-se a inventariante a juntar aos autos os comprovantes dos débitos 
do IPVA e multa mencionados a fl. 152, conforme requerido pelo MP, no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: JOÃO CARMELO 
ALONSO (OAB 169361/SP)

Processo 0030189-83.2011.8.26.0451 (451.01.2011.030189) - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - 
M.M. e outros - Proc. 2015/11 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Fls. 270: Diante da concordância do MP, concedo o prazo requerido. 
Int.(Concedido o prazo de 30 dias requerido pela defensoria) - ADV: ROSA MARIA FURONI (OAB 205333/SP), RENATA RIVELLI 
MARTINS DOS SANTOS (OAB 163787/SP)

Processo 0031353-49.2012.8.26.0451 (451.01.2012.031353) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Dislene 
Florentino da Silva Rodrigues - Nº ordem 1820/12 -R 009 - Vistos. Fls. 94: Em que pese a manifestação da parte autora, 
consta a localização de novo endereço do requerido a fls. 91 (resposta CAEX). CITE(M)-SE o(a)(s) réu(é)(s) para os termos da 
presente ação, com a advertência de que tem o prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contestação, querendo, sob pena de se 
presumirem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial, da qual segue cópia em anexo e que 
servirá de contrafé. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-
se. - ADV: ALFREDO LUIS DE BARROS OLIVEIRA (OAB 259529/SP)

Processo 0032160-74.2009.8.26.0451 (451.01.2009.032160) - Procedimento Ordinário - Revisão - B.A.S. - S.M.S.S. - Proc. 
2270/09 R 009 - Vista dos autos ao Dr. Thiago Gomes Netto - ADV: BERNADETE DE LOURDES NUNES PAIS (OAB 45847/SP), 
THIAGO GOMES NETTO (OAB 59757/SP), SANDRA REGINA CASEMIRO REGO (OAB 124754/SP)

Processo 0032306-13.2012.8.26.0451 (451.01.2012.032306) - Inventário - Inventário e Partilha - Alessandra de Andrade 
dos Santos Nicolau e outros - Proc. 1864/12 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Intime-se a curadora para prestar contas do alvará 
copiado à fl. 118. Int. - ADV: DANIELLE PUPIN FERREIRA (OAB 288711/SP)

Processo 0032942-13.2011.8.26.0451 (451.01.2011.032942) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.C.A.R. e outros - Proc. 
2182/11 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Intimem-se pessoalmente os exequentes a darem andamento ao feito, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção por abandono e arquivamento dos autos. Int. - ADV: CRISTINE MUNIA CORRÊA 
(OAB 282527/SP)

Processo 0032977-36.2012.8.26.0451 (451.01.2012.032977) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Cristina Martin 
Vidal França - Proc. 1898/12 R 009 - Desarquivamento e vista dos autos ao Dr. Sergio Martin Vidal França - ADV: SERGIO 
MARTIN VIDAL FRANCA (OAB 81322/SP)

Processo 0033063-41.2011.8.26.0451 (451.01.2011.033063) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Família - André 
Henrique Alves Cardoso - Proc. 2187/11 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Intime-se pessoalmente o autor, na pessoa de sua 
representante legal, a dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: OSWALDO 
DA SILVA CARDOZO (OAB 19302/SP), ROSA MARIA FURONI (OAB 205333/SP), RUY PEREIRA BARBOSA (OAB 50073/SP)

Processo 0033236-65.2011.8.26.0451 (451.01.2011.033236) - Divórcio Litigioso - Dissolução - S.F.T.F. - S.P.F. - Proc. 
2208/11 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Fls. 297/304: Ciente da interposição do Agravo. Respeitadas as considerações da parte 
agravante, entendo não ser o caso de exercer juízo de retratação. Aguarde-se decisão do agravo. Intime-se. - ADV: LEANDRO 
LOURENÇO DE CAMARGO (OAB 213736/SP), TANIA MARIA BURIN DE OLIVEIRA (OAB 91498/SP)

Processo 0033656-70.2011.8.26.0451 (451.01.2011.033656) - Execução de Alimentos - Alimentos - Gabriel Angelin da Silva 
e outro - Proc. 2231/11 (nº de ordem) R 009 - Vistos. Intimada a parte, pessoalmente, a dar andamento ao processo no prazo 
de 48 horas, sob pena de extinção, quedou-se inerte. Em conseqüência, julgo extinto o processo com base no artigo 267, 
III, § 1º, do CPC. Atenda-se o que mais foi requerido. Pagas eventuais custas, arquivem-se. P.R.I. - ADV: JEFFERSON LUIS 
MARANGONI (OAB 253311/SP)

Processo 0033825-91.2010.8.26.0451 (451.01.2010.033825) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - J.V.C.A. - Ordem 
2354/10 - R. 009 - Vista dos autos Dr. Júlio Cardoso Higashi - processo desarquivado - ADV: JULIO CARDOSO HIGASHI (OAB 
317538/SP), MAIRA MARTINS DE OLIVEIRA PESSINI (OAB 249054/SP)

Processo 0035367-76.2012.8.26.0451 (451.01.2012.035367) - Divórcio Consensual - Dissolução - C.D.G. e outro - Proc. 
2027/12 R 009 - Desarquivamento dos autos e vista a Dra. Cristina Paes Soares - ADV: CRISTINA PAES SOARES (OAB 
340391/SP), CLARISSA MAGALHÃES STECCA FERREIRA (OAB 204495/SP)

Processo 0037988-22.2007.8.26.0451 (451.01.2007.037988) - Interdição - Capacidade - I.M.P.B. e outro - Proc. 883/07 (nº de 
ordem) R 009 - Vistos. Ante a conferência do Contador do Juízo e a concordância do MP, aprovo as contas prestadas. Aguarde-
se a próxima prestação de contas. Int. - ADV: VIVIANE ALVES SABBADIN (OAB 239495/SP), JAIR SANTOS SABBADIN (OAB 
111013/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO JOSÉ FERNANDO SEIFARTH DE FREITAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANA CRISTINA MEIRELLES DE MATTOS MARCONDES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0030/2015
Processo 1000069-98.2015.8.26.0451 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M.F.B. - T.D.B. - Vistos. Aguarde-se 

por 30 (trinta) dias conforme requerido. Int. - ADV: CRISTIANE FERRAZ DE CAMARGO (OAB 236754/SP)
Processo 1000315-94.2015.8.26.0451 - Tutela e Curatela - Nomeação - Família - A.C.D.P. - E.D. - Vistos. Ante o constante 

dos autos e a concordância do Ministério Público, nomeio a requerente ANDREZA CRISTINA DONATTI PORTA como curador 
provisório do(a) interditando(a), mediante compromisso. CITE-SE o réu para os termos da presente ação e para o interrogatório 
em Juízo que designo para o dia 3 de março de 2015, às 15 horas. Caso o requerido seja incapaz de se comunicar ou se 
locomover, o Oficial de Justiça deverá certificar o fato, com antecedência necessária, para eventual adiamento do interrogatório. 
O prazo para contestação é de cinco (5) dias, contados da data do interrogatório. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CECILIA DE LARA HADDAD (OAB 213377/SP)

Processo 1000701-27.2015.8.26.0451 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Aparecida Conceição de 
Souza - Antonio Carlos de Arruda Leite - Vistos. Concedo a gratuidade requerida, anotando-se. Observa-se na certidão de óbito 
que o falecido deixou dois filhos, os quais deverão anuir com o pedido. Junte a requerente declaração de concordância com o 
pedido ou forneça os endereços para citação. Junte ainda a requerente certidão negativa de dependentes habilitados junto ao 
INSS. Int. - ADV: FERNANDO FERNANDES CARNEIRO (OAB 134830/SP)

Processo 1000724-07.2014.8.26.0451 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.A.M.C. - A.C. - Vistos. (Fls. 289/292) - Reconheço 
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a existência de erro material na sentença para o fim de retificá-la, fazendo constar “Luísa Angélica Morandim”, onde constava 
“Luísa Angélica Moradim”, bem como fazendo constar “matrícula nº 67.898 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba” 
onde constava “matrícula nº 41.376 do 1º Cartório de registro de imóveis”, mantendo-se no mais a sentença nos moldes em 
que proferida. (Fls. 293/296) - Indefiro os benefícios da justiça gratuita à requerente, eis que não foi comprovada nos autos a 
alegada condição de necessitada. Como se não bastasse, não foi observada a forma prevista no artigo 6º da Lei 1.060/50. (Fls. 
305/314) - Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo da apelação, sob pena de deserção. P. Retifique-se 
o registro e I. (- Deverá a parte recorrente recolher o correspondenrte a 2% do valor da causa devidamente atualizado, ou seja: 
R$10.989,46). - ADV: MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP), LUCIANA SAUER SARTOR (OAB 141139/SP), 
TANIA DE CARVALHO FERREIRA ZAMPIERI (OAB 131296/SP)

Processo 1000822-89.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Y.F.C. - G.A.A. 
- Sobre a petição do acionado de fls. 119/120, manifeste-se a parte autora. - ADV: ALEX GAMA SALVAIA (OAB 293768/SP), 
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CASTRO LIMA (OAB 290754/SP), GUILHERME DE LIMA REZENDE (OAB 334556/SP)

Processo 1000845-98.2015.8.26.0451 - Interdição - Tutela e Curatela - L.Z. - I.R. - Vistos. Fl. 36: recebo como emenda 
a inicial, anotando-se Ante o constante dos autos e a concordância do Ministério Público, nomeio a requerente LINCOLN 
ZOCATELI como curador provisório do(a) interditando(a), mediante compromisso. Dispenso o interrogatório, considerando que 
a requerida não se locomove. CITE-SE o réu para os termos da presente ação. O prazo para contestação é de cinco (5) dias, 
contados da data do interrogatório. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas 
da Lei. Intime-se. - ADV: FERNANDA QUAGLIO CASTILHO (OAB 289731/SP)

Processo 1000991-42.2015.8.26.0451 - Interdição - Família - M.A.O.S. - A.L.S. - Vistos. 1- Fl. 23: Recebo a emenda à 
petição inicial, anotando-se. 2- Cumpra a Serventia, integralmente, a decisão de fl. 17. Int. - ADV: PAULO ANTONIO B.DOS 
SANTOS JUNIOR (OAB 151107/SP)

Processo 1001065-96.2015.8.26.0451 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - M.J.M. - C.A.D. - Vistos. Concedo 
a gratuidade requerida, anotando-se. Diante da manifestação do Ministério Público, cujas razões acolho e adoto, indefiro o 
pedido de antecipação de tutela, pois não há prova da alegada união estável com o requerido. Dispenso o interrogatório, haja 
vista que o requerido não se locomove. Cite-se, devendo o Oficial de Justiça descrever pormenorizadamente as condições e o 
estado em que encontrar o interditando. O prazo para impugnação ao pedido é de 05 (cinco) dias contados da data da juntada 
do mandado nos autos. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Intime-se. - ADV: DANIELE PAROLINA SETEM (OAB 341608/SP)

Processo 1001113-55.2015.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S.F.K. - A.T.K. 
- Vistos. Concedo a gratuidade requerida, anotando-se. Cite-se o executado nos termos do art. 733 do CPC para, no prazo de 
03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito referido na petição inicial (R$ 3.048,03) e das prestações vincendas, provar que 
já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JULIANA BRIGANTE PREZOTTO PATREZZI (OAB 265355/SP)

Processo 1001123-02.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.C.B. - T.R. - Vistos. 1 
-Defiro o pedido de litisconsórcio passivo, devendo a Serventia providenciar a inclusão de Cristian Luis Bertoncello. 2 - Concedo 
a gratuidade requerida, anotando-se. 3 - Diante da manifestação do Ministério Público, cujas razões acolho e adoto, havendo 
prova pré-constituída da paternidade (fls. 25/31), fixo os alimentos provisórios devidos pelo réu Thiago Rigoni ao(à)(s) autor(a)
(es) em 25% dos rendimentos líquidos do réu, incidentes sobre a totalidade da remuneração (menos os descontos obrigatórios: 
INSS e IR), inclusive décimo terceiro e verbas rescisórias, exceto FGTS, para o caso de emprego formal e, em caso de 
desemprego ou emprego informal, em 40% (quarenta por cento) do salário mínimo federal, a ser pago no décimo dia de cada 
mês. 4 - Oficie-se à empregadora do requerido, informada no item b da fl. 13, para efetuar o desconto dos alimentos provisórios 
em folha de pagamento e depósito na conta bancária informada no mesmo item e fl. da petição inicial. 5 - Designo audiência de 
tentativa de conciliação para o dia 04 de março de 2015 às 15h00, a se realizar no setor de conciliação das Varas de Família. 
Citem-se e intimem-se as partes para comparecimento pessoal. 6 - O prazo para contestação, de 15 dias, fluirá a partir da data 
da audiência. Ficam os réus advertidos que, se não contestarem o pedido, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados 
na petição inicial, cuja cópia servirá de contrafé. Intime-se. - ADV: ANDRÉ LUIS DI PIERO (OAB 155629/SP)

Processo 1001164-66.2015.8.26.0451 - Divórcio Consensual - Família - P.A.M.Z. - - F.Z. - Vistos. Nos termos da manifestação 
do Ministério Público, emende a inicial para que os requerentes disciplinem os dias e horários das visitas, considerando a 
proibição de visitas livres prevista no art. 1121, § 2 do CPC. Sem prejuízo juntem os requerentes comprovante de propriedade 
dos bens (art. 283, CPC. Int. - ADV: ALCIONE GOMES DA SILVA (OAB 146522/SP)

Processo 1001190-64.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.F. - A.P.C.S. - Vistos. 
Concedo a gratuidade requerida, anotando-se. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 04 de março de 2015, 
às 16h00, a se realizar no setor de conciliação das Varas de Família. Cite-se e intimem-se as partes para comparecimento 
pessoal. O prazo para contestação, de 15 dias, fluirá a partir da data da audiência. Fica o réu advertido que, se não contestar o 
pedido, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, cuja cópia servirá de contrafé. Servirá o presente, 
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: DANIELLE PUPIN FERREIRA 
(OAB 288711/SP), TIAGO DE SOUZA NOGUEIRA (OAB 288889/SP)

Processo 1001247-82.2015.8.26.0451 - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.C.B. - D.C.S.B. - Eduardo Cristian Brandão - 
Vistos. Junte, novamente, o requerente, o documento de fl. 26. Nos termos da cota ministerial, fixo os alimentos provisórios 
devidos pelo requerente aos filhos Pedro e Maria Eduarda em 01 (um) salário mínimo federal, a ser pago no décimo dia de cada 
mês e ao pagamento das despesas descritas à fl. 08, segundo parágrafo (escola, plano de saúde, passeios e demais despesas 
extraordinárias). Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 04 de março de 2015 às 15h30, a se realizar no setor 
de conciliação das Varas de Família. Cite-se e intimem-se as partes para comparecimento pessoal. O prazo para contestação, 
de 15 dias, fluirá a partir da data da audiência. Fica o réu advertido que, se não contestar o pedido, presumir-se-ão como 
verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, cuja cópia servirá de contrafé. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: EDUARDO CRISTIAN BRANDÃO (OAB 167982/SP)

Processo 1001267-73.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Família - V.H.M. - C.C.S. - Vistos etc. DEPRECADO: Juízo 
de Direito da Comarca de Lençois Paulista - SP Concedo a gratuidade requerida, anotando-se. Diante dos fatos narrados, dos 
documentos juntados e da manifestação favorável do MP, defiro o pedido de antecipação de tutela para conceder a guarda 
provisória do menor WALLACE à avó paterna VIRGÍNIA HAUF DE MENDES. Expeça-se termo. CITE-SE(M) a(o)(s) ré(u)
(s) acima qualificada(o)(s), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a 
fazer parte integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) defesa, sob pena de serem 
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a 
presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável 
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“cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Giuliana Elvira 
Iudice dos Santos Intime-se. - ADV: GIULIANA ELVIRA IUDICE DOS SANTOS (OAB 226059/SP)

Processo 1001277-20.2015.8.26.0451 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Família - L.H.F.R. - J.C.W.R. - Vistos. Atenda 
o exequente o requerido pelo Ministério Público, adequando o pedido e retificando a inicial, no prazo de 10 dias. No mais, oficie-
se como requerido à fl. 03, item “d”. Intime-se. - ADV: ALAELSON SOARES DA SILVA (OAB 310394/SP)

Processo 1001860-39.2014.8.26.0451 (apensado ao processo 1000313-61.2014.8.26) - Procedimento Ordinário - 
Reconhecimento / Dissolução - M.A.B. - R.F.M. - - J.A.M. - - J.C.M. - - A.R.M. - - I.M.F.C. - - M.F.M.C. - Vistos. Fls. 367/368: 
Fica a parte executada intimada, na pessoa do advogado constituído nos autos e por meio de publicação do presente no DJE, a 
efetuar o pagamento espontâneo da condenação (planilha de fl. 369) no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo da multa de 
10% (art. 475-J do CPC), sem prejuízo de novos honorários a serem fixados caso a execução tenha início. No mais, indefiro a 
expedição de oficio, uma vez que a providência compete à parte. Intime-se. - ADV: CACILDA LIMA DOS SANTOS (OAB 138046/
SP), MAURO AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB 91461/SP)

Processo 1004137-28.2014.8.26.0451 - Divórcio Consensual - Dissolução - R.A.S.B. - - M.A.S.B. - Ciência do ofício liberado 
a fl. 38. - ADV: TANIA MARIA BURIN DE OLIVEIRA (OAB 91498/SP)

Processo 1004524-43.2014.8.26.0451 - Interdição - Tutela e Curatela - H.C.E.C. - L.E.C. - Diante de todo o exposto, JULGO 
PROCEDENTE o pedido, DECRETO A INTERDIÇÃO de LIESEL EVERMANN COLANTONI e declaro-a absolutamente incapaz 
de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nomeando HANS CLAUDIO EMILIO COLANTONI. Lavre-se termo próprio. 
Dispenso a curadora da prestação de caução, nos termos da manifestação do Doutor Promotor de Justiça. Todavia, deverá 
prestar contas, na forma do art. 1.757 do Código Civil, de dois em dois anos. Inscreva-se esta sentença no Registro Civil, 
observando-se o provimento nº 4/2010 da E. Corregedoria Geral da Justiça, publicando-a na imprensa local e no órgão oficial, 
por três vezes, com intervalo de dez dias. P.R.I. - ADV: MOISES ETCHEBEHERE JUNIOR (OAB 253705/SP), KARINA MARIA 
REIS GUIMARÃES ETCHEBEHERE (OAB 206102/SP)

Processo 1005784-58.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.V.C.M. - 
J.M.B. - Vistos. Em que pese a manifestação do Ministério Público, adeque a exequente o cálculo apresentado à fl. 47/49, 
atualizando-o. Após, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: LUCIANE DE CAMPOS CAMARGO (OAB 126302/SP), 
FERNANDO COCOZZA FELIPE (OAB 337256/SP)

Processo 1007805-07.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.I.D. - R.R.D. - 
Vistos. Intime-se o executado, na pessoa de seu procurador, nos termos do art. 733 do CPC para, no prazo de 03 (três) dias, 
efetuar o pagamento do débito referido na petição de fls. 71/73 (R$ 408,38) e das prestações vincendas, provar que já o fez ou 
justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão. Int. - ADV: PAULO ANTONIO B.DOS SANTOS JUNIOR (OAB 151107/
SP), PAULA FRANÇOSO MENDONÇA DE SOUZA (OAB 329109/SP)

Processo 1007924-65.2014.8.26.0451 - Divórcio Litigioso - Dissolução - V.G.B. - M.A.A.B. - Vistos. Intime-se a Dra. MILENE 
SPAGNOL SECHINATO, indicada pela DPE para atuar como Curadora Especial a requerida citado por edital, para que apresente 
a necessária resposta no prazo legal. Int. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), 
MILENE SPAGNOL SECHINATO (OAB 288829/SP)

Processo 1008025-05.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - K.V.G.M. - 
A.A.G.M. - Vistos. Fls.: 63/67 e 72: Manifeste-se o exequente. Após retornem os autos ao MP. Int. - ADV: MICHELLE GRAZIELA 
CAVALLERI (OAB 276108/SP)

Processo 1008792-43.2014.8.26.0451 - Tutela e Curatela - Nomeação - Família - M.F.S. - - T.A.S. - E.Q. - Manifeste-se a 
parte autora sobre a certidão da Sra. Oficiala de Justiça de fl.56. - ADV: BENEDITO MILLER (OAB 87824/SP)

Processo 1008809-79.2014.8.26.0451 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Guarda - R.M.J. - V.S.F. - Vistos. 
Homologo, para que produza os efeitos de direito, o acordo celebrado pelas partes às fls. 49/50 em conformidade com as 
fls. 36/38, extinguindo o processo, com julgamento do mérito, com base no art. 269, III, do CPC. Oficie-se à empregadora do 
requerente para que cesse os descontos a titulo de alimentos, como requerido à fl. 50. Atenda-se o que mais foi requerido pelas 
partes e, pagas eventuais custas, arquivem-se. P.R.I. - ADV: RODRIGO CARDOSO LOURENÇO DE CAMARGO (OAB 300539/
SP)

Processo 1009694-93.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - C.E.F.M. - L.P.T. - 
Manifeste-se a parte ré sobre a certidão da Sra. Oficiala de Justiça liberada a fl. 142. - ADV: SILVANA VIEIRA PINTO (OAB 
241083/SP), VERA LUCIA DE CAMARGO FRANCO (OAB 50215/SP), JOSE ANTONIO CHIARELLI (OAB 62502/SP)

Processo 1010662-26.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - K.K.B.S. - L.R.S. - 
Vistos. Trata-se de execução de alimentos devidos à menor Kawany Karoliny Berto. O débito atinge o montante de R$ 36.584,39 
(trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos) atualizado até outubro de 2014. As partes fizeram 
um acordo com pagamento destinado à menor somente de R$ 6.000,00 (seis mil reais), incluindo-se os honorários advocatícios. 
O representante do Ministério Público foi contrário a homologação do acordo por reputá-lo prejudicial à menor. Assim, e 
considerando que se trata de direito de incapaz, deixo de homologar o acordo e determino a manifestação da exequente em 
termos de prosseguimento. No mais, intime-se pessoalmente o executado a regularizar sua representação processual. Intime-
se. - ADV: EDGAR SOROCABA DOS SANTOS (OAB 309770/SP)

Processo 1011191-45.2014.8.26.0451 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - M.B. - O.C.B. - Sobre a 
contestação de fls. 118/121, manifeste-se a parte autora. - ADV: LUIZ FELIPE GOMES DE MACEDO MAGANIN (OAB 340758/
SP), JOSE AUGUSTO AMSTALDEN (OAB 94283/SP), FABIO FERNANDES MINHARO (OAB 262632/SP), JOSÉ FRANCISCO 
MOREIRA FABBRO (OAB 265671/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1011423-57.2014.8.26.0451 - Divórcio Litigioso - Casamento - M.S.R. - M.H.R. - Vistos. Fl. 50: Indefiro, vez que 
não há elementos que comprovem a alegação. Partes legítimas e bem representadas, não havendo preliminares, nem nulidades 
ou irregularidades a serem sanadas. Dou o feito por saneado. Concedo às partes o prazo de 10 dias, contados da publicação do 
presente no DJE, para que arrolem suas testemunhas, observando-se o disposto no art. 407, caput e parágrafo único, do CPC, 
bem como para que eventualmente ratifiquem pedido de depoimento pessoal já formulado na inicial ou na contestação, nos 
termos do art. 343 do CPC. Decorrido o prazo, tornem conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento ou 
encerramento da instrução, conforme tenham ou não sido arroladas testemunhas e/ou requerido depoimento pessoal. Intime-se. 
- ADV: MARCOS ROBERTO GREGORIO DA SILVA (OAB 146628/SP), ADILSON BAPTISTA DE OLIVEIRA (OAB 121559/SP)

Processo 1011909-42.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - C.R.A.N. - - C.F.L. - R.D.L. 
- - L.F.L. - Manifeste-se a parte autora sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça liberada a fl. 98. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), JANEFER TABAI MARGIOTTA (OAB 230356/SP)

Processo 1011983-96.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.D.O. - - R.A.O.A. - R.A.A. 
- Vistos. Fls. 52: Intimem-se as partes para comparecimento na data designada pelo IMESC (dia 23/03/2015, às 14horas, 
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no Centro de Especialidades Médicas Trav. Prof. Newton de Almeida Mello, s/nº). Int. - ADV: EDUARDO JOSE MILANEZ 
MESCOLOTTI (OAB 291360/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1012279-21.2014.8.26.0451 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - R.G.B. - T.G.B. - Vistos. 
Prejudicado o pedido em referência às férias de janeiro de 2015. Considerando a ausência de oposição da ré, defiro o pedido 
de fls. 175, para que a criança fique na companhia materna na primeira quinzena das férias escolares futuras, e na paterna, na 
segunda quinzena. Sem prejuízo, remetam-se os autos ao Setor Social para a realização de estudo com já determinado (fl. 172), 
com urgência. Intime-se. - ADV: MARCELO GONÇALVES ROSA (OAB 171728/SP), JULIO CESAR MEDINA SOBRINHO (OAB 
55159/SP), PAULO EMILIO GALDI (OAB 150320/SP)

Processo 1012618-77.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R.B.M. - E.B.M.R. - 
R.M.R. - Vistos. Satisfeita a obrigação (fl. 50), extingo a execução, com resolução do mérito, com base o art. 794, I, do CPC. 
Atenda-se o que mais foi requerido e pagas eventuais custas, arquivem-se. P.R.I. - ADV: LENITA DAVANZO (OAB 183886/SP)

Processo 1013515-08.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.G.S.A. - A.S.A. - 
“A justificativa de fls. 21/24, foi apresentada tempestivamente. Ficará a parte autora intimada a manifestar-se”. - ADV: PATRICIA 
KARLA DE JESUS (OAB 285075/SP), MARCIO ANTONIO LINO (OAB 299682/SP)

Processo 1013716-97.2014.8.26.0451 - Alvará Judicial - Compra e Venda - NELSON APARECIDO PACHECO - - SUSANA 
DE FATIMA PACHECO - Vistos. Homologo o pedido de desistência da ação, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, 
com base no artigo 267, VIII, do CPC. Atenda-se o que mais foi requerido. Pagas eventuais custas, arquivem-se. P.R.I. - ADV: 
FERNANDA MALAMAN MATTIAZZO (OAB 262376/SP)

Processo 1013870-18.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - P.H.S.S. - 
W.A.S. - Vistos. Intime-se o executado, na pessoa de seu procurador, nos termos do art. 733 do CPC para, no prazo de 
03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito remanescente referido na petição de fl. 38/39 (R$ 298,89) e das prestações 
vincendas, provar que já o fez, sob pena de prisão. Intime-se. - ADV: JULIO CARDOSO HIGASHI (OAB 317538/SP), LEANDRO 
LOURENÇO DE CAMARGO (OAB 213736/SP)

Processo 1013914-37.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - B.N.J. - M.B.J. - 
Vistos. Fl. 29/32: Recebo como emenda a inicial, anotando-se. Cite-se o executado nos termos do art. 733 do CPC para, no 
prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito referido na petição inicial (R$ 1546,38) e das prestações vincendas, 
provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: PAULA FRANÇOSO MENDONÇA DE SOUZA (OAB 
329109/SP)

Processo 1014186-31.2014.8.26.0451 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - Y.S.T. - D.W.M.T. - “Sobre o(s) 
documento(s) de fls. 82/84, juntado(s) com a réplica, manifeste-se a parte acionada”.* - ADV: LUIZA BENEDITA DO CARMO 
BARROSO MOURA (OAB 62734/SP), MILENE SPAGNOL SECHINATO (OAB 288829/SP)

Processo 1014538-86.2014.8.26.0451 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - E.V.S. - D.R.V.A. - Vistos. Homologo, 
para que produza os efeitos de direito, o acordo celebrado pelas partes às fls. 33/34, extinguindo o processo, com julgamento 
do mérito, com base no art. 269, III, do CPC. Oficie-se à empregadora do requerido para suspender os descontos em folha 
da pensão alimentícia, como requerido à fl. 34. Atenda-se o que mais foi requerido pelas partes e, pagas eventuais custas, 
arquivem-se. P.R.I. - ADV: MARDEN AIMOLA DE FEIRIA (OAB 322830/SP)

Processo 1014620-20.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - C.C.S.G. - M.S. - - J.D.S.G. 
- - J.R.S.G. - Vistos. Intimada a parte autora a emendar a inicial, deixou de cumprir a determinação. Em conseqüência, indefiro 
a petição inicial, com base no artigo 284, parágrafo único do CPC e julgo extinto o processo com base no artigo 267, I, do CPC. 
Atenda-se o que mais foi requerido. Pagas eventuais custas, arquivem-se. P.R.I. - ADV: SANDRA HELOISA RIBEIRO CLAUDIO 
(OAB 123190/SP)

Processo 1014939-85.2014.8.26.0451 - Divórcio Litigioso - Casamento - J.B.O. - M.I.V.O. - Vistos. Fls. 25/35: Ciente 
da interposição do Agravo. Respeitadas as considerações da parte agravante, entendo não ser o caso de exercer juízo de 
retratação. Aguarde-se a decisão do agravo. Int. - ADV: ADRIANO LOPES ALBINO (OAB 338518/SP), JUSSARA ALBINO ODA 
MORETTI (OAB 252643/SP)

Processo 1014991-81.2014.8.26.0451 - Separação Consensual - Dissolução - F.R.A. - - K.P.A. - Vistos. Fl. 35: Intimem, 
novamente, os requerentes a cumprirem a decisão de fl. 32, sob pena de não homologação do divórcio, conforme cota ministerial. 
Intime-se. - ADV: MARCIO ANTONIO CORREA DA SILVA (OAB 156309/SP)

Processo 1015840-53.2014.8.26.0451 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S.C.T. - C.A.L. - Vistos. Concedo a gratuidade 
requerida, anotando-se. Nos termos da manifestação do Ministério Público, cujas razões acolho e adoto, pois estando às 
partes vivendo juntas não há comprovação de que o requerido não esteja de fato contribuindo para o sustendo do menor, 
pelo que indefiro o pedido de fixação de alimentos provisórios. Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 04 de 
março de 2015, às 10h:30m, a se realizar no setor de conciliação das Varas de Família. Cite-se e intimem-se as partes para 
comparecimento pessoal. O prazo para contestação, de 15 dias, fluirá a partir da data da audiência. Fica o réu advertido que, 
se não contestar o pedido, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, cuja cópia servirá de contrafé. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: PATRICIA 
DE CAMPOS FERREIRA (OAB 194253/SP)

Processo 1015920-17.2014.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.R.B.C.S. - R.L.R. 
- Vistos. Concedo a gratuidade requerida, anotando-se. Fls. 18/19: Recebo como emenda a inicial, anotando-se. Cite-se o 
executado nos termos do art. 733 do CPC para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito referido na petição 
inicial (R$ 888,01) e das prestações vincendas, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: SILVIA 
TELES DE FREITAS BALBINO (OAB 153221/SP)

Processo 4002532-30.2013.8.26.0451 - Interdição - Tutela e Curatela - M.A.C.S. - G.S. - Vistos. Aguarde-se por 30 (trinta) 
dias conforme requerido. Int. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), DORA CASSIA 
VIEIRA LUIZ (OAB 161111/SP)

Processo 4003730-05.2013.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.R.R.R. - 
J.V.R. - Vistos. Intime-se o executado nos termos do art. 733 do CPC para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do 
débito referido na petição de fl. 54 (R$ 3.040,42) e das prestações vincendas, provar que já o fez, sob pena de prisão. Servirá o 
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ROGERIO ROMERO 
(OAB 258841/SP)

Processo 4005268-21.2013.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.C.F.R. - 
B.D.R. - Vistos. Diante do silêncio da exequente e dos documentos de fls. 74/78, satisfeita a obrigação, extingo a execução, com 
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resolução do mérito, com base o art. 794, I, do CPC. Arbitro os honorários do(a)(s) advogado(a)(s) nomeado(a)(s) pelo convênio 
OAB/DPE em 100% do valor da Tabela, expedindo-se certidão(ões). Atenda-se o que mais foi requerido e pagas eventuais 
custas, arquivem-se. P.R.I. - ADV: RONALDO DONATTE (OAB 108482/SP), FERNANDA GABRIELA SPOSITO

Processo 4005404-18.2013.8.26.0451 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.G.A.F. - E.S.F. - 
Vistos. Fls. 63: Aguarde-se por 20 (vinte) dias conforme requerido. Int. - ADV: JULIANA BRIGANTE PREZOTTO PATREZZI (OAB 
265355/SP), BEATRIZ APARECIDA DE MACEDO CAPUTO (OAB 282034/SP)

Processo 4005862-35.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 
orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso o à pessoa de sua convivência 
que lhe cause perturbação - L.A.S. - J.M.S. - Vistos. Intime-se pessoalmente a(o) requerente a dar andamento ao feito em 48 
(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento dos autos. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 
999999/DP), RITA CHAVES DE BRITO (OAB 171019/SP)

Processo 4006409-75.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Revisão - I.C.R. - R.G.R. - Vistos. Fls. 222/223: Não 
conheço dos embargos, pois não há decisão proferida a fundamentar a interposição. Ressalto que houve o recesso forense, 
em que houve paralisação da tramitação dos processos do dia 20 de dezembro a 6 de janeiro, gerando considerável acúmulo. 
Como disse o Dr. Promotor de Justiça, o valor pago pelo réu como alimentos (R$ 729,18) corresponde a 11,78% dos seus 
rendimentos líquidos. Numa análise preliminar, o valor da pensão há que ser majorado para o percentual de 15%, de forma 
provisória, até final decisão do processo. Pelo exposto, defiro em parte o pedido de antecipação de tutela para fixar os alimentos 
provisórios devidos pelo réu ao autor em 15% dos seus rendimentos líquidos, incidentes sobre a totalidade da remuneração 
(menos os descontos obrigatórios: INSS e IR), inclusive décimo terceiro e verbas rescisórias, exceto FGTS. Oficie-se com 
urgência a empregadora do requerido para desconto e depósito na conta informada (fl. 13). Publique-se a decisão e, após, dê-
se nova vista ao MP. - ADV: CLAÚDIO WILLIANS DA CUNHA (OAB 179503/SP), DENISE SCARPARI CARRARO (OAB 108571/
SP), RICARDO ROGERIO DA CUNHA (OAB 243586/SP), VANESSA SCARPARI CARRARO (OAB 291894/SP)

Processo 4007629-11.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Guarda - B.F.F. - R.B.F. - - A.M.B. - Vistos. Concedo 
a gratuidade requerida, anotando-se. Partes legítimas e bem representadas, não havendo preliminares, nem nulidades ou 
irregularidades a serem sanadas. Dou o feito por saneado. Realize-se estudo social na residência das partes. Intime-se. - ADV: 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), JULIANA DUTRA REIS (OAB 222908/SP)

Processo 4007745-17.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - J.C.V. - M.F.C.M. - Vistos. 
Ante o certificado, aguarde-se notícia sobre o trânsito em julgado do agravo de instrumento Int. - ADV: ALMIR DA SILVA 
GONÇALVES (OAB 336406/SP), ANTONIO CLAUDIO FISCHER (OAB 123554/SP)

Processo 4009165-57.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.J.S. - D.V.S. - Vistos. Intimem-se as partes 
para manifestação sobre os laudos social e psicológico. No mais, cobre-se a devolução da carta precatória expedida à fl. 
154 devidamente cumprida. Int. - ADV: DIRCEU STENICO (OAB 245529/SP), MARCIO ADRIANO SARAIVA (OAB 317556/SP), 
LUCIMARA FERNANDES (OAB 321116/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIRACICABA EM 05/02/2015

PROCESSO :0001686-13.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 303/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : R.C.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001696-57.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 150/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
REPRESENTADO : L.V.G.S.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001699-12.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 929/2015 - São Paulo
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : Valdir da Silva
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001704-34.2015.8.26.0451
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 931/2015 - Plantão - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AVERIGUADO : L.E.C.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001697-42.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 920/2015 - Piracicaba
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AUTOR : J.P.
INDICIADO : L.S.C.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001606-49.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 05/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : D.S.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001698-27.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 936/2015 - Piracicaba
AUTOR : Justiça Pública
RÉ : MIRIAM RUTE XAVIER MATTIAZZO
ADVOGADO : 218543/SP - Reinaldo Pereira da Silva Júnior
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001615-11.2015.8.26.0451
CLASSE :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO)
OF : 3807230000038/2015 - São Paulo
PROMOTAT : P.K.
REQDO : J.L.M.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001718-18.2015.8.26.0451
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 2608/2013 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : L.N.S.
VARA :VARA DO JURI / EXECUÇÕES

PROCESSO :0001707-86.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 11/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : R.C.F.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001706-04.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 10/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : A.H.T.T.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001714-78.2015.8.26.0451
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 451/2014 - Americana
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.O.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001708-71.2015.8.26.0451
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 311/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
INVESTIGADO : M.H.P.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001694-87.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : IP 22/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : W.A.M.P.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001709-56.2015.8.26.0451
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 294/2014 - Piracicaba
AUTOR : Justiça Pública
INVESTIGADO : OLAVO CHRISTOFOLETTI
VARA :1ª VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0001711-26.2015.8.26.0451
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 309/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : D.M.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001712-11.2015.8.26.0451
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 305/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : C.A.M.S.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001616-93.2015.8.26.0451
CLASSE :CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
QUERELANTE : P.A.L.S.
ADVOGADO : 328277/SP - Priscila Adriana Lafrata da Silva
QUERELADA : W.M.A.S.B.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIRACICABA EM 06/02/2015

PROCESSO :0001774-51.2015.8.26.0451
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 27/2015 - Charqueada
AUTOR : J.P.
AVERIGUADO : A.A.B.J.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001776-21.2015.8.26.0451
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 104/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AVERIGUADO : J.J.M.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001778-88.2015.8.26.0451
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 869/2015 - Plantão - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AVERIGUADO : J.B.A.P.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001779-73.2015.8.26.0451
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 194/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AVERIGUADO : L.R.S.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001753-75.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 14/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : J.S.Z.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001754-60.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 13/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : C.L.A.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001752-90.2015.8.26.0451
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 1/2015 - Charqueada
AUTOR : J.P.
INDICIADO : G.S.O.
VARA :VARA DO JURI / EXECUÇÕES

PROCESSO :0001761-52.2015.8.26.0451
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CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 8/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : L.C.M.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001786-65.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 945/2015 - São Paulo
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : EDUARDO FELIPE RIBEIRO DE SOUZA
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001762-37.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 7/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : M.M.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001785-80.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 942/2015 - São Paulo
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : Jean Carlo Rodrigues da Rosa
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001781-43.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 9000003/2015 - Charqueada
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : S.M.C.C.A.B.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001787-50.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 953/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
INDICIADA : C.Z.O.P.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001791-87.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 05/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.M.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001808-26.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 52/2015 - Americana
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : Claudio Udovic Landin
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001715-63.2015.8.26.0451
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 458/2014 - Americana
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.I.D.
VARA :VARA DO JURI / EXECUÇÕES

PROCESSO :0001716-48.2015.8.26.0451
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 270/2014 - Americana
AUTOR : Justiça Pública
DECLARANTE : Roberto Maciel da Silva
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001792-72.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 6/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : G.G.M.
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VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001788-35.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
OF : 953/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.M.S.M.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001801-34.2015.8.26.0451
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 253/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.

PROCESSO :0001755-45.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 21/2015 - Americana
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : G.F.O.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001756-30.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 23/2015 - Americana
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : F.C.M.F.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001806-56.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 90002/2015 - Americana
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : C.B.C.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001759-82.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 11/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : V.T.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001802-19.2015.8.26.0451
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 245/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
INDICIADA : T.V.F.A.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001757-15.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 10/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : G.G.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001760-67.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 12/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : I.P.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001758-97.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 09/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : F.A.F.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001767-59.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 02/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
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AUTORA DO FATO : S.L.G.F.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001765-89.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 04/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : L.H.A.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001790-05.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 01/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : T.L.S.G.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001763-22.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 06/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.C.M.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001811-78.2015.8.26.0451
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 2/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
INDICIADA : F.S.D.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001797-94.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 11/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : E.M.M.C.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001798-79.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 12/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.A.M.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001819-55.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 5/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : R.A.G.T.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001820-40.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 4/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : D.R.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001800-49.2015.8.26.0451
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 252/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.I.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001766-74.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 03/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : C.C.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001821-25.2015.8.26.0451
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CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 121/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : V.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001822-10.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 122/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.A.D.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001795-27.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 09/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : F.C.A.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001807-41.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900001/15 - Americana
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : R.M.F.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001829-02.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 116/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : M.A.C.A.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001845-53.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 752/2014 - Piracicaba
EXEQTE : J.P.
EXECTDO : J.V.S.A.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001847-23.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 1670/2014 - Plantão - Americana
EXEQTE : J.P.
EXECTDO : R.H.S.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001848-08.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 1670/2014 - Plantão - Americana
EXEQTE : J.P.
EXECTDO : J.J.L.S.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001849-90.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 1739/2014 - Piracicaba
EXEQTE : J.P.
EXECTDO : R.J.R.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001851-60.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 570/2014 - Piracicaba
EXEQTE : J.P.
EXECTDO : N.S.B.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001831-69.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 110/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : P.V.J.
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VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001852-45.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 920/2014 - Piracicaba
EXEQTE : J.P.
EXECTDO : V.H.C.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001832-54.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 109/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : D.R.P.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001841-16.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 33/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.D.A.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001853-30.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 920/2014 - Piracicaba
EXEQTE : J.P.
EXECTDO : J.C.C.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001842-98.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 34/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : W.F.A.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001854-15.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 882/2014 - Piracicaba
EXEQTE : J.P.
EXECTDO : I.R.S.S.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001850-75.2015.8.26.0451
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 705/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : S.A.B.A.M.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001815-18.2015.8.26.0451
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 8/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : I.M.O.
VARA :VARA DO JURI / EXECUÇÕES

PROCESSO :0001796-12.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 10/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.C.C.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001816-03.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 06/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.C.B.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001825-62.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
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TC : 125/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : G.A.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001839-46.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 30/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.A.C.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001840-31.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 32/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : E.S.H.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001843-83.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 31/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : E.B.P.B.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001826-47.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 120/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : B.C.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001764-07.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 05/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : L.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIRACICABA EM 09/02/2015

PROCESSO :0001793-57.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 07/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : M.C.T.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001794-42.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 08/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.C.G.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001891-42.2015.8.26.0451
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 2263/2013 - Piracicaba
EXEQTE : J.P.
EXECTDO : P.H.M.S.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001823-92.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 127/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : R.F.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001881-95.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : RDO 987/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
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INDICIADO : W.L.M.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001882-80.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : RDO 1013/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : J.P.V.R.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001824-77.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 126/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001892-27.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : RDO 1055/2015 - São Paulo
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : Francisco Jose Zielinski
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001877-58.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 200/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.A.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001878-43.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 975/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : R.G.P.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001880-13.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 75/2015 - Charqueada
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : VANDERLY RODRIGUES DA SILVA
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001857-67.2015.8.26.0451
CLASSE :CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
QUERELANTE : G.L.A.N.
ADVOGADO : 148022/SP - Willey Lopes Sucasas
QUERELADA : A.P.S.G.R.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001893-12.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900034/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.A.L.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001887-05.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1037/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : G.H.B.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001888-87.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1050/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : M.V.M.P.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001894-94.2015.8.26.0451
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CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : B.O. 1054/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.A.N.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001889-72.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1052/2015 - Piracicaba
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : Andre Teixeira Rocha de Carvalho
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001830-84.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 115/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : S.S.P.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001890-57.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1054/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : J.A.N.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001833-39.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 108/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : C.L.B.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001834-24.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 114/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : L.C.B.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001901-86.2015.8.26.0451
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 961/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AVERIGUADO : S.A.L.M.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001902-71.2015.8.26.0451
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 982/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AVERIGUADO : G.H.A.V.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001886-20.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1032/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : G.T.G.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001818-70.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 128/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : S.R.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001827-32.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 119/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : P.A.B.



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2267

VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001948-60.2015.8.26.0451
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 1098/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AVERIGUADO : V.B.H.S.P.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001828-17.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 118/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : G.S.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001837-76.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 28/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : J.T.M.O.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001838-61.2015.8.26.0451
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 29/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : R.P.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001950-30.2015.8.26.0451
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 1137/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AVERIGUADO : T.L.M.L.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001955-52.2015.8.26.0451
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 1179/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AVERIGUADO : G.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001958-07.2015.8.26.0451
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 1405/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AVERIGUADO : E.C.A.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001962-44.2015.8.26.0451
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 1456/2014 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AVERIGUADO : J.C.G.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001969-36.2015.8.26.0451
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 26/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AVERIGUADO : M.V.J.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001973-73.2015.8.26.0451
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 92/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AVERIGUADO : M.F.M.F.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001975-43.2015.8.26.0451
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
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BO : 110/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AVERIGUADO : D.P.A.S.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001977-13.2015.8.26.0451
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 773/2015 - Plantão - Piracicaba
AUTOR : J.P.
AVERIGUADO : G.L.S.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001980-65.2015.8.26.0451
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 950/2015 - Plantão - Americana
AUTOR : J.P.
AVERIGUADO : M.B.B.
VARA :VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0001983-20.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : IP 3/2015 - Saltinho
AUTOR : J.P.
INDICIADO : F.L.M.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001978-95.2015.8.26.0451
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 203/2015 - Piracicaba
AUTOR : J.P.
INDICIADO : T.V.C.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

1ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA MADEIRA DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ALEXANDRE HABECHIAN NEGRI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0025/2015
Processo 0001007-13.2015.8.26.0451 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0002084-54.2013.8.26.0604 

- 1ª Vara Criminal da Comarca de Sumaré/SP) - Gilmar de Carvalho Junior - Vistos. INTIME(M)-SE (a) pessoa(s) acima 
indicada(s) para que compareça(m) neste Juízo de Direito, no dia 21 de JULHO DE 2015, às 16:40 horas, a fim de prestar 
depoimento na carta precatória em epígrafe a qual foi extraída dos autos nº 0002084-54.2013.8.26.0604 , da 1ª Vara Criminal 
da Comarca de Sumaré/SP. Deverá o(a) Defensor(a) Público(a), atuante neste Juízo, acompanhar o ato designada na defesa 
dos interesses do réu em caso de ausência do(a) Advogado(a) deste último. Comunique-se o Juízo Deprecante. SERVIRÁ O 
PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO E OFÍCIO AO JUÍZO DEPRECANTE. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da lei. - ADV: MARIA ISMENIA FRATI (OAB 94460/SP)

Processo 0001157-91.2015.8.26.0451 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0024079-83.2010.8.26.0037 
- 3ª Vara Criminal da Comarca de Araraquara/SP) - RAPHAEL DIB TEBECHRANI - Vistos. INTIME(M)-SE (a) pessoa(s) acima 
indicada(s) para que compareça(m) neste Juízo de Direito, no dia 26 de MARÇO de 2015, às 15:20 horas, a fim de prestar 
depoimento na carta precatória em epígrafe a qual foi extraída dos autos nº 0024079-83.2010.8.26.0037 , da 3ª Vara Criminal 
da Comarca de Araraquara/SP. Deverá o(a) Defensor(a) Público(a), atuante neste Juízo, acompanhar o ato designada na defesa 
dos interesses do réu em caso de ausência do(a) Advogado(a) deste último. Comunique-se o Juízo Deprecante. SERVIRÁ O 
PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO E OFÍCIO AO JUÍZO DEPRECANTE. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da lei. - ADV: CLAUDIA RINALDO (OAB 111961/SP), ORLANDO MALUF HADDAD (OAB 43781/SP), 
PEDRO PAULO WEHMUTH RAGONHA MARANGONI (OAB 261430/SP)

Processo 0001262-68.2015.8.26.0451 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0000472-60.2013.8.26.0417 
- 1ª Vara Judicial da Comarca de Paraguaçu Paulista/SP) - Pedro Henrique de Sa Souza - Vistos. INTIME(M)-SE (a) pessoa(s) 
acima indicada(s) para que compareça(m) neste Juízo de Direito, no dia 15 de ABRIL de 2015, às 16:45 horas, a fim de prestar 
depoimento na carta precatória em epígrafe a qual foi extraída dos autos nº 0000472-60.2013.8.26.0417 , da 1ª Vara Judicial 
da Comarca de Paraguaçu Paulista/SP. Deverá o(a) Defensor(a) Público(a), atuante neste Juízo, acompanhar o ato designada 
na defesa dos interesses do réu em caso de ausência do(a) Advogado(a) deste último. Comunique-se o Juízo Deprecante. 
SERVIRÁ O PRESENTE POR CÓPIA DIGITADA, COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO E OFÍCIO AO JUÍZO DEPRECANTE. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. - ADV: OSVALDO LUIZ CARVALHO DE SOUZA (OAB 76857/SP)

Processo 0002423-84.2013.8.26.0451 (045.12.0130.002423) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - 
Rafael Correa - - Valdemir Ramos Vieira - Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a denúncia e: 1- CONDENO o réu VALDEMIR RAMOS VIEIRA a cumprir seis anos, dois meses e vinte dias de 
reclusão, inicialmente em regime fechado, e a pagar quinze dias-multa, no piso legal, por ter infringido o artigo 157, parágrafo 2º, 
inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71 do mesmo diploma legal. 2- CONDENO o réu RAFAEL CORREA 
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a cumprir seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, inicialmente em regime fechado, e a pagar quinze dias-multa, no piso 
legal, por ter infringido o artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 71 do mesmo 
diploma legal, e a cumprir seis meses de detenção, inicialmente em regime semiaberto, por ter infringido o artigo 311 do Código 
de Trânsito Brasileiro. 3- ABSOLVO o réu RAFAEL CORREA da acusação de infração ao artigo 163, parágrafo único, inciso 
III, do Código Penal, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 4 - ABSOLVO o réu 
VALDEMIR RAMOS VIEIRA da acusação de infração ao artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, o que faço com fundamento 
no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Mantenho a prisão preventiva decretada, uma vez que reincidentes os 
réus e, diante da gravidade dos crimes de roubo, que, conforme exposto acima, revelam maior periculosidade, necessária sua 
manutenção no cárcere para garantia da ordem pública. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram. Custas na 
forma da Lei 11.608/03. P.R.I.C. - ADV: LUIZ TADEU DA SILVA (OAB 77445/SP)

Processo 0015464-84.2014.8.26.0451 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Marcelo Vinicius Pereira da Silva - Vistos. Recebo o recurso interposto pelo réu Marcelo Vinicius Pereira da Silva (fls. 106). 
Abra-se vista à Defesa para que apresente as razões de apelação. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Expeça-
se guia de recolhimento provisória em favor do apelante. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal, observadas 
as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 25/01/2017. Intime-se. - ADV: FERNANDO ANTONIO AMATI 
BAENA (OAB 340052/SP)

Processo 0015800-88.2014.8.26.0451 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Felipe De Oliveira Moraes - Vistos. Recebo o recurso interposto pelo réu Felipe De Oliveira Moraes (fls. 119). Abra-se vista 
à Defesa para que apresente as razões de apelação. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Expeça-se guia de 
recolhimento provisória em favor do apelante. Cobre-se a devolução da deprecata expedida para oitiva da testemunha Uilson 
(fls. 106), independentemente de cumprimento. Oportunamente, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal, observadas as cautelas 
de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 26/01/2021. Intime-se. - ADV: ADILSON BAPTISTA DE OLIVEIRA (OAB 
121559/SP), MARIA VALDEREZ NUNES DE CAMPOS (OAB 139826/SP)

Processo 0025456-45.2009.8.26.0451 (451.01.2009.025456) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Klébia 
Ferreira da Silva - Vistos. Multa não foi paga pela executada Klébia Ferreira da Silva (fls. 184), ensejando, desta forma, a 
aplicação do art. 51 do Código Penal. Extraia-se a devida certidão, encaminhando-a com as cópias necessárias à Procuradoria 
Geral do Estado, para a devida inscrição do débito relativo à multa no Sistema de Dívida Ativa. Após, arquivem-se os autos com 
as cautelas de praxe. Ciência ao MP. Intime-se. - ADV: FABIO MENDES BORGES (OAB 139697/SP)

Processo 0030159-82.2010.8.26.0451 (451.01.2010.030159) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado 
- Leandro Aparecido Maximo - Vistos. 1. Nos termos do art. 384, §2º, do CPP, o rol de testemunhas deveria acompanhar a 
manifestação sobre o pedido de aditamento. INDEFIRO, assim, nova vista para apresentação de defesa preliminar e rol de 
testemunhas. 2. Designo a data de 23/09/2015, às 14:15 horas, para a realização de audiência de interrogatório, debates e 
julgamento. Expeça-se o necessário. Intime-se. - ADV: CÉSAR GRANUZZI DE MAGALHÃES (OAB 162735/SP)

Processo 0030610-64.1997.8.26.0451 (451.01.1997.030610) - Crime de Estelionato e Outras Fraudes ( arts. 171 a 179, CP) 
- Estelionato - Jose Antonio Baltieri e outro - Vistos. Diante da certidão de óbito de fls. 322/323, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE 
de Jose Antonio Baltieri, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal. Feitas as devidas anotações e comunicações de 
praxe, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: WALTER JORGE GERALDI (OAB 294846/SP)

Processo 0037866-43.2006.8.26.0451 (451.01.1997.032238/00/01) - Crime de Estelionato e Outras Fraudes ( arts. 171 a 
179, CP) - Estelionato - Antonio Albino - - Antonio Albino - Vistos. 1. Diante da citação do réu Antonio Albino (fls. 252), REVOGO 
a decisão de fls. 95 que suspendeu o processo e o prazo prescricional nos termos do artigo 366 do CPP, a partir da data de 
sua citação. Oficie-se ao IIRGD e proceda-se às anotações necessárias. 2. Tendo em vista que o réu declarou possuir defensor 
constituído, intime-se-o a apresentar de defesa preliminar no prazo legal. Com a defesa preliminar, tornem os autos conclusos 
para análise nos termos do art. 397 do C.P.P. ou designação de audiência de instrução, debates e julgamento. Cumpra-se. 
Intime-se. - ADV: JOSE ROBERTO CHRISTOFOLETTI (OAB 68444/SP)

Processo 3013140-07.2013.8.26.0451 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Luciano Fernando de Araújo - Intimação 
da defensora de que nesta data foi expedida carta precatória para Andrdina -SP, para oitiva da testemunha de acusação Alan 
Cristian Pereira da Silva. - ADV: MARISSOL APARECIDA BRIGATTI (OAB 204339/SP)

2ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL EDINA MARIA PIRES PASCOALINI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0009/2015

Processo 0000187-67.2010.8.26.0451 (451.01.2010.000187) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita - 
Justiça Pública - Angelo Antonio Oriani - CONTROLE 49/2010 intimação da defensora do despacho que segue transcrito. “Trata-
se de ação penal movida em face de ÂNGELO ANTONIO ORIANI denunciado como incurso no artigo 168, “caput”, do Código 
Penal. Em audiência, foi concedido ao réu o benefício da suspensão condicional do processo nos termos da lei 9099/95 (fls.69). 
ÂNGELO ANTONIO ORIANI, contudo, não deu cumprimento à condição imposta no acordo referente à reparação do dano, 
embora devidamente intimado a comprovar, conforme certidão de fls.131, demonstrando descaso com a Justiça. Assim, acolho 
a manifestação do ilustre Representante do Ministério Público e, em conseqüência, revogo o benefício concedido ao acusado 
ÂNGELO ANTONIO ORIANI, o que faço com fundamento no artigo 89, § 3º, da Lei 9099/95. Dê-se ciência às partes, e após 
voltem os autos conclusos. Intime-se.” - ADV: RENATA ZONARO BUTOLO (OAB 204351/SP)

Processo 0001267-90.2015.8.26.0451 - Carta Precatória Criminal - Realização de Audiência (nº 0003625-34.2013.8.26.0019 
- 1ª Vara Criminal da Comarca de Americana) - Justiça Pública - Ricardo Rodrigues de Moraes - CONTROLE 191/2015 intimação 
do defensor para a audiência designada no despacho que segue transcrito. “Para o ato deprecado, designo dia 19 de fevereiro de 
2015, às 13:50 horas. Intime-se e requisite-se, se for o caso. Comunique-se o Juízo deprecante.” - ADV: CARLOS NAZARENO 
ANGELELI (OAB 122521/SP)
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Processo 0001339-14.2014.8.26.0451 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Justiça Pública - Flavio Gil Galvao de Menezes - CONTROLE 160/2014 - intimação do defensor para, no prazo legal, manifestar-
se no laudo do apenso. - ADV: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 123577/SP)

Processo 0001435-92.2015.8.26.0451 - Carta Precatória Criminal - Oitiva (nº 0007084-22.2010.8.26.0125 - 2ª Vara Judicial 
da Comarca de Capivari/SP) - Justiça Pública - Luis Antonio Ventura Sobrinho - CONTROLE 212/2015 precatória intimação do 
defensor para a audiência designada no despacho que segue transcrito. “Para o ato deprecado, designo dia 12 de fevereiro de 
2015, às 15:20: horas. Intime-se e requisite-se, se for o caso. Comunique-se o Juízo deprecante. - ADV: CLAUDIO MAZZINI 
(OAB 69040/SP)

Processo 0001509-49.2015.8.26.0451 - Carta Precatória Criminal - Intimação (nº 0000754-67.2014.8.26.0125 - 1º Vara 
Judicial da Comarca de Capivari/SP) - Justiça Pública - Cicero Benite Lucarelli - CONTROLE 217/2015 precatória - intimação 
da defensora para a audiência designada no despacho que segue transcrito. “Para o ato deprecado, designo dia 19 de fevereiro 
de 2015, às 13:30 horas. Intime-se e requisite-se, se for o caso. Comunique-se o Juízo deprecante.” - ADV: FRANCIELI MARIA 
BARBOSA DA SILVA (OAB 332184/SP)

Processo 0010858-18.2011.8.26.0451 (451.01.2011.010858) - Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos - 
Peculato - Justiça Pública - Eliane Sandra de Souza - CONTROLE 817/2011 intimação do defensor do aditamento da denúncia 
bem como para se manifestar nos autos conforme despacho que segue transcrito. “RECEBO o aditamento da denúncia retro, 
para fazer constar a ré ELIANE SANDRA DE SOUZA, como incursa no artigo 312, caput, (onze vezes), c.c. artigo 71, do Código 
Penal. Cite-se a ré do aditamento, intimando-se à defesa para que se manifeste, com prazo de 10(dez) dias, bem como para 
que se manifeste a respeito das testemunhas de defesa faltantes. Anote-se, cite-se e intime-se.” - ADV: JOSE SILVESTRE DA 
SILVA (OAB 61855/SP)

Processo 0014061-56.2009.8.26.0451 (451.01.2009.014061) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Contravenções Penais 
- Justiça Pública - Arlete Ferreira de Oliveira Neto - CONTROLE 2532/2010 Intimação da defensora da sentença a qual segue 
transcrita. “Acolho a manifestação retro do Ilustre Representante do Ministério Público e, em conseqüência, julgo extinta a 
punibilidade de ARLETE FERREIRA DE OLIVEIRA NETO, o que faço com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95. P.R.I.C. 
e, feitas às comunicações e anotações de praxe, arquivem-se estes autos.” - ADV: MARIA DA CONCEICAO N THEOBALDINO 
(OAB 127310/SP)

Processo 0015804-28.2014.8.26.0451 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - J.P. - Thiago Wesley Ferreira de 
Carvalho - CONTROLE 1686/2014 Intimação da defensora da sentença bem como para no prazo legal, apresentar as razões 
de recurso. “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR THIAGO WESLEY FERREIRA 
DE CARVALHO qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, e artigo 244-B da Lei 
nº 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de reclusão de 06 anos e 05 meses, em regime inicial fechado, 
e 15 dias-multa, diária mínima e valor total atualizado de acordo com o artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal. Incabível a 
substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal), 
dado o montante da pena total e o fato de o delito ter sido praticado mediante grave ameaça à pessoa. O réu encontra-se no 
cárcere e assim deverá continuar caso deseje recorrer desta sentença.” - ADV: ZORIDE MARIA RODRIGUES CARBONI (OAB 
62985/SP)

Processo 0030824-11.2004.8.26.0451 (451.01.2004.030824) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas 
para Consumo Pessoal - Justiça Pública - Marcio Jose da Rosa - CONTROLE 1656/05 intimação da defensora da sentença a 
qual segue transcrita. “Acolho a manifestação retro do Ilustre Representante do Ministério Público e, em conseqüência, julgo 
extinta a punibilidade de MÁRCIO JOSÉ DA ROSA, qualificado nos autos, o que faço com fundamento no artigo 107, inciso IV, 
do Código Penal.’ - ADV: JOSINE FERRAZ DE CAMPOS (OAB 229280/SP)

Processo 0041811-19.1998.8.26.0451 (451.01.1998.041811) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito 
- Justiça Pública - Joao Carlos Moreno da Costa - CONTROLE 626/1998 Intimação do defensor da sentença a qual segue 
transcrita “Acolho a manifestação retro do Ilustre Representante do Ministério Público e, em conseqüência, julgo extinta a 
punibilidade de JOÃO CARLOS MORENO DA COSTA, qualificado nos autos, o que faço com fundamento no artigo 17, inciso IV, 
do Código Penal.” - ADV: JURANDYR COA (OAB 52054/SP)

Processo 3001430-87.2013.8.26.0451 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - J.P. - A.P.R. - CONTROLE 
966/2013 intimação da Dra. Manuela Guedes Santos para, no prazo legal, apresentar as alegações finais. - ADV: MANUELA 
GUEDES SANTOS (OAB 251632/SP)

Júri

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JURI/EXECUÇÕES

JUIZ DE DIREITO LUIZ ANTONIO CUNHA
ESCRIVÃ JUDICIAL CIRLENE APARECIDA MANARIN RONSINI

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0006/2015

Processo 0000130-73.2015.8.26.0451 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0012894-33.2008.8.24.0018 
- 1ª VARA CRIMINAL) - Lindomar Castilho Bueno de Godoy - - Jocemir Antonio Valgarenchi - - Adão Valcir Teodoro - Intimação 
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da nomeação dos defensores: Dr. Alvaro Henrique El-Takach de Souza Sanches para defender os interesses do réu Lindomar 
Castilho Bueno de Godoy; Dr. Carlos Ary Correa para defender os interesss do réu Adão Valcir Teodoro; Dr. Antonio Roberto de 
Toledo Lopes para defender os interesses do réu Jocemir Antonio Valgarenchi, bem como intimar os defensores da audiência de 
oitiva designada para o dia 06/04/2015 às 13h30. - ADV: ALVARO HENRIQUE EL-TAKACH DE SOUZA SANCHES (OAB 291391/
SP), ANTONIO ROBERTO DE TOLEDO LOPES (OAB 93187/SP), CARLOS ARY CORREA (OAB 131236/SP)

Processo 0001613-41.2015.8.26.0451 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - Osvaldo Rogério 
Ribeiro da Cunha - Intimação do defensor do despacho de flsa. 221 que segue transcrito “Vistos. Transitada em julgado a 
sentença quanto ao acusado Leandro Miranda da Silva, abra-se vista às partes para que se manifestem nos termos e prazo 
do artigo 422 do CPP. Recebo o recurso interposto pelo Defensor do corréu Osvaldo Rogério Ribeiro da Cunha a fls. 203 e 
determino à serventia que providencie o desmembramento dos autos com relação ao recorrente para processamento do recurso 
e remessa ao E. Tribunal de Justiça. Antes, porém, expeça-se certidão de honorários ao Dr. Roberto Simões Prestes que arbitro 
em 100 %, referentes ao código 303, da tabela do convênio entre a DP/OAB. Int.”, bem como intimação do defensor para 
apresentar as razões de recurso. - ADV: RODRIGO CORRÊA GODOY (OAB 196109/SP)

Processo 0008854-42.2010.8.26.0451 (451.01.2010.008854) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado 
- Valdinei dos Santos Borges - - Vanderlei Souza Borges - - Paula Neves Santana - Intimação do defensor da sentença de 
fls. 324/333 que segue transcrito “Pelo exposto e atento a tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 413 
do Código de Processo Penal, julgo PROCEDENTE a pretensão ministerial e PRONUNCIO os réus VALDINEI DOS SANTOS 
BORGES e VANDERLEI DE SOUZA BORGES como incursos nas penas do artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, 
inciso II, por duas vezes, ambos do Código Penal, e PAULA NEVES SANTANA, já qualificada nos autos, como incursa no artigo 
121, parágrafo 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal. Os pronunciados poderão 
permanecer soltos, pois não há fato que determine a segregação cautelar, comparecendo a todos os atos do processo, não 
colocaram objeção à instrução criminal, sendo localizados nos locais que sempre indicaram como residência. P.R.I.C. “ - ADV: 
LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO (OAB 213736/SP)

Processo 0018676-84.2012.8.26.0451 (451.01.2012.018676) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - 
A.G.C. - Vistos. 1.- Diante do documento de fls. 257, certidão de óbito, declaro extinta a punibilidade de Alirio Gonçalves Costa, 
vulgo “666”, “Caveira” ou “Trutinha”, com fundamento no inciso I do artigo 107 do Código Penal. Façam-se as anotações e 
comunicações necessárias. Após, arquivem-se. 2.- Fls. 262/264: Corrija-se, expedindo-se nova certidão, devendo o subscritor 
e beneficiário da certidão atentar ao seu conteúdo quando da retirada. P.R.I.C. Piracicaba, 29 de janeiro de 2015. - ADV: FABIO 
SIGMAR BORTOLETTO (OAB 237736/SP)

Processo 0019675-42.2009.8.26.0451 (451.01.2009.019675) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado 
- Anderson Carlos da Silva e outros - Vistos. Sem prejuízo das determinações de fls. 1043 e considerando que o depoimento da 
testemunha Diego Maradona da Luz também foi colhido e armazenado em formato digital (fls. 1045/1048), deverá a serventia 
providenciar também a sua transcrição e juntada do termo aos autos. Int. Cumpra-se. Piracicaba, 04 de fevereiro de 2015 
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Antonio Cunha - ADV: ROBERTO SACILOTO (OAB 160149/SP), JOÃO PAULO BRAGION DE 
ARRUDA MELLO (OAB 243934/SP), TATIANE MENDES FERREIRA (OAB 205788/SP), RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR 
(OAB 250856/SP), ANTONIO ROBERTO DE TOLEDO LOPES (OAB 93187/SP), JULIANA CAROLINE STELLA (OAB 259841/
SP), LEIMAR MAGRO (OAB 268091/SP), GUIDO PELEGRINOTTI JUNIOR (OAB 117987/SP), JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO 
LAGO JUNIOR (OAB 276220/SP), LÍGIA DE SOUSA GONÇALVES (OAB 280580/SP), LEONARDO RIBEIRO MARIANNO (OAB 
295891/SP)

Processo 0019675-42.2009.8.26.0451 (451.01.2009.019675) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado 
- Anderson Carlos da Silva e outros - Vistos. 1.- Fls. 1021: Homologo a desistência das testemunhas arroladas por Marcelo 
Aparecido de Toledo. 2.- Efetue-se a transcrição dos depoimentos das testemunhas Zenilda de Jesus Braga Moreira e Iranilda 
de Jesus que foram gravados em CD-R. 3.- Fls. 1040: Por ora, não há fundamento ao pedido de substituição das testemunhas 
indicadas porque serão elas ouvidas por intermédio de carta precatória na Capital deste Estado, não havendo notícias de que 
não foram localizadas. 4.- Fls. 1041: Eventual folha de antecedentes criminais da testemunha indicada caberá ao requerente 
providenciar e justificar sua juntada. Indefiro a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Civil para que informe acerca de 
processos administrativos que tenha a testemunha respondido por falta de amparo legal, pois eventual contradita em face de 
impedimento ou suspeição da testemunha deveria ocorrer no momento oportuno e não apresenta os motivos que ensejariam 
tal pretensão. Int.. Piracicaba, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR (OAB 250856/SP), JOÃO 
PAULO BRAGION DE ARRUDA MELLO (OAB 243934/SP), TATIANE MENDES FERREIRA (OAB 205788/SP), ANTONIO 
ROBERTO DE TOLEDO LOPES (OAB 93187/SP), JULIANA CAROLINE STELLA (OAB 259841/SP), LEIMAR MAGRO (OAB 
268091/SP), JOSÉ DE RIBAMAR BAIMA DO LAGO JUNIOR (OAB 276220/SP), LÍGIA DE SOUSA GONÇALVES (OAB 280580/
SP), LEONARDO RIBEIRO MARIANNO (OAB 295891/SP), ROBERTO SACILOTO (OAB 160149/SP), GUIDO PELEGRINOTTI 
JUNIOR (OAB 117987/SP)

Processo 0022362-55.2010.8.26.0451 (451.01.2010.022362) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado 
- Alexsandro Ferreira de Oliveira Neto - - Leandro de Oliveira - Pelo exposto e atento a tudo mais que dos autos consta, com 
fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, julgo a pretensão ministerial e PRONUNCIO os acusados ALEXSANDRO 
FERREIRA DE OLIVEIRA NETO e LEANDRO DE OLIVEIRA para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, 
como incursos na pena do artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, o primeiro; 
e o segundo nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, caput, todos do Código 
Penal. Os denunciados fazem jus a aguardar o julgamento em liberdade, mercê da inexistência de qualquer razão justificadora 
da prisão processual. P.R.I.C. Piracicaba, 28 de janeiro de 2015. - ADV: FABIO SIGMAR BORTOLETTO (OAB 237736/SP), 
GUILHERME SPADA DE SOUZA (OAB 283749/SP)

Processo 0026833-17.2010.8.26.0451 (451.01.2010.026833) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado 
- Luis Fernando Soares - Vistos. Certidão supra: A fim de garantir ao acusado o direito à ampla defesa, concedo ao Defensor as 
derradeiras 48 horas para apresentação dos memorias, sob pena de destituição. Int. - ADV: GUILHERME SPADA DE SOUZA 
(OAB 283749/SP)
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Processo 0036218-18.2012.8.26.0451 (451.01.2012.036218) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - 
Cristiane dos Santos Silva - Pelo exposto e atento a tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 413 do Código 
de Processo Penal, julgo PROCEDENTE a pretensão ministerial e PRONUNCIO a ré CRISTIANE DOS SANTOS SILVA, para 
que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursa na sanção do artigo 121, parágrafo 2º, inciso II, c/c o artigo 
14, inciso II, ambos do Código Penal. A sentenciada, tendo respondido a este processo em liberdade, assim poderá permanecer 
até futuro julgamento. P.R.I.C. Piracicaba, 30 de janeiro de 2015. - ADV: MARIA MARCIA DE OLIVEIRA DARUGE (OAB 112981/
SP)

Processo 0045493-79.1998.8.26.0451 (451.01.1998.045493) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - 
Ministério Público do Estado de São Paulo - Paulo Sergio da Silva Rezende e outros - Vistos. Transitada em julgado a sentença 
de fls. 951, arquivem-se os autos observadas as anotações de comunicações de praxe. Ao Dr. Adilson Gomes, que atuou como 
defensor dativo nestes autos, arbitro os honorários em 100 % referentes ao código 304 do convênio entre a Defensoria Pública 
e a OAB, expedindo-se a competente certidão. Int. - ADV: RICARDO ENNIO BECCARI JUNIOR (OAB 250856/SP)

Processo 0052512-05.1999.8.26.0451 (451.01.1999.052512) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - 
Cleberson Fabricio Pereira - Ante o exposto e atento a tudo mais que dos autos consta, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do 
réu CLEBERSON FABRÍCIO PEREIRA, na forma do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso III, artigo 110 e artigo 115, 
todos do Código Penal, frente a PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA, determinando assim o arquivamento dos autos. - ADV: 
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO FILHO (OAB 157610/SP)

Processo 3003548-36.2013.8.26.0451 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - WELLINGTON PRYNCY 
DE SOUZA E SILVA - - Jonny dos Santos - Ciência aos defensores que foi expedida Carta precatória de oitiva de testemunhas à 
Comarca de Campinas/SP às fls. 402 - ADV: MISAEL MAIORES DOS SANTOS (OAB 315092/SP), LUIZ CARLOS DOS SANTOS 
LIMA (OAB 46456/SP), RODRIGO CORRÊA GODOY (OAB 196109/SP), HOMERO CONCEIÇAO MOREIRA DE CARVALHO 
(OAB 121173/SP)

Processo 3006597-85.2013.8.26.0451 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - Wanderson Fernando 
Almeida Santos - - Anderson Fernando Andrade - - Fabiano Franguelli - Pelo exposto e atento a tudo mais que dos autos consta, 
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão ministerial, para: I- PRONUNCIAR os acusados WANDERSON FERNANDO 
ALMEIDA SANTOS, ANDERSON FERNANDO ANDRADE e FABIANO FRANGUELLI, qualificados nos autos, com fundamento no 
artigo 413 do Código de Processo Penal, como incursos nas penas do artigo 121, parágrafo 2o, incisos I e IV, na forma do artigo 
29, ambos do Código Penal, que tem como vítima Fábio Guimarães de Oliveira; II- IMPRONUNCIAR os acusados WANDERSON 
FERNANDO ALMEIDA SANTOS, ANDERSON FERNANDO ANDRADE e FABIANO FRANGUELLI, qualificados nos autos, com 
fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, do crime previsto artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, 
inciso II, também na forma do artigo 29, todos do Código Penal, indicado como vítima Cristiano Ferreira de Jesus. O acusado 
Wanderson Fernando Almeida Santos teve sua prisão preventiva decretada no curso do processo (fls. 191 e 192), encontram-se 
ainda presentes os requisitos ensejadores e na ausência de fatos novos que permita a revogação da segregação cautelar, não 
poderá recorrer desta decisão em liberdade. Mantenho, assim, a prisão processual decretada. Expeça-se o necessário. P.R.I.C. 
Piracicaba, 27 de janeiro de 2015. - ADV: RODRIGO CORRÊA GODOY (OAB 196109/SP)

Processo 3010982-76.2013.8.26.0451 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - Zaqueu Adão Ribeiro 
- Intimação do Defensor para se manifestar nos termos e prazo do artigo 422 do CPP. - ADV: MARCELO CYPRIANO (OAB 
326669/SP), FABRICIO ROGERIO FUZATTO DE OLIVEIRA (OAB 198437/SP)

Processo 3011124-80.2013.8.26.0451 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - Robson Batagello de 
Souza - Vistos. Recebo o recurso interposto pelo réu a fls. 172. Processe-se. Int. (Intimação do Defensor para apresentação das 
razões de recurso em sentido estrito no prazo legal). - ADV: ROBERTO SIMOES PRESTES (OAB 121197/SP)

Pedido de Providências nº 63/2014  Júnior Cesar Rodrigues X Juiz de Direito Corregedor da Polícia Civil de Piracicaba/SP  
Intimação do Defensor do r. despacho de fls.10, que segue:  Vistos, Ao Requerente para que se manifeste sobre as informações 
da Autoridade Policial de fls. 09, em cinco dias. Após, abra-se vista ao Ministério Público. Int.  ADV. MARIO AFONSO BROGGIO  
(OAB 305064/SP); ADV. ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB 168735/SP).

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ETTORE GERALDO AVOLIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WLADYR BENEDICTO BUELONI JÚNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0010/2015
Processo 0001576-14.2015.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Luciano 

Guidotti Sobrinho - Stillos Reportagens Fotograficas Sc Ltda Epp - Ausente prova inequívoca e verossimilhança das alegações, 
indefiro a liminar. Cumpra-se, cite-se e intime-se. Juntar contrafé, - ADV: DANILO CESAR ALVES DA SILVA (OAB 340393/SP), 
MARCOS ANTONIO BORTOLETTO (OAB 34743/SP)

Processo 0001588-28.2015.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Arthur 
Luis Tietz Vieira - Net Serviços de Comunicação S/A - Arthur Luis Tietz Vieira - Assim, defiro o pedido liminar para determinar 
que a requerida restabeleça os serviços de TV por assinatura, nos termos contratados, no prazo de 48 horas, sob pena de multa 
diária no valor de R$ 100,00, até o limite inicial de R$ 2.000,00. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se. Intime-se. - ADV: 
ARTHUR LUIS TIETZ VIEIRA (OAB 334462/SP), BERNADETE DE LOURDES NUNES PAIS (OAB 45847/SP)

Processo 0001597-87.2015.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Marisa 
Barros da Costa - BANCO DO BRASIL S/A - Tratando-se de uma relação de consumo, estando o débito em discussão judicial, 
havendo verossimilhança nas alegações do consumidor e risco de dano de difícil reparação, defiro medida liminar e determino 
que o banco réu seja intimado a suspender os lançamentos na conta da autora entitulados “Estorno-Acerto-crédito”, a partir do 
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mês seguinte (março de 2015), sob pena de multa de R$200,00 por lançamento, até o limite do teto do Juizado. Cumpra-se, 
cite-se e int. - ADV: TUANI DE LUCENA BIFFI (OAB 328326/SP)

Processo 0002193-42.2013.8.26.0451 (045.12.0130.002193) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Antonio Carlos Cerqueira de Camargo Junior - Arnaldo Nicolau Minniti - Cuida-se de execução de título extrajudicial consistente 
em certidão de honorários, tendo o executado sido citado com as advertências do artigo 53, da Lei 9099/95, na pessoa de 
sua esposa, não tendo comparecido em audiência, pessoalmente, mas por advogada, sem procuração. Antes de qualquer 
providência, determino a intimação da advogada do executado para que regularize sua representação processual, com a juntada 
da procuração em 48 horas, sob pena de desentranhamento. Sem prejuízo e considerando a preservação dos direitos da parte 
exequente, determino a realização de penhora on line, posto que, a princípio, ocorreu a revelia, pois o mandado de citação foi 
entregue no endereço correto do executado e recebido por pessoa certa, em analogia com o que ocorre com a citação por meio 
postal Cumpra-se e intimem-se. - ADV: ISABEL RAMOS DOS SANTOS (OAB 57908/SP)

Processo 0002758-69.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - Adriana 
Correa dos Santos - Claro S/A - Em face da manifestação da ré, trazendo aos autos comprovante de cumprimento da obrigação, 
bem como diante da inércia da parte credora, que ora acolho como satisfação ao crédito, JULGO EXTINTA a ação, com 
fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se as 
anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 13 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - 
ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP)

Processo 0003032-67.2013.8.26.0451 (045.12.0130.003032) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Paulo Sergio da Silva Veiculos - Jose da Silva - Vistos. Diante da não indicação de bens da parte executada e da inércia 
da parte exequente, JULGO EXTINTO o presente ação que Paulo Sergio da Silva Veiculos move contra Jose da Silva, por 
analogia conforme Artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nos termos do art. 53, §, 4º, da Lei 9.099/95. 
Expeça-se certidão de credito Fica a parte exequente ciente que pode ajuizar a qualquer tempo nova execução, respeitando-
se o prazo prescricional, desde que a indicação de bens passíveis de penhora seja realizada. Autorizo o desentranhamento de 
documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 18 de dezembro de 2014. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: TATIANE 
MENDES FERREIRA (OAB 205788/SP)

Processo 0003124-55.2007.8.26.0451 (451.01.2007.003124) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
Domiciano Giácomo - Nivaldo Guidolin de Lima - Manifeste-se a parte requerente, acerca da certidão do Sr.(ª) Oficial de Justiça 
(fls. 117), no prazo de trinta dias, contados da intimação, sob pena de extinção. - ADV: NIVALDO GUIDOLIN DE LIMA (OAB 
176727/SP), RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI (OAB 250538/SP)

Processo 0004482-11.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Nizete 
Aparecida Porto da Silva - BANCO IBI S A BANCO MULTIPLO - Fls. 136/137: Ratifique o autor, o acordo mencionado. Após, 
tornem conclusos. Int. Piracicaba, 12 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: BRUNO HENRIQUE 
GONCALVES (OAB 131351/SP), KILDARE WAGNER SABBADIN (OAB 277387/SP), EDUARDO JOSE MILANEZ MESCOLOTTI 
(OAB 291360/SP)

Processo 0004632-89.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Silvana Maria Cassano Angeleli - CCE - DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A - Vistos. Ante a manifestação da 
credora, noticiando o cumprimento do acordo pela parte requerida, JULGO EXTINTA a presente execução que Silvana Maria 
Cassano Angeleli move contra CCE - DIGIBRÁS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A, nos termos do art. 794, II, do CPC. Autorizo o 
desentranhamento de documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 12 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de 
Direito - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)

Processo 0005668-69.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Adolfo 
Mendes de Almeida - BANCO IBI S/A BANCO MULTIPLO - Vistos. Tendo em vista o depósito efetuado e a concordância do 
credor JULGO EXTINTA a presente execução que Adolfo Mendes de Almeida move contra BANCO IBI S/A BANCO MULTIPLO, 
nos termos do art. 794, I, do CPC. Expeça-se mandado de levantamento em favor do autor referente ao valor depositado às 
fls. 79. Autorizo o desentranhamento de documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 27 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo 
Avolio Juiz de Direito - ADV: MARCELO STOLF SIMOES (OAB 131270/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/
SP), MICHELLE DE OLIVEIRA CZARNECKI (OAB 300472/SP)

Processo 0005872-16.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Jose Oscar Silveira - SÉRGIO DE 
BARROS - Apresente o autor, no prazo de 15 dias, endereço inédito do executado, tendo em vista o ar ter retornado como “ 
mudou-se”, sob pena de extinção. - ADV: ALCIONE GOMES DA SILVA (OAB 146522/SP)

Processo 0005876-53.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - JOSÉ OSCAR SILVEIRA - Josemeire 
Ruiz Stipp de Mello - Diga a parte credora, em cinco dias, acerca da certidão lançada pelo sr. oficial de justiça, que deixou de 
penhorar bens em razão de haver constatado somente a existencia de bens indispensáveis. - ADV: ALCIONE GOMES DA SILVA 
(OAB 146522/SP)

Processo 0006137-86.2012.8.26.0451 (451.01.2012.006137) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Maria Clara 
Polesel Tacla Franco - Pehacris Comercio do Vestuario Ltda Me - Manifeste-se a parte requerente, acerca da certidão do Sr.(ª) 
Oficial de Justiça (fls. 57), no prazo de trinta dias, contados da intimação, sob pena de extinção. - ADV: FLAVIO APARECIDO 
MARTIN (OAB 121103/SP), SUELI APARECIDA MORALES FELIPPE (OAB 88692/SP)

Processo 0006420-75.2013.8.26.0451 (045.12.0130.006420) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
Rosangela Aparecida Aguiar Cavalleri - Jucimara da Silva Santos - Em face da não localização de bens passíveis de constrição, 
bem como diante da inércia da parte credora, JULGO EXTINTA a ação nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei Federal nº 9099/95. 
Fica a parte exeqüente ciente que pode ajuizar a qualquer tempo nova execução, respeitando-se o prazo prescricional, desde 
que a indicação de bens passíveis de penhora seja realizada. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se as 
anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 13 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - 
ADV: MICHELLE GRAZIELA CAVALLERI (OAB 276108/SP)

Processo 0006520-93.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Honorários Advocatícios - Fábio Rogério 
Alcarde - Luiz Dionisio Atanazio - Vistos. Em face da não localização de bens em nome da parte executada e a inércia da parte 
exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Fica a parte exequente ciente que 
pode ajuizar a qualquer tempo nova execução, respeitando-se o prazo prescricional, desde que a indicação de bens passíveis 
de penhora seja realizada. Autorizo o desentranhamento de documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 09 de janeiro de 
2015. Dr. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: CLARISSA MAGALHÃES STECCA FERREIRA (OAB 204495/SP)

Processo 0006544-24.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Rafael 
Chieregatto - MRV Engenharia e Participações S/A e outro - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação de repetição do 
indébito cumulada com indenização ajuizada por RAFAEL CHIEREGATTO em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 
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S/A e CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PALAZZO DI SPAGNA INCORPORAÇÕES SPE, para condenar as rés a restituírem ao 
autor a quantia de R$195,54 (R$97,77 x 2), devidamente corrigida desde o desembolso (31/03/2014) e a ele pagarem a quantia 
de R$15.760,00 a título de indenização por danos morais, devidamente corrigida desde esta data, tudo com juros de 12% ao 
ano desde a citação. Em relação à indenização por danos morais, a responsabilidade principal é da MRV ENGENHARIA E 
PARTICIPAÇÕES S/A, ficando a corré com a responsabilidade subsidiária. Ficam as rés intimadas ao pagamento da condenação 
em 15 dias contados do transito em julgado, sob pena de multa de 10%. Sem sucumbência. Façam-se as comunicações e 
anotações necessárias. P. R. I. C. Piracicaba, 15 de dezembro de 2014. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: JOAO 
CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), ELYDA GOMES PEREIRA HABECHIAN NEGRI (OAB 326182/SP), GIOVANA 
FRANCESCHI BOTION (OAB 307921/SP)

Processo 0006689-90.2008.8.26.0451 (451.01.2008.006689) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Ovidio Daniel - 
Ines Soares de Toledo - Em face da inércia da parte credora, que regularmente intimada para manifestação, não o fez por prazo 
superior a trinta dias, JULGO EXTINTA a ação, por analogia conforme artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, nos termos 
do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se as anotações 
de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 13 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: JOSE 
AUGUSTO AMSTALDEN (OAB 94283/SP), FABIO FERNANDES MINHARO (OAB 262632/SP)

Processo 0007613-28.2013.8.26.0451 (045.12.0130.007613) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
Onice dos Santos - Carlos Alberto Meschini - - Joao Ariovaldo Ribeiro Ramos - Manifeste-se a autora, acerca da manifestação 
dos requeridos, às fls. 75/77, os quais informam o cumprimento integral do acordo, apresentando cópias dos comprovantes 
bancários, no prazo de 05 dias, contados da intimação, sob pena de ser liberada a penhora às fls. 63. - ADV: RONALDO 
TECCHIO JUNIOR (OAB 109635/SP), ROQUE CALIXTO CHOAIRY PINTO (OAB 308471/SP), HUMBERTO CHOAIRY (OAB 
97341/SP)

Processo 0007841-03.2013.8.26.0451 (045.12.0130.007841) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
Gisele Akemi Sakai - Medicina Shop - - Marcos Antonio Matheus - Em face da não localização de bens passíveis de constrição, 
bem como diante da inércia da parte credora, JULGO EXTINTA a ação, por analogia conforme artigo 4º da Lei de Introdução 
ao Código Civil, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei Federal nº 9099/95. Fica a parte exeqüente ciente que pode ajuizar a 
qualquer tempo nova execução, respeitando-se o prazo prescricional, desde que a indicação de bens passíveis de penhora seja 
realizada. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 
13 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: RONNY HOSSE GATTO (OAB 171639/SP), CARLOS 
EDUARDO MARTINUSSI (OAB 190163/SP), JOSE SILVESTRE DA SILVA (OAB 61855/SP)

Processo 0007909-50.2013.8.26.0451 (045.12.0130.007909) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Vitorio Wagner 
Faganello Junior Me - M Pereira da Silva Transportes Me - Em face da não localização do executado, bem como diante da inércia 
da parte credora, JULGO EXTINTA a ação nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei Federal nº 9099/95. Fica a parte exeqüente ciente 
que pode ajuizar a qualquer tempo nova execução, respeitando-se o prazo prescricional, desde que a indicação de endereço 
inédito seja realizada. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. 
Piracicaba, 13 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: HELIO LOPES DA SILVA JUNIOR (OAB 
262386/SP), RAFAEL CORLATTI D’ORNELLAS (OAB 232002/SP)

Processo 0008150-05.2005.8.26.0451 (451.01.2005.008150) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Joao 
Carlos Patricio - Camillo Ferrari Júnior - VISTOS. Fls.159: Apresente o credor contas atualizadas de liquidação. Após, depreque-
se como requerido a penhora de tantos bens quanto bastem para garantir o crédito do exequente. Int. Piracicaba, 09 de janeiro 
de 2015 Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: FRANCISCA DAS CHAGAS MEDEIROS GIANOTTO (OAB 63594/SP), 
VICENTE JERONYMO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 148941/SP)

Processo 0008662-70.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Damaris 
Pontim Silverio - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A - Apresente a autora recorrida, no prazo legal, contrarrazões ao recurso 
interposto pela parte contrária nos autos. - ADV: RAFAEL GODOY D AVILA (OAB 229177/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM 
DOS REIS (OAB 23134/SP), FABIO AUGUSTO BAZANELLI (OAB 248392/SP)

Processo 0008663-55.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Cauê Gabriel Nunes Pais 
- Banco do Brasil S/A - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação de repetição do indébito cumulada com indenização 
por danos morais ajuizada por CAUE GRABRIEL NUNES PAIS em face do BANCO DO BRASIL S/A, para condenar o réu a 
devolver ao autor a quantia de R$271,62 (duzentos e setenta e um reais e sessenta e dois centavos), a título de repetição do 
indébito, nos termos do paragrafo único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, devidamente atualizada desde o 
desembolso, ou seja, 12/05/2014, além do valor de R$724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) a título de dano moral, este 
atualizado desde esta data, ambos, com juros de mora de 12% ao ano, a partir da citação. Fica o vencido intimado a pagar o 
valor da condenação no prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa de 10%, independentemente de 
nova intimação. Façam-se as comunicações e anotações necessárias. P. R. I. C. Piracicaba, 15 de dezembro de 2014. Ettore 
Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), BERNADETE DE LOURDES 
NUNES PAIS (OAB 45847/SP)

Processo 0008853-18.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Marlene 
de Lourdes Montrazio - Banco Santander (Brasil) S/A - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE esta ação de indenização por 
danos morais ajuizada por MARLENE DE LOURDES MONTRAZIO em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Façam-se 
as comunicações e anotações necessárias. P. R. I. C. Piracicaba, 15 de dezembro de 2014. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito 
- ADV: BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), ALEX WILLIANS ADAMI (OAB 276741/SP), LUCAS EDUARDO GAVA (OAB 
300409/SP), LUANA BRUZASCO DE OLIVEIRA (OAB 303760/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0009328-42.2012.8.26.0451 (451.01.2012.009328) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização 
por Dano Moral - Thiago José Zangirolamo - Ricardo Eletro Divinópolis Ltda - Vistos. Tendo em vista o depósito efetuado e 
a concordância do credor, JULGO EXTINTA a presente execução que Thiago José Zangirolamo move contra Ricardo Eletro 
Divinópolis Ltda, nos termos do art. 794, I, do CPC. Expeça-se mandado de levantamento, em favor do exequente do depósito 
de fl. 74. Autorizo o desentranhamento de documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 17 de dezembro de 2014. Ettore 
Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: PAULO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA (OAB 321775/SP)

Processo 0010095-12.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - ABIGAIL 
DE ANDRADE BACEGA - Telefonica Brasil S/A - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação declaratória cumulada com 
indenizatória ajuizada por ABIGAIL DE ANDRADE BACEGA em face da TELEFONICA BRASIL S/A para confirmar a liminar em 
todos seus termos, declarar inexistência do débito no valor de R$67,64, vencimento em 28/11/2011, apontado às fls. 12, bem 
como, condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$2.172,00 (dois mil, cento e setenta e dois reais), a título de dano moral, 
devidamente atualizada desde esta data, por força da Sumula 362, do STJ, com juros de mora de 12% ao ano, a partir da 
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citação. Fica a vencida intimada a pagar o valor da condenação no prazo de 15 dias, contados do trânsito em julgado, sob pena 
de multa de 10%, independentemente de nova intimação. Expeça-se guia de levantamento do valor de fls. 18 à favor da autora. 
Façam-se as comunicações e anotações necessárias. P. R. I. C. Piracicaba, 18 de dezembro de 2014. Ettore Geraldo Avolio Juiz 
de Direito - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), LUIS 
FRANCISCO SCHIEVANO BONASSI (OAB 67082/SP), MARCELO BONASSI SEMMLER (OAB 305850/SP)

Processo 0010105-95.2010.8.26.0451 (451.01.2010.010105) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Geraldo Paz da Silva - Aloisio Marcelino de Lima - Em face da inércia da parte credora, que regularmente intimada para 
manifestação, não o fez por prazo superior a trinta dias, JULGO EXTINTA a ação, por analogia conforme artigo 4º da Lei de 
Introdução ao Código Civil, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de 
documentos. Façam-se as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 13 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO 
AVOLIO Juiz de Direito - ADV: SILVANA MARA CANAVER (OAB 93933/SP), RODRIGO CARDOSO LOURENÇO DE CAMARGO 
(OAB 300539/SP)

Processo 0010283-05.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Alfredo 
dos Santos Feitor - Lojas Cem S/A - Despacho: Juiz Ettore Geraldo Avolio Vistos. O autor alega defeito em TV adquirida na loja 
da ré, não tendo envioado o bem à assistência técnica. O pagamento dar-se-ia de forma parcelada em 8 vezes mediante carnê 
fornecido pela ré. O autor notificou a ré a cancelar a compra e envio de cobrança, diante do defeito alegado, não havendo prova 
nos autos de pagamento, tendo, posteriormente, recebido comunicação do SCPC sobre apontamento de seu nome (fls. 23). 
Assim, diante da liminar concedida, oficiem-se ao SCPC e Serasa solicitando o histórico dos últimos 05 anos em nome do autor 
com datas de inclusão e exclusão. Cumpra-se e int. Piracicaba15 de dezembro de 2014 Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito 
- ADV: EUGENIO JOSE FERNANDES DE CASTRO (OAB 135588/SP), ELYDA GOMES PEREIRA HABECHIAN NEGRI (OAB 
326182/SP)

Processo 0010325-54.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL - Valdemar Pereira de 
Souza - AFFONSO CURSOS DE INF. E IDIOMAS EIRELI EPP - Vistos. Homologo o acordo a que chegaram as partes para que 
surtam seus jurídicos e legais efeitos e JULGO EXTINTO nos termos do art. 794, II, do CPC. É de responsabilidade das partes 
a guarda dos termos do acordo para eventual execução, visto que no sistema do Juizado os autos são inutilizados. Autorizo o 
desentranhamento dos documentos. Façam-se as anotações de praxe. P.R.I.C. - ADV: ERIK JEAN BERALDO (OAB 194192/
SP), JARBAS DONIZETI BORGES (OAB 340075/SP)

Processo 0011497-31.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão / Resolução - Jose Nilson Diniz 
- BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação declaratória 
de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por JOSE NILSON DINIZ em face de BV 
FINANCEIRA S/A para declarar inexistência da dívida apontada às fls. 28, no valor de R$787,92, referente a parcela numero 
46, com vencimento em 27/04/2014, contrato n. 12087000036935 e condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$14.480,00 
(quatorze mil, quatrocentos e oitenta reais), a título de danos morais, devidamente atualizada, a partir da sentença, por aplicação 
da Sumula 362, do STJ, com juros de 12% ao ano, a partir da inscrição, ou seja, 10/06/2014, nos termos do artigo 398, do Código 
Civil. Fica o vencido intimado a pagar o valor da condenação em 15 dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa de 
10%, independentemente de nova intimação. Façam-se as comunicações e anotações necessárias. P. R. I. C. Piracicaba, 16 de 
dezembro de 2014. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP), ROBERTO 
DA SILVA FERREIRA (OAB 286335/SP), KAREN JACQUELINE KOBOR DA SILVA (OAB 276070/SP), CARLOS EDUARDO 
NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP)

Processo 0011530-21.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Entregar - Ana Paula do 
Carmo - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE IBITINGA - Ante o exposto, declaro a incompetência da Justiça Estadual para o 
conhecimento e julgamento desta lide autorizando o desentranhamento dos documentos à autora para que possa ajuizar esta 
ação perante as varas da Justiça Federal. Façam-se as comunicações e anotações necessárias. P. R. I. C. Piracicaba, 15 de 
dezembro de 2014. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: ANA CLAUDIA BARONI (OAB 144408/SP), THIAGO FRANCO 
(OAB 240900/SP)

Processo 0011669-70.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão / Resolução - LEONARDO 
GALLETTI VIVO - TERRAZAS ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI - Despacho proferido a fls. 77:”J. Estendo a decisão de 
fls. 68. Providencie-se o necessário” - ADV: REGINA CÉLIA GALLETTI VIVO (OAB 280616/SP), SORAYA GOMES CARDIM 
(OAB 316024/SP), THALITA GALLETTI VIVO BORTOLETTO (OAB 328323/SP)

Processo 0012393-74.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Clodoaldo 
Saturno Caxias e outro - Lucas Donizetti da Silva e outro - Vistos. Homologo o acordo de fls.100/104 como forma de extinção 
da execução e, por transação com fundamento no Artigo 794, II do CPC, JULGO EXTINTA a presente execução que Clodoaldo 
Saturno Caxias e Gláucia Cristina Ribeiro move contra Giselle Lara Resende Bortolazzo e Lucas Donizetti da Silva, nos termos 
do art. 794, II, do CPC. Anote-se o cumprimento da obrigação por parte dos devedores. Autorizo o desentranhamento de 
documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 13 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: SANDRA 
HELOISA RIBEIRO CLAUDIO (OAB 123190/SP), CINTYA MARA CARDOSO MARTINELLI (OAB 202063/SP), CARLOS 
MAURICIO POLIMENO ANTONIO (OAB 217586/SP)

Processo 0012446-55.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Janaina 
Gimenes Chiodi - Banco Santander (Brasil) S/A - Despacho: Juiz Ettore Geraldo Avolio Vistos. Em razão da alegação do banco 
de que a autora assinou o contrato como avalista, concedo o prazo de 10 dias para que o banco exiba o contrato neste sentido, 
bem como, traga os extratos da referida conta de janeiro e fevereiro de 2012. Após, ciência à autora e tornem para sentença. 
Int. Piracicaba16 de dezembro de 2014 Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), 
MARCELO GOMES DE MORAES (OAB 199828/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), LUCAS EDUARDO GAVA (OAB 
300409/SP)

Processo 0012643-10.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Carolina 
Artimonte Farjallat Pereira - Etna Comércio de Móveis e Artigos para Decoração Ltda - Manifeste-se a autora, em cinco dias, 
acerca da petição de fls. 76/78, onde a ré apresenta depósito judicial no valor de R$2.000,00, bem como pleiteia a conversão 
de obrigação de fazer em perdas e danos em razão de não possuir os produtos que deveriam ser entregues à autora. - ADV: 
FERNANDO AURELIO ZILVETI ARCE MURILLO (OAB 100068/SP), FERNANDO FABIANI CAPANO (OAB 203901/SP), BRUNO 
CESAR SILVA DE CONTI (OAB 288144/SP), ANDERSON VIEIRA COUTO (OAB 346618/SP)

Processo 0013126-40.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luiz 
Dias Gonzaga Neto - Telefonica Brasil S/A - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação de obrigação de fazer cumulada 
com indenização por danos morais ajuizada por LUIZ DIAS GONZAGA NETO em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A para 
confirmar a liminar em todos seus termos, condenar a requerida na obrigação de restabelecer os serviços do terminal telefônico 
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do autor n. 19-3487-7472, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$200,00 até o limite no valor de R$5.000,00, 
situação em que a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos. Condeno, ainda, a ré a pagar ao autor a quantia de 
R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente atualizada, a partir desta data, por aplicação 
da Sumula 362, do STJ, com juros de 12% ao ano, a partir da citação. Fica a vencida intimada, a pagar o valor da condenação, 
em 15 dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa de 10%, independentemente de nova intimação. Façam-se 
as comunicações e anotações necessárias. P. R. I. C. Piracicaba, 15 de dezembro de 2014. Ettore Geraldo Avolio Juiz de 
Direito - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HEITOR DE MELLO DIAS GONZAGA (OAB 258735/SP), JESSE 
JONATAS GREGOLIN (OAB 327088/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)

Processo 0013153-62.2010.8.26.0451 (451.01.2010.013153) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Neusa 
Dechen de Oliveira e Silva - Isaias Ré - Vistos. Intimada a manifestar-se nos autos, a parte autora quedou-se inerte por mais 
de 30 dias, em consequência, JULGO EXTINTO o presente que Neusa Dechen de Oliveira e Silva move contra Isaias Ré, nos 
termos do art. 267, III, do CPC. Autorizo o desentranhamento de documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 12 de janeiro 
de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: THALITA DECHEN VANALI (OAB 287268/SP), JULIANA PAGOTTO RE 
(OAB 325278/SP)

Processo 0013441-68.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Angelo 
Omir Costa - BANCO PAULISTA S A - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação declaratória de inexigibilidade de 
débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por ANGELO OMIR NETO em face de BANCO PAULISTA S/A para 
declarar inexistência da dívida apontada às fls. 13/14, no valor de R$701,42, referente a parcela numero 56, com vencimento 
em 01/05/2014, contrato n. 1057078/09 e condenar o réu a pagar ao autor a quantia de R$14.480,00 (quatorze mil, quatrocentos 
e oitenta reais), a título de danos morais, devidamente atualizada, a partir da sentença, por aplicação da Sumula 362, do 
STJ, com juros de 12% ao ano, a partir da inscrição, ou seja, 10/06/2014, nos termos do artigo 398, do Código Civil. Fica o 
vencido intimado a pagar o valor da condenação em 15 dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa de 10%, 
independentemente de nova intimação. Façam-se as comunicações e anotações necessárias. P. R. I. C. Piracicaba, 18 de 
dezembro de 2014. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP), 
ROBERTO DA SILVA FERREIRA (OAB 286335/SP)

Processo 0013493-64.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Antonio 
Carlos Coelho dos Santos - Comercio Digital BF Ltda Daifiti - Fls. 94/97(comprov. depósito no valor de R$200,35 e petição da ré 
requerendo a extinção da ação): diga o autor. - ADV: PAULO SOARES DE MORAIS (OAB 183461/SP), PRISCILA TOLAINE DO 
AMARAL (OAB 218330/SP), ARNALDO FARIA DA SILVA (OAB 116663/SP)

Processo 0013827-98.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Imóvel - Dilson Benedito Juz 
- WESLEY DA FONSECA MARTINS e outros - Vistos. Sem prejuízo de eventual impugnação à concessão do benefício, recebo 
o recurso retro, deferida a gratuidade de justiça ao autor recorrente. Anote-se. Às contrarrazões, no prazo legal. Após, subam os 
autos ao Egrégio Colégio Recursal. Int. Piracicaba, 12 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: 
JOÃO CARMELO ALONSO (OAB 169361/SP), SUSANA DE GODOI (OAB 325657/SP)

Processo 0013903-93.2012.8.26.0451 (451.01.2012.013903) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Material - Claudio Alexandre Franchi - Fernanda Claudia Meneghetti Correa - Em face da inércia da parte credora, que 
regularmente intimada para manifestação, não o fez por prazo superior a trinta dias, JULGO EXTINTA a ação, por analogia 
conforme artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. 
Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 09 de janeiro 
de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: FÁBIO ROGÉRIO ALCARDE (OAB 161065/SP), RAFAEL PAGANO 
MARTINS (OAB 277328/SP)

Processo 0014063-50.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Judite 
Maria Sturiom de Campos - Telefonica Brasil S/A - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação de rescisão contratual 
cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por JUDITE MARIA STURIOM DE CAMPOS 
em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A para confirmar a liminar em todos seus termos, determinar a rescisão contratual sem o 
pagamento de multa pela autora, bem como, condenar a ré a repetir o indébito no valor de R$1.436,14 (hum mil, quatrocentos 
e trinta e seis reais e quatorze centavos), atualizada desde o último desembolso, ou seja, 18/06/2014, bem como, a quantia de 
R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, esta atualizada, a partir desta data, por aplicação da Sumula 
362, do STJ, com juros de 12% ao ano, a partir da citação. Fica a vencida intimada, a pagar o valor da condenação, em 15 
dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa de 10%, independentemente de nova intimação. Considerando a 
rescisão contratual ora declarada, após o pagamento da condenação, deverá a ré indicar no prazo de 10 (dez) dias, um local 
nesta cidade para que a autora proceda a entrega dos 04(quatro) equipamentos “Tablet PositivoYPY L1050”, conforme nota 
fiscal de fls. 38, sob pena de perecimento do bem em favor da autora. As partes devem comunicar este Juízo sobre a entrega 
dos aparelhos para fins de extinção do feito. Façam-se as comunicações e anotações necessárias. P. R. I. C. Piracicaba, 17 
de dezembro de 2014. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CASTRO LIMA (OAB 
290754/SP), GUILHERME DE LIMA REZENDE (OAB 334556/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER 
MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)

Processo 0014149-21.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Antonio Marcos Rocha de 
Lima - Soliterra Obras e Terraplenagem Ltda Epp - Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o PEDIDO movido por Antonio 
Marcos Rocha de Lima contra Soliterra Obras e Terraplenagem Ltda Epp, para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.040,00, 
com correção monetária a partir da propositura do pedido e juros de mora de 12% ao ano a partir da citação, extinguindo o feito 
com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários indevidos, nos termos 
do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias o pagamento da 
quantia condenatória atualizada, sob pena do acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o total, a partir do décimo sexto 
dia, e o prosseguimento da fase executiva (art. 475-J, caput, do Código de Processo Civil). - ADV: MARCELO GONÇALVES 
ROSA (OAB 171728/SP), GEANI APARECIDA MARTIN VIEIRA (OAB 255141/SP), ENIO MOVIO DA CRUZ (OAB 283027/SP)

Processo 0014187-33.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Amanai Maria Nunes Pais - 
Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel - Apresente a autora recorrida, no prazo legal, contrarrazões ao recurso 
interposto pela parte contrária nos autos. - ADV: CAROLINA CHOAIRY PORRELLI (OAB 200976/SP), CAUÊ GABRIEL NUNES 
PAIS (OAB 216500/SP), BERNADETE DE LOURDES NUNES PAIS (OAB 45847/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA 
LOPES (OAB 98709/SP)

Processo 0014404-76.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Raphael 
Cones de Souza Ramaciotti - Wal Mart Brasil Ltda - Diga o autor, em cinco dias, acerca da petição de fls. 79/81, onde a ré 
apresenta comprovante de depósito judicial no valor de R$728,02 bem como pleiteia a extinção do feito. - ADV: JOAO LOYO DE 
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MEIRA LINS (OAB 21415/PE), JULIANA BOSCARIOL GUARDIA (OAB 307014/SP), RICARDO TELES DE SOUZA (OAB 45311/
SP), GISELI APARECIDA BAZANELLI (OAB 88792/SP)

Processo 0014763-26.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Caio 
Gonçalves Brugioini - Paulo Sergio Brugioni - Paulo Sergio Brugioni - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o PEDIDO movido 
por Caio Gonçalves Brugioini contra Paulo Sergio Brugioni, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para 
condenar o réu ao pagamento de R$ 12.094,72, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do levantamento 
pelo réu (18.12.2012) e juros de mora de 12% ao ano a partir da mesma data, além de R$ 6.000,00, a título de danos morais, 
com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 12% ao ano a partir da citação. Oficie-se à Comissão de Ética 
e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil para apurar eventual infração disciplinar. Deixo de determinar a expedição de 
ofício para apuração do crime previsto no artigo 168, § 1º, do Código Penal, em razão da causa de isenção de pena prevista no 
artigo 181, II, do Código Penal. Custas e honorários indevidos, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito 
em julgado, aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias o pagamento da quantia condenatória atualizada, sob pena do acréscimo 
de multa de 10% (dez por cento) sobre o total, a partir do décimo sexto dia, e o prosseguimento da fase executiva (art. 475-J, 
caput, do Código de Processo Civil). P.R.I.C. - ADV: PAULO SERGIO BRUGIONI (OAB 236931/SP), ALEX GAMA SALVAIA (OAB 
293768/SP), CRISTINA PAES SOARES (OAB 340391/SP)

Processo 0015451-85.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Estabelecimentos de Ensino - RENZO 
BELFORT CHIARELLI - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO DA IGREJA METODISTA - Ante o exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE esta ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por RENZO BELFORT 
CHIARELLI em face da UNIMEP - INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO. Façam-se as comunicações e anotações 
necessárias. P. R. I. C. Piracicaba, 15 de dezembro de 2014. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: MARCOS JOÃO 
BOTTACINI JUNIOR (OAB 255538/SP)

Processo 0015813-87.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Raquel 
Fernanda Toledo dos Santos - Telefonica Brasil S/A - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o PEDIDO movido por RAQUEL 
FERNANDA TOLEDO DOS SANTOS contra TELEFONICA BRASIL S/A, nos termos do artigo 269, do Código de Processo 
Civil, para declarar a inexigibilidade do débito entre as partes no valor de R$ 244,50 e para condenar a ré ao pagamento de 
R$ 6.000,00 por danos morais, com correção monetária a partir desta data e juros de mora de 12% ao ano a partir da citação. 
Custas e honorários indevidos, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se pelo 
prazo de 15 (quinze) dias o pagamento da quantia condenatória atualizada, sob pena do acréscimo de multa de 10% (dez 
por cento) sobre o total, a partir do décimo sexto dia, e o prosseguimento da fase executiva (art. 475-J, caput, do Código de 
Processo Civil). P.R.I.C. - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), ANA PAULA LORENZI (OAB 334114/SP), 
SANDRA REGINA CASEMIRO REGO (OAB 124754/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)

Processo 0015903-95.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Essejane Maria de 
Queiroz Malaguetta - Concessionarias de Rodovias do Interior Paulista SA - Intervias - Apresente o autor, no prazo legal, 
contrarrazões ao recurso inominado interposto. - ADV: TAÍS DE FREITAS DONÁ (OAB 164409/SP), JULIANA DARIO (OAB 
209639/SP), LUIS FRANCISCO SCHIEVANO BONASSI (OAB 67082/SP), MARCELO BONASSI SEMMLER (OAB 305850/SP)

Processo 0016044-17.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Ivandira da Silva Nunes - L K Martinez Serviços de Saúde Ltda - Despacho: Juiz Ettore Geraldo Avolio Vistos. Fls. 
66/68: Fixo multa de R$100,00 por cheque depositado em descumprimento a liminar, até o limite de R$3.000,00. Intime-se, 
com urgência, a executada. Int. Piracicaba28 de janeiro de 2015 Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: FABIO AUGUSTO 
BAZANELLI (OAB 248392/SP), RICARDO LORENZI PUPIN (OAB 199849/SP), ROLIANDRO ANTUNES DA COSTA (OAB 
235915/SP)

Processo 0016297-05.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Francielli Cristina 
Leite - JULIANA CASTRO SILVA DIAS - Vistos A simples afirmação da necessidade dos benefícios da justiça gratuita não 
justifica o deferimento, porquanto é facultado ao Juiz exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a 
concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas 
de presunção relativa de veracidade. Desse modo, concedo o prazo de 10 dias, para que a recorrente junte prova de seus 
rendimentos e patrimônio, para se verificar a necessidade de isenção da Lei 1.060/50. Com a juntada, voltem-me conclusos 
para apreciar o pedido de gratuidade. Int. Piracicaba, 12 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: 
RICHARD CRISTIANO DA SILVA (OAB 258284/SP), KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA AUGUSTO (OAB 303208/SP)

Processo 0016322-18.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Marlene 
Vidal - Claro S/A - À réplica. - ADV: LUIZ FLÁVIO VALLE BASTOS (OAB 256452/SP), LUCAS EDUARDO GAVA (OAB 300409/
SP), RICARDO DE AGUIAR FERONE (OAB 176805/SP)

Processo 0016332-62.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Paulo 
Henrique Gimenez - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o PEDIDO movido 
por Paulo Henrique Gimenez contra Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, nos termos do artigo 269, I, do Código 
de Processo Civil, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.0000,00 a título de indenização por dano moral, com correção 
monetária a partir desta data e juros de mora de 12% ao ano a partir da citação. Custas e honorários indevidos, nos termos 
do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias o pagamento da 
quantia condenatória atualizada, sob pena do acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o total, a partir do décimo sexto 
dia, e o prosseguimento da fase executiva (art. 475-J, caput, do Código de Processo Civil). P.R.I.C. - ADV: PAULO GUILHERME 
DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP), RAFAEL CRUZATTO (OAB 290329/SP), CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CASTRO 
LIMA (OAB 290754/SP), GUILHERME DE LIMA REZENDE (OAB 334556/SP)

Processo 0016332-62.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Paulo 
Henrique Gimenez - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Retifico a sentença retro por mero erro material, sendo que 
o dispositivo passará a constar da seguinte forma: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o PEDIDO movido por Paulo Henrique 
Gimenez contra Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para 
condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir desta data 
e juros de mora de 12% ao ano a partir da citação. Custas e honorários indevidos, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. 
Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias o pagamento da quantia condenatória atualizada, 
sob pena do acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o total, a partir do décimo sexto dia, e o prosseguimento da 
fase executiva (art. 475-J, caput, do Código de Processo Civil). P.R.I.C. Intime-se. - ADV: GUILHERME DE LIMA REZENDE 
(OAB 334556/SP), CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE CASTRO LIMA (OAB 290754/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA 
LOPES (OAB 98709/SP), RAFAEL CRUZATTO (OAB 290329/SP)

Processo 0016397-57.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Cristiano Chagas - 
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BANCO BRADESCO S/A - Com relação aos extratos anteriores ao ano de 2009, não há necessidade de sua juntada, pois 
ocorreu a prescrição no tocante a tais valores, observado, assim, o quinquênio que antecedeu a propositura da ação, a teor 
do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Com relação à devolução em dobro, não há prova de má-fé da requerida, 
que se mostra exigível, mesmo nas relações de consumo, consoante posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça. Ante 
o exposto, julgo PROCEDENTE o PEDIDO movido por Cristiano Chagas contra BANCO BRADESCO S/A, nos termos do artigo 
269, I, do Código de Processo Civil, para declarar inexistente as tarifas sob a denominação “Cesta de Tarifa”, com a consequente 
devolução ao autor das parcelas já pagas a partir de 18.09.2009, com correção monetária a partir da propositura da ação e juros 
de mora de 12% ao ano a partir da citação, bem como para que se abstenha de voltar a cobrar referida tarifa, sob pena de multa 
de R$ 200,00 por ocorrência. Custas e honorários indevidos, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito 
em julgado, aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias o pagamento da quantia condenatória atualizada, sob pena do acréscimo 
de multa de 10% (dez por cento) sobre o total, a partir do décimo sexto dia, e o prosseguimento da fase executiva (art. 475-J, 
caput, do Código de Processo Civil). P.R.I.C. - ADV: MELISSA ZORZI LIMA VIANNA (OAB 340642/SP)

Processo 0016443-46.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Carlos Antonio da Costa - Tim 
Celular S/A - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação ajuizada por CARLOS ANTONIO DA COSTA contra TIM 
CELULAR S/A para determinar que a requerida se abstenha de cobrar valores referentes a serviços de SMS da linha 19 - 
981948184 (devendo para tanto desativar o serviço), bem como condená-la a restituir ao autor a quantia de R$249,78, corrigida 
monetariamente desde cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Custas e honorários advocatícios 
indevidos nessa fase (art. 55 da Lei Federal n.º 9.099/95). Fica a vencida intimada, contado do trânsito em julgado, a pagar o 
valor da condenação em 15 dias, sob pena de multa de 10%, independentemente de nova intimação. P. R. I. C. Piracicaba, 19 
de dezembro de 2014. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)

Processo 0016710-18.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - Marcilio 
Pereira Filho - Telefonica Brasil S/A - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE esta ação de obrigação de fazer cumulada com 
indenização por danos morais ajuizada por MARCILIO PERERIRA FILHO em face da TELEFÔNICA BRASIL S/A para condenar 
a requerida na obrigação de restabelecer os serviços do terminal telefônico do autor, no prazo de 05 dias, sob pena de multa 
diária de R$200,00 até o limite no valor de R$5.000,00, situação em que a obrigação de fazer será convertida em perdas e 
danos, bem como, a ré a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 
devidamente atualizada, a partir desta data, por aplicação da Sumula 362, do STJ, com juros de 12% ao ano, a partir da citação. 
Fica a vencida intimada, a pagar o valor da condenação, em 15 dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de multa de 
10%, independentemente de nova intimação. Façam-se as comunicações e anotações necessárias. P. R. I. C. Piracicaba, 18 de 
dezembro de 2014. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), THAIS DE 
MELLO LACROUX (OAB 183762/SP)

Processo 0016827-09.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão / Resolução - Juarez Feliciano 
da Penha - OJI Papeis Especiais Ltda - - UNIMED CENTRAL NACIONAL - Não há obscuridade, contradição ou omissão. As 
razões do convencimento deste julgador estão expostas na sentença, sendo que a forma de modificá-las é o recurso inominado. 
Por esses motivos, indefiro os embargos opostos e determino que se aguarde o trânsito em julgado. P.R.I.C. Piracicaba, 13 de 
janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: ANTONIO FLAVIO MONTEBELO NUNES (OAB 273983/
SP), CAMILA ALVES QUEIROZ (OAB 278583/SP), MARIO ARTHUR AZUAGA MORAES BUENO (OAB 135628/SP), NELSON 
COELHO VIGNINI (OAB 247816/SP)

Processo 0016929-31.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - CLAUDIO 
ALBERTO DA SILVA - Sindicato dos Trabalhadores Nas Inds Metalurgicas Mecanicas Mat Eletricos Piracicaba - Vistos. Fls. 
79/80: intime-se a parte credora. Após, voltem os autos conclusos. Int. Piracicaba, 07 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO 
AVOLIO Juiz de Direito - ADV: LINDOMAR SACHETTO CORREA ALVES (OAB 112691/SP), NELSON MEYER (OAB 66924/SP), 
GIOVANA CORREA NOVELLO (OAB 340060/SP)

Processo 0017025-51.2011.8.26.0451 (451.01.2011.017025) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Moral - Cristiane Roberta de Lima - Fernando Antônio Gomes Pavão - Vistos. Diante da não indicação de bens da parte 
executada e da inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o presente ação que Cristiane Roberta de Lima move contra 
Fernando Antônio Gomes Pavão, por analogia conforme Artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nos termos 
do art. 53, §, 4º, da Lei 9.099/95. Fica a parte exequente ciente que pode ajuizar a qualquer tempo nova execução, respeitando-
se o prazo prescricional, desde que a indicação de bens passíveis de penhora seja realizada. Autorizo o desentranhamento de 
documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 12 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: KILDARE 
WAGNER SABBADIN (OAB 277387/SP)

Processo 0017594-47.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Reginaldo 
Soares Cunha - OJI Papeis Especiais LTDA - - Unimed Central Nacional - Fica intimado o autor, na pessoa de seu procurador 
constituído, a apresentar réplica à contestação ofertada e a manifestar-se sobre fls. 268/278. - ADV: CAMILA ALVES QUEIROZ 
(OAB 278583/SP), NELSON COELHO VIGNINI (OAB 247816/SP), ANTONIO FLAVIO MONTEBELO NUNES (OAB 273983/SP), 
MARIO ARTHUR AZUAGA MORAES BUENO (OAB 135628/SP)

Processo 0017720-97.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Nachila 
Hijazi Nunes Ferraz - Eventhos & Eventhos Organização de Formaturas Ltda Me - Fica intimado o autor, na pessoa de seu 
procurador constituído, a apresentar réplica à contestação ofertada. - ADV: LIVIA MESSIAS E SILVA (OAB 339717/SP), VALDIR 
GONCALVES (OAB 147454/SP), ANA HELENA FORJAZ DE MORAES (OAB 315689/SP), FABIO NUNES ALBINO (OAB 239036/
SP)

Processo 0017894-09.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Selma Cristina 
de Oliveira Valério - Janete Oliveira da Silva Pedroso e outro - Vistos. A simples afirmação da necessidade dos benefícios da 
justiça gratuita não justifica o deferimento, porquanto é facultado ao Juiz exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 
para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza 
apenas de presunção relativa de veracidade. Desse modo, concedo o prazo de 10 dias, para que o recorrente junte prova de 
seus rendimentos e patrimônio, para se verificar a necessidade de isenção da Lei 1.060/50. Com a juntada, voltem-me conclusos 
para apreciar o pedido de gratuidade. Int. Piracicaba, 08 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: 
SILVANA VIEIRA PINTO (OAB 241083/SP)

Processo 0017930-51.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO DO CONSUMIDOR - WILLIAN 
OLIVEIRA RICARDO - WP INGLES EXECUTIVO LTDA ME - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido movido por WILLIAN 
OLIVEIRA RICARDO contra WP INGLÊS EXECUTIVO LTDA ME, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do 
Código de Processo Civil, para declarar rescindido o contrato entre as partes, inexistindo débitos em relação a ele, isentando 
o autor do pagamento de qualquer valor a título de material didático, determinando a devolução dos cheques do autor nº 
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0000001 a 0000018 ou o valor correspondente em dinheiro (R$ 148,00, cada cheque), no prazo de 20 dias, facultada a escolha 
ao devedor. Custas e honorários indevidos, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: AMANDA MOREIRA 
JOAQUIM (OAB 173729/SP)

Processo 0018207-67.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Kelli Cristina 
Custodio - PAULO ANTONIO GRANDIS NETO ME - - Silvio Cesar Manzato - Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a 
presente ação interposta por KELLI CRISTINA CUSTODIO contra PAULO ANTONIO GRANDIS NETO ME e SILVIO CESAR 
MANZATO. Custas e honorários advocatícios indevidos nessa fase (art. 55 da Lei Federal n.º 9.099/95). P. R. I. C. Piracicaba, 
17 de dezembro de 2014. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: FABIO ROGERIO FURLAN LEITE (OAB 253270/
SP), DIONETH DE FATIMA FURLAN (OAB 79133/SP), HELIO LOPES DA SILVA JUNIOR (OAB 262386/SP)

Processo 0018281-24.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - CARLOS 
HUMBERTO PASCHOAL - Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A - - I.J.I.C.M. - Fica intimada a requerida a tomar 
ciência do ofício juntado às fls.86. - ADV: VALDEVINO VITOR DOS SANTOS (OAB 240458/SP), BENJAMIM FERREIRA DE 
OLIVEIRA (OAB 245779/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0018461-40.2014.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Eliete Silva Camargo 
Reymundo - Carrefour Administradora de Cartões de Crédito, Comercio e Participações Sa - Mantenho o polo passivo, posto 
que o contrato foi firmado entre as partes que aqui estão. A princípio, a exceção de pré-executividade não admite dilação 
probatória, por estar circunscrita a situações que podem ser decididas de plano pelo juiz. Porém, no caso dos autos, há alegação 
de inexigibilidade do título executivo, sendo que a exequente nega que tenha efetuado nova compra. Diante disso, invoco o 
princípio da informalidade e determino a designação de audiência destinada a constatar se a exequente fez uso do novo cartão, 
do mesmo contrato, para efetuar novas compras que teriam gerado o débito que foi objeto de cobrança pela cessionária. 
Designe-se audiência e intimem-se. Piracicaba, 08 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: 
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB 247319/SP), GERSON MARCELINO (OAB 165768/SP)

Processo 0018718-65.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - ADRIANO GIMENES - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO NAS NUVENS LTDA e outro - Ante o exposto, julgo 
PROCEDENTE o PEDIDO movido por ADRIANO GIMENES contra AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO NAS NUVENS LTDA e 
Msc Cruzeiro do Brasil Ltda, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para condenar as rés, solidariamente, ao 
reembolso dos valores devidamente pagos, bem como dos cheques ainda não compensados, ou o equivalente em dinheiro, no 
total de R$ 4.156,35, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 12% ao ano a partir da citação. Custas 
e honorários indevidos, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se pelo prazo 
de 15 (quinze) dias o pagamento da quantia condenatória atualizada, sob pena do acréscimo de multa de 10% (dez por cento) 
sobre o total, a partir do décimo sexto dia, e o prosseguimento da fase executiva (art. 475-J, caput, do Código de Processo 
Civil). P.R.I.C. - ADV: ANDRÉ DE ALMEIDA RODRIGUES (OAB 164322/SP), LUCIANA LOURENÇO SANTOS (OAB 263946/SP), 
RAFAEL PAGANO MARTINS (OAB 277328/SP)

Processo 0018765-39.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Marcos Jose de 
Souza - CARLOS EDUARDO ROMERO DURRER - Vistos. Fls. 14: aguarde-se o prazo para eventual recurso. Após o trânsito 
em julgado, manifeste-se a parte credora. Int. Piracicaba, 13 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - 
ADV: RODRIGO FERNANDES GARCIA (OAB 220703/SP)

Processo 0019118-79.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Isabela de Prouvot Coelho - Editora Globo S/A - - BANCO DO BRASIL S/A - Isabela de Prouvot Coelho - Fica intimado 
o autor a apresentar réplica à contestação ofertada. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), 
ISABELA DE PROUVOT COELHO (OAB 262661/SP), VANISE BERNARDI DA COSTA (OAB 339182/SP), GUSTAVO HENRIQUE 
DOS SANTOS VISEU (OAB 117417/SP)

Processo 0019127-90.2004.8.26.0451 (451.01.2004.019127) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - 
Marlene Teresinha Voltani Cesta - Banco Nossa Caixa Sa - Vistos. Tendo em vista o depósito efetuado e o silêncio do autor, 
que ora acolho como anuência, JULGO EXTINTA a presente execução que Marlene Teresinha Voltani Cesta move contra Banco 
Nossa Caixa Sa, nos termos do art. 794, I, do CPC. Expeça-se mandado de levantamento em favor do autor, referente ao valor 
depositado às fls. 243. Autorizo o desentranhamento de documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 26 de janeiro de 2015. 
Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: JULIANA DECICO FERRARI MACHADO (OAB 209640/SP), PAULA RODRIGUES 
DA SILVA (OAB 221271/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)

Processo 0019474-74.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Gilvana 
das Graças Betin da Silva - Bradesco Vida e Previdencia - Fica intimado o autor, na pessoa de seu procurador constituído, 
a apresentar réplica à contestação ofertada. - ADV: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP), MARCELO STOLF 
SIMOES (OAB 131270/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP)

Processo 0019475-59.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Ione 
Lourenco Maluf - CLARO S/A - Vistos. Fls. 53/54: No caso, a autora poderá requerer a redistribuição do feito para Vara cível, 
pois, nos Juizados Especiais não é possível a representação como pleiteado. Publique-se, com urgência, já designada audiência 
para o dia 23/02/2015. Int. - ADV: KAUE MALUF MASSARIOL (OAB 334216/SP)

Processo 0019799-49.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- MARCELO BRUM CORREA - Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - À réplica. - ADV: PAULO RENATO FERRAZ 
NASCIMENTO (OAB 138990/SP), ARNALDO SORRENTINO (OAB 44747/SP)

Processo 0020635-22.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
DANIELA CRISTINA CASARIN - Vivo Telefônica Brasil S/A - Recebo a petição de fls. 14/15 como emenda à inicial e defiro 
os beneficios da justiça gratuita à autora. Anote-se. Diante da informação da parte autora no sentido de nunca ter celebrado 
negócio jurídico com a ré na modalidade pós pago, mostra-se inviável a inclusão do nome de DANIELA CRISTINA CASARIN nos 
órgãos de proteção ao crédito, sendo cediços os efeitos nefastos que advêm das inscrições ilegítimas. Por isso, defiro a medida 
liminar para que a requerida se abstenha de efetuar cobranças, bem como incluir o nome de DANIELA CRISTINA CASARIN nos 
referidos cadastros até ulterior decisão. Deverá a serventia, ao comunicar esta medida liminar, solicitar dos órgãos de proteção 
ao crédito o encaminhamento de resposta a este juízo, no endereço eletrônico constante do cabeçalho supra, confirmando o 
cumprimento da medida, informando, ainda, a data de inclusão e a de retirada da(s) restrição(ões), bem como a existência 
de outras restrições em desfavor da parte autora acima apontada, ainda que inseridas por terceiros, com datas de inclusões 
e exclusões, referentes aos últimos cinco anos. Designe-se audiência, oficie-se (inclusive por via eletrônica) e cite-se. - ADV: 
PEDRO VINICIUS BAPTISTA GERVATOSKI LOURENÇO (OAB 330340/SP)

Processo 0020712-31.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Simey Eliza do 
Nascimento Vaz - Net Piracicaba Ltda - Vistos. Era possível, sem maiores dificuldades, saber que as inscrições feitas pela 
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ré Net se referem a dívidas distintas daquelas geradoras das inscrições feitas pelo Banco Bradesco Cartões S/A e Projeto 
Beneficiar. A intenção do despacho anterior era saber somente se essas duas últimas inscrições são legítimas ou não e, para 
esse fim, concedo derradeiro prazo de cinco dias. Intime-se. - ADV: JAMIL APARECIDO MILANI

Processo 0021133-89.2012.8.26.0451 (451.01.2012.021133) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do 
contrato e devolução do dinheiro - Letícia Capellari Razera - - Maria Elisabete Capellari Razera - Tbsp Viagens e Turismo Ltda 
- - Jandira Gabriel - - Rafael de Marco Rodrigues - - Vandre Dalrri Marcolino dos Santos - Indique a parte credora, no prazo de 
15 dias, sob pena de extinção, endereço inédito para citação de Jandira Gabriel, haja vista que a carta de citação retornou com 
a informação de “mudou-se”. - ADV: ILDA HELENA DUARTE RODRIGUES (OAB 70148/SP)

Processo 0021720-14.2012.8.26.0451 (451.01.2012.021720) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de 
Trânsito - Antonio Carlos de Toledo Piza - Lucia Maria da Silva - Em face do(s) depósito(s) judicial(ais) havido(s) nos autos, 
dando quitação ao débito, JULGO EXTINTA a ação, com fundamento no artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil. 
Depósitos de fls. 125, 126, 127 e 136: Expeça-se mandado de levantamento em favor do credor, intimando-o para retirá-lo em 
cartório. Depósito de fls.138: Expeça-se mandado de levantamento em favor da ré, intimando-se para retirá-lo, em consonância 
com as contas de liquidação de fls. 129. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se as anotações de praxe. 
P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 27 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: JEFFERSON LUIS 
MARANGONI (OAB 253311/SP)

Processo 0022731-78.2012.8.26.0451 (451.01.2012.022731) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de 
Trânsito - Jurandir Bueno de Godoy - Vivaldo Stenico - VISTOS. Fls. 31/34: Pelos princípios norteadores que regem o Juizado 
Especial Cível, defiro o desentramento dos documentos. Int. Piracicaba, 08 de janeiro de 2015 Ettore Geraldo Avolio Juiz de 
Direito - ADV: JOSE ERALDO STENICO (OAB 115171/SP)

Processo 0022850-78.2008.8.26.0451 (451.01.2008.022850) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Alexandre Penteado Lara - André L dos Santos Artigos - VISTOS. Tendo em vista a certidão retro, requeira o credor o que de 
direito em termos de prosseguimento da ação. Int. Piracicaba, 09 de janeiro de 2015 Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: 
GIULIANA ELVIRA IUDICE DOS SANTOS (OAB 226059/SP), DANIELA ALTINO LIMA MORATO (OAB 186046/SP)

Processo 0022915-68.2011.8.26.0451 (451.01.2011.022915) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Fernanda Lima 
Barbosa - Claudia Renata Figueiredo - Vistos. Na forma do artigo 615-A, do CPC, autorizo a expedição de certidão, para que 
a exequente possa promover a averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à 
penhora ou arresto. Havendo descoberta de bens ou valores, poderá a exequente formalizar o pedido de execução nesta Vara, 
instruindo apenas com a certidão. No mais e com fundamento no artigo 53, § 4º, da Lei 9099/95, aplicado por analogia, julgo 
extinta esta execução, sem julgamento do mérito e determino o arquivamento dos autos. Expeça-se certidão e façam-se as 
comunicações e anotações necessárias. P. R. I. C. Piracicaba, 15 de dezembro de 2014. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de 
Direito (Recolha o autor as custas para expedição de certidão). - ADV: FABIANA JUSTINO DE CARVALHO (OAB 270329/SP)

Processo 0023384-17.2011.8.26.0451 (451.01.2011.023384) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Felino Pereira da Silva - Mast Moveis e Decorações Ltda - Ficam as partes intimadas de que foi designado dia e hora para a 
realização de leilão único do bem penhorado, a saber: Dia 31/03/2015, às 14:30 horas. Será realizado no átrio do fórum local. - 
ADV: NELSON RODRIGUES MARTINEZ (OAB 20981/SP), HELIO LOPES DA SILVA JUNIOR (OAB 262386/SP)

Processo 0024457-87.2012.8.26.0451 (451.01.2012.024457) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nulidade / 
Inexigibilidade do Título - Dirceu da Silva - Embratel Participações Sa - Indique a ré nome de patrono habilitado para figurar no 
mandado de levantamento a ser expedido em seu favor. - ADV: JULIANA PAGOTTO RE (OAB 325278/SP), PAULO GUILHERME 
DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP)

Processo 0025554-25.2012.8.26.0451 (451.01.2012.025554) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Fabio 
de Moura Athanasio - Marcio Aparecido de Rezende - Vistos. Em face da não manifestação da parte autora, conforme certidão 
supra, JULGO EXTINTO o presente que Fabio de Moura Athanasio move contra Marcio Aparecido de Rezende, nos termos do 
art. 267, III, do CPC. Autorizo o desentranhamento de documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 12 de janeiro de 2015. 
Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: LUCIANA DE OLIVEIRA (OAB 120895/SP)

Processo 0027286-51.2006.8.26.0451 (451.01.2006.027286) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Moral - Eduardo Cordeiro Antunes - Centro de Formação de Vigilantes Saspe - - IZIDILHA APARECIDA VICENTE - - 
Tânia Silmara Miranda - Finca intimado o autor, na pessoa de seu procurador constituído, a manifestar-se sobre a impugnação 
ofertada. - ADV: MARIA ANGELA FASSIS COROCHER (OAB 111855/SP)

Processo 0027736-81.2012.8.26.0451 (451.01.2012.027736) - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Fabiana Aparecida Camargo - Juliano Benedito Paggiaro Me - Vistos. Diante da não indicação de bens da parte 
executada e da inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o presente ação que Fabiana Aparecida Camargo move contra 
Juliano Benedito Paggiaro Me, por analogia conforme Artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nos termos 
do art. 53, §, 4º, da Lei 9.099/95. Fica a parte exequente ciente que pode ajuizar a qualquer tempo nova execução, respeitando-
se o prazo prescricional, desde que a indicação de bens passíveis de penhora seja realizada. Autorizo o desentranhamento de 
documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 12 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: JEFFERSON 
LUIS MARANGONI (OAB 253311/SP), LUCAS ARAUJO MARANGONI (OAB 345819/SP)

Processo 0028853-44.2011.8.26.0451 (451.01.2011.028853) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Marlene Aparecida Bertin - Rossini Formatura e Eventos e outro - Indefiro, por ora, o levantamento dos valores bloqueados, 
pois ainda não garantido totalmente o juízo. Procedi à penhora de apenas um veículo, cuja juntada determino, a fim de se evitar 
excesso de execução,. Intime-se da penhora realizada. - ADV: CALICA LOPES SANTOS (OAB 291309/SP), OLION ALVES 
FILHO (OAB 78180/SP)

Processo 0029123-68.2011.8.26.0451 (451.01.2011.029123) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - João 
Marcio Renato Magro - André Luis de Souza Junior - - Ato Negócios Imobiliários Ltda - VISTOS. Tendo em vista a certidão 
de fls. 125, fica proibida a vista, fora do Cartório, dos autos pelo Advogado Dr. Nivaldo Benedito Sbragia até o encerramento 
do processo, nos termos do Art. 167, § 3º, inciso I, das Normas de Serviço - Ofícios de Justiça. Diga a parte autora sobre a 
manifestação da parte ré, à fls. 117. Int. Piracicaba, SP., 19 de dezembro de 2014 Ettore Geraldo Avolio - ADV: SARITA RACHEL 
BOTTENE AUGUSTI TORREZAN (OAB 288427/SP), NIVALDO BENEDITO SBRAGIA (OAB 155281/SP)

Processo 0031325-52.2010.8.26.0451 (451.01.2010.031325) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
Jose Odair Tano - Antonio Adilson Zocca - Ficam as partes intimadas de que houve a designação de dia e hora para a realização 
de leilão único do bem penhorado nos autos, a saber: Dia 31/03/2015, às 14:15 horas. Será realizado no átrio do fórum local. 
- ADV: WILSON MARCOS GERDES (OAB 75871/SP)

Processo 0035792-74.2010.8.26.0451 (451.01.2010.035792) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Serviços 
Profissionais - Eduardo Antonio da Cunha Júnior - AZL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - Fls. 132/133: Como se verifica 
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no trâmite dos autos, a executada está colocando obstáculos à indenização plena do consumidor. Por esses motivos, invoco o 
artigo 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor, para desconsiderar a personalidade jurídica da executada e determinar 
a inclusão dos sócios no pólo passivo desta execução. Após, determino sejam eles citados e intimados a pagarem o valor da 
condenação em 15 dias, sob pena de multa de 10%. Não havendo pagamento ou oferecimento de bens para garantir a execução, 
determino a realização da penhora on line dos sócios. Cumpra-se e intime-se. - ADV: EDUARDO ANTONIO DA CUNHA JUNIOR 
(OAB 201001/SP), LUIS FRANCISCO SCHIEVANO BONASSI (OAB 67082/SP), MARCELO BONASSI SEMMLER (OAB 305850/
SP)

Processo 0037529-44.2012.8.26.0451 (045.12.0120.037529) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
Maurilio Guedes - Rossini Formaturas e Artigos Fotografico - VISTOS. Fls. 123. Indefiro. Considerando o ofício n. 807/2014-IBC, 
enviado do Detran-SP para este Juízo, deverá o interessado fazer o pedido de certidão de prontuário ou histórico de registro 
de veículo automotor junto aquele Departamento, solicitando que o documento seja remetido diretamente a este Juízo, fazendo 
constar o número do processo para possibilitar a juntada aos autos. Int. Piracicaba, SP., 13 de janeiro de 2015 Ettore Geraldo 
Avolio - ADV: JOSE ROBERTO DE FREITAS (OAB 110793/SP), OLION ALVES FILHO (OAB 78180/SP), FABIANO CUNHA 
VIDAL E SILVA (OAB 299616/SP)

Processo 3002722-10.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - José Luís 
Brugnerotto - Miguel Fernandes - Diga a parte credora, em cinco dias, acerca da certidão lançada pelo sr. oficial de justiça, 
que deixou de cumprir a determinação exarada no mandado em razão de ser o devedor pessoa desconhecida no local. - ADV: 
RENATA BRUGNEROTTO MAZZER (OAB 311518/SP)

Processo 3002802-71.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Mauricio Pereira Rodrigues 
Silva e outro - Avianca Linhas Aereas Brasileiras S/A - À ré para, em querendo, impugnar a penhora on line, tendo em vista a 
petição de fls.57/59. - ADV: MARTIM OUTEIRO PINTO (OAB 41321/SP), RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI (OAB 250538/SP)

Processo 3002802-71.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Avianca Linhas Aereas 
Brasileiras S/A - A requerida (Aviança) para retirar mandado de levantamento. - ADV: RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI (OAB 
250538/SP), ALESSANDRO FRANCISCO ADORNO (OAB 270163/SP), AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA (OAB 201658/SP), 
MARTIM OUTEIRO PINTO (OAB 41321/SP)

Processo 3003814-23.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão / Resolução - Maria Aldaiza 
Sandalo de Toledo - Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil - Vistos. Homologo o acordo de fls.144/145 como forma 
de extinção da execução e, por transação com fundamento no Artigo 794, II do CPC, JULGO EXTINTA a presente execução 
que Maria Aldaiza Sandalo de Toledo move contra Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil, nos termos do art. 794, II, 
do CPC. Anote-se o cumprimento da obrigação por parte do devedor. Autorizo o desentranhamento de documentos. P.R.I.C., 
arquivem-se. Piracicaba, 12 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 
141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), JOSE GORGA (OAB 18744/SP), EDUARDO PEIXOTO MARTINS (OAB 
292735/SP)

Processo 3003921-67.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Luciana Magda Benedick 
Pereira - Silvio Cesar Pires - Vistos. Homologo o acordo de fls. 35/36 como forma de extinção da execução e, por transação 
com fundamento no artigo 794, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença, com julgamento do mérito. 
Deverão as partes manter os documentos necessários para eventual execução do acordo, em caso descumprimento. P.R.I.C. 
Arquivem.se. Pir. d.s. Piracicaba, 08 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: RODRIGO FERNANDES 
GARCIA (OAB 220703/SP)

Processo 3004715-88.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Guilherme 
Barrios de Toledo - A Alves Ltda - Vistos. Tendo em vista a intempestividade do recurso de fls. 108/111, deixo de recebê-lo. 
Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e com as comunicações de praxe, arquivem-se. Int. - ADV: VALDIR APARECIDO 
FERREIRA (OAB 256162/SP), MARIO AFONSO BROGGIO (OAB 305064/SP)

Processo 3006996-17.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - VANADIR FERREIRA 
DOS SANTOS - LR ULTIMARCAS - Vistos. Fls. 36. Reporto-me às fls. 35 Int. Piracicaba, 13 de janeiro de 2015. ETTORE 
GERALDO AVOLIO Juiz de Direito (FLS. 36: pet. do autor requerendo penhora em nome de Leandro R.Zaia); (FLS. 35: “Fls. 34: 
Indefiro, a ação foi proposta contra a pessoa jurídica LR Multimarcas, inviável assim, o pedido de penhora em nome de Leandro 
R.Zaia”). - ADV: RAFAEL CRUZATTO (OAB 290329/SP), SAMUEL MARCELO ZEM (OAB 244769/SP), GABRIEL DELAZERI 
(OAB 287028/SP)

Processo 3007539-20.2013.8.26.0451 - Cumprimento de sentença - Mútuo - CRISTINA REGINA CARPINELLI - Gilvan 
Amorim Costa - Vistos. Fls. 88/90: diante da ausência de procuração, regularize, o requerido, a sua representação processual. 
Após, manifeste-se a requerente. Int. Piracicaba, 18 de dezembro de 2014. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - 
ADV: MICHELE RUFINO STURION (OAB 342712/SP), JACQUELINE MAESTRO DOS SANTOS (OAB 343764/SP), JÉSSICA 
APARECIDA DANTAS (OAB 343001/SP)

Processo 3007672-62.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Duplicata - Mauricio Balastreire Piracicaba 
- EPP - CASFOR MARMORES E GRANITOS LTDA EPP - Fls. 36: Por não se tratar de relação de consumo, e sim de execução 
de título extrajudicial, aplicável as regras do artigo 50, do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica e, 
no caso, não restou caracterizado o desvio de finalidade pela empresa ou confusão patrimonial, razão pela qual o pedido é 
indeferido. Intime-se. - ADV: JOSÉ FLÁVIO ROCHA CORRÊA (OAB 159256/SP)

Processo 3008114-28.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - LUCILENE FRANCA DE OLIVEIRA - Horizonte II Cursos Profissionalizantes Ltda - Diga o autor sobre a certidão do OJ 
a fls.118(deixou de constatar bens do devedor em face do imóvel encontrar-se com placa de “aluga-se”). Prazo 15 dias, pena de 
extinção. - ADV: WILLIAM FERNANDO LOPES ABELHA (OAB 299761/SP), PAULO AFRANIO LESSA FILHO (OAB 221273/SP)

Processo 3011397-59.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Vlademir 
Rosalem - TIM CELULAR S/A - Fls. 57/65(comprov.depósito judicial no valor de R$2.000,00 e petição da ré requerendo a 
extinção da ação): Diga o autor. - ADV: MARIANA CARDADOR FRANCISCO (OAB 250621/SP), MELISSA CARVALHO DA SILVA 
(OAB 152969/SP), JOÃO IRANDY VENDEMIATTI (OAB 320017/SP)

Processo 3012506-11.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Leila Sant’ Ana Lemos da Silva - 
ERLANDIO LAURIANO DE SOUSA - Vistos. Fls. 35/36: Indefiro. Inviável o deferimento de pedido visando a localização de bens 
em nome do requerido, pois a providência é exclusivamente de interesse da parte, que pode fazê-lo sem intervenção judicial. 
Assim, apresente a requerente, bens passiveis de penhora, em 15 dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 53, §4º da Lei 
9099/95. Intime-se. Piracicaba, 12 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: LAISA SANT ANA DA 
SILVA (OAB 287874/SP)

Processo 3012560-74.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Moacir 
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Antonio da Silva - Magazine Luiza Sa - Fls. 82: Expeça-se mandado de levantamento referente ao depósito de fls. 83, em favor 
da parte credora, por ser valor incontroverso, intimando-se para retirá-lo em cartório. Sem prejuízo, intime-se para o pagamento 
do saldo remanescente retro consignado, no valor de R$3.630,31, sob pena de prosseguimento da execução. - ADV: MAÍRA DE 
OLIVEIRA LIMA RUIZ (OAB 222014/SP), WALDIR APARECIDO GRILLO (OAB 237005/SP)

Processo 3013526-37.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Luciana Magda Benedick 
Pereira - Silvio Cesar Pires - Vistos. Homologo o acordo de fls. 30/31 como forma de extinção da execução e, por transação 
com fundamento no artigo 794, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença, com julgamento do mérito. 
Deverão as partes manter os documentos necessários para eventual execução do acordo, em caso descumprimento. P.R.I.C. 
Arquivem.se. Pir. d.s. Piracicaba, 08 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: RODRIGO FERNANDES 
GARCIA (OAB 220703/SP)

Processo 3015582-43.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ROSANGELA APARECIDA 
AGUIAR CAVALLERI - RAFAELA GANINO - Diga o autor sobre a certidão do OJ a fls. 30(deixou de proceder a penhora por não 
localizar bens do devedor). prazo 15 dias, pena de extinção. - ADV: MICHELLE GRAZIELA CAVALLERI (OAB 276108/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ETTORE GERALDO AVOLIO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WLADYR BENEDICTO BUELONI JÚNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0011/2015
Processo 0000023-29.2015.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Salua 

Simao - - Elias Moyses Simao - Banco do Brasil S.A. - A parte autora para, no prazo de cinco dias, juntar contrafé aos autos 
para possibilitar a citação. - ADV: JULIANA SPAZZIANI PENNACHIONI (OAB 270945/SP), GIOVANA HELENA STELLA 
VASCONCELLOS (OAB 231923/SP)

Processo 0000645-84.2010.8.26.0451 (451.01.2010.000645) - Cumprimento de sentença - Perdas e Danos - Carlos Alberto 
Martins Christofoletti - Nova Authentic Comércio de Veículos Ltda - Em face da inércia da parte credora, que regularmente intimada 
para manifestação, não o fez por prazo superior a trinta dias, JULGO EXTINTA a ação, por analogia conforme artigo 4º da Lei 
de Introdução ao Código Civil, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de 
documentos. Façam-se as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 16 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO 
AVOLIO Juiz de Direito - ADV: TATIANE MENDES FERREIRA (OAB 205788/SP), JOSE VALDIR GONCALVES (OAB 97665/SP)

Processo 0000939-63.2015.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Espolio 
de Carlos Denil Setem - Companhia de Seguros Aliança do Brasil e outro - A parte autora para, no prazo de cinco dias, juntar 
contrafé aos autos para possibilitar a citação. - ADV: DANIELE PAROLINA SETEM (OAB 341608/SP)

Processo 0002859-43.2013.8.26.0451 (045.12.0130.002859) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Julio Cezar 
Baldan - Vera Lucia Helmeister - Diga o autor sobre a certidão do OJ a fls. 15(deixou de cumprir o mandado uma vez que 
a requerida não reside no endereço indicado). Prazo 15 dias, pena de extinção. - ADV: RENE ARCANGELO DALOIA (OAB 
113293/SP), MARCELO GONÇALVES ROSA (OAB 171728/SP)

Processo 0002965-68.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - Antonio Timóteo dos Santos 
- Mercantil Andreta de Veículos Ltda - Ante o exposto, acolho a preliminar levantada pela ré e reconheço a incompetência 
desta Vara para o conhecimento e julgamento desta ação, devido à necessidade de prova pericial. Façam-se as comunicações 
e anotações necessárias. P. R. I. C. Piracicaba, 14 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: BRUNO 
YOHAN SOUZA GOMES (OAB 253205/SP), ANTONIO ROBERTO DE OLIVEIRA TUTINO (OAB 121008/SP)

Processo 0003165-75.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL - Rosana Aparecida 
dos Santos Armelini - WILSON GONÇALVES DIAS - Vistos. Satisfeita a execução, JULGO EXTINTA a presente ação que 
Rosana Aparecida dos Santos Armelini move contra WILSON GONÇALVES DIAS, nos termos do art. 794, I, do CPC. Autorizo 
o desentranhamento dos documentos. P.R.I.C., arquivem-se. - ADV: RODRIGO CARDOSO LOURENÇO DE CAMARGO (OAB 
300539/SP)

Processo 0005088-44.2011.8.26.0451 (451.01.2011.005088) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Gilberto Vicente Trevisan - Edinaldo Alves Cardoso e outro - Em face da não localização de bens passíveis de constrição, 
bem como diante da inércia da parte credora, JULGO EXTINTA a ação, por analogia conforme artigo 4º da Lei de Introdução 
ao Código Civil, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei Federal nº 9099/95. Fica a parte exeqüente ciente que pode ajuizar a 
qualquer tempo nova execução, respeitando-se o prazo prescricional, desde que a indicação de bens passíveis de penhora seja 
realizada. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 15 
de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: THIAGO MARIN PERES (OAB 257761/SP)

Processo 0005389-88.2011.8.26.0451 (451.01.2011.005389) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
Osmar Ricardo de Souza - Adetec Administração e Serviços Ltda - Vistos. Satisfeita a execução, JULGO EXTINTA a presente 
ação que Osmar Ricardo de Souza move contra Adetec Administração e Serviços Ltda, nos termos do art. 794, II, do CPC. 
Após, o transito em julgado, expeça-se mandado de levantamento do depósito de fls. 110 em favor do autor. Autorizo o 
desentranhamento dos documentos. P.R.I.C., arquivem-se. - ADV: NATALIA LEITE DO CANTO (OAB 291571/SP), ROSANGELA 
PEREIRA DA SILVA (OAB 222064/SP), JOSE FRANCISCO DA SILVA (OAB 88492/SP)

Processo 0005765-69.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - VINICIUS AUGUSTO VITTI - Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda - Vistos. Inviável o deferimento de pedido visando 
à busca de bens do executado, mesmo porque a providência é exclusivamente de interesse da parte, que pode fazê-lo sem 
intervenção judicial, não cabendo ao Juízo deferir requerimentos que inviabilizem o sistema já sobrecarregado. Assim, manifeste-
se a parte exequente, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: MARIO AFONSO BROGGIO (OAB 305064/SP)

Processo 0005871-31.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Jose Oscar Silveira - Cristiano Albert 
Ramos da Silva - Indique o exequente, bens do devedor à penhora. Prazo 15 dias, pena de extinção. - ADV: ALCIONE GOMES 
DA SILVA (OAB 146522/SP)

Processo 0007023-85.2012.8.26.0451 (451.01.2012.007023) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Maria 
Inez dos Santos - Embratel Participacoes Sa - Vistos. Fls. 181: Indefiro, a transferência bancária. Sem prejuízo, informe a 
requerida, o nome do patrono para figurar no mandado de levantamento.. Int. - ADV: PAULO GUILHERME DE MENDONCA 
LOPES (OAB 98709/SP), PAULO ANTONIO B.DOS SANTOS JUNIOR (OAB 151107/SP), SIDNEI INFORCATO (OAB 66502/
SP), SIDNEI INFORÇATO JUNIOR (OAB 262757/SP)

Processo 0007471-29.2010.8.26.0451 (451.01.2010.007471) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
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Valeria Aparecida Martini - Fernando Jose Turati - Em face da não localização de bens passíveis de constrição, bem como diante 
da inércia da parte credora, JULGO EXTINTA a ação, por analogia conforme artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, 
nos termos do art. 53, § 4º, da Lei Federal nº 9099/95. Fica a parte exeqüente ciente que pode ajuizar a qualquer tempo nova 
execução, respeitando-se o prazo prescricional, desde que a indicação de bens passíveis de penhora seja realizada. Autorizo o 
desentranhamento de documentos. Façam-se as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 15 de janeiro de 2015. 
ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: NELSON TEIXEIRA JUNIOR (OAB 188137/SP)

Processo 0007521-16.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Rodrigo Aparecido do Nascimento Betini - Acbz Importação e Comercio Ltda - Em face do depósito judicial havido nos 
autos, ainda que por meio de penhora eletrônica, dando quitação ao débito, JULGO EXTINTA a ação, com fundamento no artigo 
794, inciso I do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se as anotações de praxe. 
P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 15 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: EDUARDO DA 
GRAÇA (OAB 205687/SP), DENIS AUDI ESPINELA (OAB 198153/SP)

Processo 0007738-64.2011.8.26.0451 (451.01.2011.007738) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Jose Maria 
Sgariboldi - Troca Trator Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda Me - Junte a executada extrato dos últimos três meses da 
conta corrente, poupança e aplicações. Prazo de 05 dias. Após, tornem com urgência. Intime-se. - ADV: MARILIA SGARIBOLDI 
(OAB 276735/SP), TIAGO SGARIBOLDI (OAB 303820/SP), JOSÉ FRANCISCO MOREIRA FABBRO (OAB 265671/SP), JOSE 
AUGUSTO AMSTALDEN (OAB 94283/SP)

Processo 0008715-51.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Amanda de Almeida Dias Peres - GODOI & XOTTA LTDA ME - Vistos. Ante a manifestação do devedor noticiando o 
cumprimento do acordo e o silêncio do autor, que ora acolho como satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTA a presente ação 
que Amanda de Almeida Dias Peres move contra GODOI XOTTA LTDA ME, nos termos do art. 794, II, do CPC. Autorizo o 
desentranhamento dos documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 13 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de 
Direito - ADV: LUIZ ANDRE LONGANESI (OAB 65655/SP), DELSA MARIA SILVA LIMA LONGANESI (OAB 65641/SP), VITOR 
DANIEL BRAGA RAMOS (OAB 274235/SP)

Processo 0008924-20.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Sandra 
Vieira Manzan de Godoy e outro - Aerovias de México S/A de C V - VISTOS. Requeira o credor o que de direito, em termos de 
prosseguimento da ação. Int. Piracicaba, 12 de janeiro de 2015 Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: FLAVIO APARECIDO 
MARTIN (OAB 121103/SP), ANDRÉ DE ALMEIDA RODRIGUES (OAB 164322/SP), LUCIANA LOURENÇO SANTOS (OAB 
263946/SP)

Processo 0008960-67.2011.8.26.0451 (451.01.2011.008960) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Eliane Aparecida Fischer Gonçalves - Banco Santander (brasil)sa - VISTOS. Fls. 221: Confiro a devolução do prazo para a 
requerida. Cumpra-se o despacho de fls. 220. Int. Piracicaba, 12 de janeiro de 2015 Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: 
EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 132024/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 
139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), SILVIA COSTA SZAKÁCS (OAB 159163/SP)

Processo 0009466-38.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Luis 
Paulo Firmino de Souza - Banco Itau Card - A pretensão do autor, com esta ação, é a obtenção de um boleto para quitação 
de contrato, não se discutindo valores. A ré, citada e intimada, forneceu o referido boleto bancário para quitação do contrato 
celebrado entre as partes (fls. 65/66), boleto esse já retirado pelo autor nos autos. Assim é de se acolher que a ré reconheceu 
a procedência do pedido antes mesmo da análise do mérito. Dessa forma, JULGO EXTINTA a ação, com fundamento no artigo 
269, inciso II, do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se as anotações de praxe. 
P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 14 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: MARIA VALDEREZ 
NUNES DE CAMPOS (OAB 139826/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP), TANIA MIYUKI ISHIDA 
RIBEIRO (OAB 139426/SP)

Processo 0009588-51.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Millena Turolla Groff Huidobro - 
TRANSPORTADORA T S W LTDA ME - Vistos. Em face da inércia da parte exequente, que regularmente intimada a indicar 
endereço inédito do executado não o fez, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Fica 
a parte exequente ciente que pode ajuizar a qualquer tempo nova execução, respeitando-se o prazo prescricional, desde que a 
indicação de novo endereço seja realizada. Autorizo o desentranhamento de documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 15 
de janeiro de 2015. Dr. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: OSMAIR AUGUSTO ZANGEROLAMO (OAB 302796/SP)

Processo 0009625-78.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Seila Aparecida 
Zangirolamo Ferezini - FERNANDO RAMOS COELHO - Seila Aparecida Zangirolamo Ferezini - Em face do(s) depósito(s) 
judicial(ais) havido(s) nos autos, dando quitação ao débito, JULGO EXTINTA a ação, com fundamento no artigo 794, inciso I do 
Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-
se. Piracicaba, 15 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: SEILA APARECIDA ZANGIROLAMO 
FEREZINI (OAB 140017/SP)

Processo 0010078-73.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Elaine 
Cristina Stoco Silva - Silvia Lucilla Alves de Arruda - VISTOS. Remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. 
Piracicaba, 12 de janeiro de 2015 Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: ULYSSES JOSÉ DELLAMATRICE (OAB 167121/
SP)

Processo 0010323-84.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Giuliana 
Elvira Iudice dos Santos - Net Serviços de Comunicação S/A - Giuliana Elvira Iudice dos Santos - Em face da manifestação 
da parte devedora, trazendo aos autos, o comprovante de cumprimento da obrigação, bem como diante da inércia da credora, 
que ora acolho como anuência, JULGO EXTINTA a ação, com fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo 
Civil. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 15 de 
janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: ANA MARIA DOMINGUES SILVA RIBEIRO (OAB 220244/
SP), GIULIANA ELVIRA IUDICE DOS SANTOS (OAB 226059/SP), ANTONIO ROBERTO SALLES BAPTISTA (OAB 237255/SP)

Processo 0010497-35.2010.8.26.0451 (451.01.2010.010497) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de 
Trânsito - Julio Cesar Zorzenoni - Edicarlos Marinho Junior e outro - Diga o autor sobre a certidão do OJ a fls. 80 (deixou de 
cumprir o mandado uma vez que o requerido é desconhecido no endereço indicado). Prazo 15 dias, pena de extinção. - ADV: 
SÔNIA DE FÁTIMA TRAVISANI (OAB 288435/SP)

Processo 0011179-19.2012.8.26.0451 (451.01.2012.011179) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
José Fernando Victória Ferraz e outro - José Antonio Casali - Vistos. Em face da não localização da parte devedora JULGO 
EXTINTO o presente que Antonio Carlos Sarkis e José Fernando Victória Ferraz move contra José Antonio Casali, nos termos 
do art. 53, §, 4º, da Lei 9.099/95. Fica a parte exequente ciente que pode ajuizar a qualquer tempo nova execução, respeitando-
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se o prazo prescricional, desde que a indicação de bens passíveis de penhora seja realizada. Autorizo o desentranhamento de 
documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 15 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: VANESSA 
STIPP (OAB 317604/SP), ANTONIO CARLOS SARKIS (OAB 153740/SP)

Processo 0011553-74.2008.8.26.0451 (451.01.2008.011553) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Consórcio - Israel 
Sena Barroso - Sermac Adm de Consorcios Ltda - Diga a parte credora, em cinco dias, acerca do cumprimento ou não do acordo 
entabulado. - ADV: SÔNIA DE FÁTIMA TRAVISANI (OAB 288435/SP), DANIELLA ELISABETH DA FONSECA (OAB 279236/SP)

Processo 0011626-36.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - MARIA CLARA BUELLONI 
CRUZ - Anice Maria Zeim e outro - Em face da inércia da parte credora, que regularmente intimada para manifestação, não o 
fez por prazo superior a trinta dias, JULGO EXTINTA a ação, por analogia conforme artigo 4º da Lei de Introdução ao Código 
Civil, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se 
as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 16 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - 
ADV: RENATO DE ALMEIDA PEDROSO (OAB 92907/SP)

Processo 0011687-91.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - RAFAEL DE CARVALHO 
PACAGNELLA - MERCADOPAGO.COM - Fls. 109/111(petição da ré juntando comprovante de pagamento): diga o autor. - ADV: 
GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP), CARLOS EDUARDO GOMES DE ALMEIDA (OAB 252606/SP)

Processo 0011757-21.2008.8.26.0451 (451.01.2008.011757) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
Jurandir Antonio da Silva - Anderson Francisco da Silva - Banco Bradesco Financiamentos Sa (sucessor do Banco Finasa Sa) 
- Vistos. Em face da não localização de bens em nome da parte executada e a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTA a 
presente ação, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, por analogia, conforme art.4° da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro. Fica a parte exequente ciente que pode ajuizar a qualquer tempo nova execução, respeitando-se o prazo 
prescricional, desde que a indicação de bens passíveis de penhora seja realizada. Autorizo o desentranhamento de documentos. 
P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 15 de janeiro de 2015. Dr. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: JOSE OSCAR SILVEIRA 
JUNIOR (OAB 276313/SP), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (OAB 107414/SP), ROGERIO DE CAMARGO COSENTINO 
(OAB 126604/SP), HENRY ALEX SILVERIO (OAB 268630/SP)

Processo 0011788-31.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Eliane Daniela Ramaciotti - Britânia Eletrodomésticos LTDA e outro - Vistos.Homologo a composição amigável a 
que chegaram as partes, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais e, por conseqüência, JULGO EXTINTA a ação, com 
julgamento de mérito, nos moldes do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil.É de responsabilidade das partes a 
guarda dos termos do acordo para eventual execução, visto que no sistema do Juizado, os autos são inutilizados.Autorizo o 
desentranhamento de documentos.Façam-se as anotações de praxe. Comunique-se, arquivem-se.P.R.I.C.Piracicaba, 12 de 
janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito. - ADV: JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA (OAB 
22718/PR), FELIPE AUGUSTO MAGALHÃES RIBEIRO (OAB 328165/SP)

Processo 0011946-28.2010.8.26.0451 (451.01.2010.011946) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
Rosangela Maria de Jesus - Mc2 Comercio de Veiculos Ltda - Vistos. Diante do tempo transcorrido desde a intimação, aguarde-
se manifestação da parte requerente por mais trinta dias. No silêncio, voltem conclusos para extinção. Int. Piracicaba, 14 de 
janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: SAMIRA MARQUES DANELON (OAB 298629/SP), HARIEL 
PINTO VIEIRA (OAB 163372/SP)

Processo 0012709-44.2001.8.26.0451 (451.01.2001.012709) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do 
contrato e devolução do dinheiro - Ana Luiza Bueno Barichello Tosello - High Value Tech L Sup Com e Serv Ltda - - Francisco 
Fava - - Rinaldo Fava - - Rubens Fava - - Ricardo Katsudi Okamura - Manifeste-se a parte requerente, acerca da certidão 
do Sr.(ª) Oficial de Justiça, às 261, o(a) qual informa a não localização do número do endereço indicado no processo, em 
trinta dias, contados da intimação, sob pena de extinção. - ADV: RAFAEL MUNHOZ NASTARI (OAB 42241/SP), EDNILSON 
TOFOLI GONCALVES DE ALMEIDA (OAB 124538/SP), HEROI JOAO PAULO VICENTE (OAB 129673/SP), ANDRÉ BRANCO 
DE MIRANDA (OAB 165161/SP), MARCELA ELIAS ROMANELLI (OAB 193612/SP)

Processo 0012819-86.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Honorários Advocatícios - Paulo Henrique Martim 
- Charles Rodrigues Cordeiro - Paulo Henrique Martim - VISTOS. Tendo em vista a certidão retro, manifeste-se o exequenter 
sobre o cumprimento da obrigação, sob pena de extinção nos termos do art. 794,II do CPC. Int. Piracicaba, 09 de janeiro de 
2015 Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: RAFAELA BATAGIN (OAB 284288/SP), PAULO HENRIQUE MARTIM (OAB 
289893/SP), PAULO ROBERTO DE CAMPOS (OAB 299713/SP)

Processo 0013120-33.2014.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Mauricio Balastreire Piracicaba - EPP 
- Renan Delgado - Vistos. Em face da inércia da parte exequente, que regularmente intimada a indicar endereço inédito do 
executado não o fez, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Fica a parte exequente 
ciente que pode ajuizar a qualquer tempo nova execução, respeitando-se o prazo prescricional, desde que a indicação de novo 
endereço seja realizada. Autorizo o desentranhamento de documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 15 de janeiro de 2015. 
Dr. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: JOSÉ FLÁVIO ROCHA CORRÊA (OAB 159256/SP)

Processo 0013218-18.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ALINE 
THOMASELLA CARLOS DA ROSA e outro - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente 
ação que ALINE THOMASELLA CARLOS DA ROSA e RICHARD ALAN DA ROSA movem contra SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 
para ratificar a liminar concedida e condenar a requerida na obrigação de fazer consistente em disponibilizar aos autores o 
pacote de serviços por eles contratados (obrigação já cumprida), bem como a lhes pagar o valor de R$ 3.152,00, a título de 
danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês contados a partir da citação. 
Deixo de impor multa, diante da notícia do cumprimento da liminar. Custas e honorários advocatícios indevidos nessa fase (art. 
55 da Lei Federal n.º 9.099/95). Fica a vencida intimada, contado do trânsito em julgado, a pagar o valor da condenação em 15 
dias, sob pena de multa de 10%, independentemente de nova intimação. P.R.I.C. Piracicaba, 08 de janeiro de 2015. ETTORE 
GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: WALDEMAR ANTONIO NICOLAI JUNIOR (OAB 215993/SP), ELLEN CRISTINA 
GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)

Processo 0013436-46.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - ALAN 
MEDEIROS GROTTA - Tim Celular S/A - Ficam as partes, intimadas para tomarem conhecimento das respostas aos ofícios 
expedidos, juntadas às fls. 56/61, facultando manifestação, no prazo de 05 dias. - ADV: LUCAS ARAUJO MARANGONI (OAB 
345819/SP), JEFFERSON LUIS MARANGONI (OAB 253311/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP), KAREN 
JACQUELINE KOBOR DA SILVA (OAB 276070/SP)

Processo 0013500-56.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - Homero Conceiçao Moreira 
de Carvalho - Zurich Brasil Seguros S/A - Homero Conceiçao Moreira de Carvalho - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE esta ação de cobrança ajuizada por HOMERO CONCEIÇÃO MOREIRA DE CARVALHO em face da ZURICH 
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BRASIL SEGUROS S/A para condenar a ré a entregar ao autor um aparelho celular descrito na nota fiscal de fls. 73, ou seja, 
Galaxy S III 19300 grafite, marca Sansung, ou similar superior, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de 
R$100,00 até o limite de R$1.800,00, situação em que a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos. Façam-se as 
comunicações e anotações necessárias. P. R. I. C. Piracicaba, 18 de dezembro de 2014. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - 
ADV: HOMERO CONCEIÇAO MOREIRA DE CARVALHO (OAB 121173/SP), RAFAEL CRUZATTO (OAB 290329/SP), MAURICIO 
MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP), PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP)

Processo 0013582-87.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Marco 
Antonio Rosa Ferreira - Fabio Castelini e outro - VISTOS. Manifeste-se o autor em termos de prosseguimento da ação, trazendo 
aos autos, se o caso, contas atualizadas de liquidação. Int. Piracicaba, 12 de janeiro de 2015 Ettore Geraldo Avolio Juiz de 
Direito - ADV: VALDEIR FRANCISCO DE LIMA (OAB 347118/SP), KARLA DAIANE RAPHAEL ESCOBAR (OAB 344512/SP)

Processo 0014417-46.2012.8.26.0451 (451.01.2012.014417) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Material - Carlos Umberto Breda - Telefonica Brasil Sa - - Companhia Paulista de Força e Luz Cpfl - Vistos. Fls. 180/181: 
intime-se a 2ª requerida (CPFL) através dos novos procuradores, para que informe o nome autorizado para levantar o valor 
depositado judicialmente. Int. Piracicaba, 14 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: PAULO 
RENATO FERRAZ NASCIMENTO (OAB 138990/SP), RICARDO SOARES CAIUBY (OAB 156830/SP), DENISE SCARPARI 
CARRARO (OAB 108571/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO 
(OAB 126504/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), VANESSA SCARPARI CARRARO (OAB 291894/SP)

Processo 0014787-54.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Katia 
Alessandra Roccia - NET - Tendo em vista o recolhimento a menor de preparo, JULGO DESERTO o recurso, com base no art. 
42, § 1º da Lei 9099/95. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, intime-se a parte vitoriosa a requerer o que de 
direito em termos de prosseguimento da ação. Int. Piracicaba, 12 de janeiro de 2015. MAURÍCIO HABICE Juiz de Direito - ADV: 
ANTONIO CARLOS MELLEGA (OAB 132758/SP), ANA MARIA DOMINGUES SILVA RIBEIRO (OAB 220244/SP), LUZIA CALIL 
(OAB 109430/SP), ANTONIO ROBERTO SALLES BAPTISTA (OAB 237255/SP)

Processo 0014798-93.2008.8.26.0451 (451.01.2008.014798) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Edvaldo Luiz 
Francisco - Mc Franco Pet Shop Me - Em face da inércia da parte credora, que regularmente intimada para manifestação, não 
o fez por prazo superior a trinta dias, JULGO EXTINTA a ação, por analogia conforme artigo 4º da Lei de Introdução ao Código 
Civil, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se 
as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 13 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - 
ADV: EDVALDO LUIZ FRANCISCO (OAB 99148/SP), WADIH JORGE ELIAS TEOFILO (OAB 214018/SP)

Processo 0015114-67.2012.8.26.0451 (451.01.2012.015114) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do 
contrato e devolução do dinheiro - Jose Antonio Lobato - Sermac Administração de Consorcio Ltda - Vistos. Diante da não 
indicação de bens da parte executada e da inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o presente ação que Jose Antonio 
Lobato move contra Sermac Administração de Consorcio Ltda, por analogia conforme Artigo 4º da Lei de Introdução às Normas 
do Direito Brasileiro, nos termos do art. 53, §, 4º, da Lei 9.099/95. Fica a parte exequente ciente que pode ajuizar a qualquer 
tempo nova execução, respeitando-se o prazo prescricional, desde que a indicação de bens passíveis de penhora seja realizada. 
Autorizo o desentranhamento de documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 14 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio 
Juiz de Direito - ADV: DANIELLA ELISABETH DA FONSECA (OAB 279236/SP)

Processo 0015563-54.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Maria 
Aparecida Satolo Batagelo - Tim Celular S/A - Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação interposta por MARIA 
APARECIDA SATALO BATAGELLO contra TIM CELULAR S/A, para declarar a inexistência da dívida apontada na inicial, 
tornando definitiva a liminar, e condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 15.760,00 (quinze mil, setecentos e 
sessenta reais), a título de danos morais, devidamente atualizada desde esta data, por aplicação da Súmula 362, do STJ, com 
juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Custas e honorários advocatícios indevidos nessa fase (art. 55 da Lei Federal 
n.º 9.099/95). Fica a vencida intimada, contado do trânsito em julgado, a pagar o valor da condenação em 15 dias, sob pena 
de multa de 10%, independentemente de nova intimação. P. R. I. C. Piracicaba, 13 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO 
AVOLIO Juiz de Direito - ADV: EDUARDO JOSE MILANEZ MESCOLOTTI (OAB 291360/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA 
(OAB 234190/SP)

Processo 0015634-03.2007.8.26.0451 (451.01.2007.015634) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - 
Augusto Corrente Filho - Nossa Caixa Nosso Banco Sa - À subscritora para retirar sua petição em cartório, uma vez que os 
autos encontram-se extintos, arquivados e desmanchados desde 16/07/2014. - ADV: RACHEL VERLENGIA (OAB 91699/SP)

Processo 0015741-03.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ROGERIO 
APARECIDO RODRIGUES - OMNI S/A - Crédito, Financiamento e Investimento - Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente 
ação que ROGERIO APARECIDO RODRIGUES move contra OMNI S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 
Custas e honorários advocatícios indevidos nessa fase (art. 55 da Lei Federal n.º 9.099/95). P. R. I. C. Piracicaba, 09 de janeiro 
de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: LUCAS EDUARDO GAVA (OAB 300409/SP), FLAIDA BEATRIZ 
NUNES DE CARVALHO (OAB 96864/MG), KAREN JACQUELINE KOBOR DA SILVA (OAB 276070/SP)

Processo 0016065-90.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Benedita de Lazara Gomes da Silva - SANTA CASA SAÚDE IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 
PIRACICABA - Vistos. Digam as partes se pretendem a produção de prova em audiência, indicando, em caso positivo, o que 
com ela pretendem demonstrar. Oportunamente, voltem-me conclusos para designação de audiência ou julgamento da lide. 
Piracicaba, 14 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio - ADV: ISABELA DE PROUVOT COELHO (OAB 262661/SP), JULIANA 
FERNANDES ROCHA (OAB 255760/SP), JAIR JOSE MARIANO FILHO (OAB 341026/SP)

Processo 0017175-03.2009.8.26.0451 (451.01.2009.017175) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Vagner Fernando Teixeira - Jeferson Eduardo Tavares Branco Me - - Jeferson Eduardo Tavares Branco - Despacho: Juiz 
Ettore Geraldo Avolio Vistos. Fls. 128 e seguintes: Nesta data procedi a penhora do veículo no sistema Renajud, o qual já se 
encontrava com circulação bloqueada determinada por este Juízo. Intime-se o executado da penhora. Sem prejuízo, junte o 
credor certidão da Jucesp da empresa mencionada e após, tornem conclusos para demais deliberações. Int. Piracicaba14 de 
janeiro de 2015 Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: JULIANA DECICO FERRARI MACHADO (OAB 209640/SP)

Processo 0017292-86.2012.8.26.0451 (451.01.2012.017292) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Ialrai Antonio Blumer - Cifra S A Credito Financiamento e Investimento - Vistos. Diante do tempo transcorrido desde a intimação, 
aguarde-se manifestação da parte requerente por mais trinta dias. No silêncio, voltem conclusos para extinção. Int. Piracicaba, 
14 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: LUIZ NAZARENO SCHIAVINATO (OAB 90482/SP), 
RODRIGO DE BARROS (OAB 222057/SP)

Processo 0017427-30.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
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MARCOS DO NASCIMENTO MARTINS - LUANA FERREIRA BOTELHO - Diante da certidão retro, apresente o autor endereço 
inédito do requerido, sob pena de extinção. - ADV: ISABELA DE PROUVOT COELHO (OAB 262661/SP)

Processo 0017606-18.2001.8.26.0451 (451.01.2001.017606) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
Vanderlei Capeletti - Empresa Transportes Flores - - Rapido Sao Cristovao Ltda - Diga a parte credora, em cinco dias, acerca 
das certidões lançadas pelo sr. oficial de justiça, que deixou de penhorar o faturamento bruto mensal da empresa ré, bem como 
constatou o estado de uso e conservação do veiculo. - ADV: MARCELA CAMOSSI REIS (OAB 259205/SP), ELSA MINORELLI 
DE AZEVEDO (OAB 117615/SP)

Processo 0018020-59.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - ALIZABETE NUNES DA SILVA ANTONIO - CANAAN SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA - Vistos Diante da 
certidão retro, deixo de receber o recurso interposto pela acionada, posto que impetrado fora do prazo legal. Certifique-se, 
a serventia, o trânsito em julgado. Após, manifeste-se a requerente em termos de prosseguimento, em 15 dias, sob pena de 
arquivamento. Int. Piracicaba, 13 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: PAULO LUCIANO 
OLIVEIRA CARLOS (OAB 92746/MG)

Processo 0018023-14.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Tahys Kerollem dos 
Santos - MARILIA CAMPOS CHINAGLIA e outro - Não há obscuridade, contradição ou omissão. As razões do convencimento 
deste julgador estão expostas na sentença, sendo que a forma de modificá-las é o recurso inominado. Por esses motivos, 
indefiro os embargos opostos e determino que se aguarde o trânsito em julgado. P.R.I.C. Piracicaba, 14 de janeiro de 2015. 
ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: BRENO APIO BEZERRA FILHO (OAB 125374/SP), GUSTAVO MUNGAI 
CHACUR (OAB 212259/SP)

Processo 0018448-41.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - FLAVIO 
PASCOALATTO e outro - CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - Vistos. Homologo o acordo de fls.70/72 a que 
chegaram as partes, para que surtam seus efeitos legais e assim, JULGO EXTINTA a presente ação que FLAVIO PASCOALATTO 
e MARIANE MOREIRA DE ALMEIDA move contra CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, nos termos do art. 269, III, do 
CPC. Aguarde-se o cumprimento pela requerida. Após digam os requerentes. Autorizo o levantamento e o desentranhamento de 
documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 13 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: ROBERTO 
TRIGUEIRO FONTES (OAB 244463/SP), GABRIEL GOZZO (OAB 342192/SP)

Processo 0018511-71.2011.8.26.0451 (451.01.2011.018511) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito 
- Rodrigo Henrique da Silva - Edival Brito Alves - VISTOS. Tendo em vista a certidão retro, requeira o credor o que de direito 
em termos de prosseguimento da ação. Int. - ADV: HEITOR DE MELLO DIAS GONZAGA (OAB 258735/SP), EZILDO EDISON 
BUENO DE GODOY (OAB 90386/SP)

Processo 0018767-09.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão / Resolução - PRISCILA BRITO 
DA SILVA - Claro S/A - Apresente a autora, no prazo legal, réplica à contestação ofertada pela parte contrária nos autos. - ADV: 
JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), TATIANE MENDES FERREIRA (OAB 205788/SP)

Processo 0018871-69.2012.8.26.0451 (451.01.2012.018871) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de 
Trânsito - Neusa Galinndo da Silva - Mauricio Ribeiro da Silva - Em face da inércia da parte credora, que regularmente intimada 
para manifestação, não o fez por prazo superior a trinta dias, JULGO EXTINTA a ação, por analogia conforme artigo 4º da Lei 
de Introdução ao Código Civil, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de 
documentos. Façam-se as anotações de praxe. Piracicaba, 15 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito 
- ADV: PATRICIA FAVA MODOLO PIMPINATO (OAB 133895/SP), LUIZ ALBERTO FEREZINI (OAB 152814/SP)

Processo 0019340-18.2012.8.26.0451 (451.01.2012.019340) - Cumprimento de sentença - Cheque - Antonio Carlos Perin - 
Tadeu Thiago da Silva Gustinelli - Vistos. Diante da não indicação de bens da parte executada e da inércia da parte exequente, 
JULGO EXTINTO o presente ação que Antonio Carlos Perin move contra Tadeu Thiago da Silva Gustinelli, por analogia 
conforme Artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nos termos do art. 53, §, 4º, da Lei 9.099/95. Fica a 
parte exequente ciente que pode ajuizar a qualquer tempo nova execução, respeitando-se o prazo prescricional, desde que a 
indicação de bens passíveis de penhora seja realizada. Autorizo o desentranhamento de documentos. P.R.I.C., arquivem-se. 
Piracicaba, 14 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: HEITOR DE MELLO DIAS GONZAGA (OAB 
258735/SP)

Processo 0019791-53.2006.8.26.0451 (451.01.2006.019791) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compromisso - 
Ayrton Chagas - A Macarronaria Rotisserie Ltda Me(Pappi D’Oro) e outros - Despacho: Juiz Ettore Geraldo Avolio Vistos. Fls. 
155/157: O extrato processual apresentado pelo credor se refere a estes mesmos autos e não faz prova da alegação pretendida 
de sucessão empresarial pela firma FerrariFerrari e Cia Ltda da empresa executada. Fica facultado ao credor, a apresentação 
de certidões da Jucesp e outros documentos para esta prova. No mais, aguarde-se por 30 dias a indicação de bens penhoráveis 
em nome da executada, sob pena de extinção. Int. Piracicaba14 de janeiro de 2015 Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: 
ANTONIO FRANCISCO POLOLI (OAB 141503/SP), LILIANE CONCEICAO NAZARETO FRANCO BUENO (OAB 118656/SP), 
RAFAEL GODOY D AVILA (OAB 229177/SP)

Processo 0020075-22.2010.8.26.0451 (451.01.2010.020075) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de 
Trânsito - Ketury Monique Teixeira - Roberto Carlos Rufino - VISTOS. Pela derradeira vez, informe o requerido o endereço 
da agência do Banco Itaú (6650). Com a resposta, cumpra-se o despacho de fls. 89. Piracicaba, 13 de janeiro de 2015 Ettore 
Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: ALCIONE GOMES DA SILVA (OAB 146522/SP), KILDARE WAGNER SABBADIN (OAB 
277387/SP), DORIVAL ANTONIO CARDOSO (OAB 135974/SP)

Processo 0021094-24.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão / Resolução - Renato Cristiano 
Piacentini dos Santos - Flavia Bontorim - - Carlos Boscariol - - Ricardo Sarkis - A parte autora para, no prazo de cinco dias, 
juntar contrafé aos autos para possibilitar a citação. - ADV: RENÉ LACERDA TREVISAM (OAB 154561/SP)

Processo 0021238-95.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Lair Gomes de Oliveira - 
JOSE MARTINS CAFE - A parte autora para, no prazo de cinco dias, juntar contrafé aos autos para possibilitar a citação. - ADV: 
LAIR GOMES DE OLIVEIRA

Processo 0021400-90.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão / Resolução - Thiago Eduardo 
Tomietto - Claro S/A - VISTOS. Fls. 18. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade processual. Anote-se. Cumpra-se a decisão 
de fls. 17. Intime-se. Piracicaba, 02 de fevereiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: FLÁVIO SPOTO 
CORRÊA (OAB 156200/SP)

Processo 0021434-65.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Arlete 
Gonçalves de Camargo - Banco Santander (Brasil) S/A - A parte autora para, no prazo de cinco dias, juntar contrafé aos autos 
para possibilitar a citação. - ADV: HENRIQUETA VECHINE (OAB 339423/SP), NATHALIA CASTELUCCHI (OAB 315094/SP)

Processo 0021436-35.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Osmar Testa Marchi - 
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Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS - A parte autora para, no prazo de cinco dias, juntar contrafé aos autos para possibilitar a 
citação. - ADV: ALESSANDRA LANGELLA MARCHI (OAB 149036/SP)

Processo 0021541-12.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Norival 
Alves de Melo - BANCO MERCANTIL DO BRASIL - A parte autora para, no prazo de cinco dias, juntar contrafé aos autos para 
possibilitar a citação. - ADV: AMIRA ABDO (OAB 68073/SP)

Processo 0021552-41.2014.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Jose 
Geraldo Rodrigues Pereira - NATANAEL BONFIM AMARAL - A parte autora para, no prazo de cinco dias, juntar contrafé aos 
autos para possibilitar a citação. - ADV: MATHEUS CORREA ALVES (OAB 295926/SP)

Processo 0021852-47.2007.8.26.0451 (451.01.2007.021852) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Jose Benedito 
Martins - Espólio de Milton Afonso Camargome - Vistos. Em face do silêncio das partes, homologo as contas de liquidação 
apuradas pela contadoria judicial às fls. 131. Requeira a parte credora, o que de direito, sob pena de extinção. Int. Piracicaba, 
14 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: ED CHARLES GIUSTI (OAB 256574/SP), BRAULIO 
DE ASSIS (OAB 62592/SP), RENATO VIOLA DE ASSIS (OAB 236944/SP)

Processo 0026502-64.2012.8.26.0451 (451.01.2012.026502) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Manoel Duarte Ferreira - Cifra S A Credito Financiamento e Investimento - Em face do depósito judicial havido nos 
autos, ainda que por meio de penhora eletrônica, dando quitação ao débito, JULGO EXTINTA a ação, com fundamento no artigo 
794, inciso I do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se as anotações de praxe. 
P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 14 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: MARDEN AIMOLA 
DE FEIRIA (OAB 322830/SP), RODRIGO DE BARROS (OAB 222057/SP)

Processo 0026760-79.2009.8.26.0451 (451.01.2009.026760) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do 
contrato e devolução do dinheiro - Ivan Vicente Ferreira - Mast Móveis e Decorações Ltda - Em face da inércia da parte credora, 
que regularmente intimada para manifestação, não o fez por prazo superior a trinta dias, JULGO EXTINTA a ação, por analogia 
conforme artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. 
Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 15 de janeiro 
de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: LUIS ROBERTO LORDELLO BELTRAME (OAB 201062/SP)

Processo 0026992-23.2011.8.26.0451 (451.01.2011.026992) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Paulo Cesar Marino - Jose Luiz Zuim - Em face da não localização de bens passíveis de constrição, bem como diante da 
inércia da parte credora, JULGO EXTINTA a ação, por analogia conforme artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, nos 
termos do art. 53, § 4º, da Lei Federal nº 9099/95. Fica a parte exeqüente ciente que pode ajuizar a qualquer tempo nova 
execução, respeitando-se o prazo prescricional, desde que a indicação de bens passíveis de penhora seja realizada. Autorizo o 
desentranhamento de documentos. Façam-se as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 14 de janeiro de 2015. 
ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: LUIS HENRIQUE FERRAZ DE CAMPOS (OAB 86818/SP)

Processo 0027185-38.2011.8.26.0451 (451.01.2011.027185) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Eduardo Vaz Canais - Camila Valentina Adorno de Aguiar - Vistos. Arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Int. 
Piracicaba, 15 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: VANIA MARIA VERONEZ (OAB 220715/
SP), ALEXANDRE HENRIQUE GONSALES ROSA (OAB 274904/SP)

Processo 0027365-93.2007.8.26.0451 (451.01.2007.027365) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de 
Trânsito - Ana Paula Cipriana Oliveira - Felipe Jose Franchi - Vistos. Em face da não localização de bens em nome da parte 
executada e a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95, por 
analogia, conforme art.4° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Fica a parte exequente ciente que pode ajuizar a 
qualquer tempo nova execução, respeitando-se o prazo prescricional, desde que a indicação de bens passíveis de penhora seja 
realizada. Autorizo o desentranhamento de documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 14 de janeiro de 2015. Dr. Ettore 
Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: HEITOR MARIOTTI NETO (OAB 204513/SP)

Processo 0028665-17.2012.8.26.0451 (451.01.2012.028665) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Moral - Tereza de Jesus Candido - TARCISIO COELHO DE OLIVEIRA-ME - Vistos. Tendo em vista a inércia do autor, 
que ora acolho como satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTA a presente ação que Tereza de Jesus Candido move contra 
TARCISIO COELHO DE OLIVEIRA-ME, nos termos do art. 794, II, do CPC. Autorizo o desentranhamento dos documentos. 
P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 15 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: ALEXANDRA GOMES DE 
MATOS MACIEL (OAB 324531/SP), CARLOS NAZARENO ANGELELI (OAB 122521/SP)

Processo 0028858-66.2011.8.26.0451 (451.01.2011.028858) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
Douglas Benervan Benatto - Banco Itaucard Sa e outro - Em face da não localização de bens passíveis de constrição, bem como 
diante da inércia da parte credora, JULGO EXTINTA a ação, por analogia conforme artigo 4º da Lei de Introdução ao Código 
Civil, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei Federal nº 9099/95. Fica a parte exeqüente ciente que pode ajuizar a qualquer tempo 
nova execução, respeitando-se o prazo prescricional, desde que a indicação de bens passíveis de penhora seja realizada. 
Anote-se o pagamento parcial havido às fls. 120. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se as anotações de 
praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 14 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: MARCIA 
MARIA CORTE DRAGONE (OAB 120610/SP), ADAMS GIAGIO (OAB 195657/SP)

Processo 0029718-33.2012.8.26.0451 (451.01.2012.029718) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda 
- Milene Maria Calistro Perez - Manifeste-se o autor sobre a impugnação ofertada às fls.113/115. - ADV: EDUARDO ANTONIO 
DA CUNHA JUNIOR (OAB 201001/SP), JOÃO MARCELO DE PAIVA AGOSTINI (OAB 198466/SP), JOSÉ ROBERTO COLLETTI 
JÚNIOR (OAB 197771/SP)

Processo 0029976-53.2006.8.26.0451 (451.01.2006.029976) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de 
Trânsito - Marilda de Fátima Tolotti Almeida - Camila Antunes de Camargo Vieira - VISTOS. Requeira o credor o que de direito, 
em termos de prosseguimento da ação. Int. Piracicaba, 09 de janeiro de 2015 Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: 
PATRICIA APARECIDA DORTA MAGALHAES ARIEDE (OAB 263484/SP)

Processo 0032612-79.2012.8.26.0451 (451.01.2012.032612) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
Mauricio Macchi - Kátia Fernanda Dias - Vistos. Em face da não localização de bens em nome da parte executada e a inércia 
da parte exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Fica a parte exequente 
ciente que pode ajuizar a qualquer tempo nova execução, respeitando-se o prazo prescricional, desde que a indicação de bens 
passíveis de penhora seja realizada. Esta extinção é feita por analogia, conforme art. 4° da Lei de Introdução ao Código Civil. 
Autorizo o desentranhamento de documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 12 de janeiro de 2015. Dr. Ettore Geraldo 
Avolio Juiz de Direito - ADV: DANIELLE PUPIN FERREIRA (OAB 288711/SP)

Processo 0035628-17.2007.8.26.0451 (451.01.2007.035628) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Consórcio - Ana 
Lucia Pereira de Souza - Money Forte - Em face da inércia da parte credora, que regularmente intimada para manifestação, não 
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o fez por prazo superior a trinta dias, JULGO EXTINTA a ação, por analogia conforme artigo 4º da Lei de Introdução ao Código 
Civil, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se 
as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 16 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - 
ADV: ABEL MANOEL DOS SANTOS (OAB 106460/SP)

Processo 0036001-09.2011.8.26.0451 (451.01.2011.036001) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
BRUNO DE CASTRO NUNES e outro - Industria Comercio e Engarrafadora de Alcool Absoluto Ltda Me - Manifeste-se a parte 
requerente, acerca da certidão do Sr.(ª) Oficial de Justiça (fls. 62), no prazo de trinta dias, contados da intimação, sob pena de 
extinção. - ADV: ROBISON APARECIDO NINNO PESCIO (OAB 152116/SP), ANNA MARIA SCHUTHZ TEIXEIRA (OAB 212200/
SP), DEMÉTRIO ORFALI FILHO (OAB 199623/SP)

Processo 0036260-67.2012.8.26.0451 (451.01.2012.036260) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Locação de Móvel 
- Jose Reinaldo Zorzetto - Francisco de Assis Santos Sobrinho e outros - Em face da inércia da parte credora, que regularmente 
intimada para manifestação, não o fez por prazo superior a trinta dias, JULGO EXTINTA a ação, por analogia conforme 
artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Autorizo 
o desentranhamento de documentos. Façam-se as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 16 de janeiro de 
2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: MARCO ANTONIO TELES DE FREITAS (OAB 119286/SP), FABRIZIO 
SCALISE BERTOLUCCI (OAB 203201/SP), LAERTE APARECIDO MENDES MARTINS (OAB 110091/SP)

Processo 0036302-19.2012.8.26.0451 (045.12.0120.036302) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Lindsey Mara Nogueira - Jânio Oliveira da Costa - Vistos. Fls. 53: Defiro o sobrestamento do feito por 30 
dias. Após, manifeste-se o credor, sob pena de extinção Int. - ADV: EDILENE DE CÁSSIA PAVAN MESCHIATTI NOGUEIRA 
(OAB 303165/SP)

Processo 0036498-91.2009.8.26.0451 (451.01.2009.036498) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Neusa Henrique dos Santos - Banco Cruzeiro do Sul - Vistos. Tendo em vista a manifestação da ré noticiando a liquidação 
extrajudicial, bem como a inércia da parte autora, que ora acolho como aceitação, JULGO EXTINTA a presente execução 
que Neusa Henrique dos Santos move contra Banco Cruzeiro do Sul, nos termos do art.51, IV, da Lei 9.099/95. Autorizo o 
desentranhamento de documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 13 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de 
Direito - ADV: ROSILENE DE MELO LUCAS DA CAMARA BRAGA (OAB 294157/SP), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES 
(OAB 128341/SP)

Processo 3000188-93.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Fiança - Paulo Prudente - Regina Aparecida 
Costa - VISTOS. Pela derradeira vez, confiro o prazo de 48 horas para que seja atendida a determinação de fls. 50, sob pena 
de extinção. Int. Piracicaba, 09 de janeiro de 2015 Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: ANA LUCIA VEDOVELLI (OAB 
128891/SP)

Processo 3003651-43.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Soraya 
Gomes Cardim - Efs Participações Eireli ( POUCAS HORAS ) - Soraya Gomes Cardim - Vistos. Em face da não localização de 
bens em nome da parte executada e a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 53, § 
4º, da Lei 9.099/95, por analogia, conforme art.4° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Fica a parte exequente 
ciente que pode ajuizar a qualquer tempo nova execução, respeitando-se o prazo prescricional, desde que a indicação de bens 
passíveis de penhora seja realizada. Autorizo o desentranhamento de documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 15 de 
janeiro de 2015. Dr. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: SORAYA GOMES CARDIM (OAB 316024/SP)

Processo 3003974-48.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - MAURO PERES COSTA 
MEI - Frank Edson de Oliveira - VISTOS. Fls. 51: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 30 dias. Após, no silêncio, 
tornem para extinção. Int. Piracicaba, 12 de janeiro de 2015 Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: ALINE SOAVE (OAB 
258622/SP)

Processo 3004389-31.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Leandro Henrique Bossonario - E.M. 
COLETTO AUTOMÓVEIS ME - VIP MAIS AUTOMOVEIS - Fica intimado o autor, na pessoa de seu procurador constituído, a tomar 
ciência da certidão do Sr. oficial, a qual não logrou êxito em localizar o devedor. - ADV: LEANDRO HENRIQUE BOSSONARIO 
(OAB 293836/SP)

Processo 3006832-52.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - JOSE CARLOS 
VERDERAME - ALEX FISCHER - Em face da inércia da parte credora, que regularmente intimada para manifestação, não o 
fez por prazo superior a trinta dias, JULGO EXTINTA a ação, por analogia conforme artigo 4º da Lei de Introdução ao Código 
Civil, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se 
as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 16 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - 
ADV: JOSE OSCAR SILVEIRA JUNIOR (OAB 276313/SP)

Processo 3008073-61.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Moisés Nicolau da Silva - 
Telefonica Brasil S/A - VISTOS. Pela derradeira vez, requeira a parte credora o que direito, em termos de prosseguimento da 
ação, trazendo aos autos, se o caso, contas atualizadas de liquidação com a multa do art. 475-J do CPC. Int. Piracicaba, 13 de 
janeiro de 2015 Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP), 
PATRICIA CRISTINA MACHADO (OAB 168070/SP)

Processo 3008211-28.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - KELLEN 
FABIANA MANESCO SOARES - Telefonica Brasil S/A - Vistos. Ante a manifestação do devedor noticiando o cumprimento da 
sentença e o silêncio do autor, que ora acolho como satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTA a presente ação que KELLEN 
FABIANA MANESCO SOARES move contra Telefonica Brasil S/A, nos termos do art. 794, II, do CPC. Autorizo o desentranhamento 
dos documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 13 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: JOSE 
EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), ROBERTO DA SILVA FERREIRA (OAB 286335/SP)

Processo 3008291-89.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Gisele Teixeira da Cruz - PIRACICABA COMÉRCIO DE LIVROS - Vistos. Tendo em vista a manifestação da parte 
autora às fls. 53 e o silêncio do requerido, que ora acolho como satisfeita a obrigação, com fundamento no artigo 794, inciso 
II, do CPC, JULGO EXTINTO este cumprimento de sentença, com julgamento do mérito. Autorizo o desentranhamento dos 
documentos. P.R.I.C. Arquivem.se. Pir. d.s. Piracicaba, 12 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: 
MARIO AFONSO BROGGIO (OAB 305064/SP), MARCO AURELIO FERREIRA LISBOA (OAB 92369/SP)

Processo 3008777-74.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Rodrigo Franco Dorigan - Sergio Ricardo 
Pascoalatto - - Dijalma Pagani - Vistos. Em face da não localização de bens em nome da parte executada e a inércia da parte 
exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Fica a parte exequente ciente que 
pode ajuizar a qualquer tempo nova execução, respeitando-se o prazo prescricional, desde que a indicação de bens passíveis 
de penhora seja realizada. Autorizo o desentranhamento de documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 12 de janeiro de 
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2015. Dr. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: GERALDO ROBERTO VENANCIO (OAB 236804/SP)
Processo 3009393-49.2013.8.26.0451 - Despejo - Despejo para Uso Próprio - Ignez Marques Pinheiro Siqueira - Carlesse 

Maria Barbosa de Almeida - Em face da inércia da autora, regularmente intimada para manifestação, bem como diante da certidão 
lançada pelo sr. Oficial de justiça, atestando a desocupação do imóvel, dou por cumprida a obrigação, e por consequência, 
JULGO EXTINTA a ação, com fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil. Autorizo o desentranhamento de 
documentos. Façam-se as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 15 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO 
AVOLIO Juiz de Direito - ADV: AUCIMAR MOMETTE (OAB 243792/SP)

Processo 3009532-98.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ANA 
MARIA PEREIRA DE SOUZA - Sky Brasil Ltda - Vistos. Acolho o silêncio do autor como satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTA 
a presente ação que ANA MARIA PEREIRA DE SOUZA move contra Sky Brasil Ltda, nos termos do art. 794, II, do CPC. Autorizo 
o desentranhamento dos documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 09 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de 
Direito - ADV: ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (OAB 131600/SP)

Processo 3010645-87.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - José 
Carlos de Proença Junior - Carrefour Comércio e Indústria Ltda e outro - Em face da manifestação da ré, trazendo aos autos 
comprovante de depósito em conta corrente, bem como diante da inércia da parte credora, regularmente intimada, que ora acolho 
como anuência ao pagamento havido, JULGO EXTINTA a ação, com fundamento no artigo 794, inciso II do Código de Processo 
Civil. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 16 de 
janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB 247319/SP), 
LUCIMARA FERNANDES (OAB 321116/SP)

Processo 3010852-86.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - ALEXSANDER MELLO DA SILVA - PIRACICABA COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA EPP MICROCAMP 
- Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação que ALEXSANDER NELLO DA SILVA move contra 
PIRACICABA COMERCIO DE LIVROS E INFORMÁTICA LTDA para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, 
reconhecer a inexigibilidade de qualquer débito relativo ao mencionado contrato e condenar a requerida a pagar ao autor a 
quantia de R$ 14.972,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data, com juros de mora de 1% 
ao mês contados a partir da citação. Oficie-se ao SERASA determinando o cancelamento do apontamento em nome do autor. 
Custas e honorários advocatícios indevidos nessa fase (art. 55 da Lei Federal n.º 9.099/95). Fica a vencida intimada, contado 
do trânsito em julgado, a pagar o valor da condenação em 15 dias, sob pena de multa de 10%, independentemente de nova 
intimação. P. R. I. C. Piracicaba, 12 de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: MARCO AURELIO 
FERREIRA LISBOA (OAB 92369/SP), EDENILTON JORGE SALVADOR (OAB 283017/SP), ANDRESSA DA SILVA MATTESCO 
(OAB 287951/SP)

Processo 3011699-88.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Gabriela 
Cancilieri Orsi e outro - Aerolineas Argentinas S.A - À parte autora para, em querendo, paresentar contrarrazões ao recurso da 
requerida, no prazo legal. - ADV: ALESSANDRA LINGOIST MARIANO (OAB 158050/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 
138436/SP)

Processo 3011736-18.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - M T G Huidobro ME - Rubens 
Serafim Angelo - Fls. 15. O processo encontra-se disponível na secretaria deste Juizado, por trinta dias. - ADV: OSMAIR 
AUGUSTO ZANGEROLAMO (OAB 302796/SP), WAGNER LOPES JUNIOR (OAB 340514/SP)

Processo 3012678-50.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA 
PINHEIRO DE JESUS - Telefonica Brasil S/A - Vistos. Tendo em vista a falta de recolhimento do preparo, JULGO DESERTO 
o recurso, com base no art. 42, § 1º da Lei 9099/95. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após, manifeste-se a 
parte autora sobre o depósito de fls. 68 e o cumprimento da obrigação de fazer. Intime-se. Piracicaba, 14 de janeiro de 2015. 
ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: DEBORA CRISTINA ANIBAL (OAB 185199/SP), ALESSANDRA FRANCISCO 
DE MELO FRANCO (OAB 179209/SP)

Processo 3014095-38.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - ARIANE CRISTINA SALARI 
GARCIA - Ricardo Neme Gianotti - Vistos. Em face da não localização de bens em nome da parte executada e a inércia da parte 
exequente, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Fica a parte exequente ciente que 
pode ajuizar a qualquer tempo nova execução, respeitando-se o prazo prescricional, desde que a indicação de bens passíveis 
de penhora seja realizada. Autorizo o desentranhamento de documentos. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 12 de janeiro de 
2015. Dr. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: CLEBER NIZA (OAB 262024/SP)

Processo 3014568-24.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - MARIA 
HELENA SANTANA DE AMORIM - CASAS BAHIA e outros - VISTOS. Esclareça a parte requerida, Via Varejo, sobre pedido 
de fls. 148/149, uma vez que já houve pagamento integral do débito às fls. 136. Int. Piracicaba, 09 de janeiro de 2015 Ettore 
Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: ADRIANA BETTIN (OAB 120723/SP), BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/
SP), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG), JESSE JONATAS GREGOLIN (OAB 327088/SP)

Processo 3014690-37.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria 
Luiza Henrique Delabio - Telefonica Brasil S/A - Vistos. Ante a manifestação do devedor noticiando o cumprimento da sentença 
e o silêncio do autor, que ora acolho como satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTA a presente ação que Maria Luiza Henrique 
Delabio move contra Telefonica Brasil S/A, nos termos do art. 794, II, do CPC. Autorizo o desentranhamento dos documentos. 
P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 12 de janeiro de 2015. Ettore Geraldo Avolio Juiz de Direito - ADV: JOSE EDGARD DA 
CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP)

Processo 3016338-52.2013.8.26.0451 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - 
Gilberto Vicente Trevisan - ZACARIAS DOS SANTOS OLIVEIRA - Em face da não localização de bens passíveis de constrição, 
bem como diante da inércia da parte credora, JULGO EXTINTA a ação, por analogia conforme artigo 4º da Lei de Introdução 
ao Código Civil, nos termos do art. 53, § 4º, da Lei Federal nº 9099/95. Fica a parte exeqüente ciente que pode ajuizar a 
qualquer tempo nova execução, respeitando-se o prazo prescricional, desde que a indicação de bens passíveis de penhora seja 
realizada. Autorizo o desentranhamento de documentos. Façam-se as anotações de praxe. P.R.I.C., arquivem-se. Piracicaba, 14 
de janeiro de 2015. ETTORE GERALDO AVOLIO Juiz de Direito - ADV: THIAGO MARIN PERES (OAB 257761/SP)

Colégio Recursal
INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO

Nº 0100004-93.2014.8.26.9010 - Agravo de Instrumento - Monte Mor - Agravante: TELEFONICA BRASIL S/A - Agravado: 
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Maria das Dores dos Santos Rocha - Magistrado(a) Rogério Sartori Astolphi - Julgaram prejudicado o recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Helder 
Massaaki Kanamaru (OAB: 111887/SP) - Thais de Mello Lacroux (OAB: 183762/SP)

Nº 0100028-24.2014.8.26.9010 - Agravo de Instrumento - São Pedro - Agravante: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL1 - Agravado: GALDINO DE LIMA - Magistrado(a) Lourenço Carmelo Torres - Não 
conheceram. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 
do CSM) - Advs: GIZA HELENA COELHO (OAB: 166349/SP) - GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI (OAB: 163607/SP) - MARCIO 
ANDRE COSENZA MARTINS (OAB: 149953/SP) - LUIS HENRIQUE HIGASI NARVION (OAB: 154222/SP)

Nº 0100030-91.2014.8.26.9010 - Habeas Corpus - Piracicaba - Impetrante: Guilherme Romanello Jacob - Impetrante: Arlei 
da Costa - Paciente: Nivaldo Da Silva Lavoura Junior - Impetrado: Mm Juiz de Direito Juizado Especial Cível e Criminal Comarca 
Piracicaba - Magistrado(a) Flavia de Cássia Gonzales de Oliveira - Denegaram a ordem. V. U.  - Advs: ARLEI DA COSTA (OAB: 
158635/SP)

Nº 0100032-61.2014.8.26.9010 - Agravo de Instrumento - São Pedro - Agravante: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 
CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL1 - Agravado: GALDINO DE LIMA - Magistrado(a) Rogério Sartori Astolphi - Não 
Conheceram o recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 
na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do 
Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no 
Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 
831/2004 do CSM) - Advs: GIZA HELENA COELHO (OAB: 166349/SP) - GUSTAVO OUVINHAS GAVIOLI (OAB: 163607/SP) - 
MARCIO ANDRE COSENZA MARTINS (OAB: 149953/SP) - LUIS HENRIQUE HIGASI NARVION (OAB: 154222/SP)

Nº 0100058-59.2014.8.26.9010 - Agravo de Instrumento - Piracicaba - Agravante: Telefônica Brasil SA - Agravado: Daniel 
Richard de Campos - Magistrado(a) Luiz Roberto Xavier - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de 
recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ 
- Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a 
porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução 
nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Helder Massaaki Kanamaru (OAB: 111887/
SP) - Thais de Mello Lacroux (OAB: 183762/SP)

Nº 0100070-73.2014.8.26.9010 - Agravo de Instrumento - Piracicaba - Agravante: EVALDO WALDER MARAFON - Agravado: 
Daniel Paggiaro Pissinato - Magistrado(a) Wander Pereira Rossete Junior - Negaram provimento ao recurso.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: JOSEMAR ESTIGARIBIA 
(OAB: 96217/SP)

Nº 0100088-94.2014.8.26.9010 - Agravo de Instrumento - Laranjal Paulista - Agravante: Magazine Luiza S/A - Agravado: 
Marcia Alessandra Belinassi Migliani - Magistrado(a) Ettore Geraldo Avolio - Conheceram do recurso e deram provimento. V. U. 
Para extinguir o cumprimento de sentença, pela quitação da obrigação. (Para eventual interposição de recurso extraordinário, 
comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, 
a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno 
em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de 
janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: JOÃO AUGUSTO SOUSA MUNIZ (OAB: 203012/SP) - FERNANDO 
ALBERTO ROSO (OAB: 226057/SP)

Nº 0100093-19.2014.8.26.9010 - Agravo de Instrumento - Tietê - Agravante: Telefônica Brasil SA - Agravada: Amanda Viegas 
da Silva Peres - Magistrado(a) Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor 
referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” 
da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Helder Massaaki Kanamaru 
(OAB: 111887/SP) - Thais de Mello Lacroux (OAB: 183762/SP) - Amanda Viegas da Silva Peres (OAB: 316384/SP)

Nº 0100099-26.2014.8.26.9010 - Agravo de Instrumento - Piracicaba - Agravante: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO 
AOS APOSENTADOS PENSIONISTAS E SERVIDORES PUBLICOS - Agravado: Waldemir Jorge Patricio - Magistrado(a) Rodrigo 
Pares Andreucci - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o 
recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida 
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia 
FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 
2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Luiz Henrique Pasotti (OAB: 317986/SP) - Silas Maycon Buzetto (OAB: 346569/
SP)

INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO
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Nº 0000069-80.2014.8.26.9010 - Agravo de Instrumento - Piracicaba - Agravante: Antonio Vitti - Agravado: Spprev - São 
Paulo Previdencia - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Maicon Roberto Maraia 
(OAB: 298239/SP)

Nº 0000114-84.2014.8.26.9010 - Agravo de Instrumento - Monte Mor - Agravante: Banco do Brasil S/A - Agravado: Nilce 
Aparecida Engel Guedes Pinto - Magistrado(a) Wander Pereira Rossete Junior - Julgaram extinto o processo. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Eduardo 
Janzon Nogueira (OAB: 123199/SP) - JOAO ROBERTO DE ALMEIDA (OAB: 58266/SP)

Nº 0000217-35.2014.8.26.0137 - Recurso Inominado - Cerquilho - Recorrente: REGINA LUCIA FREITAS BARBOSA - 
Recorrido: ANDRÉ LUIS MOURA - Magistrado(a) Luiz Roberto Xavier - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: SERGIO CITRONI (OAB: 
197953/SP) - MONICA AMBROSIO DA GAMA OLIVEIRA ROSA (OAB: 134126/SP)

Nº 0000260-20.2014.8.26.0315/50000 - Embargos de Declaração - Laranjal Paulista - Embargante: VALERIA BUFANI - 
Embargante: Paulo Rogerio de Oliveira - Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A - Magistrado(a) Rogério Sartori Astolphi 
- Deram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 
163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico 
do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, 
no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento 
nº 831/2004 do CSM) - Advs: VALERIA BUFANI (OAB: 121489/SP) - Fabio Andre Fadiga (OAB: 139961/SP) - Bernardo Buosi 
(OAB: 227541/SP)

Nº 0000290-49.2014.8.26.0511 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: MARIA DE FATIMA BIANCHIM - Recorrido: 
JOÃO BATISTA DAMASCENO - Magistrado(a) Maurício Habice - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, 
do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e 
o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme 
tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: MARIA DE FATIMA 
BIANCHIM (OAB: 100328/SP) - Marília do Monte Linhares (OAB: 344684/SP)

Nº 0000531-43.2013.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Banco Bradesco S A - Recorrido: Marcio 
Berdarice - Magistrado(a) Fabíola H. P. Roque Lucato - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de 
recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - 
Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte 
de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 
543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Fabio Andre Fadiga (OAB: 139961/SP) - Edgar 
Fadiga Junior (OAB: 141123/SP) - Evandro Mardula (OAB: 258368/SP) - Jarbas Donizeti Borges (OAB: 340075/SP)

Nº 0000599-70.2014.8.26.0511 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Sky Brasil Serviços Ltda - Recorrida: 
Filomena Cypriano - Magistrado(a) Wander Pereira Rossete Junior - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Ellen Cristina Gonçalves 
(OAB: 131600/SP) - WALDEMAR ANTONIO NICOLAI JUNIOR (OAB: 215993/SP)

Nº 0000616-77.2013.8.26.0629 - Recurso Inominado - Tietê - Recorrente: Elektro Eletricidade e Serviços S/A - Recorrido: 
Jose Gustavo Ribeiro Viana - Magistrado(a) Caio Cesar G. Almeida Bueno - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Bruno 
Henrique Gonçalves (OAB: 131351/SP) - LAMARCK ZANETTI (OAB: 185283/SP)

Nº 0000626-11.2014.8.26.0137 - Recurso Inominado - Cerquilho - Recorrente: BANCO ITAUCARD/SA CRÉDITO 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Recorrido: FLÁVIO DE OLIVEIRA PINTO - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - 
Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento 
de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio 
eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, 
código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 
e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: LUÍS HENRIQUE HIGASI NARVION (OAB: 154272/SP) - JULIANA FIDELIS (OAB: 
151011/SP)
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Nº 0000729-60.2014.8.26.0511 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: kalunga com e ind grafica ltda - Recorrido: 
Patrick Erico Gouveia Wenz - Magistrado(a) Maurício Habice - Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. 
V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento 
da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 
(www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou 
internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: 
RACHEL FERREIRA A T VAN DEN BERCH VAN HEEMSTEDE (OAB: 66355/SP) - ROBERTO TEIXEIRA CAMARGO (OAB: 
261242/SP) - EDUARDO ANTONIO DA CUNHA JUNIOR (OAB: 201001/SP)

Nº 0000949-52.2014.8.26.0125 - Recurso Inominado - Capivari - Recorrente: TVSBT - CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A - 
Recorrido: Ricardo Schutz - Magistrado(a) Fabíola H. P. Roque Lucato - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: MARCELO MIGLIORI 
(OAB: 147266/SP) - JÚLIO CESAR CAPRONI (OAB: 206182/SP)

Nº 0001011-98.2014.8.26.0511 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Telefonica Brasil S/A - Recorrida: Benedita 
Luiz de Miranda - Magistrado(a) Wander Pereira Rossete Junior - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor 
referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” 
da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Helder Massaaki Kanamaru 
(OAB: 111887/SP) - Thais de Mello Lacroux (OAB: 183762/SP) - WALDEMAR ANTONIO NICOLAI JUNIOR (OAB: 215993/SP)

Nº 0001246-51.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Anhanguera Educacional Ltda - Recorrido: 
MARIA LINDUINA DE SOUZA BERTOLIN - Magistrado(a) Mauro Antonini - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - 
GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); 
e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme 
tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: FERNANDO DA 
GAMA SILVEIRO (OAB: 125313/SP) - GIOVANNI JOSE OSMIR BERTAZZONI (OAB: 262067/SP)

Nº 0001249-20.2014.8.26.0511 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Kelli dos Reis Gonçalves - Recorrida: Brasil 
Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda - Magistrado(a) Mauro Antonini - Deram provimento ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - 
GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); 
e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme 
tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: FERNANDO DE 
OLIVEIRA ANTONIO (OAB: 279968/SP) - NEYIR SILVA BAQUIÃO (OAB: 129504/MG) - Claudio Jose de Alencar (OAB: 92798/
MG)

Nº 0001303-41.2014.8.26.0137 - Recurso Inominado - Cerquilho - Recorrente: Banco Itaucard S/A - Recorrido: JAIME 
MATEUS JUNIOR - Magistrado(a) Fabíola H. P. Roque Lucato - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Eduardo Chalfin (OAB: 
241287/SP) - JULIANA FIDELIS (OAB: 151011/SP)

Nº 0001388-89.2013.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Henrique Lopes Rodrigues - Recorrido: 
Jurandir Aparecido Delvaje - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor 
referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” 
da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Alessandro de Araujo Dossi 
(OAB: 300202/SP) - RENATO VIOLA DE ASSIS (OAB: 236944/SP) - MARILIA VIOLA DE ASSIS (OAB: 262115/SP) - BRAULIO 
DE ASSIS (OAB: 62592/SP)

Nº 0001395-70.2013.8.26.0584 - Recurso Inominado - São Pedro - Recte/Recdo: Adriano Cardoso Stangherlim - Rcrdo/
Rcrte: Bv Financeira S/A Credito, Financiamento e Investimento - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Negaram provimento 
ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 
do CSM) - Advs: CARLOS EDUARDO CEZAR FERRAZ (OAB: 277026/SP) - ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB: 
177274/SP) - FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB: 105400/SP)

Nº 0001753-18.2013.8.26.0137 - Recurso Inominado - Cerquilho - Recorrente: Bv Financeira S.a. Crédito, Financiamento 
e Investimento - Recorrido: Ricardo Santos Pimentel - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Deram provimento em parte 
ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
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Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB: 23134/SP) - JULIANA FIDELIS (OAB: 151011/SP)

Nº 0001755-02.2014.8.26.0315 - Recurso Inominado - Laranjal Paulista - Recorrente: Bv Financeira S/A - Recorrido: JOÃO 
ALVES DE AZEVEDO - Magistrado(a) Fabíola H. P. Roque Lucato - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: FRANCISCO BRAZ DA 
SILVA (OAB: 160262/SP) - MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB: 150793/SP) - ERIC EMERSON ARRUDA (OAB: 260124/
SP) - JULIANA FIDELIS (OAB: 151011/SP)

Nº 0001767-02.2013.8.26.0137 - Recurso Inominado - Cerquilho - Recorrente: BV FINANCEIRA S/A - Crédito, Financiamento 
e Insvestimento - Recorrido: Rodrigo Correa - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Deram provimento ao recurso. V. U.  
(Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Luiz 
Rodrigues Wambier (OAB: 291479/SP) - PRISCILA KEI SATO (OAB: 159830/SP) - JULIANA FIDELIS (OAB: 151011/SP)

Nº 0001777-40.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Guilherme Alarico Cardoso dos Santos - 
Recorrido: F2p Comércio de Eletro Eletronicos Ltda - Magistrado(a) Wander Pereira Rossete Junior - Deram provimento ao 
recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de 
Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: JURANDIR JOSÉ DAMER (OAB: 215636/SP) - ROLIANDRO ANTUNES DA COSTA (OAB: 235915/SP) - RICARDO 
LORENZI PUPIN (OAB: 199849/SP)

Nº 0001986-29.2014.8.26.0315 - Recurso Inominado - Laranjal Paulista - Recorrente: Telefonica Brasil S/A - Recorrido: 
FEMA FERRAGENS E MADEIRA LTDA - Magistrado(a) Maurício Habice - Deram provimento parcial, nos termos que constarão 
do acórdão. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: Helder Massaaki Kanamaru (OAB: 111887/SP) - Thais de Mello Lacroux (OAB: 183762/SP) - Thales de Oliveira e 
Souza (OAB: 313819/SP) - Marcelo de Almeida (OAB: 286235/SP)

Nº 0002206-04.2012.8.26.0604 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Haroldo Rodrigues de Sa - Recorrido: Vale 
das Águas Country Club de Tupi - Magistrado(a) Luiz Roberto Xavier - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: VALDINEI LOPES DOS 
SANTOS (OAB: 243625/SP) - FABIO SIGMAR BORTOLETTO (OAB: 237736/SP)

Nº 0002277-09.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Cassi - Caixa de Assistência Médica dos 
Funcionários do Banco do Brasil S/A - Recorrida: Dirce Aparecida Stoco Vitti - Magistrado(a) Mauro Antonini - Deram provimento 
em parte ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na 
Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: Luiz Fernando Maia (OAB: 67217/SP) - AMAURY PUERTA DE OLIVEIRA (OAB: 112665/SP)

Nº 0002281-46.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Maria Jose Ferreira dos Santos - Recorrido: 
Arthur Lundregen Tecidos S A - Magistrado(a) Wander Pereira Rossete Junior - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: JULIANA 
DUTRA REIS (OAB: 222908/SP) - Ricardo Magalhães Pinto (OAB: 284885/SP)

Nº 0003369-22.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Moscou Rodrigues - Recorrido: Net Servico 
de Comunicacao S/A - Magistrado(a) Wander Pereira Rossete Junior - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Moscou 
Rodrigues (OAB: 330516/SP) - Antonio Roberto Salles Baptista (OAB: 237255/SP) - Ana Maria Domingues Silva Ribeiro (OAB: 
220244/SP)

Nº 0003411-71.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: TAM - Linhas Aéreas S/A - Recorrido: 
Juliano Zanuzzio Blanco - Magistrado(a) Fabíola H. P. Roque Lucato - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
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tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Eduardo Luiz Brock (OAB: 
91311/SP) - LUIS ANTONIO SALIM (OAB: 231950/SP)

Nº 0004115-97.2011.8.26.0125 - Recurso Inominado - Capivari - Recorrente: Donaldo Pantaleão dos Santos - Recorrido: 
Luis Carlos Martins de Godoy - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Deram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: DAVILSON APARECIDO 
ROGGIERI (OAB: 69041/SP) - MARIA SILVIA PACHECO DE CAMARGO BAGGI (OAB: 144425/SP)

Nº 0004328-90.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: SHOPTIME.COM -  B2W - CIA GLOBAL DE 
VAREJO - Magistrado(a) Luiz Roberto Xavier - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 
do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Eduardo Barros Miranda Perillier (OAB: 301920/
SP) - THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB: 228213/SP)

Nº 0004336-67.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Telma Regina Recchia da Silva - Recorrente: 
Mauricio Cesar Alves - Recorrido: Conjunto Residencial Portal da Baronesa - Magistrado(a) Wander Pereira Rossete Junior - 
Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 
163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico 
do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, 
no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento 
nº 831/2004 do CSM) - Advs: Renata Carlin Kilian de Bastos (OAB: 308295/SP) - ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB: 131015/
SP)

Nº 0005181-02.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: MAIKON CARLOS VIOLA e outro - Recorrido: 
Piracicaba Serviços de Lavanderia Ltda - Magistrado(a) Gisela Ruffo - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Fabiano Cunha Vidal e 
Silva (OAB: 299616/SP) - WAGNER BINI (OAB: 123464/SP) - Ana Maria Rodrigues Janeiro (OAB: 337218/SP) - Francis Mike 
Quiles (OAB: 293552/SP)

Nº 0005235-65.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: LOJA CEM S/A - Recorrida: Mara Alice 
Soares da Silva - Magistrado(a) Luiz Roberto Xavier - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de 
recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - 
Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte 
de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 
543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: EUGENIO JOSE FERNANDES DE CASTRO 
(OAB: 135588/SP) - Johnatan Ricardo da Costa (OAB: 316482/SP)

Nº 0005406-22.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: UNIMED DE PIRACICABA  COOPERATIVA 
DE SERVIÇOS MÉDICOS - Recorrido: Dirceu Alexandre - Magistrado(a) Luiz Roberto Xavier - Deram provimento ao recurso. V. 
U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: MAURO 
AUGUSTO MATAVELLI MERCI (OAB: 91461/SP) - TANIA DE CARVALHO FERREIRA ZAMPIERI (OAB: 131296/SP) - LUIZ 
ADALBERTO DOS SANTOS (OAB: 96665/SP)

Nº 0005452-11.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Global Village Telecom Ltda Gvt - Recorrido: 
Alessandro Basso - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Eduardo Chalfin (OAB: 
241287/SP) - ROSANA APARECIDA CHIODI (OAB: 113846/SP)

Nº 0005787-30.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Banco Itaucard S/A - Recorrido: Jesse 
Jonatas Gregolin - Magistrado(a) Rogério Sartori Astolphi - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição 
de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ 
- Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a 
porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução 
nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO (OAB: 
70859/SP) - LUCAS DE MELLO RIBEIRO (OAB: 205306/SP) - GLAUCE VIVIANE GREGOLIN (OAB: 168834/SP)

Nº 0005901-66.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Telefonica Brasil S/A - Recorrido: FERNANDO 
JAVIER SANHUEZA SALAS - Magistrado(a) Rogério Sartori Astolphi - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
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interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor 
referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” 
da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA 
PACIFICO (OAB: 75081/SP) - Roberto da Silva Ferreira (OAB: 286335/SP)

Nº 0006779-88.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Banco Itauleasing S/A - Recorrido: Samideik 
Ferreira da Costa - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: CRISTIANE BELINATI 
GARCIA LOPES (OAB: 278281/SP) - Mario Afonso Broggio (OAB: 305064/SP)

Nº 0006869-33.2013.8.26.0451/50000 - Embargos de Declaração - Piracicaba - Embargante: Edna Pedrina da Silva Alves 
- Embargado: Ricardo Tot - Magistrado(a) Caio Cesar G. Almeida Bueno - Rejeitaram os embargos. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: ALEXANDRE HENRIQUE 
GONSALES ROSA (OAB: 274904/SP) - LUIZ ADALBERTO DOS SANTOS (OAB: 96665/SP)

Nº 0006871-66.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Maria de Fatima Botene Mendes - Recorrido: 
BANCO BGN S/A - Magistrado(a) Gisela Ruffo - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 
do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: GLAUCE VIVIANE GREGOLIN (OAB: 168834/SP) 
- Jesse Jonatas Gregolin (OAB: 327088/SP) - Renata Tonizza (OAB: 142370/SP) - Luiz Antonio Tolomei (OAB: 33508/SP)

Nº 0006912-33.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: TAM - Linhas Aéreas S/A - Recorrida: MARIA 
CECILIA MOURAO LEITE RIBEIRO e outro - Magistrado(a) Mauro Antonini - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  
(Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 
(www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou 
internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: 
Lucas Eduardo Gava (OAB: 300409/SP) - Eduardo Luiz Brock (OAB: 91311/SP) - DEBORA LIMA GOMES (OAB: 139690/SP) - 
ELIANILDE LIMA RIOS GOMES (OAB: 45079/SP)

Nº 0006943-53.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Bv Financeira S/A Crédito Financiamento 
e Investimento - Recorrido: Paulo Cesar de Campos - Magistrado(a) Luiz Roberto Xavier - Negaram provimento ao recurso. V. 
U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento 
da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 
(www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou 
internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: 
Carlos Eduardo Nicoletti Camillo (OAB: 118516/SP) - Alexandre Romero da Mota (OAB: 158697/SP) - LINDOMAR SACHETTO 
CORREA ALVES (OAB: 112691/SP)

Nº 0007172-13.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Concessionaria Rodovia do Tiete Sa - 
Recorrido: ADRIANO DOS SANTOS GONCALVES BARBEIRO - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Negaram provimento 
ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 
do CSM) - Advs: SEBASTIAO JOSE ROMAGNOLO (OAB: 70711/SP) - FABIA ELAINE DA SILVA FELISBERTO (OAB: 285275/
SP) - VANESSA CRISTINA GALDI BERNO (OAB: 172240/SP)

Nº 0008725-95.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Telefonica Brasil S/A - Recorrido: Gustavo 
Spegiorin - Magistrado(a) Luiz Roberto Xavier - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 
do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: RICARDO MALACHIAS CICONELO (OAB: 130857/
SP)

Nº 0010131-88.2013.8.26.0451/50000 - Embargos de Declaração - Piracicaba - Embargante: Eliana Leni Smaniotto - 
Embargado: A C S Castelo Empreendimentos Imobiliários Ltda - Magistrado(a) Wander Pereira Rossete Junior - Acolheram 
os embargos. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 0,00 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: LUIZ ROBERTO DE ALMEIDA FILHO (OAB: 205907/SP) - JOAO ALBERTO DE SOUZA TORRES (OAB: 147810/
SP) - CAMILA GOMES (OAB: 166652/SP)
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Nº 0010297-57.2012.8.26.0451/50000 - Embargos de Declaração - Piracicaba - Embargante: Edna Aparecida Zanin Chiarini 
- Embargado: Telefônica Brasil Sa - Magistrado(a) Caio Cesar G. Almeida Bueno - Rejeitaram os embargos. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, 
do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e 
o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme 
tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: LETICIA DE LIMA 
CAMARGO (OAB: 201959/SP) - LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB: 75081/SP)

Nº 0012323-57.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Restaurante Frango Assado Ltda - Recorrido: 
Everson Carlos Paduan e outro - Magistrado(a) Fabíola H. P. Roque Lucato - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Gustavo 
Henrique dos Santos Viseu (OAB: 117417/SP) - Sandro José Celeste (OAB: 331667/SP)

Nº 0014753-21.2010.8.26.0451/50000 - Embargos de Declaração - Piracicaba - Embargante: Marco Antonio Crispim Caseli 
- Embargado: Marth Consultoria Imobiliária e Empreendimentos Ltda - Embargado: Parque Premiatto Incorporações Spe Ltda - 
Embargado: Mrv Engenharia - Magistrado(a) Luiz Roberto Xavier - Rejeitaram os embargos. V. U.  (Para eventual interposição 
de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 0,00 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ 
- Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente 
a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da 
Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: MILTON MARTINS (OAB: 
30449/SP) - GUSTAVO MUNGAI CHACUR (OAB: 212259/SP) - JOAQUIM MARTH (OAB: 127271/SP) - NARA DA SILVA LOPES 
CORRÊA (OAB: 276828/SP) - JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB: 142452/SP)

Nº 0015336-64.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: MARIA APARECIDA DE JESUS - Recorrida: 
Cleonice Cortibeli Claro Ferreira - Magistrado(a) Gisela Ruffo - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: RITA DE CÁSSIA ITÁLIA 
RAFAEL SEBBENN (OAB: 154140/SP)

Nº 0015424-05.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Banco Bradesco S/A - Recorrido: Antonio 
Ronaldo de Mattos - Magistrado(a) Luiz Roberto Xavier - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de 
recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ 
- Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente 
a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da 
Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Bruno Henrique Gonçalves 
(OAB: 131351/SP)

Nº 0021748-79.2012.8.26.0451/50000 - Embargos de Declaração - Piracicaba - Embargante: Unimed Rio Cooperativa 
de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda - Embargado: Lucimara Haypas Oliveira - Magistrado(a) Luiz Roberto Xavier - 
Acolheram os embargos de declaração. Por maioria de votos.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar 
o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser 
emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em 
guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de 
janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: ROBERTO MASSAD ZORUB (OAB: 50869/SP)

Nº 0024948-31.2011.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Banco Santander Sa - Recorrido: Estevam 
Pellegrino Mendez Gomes - Magistrado(a) Wander Pereira Rossete Junior - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  
(Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Edgar 
Fadiga Junior (OAB: 141123/SP) - Fabio Andre Fadiga (OAB: 139961/SP) - RENATO VIOLA DE ASSIS (OAB: 236944/SP) - 
MARILIA VIOLA DE ASSIS (OAB: 262115/SP) - BRAULIO DE ASSIS (OAB: 62592/SP)

Nº 0035880-49.2009.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Rossini Motos Ltda - Recorrido: Itamilson 
Leite dos Reis - Magistrado(a) Luiz Roberto Xavier - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de 
recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - 
Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte 
de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 
543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Michelle de Oliveira Czarnecki (OAB: 300472/
SP) - PATRICIA APARECIDA DORTA MAGALHAES (OAB: 263484/SP)

Nº 0036162-58.2007.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: N A Cursoa e Assessoria Ltda - Recorrido: 
Adriana Gomes Martini - Magistrado(a) Caio Cesar G. Almeida Bueno - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: LEIMAR MAGRO (OAB: 
268091/SP) - DANIELA PETROCELLI (OAB: 188339/SP)
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Nº 3000031-12.2013.8.26.0584 - Recurso Inominado - São Pedro - Recorrente: CARLOS ROBERTO ASSINE - Recorrente: 
SANTANDER,  AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Recorrido: SANTANDER,  AYMORE CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Recorrido: CARLOS ROBERTO ASSINE - Magistrado(a) Wander Pereira Rossete 
Junior - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o 
recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida 
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia 
FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 
2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: CARLOS EDUARDO CEZAR FERRAZ (OAB: 277026/SP) - Fabio Andre Fadiga 
(OAB: 139961/SP) - Bernardo Buosi (OAB: 227541/SP) - Edgar Fadiga Junior (OAB: 141123/SP) -

Nº 3000140-51.2013.8.26.0511 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Banco Daycoval S/A - Recorrido: Maria 
Amalia Magliaro Perissatto - Magistrado(a) Wander Pereira Rossete Junior - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 0,00 na Guia de Recolhimento da União - GRU, 
do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e 
o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme 
tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: FERNANDO JOSE 
GARCIA (OAB: 134719/SP) - MARIA CLAUDIA HANSEN PEREIRA (OAB: 160940/SP)

Nº 3000141-91.2013.8.26.0137 - Recurso Inominado - Cerquilho - Recorrente: MAGGI LE NOM AUTOMOTORES - Recorrido: 
ALWAY LOCADORA LTDA ME - Magistrado(a) Gisela Ruffo - Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão 
do acórdão. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS (OAB: 196461/SP) - Gabriela Dellamutta (OAB: 318975/SP)

Nº 3000205-04.2013.8.26.0137 - Recurso Inominado - Cerquilho - Recorrente: Bv Financeira S/A - Credito, Financiamento e 
Investimento - Recorrido: João Vital de Arruda - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Deram provimento em parte ao recurso. 
V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento 
da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 
(www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou 
internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: 
Luiz Rodrigues Wambier (OAB: 291479/SP) - PRISCILA KEI SATO (OAB: 159830/SP) - Robson Fidelis da Cunha (OAB: 341913/
SP)

Nº 3000554-78.2013.8.26.0372 - Recurso Inominado - Monte Mor - Recorrente: Banco Cacique S/A - Recorrido: Alex 
Campinho Fajoli - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição 
de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ 
- Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente 
a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da 
Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Ronaldo Rodrigues Dias (OAB: 
162076/SP) - Daniel Marinho Mendes (OAB: 286959/SP) - Sergio Rodrigo Costa (OAB: 287252/SP)

Nº 3000649-11.2013.8.26.0372 - Recurso Inominado - Monte Mor - Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A - Recorrida: Maria 
Aparecida Silva Pereira - Magistrado(a) Mauro Antonini - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de 
recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - 
Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte 
de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 
543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Flávio Olimpio de Azevedo (OAB: 34248/SP) - 
Renato Olimpio Sette de Azevedo (OAB: 180737/SP) - SILVANA APARECIDA PIRONE (OAB: 138584/SP)

Nº 3000708-42.2013.8.26.0584/50000 - Embargos de Declaração - São Pedro - Embargante: PORTO SEGURO CIA. DE 
SEGUROS GERAIS - Embargado: PEDRO APARECIDO CAVALARI - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Acolheram os 
embargos. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de 
Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: Cesar Augusto Elias Marcon (OAB: 152391/SP) - Ricardo Cobo Alcorta (OAB: 143610/SP) - JERRY ALEXANDRE 
MARTINO (OAB: 231930/SP)

Nº 3001548-52.2013.8.26.0584/50001 - Embargos de Declaração - São Pedro - Embargante: Jussara de Jesus Ghizze - 
Embargado: Ativos S.a Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros - Magistrado(a) Luiz Roberto Xavier - Acolheram os 
embargos de declaração. Por maioria de votos.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento 
de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio 
eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, 
código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e 
Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: FERNANDO COSTA JUNIOR (OAB: 254521/SP) - Luiz Fernando Maia (OAB: 67217/
SP) - Alberto Quercio Neto (OAB: 229359/SP)

Nº 3001584-22.2013.8.26.0511 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Campos & Aguiar Veículos Ltda - Recorrido: 
Francisco Leandro Alves Miguel - Magistrado(a) Caio Cesar G. Almeida Bueno - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
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jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: PAULO 
ROBERTO BAILLO (OAB: 121130/SP) - Paulo Martins da Silveira Netto (OAB: 300502/SP)

Nº 3001675-44.2013.8.26.0372 - Recurso Inominado - Monte Mor - Recorrente: Ismael Machado Barbosa - Recorrido: Diego 
Pablo Fernando de Campos Souza - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Deram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: LAURO GUEDES PINTO 
FILHO (OAB: 241536/SP) - RENATO NOGUEIRA GARRIGOS VINHAES (OAB: 104163/SP) - ALVARO RODRIGO MOREIRA 
GOMES (OAB: 245769/SP)

Nº 3001738-26.2013.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Hipermercado Extra - Recorrido: Rosmeyre 
Benedita de Castro Luz Brunelli - Magistrado(a) Caio Cesar G. Almeida Bueno - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Paulo 
Affonso Ciari de Almeida Filho (OAB: 130053/SP) - Mauricio Marques Domingues (OAB: 175513/SP) - JOSE ANTONIO GOMES 
(OAB: 124224/SP)

Nº 3001992-96.2013.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Marth Consultoria Imobiliaria e 
Empreendimentos Ltda - Recorrido: IVANEIDE GONÇALVES DOS SANTOS - Magistrado(a) Wander Pereira Rossete Junior - 
Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 
163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico 
do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, 
no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento 
nº 831/2004 do CSM) - Advs: GUSTAVO MUNGAI CHACUR (OAB: 212259/SP) - ALEXANDRE HENRIQUE GONSALES ROSA 
(OAB: 274904/SP) - Randal Luis Giusti (OAB: 287215/SP)

Nº 3002013-92.2013.8.26.0315/50000 - Embargos de Declaração - Laranjal Paulista - Embargante: Banco Itaucard S/A - 
Embargado: Maria Aparecida Amoresano - Magistrado(a) Caio Cesar G. Almeida Bueno - Rejeitaram os embargos. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Tania 
Miyuki Ishida Ribeiro (OAB: 139426/SP) - Taylise Catarina Rogério Seixas (OAB: 182694/SP) - FLAVIO ANTONIO MENDES 
(OAB: 238643/SP)

Nº 3002567-15.2013.8.26.0125 - Recurso Inominado - Capivari - Recorrente: Telefonica Brasil S/A - Recorrida: CRISTINA 
DE FÁTIMA TOMAZIN MORAIS - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: RICARDO MALACHIAS 
CICONELO (OAB: 130857/SP) - VANDERLEI APARECIDO PINTO DE MORAIS (OAB: 159487/SP)

Nº 3002993-27.2013.8.26.0125 - Recurso Inominado - Capivari - Recorrente: Banco Bradesco S/A - Recorrido: Marli Parazzi 
- Magistrado(a) Wander Pereira Rossete Junior - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 
do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Fabio Andre Fadiga (OAB: 139961/SP) - Edgar 
Fadiga Junior (OAB: 141123/SP) - Evandro Mardula (OAB: 258368/SP) - DAVILSON APARECIDO ROGGIERI (OAB: 69041/SP)

Nº 3003112-49.2013.8.26.0137 - Recurso Inominado - Cerquilho - Recorrente: B V Leasing S/A Arrendamento Mercantil - 
Recorrido: Jair Romanini - Magistrado(a) Wander Pereira Rossete Junior - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Paulo 
Roberto Joaquim dos Reis (OAB: 23134/SP) - JULIANA FIDELIS (OAB: 151011/SP)

Nº 3003202-36.2013.8.26.0629 - Recurso Inominado - Tietê - Recorrente: Telefonica Brasil S/A - Recorrido: Eduardo Bellotto 
- Magistrado(a) Caio Cesar G. Almeida Bueno - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 
543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Alessandra Francisco (OAB: 179209/SP) - 
RICARDO MALACHIAS CICONELO (OAB: 130857/SP) - Eduardo Bellotto (OAB: 289707/SP)

Nº 3003517-85.2013.8.26.0137 - Recurso Inominado - Cerquilho - Recorrente: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCICIOS 
DO SEGURO DPVAT S/A - Recorrido: Bruna Fernandes Pinto - Magistrado(a) Caio Cesar G. Almeida Bueno - Deram provimento 
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ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia 
de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: Renato Tadeu Rondina Mandaliti (OAB: 115762/SP) - Gabriela Dellamutta (OAB: 318975/SP)

Nº 3003802-17.2013.8.26.0125 - Recurso Inominado - Capivari - Recorrente: MARIA IRACEMA ALMEIDA GOMES - 
Recorrido: Companhia Paulista de Força e Luz - Cpfl - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Negaram provimento ao recurso. 
V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento 
da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 
(www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou 
internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: 
Melissa Floriano (OAB: 284701/SP) - Jose Edgard da Cunha Bueno Filho (OAB: 126504/SP)

Nº 3003880-72.2013.8.26.0137 - Recurso Inominado - Cerquilho - Recorrente: Banco Volkswagen S/A - Recorrido: David 
Ribeiro - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de 
recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ 
- Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a 
porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução 
nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Ricardo Neves Costa (OAB: 120394/SP) - 
Flávio Neves Costa (OAB: 153447/SP) - JULIANA FIDELIS (OAB: 151011/SP)

Nº 3004140-52.2013.8.26.0137 - Recurso Inominado - Cerquilho - Recorrente: Bv Financeira S/A Crédito Financiamento 
e Investimento - Recorrido: EDVALDO PEREIRA DA SILVA - Magistrado(a) Maurício Habice - Deram provimento parcial, nos 
termos que constarão do acórdão. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 
163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico 
do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, 
no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 
831/2004 do CSM) - Advs: Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB: 23134/SP) - JULIANA FIDELIS (OAB: 151011/SP)

Nº 3004158-12.2013.8.26.0125/50000 - Embargos de Declaração - Capivari - Embargante: NAYHRAH VIEIRA FERREIRA - 
Embargado: Banco do Brasil S A - Magistrado(a) Caio Cesar G. Almeida Bueno - Rejeitaram os embargos. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor 
referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” 
da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: GUSTAVO FERNANDO LUX 
HOPPE (OAB: 251292/SP) - Elizabete Cristina Fuzinello Laguna (OAB: 346935/SP) - Arnor Serafim Junior (OAB: 79797/SP)

Nº 3005620-93.2013.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Maria Augusta Mantelatto - Recorrido: 
Pagseguro Internet Ltda - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual 
interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do 
tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o 
valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela 
“D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: DANILO WINCKLER 
(OAB: 204264/SP) - Luiz Gustavo de Oliveira Ramos (OAB: 128998/SP)

Nº 3005954-30.2013.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Associação das Praças Policiais Militares 
da Ativa e Reformados do Estado de São Paulo - Recorrido: Oriel de Souza - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Negaram 
provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 
na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do 
Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no 
Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 
831/2004 do CSM) - Advs: FABRICIO ROGERIO FUZATTO DE OLIVEIRA (OAB: 198437/SP) - Marcelo Cypriano (OAB: 326669/
SP) - AUREA VERDI GODINHO (OAB: 142887/SP)

Nº 3009606-55.2013.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Telefonica Brasil S/A - Recorrido: Juliana 
Zanette Toti - Magistrado(a) Luiz Roberto Xavier - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 
do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Helder Massaaki Kanamaru (OAB: 111887/SP) - 
Thais de Mello Lacroux (OAB: 183762/SP) - ANELIS KOKOL (OAB: 79066/SP)

Nº 3010837-20.2013.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: A TELECOM S/A - Recorrida: Rosa Maria 
Defanti Augusti - Magistrado(a) Mauro Antonini - Deram provimento em parte ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de 
recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - 
Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte 
de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 
543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB: 
75081/SP) - RICARDO ALEXANDRE AUGUSTI (OAB: 250538/SP)

Nº 3013201-62.2013.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Comércio de Madeiras Naléssio Ltda - 
Recorrido: Maria Imaculada Zucchi - Magistrado(a) Wander Pereira Rossete Junior - Negaram provimento ao recurso. V. U.  
(Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
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União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal 
(www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou 
internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: 
WINSTON SEBE (OAB: 27510/SP) - MAURÍCIO BOSCARIOL GUARDIA (OAB: 160753/SP)

Nº 3013540-21.2013.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Lojas Renner S/A - Recorrido: Leandro Roel 
Furlan - Magistrado(a) Wander Pereira Rossete Junior - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de 
recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 0,00 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - 
Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte 
de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 
543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Julio Cesar Goulart Lanes (OAB: 285224/SP) 
- BERNADETE DE LOURDES NUNES PAIS (OAB: 45847/SP) - CAUÊ GABRIEL NUNES PAIS (OAB: 216500/SP)

Nº 3014867-98.2013.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Banco Itau Unibanco S/A - Recorrido: Inez 
Maria Cardoso - Magistrado(a) Luiz Roberto Xavier - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de 
recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - 
Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte 
de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 
543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Paulo Roberto Joaquim dos Reis (OAB: 23134/
SP) - Sonia de Fatima Travisani (OAB: 288435/SP)

Nº 3015021-19.2013.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Cpfl - Companhia Paulissta de Força e 
Luz - Recorrido: Pedro Fernando Fazanaro - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Negaram provimento ao recurso. V. U.  
(Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Jose 
Edgard da Cunha Bueno Filho (OAB: 126504/SP) - JOSE ADEMIR CRIVELARI (OAB: 115653/SP)

Nº 3015639-61.2013.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Lojas Marisa - Recorrido: JACQUELINE 
BORIAM DE OLIVEIRA - Magistrado(a) Rogério Sartori Astolphi - Deram provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão 
do acórdão. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de 
Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo 
Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do 
Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do 
CSM) - Advs: CLAUDIA CARDOSO (OAB: 52106/SP) - JULIANA DECICO FERRARI MACHADO (OAB: 209640/SP) - MARCELO 
GOMES DE MORAES (OAB: 199828/SP)

Nº 3016094-26.2013.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: FACEP  Faculdade Centro Paulista - 
Recorrida: Solange Maria Bigaran - Magistrado(a) Caio Cesar G. Almeida Bueno - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - 
GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); 
e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme 
tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Ana Cláudia Baroni 
(OAB: 144408/SP) - Vinicius Andrioni (OAB: 332762/SP) - JULIANA DECICO FERRARI MACHADO (OAB: 209640/SP)

Nº 9000001-06.2012.8.26.0584 - Recurso Inominado - São Pedro - Recorrente: Telefonica Brasil S/A - Recorrida: VANESSA 
FURLAN - Magistrado(a) Rogério de Toledo Pierri - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de 
recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ 
- Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a 
porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução 
nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Helder Massaaki Kanamaru (OAB: 111887/
SP) - Thais de Mello Lacroux (OAB: 183762/SP) - VANESSA FURLAN (OAB: 216697/SP)

INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO

Nº 0008189-84.2014.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Telefonica Brasil S/A - Recorrido: Edina 
Aparecida Cresta Maia - Magistrado(a) Gisela Ruffo - Deram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 
do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Helder Massaaki Kanamaru (OAB: 111887/SP) - 
Thais de Mello Lacroux (OAB: 183762/SP)

Nº 0036118-63.2012.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Banco Ibi Sa - Recorrido: Marinaldo Jose 
Ramos - Magistrado(a) Luiz Roberto Xavier - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 
do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: RENATA MARIA SILVEIRA TOLEDO (OAB: 165255/
SP) - CRISTIANE MARIA BARROS DE ANDRADE CORTEZ (OAB: 156478/SP)

Nº 3010348-80.2013.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A - 
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Recorrida: NILDA MASCARENHAS NOBRE - Magistrado(a) Rogério Sartori Astolphi - Negaram provimento ao recurso. V. U.  
(Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da 
União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.
stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Gustavo 
Antonio Feres Paixão (OAB: 186458/SP)

Nº 3010903-97.2013.8.26.0451 - Recurso Inominado - Piracicaba - Recorrente: Juliano Aparecido de Almeida Prado 
- Recorrido: R & e Piracicaba Comercial de Alimentos Ltda - Recorrido: Global 2009 do Brasil Gestão Financeira Ltda - 
Magistrado(a) Rogério Sartori Astolphi - Deram provimento ao recurso. Por maioria de votos. Vencido MM Juiz Relator.  (Para 
eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União 
- GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.
jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, 
conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: Merie 
Evelyn Caperuci (OAB: 328258/SP) - THIAGO PESTANA DE SOUSA (OAB: 216447/SP) - Fabiano Braz de Melo Ribeiro (OAB: 
305143/SP)

Nº 3013969-85.2013.8.26.0451/50000 - Embargos de Declaração - Piracicaba - Embargante: SUPERMERCADO BEIRA 
RIO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - Embargada: Magna  Alves  Pereira - Magistrado(a) 
Rogério Sartori Astolphi - Negaram provimento ao recurso. V. U.  (Para eventual interposição de recurso extraordinário, 
comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de Compensação, 
a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de remessa e retorno 
em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 do STF, de 13 
de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: DIMITRIUS GAVA (OAB: 163903/SP) - Elyda Gomes Pereira 
Habechian Negri (OAB: 326182/SP) - Ana Maria da Silva Santos

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
JUIZ(A) DE DIREITO ROGÉRIO DE TOLEDO PIERRI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SERLI MIYOKO SATO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0008/2015
Processo 0004461-69.2013.8.26.0451 (045.12.0130.004461) - Guarda - Seção Cível - I.M.T.S. - - E.S.T. - I.R.T. - Isto posto 

e atento a tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelos autores para lhes conceder a 
guarda por prazo indeterminado do menor R. G. R. T., nos termos do artigo 33, §2, da Lei 8.069/90. Tome-se o compromisso por 
termo, providenciando a serventia o necessário. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: PAULO ROBERTO DE 
CAMPOS (OAB 299713/SP)

Processo 0008920-80.2014.8.26.0451 - Adoção c/c Destituição do Poder Familiar - Adoção Nacional - W.L.S. - - R.C.F. - 
Assim, considerando que a adoção é a melhor medida para o caso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, com 
fundamento no artigo 39 e seguintes da Lei n. 8.069/90, destituo do poder de família E. C. P.e defiro a adoção da menor aos 
requerentes. A adotanda passará a chamar-se A. F. S. tendo como avós paternos G. A. S e M. L. L. S. e avós maternos V.F. e 
M. G. R. F. Transitada em julgado a presente, inscreva-se esta sentença junto ao respectivo Cartório Registro Civil, mediante 
mandado, do qual não se fornecerá certidão, advertindo-se de que nenhuma observação sobre a origem do ato poderá constar 
nas certidões do registro, providenciando-se o cancelamento dos registros originais, com comunicação a este Juízo (artigo 47 e 
parágrafos, do ECA). Expeça-se, ainda, mandado para que seja lavrado novo assento dos registros de nascimento com os dados 
mencionados. Comprovado o cancelamento, com as cautelas legais, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: MARISTELA TUCUNDUVA 
SENDINO (OAB 113841/SP), MARIA INES BALTIERI DA SILVA (OAB 72022/SP)

Processo 0018161-78.2014.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Seção Cível - C.G.S. - D.R.D.E.P. e outro - Isto posto, e 
atento a tudo mais que dos autos consta, CONCEDO a segurança rogada, tornando definitiva a medida outrora concedida à 
guisa de liminar. Ante o primado das súmulas 512 do Excelso Pretório e 105 do Superior Tribunal de Justiça, não se há falar em 
condenação em verba honorária advocatícia. Deixo de submeter a presente decisão ao reexame necessário em face do valor da 
causa e do disposto pelo artigo 475, § 2º do Código de Processo Civil. P.R.I. - ADV: ANDRE FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/
SP), AMANDA DE NARDI DURAN (OAB 332784/SP)

Processo 0021420-81.2014.8.26.0451 - Adoção c/c Destituição do Poder Familiar - Adoção de Criança - C.R.S. - - J.P.S. 
- Vistos Petição de fls. 22/23. Recebo como aditamento à inicial. Designo o dia 06 de abril p.f., às 14:00 horas, para oitiva da 
requerida (ECA, art. 166, § 1º) Intime(m)-se e cite(m) o(a)(s) requerido(a)(s) para, no prazo de dez dias, oferecer resposta 
resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo, desde logo, o rol de testemunhas e documentos 
(ECA, art. 158, “caput”), consignando-se, no mandado, que o prazo será contado a partir da data da audiência. Não sendo 
encontrado(a)(s) o(a)(s) requerido(a)(s) para citação pessoal, cite(m)-se, por edital, expedindo-se os ofícios de praxe para 
tentativa de localização e citação pessoal. Esgotadas as diligências para citação pessoal e decorrido o prazo do edital, sem 
oferecimento de resposta, ou preso(a)(s) o(a)(s) requerido(a)(s), dê-se vista à Defensoria para atuar como Curador Especial ou 
indicar Advogado(a) para tanto (CPC, art. 9º, II). Int. - ADV: VALTER FLORENCIO DE SOUZA JUNIOR (OAB 339179/SP)

Processo 1013751-57.2014.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - R.F. - D.D.R.S.D.X.P. 
- - S.S.P. - Ante o exposto, e atento a tudo mais que dos autos consta, CONCEDO a segurança rogada, tornando definitiva 
a medida outrora concedida à guisa de liminar, para que seja fornecido ao impetrante o medicamento elencados a fls. 11/12 
(ADALIMUMABE HUMIRA 40mg), na quantidade mensal prescrita por seu médico, que deverá ser atualizada a cada 03 (três) 
meses, contados desta decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ante o primado das 
súmulas 512 do Excelso Pretório e 105 do Superior Tribunal de Justiça, não se há falar em condenação em verba honorária 
advocatícia. Nos termos do parágrafo 1º, do artigo 14, da Lei n. 12.016/09, remetam-se os autos à Superior Instância para 
reexame necessário. P.R.I.C. - ADV: DANIELA SOUBIHE (OAB 186048/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/
SP), WLADIMIR NOVAES (OAB 104440/SP), DANIELE GELEILETE (OAB 137818/SP), MAURO RONTANI (OAB 121190/SP)
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Processo 3008591-51.2013.8.26.0451 - Adoção c/c Destituição do Poder Familiar - Adoção de Adolescente - G.C. - - G.C.G. 
- Vistos Converto o julgamento em diligência e determino a intimação dos autores para que providenciem a juntada de cópias de 
seus documentos pessoais. Após, tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: MARCELO ANTONIO SANGLADE MARCHIORI 
(OAB 175146/SP)

Vara da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ DE DIREITO WANDER PEREIRA ROSSETTE JÚNIOR
ESCRIVÃ JUDICIAL MARCELA GALEAZZI VARGAS AVOLIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0161/2014 * PROCESSOS FÍSICOS DE EXECUÇÃO FISCAL.

Processo 0001940-69.2004.8.26.0451 (451.01.2004.001940) - Execução Fiscal - Municipio de Piracicaba - Jose Ozores e 
Outro - Ordem nº 2004/000475 . Vistos. Fls. 45/48: A prioridade na tramitação já foi anotada nos presentes autos (certidão de fls. 
22 verso e anotação na capa do processo). Aguarde-se pela vinda do Agravo de Instrumento mencionado às fls. 51. Cumpra-se 
e intime-se. Piracicaba, 10 de dezembro de 2014. - ADV: RUBENS ROCHA POLACOW (OAB 183951/SP).

Processo 0003198-75.2008.8.26.0451 (apensado ao processo 1001192-35.1995.8.26) (451.01.2008.003198) - Embargos 
à Execução Fiscal - Companhia Paulista de Força e Luz Cpfl - Prefeitura Municipal de Piracicaba - Ordem n. 2008/000179 
Vistos. Cumpra-se o V.Acórdão, requerendo o vencedor o que de direito. Intime-se e cumpra-se. - ADV: EDIMARA IANSEN 
WIECZOREK (OAB 193216/SP).

Processo 0003943-50.2011.8.26.0451 (apensado ao processo 0034437-29.2010.8.26) (451.01.2011.003943) - Embargos à 
Execução - Iplasa Industria e Comercio de Produtos Domissanitarios Ltda - Fazenda do Estado de São Paulo - Ante o exposto, 
JULGO PROCEDENTES os embargos opostos por IPLASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DOMISSANITÁRIOS 
LTDA. em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para anular o auto de infração e imposição de multa nº 
3.110.649-3 e, em consequência, extinguir a execução. Diante da sucumbência, a requerida arcará com honorários advocatícios, 
que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Face o valor, não há remessa necessária. P.R.I. - ADV: PEDRO ZUNKELLER 
JUNIOR (OAB 61721/SP).

Processo 0005186-63.2010.8.26.0451 (apensado ao processo 0003387-19.2009.8.26) (451.01.2010.005186) - Embargos à 
Execução Fiscal - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Cosan Sa Açúcar e Álcool - Fazenda do Estado de São Paulo - Ordem nº 
2010/000702 Vistos. Digam as partes sobre processo administrativo juntado. Cumpra-se e intime-se. - ADV: SERGIO LUIZ DE 
ALMEIDA PEDROSO (OAB 74389/SP), MARCO ANTONIO TOBAJA (OAB 54853/SP), HEBERT LIMA ARAÚJO (OAB 185648/
SP).

Processo 0009279-50.2002.8.26.0451 (451.01.2002.009279) - Execução Fiscal - Prefeitura do Município de Piracicaba - Dr 
Constantino de Moraes Olivette - Ordem nº 2002/014287 . Vistos. Fls. 62/66: Anote-se a prioridade processual. Após, aguarde-
se pela vinda do Agravo de Instrumento mencionado às fls. 61. Cumpra-se e intime-se. Piracicaba, 10 de dezembro de 2014. 
- ADV: RUBENS ROCHA POLACOW (OAB 183951/SP).

Processo 0011155-84.1995.8.26.0451 (451.01.1995.011155) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - José Ricardo Lebrão Pires 
Ferreira - Ordem nº 485/95 - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório, nos termos do artigo 162, § 4º do CPC, , Normas 
de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº 1307/2007. Vistas dos autos ao Executado para regularizar, em 15 dias, a sua 
representação processual recolhendo-se a respectiva taxa, sob pena de desentramento da petição e documentos. Int. - ADV: 
KARINA CERCHIARI DA SILVA (OAB 265680/SP), IRINEO ULISSES BONAZZI (OAB 81934/SP), IVAN ULISSES BONAZZI 
(OAB 228627/SP).

Processo 0013582-15.1999.8.26.0451 (451.01.1999.013582) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Municipio de Piracicaba - 
Jose Furlan - Ordem nº 1999/014295. Vistos. Fls. 35/43: Os autos já se encontram extintos, com trânsito em julgado, conforme 
sentença prolatada nos embargos à execução em apenso. Tornem os autos ao arquivo. Cumpra-se e intime-se. - ADV: ANTONIO 
SOARES BATISTA NETO (OAB 139024/SP), MARCELO DELEVEDOVE (OAB 128843/SP).

Processo 0021042-33.2011.8.26.0451 (apensado ao processo 0020988-19.2001.8.26) (451.01.2011.021042) - Embargos 
à Execução Fiscal - Suspensão da Exigibilidade - Alexandre Antonio Bandoria - Prefeitura do Municipio de Piracicaba - Ordem 
nº Vistos. O autor foi regularmente intimada a recolher as custas do processo, todavia, deixou transcorrer o prazo sem 
qualquer providência. O não recolhimento das custas processuais implica na ausência de pressupostos de constituição e de 
desenvolvimento válido e regular do processo. Ante o exposto, julgo extinta a presente ação, com fundamento no artigo 267,IV, 
CPC. Transitada em julgado, prossiga-se na execução fiscal. P.R.I.C. - ADV: CARLOS NAZARENO ANGELELI (OAB 122521/
SP).

Processo 0021090-89.2011.8.26.0451 (451.01.2011.021090) - Embargos à Execução Fiscal - Suspensão da Exigibilidade 
- Cosan Sa Indústria e Comércio - Fazenda do Estado de São Paulo - Ordem nº 2011/002852 Vistos. Recebo a apelação 
interposta pela embargante no efeito devolutivo. Às contrarrazões. Após, subam os autos ao E.Tribunal de Justiça, com as 
cautelas de praxe. Cumpra-se e intime-se. - ADV: JOÃO PAULO HECKER DA SILVA (OAB 183113/SP).

Processo 0022024-67.1999.8.26.0451 (451.01.1999.022024) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - 
Municipio de Piracicaba - Inair Esquerro Ozores - Ordem nº 1999/018258 Vistos. Diante do pagamento das verbas sucumbenciais 
JULGO EXTINTA, esta execução movida por Inair Esquerro Ozores contra Município de Piracicaba, com fundamento no art. 
794, I, CPC, ficando autorizados os levantamentos e cancelamentos necessários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 
P.R.I.C. - ADV: RUBENS ROCHA POLACOW (OAB 183951/SP).
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Processo 0022127-54.2011.8.26.0451 (451.01.2011.022127) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / 
Embargos à Execução - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Usina Costa Pinto Sa Açúcar e Álcool - Ordem nº 2011/003090 
Vistos, etc. Recebo a apelação interposta pela exequente em ambos os efeitos. Às contrarrazões. Após, subam os autos, com 
as cautelas de praxe. Cumpra-se e intime-se. - ADV: VANIA HELENA DE SOUZA (OAB 106865/SP), ELIAS MARQUES DE 
MEDEIROS NETO (OAB 196655/SP), ANA FLAVIA CHRISTOFOLETTI DE TOLEDO (OAB 228976/SP).

Processo 0023198-82.1997.8.26.0451 (451.01.1997.023198) - Execução Fiscal - Prefeitura do Municipio de Piracicaba 
- Mario Heleno Lemeda Silva - Ordem nº 1997/001348 Vistos. Defiro a assistência judiciária gratuita, anotando-se. Defiro, 
também, a vista dos autos fora de cartório, conforme requerido às fls. 17. Cumpra-se e intime-se. - ADV: GILMAR FARCHI DE 
SOUZA (OAB 282598/SP).

Processo 0027225-74.1998.8.26.0451 (451.01.1998.027225) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Prefeitura do Municipio de 
Piracicaba - Ação Painéis Publicitários Ltda - Ordem nº: 14283/1998. Vistas dos autos ao executado para manifestar-se sobre a 
juntada de documentos novos (fls. 210/213), art. 398, do CPC. - ADV: LUIZ EDUARDO LEITE FERRAZ (OAB 49405/SP).

Processo 0033610-67.2000.8.26.0451 (451.01.2000.033610) - Execução Fiscal - Prefeitura do Município de Piracicaba - 
Cohab Bandeirante Bnh - ORDEM N . 18716/00. Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos 
termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos 
ao executado para manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos, nos termos do art. 398, do CPC. - ADV: 
ALCIDES BENAGES DA CRUZ (OAB 101562/SP), LUIS GUSTAVO RISSATO DE SOUZA (OAB 261686/SP).

Processo 0036020-88.2006.8.26.0451 (processo principal 0032534-03.2003.8.26) (451.01.2003.032534/1) - Embargos à 
Execução - Inair Oubrro Ozores - Prefeitura do Municipio de Piracicaba - Ordem nº 2003/004517 Vistos. Diante do pagamento 
das verbas sucumbenciais JULGO EXTINTA, esta execução movida por Inair Oubrro Ozores contra Prefeitura do Municipio de 
Piracicaba, com fundamento no art. 794, I, CPC, ficando autorizados os levantamentos e cancelamentos necessários. Após o 
trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: RUBENS ROCHA POLACOW (OAB 183951/SP).

Processo 0040331-69.1999.8.26.0451 (451.01.1999.040331) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - José Ricardo Lebrão P 
Ferreira e Outra - Ordem nº 32.403/99 - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório, nos termos do artigo 162, § 4º do CPC, 
, Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº 1307/2007. Vistas dos autos ao Executado para regularizar, em 15 
dias, a sua representação processual recolhendo-se a respectiva taxa, sob pena de desentramento da petição e documentos. 
Int. - ADV: IRINEO ULISSES BONAZZI (OAB 81934/SP), IVAN ULISSES BONAZZI (OAB 228627/SP), KARINA CERCHIARI DA 
SILVA (OAB 265680/SP).

Processo 0041752-26.2001.8.26.0451 (451.01.2001.041752) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Oscar Lazaro Berreta - Ordem 
nº 17.275/02 - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório, nos termos do artigo162, § 4º do CPC, , Normas de Serviço da 
Corregedoria e Comunicado CG nº 1307/2007. Vistas dos autos ao Executado para regularizar, em 15 dias, a sua representação 
processual recolhendo-se a respectiva taxa, sob pena de desentramento da petição e documentos. Int. - ADV: IRINEO ULISSES 
BONAZZI (OAB 81934/SP), IVAN ULISSES BONAZZI (OAB 228627/SP), KARINA CERCHIARI DA SILVA (OAB 265680/SP).

Processo 0042496-50.2003.8.26.0451 (451.01.2003.042496) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - José Ricardo Lebrão P 
Ferreira e Outra - Ordem nº 17.414/03 - Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório, nos termos do artigo 162, § 4º do CPC, 
, Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº 1307/2007. Vistas dos autos ao Executado para regularizar, em 15 
dias, a sua representação processual recolhendo-se a respectiva taxa, sob pena de desentramento da petição e documentos. 
Int. - ADV: KARINA CERCHIARI DA SILVA (OAB 265680/SP), IVAN ULISSES BONAZZI (OAB 228627/SP), IRINEO ULISSES 
BONAZZI (OAB 81934/SP).

Processo 0045708-79.2003.8.26.0451 (451.01.2003.045708) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Prefeitura do Municipio de 
Piracicaba - Cohab Bandeirante Bnh - Ordem nº 2003/020848 VISTOS O Município de Piracicaba interpôs recurso em relação 
à sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a impossibilidade de substituição do pólo passivo, 
extinguindo a execução. A final, requereu o total provimento do recurso. A parte executada, por sua vez, combateu o recurso 
e sustentou que a medida é protelatória, pedindo pela mantença da sentença. É a síntese do necessário. Não prosperam 
as razões do recurso. Sem embargo do esforço da embargante, o certo é que a exceção de pré-executividade em sede de 
execução fiscal é cabível, sempre que possível para reconhecer a matéria analisada de ofício pelo Juiz e, em contrapartida, 
não tratar de matéria típica sobre o mérito da execução, ai sim combatida pela via dos embargos. Ademais, em relação a 
possibilidade de acolher a exceção de pré-executividade como via adequada para questionamentos como o dos autos, nossos 
Tribunais já decidiram nesse sentido, sendo, inclusive, objeto de Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sob nº 393, in 
verbis : “ A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que 
não demandem dilação probatória”. Com relação à parte passiva, verifica-se pela inicial e seus ulteriores andamentos, que a 
execução foi proposta em face de Cohab Bandeirante Bnh, que não é o sujeito passivo da relação tributária. Em que pese as 
alegações da embargante, não há falar em escolha do sujeito passivo, pois este, responsável pela obrigação tributária é o titular 
do domínio e, estando evidenciado que aquele indicado na CDA não se trata desse titular, não há falar em escolha. Também não 
se trata de solidariedade, pois esta somente se evidencia quando mais de um sujeito figura como titular do domínio do bem. O 
caso dos autos é diferente, pois o agente indicado na inicial não era mais o proprietário e tal situação era do conhecimento da 
exequente. Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, mantida a sentença pelos próprios fundamentos. Intimem-
se. - ADV: ALCIDES BENAGES DA CRUZ (OAB 101562/SP), TONÍ ROBERTO DA SILVA GUIMARÃES (OAB 185970/SP).

Processo 0047198-49.1997.8.26.0451 (451.01.1997.047198) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Jose Furlan e Outra - Ordem 
nº 1998/001819 Vistos. Fls. 37/46: Os autos já se encontram extintos, com trânsito em julgado, conforme sentença prolatada 
nos embargos à execução em apenso. Tornem os autos ao arquivo. Cumpra-se e intime-se. - ADV: MARCELO DELEVEDOVE 
(OAB 128843/SP), ANTONIO CARLOS AMANDO DE BARROS (OAB 22981/SP).

Processo 0051656-12.1997.8.26.0451 (451.01.1997.051656) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura 
do Município de Piracicaba - Bento Antonio de Toledo Moraes - Ordem nº 1998/002728 . Vistos. Fls. 21/24: Aguarde-se pela 
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vinda do Agravo de Instrumento mencionado às fls. 20. Cumpra-se e intime-se. Piracicaba, 10 de dezembro de 2014. - ADV: 
ARNALDO DOS REIS FILHO (OAB 220612/SP).

Processo 0053223-78.1997.8.26.0451 (451.01.1997.053223) - Execução Fiscal - Prefeitura do Município de Piracicaba - 
Iplasa Indústria e Comércio Ltda - ordem n. 3041/98 Certifico e dou fé que pratiquei o ato ordinatório abaixo discriminado, nos 
termos do artigo 162, § 4º do C.P.C., Normas de Serviço da Corregedoria e Comunicado CG nº. 1307/2007. Vistas dos autos 
ao embargante para manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada de documentos novos (fls.134/140 ), art. 398, do CPC. - ADV: 
PEDRO ZUNKELLER JUNIOR (OAB 61721/SP).

Processo 0054449-11.2003.8.26.0451 (451.01.2003.054449) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Prefeitura do Municipio de 
Piracicaba - Aparecida Rosmaly Defendi Joia - Ordem nº 2004/006654 Vistos. Diante do pagamento das verbas sucumbenciais 
JULGO EXTINTA, esta execução movida por Aparecida Rosmaly Defendi Joia contra Prefeitura do Municipio de Piracicaba, 
com fundamento no art. 794, I, CPC, ficando autorizados os levantamentos e cancelamentos necessários. Após o trânsito em 
julgado, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: RUBENS ROCHA POLACOW (OAB 183951/SP).

Processo 0500976-09.2010.8.26.0451 (451.01.2010.500976) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Piracicaba 
- Companhia de Habitação Popular Bandeirantecohab - Ordem nº 2010/002224 Vistos etc. Recebo os presentes embargos 
infringentes. À impugnação. Intime-se. - ADV: ALCIDES BENAGES DA CRUZ (OAB 101562/SP), LUIS GUSTAVO RISSATO DE 
SOUZA (OAB 261686/SP).

Processo 0501986-30.2006.8.26.0451 (451.01.2006.501986) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Piracicaba - Jair 
Donizeti Zotelli - Ordem nº 2006/004093 . Vistos. Fls. 56/62: Os autos já se encontram sentenciados, conforme fls. 51. Fls. 54/55: 
Aguarde-se pela vinda do Agravo de Instrumento mencionado às fls. 53. Cumpra-se e intime-se. Piracicaba, 10 de dezembro de 
2014. - ADV: DIEGO VANDERLEI RIBEIRO (OAB 265850/SP), MELISSA CRISTINA DE CAMARGO MIWA (OAB 275761/SP).

Processo 0504077-93.2006.8.26.0451 (451.01.2006.504077) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Piracicaba - Luciana 
de Oliveira - Ordem nº 2006/006184 . Vistos. Fls. 43/44: Aguarde-se pela vinda do Agravo de Instrumento mencionado às fls. 42. 
Cumpra-se e intime-se. Piracicaba, 10 de dezembro de 2014. - ADV: FERNANDO MARCOS COLONNESE (OAB 128115/SP).

Processo 0506410-18.2006.8.26.0451 (451.01.2006.506410) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Piracicaba - Olésio 
Franco - Ordem nº 2006/008525 Vistos etc. Recebo o recurso de embargos infringentes. À impugnação. Intime-se. - ADV: 
ANDREIA DOS SANTOS (OAB 120575/SP), SILVANA VIEIRA PINTO (OAB 241083/SP), SANDRO PIRES BARBOSA (OAB 
131388/SP).

Processo 0506695-11.2006.8.26.0451 (451.01.2006.506695) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Piracicaba - 
Panificadora e Confeitaria Voluntários Ltda - Ordem nº: 8810/2006. Vistos. Fls. 74/75: Para a correta expedição do mandado de 
levantamento, esclareça o executado as divergências quanto ao pagamento da guia. Intime-se e cumpra-se. - ADV: FRANCISCO 
IRINEU CASELLA (OAB 81551/SP), JULIANA APARECIDA DELLA GRACIA (OAB 164396/SP), FLAVIA ORTOLANI COSTA (OAB 
251579/SP).

Processo 0507393-07.2012.8.26.0451 (451.01.2012.507393) - Execução Fiscal - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento 
- Sueli Akiko Itomam Me - Ordem nº 2012/010427 Vistos. Reitere-se a intimação. No silêncio, desentranhe-se a petição de fls. 
8/20 e devolva-se ao subscritor, intimando-o para tanto. Cumpra-se e intime-se. (recolher a taxa de procuração) - ADV: PAULO 
RICARDO SGARBIERO (OAB 204547/SP), GABRIELA MACATROZO SANT’ANA (OAB 204295/SP).

Processo 0507405-31.2006.8.26.0451 (451.01.2006.507405) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Piracicaba - 
Roseli Aparecida Moral Pereira - Ordem nº 2006/009520 . Vistos. Fls. 47/50: Aguarde-se pela vinda do Agravo de Instrumento 
mencionado às fls. 46. Cumpra-se e intime-se. Piracicaba, 10 de dezembro de 2014. - ADV: REGINALDO RAMIRES (OAB 
77090/SP), LIA MARA DE OLIVEIRA (OAB 100579/SP).

Processo 0509380-49.2010.8.26.0451 (451.01.2010.509380) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Piracicaba 
- Companhia de Habitação Popular Bandeirantecohab - Ordem nº 2010/010815 Vistos etc. Recebo os presentes embargos 
infringentes. À impugnação. Intime-se. - ADV: ALCIDES BENAGES DA CRUZ (OAB 101562/SP), TONÍ ROBERTO DA SILVA 
GUIMARÃES (OAB 185970/SP).

Processo 0509382-19.2010.8.26.0451 (451.01.2010.509382) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Prefeitura Municipal de 
Piracicaba - Companhia de Habitação Popular Bandeirantecohab - Ordem nº 2010/010817 Vistos etc. Recebo os presentes 
embargos infringentes. À impugnação. Intime-se. - ADV: ALCIDES BENAGES DA CRUZ (OAB 101562/SP), TONÍ ROBERTO DA 
SILVA GUIMARÃES (OAB 185970/SP).

Processo 0509385-71.2010.8.26.0451 (451.01.2010.509385) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Piracicaba 
- Companhia de Habitação Popular Bandeirantecohab - Ordem nº 2010/010820 Vistos etc. Recebo os presentes embargos 
infringentes. À impugnação. Intime-se. - ADV: TONÍ ROBERTO DA SILVA GUIMARÃES (OAB 185970/SP), ALCIDES BENAGES 
DA CRUZ (OAB 101562/SP).

Processo 0509392-63.2010.8.26.0451 (451.01.2010.509392) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Piracicaba 
- Companhia de Habitação Popular Bandeirantecohab - Ordem nº 2010/010827 Vistos etc. Recebo os presentes embargos 
infringentes. À impugnação. Intime-se. - ADV: ALCIDES BENAGES DA CRUZ (OAB 101562/SP), TONÍ ROBERTO DA SILVA 
GUIMARÃES (OAB 185970/SP).

Processo 0509397-85.2010.8.26.0451 (451.01.2010.509397) - Execução Fiscal - Prefeitura Municipal de Piracicaba 
- Companhia de Habitação Popular Bandeirantecohab - Ordem nº 2010/010832 Vistos etc. Recebo os presentes embargos 
infringentes. À impugnação. Intime-se. - ADV: ALCIDES BENAGES DA CRUZ (OAB 101562/SP), TONÍ ROBERTO DA SILVA 
GUIMARÃES (OAB 185970/SP).
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Processo 0510591-62.2006.8.26.0451 (451.01.2006.510591) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Prefeitura Municipal de 
Piracicaba - Vanderlei Pinheiro Nunes - Ordem nº 2006/012663 Vistos etc. Recebo o recurso de embargos infringentes. À 
impugnação. Intime-se. - ADV: KELI CRISTINA MONTEBELO NUNES SCHMIDT (OAB 186072/SP).

Processo 0512631-12.2009.8.26.0451 (451.01.2009.512631) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Prefeitura 
Municipal de Piracicaba - Fabio Roberto Pavao - Ordem nº 2009/013713 . Vistos. Fls. 52/53: Aguarde-se pela vinda do Agravo 
de Instrumento mencionado às fls. 51. Cumpra-se e intime-se. Piracicaba, 10 de dezembro de 2014. - ADV: JOAO ORLANDO 
PAVAO (OAB 43218/SP), JULIANO FLÁVIO PAVÃO (OAB 163853/SP).

Processo 0528124-53.2014.8.26.0451 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Prefeitura do Municipio 
de Piracicaba - ANTONIO MARCHETTI - Ordem n. 36204/14. Recolha o executado o valor devido para exclusão da restrição 
junto ao Sistema SERASAJUD, no valor de R$12,20, nos termos do inciso XI, parágrafo único do art. 2º da Lei 11608/03.(Guia 
de Recolhimento FEDT, código 434-1, nos termos do inciso XI, parágrafo único do art. 2º da Lei 11608/03). - ADV: CLAUDIO 
BINI (OAB 52887/SP).

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ DE DIREITO WANDER PEREIRA ROSSETTE JÚNIOR
ESCRIVÃ JUDICIAL MARCELA GALEAZZI VARGAS AVOLIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0708/2014 * PROCESSOS FÍSICOS CÍVEIS.

Processo 0000002-89.1974.8.26.0451 (451.01.1974.000002) - Desapropriação - Desapropriação - Paschoal Miguel Gatti 
- - Antonieta Ferrari Gatti - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo ( Der ) - Ordem nº 2011/003345 
Vistos. Intime- se o DER para que se manifeste sobre os cálculos apresentados pelo requerente. Intime-se. - ADV: VANDERLEI 
ANIBAL JUNIOR (OAB 243805/SP), JOÃO CESAR BARBIERI BEDRAN DE CASTRO (OAB 205730/SP), ANDRE LUIZ DOS 
SANTOS NAKAMURA (OAB 206628/SP), MARCELO FELIPE DA COSTA (OAB 300634/SP), JOSE ORTIZ MONTEIRO JUNIOR 
(OAB 36954/SP), SERGIO LUIZ DE ALMEIDA PEDROSO (OAB 74389/SP), VINICIUS DE CAMARGO HOLTZ MORAES (OAB 
76859/SP).

Processo 0000017-92.1973.8.26.0451 (451.01.1973.000017) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 
3.365/1941 - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo Der - Octávio Valsechi e outro - Ordem nº 
2012/001422 Vistos. Considerando a inércia da requerente após efetiva intimação da decisão retro, JULGO EXTINTA esta 
ação, com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC, então movida por Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 
de São Paulo Der contra Octávio Valsechi, Cacilda Frances Valsechi, ficando autorizados os levantamentos e cancelamentos 
necessários. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: MARCOS SALVADOR DE TOLEDO PIZA (OAB 8609/SP), 
MARCELO FELIPE DA COSTA (OAB 300634/SP).

Processo 0000214-31.2002.8.26.0451 (451.01.2002.000214) - Procedimento Ordinário - Laura Canto Ferreira Ramalho - - 
Vandrea Novello - Municipio de Piracicaba - Ordem nº 2011/004937 Vistos. Fls.431/447: manifeste-se o Município. Intime-se. - 
ADV: RENATO VIOLA DE ASSIS (OAB 236944/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), DANIELE GELEILETE 
(OAB 137818/SP), BRAULIO DE ASSIS (OAB 62592/SP), MARILIA VIOLA DE ASSIS (OAB 262115/SP).

Processo 0000369-48.2013.8.26.0451 (045.12.0130.000369) - Procedimento Ordinário - Adicional de Horas Extras - Vera 
Lucia Ferreira - Fazenda Publica Estadual - Ordem nº 2013/000072 - Vistos ... Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a ação 
e CONDENO a autora no pagamento de honorários advocatícios que, por eqüidade, fixo em R$ 800,00, acrescidos de juros 
contados do trânsito em julgado e correção monetária, acaso demonstrada a perda da condição de necessitado, isentando-o de 
custas por força de lei. P.R.I. - ADV: RUBENS PAULO SCIOTTI PINTO DA SILVA (OAB 233932/SP), MÁRIO DINIZ FERREIRA 
FILHO (OAB 183172/SP), ERIKA FRANCINE SCANNAPIECO FERNANDES (OAB 178469/SP).

Processo 0000390-24.2013.8.26.0451 (045.12.0130.000390) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- Genivaldo dos Santos Ribeiro - FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - PROCURADORIA REGIONAL DE CAMPINAS - 
Ordem nº 2013/000103 - Vistos ... Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido deduzido por GENIVALDO DOS SANTOS 
RIBEIRO contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, o que faço com fulcro no artigo 269, I, do Código de 
Processo Civil. Diante da gratuidade concedida ao autor, não suportará o pagamento da taxa judiciária ou qualquer outro 
encargo derivado da sucumbência, inclusive honorários de advogado, os quais, contudo, ainda assim devem ser fixados, em 
cumprimento ao que determinam os artigos 11, parágrafo 2º, e 12, ambos da Lei Federal de número 1060/1950. Fixados os 
honorários de advogado segundo os critérios do artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, em R$ 800,00 (oitocentos 
reais), acrescidos de juros, contados do transito em julgado e correção monetária. P.R.I. - ADV: RUBENS PAULO SCIOTTI 
PINTO DA SILVA (OAB 233932/SP), MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/SP).

Processo 0000394-61.2013.8.26.0451 (045.12.0130.000394) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e 
Benefícios - Henrique Saliba Bassan - Fazenda Publica Estadual - Ordem nº 2013/000052 - Vistos ... Diante do exposto, julgo 
IMPROCEDENTE o pedido deduzido por HENRIQUE SALIBA BASSAN contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
o que faço com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Diante da gratuidade concedida ao autor, não suportará o 
pagamento da taxa judiciária ou qualquer outro encargo derivado da sucumbência, inclusive honorários de advogado, os quais, 
contudo, ainda assim devem ser fixados, em cumprimento ao que determinam os artigos 11, parágrafo 2º, e 12, ambos da Lei 
Federal de número 1060/1950. Fixados os honorários de advogado segundo os critérios do artigo 20, parágrafo 4º, do Código 
de Processo Civil, em R$ 1.000,00. Não há remessa necessária. P.R.I. - ADV: MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/
SP), RUBENS PAULO SCIOTTI PINTO DA SILVA (OAB 233932/SP), ERIKA FRANCINE SCANNAPIECO FERNANDES (OAB 
178469/SP).

Processo 0000683-33.2009.8.26.0451 (451.01.2009.000683) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
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Maria Marques da Silva Ismael - Prefeitura Municipal de Piracicaba - Ordem nº 2012/001144 Vistos. Aguarde-se o julgamento 
dos embargos. Intime-se. - ADV: MARCUS VINICIUS ORLANDIN COELHO (OAB 243978/SP), LUCIANA MARCIA TEIXEIRA 
(OAB 199663/SP), DANIELE GELEILETE (OAB 137818/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), ANA LUCIA 
VEDOVELLI (OAB 128891/SP).

Processo 0001072-76.2013.8.26.0451 (045.12.0130.001072) - Procedimento Ordinário - Revogação/Anulação de multa 
ambiental - Cosan S A Industria e Comercio - Cetesb Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e outro - Ordem nº 
2013/000112 - Vistos ... Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por COSAN S.A. INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO em face de FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, o que faço com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, revogada a liminar. Face a sucumbência, 
condeno a requerida no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da multa. Não há remessa 
necessária. P.R.I. - ADV: JOÃO PAULO HECKER DA SILVA (OAB 183113/SP), VANDERLEI ANIBAL JUNIOR (OAB 243805/SP), 
ROSANGELA VILELA CHAGAS (OAB 83153/SP), AMANDA DE NARDI DURAN (OAB 332784/SP), LUIZ HENRIQUE MOURA 
LOPES (OAB 345287/SP).

Processo 0001924-76.2008.8.26.0451 (451.01.2008.001924) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade da Administração 
- Celso Luis Beraldo - Municipio de Piracicaba - Ordem nº 2012/001783 Vistos. Fls.128: Defiro. Expeça-se oficio requisitório de 
pequeno valor. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARCELO ARTHUSO TREVISAM (OAB 144865/SP), PATRICIA FAVA MODOLO 
PIMPINATO (OAB 133895/SP), LUIZ ALBERTO FEREZINI (OAB 152814/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/
SP).

Processo 0001924-76.2008.8.26.0451 (451.01.2008.001924) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade da Administração 
- Celso Luis Beraldo - Municipio de Piracicaba - Proc. Nº de Ordem 2012/001783 - Vista ao autor para retirar o Ofício Requisitório 
expedido pelo Cartório. - ADV: PATRICIA FAVA MODOLO PIMPINATO (OAB 133895/SP), ALEXANDRE MARCELO ARTHUSO 
TREVISAM (OAB 144865/SP), LUIZ ALBERTO FEREZINI (OAB 152814/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/
SP).

Processo 0004337-86.2013.8.26.0451 (045.12.0130.004337) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e 
Benefícios - Flavio Candido de Lima - Fazenda Publica Estadual - Ordem nº 2013/000233 - Vistos ... Diante do exposto, julgo 
IMPROCEDENTE o pedido deduzido por FLÁVIO CANDIDO DE LIMA contra FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
o que faço com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Diante da gratuidade concedida ao autor, não suportará o 
pagamento da taxa judiciária ou qualquer outro encargo derivado da sucumbência, inclusive honorários de advogado, os quais, 
contudo, ainda assim devem ser fixados, em cumprimento ao que determinam os artigos 11, parágrafo 2º, e 12, ambos da Lei 
Federal de número 1060/1950. Fixados os honorários de advogado segundo os critérios do artigo 20, parágrafo 4º, do Código 
de Processo Civil, em R$ 1.000,00. Não há remessa necessária. P.R.I. - ADV: RUBENS PAULO SCIOTTI PINTO DA SILVA (OAB 
233932/SP), MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/SP).

Processo 0006048-92.2014.8.26.0451 - Embargos à Execução - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - VANDERLEIA RAQUEL MARQUES - Proc. n. 2014/000902 Vistos. 
Ante o reconhecimento da procedência dos embargos pela embargada, julgo procedentes os embargos, extinguindo o processo 
nos termos do artigo 269,II, do CPC. Requisite- se o pagamento. Arcará a embargada com o pagamento das custas e despesas 
processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$400,00. Deverá ser observado o disposto no artigo 12 da 
Lei 1060/50, caso a embargada seja beneficiaria da assistência judiciária. P. R. I. - ADV: LENITA DAVANZO (OAB 183886/SP), 
CINTIA BYCZKOWSKI (OAB 140949/SP).

Processo 0006129-41.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Servidão - Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - 
Renato Aristides Marchini e outros - Ordem nº 2014/000903 - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 10 dias, sobre a 
contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: FERNANDA BAZANELLI BINI (OAB 262510/SP), CLAUDIO BINI (OAB 52887/SP), 
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB 247319/SP).

Processo 0006570-56.2013.8.26.0451 (045.12.0130.006570) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba Fumep - Danilo Moreira de Souza - Ordem nº 2014/033424 Vistos. Aguarde-se o 
julgamento do conflito. Intime-se. - ADV: MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP).

Processo 0007905-13.2013.8.26.0451 (045.12.0130.007905) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Katia 
Aparecida Gutierres Ferreira - Município de Piracicaba - Ordem nº 2013/001413 - Vistos ... Ante o exposto, com base no art. 
269, I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para declarar o direito da autora à incorporação 
do abono desempenho nos seus vencimentos para todos os efeitos, como requerido na petição inicial. Quanto às diferenças 
vencidas, deverá ser observada a prescrição qüinqüenal em relação à data do ajuizamento da ação, com atualização monetária 
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde as datas em que os respectivos pagamentos deveriam ter sido realizados e 
acrescidos de juros moratórios desde a citação, até o efetivo pagamento, reconhecendo a natureza alimentar do crédito. Os juros 
de mora contados a partir da citação, devendo ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei 9494/97. Condeno o requerido, 
por fim, no reembolso das despesas processuais corrigidas do desembolso e em honorários advocatícios de 10% do valor das 
parcelas vencidas até a presente data, mais um ano das vincendas. A correção monetária a contar desta data. Os Juros de 
mora nos termos da Lei 9494/97, caso não haja pagamento no prazo previsto pela Constituição Federal. Decorrido o prazo para 
interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Segundo Grau para o reexame necessário, nos termos do art. 475 
do Código de Processo Civil. P.R.I. - ADV: DANIELE GELEILETE (OAB 137818/SP), MAURÍCIO BOSCARIOL GUARDIA (OAB 
160753/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP).

Processo 0008258-53.2013.8.26.0451 (045.12.0130.008258) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material 
- Vanilda Maria de Lima Bendinelli - Município de Piracicaba - Ordem nº 2013/001922 - Vistos ... Pelo exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, 
subordinada a cobrança à comprovação da perda da condição de necessitada pela autora, uma vez que a ela foram concedidos 
os benefícios da gratuidade judiciária. JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, CPC. 
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P.R.I. - ADV: MARCUS VINICIUS ORLANDIN COELHO (OAB 243978/SP), PATRÍCIA BORBA DE SOUZA (OAB 189646/SP), 
ROSIMARA CANTARES SILVA (OAB 213313/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP).

Processo 0009338-86.2012.8.26.0451 (451.01.2012.009338) - Procedimento Ordinário - Enquadramento - Juliana Gardenal 
de Toledo - Prefeitura do Município de Piracicaba - Ordem nº 2012/001102 - Vistos ... Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido formulado por JULIANA GARDENAL DE TOLEDO em face de MUNICÍPIO DE PIRACICABA e JULGO EXTINTO o 
processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, 
condeno a autora a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 nos termos do artigo 
20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, subordinada a cobrança à comprovação da perda da condição de necessitada, 
vez que lhe foram conferidos os benefícios da gratuidade judiciária. P. R. I. - ADV: GILVANIA RODRIGUES COBUS PROCOPIO 
(OAB 135517/SP), MIRELA CRISTINA GUIMARÃES (OAB 159266/SP), BEATRIZ APARECIDA FAZANARO PELOSI (OAB 
237210/SP).

Processo 0009952-38.2005.8.26.0451 (451.01.2005.009952) - Procedimento Ordinário - Multas e demais Sanções - 
Sebastiao Batista de Oliveira - Departamento de Estradas de Rodagem Der - Ordem nº 2011/001954 Vistos. Cumpra-se o v. 
Acórdão. Prossiga-se na execução. Intime-se. - ADV: ANTONIO PITTON (OAB 35171/SP), VINICIUS DE CAMARGO HOLTZ 
MORAES (OAB 76859/SP), JULIANA DUTRA REIS (OAB 222908/SP), MARIA ANGELA DA SILVA FORTES (OAB 41313/SP), 
GLORIA MAIA TEIXEIRA (OAB 76424/SP), MAGNUS DA SILVA MENEZES (OAB 211506/SP), JOÃO CESAR BARBIERI BEDRAN 
DE CASTRO (OAB 205730/SP).

Processo 0011253-73.2012.8.26.0451 (451.01.2012.011253) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- Gilberto Rochetto - Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de São Paulo - Ordem nº 2012/001231 Vistos. Cumpra-se 
o v. Acórdão, requerendo o vencedor o que de direito, em 30 dias. No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Intime-
se. - ADV: JOSE RICARDO QUIRINO FERNANDES (OAB 121659/SP), MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/SP), 
EDVALDO LINS DO NASCIMENTO (OAB 274034/SP).

Processo 0014842-54.2004.8.26.0451 (451.01.2004.014842) - Procedimento Sumário - Buffet Spazio Di Fatto Ltda - Municipio 
de Piracicaba - Ordem nº 2014/000352 - Vistos ... Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por BUFFET SPAZIO 
DI FATTO LTDA. em face de MUNICÍPIO DE PIRACICABA, o que faço com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo 
Civil, para o fim de confirmar a liminar anteriormente deferida e, ainda, declarar o direito de a autora proceder ao recolhimento 
do ISS devido em razão de obra de construção imobiliária pelo código “31” da tabela de preços anexa à Instrução Normativa S.F. 
18/2004. Face a sucumbência, condeno o requerido no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 
que fixo em 10% sobre o valor cobrado a maior, devidamente atualizado. Em vista do valor, não há remessa necessária. P.R.I. 
- ADV: CLAUDIO BINI (OAB 52887/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), MARCUS VINICIUS ORLANDIN 
COELHO (OAB 243978/SP).

Processo 0016440-67.2009.8.26.0451 (451.01.2009.016440) - Procedimento Ordinário - Antonio de Jesus Ignacio - Semae 
Servico Municipal de Agua e Esgoto - Ordem nº 2011/002011 Vistos. Declaro encerrada a instrução processual. Concedo às 
partes o prazo de 15 dias para as alegações finais, iniciando com a parte autora. Intime-se. - ADV: OLIVIA PATRICIA DE 
BRITO (OAB 255857/SP), RODRIGO DURAN VIDAL (OAB 172823/SP), MAURÍCIO BOSCARIOL GUARDIA (OAB 160753/SP), 
ANDREA DAMARIS DE OLIVEIRA CANTONI (OAB 140045/SP).

Processo 0019630-33.2012.8.26.0451 (451.01.2012.019630) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Gustavo 
Simião de Souza - D e R Departamendo de Estradas de Rodagem - Ordem nº 2012/001622 - Vistos ... Ante o exposto, JULGO 
PROCEDENTE o pedido, condenando o DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DER a pagar ao autor R$ 1.891,00 
(mil oitocentos e noventa e um reais), acrescido de correção monetária, a partir do desembolso, pelos índices da Tabela Prática 
do TJSP, e de juros de mora de 0,5% (um por cento) ao mês, a partir do acidente (22/01/12) e em honorários advocatícios de 
20% (vinte por cento) do valor da condenação e JULGO EXTINTO o processo nos termos do art. 269, I, do Código de Processo 
Civil. Sentença não sujeita ao reexame necessário, por ser de valor certo inferior a sessenta salários-mínimos (art. 475, §2º, do 
CPC). P. R. I. - ADV: ANTONIO VANDERLEI DESUO (OAB 39166/SP), AMANDA DE NARDI DURAN (OAB 332784/SP), ANDRE 
FERREIRA ZOCCOLI (OAB 131015/SP).

Processo 0019997-33.2007.8.26.0451 (451.01.2007.019997) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Alcebiades Peluso e outros - Municipio de Piracicaba - Ordem nº 2014/030257 Vistos. Ciência às partes da redistribuição. 
Cumpra-se o v. Acórdão, requerendo o vencedor o que de direito, em 30 dias. No silêncio, arquivem-se os autos. Intime-se. - 
ADV: BRAULIO DE ASSIS (OAB 62592/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), CONSTANTINO SERGIO DE 
PAULA RODRIGUES (OAB 53497/SP), ALEXANDRE MARCELO ARTHUSO TREVISAM (OAB 144865/SP).

Processo 0020060-82.2012.8.26.0451 (451.01.2012.020060) - Procedimento Ordinário - Processo Administrativo Disciplinar 
ou Sindicância - O.J.N. - P.M.P. - Ordem nº 2012/001642 - Vistos ... Diante o exposto, julgo PROCEDENTE, o pedido formulado 
por OSMAR JOSÉ DO NASCIMENTO contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA, com fulcro no art. 269, inc. I, do 
Código de Processo Civil, para, em razão da prescrição, declarar a nulidade do procedimento administrativo a que respondeu 
o autor (109.615/2009). Ante a sucumbência, condeno o município no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 
1.500,00. Proceda-se à remessa necessária. P. R. I. - ADV: ROSANA APARECIDA GERALDO PIRES (OAB 132898/SP), JURACI 
INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), RODRIGO CARDOSO LOURENÇO DE CAMARGO (OAB 300539/SP).

Processo 0020292-65.2010.8.26.0451 (451.01.2010.020292) - Procedimento Ordinário - Control Empreendimentos Ltda - 
Municipio de Piracicaba - Ordem nº 2011/001813 - Vistos ... Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por 
CONTROL EMPREENDIMENTOS LTDA. em face de MUNICÍPIO DE PIRACICABA, o que faço com fulcro no artigo 269, inciso 
I, do Código de Processo Civil. Face a sucumbência, condeno a autora no pagamento de custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Não há remessa necessária. P.R.I. (valor do 
preparo R$ 60.420,00; e valor do porte de remessa e retorno dos autos R$ 32,70 por volume). - ADV: ALEXANDRE MARCELO 
ARTHUSO TREVISAM (OAB 144865/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), FLÁVIO SPOTO CORRÊA (OAB 
156200/SP).
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Processo 0020500-78.2012.8.26.0451 (451.01.2012.020500) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Gabriel Henrique Degaspari - Prefeitura Municipal de Piracicaba - - Secretaria Municipal de Turismo - Ordem nº 2012/001672 
- Vistos ... Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação movida por GABRIEL HENRIQUE DEGASPARI, 
condenando o MUNICÍPIO DE PIRACICABA a pagar ao requerente valor de R$ 21.720,00 (vinte e um mil reais e setecentos e 
vinte reais) como indenização pelos danos morais sofridos e JULGO EXTINTO o processo com base no art. 269, I do Código 
de Processo Civil. Condeno o réu, por fim, por ser mínima a sucumbência do autor, no reembolso das custas e despesas 
processuais, corrigidas do desembolso, e em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Sobre 
tais valores incidirão correção monetária e juros na forma estabelecida no artigo 1º-F da Lei 9494/97 em sua redação original 
(ADIN 4.357), ou seja, ficam estabelecidos os juros de mora no patamar de 0,5% ao mês, a partir da citação, e a correção 
monetária nos termos da Tabela Prática deste Eg. Tribunal de Justiça. P.R.I. - ADV: LUZIA CALIL (OAB 109430/SP), MARIA DA 
CONCEICAO N THEOBALDINO (OAB 127310/SP), ANDRÉA PÁDUA DE PAULA (OAB 241843/SP), JURACI INES CHIARINI 
VICENTE (OAB 59561/SP).

Processo 0020553-30.2010.8.26.0451 (451.01.2010.020553) - Desapropriação - Municipio de Piracicaba - Omir Dias de 
Moraes - - Neide Barros Dias Moraes - Ordem nº 2011/002361 Vistos. Certifique a Serventia se a publicação de fls. 435, Jornal 
Diário de São Paulo, tem circulação nesta urbe. Após, digam. Intime-se. - ADV: LIDIA MARIA AMATO RESCHINI (OAB 72048/
SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), ARLINDO DE CARVALHO PINTO NETO (OAB 7098/SP), JUELIO 
FERREIRA DE MOURA (OAB 36482/SP), MILTON SERGIO BISSOLI (OAB 91244/SP), RICHARD ALEX MONTILHA DA SILVA 
(OAB 193534/SP).

Processo 0025384-24.2010.8.26.0451 (451.01.2010.025384) - Ação Civil Pública - Indenização por Dano Ambiental - 
Ministério Público do Estado de São Paulo - Prefeitura do Municipio de Charqueada - Ordem nº 2011/004251 Vistos. Pela 
derradeira vez, defiro a concessão de prazo para manifestação da Prefeitura de Charqueada. Apos, com ou sem manifestação, 
voltem-me conclusos. Intime-se. - ADV: EMERSON DE HYPOLITO (OAB 147410/SP).

Processo 0027142-67.2012.8.26.0451 (451.01.2012.027142) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Jose 
Carlos da Silva - Prefeitura Municipal de Piracicaba - Ordem nº 2012/002702 - Vistos ... Diante o exposto, julgo IMPROCEDENTE, 
o pedido formulado por JOSÉ CARLOS DA SILVA contra a PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA, com fulcro no art. 269, 
inc. I, do Código de Processo Civil.Ante a sucumbência, condeno o autor no pagamento de honorários advocatícios, que fixo 
em R$ 1.500,00. Não há remessa necessária. P.R.I. (valor do preparo R$ 100,70; e valor do porte de remessa e retorno dos 
autos R$ 32,70 por volume). - ADV: GILVANIA RODRIGUES COBUS PROCOPIO (OAB 135517/SP), RODRIGO CARDOSO 
LOURENÇO DE CAMARGO (OAB 300539/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP).

Processo 0027747-47.2011.8.26.0451 (451.01.2011.027747) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- Aparecido Hamilton Pereira - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Ordem nº 2011/004090 Vistos. Ciência às partes dos 
documentos juntados a fls. 105/116. Intime-se. - ADV: JOSE RICARDO QUIRINO FERNANDES (OAB 121659/SP), EDVALDO 
LINS DO NASCIMENTO (OAB 274034/SP), MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/SP).

Processo 0027926-44.2012.8.26.0451 (451.01.2012.027926) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Benjamin Motos Ltda - Fazenda do Estado de São Paulo - - Alexandre Silva Dandrea - - Adilson Domingues - - Ivan Erico 
Natal - - Claudia Maria Ramirez - - Willian Gonçalves de Castro - - Fábio Luis Alves - Ordem nº 2012/002740 Vistos. Acerca do 
resultando da pesquisa de endereço do BacenJud, manifeste-se o requerente. Intime-se. - ADV: ADRIANO GAVA (OAB 231848/
SP), JOÃO CESAR BARBIERI BEDRAN DE CASTRO (OAB 205730/SP).

Processo 0032379-53.2010.8.26.0451 (451.01.2010.032379) - Procedimento Ordinário - Custeio de Assistência Médica - 
Julio Cesar Correa - Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de São Paulo - - Associação Cruz Azul de São Paulo - Ordem 
nº 2011/002263 Vistos. Considerando a inércia da requerente em se manifestar acerca do pagamento integral do débito, após 
devidamente intimada, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC, então movida 
por Julio Cesar Correa contra Caixa Beneficente da Policia Militar do Estado de São Paulo, Associação Cruz Azul de São 
Paulo, ficando autorizados os levantamentos e cancelamentos necessários. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado 
de levantamento. P.R.I.C, arquivem-se. - ADV: MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/SP), JOSE OSCAR SILVEIRA 
JUNIOR (OAB 276313/SP), MATILDE REGINA MARTINES COUTINHO (OAB 88494/SP).

Processo 0034296-73.2011.8.26.0451 (451.01.2011.034296) - Procedimento Ordinário - Militar - Luiz dos Reis Santos - 
Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Ordem nº 2011/005547 Vistos. Certifique-se o transito em julgado. 
Após, intime-se o vencedor a dar prosseguimento ao feito, em 30 dias. No silêncio, arquivem-se os autos com as anotações 
e comunicações necessárias. Intime-se. - ADV: FABRICIO CLEBER ARTHUSO (OAB 298843/SP), MÁRIO DINIZ FERREIRA 
FILHO (OAB 183172/SP).

Processo 0037919-14.2012.8.26.0451 (045.12.0120.037919) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - São 
Paulo Previdência Spprev - Isabela Prado de Oliveira Ribeiro - Ordem nº 2013/000013 - Vistos ... Ante o exposto, acolho a 
preliminar suscitada pela ré e declaro a decadência da pretensão da autora declaro a decadência da pretensão da autora, 
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV em face de ISABELA PRADO DE 
OLIVEIRA RIBEIRO e julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, IV, do Código de Processo 
Civil. Ante a sucumbência, arcará a autora com o pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil 
reais), nos termos do art. 20, § 4º do Código de Processo Civil. Sentença sujeita ao reexame necessário. P. R. I. - ADV: RENATO 
FERRAZ TÉSIO (OAB 204352/SP), MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/SP).

Processo 3008603-65.2013.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Geraldo Freitas da Silva - Diretor Regional da Saude Dir Xv de Piracicaba Secretaria da Saude do Est de Sao 
Paulo - Ordem nº 2013/005874 Vistos. Aguarde-se o julgamento. Intime-se. - ADV: DEBORA CRISTINA ANIBAL (OAB 185199/
SP).
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Processo 3009362-29.2013.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - WALDIR LARANJA DA SILVA - DIRETOR REGIONAL DA SAUDE DIR XV DE PIRACICABA - ORDEM N. 5944/13 
- Cumpra-se o v. acórdão de fls. 45/49. Ciência ao impetrante para que manifeste-se se tem algo mais a requerer, no prazo legal. 
No silêncio, cumpra-se o determinado a fls. 41, parte final, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: DEBORA CRISTINA ANIBAL 
(OAB 185199/SP).

Processo 3009362-29.2013.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento 
de Medicamentos - WALDIR LARANJA DA SILVA - DIRETOR REGIONAL DA SAUDE DIR XV DE PIRACICABA - Ordem nº 
2013/005944 Vistos. Arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: DEBORA CRISTINA ANIBAL (OAB 185199/SP).

Processo 3014469-54.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - CARLOS HENRIQUE ZATARIN 
DE SOUZA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - - CETRO CONCURSOS PÚBLICOS, CONSULTORIA E 
ADMINISTRAÇÃO LTDA - Ordem nº 2013/011393 - Vistos ... Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação movida por 
CARLOS HENRIQUE ZATARIN DE SOUZA contra o FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e CETRO CONCURSOS 
PÚBLICOS e JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo 
Civil. Condeno os autores, em razão da sucumbência, ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários 
advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido desde o ajuizamento, sob a ressalva de ser beneficiária da justiça gratuita. 
P. R. I. - ADV: CAMILA RODRIGUES (OAB 322729/SP), FERNANDO LEANDRO DE SOUZA (OAB 315571/SP), MARIA DE 
LOURDES FREGONI DEMONACO (OAB 99866/SP), CARLOS FREDERICO LIZARELLI LOURENÇO (OAB 217945/SP), MÁRIO 
DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/SP).

Processo 3016334-15.2013.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Guilherme Augusto Prado - Município de Piracicaba - Ordem nº 2013/014838 Vistos em saneador. Trata-se 
de mandado de segurança impetrado por GUILHERME AUGUSTO PRADO em face do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 
DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, objetivando a concessão da segurança que condene o requerido a conceder-lhe tratamento 
médico. Não há que se falar em carência de ação por falta de interesse processual. Com o advento da Constituição de 1988 
não mais se exige o prévio exaurimento da via administrativa para que o jurisdicionado pleiteie seus direitos. Ademais, o art. 
5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe expressamente que “a lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Além disso, não prospera a preliminar relativa a ilegitimidade passiva arguida 
também pelo requerido. Com efeito, a regra inscrita no artigo 196 da Constituição Federal tem por destinatários todos os entes 
públicos que compõem, no plano constitucional, a organização federativa do Estado. Não havendo outras questões preliminares 
a serem resolvidas e, tampouco, irregularidades a serem sanadas ou vícios que maculem o processo, dou o feito por saneado. 
Fixo como ponto controvertido a necessidade e a utilidade do tratamento médico pleiteado na inicial, ou seja, sessões de 
câmara hiperbárica. Para elucidação de tal questão, além da prova documental já trazida aos autos, defiro a prova pericial. 
Oficie-se ao IMESC, solicitando urgência, na designação de data e hora para o exame, ante a subsistência dos efeitos da tutela 
antecipada concedida. Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistentes técnicos, no prazo de 10 dias. Instrua-se o 
ofício ao IMESC com cópia da inicial e documentos, quesitos das partes e demais manifestações. Cumpra-se e intime-se. - ADV: 
ANTONIO MESSIAS GALDINO (OAB 19604/SP), JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP), ALEXANDRE MARCELO 
ARTHUSO TREVISAM (OAB 144865/SP).

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ DE DIREITO WANDER PEREIRA ROSSETTE JÚNIOR
ESCRIVÃ JUDICIAL MARCELA GALEAZZI VARGAS AVOLIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0070/2015 * PROCESSOS DIGITAIS DE EXECUÇÃO FISCAL.

Processo 1014455-70.2014.8.26.0451 - Embargos à Execução Fiscal - Juros - PUMA TAMBORES LTDA - FAZENDA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - a intimação da embargante para manifestação sobre a impugnação de fls. 36/49. - 
ADV: GILBERTO RODRIGUES PORTO (OAB 187543/SP), EDUARDO CORREA DA SILVA (OAB 242310/SP).

Processo 1500018-30.2015.8.26.0451 - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - FAZENDA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Recliners Industrial Ltda - Vistas dos autos ao executado para regularizar, em 15 dias, 
a sua representação processual recolhendo-se a respectiva taxa, sob pena de desentranhamento da petição e documentos. - 
ADV: SILVIA COSTA SZAKÁCS (OAB 159163/SP).

Processo 1500155-46.2014.8.26.0451 - Execução Fiscal - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores - 
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Aversa Motos Ltda - Manifeste-se o executado (fls. 24/26), em 05 dias, 
sobre a juntada de documentos novos (art. 398 do CPC). - ADV: MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/SP).

Processo 1500329-55.2014.8.26.0451 - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias - FAZENDA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Cerba Destilaria de Alcool Lt - Vistas dos autos ao executado para regularizar, em 15 
dias, a sua representação processual recolhendo-se a respectiva taxa, sob pena de desentranhamento da petição e documentos. 
- ADV: MARCIO KERCHES DE MENEZES (OAB 149899/SP), DIEGO VANDERLEI RIBEIRO (OAB 265850/SP).

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ DE DIREITO WANDER PEREIRA ROSSETTE JÚNIOR
ESCRIVÃ JUDICIAL MARCELA GALEAZZI VARGAS AVOLIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0076/2015 * PROCESSOS CÍVEIS DIGITAIS.

Processo 0018586-08.2014.8.26.0451 (processo principal 1012809-25.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Valor 
da Execução / Cálculo / Atualização - Altair Gonçalves de Araujo - MUNICIPIO DE PIRACICABA - Vistos. Prossiga-se nos autos 
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principais. - ADV: MARCUS VINICIUS ORLANDIN COELHO (OAB 243978/SP), SIDNEI INFORCATO (OAB 66502/SP), SIDNEI 
INFORÇATO JUNIOR (OAB 262757/SP).

Processo 0042480-54.2014.8.26.0114 (processo principal 1018924-06.2014.8.26) - Exceção de Incompetência - Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo - Conceicao Aparecida Eugenio Lisbao - Ordem nº 2014/039299 Vistos. Observo nos autos 
que as petições de fls.14 do excepto e de fls.15/16 do excipiente deveriam ter sido protocolizadas no processo principal e não 
nos autos da exceção de incompetência. Assim, regularize os subscritores suas manifestações e após deverá a serventia tornar 
sem efeito as referidas petições. Regularizados, voltem os autos principais conclusos para decisão. Intime-se. Piracicaba, 05 
de fevereiro de 2015. Heloisa Margara da Silva Alcantara Juiz de Direito - ADV: WILSON JOSE LOPES (OAB 101843/SP), 
ANTONIO JOSE BOLDRIN (OAB 118385/SP), ANA CAROLINA DALDEGAN SERRAGLIA (OAB 300899/SP).

Processo 1000427-63.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Pensão - ROSELI DE OLIVEIRA - SPPREV - SÃO PAULO 
PREVIDENCIA - Ordem nº 2015/000061 Vistos. Considerando que o pedido de tutela antecipada implica na obrigação do réu 
efetuar de imediato o pagamento de valores a parte autora, ante o proibitivo do artigo 1º da Lei nº 9494/97 e da ausência do 
perigo da demora, indefiro o pedido para antecipação da tutela jurisdicional. Defiro os benefícios da assistência judiciária. Cite-
se. Intime-se. Piracicaba, 06 de fevereiro de 2015. Heloisa Margara da Silva Alcantara Juiz de Direito - ADV: JOAO CARLOS 
CARCANHOLO (OAB 36760/SP).

Processo 1000695-20.2015.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Tempo de Serviço - Regina Helena Rizzi Pinto - Dirigente 
Regional de Ensino de Piracicaba - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Ciencia ao autor sobre a juntada de documentos 
novos fls. 97/100 (art. 398 do CPC). - ADV: SILVIA HELENA MACHUCA FUNES (OAB 113875/SP), GISLAENE PLAÇA LOPES 
(OAB 137781/SP).

Processo 1000783-58.2015.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Douglas Verissimo - 
Diretor da Divisão Regional de Saude- DRS X - - Secretario de Saude de Piracicaba - Vistos. Fls. 47/48: em vista das informações 
ali contidas, no sentido de que inexiste o medicamento da forma como prescrita pelo médico (cápsula), mas apenas seringa 
preenchida de uso oral (fls. 49), entendo por bem suspender a liminar anteriormente deferida. Essa divergência é muito séria e 
demanda esclarecimento minucioso do médico subscritor do relatório de fls. 21/24. Providencie-se, em 10 dias. Fls. 59: defiro, 
providenciando-se o necessário. Intime-se. - ADV: ARTHUR DA MOTTA TRIGUEIROS NETO (OAB 237457/SP), DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP).

Processo 1000874-51.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Inclusão de Dependente - YOHAN VARELLA PASSOS 
GIACOMASSI - SÃO PAULO-PREVIDÊNCIA-SPPREV-DIRETORIA DE BENEFÍCIOS SERVIDORES PÚBLICOS - Ordem nº 
2015/000143 Vistos. O autor deverá emendar a petição inicial, para trazer aos autos os seguintes documentos: a certidão de 
óbito, declaração de dependentes emitido pelo órgão previdenciário e último demonstrativo de recebimento dos proventos de 
aposentadoria, todos em relação a “de cujus” Apparecida Guariglia, ; A cópia da inicial, sentença e transito em julgado dos autos 
de modificação de guarda ( 138/07). Prazo para emenda: 10 dias, pena de indeferimento. Intime-se. Piracicaba, 06 de fevereiro 
de 2015. Heloisa Margara da Silva Alcantara Juiz de Direito - ADV: MARIA INES BALTIERI DA SILVA (OAB 72022/SP), JOSE 
SILVESTRE DA SILVA (OAB 61855/SP).

Processo 1000898-79.2015.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Municipal de 
Ensino de Piracicaba - FUMEP - Elaine Cristina Helio - Ordem nº 2015/000236 Vistos. Aguarde-se decisão do Conflito. Intime-
se. Piracicaba, 06 de fevereiro de 2015. Wander Pereira Rossette Júnior Juiz de Direito - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS 
(OAB 200050/SP), MARCELO ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP).

Processo 1001186-27.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico - DANIEL DE SOUZA 
MACAUBAS - ESTADO DE SÃO PAULO - Ordem nº 2015/000209 Vistos. O autor deverá emendar a petição inicial, trazendo aos 
autos documento legível que comprove a reprovação no exame psicológico, conforme alegado na inicial. Prazo para emenda: 
10 dias. Intime-se. Piracicaba, 06 de fevereiro de 2015. Heloisa Margara da Silva Alcantara Juiz de Direito - ADV: HELDER 
HENRIQUE FELICIO (OAB 327852/SP).

Processo 1001300-63.2015.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Garantias Constitucionais - A.B.T. - S.E.S.C.S.I.D.R.S.P. - 
Vistos. Diante da incompetência deste juízo para o processamento do mandamus, remetam-se os autos com urgência à Vara da 
Fazenda Pública local. Intime-se. - ADV: AUGUSTO CESAR ROCHA (OAB 137335/SP).

Processo 1001300-63.2015.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Garantias Constitucionais - A.B.T. - S.E.S.C.S.I.D.R.S.P. 
- Ordem nº 2015/000239 Vistos. Emende o impetrante a petição inicial, porquanto a ação deve ser dirigida somente contra a 
autoridade coatora. Prazo para emenda: 10 dias, pena de indeferimento. Intime-se. Piracicaba, 05 de fevereiro de 2015. Heloisa 
Margara da Silva Alcantara Juiz de Direito - ADV: AUGUSTO CESAR ROCHA (OAB 137335/SP).

Processo 1001327-46.2015.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Protesto Indevido de Título - TRANSPORTADORA 
ESPECIALISTA LTDA. - PROCURADOR SECCIONAL CHEFE DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Ordem nº 
2015/000237 Vistos. Não se vê no protesto da CDA, pelo menos à primeira vista, afronta aos princípios constitucionais. O 
protesto da CDA que tem previsão legal no artigo 1º da Lei nº 9.492/97 e artigo 1º da 12.767/12. Cuida-se, portanto, “de medida 
facultativa que se insere nos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, principalmente por se tratar 
de meio menos oneroso e mais célere para a satisfação do seu crédito”, conforme decidido pelo TJSP - Apelação nº 0021666-
79.2011.8.26.0161, Rel. Desembargadora Maria Laura Tavares 21.06.2012. “APELAÇÃO Ação declaratória e medida cautelar de 
sustação de protesto, almejando a nulidade do protesto de certidões de dívida ativa - Ainda que o título goze da presunção de 
certeza e liquidez, não há óbice para que a Fazenda Pública leve a protesto a CDA Sentença reformada para julgar improcedente 
a ação ordinária, revogando a liminar concedida nos autos da medida cautelar e mantendo o protesto das CDAs Invertidos os 
ônus sucumbenciais - Reexame necessário erecurso voluntário providos.” As demais matérias trazidas pela impetrante quanto 
às irregularidades no cálculo do total da dívida, são matérias controvertidas e estão a depender de dilação probatória, não 
sendo possível aferir, nesta fase sumária, a prova inequívoca do direito invocado. Afigura-se prematuro, em sede de liminar, o 
exame da constitucionalidade da Lei supra citada; bem por isso, como demonstrado acima, ausentes os requisitos necessários 
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à concessão da liminar ( fumus boni iuris e periculum in mora). Por fim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário poderá 
ser alcançada pela impetrante, mediante o depósito integral do tributo, nos termos da Súmula n. 112 do STJ e do artigo 151, 
II, do CTN. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as 
cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações (art. 7º, I, da Lei 12.016, de 07 de agosto 
de 2009). Intime-se a Fazenda Pública do Estado, na pessoa de seu Procurador, dando-lhe ciência do feito, enviando-lhe cópia 
da petição inicial sem documentos para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009). 
Intime-se. Piracicaba, 05 de fevereiro de 2015. Heloisa Margara da Silva Alcantara Juiz de Direito - ADV: LUCAS TEIXEIRA 
(OAB 317968/SP).

Processo 1001334-38.2015.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Anulação de Débito Fiscal - Antonio Geraldo Morato 
Soares - Chefe do Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda Estadual do Municipio de Piracicaba Estado de São Paulo - Ordem 
nº 2015/000238 Vistos. Diante das bases jurídicas sobre as quais se assenta o pedido liminar, há de se reconhecer o fumus 
boni juris invocado pelo impetrante, especialmente à luz das reiteradas decisões do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, 
em questão semelhante: “Mandado de Segurança. Aquisição de veículo por pessoa portadora de deficiência física e mental, 
decorrente de paralisia cerebral, com dificuldades de locomoção e discernimento reduzido. Dependência de terceiros para sua 
sobrevivência. Isenção de ICMS. Possibilidade, sob pena de ofensa aos princípios da igualdade, da dignidade humana, bem 
como aos objetivos fundamentais da sociedade. Aplicação dos preceitos constitucionais que garantem proteção especial e 
inclusão social aos portadores de necessidades especiais. Sentença concessiva da segurança. Recursos desprovidos” (AC nº 
0003368-33.2010.8.26.0627, rel. Des. Guerrieri Rezende, 7ª C. Direito Público, j. 6.2.12). “APELAÇÃO Mandado de segurança 
Tributo Estadual ICMS IPVA Isenção para aquisição de veículo para transporte de portador de deficiência A interpretação das 
normas postas deve ser no sentido de atender os objetivos que o legislador constitucional visou atingir Sentença mantida 
Recurso desprovido” (AC n.º 0026604-61.2010.8.26.0482, rel. Des. Marrey Uint, 3ª C. Direito Público, j. 24.01.12). “MANDADO 
DE SEGURANÇA Pretendida isenção do ICMS e IPVA na aquisição de veículo, por genitor de menor portador de deficiência, 
dependente integralmente de terceiros Admissibilidade Precedentes Interpretação harmônica entre a legislação paulista e o 
art. 5º da CF Prevalência dos preceitos constitucionais que asseguram a proteção especial às pessoas deficientes Segurança 
denegada Recurso provido” (AC nº 0006168-75.2011.8.26.0602, rel. Des. Reinaldo Miluzzi, 6ª C. Direito Público, j. 19.12.11). 
No mais, considerando que as características do veículo adquirido atendem às necessidades de transporte do impetrante, 
levando em consideração a sua enfermidade, defiro o pedido de liminar, determinando ao impetrado que conceda ao impetrante 
a isenção da cobrança do IPVA, como requerido na inicial, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 ( cinco 
mil reais). Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as 
cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações (art. 7º, I, da Lei 12.016, de 07 de agosto 
de 2009). Intime-se a Fazenda Pública do Estado, na pessoa de seu Procurador, dando-lhe ciência do feito, enviando-lhe cópia 
da petição inicial sem documentos para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009). 
Após, ao MP. Intime-se. Piracicaba, 05 de fevereiro de 2015. Heloisa Margara da Silva Alcantara Juiz de Direito - ADV: JULIANO 
RAIZER (OAB 265360/SP).

Processo 1001355-14.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Sistema Nacional de Trânsito - FERNANDA GUIMARÃES 
FERREIRA MACIEL - DETRAN - DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - - ESTADO DE SÃO PAULO - - DER - DEPTO. ESTRADAS 
DE RODAGEM - Ordem nº 2015/000247 Vistos. Para apreciação do pedido de Assistência Judiciária, apresente a requerente 
comprovante de rendimentos em 30 dias. Com a juntada, voltem-me conclusos. No silêncio, comprove o pagamento das custas 
judicias e diligência de Oficial de Justiça, em 30 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Sem prejuízo, regularize os 
documentos de fls.17, 18, 21, 24 e 27 pois estão ilegíveis. Intime-se. - ADV: ANTONIO CARLOS MELLEGA (OAB 132758/SP).

Processo 1001373-35.2015.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - F.J.C. - F.P.E.S.P. - Ordem 
nº 2015/000243 Vistos. As matérias alegadas pelo requerente na petição inicial são controvertidas e estão a depender de 
dilação probatória, não sendo possível aferir, nesta fase sumária, a prova inequívoca do direito invocado. Afigura-se, ademais, 
prematuro, em sede de tutela antecipada, o exame da inconstitucionalidade do dispositivo legal mencionado pelo autor; bem 
por isso, como demonstrado acima, ausentes os requisitos necessários à concessão da liminar ( fumus boni iuris e periculum in 
mora). Por fim, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário poderá ser alcançada pelo autor mediante o depósito integral 
do tributo, nos termos da Súmula n. 112 do STJ e do artigo 151, II, do CTN. Defiro os benefícios da assistência judiciária. Cite-
se. Intime-se. Piracicaba, 06 de fevereiro de 2015. Heloisa Margara da Silva Alcantara Juiz de Direito - ADV: THIAGO ATHAYDE 
(OAB 330168/SP), JOSE ANTONIO PEIXOTO (OAB 74247/SP), RICARDO MARCELO PEIXOTO CAMARGO (OAB 150029/
SP).

Processo 1001391-56.2015.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Crédito Tributário - ALEXANDRE NERSES BOYADJIAN 
- PREFEITO MUNICIPAL DE PIRACICABA - - SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS - - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICIPIO - Ordem nº 2015/000245 Vistos. Diante das bases jurídicas sobre as quais se assenta o pedido liminar, há de se 
reconhecer o fumus boni juris invocado pelo impetrante. Assim sendo, defiro, em parte o pedido de liminar, determinando a 
suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido nestes autos, até o julgamento final do presente writ. Notifique-se a 
autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e da presente decisão, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias 
dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações (art. 7º, I, da Lei 12.016, de 07 de agosto de 
2009). Intime-se a Fazenda Pública do Município, na pessoa de seu Procurador, dando-lhe ciência do feito, enviando-lhe cópia 
da petição inicial sem documentos para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009). 
Após, ao MP. Intime-se. Piracicaba, 06 de fevereiro de 2015. Heloisa Margara da Silva Alcantara Juiz de Direito - ADV: OLIDES 
PENHA CASARIN (OAB 35982/SP).

Processo 1003611-61.2014.8.26.0451 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba 
- FUMEP - Adriana Maluf - Ordem nº 2014/017508 Vistos. Fls.103: Anote-se. Intime-se. Piracicaba, 04 de fevereiro de 2015. 
Heloisa Margara da Silva Alcantara Juiz de Direito - ADV: SAMANTHA ZROLANEK REGIS (OAB 200050/SP), MARCELO 
ZROLANEK REGIS (OAB 278369/SP).

Processo 1005726-55.2014.8.26.0451 - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Dano ao Erário - Ministério Público do 
Estado de São Paulo - Barjas Negri - - Construtora e Pavimentadora Concivi Ltda. - - Município de Piracicaba - Vistos. Manifeste-
se o representante do Ministério Público em réplica, em vista da contestação apresentada pelo Município a fls. 557/586, com 
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documentos. Sem prejuízo disso, digam as partes se pretendem produzir provas, justificando necessidade e pertinência. Intime-
se. - ADV: PATRICIA DO CARMO TOMICIOLI DO NASCIMENTO BISSOLI (OAB 152233/SP), DANIELA BORSATO GALANTE 
(OAB 155809/SP), MILTON SERGIO BISSOLI (OAB 91244/SP), DANIELE GELEILETE (OAB 137818/SP), DECIO ORESTES 
LIMONGI FILHO (OAB 104258/SP).

Processo 1005726-55.2014.8.26.0451 - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Dano ao Erário - Ministério Público do 
Estado de São Paulo - Barjas Negri - - Construtora e Pavimentadora Concivi Ltda. - - Município de Piracicaba - Manifeste-se 
o Representante do Ministério Público sobre o resultado negativo do mandado expedido as fls. 451/452, conforme certidão do 
Oficial de Justiça de fls. 609. Vistas dos autos ao Representante do Ministério Público da r. decisão de fls. 610. - ADV: DANIELA 
BORSATO GALANTE (OAB 155809/SP), PATRICIA DO CARMO TOMICIOLI DO NASCIMENTO BISSOLI (OAB 152233/SP), 
MILTON SERGIO BISSOLI (OAB 91244/SP), DANIELE GELEILETE (OAB 137818/SP), DECIO ORESTES LIMONGI FILHO 
(OAB 104258/SP).

Processo 1005864-22.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - ERICA STOLF 
DOS SANTOS ROSA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Digam as partes sobre as provas que pretendam 
produzir, justificando-as, no prazo de dez dias. - ADV: JOAO BOSCO SANDOVAL CURY (OAB 95272/SP), VICTOR TEIXEIRA 
DE ALBUQUERQUE (OAB 329179/SP).

Processo 1005895-42.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - PEDRO LUIZ 
VARGAS - Município de Piracicaba - Ordem nº 2014/006813 Vistos. Intime-se pessoalmente o autor a dar andamento ao feito, 
em 48 horas, sob pena de extinção. Intime-se. Piracicaba, 05 de fevereiro de 2015. Heloisa Margara da Silva Alcantara Juiz de 
Direito - ADV: FLAVIO APARECIDO MARTIN (OAB 121103/SP).

Processo 1005915-33.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - JOSÉ CARLOS LOPES DE 
SOUZA - ‘Fazenda do Estado de São Paulo - À réplica. - ADV: ROSANA JUNQUEIRA NEGRETTI (OAB 115259/SP), MONICA 
HILDEBRAND DE MORI (OAB 126957/SP).

Processo 1005958-67.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - CLAUDETE DE 
SOUZA BARBOSA LOTERIO - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Ordem nº 2014/006911 Vistos Recebo o 
recurso adesivo interposto pela requerente, em ambos os efeitos. Às contrarrazões. Após, subam os autos à Instância Superior. 
Cumpra-se e intimem-se. - ADV: RENATO FERRAZ TÉSIO (OAB 204352/SP), VANDERLEI ANIBAL JUNIOR (OAB 243805/SP).

Processo 1006039-16.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Maria das Graças 
Pereira do Carmo - Município de Piracicaba - Ordem nº 2014/006972 Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Aguarde-se manifestação 
por 05 dias. No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações e comunicações necessárias. Intime-se. - ADV: 
RICHARD ALEX MONTILHA DA SILVA (OAB 193534/SP), MARTA TERESINHA RIBEIRO (OAB 262721/SP).

Processo 1006691-33.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - ADILSON CORREA DA SILVA - 
- ALEXANDRE JOSÉ TRANQUILIN - - ALMIR DE OLIVEIRA GIL - - ANA MARIA BRANCALION - - ANTONIO NORBERTO 
STABELIN - - CARMO JOSÉ BUENO DE CAMPOS - - CLOTILDE MARIA BATOCHIO - - CRISTIANE PASTORI DE MORAES - - 
DOMINGOS DE SALVIO AMARAL - - FRANCISCO BERNARDO DIAS - - JEFERSON BRAJÃO - - JOSÉ ANTONIO DA SILVA - - 
JOSÉ MONTEIRO - - JULIANA ANTUNES GALVÃO - - MARIA CLARETE SARKIS HYPPOLITO - - MARTA SUELI DE CAMPOS 
- - NIVANDA MARIA DE MOURA RUIZ - - ROGÉRIO ANTONIO MARIM - - ROSANA APARECIDA ZENERO COSTA - - SALETE 
APARECIDA GRAZIOLA - - SILVIA CRISTINA MENUZZO MOLINA - - SILVIA CRISTINA MARCONI SCUDELLER ZANATTA - - 
SUELI MARIA AMARAL CAMPOS BOVI - - WILMA CORREA ARANTES - ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 
QUEIROZ - ESALQ-USP - Ordem nº 2014/008523 Vistos. Manifestem-se os autores sobre a contestação e documentos. Intime-
se. Piracicaba, 04 de fevereiro de 2015. Heloisa Margara da Silva Alcantara Juiz de Direito - ADV: SILVIA HELENA MACHUCA 
FUNES (OAB 113875/SP), DIRCEU GIGLIO PEREIRA (OAB 206379/SP), RICCARDO FRAGA NAPOLI (OAB 298170/SP).

Processo 1007262-04.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Helio de Oliveira Rangel 
Junior - Fazenda do Estado de São Paulo - Digam as partes sobre as provas que pretendem produzir, em 10 dias, justificando-
as. - ADV: FERNANDA SPOTO ANGELI VELOSO (OAB 204509/SP), MANOELA REGINA QUEIROZ CORREA LIMA BIANCHINI 
(OAB 329300/SP).

Processo 1009458-44.2014.8.26.0451 (apensado ao processo 1011597-66.2014.8.26) - Cautelar Inominada - Liminar - 
Vagner Aparecido de Nicolai Hernandes - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Contestação de fls. 127/146: à réplica. - 
ADV: MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/SP), SILVIA HELENA MACHUCA FUNES (OAB 113875/SP).

Processo 1010691-76.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Regime Estatutário - Leila Aparecida da Silva Caetano - 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - Ordem nº 2014/016287 Vistos. Recebo a apelação interposta pelo requerido, 
no efeito devolutivo. Às contrarrazões. Após, subam os autos ao E.Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe. Cumpra-se 
e intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARCELO ARTHUSO TREVISAM (OAB 144865/SP), MARCELO ROSENTHAL (OAB 163855/
SP).

Processo 1011602-88.2014.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Aposentadoria - Dinah Eliana Gimenes Castilho - Dirigente 
Regional de Ensino de Piracicaba - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Ordem nº 2014/020241 Vistos. Descabidos os 
embargos de declaração (fls.164/165). É que, conforme expresso na decisão de fls.107, o recurso de apelação oposto pelo 
impetrado foi recebido no efeito devolutivo. Rejeito, pois, os embargos de declaração. Subam os autos ao Eg.Tribunal de 
Justiça. Intime-se. Piracicaba, 06 de fevereiro de 2015. Heloisa Margara da Silva Alcantara Juiz de Direito - ADV: ANTONIO 
JOSE BOLDRIN (OAB 118385/SP), WILSON JOSE LOPES (OAB 101843/SP), MÁRIO DINIZ FERREIRA FILHO (OAB 183172/
SP).

Processo 1011731-93.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - IVANA CLÁUDIA OSCAR - MUNICÍPIO DE PIRACICABA - - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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- - Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual - IAMSPE - Ordem nº 2014/028127 Vistos. Como bem salientado 
pela representante do Ministério Público, a autora trouxe aos autos documentos que comprovaram a sua enfermidade (doença 
de Hunti,gton). Entretanto, a necessidade da internação em nosocômio para tratamento da doença não restou demonstrada. 
A matéria é controvertida e está a depender de dilação probatória, não sendo possível aferir, nesta fase sumária, se a doença 
requer internação em hospital ou se é possível o tratamento na própria residência da requerente com acompanhamento médico. 
Assim sendo, ante a ausência da prova inequívoca do direito invocado, indefiro o pedido tutela antecipada. Defiro os benefícios 
da assistência judiciária. Citem-se. Intime-se. Piracicaba, 05 de fevereiro de 2015. Heloisa Margara da Silva Alcantara Juiz de 
Direito - ADV: DANILO RAFAEL PEREIRA DA SILVA (OAB 283162/SP), ALEXANDRE MARCEL LAMBERTUCCI (OAB 283307/
SP).

Processo 1012232-47.2014.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Antonio Carlos Barbosa 
- DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE - - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE-GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO - 
Ordem nº 2014/030139 Vistos. 1 - Haja vista o ofício de fls. 35, notifique-se novamente a autoridade impetrada com as cópias 
da inicial e toda a documentação trazida aos autos junto a ela, possibilitando a prestação de informações. 2 - Fls. 01 e 01/07 
(peças sigilosas): defiro a gratuidade. Intime-se. Piracicaba, 04 de fevereiro de 2015. Heloisa Margara da Silva Alcantara Juiz 
de Direito - ADV: LUIZ LOURENCO DE CAMARGO (OAB 59208/SP), LEANDRO LOURENÇO DE CAMARGO (OAB 213736/SP), 
WLADIMIR NOVAES (OAB 104440/SP).

Processo 1012584-05.2014.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Moacir Gonçalves 
Bezerra Botão - Diretor da Divisão Regional de Saúde Drs X - - Secretário de Saúde de Piracicaba - Ordem nº 2014/030180 
Vistos. Recebo a apelação interposta pelo impetrado, no efeito devolutivo. Às contrarrazões. Após, subam os autos ao E.Tribunal 
de Justiça, com as cautelas de praxe. Cumpra-se e intime-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(OAB 999999/DP), WLADIMIR NOVAES (OAB 104440/SP), GILVANIA RODRIGUES COBUS PROCOPIO (OAB 135517/SP), 
JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP).

Processo 1012590-12.2014.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Saúde - CHRISTIAN LABESTEN - Diretor da DRS X - 
Direção Regional de Saúde Dr. Laury Cullen  Sra. Maria Clélia Bauer. - Ordem nº 2014/030184 Vistos. Recebo a apelação 
interposta pelo impetrado, no efeito devolutivo. Às contrarrazões. Após, subam os autos ao E.Tribunal de Justiça, com as 
cautelas de praxe. Cumpra-se e intime-se. - ADV: WLADIMIR NOVAES (OAB 104440/SP), ROBERTO DA SILVA FERREIRA 
(OAB 286335/SP).

Processo 1012714-92.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Licença-Prêmio - Dalila de Almeida Penteado - Fazenda 
Publica do Estado de São Paulo - Ordem nº 2014/030212 - Intimação às partes para manifestar-se sobre a produção de provas, 
justificando-as, no prazo de 10 dias. - ADV: WILSON JOSE LOPES (OAB 101843/SP), ANTONIO JOSE BOLDRIN (OAB 118385/
SP), VANDERLEI ANIBAL JUNIOR (OAB 243805/SP).

Processo 1012877-72.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Família - Cicero Barbosa de Alencar - Luciano Barbosa 
de Souza - - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - Manifeste-se o autor acerca da contestação de fls. 77/97, em 10 
dias (art.326 ou 327 do CPC). - ADV: ALEXANDRE MARCELO ARTHUSO TREVISAM (OAB 144865/SP), LUIZ FERNANDO DE 
ARAUJO BORTOLETTO (OAB 268976/SP).

Processo 1012877-72.2014.8.26.0451 - Procedimento Ordinário - Família - Cicero Barbosa de Alencar - Luciano Barbosa 
de Souza - - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA - Digam as partes sobre as provas que pretendem produzir, em 10 
dias, justificando-as. - ADV: ALEXANDRE MARCELO ARTHUSO TREVISAM (OAB 144865/SP), LUIZ FERNANDO DE ARAUJO 
BORTOLETTO (OAB 268976/SP).

Processo 1013328-97.2014.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - LUIZ CARLOS BUENO 
- DIREÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE PIRACICABA - Ordem nº 2014/030375 Vistos. Recebo a apelação interposta pelo 
impetrado, no efeito devolutivo. Às contrarrazões. Após, subam os autos ao E.Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe. 
Cumpra-se e intime-se. - ADV: CINTIA BYCZKOWSKI (OAB 140949/SP), PAULO ROBERTO DA SILVA LEITAO (OAB 39631/
SP).

Processo 1014293-75.2014.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Evangelina dos Santos Carlos - Secretario Municipal da Saude - - Diretor do DRS X - Ordem nº 2014/039354 
Vistos. Recebo a apelação interposta pelo impetrado, no efeito devolutivo. Às contrarrazões. Após, subam os autos ao E.Tribunal 
de Justiça, com as cautelas de praxe. Cumpra-se e intime-se. - ADV: CINTIA BYCZKOWSKI (OAB 140949/SP), DEFENSORIA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), MARCUS VINICIUS ORLANDIN COELHO (OAB 243978/SP), 
JURACI INES CHIARINI VICENTE (OAB 59561/SP).

Processo 1014500-74.2014.8.26.0451 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - CBPM-SP 
Caixa de Assistência da Polícia Militar do Estado de São Paulo - JOAO GUILHERME CRISTOFOLETTI ESTEVAM - Ordem 
nº 2014/039748 Vistos. Remetam-se os autos ao contador. Intime-se. Piracicaba, 04 de fevereiro de 2015. Heloisa Margara 
da Silva Alcantara Juiz de Direito - ADV: EDVALDO LINS DO NASCIMENTO (OAB 274034/SP), JOSE RICARDO QUIRINO 
FERNANDES (OAB 121659/SP), VANDERLEI ANIBAL JUNIOR (OAB 243805/SP).

Processo 1014829-86.2014.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Joao Ricardo Nascimento 
- Diretor da Divisao Regional de Saude - DRS X - Ordem nº 2014/040016 Vistos. Retornem os autos ao Ministério Público, uma 
vez que, a primeira vista, a manifestação de fls.79 não pertence a estes autos. Intime-se. Piracicaba, 28 de janeiro de 2015. 
Heloisa Margara da Silva Alcantara Juiz de Direito - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/
DP), WLADIMIR NOVAES (OAB 104440/SP).

Processo 1014829-86.2014.8.26.0451 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Joao Ricardo Nascimento 
- Diretor da Divisao Regional de Saude - DRS X - Ordem nº 2014/040016 Vistos. Intime-se o impetrante para que atenda a cota 
do Ministério Público de fls.84, no prazo de 10 dias. Intime-se. Piracicaba, 04 de fevereiro de 2015. Heloisa Margara da Silva 
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Alcantara Juiz de Direito - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), WLADIMIR NOVAES 
(OAB 104440/SP).

Processo 1015505-34.2014.8.26.0451 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE PIRACICABA - MAUSA S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E OUTROS - Vistos. Ao contador para conferência 
dos cálculos de fls. 9/12 e 45/47, especialmente para que esclareça ao Juízo em que consiste a diferença entre eles. Intime-se. 
- ADV: FERNANDO RUDGE LEITE NETO (OAB 84786/SP), CLARISSA LACERDA GURZILO SOARES (OAB 150050/SP).

Petições Retidas
JUIZ DE DIREITO  WANDER PEREIRA ROSSETTE JUNIOR

Petições retidas no Serviço Administrativo de Protocolo de Petições da Comarca de Piracicaba - SP, Rua Bernardino de 
Campos - 55, Sala 18, aguardando providências da parte ou de seus patronos de acordo com o provimento XLIV de 31 de 
outubro de 1969, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura.

Protocolo FPAA.15.00008876-8  de 05/02/2015  da 3ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Piracicaba
Proc. 4004006-36.2013.8.26.0451
Partes: n/c
Motivo da devolução: processo digital  Resolução 551/2011
Adv. Dr. Diego E. Goulart  OAB/SP 286.972

Protocolo FPAA.15.00008864-7  de 05/02/2015  da 4ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba
Proc. 1014253-93.2014.8.26.0451
Partes: n/c
Motivo da devolução: processo digital  Resolução 551/2011
Adv. Dr. Diego E. Goulart  OAB/SP 286.972

Protocolo FPAA.15.00006146-1  de 29/01/2015  da 1ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Piracicaba
Proc. 0011540-07.2010.8.26.0451
Partes: V.F.L. x J.A.D.D.
Motivo da devolução: inicial de Execução de Alimentos, distribuição digital  Resolução 551/2011
Adv. Dr. Adilson Gomes  OAB/SP 38.691

Protocolo FPAA.15.00006127-6  de 29/01/2015  da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba
Proc. 1013691-84.2014.8.26.0451
Partes: Paiagua Empreendimentos Imobiliários Ltda
Motivo da devolução: processo digital  Resolução 551/2011
Adv. Dr. Wagner Bini  OAB/SP 123.464

Protocolo FPAA.15.00003171-0  de 20/01/2015  do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Proc. 2023543-13.2014.8.26.0000
Partes: Esporte Clube Estudantes
Motivo da devolução: processo digital  Resolução 551/2011
Adv. Dr. Ulysses J. Dellamatrice  OAB/SP 167.121

FORO DISTRITAL DE RIO DAS PEDRAS

Cível

1ª Vara

((RETR. 3DIPY.999,10/02/2015))
COMARCA DE PIRACICABA
VARA DISTRITAL DE RIO DAS PEDRAS
Dr. FABIOLA GIOVANNA BARREA, Juíza de Direito Titular.

Ficam intimados os advogados abaixo relacionados a devolverem em Cartório, no prazo de vinte e quatro horas, os autos 
abaixo relacionados, que se encontram em seu poder e constantes dos Provimentos 20/66 e 98/76, sob pena de busca e 
apreensão. Na hipótese de os autos já terem sido devolvidos em Cartório, desconsiderar a presente intimação. DATA DO 
RELATÓRIO: 06/02/2015.

Relatório de Processos em Carga para Advogados
 

  Processo Classe Remessa Recebimento

 Local destino : Paulo Martins da Silveira Netto (1)   
  0001648-25.2009.8.26.0511  02/12/2014 02/12/2014

 Local destino : Nilo Fernando Sbrissa Lucafó (3)   
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  0002357-84.2014.8.26.0511  17/11/2014 17/11/2014

  3000285-10.2013.8.26.0511  25/11/2014 25/11/2014
  0000150-20.2011.8.26.0511  25/11/2014 25/11/2014

 Local destino : Mario Fernando Navarro (1)   
  0000932-22.2014.8.26.0511  09/12/2014 09/12/2014

 Local destino : Mariana Rizzo de Andrade (1)   
  0001300-93.2012.8.26.0125 Ação Penal - Procedimento Ordinário BO: 546/2012 25/11/2014 25/11/2014

 Local destino : Maria Claudia Hansen Pereira (2)   
  0000136-70.2010.8.26.0511  18/11/2014 18/11/2014

  0000956-89.2010.8.26.0511  18/11/2014 18/11/2014
 Local destino : Juliana de Cassia Bonassa (2)   

  
0000730-
89.2007.8.26.0511/01  21/11/2014 21/11/2014

  0000730-89.2007.8.26.0511  21/11/2014 21/11/2014

 Local destino : Danielle Barbosa Jacinto Lazini (1)   
  0000034-39.1996.8.26.0511  19/11/2014 19/11/2014

PIRAJU
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIRAJU EM 06/02/2015

PROCESSO :0000641-68.2015.8.26.0452
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : F.A.A.
ADVOGADO : 254589/SP - Samara Tavares Agapto das Neves
REQDO : G.A.A.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000640-83.2015.8.26.0452
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : D.D.B.M.
ADVOGADO : 104842/SP - Maria Isabel Degelo Garcia
EXECTDO : L.B.M.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000642-53.2015.8.26.0452
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : N.B.C.R.
ADVOGADO : 254589/SP - Samara Tavares Agapto das Neves
EXECTDO : L.G.G.R.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000643-38.2015.8.26.0452
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : B.C.B.R.
ADVOGADO : 254589/SP - Samara Tavares Agapto das Neves
EXECTDO : R.A.R.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000650-30.2015.8.26.0452
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : RAFAEL MOTTA IARALHA INFORMATICA ME
RECLAMADO : Odontoprev S/A
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0000645-08.2015.8.26.0452
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : SILMARA CONCEIÇÃO DA SILVA TONON
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ADVOGADO : 237448/SP - André Luiz Fernandes Pinto
EXECTDA : ROBERTA MONTAGNER
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000646-90.2015.8.26.0452
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : VINICIUS MATEUS LEITE - ME
ADVOGADO : 237448/SP - André Luiz Fernandes Pinto
EXECTDO : RODRIGO MARIA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000647-75.2015.8.26.0452
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : MAGALI PERES NUNES FARIA - ME
ADVOGADO : 237448/SP - André Luiz Fernandes Pinto
EXECTDA : LIDIANI LEITE NOGUEIRA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000648-60.2015.8.26.0452
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL
REQTE : JOÃO DA SILVA GAMA
ADVOGADO : 279907/SP - Antonio Marcelino da Silva

PROCESSO :0000651-15.2015.8.26.0452
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : MARIA IZABEL PAES
ADVOGADO : 180277/SP - Alencar Lopes da Silva
REQDO : SIDNEI ALEXANDRE STELLA D’ AVILA
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000652-97.2015.8.26.0452
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : V.T.D.
ADVOGADO : 161208/SP - Jamilson Jair da Silva
REQDO : R.D.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000653-82.2015.8.26.0452
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : MARIA APARECIDA BONIFÁCIO PENA
REQDA : LARISSA RIO SCUCUGLIA ZILIO
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000654-67.2015.8.26.0452
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO : 293514/SP - Carlos Alberto Bernabe
REQDO : INSS
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0001766-90.2014.8.26.0263
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Itaí, Paranapanema, Avaré - Sicoob Crediceripa
ADVOGADO : 288458/SP - Vinicius Antonio Fonseca Nogueira
EXECTDA : Elisabete Victorelli de Lara
VARA :1ª VARA

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIRAJU EM 09/02/2015

PROCESSO :0000666-81.2015.8.26.0452
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : C.F.A.O.
ADVOGADO : 319381/SP - Salim Taufic Filho

PROCESSO :0000665-96.2015.8.26.0452
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : G.A.C.O.
ADVOGADO : 319381/SP - Salim Taufic Filho
ALIMENTANTE : A.C.O.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000667-66.2015.8.26.0452
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : C.F.F.
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ADVOGADO : 179877/SP - Jana Lucia Damato
REQDA : S.C.M.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000663-29.2015.8.26.0452
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : 123199/SP - Eduardo Janzon Avallone Nogueira
REQDO : PEDRO OLIVERIO TONON
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000662-44.2015.8.26.0452
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Banco do Brasil S/A
ADVOGADO : 123199/SP - Eduardo Janzon Avallone Nogueira
REQDO : PEDRO OLIVERIO TONON
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000661-59.2015.8.26.0452
CLASSE :INVENTÁRIO
INVTANTE : Tereza do Prado Camilo
ADVOGADO : 121709/SP - Joice Correa Scarelli
INVTARDO : HANORIO FERREIRA DO PRADO
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000684-05.2015.8.26.0452
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : TIAGO BORTOTTI
ADVOGADO : 273526/SP - Frederico Isaac Garcia Ribeiro
EXECTDO : Ronaldo Blanco Junior
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000683-20.2015.8.26.0452
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : IRENE DE GOIS
ADVOGADO : 244967/SP - Kelly Maria Veloso Barreto da Silva
REQDO : CELSO LOUZADA
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000682-35.2015.8.26.0452
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Luzia Lima de Paula
ADVOGADO : 287848/SP - Gorete Ferreira de Almeida
REQDO : INSS
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000681-50.2015.8.26.0452
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : D.F.S.P.
ADVOGADO : 159494/SP - Hélio Gustavo Assaf Guerra
REQDO : C.M.P.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000679-80.2015.8.26.0452
CLASSE :USUCAPIÃO
REQTE : JESSICA FERNANDA DE FREITAS MACHADO
ADVOGADO : 264784/SP - Ana Paula Gati Lopes Campos Verdi

PROCESSO :0000678-95.2015.8.26.0452
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : J.A.M.N.
ADVOGADO : 109193/SP - Sergio Henrique Assaf Guerra
REQDO : A.F.V.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000670-21.2015.8.26.0452
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Vinicius Mateus Leite Me
ADVOGADO : 332185/SP - Gabriel Francisco Tonon
EXECTDO : DAIANE DA SILVA ROSA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000669-36.2015.8.26.0452
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQTE : Ines Gomes
ADVOGADO : 237448/SP - André Luiz Fernandes Pinto
REQDO : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0000668-51.2015.8.26.0452
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Carlos Juraci Riato
ADVOGADO : 319565/SP - Abel França
REQDO : Luiz Cabral Sobrinho
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000655-52.2015.8.26.0452
CLASSE :USUCAPIÃO
REQTE : VANDA LUCIA CLAIDEIRA ROSA
ADVOGADO : 345910/SP - Carla Regina Andrade

PROCESSO :0000680-65.2015.8.26.0452
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : D.D.R.S.
ADVOGADO : 159494/SP - Hélio Gustavo Assaf Guerra
REQDO : D.A.L.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000671-06.2015.8.26.0452
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : Imobiliária Canguru Ltda
ADVOGADO : 140391/SP - Wilma Carvalho de Oliveira
REQDO : Luiz Fernando Sanches
VARA :2ª VARA
FIADPASS : Antonio Carlos Piza
VARA :2ª VARA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELA DIAS DE ABREU PINTO COELHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PASCHOAL PALADINO NETO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0010/2015
Processo 0000340-29.2012.8.26.0452 (452.01.2012.000340) - Procedimento Ordinário - Nulidade e Anulação de Testamento 

- Denise do Val - - Joaquim de Carvalho Gil Filho - Maria Angélica do Val - - Lenita do Val - - Miguel de Moura Abdalla - 
Vistos. Oficie-se ao IMESC com cópia dos documentos de fls. 352 e 355/356. No mais, aguarde-se o envio aos autos do laudo 
pericial. Com a juntada, intime-se as partes para manifestar-se a respeito do mesmo no prazo sucessivo de dez (10) dias. 
Oportunamente, tornem conclusos. Int. - ADV: MARCOS ROBERTO PIRES TONON (OAB 154108/SP), CARLOS ALBERTO 
AGUIAR DE OLIVEIRA (OAB 102524/SP)

Processo 0000340-29.2012.8.26.0452 (452.01.2012.000340) - Procedimento Ordinário - Nulidade e Anulação de Testamento 
- Denise do Val - - Joaquim de Carvalho Gil Filho - Maria Angélica do Val e outros - Vistos. Anote-se a juntada da procuração (fls. 
381), para as devidas intimações, excluindo-se o nome do falecido procurador da corré Maria Angélica. Sem prejuízo, promova a 
serventia a publicação da decisão de fls. 363, junto ao DJE, aguardando-se o decurso do prazo para manifestação dos autores. 
Após, tornem conclusos, inclusive para apreciação da impugnação de fls. 384/392. Int. - ADV: MARCOS ROBERTO PIRES 
TONON (OAB 154108/SP), CARLOS ALBERTO AGUIAR DE OLIVEIRA (OAB 102524/SP)

Processo 0000340-29.2012.8.26.0452 (452.01.2012.000340) - Procedimento Ordinário - Nulidade e Anulação de Testamento 
- Denise do Val - - Joaquim de Carvalho Gil Filho - Maria Angélica do Val e outros - J. Manifestem-se as partes e o M.P. (s 
o caso), sobre o laudo pericial (fls. 363/365). Int. - ADV: MARCOS ROBERTO PIRES TONON (OAB 154108/SP), CARLOS 
ALBERTO AGUIAR DE OLIVEIRA (OAB 102524/SP)

Processo 0000673-10.2014.8.26.0452 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Vistos. O autor foi intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, suprindo a falta nele existente, que lhe impede 
o prosseguimento, tendo permanecido inerte (cert. fls. 74). Assim, com fundamento no artigo 267, inciso III, do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de BUSCA E APREENSÃO C.C. PEDIDO DE LIMINAR, movida por BANCO 
ITAUCARD S.A. em face de SANDRA MARCIA BUENO LEONEL, sem resolução do mérito. Oficie-se à Ciretran, determinando o 
desbloqueio do veículo descrito na inicial. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos. P. R. I. C. - ADV: CELSO 
MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 0001399-81.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - SÍLVIO CÉSAR SAVOGIN POLO - 
MUNICÍPIO DE TIMBURI - Vistos. A contestação não traz preliminares, mas demonstra a inviabilidade da realização de audiência 
de conciliação prevista no artigo 331 do CPC, pois somente com a produção de provas as dúvidas serão dirimidas. Não existem 
irregularidades e nulidades a serem sanadas, de modo que dou o feito por saneado. Defiro a produção de prova documental e 
testemunhal. Para realização da audiência de instrução e julgamento, designo o DIA 02 DE JULHO DE 2015, ÀS 15:00 HORAS. 
Rol de testemunhas pelo requerido, no prazo de dez (10) dias, sob pena de preclusão desta prova. No mais, intimem-se as 
partes bem como as testemunhas arroladas pelo autor (fls. 08), para comparecimento. Defiro os benefícios do artigo 172, § 
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2º, do CPC, caso necessário ao integral cumprimento das diligências. Int. - ADV: SERGIO HENRIQUE ASSAF GUERRA (OAB 
109193/SP), DIEDE LOUREIRO JUNIOR (OAB 23335/SP)

Processo 0001458-79.2008.8.26.0452 (452.01.2008.001458) - Procedimento Sumário - Maria Aparecida Rodrigues dos Santos 
- Banco Bmc Sa e outro - Vistos. Intime-se o(a) devedor(a), na pessoa de seu procurador, via imprensa oficial ou pessoalmente 
através de mandado, conforme o caso, a efetuar o pagamento no prazo de quinze (15) dias (artigo 475-J, CPC), sob pena de 
aplicação de multa de dez por cento (10%). Não havendo o pagamento voluntário no prazo estipulado, independentemente de 
nova conclusão, intime-se o(a) credor(a) para requerer o que entender de direito. Nada sendo requerido no prazo de 6 (seis) 
meses, contados da intimação do(a) credor(a), arquivem-se os autos na forma do artigo 475-J, § 5º, do Código de Processo 
Civil. Promova-se a serventia a anotação da evolução de fases. Int. - ADV: SERGIO RAGASI JUNIOR (OAB 225347/SP), JOSE 
EDUARDO POZZA (OAB 89036/SP), FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 147020/SP), LUIS HENRIQUE RAMOS (OAB 143199/
SP), PAULO VINICIO COSME CARVALHO (OAB 263489/SP), JOSE ROMEU AITH FAVARO (OAB 260168/SP)

Processo 0001895-65.2013.8.26.0252 (025.22.0130.001895) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) 
- Lazaro Martimiano - Vistos em saneador. A contestação não traz preliminares mas revela a impossibilidade da realização de 
audiência de conciliação prevista no artigo 331 do CPC, pois somente com a produção de provas as dúvidas serão dirimidas. 
Não existem irregularidades e nulidades a serem sanadas, de modo que dou o feito por saneado. Defiro a produção de prova 
documental e testemunhal. Para realização da audiência de instrução e julgamento, designo o DIA 06 DE AGOSTO DE 2015, ÀS 
16:00 HORAS. Rol de testemunhas pelo autor, no prazo de dez (10) dias, sob pena de preclusão desta prova. Int. - ADV: JOSE 
BRUN JUNIOR (OAB 128366/SP), JOÃO JOSÉ CAVALHEIRO BUENO JUNIOR (OAB 235318/SP)

Processo 0002280-29.2012.8.26.0452 (452.01.2012.002280) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Paulo Cesar Barros Clivatti - Coop de Credito dos Pequenos Empresarios, Microempresários e 
Microempr Sicoob Credicconai - Vistos. Traslade-se cópia da sentença de fls. 287/290, bem como da certidão de fls. 293 para 
os autos principais (Proc. 611/08). Após, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se os presentes autos. Int. - ADV: JOSE 
ROBERTO RODRIGUES DA SILVA (OAB 301864/SP), RICARDO GROSSI (OAB 278403/SP), FLAVIA PERONE DE FREITAS 
(OAB 247682/SP), FRANCELI CAROLINA DE ALMEIDA FERRARI (OAB 220184/SP), JANA LUCIA DAMATO (OAB 179877/SP), 
FERNANDA ROSA BARBOSA (OAB 301620/SP)

Processo 0002364-93.2013.8.26.0452 (045.22.0130.002364) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Luiz 
Antonio de Souza - Waldir Pace - Waldir Pace - Vistos. A contestação não traz preliminares, mas demonstra a inviabilidade da 
realização de audiência de conciliação prevista no artigo 331 do CPC, pois somente com a produção de provas as dúvidas serão 
dirimidas. Não existem irregularidades e nulidades a serem sanadas, de modo que dou o feito por saneado. Defiro a produção 
de prova documental e testemunhal. Para realização da audiência de instrução e julgamento, designo o DIA 18 DE JUNHO DE 
2015, ÀS 14:00 HORAS. Rol de testemunhas pelas partes, no prazo sucessivo de dez (10) dias, sob pena de preclusão desta 
prova. Int. - ADV: WANDERLEI MARQUES ZAMFORLIN NETO (OAB 339187/SP), FABIANO LAINO ALVARES (OAB 180424/
SP), ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA (OAB 168783/SP)

Processo 0002529-48.2010.8.26.0452 (452.01.2010.002529) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Doraci Custódio 
Maranho - - Ermelino Rogeri Maranho - Espólio de Maria Arruda de Oliveira - - João Alves de Lima e outros - Vistos. Sem prejuízo 
do cumprimento por parte dos autores da decisão de fls. 283 - 3º e 4º tópicos e diante da existência de contestações nos autos 
(fls. 161/168 e 196/203), designo audiência de instrução e julgamento, para o DIA 23 DE JULHO DE 2015, ÀS 13:30 HORAS. Rol 
de testemunhas pelas partes no prazo de dez (10) dias, sucessivamente, sob pena de preclusão desta prova. Oportunamente, 
tornem conclusos. Int. - ADV: MARIANA BONJORNO CHAGAS (OAB 302080/SP), LOURENÇO MUNHOZ FILHO (OAB 153582/
SP), CLARISSA CHAGAS SANCHES MONASSA (OAB 198051/SP), JOSE RODOLFO RIATO TORRES (OAB 330132/SP)

Processo 0002634-88.2011.8.26.0452 (452.01.2011.002634) - Procedimento Ordinário - Contratos Administrativos - 
Prefeitura Municipal de Piraju - Vistos. Tendo sido esgotados todos os meios para tentativa de localização da ré, DEFIRO o 
pedido retro, expedindo-se o competente edital de citação, observando-se o disposto no art 232 e seguintes do CPC. INT. - ADV: 
CRISTIANA REGINA DOS SANTOS (OAB 179060/SP)

Processo 0002817-54.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
ADÃO PEDRO DE ALMEIDA - INSS - Vistos. A preliminar arguida em contestação pelo INSS, confunde-se com o mérito e será 
oportunamente apreciada por ocasião da prolação da sentença. Os documentos carreados aos autos pelo autor (fls. 17/39), 
demonstram à princípio que o mesmo desenvolveu atividades com os respectivos registros em sua CTPS. Por certo, os autos 
carecem da respectiva dilação probatória, não possuindo este Juízo, ao menos por ora, embasamento para acolher ou rejeitar 
a preliminar sustentada pelo instituto réu. No mais, o presente caso demonstra a inviabilidade da realização de audiência de 
conciliação prevista no artigo 331 do CPC, pois somente com a produção de provas as dúvidas serão dirimidas. Partes legítimas 
e bem representadas. Não existem irregularidades e nulidades a serem sanadas, de modo que dou o feito por saneado. Defiro 
a produção de prova documental e testemunhal. Para realização da audiência de instrução e julgamento, designo o DIA 06 DE 
AGOSTO DE 2015, ÀS 15:30 HORAS. Rol de testemunhas pelo autor, no prazo de dez (10) dias, sob pena de preclusão desta 
prova. Int. - ADV: BRUNA ARRUDA DE CASTRO ALVES (OAB 204683/SP), ROBERTO EDGAR OSIRO (OAB 165789/SP)

Processo 0003316-38.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - BENEDITA DE MELO LEITE - Vistos 
em saneador. A contestação não traz preliminares mas revela a impossibilidade da realização de audiência de conciliação 
prevista no artigo 331 do CPC, pois somente com a produção de provas as dúvidas serão dirimidas. Não existem irregularidades 
e nulidades a serem sanadas, de modo que dou o feito por saneado. Defiro a produção de prova documental e testemunhal. 
Para realização da audiência de instrução e julgamento, designo o DIA 06 DE AGOSTO DE 2015, ÀS 14:00 HORAS. Rol de 
testemunhas pelo autor, no prazo de dez (10) dias, sob pena de preclusão desta prova. Int. - ADV: SAMIRA MUSTAFA KASSAB 
(OAB 137561/SP)

Processo 0003791-91.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - IBERTINA DE SOUZA 
SANTOS - Vistos em saneador. A contestação não traz preliminares mas revela a impossibilidade da realização de audiência de 
conciliação prevista no artigo 331 do CPC, pois somente com a produção de provas as dúvidas serão dirimidas. Não existem 
irregularidades e nulidades a serem sanadas, de modo que dou o feito por saneado. Defiro a produção de prova documental 
e testemunhal. Para realização da audiência de instrução e julgamento, designo o DIA 06 DE AGOSTO DE 2015, ÀS 15:00 
HORAS. Rol de testemunhas pelo autor, no prazo de dez (10) dias, sob pena de preclusão desta prova. Int. - ADV: LOURENÇO 
MUNHOZ FILHO (OAB 153582/SP), MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA (OAB 301706/SP), LUIS CARLOS ALVES DOS 
SANTOS (OAB 325283/SP)

Processo 0003906-15.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - CENTERCRED FOMENTO 
MERCANTIL LTDA - TRAMATON TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS TONON LTDA e outro - Vistos em saneador. Fls. 
391/396: ciência aos requeridos. No mais, denota-se que a contestação não traz preliminares mas revela a impossibilidade 
da realização de audiência de conciliação prevista no artigo 331 do CPC, pois somente com a produção de provas as dúvidas 
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serão dirimidas. Ademais, instados a manifestar eventual interesse na realização da audiência de conciliação, os requeridos 
permaneceram silentes. Não existem irregularidades e nulidades a serem sanadas, de modo que dou o feito por saneado. Defiro 
a produção de prova documental e testemunhal, com o depoimento pessoal do representante legal da requerida. Para realização 
da audiência de instrução e julgamento, designo o DIA 23 DE JULHO DE 2015, ÀS 14:00 HORAS. Rol de testemunhas pelas 
partes no prazo de dez (10) dias, sucessivamente, sob pena de preclusão desta prova. Oportunamente, tornem conclusos. Int. 
- ADV: MONICA CRISTINA PASSOS PEDROTTI DE ANDRADE (OAB 260303/SP), LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP), 
BRUNO GARCIA MARTINS (OAB 206898/SP), CARLOS ALBERTO PEDROTTI DE ANDRADE (OAB 61988/SP)

Processo 0004769-68.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - SABRINA MEDEIROS 
MORGATO - Vistos. Anote-se a juntada da procuração de fls. 28/29. HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos 
o acordo entabulado entre as partes (fls. 26/27). HOMOLOGO, igualmente, a desistência do prazo recursal. Com fundamento 
no artigo 269, inciso III, do CPC, JULGO EXTINTA a presente ação de ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA movida por SABRINA 
MEDEIROS MORGATO contra o ESPÓLIO DE MARINHO MARVULO e ESPÓLIO DE ANTONIO MARVULO, com resolução do 
mérito. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e expeça-se a competente Carta de Adjudicação. Após, observadas as 
cautelas de praxe, arquivem-se os autos. P. R. I. C. - ADV: MARCIA CRISTINA DOS SANTOS (OAB 276329/SP)

Processo 0004770-53.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - AUDEX ALEXANDRE 
CORDEIRO GALVÃO e outro - Vistos. Anote-se a juntada das procurações de fls. 29/30. HOMOLOGO para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos o acordo entabulado entre as partes (fls. 27/28). HOMOLOGO, igualmente, a desistência do prazo 
recursal. Com fundamento no artigo 269, inciso III, do CPC, JULGO EXTINTA a presente ação de ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA 
movida por AUDEX ALEXANDRE CORDEIRO GALVÃO e MARIA ZILDA SILVESTRE GALVÃO contra o ESPÓLIO DE MARINHO 
MARVULO e ESPÓLIO DE ANTONIO MARVULO, com resolução do mérito. Certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e 
expeça-se a competente Carta de Adjudicação em favor dos autores. Após, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se os 
autos. P. R. I. C. - ADV: MARCIA CRISTINA DOS SANTOS (OAB 276329/SP)

Processo 0004862-31.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Guarda - F.A.S.B. - Vistos. Ante a documentação coligida 
aos autos, bem como a concordância Ministerial retro, defiro o pedido de guarda provisória dos menores em favor do genitor/
autor João Carlos Ferreira, lavrando-se o respectivo termo com o prazo de cento e oitenta (180) dias, devendo o mesmo 
comparecer em cartório para assinatura, no prazo de dez (10) dias. Cite-se o(a) requerido(a) com as advertências de praxe, 
observado o rito ordinário. Defiro os benefícios do artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: HÉLIO GUSTAVO 
ASSAF GUERRA (OAB 159494/SP)

Processo 0005178-78.2013.8.26.0452 (045.22.0130.005178) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- Luciana de Andrade Negrão - Vistos. Com fundamento no artigo 475-R, c.c. os artigos 794, inciso I e 795, todos do Código 
de Processo Civil, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER em fase de 
cumprimento de sentença movida por LUCIANA DE ANDRADE NEGRÃO em face da FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS 
E LETRAS DE PIRAJU - FAFIP. Com o trânsito em julgado desta decisão e observadas as cautelas de praxe, arquivem-se os 
presentes autos. P. R. I. C. - ADV: EMERSON FERNANDES (OAB 171237/SP)

Processo 0005667-18.2013.8.26.0452 (045.22.0130.005667) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Roseli 
Caironi Bento - Rodrigo Ambrósio - Vistos. As partes são legítimas e estão bem representadas. Não existem irregularidades e 
nulidades a serem sanadas, de modo que dou o feito por saneado. Defiro a produção de prova documental e testemunhal. Para 
a realização da audiência de instrução e julgamento, designo o DIA 18 DE JUNHO DE 2015, ÀS 15:00 HORAS. Intime-se a 
testemunha arrolada pela autora (fls. 06 verso), para comparecimento. Rol de testemunhas pelo réu, no prazo de dez (10) dias, 
sob pena de preclusão desta prova. Defiro os benefícios do artigo 172 § 2º do CPC para o cumprimento das diligências. Int. - 
ADV: CEZAR GUILHERME MERCURI (OAB 131668/SP), DANILA DA SILVA GARCIA (OAB 318562/SP)

Processo 0005764-81.2014.8.26.0452 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Vistos. HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de 
desistência da ação retro formulado pela autora. Assim, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 
JULGO EXTINTA a presente ação de BUSCA E APREENSÃO, movida por BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO 
E INVESTIMENTO em face de ANDERSON SARDINHA, sem julgamento do mérito. Após o trânsito em julgado desta decisão e 
observadas as cautelas de praxe, arquivem-se os presentes autos. P.R.I.C. - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/
SP)

Processo 0005910-25.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) 
- JOSÉ SOUTA MONTEIRO - Vistos. Concedo os benefícios da justiça gratuita a(o) autor(a). Anote-se. Ciente o Juízo do 
indeferimento da pretensão do autor na via administrativa (fls. 50). Cite-se o(a) requerido(a) com as advertências de praxe, 
observado o rito ordinário. Int. - ADV: ANDRE GUSTAVO GARCIA (OAB 302025/SP)

Processo 0007161-49.2012.8.26.0452 (452.01.2012.007161) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Denize Alves Buchler 
- - Fabiana Buchler - - Camila Buchler - - Erika Buchler - - Walter Buchler Neto - Wanda Otero Buchler - Vistos. Cumpra 
a serventia integralmente a decisão de fls. 82. No mais, não há falar-se que os autores encontram-se sem representação 
processual conforme pretende o procurador da contestante Wanda em sua petição de fls. 147/151, conforme procurações de 
fls. 96, 104, 112, 118 e 124. Após a conclusão do ciclo citatório, será apreciada a contestação e documentos de fls. 147/172. Int. 
(Providencie o(a) requerente, as cópias necessárias à citação dos requeridos/confrontantes, bem como para cientificação das 
fazendas. Prazo: cinco (05) dias.) - ADV: ROQUE WALMIR LEME (OAB 182659/SP), ANA PAULA GATI LOPES CAMPOS VERDI 
(OAB 264784/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELA DIAS DE ABREU PINTO COELHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PASCHOAL PALADINO NETO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0014/2015
Processo 0000058-20.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - JOÃO VICTOR FRANÇA - 

COPA - COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S/A ( COPA AIRLINES ) - Vistos. Recebo o recurso adesivo interposto pelo autor, 
para o seu regular processamento. Intime-se o réu para apresentar suas contrarrazões no prazo legal. Após, cumpra-se o tópico 
final da decisão de fls. 112. Int. - ADV: VALÉRIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING (OAB 154675/SP), ANA PAULA GATI 
LOPES CAMPOS VERDI (OAB 264784/SP), LUIZ GUSTAVO GATI DE BARROS LOPES (OAB 313338/SP), MARCOS AURELIO 
NAVARRO JUNIOR (OAB 333764/SP)

Processo 0000141-36.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - VENINA MEINE 
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- INSS - Vistos. Fls. 90/101:- Ciente o Juízo. Aguarde-se a realização da perícia médica já agendada nos autos (fls. 79). 
Int. - ADV: ROBERTO EDGAR OSIRO (OAB 165789/SP), MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA (OAB 301706/SP), LUIS 
CARLOS ALVES DOS SANTOS (OAB 325283/SP)

Processo 0000296-49.2008.8.26.0452 (452.01.2008.000296) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Márcio Aparecido 
Castanhola - - Paula Jamile Candido Castanhola - Aurélio Nistal - - Luzia Arantes Nistal - - Antonio Ribeiro - - Pedro Geraldo 
Duarte - - Nely Ribeiro - - Valdinéia Aparecida Duarte - - Morel Ribeiro - Vistos. Reconsidero o primeiro e segundo tópicos da 
decisão de fls. 342. Isso, porque o documento lá mencionado já encontra-se entranhado aos autos (fls. 260/263). No mais, 
reportando-me à decisão de fls. 164, e diante da existência de contestação nos autos, designo audiência de instrução e 
julgamento para o DIA 23 DE JULHO DE 2015, ÀS 14:30 HORAS. Intimem-se as partes bem como as testemunhas arroladas, 
para comparecimento, deprecando-se a oitiva das residentes fora da terra (fls. 179). Defiro os benefícios do artigo 172, § 2º, 
do Código de Processo Civil, para cumprimento do ato deprecado. Int. - ADV: JOAQUIM CARLOS DA SILVA (OAB 142729/
SP), CARLA REGINA TOSATO CAMPARIM (OAB 193939/SP), SANTO CELIO CAMPARIM (OAB 59467/SP), SANDRA MARIA 
BOTELHO DE OLIVEIRA (OAB 179921/SP), MARCOS ROBERTO PIRES TONON (OAB 154108/SP)

Processo 0000693-35.2013.8.26.0452 (045.22.0130.000693) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Neuza Vaz de Oliveira Silva - Inss - Vistos. Fixo os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos da 
Resolução nº 541 de 18.01.2007, do CJF. Expeça-se o competente ofício requisitório em favor do perito judicial médico. Após, 
tornem conclusos para prolação de sentença. Int. - ADV: FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP)

Processo 0000694-20.2013.8.26.0452 (045.22.0130.000694) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Ercilia de 
Fatima Almeida - Inss - Vistos. Sobre os cálculos apresentados pelo INSS (fls. 133/136), manifeste-se a autora, no prazo de 
dez (10) dias, cientificando-a que o silêncio caracterizará concordância tácita com os mesmos. Int. - ADV: VINICIUS CORRÊA 
FOGLIA (OAB 231325/SP), ROBERTO EDGAR OSIRO (OAB 165789/SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP), CASSIA 
MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP), JULIANA SALATE BIAGIONI (OAB 277919/SP)

Processo 0000894-90.2014.8.26.0452 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - C.O.B.H. - P.F.H. - - C.V.H. - Vistos. 
Concedo os benefícios da assistência judiciária aos requeridos Pedro e Cecília. No mais, na esteira da manifestação Ministerial 
retro, que acolho, indefiro o pedido de realização de estudo social na residência dos requeridos, vez que desnecessária tal 
providência. Por certo, a obrigação alimentar dos avós/requeridos é subsidiária, sendo de rigor que a genitora do menor comprove 
de forma satisfatória nos autos, sua impossibilidade de prover a subsistência do seu filho. Assim, intimem-se pessoalmente 
as partes, através de mandado, para comparecimento à audiência retro designada (fls. 66). Sem prejuízo, intimem-se os 
procuradores Fábio José (fls. 05), e Roque Walmir (fls. 28), via DJE, para comparecimento. Defiro os benefícios do artigo 172, § 
2º, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: FÁBIO JOSÉ DE SOUZA PEDRO (OAB 212948/SP), ROQUE WALMIR LEME (OAB 
182659/SP)

Processo 0001110-85.2013.8.26.0452 (045.22.0130.001110) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Rodolfo Favaro 
- Maria Cecília Fávaro - Vistos. Diante da documentação carreada aos autos, bem como a inexistência de herdeiros menores e 
ou incapazes, e ainda a informação da contadoria judicial de fls. 86, expeça-se MLJ autorizando o viúvo-meeiro senhor Leone 
Fávaro, RG nº 5.566.475-1 - CPF-MF nº 064.829.378-53, a proceder o levantamento de sua meação, qual seja, a importância 
de R$ 40.482,29 (quarenta mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos) na agência 6517-X - Banco do 
Brasil S/A - Fórum - Piraju - SP (fls. 73/74). Int. - ADV: WILSON DE ALBUQUERQUE PEREIRA (OAB 106725/SP), ROSANA 
RODRIGUES DA SILVA FAVARO (OAB 118771/SP)

Processo 0001578-83.2012.8.26.0452 (452.01.2012.001578) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Jaquetto & Luiz 
Materiais Elétricos Ltda - Horivelto Olimpio Vieira Agropecuária Me - Vistos. Compulsando os autos, denota-se que ainda não 
foram esgotados todos os meios para localização de bens em nome da executada. Assim, antes da apreciação do pedido de 
desconsideração da personalidade jurídica, oficie-se à Ciretran local, requisitando informações quanto à existência de veículos 
automotores registrados em nome da executada. Com a juntada, manifeste-se o exequente, no prazo de dez (10) dias. Int. - 
ADV: RAFAEL TASSO DOS SANTOS (OAB 275218/SP)

Processo 0001618-65.2012.8.26.0452 (452.01.2012.001618) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Rosana Teresa da Silva 
- Em que pese o processo ter sido saneado às fls. 67, chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, observo que não se 
encontra encartada cópia da matrícula nº 6.492, referente ao imóvel usucapiendo, conforme informado pela Registradora de 
Imóveis. Portanto, deverá o autor providenciá-la, no prazo de 15 dias. Ademais, não foram citados até o presente momento 
Dorair André Dognani, que figura como proprietário do imóvel.Também não foi citado o Banco Santander Brasil S/A, eventual 
interessado, haja vista que o imóvel encontra-se hipotecado em favor do banco. Proceda a serventia a citação de Dorair André 
Dognani e do Banco Santander Brasil S/A para responder aos termos da presente ação. Por fim, tratando-se de usucapião de 
imóvel rural, deverá o autor trazer aos autos memorial descritivo georreferenciado devidamente atestado pelo INCRA. Int. - 
ADV: JOSE ROMEU AITH FAVARO (OAB 260168/SP), FERNANDO CURY DE PAULA (OAB 298179/SP), MARCIO DE SOUZA 
GARCIA (OAB 331490/SP), VALÉRIA REGINA ZAMIGNANI GEMENES (OAB 260267/SP)

Processo 0001618-65.2012.8.26.0452 (452.01.2012.001618) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Rosana Teresa da Silva 
- Para cumprimento do respeitável despacho de fls. 89, providencie a autora o endereço de Dorair André Dognani e do Banco 
Santander do Brasil S/A. Prazo: cinco (05) dias. - ADV: VALÉRIA REGINA ZAMIGNANI GEMENES (OAB 260267/SP), JOSE 
ROMEU AITH FAVARO (OAB 260168/SP), FERNANDO CURY DE PAULA (OAB 298179/SP), MARCIO DE SOUZA GARCIA 
(OAB 331490/SP)

Processo 0001693-07.2012.8.26.0452 (452.01.2012.001693) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 
48/51) - Inez Antunes de Oliveira - Inss - Vistos. Sobre os cálculos apresentados pelo INSS (fls. 160/164), manifeste-se a autora, 
no prazo de dez (10) dias, cientificando-a que o silêncio caracterizará concordância tácita com os mesmos. Int. - ADV: LUCIANO 
DOS SANTOS LEITÃO (OAB 163283/SP), VINICIUS CORRÊA FOGLIA (OAB 231325/SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 
167526/SP), ROBERTO EDGAR OSIRO (OAB 165789/SP), DANIELA JOAQUIM BERGAMO (OAB 234567/SP)

Processo 0001963-60.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - MARIA 
APARECIDA DE PAULA - INSS - Vistos. Fls. 91/100:- Ciente o Juízo. Aguarde-se a realização da perícia médica já designada 
nos autos (fls. 75). Int. - ADV: ANDRÉ LUIZ FERNANDES PINTO (OAB 237448/SP)

Processo 0002059-27.2004.8.26.0452 (452.01.2004.002059) - Procedimento Ordinário - Eva Maria de Oliveira Ladislau - 
Inss - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Manifestem-se as partes e o Ministério Público em prosseguimento, no prazo de dez (10) 
dias, sucessivamente. Int. - ADV: WILMA CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB 140391/SP), EMERSON RICARDO ROSSETTO (OAB 
125332/SP), SERGIO HENRIQUE ASSAF GUERRA (OAB 109193/SP)

Processo 0002691-72.2012.8.26.0452 (452.01.2012.002691) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - 
Leonardo Willian de Oliveira Nucci - Inss - - Paulo Ruddierio Fernandes Nucci - - Daniel Henrique Viana Nucci - Vistos. Acolho o 
rol de testemunhas apresentado pelo autor (fls. 214), deprecando-se a oitiva das mesmas. Fls. 216/245:- Ciência às partes. Int. 
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- ADV: ROQUE WALMIR LEME (OAB 182659/SP), TIAGO RAMOS CURY (OAB 168486/SP), ROBERTO EDGAR OSIRO (OAB 
165789/SP), ANTONIO AUGUSTO PORTO (OAB 230893/SP)

Processo 0002832-72.2004.8.26.0452 (452.01.2004.002832) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Benedita Galdino de Lima - Inss - Vistos. Aguarde-se a comprovação junto aos autos, da efetivação do depósito dos 
valores referente aos honorários sucumbenciais. Sem prejuízo, reitere-se o ofício expedido ao INSS (fls. 317). Oportunamente, 
tornem conclusos. Int. - ADV: FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP), VINICIUS CORRÊA FOGLIA (OAB 231325/SP), 
CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP), ROBERTO EDGAR OSIRO (OAB 165789/SP)

Processo 0003061-03.2010.8.26.0620 (620.01.2010.003061) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 
203,V CF/88) - Maria de Lurdes dos Santos da Costa Gama - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Sobre os 
cálculos apresentados pelo INSS (fls. 199/204), manifeste-se a autora, no prazo de dez (10) dias, cientificando-a que o 
silêncio caracterizará concordância tácita com os mesmos. Int. - ADV: ROBERTO EDGAR OSIRO (OAB 165789/SP), MICHELE 
APARECIDA PRADO MOREIRA (OAB 301706/SP), JOSE BRUN JUNIOR (OAB 128366/SP)

Processo 0003523-37.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - IVANIZE CATARINO MARIA FONSECA 
- INSS - Vistos. Acolho o rol de testemunhas apresentados pela autora (fls. 85), intimando-se-as para comparecimento à 
audiência designada às fls. 81. Int. - ADV: RENATA ARRUDA DE CASTRO ALVES (OAB 283809/SP), BRUNA ARRUDA DE 
CASTRO ALVES (OAB 204683/SP)

Processo 0003527-74.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Benedito Bernardes - INSS - 
Vistos. Fls. 134/135:- Dê-se ciência ao INSS da petição e documentos juntados. No mais, aguarde-se a realização da perícia 
médica já designada nos autos (fls. 102). Int. - ADV: FERNANDA KATSUMATA NEGRÃO (OAB 303339/SP), ELIS MACEDO 
FRANCISCO PESSUTO (OAB 272067/SP), ROBERTO EDGAR OSIRO (OAB 165789/SP)

Processo 0003577-13.2008.8.26.0452 (452.01.2008.003577) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria 
de Fátima Rosa - Inss - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Manifestem-se as partes em prosseguimento, no prazo de dez (10) 
dias, sucessivamente. Int. - ADV: EMERSON RICARDO ROSSETTO (OAB 125332/SP), GILSON RODRIGUES DE LIMA (OAB 
81812/SP), DANIELA JOAQUIM BERGAMO (OAB 234567/SP), FABIANO LAINO ALVARES (OAB 180424/SP)

Processo 0003731-55.2013.8.26.0452 (045.22.0130.003731) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição (Art. 55/6) - Maria Angelica da Cunha - Inss - Vistos. Por tempestiva, recebo a apelação interposta pelo INSS em 
ambos os efeitos, devolutivo e suspensivo. Às contrarrazões, no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 
Regional Federal da Terceira Região - SP, observadas as cautelas de praxe. Int. - ADV: ROBERTO EDGAR OSIRO (OAB 
165789/SP), SERGIO HENRIQUE ASSAF GUERRA (OAB 109193/SP)

Processo 0003960-78.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - PEDRO ISRAEL NOVAES DE 
ALMEIDA - FRANCISCO JOSÉ NOVAES PAULINO DE ALMEIDA - Vistos. Diante dos fatos constantes da petição e documento 
de fls. 188/190, promova a serventia, se em termos, a imediata disponibilização dos autos nº 1918-56, em carga rápida, quando 
solicitado pela procuradoria do requerido Francisco José, para a extração de cópias. Sem prejuízo, sobre a réplica à contestação 
e documentos encartados aos autos pelo autor Pedro (fls. 192/205), manifeste-se o requerido no prazo de dez (10) dias. Int. - 
ADV: FABIOLA DE SOUZA JIMENEZ (OAB 177172/SP), ANTONIO CARLOS JIMENEZ (OAB 43739/SP), EDERALDO PAULO 
DA SILVA (OAB 141159/SP)

Processo 0004017-96.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Fatos Jurídicos - Antonio Carlos Pereira - Posto Paulista 
Piraju Ltda - Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE 
a pretensão deduzida na presente ação e na ação cautelar para DECLARAR inexistente o débito mencionado na inicial e 
CONDENAR o requerido a pagar ao autor a importância R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, sobre o qual 
deverá incidir juros moratórios no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação; e correção monetária a 
contar da data da prolação desta sentença. A requerida arcará com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios 
que arbitro em 15% sobre o valor da condenação. P. R. I. (REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO) - ADV: 
CARLOS RENATO RODRIGUES SANCHES (OAB 168655/SP), PEDRO VICTOR ALARCAO ALVES FUSCO (OAB 284277/SP), 
JOSE EDUARDO POZZA (OAB 89036/SP)

Processo 0004468-24.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - BENEDICTO DONIZETTI 
LOPES - INSS - Vistos. A contestação não traz preliminares mas revela a impossibilidade da realização da audiência de 
conciliação prevista no artigo 331 do CPC, pois somente com a produção de provas as dúvidas serão dirimidas. Não existem 
irregularidades e nulidades a serem sanadas, de modo que dou o feito por saneado. Defiro a produção de prova documental, 
pericial e testemunhal. Acolho os quesitos formulados formulados nos autos pelo INSS, os quais deverão ser encaminhados ao 
perito judicial, bem como a indicação de assistentes técnicos, se o caso. Cumpra a serventia integralmente a decisão de fls. 52 
e verso, oficiando-se ao perito judicial. Audiência oportunamente, se necessária. Int. - ADV: ANDRÉ LUIZ FERNANDES PINTO 
(OAB 237448/SP)

Processo 0004598-14.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - CLÉLIA MIGUEL DA SILVA 
- BENEDITO DOS SANTOS CARDOSO - Vistos. No prazo sucessivo de dez (10) dias, visando à racionalização da pauta de 
audiências e à razoável duração do processo, digam as partes se têm interesse na realização da audiência do artigo 331 do 
CPC, para a tentativa de uma transação em Juízo. No mesmo prazo, especifiquem os meios probatórios que efetivamente 
pretendem vir realizados, indicando, desde logo, a pertinência da diligência com o fato controverso que pretendem provar, sob 
pena de indeferimento (CPC, 130). Se pretenderem produzir prova pericial, indiquem a modalidade, a finalidade e o alcance. 
Não havendo interesses das partes em se compor em Juízo o que será presumido caso assim não manifestem expressamente, 
tornem os autos conclusos, na forma do § 3º do art. 331 do CPC, salvaguardada a possibilidade de julgamento do processo 
no estado em que se encontra (CPC, 330). Int. - ADV: TIAGO RAMOS CURY (OAB 168486/SP), ROQUE WALMIR LEME (OAB 
182659/SP), CLAUDIA REGINA BORELLA MIRANDA (OAB 135751/SP)

Processo 0005323-13.2008.8.26.0452 (452.01.2008.005323) - Outros Feitos não Especificados - Luiz Pereira da Silveira - 
Inss - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Manifestem-se as partes em prosseguimento, no prazo de dez (10) dias, sucessivamente. 
Int. - ADV: THAÍS DE ANDRADE GALHEGO (OAB 222773/SP), DANIELA JOAQUIM BERGAMO (OAB 234567/SP), EMERSON 
RICARDO ROSSETTO (OAB 125332/SP), MARIO LUIS FRAGA NETTO (OAB 131812/SP), EDSON RICARDO PONTES (OAB 
179738/SP), CASSIA MARTUCCI MELILLO (OAB 211735/SP), VINICIUS CORRÊA FOGLIA (OAB 231325/SP)

Processo 0005484-13.2014.8.26.0452 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1091605-16.2014.8.26.0100 - 30ª Vara 
Cível- Foro Central Civel- Comarca de São Paulo) - Fidc Multesetorial Valecred Lp - TRAMATON TRATORES E MÁQUINAS 
AGRÍCOLAS TONON DE OURINHOS LTDA - - JOSÉ ÂNGELO GAUDÊNCIO TONON - - PEDRO OLIVERIO TONON - - NAIR 
GAUDÊNCIO TONON - Fica a exequente devidamente intimada, na pessoa de sua advogada, a complementar a diligência do 
oficial de justiça (valor recolhido: R$ 81,54 - valor restante: R$173,46). Prazo: cinco (05) dias. - ADV: LÍDIA OLIVIÉRI OLIVEIRA 
MATIUZO (OAB 162936/SP)
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Processo 0005545-10.2010.8.26.0452 (452.01.2010.005545) - Procedimento Ordinário - Averbação/Cômputo de tempo de 
serviço rural (empregado/empregador) - Adão Benedito Montanher - Inss - Vistos. Sobre a petição e cálculo apresentado pelo 
INSS (fls. 153), manifeste-se a Procuradoria do autor, no prazo de dez (10) dias, cientificando-o que o silêncio caracterizará 
concordância tácita com o mesmo. Int. - ADV: MARIA CAROLINA FIORE MONTAGNER (OAB 259215/SP)

Processo 0005551-75.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes e Revisões 
Específicas - ELOIZA DAS DORES ALVES BRITO - INSS - Vistos. Anote-se a juntada da procuração (fls. 41), para as devidas 
intimações. Nos termos do artigo 273 do CPC, são requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela, a 
verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Contudo, este não é o caso dos 
presentes autos, vez que a autora percebe benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez), pretendendo, com a presente 
ação, a majoração do valor. Do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Cite-se o INSS, com as advertências de 
praxe, observado o rito ordinário. Int. - ADV: ANDRÉ LUIZ FERNANDES PINTO (OAB 237448/SP)

Processo 0005687-09.2013.8.26.0452 (045.22.0130.005687) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Mara Soares 
Goulart Alher - Banco do Brasil Sa - Vistos. Cumpra-se o tópico final da decisão de fls. 102. Int. - ADV: DIEDE LOUREIRO 
JUNIOR (OAB 23335/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0005688-91.2013.8.26.0452 (045.22.0130.005688) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 
48/51) - Sebastião Henrique da Silva - Inss - Vistos. Ante a concordância revelada pelo autor, HOMOLOGO para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos, os cálculos encartados aos autos pelo INSS (fls. 69). Expeça-se o competente RPV em favor do 
autor, da importância total de R$-7.658,20, fazendo constar como data da conta o dia 30/11/2014. Int. - ADV: FABIANO LAINO 
ALVARES (OAB 180424/SP), ROBERTO EDGAR OSIRO (OAB 165789/SP), ANTONINO JORGE DOS SANTOS GUERRA (OAB 
190872/SP)

Processo 0005893-86.2014.8.26.0452 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - M.E.A.G. - L.H.M. - Vistos. 
Depreque-se a citação do requerido com as advertências de praxe, observado o rito ordinário. Defiro os benefícios do artigo 
172, § 2º, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: LEANDRO CAPATTI (OAB 321449/SP)

Processo 0006059-21.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.P.S. - A.M. - Vistos. Na esteira da manifestação 
retro, por ora, indefiro o pedido de tutela antecipada, vez não vislumbrar a presença dos requisitos elencados no artigo 273 do 
Código de Processo Civil, quais sejam, a verossimilhança das alegações e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação. Cite-se o(a) requerido(a) com as advertências de praxe, observado o rito ordinário. Sem prejuízo, determino a 
realização de estudo social, com a máxima brevidade possível, providenciando a serventia o necessário. Defiro os benefícios do 
artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: MARCOS ROBERTO PIRES TONON (OAB 154108/SP)

Processo 0006162-28.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - HELENA TEREZA DE 
CAMARGO - INSS - Vistos. Concedo os benefícios da justiça gratuita a(o) autor(a). Anote-se. Ciente o Juízo do indeferimento 
da pretensão da autora, na via administrativa (fls. 23). No exercício do poder geral de cautela (CPC, 798 e 799), tenho que a 
hipótese recomenda a antecipação da prova pericial, pois o aguardo para a realização desta na fase processual oportuna pode 
acarretar em dano de difícil reparação para a autora. Assim, nomeio perito(a) o(a) médico(a), Dr.(a) UBIRAJARA APARECIDO 
TEIXEIRA, conhecido(a) do Cartório, que cumprirá escrupulosamente seu encargo independentemente de compromisso (CPC, 
422). Faculto a(o) autor(a) a indicação de assistente técnico e a apresentação de quesitos no prazo de 5 (cinco) dias. Acolho, 
outrossim, eventuais quesitos já formulados pela autora nos autos, bem como a indicação de assistentes técnicos, se o caso. 
Cite-se e intime-se o INSS nos termos da lei, devendo no mesmo ato ser intimado desta decisão, sendo-lhe facultada a indicação 
de assistente técnico e a apresentação de quesitos no prazo de 5 (cinco) dias, sem prejuízo do prazo para ofertar sua resposta. 
Int. - ADV: ANTONINO JORGE DOS SANTOS GUERRA (OAB 190872/SP), FABIANO LAINO ALVARES (OAB 180424/SP)

Processo 0006205-62.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - RITA DE CASSIA DA 
SILVA - INSS - Vistos. Defiro os benefícios da assistência Judiciária à autora. No exercício do poder geral de cautela (CPC, 
798 e 799), tenho que a hipótese recomenda a antecipação da prova pericial, pois o aguardo para a realização desta na 
fase processual oportuna pode acarretar em dano de difícil reparação para o(a) autor(a). Assim, nomeio perito(a) o(a) 
médico(a), Dr.(a) UBIRAJARA APARECIDO TEIXEIRA, conhecido(a) do Cartório, que cumprirá escrupulosamente seu encargo 
independentemente de compromisso (CPC, 422). Faculto a(o) autor(a) a indicação de assistente técnico e a apresentação de 
quesitos no prazo de 5 (cinco) dias. Acolho, outrossim, eventuais quesitos já formulados pelo(a) autor(a) nos autos, bem como a 
indicação de assistentes técnicos, se o caso. Cite-se e intime-se o INSS nos termos da lei, devendo no mesmo ato ser intimado 
desta decisão, sendo-lhe facultada a indicação de assistente técnico e a apresentação de quesitos no prazo de 5 (cinco) dias, 
sem prejuízo do prazo para ofertar sua resposta. Int. - ADV: GUSTAVO FRANCISCO ALBANESI BRUNO (OAB 193149/SP)

Processo 0006210-55.2012.8.26.0452 (452.01.2012.006210) - Monitória - Nota Promissória - Mabraco Materiais de 
Construção Ltda - Cassio Vinicius Ferreira - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 452.2014/007933-8 dirigi-me ao endereço retro, e aí sendo conversei com a Sra. Elenita 
Ferreira, tia do requerido, a qual me informou que seu sobrinho o executado Cassio Vinicius Ferreira não reside mais no endereço 
indicado há cerca de 4 anos, morando atualmente na cidade de Sta. Cruz, porém não sabendo me informar o endereço exato, 
tampouco um telefone para contato. Diante dos fatos, DEIXO DE CITÁ-LO baixando o presente em cartório para as providências 
cabíveis. O referido é verdade e dou fé. Piraju, 02 de outubro de 2014. - ADV: ROQUE WALMIR LEME (OAB 182659/SP), 
TIAGO RAMOS CURY (OAB 168486/SP)

Processo 0006600-59.2011.8.26.0452 (452.01.2011.006600) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Jose 
Ribeiro de Souza - Inss - Vistos. Cite-se o INSS, nos termos do artigo 730 do CPC. Int. - ADV: ROBERTO EDGAR OSIRO (OAB 
165789/SP), ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA (OAB 172851/SP), FELIPE FRANCISCO PARRA ALONSO (OAB 216808/SP)

Processo 0006892-44.2011.8.26.0452 (452.01.2011.006892) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 
- Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - João Antonio Testa - Vistos. Desentranhe-se a petição de fls. 
59, para ser distribuída como Embargos à Execução, certificando-se a a serventia sua tempestividade. Oportunamente, tornem 
conclusos. Int. - ADV: MARIA INES BERTOLINI ALVES (OAB 284370/SP), FERNANDO EUGENIO DOS SANTOS (OAB 192844/
SP), KLEBER BRESCANSIN DE AMÔRES (OAB 227479/SP)

Processo 0007005-61.2012.8.26.0452 (452.01.2012.007005) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Rosival Wolf - - Cristina 
Aparecida Martins Wolf - Vistos. Oficie-se a OAB local solicitando a nomeação de curador especial apto a defender os interesses 
dos interessados, citados editaliciamente. Com a nomeação, abra-se-lhe vista de todo o processado para requerer o que de 
direito no prazo legal. Sem prejuízo, em continuidade à instrução do feito, intimem-se os autores para, no prazo de 10 (dez) dias, 
trazerem aos autos, no mínimo, três declarações de pessoas não incapazes, impedidas ou suspeitas de testemunharem (CPC, 
405) - assim declarado expressamente (CP, 299) -confirmando o exercício da posse mansa e pacífica do imóvel. Com a vinda 
dos documentos e manifestação do curador especial, tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: ISABELA PINTERICH LIMA 
(OAB 182261/SP)
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Processo 0007878-66.2009.8.26.0452 (452.01.2009.007878) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Aparecida dos Santos - Inss - Vistos. Sobre os cálculos apresentados pelo INSS (fls. 231/236), manifeste-se a autora, 
no prazo de dez (10) dias, cientificando-a que o silêncio caracterizará concordância tácita com os mesmos. Int. - ADV: ROBERTO 
EDGAR OSIRO (OAB 165789/SP), FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP), EDSON RICARDO PONTES (OAB 179738/
SP), THAÍS DE ANDRADE GALHEGO (OAB 222773/SP), VINICIUS CORRÊA FOGLIA (OAB 231325/SP), ANA CLAUDIA DE 
MORAES BARDELLA (OAB 318500/SP)

Processo 3000047-71.2013.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Aparecida Marques Martins - 
INSS - Vistos. Ante a concordância revelada pela autora, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os 
cálculos encartados aos autos pelo INSS (fls. 56/60). Expeça-se o competente RPV em favor da autora, da importância total de 
R$-5.121,71, fazendo constar como data da conta o dia 30/11/2014. Int. - ADV: ROBERTO EDGAR OSIRO (OAB 165789/SP), 
SERGIO HENRIQUE ASSAF GUERRA (OAB 109193/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELA DIAS DE ABREU PINTO COELHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTONIO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0026/2015
Processo 0000107-61.2014.8.26.0452 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - MARIA HELENA BUENO 

DA MOTTA - DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRAJU - - PREFEITO MUNICIPAL - 
Fls. 85: Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão de fls., requerendo o(a) interessado(a) em termos de prosseguimento. Prazo: dez (10) 
dias. Após, se em termos, vista ao MP. Oportunamente tornem conclusos. Int. - ADV: MARIANA BONJORNO CHAGAS (OAB 
302080/SP)

Processo 0000113-34.2015.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - HELP LIMPEZAS E 
CONSERVAÇÕES LTDA - CAIXA SEGURADORA S/A - Fls. 30: Vistos. Compulsando os autos, observo que o autor formulou 
pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de se tratar de empresa pequena e de pouco faturamento. 
No que concerne à assistência judiciária gratuita, dispõe a Lei 1.060/50 em seus artigos 2º e 4º que: Art. 2º. Gozarão dos 
benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar 
ou do trabalho. Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou 
de sua família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986) § 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa 
condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. § 2º. A impugnação do direito à 
assistência judiciária não suspende o curso do processo e será feita em autos apartados. § 3º A apresentação da carteira de 
trabalho e previdência social, devidamente legalizada, onde o juiz verificará a necessidade da parte, substituirá os atestados 
exigidos nos §§ 1º e 2º deste artigo. No entanto, com base no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, in verbis, “o Estado 
prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, exige-se a comprovação do 
estado de pobreza, fazendo-se se necessário que o pedido de justiça gratuita venha acompanhado de um início de prova da 
incapacidade econômica do requerente. Não se olvida, que os benefícios da assistência judiciária gratuita também se estendem 
às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, mas 
para tanto impõe-se a presença de alguns requisitos indispensáveis, como a demonstração idônea de insuficiência financeira, 
apta à concessão da benesse pleiteada, porquanto não há qualquer disposição legal a emprestar-lhe o efeito de presunção 
de miserabilidade, como ocorre com as pessoas físicas. Cumpre ainda mencionar, o disposto na súmula nº 481 do Superior 
Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua 
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Logo, o benefício somente será concedido às pessoas jurídicas que 
demonstrarem, cabalmente a sua insuficiência de recursos, para fazer face às custas processuais, sem prejuízo de sua atividade. 
A propósito: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
ENTIDADE FILANTRÓPICA. SITUAÇÃO DE NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE.1.Pessoa jurídica, 
entidade filantrópica ou não, a fim de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, deve comprovar ser financeiramente 
incapaz de arcar com as despesas processuais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no REsp 1044784 / 
MG, agravo regimental no recurso especial 2008/0068074-1, relator Ministro João Otávio de Noronha, órgão julgador t4 - quarta 
turma, Data do Julgamento 14/04/2009, Data da Publicação/Fonte DJe 27/04/2009). Feitas tais considerações, ausente quaisquer 
elementos que comprovem a hipossuficiência da requerente, sendo certo que não carreou aos autos nenhum documento que 
se preste ao fim pretendido, não é possível se acolher o pedido do requerente. Ante o exposto, indefiro os benefícios da Justiça 
Gratuita, devendo o requerente, no prazo de 10 dias, recolher as custas respectivas, sob pena de indeferimento da Inicial. Int. - 
ADV: MARCELO FRANCO PEREIRA (OAB 307754/SP)

Processo 0000138-81.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - S.A.C. - M.L.R. - Em 
09/02/2015 relacionei estes autos para publicação na Imprensa Oficial para ciência ao Dra. Ana Paula Gati Lopes Campos Verdi, 
de que está disponível a certidão de honorários para impressão no site do TJSP. - ADV: ANA PAULA GATI LOPES CAMPOS 
VERDI (OAB 264784/SP)

Processo 0000331-67.2012.8.26.0452 (452.01.2012.000331) - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Marli Aparecida Leite Mollo - Diretor Municipal de Saúde da Cidade de Piraju - Prefeitura 
Municipal da Estância Turística de Piraju - Fls. 128: Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão de fls., requerendo o(a) interessado(a) em 
termos de prosseguimento. Prazo: dez (10) dias. Após, se em termos, vista ao MP. Oportunamente tornem conclusos. Int. - ADV: 
CLAUDIA MILHORATTI LOPES (OAB 135191/SP), GUSTAVO FRANCISCO ALBANESI BRUNO (OAB 193149/SP), LOURENÇO 
MUNHOZ FILHO (OAB 153582/SP)

Processo 0000344-61.2015.8.26.0452 - Divórcio Litigioso - Dissolução - S.M.C. - - D.S.S.D.C. - Em 09/02/2015 relacionei 
estes autos para publicação na Imprensa Oficial para ciência ao Dra. Karina Toledo Garcia, de que está disponível a certidão de 
honorários para impressão no site do TJSP. - ADV: KARINA TOLEDO GARCIA (OAB 164959/SP)

Processo 0000406-04.2015.8.26.0452 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0004287-96.2010.8.26.0279 - 2ª VARA DA 
COMARCA DE ITARARÉ-SP) - ASSOCIAÇÃO ITARAREENSE DE ENSINO - ANDREIA FERREIRA DE MELLO - Em 04/02/2015 
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relacionei estes autos para publicação na Imprensa Oficial para que o autor, no prazo de 10 dias, providencie o recolhimento da 
guia de diligência do oficial de justiça, no valor de R$63,75, para o cumprimento do ato. - ADV: JOSÉ REINALDO SILVA (OAB 
277245/SP)

Processo 0000475-70.2014.8.26.0452 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A 
- Jackson Henrique Schneider Me - Fls. 61: Vistos. Fls. 60: manifeste-se a parte autora. Após tornem conclusos. Int. - ADV: 
NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP), GILBERTO MARTIN ANDREO (OAB 185426/SP)

Processo 0000476-55.2014.8.26.0452 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
BRADESCO S/A - Amilton Rosa - Fls. 57: Vistos. Fls. 56: defiro o prazo de 10 dias para as providências necessárias. Int. - ADV: 
NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 0000562-89.2015.8.26.0452 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0000519-53.2003.8.26.0136 - 1ª Vara da 
Comarca de Cerqueira Cesar) - NELSON PERES GOMES - PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR - Em 09/02/2015 
relacionei estes autos para publicação na Imprensa Oficial para que o autor, no prazo de 10 dias, providencie o recolhimento da 
guia de diligência do oficial de justiça, para o cumprimento do ato. - ADV: DAVID VITÓRIO MINOSSI ZAINA (OAB 196581/SP)

Processo 0000577-58.2015.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - CARLOS ALBERTO ALHER - - 
ADRIANA MARGONATO DA SILVA e outros - Fls. 101: Vistos. Trata-se de ação ajuizada por servidores públicos em face do 
município de Sarutaiá, na qual alegam, em breve síntese, que a Lei Complementar 59/2013 (que alterou a Lei Complementar 
43/2011) concedeu reajuste a título de reposição salarial no importe de 5,10% para determinados cargos. Afirmam que tal 
reajuste foi destinado somente a funcionários de determinados cargos, o que afronta o princípio da isonomia. Pugnam pela 
concessão de liminar para estender os efeitos da Lei Municipal 59/2013 aos requerentes, com imediato reajuste dos salários. 
Apesar de relevante a argumentação lançada na Inicial, a liminar pugnada, implica na majoração dos proventos dos servidores, 
acarretando aumento de despesa para a Administração, existindo vedação legal a tal tipo de provimento, em sede sumária, 
conforme se extrai dos arts. 1º e 2º-B da lei nº 9.494/97. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Concedo os benefícios da justiça 
gratuita. Cite-se e Intime-se. - ADV: DIEDE LOUREIRO JUNIOR (OAB 23335/SP)

Processo 0000924-33.2011.8.26.0452 (452.01.2011.000924) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Cristiano Martins do Nascimento - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Fls. 171: Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão de fls., 
requerendo o(a) interessado(a) em termos de prosseguimento. Prazo: dez (10) dias. Oportunamente tornem conclusos. Int. - 
ADV: HELIO CASSIO ARBEX DE CASTRO (OAB 118649/SP), VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP)

Processo 0001391-07.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - MARIA SEBASTIANA 
DE ALMEIDA - INSS - Em 04/02/2015 relacionei estes autos para publicação na Imprensa Oficial para ciência ao autor da 
designação do dia 20 de março de 2015 para realização de perícia, na Clínica Santa Mônica em Avaré, Rua Dr. Paulo Novaes, 
699, no período da manhã. - ADV: ANDRÉ LUIZ FERNANDES PINTO (OAB 237448/SP)

Processo 0001429-24.2011.8.26.0452 (452.01.2011.001429) - Mandado de Segurança - Maria Aparecida Furlan - Diretoria 
de Saúde da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Piraju - Fls. 132:Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão de fls., requerendo 
o(a) interessado(a) em termos de prosseguimento. Prazo: dez (10) dias. Após, se em termos, vista ao MP. Oportunamente 
tornem conclusos. Int. - ADV: JOAQUIM CARLOS DA SILVA (OAB 142729/SP)

Processo 0001518-76.2013.8.26.0452 (045.22.0130.001518) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda do Estado de São 
Paulo - Indústria e Comércio de Confecções Olive - Fls. 48: Em 09/02/2015 relacionei estes autos para publicação na Imprensa 
Oficial para que o autor se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo de 10 dias, ante a juntada da carta precatória 
cumprida negativa, com a certidão do oficial de justiça, cujo resumo segue: “...deixei de citar Natália Latânzio de Oliverira, tendo 
em vista que é desconhecida no local...” - ADV: VALERIA CRISTINA SANT ‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP), RICARDO PINHA 
ALONSO (OAB 98343/SP)

Processo 0001539-33.2005.8.26.0452 (452.01.2005.001539) - Procedimento Ordinário - Maria Cecília Calabrezi, Rep Por 
Maria de Lourdes Gama - Inss - Em 09/02/2015, RELACIONEI estes autos para publicação na Imprensa Oficial para que o autor 
se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo de 10 dias, ante a juntada do cálculo de liquidação do INSS, que apurou 
R$17.305,22, referentes aos valores devidos entre 17/04/2006 a 27/05/2008, mais R$1.141,35 de honorários advocatícios, 
perfazendo o total de R$18.446,57, atualizados até 31/12/2014. - ADV: FABIOLA DE SOUZA JIMENEZ (OAB 177172/SP), 
FÁBIO ROBERTO PIOZZI (OAB 167526/SP), ULIANE RODRIGUES MILANESI DE MAGALHÃES CHAVES (OAB 184512/SP), 
GILSON RODRIGUES DE LIMA (OAB 81812/SP)

Processo 0001660-46.2014.8.26.0452 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.V.V.S.F. - C.V.F. 
- Fls. 62: Vistos. Fls. 59/60 e cota de fls. 61: deverá a parte autora especificar se pretende a decretação da prisão civil do 
executado. Oportunamente, elabore-se cálculo atualizado do débito em execução. Se em termos, vista ao MP para parecer. Int. 
- ADV: RAFAEL TASSO DOS SANTOS (OAB 275218/SP), VALÉRIA REGINA ZAMIGNANI GEMENES (OAB 260267/SP)

Processo 0001682-41.2013.8.26.0452 (045.22.0130.001682) - Embargos à Execução - Contratos Bancários - Marcelo 
Ramos Denardi Me e outro - Banco Abn Real Sa Banco Santander Sa - Em 09/02/2015 relacionei estes autos para publicação 
na Imprensa Oficial para que o interessado, Dr. Roque Walmir Leme providencie o recolhimento das despesas referentes ao 
desarquivamento dos autos, no valor de R$13,30 (arquivo provisório) - guia FEDTJ - Cód. 206-2, no prazo de 10 dias, ao final 
dos quais a petição será devolvida à OAB. - ADV: ROQUE WALMIR LEME (OAB 182659/SP)

Processo 0001855-02.2012.8.26.0452 (452.01.2012.001855) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa C F I - Roseneia Aparecida de Oliveira Lopes - Em 09/02/2015 relacionei estes autos para 
publicação na Imprensa Oficial para que o interessado, Dr. Leandro Bustamante de Castro providencie o recolhimento das 
despesas referentes ao desarquivamento dos autos, no valor de R$24,40 - guia FEDTJ - Cód. 206-2, no prazo de 10 dias, ao 
final dos quais a petição será devolvida à OAB. - ADV: LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 0002021-63.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - BENEDITA 
APARECIDA FERREIRA - Em 04/02/2015 relacionei estes autos para publicação na Imprensa Oficial para ciência ao autor da 
designação do dia 13 de março de 2015 para realização de perícia, na Clínica Santa Mônica em Avaré, Rua Dr. Paulo Novaes, 
699, no período da manhã. - ADV: MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA (OAB 301706/SP), LUIS CARLOS ALVES DOS 
SANTOS (OAB 325283/SP)

Processo 0002296-12.2014.8.26.0452 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Yone Maria Garcia Rocha - - Ana 
Paula Vecchia Rocha e outros - ADRIANO JOSÉ DE BARRIOS - Fls. 100: Vistos. O requerido em sua contestação reconhece 
a sua inadimplência, ressurgindo apenas em relação aos valores cobrados. Apenas para essa finalidade, remetam-se os autos 
ao Sr. Contador. Após, DIGAM as partes. Int. (Nota do cartório: Informação do partidor fls. 102) - ADV: MARIA INES BERTOLINI 
ALVES (OAB 284370/SP), LOURENÇO MUNHOZ FILHO (OAB 153582/SP)

Processo 0002473-10.2013.8.26.0452 (045.22.0130.002473) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título 
- Maria Nazareth de Jesus - Banco Santander Sa - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão de fls., requerendo o(a) interessado(a) 
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em termos de prosseguimento. Prazo: dez (10) dias. Oportunamente tornem conclusos. Int. - ADV: ANTONIO MARCOS DE 
OLIVEIRA (OAB 168783/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO 
ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0002559-78.2013.8.26.0452 (045.22.0130.002559) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco Sa - Posto Zanella de Piraju Ltda - - Carlos Zanella e outro - Vistos. Certidão retro: ciente, deverá a parte 
autora informar se ainda possui interesse no feito, com efetivo andamento, em 5 dias, sob pena de arquivamento dos autos. No 
silêncio, REMETAM-SE os autos ao arquivo, observadas as cautelas e anotações de estilo. Int. - ADV: LOURENÇO MUNHOZ 
FILHO (OAB 153582/SP), DARIO WATARU ICHIBASSI (OAB 301595/SP), NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP), 
RODRIGO XAVIER GONÇALVES (OAB 233394/SP)

Processo 0002657-29.2014.8.26.0452 - Interdição - Tutela e Curatela - M.A.M.C. - F.M. - Fls. 83: Vistos. MARIA APARECIDA 
MARTINS CAIO, qualificada nos autos, requereu a INTERDIÇÃO de FRANCISCO MARTINS, alegando, em síntese, ser filha do 
requerido; que o mesmo não possui discernimento para realizar os autos da vida civil, tendo em vista que o mesmo encontra-se 
incapacitado para exercer suas funções físicas e mentais. Requereu, pois, a decretação da interdição de FRANCISCO MARTINS, 
na qualidade de filha, requerendo a nomeação como curadora para que possa representá-lo (fls. 02/07). Juntou provisão e 
documentos (fls. 08/20). O despacho de fls. 21/22 nomeou a requerente coma curadora provisória. Curador Especial nomeado 
às fls. 29/31. O requerido foi citado, na pessoa de sua filha (fls. 44) e interrogado às fls. 34/40. Contestação às fls. 46/47, 
seguido de manifestação da Autora às fls. 54.. Laudo pericial às fls. 70/73, com manifestações da autora às fls. 76 e do Curador 
às fls. 77. Parecer ministerial às fls. 79/82. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é PROCEDENTE. Desnecessária 
se mostra à oitiva de testemunhas, tendo em vista o contido no laudo pericial e sem embargo de que a matéria discutida 
nestes autos dispensa a realização de tal prova, haja vista que a dúvida a ser dirimida reside na higidez mental do requerido. 
O requerido deve, realmente, ser interditado, pois, examinado, concluiu ser portador de “Mal de Alzheimer”, apresentando 
incapacidade total para os atos da vida civil, sem o auxílio de terceiros (fls. 72, item 6). Verifica-se que a interditanda, apesar 
de possuir a capacidade de direito (aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações na órbita civil), não detém a capacidade 
de fato ou de exercício, ou seja, a aptidão para exercer por si só, direta e pessoalmente, os atos da vida civil, tendo a autora 
demonstrado ser a pessoa indicada para bem zelar pelos interesses, segurança e saúde do interditando. Ante o exposto, e em 
face do parecer ministerial favorável, DECRETO A INTERDIÇÃO do requerido FRANCISCO MARTINS, nos limites estabelecidos 
pela perícia técnica, declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 
5º do Código Civil e, de acordo com o artigo 454, parágrafo 1º do Código Civil, NOMEIO-LHE CURADORA a Sra. MARIA 
APARECIDA MARTINS CAIO, lavrando-se o competente Termo. Em obediência ao disposto no art. 1.184 do Código de Processo 
Civil e no art. 9º do Novo Código Civil, inscreva-se a presente no Cartório de Registro Civil e publique-se no órgão Oficial, 03 
(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do Edital os nomes do interdito e da curadora, a causa da interdição e os 
limites da curatela. Deverá, ainda, a Sra. Curadora observar o disposto nos artigos 1.187, do Código de Processo Civil. Deverá 
a Curadora, se o caso, prestar contas da administração de eventuais rendimentos percebidos pela requerida, a cada dois anos, 
sem prejuízo da apresentação de balanço anual (art. 1.756 e 1.757 c.c. 1.781, do Código Civil). Fixo os honorários advocatícios 
do Patrono da Autora em 100% do valor da Tabela da OAB a da Curadora Especial em 70% do valor constante da Tabela 
da OAB, expedindo-se oportunamente as certidões. Desentranhe-se, de imediato, o documento de fls. 73 encaminhando ao 
D.R.S. VI de Bauru. Após o trânsito em julgado, se em termos, expeça-se Mandado de Averbação, entregando ao interessado, 
mediante recibo nos autos. Oportunamente, cumpridas as determinações, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as anotações 
e cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: LOURENÇO MUNHOZ FILHO 
(OAB 153582/SP), ANA PAULA GATI LOPES CAMPOS VERDI (OAB 264784/SP)

Processo 0002826-16.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - DULCINÉIA DE GIORGIO 
PERILLI GARCIA - INSS - Em 04/02/2015 relacionei estes autos para publicação na Imprensa Oficial para ciência ao autor da 
designação do dia 06 de março de 2015 para realização de perícia, na Clínica Santa Mônica em Avaré, Rua Dr. Paulo Novaes, 
699, no período da manhã. - ADV: LOURENÇO MUNHOZ FILHO (OAB 153582/SP), MICHELE APARECIDA PRADO MOREIRA 
(OAB 301706/SP), LUIS CARLOS ALVES DOS SANTOS (OAB 325283/SP)

Processo 0002876-42.2014.8.26.0452 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - M.A.R. - T.D.R. - Fls. 74/75: 
Vistos. MAURA ANDRÉ ROSA, qualificada nos autos, requereu a INTERDIÇÃO de TAIS DENISE ROSA, alegando, em síntese, 
ser mãe da requerida; que a mesma não possui discernimento para realizar os autos da vida civil, tendo em vista ser portadora 
de Síndrome de Down. Requereu, pois, a decretação da interdição de TAIS DENISE ROSA, na qualidade de mãe, requerendo 
a nomeação como curadora para que possa representá-la (fls. 02/05). Juntou provisão e documentos (fls. 06/18). O despacho 
de fls. 22/23 nomeou a requerente coma curadora provisória. Curador Especial nomeado às fls. 27/29. A requerida foi citada na 
pessoa de sua genitora (fls. 37) e interrogada às fls. 40/41 e 46/49. Impugnação por negativa geral às fls. 43/44. Laudo pericial 
às fls. 60/63, com manifestações da autora às fls. 67 e da Curadora às fls. 68. Parecer ministerial às fls. 70/73. É o relatório. 
FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é PROCEDENTE. Desnecessária se mostra à oitiva de testemunhas, tendo em vista o 
contido no laudo pericial e sem embargo de que a matéria discutida nestes autos dispensa a realização de tal prova, haja vista 
que a dúvida a ser dirimida reside na higidez mental da requerida. A requerida deve, realmente, ser interditada, pois, examinada, 
concluiu ser portadora de “Retardo Mental de grau moderado, consequente a Síndrome de Down”, apresentando incapacidade 
total para os atos da vida civil, sem o auxílio de terceiros (fls. 63, item 6). Verifica-se que a interditanda, apesar de possuir a 
capacidade de direito (aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações na órbita civil), não detém a capacidade de fato ou de 
exercício, ou seja, a aptidão para exercer por si só, direta e pessoalmente, os atos da vida civil, tendo a requerente demonstrado 
ser a pessoa indicada para bem zelar pelos interesses, segurança e saúde da interditanda. Ante o exposto, e em face do parecer 
ministerial favorável, DECRETO A INTERDIÇÃO da requerida TAIS DENISE ROSA, nos limites estabelecidos pela perícia 
técnica, declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 5º do Código 
Civil e, de acordo com o artigo 454, parágrafo 1º do Código Civil, NOMEIO-LHE CURADORA a Sra. MAURA ANDRÉ ROSA, 
lavrando-se o competente Termo. Em obediência ao disposto no art. 1.184 do Código de Processo Civil e no art. 9º do Novo 
Código Civil, inscreva-se a presente no Cartório de Registro Civil e publique-se no órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo 
de 10 (dez) dias, constando do Edital os nomes do interdito e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. 
Deverá, ainda, a Sra. Curadora observar o disposto nos artigos 1.187, do Código de Processo Civil. Deverá a Curadora, se o 
caso, prestar contas da administração de eventuais rendimentos percebidos pela requerida, a cada dois anos, sem prejuízo 
da apresentação de balanço anual (art. 1.756 e 1.757 c.c. 1.781, do Código Civil). Fixo os honorários advocatícios da Patrona 
da Autora em 100% do valor da Tabela e da Curadora Especial em 70% do valor constante da Tabela da OAB, expedindo-se 
oportunamente as certidões. Desentranhe-se, de imediato, o documento de fls. 64, encaminhando ao D.R.S. VI de Bauru. Após 
o trânsito em julgado, se em termos, expeça-se Mandado de Averbação, entregando ao interessado, mediante recibo nos autos. 
Oportunamente, cumpridas as determinações, ARQUIVEM-SE os autos, observadas as anotações e cautelas de estilo. Ciência 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2327

ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: ELIANA FONSECA LOUREIRO (OAB 301073/SP), BRUNA 
CAROLINA CARRIEL (OAB 310408/SP)

Processo 0002936-49.2013.8.26.0452 (045.22.0130.002936) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Banco do Brasil Sa - Silvio Roberto Favaro - - Luiz Carlos Bersi e outros - Fls. 148: Vistos. Fls. 144/147: deverá a parte autora 
providenciar a pesquisa junto ao site ARISP, consignando-se que esta pesquisa só será realizada mediante expressa decisão 
judicial que a determine ou que conceda a assistência judiciária gratuita... quando não houver esse benefício, a consulta, 
mediante pagamento está disponível no site www.arisp.com.br para realização das pesquisas. Int. - ADV: JOSE ROMEU AITH 
FAVARO (OAB 260168/SP), MARCIO DE SOUZA GARCIA (OAB 331490/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), 
VALÉRIA REGINA ZAMIGNANI GEMENES (OAB 260267/SP)

Processo 0002938-19.2013.8.26.0452 (045.22.0130.002938) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Banco 
do Brasil Sa - Agrowim Comércio de Produtos Agropecuários Ltda e outros - Fls. 238: Vistos. Certidão retro: ciente, no mais, 
manifeste-se a parte interessada em termos de prosseguimento. Int. - ADV: HÉLIO GUSTAVO ASSAF GUERRA (OAB 159494/
SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0002999-40.2014.8.26.0452 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - JOAO ADILSON CARITA - Fls. 41: Vistos. Certidão retro: ciente, deverá a parte autora informar se ainda possui interesse 
no feito, com efetivo andamento, em 5 dias, sob pena de arquivamento dos autos. No silêncio, REMETAM-SE os autos ao 
arquivo, observadas as cautelas e anotações de estilo. Int. - ADV: VINICIUS JOSE DUTRA PEREIRA (OAB 329685/SP)

Processo 0003308-61.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - LEVI CARDOSO - INSS - 
Em 04/02/2015 relacionei estes autos para publicação na Imprensa Oficial para ciência ao autor da designação do dia 13 de 
março de 2015 para realização de perícia, na Clínica Santa Mônica em Avaré, Rua Dr. Paulo Novaes, 699, no período da manhã. 
- ADV: FERNANDO FREZZA (OAB 183089/SP), FABIANO LAINO ALVARES (OAB 180424/SP)

Processo 0003339-04.2002.8.26.0452 (452.01.2002.003339) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Banco Nossa 
Caixa Sa - Cerealista Trindade Ltda e outro - Fls. 318: Vistos. Fls. 317: INTIME-SE o requerido, na pessoa de seu Procurador, 
se o caso, para que o mesmo indique relação de bens passíveis de penhora para garantia do Juízo, ou caso não disponham 
de tais, que apresentem um plano de pagamento/parcelamento do débito, sob pena de aplicação de multa em montante de até 
20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou 
material (art. 600, IV e 601, CPC). Prazo: 5 dias. Int. - ADV: ROQUE WALMIR LEME (OAB 182659/SP), NEI CALDERON (OAB 
114904/SP)

Processo 0003630-81.2014.8.26.0452 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - C. A. CAMPOS FERREIRA - ME - 
TERRA TUR VIAGENS E ATACADISTA LTDA - Fls. 22: Certidão retro: ciente. DETERMINO A REMESSA dos autos ao ARQUIVO, 
observadas as cautelas de praxe, aguardando-se provocação do interessado. Int. - ADV: STEVAO ALEXANDRE ACCADROLLI 
(OAB 31895/PR), GELSI FRANCISCO ACCADROLLI (OAB 15768/PR), PAULO JOSE ANDERI (OAB 17562/SP)

Processo 0004279-46.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.J.P. - R.P.M. - Fls. 54: Vistos. Diante do contido 
no termo de sessão de conciliação processual realizada pelo CEJUSC às fls. 32 e verso e ciência do Ministério Público às 
fls. 33v, HOMOLOGO, por sentença, para que produza os seus regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes. Em 
consequência, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da presente ação e 
JULGO EXTINTA a AÇÃO MODIFICAÇÃO DE GUARDA CC ALIMENTOS que ALTAIR JOSÉ DE PAULA, move contra RENATA 
PANSANATO DA MOTTA . Certifique-se de imediato o trânsito em julgado, porquanto a formulação do acordo é incompatível 
com o direito de recorrer. Oficie-se conforme item 6 e 7 do referido acordo. Expeça-se Certidão de Honorários em favor do 
patrono do autor, nomeado às fls. 06, conforme Tabela da OAB. Regularizados, cumpridas as determinações e em nada mais 
sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se. Registre-
se. Intimem-se. - ADV: JAMILSON JAIR DA SILVA (OAB 161208/SP)

Processo 0004331-42.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - GILMAR UMBERTO 
BENEDITO - CAIXA SEGUROS S/A - Fls. 195: Vistos. Fls. 128/183: ciência a parte contrária para manifestação, se o caso. 
Oportunamente, será apreciado o pedido da inversão do ônus da prova (fls. 128). Fls. 187/193: manifestem-se as partes. Fls. 
194: ciente e anote-se. Sem prejuízo, especifiquem as partes eventuais outras provas que pretendam produzir, justificando-as, 
bem como, manifestem-se no sentido de informar a este Juízo se têm interesse na realização de audiência preliminar (art. 331 
do C.P.C.). Regularizados autos tornem conclusos. Int. - ADV: JOSE CARLOS GOMES PEREIRA MARQUES CARVALHEIRA 
(OAB 139855/SP), ROBERTO VALENTE LAGARES (OAB 138402/SP)

Processo 0004346-60.2004.8.26.0452 (452.01.2004.004346) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Clóvis Roberto Felipe Me - - Clóvis Roberto Felipe - - Floriza Domingues da Costa Felipe - Fls. 372: Vistos. 
Fls. 370/371: ciente, devendo a parte autora providenciar a juntada da taxa, conforme determinado às fls. 367. Regularizados os 
autos, tornem conclusos para as providências necessárias. Int. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP), MARCOS 
ROBERTO PIRES TONON (OAB 154108/SP), HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 236575/SP), RENATA RODRIGUES 
SALVATO (OAB 226248/SP), FERNANDO CARVALHO BARBOZA (OAB 251028/SP), EVERSON FANTIN MOURA (OAB 294521/
SP), CRISTIELLEN RODRIGUES ZEQUINI (OAB 281251/SP)

Processo 0004522-92.2011.8.26.0452 (452.01.2011.004522) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Mabraco 
Materiais de Construção Ltda - Carlos Augusto Conceição Silva - Vistos. Fls. 104/105: ciente. No mais, requeira a parte autora o 
que de direito em termos de prosseguimento. Int. - ADV: ANTONIO AUGUSTO PORTO (OAB 230893/SP)

Processo 0004599-96.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Revisão - T.B. - J.V.F.S. - Fls. 29: Vistos. Fls. 28: 
defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 20 dias. Decorrido o prazo, manifeste-se a parte autora em termos de efetivo 
prosseguimento. Int. - ADV: FABIANO LAINO ALVARES (OAB 180424/SP)

Processo 0004622-42.2014.8.26.0452 - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - R.F. - B.A.O. e outros - Fls. 52: 
Vistos. Fls. 51: manifeste-se a parte autora. Após, se em termos, tornem conclusos. Int. - ADV: LUIZ GUSTAVO FERRUCI 
PIRES (OAB 293117/SP), THIAGO HENRIQUE BRANCO (OAB 280165/SP), RAFAEL TASSO DOS SANTOS (OAB 275218/SP)

Processo 0004708-81.2012.8.26.0452 (452.01.2012.004708) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Banco Bradesco Sa - José Adilson Nogueira e outro - Fls. 109: Vistos. Fls. 108: defiro o prazo de 30 dias para 
as providências necessárias. Decorrido o prazo, manifeste-se a parte em termos de efetivo prosseguimento ao feito. Int. - 
ADV: MARCOS ROBERTO PIRES TONON (OAB 154108/SP), CRISTIELLEN RODRIGUES ZEQUINI (OAB 281251/SP), NEIDE 
SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 0004790-15.2012.8.26.0452 (452.01.2012.004790) - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou 
Fornecimento de Medicamentos - Jamir Vaz da Silva - Secretário Municipal de Saúde do Município de Timburi - Fls. 301: Vistos. 
Cumpra-se o V. Acórdão de fls., requerendo o(a) interessado(a) em termos de prosseguimento. Prazo: dez (10) dias. Após, se 
em termos, vista ao MP. Int. - ADV: ANA PAULA GATI LOPES CAMPOS VERDI (OAB 264784/SP), ANDRE GUSTAVO GARCIA 
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(OAB 302025/SP), SERGIO HENRIQUE ASSAF GUERRA (OAB 109193/SP)
Processo 0005012-46.2013.8.26.0452 (045.22.0130.005012) - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - Wesley 

Sérgio Freitas Bento - Banco do Brasil Sa - Fls. 166: Vistos. Fls. 157/165: ciente da juntada das contrarrazões. No mais, se 
em termos, REMETAM-SE os autos ao E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, observadas as cautelas 
e anotações de estilo. Int. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), JOAO CARLOS DE LIMA 
JUNIOR (OAB 142452/SP), JULIANA MOLTOCARO TEIXEIRA (OAB 179080/SP), HELOÍSA MANZONI GONÇALVES CABRERA 
(OAB 277647/SP)

Processo 0005018-53.2013.8.26.0452 (045.22.0130.005018) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria Antonia 
Bonanata Nunes - Inss - Fls. 87: Nesta data RELACIONEI estes autos para publicação na Imprensa Oficial para que o autor 
se manifeste nos termos do disponibilizado do DJE de 06/11/204 (certidão Oficial de Justiça fls. 84), sob pena de intimação 
pessoal da parte autora.(Item 11, Comunicado CG nº 1307/07). - ADV: FERNANDO FREZZA (OAB 183089/SP), FABIANO 
LAINO ALVARES (OAB 180424/SP), ANTONINO JORGE DOS SANTOS GUERRA (OAB 190872/SP)

Processo 0005161-08.2014.8.26.0452 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - JACQUELINE 
MARQUES DA CUNHA - Imobiliária Canguru Ltda - Fls. 46: Vistos. Certidão de fls. 45: ciente. Recebo o recurso de apelação (da 
autora) de fls. 37/44 em ambos os efeitos. Remetam-se os autos ao E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
observadas as cautelas e anotações de estilo. Int. - ADV: FABIOLA DE SOUZA JIMENEZ (OAB 177172/SP)

Processo 0005304-94.2014.8.26.0452 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.J.S.P. - R.L.P. - Fls. 46: Vistos. 
Diante do contido no Termo de Sessão de Conciliação Processual realizada pela CEJUSC às fls. 44 noticiando o acordo 
entabulado entre as partes, bem como a manifestação ministerial de fls. 45v, HOMOLOGO, por sentença, para que produza os 
seus regulares efeitos, o acordo entabulado entre as partes. Em consequência, com fundamento no art. 269, III, do Código de 
Processo Civil, resolvo o mérito da presente ação e JULGO EXTINTA a presente ação de ALIMENTOS nos termos constantes do 
item “1”. A obrigação alimentar cessará com a maioridade da menor, caso não esteja cursando o ensino superior. Nesta última 
hipótese, a obrigação alimentar perdurará até a conclusão do curso superior, ou até que a alimentada complete 25 anos, o que 
ocorrer primeiro. A genitora permanecerá com a guarda da menor, sendo que o genitor poderá visitá-la uma vez por mês, no 
fim de semana. OFICIE-SE nos termos do item “4” do acordo. O acordo implica na renúncia das partes de recorrer da sentença 
homologatória. HOMOLOGO, ainda, para que produza os seus regulares efeitos o pedido de desistência de prazo formulada 
pelas partes. Fixo os honorários advocatícios do patrono da parte autora em 100% (cem por cento) sobre o valor constante 
da Tabela da OAB, expedindo-se a certidão. Certificado o trânsito, cumpridas as determinações, se em termos, arquivem-se 
os autos observadas as cautelas e anotações de estilo. Ciência ao MP. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: PEDRO 
MONTANHOLI (OAB 76255/SP)

Processo 0005323-03.2014.8.26.0452 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0028437-09.2011.8.26.0344 - 1ª Vara Civel do 
Foro da Comarca de Cerqueira César) - BANCO BRADESCO S/A - Felipe Cuberos - - Sônia Maria Baldo Cuberos - Fls. 09: 
Vistos. Certidão retro: ciente, aguardando-se por mais 5 dias a manifestação da parte interessada. No silêncio, devolva-se a 
presente precatória, observadas as cautelas e anotações de estilo. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 0005580-28.2014.8.26.0452 - Pedido de Providências - Registro Civil das Pessoas Naturais - M.A.O.P. - Fls. 22: 
Vistos. Diante do contido na petição e documentos de fls. 17/21, uma vez cumpridas todas as determinações constantes do 
despacho inicial, com fundamento no art. 269, inc. I do CPC., JULGO EXTINTO o presente pedido de providências requerido 
por Mychelli Araujo de Oliveira Pereira. Certificado o trânsito, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as 
cautelas e anotações de estilo. Ciência ao MP. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: MATHEWS ARAÚJO DE OLIVEIRA 
PEREIRA (OAB 273646/SP)

Processo 0005773-43.2014.8.26.0452 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BRADESCO 
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - SHERLOCK ALARMES LTDA - ME - Fls. 54: Vistos. Fls. 53: defiro o sobrestamento 
do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Decorrido o prazo, nova vista a parte autora. Sem prejuízo, se o caso, recolha-se 
o mandado expedido, independente de cumprimento, conforme requerido na petição. Int. - ADV: PEDRO ROBERTO ROMÃO 
(OAB 209551/SP)

Processo 0006042-19.2013.8.26.0452 (045.22.0130.006042) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Banco do Brasil 
Sa - Agrowin Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda e outros - Fls. 130: Vistos. Fls. 129: ciente. No mais, se em termos, 
REMETAM-SE os autos ao E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, observadas as cautelas e anotações de 
estilo. Int. - ADV: HÉLIO GUSTAVO ASSAF GUERRA (OAB 159494/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0006238-52.2014.8.26.0452 - Interdição - Tutela e Curatela - M.F.M. - P.B.S. - Em 09/02/2015 relacionei estes autos 
para publicação na Imprensa Oficial para ciência às partes de que se encontra juntado aos autos a transcrição da estenotipia. - 
ADV: ALEXANDRE RAFAEL CARDOSO (OAB 315804/SP)

Processo 0006289-97.2013.8.26.0452 (045.22.0130.006289) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco Sa - Carlos Zanella e outros - Fls. 66: Vistos. Fls. 65: defiro o prazo de 15 dias para as providências 
necessárias. Decorrido o prazo, manifeste-se a parte em termos de efetivo prosseguimento ao feito. Int. - ADV: HÉLIO GUSTAVO 
ASSAF GUERRA (OAB 159494/SP), NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 0006959-09.2011.8.26.0452 (452.01.2011.006959) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Carmem Lucia 
da Silva - Benedito da Silva - Fazesp - Fls. 151: Vistos. Fls. 146/150: defiro o prazo de 30 dias para as providências necessárias. 
Int. - ADV: ROQUE WALMIR LEME (OAB 182659/SP), TIAGO RAMOS CURY (OAB 168486/SP), VALERIA CRISTINA SANT 
‘ANA SILVEIRA (OAB 105455/SP)

Processo 0007379-77.2012.8.26.0452 (apensado ao processo 0002495-88.2001.8.26) (processo principal 0002495-
88.2001.8.26) (452.01.2001.002495/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Ozeas de Oliveira 
- Prefeitura Municipal de Tejupa - Fls. 418: Vistos. Fls. 404/417: ciência aos interessados. Manifeste-se, pois, a parte autora 
em termos de prosseguimento. Int. - ADV: FERNANDO CLAUDIO ARTINE (OAB 78681/SP), NELMA DE CASSIA GOMES 
CAVALHEIRO (OAB 113948/SP)

Processo 0007727-32.2011.8.26.0452 (apensado ao processo 0001932-79.2010.8.26) (processo principal 0001932-
79.2010.8.26) (452.01.2010.001932/1) - Cumprimento de sentença - Mabraco Materiais de Construção Ltda - Ediléia de Jesus 
Rosa - Fls. 156: Vistos. Diante do contido na petição de fls. 154, nos termos do art. 791, inc. III, defiro a suspensão do feito pelo 
prazo de 1 (um) ano e DETERMINO que se aguarde em arquivo o decurso do prazo, ficando a cargo da parte autora requerer o 
desarquivamento para manifestação em termos de seguimento. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO BRAGA JUNIOR (OAB 279223/
SP), ROQUE WALMIR LEME (OAB 182659/SP), TIAGO RAMOS CURY (OAB 168486/SP)

Processo 3000872-15.2013.8.26.0452 - Usucapião - Usucapião Ordinária - GENY BUCHLER - Fls. 17: Vistos. Fls. 16: 
manifeste-se a parte autora. Após tornem conclusos. Int. - ADV: ROQUE WALMIR LEME (OAB 182659/SP), EMERSON 
FERNANDES (OAB 171237/SP)
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RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIRAJU EM 06/02/2015

PROCESSO :0000629-54.2015.8.26.0452
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 33/2015 - Piraju
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.B.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0009881-53.2014.8.26.0408
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1752/2014 - Ourinhos
AUTOR : J.P.
INDICIADO : J.L.G.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000656-37.2015.8.26.0452
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 000026/2015 - Sarutaia
AUTOR : J.P.
RÉU : M.A.D.F.
VARA :1ª VARA

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PIRAJU EM 09/02/2015

PROCESSO :0000657-22.2015.8.26.0452
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 000060/2015 - Piraju
AUTOR : J.P.
RÉU : J.A.V.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000658-07.2015.8.26.0452
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 000064/2015 - Piraju
AUTOR : J.P.
RÉU : J.A.P.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000659-89.2015.8.26.0452
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 000046/2015 - Manduri
AUTOR : J.P.
RÉU : J.C.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000660-74.2015.8.26.0452
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
OF : 000069/2015 - Piraju
AUTOR : J.P.
RÉU : F.S.R.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000675-43.2015.8.26.0452
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
OF : 145/2015 - Piraju
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : S.H.F.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000676-28.2015.8.26.0452
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
OF : 141/2015 - Piraju
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : R.T.L.
VARA :1ª VARA
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PROCESSO :0000674-58.2015.8.26.0452
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
OF : 138/2015 - Piraju
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : R.F.E.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000673-73.2015.8.26.0452
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 000076/2015 - Piraju
AUTOR : J.P.
RÉU : L.A.F.
VARA :1ª VARA

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELA DIAS DE ABREU PINTO COELHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTONIO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0027/2015
Processo 0000010-71.2014.8.26.0578 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - MAURO RODRIGUES 

MOREIRA - Vistos. Tendo em vista a satisfação da condição imposta às fls. 33, qual seja, a comprovação do recolhimento da 
fiança arbitrada, conforme guia juntada às fls. 36, expeça-se incontinente o alvará de soltura clausulado em favor de MAURO 
RODRIGUES MOREIRA. No mais, retire-se a tarja indicativa de réu preso. Prossiga-se nos autos principais. - ADV: HÉLIO 
GUSTAVO ASSAF GUERRA (OAB 159494/SP)

Processo 0000031-37.2014.8.26.0452 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
T.F.C. - NOTA DE CARTÓRIO: Os autos estão com vista à defensora dativa para apresentação de memoriais finais, no prazo 
legal. - ADV: VALÉRIA REGINA ZAMIGNANI GEMENES (OAB 260267/SP)

Processo 0000124-63.2015.8.26.0452 - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas 
- V.M.S. - Vistos. 1. Flagrante formalmente em ordem. 2. Acolho a manifestação do Ministério Público e converto a prisão em 
flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado VALQUÍRIA MAZZINI DE SOUZA, qualificado nos autos, conforme inovações 
introduzidas na legislação processual pela Lei n.º 12.403/11, por entender presentes os requisitos exigidos nos artigo 312 e 
313 do Código de Processo Penal. 3. Nessa linha, observo dos autos a materialidade e os indícios de autoria quanto ao crime 
de tráfico, nos exatos termos da prisão em flagrante, em face da apreensão das drogas e da circunstâncias de sua apreensão. 
3.1 O policial militar Rodrigo Leme de Freitas ressaltou em seu depoimento que juntamente com o colega PM Valério, em 
patrulhamento pelas ruas da cidade em específico próximo ao local dos fatos, haja vista terem sido acionados na data dos fatos, 
no período da manhã, que a pessoa da indiciada estaria comercializando drogas em sua residência, presenciaram quando uma 
pessoa estava saindo do interior da residência da indiciada e indo em direção a um veículo montada que estava estacionado 
em frente a residência da mesma, que abordaram referida pessoa que se constatou tratar-se de Mateus de Oliveira Tomazini e 
após vistoria em suas vestes foi logrado êxito em localizar nos bolsos traseiros de sua calça uma porção de drogas “maconha”, 
sendo que o averiguado confessou o uso de drogas e disse que havia acabado de comprar a droga de Valquíria Mazzini de 
Souza, tendo pago o valor de R$100,00 (cem reais), disse que “pendurou” o valor da droga, ficando anotado sua dívida... (fls. 
06). 3.2 A testemunha Matheus de Oliveira Tomazini corroborou a versão apresentada aos policiais militares (fls. 12). 4. Não 
pairam dúvidas que o delito em espécie causa insegurança na sociedade local. Desse modo, é necessária a sua custódia para 
garantia da ordem pública. 5. Muito embora não seja crime cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa, o crime de 
tráfico de entorpecente é, sabidamente, a mola propulsora que desencadeia uma série de outros crimes igualmente graves, tais 
como roubos praticados por usuários da substância entorpecente, na tentativa de angariar fundos para a manutenção do vício, 
ou para quitar as dívidas existentes com o fornecimento da droga, de modo que para a garantia da ordem pública, a manutenção 
da custódia da indiciada se faz necessária. 6. Expeça-se mandado de prisão em face de VALQUÍRIA MAZZINI DE SOUZA, com 
as cautelas legais. Após, aguarde-se a vinda dos autos principais, apensando-se o presente expediente, dando-se vista ao 
Ministério Público. Dil. - ADV: JOSE ROMEU AITH FAVARO (OAB 260168/SP)

Processo 0000144-25.2013.8.26.0452 (045.22.0130.000144) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Adriano 
Aparecido dos Santos - Vistos. Proceda a Serventia as necessárias anotações, a fim de constar que o presente feito retornou a 
este Juízo. Após, intime-se o(a) Defensor(a) para comparecer em cartório, a fim de tomar ciência do v. Acórdão, nos termos do 
que dispõe o artigo 370, §4º, do Código de Processo Penal. Certificado o trânsito em julgado, comunique-se à Superior Instância 
para o que de direito, fazendo-se menção ao número da apelação. E, em seguida, cumpra-se o v. Acórdão de fls. 180/185. 
Honorários proporcionais fixados a fls. 163. Nos termos do convênio em vigor, fixo os honorários advocatícios restantes do 
Dr. Tiago Ramos Cury, nomeados às fls. 30/31, em 30% do convênio PGE/OAB (código 301), expedindo-se, oportunamente, a 
respectiva certidão. Int. e Dil. - ADV: TIAGO RAMOS CURY (OAB 168486/SP)

Processo 0000219-98.2012.8.26.0452 (452.01.2012.000219) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - E.I. 
- NOTA DE CARTÓRIO: Ofício oriundo da Comarca de Curuçá informando que foi designado o dia 10/02/2015, às 09:45 horas, 
para realização de audiência preliminar. - ADV: HOMERO BORGES MACHADO (OAB 23027/SP)

Processo 0000412-79.2013.8.26.0452 (045.22.0130.000412) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - C.F.S. - 
- M.L. e outro - NOTA DE CARTÓRIO: Os autos com vista aos defensores nomeados para apresentação de defesa preliminar, no 
prazo de 10 dias. - ADV: DIEDE LOUREIRO JUNIOR (OAB 23335/SP), CRISTIANA REGINA DOS SANTOS (OAB 179060/SP)

Processo 0000413-64.2013.8.26.0452 (045.22.0130.000413) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Dano - S.N.C. - NOTA 
DE CARTÓRIO: Os autos com vista ao defensor dativo para apresentação de defesa preliminar, no prazo de 10 dias. - ADV: 
ANDRÉ LUIZ FERNANDES PINTO (OAB 237448/SP)

Processo 0000932-10.2011.8.26.0452 (452.01.2011.000932) - Outros Feitos não Especificados - Atentado Violento ao Pudor 
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- A.F.P. - Vistos. Fls. 104/106: por ora, aguarde-se a citação do réu. Int. - ADV: AGUINALDO RODRIGUES FILHO (OAB 210604/
SP)

Processo 0001038-35.2012.8.26.0452 (452.01.2012.001038) - Crime Violência Dom.e Familiar Contra Mulher(Lei 11.340/06) 
- Decorrente de Violência Doméstica - P.I.S. - Vistos. Para o interrogatório do réu PEDRO INÁCIO DE SOUZA, designo audiência 
para o dia 16 de Julho de 2015, às 15:40 horas. Expeça-se o necessário. Int. e Dil. - ADV: NEUSA APARECIDA DE SOUZA 
LACERDA (OAB 170612/SP)

Processo 0001194-86.2013.8.26.0452 (045.22.0130.001194) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência 
Doméstica - César Augusto Camiloti - NOTA DE CARTÓRIO: Os autos encontram-se em Cartório a disposição do defensor 
dativo para ciência da transcrição (estenotipia) do termo de audiência realizada em 21/01/2015. - ADV: WANDERLEI MARQUES 
ZAMFORLIN NETO (OAB 339187/SP)

Processo 0001632-78.2014.8.26.0452 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação - D.J.R. - NOTA DE CARTÓRIO: 
Os autos em cartório para ciência da transcrição (estenotipia) do termo de audiência de fls. 87/88. - ADV: ANTONINO JORGE 
DOS SANTOS GUERRA (OAB 190872/SP)

Processo 0002086-29.2012.8.26.0452 (452.01.2012.002086) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - Maria de Fátima Cardoso Alves - Vistos. Cumpridas todas as diligências, arquivem-se os autos com as 
cautelas e comunicações de praxe. Int. e Dil. - ADV: LUIZ GUSTAVO FERRUCI PIRES (OAB 293117/SP)

Processo 0002263-22.2014.8.26.0452 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Violência Doméstica Contra a Mulher - M.A.S. 
- Vistos, etc. RECEBO A DENÚNCIA contra MARCOS ANTONIO SALGADO, qualificado(a)(s) nos autos, ante a existência de 
indícios de autoria e materialidade do delito a ele(a)(s) imputado(s), Artigo 129, § 9º, do Código Penal, com observância do 
disposto na Lei nº. 11.340/06. Oficie-se nos termos do item 22, cap. V, das N.S.C.G.J. Cite(m)-se o(a)(s) indiciado(a)(s) acima, 
para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10(dez) dias. Na resposta, o(a)(s) acusado(a)(s) poderá(ão) arguir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas 
e arrolar testemunhas até o limite legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos dos artigos 
396 e 396-A do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.719/2008. O oficial de justiça deverá indagar o(a) 
acusado(a) se possui defensor constituído e, na falta, se deseja a imediata atuação da Defensoria Pública. Nesta hipótese, o 
oficial orientará o(a) acusado(a) ou familiar a comparecer à Defensoria Pública fornecendo-lhe o endereço do referido órgão. 
Considerando que a sanção máxima cominada na lei penal para o delito em tela não ultrapassa 4 (quatro) anos, o processo 
seguirá o rito sumário. Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o(a) acusado(a), citado(a), não constituir 
defensor, expeça-se ofício à OAB para nomeação de defensor(es), concedendo-lhe(s) vista dos autos por 10 dias, conforme 
estabelece o artigo 396-A, §2º, do mesmo Codex. Junte-se FA e certidões criminais. Int. Servirá o presente, por cópia digitada, 
como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: CARLOS ALBERTO BERNABE (OAB 293514/SP)

Processo 0002662-66.2005.8.26.0452 (452.01.2005.002662) - Crime Contra a Administração da Justiça(arts.338 a359,CP) 
- Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral - Antônio Fernando de Lima - - Jeremias Batista - - Débora 
Demarães Oliveira - Teor do ato: Vistos. Fls. 500: ante o teor da certidão do Sr. Oficial de Justiça e tendo em vista ser o 
defensor do réu dativo, DETERMINO a expedição de edital para a intimação dos réus do inteiro teor do acórdão de fls. 478/481, 
observando-se o prazo de 60 dias, consoante o Art. 392, inciso VI, § 1º, parte final, do Código de Processo Penal. Int. e Dil. 
- ADV: JULIANA MOLTOCARO TEIXEIRA (OAB 179080/SP), GUSTAVO FRANCISCO ALBANESI BRUNO (OAB 193149/SP), 
HELIO CASSIO ARBEX DE CASTRO (OAB 118649/SP)

Processo 0002747-37.2014.8.26.0452 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - P.D. - 
NOTA DE CARTÓRIO: Os autos com vista ao defensor da dativo nomeado para apresentação de defesa preliminar, no prazo de 
10 dias. - ADV: ANTONINO JORGE DOS SANTOS GUERRA (OAB 190872/SP)

Processo 0003861-11.2014.8.26.0452 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - T.C. - Vistos. RECEBO 
A DENÚNCIA contra THIAGO CORREA, qualificado(a)(s) nos autos, ante a existência de indícios de autoria e materialidade do 
delito a ele(a)(s) imputado. Oficie-se nos termos do artigo 393, cap. IV, Seção XI, Subseção V, das N.S.C.G.J. Considerando que 
a sanção máxima cominada na lei penal para o delito em tela não ultrapassa 04 (quatro) anos, o processo seguirá o rito sumário. 
Efetue-se pesquisa de FA. e eventuais certidões que constarem em nome do réu. Com a juntada, tornem ao MP. Quanto ao 
requerido no item 2.”b” da cota Ministerial de fls. 38, nada a apreciar, uma vez que o laudo foi juntado às fls. 41 dos autos. 
Intime-se. (Os autos estão à disposição da defensora dativada para apresentação de defesa preliminar) - ADV: CRISTIANA 
REGINA DOS SANTOS (OAB 179060/SP)

Processo 0004035-20.2014.8.26.0452 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - M.B.C. e outro 
- Vistos. NOTIFIQUEM-SE os acusados MAURO BENEDITO COSTA e THIAGO MOREIRA, para oferecerem, no prazo de 10 
(dez) dias, defesa prévia, por escrito. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, poderão arguir preliminares 
e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretendem produzir e 
arrolar testemunhas, até o número de 5 (cinco), nos termos do artigo 55, caput e § 1º da Lei 11.343/2006. Segue anexa cópia 
da denúncia, que desta faz parte integrante. Ficam advertidos, nos termos da lei, de que deverá comparecer acompanhado(a) 
de advogado. Caso não possua recursos financeiros para tal finalidade, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar 
a defesa prévia. Providencie a z. Serventia a pesquisa da FA e respectivas certidões, inclusive do estado do Paraná. Quanto 
ao delito previsto no artigo 307 do Código Penal, ACOLHO a manifestação do Ministério Público (fls. 68/69) e determino o 
ARQUIVAMENTO do inquérito relativo ao crime acima descrito, em que figura(m) como infrator(a) Thiago Moreira, ressalvado 
o disposto no art. 18 do C.P.P. No tocante ao pedido de restituição de bem apreendido, deverá ser apreciado em apartado, 
conforme pedido já apensado, motivo pelo qual dê-se vista ao Ministério Público no apenso próprio. Cobre-se a vinda do 
laudo pericial requisitado às fls. 28. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa 
Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento 
desta. (Os autos estão com vista ao defensor dativo para apresentação da defesa preliminar, no prazo legal). - ADV: LUIZ 
CORONA NETO (OAB 178718/SP)

Processo 0004324-50.2014.8.26.0452 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - 
LEANDRO SILVINO DE OLIVEIRA - Vistos, etc. A denúncia não merece prosperar. No tocante à desobediência a decisão 
judicial sobre perda ou suspensão de direito, decorrente do descumprimento de medida protetiva de proibição de aproximação 
da vítima, entendo que tal situação não configura infração penal. Somente se configuraria o crime, se, além do descumprimento 
da ordem da autoridade, não houver previsão de sanção específica para o fato praticado. Todavia, como a Lei 11.340/06 prevê 
expressamente sanções para as hipóteses em que houver descumprimento das medidas protetivas, como a prisão preventiva 
do acusado, não se admite que o acusado sofra sanções pelo descumprimento da medida protetiva e ainda seja processado 
por crime de desobediência, sob pena de se incorrer em bis in idem. A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de 
Justiça no tocante ao crime previsto no art. 330 do Código Penal, sendo certo que a mesma Ratio Decidendi deve ser aplicada ao 
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tipo previsto no art. 359 do Código Penal: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA E CRIME 
DE DESOBEDIÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. EXISTÊNCIA DE 
PREVISÃO DE SANÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O crime de desobediência previsto no art. 
330, do CP, somente se perfaz quando inexistir cumulação de sanção específica de outra natureza em caso de descumprimento 
de ordem judicial. 2. Na Lei Maria da Penha, lex speciallis, existe previsão de prisão preventiva para aquele que descumprir 
a medida protetiva acauteladora da integridade da vítima (art. 313, III, do CPP). Por isso não há ensejo para a incidência 
do crime de desobediência. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1445446/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, 
QUINTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 06/06/2014) Destarte, não se configurando infração penal a conduta praticada 
pelo acusado, REJEITO denúncia ofertada pelo Ministério Público, quanto ao delito previsto no artigo 359 do código Penal. No 
mais, RECEBO A DENÚNCIA contra LEANDRO SILVINO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, ante a existência de indícios 
de autoria e materialidade do delito a eles imputado (artigo 147, “caput”, na forma do artigo 71, “caput”, no artigo 150, § 1º, na 
forma do artigo 71, “caput”, combinados com o artigo 69, “caput, todos do Código Penal e na forma da Lei n. 11.340/06). Oficie-
se nos termos do item 22, cap. V, das N.S.C.G.J. Tendo em vista as modificações do Código de Processo Penal, cite(m)-se o(s) 
acusado(s) para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 396 do Código de Processo 
Penal (contados da data da efetiva citação- Súmula 710 do STF). Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 
acusado, citado, não constituir defensor, expeça-se ofício à OAB para nomeação de defensor(es), concedendo-lhe(s) vista dos 
autos por 10 dias, conforme estabelece o artigo 396-A, §2º, do mesmo Codex. Considerando que a sanção máxima cominada 
na lei penal para o delito em tela não ultrapassa 4 (quatro) anos, o processo seguirá o rito sumário. Sem prejuízo, providencie 
a z. serventia a FA e respectivas certidões, em sendo o caso. Fls. 58/60: Trata-se de representação do Ministério Público para 
decretação da prisão preventiva do denunciado LEANDRO SILVINO DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 312, do Código de 
Processo Penal. Em síntese, narra que o denunciado vem descumprindo reiteradamente a decisão judicial concedida nos autos 
em apenso (fls. 13), concernente à medida protetiva de não aproximação da sua genitora, vez que tem invadido a casa de sua 
mãe ameaçando-a com uma faca. Em princípio, vale ressaltar que não se olvida de um dos princípios máximos da Constituição 
Federal, consubstanciado na garantia de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória. Nestes termos, nesta fase processual o acusado não é reputado culpado pelo crime que lhe é imputado, até 
porque sequer instaurado o contraditório com a inerente ampla defesa, que também constituem princípio constitucional (artigo 5º, 
inciso LV, da Constituição Federal). Por outro lado, tampouco se pode desconsiderar que a própria Constituição Federal também 
avalizou a prisão cautelar, desde que presentes os requisitos legais. A propósito. “PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTAÇÃO 
As decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas (C.F., art. 93, IX). Fundamentar significa indicar o fato (suposto 
fático); daí decorre a norma jurídica (dispensável a indicação formal). No caso de prisão preventiva, individualização de conduta 
que evidencia a necessidade da prisão cautelar. Especificamente, ofensa à ordem pública, conveniência da instrução criminal, 
ou para assegurar a aplicação da lei penal. A ordem pública resta ofendida, quando a conduta provoca acentuado impacto 
na sociedade, dado ofender significativamente os valores reclamados, traduzindo vilania do comportamento. A conveniência 
da instrução criminal evidencia necessidade de a coleta de provas não ser perturbada, impedindo a busca da verdade real. 
Assegurar a aplicação da lei penal, por fim, traduz idéia de o indiciado, ou réu demonstrar propósito de furtar-se ao cumprimento 
de eventual sentença condenatória. Aqui, é suficiente o Juízo de probabilidade. (STJ HC 3.169-5 RJ 6ª T. Rel. Min. Luiz Vicente 
Cernicchiaro DJU 15.05.1995)” No caso dos autos, encontram-se preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso III, 
do Código de Processo Penal. Segundo relatos da vítima, o réu desobedecendo ordem judicial de medida protetiva, emitida 
em 16 de julho de 2014, tem se dirigido a sua residência ameaçando-a, por palavra e gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. 
Consta ainda, que mesmo ciente da decisão judicial, o denunciado violou, entre os dias 21 de julho e 11 de agosto de 2014, a 
medida protetiva referente à proibição de aproximação da vítima, pois ingressou forçosamente na residência da vítima e contra 
a vontade dela. No interior, ele novamente a ameaçou de agressão física com uma faca, demonstrando não se preocupar com 
as consequências de seus atos, tampouco em obedecer a ordem judicial, o que revela risco a ordem pública permanecendo 
em liberdade, bem como, ainda, sua prisão preventiva se mostra necessária para a garantia da aplicação da lei penal e ainda, 
da instrução criminal. Consideradas tais circunstancias, a ordem pública merece ser preservada, o que, no caso concreto, 
considerada a conduta imputada ao réu, justifica a decretação de sua prisão preventiva. Presentes os requisitos legais, não se 
há que falar em constrangimento ilegal. Nesse sentido: “A prisão preventiva, medida extrema que implica sacrifício à liberdade 
individual, concedida com cautela, face ao princípio constitucional da inocência presumida, deve fundar-se em razões objetivas, 
indicativas de atos concretos susceptíveis de prejuízo à ordem pública, à instrução criminal e aplicação da lei penal (CPP, 
art. 315; CF, art. 93, IX). Encontrando-se o decreto prisional adequadamente fundamentado, com demonstração objetiva da 
necessidade da custódia como garantia da ordem pública, perde consistência a alegação de constrangimento ilegal. Habeas 
corpus denegado” (STJ HC 11486 199901147034) GO 6ª T. Rel. Min. Vicente Leal DJU 02.05.2000 p. 00186). Ante o exposto, 
presentes os requisitos do artigo 20, “caput”, da Lei n. 11.340/06 e dos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo 
Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do investigado LEANDRO SILVINO DE OLIVEIRA, para a garantia da ordem pública, 
para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal. Expeça-se, com urgência, mandado de Prisão. 
Intime-se. - ADV: CARLOS ALBERTO FRANCISCO (OAB 224702/SP)

Processo 0004893-51.2014.8.26.0452 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Violência Doméstica Contra a Mulher - L.S. - 
Vistos. RECEBO A DENÚNCIA contra LUCIANO DA SILVA, qualificado(a)(s) nos autos, ante a existência de indícios de autoria 
e materialidade do delito a ele(a)(s) imputado(s), artigo 147, caput, e artigo 129, § 9º, c.C. O artigo 69, caput, do Código 
Penal. Oficie-se nos termos do item 22, cap. V, das N.S.C.G.J. CITE(M)-SE o(a)(s) acusado(a)(s) indicado(a)(s) acima, para 
responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o 
que interesse à sua defesa, oferecer(em) documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas 
até o limite legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos dos arts. 396 e 396-A do Código 
de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.719/2008 (contados da data da efetiva citação - Súmula 710 STF), tudo de 
conformidade com as peças que seguem, as quais ficam fazendo parte integrante desta. O Oficial de Justiça deverá indagar 
o(a) acusado(a) se possui defensor constituído e, na falta, se deseja a imediata atuação da Defensoria Pública. Nesta hipótese, 
o oficial orientará o(a) acusado(a) ou familiar a comparecer à Defensoria Pública fornecendo-lhe o endereço do referido órgão. 
Considerando que a sanção máxima cominada na lei penal para o delito em tela não ultrapassa a 4 (quatro) anos, o processo 
seguirá o rito sumário. Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, 
expeça-se ofício à OAB para nomeação de defensor(es), concedendo-lhe(s) vista dos autos por 10 dias, conforme estabelece 
o artigo 396-A, §2º, do mesmo Codex. Junte-se FA e certidões criminais. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu 
respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. Servirá a presente decisão, por 
cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. (Autos com vista à defesa para apresentação de defesa, no prazo legal). - ADV: 
JOSE ROMEU AITH FAVARO (OAB 260168/SP)
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Processo 0005063-23.2014.8.26.0452 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - A.E.T. - 
NOTIFIQUE-SE o(a) acusado(a) ALESSANDRO ESTEVÃO TEIXEIRA, para oferecer, no prazo de 10 (dez) dias, defesa prévia, 
por escrito. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, até o número 
de 5 (cinco), nos termos do artigo 55, caput e § 1º da Lei 11.343/2006. Segue anexa cópia da denúncia, que desta faz parte 
integrante. Fica advertida, nos termos da lei, de que deverá comparecer acompanhado(a) de advogado. Caso não possua 
recursos financeiros para tal finalidade, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a defesa prévia. Providencie a z. 
Serventia a pesquisa da FA e respectivas certidões. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. 
Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável cumpra-se, digne-se determinar as diligências necessárias ao 
cumprimento desta. (Os autos estão em cartório à disposição do defensor dativo para apresentação de defesa prévia, no prazo 
legal). - ADV: ANTONIO CARLOS JIMENEZ (OAB 43739/SP)

Processo 0005090-11.2011.8.26.0452 (452.01.2011.005090) - Crime Violência Dom.e Familiar Contra Mulher(Lei 11.340/06) 
- Decorrente de Violência Doméstica - M.L.S. - Vistos. Fls. 135: conforme cota Ministerial formulada pelo ilustre representante 
do Ministério Público, HOMOLOGO a desistência da oitiva da testemunha de acusação CLAUDECI DOS SANTOS, para que 
surtam seus regulares efeitos. No mais, não havendo mais provas a produzir, dou por encerrada a instrução. Abra-se vista ao 
Ministério Público e, após, à defesa do réu para apresentação de memoriais escritos, no prazo legal. Intimem-se. (Autos com 
vista à defesa para apresentação de memoriais). - ADV: DORIVAL SANTOS DAS NEVES (OAB 79735/SP)

Processo 0005096-47.2013.8.26.0452 (045.22.0130.005096/00/01) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra 
a Incolumidade Pública - Rui Koiti Hagy - - Rui Koiti Hagy - NOTA DE CARTÓRIO: Os autos estão com vista ao defensor dativo 
nomeado para apresentação de defesa preliminar, no prazo de 10 dias. - ADV: ANDRE GUSTAVO GARCIA (OAB 302025/SP)

Processo 0005628-84.2014.8.26.0452 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - 
M.R.C. - Vistos. RECEBO A DENÚNCIA contra MAICON RODRIGUES DE CARVALHO, qualificado(a)(s) nos autos, ante a 
existência de indícios de autoria e materialidade do delito a ele(a)(s) imputado(s), artigo 14, “caput”, da Lei nº 10.826/2003. Oficie-
se nos termos do item 22, cap. V, das N.S.C.G.J. CITE(M)-SE o(a)(s) acusado(a)(s) indicado(a)(s) acima, para responder(em) 
à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse 
à sua defesa, oferecer(em) documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o limite 
legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo 
Penal, com redação dada pela Lei 11.719/2008 (contados da data da efetiva citação - Súmula 710 STF), tudo de conformidade 
com as peças que seguem, as quais ficam fazendo parte integrante desta. O Oficial de Justiça deverá indagar o(a) acusado(a) 
se possui defensor constituído e, na falta, se deseja a imediata atuação da Defensoria Pública. Nesta hipótese, o oficial orientará 
o(a) acusado(a) ou familiar a comparecer à Defensoria Pública fornecendo-lhe o endereço do referido órgão. Considerando 
que a sanção máxima cominada na lei penal para o delito em tela não ultrapassa a 4 (quatro) anos, o processo seguirá o rito 
ordinário. Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, expeça-se ofício à 
OAB para nomeação de defensor(es), concedendo-lhe(s) vista dos autos por 10 dias, conforme estabelece o artigo 396-A, §2º, 
do mesmo Codex. Junte-se FA e certidões criminais. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, 
digne-se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como 
CARTA PRECATÓRIA. (Autos com vista ao defensor dativo para apresentação de defesa preliminar). - ADV: RODRIGO LOPES 
LOUZADA (OAB 251980/SP)

Processo 0005704-11.2014.8.26.0452 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - L.L.S. - Vistos. 
NOTIFIQUE-SE o(a) acusado(a) LUCIANO LEITE DOS SANTOS, para oferecer, no prazo de 10 (dez) dias, defesa prévia, por 
escrito. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de 
defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, até o número 
de 5 (cinco), nos termos do artigo 55, caput e § 1º da Lei 11.343/2006. Segue anexa cópia da denúncia, que desta faz parte 
integrante. Fica advertida, nos termos da lei, de que deverá comparecer acompanhado(a) de advogado. Caso não possua 
recursos financeiros para tal finalidade, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a defesa prévia. Providencie a z. 
Serventia a pesquisa da FA e respectivas certidões. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. 
Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao 
cumprimento desta. (Autos com vista à defesa para apresentação de defesa prévia). - ADV: AGUINALDO JORGE DA SILVA 
(OAB 333893/SP)

Processo 0005805-48.2014.8.26.0452 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - J.F.F.F. - Vistos. RECEBO 
A DENÚNCIA contra JOÃO FELIPE FAÇANHA FONSECA, qualificado(a)(s) nos autos, ante a existência de indícios de autoria 
e materialidade do delito a ele(a)(s) imputado(s), artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal. Oficie-se nos termos do artigo 
393, cap. IV, Seção XI, Subseção V, das N.S.C.G.J. CITE(M)-SE o(a)(s) acusado(a)(s) indicado(a)(s) acima, para responder(em) 
à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse 
à sua defesa, oferecer(em) documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o limite 
legal, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo 
Penal, com redação dada pela Lei 11.719/2008 (contados da data da efetiva citação - Súmula 710 STF), tudo de conformidade 
com as peças que seguem, as quais ficam fazendo parte integrante desta. O Oficial de Justiça deverá indagar o(a) acusado(a) 
se possui defensor constituído e, na falta, se deseja a imediata atuação da Defensoria Pública. Nesta hipótese, o oficial orientará 
o(a) acusado(a) ou familiar a comparecer à Defensoria Pública fornecendo-lhe o endereço do referido órgão. Considerando que 
a sanção máxima cominada na lei penal para o delito em tela ultrapassa 04 (quatro) anos, o processo seguirá o rito ordinário. 
Não sendo apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, expeça-se ofício à OAB para 
nomeação de defensor(es), concedendo-lhe(s) vista dos autos por 10 dias, conforme estabelece o artigo 396-A, §2º, do mesmo 
Codex. Junte-se FA e certidões criminais. (Os autos com vista ao defensor dativo para apresentação de defesa preliminar). - 
ADV: CALIL PEDRO JUNIOR (OAB 108523/SP)

Processo 0006006-11.2012.8.26.0452 (452.01.2012.006006) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Desobediência - Alex 
Henrique Gasperoni - - Romeu de Lima Filho - NOTA DE CARTÓRIO: Ciência aos patronos dos réus da expedição de carta 
precatória para inquirição da testemunha Domingos Jodar da Silva Júnior - Comarca de Avaré - fls. 178 - ADV: FABIOLA DE 
SOUZA JIMENEZ (OAB 177172/SP), FÁBIO JOSÉ DE SOUZA PEDRO (OAB 212948/SP)

Processo 0006488-22.2013.8.26.0452 (045.22.0130.006488) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - Rubens do Nascimento - - Marcelo Rodrigo Pereira dos Passos - Vistos. Fls. 252: primeiramente, dê-se ciência 
ao defensor do réu Rubens do Nascimento, Dr. Dorival Santos das Neves, do teor da missiva de fls. 249/250. Sem prejuízo, 
intime-o para apresentação das razões do recurso de apelação, no prazo legal. Int. e Dil. - ADV: EMERSON FERNANDES (OAB 
171237/SP), DORIVAL SANTOS DAS NEVES (OAB 79735/SP)
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Processo 3000919-86.2013.8.26.0452 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Qualificado - Marcelo Aparecido 
Ferreira e outros - Vistos. Fls. 353: diante do teor do ofício oriundo da Defensoria Pública, oficie-se à OAB local para nomeação 
de defensor para o corréu MARCELO APARECIDO FERREIRA. Com a nomeação, abra-se vista para apresentação de defesa 
preliminar, no prazo legal. No mais, tendo em vista o certificado às fls. 359, desentranhe-se o Mandado de Prisão de fls. 346/348 
e promova a sua juntada nos autos de nº 0007026-42.2009.8.26.0452, certificando-se. Int. e Dil. - ADV: CEZAR GUILHERME 
MERCURI (OAB 131668/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELA DIAS DE ABREU PINTO COELHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOÃO ADILSON MORENO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0022/2015
Processo 0000025-98.2012.8.26.0452 (452.01.2012.000025) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 

Comercial Garrote de Piraju Ltda Me - Paulo Cesar Leal Rodrigues - Vistos. Com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código 
de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo de execução. Fica autorizado o levantamento pela parte interessada 
de eventual depósito realizado nos autos, expedindo-se o necessário. Oportunamente, anote-se a extinção no sistema SAJ. 
Após, aguarde-se por noventa (90) dias, na forma estabelecida pelo Prov. CSM. 1679/10, prazo esse em que poderá a autora, 
querendo, retirarem os documentos que instruíram a inicial. Expirado tal prazo, destruam-se os autos. Custas “ex lege”. P.R.I - 
ADV: ANDRÉ LUIZ FERNANDES PINTO (OAB 237448/SP)

Processo 0000454-94.2014.8.26.0452 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - MAGALI PERES NUNES FARIA - ME 
- KATIA APARECIDA LEME - Vistos. Com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 
o presente processo de execução. Fica autorizado o levantamento pela parte interessada de eventual depósito realizado nos 
autos, expedindo-se o necessário. Oportunamente, anote-se a extinção no sistema SAJ. Após, aguarde-se por noventa (90) 
dias, na forma estabelecida pelo Prov. CSM. 1679/10, prazo esse em que poderá a autora, querendo, retirarem os documentos 
que instruíram a inicial. Expirado tal prazo, destruam-se os autos. Custas “ex lege”. P.R.I - ADV: ANDRÉ LUIZ FERNANDES 
PINTO (OAB 237448/SP)

Processo 0000556-53.2013.8.26.0452 (045.22.0130.000556) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - 
Emília Emanuela de Oliveira Carneiro - Banco Hsbc Bank Brasil Sa - Mandado de Levantamento Judicial expedido e assinado, 
aguardando retirada em Cartório - ADV: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (OAB 317407/SP), DANILA DA SILVA GARCIA 
(OAB 318562/SP)

Processo 0000988-09.2012.8.26.0452 (452.01.2012.000988) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inadimplemento - 
Daniel Luiz de Oliveira - Companhia Luz e Força Santa Cruz Cpfl - os mandados de levantamento encontram à disposição do 
advogado do autor para retirada em Cartório. - ADV: LUIZ GUSTAVO FERRUCI PIRES (OAB 293117/SP), ALINE CRISTINA 
PANZA MAINIERI (OAB 153176/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP)

Processo 0001068-02.2014.8.26.0452 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - GERMANO MOTTA 
TONON - ME - DEBORA CRISTINA FERNANDES - Vistos. Com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTO o presente processo de execução. Fica autorizado o levantamento pela parte interessada de eventual 
depósito realizado nos autos, expedindo-se o necessário. Oportunamente, anote-se a extinção no sistema SAJ. Após, aguarde-
se por noventa (90) dias, na forma estabelecida pelo Prov. CSM. 1679/10, prazo esse em que poderá a autora, querendo, 
retirarem os documentos que instruíram a inicial. Expirado tal prazo, destruam-se os autos. Custas “ex lege”. P.R.I - ADV: 
GABRIEL FRANCISCO TONON (OAB 332185/SP)

Processo 0001130-42.2014.8.26.0452 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Magazine Galuck Ltda Me 
- MARIA APARECIDA MARQUES DA CUNHA - Vistos. Com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, 
JULGO EXTINTO o presente processo de execução. Fica autorizado o levantamento pela parte interessada de eventual depósito 
realizado nos autos, expedindo-se o necessário. Oportunamente, anote-se a extinção no sistema SAJ. Após, aguarde-se por 
noventa (90) dias, na forma estabelecida pelo Prov. CSM. 1679/10, prazo esse em que poderá a autora, querendo, retirarem 
os documentos que instruíram a inicial. Expirado tal prazo, destruam-se os autos. Custas “ex lege”. P.R.I - ADV: ANDRÉ LUIZ 
FERNANDES PINTO (OAB 237448/SP)

Processo 0001997-35.2014.8.26.0452 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - ANA MARIA DA SILVA - 
BANCO VOLKSWAGEN S/A - Vistos. Autorizo o(a) autor(a) autorizado(a) a levantar o dinheiro depositado, expedindo-se o 
necessário. Oportunamente, comunique-se a extinção do processo à seção de distribuição. Após, aguarde-se por noventa (90) 
dias, na forma estabelecida pelo Prov. CSM. 1679/09, em que poderão os interessados, querendo, retirarem os documentos 
que instruíram a inicial. Expirado tal prazo, destruam-se os autos, arquivando-se a ficha-memória. Int..(Obs.: Mandado de 
levantamento aguardando retirada em Cartório). - ADV: RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), ANTONIO MARCELINO 
DA SILVA (OAB 279907/SP), FLÁVIO NEVES COSTA, RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)

Processo 0002046-47.2012.8.26.0452 (452.01.2012.002046) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Carlos 
Alberto Sant Anna - Bv Financeira Sa - Vistos. Autorizo o(a) autor(a) autorizado(a) a levantar o dinheiro depositado, expedindo-
se o necessário. Oportunamente, comunique-se a extinção do processo à seção de distribuição. Após, aguarde-se por noventa 
(90) dias, na forma estabelecida pelo Prov. CSM. 1679/09, em que poderão os interessados, querendo, retirarem os documentos 
que instruíram a inicial. Expirado tal prazo, destruam-se os autos, arquivando-se a ficha-memória. Int.(Obs.: Mandado de 
levantamento aguardando retirada em Cartório). - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), 
JONATHAN KASTNER (OAB 279576/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), DANILO SANTIAGO 
LOFIEGO PERES (OAB 282063/SP)

Processo 0002142-91.2014.8.26.0452 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - AURORA ALVES DA SILVA 
DELL’ AGNOLO - ME - ROSANA MOURA DA SILVA - Vistos. Com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTO o presente processo de execução. Fica autorizado o levantamento pela parte interessada de eventual 
depósito realizado nos autos, expedindo-se o necessário. Oportunamente, anote-se a extinção no sistema SAJ. Após, aguarde-
se por noventa (90) dias, na forma estabelecida pelo Prov. CSM. 1679/10, prazo esse em que poderá a autora, querendo, 
retirarem os documentos que instruíram a inicial. Expirado tal prazo, destruam-se os autos. Custas “ex lege”. P.R.I - ADV: 
GABRIEL FRANCISCO TONON (OAB 332185/SP), ANDRÉ LUIZ FERNANDES PINTO (OAB 237448/SP)

Processo 0002830-24.2012.8.26.0452 (452.01.2012.002830) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Marcia 
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Cristina França - Banco Itauleasing Sa - Vistos. Autorizo o(a) autor(a) autorizado(a) a levantar o dinheiro depositado, expedindo-
se o necessário. Oportunamente, comunique-se a extinção do processo à seção de distribuição. Após, aguarde-se por noventa 
(90) dias, na forma estabelecida pelo Prov. CSM. 1679/09, em que poderão os interessados, querendo, retirarem os documentos 
que instruíram a inicial. Expirado tal prazo, destruam-se os autos, arquivando-se a ficha-memória. Int..(Obs.: Mandado de 
levantamento aguardando retirada em Cartório). - ADV: TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP), TAYLISE CATARINA 
ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP), JONATHAN KASTNER (OAB 279576/SP), DANILO SANTIAGO LOFIEGO PERES (OAB 
282063/SP)

Processo 0003724-97.2012.8.26.0452 (452.01.2012.003724) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - 
Fernando Antonio Blanco Spínola - Bfb Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Mandado de Levantamento Judicial expedido e 
assinado, aguardando retirada em Cartório - ADV: FABIO EDUARDO BLANCO SPINOLA (OAB 129064/SP), TAYLISE CATARINA 
ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP), TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP), ALINE TITTAFERRANTE WAHANOW 
(OAB 304649/SP)

Processo 0003734-73.2014.8.26.0452 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - JANE APARECIDA MARTINS - CLARO S/A - Vistos. Autorizo o(a) autor(a) autorizado(a) a levantar o dinheiro 
depositado, expedindo-se o necessário. Oportunamente, comunique-se a extinção do processo à seção de distribuição. Após, 
aguarde-se por noventa (90) dias, na forma estabelecida pelo Prov. CSM. 1679/09, em que poderão os interessados, querendo, 
retirarem os documentos que instruíram a inicial. Expirado tal prazo, destruam-se os autos, arquivando-se a ficha-memória. Int.
(Obs.: Mandado de levantamento aguardando retirada em Cartório). - ADV: ANDRÉ LUIZ FERNANDES PINTO (OAB 237448/
SP), JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP)

Processo 0004135-82.2008.8.26.0452 (452.01.2008.004135) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Tiago 
Ramos Cury - Aparecida Martins Sebastião - Vistos. Com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, 
JULGO EXTINTO o presente processo de execução. Fica autorizado o levantamento pela parte interessada de eventual depósito 
realizado nos autos, expedindo-se o necessário. Oportunamente, anote-se a extinção no sistema SAJ. Após, aguarde-se por 
noventa (90) dias, na forma estabelecida pelo Prov. CSM. 1679/10, prazo esse em que poderá a autora, querendo, retirarem os 
documentos que instruíram a inicial. Expirado tal prazo, destruam-se os autos. Custas “ex lege”. P.R.I - ADV: ROQUE WALMIR 
LEME (OAB 182659/SP), TIAGO RAMOS CURY (OAB 168486/SP)

Processo 0005193-81.2012.8.26.0452 (452.01.2012.005193) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Sandra 
Mara Moreno Garcia Me - Silvana Nathalia Gaioto Pereira - Vistos. Com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo de execução. Fica autorizado o levantamento pela parte interessada 
de eventual depósito realizado nos autos, expedindo-se o necessário. Oportunamente, anote-se a extinção no sistema SAJ. 
Após, aguarde-se por noventa (90) dias, na forma estabelecida pelo Prov. CSM. 1679/10, prazo esse em que poderá a autora, 
querendo, retirarem os documentos que instruíram a inicial. Expirado tal prazo, destruam-se os autos. Custas “ex lege”. P.R.I - 
ADV: ANDRÉ LUIZ FERNANDES PINTO (OAB 237448/SP)

Processo 0005212-24.2011.8.26.0452 (452.01.2011.005212) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - 
Anderson Ferreira Antunes - Banco Itaucard Sa - Vistos. Expeça-se novo mandado de levantamento judicial, como requerido em 
fls. 154. Após, cumpra-se o determinado em fls. 70, último parágrafo. Int..(Obs.: Mandado de levantamento aguardando retirada 
em Cartório). - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), ANDRÉ LUIZ FERNANDES PINTO (OAB 237448/SP)

Processo 3000118-73.2013.8.26.0452 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - Vilma Vilman Rosolem Vieira Me - 
Glaucia de Campos Marques - Vistos. Com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 
o presente processo de execução. Fica autorizado o levantamento pela parte interessada de eventual depósito realizado nos 
autos, expedindo-se o necessário. Oportunamente, anote-se a extinção no sistema SAJ. Após, aguarde-se por noventa (90) 
dias, na forma estabelecida pelo Prov. CSM. 1679/10, prazo esse em que poderá a autora, querendo, retirarem os documentos 
que instruíram a inicial. Expirado tal prazo, destruam-se os autos. Custas “ex lege”. P.R.I - ADV: ANDRÉ LUIZ FERNANDES 
PINTO (OAB 237448/SP)

Processo 3000203-59.2013.8.26.0452 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - João Carlos Benetti Me - 
DANIEL HENRIQUE MORAES SANTOS - Vistos. Com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTO o presente processo de execução. Fica autorizado o levantamento pela parte interessada de eventual depósito 
realizado nos autos, expedindo-se o necessário. Oportunamente, anote-se a extinção no sistema SAJ. Após, aguarde-se por 
noventa (90) dias, na forma estabelecida pelo Prov. CSM. 1679/10, prazo esse em que poderá a autora, querendo, retirarem 
os documentos que instruíram a inicial. Expirado tal prazo, destruam-se os autos. Custas “ex lege”. P.R.I. - ADV: ANDRÉ LUIZ 
FERNANDES PINTO (OAB 237448/SP)

Processo 3000763-98.2013.8.26.0452 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - DAVID LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA - TELEMAR NORTE LESTE S/A - Vistos. Autorizo o(a) autor(a) autorizado(a) 
a levantar o dinheiro depositado, expedindo-se o necessário. Oportunamente, comunique-se a extinção do processo à seção 
de distribuição. Após, aguarde-se por noventa (90) dias, na forma estabelecida pelo Prov. CSM. 1679/09, em que poderão os 
interessados, querendo, retirarem os documentos que instruíram a inicial. Expirado tal prazo, destruam-se os autos, arquivando-
se a ficha-memória. Int..(Obs.: Mandado de levantamento aguardando retirada em Cartório). - ADV: CARLOS ALBERTO 
BERNABE (OAB 293514/SP), RICARDO MAGALHAES PINTO (OAB 284885/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARCELA DIAS DE ABREU PINTO COELHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCOS ANTONIO DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0029/2015
Processo 0001125-88.2012.8.26.0452 (452.01.2012.001125) - Adoção - Adoção Nacional - J.G. e outro - D.M. e outro - 

Vistos. FLS. 101: nos termos do convênio em vigor, fixo os honorários advocatícios do Dr. HÉLIO CÁSSIO ARBEX DE CASTRO, 
nomeado(a) às fls. 52/53, em 70% do convênio PGE/OAB (código 501), expedindo-se, oportunamente, certidão. No mais, 
cumpra-se a sentença de fls. 94/98, expedindo-se o necessário. Int. e Dil. - ADV: WILMA CARVALHO DE OLIVEIRA (OAB 
140391/SP), HELIO CASSIO ARBEX DE CASTRO (OAB 118649/SP)

Processo 0001171-09.2014.8.26.0452 - Guarda - Adoção de Criança - J.R.L. e outro - (NOTA DO CARTÓRIO) Fls. 34. 
Ciência aos defensores dos requerentes do agendamento de avaliação psicológica datada para 19 de Fevereiro de 2015, 
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às 09:00hs., no Setor Social do Fórum. - ADV: HÉLIO GUSTAVO ASSAF GUERRA (OAB 159494/SP), ALEXANDRE RAFAEL 
CARDOSO (OAB 315804/SP)

Processo 0001258-96.2013.8.26.0452 (045.22.0130.001258) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Furto (art. 155) - 
M.P.E.S.P. - O.C.F. - - G.C.M. - Vistos. A defesa prévia de fls. 82/85 não merece guarida, devendo pois as matérias serem melhor 
avaliadas no conjunto probatório. Tendo em vista que o infrator atingiu a maioridade em 26 de setembro de 2014 e, ainda, em 
razão da internação do mesmo determinada por sentença em outro procedimento (fls. 51), por cautela, dê-se vista ao nobre 
representante do Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Int. e Dil. - ADV: JANA LUCIA DAMATO (OAB 179877/
SP)

Processo 0001649-51.2013.8.26.0452 (045.22.0130.001649) - Auto de Apreensão em Flagrante - Roubo (art. 157) - F.F.G.D. 
- Vistos. Cumpridas todas as diligências, arquivem-se os autos com as cautelas e comunicações de praxe. Int. e Dil. - ADV: 
MARCOS ROBERTO PIRES TONON (OAB 154108/SP)

Processo 0001807-09.2013.8.26.0452 (045.22.0130.001807) - Processo de Apuração de Ato Infracional - De Tráfico Ilícito e 
Uso Indevido de Drogas - M.V.R.G. - Vistos. Para audiência em continuação ( art. 186, § 4º das Lei 8069/90), designo o dia 12 
de Maio de 2015, ás 15:20 horas. Intimem-se as testemunhas arroladas na representação e as que vierem a ser arroladas pela 
defesa, bem como requisite-se a apresentação do adolescente infrator. Dil. - ADV: DIEDE LOUREIRO JUNIOR (OAB 23335/
SP)

Processo 0002058-90.2014.8.26.0452 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
J.A.F. - NOTA DE CARTÓRIO: “Ciência ao(à) Defensor(a) do réu, da expedição da Certidão para fins do Convênio Defensoria/
OAB, podendo a mesma ser impressa a partir do site do TJSP”. - ADV: GUSTAVO FRANCISCO ALBANESI BRUNO (OAB 
193149/SP)

Processo 0002425-17.2014.8.26.0452 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Prestação de serviços à comunidade - 
C.R.V. - Vistos. Fls. 20: DEFIRO o sobrestamento do presente feito pelo prazo requerido. Decorrido o referido prazo, oficie-se à 
clínica referida às fls. 19, solicitando informações quanto ao tratamento do adolescente e possível data de alta do mesmo. Com 
a resposta, tornem os autos ao Ministério Público para nova manifestação. Dil. - ADV: KARINA TOLEDO GARCIA (OAB 164959/
SP)

Processo 0002640-27.2013.8.26.0452 (045.22.0130.002640) - Guarda - Liminar - R.A.S. e outro - Tatiana Janaína de Lima - 
Vistos. Fls. 100: Ante a confirmação do cumprimento da Busca e Apreensão e a entrega da criança Rayla Fernanda de Lima na 
Casa Abrigo de Tejupá, expeça-se a competente guia de acolhimento. Oficie-se à entidade de abrigo para que imediatamente 
apresente plano individual de atendimento, observado o disposto nos §§ 4º, 5º e 6º do artigo 101 do ECA. Dê-se ciência às 
partes e ao Ministério Público. Int. - ADV: ELIANA FONSECA LOUREIRO (OAB 301073/SP), NELMA DE CASSIA GOMES 
CAVALHEIRO (OAB 113948/SP)

Processo 0002728-70.2010.8.26.0452 (452.01.2010.002728) - Guarda - Seção Cível - I.S. e outro - A.M.A. e outro - 
Vistos. Primeiramente, forme-se o 2º volume à partir de fl. 200. Fls. 247: Defiro, remeta-se os autos ao Setor Técnico para 
agendamento, com brevidade. Sem prejuízo, oficie-se ao Conselho Tutelar solicitando a vinda do relatório circunstanciado. Int. 
- ADV: EMERSON FERNANDES (OAB 171237/SP), FABIANO LAINO ALVARES (OAB 180424/SP)

Processo 0002755-14.2014.8.26.0452 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
A.F.M.S. - Vistos. Recebo o recurso de apelação, acompanhado das razões (fls. 102/115), processe-se. Nos termos do convênio 
em vigor, fixo os honorários advocatícios PROPORCIONAIS do Dr. GLAUCO MAGNO PEREIRA MONTILHA, nomeado às 
fls. 61/63 em 70% do convênio PGE/OAB (código 502), expedindo-se certidão. Após, dê-se vista ao Ministério Público para 
contrarrazões da apelação, no prazo legal. Int. e Dil. - ADV: GLAUCO MAGNO PEREIRA MONTILHA (OAB 178017/SP)

Processo 0002755-14.2014.8.26.0452 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
A.F.M.S. - NOTA DE CARTÓRIO: “Ciência ao(à) Defensor(a) do réu, da expedição da Certidão para fins do Convênio Defensoria/
OAB, podendo a mesma ser impressa a partir do site do TJSP”. - ADV: GLAUCO MAGNO PEREIRA MONTILHA (OAB 178017/
SP)

Processo 0004383-38.2014.8.26.0452 - Medidas de Proteção à Criança e Adolescente - Acolhimento Institucional - A.A.M. e 
outro - Vistos. Trata-se de pedido de desacolhimento institucional em favor de JOÃO PEDRO MONTEIRO, com o consequente 
retorno ao convívio familiar. Nos termos do artigo 19, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, toda a criança ou 
adolescente tem direito a ser criado, e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta. Sendo 
assim esse direito que qualquer criança ou adolescente tem de ser criado e educado junto a uma comunidade familiar, natural 
ou substituta, é o direito chave do sistema. Isso porque, ninguém poderá desenvolver plenamente suas potencialidades se 
não lhe for permitido o convívio familiar. Atualmente, a família possui uma única função relevante: a proteção afetiva a seus 
membros, de modo que, estando em situação regular, ou seja, em condições de prover as necessidades de seus integrantes, é 
de rigor a sua preservação. Foi esse o motivo que o legislador estabeleceu uma hierarquia entre a família natural e a substituta, 
dando preferência à primeira, e, ainda, estabeleceu o apartamento da criança de seu convívio familiar apenas em casos 
excepcionais. O foco, portanto, é de investimento prioritário na manutenção ou reconstrução da família natural. No presente 
caso, os relatórios da entidade de acolhimento (fls. 56/57 e 69/70), do relatório de avaliação psicológica (fls. 79/85) e do estudo 
social (fls. 74/76 ) convergem no sentido de reestruturação do ambiente familiar, tornando-se fundamental o retorno ao convívio 
familiar da criança para sua reabilitação biopsicossocial. Nesse sentido, acolho o parecer ministerial e DECLARO CESSADO 
O ACOLHIMENTO da criança/adolescente JOÃO PEDRO MONTEIRO, e determino o desligamento da Casa Abrigo de Piraju, 
com consequente retorno ao convívio familiar. Requisite-se ao Conselho Tutelar e Departamento de Ação Social do Município 
de Piraju, acompanhamento sistemático da família, pelo prazo de 06 (seis) meses, visando verificar a adaptação da criança no 
convívio familiar, devendo ser apresentados relatórios mensais ou a qualquer tempo em se verificando fato relevante que deva 
chegar ao conhecimento deste Juízo, além de dar continuidade ao tratamento psicológico. Dê-se ciência ao Setor Técnico, para 
agendamento de nova avaliação, após o período de adaptação. Comunique-se, ainda, à casa Abrigo, dando conta da presente 
decisão. No mais, proceda a Serventia a retirada da tarja azul, indicativa de abrigamento, bem como, providencie a expedição 
da guia de desligamento e demais ofício necessários. Sem prejuízo, libere-se a pauta de fls. 66 dos autos. Após o decurso 
do prazo de 06 meses, tornem conclusos para análise de extinção do feito. Intime-se. Servirá a presente decisão , por cópia 
digitada, como OFÍCIO. - ADV: FABIOLA DE SOUZA JIMENEZ (OAB 177172/SP)

Processo 0004538-75.2013.8.26.0452 (045.22.0130.004538) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - C.G.S.O. - Vistos. Tendo em vista a localização das testemunhas JEAN MICHEL DA SILVA e MARCELO 
HENRIQUE DA SILVA, designo o dia 12 de maio de 2015, ás 14:30 horas, para audiência em continuação ( art. 186, § 4º das 
Lei 8069/90). Intimem-se as testemunhas acima mencionadas atentando-se para o endereço fornecido às fls. 97, bem como, 
requisite-se a testemunha RICARDO DIAS DA MOTTA, policial militar, oficiando-se. Notifiquem-se o(a)(s) adolescente(s) e seus 
genitores ou responsáveis para comparecerem à audiência. Int. e Dil. - ADV: JANA LUCIA DAMATO (OAB 179877/SP)
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Processo 0004880-86.2013.8.26.0452 (045.22.0130.004880) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Colaboração com 
Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas - J.A.F. - Ante o exposto, e por tudo o mais 
que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a representação promovida em face do adolescente JONATAN ARAÚJO FLORIANO, 
pela prática do ato infracional descrito no art. 33, caput da Lei nº. 11343/06 e art. 14, caput da Lei 10.826/03 e, com fundamento 
no artigo 112, VI do Estatuto da Criança e do Adolescente, aplico ao sindicado a medida de INTERNAÇÃO, pelo prazo máximo 
de 3 (três) anos. Extraia-se guia de execução, para possibilitar o imediato cumprimento da medida. P.R.I.C. Publicada em 
audiência, saem os presentes cientes e intimados. Expeça-se o necessário.” Nada mais. - ADV: GUSTAVO FRANCISCO 
ALBANESI BRUNO (OAB 193149/SP)

Processo 0004915-12.2014.8.26.0452 - Medidas de Proteção à Criança e Adolescente - Acolhimento Institucional - M.P.E.S.P. 
- P.R. e outro - J.V.R. e outros - Vistos. As informações prestadas pelo Departamento de Ação Social de Piraju, que veio 
instruído com fotos (fls. 186/190), demonstram que as obras de reforma da Casa Abrigo de Piraju encontra-se em andamento, 
com previsão de conclusão no prazo de 90 (noventa) dias. Outrossim, na ata de visita de inspeção realizada em 22 de outubro 
de 2014, ficou registrada observação quanto ao término das obras dos itens relacionados aos banheiros de monitores e de 
pessoas com necessidades especiais, colocação de portas e a troca do piso da casa, a demonstrar a iminente necessidade de 
tais reformas. Ante o exposto, REVOGO a determinação de transferência imediata dos aludidos menores, e por conseguinte, 
determino a manutenção do acolhimento dos infantes Joyce Vitoria Rodrigues, Pedro Jonas de Lima e João Gabriel Jonas, 
na FUNDAÇÃO FERRAZ EGREJA da cidade de Ipassu-SP, mediante o convênio mantido pelo Município de Manduri, pelo 
período de 90 (noventa) dias. Decorrido referido prazo, expeça-se mandado de constatação, no qual o Sr. Oficial de Justiça 
deverá certificar o estágio das obras, no prazo de 24 horas, vindo os autos conclusos. Dê-se ciência ao Ministério Público para 
as providências que se fizerem necessárias. Servirá o presente decisão, por cópia digitada, como OFÍCIO a Fundação Ferraz 
Egreja de Ipaussu e ao Departamento de Ação Social de Piraju. Int. - ADV: GUSTAVO FRANCISCO ALBANESI BRUNO (OAB 
193149/SP)

Processo 0005341-63.2010.8.26.0452 (452.01.2010.005341) - Cautelar Inominada - Abandono Material - M.P.E.S.P. - A.R. 
e outro - E.M.R.R. e outro - NOTA DE CARTÓRIO: “Ciência ao(à) Defensor(a) do réu, da expedição da Certidão para fins do 
Convênio Defensoria/OAB, podendo a mesma ser impressa a partir do site do TJSP”. - ADV: JOAQUIM CARLOS DA SILVA (OAB 
142729/SP)

Processo 0005613-52.2013.8.26.0452 (045.22.0130.005613) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - R.F.C. - Vistos. Para audiência em continuação (art. 186, § 4º das Lei 8.069/90), designo o dia 12 de maio de 
2015, ás 14:50 horas. Intimem-se as testemunhas arroladas na representação e as que vierem a ser arroladas pela defesa, bem 
como requisite-se a apresentação do adolescente infrator. Dil. - ADV: DORIVAL SANTOS DAS NEVES (OAB 79735/SP)

Processo 0006147-98.2010.8.26.0452 (452.01.2010.006147) - Cautelar Inominada - Abandono Material - M.P.E.S.P. - R.A.L.A. 
e outro - L.A.S. - Vistos. Cuida-se de cautelar inominada proposta pelo Ministério Público em face de ROSANA APARECIDA 
LOPES ANTUNES e WANDERCY DOS SANTOS, para a defesa dos interesses da adolescente LUCIANA ANTUNES DOS 
SANTOS, que estaria em situação de risco. Contudo, no decorrer da presente ação, a adolescente veio a atingir a maioridade, 
o que levou o nobre representante do Ministério Público, em seu parecer de fls. 439, a requerer a extinção da presente ação 
pela perda superveniente do interesse processual, na modalidade perda do objeto. Assim, acatando o referido parecer do 
Ministério Público, declaro EXTINTA a presente CAUTELAR INOMINADA, com fundamento no artigo 267, inciso VI (ausência 
de interesse processual na modalidade perda do objeto), do Código de Processo Civil. Nos termos do convênio em vigor, fixo 
os honorários advocatícios do Dr. FABIANO LAINO ALVAREZ, nomeado às fls. 186/187, em 70% do convênio PGE/OAB (código 
501), expedindo-se certidão. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. - ADV: FABIANO LAINO 
ALVARES (OAB 180424/SP)

Processo 0007337-67.2008.8.26.0452 (452.01.2008.007337) - Processo de Apuração de Ato Infracional - Esbulho 
possessório (art. 161, § 1º, II) - M.A.C.B. e outro - (NOTA DO CARTÓRIO) Fls.89. Os autos já foram devidamente utilizados após 
desarquivamento, por ora, retornando ao arquivo definitivo. - ADV: SILVIA HELENA MATTIAZZO (OAB 169527/SP)

Processo 0007861-98.2007.8.26.0452 (452.01.2007.007861) - Guarda - Seção Cível - L.A.M.B. e outro - Vistos. Primeiramente, 
de-se ciência às partes do relatório de avaliação psicológico de fls. 160/164. Após, cobre-se o laudo de avaliação social. Int. - 
ADV: JOSE ROMEU AITH FAVARO (OAB 260168/SP), DIEDE LOUREIRO JUNIOR (OAB 23335/SP), JULIANA MOLTOCARO 
TEIXEIRA (OAB 179080/SP)

Processo 3000306-66.2013.8.26.0452 - Guarda - Seção Cível - C.P.S. - (NOTA DO CARTÓRIO) Fls. 57. Com vista ao 
defensor da requerente Cirlene para dar regular andamento ao feito, no prazo legal, após prazo de suspensão requerido por V. 
Senhoria. - ADV: VAGNER NICOLAU RUFCA (OAB 265731/SP)

Processo 3000422-90.2013.8.26.0252 - Guarda - Guarda - S.F.L. - Vistos. Primeiramente, oficie-se à OAB local para 
nomeação de Curador(a) Especial para defender os interesses da requerida ANDRESSA OLIVEIRA LEOPOLDINO, uma vez 
que a mesma, já citada (fls. 52), encontra-se presa na Penitenciária Feminina de Pirajuí. Com a nomeação, dê-se vista de 
todo o processado ao(à) Curador(a) nomeado(a). Intime-se a requerente, por carta, a providenciar a cópia da certidão de óbito 
do genitor da menor, Sr. Elieser Aparecido Lara, ou, para que forneça a data e local de nascimento do mesmo. Dê-se vista 
às partes, e após ao Ministério Público, do Relatório Social (fls. 69/72) e do Relatório Psicológico (fls. 75/79) para ciência e 
eventual manifestação. Int. e Dil. - ADV: CAROL INGRID ASSIS NOBRE LEME SOBRINHO (OAB 264420/SP)

PIRAJUÍ
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA TEIXEIRA GARCIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0037/2015
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Processo 0000001-04.2011.8.26.0453 (453.01.2011.000001) - Procedimento Ordinário - Reajustes de Remuneração, 
Proventos ou Pensão - João Paulo Pereira Grejo - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos. Autos devolvidos da 
Superior Instância. Fls. 128 e 130: ciência às partes. Após, tornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: MARIA DO CARMO ACOSTA 
GIOVANINI (OAB 102723/SP), JOÃO PAULO PEREIRA GREJO (OAB 294628/SP)

Processo 0000005-71.1993.8.26.0453 (453.01.1993.000005) - Procedimento Ordinário - Diárias e Outras Indenizações - 
Daniela Azevedo Vasconcelos - Instituto de Previdencia do Estado de Sao Paulo - Vista dos autos às partes para manifestarem-
se, em cinco dias, sobre o novo laudo pericial de fls. 723/752. - ADV: ISABEL APARECIDA DA SILVA POLONI (OAB 80536/SP), 
JAIR LUCAS (OAB 47451/SP), IGNEZ GONCALVES RODRIGUES (OAB 35347/SP), JORDAO POLONI FILHO (OAB 24488/
SP)

Processo 0000051-93.2012.8.26.0453 (453.01.2012.000051) - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço - 
Fernando Rodrigues de Oliveira - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Ciência às partes. 
No mais, manifeste-se o autor em prosseguimento. Int. - ADV: MARCOS ROGERIO VENANZI (OAB 102868/SP), JOÃO PAULO 
PEREIRA GREJO (OAB 294628/SP)

Processo 0000080-71.1997.8.26.0453 (453.01.1997.000080) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Aripe Citrica Agro Industrial Sa - Vistos. Tendo em vista o parcelamento 
do débito conforme informado às fls. 170, aguarde-se o cumprimento do acordo no arquivo, cabendo ao credor solicitar o 
desarquivamento após a quitação total do débito ou descumprimento do acordo pela executada. Int. - ADV: KEIJI MATSUDA 
(OAB 77118/SP), AIRTON JORGE SARCHIS (OAB 131117/SP), LUIS GUSTAVO DE BRITTO (OAB 245866/SP)

Processo 0000129-87.2012.8.26.0453 (453.01.2012.000129) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi e outro - Jose Claudio da Silva - Vistos. O instrumento de cessão de crédito veio desacompanhado 
do “anexo I” o qual menciona, dessa forma não é possível verificar se o contrato objeto desta ação está incluído na referida 
cessão. Outrossim, deve o interessado juntar aos autos a via original do referido instrumento ou cópia autenticada, bem como 
recolher a taxa de Previdência da OAB. No mais, para análise do pedido de sucessão processual, comprove o cessionário a 
notificação do devedor quanto à cessão de crédito - art. 290 do Código Civil. Intime-se. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA 
MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0000169-98.2014.8.26.0453 - Cumprimento de sentença - Levantamento de Valor - Maria Rosa Prado Negrisoli e 
outros - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. 1- Primeiramente, cumpra a serventia o despacho da fl. 237, retificando-se o polo ativo 
da demanda. 2 - No mais, providencie a serventia a inclusão dos herdeiros de David José Negrisoli, André Luis Prado Negrisoli e 
Silvia Maria Prado Negrisoli, no polo ativo, com as anotações de praxe. 3- Sem prejuízo, arbitro honorários advocatícios a serem 
pagos pelo executado em 10% do valor atualizado do débito em execução, em conformidade com os fatores dispostos no art. 
20, §3º, do CPC. 4- Cite-se o devedor para que pague a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, sem a incidência de multa de 10% 
(dez por cento) art. 475-J, caput, do CPC. O devedor fica advertido que o eventual não pagamento da dívida no referido prazo 
terá como consequência a incidência de multa de 10% (dez por cento). Realizado o pagamento parcial, a multa incidirá sobre 
o valor restante art. 475-J, § 4o, do CPC. 5- A parte devedora também fica intimada da obrigação de indicar bens passíveis 
de penhora e sua respectiva localização e situação (art. 652, § 3º, do CPC), sob pena da configuração de ato atentatório à 
dignidade da justiça (art. 600, IV, do CPC) e multa de 10% sobre o valor atualizado do débito em execução (art. 601 do CPC); 6- 
O credor também deverá indicar bens do devedor passíveis de penhora - 475-J, § 1o, do CPC. 7- Não havendo o adimplemento 
da obrigação, defiro desde já a penhora de ativos financeiros existentes em nome do devedor, sendo que a sua efetivação 
pressupõe a manifestação de interesse pela parte credora e o prévio pagamento da respectiva taxa judiciaria (ressalvada a 
hipótese de justiça gratuita). 8- Não requerida a penhora online ou na eventual insuficiência, valerá a presente decisão como 
mandado de penhora e avaliação (art. 475-J, caput, parte final, do CPC). Deverá ser comprovado o pagamento das respectivas 
diligências (ressalvada a hipótese de justiça gratuita). 9- Localizados bens passíveis de penhora, o oficial de justiça deverá 
penhorá-los e avalia-los. 10- Efetivadas a penhora e a avaliação, a parte devedora deverá ser intimada para, querendo, oferecer 
impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação em questão deverá ser realizada na pessoa do advogado, através 
do D.J.E., ou, subsidiariamente, de forma pessoal (mandado ou carta), caso não haja advogado constituído. 11- Oferecida 
impugnação: (a) caso não tenha sido requerido efeito suspensivo, autue-se em apartado (art. 475-M, § 2o, do CPC), intime-se 
a parte credora, através do D.J.E., para responder em 15 (quinze) dias, com observância das formalidades legais. Apresentada 
a réplica (arts. 326 e 327 do CPC) e especificadas as provas, voltem conclusos; (b) caso na impugnação tenha sido requerido 
efeito suspensivo, tornem os autos conclusos para deliberação. 12- Caso não sejam localizados bens passíveis de penhora, 
intime-se o credor para que se manifeste em 05 (cinco) dias. No silêncio, determino desde já o arquivamento dos autos. 13- 
Cópia desta decisão, acompanhada de uma via da petição inicial, servirá como MANDADO DE CITAÇÃO, ficando o oficial de 
justiça desde já autorizado a diligenciar nos termos do art. 172, § 2º, do CPC. Intime-se. - ADV: APARECIDO DONIZETI RUIZ 
(OAB 95846/SP), BENEDITO RIBEIRO DA SILVA (OAB 165164/SP)

Processo 0000612-59.2008.8.26.0453 (453.01.2008.000612) - Procedimento Ordinário - Elias Gonçalves - Inss - Vistos. 
Desnecessária a citação do INSS, tendo em vista que foi ele quem apresentou o cálculo. No mais, diante da concordância do 
autor (fls. 320) e o decurso do prazo para o requerido manifestar-se informando se possui eventual crédito para compensação 
(fls. 305), expeçam-se ofícios requisitórios, observando-se os cálculos de fls. 315/317. Int. - ADV: KARINA ROCCO MAGALHÃES 
GUIZARDI (OAB 165931/SP), RICARDO GENOVEZ PATERLINI (OAB 155868/SP), FABIANO SOBRINHO (OAB 220534/SP), 
RAFAEL PROTTI (OAB 253433/SP), ANTONIO ZAITUN JUNIOR (OAB 169640/SP)

Processo 0000656-05.2013.8.26.0453 (045.32.0130.000656) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Fiat Sa - Aparecido Bardini - Vista dos autos ao autor para, em 5 (cinco) dias, recolher o complemento da 
diligência do Sr. Oficial de Justiça, que perfaz a importância de R$ 36,57, sob pena de extinção. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 
84314/SP)

Processo 0000657-87.2013.8.26.0453 (045.32.0130.000657) - Inventário - Inventário e Partilha - Kiyoko Imaizumi e outros - 
Tsuneko Imaizumi - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Expeça-se formal de partilha conforme determinado na sentença. 
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Providencie o interessado a retirada em Cartório. Após, anote-se a extinção (art. 269, I, do CPC) e arquivem-se os autos. Int. - 
ADV: CLAUDIO DE ALMEIDA IMAIZUMI (OAB 248834/SP), VANDERLEI FERREIRA DE LIMA (OAB 171104/SP)

Processo 0000843-42.2015.8.26.0453 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.L.T.M.B. e 
outro - F.T.M.B. - Vistos. 1- Considerando os elementos existentes nos autos, concedo à parte autora os benefícios da justiça 
gratuita. Anote-se. 2- Recebo a petição inicial, observando os limites da súmula n. 309 do C. STJ. 3- Cite(m)-se o(s) réu(s) 
para, em 03 (três) dias: (I) efetuar o pagamento das 03 (três) parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, assim como as 
que se vencerem no curso do processo (súmula n. 309 do C. STJ). O valor atual da dívida é de R$ 326,46; (II) justificar e 
provar a impossibilidade do pagamento. Fica a parte ré expressamente advertida de que o descumprimento da obrigação terá 
por consequência a decretação da sua prisão civil, pelo prazo de 03 (três) meses. 4- Havendo o pagamento, apresentada 
justificativa ou na hipótese de inércia, intime-se a parte autora para que se manifeste em 05 (cinco) dias, através do D.J.E. Após, 
abra-se vista dos autos ao Ministério Público. Em seguida, tornem os autos conclusos. 5- Na hipótese de depósito judicial do 
valor devido, fica desde já autorizado o levantamento. 6- Sem prejuízo, determino realização de penhora on-line. 7- Cópia desta 
decisão, acompanhada de uma via da petição inicial, servirá como MANDADO DE CITAÇÃO, ficando o oficial de justiça desde 
já autorizado a diligenciar nos termos do art. 172, § 2º, do CPC. Intime-se. - ADV: DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI (OAB 
226427/SP)

Processo 0000948-19.2015.8.26.0453 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R.H.M.P. e outro - A.C.M. - Vistos. 
1- Considerando os elementos existentes nos autos, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2- Uma 
vez que foi indicado o nome e o endereço da empresa empregadora do réu (SUPERMERCADO BIG MART - Rua Carlos Ferrari, 
n. 495, Garça/SP), a presente decisão servirá para notifica-la da obrigação de informar e comprovar os vencimentos do réu, no 
prazo de 05 (cinco) dias art. 5o, § 7o, da Lei n. 5.478/68. O descumprimento caracterizará a prática do crime de desobediência. 
3- Cite-se o réu para responder em 15 (quinze) dias, com observância das formalidades legais. Apresentada a réplica (arts. 326 
e 327 do CPC) e especificadas as provas, voltem conclusos. 4- Advirto que sem advogado não poderá ser oferecida defesa e 
que, nos termos do art. 285 do CPC, não sendo contestada a ação no prazo de 15 (quinze) dias presumir-se-ão verdadeiros 
os fatos alegados pela parte autora, cientificando-se de que as audiências desse Juízo realizam-se nesta Vara, neste Fórum. 
5- Depreque-se à Comarca de GARÇA para a citação do réu (Rua Irmã Valentina Canton, 538, Garça/SP; e Rua Carlos Ferrari, 
n. 495, Garça/SP). 6- Cópia desta decisão servirá como CARTA PRECATÓRIA. Intime-se. - ADV: HUGO CARLOS DANTAS 
RIGOTTO (OAB 313418/SP)

Processo 0001183-83.2015.8.26.0453 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - W.H.M. e 
outro - P.O.M. - Vistos. 1- Concedo aos autores os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 2- Intimem-se os autores para que 
apresentem cópia da petição em que constam os termos do acordo que fixou os alimentos, uma vez que não foram reproduzidos 
na sentença homologatória de fls. 10. 3- Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: EDUARDO LUIZ PENARIOL (OAB 
224886/SP)

Processo 0001249-34.2013.8.26.0453 (045.32.0130.001249) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Pedrina Gonçalves Cortezin e outros - Banco do Brasil Sa - Fls. 323/335: ciência aos autores. (provimento ao agravo 
de instrumento) - ADV: BENEDITO RIBEIRO DA SILVA (OAB 165164/SP), APARECIDO DONIZETI RUIZ (OAB 95846/SP)

Processo 0001251-33.2015.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - C.C.P. - K.C.G.S.S. - 
Vistos. 1- Considerando os elementos existentes nos autos, concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. 
2- Designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 03 de MARÇO de 2015, às 10h00min., no CEJUSC, localizado 
neste Fórum (Provimento n. 1.892/2011). Advirto que AS PARTES DEVERÃO COMPARECER PESSOALMENTE, mesmo que 
não tenham advogado. 3- Cite-se o réu para que compareça à audiência designada. Caso não seja obtida a conciliação, o 
réu deverá responder em 15 (quinze) dias, contados a partir da data da audiência, com observância das formalidades legais. 
Apresentada a réplica (arts. 326 e 327 do CPC) e especificadas as provas, abra-se vista dos autos ao Ministério Público (caso 
haja a sua intervenção) e, em seguida, voltem conclusos. 4- Intime-se pessoalmente a parte autora, para que compareça à 
audiência designada. 5- Advirto que sem advogado não poderá ser oferecida defesa e que, nos termos do art. 285 do CPC, 
não sendo contestada a ação no prazo de 15 (quinze) dias presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, 
cientificando-se de que as audiências desse Juízo realizam-se nesta Vara, neste Fórum. 6- Cópia desta decisão, acompanhada 
de uma via da petição inicial, como MANDADO DE CITAÇÃO, ficando o oficial de justiça desde já autorizado a diligenciar nos 
termos do art. 172, § 2º, do CPC. Intime-se. - ADV: AILTON MACHADO (OAB 133865/SP)

Processo 0001347-19.2013.8.26.0453 (045.32.0130.001347) - Usucapião - Propriedade - Dirceu Dias de Moraes - - Lourdes 
Cavichioli Moraes - Por todo o exposto, julgo o pedido procedente, para: determinar a extinção do processo nos termos do art. 
269, I, do Código de Processo Civil; declarar que, em razão do usucapião, DIRCEU DIAS DE MORAES e LOURDES CAVICHIOLI 
MORAES são proprietários do imóvel localizado na Rua Sete de Setembro, n. 465, Centro, Município de Balbinos, conforme 
planta e memorial descritivos de fls. 41 e 42; a presente sentença servirá como título a ser levado a registro, acompanhada 
da planta (fls. 41), do memorial descritivo (fls. 42) e do laudo pericial de fls. 182/193; o autor deverá suportar as custas e as 
despesas processuais. Não há condenação em honorários advocatícios. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: 
LIVIA FERNANDES FERREIRA (OAB 266720/SP)

Processo 0001377-83.2015.8.26.0453 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Aparecida 
Ferracini Guandalin - Banco do Brasil S/A - Por ora, vista dos autos à autora para providenciar, em 5 (cinco) dias, a inclusão no 
polo ativo do outro titular da conta informada no extrato da fl. 16. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/
SP), FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP), VANDA CRISTINA VACCARELLI (OAB 103822/SP)

Processo 0001379-53.2015.8.26.0453 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Solange Del 
Hoyo Ferreira - Banco do Brasil S/A - Por ora, vista dos autos à autora para providenciar, em 5 (cinco) dias, a inclusão no polo 
ativo do outro titular da conta informada no extrato das fls. 20 e 22. - ADV: FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP), 
BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), VANDA CRISTINA VACCARELLI (OAB 103822/SP)

Processo 0001406-70.2014.8.26.0453 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Alexandre 
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Golim Junior e outros - Banco do Brasil S/A - Vista dos autos aos autores para, em 5 (cinco) dias, trazerem aos autos a certidão 
de óbito de Maria Alice Golin Zagatto, sob pena de extinção. - ADV: APARECIDO DONIZETI RUIZ (OAB 95846/SP), BENEDITO 
RIBEIRO DA SILVA (OAB 165164/SP)

Processo 0001506-59.2013.8.26.0453 (045.32.0130.001506) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Atushi Goto e outros - Banco do Brasil Sa - Vistos. Nada a deferir tendo em vista a decisão de fls. 324. Outrossim, 
observo que o prazo para impugnação somente se inicia com o depósito do valor cobrado. Int. - ADV: APARECIDO DONIZETI 
RUIZ (OAB 95846/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), BENEDITO RIBEIRO DA SILVA (OAB 165164/SP)

Processo 0001521-28.2013.8.26.0453 (045.32.0130.001521) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - João 
Catori Neto - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Ciência às partes. Anote-se a extinção 
(art. 269, I, do CPC) e arquivem-se os autos. Int. - ADV: LUIS ENRIQUE MARCHIONI (OAB 130696/SP), KARINA ROCCO 
MAGALHÃES GUIZARDI (OAB 165931/SP)

Processo 0001847-67.2007.8.26.0236 (236.01.2007.001847) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - A União - Miguel Murgolo 
Neto e outro - Vistos. Aguarde-se o cumprimento do parcelamento no arquivo, nos termos da decisão de fls. 206. Int. - ADV: 
ALEXANDRE MARQUES DA SILVA MARTINS (OAB 141106/SP), LUIS HENRIQUE BARBANTE FRANZE (OAB 112781/SP)

Processo 0002098-06.2013.8.26.0453 (045.32.0130.002098) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Jose Moacir Calastre - Premium Construtora e Serviços Especializados Ltda e outro - Vistos. Fls. 204: concedo 
novo prazo de 30 dias para o autor trazer aos autos o atual endereço da requerida Premium. Int. - ADV: ELAINE CRISTINA DE 
OLIVEIRA (OAB 262625/SP)

Processo 0002159-32.2011.8.26.0453 (453.01.2011.002159) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
A.V.R.S. - A.O.L.B. e outros - Vista dos autos ao autor para manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre o ofício do IMESC informando 
acerca do não comparecimento dos requeridos à perícia de investigação de paternidade. - ADV: VIVIAN ISHIDA ZUQUIERI 
(OAB 201161/SP), RICARDO JORGE SIMÃO GABRIEL (OAB 251102/SP), JOSÉ IUNES SALMEN JUNIOR (OAB 182921/SP), 
EUKLES JOSE CAMPOS (OAB 260127/SP), JOSE IUNES SALMEN (OAB 36358/SP)

Processo 0002496-02.2003.8.26.0453 (453.01.2003.002496) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do 
Brasil Sa - Jose Benedito Barbosa - Vistos. Forme-se o 2º volume a partir de fls. 201. Fls. 204/209: ciência ao autor-exequente. 
No mais, pesquise a serventia no sistema Renajud conforme determinado a fls. 201. Int. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO 
(OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), SANDOVAL APARECIDO SIMAS (OAB 144708/
SP)

Processo 0002496-02.2003.8.26.0453 (453.01.2003.002496) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do 
Brasil Sa - Jose Benedito Barbosa - Ciência às partes dos bloqueios realizados através do sistema RenaJud (fls. 213/217), 
devendo o autor-exequente manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE 
AZEVEDO (OAB 34248/SP), SANDOVAL APARECIDO SIMAS (OAB 144708/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO 
(OAB 180737/SP)

Processo 0002714-49.2011.8.26.0453 (453.01.2011.002714) - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Sueli 
Maria Calonego - Jose Fernando Brighenti e outros - Vistos. Autos devolvidos da Superior Instância. Ciência às partes. No mais, 
aguarde-se conforme determinado a fls. 594. Int. - ADV: VERA RITA DOS SANTOS (OAB 92534/SP), MARCO ANTONIO VOLTA 
(OAB 133432/SP), LUIZ FERNANDO DE FELICIO (OAB 122421/SP), WALDOMIRO CALONEGO JUNIOR (OAB 113019/SP), 
FABIO AUGUSTO SIMONETTI (OAB 123312/SP)

Processo 0002809-45.2012.8.26.0453 (453.01.2012.002809) - Procedimento Ordinário - Contratos de Consumo - Edenir 
Isabel Ferreira Nogueira - Banco Fiat Sa - Cientificar o requerido-executado do desarquivamento do processo e de que decorrido 
o prazo de 30 dias sem manifestação os autos retornarão ao arquivo (item 128.5 do Cap. II das NSCGJ). - ADV: EMERSON 
CARLOS RABELO (OAB 229642/SP), JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)

Processo 0002921-14.2012.8.26.0453 (453.01.2012.002921) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Hilda Griguli 
Bocchi Me - Jose Euripedes Alves - Vistos. Intime-se o Sr. Perito por e-mail, de sua nomeação, de seus honorários arbitrados e 
já depositado nos autos (R$ 724,00) e para proceder a perícia nos termos da decisão de fls. 123. Int. - ADV: MARCO MADRIGAL 
(OAB 235873/SP), LUCAS RODRIGUES PORTILHO (OAB 254548/SP)

Processo 0002939-64.2014.8.26.0453 - Procedimento Sumário - Usucapião Ordinária - Nicolau Portilho Filho - Vistos. 
Considerando os elementos existentes no autos, concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. No mais, 
desentranhe a petição inicial e demais documentos que a instruíram, com exceção da procuração, substituindo-os por cópias 
para entrega a procuradora do autor. Int. - ADV: MARIANA JORRAS BETTI (OAB 261723/SP), JORDAO POLONI FILHO (OAB 
24488/SP), BRUNO PAPILE POLONI (OAB 229008/SP)

Processo 0003112-59.2012.8.26.0453 (453.01.2012.003112) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Santander (brasil) Sa - Etscheid Tecnho Sa e outro - Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda - Vista dos autos ao 
autor-exequente para, em 5 (cinco) dias, trazer aos autos o cálculo do débito atualizado, sob pena de arquivamento. - ADV: 
DANIELA SAMOGIM (OAB 266337/SP), LUIS AUGUSTO ROUX AZEVEDO (OAB 120528/SP), HELOISA MARQUES DA SILVA 
(OAB 159755/SP), MARCIO KOJI OYA (OAB 165374/SP), MIRELLA GUEDES CAMPELO (OAB 203715/SP)

Processo 0003115-43.2014.8.26.0453 - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Improbidade Administrativa - Ministério 
Publico Federal - Claudemiro Undiciatti e outros - Vistos. Cite-se o requerido Wellington no endereço indicado a fls. 300. Int. - 
ADV: JOSÉ IUNES SALMEN JUNIOR (OAB 182921/SP), MARCOS ALVES DE SOUZA (OAB 152825/SP), RICARDO KASSIM 
(OAB 212825/SP)
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Processo 0003304-89.2012.8.26.0453 (453.01.2012.003304) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Carlos Valdeci Zambote 
- Tamar Figueiredo dos Santos Brandi - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 05 dias, sob pena de arquivamento. - 
ADV: RUBENS NORIHO KOBASHIGAWA (OAB 135490/SP), DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI (OAB 226427/SP)

Processo 0003497-70.2013.8.26.0453 (045.32.0130.003497) - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.J.B. - E.S.B. - Vistos. 
Anote-se a extinção (art. 269, III, do CPC) e arquivem-se os autos. Int. - ADV: MARILICE SANCHEZ VILLALVA (OAB 110524/
SP), RAFAEL TOLEDO FARIAS NOVAES (OAB 255815/SP)

Processo 0003615-46.2013.8.26.0453 (045.32.0130.003615) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Ficsa Sa - Rogerio da Costa Reis - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 05 dias, sob pena de 
extinção. - ADV: MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)

Processo 0003723-75.2013.8.26.0453 (045.32.0130.003723) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Odete Polato Del Torto e outro - Banco do Brasil Sa - Vistos. Nada a deferir tendo em vista a decisão de fls. 168. 
Outrossim, observo que o prazo para impugnação somente se inicia com o depósito do valor cobrado. Int. - ADV: BENEDITO 
RIBEIRO DA SILVA (OAB 165164/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), APARECIDO DONIZETI RUIZ (OAB 95846/
SP)

Processo 0003927-90.2011.8.26.0453 (453.01.2011.003927) - Procedimento Ordinário - Locação de Imóvel - Maria Helena 
Novaga e outro - Eloir José Muller - Vistos. Pesquise a serventia no site do Tribunal de Justiça com relação à carta precatória. 
Constatando-se que a deprecata foi regularmente distribuída, aguarde-se a devolução. - ADV: CRISTINA REIA CARDIA (OAB 
167352/SP), JOSE IUNES SALMEN (OAB 36358/SP)

Processo 0004219-70.2014.8.26.0453 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito Financiamento e Investimento - Maria Diozina Alves da Silva Prado - Vistos. Recolha a autora a diferença da 
diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,57. Com o recolhimento, expeça-se nova folha de rosto da decisão de fls. 20, 
observando-se o endereço indicado a fls. 51. Int. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0004497-52.2006.8.26.0453 (453.01.2006.004497) - Procedimento Ordinário - Vicente Ferrer Benedicto - Serviço 
Autonomo de Agua e Esgoto de Pirajui Sp - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento do valor depositado as fls. 455/456 em 
favor do Procurador do autor. Providencie o interessado a retirada em Cartório. No mais, aguarde-se o pagamento do precatório. 
Int. (guia de levantamento no valor de R$19.497,00+ac.shv. em nome do Dr, Daniel Deperon de Macedo) - ADV: DANIEL 
DEPERON DE MACEDO (OAB 184618/SP), HELOISA MARQUES DA SILVA (OAB 159755/SP)

Processo 0005237-97.2012.8.26.0453 (453.01.2012.005237) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Maritelas 
Industria e Comercio de Telas Ltda Me - Angela Maria Cantazini de Morais - Vista dos autos à exequente para manifestar-se em 
prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias, ante o resultado negativo da pesquisa junto ao sistema RenaJud. - ADV: GUSTAVO 
ANTONIO CASARIM (OAB 246083/SP), MARIA REGINA THEATRO ZULIANI (OAB 307379/SP), ANTONIO CARLOS CREPALDI 
(OAB 208613/SP), HAMILTON ZULIANI (OAB 165362/SP)

Processo 0005317-95.2011.8.26.0453/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Nilton Luis 
Correa - Banco do Brasil Sa - Vistos. Tendo em vista a fluência de prazo comum para as partes recorrerem da sentença, por 
ora, indefiro o pedido de vista dos autos fora do Cartório. Intime-se. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), 
CLAUDIA MARLY CANALI (OAB 94878/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 0005726-03.2013.8.26.0453 (045.32.0130.005726) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Maria Ruth Volpato Vergilio e outros - Banco do Brasil Sa - Vistos. 1- Cumpra-se o v. Acórdão. 2 - Ciência aos 
autores. 3- No mais, arbitro honorários advocatícios a serem pagos pelo executado em 10% do valor atualizado do débito em 
execução, em conformidade com os fatores dispostos no art. 20, §3º, do CPC. 4- Providenciem os autores, em 5 (cinco) dias, o 
recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. 5 - Com o recolhimento, expeça-se folha de rosto e cite-se o devedor para 
que pague a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, sem a incidência de multa de 10% (dez por cento) art. 475-J, caput, do CPC. 
O devedor fica advertido que o eventual não pagamento da dívida no referido prazo terá como consequência a incidência de 
multa de 10% (dez por cento). Realizado o pagamento parcial, a multa incidirá sobre o valor restante art. 475-J, § 4o, do CPC. 
6- A parte devedora também fica intimada da obrigação de indicar bens passíveis de penhora e sua respectiva localização e 
situação (art. 652, § 3º, do CPC), sob pena da configuração de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 600, IV, do CPC) e 
multa de 10% sobre o valor atualizado do débito em execução (art. 601 do CPC); 7- O credor também deverá indicar bens do 
devedor passíveis de penhora - 475-J, § 1o, do CPC. 8- Não havendo o adimplemento da obrigação, defiro desde já a penhora 
de ativos financeiros existentes em nome do devedor, sendo que a sua efetivação pressupõe a manifestação de interesse pela 
parte credora e o prévio pagamento da respectiva taxa judiciaria (ressalvada a hipótese de justiça gratuita). 9- Não requerida 
a penhora online ou na eventual insuficiência, valerá a presente decisão como mandado de penhora e avaliação (art. 475-J, 
caput, parte final, do CPC). Deverá ser comprovado o pagamento das respectivas diligências (ressalvada a hipótese de justiça 
gratuita). 10- Localizados bens passíveis de penhora, o oficial de justiça deverá penhorá-los e avalia-los. 11- Efetivadas a 
penhora e a avaliação, a parte devedora deverá ser intimada para, querendo, oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) 
dias. A intimação em questão deverá ser realizada na pessoa do advogado, através do D.J.E., ou, subsidiariamente, de forma 
pessoal (mandado ou carta), caso não haja advogado constituído. 12- Oferecida impugnação: (a) caso não tenha sido requerido 
efeito suspensivo, autue-se em apartado (art. 475-M, § 2o, do CPC), intime-se a parte credora, através do D.J.E., para responder 
em 15 (quinze) dias, com observância das formalidades legais. Apresentada a réplica (arts. 326 e 327 do CPC) e especificadas 
as provas, voltem conclusos; (b) caso na impugnação tenha sido requerido efeito suspensivo, tornem os autos conclusos para 
deliberação. 13- Caso não sejam localizados bens passíveis de penhora, intime-se o credor para que se manifeste em 05 (cinco) 
dias. No silêncio, determino desde já o arquivamento dos autos. 14- Cópia desta decisão, acompanhada de uma via da petição 
inicial, servirá como MANDADO DE CITAÇÃO, ficando o oficial de justiça desde já autorizado a diligenciar nos termos do art. 
172, § 2º, do CPC. Intime-se. - ADV: BENEDITO RIBEIRO DA SILVA (OAB 165164/SP), APARECIDO DONIZETI RUIZ (OAB 
95846/SP)
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Processo 0005757-86.2014.8.26.0453 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Abrasppri Associaçao Brasileira 
dos Segurados e Participantes Planos Previdencia Privada - Claudecir Camilo - Vistos. Diante da inércia da exequente, 
aguardem-se novas e efetivas diligências no arquivo. Int. - ADV: VITOR MIO BRUNELLI (OAB 250908/SP), FABRICIO BLOISE 
PIERONI (OAB 250747/SP)

Processo 0005870-74.2013.8.26.0453 (045.32.0130.005870) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Adelino Fabri e outro 
- Apolinario Pereira da Silva - Vistos. Em que pese as informações prestadas pelos autores as fls. 115/116, o fato de a certidão 
de óbito de fls. 109 apenas fazer menção à existência de filhos, porém não qualificá-los, obsta que se comprove de forma 
irrefutável que Alberto Pereira da Silva e Horácio Gonçalves são os sucessores do de cujus. Assim, para fins de segurança 
jurídica, são necessários os documentos pessoais destes para comprovar a referida filiação. Sem prejuízo, observo que o 
cônjuge do de cujus também é litisconsorte necessário no pólo passivo. Int. - ADV: NATHALIA SPALLA FURQUIM BROMATI 
(OAB 262727/SP), DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI (OAB 226427/SP), HERALDO BROMATI (OAB 87964/SP)

Processo 0006053-79.2012.8.26.0453 (453.01.2012.006053) - Monitória - Cheque - Andre Stoianovi Junior - Florida 
Distribuidora de Combustiveis Ltda - Vistos. Por ora, providencie o autor o cálculo atualizado do débito, bem como a guia FEDTJ 
de recolhimento. Int. - ADV: GIANE DANIELA STOIANOVI DA SILVA (OAB 310446/SP), BRENO AUGUSTO AMORIM CORREA 
(OAB 291308/SP), LUIZ VICENTE RIBEIRO CORREA (OAB 69838/SP), JOSE DOMINGOS CHIONHA JUNIOR (OAB 129092/
SP)

Processo 0006904-50.2014.8.26.0453 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.L.T.D. - M.R.D. - Vistos. Autos 
desarquivados. Oficie-se ao Departamento de Despesa de Pessoal do Estado no endereço apresentado às fls. 54, informando 
o número e tipo de conta, conforme mencionado às fls. 62, bem como para que esclareçam se foram depositados os descontos 
referente a pensão alimentícia nos meses de novembro e dezembro de 2014, e em qual conta, posto a informada anteriormente 
ser incorreta. Int. - ADV: DIEGO CARNEIRO GIRALDI (OAB 258105/SP), HUGO CARLOS DANTAS RIGOTTO (OAB 313418/
SP), BRUNO PAPILE POLONI (OAB 229008/SP)

Processo 0007670-06.2014.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - João de Goes - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Tendo em vista o trânsito em julgado da r. sentença das fls. 137/140, vista dos autos 
à autora para manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: DANIEL DEPERON DE MACEDO (OAB 
184618/SP), KARINA ROCCO MAGALHÃES GUIZARDI (OAB 165931/SP), CLOVIS MORAES BORGES (OAB 223239/SP)

Processo 0008357-51.2012.8.26.0453 (453.01.2012.008357) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - F.C.C. - A.C. - Vista dos autos à exequente para manifestar-se, em 05 dias, sob pena de arquivamento. Após, vista 
ao Dr. Promotor. - ADV: CLAUDIA MARLY CANALI (OAB 94878/SP)

Processo 0008477-94.2012.8.26.0453/01 - Cumprimento de sentença - Claudiomiro Estevao da Silva - Fazenda Publica do 
Estado de São Paulo - Vistos. Expeça-se ofício requisitório de pequeno valor em favor do autor e de seu procurador, instruindo-o 
com cópias autenticadas da sentença, do acórdão, da certidão de trânsito em julgado, da petição de fls. 98 e 99, e do ato 
ordinatório de fls. 105. Comunique-se o DEPRE, através do e-mail depreopv@tjsp.jus.br, nos termos da Portaria nº 8.622/12, 
do Tribunal de Justiça. Int. - ADV: MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP), JOÃO PAULO PEREIRA GREJO 
(OAB 294628/SP)

Processo 0008497-61.2007.8.26.0453/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Marcos 
Soares dos Santos - José Ferraz de Azevedo Filho - Vista dos autos ao autor-exequente para manifestar-se em prosseguimento, 
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. - ADV: MARCOS EUGENIO (OAB 152910/SP), JOSÉ IUNES SALMEN 
JUNIOR (OAB 182921/SP), MARCIO ANTONIO EUGENIO (OAB 149799/SP)

Processo 0008559-91.2013.8.26.0453 (045.32.0130.008559) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Adriano Vidal dos Santos - Vistos. Diante da petição de fls. 91, e tendo em 
vista que o requerido ainda não foi citado, julgo extinta a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VIII, 
do C.P.C. Providencie a serventia o desbloqueio do veículo no sistema Renajud. Custas devidas ao Estado foram recolhidas. 
Após o trânsito em julgado, anote-se a extinção e arquivem-se os autos. P.R.INT. - ADV: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO 
(OAB 269755/SP)

Processo 0008559-91.2013.8.26.0453 (045.32.0130.008559) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Adriano Vidal dos Santos - Ciência ao autor do desbloqueio realizado através 
do sistema RenaJud às fls. 94/96. - ADV: FREDERICO ALVIM BITES CASTRO (OAB 269755/SP)

Processo 0008771-78.2014.8.26.0453 - Exibição - Provas - Flavio Pedrosa - Flavio José Rivas e outro - Vista dos autos ao 
autor para recolher, no prazo de 5 (cinco) dias, o valor de R$ 24,40 através da guia FEDTJ, para pesquisa no sistema InfoJud, 
com relação ao endereço de Flávio José Rivas e Cooperdata, sob pena de extinção. - ADV: ORISON FERNANDES ALONSO 
(OAB 47184/SP)

Processo 0009157-11.2014.8.26.0453 - Inventário - Inventário e Partilha - Nair Aparecida da Silva - Sebastião José da 
Silva - Vistos. Oficiem-se aos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturais de Pirajuí e de Montes Claros/MG, com cópia do 
documento de fls. 09, solicitando a qualificação completa de Galdino Alves de Almeida e Ana Lopes dos Reis, bem como seja 
informado se há registro do local em que foi lavrado o assento de nascimento de cada um deles e se há notícia de eventual óbito. 
Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: DIEGO CARNEIRO GIRALDI (OAB 258105/SP), VANDERLEI FERREIRA 
DE LIMA (OAB 171104/SP)

Processo 0009281-91.2014.8.26.0453 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Propriedade Fiduciária - Banco 
Bradesco Financiamento S/A - Vera Lucia Mendes Carneiro - Vistos. Recolha o autor a diferença da diligência do Oficial de 
Justiça, no valor de R$ 44,75. Com o recolhimento, expeça-se nova folha de rosto da decisão de fls. 58, Conforme requerido a 
fls. 80. Int. - ADV: FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP)
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Processo 0009522-65.2014.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Sabrina de Fátima Magalhães Santiago 
- Santander Leasing SA Arrendamento Mercantil - Tendo em vista o trânsito em julgado da r. sentença, vista dos autos à 
autora para manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), 
MARIANA JORRAS BETTI (OAB 261723/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)

Processo 0009681-08.2014.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Antonio Alves dos Santos - Municipio de 
Reginópolis - São Paulo - Diante do exposto, julgo o pedido procedente, para: determinar a extinção do processo nos termos do 
art. 269, I, do Código de Processo Civil; condenar o réu ao fornecimento do medicamento “Pradaxa”, na forma prescrita pelo Dr. 
Júlio César Gasal Teixeira (CRM-SP n. 113682); condenar a parte ré ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos 
honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 - art. 20, § 4º, do CPC. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: 
DILA TEREZINHA SANTAROSA PEREIRA (OAB 70155/SP)

Processo 0010162-68.2014.8.26.0453 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0003217-20.2012.8.26.0620 - Vara Única do 
Foro da Comarca de Taquarituba) - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro - Dayane 
Baby M. Santos - Me - Vista dos autos ao INSS nos termos da petição de fls. 09. - ADV: DANIEL GUARNETTI DOS SANTOS 
(OAB 104370/SP)

Processo 0010889-27.2014.8.26.0453 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - José Gilio - 
Banco do Brasil S/A - Vistos. 1- Recebo a petição de fls. 38/88 como impugnação ao cumprimento de sentença, com atribuição 
do efeito suspensivo, eis que houve o depósito integral do valor devido. 2- Regularize a Procuradora do autor a petição de fls. 
91/96, subscrevendo-a. 3- Depois, tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP), 
BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), VANDA CRISTINA VACCARELLI (OAB 103822/SP)

Processo 0011229-68.2014.8.26.0453 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - S.S.R.P. - A.R.P. - Vista dos autos 
às partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo comum de cinco dias, justificando a sua necessidade 
e pertinência. Após, vista ao Ministério Público. - ADV: CARLOS ROBERTO MOREIRA (OAB 131238/SP), JORDAO POLONI 
FILHO (OAB 24488/SP)

Processo 0011392-24.2009.8.26.0453 (453.01.2009.011392) - Monitória - Cheque - Estufas Arco Iris Industria e Comercio 
Ltda Me - João José da Silva e outro - Vista dos autos à autora para cumprir o r. despacho da fl. 170, no prazo de 5 (cinco) dias, 
sob pena de extinção. - ADV: ELAINE PEREIRA BORGES MARDEGAN (OAB 180282/SP), DANIEL PORTEZAN MAITAN (OAB 
263362/SP), JOAO LUIZ SCUDELER (OAB 304693/SP)

Processo 0011398-94.2010.8.26.0453 (453.01.2010.011398) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Josephina Munhoz da Silva - Vista dos autos ao procurador do autor, Dr. José Martins 
(OAB/SP 84.314), para em 5 (cinco) dias, retirar em cartório o ofício expedido à fl. 192 ou informa se imprimiu o documento 
através do sistema e-Saj, sob pena de extinção. - ADV: FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP), JOSE MARTINS (OAB 
84314/SP), LUIS GUSTAVO DE BRITTO (OAB 245866/SP), JACKSON WAGNER RODRIGUES DOS SANTOS (OAB 226132/
SP)

Processo 0011415-91.2014.8.26.0453 - Inventário - Inventário e Partilha - Flavio Gomes Franco - José Carlos Franco - 
Vistas dos autos ao inventariante para trazer aos autos, em 05 dias, as certidões negativas federal e municipal, sob pena de 
extinção. - ADV: VANDERLEI FERREIRA DE LIMA (OAB 171104/SP), FERNANDO CIMINO ARAUJO (OAB 93213/SP)

Processo 0011704-97.2009.8.26.0453 (453.01.2009.011704) - Mandado de Segurança - Jose Aparecido Pacheco - Ariel 
Furquim Pereira - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Ciência às partes. Após, anote-se a extinção (art. 269, I, do CPC) e arquivem-
se os autos. Int. - ADV: RICARDO KASSIM (OAB 212825/SP), RODOLFO ANDRADE DE OLIVEIRA (OAB 258832/SP)

Processo 0011893-02.2014.8.26.0453 - Monitória - Cheque - Jose Batista Pires Duartina Me - Suely Angelina Vessoni - 
Vistos. Expeça-se certidão de objeto e pé conforme requerido. Providencie o interessado a retirada em Cartório. Int. - ADV: 
ARTHUR CHEKERDEMIAN JUNIOR (OAB 104996/SP), GUSTAVO GAYA CHEKERDEMIAN (OAB 172524/SP), JULIANO QUITO 
FERREIRA (OAB 236399/SP)

Processo 0011921-67.2014.8.26.0453 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Ana Sueli 
Vargas - Banco do Brasil S/A - Vistos. 1- A apresentação da primeira impugnação torna inviável o conhecimento da segunda em 
face da ocorrência da preclusão consumativa. 2- Assim, providencie serventia o desentranhamento da petição e documentos de 
fls. 50/69 para entrega ao subscritor. 3- Recebo a impugnação de fls. 70/91, com atribuição do efeito suspensivo, eis que houve 
o depósito integral do valor devido. 2 - Dê-se vista dos autos ao credor para se manifestar sobre a impugnação, no prazo de 
10 (dez) dias. 3 - Depois, tornem os autos conclusos. Intime-se. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/
SP), FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP), VANDA CRISTINA VACCARELLI (OAB 103822/SP), EDUARDO JANZON 
AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0012100-98.2014.8.26.0453 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome 
- S.M.L. - Por todo o exposto, julgo o pedido procedente, para: determinar a extinção do processo nos termos do art. 269, I, do 
Código de Processo Civil; determinar a retificação do registro de casamento de José Rapini, para que passe a constar que a 
grafia correta do seu sobrenome é “Rapini”, o que também deve ser observado em relação à grafia do sobrenome do seu pai, 
Serafin; expeça-se o necessário, com cópia dos documentos mencionados nesta sentença. Publique-se. Registra-se. Intime-se. 
Cumpra-se. - ADV: DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI (OAB 226427/SP)

Processo 0012100-98.2014.8.26.0453 - Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro Civil - Retificação de Nome 
- S.M.L. - Vistos. Promovo, neste ato, correção de erro material existente na sentença, para que se leia: “Por todo o exposto, 
julgo o pedido procedente, para: a) determinar a extinção do processo nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil; 
b) determinar a retificação do registro de casamento de José Rapini, para que passe a constar que a grafia correta do seu 
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sobrenome é “Rapini”, o que também deve ser observado em relação à grafia do sobrenome do seu pai, Serafim; C) expeça-se 
o necessário, com cópia dos documentos mencionados nesta sentença.” Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. - ADV: 
DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI (OAB 226427/SP)

Processo 0012220-44.2014.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Paulo Henrique da Silva - 
Banco Bradesco S/A - Vistos. Providencie o Banco Bradesco a sua regularização processual, juntado aos autos a via original 
ou cópia devidamente autenticada, de seus atos constitutivos, bem como da procuração de fls. 52/52vº. Outrossim, comprove 
a recolha da taxa da OAB, sob pena de inscrição da dívida. No mais, manifeste-se o autor sobre a Contestação no prazo de 10 
(dez) dias. Int. - ADV: EUKLES JOSE CAMPOS (OAB 260127/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), ANDRESSA 
CAVALCA (OAB 186718/SP)

Processo 0012365-03.2014.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Antonio José de Moraes - 
Banco Bradesco S.A e outro - Vistos. 1- Considerando os elementos existentes nos autos, concedo à parte autora os benefícios 
da justiça gratuita. Anote-se. 2- Tendo em vista a impossibilidade da produção de provas de fatos negativos (inexistência de 
relação jurídica), vislumbro a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações do autor. Ademais, tratando-se 
de descontos mensais, também há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Dessa forma, concedo a tutela antecipada 
(art. 273 do CPC), para determinar que os réus deixem de realizar débitos futuros na conta bancária do autor, a título de 
cobranças vinculadas ao réu READERS DIGEST BRASIL LTDA. 3- Cite(m)-se o(s) réu(s) para responder(em) em 15 (quinze) 
dias, com observância das formalidades legais. Apresentada a réplica (arts. 326 e 327 do CPC) e especificadas as provas, voltem 
conclusos. 4- Advirto que sem advogado não poderá ser oferecida defesa e que, nos termos do art. 285 do CPC, não sendo 
contestada a ação no prazo de 15 (quinze) dias presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, cientificando-
se de que as audiências desse Juízo realizam-se nesta Vara, neste Fórum. 5- Cópia desta decisão, acompanhada de uma 
via da petição inicial, servirá como CARTA DE CITAÇÃO, conforme o disposto no artigo 222 do CPC, valendo o recibo que a 
acompanha como comprovante de que esta intimação se efetivou. Intime-se. - ADV: ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP), 
DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI (OAB 226427/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), HERALDO BROMATI 
(OAB 87964/SP)

Processo 0012365-03.2014.8.26.0453 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Antonio José de Moraes - 
Banco Bradesco S.A e outro - Vistos. Providencie o Banco Bradesco a sua regularização processual, juntado aos autos a via 
original ou cópia devidamente autenticada, da procuração de fls. 72 e atos constitutivos de fls. 74/84 vº. Outrossim, comprove a 
recolha da taxa da OAB, sob pena de inscrição da dívida. No mais, aguarde-se a contestação da co-ré, Readers Digest Brasil, 
ou o decurso do prazo para apresentá-la. Int. - ADV: TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), ANDRESSA CAVALCA 
(OAB 186718/SP), HERALDO BROMATI (OAB 87964/SP), DIOGO SPALLA FURQUIM BROMATI (OAB 226427/SP)

Processo 3000348-15.2013.8.26.0453 - Imissão na Posse - Posse - MARIA MILZA FERREIRA SOUZA - Idalina da Silva 
Farias - Vistos. Recebo a apelação interposta pela autora em ambos os efeitos. À parte contrária para contrarrazões no prazo 
legal. Com a juntada das contrarrazões, ou o decurso do prazo para apresentá-las, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 
de Justiça, com as homenagens deste Juízo. Intime-se. - ADV: JOSE IUNES SALMEN (OAB 36358/SP), WADI SAMARA FILHO 
(OAB 161126/SP)

Processo 3001288-77.2013.8.26.0453 - Interdição - Tutela e Curatela - J.B.R. - A.R. - Vistos etc. INTIME(M)-SE a(s) 
pessoa(s) acima indicada(s) para comparecer em Cartório das 13:00 às 17:00 horas, a fim de assinar o termo de curatela 
definitiva. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: 
SUZANE NEME TASSI (OAB 130117/SP), ANDREA NIGRO CARDIA BORTOLOTI (OAB 126694/SP)

Processo 3001604-90.2013.8.26.0453 - Execução Fiscal - PIS - A UNIÃO - ETSCHEID TECHNO S/A - Diante do exposto, 
determino a extinção do crédito tributário em razão da prescrição (arts. 156, V, e 174, caput, do CTN) e determino a extinção do 
processo com fundamento no art. 269, IV, do CPC. Condeno o exequente ao pagamento das custas e das despesas processuais 
que eventualmente tiver adiantado. Tendo em vista a natureza da causa de extinção do crédito tributário, deixo de condenar 
ao pagamento de honorários advocatícios. Publique-se. Registra-se. Intime-se. Cumpra-se - ADV: ANTONIO LUIZ PARRA 
MARINELLO (OAB 256490/SP)

Processo 3001604-90.2013.8.26.0453 - Execução Fiscal - PIS - A UNIÃO - ETSCHEID TECHNO S/A - Vistos. Recebo a 
apelação interposta pela exequente, em ambos os efeitos. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal - 3ª 
Região, com as homenagens deste Juízo. Intime-se. - ADV: ANTONIO LUIZ PARRA MARINELLO (OAB 256490/SP)

Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ADRIANA TEIXEIRA GARCIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0038/2015

Processo n. 0011047-87.2011.8.26.0453 (453.01.2011.011047) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de 
Drogas e Condutas Afins - Rogerio Marco da Silva - - Fabio Wilian Florino - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Expeça-se guia 
de recolhimento em relação ao sentenciado Rogério Marco da Silva remetendo-se à VEC de Bauru/SP onde será executada a 
pena. Após arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Ciência ao Dr. Promotor. - ADV: DANIELA DE MORAES BARBOSA 
(OAB 205265/SP), LUIS GUSTAVO DE BRITTO (OAB 245866/SP).
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Processo n. 1026461 - Execução Criminal - JP x Reginaldo Pereira - fls. 69 - “ Vistos. 1- Intime-se o sentenciado para 
prosseguir com o cumprimento da prestação de serviços a comunidade no prazo de cinco dias, sob pena de conversão da pena 
restritiva de direitos em privativa de liberdade. 2- Cópia desta decisão valerá como mandado de intimação. 3- Determino oficie-
se Prefeitura Municipal de Pirajui para que no prazo de trinta dias informe a este juizo sobre o comparecimento do sentenciado 
nos serviços comunitários. 4- Cópia desta decisão valerá como oficio. 5- Ciência ao Dr. Promotor de Justiça. Intime-se.” ADV- 
DR. FERNANDO AUGUSTO FORTI - OAB/SP- 227.165.

Processo n. 1134434 - Execução Criminal - JP x Carlos Eduardo Galo - fls. 62 - “ 0 sentenciado apesar de comprovar que 
exerce vinculo empregaticio na empresa Engetal Engenharia e Construções Ltda, não juntou nenhuma informação sobre a carga 
horária de seu emprego, não havendo prova da incompatibilidade de horário. Portanto intime-se o sentenciado para dar inicio ao 
cumprimento da prestação de serviços a comunidade junto a Prefeitura local, devendo o mesmo ajustar sua jornada de trabalho 
com os deveres que possui com a Justiça.” ADV- DR. GUSTAVO ANTONIO CASARIM - OAB/SP- 246.083.

PIRAPOZINHO
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO JOSÉ DIAS GOMES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FLAVIO FERREIRA DA SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015  CÍVEL

Processo 0000112-81.2008.8.26.0456 (456.01.2008.000112) - Cumprimento de sentença - Improbidade Administrativa - 
Ministerio Publico do Estado de São Paulo - - Município de Pirapozinho - Sergio Pinaffi - - Rodrigo Manoel dos Santos - 
Fls. 435/436. Aguarde-se pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Int. - ADV: CLARISMUNDO CORREIA VIEIRA (OAB 148431/SP), 
EDINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS (OAB 159118/SP), ANTONIO APARECIDO ESCOLA (OAB 191613/SP), HELENA 
MARIA RAMOS MIRAS (OAB 134670/SP), SANDRO VINICIUS DE ALMEIDA (OAB 153959/SP)

Processo 0000114-71.1996.8.26.0456 (456.01.1996.000114) - Cumprimento de sentença - Duplicata - Regional Peças e 
Serviços Ltda Comercio de Peças para Tratores - Prefeitura Municipal de Narandiba - Fls. 237. Manifeste-se a devedora. Int. - 
ADV: HAROLDO TIBERTO (OAB 119209/SP), LINDOLFO JOSE VIEIRA DA SILVA (OAB 86947/SP)

Processo 0000186-33.2011.8.26.0456 (456.01.2011.000186) - Arrolamento Comum - Arrolamento de Bens - Raphaela Leite 
Silva - Ivan Alexandre da Silva - Ivan Alexandre da Silva Junior e outros - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Mais 
uma vez, cabe consignar que questões controvertidas e de alta indagação somente poderão ser resolvidas através de ações 
autônomas, postergando o andamento do presente feito. Assim, informem as partes se concordam com a designação de nova 
audiência de tentativa de conciliação. - ADV: MOHAMED ALI SUFEN FILHO (OAB 87689/SP), ALINE SAPIA ZOCANTE SARAIVA 
(OAB 214239/SP), LUCAS PIRES MACIEL (OAB 272143/SP), LUCIANA DE SOUZA RAMIRES SANCHEZ (OAB 150008/SP), 
LUCIA DA COSTA MORAIS PIRES MACIEL (OAB 136623/SP), VERA LUCIA DIAS CESCO LOPES (OAB 121853/SP), LIDIA 
MENDES DA COSTA (OAB 318690/SP), GERALDO CESAR LOPES SARAIVA (OAB 160510/SP)

Processo 0000197-23.2015.8.26.0456 - Interdição - Tutela e Curatela - C.A.S. - J.A.S. - Vistos. Defiro os benefícios 
da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Providencie o(a) autor(a) cópia da certidão de nascimento ou casamento do(a) 
requerido(a). Considerando o teor dos documentos juntados e presentes os requisitos ensejadores, defiro a curatela provisória 
nomeando-se o(a) autor(a) para o cargo de curador(a). Intime-se o(a) curador(a) para prestar o compromisso legal no prazo de 
05 (cinco) dias. Cite-se o(a) interditando(a) dos termos da ação proposta e para apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) 
dias. Conforme Enunciado nº 40, aprovado pelo I Encontro de Juízes de Família do Interior de São Paulo, “é dispensável o 
interrogatório nos casos de notória incapacidade do interditando, comprovada por laudo médico oficial”. Após a citação do(a) 
interditando(a) e decorrido o prazo para impugnação, oficie-se à OAB local solicitando a indicação de profissional para atuar 
como curador(a) especial do(a) interditando(a), cuja indicação desde já fica deferida, cientificando-o(a) da presente decisão, 
inclusive para apresentação de contestação. Faculto às partes e ao Ministério Público, no prazo de cinco dias, a apresentação 
de quesitos e a indicação de assistente técnico. Após, oficie-se ao NÚCLEO DE GESTÃO ASSISTENCIAL (NGA-34), a/c Júnior 
- Prédio do Departamento Regional de Saúde, DRS XI DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP - AV. CORONEL JOSÉ SOARES 
MARCONDES, 2357 - RAMPA 3 - VILA ROBERTO - Presidente Prudente/SP - CEP: 19013-050, com cópia das principais 
peças do processo, solicitando o agendamento de data para realização de exame psiquiátrico do(a) interditando(a), bem como 
para responder eventuais quesitos formulados pelas partes. Quesito do juízo: Em face da noticiada enfermidade está o(a) 
interditando(a) impossibilitado de praticar os atos da vida civil? Ciência ao Dr. Promotor de Justiça. Servirá o presente, por cópia 
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: TIAGO PINAFFI DOS SANTOS (OAB 251868/SP)

Processo 0000241-42.2015.8.26.0456 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
Cicero Francisco Feliciano - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita. 
Anote-se. Trata-se de ação previdenciária proposta pela autora em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, com 
pedido de tutela antecipada para concessão do beneficio de aposentadoria por tempo de serviço. Com a inicial, foi juntando 
cópia do processo administrativo e comunicação da decisão do indeferimento do pedido de aposentadoria (fls.101/102). Os 
documentos trazidos aos autos pela parte autora, neste momento processual de congnição sumária, são insuficientes para 
comprovar inequivocadamente o seu direito à concessão do beneficio e propiciar ao Juízo o convencimento da verossimilhança 
de suas alegações. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela parte autora. Cite-se o 
requerido dos termos da inicial e para querendo e no prazo legal, apresente contestação, advertindo-o dos termos do artigo 285 
do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: VALDEMIR DOS SANTOS (OAB 286373/SP)

Processo 0000289-98.2015.8.26.0456 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
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ROZELI FERREIRA ARANHA - ANTONIO VICENTE RIBEIRO - Comprove a autora a propriedade do imóvel. Int. - ADV: ALESSIO 
SILVIO ALVES (OAB 246136/SP)

Processo 0000304-09.2011.8.26.0456 (456.01.2011.000304) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.L.P.M. - L.M. - Sobre 
o bloqueio de fls. 182, manifeste-se o credor. Int. - ADV: EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS (OAB 342457/SP), WAGNER 
APARECIDO DA COSTA ALECRIM (OAB 169842/SP)

Processo 0000328-95.2015.8.26.0456 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Geraldo Gomes 
dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Os elementos constantes da inicial não demonstram, em 
cognição sumária, verossimilhança dos fatos articulados na inicial. Assim, indefiro a antecipação da tutela. Com fundamento no 
poder geral de cautela, determino a antecipação da prova pericial e determino de imediato a realização de estudo social. Faculto 
as o prazo de 5 dias, apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico. Havendo a indicação de Assistentes desde já defiro 
a indicação, ressaltando que caberá as partes a intimação de seus auxiliares para comparecimento à perícia. Para realização 
do estudo socioeconômico na residência da autora, nomeio a Assistente Social Marta Regina Morceli Negrizolli, podendo se 
encontrada à rua Bernadino Senna Filho, 1028 em Presidente Prudente, tel.9624-8417 e 3289 1177 e-mail mrmorceli@hotmail.
com independentemente de compromisso. Após a apresentação dos quesitos, intime-a da nomeação, bem como para dar início 
aos trabalhos. Instrua o ofício com cópias das principais peças do processo e dos quesitos apresentados. Cite-se a(o) ré(u) 
advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Com a entrega do laudo, venham os autos 
conclusos para fixação dos honorários periciais. Ciência ao M.P. - ADV: RAIMUNDO PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR (OAB 
194691/SP)

Processo 0000620-56.2010.8.26.0456 (456.01.2010.000620) - Cumprimento de sentença - Improbidade Administrativa - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPOZINHO - Sérgio Pinaffi - - Valmir Nereu Vergara Epp - Defiro o pedido de suspensão 
do processo pelo prazo requerido. Int. - ADV: SANDRO VINICIUS DE ALMEIDA (OAB 153959/SP), CLARISMUNDO CORREIA 
VIEIRA (OAB 148431/SP)

Processo 0000697-26.2014.8.26.0456 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Lirio 
Del Trejo - BANCO DO BRASIL S/A - Manifeste-se o exequente. Int. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 
140055/SP), DANILO TOCHIKAZU MENOSSI SAKAMOTO (OAB 262033/SP), WILLIAN LIMA GUEDES (OAB 294664/SP)

Processo 0000708-89.2013.8.26.0456 (045.62.0130.000708) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Ministério Público do Estado de São Paulo - Municipio de Pirapozinho Sp - Fls. 289/308. Manifeste-se o executado. 
Int. - ADV: SANDRO VINICIUS DE ALMEIDA (OAB 153959/SP)

Processo 0000716-66.2013.8.26.0456 (045.62.0130.000716) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade 
- G.H.P. - F.V.S. - Informem as partes se há interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV: 
FRANCIELLE BIANCA SCOLA (OAB 307283/SP), LETICIA DOS ANJOS MENDONÇA (OAB 304762/SP), WESLEY CARDOSO 
COTINI (OAB 210991/SP), ALYSTON ROBER DE CAMPOS (OAB 268204/SP)

Processo 0000744-97.2014.8.26.0456 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Maria 
das Virgens dos Santos Outi - Banco Bradesco SA - Junte a autora cópia das petições iniciais dos feitos 24/15 e 25/15 (JEC). Int. 
- ADV: LEANDRO RODRIGO DA SILVA (OAB 286208/SP), APARECIDO GONCALVES FERREIRA (OAB 142719/SP), BRUNO 
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0000934-36.2009.8.26.0456 (456.01.2009.000934) - Execução de Alimentos - Alimentos - N.P.M. - P.P.M. - 
Converto o valor bloqueado R$ 134,13 (fls.191) em penhora, independentemente de termo nos autos. Intime-se o devedor na 
pessoa do curador especial dos termos da penhora e para querendo no prazo de 15 (quinze) dias apresente impugnação (artigo 
475 J § do CPC). - ADV: JOSE RICARDO NARCISO DE SOUZA (OAB 80349/SP), WAGNER APARECIDO DA COSTA ALECRIM 
(OAB 169842/SP), ALESSIO SILVIO ALVES (OAB 246136/SP)

Processo 0001074-80.2003.8.26.0456 (456.01.2003.001074) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Banco 
do Brasil Sa - Serame Materiais para Construcao Ltda Me - - Tereza de Jesus Aceiro Gomes - - Luzia Aparecida Carelle Soler 
- Defiro o pedido de sobrestamento do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS 
REIS (OAB 23134/SP), FÁBIO CEZAR TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/SP)

Processo 0001103-18.2012.8.26.0456 (456.01.2012.001103) - Monitória - Cheque - Caiado Veiculos Ltda - Gerson Simões 
Pato - O valor da cota da diligência do Sr. Oficial de Justiça é de R$ 63,75, assim, complemente o exequente o valor das 
diligências. Após, expeça-se mandado de constatação como requerido a fls. 88/89. Int. - ADV: ROGÉRIO APARECIDO SALES 
(OAB 153621/SP), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO (OAB 238706/SP)

Processo 0001289-70.2014.8.26.0456 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.A.S.L. - J.G.R.L. - Providencie a autora a retirada 
da certidão averbada no prazo de cinco dias. - ADV: PEDRO THIAGO BRAZ DA COSTA (OAB 303245/SP), ROGERIO LEANDRO 
FERREIRA (OAB 142624/SP), ANTONIO TADEU DA COSTA (OAB 175112/SP)

Processo 0001425-04.2013.8.26.0456 (045.62.0130.001425) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito, Financiamento e Investimento - Jose Antonio da Silva - Fls. 64. Expeça-se mandado 
como requerido. Defiro as prerrogativas do artigo 172 do CPC. Providencie o autor o recolhimento das diligências do Oficial de 
Justiça. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)

Processo 0001539-06.2014.8.26.0456 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - B.F.C.F.I. - 
S.S.P. - Tendo em vista a não localização do veículo, manifeste a autora em cinco dias. Int. - ADV: SERGIO SCHULZE (OAB 
298933/SP)

Processo 0001736-58.2014.8.26.0456 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA BRITO DA 
SILVA - BANCO SANTANDER S/A - Fls. 89. Anote-se. Fls. 87. Item 2. Defiro. Fls. 87. Item 3. Sobre o pedido de retificação do 
valor da causa, para constar R$ 182.569,20, manifeste-se o requerido. Sobre a contestação, manifeste-se a autora. Int. - ADV: 
ROBERTO ARAUJO MARTINS (OAB 243588/SP)

Processo 0001891-13.2004.8.26.0456 (456.01.2004.001891) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural 
- Banco Santander Sa - Tiago Ferreira de Souza - - Marcio Ferreira de Souza - Fls. 312/315. Manifeste-se o credor. Int. - ADV: 
ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP), MARCOS ROBERTO VRENNA (OAB 18097/PR)

Processo 0002046-64.2014.8.26.0456 - Carta Precatória Cível - Objetos de cartas precatórias/de ordem (nº 0012861-
96.2001.8.26.0482 - 3ª VARA CÍVEL) - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA AGRICULTURA - CNA - SERGIO LUIZ LEAL FILIZZOLA 
- Considerando que no auto de penhora de fls. 14 consta apenas a assinatura do Oficial de Justiça, comprove o autor a intimação 
dos devedores dos termos da penhora. Int. - ADV: JORGE LUIS ARNOLD AUAD (OAB 100158/SP), WELTON RODRIGO GILIO 
DO NASCIMENTO (OAB 265533/SP), CARLOS ALBERTO DESTRO (OAB 139281/SP), CAROLINA BEDUSCHI (OAB 200071/
SP)

Processo 0002182-32.2012.8.26.0456 (456.01.2012.002182) - Procedimento Ordinário - Guarda - M.A.B.S. - H.P.S. - Fls. 
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66. Defiro, devendo a autora informar o endereço das empresas. Int. - ADV: JOÃO PAULO SIMÃO LISBOA (OAB 303743/SP)
Processo 0002209-44.2014.8.26.0456 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - Luiz 

Marcos Moraes Pereira - BANCO BRADESCO S/A - Vistos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor. 
Presentes os requisitos legais, defiro a liminar para determinar ao requerido que promova a exclusão do nome do autor LUIZ 
MARCOS MORAES PEREIRA, portador do RG 41.831.606-5 SSP/SP e do CPF 293.036.798-90 do banco de Dados do SCPC e 
Serasa do lançamento efetuado, no valor de R$ 731,20, datado de 10/01/2014. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em 
epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob 
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação. Ficando, ainda, o requerido ciente de que o recibo que 
a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: 
ADRIANE CLAUDIA BERTOLDI ZANELLA (OAB 335739/SP)

Processo 0002342-57.2012.8.26.0456 (456.01.2012.002342) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Manuel 
Aparecido Pinto - Marcos Lima de Moraes - - Editora Alternativa Pirapozinho - Intime-se o patrono para retirar a carta precatória, 
instruí-la com as peças necessárias e comprovar sua distribuição no prazo de 30 (trinta) dias. - ADV: GUSTAVO ALTINO FREIRE 
(OAB 281195/SP), DIORGINNE PESSOA STECCA (OAB 282072/SP), JOÃO PAULO SIMÃO LISBOA (OAB 303743/SP)

Processo 0002488-98.2012.8.26.0456 (456.01.2012.002488) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito 
Bancário - Banco Bradesco Sa - Rp Mendes Gas - Rodrigo Peres Mendes - Fls.150/151. Defiro. Informe o autor o endereço da 
instituição financeira BV FINANCEIRA S.A., bem como comprove o recolhimento da despesa postal. Providencie ainda o credor 
a complementação das diligências do Oficial de Justiça. Int. - ADV: TIAGO TADASHI GOTO DAKUZAKU (OAB 321210/SP), 
VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP), MARCOS JOSÉ DE VASCONCELOS (OAB 187208/SP), MARCOS LEITE DE 
ALMEIDA NASCIMENTO (OAB 224995/SP)

Processo 0002629-25.2009.8.26.0456 (456.01.2009.002629) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário 
- Francisco Carlos Gaspchak - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 456.2014/000878-9 dirigi-me aos endereços constantes 
do mandado, e aí sendo intimei o requerente Francisco Carlos Gaspchak, de todo o teor do mandado, bem como para a audiência 
designada, intimei as testemunhas arroladas constantes do mandado Pedro Zanetti Filho, David Santos e Ormenio Felix Neto, 
de todo o teor do mandado, bem como para a audiência designada. O referido é verdade e dou fé. - ADV: MAURICIO TOLEDO 
SOLLER (OAB 112705/SP), ANGELICA CARRO (OAB 134543/SP), APARECIDO GONCALVES FERREIRA (OAB 142719/SP)

Processo 0002629-25.2009.8.26.0456 (456.01.2009.002629) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário 
- Francisco Carlos Gaspchak - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Para dar cumprimento ao despacho de fls. 265, 
intime-se o autor para apresentar, em cinco dias, o novo endereço das testemunhas não encontradas. Int. - ADV: APARECIDO 
GONCALVES FERREIRA (OAB 142719/SP), DANILO TROMBETTA NEVES (OAB 220628/SP), FERNANDO ONO MARTINS 
(OAB 224553/SP), PATRICIA SANCHES GARCIA HERRERIAS (OAB 43349/PR), ANGELICA CARRO (OAB 134543/SP), 
MAURICIO TOLEDO SOLLER (OAB 112705/SP)

Processo 0002762-04.2008.8.26.0456 (456.01.2008.002762) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Unibanco Uniao de Bancos Brasileiros Sa - Sumetal Industria e Comercio de Botões e Fivelas de Metal Ltda - - Maria das 
Dores Ravage Alexandre - - Rogerio Francisco Alexandre - Bem observado pela serventia. Converto os valores bloqueados 
R$ 7.555,53, R$ 34,48, R$1,25, R$593,03, R$ 283,16, R$ 12,62, (fls.50/54) em penhora, independentemente de termo nos 
autos. Providencie a serventia a inclusão da minuta para transferência dos valores e posterior protocolo. Após, Intime(m) o(s) 
devedor(es) na pessoa de seu procurador dos termos da penhora e para querendo no prazo de 15 (quinze) dias apresente 
impugnação. Considerando o requerimento de fls. 233 parte final, deverá o credor providenciar o recolhimento das taxas 
pertinentes. - ADV: FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP), EDSON FREITAS DE OLIVEIRA 
(OAB 118074/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP), DANILO HORA CARDOSO (OAB 259805/SP)

Processo 0002846-63.2012.8.26.0456 (456.01.2012.002846) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Adriana de Paula Jaques - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Sobre a proposta de fls.124/125, manifeste-se a autora. Int. 
- ADV: ANGELICA CARRO (OAB 134543/SP), VIVIANE DE CASTRO GABRIEL SEGATTO (OAB 165740/SP)

Processo 0003205-52.2008.8.26.0456 (456.01.2008.003205) - Procedimento Ordinário - Títulos de Crédito - Braswey Sa 
Industria e Comercio - Br 9 Logistica, Transportes e Distribuição Ltda - Certifique a serventia o trânsito em julgado, considerando-
se a publicação de fls. 1260. Ciência as partes da baixa dos autos. Requeira o autor o que de direito. Int. - ADV: VANDERLEY 
MIQUILINO DOS REIS (OAB 140098/SP), RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP)

Processo 0003206-37.2008.8.26.0456 (456.01.2008.003206) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Inexigibilidade do Título 
- Braswey Sa Industria e Comercio - Br 9 Logistica, Transportes e Distribuição Ltda - Certifique a serventia o trânsito em julgado, 
observando a publicação de fls. 876. Ciência as partes da baixa dos autos. Int. - ADV: RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP), 
VANDERLEY MIQUILINO DOS REIS (OAB 140098/SP)

Processo 0003492-05.2014.8.26.0456 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - ORENCIO BARBOSA E 
SILVA - Cana Planta Prestação de Serviços Agricolas Ltda. Eireli - ME - Fls. 67/68. Aguarde-se por 15 (quinze) dias conforme 
pleiteado. Int. - ADV: FLAVIA APARECIDA PEREIRA ARAUJO (OAB 333415/SP), EMERSON EGIDIO PINAFFI (OAB 311458/
SP)

Processo 0003522-50.2008.8.26.0456 (456.01.2008.003522) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - 
Iraci de Souza Ferreira - Fai Financeira Americanas Itaú Sa Crédito, Financiamento e Investimento e outros - Araplac Indústria 
e Comércio de Móveis Ltda - Fls. 1712. Cumpra-se como requerido. Manifeste-se a autora sobre o prosseguimento. Int. - 
ADV: JOSE CARLOS MARTINS PEREIRA (OAB 12599/PR), LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO (OAB 12820/PR), MARGARIDA 
SATHLER (OAB 11530/PR), PAULO ROBERTO PIRES (OAB 13103/PR), GENI ROMERO JANDRE POZZOBOM (OAB 16933/
PR), DINO COSTA CURTA (OAB 16627/PR), FÁBIO ROBERTO COLOMBO (OAB 43382/PR), CLEVERSON MARCEL COLOMBO 
(OAB 27401/PR), ROSANGELA LIE MIYA (OAB 17493/PR), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PINHEIRO JR (OAB 15106/PR), 
FRANCO ANDREI DA SILVA (OAB 10224/SC), JOÃO PIGNATARO NETO (OAB 26438/PR), FABIO MARTINS PEREIRA (OAB 
29505/PR), VINICIUS GABRIEL ZANONI DE OLIVEIRA (OAB 41703/PR), THIAGO BARBOZA DE FARIA FRANCO (OAB 43247/
PR), MARCOS AURELIO ALVES TEIXEIRA (OAB 38225/PR), CRISTIANE MARIA MINSK CARNEIRO (OAB 29061/SC), SUZANA 
VOIGT REINERT (OAB 34429/SC), NORIVAL R DA SILVA JUNIOR (OAB 17445/SC), MARCUS ALEXANDRE DA SILVA (OAB 
11603/SC), CLAUDENIR PINHO CALAZANS (OAB 221164/SP), JOSÉ OTAVIO DA SILVA (OAB 269640/SP), PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (OAB 117417/SP), MARCELO MASCHIO 
CARDOZO CHAGA (OAB 20167/PR), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), EDUARDO GIBELLI (OAB 122942/SP), 
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), SANDRA ABATE MURCIA (OAB 127720/SP), JORGE LUIZ DO 
NASCIMENTO JUNIOR (OAB 250045/SP), NELSON COELHO VIGNINI (OAB 247816/SP), RICARDO LEANDRO MONTEIRO 
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DE CARVALHO (OAB 246803/SP), LUIZ ALEXANDRE LIPORONI MARTINS (OAB 134074/SP), EDNA MARTINS MOZINI (OAB 
226037/SP), MARIA LUISA WALDIGE MEDINA CEZAR (OAB 198819/SP), NATALIA CECILE LIPIEC XIMENEZ (OAB 192175/SP), 
ALEXANDRE MARQUES COSTA RICCO (OAB 187029/SP), DIOGENES MIGUEL JORGE FILHO (OAB 182323/SP), WAGNER 
APARECIDO DA COSTA ALECRIM (OAB 169842/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), ALESSANDRA CRISTINA 
MOURO (OAB 161979/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), MARIDALVA ABREU MAGALHAES ANDRADE (OAB 
144290/SP), MARCOS CAITANO ALVES (OAB 271964/SP), JOÃO EGÍDIO DA SILVA (OAB 27991/PR), CARMELA MANFOI 
TISSIANI (OAB 31912/PR), FERNANDA LUIZA LONGHI (OAB 45361/PR), ERLON FERNANDO DE OLIVEIRA (OAB 21549/PR), 
CARLA CRISTINA TAKAKI (OAB 45188/PR), FIORI AUGUSTO MINCARDI FAUSTINO (OAB 21811/PR), KATIA CLEIA RIEGER 
BIAZUS (OAB 38401/PR), JULIO CESAR GOULART LANES (OAB 285224/SP), ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR (OAB 
20062/PR), SUELY MULKY (OAB 97512/SP), DALILA GALDEANO LOPES (OAB 65611/SP), MARCO ANTONIO MARQUES 
CARDOSO (OAB 40790/SP), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR (OAB 39768/SP), BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES 
(OAB 44305/PR), FERNANDO C. R. NOGUEIRA DE AZEVEDO (OAB 41594/PR), MARCELO MASCHIO CARDOZO CHAGA 
(OAB 20167/PR), BRUNO HENRIQUE REIS GUEDES (OAB 44305/PR)

Processo 0003969-96.2012.8.26.0456 (456.01.2012.003969) - Cumprimento de sentença - Cheque - Cecilia Akemi Koto Me 
- Rosely Aparecida da Silva - Aguarde provocação no arquivo. Int. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 0003980-67.2008.8.26.0456 (456.01.2008.003980) - Ação Civil Pública - Flora - Ministério Público do Estado de 
São Paulo - Renata Coimbra Prata - - Espólio de Guilherme Coimbra Prata - Mantenho a decisão agravada por seus próprios 
fundamentos. Anote-se na capa dos autos a interposição do Agravo. Aguarde-se decisão do Recurso. Int. - ADV: BRUNO 
DRUMOND GRUPPI (OAB 272404/SP), JOAO HENRIQUE GIOMETTI BERTONHA (OAB 106378/SP), RAFAEL PAVAN (OAB 
168638/SP)

Processo 0003980-67.2008.8.26.0456 (456.01.2008.003980) - Ação Civil Pública - Flora - Ministério Público do Estado de 
São Paulo - Renata Coimbra Prata - - Espólio de Guilherme Coimbra Prata - Pelo presente, informo que o Agravante noticiou 
a interposição do Agravo de Instrumento, através de petição (protocolo SPI3.20-19/01/15 PPZ000.0.0036926A), recebida na 
Secretaria deste juízo em 27 de janeiro de 2015. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. - ADV: BRUNO 
DRUMOND GRUPPI (OAB 272404/SP), RAFAEL PAVAN (OAB 168638/SP), JOAO HENRIQUE GIOMETTI BERTONHA (OAB 
106378/SP)

Processo 0004259-53.2008.8.26.0456 (456.01.2008.004259) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação 
/ Embargos à Execução - Sumetal Indústria e Comércio de Botões e Fivelas de Metal Ltda - - Rogerio Francisco Alexandre 
- Banco Unibanco União dos Bancos Brasileiros Sa - Certifique-se a ocorrência na capa dos autos. Oportunamente, arquivem-
se. Int. - ADV: EDSON FREITAS DE OLIVEIRA (OAB 118074/SP), DANILO HORA CARDOSO (OAB 259805/SP), MICHELL 
CASTRO CALABRO (OAB 265148/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP), EDUARDO DIAMANTE (OAB 142799/
SP), FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO (OAB 105400/SP)

Processo 0004607-61.2014.8.26.0456 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - R.A.A.S. - V.A.S. - Sobre 
a certidão de fls. 19, manifeste-se o credor. Int. - ADV: CELIO PAULINO PORTO (OAB 313763/SP)

Processo 0012607-74.2011.8.26.0482 (482.01.2011.012607) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Wanderley 
Aparecido do Nascimento - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Sobre os cálculos apresentados pelo INSS (fls.146/148), 
manifeste-se o autor. Int. - ADV: ANGELICA CARRO (OAB 134543/SP), RONALDO PEREIRA DE ARAUJO (OAB 272199/SP)

Processo 0027061-30.2009.8.26.0482 (482.01.2009.027061) - Procedimento Sumário - Seguro - Sandra Maria dos Santos 
Andrade Costa - Seguradora Líder dos Consórcios Dpvat - Esclareça a autora se compareceu a perícia designada. Int. - ADV: 
DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), THATIANE CARVALHO (OAB 226297/SP), INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 
132994/SP)

Processo 3000133-30.2013.8.26.0456 - Execução de Alimentos - Obrigação de Entregar - M.S.F. - M.A.F. - Defiro a 
suspensão do processo pelo prazo de 15 dias. Anote-se. Int - ADV: MURILLO FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA MARQUES 
(OAB 255549/SP), DIOMARA TEIXEIRA LIMA ALECRIM (OAB 322751/SP), WAGNER APARECIDO DA COSTA ALECRIM (OAB 
169842/SP), LEANDRO MARTINS ALVES (OAB 250151/SP)

Processo 3000391-40.2013.8.26.0456 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Comboio Posto de Serviço Ltda - Gisieli 
Carla Morandin - Sobre as informações de fls. 64/66. Fls. 64. Receita Federal - parte final - “não constam até a presente data, 
nenhum crédito de imposto de renda a ser restituído a Gisieli Carla Morandin”. Fls. 65/66. Posto Fiscal. Parte final - item 1.5 “ 
a) não está cadastrada no Programa Nota Fiscal Paulista, b) não possui atualmente saldo de créditos e c) não está inscrita no 
Cadin Estadual”. Int. - ADV: RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP)

Processo 3000528-22.2013.8.26.0456 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV. FINANCEIRA 
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - ANA PAULA DE LIMA - Fls.60. Defiro, devendo o autor comprovar o 
recolhimento da taxa pertinente. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 3000638-21.2013.8.26.0456 - Monitória - Cheque - Monaco Auto Posto Ltda - SERGIO BOLOGNESI - Defiro o 
pedido de sobrestamento do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Int. - ADV: ROBERTO GILBERTI STRINGHETA (OAB 
135320/SP)

Processo 3001472-24.2013.8.26.0456 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - G.G.O. - M.A.O. - Informe o 
autor o paradeiro da genitora do requerido. Int. - ADV: PEDRO HENRIQUE SOTERRONI (OAB 274171/SP)

Processo 3001733-86.2013.8.26.0456 - Consignatória de Aluguéis - Locação de Imóvel - Raízen Combustíveis SA - Joao 
Carlos Assef - - Sandra Regina Gonçalves Assef - Fica o procurador do autor intimado para providenciar a impressão, distribuição 
da carta precatória, devendo intruí-la com as peças pertinentes. - ADV: LUÍS FERNANDO AMANCIO DOS SANTOS (OAB 
156295/SP), SILVIO ROBERTO DA SILVA (OAB 71703/SP)

Processo 3002165-08.2013.8.26.0456 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Marcelo Luiz Marchesini - 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Informe o patrono o atual endereço do autor. Int. - ADV: ANGELICA CARRO (OAB 
134543/SP), SIDNEI SIQUEIRA (OAB 136387/SP)

Processo 3002758-37.2013.8.26.0456 - Procedimento Ordinário - Seguro - JOÃO BATISTA RODRIGUES DAMASCENO 
- Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. - Sobre o laudo de fls.150/154, manifestem-se as partes. Int. - ADV: 
EDUARDO CHALFIN (OAB 53588/RJ), CARLOS EDUARDO SOAVE DE CARVALHO (OAB 235757/SP)

Processo 3002834-61.2013.8.26.0456 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Maria do Carmo Santana 
de Moura - Telefônica Brasil SA - Recebo o recurso (fls.89/95) no efeito devolutivo. Manifeste-se a recorrida, bem como em 
relação a manifestação de fls. 100. Int. - ADV: TEREZINHA MARRA PEREIRA (OAB 175900/SP), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA 
PACIFICO (OAB 75081/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), RAIMUNDO PEREIRA NETO (OAB 172011/SP), 
HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)

Processo 3003458-13.2013.8.26.0456 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Diogo 
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Nardi Gimenez - Banco do Brasil Sa - Aguarde-se decisão do recurso (fls. 162). Int. - ADV: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI 
(OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), DANILO TOCHIKAZU MENOSSI SAKAMOTO (OAB 
262033/SP), WILLIAN LIMA GUEDES (OAB 294664/SP), CELIO PAULINO PORTO (OAB 313763/SP)

PIRASSUNUNGA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DONEK HILSENRATH GARCIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DANIEL MONTEIRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

Lauda 06-02-2015

RELAÇÃO Nº 0032/2015
Processo 0000002-51.1986.8.26.0457 (457.01.1986.000002) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Transportadora 

Castro Ltda e outros - (Recolher taxa para expedição da carta de arrematação no valor de R$37,70, Cód-130-9) - ADV: SANDRA 
VALERIA VADALA MULLER (OAB 84225/SP), FRANCISCO DE MUNNO NETO (OAB 52183/SP), NICOLA CANONICO NETO 
(OAB 31542/SP), MILTON ODILON ZERBETTO JUNIOR (OAB 230244/SP), MARIA INÊS MIYA ABE (OAB 222024/SP), CARLOS 
ROGÉRIO LOPES THEODORO (OAB 156052/SP), ROBERTO PINTO DE CAMPOS (OAB 90252/SP)

Processo 0000241-73.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Jose Rogerio Gonçalves 
- cifra s a credito financiamento e investimento - Diante do exposto, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, 
julgo parcialmente procedente a presente ação para, confirmando a antecipação da tutela, declarar a inexistência da dívida 
apontada aos órgãos de proteção ao crédito e condenar a requerida a pagar ao autor, pelos danos morais que lhe causou, a 
importância de R$ 5.000,00, corrigida desta data e acrescida de juros de mora desde a citação. Em razão da sucumbência, 
responderá ainda a requerida pelo pagamento das custas e de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado 
da condenação. Publicada esta em audiência, saem intimados os presentes. - ADV: PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 173477/
SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP)

Processo 0000395-91.2014.8.26.0457 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Hermínio Ometto - Ano/nº de ordem 
2014/000103 Consulte-se o sistema Renajud e proceda-se ao bloqueio da transferência do(s) veiculo(s) porventura localizado(s) 
em nome da executada, como requerido a fls. 75. Int.(Fls.79, ciencia da pesquisa que resultou infrutífera) - ADV: DAIRUS 
RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 0000580-95.2015.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - RITA DE CASSIA CIAMPI 
DE SOUZA - Processo 139/2015 Vistos. Diante da declaração de fls.06, concedo à autora os benefícios da justiça gratuita, 
anotando-se. Os documentos colacionados com a inicial não se prestam a comprovar a incapacidade laborativa propalada, 
não havendo razão para se desconsiderar, ao menos “prima facie”, o resultado do exame médico realizado pelo INSS, de sorte 
que, inexistindo prova inequívoca dos fatos alegados, que reclamam ampla dilação probatória, com a realização da competente 
perícia, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Cite-se, pois, com as advertências legais. Int. Pirassununga, 29 de janeiro 
de 2015. - ADV: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 
226186/SP)

Processo 0000611-23.2012.8.26.0457 (457.01.2012.000611) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Santander S A - 
(Fls.151,manifeste-se o autor sobre a certidão do Oficial de Justiça de Porto Ferreira-SP,deixou de citar Herber Cunha por não 
residir no local) - ADV: RICARDO RAMOS BENEDETTI (OAB 204998/SP)

Processo 0001254-44.2013.8.26.0457 (045.72.0130.001254) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco S A - Processo 152/13 Diante do silêncio do requerente, apesar de regularmente intimado (fls. 
80), revogo a liminar deferida e julgo extinto o presente processo com fundamento no artigo 267, inciso III, c.c. parágrafo 1º, do 
Código de Processo Civil, procedendo-se o desbloqueio do veículo descrito a fls. 70. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. - ADV: MARIA LUCILIA GOMES (OAB 84206/SP)

Processo 0001384-97.2014.8.26.0457 - Execução de Título Extrajudicial - Obrigações - J MAHFUZ LTDA - Ano/nº de ordem 
2014/000347 Fls. 91: defiro, procedendo-se à penhora on line através do sistema Bacenjud. Int. - ADV: EMANUEL HENRIQUE 
DE CARVALHO TAUYR (OAB 223363/SP)

Processo 0001674-15.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - MARILEIA MARCHETTI - 
ANA CLAUDIA DE SOUSA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO PARCIALMENTE CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 457.2014/014069-1 dirigi-me ao endereço: e intimei Sonia Valim Matt, Fábio Ramos Domingues 
e Vanessa Aparecida Afonso Ferraz, do inteiro conteúdo do presente mandado, que bem cientes ficaram, tendo exarado suas 
notas e aceito as cópias que lhes ofereci, porém deixei de intimar Sebastiana Aparecida Barbarelli, por não encontrá-la, deixei 
papeleta com o dia e hora da presente audiência no endereço dela.Assim sendo, devolvo o presente em cartório. O referido é 
verdade e dou fé. Pirassununga, 09 de outubro de 2014. - ADV: ELAINE CRISTINA MATHIAS CARPES (OAB 248100/SP), ANA 
LÚCIA TECHE (OAB 201660/SP)

Processo 0001721-86.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - CONVENIO CARD 
ADMINISTRADORA E EDITORA LTDA ME - Ano/nº de ordem 2014/000420 Fls. 116/118: considerando que a incidência da multa 
de 10% prevista pelo artigo 475-J do CPC pressupõe a inércia do devedor após sua intimação para o pagamento da dívida, 
intime-se o exequente a apresentar novo cálculo a fim de excluí-la do “quantum debeatur”. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO DE 
ARRUDA SILVEIRA (OAB 270141/SP)

Processo 0001739-10.2014.8.26.0457 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.V.M. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 457.2015/000703-0 dirigi-me ao endereço: * 
, e aí sendo * procedi as diligências necessárias e DEIXEI de citar, tendo em conta a contrafé incompleta. O referido é verdade 
e dou fé. Pirassununga, 21 de janeiro de 2015. - ADV: EDWEN MANTOVANI NOBREGA (OAB 264900/SP)
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Processo 0001934-68.2009.8.26.0457 (457.01.2009.001934) - Procedimento Ordinário - Katia Fernandes Duarte de Oliveira 
e outro - Ano/nº de ordem 2010/001239 Cumpra-se o determinado no despacho de fls. 261. Int.(Manifeste-se o autor sobre o 
detalhamento da pesquisa de endereço positiva) - ADV: HENRIQUE ROSOLEM (OAB 127681/SP)

Processo 0001976-44.2014.8.26.0457 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Marilda Aparecida de Godoy - VALDECI 
PIRES DE GODOY - - NADIR APARECIDA DE GODOY - Ano/nº de ordem 2014/000487 Por ora, reiterem-se os ofícios de fls. 
1242 e 1246. Int. - ADV: ABDALA MACHADO DA COSTA (OAB 55467/SP), ONOFRE ANTONIO MACIEL FILHO. (OAB 95663/
SP)

Processo 0001976-44.2014.8.26.0457 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Marilda Aparecida de Godoy - VALDECI 
PIRES DE GODOY - - NADIR APARECIDA DE GODOY - (Fls.1346 e 1351,manifeste-se o autor sobre as certidões da serventia 
e do oficial de justiça) - ADV: ONOFRE ANTONIO MACIEL FILHO. (OAB 95663/SP), ABDALA MACHADO DA COSTA (OAB 
55467/SP)

Processo 0002403-41.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Ana Maria Leme da Silva 
Baldi - instituto nacional do seguro social INSS - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 457.2014/011667-7, efetuei as diligências necessárias, e intimei ANA MARIA LEME 
DA SILVA BALDI e o INSS, na pessoa de seu representante legal, Dr. Odair Leal Bissaco Júnior, do inteiro teor do presente 
mandado, que bem cientes ficaram, exarando suas notas. O referido é verdade e dou fé. Pirassununga, 18 de agosto de 2014. 
- ADV: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), 
MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP)

Processo 0002403-41.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Ana Maria Leme da Silva 
Baldi - instituto nacional do seguro social INSS - (Manifestem-se as partes sobre o laudo apresentado) - ADV: WASHINGTON 
LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), MARCOS VINÍCIUS 
FERNANDES (OAB 226186/SP)

Processo 0003147-36.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Juvenal Manoel Ribeiro da Silva 
- Rosana Rodrigues do Prado Andreotti - Juvenal Manoel Ribeiro da Silva - Ano/nº de ordem 2014/000774 Nos termos do artigo 
331 do Código de Processo Civil, designo audiência para o dia 01 de junho de 2015, às 15h45. Intimem-se para comparecimento, 
expedindo-se o necessário. Sem prejuízo, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando necessidade e 
pertinência. Int. - ADV: JUVENAL MANOEL RIBEIRO DA SILVA (OAB 108872/SP), VALDIR ROSA (OAB 175332/SP)

Processo 0003335-63.2013.8.26.0457 (045.72.0130.003335) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Antonia Francisca Adao Severino - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante do exposto, julgo improcedente a 
ação e declaro extinto o processo com fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, 
condeno a autora ao pagamento das custas e de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, verbas essas 
exigíveis, no entanto, na forma do artigo 12 da Lei 1060/50 por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. P.R.I.C. - 
ADV: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP), 
MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP)

Processo 0003549-54.2013.8.26.0457 (045.72.0130.003549) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Marli 
Geralda Mor da Rocha - Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Pirassununga e outro - Ano/nº de ordem 2013/000325 
Mantenho a decisão de fls. 292 por seus próprios fundamentos. No mais, cumpra-se, com urgência, o determinado na decisão 
de fls. 270/271. Int. - ADV: MAURA DE LIMA SILVA E SILVA (OAB 155668/SP), LUIZ HENRIQUE DRUZIANI (OAB 76885/SP), 
FÁBIO HENRIQUE ZAN (OAB 214302/SP)

Processo 0003586-47.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.J.A.S.R. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 457.2014/019216-0 diligenciei à Rua Mauro 
Pegoraro, 179 e deixei de citar KALEBE SOARES SANCHES, por estar em lugar incerto e não sabido. Segundo informação, o 
requerido mudou-se, desconhecendo-se o seu paradeiro. O referido é verdade e dou fé. - ADV: DRÁUSIO GUEDES BARBOSA 
(OAB 184641/SP)

Processo 0003961-53.2011.8.26.0457 (457.01.2011.003961) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Carlos Roberto Bodini - - 
Vilma Ribeiro Bodini - Manoel Antonio de Oliveira - - HERMINIA PEDROSO DE OLIVEIRA - - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - 
- ANA MARIA DE OLIVEIRA PERIPATO - - MOSART HENRIQUE DE OLIVEIRA - - LUPERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR 
e outros - (Fls.458,manifeste-se o autor sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça da Comarca de Porto Ferreira-SP) - ADV: 
HENRIQUE ROSOLEM (OAB 127681/SP), FÁBIO CABIANCA RIGAT (OAB 228593/SP), GRAZIELA MARIA CLAUDINO (OAB 
245204/SP), ARTURO GIOVANNO VALLE DELFINO BELEZIA (OAB 292982/SP)

Processo 0004414-43.2014.8.26.0457 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Alimentos - F.S.R.P. - M.R.P. - (Fls.39,ciência 
da carta de citação devolvida com a informação de “ausente”) - ADV: VIVIAN ROZI MAGRO (OAB 219249/SP), CLAUDIA 
CRISTIANE ALVES TREVIZAN (OAB 176647/SP)

Processo 0004689-02.2008.8.26.0457 (457.01.2008.004689) - Despejo - Walter Luizetti de Souza - Ano/nº de ordem 
2008/000873 Visando à localização de bens em nome dos executados, consulte-se o sistema Infojud. Sem prejuízo, proceda-
se nova tentativa de penhora on line através do sistema Bacenjud, conforme requerido a fls. 422. Int.(Fls.424/432,ciência das 
pesquisas realizadas infrutíferas) - ADV: ABDALA MACHADO DA COSTA (OAB 55467/SP), ANA LÚCIA TECHE (OAB 201660/
SP), JANDER BOERNER (OAB 104473/SP)

Processo 0004840-55.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.E.L. e outro - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 457.2014/016809-0 efetuei as 
diligências necessárias e intimei ROSILDA DA SILVA e JOSE ERIVAM DE LIMA do inteiro teor do presente mandado, que bem 
ficaram cientes, exarando suas notas. O referido é verdade e dou fé. - ADV: VALTER TADEU CAMARGO DE CASTRO (OAB 
83082/SP)

Processo 0004840-55.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.E.L. e outro - (Manifestem-se as partes sobre 
estudo psicosocial apresentado) - ADV: VALTER TADEU CAMARGO DE CASTRO (OAB 83082/SP)

Processo 0005019-86.2014.8.26.0457 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - JULIANA PATRICIA ROSA - Proc. 
1251/14 Vistos. Intime-se o(a) inventariante para dar andamento ao feito, aguardando-se pelo prazo de 30 dias. Decorrido em 
silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: ABDALA MACHADO DA COSTA (OAB 55467/SP)

Processo 0005022-41.2014.8.26.0457 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.A.T.S. - C.P.S.T.S. - Diante do exposto, com 
fundamento nos artigos 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal e 1571, inciso IV, do Código Civil, decreto o divórcio das 
partes, voltando o autor a se chamar Aldemir Aparecido de Souza e a requerida Cláudia Patrícia da Silva Tuckmantel. Por não 
ter havido resistência ao pedido, deixo de condenar a requerida ao pagamento das custas e de honorários advocatícios. Após o 
trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao Cartório de Registro Civil competente e, nada mais sendo requerido, 
arquivem-se os autos com as cautelas legais. Publicada em audiência, saem intimados os presentes. - ADV: EMERSON FLÁVIO 
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DA ROCHA (OAB 221020/SP), JOSÉ CARLOS PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR (OAB 327861/SP)
Processo 0005062-96.2009.8.26.0457 (457.01.2009.005062) - Procedimento Sumário - Honorários Advocatícios - Pedro 

Henrique Monteiro Lodi - Ano/nº de ordem 2009/000933 Intime-se o executado para comprovar o recolhimento das custas 
processuais, aguardando-se em cartório pelo prazo de 60 dias. Decorrido o prazo assinalado sem que haja o devido recolhimento, 
expeça-se certidão para inscrição na dívida ativa e arquivem-se os autos com as cautelas legais. Int. - ADV: PEDRO HENRIQUE 
MONTEIRO LODI (OAB 210428/SP)

Processo 0005214-71.2014.8.26.0457 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - MARCIO ROGERIO 
EUFROZINO - (Fls.44,manifeste-se o autor sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça da Comarca de São Pedro-SP,deixou 
de citar Marilda pois não localizou o sítio) - ADV: FABRICIO ENRIQUE ZOEGA VERGARA (OAB 233719/SP)

Processo 0005394-92.2011.8.26.0457 (457.01.2011.005394) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.H.C.M. - M.P.M.J. - 
(Fls.150,ciência da carta de citação devolvida com a informação de que o número não existe) - ADV: ANA PAULA BERNARDO 
(OAB 239544/SP), RITA DE CÁSSIA SIQUEIRA GUIMARÃES (OAB 182289/SP)

Processo 0005461-52.2014.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - MARIA CECILIA 
BENATTI BODINI e outros - Banco do Brasil S/A - Ano/nº de ordem 2014/001359 Recebo a apelação interposta pelo executado 
em seus regulares efeitos. Intimem-se os exequente para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 dias. Após, subam os 
autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado. Int. - ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 
178060/SP), ANA CLAUDIA DE BEM GRIGOLETTO REIS (OAB 149763/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 
23134/SP)

Processo 0005487-89.2010.8.26.0457 (457.01.2010.005487) - Procedimento Ordinário - Espólio de Romildo Marcolino da 
Silva e outros - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ano/nº de ordem 2010/001026 Fls. 252: para a habilitação pretendida 
deverá ser juntada cópia da certidão de óbito do requerente (frente e verso). Int.(Manifeste-se o autor sobre os calculos 
apresentados 276/280) - ADV: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), ODAIR LEAL BISSACO 
JUNIOR (OAB 201094/SP), MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP)

Processo 0005708-33.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - VALERIA UNGLAUBER COELHO - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Diante do exposto, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, 
julgo procedente a presente ação para condenar o requerido a restabelecer o auxílio-doença à autora a partir do dia seguinte ao 
da alta médica indevida, bem como a lhe pagar as parcelas em atraso, que deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas 
de juros moratórios computados de acordo com a Lei n. 11.960/09, que alterou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97. Em razão da 
sucumbência, condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado 
das prestações vencidas até esta data. P.R.I.C. - ADV: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), 
MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP), ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP)

Processo 0005963-59.2012.8.26.0457 (457.01.2012.005963) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Abengoa 
Bioenergia Agroindustria Ltda - Proc. 1021/12 Vistos. Recebo a apelação de fls. 120/133 (da requerida) em seus regulares 
efeitos. Intime-se para a apresentação das contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça Seção 
de Direito Privado, com as homenagens de costume. Int. - ADV: ALCINDO MORANDIN NETO (OAB 225558/SP), MARCOS 
PAULO MARDEGAN (OAB 229513/SP), GABRIEL ALONSO ANADAN (OAB 307586/SP)

Processo 0006510-31.2014.8.26.0457 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - BANDO DO BRASIL S A - 
Ano/nº de ordem 2014/001615 Fls. 304: defiro, consultando-se o sistema Bacenjud conforme requerido. Int.(Fls.310/327,consulta 
de endereços positiva) (fls. 328,serventia certificou que o CNPJ informado na inicial consta como inválido ou incorreto) - ADV: 
TATIANA MIGUEL RIBEIRO (OAB 209396/SP)

Processo 0006971-03.2014.8.26.0457 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC FINAME BRASIL 
S/A BANCO MÚLTIPLO - Proc. 1730/14 Vistos. Proceda-se ao bloqueio on-line através do sistema Bacenjud, penhorando-se 
na sequência, mediante transferência para conta judicial no Banco do Brasil S/A, agência local, os valores encontrados. Após, 
intime(m)-se o(a)(s) executado(a)(s) da(s) constrição(ões) realizada(s). Int.(Fls.58,ciência do bloqueio realizado no valor de 
R$125,35,manifeste-se o requerido) - ADV: RAFAEL BARIONI (OAB 281098/SP)

Processo 0006997-50.2004.8.26.0457 (457.01.2004.006997) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Companhia de 
Bebidas Ipiranga - Processo 903/2004 Aguarde-se eventual manifestação da exequente, pelo prazo de 30 dias. No silêncio, 
aguarde-se provocação em arquivo. Int. Pirassununga, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: ELAINE CRISTINA MATHIAS CARPES 
(OAB 248100/SP), MARCO AURÉLIO CARPES NETO (OAB 248244/SP), FERNANDO CORREA DA SILVA (OAB 80833/SP)

Processo 0007483-54.2012.8.26.0457 (457.01.2012.007483) - Procedimento Ordinário - Revisão - K.N.A.Z. - Processo 
1290/2012 Dê-se vista ao Representante do Ministério Público para parecer final. Após, tornem conclusos para sentença. Int. e 
c. ao MP. Pirassununga, 30 de setembro de 2014. - ADV: CARLOS EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA (OAB 268879/SP)

Processo 0007483-54.2012.8.26.0457 (457.01.2012.007483) - Procedimento Ordinário - Revisão - K.N.A.Z. - (Fls.82,ciência 
da carta de citação devolvida com a informação de “ausente”) - ADV: CARLOS EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA (OAB 
268879/SP)

Processo 0007527-05.2014.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - JANILSON JOSE 
BONINI - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 457.2014/015499-4 dirigi-me ao endereço: Rua Duque de Caxias, 1251-Centro e aí sendo procedi a intimação do Banco do 
Brasil S/A, na pessoa do seu gerente Mozart J. F. Cunha, que recebeu a cópia do mandado, exarou sua nota e bem ciente ficou. 
O referido é verdade e dou fé. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), GIOVANA CRISTINA DOS 
SANTOS (OAB 217751/SP)

Processo 0007527-05.2014.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - JANILSON JOSE 
BONINI - BANCO DO BRASIL S.A - (Fls.39,manifeste-se o autor sobre a impugnação apresentada) - ADV: BRUNO AUGUSTO 
GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), GIOVANA CRISTINA 
DOS SANTOS (OAB 217751/SP), FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP)

Processo 0007541-57.2012.8.26.0457 (457.01.2012.007541) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bv Financeira S A Credito Financiamento e Investimento - Proc. 1303/12 Vistos. Defiro o sobrestamento do 
feito pelo prazo requerido. Decorrido, manifeste(m)-se o(a)(s) autor(a)(e)(s). Sem prejuízo, proceda-se à baixa da restrição de 
fls. 53, através do sistema RENAJUD, como requerido pelo autor. Int.(Elaborado a baixa no sistema da restrição Renajud fls. 
73) - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0007946-25.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ONERIS MACARINI BARBOSA 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Ano/nº de ordem 2014/001957 Presentes os pressupostos processuais 
e as condições da ação, e sendo necessária dilação probatória para comprovação de que o(a) autor(a) não tem condições de 
prover ao próprio sustento ou de tê-lo provido por sua família, defiro a realização de estudo social e nomeio para os trabalhos, 
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em face do provimento CSM nº 1626/2009, a Dra. Katia dos Santos Baima, arbitrando seus honorários, nos termos da Resolução 
nº 305 de 07/10/2014 do Conselho da Justiça Federal, em R$ 200,00. Desde já, faculto às partes a apresentação de quesitos 
e indicação de assistentes técnicos, no prazo de cinco dias. Sem prejuízo, visando à localização de bens em nome da autora 
oficie-se ao CRI e consultem-se os sistemas Renajud e Infojud, conforme requerido pela Autarquia a fls. 22. Int. - ADV: MARCOS 
VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE 
DOS SANTOS (OAB 190813/SP)

Processo 0007950-62.2014.8.26.0457 - Interdição - Tutela e Curatela - M.G.N. - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 457.2014/017513-4 dirigi-me ao endereço: e 
Citei e intimei Tacila da |Silva Nascimento, do inteiro conteúdo do presente mandado, que bem ciente ficou, tendo exarado sua 
nota e aceito a cópia que lhe ofereci. - ADV: GERALDO SEBASTIAO PAVAO (OAB 31966/SP)

Processo 0007950-62.2014.8.26.0457 - Interdição - Tutela e Curatela - M.G.N. - (Fls.26,ciência da perícia designada pelo 
Sr. Perito para o dia 02/03/2015 às 09:20 horas,devendo comparecer ao Forum local acompanhado de um familiar) - ADV: 
GERALDO SEBASTIAO PAVAO (OAB 31966/SP)

Processo 0008423-48.2014.8.26.0457 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - Ano/
nº de ordem 2014/002073 Homologo o acordo celebrado entre as partes e, nos termos do artigo 792 do Código de Processo 
Civil, suspendo o processo pelo prazo necessário ao seu cumprimento. Decorrido, manifeste-se o exequente em termos de 
prosseguimento. Int. - ADV: GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP)

Processo 0008780-28.2014.8.26.0457 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.G.R.M. - - E.C.M. - (Mandado de averbação 
disponível para impressão no SAJ) - ADV: MAURICIO SINOTTI JORDAO (OAB 153196/SP)

Processo 0008792-42.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Obrigações - JOSE CARLOS CELARIN - RETIFICA 
MARANGONI LTDA EPP - (Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada) - ADV: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 
DOLFINI, RONALDO CARLOS PAVÃO (OAB 213986/SP)

Processo 0008877-96.2012.8.26.0457 (457.01.2012.008877) - Procedimento Ordinário - Anulação - Ademir Alves Lindo - 
Camara Municipal de Pirassununga - Proc. 1510/12 Vistos. Intime-se a Fazenda Pública Municipal do novo cálculo apresentado 
pelo exequente(vide fls. 740/741). Int. - ADV: CARLOS ALBERTO ANTONIETO (OAB 98787/SP), ROBERTO PINTO DE CAMPOS 
(OAB 90252/SP)

Processo 0008882-50.2014.8.26.0457 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - LUIS RICARDO ALTOÉ & CIA LTDA 
- Ano/nº de ordem 2014/002173 Fls. 18: intime-se a exequente a informar o endereço da empresa executada na comarca de 
Pirassununga já que aquele declinado na inicial situa-se na Comarca de Leme. Int. - ADV: JULIANA CARRARO BOLETA (OAB 
140587/SP)

Processo 0008899-57.2012.8.26.0457 (457.01.2012.008899) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Banco Santander S A - (Manifeste-se o autor sobre a ordem de bloqueio negativa) - ADV: RICARDO RAMOS BENEDETTI (OAB 
204998/SP)

Processo 0009077-35.2014.8.26.0457 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - H.B.S.G. - Proc. 2221/14 Vistos. 
Fixo os alimentos provisórios em 1/3 do salário mínimo vigente, oficiando-se à empregadora do requerido para o desconto em 
folha e respectivo depósito em conta judicial até o dia 10 de cada mês. Para a audiência de conciliação, instrução e julgamento, 
designo o próximo dia 05 de março de 2015, às 17h40. Cite-se e intime-se o(a) réu(ré), consignando-se no mandado que 
caso queira contestar a ação deverá fazê-lo na audiência supra designada, através de advogado, devendo apresentar suas 
testemunhas (três no máximo) e as demais provas que entender necessárias. Intimemse, ainda, de que a ausência do autor 
na audiência importará arquivamento do pedido e a do réu revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Sem prejuízo, 
oficie-se ao Banco do Brasil solicitando a abertura de conta em nome da genitora do requerente para o depósito da pensão. Int. 
e c. ao MP. - ADV: RICARDO BARRETO ROSOLEM (OAB 283442/SP)

Processo 0009082-91.2013.8.26.0457 (045.72.0130.009082) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Gisele Ferreira Coelho - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ano/nº de ordem 2013/000892 Recebo a apelação de fls. 
85/91 no efeito devolutivo quanto à parte da sentença em que confirmada a antecipação da tutela, recebendo o recurso, quanto 
ao mais, no duplo efeito. Intime-se para a apresentação das contrarrazões. Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região, com as nossas homenagens. Int. - ADV: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/
SP), MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP), ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP)

Processo 0009188-19.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) - JOSE FERNANDES 
BALTIERI - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - (Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada) - 
ADV: ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), 
MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP)

Processo 0009225-46.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - DHYOGO 
ALMEIDA RODRIGUES - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - (Manifeste-se o autor sobre a contestação 
apresentada) - ADV: ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP), CLÁUDIA CRISTINA BERTOLDO (OAB 159844/SP)

Processo 0009354-27.2009.8.26.0457 (457.01.2009.009354) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco S A - Ano/
nº de ordem 2009/001697 Defiro o sobrestamento do feito, pelo prazo de 90 dias, conforme requerido a fls. 211. Decorrido, 
manifeste-se o exequente. Int. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), RONEY DE CARVALHO 
BARBOSA LIMA (OAB 252236/SP)

Processo 0009387-75.2013.8.26.0457 (045.72.0130.009387) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ademir 
Alves Lindo - (Requerido, retirar as cartas precatórias) - ADV: DANIEL COSTA RODRIGUES (OAB 82154/SP), ANA PAULA 
BERNARDO (OAB 239544/SP)

Processo 0009392-63.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Exoneração - P.L.S. - Processo 2300/2014 Diante da 
declaração de fls.09, concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, procedendo-se as anotações necessárias. Ainda que o 
requerido tenha alcançado a maioridade civil, em tese se afigura possível a constituição da obrigação alimentar por fundamento 
diverso, qual seja, o parentesco, notadamente para que possa custear suas despesas com instrução, não se podendo olvidar, 
a propósito, que não há prova inequívoca de que realmente tenha concluído o curso universitário, tampouco de que já esteja 
inserido no mercado de trabalho e não mais dependa do auxílio paterno, não havendo por isso como se admitir, ao menos em 
cognição perfuntória, a exoneração reclamada. Assim, ausentes os requisitos legais, indefiro, ao menos por ora, o pedido de 
antecipação da tutela. Cite-se o requerido com as advertências legais. Int. e c. ao MP. Pirassununga, 27 de janeiro de 2015. - 
ADV: EVANDRO HENRIQUE FAVARO (OAB 344963/SP)

Processo 0009680-84.2009.8.26.0457 (457.01.2009.009680) - Despejo por Falta de Pagamento - Ida Salviatto Zampar - 
Ano/nº de ordem 2009/001778 Proceda-se ao bloqueio on line através do sistema Bacenjud, conforme requerido às fls. 129/130. 
Int.(Fls.139,ciência do bloqueio Renajud positivo) - ADV: EDVALDO DOS SANTOS LEAL (OAB 46683/SP)
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Processo 0009781-82.2013.8.26.0457 (045.72.0130.009781) - Procedimento Ordinário - Enriquecimento sem Causa - 
Supermercado Vilas Boas Ltda - (Ciência da devolução da carta de citação devolvida com a informação de ausente) - ADV: 
THIAGO CARDOSO FRAGOSO (OAB 269439/SP)

Processo 0010104-87.2013.8.26.0457 (045.72.0130.010104) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Diante do exposto, julgo improcedente a ação e declaro extinto o processo com 
fundamento no artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das 
custas e de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, verbas essas exigíveis, no entanto, na forma do artigo 
12 da Lei 1060/50 por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. - ADV: CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/
SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP)

Processo 3000326-42.2013.8.26.0457 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - cooperativa de credito 
crediciturs - Heitor Patire e outro - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 457.2015/000137-6 dirigi-me ao endereço: e deixei de Citar eintimar Marcos Antonio Rosolen, 
pois, fui informada que ele reside na cidade de Piracicaba/SP, mas não obtive o atual endereço dele. O referido é verdade e dou 
fé. Pirassununga, 28 de janeiro de 2015. - ADV: FLAVIO REIFF TOLLER (OAB 188968/SP), ADRIANO REMORINI TRALBACK 
(OAB 186782/SP), JOSE CARLOS DE MORAIS FILHO (OAB 145755/SP)

Processo 3001036-62.2013.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Maria das Dores Alves 
da Silva - instituto nacional do seguro social - inss - Ano/nº de ordem 2013/001333 Cumpra-se o V. Acordão. Intime-se o 
requerido para manifestação, aguardando-se pelo prazo de 30 dias. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as 
cautelas de estilo. Int. - ADV: MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/
SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP)

Processo 3001259-15.2013.8.26.0457 - Inventário - Inventário e Partilha - Valdir Guerra - Processo 1373/2013 Vistos. 
Revendo os autos verifica-se que o imóvel descrito às fls.26/27 não está registrado em nome do falecido. No mais, visando a 
localização de Juscelina Gonçalves dos Santos (fls.40) consultem-se os sistemas Infojud, Bacen Jud e SIEL. Com as respostas, 
expeça-se o necessário para sua citação. Int. Pirassununga, 15 de setembro de 2014. - ADV: ISMARA PARIZE DE SOUZA 
VIEIRA (OAB 216562/SP)

Processo 3001259-15.2013.8.26.0457 - Inventário - Inventário e Partilha - Valdir Guerra -  - ADV: ISMARA PARIZE DE 
SOUZA VIEIRA (OAB 216562/SP)

Processo 3002595-54.2013.8.26.0457 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Valdecila Beluci de Godoy e outros - 
(Fls.111,ciência da devolução da carta de citação negativa) - ADV: EDILSON PEREIRA DE GODOY (OAB 276671/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FLAVIA PIRES DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ ANTONIO MARROCOS LEITE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0021/2015
Processo 0000036-44.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Antonio Pedro da Silva 

- instituto nacional do seguro social INSS - Vistos. Expeça-se novo ofício à Indústria de Plásticos Indeplast, com prazo de 05 
(cinco) dias para resposta, cientificando que não sendo atendida a ordem judicial, poderá sofrer as sanções de desobediência, 
encaminhando-se com aviso de recebimento (“A.R.”). Sem prejuízo, digam as partes sobre o ofício de fls. 83/85. Int. - ADV: 
ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), RONALDO CARLOS PAVÃO (OAB 213986/SP)

Processo 0000427-62.2015.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - MARCIO DONIZETI ROSSI - Vistos. 
O pedido de antecipação da tutela será apreciado após a resposta da autarquia-ré, porquanto, ao menos por ora, não estou 
convencida da verossimilhança do alegado. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Cite-se o INSS. Intime-se. - ADV: 
MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP), CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP), WASHINGTON LUIS 
ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP)

Processo 0000427-62.2015.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - MARCIO DONIZETI ROSSI - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação 
(art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS 
SANTOS (OAB 190813/SP), MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP)

Processo 0000594-79.2015.8.26.0457 - Interdição - Tutela e Curatela - R.S.B. - M.N.R.B. - Vistos. Diga a requerente em 
atendimento à cota ministerial de fls. 17. Int. - ADV: HELIO DE CARVALHO NETO (OAB 324287/SP)

Processo 0000603-41.2015.8.26.0457 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Santander 
Brasil Sa - Vistas dos autos ao autor para: completar, em 05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça. Valor R$ 73,75 (valor 
total da diligência a partir de janeiro de 2015 - 3 UFESPs - R$63,75) - valor já recolhido: 15/01 - R$181,26 (4 atos). - ADV: 
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP)

Processo 0000605-11.2015.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - ADRIANA SPRESTESOJO DE 
ALMEIDA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - O pedido de antecipação da tutela será apreciado após 
a resposta do Instituto requerido. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cite-se o requerido com as formalidades legais. 
Intime-se. - ADV: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 
226186/SP)

Processo 0000611-18.2015.8.26.0457 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 00059863920124036128 - 1ª Vara Federal 
de Jundiaí (SP)) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF - ADEMIR DOFNIZETTI TELLES DE MENEZES - Vistos. Intime-se a 
exequente para comprovação, além da despesa com condução de Oficial de Justiça, do recolhimento da taxa judiciária, de 
conformidade com o disposto no parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 11.608/2003. Int. - ADV: MARIO SERGIO TOGNOLO (OAB 
119411/SP)

Processo 0000637-16.2015.8.26.0457 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - SÃO PAULO 
PREVIDENCIA SPPREV - MARIA DO CARMO CARLINI KOHN - - ADRIANA CARLINI KOHN - Vistos. Recebo os embargos 
que, na forma do disposto no artigo 736, parágrafo único, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 11.382/06, devem ser 
processados em apartado. Intime-se o(a) embargado(a), na pessoa de seu (sua) advogado(a), ou não tendo, pessoalmente, 
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para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. - ADV: VLADIMIR BONONI (OAB 126371/SP)
Processo 0000655-37.2015.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - CAROLINE DE LIMA PEREIRA 

- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - O pedido de antecipação da tutela será apreciado após a resposta do 
Instituto requerido. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cite-se o requerido com as formalidades legais. Intime-se. - ADV: 
RONALDO CARLOS PAVÃO (OAB 213986/SP)

Processo 0000687-76.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - CARLOS LELANDRO 
TANGERINO NEILE - CLARO S A - Vistos. Fls. 45/47: Diga o autor. Int. - ADV: RONALDO CARLOS PAVÃO (OAB 213986/SP)

Processo 0000697-86.2015.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - RODEMIR NORDER - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Vistos. Observando-se o princípio da presunção de legitimidade dos atos 
administrativos e porque não vislumbro, nesta fase de cognição perfunctória, a verossimilhança do alegado, indefiro o pedido 
liminar. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Cite-se o INSS, com as formalidades legais. Intime-se. - ADV: WASHINGTON 
LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP)

Processo 0000701-26.2015.8.26.0457 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO PAN S A 
- Vistos. Comprovados documentalmente a relação jurídica de direito material subjacente, o inadimplemento do requerido e sua 
regular constituição em mora, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem identificado na inicial, nomeando o autor como 
depositário, depositando-se o bem em mãos do autor ou de pessoa por ele indicada, ficando deferido os benefícios do artigo 
172, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de arrombamento e reforço policial por não estar comprovado nos 
autos, ao menos por ora, resistência ao ato. Executada a liminar, cite-se o(a) requerido(a), para, em 05 (cinco) dias, pagar a 
integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados na inicial pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe 
será restituído livre do ônus, cientificando-a ainda que poderá apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do cumprimento da liminar. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Intime-se. - ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP)

Processo 0000703-93.2015.8.26.0457 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 
BRAYAN FRANCHI MIACHON PALHARES - DANILO MARCELO TARIFA - Vistos. Com fulcro no artigo 739-A do CPC, recebo 
os embargos à execução apresentados, em seu regular efeito, uma vez que não preenchidos os requisitos necessários para a 
concessão de efeito suspensivo. Intime-se o exequente, ora embargado, pra manifestar-se acerca dos embargos opostos no 
prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do disposto no art. 740 do CPC. Int. - ADV: HENRIQUE ROSOLEM (OAB 127681/SP), 
ANDERSON BONELLI DE SOUZA (OAB 272591/SP)

Processo 0000705-63.2015.8.26.0457 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - JOÃO ROBERTO 
MEDEIROS FILHO ME - AGRICULO BALDIN S A - Vistos. A aplicabilidade dos benefícios da Lei Especial n. 1.060/1950 à pessoa 
jurídica ocorre somente em casos excepcionais, desde que comprovada a incapacidade financeira. Informe, pois, o exequente, 
seus bens e rendimentos. Sem prejuízo, traga aos autos cópia do contrato celebrado entre as partes, independentemente da 
mídia colacionada aos autos. Intime-se. - ADV: PRISCILA VOLPI BERTINI (OAB 289400/SP)

Processo 0000708-18.2015.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - MARINETI 
APARECIDA SIMÃO - BANCO DO BRASIL S A - Vistos. Trata-se de execução de título judicial (cumprimento de sentença) 
fundada em sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0403263-60.1993.8.26.0053, promovida na 6ª Vara da Fazenda Pública 
do Foro Central da Comarca de São Paulo-Capital pelo IDEC contra o Banco Nossa Caixa S.A., incorporado pelo Banco do 
Brasil S.A. Pesem respeitáveis opiniões em contrário, conclui que devidas são as custas, por não se tratar de ação civil pública, 
mas sim de execução individual de sentença, não amparada, portanto, pela isenção. Nesse sentido, transcrevo em parte o v. 
Acórdão da lavra do Desembargador J. B. Franco de Godói, proferido no Agravo de Instrumento nº 2024354-70.2014.8.26.0000: 
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação civil pública - Inaplicabilidade do art. 18 da Lei 7 347/85 Custas processuais devidas - 
Precedentes do C. STJ Recurso improvido.” “Pretende o agravante executar sentença proferida nos autos da ação civil pública 
ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do agravado referente ao pagamento de diferenças de 
expurgos inflacionários decorrentes do chamado “Plano Verão”. A referida ação civil pública tramitou perante a 12ª Vara Cível 
da Comarca de Brasília. Ingressou o agravante com o cumprimento da sentença, ocasião em que o Magistrado determinou 
o recolhimento das custas processuais, decisão esta objeto do presente recurso. Não assiste razão ao agravante! A isenção 
no pagamento de custas prevista no art. 18 da Lei 7 347/85 aplica-se tão somente à ação civil pública e não às execuções 
individuais dela originadas, regidas pelo Código de Processo Civil. A questão já se encontra pacificada no C. SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ADIANTAMENTO DAS 
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 
18 DA LEI 7.347/85. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. - A isenção de custas previstas no art. 18 da Lei 7.347/85, relativa 
à ação civil pública, abrange tão-somente o processo de conhecimento, não se estendendo à execução do julgado, de vez 
tratar-se de procedimentos autônomos. - A Execução de sentença que resolveu processo de ação civil pública rege-se pelo 
Código de Processo Civil.” (REsp 360726 / RS Primeira Turma Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS - j. 18.11.2003) 
Não é outro o entendimento firmado por esta C. Câmara: “AGRAVO REGIMENTAL DECISÃO MONOCRÁTICA AÇÃO COLETIVA 
SENTENÇA GENÉRICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL TAXA JUDICIÁRIA CUSTAS INICIAIS DEVIDAS Na execução individual, 
fundada em sentença genérica proferida em ação civil pública, são devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei 
nº 7.347/85 (LACP) Recolhimento de custas iniciais corretamente determinado Pedido de diferimento do pagamento de custas 
para a satisfação da execução Descabimento O presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no 
art. 5º, da Lei nº 11.608/2003 Os recorrentes não comprovaram a momentânea impossibilidade financeira do recolhimento 
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO com observação.” (Ag. Reg. 0259403-33.2011.8.26.0000/50000 Rel. Des. SERGIO 
SHIMURA j. 19.09.2012)” E, pelas mesmas razões expostas no v. Acórdão acima transcrito, indefiro o diferimento das custas 
processuais para quando da satisfação da execução, porque a hipótese não se enquadra dentre aquelas previstas em lei, 
em especial considerando a falta de provas da incapacidade para tanto, o que não se pode presumir, dada a qualificação 
profissional da autora. Assim, sob pena de indeferimento do pedido, providenciem a autora o recolhimento das custas. Int. - 
ADV: ANA CARINA BORGES (OAB 251917/SP), FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM 
PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 0000711-70.2015.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - VICENTE DE 
CARVALHO PIMENTEL - BANCO DO BRASIL S A - Vistos. Informe a parte autora seus bens e rendimentos para análise 
do pedido de gratuidade de acesso à justiça. Int. - ADV: FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP), BRUNO AUGUSTO 
GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)

Processo 0000714-25.2015.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - MARIA DARLY 
FRANCISCO METZNER - BANCO DO BRASIL S A - Vistos. Informe a parte autora seus bens e rendimentos para análise 
do pedido de gratuidade de acesso à justiça. Int. - ADV: FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP), BRUNO AUGUSTO 
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GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP)
Processo 0000775-80.2015.8.26.0457 - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - FERRARI AGROINDUSTRIA S A - Vistos. 

Tem-se como viável o pleito articulado na exordial. A plausibilidade e verossimilhança do direito da pessoa jurídica de direito 
privado, ora requerente, autorizam a medida de urgência requerida. Vestígios do bom direito e perigo de dano emergem do 
contexto fático delineado. O periculum in mora é irretorquível, já que a própria atividade negocial-mercantil da empresa poderá 
restar comprometida se a liminar não for deferida, porque são notórios os efeitos deletérios que a não-expedição de certidão 
de regularidade fiscal em regra acarreta. A garantia ora ofertada em caução, exibe-se em princípio idônea e bem avaliada. Não 
há, na hipótese vertente, ação principal a ser intentada no trintídio legal. O débito, em si mesmo considerado, será discutido no 
âmbito de eventuais embargos à execução fiscal, observando-se que não almeja a requerente, neste procedimento cautelar, 
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas antecipar a garantia, resguardando, assim, seu direito de ver expedida 
certidão de regularidade fiscal - certidão positiva com efeitos de negativa-, não podendo, pois, aguardar indefinidamente que 
o Fisco Estadual ajuíze eventual execução fiscal. Assim, presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, 
DEFIRO a liminar pleiteada, inaudita altera parte, requerida a fls. 11 - item 4 - Dos pedidos - parágrafos 1º e 2º. Oficie-se e cite-
se a requerida, com as formalidades legais. Sem prejuízo, promova-se a averbação na matrícula do imóvel para constar que ele 
se encontra caucionado. Intime-se. - ADV: JOSE LUIZ MATTHES (OAB 76544/SP)

Processo 0000876-54.2014.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Domigos 
Bernardez Neto - Banco do Brasil S/A - Vistos. Fls. 93/100 e 102/108: Nada a deliberar. Aguarde-se o decurso do prazo para 
oferecimento de impugnação pelo executado, e a manifestação do exequente (fls. 101). Int. - ADV: JAIR PEREIRA CHRISTOVAM 
(OAB 175016/SP), ROSA LUZIA CATTUZZO (OAB 175774/SP), RITA DE CÁSSIA SIQUEIRA GUIMARÃES (OAB 182289/SP), 
LÉLIA APARECIDA LEMES DE ANDRADE (OAB 191551/SP)

Processo 0001167-54.2014.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Benedito 
Vitorio Colognesi - Banco do Brasil S/A - Vistos. Diga o exequente sobre a impugnação de fls. 94/106. Fls. 120: Anote-se a 
representação processual do executado. Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), GIOVANA 
CRISTINA DOS SANTOS (OAB 217751/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), FELIPE GRADIM 
PIMENTA (OAB 308606/SP)

Processo 0001172-76.2014.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Aparecida 
Borges Cantelli - Vistos. Defiro o bloqueio de ativos financeiros do executado, via BacenJud, até o valor do débito. Restando 
frutífera a penhora on line, intime-se o executado, pessoalmente, por mandado ou pelo correio, para, querendo, oferecer 
impugnação, no prazo de 15 dias (CPC, art. 475-J, parágrafo 1º). Intime-se. VISTA DOS AUTOS AO AUTOR PARA : manifestar-
se nos autos sobre o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores de fls. 83/84 no valor de R$16.679,63. - ADV: 
GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS (OAB 217751/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), FELIPE 
GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP)

Processo 0001210-88.2014.8.26.0457 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
Edileia Gonçalves de Macedo Me - - Ediela Gonçalves de Macedo - vistas dos autos para o autor retirar a carta precatória 
expedida nos autos, em cinco dias. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), TATIANA MIGUEL 
RIBEIRO (OAB 209396/SP)

Processo 0001216-95.2014.8.26.0457 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco S/A - 
Droga Nobre D B Ltda Me - - Cristina Idalio Daniel - - Antonio Laerte Bertin - Vistos. Fls. 57: Defiro o prazo de 60 (sessenta) dias 
requerido pelo exequente. Int. - ADV: TATIANA MIGUEL RIBEIRO (OAB 209396/SP)

Processo 0001409-52.2010.8.26.0457 (457.01.2010.001409) - Procedimento Ordinário - Vanderlei Batista - Instituto 
Nacionaldo do Seguro Social Inss - Ante o exposto, declaro extinta a fase de cumprimento de sentença, com fundamento no 
artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas por ser o requerido isento. Transitada em julgado, arquivem-se 
os autos. P.R.I. - ADV: MARCIO ANTONIO VERNASCHI (OAB 53238/SP), ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP), 
FERNANDO TADEU MARTINS (OAB 107238/SP)

Processo 0001523-64.2005.8.26.0457 (457.01.2005.001523) - Inventário - Inventário e Partilha - Valkiria Aparecida Denofrio 
Alexandre - Euze Reginaldo Denofrio e outro - Fazenda Pública do Estado - VISTA DOS AUTOS AO AUTOR PARA: manifestar-
se nos autos - processo com mais de 30 dias sem manifestação ( artigo 267 III do CPC). - ADV: ONOFRE ANTONIO MACIEL 
FILHO. (OAB 95663/SP), MARIA CECILIA CLARO SILVA (OAB 170526/SP), JOSELICE MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 78036/
SP)

Processo 0001601-39.1997.8.26.0457 (457.01.1997.001601) - Alvará Judicial - Elia da Silva - Vistas dos autos ao interessado 
para: providenciar o recolhimento da taxa necessária para o desarquivamento dos autos (R$ 24,40 - FEDT. Código 206-2), ou 
comprovar ser a parte beneficiária da Justiça Gratuita. - ADV: MILTON ODILON ZERBETTO JUNIOR (OAB 230244/SP)

Processo 0001688-96.2014.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - ESPÓLIO DE 
ANNA LUIZA DE CASTRO GODOY - BANCO DO BRASIL S/A - Jose Jorge Berbel Godoy - Vistos. Fls. 81 e seguintes: Nada a 
deliberar. Cumpra-se a decisão proferida a fls. 78 Int. - ADV: FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP), BRUNO AUGUSTO 
GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS (OAB 217751/SP)

Processo 0001690-66.2014.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Alzira Sanches 
Romanelli - BANCO DO BRASIL S/A - Vistos. Fls. 77 e seguintes: Nada a deliberar. Cumpra-se a decisão proferida a fls. 74. 
Int. - ADV: FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), GIOVANA 
CRISTINA DOS SANTOS (OAB 217751/SP)

Processo 0001971-22.2014.8.26.0457 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Amocores Associação de 
Moradores do Condominio Residencial Suzana - VISTA DOS AUTOS AO AUTOR PARA : manifestar-se nos autos sobre o Auto 
de Leilão Negativo - 2ª Praça (fls. 83). - ADV: RENATO PARIZE DE SOUZA (OAB 184828/SP)

Processo 0002328-02.2014.8.26.0457 - Monitória - Cheque - JAYR DE SOUZA JUNIOR - JOSE DE SOUZA LIRA - Vistos. 
Diga o autor sobre os Embargos opostos pelo requerido (fls. 55/61). Regularize o requerido sua representação processual no 
prazo de 15 (quinze) dias, e informe seus bens e rendimentos para análise do pedido de justiça gratuita. Int. - ADV: AILSON DE 
SOUZA (OAB 261980/SP), ADRIANO AUGUSTO FÁVARO (OAB 160360/SP)

Processo 0002465-81.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Sonia Aparecida Citelli - Banco 
Itaucard S/A - Vistos. Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos. Intimem-se. - ADV: AMANDA MARIA DELA ROZA 
(OAB 145852/SP), EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), 
IVANO VIGNARDI (OAB 56320/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 0002888-46.2011.8.26.0457 (457.01.2011.002888) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Aneildo 
Ferreira da Silva - Banco Finasa Sa - Vistos. Defiro o pedido do autor, expedindo-se o mandado de levantamento judicial. Sem 
prejuízo, manifeste-se acerca de eventual extinção do feito. Intime-se. - ADV: THATIANA ROMANO CAMARGO OKUSU (OAB 
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286365/SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP)
Processo 0002896-86.2012.8.26.0457 (457.01.2012.002896) - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título 

- Paulo Cesar Pereira de Godoy - - P C de Godoy Video Locadora Me - Itau Unibanco S A - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. 
Digam as partes. Int. - ADV: MARISA DE CASTRO (OAB 130008/SP), ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA (OAB 156555/SP)

Processo 0002991-87.2010.8.26.0457 (457.01.2010.002991) - Despejo por Falta de Pagamento - Espécies de Contratos - 
Robson Carlos de Paiva - Jeremias da Silva Mendes e outros - Vistos. Efetue-se a pesquisa deferida a fls. 179. Int. VISTA DOS 
AUTOS AO AUTOR PARA : manifestar-se nos autos sobre o detalhamento de ordem judicial de bloqueio de valores de fls .191 
no valor de R$0,00 - ADV: CLÁUDIA CRISTINA BERTOLDO (OAB 159844/SP), JOÃO LUIZ LEITE (OAB 153215/SP)

Processo 0003025-23.2014.8.26.0457 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - A.D.F. - - M.L.S.D. - 
A.D. - Considerando a r. Manifestação da I. Promotora de Justiça, digam as partes. Intime-se. - ADV: CATIA GOMES CARMONA 
CANTERA (OAB 252773/SP), VAGNER ESCOBAR (OAB 88809/SP), FELIPE CARMONA CANTERA (OAB 315270/SP)

Processo 0003540-58.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Sonia Aparecida Domingos 
- instituto nacional do seguro social inss - Vistos. Aguarde-se, pelo prazo legal, eventual manifestação do réu acerca do laudo 
pericial. Após, cls. Int. - ADV: CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP), IVANO VIGNARDI (OAB 56320/SP)

Processo 0003606-38.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Exoneração - R.F.M. - P.C.P.M. - Vistos. Especifiquem as 
partes as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando a pertinência. Sem prejuízo, diga o autor se tem interesse na 
designação de audiência de conciliação, sendo que a ré já manifestou interesse na designação. Int. - ADV: MARCO ANTONIO 
GONÇALVES (OAB 154295/SP), RAFAEL FRANCESCHINI LEITE (OAB 195852/SP), JOSE FANTINATO (OAB 34261/SP), 
LAERCIO JESUS LEITE (OAB 53183/SP)

Processo 0003679-10.2014.8.26.0457 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cleusa Venerozo Cellim - 
AGUAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP - Vistos. A executada, a fls. 80/86, insurge-se contra a penhora - via BacenJud 
- de seus ativos financeiros, alegando, em síntese, que se tratam de “capital de giro” e que se destinariam a pagamento de 
funcionários, rescisões contratuais e vale-alimentação, alegando ainda que o juízo está garantido pela penhora de bens de 
sua propriedade e que exequente deveria buscar a satisfação do crédito com a adjudicação ou arrematação de tais bens. A 
exequente, a fls. 100/104, arguiu que a penhora em dinheiro precede a qualquer outro bem na gradação insculpida no artigo 
655, do CPC, que a discussão deveria ter sido levada para sede de embargos à execução onde haveria a necessária dilação 
probatória e que as alegações da executada não foram comprovadas. Arguiu, ainda, que o prazo para eventual interposição 
de embargos já expirou, pugnando pelo indeferimento do pedido da executada, pela manutenção da penhora on line e o 
levantamento dos valores e pela declaração de insubsistência da penhora de fls. 64, porque são bens de difícil comercialização 
e de baixa liquidez. É o relatório. Fundamento e decido. A insurgência da executada não merece acolhimento. Citada e não 
tendo ocorrido pagamento espontâneo, o oficial de justiça, incontinenti, procedeu à penhora de bens da executada. Arguindo 
que os bens penhorados são de baixa liquidez e de difícil comercialização, a credora pediu bloqueio de ativos financeiros, o 
que foi deferido em atenção ao pleiteado. Trata-se de providência compatível com a finalidade da execução visando, em última 
análise, a obtenção de valores para quitação do débito pendente. A omissão da parte devedora em quitar o débito judicialmente 
cobrado implica na assunção do risco de ter verbas localizadas em contas alcançadas. Solução neste sentido vem ao encontro 
do disposto nos artigos 125, II, 655, 656, I, do CPC, combinados com o artigo 5º, LXXVIII, da CF. Daí que havendo ativos 
disponíveis em contas bancárias, deve-se dar preferência para o alcance dos valores ao invés da busca de ato constritivo 
sobre bens a serem convertidos em pecúnia. Afirmação de indisponibilidade para arcar com salários, com alcance de folha de 
pagamento, da mesma forma, não autoriza solução diversa. Guardadas as peculiaridades dos casos, em situações análogas, 
têm-se decidido no sentido da manutenção da ordem de bloqueio de ativos. Neste sentido: “Agravo de Instrumento - Execução 
por Título Extrajudicial - Cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária Bloqueio de ativos financeiros dos executados para 
reforço de penhora - Deferimento - Invocada nulidade, por falta de fundamentação - Alegada impropriedade do bloqueio, 
por representar a medida onerosidade excessiva, afrontando o art. 620 do CPC - Desacolhimento - Decisão devidamente 
fundamentada - Possibilidade de indicação, desde logo, pelo credor de bens para constrição, inclusive de ativos financeiros - 
Inércia dos devedores a justificar a concessão do bloqueio - Medida, também, atendendo à efetividade do processo executório 
- Expressa previsão legal a respeito, sem se considerar onerosidade excessiva aos executados - Inteligência dos arts. 652, § 
2º, 655, inc. I, e 655-A do C.P.C. - Preliminar rejeitada e recurso improvido. ... O bloqueio de ativos do devedor, destinado à 
penhora “on line”, não deve ser havido como medida de caráter excepcional, só admissível depois de estarem as vias usuais 
para o ato esgotadas, porquanto configura, em verdade, a penhora de bem indicado em primeiro lugar no elenco do artigo 655, 
inciso I, da lei do rito. Tanto que a nova redação desse dispositivo, introduzida pela Lei n° 11.382/2006, acabou prescrevendo, 
expressamente, que “A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro em espécie ou em depósito ou 
aplicação em instituição financeira” (TJSP AI n. 7300959100 Rel. Des. Vieira de Moraes 11ª Câmara de Direito Privado - Data do 
julgamento: 02/07/2009). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Bloqueio on line de conta bancária destinada ao pagamento de salário 
dos empregados - Admissibilidade - Impenhorabilidade não configurada (CPC, artigo 649, IV) - Recurso improvido” (TJSP AI n. 
0277996-13.2011.8.26.0000 Rel. Pedro Ablas 14ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 20/02/2012). Na esteira dos 
precedentes citados, ainda que passe a executada por dificuldades financeiras, vencido o débito e não pago no prazo que lhe 
foi concedido, viável é o bloqueio de ativos, não sendo o caso de substituição da penhora. Ante o exposto, indefiro o pedido 
de desbloqueio da penhora on line. Defiro o pedido da exequente, tornando insubsistente a penhora de bens móveis a fls. 64, 
liberando-se o depósito do encargo. Defiro, ainda, a transferência para conta judicial dos valores bloqueados a fls. 74 e, após, 
a expedição de mandado de levantamento judicial em favor da exequente. Intime-se. - ADV: HENRIQUE ROSOLEM (OAB 
127681/SP), RONNY PETRICK DE CAMPOS (OAB 275229/SP), ANDERSON BONELLI DE SOUZA (OAB 272591/SP)

Processo 0004047-53.2013.8.26.0457 (045.72.0130.004047) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - V.S.S. e outros - M.A.S. - CIÊNCIA ÀS PARTES : dos oficios do I.I.R.G.D. Juntado as fls. 52 e 54 (resumo) “... 
Informamos a relação dos mandados de prisão cadastrados há trinta dias ou mais, sem cumprimento registrado em computador 
até esta data:10.03.2014 e 17.03.2014...”. - ADV: RENATO PARIZE DE SOUZA (OAB 184828/SP), MILTON ODILON ZERBETTO 
JUNIOR (OAB 230244/SP)

Processo 0004536-66.2008.8.26.0457 (457.01.2008.004536) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Maria Flordelice Rodrigues - Lucinéia Fernandes - Vistos. Nos termos do artigo 791, III, do CPC, defiro a suspensão 
do feito, pelo prazo de um ano, aguardando-se os autos na serventia. Decorrido, manifeste-se a exequente. Intime-se. - ADV: 
JULIANA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA (OAB 215255/SP), NILTON TOMAS BARBOSA (OAB 90717/SP), MARILSON 
BARBOSA BORGES (OAB 280898/SP)

Processo 0004678-60.2014.8.26.0457 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - E.R.O.S.G. - A.B.G. - 
Vistas dos autos ao autor para manifestar-se em cinco dias, sobre a certidão do oficial de justiça de fls. 43 com o teor: “Certifico 
eu, oficial de justiça, que em cumprimento ao mandado n. 547.2014/006305-0 dirigi-me ao endereço e aí sendo, fui informado 
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por funcionaria do departamento pessoal do Supermercado São Jose (Zanin) que o requerido acima não trabalha nem reside no 
local. “ - ADV: RITA DE CÁSSIA SIQUEIRA GUIMARÃES (OAB 182289/SP)

Processo 0004715-73.2003.8.26.0457 (457.01.2003.004715) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Alexandre Jose de Sa - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo firmado entre as partes (fls. 
220/221). Considerando que a data fixada para pagamento do débito já se passou, manifeste-se o exequente acerca de eventual 
extinção do feito. Intime-se. - ADV: EDMEA ANDREETTA HYPOLITHO (OAB 60652/SP), LEANDRO DANIEL PERLIN ROSA 
(OAB 282633/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0004910-72.2014.8.26.0457 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - TERRAVIVA COMERCIO 
E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA ME - BANCO ITAU UNIBANCO S A - Vistos. Reitero o disposto no despacho de fls. 44, 
salientando que os autores deverão apresentar cópia do contrato firmado com o banco requerido, a Cédula de Crédito Bancário 
e Abertura de Crédito em Conta Corrente de Depósito nº 15700419292, sob pena de impossibilidade de análise do feito. Int. - 
ADV: MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
SP), GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS (OAB 217751/SP)

Processo 0005173-46.2010.8.26.0457 (457.01.2010.005173) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Elencacia Avelino Gonçalves - Poti Pneus e Acessórios Ltda Me - Vistos. Indefiro o pedido de fls.365. O executado já foi 
intimado, na pessoa de seu advogado, para pagamento do débito e quedou-se inerte. Ademais, através de seu patrono 
constituído têm sido intimado de todos os atos processuais subsequentes. Manifeste-se, pois, o autor, novamente, em termos 
de prosseguimento. Intime-se. - ADV: ADRIANO REMORINI TRALBACK (OAB 186782/SP), FABRICIO PEREIRA SANTOS (OAB 
324890/SP), DRÁUSIO GUEDES BARBOSA (OAB 184641/SP)

Processo 0005225-42.2010.8.26.0457 (457.01.2010.005225) - Procedimento Ordinário - Rosane Soares da Costa - Banco 
Finasa Sa - Vistos. Cumpra-se o v. acordão. Digam as partes pleiteando o que de direito. Int. - ADV: WASHINGTON LUIS 
ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP)

Processo 0005601-86.2014.8.26.0457 - Usucapião - Usucapião Ordinária - ELISEU DE OLIVEIRA LARANJO - VISTA DOS 
AUTOS AO AUTOR PARA: manifestar-se nos autos - processo com mais de 30 dias sem manifestação ( artigo 267 III do CPC). 
- ADV: JOAO HENRIQUE TREVILLATO SUNDFELD (OAB 147178/SP)

Processo 0005678-95.2014.8.26.0457 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - LUIZ FELIPE TAVANIELLI 
VEITIEKA - VISTA DOS AUTOS AO AUTOR PARA : manifestar-se nos autos sobre a certidão oficial de justiça de fls.44: 
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO-CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
457.2014/018934-8 dirigi-me ao endereço Rua 13 de Maio, 1999, e aí sendo, NÃO PROCEDI A INTIMAÇÃO de Maria Bernadete 
Pereira Fraccari E AVALIAÇÃO de seu terreno(cópia anexa do termo de penhora), por se informado que a mesma o vendeu 
há aproximadamente um ano, inclusive fazendo a transferência para o atual proprietário. Assim sendo, devolvo o presente 
mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Pirassununga, 20 de janeiro de 2015.Número de Atos: 01 - ADV: 
LAURO FRANCHOZA (OAB 278099/SP)

Processo 0005910-10.2014.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - CLUBE 
PIRASSUNUNGA - BANCO DO BRASIL S A - Vistos. Mantenho minha decisão tal como lançada. Intime-se. - ADV: EMERSON 
LEIVA BARBOSA (OAB 198731/SP)

Processo 0005996-78.2014.8.26.0457 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - 
MAX APARECIDO MEROTTI - EDUARDO MARRACH - Vistos. Atenda o embargante o requerido pelo Ministério Público a fls. 
139. Feito isto, tornem ao MP e, após, venham os autos conclusos. Int. - ADV: CECILIA MUNIZ KLAUSS E SILVA (OAB 235420/
SP), ELAINE GONÇALVES FACINNI LEMOS CREVELARO (OAB 296635/SP)

Processo 0006118-91.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - PATRICIA MARIA 
JACOMELLI - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Vistos. Os documentos colacionados pela autora demonstram 
que está em tratamento e no uso de medicamentos, mas não são suficientes para comprovar que subsiste a incapacidade 
laborativa, de sorte que, inexistindo prova inequívoca de que a requerente permanece inabilitado para sua atividade habitual, 
indefiro o pedido de antecipação da tutela. Sem prejuízo, intime-se o patrono da requerente para regularizar a sua petição de 
fls. 52/55 (assinatura). Intime-se. - ADV: ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP), RODRIGO FRANCESCHINI LEITE 
(OAB 262750/SP)

Processo 0006146-06.2007.8.26.0457 (457.01.2007.006146) - Procedimento Ordinário - Sônia Regina Rodrigues dos Santos 
- Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Dê-se vista à parte autora. Int. - ADV: CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 
172175/SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP)

Processo 0006233-83.2012.8.26.0457 (457.01.2012.006233) - Inventário - Inventário e Partilha - Tatiano Mauricio Garcia 
- Antonio Garcia - Vistos. Fls. 67/69: Acolho a renúncia ao mandato apresentada pelo patrono do Inventariante. Anoto que, 
durante os dez dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo, 
nos termos do artigo 45 do Código de Processo Civil. Intime-se o Inventariante para que, em face da renúncia do patrono, 
constitua novo advogado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: ALEXANDRE ZUMSTEIN (OAB 116509/SP)

Processo 0006239-22.2014.8.26.0457 - Interdição - Tutela e Curatela - M.D.C.R. - A.R.F. - Vistos. Traga a requerente aos 
autos a cópia da certidão de casamento da interditanda, conforme requerido pela I. Promotora de Justiça. Int. - ADV: RAFAEL 
FRANCESCHINI LEITE (OAB 195852/SP)

Processo 0006379-56.2014.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - SUZETE MARIA 
APPES DOS SANTOS - BANCO DO BRASIL S A - Cumpra-se a v. decisão, que diferiu o recolhimento das custas para o final da 
demanda. Anote-se. Nos termos do artigo 71 da Lei n. 10.741/2003, defiro a prioridade na tramitação do feito, procedendo-se 
às anotações necessárias. Tratando-se de título judicial constituído pela sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo 
IDEC contra o Banco Nossa Caixa, atual Banco do Brasil, intime-se o devedor para o pagamento do débito, advertindo-o de que, 
caso não o efetue no prazo de quinze (15) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% e, a 
requerimento do(a)(s) credor(a)(es) e observado o disposto no artigo 614, inciso II, do Código de Processo Civil, expedir-se-á 
mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 475-J). Decorrido o prazo sem notícia do pagamento do débito, dê-se vista dos autos 
ao(s) exequente(s) para requerer(em) o que de direito. Se requerido, expeça-se mandado de penhora e avaliação. Realizadas 
a penhora e avaliação, intime(m)-se o(a)(s) executado(a)(s), na pessoa de seu advogado (CPC, art.s 236 e 237), ou na falta 
deste, o seu(sua) representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, para, querendo, oferecer impugnação, 
no prazo de 15 dias (CPC, art. 475-J, parágrafo 1º). - ADV: FELIPE GRADIM PIMENTA (OAB 308606/SP), BRUNO AUGUSTO 
GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), ANDRÉ DE ARAUJO GOES (OAB 221146/SP), EDEVALDO BENEDITO GUILHERME 
NEVES (OAB 129558/SP)

Processo 0006547-92.2013.8.26.0457 (045.72.0130.006547) - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.C.R.B. e outro - A.B.D.E.B. 
- Vistos. Fls. 106: Defiro, expedindo-se mandado de levantamento judicial em favor da autora, da quantia depositada a fls. 102. 
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Fls. 104: Defiro o pedido, aguardando-se os autos em cartório pelo prazo de 30 (trinta) dias. No mais, anote-se a representação 
processual do requerido. Int. - ADV: VALDIR ROSA (OAB 175332/SP), SANDRA VALERIA VADALA MULLER (OAB 84225/SP), 
MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP)

Processo 0006861-04.2014.8.26.0457 - Divórcio Consensual - Dissolução - D.D.N. e outro - Vistos. Fls. 40: defiro. Após, 
caso nada mais seja requerido, arquivem-se os autos. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO DE ARRUDA SILVEIRA (OAB 270141/
SP)

Processo 0006922-59.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - BALDIN BIOENERGIA 
S A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ANGELO ANTONIO PAVAN e outros - Vistos. Rejeito a preliminar de ilegitimidade de 
parte da BIOSEV CRESCIUMAL, eis que a inicial imputa a ela culpa no negócio jurídico, questão de mérito, portanto. Defiro a 
denunciação da lide pretendida pela BIOSEV contra os corréus, a fim de que possa exercer eventual direito de regresso. Citem-
se. Após, dê-se vista ao Ministério Público, dada a qualidade da parte autora. Int. - ADV: RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS 
(OAB 209784/SP), CARLOS ALBERTO DE ARRUDA SILVEIRA (OAB 270141/SP), GABRIELA JARDIM PAVESI (OAB 341015/
SP)

Processo 0006922-59.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - BALDIN BIOENERGIA S 
A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ANGELO ANTONIO PAVAN e outros - Vistas dos autos à Biosev para: apresentar contrafés 
e recolher a taxa referente às despesas postais com citações. - ADV: GABRIELA JARDIM PAVESI (OAB 341015/SP), CARLOS 
ALBERTO DE ARRUDA SILVEIRA (OAB 270141/SP), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS (OAB 209784/SP)

Processo 0006947-72.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.A.P. - R.B.C. - Vistas 
dos autos ao autor para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: CARMEM KARINE DE 
GODOY FRANCO DE TOLEDO (OAB 191962/SP), ENIO CARLOS FRANCISCO (OAB 135926/SP)

Processo 0007008-64.2013.8.26.0457 (045.72.0130.007008) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Paulo da Silva Reis 
- Claro S A - Vistos. Fls. 83 e seguintes: Ciência ao autor. Após, nada mais sendo requerido, retornem os autos ao arquivo. Int. 
- ADV: RICARDO DE AGUIAR FERONE (OAB 176805/SP), SILVANA FORCELLINI PEDRETTI (OAB 275233/SP), LUIZ FLÁVIO 
VALLE BASTOS (OAB 256452/SP)

Processo 0007057-71.2014.8.26.0457 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - JOÃO PAULO BERTO CERUTTI - 
Vistas dos autos ao autor para: recolher a taxa para expedição do formal de partilha e das cópias reprográficas e autenticação. 
- ADV: HENRIQUE ROSOLEM (OAB 127681/SP), MARIA CECILIA CLARO SILVA (OAB 170526/SP), DANIEL CARMELO 
PAGLIUSI RODRIGUES (OAB 174516/SP), FÁBIO CABIANCA RIGAT (OAB 228593/SP), ANDERSON BONELLI DE SOUZA 
(OAB 272591/SP)

Processo 0007171-78.2012.8.26.0457 (457.01.2012.007171) - Procedimento Ordinário - Extinção - Agnaldo de Moraes Selim 
- Adilson Selim - - Agnaldo Selim - - Margarete Selim - - Marilda Aparecida Selim - - Marilza Donizette Selim - Vistos. Aguarde-
se o efetivo cumprimento do acordo, nos termos da decisão proferida a fls. 159. Int. - ADV: EDMEA ANDREETTA HYPOLITHO 
(OAB 60652/SP), FABRICIO ENRIQUE ZOEGA VERGARA (OAB 233719/SP), ELIANA APARECIDA TESTA (OAB 226114/SP)

Processo 0007232-65.2014.8.26.0457 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.V.A.L. - W.L.J. - Vistos. Fls. 
29: Defiro o prazo de 10 (dez) dias requerido. Com a informação da conta bancária, oficie-se à empregadora do requerido 
requisitando o depósito dos alimentos provisórios. No mais, aguarde-se a audiência designada. Int. - ADV: WASHINGTON LUIS 
ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP)

Processo 0007310-35.2009.8.26.0457 (457.01.2009.007310) - Inventário - Inventário e Partilha - Aristides Braz França 
Filho e outro - Ante o falecimento de ARISTIDES BRAZ FRANÇA, necessária a conversão do pedido para arrolamento duplo. 
Providencie a inventariante. Inviável a pretensão de antecipação da legítima para TALITA BRAZ FRANÇA, primeiro, porque não 
existe herança de pessoa viva e, em segundo, ainda que recebido o pedido como cessão de direitos hereditários de ARISTIDES 
BRAZ FRANÇA FILHO, certo é que esse é interdito e não tem disponibilidade de seus bens, e os poderes da curadora são os de 
mera administração, acrescentando, também, não haver aparência de que o negócio seja vantajoso ao interdito. Defiro o alvará 
para levantamento do resíduo previdenciário, devendo a inventariante prestar contas no prazo de trinta dias. Intime-se. - ADV: 
ERIK RÉGIS DOS SANTOS (OAB 190196/SP)

Processo 0007340-94.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Reclusão (Art. 80) - LARIELY TERENCIO DE 
OLIVEIRA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Vistos. Recebo a emenda à inicial de fls. 33/34. Anote-se 
e imprima-se etiqueta de autuação atualizada. Acolho o parecer do Ministério Público lançado a fls. 19 como razão de decidir 
e indefiro o pedido liminar. Cite-se o INSS, com as formalidades legais. Intime-se. - ADV: HELIO DE CARVALHO NETO (OAB 
324287/SP)

Processo 0007801-66.2014.8.26.0457 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 00018501220078260498 - VARA UNICA DA 
COMARCA DE RIBEIRAO BONITO/SP) - PETROBAS DISTRIBUIDORA S A - Vistas dos autos ao autor para: completar, em 
05 dias, a(s) diligência(s) do Oficial de Justiça. Valor R$ 3,33 (valor total da diligência a partir de janeiro de 2015 - 3 UFESPs - 
R$63,75) - valores já recolhidos: 04/11 - R$13,59 e 16/01 - R$46,83. - ADV: LUIZ FERNANDO MAIA (OAB 67217/SP)

Processo 0007811-18.2011.8.26.0457 (457.01.2011.007811) - Procedimento Ordinário - Pedro Celso Prado - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 105/106: diga o requerido. Após, cls. Int. - ADV: MAURICIO SINOTTI JORDAO 
(OAB 153196/SP), CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP)

Processo 0007850-10.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - GAMALIEL 
HONORATO TRINDADE - Banco Intermedium Sa - - Bando do Brasil S/A - - Banco Daycoval S/A - - Banco Industrial e Comercial 
S/A Bicbanco - - BANCO PANAMERICANO S/A - - Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul S/A - - Crefisa S/A Credito 
Financiamento e Invetimento - Vistos. Rejeito as preliminares, o pedido é juridicamente possível, e o autor tem interesse de 
agir, observando que a inicial preenche os requisitos legais. Rejeito, ainda, a impugnação à assistência judiciária inserta em 
sede de preliminar na contestação do corréu Bic-Banco, porque, nos termos do parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 1.060, de 5 
de fevereiro de 1950, “A impugnação do direito à assistência judiciária não suspende o curso do processo e será feita em autos 
apartados. (Redação dada pela Lei nº 7.510, de 04/07/86)” (grifei). No mais, digam as partes se têm interesse na designação 
de audiência preliminar, no prazo de cinco dias. Sem prejuízo, especifiquem as provas que efetivamente pretendem produzir, 
justificando a pertinência, no mesmo prazo. Intime-se. - ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 128341/SP), 
LEILA MEJDALANI PEREIRA (OAB 128457/SP), FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/SP), ANA CAROLINA SOUZA LEITE 
(OAB 101856/MG), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (OAB 91045/MG), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/
SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), MILTON ODILON ZERBETTO JUNIOR (OAB 230244/SP)

Processo 0008226-93.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - N.P.J. - J.A.A. - Vistos. Fls. 
38: Razão assiste à I. Representante do Ministério Público. Aguarde-se o cumprimento do mandado de intimação e a realização 
da perícia. Int. - ADV: WALTER RODRIGUES DA CRUZ (OAB 78815/SP), JOAO DIVINO BREVES CONSENTINO (OAB 24062/
SP)
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Processo 0008371-52.2014.8.26.0457 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - RENAN PARIS DE OLIVEIRA - VISTA 
DOS AUTOS AO AUTOR PARA: manifestar-se nos autos - processo com mais de 30 dias sem manifestação ( artigo 267 III do 
CPC). - ADV: IVANO VIGNARDI (OAB 56320/SP)

Processo 0008425-33.2005.8.26.0457 (apensado ao processo 0008427-03.2005.8.26) (457.01.2005.008425) - Procedimento 
Sumário - DIREITO CIVIL - Luiz Augusto Muller - Benedito Augusto Muller - - Companhia Muller de Bebidas - Vistos. Aguarde-
se o julgamento do agravo. Decorridos 60 dias, consulte novamente o seu andamento. Int. - ADV: RODRIGO DE MAGALHAES 
CARNEIRO DE OLIVEIRA (OAB 87817/SP), CLAUDIO FELIPPE ZALAF (OAB 17672/SP), ROBERTO THEDIM DUARTE 
CANCELLA (OAB 144265/SP), JOÃO PAULO HECKER DA SILVA (OAB 183113/SP), EDUARDO AUGUSTO MATTAR (OAB 
183356/SP), HENRIQUE SCHMIDT ZALAF (OAB 197237/SP), LAERCIO JESUS LEITE (OAB 53183/SP), WILSON CARLOS 
PEREIRA IVO (OAB 164509/SP), FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES (OAB 144071/SP), PAULO HENRIQUE DOS 
SANTOS LUCON (OAB 103560/SP)

Processo 0008541-29.2011.8.26.0457 (457.01.2011.008541) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito 
- Fundo de Investimentos Creditórios Não Padronizados Npl 1 - Maria Rita Cecilia Eterna de Godoy Zerbetto - Vistas dos autos 
ao autor para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de 30 dias. Decorrido 
o prazo, será o autor intimado, por mandado ou por carta, a dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção do 
processo (art. 267, III e § 1º do CPC). - ADV: ANDRÉ RICARDO DE OLIVEIRA (OAB 156555/SP), ALEXANDRE DE ALMEIDA 
(OAB 43621/RS)

Processo 0008635-40.2012.8.26.0457 (457.01.2012.008635) - Procedimento Ordinário - Extinção - Jose Roberto de Carvalho 
dos Santos e outro - Espolio de Luis Roberto Carvalho dos Santos e outros - CIÊNCIA ÀS PARTES : Petição do Perito Sérgio 
Luiz Hypólito (fls.352) - resumo “ ... Informar à Vossa Excelência que o início da produção de provas será no dia 12.02.2015, às 
14:30 horas, no imóvel em litígio...” - ADV: GISELE ANDRÉA PACHARONI CÓRDOBA (OAB 159961/SP), PATRICIA DO CARMO 
TOMICIOLI DO NASCIMENTO BISSOLI (OAB 152233/SP), ALEXANDRE BONFANTI DE LEMOS (OAB 121536/SP), DANIEL 
BECCARO FERRAZ (OAB 252208/SP), JOSE MORAES PEREIRA (OAB 56634/SP), CARLOS GUSTAVO BARELLA MEDINA 
(OAB 266922/SP)

Processo 0008678-06.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - VINICIUS ZANZARINI - 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Vistos. Especifiquem as partes as provas que efetivamente desejam 
produzir, justificando-as, em cinco dias. As preliminares argüidas serão apreciadas oportunamente. Int. - ADV: HUMBERTO 
NEGRIZOLLI (OAB 80153/SP), ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP), JOAO NEGRIZOLLI NETO (OAB 334578/
SP)

Processo 0008721-40.2014.8.26.0457 (apensado ao processo 0005828-76.2014.8.26) (processo principal 0005828-
76.2014.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Propriedade - MARIA SOUZA ROCHA - JOSE IRINEU BAPTISTELA 
- Vistos. Apresente o Impugnado suas declarações de bens e rendimentos dos últimos três anos. Int. - ADV: EMERSON FLÁVIO 
DA ROCHA (OAB 221020/SP), VERIDIANA MAZZOTTI FERRAZOLI (OAB 283155/SP)

Processo 0008927-54.2014.8.26.0457 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - ADMINISTRADORA DE 
BENS PROPRIOS MARQEZINI E SOUZA LTDA - BUNGE FERTILIZANTES S A - Vistos. Diga a embargante sobre a impugnação 
de fls. 181/198. Int. - ADV: VENICIA PEREIRA DA SILVA (OAB 300184/SP), NADIR CARDOSO VITORIANO (OAB 170196/SP), 
ANDERSON CLAYTON ROSOLEM (OAB 242940/SP)

Processo 0009162-21.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - PEDRO MARINI FERREIRA JUNIOR 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Vistos. Especifiquem as partes as provas que efetivamente desejam produzir, 
justificando-as, em cinco dias. Int. - ADV: ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP), MARCOS VINÍCIUS FERNANDES 
(OAB 226186/SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP)

Processo 0009214-51.2013.8.26.0457 (045.72.0130.009214) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Maria das 
Dores de Godoy Bueno - VISTA DOS AUTOS AO AUTOR PARA: manifestar-se nos autos - processo com mais de 30 dias sem 
manifestação ( artigo 267 III do CPC). - ADV: RONALDO CARLOS PAVÃO (OAB 213986/SP)

Processo 0009286-09.2011.8.26.0457 (457.01.2011.009286) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Panamericano S A - Vistos. Fls. 76: oficie-se ao INSS e à empresa de telefonia solicitando informações 
sobre o endereço da ré, caso conste em seus cadastros, e via InfoJud (Receita Federal), efetue-se a mesma pesquisa, após o 
recolhimento das taxas. Fls. 78: o bloqueio, via RenaJud, já fora deferido em 22 de novembro de 2013 (fls. 64); agora, ante o 
recolhimento da respectiva taxa, proceda o cartório à inserção das restrições. Intime-se. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/
SP)

Processo 0009286-09.2011.8.26.0457 (457.01.2011.009286) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Panamericano S A - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada do resultado 
da pesquisa pelo sistema InfoJud (Fazenda Gramado S N Rural Cascatinha Pirassununga-SP), sobre o bloqueio, via RenaJud, 
do veículo de placa DQD4452, e para especificar a empresa de telefonia para a qual requer expedição de ofício, bem como o 
endereço da mesma. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 0009338-68.2012.8.26.0457 (457.01.2012.009338) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Nivaldo Batista de Souza - Banco Fiat S A - Vistos. Fls. 124: Defiro. Expeça-se mandado de levantamento judicial da quantia 
depositada a fls. 119 em favor do autor. Intime-se o autor para manifestar-se nos autos, sobre o pedido de arquivamento 
formulado pelo requerido (fls. 121). Int. - ADV: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), CARLOS 
EDUARDO DA SILVA MANFRE (OAB 240572/SP)

Processo 0009357-40.2013.8.26.0457 (045.72.0130.009357) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Marlene 
Ligabo dos Santos Me - Baldin Bioenergia S A - Vistas dos autos ao exequente BALDIN BIOENERGIA S/A , para que informe nos 
autos, em cinco dias, se houve eventual pagamento do debito e requerer o que de direito. - ADV: JUVENAL MANOEL RIBEIRO 
DA SILVA (OAB 108872/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP), CARLA SAAB RODRIGUES MURAKAMI 
(OAB 225612/SP)

Processo 0009898-44.2011.8.26.0457 (457.01.2011.009898) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Elizabete Arlinda Ribeiro - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - VISTA DOS AUTOS AO AUTOR PARA : manifestar-se 
nos autos - processo arquivado encontra-se em cartório aguardando manifestação . - ADV: CARLOS HENRIQUE MORCELLI 
(OAB 172175/SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 
201094/SP)

Processo 0009950-50.2005.8.26.0457 (457.01.2005.009950) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Jesoel Simão 
- Renata Cristina Salvati - - Marcelo Marangoni - Vistos. O autor não é beneficiário da justiça gratuita, assim, a providência 
requerida a fls. 274 está ao seu alcance, cabendo a este Juízo, posteriormente, a eventual inserção de restrição pelo sistema 
eletrônico. Int. - ADV: REINALDO SILVA CAMARNEIRO (OAB 112790/SP)
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Processo 0010360-69.2009.8.26.0457 (457.01.2009.010360) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - 
Adenauer Alves de Oliveira dos Santos - Claudineia Martins Arruda - - Rosana Galdina da Silva - Vistos. Fls. 171: Defiro o prazo 
de 30 (trinta) dias requerido pela parte autora. Int. - ADV: ROGER TEDESCO DA COSTA (OAB 188296/SP), AMANDA MARIA 
DELA ROZA (OAB 145852/SP), IVANO VIGNARDI (OAB 56320/SP)

Processo 0011017-06.2012.8.26.0457 (processo principal 0000444-40.2011.8.26) (457.01.2011.000444/8) - Habilitação de 
Crédito - Classificação de créditos - Albert Francisco Sabino Pereira - Casuma Metalurgica e Pintura Eletrostatica Ltda Epp - 
Vistos. Permaneçam os autos em cartório para oportuno arquivamento com os autos principais. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO 
SAMPEL BASSINELLO (OAB 231954/SP), CARLOS EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA (OAB 268879/SP), LEONARDO 
HENRIQUE DE CARVALHO VENTURA (OAB 286210/SP)

Processo 0011122-51.2010.8.26.0457 (457.01.2010.011122) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Centro de Treinamento Educacional e Tecnológico S S Ltda - Frederico Junqueira Singulano - Vistos. Aguarde-se notícia sobre o 
cumprimento da carta precatória. Int. - ADV: JOSÉ CARLOS PEREIRA DA CRUZ JÚNIOR (OAB 327861/SP)

Processo 0011155-70.2012.8.26.0457 (apensado ao processo 0004499-97.2012.8.26) (processo principal 0004499-
97.2012.8.26) (457.01.2012.004499/1) - Impugnação de Assistência Judiciária - Assistência Judiciária Gratuita - Unimed 
Pirassununga Cooperativa do Trabalho Medico - Claudia Helena Elias de Souza - Vistos. Fls. 54-a/56: pelo sistema RenaJud, 
efetue-se pesquisa visando identificar eventuais veículos registrados em nome da impugnada e, pelo sistema BacenJud, efetue-
se pesquisa para se aferir a existência de eventuais ativos financeiros a ela pertencentes. Com as respostas, digam. Sem 
prejuízo, desentranhem-se as peças de fls. 59/62 e 64/66 e juntem-se nos autos principais, eis que a eles se referem. Int. - ADV: 
JONALI FRANCINE FOGAÇA (OAB 278644/SP), RAFAEL JINHEI NAKANDAKARE (OAB 289908/SP), FERNANDO CORREA 
DA SILVA (OAB 80833/SP)

Processo 0011155-70.2012.8.26.0457 (apensado ao processo 0004499-97.2012.8.26) (processo principal 0004499-
97.2012.8.26) (457.01.2012.004499/1) - Impugnação de Assistência Judiciária - Assistência Judiciária Gratuita - Unimed 
Pirassununga Cooperativa do Trabalho Medico - Claudia Helena Elias de Souza - Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, 
em 05 dias, sobre o resultado da pesquisa pelo sistema BacenJud (Saldo Consolidado: R$ 119.782,25) e sobre o resultado 
negativo da pesquisa pelo sistema RenaJud. - ADV: RAFAEL JINHEI NAKANDAKARE (OAB 289908/SP), JONALI FRANCINE 
FOGAÇA (OAB 278644/SP), FERNANDO CORREA DA SILVA (OAB 80833/SP)

Processo 1012799-59.2014.8.26.0037 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - EDIMIR NEVES 
- BANCO DO BRASIL S/A. - Trata-se de execução de título judicial (cumprimento de sentença) fundada em sentença proferida 
em Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC contra o Banco Nossa Caixa S.A., incorporado pelo Banco do Brasil S.A. Pesem 
respeitáveis opiniões em contrário, conclui que devidas são as custas, por não se tratar de ação civil pública, mas sim de 
execução individual de sentença, não amparada, portanto, pela isenção. Nesse sentido, transcrevo em parte o v. Acórdão 
da lavra do Desembargador J. B. Franco de Godói, proferido no Agravo de Instrumento nº 2024354-70.2014.8.26.0000: 
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação civil pública - Inaplicabilidade do art. 18 da Lei 7 347/85 Custas processuais devidas - 
Precedentes do C. STJ Recurso improvido.” “Pretende o agravante executar sentença proferida nos autos da ação civil pública 
ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do agravado referente ao pagamento de diferenças de 
expurgos inflacionários decorrentes do chamado “Plano Verão”. A referida ação civil pública tramitou perante a 12ª Vara Cível 
da Comarca de Brasília. Ingressou o agravante com o cumprimento da sentença, ocasião em que o Magistrado determinou 
o recolhimento das custas processuais, decisão esta objeto do presente recurso. Não assiste razão ao agravante! A isenção 
no pagamento de custas prevista no art. 18 da Lei 7 347/85 aplica-se tão somente à ação civil pública e não às execuções 
individuais dela originadas, regidas pelo Código de Processo Civil. A questão já se encontra pacificada no C. SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ADIANTAMENTO DAS 
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 
18 DA LEI 7.347/85. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. - A isenção de custas previstas no art. 18 da Lei 7.347/85, relativa 
à ação civil pública, abrange tão-somente o processo de conhecimento, não se estendendo à execução do julgado, de vez 
tratar-se de procedimentos autônomos. - A Execução de sentença que resolveu processo de ação civil pública rege-se pelo 
Código de Processo Civil.” (REsp 360726 / RS Primeira Turma Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS - j. 18.11.2003) 
Não é outro o entendimento firmado por esta C. Câmara: “AGRAVO REGIMENTAL DECISÃO MONOCRÁTICA AÇÃO COLETIVA 
SENTENÇA GENÉRICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL TAXA JUDICIÁRIA CUSTAS INICIAIS DEVIDAS Na execução individual, 
fundada em sentença genérica proferida em ação civil pública, são devidas custas iniciais, não se aplicando o art. 18 da Lei 
nº 7.347/85 (LACP) Recolhimento de custas iniciais corretamente determinado Pedido de diferimento do pagamento de custas 
para a satisfação da execução Descabimento O presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no 
art. 5º, da Lei nº 11.608/2003 Os recorrentes não comprovaram a momentânea impossibilidade financeira do recolhimento 
Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO com observação.” (Ag. Reg. 0259403-33.2011.8.26.0000/50000 Rel. Des. SERGIO 
SHIMURA j. 19.09.2012)” E, pelas mesmas razões expostas no v. Acórdão acima transcrito, indefiro o diferimento das custas 
processuais para quando da satisfação da execução, porque a hipótese não se enquadra dentre aquelas previstas em lei, 
em especial considerando a falta de provas da incapacidade para tanto, o que não se pode presumir, dada a qualificação 
profissional do autor. Assim, sob pena de indeferimento do pedido, providencie o autor o recolhimento das custas. - ADV: LUIZ 
ROBERTO PREVIERO (OAB 66829/SP)

Processo 3002027-38.2013.8.26.0457 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Elenir da Silva - Vistos. Fls. 63/64: Expeça-se novo mandado, observando o endereço indicado, e encaminhando-o para 
integral cumprimento. O autor deverá promover o comparecimento de um representante legal para acompanhar a diligência e 
receber o bem em caso de apreensão, sendo que o oficial de justiça ficará na posse do mandado pelo prazo de quinze dias. Int. 
- ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)

Processo 3002315-83.2013.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - B.R.S.R. - M.C. e outro - 
Vistos. Fls. 121: Defiro o pedido providenciando-se a serventia o necessário junto à Secretaria de Administração. Feito isso, 
intime-se os interessados, por mandado, com urgência, para a retirada das passagens, munidos de documento de identidade. 
Manifeste-se o autor sobre a contestação de fls. 111/117. Sem prejuízo da devolução da carta precatória, intime-se o patrono 
do requerido Manacés, via imprensa oficial, de que foi designado o dia 20/02/2015, às 07:30 horas, para realização da perícia 
junto ao IMESC - São Paulo-SP. No mais, solicite-se informação, por e-mail, acerca do cumprimento da carta precatória e 
aditamento, notadamente acerca da intimação do requerido para comparecimento ao exame pericial agendado pelo IMESC. 
Int. - ADV: ROBERTO PINTO DE CAMPOS (OAB 90252/SP), ANA CLAUDIA DE BEM GRIGOLETTO REIS (OAB 149763/SP), 
LILIAN MOLINARI TUFANIN (OAB 247209/SP), CARLOS BORZANI (OAB 320411/SP), RENATA ISIS FERREIRA BERTOLINI 
(OAB 329654/SP)
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3ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JORGE CORTE JÚNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ FERNANDO DE ARRUDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015
Processo 0000408-56.2015.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA OLGA PINTO 

DA SILVA e outros - Vistos, Os documentos que acompanham a petição inicial demonstram em princípio a veracidade dos fatos.
Assim, defiro a busca e apreensão liminar do bem descrito na exordial. Expeça-se mandado para busca e apreensão do veículo, 
com os benefícios do artigo 172, § 2º do CPC, que deverá ser entregue a um dos depositários indicados pela autora e, efetivada 
a medida, cite-se a parte ré, com os benefícios requeridos, a apresentar resposta no prazo de 15 dias. Cumpra- se na forma 
e sob as penas da Lei.Int. Pirassununga, data supra. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como mandado. - ADV: 
SILVANA FORCELLINI PEDRETTI (OAB 275233/SP), ELAINE CRISTINA PEREIRA (OAB 203263/SP)

Processo 0000408-56.2015.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA OLGA PINTO 
DA SILVA e outros - Vistos. Anote-se prioridade de tamitação do feito. Defiro a autora os benefícios da Justiça Gratuita. - ADV: 
SILVANA FORCELLINI PEDRETTI (OAB 275233/SP), ELAINE CRISTINA PEREIRA (OAB 203263/SP)

Processo 0000408-56.2015.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA OLGA PINTO 
DA SILVA e outros - ROSANGELA CRISTINA DA SILVA BONIN - Tendo em vista os fatos novos alegados por Rosângela Bonin 
que se diz companheira do autor da herança em petição que me é exibida neste ato, suspendo, por cautela, a execução da 
antecipação de tutela, ficando mantidos os atos tal como se desenrolaram até o momento, vale dizer, mantida a requerida, por 
ora, na condição de depositária do veículo VW/Fox, e a requerente na posse do veículo apreendido, salvo engano um VW/
Passat. Pela natureza dos direitos em questão tem-se a princípio a impressão que devam ser eles discutidos no inventário, 
no qual argumenta a requerida já haver se habilitado. Assim, diga a requerente sobre a petição e documentos que a instruem 
e justifique a continuidade deste feito, sob pena de extinção do processo por inadequação da via eleita, vale dizer, falta de 
pressuposto processual. Tente-se contato urgente com a oficial de justiça incumbida da diligência, comunicando-se-lhe esta 
decisão. Int. - ADV: SILVANA FORCELLINI PEDRETTI (OAB 275233/SP), ELAINE CRISTINA PEREIRA (OAB 203263/SP)

Processo 0000524-62.2015.8.26.0457 - Homologação de Transação Extrajudicial - Exoneração - R.J.M. e outro - HOMOLOGO, 
para que produza seus devidos e legais efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls.02/03.Em consequência, JULGO 
EXTINTO a presente ação nos termos do art. 269, III do CPC. Sem custas por ser o requerente beneficiário da Assistência 
Judiciária Gratuita. Arquivem-se os autos. - ADV: EMERSON FLÁVIO DA ROCHA (OAB 221020/SP)

Processo 0003322-30.2014.8.26.0457 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - mathilde bergamin privatti - Marcos Jose 
Privatti - indicar peças para o formal de partilha - ADV: ELIZANDRO DE CARVALHO (OAB 194835/SP), PRISCILA MACHADO 
PORTO PINTO (OAB 348661/SP)

Processo 0003346-58.2014.8.26.0457 - Notificação - Sistema Financeiro da Habitação - companhia habitacional regional 
de ribeirão preto - Fica o requerente intimado a retirar os autos em cartório - ADV: ILMA BARBOSA DA COSTA CHUERI DE 
OLIVEIRA (OAB 72231/SP)

Processo 0003363-94.2014.8.26.0457 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.S.T.D. - N.R.D. - Vistos. Acolho a cota retro do 
MP, como forma de decidir e, em consequência, reconsidero o valor da pensão anteriormente fixado, para fixar agora em meio 
salário mínimo, intimando-se o réu para depositar mo valor na cona corrente da autora. Junte-se a estes autos a contestação 
apresentada pelo réu e vista a autora.(IMPUGNAR CONTESTAÇÃO) - ADV: RENATO PARIZE DE SOUZA (OAB 184828/SP), 
ANA LÚCIA TECHE (OAB 201660/SP)

Processo 0003428-89.2014.8.26.0457 - Procedimento Ordinário - Guarda - A.E.B.J. - M.A.R.R. - Manifestem-se as partes 
sobre estudo social e psicológico de fls. 46/48 e 55/58 - ADV: ELIANE MOREIRA DE ARAUJO BARROS SOLCILOTTO (OAB 
163160/SP), EDYR JESUS BUENO (OAB 19687/SP)

Processo 0003461-79.2014.8.26.0457 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Asilo de Velhice e Mendicidade Nossa Senhora de Fatima - Vistos. Certidão retro: reitere-se a intimação. Int.,(fica reiterada a 
intimação do requerente para se manifestar nos autos) - ADV: VAGNER ALESSANDRO ZANICHELI FROZ (OAB 167843/SP)

Processo 0003624-59.2014.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - Maria Pierina 
Baldim - banco do brasil s a - manifeste-se o requerente sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo 
BB - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), NATALINO APOLINARIO (OAB 46122/SP), KARINA DE ALMEIDA 
BATISTUCI (OAB 178033/SP)

Processo 0003627-14.2014.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - edna maria de 
oliveira couto - banco do brasil s a - Com ônus de julgamento do processo no estado, especifiquem as partes as provas que 
efetivamente pretendem produzir, no prazo de 05 dias. - ADV: NEI CALDERON (OAB 114904/SP), NATALINO APOLINARIO 
(OAB 46122/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)

Processo 0003701-68.2014.8.26.0457 - Cumprimento de sentença - Causas Supervenientes à Sentença - Eda Sonia Bertin 
Capeletto - manifeste-se sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo BB - ADV: FELIPE GRADIM 
PIMENTA (OAB 308606/SP), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 
221271/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS (OAB 217751/SP)

Processo 0003891-51.2002.8.26.0457 (457.01.2002.003891) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - C.A.D.O.B. - autos em 
cartório agaurdando manifestação do Dr. Edwen Mantovani Nobrega - ADV: EDWEN MANTOVANI NOBREGA (OAB 264900/
SP)

Processo 0004104-52.2005.8.26.0457 (457.01.2005.004104) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - P.G.B.R.P.R.L.G.B. - 
autos em cartório com vistas à Dra. Mara Ligia - ADV: MARA LIGIA REISER B RODRIGUES (OAB 90115/SP)

Processo 0004485-84.2010.8.26.0457 (457.01.2010.004485) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.L.S. - - D.L.S. - 
manifeste-se o requerente em termos de prosseguimento, - ADV: ALETHEA MALACHIAS FERREIRA (OAB 197560/SP), ENIO 
CARLOS FRANCISCO (OAB 135926/SP)

Processo 0004691-98.2010.8.26.0457 (457.01.2010.004691) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Regina 
Couto Baldovinotti - Rodrigo Marquesini e outro - Fls.365/366: defiro, em parte. Recolhida a taxa devida ao Estado, realize-se 
a pesquisa junto ao RENAJUD E INFOJUD. Quanto ao ARISP a própria parte poderá empreender a diligência junto ao Site da 
ARISP. Int. - ADV: RAFAEL FRANCESCHINI LEITE (OAB 195852/SP), HENRIQUE ROSOLEM (OAB 127681/SP), ANDERSON 
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BONELLI DE SOUZA (OAB 272591/SP), RODRIGO FRANCESCHINI LEITE (OAB 262750/SP), FÁBIO CABIANCA RIGAT (OAB 
228593/SP)

Processo 0004856-19.2008.8.26.0457 (457.01.2008.004856) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Ricardo Koji Miamoto - Lucineia Fernandes - Vistos. Inclua-se a Execução de Sentença no Sistema Informatizado. 
Sem prejuízo, intime-se a executada (na pessoa de seu procurador, se houver), para pagamento do valor executado acrescido 
das custas finais da execução, nos termos do art.475-J e seguintes do CPC. A multa reportada será devida acaso não ocorra o 
pagamento ou o depósito, em 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação acerca desta, conforme entendimento majoritário 
da Corte Especial do STJ (REsp.940274/MS). Se houver pagamento ou depósito a menor, dentro do prazo, a multa incide 
sobre a diferença do valor correto da condenação e o montante trazido pelo executado (seja a título de pagamento, seja a título 
de depósito). Para fins de cálculo do valor a ser executado, os juros sobre eventual condenação em honorários advocatícios 
correm a partir do trânsito em julgado do título judicial que prevaleceu (sentença ou acórdão). Se os honorários forem fixados 
em percentual, a atualização monetária segue a mesma regra do principal. Acaso a verba honorária seja estabelecida em 
valor fixo (v.g. R$ 800), a correção conta-se desde a sua fixação, com a publicação do título judicial que prevaleceu (mesmo 
que o acórdão seja meramente confirmatório, será dele que deverá ser computada a atualização monetária). Em caso de não 
liquidação espontânea da execução, dentro do prazo de 15 dias e, em não havendo impugnação, desde já, fixo honorários 
para a fase de execução, em 10% do valor total da execução. O executado, nesta hipótese, também arcará com as custas 
e despesas processuais da fase de execução. Se houver impugnação, haverá arbitramento de honorários quando do seu 
julgamento. Decorrido o prazo, caso não haja pagamento, diga a parte autora em termos de prosseguimento do feito( valor do 
débito-R$28.127,53) - ADV: ATILA PORTO SINOTTI (OAB 146554/SP), MARILSON BARBOSA BORGES (OAB 280898/SP)

Processo 0005139-08.2009.8.26.0457 (457.01.2009.005139) - Procedimento Ordinário - Sebastião Generoso e outro - 
Instituto Nacional do Seguro Social Inss - manifeste-se face o retorno dos autos do E. Tribunal e ciência de fls. 202(of. do INSS-
averbação de tempo de contribuição) - ADV: RONALDO CARLOS PAVÃO (OAB 213986/SP), ROBERTO TARO SUMITOMO 
(OAB 209811/SP)

Processo 0005174-31.2010.8.26.0457 (457.01.2010.005174) - Insolvência Requerida pelo Devedor ou pelo Espólio - 
Obrigações - Flavio Anderson Thomaz de Godoy - Rivail Donizetti Calherani Zero e outro - Fica reiterada a intimação para que 
o administrador(Dr.Manuel Angulo) se manifeste nos autos. - ADV: JOSE PEDRO SINOTTI (OAB 79223/SP), ATILA PORTO 
SINOTTI (OAB 146554/SP), MANUEL ANTONIO ANGULO LOPEZ (OAB 69061/SP), ALEXANDRE TADEU CURBAGE (OAB 
132024/SP), FERNANDO CÉSAR GOMES DA SILVA (OAB 174188/SP)

Processo 0005211-92.2009.8.26.0457 (457.01.2009.005211) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Joel Francisco da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - alvará disponível para impressão pelo interessado - ADV: 
CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP), WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS (OAB 190813/SP), 
MARCOS VINÍCIUS FERNANDES (OAB 226186/SP)

Processo 0005283-79.2009.8.26.0457 (457.01.2009.005283) - Monitória - Duplicata - Jose Gabriel Gomes de Oliveira - 
Fls.137: defiro, recolhendo-se a taxa devida. Int. - ADV: CLAUDIO GROSSKLAUS (OAB 132363/SP), ELIZANDRO DE 
CARVALHO (OAB 194835/SP)

Processo 0005295-64.2007.8.26.0457 (457.01.2007.005295) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Supermercados Jaú Serve Ltda - manifeste-se o autor sobre o bloqueio de fls. 137/138(valor bloqueado R$18,98) - 
ADV: JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP)

Processo 0005339-49.2008.8.26.0457 (457.01.2008.005339) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Fundo 
de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Pcg Brasil Multicarteira - João de Deus Viana de Azevedo - Fls.150: 
recolhida a taxa devida ao Estado, defiro a pesquisa. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), 
MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), PATRICIA GODOY ARRUDA (OAB 221718/SP), JEFFERSON GOULART 
DA SILVA (OAB 220293/SP), CYNTHIA GODOY ARRUDA (OAB 180843/SP), ADRIANO JOSE LEAL (OAB 135739/SP)

Processo 0005496-80.2012.8.26.0457 (457.01.2012.005496) - Procedimento Ordinário - Fatos Jurídicos - Claudio Rafael 
Camara Costa e outro - Tecidos Carange Ltda - - 4 Z Comércio de Ferragens Ltda - Vistos. Por força do contraditório, digam 
os requeridos sobre a petição de fls. 510/511, notadamente acerca da possibilidade de utilização dos documentos encartados 
às fls. 512/519 como prova emprestada, consoante pretendem os autores. Sem prejuízo, com o ônus de julgamento no estado 
especifiquem as partes se têm outras provas que efetivamente pretendem produzir, justificando a respectiva pertinência, no 
prazo de cinco dias. Int. - ADV: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA (OAB 215255/SP), ANA CLAUDIA DE BEM 
GRIGOLETTO REIS (OAB 149763/SP), ROGER TEDESCO DA COSTA (OAB 188296/SP), ROBERTO PINTO DE CAMPOS 
(OAB 90252/SP), NILTON TOMAS BARBOSA (OAB 90717/SP)

Processo 0005539-85.2010.8.26.0457 (457.01.2010.005539) - Procedimento Ordinário - Sueli Maria Zero - Covabra 
Comercial Ltda - Vistos. Arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. Int. - ADV: ANDERSON CLAYTON 
ROSOLEM (OAB 242940/SP), RAFAEL MARTINS (OAB 278126/SP)

Processo 0005954-29.2014.8.26.0457 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - R.M.S. - Y.F.B.A.F. 
- Manifeste-se sobre a certidão de fls. 48 do Of. justiça que não localizou os requeridos para intimação - ADV: RODRIGO 
FRANCESCHINI LEITE (OAB 262750/SP), LUIZ ALBERTO ABDALA (OAB 73826/SP)

Processo 0006161-04.2009.8.26.0457 (457.01.2009.006161) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
M.R.C. - G.Z.C. - Manifeste-se o requerente sobre a petição de fls. 282 onde o requerido informa que não possui mais o valor 
de metada da avaliação. - ADV: SANDRA VALERIA VADALA MULLER (OAB 84225/SP), RANGEL ESTEVES FURLAN (OAB 
165905/SP)

Processo 0006205-18.2012.8.26.0457 (457.01.2012.006205) - Monitória - Cheque - Supermercados Jau Serve Ltda - 
Manifeste-se o autor sobre pesquesa bacen de endereços: Av. Prudente de Moraes,2963,nesta e Jose Bonifácio,941,nesta - 
ADV: JOSÉ ALFREDO ALBERTIN DELANDREA (OAB 199409/SP)

Processo 0007399-34.2004.8.26.0457 (457.01.2004.007399) - Procedimento Ordinário - Unimed de Pirassununga 
Cooperativa de Tgrabalho Medico - Marcelo Metzner de Almeida - manifeste-se o requerente tendo em vista que não há veículos 
cadastrados em nome do requerido pelo sistema Renajud - ADV: IVANO VIGNARDI (OAB 56320/SP), FERNANDO CORREA DA 
SILVA (OAB 80833/SP)

Processo 0009703-88.2013.8.26.0457 (045.72.0130.009703) - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S A - 
manifeste-se o requerente tendo em vista que não há veículos em nome da requerida junto ao Sistema Renajud - ADV: FLAVIO 
OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP)

Processo 0009783-52.2013.8.26.0457 (045.72.0130.009783) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Claro do Brasil S 
A - Com ônus de julgamento do processo no estado, especifiquem as partes as provas que efetivamente pretendem produzir, 
no prazo de 05 dias. - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), MARIANA SANTOS AMARAL (OAB 
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333095/SP), MAURI APARECIDO ZANELLI (OAB 328251/SP)

Criminal

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO FLAVIA PIRES DE OLIVEIRA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ ANTONIO MARROCOS LEITE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0023/2015

Processo 0000070-53.2013.8.26.0457 (045.72.0130.000070) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - Justiça Pública - Evandro Augusto de Lima Santos - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento em favor 
do réu. Após, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: ABDALA MACHADO DA COSTA (OAB 55467/SP)

Processo 0000237-70.2013.8.26.0457 (045.72.0130.000237) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e 
Condutas Afins - Carlos Eduardo Alves Junior e outro - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento dos valores apreendidos em 
favor de Carlos Eduardo Alves Júnior e Núbia Roberta de Oliveira, como requerido pelo MP. Intimem-se as pessoas relacionadas 
com os objetos apreendidos Sérgio Roberto dos Santos e Núbia Roberta de Oliveira para que, no prazo de 10 (dez) dias, 
compareçam em Cartório, a fim de retirar os objetos apreendidos por conta desta ação penal, advertindo-os de que, caso não 
compareçam, poderá ser dada destinação diversa ao material. Int. - ADV: EDMEA ANDREETTA HYPOLITHO (OAB 60652/SP)

Processo 0000481-28.2015.8.26.0457 - Carta Precatória Criminal - Intimação (nº 00039808920118260156 - JD. 2ª VARA 
JUDICIAL DO FÓRUM DE CRUZEIRO-SP) - PAULO SERGIO AGUIAR DA SILVA - Vistos etc. Para interrogatório do réu PAULO 
SÉRGIO AGUIAR DA SILVA, designo o dia 28 de maio de 2015 , às 15:00 horas. Intime-se o réu, para comparecer na audiência 
supra designada , sob pena de revelia. Comunique-se ao Juízo Deprecante. Int. - ADV: REINALDO SILVA CAMARNEIRO (OAB 
112790/SP), EDIMAR DE SOUZA (OAB 170438/SP)

Processo 0000640-68.2015.8.26.0457 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 01058821020148260050 
- 10ª VARA CRIMINAL) - MARCONE SANTOS DA COSTA BELA - Vistos etc. Para oitiva da testemunha de acusação Glesler 
Sales Maldonado, designo o dia 09 de março de 2015, às 14:20 horas. Intime-se a testemunha para comparecer na audiência 
supradesignada, sob pena de desobediência, condução coercitiva e cominações do artigo 219 do Código de Processo Penal. 
Comunique-se ao Juízo Deprecante. Int. - ADV: KELLY APARECIDA GOES (OAB 304448/SP), EDNALDO TEIXEIRA DA SILVA 
(OAB 275855/SP)

Processo 0000952-15.2013.8.26.0457 (045.72.0130.000952) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Juliana 
Cristina de Queiroz e outro - Vistos. Designo o dia 21 de maio de 2015, às 15:00, para Audiência de Interrogatório, Debates e 
Julgamento. Procedam-se às intimações e requisições necessárias à realização do ato processual. - ADV: NELSON RIBEIRO 
FILHO (OAB 256029/SP)

Processo 0000952-15.2013.8.26.0457 (045.72.0130.000952) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Juliana 
Cristina de Queiroz e outro - Vistos. Procedam-se às consultas necessárias para localização da ré, como requerido pelo MP. 
Sem prejuízo, intime-se o defensor constituído para informar o novo endereço de Juliana Cristina de Queiroz, no prazo de 05 
(cinco) dias. Int. - ADV: NELSON RIBEIRO FILHO (OAB 256029/SP)

Processo 0002231-02.2014.8.26.0457 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins 
- Eden Garcia Pereira Martins - - luiz aparecido da silva - Vistos. Designo o dia 13 de março de 2015, às 16:45 horas, para 
audiência de interrogatório, debates e eventual julgamento. Requisitem-se os réus. Int. - ADV: MAURICIO SINOTTI JORDAO 
(OAB 153196/SP), ADAIL DE PAULA (OAB 172131/SP)

Processo 0002335-62.2012.8.26.0457 (457.01.2012.002335) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
Diego Cacimiro - Pelo exposto, julgo procedente a ação penal e condeno DIEGO CACIMIRO à pena de um ano e três meses de 
reclusão, no regime inicial fechado, e 07 dias multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática do delito do artigo 155, parágrafo 
4º., inciso I, do Código Penal. Deixo de condená-lo ao pagamento das custas processuais, por ser beneficiário da justiça 
gratuita. P.R.I. - ADV: RENATO PARIZE DE SOUZA (OAB 184828/SP)

Processo 0002967-54.2013.8.26.0457 (045.72.0130.002967) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Lesão Corporal - H.C.F. 
- Vistos. HELTON CARDOSO DE FREITAS, foi condenado em 13 de novembro de 2014, à pena de três meses de detenção, no 
regime inicial aberto, pela prática do delito do artigo 129, parágrafo 9º, do Código Penal. A r. sentença transitou em julgado para 
o Ministério Público em 18/11/2014 e para a Defesa em 05/12/2014, sendo determinada a expedição de mandado de prisão para 
o regime assinalado. O mandado de prisão foi cumprido em 07 de fevereiro de 2015, sendo realizada audiência de advertência 
para o regime aberto, nessa mesma data. Considerando o tempo em que HELTON CARDOSO DE FREITAS permaneceu preso 
por força de prisão preventiva decretada nos autos, considero cumprida a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado. 
Dessa forma, declaro extinta a pena privativa de liberdade, pelo integral cumprimento, expedindo-se alvará de soltura clausulado. 
Transitada em julgado , arquivem-se os autos, procedendo-se às devidas anotações e comunicações. P.R.I.C. - ADV: EMERSON 
FLÁVIO DA ROCHA (OAB 221020/SP)

Processo 0003460-41.2007.8.26.0457 (457.01.2007.003460) - Outros Feitos não Especificados - Ivanil Roberto dos Santos 
- Expedida Certidão - Objeto e Pé (AUTOS COM VISTAS AO DEFENSOR DO RÉU PARA RETIRAR CERTIDÕES DE OBJETO E 
PÉ - DIVERSOS PROCESSOS) - ADV: FABRICIO ENRIQUE ZOEGA VERGARA (OAB 233719/SP)
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Processo 0004208-29.2014.8.26.0457 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins 
- V.J.R.N. e outro - Pelo exposto, julgo improcedente a ação penal e absolvo VALDECI JEFERSON DOS SANTOS RAMOS 
NETO e JUVAN DOS SANTOS FELÍCIO da imputação da prática do delito do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, com base no 
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, 
arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: VALDIR ROSA (OAB 175332/SP), CARMEM KARINE DE GODOY FRANCO DE TOLEDO 
(OAB 191962/SP)

Processo 0004980-89.2014.8.26.0457 (apensado ao processo 0006858-11.1998.8.26) (processo principal 0006858-
11.1998.8.26) - Liberdade Provisória com ou sem fiança - Altamiro Pereira Barbosa - Vistos etc. O artigo 581 do Código de 
Processo Penal enumera, de maneira taxativa, as decisões possíveis de impugnação por recurso em sentido estrito. No caso, 
a decisão que se pretende reformar não está dentre as hipóteses contempladas nos incisos do referido dispositivo legal, motivo 
pelo qual deixo de receber o presente recurso. Entretanto, melhor analisando os autos e mediante os documentos apresentados, 
reconsidero a decisão de fls.14 e revogo a prisão preventiva, mediante condição de comparecimento a todos os atos do processo, 
sob pena de revogação, e sem prejuízo de novo decreto de prisão cautelar, se necessário. Expeça-se contramandado de prisão. 
Defiro o pedido de Justiça Gratuita. Anote-se. Intime-se. - ADV: MARCO AURÉLIO CARPES NETO (OAB 248244/SP)

Processo 0005791-49.2014.8.26.0457 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - O.B. - Vistos. Fls.59: 
Defiro, pelo prazo legal. Anote-se. Int. - ADV: NELSON RIBEIRO FILHO (OAB 256029/SP)

Processo 0006096-33.2014.8.26.0457 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - D.M.T. e outro - Vistos. Expeça-se 
carta precatória para oitiva da testemunha de acusação Nivaldo Carlos Gallo Júnior, como requerido pelo MP. Int. - ADV: JANE 
YUKIKO MIZUNO (OAB 198462/SP), PAULO HENRIQUE RIBEIRO FLORIANO

Processo 0006535-44.2014.8.26.0457 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Receptação - L.F.B. - Vistos. O réu foi preso 
em flagrante em 30/08/2014 e solto nessa mesma data por força de decisão que concedeu a liberdade provisória, não existindo 
nos autos expedição de mandado de prisão. Verifico ainda, que na folha de antecedentes do acusado, a situação referente aos 
presentes autos encontra-se regularizada. Dessa forma, indefiro o pedido de fls.127/128, item c. Defiro o pedido de Justiça 
Gratuita. Anote-se. Int. - ADV: LUIZ PEIXOTO (OAB 133364/SP)

Processo 0007622-40.2011.8.26.0457 (457.01.2011.007622) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Adilson Alves 
Ferreira e outros - Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal e condeno ADILSON ALVES FERREIRA (qualificado 
a fls. 28) à pena de seis anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 15 dias multa, no valor unitário mínimo legal, pela prática 
do delito do artigo 157, parágrafo 2º., inciso II, do Código Penal, absolvendo CARLOS ROBERTO DOS SANTOS e TIAGO DIAS 
CUNHA, da imputação da prática do delito do artigo 157, parágrafo 2º., incisos I e II, do Código Penal, com base no artigo 386, 
inciso VII, do Código de Processo Penal. P.R.I.C. - ADV: ALETHEA MALACHIAS FERREIRA (OAB 197560/SP)

Processo 0008463-98.2012.8.26.0457 (457.01.2012.008463) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - Roberto Porcena - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão, dando-se ciência às partes. Expeça-se mandado de 
prisão, para o regime assinalado. Cumprido o mandado de prisão, expeça-se guia de recolhimento à Vara das Execuções 
Criminais, para o cumprimento das penas. Intime-se o sentenciado para efetuar o pagamento das custas processuais, no prazo 
de 10 (dez) dias. Cumpra-se integralmente a r.Sentença, expedindo-se o necessário em relação aos valores apreendidos. Int. - 
ADV: EDMEA ANDREETTA HYPOLITHO (OAB 60652/SP)

Processo 0008488-77.2013.8.26.0457 (045.72.0130.008488) - Inquérito Policial - Furto - C.S.G. - Vistos. Fls.60: Defiro o 
pedido de Justiça Gratuita. Anote-se. Indefiro o pedido de fls. 73/74, por falta de amparo legal. Int. - ADV: MARCO AURÉLIO 
CARPES NETO (OAB 248244/SP)

Processo 0009049-67.2014.8.26.0457 - Habeas Corpus - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Ana Carolina 
Nogueira Humberto Ribeiro e outro - Ana Carolina Nogueira Humberto Ribeiro - Vistos. Trata-se de ‘habeas corpus’ preventivo, 
com vistas à concessão de salvo conduto aos guardas municipais Pacientes, a fim de que possam portar armas de fogo fora 
do horário de serviço, nos limites do Município. A D. Autoridade Impetrada prestou informações das quais não se extrai ameaça 
ao direito de ir e vir. Provocada, a Impetrante reiterou haver interesse de agir. É o relatório. Não há ameaça ao direito de ir 
e vir dos Pacientes, e a via eleita não se mostra própria para o conhecimento do pedido. De fato, pretende a Impetrante que 
seja garantido o direito ao porte de armas fora do expediente, o que não guarda relação com o direito de ir e vir dos Pacientes. 
Nesse sentido, o v. Acórdão da lavra do Des. Relator João Morenghi, que transcrevo em parte: “O remédio constitucional 
utilizado pelos impetrantes é inadequado para o fim objetivado, porque não está em questão o direito de ir e vir dos pacientes. 
Pretendem continuar a prestar serviços com a utilização de arma de fogo, o que não guarda relação com a plena liberdade de 
locomoção dos guarda-civis municipais. Consoante entendimento pacificado por esta Corte, a concessão de habeas corpus 
preventivo exige fundada ameaça de consumação de ato privativo de liberdade, sendo necessário ao impetrante demonstrar 
atos concretos de possível constrangimento ilegal, o que não se verifica na hipótese dos autos”. Destarte, absolutamente 
inviável o conhecimento do writ. Mais não é necessário. Pelo exposto, não se conhece da impetração”. Ante o exposto, deixo de 
conhecer do pedido e julgo extinto o feito, sem análise de mérito, pela inadequação da via eleita, com base no artigo 267, inciso 
I, do Código de Processo Civil. Via de consequência, revogo a liminar concedida. Oficie-se à Autoridade Impetrada comunicando 
a decisão. P.R.I. - ADV: ANA CAROLINA NOGUEIRA HUMBERTO RIBEIRO (OAB 292962/SP)

Processo 0009246-22.2014.8.26.0457 (apensado ao processo 0005668-51.2014.8.26) - Habeas Corpus - Uso de documento 
falso - Luiz Antonio Correia de Souza - Luiz Antonio Correia de Souza - Vistos. O Inquérito Policial que se pretende trancar foi 
instaurado por requisição judicial. Logo, a competência para o conhecimento do ‘habeas corpus’ é do Tribunal de Justiça de São 
Paulo. Nesse sentido, o v. Acórdão proferido no 0006099-28.2010.8.26.0586, Relator Desembargador Tristão Ribeiro : “HABEAS 
CORPUS. Pleito de trancamento de inquérito policial e suspensão de indiciamento dos pacientes. Denegação da ordem pelo 
MM. Juízo de 1º grau. Inadmissibilidade. Inquérito policial instaurado por requisição de Juiz de Direito. Competência do Tribunal 
de Justiça para julgamento do writ. Nulidade da decisão impugnada. Recurso em sentido estrito recebido como habeas corpus 
originário. Supressão de documento. Inocorrência. Petição subscrita por advogados. Hipótese de mero requerimento formulado 
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pela parte que não se insere no conceito de documento na acepção jurídica do termo. Inexistência, ademais, de prejuízo à 
administração da Justiça, bem como à parte representada pelos pacientes. Trancamento do inquérito por falta de justa causa. 
Ordem concedida”. Pelo exposto, reconheço a incompetência desse Juízo para conhecimento do pedido e determino a remessa 
dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, feitas as devidas anotações e comunicações. Intime-se. - ADV: LUIZ ANTONIO 
CORREIA DE SOUZA (OAB 155666/SP)

Processo 0009965-38.2013.8.26.0457 (045.72.0130.009965) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal 
Identificador de Veículo Automotor - J.P. - Heitor Baldim Chaim - Vistos. Recebo a denúncia oferecida contra HEITOR BALDIM 
CHAIM, qualificado(a) nos autos, a que descreve fatos em tese típicos e vem lastreado em elementos suficientes de convicção, 
preenchendo assim, os requisitos exigidos pelo artigo 41 e 396 ambos do C.P.P. CITE-SE e INTIME-SE o Réu indicado acima, 
para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos dos Arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal. 
Sem prejuízo, designo o dia 23 de junho de 2015, às 14:15 horas, para audiência de oferecimento de proposta de suspensão do 
processo, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95. Int. - ADV: ADAIL DE PAULA (OAB 172131/SP)

Processo 0009965-38.2013.8.26.0457 (045.72.0130.009965) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Adulteração de Sinal 
Identificador de Veículo Automotor - Heitor Baldim Chaim - Vistos. Os argumentos alegados pela Defesa se confundem com o 
mérito da ação penal e somente poderão ser analisados após regular instrução processual. Aguarde-se a audiência designada. 
Intime-se. - ADV: ADAIL DE PAULA (OAB 172131/SP)

Processo 0011631-21.2006.8.26.0457 (457.01.2006.011631) - Crime Contra a Incolumidade Pública (arts.250 a 280, CP) 
- Crimes contra a Incolumidade Pública - Justiça Pública - Diego Henrique Martins - Joaquim Panta da Silva - Pelo exposto, 
julgo procedente a ação penal e condeno DIEGO HENRIQUE MARTINS (qualificado a fls. 10) à pena de três anos de reclusão, 
no regime inicial aberto, substituída por dez dias multa e prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena 
substituída, e dez dias multa, pela prática do delito do artigo 250, do Código Penal. Deixo de condená-lo ao pagamento das 
custas processuais, por ser beneficiário da justiça gratuita. P.R.I.C. - ADV: JULIANA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA 
(OAB 215255/SP)

Colégio Recursal
DESPACHO

Nº 0100002-59.2015.8.26.9020 - Agravo de Instrumento - Pirassununga - Agravante: LAERCIO JESUS LEITE - Agravado: 
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - ISTO POSTO, INDEFIRO o efeito suspensivo. 2. Dispenso as informações. 3. À sessão de 
julgamento. 4. Int. - Magistrado(a) Alexandre Félix da Silva - Advs: RAFAEL FRANCESCHINI LEITE (OAB: 195852/SP)

Nº 0100003-44.2015.8.26.9020 - Agravo de Instrumento - Leme - Agravante: BANCO DO BRASIL S/A - Agravado: SERGIO 
HILDEBERTO TAUBE - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente os 
embargos à execução. Assim: 1.Atribuo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se e requisite informações ao juiz da causa, 
no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 527, inciso IV, do Código de Processo Civil; 2.Intime-se o agravado, pelo Diário da 
Justiça Eletrônico (DJE), para que responda no prazo de 10 (dez) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender 
conveniente. 3.Após, conclusos para julgamento. - Magistrado(a) André Gustavo Livonesi - Advs: Marina Emilia Baruffi Valente 
Baggio (OAB: 109631/SP) - MARCOS VINICIUS BILÓRIA (OAB: 180666/SP)

Nº 0100004-29.2015.8.26.9020 - Agravo de Instrumento - Leme - Agravante: Venício Donizetti Leite - Agravado: Manoel 
Teixeira Meira - Vistos, etc.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão que indeferiu a liberação 
de salário bloqueado em

 conta bancária do agravante.
Em síntese, sustenta a parte agravante a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, e requer a imediata liberação 

do valor.

Assim:
1. É caso de se deferir, em parte, o efeito suspensivo ao recurso, tão somente para determinar que o valor bloqueado 

permaneça em conta vinculada ao
 Juízo de origem, até ulterior decisão quanto ao mérito do agravo.

Comunique-se o Juízo a quo desta decisão. As informações presentes nos autos são suficientes. Dispenso o juiz da causa 
de prestá-las.

2. Intime-se o agravado, por ofício dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso de recebimento, para que responda 
no prazo de 10 (dez) dias,

 facultando-lhe juntar a documentação que entender conveniente.

3.Após, conclusos para julgamento. - Magistrado(a) Marta Oliveira De Sá - Advs: SUELI FICK DE FERRAZ (OAB: 67514/
SP) - DENIS FELIPE CREMASCO (OAB: 217727/SP)

DESPACHO

Nº 0100002-59.2015.8.26.9020 - Agravo de Instrumento - Pirassununga - Agravante: LAERCIO JESUS LEITE - Agravado: 
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA - ISTO POSTO, INDEFIRO o efeito suspensivo. 2. Dispenso as informações. 3. À sessão de 
julgamento. 4. Int. - Magistrado(a) Alexandre Félix da Silva - Advs: RAFAEL FRANCESCHINI LEITE (OAB: 195852/SP)
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Nº 0100003-44.2015.8.26.9020 - Agravo de Instrumento - Leme - Agravante: BANCO DO BRASIL S/A - Agravado: SERGIO 
HILDEBERTO TAUBE - Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente os 
embargos à execução. Assim: 1.Atribuo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se e requisite informações ao juiz da causa, 
no prazo de 10 (dez) dias, conforme artigo 527, inciso IV, do Código de Processo Civil; 2.Intime-se o agravado, pelo Diário da 
Justiça Eletrônico (DJE), para que responda no prazo de 10 (dez) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender 
conveniente. 3.Após, conclusos para julgamento. - Magistrado(a) André Gustavo Livonesi - Advs: Marina Emilia Baruffi Valente 
Baggio (OAB: 109631/SP) - MARCOS VINICIUS BILÓRIA (OAB: 180666/SP)

Nº 0100004-29.2015.8.26.9020 - Agravo de Instrumento - Leme - Agravante: Venício Donizetti Leite - Agravado: Manoel 
Teixeira Meira - Vistos, etc.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão que indeferiu a liberação 
de salário bloqueado em

 conta bancária do agravante.
Em síntese, sustenta a parte agravante a impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, e requer a imediata liberação 

do valor.

Assim:
1. É caso de se deferir, em parte, o efeito suspensivo ao recurso, tão somente para determinar que o valor bloqueado 

permaneça em conta vinculada ao
 Juízo de origem, até ulterior decisão quanto ao mérito do agravo.

Comunique-se o Juízo a quo desta decisão. As informações presentes nos autos são suficientes. Dispenso o juiz da causa 
de prestá-las.

2. Intime-se o agravado, por ofício dirigido ao seu advogado, sob registro e com aviso de recebimento, para que responda 
no prazo de 10 (dez) dias,

 facultando-lhe juntar a documentação que entender conveniente.

3.Após, conclusos para julgamento. - Magistrado(a) Marta Oliveira De Sá - Advs: SUELI FICK DE FERRAZ (OAB: 67514/
SP) - DENIS FELIPE CREMASCO (OAB: 217727/SP)

PIRATININGA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO LUIZ ROBERTO FINK JUNIOR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0010/2015
Processo 0000014-17.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000014) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Rogério 

Mansano Maia Me - Elton Antônio Venâncio - Considerando a denunciação da avença, diga o exequente em relação ao bem 
penhorado nos autos. - ADV: RAFAEL AUGUSTO SILVA SOARES (OAB 308848/SP), SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/
SP)

Processo 0000022-23.2015.8.26.0458 - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Elena de Lima Trevisan - - Marcia Maria 
Trevisan - - Marcelo Trevisan - - Renata Aparecida Trevisan Alves - - Vanderlei Alves - - Neiva Aparecida Abelardo Trevisan - 
João Sérgio Trevisan - I - Concedo à requerente MARIA ELENA DE LIMA TREVISAN a gratuidade judiciária, atentando para o 
que dispõe o Provimento CG 25/2013: A assistência judiciária é benefício de cunho eminentemente pessoal que não abrange 
outras partes para as quais não tenha havido expressa concessão de gratuidade pela autoridade judiciária, bem como o 
Provimento CG 11/2013: Nos casos de gratuidade decorrente da concessão da assistência judiciária gratuita, a abrangência 
da isenção incidirá sobre custas e contribuições. II - Nomeio inventariante, mediante assinatura de termo de compromisso, a 
requerente Sra. Maria Elena de Lima Trevisan. III Oficie-se à agência local do Banco do Brasil, conforme requerido no item 
“c” de fl. 05, bem como ao Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, para fins do artigo 218, NSCGJ. IV Apresente a 
inventariante: 1) primeiras declarações acompanhadas de toda a documentação comprobatória; 2) certidões negativas fiscais 
(municipal, estadual e federal), inclusive do imposto de renda; 3) lançamentos fiscais dos imóveis porventura existentes; 4) 
plano de partilha; 5) recolhimentos dos tributos e cópia do protocolo junto à Secretaria da Fazenda de São Paulo, referente à 
declaração e recolhimento do ITCMD. V Aguarde-se o cumprimento deste pelo prazo de 60 dias. VI - No silêncio, aguarde-se 
no arquivo.(Fica o inventariante intimado para regularização do termo de compromisso de inventariante). - ADV: CLAUDINEI 
APARECIDO BALDUINO (OAB 134111/SP), REGINALDO DE MATTOS (OAB 93172/SP)

Processo 0000032-67.2015.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - S.S.E.A. - L.L.A. - Por 
ter sido a autora admitida na triagem da OAB, concedo-lhe a gratuidade judiciária - Lei Federal nº 1.060/50, anotando-se. 
Processe-se em segredo de justiça. Estando a inicial em termos, cite-se com as advertências legais. Ciência ao Ministério 
Público Estadual. - ADV: PAULO CESAR GUTIERREZ (OAB 245661/SP)

Processo 0000033-52.2015.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - D.C.D.S. - J.W.S.F. - 
D.C.D.S. requer a fixação de alimentos provisórios, ante a explanação contida na peça inicial. Provocado, o Ministério Público 
opinou pela fixação de alimentos provisionais, no importe de 30% do salário mínimo. Assim, diante dos elementos até aqui 
trazidos, atendendo o requerido na peça vestibular, e manifestação retro do Ministério Público, fixo alimentos provisórios em 30% 
do salário mínimo vigente, devidos a partir da citação. Estando a inicial em termos, cite-se. - ADV: PAULO CESAR GUTIERREZ 
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(OAB 245661/SP)
Processo 0000040-15.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000040) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Fabiana Carneiro 

- Marco Aurelio Vieira - Certifico e dou fé que os autos se encontram paralisados em cartório, aguardando o comparecimento da 
exequente em cartório para atender a R. Determinação de folha 48. - ADV: LUCIO RICARDO DE SOUSA VILANI (OAB 219859/
SP)

Processo 0000040-15.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000040) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Fabiana Carneiro 
- Marco Aurelio Vieira - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de prosseguimento, 
no prazo de cinco dias, diante da certidão de folha 51 - cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da 
presente” - ADV: LUCIO RICARDO DE SOUSA VILANI (OAB 219859/SP)

Processo 0000055-13.2015.8.26.0458 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Erika Cristina de Oliveira - 
Mara Adriani Leite - 1. Cite-se a executada para pagamento da dívida em 3 dias Artigo 652 e §§ - Código de Processo Civil 
- com as advertências legais, observando-se, no mais, o disposto no artigo 53 e §§ da Lei 9.099/95. 2. Concedo os favores do 
artigo 172, § 2º, do Código de Processo Civil. 3. Desde já, fica a advertência de que a parte executada deverá colaborar com 
a Justiça, indicando onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores, sob pena de incorrer em multa 
de até 20% do valor atualizado do débito, em benefício da credora. 4. Expeça-se o necessário. Sob pena de responsabilidade, 
qualquer margeamento de diligência deverá obedecer às orientações da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça Pareceres 
nºs 121/2008-J, 202/2008-J e 436/09-J, publicados nos DJE de 18.04.08, 29.05.08 e 11.11.2.009 - ADV: CARLA ADRIANA 
GASPARELO DE CARVALHO (OAB 224700/SP)

Processo 0000058-65.2015.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Evicção ou Vicio Redibitório - Cristiano Sadao Tsutsumi 
- Volkswagen do Brasil Ltda - - FELIVEL BAURU - JC FELIPPE DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA - Por ter sido o autor admitido 
na triagem da OAB, concedo-lhe a gratuidade judiciária - Lei Federal nº 1.060/50, anotando-se. Em que pese o alegado na 
inicial, não há como aferir, neste início de cognição, a responsabilidade das rés pelos defeitos no veículo narrados pelo autor. 
Necessária, pois, a dilação probatória. Ademais, há que se considerar o fato do autor ter adquirido o veículo em 2009 e ter 
afirmado que o defeito existe desde então, o que revela a ausência de urgência no provimento buscado. Assim, inexistente a 
prova inequívoca e verossimilhança dos fatos alegados na exordial, INDEFIRO a tutela antecipada buscada. Citem-se com as 
advertências legais arts. 285 e 319, CPC. - ADV: CLAUDINEI APARECIDO BALDUINO (OAB 134111/SP)

Processo 0000071-64.2015.8.26.0458 - Embargos à Execução - Execução Previdenciária - Instituto Nacional do Seguro 
Social Inss - Donato Serafim Vieira Neto - Ao apensamento deste incidente ao feito nº 0001480-95.2003.8.26.0458, anotando-
se. Recebo o incidente para discussão, certificando-se no feito principal. Ao Embargado para impugnação. - ADV: ADRIANA 
MARIA FABRI SANDOVAL (OAB 129409/SP), FERNANDO FREZZA (OAB 183089/SP)

Processo 0000072-49.2015.8.26.0458 - Embargos à Execução - Execução Previdenciária - Instituto Nacional do Seguro 
Social - Benedita Leme Ferreira - Ao apensamento deste incidente ao feito nº 0000052-34.2010.8.26.0458, anotando-se. Recebo 
o incidente para discussão, certificando-se no feito principal. Ao Embargado para impugnação. - ADV: FERNANDO FREZZA 
(OAB 183089/SP), JÚLIA ROBERTA FABRI SANDOVAL (OAB 274098/SP), JOSE CARLOS GOMES PEREIRA MARQUES 
CARVALHEIRA (OAB 139855/SP)

Processo 0000078-27.2013.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Educare Escola de Educação 
Infantil Ltda Me - Daniela Ladeira Correa Adolfo - Diante do certificado pelo Sr. Oficial de Justiça à fl. 50, expeça-se novo 
mandado. - ADV: SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 0000078-61.2012.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - 
Wesller Silva Merlin - Wet Park - Presentes os requisitos legais, DEFIRO o postulado pela parte-exequente, de modo que 
fica desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada, devendo integrar o pólo passivo os Srs. ANTONIO 
CARLOS FERNANDES FERREIRA, VANESSA VERUSKA PASCHOALOTTO, MARCELO AUGUSTO DA SILVA e LUIZ CARLOS 
FERNANDES FERREIRA, conforme documentos de fls. 139/143, retificando-se a autuação e demais assentos da Serventia 
Judicial. Consoante artigo 50 da Lei Pátria Civil: “Em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber 
intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica”. Ainda, o Enunciado 7 do CEJ “Só se aplica a desconsideração da personalidade 
jurídica quanto houver prática de ato irregular, e limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam incorrido”. E, “A 
aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para tal. Verificados 
os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio processo de execução (singular ou coletiva), 
levantar o véu da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a 
impedir a concretização de fraude à lei ou contra terceiros. O sócio alcançado pela desconsideração da personalidade jurídica 
da sociedade empresária torna-se parte no processo e assim está legitimado a interpor, perante o Juízo de origem, os recursos 
tidos por cabíveis, visando a defesa de seus direitos” (STJ 3ª T. RMS 16.274). Antes de promover o acesso ao sistema BACEN 
JUD, fixo o prazo de cinco dias para que os executados saldem o débito exequendo. - ADV: CARLA ADRIANA GASPARELO DE 
CARVALHO (OAB 224700/SP), MARIA IDALINA TAMASSIA BETONI (OAB 264559/SP)

Processo 0000091-55.2015.8.26.0458 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.S.P. - A.G.P. - Por ter 
sido a exequente admitida na triagem da OAB, concedo-lhe a gratuidade judiciária - Lei Federal nº 1.060/50, anotando-se. 2. 
Processe-se em segredo de Justiça. 3. Ao exequente, para corrigir o valor da causa (ALIMENTOS - Execução - Valor da causa 
- Correspondência ao valor da dívida, não havendo campo para aplicação do disposto no artigo 259, VI do Código de Processo 
Civil - Recurso improvido.( Agravo de Instrumento n. 91.511-4 - Penápolis - 5ª Câmara de Direito Privado - Relator: Silveira Netto 
- 10.12.98 - V.U.). - ADV: LEANDRO CHAB PISTELLI (OAB 182264/SP)

Processo 0000092-40.2015.8.26.0458 - Oposição - Intervenção de Terceiros - Enoch Dias Masselli Filho - - Marilda Elidia 
Barraviera Masselli - Lourides Gonçalves - - Paulo Rubens de Oliveira - Vistos. Apensar este no processo principal. Certifique 
naquele a presente oposição, vez que ambos os processos serão julgados pela mesma sentença (art. 59 do CPC). Citem-se os 
opostos para contestar, no prazo comum de 15 dias (art. 57), podendo as citações serem efetivadas na pessoa dos Advogados 
das partes que já estão representadas nos autos, com as advertências legais. Diante disso, resta prejudicada a audiência 
designada para esta data na ação de atentado. Indefiro o pedido de tutela antecipada, tendo em vista que as provas dos autos 
se referem à propriedade, e não à posse, vez que a ação principal é possessória e não petitória. No que tange ao pedido contido 
no item “8” da oposição, deverão os opoentes esclarecer a razão de se obter as cinco últimas declarações de rendimentos de 
Lourides Gonçalves. Ainda, a alegação de suspeição do magistrado deveria ter sido manejada por exceção, nos termos do art. 
312 do CPC, como incidente hábil para esse tipo de arguição. Porém, não reconheço a alegada suspeição, vez que sem qualquer 
sentido, considerando que a decisão de fls. 360/361 relegou a preliminar à apreciação conjunta com o mérito, na medida em 
que a discussão se restringe à posse e demanda dilação probatória. Portanto, nenhuma omissão do magistrado para atacá-lo 
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de parcial. No mais, aguardem-se as respostas. Int. (nota de cartório - servirá a presente intimação para citação dos opostos 
Lourides Gonçalves e Paulo Rubens de Oliveira, através de seus procuradores devidamente representados nos autos, para os 
termos da ação proposta, com a advertência legal para apresentarem defesas no prazo, sob pena de revelia) - ADV: AMILTON 
MARQUES SOBREIRA (OAB 69565/SP), BENEDITO LAERCIO CADAMURO (OAB 113622/SP), SALATIEL CANDIDO LOPES 
(OAB 132010/SP), CAROLINA HELENA MANZANARES SOUTO (OAB 199322/SP), MARCELLINO SOUTO (OAB 58066/SP)

Processo 0000093-25.2015.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Seguro - Fernando de Lima - Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Concedo ao autor os benefícios da gratuidade judiciária, anotando-se. Estando a inicial em 
termos, cite-se com as advertências legais. - ADV: PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP)

Processo 0000094-10.2015.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Seguro - José Aparecido de Oliveira - Seguradora Líder 
dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. - Concedo ao autor os benefícios da gratuidade judiciária, anotando-se. Estando a inicial 
em termos, cite-se com as advertências legais. - ADV: PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/SP)

Processo 0000097-62.2015.8.26.0458 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - P.R.S.F. - P.R.F.F. - 
Concedo ao exequente os benefícios da gratuidade judiciária Lei Federal nº 1.060/50, anotando-se. Processe-se em segredo de 
justiça. Apresente o exequente o cálculo do débito exequendo que, ao contrário do afirmado à fl. 04, não acompanhou a inicial. 
Int. - ADV: EMERSON CESAR DEGANUTI DE OLIVEIRA (OAB 271722/SP)

Processo 0000111-17.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000111) - Interdição - Capacidade - B.C. - M.J.C. - Nota do cartório: 
Autos aguardando a regularização (assinatura) do Termo de Compromisso de Curador Definitivo, expedido nos autos. - ADV: 
JOSÉ RICARDO SOARES DAHER (OAB 203097/SP)

Processo 0000115-93.2009.8.26.0458 (458.01.2009.000115) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Geraldo 
Severino dos Santos - Nelson Ruiz Gimenes - Certifico e dou fé que transcorreu o prazo de sobrestamento dos autos, deferido 
para atender a solicitação do réu. - ADV: RODRIGO ANGELO VERDIANI (OAB 178729/SP), ANDREA SALCEDO MONTEIRO 
DOS SANTOS GOMES (OAB 141157/SP)

Processo 0000115-93.2009.8.26.0458 (458.01.2009.000115) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Geraldo 
Severino dos Santos - Nelson Ruiz Gimenes - Servirá o presente como intimação do réu para manifestação nos autos em 
prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante do teor da certidão de folha 184, que também fará parte de publicação no DJE. - 
ADV: RODRIGO ANGELO VERDIANI (OAB 178729/SP), ANDREA SALCEDO MONTEIRO DOS SANTOS GOMES (OAB 141157/
SP)

Processo 0000143-22.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000143) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de 
Imóvel - Joaquim Correa de Moraes - - Cléia Moraes Aoki - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo 
Der - - Prefeitura Municipal de Piratininga e outros - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo legal para manifestação 
em termos de prosseguimento, devendo ser procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que 
o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a 
sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir 
a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 
1º). - ADV: LUIZ NUNES PEGORARO, CAETANO GURZILO FILHO (OAB 34661/SP), SILVIO CARLOS TELLI (OAB 93244/SP), 
HUGO TAMAROZI GONÇALVES FERREIRA (OAB 260155/SP)

Processo 0000143-22.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000143) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de 
Imóvel - Joaquim Correa de Moraes - - Cléia Moraes Aoki - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo Der 
- - Prefeitura Municipal de Piratininga e outros - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos 
de prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará 
parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: SILVIO CARLOS TELLI (OAB 93244/SP), HUGO TAMAROZI 
GONÇALVES FERREIRA (OAB 260155/SP), CAETANO GURZILO FILHO (OAB 34661/SP), LUIZ NUNES PEGORARO

Processo 0000145-89.2013.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Sérgio dos Santos - 
Banco do Brasil S/A - Fls. 172/173 - Defiro a reabertura do prazo para manifestação do exequente em relação à impugnação 
em apenso. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), FREDERICO RIBEIRO VARONEZ (OAB 129376/SP), 
RODOLPHO VARONEZ (OAB 15390/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)

Processo 0000153-37.2011.8.26.0458 (458.01.2011.000153) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Vanderlei Geraldo - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Prossiga no cumprimento de fl. 250, itens ‘2’ e 
‘3’. - ADV: PAULO CESAR DOS SANTOS DE ALMEIDA (OAB 132443/SP), CICERO JOSÉ ALVES SCARPELLI (OAB 163848/
SP), ALESSANDRO ALCANTARA COUCEIRO (OAB 177274/SP), FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO MACHADO 
(OAB 105400/SP)

Processo 0000161-43.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000161) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Rafael Pinelli Henriques - William Fabio da Porciuncula Fiuza - I - Conforme o entendimento jurisprudencial que se consolidou, 
a mera declaração de necessidade não mais goza da presunção de veracidade, competindo ao peticionário demonstrar que 
não tem condições de litigar sem prejuízo da subsistência familiar. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO Prestação de 
serviços Declaratória Assistência judiciária gratuita Necessidade de prova Indeferimento. A concessão de gratuidade judiciária 
depende de prova da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e/ou da 
família do requerente A presunção de veracidade da simples declaração de pobreza não mais subsiste diante do cenário jurídico 
atual Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n. 889.515-0/1 Marília 27ª Câmara de Direito Privado Relator: Cambrea Filho 
22.03.05 VU). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Não tendo a declaração de pobreza subscrita pela parte caráter absoluto, 
e havendo a necessidade de se por cobro a frequentes abusos no requerimento dos benefícios da assistência judiciária, não se 
vislumbra ilegalidade na exigência judicial de comprovação da renda da parte requerente dos benefícios da assistência judiciária 
como condição para seu deferimento, máxime quando aquela parte, pela atividade profissional que desenvolva ou pela natureza 
e valor da ação judicial em que tem interesse, bem como pelo fato de ter contrato advogado particular para representa-la, 
presumivelmente não merece ou preceda daquele benefício Agravo improvido. (Agravo de Instrumento n . 894126-0/3 Araçatuba 
28ª Câmara de Direito Privado Relator: Amaral Vieira 14.06.05 VU). II Porém não é o caso de indeferimento do benefício sem 
a abertura de oportunidade para a postulante comprovar a necessidade. A respeito: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 
INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PROVA NECESSIDADE. A declaração pura e simples do interessado não é prova inequívoca 
daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se o peticionário deixar de comprovar a insuficiência de 
recursos. Todavia, não é lícito ao magistrado indeferir, de plano, pedido de assistência judiciária, sem possibilitar ao interessado 
a prova de suas alegações. (TJSP. AI 885.777-00/1 26ª Câm. Rel. Des. RENATO SARTORELLI J. 7.3.2005. III Pelo exposto, o 
réu deverá fazer prova de sua condição de hipossuficiente. IV - Diante da contestação apresentada: ao autor, pelo prazo legal. 
- ADV: CÉLIA MARIA DUARTE DE ALMEIDA (OAB 268220/SP), DANILO MEIADO SOUZA (OAB 264891/SP), EDUARDO DE 
PROFT CARDOSO (OAB 210780/SP)
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Processo 0000176-12.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000176) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Luzia 
Teodoro Ferreira - Instituto Nacional do Seguro Social - “servirá o presente como intimação das partes para manifestação nos 
autos em prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante do laudo pericial de fls. 179/213 (NSCGJ, artigo 196, item XVI - com 
a juntada aos autos de laudos periciais, documentos ou outras informações requisitadas pelo juízo, providenciará a intimação 
das partes para manifestação, direta ou por meio dos seus assistentes técnicos; “. - ADV: MARCIO PROPHETA SORMANI 
BORTOLUCCI (OAB 274676/SP)

Processo 0000179-30.2014.8.26.0458 - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de Imóvel - Hércio Losnak e 
outros - Ao Oficial do Cartório do Registro Imobiliário de Piratininga para manifestação. Prazo: 10 dias. - ADV: MARIA HELENA 
ACOSTA (OAB 42780/SP)

Processo 0000196-66.2014.8.26.0458 - Monitória - Prestação de Serviços - Liceu Noroeste de Educação LTDA - Bruno 
Henrique Alves Montagna - “servirá o presente como intimação do autor para manifestação nos autos em prosseguimento, 
no prazo de cinco dias, diante das informações de fls. 65/67 e 69 - prestadas pelas empresas de telefonia celular, conforme 
requerido (NSCGJ, artigo 196, item XVI)”. - ADV: NELLY REGINA DE MATTOS (OAB 37495/SP), ALEXANDRE AUGUSTO DE 
MATTOS ZWICKER (OAB 193557/SP)

Processo 0000207-32.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000207) - Execução de Alimentos - Alimentos - B.M.P. - D.B.L. - 
Depreque-se. - ADV: VANDERLEI GONÇALVES MACHADO (OAB 178735/SP)

Processo 0000214-87.2014.8.26.0458 - Arresto - Liminar - Maria Eonice Pegoraro - Emerson Aparecido Ribeiro dos Santos 
- Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo legal para a autora promover a regular citação do réu, conforme despacho 
de folha 47, devendo ser procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o(a) autor(a) não 
promoveu por mais de 30 (trinta) dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação 
pelo Diário da Justiça Eletrônico. Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 
48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: 
ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU (OAB 184586/SP)

Processo 0000214-87.2014.8.26.0458 - Arresto - Liminar - Maria Eonice Pegoraro - Emerson Aparecido Ribeiro dos Santos 
- “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias, 
diante da certidão lançada pela Serventia a folha 50 - cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da 
presente” - ADV: ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU (OAB 184586/SP)

Processo 0000226-04.2014.8.26.0458 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Panamericano S/A - EDMAR DE OLIVEIRA DINIZ - Certifico e dou fé que o autor até a presente data não promoveu o regular 
cumprimento do mandado liminar, conforme despacho de folha 92, devendo ser procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, 
assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) dias os atos e diligências que lhe competem, o 
ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Mantida a inércia, o autor será intimado, por 
mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e consequente arquivamento 
do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: MARIANE CARDOSO MACAREVICH (OAB 203358/SP), ROSANGELA DA ROSA 
CORRÊA (OAB 205961/SP)

Processo 0000226-04.2014.8.26.0458 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Panamericano S/A - EDMAR DE OLIVEIRA DINIZ - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em 
termos de prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também 
fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 205961/SP), 
MARIANE CARDOSO MACAREVICH (OAB 203358/SP)

Processo 0000256-39.2014.8.26.0458 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - SIMEIA DOS SANTOS - Certifico e dou fé que o autor até a presente data não promoveu o regular cumprimento do 
mandado liminar, conforme despacho de folha 57, devendo ser procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: 
“constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça 
providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por 
carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e consequente arquivamento do processo 
(CPC, art. 267, III e § 1º) - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/
SP)

Processo 0000256-39.2014.8.26.0458 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - SIMEIA DOS SANTOS - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de prosseguimento, 
no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte de divulgação no 
DJE, na mesma data da presente” - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 
108911/SP)

Processo 0000274-60.2014.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - Ana Cristina Garcia Mendes - 
Silvana Aparecida da Cruz - - Alvaro Luiz Cavalini - - Rosemeire Nardi Cavalini - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo retro 
requerido - 30 dias. Após, à manifestação da exequente, independente de nova intimação. - ADV: CARLA ADRIANA GASPARELO 
DE CARVALHO (OAB 224700/SP), GUSTAVO CARDADOR SILVA (OAB 303192/SP)

Processo 0000281-77.1999.8.26.0458 (458.01.1999.000281) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito 
- Banco do Brasil S A - Cleide Aparecida Antequeira Lacava - - Luis Carlos Lacava - I - Oficie-se na forma retro requerida. II - 
Aclaro que o ofício poderá ser retirado: a) no site oficial do Tribunal de Justiça; b) ou Serventia Judicial; c) ou caso deseje sua 
liberação via Poder Judiciário, apresentar a comprovação do recolhimento em guia própria do FEDTJSP. - ADV: MARINA EMILIA 
BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 0000313-28.2012.8.26.0458 (458.01.2012.000313) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Silvio Carlos Alves de Assis - Banco Itau Unibanco Sa - “servirá o presente como intimação do(a) réu de que os 
autos foram desarquivados e se encontram em cartório à sua disposição por 30 dias. Escoado esse lapso e em nada sendo 
requerido, serão restituídos ao arquivo, independentemente de nova intimação”. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), 
CARLA ADRIANA GASPARELO DE CARVALHO (OAB 224700/SP)

Processo 0000325-47.2009.8.26.0458 (458.01.2009.000325) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Bv Leasing 
Arrendamento Mercantil Sa - Ricardo Alan Machado - Certifico e dou fé que transcorreu o prazo de sobrestamento dos autos, 
bem como “in albis”, o prazo assinalado para manifestação em termos de prosseguimento. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M 
DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0000325-47.2009.8.26.0458 (458.01.2009.000325) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Bv Leasing 
Arrendamento Mercantil Sa - Ricardo Alan Machado - Servirá o presente como intimação do autor para manifestação nos autos 
em prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante do teor da certidão de folha 189, que também fará parte de publicação no 
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DJE. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/
SP)

Processo 0000327-75.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000327) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Aparecida Matias da 
Silva - Mauro Bernardes da Silva - - Ercílio José Forato - - Olinda Ferreira Forato - Certifico e dou fé que transcorreu o prazo de 
sobrestamento dos autos, bem como “in albis”, o prazo assinalado para manifestação em termos de prosseguimento, devendo 
ser procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 
(trinta) dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça 
Eletrônico. Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) 
horas, sob pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: WALTHER VILLAS-
BOAS FRANCO FILHO (OAB 150203/SP)

Processo 0000327-75.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000327) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Aparecida Matias da 
Silva - Mauro Bernardes da Silva - - Ercílio José Forato - - Olinda Ferreira Forato - “Servirá o presente como intimação do(a) 
autor(a) para manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada 
pela Serventia, cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: WALTHER VILLAS-
BOAS FRANCO FILHO (OAB 150203/SP)

Processo 0000339-55.2014.8.26.0458 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Educare Escola de Educação 
Infantil Ltda Me - Jair Galdino - I - Ao desentranhamento da petição de fls. 24/26 para juntada no processo correto, pois referente 
a pessoa diversa, certificando-se. II Proceda na forma do artigo 917, I das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral 
da Justiça - Art. 917. Serão cadastrados diretamente pelos ofícios de justiça, recebendo numeração própria e independente, 
os incidentes processuais autuados em apartado, tais como: I - o cumprimento de sentença condenatória cível, com inversão, 
quando o caso, dos polos ativo e passivo da fase de conhecimento, para efeito de expedição de certidão pelo ofício de distribuição 
III De acordo com a redação do art. 475-J do CPC, para que tenha início a fase de execução, determino seja intimada a parte-
executada, pessoalmente, para que efetue o pagamento do débito apurado pelo exequente (R$13.542,38 - fl. 29), no prazo de 
15 dias, sob pena de ver acrescido ao débito, multa em percentual de 10%, isto em caso de inércia. IV - Outrossim, não havendo 
o cumprimento voluntário da obrigação imposta ao devedor, deverá haver a inclusão da multa supra mencionada, prosseguindo 
a execução. - ADV: SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 0000356-91.2014.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - C.A.R.R. - J.P.B.N. e outros 
- Certifique a Serventia Judicial sobre o Inventário de João de Paula Braga, ou seja, se houve homologação da partilha, e em 
que pé que se encontra. Depois, à autora. - ADV: CAMILA TEIXEIRA (OAB 335310/SP), LUCAS MARTINÃO GONÇALVES (OAB 
302784/SP), PAULA CAMILA DE LIMA (OAB 262441/SP), CARLA ADRIANA GASPARELO DE CARVALHO (OAB 224700/SP)

Processo 0000356-91.2014.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - C.A.R.R. - J.P.B.N. e outros 
- Vista a autora sobre a Certidão de Objeto e Pé do Inventário de João de Paula Braga, autos nº 0000019-39.2013.8.26.0458, 
em cumprimento ao r. Despacho de fls. 110. - ADV: CAMILA TEIXEIRA (OAB 335310/SP), LUCAS MARTINÃO GONÇALVES 
(OAB 302784/SP)

Processo 0000381-41.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000381) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cláudia 
Cristiane Miguel Me - Débora Cristina Floriano - Servirá o presente como intimação da(s) parte(s) de que foi designada audiência 
de conciliação para o dia 22/04/2015, às 17:10 horas. - ADV: JOSÉ RICARDO SOARES DAHER (OAB 203097/SP)

Processo 0000386-63.2013.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento - Gonçalves & Serrano Sc Ltda Me - 
Marcos Antonio Cardoso Neri - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo legal para pagamento do débito ou garantia 
da execução (art. 475-J, CPC). - ADV: JOSÉ RICARDO SOARES DAHER (OAB 203097/SP)

Processo 0000386-63.2013.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento - Gonçalves & Serrano Sc Ltda 
Me - Marcos Antonio Cardoso Neri - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante da certidão de folha 52 - cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, na 
mesma data da presente” Nota de cartório - deverá ser apresentado novo cálculo atualizado do débito com o acréscimo da multa 
fixada pelo inadimplemento da obrigação no prazo. - ADV: JOSÉ RICARDO SOARES DAHER (OAB 203097/SP)

Processo 0000422-08.2013.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Instituto de Previdência Municipal de Piratininga - 
Sandra Regina Alves Rodrigues - - R.W.A.R. - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo legal para pagamento do 
débito ou garantia do juízo (art. 475-J, CPC). - ADV: RAFAEL AUGUSTO SILVA SOARES (OAB 308848/SP), SERGIO GAZZA 
JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 0000422-08.2013.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Instituto de Previdência Municipal de Piratininga - 
Sandra Regina Alves Rodrigues - - R.W.A.R. - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos 
de prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante da certidão do cartório - cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, 
na mesma data da presente”. Nota do Cartório - deverá ser apresentando novo cálculo do débito exequendo, com inclusão da 
multa pelo inadimplemento. - ADV: RAFAEL AUGUSTO SILVA SOARES (OAB 308848/SP), SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 
152931/SP)

Processo 0000423-90.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000423) - Procedimento Ordinário - Nulidade / Anulação - Eduardo 
Borges de Camargo e outros - Mario Gazola Franco e outros - I - Oficie-se na forma retro requerida - fls. 181/182. . II - Aclaro 
que o ofício poderá ser retirado: a) no site oficial do Tribunal de Justiça; b) ou Serventia Judicial; c) ou caso deseje sua liberação 
via Poder Judiciário, apresentar a comprovação do recolhimento em guia própria do FEDTJSP. III - Coma juntada, ciência as 
partes, e voltem conclusos. - ADV: JOSE ROBERTO ANSELMO (OAB 112996/SP), JOSÉ RICARDO SOARES DAHER (OAB 
203097/SP), ANTONIO CARLOS DAHER (OAB 87188/SP)

Processo 0000432-18.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - V.L.O. - Claudemir 
Mendonça Nunes - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de prosseguimento, no 
prazo de cinco dias, diante da certidão do oficial de justiça de folha 49 que deixou de proceder a citação determinada, pois não 
foi possível localizar o número da residência. N - ADV: JOSÉ RICARDO SOARES DAHER (OAB 203097/SP)

Processo 0000470-98.2012.8.26.0458/01 (045.82.0120.000470/1) - Cumprimento de sentença - Ps Fontanezi & Cia Ltda 
Me - Marisa Regina Macedo - - Marisa Regina Macedo - Certifico e dou fé que os autos se encontram paralisados em cartório, 
aguardando o comparecimento do autor para atender a R. Determinação de folha 84. - ADV: SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 
152931/SP)

Processo 0000470-98.2012.8.26.0458/01 (045.82.0120.000470/1) - Cumprimento de sentença - Ps Fontanezi & Cia Ltda Me 
- Marisa Regina Macedo - - Marisa Regina Macedo - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em 
termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante da certidão de folha 86 - cujo teor também fará parte de divulgação no 
DJE, na mesma data da presente” - ADV: SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 0000520-61.2011.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Paulo Roberto Ferro - - Cassia Cristina Ferro 
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Castellanelli - Aldevina Ribeiro Rodrigues - - Lourenço Alvez Rodrigues - Cuidando-se de valor incontroverso, à expedição 
do Mandado de Levantamento, intimando-o para retirada no prazo estabelecido no artigo 1.114 das Normas de Serviço da 
Corregedoria Geral da Justiça - Passados 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data da emissão, e sem que seja procurado, 
o mandado será desarquivado e cancelado, procedendo-se à sua juntada aos autos, que serão conclusos ao juiz para as 
providências cabíveis. . - ADV: PAULA CAMILA DE LIMA (OAB 262441/SP), CAETANO GURZILO FILHO (OAB 34661/SP)

Processo 0000520-61.2011.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Paulo Roberto Ferro - - Cassia Cristina Ferro 
Castellanelli - Aldevina Ribeiro Rodrigues - - Lourenço Alvez Rodrigues - Nota do cartório: Autos aguardando retirada pelo(a) 
interessado(a) do Mandado de Levantamento expedido em seu favor, dentro de 365 dias, findo os quais o mesmo será cancelado. 
- ADV: PAULA CAMILA DE LIMA (OAB 262441/SP), CAETANO GURZILO FILHO (OAB 34661/SP)

Processo 0000552-95.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000552) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Duplicata - 2f 
Piratininga Comercio de Materiais de Construcao Ltda Me - Mariana Pereira - Servirá o presente como intimação do autor 
para manifestação em prosseguimento, no prazo de cinco dias, requerendo o que de direito, sob as penas da lei. - ADV: JOSÉ 
RICARDO SOARES DAHER (OAB 203097/SP)

Processo 0000557-20.2013.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Obrigações - 2f Piratininga Comercio de Materiais de 
Construcao Ltda Me - Alexandre Lupercio da Silva - Não foi possível a realização da penhora “on line”, pois o CPF do executado 
informado nos autos consta como não existente na base da SRF. Ao exequente. - ADV: JOSÉ RICARDO SOARES DAHER (OAB 
203097/SP)

Processo 0000561-23.2014.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Busca e Apreensão - Banco Bradesco Financiamento 
S/A - Lucio Mauro Vicente - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo legal para pagamento do débito ou garantia 
do juízo (art. 475-J, CPC). - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA, HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP), HUGO 
TAMAROZI GONÇALVES FERREIRA (OAB 260155/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), RICARDO NEVES 
COSTA (OAB 120394/SP)

Processo 0000561-23.2014.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Busca e Apreensão - Banco Bradesco Financiamento 
S/A - Lucio Mauro Vicente - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de prosseguimento, 
no prazo de cinco dias, diante da certidão do cartório - cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, na mesma data 
da presente”. Nota do Cartório - deverá ser apresentando novo cálculo do débito exequendo, com inclusão da multa pelo 
inadimplemento”. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), FLÁVIO 
NEVES COSTA, HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP), HUGO TAMAROZI GONÇALVES FERREIRA (OAB 
260155/SP)

Processo 0000576-89.2014.8.26.0458 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Reinaldo dos Santos Vieira - I - Considerando a sentença proferida na página 51, deixo de apreciar o pedido de extinção 
requerido pelo autor na peça retro encartada. II - Oficie-se na forma retro requerida. III - Aclaro que o ofício poderá ser retirado 
a) no site oficial do Tribunal de Justiça; b) ou Serventia Judicial; c) ou caso deseje sua liberação via Poder Judiciário, apresentar 
a comprovação do recolhimento em guia própria do FEDTJSP. - ADV: FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP), ÉRICO 
BRENER DA SILVA TORRES (OAB 340408/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 0000576-89.2014.8.26.0458 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Reinaldo dos Santos Vieira - “Servirá o presente como intimação do(s) advogado(s) da(s) parte(s) interessada(s), caso 
queira e sem a necessidade de comparecer em cartório, evitando-se assim fila e perda de tempo, acessar o sitio do Tribunal 
de Justiça (www.tjsp.jus.br - consulta/processo/1ª instância/processos cíveis/Foro de Piratininga/nome da parte do processo ou 
número dos autos, clicar no ícone “decisão proferida” ou no “documento expedido” (ofício a ciretran) e proceder a reprodução 
de tal documento, que representa cópia fidedigna do documento desejado, com a assinatura digital do juiz, ou ainda recolha as 
custa necessárias para postalização “ - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/
SP), ÉRICO BRENER DA SILVA TORRES (OAB 340408/SP)

Processo 0000587-21.2014.8.26.0458 - Cautelar Inominada - Liminar - L.C.T. - P.F. - I - Oficie-se na forma requerida pelo 
Ministério Público. II - Com a resposta, dê-se nova vista dos autos. - ADV: PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS (OAB 
102546/SP), FABIANA XIMENEZ SCARPARO (OAB 317099/SP), CARLOS ALBERTO MARTINS JUNIOR (OAB 257601/SP), 
ETIENNE BIM BAHIA (OAB 105773/SP)

Processo 0000595-32.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000595) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Moral - Dias & Dias Comércio de Filtros Ltda Me - Banco do Brasil Sa - Ciência à autora dos documentos apresentados 
pelo réu - fls. 123/162. Após, voltem. (nota de cartório - trata-se de juntada de extratos bancários) - ADV: MARCELO OLIVEIRA 
ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), LUCIO RICARDO DE SOUSA VILANI (OAB 219859/SP), HUGO 
TAMAROZI GONÇALVES FERREIRA (OAB 260155/SP), JOICE CAMILO DE OLIVEIRA (OAB 296460/SP)

Processo 0000596-17.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000596) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Agraben Administradora de Consórcios Ltda - Benedito Siqueira Junior - Certifico e dou fé que transcorreu o prazo de 
sobrestamento dos autos, bem como “in albis”, o prazo assinalado para manifestação em termos de prosseguimento, devendo 
ser procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 
(trinta) dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça 
Eletrônico. Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) 
horas, sob pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: JOSE ROBERTO 
OSSUNA (OAB 54288/SP)

Processo 0000596-17.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000596) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Agraben Administradora de Consórcios Ltda - Benedito Siqueira Junior - “Servirá o presente como intimação do(a) 
autor(a) para manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada 
pela Serventia, cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: JOSE ROBERTO 
OSSUNA (OAB 54288/SP)

Processo 0000607-12.2014.8.26.0458 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão / Resolução - Ivaneide Cremasco 
Ferracini Me - Telefonica Brasil S/A - Servirá o presente como intimação do requerente para apresentação da resposta ao 
recurso inominado tempestivamente apresentado pelo requerido, no prazo de 10 dias, nos termos do art. 42, § 2º da Lei 9099/95 
- ADV: SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 0000610-69.2011.8.26.0458 (458.01.2011.000610) - Despejo - Locação de Imóvel - Rui Rodrigues Barbosa 
- - Sandra Dourado de Sá Barbosa - José Eduardo Pinto - - Márcia Aurora Feliciano da Costa Pinto - I - Considerando a 
comprovação do recolhimento de fl. 341, à liberação dos ofícios que deverão ser entregues via Oficial de Justiça. II - Expeça-se 
a folha de rosto - Art. 1.062 NSCGJ. Despachos-mandados, ofícios e petições que sirvam como mandados, cartas precatórias e 
alvarás, se não contiverem código de barras, deverão ser remetidos com “folha de rosto” extraída e impressa após a emissão de 
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expediente no sistema informatizado SAJ/PG-5, a qual deverá ser anexada ao expediente com o número do mandado e o código 
de barras, gerados automaticamente. III - Ao aguardo das respostas. - ADV: LUIZ ALAN BARBOSA MOREIRA (OAB 121181/SP), 
ANTONIO EDGARD JARDIM (OAB 99302/SP), SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 0000611-83.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000611) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Daycoval Sa - Paulo Henrique de Deus - Certifico e dou fé que o autor até a presente data não promoveu o 
regular cumprimento do mandado liminar, conforme despacho de folha 92, devendo ser procedido conforme artigo 196, inciso 
XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) dias os atos e diligências que lhe 
competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Mantida a inércia, o autor será 
intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e consequente 
arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)

Processo 0000611-83.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000611) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Daycoval Sa - Paulo Henrique de Deus - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação 
em termos de prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor 
também fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/
SP)

Processo 0000616-71.2014.8.26.0458 - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de Imóvel - Regina Célia 
Pereira Kirilos e outros - “Servirá o presente como intimação do(s) advogado(s) da(s) parte(s) interessada(s), caso queira e 
sem a necessidade de comparecer em cartório, evitando-se assim fila e perda de tempo, acessar o sitio do Tribunal de Justiça 
(www.tjsp.jus.br - consulta/processo/1ª instância/processos cíveis/Foro de Piratininga/nome da parte do processo ou número 
dos autos, clicar no ícone “decisão proferida” ou no “documento expedido” (Mandado de Retificação de Alvará) e proceder a 
reprodução de tal documento, que representa cópia fidedigna do documento desejado, com a assinatura digital do juiz”. - ADV: 
PEDRO JOSÉ KIRILOS NETO (OAB 213027/SP)

Processo 0000636-62.2014.8.26.0458 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - Aline Alvarez de Oliveira - 
MIUDINHO PNEUS LTDA EPP - - BANCO DO BRASIL S/A - Servirá o presente como intimação das partes acerca do ofício 
juntado aos autos a folha 210, oriundo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Penápolis, extraído da carta 
precatória nº 0009890-22.2014.8.26.0438, noticiando a designação de audiência naquele juízo para o dia 18/03/2015, às 14:00 
horas - finalidade oitiva de testemunhas arrolada pelo réu. - ADV: CAETANO GURZILO FILHO (OAB 34661/SP), KARINA DE 
ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), CARLOS SUSSUMI IVAMA (OAB 
229398/SP)

Processo 0000657-48.2008.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Josele de Jesus Silva Camargo - - Nilson Barbosa 
de Camargo Junior - Mangilli Imobiliária Ltda - Traga a Serventia Judicial certidão de objeto e pé do feito mencionado à fl. 
480 - 253/2006. Publique no DJE, e voltem. - ADV: DEBORAH CARBONE (OAB 269360/SP), HUGO TAMAROZI GONÇALVES 
FERREIRA (OAB 260155/SP), SAMIR HALIM FARHA (OAB 23686/SP), LUCIO RICARDO DE SOUSA VILANI (OAB 219859/SP), 
ANA LÚCIA TRENTINI BAPTISTA (OAB 178676/SP), CHRISTIANE BOTELHO DE CASTRO (OAB 141118/SP)

Processo 0000657-48.2008.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Josele de Jesus Silva Camargo e outro - Mangilli 
Imobiliária Ltda - Ciência as partes da expedição das Certidões de Objeto e Pé referente aos autos 0000577-55.2006.8.26.0458 
(253/2006) e seus apensos. - ADV: ANA LÚCIA TRENTINI BAPTISTA (OAB 178676/SP), LUCIO RICARDO DE SOUSA VILANI 
(OAB 219859/SP), HUGO TAMAROZI GONÇALVES FERREIRA (OAB 260155/SP)

Processo 0000664-98.2012.8.26.0458 (458.01.2012.000664) - Inventário - Inventário e Partilha - Luiz Carlos Fernandes 
Ferreira - Ayres Ferreira - Fazenda do Estado de São Paulo - Certifico e dou fé que os autos se encontram paralisados em 
cartório, por período superior a 30 dias, aguardando providências do inventariante conforme despacho de folha 259, devendo 
ser procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 
(trinta) dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça 
Eletrônico. Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) 
horas, sob pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: MARIA IDALINA 
TAMASSIA BETONI (OAB 264559/SP), REGINALDO DE MATTOS (OAB 93172/SP)

Processo 0000664-98.2012.8.26.0458 (458.01.2012.000664) - Inventário - Inventário e Partilha - Luiz Carlos Fernandes 
Ferreira - Ayres Ferreira - Fazenda do Estado de São Paulo - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação 
em termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante da certidão lançada pela Serventia a folha 261 - cujo teor também 
fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: MARIA IDALINA TAMASSIA BETONI (OAB 264559/SP), 
REGINALDO DE MATTOS (OAB 93172/SP)

Processo 0000666-34.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000666) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco J Safra Sa - Rosa do Carmo Ferreira Pineli - Certifico e dou fé que o autor até a presente data não promoveu 
o regular cumprimento do mandado liminar, conforme despacho de folha 71, devendo ser procedido conforme artigo 196, inciso 
XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) dias os atos e diligências que lhe 
competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Mantida a inércia, o autor será 
intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e consequente 
arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP)

Processo 0000666-34.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000666) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco J Safra Sa - Rosa do Carmo Ferreira Pineli - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para 
manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, 
cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 
241999/SP)

Processo 0000669-57.2011.8.26.0458 (458.01.2011.000669) - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - 
Academia Step Ltda - Companhia Paulista de Força e Luz Cpfl - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 
Ação Indenizatória por Danos Materiais movida pela ACADEMIA STEP LTDA. contra a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E 
LUZ - CPFL, para condenar a ré no pagamento de indenização à autora no valor de R$ 10.353,00 (dez mil, trezentos e cinquenta 
e três reais), com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e pela Tabela do TJSP, e juros de mora de 1% ao mês 
(art. 406 do CC) a contar do evento danoso (súmula º 54 do STJ), para ressarcimento do dano material, a teor dos arts. 186 e 
944 do Código Civil. Improcedentes os pedidos de lucros cessantes e indenização de um aquecedor a gás e botijões de gás. 
Em virtude da sucumbência, condeno a ré no pagamento de todas as custas e despesas processuais, bem como nos honorários 
advocatícios da parte adversa que fixo em 10% sobre o valor da condenação. P.R.I. PREPARO - para a eventualidade de 
recurso deverá ser comprovado o recolhimento do valor do preparo nos termos da Lei Estadual nº 11.608/2003, equivalente a 
R$ 391,40 (valor singelo) ou R$ 254,23 (valor atualizado), acrescido do porte de remessa e retorno no valor de R$ 65,70 (02 
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volume(s)), conforme NSCGJ - artigo 698, c.c. o Provimento CSM nº 1.195/2014. Anote-se que o valor atualizado do preparo 
é inferior ao valor singelo, pois calculado com base na condenação imposta na sentença. - ADV: LUCIO RICARDO DE SOUSA 
VILANI (OAB 219859/SP), AMANDA KARLA PEDROSO RONDINA PERES (OAB 302356/SP)

Processo 0000674-74.2014.8.26.0458 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Aymoré Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A - Phelipe Atanazio Torres - I - Frente o disposto nos artigos 5º do Decreto lei 911/69, e 294 
da Lei Adjetiva Civil, DEFIRO o postulado pelo autor, retificando-se na rede informatizada e autuação. II - Prossiga-se conforme 
preceitua o artigo 652 e ss do CPC, expedindo-se o necessário. III - Honorários fixados em 10% do valor do débito atualizado. 
IV - A autora, ora exequente deverá providenciar os recolhimentos necessários visando a expedição do Mandado. V - A própria 
instituição poderá requerer na forma derradeira de fl. 52 - inclusão SPC e SERASA. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 
(OAB 94243/SP)

Processo 0000687-15.2010.8.26.0458 (458.01.2010.000687) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Associação 
de Moradores do Residencial Primavera - Leonardo Néia de Oliveira - - Sônia Maria Rodrigues Néia de Oliveira - À expedição do 
necessário. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0000700-72.2014.8.26.0458 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANIF - BANCO 
INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) - Nathaly Lopes de Moraes - Certifico e dou fé que o autor até a presente data não 
promoveu o regular cumprimento do mandado liminar, conforme despacho de folha 43, devendo ser procedido conforme artigo 
196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) dias os atos e diligências 
que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Mantida a inércia, o 
autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção 
e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (OAB 
131443/SP), FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP)

Processo 0000700-72.2014.8.26.0458 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANIF - BANCO 
INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) - Nathaly Lopes de Moraes - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para 
manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, 
cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR 
(OAB 131443/SP), FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 150345/SP)

Processo 0000703-66.2010.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Rosa Fabiana Ferreira - - D.G. 
- - D.F.G. - Fernando Lima - Com o intuito de sanar possível alegação de nulidade, determino que o contido à fl. 473, ‘2’, seja 
feita de forma pessoal, considerando que o Patrono do executado não detém poderes para recebe-la através de publicação no 
DJE, pois beneficiário do convênio DPE/SP e OAB. - ADV: ANTENOR NOGUEIRA DE ABREU JUNIOR (OAB 34881/SP), LUIZ 
NUNES PEGORARO

Processo 0000720-68.2011.8.26.0458 (458.01.2011.000720) - Reintegração / Manutenção de Posse - Obrigações - 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Mario Lourenço - - Marcilio Sataro 
Suzuki - - Roberto Alves da Silva - - Rubens Yoshio Suzuki - - Celia Cristina Cardoso da Silva - - Hatuyo Ishkawa Suzuki - - 
Marcia Regina de Souza Suzuki e outros - I - Autos apresentados para lançamento de nova sentença. II - Considerando que 
está prestes a completar 200 páginas, ao cumprimento do que vem anunciado no artigo 89 das Normas de Serviço da Egregia 
Corregedoria Geral da Justiça. III - Publique no DJE, e voltem. - ADV: PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/SP), JOSE 
CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP), CARLA ADRIANA GASPARELO DE CARVALHO (OAB 224700/SP), HUGO TAMAROZI 
GONÇALVES FERREIRA (OAB 260155/SP), LUCIO RICARDO DE SOUSA VILANI (OAB 219859/SP)

Processo 0000724-42.2010.8.26.0458 (458.01.2010.000724) - Inventário - Inventário e Partilha - Sandra Regina Alves 
Rodrigues - Valdeci Rodrigues - Fazenda do Estado de São Paulo - Oficie-se. - ADV: REGINALDO DE MATOS, EMERSON 
CESAR DEGANUTI DE OLIVEIRA (OAB 271722/SP)

Processo 0000727-89.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000727) - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Veronica de Oliveira 
Brito - Certifico e dou fé que transcorreu o prazo de sobrestamento dos autos, bem como “in albis”, o prazo assinalado para 
manifestação em termos de prosseguimento, devendo ser procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: 
“constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça 
providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por 
carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e consequente arquivamento do processo 
(CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: MARCEL PADILHA GASPARELO (OAB 164401/SP)

Processo 0000727-89.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000727) - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Veronica de Oliveira 
Brito - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de quarenta 
e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, na mesma data 
da presente” - ADV: MARCEL PADILHA GASPARELO (OAB 164401/SP)

Processo 0000733-96.2013.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Nelson Osmar Kiellander - Emerson Aparecido 
Ribeiro dos Santos Me - - Emerson Aparecido dos Santos - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo legal para 
pagamento do débito ou garantia do juízo (art. 475-J, CPC). - ADV: FRANCO VICENTE FRONTERA FILHO (OAB 189247/SP), 
VALMIR AMADO (OAB 312447/SP)

Processo 0000733-96.2013.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Nelson Osmar Kiellander - Emerson Aparecido Ribeiro 
dos Santos Me - - Emerson Aparecido dos Santos - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em 
termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante da certidão de folha 60 - cujo teor também fará parte de divulgação no 
DJE, na mesma data da presente”. Nota de cartório - deverá ser apresentado novo cálculo atualizado do débito com o acréscimo 
da multa fixada pelo inadimplemento da obrigação no prazo. - ADV: VALMIR AMADO (OAB 312447/SP), FRANCO VICENTE 
FRONTERA FILHO (OAB 189247/SP)

Processo 0000754-72.2013.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - PREVE ENSINO LTDA - 
Luis Antonio Arroyo - I - Considerando que este Magistrado não está cadastrado no sistema RENAJUD, oficie-se na forma retro 
requerida. II - Aclaro que o ofício poderá ser retirado: a) no site oficial do Tribunal de Justiça; b) ou Serventia Judicial; c) ou 
caso deseje sua liberação via Poder Judiciário, apresentar a comprovação do recolhimento em guia própria do FEDTJSP. - ADV: 
DANILO MEIADO SOUZA (OAB 264891/SP), EDUARDO VENDRAMINI MARTHA DE OLIVEIRA (OAB 331314/SP)

Processo 0000754-72.2013.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - PREVE ENSINO LTDA - 
Luis Antonio Arroyo - “Servirá o presente como intimação do(s) advogado(s) da(s) parte(s) interessada(s), caso queira e sem a 
necessidade de comparecer em cartório, evitando-se assim fila e perda de tempo, acessar o sitio do Tribunal de Justiça (www.
tjsp.jus.br - consulta/processo/1ª instância/processos cíveis/Foro de Piratininga/nome da parte do processo ou número dos 
autos, clicar no ícone “decisão proferida” ou no “documento expedido” (Ofício) e proceder a reprodução de tal documento, que 
representa cópia fidedigna do documento desejado, com a assinatura digital do juiz” - ADV: EDUARDO VENDRAMINI MARTHA 
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DE OLIVEIRA (OAB 331314/SP), DANILO MEIADO SOUZA (OAB 264891/SP)
Processo 0000760-26.2006.8.26.0458 (458.01.2006.000760) - Ação Civil Pública - Dano ao Erário - Fazenda Pública 

Municipal de Piratininga - Mauro Martinão - - Wilson José Correia - I - Conforme observado pelo Ministério Público, a multa legal 
é de ser acrescida ao débito. II - Diante da concordância exarada, DEFIRO o parcelamento, intimando-o para que dê início aos 
depósitos, atentando para o acréscimo contido no item anterior. - ADV: MIKAILL ALESSANDRO GOUVEA FARIA (OAB 243556/
SP), LUIZ NUNES PEGORARO, CARLOS GABRIEL SACOMANO MONTASSIER, HUGO TAMAROZI GONÇALVES FERREIRA 
(OAB 260155/SP), SERGIO EDUARDO MANGIALARDO (OAB 121888/SP)

Processo 0000760-79.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000760) - Procedimento Ordinário - Seguro - João Paulo de Oliveira - 
Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro Dpvat S/A - Servirá o presente como intimação das partes para manifestação nos 
autos em prosseguimento, no prazo de 05 dias, diante do laudo pericial, de fls. 139. (NSCGJ, art. 196, item XVI- com a juntada 
aos autos de laudos periciais, documentos ou outras informações requisitadas pelo juízo, providenciará a intimação das partes 
para manifestação direto ou por meio dos seus assistentes técnicos) - ADV: PAULA ROBERTA DIAS DE SOUZA (OAB 340293/
SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 0000788-13.2014.8.26.0458 - Outros procedimentos de jurisdição voluntária - Requisição para tratamento de sua 
saúde, em regime ambulatorial, hospitalar ou domiciliar - S.B. - J.B.S. - D.P.E.S.P. - Para a admoestação verbal, anoto o dia 
20/02/2015 às 15:15 hs. Auxilie a Serventia Judicial a inserção junto ao SAJ. Deverá haver cautela no cumprimento do processo, 
e na conferência na fase de confecção da pauta. Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça Corregedoria Geral Artigo 148 O 
servidor encarregado dos registros e audiências examinará, 10 (dez) dias antes das datas designadas para audiências, os 
respectivos processos, para verificar se todas as providências de intimação ou requisição de partes e testemunhas foram 
tomadas; havendo irregularidade ou omissão, fará imediata comunicação ao servidor responsável para as medidas necessárias. 
- ADV: EMERSON CESAR DEGANUTI DE OLIVEIRA (OAB 271722/SP), FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO JUNIOR (OAB 
236371/SP)

Processo 0000792-84.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000792) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória 
- Janaína de Assis Capóssoli Oberleitner - Considerando o valor da dívida e a avaliação do bem penhorado (R$450,00 - fl. 56), 
diga a exequente. - ADV: LUCIO RICARDO DE SOUSA VILANI (OAB 219859/SP), HUGO TAMAROZI GONÇALVES FERREIRA 
(OAB 260155/SP)

Processo 0000799-42.2014.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - GRETA ANN HOLZAPFEL - LUIZ 
AUGUSTO GASPAR - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 458.2014/002586-4, no dia 12 p.p., diligenciei no(s) endereço(s) de: LUIZ AUGUSTO GASPAR - rua Sebastião 
Bernardes, 113 - nesta. Sendo ali, encontrei o imóvel fechado, sendo informado pela vizinha de que a pessoa procurada mudou 
do local e que o imóvel está desabitado, sendo que não obtive maiores informações. O referido é verdade e dou fé. Piratininga, 
15 de dezembro de 2014. - ADV: ANTONIO CARLOS DAHER (OAB 87188/SP), JOSÉ RICARDO SOARES DAHER (OAB 203097/
SP)

Processo 0000799-42.2014.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - GRETA ANN HOLZAPFEL - LUIZ 
AUGUSTO GASPAR - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de prosseguimento, no 
prazo de cinco dias, diante da certidão do oficial de justiça de folha 59 - cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, 
na mesma data da presente” - ADV: JOSÉ RICARDO SOARES DAHER (OAB 203097/SP), ANTONIO CARLOS DAHER (OAB 
87188/SP)

Processo 0000806-34.2014.8.26.0458 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Portoseg S/A 
Crédito, Financiamento e Investimento - Aparecido Alves da Costa - Nota do cartório: “Servirá o presente como intimação do(s) 
advogado(s) da(s) parte(s) interessada(s), caso queira e sem a necessidade de comparecer em cartório, evitando-se assim fila 
e perda de tempo, acessar o sitio do Tribunal de Justiça (www.tjsp.jus.br - consulta/processo/1ª instância/processos cíveis/Foro 
de Piratininga/nome da parte do processo ou número dos autos, clicar no ícone “decisão proferida” ou no “documento expedido” 
(ofício ao Detran) e proceder a reprodução de tal documento, que representa cópia fidedigna do documento desejado, com a 
assinatura digital do juiz, ou caso queira proceda o recolhimento das custas necessárias para postalização, observando que o 
referido ofício deverá ser instruído com cópia da Sentença lançada nos autos “ - ADV: ROSANGELA DA ROSA CORRÊA (OAB 
205961/SP), MARIANE CARDOSO MACAREVICH (OAB 203358/SP)

Processo 0000807-87.2012.8.26.0458 (458.01.2012.000807) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulocdhu - João Galhardo Neto - - Marli Dolores dos 
Anjos Galhardo - - Célio Ferreira dos Santos - Certifico e dou fé que transcorreu o prazo de sobrestamento dos autos deferido 
para atender a solicitação da autora - ADV: PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/SP), JOSE CANDIDO MEDINA 
(OAB 129121/SP)

Processo 0000807-87.2012.8.26.0458 (458.01.2012.000807) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulocdhu - João Galhardo Neto - - Marli Dolores 
dos Anjos Galhardo - - Célio Ferreira dos Santos - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em 
termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante da certidão lançada pela Serventia a folha 147 - cujo teor também 
fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: PATRICIA DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/SP), JOSE 
CANDIDO MEDINA (OAB 129121/SP)

Processo 0000807-92.2009.8.26.0458 (458.01.2009.000807) - Procedimento Ordinário - Espólio de Claudiomar Bernardo de 
Oliveira - Município de Piratininga - Fls. 148 Atenda-se, com urgência. (nota de cartório - autos serão restituídos ao TJSP) - ADV: 
ANTENOR NOGUEIRA DE ABREU JUNIOR (OAB 34881/SP), VITOR FARHA BRAGA (OAB 92027/SP)

Processo 0000816-78.2014.8.26.0458 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A.J.C.R. - J.V.F.R. 
- Servirá o presente como intimação do requerente para manifestação nos autos em prosseguimento, no prazo de 05 dias, 
diante da juntada do mandado e da certidão do oficial de justiça, à fls.39.”cumprido ato negativo: ...informa o Sr. Celso, pai do 
executado, que seu filho mudou-se mas não sabe o endereço correto...” - ADV: EMERSON CESAR DEGANUTI DE OLIVEIRA 
(OAB 271722/SP)

Processo 0000849-68.2014.8.26.0458 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - GUILHERME DE PAULA BORGES 
DIOGO - Samanta Segantim - - Edmárcio de Souza Ferreira - Acessei o sistema BACENJUD, onde procedi a protocolização 
da minuta visando a penhora ‘on line’, consoante demonstrativo que ofereço para encarte nos autos. Aguarde-se. - ADV: 
GUILHERME SCATOLIN BACCI (OAB 344475/SP)

Processo 0000857-45.2014.8.26.0458 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Enyo 
Alcides de Padua - Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL - À Secretaria do Juizado para a anotação de audiência de 
instrução e julgamento. Aclaro que as partes poderão arrolar até três testemunhas cada, que comparecerão à audiência trazidas 
por aquelas, independentemente de intimação ou mediante esta, se assim for requerido. Caso haja requerimento, este deverá 
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ser feito à Secretaria no mínimo 5 dias antes da audiência. Fls. 153/154 - quanto à representação processual da ré, às devidas 
anotações no SAJ, certificando-se. - ADV: MARCIO LOUZADA CARPENA (OAB 291371/SP), ANTONIO CARLOS DAHER (OAB 
87188/SP)

Processo 0000857-79.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000857) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- EQ Ticianeli e Coelho Comércio de Veículos Ltda - Valdir Miguel Radigueri - Certifico e dou fé que transcorreu o prazo de 
sobrestamento dos autos, bem como “in albis”, o prazo assinalado para manifestação em termos de prosseguimento, devendo 
ser procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 
(trinta) dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça 
Eletrônico. Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) 
horas, sob pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: ALINNE CARDIM 
ALVES (OAB 288123/SP)

Processo 0000857-79.2013.8.26.0458 (045.82.0130.000857) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
EQ Ticianeli e Coelho Comércio de Veículos Ltda - Valdir Miguel Radigueri - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) 
para manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela 
Serventia, cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: ALINNE CARDIM ALVES 
(OAB 288123/SP)

Processo 0000859-15.2014.8.26.0458 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Pagamento - Espólio 
de Mario Cardoso Franco - Rosangela da Silva Correa Pinto - - Antonio Dias Correa - - Elvira da Silva Correa - Defiro o postulado 
pelo autor. À Serventia Judicial. - ADV: CAETANO GURZILO FILHO (OAB 34661/SP)

Processo 0000877-36.2014.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Gratificações de Atividade - Lilian Farha Leme da Silva - 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - “servirá o presente como intimação das partes de que a sentença proferida nos autos 
transitou em julgado em 07/11/2014, devendo a parte vencedora se manifestar em termos de prosseguimento, no prazo de cinco 
dias (início da fase de cumprimento da sentença art. 475-J, CPC)”. - ADV: JOSÉ RICARDO SOARES DAHER (OAB 203097/SP), 
WASHINGTON LUIZ JANIS JUNIOR (OAB 228263/SP)

Processo 0000885-13.2014.8.26.0458 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - K.D.S. - - K.D.S. - J.F.S. 
- Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo legal para pagamento do débito exequendo, justificativa ou comprovação 
do pagamento por parte do executado, regularmente citado para tanto. - ADV: CLAUDINEI APARECIDO BALDUINO (OAB 
134111/SP), JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS (OAB 215346/SP)

Processo 0000885-13.2014.8.26.0458 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - K.D.S. - - K.D.S. - 
J.F.S. - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de cinco 
dias, diante da certidão do cartório - cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: 
CLAUDINEI APARECIDO BALDUINO (OAB 134111/SP), JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS (OAB 215346/SP)

Processo 0000888-75.2008.8.26.0458 (458.01.2008.000888) - Separação Consensual - Dissolução - M.L.R. - A.R. - Servirá o 
presente como intimação do Dr. Claudinei Aparecido Balduíno de que os autos foram desarquivados e se encontram em cartório 
à sua disposição por 30 dias. Escoado esse lapso e em nada sendo requerido, serão restituídos ao arquivo, independentemente 
de nova intimação. - ADV: FÁBIO BARBIERI (OAB 184667/SP), CLAUDINEI APARECIDO BALDUINO (OAB 134111/SP)

Processo 0000889-50.2014.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 
orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso o à pessoa de sua convivência que 
lhe cause perturbação - B.I.B. - N.B.C.J. - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo legal para contestação por parte 
do(a) réu(ré), regularmente citado(a) para tanto. - ADV: CAETANO GURZILO FILHO (OAB 34661/SP)

Processo 0000889-50.2014.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, 
orientação e tratamento a usuários dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio idoso o à pessoa de sua convivência que 
lhe cause perturbação - B.I.B. - N.B.C.J. - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante da certidão do cartório - cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, na 
mesma data da presente” - ADV: CAETANO GURZILO FILHO (OAB 34661/SP)

Processo 0000899-94.2014.8.26.0458 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - E.L.C. - P.R.C. - Defiro o 
postulado na peça de fl. 33. - ADV: VITOR FARHA BRAGA (OAB 92027/SP)

Processo 0000902-25.2009.8.26.0458 (458.01.2009.000902) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) 
- Tercilia Benedita Soares - Espólio - - Maria Aparecida da Silva Coutinho - - Maria Izabel da Silva - - Sebastiana Regina da 
Silva - - Marcos Roberto da Silva - - Luiz Carlos da Silva - - Angela Maria da Silva - - Dulcimar Soares Santana - I - Nos termos 
do artigo 48 da Resolução nº 168/2011 do Conselho da Justiça Federal = O tribunal regional federal comunicará a efetivação do 
depósito ao juízo da execução, e este cientificará as partes. II - Cientifique o INSS, e, em não havendo qualquer óbice, desde 
já, defiro os levantamentos, expedindo-se os Alvarás. III - Ainda, diga a parte exequente em termos de prosseguimento, sob 
pena de no silêncio ser interpretado como satisfeita a obrigação, e a execução extinta na forma da Lei. - ADV: JOSE CARLOS 
GOMES PEREIRA MARQUES CARVALHEIRA (OAB 139855/SP), JÚLIA ROBERTA FABRI SANDOVAL (OAB 274098/SP)

Processo 0000912-93.2014.8.26.0458 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de Serviços - Osmar Batista 
- Telefonica Brasil S/A - Fl. 62/63 - Ciência ao autor para, querendo, apresentar manifestação, no prazo de cinco dias. Silente, 
voltem para extinção. - ADV: EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP)

Processo 0000918-71.2012.8.26.0458 (458.01.2012.000918) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Estabelecimentos 
de Ensino - Educare Escola de Educação Infantil Ltda Me - Adriana Vilani da Silva - I Proceda na forma do artigo 917, I das 
Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça - Art. 917. Serão cadastrados diretamente pelos ofícios de justiça, 
recebendo numeração própria e independente, os incidentes processuais autuados em apartado, tais como: I - o cumprimento 
de sentença condenatória cível, com inversão, quando o caso, dos polos ativo e passivo da fase de conhecimento, para efeito 
de expedição de certidão pelo ofício de distribuição. II De acordo com o art. 475-J do CPC, para que tenha início a fase de 
execução, determino seja intimada a parte-executada, na pessoa de seu procurador, se representado estiver, ou pessoalmente, 
no caso de pessoa física, para que efetue o pagamento do débito apurado pelo exequente (R$10.421,50 - fl. 46), no prazo 
de 15 dias, sob pena de ver acrescido ao débito, multa em percentual de 10%, isto em caso de inércia. III - Outrossim, não 
havendo o cumprimento voluntário da obrigação imposta a(o) devedor(a), deverá haver a inclusão da multa supra mencionada, 
prosseguindo a execução. - ADV: SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP), DAIENE BARBUGLIO (OAB 279230/SP)

Processo 0000923-25.2014.8.26.0458 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Nivaldo Aparecido da Cruz - - Daniellen 
Cristina Dias da Cruz - COMPANHIA AGRICOLA DE PIRATININGA - Certifico e dou fé que transcorreu o prazo de sobrestamento 
dos autor, deferido para atender a solicitação dos autores. - ADV: LUCIO RICARDO DE SOUSA VILANI (OAB 219859/SP)

Processo 0000923-25.2014.8.26.0458 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Nivaldo Aparecido da Cruz - - Daniellen 
Cristina Dias da Cruz - COMPANHIA AGRICOLA DE PIRATININGA - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para 
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manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante da certidão do cartório - cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: LUCIO RICARDO DE SOUSA VILANI (OAB 219859/SP)

Processo 0000961-37.2014.8.26.0458 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Jc Felipe & Cia Ltda Me 
- JOÃO APARECIDO MASSANARO - I Proceda na forma do artigo 917, I das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral 
da Justiça - Art. 917. Serão cadastrados diretamente pelos ofícios de justiça, recebendo numeração própria e independente, 
os incidentes processuais autuados em apartado, tais como: I - o cumprimento de sentença condenatória cível, com inversão, 
quando o caso, dos polos ativo e passivo da fase de conhecimento, para efeito de expedição de certidão pelo ofício de 
distribuição II De acordo com o art. 475-J do CPC, para que tenha início a fase de execução, determino seja intimada a parte-
executada, pessoalmente, para que efetue o pagamento do débito apurado pelo exequente (R$1.844,28 - fl. 28), no prazo 
de 15 dias, sob pena de ver acrescido ao débito, multa em percentual de 10%, isto em caso de inércia. III - Outrossim, não 
havendo o cumprimento voluntário da obrigação imposta a(o) devedor(a), deverá haver a inclusão da multa supra mencionada, 
prosseguindo a execução. - ADV: SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 0000988-20.2014.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Licença-Prêmio - Jorge Luis Dias - São Paulo Previdência 
- SPPREV - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo legal para o autor promover a regular citação do réu, conforme 
despacho de folha 24, devendo ser procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor 
não promoveu por mais de 30 (trinta) dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua 
intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a 
omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 
1º). - ADV: ROBSON LEMOS VENANCIO (OAB 101383/SP)

Processo 0000988-20.2014.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Licença-Prêmio - Jorge Luis Dias - São Paulo Previdência 
- SPPREV - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de 
quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, na 
mesma data da presente” - ADV: ROBSON LEMOS VENANCIO (OAB 101383/SP)

Processo 0000999-49.2014.8.26.0458 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Márcia Regina Garcia 
da Silva Supermercado Me - Luciano Rodrigues - “servirá o presente como intimação das partes de que a sentença proferida nos 
autos transitou em julgado em 17/11/204, devendo a parte vencedora se manifestar em termos de prosseguimento, no prazo de 
cinco dias (início da fase de cumprimento da sentença art. 475-J, CPC)”. - ADV: SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 0001001-19.2014.8.26.0458 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - Márcia Regina Garcia da 
Silva Supermercado Me - Maria José Aielo Siebra Brito - I Proceda na forma do artigo 917, I das Normas de Serviço da Egrégia 
Corregedoria Geral da Justiça - Art. 917. Serão cadastrados diretamente pelos ofícios de justiça, recebendo numeração própria 
e independente, os incidentes processuais autuados em apartado, tais como: I - o cumprimento de sentença condenatória 
cível, com inversão, quando o caso, dos polos ativo e passivo da fase de conhecimento, para efeito de expedição de certidão 
pelo ofício de distribuição II De acordo com o art. 475-J do CPC, para que tenha início a fase de execução, determino seja 
intimada a parte-executada, pessoalmente, para que efetue o pagamento do débito apurado pelo exequente (R$425,69), no 
prazo de 15 dias, sob pena de ver acrescido ao débito, multa em percentual de 10%, isto em caso de inércia. III - Outrossim, não 
havendo o cumprimento voluntário da obrigação imposta a(o) devedor(a), deverá haver a inclusão da multa supra mencionada, 
prosseguindo a execução. - ADV: SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 0001001-58.2010.8.26.0458 (458.01.2010.001001) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Sebastiana 
da Silva Antonio - - Caçulo Antônio - - ALICE ANTONIO RODRIGUES - - CIDILIA ANTONIO DE SOUZA - - Sebastiana Antonio - - 
SILVIO ANTONIO FILHO - João Bernardino da Silva - - Francisca da Silva Cavalcante - Cirilo Antônio - Servirá o presente como 
intimação da Dra. Laura Santana Ramos de que os autos foram desarquivados e se encontram em cartório à sua disposição por 
30 dias. Escoado esse lapso e em nada sendo requerido, serão restituídos ao arquivo, independentemente de nova intimação. 
- ADV: LUCIO RICARDO DE SOUSA VILANI (OAB 219859/SP), LAURA SANTANA RAMOS (OAB 176904/SP), SAMIR HALIM 
FARHA (OAB 23686/SP), HUGO TAMAROZI GONÇALVES FERREIRA (OAB 260155/SP), EMERSON CESAR DEGANUTI DE 
OLIVEIRA (OAB 271722/SP)

Processo 0001018-55.2014.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Luciana dos Santos - 
Shirley Conegero Guilherme Aureliano - - Sebastião Guilherme - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo legal para 
contestação por parte dos réus, regularmente citados para tanto. - ADV: ANTONIO TONELLI JUNIOR (OAB 171197/SP), JOSÉ 
ROBERTO SPOLDARI (OAB 166136/SP)

Processo 0001018-55.2014.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Luciana dos Santos - Shirley 
Conegero Guilherme Aureliano - - Sebastião Guilherme - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação 
em termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante da certidão do cartório - cujo teor também fará parte de divulgação 
no DJE, na mesma data da presente” - ADV: JOSÉ ROBERTO SPOLDARI (OAB 166136/SP), ANTONIO TONELLI JUNIOR (OAB 
171197/SP)

Processo 0001048-61.2012.8.26.0458 (458.01.2012.001048) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - José Elias da 
Silva - Banco J Safra Sa - “servirá o presente como intimação das partes para manifestação nos autos em prosseguimento, no 
prazo de cinco dias, diante dos esclarecimentos prestados pelo perito judicial - fls. 264/265 (NSCGJ, artigo 196, item XVI - com 
a juntada aos autos de laudos periciais, documentos ou outras informações requisitadas pelo juízo, providenciará a intimação 
das partes para manifestação, direta ou por meio dos seus assistentes técnicos;”. - ADV: FABIO OLIVEIRA DUTRA (OAB 
292207/SP), RAFAEL AUGUSTO SILVA SOARES (OAB 308848/SP), WALDIR LUIZ BULGARELLI (OAB 217291/SP)

Processo 0001079-13.2014.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V.V.R. - I.S. - I Designo 
audiência preliminar para o dia: 16/04/2015 às 16:00 hs. Auxilie a Serventia Judicial a anotação no SAJ. II Convoquem-se as 
partes e os seus respectivos Advogados. III - Acautele-se no cumprimento do processo, e posterior conferência na fase de 
confecção da pauta. Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça Corregedoria Geral Artigo 148 O servidor encarregado dos 
registros e audiências examinará, 10 (dez) dias antes das datas designadas para audiências, os respectivos processos, para 
verificar se todas as providências de intimação ou requisição de partes e testemunhas foram tomadas; havendo irregularidade 
ou omissão, fará imediata comunicação ao servidor responsável para as medidas necessárias. IV - Caso não haja consenso, 
serão fixados os pontos controvertidos, apreciadas as questões processuais pendentes e eventuais requerimentos de provas. V 
- Ciência ao Ministério Público Estadual. - ADV: SUZANA CARDOSO FRANCO BARBIERI TAVARES (OAB 226764/SP), CAMILA 
TEIXEIRA (OAB 335310/SP)

Processo 0001089-96.2010.8.26.0458 (458.01.2010.001089) - Arrolamento de Bens - Maria de Souza Silva - - Josias da 
Silva - - Adriana Valdirene Vargas Trovarelli - - José Maria - - Luiz Pedro da Silva - - Manoel Baltazar Blasques - - Neide Mendes 
da Silva - - Osvaldo Vitoriano - - Isaura da Silva Vitoriano - - Joana Rocha Maria - - Divina de Fátima Silva - - Maria da Silva 
Blasques - - Eva da Silva Oliveira - Mauro da Silva - Fazenda do Estado de São Paulo - Servirá o presente como intimação do 
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Dr. Claudinei Aparecido Balduíno de que os autos foram desarquivados e se encontram em cartório à sua disposição por 30 dias. 
Escoado esse lapso e em nada sendo requerido, serão restituídos ao arquivo, independentemente de nova intimação. - ADV: 
CLAUDINEI APARECIDO BALDUINO (OAB 134111/SP), MARIA HELOISA DE MELLO CRIVELLI (OAB 88800/SP), TATIANA 
MENDES SIMÕES SOARES (OAB 280839/SP)

Processo 0001125-02.2014.8.26.0458 - Embargos de Retenção por Benfeitorias - Benfeitorias - Aerovaldo Aparecido 
de Souza - - Fabiana Rodrigues de Carvalho - Daniela Scarmeloto Canever Velho - Pelos dados constantes dos autos e 
documentos apresentados, verifica-se a hipossuficiência financeira da parte-autora, motivo pelo qual CONCEDO-LHES a 
benesse da gratuidade judiciária, anotando-se. Aclaro que a parte adversa poderá impugnar o benefício, devendo demonstrar 
que o requisitante de tal benefício possui condições de custear o feito, podendo responder pela sanção imposta na parte final 
do artigo 4º, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 1.060/50. Ao apensamento requerido. - ADV: CARLA ADRIANA GASPARELO DE 
CARVALHO (OAB 224700/SP), NELSON JOSE COMEGNIO (OAB 97788/SP)

Processo 0001142-48.2008.8.26.0458 (458.01.2008.001142) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Elisangela 
Cristina Venancio Mariano - Nivaldo Rodrigues da Silva - “servirá o presente como intimação das partes de que a sentença 
proferida nos autos transitou em julgado em 13/11/2014, devendo a parte vencedora se manifestar em termos de prosseguimento, 
no prazo de cinco dias (início da fase de cumprimento da sentença art. 475-J, CPC)”. - ADV: SAMIR HALIM FARHA (OAB 
23686/SP), LUCIO RICARDO DE SOUSA VILANI (OAB 219859/SP), FÁBIO PONCE DO AMARAL (OAB 169199/SP), HUGO 
TAMAROZI GONÇALVES FERREIRA (OAB 260155/SP)

Processo 0001158-60.2012.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Banco Itauleasing SA - João 
Pereira Steker Junior - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo legal para pagamento do débito ou garantia da 
execução (art. 475-J, CPC). - ADV: TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP), TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS 
(OAB 182694/SP), JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS (OAB 215346/SP)

Processo 0001158-60.2012.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Banco Itauleasing SA - João 
Pereira Steker Junior - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de prosseguimento, no 
prazo de cinco dias, diante da certidão lançada pela Serventia a folha 79 - cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, na 
mesma data da presente”. Nota do Cartório - deverá ser apresentado novo cálculo do débito, com a inclusão da multa aplicada, 
pelo inadimplemento da obrigação no prazo assinalado. - ADV: TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP), TAYLISE 
CATARINA ROGÉRIO SEIXAS (OAB 182694/SP), JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS (OAB 215346/SP)

Processo 0001168-80.2007.8.26.0458 (458.01.2007.001168) - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Ministério Público do 
Estado de São Paulo - Aireovaldo Aparecido de Souza - - Rafael Messias de Souza - I - Diante das ponderações do executado 
Rafael Messias de Souza, e manifestação retro do Ministério Público, resolvo designar audiência de conciliação para o dia 
27/05/2015 às 14:00 hs. Auxilie a Serventia Judicial a anotação no SAJ. II Acautele-se no cumprimento do processo, e na 
conferência na fase de confecção da pauta. Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça Corregedoria Geral Artigo 148 O servidor 
encarregado dos registros e audiências examinará, 10 (dez) dias antes das datas designadas para audiências, os respectivos 
processos, para verificar se todas as providências de intimação ou requisição de partes e testemunhas foram tomadas; havendo 
irregularidade ou - ADV: MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA (OAB 129848/SP), LUCIO RICARDO DE SOUSA VILANI 
(OAB 219859/SP), LUCIANE CRISTINE LOPES (OAB 169422/SP)

Processo 0001199-95.2010.8.26.0458 (458.01.2010.001199) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de 
Imóvel - Nelson Paschoalotto - Ao Oficial do Cartório do Registro Imobiliário de Piratininga para nova manifestação. Prazo: 
10 dias. - ADV: LUIS EDUARDO BETONI (OAB 148548/SP), MARIA IDALINA TAMASSIA BETONI (OAB 264559/SP), LUCIO 
RICARDO DE SOUSA VILANI (OAB 219859/SP)

Processo 0001220-03.2012.8.26.0458 (458.01.2012.001220) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de 
Aluguéis - Sem despejo - Luis Orlando Picoli - - Eva Maria Hasbeni Picoli - Joaquim da Silva Santos - Vistos. À serventia para 
juntar o extrato do processo nº 472/2012/Jecível. Cumpra-se. Int. - ADV: JOSÉ RICARDO SOARES DAHER (OAB 203097/SP), 
SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 0001225-54.2014.8.26.0458 - Exceção de Incompetência - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Maria 
de Lurdes Ferreira Bicudo - À constatação requerida. Expeça-se o necessário. - ADV: ALEXANDRE CRUZ AFFONSO (OAB 
174646/SP)

Processo 0001233-02.2012.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Juliano Lopes - Joao Carlos 
Galhardo - 1. Consoante artigo 2º do Provimento CG nº 21/2006, indico o Sr. Escrivão Judicial II habilitado para proceder à 
penhora “on line” . 2. Defiro o bloqueio dos ativos financeiros existentes em nome do(a/s) executado(a/s) na forma solicitada, 
bem como sua transferência, quando for o caso, para a conta deste Juízo na agência 2457-0, Banco do Brasil S/A. 3. Acesso 
o INFOJUD (CPF fl. 108) visando o atendimento do postulado pela parte exequente. Eventual resposta deverá ser arquivada 
em Cartório em pasta própria, franqueada a consulta tão somente para as partes, considerando o sigilo fiscal. 4. Oficie-se à 
CIRETRAN. - ADV: JOSÉ ROBERTO SPOLDARI (OAB 166136/SP), JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS (OAB 215346/SP), 
JOSÉ ROBERTO OZELIERO SPOLDARI (OAB 176720/SP), ANTONIO TONELLI JUNIOR (OAB 171197/SP)

Processo 0001240-23.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Sandra 
Mara Teixeira - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) promover 
a regularização determinada a folha 43, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser procedido 
conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) dias 
os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS 
BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001240-23.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Sandra 
Mara Teixeira - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP), DIRCE DELAZARI 
BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001241-08.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Antonio 
Ricardo Scarmeloto - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) 
promover a regularização determinada a folha 32, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser 
procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) 
dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
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pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS 
BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001241-08.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Antonio 
Ricardo Scarmeloto - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP), DIRCE DELAZARI 
BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001242-90.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Antonio 
Aparecido Sprocatti - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) 
promover a regularização determinada a folha 41, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser 
procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) 
dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 
115810/SP), DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001242-90.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Antonio 
Aparecido Sprocatti - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP), DIRCE DELAZARI 
BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001243-75.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - José 
Roberto Ferro - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) 
promover a regularização determinada a folha 34, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser 
procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) 
dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 
115810/SP), DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001243-75.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - José 
Roberto Ferro - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), 
PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001244-60.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Alfredo 
Gonçalves Guedes - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) 
promover a regularização determinada a folha 34/35, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser 
procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) 
dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS 
BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001244-60.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Alfredo 
Gonçalves Guedes - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), 
PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001245-45.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Antonio 
Ricardo Scarmeloto - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) 
promover a regularização determinada a folha 31, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser 
procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) 
dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS 
BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001245-45.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Antonio 
Ricardo Scarmeloto - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), 
PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001246-30.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Antonio 
Aparecido Sprocatti - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) 
promover a regularização determinada a folha 38, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser 
procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) 
dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS 
BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001246-30.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Antonio 
Aparecido Sprocatti - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP), DIRCE DELAZARI 
BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001247-15.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Carlos 
Alberto Capossoli - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) 
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promover a regularização determinada a folha 63/64, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser 
procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) 
dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 
115810/SP), DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001247-15.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Carlos 
Alberto Capossoli - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP), DIRCE DELAZARI 
BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001248-97.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Maria 
Aparecida Gurzilo Oberleitner - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) 
autor(a) promover a regularização determinada a folha 34, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, 
ser procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 
(trinta) dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça 
Eletrônico. Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) 
horas, sob pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: DIRCE DELAZARI 
BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001248-97.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Maria 
Aparecida Gurzilo Oberleitner - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em 
termos de prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também 
fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 
124909/SP), PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001249-82.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Roza 
Kubota - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) promover 
a regularização determinada a folha 32/33, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser procedido 
conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) dias os 
atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Mantida 
a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/
SP), DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001249-82.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - 
Roza Kubota - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP), DIRCE DELAZARI 
BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001250-67.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Irene 
Cardador - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) promover 
a regularização determinada a folha 55/56, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser procedido 
conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) dias 
os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS 
BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001250-67.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - 
Irene Cardador - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP), DIRCE DELAZARI 
BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001251-52.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Carlos 
Alberto da Silva Julião - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) 
promover a regularização determinada a folha 33/34, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser 
procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) 
dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS 
BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001251-52.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Carlos 
Alberto da Silva Julião - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP), DIRCE DELAZARI 
BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001252-37.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Anice 
Picole Cucurulli - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) 
promover a regularização determinada a folha 37, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser 
procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) 
dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 
115810/SP), DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001252-37.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Anice 
Picole Cucurulli - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
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de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP), DIRCE DELAZARI 
BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001253-22.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Roseli 
Inácio Dias - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) promover 
a regularização determinada a folha 36, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser procedido 
conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) dias 
os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS 
BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001253-22.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Roseli 
Inácio Dias - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), 
PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001254-07.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Aurora 
Modesto Arruda e outros - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) 
promover a regularização determinada a folha 52/54, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser 
procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) 
dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS 
BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001254-07.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Aurora 
Modesto Arruda e outros - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos 
de prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará 
parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/
SP), PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001256-74.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Telma 
Maria Julião Rosa - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) 
promover a regularização determinada a folha 33/34, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser 
procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) 
dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS 
BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001256-74.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Telma 
Maria Julião Rosa - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), 
PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001257-59.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Gledes 
Anna Comini Caetano - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) 
promover a regularização determinada a folha 70, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser 
procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) 
dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS 
BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001257-59.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Gledes 
Anna Comini Caetano - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos 
de prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará 
parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/
SP), PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001258-44.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - 
Waldemar Pires de Camargo - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) 
autor(a) promover a regularização determinada a folha 42, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, 
ser procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 
(trinta) dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça 
Eletrônico. Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) 
horas, sob pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: PAULO ROBERTO 
VIEIRA (OAB 115810/SP), DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001258-44.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Waldemar 
Pires de Camargo - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP), DIRCE DELAZARI 
BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001259-29.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Claudio 
Vidal Orlando - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) promover 
a regularização determinada a folha 38 e verso, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser procedido 
conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) dias os 
atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Mantida 
a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/
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SP), DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)
Processo 0001259-29.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Claudio 

Vidal Orlando - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), 
PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001260-14.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Clarindo 
Modesto - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) promover 
a regularização determinada a folha 33/34, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser procedido 
conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) dias os 
atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Mantida 
a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/
SP), DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001260-14.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - 
Clarindo Modesto - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), 
PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001261-96.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - João 
Henrique Sprocatti - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) 
promover a regularização determinada a folha 34/35, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser 
procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) 
dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS 
BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001261-96.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - João 
Henrique Sprocatti - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP), DIRCE DELAZARI 
BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001262-81.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Maria 
Rosalim Pinto - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) 
promover a regularização determinada a folha 33/34, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser 
procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) 
dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS 
BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001262-81.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Maria 
Rosalim Pinto - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), 
PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001277-50.2014.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Conversão - Adivaldo Xavier - Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo legal para o autor comprovar o pedido prévio na esfera 
administrativa, conforme despacho de folha 17, devendo ser procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: 
“constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça 
providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por 
carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e consequente arquivamento do processo 
(CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: MARCIO PROPHETA SORMANI BORTOLUCCI (OAB 274676/SP)

Processo 0001277-50.2014.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Conversão - Adivaldo Xavier - Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de prosseguimento, no prazo 
de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, na 
mesma data da presente” - ADV: MARCIO PROPHETA SORMANI BORTOLUCCI (OAB 274676/SP)

Processo 0001282-43.2012.8.26.0458 (458.01.2012.001282) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel 
- Neide Alves Barbieri - Claudio Dias dos Santos - - Benedita Reis dos Santos - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, apenas para excluir do cálculo da execução os valores relativos aos honorários 
advocatícios, devendo a exequente apresentar nova planilha atualizada do débito, na forma determinada na presente sentença. 
Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por incabíveis na presente fase processual, conforme 
artigo 55, “caput” da Lei nº 9.099/95. (nota de cartório - Preparo - para a eventualidade de recurso deverá ser comprovado o 
recolhimento do valor do preparo nos termos da Lei Estadual nº 11.608/2003, equivalente a R$ 212,50 (valor singelo) ou R$ 
212,50 (valor atualizado), acrescido do porte de remessa e retorno no valor de R$ 32,70 (01 volume(s)), conforme Provimento 
CSM nº 2195/2014, publicado no DJE de 08/08/2014). - ADV: SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP), FÁBIO BARBIERI 
(OAB 184667/SP)

Processo 0001289-64.2014.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Osvaldo da Silva - Jack 
Motors Bauru Veículos - - Tadeu Fernando dos Santos Nardi ME - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo fixado 
para o autor promover a emenda da inicial, conforme despacho de folhas 26/27, devendo ser procedido conforme artigo 196, 
inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) dias os atos e diligências que 
lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Mantida a inércia, o autor será 
intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e consequente 
arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: CLAUDINEI APARECIDO BALDUINO (OAB 134111/SP)

Processo 0001289-64.2014.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Osvaldo da Silva - 
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Jack Motors Bauru Veículos - - Tadeu Fernando dos Santos Nardi ME - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para 
manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, 
cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: CLAUDINEI APARECIDO BALDUINO 
(OAB 134111/SP)

Processo 0001291-78.2007.8.26.0458 (458.01.2007.001291) - Divórcio Consensual - Dissolução - T.F.F.O. - - E.P.O. - I - Fl. 
309 - Defiro. II - Depois, retorne o feito ao arquivo RECALL, averbando no SAJ - Sistema de Automação da Justiça - Primeiro 
Grau - Tribunal de Justiça, e onde mais necessário for. - ADV: SUZANA CARDOSO FRANCO BARBIERI TAVARES (OAB 
226764/SP), LUCIO RICARDO DE SOUSA VILANI (OAB 219859/SP), LUCIANA EMPKE SENIS PADILHA (OAB 197820/SP), 
ELIANE PACHECO OLIVEIRA (OAB 110823/SP), ADILSON BORGES DE CARVALHO (OAB 100092/SP), GISELLE SCHIMIELA 
ESTANQUEIRO (OAB 190013/SP)

Processo 0001291-78.2007.8.26.0458 (458.01.2007.001291) - Divórcio Consensual - Dissolução - T.F.F.O. - - E.P.O. - Nota 
do cartório: Autos aguardando a retirada do Fromal de Partilha. - ADV: GISELLE SCHIMIELA ESTANQUEIRO (OAB 190013/
SP), LUCIO RICARDO DE SOUSA VILANI (OAB 219859/SP), LUCIANA EMPKE SENIS PADILHA (OAB 197820/SP), ELIANE 
PACHECO OLIVEIRA (OAB 110823/SP), ADILSON BORGES DE CARVALHO (OAB 100092/SP), SUZANA CARDOSO FRANCO 
BARBIERI TAVARES (OAB 226764/SP)

Processo 0001299-11.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Anice 
Picole Cucurulli e outros - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) 
promover a regularização determinada a folha 57/58, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser 
procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) 
dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: DIRCE DELAZARI BARROS 
BERTOLACCINI (OAB 124909/SP), PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP)

Processo 0001299-11.2014.8.26.0458 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Anice 
Picole Cucurulli e outros - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em 
termos de prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também 
fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP), DIRCE 
DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 0001306-71.2012.8.26.0458 (458.01.2012.001306) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Pecúnia Sa - Michelle Barbosa de Sousa - Certifico e dou fé que transcorreu o prazo de sobrestamento 
dos autos, bem como “in albis”, o prazo assinalado para manifestação em termos de prosseguimento. - ADV: MARCELO 
SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)

Processo 0001306-71.2012.8.26.0458 (458.01.2012.001306) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Pecúnia Sa - Michelle Barbosa de Sousa - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação 
em termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante da certidão lançada pela Serventia a folha 88 - cujo teor também 
fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)

Processo 0001315-33.2012.8.26.0458 (458.01.2012.001315) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Lindaura dos 
Santos Borges - Instituto Nacional de Seguro Social - À citação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. - ADV: JOSE 
CARLOS GOMES PEREIRA MARQUES CARVALHEIRA (OAB 139855/SP), JÚLIA ROBERTA FABRI SANDOVAL (OAB 274098/
SP)

Processo 0001316-47.2014.8.26.0458 - Cautelar Inominada - Esbulho / Turbação / Ameaça - APARECIDA GARCIA ALVES - 
Espólio de Adair Francisco Lembo Junior - PEDIDO DE LIMINAR: Diante da documentação apresentada, e estando presentes os 
requisitos autorizadores à concessão da medida liminar, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora, e a manifestação 
retro do Ministério Público Estadual, impõe-se o seu DEFERIMENTO. A documentação apresentada pela autora demonstra, 
para esta fase inicial do processo, ter contribuído para a aquisição do bem imóvel em conjunto com o filho (já extinto). Desse 
modo, defiro a liminar buscada pela requerente APARECIDA GARCIA ALVES para que seja mantida no imóvel - Sítio “Hidro 
Horta Amor Sem Fim”. CITAÇÃO: I Cite-se - Arts. 802 e ss CPC. - ADV: IRIANA MAIRA MUNHOZ (OAB 218897/SP), KARLA 
VALVERDE CASTILHO (OAB 230945/SP)

Processo 0001328-47.2003.8.26.0458 (458.01.2003.001328) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - 
Bb Administradora de Cartões de Crédito Sa - Ricardo Martins Fernandes - Certifico e dou fé que transcorreu o prazo de 
sobrestamento dos autos deferido para atender a solicitação do autor - ADV: ANTONIO CARLOS BANDEIRA (OAB 88158/SP), 
ALEXANDRE DE CAMPOS BOVOLIN (OAB 208054/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0001328-47.2003.8.26.0458 (458.01.2003.001328) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Bb 
Administradora de Cartões de Crédito Sa - Ricardo Martins Fernandes - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para 
manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante da certidão de folha 434 - cujo teor também fará 
parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: ANTONIO CARLOS BANDEIRA (OAB 88158/SP), ALEXANDRE 
DE CAMPOS BOVOLIN (OAB 208054/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0001346-82.2014.8.26.0458 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO PSA 
FINANCE BRASIL S/A - EDIVAL SOARES - Certifico e dou fé que o autor até a presente data não promoveu o regular cumprimento 
do mandado liminar, conforme despacho de folha 92, devendo ser procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim 
descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de 
justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou 
por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e consequente arquivamento do processo 
(CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: FERDINANDO MELILLO (OAB 42164/SP), PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)

Processo 0001346-82.2014.8.26.0458 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO PSA 
FINANCE BRASIL S/A - EDIVAL SOARES - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos 
de prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará 
parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: FERDINANDO MELILLO (OAB 42164/SP), PAULO EDUARDO 
MELILLO (OAB 76940/SP)

Processo 0001392-81.2008.8.26.0458 (458.01.2008.001392) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Youn Chul Kim - Santa Giuliana Agropastoril e Representações Ltda - “servirá o presente como intimação das partes da baixa 
dos autos do segundo grau, bem como para que a parte vencedora se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo de 
cinco dias, requerendo o que de direito, sob as penas da lei” - ADV: CLAUDIO OLAVO DOS SANTOS JUNIOR (OAB 184055/
SP), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR (OAB 128515/SP), GUSTAVO RIBEIRO LOPES DA SILVA (OAB 274628/SP)
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Processo 0001436-08.2005.8.26.0458 (458.01.2005.001436) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Neide 
Alves Barbieri - Benedita Rodrigues - O impulso do feito depende da provocação da exequente. Diante da certificação de fl. 171, 
ao arquivo, atentando para o disposto no artigo 177, NSCGJ: “Após a publicação da decisão que determinou o arquivamento, os 
processos permanecerão no ofício de justiça por 30 (trinta) dias, findo os quais serão confeccionados os pacotes de arquivo em, 
no máximo, 30 (trinta) dias, realizadas as anotações e atos necessários”. Anote no SAJ e demais assentos registrários. - ADV: 
FÁBIO BARBIERI (OAB 184667/SP)

Processo 0001437-75.2014.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - J.L.S. - C.P.A.S. - I - Para 
que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO a desistência manifestada pelo autor, e com fundamento no artigo 
267, VIII, do Código de Processo Civil, EXTINGO o processo. II - Solicite a devolução da deprecata copiada na página 27, 
independentemente de cumprimento. III - Transitada em julgado, cadastre a extinção na rede informatizada, faça as anotações 
necessárias, e ao arquivo. - ADV: LETICIA MACHADO REIS TINOCO MENDES (OAB 20872/SC)

Processo 0001450-74.2014.8.26.0458 - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de Imóvel - Enoch Dias 
Masselli Filho - - Marilda Elidia Barraviera Masselli - - Espólio de Roberto Brotero de Barros - Maria Beatriz Maciel Brotero de 
Barros - Vista à Doutora Curadora Geral dos Registros Públicos da Comarca. Casa haja pedido de manifestação do Sr Oficial 
do Registro Imobiliário, sem que o feito volte conclusos, remeta-o para tal finalidade, fixando o prazo de 10 dias. - ADV: JOSE 
MOACIR DE FREITAS (OAB 102485/SP)

Processo 0001451-59.2014.8.26.0458 - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de Imóvel - Enoch Dias 
Masselli Filho - - Marilda Elidia Barraviera Masselli - - Espólio de Sebastião Bonifácio da Silva - Vista à Doutora Curadora Geral 
dos Registros Públicos da Comarca. Casa haja pedido de manifestação do Sr Oficial do Registro Imobiliário, sem que o feito 
volte conclusos, remeta-o para tal finalidade, fixando o prazo de 10 dias. - ADV: JOSE MOACIR DE FREITAS (OAB 102485/
SP)

Processo 0001462-88.2014.8.26.0458 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
Gislaine Gatti Cardador - Manoel Rodrigues Neto e outros - Intimação da requerente sobre a devolução da correspondência pelo 
correio com a inserção “ausente”. Para tentativa de nova intimação é necessário o recolhimento de custas. - ADV: CAETANO 
GURZILO FILHO (OAB 34661/SP)

Processo 0001463-78.2011.8.26.0458 (458.01.2011.001463) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Rosa 
de Fátima Carvalho Ramos - Instituto Nacional do Seguro Social - À citação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. - 
ADV: JOSE CARLOS GOMES PEREIRA MARQUES CARVALHEIRA (OAB 139855/SP)

Processo 0001496-63.2014.8.26.0458 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Khalil Obeid & Cia Ltda - Ana Carolina 
Campos Guimarães - À requerente, para: emendar a inicial, com correção do valor dado à causa, que deve corresponder ao 
da estimativa oficial para lançamento do imposto, por interpretação analógica ao artigo 259, VII, CPC - “Na ação de usucapião, 
o valor da causa é o valor venal do bem usucapiendo (RJTJESP 114/363), conforme consta do respectivo lançamento fiscal 
(Bol. AASP 1.602/210)” - devendo, por conseguinte, complementar o valor da taxa judiciária e juntar aos autos, conforme 
cartilha disponibilizada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo USUCAPIÃO INSTRUÇÕES PARA PETIÇÃO INICIAL: certidões 
do Distribuidor Cível, atualizadas, com prazo de vinte anos (contados da data do ajuizamento para trás), em seu nome e da 
titular do domínio. Quanto a esta, a certidão de distribuição deverá abranger também inventários e arrolamentos. Se em alguma 
certidão constar ação referente à posse ou propriedade, ação de despejo, inventário ou arrolamento de titular de domínio, 
deverá também trazer a certidão de objeto e pé respectiva. - ADV: CARLOS HENRIQUE PLACCA (OAB 250376/SP)

Processo 0001506-10.2014.8.26.0458 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat S/A 
- FATIMA APARECIDA MOREIRA - Nota de Cartório: juntada do ofício oriundo do departamento estadual de trânsito, informando 
que foi efetuado o bloqueio de Busca e Apreensão do veículo da requerida. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR 
(OAB 308730/SP), ANGELA CRISTINA BARBOSA DE MATOS (OAB 320995/SP)

Processo 0001525-84.2012.8.26.0458 (458.01.2012.001525) - Execução de Alimentos - Alimentos - R.S.D. - N.M.D.C. - 
“servirá o presente como intimação do(a) exequente para manifestação nos autos em prosseguimento, no prazo de cinco dias, 
tendo em vista a(s) devolução(ções) da(s) carta(s) precatória(s) expedida(s), com a(s) seguinte(s) informação(ções) prestada(s) 
pelo Oficial de Justiça - ....Deixei de intimar o executado, visto que compareci no local indicado diversas vezes e não logrei 
êxito em encontrá-lo, pois o imóvel encontrava-se sempre fechado” - ADV: VERA RITA DOS SANTOS (OAB 92534/SP), 
ALINE MICHELIN RIQUETI (OAB 197002/SP), EMERSON CESAR DEGANUTI DE OLIVEIRA (OAB 271722/SP), CLAUDINEI 
APARECIDO BALDUINO (OAB 134111/SP)

Processo 0001536-16.2012.8.26.0458 (458.01.2012.001536) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de 
Imóvel - Mioco Yoshiura - - Washington Satoshi - - Clotilde Harumi Baba Yoshiura - Ao Oficial do Cartório do Registro Imobiliário 
de Piratininga para nova manifestação. Prazo: 10 dias. - ADV: LUCIANA PAULINO ONO (OAB 297810/SP), LIVIA FERNANDES 
FERREIRA (OAB 266720/SP), BRUNO FERNANDES FERREIRA (OAB 297713/SP)

Processo 0001537-98.2012.8.26.0458 (458.01.2012.001537) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de 
Imóvel - Tarico Yoshiura e outros - Ao Oficial do Cartório do Registro Imobiliário de Piratininga para nova manifestação. Prazo: 10 
dias. - ADV: LIVIA FERNANDES FERREIRA (OAB 266720/SP), BRUNO FERNANDES FERREIRA (OAB 297713/SP), LUCIANA 
PAULINO ONO (OAB 297810/SP)

Processo 0001553-57.2009.8.26.0458 (458.01.2006.000867/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Município de Piratininga - Santa Giuliana Agro Pastoril e Representações Ltda - - José Amir Neme Mobaid - Vistos. À 
vista das razões elencadas pelo exequente, bem como o parecer favorável do Ministério Público, defiro os pedidos contidos nas 
alíneas “a”, “b” e “c” da petição de fls. 545/546, até porque a penhora sobre dinheiro tem preferência sobre bem imóvel. Cumpra-
se, inclusive com minuta no sistema BACENJUD. Int. - ADV: HUGO TAMAROZI GONÇALVES FERREIRA (OAB 260155/SP), 
LUIZ NUNES PEGORARO, ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR (OAB 128515/SP)

Processo 0001590-50.2010.8.26.0458 (458.01.2009.000266/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Mercante Tubos e Aços Ltda - Marcelo Alves Domingos - Andreia Aparecida Bernardo - - Domingos e Domingos Ind 
e Co, de Prod Higiêne Ltda Me - Reporto-me ao despacho de fl. 211, item ‘1’. - ADV: LUCIANE CAMARINI AMBROSIO (OAB 
171724/SP), FABIO LUIS AMBROSIO (OAB 154209/SP)

Processo 0001590-50.2010.8.26.0458 (458.01.2009.000266/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Mercante Tubos e Aços Ltda - Marcelo Alves Domingos - Andreia Aparecida Bernardo - - Domingos e Domingos Ind 
e Co, de Prod Higiêne Ltda Me - Nota do cartório: Autos aguardando o recolhimento das custas para intimação do requerido, do 
leilão a ser designado. - ADV: LUCIANE CAMARINI AMBROSIO (OAB 171724/SP), FABIO LUIS AMBROSIO (OAB 154209/SP)

Processo 0001633-16.2012.8.26.0458 (458.01.2012.001633) - Procedimento Ordinário - Usucapião Ordinária - Nelson 
Capóssoli da Silva - - Marcela Gomes dos Santos Silva - José Hidalgo Casalecchi - - Tereza Pereira Casalecchi - - Ausentes, 
Incertos e Desconhecidos - Vistos. Compulsando os autos verifico que ainda não houve manifestação da Fazenda Municipal, 
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tendo em vista que foi solicitado o memorial descritivo e levantamento planimétrico do imóvel usucapiendo. Em que pese tais 
documentos não ser contemplados no art. 942 do CPC, o certo é que devemos ter a perfeita individualização do imóvel, com 
a exatidão da área e seus limites (características, localização, confrontação), a fim de que se possa cumprir a lei de registros 
públicos, pois será aberto o registro imobiliário caso a ação venha a ser julgada procedente. Inclusive, a juntada desses 
documentos poderá suprir a necessidade de perícia. Assim, aos autores para a apresentação do levantamento planimétrico e 
memorial descritivo do imóvel usucapiendo. E, com esses documentos nos autos, à manifestação da Fazenda Pública Municipal. 
Int. - ADV: ANTONIO CARLOS DAHER (OAB 87188/SP), JEFFERSON MATOS ROSSETO (OAB 324922/SP)

Processo 0001740-94.2011.8.26.0458 (458.01.2010.000575/1) - Cumprimento de sentença - Ariovaldo Marinho do 
Nascimento - Márcia Quensishi Cabrera - - Thiago Henrique de Araújo - O impulso do feito depende da provocação do exequente. 
Diante da certificação de fl. 180, ao arquivo, atentando para o disposto no artigo 177, NSCGJ: “Após a publicação da decisão 
que determinou o arquivamento, os processos permanecerão no ofício de justiça por 30 (trinta) dias, findo os quais serão 
confeccionados os pacotes de arquivo em, no máximo, 30 (trinta) dias, realizadas as anotações e atos necessários”. Anote no 
SAJ e demais assentos registrários. Int. - ADV: CLAUDINEI APARECIDO BALDUINO (OAB 134111/SP), CHRISTIANE BOTELHO 
DE CASTRO (OAB 141118/SP), EDUARDO DA SILVA WANDERLEY (OAB 41327/SP)

Processo 0001780-76.2011.8.26.0458 (458.01.2011.000168/1) - Cumprimento de sentença - Cheque - Ademir Ramos Junior 
- Josiane Maria Dias - I - Frente a manifestação retro do exequente, com fulcro no artigo 794, I, do Código de Processo Civil, 
EXTINGO a presente ação em fase de cumprimento de sentença. II Transitada em julgado, proceda ao desentranhamento 
dos cheques, conforme requerido, entregando-os mediante recibo e observando-se, no mais , o disposto nos artigos 636/639, 
NSCGJ (artigo 636 - À exceção das ações penais condenatórias, os autos serão inutilizados depois de decorridos 90 (noventa) 
dias do trânsito em julgado da sentença ou da extinção do feito, e em seguida encaminhados à reciclagem, observando-se 
o procedimento estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça. § 1º Os interessados poderão pedir a restituição de 
documentos durante o prazo previsto neste artigo). - ADV: JOSÉ RICARDO SOARES DAHER (OAB 203097/SP)

Processo 0001802-42.2008.8.26.0458 (458.01.2003.001301/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - Micheli Patricia Miqueloto Corcioli - PESQUISA 
INFOJUD: Para o atendimento do postulado, deverá ser apresentado o comprovante de recolhimento em guia própria do 
FEDTJSP - Fundo Especial de Despesa do Tribunal - Código 434-1 - R$ 12,20 por CNPJ ou CPF. PESQUISA RENAJUD: Oficie-
se na forma retro requerida. Aclaro que o ofício poderá ser retirado: a) no site oficial do Tribunal de Justiça; b) ou Serventia 
Judicial; c) ou caso deseje sua liberação via Poder Judiciário, apresentar a comprovação do recolhimento em guia própria do 
FEDTJSP. - ADV: IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO 
(OAB 109631/SP), LUCIANE CRISTINA ALVES SANTINO (OAB 142583/SP)

Processo 0001947-98.2008.8.26.0458 (458.01.2007.001689/1) - Cumprimento de sentença - Metussa Maria Gomes - 
Marcelo Giovani Rodrigues dos Anjos - Certifico e dou fé que transcorreu o prazo de sobrestamento dos autos deferido para o 
cumprimento do acordo firmado nos autos. - ADV: ANTONIO CARLOS DAHER (OAB 87188/SP)

Processo 0001947-98.2008.8.26.0458 (458.01.2007.001689/1) - Cumprimento de sentença - Metussa Maria Gomes - 
Marcelo Giovani Rodrigues dos Anjos - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante da certidão de folha 68 - cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, na 
mesma data da presente” - ADV: ANTONIO CARLOS DAHER (OAB 87188/SP)

Processo 0002049-81.2012.8.26.0458 (045.82.0120.002049/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Sérgio Gazza Júnior - Luis Fernando Neto Comini - Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo retro requerido - 
15 dias. Após, à manifestação do exequente em prosseguimento, independente de nova intimação. - ADV: SERGIO GAZZA 
JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 0002053-21.2012.8.26.0458 (045.82.0120.002053) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Aparecida 
Antonio de Camargo Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Servirá o presente como intimação da autora para 
manifestação em termos de prosseguimento, requerendo o que de direito, tendo em vista a autorização para o levantamento do 
depósito realizado, sob as penas da lei. - ADV: MARCIO PROPHETA SORMANI BORTOLUCCI (OAB 274676/SP)

Processo 0008401-39.2011.8.26.0604 (604.01.2011.008401) - Monitória - Obrigações - Gilberto Bernardes - Evandro 
Machado Machado Me - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo legal para manifestação do autor, consoante 
determinação de folha 137 e ato ordinatório de folha 140. - ADV: RUY CAYRES MINARDI (OAB 150780/SP), SERGIO GAZZA 
JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 0008401-39.2011.8.26.0604 (604.01.2011.008401) - Monitória - Obrigações - Gilberto Bernardes - Evandro 
Machado Machado Me - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de prosseguimento, no 
prazo de cinco dias, diante da certidão lançada pela Serventia a folha 141 - cujo teor também fará parte de divulgação no DJE, 
na mesma data da presente”. - ADV: RUY CAYRES MINARDI (OAB 150780/SP), SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 1015355-29.2014.8.26.0071 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - 
ARMANDO GRASSI - Banco do Brasil S/A - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo assinalado para o(a) autor(a) 
promover a regularização determinada a folha 39, apesar de intimado(a) regularmente para tanto, devendo, portanto, ser 
procedido conforme artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) 
dias os atos e diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. 
Mantida a inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 
115810/SP), DIRCE DELAZARI BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 1015355-29.2014.8.26.0071 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - 
ARMANDO GRASSI - Banco do Brasil S/A - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em termos de 
prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor também fará parte 
de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: PAULO ROBERTO VIEIRA (OAB 115810/SP), DIRCE DELAZARI 
BARROS BERTOLACCINI (OAB 124909/SP)

Processo 1019794-83.2014.8.26.0071 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - M.C.C.E. - DIRETOR 
TÉCNICO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BAURU - Frente o exposto, CONCEDO a ordem pretendida em face 
do DIRETOR TÉCNICO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BAURU, para o fim de ser determinar seja fornecido 
a Impetrante M.C.C.E. os meios necessários para o fornecimento do suplemento alimentar “Neocate”, na quantidade de 12 latas 
por mês, conforme prescrição médica, enquanto se fizerem necessários, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00. Torno, 
assim, definitiva a liminar concedida. Diante da concessão do mandamus, determino seja transmitida cópia desta sentença à 
autoridade apontada como coatora Artigo 13 da Lei nº 12.016/2009. Não há arbitramento de honorários, a teor da Súmula 512 
do C. STF e 105 do C. STJ. “Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios”. - ADV: 
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EDUARDO GERMANO SANCHEZ (OAB 219328/SP)
Processo 2050005-51.1978.8.26.0458 - Interdição - Tutela e Curatela - S.S.D. - I.S. - J.R.D.C. - I - 41 - Defiro. II - Depois, 

devolva o processo ao arquivado RECALL, averbando no SAJ - Sistema de Automação da Justiça - Primeiro Grau - Tribunal de 
Justiça de São Paulo, e anotando onde mais necessário for. - ADV: CLAUDINEI APARECIDO BALDUINO (OAB 134111/SP)

Processo 3000016-33.2013.8.26.0458 - Embargos à Execução - Extinção da Execução - LUCIANA FREITAS - - ANDERSON 
BORSETI SILVINO - ADRIANA APARECIDA ROMÃO DOS SANTOS - - RUBENS HENRIQUE DOS SANTOS - Posto isso, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução interpostos por LUCIANA FREITAS e ANDERSON 
BORSETI SILVINO em face da execução que lhe move ADRIANA APARECIDA ROMÃO DOS SANTOS e RUBENS HENRIQUE 
DOS SANTOS, para excluir da execução a cobrança do valor de R$ 3.000,00 relativa a “pintura e reparos no imóvel”, bem como 
a multa moratória que incidiu sobre esse valor, mantendo-se a execução sobre os aluguéis não pagos, multa moratória sobre 
eles e honorários advocatícios, devendo os exequentes elaborar novo cálculo do débito para ajustá-lo a este decisum. Deixo 
de condenar as partes nas verbas sucumbenciais, com base no art. 21 do Código de Processo Civil, vez que foram vencidas 
e vencedoras na demanda, de modo que essas verbas são reciproca e proporcionalmente compensadas. P.R.I. PREPARO - 
para a eventualidade de recurso deverá ser comprovado o recolhimento do valor do preparo nos termos da Lei Estadual nº 
11.608/2003, equivalente a R$ 180,00 (valor singelo) ou R$ 120,00 (valor atualizado), acrescido do porte de remessa e retorno 
no valor de R$ 32,70 (01 volume(s)), conforme NSCGJ - artigo 698, c.c. o Provimento CSM nº 1.195/2014. Anote-se que o valor 
atualizado do preparo é inferior ao valor singelo, pois calculado com base na condenação imposta na sentença. - ADV: ISABELA 
CHAB PISTELLI DAMASCENO (OAB 141785/SP), CELSO LUIZ DE MAGALHÃES (OAB 286060/SP), ODAIR ALBERTO DA 
SILVA (OAB 305871/SP)

Processo 3000050-08.2013.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ADELAIDE DA 
CONCEIÇÃO FERREIRA - Darcy Pessoa de Araujo - Darcy Pessoa de Araujo - Servirá o presente como intimação do(s) 
advogado(s) da(s) parte(s) interessada(s), caso queira e sem a necessidade de comparecer em cartório, evitando-se assim fila 
e perda de tempo, acessar o sitio do Tribunal de Justiça (www.tjsp.jus.br - consulta/processo/1ª instância/processos cíveis/Foro 
de Piratininga/nome da parte do processo ou número dos autos, clicar no ícone “decisão proferida” ou no “documento expedido” 
(certidão de honorários) e proceder a reprodução de tal documento, que representa cópia fidedigna do documento desejado, 
com a assinatura digital do juiz” - ADV: CLAUDINEI APARECIDO BALDUINO (OAB 134111/SP), DARCY PESSOA DE ARAUJO 
(OAB 195988/SP), JOSÉ RICARDO SOARES DAHER (OAB 203097/SP), CARLA ADRIANA GASPARELO DE CARVALHO (OAB 
224700/SP)

Processo 3000051-90.2013.8.26.0458 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Sérgio Gazza Junior - Bauru Administradora de Consorcios Ltda - Certifico e dou fé que os autos se encontram 
paralisados em cartório, por período superior a 30 dias, aguardando manifestação do autor em termos de prosseguimento. - 
ADV: ALBERTO BRANCO JUNIOR (OAB 86475/SP), ANTONIO FERNANDO DE TOLEDO JUNIOR (OAB 92186/SP), SERGIO 
GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 3000051-90.2013.8.26.0458 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Sérgio Gazza Junior - Bauru Administradora de Consorcios Ltda - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) 
para manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante da certidão de folha 103 - cujo teor também 
fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: ALBERTO BRANCO JUNIOR (OAB 86475/SP), ANTONIO 
FERNANDO DE TOLEDO JUNIOR (OAB 92186/SP), SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 3000142-83.2013.8.26.0458 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Banco Bradesco S/A - Celso 
Roberto Aparecido Theodoro - Defiro o postulado pelo exequente que, se o caso, deverá complementar as diligências do Sr 
Oficial de Justiça. - ADV: PAULO ROBERTO TUPY DE AGUIAR (OAB 66479/SP)

Processo 3000148-90.2013.8.26.0458 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Gonçalves & Serrano Sc Ltda 
Me - Simone Gomes da Silva - Ciência ao autor das respostas das pesquisas realizadas pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD e 
ofício oriundo do DETRAN - SP (Unidade de Atendimento de Piratininga), que informam o mesmo endereço informado na inicial, 
à exceção do sistema BACENJUD, que traz também um endereço na cidade de Bauru - SP. No entanto, compulsando os autos, 
verifico que à fl. 44 foi certificado pelo Sr. Oficial de Justiça o atual endereço da ré - Chácara Fepasa. Assim, à expedição de 
novo mandado de penhora, avaliação e intimação, para cumprimento no endereço acima mencionado. - ADV: JOSÉ RICARDO 
SOARES DAHER (OAB 203097/SP)

Processo 3000183-50.2013.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - K.G.R.F. - MUNICÍPIO DE 
PIRATININGA - Considerando o teor da petição de fls. 176/179, defiro a suspensão da avaliação psicossocial designada para 
o dia 26/01/2015, às 13h30min. Vista ao Ministério Público Estadual. - ADV: LUCIANE CRISTINE LOPES (OAB 169422/SP), 
HUGO TAMAROZI GONÇALVES FERREIRA (OAB 260155/SP), LUIZ NUNES PEGORARO

Processo 3000245-90.2013.8.26.0458 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - 
Concessionária Auto Raposo Tavares S/A - Valter Omete - - Fatima Sueli Monteiro Omete - Servirá o presente como intimação 
das partes para manifestação nos autos em prosseguimento, no prazo de 05 dias, diante do laudo pericial, de fls. 226. (NSCGJ, 
art. 196, item XVI - com a juntada aos autos de laudos periciais, documentos ou outras informações requisitadas pelo juízo, 
providenciará a intimação das partes para manifestação direto ou por meio dos seus assistentes técnicos.) - ADV: GISELE 
DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP), FRANCISCO BROMATI NETO (OAB 297205/SP), PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 
166297/SP), LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO (OAB 331880/SP)

Processo 3000247-60.2013.8.26.0458 - Desapropriação - Desapropriação - Concessionária Auto Raposo Tavares S/A - Maria 
Neuza Garcia de Lima Rossini - Fls. 443/444 item derradeiro - À Serventia Judicial. - ADV: LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO 
(OAB 331880/SP), GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP), PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP), ELISA 
RIBEIRO FRANKLIN ALMEIDA (OAB 114396/SP)

Processo 3000247-60.2013.8.26.0458 - Desapropriação - Desapropriação - Concessionária Auto Raposo Tavares S/A - 
Maria Neuza Garcia de Lima Rossini - “Servirá o presente como intimação do(s) advogado(s) da(s) parte(s) interessada(s), caso 
queira e sem a necessidade de comparecer em cartório, evitando-se assim fila e perda de tempo, acessar o sitio do Tribunal 
de Justiça (www.tjsp.jus.br - consulta/processo/1ª instância/processos cíveis/Foro de Piratininga/nome da parte do processo 
ou número dos autos, clicar no ícone “decisão proferida” ou no “documento expedido” (Edital) e proceder à reprodução de tal 
documento, que representa cópia fidedigna do documento desejado, com a assinatura digital do juiz, para publicação em jornal 
de ampla circulação, assim como para recolhimento do valor de R$151,80, correspondente ao valor da contagem de caracteres 
com espaço: 1012 caracteres a R$ 0,15 centavos cada, conforme provimento CSM nº 2.195/2014-DJE 08/08/2014. Devendo 
ainda entrar em contato com o Diretor do Cartório Judiciário desta Comarca, através do e-mail: piratininga@tjsp.Jus.br, para os 
fins dos requisitos do Art. 232, III do CPC. (Publicação concomitantemente no DJE e Jornal da Cidade). - ADV: LUIZ MAURICIO 
FRANÇA MACHADO (OAB 331880/SP), PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP), ELISA RIBEIRO FRANKLIN ALMEIDA 
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(OAB 114396/SP), GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP)
Processo 3000251-97.2013.8.26.0458 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - 

Concessionária Auto Raposo Tavares S/A - João Augusto Garcia - Servirá o presente como intimação das partes para 
manifestação nos autos em prosseguimento, no prazo de 05 dias, diante do laudo pericial, de fls. 248. (NSCGJ, art. 196, item 
XVI - com a juntada aos autos de laudos periciais, documentos ou outras informações requisitadas pelo juízo, providenciará a 
intimação das partes para manifestação direto ou por meio dos seus assistentes técnicos) - ADV: JOSÉ ROBERTO OZELIERO 
SPOLDARI (OAB 176720/SP), LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO (OAB 331880/SP), ANTONIO TONELLI JUNIOR (OAB 
171197/SP), PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP), JOSÉ ROBERTO SPOLDARI (OAB 166136/SP), GISELE DE 
ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP)

Processo 3000253-67.2013.8.26.0458 - Desapropriação - Desapropriação - Concessionária Auto Raposo Tavares S/A - Hedla 
Kyrillos Tebet - - Raul Ricardo Coelho Soares e outro - Ao Expert. - ADV: LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO (OAB 331880/
SP), GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP), PEDRO JOSÉ KIRILOS NETO (OAB 213027/SP), PATRICIA LUCCHI 
PEIXOTO (OAB 166297/SP), MARCELO RODRIGUES MADUREIRA (OAB 119938/SP)

Processo 3000256-22.2013.8.26.0458 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - 
CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - Valter Omete - - Fatima Sueli Monteiro Omete - Servirá o presente como 
intimação das partes para manifestação nos autos em prosseguimento, no prazo de 05 dias, diante do laudo pericial, de fls. 
227. (NSCGJ, art.196, item XVI - com a juntada aos autos de laudos periciais, documentos ou outras informações requisitadas 
pelo juízo, providenciará a intimação das partes para manifestação direto ou por meio dos seus assistentes técnicos) - ADV: 
GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP), FRANCISCO BROMATI NETO (OAB 297205/SP), LUIZ MAURICIO FRANÇA 
MACHADO (OAB 331880/SP), PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP)

Processo 3000257-07.2013.8.26.0458 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - 
CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - Valter Omete - - Fatima Sueli Monteiro Omete - Servirá o presente como 
intimação das partes para manifestação nos autos em prosseguimento, no prazo de 05 dias, diante do laudo pericial, de fls. 
235. (NSCGJ, art. 196, item XVI- com a juntada aos autos de laudos periciais, documentos ou outras informações requisitadas 
pelo juízo, providenciará a intimação das partes para manifestação direto ou por meio dos seus assistentes técnicos) - ADV: 
PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP), LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO (OAB 331880/SP), GISELE DE ALMEIDA 
URIAS (OAB 242593/SP), FRANCISCO BROMATI NETO (OAB 297205/SP)

Processo 3000259-74.2013.8.26.0458 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - 
CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - JOSEPH KRALIL OBEID e outros - Postulação retro - DEFIRO. - ADV: 
LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO (OAB 331880/SP), HENRIQUE CRIVELLI ALVAREZ (OAB 71909/SP), PATRICIA LUCCHI 
PEIXOTO (OAB 166297/SP), GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP)

Processo 3000259-74.2013.8.26.0458 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - 
CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - JOSEPH KRALIL OBEID e outros - Nota do cartório: Autos aguardando a 
retirada pelo interessado da Carta Precatória expedida a Comarca de Bauru, visando a Citação da requerida Michele Kyrillos 
Obeid devendo a mesma ser instruída com as cópias necessárias nos termos da NSCGJ em vigor e posterior distribuição. - 
ADV: LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO (OAB 331880/SP), HENRIQUE CRIVELLI ALVAREZ (OAB 71909/SP), GISELE DE 
ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP), PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP)

Processo 3000262-29.2013.8.26.0458 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - 
Concessionária Auto Raposo Tavares S/A - Regina Celia Pereira Kirilos - - Patrícia Pereira Kirilos - - Antonio Kirilos Junior - - 
Pedro José Kirilos Neto - Servirá o presente como intimação das partes para manifestação nos autos em prosseguimento, no 
prazo de 05 dias, diante do laudo pericial de fls. 229. (NSCGJ, art. 196, item XVI - com a juntada aos autos de laudos periciais, 
documentos ou outras informações requisitadas pelo juízo, providenciará a intimação das partes para manifestação direto ou 
por meio dos seus assistentes técnicos) - ADV: MARCELO RODRIGUES MADUREIRA (OAB 119938/SP), GISELE DE ALMEIDA 
URIAS (OAB 242593/SP), LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO (OAB 331880/SP), PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/
SP), PEDRO JOSÉ KIRILOS NETO (OAB 213027/SP)

Processo 3000264-96.2013.8.26.0458 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - 
Concessionária Auto Raposo Tavares S/A - Alfredo Katz - Servirá o presente como intimação das partes para manifestação 
nos autos em prosseguimento, no prazo de 05 dias, diante do laudo pericial, de fls. 211.( NSCGJ, art. 196, item XVI-com a 
juntada aos autos de laudos periciais, documentos ou outras informações requisitadas pelo juízo, providenciará a intimação das 
partes para manifestação direto ou por meio dos seus assistentes técnicos) - ADV: LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO (OAB 
331880/SP), PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP), GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP)

Processo 3000266-66.2013.8.26.0458 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - 
Concessionária Auto Raposo Tavares S/A - Osvaldo Ribeiro dos Santos - - Nadir Furini dos Santos - - Jair Ribeiro dos Santos 
- - Elizete Bonifácio da Silva Santos - - Evaldo Aparecido Ribeiro dos Santos - - Sueli Lima dos Santos - Servirá o presente como 
intimação das partes para manifestação nos autos em prosseguimento, no prazo de 05 dias, diante do laudo pericial, de fls. 
273.(NSCGJ, art. 196, item XVI - com a juntada aos autos de laudos periciais, documentos ou outras informações requisitadas 
pelo juízo, providenciará a intimação das partes para manifestação direto ou por meio dos seus assistentes técnicos) - ADV: 
PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP), LUCIO RICARDO DE SOUSA VILANI (OAB 219859/SP), GISELE DE ALMEIDA 
URIAS (OAB 242593/SP), HUGO TAMAROZI GONÇALVES FERREIRA (OAB 260155/SP), LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO 
(OAB 331880/SP)

Processo 3000269-21.2013.8.26.0458 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - 
CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A - Maria Jenny Marot Pires de Campos - “servirá o presente como intimação 
das partes para cumprimento integral da parte final da R. Sentença proferida nos autos (art. 34 do Dec. Lei 3.365/41), para 
posterior expedição do mandado de levantamento, conforme já autorizado na decisão “. - ADV: GISELE DE ALMEIDA URIAS 
(OAB 242593/SP), PAULO ROBERTO MAROT (OAB 139243/SP), PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP), ANTONIO 
EVARISTO MAROT (OAB 23538/SP), LUIZ MAURICIO FRANÇA MACHADO (OAB 331880/SP)

Processo 3000272-73.2013.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Perda da Propriedade - Concessionária Auto Raposo 
Tavares S/A - Reynaldo Anoar Farha - - Karla Neme Farha - - Lucy Charbel Farha - - Ivan Anuar Farha - - Rita de Cássia Bambini 
Farha - Servirá o presente como intimação das partes para manifestação nos autos em prosseguimento, no prazo de 05 dias, 
diante do laudo pericial, de fls. 289. (NSCGJ, art. 196, item XVI - com a juntada aos autos de laudos periciais, documentos ou 
outras informações requisitadas pelo juízo, providenciará a intimação das partes para manifestação direto ou por meio dos seus 
assistentes técnicos) - ADV: GISELE DE ALMEIDA URIAS (OAB 242593/SP), PATRICIA LUCCHI PEIXOTO (OAB 166297/SP), 
CAIO MARCIO ZAMBONATTO MIZIARA (OAB 253575/SP), OLIVAL ANTONIO MIZIARA (OAB 56277/SP), LUIZ MAURICIO 
FRANÇA MACHADO (OAB 331880/SP)
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Processo 3000308-18.2013.8.26.0458 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Alessandra Yukie Kondo ME 
- Daiane Cristina de Souza - I - Considerando o teor da decisão de fl. 23 e a certidão de fl. 26, com fulcro no artigo 794, I, do 
Código de Processo Civil, EXTINGO a presente execução. II Transitada em julgado, aguarde-se por 90 dias, e, em nada sendo 
requerido, à destruição - arts. 636/639, NSCGJ (art. 636 - À exceção das ações penais condenatórias, os autos serão inutilizados 
depois de decorridos 90 (noventa) dias do trânsito em julgado da sentença ou da extinção do feito, e em seguida encaminhados 
à reciclagem, observando-se o procedimento estabelecido pela Administração do Tribunal de Justiça. § 1º Os interessados 
poderão pedir a restituição de documentos durante o prazo previsto neste artigo). - ADV: JOSÉ RICARDO SOARES DAHER 
(OAB 203097/SP)

Processo 3000356-74.2013.8.26.0458 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - João 
Luiz Batista Junior - BANCO PAULISTA S/A - Servirá o presente como intimação do requerente para manifestação, em 10 
dias, sobre a contestação apresentada pelo requerido (art. 326 ou 327 do CPC) - ADV: LAURA ESPIRITO SANTO RAMOS 
(OAB 309837/SP), HUGO TAMAROZI GONÇALVES FERREIRA (OAB 260155/SP), LUCIO RICARDO DE SOUSA VILANI (OAB 
219859/SP), LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)

Processo 3000357-59.2013.8.26.0458 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Welinton Fernandes - Disal Administradora de Consórcios Ltda - Certifico e dou fé que os autos se encontram 
paralisados em cartório, por período superior a 30 dias, aguardando manifestação do autor em termos de prosseguimento. 
- ADV: RITA DE CASSIA SERRA NEGRA (OAB 147067/SP), SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP), PAULA MARIA DE 
OLAVARRIA GOTARDELLO (OAB 216647/SP)

Processo 3000357-59.2013.8.26.0458 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Welinton Fernandes - Disal Administradora de Consórcios Ltda - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) 
para manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante da certidão de folha 170 - cujo teor também 
fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: PAULA MARIA DE OLAVARRIA GOTARDELLO (OAB 
216647/SP), RITA DE CASSIA SERRA NEGRA (OAB 147067/SP), SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 3000358-44.2013.8.26.0458 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Welinton Fernandes - Disal Administradora de Consórcios Ltda - Certifico e dou fé que os autos se encontram 
paralisados em cartório, por período superior a 30 dias, aguardando manifestação do autor em termos de prosseguimento. - 
ADV: RITA DE CASSIA SERRA NEGRA (OAB 147067/SP), PAULA MARIA DE OLAVARRIA GOTARDELLO (OAB 216647/SP), 
SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP)

Processo 3000358-44.2013.8.26.0458 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do 
dinheiro - Welinton Fernandes - Disal Administradora de Consórcios Ltda - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) 
para manifestação em termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante da certidão de folha 136 - cujo teor também 
fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: RITA DE CASSIA SERRA NEGRA (OAB 147067/SP), 
SERGIO GAZZA JUNIOR (OAB 152931/SP), PAULA MARIA DE OLAVARRIA GOTARDELLO (OAB 216647/SP)

Processo 3000363-66.2013.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - M.G.O.S. - J.C.G.P. - 
“Servirá o presente como intimação do(s) advogado(s) da(s) parte(s) interessada(s), caso queira e sem a necessidade de 
comparecer em cartório, evitando-se assim fila e perda de tempo, acessar o sitio do Tribunal de Justiça (www.tjsp.jus.br - 
consulta/processo/1ª instância/processos cíveis/Foro de Piratininga/nome da parte do processo ou número dos autos, clicar no 
ícone “decisão proferida” ou no “documento expedido” (Certidão de honorários) e proceder a reprodução de tal documento, que 
representa cópia fidedigna do documento desejado, com a assinatura digital do juiz” - ADV: ANTONIO CARLOS DAHER (OAB 
87188/SP)

Processo 3000380-05.2013.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Rute Rodrigues Losano - Autos 
aguardando a retirada da Carta de Sentença. - ADV: MARINALVO MARCOS PEREIRA (OAB 284249/SP), BRUNA DE PAULA 
POLANZAN (OAB 334474/SP)

Processo 3000502-18.2013.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Irene Puina - Benedito 
de Lima - - ESPÓLIO DE ANTONIA DE MORAES LIMA - Certifico e dou fé que transcorreu o prazo de sobrestamento dos autos, 
bem como “in albis”, o prazo assinalado para manifestação em termos de prosseguimento, devendo ser procedido conforme 
artigo 196, inciso XI, NSCGJ, assim descrito: “constatado que o autor não promoveu por mais de 30 (trinta) dias os atos e 
diligências que lhe competem, o ofício de justiça providenciará a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico. Mantida a 
inércia, o autor será intimado, por mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
extinção e consequente arquivamento do processo (CPC, art. 267, III e § 1º). - ADV: JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS 
(OAB 215346/SP), JOSÉ RICARDO SOARES DAHER (OAB 203097/SP), GUSTAVO CARDADOR SILVA (OAB 303192/SP), 
ANGELA ANTONIA GREGORIO (OAB 74199/SP)

Processo 3000502-18.2013.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Irene Puina - Benedito 
de Lima - - ESPÓLIO DE ANTONIA DE MORAES LIMA - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação 
em termos de prosseguimento, no prazo de quarenta e oito (48) horas, diante da certidão lançada pela Serventia, cujo teor 
também fará parte de divulgação no DJE, na mesma data da presente” - ADV: JOSÉ RICARDO SOARES DAHER (OAB 203097/
SP), JOSE MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS (OAB 215346/SP), ANGELA ANTONIA GREGORIO (OAB 74199/SP), GUSTAVO 
CARDADOR SILVA (OAB 303192/SP)

Processo 3000503-03.2013.8.26.0458 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - MARCIA GARCIA - TOFANELO 
TOFANELOS LTDA ME - Vistos. A exequente pleiteia a remoção dos bens penhorados e fixação de multa, nos termos dos arts. 
600 e 601 do CPC. Inicialmente, não vislumbro qualquer ato atentatório à justiça ou intenção de fraudar a execução, tendo em 
vista que a representante da executada informou, tão somente, que os bens não mais lhe pertencem, vez que foram alienados. 
Portanto, a situação não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 600 do CPC. No entanto, para garantia da execução, 
hei por bem deferir o pedido de remoção dos bens, nomeando a exequente como depositária dos bens penhorados e com a 
qual ficará a responsabilidade pela guarda e conservação dos mesmos, até porque houve recusa por parte da executada. Para 
tanto, a exequente deverá providenciar os meios necessários para a remoção. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Int. - ADV: 
RENATO CEZAR ANANIAS DO AMARAL (OAB 323130/SP)

Processo 3000503-03.2013.8.26.0458 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - MARCIA GARCIA - TOFANELO 
TOFANELOS LTDA ME - Vistos. A executada apresentou exceção de pré-executividade, o que é possível em virtude da penhora 
ainda não ter sido concluída. Porém, desde já rejeito a preliminar de nulidade do auto de penhora por falta da data da lavratura 
do termo, considerando que na certidão de fl. 54 consta a data e complementa o termo de fl. 53. No mais, considerando que a 
representante legal da executada aceitou a nomeação como depositária dos bens, hei por bem revogar a nomeação de fl. 64 
e nomear a representante legal da executada, que dede já, nos termos do art. 599, II, do CPC, fica advertida de que deverá 
zelar pela guarda e conservação dos bens, e apresenta-los quando for determinado pela justiça, sob pena de incorrer em ato 
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atentatório à dignidade da justiça. A depositária deverá assinar o respectivo termo, em cartório, no prazo de 48 horas, sob pena 
de retornar à nomeação anterior. Diante disso, revogo a ordem de remoção dos bens. A executada deverá regularizar a sua 
representação processual, em 5 dias. À exequente para responder à exceção de pré-executividade. Recolha-se o mandado 
de remoção. Cumpra-se. Int. - ADV: RENATO CEZAR ANANIAS DO AMARAL (OAB 323130/SP), JOSÉ RICARDO SOARES 
DAHER (OAB 203097/SP)

Processo 3000522-09.2013.8.26.0458 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - E.S.S. - M.P.S. 
- Servirá o presente como intimação do exequente para manifestação em cinco dias, diante do cumprimento do mandado de 
prisão expedido, bem como do decurso do prazo da prisão, com consequente liberação do devedor. - ADV: VALMIR AMADO 
(OAB 312447/SP)

Processo 3000541-15.2013.8.26.0458 - Monitória - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - Providencie o requerente: 
05 contrafés da inicial; 07 contrafés da substituição processual; e ainda, o depósito da diligência do oficial de justiça necessário 
para o cumprimento do ato requerido (referente a 4 requeridos); caso queira e sem a necessidade de comparecer em cartório, 
evitando-se assim fila e perda de tempo, acessar o sitio do Tribunal de Justiça (www.tjsp.jus.Br - consulta/processo/1ª instância/
processos cíveis/Foro de Piratininga/nome da parte do processo ou número dos autos, clicar no ícone “documento expedido” 
(carta precatória) e proceder a reprodução de tal documento, que representa cópia fidedigna do documento desejado, com a 
assinatura digital do juiz e instruir e providenciar o encaminhamento do documento. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS 
REIS (OAB 23134/SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP)

Processo 3000545-52.2013.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Medida Cautelar - Antonio Venancio Rodrigues - 
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL - Certifico e dou fé que transcorreu “in albis”, o prazo legal para eventual 
impugnação (art. 475-J, CPC). Certifico, outrossim, que no prazo a executada efetuou o pagamento do débito, consoante 
depósito de folha 112 - R$ 1.190,31. - ADV: PEDRO DA SILVA DINAMARCO (OAB 126256/SP), HELENA MECHLIN WAJSFELD 
CICARONI (OAB 194541/SP), RAFAEL AUGUSTO SILVA SOARES (OAB 308848/SP)

Processo 3000545-52.2013.8.26.0458/01 - Cumprimento de sentença - Medida Cautelar - Antonio Venancio Rodrigues - 
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL - “Servirá o presente como intimação do(a) autor(a) para manifestação em 
termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias, diante da certidão do cartório - cujo teor também fará parte de divulgação no 
DJE, na mesma data da presente” - ADV: RAFAEL AUGUSTO SILVA SOARES (OAB 308848/SP), PEDRO DA SILVA DINAMARCO 
(OAB 126256/SP), HELENA MECHLIN WAJSFELD CICARONI (OAB 194541/SP)

Processo 3000562-88.2013.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Alimentação - Marcelo Ribeiro dos Santos - 
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Ordinária ajuizada 
por MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS, em vista do autor não possuir o direito ao benefício pleiteado. Sem custas, honorários e 
reexame necessário, “ex vi legis”. PREPARO - para a eventualidade de recurso deverá ser comprovado o recolhimento do valor 
do preparo nos termos da Lei Estadual nº 11.608/2003, equivalente a R$ 212,50 (valor singelo) ou R$ 212,50 (valor atualizado), 
acrescido do porte de remessa e retorno no valor de R$ 32,70 (01 volume(s)), conforme NSCGJ - artigo 698, c.c. o Provimento 
CSM nº 1.195/2014. - ADV: ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR (OAB 126160/SP), JOSÉ RICARDO SOARES DAHER 
(OAB 203097/SP)

Processo 3000563-73.2013.8.26.0458 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Alimentação - José Guilherme Pinto - FAZENDA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Ordinária ajuizada por 
JOSÉ GUILHERME PINTO, em vista do autor não possuir o direito ao benefício pleiteado. Sem custas, honorários e reexame 
necessário, “ex vi legis”. PREPARO - para a eventualidade de recurso deverá ser comprovado o recolhimento do valor do 
preparo nos termos da Lei Estadual nº 11.608/2003, equivalente a R$ 212,50 (valor singelo) ou R$ 212,50 (valor atualizado), 
acrescido do porte de remessa e retorno no valor de R$ 32,70 (01 volume(s)), conforme NSCGJ - artigo 698, c.c. o Provimento 
CSM nº 1.195/2014. - ADV: ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR (OAB 126160/SP), JOSÉ RICARDO SOARES DAHER 
(OAB 203097/SP)

PITANGUEIRAS
Juizado Especial Cível

JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO GUSTAVO MÜLLER LORENZATO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JOSE LUIZ RUI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0004/2015
Processo 0000290-74.2015.8.26.0459 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade Civil - LUIZA TREVELIN 

- Rony Aparecido Zanqueta - Designada audiência de conciliação para o dia 17/03/2015, às 13:00 horas, a ser realizada na sala 
de audiências do Juizado, andar térreo.A ausência da autora implicará na extinção do feito. - ADV: CLAUDIO LOTUFO (OAB 
153931/SP)

Processo 0000840-06.2014.8.26.0459 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Antonio Aparecido de 
Oliveira - - Eleusa Badia de Almeida - BENEDITO CAETANO - Eleusa Badia de Almeida - Na data de 02 de fevereiro de 2015, 
foi feito o protocolo da ordem de bloqueio de valores perante o Sistema Bacenjud para eventual penhora on line. Na data de 04 
de fevereiro de 2015, verifiquei o cumprimento da ordem expedida e constatei que houve bloqueio do valor parcial do débito (R$ 
40,23), tendo sido requisitada no mesmo dia a transferência para conta judicial junto ao Banco do Brasil S.A., cuja resposta se 
deu na presente data, tendo sido transferido valor de R$ 39,84. Considerando que o valor não garante a totalidade da execução, 
deixo, por ora, de designar audiência de tentativa de conciliação. Assim, intimem-se os exequentes, via DJE, para em 30 dias 
empreenderem diligências às suas expensas visando a localização do endereço e de bens do executado que satisfaçam a 
execução, comunicando este Juízo, sob pena de extinção. - ADV: ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 173851/SP), 
ELEUSA BADIA DE ALMEIDA (OAB 204275/SP)

Processo 0001012-79.2013.8.26.0459/01 - Cumprimento de sentença - Cheque - Wilson Domingos Catanante Me - Roberto 
Wagner Murari - Fica o(a) autor(a) intimado para em 5 dias informar se o valor referente à última parcela do acordo foi paga, 
tendo em vista o decurso do prazo do sobrestamento solicitado. - ADV: JULIEBER TICIANO VANZELLA (OAB 282142/SP), 
MAURO AUGUSTO BOCCARDO (OAB 258242/SP)

Processo 0001659-11.2012.8.26.0459 (459.01.2012.001659) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - 
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José Alfredo Guiotti Júnior Me - Daniel Aparecido Siqueira - Na data de 02 de fevereiro de 2015, foi feito o protocolo da ordem 
de bloqueio de valores perante o Sistema Bacenjud para eventual penhora on line. Na data de 04 de fevereiro de 2015, verifiquei 
o cumprimento da ordem expedida e constatei que houve bloqueio de valor acima do débito (R$ 1.181,38), tendo sido mantido 
o bloqueio do valor total da dívida (R$ 1.181,30), sendo que em seguida foi requisitada a transferência do valor bloqueado para 
conta judicial junto ao Banco do Brasil S.A., cuja resposta se deu na presente data. Intime-se o executado da penhora efetivada 
e do prazo de 15 dias para eventual oferecimento de impugnação. - ADV: VICTOR LUCHIARI (OAB 247325/SP)

Processo 0001727-58.2012.8.26.0459 (459.01.2012.001727) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda 
- José Alfredo Guiotti Júnior Me - Eliezer Caxias - Decorrido o prazo do sobrestamento solicitado. Fica o autor intimado para se 
manifestar em 05 dias, requerendo o que entender de direito. - ADV: VICTOR LUCHIARI (OAB 247325/SP)

Processo 0002130-56.2014.8.26.0459 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - Rafael 
Rodrigues Cotrim - Município de Pitangueiras - - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Transitada em julgado a 
sentença de mérito, enviem-se ofícios à Secretaria de Saúde Municipal e à Direção Regional de Saúde (DRS XIII) de Ribeirão 
Preto para cumprimento do comando, encaminhando cópia da decisão, sob pena de execução do julgado, em conformidade com 
o Art. 12 da Lei 12.153, de 22/12/2009. No mais, intimem-se as partes para em 180 dias retirarem os documentos que anexaram 
aos autos, sob pena de serem incinerados. Oportunamente, anote-se o desfecho do processo no SAJ e arquivem-se os autos. 
Int. - ADV: PATRICIA ULSON ZAPPA LODI (OAB 150264/SP), ADILSON GALLO (OAB 122178/SP)

Processo 0002150-23.2009.8.26.0459 (459.01.2009.002150) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda 
- Rosani Aparecida Oliveira Godoy - Formflex Móveis e Estofados Ltda - - Gilmar de Almeida Andrade - - Claudomiro Hortencio 
- - Rioform Industria e Comércio de Móveis Ltda Me - Decorrido o prazo do sobrestamento solicitado. Fica a autora intimada para 
se manifestar em 05 dias, requerendo o que entender de direito. - ADV: MAURO AUGUSTO BOCCARDO (OAB 258242/SP), 
LOURENCO MONTOIA (OAB 59734/SP)

Processo 0002158-92.2012.8.26.0459/01 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda - Gustavo José Nunes Me - Ivonete 
Aparecida Pereira - Vistos. Intime o advogado da requerida para no prazo de 5 dias, se for o caso, subscrever a petição que 
comunicou acordo entre as partes. - ADV: MARIO CEZAR BELOTTI (OAB 318887/SP), ADRIANA LEITE ROCHA BELOTTI (OAB 
275814/SP), KARINA KELY DE TULIO FRANCISCO (OAB 211793/SP)

Processo 0002236-52.2013.8.26.0459/01 - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - Manoel Roque da Costa - Alex 
Rogério dos Santos - Decorrido o prazo do sobrestamento solicitado. Fica o autor intimado para se manifestar em 05 dias, 
requerendo o que entender de direito. - ADV: VICTOR LUCHIARI (OAB 247325/SP)

Processo 0002575-11.2013.8.26.0459 (045.92.0130.002575) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de 
Medicamentos - Luiz Rodrigues - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - Municipio de Pitangueiras - Vistos. Diante da 
inércia do advogado credor dos honorários, arquivem-se os autos, anotando-se o desfecho no SAJ, entretanto, poderá o credor 
retirar em cartório certidão de seu crédito para ajuizar futura ação executiva. No mais, intimem-se as partes para em 180 dias 
retirarem os documentos que anexaram aos autos, sob pena de serem incinerados. Int. - ADV: ELAINE CRISTINA DE ANTONIO 
FARIA (OAB 264902/SP), ANTONIO CARLOS VEIGA (OAB 53206/SP), VICTOR LUCHIARI (OAB 247325/SP)

Processo 0002760-15.2014.8.26.0459 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Antonio Aparecido de 
Oliveira - - Eleusa Badia de Almeida - Aleste dos Santos Costa - Eleusa Badia de Almeida - Fica o(a) autor(a) intimado para 
se manifestar em 5 dias acerca da certidão do Oficial de Justiça juntada em folhas 48 com o teor que segue: “dirigi-me nesta 
cidade, à Rua Amadeu Ripamonte nº. 677 - Jd. Leone, e lá contatei que o executado reside em três cômodos nos fundos 
do imóvel, sendo que na frente reside sua genitora com dois irmãos e verifiquei que os bens indicados encontram-se com o 
executado. No entanto, constatei que o refrigerador não estava funcionando, e segundo o executado era por falta de gás. Assim, 
tentei entrar em contato com os exequentes, para proceder à penhora dos bens e sua remoção, mas não consegui naquela 
data. No dia 28/11/14 dei conhecimento ao exequente Antonio Aparecido de Oliveira ao constatado e este ficou de providenciar 
os meios para remoção dos bens depois de penhorados, mas não o fez. Ainda, entrei em contato com ele nos dias 04/12/14 
e 16/12/14 e não obtive os meios, sendo que na data de 04/02/15 fui comunicada por ele de que não tinha mais interesse na 
penhora e remoção dos bens. Desta forma, DEIXEI de proceder à penhora e remoção dos bens de propriedade do executado 
Aleste dos Santos Costa, devolvendo o presente mandado em Cartório para as providências necessárias. O referido é verdade e 
dou fé. Pitangueiras, 06 de fevereiro de 2015.” - ADV: ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 173851/SP), ELEUSA BADIA 
DE ALMEIDA (OAB 204275/SP)

Processo 0002813-93.2014.8.26.0459 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - VIVIANE 
APARECIDA CRISÓSTOMO SILVA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - - FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO 
DE PITANGUEIRAS - Vistos. Transitada em julgado a sentença de mérito, enviem-se ofícios à Secretaria de Saúde Municipal 
e à Direção Regional de Saúde (DRS XIII) de Ribeirão Preto para cumprimento do comando, encaminhando cópia da decisão, 
sob pena de execução do julgado, em conformidade com o Art. 12 da Lei 12.153, de 22/12/2009. No mais, intimem-se as partes 
para em 180 dias retirarem os documentos que anexaram aos autos, sob pena de serem incinerados. Oportunamente, anote-
se o desfecho do processo no SAJ e arquive-se. Int. - ADV: ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 173851/SP), JOAO 
FERNANDO OSTINI (OAB 115989/SP), CARLOS ALBERTO SALERNO NETO (OAB 286937/SP), ELEUSA BADIA DE ALMEIDA 
(OAB 204275/SP)

Processo 0003006-45.2013.8.26.0459 (045.92.0130.003006) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de 
Medicamentos - João Gonçalves Ferreira - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - - Municipio de Pitangueiras - Vistos. 
Diante da inércia do advogado credor dos honorários, arquivem-se os autos, anotando-se o desfecho no SAJ, entretanto, poderá 
o credor retirar em cartório certidão de seu crédito para ajuizar futura ação executiva. No mais, intimem-se as partes para em 
180 dias retirarem os documentos que anexaram aos autos, sob pena de serem incinerados. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO 
SALERNO NETO (OAB 286937/SP), DEBORA SAKAMOTO BIDURIN (OAB 238023/SP), VALTAIR DE OLIVEIRA (OAB 106691/
SP)

Processo 0003152-52.2014.8.26.0459 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - TATIANA CRISTINA SCALON - Viviane 
Patrícia Moreira - Vistos. Intime-se novamente a autora através de sua advogada, via DJE, para em 30 dias empreender diligências 
às suas expensas, visando à localização de bens de propriedade da executada que satisfaçam à execução, comunicando este 
Juizado, sob pena de extinção do processo. Int. - ADV: MARIANA MIRA DE ASSUMPÇÃO (OAB 265863/SP)

Processo 0003429-05.2013.8.26.0459 (045.92.0130.003429) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de 
Trânsito - Rosania Santana Sobral - Rápido D’oeste Ltda - Vistos. Remetam-se os autos ao Colégio Recursal de Jaboticabal, 
com as nossas homenagens. Int. - ADV: PAULO CESAR BRAGA (OAB 116102/SP), SILVIO CARLOS DE ABREU JUNIOR (OAB 
116111/SP), MARIO CEZAR BELOTTI (OAB 318887/SP)

Processo 0003513-69.2014.8.26.0459 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - 
FIRMINO BATISTA DE SOUZA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - - FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE 
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PITANGUEIRAS - Vistos. Transitada em julgado a sentença de mérito, enviem-se ofícios à Secretaria de Saúde Municipal e à 
Direção Regional de Saúde (DRS XIII) de Ribeirão Preto para cumprimento do comando, encaminhando cópia da decisão, sob 
pena de execução do julgado, em conformidade com o Art. 12 da Lei 12.153, de 22/12/2009. No mais, intimem-se as partes 
para em 180 dias retirarem os documentos que anexaram aos autos, sob pena de serem incinerados. Oportunamente, anote-
se o desfecho do processo no SAJ e arquive-se. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO SALERNO NETO (OAB 286937/SP), CARLOS 
HUMBERTO OLIVEIRA (OAB 64164/SP)

Processo 0003586-41.2014.8.26.0459 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos 
- MARILUCI MEGETO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - - FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE 
PITANGUEIRAS - Vistos. Transitada em julgado a sentença de mérito em 22/01/2015, intimem-se as partes para em 180 dias 
retirarem os documentos que anexaram aos autos, sob pena de serem incinerados, anotando-se o desfecho do processo no 
SAJ. No mais, cumpra-se a determinação de folhas 44. Int. - ADV: ELAINE CRISTINA DE ANTONIO FARIA (OAB 264902/SP), 
ADILSON GALLO (OAB 122178/SP)

Processo 0003916-38.2014.8.26.0459 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação Incorporada / Quintos e 
Décimos / VPNI - SONIA APARECIDA VERNILHO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. De acordo com 
o artigo 511 do CPC, não sendo efetuado o preparo da apelação, deve o recurso ser julgado deserto, impossibilitando o seu 
conhecimento pelo órgão julgador. Assim, julgo DESERTO o recurso inominado (item 67, Provimento CSM 806/03 e art. 42 § 1º 
da Lei 9099/95), certifique-se o trânsito em julgado da sentença de extinção. Após, anote-se o desfecho do processo no SAJ em 
cumprimento à determinação de folhas 19. Int. - ADV: PATRICIA GIGLIO (OAB 172948/SP)

Processo 0004330-36.2014.8.26.0459 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - FABIOLA DE FÁTIMA CHIQUINI - ALF WORK CESSÃO DE CRÉDITOS E TÍTULOS - Vistos. A parte requerida 
se recusou a receber a carta de citação (fls 26 e 27), portanto, o ato não foi efetivado e nem a intimação para comparecimento 
à audiência de conciliação. A audiência está designada para 10/02/2015, e provavelmente, não haverá tempo para expedir carta 
precatória; assim, providencie a serventia o cancelamento da audiência, designando uma outra, com a consequente expedição 
de carta precatória citatória. Providencie-se e intime-se.NOTA DO CARTÓRIO: Designado o dia 14/04/2015, às 13:15 horas para 
realização da audiência de conciliação, sala de audiências, andar térreo .A Ausência da autora importará na extinção do feito. - 
ADV: GABRIEL DE AGUIAR (OAB 234404/SP), FERNANDO COTRIM BEATO (OAB 213533/SP)

Processo 0004378-92.2014.8.26.0459 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
ERCIO RODRIGUES - ARNALDO JOSÉ DA TRINDADE - - VALDEMAR PEREIRA DA SILVA - Retirei a restrição de bloqueio de 
licenciamento do veículo, conforme comprovante que segue em anexo. Decorrido o prazo do sobrestamento, intime-se o autor 
para se manifestar em 05 dias, requerendo o que entender de direito. - ADV: VALTAIR DE OLIVEIRA (OAB 106691/SP)

POÁ
Cível

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CLAUDIA DE MOURA OLIVEIRA QUERIDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SUELY ALMEIDA FREITAS SILVA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0039/2015
Processo 0000683-87.2015.8.26.0462 - Carta Precatória Cível - Busca e Apreensão (nº 0039487-12.2011.8.26.0577 - 3ª 

Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Jose dos Campos) - Maria Jose dos Santos - Adolfo Jose dos Santos - Vistos. 
A presente precatória carece da seguinte providência: depósito de diligências de oficial de justiça, no valor correspondente a 
03 UFESPs, para cada ato e cada destinatário da ordem judicial constante do mandado, nos termos do Provimento CG 28/2014 
(disponibilizada no D.J.E de 28/10/2014), ou seja, R$ 63,75; recolhimento da taxa judiciária inicial = 10 UFESP’s guia DARE, 
cód. 233-1, atendando-se aos termos do Provimento 33/2013, de 30/10/2013; Diante disso e não havendo informações acerca 
de eventual concessão dos benefícios da assistência judiciária, providencie o requerente o necessário, em cinco dias. Feito 
isso, cumpra-se servindo a presente de mandado. No silêncio, devolva-se a presente ao Juízo Deprecante por falta de adequada 
instrução, nos termos do artigo 124, das NSCGJ. Int. - ADV: FRANKLIN CHARLYE DUCCINI (OAB 287027/SP)

Processo 0001506-47.2004.8.26.0462 (462.01.2004.001506) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Imobiliaria e 
Construtora Continental Ltda. - Vera Lúcia Aparecida de Souza - Olímpio Gomes e Outros - Intimação ex-offício: Fica o requerido 
intimado de que foi deferido vistas dos autos fora de cartório pelo prazo de 05(cinco) dias, para dar regular andamento ao feito, 
nos termos da petição de fls.464. - ADV: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES (OAB 104616/SP), EVANDRO GARCIA 
(OAB 146317/SP), DAVID DE CARVALHO REIS (OAB 226534/SP)

Processo 0002396-34.2014.8.26.0462 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1007698-52.2014.8.26.0001 - 4ª Vara Cível - 
Foro Regional I - Santana) - Antonio Arthur Coelho Parente - Johnny de Oliveira - seguinte(s) ato(s) ordinatório(s): Intimação 
ex-oficio: Fica o autor intimado a depositar os honorários periciais no valor de R$2.779,25(dois mil setecentos e setenta e nove 
reais e vinte e cinco centavos), conforme petição da Srª perita a fls. 13. - ADV: MANUEL GONCALVES PACHECO (OAB 22358/
SP)

Processo 0004069-72.2008.8.26.0462 (462.01.2008.004069) - Separação Litigiosa - Dissolução - Anderson Rodrigues 
Machado - Ariane Aparecida Teixeira Machado - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECRETAR O 
DIVÓRCIO das partes, sendo que a requerida voltará a usar o seu nome de solteira, ARIANE APARECIDA TEIXEIRA, extinguindo 
o vínculo matrimonial e o regime de bens, com fulcro no art. 226, § 6º, da Constituição Federal c.c. os artigos 1571, IV e 1580, § 
2º, ambos do Código Civil. Revogo a guarda provisória concedida ao requerente. Em razão da sucumbência recíproca, as partes 
deverão arcar com as próprias custas, despesas processuais e honorários advocatícios, dos quais dispenso o autor em razão 
da assistência gratuita deferida às fls. 13 Fixo os honorários dos patronos nomeados pelo convênio OAB/SPSP no valor máximo 
da tabela. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação e certidão de honorários. Oficie-se ao Conselho 
Tutelar para que o Sr. Ramiro Silva Machado seja orientado a entrar com ação de guarda da menor. - ADV: MEIRE APARECIDA 
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FERNANDES (OAB 158377/SP), RENATA BONAFE (OAB 252676/SP)
Processo 0006230-50.2011.8.26.0462 (462.01.2011.006230) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Silvia 

Regina Barreto Lobo - Thiago Trevizoli de Souza e outros - Intimação “ex officio”: Fica(m) o(s) exequente(s) intimado(s) para 
retirada do mandado de levantamento. (a retirada de autos ou papéis a eles referentes junto a serventia somente poderá ser 
feita por advogado ou estagiário, devidamente constituído e regularmente inscrito nos quadro da OAB (art. 7º, XV, da Lei nº 
8.906/94, item 91, Cap. II, das N.S.C.G.J.) - ADV: JOÃO PAULO BARRETO LOBO (OAB 223989/SP), MARISIA PETTINAZZI 
VILELA (OAB 107583/SP)

Processo 0007215-24.2008.8.26.0462 (462.01.2008.007215) - Interdição - Capacidade - M.G.S. - S.M.C.S. - Vistos. A 
presente demanda estende-se desnecessariamente. A prestação de contas no curso da interdição tem como escopo evidenciar 
o bom exercício da curatela pelo curador, mediante o acompanhamento da administração dos bens do curatelado, possibilitando 
ao magistrado tomar medidas de proteção ao incapaz, tais como a destituição do curador, a vedação de levantamento de 
valores, o recolhimento de saldo, entre outras medidas. A finalidade, então, é a adoção de medidas pertinentes ao exercício da 
curatela. Na presente demanda, com o falecimento da interditada, não há razão para a continuidade da exigência judicial da 
prestação de contas pelo curador, por não haver mais o interesse na proteção da pessoa da curatelada. Na verdade, o que se 
evidencia é o eventual interesse de credores do espólio (como parece ser o caso da ex-curadora) ou dos herdeiros em obter 
a prestação de contas do curador, para apurar a regularidade ou não da sua administração e para conhecimento a respeito 
da existência de eventual saldo a ser partilhado, possibilitando, assim, a responsabilização do curador. Portanto, tratando-se 
de interesse particular disponível, os interessados deverão ajuizar ação própria, seja para fins de prestação de contas, seja 
para fins de cobrança ou indenização, possibilitando o contraditório e a participação de todos os interessados na lide, o que 
não pode ser feito na presente demanda. Nesse sentido: “Agravo de Instrumento. Interdição. Morte do Interdito. Extinção da 
ação por perda do objeto. Prestação de contas na ação de interdição. Descabimento. O curador possui dever legal de prestar 
contas (art. 1.755 c/c 1.781, CC/2002). No entanto, no caso, em face da morte do interdito, o processo de interdição perdeu 
seu objeto e foi extinto. Em vista disso, descabe discutir a prestação de contas acerca da destinação dos bens do interdito 
em demanda já extinta e arquivada, principalmente, quando o curador, ora agravante, é o próprio filho do interdito e único 
herdeiro legítimo. Assim, eventual direito do espólio que se diz credor do interdito deve ser buscado em ação própria. Preliminar 
rejeitada, e recurso provido”. (TJRS, AI n. 70.015.387.095, 7a. Câm. Cível, rel. Des. Ricardo Raupp Ruschel, j. 06.09.2006). 
Por isso, indefiro o pedido de fls. 867. Intimadas as parte e cientificado o MP, arquivem-se. - ADV: SAUL PEREIRA DE SOUZA 
(OAB 167255/SP), FLAVIA MARIM DO AMARAL (OAB 260141/SP), ALDENI CALDEIRA COSTA (OAB 136211/SP), CRISTIANE 
TOLENTINO FUJIMOTO (OAB 273037/SP), MARIANA DE OLIVEIRA SOLIMAN (OAB 340135/SP)

Processo 0007989-25.2006.8.26.0462 (462.01.2006.007989) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Ivany Rosalina Medeiros 
- - Valdir Raimundo Jacob - Henrique Saule - - Leonor Saule - Vistos. A nomeação de um único curador especial para mais 
de um requerido ausente é autorizada pela OAB e possível, uma vez que não se evidenciam nos autos efetivos conflitos de 
interesse entre estes, devendo ser realizada em ato único. Ocorre que a intimação da curadora de ausentes nomeada nos 
autos para manifestar-se como curadora também da ausente Inez J.M. Silva não se trata de nova nomeação, e sim da inclusão 
posterior no rol de requeridos ausentes que devem ser representados pela curadora. Outrossim o ofício de nomeação de fls. 
188 informa como assistido o ausente Henrique Saule e outros, incluindo assim todos os requeridos ausentes da presente ação, 
situação na qual se enquadra a intimação de fls. 319v. Não vislumbro conflito de interesse entre os proprietários, possuidores e 
confrontantes a justificar nova nomeação. Assim, defiro parcialmente o pedido de fls 321/322, no que tange apenas a devolução 
do prazo para manifestação da curadora, nos termos da intimação de fls. 319v. Int. - ADV: ALINE D’AVILA (OAB 221803/SP), 
JORGE DA SILVA FILHO (OAB 244167/SP)

Processo 0009022-74.2011.8.26.0462 (462.01.2011.009022) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Francisco de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação 
proposta por FRANCISCO DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para reconhecer o 
direito do autor ao restabelecimento do benefício de auxílio doença a partir da data de seu primeiro requerimento administrativo 
para concessão do benefício, ou seja, 08/12/2008, até reabilitação ou conversão em aposentadoria por invalidez, devendo 
o instituto réu reembolsá-lo dos valores vencidos e não pagos. Em consequência, EXTINGO o processo com resolução do 
mérito, com fundamento no art. 269, inc. I, do Código de Processo Civil. Concedo a tutela antecipada requerida às fls. 133 para 
que o benefício seja implantado de imediato. Oficie-se para tanto. A atualização será feita de conformidade com a legislação 
previdenciária em vigor, conforme art. 41 da Lei nº 8.213/91, com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso. Os juros 
moratórios, estes no percentual de 1%, serão devidos englobadamente até a citação, e, após, mês a mês, decrescentemente. 
Com a vigência da Lei nº 11.960/09, será aplicada a partir de sua vigência a alteração definida pelo art. 5º, no que concerne 
aos juros e correção monetária. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) somente 
sobre o total das parcelas vencidas até a data desta sentença (Súmula 111 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça). Não há 
condenação em custas e despesas processuais em razão do disposto no art. 6º da Lei Estadual nº 11.608/2003. Após o decurso 
do prazo recursal, com as homenagens do Juízo, subam os autos para a Superior Instância para reexame da matéria. P.R.I.C. 
Poá, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: ROBSON PEREIRA DA SILVA (OAB 259484/SP)

Processo 0009539-16.2010.8.26.0462 (462.01.2010.009539) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Euzenilda Galdino da 
Silva - Zulmira de Oliveira Lambert e outros - Intimação ex-oficio: Manifeste-se o autor no prazo legal, sobre a devolução da 
Carta Precatória, cumprida negativa, para citação da requerida Zulmira de Oliveira Lambert, as fls. 145/149 - ADV: MARCIA DE 
JESUS GERMINI (OAB 280327/SP)

Processo 0009972-83.2011.8.26.0462 (462.01.2011.009972) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - Enzo 
Gabriel de Souza - Marcelo da Silva Moreira - Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação 
de investigação de paternidade cumulada com alimentos e DECLARO que MARCELO DA SILVA MORERA é pai de ENZO 
GABRIEL DE SOUZA, tendo como avós paternos os pais do réu. Em decorrência, condeno o requerido a arcar com a pensão 
alimentícia correspondente a 1 salário mínimo vigente à época de cada pagamento, em caso de desemprego e, em caso de 
vínculo empregatício, 1/3 de seus rendimentos líquidos, que deverá ser depositada em conta bancária em nome da genitora do 
autor até o dia 10 de cada mês, valendo o comprovante de depósito como recibo. São devidos os alimentos a partir da citação. 
Oportunamente, proceder-se-á à execução dos valores atrasados nestes próprios autos. Oficie-se a instituição financeira de 
praxe para abertura de conta bancária em nome da genitora para recebimento da pensão alimentícia. Arbitro os honorários 
do advogado da autora no valor máximo da Tabela OAB/DPSP. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão. Depois do 
trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao correspondente Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais 
desta Comarca, para as retificações cabíveis, constando o nome do menor como sendo ENZO GABRIEL DE SOUZA DA SILVA 
MORERA. Após, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de praxe. - ADV: ZENAIDE DE 
MACEDO (OAB 205390/SP)
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Processo 0010253-05.2012.8.26.0462 (462.01.2012.010253) - Procedimento Ordinário - Guarda - C.J.B. - R.L.A. - Diante do 
exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e EXTINGO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, 
do Código de Processo Civil. Sucumbente, condeno a autora ao pagamento das custas e das despesas processuais, bem como 
dos honorários advocatícios do patrono do réu, que fixo em R$ 700,00, isentando-a de tais pagamentos por ser beneficiária 
da assistência judiciária gratuita, ressalvada a hipótese prevista no artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária Gratuita. Arbitro 
os honorários do advogado da autora no valor máximo da Tabela OAB/DPSP. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão. 
Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: LUCIANA FERNANDES TOSTA (OAB 254158/SP), 
ALTAIR LEITE DE CAMPOS JUNIOR (OAB 99963/SP), CLAUDEMIR ESTEVAM DOS SANTOS (OAB 260641/SP)

Processo 0010732-66.2010.8.26.0462 (462.01.2010.010732) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Itau S/A - Rp de Sena Confecções Epp - - Roberto Paula de Sena - Intimação ex-ofício: Fica o autor, intimado a juntar o 
substabelecimento original/cópia autenticada às fls.150/176/177pois não se justifica a juntada de xerox de documento particular 
bem como deve providenciar o recolhimento da taxa previdenciária da OAB referente a procuração/substabelecimentos de fls.
146/147/148/149/150/176/177nos termos das Leis nº 216/74 e 13.485/09, que corresponde a 2% do salário mínimo federal (R$ 
15,76), atendando-se aos termos do Provimento CG 33/2013, recolhendo o valor total de R$ 47,28. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI 
SALAMONE (OAB 103587/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0011414-50.2012.8.26.0462 (462.01.2012.011414) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG - Brasil Multicarteira e outro - Jane Guilherme 
- Vistos. Fls. 58/59: atente-se o requerente que sem a referida notificação é válido o pagamento realizado ao credor originário 
(art. 292 do Código Civil). No mais, aguarde-se provocação por 30 dias. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, intime-se 
o(a) autor(a) para dar andamento ao processo no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso III, 
do CPC. Int. - ADV: ACACIO FERNANDES ROBOREDO (OAB 89774/SP)

Processo 0012161-34.2011.8.26.0462 (462.01.2011.012161) - Monitória - Duplicata - Fakini Malhas Ltda - Rafael Victor 
Barros - Me - Vistos. Depreque-se a citação na forma requerida a fls.115, nos termos do despacho de fls.55. Intime-se. - 
ADV: AMANDA DE CASTRO JUSTO (OAB 72797/RS), PAULO JOSE ROCHA DE OLIVEIRA (OAB 288567/SP), KARINE JUNG 
GUIMARÃES (OAB 90175/RS)

Processo 0012312-97.2011.8.26.0462 (462.01.2011.012312) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Sebastião Silva de 
Souza - Construtora Tenda S.a. - Vistos. Oficie-se à Caixa Econômica Federal solicitando informação a respeito da existência 
de financiamento imobiliário em nome do autor, enviando dados completos deste, bem como da proposta de fls. 35/36. Em caso 
positivo, deverá esclarecer o valor e a data da operação, bem como se houve a utilização de saldo de FGTS, apresentando as 
cópias relativas à negociação. Com a resposta, vista as partes e tornem conclusos para sentença. Int. - ADV: ROBERTO POLI 
RAYEL FILHO (OAB 153299/SP), MESSIAS MACIEL JUNIOR (OAB 288367/SP), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS (OAB 
146105/SP), WELINGTON DE ALMEIDA LIMA (OAB 295539/SP)

Processo 0012466-86.2009.8.26.0462 (462.01.2009.012466) - Despejo por Falta de Pagamento - Inadimplemento 
- Raymunda Aparecida da Silva - Carlos Ramom de Matos - Vistos. Anote-se o início da execução, conforme determinado 
na decisão de fls.140 e verso. Indefiro a remessa dos autos ao contador, cabendo ao exequente a apresentação de cálculo 
atualizado do débito. Fls.148/149: decorrido o prazo para cumprimento espontâneo do julgado pelo réu “in albis”, contado a 
partir do trânsito e julgado, apresente o(a) credor(a) cálculo, observando o correto valor a ser executado, com os encargos 
respectivos, pois a aplicação do artigo 475-J, § 4 do C.P.C. é imediata sem a necessidade de intimação. (Recente decisão o 
Egrégio Tribunal de Justiça decidiu, de forma pioneira e mais rigorosa sobre o tema “LEI 22.232/2005. INTIMAÇÃO DA PARTE 
VENCIDA. DESNECESSIDADE. 1. A intimação da sentença que condena ao pagamento de quantia certa consuma-se mediante 
publicação, pelos meios ordinários, a fim de que tenha início o prazo recursal. Desnecessária a intimação pessoal do devedor. 
Transitada em julgado a sentença condenatória, não é necessário que a parte vencida, pessoalmente ou por seu advogado, 
seja intimado para cumpri-la. 3. cabe ao vencido cumprir espontaneamente a obrigação em quinze dias, sob pena de ver 
sua dívida automaticamente acrescida de 10%. (Resp 954.859/RS, Rel, Min HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 16.08.2007, DJ 27.08.2007, p. 252). Feito isso, requeira o exequente o que de direito ao prosseguimento 
da execução. Decorrido o prazo e nada sendo requerido, arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: FERNANDA SOUZA CAMARA 
(OAB 259819/SP), MARCOS ANTONIO HENRIQUE (OAB 253689/SP)

Processo 0012914-54.2012.8.26.0462 (462.01.2012.012914) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E.F. - 
A.F. - Intimação ex-oficio: Fica deferido ao autor o prazo suplementar de 30(trinta) dias para dar regular andamento ao feito nos 
termos da petição de fls.88 - ADV: TEREZINHA FUSAKO MORITA MIZUNO (OAB 178829/SP), MARIANA TADÉA CAMARGO DE 
ALENCAR ROGERIO (OAB 287178/SP)

Processo 0013222-90.2012.8.26.0462 (462.01.2012.013222) - Procedimento Ordinário - Devolução de contribuições 
previdenciárias pagas além do teto - Rui Duarte Ribas - Fazenda do Estado de São Paulo - Fesp e outro - Vistos. Especifiquem 
as partes as provas que pretendem produzir, justificando a necessidade, inclusive com a apresentação do rol de testemunhas 
em cumprimento ao artigo 407 do Código de Processo Civil, no prazo de vinte dias, sob pena de preclusão. Advirto que a parte 
deverá justificar de forma efetiva a imprescindibilidade da prova para o deslinde da questão, inclusive sobre os aspectos da lide 
que podem ser aclarados pelas testemunhas, porque será desta motivação que se verificará a conveniência da instrução ou, 
do contrário, será realizado o julgamento antecipado. Na mesma oportunidade, poderão ratificar seus pedidos feitos na inicial/
contestação, querendo, sob pena de preclusão da prova lá requerida. Intime-se. - ADV: LUIS AUGUSTO DE DEUS SILVA (OAB 
271418/SP), CINTHIA AOKI MELLO (OAB 124701/SP)

Processo 0013869-85.2012.8.26.0462 (462.01.2012.013869) - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.J.S. - J.C.C.S. - Diante do 
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para DECRETAR o divórcio de JAILSON JOSÉ DOS SANTOS e JOSEFA CLÁUDIA 
CIRIACO DOS SANTOS, extinguindo o vínculo matrimonial e o regime de bens, com fulcro no art. 226, § 6º, da Constituição 
Federal, voltando a requerida a usar o nome de solteira, qual seja, JOSEFA CLÁUDIA CIRIACO. Nos termos do acordo de 
fls. 167, concedo à requerida a guarda dos filhos menores, Felipe Ciriaco dos Santos e Leonardo Ciriaco dos Santos, e ao 
requerente o direito de visitas, conforme especificado às fls. 167, devendo o requerente arcar com pensão alimentícia nos 
valores e forma estabelecidos no acordo de fls. 167, que passa a ser parte integrante desta sentença. Decreto a partilha dos 
bens do casal acima especificados em 50% para cada consorte, cabendo a cada consorte a metade dos direitos de propriedade, 
direitos possessórios e aquisitivos sobre bens imóvel, dívidas e rendas eventualmente existentes. Em consequência, EXTINGO 
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 296, I e III, do CPC. Providencie a requerida o recolhimento da taxa 
previdenciária da OAB, no prazo de 05 dias, no valor de R$14,48, por ato e por mandante, sob pena de representação perante o 
órgão administrativo competente, atentando-se aos termos do Provimento CG nº 33/2013, de 30/10/2013. No silêncio, oficie-se ao 
IPESP para as devidas providências. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação no registro civil competente 
e a certidão de honorários. Desde já deferida a expedição de carta de sentença, caso requerido. Sucumbindo reciprocamente, 
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as partes dividirão as custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios de seus respectivos patronos. Com 
o trânsito em julgado, após o cumprimento das determinações e nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. PRIC. 
- ADV: SANDRA DE JESUS BATISTA (OAB 283958/SP), ALLAN DE SOUSA MOURA (OAB 316382/SP)

Processo 0013989-31.2012.8.26.0462 (462.01.2012.013989) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - I.B.D.R. - R.S.R. - Vistos. Defiro a penhora on-line, vez que os bens não satisfazem o valor total pleiteado. 
Proceda-se a penhora on-line do valor integral do débito, diante da preferência legal. Após resultado da penhora, não satisfeito o 
débito, defiro a reavaliação dos bens penhorados às fls. 140/141, diante da documentação apresentada pela exequente no que 
se refere ao valor de mercado de bens similares. Expeça-se mandado ao Sr. Oficial de Justiça. Diante da intimação da penhora 
de fls. 141, certifique a Serventia se decorreu prazo para impugnação. Intime-se. - ADV: LENICE DICK DE CASTRO (OAB 
67859/SP), GILSON PEREIRA DOS SANTOS (OAB 266711/SP), CARLOS EDUARDO HIDALGO BRITO (OAB 268878/SP)

Processo 0014510-73.2012.8.26.0462 (462.01.2012.014510) - Outras medidas provisionais - Reconhecimento / Dissolução 
- R.C.M. - M.G.A. - Vistos. Não obstante a sentença de fls.53, expeça-se certidão de honorários,em favor do advogado do autor 
nos termos do Enunciado nº 08: “esclarecemos que na hipótese de o processo ser extinto sem julgamento do mérito por causa 
que não guarde relação com a atuação do advogado, o pagamento dos honorários deverá ocorrer”, tendo em vista que a(o) 
nobre causídica(o) não deu causa a extinção do feito. Arbitro os honorários da assistência judiciária ao advogado do autor em 70 
% da tabela correspondente do Convênio Defensoria/OAB. No mais, tornem os autos ao arquivo. Intime-se. - ADV: ADALBERTO 
DE SOUZA COMITRE (OAB 135802/SP), JEOZENALDO LOURENÇO CORRÊA JUNIOR (OAB 168677/SP)

Processo 0016573-71.2012.8.26.0462 (462.01.2012.016573) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Francisco das Chagas Lopes de Oliveira - Banco Itauleasing S.a. - Diante do exposto, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido e 
JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, 
condeno a parte autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do 
banco réu, que fixo no valor equivalente à um salário mínimo nacional, com base no art. 20, §4º do CPC, isentando-a de tal 
pagamento por ser beneficiária da justiça gratuita, com a ressalva do art. 12 da Lei de Assistência Judiciária A partir do trânsito 
em julgado, nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. P.R.I.C. - ADV: ROSANA PEREIRA SAVIETTO (OAB 85837/
SP), MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP)

Processo 0017376-30.2007.8.26.0462 (apensado ao processo 0012392-03.2007.8.26) (462.01.2007.017376) - Embargos 
à Execução - Lupinni - Industria Comercio e Importação de Alimentos Ltda - Rodoviario Garra Ltda - Vistos. Invertam-se as 
autuações. Cumpra-se o V. Acórdão. Cadastre-o e o respectivo trânsito em julgado, aguardandose o seu cumprimento 
espontâneo pelo réu, por quinze dias. Decorrido o prazo “in albis”, apresente o(a) credor(a) cálculo discriminado do crédito sujeito 
à execução, com os encargos respectivos. Aguarde-se a providência por seis meses e, nada sendo requerido, arquivem-se os 
autos. Trasladem-se aos autos principais da r. Sentença. V. Acórdão e respectivo trânsito. Int. - ADV: VLADIMIR CASTELUCCI 
(OAB 69860/SP), IRACI TAVARES SEQUEIRA ALEXANDRE (OAB 128431/SP)

Processo 0017797-44.2012.8.26.0462 (462.01.2012.017797) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Rafael Xavier de Oliveira - Banco Fiat Sa - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Cadastre-o e o respectivo trânsito em julgado. 
CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo 
de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como carta de citação, ficando, 
ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma 
e sob as penas da Lei. No mais, em cumprimento ao v. Acórdão, antecipo a realização de perícia contábil a fim de averiguar se 
os juros praticados no aditamento ao contrato (fls. 37) correspondem aos previstos no contrato de fls. 32, visto que no referido 
aditamento foram mantidas as cláusulas do contrato originário. Para realização da perícia, nomeio perito(a) judicial, o(a). Sr(a) 
Iolanda Mercandale (e-mail: mercandale@terra.com.br), a qual fica, desde logo, nomeada, sob as honras de seu grau, devendo 
ser intimada da nomeação, bem como para se habilitar perante este Juízo, nos termos do PROVIMENTO nº 797/2003, nova 
redação Provimento 1462/2007, se o caso. Oficie-se à PGE para disponibilização da verba honorária. Faculto às partes a 
indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos, no prazo de dez dias. Preparados os autos, à perícia. Laudo em 
trinta dias. Com o laudo, autorizo, desde logo, o levantamento dos honorários. Ciência e int. Poá, 05 de fevereiro de 2015. - 
ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP)

Processo 0020959-47.2012.8.26.0462 (462.01.2012.020959) - Procedimento Sumário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Paulo Cesar de Miranda Rocha - Banco Itauleasing S.a. - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos 
do art. 285-A, do CPC, e EXTINGO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo 
Civil. Condeno a parte autora ao pagamento das custas. A partir do trânsito em julgado, nada sendo requerido, remetam-se os 
autos ao arquivo. PRIC. - ADV: MARCELO RIBEIRO (OAB 229570/SP)

Processo 0021172-53.2012.8.26.0462/01 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Marcelo Ribeiro - 
Itauleasing S/A - Marcelo Ribeiro - Vistos. Providencie o requerido o recolhimento da taxa previdenciária da OAB, referente 
aos substabelecimentos de fls.86 e 106, substituindo-os, ainda, por cópias autenticadas. Aguarde-se por 10 dias. No silêncio, 
risque-se e exclua-se do sistema SAJ o nome dos advogados substabelecidos, Dra. Carla Passos Melhado - OAB/SP 187.329, 
Dr. Celso Marcon - OAB/SP 260.289, Dra. Lucia Fatima Gomes - OAB/SP 77.459 e Dr. Mário Henrique Silveira - OAB/SP 
201.605, comunicando-se ao IPESP, arquivando-se os autos com as comunicações de estilo. Int. - ADV: MARCELO RIBEIRO 
(OAB 229570/SP), CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 1000175-37.2009.8.26.0462 (processo principal 0012466-86.2009.8.26) (462.01.2009.012466/1) - Impugnação 
de Assistência Judiciária - Carlos Ramom de Matos - Raymunda Aparecida da Silva - Vistos. CARLOS RAMOM DE MATOS 
impugnou os benefícios da assistência judiciária requeridos de RAYMUNDA APARECIDA DA SILVA, alegando, em suma, a 
capacidade financeira para o pagamento das custas e das despesas processuais, bem como honorários advocatícios, sem 
prejuízo para o próprio sustento e de sua família. Pediu procedência. A impugnada apresentou sua contrariedade, alegando 
preencher os requisitos da Lei 1.60/50 (fls.14/16). É o relatório. Decido. A assistência judiciária deve ser concedida em 
observância ao art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal que estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral 
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Já o art. 4º da Lei nº 1060/50 garante a assistência gratuita quando 
se verifica a inocorrência de prova da suficiência de recursos para custeio do processo. Na ausência de razões fundadas 
para indeferir o pedido, ele deve ser concedido, pois há a possibilidade de modificação da situação financeira ou de efetiva 
demonstração da inverdade da alegação. No caso, inegável a situação de miserabilidade da impugnada, na acepção jurídica, 
a qual ficou ratificada pelas provas produzidas no correr do procedimento. Alegou a impugnada que recebia na época apenas 
um salário mínimo de aposentadoria do marido e mais dois alugueis, sendo um o objeto do processo principal. Em mandado de 
constatação feito pela Sra. Oficial de Justiça, ficou demonstrado que a impugnada aluga mais dois imóveis além dos informados. 
No entanto, ainda que se somassem os referidos valores, o total encontra-se muito abaixo do necessário para o acolhimento da 
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presente. Dessa forma, as presentes informações não deixam dúvidas a respeito da impossibilidade da impugnada de arcar com 
os custos do processo, pois demonstram que é pessoa que percebe rendimentos baixos, de forma que o custeio do processo 
pode afetar o próprio sustento ou o de sua família. Ademais, o fato de ser proprietária de alguns imóveis não indica a existência 
de capacidade financeira vantajosa, como pretende fazer crer o impugnante, haja vista os valores cobrados por aluguel. Diante 
do exposto, REJEITO a impugnação ao benefício de gratuidade de justiça concedida à autora, a fim de lhe garantir o acesso à 
justiça (art. 5°, LXXIV, C.F.), eis que o impugnante não fez prova contrária que demonstrasse a possibilidade da impugnada de 
arcar com os encargos processuais. Intime-se. - ADV: FERNANDA SOUZA CAMARA (OAB 259819/SP), MARCOS ANTONIO 
HENRIQUE (OAB 253689/SP)

Processo 3000098-86.2012.8.26.0462 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecunia 
- Simone Geni de Oliveira Cruz - Vistos. Pessoalmente intimado(a) (fls. 74) a providenciar o regular andamento ao feito, o(a) 
requerente quedou-se inerte (cert. supra). Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 267, inciso 
III, do Código de Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial independentemente de 
traslado, caso requerido. P.R.I., arquivando-se os autos oportunamente com as comunicações de estilo. - ADV: MARCELO 
SOTOPIETRA (OAB 149079/SP)

Criminal

1ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ERIKA DALARUVERA DE MORAES ALMEIDA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RONALDO NOGUEIRA DE CASTRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0021/2015

Processo 0007231-02.2013.8.26.0462 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Violência Doméstica Contra a Mulher - 
J.B.N.N. - Juíza de Direito: Dra. Erika Dalaruvera de Moraes Almeida Controle nº 266/13 Vistos. Embora tenha sido decretada 
a revelia do réu (fls. 79/81), faz-se necessária a sua intimação para ciência da sentença proferida, sob pena de arguição de 
nulidade. Nestes termos, intime-se o réu por mandado e também por edital, se necessário, para ciência da sentença proferida 
e do prazo para interposição do recurso. Retifique-se o trânsito em julgado de fls. 85. Int. Poá, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: 
MARILIA TAIS RODRIGUES (OAB 277298/SP)

2ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIA BRASILINA DE PAULA FARAH
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSELY PIRES OVESSO GALVÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0038/2015
Processo 0017776-68.2012.8.26.0462 (462.01.2012.017776) - Adoção c/c Destituição do Poder Familiar - Seção Cível - 

C.A.C. e outro - Vistos. Para audiência de instrução e julgamento designo o dia 07 de maio de 2015, às 16h00min. Tendo 
em vista o aditamento à inicial de fl.57, concedo às partes o prazo de 05(cinco) dias para que indiquem as testemunhas que 
pretendem ouvir. Intimem-se, com urgência, as partes, para comparecimento no setor de psicologia na data agendada (fl.111). 
Ciência ao MP. Int. Poá, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: MERCIA REGINA RODRIGUES CAMARGO (OAB 117167/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIA BRASILINA DE PAULA FARAH
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROSELY PIRES OVESSO GALVÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0039/2015
Processo 0019502-77.2012.8.26.0462 (462.01.2012.019502) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - 

Justiça Pública - Rosicleide Bezerra da Silva e outro - Vistos. Tendo em vista o regime prisional estabelecido na sentença, 
expeça-se mandado de prisão em relação à ré Rosicleide para cumprimento no endereço de fls. 296/297, com urgência. 
Cobre-se informações a respeito do cumprimento no prazo de 30 (trinta) dias, se o caso, tornando os autos conclusos para 
deliberação quanto à remessa dos autos à superior instância para apreciação do recurso do corréu Dionis. Expeça-se guia de 
recolhimento provisória em relação ao recorrente, encaminhando-a à VEC competente. Arbitro os honorários advocatícios do Dr. 
KELSEN MARCONDES PORTO, OAB/SP nº 298.231, no valor equivalente a 70% do código 301, da tabela do convênio DPE/
OAB. Expeça-se a certidão respectiva. Ciência ao MP”, bem como para comparecer em cartório a fim de retirar a certidão de 
honorários expedida. - ADV: KELSEN MARCONDES PORTO (OAB 298231/SP)

FORO DISTRITAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS

Cível
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1ª Vara

POÁ
1ª VARA DISTRITAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
JUIZ DE DIREITO  DR. PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA

Relação n. 02  Eliane

1 OFICIO JUDICIAL
Foro Distrital de Ferraz de Vasconcelos - Comarca de Poá
Juiz de Direito: Dr. Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia

Processo nº 0003695-83.2014.8.26.0191- Controle nº 872/2014- Fica a advogada abaixo mencionada intimada a comparecer 
em cartório para a retirada da petição inicial e documentos juntados aos autos, tendo em vista o cancelamento da distribuição. 
Int,. ADV: Marisia Pettinazzi Vilela OAB/SP Nº 107.583

Processo nº 0005787-34.2014.8.26.0191- Controle nº 1262/2014- Fica a advogada abaixo mencionada intimada a comparecer 
em cartório para a retirada da petição inicial e documentos juntados aos autos, tendo em vista o cancelamento da distribuição. 
Int,. ADV: Hellen Pires Martins OAB/SP Nº 249.616

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILAS MARIANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0069/2015
Processo 0000031-15.2012.8.26.0191 (191.01.2012.000031) - Inventário - Inventário e Partilha - Elizeu do Nascimento - 

Eleasar Nascimento - Izabel Alves do Nascimento - Valdinei do Nascimento - Vistos. Fls. 152: defiro pela derradeira vez, o prazo 
suplementar de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo acima, manifeste-se a parte autora independente de intimação . No silêncio, 
ao arquivo. Intime-se. - ADV: GILSON SENE RODRIGUES (OAB 293064/SP)

Processo 0000521-03.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Albertino Petinga Souza - 
Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Ante o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos, oficie-se ao INSS para 
implantação do benefício de auxilio-doença. Sem prejuízo, manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento do feito, 
requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. No silêncio, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. 
- ADV: MARCIO SILVA COELHO (OAB 45683/SP)

Processo 0000783-79.2015.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - J.S.S. - E.C.S. - Vistos. 
Defiro à parte autora os benefícios da assistência gratuita, na forma e sob as penas da Lei n. 1.060/50. Em que pese a 
manifestação do Ministério Público (fl. 15), fato é que não há prova inequívoca alguma juntada com a inicial que comprove as 
agressões verbais, físicas ou intimidatórias praticadas pelo réu contra a autora. O boletim de ocorrência de fls. 10/11 apenas 
revela uma versão unilateral dos fatos sob a ótica da autora, não podendo ser considerado “prova inequívoca”. Ademais, não há 
certeza, neste juízo de cognição sumária, se os menores estão sob a guarda e responsabilidade da autora, de modo que não há 
elementos seguros nos autos para a apreciação do pedido de alimentos e guarda, inclusive porque, no tocante aos alimentos, 
os titulares do direito em discussão são os menores. Assim, não estando presentes os requisitos do artigo 273 do CPC, indefiro 
a liminar. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, 
sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Servirá a presente como carta precatória citatória. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. Ciência ao 
Ministério Público. - ADV: RAQUEL DE MAGALHÃES NASCIMENTO (OAB 185057/SP)

Processo 0000924-98.2015.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - CELSO LUIZ AMARO 
- PAULO GONÇALVES BARBOSA - Vistos. Não estão presentes os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil para 
deferimento da liminar, mormente porque não há prova inequívoca de que o autor tenha comunicado o DETRAN a transferência 
da venda do veículo, exigência do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e, assim, é responsável solidário pelos pagamentos 
dos tributos cobrados. Assim, indefiro a liminar. No mais, emende o autor a inicial para: 1) informar o seu endereço e do réu; 2) 
mensurar o valor que pretende a título de dano moral; 3) retificar o valor da causa; 4) comprovar a hipossuficiência econômica 
com a juntada da declaração de renda do último exercício, extrato mensal da conta bancária, CTPS, três últimos holerites, ou 
recolher as custas iniciais. Prazo: 30 dias. Pena: cancelamento da distribuição. Intime-se. - ADV: SANDRA MAIA SAMPAIO 
(OAB 210103/SP)

Processo 0000962-13.2015.8.26.0191 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Luciano Rodrigues de 
Oliveira - SECRETARIO DA SAUDE DO MUNICIPIO - Vistos. Não estão presentes os requisitos do artigo 7º, III, da Lei nº 
12.016/09 para deferimento da liminar, mormente porque não há sequer prova de que a autoridade impetrada está se recusando 
a fornecer os medicamentos de uso contínuo e tampouco atestado médico que confirme a necessidade preemente do uso 
da medicação prescrita. Assim, indefiro a liminar. Emende o impetrante a inicial para: 1) apresentar certidão de interdição; 2) 
informar o endereço completo da autoridade impetrada, inclusive com CEP; 3) apresentar cópia de todos os documentos que 
acompanharam a inicial (e aditamento); 4) juntar comprovante de endereço. Prazo: 10 dias. Pena: indeferimento da inicial. 
Intime-se. - ADV: MARIA HELENA PEREIRA (OAB 102966/SP)

Processo 0001673-23.2012.8.26.0191 (191.01.2012.001673) - Procedimento Ordinário - Revisão - M.L.S.B.F. - R.N.F. - 
Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Anote-se o retorno dos autos para fins estatísticos, inclusive procedendo à baixa no livro de 
carga, se o caso. Verifique a existência de eventuais petições em cartório para juntada. No mais, manifeste-se o credor em 
termos de prosseguimento (art. 475-B, “caput”, e 475-I, ambos do CPC). No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo. 
Intime-se. - ADV: SONIA MARIA DO NASCIMENTO (OAB 99547/SP), PAULO CESAR COSTA (OAB 318096/SP)

Processo 0002045-69.2012.8.26.0191 (191.01.2012.002045) - Monitória - Espécies de Contratos - Fundação Hermínio 
Ometto - Leonardo Santos Oliveira - Vistos. Fls. 58/59, nada a prover, uma vez que a parte executada ainda não foi intimada 
para o cumprimento da sentença, de modo que para o prosseguimento do processo na fase executiva é necessária a sua prévia 
intimação. Nesse sentido: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE QUANTIA. ABERTURA DA 
OPORTUNIDADE PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. RÉ CITADA POR EDITAL DEFENDIDA POR DEFENSOR PÚBLICO NA 
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QUALIDADE DE CURADOR ESPECIAL. HIPÓTESE EM QUE SE FAZ NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEMANDADA 
PARA ENSEJAR A ABERTURA DO PRAZO. AGRAVO PROVIDO. De acordo com a nova sistemática da Lei nº 11.232/05, 
cabe ao juiz delimitar o termo inicial para que possa ser computado o prazo de quinze dias para o cumprimento voluntário da 
sentença condenatória (art. 475-J do CPC). Tal intimação destina-se a dar ciência à parte da abertura de oportunidade para 
atendimento espontâneo do comando da sentença. No caso, tratando-se de ré citada por edital e defendida por defensor público 
na qualidade de curador especial, necessária se faz a intimação pessoal para determinar o curso do prazo, única forma de 
alcançar o objetivo da providência” (TJSP, AI n. 2086449-39.2014.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin, v.u., j. 22/07/2014). 
Assim, cumpra a parte exequente a determinação de fls. 57, informando o endereço da parte executada a fim de possibilitar sua 
intimação, recolhendo as competentes custas, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/
SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP)

Processo 0002638-74.2007.8.26.0191 (191.01.2007.002638) - Execução de Alimentos - Alimentos - M.G.S. - - A.C.S.R. - 
H.C.G.R. - Ato ordinatório - Fica a parte autora intimada para dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de arquivamento. 
- ADV: ISABEL CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS (OAB 232568/SP), RAQUEL DE MAGALHÃES NASCIMENTO (OAB 185057/
SP)

Processo 0002711-70.2012.8.26.0191 (191.01.2012.002711) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG- Brasil Multicarteira - Laudivan Barbosa 
Alves - Vistos. Indefiro o pedido de nova pesquisa via Bacenjud, haja vista que consta dos autos uma pesquisa realizada em fls. 
50/51, inclusive com endereços ainda não diligenciados. Assim, manifeste-se a parte autora requerendo medida pertinente, no 
prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP), FRANCISCO CLAUDINEI 
M DA MOTA (OAB 99983/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)

Processo 0002728-38.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - N.V.D.S. - D.S. - Ato 
ordinatório - Intime-se a parte autora a se manifestar acerca da contestação de fls.29/32. Prazo 10 dias. - ADV: JULIANA 
MENDES ROCHA (OAB 338199/SP), RAFAEL BARBOSA DA SILVA (OAB 265895/SP)

Processo 0003105-77.2012.8.26.0191 (191.01.2012.003105) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Pecunia S/A - Valmir Jesus da Cruz - ato(s) ordinatório(s):Fica a parte autora intimada para dar andamento 
ao feito em 48 horas, sob pena de extinção ( art. 267, III do CPC). - ADV: CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), 
MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)

Processo 0003393-88.2013.8.26.0191 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Joaquim Correia Loureiro 
- CLAUDIO DOS SANTOS - Vistos. O autor foi intimado a dar regular andamento ao feito, todavia, não foi encontrado. Como 
é cediço, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. A despeito disso, a mesma não foi 
encontrada no endereço declinado na inicial, o que enseja a presunção de validade da intimação para lá endereçada, nos 
termos do art. 238, parágrafo único, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/06). Como se vê, a causa foi abandonada 
à própria sorte, sendo crível que não há mais interesse no andamento do feito já que o autor não adotou postura em sentido 
contrário. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso III, do 
Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. - 
ADV: MAURICIO DE OLIVEIRA (OAB 144089/SP)

Processo 0003398-57.2006.8.26.0191 (191.01.2006.003398) - Outros Feitos não Especificados - Rescisão / Resolução - 
João Sebastião dos Santos - Moacir José Pina - - Dione Duccine Pina - - Wanderley Frazilio - Ato Ordinatório - Manifeste-se a 
parte autora acerca da Impugnação apresentada pelo executado Wanderley em fls. 308/311, no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: 
MARISIA PETTINAZZI VILELA (OAB 107583/SP), CAUE CARDOSO DE MIRANDA (OAB 258659/SP), JOÃO PAULO CARREIRO 
DO REGO (OAB 169142/SP), JOSE DUARTE SANTANA (OAB 152342/SP), GUSTAVO FANTINELLI (OAB 253646/SP)

Processo 0003615-90.2012.8.26.0191 (191.01.2012.003615) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - Ginaldo Alcantara Santos - Vistos. 
Fls. 91/101v: defiro a substituição processual do polo ativo ao Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., 
anote-se o nome dos procuradores ali indicados no sistema SAJ e na capa dos autos. Recolha a parte autora 4 (quatro) taxas 
previdenciárias referente as procurações de fls.97/101 e substabelecimentos de fls.95/96v, no código n. 304-9, no prazo de 
10 (dez) dias. Fls.102: providencie o recolhimento da taxa de condução do Oficial de Justiça (3 UFESP’s - Provimento CG nº 
28/2014 - publicado em 10/11/2014), no mesmo prazo acima, a fim de possibilitar a expedição de novo Mandado de citação ao 
requerido. Fls. 103/113v: cópia da petição de fls. 91/101v. Intime-se. - ADV: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI (OAB 
319501/SP), RODRIGO FRASSETTO GOES (OAB 326454/SP)

Processo 0003679-62.1996.8.26.0191 (191.01.1996.003679) - Arrolamento Comum - Inventário e Partilha - Ozalia da Silva 
Fernandes - Gabriel Emidio da Silva - - Elizabete Carneiro da Silva - Vistos. Abra-se vista à Fazenda do Estado para manifestação 
quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (fls.215/217v) e o recolhimento de fls.223. Intime-se. - ADV: ANA 
GABRIELA AUGUSTO EDEN (OAB 221556/SP), FABIO HENRIQUE AUGUSTO EDEN (OAB 206709/SP)

Processo 0003761-63.2014.8.26.0191 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.S.N.S. - A.B.J.S. - Vistos. Ciência à parte autora 
acerca do ofício encaminhado pelo Cartório de Registro Civil de Ferraz de Vasconcelos, o qual informa a averbação do Divórcio. 
No mais, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: MAURICIO DE OLIVEIRA (OAB 144089/SP)

Processo 0004314-18.2011.8.26.0191 (191.01.2011.004314) - Despejo - Despejo para Uso Próprio - Waldemar Correa 
- Wagner Gomes Lopes - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão, devendo os autos permanecerem INTACTOS até julgamento do 
Recurso Especial interposto. Intime-se. - ADV: HELENO DE LIMA (OAB 179150/SP), ED CARLOS SIMÕES (OAB 232404/SP)

Processo 0004989-83.2008.8.26.0191 (191.01.2008.004989) - Procedimento Ordinário - Servidão - Companhia de 
Saneamento Basico do Estado de São Paulo - Sabesp - Nicia Caetana de Oliveira - - Anelito Almeida dos Santos - - Crescencia 
Rodrigues - - Regina Rodrigues de Brito - - Amilton Oliveira Brito - Vistos. Fls. 330: defiro o prazo suplementar de 15 (quinze) 
dias. Decorrido, comprove nos autos o falecimento da requerida, para posterior habilitação de seus herdeiros. Intime-se. - ADV: 
NATANAEL ALVES DOS SANTOS (OAB 108041/SP), ENI DA ROCHA (OAB 54843/SP), BRUNO FERNANDO CAMARGO DI 
IORIO (OAB 238398/SP)

Processo 0005205-34.2014.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Terezinha Barbosa de Souza - Vistos. O autor, na pessoa de seu representante legal, foi intimado a dar regular andamento 
ao feito (fls. 47), todavia, manteve-se inerte (fls. 48). Como é cediço, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve 
por impulso oficial. Como se vê, a causa foi abandonada à própria sorte, sendo crível que não há mais interesse no andamento 
do feito já que o autor não adotou postura em sentido contrário. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do 
mérito, com fundamento no art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 
com as cautelas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 0005456-28.2009.8.26.0191 (191.01.2009.005456) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Ampla 
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Técnica Em Cobrança S/c Ltda - Gilberto Joaquim dos Santos - Ato Ordinatório - Ciência a parte autora acerca do resultado 
negativo da pesquisa junto ao sistema Bacenjud (fls.139/140), requerendo o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: 
CARLA ADRIANA IORIO GONÇALVES (OAB 151182/SP)

Processo 0006321-46.2012.8.26.0191 (191.01.2012.006321) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Colegio Renovação Ltda - Luciana Bernardete de Paula - - Virgilio Sergio Martins - Vistos. O autor, foi intimado a dar regular 
andamento ao feito, todavia, manteve-se inerte (fls. 79). Como é cediço, o processo começa por iniciativa da parte e se 
desenvolve por impulso oficial. Como se vê, a causa foi abandonada à própria sorte, sendo crível que não há mais interesse no 
andamento do feito já que o autor não adotou postura em sentido contrário. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 
resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-
se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. - ADV: MARIA DE FATIMA MOREIRA (OAB 108273/SP)

Processo 0006880-42.2008.8.26.0191 (191.01.2008.006880) - Outros Feitos não Especificados - Tometal Recuperação de 
Metais Ltda - Editora Multi-listas Empresariais Ltda - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Anote-se o retorno dos autos para fins 
estatísticos, inclusive procedendo à baixa no livro de carga, se o caso. Verifique a existência de eventuais petições em cartório 
para juntada. No mais, tendo em vista que afastado o decreto de extinção do processo, manifeste-se a parte autora em termos 
de prosseguimento do feito. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: MARCELO PAIVA DE MEDEIROS (OAB 232423/SP)

Processo 0007309-04.2011.8.26.0191 (191.01.2011.007309) - Interdição - Capacidade - E.A. - A.A. - Ato ordinatório - Intime-
se a parte autora para que compareça em cartório para retirada da Certidão de Interdição, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: 
JOÃO VINICIUS RODIANI DA COSTA MAFUZ (OAB 249201/SP)

Processo 0008133-89.2013.8.26.0191 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.L.B.S. - M.S. - Vistos. Pela derradeira vez, ficam 
as partes intimadas da expedição de duas Cartas de Sentença as quais estão disponíveis em cartório para a retirada, no prazo 
de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo acima, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: IVONE CAETANA 
DA SILVA (OAB 131394/SP), JOSUE JORGE DE OLIVEIRA (OAB 131862/SP)

Processo 0008702-56.2014.8.26.0191 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - WILLIAN APARECIDO VIEIRA - 
CLEUDHELAINE DE SOUZA LIMA - Vistos. Fls. 165: defiro citação no endereço anteriormente diligenciado, concedo ao Oficial 
de Justiças as prerrogativas do art. 172, §2º, do CPC, consignando que o Oficial de Justiça verifique se o réu oculta-se para não 
ser citado. Intime-se. - ADV: JAIRO AUGUSTO RODRIGUES (OAB 331401/SP)

Processo 0008871-43.2014.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - C.R.P. - C.R.P.J. - Vistos. 
Ciência às partes acerca do ofício encaminhado pela Prefeitura do Município de São Paulo juntado em fls. 26, informando que 
cessou os descontos referente a pensão alimentícia. No mais, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: 
ROSA MARIA DE ALMEIDA (OAB 67480/SP)

Processo 0009655-25.2011.8.26.0191 (191.01.2011.009655) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG - Brasil Multicarteira - Sidnei Paulo Rodrigues 
Neves Mondini - Vistos. Defiro a substituição do polo ativo, o que providencie nesta data. Intime-se o autor a dar regular 
andamento ao processo, no prazo de 05 dias, manifestando sobre a pesquisa efetuada no sistema Bacenjud, conforme já 
determinado em fls. 51. Intime-se. Intime-se. - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), ALESSANDRO 
MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP)

Processo 0009714-08.2014.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Inadimplemento - AYMORÉ CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Marcos Aparecido de Oliveira - Vistos. HOMOLOGO por sentença para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência da ação noticiada às fls. 43 e, em conseqüência, JULGO EXTINTO o 
processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso VIII, c.c. art. 158, parágrafo único, ambos do CPC. Casso 
os efeitos da liminar concedida a fl.38. Indefiro o pedido de expedição de oficio ao Detran para desbloqueio do veículo objeto 
destes autos, tendo em vista que não houve determinação deste Juízo para seu bloqueio. No mais, ante a preclusão lógica à 
parte, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. - ADV: FLÁVIA 
CUNHA SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP), SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)

Processo 0009951-42.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - MARIA MARGARIDA 
DA SILVA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - Fica a parte autora intimada, na pessoa de seu advogado, pelo 
DJE, da designação da data, horário e local para realização de perícia medica no(a) autor(a), a realizar-se no dia 02/04/2015, 
às 10:30 horas, à Praça Independência, 21, Centro, Ferraz de VasconcelosSP, no consultório do perito judicial Dr. Ronaldo 
Jorge. O periciando deverá comparecer munido dos seguintes documentos: Carteira Profissional (CTPS) e todos os exames 
complementares e relatórios médicos (imprescindível). - ADV: WAGNER DONEGATI (OAB 153851/SP), ROBERTO CURSINO 
DOS SANTOS JUNIOR (OAB 198573/SP)

Processo 0010369-77.2014.8.26.0191 - Embargos de Terceiro - Esbulho / Turbação / Ameaça - EDISON FERNANDO DE 
OLIVEIRA - CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - Ato Ordinatório - Fica a 
parte autora intimada para dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção ( art. 267, III do CPC). - ADV: PATRICIA 
DE ALMEIDA TORRES (OAB 129805/SP), GIUSEPE ANDERSON ORLANDO (OAB 273539/SP)

Processo 0010436-42.2014.8.26.0191 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.L.A.S. - 
A.A.S. - Ato Ordinatório - Manifeste-se a parte autora acerca da justificativa apresentada pelo executado em fls.44/55, no prazo 
de 10 (dez) dias - ADV: MAURO MURY JUNIOR (OAB 278979/SP), SIMEI RODRIGUES (OAB 335880/SP)

Processo 0010550-78.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - JOSE MOREIRA DE 
SOUSA - ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. A parte autora não reside neste Município, conforme constatação 
efetuada pela oficiala de justiça (fl. 19), sendo que recentemente informou ao INSS que residia na cidade de São Paulo (fl. 13). 
E, nos termos do art. 109, § 3º da Constituição Federal, é absoluta a competência do foro do domicílio do segurado, nos casos 
em que é parte instituição da previdência social e a Comarca não seja sede de Vara do Juízo Federal. Posto isto, determino a 
redistribuição dos autos para uma das Varas Previdenciárias da Justiça Federal de São Paulo. Decorrido o prazo para eventual 
recurso, encaminhe-se os autos, com nossas homenagens. - ADV: OCTAVIO MARCELINO LOPES JUNIOR (OAB 343566/SP)

Processo 0010669-39.2014.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - YANDRA FERREIRA DO NASCIMENTO - Vistos. HOMOLOGO 
por sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, a desistência da ação noticiada às fls. 45 e, em 
consequência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso VIII, c.c. art. 158, 
parágrafo único, ambos do CPC. Casso os efeitos da liminar concedida a fl.40. Indefiro o pedido de expedição de oficio ao 
Detran para desbloqueio do veículo objeto destes autos, tendo em vista que não houve determinação deste Juízo para seu 
bloqueio. No mais, ante a preclusão lógica à parte, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas 
de estilo. Sem custas. P.R.I.C. - ADV: PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP)

Processo 0010894-93.2013.8.26.0191 - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - Ramuth e Ramuth Ltda - Fabiana 
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Araujo de Paula Germano ME - Ato Ordinatório - Manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento do feito, no 
prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: ALEXANDRE ZANARDI DA SILVA (OAB 236694/SP)

Processo 0011065-16.2014.8.26.0191 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.M.N.F. - - R.C.F. - Vistos. Defiro os benefícios 
da AJG, na forma e sob as penas da Lei n. 1.060/50. Recebo a petição de fls. 33 como formal emenda a inicial. No mais, 
HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo entabulado às fls.02/05, bem 
como sua emenda em fls.33, na forma do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil, e DECRETO o divórcio consensual 
das partes. Outrossim, a divorcianda voltará a usar o nome de solteira, qual seja, MARLEIDE MARIA DO NASCIMENTO. Ante 
a preclusão lógica às partes, certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o competente mandado de averbação. Após, 
arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Ciência ao Ministério Público. Sem custas. P.R.I.C. - ADV: JANAINA SOCCIO 
PEREIRA DE BRITO (OAB 322792/SP)

Processo 0012093-53.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - RMI - Renda Mensal Inicial, Reajustes e Revisões 
Específicas - Jose Estevao - ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, 
com resolução de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas 
e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00, nos termos do art. 20, §4º, do CPC, observado o 
disposto na Lei 1.060/50. P.R.I.C. Ferraz de Vasconcelos, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: GUILHERME DE CARVALHO (OAB 
229461/SP)

Processo 0012363-77.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - Fatima Regina Ferreira Goulo - Vistos. Fls. 39/40: defiro, expeça-se carta precatória no endereço lá indicado ficando a parte 
autora intimada a providenciar sua impressão junto ao portal e-SAJ, instruindo-a e providenciando seu devido encaminhamento, 
devendo comprovar sua distribuição nos autos no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 
108911/SP)

Processo 3000210-92.2012.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - EVANGELISTA DA SILVA 
AQUINO - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Vistos. Fls. 131: razão assiste ao i. Procurador do INSS. 
Oficie-se à APS Suzano para implantação do beneficio de auxilio-acidente, desconsiderando o oficio copiado a fls. 130. No mais, 
abra-se vista dos autos a Autarquia-ré para retirada pelo sr. Procurador do RPV que se encontra anexada à contracapa, a fim 
de providenciar seu devido encaminhamento. Intime-se. - ADV: HENRIQUE GUILHERME PASSAIA (OAB 295994/SP), JOSUE 
JORGE DE OLIVEIRA (OAB 131862/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO EDUARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SILAS MARIANO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0070/2015
Processo 0000009-02.1985.8.26.0191 (191.01.1985.000009) - Outros Feitos não Especificados - Prefeitura do Município 

de Ferraz de Vasconcelos - Brasil Loteamentos S/c - - Roprasi Adm. Com. Ltda - - Ernesto Xavier Rabello - Vistos. Aguarde-
se por mais 06 (seis) meses o pagamento do precatório expedido, percorrido proceda a serventia pesquisa Intime-se. - ADV: 
RICARDO RODRIGUES PEDROSO (OAB 285804/SP), RENATA BESAGIO RUIZ (OAB 131817/SP), LUIZ ANTONIO SCAVONE 
JUNIOR (OAB 153873/SP), SÉRGIO MASSARU TAKOI (OAB 173565/SP), REGIS CRISTOVÃO (OAB 188578/SP), PABLO 
MONTENEGRO TEIXEIRA NALESSO (OAB 235090/SP), ALBERTO COELHO DE MAGALHAES (OAB 49546/SP), ZENI GOMES 
VARGAS (OAB 59808/SP), JAYME ALIPIO DE BARROS (OAB 9140/SP), FERNANDA BESAGIO RUIZ RAMOS (OAB 260746/
SP), ROSIRIS MARY SCAVONE DENARDI (OAB 12264/SP), CAMILA DA SILVA VIEIRA (OAB 292703/SP), MARIA DE FATIMA 
DANTAS DA SILVA (OAB 116228/SP)

Processo 0000016-57.1986.8.26.0191 (191.01.1986.000016) - Interdição - Capacidade - W.B. - G.B. - K.I.K.B. - Vistos. 
Cadastrei nesta data o novo advogado do Curador da interditanda. Assim e pala derradeira vez, manifeste-se o Curador 
(Gothard Blum) acerca do pedido de alvará judicial requerido por terceiro interessado a fls. 160/178, no prazo de 5 (cinco) dias. 
Após, abra-se vista ao Ministério Público. Intime-se. - ADV: ROGERNES SANCHES DE OLIVEIRA (OAB 172962/SP), MARIO 
SEBASTIÃO CESAR SANTOS DO PRADO (OAB 196714/SP), NELSON RODRIGUES DA CUNHA (OAB 30334/SP), PRISCILA 
CASSIANO CANGUSSU (OAB 316548/SP)

Processo 0000387-49.2008.8.26.0191 (191.01.2008.000387) - Depósito - Depósito - Banco Sofisa S.a. - Gilberto Aparecido 
Marques da Silva - Vistos. Fls. 201: concedo o prazo suplementar de 60 (sessenta) dias requerido. Decorrido, manifeste-se a 
parte autora em termos de prosseguimento do feito, independente de intimação. Intime-se. - ADV: JAIME ANTONIO MARTINS 
(OAB 109574/SP), ROSA ANGELA COBUCCI YAMAOKA (OAB 177414/SP), MARIA DO CARMO BARBOSA VIEIRA DE MELLO 
PEPE (OAB 63266/SP)

Processo 0000426-02.2015.8.26.0191 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - IZABEL LOURDES BEZERRA 
SANTOS - CASSIO BEZERRA DOS SANTOS - Vistos. Tratando-se de pedido diverso e estando julgado o processo referido no 
extrato de fls. 13/15 não há qualquer possibilidade de decisões conflitantes (Súmula 235 do STJ), razão pela qual determino a 
distribuição livre dos presentes autos. Intime-se. - ADV: SIDNÉIA PEREIRA COELHO (OAB 190503/SP)

Processo 0000613-10.2015.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Valmir da Silva - ‘Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS - Ato ordinatório - Ciência às partes da designação da data para realização de perícia 
médica no autor, que deverá comparecer no dia 19/03/2015, às 10:00 horas, à Praça Independência, 21, Centro, Ferraz de 
VasconcelosSP, no consultório do perito judicial Dr. Ronaldo Jorge. O periciando deverá comparecer munido dos seguintes 
documentos: Carteira Profissional (CTPS) e todos os exames complementares e relatórios médicos (imprescindível). - ADV: 
RONALDO FERNANDEZ TOME (OAB 267549/SP)

Processo 0000663-41.2012.8.26.0191 (191.01.2012.000663) - Inventário - Inventário e Partilha - Vilma de Oliveira Silva - 
Carlos Roberto da Silva - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Ante a documentação juntada (fls. 139/142), abra-se nova 
vista a Fazenda do Estado para manifestação. Intime-se. - ADV: ANDRÉ LUÍS MESQUITA DE CASTRO (OAB 159059/SP), 
SUZANE RAMOS ROSA ESTEVES (OAB 293312/SP)

Processo 0001424-14.2008.8.26.0191 (191.01.2008.001424) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Finasa S/A - Michele 
da Silva Oliveira - Vistos. Fls. 136: defiro a expedição de alvará, para que a parte autora diligencie, às suas próprias expensas, 
na localização de endereços da parte requerida junto aos órgão/entidades ali elencadas. Consigno que referido documento 
encontrar-se-á disponibilizado no portal e-SAJ para impressão, devendo a parte autora comprovar seus respectivos protocolos 
nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. - ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 
157721/SP)
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Processo 0001648-93.2001.8.26.0191 (191.01.2001.001648) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Kazuo Nakada - - Marilena Katsuko Kanashiro Nakada - - Tadashi Nakada - - Mitsuko Nakada - Prefeitura Municipal de Ferraz 
de Vasconcelos - Vistos. Uma vez que o art. 100, §9º, da Constituição da República foi declarado inconstitucional pelas ADIs 
4357 e 4425, pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em compensação no momento da expedição 
do precatório. Assim, expeça-se ofício requisitório pelo valor integral da condenação (fls. 440) ao E. Tribunal de Justiça de São 
Paulo. Intime-se. Ferraz de Vasconcelos, 04 de fevereiro de 2015. - ADV: JOSUE JORGE DE OLIVEIRA (OAB 131862/SP), 
FLAVIO HENRIQUE MORAES (OAB 134682/SP), TAKEO YABUSHITA (OAB 20339/SP), PABLO MONTENEGRO TEIXEIRA 
NALESSO (OAB 235090/SP), JOSAFA ALVES GENUINO (OAB 52458/SP), RAMON RUIZ LOPES FILHO (OAB 59395/SP), 
SANDRA CRISTINA HOLANDA (OAB 346243/SP)

Processo 0001648-93.2001.8.26.0191 (191.01.2001.001648) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Kazuo Nakada - - Marilena Katsuko Kanashiro Nakada - - Tadashi Nakada - - Mitsuko Nakada - Prefeitura Municipal de Ferraz 
de Vasconcelos - Ato ordinatório - fica a parte exequente intimada de que o ofício requisitório encontra-se disponibilizado no 
portal e-SAJ para impressão, instrução e devido encaminhamento, devendo comprovar seu protocolo nos autos no prazo de 10 
(dez) dias. Nada Mais. - ADV: PABLO MONTENEGRO TEIXEIRA NALESSO (OAB 235090/SP), JOSAFA ALVES GENUINO (OAB 
52458/SP), TAKEO YABUSHITA (OAB 20339/SP), FLAVIO HENRIQUE MORAES (OAB 134682/SP), RAMON RUIZ LOPES 
FILHO (OAB 59395/SP), SANDRA CRISTINA HOLANDA (OAB 346243/SP), JOSUE JORGE DE OLIVEIRA (OAB 131862/SP)

Processo 0001687-70.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - EDUARDO SOUSA 
PIMENTEL FILHO - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Pela derradeira vez, recolha a parte 
autora as custas processuais sob pena de inscrição na dívida ativa, bem como recolha 2 (duas) taxas previdenciárias referente 
a procuração de fls.26 e substabelecimento de fls.135, sob pena de comunicação ao IPESP, no prazo de 10 (dez) dias. No 
mesmo prazo, recolha a parte requerida 3 (três) taxas previdenciárias referente a procuração de fls.129 e substabelecimentos 
de fls.131/132, sob pena de comunicação ao IPESP. Intime-se. - ADV: LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), KARINA 
PACHECO (OAB 251054/SP), MARILEY GUEDES LEAO CAVALIERE (OAB 192473/SP), PRISCILA KEI SATO (OAB 159830/
SP)

Processo 0002356-89.2014.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamentos S/A - GUILHERME WILLIAN DO NASCIMENTO - Vistos. O autor, foi intimado a dar regular andamento ao feito, 
todavia, manteve-se inerte (fls. 37). Como é cediço, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso 
oficial. Como se vê, a causa foi abandonada à própria sorte, sendo crível que não há mais interesse no andamento do feito já 
que o autor não adotou postura em sentido contrário. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 
com fundamento no art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Casso a liminar concedida em fls.26. Após o trânsito em 
julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. - ADV: NILZA PONTES DOS SANTOS (OAB 
300146/SP), JERSON DOS SANTOS (OAB 202264/SP)

Processo 0002789-30.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIBRA 
S.A - PAULO SANTIAGO DE MORAES - Ato ordinatório - Fica a parte autora intimada para dar andamento ao feito em 48 horas, 
sob pena de extinção ( art. 267, III do CPC). Nada Mais. - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP)

Processo 0003474-86.2003.8.26.0191 (191.01.2003.003474) - Despejo por Falta de Pagamento - Fuminari Kawassaki - 
Marilia Araujo de Carvalho - Vistos. Fls. 143/144: defiro o sobrestamento do prazo por 15 (quinze) dias. Decorrido, manifeste-se 
em termos de prosseguimento do feito, independentemente de intimação. No silêncio, tornem os autos ao arquivo. Intime-se. 
- ADV: HEMNE MOHAMAD BOU NASSIF (OAB 115186/SP), MARCIA FANTINI DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB 159143/SP), 
JOSE CARLOS PATTI (OAB 33739/SP)

Processo 0003585-55.2012.8.26.0191 (191.01.2012.003585) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Maria Amelia de 
Souza - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, 
nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o réu INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
a converter o período de trabalho em condição especial, exercido pela autora em Hospital, conforme fls. 44 e 48, em período 
comum, utilizando o multiplicador do art. 70, do Decreto nº 3.048/99, e CONCEDER à autora aposentadoria por tempo de 
contribuição, desde 11 de abril de 2012, a ser calculada nos termos acima expostos. Em relação aos benefícios em atraso, 
CONDENO o réu ao pagamento de juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária nos termos da Tabela Prática do E. 
Tribunal de Justiça de São Paulo, contados, ambos, desde o vencimento de cada prestação, nos termos da Medida Provisória 
2.180-35/2001, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade da Lei 11.960/09 por decisão do C. Supremo Tribunal 
Federal. A autarquia ré é isenta de custas, conforme disposto no art. 4º, I, da Lei 9.289/96. Condeno o réu ao pagamento de 
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor das prestações vencidas e não pagas até a prolação desta sentença, nos 
termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, conforme dispõe o art. 475 do CPC. P.R.I.C. Ferraz de Vasconcelos, 06 de fevereiro de 
2015. - ADV: ANDRE RODRIGUES INACIO (OAB 230153/SP), EDGARD DA COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP)

Processo 0003941-26.2007.8.26.0191 (191.01.2007.003941) - Inventário - Inventário e Partilha - Deoclecia Cisira Piccoli 
das Neves - Simonides Zacarias das Neves de Cujus - Arquimedes Douglas das Neves - Ato ordinatório - Fica a parte autora 
intimada para dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de arquivamento. Nada Mais. - ADV: PAULO CESAR DE SOUSA 
(OAB 255228/SP)

Processo 0004445-22.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - BENIZIO ANTONIO DOS 
SANTOS - ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Aguarde-se o pagamento do precatório expedido em fls. 248. 
Intime-se. - ADV: EDGARD DA COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP), VANUSA DA CONCEIÇÃO MACHADO (OAB 327926/SP), 
NILCE ODILA CAMPOS (OAB 339501/SP)

Processo 0004451-39.2007.8.26.0191 (191.01.2007.004451) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Credibel S.a. - Vinicius Rodrigues Marchezini - Vistos. Fls. 194: indefiro, tendo em vista que há endereço nos 
autos ainda não diligenciado (Av. Miguel Achiole da Fonseca, 1092, Jd. São Paulo, São Paulo - SP - fls. 164). Assim, manifeste-
se a parte autora requerendo o que de direito em termos de prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. 
- ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0005044-24.2014.8.26.0191 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - CRISTINA APARECIDA 
SAMPAIO DE OLIVEIRA - - Jessica Aparecida de Oliveria - JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA - Vistos. Satisfeitos os requisitos 
legais e ante toda documentação juntada aos autos, DEFIRO o pedido de alvará formulado pelas requerentes, para levantamento 
dos saldos em contas individual do PIS/PASEP do falecido, na quantia equivalente a 1/3 para cada uma das filhas, ficando o 
restante reservado a Selma Pereira Sampaio, conforme art. 1790, inciso I do Código Civil, podendo esta requerer o levantamento 
caso comprove o reconhecimento da união estável. Ante o caráter de jurisdição voluntária, certifique-se o trânsito em julgado, 
expeça o Alvará Judicial, ficando o autor intimado de que o referido documento encontra-se disponível no portal do e-saj para 
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impressão e devido encaminhamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, e nada mais sendo requerido arquivem-se os autos. 
P.R.I.C. - ADV: RICARDO MORAIS DE CASTILHO (OAB 341433/SP)

Processo 0005500-71.2014.8.26.0191 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- Itallo Mazzucca - - Nair Andere Mazzuca - Roberto Diniz Thomas - Vistos. Recebo os embargos de declaração de fls. 20/22, 
porque tempestivos, mas a eles nego provimento, tendo em vista que a sentença proferida não possui não possui contradição, 
obscuridade ou omissão. Com efeito, não há nos autos qualquer pedido do benefício da gratuidade processual, havendo apenas 
pedido de juntada de declaração de insuficiência de recursos (fls. 23), o que não se confunde com pedido de Justiça Gratuita. 
Ademais, os embargos interpostos têm inequívoco caráter infringente, não sendo o meio processual adequado à pretendida 
reforma do julgado, que deverá ser buscado na Instância Superior. Portanto, nada há a aclarar. Intime-se. - ADV: LUIS FELIPE 
DE MORAES (OAB 328231/SP), WILLIAN PRADO (OAB 243083/SP)

Processo 0005844-86.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Panamericano S/A - Manoel da Conceição dos Santos Pereira - Vistos. Manifeste-se a parte autora acerca da petição e 
documentos de fls. 82/89, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. - ADV: MARCELO SOTOPIETRA (OAB 149079/SP), EVANDRO 
VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP), CELSO SANTOS (OAB 118140/SP)

Processo 0005862-73.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Cálculo do fator previdenciário - Lei 9.876/99 - Chanduzim 
Lopes Marques - ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução 
de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas 
processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00, nos termos do art. 20, §4º, do CPC, observado o disposto na 
Lei 1.060/50. P.R.I.C. Ferraz de Vasconcelos, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: GUILHERME DE CARVALHO (OAB 229461/SP), 
GIORDANE CHAVES SAMPAIO MESQUITA (OAB 5751B/PI)

Processo 0006010-84.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Jose Pereira dos Santos 
Gomes - ‘Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução 
de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas 
processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$1.000,00, nos termos do art. 20, §4º, do CPC, observado o disposto na 
Lei 1.060/50. P.R.I.C. Ferraz de Vasconcelos, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: RONALDO FERNANDEZ TOME (OAB 267549/
SP), EDGARD DA COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP)

Processo 0006152-25.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat S/A 
- Thiago Rodrigues da Silva - Ato ordinatório - Fica a parte autora intimada para dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena 
de extinção ( art. 267, III do CPC). Nada Mais - ADV: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 122626/SP)

Processo 0006503-03.2010.8.26.0191 (191.01.2010.006503) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Sociedade Reinos Unidos Participações Ltda - Rosemeire Alves da Silva - Vistos. HOMOLOGO por sentença, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo entabulado às fls. 159/161, na forma do art. 269, inciso III, do 
Código de Processo Civil. Ante a preclusão lógica às partes, certifique-se o trânsito em julgado e aguarde-se comunicação de 
eventual inadimplemento em arquivo. P.R.I.C. - ADV: ANDERSON BURIOLA CAVALCANTE (OAB 220480/SP), ALEXANDRE 
SANTOS (OAB 172078/SP), NELSON DEL RIO PEREIRA (OAB 234834/SP)

Processo 0006700-50.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - ELAINE AFONSO SOUZA MAIA - Vistos. Fls. 80: intime-se a executada, 
na pessoa de seu advogado constituído nos autos, pelo DJE, a efetuar o pagamento do valor de R$ 1.100,52, referente a 
honorários sucumbenciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o seu valor, nos termos do art. 475-J, 
do CPC. Intime-se. - ADV: FERDINANDO MELILLO (OAB 42164/SP), PAULO EDUARDO MELILLO (OAB 76940/SP), GILSON 
SENE RODRIGUES (OAB 293064/SP), IRACI SENHORINHA DA CONCEIÇÃO GARCIA (OAB 283051/SP)

Processo 0007462-32.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Exoneração - S.L.S. - C.A.S. - Vistos. Ciência ao autor 
acerca da petição de fls. 60, na qual a requerida informa o número da conta para o depósito das parcelas conforme acordo em 
audiência. Prazo: 5 (cinco) dias. Após o prazo acima, e nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de 
estilo. Intime-se. - ADV: EDLENE VIEIRA DE LIMA DA SILVA (OAB 249966/SP), JOEL TEIXEIRA DE CAMARGO JUNIOR (OAB 
149492/SP)

Processo 0007469-63.2010.8.26.0191 (191.01.2010.007469) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Santander Leasing S.a. Arrendamento Mercantil - Welber dos Santos Oliveira - Vistos. O autor, foi intimado a dar 
regular andamento ao feito, todavia, manteve-se inerte (fls.118). Como é cediço, o processo começa por iniciativa da parte e se 
desenvolve por impulso oficial. Como se vê, a causa foi abandonada à própria sorte, sendo crível que não há mais interesse no 
andamento do feito já que o autor não adotou postura em sentido contrário. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo sem 
resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-
se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. - ADV: ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP)

Processo 0007471-91.2014.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Inadimplemento - BV Financeira S/A 
Crédito, Financiamento e Investimento - Jose Luiz dos Santos Vasconcelos - Ato ordinatório - Fica a parte autora intimada para 
dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção ( art. 267, III do CPC). Nada Mais. - ADV: RENATA REIS (OAB 
114129/SP), EDLAINE APARECIDA CHIAPPO (OAB 212139/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), 
ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP)

Processo 0008063-72.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - José Xavier de Almeida 
Irmão - Gilberto Manoel do Nascimento - Vistos. Retifico a sentença de acordo de fls. 51 para retirar a decisão que arbitra 
honorários ao advogado nomeado, uma vez que não há advogados nomeados neste processo. Sem prejuízo, arquivem-se os 
autos. Sem custas. Intime-se. - ADV: MARIA AURINEIDE CAVALCANTE FARIAS (OAB 129043/SP), SANDRA MAIA SAMPAIO 
(OAB 210103/SP)

Processo 0008355-33.2008.8.26.0191 (191.01.2008.008355) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Banco J. Safra S.a. - Sebastiao Alves Feitosa - Ato ordinatório - Fica a parte autora intimada para dar andamento 
ao feito em 48 horas, sob pena de extinção ( art. 267, III do CPC). Nada Mais. - ADV: GUALTER DOS SANTOS FERREIRA DE 
AGUILAR (OAB 281822/SP), SIDNEI FERRARIA (OAB 253137/SP), JOSE BATISTA FERREIRA DE AGUILAR (OAB 111297/
SP)

Processo 0008563-75.2012.8.26.0191 (191.01.2012.008563) - Procedimento Ordinário - Guarda - Iraci Batista de Azevedo - 
Adriana Claudia de Azevedo - Ato ordinatório - Fica a parte autora intimada para dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena 
de extinção ( art. 267, III do CPC). Nada Mais. - ADV: MIGUEL ULISSES ALVES AMORIM (OAB 215398/SP)

Processo 0008633-58.2013.8.26.0191 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - AYMORÉ CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Richardson Martins de Souza - Vistos. Fls.61: tendo em vista que o endereço 
informado não faz parte da jurisdição dos Oficiais de Justiça desta distrital, expeça-se carta precatória, ficando o autor intimado 
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da sua expedição, a qual encontra-se disponível no portal e-SAJ para impressão, devendo instruí-la com as devidas cópias, dar 
seu devido encaminhamento e comprovar sua distribuição nos autos. Prazo 10 dias. Intime-se. - ADV: FLÁVIA CUNHA SEABRA 
MORAIS (OAB 177683/SP), SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)

Processo 0009204-97.2011.8.26.0191 (191.01.2011.009204) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Luzia Augusto 
Borges - Instituto Nacional de Seguro Social - Inss - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução 
de mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil. Revogo a antecipação da tutela. Oficie-se o INSS para 
cessação imediata do benefício da autora. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 
advocatícios, que fixo em R$1.000,00, nos termos do art. 20, §4º, do CPC, observado o disposto na Lei 1.060/50. P.R.I.C. Ferraz 
de Vasconcelos, 05 de fevereiro de 2015. - ADV: JOÃO VINICIUS RODIANI DA COSTA MAFUZ (OAB 249201/SP), EDGARD DA 
COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP), MARCELO JOSE FONTES DE SOUSA (OAB 162760/SP)

Processo 0009461-54.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - F.M. Empreendimentos e 
Participações S/A - Antonio Eduardo Rodrigues - Vistos. Fls.204: ante o recolhimento das custas, providencie a zelosa serventia 
a referente minuta no sistema Bacenjud e Infojud para busca de endereço do requerido, aguardando-se por 48 horas sua 
confirmação. Intime-se. - ADV: ANDERSON BURIOLA CAVALCANTE (OAB 220480/SP)

Processo 0009461-54.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - F.M. Empreendimentos e 
Participações S/A - Antonio Eduardo Rodrigues - Ato ordinatório - Manifeste-se a parte autora acerca do resultados das pesquisas 
realizadas junto aos sistemas Infojud/Bacenjud, as quais seguem. Prazo 10 (dez) dias. Nada Mais. - ADV: ANDERSON BURIOLA 
CAVALCANTE (OAB 220480/SP)

Processo 0009580-15.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Condomínio - Condomínio Residencial Paineiras - Adriana 
Ananias da Silva - Vistos. Fls. 76/77: defiro o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento das custas para expedição de 06 (seis) 
cartas de citação (R$ 120,00). Após, expeçam-se as respectivas cartas, para cumprimento nos endereços ali indicados. Intime-
se. - ADV: VANESSA SANTI CASTRO (OAB 286797/SP)

Processo 0009615-09.2012.8.26.0191 (191.01.2012.009615) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Carla Morais dos Santos - Instituto Nacional de Seguro Social - Inss - Vistos. Ante o informado a fls. 154 pela Autarquia-ré 
(desistência do prazo recursal), certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fls. 148/149. Após, abra-se vista dos autos ao 
INSS, conforme ali requerido. Intime-se. - ADV: EDGARD DA COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP), MARCELO JOSE FONTES 
DE SOUSA (OAB 162760/SP), JOÃO VINICIUS RODIANI DA COSTA MAFUZ (OAB 249201/SP)

Processo 0009638-52.2012.8.26.0191 (191.01.2012.009638) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Bianca Leandro Pereira - Mrv Engenharia e Participações S.a - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. No mais, manifeste-
se o credor em termos de prosseguimento (art. 475-B, “caput”, e 475-I, ambos do CPC). No silêncio, aguarde-se provocação em 
arquivo (artigo 475-J, §5º do CPC). Intime-se. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), PATRICIA DUTRA 
NASCIMENTO MÓDOLO (OAB 244217/SP), LILIANA LOPES TRIGO (OAB 265374/SP)

Processo 0010316-96.2014.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaú - 
Unibanco S/A - José Esteves de Souza - Vistos. HOMOLOGO por sentença para que produza seus jurídicos e legais efeitos de 
direito, a desistência da ação noticiada às fls. 32 e, em conseqüência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 
com fundamento no art. 267, inciso VIII, c.c. art. 158, parágrafo único, ambos do CPC. No mais, ante a preclusão lógica à parte, 
certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sem custas. P.R.I.C. - ADV: EGBERTO 
HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), ALEXANDRE MARQUES 
SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 0010752-89.2013.8.26.0191 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
HL Administradora de Bens Imobiliarios Ltda - LEANDRO FAGNER APARECIDO - Vistos. Fls. 74/75: nada a prover. O acordo 
homologado nos autos não prevê o despejo em caso de inadimplemento, apenas prevê o valor das parcelas a serem pagas. 
Assim, a execução deverá prosseguir nos termos do art. 475-J, do CPC. Manifeste-se a parte exequente, requerendo a medida 
pertinente, em termos de prosseguimento do feito. Intime-se. - ADV: JOSÉ DONIZETE SEBASTIÃO (OAB 283378/SP)

Processo 0023116-97.2012.8.26.0007 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - M.A.F.S. - E.R.S. - Vistos. 
Acolho a justificativa apresentada pela advogada nomeada e arbitro seus honorários em 100% da tabela. Expeça-se a certidão 
a certidão de honorários ficando o defensor intimado de que o referido documento encontra-se disponível no portal do e-saj para 
impressão e encaminhamento. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. - ADV: PATRICIA CALEIRO 
(OAB 146475/SP), CLAUDIO KIFER DE SOUZA (OAB 111355/SP)

Processo 1000015-74.1994.8.26.0191 (processo principal 0003144-07.1994.8.26) (191.01.1994.003144/1) - Embargos à 
Execução - Instituto Nacional do Seguro Social- Inss - Leoder de Oliveira - Vistos. Cumpra-se o v. Acórdão. Abra-se vista ao 
INSS para que manifeste-se acerca do ofício juntado em fls. 151/152. Intime-se. - ADV: CARLOS ALBERTO ANTONIO JUNIOR 
(OAB 232938/SP), ANTONIO GALVAO DE PAULA (OAB 102844/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO WALTER COTRIM MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANE SAO LEAO FEITOSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0042/2015
Processo 0000010-05.2013.8.26.0191 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - E.G.M. - D.F.S. - Cite-

se por edital com prazo de 30 dias. Findo o prazo, se inerte a parte, solicite-se a nomeação de curador especial para representá-
la. - ADV: MAURÍCIO RODRIGUEZ DA SILVA (OAB 178634/SP)

Processo 0000177-85.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Concessão - Irany Silva de Assis - INSS - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Vistos etc. DEPRECADO: Juízo de Direito da Vara Federal de Mogi das Cruzes/SP. DEFIRO a 
gratuidade processual à requerente. Anote-se. INTIME-SE a autarquia-ré acima qualificada, para que fique ciente da data da 
audiência de conciliação, instrução e julgamento designada para o dia 11/02/2015, às 14h45min. Servirá o presente despacho, 
por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA devendo a mesma ser cumprida com urgência pelo(a) sr(a). Oficial(a) de Justiça 
presente no plantão. Encaminhe-se via e-mail. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável cumpra-se, digne-
se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES) DO(A) REQUERENTE: DR(A). FABIANA 
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NOVAIS BARBOSA GOTO, OAB/SP: 284.142. PROCURADORES DO(A) REQUERIDO(A): DR. LEONARDO KOKICHI OTA, OAB/
SP: 226.835, EDGARD DA COSTA ARAKAKI, OAB/SP: 226.922. Intime-se. - ADV: LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/
SP), FABIANA NOVAIS BARBOSA GOTO (OAB 284142/SP), EDGARD DA COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP)

Processo 0000246-20.2014.8.26.0191 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Sabesp de 
Seguridade Social - SABESPREV - Edson Luis dos Santos - Vistos. Tendo em vista que a penhora de dinheiro prefere aos 
demais bens, defiro o pedido do exequente. Após o recolhimento da taxa necessária (R$12,20 por CPF ou CNPJ pesquisado), 
diligencie a serventia a tentativa de bloqueio em nome Edson Luis dos Santos, CPF 017.710.588-70, via sistema Bacenjud. A 
pesquisa ficará condicionada a indicação dos números de CPF/CNPJ por ventura não discriminados acima, por parte do autor. 
Ferraz de Vasconcelos, 05 de fevereiro de 2015 - ADV: JANETE SANCHES MORALES DOS SANTOS (OAB 86568/SP)

Processo 0000675-21.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Antonio Alves da Cruz - 
ABRAHÃO VICENTE DA SILVA - - ABRAHÃO GUSTAVO DA SILVA - Vistos. Em fase de execução de sentença, efetue o vencido 
o pagamento do débito conforme cálculo apresentado pelo autor (R$ 15.799,98), no prazo de 15 dias, contados da intimação 
deste despacho no Diário Oficial (art. 236 do C.P.C.), sob pena de multa de 10 % do valor da condenação (art. 475, J do C.P.C.). 
Decorrido o prazo, se inerte, expeça-se o mandado de penhora e avaliação, após a comprovação do recolhimento da GRD 
necessária por parte do exequente. Intime-se. - ADV: HELENO DE LIMA (OAB 179150/SP), KLAUS HENRIQUE QUADRADO 
(OAB 296035/SP)

Processo 0000701-96.2010.8.26.0361 (361.01.2010.000701) - Recuperação Judicial - Recuperação judicial e Falência - 
Comercial e Industrial Nunez Ltda - Trendbank S/A Banco de Fomento e outros - Interessado Alex da Silva e outro - Luiz Felipe 
de Moura Franco - Atenda-se com urgência ao solicitado às fls. 3202. Intime-se. - ADV: LUIZ FELIPE DE MOURA FRANCO 
(OAB 234725/SP), CLAUDIO FERNANDES DUARTE LEITE (OAB 243872/SP), ANA CARLA SANTANA TAVARES (OAB 240231/
SP), ERICK HIDETOSHI KARIYA (OAB 248475/SP), MARTA FORTUNATO DE NOVAES SILVA (OAB 231652/SP), MARILZA 
DE MELLO (OAB 230548/SP), RENATO FUMIO OKABE (OAB 226250/SP), DELSON PETRONI JUNIOR (OAB 26837/SP), 
CLAUDETE DE OLIVEIRA VERAS DE MELO (OAB 77168/SP), SIRLEIA DE OLIVEIRA ANDRADE (OAB 248795/SP), CELSO 
TRAUSI (OAB 255403/SP), NELSON GAREY (OAB 44456/SP), ANTENOR FERNANDES DE SANT’ANA (OAB 50274/SP), 
MIRTES SANTIAGO B KISS (OAB 56325/SP), MARCELO ROMERO (OAB 147048/SP), RICARDO ESTELLES (OAB 58768/
SP), SIMONE APARECIDA GASTALDELLO (OAB 66553/SP), FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS (OAB 76969/
SP), FERNANDO LUIS SILVA DE OLIVEIRA (OAB 144284/SP), SIDNÉIA PEREIRA COELHO (OAB 190503/SP), HELOISA 
COUTO DOS SANTOS (OAB 156375/SP), MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DE OLIVEIRA PRADO (OAB 164402/SP), 
EPAMINONDAS MURILO VIEIRA NOGUEIRA (OAB 16489/SP), GIOVANI VASSOPOLI (OAB 172905/SP), FERNANDO LUIZ 
DA SILVA (OAB 175281/SP), BRUNO DELGADO CHIARADIA (OAB 177650/SP), ANTONIO MARCELLO VON USLAR PETRONI 
(OAB 153809/SP), WLADIMIR SANCHEZ (OAB 152296/SP), CLAUDIA PRETURLAN RIBEIRO (OAB 150115/SP), THALES 
URBANO FILHO (OAB 223219/SP), HELENA LORENZETTO (OAB 190955/SP), JOSÉ GOMES DE ASSIS (OAB 193397/SP), 
FÁBIO GUSMÃO DE MESQUITA SANTOS (OAB 198743/SP), WAGNER ROBERTO FERREIRA POZZER (OAB 207504/SP), 
CLEI KLIMKE (OAB 211742/SP), FLAVIA ALVES MATEUS MONTEIRO (OAB 212957/SP), MARCELO CAPI RODRIGUES (OAB 
220320/SP), MARIA HELENA CROCCE KAPP (OAB 220943/SP), MARCOS LIBANORE CALDEIRA (OAB 221424/SP), RAFAEL 
AUGUSTO PAES DE ALMEIDA (OAB 158591/SP), DANILO NOGUEIRA REAL SAKAMOTO (OAB 263369/SP), GUSTAVO SOUZA 
ALVES (OAB 96651/MG), JOSE LEMOS DE ANDRADE (OAB 289423/SP), ALEXANDRE CAVALCANTE DE GOÍS (OAB 279887/
SP), SUELI DOMINGUES VALLIM (OAB 103462/SP), ADRIANA SANTOS BARROS (OAB 117017/SP), ELCIO CAETANO DE 
LIMA (OAB 109668/SP), RICARDO MOSCOVICH (OAB 104350/SP), FERNANDA DEPARI ESTELLES MARTINS (OAB 256923/
SP), EDU MONTEIRO JUNIOR (OAB 98688/SP), ROSELI VALERIA GUAZZELLI (OAB 93158/SP), ELAINE D’AVILA COELHO 
(OAB 97759/SP), RICARDO BERNARDI (OAB 119576/SP), MARCO ANDRE DE FREITAS (OAB 119747/SP), JOSE LUIS DIAS 
DA SILVA (OAB 119848/SP), JOSE MOREIRA DE ASSIS (OAB 120445/SP), MARINA RODRIGUES PACHECO (OAB 122987/
SP), DANIELLE ANNIE CAMBAUVA (OAB 123249/SP), LUMBELA FERREIRA DE ALMEIDA (OAB 134165/SP), LUCIANO JOSE 
NUNES (OAB 139793/SP)

Processo 0000721-15.2010.8.26.0191 (191.01.2010.000721) - Execução de Alimentos - Alimentos - T.M.C.R. e outro - 
W.A.R. - Manifeste-se o autor, frente a certidão negativa do Oficial de Justiça, disponível para consulta no site do TJSP. - ADV: 
LUIS ANTONIO OLIVEIRA (OAB 136683/SP), CHARLAIN GALVAO DA SILVA (OAB 26251/SP)

Processo 0000723-52.2013.8.26.0361 (processo principal 0000701-96.2010.8.26) - Habilitação de Crédito - Recuperação 
judicial e Falência - Comecial e Industrial Nunez Ltda - Vistos. Manifeste-se o sindico e após ao Ministério Público. Intime-se. - 
ADV: NELSON GAREY (OAB 44456/SP), RENATO FUMIO OKABE (OAB 226250/SP), SIRLEIA DE OLIVEIRA ANDRADE (OAB 
248795/SP), LUIZ FELIPE DE MOURA FRANCO (OAB 234725/SP), MARIA HELENA CROCCE KAPP (OAB 220943/SP), MARIA 
DA CONCEIÇÃO CARVALHO DE OLIVEIRA PRADO (OAB 164402/SP), CLAUDIA PRETURLAN RIBEIRO (OAB 150115/SP), 
DANIELLE ANNIE CAMBAUVA (OAB 123249/SP)

Processo 0000776-87.2015.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Rosemeire de 
Souza Camargo - Vistos. A Lei 12.153 de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 
Pública, prevê em seu artigo 2º a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 
Distrito Federal, e dos Municípios, como é o caso dos autos, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. O § 1º do mesmo 
artigo legal apresenta o rol das causas cuja competência não se atribui aos respectivos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 
O caso dos autos não se inclui em nenhuma das causas de exclusão de competência. Dessa maneira, competente a Vara do 
Juizado Especial Cível deste Foro Distrital de Ferraz de Vasconcelos. À vista do exposto, sendo este o caso de competência em 
razão da matéria, e levando-se em conta que a ré é a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, conforme o indicado na inicial, 
determino a redistribuição dos autos à Vara do Juizado da Fazenda Pública desta Distrital. Intime-se. - ADV: PATRIK ALBIACH 
DE PAULA (OAB 277316/SP)

Processo 0000796-78.2015.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Panamericano S/A - Vistos. O autor deverá providenciar duas cópias do comprovante de pagamento da diligência do Oficial 
de Justiça para possibilitar a remessa da presente decisão mandado ao setor de mandados para cumprimento. Comprovada a 
mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da 
dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da 
liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, 
desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue 
em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor 
do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por 
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Defiro ao Oficial de Justiça as prerrogativas do 
artigo 172, §2º, do CPC. Intime-se. - ADV: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA (OAB 157875/SP)
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Processo 0000970-87.2015.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Jonas Emidio Batista e 
outro - Vistos. Por primeiro deverão os autores emendar a inicial a fim de incluir no polo passivo da ação o Município de Ferraz de 
Vasconcelos e o Governo do Estado de São Paulo nos moldes dos artigos 196 e 219 e parágrafo único da Constituição Federal 
- Lei Complementar Estadual nº 791/95, em seu art. 2º, §1º. No mais, deverá também providenciar cópias dos documentos 
pessoais da autora Maria, bem como do requerido Roberto, inclusive certidão de nascimento. Após tornem conclusos com 
urgência para apreciação do pedido de tutela. Intime-se. - ADV: CELSO SANTOS (OAB 118140/SP)

Processo 0001503-80.2014.8.26.0191 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.R.B.S. - J.A.F.S. - Expeça-se a certidão de 
honorários em favor da patrona (fls. 42), oficiando a OAB para nomeação de outro profissional para representar os interesses da 
autora. No mais, dê-se vista ao Ministério Publico. - ADV: EDLENE VIEIRA DE LIMA DA SILVA (OAB 249966/SP)

Processo 0001803-52.2008.8.26.0191 (191.01.2008.001803) - Desapropriação - Municipio de Ferraz de Vasconcelos - 
Boleslau Lorek - Diante da juntada de documentos por parte da Municipalidade, prossigam-se os autos. Acolho as justificativas 
da perita e homologo a estimativa dos honorários apresentados. Comprove a Municipalidade o recolhimento dos honorários no 
valor equivalente a R$3.000,00. Com o depósito, à perícia técnica. - ADV: FERNANDA BESAGIO RUIZ RAMOS (OAB 260746/
SP), ROBERTO ATAIDE DOS SANTOS (OAB 131643/SP), FLAVIO HENRIQUE MORAES (OAB 134682/SP)

Processo 0001884-88.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Evicção ou Vicio Redibitório - Paulo Henrique Jesus da 
Silva - Concessionária Ponto Veículos Ltda. e outro - Nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, e art. 
125, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil, determino: 1. Devem as partes informar se concordam com o julgamento 
antecipado da lide, ou, então, especificarem as provas que pretendem produzir. 2. Devem as partes ainda informar se têm 
interesse na realização de audiência de tentativa de conciliação (CPC, art. 331), ressaltando-se nesse particular que, em caso 
positivo, estão cientes, desde já, de que deverão comparecer em Juízo devidamente preparadas, bem assim seus respectivos 
patronos, com propostas, cálculos, estimativas, informações pertinentes e tudo o mais que for necessário para que as 
negociações sejam profícuas. 3. A realização de audiência de tentativa de conciliação a pedido da parte e/ou patrono que não 
trouxerem proposta ou se recusarem a negociar frustra os objetivos do ato, traz perda de tempo ao processo, ao Juízo, à parte 
contrária e aos próprios interessados, além de significar violação aos deveres processuais previstos às partes e a seus patronos 
nos incisos II e IV do art. 14, do Código de Processo Civil, o que poderá ensejar a imediata aplicação das sanções previstas 
nos artigos 17 e 18 do mesmo Código. 4. A especificação de provas é medida obrigatória desde a apresentação da petição 
inicial e da contestação (CPC, arts. 282, inciso VI, e 300), e se presta a demonstrar ao Juízo a necessidade e a pertinência 
dos meios de prova desejados, para que possam ser deferidos de acordo com esses critérios. Neste momento processual, a 
especificação deve ser entendida nesses termos, vedadas quaisquer referências genéricas às provas em direito admitidas. 5. 
Assim, devem as partes especificar as provas pretendem produzir, atendendo aos seguintes parâmetros: 5.1. Prova documental 
providenciar a juntada de documentos eventualmente faltantes, e indicar, na forma da lei, eventuais documentos que estejam 
sob a custódia da parte contrária ou de terceiros, que pretenda sejam exibidos, providenciando o necessário; 5.2. Prova pericial 
indicar qual(is) o(s) tipo(s) de perícia, a especialidade técnica do(s) profissional(is) que deverá(ão) elaborá-la, apresentar 
quesitos e indicar assistente técnico, com qualificação completa; 5.3. Prova Testemunhal apresentar rol de testemunhas em 
cartório, com qualificação e endereço completo da(s) testemunha(s) e indicação do(s) fato(s) sobre o(s) qual(is) recairá(ão) o 
testemunho, acompanhado da guia de despesas de intimação postal ou de recolhimento de diligências do Sr. Oficial de Justiça 
devidamente solvida, salvo hipótese de justiça gratuita; 5.4. A conveniência na realização de eventual inspeção judicial será 
examinada posteriormente pelo Juízo; 6. Prazo comum para o cumprimento de todas as medidas: 20 (vinte) dias, improrrogáveis. 
7. O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado e 
implicarão preclusão do direito de produção de quaisquer outras provas pelas partes. 8. O silêncio parcial quanto a qualquer 
item ou requisito ora previsto será entendido como desistência do direito de produção da(s) prova(s) não mencionada(s), que 
ficará(ão) preclusa(s), não se admitindo nenhum tipo de complementação posterior. 9. Após, consertados os autos, tornem 
conclusos para decisão de saneamento, ou julgamento antecipado. - ADV: FERNANDA GOMES DE PAULA (OAB 194537/SP), 
ANDRE LOPES AUGUSTO (OAB 239766/SP), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO (OAB 91916/SP), FERNANDO HENRIQUE 
ROSSI (OAB 268050/SP)

Processo 0001999-12.2014.8.26.0191 (processo principal 0000102-80.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Locação 
de Imóvel - Alfredo Walter Regner - Veronica Sena Cabral - Manifeste-se o(a) requerente em 48 horas sob pena do MM. Juiz 
determinar o arquivamento processual. - ADV: NATANAEL ALVES DOS SANTOS (OAB 108041/SP)

Processo 0002047-68.2014.8.26.0191 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - NOEMIA ROSA DE FRANÇA 
e outros - Manifeste-se a autora sobre a petição juntada por Cristiane de Almeida Hettfleisch. - ADV: SONIA PINHEIRO DA 
SILVA (OAB 78331/SP), LUIZ CARLOS PINTO (OAB 321968/SP)

Processo 0002103-72.2012.8.26.0191 (191.01.2012.002103) - Monitória - Pagamento - Fundação Hermínio Ometto - Cite-se 
por edital, com prazo de 30 dias. Intime-se. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 
149720/SP)

Processo 0002131-69.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Conversão - Maria Angela Gurian Potenza - Instituto 
Nacional do Seguro Social - Manifeste-se o(a) requerente em 48 horas sob pena do MM. Juiz determinar a extinção processual. 
- ADV: LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP), RONALDO FERNANDEZ TOME (OAB 267549/SP)

Processo 0002176-54.2006.8.26.0191 (191.01.2006.002176) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Radial Transporte Coletivo Ltda - Edson dos Santos Cabral - Vistos. Aguarde-se por 60 dias o retorno da Carta Precatória 
expedida. Int. - ADV: SIDNÉIA PEREIRA COELHO (OAB 190503/SP), MARCELO ESTEVE MARQUES (OAB 177806/SP), LUIZ 
PAVESIO JUNIOR (OAB 136478/SP)

Processo 0002410-89.2013.8.26.0191/01 - Cumprimento de sentença - Rescisão / Resolução - Francisco Alves Leite Filho - 
emma bassul marao - Diante da regularização da representação processual da exequente, expeça-se nova guia de levantamento 
em seu favor, cancelando-se aquela expedida a fls. 116. Após, com a entrega da guia, arquivem-se. - ADV: LUCAS DE MELLO 
(OAB 64223/SP), RUTE TIE HISAYAMA (OAB 88120/SP), FRANCISCO ALVES LEITE FILHO (OAB 155469/SP)

Processo 0002545-48.2006.8.26.0191 (191.01.2006.002545) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Marcus 
Fernando Frazilio - Manifeste-se o autor, frente a certidão negativa do Oficial de Justiça, disponível para consulta no site do 
TJSP. - ADV: ANDREA CHRISTIANO MARINOVIC (OAB 270829/SP), FRANCISCO JOSE ZAMPOL (OAB 52037/SP)

Processo 0002584-16.2004.8.26.0191/03 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Agripino Augusto 
Junior - Sebastiao Teixeira de Oliveira - Manifeste-se o(a) requerente em 48 horas sob pena do MM. Juiz determinar o 
arquivamento processual. - ADV: CARLOS EDUARDO MOTA DE SOUZA (OAB 202055/SP), JOAO CAMARGO SOUZA (OAB 
57685/SP), EVANDER ABDORAL GONCALVES (OAB 109650/SP)

Processo 0002612-03.2012.8.26.0191 (191.01.2012.002612) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Solange de Morais Pereira - Instituto Nacional de Seguro Social - Inss - Fica o(a) advogado(a) do(a) autor(a) intimado(a) acerca 
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da confecção do ofício para implantação do benefício, devendo providenciar a sua impressão diretamente no site do Tribunal de 
Justiça, bem como seu encaminhamento. - ADV: JOÃO VINICIUS RODIANI DA COSTA MAFUZ (OAB 249201/SP), EDGARD DA 
COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP), LIGIA CARLA MILITÃO DE OLIVEIRA (OAB 270022/SP), MARCELO JOSE FONTES DE 
SOUSA (OAB 162760/SP)

Processo 0003135-15.2012.8.26.0191 (191.01.2012.003135) - Procedimento Ordinário - Guarda - M.E.S. - A nova patrona 
do requerente deverá se manifestar nos autos. - ADV: MARIA ALICE CORREIA LOUREIRO (OAB 192930/SP), ELIÉZER SILVA 
TORRES DOS SANTOS (OAB 230729/SP), ISABEL CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS (OAB 232568/SP)

Processo 0003162-27.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Exoneração - L.L.S. - C.C.P.S. - Vistos. Regularize o autor 
a petição de fls. 139/141 pois encontra-se apócrifa. Após, tornem-me conclusos para apreciação da apelação interposta. Int. - 
ADV: CLÁUDIA PÉRES DOS SANTOS CRUZ (OAB 181091/SP), TANIA APARECIDA PECANHA SILVESTRE (OAB 151730/SP)

Processo 0003302-61.2014.8.26.0191 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- ANTONIO DE FIGUEIREDO - Regularize o autor a petição de fls. 112/113 que encontra-se apócrifa. - ADV: MARIA HELENA 
PEREIRA (OAB 102966/SP), CHARLOTE BOU ASSI PERIC LOPES AFONSO (OAB 179217/SP)

Processo 0003401-31.2014.8.26.0191 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - M.L.F. - Indefiro o 
sobrestamento do feito por falta de amparo legal. Nova manifestação em termos de prosseguimento no prazo de 05 dias. 
Na inércia ou no descumprimento, tornem-me conclusos para extinção. Saliento que os autos encontram-se aguardando 
manifestação da autora desde junho de 2014. Int. - ADV: SIDNÉIA PEREIRA COELHO (OAB 190503/SP)

Processo 0003670-07.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A. - Vistos. Aguarde-se por 60 dias o retorno da Carta Precatória expedida, devendo o autor informar 
dentro desse prazo acerca de eventual composição entre as partes. Int. - ADV: JOÃO JOSÉ PEDRO FRAGETI (OAB 21103/
SP)

Processo 0003689-76.2014.8.26.0191 (processo principal 0003664-73.2008.8.26) - Cumprimento de sentença - Liquidação 
/ Cumprimento / Execução - Secid - Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/c Ltda - Dilma Senhorinha dos Santos - 
Em verdade há impugnação. Cumpra a serventia ao já determinado nos autos em apenso, COM URGÊNCIA. - ADV: JUCILÉIA 
NOVAES DE OLIVEIRA (OAB 191143/SP), EDUARDO FRANCIS GONÇALVES BUENO (OAB 212012/SP), GUARACI 
RODRIGUES DE ANDRADE (OAB 99985/SP), DIOGO SERAFIM CORREIA (OAB 134461/SP)

Processo 0004047-41.2014.8.26.0191 (processo principal 0003327-11.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Liquidação 
/ Cumprimento / Execução - CRISTINA DOS SANTOS MACHADO DE LIMA - - ADRIANO DE MORAIS DE LIMA - Bradesco 
Saúde Sa - Arquivem-se com as cautelas de estilo. - ADV: CARLOS ROBERTO PEGORETTI JÚNIOR (OAB 183538/SP), LUIZA 
PERRELLI BARTOLO (OAB 309970/SP)

Processo 0004048-26.2014.8.26.0191 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Edson Vander Ribeiro David - Vistos. 
Ciência do Agravo de Instrumento. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Esclareça o agravante se 
foi concedido efeito ativo ao recurso interposto. Int. - ADV: JOÃO ALCANTARA HIROSSE DE OLIVEIRA (OAB 202117/SP), 
CLERISMAR ALENCAR LEITE CARDOSO (OAB 304092/SP)

Processo 0004170-39.2014.8.26.0191 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Maria dos Anjos Souza Silva Thomaz 
- Face ao exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado por Maria dos Anjos Souza Silva Thomaz 
para declarar inexígivel os débitos lançados em fatura de conta de energia, descritos como “Grupo DCM-MEC”, confirmando os 
efeitos da tutela e condenando a ré a restituir, em dobro, as quantias indevidamente pagas nos valores mensais de R$ 10,60, 
durante os anos de 2012 e 2013, que deverão ser corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a contar da 
citação. Condeno, ainda, a ré ao pagamento à autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de ressarcimento 
por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data e até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 1% (um por 
cento) a partir da citação. Pela sucumbência, a requerida deve arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem 
como dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação. Ressalto que o valor 
pleiteado na petição inicial a título de danos morais indica mera estimativa e a fixação de valor menor do que o pleiteado não 
implica em sucumbência recíproca. Oportunamente, arquivem-se.(valor do preparo R$620,37 porte de remessa R$32,70) - ADV: 
RENATO LUIZ GONCALVES DOS SANTOS (OAB 347385/SP), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO (OAB 186458/SP)

Processo 0004334-38.2013.8.26.0191 - Procedimento Sumário - Condomínio - Condominio Residencial dos Ipês - Oziel 
Ferreira da Silva - - Noemi Bastos Ferreira da Silva - Manifeste-se o(a) requerente diante da falta de contestação. - ADV: 
FABSON TEIXEIRA CORRÊA (OAB 155419/SP), EUZEBIO INIGO FUNES (OAB 42188/SP)

Processo 0004519-76.2013.8.26.0191 - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - Canaã Comércio e 
Representações Ltda - Fica o(a) requerente cientificado de que já houve a expedição do mandado, devendo ser acompanhada 
a assinatura do mesmo junto ao site do Tribunal de Justiça, após a assinatura pelo MM. Juiz de Direito, deverá o(a) requerente 
providenciar todos os meios necessários ao cumprimento integral do referido mandado. - ADV: JANAINA DA SILVA PRANDINI 
(OAB 253108/SP), WILLIAM LIMA BATISTA SOUZA (OAB 264293/SP)

Processo 0004545-74.2013.8.26.0191 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Hsbc Finance Brasil S/A - 
Banco Multiplo - Jose Claudio Vieira Gomes - Manifeste-se o autor sobre a certidão do oficial de justiça, disponível para consulta 
no site do TJSP. - ADV: CLAUDIA DE OLIVEIRA MARTINS PIERRY GARCIA (OAB 221165/SP), ROBERTA SANCHES DA 
PONTE (OAB 224325/SP), MARCIO CANUTO VIEIRA JUNIOR (OAB 242634/SP), PEDRO HENRIQUE LAGUNA MIORIN (OAB 
253957/SP)

Processo 0004639-61.2009.8.26.0191 (191.01.2009.004639) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade da Administração 
- Cícera Maria de Souza Lemes - Vistos. Cite-se a Fazenda Municipal nos moldes do artigo 730 do CPC, devendo a i.Subscritora 
providenciar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça. Anote-se junto ao SAJ o início da fase de cumprimento da 
sentença. Intime-se. - ADV: JOSE CARLOS PATTI (OAB 33739/SP), PABLO MONTENEGRO TEIXEIRA NALESSO (OAB 235090/
SP), CICERA MARIA DE SOUZA LEMES (OAB 154199/SP), FERNANDA BESAGIO RUIZ RAMOS (OAB 260746/SP)

Processo 0004927-09.2009.8.26.0191 (191.01.2009.004927) - Procedimento Ordinário - Cédula de Crédito Bancário - Banco 
Nossa Caixa S/A - Marcelo Leite de Siqueira Me - - Marcelo Leite de Siqueira - Tratando-se de feito já findo, e não havendo 
qualquer outro requerimento por parte dos interessados, remetam-se os autos ao arquivo geral. - ADV: ISAIAS NEVES DE 
MACEDO (OAB 166810/SP), MIGUEL ULISSES ALVES AMORIM (OAB 215398/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/
SP), MARIA MERCEDES OLIVEIRA FERNANDES DE LIMA (OAB 82402/SP), PATRIK ALBIACH DE PAULA (OAB 277316/SP)

Processo 0004970-43.2009.8.26.0191 (191.01.2009.004970) - Arrolamento de Bens - Geraldo Marcio de Souza Trindade - 
Maria Cicera de Lima Trindade de Cujus - Vistos. Defiro o prazo de 30 dias para que o autor cumpra as exigências da FESP. 
Decorridos, manifeste-se o autor independentemente de nova intimação. Int. - ADV: JI NA PARK (OAB 121708/SP), SUZANE 
RAMOS ROSA ESTEVES (OAB 293312/SP), LUCAS DE MELLO (OAB 64223/SP), LUIS CLAUDIO FERREIRA CANTANHEDE 
(OAB 245932/SP), MARCUS VINICIUS BOZZELLA RODRIGUES ALVES (OAB 226187/SP), RUTE TIE HISAYAMA (OAB 88120/
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SP)
Processo 0005041-45.2009.8.26.0191 (191.01.2009.005041) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 

Crédito - Celulose e Papel de Pernambuco S/A - Cepasa - Agassete Comércio e Indústria Ltda - Arquivem-se com as cautelas de 
estilo. - ADV: AMARILLIO DOS SANTOS (OAB 61840/SP), MIRTES SANTIAGO B KISS (OAB 56325/SP)

Processo 0006055-88.2014.8.26.0191 - Divórcio Litigioso - Dissolução - K.B.B. - W.G.T. - Manifeste-se o(a) requerente em 
48 horas sob pena do MM. Juiz determinar a extinção processual. - ADV: MIGUEL ULISSES ALVES AMORIM (OAB 215398/
SP)

Processo 0006280-16.2011.8.26.0191 (191.01.2011.006280) - Depósito - Alienação Fiduciária - Bv Financeira S/A Cfi - 
Vistos. Fls. 211/214: Defiro a substituição do pólo ativo da ação. Providencie a serventia as anotações necessárias no sistema 
SAJ. Sem prejuízo, comprove o autor o recolhimento da CPA referente ao substabelecimento e procuração juntados, sob pena 
de ser oficiado à OAB. No mais, indefiro o sobrestamento do feito por falta de amparo legal. Nova manifestação em 05 dias, sob 
pena de extinção. Int. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA 
SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), LEANDRO BUSTAMANTE DE CASTRO (OAB 283065/SP)

Processo 0006347-73.2014.8.26.0191 - Execução de Título Extrajudicial - Inadimplemento - Fundação Hermínio Ometto 
- Simone Maria Silva e Souza - Fica o(a) requerente cientificado de que já houve a expedição do mandado, devendo ser 
acompanhada a assinatura do mesmo junto ao site do Tribunal de Justiça, após a assinatura pelo MM. Juiz de Direito, deverá 
o(a) requerente providenciar todos os meios necessários ao cumprimento integral do referido mandado. - ADV: DAIRUS RUSSO 
(OAB 227611/SP)

Processo 0006502-18.2010.8.26.0191 (191.01.2010.006502) - Procedimento Ordinário - Posse - F.m. Empreendimentos e 
Participações S.a. - Ines dos Santos da Silva - - Antonio Marcos da Silva - Vistos. Aguarde-se provocação em arquivo. Int. - ADV: 
ANDERSON BURIOLA CAVALCANTE (OAB 220480/SP), ANDRE RODRIGUES INACIO (OAB 230153/SP), NELSON DEL RIO 
PEREIRA (OAB 234834/SP)

Processo 0006638-78.2011.8.26.0191/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - José Carlos Pires - 
Banco do Brasil S/A - Vistos. Revejo o despacho de fls.222 e indefiro o pedido constante as fls.221 uma vez que o executado 
já foi intimado através da imprensa na pessoa de seu patrono da decisão de fls.211 (pagamento do débito) e quedou-se inerte, 
sendo que foi expedida carta precatória para penhora e avaliação Assim deverá o exequente providenciar o encaminhamento 
da carta precatória e comprovar a sua distribuição no prazo de dez dias. Intime-se. - ADV: ADALBERTO TAMAROZZI JÚNIOR 
(OAB 160152/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0006857-33.2007.8.26.0191 (191.01.2007.006857) - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - Fernando Henrique 
de Araujo - - Twany Rocha Gonçalves - Alumel Comércio e Indústria de Alumínio e Metais Ltda. - - Terceiros, Réus Incertos, 
Ausentes e Demais Interessados - Manifestem-se os autores em réplica. - ADV: ANA NERY FERREIRA VERA CRUZ VILELA 
(OAB 1399/AC), ANA NERY FERREIRA VERA CRUZ VILELA (OAB 299139/SP), MARIANA NICIOLI (OAB 274689/SP), ROBSON 
PEREIRA DA SILVA (OAB 259484/SP), LUCAS DE MELLO (OAB 64223/SP), IVAN BERNARDO DE SOUZA (OAB 107731/SP), 
DAYSE DA COSTA (OAB 198961/SP)

Processo 0007122-40.2004.8.26.0191/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Banco Safra 
S/A - Tec Bras Industria e Comercio de Metais Ltda - Vistos. Após o recolhimento da taxa necessária (R$12,20 por CPF ou 
CNPJ pesquisado), diligencie a serventia a pesquisa de bens em nome Tec Bras Industria e Comercio de Metais Ltda, CNPJ 
04.759.230/0001-90, via sistema Infojud. A pesquisa ficará condicionada a indicação dos números de CPF/CNPJ por ventura 
não discriminados acima, por parte do autor. Ferraz de Vasconcelos, 03 de fevereiro de 2015 - ADV: LUIZ FLÁVIO VALLE 
BASTOS (OAB 256452/SP), RICARDO DE AGUIAR FERONE (OAB 176805/SP), CARLOS ALEXANDRE ROCHA DOS SANTOS 
(OAB 205029/SP), PAULO BARDELLA CAPARELLI (OAB 216411/SP), CARLOS CARMELO NUNES (OAB 31956/SP)

Processo 0007225-08.2008.8.26.0191 (191.01.2008.007225) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Alta Zinco Ltda - Me - Vistos. 1- Compulsando os autos verifico que houve bloqueio da importância de R$254,05 
(fls.152) e transferência para este Juízo. Assim intime-se a executada do bloqueio efetuado através de seu patrono pela imprensa 
oficial. 2- Observo que a executada se manifestou as fls.371/372 sendo que não foi juntado procuração para regularização da 
representação processual. Entretanto as fls.406/407 a peticionante de fls.371/372 (Dra.Fernanda Albano Tomazi) substabeleceu 
os poderes a ela outorgados para o i.Advogado Dr.Ernesto Saccomani Júnior. Assim deverá a i.Advogada do executado Dra.
Fernanda Albano Tomazi regularizar a representação processual juntando aos autos a procuração a ela outorgada bem como 
recolher a taxa de mandato. 3- Deverá o nobre peticionante de fls.406/407, Dr.Ernesto Saccomano Júnior providenciar o 
recolhimento da taxa de mandato. 4- Anote-se junto ao sistema SAJ o nome dos patronos da executada. 5- Considerando que os 
patronos da executada não estavam cadastra dos junto ao sistema, deverá a serventia remeter novamente o despacho de fls.384 
e 408 a imprensa oficial. 6- Após o cumprimento dos itens anteriores tornem conclusos com urgência para apreciação do pedido 
constante na petição de fls.412/413. Intime-se. - ADV: FERNANDA ALBANO TOMAZI (OAB 261620/SP), ERNESTO SACCOMANI 
JUNIOR (OAB 63188/SP), FERNANDA BARRETTA GUIMARÃES AMADELLI (OAB 243218/SP), VALCY GUIMARÃES (OAB 
178967/SP)

Processo 0007713-50.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Flavio Spada - Manifeste-se 
o autor em réplica, bem como sobre a reconvenção apresentada. - ADV: LENICE LUZIA DA SILVA (OAB 307470/SP), KENISSON 
BRUNO MARTINS SOARES (OAB 305457/SP), SIDNEI ALVES SILVESTRE (OAB 205781/SP), FABIANA MURAKAMI (OAB 
308501/SP)

Processo 0008274-60.2003.8.26.0191 (191.01.2003.008274) - Monitória - Pagamento - Royal Fic Distribuidora de Derivados 
de Petroleo S.a. - Auto Posto Cambore Ltda - Indefiro o pedido de prazo por falta de amparo legal. Nova manifestação em 
48 horas, sob pena de arquivamento. Intime-se. - ADV: EMILIANO MATHEUS BORTOLOTTO BEGHINI (OAB 286992/SP), 
EDUARDO GARCIA NOGUEIRA (OAB 279536/SP), RUTE TIE HISAYAMA (OAB 88120/SP), IDELMA CARINA JORDÃO (OAB 
256246/SP)

Processo 0008332-19.2010.8.26.0191 (191.01.2010.008332) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - 
Orlando Xavier - Jocimar Catão da Silva e outro - Fica o(a) requerente cientificado de que já houve a expedição do mandado, 
devendo ser acompanhada a assinatura do mesmo junto ao site do Tribunal de Justiça, após a assinatura pelo MM. Juiz de 
Direito, deverá o(a) requerente providenciar todos os meios necessários ao cumprimento integral do referido mandado. - ADV: 
NELSON RODRIGUES DA CUNHA (OAB 30334/SP), ISAIAS NEVES DE MACEDO (OAB 166810/SP), ODAIR FERNANDES 
DOS SANTOS (OAB 141804/SP), MARISIA PETTINAZZI VILELA (OAB 107583/SP)

Processo 0008781-35.2014.8.26.0191 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing 
S/A - Manifeste-se o autor sobre a certidão do oficial de justiça, disponível para consulta no site do TJSP. - ADV: FELIPE 
ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP), WANDER BERNARDES DA SILVEIRA (OAB 239821/SP)

Processo 0008884-42.2014.8.26.0191 - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Adriana de Sant Ana 
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Leite - Indefiro o pedido de prazo por falta de amparo legal. Nova manifestação em 5 dias, sob pena de extinção. Intime-se. - 
ADV: EDSON DE MOURA (OAB 158176/SP)

Processo 0008893-38.2013.8.26.0191 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - R.A.C. - Manifeste-se 
a autora sobre a certidão do oficial de justiça, disponível para consulta no site do TJSP. - ADV: SIDNÉIA PEREIRA COELHO 
(OAB 190503/SP)

Processo 0008931-16.2014.8.26.0191 - Inventário - Inventário e Partilha - Erika Moura Pereira - Vistos. Indefiro o pedido de 
fls. retro, tendo em vista que a diligência compete à inventariante. No mais, cumpra a inventariante a determinação de fls. 12, 
prazo de 10 dias. Int. - ADV: VINICIUS MORAIS DOS SANTOS (OAB 235265/SP)

Processo 0008989-19.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - E.D.C. - Manifeste-se a 
autora sobre a certidão do oficial de justiça, disponível para consulta no site do TJSP. - ADV: SERGIO FARDIM SANTOS (OAB 
216777/SP)

Processo 0009310-25.2012.8.26.0191 (191.01.2012.009310) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco 
Santander (brasil) Ltda - Aline Silva Garcia - Após o recolhimento das taxas necessárias, diligencie a serventia a pesquisa de 
endereços em nome de Aline Silva Garcia, CPF: 355.635.118-80, via sistemas Bacenjud, Rnajud e Infojud. A pesquisa ficará 
condicionada à indicação dos números de CFP/CNPJ porventura não discriminados acima, por parte do autor. Intime-se. - ADV: 
JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), MARIA DO CARMO BARBOSA VIEIRA DE MELLO PEPE (OAB 63266/SP)

Processo 0009477-76.2011.8.26.0191 (191.01.2011.009477) - Outros Feitos não Especificados - Eros Indústria e Comércio 
de Tintas e Vernizes Ltda. - Manifeste-se o autor sobre a carta precatória devolvida. - ADV: EDJANE MARIA DA SILVA (OAB 
310147/SP), FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA (OAB 132649/SP), MOHAMAD FAHAD HASSAN (OAB 228151/SP), 
CYLMAR PITELLI TEIXEIRA FORTES (OAB 107950/SP)

Processo 0009922-89.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Concessão - Nelson dos Santos - Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS - Manifeste-se o autor sobre a contestação ofertada. - ADV: LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/
SP), EDGARD DA COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP), LIGIA CARLA MILITÃO DE OLIVEIRA (OAB 270022/SP), RONALDO 
FERNANDEZ TOME (OAB 267549/SP)

Processo 0009923-74.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Rubens Carlos de Andrade da Silva 
- Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Manifeste-se o autor sobre a contestação ofertada. - ADV: EDGARD DA COSTA 
ARAKAKI (OAB 226922/SP), LEONARDO KOKICHI OTA (OAB 226835/SP), LIGIA CARLA MILITÃO DE OLIVEIRA (OAB 270022/
SP), JOAO BATISTA DE LIMA (OAB 289186/SP)

Processo 0010515-55.2013.8.26.0191 (processo principal 0005887-77.2000.8.26) - Cumprimento de sentença - Indenização 
por Dano Moral - Cecille Rodrigues Simoes Rep P/ Eliana Rodrigues Simoes - Larissa Rodrigues Simoes Rep P/ Eliana Rodrigues 
Simoes - - Eliana Rodrigues Simoes - - Renan Rodrigues Simoes Rep P/ Eliana Rodrigues Simoes - Banco do Estado de Sao 
Paulo S/A - Banespa - Vistos. Ciência aos autores dos depósitos efetuados. No mais, tendo em vista o teor da petição de fls. 
595/598, tornem os autos ao contador. Int. - ADV: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB 247319/SP), DANILO VICARI 
CRASTELO (OAB 226654/SP), SANDRA BUCCI FAVARETO (OAB 236634/SP), JOÃO JOSÉ PEDRO FRAGETI (OAB 21103/
SP), FRANCISCO APRIGIO GOMES (OAB 115754/SP)

Processo 0011038-33.2014.8.26.0191 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - G.S.F. - Recebo a 
petição de fls. 24/25 como emenda à inicial. Anote-se. Defiro aos autores os benefícios da gratuidade. Anote-se. CITE-SE o(a) 
devedor(a) acima qualificado(a), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa 
a fazer parte integrante, ficando advertido(a) do prazo 3 (três) dias para efetuar o pagamento do débito no valor de R$ 614,57 
(devidamente atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda 
justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, como CARTA 
PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências 
necessárias ao cumprimento desta. - ADV: JÉSSICA OLIVEIRA ALENCAR SANTOS (OAB 339694/SP)

Processo 0011055-69.2014.8.26.0191 (apensado ao processo 0004109-23.2010.8.26) (processo principal 0004109-
23.2010.8.26) - Remoção de Inventariante - Sucessões - RAUL CARDOSO DE OLIVEIRA - - EDITE QUEIROZ MARQUES 
- ROBERTO RODRIGUES REGO - Fls. 07: Indefiro o pedido, vez que o processo não se findou ainda. Assim, em que pese a 
expedição da certidão de honorários, o patrono continua vinculado ao feito. Assim, manifeste-se em 05 dias. - ADV: MAURÍCIO 
RODRIGUEZ DA SILVA (OAB 178634/SP), ANTONIO ANDRE DONATO (OAB 117565/SP)

Processo 0011405-91.2013.8.26.0191 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - A.C.C. - Digam as partes 
sobre o estudo social juntado (fls. 43/46). Cumpra o autor o já determinado às fls. 19, informando o seu correto endereço para 
realização da avaliação social. Após, dê-se vista ao Ministério Público. - ADV: EDUARDO DELLAROVERA (OAB 180680/SP)

Processo 0011405-91.2013.8.26.0191 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - A.C.C. - 1- Anote-se 
o atual endereço do autor indicado as fls.73. 2- Trata-se de reiteração de pedido de fixação de visitas formulado pelo autor 
as fls.50/51, onde comprova através documento de fls.52 seu atual endereço. Do que consta dos autos verifico que a própria 
requerida, quando da entrevista social, informou que não se opõe ao contato do pai com o filho desde que preservada a 
segurança do menor. Assim, considerando que a figura paterna é importante também para o menor, DEFIRO as visitas provisórias 
fixando-as provisoriamente da seguinte forma: A) Inicialmente nos primeiros três meses o requerente poderá visitar o menor na 
residência de sua genitora aos domingos no período compreendido entre 14h às 18h, quinzenalmente (primeiro e terceiro finais 
de semana). B) A partir do quarto mês as visitas passarão a ser quinzenais, aos domingos (primeiro e terceiro finais de semana 
do mês) podendo o autor retirar a criança para passeio, no período compreendido entre as 9h às 18h. 3- Sem prejuízo designo 
audiência de conciliação para o dia 27/03/15 às 16:00 horas. As partes serão intimadas através de seus patronos pela imprensa 
oficial. - ADV: EDUARDO DELLAROVERA (OAB 180680/SP)

Processo 1002200-47.2014.8.26.0462 - Inventário - Inventário e Partilha - Miguel Jose Pereira da Silva - ANIZIO PEREIRA 
DA SILVA - Diante da concordância da F.E.S.P. , remetam-se os autos ao partidor judicial para conferência do plano de partilha 
apresentado juntamente com a inicial. Após, dê-se vista ao Ministério Público. - ADV: LISANDRA ALVES DA SILVA (OAB 341575/
SP)

Processo 2000049-31.2014.8.26.0191 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Banco Bamerindus 
do Brasil S/A - Cipro Sul Industria e Comercio de Aluminio Progresso Ltda - - Progresso Romero Filho - - Sebastião Alberto 
Vecchi - Vistos. Por primeiro, observo que a carta precatória de fls. 206/207 pertence, em verdade, a ação de embargos em 
apenso ao primeiro volume destes autos. Do mesmo modo, a petição de fls. 209/212 e a decisão de fls. 213. Assim, diligencie 
a serventia o regular apensamento dos autos de embargos ao volume em andamento. A seguir, desentranhem-se fls. 206/207, 
209/212 e 213 juntando-se aos autos dos embargos. Nestes autos, antes de determinar qualquer nova diligência, esclareça o 
exequente o seu pedido vez que existem bens já penhorados, para garantia da dívida. Ferraz de Vasconcelos, 05 de fevereiro 
de 2015 - ADV: PATRICIA MARQUES (OAB 274508/SP), OTTO STEINER JUNIOR (OAB 45316/SP)
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3ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ FORATO ANHÊ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDA PEREIRA DOS SANTOS CAMBUY
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0024/2015
Processo 0000184-43.2015.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Nadir Bazailla - BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A. - Vistos. Fl. 199: nada a prover. O ofício ao Banco Santander já foi expedido e enviado. Fls. 
90/110: o requerida adiantou-se á citação, porém não recolheu a CPA (contribuição da formação da Carteira de Previdência 
dos Advogados). Portanto, recolha o requerido as custas de juntada de procuração devida, no prazo de 10 (dez) dias, sob 
pena de desentranhamento dos atos postulatórios e de efeitos daí decorrentes, incluindo a decretação de revelia. Se juntados 
procuração/substabelecimento de conteúdo novo, deverá haver novo recolhimento. No mais, por e-mail, solicitem ao Setor de 
Unificação de Cartas Precatórias Cíveis de São Paulo a devolução da carta precatória expedida (fl. 85/86), independentemente 
de cumprimento. Cumpra-se e intime-se. - ADV: NORMA SOUZA HARDT LEITE (OAB 204841/SP), HENRIQUE JOSÉ PARADA 
SIMÃO (OAB 221386/SP)

Processo 0000567-55.2014.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.T.M.S. - Vistos. Trata-se de ação 
de Alimentos movida por RAFAELLA TIFANY MOREIRA DA SILVA em face de FLÁVIO BENTO DA SILVA. A representante legal 
da autora foi pessoalmente intimada a dar andamento ao feito (fls. 41/42), e deixou decorrer “in albis” o prazo ali determinado, 
sem tomar as providências que lhe competiam. Assim, com fundamento no art. 267, III, do CPC, JULGO EXTINTO este processo, 
sem julgamento do mérito. Casso o arbitramento dos alimentos provisórios. Condeno a autora as custas processuais e demais 
despesas, ficando condicionada a cobrança do disposto no artigo 12 da Lei 1060/50. Deixo de condenar a honorários de 
sucumbência, ante a ausência de postulação pela parte contrária. Expeça-se certidão de honorários ao i. Defensor indicado 
conforme os atos praticados. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. 
Ciência ao Parquet. Custas (somente no caso de haver recurso - isento se houver deferimento da Justiça Gratuita, por expressa 
previsão legal ou nos casos da Lei 1.060/50): Preparo: R$ 106,25. Porte de Remessa/retorno p/ volume: R$ 32,70. - ADV: JOSÉ 
LOPES FERNANDES (OAB 180721/SP)

Processo 0000704-03.2015.8.26.0191 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.S.C. - J.A.C. - A parte interessada 
deverá imprimir e encaminhar o ofício expedido que se encontra disponível no Sistema Informatizado do Tribunal de Justiça. - 
ADV: LEANDRO LEITE ANDRADE (OAB 239446/SP)

Processo 0000754-29.2015.8.26.0191 - Inventário - Inventário e Partilha - Olga Pereira de Souza Vieira - - Wilson Antonio 
Vieira - - Idalia de Sousa Vieira Soares - - Ailton de Sousa Vieira - - Alvino de Sousa Vieira - - Ana Maria Vieira Ribeiro - - Gilmar 
Antonio Vieira - - Elaine Aparecida de Souza Huarachi - - Elisangela de Souza Vieira - - Jose Antonio Vieira Junior - José Antonio 
Vieira - Vistos. Defiro a prioridade na tramitação, de acordo com o art. 71 da Lei 10.741/2003. Tratando-se a viúva e o herdeiro 
José Antonio de pessoas analfabetas (fls. 9 e 12), as procurações deverão ser dadas mediante instrumento público (art. 654, § 
2º, do Código Civil), devendo a autora juntar aos autos procuração pública, regularizando assim, sua representação processual. 
Deverá ainda juntar aos autos a certidão de óbito de Elizabeti e Lúcia. Prazo: 15 dias, sob pena de arquivamento. Intime-se. - 
ADV: JULIANA APARECIDA PEREIRA (OAB 278942/SP)

Processo 0000777-72.2015.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - MARIA ZILDA DOS 
SANTOS FELIPE - ‘Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos etc. DEPRECADO: Juízo de Direito do SETOR DE 
CARTAS PRECATÓRIAS CÍVEIS DO ESTADO DE SÃO PAULO. Defiro o processamento pela assistência judiciária gratuita, nos 
termos e advertências da Lei nº. 1.060, de 02/02/1950. Anote-se e observe-se. CITE(M)-SE a(o)(s) ré(u)(s) acima qualificada(o)
(s), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando 
advertida(o)(s) do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar(em) defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia digitada, 
como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as 
diligências necessárias ao cumprimento desta. PROCURADOR(ES): Dr(a). Patrik Albiach de Paula Intime-se. - ADV: PATRIK 
ALBIACH DE PAULA (OAB 277316/SP)

Processo 0000851-29.2015.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - M.H.C. - R.F.G. - Assim, 
ausentes os requisitos legais INDEFIRO a liminar de tutela antecipada. CITE(M)-SE E INTIME(M)-SE, ficando o(s) réu(s) 
advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Defiro os benefícios do artigo 172, § 2º, do CPC. Cumpra-se e intime-se. 
- ADV: ANDERSON MOTA VIEIRA (OAB 336409/SP)

Processo 0000857-36.2015.8.26.0191 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Samuel Ramos Pinheiro - Dasa 
Construção e Pavimentação Ltda EPP ou Dasa Transportes e Comércio Ltda - EPP - Indefiro, assim, o beneficio de justiça 
gratuita e determino o recolhimento das custas e despesas processuais iniciais, inclusive a taxa de CPA (contribuição para 
formação da Carteira de Previdência dos Advogados), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 
Intime-se. - ADV: GERMANO DOS SANTOS EVANGELISTA JUNIOR (OAB 246283/SP), EDLENE VIEIRA DE LIMA DA SILVA 
(OAB 249966/SP)

Processo 0000899-85.2015.8.26.0191 - Embargos à Execução - Extinção da Execução - RWS TECNOLOGIA DE 
SOLDAGEM LTDA EPP - BANCO BRADESCO S/A - Vistos. Para possibilitar o recebimento da inicial, deverá a autora regularizar 
a representação processual, devendo também recolher a CPA (contribuição da formação da Carteira de Previdência dos 
Advogados), sob pena de indeferimento. Prazo: 15 dias. Intime-se. - ADV: TABATA FERRAZ BRANCO MARTINS (OAB 272502/
SP)

Processo 0000900-70.2015.8.26.0191 - Divórcio Litigioso - Dissolução - W.F.R. - V.G.S.R. - Vistos. Defiro o processamento 
pela assistência judiciária gratuita, nos termos e advertências da Lei nº. 1.060, de 02/02/1950. Anote-se e observe-se. Cite(m)-se 
e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem 
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o 
presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Defiro os benefícios do artigo 172, § 
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2º, do CPC. Intime-se. - ADV: MARCELO CARRUPT MACHADO (OAB 197270/SP)
Processo 0000903-25.2015.8.26.0191 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - C.M.S. - R.M.S. - Vistos. 

Defiro o processamento pela assistência judiciária gratuita, nos termos e advertências da Lei nº. 1.060, de 02/02/1950. Anote-se 
e observe-se. Cite-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito de R$ 757,66 (devidamente atualizado e 
acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade 
de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da 
Lei. Defiro os benefícios do artigo 172, § 2º, do CPC. Intime-se. - ADV: JOSE FRANCISCO DOS SANTOS (OAB 289188/SP)

Processo 0000935-30.2015.8.26.0191 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - ARACELI 
RODRIGUES - Fundação Hermínio Ometto - Vistos. Defiro o processamento pela assistência judiciária gratuita, nos termos e 
advertências da Lei nº. 1.060, de 02/02/1950. Anote-se e observe-se. Processe-se sem suspensão do feito principal (art. 739-A, 
do CPC). ( Intime-se o embargante a cumprir o disposto no artigo 736, parágrafo único do CPC, (inclusive juntando cópia da 
representação processual procuração do embargado) e, em caso de excesso de execução, cumprir o disposto no artigo 739-A, 
§5º, do CPC, no prazo de 5 dias. Decorrido, voltem conclusos. Intime-se. - ADV: OSVALDO SANTOS FILHO (OAB 83603/SP)

Processo 0000947-44.2015.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.A.B. - A.P.S. - Vistos. 
Defiro o processamento pela assistência judiciária gratuita, nos termos e advertências da Lei nº. 1.060, de 02/02/1950. Anote-
se e observe-se. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) 
a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código 
de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Defiro os 
benefícios do artigo 172, § 2º, do CPC. Intime-se. - ADV: JOSAFA ALVES GENUINO (OAB 52458/SP)

Processo 0000989-93.2015.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - ZKG9 Soluções Empresariais S/C 
Ltda - EDUARDA SOUSA ASSIS - Vistos. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da inicial segue 
em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia 
digitada, como carta de citação, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha valerá como comprovante de que esta 
citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA BRANCO 
(OAB 211907/SP), KATIA GUERRERA CORRÊA (OAB 194747/SP)

Processo 0000997-70.2015.8.26.0191 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - L.S.R. - C.S.N. - Embora 
haja um acordo informal quanto às visitas, considerando ao que consta, que a mãe está obstando o convívio entre o pai e o 
filho, torna-se necessária a regulamentação das visitas. Presentes os requisitos da tutela antecipada e, como bem observou 
a i. Representante do Ministério Público, a criança tem hoje um ano e três meses de idade, sendo desconhecido o grau de 
dependência dos cuidados maternos, bem como as circunstâncias que ensejaram a requerida a opor-se à visitação pelo genitor 
e; por conseguinte não é recomendável em juízo de cognição sumária atender ao pedido na forma pretendida na inicial. Assim, 
determino a regulamentação do direito de visitas pelo pai, com relação à seu filho Guilherme R.N., para fixar provisoriamente 
visitas semanais, aos sábados entre 14h00 e 19h00, na residência e com supervisão da genitora ou por pessoa por ela indicada. 
No mais, designo audiência de tentativa de composição das partes para o dia 27 de fevereiro de 2015, às 15 horas e 30 
minutos. Intime-se o autor através de seu advogado, pela imprensa oficial. CITE-SE E INTIME-SE a requerida por mandado 
para comparecimento na data designada. Advirtam as partes de que, não obtida a conciliação ou ausente o réu, iniciar-se-á o 
prazo de 15 dias para oferecimento de contestação, a partir da data da audiência. Ciência ao Promotor de Justiça. Cumpra-se e 
intime-se. - ADV: ZENAIDE SANTOS DA SILVA (OAB 222683/SP)

Processo 0001019-31.2015.8.26.0191 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S.F.R. - M.S.R. 
- Vistos. Defiro o processamento pela assistência judiciária gratuita, nos termos e advertências da Lei nº. 1.060, de 02/02/1950. 
Anote-se e observe-se. Cite-se o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito de R$ 707,51 (devidamente 
atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a 
impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e 
sob as penas da Lei. Defiro os benefícios do artigo 172, § 2º, do CPC. Intime-se. - ADV: ANDRE LUIZ GUARIZE (OAB 255005/
SP)

Processo 0001074-50.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
PECUNIA S.A. - Simone Barreto Fornazza - A parte interessada deverá imprimir a precatória expedida, que se encontra 
disponível no Sistema Informatizado do Tribunal de Justiça e efetuar a distribuição da mesma com as cópias necessárias. - ADV: 
ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), CLAUDIA FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), MARCELO 
TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)

Processo 0004222-35.2014.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - FERNANDO JOSE DA SILVA - Vistos. Fls. 52: Trata-se de desistência da ação. HOMOLOGO, por sentença, a desistência 
da ação para os fins do art. 158, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, em conseqüência, JULGO EXTINTA esta ação 
de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária Alienação Fiduciária movida por Banco Itaucard S/A em face de FERNANDO 
JOSE DA SILVA, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do C.P.C. Condeno o autor as custas 
processuais já adiantadas. Deixo de condenar a honorários de sucumbência, uma vez que a inicial sequer foi recebida. Após 
o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. PRIC. Custas (somente no caso de haver 
recurso - isento se houver deferimento da Justiça Gratuita, por expressa previsão legal ou nos casos da Lei 1.060/50): Preparo: 
R$ 581,00. Porte de Remessa/retorno p/ volume: R$ 32,70. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP), MARCIO CANUTO 
VIEIRA JUNIOR (OAB 242634/SP)

Processo 0004780-07.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Retificação de Área de Imóvel - M.P. - - S.R. - - M.B. 
- - M.A.R. - - M.R.R. - - A.T.R. - O autor deverá imprimir as precatórias expedidas, que se encontram disponíveis no Sistema 
Informatizado do Tribunal de Justiça e efetuar a distribuição da mesma com as cópias necessárias, bem como, recolha o autor 4 
(quatro) GRDs, nos termos do provimento CG nº 28/2014 da Corregedoria Geral da Justiça, disponibilizado no DJE 30/10/2014, 
para diligência do Oficial de Justiça, para a citação dos 3 confrontantes e intimação da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. 
Prazo 05 dias. recolha - ADV: GABRIELLA RANIERI (OAB 187539/SP)

Processo 0005643-02.2010.8.26.0191 (191.01.2010.005643) - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - S.M.S.O. 
- A.V.O. - A parte interessada deverá imprimir a certidão expedida que se encontra disponível no Sistema Informatizado do 
Tribunal de Justiça. - ADV: JOSAFA ALVES GENUINO (OAB 52458/SP)

Processo 0005695-61.2011.8.26.0191 (191.01.2011.005695) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.V.T.S. - - 
R.T.S. - - J.T.S. - - C.T.S. - L.T.S. - Vistos. Observo que há notícia de que a requerida trabalha como ajudante geral na Fundação 
Casa da Rua Piratininga, 109 (fl. 3). Assim, solicito as necessárias providências no sentido de informar se Luziana Teixeira da 
Silva, portadora do RG. 32.490.113-6, CPF/MF nº 292.598.348-05, nascida aos 13.11.1975, filha de Joaquim Laurentino da Silva 
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e Josefa Teixeira da Silva, natural de Belo Jardim/PE é funcionária da Fundação Casa ou de empresas que prestam serviço 
na Fundação e em qual unidade está lotada, devendo ainda caso positivo, informar o seu atual endereço. Servirá o presente 
despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: FLAVIA DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB 235558/SP), ISABEL 
CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS (OAB 232568/SP)

Processo 0006456-87.2014.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
SANTANDER (BRASIL) S/A. - Vistos. Ante o informado na petição retro, dando conta de acordo extrajudicial entre as partes, de 
rigor o reconhecimento de falta de interesse de agir superveniente, motivo pelo qual JULGO EXTINTO este processo movido por 
BANCO SANTANDER S.A. em face de ANTONIO DONIZETI COLOMBO, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, VI, 
do CPC. Casso a liminar anteriormente deferida. Condeno o autor as custas processuais e demais despesas. Deixo de condenar 
a honorários de sucumbência, ante a ausência de postulação pela parte contrária. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos, com as cautelas de praxe. P.R.I.C. Custas (somente no caso de haver recurso - isento se houver deferimento da Justiça 
Gratuita, por expressa previsão legal ou nos casos da Lei 1.060/50): Preparo: R$ 971,86. Porte de Remessa/retorno p/ volume: 
R$ 32,70. - ADV: ADRIANA SANTOS BARROS (OAB 117017/SP), SIMONE APARECIDA GASTALDELLO (OAB 66553/SP)

Processo 0007016-97.2012.8.26.0191 (191.01.2012.007016) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Regina Celia 
dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - Inss - Vistos. Fl. 199: nada a prover. O ofício requisitório já foi cadastrado junto 
ao sistema do órgão pagador, conforme consta à fl. 194. Assim, aguarde-se a comunicação de pagamento. Intime-se. - ADV: 
EDGARD DA COSTA ARAKAKI (OAB 226922/SP), EDUARDO SILVA COUTINHO (OAB 327973/SP), IDIVONETE FERREIRA 
MARTINS (OAB 321273/SP)

Processo 0007395-04.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Bruno Ricardo Lagoa Erolles - Manifeste-se o autor acerca do resultado da 
pesquisa Bacenjud acostada aos Autos. Prazo 5 dias. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), 
IDAMARA ROCHA FERREIRA (OAB 14153/PR), CHANDER ALONSO MANFREDI MENEGOLLA (OAB 302572/SP), MARCELO 
TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP), LUCIANA BERRO (OAB 255589/SP), DANIEL BARBOSA MAIA (OAB 32483/PR)

Processo 0007683-20.2011.8.26.0191 (191.01.2011.007683) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Banco Itaú Bba S.a. - Vistos. Trata-se de ação de Reintegração de Posse movida por BANCO ITAÚ BBA S.A. em face 
de LEONARDO DA SILVA SANTOS. O autor foi pessoalmente intimado a dar andamento ao feito (fls. 136), e deixou decorrer “in 
albis” o prazo ali determinado, sem tomar as providências que lhe competiam. Assim, com fundamento no art. 267, III, do CPC, 
JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento do mérito. Casso a liminar anteriormente deferida. Oficie-se ao CIRETRAN 
para o desbloqueio do veículo. Condeno o autor as custas processuais e demais despesas. Deixo de condenar a honorários 
de sucumbência, ante a ausência de postulação pela parte contrária. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes 
autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. Custas (somente no caso de haver recurso - isento se houver deferimento da Justiça 
Gratuita, por expressa previsão legal ou nos casos da Lei 1.060/50): Preparo: R$ 398,00. Porte de Remessa/retorno p/ volume: 
R$ 32,70. - ADV: EDUARDO HILARIO BONADIMAN (OAB 124890/SP), ELAINE CRISTINA VICENTE DA SILVA STEFENS (OAB 
127104/SP), TATIANE PAULINO DA SILVA (OAB 294325/SP)

Processo 0007848-67.2011.8.26.0191 (191.01.2011.007848) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Concurso de Credores - Santana S/A -credito Financiamento e Investimento 
- Litoral Play Industria e Comercio de Brinquedos Jogos e Recreaçao Ltda - A parte interessada deverá imprimir a precatória 
expedida, que se encontra disponível no Sistema Informatizado do Tribunal de Justiça e efetuar a distribuição da mesma com as 
cópias necessárias. - ADV: ERIKA CHIARATTI MUNHOZ MOYA (OAB 132648/SP), SANDRA LARA CASTRO (OAB 195467/SP), 
ANDRÉ LUIZ AUGUSTO COELHO (OAB 221566/SP), AMARILDO ANTONIO FORÇA (OAB 249690/SP)

Processo 0007899-44.2012.8.26.0191 (191.01.2012.007899) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - D.S. 
- - D.S. - - L.M.S. - F.B.A. - A parte interessada deverá imprimir e encaminhar o mandado expedido que se encontra disponível 
no Sistema Informatizado do Tribunal de Justiça. - ADV: IAN PINTO NAZÁRIO (OAB 175447/SP), CORIOLANO AURELIO DE A 
CAMARGO SANTOS (OAB 132776/SP), VALDECIR NUNES DA SILV A (OAB 2119/AC)

Processo 0008188-40.2013.8.26.0191 - Monitória - Prestação de Serviços - Fundação Herminio Ometto - Vistos. Diante do 
silêncio da autora, concordando tacitamente com o cumprimento integral do acordo realizado, JULGO EXTINTO o processo 
processo nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Ante o acordo, não são devidos os honorários da 
sucumbência. As despesas ficam por quem deu causa, com a ressalva da existência da gratuidade. Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se com as cautelas de praxe, efetuando-se as comunicações e anotações necessárias. P.R.I.C. - ADV: DAIRUS RUSSO 
(OAB 227611/SP), LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO (OAB 184755/SP), GUILHERME ALVARES BORGES (OAB 149720/SP)

Processo 0008386-43.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.A.S. - M.J.S. - Ciência 
às partes que devem comparecer no I.M.E.S.C., sito na Rua Barra Funda, 824, bairro Barra Funda, São Paulo - Capital, CEP - 
01152-000, Fone/Fax 3821.1200, no dia 26/03/2015, às 07:30 horas, para realização da perícia de Investigação de Paternidade, 
devendo ser observados os seguintes requisitos: a) o(s) periciando(s) deve(m) estar munido(s) de um dos seguintes documentos: 
R.G., Carteira de de Trabalho, Carteira de Habilitação Profissional, C.N.H. e/ou Certidão de Nascimento, sempre legíveis e 
originais. Qualquer outro documento apresentado que não seja um dos acima citados e não seja original ou legível, a perícia 
não será realizada; b) comparecimento simultâneo do(s) autor(es), da mãe e do suposto pai, ou de todos os envolvidos; c) 
na hipótese de qualquer uma das partes ser absoluta ou relativamente incapaz, deverá estar, respectivamente, representada 
ou assistida, na forma da lei, para a realização da perícia. Nestes casos, o representante legal, pai, mãe, tutor ou curador 
deverá, no ato do exame, apresentar documento comprobatório de sua condição. A data da perícia não coincide com a data de 
análise das amostras, podendo o laudo ser expedido em um prazo aproximado de 6 (seis) meses, sujeito, ainda, a variações 
da demanda e da complexidade dos casos. A PERÍCIA NÃO SERÁ REALIZADA caso os requisitos acima não sejam cumpridos 
em sua totalidade. OBSERVAÇÕES: 1) Deve(m) comparecer ALIMENTADO(S); 2) O(s) periciando(s) NÃO deverão suspender 
medicação de uso habitual;3) os assistentes técnicos somente serão admitidos para acompanhamento da perícia mediante 
prova de identificação pela parte e respectivo deferimento deste r. Juízo; 4) o Instituto NÃO dispõe de alojamento e NÃO oferece 
transporte ao(s) periciando(s). - ADV: MERCIA REGINA RODRIGUES CAMARGO (OAB 117167/SP), ANDREA DE OLIVEIRA 
VALENTE (OAB 276750/SP)

Processo 0008410-71.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - MORAES & SCROCCARO HOTELARIA 
LTDA ME - Hidraulica e Montagem Jf Ltda Me - Vistos. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 
15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na 
forma e sob as penas da Lei. Defiro os benefícios do artigo 172, § 2º, do CPC. Intime-se. - ADV: RHAFAEL COSTA DE BORBA 
(OAB 30349/SC)

Processo 0008780-50.2014.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
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S/A - Vistos. Fls. 47: Trata-se de desistência da ação. HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação para os fins do art. 
158, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, em conseqüência, JULGO EXTINTA esta ação de Busca e Apreensão Em 
Alienação Fiduciária Alienação Fiduciária movida por Banco Itaucard S/A em face de BRUNO OSTI, sem julgamento do mérito, 
com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do C.P.C. Condeno o autor as custas processuais já adiantadas. Deixo de condenar 
a honorários de sucumbência, ante a ausência de postulação pela parte contrária. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 
presentes autos com as cautelas de praxe. PRIC. Custas (somente no caso de haver recurso - isento se houver deferimento da 
Justiça Gratuita, por expressa previsão legal ou nos casos da Lei 1.060/50): Preparo: R$ 543,38. Porte de Remessa/retorno p/ 
volume: R$ 32,70. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP), WANDER BERNARDES DA SILVEIRA (OAB 
239821/SP)

Processo 0008916-18.2012.8.26.0191 (191.01.2012.008916) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Kimberly Vitoria Aparecida Silva Elias - - Rauane Aparecida da Silva Elias - Leandro da Silva Elias - Manifeste-se 
o autor acerca do resultado das pesquisas realizadas nos Autos. Prazo 5 dias. - ADV: RAIMUNDO ALVES DE ALMEIDA (OAB 
118817/SP), JOSE ROBERTO DE SOUZA (OAB 117158/SP), DANIELA ARAUJO VASCO (OAB 186891/SP)

Processo 0009151-48.2013.8.26.0191 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - RENATA SANA DE ALMEIDA 
OLIVEIRA e outro - Vistos. Trata-se de ação de Manutenção na Posse movida por Renata Sana de Almeida Oliveira e outro em 
face de CDHU. Os autores mudaram de endereço e sequer informaram nos autos seu endereço atualizado onde poderia receber 
notificações. Outrossim, nem mesmo seu Patrono se manifestou nos autos, apesar de intimado (fls. 50). Como se vê, a causa foi 
abandonada à própria sorte, sendo crível que não há mais interesse no andamento do feito já que não adotou postura em sentido 
contrário. Assim, a extinção sem julgamento do mérito por abandono é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 
o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, inciso III do CPC. Condeno os autores as custas processuais 
e demais despesas já adiantadas. Deixo de condenar a honorários de sucumbência, ante a ausência de postulação pela parte 
contrária. Oportunamente, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. Custas (somente no caso de 
haver recurso - isento se houver deferimento da Justiça Gratuita, por expressa previsão legal ou nos casos da Lei 1.060/50): 
Preparo: R$ 120,00. Porte de Remessa/retorno p/ volume: R$ 32,70. - ADV: SIDNEI ALVES SILVESTRE (OAB 205781/SP)

Processo 0009534-89.2014.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Revisão - R.L.J. - E.C.J. - Certidão retro: chamei estes 
autos à conclusão ante o erro material ocorrido no Termo de Audiência de fls. 26 e vº. Onde consta: “ (...), a representante legal 
TATIANA DOS SANTOS NOGUEIRA SILVA, acompanhada pela advogada (...)”, constará: “ (...) a representante legal ANGELICA 
TEIXEIRA LINS, acompanhada pela advogada (...)” “., devendo permanecer inalterados os demais dados da sentença. Com 
urgência, oficie-se ao empregador de fls. 29/30, informando da decisão supra, tendo em vista que o Termo de Audiência serviu 
como ofício para desconto da pensão, devendo constar no ofício a qualificação completa da representante do autor. Encaminhe-
se com urgência, por meio eletrônico para o e-mail de fl. 29 e também por malote. No mais, certifique-se o trânsito em julgado, 
bem como expeça-se as certidões de honorários, intimando-se os advogados. P.R.I. - ADV: CLAUDIO HIROKAZU GOTO (OAB 
277624/SP), MAGDA DE LOURDES MORAES DO VALLE (OAB 191151/SP)

Processo 0009547-88.2014.8.26.0191 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - SIMONE ELAINE BEZERRA e outro - Vistos. 
Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Trata-se de ação de Usucapião movida por Simone Elaine Bezerra e outro. 
Intimados para emendar o pedido inicial, o autor não atendeu as determinações deste Juízo. Assim, INDEFIRO A PETIÇÃO 
INICIAL, o que faço para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Condeno os autores as custas 
processuais e demais despesas, ficando condicionada a cobrança ao disposto no artigo 12 da Lei 1060/50. Sem condenação de 
honorários. P.R.I.C. Custas (somente no caso de haver recurso - isento se houver deferimento da Justiça Gratuita, por expressa 
previsão legal ou nos casos da Lei 1.060/50): Preparo: R$ 169,90. Porte de Remessa/retorno p/ volume: R$ 32,70. - ADV: 
GERALDO RODRIGUES JUNIOR (OAB 133416/SP)

Processo 0009552-47.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.A.M. - E.C.A. - Vistos. 
Por carta, intime-se o requerido para que constitua novo advogado, ante a renúncia de seus defensores (fls. 96 e 104). Cumpra-
se e intime-se. - ADV: ALESSANDRO MARINELLI (OAB 181308/SP), FERNANDO PAIXÃO DE SOUSA (OAB 198183/SP)

Processo 0009716-75.2014.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Inadimplemento - AYMORÉ CRÉDITO, 
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - Aureni Maria de Sa Silva - Indefiro, assim, o beneficio de justiça gratuita e determino 
o recolhimento da taxa de contribuição para a formação da carteira de previdência dos advogados, no prazo de 5 dias, sob pena 
de desentranhamento dos atos postulatórios e de efeitos daí decorrentes, incluindo a decretação de revelia. Intime-se. - ADV: 
SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP), LEANDRO LEITE ANDRADE (OAB 239446/SP), FLÁVIA CUNHA 
SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP)

Processo 0010144-57.2014.8.26.0191 (apensado ao processo 0007203-37.2014.8.26) (processo principal 0007203-
37.2014.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - Prestação de Serviços - Luckspuma - Representante Marlos Aurelio 
Endrice - DAMARIS SIMONETTI DE SOUZA JACUPIRANGA - Nestes termos, ACOLHO a presente impugnação, denegando 
à impugnada os benefícios da Justiça Gratuita. Providencie a serventia judicial as devidas anotações. No mais, o feito terá 
seguimento nos autos principais. No principal, intime-se a impugnada a providenciar, em 10 dias, o recolhimento das custas e 
despesas processuais; Eventuais despesas do incidente pela impugnada. Sem honorários. Traslade-se cópia para os principais. 
Intimem-se e cumpra-se. - ADV: FERNANDO LUIS SILVA DE OLIVEIRA (OAB 144284/SP), AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA 
(OAB 338809/SP)

Processo 0010168-22.2013.8.26.0191 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - A.C.N.A. - Vistos. Trata-
se de ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável movida por ANTONIA CONSUELO DO NASCIMENTO ARAUJO 
em face de JAIR ANDERSON FRANCO ARRUDA. A autora foi pessoalmente intimada a dar andamento ao feito (fls. 85/86), 
e deixou decorrer “in albis” o prazo ali determinado, sem tomar as providências que lhe competiam. Assim, com fundamento 
no art. 267, III, do CPC, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento do mérito. Casso a liminar anteriormente deferida. 
Condeno a autora as custas processuais e demais despesas já adiantadas. Deixo de condenar a honorários de sucumbência, 
ante a ausência de postulação pela parte contrária. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas 
de praxe. P.R.I.C. Ciência ao Parquet. Custas (somente no caso de haver recurso - isento se houver deferimento da Justiça 
Gratuita, por expressa previsão legal ou nos casos da Lei 1.060/50): Preparo: R$ 106,25. Porte de Remessa/retorno p/ volume: 
R$ 32,70. - ADV: MARIO GENARI FRANCISCO SARRUBBO (OAB 15955/SP)

Processo 0010451-11.2014.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat 
S/A - Vistos. Fls. 33: Trata-se de desistência da ação. HOMOLOGO, por sentença, a desistência da ação para os fins do art. 
158, parágrafo único, do Código de Processo Civil e, em conseqüência, JULGO EXTINTA esta ação de Busca e Apreensão Em 
Alienação Fiduciária Alienação Fiduciária movida por Banco Fiat S/A em face de Rubens Rodrigues de Souza, sem julgamento 
do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do C.P.C. Condeno o autor as custas processuais já adiantadas. Deixo 
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de condenar a honorários de sucumbência, ante a ausência de postulação pela parte contrária. Após o trânsito em julgado, 
arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe. PRIC. Custas (somente no caso de haver recurso - isento se houver 
deferimento da Justiça Gratuita, por expressa previsão legal ou nos casos da Lei 1.060/50): Preparo: R$ 229,40. Porte de 
Remessa/retorno p/ volume: R$ 32,70. - ADV: CARLOS ALBERTO ARAUJO ROVEL (OAB 29910/PR), CRISTIANE BELLINATI 
GARCIA LOPES (OAB 19937/PR)

Processo 0010972-53.2014.8.26.0191 - Interdição - Tutela e Curatela - M.A.F.N.F. - Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Cancelo 
a audiência designada. Libere-se a Libere-se a pauta. Condeno o autor às custas e demais despesas processuais. Havendo 
gratuidade, a exigibilidade da sucumbência dependerá da cessação da pobreza. Não haverá condenação a honorários de 
sucumbência (o feito interditório é de jurisdição voluntária). Ciência ao Promotor de Justiça. P.R.I.C. Custas (somente no caso 
de haver recurso - isento se houver deferimento da Justiça Gratuita, por expressa previsão legal ou nos casos da Lei 1.060/50): 
Preparo: R$ 106,25. Porte de Remessa/retorno p/ volume: R$ 32,70. - ADV: BRUNO FERNANDO CAMARGO DI IORIO (OAB 
238398/SP)

Processo 0012121-21.2013.8.26.0191 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Inadimplemento - Banco Itaucard S/A 
- Vistos. Trata-se de ação de Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária que Banco Itaucar S.A move em face de Maria da Cruz 
Gomes da Penha. Intimado para emendar o pedido inicial, o autor não atendeu as determinações deste Juízo. Assim, INDEFIRO 
A PETIÇÃO INICIAL, o que faço para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso I, do 
Código de Processo Civil. Condeno o autor as custas processuais já adiantadas. Sem honorários de sucumbência. Após o 
trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P.R.I.C. Custas (somente no caso de haver recurso - isento 
se houver deferimento da Justiça Gratuita, por expressa previsão legal ou nos casos da Lei 1.060/50): Preparo: R$ 526,98. 
Porte de Remessa/retorno p/ volume: R$ 32,70. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Criminal

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO WALTER COTRIM MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUCIANE SAO LEAO FEITOSA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0037/2015

Processo 0000275-07.2013.8.26.0191 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Jeferson Nelson Soares dos Santos 
e outro - Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de condenar JEFERSON 
NELSON SOARES DOS SANTOS, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e o 
pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixado o valor unitário em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente 
corrigido até a data da efetiva execução da sanção pecuniária, conforme as condições econômicas do acusado, substituída a 
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo elas prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena 
fixada e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo a entidade a ser definida pelo juízo da execução, por infração ao 
artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 14, II, do Código Penal; e FRANCISCO OSMARIO BARBOSA ARAUJO JUNIOR, à pena de 
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixado o valor 
unitário em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a data da efetiva execução da sanção 
pecuniária, conforme as condições econômicas do acusado, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de 
direitos, sendo elas prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena fixada e prestação pecuniária no valor de 01 
salário mínimo a entidade a ser definida pelo juízo da execução, por infração ao artigo 157, § 2º, inciso II, c.c. artigo 14, II, do 
Código Penal . Os acusados poderão apelar em liberdade, conforme acima especificado. Condeno os acusados ao pagamento 
das custas, na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei 11.608/03, ressalvada a hipótese de serem beneficiários da Assistência Judiciária. 
P.R.I.C. - ADV: SURIA TINEUE ATTAR (OAB 78016/SP)

Processo 0001958-55.2008.8.26.0191 (191.01.2008.001958) - Ação Penal de Competência do Júri  Homicídio Qualificado - 
Armando Prado Amorim - Intime-se a defesa do réu para apresentar sua defesa inicial no prazo legal. - ADV: WILLIAN RICARDO 
SOUZA SILVA (OAB 310641/SP)

Processo 0003773-87.2008.8.26.0191 (191.01.2008.003773) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
Claudio Ribeiro da Silva e outros - E.s.d. - O advogado deverá ficar ciente da r. Sentença, do prazo para eventual interposição 
de recurso, bem como manifestar-se sobre a legitimação IIRGD de fls. 681/686. Sentença, tópico final: “Ante o exposto e do mais 
que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido condenatório formulado na ação penal a Justiça Pública move contra 
Sidney Gonçalves de Souza, Claudio Ribeiro da Silva, Leandro de Andrade Aguiar e Ubirajara Ferreira Feitosa, já qualificados 
nos autos, para CONDENÁ-LOS, por infração ao tipo penal do artigo 155, § 4º, I e IV cc art. 14, II, ambos do C.P., às penas 
de: I) Réus Cláudio Ribeiro da Silva e Ubirajara Ferreira Feitosa: 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, além de 06 (seis) 
dias-multa, em regime fechado. II) Réu Sidney Gonçalves de Souza: 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias, e 06 
(seis) dias-multa, também em regime fechado. III)- Réu Leandro de Andrade Aguiar: 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias 
de reclusão, além de 05 (cinco) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos 
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da primeira, além de prestação pecuniária no valor de 
03 (três) salários mínimos a entidade beneficente, a ser determinada em execução. Os dias-multa serão calculados no mínimo 
legal. Os acusados Sidney Gonçalves de Souza, Cláudio Ribeiro da Silva e Ubirajara Ferreira Feitosa, não poderão apelar em 
liberdade. Expeça-se mandado de prisão. O acusado Leandro de Andrade Aguiar poderá aguardar o trânsito em julgado em 
liberdade. O regime inicial de cumprimento de pena em relação ao acusado Leandro, no caso de reconversão, deverá ser o 
semi-aberto. Isso porque, segundo o artigo 114, II da Lei das Execuções Penais, o regime aberto é baseado na autodisciplina 
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e senso de responsabilidade do condenado. E diz o artigo 44 da mesma lei: “A disciplina consiste na colaboração com a 
ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Parágrafo único. Estão 
sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório”. O descumprimento 
injustificado do benefício concedido demonstra a sua insuficiência à reinserção social do acusado, além da falta de disciplina de 
sua parte , requisito necessário, como visto, ao cumprimento de pena em regime aberto. Nem se diga que tal regime, da forma 
como é cumprido atualmente, acaba sendo mais brando que a própria pena alternativa e, não cumprindo essa, o sentenciado 
seria beneficiado, o que acabaria por incentivar ou seu descumprimento. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu 
no rol dos culpados e oficie-se à Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da 
Constituição Federal Custas “ex lege”. P.R.I.” - ADV: MARCOS YAMASHITA DE FARIAS (OAB 231965/SP)

Processo 0009033-09.2012.8.26.0191 (191.01.2012.009033) - Ação Penal - Procedimento Ordinário  Furto Qualificado - 
T.O. e outro - Vistos. Diante da certidão de óbito acostada a fls.149, acolho a cota ministerial de fls.retro e declaro EXTINTA 
A PUNIBILIDADE do averiguado Thais de Oliveira, com fundamento no artigo 107, inciso I do Código Penal. P.R.I.C. Arbitro 
ao defensor dativo honorários devidos pelos atos praticados. Expeça-se certidão. Após o trânsito em julgado, arquivem-se, 
procedendo-se às devidas anotações e comunicações, certificando-se a existência de objetos apreendidos. - ADV: MAGDA DE 
LOURDES MORAES DO VALLE (OAB 191151/SP)

Processo 0009168-50.2014.8.26.0191 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0005188-70.2007.8.16.0013 
- 6ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba) - Thiago da Silva Batista - - Fernando Lourenço da Silva e outros - Crime - Termo 
de Audiência - Oitiva de Testemunhas - CARTA PRECATÓRIA - “Tendo em vista que a testemunha David Andrade Macedo foi 
devidamente intimada e deixou de comparecer à presente audiência injustificadamente, Imponho multa de um salário mínimo. 
Trata-se de Carta precatória com réus presos, sendo a ausência prejudicial ao andamento da ação penal. Redesigno audiência 
para o dia 08/04/2015 às 14:15 horas, determinando a condução coercitiva da testemunha, bem como sua intimação anterior par 
que compareça sob pena de responder por crime de desobediência.” - ADV: WILLIAM ESPERIDIÃO DAVID (OAB 13357/PR)

Anexo Fiscal

JUÍZO DE DIREITO DA SAF - SERVIÇO DE ANEXO FISCAL
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO WALTER COTRIM MACHADO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RENATO DE ALMEIDA ARAUJO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0004/2015
Processo 0002565-92.2013.8.26.0191 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo 

- COREN/SP - Estela Cuba da Silva Moura - 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente, JULGO EXTINTA a 
execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. - ADV: CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS 
(OAB 163564/SP), RAFAEL MEDEIROS MARTINS (OAB 228743/SP)

Processo 0005222-85.2005.8.26.0191 (191.01.2005.005222) - Execução Fiscal - Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado de Sao Paulo - Nelson Antunes Hyppolito - 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente, JULGO EXTINTA 
a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. - ADV: OSVALDO SANTOS FILHO (OAB 
83603/SP), FERNANDO LUIZ VAZ DOS SANTOS (OAB 28222/SP), FERNANDO EUGENIO DOS SANTOS (OAB 192844/SP)

Processo 0008792-69.2011.8.26.0191 (191.01.2011.008792) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) - 
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - Aparecida Rainha de Araujo - 1 - Tendo em vista o pagamento 
noticiado pela exequente, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo 
Civil. - ADV: FERNANDO LUIZ VAZ DOS SANTOS (OAB 28222/SP)

Processo 0010419-06.2014.8.26.0191 (apensado ao processo 0005784-50.2012.8.26) - Embargos à Execução Fiscal - 
Suspensão - Jose Domingos de Jesus - UNIÃO - FAZENDA NACIONAL - tópico final da r. sentença: ... Fundamento e decido. 
Com efeito, os embargos à execução fiscal não são admissíveis antes da garantia do Juízo (art. 16 da Lei 6.803/80). A execução 
não está garantida, pois não há penhora nos autos, tendo em vista a certidão do oficial de justiça. Outrossim, conforme observo 
dos autos da execução, a executada não depositou o valor e nem juntou nos autos prova da fiança bancária. Assim, ausente 
pressuposto válido de constituição deste processo, qual seja, a garantia do juízo. A propósito : Recurso - Agravo de Instrumento 
- Decisão proferida em execução fiscal.Indispensabilidade da penhora de bens - Regra prevista na Lei nº 6.830/80, artigo 
16. Parágrafo primeiro do C.P.C., não sendo afetado pelo nova disciplina sobre execuções - Recurso provido. (TJSP -AI - nº 
716.702-5/8 - São Carlos - 15ª Câmara de Direito Público - Relator Athur Del Guércio - J. 27.03.2008 - VU). Posto isso e 
considerando o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267 inciso IV do 
Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, 
observando o disposto no art. 123 , da Lei 1.060/50. Prossiga-se na execução fiscal, ciência às partes. - ADV: JOSE JACINTO 
MARCIANO (OAB 59501/SP), RENZO CARLOS SANTOS TEIXEIRA (OAB 231186/SP)

Processo 0010869-80.2013.8.26.0191 - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 
da 9ª Regiao/sp - Marta Regina Marques Lodi - 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente, JULGO EXTINTA a 
execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. - ADV: APARECIDO INÁCIO FERRARI DE 
MEDEIROS (OAB 97365/SP), MOACIR APARECIDO MATHEUS PEREIRA (OAB 116800/SP)

Processo 0502409-47.2013.8.26.0191 - Execução Fiscal - Taxa de Coleta de Lixo - Prefeitura Mun. de Ferraz de Vasconcelos 
- Caixa Economica Federal - Cef - 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente, JULGO EXTINTA a execução 
fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. - ADV: GABRIEL NASCIMENTO LINS DE OLIVEIRA 
(OAB 333261/SP), ZORA YONARA M. DOS SANTOS CARVALHO (OAB 215219/SP), ADRIANO GUSTAVO BARREIRA K. DE 
OLIVEIRA (OAB 172647/SP)

Processo 0507862-62.2009.8.26.0191 (191.01.2009.507862) - Execução Fiscal - Municipio de Ferraz de Vasconcelos - 
Universal A dos Santos - - Joel Soares Esdras Soares - 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente, JULGO 
EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. - ADV: VANESSA RIBEIRO 
CHAVES SOARES FERNANDES (OAB 286381/SP)

Processo 0510364-08.2008.8.26.0191 (191.01.2008.510364) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
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- Municipio de Ferraz de Vasconcelos - Caixa Economica Federal - 1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente, 
JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, inciso I, do Código de Processo Civil. - ADV: IVAN OZAWA 
OZAI (OAB 249241/SP)

POMPÉIA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO SAMIR DANCUART OMAR
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA CRISTINA RISSATO VINHOLO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015

Processo 0000018-61.1998.8.26.0464/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Camila dos 
Santos Oliveira - A parte autora deverá se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em 
vista a devolução da carta precatória, sem o efetivo cumprimento. - ADV: PETERSON RICARDO SAMPAIO DE OLIVEIRA (OAB 
322874/SP), LAIS REGINA SANTOS DO CARMO (OAB 335102/SP)

Processo 0000071-27.2007.8.26.0464 (464.01.2007.000071) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material 
- Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema Sa - Tatiana Bonacasata Martins Me - Vistos. Intime-se a parte 
exequente a se manifestar em termos de prosseguimento, no prazo de 30 dias. No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo 
onde aguardarão provocação da parte interessada. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), 
MARCOS AUGUSTO LIRA JUNIOR (OAB 129378/SP)

Processo 0000187-62.2009.8.26.0464 (464.01.2009.000187) - Execução de Título Extrajudicial - Novagro Agropecuária Ltda 
- Waldemar dos Santos Ferreira - Manifeste a parte exequente em termos de prosseguimento face o resultado da consulta via 
eletrônica pelo sistema INFO-JUD referente ao executado Waldemar dos Santos Ferreira, a qual encontra-se arquivada em pasta 
própria à disposição da parte requerente para exame e eventual anotação, sendo vedada a extração de cópias reprográficas, 
nos termos do Provimento 293 de 03.07.86 do Conselho Superior da Magistratura - ADV: JOSE ROBERTO RAMALHO (OAB 
36955/SP), MÁRCIO DE SALES PAMPLONA (OAB 219381/SP), MARCIO GUANAES BONINI (OAB 241618/SP)

Processo 0000319-46.2014.8.26.0464 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - L.R.G. - L.R.P. - Arbitro os 
honorários ao Curador Especial nomeado às fls. 23, nos termos do Convênio Defensoria/OAB (cód. 115). Expeça-se certidão. 
Após, se nada requerido arquivem. - ADV: JOSÉ AUGUSTO ANDRADE ZANUTO (OAB 159853/SP), GUSTAVO HEIJI DE 
PONTES UYEDA (OAB 243001/SP), ALEX APARECIDO RAMOS FERNANDEZ (OAB 154881/SP)

Processo 0000507-20.2006.8.26.0464 (464.01.2006.000507) - Execução de Título Extrajudicial - Dmb Máquinas e 
Implementos Agrícolas Ltda - Jomar Strabelli - Em consulta ao Sistema BACEN JUD, verifiquei que embora conste bloqueio, 
o valor bloqueado é ínfimo e não suporta sequer as custas processuais. Em razão do valor ínfimo, protocolei a ordem de 
desbloqueio. Oportunamente, dê-se vista dos autos à exequente, para que, em 30 dias, se manifeste especificamente sobre o 
que for de seu interesse para o prosseguimento do feito e providencie o necessário. Intime-se. - ADV: JULIANO SCHNEIDER 
(OAB 185276/SP), VAGNER RICARDO HORIO (OAB 210538/SP), HIROKAZU HORIO (OAB 99202/SP)

Processo 0000507-20.2006.8.26.0464 (464.01.2006.000507) - Execução de Título Extrajudicial - Dmb Máquinas e 
Implementos Agrícolas Ltda - Jomar Strabelli - Fls. 392/393: Defiro. Proceda-se a consulta pelo sistema BACEN-JUD das 
contas bancárias e aplicações de titularidade da(s) executada(os) Jomar Strabelli, CPF: 329.772.639-34, e o imediato bloqueio 
dos valores nelas existentes até o limite de R$31.964,74, conforme memória atualizada. - ADV: JULIANO SCHNEIDER (OAB 
185276/SP), VAGNER RICARDO HORIO (OAB 210538/SP), HIROKAZU HORIO (OAB 99202/SP)

Processo 0000854-43.2012.8.26.0464 (464.01.2012.000854) - Procedimento Sumário - Pagamento - Imep Indústria 
Mecânica Pompéia Ltda - Vistos. Proceda-se a consulta via eletrônica pelo sistema INFO-JUD referente aos requeridos Luiz 
Fernando Mine Rodrigues (CPF nº 222.524.668-80) e Luiza Sueko Mine Rodrigues (CPF nº 930.635.048-15), sobre o que 
constar a respeito do endereço. Intime-se. Pompeia, 08 de janeiro de 2015. - ADV: SANDRO SÉRGIO DA SILVA TEIXEIRA (OAB 
232433/SP)

Processo 0000854-43.2012.8.26.0464 (464.01.2012.000854) - Procedimento Sumário - Pagamento - Imep Indústria 
Mecânica Pompéia Ltda - Manifeste-se a parte requerente em termos de prosseguimento face o resultado da consulta via 
eletrônica através do sistema INFO-JUD referente aos endereços dos requeridos Luiz Fernando Mine Rodrigues e Luiza Sueko 
Mine Rodrigues (Rua Dr. Waldo Barbieri, 41-B II, Apto 81 8 Andar-Vila Freitas-Araraquara-São Paulo-CEP-14810-273). - ADV: 
SANDRO SÉRGIO DA SILVA TEIXEIRA (OAB 232433/SP)

Processo 0001235-80.2014.8.26.0464 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - IMEP - Indústria Mecânica Pompeia 
Ltda - Vistos. Intime-se a parte exequente, através de seu patrono, a se manifestar em termos de prosseguimento, no prazo 
de 30 dias. No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo onde aguardará provocação da parte interessada. Intime-se. - ADV: 
SANDRO SÉRGIO DA SILVA TEIXEIRA (OAB 232433/SP)

Processo 0001249-98.2013.8.26.0464 (046.42.0130.001249) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
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- Luiz Honório e outro - Banco Bradesco Sa - A parte autora deverá se manifestar sobre o prosseguimento do feito, tendo 
em vista o decurso do prazo de sobrestamento anteriormente deferido. - ADV: JORDANA VIANA PAYÃO (OAB 307704/SP), 
WALDYR DIAS PAYAO (OAB 82844/SP), CLEVERSON MARCOS ROCHA DE OLIVEIRA (OAB 226911/SP), MARINA EMILIA 
BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0001470-47.2014.8.26.0464 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - M.A.S.M. e outro - Arbitro os 
honorários ao patrono nomeado às fls. 06, nos termos do convênio Defensoria/OAB (cód. 206). Expeça-se certidão. Após, 
arquivem-se. - ADV: GERALDO MATHEUS MORIS (OAB 239439/SP)

Processo 0001537-46.2013.8.26.0464 (046.42.0130.001537) - Procedimento Ordinário - Obrigações - Global Cred Fomento 
Mercantil Ltda - Município de Pompéia - Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, 
com análise do mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o Município réu 
a providenciar o necessário para a regularização e registro do loteamento denominado Distrito Industrial de Pompeia, no prazo 
de 180 dias, sob pena de incidência de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil 
reais). Em virtude da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 
estes fixados em R$2.000,00, com fundamento no artigo 20, §4º, do CPC. Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos 
do artigo 475 do CPC. Portanto, expirado o prazo para a interposição de recursos voluntários, remetam-se os autos à Superior 
Instância. P.R.I. - ADV: DIRCEU BASTAZINI (OAB 110559/SP), EDSON MARQUES DE ALMEIDA (OAB 78713/SP), LUCAS 
LUPPI FALECO (OAB 276701/SP), LAIR DIAS ZANGUETIN (OAB 185282/SP)

Processo 0001574-73.2013.8.26.0464 (046.42.0130.001574) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Imep 
Industria Mecanica Pompeia Ltda - Manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento, tendo em vista a certidão do 
Oficial de Justiça de seguinte teor: CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 464.2015/000230-1 
dirigi-me ao endereço indicado e, ai sendo, fui informado pela Sra. Marilei, que o executado ALEXANDRE DE OLIVEIRA, havia 
se mudado do local, há alguns meses, sem deixar endereço conhecido, motivo pelo qual DEIXEI DE CITA-LO. Nada mais. - 
ADV: SANDRO SÉRGIO DA SILVA TEIXEIRA (OAB 232433/SP)

Processo 0001680-06.2011.8.26.0464 (464.01.2011.001680) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Rosiane Beltrame da Silva - Maria da Graça - Ante o exposto e o mais que dos autos consta julgo IMPROCEDENTE o pedido e, 
em consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo 
Civil. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% 
do valor da causa, observando-se a isenção prevista na Lei 1060/50. P.R.I.C. - ADV: KESIA REGINA REZENDE GUANDALINE 
(OAB 269906/SP), MÁRCIO DE SALES PAMPLONA (OAB 219381/SP)

Processo 0001759-87.2008.8.26.0464 (464.01.2008.001759) - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo Cdhu - Juliana Cristina Brantes Santos - Intime-se a parte 
autora, através de seus procuradores, a se manifestar em termos de prosseguimento, no prazo de 30 dias. No silêncio, arquivem-
se os autos. - ADV: SE WON KIM (OAB 167842/SP), SERGIO JESUS HERMINIO (OAB 57016/SP), LUIZ HELADIO SILVINO 
(OAB 126727/SP), JOSÉ AUGUSTO ANDRADE ZANUTO (OAB 159853/SP), FABIO EVANDRO PORCELLI (OAB 138243/SP)

Processo 0001811-54.2006.8.26.0464 (464.01.2006.001811) - Outros Feitos não Especificados - Banco do Brasil Sa - 
Claudio Jose Ribeiro e outro - Vistos. Proceda-se a consulta via eletrônica pelo sistema INFO-JUD referente aos executados 
CLÁUDIO JOSÉ RIBEIRO (CPF nº 961.078.048-20) e ALZIRA MESSIAS RIBEIRO (CPF nº 136.642.938-94), respectivamente, 
sobre o que constar a respeito de bens declarados nos últimos três anos. Intime-se. Pompeia, 13 de janeiro de 2015. - ADV: 
ALLAN KARDEC MORIS (OAB 49141/SP), FERNANDO RODOLFO MERCES MORIS (OAB 147338/SP), EDUARDO JANZON 
AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0001811-54.2006.8.26.0464 (464.01.2006.001811) - Outros Feitos não Especificados - Banco do Brasil Sa - 
Claudio Jose Ribeiro e outro - Manifeste a parte exequente em termos de prosseguimento face o resultado da consulta via 
eletrônica pelo sistema INFO-JUD referente aos executados Cláudio Jose Ribeiro e Alzira Messias Ribeiro, as quais encontram-
se arquivadas em pasta própria à disposição da parte requerente para exame e eventual anotação, sendo vedada a extração 
de cópias reprográficas, nos termos do Provimento 293 de 03.07.86 do Conselho Superior da Magistratura. - ADV: EDUARDO 
JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), FERNANDO RODOLFO MERCES MORIS (OAB 147338/SP), ALLAN 
KARDEC MORIS (OAB 49141/SP)

Processo 0002005-20.2007.8.26.0464 (464.01.2007.002005) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Global Cred 
Fomento Mercantil Ltda - Celina Mitiko Kera e outro - Fls.425/426: diversamente do que sustenta a exequente não basta apreciar 
o ativo da empresa para a avaliação de suas cotas impondo-se também a consideração do passivo da empresa. Por tal razão, 
mantenho o deferimento de fls. 423. - ADV: EDSON MARQUES DE ALMEIDA (OAB 78713/SP), JORGE CARLOS DOS REIS 
MARTIN (OAB 87653/SP), DIRCEU BASTAZINI (OAB 110559/SP)

Processo 0002020-42.2014.8.26.0464 - Embargos à Execução - Liquidação / Cumprimento / Execução - Ana Karina Martins 
Takata - Sem prejuízo do julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, fundamentadamente, as provas que pretendem 
produzir. - ADV: MÁRCIO DE SALES PAMPLONA (OAB 219381/SP)

Processo 0002062-28.2013.8.26.0464 (046.42.0130.002062) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Vivo 
Sa - Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado e, em consequência, EXTINGO o processo sem julgamento 
de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência, condeno o autor ao 
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$788,00, observando-se a isenção 
prevista no artigo 12 da Lei 1060/50. P.R.I.C. - ADV: HIROKAZU HORIO (OAB 99202/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU 
(OAB 111887/SP), VAGNER RICARDO HORIO (OAB 210538/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP)

Processo 0002128-42.2012.8.26.0464 (464.01.2012.002128) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Vera Lucia 
da Silva e outro - Distribuidora de Veículos Pompeiana Ltda - Ante o exposto e à vista do mais que dos autos consta, JULGO 
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PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida pelos autores na inicial e assim o faço com análise do mérito, nos termos 
do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar à ré 
ao ressarcimento dos valores desembolsados relativos às prestações do financiamento do veículo, apurados em liquidação por 
artigos, devidamente corrigidas monetariamente pelo índice constante da Tabela Prática do TJ/SP a partir de cada desembolso 
e de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, à quitação do saldo do financiamento relativo às prestações vincendas e ao 
pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente também 
pela Tabela Prática do TJ/SP a partir da presente data e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação. Como os 
autores sucumbiram em parcela mínima do pedido, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários 
advocatícios, estes fixados no importe de 10% do valor atualizado da condenação. P.R.I. - ADV: HIROKAZU HORIO (OAB 
99202/SP), GALDINO LUIZ RAMOS JUNIOR (OAB 138793/SP), VAGNER RICARDO HORIO (OAB 210538/SP), JOSÉ LUIZ 
RUFINO JUNIOR (OAB 229276/SP)

Processo 0002234-04.2012.8.26.0464 (464.01.2012.002234) - Carta Precatória Cível - Expropriação de Bens (nº 1196/2010 
- 1ª. Vara Judicial) - Novagro Agropecuária Ltda - Sidney Campanhola Rodrigues - Homologo o laudo pericial de fls. 161/172, 
para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Expeçam-se mandado de levantamento dos honorários periciais depositados às 
fls. 129, 133, 139, 145 e 150. No mais, certifique a serventia se a Gestora Megaleilões encontra-se devidamente habilitada 
perante à Corregedoria. - ADV: ROQUE RODRIGUES (OAB 231255/SP), MARCIO GUANAES BONINI (OAB 241618/SP)

Processo 0002234-04.2012.8.26.0464 (464.01.2012.002234) - Carta Precatória Cível - Expropriação de Bens (nº 1196/2010 
- 1ª. Vara Judicial) - Novagro Agropecuária Ltda - Sidney Campanhola Rodrigues - Defiro o pedido de fls. 176. Proceda-se 
praceamento do bem penhorado às fls. 22 e avaliado às fls. 161/168, pelo Sistema Eletrônico nos termos do Provimento CSM.
Nº.1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico tal como determinado pelo art. 689-A, parágrafo único do CPC. Cumprindo o 
determinado pelo E. Tribunal de Justiça, a Alienação obedecerá as regras do Provimento supracitado, onde a 1ª Praça terá 
inicio no 1º dia útil subsequente ao da publicação do Edital; Não havendo lance superior à importância da Avaliação nos 3 
dias seguintes seguir-se-á sem interrupção o 2º Pregão que se estenderá por no mínimo 20 dias. No 2º pregão não serão 
admitidos lances inferiores a 60% do valor da avaliação. Nomeio gestora GESTOR MEGA LEILÕES de modo que o Leilão 
será realizado exclusivamente por MEIO ELETRÔNICO através do portal www.megaleiloes.com.br, nos quais serão captados 
lances, mesmo que abaixo do valor de avaliação, dependendo nesta hipótese, de liberação do Juízo para se concretizar a 
venda e será presidido pelo leiloeiro. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem da 
hasta, fornecendo todas as informações solicitadas e requeridas pelo provimento. Pela imprensa, ficam as partes intimadas das 
datas, locais e forma de realização do leilão do bem penhorado. Tratando-se de processo executório, competirá ao exeqüente 
providenciar a publicação dos editais legais observando o prazo, que não poderá ser inferior a 28 dias da data estipulada para 
encerramento da hasta. Fica decidido que o arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, 
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130, parágrafo único do CTN, além da comissão do leiloeiro 
fixada em 5% sobre o valor do lance vencedor. Valendo este despacho como ofício, autorizo os funcionários da Gestora Mega 
Leilões, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar o bem 
penhorado, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados, designando-se datas para as visitas, 
além de providenciar a extração de cópia dos autos e de fotografias do bem. Autorizo os funcionários da Gestora Mega Leilões, 
devidamente identificados, obter diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do Gestor www.megaleiloes.com.br, 
a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, que serão vendidos no estado em que se 
encontram. - ADV: MARCIO GUANAES BONINI (OAB 241618/SP), ROQUE RODRIGUES (OAB 231255/SP)

Processo 0002240-74.2013.8.26.0464/01 - Cumprimento de sentença - Alienação Fiduciária - Banco Daycoval Sa - Fls. 
66/67: Emende o autor o pedido, juntando memória atualizada do cálculo do débito, em obediência ao disposto no artigo 475-B 
do CPC. - ADV: MARCELO CORTONA RANIERI (OAB 129679/SP)

Processo 0002627-55.2014.8.26.0464 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.H.R.S. - Diante da justificativa de 
fls. 29, redesigno a audiência de tentativa de conciliação a ser realizada no SETOR DE CONCILIAÇÃO deste foro para o dia 24 
de março de 2015, às 10:40 horas. Intimem-se as partes. - ADV: GERALDO MATHEUS MORIS (OAB 239439/SP)

Processo 0002792-73.2012.8.26.0464 (464.01.2012.002792) - Procedimento Sumário - Seguro - Deivid da Silva Aguiar - 
Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat Sa - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 
presente ação e extingo o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. 
Em virtude da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 
fixados em R$788,00, observada a isenção decorrente da Justiça Gratuita. P.R.I.C. - ADV: ROBERTA DIAS FERRAZ PENA 
(OAB 327240/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 0002910-54.2009.8.26.0464 (464.01.2009.002910) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Ribeiro Sa 
Comércio de Pneus - Omni Sa Crédito e Financiameto e Investimento - Manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento, 
tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de seguinte teor: CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 464.2014/005200-4 dirigi-me ao endereços retro, sendo informado que Cássio Alberto Cruz mudou-se sem deixar 
endereço conhecido, motivo pelo qual DEIXEI DE INTIMÁ-LO. O referido é verdade e dou fé. - ADV: ALESSANDRO ALCANTARA 
COUCEIRO (OAB 177274/SP), JOSE ALBERTO RODRIGUES (OAB 20906/PR), FABIOLA PRESTES BEYRODT DE TOLEDO 
MACHADO (OAB 105400/SP)

Processo 0003078-80.2014.8.26.0464 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Birifios Comércio de Materiais Eletricos 
Ltda - Manifeste-se a parte autora em termos de prosseguimento, tendo em vista a certidão do Oficial de Justiça de seguinte 
teor: CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 464.2014/005192-0, tendo decorrido o prazo para 
o pagamento do débito e o mesmo não ter sido efetuado, retornei na executada, COMÉRCIO ALMEIDA SANTOS DE POMPÉIA 
LTDA, e aí sendo DEIXEI de proceder à Penhora de bens por não tê-los encontrado e tendo seu responsável legal, Sr. José 
Eugênio dos Santos, declarado que não os possui. Nada mais. - ADV: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA (OAB 147522/SP)

Processo 0003233-83.2014.8.26.0464 - Procedimento Ordinário - Telefonia - José Velloso dos Santos - TIM CELULAR 
S/A - A parte autora deverá se manifestar sobre a contestação apresentada, no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: SHEILA MIKA 
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MIYABARA DE SOUZA (OAB 291180/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP)

Processo 0003289-19.2014.8.26.0464 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Banco Santander 
Brasil SA - A parte autora, através de seus advogados, deverá retirar a carta precatória expedida, instruindo-a com as peças 
processuais necessárias ao seu cumprimento, ou, imprimí-la através do portal do tribunal de justiça, bem como comprovar sua 
distribuição nestes autos. - ADV: ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)

PORANGABA
Cível

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA LÚCIA GRANZIOL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DO CARMO TOBIAS MENDES FURTADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0049/2015

Processo 0000043-27.1996.8.26.0470 (apensado ao processo 0000044-12.1996.8.26) (470.01.1996.000043) - Execução 
de Título Extrajudicial - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Aroldo Kerry Picanço - Francisco Antonio 
da Mota - - Zeneide de Ávila Mota - Vistas dos autos ao autor/exequente para: ( X ) manifestar-se, em 05 dias, sobre a juntada 
de documentos novos (art. 398 do CPC): Petição com manifestação da parte executada/requerida. - ADV: CARLOS ROBERTO 
AMARAL PAES (OAB 110183/SP)

Processo 0000357-06.2015.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Bancários - JOSÉ MARIA DA SILVA - Banco Bradesco 
S/A - Defiro os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Regularize o autor, no prazo de 10 (Dez) dias, sua representação 
processual, juntando aos autos procuração e declaração de pobreza em sua via original, sob pena de indeferimento da inicial. 
Intime-se. - ADV: ADRIANA DA SILVA FERREIRA (OAB 269834/SP)

Processo 0001223-48.2014.8.26.0470 - Divórcio Litigioso - Casamento - J.C.A.M. - E.M.C. - Vistos. Considerando o trânsito 
em julgado, arbitro os honorários do procurador da requerente (fls. 10) em 100% da tabela do convênio OAB/Defensoria-SP, 
expeça-se certidão e arquivem-se os autos. Intime-se. - ADV: JOAO BATISTA BUENO (OAB 86471/SP)

Processo 0001230-40.2014.8.26.0470 - Monitória - Cheque - Fernando de Barros Chauar - Diva Braz Rodrigues - Vistas 
dos autos ao autor para: (X) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de intimação: CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 470.2014/006668-4 
dirigi-me ao endereço retro onde DEIXEI de intimar Diva Braz Rodrigues uma vez que não mais reside no local, estando em 
lugar incerto e não sabido. - ADV: PAULO MITSURU SHIOKAWA NETO (OAB 314172/SP), MARCOS LEANDRO PEDROSO DE 
MORAIS (OAB 328239/SP)

Processo 0001362-39.2010.8.26.0470 (470.01.2010.001362) - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - Protogenes Capelari 
- - Naide Martins de Almeida Capelari - Vistos. Oficie-se novamente ao Oficial de R.I. de Tatuí para que se manifeste sobre as 
informações prestadas pelos requerentes às fl. 133/134 e 137/138, em especial à certificação do INCRA apresentada às fl. 
141/143 e o documento de fl. 144, a fim de possibilitar a viabilidade do registro, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os 
autos para a conclusão. Intime-se. - ADV: JOÃO BATISTA CAMARGO (OAB 193597/SP)

Processo 0001426-15.2011.8.26.0470 (470.01.2011.001426) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Paulo Jose Mendes 
- Inss-instituto Nacional de Seguro Social - Fls. 193: os alvarás já foram expedidos e disponibilizados para impressão, via 
internet. O autor foi devidamente intimado para comprovar o levantamento, com a observação de que o silêncio importaria em 
quitação do débito. Transcorrido o tempo in albis, considera-se a obrigação cumprida. Assim, diante do pagamento do débito, 
JULGO EXTINTA a presente execução de sentença, com fundamento no artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil. Sem 
custas processuais. P.R.I. e oportunamente arquivem-se os autos. - ADV: PATRÍCIA DE OLIVEIRA RODRIGUES ALMEIDA (OAB 
187992/SP)

Processo 0001867-88.2014.8.26.0470 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itaucard 
S/A - CLAUDEMIR DA SILVA - Vistas dos autos ao requerente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se em relação a certidão 
do decurso de prazo sem contestação, bem como em termos de andamento do feito. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 
JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 0002351-45.2010.8.26.0470 (470.01.2010.002351) - Procedimento Ordinário - Compromisso - Porto Seguros 
Companhia de Seguros Gerais - Evandro Ferrari - Manifeste-se a parte requerente, no prazo de 10 dias, acerca da petição 
juntada às fls. 222/223. - ADV: CARLOS ROBERTO AMARAL PAES (OAB 110183/SP), MARCOS JOSE TUCILLO (OAB 154597/
SP), CELSO LUIZ HASS DA SILVA (OAB 196421/SP)

Processo 0002568-49.2014.8.26.0470 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - 
Reginaldo Rodrigues Pereira - Vistos. Ante à concordância do banco-credor, aguarde-se a realização do pagamento integral 
do parcelamento proposto às fl. 37/38 dos autos. Após efetuados os pagamentos integrais das parcelas acordadas, tornem os 
autos conclusos para sentença. Sem prejuízo, expeça-se mandado de levantamento do depósito judicial de fl. 39 em favor do 
banco-exequente. Intime-se. - ADV: DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP)
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Processo 0002568-49.2014.8.26.0470 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco do Brasil S/A - 
Reginaldo Rodrigues Pereira - Vistas ao exequente para ficar ciente da expedição de alvará de levantamento de depósito 
judicial, a ser retirado diretamente no cartório deste ofício judicial, ou, alternativamente ser impresso a distância pelo site do 
TJSP, sendo que, no silêncio, considerar-se-á quitado o débito. - ADV: DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP)

Processo 0002573-71.2014.8.26.0470 - Alvará Judicial - DIREITO CIVIL - DARIO BRESSA DA ROCHA - - JANAINA MARA 
CESPILHO ROCHA - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e INDEFIRO a expedição de 
alvará pretendida, com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. - ADV: CARLOS ROBERTO AMARAL 
PAES (OAB 110183/SP)

Processo 0002791-12.2008.8.26.0470 (470.01.2008.002791) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Simão Luiz da Silva - 
Inss-instituto Nacional de Seguro Social - Diante do pagamento do débito, JULGO EXTINTA a presente execução de sentença, 
com fundamento no artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais. P.R.I. e oportunamente arquivem-
se os autos. - ADV: EDUARDO MACHADO SILVEIRA (OAB 71907/SP)

Processo 0003210-32.2008.8.26.0470 (470.01.2008.003210) - Procedimento Ordinário - Benedita Mariano da Silva - Inss-
instituto Nacional de Seguro Social - Intimem-se a parte exequente e seu representante legal de que há, disponível para 
impressão no sítio do Tribunal de Justiça, Alvará de levantamento. Deverão ainda comprovar o levantamento em 30 dias, 
importando, o silêncio, em quitação do débito. - ADV: ANGELO BECHELI NETO (OAB 145931/SP), DINARTH FOGACA DE 
ALMEIDA (OAB 148743/SP)

Processo 0003602-59.2014.8.26.0470 - Divórcio Litigioso - Dissolução - D.M.S.P. - A.P.S. - Defiro os benefícios da justiça 
gratuita.Anote-se. Em ação de divórcio, busca a autora a concessão de liminar visando a partilha de de bens oportunamente. 
Dos pedidos apresentados possível é o bloqueio de 50% do saldo da conta bancária indicada, caso esteja em nome do réu, pois 
é de fácil dissipação eventual quantia em dinheiro existente. O bloqueio do veículo Fiat não é possível, vez que, como afirmado, 
está em nome de outrem que não integra o processo e que não poderá sofrer os efeitos dele decorrentes. Por outro lado, os 
documentos dos veículos podem ser requeridos pela própria interessada ao Detran e, portanto, tal liminar fica indeferida. Por 
fim, fixo alimentos provisórios às filhas em 1/3 do salário mínimo, na medida em que não há outros elementos a indicar que o 
requerido aufere renda maior. No mais, designo para audiência de tentativa de conciliação no Setor de Conciliação o dia 16 de 
abril de 2015 , às 09:30 horas. Cite-se e intime-se , na forma legal.Não obtida a conciliação, retornem os autos ao Oficio Judicial 
para normal prosseguimento do feito, cientificando o requerido que o prazo de contestação de quinze (15) dias, passará a fluir 
a partir da data da audiência, se resultar infrutífera. Intime-se a requerente para comparecimento. - ADV: SÉRGIO NOGUEIRA 
(OAB 175084/SP)

Processo 0003741-11.2014.8.26.0470 - Inventário - Sucessões - EZEQUIEL APARECIDO FERREIRA - Vistos. Ante à 
ausência de cumprimento integral da decisão de fl. 09, em especial aos ítens “I”, “III”, “IV” e “V”, aguarde-se provocação no 
arquivo. Intime-se. - ADV: ELOISA MARIA ANTONIO (OAB 108774/SP)

Processo 0004218-34.2014.8.26.0470 - Alvará Judicial - REGISTROS PÚBLICOS - FERNANDO MIGUEL MELO - Ante o 
exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e INDEFIRO a expedição de alvará pretendida, com fundamento 
no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Ciência para o Ministério Público. - ADV: CARLOS ROBERTO AMARAL 
PAES (OAB 110183/SP)

Processo 0004286-81.2014.8.26.0470 - Alvará Judicial - Registro de Imóveis - KIYOKA SUYAMA - Ante o exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e INDEFIRO a expedição do alvará pretendido, com fundamento no artigo 269, 
inciso I, do Código de Processo Civil. Ciência para o Ministério Público. - ADV: CARLOS ROBERTO AMARAL PAES (OAB 
110183/SP)

Processo 0004410-64.2014.8.26.0470 - Alvará Judicial - Registro de Imóveis - ANA CARLA DOS SANTOS - Ante o exposto, 
JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e INDEFIRO a expedição do alvará pretendido, com fundamento no 
artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. - ADV: CARLOS ROBERTO AMARAL PAES (OAB 110183/SP)

Processo 0004517-50.2010.8.26.0470 (470.01.2010.004517) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Luceni Maria Bueno - 
Inss-instituto Nacional de Seguro Social - Oficie-se para implantação do benefício. Cite-se a autarquia para os fins do artigo 730 
do CPC. Int. - ADV: MARCELO DE PAULA (OAB 171324/SP)

Processo 0004522-77.2007.8.26.0470 (470.01.2007.004522) - Procedimento Ordinário - Concessão / Permissão / Autorização 
- Eunice de Oliveira e Silva - - Alcides Carlos da Silva - - Alciderlei Ferreira da Silva - - Ana Rosa da Silva e outros - DIga o 
autor sobre a certidão do oficial de justiça, deixou de intimar Flavia, Alcides Carlos, José Rogerio e Alciderlei por ali não mais 
residirem, segundo a nova moradora, ali há mais de dez meses, apenas ouviu falar de alguns deles, estando em local incertos e 
não sabidos. - ADV: EDVALDO LUIZ FRANCISCO (OAB 99148/SP), GRAZIELA CHAGAS GARCIA (OAB 350433/SP)

Processo 0005020-76.2007.8.26.0470 (470.01.2007.005020) - Procedimento Ordinário - Rural - Agrícola/Pecuário - Antonio 
Carlos Baldassin - Inss-instituto Nacional de Seguro Social - Diante do pagamento do débito, JULGO EXTINTA a presente 
execução de sentença, com fundamento no artigo 794, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais. P.R.I. e 
oportunamente arquivem-se os autos. - ADV: DINARTH FOGACA DE ALMEIDA (OAB 148743/SP), ROBERTO AUGUSTO DA 
SILVA (OAB 172959/SP), RODRIGO TREVIZANO (OAB 188394/SP)

Processo 0005075-80.2014.8.26.0470 - Ação Civil Pública - Parcelamento do Solo - MUNICIPIO DE GUAREI - ARY 
NOGUEIRA DE BARROS - - EDI CARDOZO BARROS - - ELISA ROSA DE BARROS - - APARECIDA RAMPAZO DOS SANTOS 
e outros - Vistos. Recebo o recurso de apelação de fl. 115/119 em seu duplo efeito. Ciência ao Ministério Público, inclusive da 
r. Sentença de fl. 111/113 dos autos. Após, subam os autos à Superior Instância, no prazo e com as homenagens e cautelas 
de estilo. Intime-se. - ADV: WAGNER FERNANDO DA COSTA (OAB 233044/SP), JOSIMAR RAFAEL OLIVEIRA ROSA (OAB 
311183/SP)
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Processo 0005309-62.2014.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Guarda - L.C.L.J. - A.C.F.R. - Vistos. Fl. 56: Aguarde-se o 
decurso do prazo de réplica para a parte autora estabelecida às fl. 50 dos autos. Certificado o decurso do referido prazo, abra-
se vista à Assistência Social, a fim de instruir a elaboração do estudo social junto ao processo n. 0004844-53.2014.8.26.0740. 
Intime-se. - ADV: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO (OAB 232240/SP), PAULO CESAR DOMINGUES FERRARI (OAB 341899/
SP)

Processo 3000044-62.2013.8.26.0470 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - EMERSON HENRIQUE ALVES 
- CAMPOS VEÍCULOS - - Banco Santander (Brasil) S/A - Vistos. Fl. 144/145: Intime-se o banco-requerido para, no prazo de 
10 (dez) dias, providenciar a regularização de sua representação processual, juntando a respectiva procuração em nome da 
advogada peticionária, cujo nome não consta no substabelecimento de fl. 70/71, bem como proceder ao recolhimento da taxa 
de mandato (Guia Dare - Cód. 304-9) em decorrência da juntada do novo documento. Após, retornem os autos conclusos 
para a homologação do acordo. Intime-se. - ADV: EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), LEANDRO FIGUEIRA CERANTO 
(OAB 232240/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), PAULO ROBERTO 
BAILLO (OAB 121130/SP)

Processo 3001707-46.2013.8.26.0470 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Herminio Ometto 
- Cibele Diana Figueiredo - Vistos. Fl. 40/41: Defiro o requerimento formulado pelo exequente. Antes, contudo, providencie 
a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento da taxa necessária para a realização da penhora on-line. Após 
cumprida referida diligência, proceda-se ao bloqueio de ativos financeiros pertencentes à executada, por meio da utilização do 
sistema Bacenjud, até o limite do débito atualizado (R$ 4.361,90 - fl. 42). Localizados e bloqueados recursos, requisite-se sua 
transferência para conta judicial e proceda-se à penhora, intimando-se a executada acerca do prazo para oposição de embargos 
ou impugnação, conforme o caso. Intime-se. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/SP)

Processo 3001711-83.2013.8.26.0470 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - Fundação Herminio 
Ometto - Waldevino Pinson - Vistos. Defiro o requerimento formulado pelo exequente. Antes, contudo, providencie a parte autora, 
no prazo de 10 (dez) dias, a juntada da memória de cálculo do débito exequendo, devidamente atualizada, necessária para a 
realização da tentativa de penhora on-line. Após cumprida referida diligência, proceda-se ao bloqueio de ativos financeiros 
pertencentes ao executado, por meio da utilização do sistema Bacenjud, até o limite do débito atualizado. Localizados e 
bloqueados recursos, requisite-se sua transferência para conta judicial e proceda-se à penhora, intimando-se o executado 
acerca do prazo para oposição de embargos ou impugnação, conforme o caso. Intime-se. - ADV: DAIRUS RUSSO (OAB 227611/
SP)

Processo 3002008-90.2013.8.26.0470 - Divórcio Consensual - Casamento - P.J.B.A.P. - - J.B.A.P. - Vistos. A parte autora 
não sanou o defeito da petição inicial como lhe fora determinado no prazo concedido (fl. 32), pelo que resta inviabilizado o 
prosseguimento do feito. Os autores, devidamente intimados para aditar o pedido o inicial, não o fizeram. Posto isso, com 
fundamento no artigo 284, parágrafo único do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o 
processo, o que faço com fundamento no artigo 267, inciso I do mesmo Estatuto Processual. Eventuais custas finais pelos 
requerentes. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C. e, oportunamente, arquivem-se os autos. - ADV: JOÃO BATISTA DA COSTA 
JÚNIOR (OAB 171466/SP)

Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA LÚCIA GRANZIOL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DO CARMO TOBIAS MENDES FURTADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0046/2015
Processo 0000014-44.2014.8.26.0470 - Auto de Prisão em Flagrante - Violação de domicílio - M.C.C. - Vistos. Ante a 

certidão de trânsito em julgado, expeçam-se ofícios de praxe e encaminhe-se cópia do V. Acórdão e certidão de trânsito em 
julgado à Vara das Execuções Criminais competente e estabelecimento prisional em que se encontra o réu. Após, observadas 
as formalidades legais, oportunamente, arquivem-se os autos. - ADV: MARCELO DE PAULA (OAB 171324/SP)

Proc.602.689 - nº ordem 617  Execução Criminal  JP x Valdemir Alcebíades Cabral. Da r. sentença de fls.256, do seguinte 
teor:  ... Diante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Valdemir Alcebíades Cabral, em relação à Execução n.2, 
processo n. 470.01.2003.001826-6, controle n.157/2003, originário da Comarca de Porangaba e execução n.3, processo n. 
590.01.2008.009703-3, controle n.510/2008, originária da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Vicente, com fulcro no artigo 
107, IV, do Código Penal. No que diz respeito à execução n.1, observo que já foi julgada extinta pelo cumprimento (fls.21). Com 
o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe, e, após, observadas as formalidades legais, oportunamente, arquivem-se 
os autos. PRIC. Porangaba, 20 de janeiro de 2015.. Adv. Dr. SÉRGIO ALVES DE CASTRO  OAB/SP. 160.090.

PROCESSO EXECUÇÃO CRIMINAL 1.065.544 (N° DE ORDEM 853/1ª)  JUSTIÇA PÚBLICA X CLAUDINEI DE ALMEIDA 
CARDOSO  Faço vista dos autos ao defensor nomeado Dr. Lourenço Vieira da Costa para se manifestar sobre o pedido 
ministerial para conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. ADV. Dr. Lourenço Vieira da Costa, OAB n° 
76.381/SP

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICAJUIZ(A) DE DIREITO ANA LÚCIA GRANZIOL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA DO CARMO TOBIAS MENDES FURTADO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
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RELAÇÃO Nº 0048/2015
Processo 0000378-79.2015.8.26.0470 - Carta Precatória Criminal - Interrogatório (nº 00113902220148260019 - 2ª Vara 

Criminal) - Justiça Pública - VALMIR DUARTE DE BRITO MARANGÃO - Vistos. Para o ato deprecado designo o dia 17 de março 
de 2015, às 16h00. Servirá o presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO para o réu VALMIR DUARTE DE BRITO MARANGÃO, 
RG 48.120.044, nascido em 15/03/1992, brasileiro, natural de Campos Gerais-MG, de cor branco, solteiro, pai Vandir de Brito 
Marangão, mãe Miriam Beatriz Duarte, atualmente preso e recolhido na Penitenciária I de Guareí SP, matrícula SAP 749225-9, 
OFÍCIO REQUISITÓRIO à referida Penitenciária e COMUNICAÇÃO ao Juízo Deprecante 2ª VARA CRIMINAL DO FORO DE 
AMERICANA DA COMARCA DE AMERICANA SP. Ciência ao MP. Intime-se. Porangaba, . - ADV: CALEBE VALENÇA FERREIRA 
DA SILVA (OAB 209840/SP)

Processo 0000408-85.2013.8.26.0470 (047.02.0130.000408) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico 
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Erinton Charles Soares - Vistos. Ciência as partes da baixa dos autos. Intime-se o defensor 
do réu do V. Acórdão da 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento 
ao apelo defensivo. Protocolado eventual recurso/embargo, deverão os autos retornar ao Egrégio Tribunal, juntada a petição 
de interposição. Caso contrário, deverá ser certificado nos autos o trânsito em julgado ao réu, comunicando-se àquela Corte. 
Decorri “in albis” o prazo legal, expeçam-se ofícios e comunicações de praxe, inclusive ao TRE, adite-se a guia de recolhimento 
provisória e encaminhe à VEC competente. Arbitro os honorários advocatícios do defensor nomeado em 30% do valor máximo 
da tabela em vigor. Oportunamente, arquive-se os autos. Intime-se. Porangaba, . - ADV: MARCOS RODRIGUES DE SOUZA 
(OAB 215468/SP)

Processo 0001524-92.2014.8.26.0470 - Inquérito Policial - Violência Doméstica Contra a Mulher - J.P. - A.A.A. - Vistos. A 
denúncia já foi recebida a fls. 34 e não se trata de hipótese de suspensão condicional do processo, em razão de proibição legal, 
como mencionado pelo Ministério Público. No mais, estão presentes os requisitos necessários ao seu processamento, ao passo 
que os demais argumentos expendidos pela Defesa são relativos ao mérito e, por isso, dependentes da produção de prova. 
Anote-se e comunique-se. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de maio de 2015, às 13h30, conforme o 
artigo 400 e seguintes do CPP (redação da Lei 11.719/2008). Intimem-se e requisitem-se o réu e as testemunhas de acusação. 
- ADV: WAGNER FERNANDO DA COSTA (OAB 233044/SP)

Processo 0001665-05.2000.8.26.0470 (470.01.2000.001665) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça 
Pública - Jair Coelho e outro - Joao Casagrande e Outros - Vistos. Ciência às partes da baixa dos autos. Encaminhem-se 
cópia do v. acórdão à respectiva VEC ratificando a guia provisória expedida a fls.460/461. Oportunamente, feitas as devidas 
anotações de praxe, arquivem-se os autos. Int. - ADV: MARIO DEL CISTIA FILHO (OAB 65660/SP)

Processo 0002121-37.2009.8.26.0470 (470.01.2009.002121) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça Pública 
- Carlos Eduardo de Souza Valões de Andrade e outros - Renato Martins de Souza - Vistos. Ciência as partes da baixa dos autos. 
Intimem-se os defensores dos réus do V. Acórdão da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo. Protocolado eventual recurso/embargo, deverão os autos retornar ao Egrégio Tribunal, juntada a petição de interposição. 
Caso contrário, deverá ser certificado nos autos o trânsito em julgado aos réus, comunicando-se àquela Corte. Decorri “in albis” 
o prazo legal, expeçam-se mandados de prisão, ofícios e comunicações de praxe, inclusive ao TRE, com a notícia das prisões 
dos réus expeçam-se guias de recolhimento e encaminhe à VEC competente. Arbitro os honorários advocatícios do defensor 
nomeado em 30% do valor máximo da tabela em vigor. Oportunamente, arquive-se os autos. Intime-se. Porangaba, . - ADV: 
LEANDRO FIGUEIRA CERANTO (OAB 232240/SP), WAGNER FERNANDO DA COSTA (OAB 233044/SP)

Processo 0002686-25.2014.8.26.0470 - Inquérito Policial - Dano - J.P. - A.F.A. - Faço vista dos autos à defensora nomeada 
Dra. Patricia Lemos de Paula Marinho para apresentar resposta escrita à acusação no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: PATRICIA 
LEMOS DE PAULA MARINHO (OAB 331922/SP)

Processo 0004869-66.2014.8.26.0470 - Inquérito Policial - Dano Qualificado - E.F.R. - Faço vista dos autos ao defensor 
nomeado Dr. Marcos Rodrigues de Souza para apresentar resposta escrita à acusação pelo prazo de 10 (dez) dias. - ADV: 
MARCOS RODRIGUES DE SOUZA (OAB 215468/SP)

Processo 3003560-90.2013.8.26.0470 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - E.S. - Ante o exposto, 
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para ABSOLVER o réu EVERSON SEBASTIÃO da acusação de 
ter praticado o crime do artigo 33, “caput”, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, com fundamento o artigo 
386, inciso VII, do CPP. Após o trânsito em julgado, realizadas as informações de praxe, arquivem-se os autos. Custas na forma 
da lei, ficando DEFERIDOS os benefícios da Justiça Gratuita ao réu, pois defendido por Advogado nomeado pelo convênio 
entre OAB e Defensoria. A tal profissional, arbitro os honorários advocatícios em 100% do valor previsto na tabela em vigor, 
expedindo-se a respectiva certidão. Ciência ao Ministério Público. - ADV: WENDELL KLAUSS RIBEIRO (OAB 249546/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA LÚCIA GRANZIOL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL HELENA CRISTINA TELLES FOGAÇA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0005/2015
Processo 0000207-93.2013.8.26.0470 (047.02.0130.000207) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de 

Trânsito - Jose Carlos Dias do Vale - - Veronica Borges do Vale - Construtora Madri Ltda - - Valdemiro Maia Pinheiro - - Municipio 
de Torre de Pedra - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar os réus a indenizarem a autora no valor de 
R$ 4.000,00, que será corrigido desde esta data, diante da ausência de demonstração da data de desembolso. Os juros de 1% 
ao mês serão calculados desde o ato ilícito, ou seja, 24/08/2012. Sem condenação nas verbas de sucumbência nesta fase. 
Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados. Registre-se e cumpra-se. ( VALOR TOTAL DO DÉBITO = R$ 
1.361,25 ) - ADV: EDGARD MACHADO FERREIRA JUNIOR (OAB 271716/SP), BRUNO VIDAL SOUSA DE CAMARGO BARROS 
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(OAB 274921/SP), RÚBIA FERRAREZI (OAB 186769/SP), PAULO ROBERTO ALMEIDA RAMPIM (OAB 140719/SP), JOAO 
CARLOS DE OLIVEIRA (OAB 304815/SP)

Processo 0000290-22.2007.8.26.0470 (470.01.2007.000290) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Material - Helena Maria Ferreira - Northon - - Junior Roberto Nogueira - Jose Maria Nogueira - - Gisele de Almeida e Silva 
Silva Nogueira - Vistos. Fls.381/383: Homologo o acordo celebrado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos 
e suspendo a execução até o efetivo cumprimento. Decorrido o prazo, manifeste-se o exeqüente. No silêncio, tornem os autos 
conclusos para extinção. Intime-se. - ADV: ADNA SOUZA GUIMARAES (OAB 132446/SP)

Processo 0000347-64.2012.8.26.0470 (470.01.2012.000347) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Antonio 
Jacinto - Joao Itamar Ramos - AUTOR MANIFESTAR EM TERMOS DE PROSSEGUIMENTO - ADV: MÁRCIO JOSÉ CORDEIRO 
(OAB 164773/SP)

Processo 0001231-93.2012.8.26.0470 (470.01.2012.001231) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento 
- Associação do Residencial Portal das Colinas - Helio Lopes de Faria Filho - AUTOR MANIFESTAR EM TERMOS DE 
PROSSEGUIMENTO. - ADV: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO (OAB 232240/SP)

Processo 0001586-11.2009.8.26.0470 (470.01.2009.001586) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento 
- Zanata Peças e Serviços Automotivos Ltda Me - Antonio Carlos de Oliveira - Vistos. Cumpra-se a decisão de fls.126, no 
endereço de fls.158. Intime-se. - ADV: THAIS MUSSI FERREIRA (OAB 262478/SP), MARCO ANTONIO COLENCI (OAB 150163/
SP), GUILHERME AUGUSTO WINCKLER GUERREIRO (OAB 268252/SP)

Processo 0001720-62.2014.8.26.0470 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - JACKELINE APARECIDA 
NETO SANTOS BERTONCINI - HILTON MELO CAVALCANTE - Autor manifestar sobre certidão apresentada pelo Oficial de 
Justiça - ADV: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO (OAB 232240/SP)

Processo 0001888-64.2014.8.26.0470 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - PAULA THAIS GOMES 
- Vistos, Seguem as pesquisas realizadas junto ao sistemas Renajud, Infojud e Bacenjud, em nome do executado Paulo. 
Manifeste-se o exequente, bem como providencie o número do CPF do executado Carlos, para que possa ser realizada a 
pesquisa em nome dele. Int. - ADV: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO (OAB 232240/SP)

Processo 0001893-86.2014.8.26.0470 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Antonio 
Carlos Maximo - PONTO FRIO COMERCIAL LTDA e outro - Vistos. Aguarde-se a manifestação do interessado em termos de 
cumprimento de sentença por seis meses. Após, arquivem-se. - ADV: JOÃO BATISTA DA COSTA JÚNIOR (OAB 171466/SP), 
MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG)

Processo 0001917-17.2014.8.26.0470 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - DANIEL VIEIRA DE CAMARGO 
- Paulo Roberto Jardim de Arruda - Autor manifestar sobre certidão apresentada pelo Oficial de Justiça. - ADV: ESTELA OLIVEIRA 
PINTO DE ALMEIDA (OAB 279543/SP)

Processo 0001918-02.2014.8.26.0470 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Luiz Gustavo dos Santos Máximo - 
SILVANIO ROSA DIAS - Autor manifestar em termos de prosseguimento. - ADV: PAULO CESAR DOMINGUES FERRARI (OAB 
341899/SP)

Processo 0002011-62.2014.8.26.0470 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - BAR E LANCHONETE MBJ 
LTDA ME - Vistos. Esclareça o exequente quem estavam presentes e assinou o termo de audiência de conciliação de fls.33. 
Intime-se. - ADV: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO (OAB 232240/SP)

Processo 0002218-61.2014.8.26.0470 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Ligia Maria Vieira de Almeida 
- GILZA DE CÁSSIA CORREA - Autor comparecer em cartório para desentranhar os documentos. - ADV: LEANDRO FIGUEIRA 
CERANTO (OAB 232240/SP)

Processo 0002662-94.2014.8.26.0470 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - Erica Oliveira Vaz 
- BANCO BRADESCARD S.A. - Erica Oliveira Vaz - Vistos. Fls.72: Expeça-se mandado de levantamento judicial em favor da 
autora. Estando satisfeita a obrigação, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas processuais por expressa disposição legal (art.55 da citada legislação). Com o trânsito em julgado, 
após, observadas as formalidades legais e decorrido o prazo de 90 dias, DESTRUAM-SE os autos, nos termos do Provimento 
CSM 1679/09. arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/
SP), ERICA OLIVEIRA VAZ (OAB 283734/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 0002684-94.2010.8.26.0470 (470.01.2010.002684) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - 
Valdirene Aparecida Tereza - Taciane da Silva Gomes - Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança movida por Valdirene Aparecda 
Tereza em face Taciane da Silva Gomes. Intimada a autora para manifestar em termos de cumprimento de acordo, quedou-se 
inerte. Nos termos do artigo 794, I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução. Sem condenação em 
custas processuais por expressa disposição legal (art.55 da citada legislação). Com o trânsito em julgado, após, observadas 
as formalidades legais e decorrido o prazo de 90 dias, DESTRUAM-SE os autos, nos termos do Provimento CSM 1679/09. 
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO (OAB 232240/SP)

Processo 0002860-34.2014.8.26.0470 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - OSMAR ROSSINI 
BERTONCINI E CIA LTDA EPP - Vistos. Aguarde-se a manifestação do interessado em termos de cumprimento de sentença por 
seis meses. Após, arquivem-se. - ADV: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO (OAB 232240/SP)

Processo 0002868-11.2014.8.26.0470 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Maria 
Aparecida de Arruda - Scard Administradora de Cartões de Crédito Ltda e outro - Vistos. Os embargos tem caráter infringente, 
o que é inadmissível, ficando rejeitado Intime-se. - ADV: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO (OAB 232240/SP), DANILO ROSSI 
(OAB 282542/SP)

Processo 0003196-38.2014.8.26.0470 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marcelo Jose de Campos - 
PABLO ARRUDA PEREIRA - Autor manifestar sobre certidão apresentada pelo oficial de justiça. - ADV: SÉRGIO NOGUEIRA 
(OAB 175084/SP), WENDELL KLAUSS RIBEIRO (OAB 249546/SP)

Processo 0003394-75.2014.8.26.0470/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento - ERNELMINDA LUIZA TOLDO 
THOMAZELLA - ME - ELI SOARES VIEIRA BOFETE - ME - Vistos, Ante o descumprimento do acordo, intime-se a executada 
para que no prazo de 15 dias efetue o pagamento do valor apontado às fls.51/52, devidamente corrigido, sob pena de incidência 
de multa de 10%, nos termos do artigo 475-J, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: FERNANDO HENRIQUE VIEIRA (OAB 
223968/SP)

Processo 0003872-83.2014.8.26.0470 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - APARECIDO DIAS 
- SILVANA FERNANDES VIEIRA - Vistos. Aguarde-se a manifestação do interessado em termos de cumprimento de sentença 
por seis meses. Após, arquivem-se. - ADV: PAULO ROBERTO ALMEIDA RAMPIM (OAB 140719/SP)

Processo 0004730-22.2011.8.26.0470 (470.01.2011.004730) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Rafaela Visnoveski de Oliveira - BENEDITO ZANDONA BIASOTTO NETO (Mega Veiculos) - Vistos. Fls.132/133: 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2421

Homologo o acordo celebrado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos e suspendo a execução até o efetivo 
cumprimento. Decorrido o prazo, manifeste-se a exeqüente. No silêncio, tornem os autos conclusos para extinção. Intime-
se. - ADV: ERICO JOSE MARTINS DA SILVA (OAB 221188/SP), KATIA REGINA FORMIGONI ZACHARIAS (OAB 215257/SP), 
HEVELY NELIZE MARTINS DA SILVA BIASOTTO (OAB 182915/SP)

Processo 0004741-51.2011.8.26.0470 (470.01.2011.004741) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Maria 
Rivani Sampaio Lopes Nascimento - Vistos. Indique exequente onde se encontra a moto para remoção. Indicado, expeça-se 
mandado para remoção e para que o Oficial de Justiça proceda nova avaliação. Fica a exequente alertada de que eventuais 
prejuízos sofridos por terceiros em razão de seus atos, poderá ela ser responsabilizada. Intime-se. - ADV: JOSIMAR RAFAEL 
OLIVEIRA ROSA (OAB 311183/SP)

Processo 0004883-50.2014.8.26.0470 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA 
- Banco Santander (Brasil) S/A - Vistos. HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos e em conseqüência JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 269, III do 
C.P.C. Sem condenação em custas processuais por expressa disposição legal (art.55 da Lei n° 9.099/95). Certificado o trânsito 
em julgado, aguarde-se por 30 dias após a data para cumprimento do acordo. Após feitas as devidas anotações cartorárias, 
arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: PEDRO CARRIEL DE PAULA (OAB 323451/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP)

Processo 0004922-47.2014.8.26.0470 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Financiamento de Produto - ANA MARIA 
VIEIRA HOLTZ - BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Não há vícios na decisão da sentença 
embargada. Levou-se em consideração a revelia, sem contudo seus efeito, vez que o juiz não está obrigado a julgar procedente 
nestes casos se o direito não acolher a tese inicial. Não ficou fora de analise o pedido relativo a serviços de terceiros, pois ficou 
claro na sentença que somente a TAC e a TEC ou cobranças com a mesma finalidade são consideradas ilegais. A menção de 
que a tarifa de terceiros não estava abrangida se refere a parte de um julgado colado na sentença. Em razão disso tudo rejeito 
os embargos. Intime-se. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), ANTONIO JOSE DEZUTE (OAB 144980/SP)

Processo 0005299-18.2014.8.26.0470 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - ANDREA 
FRANCISCA DE SOUZA SILVEIRA - RAIMUNDO EDILSON DE SOUZA - Vistos. Mantenho a decisão de fls.21, redistribuam-se 
os autos à Justiça Comum. Feita a distribuição, intime-se a autora para recolhimento das custas processuais e taxa de mandato 
no prazo de dez dias, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO (OAB 232240/SP)

Processo 3000471-59.2013.8.26.0470 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Ezequiel 
Ferreira Favaro - Vivo S.a - Autor comparecer em cartório retirar guia de levantamento - ADV: LUIZ OTAVIO BOAVENTURA 
PACIFICO (OAB 75081/SP), SÉRGIO NOGUEIRA (OAB 175084/SP)

Processo 3000905-48.2013.8.26.0470 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Cinthia Bastos Marques Vest 
- Vistos. A desconsideração da personalidade jurídica só é possível nos casos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, 
nos termos do artigo 50 do Código Civil, não caracterizado como tais a ausência de patrimônio pela requerida. Em razão do 
exposto, indefiro o pedido. Manifeste-se em prosseguimento. Intime-se. - ADV: WENDELL KLAUSS RIBEIRO (OAB 249546/
SP)

Processo 3002233-13.2013.8.26.0470/01 (apensado ao processo 3002233-13.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Indenização por Dano Moral - Luiz de Oliveira - Elektro Eletricidade e Serviços S/A - Vistos, Intime-se a executada, para que 
no prazo de 15 dias efetue o pagamento do valor apontado às fls.174, devidamente corrigido, sob pena de incidência de multa 
de 10%, nos termos do artigo 475-J, do Código de Processo Civil. Int. - ADV: WENDELL KLAUSS RIBEIRO (OAB 249546/SP), 
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 3003336-55.2013.8.26.0470 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Paulo Sergio Soares - Vistos. 
Primeiramente, apresente o exequente o cálculo discriminado do débito. Intime-se. - ADV: LEANDRO FIGUEIRA CERANTO 
(OAB 232240/SP)

Processo 3003550-46.2013.8.26.0470 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Francisco 
Alves dos Reis - Telefônica Brasil S/A - Vistos. Manifeste-se a requerida sobre a manifestação do autor de fls.298, providenciando 
eventual reparo em 48 horas, sob pena de aplicação de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo comprovar nos autos 
o seu cumprimento. Intime-se. - ADV: HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), PEDRO CARRIEL DE PAULA (OAB 
323451/SP)

Processo 3003688-13.2013.8.26.0470 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Zanata Peças e Serviços 
Automotivos Ltda Me - Clemilson de Souza Castro - Autor manifestar sobre Certidão apresentada pelo Oficial de Justiça. - ADV: 
LEANDRO FIGUEIRA CERANTO (OAB 232240/SP)

Processo 3003700-27.2013.8.26.0470 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Contratos - Eliana Martins de 
Siqueira - CIC - Centro de Capacitação Ltda - ME - (UNITER) - CIÊNCIA À AUTORA DO OFÍCIO DE FLS. 111 , DE DISTRIBUIÇÃO 
DA CARTA PREC ATÓRIA DA COMARCA DE UBERABA/MG - ADV: ESTELA OLIVEIRA PINTO DE ALMEIDA (OAB 279543/SP)

Juizado Especial Criminal
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANA LÚCIA GRANZIOL
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL HELENA CRISTINA TELLES FOGAÇA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0006/2015
Processo 0000189-43.2011.8.26.0470 (470.01.2011.000189) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes de Trânsito 

- H.A.L. e outro - Vistos. Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o próximo dia 06 de maio de 2015 às 14h15. 
Depreque-se a intimação do réu HENRIQUE ANDRE DE LACERDA, na R. Gumercindo de Paula, 50, TEL : 011-82812413, JD 
Monte Alegre, Zona Norte- CEP 02811-050, São Paulo,RG 51676086, nascido em 16/09/1984,em São Paulo,filho de Reinaldo 
Bispo de Lacerda e Solange Andre de Lacerda do sobredito ato processual. Alerte-o (a) de que deverá trazer suas testemunhas 
à audiência acima designada, ou para no prazo de cinco dias apresentá-las antes da realização da mesma e de que possui 
defensor dativo, Dr. Marcelo de Paula. Advirta-o de que, uma vez presente à audiência, será interrogado judicialmente. Da 
designação supra, deverá ser intimada a testemunha Benivaldo Santos. Servirá o presente, por cópia digitada como Mandado e 
Precatória Ciência a Representante do Ministério Público e Int.. - ADV: MARCELO DE PAULA (OAB 171324/SP)

Processo 0002744-33.2011.8.26.0470 (470.01.2011.002744) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Crimes contra o 
Meio Ambiente e o Patrimônio Genético - M.M. - Ante os documentos juntados e a certidão retro, INTIME-SE o autor dos fatos, 
Manoel Monteiro - Rodovia Francisco de Almeida, n 131 - Vila São Judas Tadeu - Porangaba, para que entre em contato com o 
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Centro Técnico Regional de Fiscalização VIII, em Sorocaba , por meio do telefone 15- 3321-9580 e agende nova data para seja 
firmado o TCRA, instruindo o mandado com cópia de fls. 123. De tudo o autor dos fatos deverá comunicar a este Juízo, inclusive 
o dia que foi agendado, no prazo de dez dias. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob 
as penas da lei. Ciência ao M.P. - ADV: APARECIDA JESUS DA COSTA (OAB 104602/SP)

Processo 0002865-56.2014.8.26.0470 - Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal - D.D.D.N. - 
Vistos. Designo a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o próximo dia 06 de maio de 2015 às 14h45. 
Intime-se réu do sobredito ato processual. Alerte-o de que deverá trazer suas testemunhas à audiência acima designada, ou 
para no prazo de cinco dias apresentá-las antes da realização da mesma e de que defensora dativa, Dra. Luiza Vaz. Advirta-o de 
que, uma vez presente à audiência, será interrogado judicialmente. Da designação supra, deverá ser intimada as testemunhas 
de defesa se apresentadas com a antecedência devida. Servirá o presente, por cópia digitada como Mandado. Ciência a 
Representante do Ministério Público e Int.. - ADV: LUIZA VAZ (OAB 126184/SP)

PORTO FELIZ
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PORTO FELIZ EM 09/02/2015

PROCESSO :0000493-97.2015.8.26.0471
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Gicelia do Espirito Santo Bernardeli tc Gicelia do Espirito Santo
ADVOGADO : 87235/SP - Maria Cristina A da Cunha Valini
REQDA : Ivone do Espirito Santo Tuani
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000538-04.2015.8.26.0471
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : M.F.D.
ADVOGADO : 48466/SP - Ari Mancio de Camargo
IMPTDA : D.C.P.V.C.C.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000539-86.2015.8.26.0471
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : A.L.M.S.O.
ADVOGADO : 229161/SP - Olga Maria Mendias Rossi
REQDO : P.M.P.F.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000540-71.2015.8.26.0471
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : F.Z.
ADVOGADO : 229161/SP - Olga Maria Mendias Rossi
REQDO : P.M.P.F.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000532-94.2015.8.26.0471
CLASSE :REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE : C.R.R.
ADVOGADO : 226596/SP - Kelly Martins do Amaral
REQDA : M.O.R.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000541-56.2015.8.26.0471
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Eduardo dos Santos Oliveira
ADVOGADO : 258866/SP - Tiago André de Oliveira
REQDO : CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO VIAOESTE S/A
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000534-64.2015.8.26.0471
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : G.P.L.N.
ADVOGADO : 72498/SP - Jurema de Freitas Barbosa Hagen
REQDO : A.R.N.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000543-26.2015.8.26.0471
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE : Moises Antonio de Andrade
ADVOGADO : 154144/SP - Kildare Marques Mansur
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000535-49.2015.8.26.0471
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : M.J.M.O.
ADVOGADO : 72498/SP - Jurema de Freitas Barbosa Hagen
REQDO : E.D.O.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000542-41.2015.8.26.0471
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ODILA APARECIDA DAS NEVES DUMONT
ADVOGADO : 154144/SP - Kildare Marques Mansur
REQDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000545-93.2015.8.26.0471
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Portofer Comercio de Materiais para Construçao Ltda Epp
ADVOGADO : 33247/SP - Milton Jose Biscaro
REQDA : Vivian Oliveira Costa Mariano
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JORGE PANSERINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IVAN ANTONELLI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015
Processo 0000069-55.2015.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 

- Marcelo Cambraia Gennari e Cia Ltda Me - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - “Ciência da juntada do ofício do Tabelião 
de Protesto e Letras e Títulos de Porto Feliz informando a sustação dos títulos solicitados.” - ADV: JOAO CARLOS WILSON 
(OAB 94859/SP)

Processo 0000099-27.2014.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Guarda - C.M.K.F. - T.S.K.F. - - F.N.S. - “Ciência da 
juntada da carta precatória cumprida negativa; Manifeste-se a autora acerca da contestação apresentada.” - ADV: RITA MARIA 
CAPUANO CAVALCANTE DE ARAUJO (OAB 53868/SP), JOSÉ ZABICKI (OAB 153534/SP), MARILENE LUTHER (OAB 227830/
SP)

Processo 0000251-41.2015.8.26.0471 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Fibra Tech Reciclagem Tecnica Ltda 
- Paulo Henrique Policarpo de Araujo - Me - Ciência da juntada do ofício informando que o título foi sustado. - ADV: DANIELE 
CAMPOS DE CAMARGO (OAB 334764/SP)

Processo 0000261-85.2015.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - C.M.M.C. - D.F.S.P. - O 
ofício encontra-se disponível para impressão - ADV: ANDREA CARVALHO ANTUNES DE OLIVEIRA (OAB 132449/SP)

Processo 0000275-74.2012.8.26.0471 (471.01.2012.000275) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Maria Matilde Alberto - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ciência da vinda dos autos. Cumpridas as formalidades 
legais, ao arquivo. Intime-se. - ADV: KILDARE MARQUES MANSUR (OAB 154144/SP), LEILA ABRAO ATIQUE (OAB 111629/
SP), JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP)

Processo 0000276-54.2015.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - MANOELA ZAURO RIBEIRO - 
Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT - Defiro a autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se 
para em quinze dias se defender, sob pena de revelia. Intime-se. - ADV: LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ARECO (OAB 242826/
SP), BRUNO DE BERNARDI CARLOS (OAB 303321/SP)

Processo 0000297-74.2008.8.26.0471/01 - Cumprimento de sentença - Condomínio - Carlos Eduardo Sampaio Valini - Idalina 
Madalena Paifer Pelegrini - - Francisco Pelegrini - Retirar mandado de levantamento. - ADV: MARIANA DE LARA FAVERO 
DONOSO (OAB 231516/SP), JOAO AUGUSTO FAVERO (OAB 133930/SP), LIDIA MARIA DE LARA FAVERO (OAB 133934/SP), 
CARLOS EDUARDO SAMPAIO VALINI (OAB 201347/SP)

Processo 0000323-96.2013.8.26.0471 (047.12.0130.000323) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Santa 
Gonçalves Martins de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação. 
Condeno a parte autora no pagamento das custas e honorários advocatícios de R$ 800,00, na forma do § 4º do artigo 20 do 
CPC, ficando suspensa a cobrança nos termos do artigo 12 da Lei 1.060/50. Fica revogada a tutela antecipada anteriormente 
concedida. - ADV: CAIO BATISTA MUZEL GOMES (OAB 173737/SP), KILDARE MARQUES MANSUR (OAB 154144/SP), 
WATSON ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP)

Processo 0000523-69.2014.8.26.0471 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - RODOVIAS 
DAS COLINAS S.A. - Helio Diana - - REGINA DE FATIMA BAZZO DIANA - Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos 
de declaração, mantendo inalterada a sentença proferida. - ADV: CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI (OAB 121994/
SP), RICARDO AUGUSTO JORGE (OAB 334699/SP)

Processo 0000523-69.2014.8.26.0471 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - RODOVIAS 
DAS COLINAS S.A. - Helio Diana - - REGINA DE FATIMA BAZZO DIANA - Certifico e dou fé que a taxa de preparo importa 
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em R$ 607,39, equivalente a 2% do valor da causa atualizado R$ 30.369,79 (Gare código 230-6), e taxa de remessa e retorno 
em R$ 32,70 por volume (02 vol- R$ 65,40 ), guia FEDT código 110-4). Nada Mais - ADV: RICARDO AUGUSTO JORGE (OAB 
334699/SP), CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI (OAB 121994/SP)

Processo 0000712-47.2014.8.26.0471 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Dirce Belini 
de Matos Paludeto - - Verginia de Matos Infante - - Jose Nunes de Matos - - Domingos Nunes de Matos - - Geni de Matos 
Pascoli - BANCO DO BRASIL S/A - Fls. 150/153: ciência aos interessados. Fls. 154/172: mantenho a decisão agravada por 
seus próprios fundamentos legais, aguarde-se julgamento ou eventual pedido de informações. Intime-se. - ADV: YRAMAIA 
APARECIDA F BALESTRIM RODRIGUES (OAB 195270/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ELAINE 
EVANGELISTA (OAB 224891/SP)

Processo 0000772-20.2014.8.26.0471 - Inventário - Inventário e Partilha - Beatriz Rehder da Cunha Borba Patuci - Susie 
Martha Rehder - Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito. - ADV: JOAO CARLOS WILSON (OAB 94859/
SP), RENATA BARROS GRETZITZ (OAB 132206/SP)

Processo 0000838-73.2009.8.26.0471 (471.01.2009.000838) - Procedimento Ordinário - Reinaldo Dalmazo Junior - Antonio 
Sergio de Oliveira - Manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça que deixou de intimar o requerido pois o mesmo 
encontra-se em local incerto e não sabido. - ADV: JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA (OAB 217629/SP), JOSÉ CARLOS DE 
OLIVEIRA MACHADO JUNIOR (OAB 166555/SP)

Processo 0000891-78.2014.8.26.0471 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - JOAO PAULO GREGORIO - Cumpra-se o determinado a fls. 69. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/
SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0000894-33.2014.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MUNICIPIO DE PORTO 
FELIZ - Ernesto Degolli Filho - - ESPÓLIO DE JOSÉ MARIA LEITE - Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça - SERVIÇO 
DE ENTRADA DE AUTOS DE DIREITO PÚBLICO (S.J. 2.1.4) - Complexo Ipiranga - sala 38. - ADV: SANDRA REGINA PAULICHI 
(OAB 290674/SP), PAULO HENRIQUE VASCONCELOS GIUNTI (OAB 120065/SP), REINALDO CROCO JUNIOR (OAB 58249/
SP), MARIA REGINA TABORDA BRUGNARO (OAB 87310/SP)

Processo 0001014-81.2011.8.26.0471 (471.01.2011.001014) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Iraci 
Ferreira Dias Braga Tassignom - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Expeça-se Alvará na forma requerida. Efetuado o 
levantamento, manifeste-se a autora em termos de prosseguimento. - ADV: LEILA ABRAO ATIQUE (OAB 111629/SP), WATSON 
ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP), ALYSSON IDE RIBEIRO DA SILVA (OAB 197307/SP), KILDARE MARQUES MANSUR 
(OAB 154144/SP)

Processo 0001062-40.2011.8.26.0471 (471.01.2011.001062) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Valdir 
Alves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 159: anote-se. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região/SP, com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: WAGNER ALEXANDRE CORRÊA (OAB 154945/SP), KILDARE 
MARQUES MANSUR (OAB 154144/SP), LEILA ABRAO ATIQUE (OAB 111629/SP)

Processo 0001063-20.2014.8.26.0471 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - ANGELO 
CARLOS MIGUEL - Banco do Brasil S/A - Ciência do agravo que concedeu o efeito suspensivo. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI 
VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), RUBENS ANTONIO ALVES (OAB 181294/SP)

Processo 0001276-26.2014.8.26.0471 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Vanderlei 
Simoes Barnabe - BANCO DO BRASIL S/A - Fls. 116/153: mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos legais, 
aguarde-se julgamento ou eventual pedido de informações. Fls. 154/158: ciência aos interessados. Intime-se. - ADV: YRAMAIA 
APARECIDA F BALESTRIM RODRIGUES (OAB 195270/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0001281-87.2010.8.26.0471 (471.01.2010.001281) - Procedimento Ordinário - Direitos e Títulos de Crédito - 
Cooperativa de Credito Rural Plantadores de Cana da Regiao de Capivari - Cintia Domingos Cardoso de Campos - “Ciência 
da juntada do ofício do Banco do Brasil informando que se encontra depositado o valor de R$ 19,89 na conta judicial nº 
1400114362927, depositado por Cintia Domingos Cardoso de Campos.” - ADV: FABIO ORTOLANI (OAB 164312/SP), ANDRÉA 
MACHADO BRUGNARO (OAB 246941/SP)

Processo 0001394-36.2013.8.26.0471 (047.12.0130.001394) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Vitor Alberto 
Valini - Banco Fibra S/A - “Aguardando os advogados Marcus Vinícius Guimarães Sanches e Joyce Ellen de Carvalho Teixeira 
Sanches assinarem a petição com data de 29/12/2014 e protocolada em 08/01/2015.” - ADV: ANA LUCIA LIMA (OAB 157962/
SP), MARCUS VINICIUS GUIMARÃES SANCHES (OAB 195084/SP), JOYCE ELLEN DE CARVALHO TEIXEIRA SANCHES 
(OAB 220568/SP)

Processo 0001408-54.2012.8.26.0471 (471.01.2012.001408) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - REINALDO SOARES JUNIOR - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 471.2014/007055-6, visto que após telefonema, decorreu 
o o prazo legal e até a presente data a autora não forneceu os meios necessários para a realização da Busca e Apreensão/
Reintegração de Posse do veículo indicado nos autos, motivo pelo qual devolvo o presente mandado em cartório para os fins 
de direito. O referido é verdade e dou fé. Porto Feliz, 28 de janeiro de 2015. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 
99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0001447-85.2011.8.26.0471 (471.01.2011.001447) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 
48/51) - Maria de Lourdes Silva Paulino - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ciência da vinda dos autos. Diga o Vencedor. 
Intime-se. - ADV: SIBELI STELATA DE CARVALHO (OAB 133950/SP), RODRIGO DE CARVALHO (OAB 99835/SP), SOLANGE 
GOMES ROSA (OAB 233235/SP), LEILA ABRAO ATIQUE (OAB 111629/SP)

Processo 0001475-48.2014.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Massa Falida de Aviccena 
Assistencia Médica Ltda - Maria Ines Castro Angelieri Rodrigues - - Levi Maciel Rodrigues - - Said Mohamad Majzoub - - 
VALERIA GOLLO MAJZOUB - - ISMAIL RAJAB - - LAILA EL HAJJ RAJAB - - Ahmed Mohamad Kadri - - NEDIA FARES KADRI 
- - Ali Ayoub Ayoub - - VERA LUCIA MOREIRA REBELO - - MUSTAPHA FAOUZI ABOU ARABI - - EVELYN MORI AMBROSEN 
ABOU ARABI - “Manifeste-se o autor acerca da contestação apresentada pelos requeridos Maria Ines Castro Angelieri Rodrigues 
e Levi Maciel Rodrigues.” - ADV: ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE (OAB 120468/SP), PAULO EDUARDO DE FARIA 
KAUFFMANN (OAB 122010/SP), MARIO ISAAC KAUFFMANN (OAB 15018/SP), THALES URBANO FILHO (OAB 223219/SP), 
GUSTAVO XAVIER BASSETTO (OAB 242788/SP), LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES (OAB 150485/SP), EFRAIM MARIANO 
DE MORAES (OAB 116879/SP)

Processo 0001499-13.2013.8.26.0471 (047.12.0130.001499) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - R.S.G. - A.M.S. - Retirar mandado de levantamento. - ADV: WELESSON JOSE REUTERS DE FREITAS (OAB 
160641/SP), LUIS ROBERTO MONFRIN (OAB 228693/SP), PRISCILA LAURICELLA (OAB 271982/SP)

Processo 0001557-16.2013.8.26.0471 (047.12.0130.001557) - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Maria do Socorro 
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Gama da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ciência da vinda dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão, requisitando-se 
o pagamento (fls. 131). Intime-se. - ADV: LEILA ABRAO ATIQUE (OAB 111629/SP), VITOR JAQUES MENDES (OAB 258362/
SP), KILDARE MARQUES MANSUR (OAB 154144/SP)

Processo 0001560-34.2014.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - JOSE CICERO 
DA SILVA - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Nomeio em substituição ao Dr. Reynaldo Russo Ayres, o Dr. Frederico 
Brandão (fgbrandao@gmail.com), que deverá ser intimado a designar local, data e hora para realização da perícia. Anote-se 
o Agravo Retido de fls. 78/80) Intime-se. - ADV: RICARDO ALEXANDRE MENDES (OAB 232710/SP), KILDARE MARQUES 
MANSUR (OAB 154144/SP), LEILA ABRAO ATIQUE (OAB 111629/SP)

Processo 0001565-56.2014.8.26.0471 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - MARIA 
APARECIDA BRAGANTIN - Banco do Brasil S/A - Ciência de despacho concedendo efeito suspensivo até o julgamento do 
recurso pela C. 17ª Câmara. - ADV: JOÃO RICARDO CERDEIRA DE SANTANA (OAB 339697/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR 
(OAB 79797/SP), RUBENS ANTONIO ALVES (OAB 181294/SP)

Processo 0001574-18.2014.8.26.0471 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - VIRGINIA 
PEREIRA BATISTA DE MORAES - BANCO DO BRASIL - Fls. 114/149: mantenho a decisão agravada por seus próprios 
fundamentos legais, aguarde-se julgamento ou eventual pedido de informações. Fls. 150/153: ciência aos interessados. Intime-
se. - ADV: YRAMAIA APARECIDA F BALESTRIM RODRIGUES (OAB 195270/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0001795-26.1999.8.26.0471 (471.01.1999.001795) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Sergio Roberto 
Vaghetti - Evaldo Armanhe - Osmar Moreira Santos e outro - Nelson Quagliato - Retirar Carta de Arrematação Aditada. - ADV: 
IDAMARES CRISTINA FELEX (OAB 121909/SP), CLAUDIO AMAURI BARRIOS (OAB 63623/SP), JOSÉ MARIA DA COSTA 
(OAB 204519/SP), MARCIO LUIZ SONEGO (OAB 116182/SP), MAURO CELSO DA SILVA (OAB 129348/SP), ANA CAROLINA 
FERREIRA MORAES (OAB 336936/SP)

Processo 0002062-70.2014.8.26.0471 (processo principal 0002779-24.2010.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença - 
Previdência privada - Clelia Maria Refinetti de Lauro - Ford Previdencia Privada Fpp - A interposição de Embargos de Declaração 
pela executada, interrompeu o prazo para eventual recurso quanto à decisão proferida nos autos, portanto, torno sem efeito a 
certidão de fls. 184. (Certidão fls. 184: Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que houvesse interposição de recurso 
quanto à decisão de fls. 164/166). - ADV: MARCO ANTONIO CAVEZZALE CURIA (OAB 117403/SP), ÉRIKA CASSINELLI PALMA 
(OAB 189994/SP), LIVIA PONSO FAE VALLEJO (OAB 84586/SP)

Processo 0002175-92.2012.8.26.0471 (471.01.2012.002175) - Procedimento Sumário - Inadimplemento - Super Ben - 
Daiane Pereira de Souza Rodrigues - Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito. (Manifestar nos autos) - 
ADV: GERALDO SOTILO DE CAMARGO (OAB 148498/SP)

Processo 0002241-04.2014.8.26.0471 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré 
- Crédito, Financiamento e Investimento S/A - Vanilucia Nascimento dos Santos - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 471.2014/006654-0 dirigi-me, juntamente 
com o representante do autor, Sr. Marcos Roberto da Silva, à rua Quatro, 1, Recanto Caminho do Sol, Recanto Portela e na 
rua Altino Arantes, 34, onde deixei de proceder a busca e apreensão do veículo, uma vez que não obtive êxito em localizá-lo. 
Diante disso, suspendi as diligências no sentido de encontrá-lo, já que ele se encontra em local incerto e não sabido. O referido 
é verdade e dou fé. Porto Feliz, 18 de dezembro de 2014. - ADV: MILENA SOLA ANTUNES (OAB 277306/SP), RODOLFO GERD 
SEIFERT (OAB 183944/SP)

Processo 0002244-32.2009.8.26.0471 (471.01.2009.002244) - Execução de Alimentos - Alimentos - I.C.C.S. - M.A.S. - 
Certifico e dou fé que decorreu o prazo para cumprimento do acordo celebrado entre as partes. (Manifeste-se o exequente). - 
ADV: LUCIANA WALDEMARIN TABARO PATUCI (OAB 253509/SP), DAIANE DE SOUZA NABAS (OAB 241989/SP)

Processo 0002245-17.2009.8.26.0471 (471.01.2009.002245) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
S.M.X. - S.A.T.L. - - L.T.L. - - L.T.L. - - D.T.L. - - D.T.L. - - S.T.L. - - B.T.L. - - L.M.L. - Ciência de julgamento que segundo v. 
Acórdão, negou seguimento ao recurso especial. - ADV: FERNANDO MOLINARI FASIABEN (OAB 263020/SP), ANA MARIA 
BELLO (OAB 110404/SP), FELIPE FERNANDES RIBEIRO (OAB 262375/SP), CAMILA CAMPOS LEITE (OAB 264868/SP)

Processo 0002707-37.2010.8.26.0471 (471.01.2010.002707) - Monitória - Cheque - E.H.T. - - F.D.T. - - V.T.G. - - L.T.A. - J.A. 
- Fls. 286/287: ciência ao Ilmo. Advogado de que sua cliente assinou o acordo homologado nos autos, estando, portanto, ciente 
do seu conteúdo. Cumpra-se integralmente o determinado a fls. 281. Intime-se. - ADV: MARCELO PARDUCCI MOURA (OAB 
145060/SP), JOSE FERNANDES ROCHA (OAB 156529/SP), CLAUDIA TELLES MARCIANO DE CAMARGO (OAB 259796/SP), 
CLEIDE MARIA COAN (OAB 94248/SP), EFRAIM MARIANO DE MORAES (OAB 116879/SP), JORGE CORRÊA (OAB 235838/
SP)

Processo 0002718-08.2006.8.26.0471 (471.01.2006.002718) - Monitória - Espécies de Contratos - Banco do Brasil Sa 
Sucessor do Banco Nossa Caixa Sa - Jose Carlos Ribeiro Castanho - O dinheiro ocupa o primeiro lugar na escala de prioridade 
dos bens penhoráveis, sendo perfeitamente legal a penhora que recai sobre dinheiro, assim, defiro o bloqueio pelo sistema 
BACEN-JUD. (O bloqueio resultou negativo) - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO 
SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), PAULO FRANCHI NETTO (OAB 215270/SP)

Processo 0002764-16.2014.8.26.0471 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.F.M.M. - F.I.S.M. - Certifico e dou fé que decorreu 
o prazo de suspensão do feito - ADV: THIAGO JOSE DINIZ SILVA (OAB 219908/SP), JORGE CORRÊA (OAB 235838/SP)

Processo 0002819-64.2014.8.26.0471 - Procedimento Sumário - Estabelecimentos de Ensino - Instituicao Paulista Adventista 
de Educacao e Assistencia Social - Fabiana Felix Rocha - Defiro a pesquisa de endereços na forma requerida. Intime-se. 
(Ciência da pesquisa negativa) - ADV: JOCYMAR BAYARDO VALENTE (OAB 79503/SP), WILSON ROBERTO CREMONESE 
(OAB 77671/SP)

Processo 0002837-85.2014.8.26.0471 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.V.S.S. - A.S.S. - 
Certifico e dou fé que decorreu o prazo de suspensão do feito. Manifeste-se. - ADV: HELCIMARA DA SILVA (OAB 131701/SP), 
OLGA MARIA MENDIAS ROSSI (OAB 229161/SP)

Processo 0002892-07.2012.8.26.0471 (471.01.2012.002892) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Marcelo Tassi - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 118: defiro. - ADV: LEILA ABRAO ATIQUE (OAB 111629/SP), 
KILDARE MARQUES MANSUR (OAB 154144/SP), WAGNER ALEXANDRE CORRÊA (OAB 154945/SP)

Processo 0003155-10.2010.8.26.0471 (471.01.2010.003155) - Execução de Alimentos - Alimentos - J.B.S. - - J.V.B.S. - - 
T.T.B.S. - A.M.O.S. - Ante o pagamento do débito, a concordância dos exequentes e do Ministério Público, com fundamento nos 
termos do artigo 794, I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA presente ação de Execução de Alimentos que Jeniffer 
Baptista Silva, Joao Victor Baptista Silva, Taina Tabata Baptista Silva, moveram em face de ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA 
SILVA. Fixo os honorários do Procurador Dativo em 100% da Tabela vigente entre a OAB e a Procuradoria do Estado de 
São Paulo. Transitada em julgado, expeça-se certidão e, após cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I. 
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Ciência ao MP. - ADV: NILTON PEREIRA DOS SANTOS (OAB 179090/SP), CARLOS EDUARDO TABORDA BRUGNARO (OAB 
231880/SP)

Processo 0003239-40.2012.8.26.0471 (471.01.2012.003239) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Joaquim Teixeira Dias - Manifestar acerca da certidão negativa do oficial de justiça 
que deixou de dar cumprimento ao mandado pois o requerente não foreceu os meios necessários. - ADV: HUMBERTO LUIZ 
TEIXEIRA (OAB 157875/SP), ANNA LUIZA RACHEL NOGUEIRA LEITE (OAB 209463/SP)

Processo 0003262-59.2007.8.26.0471 (471.01.2007.003262) - Execução de Título Extrajudicial - Parceria Agrícola e/ou 
pecuária - Banco Nossa Caixa Sa - Cicero Rosangelo de Souza - - Valter Prudencio dos Santos - “Manifeste-se o autor acerca 
da Exceção de Pré Executividade apresentada.” - ADV: ADRIANA CARNIETTO FURLAN (OAB 125411/SP), FLAVIO OLIMPIO 
DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), ANDREA CARVALHO ANTUNES DE OLIVEIRA (OAB 
132449/SP)

Processo 0003311-56.2014.8.26.0471 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
S/A - Augusto dos Santos Silva - Manifestar face o transito em julgado da r. sentença. - ADV: LUIS FERNANDO DE CASTRO 
(OAB 156342/SP)

Processo 0003424-10.2014.8.26.0471 - Procedimento Sumário - Seguro - NELSON LUCAS RODRIGUES JUSTINO - 
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. - Ciência de fls 61: Recibo de 06/10/2014 da Seguradora 
Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.. Quantia de R$ 3.645,00, cheque nº 104344. ag. 1769, Banco do Brasil, nominal a 
Nelson Lucas Rodrigues Justino; como forma de pagamento da composição amigável. - ADV: PAULA FERREIRA DA SILVA (OAB 
276341/SP), ALESSANDRO AMÉLIO DA SILVA (OAB 271671/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 0003453-60.2014.8.26.0471 - Divórcio Consensual - Dissolução - K.M.M.B. - - P.G.B. - Cumpridas as formalidades 
legais, ao arquivo. Intime-se. - ADV: KILDARE MARQUES MANSUR (OAB 154144/SP)

Processo 0003501-24.2011.8.26.0471 (471.01.2011.003501) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Panamericano - Paulo Roberto Cardoso - Manifestar acerca da Carta Precatória devolvida negativa onde o 
requerido mudou-se de endereço e não foi localizado o veículo. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP), PAULO 
SERGIO CANDIDO (OAB 173479/SP)

Processo 0003638-98.2014.8.26.0471 - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez Acidentária - LUCAS 
FERNANDO DA COSTA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - Assim, DEFIRO, com fundamento no artigo 
273 do CPC, a antecipação parcial dos efeitos da tutela para determinar ao réu o imediato restabelecimento do benefício de 
auxílio-doença, sob pena de multa diária de R$ 80,00. Notifique-se o INSS. Diante o depósito dos honorários periciais (fls. 
103/104), oficie-se ao IMESC. Aguarde-se a manifestação do autor quanto à contestação ofertada. - ADV: KILDARE MARQUES 
MANSUR (OAB 154144/SP), JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP)

Processo 0003723-84.2014.8.26.0471 - Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de Domínio - Inadimplemento 
- HOTCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EDNA BORGES DE AZEVEDO - “Ciência da juntada do ofício do DETRAN \\\< 
Sorocaba informando o bloqueio no cadastro do veículo placas DXU5688.” - ADV: FÁBIO RAMOS NOGUEIRA (OAB 164160/
SP)

Processo 0003723-84.2014.8.26.0471 - Apreensão e Depósito de Coisa Vendida com Reserva de Domínio - Inadimplemento 
- HOTCAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EDNA BORGES DE AZEVEDO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 471.2014/007253-2, no dia 15 de janeiro de 2015, 
dirigi-me ao endereço indicado com veículo próprio, lá chegando encontrei o localizador e representante do autor, Luiz Antonio 
Baptista, e fomos recebidos pelo Sr. Jaime, marido da requerida, o qual informou que vendeu o veículo não sabendo informar o 
atual paradeiro do veículo. Assim sendo, deixei de proceder à busca e apreensão do veículo e devolvo o presente mandado no 
aguardo do que for melhor determinado. O referido é verdade e dou fé. Porto Feliz, 30 de janeiro de 2015. - ADV: FÁBIO RAMOS 
NOGUEIRA (OAB 164160/SP)

Processo 0003982-89.2008.8.26.0471 (471.01.2008.003982) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Reynaldo 
Antunes - - Maria Antonia de Jesus Antunes - - Cibele Antunes - - Isaque Antunes - - Jeziel Antunes - - Giseli Antunes - Teen 
Car Locadora de Veiculos Ltda - - REGINALDO FROSSARD MARQUES - “Ciência da juntada da carta precatória cumprida 
negativa para intimação de Reginaldo Frossard Marques.” - ADV: RODRIGO ARGENTINO (OAB 224329/SP), EMANOELLE 
LIMA RODRIGUES LEITE (OAB 244605/SP), FLAVIO HENRIQUE ZANLOCHI (OAB 32026/SP), CELSO EVANGELISTA (OAB 
84278/SP)

Processo 0004040-24.2010.8.26.0471 (471.01.2010.004040) - Procedimento Ordinário - Marco Antonio Polyceno - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Expeçam-se alvarás na forma. Efetuados os levantamentos, manifeste-se o autor em termos de 
prosseguimento. - ADV: LEILA ABRAO ATIQUE (OAB 111629/SP), KILDARE MARQUES MANSUR (OAB 154144/SP), WATSON 
ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP)

Processo 0004044-90.2012.8.26.0471 (471.01.2012.004044) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Alvorinda Rodrigues de Almeida Martins - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifestar sobre laudo pericial de fls. 
106/107. - ADV: KILDARE MARQUES MANSUR (OAB 154144/SP), ALYSSON IDE RIBEIRO DA SILVA (OAB 197307/SP)

Processo 0004069-35.2014.8.26.0471 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Santander Leasing 
S/A Arrendamento Mercantil - JOSIANA ALVES VENANCIO DE JESUS - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 471.2014/007278-8, uma vez que mesmo 
após contato telefônico em 12/12/2014 e tendo sido atendida pela sra. Simone, o autor não forneceu os meios necessários para 
o seu cumprimento. O referido é verdade e dou fé. Porto Feliz, 28 de janeiro de 2015. - ADV: VIVIANE APARECIDA HENRIQUES 
(OAB 140390/SP)

Processo 0004069-74.2010.8.26.0471 (471.01.2010.004069) - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Silvia Maria de Freitas Sorocaba Me - Neoflex Industria e Comercio Ltda - - Neobor Industria 
e Comercio Ltda - Ciência da vinda dos autos. Forme-se novo volume dos autos. Aguarde-se o julgamento do Agravo de 
instrumento interposto contra despacho denegatório de processamento de Recurso Especial. Intime-se. - ADV: RICARDO 
POMERANC MATSUMOTO (OAB 174042/SP), CLAUDIO AMAURI BARRIOS (OAB 63623/SP), ANDREA ALVES DE AZEVEDO 
(OAB 259029/SP), ANDRÉA DIAS FERREIRA (OAB 162906/SP), JONATHAS MONTEIRO GUIMARAES (OAB 262243/SP)

Processo 0004154-21.2014.8.26.0471 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.L.M.C. - L.F.C. - “Manifeste-se face a petição 
juntada pela autora informando os dados para desconto de pensão alimentícia em folha de pagamento.” - ADV: JULIO 
YAMAMOTO (OAB 326977/SP), JOSÉ MARIA DA COSTA (OAB 204519/SP)

Processo 0004161-86.2009.8.26.0471 (471.01.2009.004161) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Nelson Rafael Barnabe - Prefeitura do Municipio de Porto Feliz - “Manifestem-se as partes sobre o laudo pericial juntado.” - ADV: 
CLEBER BAZZO CUCHERA (OAB 276765/SP), CARLOS EDUARDO SAMPAIO VALINI (OAB 201347/SP), GUSTAVO ANTONIO 
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GONÇALVES (OAB 202441/SP), LUIS ROBERTO MONFRIN (OAB 228693/SP)
Processo 0004366-42.2014.8.26.0471 - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Manfrinato de Almeida - Osmar Ferraz de 

Almeida - Cumpra-se o item 2 do despacho de fls. 58, bem como aguarde-se a manifestação da FESP quanto ao recolhimento 
do ITCMD. - ADV: ANTENOR EMILTON CAMPOS VIEIRA (OAB 86157/SP)

Processo 0004401-02.2014.8.26.0471 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Banco Itauleasing 
S/A - Bruna Leticia Ribaldo - O banco credor indicou como depositário do bem pessoa estranha ao processo e desconhecida do 
Juízo, sem endereço na Comarca, não podendo ser localizada e responsabilizada no caso de reversão do depósito. Outrossim 
não se trata de depósito e sim de reintegração de posse em que o bem deve ser entregue ao autor, cabendo-lhe nomear 
preposto ou mandatário e não depositário, persistindo a responsabilidade pessoal daquele. Cumpra-se a reintegração de posse 
entregando-se o bem ao autor, na pessoa do preposto indicado. Intime-se. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/
SP)

Processo 0004528-37.2014.8.26.0471 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Jorge 
Fugolin - - Marcos Fugulin - - Sergio Fugulin - - MARGARIDA FUGULIN - BANCO DO BRASIL S/A - “Manifestem-se os autores 
acerca da impugnação ao pedido de execução apresentada.” - ADV: DAVIS SILVA DE OLIVEIRA (OAB 349038/SP), JANAINA 
DE CARLI DUTRA (OAB 333954/SP), HELOÍSA MANZONI GONÇALVES CABRERA (OAB 277647/SP)

Processo 0004727-59.2014.8.26.0471 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - RODOVIAS 
DAS COLINAS S.A. - Guaraci Dalsoglio - - MARIA ARLETE GUEDES DALSOGLIO - Manifestar acerca do laudo juntado - ADV: 
ANDREA PISTRINO DONEGA (OAB 277165/SP), CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI (OAB 121994/SP)

Processo 0004729-29.2014.8.26.0471 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - RODOVIAS 
DAS COLINAS S.A. - Linhanyl Sa Linhas para Coser - Manifestar acerca do laudo juntado - ADV: ANDREA PISTRINO DONEGA 
(OAB 277165/SP), CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN ROSSI (OAB 121994/SP)

Processo 0004731-96.2014.8.26.0471 - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 - RODOVIAS 
DAS COLINAS S.A. - Luiz Carlos Prieto - Manifestar acerca do laudo juntado - ADV: CRISTIANO AUGUSTO MACCAGNAN 
ROSSI (OAB 121994/SP), ANDREA PISTRINO DONEGA (OAB 277165/SP)

Processo 0004760-49.2014.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) - 
ATAIDE PINHEIRO DA ROCHA - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Manifestar acerca da contestação - ADV: 
LEILA ABRAO ATIQUE (OAB 111629/SP), SOLANGE GOMES ROSA (OAB 233235/SP), KILDARE MARQUES MANSUR (OAB 
154144/SP)

Processo 0004989-09.2014.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - A.R. - - A.N.F. - A certidão 
de honorários encontra-se assinada. - ADV: JOAO AUGUSTO FAVERO (OAB 133930/SP), LIDIA MARIA DE LARA FAVERO 
(OAB 133934/SP), MARIANA DE LARA FAVERO DONOSO (OAB 231516/SP)

Processo 0005176-17.2014.8.26.0471 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Eugenio Segato - - Maria Aparecida Trombini 
Segato - Diagson Unidade Integrada de Diagnostico Sc Ltda - “Manifestem-se os autores sobre a contestação apresentada.” - 
ADV: HELDER CURY RICCIARDI (OAB 208840/SP), MARIA FERNANDA ANTONIO ALCALA (OAB 254792/SP)

Processo 0005276-69.2014.8.26.0471 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.P.Z. - E.R.Z. - Manifestar-se sobre a contestação. 
- ADV: NEI LUIS POTEL (OAB 94882/SP), CRISTIANE APARECIDA ZACARIAS INOCÊNCIO (OAB 283720/SP), CLAUDINEI 
JOSE MARCHIOLI (OAB 129198/SP)

Processo 0005363-25.2014.8.26.0471 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - M.R.R. - C.O.G.P. - 
Manifestar acerca da contestação - ADV: JOSE FERNANDES ROCHA (OAB 156529/SP), CLEIDE MARIA COAN (OAB 94248/
SP)

Processo 0005574-61.2014.8.26.0471 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
IRALDIR MENDES RODRIGUES LEROY TC IRALDIR MENDES RODRIGUES - Valdelene Fonseca de Camargo - - GONCALO 
BENEDITO DO NASCIMENTO - - Maria Aparecida de Lima Nascimento - Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada 
a fls. 58/73. Fls. 74/75: defiro, desentranhando-se o mandado de citação de fls. 54/55. Intime-se. - ADV: IDAMARES CRISTINA 
FELEX (OAB 121909/SP), KELLY MARTINS DO AMARAL (OAB 226596/SP)

Processo 0005575-46.2014.8.26.0471 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.G.C.O. - W.O. - 
Manifestar sobre a justificativa apresentada. - ADV: CARLOS EDUARDO TABORDA BRUGNARO (OAB 231880/SP)

Processo 0005684-60.2014.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Plinio Henrique Orlandin 
de Carvalho - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Nomeio em substituição ao Dr. Reynaldo Russo Ayres, 
o Dr. Frederico Brandão (fgbrandao@gmail.com), que deverá ser intimado a designar local, data e hora para realização da 
perícia. Intime-se. - ADV: LUIS ROBERTO MONFRIN (OAB 228693/SP), VANDERLÉIA SIMÕES DE BARROS ANTONELLI (OAB 
156782/SP)

Processo 0005684-60.2014.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Plinio Henrique Orlandin 
de Carvalho - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Manifestar acerca da contestação. - ADV: LEILA ABRAO 
ATIQUE (OAB 111629/SP), VANDERLÉIA SIMÕES DE BARROS ANTONELLI (OAB 156782/SP), GLAUCIA GUEVARA MATIELLI 
RODRIGUES (OAB 186333/SP), LUIS ROBERTO MONFRIN (OAB 228693/SP)

Processo 0005684-60.2014.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Plinio Henrique Orlandin 
de Carvalho - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - O autor é portador de Acromegalia (síndrome causada pelo 
aumento da secreção do hormônio de crescimento (GH e IGF-I) em adultos. Quando ocorre na infância ou na adolescência é 
chamada de gigantismo. Por ocorrer na fase adulta, em que as epífises já encerraram, o crescimento se dá nas partes moles e 
nos ossos - não no crescimento longitudinal - ficando mais alto - como no gigantismo, mas em largura. Geralmente o intervalo 
entre o início da doença e o seu diagnóstico é de 12 anos, pois o crescimento anormal demora para ficarem claramente distintos 
do normal), desde 2005 e, conforme laudos, exames e atestados médicos juntados aos autos, seu quadro clínico se agravou 
desde então. Contribuiu com a Previdência no período de 1986 a 2005, realizando um recolhimento facultativo em 2007 (fls. 
151) e em julho de 2005, o Instituto-réu concedeu-lhe o benefício do auxílio-doença (fls. 56), o qual não foi prorrogado por 
não mais se constatar a incapacidade (fls. 58/63). Não perde a qualidade de segurado aquele que deixa de contribuir para 
Previdência Social em razão de incapacidade legalmente comprovada. Ainda que a doença da segurada seja pré-existente à 
filiação ao Regime Geral de Previdência Social, o direito ao benefício se configura por motivo de progressão ou agravamento, 
causando a incapacidade comprovada na perícia médica. Nesse sentido: “TRF1-REO 0013071-64.2014.4.01.9199 / MG; 
REMESSA EX OFFICIO Relator DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES - 10/09/2014 e-DJF1 P. 195 - Data Decisão: 
28/05/2014”. Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 147/148, mantendo a tutela antecipada anteriormente concedida. Cumpra-
se o determinado a fls. 129. Manifeste-se o autor sobre a contestação apresentada. - ADV: LEILA ABRAO ATIQUE (OAB 111629/
SP), VANDERLÉIA SIMÕES DE BARROS ANTONELLI (OAB 156782/SP), GLAUCIA GUEVARA MATIELLI RODRIGUES (OAB 
186333/SP), LUIS ROBERTO MONFRIN (OAB 228693/SP)
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Processo 0005807-58.2014.8.26.0471 - Cautelar Inominada - Liminar - JR Coan Transportes Ltda - Fazenda Pública do 
Estado de São Paulo - “Ciência da juntada do ofício do Cartório de Protesto de Porto Feliz informando o cumprimento do ofício 
datado de 18/12/2014 e recebido em 08/01/2015.” - ADV: RODRIGO SILVA COELHO, THIAGO VIDMAR (OAB 288450/SP)

Processo 0005816-20.2014.8.26.0471 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - CARMEN SILVIA 
SAMPAIO FERNANDES - EDNILSON BAPTISTA DOS SANTOS ME - “Ciência da juntada do ofício do Banco do Brasil informando 
o depósito do valor de R$ 272,34; juntada do ofício da Associação Comercial Empresarial de Porto Feliz informando o pedido do 
cancelamento do registro de débito em nome da autora.” - ADV: ARI MANCIO DE CAMARGO (OAB 48466/SP)

Processo 0005982-52.2014.8.26.0471 - Embargos à Execução - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - Benedito Luques Cabrera - Santino Manoel Rodrigues - Certifique a interposição dos presentes embargos nos autos 
principais. Os embargos do executado, como regra, não serão recebidos com efeito suspensivo, conforme disposto no artigo 
739-A do Código de Processo Civil. Excepcionalmente, diante de lesão grave e de difícil reparação, pode o magistrado, com 
relevante fundamentação, atribuir aos embargos efeito suspensivo, desde que a execução já esteja garantida por penhora, 
depósito ou caução suficientes, o que não é caso dos presentes autos. Portanto, recebo os embargos para discussão, sem, 
contudo, atribuir efeito suspensivo à execução. À impugnação. - ADV: EDUARDO AUGUSTO FOGAÇA (OAB 259399/SP), ANA 
CAROLINA FERREIRA MORAES (OAB 336936/SP)

Processo 0005986-89.2014.8.26.0471 - Carta Precatória Cível - Atos executórios (nº 1013443-86.2014.8.26.0009 - 1ª 
Vara Cível do Foro Regional IX - Vila Prudente) - BANCO PAULISTA S.A. - ALPEX ALUMINIO S.A. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 471.2014/007477-2 dirigi-me 
ao endereço indicado, no dia 17/12/14, na companhia do representante da autora o Dr. Guilherme Lopes Mouaouad, conforme 
requerido , e aí sendo localizamos o funcionário que se identificou por Ailton Cestara, Gerente Industrial, e nos informou que no 
endereço indicado encontra-se funcionando a empresa Aluer - Alumínio do Brasil do Grupo Alpex, percorremos suas instalações 
e localizamos quantidade de material bem inferior da que deveria ser constatada, fomos informados que em razão do final do 
ano o estoque dos respectivos materiais havia sido esgotado, sendo que no início do próximo ano haveria reposição daquele 
material, então foi agendado com o representante da autora, Dr. Guilherme, que no início do ano seguinte o mesmo entraria 
em contato telefônico comigo para eventual realização de nova diligência ; certifico, outrossim, que após retomada a atividade 
forenses do ano de 2015, recebi uma ligação telefônica, cujo interlocutor se identificou por Dr. Guilherme e informou que havia 
sido celebrado acordo entre as partes e a carta precatória poderia ser devolvida sem seu integral cumprimento. Assim sendo, 
devolvo a presente, para os fins de direito.O referido é verdade e dou fé. - ADV: MARCELO DE CAMPOS BICUDO (OAB 
131624/SP), CRISTIANO NAMAN VAZ TOSTE (OAB 169005/SP)

Processo 0006033-63.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / 
Homologação - GLOBAL CONCURSOS ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA ME - PREGOEIRA DA COMISSAO 
DE LICITAÇÃO - - PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO FELIZ e outros - Recebo a petição de fls. 81 em aditamento à inicial. 
Anote-se. Verifica-se a existência de fundamento relevante e de risco de ineficácia da medida se concedida no final do processo. 
Assim, concedo a medida liminar para determinar a suspensão do processo licitatório Pregão 105/2014. Notifiquem-se os 
coatores do conteúdo da petição inicial, aditamento e desta decisão, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias 
dos documentos, para que cumpra de imediato a medida liminar e, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Findo o 
prazo para informações, abra-se vista ao Ministério Público para opinar, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Intime-se. - 
ADV: JULIANA ISHIKO DE OLIVEIRA (OAB 232233/SP)

Processo 0006033-63.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / 
Homologação - GLOBAL CONCURSOS ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA ME - PREGOEIRA DA COMISSAO 
DE LICITAÇÃO - - PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO FELIZ e outros - Em tempo: Notifiquem-se as litisconsortes para 
integrarem o polo passivo da lide e apresentarem resposta no prazo de dez dias. - ADV: JULIANA ISHIKO DE OLIVEIRA (OAB 
232233/SP)

Processo 0006068-23.2014.8.26.0471 - Pedido de Providências - Propriedade - Rosimeire Rodrigues Ferreira - - Rinaldo de 
Jesus Pelegrin Ferreira - - Raquel Rodrigues dos Santos - - Deosdedit Pereira dos Santos - Atenda-se a cota ministerial. - ADV: 
IVAN LEITE (OAB 58615/SP)

Processo 0006078-67.2014.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO RESIDENCIAL 
VIVENDAS SANTA BARBARA - JESIEL DA SILVA TASSO - nte a desistência da ação, formulada pelo autor, com fundamento 
nos termos do Artigo 267, VIII do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Cobrança que CONDOMINIO 
RESIDENCIAL VIVENDAS SANTA BARBARA, ajuizou em face de JESIEL DA SILVA TASSO . Recolha-se o mandado de citação 
expedido a fls. 19. Transitada em julgado e cumpridas as formalidades legais, ao arquivo. P.R.I. - ADV: FABIO MARTINS DE SA 
(OAB 144611/SP)

Processo 0006087-29.2014.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - TSA 
TRANSPORTES SCREMIM E ALIMONTI LTDA - INCOPLAN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - A Carta Precatória 
encontra-se disponível para impressão - ADV: FERNANDO HESSEL DE ARAUJO (OAB 188962/SP)

Processo 0006324-73.2008.8.26.0471 (471.01.2008.006324) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de 
Crédito - Banco do Brasil Sa - Zardini Funilaria e Pintura Ltda Me - - Sidnei Zardini - - Marli do Rocio Lourenco Zardini - Certifico 
e dou fé, nos termos do Provimento CSM 1864/2001, que os custos do serviço de impressão de documentos referente à 
pesquisa junto ao BACEN-JUD, RENAJUD e ARISP, incluídos os atos seqüenciais de bloqueio, penhora e transferência ou 
registro de restrição/bloqueio de transferência importam em R$ 12,20 por pessoa (FEDT código 434-1). Certifico mais que e 
os custos do serviço de impressão de documentos referente à pesquisa junto ao INFOJUD importam em R$ 12,20 por pessoa, 
para pesquisa de endereços: R$ 12,20 por pessoa para solicitação de busca de declarações de Imposto de Renda de pessoa 
física, correspondente ao limite dos últimos cinco anos e R$ 12,20,por pessoa, para busca de declarações de imposto de renda 
pessoa jurídica, correspondente a cada exercício financeiro ser pesquisado (FEDT código 434-1). - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE 
AZEVEDO (OAB 34248/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), PEDRO LUIZ PATUCI (OAB 101480/
SP)

Processo 3000402-24.2013.8.26.0471 - Interdição - Tutela e Curatela - A.A.P. - K.C.R.M. - Ao autor, comparecer no balcão 
para assinar o Termos de Curador Definitivo - ADV: KELLY MARTINS DO AMARAL (OAB 226596/SP)

Processo 3001085-61.2013.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Aparecido Candido da Silva 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Fls. 110: aguarde-se por 30 dias. - ADV: LEILA ABRAO ATIQUE (OAB 
111629/SP), KILDARE MARQUES MANSUR (OAB 154144/SP), RICARDO ALEXANDRE MENDES (OAB 232710/SP)

Processo 3001143-64.2013.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - JOAQUIM DAMACENO BRAGA - 
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS - Subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região/SP., com 
as nossas homenagens. - ADV: KILDARE MARQUES MANSUR (OAB 154144/SP)
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Processo 3001643-33.2013.8.26.0471 - Monitória - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo - Agape 
Industrialização Ltda Epp - - Nelson Lourenço Junior - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 471.2014/007574-4 dirigi-me ao endereço indicado, onde constatei que a 
empresa Ágape Industrialização Ltda Epp não mais funciona no local, estando ali estabelecida atualmente a empresa M2GK 
Indústria e Comércio Ltda., segundo o que me informou a responsável pelo setor de RH, Sra. Cláudia, alegando que estão 
naquele local há cerca de 01 ano e que não sabe informar o paradeiro da empresa requerida. O referido é verdade e dou fé. - 
ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 3001666-76.2013.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Noemia Alves de Almeida - 
INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS - Subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região/SP, com 
as nossas homenagens. - ADV: KILDARE MARQUES MANSUR (OAB 154144/SP), LEILA ABRAO ATIQUE (OAB 111629/SP)

Processo 3002056-46.2013.8.26.0471 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Finamax S/A - 
Crédito, Financiamento e Investimento - Ricardo Andre Elesbao - Defiro a pesquisa de endereços na forma requerida. Intime-se. 
(Ciência da pesquisa negativa) - ADV: PATRICIA LEONE NASSUR (OAB 131474/SP)

Processo 3002160-38.2013.8.26.0471 (apensado ao processo 3002669-66.2013.8.26) - Cautelar Inominada - Liminar - LUIZ 
FERNANDO BETTINI - LAURA FERNANDA TOGNOLI ESCOMPARIM - - COTELAV CONFECÇÕES E LAVANDERIA LTDA ME - 
Fls. 172: defiro, decorridos, diga. - ADV: ANA CAROLINA FABRI ASSUMPCAO OLYNTHO (OAB 139680/SP), CESAR AUGUSTO 
PRESTES NOGUEIRA MORAES (OAB 236321/SP), LÁZARO PAULO ESCANHOELA JÚNIOR (OAB 65128/SP), TALITA MARIA 
CANATELI BETE (OAB 323144/SP)

Processo 3002599-49.2013.8.26.0471 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - CANTIDIO 
ALVES DOS SANTOS - BANCO DO BRASIL S.A. - Fls. 163/166: ciência aos interessados. Fls. 167/185: mantenho a decisão 
agravada por seus próprios fundamentos legais, aguarde-se julgamento ou eventual pedido de informações. Intime-se. - ADV: 
YRAMAIA APARECIDA F BALESTRIM RODRIGUES (OAB 195270/SP), GRAZIELA ANGELO MARQUES (OAB 251587/SP), 
ELAINE EVANGELISTA (OAB 224891/SP), DENISE LEONARDI DOS REIS (OAB 266766/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS 
REIS TOLER (OAB 178060/SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP)

Processo 3002683-50.2013.8.26.0471 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Alice 
Rinck de Souza - Banco do Brasil Sa - Fls. 118/158: mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos legais, 
aguarde-se julgamento ou eventual pedido de informações. Intime-se. - ADV: MARIA MERCEDES OLIVEIRA FERNANDES DE 
LIMA (OAB 82402/SP), CAROLINE PRETO SOARES (OAB 340860/SP), YRAMAIA APARECIDA F BALESTRIM RODRIGUES 
(OAB 195270/SP)

Processo 3002723-32.2013.8.26.0471 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO FIBRA 
S.A. - Patricia Antunes - Reitere-se a intimação determinada a fls. 61. Intime-se. - ADV: HELENA MARIA MONACO FERREIRA 
(OAB 109348/SP), LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP), CAMILA PALUCCI VALLETTA (OAB 257249/SP)

Processo 3002752-82.2013.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Revogação/Anulação de multa ambiental - Jose Carlos 
Iversen - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO - Fls. 132: defiro. - ADV: JOSÉ ÂNGELO REMÉDIO JÚNIOR 
(OAB 195545/SP), ANA CAROLINA FABRI ASSUMPCAO OLYNTHO (OAB 139680/SP), TALITA MARIA CANATELI BETE (OAB 
323144/SP)

Processo 3002775-28.2013.8.26.0471 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Cooperativa dos 
Plantadores de Cana da Regiao de Capivari Canap - Angelo Milane - “Ciência da juntada do ofício da JUCESP informando o 
cumprimento da determinação judicial informada através do ofício datado de 19/09/2014, registrando ofício com mesmo teor do 
presente na ficha cadastral anexa das sociedades ‘D.T. Paisagismo LTDA.’ e ‘D.T. Drenagem LTDA.’.” - ADV: FABIO ORTOLANI 
(OAB 164312/SP), JOAO CARLOS WILSON (OAB 94859/SP)

Processo 3002999-63.2013.8.26.0471 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - G.V.L. - A.L.J. 
- Comparece no processo a avó materna da exequente, Roseli de Fátima dos Santos (fls. 61) declarando que a menor está 
sob sua guarda e responsabilidade há mais de um ano e dando quitação das prestações alimentícias. O fato é estranho, 
pois a alimentada vem sendo representada pela mãe neste processo e no 3003161-58 (ação de alimentos movida contra os 
avós paternos) e não há comprovante de alteração da representação. Há nos autos um recibo de R$ 1.350,00 assinado pela 
mãe da alimentada em 25 de agosto de 2014 dando quitação da pensão acumulada em atraso (fls. 58). Em razão da dúvida 
instaurada, suspendo a execução da ordem de prisão até esclarecimento. Expeça-se alvará de soltura em favor do executado. 
Manifestem-se a exequente e o Representante do Ministério Público. (Observo erro material na sentença proferida no processo 
3003161-58.2013 quanto à parte passiva. Venham conclusos aqueles autos para correção). Intime-se. - ADV: ARI MANCIO DE 
CAMARGO (OAB 48466/SP), GERALDO SOTILO DE CAMARGO (OAB 148498/SP)

Processo 3003161-58.2013.8.26.0471 (apensado ao processo 3002999-63.2013.8.26) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 
- Fixação - G.V.L. - A.L. - - R.A.M. - Retifico o erro material da sentença para corrigir a parte passiva da ação como sendo 
ADEMIR DE LARA e RENIZA DE ARRUDA MAIA e não como constou. - ADV: FABIO NOGUEIRA DE MACEDO PROENCA (OAB 
207297/SP), CLAUDIA TELLES MARCIANO DE CAMARGO (OAB 259796/SP)

Processo 3003173-72.2013.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88) - Maria Lucia dos 
Santos Oliveira - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Diante do laudo médico e relatório social, DEFIRO, com 
fundamento no artigo 273 do CPC, a antecipação parcial dos efeitos da tutela para determinar ao réu a imediata concessão e 
implantação do benefício de amparo assistencial, sob pena de multa diária de R$ 80,00. Notifique-se o INSS. Abra-se vista dos 
autos ao Instituto-réu e, após, ao Ministério Público, para que se manifestem sobre o mérito da ação. Intime-se. - ADV: WATSON 
ROBERTO FERREIRA (OAB 89287/SP), LEILA ABRAO ATIQUE (OAB 111629/SP), CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA (OAB 
154523/SP)

Processo 3003343-44.2013.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Angela Ezequiel dos Santos 
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Subam os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região/SP, 
com as nossas homenagens. Intime-se. - ADV: KILDARE MARQUES MANSUR (OAB 154144/SP), LEILA ABRAO ATIQUE (OAB 
111629/SP), JOSÉ ALFREDO GEMENTE SANCHES (OAB 233283/SP)

Processo 3003353-88.2013.8.26.0471 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - Claudia 
Alcidia Wandeveld - BANCO DO BRASIL S/A - Fls. 145/148: ciência aos interessados. Fls. 149/167: mantenho a decisão 
agravada por seus próprios fundamentos legais, aguarde-se julgamento ou eventual pedido de informações. Intime-se. - ADV: 
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP), YRAMAIA APARECIDA F BALESTRIM RODRIGUES (OAB 195270/SP), 
PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 3003356-43.2013.8.26.0471 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Celio Conrado 
Angelieri - BANCO DO BRASIL S/A - O dinheiro ocupa o primeiro lugar na escala de prioridade dos bens penhoráveis, sendo 
perfeitamente legal a penhora que recai sobre dinheiro, assim, defiro o bloqueio pelo sistema BACEN-JUD. Intime-se. (Ciência 
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de bloqueio BacenJud em conta do Banco de Brasil no valor de R$ 1.121,62) - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 
221271/SP), YRAMAIA APARECIDA F BALESTRIM RODRIGUES (OAB 195270/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CRISTINA PAZ NERI VIGNOLA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALMIR RODRIGUES DE MATOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0042/2015
Processo 0000016-79.2012.8.26.0471 (471.01.2012.000016) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Divino 

Jose de Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Manifestem-se sobre laudo pericial de fls.102/112. - ADV: KILDARE 
MARQUES MANSUR (OAB 154144/SP), DANIEL DE FREITAS TRIDAPALLI (OAB 210142/SP)

Processo 0000554-89.2014.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Gratificações e Adicionais - KATIA MARIA DE CAMARGO 
LEITE - FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - FESP - Manifeste-se sobre contestação de fls.51/68. - ADV: SIMONE 
MASSILON BEZERRA (OAB 301497/SP), TIAGO SGARIBOLDI (OAB 303820/SP)

Processo 0000861-14.2012.8.26.0471 (471.01.2012.000861) - Execução de Alimentos - Alimentos - V.U.M.L. - - P.H.M.L. - - 
G.M.L. - - J.M.L. - C.L. - Subam os autos á Superior Instância. Int. - ADV: EDUVALDO JOSÉ COSTA JUNIOR (OAB 204035/SP), 
KELLY MARTINS DO AMARAL (OAB 226596/SP), ANDREZA MACHADO (OAB 264407/SP)

Processo 0000954-40.2013.8.26.0471 (047.12.0130.000954) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco Sa - Drogaria Giale Ltda Me - - Alex Felix da Silva - Ciência inclusão restrição veicular. - ADV: SILVIO CARLOS 
CARIANI (OAB 100148/SP), MICHEL CHEDID ROSSI (OAB 87696/SP)

Processo 0001247-73.2014.8.26.0471 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - H.C.N. - P.S.T.N. - Especifiquem as 
partes as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência. Prazo: 05 dias. Lembrando que, se a questão fática já se 
encontrar comprovada nos autos, estes serão julgados no estado em que se encontram. Int. - ADV: ANDREZA MACHADO (OAB 
264407/SP), GERSON ROCHA BOSCOLO (OAB 229239/SP)

Processo 0001248-58.2014.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - J.A.M.R. - L.P. - 
Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência. Prazo: 05 dias. Lembrando que, se a 
questão fática já se encontrar comprovada nos autos, estes serão julgados no estado em que se encontram. Int. - ADV: ANDRÉA 
MACHADO BRUGNARO (OAB 246941/SP), DAIANE DE SOUZA NABAS (OAB 241989/SP)

Processo 0001473-78.2014.8.26.0471 - Divórcio Litigioso - Dissolução - C.R.B.M. - E.C.B.M. - Especifiquem as partes as 
provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência. Prazo: 05 dias. Lembrando que, se a questão fática já se encontrar 
comprovada nos autos, estes serão julgados no estado em que se encontram. Int. - ADV: TIAGO SGARIBOLDI (OAB 303820/
SP), SANDRA REGINA PAULICHI (OAB 290674/SP)

Processo 0002094-75.2014.8.26.0471 (apensado ao processo 0001248-58.2014.8.26) - Separação de Corpos - Liminar - 
L.P. - Diga sobre certidão: Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o requerido apresentasse contestação. Nada 
Mais. Porto Feliz, 20 de janeiro de 2015. - ADV: DAIANE DE SOUZA NABAS (OAB 241989/SP)

Processo 0002438-27.2012.8.26.0471 (471.01.2012.002438) - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.M.S. - C.C.S. - Diga o 
exequente em termos de prosseguimento; no silêncio , arquivem-se os presentes autos. Int. - ADV: EFRAIM MARIANO DE 
MORAES (OAB 116879/SP)

Processo 0002828-26.2014.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Regulamentação de Visitas - D.C.P. - C.M.M. - Diga o 
autor sobre a contestação apresentada as fls 29/38. Int. - ADV: JOAO AUGUSTO FAVERO (OAB 133930/SP), CÍNTHIA CARLA 
QUEIROZ (OAB 201354/SP)

Processo 0004129-57.2004.8.26.0471 (471.01.2004.004129) - Procedimento Ordinário - Valdir Fernandes - Instituto Nacional 
do Seguro Social Inss - Ciência fls.179/183. - ADV: DANIEL DE FREITAS TRIDAPALLI (OAB 210142/SP), SIBELI STELATA DE 
CARVALHO (OAB 133950/SP)

Processo 0004169-97.2008.8.26.0471 (471.01.2008.004169) - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Davi 
Fogaca da Silva - - Vera Lucia Soares da Silva - - Davi Fogaça da Silva - Romeu Trombini - - Jacira Delfina Correa Trombini - - 
Olga Raveli Tuani - - Sibele Tuani Grilo - - DENIZE TUANI MELLO - - Mario Braz Tuani - - DIVA MARCIA TUANI DE AMORIM - - 
Deise Aparecida Tuani - - SILVANA MARA TUANI DE CARVALHO - - Simone Tuani - Haja vista que os herdeiros de Ítalo Tuani 
não possuem interesse na lide e considerando a concordância das partes, homologo por sentença o pedido de desistência da 
ação com relação aos mesmos. Homologo, ainda, a renúncia do prazo recursal. Cumpridas as formalidades legais, remetam-
se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a 5ª Câmara de Direito Privado. P. R Int. - ADV: LUIS ROBERTO 
MONFRIN (OAB 228693/SP), IVAN LEITE (OAB 58615/SP), JOAO CARLOS WILSON (OAB 94859/SP), CAMILA CAMPOS 
LEITE (OAB 264868/SP)

Processo 0004703-02.2012.8.26.0471 (471.01.2012.004703) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Lucas Marques - Ante a desistência da ação pela autora às fls. 48 e a não citação do réu, 
JULGO EXTINTA a presente ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VIII do CPC. Proceda-se a liberação do 
veículo pelo sistema RENAJUD. Certificado o trânsito em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 
PRI Ciência remoção da restrição. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO 
BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA MOTA (OAB 192562/SP)

Processo 0004771-78.2014.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - P.A.A. - P.J.S. - Ciência 
ofício informando demissão do requerido. - ADV: LUCI CASSIA LOURENÇO GIL (OAB 320032/SP)

Processo 0005131-23.2008.8.26.0471 (471.01.2008.005131) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - J.F.M.S. - - E.Y.F.S. 
- Ciência ao peticionário do desarquivamento dos autos . Aguarde-se em cartório por 30 dias; decorrido , retornem os autos 
ao arquivo. - ADV: GABRIELA PALUDETO HUETE OLMEDA (OAB 335789/SP), FABIO SIMOES ABRAO (OAB 126251/SP), 
VALERIA CRISTINA DA CRUZ PINHEIRO (OAB 107720/SP)

Processo 0005228-81.2012.8.26.0471 (apensado ao processo 0000277-44.2012.8.26) (processo principal 0000277-
44.2012.8.26) (471.01.2012.000277/1) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Antonio Cesar 
Scott - Bernadete de Lurdes Maria Oliveira - - Nilton Gonçalves da Silva - Fls. 133/137 Defiro o bloqueio do veículo conforme 
requerido. Proceda a Serventia. Após, será apreciado o pedido de adjudicação. Ciência do bloqueio efetuado. - ADV: IVANI DE 
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ALMEIDA (OAB 141443/SP)
Processo 0005308-74.2014.8.26.0471 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - F.V.S. - L.P.M. - Vistos 

etc. ADITE-SE o mandado de fls. 22/25 a fim de intimar a requerente para comparecer à audiência designada, bem como, 
a empregadora do requerido para que proceda o desconto dos alimentos provisórios em folha de pagamento do requerido, 
devendo depositar a importância na conta bancária nº 0546270-3, agência 0364-6, Banco Bradesco. Servirá o presente, por 
cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ANA PAULA RODRIGUES DE 
MORAES (OAB 294511/SP)

Processo 0005355-24.2009.8.26.0471 (471.01.2009.005355) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Edvaldo Carlos 
Togni - Ma Consultoria de Cobranças Ss Ltda - Ciência resultado de pesquisa Renajud, de fl.131. - ADV: TIAGO SGARIBOLDI 
(OAB 303820/SP), MARILIA SGARIBOLDI (OAB 276735/SP)

Processo 0005507-96.2014.8.26.0471 - Divórcio Consensual - Dissolução - B.T.S. - - D.R.R. - Pelo exposto, HOMOLOGO, 
por sentença, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil para que surta seus jurídicos e legais efeitos, 
o acordo entabulado entre as partes, e, por consequência, para decretar o divórcio do casal DIEGO RAFAEL RODRIGUES e 
BRUNA TAINA DOS SANTOS RODRIGUES. A autora voltará a utilizar seu nome como solteira BRUNA TAINÁ DOS SANTOS. 
Servirá a presente sentença como o competente mandado de divórcio, a fim de ser averbado junto à matrícula 116848.01.55
.2011.2.00055.295.0005311-25, Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do Município de Rio das Pedras, Comarca de 
Piracicaba (SP). Transitada em julgado, expeçam-se os mandados necessários. Arbitro os honorários do defensor no máximo 
estabelecido em convênio entre a Defensoria e a OAB. Extraia-se a competente certidão. Oportunamente, arquivem-se os 
autos. P.R.I. - ADV: TIAGO SGARIBOLDI (OAB 303820/SP)

Processo 0005860-39.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Fornecimento de Medicamentos - Olga Raveli Tuani - 
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO FELIZ/SP - Intime-se a Impetrada, pessoalmente e imediatamente, a 
esclarecer o motivo pelo qual não vem cumprindo a liminar na forma determinada, conforme informado à fl. 41, no prazo de 24 
horas, sob pena de multa. Após conclusos. Int. - ADV: ANTENOR EMILTON CAMPOS VIEIRA (OAB 86157/SP), JOSE JAIRO 
MARTINS DE SOUZA (OAB 217629/SP), JOAO BATISTA ALBIERO JUNIOR (OAB 39279/SP), REINALDO CROCO JUNIOR 
(OAB 58249/SP)

Processo 3000756-49.2013.8.26.0471 - Divórcio Litigioso - Dissolução - N.M.O. - H.D.O. - Ciência à autora sobre o ofício e 
documentos de fls.40/45. Após, arquivem-se os presentes autos. Int. - ADV: SILVIO CESAR DE GÓES MENINO (OAB 158966/
SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PORTO FELIZ EM 09/02/2015
PROCESSO : 0000544-11.2015.8.26.0471
CLASSE : INQUÉRITO POLICIAL
IP : 15/2015 - Porto Feliz
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : M.V.S.
VARA : 2ª VARA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO JORGE PANSERINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL IVAN ANTONELLI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0035/2015
Processo 0001571-63.2014.8.26.0471 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Grave - Justiça Pública - Benedito Jose de 

Jesus - Em face do teor da certidão do Oficial de Justiça a fls. 58, a qual consignou a não citação do acusado Benedito José de 
Jesus por estar em lugar ignorado, fica prejudicada a audiência designada a fls. 50. Dê-se baixa na pauta e anotem-se. Cite-se 
o réu por edital nos termos do primeiro parágrafo da decisão a fls. 50. Defiro expedição dos ofícios de praxe para localização 
do acusado. Oficie-se ao Delegado de Polícia da cidade de Boituva-SP para realização de concurso policial para localização 
do acusado no local denominado “Parque Novo Mundo”. Instrua-se o ofício com os documentos que constem a qualificação do 
acusado e seus endereços. Em face do laudo pericial de fls. 21/22, manifeste-se o Ministério Público e o Defensor do acusado 
acerca da manutenção do facão apreendido nos autos. Intimem-se. - ADV: SILVIO CESAR DE GÓES MENINO (OAB 158966/
SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANA CRISTINA PAZ NERI VIGNOLA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VALMIR RODRIGUES DE MATOS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0029/2015

Processo 0000269-62.2015.8.26.0471 - Guarda - Maus Tratos - G.S. e outro - Vistos. Em que pese a manifestação da Douta 
Curadoria da Infância e Juventude, a fim de regularizar uma situação de fato já existente, defiro em sede de liminar a guarda da 
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adolescente Gabriela Livieri de Oliveira, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias), aos requerentes. Lavre-se termo de guarda. 
Depreque-se a citação do genitor. Sem prejuízo, oficie-se a Escola Isabel Lucci de Oliveira, localizada na Rua Jardim Suspenso, 
n. 02, Parque Esplanada, São Paulo/SP, para que encaminhe, com a máxima urgência, toda documentação necessária a fim 
de possibilitar a transferência da adolescente para a escola deste município. Fixo a título de alimentos provisórios 30% dos 
vencimentos líquidos do genitor Cristiano Santos de Oliveira, oficiando-se a empresa “ABATEX”, com sede na Rua Eduardo 
Augusto Mesquita, n. 995, Parque Santa Teresa, Carapicuíba/SP, para desconto diretamente em folha de pagamento e depósito 
na conta poupança 1002243-6 da agência 0364 do Banco Bradesco S/A. No mais, depreque-se a busca e apreensão dos 
objetos conforme o pleiteado, devendo ser informado este Juízo a data do cumprimento para a intimação dos requerentes, 
para acompanhar o ato. Caso necessário, desde já fica deferido o reforço policial. Após, remetam-se os autos ao Setor Técnico 
para a realização de avaliação psicossocial do núcleo familiar. No mais, depreque-se a realização de avaliação psicossocial 
do genitor. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: MARIA CRISTINA A DA CUNHA 
VALINI (OAB 87235/SP)

Processo 0000344-04.2015.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Seção Cível - L.A.M. - Defiro a gratuidade. Anote-se. 
A educação é um direito de todos e dever do Estado, inclusive a prestada por creches municipais. Em princípio, inaceitável 
negativa de matrícula por falta de vaga. No entanto, a genitora do (a) impetrante não comprovou que se encontra trabalhando, 
razão pelo qual terá direito a apenas meio (1/2) período, a fim de facilitar a procura de emprego. Assim, presentes os requisitos 
legais, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar que a (s) autoridade (s) impetrada (s) realize (m) a matrícula do 
(a) menor na escola indicada na inicial ou em outra, em local próximo, somente em meio (1/2) período diário, no prazo de 10 
dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 30 dias, sem prejuízo de outras 
sanções aplicáveis à espécie, principalmente, aplicação de multa no agente público responsável pelo cumprimento do ato, 
nos termos do artigo 14 do CPC. Notifique-se por mandado a autoridade impetrada, bem como, cientifique-se o Município de 
Porto Feliz para fins do disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/09. Caso venha a ser necessária alguma diligência de 
que trata o PROVIMENTO CSM 1.864/2011,observe o Advogado a necessidade de recolhimento prévio das custas, sob pena 
de indeferimento, salvo os beneficiários da Assistência Judiciária ou Justiça Gratuita.Caso seja deferido algum ofício, deve 
o Advogado baixá-lo no próprio SAJ, não devendo vir ao Fórum para buscá-lo. Para a prestação de melhor atendimento ao 
Advogado,convém que informe em suas petições endereço de correspondência eletrônica (“e-mail”). Servirá o presente, por 
cópia digitada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO e CIENTIFICAÇÃO. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - 
ADV: JUREMA DE FREITAS BARBOSA HAGEN (OAB 72498/SP)

Processo 0000472-24.2015.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Seção Cível - C.E.C.A. - Defiro a gratuidade. Anote-se. 
A educação é um direito de todos e dever do Estado, inclusive a prestada por creches municipais. Em princípio, inaceitável 
negativa de matrícula por falta de vaga. No entanto, a genitora do (a) impetrante não comprovou que se encontra trabalhando, 
razão pelo qual terá direito a apenas meio (1/2) período, a fim de facilitar a procura de emprego. Assim, presentes os requisitos 
legais, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para determinar que a (s) autoridade (s) impetrada (s) realize (m) a matrícula do 
(a) menor na escola indicada na inicial ou em outra, em local próximo, somente em meio (1/2) período diário, no prazo de 10 
dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 30 dias, sem prejuízo de outras 
sanções aplicáveis à espécie, principalmente, aplicação de multa no agente público responsável pelo cumprimento do ato, 
nos termos do artigo 14 do CPC. Notifique-se por mandado a autoridade impetrada, bem como, cientifique-se o Município de 
Porto Feliz para fins do disposto no artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/09. Caso venha a ser necessária alguma diligência de 
que trata o PROVIMENTO CSM 1.864/2011,observe o Advogado a necessidade de recolhimento prévio das custas, sob pena 
de indeferimento, salvo os beneficiários da Assistência Judiciária ou Justiça Gratuita.Caso seja deferido algum ofício, deve 
o Advogado baixá-lo no próprio SAJ, não devendo vir ao Fórum para buscá-lo. Para a prestação de melhor atendimento ao 
Advogado,convém que informe em suas petições endereço de correspondência eletrônica (“e-mail”). Servirá o presente, por 
cópia digitada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO e CIENTIFICAÇÃO. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - 
ADV: LIDIA MARIA DE LARA FAVERO (OAB 133934/SP)

Processo 0000473-09.2015.8.26.0471 - Procedimento ordinário - Seção Cível - N.R.S. - Vistos. Tendo em vista a não 
comprovação pela genitora do exercício de atividade laborativa, processe-se sem a concessão de liminar. Cite(m)-se e intime(m)-
se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos 
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: LUIS 
ROBERTO MONFRIN (OAB 228693/SP)

Processo 0000474-91.2015.8.26.0471 - Procedimento ordinário - Seção Cível - G.B.L.S. - Defiro os benefícios da Assistência 
Judiciária. Anote-se. De acordo com o artigo 53, inciso V do ECA, constituí direito fundamental da criança e do adolescente 
o acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência, de modo a facilitar o acesso ao ensino. Conforme artigo 205 
da Constituição Federal, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho. O Estatuto da Criança e do Adolescente, por outro lado, em seu artigo 54, inciso IV, estipula 
que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 
seis anos de idade. O artigo 240 da Constituição Estadual reza que “os municípios responsabilizar-se-ão prioritariamente 
pelo Ensino Fundamental, inclusive para os que não tiverem acesso na idade própria, e pré-escolar, só podendo atuar nos 
níveis mais elevados quando a demanda naqueles níveis estiver plena e atendida, do ponto de vista qualitativo e quantitativo”. 
Assim, presente os pressupostos legais, DEFIRO o pedido liminar para determinar à municipalidade que disponibilize vaga em 
creche próxima a residência do (a) autor (a), no prazo de 03 dias, sob pena de aplicação de multa diária, de R$ 500,00, além 
de outras sanções aplicáveis à espécie. Caso venha a ser necessária alguma diligência de que trata o PROVIMENTO CSM 
1.864/2011,observe o Advogado a necessidade de recolhimento prévio das custas, sob pena de indeferimento, ressalvado os 
beneficiários da Justiça Gratuita.Caso seja deferido algum ofício, deve o Advogado baixá-lo no próprio SAJ, não devendo vir ao 
Fórum para buscá-lo. Para a prestação de melhor atendimento ao Advogado,convém que informe em suas petições endereço de 
correspondência eletrônica (“e-mail”). Int. Cite(m)-se e intime(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 60 (sessenta) 
dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos 
do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO. Cumpra-se na forma e sob 
as penas da Lei. Intime-se. - ADV: LUIS ROBERTO MONFRIN (OAB 228693/SP)
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Processo 0000484-72.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Ensino Fundamental e Médio - A.L.V.S. - Vistos. Recebo o 
recurso interposto a fls. 42/48, nos seus efeitos legais. Mantenho a decisão de fls. 38 por seus próprios fundamentos. Processe-
se, intimando-se a impetrante para apresentar contrarrazões. Após, abra-se vista ao MP. Na sequência, remetam-se os presentes 
autos ao E. Tribunal de Justiça, Câmara Especial, do Estado de São Paulo, com as cautelas de praxe e as homenagens do 
Juízo. Int. - ADV: GISLEINE IANACONI TIROLLA PAULINO (OAB 176311/SP)

Processo 0000489-60.2015.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Seção Cível - S.C.R. - Vistos. Tendo em vista a não 
comprovação pela genitora do exercício de atividade laborativa, processe-se sem a concessão de liminar. Notifique-se por 
mandado a autoridade impetrada, bem como, cientifique-se o Município de Porto Feliz para os fins do disposto no artigo 7º, 
inciso II, da Lei nº 12.016/09. Intime-se. - ADV: THIAGO JOSE DINIZ SILVA (OAB 219908/SP)

Processo 0000537-53.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Ensino Fundamental e Médio - J.B.D. - Ciência da petição 
encartada aos autos indicando a concessão da vaga pleiteada - ADV: EFRAIM MARIANO DE MORAES (OAB 116879/SP)

Processo 0000622-39.2014.8.26.0471 (apensado ao processo 3002724-17.2013.8.26) (processo principal 3002724-
17.2013.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ - MARIA 
GABRIELLE RIBEIRO DE SOUZA LIMA - Vistos. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O agravo retido 
permanecerá retido nos autos a fim de que dele conheça o E. Tribunal, se requerido, expressamente, nas razões ou na resposta 
da apelação, sua apreciação pelo Tribunal, nos termos do artigo 522 do CPC. Int. - ADV: FABIANA MONTEIRO FRANCHI (OAB 
309785/SP)

Processo 0000633-05.2013.8.26.0471 (047.12.0130.000633) - Mandado de Segurança - Ensino Fundamental e Médio - 
Maria Luisa Oliveira Brandao e outro - Certidão de Honorários para impressão - ADV: LUIS ROBERTO MONFRIN (OAB 228693/
SP)

Processo 0001334-29.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Vaga em ensino pré-escolar - L.B.S. - Vistos. Fls. 26/27: 
oficie-se com urgência à OAB local, comunicando a renúncia do advogado nomeado Dr. José Jairo Martins de Souza, solicitando 
a nomeação de de novo defensor para patrocinar os interesses do requerente, dando-lhe vista dos autos. Outrossim, expeça 
certidão de honorários de acordo com os atos praticados. servirá o presente despacho, por cópia digitada, como ofício n. 
1791/2014. Intime-se. - ADV: IVAN LEITE (OAB 58615/SP)

Processo 0001335-14.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Vaga em ensino pré-escolar - E.D.S.D.C. e outro - Vistos. 
Oficie-se com urgência à OAB local, comunicando a renúncia do advogado nomeado Dr. José Jairo Martins de Souza, solicitando 
a nomeação de de novo defensor para patrocinar os interesses do impetrante. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, 
como OFÍCIO n. 1792/2014. Intime-se. - ADV: IDAMARES CRISTINA FELEX (OAB 121909/SP)

Processo 0001379-33.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Vaga em ensino pré-escolar - D.S.L. - Certidão de 
Honorários disponível para a impressão - ADV: GERSON ROCHA BOSCOLO (OAB 229239/SP)

Processo 0001516-15.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Ensino Fundamental e Médio - K.S.P. - Certidão de 
Honorários disponível para impressão - ADV: GISLEINE IANACONI TIROLLA PAULINO (OAB 176311/SP)

Processo 0001518-82.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Vaga em ensino pré-escolar - L.N.R. e outro - D.C.P.J.M. 
- Certidão de Honorários disponível para impressão - ADV: JOSÉ ZABICKI (OAB 153534/SP)

Processo 0001525-74.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Vaga em ensino pré-escolar - J.A.B.C. - Vistos. Recebo 
os recursos interpostos as fls. 36/42, nos seus efeitos legais. Mantenho a decisão de fls. 30 por seus próprios fundamentos. 
Processe-se, intimando-se às partes para apresentarem contrarrazões. Após, abra-se vista ao MP. Na sequência, remetam-
se os presentes autos ao E. Tribunal de Justiça, Câmara Especial, do Estado de São Paulo, com as cautelas de praxe e as 
homenagens do Juízo. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 
Intime-se. - ADV: IDAMARES CRISTINA FELEX (OAB 121909/SP)

Processo 0001528-29.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Vaga em ensino pré-escolar - B.V.R.B. - Certidão de 
Honorários Disponível para a impressão - ADV: CARLOS EDUARDO TABORDA BRUGNARO (OAB 231880/SP)

Processo 0001906-82.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Vaga em ensino pré-escolar - G.R.S. - Certidão de 
honorários disponível para impressão - ADV: JUREMA DE FREITAS BARBOSA HAGEN (OAB 72498/SP)

Processo 0002452-40.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Vaga em ensino pré-escolar - D.L.N.S. - D.C.C.P.N.C.M. - 
Certidão de Honorários disponível para impressão - ADV: GUSTAVO ANTONIO GONÇALVES (OAB 202441/SP), LUIS ROBERTO 
MONFRIN (OAB 228693/SP)

Processo 0002596-14.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Ensino Fundamental e Médio - L.M.T.D.A. - P.M.P.F.N.P.P.M. 
e outro - Certidão de Honorários disponível para a impressão - ADV: THIAGO JOSE DINIZ SILVA (OAB 219908/SP)

Processo 0002720-94.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Vaga em ensino pré-escolar - J.I.C. - D.C.C.E.I.P.P.J.M. - 
Certidão de Honorários Disponível para a impressão - ADV: OLGA MARIA MENDIAS ROSSI (OAB 229161/SP)

Processo 0003117-56.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Vaga em ensino pré-escolar - H.C.N. - Certidão de 
Honorários disponível para a impressão - ADV: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR (OAB 166555/SP)

Processo 0003596-49.2014.8.26.0471 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Roubo (art. 157) - G.Z.A.L. e outro - 
Vistos. Recebo o recurso interposto às fls. 229. Processe-se, abrindo-se vistas ao defensor para oferecimento das razões 
e, após, à Douta Curadoria para as contrarrazões. Na sequência, remetam-se os presentes autos ao E. Tribunal de Justiça, 
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Câmara Especial, do Estado de São Paulo, com as cautelas de praxe e as homenagens do Juízo. Int. - ADV: JOSE FERNANDES 
ROCHA (OAB 156529/SP), LUIS ROBERTO MONFRIN (OAB 228693/SP)

Processo 0004240-89.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Seção Cível - A.J.R.S.L.C. - Certidão de Honorários 
disponível para impressão - ADV: ARI MANCIO DE CAMARGO (OAB 48466/SP)

Processo 0004256-43.2014.8.26.0471 - Guarda - Guarda - M.H.A.S. e outro - Comprovem os requerentes o falecimento dos 
genitores da menor, bem como compareçam no 2º Ofício Judicial para a assinatura do termo de guarda expedido. - ADV: JOSÉ 
CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO JUNIOR (OAB 166555/SP)

Processo 0004313-61.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Seção Cível - V.A.F. - Ciência da petição encartada aos 
autos indicando a concessão da vaga peliteada - ADV: THIAGO JOSE DINIZ SILVA (OAB 219908/SP)

Processo 0004629-74.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Vaga em creche - I.G.P.C. - Certidão de Honorários 
disponível para a impressão - ADV: GERSON ROCHA BOSCOLO (OAB 229239/SP)

Processo 0004708-53.2014.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Vaga em creche - L.D.S.G. - Certidão de Honorários 
disponível para impressão - ADV: ANA MARIA BELLO (OAB 110404/SP)

Processo 3001360-10.2013.8.26.0471 - Cautelar Inominada - Medidas de proteção - P.M.P.F. - - E.S.P.N.P.P.G.E. e outro 
- Vistos em saneador. O Ministério Público é parte legítima para a propositura de medidas judiciais visando a proteção dos 
direitos individuais e indisponíveis das crianças e dos adolescentes, os quais foram ameaçados ou violados, conforme dispõe o 
artigo 201 do ECA. No mesmo diapasão, dispõe o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal ao conferir ao órgão ministerial 
a função de promoção de ação civil pública para a proteção dos interesses difusos e coletivos, estando inclusos os direitos 
fundamentais das crianças e dos adolescentes. O artigo 1º, inciso IV, da Lei nº 7.347/85 repete o dispositivo constitucional 
aqui registrado, sendo que o artigo 5º da mesma Lei confere ao Ministério Público legitimidade para a propositura da Ação Civil 
Pública. Melhor sorte não assiste os réus em seus argumentos sobre a ausência de interesse de agir do autor, ficando, de igual 
forma, afastado. Basta considerar que o exercício do direito de ação, para ser legítimo, pressupõe um conflito de interesses, 
uma lide, cuja composição se solicita do Estado. O que move a ação é o interesse na composição da lide (interesse de agir), 
não o interesse em lide (interesse substancial). Assim, o interesse de agir vem consubstanciado na necessidade do provimento 
jurisdicional para a reparação do erário e aplicação das sanções cabíveis previstas em lei, em face dos atos de improbidade 
descritos na peça inaugural. A via eleita pelo autor, ao contrário do alegado, é adequada, posto que, comungo do entendimento 
de ser admissível o ajuizamento de Ação Civil Pública, para tutela de direitos individuais indisponíveis, ainda que em favor de 
pessoa determinada, objetivando a internação compulsória de dependentes químicos, contra o Município, Estado ou União, 
considerando a solidariedade existente entre os entes públicos. No mais, as contestações são tempestivas. As partes são 
legítimas e estão bem representadas, assim, dou o feito por saneado. A prova oral fica deferida, pois o feito comporta dilação 
probatória, não estando ausentes quaisquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade 
de parte ou o interesse processual (artigo 329, CPC) ou presentes quaisquer das hipóteses do julgamento antecipado da lide 
(artigo 330, CPC). Para realizar a perícia médica no adolescente, nomeio o Dr. FLORIVALDO ZACHARIAS, o qual deverá ser 
intimado do encargo, bem como designar local, dia e horário para a perícia. Desde já defiro os quesitos apresentados, podendo 
as partes indicar assistente técnicos em 05 dias. A apresentação do adolescente na perícia médica, ainda que coercitiva, se 
houver recusa dele, ficará a cargo do município, que deverá fornecer todos os meios necessários, principalmente transporte. 
A audiência será designada oportunamente. Intimem-se - ADV: CARLOS ROBERTO MARQUES JUNIOR (OAB 229163/SP), 
CARLOS EDUARDO SAMPAIO VALINI (OAB 201347/SP)

Processo 3001557-62.2013.8.26.0471 - Procedimento ordinário - Medidas de proteção - J.G.L.J. e outro - Assim sendo, 
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para acolher o pedido de abrigamento da criança R.G.C.L., nos 
termos do inciso VII, do artigo 101, da Lei 8.069/90. Publique-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. - ADV: IVAN LEITE 
(OAB 58615/SP), CARLOS EDUARDO TABORDA BRUGNARO (OAB 231880/SP)

Processo 3001694-44.2013.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Ensino Fundamental e Médio - Luiz Gustavo Bertazini 
Ambrozini de Almeida - Isto posto, CONCEDO a segurança para o fim de garantir à impetrante o direito de matricular-se na 
creche indicada na inicial. Mantida a liminar. Arbitro os honorários advocatícios do defensor dativo no valor máximo estabelecido 
em convênio. Expeça-se certidão oportunamente. Vencido o prazo para recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. Tribunal 
de Justiça. Servirá a presente, por cópia digitalizada, como mandado de intimação. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. 
P.R.I.C. - ADV: CAMILA CAMPOS LEITE (OAB 264868/SP)

Processo 3001893-66.2013.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Ensino Fundamental e Médio - MARIA CLARA LEMES - 
Certidão de Honorários disponível para impressão - ADV: CARLOS EDUARDO TABORDA BRUGNARO (OAB 231880/SP)

Processo 3002374-29.2013.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Ensino Fundamental e Médio - VICTOR HUGO FERREIRA 
DA SILVA - Certidão de Honorários disponível para a impressão - ADV: NEI LUIS POTEL (OAB 94882/SP)

Processo 3002705-11.2013.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Ensino Fundamental e Médio - O.K.M.A. - Certidão de 
Honorários disponível para a impressão - ADV: MARIA FERNANDA ANTONIO ALCALA (OAB 254792/SP)

Processo 3002773-58.2013.8.26.0471 - Mandado de Segurança - Ensino Fundamental e Médio - DAVI LUCAS PAULINO 
DE ANDRADE - Certidão de Honorários disponível para a impressão - ADV: CARLOS EDUARDO TABORDA BRUGNARO (OAB 
231880/SP)

PORTO FERREIRA
Cível
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Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PORTO FERREIRA EM 09/02/2015

PROCESSO :0001105-32.2015.8.26.0472
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : DIEGO ARAUJO GRANJEIRO
EXECTDO : Luiz Antonio Cavalmoretti
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001107-02.2015.8.26.0472
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Derlis Adelfo Ortiz Bareiro Junior
EXECTDO : Vanessa Carina dos Santos
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001108-84.2015.8.26.0472
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : M.F.D.S.
ADVOGADO : 238987/SP - Daniela Santos Andreotti
REQDO : M.A.D.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001109-69.2015.8.26.0472
CLASSE :HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQTE : W.A.P.
ADVOGADO : 238987/SP - Daniela Santos Andreotti

PROCESSO :1006611-45.2014.8.26.0362
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : Karine Alves Rusteiko
ADVOGADO : 295325/SP - Laura Salgueiro da Conceição
REQDO : Carlos Roberto dos Santos
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001126-08.2015.8.26.0472
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : James Wladimir Hass
REQDO : SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001111-39.2015.8.26.0472
CLASSE :HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQTE : C.E.I.
ADVOGADO : 129973/SP - Wilder Bertonha

PROCESSO :0001121-83.2015.8.26.0472
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Nilson Costa Rezende
REQDO : Elza de Oliveira
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001110-54.2015.8.26.0472
CLASSE :HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQTE : E.S.S.
ADVOGADO : 85214/SP - Luiz Olivieri

PROCESSO :0001112-24.2015.8.26.0472
CLASSE :HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQTE : L.M.G.
ADVOGADO : 114220/SP - Luciane Eleuterio Goncalves

PROCESSO :0001113-09.2015.8.26.0472
CLASSE :HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL
REQTE : D.G.S.
ADVOGADO : 170445/SP - Gabriel Pelegrini

PROCESSO :0001122-68.2015.8.26.0472
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : CELIA CRISTINA DA SILVA POMPEO
ADVOGADO : 333075/SP - Luciano Ramos
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REQDO : Banco do Brasil Sa
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001129-60.2015.8.26.0472
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
ADVOGADO : 144989/SP - Patricia Guerra Savi Clemonesi
EXECTDO : INAB INSTITUTO NACIONAL AMIGOS DO BRASIL
VARA :SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS

PROCESSO :0001130-45.2015.8.26.0472
CLASSE :EXECUÇÃO FISCAL
EXEQTE : FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA
ADVOGADO : 144989/SP - Patricia Guerra Savi Clemonesi
EXECTDO : Fundacao Rio do Leao
VARA :SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS

PROCESSO :0001128-75.2015.8.26.0472
CLASSE :EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : LAERCIO TIBURCIO BRITO SILVA SUDARIO
EMBARGDA : Zuleica Aparecida Borges de Carvalho
VARA :1ª VARA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARTA OLIVEIRA DE SA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RITA DE CASSIA SFALCIN GNANN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0036/2015
Processo 0000318-42.2011.8.26.0472 (472.01.2011.000318) - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Milena 

Cadini Ferrari - Cleber Ronaldo Ferrari (espolio De) - Fl. 99 - Vistos. Intime-se , pessoalmente, a requerente para dar andamento 
no feito em 48 horas, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Int. e Dil. 
- ADV: MÁRCIA TERRA DA SILVA BERNARDES (OAB 196066/SP)

Processo 0001161-46.2007.8.26.0472 (472.01.2007.001161) - Separação Consensual - Dissolução - V.M.F.O. - - J.A.M.O. - 
Fl. 67 - Vistos. Intime-se a requerida Jocelaine pessoalmente, para comparecer em Cartório para lavratura do termo de guarda 
da menor, em 05 dias. Após, em nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações necessárias. 
Int. e Dil. - ADV: INES ARANTES (OAB 80458/SP), JORGE NERY DE OLIVEIRA (OAB 78202/SP), RENATO PIRONDI SILVA 
(OAB 274188/SP)

Processo 0001552-54.2014.8.26.0472 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco SA - THAMI 
CAROLINE DOS SANTOS - Fl. 52 - Vistos. Primeiramente, apresente o exequente memória atualizada do débito. Após, será 
apreciado o pedido de fls.50. Int e Dil. - ADV: IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA (OAB 107931/SP), TATIANA MIGUEL 
RIBEIRO (OAB 209396/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0002283-50.2014.8.26.0472 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.E.F.O. - 
C.H.O. - Fl. 97 - Vistos. Expeça-e mandado de levantamento relativamente ao depósito acostado aos autos a fls. 76. Cumpra-
se a sentença prolatada nos autos. Int. Dil. (Nota de cartório: Dr. Ricardo: retirar guia de levantamento.) - ADV: SAMUEL 
AUGUSTO BRUNELLI BENEDICTO (OAB 283821/SP), GERALDO ANTONIO PIRES (OAB 116698/SP), RICARDO MARQUES 
CASTELHANO (OAB 194680/SP)

Processo 0002295-35.2012.8.26.0472 (472.01.2012.002295) - Procedimento Sumário - Seguro - Genivaldo Pultz - 
Seguradora Lider de Consorcios Dpvat Sa - Fl. 160 - Vistos. Fls.159: Anote-se o novo endereço do autor. Oficie-se ao IMESC 
solicitando nova data para realização de perícia no autor. Int e Dil. - ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), 
LUIS FERNANDO MENDES DE ANDRADE (OAB 231951/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP)

Processo 0002300-33.2007.8.26.0472 (472.01.2007.002300) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Ana Maria Furquim Presentes Me - - Ana Maria Furquim - - Israel Becassi - Fl. 161 - Vistos. 
Primeiramente, manifestem-se os executados acerca do pedido de desistência do feito formulado pelo banco exequente. Int. 
Dil. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0002371-88.2014.8.26.0472 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S.V.F. - - 
R.V.F.J. - - R.V.F. - - K.V.V.F. - R.V.F. - Fl. 44 - Vistos. Intime-se a exequente, na pessoa de sua genitora, por mandado, para 
esclarecer se houve integral cumprimento ao acordo pactuado entre as partes, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do 
feito, nos termos do artigo 267, inciso III, do CPC. Int. Dil. - ADV: MILTON MATIAS (OAB 258247/SP)

Processo 0002691-90.2004.8.26.0472 (472.01.2004.002691) - Procedimento Sumário - Expurgos Inflacionários / Planos 
Econômicos - Marcelo Baccarim - - Alexandre Jose Ortolani - Banco do Brasil Sa - Fl. 232 - Requerente : manifestar sobre 
deposito de fls. 231. (Nota de cartório: no valor de R$ 826,16) - ADV: DANIELA RESCHINI BELLI CHEFFER (OAB 171234/SP), 
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ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)

Processo 0002716-88.2013.8.26.0472 (047.22.0130.002716) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Marcos Everaldo de Carvalho - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fl. 144 - Requerente : Manifestar sobre cálculos de 
liquidação apresentados pelo INSS (Nota de cartório: ciência do ofício do INSS informando implantação do benefício a partir de 
01/11/12.) - ADV: ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), MARCOS ROBERTO DE CARVALHO (OAB 108033/SP)

Processo 0003406-83.2014.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Noely Vargas Rodrigues - - 
Jusy Cleire Zuntini Rodrigues - Mirian Viana Mariano - - Clodoaldo Viana Mariano - - Estela Viana Mariano - - Romualdo Donizete 
Viana - Noely Vargas Rodrigues - - Noely Vargas Rodrigues - Fl. 110 - Vistos. Tendo em vista a regularização a representação 
processual,cumpra-se a deliberação de fls.94. Int e Dil. (Nota de cartório: apresentar 4 cópias do aditamento de fls. 88/89, a fim 
de possibilitar a citação dos requeridos.) - ADV: NOELY VARGAS RODRIGUES (OAB 43801/SP)

Processo 0003618-41.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003618) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução 
- J.F.C. - V.J.C. - Fl. 66 - Vistos. 1.Tendo em vista a notícia do acordo formulada entre as partes, trazida aos autos a fls.57/58 , 
HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito e, em consequência, JULGO EXTINTO 
o presente feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. 2.Ressalta-se 
que eventual descumprimento do acordo ora homologado será o mesmo executado no presente feito. 3.Transitada em julgado, 
arquivem-se os autos. 4. Sem custas, por serem as exequentes beneficiárias da Assistência Judiciária gratuita. P.R.I.C. - ADV: 
FATIMA REGINA PEREIRA ALVES (OAB 193687/SP)

Processo 0003622-44.2014.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Marcela Pires Barbosa 
Me - Vivo S/A - Fl. 145 - Requerente : Manifestar sobre a contestação apresentada (fls. 119/138 ) - ADV: ALEXANDRE ELI 
ALVES (OAB 171071/SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP)

Processo 0003745-42.2014.8.26.0472 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Bradesco Leasing 
S.A. Arrendamento Mercantil - Jose Attab Miziara Neto - Fl. 66 - Vistos. Desentranhe-se o mandado acostado aos autos a 
fls.60/62, tornando-o ao Sr. Oficial de Justiça para integral cumprimento. Publique-se a presente deliberação. Aguarde-se pelo 
prazo de 30 dias. Decorridos, sem manifestação do requerente, os autos serão extintos nos termos do artigo 267,III do C.P.C. 
Int. e Dil. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0003745-42.2014.8.26.0472 - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento Mercantil - Bradesco Leasing 
S.A. Arrendamento Mercantil - Jose Attab Miziara Neto - Fl. 67 - Certifico e dou fé que, nesta data, expedi nova folha de rosto nº 
472.2015/001123-0 para cumprimento da decisão-mandado de fls. 43/44. Nada Mais. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 
108911/SP)

Processo 0003964-26.2012.8.26.0472 (472.01.2012.003964) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Natalia Rodrigues Rosa - Andre Ricardo Perusso - Fl. 172 - Vistos. Certifique-se a z. Serventia o decurso do prazo para 
pagamento do débito pelo executado, citado as fls.160. Decorridos, depreque-se a penhora do bem indicado as fls.165 e, após 
será apreciado o pedido de bloqueio judicial. Int e Dil. - ADV: ADRIANA ALVES COUTINHO (OAB 128692/SP)

Processo 0004072-21.2013.8.26.0472 (047.22.0130.004072) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Jose Carlos Dias de 
Oliveira - - Anna Maria de Oliveira - Fl. 106 - Partes legítimas e bem representadas, estando presentes as condições da ação, 
bem como os pressupostos processuais, não havendo nulidades a serem sanadas, ou preliminares a serem apreciadas, dou por 
saneado o presente feito. O único ponto controvertido em questão é a efetiva posse do autor pelo lapso temporal previsto em 
lei para aquisição da propriedade mediante seu transcurso. Assim, necessária a produção da prova oral. Intime-se o requerente 
para, no prazo de 10 (dez) dias, dizer se pretende que a prova testemunhal seja produzida em audiência, apresentando 
respectivo rol de testemunhas, ou caso contrário, deverá acostar declarações de três testemunhas acerca do tempo de posse, 
com firma reconhecida em cartório. Int. - ADV: NELO FREGONESI (OAB 167110/SP)

Processo 0004097-97.2014.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - L.C.C. - M.A.C. - Fl. 29 - 
Vistos. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à autora, anotando-se. Desnecessário a juntada de comprovante 
de residência haja vista a nomeação acostada aos autos a fls. 09. CITE-SE e o requerido, na pessoa de sua representante legal 
para oferecer resposta ao pedido inicial, em 15 dias, constando do mandado as advertências legais. Oficie-se ao IMESC para 
designação de perícia de investigação de paternidade nas partes, solicitando resposta para o seguinte quesito do Juízo: Em 
caso de não exclusão da paternidade, qual o percentual de probabilidade de existir a paternidade em relação ao requerido, de 
acordo com os resultados obtidos? Int. e Dil. - ADV: GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/SP)

Processo 0004140-88.2001.8.26.0472 (472.01.2001.004140) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Nilton Cesar 
Dias de Oliveira - - Silvana Cristina Tordato de Oliveira - Jose Manuel Vaz Gomes - - Carmem Lucia Ruiz Vaz Gomes - Fl. 206 - 
Vistos. Oficie-se ao CRI local, nos termos do V.Acórdão, instruindo o feito com cópias do acórdão e embargos de declaração (fls. 
166/169, 172/173, 176/181 e 183), no qual foi decretada a nulidade da compra e venda do imóvel residencial dos autores, ora 
embargantes em favor dos requeridos. Após, tornem os autos ao arquivo. Int. Dil. - ADV: SERGIO EDUARDO VIEIRA JUNIOR 
(OAB 114002/SP), VALERIA DENISE CORREA DE LIMA (OAB 126749/SP), MARA LIGIA REISER B RODRIGUES (OAB 90115/
SP), DANIEL COSTA RODRIGUES (OAB 82154/SP)

Processo 0004140-88.2001.8.26.0472 (472.01.2001.004140) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Nilton Cesar 
Dias de Oliveira - - Silvana Cristina Tordato de Oliveira - Jose Manuel Vaz Gomes - - Carmem Lucia Ruiz Vaz Gomes - Fl. 
214 - Certifico e dou fé que, compulsando os autos para retorno ao arquivo, verifiquei que há diligência não utilizada do sr. 
Oficial de Justiça, recolhida pelos autores, no valor de R$ 16,46, conforme a guia nº 071340 que junto abaixo. Nada Mais. 
(Nota de cartório: autores manifestarem interesse no levantamento.) - ADV: MARA LIGIA REISER B RODRIGUES (OAB 90115/
SP), VALERIA DENISE CORREA DE LIMA (OAB 126749/SP), SERGIO EDUARDO VIEIRA JUNIOR (OAB 114002/SP), DANIEL 
COSTA RODRIGUES (OAB 82154/SP)
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Processo 0004201-94.2011.8.26.0472 (472.01.2011.004201) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco Sa - Anderson Rodrigo Aleixo Porto Ferreira Me - - Valdir Aleixo - Fl. 138 - Vistos. Depreque-se a intimação 
de Anderson Rodrigo Aleixo nos termos da deliberação de fls. 122, atentando-se para o endereço informado a fls. 136. Int. Dil. 
(Nota de cartório: carta precatória disponibilizada na internet, devendo ser comprovada a sua distribuição no prazo de 10 dias.) 
- ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), MARCELO TAVARES (OAB 93333/RJ)

Processo 0004259-92.2014.8.26.0472 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - SEBASTIAO 
CARLOS COMINATO - BANCO DO BRASIL S/A - Fl. 38 - Requerente : Manifestar sobre depósito de fls. 37. (Nota de cartório: 
Depósito no valor de R$ 18.014,25 - Manifestar-se, ainda, acerca da impugnação apresentada às fls. 40/60). - ADV: BRUNO 
AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), KARINA DE ALMEIDA 
BATISTUCI (OAB 178033/SP)

Processo 0004372-46.2014.8.26.0472 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - V.R.S. - J.H.S.D. - Fl. 32 - 
Vistos. Tendo em vista a notícia do acordo formulada entre as partes em audiência (fls. 30 ), HOMOLOGO, por sentença, para que 
produza seus jurídicos e legais efeitos de direito e JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito, com fundamento 
no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. HOMOLOGO mais, a desistência do prazo recursal pleiteada pelas partes, 
certificando-se imediatamente o trânsito em julgado. Defiro ao requerido os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Arbitro 
os honorários da defensora nomeada nos termos do Convênio OAB/DEFENSORIA. Expeça-se certidão. Expeça-se, também, o 
competente termo de guarda. Após, arquivem-se os autos com as cautelas necessárias. P.R.I.C.. (Nota de cartório: Dra. Fátima 
informar a profissão da requerente para lavratura do termo de guarda - certidão de honorários disponibilizada na internet.) - 
ADV: FATIMA REGINA PEREIRA ALVES (OAB 193687/SP)

Processo 0004378-53.2014.8.26.0472 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.C.R.S. - E.L.R.S. - Fl. 48 - Vistos. 
Manifestem-se as partes, em cinco dias, se possuem interesse na realização de audiência de conciliação. O silêncio será 
entendido como desinteresse, sem prejuízo de tentativa de conciliação em audiência de instrução e julgamento. No mesmo 
prazo, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando, com indicação do fato a ser demonstrado, sob pena de 
preclusão. Em caso de prova oral, para melhor adequação da pauta, devem também, no prazo de cinco dias (CPC, art.407, 
primeira parte), arrolar as testemunhas, sob pena de preclusão. Int. e Dil. - ADV: INES ARANTES (OAB 80458/SP), FÁBIO 
CASTELHANO FRANCO DA SILVEIRA (OAB 178580/SP), RODNEY HELDER MIOTTI (OAB 135966/SP)

Processo 0004434-86.2014.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - T.B.C. - - T.A.C. - E.S.D. - 
Fl. 20 - Vistos. Intime-se na forma requerida pelo DD Representante do Ministério Público, às fl. 19. Int. Dil. (Nota de cartório: o 
patrono da autora p/ regularizar a representação processual.) - ADV: LUIZ OLIVIERI (OAB 85214/SP)

Processo 0004447-90.2011.8.26.0472 (472.01.2011.004447) - Execução de Alimentos - Alimentos - K.V.G.V. - E.G.V. - Fl. 
131 - Vistos. Fica levantada a penhora efetivada nos autos a fls. 90. No mais, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações 
necessárias. Int. Dil. - ADV: ALESSANDRO DA COSTA LAMELLAS (OAB 191519/SP)

Processo 0004876-57.2011.8.26.0472 (472.01.2011.004876) - Procedimento Ordinário - Benefício Assistencial (Art. 203,V 
CF/88) - Juarez Etelvino Manso - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fl. 229 - Vistos. Expeçam-se alvarás para levantamento 
dos valores informados a fls. 227/228, em nome do Patrono da requerente, considerando que a referida Advogada tem poderes 
especiais, dentre outros, para receber e dar quitação, conforme mandado acostado a fls. 16. Sem prejuízo, intime-se o autor 
Juarez, por mandado, cientificando-o de que houve o depósito da quantia requisitada para pagamento, indicando-lhe o valor (fls. 
228) e de que houve deferimento do pedido para levantamento dos valores através de seu Patrono. Oportunamente, manifeste-
se o autor em termos de extinção do feito, em 30 dias, ressaltando que, no silêncio, os autos serão extintos pelo pagamento. Int. 
e Dil. (Nota de cartório: alvarás disponibilizados na internet.) - ADV: ROBERTO TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP), VIVIANE 
BARUSSI CANTERO GOMEZ (OAB 161854/SP), VIRGINÍA LONGO DELDUQUE TEIXEIRA (OAB 197993/SP)

Processo 0005038-47.2014.8.26.0472 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - R.C.L. - R.L. - Fl. 38 - Dra. Defensora 
da requerente: informar a representante da requerente para comparecer em cartório das 12:30 às 18:30 horas, munida de seus 
documentos pessoais, para lavratura do termo de guarda - certidão de honorários disponibilizada na internet.). - ADV: ROBERTA 
BRAGA RAMOS (OAB 198057/SP)

Processo 0005316-48.2014.8.26.0472 - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário - Finamax S/A Crédito 
Financiamento e Investimento - Rodrigo Ramalho Santiago - Fl. 40 - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 472.2014/011065-1 dirigi-me ao endereço indicado, Rua Wanderlei Bueno Mesquita, 71 e, ai sendo, DEIXEI de 
proceder a PENHORA, haja vista, que não encontrei bens livres do executado, Rodrigo Ramalho Santiago, para penhora, que 
encontra-se preso na cidade de Ribeirão Preto. Ante o exposto, devolvo o presente mandado ao Cartório para s devidos fins. - 
ADV: PATRICIA LEONE NASSUR (OAB 131474/SP)

Processo 0005496-35.2012.8.26.0472 (472.01.2012.005496) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - D.O.J. - J.H.J. - Fl. 133 - Vistos. Defiro vista dos autos, fora de cartório, conforme requerimento de fl. 130, por 
05 dias. Int. Dil. (Nota de cartório: p/ Dr. Thiago) - ADV: ANDRE CICERO SOARES (OAB 232487/SP), AURENI GOMES DOS 
SANTOS (OAB 143081/SP), VANDERLEA APARECIDA ZAMPOLO (OAB 132959/SP), THIAGO CARDOSO FRAGOSO (OAB 
269439/SP)

Processo 0005505-26.2014.8.26.0472 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Volkswagen SA - Valdir Costa de Oliveira - Fl. 35 - Vistos. Desentranhe-se o mandado acostado aos autos a fls.29/31, tornando-o 
ao Sr. Oficial de Justiça para integral cumprimento. Publique-se a presente deliberação. Aguarde-se pelo prazo de 30 dias. 
Decorridos, sem manifestação do requerente, os autos serão extintos nos termos do artigo 267,III do C.P.C. Int. e Dil. - ADV: 
MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)

Processo 0005505-26.2014.8.26.0472 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Volkswagen 
SA - Valdir Costa de Oliveira - Fl. 36 - Certifico e dou fé que, nesta data, expedi nova folha de rosto nº 472.2015/001128-1 para 
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cumprimento da decisão-mandado de fls. 23/24. Nada Mais. - ADV: MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)

Processo 0005581-21.2012.8.26.0472 (472.01.2012.005581) - Divórcio Litigioso - Dissolução - E.G.P.G. - F.S.G. - Fl. 99 - 
Vistos. Ante o teor da certidão lançada a fls.97, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações necessárias. Int. Dil. - ADV: 
ALESSANDRA RODRIGUES FELICIANO (OAB 263780/SP)

Processo 0005762-22.2012.8.26.0472/02 - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Carmine Vacchiano - 
Municipio de Porto Ferreira - Fl. 259 - Vistos. Certidão retro: Aguarde-se em arquivo eventual manifestação da parte interessada. 
Int. Dil. - ADV: LUIZ RICARDO BORGES (OAB 171727/SP), GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/SP)

Processo 0005868-13.2014.8.26.0472 - Divórcio Litigioso - Dissolução - P.B.N. - A.P.M.P.B. - Fl. 51 - Vistos. Defiro o 
sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias. Decorridos, manifeste-se o autor. Int. Dil. - ADV: JORGE NERY DE OLIVEIRA 
(OAB 78202/SP)

Processo 0005916-69.2014.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - MILTON LUIS MACHANOQUER 
- MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA - Fl. 215 - Requerente : Manifestar sobre a contestação apresentada (fls 188 e seguintes.) 
- ADV: DANIELA SANTOS ANDREOTTI (OAB 238987/SP), GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/SP)

Processo 0006357-89.2010.8.26.0472 (472.01.2010.006357) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.P.P.L. 
- J.B.P.L. - Fl. 211 - Vistos. Requerimento retro:Intime-se o executado nos termos da deliberação de fls. 33. Int. Dil. - ADV: 
RODNEY HELDER MIOTTI (OAB 135966/SP)

Processo 0006357-89.2010.8.26.0472 (472.01.2010.006357) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.P.P.L. - 
J.B.P.L. - Fl. 215 - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 472.2014/012912-3, dirigi-me ao endereço: Estrada Velha de Descalvado, Nº 360, e aí sendo, deixei de intimar João 
Batista Pereira Lopes, por não residir naquele endereço. O atual morador do imóvel, Sr. Aldenor Thomaz, informou desconhecer 
o atual paradeiro do requerido. O referido é verdade e dou fé. - ADV: RODNEY HELDER MIOTTI (OAB 135966/SP)

Processo 0006793-77.2012.8.26.0472 (472.01.2012.006793) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - D.G.S. - 
P.H.V.S. - - P.H.V.S. - Fl. 95 - Vistos. Cota retro: Atenda-se. Int. Dil. (Nota de cartório: Consiredando o interesse do requerente 
no prosseguimento do feito, requeiro a sua intimação a fim de que se manifeste acerca do teor da certidão de fl. 54. - Fl. 54 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
472.2014/000221-2, dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo, DEIXEI DE CITAR aos requeridos PEDRO HENRIQUE VILLA 
DA SILVA e a PAULO HENRIQUE VILLA DA SILVA por não encontra-los. Segundo a Sra. Luciana Polinário da Mota, atual 
moradora do local, os requeridos mudaram-se à algum tempo para um sítio em lugar incerto. O referido é verdade e dou fé.) - 
ADV: EDUARDO BORGES CHEFFER (OAB 230726/SP)

Processo 0006810-45.2014.8.26.0472 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - B.W.M.M. - 
W.J.A.M.C. - Fl. 33 - Requerente : Manifestar sobre Justificativa de fls 25/27, bem como em relação ao depósito de fls 31/32. 
- ADV: WILSON LUIZ MANTOVANI (OAB 88353/SP), FÁBIO CASTELHANO FRANCO DA SILVEIRA (OAB 178580/SP)

Processo 0008264-36.2009.8.26.0472 (472.01.2009.008264) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Welder Alejandro Alves do Nascimento - Municipio de Porto Ferreira - - Fazenda Pública 
do Estado de São Paulo - Fl. 191 - Vistos. Expeça-se o competente ofício requisitório em desfavor do Município de Porto 
Ferreira SP. Relativamente a Fazenda do Estado de São Paulo, aguarde-se pelo julgamento do recurso interposto nos autos de 
embargos de execução. Int. Dil. - ADV: MARCOS GIMENEZ (OAB 249801/SP), DANIELA CRISTINA FARIA (OAB 244122/SP), 
VLADIMIR BONONI (OAB 126371/SP)

Processo 2050005-09.1978.8.26.0472 - Inventário - Inventário e Partilha - PAULO ROBERTO BERNARDO - JOSE 
BERNARDO (ESPOLIO DE) - - MARIA FIORINI BERNARDO (ESPOLIO DE) - Fl. 144 - Recolher R$ 81,40 para complementar a 
taxa de autenticação de cópias reprográficas, uma vez que são 40 cópias a serem autenticadas e somente foi recolhido o valor 
correspondente a 03 autenticações. - ADV: DIEGO RAMOS BUSO (OAB 209043/SP)

Processo 3000054-03.2013.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - AUGUSTA MARLENE 
MONTEIRO DA CRUZ - ESTADO DE SÃO PAULO - - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA - Fl. 144/149 - Ante o exposto, 
nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora, confirmando a tutela 
anteriormente concedida, e assim o faço para CONDENAR os réus, Município de Porto Ferreira e Estado de São Paulo, ao 
fornecimento do medicamento Forteo 250 mg, conforme prescrição médica, a AUGUSTA MARLENE MONTEIRO DA CRUZ, até 
alta médica e mediante a apresentação de receita médica atualizada a cada três meses. Ressalte-se que é facultado ao Estado 
conceder ao autor medicamento genérico, desde que presente o mesmo princípio ativo. Em razão da sucumbência, arcarão os 
réus com honorários advocatícios que, por equidade, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um dos entes federativos, 
de acordo com as disposições do artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas pela isenção de que 
gozam as fazendas. Fixo os honorários do patrono nomeado à fl. 18 no valor máximo correspondente ao código 101 da tabela 
de honorários do convênio firmado entre a OAB/SP e a Defensoria Pública do Estado. Com o trânsito em julgado, expeça-se 
a certidão e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. - ADV: GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/SP), ANDRE 
LUIS BENTO DA FONSECA (OAB 270618/SP), VLADIMIR BONONI (OAB 126371/SP)

Processo 3000054-03.2013.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - AUGUSTA MARLENE 
MONTEIRO DA CRUZ - ESTADO DE SÃO PAULO - - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA - Fl. 154 - Vistos. Manifestem-se as 
partes acerca da petição acostada aos autos as fls.152/153 noticiando o óbito da requerente. Sem prejuízo intimem-se as partes 
acerca da sentença prolatada nos autos. Int e Di. - ADV: ANDRE LUIS BENTO DA FONSECA (OAB 270618/SP), GABRIEL 
PELEGRINI (OAB 170445/SP), VLADIMIR BONONI (OAB 126371/SP)

Processo 3001011-04.2013.8.26.0472 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2440

YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A - Jose Raimundo dos Santos - Fl. 75 - Vistos. Desentranhe-se o mandado acostado aos 
autos a fls.73/74, tornando-o ao Sr. Oficial de Justiça para integral cumprimento. Publique-se a presente deliberação para 
conhecimento do autor. Após, aguarde-se pelo prazo de 30 dias. Decorridos, sem manifestação do requerente, os autos serão 
extintos nos termos do artigo 267,III do C.P.C, por abandono da causa. Int. e Dil. - ADV: FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 
150345/SP), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (OAB 131443/SP)

Processo 3001011-04.2013.8.26.0472 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO YAMAHA 
MOTOR DO BRASIL S/A - Jose Raimundo dos Santos - Fl. 76 - Certifico e dou fé que, nesta data, expedi nova folha de rosto nº 
472.2015/001130-3 para cumprimento da decisão-mandado de fl. 44. Nada Mais. - ADV: FERNANDA VIEIRA CAPUANO (OAB 
150345/SP), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (OAB 131443/SP)

Processo 3001237-09.2013.8.26.0472 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
SA Crédito, Financiamento e Investimento - DEISE FERNANDA BOROTTO - Fl. 62 - Vistos. Fls.61:Desentranhe-se o mandado 
acostado aos autos a fls.57/58, tornando-o ao Sr. Oficial de Justiça para integral cumprimento. Publique-se a presente 
deliberação. Aguarde-se pelo prazo de 30 dias. Decorridos, sem manifestação do requerente, os autos serão extintos nos 
termos do artigo 267, III do C.P.C. Int. e Dil. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 3001237-09.2013.8.26.0472 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
SA Crédito, Financiamento e Investimento - DEISE FERNANDA BOROTTO - Fl. 63 - Certifico e dou fé que, nesta data, expedi 
nova folha de rosto nº 472.2015/001125-7 para cumprimento da decisão-mandado de fl. 21. Nada Mais. - ADV: GUSTAVO 
PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARTA OLIVEIRA DE SA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RITA DE CASSIA SFALCIN GNANN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0037/2015
Processo 0000002-89.1975.8.26.0472 (472.01.1975.000002) - Procedimento Ordinário - Desapropriação - Dalmo Marcondes 

Perenoude - JONATAS CARVALHO PERRENOUD - - ENEAS CARVALHO PERRENOUD - Departamento de Estrada de 
Rodagem - Fl. 716 - Vistos. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca para que informe, no prazo de 20 
dias, se as transcrições sob n. 3.759 e 4.702 (fls. 692) referem-se ao mesmo imóvel e se identificam a mesma área, e se 
referido(s) imóvel(is) possue(m) matricula propria, dada a divergência de descrições, bem como esclareça sob as matriculas de 
n. 2.410 e 2.822, apresentando copias das mesmas. Instrua-se o oficio com copia dos documentos de fls. 692/694. Após, tornem 
conclusos. - ADV: EVELCOR FORTES SALZANO (OAB 16157/SP), VAGNER ESCOBAR (OAB 88809/SP), RAQUEL CRISTINA 
MARQUES TOBIAS (OAB 185529/SP), JOSEFA FONSECA (OAB 183878/SP), WILSON LUIZ MANTOVANI (OAB 88353/SP), 
OSVALDO FONSECA (OAB 159424/SP)

Processo 0000002-89.1975.8.26.0472 (472.01.1975.000002) - Procedimento Ordinário - Desapropriação - Dalmo Marcondes 
Perenoude - JONATAS CARVALHO PERRENOUD - - ENEAS CARVALHO PERRENOUD - Departamento de Estrada de 
Rodagem - Fl. 729/730 - Vistos. Fls. 678/681: Alegam os requerentes que são herdeiros/sucessores do autor Dalmo Marcondes 
Perrenoude falecido aos 01.09.1991, conforme certidão de óbito acostada às fls. 685. Todavia, compulsando os autos, 
constataram a existência de diversos levantamentos de depósitos em nome do falecido, seu genitor, realizados pelos patronos 
após o falecimento do autor. Requerem a suspensão do feito, com efeitos ex tunc, declarando-se a nulidade de todos os atos 
praticados desde o óbito do autor, o depósito pelos patronos dos valores levantados, acrescidos de juros e correção monetária, 
bem como a remessa de copias ao Ministério Público e à OAB/SP. Intimados os patronos para depositar os valores ou apresentar 
justificativas (fls. 686), apresentaram manifestações de fls. 689/691 e 695/697 e juntaram documentos. Alegam em síntese, que 
a propriedade do imóvel foi alienada a Erlindo Justino Fortes Salzano, aos 30.01.1974, conforme certidão de matricula acostada 
às fls. 692/694, ocasião em que o comprador declarou-se ciente de que parte da área adquirida foi ocupada pelo Departamento 
de Estradas e Rodagem, sub-rogando-se no direito de indenização, pleiteado no presente feito. Os requerentes reiteraram 
sua manifestação inicial às fls. 707/712. Determinada a expedição de oficio ao Cartório de Imóveis desta Comarca (fls. 716), 
sobrevieram as informações e documentos de fls. 719/728. É a síntese do necessário. O presente processo encontra-se extinto, 
com transito em julgado certificado às fls. 674. Trata-se de ação indenizatória decorrente de desapropriação indireta realizada 
pelo Departamento de Estradas e Rodagem. No curso da ação, o autor alienou a área ocupada pelo DER a Erlindo Justino Fortes 
Salzano, conforme copia da matricula de fls. 720, registrado aos 08.11.1978. Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial 
das Cortes Superiores, o adquirente do imóvel subroga-se em todos os direitos do antigo proprietário, inclusive os decorrentes 
de desapropriação indireta (STF, RE 84.534-PR - RTJ 80/231; STF, RE 86.078-PR - RTJ 82/992; STJ, REsp 108940-MG; STJ, 
REsp nº 23.199-5-PR). Não se vislumbra má-fé dos mandatários ou do adquirente do imóvel, pois conforme petição de fls. 311, 
datada de 27.07.1979, o adquirente do imóvel, na qualidade de sucessor do autor original, requereu a retificação do polo ativo 
a fim de constar, como autor da ação. Todavia, o pleito não foi apreciado, prosseguindo-se o feito. Deste modo, tem-se que os 
fatos alegados pelos requerentes tratam-se de mera irregularidade, sendo que eventuais perdas e danos deverão ser pleiteadas 
em ação própria, com adequada dilação probatória. Por fim, indefiro a remessa de cópias, porquanto não se vislumbra má-fé 
por parte dos requeridos, sendo que a providencia poderá ser adotada pela própria parte. Int. - ADV: OSVALDO FONSECA 
(OAB 159424/SP), EVELCOR FORTES SALZANO (OAB 16157/SP), JOSEFA FONSECA (OAB 183878/SP), RAQUEL CRISTINA 
MARQUES TOBIAS (OAB 185529/SP), WILSON LUIZ MANTOVANI (OAB 88353/SP), VAGNER ESCOBAR (OAB 88809/SP)

Processo 0000179-47.1998.8.26.0472 (472.01.1998.000179) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco do Brasil Sa - Luiz Gonzaga Claro - - Vera Regina Bonilha Ribeiro Claro - - Jose Eduardo Bonilha Ribeiro - - Ceramica 
Artistica Barbara Ltda - - Antonio Januario Claro - Fl. 454 - Vistos. Fls. 453: Indefiro, posto que a diligência compete a parte 
interessada. Int. Dil. (Nota de cartório: manifestar-se acerca do pedido do requerido p/ designação de audiência de conciliação 
p/ formalizar proposta de acordo.) - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), MARIANE CORREA DA 
CRUZ MESSERLIAN (OAB 296508/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), WILDER BERTONHA (OAB 129973/
SP)
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Processo 0000257-45.2015.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Arthur Carreiro da Silva - Medporto 
Assistencia Medica Sc Ltda - Fl. 50 - Vistos. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao requerente, anotando-se. 
Cota retro: Atenda-se. Com a juntada do documento, dê-se nova vista dos autos ao Nobre Representante do Ministério Público. 
Int. Dil. (N ota de cartório: Cota fl. 49: requeiro intime-se o autor, a fim de que, no prazo de 10 dias, emende ou complete a 
inicial, trazendo aos autos cópia do contrato pelo quel se encontra vinculado à parte requerida.) - ADV: THIAGO CARDOSO 
FRAGOSO (OAB 269439/SP)

Processo 0000475-10.2014.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - RODRIGO TUPY - INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Fl. 107 - Vistos. Aguarde-se pelo laudo pericial. Fls. 106: Manifeste-se o INSS. Int. 
Dil. - ADV: ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP), VIRGINÍA LONGO DELDUQUE TEIXEIRA (OAB 197993/SP), 
VIVIANE BARUSSI CANTERO GOMEZ (OAB 161854/SP)

Processo 0000563-48.2014.8.26.0472 - Usucapião - Usucapião Ordinária - CLAUDIO JOSE DE LARA - - ROSELI DESTEFANO 
DE LARA - Fl. 57/58 - Vistos. Determino a realização de perícia antecipada. Para realização da prova técnica, nomeio como 
perito judicial o Eng. JOSE PIRES DE OLIVEIRA NETO, independentemente de termo de compromisso a ser lavrado nos autos. 
Faculto aos interessados a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico, no prazo previsto no art. 421, §1º, CPC. 
Após, intime-se o Sr.(a) Perito (a) Judicial para que apresente estimativa de honorários e despesas no prazo de 10 (dez) dias. O 
laudo deverá ser apresentado em 60 dias após o início dos trabalhos. Caso o perito precise, excepcionalmente, de maior prazo, 
deverá peticionar nos autos com antecedência mínima de dez dias do término do prazo de 60 dias, sob as penas legais. Ainda, 
se o perito der causa à expedição de mandado de busca e apreensão perderá a confiança deste juízo. A serventia deverá dar 
ciência ao perito, especificamente, do teor deste parágrafo. Ressalvo que, após a perícia, será determinado o necessário para 
que eventuais titulares dos registros efetivamente atingidos e confinantes sejam citados, caso não estejam incluídos entre as 
pessoas já citadas. Oportunamente, será designada audiência de instrução e julgamento, se necessário. Quesitos do Juízo: 
Localização e descrição do imóvel usucapiendo: 1. A descrição do imóvel usucapiendo constante da inicial está correta e 
corresponde à posse exercida pelo (s) autor (es)?; 2. Qual a localização do imóvel usucapiendo? (nome do logradouro público 
atual e anterior, bem como a numeração presente e passada); 3. O imóvel usucapiendo coincide com alguma descrição tabular 
pré-existente? (em caso positivo apresentar a reprodução da descrição tabular); 4. Caso o imóvel usucapiendo não coincida 
com qualquer matrícula ou transcrição anterior, deve o perito informar quais os registros atingidos pela posse; 5. Descrever o 
imóvel em atenção aos seguintes itens: 5.1 - medidas perimetrais; 5.2 - medida de superfície; 5.3 - ângulos internos do polígono; 
5.4 - amarração do imóvel com o mais próximo ponto de intersecção de vias públicas (indicação do primeiro ponto como ponto 
“1”, que formará com o ponto “2” a parte frontal do imóvel); 5.5 - confrontantes (indicando preferencialmente os números 
tabulares correspondente, que pode ser complementado com o respectivo número de contribuinte ou nome dos titulares); 5.6 
se houver interferência com área municipal, estadual ou federal, elaborar nova planta excluindo a área pública; Informações 
para o processamento: 6. Informar o nome e endereço dos confrontantes tabulares (confrontantes indicados no assento registral 
existente) e de fato; 7. Indicar se houve, ou não, citação dos confrontantes tabulares e de fato; Exercício da posse: 8. Colher 
informações nas proximidades esclarecendo sobre o exercício da posse nos últimos vinte anos anteriores ao ajuizamento da 
ação, informando quem está na posse do imóvel, há quanto tempo e a que título, indagando sobre a posse exercida pelo 
(s) autor (es) e esclarecendo quais são as marcas da posse presentes no local (edificação ou plantações); 9. Esclarecer, 
coletando informações na circunvizinhança, como é exercida a posse (posse direta ou indireta; posse mansa ou submetida à 
oposição; posse continua ou interrompida); Informações Complementares: 10. Apresentar croquis do imóvel usucapiendo e de 
seus confrontantes em tamanho ofício (A4), para instruir o mandado citatório em caso de perícia antecipada; 11. Considerando 
o memorial descritivo e planta elaborados, informar quais as transcrições e/ou matrículas que sofreram desfalques. Nota: Em 
se tratando de mais de um imóvel, devem ser elaboradas respostas distintas aos quesitos acima, para cada um deles. No mais, 
dê-se vista dos autos ao Nobre Representante do Ministério Público acerca da petição de fls. 52/56. Int. Dil. - ADV: ANTONIO 
MARCOS PINTO BORELLI (OAB 144231/SP)

Processo 0000565-57.2010.8.26.0472 (472.01.2010.000565) - Depósito - Depósito - Banco Finasa Sa - Antonio Correa 
Filho - Fl. 164 - Certifico e dou fé que há diligência não utilizada do sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 13,11, conforme guia nº 
874304 que junto abaixo. Nada Mais. (Nota de cartório: manifestar interesse no levantamento.) - ADV: FRANCISCO BRAZ DA 
SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), ORLANDO PEDRO (OAB 70030/SP)

Processo 0000887-04.2015.8.26.0472 - Exibição - Medida Cautelar - Jucelene Magnani Carpim - Banco Bradesco S/A - Fl. 
18/19 - Vistos. Cuida-se de Medida Cautelar em que JUCELENE MAGNANI CARPIM pretende(m) a exibição de documentos 
necessários à análise dos débitos relativos aos contratos formulados com o banco requerido, tendo em vista a dúvida quanto 
ao seu real montante e uma vez que seu(s) nome(s) se encontra(m) apontado(s) nos cadastros de proteção ao crédito. É 
o breve relato do necessário. Fundamento e DECIDO. Impõe-se o deferimento parcial da liminar pleiteada. Os argumentos 
apresentados e os documentos constantes dos autos revelam, numa análise inicial - exigida neste momento de cognição sumária 
- a plausibilidade do direito invocado, porquanto o consumidor tem direito às informações que sejam de seu interesse, mormente 
para exercício do seu direito de defesa. Outrossim, o contexto dos autos indica que o(a)(s) requerente(s) não obteria(m) de 
outra forma os documentos solicitados. Reputo, pois, presente o fumus boni iuris. Por outro lado, vislumbro o periculum in 
mora, eis que a demora na exibição dos documentos poderá acarretar danos à(o)(s) requerente(s), notadamente no que diz 
respeito à manutenção da sua restrição creditícia e a impossibilidade de exercer o seu direito de defesa em relação aos débitos 
declarados pela instituição financeira. Sobreleva notar que o deferimento da liminar não trará risco de dano de difícil reparação 
ao requerido, uma vez que a(o)(s) requerente(s) apenas pretende(m) receber cópias de documentos a ela(e)(s) relacionados e 
que estão em poder exclusivo do banco. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para o fim de determinar que o Banco BRADESCO 
S/A, no prazo de cinco dias, exiba cópias simples dos documentos relacionados na inicial, ou, querendo, conteste a ação no 
prazo de 05 dias. Sem prejuízo, traga a autora aos autos cópia dos documentos pessoais e comprovante de residência. Cite-se 
e intime-se, por carta, com as advertências legais. Int e Dil. - ADV: ALEXANDRE ELI ALVES (OAB 171071/SP)

Processo 0001041-22.2015.8.26.0472 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0002845-55.2014.8.26.0538 - Vara Única) - 
Cooperativa de Credito de Santa Cruz das Palmeiras e Regiao Crediçucar - Celso Agnaldo Martins - - Patricia Xavier Duque 
Machado - Fl. 25 - Vistos. De início, comprove o requerente o recolhimento da taxa de distribuição da carta precatória (Guia 
GARE, código 233-1), no prazo de 10 dias, sob pena de devolução da mesma sem cumprimento. No mesmo prazo, apresente 
mais uma via da carta precatória, bem como promova o recolhimento de mais uma diligência de oficial de justiça (R$ 63,75), 
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tendo em vista a existência de dois requeridos. Int e dil. - ADV: LEONARDO COUVRE FILHO (OAB 160858/SP)

Processo 0001368-35.2013.8.26.0472 (047.22.0130.001368) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Maria 
Izabel Ferreira Caramori - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fl. 150 - Vistos. Cientifiquem as partes acerca do teor do 
V.Acórdão retro, pleiteando o que de direito. Int. Dil. (Nota de cartório: manifestar-se acerca dos cálculs de liquidação do INSS 
de fl. 152/157.) - ADV: ODAIR LEAL BISSACO JUNIOR (OAB 201094/SP), DANIELA CRISTINA FARIA (OAB 244122/SP)

Processo 0001391-64.2002.8.26.0472 (472.01.2002.001391) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Jose Carlos Dias 
de Oliveira - Sebastiao Domingos Leodoro - Fl. 336 - Vistos. A diligência compete a parte interessada. Manifeste-se o exequente 
pleiteando o que de direito. Int. Dil. - ADV: MARCOS ROBERTO DE CARVALHO (OAB 108033/SP)

Processo 0001771-38.2012.8.26.0472 (472.01.2012.001771) - Cumprimento de sentença - Cheque - Neto Comercio de 
Frutas Ltda - Viviane Lisie Massoni - - Mauricio dos Santos - Fl. 94 - Vistos. Comprove o exequente a inexistência de bens 
imóveis em nome dos executados junto ao CRI. Após, conclusos para apreciação do requerimento retro. Int. Dil. - ADV: HELIO 
RANGEL GOMES (OAB 277902/SP)

Processo 0002321-62.2014.8.26.0472 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S.A. - Open 
Industria e Comercio de Computadores Ltda - - Carlos Alberto Viotto - Fl. 128 - Vistos. Intime-se o exequente para dar andamento 
no feito. No silêncio, aguarde-se pelo prazo de 30 dias. Decorridos, intime-se o exequente, pessoalmente, para dar andamento 
no feito, em 48 horas, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil. Int. e Dil. - ADV: 
JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)

Processo 0002330-92.2012.8.26.0472 (472.01.2012.002330) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Clovis 
Elizeu - Manoel Rodrigues Neto - Fl. 155 - Vistos. Aguarde-se em arquivo eventual manifestação da parte interessada. Int. Dil. - 
ADV: EDUARDO BORGES CHEFFER (OAB 230726/SP), RENATO DA CUNHA RIBALDO (OAB 142919/SP)

Processo 0002601-33.2014.8.26.0472 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - J.S. - M.L.S. - Fl. 56 - O DOCUMENTO 
EXPEDIDO JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE, A SABER: CERTIDÃO DE HONORÁRIOS “Assim, deverá o(a) 
advogado(a), sem a necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento 
no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/
pesquisar/visualizar o ofício). Caso não possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado aos advogados, no item 
“habilite-se - Serviços Eletrônicos”) para obter cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/certidão/documento desejado, 
com a assinatura digital do julgador/escrivão e, diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 
dias, se necessário. - ADV: JORGE NERY DE OLIVEIRA FILHO (OAB 94809/SP)

Processo 0002695-59.2006.8.26.0472 (472.01.2006.002695) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Mariza Valente 
Perinetti - Vanderley Jose Lucatto - Fl. 247 - Vistos. 1. Defiro a suspensão do presente feito nos termos do artigo 791, inciso 
III do Código de Processo Civil, consoante requerimento de fls. 246, remetendo-se os autos ao arquivo até provocação da 
parte interessada. Int. e Dil. - ADV: LUIS AUGUSTO BRAGA RAMOS (OAB 62172/SP), RICARDO DE SOUZA RAMALHO (OAB 
135964/SP)

Processo 0003432-81.2014.8.26.0472 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - E.C.B. - E.A.B. - 
Fl. 46 - O DOCUMENTO EXPEDIDO JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE, A SABER: CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 
“Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter 
cópia do documento no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/Processos Cíveis/Nome da parte 
ou número dos autos/pesquisar/visualizar o ofício). Caso não possua senha, habilitar-se no portal (na tarja 1, destinado aos 
advogados, no item “habilite-se - Serviços Eletrônicos”) para obter cópia do ofício/alvará/carta precatória/despacho/certidão/
documento desejado, com a assinatura digital do julgador/escrivão e, diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-
se nos autos em 10 dias, se necessário. - ADV: ROBERTA BRAGA RAMOS (OAB 198057/SP)

Processo 0003546-54.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003546) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Dimas de Santis - - 
Maria Jose Martins de Santis - Fl. 301 - Vistos. Intimem-se novamente os requerentes para retirada do mandado de registro 
de usucapião, no prazo de 10 dias. Após, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Int e Dil. - ADV: WILSON LUIZ 
MANTOVANI (OAB 88353/SP)

Processo 0003558-34.2014.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - ADRIANO DANIEL - Banco do Brasil 
S/A - Fl. 75 - Vistos. Fls. 62/64: cuida-se de reiteração de pedido de tutela antecipada, aduzindo-se que a limitação do empréstimo 
consignado, existente na conta salário do autor, ao percentual de 30%. Não há abusividade na cláusula que autoriza descontos 
em folha de pagamento ou conta-corrente, desde que respeitada a margem consignável na primeira hipótese. Ocorre que sem 
comprovação da consignação abusiva em folha, não há que se falar em fumus que autorize a concessão da tutela. No mais, 
os depósitos incidentes em conta-corrente perdem o caráter de individualidade. Isto posto, mantenho a decisão anteriormente 
lançada às fls. 54. pelos próprios fundamentos. Apresente o autor, no prazo de 10 dias, extratos bancários dos três ultimos 
meses, com indicação discriminada dos débitos consignados, bem como copia de sua folha de pagamento atualizada, já que 
as acostadas às fls. 40/41 e demais documentos referem-se ao ano de 2013. Oportunamente, consertados, conclusos para 
sentença. Int. Dil. (Nota de cartório: manifestar o requerente.) - ADV: ALEXANDRE ELI ALVES (OAB 171071/SP)

Processo 0003779-17.2014.8.26.0472 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - JOAO PAULO DE SOUZA 
- TOLDOS LIDER CATANDUVA LTDA - Fl. 43 - Vistos. Aguarde-se pelo prazo de 30 dias pela vinda aos autos de endereço 
atualizado do requerido. Int. Dil. - ADV: ELEN RENATA APARECIDA DA SILVA LANZELLOTI (OAB 302045/SP)

Processo 0004169-84.2014.8.26.0472 (apensado ao processo 0002638-94.2013.8.26) (processo principal 0002638-
94.2013.8.26) - Exceção de Incompetência - Compra e Venda - Michel Simeliovick - Flavia Roberta Lopes Decoraçoes Me 
- Fl. 18/19 - MICHEL SMELIOVICH opôs exceção de competência relativa nos autos da ação monitória que lhe move FLÁVIA 
ROBERTA LOPES DECORAÇÕES ME alegando, em síntese, que este Juízo é incompetente para o julgamento da ação ora 
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movida pela excepta, posto que, nos termos do artigo 94 do Código de Processo Civil, deveria ter sido proposta em São Paulo, 
Capital, local de seu domicílio (fls.02/04). A exceção foi recebida (fl.10), determinando-se a suspensão do curso da ação principal 
até julgamento desta. Em sua manifestação, a excepta alegou que a ação fora proposta nesta Comarca tendo em vista que as 
compras foram aqui realizadas pelo excipiente, bem como porque, em virtude de seu inadimplemento, foi lesada e tornou-se 
hipossuficiente. É o relatório. Fundamento e Decido. Impõe-se o reconhecimento da incompetência territorial alegada. Nos 
termos do artigo 94 do Código de Processo Civil, via de regra a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta no foro do 
domicílio no réu, mormente no caso dos autos em se considerando que o documento que instrui a petição inicial não indica que 
a obrigação deva ser satisfeita nesta Comarca. Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado: “Exceção de incompetência. 
Foro do domicílio da ré. Aplicação da regra geral do art. 94, do C.P.C. em se tratando de ação de natureza pessoal. Agravo não 
provido”. (TJSP - Agravo de Instrumento nº 0090245-58.2003.8.26.0000, Relator: Maia da Rocha, 3ª Câmara (Extinto 1º TAC), 
julgado: 10/08/2004, data de registro: 20/09/2004). Posto isso, ACOLHO a presente exceção de incompetência para o fim de 
reconhecer a incompetência deste Juízo, determinando a remessa dos presentes autos a uma das Varas Cíveis da Comarca 
da Capital. Aguarde-se o decurso do prazo para interposição de recurso e, após, cumpra-se a presente decisão, promovendo-
se as anotações e comunicações necessárias. Eventuais custas processuais pela excepta. Sem condenação em honorários 
advocatícios tendo em vista se tratar de mero incidente processual (RT 487/78). Intimem-se. - ADV: FATIMA REGINA PEREIRA 
ALVES (OAB 193687/SP), CARLA TURCZYN BERLAND (OAB 194959/SP), SIDNEI TURCZYN (OAB 51631/SP)

Processo 0004262-47.2014.8.26.0472 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - BENEDITO 
DE OLIVEIRA E SILVA - BANCO DO BRASIL S/A - Fl. 122 - Requerente : Manifestar sobre a contestação apresentada. - ADV: 
BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP)

Processo 0005442-98.2014.8.26.0472 - Herança Jacente - Sucessões - Solar dos Jovens de Ontem - Joaquim Rodrigues 
Pereira (Espolio de) - Fl. 28 - Vistos. Intime-se, pessoalmente o Curador nomeado, para comparecimento em cartório, a fim 
de assinar termo de compromisso, no prazo de 10 dias. Intime-se-o ainda da data designada as fls.24. No mais, cumpra-se 
integralmente a deliberação de fls.21/22. Int e Dil. (termo já assinado) - ADV: RODRIGO FERREIRA DE PAIVA (OAB 189897/
SP)

Processo 0005447-23.2014.8.26.0472 - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela - N.C.R. - J.R. - Fl. 27 
- Vistos. Acolho cota Ministerial de fls.26 e, mantenho a decisão anteriormente lançada, pelos próprios fundamentos. Int e Dil. - 
ADV: DANIELA RESCHINI BELLI CHEFFER (OAB 171234/SP), TANIA MARIA DA SILVA (OAB 90228/SP)

Processo 0005447-23.2014.8.26.0472 - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela - N.C.R. - J.R. - Fl. 38 
- Requerente : Manifestar sobre a contestação apresentada. - ADV: DANIELA RESCHINI BELLI CHEFFER (OAB 171234/SP), 
TANIA MARIA DA SILVA (OAB 90228/SP)

Processo 0005702-78.2014.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Ademir Caetano da 
Silva - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA - Fl. 191 - Requerente : Manifestar ante a contestação apresentada. - ADV: GABRIEL 
PELEGRINI (OAB 170445/SP), KATIA BASSO ZORDAN (OAB 217330/SP)

Processo 0005813-62.2014.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Valdeil Gomes de Souza - 
MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA - Fl. 189/190 - Vistos etc. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária gratuita ao autor, 
anotando-se. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em anexo, ficando 
advertida(o) do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os 
fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/SP), DANIELA 
SANTOS ANDREOTTI (OAB 238987/SP)

Processo 0005813-62.2014.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Adicional
de Insalubridade - Valdeil Gomes de Souza - MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA - Fl. 226 - Requerente : Manifestar ante a 

contestação apresentada. - ADV: DANIELA SANTOS ANDREOTTI (OAB 238987/SP), GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/SP)

Processo 0005814-47.2014.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Fernando Tadeu Strabelli - Banco 
Itaú S/A - Fl. 99 - Vistos. Ante os documentos acostados aos autos, indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita 
ao autor. Intime-se-o para promover o recolhimento das custas processuais devidas ao Estado, em 30 dias, sob pena de 
cancelamento da distribuição (art. 257 CPC e 196, NSCGJ). Int. Dil. - ADV: DANIEL COSTA RODRIGUES (OAB 82154/SP)

Processo 0005941-53.2012.8.26.0472 (472.01.2012.005941) - Execução de Título Extrajudicial - Cobrança de Aluguéis - Sem 
despejo - Paulo Cesar Costa - Marieta Ribeiro Fernandes - - Nair Cologe Gomes - Fl. 116 - Vistos. Aguarde-se pelo cumprimento 
da deprecata retro informada. Int. Dil. - ADV: MARIO TEIXEIRA (OAB 108474/SP), ALESSANDRA MAÑAY MARTINS (OAB 
185579/SP)

Processo 0006035-69.2010.8.26.0472 (472.01.2010.006035) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Alessandra Cristina de Araujo Sartori Me - - Alessandra Cristina de Araujo - Fl. 247 - Vistos. Defiro a 
suspensão do presente feito nos termos do artigo 791, inciso III do Código de Processo Civil, consoante requerimento de fls. 
246, remetendo-se os autos ao arquivo até provocação da parte interessada. Int. Dil. - ADV: CAMILA MURER MARCO (OAB 
236260/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP), BENEDITO TARIFA (OAB 121790/SP), VINICIUS 
DOS SANTOS GUERRA (OAB 299753/SP)

Processo 0006035-69.2010.8.26.0472 (472.01.2010.006035) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
Bradesco Sa - Alessandra Cristina de Araujo Sartori Me - - Alessandra Cristina de Araujo - Fl. 251 - Vistos. Para apreciação do 
requerimento bacen-jud, venha para os autos memória atualizada do débito. Int. Dil. - ADV: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE 
BAGGIO (OAB 109631/SP), CAMILA MURER MARCO (OAB 236260/SP), VINICIUS DOS SANTOS GUERRA (OAB 299753/SP), 
BENEDITO TARIFA (OAB 121790/SP)
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Processo 0006229-30.2014.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Metalporto Ltda Me - Casa 
do Serralherio Santa Rita Ltda ME - Fl. 26 - Em complementação à publicação do dia 09/02/2015. Custas de Preparo Valor da 
Causa: R$ 29.082,13. Valor Preparo: R$ 581,64. Valor Remessa: R$ 32,70. - ADV: MARCIO LUIZ RODRIGUES (OAB 115057/
SP)

Processo 0006595-69.2014.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA APARECIDA 
ZANZARINI DA SILVA - MEDPORTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA - Fl. 41/42 - Vistos. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, 
com pedido de tutela antecipada, proposta por MARIA APARECIDA ZANZARINI DA SILVA em face da MEDPORTO ASSISTÊNCIA 
MÉDICA LTDA. visando, em síntese, que a ré mantenha a prestação de serviços de saúde contratado pela requerida, de modo 
a lhe permitir a realização de consultas médicas, exames, cirurgias e outros. É o relatório. Decido. 1. Defiro antecipação de 
tutela, tendo em vista a presença dos requisitos do artigo 273 do CPC. Analisando, então, os pressupostos para a concessão da 
tutela específica, observa-se que o fumus boni iuris se consubstancia nos documentos acostados à inicial os quais comprovam 
a relação jurídica existente entre as partes, bem como a moléstia noticiada pela autora (úlcera arterial de membro inferior com 
lesão pé diabético) e necessidade de tratamento da lesão através de CAMARA HIPERBÁRICA. De outro lado, o periculum 
in mora é igualmente verificado, em face do risco de ineficácia da medida se deferida somente ao final, mormente diante do 
risco de agravamento do já debilitado estado de saúde da autora, a qual necessita de tratamento e acompanhamento médicos 
adequado. Ademais, a inércia da requerida poderá causar lesão irreparável ou de difícil reparação, sobretudo pelo risco extremo 
de lesão à saúde, materializando nos autos os requisitos basilares exigidos pela lei para a concessão da medida pleiteada. 
Diante do exposto, concedo a ordem liminar e, em conseqüência, determino que a requerida, no prazo de 72 horas, providencie 
o tratamento de que a autora necessita, por meio de Câmara Hiperbárica, conforme prescição médica, até alta médica, sob pena 
de aplicação de multa diária. Frise-se que, no caso de desobediência, além da adoção das providências legais pertinentes, no 
que tange à responsabilização civil e criminal da autoridade descumpridora poderão ser determinadas outras medidas para a 
obtenção da tutela específica (art. 461, § 5º, CPC). 2. Oficie-se com urgência à requerida, instruída com copia desta decisão. 
3. CITE-SE na forma requerida, para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, fazendo constar as advertências 
legais dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. 4. Tendo em vista a documentação acostada aos autos as fls.36/40, 
defiro os benefícios da Assistência Judiciária gratuita à autora, anotando-se Int. (NOTA DE CARTÓRIO: manifestar-se acerca da 
contestação apresentada às fls. 50/88) - ADV: HENRIQUE DUZ HASS (OAB 352892/SP), THIAGO CARDOSO FRAGOSO (OAB 
269439/SP), LUIS AUGUSTO BRAGA RAMOS (OAB 62172/SP)

Processo 0006804-38.2014.8.26.0472 - Homologação de Transação Extrajudicial - Reconhecimento / Dissolução - E.C.M.O. 
- - R.R.P.E. - Fl. 12 - Vistos. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária gratuita aos autores, anotando-se. Dê-se vista 
dos autos ao DD.Promotor de Justiça,após, tornem imediatamente conclusos. Int e Dil. - ADV: VIVIANE BARUSSI CANTERO 
GOMEZ (OAB 161854/SP)

Processo 0006804-38.2014.8.26.0472 - Homologação de Transação Extrajudicial - Reconhecimento / Dissolução - E.C.M.O. 
- - R.R.P.E. - Fl. 14 - HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes nas dependências da Ordem dos Advogados do Brasil, 
fruto do Projeto OAB Concilia, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com 
resolução do mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Ante a ausência de resistência ao pedido, 
deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Expeça(m)-
se certidão(ões) de honorários advocatícios ao(s) advogado(s) nomeado(s) nos termos do Convênio DPE/OAB. Anote-se na 
planilha de feitos a realização deste acordo para inclusão no MOVJUD (fase pré-processual). Considerando a renúncia ao prazo 
recursal, CERTIFIQUE-SE de imediato o trânsito em julgado. Oportunamente, efetuadas as anotações de praxe, arquivem-se os 
autos. P.R.I.C. - ADV: VIVIANE BARUSSI CANTERO GOMEZ (OAB 161854/SP)

Processo 0007467-55.2012.8.26.0472 (472.01.2012.007467) - Procedimento Ordinário - Guarda - M.L.S. - A.M.S. - Fl. 92 
- Vistos. Em nada sendo requerido, arquivem-se os autos, procedendo-se as anotações necessárias. Int. Dil. - ADV: DANIELA 
RESCHINI BELLI CHEFFER (OAB 171234/SP)

Processo 3000441-18.2013.8.26.0472 - Procedimento Ordinário
Aposentadoria por Invalidez - Nelson Benedito de Oliveira e Silva - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - Fl. 

117 - Vistos. Arbitro os honorários a Sra. Perita no importe de R$ 200,00. Expeça-se-lhe a competente certidão. Oportunamente, 
consertados conclusos. Int. Dil. - ADV: VIRGINÍA LONGO DELDUQUE TEIXEIRA (OAB 197993/SP), CARLOS HENRIQUE 
MORCELLI (OAB 172175/SP), VIVIANE BARUSSI CANTERO GOMEZ (OAB 161854/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ DE DIREITO ANDRE GUSTAVO LIVONESI
ESCRIVÃO JUDICIAL WALTER JOSE BORELLI JUNIOR

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0083/2015

Processo 0000285-81.2013.8.26.0472 (047.22.0130.000285) - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/
ou Fornecimento de Medicamentos - Marly da Silva Piveta - Fazenda do Estado de Sao Paulo - - Municipio de Porto Ferreira 
- Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido DETERMINAR que FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
e FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA forneçam mensalmente a Marly da Silva Piveta a quantidade 
necessária dos medicamentos indicados nos receituários médicos. A cessação do fornecimento ou alteração dos produtos 
somente poderá ser realizada com atestado de profissional competente. O receituário médico deverá indicar o princípio ativo 
de cada produto, possibilitando que os requeridos forneçam medicamentos de referência, genéricos ou similares, contidos na 
mesma fórmula ou fracionados. A receita médica deverá ser renovada a cada período de três meses. A parte requerida deverá 
fornecer o medicamento na forma de apresentação indicada no receituário e, somente será possível substituí-la por outra se 
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não houver prejuízo ao tratamento. Ressalto que é responsabilidade do paciente ou familiar comunicar à unidade fornecedora 
dos medicamentos quando houver suspensão do uso ou intolerância à medicação, mudança de endereço ou qualquer outra 
circunstância relevante, sob pena de, oportunamente, o valor despendido para aquisição do produto lhe ser cobrado. Custas 
na forma da lei. Condeno as requeridas solidariamente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 600,00 
(seiscentos reais), a teor do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil. Deixo de determinar a remessa destes autos para 
o reexame necessário, uma vez que o valor da causa não supera o previsto no artigo 475, §2º, do Código de Processo Civil. 
Publique-se Registre-se. Intimem-se. - ADV: VLADIMIR BONONI (OAB 126371/SP), MARIA CECILIA CLARO SILVA (OAB 
170526/SP), ERLON MUTINELLI (OAB 181424/SP), GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/SP)

Processo 0000449-37.1999.8.26.0472 (472.01.1999.000449) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Sodiesel 
Bombas Injetoras Ltda - Transportadora Bucam Ltda - Vistos. Fls.327/328: Defiro. Expeça-se mandado de penhora, depósito, 
avaliação e intimação, devendo a penhora recair sobre os dois veículos indicados pela Exequente as fls.327, quais sejam, 
Reb/Iderol SRIBS, placa CQH-1588, ano 1998/98 e Reb/Krone, placa BXJ-2214, ano 1995/95, ambos em nome da executada 
(fls.324) e desde que na pessoa da devedora, intimando-a para que informe onde se encontram os bens supra indicados. 
Fls.327, último parágrafo: Indefiro o pedido formulado pela Exequente, para bloqueio da circulação dos veículos, porquanto a 
providência trata-se de medida extrema que somente se justifica quando envolve questões de segurança pública, não devendo 
ser deferida para atender interesses particulares. Indefiro ainda o pedido de bloqueio do licenciamento dos veículos, por falta 
de amparo legal. Neste sentido: “Agravo de Instrumento nº 0024666-17.2013.8.26.0000- Relator: Ruy Coppola, Comarca de 
Campinas-SP, Órgão julgador: 32ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 28/02/2013, data de registro: 01/03/2013. 
Ementa: Busca e apreensão de veículo. Veículo não localizado. Expedição de ofício ao DETRAN para restringir a circulação 
do veículo alienado fiduciariamente. Indeferimento. Medida extrema que somente se justifica quando envolve questões de 
segurança pública, não devendo ser deferida para atender interesses particulares. Localização do veículo alienado que incumbe 
à autora, devendo a apreensão ser feita por oficial de justiça. Decisão mantida. Recurso improvido”. “Agravo de Instrumento 
nº 1204649500- São Paulo - 32ª Câmara de Direito Privado - Relator Francisco Occhiuto Júnior - 28/08/2008 - Voto nº: 4012 
Ementa: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Bem móvel - Busca e apreensão - A ré e o veículo gravado com cláusula de alienação 
fiduciária não foram encontrados no endereço declinado no contrato - Deferida a expedição de ofício ao Detran apenas para 
impedir a transferência do veículo, sem autorização judicial - Bloqueio que visa resguardar o direito do alienante e de terceiro 
de boa-fé, coibindo eventual transação não permitida legalmente - Indeferido o pedido para impedir o licenciamento do veículo, 
posto que sem amparo legal - Não se justificam os pedidos de expedição de ofícios às Policias Rodoviária Federal e Estadual, 
pois não é incumbência desses órgãos a interceptação de veículo e seu recolhimento, ausente comprovada existência de delito 
- Recurso parcialmente provido”. Assim sendo e cumprido o mandado de penhora acima determinado, intime-se a Exequente, 
na pessoa de seu patrono, para comprovação do recolhimento da taxa de serviço para utilização do sistema RENAJUD, a fim de 
determinar tão somente o bloqueio da transferência dos veículos penhorados. Int e dil. - ADV: VINICIUS RUDOLF (OAB 284347/
SP), JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB 153687/SP), LUIZ FERNANDO DE FELICIO (OAB 122421/SP)

Processo 0000803-03.2015.8.26.0472 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - H.T.M. - P.B.T. - Vistos. Fls.05/06: 
Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao autor. Anote-se. Arbitro os alimentos provisórios no montante de R$ 
300,00 ( trezentos reais), ofertados pelo autor, o qual é equivalente a 38,07% do salário mínimo nacional. Ao Primeiro Circuito 
de Mediação para designação de data para realização de audiência de tentativa de conciliação. Cite-se e intime-se o Requerido, 
na pessoa de sua representante legal, por mandado, com as advertências legais. Conste do mandado a advertência de que 
caso a conciliação resulte infrutífera, deverá apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da audiência 
supra assinalada (Prov. 953/2005 CSM). Intime-se o autor, por mandado, para comparecimento ao ato. Fls.03, item 4: defiro. 
Intime-se o Requerido, na pessoa de sua representante legal, para indicar os dados da conta bancária para depósito da pensão 
alimentícia. À seguir, oficie-se à empregadora do Requerente, solicitando que proceda ao desconto dos alimentos provisórios e 
depósito na conta bancária indicada; bem como solicitando informações sobre os ganhos mensais do autor, a qualquer título, de 
forma discriminada. Conste do ofício o prazo de 10 (dez) dias para a resposta. Int e dil. - ADV: ÊNIO FRANCO DORNELLES DE 
CARVALHO (OAB 170001/SP)

Processo 0000803-03.2015.8.26.0472 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Oferta - H.T.M. - P.B.T. - C E R T I D Ã O 
Certifico e dou fé que, nesta data, recebi os presentes autos e designo Sessão de Conciliação para o dia 19 de março de 2015, 
às 11h15. Nada Mais. Porto Ferreira, 09 de fevereiro de 2015. Eu, Marinela Giraldelli Corteze Fardin, Assistente Judiciário. - 
ADV: ÊNIO FRANCO DORNELLES DE CARVALHO (OAB 170001/SP)

Processo 0000849-60.2013.8.26.0472 (047.22.0130.000849) - Monitória - Prestação de Serviços - Terraviva Comercio e 
Manutençao de Maquinas Ltda Me - Prefeitura Municipal de Porto Ferreira - Vistos. Intime-se a Exequente, através de sua 
advogada, para manifestar-se nos autos, acerca do depósito judicial de fls.77 e petição e documentos de fls.79/89, pleiteando 
o que entender de direito. Int e dil. - ADV: GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/SP), GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS (OAB 
217751/SP)

Processo 0000869-80.2015.8.26.0472 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.J.S.A. - - D.C.S.S. - T.E.S.A.B. 
- Vistos. Fls.06/07: Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à autora. Anote-se. Não havendo indícios dos 
rendimentos do Requerido, arbitro os alimentos provisórios em 1/3 (um terço) do salário mínimo. Ao Primeiro Circuito de 
Mediação para designação de data para realização de audiência de tentativa de conciliação. Cite-se e intime-se o Requerido, 
por mandado, com as advertências legais. Conste do mandado a advertência de que caso a conciliação resulte infrutífera, 
deverá apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da audiência supra assinalada (Prov. 953/2005 
CSM). Intime-se a autora, na pessoa de sua representante legal, por mandado. Intime-se a autora, através de seu patrono, 
para indicar o nome e endereço da empregadora do réu. Prazo: 10 (dez) dias. À seguir, oficie-se à empregadora do Requerido, 
solicitando que proceda ao desconto dos alimentos provisórios e depósito na conta bancária indicada na inicial (fls.03, item “a”); 
bem como solicitando informações sobre os ganhos mensais do réu, a qualquer título, de forma discriminada. Conste do ofício o 
prazo de 10 (dez) dias para a resposta. Int e dil. - ADV: ANDRÉ LUIS MIZIARA GENTIL (OAB 161022/SP)

Processo 0000869-80.2015.8.26.0472 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.J.S.A. - - D.C.S.S. - T.E.S.A.B. - C 
E R T I D Ã O Certifico e dou fé que, nesta data, recebi os presentes autos e designo Sessão de Conciliação para o dia 19 de 
março de 2015, às 11h45. Nada Mais. Porto Ferreira, 09 de fevereiro de 2015. Eu, Marinela Giraldelli Corteze Fardin, Assistente 
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Judiciário. - ADV: ANDRÉ LUIS MIZIARA GENTIL (OAB 161022/SP)

Processo 0000904-40.2015.8.26.0472 (apensado ao processo 0006200-77.2014.8.26) - Embargos à Execução - Valor da 
Execução / Cálculo / Atualização - Maria Divina Rosa Cancian Me - - Maria Divina Rosa Cancian - - Jose Donizeti Cancian 
Me - Banco Triângulo S/A - Vistos. Apense-se este feito aos autos principais, procedendo-se as devidas anotações. Recebo os 
embargos à execução, apenas no efeito devolutivo ( art.739-A do CPC). Há que se ressaltar, que o Juiz poderá atribuir efeito 
suspensivo aos embargos, quando sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa 
causar ao executado grave dano e de difícil ou incerta reparação, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 
depósito ou caução suficientes, o que não se verifica no caso dos autos. Manifeste-se o Embargado, no prazo de 15 (quinze) 
dias, conforme artigo 740 do CPC. Int e dil. - ADV: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/SP), GUSTAVO MARTINS 
PULICI (OAB 140582/SP)

Processo 0001036-97.2015.8.26.0472 - Exibição - Medida Cautelar - Celio Fabiano da Silva - Banco Panamericano S/A 
- Vistos. Fls.07, item “e”; A fim de ser apreciado o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, concedo à parte 
autora o prazo de dez dias para que promova a juntada de cópia das últimas duas (2) declarações do imposto de renda, sob 
pena de indeferimento do pedido. Nesse sentido a jurisprudência, in verbis: “I. É entendimento desta Corte que “pelo sistema 
legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição, de que 
não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família 
(Lei n. 1.060/50, art. 4º), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas e motivadas razões para isso 
(art. 5°)” (AgRgAg n° 216.921/RJ, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000). II 
“Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado 
de miserabilidade. a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.” (AgRg nos Edcl no AG 
n. 664.435, Primeira Turma, Relator o Senhor Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 01/07/2005).” (STJ-4ª Turma, AgRg no Ag 
714359/SP, rei. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 06/06/2006, DJ 07.08.2006 p. 231, conforme site do Eg. STJ). Intimem-se. - 
ADV: JOEL MARCELO GRIGOLETO (OAB 247721/SP)

Processo 0001040-37.2015.8.26.0472 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0002808-28.2014.8.26.0538 - Vara Única) - 
Cooperativa de Credito de Santa Cruz das Palmeiras e Regiao Crediçucar - Celso Agnaldo Martins - - Luiz Donelles Machado - 
Vistos. Intime-se a Exequente, na pessoa de seu patrono, para comprovação do recolhimento da taxa judiciária correspondente 
a 10 (dez) UFESPs, de conformidade com o disposto no parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 11.608/2003. Prazo: 10 (dez) dias. 
Com essa comprovação,cumpra-se servindo a presente de mandado. Nos termos do artigo 738, parágrafo 2º do CPC, realizada 
a citação do executado, oficie-se imediatamente ao r.Juízo Deprecante, comunicando-o por meios eletrônicos, contando-se 
o prazo para embargos à partir da juntada aos autos de tal comunicação. Integralmente cumprida, devolva-se a presente ao 
r.Juízo Deprecante, observadas as formalidades legais, com nossas homenagens, dando-se baixa na distribuição. A mesma 
providência deverá ser tomada caso não seja(m) localizado (a)(s) o(a)(s) requerido(a)(s) /executado(a)(s) /autor(a)(es)(s), ou 
recolhida(s) a(s) diligência(s) necessária(s) ao seu cumprimento. Int e dil. - ADV: LEONARDO COUVRE FILHO (OAB 160858/
SP)

Processo 0001055-06.2015.8.26.0472 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- Joao Aldrovando Carpim - - Maria da Graça Pimenta Carpim - Cooperativa Credito Rural Pequenos Empreendedores do Vale 
do Mogi Guaçu Sicoob Crediguaçu - Vistos. Intimem-se os Embargantes, na pessoa de seu patrono, para comprovação do 
recolhimento das custas processuais iniciais, na forma da Lei nº 11.608/2003. Prazo: 30 (trinta) dias. Pena: extinção do feito, 
nos termos do artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. Int e dil. - ADV: ALEXANDRE ELI ALVES (OAB 171071/SP)

Processo 0001069-87.2015.8.26.0472 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Material - Luciana Zilochi Alves - 
Andressa Aparecida dos Santos dos Reis - Vistos. Proceda a z.Serventia a retificação: - da classe do processo, tratando-se 
de procedimento sumário, como indicado pela autora as fls.02 (artigo 275, inciso II, alínea “c” do CPC), procedendo-se as 
devidas anotações na autuação e registros competentes; - da autuação do Instrumento Particular de Contrato de Compromisso 
de Venda Loteamento “ Jardim Centenário”, à partir de fls.11, porquanto autuado em desacordo com a sequência correta das 
cláusulas do contrato, certificando-se. Fls.07/08: Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita à autora. Anote-se. 
Emende a autora a inicial, esclarecendo e/ou justificando a urgência da medida, porquanto a cópia do laudo de vistoria data de 
17 de janeiro de 2014 (fls.20), portanto, há mais de um ano, não havendo pedido de tutela antecipada, devendo ainda esclarecer 
em que consiste o pedido de cominação de multa diária por desobediência à ordem de proibição emanada do Juízo e que preste 
liminarmente caução (fls.04), esclarecendo em que consiste essa proibição e a prestação de caução. Prazo: 10 (dez) dias. Int e 
dil. - ADV: VANILDO DOS SANTOS (OAB 314183/SP)

Processo 0001399-55.2013.8.26.0472 (047.22.0130.001399) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Sheila da Silveira Barbosa Ferreira - Vistos. Fls.76: Intime-
se o peticionário “ Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados PCG- Brasil Multicarteira” para apresentar 
cópia do Anexo I a que se refere o Termo de Cessão de Crédito de fls.78 ou deverá apresentar certidão emitida pelo Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas na qual conste relacionado o contrato que embasa a presente demanda, comprovando que 
a cessão abrangeu o crédito ora discutido nestes autos. Prazo: 30 (trinta) dias. Int e dil. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE 
(OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0001472-27.2013.8.26.0472 (047.22.0130.001472) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Mf Importadora e 
Exportadora Ltda Me - Portoaves Alimentos Ltda - Vistos. Fls.123: Diante da pesquisa de fls.71, expeça-se mandado de penhora, 
depósito, avaliação e intimação, devendo a constrição recair sobre o veículo indicado as fls.123vvº, qual seja, VW/25.370 CLM T 
6 x 2, placa EPE 9867, desde que na posse da executada. Providencie a Exequente a comprovação do recolhimento da taxa do 
serviço de obtenção das informações visadas (R$ 12,20 por CNPJ ou CPF a ser pesquisado), a ser recolhida na Guia do Fundo 
Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, no Código 434-1 “impressão de informação do sistema RENAJUD”, comprovando 
nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Atendida a determinação acima, providencie a z.Serventia o bloqueio da transferência do 
veículo penhorado acima indicado, através do sistema RENAJUD, juntando o extrato aos autos. Após, intime-se a Exequente, 
na pessoa de seu advogado, para se manifestar nos autos, pleiteando o que entender de direito. Int e dil. - ADV: PATRICIA 
APARECIDA SIMIONATO (OAB 215362/SP)
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Processo 0001754-65.2013.8.26.0472 (047.22.0130.001754) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itau 
Unibanco Sa - Renato Alves Moreira - Vistos. Fls.95: Providencie o Exequente o recolhimento da taxa do serviço de obtenção 
das informações visadas (R$ 12,20 por CPF ou CNPJ a ser pesquisado), a ser recolhida na Guia do Fundo Especial de Despesa 
do Tribunal de Justiça, no Código 434-1 “impressão de informação do sistema BACENJUD”, comprovando nos autos, no prazo 
de 10 (dez) dias, atentando-se que a petição de protocolo nº FPTF 15 00001037-4, de 19/01/15 não veio acompanhada da guia 
de impressão nela mencionada. Atendida a determinação acima, tornem os autos novamente conclusos. Int e dil. - ADV: PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0002129-42.2008.8.26.0472 (472.01.2008.002129) - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e 
Benefícios - Ronilson Avelino Soares - Servico de Agua e Esgoto de Porto Ferreira Saef - - Município de Porto Ferreira - Vistos. 
Considerando a existência de penhora no rosto dos autos (fls.753/755), limitada a penhora no valor equivalente a 30% ( trinta 
por cento) do crédito a ser percebido pelo executado (fls.757/759), oficie-se à agência do Banco do Brasil S.A local, solicitando 
a transferência do valor equivalente a 30% (trinta por cento) do depósito judicial de fls.766 para conta judicial junto aos autos do 
processo nº 0006573-16.2011.8.26.0472- Procedimento do Juizado Especial Cível, que Janyra Sabioni e Outros movem contra 
Ronilson Avelino Soares, comprovando-se nestes autos e no processo acima indicado junto ao Juizado. Instrua o ofício com 
cópia de fls.757/758 e fls.766. Sem prejuízo, intime-se o autor, através de seu patrono, para manifestar-se nos autos acerca do 
expediente acostado as fls.766/772, pleiteando o que entender de direito. Int e dil. - ADV: DANIELA SANTOS ANDREOTTI (OAB 
238987/SP), FRANCISCO JORGE ANDREOTTI NETO (OAB 193374/SP), GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/SP)

Processo 0002785-23.2013.8.26.0472 (047.22.0130.002785) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - K.M.I. - - G.M.I. - - V.M.I. - M.A.I. - Vistos. O executado foi regularmente intimado para comprovar em cartório 
o pagamento das pensões em atraso, inclusive das vencidas no curso da demanda, nos termos da Súmula do STJ nº 309 
(fls.69/70), tendo transcorrido “in albis” o prazo sem que ele assim o fizesse (fls.71), não obstante advertido que já se encontra 
ultrapassada a fase de justificativa e que a ausência de pagamento implicaria no imediato decreto de sua prisão civil. A parte 
exequente e o Dr. Promotor de Justiça requereram o decreto de prisão do devedor (fls.75 e fls.79). Portanto, o executado não 
é merecedor de nenhuma complacência por parte deste juízo, já que regularmente intimado, não comprovou o pagamento e 
muito menos fez qualquer proposta que levasse à quitação do débito, mesmo que de forma parcelada. Em sendo assim, não 
resta alternativa senão a forma coercitiva prevista em lei. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado M. A. I. pelo 
prazo de TRINTA (30) DIAS. Prazo de validade do mandado: três (3) anos. Anoto que o executado para livrar-se solto precisará 
comprovar a quitação de todo o débito exigido, juntamente com as pensões que venceram no curso da execução, que se 
consideram automaticamente incluídas no pedido inicial, nos termos do artigo 290 do CPC e Súmula do STJ nº 309. Expeça-se 
mandado de prisão. Consigne-se no mandado de prisão o valor do débito, bem como a anotação acima. À seguir, aguarde-se 
notícia do cumprimento, pelo prazo de 90 (noventa) dias. Decorrido esse prazo, e se o caso, oficie-se, solicitando informações à 
respeito do cumprimento do mandado de prisão. Int. e dil. Porto Ferreira, 31 de julho de 2014. - ADV: RENATO PIRONDI SILVA 
(OAB 274188/SP)

Processo 0003153-95.2014.8.26.0472 - Exibição - Medida Cautelar - Carpmag Prestadora de Serviços Agricolas Ltda Epp - - 
Jucelene Magnani Carpim - - Rosa Palmira Sartori Magnani - Banco Santander S/A - CUSTAS DE PREPARO - APELAÇÃO (Lei 
Est. 11.608/2003) Valor da causa atualizada: R$ 10.413,66. Preparo de apelação (2%): R$ 208,27 (DARE 230-6); DESPESAS 
COM PORTE DE REMESSA E RETORNO (Prov. 833/04) Porte de remessa e retorno (de autos): R$ 32,70 por volume; 
Quantidade de volumes: 01 (um) GUIA FEDTJ Cód. 110-4. Nada Mais. Porto Ferreira, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: FLÁVIO 
NEVES COSTA (OAB 153447/SP), ALEXANDRE ELI ALVES (OAB 171071/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)

Processo 0003153-95.2014.8.26.0472 - Exibição - Medida Cautelar - Carpmag Prestadora de Serviços Agricolas Ltda Epp - - 
Jucelene Magnani Carpim - - Rosa Palmira Sartori Magnani - Banco Santander S/A - Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido 
formulado por CARPMAG - PRESTADORA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. contra Banco SANTANDER S/A, o que faço com 
fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para condená-lo a exibir os documentos apontados na inicial no 
prazo de 30 (trinta) dias. Por força da sucumbência, arcará o réu com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios 
em favor do patrono do autor, que ora arbitro no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), dada a relativa simplicidade da demanda 
(artigo 20, § 4º do Código de Processo Civil). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: FLÁVIO NEVES 
COSTA (OAB 153447/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), ALEXANDRE ELI ALVES (OAB 171071/SP)

Processo 0003810-08.2012.8.26.0472 (472.01.2012.003810) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itau Unibanco 
Sa - Ariovaldo Guidi - Vistos. Fls.148: Indefiro o pedido, porquanto o arresto referido no artigo 653 do C.P.C. está ligado à citação 
por edital, ou seja, está ligado à suposição de que o devedor se encontra em lugar incerto e não sabido, o que gera a presunção 
de que não será encontrado e abandonou seus bens, o que, à evidência, não ocorreu nos autos, tendo havido regular citação 
do devedor (fls.68vº). Mais a mais, a Exequente não apresentou justificativa para a providência cautelar pleiteada. No mais, por 
primeiro, providencie o Exequente a comprovação do recolhimento da taxa do serviço de obtenção das informações visadas (R$ 
12,20 por CNPJ ou CPF a ser pesquisado), a ser recolhida na Guia do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, no 
Código 434-1 “impressão de informação do sistema RENAJUD” e “ impressão de informação do sistema INFOJUD”, comprovando 
nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Atendida a determinação acima, tornem novamente conclusos. Sem prejuízo, proceda a 
z.Serventia, pesquisa junto ao Cartório de Registro de Imóveis local, a fim de localização de bens imóveis de propriedade do 
executado, através do sistema ARISP, nos termos da legislação vigente. Após, intime-se o Exequente, através de seu patrono, 
para nova manifestação nos autos, pleiteando o que entender de direito. Int e dil. - ADV: KATIA BASSO ZORDAN (OAB 217330/
SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0004370-13.2013.8.26.0472 (047.22.0130.004370) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Vani Nunes da 
Silva Fossen - - Diana dos Santos Bove e outros - Patrona dos Requerentes: Comprovar recolhimento, no prazo de 30 dias, das 
Custas Iniciais e Taxa OAB dos herdeiros Vani, Valmira, Vanilde, Vanizete, Geni, Valdir, Élio, Diana, Valdete, Leila, Ilma, Márcia 
e Hilda. - ADV: LUCIANE ELEUTERIO GONCALVES (OAB 114220/SP)

Processo 0006430-90.2012.8.26.0472 (472.01.2012.006430) - Monitória - Prestação de Serviços - Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial Senac - Giseli Cristiani Roberto - Vistos. Fls.145/146: Desentranhe-se o mandado de citação 
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encartado as fls.137/138, aditando-o para constar que nova diligência seja realizada no mesmo endereço devido a possibilidade 
de ocultação, conforme informado pelo autor as fls.145/146, constando o deferimento das prerrogativas do artigo 172, § 2º do 
CPC, refazendo a carga para seu integral cumprimento. Instrua-o, inclusive com cópia de fls.145/146. Saliento ainda que não 
compete ao magistrado determinar que a citação se faça com hora certa; ao oficial de justiça é que compete verificar se é caso 
ou não de aplicação do quanto disposto no artigo 227 do Código de Processo Civil ( JTA 120/44). Int e dil. - ADV: ROBERTO 
MOREIRA DA SILVA LIMA (OAB 19993/SP), CINTHIA APARECIDA CÂNCIO CAMARGO (OAB 344730/SP)

Processo 0006585-25.2014.8.26.0472 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - G.N.A. - - J.V.N.A. - T.S.A. - Vistas 
dos autos ao autor para: manifestar-se, sobre em 05 dias, sobre o ofício-resposta de fls. 23, bem como sobre o resultado negativo 
do mandado de citação/intimação, cuja certidão de fls. 21 apresenta o seguinte teor: “CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 472.2015/000693-8 dirigi-me à Fazenda Rosana, Estrada da Fazendinha, e, DEIXEI DE CITAR ao 
requerido T. S. A., por aí não o encontrar residindo. O morador do imóvel, Sr. A. F. A. F., afirmou que o requerido é seu filho e 
que o mesmo mudara-se há cerca de quinze dias para Luiz Antonio/SP, não sabendo precisar seu endereço, contudo, disse que 
o requerido poderia ser encontrado em seu local de trabalho, na borracharia existente no “Posto do Tim”, localizada à margem 
da Rodovia Anhanguera, naquela Comarca. Devolvo-o ao Cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé.” - ADV: 
ÊNIO FRANCO DORNELLES DE CARVALHO (OAB 170001/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE GUSTAVO LIVONESI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WALTER JOSE BORELLI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0075/2015

Processo 0000080-38.2002.8.26.0472 (472.01.2002.000080) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Tempo de Serviço 
(Art. 52/4) - Jair Umberto Zampar - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Diante da petição formulada pelo autor 
as fls.264/265, JULGO EXTINTA a EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL promovida nestes autos de AÇÃO DE AVERBAÇÃO DE 
TEMPO DE SERVIÇO RURAL E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO proposta por JAIR UMBERTO 
ZAMPAR em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código 
de Processo Civil. Configurada a hipótese do artigo 503 e parágrafo único do Código de Processo Civil, torna-se evidente 
a ausência de interesse processual das partes na interposição de recursos. Diante disso certifique-se desde logo o trânsito 
em julgado da sentença. Sem custas processuais finais. Arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. P.R.I.C. - ADV: 
MAURICIO SINOTTI JORDAO (OAB 153196/SP), CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP)

Processo 0000530-24.2015.8.26.0472 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - G.S.L.F. - - 
L.R.S.F. - - P.H.S.F. - R.F. - Vistos. Fls.05/06: Defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita aos Exequentes. Anote-se. 
Cite-se o devedor alimentar, por mandado, para no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do débito, provar que já o 
fez ou justificar a impossibilidade de fazer, sob pena de prisão, nos termos do artigo 733 do CPC, consignando no mandado a 
advertência ao devedor de que o pagamento deverá abranger as prestações vencidas e também as que se vencerem no curso 
do processo. Defiro as prerrogativas do artigo 172, parágrafo 2º do CPC, se necessárias. Int e dil. - ADV: DAIANE CAINELLES 
(OAB 327835/SP)

Processo 0000582-25.2012.8.26.0472 (apensado ao processo 0004838-50.2008.8.26) (472.01.2012.000582) - Embargos 
à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Municipio de Porto Ferreira - Jose Luiz Ruy - Vistos. 
Fls.230: Defiro. Por primeiro, intime-se o patrono do embargado, ora credor das verbas de sucumbência, para comprovação 
do recolhimento da despesa com condução de Oficial de Justiça. Atendida a determinação acima, expeça-se mandado para 
citação do Município, nos termos do artigo 730 do Código de Processo Civil, observando-se a planilha de cálculo de fls.231. Int 
e dil. - ADV: NEIDE MAGALI BORDINI MALAMAN (OAB 126596/SP), GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/SP), JORGE NERY 
DE OLIVEIRA FILHO (OAB 94809/SP)

Processo 0000749-42.2012.8.26.0472 (472.01.2012.000749) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Internacional 
Plastics Industria & Comercio Ltda - Portoaves Alimentos Ltda - Vistos. Fls.269/272 e fls.315/319: Ante a documentação 
apresentada nos autos e expressa concordância da Exequente, declaro nula a citação da empresa devedora, efetivada na 
pessoa de Disnei Roberto Passoni as fls.118, devendo o ato ser repetido. Expeça-se mandado para citação da empresa, na 
pessoa de uma de suas representante legais, quais sejam, Márcia Luciana Pereira Tomazela ou Sandra Regina de Morais, nos 
endereços fornecidos as fls.306/307, consignando as advertências legais. Int e dil. - ADV: KLINGER ARPIS (OAB 100416/SP), 
PATRICIA MEDEIROS ARIAS (OAB 259885/SP), THAISA GIMENES BRANCO MATIELLO (OAB 282727/SP)

Processo 0000749-42.2012.8.26.0472 (472.01.2012.000749) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Internacional 
Plastics Industria & Comercio Ltda - Portoaves Alimentos Ltda - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se juntando as 3 
(três) vias de 02 (duas) diligências para condução de Oficial de Justiça, a fim de que seja expedido o mandado de citação nos 
dois endereços deferido pelo r. despacho de fls. 320. - ADV: KLINGER ARPIS (OAB 100416/SP), PATRICIA MEDEIROS ARIAS 
(OAB 259885/SP), THAISA GIMENES BRANCO MATIELLO (OAB 282727/SP)

Processo 0000964-13.2015.8.26.0472 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Casa da Borracha 
Ferreirense Ltda Epp - - Edson Luiz de Melo - Banco Bradesco S/A - Vistos. Emendem os Embargantes a inicial devendo 
apresentar a planilha de cálculo do débito, apontando o valor do débito que entende correto, nos termos do artigo 739-A, 
§ 5º do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. 
Deverão ainda, atendendo ao disposto no artigo 736, parágrafo único do CPC, providenciar a juntada aos autos, de cópias 
(art. 544, parágrafo 1, “in fine”) das peças processuais relevantes, quais sejam, cópia do mandado de citação de cada um dos 
Embargantes, com a respectiva certidão positiva de citação e do termo de sua juntada aos autos, viabilizando a análise da 
tempestividade dos presentes Embargos. Prazo: 10 (dez) dias. Pena: indeferimento da inicial e consequente extinção do feito. 
Int e dil. - ADV: JORGE NERY DE OLIVEIRA (OAB 78202/SP)
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Processo 0000973-72.2015.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Messias Taveira Germano - 
Vistos. Fls.13, item “a”: A fim de ser apreciado o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, concedo à parte autora 
o prazo de dez dias para comprovar, através da juntada de documentos, a sua renda mensal atual, juntando cópia de seus 
três últimos contracheques, comprovando o seu estado de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, 
sem prejuízo do sustento próprio e da sua família. Ainda no mesmo prazo, promova a juntada de cópia das últimas duas 
(2) declarações do imposto de renda, sob pena de indeferimento do pedido. Nesse sentido a jurisprudência, in verbis: “I. É 
entendimento desta Corte que “pelo sistema legal vigente, faz jus a parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante 
simples afirmação, na própria petição, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de 
advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50, art. 4º), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão 
se tiver fundadas e motivadas razões para isso (art. 5°)” (AgRgAg n° 216.921/RJ, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000). II “Havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede 
que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade. a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não 
da assistência judiciária.” (AgRg nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira Turma, Relator o Senhor Ministro Teori Albino Zavascki, 
DJ de 01/07/2005).” (STJ-4ª Turma, AgRg no Ag 714359/SP, rei. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 06/06/2006, DJ 07.08.2006 
p. 231, conforme site do Eg. STJ). Intimem-se. - ADV: WILDER BERTONHA (OAB 129973/SP)

Processo 0001052-51.2015.8.26.0472 - Alvará Judicial - Liberação de Veículo Apreendido - ADRIANO LUIS MARCOLINO - 
Vistos. Fls.05: A fim de ser apreciado o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, concedo à parte autora o prazo 
de dez dias para trazer aos autos, declaração de pobreza e comprovar, através da juntada de documentos, a sua renda mensal, 
juntando cópia de seus três últimos contracheques ou recibo de pagamento a autônomo (R.P.A), comprovando o seu estado de 
hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da sua família. Ainda no 
mesmo prazo, promova a juntada de cópia das últimas duas (2) declarações do imposto de renda, sob pena de indeferimento 
do pedido. Nesse sentido a jurisprudência, in verbis: “I. É entendimento desta Corte que “pelo sistema legal vigente, faz jus a 
parte aos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição, de que não está em condições 
de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família (Lei n. 1.060/50, art. 
4º), ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas e motivadas razões para isso (art. 5°)” (AgRgAg n° 
216.921/RJ, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 15/5/2000). II “Havendo dúvida da 
veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade. 
a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária.” (AgRg nos Edcl no AG n. 664.435, Primeira 
Turma, Relator o Senhor Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 01/07/2005).” (STJ-4ª Turma, AgRg no Ag 714359/SP, rei. Min. 
Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 06/06/2006, DJ 07.08.2006 p. 231, conforme site do Eg. STJ). Intimem-se. - ADV: GISMAR 
MANOEL MENDES (OAB 101241/SP)

Processo 0001117-22.2010.8.26.0472 (472.01.2010.001117) - Execução de Alimentos - Alimentos - R.F.G.F. - - V.G.F. - 
D.C.F. - Vistos. Fls.305: Defiro o sobrestamento do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, devendo a patrona dos Exequentes 
manifestar-se nos autos após seu transcurso, independentemente de nova intimação. Int e dil. - ADV: JOAQUIM OLIVEIRA 
ARANTES (OAB 218747/SP), LUCIANE ELEUTERIO GONCALVES (OAB 114220/SP)

Processo 0002587-83.2013.8.26.0472 (047.22.0130.002587) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Ceramica Artistica Marcela Ltda - - Luis Marcos Siqueira - Vistos. Fls.92: Defiro o pedido formulado pelo 
Exequente e suspendo o andamento do feito, nos termos do artigo 791, inciso III, do Código de Processo Civil. Arquivem-se os 
autos, no aguardo de eventual provocação da parte interessada, procedendo-se as devidas anotações. Int e dil. - ADV: MARINA 
EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0003500-65.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003500) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Pecunia Sa - Florentino Joao Duarte Lunardello - Vistos. Fls.37: Providencie o autor o recolhimento da 
taxa do serviço de obtenção das informações visadas (R$ 12,20 por CPF ou CNPJ a ser pesquisado), a ser recolhida na Guia 
do Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça, no Código 434-1 “impressão de informação do sistema BACENJUD”, 
comprovando nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Atendida a determinação acima, tornem os autos novamente conclusos. Int 
e dil. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0003717-16.2010.8.26.0472 (472.01.2010.003717) - Procedimento Ordinário - Denilton Silva de Araujo - - Ketelen 
Maranhao Araujo - - Leandro Aparecido Araujo - - Denilma Silva de Araujo - - Denivaldo Silva de Araujo - - Lucilene Maria da Silva 
de Araujo - - Dulcineide Silva e Araujo - - Daniel Silva de Araujo - Fagner Rodrigo Urel - - Marciano Urel Neto - - Mapfre Seguros 
- Vistos. Diante dos termos da petição formulada pelos Exequentes a fls.811, JULGO EXTINTA a presente EXECUÇÃO DE 
TÍTULO JUDICIAL promovida por DENIVALDO SILVA DE ARAÚJO E OUTROS em face de MARCIANO UREL NETO e FAGNER 
RODRIGO UREL, figurando como litisdenunciada MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A, com fundamento no artigo 794, 
inciso I, do Código de Processo Civil. Configurada a hipótese do artigo 503 e parágrafo único do Código de Processo Civil, 
torna-se evidente a ausência de interesse processual das partes na interposição de recursos. Diante disso certifique-se desde 
logo o trânsito em julgado da sentença. Fls.805: Intime-se a litisdenunciada Mapfre Seguros Gerais S.A, nova denominação 
de Mapfre Vera Cruz Seguradora, na pessoa de seu patrono, para a retirada da guia de levantamento emitida as fls.799. 
Fls.805, último parágrafo: Anote-se a z.Serventia para fins de publicações na imprensa oficial. Certifique a z.Serventia acerca da 
existência de eventuais custas processuais finais, intimando-se os executados, na pessoa de seus patronos, para recolhimento 
e comprovação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa. Decorrido o prazo legal da 
intimação e inertes os executados, expeça-se certidão para inscrição do débito na dívida ativa, entregando-a à DD.Procuradora 
da Fazenda Estadual. Após, comprovado o saque, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. P.R.I.C. - ADV: RODRIGO 
FERREIRA DE PAIVA (OAB 189897/SP), ANTONIO FRANCISCO DE LIMA JÚNIOR (OAB 190875/SP), PAULO AFFONSO CIARI 
DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP), MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP), JORGE NERY DE OLIVEIRA 
(OAB 78202/SP)

Processo 0003717-16.2010.8.26.0472 (472.01.2010.003717) - Procedimento Ordinário - Denilton Silva de Araujo - - Ketelen 
Maranhao Araujo - - Leandro Aparecido Araujo - - Denilma Silva de Araujo - - Denivaldo Silva de Araujo - - Lucilene Maria da 
Silva de Araujo - - Dulcineide Silva e Araujo - - Daniel Silva de Araujo - Fagner Rodrigo Urel - - Marciano Urel Neto - - Mapfre 
Seguros - CUSTAS FINAIS Valor da Causa Atualizado: R$ 106.786,03 Custas Finais 1%: R$ 1.067,86 - DARE 230-6 Vistas dos 
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autos ao Executado para: recolher, em 10 (dez) dias, as Custas Finais supra mencionadas, sob pena de não o fazendo, ser 
comunicada a Fazenda Pública para inscrição do débito na dívida ativa. - ADV: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO 
(OAB 130053/SP), RODRIGO FERREIRA DE PAIVA (OAB 189897/SP), ANTONIO FRANCISCO DE LIMA JÚNIOR (OAB 190875/
SP), JORGE NERY DE OLIVEIRA (OAB 78202/SP), MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP)

Processo 0004313-58.2014.8.26.0472 - Embargos à Execução - Contratos Bancários - Renan Fernando Dozzi Tezza - - 
Gabriela Moreira dos Santos Dozzi Tezza - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo - CUSTAS FINAIS Valor da Causa Atualizado: 
R$ 72.323,85 Custas Finais 1%: R$ 723,24 - DARE 230-6 REITERANDO as Vistas dos Autos aos Embargantes para: recolher, 
em 10 (dez) dias, as Custas Finais supra mencionadas, sob pena de não o fazendo, ser comunicada a Fazenda Pública para 
inscrição do débito na dívida ativa. - ADV: RODRIGO DOS SANTOS ZADRA BARROSO (OAB 269432/SP), JULIO CESAR 
GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 0004513-70.2011.8.26.0472 (472.01.2011.004513) - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Vilma Lima Gonçalves - Municipio de Porto Ferreira - - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Vistos. Fls.184: Defiro. Expeça-se 
mandado de levantamento em favor do patrono da autora, ora Exequente das verbas de sucumbência, referente ao depósito 
judicial de fls.173. Comprovado o saque, intime-se o patrono da autora, ora credor, para manifestar-se nos autos, esclarecendo 
se pretende a execução do julgado em face da Fazenda Estadual, atentando-se a sua manifestação de fls.167, devendo ainda 
se manifestar sobre o pedido de extinção do feito pelo pagamento deduzido pela Fazenda Municipal as fls.175, pleiteando o que 
entender de direito. Int e dil. - ADV: GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/SP), JOEL MARCELO GRIGOLETO (OAB 247721/SP), 
VLADIMIR BONONI (OAB 126371/SP)

Processo 0004546-26.2012.8.26.0472 (472.01.2012.004546) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Y.V.B.P. - G.P.N.P. - Vistos. Fls.116: Defiro. Em prosseguimento do feito, oficie-se à 135ª Subseção da OAB/SP 
desta Comarca, solicitando indicação de Advogado para ser nomeado Curador Especial do réu, nos termos do artigo 9º, inciso 
II, do Código de Processo Civil. Com a indicação, considere-o nomeado, procedendo-se as anotações necessárias. À seguir, 
intime-se o Exequente, através de seu patrono, para nova manifestação nos autos, pleiteando o que entender de direito. Int e 
dil. - ADV: JOSE ROBERTO CARVALHO (OAB 133114/SP)

Processo 0005087-06.2005.8.26.0472 (472.01.2005.005087) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Jose Gomes dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistas dos autos ao Requerente para: Manifestar-se tendo 
em vista os comprovantes de saques de fls. 249 e 251, informando se há mais a requerer, inclusive sobre a extinção do feito, 
pelo pagamento, pleiteando o que entender de direito, ressaltando que, no silêncio, os autos serão extintos pelo pagamento. 
- ADV: CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA (OAB 78292/SP), ANTONIO CARLOS LOPES (OAB 33670/SP), ROBERTO 
TARO SUMITOMO (OAB 209811/SP)

Processo 0005338-53.2007.8.26.0472 (472.01.2007.005338) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Julia Vitoria Mourao - - Gislene Cristiane Aparecida Balbi - - Edson Rodrigo de Souza Mourao - Irmandade de Misericordia 
de Porto Ferreira Hospital Dona Balbina - - Edmar Aparecido Campos - Vistos. Fls. 1361/1363: Trata-se de Embargos de 
Declaração opostos pelo requerido EDMAR, através dos quais sustenta que a sentença prolatada padece de omissão, pois não 
houve pronunciamento quanto à alegação de prescrição deduzida em sede de alegações finais. Recebo o recurso interposto, 
uma vez que tempestivo, e o acolho por entender que razão assiste ao réu quanto à omissão aventada. Assim, nos termos do 
artigo 535 do Código de Processo Civil, passa a integrar a sentença a seguinte fundamentação: “O requerido EDMAR suscitou, 
em alegações finais, a ocorrência da prescrição trienal em relação aos coautores Gislene e Edson, nos termos do artigo 206, 
§ 3º do Código Civil. Contudo, não se verificou a prescrição já que a lide trata de reparação de danos causados por serviços 
prestados no âmbito das relações de consumo, aplicando-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, pelo qual o prazo 
prescricional é de cinco anos, consoante disposto no artigo 27”. No mais, mantenho a sentença tal como lançada. P.R.I.C. Fls. 
1364/1365: Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora através dos quais sustenta que a sentença padece 
de contradição, pois o atendimento médico ocorreu pelo SUS e não pelo convênio, bem como de omissão, pois não foi arbitrada 
indenização por dano moral aos genitores, os quais foram incluídos no polo ativo em aditamento à inicial. Recebo o recurso 
interposto, uma vez que tempestivo, contudo, deixo de lhe dar provimento, já que nítido é o seu caráter modificativo, o que 
não se pode admitir. Isso porque, ainda que o pré-natal tenha ocorrido pelo SUS, o evento danoso, qual seja, a conduta ilícita 
perpetrada pelo médico requerido ocorreu no momento do parto. E consta na ficha de internação de fl. 57 que esta ocorreu pelo 
convênio MEDPORTO. No mais, a inclusão dos genitores de JULIA no polo ativo decorreu de determinação judicial de emenda, 
por entender a MM. Juíza que somente eles seriam legitimados ao ressarcimento das despesas com tratamento médico da 
criança (fl. 117). Na petição de aditamento de fls. 119/121 não houve menção ao aditamento do pedido de danos morais. Assim, 
a pretensão da parte não comporta acolhimento, haja vista que os Embargos de Declaração são cabíveis somente nas hipóteses 
previstas no artigo 535 do Código de Processo Civil, que não se verificam no caso em comento. Diante do exposto, seja por não 
ter havido omissão, contradição ou obscuridade, seja por pretenderem os embargantes verdadeira revisão da decisão, REJEITO 
os presentes embargos de declaração. Intime-se. - ADV: LUIS AUGUSTO BRAGA RAMOS (OAB 62172/SP), IVO HISSNAUER 
(OAB 107462/SP), CARLOS ALBERTO KASTEIN BARCELLOS (OAB 131504/SP), LUCIANE ELEUTERIO GONCALVES (OAB 
114220/SP)

Processo 0006140-07.2014.8.26.0472 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.R.S. - Vistos. Fls.08, 
item “h”: À luz da documentação apresentada as fls.09, fls.18/20 e fls.29/31, defiro os benefícios da Justiça Gratuita ao autor. 
Anote-se. Fls.33: Defiro. Emende o autor a inicial, para constar no polo passivo da demanda também a genitora do menor 
Bruno, uma vez que ela é a ré da ação de guarda. Prazo: 10 (dez) dias. Pena: indeferimento da inicial e consequente extinção e 
arquivamento dos autos, nos termos do artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Int e dil. - ADV: ALESSANDRO 
VANDERLEI BAPTISTA (OAB 249359/SP)

Processo 0006323-46.2012.8.26.0472 (apensado ao processo 0005258-16.2012.8.26) (472.01.2012.006323) - Incidente de 
Falsidade - Provas - Celio Ricardo Galiardo - - Eliane Aparecida Scalio Galiardo - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - Vistos. 
( Ap.-Proc.Nº 954/12) Reitere-se a intimação aos executados, ora excipientes no presente incidente de falsidade, através de 
seu patrono, para manifestar-se sobre a estimativa de honorários periciais apresentada pelo novo perito as fls.107, externando 
expressa aquiescência ou discordância, pleiteando o que entender de direito. Int e dil. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 
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132679/SP), REINALDO ALVES (OAB 118059/SP)

Processo 0006396-47.2014.8.26.0472 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - S.S.S.A. - - M.E.S.A. - C.E.A. - 
Vistos. Fls.20: Recebo o aditamento à inicial. Anote-se. Remetam-se os autos ao Primeiro Circuito de Mediação, para designação 
de audiência de tentativa de conciliação. Restando infrutífera a tentativa de conciliação, o prazo para apresentar a contestação 
fluirá a partir da data de tal audiência. Depreque-se a citação e intimação do Requerido, consignando as advertências legais. 
Defiro as prerrogativas do artigo 172, § 2º do Código de Processo Civil, se necessárias. Intimem-se as autoras, na pessoa de 
sua representante legal, por mandado, para comparecimento ao ato. Int e dil. - ADV: JAMIL BORELLI FADER (OAB 67947/SP)

Processo 0006396-47.2014.8.26.0472 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - S.S.S.A. - - M.E.S.A. - C.E.A. - C 
E R T I D Ã O Certifico e dou fé que, nesta data, recebi os presentes autos e designo Sessão de Conciliação para o dia 12 
de março de 2015, às 11h45. Nada Mais. Porto Ferreira, 03 de fevereiro de 2015. Eu, ___, Marinela Giraldelli Corteze Fardin, 
Assistente Judiciário. - ADV: JAMIL BORELLI FADER (OAB 67947/SP)

Processo 0006458-87.2014.8.26.0472 - Despejo - Locação de Imóvel - Antonio Sanches Filho - - Edivina de Oliveira Sanches 
- Obadias Firmino de Lima Me - Vistas dos autos ao Requerente para: manifestar-se, em 10 (dez) dias, sobre a contestação (art. 
326 ou 327 do CPC). - ADV: JOSE DA SILVA GALEGO (OAB 49559/SP)

Processo 0006492-62.2014.8.26.0472 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - JANETE COSER 
GOMES - BANCO DO BRASIL S/A - Fls.10, item 3: Ainda que para a concessão do benefício pleiteado seja suficiente declarar 
que não tem condições de custear o processo, ou mesmo arcar com as despesas judiciais de uma possível condenação, cada 
caso há de ser analisado e decidido segundo os elementos do processo. Além do que o Magistrado não está vinculado à 
declaração apresentada, podendo decidir segundo seu livre convencimento e de acordo com as demais provas dos autos. A 
mera declaração do estado de pobreza não é suficiente para concessão do benefício, consoante decidido no Agravo de 
Instrumento nº 406.129.4/3/00 (Lucélia), relatado pelo Desembargador SALLES ROSSI, da 8ª Câmara de Direito Privado do 
mesmo Tribunal. No Agravo de Instrumento acima referido, citando o voto do Relator o Desembargador NATAN ZELINSCHI DE 
ARRUDA, no Agravo de Instrumento nº 365.733-4/2-00, da E. 4ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP, assim anotou: “A alegação 
de que o artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, só exige declaração de não suportar as despesas processuais para conseguir o benefício 
de Justiça Gratuita não pode ser analisado isoladamente, mesmo porque, o não pagamento das custas configura renúncia 
tributária por parte da administração, haja vista o disposto no artigo 14 da Lei Complementar nº 101/00, portanto, legislação 
posterior a da assistência judiciária, devendo, então, prevalecer. O § 1º, do artigo 14, da referida lei dispõe que: ‘A renúncia 
compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota 
ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado.’ A isenção da Gratuidade da Justiça é de caráter não geral, portanto, é específico ao 
comprovadamente necessitado. A jurisprudência assim entende: ‘O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum 
ao proferir a sentença. Vale dizer, o Juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da 
sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391).’ Ainda o mesmo V. Acórdão, cita o eminente Desembargador 
Relator: Ademais, a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXXIV, exige a comprovação da alegada insuficiência de 
recursos, conseqüentemente, lei infraconstitucional não pode dispensar a exigência constante da Carta Magna, ante o princípio 
da hierarquia das normas. Há recente julgado sobre o tema: ‘Justiça Gratuita. Simples declaração do estado de pobreza. 
Indeferimento. Possibilidade. Afirmação que não é incontestável, podendo não traduzir a realidade. Presunção que pode ser 
afastada pelo Juiz de acordo com elementos dos autos. Gratuidade do processo que não é imprescindível à observância da 
garantia constitucional de acesso à justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.’ (Agravo de Instrumento nº 365.754-5/1. São 
Paulo. Primeira Câmara de Direito Público. Rel. Des. ROBERTO BEDAQUE. J. 18.5.2004. v.u.)”. No mesmo sentido, também a 
decisão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, por votação unânime, no agravo de instrumento 
nº 826.439-5/4-00 (Lucélia), relatado pelo Desembargador RUBENS RIHL: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assistência Judiciária 
Gratuita - Revogação pelo juízo a quo Decisório que merece subsistir - Hipótese em que a hipossuficiência não ficou demonstrada 
pelos documentos juntados - O benefício da assistência judiciária gratuita é possível desde que o pedido venha acompanhado 
de documentos que realmente demonstrem a precária situação do litigante - Negado provimento ao recurso.” Ainda no mesmo 
sentido, o Agravo de Instrumento nº 7.326.319-7 (Lucélia), relatado pelo Desembargador PEDRO ALEXANDRINO ABLAS, da 
14ª Câmara de Direito Privado do mesmo E. Tribunal. No referido agravo, anotou o Relator: “ ... Essas circunstâncias, além 
daquelas anotadas pela douta juíza a quo fazem emergir a inferência de que não podem ser considerados pobres na acepção 
do termo: “A presunção da gratuidade deve sofrer temperos, cumprindo ser questionada, mesmo de oficio, pelo juiz, quando 
avulta claro que o pretendente, pela própria condição funcional, não poderia reunir, em princípio, condições à obtenção do 
beneficio” (RT 775/276, 774/343). Não se pode olvidar que o artigo 5o, caput LXXIV, da Constituição Federal, limita a concessão 
da assistência judiciária aos que “comprovarem insuficiência de recursos”, não mais prevalecendo absoluta a presunção legal 
da Lei 1.060/50. E compete ao Judiciário coibir abusos no direito ao benefício da assistência judiciária, como vem constantemente 
ocorrendo em demandas judiciais. Em verdade, o que se pretende com a gratuidade não é o acesso à Justiça, mas uma forma 
de acesso às conhecidas “demandas sem risco”. Neste caso, conforme acentua a jurisprudência, “nada justifica a concessão do 
favor, que se destina apenas aos que verdadeiramente precisam da isenção para ter acesso ao Judiciário, o que não é, 
absolutamente, o caso do agravante” (JTACSP LEX 199/37).” Conquanto disponha o art. 4°, da Lei n° 1.060/50 que basta a 
simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, a partir da promulgação da Constituição Federal 
de 1988, a hierarquia piramidal legislativa sugere que seja observado o mandamento contido no art. 5º, inciso LXXIV, da 
Constituição Federal, isto é, há necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder-dever de 
investigar a real necessidade da parte, como já decidiu a Jurisprudência: “AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE. 
PROVA. O magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, se 
para tanto encontrar elementos nos autos, na medida em que a concessão do benefício significa transferência de custos para a 
sociedade, que, com sua contribuição de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições. AGRAVO INTERNO 
DESPROVIDO. (TJRGS/17ª Câmara Cível, Comarca de Esteio, Agravo Interno Nº 70015426174 - Rel. Des. ELAINE HARZHEIM 
MACEDO). “JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento -Admissibilidade Presunção de pobreza não é regra absoluta podendo ser 
conjugada com outros elementos para sua comprovação - Manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade processual - 
Recurso desprovido.’ (TJSP/20ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento Nº 0254331-65.2011, Rel. Des. ÁLVARO 
TORRES JUNIOR, j. 24.10.2011). E ainda, a jurisprudência uniforme do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Resp. n° 465.966/
RS, relatora a Ministra ELIANA CALMON, ‘in’ DJ. de 08/03/2004: “PROCESSO CIVIL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA (LEI 
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1.060/50). 1. A presunção contida no art. 4o da Lei 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, dispensa o requerente de 
comprovação. 2. Possibilidade de exigir-se prova quando assim o entender o magistrado, ou quando houver impugnação da 
parte contrária. 3. O juiz pode, de ofício, exigir comprovação, se não se satisfez com a mera afirmação. 4. Recurso especial 
provido.” E da doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, colhe-se o seguinte: “O juiz da causa, 
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte 
econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave 
burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele 
afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 
pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 
valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E 
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EXTRAVAGANTE EM VIGOR, Editora Revista dos Tribunais, 3ª Edição, 1997, nota 1 ao artigo 4º 
da Lei nº 1.060/50, pág. 1310) Na espécie, a carência financeira declarada pela autora, possuidora de presunção de veracidade 
de sua alegação de pobreza, não constitui fundamento suficiente a justificar a concessão do benefício pleiteado, deixando de 
provar o seu real estado de necessidade. Em atenção à documentação ora apresentada, observo que a Requerente apresenta 
patrimônio incompatível com a concessão da justiça gratuita, conforme declarações de imposto de renda apresentadas nos 
autos, inclusive detentora de valor considerável em aplicação de renda fixa (fls.40) e titular de duas contas poupanças (fls.40/41). 
Saliento ainda que o valor a ser recolhido a título de taxa judiciária é o valor mínimo frente ao valor da causa e no mais, 
contratou advogado particular, que não deve estar trabalhando de forma graciosa, sem que haja prejuízo de sua subsistência. 
Num País em que o Salário Mínimo é da ordem de R$ 788,00, a autora conquanto não qualificada como rica, também não pode 
ser enquadrada, no momento, na condição de pobre na acepção jurídica do termo, de modo que não pode ser considerada 
hipossuficiente financeira. As custas processuais movem a máquina judiciária (insumos, consumos, pessoal, material e estrutura 
imobiliária), de modo que o pleito de gratuidade deve ser visto sempre com cuidado a fim de evitar benefício individual em 
prejuízo do público. Importante lembrar que se tenha em mente a regra legal e geral é o efetivo recolhimento das custas 
processuais. A exceção é a concessão da gratuidade. E não o contrário. Concedo a autora o prazo de dez dias para recolhimento 
da taxa judiciária e taxa devida pela juntada de mandato judicial, sob pena de extinção do feito, nos termos do artigo 267, inciso 
IV, do Código de Processo Civil. Intime-se. - ADV: BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA (OAB 226496/SP), DIEGO RAMOS 
BUSO (OAB 209043/SP)

Processo 0006529-89.2014.8.26.0472 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
SA - Edson Luiz de Melo - Vistos. O autor não emendou a inicial, nos termos do despacho de fls.33, no prazo de 10 dias. 
Intimado (fls.33vº), deixou de fazê-lo (fls.34). Assim sendo e esgotada a oportunidade para a prática do ato, com fundamento 
no artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo de BUSCA E APREENSÃO, proposto 
por BANCO ITAUCARD S.A. em face de EDSON LUIZ DE MELO. Certifique a z.Serventia a existência de valor referente a guia 
de depósito-Oficial de Justiça, intimando-se o autor para manifestar se há interesse em seu levantamento, pleiteando o que de 
direito. Em hipótese positiva, autorizo, desde logo seu levantamento, expedindo-se o competente alvará. Transitada em julgado, 
arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. P.R.I.C. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)

Processo 0006529-89.2014.8.26.0472 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
SA - Edson Luiz de Melo - Vistas dos autos ao Requerente para: Manifestar-se requerendo o que de direito tendo em vista 
que há saldo remanescente de guias para condução de Oficial de Justiça no importe de R$ 60,42. - ADV: FELIPE ANDRES 
ACEVEDO IBANEZ (OAB 206339/SP)

Processo 0006583-55.2014.8.26.0472 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.A.M. - J.A.L.S. - Vistos. Cumpra a z.Serventia a 
determinação contida no 1º parágrafo do despacho de fls.25. Fls.29/32: Recebo o aditamento à inicial. Anote-se. Remetam-se 
os autos ao Primeiro Circuito de Mediação, para designação de audiência de tentativa de conciliação. Restando infrutífera a 
tentativa de conciliação, o prazo para apresentar a contestação fluirá a partir da data de tal audiência. Expeça-se mandado de 
citação e intimação, consignando as advertências legais. Defiro as prerrogativas do artigo 172, § 2º do Código de Processo 
Civil, se necessárias. Intime-se a autora, por mandado, para comparecimento ao ato. Int e dil. - ADV: ELAINE SANTANA DA 
SILVA (OAB 190188/SP)

Processo 0006583-55.2014.8.26.0472 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.A.M. - J.A.L.S. - C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 
que, nesta data, recebi os presentes autos e designo Sessão de Conciliação para o dia 12 de março de 2015, às 11h30. Nada 
Mais. Porto Ferreira, 03 de fevereiro de 2015. Eu, ___, Marinela Giraldelli Corteze Fardin, Assistente Judiciário. - ADV: ELAINE 
SANTANA DA SILVA (OAB 190188/SP)

Processo 0006619-68.2012.8.26.0472 (472.01.2012.006619) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Luis Ricardo Altoe 
& Cia Ltda - Porto Brink Decoraçoes Ltda Me - REITERANDO as Vistas dos Autos ao Patrono da Executada para: Manifestar-se 
regularizando sua representação processual, conforme r. despacho de fls. 101. - ADV: JAMIL BORELLI FADER (OAB 67947/
SP), JULIANA CARRARO BOLETA (OAB 140587/SP)

Processo 0006764-61.2011.8.26.0472 (472.01.2011.006764) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Jose 
Antero - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Antes de apreciar o pedido formulado as fls.205, intime-se o autor, 
através de sua advogada, para manifestar-se nos autos, acerca da petição e cálculos apresentados pelo INSS as fls.209/222, 
externando expressa anuência ou discordância, inclusive esclarecendo se persiste seu pedido deduzido as fls.205, pleiteando 
o que entender de direito. Int e dil. - ADV: FLÁVIA LOPES DE FARIA FERREIRA FALEIROS MACEDO (OAB 260140/SP), 
DANIELA CRISTINA FARIA (OAB 244122/SP), CARLOS HENRIQUE MORCELLI (OAB 172175/SP)

Processo 0007027-59.2012.8.26.0472 (472.01.2012.007027) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Expresso 
Descalvado Ltda - Porto Brink Decoraçoes Ltda Me - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se juntando as 3 (três) vias 
de 01 (uma) diligência para condução de Oficial de Justiça, a fim de que seja expedido o mandado de ampliação de penhora 
deferido pelo r. despacho de fls. 102. - ADV: LUIZ FERNANDO GABRIELLI GENTIL (OAB 24495/SP), JAMIL BORELLI FADER 
(OAB 67947/SP), RICARDO VAZQUEZ PARGA (OAB 140601/SP)

Processo 0007345-76.2011.8.26.0472 (472.01.2011.007345) - Procedimento Ordinário - Guarda - J.A.M. - - N.O.M. - 
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A.S.M.F. - - H.O.M. - Vistos. Oficie-se ao r.Juízo Deprecado, solicitando a devolução da carta precatória expedida as fls.299, 
independentemente de cumprimento. Com o seu retorno, arquivem-se os autos, com as anotações de praxe. Int e dil. - ADV: 
REINALDO ALVES (OAB 118059/SP), FABIANA GOMES MUGLIA DE OLIVEIRA (OAB 267649/SP), CARLOS ALBERTO 
FERREIRA DA SILVA (OAB 78292/SP)

Processo 0007641-64.2012.8.26.0472 (472.01.2012.007641) - Alimentos - Provisionais - Fixação - M.R.R. - F.L.C. - Vistos. 
Verifica-se que os autos encontram-se em fase de cumprimento da sentença em relação as verbas de sucumbência (fls.38), 
e quedando-se o patrono da autora, ora credor, inerte a todas as intimações (fls.65/66, fls.67/68), arquivem-se os autos, no 
aguardo de eventual provocação da parte interessada, procedendo-se as devidas anotações. Int e dil. - ADV: GILBERTO JOSÉ 
DE SOUZA NETO (OAB 171854/SP)

Processo 0008814-60.2011.8.26.0472 (472.01.2011.008814) - Procedimento Ordinário - Guarda - M.S.S. - - M.F.S. - R.M.S. 
- L.S.L. - NOTA DE CARTÓRIO: O DOCUMENTO EXPEDIDO JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE, A SABER: ( X ) 
CERTIDÃO DE HONORÁRIOS “Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem 
filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento no site do Tribunal de Justiça (Consulta/Processo/1ª instância/Interior/
Processos Cíveis/Nome da parte ou número dos autos/pesquisar/visualizar o ofício). Caso não possua senha, habilitar-se no 
portal (na tarja 1, destinado aos advogados, no item “habilite-se - Serviços Eletrônicos) para obter cópia do ofício/alvará/carta 
precatória/despacho/certidão/documento desejado, com a assinatura digital do julgador/escrivão e, diretamente, encaminhá-
lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário”. - ADV: KARINA APARECIDA LONGOBARDI (OAB 
269527/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PORTO FERREIRA EM 05/02/2015

PROCESSO :0001060-28.2015.8.26.0472
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 14/2015 - Porto Ferreira
AUTOR : Justiça Pública
DECLARANTE : A Esclarecer
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0001079-34.2015.8.26.0472
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 25/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : C.A.F.
VARA :1ª VARA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO MARTA OLIVEIRA DE SA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RITA DE CASSIA SFALCIN GNANN
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0055/2015
Processo 0000462-74.2015.8.26.0472 - Carta Precatória Criminal - Oitiva (nº 0001759-97.2011.403.6109 - 3ª Vara Criminal) 

- CEZAR ARCHANGELLO GALLO DE SOUZA - 1. Fls. 02 - Para oitiva da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela defesa, DESIGNO 
o próximo dia 31 de março de 2015, às 15:00 horas. . Intime(m)-se a(s) testemunha(s) arrolada(s), cientificando a esta(s), que 
a ausência injustificada importa em condução coercitiva, imposição de multa, sem prejuízo do processo penal por crime de 
desobediência e pagamento das custas de diligência, nos termos do artigo 219 do C.P.P., requisitando se necessário. - ADV: 
ROBSON RIBEIRO DA SILVA (OAB 137493/SP), CARLOS ALBERTO DA COSTA SILVA (OAB 85670/SP), CARLA ALEXANDRA 
DE OLIVEIRA SERAFIM (OAB 317492/SP)

Processo 0001216-50.2014.8.26.0472 - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes do Sistema Nacional de Armas - ANTONIO 
MARIO RISSI - 1. Em razão da inexistência de preliminares argüidas, bem como ausentes quaisquer das hipóteses do art. 
397 do C. P. P. que justifiquem a absolvição sumária do(s) réu(s), mister a instrução do feito. 2. Depreque-se a oitiva das 
testemunhas de acusação para a Comarca de Santa Rita do Passa Quatro. 3 Após, com o retorno da Carta Precatória, tornem-
me os autos conclusos. - ADV: EMERSON FLÁVIO DA ROCHA (OAB 221020/SP)

Processo 0001693-73.2014.8.26.0472 - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado - Marcelo Fernandes 
Ferreira - 1. Fls. 220 e 233 - Tendo em vista que as testemunhas de defesa já foram ouvidas na primeira fase, manifeste-se 
a defesa se concorda com a exibição de mídia, já requerida pelo M.P., ou se insiste no comparecimento das testemunhas em 
plenário. 2. Após, tornem-me os autos conclusos, para designação de data, para julgamento do réu MARCELO FERNANDES 
FERREIRA pelo Tribunal do Júri da Comarca. - ADV: JUVINO PEREIRA SANTOS DO VALE (OAB 293102/SP)
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Processo 0003260-81.2010.8.26.0472 (472.01.2010.003260) - Crime de Estelionato e Outras Fraudes ( arts. 171 a 179, 
CP) - Estelionato - Jose Fernando Menon - 1. Fls. 601 - Indefiro o pedido de redesignação da audiência realizada em 23 de 
setembro, às 14:20 horas, posto que extemporâneo, já que protocolado, em Comarca Diversa, após a sua realização (16:18 
horas), sendo certo que o réu possuía justificativa datada desde 20 de agosto, portanto, com tempo hábil para fazê-lo perante 
este Juízo. 2. Entretanto, em observância ao princípio da ampla defesa, determino depreque-se o interrogatório do acusado, 
junto a Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, instruindo-se com cópias. Caso seja de seu interesse, sua oitiva por este 
Juízo, manifeste-se em 05 dias, ficando ressaltando que o silêncio importará em concordância com o ato deprecado. - ADV: 
FABIO ANDRE FRUTUOSO (OAB 151621/SP)

Processo 0006203-32.2014.8.26.0472 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - DEIVID 
RODRIGUES BARBOSA PROVINCIATI - 1. Em razão da inexistência de preliminares arguidas, bem como ausentes quaisquer 
das hipóteses do art. 397 do C. P. P. que justifiquem a absolvição sumária do(s) réu(s), mister a instrução do feito. 2. Fls. 
1-D/2-D - RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra DEIVID RODRIGUES BARBOSA PROVINCIATI, qualificado nos autos, a 
qual descreve fatos em tese típicos e vem lastreada em elementos suficientes de convicção, preenchendo assim os requisitos 
exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, na forma dos artigos 55 e 56 da Lei nº 11.343/06. 3. DESIGNO o próximo 
dia 12 de março de 2015, às 15:00 horas, para realização da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO, e 
do INTERROGATÓRIO DO ACUSADO, ocasião em que serão ouvidas as testemunhas arroladas. - ADV: JORGE NERY DE 
OLIVEIRA (OAB 78202/SP)

Processo 0006780-10.2014.8.26.0472 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0004166-66.2013.8.26.0472 
- 1ª Vara) - Maicon Silva Ferreira - 1. Fls. 02 - Para oitiva da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação, DESIGNO o próximo 
dia 31 de março de 2015, às 14:30 horas. . Intime(m)-se a(s) testemunha(s) arrolada(s), cientificando a esta(s), que a ausência 
injustificada importa em condução coercitiva, imposição de multa, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência 
e pagamento das custas de diligência, nos termos do artigo 219 do C.P.P., requisitando se necessário. 2. Oficie-se ao Juízo 
deprecante comunicando a designação supra. 3. Cientifique-se o M. P. e o(a) Defensor(a). - ADV: RODRIGO REATO PIOVATTO 
(OAB 218939/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE GUSTAVO LIVONESI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WALTER JOSE BORELLI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0082/2015

Processo 0003256-05.2014.8.26.0472 - Auto de Prisão em Flagrante - Crimes do Sistema Nacional de Armas - Justiça 
Pública - Paulo Sergio Monteiro de Souza - controle nº 1098/2014 - despacho de fls. 155: “Vistos. Recebo o recurso de apelação 
interposto pelo réu a fls. 137, com razões a fls. 138/142. As contrarrazões do MP foram apresentadas a fls. 144/146. Recebo 
o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (fls. 130), cujas razões estão juntadas a fls. 149/154. Intime-se o 
advogado constituído para o oferecimento das contrarrazões, no prazo legal de 08 dias. Após, tornem conclusos.” (fica o ilustre 
defensor intimado para apresentação das contrarrazões no prtazo de 08 (oito) dias). - ADV: ANDRÉ LUIS MIZIARA GENTIL 
(OAB 161022/SP)

Processo 0003545-69.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003545) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça 
Publica - Luiz Carlos Correa da Silva Junior - Controle nº 259/13 - Despacho de fls. 209: Vistos. Oficie-se à Seção de Depósito 
de Armas e Objetos Apreendidos comunicando a disponibilidade do objeto apreendido nos autos (fls. 71), por não mais interessar 
ao processo. Após, arquivem-se. Int. - ADV: ELIESER BERNARDO LINO DA SILVA (OAB 195996/SP)

Processo 0003825-40.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003825) - Inquérito Policial - Furto Qualificado - J.P. - F.C.A. - - R.A.A. 
- - T.P.G. - - O.R.C.J. - controle nº 284/2013 - Despacho de fls. 301: “Vistos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença 
de fls. 283/290 para o Ministério Público e para o réu Francisco Cobos Alvarez. Comunique-se o IIRGD com relação ao réu 
Francisco Cobos Alvarez. Fls. 187: Fixo os honorários do advogado dativo em 100% do valor previsto na tabela do convênio 
DP/OAB para atuação profissional em procedimentos criminais desta natureza (código 301). Expeça-se a respectiva certidão. 
Fls. 297, 298 e 299: Recebo os recursos de apelação dos réus Otávio Roberto Critelli Júnior, Thiago Paulo Guidi e Rogério 
Aldrighetti Alvares. Intimem-se para o oferecimento das razões, no prazo legal de 08 dias. Após, ao Ministério Público para as 
contrarrazões. Int.” ( NOTA DE CARTÓRIO: O DOCUMENTO EXPEDIDO (CERTIDÃO DE HONORÁRIOS) JÁ SE ENCONTRA 
ASSINADO DIGITALMENTE. Assim, deverá o(a) advogado(a), sem a necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem 
filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento no site do Tribunal de Justiça(Consulta/Processo/Visualizar o ofício). 
Caso não possua senha, habilitar-se no portal(na tarja 1, destinado aos advogados, no item habilite-se Serviços Eletrônicos) 
para obter cópia do ofício/alvará/carta precatória/ despacho/certidão/documento desejado, com a assinatura digital do julgador/
escrivão e, diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-se nos autos em 10 dias, se necessário.) - ADV: MARCIO 
LUIZ RODRIGUES (OAB 115057/SP), LUIZ HENRIQUE VALENTIM RODRIGUES (OAB 238677/SP), MILTON MATIAS (OAB 
258247/SP)

Processo 0003825-40.2013.8.26.0472 (047.22.0130.003825) - Inquérito Policial - Furto Qualificado - J.P. - F.C.A. - - R.A.A. - - 
T.P.G. - - O.R.C.J. - controle nº 284/2013 - Ato ordinatório de fls. 304: “Ficam os ilustres defensores intimados para apresentação 
das razões de apelação no prazo de 08 (oito) dias” - ADV: MARCIO LUIZ RODRIGUES (OAB 115057/SP), LUIZ HENRIQUE 
VALENTIM RODRIGUES (OAB 238677/SP)

Processo 0004031-59.2010.8.26.0472 (472.01.2010.004031) - Crime Contra a Ordem Tributária (L. 8.137/90) - Crimes 
contra a Ordem Tributária - Justiça Publica - Alexandre Evangelista da Silva - controle nº 184/2010 - Despacho de fls. 264: 
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“Vistos. Manifeste-se a Defesa sobre a não localização da testemunha Luiz Roberto dos Santos, informando atual endereço, 
desistindo de seu depoimento ou substituindo-a por outra, no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão da prova oral. Int.” (Fica 
o ilustre defensor intimado do despacho em questão, assim como do prazo de 10 (dez) dias para a manifestação) - ADV: PAULO 
COUTINHO FILHO (OAB 77017/MG)

Processo 0004223-50.2014.8.26.0472 - Auto de Prisão em Flagrante - Furto Qualificado - J.P. - V.R.M.R. - controle 
nº 1380/2014 - despacho de fls. 136: “vistos. Subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com as 
homenagens deste Juízo. Façam-se as anotações necessárias e atualizem-se todas as informações no SAJ. Fixo os honorários 
do advogado dativo em 70% do valor previsto na tabela do convênio DP/OAB para atuação profissional em procedimentos 
criminais desta natureza (código 301). Expeça-se a respectiva certidão. Int.” (NOTA DE CARTÓRIO: O DOCUMENTO 
EXPEDIDO (CERTIDÃO DE HONORÁRIOS) JÁ SE ENCONTRA ASSINADO DIGITALMENTE. Assim, deverá o(a) advogado(a), 
sem a necessidade de comparecer ao cartório judicial, sem filas e sem perda de tempo, obter cópia do documento no site do 
Tribunal de Justiça(Consulta/Processo/Visualizar o ofício). Caso não possua senha, habilitar-se no portal(na tarja 1, destinado 
aos advogados, no item habilite-se Serviços Eletrônicos) para obter cópia do ofício/alvará/carta precatória/ despacho/certidão/
documento desejado, com a assinatura digital do julgador/escrivão e, diretamente, encaminhá-lo ao destinatário, comprovando-
se nos autos em 10 dias, se necessário). - ADV: ANTONIO MARCO LOUZADA (OAB 226891/SP)

Processo 0004686-60.2012.8.26.0472 (472.01.2012.004686) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema 
Nacional de Armas - Justiça Publica - ORIGINES HULM - Controle nº 209/12 - Despacho de fls. 124: Vistos. Designo audiência de 
instrução, em continuação, interrogatório, debates e julgamento para o dia 17.03.2015, às 16:30 horas. Intime-se a testemunha 
de acusação Luiz Roberto Stringheta para depoimento e o réu para interrogatório. Intime-se o advogado constituído. Ciência ao 
MP. - ADV: JAMIL BORELLI FADER (OAB 67947/SP)

Processo 0005481-66.2012.8.26.0472 (472.01.2012.005481) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito 
- Justiça Publica - ANTONIO MARCOS BARBOZA BUENO - controle nº 271/2012 - despacho de fls. 160: “Vistos. Designo 
audiência de instrução, em continuação, interrogatório, debates e julgamento para o dia 17.03.2015, às 14:00 horas. Intime-se 
o réu e o advogado dativo. Junte-se certidão atualizada do processo anotado a fls. 27, do apenso de antecedentes. Ciência ao 
MP.” - ADV: ALESSANDRA RODRIGUES FELICIANO (OAB 263780/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE GUSTAVO LIVONESI
JUIZ(A) DE DIREITO MARTA OLIVEIRA DE SA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL DENISE APARECIDA LEAL VASCONI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0022/2015

Processo 0000461-60.2013.8.26.0472 (047.22.0130.000461) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Carlos Alexandre Chagas - Francis Guilherme Gonçalves Cabrera - Vistos. 1.Considerando que o executado 
não cumpriu a determinação de fls. 49, bem como não justificou eventual impossibilidade de fazê-lo, sua conduta caracteriza ato 
atentatório à dignidade da justiça. Assim, aplico-lhe multa de 10% sobre o valor do débito em execução, em favor do exequente, 
com fundamento nos artigos 600, inciso IV e 601 do CPC. 2. No mais, manifeste-se o patrono do exequente, no prazo de 
10 dias, em prosseguimento da ação. Int. e Dil. - ADV: THIAGO CARDOSO FRAGOSO (OAB 269439/SP), JOSÉ EDUARDO 
GOMES COMUNHÃO (OAB 255162/SP)

Processo 0001270-21.2011.8.26.0472 (472.01.2011.001270) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
ARLINDO MODENA SODILLE EPP - ANTONIO LUCAS SOBRINHO - Vistos. Defiro a penhora sobre 30% (vinte por cento) do 
benefício de aposentadoria recebido pela parte executada. A constrição que recai sobre valores protegidos pelo artigo 649, IV, 
do Código de Processo Civil, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, 
remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 
e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, 
deve ser interpretada com razoabilidade e proporcionalidade, pois no próprio artigo foi ressalvada a possibilidade de penhora 
para cobrança do crédito concedido para aquisição do próprio bem e para pagamento da prestação alimentícia. Na verdade, a 
intenção do legislador não era meramente proteger o salário, os vencimentos, subsídios, proventos de aposentadoria, pensão 
ou os demais recursos elencados pelo referido artigo. A razão maior foi calcada na possibilidade de um devedor honrar os 
compromissos assumidos, sem perder a capacidade de manter-se dignamente com seus ganhos. Com esse norte, verifica-se 
que, quando o devedor tem seu sustento somente em uma dessa rubricas (salário, proventos de aposentadoria ou pensão, 
etc) e não possui bens ou meios para arcar com sua obrigações, é de justo que o conceito de impenhorabilidade absoluta seja 
redimensionado, sob pena de causar prejuízo indevido ao credor. Assim, tendo em vista que a parte executada deve cumprir 
com sua obrigação e ainda viver dignamente com seu salário ou proventos, a utilização para a amortização do débito, no caso 
em tela, de quantia equivalente a 30% (vinte por cento) do que for auferido mensalmente é uma medida justa. Com ela, o 
credor tem a satisfação de seu crédito (ainda que a longo prazo) e a parte devedora tem a honra de saldar sua obrigações, sem 
perder a dignidade. Assim, proceda-se a z.Serventia a minuta de ordem de desbloqueio de 70% do valor penhorado e de 30% 
para transferência. Intimem-se. - ADV: DANIELA SANTOS ANDREOTTI (OAB 238987/SP), ADRIANA ALVES COUTINHO (OAB 
128692/SP)

Processo 0001355-36.2013.8.26.0472/01 (apensado ao processo 0001355-36.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Liquidação / Cumprimento / Execução - LOJA SÃO PEDRO LTDA - EPP - Clarice Arnoni - Vistos. Diga o(a) patrono(a) do(a) 
exequente, se houve cumprimento integral do acordo, no prazo de 10 dias, advertindo-o(a) de que sua inércia acarretará 
a presunção de que o acordo foi cumprido e o processo será extinto pelo pagamento. Int. e Dil. - ADV: FÁBIO DONIZETE 
BERIOTTO (OAB 246005/SP)
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Processo 0001752-95.2013.8.26.0472 (047.22.0130.001752) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Moral - Michela Cristina de Oliveira - Municipio de Porto Ferreira - Vistos. Fls. 155:Expeça-se novo precatório, nos moldes 
do anteriormente expedido, observando-se o Comunicado 157/2012, instruindo-o com as cópias necessárias e com o anexo II 
devidamente preenchido. Int. e Dil. - ADV: FABIANA VALERIO PRIMO (OAB 278481/SP), GABRIEL PELEGRINI (OAB 170445/
SP)

Processo 0003560-04.2014.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - Josenilda 
Jacinto da Silva - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA (G BARBOSA) - Vistos. Fls. 90: Aguarde-se o cumprimento do 
despacho de fls. 86. Int. e Dil. - ADV: MARCOS ROBERTO DE CARVALHO (OAB 108033/SP), MARCEL ALVES GALANTE (OAB 
331483/SP)

Processo 0003658-86.2014.8.26.0472 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - LORIVAL 
CANDIDO DA SILVA - Alessandra Aparecida da Silva - Vistos. Diga o(a) patrono(a) do(a) exequente, se houve cumprimento 
integral do acordo, no prazo de 10 dias, advertindo-o(a) de que sua inércia acarretará a presunção de que o acordo foi cumprido 
e o processo será extinto pelo pagamento. Int. e Dil. - ADV: THIAGO CARDOSO FRAGOSO (OAB 269439/SP)

Processo 0004185-38.2014.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - THIAGO CARDOSO FRAGOSO 
30871528894 MEI - IURI RICARDO STRINGUETTA BORGES DE MELLO - Vistos. Manifeste-se o autor, no prazo de 30 (trinta) 
dias, em prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Int. e Dil. - ADV: THIAGO CARDOSO FRAGOSO (OAB 269439/SP)

Processo 0004646-78.2012.8.26.0472 (472.01.2012.004646) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Idelso Antonio do Nascimento - Bradesco Financiamentos Sa - Vistos. Expeça-se certidão de honorários 
à defensora nomeada para o requerente (fls.17/18), nos termos do convênio PGE/OAB no valor máximo previsto para atuação 
nos Procedimentos do Juizado Especial Cível (código 116). Após, encaminhe-se os autos para incineração. Int. e Dil. - ADV: 
PATRICIA BRAGA RAMOS B MARACAJA (OAB 78072/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR 
(OAB 141123/SP)

Processo 0004747-47.2014.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - PERIPATO & PERIPATO 
COM DE AUTOPEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA ME - FABIO ALEXANDRE TARTARINI - - Vera Lúcia Inácio Tartarini - Vistos. 
Diga o(a) patrono(a) do(a) exequente, se houve cumprimento integral do acordo, no prazo de 10 dias, advertindo-o(a) de que 
sua inércia acarretará a presunção de que o acordo foi cumprido e o processo será extinto pelo pagamento. Int. e Dil. - ADV: 
THIAGO CARDOSO FRAGOSO (OAB 269439/SP)

Processo 0004912-94.2014.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - CECILIO NICOLAU & 
CIA LTDA EPP - Rosa Maria Simao - Vistos. Diante do teor da petição noticiando o pagamento integral do débito, julgo EXTINTA 
a presente Ação Cobrança, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Homologo a desistência do prazo 
recursal. Assim, certifique-se o trânsito em julgado. Aguarde-se, em cartório, o prazo de noventa dias para destruição dos autos, 
contados desta decisão, nos termos do artigo 636, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral. P.R.I.C. - ADV: ELIESER 
BERNARDO LINO DA SILVA (OAB 195996/SP)

Processo 0004918-04.2014.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - CECILIO NICOLAU & 
CIA LTDA EPP - MARIA JOSÉ MARIN DA SILVA - Vistos. Diante do teor do comprovante de acesso ao sistema BACENJUD e 
INFOJUD, manifeste-se o(a) patrono(a) do(a) exequente, comprovando nos autos qual endereço é efetivamente da executada, 
no prazo de 10 dias. Int. e Dil. - ADV: ELIESER BERNARDO LINO DA SILVA (OAB 195996/SP)

Processo 0005212-56.2014.8.26.0472 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - THIAGO CARDOSO FRAGOSO 
30871528894 - Jose Augusto Fortunato - Vistos. Fls.41/43: Melhor analisando os autos verifico que primeiramente, deverá o 
autor aditar a inicial, no prazo de 15 dias, comprovando o cumprimento das exigências contidas nos artigos 288 e 290 do Código 
Civil, sob pena de extinção. Int. e Dil. - ADV: THIAGO CARDOSO FRAGOSO (OAB 269439/SP)

Processo 0005219-48.2014.8.26.0472 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Centro Educacional João 
Paulo Magnane de Souza Ltda ME - DORALICE TRAVAGGIN - Vistos. Acessando o sistema RENAJUD, verifiquei que não 
foram encontrados veículos passíveis de penhora, conforme comprovante que segue. Assim, manifeste-se a parte exequente, 
indicando bens livres e passíveis de penhora de propriedade do(a) executado(a), no prazo de 30 dias, sob pena de extinção do 
feito. Int. e Dil. - ADV: THIAGO CARDOSO FRAGOSO (OAB 269439/SP)

Processo 0005489-72.2014.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - THIAGO CARDOSO FRAGOSO 
30871528894 - Simone Donizete de Oliveira Pucci - Vistos. Diga o(a) patrono(a) do(a) exequente, se houve cumprimento integral 
do acordo, no prazo de 10 dias, advertindo-o(a) de que sua inércia acarretará a presunção de que o acordo foi cumprido e o 
processo será extinto pelo pagamento. Int. e Dil. - ADV: THIAGO CARDOSO FRAGOSO (OAB 269439/SP)

Processo 0005727-91.2014.8.26.0472 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Seguro - TAINARA MARIA OUVIDIO - BB 
SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - Vistos. INTIME-SE, o(a) requerente para se manifestar em 
prosseguimento do processo, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do processo. Int. e Dil. - ADV: CARLOS ALBERTO 
FERREIRA DA SILVA (OAB 78292/SP)

Processo 0006278-42.2012.8.26.0472 (472.01.2012.006278) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Guilherme dos Santos - Edson de Castro Valério - Vistos. Fls. 136/137: Diante da informação prestada pelo 
DETRAN/SP, manifeste-se o patrono do exequente, no prazo de 10 dias. Int. e Dil. - ADV: GISMAR MANOEL MENDES (OAB 
101241/SP), RODRIGO DOS SANTOS ZADRA BARROSO (OAB 269432/SP)

Processo 0006663-19.2014.8.26.0472 (apensado ao processo 3000410-95.2013.8.26) (processo principal 3000410-
95.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Compra e Venda - PEDAGGIO MODAS LTDA ME - PRISCILA CRISTINA DA CRUZ 
- Vistos. Considerando que decorreu o prazo de quinze (15) dias, sem notícia do pagamento espontâneo da condenação pelo(a) 
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executado(a), intime-se o(a) patrono(a) do(a) autor para apresentar planilha de cálculo com o acréscimo da multa de 10%, nos 
termos do artigo 475J do CPC, no prazo de 10 dias. Int. e Dil. - ADV: ALEXANDRE ELI ALVES (OAB 171071/SP)

Processo 0006753-27.2014.8.26.0472 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - EDUARDO CESAR MARIANO 
- SALVINA MARIA GONÇALVES - Vistos. Diante do teor da petição noticiando o pagamento integral do débito, julgo EXTINTA a 
presente Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Homologo 
a desistência do prazo recursal. Assim, certifique-se o trânsito em julgado. Defiro a expedição, isenta de custas, de certidão 
de objeto e pé do processo, no prazo de 10(dez) dias, ficando a disposição das partes para encaminhamento aos órgãos de 
proteção ao crédito. Defiro, ainda, o desentranhamento dos documentos que instruíram à inicial, pelo(a) executado(a), mediante 
termo. Aguarde-se, em cartório, o prazo de noventa dias para destruição dos autos, contados desta decisão, nos termos do 
artigo 636, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral. P.R.I.C. - ADV: RENATO DA CUNHA RIBALDO (OAB 142919/SP)

Processo 0007558-82.2011.8.26.0472 (472.01.2011.007558) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de 
Crédito - Antonio Marcos dos Santos - Airton Fernandes de Souza - Vistos. O(a) patrono (a) do (a) exequente foi intimado(a) 
para informar nos autos o descumprimento do acordo celebrado, no prazo de 10 dias, decorrido o referido prazo não houve 
manifestação, conforme certidão retro. Assim, julgo EXTINTA a presente EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, nos termos 
do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro o desentranhamento dos documentos que instruíram à inicial, pelo(a) 
executado(a), mediante termo. Aguarde-se, em cartório, o prazo de noventa dias para destruição dos autos, contados desta 
decisão, nos termos do artigo 636, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral. P.R.I.C. - ADV: LUIS FERNANDO MENDES 
DE ANDRADE (OAB 231951/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE GUSTAVO LIVONESI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WALTER JOSE BORELLI JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0084/2015

Processo 0002106-86.2014.8.26.0472 - Boletim de Ocorrência Circunstanciada - Estupro de Vulnerável - J.P. - E.S.S. - 
Controle nº 647/14 - Ato Ordinatório de fls. 204: Fica o Ilustre defensor intimado para apresentar memoriais escritos, no prazo de 
05 (cinco) dias. - ADV: JORGE NERY DE OLIVEIRA (OAB 78202/SP)

Processo 0002112-35.2010.8.26.0472 (472.01.2010.002112) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para 
a Produção e Tráfico e Condutas Afins - J.P. - Q.V.M. - - C.A.A. - controle nº 108/2010 - Ato ordinatório de fls. 665: “Ficam os 
ilustres defensores intimados de que em 27/10/2014 e 06/02/2015 foram expedidas certidões para a dívida ativa dos réus 
Queila Viviane Maranhão e Carlos Alberto Antunes, respectivamente.” - ADV: ERNESTO RENAN DE MORAIS (OAB 165217/
SP), ELAINE SANTANA DA SILVA (OAB 190188/SP)

Processo 0004575-42.2013.8.26.0472 (047.22.0130.004575) - Processo de Apuração de Ato Infracional - De Tráfico Ilícito 
e Uso Indevido de Drogas - M.P.E.S.P. - A.E.E.S. - Controle nº 205/13 - Despacho de fls. 181: Vistos. Cota do MP: Defiro. 
Oficie-se ao Conselho Tutelar solicitando diligências que visem apurar o atual endereço do adolescente. Após, expeça-se novo 
mandado de intimação. Restando infrutíferas as diligências do Conselho Tutelar, oficie-se à Guarda Municipal. Int. - ADV: FÁBIO 
CASTELHANO FRANCO DA SILVEIRA (OAB 178580/SP)

Processo 0006354-95.2014.8.26.0472 - Procedimento ordinário - Medidas de proteção - K.R.M. - M.P.F. - - F.P.E.S.P. - 
controle nº 2020/2014 - despacho de fls. 85: Fls. 73/83 (Petições prot. nº 046139-1 e 048234-0): Ciência à parte contrária. 
Aguarde-se o decurso do prazo para contestação. Int.” (Fica a ilustre defensora intimada para tomar ciência das petições em 
questão). - ADV: MARCOS GIMENEZ (OAB 249801/SP), DAIANE CAINELLES (OAB 327835/SP)

Setor das Execuções Fiscais
JUÍZO DE DIREITO DA SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE GUSTAVO LIVONESI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL SONIA REGINA DEZANI COCOLO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0011/2015

Processo 0000036-05.1991.8.26.0472 (472.01.1991.000036) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fertilin Industria e Comercio 
Ltda e outros - Fl.515: Aguarde-se pelo cumprimento da Carta Precatória, pelo prazo de 180 dias. Int e Dil. - ADV: JOEL 
MARCELO GRIGOLETO (OAB 247721/SP)

Processo 0000148-46.2006.8.26.0472 (472.01.2006.000148) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias - Serrarth Moveis Decorações Ltda Epp - há custas processuais finais a serem recolhidas, e despesas com 
condução de Oficiais de Justiça, conforme segue: -

Processo(s): 117/12 -Valor total das custas a ser recolhido: R$ 106,25 -Guia: DARE - cod. 230-6 -Valor total das diligências 
a ser recolhido: R$ 604,20 -Guia: GARE - cod. 673-7 - ADV: WILDER BERTONHA (OAB 129973/SP)

Processo 0000266-71.1996.8.26.0472 (apensado ao processo 0000345-50.1996.8.26) (472.01.1996.000266) - Execução 
Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda Nacional - Sevilha Arte Ceramica Ltda e outros - Tendo em vista a manifestação da Fazenda 
Exequente (fl. 94 dos autos principais) DECLARO EXTINTA a presente Execução Fiscal pelo pagamento, com fundamento no 
artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando-se insubsistentes as penhoras efetivadas nos autos. Transitada 
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em julgado e recolhidas eventuais custas pelo(a) executado(a), o(a) qual deverá ser intimado(a), pessoalmente, a promover 
o recolhimento das custas processuais devidas ao Estado, em 30 dias, sob pena de expedição de certidão de dívida ativa. 
Decorrido o prazo sem manifestação nos autos, expeça-se certidão da dívida ativa a favor da FESP. Após, arquivem-se os 
autos. Cientifiquem-se as partes que após o decurso do prazo de 01 (um) ano do arquivamento, os autos serão inutilizados e 
encaminhados à reciclagem, nos termos do artigo 296, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral. P.R.I.C. - ADV: DAVID 
ZADRA BARROSO (OAB 36890/SP)

Processo 0000422-44.2005.8.26.0472 (472.01.2005.000422) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda Nacional - 
Montagem Industrial Camargo Ltda - Hermes Camargo da Silva e outros - Cientifiquem-se as partes acerca do teor do v. 
Acórdão prolatado nos autos de Agravo (fls.62/111). Cumpra-se a decisão de fl.43, excluindo-se da execução OSMAR LUIZ DOS 
SANTOS, procedendo-se as retificações necessárias. Certifique-se nos autos principais e dê-se vista a exequente naqueles 
autos. Int. e Dil. Porto Ferreira, 02 de fevereiro de 2015. - ADV: GILBERTO JOSÉ DE SOUZA NETO (OAB 171854/SP)

Processo 0001032-70.2009.8.26.0472 (472.01.2009.001032) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias - Eletromoveis Colombini Ltda - Fls.250: Defiro a penhora no Rosto dos Autos do processo falimentar noticiado nos 
autos às fls.186/187, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de ARARAS-SP, até o limite do débito executado, expedindo-se 
Carta Precatória, intimando-se o administrador da Falência. Int. e Dil. - ADV: MAURICIO JOSE MANTELLI MARANGONI (OAB 
111642/SP)

Processo 0001348-15.2011.8.26.0472 (472.01.2011.001348) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
- Fazenda Publica do Municipio de Porto Ferreira - Administraçao Transp e Serviços Roque & Carlos Ltda e outros - Vistos. 
1 - Tendo em vista o pagamento noticiado pela exequente, JULGO EXTINTA a execução fiscal, com fundamento no art. 794, 
inciso I, do Código de Processo Civil. 2- Homologo mais, a desistência do prazo recursal, certificando-se o imediato trânsito em 
julgado. 3 - Ficam sustados eventuais leilões e levantadas as penhoras, liberando-se desde logo os depositários, e havendo 
expedição de carta precatória, oficie-se à Comarca deprecada para a devolução, independente de cumprimento, bem como 
ao Tribunal de Justiça, na hipótese de recurso pendente. 4 - Oficie-se a Serasa comunicando-se acerca da presente decisão. 
5- Intime-se pessoalmente o executado para recolhimento das custas processuais devidas ao Estado, em 10 dias, sob pena de 
expedição de certidão de dívida ativa. Decorrido o prazo sem manifestação nos autos, expeça-se certidão da dívida ativa a favor 
da FESP. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. NOTA  Recolher custas finais no valor de R$ 106,25 - ADV: DANIELA 
RESCHINI BELLI CHEFFER (OAB 171234/SP)

Processo 0001586-63.2013.8.26.0472 (apensado ao processo 0008528-82.2011.8.26) (047.22.0130.001586) - Embargos à 
Execução Fiscal - Suspensão da Exigibilidade - Aecio Leal de Santis - FLS. 87/88: Cite-se a Fazenda executada para os termos 
do artigo 730 do CPC, expedindo-se Carta Precatória. Sem prejuízo, cumpra-se o despacho proferido na execução. Int e Dil. 
NOTA: Retirar M.L.J. em cartório e a precatória, para a instrução, distribuição e comprovação nos autos - ADV: DANIEL COSTA 
RODRIGUES (OAB 82154/SP)

Processo 0001699-66.2003.8.26.0472 (472.01.2003.001699) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Caixa Economica Federal 
- Cumpra-se a determinação de fls. 143, expedindo-se Carta Precatória nos endereços constantes dos documentos do Detran 
acostados às fls. 150 e 153. Int e Dil. NOTA  Imprimir 02 precatórias para penhora e avaliação dos bens dos co-executados, 
instruí-las, distribuí-la e comprovar nos autos. - ADV: CYBELE SILVEIRA PEREIRA ANGELI (OAB 20485/DF), SONIA COIMBRA 
(OAB 85931/SP)

Processo 0002153-12.2004.8.26.0472 (472.01.2004.002153) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Cereal L D Ltda e outros - 
Fls.381: Considerando a sentença extintiva prolatada nos autos (fl.370), determino seja feito o levantamento da indisponibilidade 
efetivada às fls.80, expedindo-se ofício ao Registro de Imóveis de Porto Ferreira, com urgência. Após, arquivem-se os autos. - 
ADV: FÁBIO CASTELHANO FRANCO DA SILVEIRA (OAB 178580/SP), DAVID ZADRA BARROSO (OAB 36890/SP)

Processo 0002391-07.1999.8.26.0472 (472.01.1999.002391) - Execução Fiscal - Impostos - Transportadora Bucam Ltda e 
outro - Vistos. 1) O executado foi regularmente citado, contudo não se encontrou bens livres passíveis de penhora; o executado 
não os ofereceu; tentativas de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema BACEN-JUD foram negativas. Assim também 
pesquisas junto ao Registros de Imóveis e RENAVAM. 2) Inexistindo bens penhoráveis conhecidos, está configurada a hipótese 
do artigo 185-A do Código Tributário Nacional (introduzido pela Lei Complementar nº 118/2005). Estão demonstradas as várias 
e infrutíferas tentativas de localização de bens passíveis de serem penhorados. 3) O dispositivo legal prevê a medida de 
indisponibilidade de bens, para tais casos, a fim de dar efetividade à execução. 4) Portanto, defiro o bloqueio de bens e direitos 
do executado, para a satisfação do débito, com decreto de indisponibilidade de bens do executado, nos termos e os limites 
estabelecidos no Artigo 185-A e parágrafos, do CTN. 5) Oficie-se ao DETRAN, nos termos da presente decisão. 6) Oficie-se ao 
Banco Central, a fim de que o mesmo diligencie junto às instituições sob sua competência, informando os termos da presente 
decisão. 7) Por fim, promova a inclusão da Ordem de Indisponibilidade via sistema “on line” à E. Corregedoria Geral de Justiça 
deste Estado, para que providencie a comunicação às unidades de serviço extrajudiciais acerca do teor da presente decisão. 
Expeça-se o necessário. Intimem-se. Porto Ferreira, 07 de janeiro de 2015. Juiz(a) de Direito: Dr(a). Andre Gustavo Livonesi - 
ADV: LUIZ FERNANDO DE FELICIO (OAB 122421/SP), RAFAEL CORREA BOMFIM (OAB 219621/SP)

Processo 0002439-38.2014.8.26.0472 (apensado ao processo 0004984-18.2013.8.26) - Embargos à Execução Fiscal 
- Nulidade / Inexigibilidade do Título - Medporto Assistencia Medica Sc Ltda - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos por MEDPORTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C LTDA. contra 
a AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR ANS, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, o 
que faço para DECLARAR a inexigibilidade dos valores representados pelas Autorizações de Internação Hospitalar AIH de 
nº 3507106803398, 3507107482660, 3507107551332, 3507107559978, 3507107894499, 3507109140403, 3507109938574, 
3507109947517, 3507109967089, 3507110034978, 3507107917940 e 3507107923011. Com relação à sucumbência, 
considerando que a embargada decaiu na maior parte do pedido, condeno-a ao pagamento das custas e despesas processuais. 
Deixo de condená-la, porém, ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o encargo de 20% previsto no Decreto-
Lei 1.025/69, constante da CDA objeto dos autos, substitui os honorários advocatícios, razão pela qual com estes deverá 
ser compensada a verba honoraria decorrente dos presentes embargos. Deste modo, deverá ser excluído o encargo de 20% 
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constante do valor total do título executivo. Prossiga-se nos autos da execução, certificando-se o resultado desta demanda. P. 
R. I. C. - ADV: LUIS AUGUSTO BRAGA RAMOS (OAB 62172/SP)

Processo 0002439-38.2014.8.26.0472 (apensado ao processo 0004984-18.2013.8.26) - Embargos à Execução Fiscal 
- Nulidade / Inexigibilidade do Título - Medporto Assistencia Medica Sc Ltda - CUSTAS DE PREPARO (APELAÇÃO, REC. 
ADESIVO ou AGRAVO - Lei Est. 11.608/2003) Valor da causa (atualizada) R$ 54.520,35 Preparo de apelação (2% s/ valor da 
causa) R$ 1.090,41 - (GARE 230-6); Petição de agravo = 10 UFESPs. R$ 201,40 (GARE 234-3); DESPESAS COM PORTE DE 
REMESSA E RETORNO (Prov. 833/04) Porte de remessa e retorno (de autos): R$ 32,70 por volume; Porte de remessa/retorno 
(agravo): R$ 16,60 GUIA FEDTJ Cód. 110-4 - ADV: LUIS AUGUSTO BRAGA RAMOS (OAB 62172/SP)

Processo 0002522-25.2012.8.26.0472 (472.01.2012.002522) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
- Fazenda Publica do Municipio de Porto Ferreira - Maria Lucia Felisberto da Silva - Fls. 40: Anote-se, salientando-se ao patrono 
que não houve constituição de procurador nos presentes autos. Cumpra-se a sentença prolatada nos autos (fls. 37). Int e Dil. - 
ADV: ALEXANDRE ELI ALVES (OAB 171071/SP)

Processo 0002716-69.2005.8.26.0472 (472.01.2005.002716) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias - Fazenda do Estado de Sao Paulo - Maria do Carmo F Marcelino & Cia Ltda Me - - Daniele Ferreira Marcelino e 
outros - Vistos. Fls. 221/223: Considerando a comprovação de parcelamento administrativo do débito, bem como a anuência da 
Fazenda exequente (fl. 238), DEFIRO o desbloqueio dos valores penhorados nos autos (fls. 201, 203 e 205), expedindo-se os 
competentes mandados de levantamento com urgência. Intime-se. - ADV: RENATO DA CUNHA RIBALDO (OAB 142919/SP)

Processo 0003036-85.2006.8.26.0472 (472.01.2006.003036) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Fazenda Publica do 
Municipio de Porto Ferreira - Aguarde-se pelo julgamento do Agravo pelo prazo de 180 dias. Após, dê-se vista a exequente para 
manifestação conforme parte final de fls. 108. Int e Dil. - ADV: DANIELA SANTOS ANDREOTTI (OAB 238987/SP)

Processo 0004348-18.2014.8.26.0472 - Execução Fiscal - Infração Administrativa - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO 
AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS IBAMA - Vistos. Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 
oposta pelo executado, através da qual relata que, em caso idêntico, houve o cancelamento do Auto de Infração em razão 
da ausência de materialidade (fls. 27/31). Juntou documentos (fls. 32/65). O excepto apresentou impugnação, refutando os 
argumentos do excipiente (fls. 70/74). É o relatório. Fundamento e decido. É importante esclarecer que a exceção de pré-
executividade, criação doutrinária, não constitui sucedâneo dos embargos. Assim, admito a oposição processual do devedor 
como forma de insurgir-se à execução, antes de seguro o juízo nos próprios autos, em duas situações, a saber: 1. No que 
concerne as matérias que podem e devem ser examinadas pelo juiz, isto é, matérias de ordem pública decretáveis de ofício, 
relativas aos requisitos necessários a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (pressupostos processuais) 
e às condições da ação. Objeção de pré-executividade. 2. No que concerne as matérias que devem ser objeto de alegação da 
parte, desde que demonstradas de imediato e de forma inequívoca, sem necessidade de produção de outras provas (pagamento, 
compensação, novação, etc.). Exceção de pré-executividade. Seja assim doutrinariamente classificada, objeção - exceção 
(Sérgio Shimura, Calmon de Passos, Nelson Nery Júnior), seja como nominada genericamente, exceção pré-executividade 
(Pontes de Miranda e Arakem de Assis) a matéria nela a ser discutida deve estar, de pronto, demonstrada. Na expressão de 
Kazuo Watanabe, o critério a ser considerado é a intensidade da cognição, em sua perspectiva horizontal. Se a matéria exigir 
dilação probatória, a oposição há de se fazer, incidentalmente, após regular penhora, por embargos do devedor - ação de 
conhecimento em que se permite ampliação de cognição, no plano vertical e horizontal. Contudo, no caso em tela, as alegações 
do excipiente não são passíveis de demonstração de plano. Com efeito, nesta sede de cognição restrita e ante a ausência de 
maiores elementos acostados pelo excipiente, não há como se verificar as suas alegações, exsurgindo como necessária a 
dilação probatória. Em outras palavras, constata-se que a discussão acerca de tais alegações trata de matéria que demanda 
dilação probatória, inviável em sede de exceção de pré-executividade, que deve ser objeto dos meios ordinários de insurgência 
contra a pretensão fiscal na via judicial, ou seja, a ação declaratória ou a ação anulatória, bem como a via mandamental ou os 
próprios embargos à execução, estes últimos desde que garantida a execução. Ademais, não houve, por ora, qualquer abalo 
na presunção de certeza e liquidez da dívida ativa, nos termos do artigo 3º da Lei n. 6.830 e artigo 204 do Código Tributário 
Nacional. Enfim, forçoso se reconhecer que as alegações do excipiente estão destituídas de fundamentos jurídicos hábeis a 
formar convencimento do Juízo de modo favorável às suas pretensões, motivo pelo qual a rejeição do pedido é medida de rigor. 
Ante o exposto, rejeito a presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Não há condenação em honorários advocatícios já 
que o incidente não foi acolhido e não extinguiu o processo. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento. Int. - ADV: 
JOSE DA SILVA GALEGO (OAB 49559/SP)

Processo 0004532-23.2004.8.26.0472 (472.01.2004.004532) - Execução Fiscal - Fornecimento de Água - Paulo César 
Costa Moares - Expeça-se Alvará para levantamento do valor noticiado às fls.172 à favor do patrono exequente. Aguarde-se 
pela comprovação do pagamento pelo prazo de 30 dias. Decorridos, manifeste-se o exequente acerca da extinção da fase 
executória, salientando que no silêncio os autos serão extintos pelo pagamento. Int. e Dil. NOTA: Alvará pronto e disponível para 
impressão. - ADV: GILBERTO JOSÉ DE SOUZA NETO (OAB 171854/SP)

Processo 0004554-81.2004.8.26.0472 (472.01.2004.004554) - Execução Fiscal - Água e/ou Esgoto - Paulo Cesar Costa 
de Moraes - Expeça-se Alvará para levantamento do valor noticiado às fls.182 à favor do patrono exequente. Aguarde-se pela 
comprovação do pagamento pelo prazo de 30 dias. Decorridos, manifeste-se o exequente acerca da extinção da fase executória, 
salientando que no silêncio os autos serão extintos pelo pagamento. Int. e Dil. NOTA  Alvará pronto e disponível para impressão. 
- ADV: GILBERTO JOSÉ DE SOUZA NETO (OAB 171854/SP)

Processo 0007072-05.2008.8.26.0472 (472.01.2008.007072) - Execução Fiscal - ISS/ Imposto sobre Serviços - Fazenda 
Publica do Municipio de Porto Ferreira - Santos e Hissnauer Promoçoes Ltda - Jose Antonio dos Santos - Defiro a suspensão 
da execução nos termos do art. 40, §2º, da LEF, consignando-se que, decorrido o prazo de um ano e no silêncio da exequente, 
os autos serão encaminhados ao arquivo onde deverão permanecer aguardando futura provocação, cabendo à exequente 
acompanhar o cumprimento do parcelamento. Nesse sentido: “A Administração Pública tem o dever constitucional de eficiência 
e deve se organizar para o acompanhamento adequado do cumprimento do parcelamento de débito fiscal, prescindível a tutela 
substitutiva do juiz.” (TJSP, Agravo de Instrumento n. 948.448-5/5-00, Rel. Des. Leonel Costa, j. 06.10.09) “EXECUÇÃO FISCAL 
adesão da executada ao PPI decisão que determina o arquivamento até o final do prazo de parcelamento ou nova provocação 
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da exeqüente pedidos sucessivos de sobrestamento do feito que se mostram inúteis ao deslinde da causa evidente comodismo 
da Procuradoria que pretende repassar à serventia judicial o seu dever de acompanhar o cumprimento do acordo recurso 
desprovido (TJSP, Agravo de Instrumento n. 998.022-5/2-00, Rel. Des. Ângelo Malanga, j. 09.03.10) Intimem-se. - ADV: IVO 
HISSNAUER (OAB 107462/SP), DANIELA SANTOS ANDREOTTI (OAB 238987/SP)

Processo 0007773-58.2011.8.26.0472 (472.01.2011.007773) - Execução Fiscal - Conselho Regional de Medicina Veterinaria 
do Estado de Sao Paulo - Certidão retro ( não houve manifestação da exequente nos autos, embora intimada ): Aguarde-se 
provocação da exequente em arquivo. Int e Dil. - ADV: FAUSTO PAGIOLI FALEIROS (OAB 233878/SP)

Processo 0007774-43.2011.8.26.0472 (472.01.2011.007774) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Conselho Regional de 
Medicina Veterinaria do Estado de Sao Paulo - Vistos. Manifeste-se a excipiente/executada acerca da impugnação de fls. 57/76, 
bem como sobre o documento de fls. 78/79. Int. - ADV: MÁRCIA TERRA DA SILVA BERNARDES (OAB 196066/SP)

Processo 3000364-09.2013.8.26.0472 (apensado ao processo 0004534-75.2013.8.26) - Embargos à Execução Fiscal - 
Suspensão - Medporto Assistencia Medica Sc Ltda - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os EMBARGOS 
À EXECUÇÃO FISCAL opostos por MEDPORTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C LTDA. contra a AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 
SUPLEMENTAR ANS, nos termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para DECLARAR a inexigibilidade 
dos valores representados pelas Autorizações de Internação Hospitalar AIH de nº 3507112908134 e 3507112929463. Com 
relação à sucumbência, considerando que a embargante decaiu na maior parte do pedido, condeno-a ao pagamento das custas 
e despesas processuais. Deixo de condená-la, porém, ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o encargo de 
20% previsto no Decreto-Lei 1.025/69, constante da CDA objeto dos autos, substitui os honorários advocatícios. Deverá, no 
entanto, ser reduzido o valor correspondente à exclusão dos valores representados nos títulos n. AIH de nºs 3507112908134 
e 3507112929463. Prossiga-se nos autos da execução, certificando-se o resultado desta demanda. P. R. I. C. - ADV: LUIS 
AUGUSTO BRAGA RAMOS (OAB 62172/SP)

Processo 3000364-09.2013.8.26.0472 (apensado ao processo 0004534-75.2013.8.26) - Embargos à Execução Fiscal - 
Suspensão - Medporto Assistencia Medica Sc Ltda - CUSTAS DE PREPARO (APELAÇÃO, REC. ADESIVO ou AGRAVO - Lei 
Est. 11.608/2003) Valor da causa (atualizada) R$ 12.987,25 Preparo de apelação (2% s/ valor da causa) R$ 259,74 - (GARE 
230-6); Petição de agravo = 10 UFESPs. R$ 201,40 (GARE 234-3); DESPESAS COM PORTE DE REMESSA E RETORNO 
(Prov. 833/04) Porte de remessa e retorno (de autos): R$ 32,70 por volume; Porte de remessa/retorno (agravo): R$ 16,60 GUIA 
FEDTJ Cód. 110-4 - ADV: LUIS AUGUSTO BRAGA RAMOS (OAB 62172/SP)

PRAIA GRANDE
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRAIA GRANDE EM 04/02/2015

PROCESSO :1000824-44.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : V.E.B.S.
ADVOGADO : 277191/SP - Ellen Cristianne Candido Lemes Abreu
EXECTDO : J.S.S.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000826-14.2015.8.26.0477
CLASSE :DESPEJO
REQTE : Mario Sergio Marques
ADVOGADO : 70654/SP - Dirceu Perez Rivas
REQDA : ROSEMARY GONÇALVES DE OLIVEIRA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000829-66.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Mauricio Antonio Silva da Costa
ADVOGADO : 111540/RJ - JUACI ALVES DA SILVA
REQDA : TELEFONICA BRASIL S/A
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000830-51.2015.8.26.0477
CLASSE :INVENTÁRIO
HERDEIRO : FABIO DUARTE LESSA
ADVOGADO : 236027/SP - Edwin Kiichiro Nakamura
REQTE : ANGÉLICA LOURDES DUARTE LESSA
ADVOGADO : 236027/SP - Edwin Kiichiro Nakamura
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
INVTARDO : CENI DUARTE LESSA
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
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PROCESSO :1000831-36.2015.8.26.0477
CLASSE :AÇÃO CIVIL PÚBLICA
REQTE : Associação Paulista de Consumidores
ADVOGADO : 268102/SP - Mak Tone Conceição de Souza
REQDO : CCISA02 Incorporadora Ltda.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000832-21.2015.8.26.0477
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : H.C.M.J.
ADVOGADO : 316427/SP - Daniela Zillig Pedro Trinhain
REQDA : V.A.S.C.M.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000833-06.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MARCELY MATIAS RAMOS
ADVOGADO : 341382/SP - Julio Evangelista Santos Junior
REQDO : FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1000834-88.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Marcelo Borba Colletes Alves
ADVOGADO : 298182/SP - Alexandre Marcos Storti
REQDO : Fazenda do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1000835-73.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MIRELLE BEATRIZ VITAL
ADVOGADO : 341382/SP - Julio Evangelista Santos Junior
REQDO : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1000836-58.2015.8.26.0477
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE : M.G.K.
ADVOGADO : 216338/SP - Andreia Carneiro de Lucena
REQDO : G.G.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000837-43.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
ALIMENTADO : V.R.S.
ADVOGADO : 317208/SP - Nubia Nascimento
ALIMENTANTE : C.A.O.E.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000027-68.2015.8.26.0477
CLASSE :ALIMENTOS - PROVISIONAIS
ALIMENTADO : I.F.B.S.
ADVOGADO : 94889/SP - Vania Souza Maia Lobato
ALIMENTANTE : R.F.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000838-28.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : NEUSA REGINA LASHERAS MONTEIRO BARRAGAN
ADVOGADO : 118999/SP - Ricardo José do Prado
REQDO : TUDE BASTOS JÚNIOR
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000839-13.2015.8.26.0477
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : LENIRIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : 143992/SP - Erineide da Cunha Dantas
REQDA : MARIA APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000840-95.2015.8.26.0477
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADO : 73055/SP - Jorge Donizeti Sanchez
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REQDA : Samir de Paula Alvarenga
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000841-80.2015.8.26.0477
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : J.C.S.C.
ADVOGADO : 325810/SP - Claudineia Candida Mandira
REQDA : K.A.A.S.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000842-65.2015.8.26.0477
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : E.L.L.J.
ADVOGADO : 326363/SP - Telma Cristina Alves Braga
REQDA : M.V.S.O.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001822-29.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Everson Lopes de Almeida
ADVOGADO : 287057/SP - Gustavo Rinaldi Ribeiro
REQDO : Escola Técnica Ordem da Fênix Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000843-50.2015.8.26.0477
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : J.N.E.S.
ADVOGADO : 254220/SP - Adriana Takahashi de Andrade
REQDA : M.G.E.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0001937-50.2015.8.26.0477
CLASSE :MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE : D.P.
REQDO : P.F.C.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001938-35.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE : M.C.S.

PROCESSO :1000844-35.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : EDUARDO LA TORRACA
ADVOGADO : 261240/SP - Paulo Cesar Ribeiro Costa
REQDO : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001940-05.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : FERNANDA LIMA GOBETTI
RECLAMADO : PAULO DE TAL
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001941-87.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Antonio Pena dos Santos
RECLAMADO : Via Varejo S/A
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000845-20.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : EDUARDO LA TORRACA
ADVOGADO : 261240/SP - Paulo Cesar Ribeiro Costa
REQDO : ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001905-45.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Newton Jorge Marone Júnior
ADVOGADO : 114700/SP - Sibele Logelso
REQDO : OI MÓVEL S.A.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0001942-72.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Almira de Fatima Zacarias
RECLAMADO : C.P.F.L.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000846-05.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : SERGIO MENDES
ADVOGADO : 225856/SP - Robson de Oliveira Molica
EXECTDO : ANTÔNIO DOS SANTOS
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001912-37.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : ANA PAULA GOMES DE LIMA
ADVOGADO : 148435/SP - Cristiano Machado Pereira
REQDO : Magazine Luiza Sa
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001900-23.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : MARIA APARECIDA DOS SANTOS CAVINA
ADVOGADO : 195007/SP - Everton Ribeiro Alves da Silva
REQDA : TELEFONICA BRASIL S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001898-53.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : HELAINE CRISTINA DOS SANTOS
ADVOGADO : 299687/SP - Marcos Ferreira de Santana
REQDO : Itau Unibanco S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001944-42.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CARLOS ELIAS SIQUEIRA DO CARMO
RECLAMADO : MABE BRASIL ELETRODOMÉSTICO LTDA (CONTINENTAL)
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000847-87.2015.8.26.0477
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : C.S.
ADVOGADO : 262348/SP - Consuelo Pereira do Carmo Caetano
REQDA : F.S.S.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0001945-27.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Lucélia de Souza Silva
RECLAMADO : C.P.F.L
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001947-94.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Andrezza Trevizam Paniza
RECLAMADO : SIDNEY EDUARDO KALAES
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001948-79.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : J.C.P.
RECLAMADA : M.P.P.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001949-64.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Darlei Aparecida Stopassoli
RECLAMADO : BENTO A. BORGES
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001939-20.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Antonio Pena dos Santos
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RECLAMADO : Electro Eletricidade e Serviços Sa
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001946-12.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : MARLENE VIEIRA DOS PASSOS
ADVOGADO : 338180/SP - Higino de Oliveira Rodrigues
REQDO : CLARO S.A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001950-49.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Iracema da Silva
RECLAMADO : Jorge Narciso Alves
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001829-21.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Tatiane das Graças Mafra
ADVOGADO : 287264/SP - Tatiane das Graças Mafra
REQDO : Sky Brasil Serviços Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001951-34.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Eberton Masuzzo
RECLAMADO : Renato Serralheria
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001832-73.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Francisco Alves Penha
ADVOGADO : 85462/SP - Paula Regina de Almeida Barreto
REQDO : Carlos Wagner G Nery
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000848-72.2015.8.26.0477
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : E.S.L.
ADVOGADO : 213844/SP - Alessandra de Sousa Franco
REQDO : G.L.L.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000849-57.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ELVIO DELLA BERNARDINA FILHO
ADVOGADO : 151046/SP - Marco Antonio Esteves
REQDO : SIDNEI PEDRO DA SILVA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000850-42.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : S.J.S.
REQDO : A.F.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0001961-78.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Ione Mauricio
RECLAMADO : GENIALI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001835-28.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Maria Elisete Leal Betti
ADVOGADO : 140181/SP - Richardson de Souza
REQDO : Companhia Piratininga de Força e Luz S/a
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000851-27.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE : R.L.T.P.O.
ADVOGADO : 85462/SP - Paula Regina de Almeida Barreto
REQDO : R.O.
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VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000852-12.2015.8.26.0477
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : Samu - Sociedade de Administração, Melhoramentos Urbanos e Comércio Ltda.
ADVOGADO : 314771/SP - Bruno Pacheco Teixeira
REQDO : Ivo Soares da Mota
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001963-48.2015.8.26.0477
CLASSE :MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE : M.P.E.S.P.
REQDO : D.A.R.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002148-72.2004.8.26.0477
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : D.L.M.L.R.P.M.C.M.C.
ADVOGADO : 179758/SP - Marizaura Braga Alves Camelo Ribeiro
REQDO : C.A.L.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0001839-65.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Suely Maria Serra Forchero Praia Grande Me
REQDA : TELEFONICA BRASIL S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001868-18.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Diego dos Santos Martins
ADVOGADO : 226196/SP - Marilia Donato
REQDO : Empresa Banco Bradesco
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001973-92.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : JESSICA DE OLIVEIRA MARCIANO
RECLAMADO : Antonio Carlos da Silva Junior
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001975-62.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Maria Claudia Fernandes de Araujo
RECLAMADO : ARTHUR HUNDGREN TECIDOS S/A
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000853-94.2015.8.26.0477
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : E.S.S.R.
ADVOGADO : 94889/SP - Vania Souza Maia Lobato
REQDO : J.C.R.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000854-79.2015.8.26.0477
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : R.P.A.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO : C.G.A.A.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000855-64.2015.8.26.0477
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : FINANCEIRA ALFA S/A
ADVOGADO : 122221/SP - Sidney Graciano Franze
REQDO : RICARDO GUIMARÃES GUEDES
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000856-49.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : BBELLO EDUCAÇÃO LTDA - FPG - FACULDADE DE PRAIA GRANDE
ADVOGADO : 136317/SP - Alessandra Dias Augusto Indame
REQDO : CEZAR AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS
VARA :2ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000857-34.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
ALIMENTADO : R.N.B.
REQTE : A.A.N.O.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
REQDO : R.B.L.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000858-19.2015.8.26.0477
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : SILVIA ROSA DOMINGUES
ADVOGADO : 151046/SP - Marco Antonio Esteves
REQDO : LC PEDRA PEREIRA ACESSÓRIOS-ME
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001977-32.2015.8.26.0477
CLASSE :PERDA OU SUSPENSÃO OU RESTABELECIMENTO DO PODER FAMILIAR
REQTE : M.P.E.S.P.
REQDA : M.A.B.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001978-17.2015.8.26.0477
CLASSE :MEDIDAS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE
REQTE : M.P.E.S.P.

PROCESSO :1000859-04.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ADELVIO DIAMANTINO DOMINGOS
ADVOGADO : 165732/SP - Thiago Bellegarde Patti de Souza Varella
REQDO : REINALDO CELSO AUGUSTINHO DO NASCIMENTO ME
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000862-56.2015.8.26.0477
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : S.M.M.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDA : S.M.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRAIA GRANDE EM 05/02/2015

PROCESSO :1000860-86.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE : E.A.C.P.S.
ADVOGADO : 260286/SP - Alessandra Katucha Galli
REQDO : W.S.P.S.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000861-71.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : JOSÉ MENDONÇA DE ANDRADE
ADVOGADO : 153037/SP - Fabio Borges Blas Rodrigues
REQDO : Banco Bradesco Cartões S.A.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000863-41.2015.8.26.0477
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : M.I.F.S.
ADVOGADO : 55550/SP - Daniel Vieira Rodrigues

PROCESSO :1000864-26.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Maria da Guia de Souza Silva
ADVOGADO : 346457/SP - Antonio Messias Sales Junior
REQDO : Claro Sa
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000865-11.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : maria de fatima leandro
ADVOGADO : 150757/SP - Luciana Orlandi Pereira
REQDO : santander financiamento
VARA :2ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000866-93.2015.8.26.0477
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : B.D.L.A.F.
ADVOGADO : 304348/SP - Wagner Aparecido de Oliveira Silva
EXECTDO : A.L.F.S.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000867-78.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : EDIFÍCIO AFONSO ORTEGA
ADVOGADO : 151046/SP - Marco Antonio Esteves
REQDO : ANDRÉ CORDEIRO MORAVEC
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000868-63.2015.8.26.0477
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : C.E.B.
ADVOGADO : 293130/SP - Maria Claudia Leonel Sarmento
REQDA : A.M.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000869-48.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : C.E.B.
ADVOGADO : 293130/SP - Maria Claudia Leonel Sarmento
REQDO : R.S.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000870-33.2015.8.26.0477
CLASSE :ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS
REQTE : Sergio Teodoro Gonçalves
ADVOGADO : 209322/SP - Mário Ferreira da Silva
REQDA : Aparecida Conceição Santiago
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000872-03.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Regina Celia Fernandes Burger
ADVOGADO : 111540/RJ - JUACI ALVES DA SILVA
REQDO : NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001985-09.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Patricia Camanho Pelonha
ADVOGADO : 312505/SP - Cosmo de Lemos Carvalho
REQDO : Luiz V F Lino Me
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000873-85.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : F.A.G.N.F.
ADVOGADO : 244642/SP - Kelly Albernaz dos Santos
REQDO : E.F.S.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000874-70.2015.8.26.0477
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE
ADVOGADO : 67028/SP - Maria Inez de Barros Nowill Mariano
EMBARGDO : ZACARIAS BARRETO
ADVOGADO : 255171/SP - Juliana de Lima Fernandes Husne
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000875-55.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : C.H.P.A.
REQDA : Y.V.L.A.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000876-40.2015.8.26.0477
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : SANMELL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
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ADVOGADO : 188697/SP - César Gomes Pipa Rodrigues
REQDA : DANIELE MUELLER SERRA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000877-25.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condomínio Edifício Praia de Pirambu
ADVOGADO : 155720/SP - José Claudio Baptista
REQDA : Maria Gasparina Ferrario Leite
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000878-10.2015.8.26.0477
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : V.B.P.
ADVOGADO : 224725/SP - Fabio Cardoso Vinciguerra

PROCESSO :1000879-92.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : A.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
REQDO : P.A.D.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000880-77.2015.8.26.0477
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : Banco Pecúnia S/A
ADVOGADO : 166822/SP - Alessandro Moreira do Sacramento
REQDO : CARLOS ALBERTO DA SILVA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000881-62.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS GRAMENSE LTDA
ADVOGADO : 232426/SP - Moacyr Cyrino Nogueira Junior
EXECTDO : ERICK THIAGO SILVA DA CUNHA SUPERMERCADO EPP ( SUPERMERCADO REGINAS )
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000882-47.2015.8.26.0477
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : A.B.M.M.
ADVOGADO : 321161/SP - Patrícia Loureiro Mattoso
REQDO : A.A.M.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000883-32.2015.8.26.0477
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Panamericano S/A - denominação alterado para BANCO PAN S/A
ADVOGADO : 173267/SP - Eric Garmes de Oliveira
REQDO : MAURO FOLLMANN
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000884-17.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : JOADIR DIAS RODRIGUES
ADVOGADO : 86623/SP - Ramon Emidio Monteiro
REQDO : BANCO ITAUCARD S A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002012-89.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Robson Domingos Cunico
RECLAMADO : Paraiso Formaturas M.A.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001952-19.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Carlos Rogério de Lima Silva
REQDO : NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001953-04.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Andrea Rodrigues Marques Alves da Silva
REQDA : KELLY BUENO
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VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001954-86.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Edison Fernandes de Oliveira Souza Me Andaimes Litoral
REQDO : Carlos Pereira de Lima
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002016-29.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Octavio Angelo Tunisi
RECLAMADO : jose santos de andrade
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002017-14.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Eliana Lara da Rocha
RECLAMADO : HALL DAS ARTES DECOR (Patrícia Carone Ferro Lazzarote de Oliveira ME)
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001981-69.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Francisco Javier Cabaleiro Lage
ADVOGADO : 107753/SP - Joao Carlos Goncalves de Freitas
REQDO : Itau Unibanco S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002021-51.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : PAULO CESAR DE SOUZA
RECLAMADO : Meire Gabriela
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002022-36.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : J.E.S.
RECLAMADO : B.J.P.S.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001955-71.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Edison Fernandes de Oliveira Souza Me Andaimes Litoral
REQDO : Roberto Pereira
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001956-56.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Joaquim Tomas dos Santos Rosa
REQDA : Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002019-81.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : MARIA DAS GRAÇAS TAVARES
RECLAMADO : SANTANDER
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001957-41.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Jose Santana Amaro
REQDA : TELEFONICA BRASIL S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002024-06.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Maria Tereza G Neves
RECLAMADO : Ricardo Maia Pinto
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001958-26.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Manoel Simões Freitas
REQDO : SERVIÇOS TECNOLOGIA PAGAMENTOS SEM PARAR
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0001959-11.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Miguel Dionisio da Silva Filho
REQDO : REI DAS ESCADAS
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001960-93.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Nilza do Nascimento Gomes
REQDO : CORTINAS LOUZADA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002026-73.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : P.T.B.M.
RECLAMADO : R.A.B.M.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002025-88.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ERICA DOS SANTOS NEVES DE SOUZA
RECLAMADO : ASSISTÊNCIA B2X CARE SERVIÇOS TECNOLOGICOS
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001943-57.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Cristiane Rangel Garcia
ADVOGADO : 260703/SP - Agostinha Soares de Souza
REQDO : EXTRA.COM.BR - CNOVA COMERCIO ELETRONICO S;A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001964-33.2015.8.26.0477
CLASSE :PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
REQTE : M.G.

PROCESSO :1000885-02.2015.8.26.0477
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
ADVOGADO : 270628/SP - Jayme Ferreira da Fonseca Neto
REQDO : JOSIVALDO LINO MONTEIRO
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001965-18.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Cleber dos Santos Simoes
ADVOGADO : 181321/SP - Jaime Rodrigues de Abreu Faria
REQDO : Adilson Abrão Neme
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002028-43.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ZULMIRA VIEIRA KRAMER
RECLAMADO : Alexandre Jeronimo de Salles
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000886-84.2015.8.26.0477
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE : SANDRA SIQUEIRA LIMA
ADVOGADO : 299751/SP - Thyago Garcia
REQDO : JOSÉ ELIAS DO CARMO
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000887-69.2015.8.26.0477
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : S.O.B.
ADVOGADO : 166452/SP - Sarah Lia Saikovitch de Almeida

PROCESSO :1000888-54.2015.8.26.0477
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : flavio gomes dos santos
ADVOGADO : 137133/SP - Humberto Costa
REQDO : angelo adson vitor de queiroz
VARA :3ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000889-39.2015.8.26.0477
CLASSE :CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
REQTE : Nely Ricardina dos Santos
ADVOGADO : 233389/SP - Ricardo Godoy Tavares Pinto
REQDO : Deu a Loca
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000890-24.2015.8.26.0477
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : daiane bispo dos santos
ADVOGADO : 137133/SP - Humberto Costa
REQDO : jorge rabelo dos santos
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002030-13.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : E.F.S.
RECLAMADO : J.M.S.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002033-65.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Joyce Luciana Ferreira da Silva
RECLAMADO : C.P.F.L.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000891-09.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : RICARDO DE LIMA PACHECO
ADVOGADO : 168799/SP - Alessandra Vilicic
REQDO : FACULDADE PRAIA GRANDE
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000892-91.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADO : 142155/SP - Paulo Sergio Zago
REQDA : MARIANGELA CARDOSO ARCIERE
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000893-76.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : E.G.M.
ADVOGADO : 258160/SP - Isabel Cristina Sanjoaneira Fernandes
EXECTDO : J.E.R.M.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000894-61.2015.8.26.0477
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BANCO ITAUCARD S A
ADVOGADO : 120410/SP - Alexandre Marques Silveira
REQDO : ALESSANDRO DAMIAO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000895-46.2015.8.26.0477
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : BANCO ITAUCARD S A
ADVOGADO : 120410/SP - Alexandre Marques Silveira
REQDO : VICENTE PAULO SAMPAIO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000896-31.2015.8.26.0477
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil
ADVOGADO : 165046/SP - Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa
REQDO : Álvaro Aguilar Paniza
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000897-16.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Paulo Amorim de Oliveira
ADVOGADO : 154453/SP - Daniela Peres Mendes Esteves Martins
REQDO : SKY BRASIL SERVIÇO LTDA



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2472

VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002037-05.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : REYNALDO PINTO JUNIOR
RECLAMADA : TELEFONICA BRASIL S/A
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002036-20.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Raimundo Gabriel Oliveira
RECLAMADO : CASA BAHIA - VIA VAREJO S/A
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000898-98.2015.8.26.0477
CLASSE :REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE : C.V.A.S.
ADVOGADO : 126899/SP - Marcia Reche Biscain
REQDA : D.C.V.A.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000899-83.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Rougarth de Vasconcelos Soares Garcia
ADVOGADO : 209239/SP - Nilo Sergio da Silva
REQDO : LEONARDO DE VASCONCELOS SOARES GARCIA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000900-68.2015.8.26.0477
CLASSE :INVENTÁRIO
INVTANTE : MARIA DO SOCORRO SILVA DE ARAUJO
ADVOGADO : 292016/SP - Caio Cesar de Paula Campos
INVTARDO : JOSE ALVES DE ARAUJO
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000901-53.2015.8.26.0477
CLASSE :ANULAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULOS AO PORTADOR
REQTE : JULIANA OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO : 292016/SP - Caio Cesar de Paula Campos
REQDO : PADRÃO TECNOLOGIA EM NEGÓCIOS MERCANTIS LTDA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000902-38.2015.8.26.0477
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO
REQTE : V.V.O.R.
ADVOGADO : 271832/SP - Renato Cristian Lima de Deus
REQDO : A.V.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0002013-74.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO
ADVOGADO : 168375/SP - Renata Karen Domingues
REQDO : SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000903-23.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
REQTE : A.S.S.
EXECTDO : V.B.S.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000904-08.2015.8.26.0477
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : M.G.S.M.
REQDO : J.M.N.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000905-90.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARÍLIA DE DIRCEU
ADVOGADO : 274993/SP - Juliana Hadura Orra
REQDA : JANDIRA SANTOS DAVALLE
VARA :1ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000906-75.2015.8.26.0477
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : C.L.C.
ADVOGADO : 323555/SP - Jefferson Geraldo Teixeira

PROCESSO :1000907-60.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTO BELO
ADVOGADO : 258233/SP - Mariana Aparecida Gonçalves
REQDO : MATHEUS PIO BRUNO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000908-45.2015.8.26.0477
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : 149066/SP - Eduardo Rodrigues Netto Figueiredo
REQDO : MARCELINO SANTOS GOMES
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000909-30.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : CARLOS ALBERTO MACIEL DA SILVA
ADVOGADO : 292016/SP - Caio Cesar de Paula Campos
REQDO : Vila Real de P Grande Const Ltda
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000910-15.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO ROBERTO
ADVOGADO : 274993/SP - Juliana Hadura Orra
REQDA : ADRIANA CRISTINA GONÇALVES
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000912-82.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO EMBAIXADOR
ADVOGADO : 258233/SP - Mariana Aparecida Gonçalves
REQDO : SYLVIO CLERICI SIMÕES
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000911-97.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PALÁCIO NARDINA BRAGANTE
ADVOGADO : 258233/SP - Mariana Aparecida Gonçalves
REQDO : AILTON GOMES DA SILVA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000913-67.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : REGYNALDO LOPES MARINHO
ADVOGADO : 272829/SP - Bruno Correa Oliveira
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000914-52.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ARMANDO FRANCISCO DE PONTE NETO
ADVOGADO : 197113/SP - Lino Kurhara Junior
REQDO : MANUEL FRANCISCO DE PONTE
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000916-22.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HELENA E ELAINE
ADVOGADO : 258233/SP - Mariana Aparecida Gonçalves
REQDO : GIVANILDO ALVES KOTOSKI
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000917-07.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ANDRE VINICIUS ARAUJO DOS SANTOS
ADVOGADO : 272829/SP - Bruno Correa Oliveira
REQDO : Seguradora Lider dos Consorcios de Seguro DPVAT SA
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VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000915-37.2015.8.26.0477
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : A.S.M.
ADVOGADO : 288886/SP - Tatiany Gleyce dos Santos Catônio
REQDO : J.O.M.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000918-89.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SÃO JORGE
ADVOGADO : 274993/SP - Juliana Hadura Orra
REQDO : JOSÉ VAHAMONDE LEA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000919-74.2015.8.26.0477
CLASSE :ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS
REQTE : ORLANDO BONITO DOS SANTOS
ADVOGADO : 178945/SP - Claudia Andrea Francisco da Costa
REQDA : Selma Aparecida Braulino
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1012376-40.2014.8.26.0477
CLASSE :REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
REQTE : A.M.S.
ADVOGADO : 316032/SP - Valeria Aparecida de Barros Santana
REQDO : C.D.F.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1012624-06.2014.8.26.0477
CLASSE :SOBREPARTILHA
REQTE : M.C.S.
ADVOGADO : 171257/SP - Paula Maria Ferreira de Castro Lima
REQDA : P.M.P.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1020239-14.2014.8.26.0003
CLASSE :INVENTÁRIO
REQTE : Teresa Sapia
ADVOGADO : 147097/SP - Alexandre Torrezan Masserotto
REQDO : Angelo Sapia
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000922-29.2015.8.26.0477
CLASSE :OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
REQTE : M.B.S.
ADVOGADO : 190647/SP - Fabiana Carvalho Ribeiro da Silva
REQDA : S.D.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000924-96.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : A.T.
ADVOGADO : 171257/SP - Paula Maria Ferreira de Castro Lima
REQDO : S.T.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000925-81.2015.8.26.0477
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : K.H.V.O.M.
ALIMENTANTE : J.V.M.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000927-51.2015.8.26.0477
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : L.K.O.S.
ALIMENTANTE : M.D.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000928-36.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : C.G.M.
REQDO : A.B.S.
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VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRAIA GRANDE EM 06/02/2015

PROCESSO :1000920-59.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ISABELLA DANTAS FARIAS PEREIRA
ADVOGADO : 272829/SP - Bruno Correa Oliveira
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000921-44.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : K.O.F.S.
ADVOGADO : 338616/SP - Felipe de Carvalho Cavalcanti de Farias
EXECTDO : D.F.O.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000923-14.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HELENA E ELAINE
ADVOGADO : 258233/SP - Mariana Aparecida Gonçalves
REQDO : GUILHERME PINTO RODRIGUES MORO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000926-66.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ACAPULCO
ADVOGADO : 258233/SP - Mariana Aparecida Gonçalves
REQDA : CRISTINA TERESA REAL FIDALGO
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000929-21.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : L.R.M.
ADVOGADO : 251485/SP - Adriana Cravanzola Fernandes
REQDA : E.M.L.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000930-06.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : L.R.M.
ADVOGADO : 251485/SP - Adriana Cravanzola Fernandes
REQDO : Y.M.M.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000931-88.2015.8.26.0477
CLASSE :ARROLAMENTO COMUM
REQTE : SORAYA TOSCANO
ADVOGADO : 70568/SP - Paulo Roberto Carlini
HERDEIRO : MAURO PINTO CORREA JUNIOR
ADVOGADO : 70568/SP - Paulo Roberto Carlini
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
REQDO : MAURO PINTO CORREA
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000932-73.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Cosso & Jesus Transportadora Ltda - ME
ADVOGADO : 268628/SP - Helane Serpa do Nascimento
REQDA : Elizabete Elias Silva
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000933-58.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SÃO JORGE
ADVOGADO : 274993/SP - Juliana Hadura Orra
REQDA : LUCIANA LOURENÇO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000934-43.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : E.L.V.
ADVOGADO : 265674/SP - Josué Cordeiro Alípio
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REQDA : T.S.T.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0002062-18.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Nataly Gomes da Rocha
ADVOGADO : 119532/SP - Mario Franceschi Junior
REQDO : Nextel Telecomunicações Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0012605-17.2014.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : F.B.S.
ADVOGADO : 299751/SP - Thyago Garcia
REQDO : F.R.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0002068-25.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : JANCARLOS SARAIVA
ADVOGADO : 119532/SP - Mario Franceschi Junior
REQDO : Itaú Unibanco Holding S.A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002010-22.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Elisete Felix dos Santos
ADVOGADO : 168375/SP - Renata Karen Domingues
REQDO : CPFL Companhia Piratininga Força e Luz
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001991-16.2015.8.26.0477
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGTE : Ermelindo Alves
ADVOGADO : 106019/SP - Nazare Aparecida Primon
EMBARGDO : Fazenda da Estancia Balnearia de Praia Grande
ADVOGADO : 122000/SP - Glaucia Antunes Alvarez
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1000935-28.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : 167974/SP - Alexandre Ribeiro Fuente Cañal
EXECTDO : WAGNER CORCHS RODRIGUES
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001993-83.2015.8.26.0477
CLASSE :PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS
REQTE : Y.L.P.G.
ADVOGADO : 256329/SP - Viviane Benevides Srna

PROCESSO :1000936-13.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condomínio Edifício Costa Brava
ADVOGADO : 155720/SP - José Claudio Baptista
REQDA : Paulino Barbosa Gomes
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000937-95.2015.8.26.0477
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Pecunia S/A
ADVOGADO : 166822/SP - Alessandro Moreira do Sacramento
REQDO : JOSE MARIANO RODRIGUES CALDAS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000938-80.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : 167974/SP - Alexandre Ribeiro Fuente Cañal
EXECTDO : MSCAR CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO LTDA EPP
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001992-98.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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REQTE : Luciane Souza da Silva
ADVOGADO : 303830/SP - Vivian Lopes de Mello
REQDO : Hoken Internacional Company Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1000939-65.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condomínio Edifício Santo Expedito VII
ADVOGADO : 140570/SP - Adriana Pedro
REQDO : DENILSON LEONARDO DOS SANTOS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000940-50.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : LUCIANO DE OLIVEIRA NARDES
ADVOGADO : 175532/SP - Alamo Di Petto de Andrade
REQDA : CANDIDA DE JESUS GABRIEL
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000941-35.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO : 167974/SP - Alexandre Ribeiro Fuente Cañal
EXECTDA : ULICIANE LEITE TORQUATO BRAZ
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000942-20.2015.8.26.0477
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Itau Unibanco S/A
ADVOGADO : 225241/SP - Eduardo Jose Fumis Faria
REQDO : MARCELO APARECIDO DI PARDO BAS
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000943-05.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : CLARICE APARECIDA MOTTA TOMAZ
ADVOGADO : 348254/SP - Patricia Alessandra Motta Tomaz
RECONVINDA : LILIAN LIMA DO NASCIMENTO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002071-77.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Aparecido Pereira Junior
RECLAMADO : Claro do Brasil
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002072-62.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Jesuíno de Souza
RECLAMADO : DAPRAIA MOTOS LTDA EPP
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002073-47.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Bruno Riechelmann de Freitas
RECLAMADO : Rn Comércio Varejista Sa
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002088-16.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : DOUGLAS SERAFIM
RECLAMADO : TELEFONICA BRASIL S/A VIVO
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000042-37.2015.8.26.0477
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : ERASMO GOMES
ADVOGADO : 309535/SP - Antonio Carlos Gomes Ferreira
REQDO : LEONDINO BRITO DOS SANTOS
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000777-70.2015.8.26.0477
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL
REQTE : VANESSA PIRES PERNADAS
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ADVOGADO : 163854/SP - Luciana Vaz Pacheco de Castro
REQDA : MARIA DE LOURDES MARQUES FERREIRA
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0002117-66.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Sueli Ferri Reck
RECLAMADO : LIOMAR AFONSO TEIXEIRA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002120-21.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Ednalva Marques Ferreira
RECLAMADO : TAPEÇARIA PRAIA GRANDE (ROSANGELA PRADO FERRO ME) - REINALDO-ROGÉRIO
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002118-51.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : JOSE EDNALDO DOS SANTOS
RECLAMADO : Luigi Veículos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002121-06.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : LAUDO GONÇALVES SANTOS
RECLAMADO : RODRIGO SANTANA (ACADEMIA DO SHOPPING)
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002122-88.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Ana Paula dos Santos Cortes
RECLAMADA : Marineide Solidade dos Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002046-64.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Agustinha Alves Neta
REQDO : Difattu Móveis
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002047-49.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : ANDREIA DE ANDRADE SANTOS SOUZA
REQDO : Cia de Crédito Financiamento e Investimento Rci Brasil
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002123-73.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : FRANCILEIA DOARES PEREIRA
RECLAMADO : LOJAS AMERICANAS S/A
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002125-43.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Alexandra Maria Ferreira Silva
RECLAMADO : CCE DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002127-13.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Jose Francisco Tavora
RECLAMADO : Sergio Carlos dos Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002126-28.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Francis Carla Anselmo
RECLAMADO : Eletrolux do Brasil S/A
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002128-95.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : FATIMA PEREIRA DOS SANTOS
RECLAMADO : Lucas Macedo Oliveira
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VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1008886-10.2014.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : E.F.S.
ADVOGADO : 231639/SP - Marcelo Expedito Fornasaro
REQDA : A.S.A.
ADVOGADO : 291307/SP - Ariane Massola
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0002048-34.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Carlos Eduardo Soares Ferreira
REQDO : F Brasil Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002049-19.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Daniela Duarte Rodrigues de Pontes
REQDA : Jacilene Lopes da Silva
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002130-65.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Roseli Lobo Chagas
RECLAMADO : Helena Maria dos Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002131-50.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : EDMILSON MARTINS CRUZ
RECLAMADO : Banco Panamericano S/A - denominação alterado para BANCO PAN S/A
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002050-04.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : DEUSA LUZIMAR DA ROCHA
REQDO : Banco Itau Unibanco S/a
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002051-86.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Edison Fernandes de Oliveira Souza
REQDO : CELSO GAGLIARDI
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002052-71.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Jane Batista
REQDO : Contasul Administração e Serviços
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002053-56.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Lil Iolanda Davidova Kollearenko da Rocha
REQDO : Casa Bela Center Moveis
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002132-35.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : EDMILSON MARTINS CRUZ
RECLAMADO : Banco Panamericano S/A - denominação alterado para BANCO PAN S/A
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002054-41.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Lil Iolanda Davidova Kollearenko da Rocha
REQDO : BANCO BRADESCO S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002055-26.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : LIZETE LOURENCIO DE LIMA
REQDO : Cia Brasileira de Distribuição - Supermercado Extra
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VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002056-11.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Marina Socorro Pereira
REQDO : Huawei do Brasil Telecomunicações Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002057-93.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Maria Hortencia Rua Reis
REQDO : Vivo S/a
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002058-78.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Carolina Yonamine
REQDO : Credencial Santos Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002133-20.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : WILLIAM VIEIRA BARRETOS
RECLAMADO : MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000952-64.2015.8.26.0477
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : Creuza Maria Da Rocha De Oliveira
ADVOGADO : 240114/SP - Elaine Aparecida de Abreu Antunes
REQDO : Bello Educação LTDA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000949-12.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : GENESIO BELLARMINO DA ROCHA FILHO
ADVOGADO : 298182/SP - Alexandre Marcos Storti
REQDO : São Paulo Previdência - SPPREV (LC 1.010/07)
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1000963-93.2015.8.26.0477
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande
ADVOGADO : 76080/SP - Ana Beatriz Guerra Campedelli
REQDA : MARIA JOSÉ RUFINO
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1000944-87.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO LITORAL PAULISTA - FALS - Faculdade do Litoral Sul Paulista
ADVOGADO : 136317/SP - Alessandra Dias Augusto Indame
REQDA : GABRIELA GUEDES DE OLIVEIRA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000945-72.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : BBELLO EDUCAÇÃO LTDA - FPG - FACULDADE DE PRAIA GRANDE
ADVOGADO : 136317/SP - Alessandra Dias Augusto Indame
REQDO : MURILO TOSHINARI ONO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000950-94.2015.8.26.0477
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : G.C.M.
ADVOGADO : 148763/SP - Edilson Catanho
REQDO : H.C.M.J.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000946-57.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : J.C.A.C.
ADVOGADO : 314285/SP - André Marcellini
REQDO : L.A.C.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
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PROCESSO :1000954-34.2015.8.26.0477
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : J.V.B.O.
REQDO : J.S.O.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000947-42.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : R.B.P.
ADVOGADO : 323720/SP - Jean Rafael Guerin Zveibil
EXECTDO : H.P.P.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000948-27.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : BBELLO EDUCAÇÃO LTDA - FPG - FACULDADE DE PRAIA GRANDE
ADVOGADO : 136317/SP - Alessandra Dias Augusto Indame
REQDO : ANDRÉ MENDONÇA FIRMINO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000957-86.2015.8.26.0477
CLASSE :OUTROS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
REQTE : M.P.E.S.P.

PROCESSO :1000951-79.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : RICARDO DE SOUZA ARRUDA
ADVOGADO : 120617/SP - Nilton Pires
REQDA : elisabetta petroni valladão
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000953-49.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO LITORAL PAULISTA - CENTRO EDUCACIONAL VILA VERDE
ADVOGADO : 136317/SP - Alessandra Dias Augusto Indame
REQDA : MÔNICA JANAINA BARBOSA DA SILVA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000955-19.2015.8.26.0477
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : Marystela Araujo Vieira
ADVOGADO : 353690/SP - Marina Gomes Cavalcanti
REQDA : Maria da Gloria Pereira de Lima
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000962-11.2015.8.26.0477
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : E.S.R.
ADVOGADO : 334445/SP - Ana Paula Leite da Silva
REQDA : L.S.R.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000956-04.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Thiago Nonato de Camargo
ADVOGADO : 302288/SP - Thiago Nonato de Camargo
REQDO : COMERCIAL ZENA MÓVEIS SOCIEDADE LTDA ( LOJAS MARABRAZ )
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002134-05.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Jorge Narciso Alves
RECLAMADO : Maria Luiza Santos de Lima
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1000967-33.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : G.B.M.
ADVOGADO : 288321/SP - Ligia Gomes dos Santos
REQDO : M.C.R.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000958-71.2015.8.26.0477
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CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : SP Japan Motors Distribuidora de Veiculos
ADVOGADO : 196248/SP - Felipe Roberto Cassab
EXECTDO : D’MELLO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000959-56.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Cristiana Gomes da Silva
ADVOGADO : 200425/SP - Elaine Pereira Biazzus Rodrigues
REQDO : Manoel Antonio dos santos
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000960-41.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : G.C.G.S.
ADVOGADO : 200425/SP - Elaine Pereira Biazzus Rodrigues
REQDO : M.A.S.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000961-26.2015.8.26.0477
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL
REQTE : LOURDES MACEIRAS SANZ MARTINEZ
ADVOGADO : 289926/SP - Riccardo Scatena Junior

PROCESSO :1000964-78.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : nilson lira rodrigues
ADVOGADO : 313436/SP - Damião Henriques Cavalcante Santos
REQDO : Nextel Telecomunicações LTDA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000965-63.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : NILTON TEODORO DA SILVA CAMPOS
ADVOGADO : 289052/SP - Suzete Castro Ferrari
REQDO : NELSON AMARO MILANO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000966-48.2015.8.26.0477
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : ROSANA LOENOR SANCHES LOPES
ADVOGADO : 337558/SP - Claudia Regina Lopes da Cruz
REQDA : RITA DE CASSIA RIBEIRO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000968-18.2015.8.26.0477
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Companhia de Credito Financiamento e Investimento Rci Brasil Renault do Brasil
ADVOGADO : 298933/SP - Sergio Schulze
REQDO : LEANDRO MONTEIRO DO PRADO
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000972-55.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : WILMA MARIA MARINHO
ADVOGADO : 137133/SP - Humberto Costa
REQDO : olivio de oliveira filho
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000973-40.2015.8.26.0477
CLASSE :PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXIGIDAS
REQTE : Edificio Santa Amélia
ADVOGADO : 85826/SP - Margareth Becker
REQDA : Terezinha Mancini Horvat
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000969-03.2015.8.26.0477
CLASSE :CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE : A.C.
ADVOGADO : 133636/SP - Fabio Comitre Rigo

PROCESSO :1000970-85.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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REQTE : daniel de lima alexandre
ADVOGADO : 137133/SP - Humberto Costa
REQDO : Imobiliaria Anhanguera LTDA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000971-70.2015.8.26.0477
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : V.S.S.C.
ADVOGADO : 106085/SP - Tania Maria Cavalcante Tiburcio

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRAIA GRANDE EM 09/02/2015

PROCESSO :1000974-25.2015.8.26.0477
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : D. de Oliveira Santos Me
ADVOGADO : 287264/SP - Tatiane das Graças Mafra
EMBARGDO : José Carlos Alves Teixeira
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000975-10.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Handerson Magnanini Macedo
ADVOGADO : 327867/SP - JULIANO PONSONI DOS SANTOS
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1000976-92.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Edson de Jesus Matos
ADVOGADO : 175532/SP - Alamo Di Petto de Andrade
REQDO : Ribeirópolis Comercial Ltda
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000977-77.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Marcelo Borba Colletes Alves
ADVOGADO : 298182/SP - Alexandre Marcos Storti
REQDO : São Paulo Previdência - Spprev (Lc 1.010/07)
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1000978-62.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Jorge Daniel Agostinho
ADVOGADO : 323649/SP - Renata Ribeiro dos Santos Sanctis
REQDO : Condominio Villagio Di Vicenza Residence
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000979-47.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.E.M.S.
ADVOGADO : 344923/SP - Caio Henrique Machado Ruiz
REQDO : F.P.S.S.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000980-32.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Genesio Bellarmino da Rocha Filho
ADVOGADO : 298182/SP - Alexandre Marcos Storti
REQDO : São Paulo Previdência - Spprev (lc1.010/07)
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1000981-17.2015.8.26.0477
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : R.A.C.
ADVOGADO : 140019/SP - Silvia Rosa Gambarini
REQDA : E.B.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000982-02.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Veronica Gil Federici
ADVOGADO : 132180/SP - Elis Solange Pereira
REQDO : Ricardo Cauduro Godinho
VARA :3ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1000983-84.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condomínio Edifício Residencial Acapulco
ADVOGADO : 258233/SP - Mariana Aparecida Gonçalves
REQDO : Márcio de Freitas Bezerra
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000984-69.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condomínio Residencial Galassi Matsuda
ADVOGADO : 258233/SP - Mariana Aparecida Gonçalves
REQDA : Aglair Rosa Aparecida Dias Monteiro
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000985-54.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condomínio Residencial Galassi Matsuda
ADVOGADO : 258233/SP - Mariana Aparecida Gonçalves
REQDA : Claudia de Cassia Romao Batista
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000986-39.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Condomínio Edifício São Jorge
ADVOGADO : 274993/SP - Juliana Hadura Orra
REQDA : Dolores do Carmo Silva
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000987-24.2015.8.26.0477
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Sandro Jose do Nascimento
ADVOGADO : 317208/SP - Nubia Nascimento
REQDO : ANDRÉ LUIZ FERNANDES SILVA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000988-09.2015.8.26.0477
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Sandro Jose do Nascimento
ADVOGADO : 317208/SP - Nubia Nascimento
REQDO : JORGE LUIZ VIEIRA SILVERIO
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000989-91.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Garage Nossa Senhora Aparecida
ADVOGADO : 274993/SP - Juliana Hadura Orra
REQDO : José Antônio de Oliveira
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000990-76.2015.8.26.0477
CLASSE :REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE
REQTE : Guilherme Quaiatti
ADVOGADO : 54774/SP - Helon Rodrigues de Melo Filho
REQDA : Paula Cristina Ferreira da Silva
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000991-61.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : R.T.S.
ADVOGADO : 317819/SP - Fabiana Rodriguez Campos
REQDO : G.C.T.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000992-46.2015.8.26.0477
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : V.B.C.
ADVOGADO : 216338/SP - Andreia Carneiro de Lucena
REQDO : P.A.C.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000993-31.2015.8.26.0477
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADA : B.R.A.S.
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ADVOGADO : 331556/SP - Priscila Amancio Silva
ALIMENTANTE : B.T.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000994-16.2015.8.26.0477
CLASSE :INVENTÁRIO
INVTANTE : A.C.I.
ADVOGADO : 308781/SP - Mylenna Pires Martins
HERDEIRA : E.I.
ADVOGADO : 308781/SP - Mylenna Pires Martins
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
INVTARDA : T.B.I.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000995-98.2015.8.26.0477
CLASSE :PROTESTO
REQTE : Construtora e Pavimentadora Latina Ltda.
ADVOGADO : 158563/SP - Ricardo Luiz Diégues Peres
REQDO : Fazenda Publica do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1000996-83.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Norma Siqueira Navarro
ADVOGADO : 207429/SP - Maurício Heitor Rossi de Castro E Silva
REQDA : Marileide do Carmo Gama
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000997-68.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Garage Nossa Senhora Aparecida
ADVOGADO : 274993/SP - Juliana Hadura Orra
REQDO : Gilberto Cláudio
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000998-53.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Garage Nossa Senhora Aparecida
ADVOGADO : 274993/SP - Juliana Hadura Orra
REQDO : Renato Rizzo
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000999-38.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : L.V.B.
ADVOGADO : 232969/SP - Douglas Luiz Abreu Sotelo
EXECTDO : R.S.S.B.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001000-23.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : C.B.V.
ADVOGADO : 99646/SP - Claudio Candido Lemes
REQTE : L.R.B.V.
ADVOGADO : 99646/SP - Claudio Candido Lemes
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
EXECTDO : E.V.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001001-08.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condominio Edificio Cozumel
ADVOGADO : 258816/SP - Paulo Rogerio Geiger
REQDA : Vera Lúcia Destri
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001002-90.2015.8.26.0477
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Pecúnia S/A
ADVOGADO : 276147/SP - Thais Clemente
REQDA : Geane dos Santos
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001003-75.2015.8.26.0477
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CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : G.A.S.D.
ADVOGADO : 199887/SP - Phelipe Auriema Vilela
REQDO : R.A.D.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001004-60.2015.8.26.0477
CLASSE :INVENTÁRIO
REQTE : Renato Lapetina
ADVOGADO : 251618/SP - Leandro Neumayr Gomes
INVTARDA : Olga Marques Borstnez
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0002149-71.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Enoque Silva Reis
RECLAMADO : Trasmontano Planos de Saúde (centro Trasmontano de São Paulo)
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001005-45.2015.8.26.0477
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : I.S.S.
ADVOGADO : 199887/SP - Phelipe Auriema Vilela
REPRESENTANTE : L.S.P.
ADVOGADO : 199887/SP - Phelipe Auriema Vilela
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
REQDO : M.S.P.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0002151-41.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Antonio Bento de Araujo
RECLAMADO : Banco Bradesco Sa
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001006-30.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Condominio Edificio Cozumel
ADVOGADO : 258816/SP - Paulo Rogerio Geiger
REQDA : Tamara Ribeiro de Jesus Rocha
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001007-15.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Anderson Waldomiro da Silva
ADVOGADO : 112190/SP - Silvio Tadeu de Araujo Ribeiro
REQDO : Postalis Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafosp
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002150-56.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Elizete Pinto da Silva
ADVOGADO : 324251/SP - Andresa Araujo Silva
REQDO : VIVO S.A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002152-26.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Fernando Salerno
RECLAMADO : CASAS BAHIA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002153-11.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : RITA DE CÁSSIA DO VALE PENAQUINI
RECLAMADO : Microcamp
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001008-97.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Cleiton Batista de Santana
ADVOGADO : 20950BA - Raimundo Freitas Araújo Júnior
REQDO : Banco Pecúnia S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1001009-82.2015.8.26.0477
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : V.G.R.
ADVOGADO : 307514/SP - Adriana Lima da Cruz
REPRTATEAT : M.E.S.R.
ADVOGADO : 307514/SP - Adriana Lima da Cruz
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
REQDO : D.G.R.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0002154-93.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Luiz Marcos Oliveira de Matos
RECLAMADO : Andre Luciano de Oliveira
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002155-78.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Aparecido Lourenço
RECLAMADO : CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002180-91.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ELVIRA GOMES DE OLIVEIRA
RECLAMADO : CLERISTON BATISTA DE OLIVEIRA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002179-09.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Mirian Nogueira Seraphim
RECLAMADO : TIM CELULAR S/A
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002198-15.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : ROSANA DE OLIVEIRA
RECLAMADO : Carlos Mauricio de Souza
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002202-52.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Anderson Santos Gonçalves
RECLAMADO : Joao Francisco do Nascimento
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001010-67.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Mayke Cangiani Vascondelos
ADVOGADO : 247102/SP - Leonard Rodrigo Pontes Fatyga
REQDO : Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002203-37.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : T.C.C.C.
RECLAMADO : M.L.C.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001011-52.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Leandro Roberto Augusto
ADVOGADO : 169755/SP - Sergio Rodrigues Diegues
REQDO : Itau Unibanco S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001012-37.2015.8.26.0477
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA
ADVOGADO : 177683/SP - Flávia Cunha Seabra Morais
REQDO : Orlando Pereira Leite Sobrinho
VARA :3ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1001013-22.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : L.C.P.
ADVOGADO : 171257/SP - Paula Maria Ferreira de Castro Lima
REQDA : J.F.B.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0002205-07.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Solange dos Santos Ribeiro da Silva
RECLAMADO : A FAVORITA MULTIMARCAS
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002206-89.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : R.P.S.
RECLAMADO : R.B.A.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002073-67.2003.8.26.0477
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : L.M.A.M.
ADVOGADO : 177562/SP - Renata da Costa Santos

PROCESSO :0002208-59.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : A.A.R.
RECLAMADA : J.R.A.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002135-87.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Jose Candido Lemes Filho
ADVOGADO : 94351/SP - Jose Candido Lemes Filho
REQDO : Marco Antonio da Fonseca Junior
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :1001014-07.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Solange Terezinha da Silva
ADVOGADO : 219414/SP - Rosangela Patriarca Senger
REQDA : Patricia Daniel dos Santos
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002222-43.2015.8.26.0477
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : G.S.M.
ADVOGADO : 191073/SP - Simone Alves Custódio Simonato
IMPTDO : S.E.P.G.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :1001015-89.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
ALIMENTADA : L.R.A.
ADVOGADO : 33164/SP - Deisi Rubino Baeta
REQDO : J.F.A.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0002221-58.2015.8.26.0477
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Rodrigo de Oliveira
RECLAMADO : Cecla Construtora LTDA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001016-74.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda.
ADVOGADO : 164374/SP - Athos Carlos Pisoni Filho
EXECTDO : Geovanni de Freitas Mari Transportadora - Me
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1010902-34.2014.8.26.0477
CLASSE :OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS
REQTE : RANIERI LOYO
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ADVOGADO : 258737/SP - Iderardo Cardozo Barrada
REQDO : GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO  SECRETARIA DA FAZENDA - SÃO PAULO PREVIDENCIA
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0002223-28.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Marcelo Dias Magi
ADVOGADO : 354927/SP - Ricardo Leme
REQDO : Itau Unibanco SA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ ROSSI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ ROBERTO DA SILVA CASTRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 012/2015
Processo 0000006-86.1990.8.26.0477 (477.01.1990.000006) - Desapropriação - Desapropriação Indireta - Angelo Ricardo 

Machado Del Papa - - Laila Manfrin Del Papa - Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande - Providencie a Prefeitura 
da Estância Balnearia de Praia Grande a retirada da Carta de Adjudicação devidamente aditada. - ADV: ROBERTO MARIO 
MORGANTI (OAB 189152/SP), REGINA ESTHER MACHADO DEL PAPA (OAB 85847/SP)

Processo 0000193-54.2014.8.26.0477 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0057413-82.2011.8.26.0002 - 7ª VARA CÍVEL 
DO FORO REGIONAL II - SANTO AMARO DA COMARCA DE SÃO PAULO) - Bc do Brasil Importação e Comercialização Têxtil 
Ltda - MARCOS ROGÉRIO TERTULIANO DI GENOVA - - Carlos Alexandre Romao Mantovanini - Vistos. Fls. 46: Face o tempo 
decorrido, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, no prazo de cinco dias. Decorridos sem manifestação, devolva-
se ao juízo deprecante, com as nossas homenagens. Int. - ADV: FABIO MERCADANTE MORTARI (OAB 105123/SP)

Processo 0000437-17.2013.8.26.0477 (047.72.0130.000437) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco Sa - Roberta Gezuina da Silva - Recolha o autor a taxa da(s) pesquisa(s) requerida(s) Bacen, 
Renajud, Infojud, no valor de R$ 12,20 cada. - ADV: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 122626/SP), TABATA NOBREGA 
BONGIORNO (OAB 223620/SP)

Processo 0000501-95.2011.8.26.0477 (477.01.2011.000501) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco Sa - Roseli de Melo - Manifeste-se o autor, no prazo de cinco dias, sobre o resultado negativo do 
mandado ou carta de citação/intimação. (Objeto não localizado) - ADV: CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI (OAB 122626/SP)

Processo 0001572-35.2011.8.26.0477 (477.01.2011.001572) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - 
Banco do Brasil Sa - Benedito Francisco dos Santos Filho Me - Manifeste-se o autor sobre o retorno da carta precatória pelo 
não recolhimento da diferença das custas do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$13,59. Bem como comprove a distribuição da 
carta precatória de fls. 74/75. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 
178033/SP)

Processo 0001636-94.2001.8.26.0477 (477.01.2001.001636) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil Sa - Arzul Shopping da Construcao Ltda e outros - Vistas dos autos ao credor para 
que: Tome ciência do ofício oriundo da 1ª Vara do Trabalho de Guarujá, informando que o imóvel de matrícula 86.506 do CRI 
do Guarujá, com penhora averbada para garantia desta execução, será levado à hasta pública, no processo 2009/2002, com 
trâmite na mesma Vara, em 12/02/2015, às 11h55min no auditório do Fórum Ruy Barbosa, situado na Av. Marques de São 
Vicente, Barra Funda/SP - ADV: LUIS ANTONIO NASCIMENTO CURI (OAB 123479/SP), FABIA CECILIA LOPES JORDÃO CURI 
(OAB 110070/SP), DANIEL NASCIMENTO CURI (OAB 132040/SP), RICARDO RIBEIRO DE LUCENA (OAB 47490/SP)

Processo 0002265-82.2012.8.26.0477 (477.01.2012.002265) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Edificio 
Villagio Di Vicenza Residence - Daniel Luiz Gonçalves - Manifeste-se o autor, no prazo de cinco dias, sobre o retorno do(s) 
A.R.(s) recebido por terceiro da carta de citação/intimação. - ADV: MARLENE PANTRIGO DE OLIVEIRA BALTAZAR (OAB 
300461/SP)

Processo 0002407-23.2011.8.26.0477 (477.01.2011.002407) - Revisional de Aluguel - Locação de Imóvel - Brasterra 
Empreendimentos Imobiliários Ltda - Lojas Americanas S A - Vistas dos autos aos interessados para: (x ) J. Digam, em 05 dias, 
sobre o laudo de avaliação juntado aos autos às fls. 267/527. - ADV: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO NETO (OAB 157407/SP), 
ELIETTE AGUERA TRANJAN (OAB 176064/SP), ROGERIO LUIZ CUNHA (OAB 150191/SP), RODRIGO ETIENNE ROMEU 
RIBEIRO (OAB 137399/SP)

Processo 0002545-58.2009.8.26.0477 (477.01.2009.002545) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - 
Condominio Edificio Patrick Samuel - Construtora Praiamar Ltda - - Mario Paes Filho - Vistos. Em razão do elevado número de 
processos em andamento na Vara e do acúmulo de audiência em pauta, o que impossibilita a designação no trintídio estabelecido 
no art. 277 do CPC, visando dar a celeridade possível à demanda, processe-se pelo rito ordinário, que confere maior amplitude 
de defesa ao réu. Retifique a Serventia no sistema informatizado. Cite-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 
(quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Expeça-se precatória, devendo o autor imprimir a deprecata no prazo de 
10 dias, comprovando sua distribuição em igual prazo. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ERINEIDE 
DA CUNHA DANTAS (OAB 143992/SP)

Processo 0003325-42.2002.8.26.0477 (477.01.2002.003325) - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Edison Simoes 
Filho 196302 - - Katia Regina Koketsu Simoes - Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande - Vistos. Fls. 151: Defiro os 
bloqueios pelos sistemas RenaJud e BacenJud, devendo o credor apresentar planilha de débito atualizado. Após, providencie a 
Serventia o necessário. Int. - ADV: ELIANA MARIA VERTA LUDUVICE GASPARINI (OAB 77418/SP), JACKELINE DE OLIVEIRA 
MORAIS (OAB 177092/SP)

Processo 0004053-49.2003.8.26.0477 (477.01.2003.004053) - Usucapião - Usucapião da L 6.969/1981 - Marcos Rodrigues 
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da Silva - Eunice de Souza Abrão - - Dario Vidal Abrão - Fazenda do Estado de São Paulo - Ciência ao autor sobre certidão de 
fls. 187/188. - ADV: MARIA BETANIA DO AMARAL BITTENCOURT (OAB 87659/SP), ORLANDO GONCALVES DE CASTRO 
JUNIOR (OAB 94962/SP), ONOFRE PEREIRA (OAB 49593/SP)

Processo 0004189-02.2010.8.26.0477 (477.01.2010.004189) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Antonio Carlos do Nascimento Sá - - Célia Regina Alencar de Moraes - - 1º Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos da 
Comarca de Praia Grande - Artec Praia Grande Construtora Incorporadora Imobiliaria Administração de Bens - Vistos. Fls. 180: 
Nos termos do art. 791, III, do Código de Processo Civil, defiro a suspensão dos presentes autos. Aguarde-se provocação no 
arquivo. Int. - ADV: HERBERT HILTON BIN JÚNIOR (OAB 190957/SP)

Processo 0004420-24.2013.8.26.0477 (047.72.0130.004420) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Jose Maria Costa dos 
Santos - Jose Alves Vieira - - Alice Taveira Alves Vieira - - Valdeci de Santana - - Valdemar Carvalho Santos - - Nilda de Jesus 
Fogo de Oliveira Milani - - Valterley Milani - Vistos. Fls. 61: Certifique a serventia se os réus mencionados foram procurados 
em todos os endereços constantes dos autos e se esgotaram todas as tentativas de localização dos mesmos. Caso positivo, 
apresente o autor a minuta do edital, se possível através de “pen drive” ou e-mail: praiagde1cv@tjsp.jus.br, para aprovação por 
este Juízo. Após a aprovação, providencie a serventia sua publicação junto à Imprensa Oficial, por ser o autor beneficiário da 
Justiça Gratuita. Caso negativo, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 
prazo supra, sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente a dar regular andamento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, sob pena de extinção. Int. - ADV: CAIO BARBOZA SANTANA MOTA (OAB 326143/SP)

Processo 0004420-24.2013.8.26.0477 (047.72.0130.004420) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Jose Maria Costa 
dos Santos - Jose Alves Vieira - - Alice Taveira Alves Vieira - - Valdeci de Santana - - Valdemar Carvalho Santos - - Nilda de 
Jesus Fogo de Oliveira Milani - - Valterley Milani - Manifeste-se a parte requerente acerca do certificado às fls. 66 dos autos, 
requerendo o que entender de direito no prazo de 5 dias. - ADV: CAIO BARBOZA SANTANA MOTA (OAB 326143/SP)

Processo 0004725-08.2013.8.26.0477 (047.72.0130.004725) - Procedimento Ordinário - Posse - Marcia Almeida Monteiro 
Rachan - Ivo Tavella - Vistos. Fls. 101/102: Expeça-se mandado como requerido. Int. - ADV: RENATA FERNANDA LIMA COSTA 
NOGUEIRA (OAB 209674/SP)

Processo 0004753-25.2003.8.26.0477 (477.01.2003.004753) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Andrea Sales de 
Faria 219603 - CGM Construtora e Incorporadora Gaspar Meleiro Ltda - Vistos. Fls. 569: Diante do lapso de tempo decorrido, 
manifeste-se a autora no prazo de 10(dez) dias, acerca do laudo pericial, conforme determinado às fls. 565. Fls 571/573: Anote-
se. Decorridos sem manifestação, tornem conclusos. Int. - ADV: GLAUCO BERNARDO DA SILVA (OAB 199645/SP), RENAN 
MARCEL PERROTTI (OAB 254671/SP), KELYSTA FERREIRA (OAB 241100/SP)

Processo 0006402-83.2007.8.26.0477 (477.01.2007.006402) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Elias Gomes da Silva - Prefeitura da Estância Balnearia de Praia Grande - Vistos. Ecaminhe-se ao IMESC as cópias de fls. 
429/442 para complementação do laudo, constando no referido ofício que se refere a pasta mesc 203399. Int. - ADV: ROBERTO 
MARIO MORGANTI (OAB 189152/SP), ROSANGELA PATRIARCA SENGER (OAB 219414/SP)

Processo 0006572-21.2008.8.26.0477 (477.01.2008.006572) - Procedimento Ordinário - Espécies de Títulos de Crédito - 
Premium Comercio e Representação de Tintas Ltda - Banco Daycoval Sa - - Treemax Industria Química Ltda - Providencie 
o(a) requerente a impressão das cartas precatórias, instruindo-as e comprovando sua distribuição em 10 (dez) dias. - ADV: 
SANDRA KHAFIF DAYAN (OAB 131646/SP), PRISCILA BARBOSA GOMES (OAB 267253/SP), PATRICIA CORREA GEBARA 
(OAB 158319/SP)

Processo 0006640-92.2013.8.26.0477 (047.72.0130.006640) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Jose Amorim da Silva 
- - Izabel Maria de Jesus da Silva - Yamazato Comercio e Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Vistos. 1- Manifeste-se o Sr. 
Oficial do Serviço de Registro de Imóveis informando se os esclarecimentos prestados a respeito do imóvel constante, atende os 
requisitos necessários para a abertura de matrícula. 2- Oficie-se ao Oficial do Serviço de Registro de Imóveis da cidade de São 
Vicente, para que informe a existência de matrícula do confrontante do lado esquerdo do imóvel usucapiendo. 3- Manifestem-se 
os autores a respeito do regime de bens e a época do casamento dos requerentes, conforme requerido em fls. 458. Concedo o 
prazo de 30 dias para a emenda, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: ROMARIO DIAS MARTINS (OAB 283820/SP), 
EVERTON CARLOS CORREIA CASAGRANDE (OAB 279547/SP)

Processo 0007325-56.2000.8.26.0477 (477.01.2000.007325) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Floriano Amancio de 
Lima 42700 - - Enedina Alves dos Santos Lima - Jose Alves Vieira - - Alice Taveira Alves Vieira - Vistos. Fls. 335: Expeça-se 
Carta Precatória como requerido. Int. - ADV: PRISCILA KISLIUS RODRIGUES (OAB 197151/SP)

Processo 0007580-62.2010.8.26.0477 (477.01.2010.007580) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Condominio 
Flor de La Pamela - Eleban Instalação, Manutenção e Reparação de Elavadores Ltda Me - Recolha o autor a diferença da taxa 
de diligência no valor de R$ 29,32 mais R$ 63,75 por conta de serem dois endereços. - ADV: RENATA SANTOS FERREIRA 
WOLSKI (OAB 253443/SP)

Processo 0007776-42.2004.8.26.0477 (477.01.2004.007776) - Monitória - Cheque - Municipio Estancia Balnearia de Praia 
Grande - Adriana Aparecida Siqueira - Recolha o autor a taxa da(s) pesquisa(s) requerida(s) Bacen, Renajud, Infojud, no valor 
de R$ 12,20 cada. - ADV: GABRIELA GOTARDI ALVES (OAB 160655/SP)

Processo 0008134-89.2013.8.26.0477 (047.72.0130.008134) - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / 
Indisponibilidade de Bens (nº 017142-1/1994 - 2ª. Vara Cível) - Fernando Augusto Fraga - Coemil Construçoes e Empreendimentos 
Imobiliarios Ltda - - Helcio da Silva Moutinho - - Heitor Louzas Moutinho - Vistos. Fls. 25: Defiro, recolhida a diferença da diligência 
do Sr. Oficial de Justiça. Deverá o patrono do autor entrar em contato com o Sr. Oficial de Justiça para o acompanhamento na 
diligência. Int. - ADV: PIRACI UBIRATAN DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 200270/SP)

Processo 0009107-30.2002.8.26.0477 (477.01.2002.009107) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Edificio 
Bahamas 54202 - William Fernando Goncalves - - Elisabeth Reis - Vistos. Indefiro a suspensão da imissão do arrematante na 
posse, dado que eventuais prejuízos pelo suposto arrombamento do imóvel pelo arrematante haverá de ser discutido em demanda 
própria e autônoma. Entretanto, deverá o Sr. Oficial de Justiça, descrever o estado do imóvel e os bens que o guarnecem, por 
ocasião do cumprimento do mandado de Imissão. Providencie a serventia o necessário. Int-se. - ADV: FRANCISCO CALIXTO 
DOS SANTOS (OAB 176719/SP), NIVIA HELENA DE OLIVEIRA MELLO (OAB 126145/SP), WAGNER BARBOSA RODRIGUES 
(OAB 112862/SP)

Processo 0009413-81.2011.8.26.0477 (477.01.2011.009413) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Espon 
Imóveis Ltda - André Luis Santos Braga - - Alessandra de Camargo Mariana Braga - Vistos. Fls. 73/74: Recolhida a diferença da 
diligência do Sr. Oficial de Justiça, cumpra a Serventia o determinado a fls. 57, parte final. Int. - ADV: JURANDIR FRANÇA DE 
SIQUEIRA (OAB 192608/SP), PIERO DE SOUSA SIQUEIRA (OAB 284278/SP)

Processo 0009915-93.2006.8.26.0477 (477.01.2006.009915) - Usucapião - Usucapião Especial Coletiva - Julio Jose de 
Oliveira e outros - Vistos. Fls.528: Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo de 90 dias.. Intime-se. - ADV: LUIZ GUILHERME 
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DA COSTA WAGNER JUNIOR (OAB 131762/SP)
Processo 0009924-55.2006.8.26.0477 (477.01.2006.009924) - Usucapião - Usucapião Especial Coletiva - Gleide Ferreira 

Aguiar Almeida e outros - Fazenda do Estado de São Paulo e outro - Vistos. Fls.528: Defiro o sobrestamento do feito pelo 
prazo de 90 dias. Intime-se. - ADV: LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR (OAB 131762/SP), MARIA BETANIA DO 
AMARAL BITTENCOURT (OAB 87659/SP)

Processo 0011244-67.2011.8.26.0477 (477.01.2011.011244) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Roberto Pinto de Miranda - Banco Ibi Sa Banco Multiplo - Ciência ao requerente de que o mandado de levantamento se encontra 
disponível para retirada em cartório. - ADV: RENATA MARIA SILVEIRA TOLEDO (OAB 165255/SP), FABIO COMITRE RIGO 
(OAB 133636/SP)

Processo 0011383-92.2006.8.26.0477 (477.01.2006.011383) - Consignação em Pagamento - Daniela Beatriz Baraçal Deitos 
- Vistos. Fica o executado Orivaldo Gomes Mendes intimado, na pessoa de seu advogado, pela publicação deste despacho no 
Diário Eletrônico, a indicar quais são e onde se encontram os bens e direitos sujeitos à penhora e seus respectivos valores, 
no prazo de cinco dias, pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da Justiça e aplicação de multa de até 20% do valor 
atualizado do débito em execução, tudo nos termos do art. 599, inciso II, c.c. art. 600, incisos II, III e IV e art. 601, todos do 
Código de Processo Civil. Fls. 158/159: Defiro o pedido de pesquisa RENAJUD e ARISP, como requeiro, providencie a serventia. 
Intime-se. - ADV: CLÁUDIO LUIZ URSINI (OAB 154908/SP)

Processo 0014819-20.2010.8.26.0477 (477.01.2010.014819) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Comercial 
Bebidas Litorânea Ltda - Wagner Jorge Teodoro - Vistos. Fls. 98/105: Manifeste-se o executado, no prazo de cinco dias, sobre 
o pedido de desistência formulado pelo exequente, sem fixação de honorários advocatícios. Consigno que o silêncio será 
interpretado como concordância com o pedido. Int. - ADV: HELON RODRIGUES DE MELO FILHO (OAB 54774/SP), JOAO 
CARLOS GONCALVES DE FREITAS (OAB 107753/SP)

Processo 0015837-81.2007.8.26.0477 (477.01.2007.015837) - Procedimento Ordinário - Celso da Silva - Instituto Nacional 
do Seguro Social Inss - Vistos. Fls. 68: A sentença extinguiu os presentes autos sem resolução do mérito em razão de existência 
de anterior demanda, já transitada em julgado, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. O V. Acórdão de fls. 60/61 
negou seguimento à apelação do autor diante de sua inadmissibilidade e transitou em julgado conforme certidão de fls. 63. Nada 
mais sendo requerido, arquivem-se. Int. - ADV: ALVARO MICHELUCCI (OAB 163190/SP), ANTELINO ALENCAR DORES (OAB 
18455/SP)

Processo 0016532-35.2007.8.26.0477 (477.01.2007.016532) - Procedimento Ordinário - Claudete Cecilia Zandonai e outro 
- Wanderson Ceschi Bittencourt - Vistos. Cumpra-se o V. Acórdão. Requeira o vencedor o que entender de direito no prazo de 
cinco dias. Nada requerido, ao arquivo. Intime-se. - ADV: SOLANGE MARIA MORAIS MACHADO AROEIRA (OAB 80892/SP), 
GIOVANI UES (OAB 49484/RS), MANOEL CARLOS RODRIGUES CARDOSO (OAB 104332/SP)

Processo 0017011-28.2007.8.26.0477 (477.01.2007.017011) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Guilherme 
Augusto de Sá Pereira - - Maristela de Sá - Edson Gabriel da Silva - Vistos. Forme-se o 2º volume. O feito está tomando rumo 
irregular. A ação foi julgada improcedente (fls. 109/113), que foi mantida pelo V. Acórdão de fls. 143/147. Os autos encontram-
se em fase de execução de verba sucumbencial, figurando como exequente o patrono do réu. Ocorre que o bloqueio efetivado 
em decorrência da requisição de fls. 167 (atento para fls. 169/170 e 172) foi efetuado na conta do réu Edson, quando o correto 
seria na conta do autor Guilherme. Desta forma, defiro o levantamento do depósito judicial acostado às fls. 172 em favor do réu. 
Expeça-se mandado. Apresente o patrono do réu, ora exequente, planilha de débito atualizada, no prazo de 05 (cinco) dias. 
Com a planilha, diligencie a serventia junto ao BACEN, via “on line”, para realização de bloqueio de ativos financeiros em nome 
do autor. Int.. - ADV: LAURINDA DA CONCEICAO DA COSTA CAMPOS (OAB 103732/SP), CRISTIANE FURQUIM MEYER 
KAHN (OAB 122231/SP), PAULO BATISTA DE ANDRADE FILHO (OAB 223164/SP)

Processo 0017011-28.2007.8.26.0477 (477.01.2007.017011) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Guilherme 
Augusto de Sá Pereira - - Maristela de Sá - Edson Gabriel da Silva - Ciência à parte ré de que o mandado de levantamento se 
encontra disponível para retirada em cartório. - ADV: PAULO BATISTA DE ANDRADE FILHO (OAB 223164/SP), LAURINDA DA 
CONCEICAO DA COSTA CAMPOS (OAB 103732/SP), CRISTIANE FURQUIM MEYER KAHN (OAB 122231/SP)

Processo 0018255-50.2011.8.26.0477 (477.01.2011.018255) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral 
- Gilberto & Brito Minimercado e Padaria Ltda Me - Ruston Alimentos Ltda - Ciência ao requerente de que o mandado de 
levantamento se encontra à disposição para retirada em cartório. - ADV: JOÃO BATISTA SALA FILHO (OAB 174551/SP), 
DOUGLAS CANDIDO DA SILVA (OAB 228570/SP)

Processo 0018885-43.2010.8.26.0477 (477.01.2010.018885) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - 
Nilton Cartura - Cleuzeildes Leal Wiggins - - Imobiliaria Mar Azul Ltda - Vistos. Fls. 59: Por ora, aguarde-se. Fls. 60: Anote-se. 
Desentranhe-se o mandado de fls. 38/51, aditando-se, para integral cumprimento. Int. - ADV: MARCO ANTONIO ESTEVES 
(OAB 151046/SP)

Processo 0019159-70.2011.8.26.0477 (477.01.2011.019159) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - José 
Soares - Jose Diez Vecino - Vistos. Fls. 58: Atento a certidão de fls. 43, manifeste-se o autor em termos de prosseguimento, no 
prazo de cinco dias. No silêncio, intime-se o autor pessoalmente a dar regular andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob 
pena de extinção. Int. - ADV: ALAMO DI PETTO DE ANDRADE (OAB 175532/SP)

Processo 0019514-46.2012.8.26.0477 (477.01.2012.019514) - Procedimento Sumário - Adjudicação Compulsória - Daniel 
Ferreira Martins - Maria da Gloria Candido Silva - Vistos. Fls. 46/47: Defiro. Expeça-se carta precatória para citação da ré, nos 
termos do despacho inicial exarado às fls. 31, devendo a serventia fazer constar no corpo da mesma o requerido pelo autor nos 
itens 3 e 4 de fls. 46/47. Os benefícios do artigo 172 do Código de Processo Civil deverão ser requeridos e apreciados pelo juízo 
deprecado. Int.. - ADV: ROMARIO DIAS MARTINS (OAB 283820/SP), EVERTON CARLOS CORREIA CASAGRANDE (OAB 
279547/SP)

Processo 0020036-78.2009.8.26.0477 (477.01.2009.020036) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Eliton Sol Posto 
de Araujo - - Greice Sol Posto de Araujo - - Maria Enide Andrade Sol Posto - Mara de Souza Costa - Wilson Nardelli Filho 
- Anesio Machado Costa - Cláudio Paulo Rezende - - Marlene Carolina dos Sntos Simões - - Celi Prado Rezende - LUIS 
GUSTAVO NARDELLI - Vistos. Fls. 500/501: indefiro o pedido, uma vez que o processo se encontra suspenso nos termos do 
art. 265, I do CPC, a sentença não transitou em julgado e incabível execução provisória na espécie. Cumpra o autor o item IV 
referente ao despacho de fls. 483. Int - ADV: EBERSON FRANCISCO DE SANTANA (OAB 289704/SP), DEBORA APARECIDA 
DE SOUSA DAMICO (OAB 264347/SP), PEDRO PERINO (OAB 20071/SP), ROGÉRIO AMARO ROGE (OAB 189341/SP), YWES 
RODRIGUES DA CUNHA FILHO (OAB 147149/SP)

Processo 0020434-88.2010.8.26.0477 (477.01.2010.020434) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Banco Industrial do Brasil S A - Marcelo Santos dos Reis - Vistos. Fls. 130: Anote-se o novo patrono junto ao sistema, 
imprimindo-se nova etiqueta. Recolha-se o mandado de levantamento de fls.124 e expeça-se novo mandado em nome da 
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patrona indicada à fls. 130. Int. - ADV: DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (OAB 162539/SP), CAROLINA DE ROSSO 
AFONSO (OAB 195972/SP), SUELI DE SOUZA NOGUEIRA (OAB 99926/SP)

Processo 0020434-88.2010.8.26.0477 (477.01.2010.020434) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Banco Industrial do Brasil S A - Marcelo Santos dos Reis - Providencie a patrona da parte requerente, Dra. Mônica Porto 
Protazio, a retirada do mandado de levantamento de valores expedido, no prazo de cinco dias. - ADV: CAROLINA DE ROSSO 
AFONSO (OAB 195972/SP), SUELI DE SOUZA NOGUEIRA (OAB 99926/SP), DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (OAB 
162539/SP)

Processo 0022277-30.2006.8.26.0477 (477.01.2006.006148/1) - Embargos à Execução (Inativa) - Cleide Maria Alves - Banco 
do Estado de São Paulo Sa Banespa - Vistos. Fls. 191/199: Anote-se. Fls. 200: Sobre o pedido de extinção formulado pela 
embargante, em razão de acordo formulado entre as partes, manifeste-se o Banco embargado, no prazo de cinco dias. Consigno 
que o silêncio será interpretado como concordância com o pedido. Forme-se o 2º volume. Int. - ADV: MARCIO BERNARDES 
(OAB 242633/SP), ANTONIO CARLOS CALLEJON JUNIOR (OAB 110179/SP), ANTONIO SARRAINO (OAB 104666/SP), JOSE 
QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)

Processo 0022332-68.2012.8.26.0477 (477.01.2012.022332) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Helen Cristina Zeferino Silva - FLS.48: MANIFESTE-SE O AUTOR SOBRE A RESPOSTA 
RENAJUD NO PRAZO DE 05 DIAS. DECORRIDO O PRAZO, INTIME-SE O AUTOR PESSOALMENTE A DAR ANDAMENTO AO 
FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS SOB PENA DE EXTINÇÃO. - ADV: ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES 
(OAB 268862/SP)

Processo 0024262-58.2011.8.26.0477 (477.01.2011.024262) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Magnólia de Tullio 
Fernandes - Luiz Caiafa - - Roulien Fernandes Marques - - Pedro Paropato Filho - - Antonio Catelli - - LUCIA HEHL CAIAFFA 
- - Dinah Rossi Marques - - Maria Luiza de Onofre Paropato - - Matyhilde Catelli - Vistos. Fls. 126/128, item 1: observo que os 
mandados para os réus e confrontantes foram expedidos. Expeça-se carta de citação para o réu Antonio Catelli e sua esposa, 
conforme requerido. Quanto aos demais confrontantes elencados às fls. 53/54, verifico que os mesmos não confrontam com 
o imóvel objeto desta ação (atento para o certificado pela serventia às fls. 81). Fls. 126/128, item 2: defiro as diligências 
requeridas junto à DRF, BACEN, RENAJUD e TRE, via “on line”, na tentativa de obter eventuais endereços dos réus. Havendo 
impossibilidade de cumprimento do determinado no parágrafo anterior pela ausência de número de documentos pessoais (CPF 
e RG), defiro a expedição de ofício ao IIRGD, conforme requerido às fls. 56, item 2.2. Int.. - ADV: MARCO ANTONIO DOS 
SANTOS PINTO (OAB 288017/SP)

Processo 0090032-08.2005.8.26.0477 (477.01.2005.090032) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
Edificio Algarve - Harley Bork Marques - Itaú Unibanco Sa - Antonio Almeida Silva e outros - Vistos. Diante do certificado pela 
serventia às fls. 354, expeça-se mandado de intimação para o Município, nos termos da decisão de fls. 321. Int.. - ADV: RITA 
DE CASSIA DA SILVA (OAB 87753/SP), ROSA MARIA ROSA HISPAGNOL (OAB 81832/SP), SHEILA GOMES SOARES (OAB 
221777/SP), JOSE FLORIANO MONTEIRO SAAD (OAB 61255/SP), ELVIO HISPAGNOL (OAB 34804/SP), FARID MOHAMAD 
MALAT (OAB 240593/SP)

Processo 3004773-13.2013.8.26.0477 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens (nº 0053920-66.2011.8.26.0562 - 7 VARA CÍVEL) - CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTE - CEUBAN - 
Marcio dos Reis Lima - Vistos. Fls. 23/34: Por ora, informe o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, se há interesse em que 
a expropriação se realize por meio eletrônico, o qual tem se mostrado mais eficaz no processo executivo. Em caso positivo, 
faculto ao exequente a indicação de empresa de leilões eletrônicos devidamente cadastrada junto ao Tribunal de Justiça de São 
Paulo, nos termos do Provimento CSM 1625/2009. Int. - ADV: RICARDO PONZETTO (OAB 126245/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO ANDRÉ ROSSI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL LUIZ ROBERTO DA SILVA CASTRO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 032/2015
Processo 1000115-43.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - EDIFÍCIO SÃO REMO - BLOCO 

9A - EDINALVA NOVAIS FERNANDES - VISTOS. EDIFÍCIO SÃO REMO - BLOCO 9A ajuizou a presente Ação de Cobrança de 
Quotas Condominiais em face de EDINALVA NOVAIS FERNANDES. Requereu o autor a extinção deste feito em razão do débito 
ter sido quitado, perdendo, assim, o interesse processual (fls. 66). É o relatório. DECIDO. Em face do que dos autos consta, 
homologo o pedido de fls. 66 e declaro EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VI, 
do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: RENATA SANTOS 
FERREIRA WOLSKI (OAB 253443/SP)

Processo 1000182-08.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Panamericano S/A - 
denominação alterado para BANCO PAN S/A - GABRIELITA LIMA FERREIRA - Vistos. Fls. 33: Anote-se. Comprovada a mora, 
defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a dívida que provocou 
a mora (Incidente de Inconstitucionalidade nº 150.402.0/5) no prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, e 
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme 
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, 
desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA (OAB 157875/SP)

Processo 1000182-08.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Panamericano S/A - denominação 
alterado para BANCO PAN S/A - GABRIELITA LIMA FERREIRA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 477.2014/007132-1 dirigi-me a Av. Oliveira Lima, 362 e ali não avistei 
o veículo objeto da ação, motivo pelo qual não procedi a apreensão. Decorrido o prazo devolvo o presente a cartório. O referido 
é verdade e dou fé. Praia Grande, 11 de abril de 2014. - ADV: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA (OAB 157875/SP)

Processo 1000182-08.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Panamericano S/A - 
denominação alterado para BANCO PAN S/A - GABRIELITA LIMA FERREIRA - Manifeste-se o autor, no prazo de 5(cinco) dias, 
acerca da certidão negativa de fls. 52, referente ao cumprimento do mandado expedido. - ADV: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA 
(OAB 157875/SP)

Processo 1000342-96.2015.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO EDIFICIO 
VERDE MAR - Jose Luiz da Silva - Providencie o(a) requerente a complementação da diligência do Oficial de Justiça no valor de 
R$ 3,33 (três reais e trinta e três centavos). - ADV: ELIANA MENESES DE OLIVEIRA (OAB 170540/SP)
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Processo 1000867-78.2015.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - EDIFÍCIO AFONSO ORTEGA - 
ANDRÉ CORDEIRO MORAVEC - - Gilzanete Rosa De liveira Moravec - Vistos. Em razão do elevado número de processos em 
andamento na Vara e do acúmulo de audiência em pauta, o que impossibilita a designação no trintídio estabelecido no artigo 277 
do Código de Processo Civil, visando dar a celeridade possível à demanda, processe-se pelo rito ordinário, que confere maior 
amplitude de defesa ao réu. Retifique a Serventia no sistema informatizado. Cite(m)-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo 
de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARCO ANTONIO ESTEVES (OAB 151046/SP)

Processo 1001105-34.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - Ricardo 
Alexandre Gontijo Ferraz Martins ME, cujo nome fantasia é: Magrela Confecções - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 477.2014/012317-8 dirigi-me ao endereço: 
Rua Rosa Marli de Souza, 290, Mirim, Praia Grande-SP e fui informada por Sra.Margarete Fatima Silva que o Sr.Ricardo 
Alexandre, mudou-se para São Paulo, endereço ignorado. Diante do exposto DEIXEI DE CITAR RICARDO ALEXANDRE 
GONTIJO FERRAZ MARTINS-ME em 31.05.14 O referido é verdade e dou fé. Praia Grande, 02 de junho de 2014. - ADV: LUIS 
ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP), MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP)

Processo 1001105-34.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - Ricardo 
Alexandre Gontijo Ferraz Martins ME, cujo nome fantasia é: Magrela Confecções - Manifeste-se o autor sobre a certidão da Sra. 
Oficial de Justiça lançada às fls. 34, no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: LUIS ANTONIO GIAMPAULO SARRO (OAB 67281/SP), 
MIGUEL LUIS CASTILHO MANSOR (OAB 139405/SP)

Processo 1002436-51.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Condomínio Residencial Astúrias 
- ROSANA APARECIDA LIMA - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada a fls. 
48/51 destes autos de Ação de cobrança de condomínio ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ASTÚRIAS em face de 
ROSANA APARECIDA LIMA e, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO o processo com 
resolução de mérito. Aguarde-se em cartório o decurso do prazo para cumprimento do acordo. Eventual descumprimento deverá 
ser comunicado nos autos pelo interessado até cinco dias após o término. No silêncio do credor, presumir-se-á cumprido o 
acordo, devendo os autos retornarem conclusos para extinção da execução nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Homologo, outrossim, a renúncia manifestada pelas partes quanto ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em 
julgado. P.R.I. - ADV: FRANCO PAES PINTO ANTUNES (OAB 280444/SP)

Processo 1002484-10.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Porto Seguro Companhia de 
Seguros Gerais - Alvaro Mingioni - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 477.2014/012654-1 dirigi-me ao endereço indicado aptº 31, onde CITEI o REQUERIDO, que 
aceitou a contrafé e exarou sua nota de ciente no Mandado. O referido é verdade e dou fé. - ADV: CRISTINA BORGES DA 
COSTA (OAB 321021/SP), CINTIA MALFATTI MASSONI CENIZE (OAB 138636/SP)

Processo 1002484-10.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Porto Seguro Companhia de 
Seguros Gerais - Alvaro Mingioni - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada a 
fls. 46/47 e 48/49 destes autos de Ação Ordinária ajuizada por - ADV: CRISTINA BORGES DA COSTA (OAB 321021/SP), CINTIA 
MALFATTI MASSONI CENIZE (OAB 138636/SP)

Processo 1002550-87.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamentos S.A. - HENRIQUE DE ALMEIDA DOS SANTOS - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 477.2014/012700-9 dirigi-me ao endereço retro mencionado por 
diversas, vezes, não obtendo êxito em localizar o requerido HENRIQUE e nem o automóvel. O referido é verdade e dou fé. 
Praia Grande, 26 de junho de 2014. - ADV: ALESSANDRO NUNES BORTOLOMASI (OAB 185846/SP), MARCIO PEREZ DE 
REZENDE (OAB 77460/SP)

Processo 1002550-87.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco 
Financiamentos S.A. - HENRIQUE DE ALMEIDA DOS SANTOS - Vistos. Em face do que dos autos consta, homologo o pedido 
de desistência formulado a fls. 62 e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso 
VIII, do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei. Revogo a liminar concedida a fls. 56/57. Indefiro a expedição de ofício 
aos órgãos de proteção ao crédito, pois tal providência compete a parte. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
P.R.I.C. - ADV: ALESSANDRO NUNES BORTOLOMASI (OAB 185846/SP), MARCIO PEREZ DE REZENDE (OAB 77460/SP)

Processo 1003026-28.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Itau Unibanco 
S/A - CELSO TORRECILHA MARTINS - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 477.2014/034123-0 dirigi-me ao endereço indicado e aí sendo deixei de proceder a busca 
e apreensão do veículo objeto da ação por não localizá-lo no referido endereço ou nas imediações, devolvendo o mandado em 
Cartório para os devidos fins. Praia Grande, 17 de dezembro de 2014. - ADV: EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/
SP)

Processo 1003026-28.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Itau Unibanco 
S/A - CELSO TORRECILHA MARTINS - Vistos. Em face do que dos autos consta, homologo o pedido de desistência formulado 
a fls. 52 e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de 
Processo Civil. Outrossim, homologo a desistência do prazo recursal. Custas na forma da lei. Revogo a liminar concedida a fls. 
47. Desnecessária diligência junto ao Detran, uma vez que não foi determinada por este Juízo qualquer restrição em relação 
ao veículo objeto da presente ação. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: EGBERTO HERNANDES 
BLANCO (OAB 89457/SP)

Processo 1003323-35.2014.8.26.0477 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - DANIELE FERRAZ - VLADIMIR 
GABRIEL RISSI - - ELIANE DE ALMEIDA RISSI - Vistos. Diante da possibilidade de conciliação manifestada e, em conformidade 
com o art. 331 do CPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 5 de maio de 2015, às 15h40min. À audiência 
deverão comparecer as partes e seus procuradores habilitados a transigir, observando-se o disposto no artigo 242, parágrafo 
1º, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes através de seus advogados, pela imprensa oficial. Int. - ADV: HELON 
RODRIGUES DE MELO FILHO (OAB 54774/SP), FLAVIA BRAGA CECCON (OAB 173764/SP)

Processo 1003664-61.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - VERA LUCIA DE OLIVEIRA 
CAMARGO - Cia Piratininga de Força e Luz - CPFL - Concessionária de Serviços Públicos de Energia Elétrica - Especifiquem 
as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão e indeferimento. Digam, ainda, se existe 
interesse na designação de audiência de tentativa de conciliação, prevista no art. 331 do CPC. - ADV: CAMILO FRANCISCO 
PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP), VALDELIZ MARÇAL DE PAULA (OAB 319828/SP), MARCELO ZANETTI 
GODOI (OAB 139051/SP)
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Processo 1004095-95.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - EDIFÍCIO CONDOMÍNIO NEW 
LIFE - HAROLDO DOMINGOS BERTONI - - AMELIA DIAS BERTONI - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos, a transação celebrada a fls. 49/52 destes autos de Ação de Cobrança ajuizada por EDIFÍCIO CONDOMÍNIO 
NEW LIFE em face de HAROLDO DOMINGOS BERTHONI e AMÉLIA DIAS BERTONI e, com fundamento no artigo 269, inciso 
III, do Código de Processo Civil, JULGO o processo com resolução de mérito. Aguarde-se em cartório o decurso do prazo para 
cumprimento do acordo. Eventual descumprimento deverá ser comunicado nos autos pelo interessado até cinco dias após o 
término. No silêncio do credor, presumir-se-á cumprido o acordo, devendo os autos retornarem conclusos para extinção da 
execução nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. P.R.I. - ADV: PRISCILA KISLIUS RODRIGUES (OAB 
197151/SP)

Processo 1004130-55.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - EDIFÍCIO CONDOMÍNIO NEW 
LIFE - FRANCISCO ANTONIO LUIZ DA SILVA - - GISELA ANGELA DA SILVA - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos 
e legais efeitos, a transação celebrada a fls. 48/51 destes autos de Ação de Cobrança ajuizada por EDIFÍCIO CONDOMÍNIO 
NEW LIFE em face de FRANCISCO ANTONIO LUIZ DA SILVA e, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de 
Processo Civil, JULGO o processo com resolução de mérito. Aguarde-se em cartório o decurso do prazo para cumprimento do 
acordo. Eventual descumprimento deverá ser comunicado nos autos pelo interessado até cinco dias após o término. No silêncio 
do credor, presumir-se-á cumprido o acordo, devendo os autos retornarem conclusos para extinção da execução nos termos do 
artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. P.R.I. - ADV: PRISCILA KISLIUS RODRIGUES (OAB 197151/SP)

Processo 1004541-98.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
CASSIO NAVARRO - JOSÉ ROBERTO ROMANO - - ROSANA DE SOUZA LIMA ROMANO - Vistos. Homologo, para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada a fls. 42/45 destes autos de Ação de Cobrança de Cotas Condominiais 
ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CÁSSIO NAVARRO em face de JOSÉ ROBERTO ROMANO e ROSANA DE SOUZA LIMA 
ROMANO e, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO o processo com resolução de mérito. 
Aguarde-se em cartório o decurso do prazo para cumprimento do acordo. Eventual descumprimento deverá ser comunicado nos 
autos pelo interessado até cinco dias após o término. No silêncio do credor, presumir-se-á cumprido o acordo, devendo os autos 
retornarem conclusos para extinção da execução nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. P.R.I. - ADV: 
MARIANA APARECIDA GONÇALVES (OAB 258233/SP)

Processo 1004541-98.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
CASSIO NAVARRO - JOSÉ ROBERTO ROMANO - - ROSANA DE SOUZA LIMA ROMANO - Vistos. Homologo, para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada a fls. 42/45 destes autos de Ação de Cobrança de Cotas Condominiais 
ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CÁSSIO NAVARRO em face de JOSÉ ROBERTO ROMANO e ROSANA DE SOUZA LIMA 
ROMANO e, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO o processo com resolução de mérito. 
Aguarde-se em cartório o decurso do prazo para cumprimento do acordo. Eventual descumprimento deverá ser comunicado nos 
autos pelo interessado até cinco dias após o término. No silêncio do credor, presumir-se-á cumprido o acordo, devendo os autos 
retornarem conclusos para extinção da execução nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. P.R.I. - ADV: 
MARIANA APARECIDA GONÇALVES (OAB 258233/SP)

Processo 1004638-98.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
CASTELO DE BRAGANÇA - JEFFERSON CORREA GOMES DA SILVA - - RENATA GIMENEZ DE ALBUQUERQUE - Vistos. 
Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada a fls. 54/57 destes autos de Ação de Cobrança 
de Cotas Condominiais ajuizada por EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DE BRAGANÇA em face de JEFFERSON CORREA 
GOMES DA SILVA e, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO o processo com resolução 
de mérito. Aguarde-se em cartório o decurso do prazo para cumprimento do acordo. Eventual descumprimento deverá ser 
comunicado nos autos pelo interessado até cinco dias após o término. No silêncio do credor, presumir-se-á cumprido o acordo, 
devendo os autos retornarem conclusos para extinção da execução nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo 
Civil. Homologo, outrossim, a renúncia manifestada pelas partes quanto ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado. 
P.R.I. - ADV: RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI (OAB 253443/SP)

Processo 1005348-21.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - IVO KOLYK - HSBC 
BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo - Em face do exposto, com fundamento no art. 267, inciso I c.c. art 284, parágrafo único, ambos 
do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do mérito. Arcará o autor com o 
pagamento das custas e despesas processuais. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I. - ADV: MARIA DAS DORES CONSTANTINO 
SILVA (OAB 272534/SP)

Processo 1005348-21.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - IVO KOLYK - HSBC 
BanK Brasil S/A - Banco Múltiplo - as custas de preparo são no valor de R$ 259,07. - ADV: MARIA DAS DORES CONSTANTINO 
SILVA (OAB 272534/SP)

Processo 1006028-06.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
BOURBON II - HELENO PEREIRA DA SILVA - Em face do exposto, com fundamento no art. 267, inciso I c.c. art 284, parágrafo 
único, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO a inicial e JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do mérito. 
Arcará o autor com o pagamento das custas e despesas processuais. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I. - ADV: EDUARDO DE 
MATTOS (OAB 47670/SP)

Processo 1006028-06.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
BOURBON II - HELENO PEREIRA DA SILVA - as custas de preparo são no valor de R$ 106,25. - ADV: EDUARDO DE MATTOS 
(OAB 47670/SP)

Processo 1006096-53.2014.8.26.0477 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - CONSTRUTORA ESPON 
LTDA - GRUPO LOGÍSTICA COMERCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.  ME. - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 477.2014/033510-8 dirigi-me 
ao endereço indicado, onde, de seu inteiro teor, pessoalmente, CITEI o executado Grupo Logística Comercial Consultoria e 
Assessoria Empresarial Ltda. ME, na pessoa de seu representante legal, Fabiano Drago Mendes. Na ocasião o mesmo recebeu 
a contrafé e exarou seu ciente. Certifico ainda que, retornando ao local, deixei de proceder a penhora e avaliação, tendo em 
vista não ter localizado bens em nome do executado, apenas os que guarnecem a residência, sem valor comercial, sendo o 
executado intimado a indicar quais e onde se encontram os bens passíveis de penhora no prazo de 05 dias. Diante ao exposto, 
devolvo o presente mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. - ADV: PRISCILA AMANCIO SILVA (OAB 
331556/SP), MARCELO TADEU MAIO (OAB 244974/SP)

Processo 1006096-53.2014.8.26.0477 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - CONSTRUTORA ESPON 
LTDA - GRUPO LOGÍSTICA COMERCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.  ME. - Manifeste-se o(a)(s) 
requerente(s) em réplica a(s) contestação(ões), no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: MARCELO TADEU MAIO (OAB 244974/SP), 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2495

PRISCILA AMANCIO SILVA (OAB 331556/SP)
Processo 1006190-98.2014.8.26.0477 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - JOCENICE DOS SANTOS - Keila Aparecida 

Fernandes - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 477.2014/033487-0 dirigi-me ao endereço indicado, e aí sendo, CITEI Keila Aparecida fernandes do inteiro teor 
do mandado, o qual lhe foi lido, e ciente, aceitou a contrafé que lhe ofereci, exarando sua assinatura. Na ocasião, DEIXEI 
DE CIENTIFICAR o fiador José Adonias de Jesus Barbosa em virtude de seu paradeiro ser desconhecido da requerida Keila. 
Diante ao exposto devolvo o presente mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. - ADV: JULIANA RIBEIRO 
FORGATTI (OAB 328756/SP), ANA ROSA LISBOA DA SILVA (OAB 143619/SP)

Processo 1006190-98.2014.8.26.0477 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - JOCENICE DOS SANTOS - Keila Aparecida 
Fernandes - Manifeste-se o(a)(s) requerente(s) em réplica a(s) contestação(ões), no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: ANA ROSA 
LISBOA DA SILVA (OAB 143619/SP), JULIANA RIBEIRO FORGATTI (OAB 328756/SP)

Processo 1006217-81.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Colégio Cultura Ltda - Domenica 
Adonai Hernandes - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao 
mandado nº 477.2014/033535-3 dirigi-me ao endereço indicado e ali sendo fui infprmado que a requerida estava ausente e que 
a mesma poderia ser encontrada em seu local de trabalho, localizado à Av: Costa e Silva, esquina com a R. Pará “ Posto Br “. 
Me dirigi ao local posteriormente, onde CITEI a REQUERIDA, que aceitou a contrafé e exarou sua nota de ciente no Mandado. 
O referido é verdade e dou fé. - ADV: CLÉCIA CABRAL DA ROCHA (OAB 235770/SP), JOSE CANDIDO LEMES FILHO (OAB 
94351/SP)

Processo 1006217-81.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Colégio Cultura Ltda - Domenica 
Adonai Hernandes - Manifeste-se o(a)(s) requerente(s) em réplica a(s) contestação(ões), no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: 
JOSE CANDIDO LEMES FILHO (OAB 94351/SP), CLÉCIA CABRAL DA ROCHA (OAB 235770/SP)

Processo 1006451-63.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Condomínio Edifício Luara - 
Excell Construtora e Incorporadora Ltda - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 477.2014/033660-0 dirigi-me ao endereço indicado, onde citei Excell Construtora e 
Incorporadora Ltda, através do representante Thiago Pacheco, dando-lhe conhecimento de todo o conteúdo do mandado, o qual 
li e ficou ciente, tendo recebido e aceitado cópia e senha. O referido é verdade e dou fé. - ADV: EDUARDO ANTONIO MIGUEL 
ELIAS (OAB 61418/SP), FÁBIO FERREIRA COLLAÇO (OAB 167730/SP)

Processo 1006451-63.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Condomínio Edifício Luara - 
Excell Construtora e Incorporadora Ltda - Manifeste-se o(a)(s) requerente(s) em réplica a(s) contestação(ões), no prazo de 10 
(dez) dias. - ADV: EDUARDO ANTONIO MIGUEL ELIAS (OAB 61418/SP), FÁBIO FERREIRA COLLAÇO (OAB 167730/SP)

Processo 1006571-09.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO ESMERALDA - 
MARILDA DOS REIS FERREIRA - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 
nestes autos de ação de Procedimento Sumário (Cob. Condomínio) ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO ESMERALDA em 
face de MARILDA DOS REIS FERREIRA, com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 
o processo com resolução de mérito. Certifique-se o trânsito em julgado. Aguarde-se em cartório o decurso do prazo para 
cumprimento do acordo até abril/2015. Eventual descumprimento deverá ser comunicado nos autos pelo interessado até cinco 
dias após o término. No silêncio do credor, presumir-se-á cumprido o acordo, devendo os autos retornar conclusos para extinção 
da execução nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. P.R.I. - ADV: MARLENE PANTRIGO DE OLIVEIRA 
BALTAZAR (OAB 300461/SP), SARAH LIA SAIKOVITCH DE ALMEIDA (OAB 166452/SP)

Processo 1006624-87.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - Condomínio Edifício 
Luara - Excell Construtora e Incorporadora Ltda - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 477.2014/033663-5 dirigi-me ao endereço declinado e aí sendo citei o requerido, 
na pessoa de seu representante, Sr Thiago Pacheco, de todo teor do presente mandado, que de tudo ciente ficou e exarou sua 
assinatura. O referido é verdade e dou fé. - ADV: EDUARDO ANTONIO MIGUEL ELIAS (OAB 61418/SP), FÁBIO FERREIRA 
COLLAÇO (OAB 167730/SP)

Processo 1006624-87.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - Condomínio Edifício 
Luara - Excell Construtora e Incorporadora Ltda - Manifeste-se o(a)(s) requerente(s) em réplica a(s) contestação(ões), no prazo 
de 10 (dez) dias. - ADV: EDUARDO ANTONIO MIGUEL ELIAS (OAB 61418/SP), FÁBIO FERREIRA COLLAÇO (OAB 167730/
SP)

Processo 1007104-65.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - V.R.S. - - V.R.S. - - C.R.R.S. - Intermédica 
Sistema de Saúde S.A. - - FREDERICO CHAMONE BARBOSA DA SILVA - - ROBERTO ALCÂNTARA ZÁRATE - - EDUARDO 
BASSO DE MORAES - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento 
ao mandado nº 477.2014/035334-3 dirigi-me ao endereço constante, e aí sendo, CITEI FREDERICO CHAMONE BARBOSA DA 
SILVA, de todo teor do r. Mandado, que de tudo bem ciente ficou, aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou sua assinatura. O 
referido é verdade e dou fé. - ADV: LUIZ GUSTAVO RODRIGUES SEARA CORDARO (OAB 162183/SP), DANILO LACERDA DE 
SOUZA FERREIRA (OAB 272633/SP), IGOR PEREIRA TORRES (OAB 278781/SP), PAULO CESAR SCATOLIN (OAB 336540/
SP)

Processo 1007104-65.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - V.R.S. - - V.R.S. - - C.R.R.S. - Intermédica 
Sistema de Saúde S.A. - - FREDERICO CHAMONE BARBOSA DA SILVA - - ROBERTO ALCÂNTARA ZÁRATE - - EDUARDO 
BASSO DE MORAES - Manifeste-se o(a) requerente acerca do AR de fls. 495 (recebido por terceiros), no prazo de 5 dias, 
requerendo o que entender de direito. - ADV: LUIZ GUSTAVO RODRIGUES SEARA CORDARO (OAB 162183/SP), DANILO 
LACERDA DE SOUZA FERREIRA (OAB 272633/SP), IGOR PEREIRA TORRES (OAB 278781/SP), PAULO CESAR SCATOLIN 
(OAB 336540/SP)

Processo 1007134-03.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Ronaldo Silveira Rodrigues 
- AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, a transação celebrada a fls. 23/24 destes autos de Ação de reparação por danos morais ajuizada por RONALDO 
SILVEIRA RODRIGUES em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO S/A e, com fundamento no artigo 
269, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO o processo com resolução de mérito. Homologo, outrossim, a renúncia 
manifestada pelas partes quanto ao prazo recursal. Diante do lapso de tempo decorrido, manifeste-se o autor sobre o integral 
cumprimento do acordo, no prazo de 05 (cinco) dias. No silêncio do credor, presumir-se-á cumprido o acordo, devendo os autos 
retornarem conclusos para extinção da execução nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Certifique-se 
o trânsito em julgado. P.R.I. - ADV: EDUARDO ROCHA VASSÃO (OAB 256700/SP)

Processo 1007466-67.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Alessandra Gomes Croce ME - 
Companhia Paulista de Força e Luz CPFL - Manifeste-se o(a)(s) requerente(s) em réplica a(s) contestação(ões), no prazo de 10 
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(dez) dias. - ADV: ALINE CRISTINA PANZA MAINIERI (OAB 153176/SP), LUIZ GUSTAVO ALVES DE SOUZA (OAB 256588/SP)
Processo 1007603-49.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO VOLKSWAGEN S/A - 

RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA VENTURA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de 
Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 477.2014/027382-0 dirigi-me ao endereço, onde fui informada pela portaria, na 
pessoa da funcionária Ramona, que Rodrigo Antonio de Oliveira ventura mudou-se do condomínio há cerca de 3 meses e não 
soube declinar o novo endereço dele. Certo que, no local e nem nas imediações, avistei o veículo mencionado na cópia da 
fl. da inicial que acompanhou o mandado, nem me foram informados outros possíveis locais para efetuar outras buscas, por 
isso, deixei de apreender o bem, objeto da busca e devolvo o mandado para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. 
Praia Grande, 23 de setembro de 2014. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO 
TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)

Processo 1007603-49.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BANCO VOLKSWAGEN S/A - 
RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA VENTURA - Vistos. BANCO VOLKSWAGEN S/A, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) 
ação de Busca e Apreensão em face de RODRIGO ANTONIO DE OLIVEIRA VENTURA Em face do que dos autos consta, 
homologo o pedido de desistência formulado a fls. 24 e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 
artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Desnecessária diligência junto ao Detran, uma vez que não foi determinada 
por este Juízo qualquer restrição em relação ao veículo objeto da presente ação. Indefiro a expedição de ofício aos órgãos de 
proteção ao crédito, pois tal providência compete a parte. Custas na forma da lei. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos. P.R.I.C. - ADV: ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI 
(OAB 71318/SP)

Processo 1007742-98.2014.8.26.0477 (apensado ao processo 4004692-47.2013.8.26) - Embargos de Terceiro - Posse - 
PEDRO SEVERINO DA SILVA - NELSON BATISTA DE SOUZA - Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 
justificando-as, sob pena de preclusão e indeferimento. Digam, ainda, se existe interesse na designação de audiência de tentativa 
de conciliação, prevista no art. 331 do CPC. - ADV: MARCELLO PISTELLI NOGUEIRA (OAB 132195/SP), LUIZ CLAUDIO 
VARELLA ZANNIN (OAB 201719/SP), RITA DE CASSIA DA SILVA (OAB 87753/SP)

Processo 1008044-30.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
ADRIANA - MARIA DE FÁTIMA T. PEREIRA - Em face do exposto, com fundamento no art. 284, parágrafo único do Código de 
Processo Civil, INDEFIRO a inicial e JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do mérito. Arcará o autor com o pagamento 
das custas e despesas processuais. Oportunamente, ao arquivo. P.R.I. - ADV: DANIELE CRISTINA DA SILVA (OAB 195510/
SP)

Processo 1008044-30.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
ADRIANA - MARIA DE FÁTIMA T. PEREIRA - as custas de preparo são no valor de R$ 106,25. - ADV: DANIELE CRISTINA DA 
SILVA (OAB 195510/SP)

Processo 1008257-36.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
ILHA DE NORONHA - MAURO JOSÉ DA ROCHA - Dra. Sônia Cristina Faria-OAB/SP 219.243, retirar em cartório sua petição 
protocolada em 21/01/2015, sob o nº 00001142 em Mongaguá, e encaminhá-la digitalmente. - ADV: SONIA CRISTINA FARIA 
(OAB 219243/SP)

Processo 1008763-12.2014.8.26.0477 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - VIVIAN ALVO - WILSON 
ROBERTO PAROCHE - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO e dou fé que em cumprimento ao 
mandado nº 477.2014/033603-1 diligenciei na via indicada onde observei numeração municipal que salta do imóvel 16516 para 
aquele de nº 16574, não encontrado portanto o imóvel de nº 16534/ loja 04, pelo que devolvo o presente sem a consecução 
do determinado. NADA MAIS. Praia Grande, 20 de novembro de 2014. - ADV: THOMÁS DE FIGUEIREDO FERREIRA (OAB 
197980/SP), RODRIGO FERREIRA DA COSTA SILVA (OAB 197933/SP)

Processo 1008763-12.2014.8.26.0477 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - VIVIAN ALVO - WILSON 
ROBERTO PAROCHE - Manifeste-se o requerente acerca da certidão do Oficial de Justiça no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: 
RODRIGO FERREIRA DA COSTA SILVA (OAB 197933/SP), THOMÁS DE FIGUEIREDO FERREIRA (OAB 197980/SP)

Processo 1008826-37.2014.8.26.0477 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - 
Gersimeire Santana Fias - Gisele Siqueira Caputo - - Sueli Munhoz de Siqueira - Vistos. Em face do que dos autos consta, 
homologo o pedido de desistência formulado a fls. 34 e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento 
no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
P.R.I.C. - ADV: HERBERT HILTON BIN JÚNIOR (OAB 190957/SP)

Processo 1009244-72.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
PAQUETÁ II - EVALDO DE ARAUJO SANCHEZ - Vistos. Em razão do elevado número de processos em andamento na Vara e 
do acúmulo de audiência em pauta, o que impossibilita a designação no trintídio estabelecido no art. 277 do CPC, visando dar 
a celeridade possível à demanda, processe-se pelo rito ordinário, que confere maior amplitude de defesa ao réu. Retifique a 
Serventia no sistema informatizado. Cite-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a 
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de 
Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: BASIL PAIXAO TEIXEIRA (OAB 86777/SP)

Processo 1009321-81.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco 
Bradesco Financiamentos S.A. - MADEIREIRA MUNDIAL P GRANDE LTDA EPP - Providencie o requerente a complementação 
da diligência do Oficial de Justiça em R$ 23,07 (vinte e três reais e sete centavos). - ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 
147020/SP), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/SP)

Processo 1009407-52.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
TOPAZIO - RAQUEL GOMES PEREIRA VIEIRA - - DIEGO DE BARROS VIEIRA - VISTOS. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TOPAZIO 
ajuizou a presente Ação de Cobrança de Quotas Condominiais em face de RAQUEL GOMES PEREIRA VIEIRA e DIEGO DE 
BARROS VIEIRA. Requereu o autor a extinção deste feito em razão do débito ter sido quitado, perdendo, assim, o interesse 
processual (fls. 48). É o relatório. DECIDO. Em face do que dos autos consta, homologo o pedido de fls. 48 e declaro EXTINTO 
o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Custas na forma da 
lei. Com o trânsito em julgado, arquivem-se. P.R.I.C. - ADV: RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI (OAB 253443/SP)

Processo 1009414-44.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
FERNANDA BLOCO A - ELAINE APARECIDA STEIMBACH - Vistos. Em razão do elevado número de processos em andamento 
na Vara e do acúmulo de audiência em pauta, o que impossibilita a designação no trintídio estabelecido no art. 277 do CPC, 
visando dar a celeridade possível à demanda, processe-se pelo rito ordinário, que confere maior amplitude de defesa ao réu. 
Retifique a Serventia no sistema informatizado. Cite-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para 
apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 
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285 do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RENATA SANTOS FERREIRA 
WOLSKI (OAB 253443/SP)

Processo 1009446-49.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
SOPHIA RESIDENCE - PRISCILA ADERNSON SOBRAL - - ALEXANDRE LIMA SOBRAL - Vistos. Em razão do elevado número 
de processos em andamento na Vara e do acúmulo de audiência em pauta, o que impossibilita a designação no trintídio 
estabelecido no art. 277 do CPC, visando dar a celeridade possível à demanda, processe-se pelo rito ordinário, que confere 
maior amplitude de defesa ao réu. Retifique a Serventia no sistema informatizado. Cite-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: 
MARIANA APARECIDA GONÇALVES (OAB 258233/SP)

Processo 1009468-10.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Condomínio - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO HENRIQUE 
MAGNO - HÉLIO NAVAS COELHO - Vistos. Em razão do elevado número de processos em andamento na Vara e do acúmulo 
de audiência em pauta, o que impossibilita a designação no trintídio estabelecido no art. 277 do CPC, visando dar a celeridade 
possível à demanda, processe-se pelo rito ordinário, que confere maior amplitude de defesa ao réu. Retifique a Serventia no 
sistema informatizado. Cite-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob 
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: BASIL PAIXAO TEIXEIRA (OAB 86777/SP)

Processo 1010130-71.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - ENOFRE ANGELIN DA SILVA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 477.2014/036004-8 dirigi-me ao endereço 
indicado e aí sendo deixei de proceder a busca e apreensão em face do pagamento do debito pelo requerido, devolvendo 
o mandado em cartório para os devidos fins. Praia Grande, 22 de novembro de 2014. - ADV: SERAFIM AFONSO MARTINS 
MORAIS (OAB 77133/SP)

Processo 1010130-71.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - ENOFRE ANGELIN DA SILVA - Vistos. Em face do que dos autos consta, 
homologo o pedido de desistência formulado a fls. 41 e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no 
artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei. Revogo a liminar concedida a fls. 37. Desnecessária 
diligência junto ao Detran, uma vez que não foi determinada por este Juízo qualquer restrição em relação ao veículo objeto da 
presente ação. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 
77133/SP)

Processo 1011165-66.2014.8.26.0477 - Despejo por Falta de Pagamento - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - SONIA 
MARIA SANCHEZ - ANTONIO UTEMBERG DA SILVA - Vistos. Fls. 18: recebo como emenda a inicial. Anote-se. Cite-se, ficando 
o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem presumidos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil, ou efetuar(em) o pagamento, 
mediante depósito judicial, para o qual fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito atualizado. Cientifiquem-
se eventuais fiadores, sublocatários e ocupantes. Ficam deferidas as prerrogativas do art. 172 do CPC, se requerido. Cumpra-
se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se - ADV: WALKYRIA PARRILHA LUCHIARI (OAB 37819/SP), ALAOR FRANCELINO 
DE OLIVEIRA (OAB 52103/SP)

Processo 1011671-42.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Honorários Advocatícios - Catia Marina Piazza - - Ednea 
de Abreu Pereira E Silva - lucilia blanes - Catia Marina Piazza - - Catia Marina Piazza - Vistos. Em razão do elevado número de 
processos em andamento na Vara e do acúmulo de audiência em pauta, o que impossibilita a designação no trintídio estabelecido 
no art. 277 do CPC, visando dar a celeridade possível à demanda, processe-se pelo rito ordinário, que confere maior amplitude 
de defesa ao réu. Cite-se, ficando o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena 
de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. 
Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CATIA MARINA PIAZZA (OAB 221942/SP)

Processo 1011809-09.2014.8.26.0477 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - BANCO BRADESCO S/A - 
CARLOS ANDREONE - Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada a fls. 34/36 
destes autos de Ação de execução ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de CARLOS ANDREONE e, com fundamento 
no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO o processo com resolução de mérito. Aguarde-se em cartório o 
decurso do prazo para cumprimento do acordo. Eventual descumprimento deverá ser comunicado nos autos pelo interessado 
até cinco dias após o término. No silêncio do credor, presumir-se-á cumprido o acordo, devendo os autos retornarem conclusos 
para extinção da execução nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Homologo, outrossim, a renúncia 
manifestada pelas partes quanto ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado. P.R.I. - ADV: ALEXANDRE RIBEIRO 
FUENTE CAÑAL (OAB 167974/SP)

Processo 1011814-31.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S A - HILMA MARIA PEREIRA - Providencie o(a) autor(a) a redigitalização do comprovante de recolhimento de 
diligencia juntado às fls. 12 dos autos uma vez que o mesmo se encontra ilegível. Prazo: 5 (cinco) dias. - ADV: ALEXANDRE 
MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1011814-31.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S A - HILMA MARIA PEREIRA - Vistos. Em face do que dos autos consta, homologo o pedido de desistência 
formulado a fls. 36 e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código 
de Processo Civil. Ante o noticiado, revogo a liminar concedida a fls. 31 . Custas na forma da lei. Homologo a desistência do 
prazo recursal. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 
120410/SP)

Processo 4001485-40.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BLUE GARDEN 
- ARI NOGUEIRA DOS SANTOS - Recolha o requerente, no prazo de 05(cinco) dias, o valor referente a expedição de carta de 
citação. - ADV: RENAN MARCEL PERROTTI (OAB 254671/SP)

Processo 4001498-39.2013.8.26.0477 - Monitória - Cheque - OSVALDO PEDRO CALEGARI - ANTONIO CARLOS MENDES 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
477.2014/038623-3 que me dirigi à Rua Itapuã nº 94 - Tupi, onde deixei de dar cumprimento ao mandado, tendo em vista que o 
imóvel encontra-se desocupado. Certifico finalmente, que me dirigi à Rua Samta |Izabel nº 1087 - Caieiras, onde fui informado 
pelo Sr. Luiz, que o requerido não reside no local, sendo o mesmo desconhecido. O referido é verdade e dou fé. Praia Grande, 
30 de janeiro de 2015. - ADV: MAURÍCIO RENE BAÊTA MONTERO (OAB 183446/SP)

Processo 4001498-39.2013.8.26.0477 - Monitória - Cheque - OSVALDO PEDRO CALEGARI - ANTONIO CARLOS MENDES 
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- Manifeste-se o requerente acerca da certidão do Oficial de Justiça. - ADV: MAURÍCIO RENE BAÊTA MONTERO (OAB 183446/
SP)

Processo 4001564-19.2013.8.26.0477 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
ESPÓLIO DE SERGIO EDUARDO CAMARGO DE MIRANDA - PAULO CEZAR SOUZA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 477.2014/037049-3 dirigi-me ao endereço 
constante por diversas vezes, inclusive aos sábados, sendo sempre informado que o requerido não se encontrava. Certifico 
finalmente que da última vez em que ali estive, CITEI E INTIMEI ADRIANA MARIA BARBOSA DA SILVA, moradora do local e 
esposa do requerido, que de tudo bem ciente ficou, aceitou a contrafé que lhe ofereci e exarou sua assinatura. O referido é 
verdade e dou fé. - ADV: RICHARDSON DE SOUZA (OAB 140181/SP)

Processo 4001564-19.2013.8.26.0477 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- ESPÓLIO DE SERGIO EDUARDO CAMARGO DE MIRANDA - PAULO CEZAR SOUZA - Manifeste-se o(a)(s) requerente(s), 
em 05 dias, acerca da certidão do oficial de justiça, o qual restou infrutífera, uma vez que o requerido não foi citado. - ADV: 
RICHARDSON DE SOUZA (OAB 140181/SP)

Processo 4003741-53.2013.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - EDIFÍCIO SAVAI - Wilson Batista 
dos Santos - - Sergio Jose dos Santos - Vistos. Fls. 55: Defiro a inclusão de WILSON BATISTA DOS SANTOS e SÉRGIO JOSE 
DOS SANTOS no polo passivo em substituição à requerida Teodora da Conceição Santos.. Anote-se. Fls. 55/59: Homologo, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada nestes autos de Ação de cobrança ajuizada por EDIFÍCIO 
SAVAI em face de WILSON BATISTA DOS SANTOS e SÉRGIO JOSÉ DOS SANTOS e, com fundamento no artigo 269, inciso III, 
do Código de Processo Civil, JULGO o processo com resolução de mérito. Homologo, outrossim, a renúncia manifestada pelas 
partes quanto ao prazo recursal. Fls.61: Ante o noticiado cumprimento do acordo, nos termos do art. 794, inciso I do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTA a execução. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se. P.R.I. - ADV: RENATA SANTOS 
FERREIRA WOLSKI (OAB 253443/SP)

Processo 4004692-47.2013.8.26.0477 - Interdito Proibitório - Esbulho / Turbação / Ameaça - NELSON BATISTA DE SOUZA 
- EDSON DE ALMEIDA - - DANIEL SOUSA DA SILVA - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial 
de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 477.2014/033233-8 no dia 04 de novembro de 2014 às 09:30 hs eu, Marcelo 
Ferreira da Silva, oficial de justiça acompanhado do 2º oficial de justiça designado Sr. Riberto Cacheiro nos dirigimos ao local 
indicado e lá sendo, após realizada a devida aferição das medidas das áreas a serem desocupadas, responsabilidade do 
perito judicial que acompanhou o presente bem como do topografo da prefeitura , foram apontados a estes Oficiais de Justiça 
os lotes a serem reintegrados. Em seguida a parte autora, representada pelo seu advogado Marcello Pistelli Nogueira OAB /
SP 132 195 e seu representante legal Sr. Elio Aufel Nardelli RG 1230947-2 , juntamente com o defensor dos requeridos o Dr. 
Herbert Bin Junior OAB/SP 190957, anunciaram acordo entre as partes, montado verbalmente no próprio local da diligência, 
no qual solicitam a suspensão do cumprimento do presente mandado pelo lapso de trinta dias, certo que os termos e detalhes 
do mencionado acordo serão apresentados à apreciação deste r. Juízo em documento próprio, a ser elaborado pelos próprios 
interessados. Diante do exposto patente o consenso entre as partes, suspendemos o cumprimento do presente mandado. O ato 
e as respectivas tratativas foram acompanhados pelas testemunhas Daniel Milton Alfredo Godan RG 14230145-0, proprietário do 
lote 14 da Rua Rocha Pombo e morador no seguinte endereço: Rua Afonso Destragnoli Taunay, 465 - Esmeralda bem como, na 
presença do encarregado do aparato Policial Cabo PM Oliveira - Viatura AI 45208. Todos os mencionados subscreveram a face 
do mandado e foram cientificados quanto aos termos constantes da presente certidão. Pelo exposto devolvo este expediente 
para os fins de direito. NADA MAIS. O referido é verdade e dou fé. Praia Grande, 04 de novembro de 2014. - ADV: HERBERT 
HILTON BIN JÚNIOR (OAB 190957/SP), MARCELLO PISTELLI NOGUEIRA (OAB 132195/SP)

Processo 4004692-47.2013.8.26.0477 - Interdito Proibitório - Esbulho / Turbação / Ameaça - NELSON BATISTA DE SOUZA 
- EDSON DE ALMEIDA - - DANIEL SOUSA DA SILVA - Recolha o requerente a diligência do Sr. Oficial de Justiça no prazo de 
05(cinco) dias. - ADV: MARCELLO PISTELLI NOGUEIRA (OAB 132195/SP), HERBERT HILTON BIN JÚNIOR (OAB 190957/
SP)

Processo 4006420-26.2013.8.26.0477 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - Valter Tavares - 
Elisângela Rodrigues representante do espólio de Sidônio Simas da Silveira Soares - - Marcelo Almeida Soares - - ANDRE 
ALMEIDA SOARES - - Fabio Almeida Soares - Valter Tavares - Vistos. Fls. 20/21: recebo como emenda a inicial. Anote-se. Ao 
Ministério Público. Após, tornem conclusos. Sem prejuízo, recolha o autor a taxa de postagem ou da diligência do Oficial de 
Justiça para citação dos réus. Int. - ADV: VALTER TAVARES (OAB 54462/SP)

Processo 4007244-82.2013.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condomínio Balneário Costa do 
Sol - Blocos A B C D E F G e H - SERGIO FAGUNDES DA SILVA - - ROSANA FILOMENA CRISCITO FAGUNDES DA SILVA - 
Vistos. Em face do que dos autos consta, homologo o pedido de desistência formulado a fls. 76 e declaro extinto o processo, 
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei. Com 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: EVERTON CARLOS CORREIA CASAGRANDE (OAB 279547/SP), 
ROMARIO DIAS MARTINS (OAB 283820/SP)

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VIVIANE APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0033/2015

Processo 0000039-76.1990.8.26.0477 (477.01.1990.000039) - Desapropriação - Desapropriação - Prefeitura da Estancia 
Balnearia de Praia Grande - Samuil Ozi e outros - PROVIDENCIE O AUTOR, A INSTRUÇÃO E IMPRESSÃO DA CARTA 
PRECATÓRIA, DISPONÍVEL NO SISTEMA SAJ, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, DEVENDO COMPROVAR SUA DISTRIBUIÇÃO 
EM IGUAL PERÍODO. - ADV: JOSE NEVES DE ASSUMCAO (OAB 89399/SP), ANA BEATRIZ GUERRA CAMPEDELLI (OAB 
76080/SP), IRINEU RODRIGUES MARIANA (OAB 54109/SP), ONOFRE PEREIRA (OAB 49593/SP), EDMILSON DE OLIVEIRA 
MARQUES (OAB 141937/SP)

Processo 0000039-76.1990.8.26.0477 (477.01.1990.000039) - Desapropriação - Desapropriação - Prefeitura da Estancia 
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Balnearia de Praia Grande - Vistos. Fls. 488 e 494/495: INDEFIRO os abatimentos pretendidos. Com efeito, o plenário do 
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 9º e 10, do art. 100, da Constituição Federal, nos autos da 
ADI(s) nº 4357 e 4425, por ofensa ao princípio da isonomia. Expeça-se precatório. Int. - ADV: ONOFRE PEREIRA (OAB 49593/
SP), IRINEU RODRIGUES MARIANA (OAB 54109/SP), ANA BEATRIZ GUERRA CAMPEDELLI (OAB 76080/SP), JOSE NEVES 
DE ASSUMCAO (OAB 89399/SP), EDMILSON DE OLIVEIRA MARQUES (OAB 141937/SP)

Processo 0000179-90.2002.8.26.0477 (477.01.2002.000179) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Condominio Edificio Indico 137702 - Agatha Caveda Matheus - Vistos. Manifeste-se o arrematante acerca da 
certidão do oficial de justiça de fl. 267-A. Tendo em vista a certidão de fl. 291, expeça-se mandado de levantamento em favor 
do exequente, até o valor apurado pela contadoria às fls. 279-A (R$ 34.412,57). Concedo ao exequente o prazo de 10 (dez) 
dias para requerer o que de direito, especialmente quanto a eventual saldo devedor remanescente. No silêncio, certifique-se 
e tornem conclusos para extinção da execução. Int. - ADV: MARCO ANTONIO ESTEVES (OAB 151046/SP), JULIO CÉSAR 
CARVALHO OLIVEIRA (OAB 272919/SP)

Processo 0000197-29.1993.8.26.0477 (477.01.1993.000197) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Maria das 
Graças de Mello Lopes - Ricardo Ivanovas e outro - Vistos. Fl. 593: Indefiro, por ora, tendo em vista que a sentença prolatada 
nos autos dos embargos de terceiro n.º 4002874-60.2013.8.26.0477 não transitou em julgado. Aguarde-se o julgamento da 
apelação interposta. No mais, manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento, no prazo de cinco (5) dias. No silêncio, 
arquivem-se os autos. Int. - ADV: LEANDRO NEUMAYR GOMES (OAB 251618/SP), RICARDO DO AMARAL SILVA MIRANDA 
DE CARVALHO (OAB 89536/SP), RITA DUARTE DIAS (OAB 89810/SP), CRISTIANE GOMES DE SOUZA (OAB 296134/SP), 
LUIZ FERNANDO COUCEIRO MACHADO DE SOUZA (OAB 132194/SP), ROGERIO DO AMARAL S MIRANDA DE CARVALHO 
(OAB 120627/SP), RUBENS MIRANDA DE CARVALHO (OAB 13614/SP)

Processo 0000480-90.2009.8.26.0477 (477.01.2009.000480) - Procedimento Ordinário - Norma Ramos Alayeto - Banco 
Sofisa Sa - MANDADO DE LEVANTAMENTO EXPEDIDO, DISPONIVEL EM CARTÓRIO PARA RETIRADA. - ADV: ARMANDO 
FERNANDES FILHO (OAB 132744/SP), MAURO GUZZO DE DECCA (OAB 256749/SP), VERA LUCIA BARRIO DOMINGUEZ 
(OAB 126171/SP), LIA DAMO DEDECCA (OAB 207407/SP)

Processo 0000584-43.2013.8.26.0477 (047.72.0130.000584) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
Edificio Raony - Vistos. Fl. 42: Para pesquisa através do sistema Infojud, providencie o peticionário o recolhimento do valor de 
R$ 12,20, por CPF/CNPJ a ser consultado, nos termos do Provimento CSM n.º 2.195/2014, devendo ser recolhido na Guia 
FEDT, código 434-1, no prazo de cinco (5) dias. Int. - ADV: JULIANA HADURA ORRA (OAB 274993/SP)

Processo 0000852-25.1998.8.26.0477 (477.01.1998.000852) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
Edificio Capitao dos Mares - Vistos. Fls. 280/281: Regularizo nesta data o auto de arrematação de fls. 281. Aguarde-se o 
prazo para interposição de embargos. Int. - ADV: MARCELO VALLEJO MARSAIOLI (OAB 153852/SP), RODRIGO VALLEJO 
MARSAIOLI (OAB 127883/SP)

Processo 0001109-45.2001.8.26.0477 (477.01.2001.001109) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Nancy Nonato 
da Camara - Vistos. Nesta data regularizo o auto de arrematação de fls. 316. Aguarde-se eventual decurso de prazo para 
oferecimento de embargos. Int. - ADV: MÁRCIA CRISTINA AMADEI ZAN (OAB 156793/SP), BASIL PAIXAO TEIXEIRA (OAB 
86777/SP), ANTONOGILDO DE OLIVEIRA MACIEL (OAB 146972/SP)

Processo 0001164-10.2012.8.26.0477 (apensado ao processo 0001704-58.2012.8.26) (477.01.2012.001164) - Procedimento 
Ordinário - Adimplemento e Extinção - Jose Eduardo Santa Rosa - Ubirajara Consul - PROVIDENCIE O AUTOR A RETIRADA 
DOS DOCUMENTOS DESENTRANHADOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS. - ADV: PAULO THIAGO GONÇALVES (OAB 226724/
SP), MARIA CLAUDIA LEONEL SARMENTO (OAB 293130/SP)

Processo 0001192-17.2008.8.26.0477 (477.01.2008.001192) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Osvaldo 
Pedro Calegari - Dirceu Soares - MANDADO DE LEVANTAMENTO EXPEDIDO, DISPONIVEL EM CARTÓRIO PARA RETIRADA. 
- ADV: MAURÍCIO RENE BAÊTA MONTERO (OAB 183446/SP)

Processo 0001276-04.1997.8.26.0477 (477.01.1997.001276) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Jose 
Marcionilio de Santana e outro - Aristides Nunes Machado e outros - Ciência às partes da informação da contadoria (fls. 352), 
ratificando o cálculo de fls. 322, facultada manifestação no prazo de cinco dias. - ADV: ROBERTO DE SOUZA ARAUJO (OAB 
97905/SP), CLAUDIO SGUEGLIA PEREIRA (OAB 97919/SP)

Processo 0001497-21.1996.8.26.0477 (477.01.1996.001497) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Irondina Dias de Oliveira 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
477.2015/001082-1 dirigi-me ao endereço indicado e ali sendo CITEI a Sra. MARIA DIONISIA DE ROMA SILVA, que aceitou a 
contrafé e recusou-se exarar sua nota de ciente, tendo a mesma as seguintes características: Branca, Cabelos pretos, estatura 
mediana, 64 anos e sem os quatros dentes frontais da parte superior. O referido é verdade e dou fé. - ADV: CRISTIANE GOMES 
DE SOUZA (OAB 296134/SP), NILMA ESTEVES (OAB 59849/SP), SAMIRA KAIRUZ TENOURY (OAB 120983/SP), DANIELLA 
DA SILVA (OAB 300262/SP)

Processo 0001497-21.1996.8.26.0477 (477.01.1996.001497) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Irondina Dias de Oliveira - 
CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO e dou fé, eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado 
nº 477.2015/001081-3, DEIXEI de citar Jerolina Maria da Silva Souza, em virtude de não a localizar. Diligenciando na Rua Ubaldo 
Pinto, nº 594, Sítio do Campo, verifiquei tratar-se de um imóvel formado por diversas casinhas onde residem muitas famílias. 
Não havendo no mandado indicação de nº de casebre, abordei um morador do casebre nº 01, sr. Osmar, o qual informou não 
conhecer a requerida. Face ao exposto, devolvo o mandado, para os fins a que se destina. Praia Grande, 28 de janeiro de 2015. 
- ADV: DANIELLA DA SILVA (OAB 300262/SP), SAMIRA KAIRUZ TENOURY (OAB 120983/SP), NILMA ESTEVES (OAB 59849/
SP), CRISTIANE GOMES DE SOUZA (OAB 296134/SP)

Processo 0001497-21.1996.8.26.0477 (477.01.1996.001497) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Irondina Dias de Oliveira 
- CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
477.2015/001076-7 dirigi-me aos endereços indicados, e aí sendo, CITEI a requerida Kyoko Tamashiro do inteiro teor do 
mandado, o qual lhe foi lido, e ciente, aceitou a contrafé que lhe ofereci, exarando sua assinatura.Na ocasião a mesma declinou 
que seu marido, Sr. Sigueo Tamashiro faleceu há 05 anos. Diante ao exposto devolvo o presente mandado para os devidos fins. 
O referido é verdade e dou fé. - ADV: DANIELLA DA SILVA (OAB 300262/SP), CRISTIANE GOMES DE SOUZA (OAB 296134/
SP), NILMA ESTEVES (OAB 59849/SP), SAMIRA KAIRUZ TENOURY (OAB 120983/SP)

Processo 0001497-21.1996.8.26.0477 (477.01.1996.001497) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Irondina Dias de Oliveira 
- CERTIDÃO MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
477.2015/001079-1 que me dirigi à Rua Geraldo Silva nº 88, onde deixei de dar cumprimento ao mandado, onde deixei de 
dar cumprimento ao mandado, pelo fato de haver sido informado pela Sra. Erilene, que a Sra. ELIANE não reside no local, 
sendo a mesma desconhecida. O referido é verdade e dou fé. Praia Grande, 23 de janeiro de 2015. - ADV: SAMIRA KAIRUZ 
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TENOURY (OAB 120983/SP), DANIELLA DA SILVA (OAB 300262/SP), CRISTIANE GOMES DE SOUZA (OAB 296134/SP), 
NILMA ESTEVES (OAB 59849/SP)

Processo 0001697-61.2015.8.26.0477 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 0028743-83.2010.8.26.0482 - Juízo de Direito 
da 1ª Vara Cível do Foro de Presidente Prudente) - Silvio Valente - Carlos Wagner Carneiro Bonfim e outro - Cumpra-se. - ADV: 
ALOISIO PASSOS ALVES (OAB 128603/SP)

Processo 0001814-52.2015.8.26.0477 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0023516-53.2012.8.26.0576 - 4ª VARA CÍVEL 
DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO) - Banco Bradesco S/a - Cumpra-se. - ADV: JOSE EDUARDO CARMINATTI 
(OAB 73573/SP)

Processo 0001891-18.2002.8.26.0477 (477.01.2002.001891) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Artur e Alaor 
Locacao e Transporte Ltda Me - Vistos. Fls. 193/198: Anote-se. Comprove o autor o recolhimento da taxa de mandato judicial. 
Fl. 199: Para consulta de veículos através do sistema Renajud, providencie o peticionário o recolhimento do valor de R$ 12,20, 
por CPF/CNPJ a ser consultado, nos termos do Provimento CSM n.º 2.195/2014, devendo ser recolhido na Guia FEDT, código 
434-1, no prazo de cinco (5) dias. Int. - ADV: LEONARDO BANDE GARCIA (OAB 335539/SP), NELSON TEIXEIRA JUNIOR 
(OAB 188137/SP)

Processo 0001910-87.2003.8.26.0477 (477.01.2003.001910) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Maria 
Izilda Santos Oliveira - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - MANDADO DE LEVANTAMENTO EXPEDIDO, DISPONIVEL 
EM CARTÓRIO PARA RETIRADA. - ADV: ALVARO MICHELUCCI (OAB 163190/SP), WAGNER OLIVEIRA DA COSTA (OAB 
126191/SP), AUGUSTO CESAR VIEIRA MENDES (OAB 125904/SP), LUIZ ANTONIO LOURENA MELO (OAB 61353/SP), IVO 
ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO (OAB 45351/SP), EDUARDO AVIAN (OAB 234633/SP)

Processo 0001932-28.2015.8.26.0477 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
(nº 0001276-34.2003.8.26.0108 - 1ª Vara do Foro Distrital de Cajamar) - Banco Nossa Caixa S/a - Dorsa Industria e Comercio 
Ltda e outros - Afigura-se inviável a avaliação através de oficial de justiça, sendo necessário conhecimento específico para 
verificação do estado dos bens imóveis penhorados. Nomeio avaliador Hugo Andrade de Souza Júnior. Arbitro os honorários 
provisórios em R$ 900,00. Depósito no prazo de cinco dias. Com o depósito, intime-se o perito nomeado a iniciar os trabalhos. 
Laudo em trinta dias. - ADV: VANDERLEI FLORENTINO DE DEUS SANTOS (OAB 132489/SP)

Processo 0001968-12.2011.8.26.0477 (477.01.2011.001968) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
Edificio São Jorge - Vistos. Fl. 55: Defiro a penhora sobre o imóvel indicado pela exequente (fl. 56). Lavre-se o termo. Nomeio 
como avaliador(a) Valter Ishida. Arbitro os honorários provisórios em R$ 900,00. Providencie a exequente o depósito em cinco 
(5) dias. Com o depósito, intime-se o (a) sr(a) expert a dar início aos trabalhos. Laudo em trinta (30) dias. Int. - ADV: JULIANA 
HADURA ORRA (OAB 274993/SP)

Processo 0002777-31.2013.8.26.0477 (047.72.0130.002777) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Maria da Consolaçao 
Aparecida Fontes Castello e outro - ciência do ofício juntado, facultada sua manifestação no prazo legal (não tem interesse no 
feito) - ADV: LEANDRO NEUMAYR GOMES (OAB 251618/SP)

Processo 0002933-73.2000.8.26.0477 (477.01.2000.002933) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Jose 
Oliveira Correia - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Ante a expressa concordância das partes, homologo o cálculo da 
contadoria de fls. 393/395. Expeça-se ofício requisitório, anotando-se que o cálculo foi atualizado até novembro de 2011. Intime-
se a requerida pessoalmente. - ADV: AUGUSTO CESAR VIEIRA MENDES (OAB 125904/SP), LUIZ ANTONIO LOURENA MELO 
(OAB 61353/SP), SYOMARA NASCIMENTO MARQUES RIBEIRO (OAB 106084/SP)

Processo 0003600-39.2012.8.26.0477 (477.01.2012.003600) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Joaquim Felgueira de 
Souza e outro - ciência do ofício juntado, facultada sua manifestação no prazo legal - ADV: PRISCILA KISLIUS RODRIGUES 
(OAB 197151/SP)

Processo 0004017-21.2014.8.26.0477 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0606632-09.2008.8.26.0003 - 4 VARA CIVEL) 
- Banif Banco Internacional do Funchal (brasil) Sa - Restaure-se o registro. Havendo indicação de novo endereço a ser 
diligenciado, providencie o autor, no prazo de cinco dias, a complementação da condução de oficial de justiça, na forma do Prov. 
CG 28/14, no valor de três UFESPs. Atendida a determinação supra, cumpra-se a presente. Decorrido o prazo, certifique-se e 
devolva-se. - ADV: CECILIA MARIAN DE BARROS BARTHOLOMEU (OAB 319728/SP)

Processo 0004162-87.2008.8.26.0477 (477.01.2008.004162) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Rogerio 
Garcia Antunes e outro - Construtora e Incorporadora Medeiros & Lucena Ltda - MANDADO DE LEVANTAMENTO EXPEDIDO, 
DISPONIVEL EM CARTÓRIO PARA RETIRADA. - ADV: HELIO TOLEDO (OAB 54138/SP), FRANCO PAES PINTO ANTUNES 
(OAB 280444/SP), SANDRO EDMUNDO TOTI (OAB 158383/SP)

Processo 0004435-90.2013.8.26.0477 (047.72.0130.004435) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Ivandro Francisco 
Lopes - ciência do ofício juntado, facultada sua manifestação no prazo legal (não tem interesse no feito) - ADV: SERGIO 
ROBERTO RAMOS (OAB 216682/SP)

Processo 0004798-34.2000.8.26.0477 (477.01.2000.004798) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Jose 
Roberto Leonardo - Petros Fundacao Petrobras de Seguridade Social - Vistos. Fls. 615/616 : assiste razão ao exequente. Com 
efeito, o executado concordou expressamente com os cálculos de fls. 434/445, referente a diferenças do período de março/1999 
a novembro/2007, no qual o crédito do exequente era de R$ 24.113,57, para novembro/2007 (fls. 450). O depósito no valor de 
R$ 24.113,57, contudo, só foi efetuado em 22/04/2008, ao que resta evidente a existência de diferença a título de correção 
monetária e juros de mora. Cabível, também, a aplicação da multa mensal de R$ 1.000,00, arbitrada em fls. 514, nos meses de 
novembro e dezembro de 2010, sobre a qual incidirá correção monetária e juros legais, tendo em vista que a implantação do 
benefício só ocorreu em janeiro de 2011. Fls. 617/618: esclareça o contador se no cálculo de fls. 612, foram contemplados os 
pagamentos parciais efetuados administrativamente até a implantação correta do valor do benefício mensal do autor, o que só 
ocorreu em janeiro de 2011. Assim, tornem os autos ao contador para retificação dos cálculos e esclarecimentos. Int. - ADV: IVO 
ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO (OAB 45351/SP), PAULO HENRIQUE BARROS BERGQVIST (OAB 81617/RJ)

Processo 0004902-74.2010.8.26.0477 (477.01.2010.004902) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Luiz 
Rabello de Oliveira - Vistos. Nesta data determinei, via Bacenjud, a transferência dos valores bloqueados às fls. 70/73 para 
conta judicial a disposição do Juízo. Com a vinda do depósito, expeça-se mandado de levantamento. Após, ao arquivo. Int. - 
ADV: VINICIUS DUARTE PAPPAROTTE (OAB 329414/SP), TATIANA BORGES MAFRA (OAB 265815/SP), PAULA TRAETE 
SPERANZA (OAB 315106/SP)

Processo 0005618-14.2004.8.26.0477 (477.01.2004.005618) - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - 
Condominio Edificio Bassan Daoud - Cesar Luis Martins Alessio - Vistos. Diga o credor em termos de prosseguimento, indicando 
bens à penhora, juntando documentos que identifiquem seus titulares, ou requerendo o bloqueio de ativos financeiros em nome 
do executado, fornecendo novo cálculo da dívida. Int. - ADV: DORALICE CARDOSO GUERREIRO (OAB 122305/SP), PEDRO 
RODRIGUES DA SILVA (OAB 106513/SP), MARCUS VINICIUS GUERREIRO DE CARLOS (OAB 184896/SP)
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Processo 0005778-63.2009.8.26.0477 (477.01.2009.005778) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Marcos Alves de Souza - Ferro Velho Paco Ltda e outro - Os cálculos da contadoria judicial estão corretos e obedecem o 
comando judicial em execução. Os cálculos do exequente (fls. 331) contam juros de mora de forma equivocada, vez que 
determinado na sentença que incidam desde a data da citação válida. Os cálculos do executado (fls. 325/326) também se 
mostram incorretos, tendo o contador judicial observado o valor devido quando da transferência de valores para conta judicial, 
promovendo o abatimento e seguindo com a atualização a partir de então somente sobre o saldo devedor. A multa do art. 475-J 
do CPC incide sobre o total em execução, já que não houve pagamento espontâneo da condenação no prazo legal, conforme já 
decidido às fls. 313. Assim, HOMOLOGO os cálculos de fls. 315. DEFIRO o levantamento, pelo credor, do valor depositado às 
fls. 332. Deverá o executado providenciar o depósito da diferença devida, vez que o valor de R$ 2.011,82 era o montante devido 
em abril de 2013, não tendo o executado providenciado a inclusão de correção monetária e juros de mora entre tal data e a data 
do depósito de fls. 332. Int. - ADV: THADEU NICOLA DELCIDES (OAB 142142/SP), ANDRÉA PAIXÃO DE PAIVA MAGALHÃES 
MARQUES (OAB 150965/SP)

Processo 0006187-88.2009.8.26.0590 (590.01.2009.006187) - Procedimento Sumário - Adimplemento e Extinção - Fortec 
Assessoria e Treinamento Sc Ltda - ciência do ofício juntado, facultada sua manifestação no prazo legal - ADV: VIVIAN SIMÕES 
(OAB 265064/SP)

Processo 0006321-86.1997.8.26.0477 (477.01.1997.006321) - Procedimento Ordinário - Condomínio em Edifício - Condominio 
Edificio Ricardo Cao Vino - Magali Sanches Bonilha - - Dinora Sanches Bonilha - - Margaret Sanches Bonilha Baptista e outros - 
Vistos. Fls. 184: Defiro a Adjudicação do bem, pelo valor atualizado da avaliação, nos termos do art. 685-A, do CPC. INDEFIRO 
inclusão de débito referente a IPTU nos cálculos do valor devido. Providencie a serventia a atualização do valor da avaliação do 
imóvel (fls. 416), devendo o credor depositar eventual diferença entre o valor atualizado da avaliação e seu crédito, se o caso. 
Após lavre-se termo. No mais, expeça-se mandado para levantamento dos honorários periciais complementares, depositados às 
fls. 462, em favor do perito nomeado. Int. - ADV: RENATO LUIZ CECONE (OAB 68652/SP), DINORÁ SANCHES BONILHA (OAB 
205193/SP), FÁBIO FERREIRA COLLAÇO (OAB 167730/SP)

Processo 0006407-08.2007.8.26.0477 (477.01.2007.006407) - Procedimento Sumário - Maria Neuza dos Santos - Sabesp 
Companhia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo - Vistos. Ciência às partes do retorno dos autos. Após, aguarde-se 
a decisão do Agravo de Despacho Denegatório de Recurso Especial interposto. Int, - ADV: WALKYRIA SANCHEZ TADINE (OAB 
196132/SP), MARCOS ANTONIO DA SILVA AMORIM (OAB 227419/SP)

Processo 0007013-60.2012.8.26.0477 (477.01.2012.007013) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Daiani Naiara Rocha 
e outro - ciência do ofício juntado, facultada sua manifestação no prazo legal - ADV: JOSUÉ CORDEIRO ALÍPIO (OAB 265674/
SP)

Processo 0007097-37.2007.8.26.0477 (477.01.2007.007097) - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - 
Supermercado Cuca do Melvi Ltda - Vistos. Fls. 148/149: Anote-se. Defiro o prazo de vista dos autos fora de cartório pelo prazo 
de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: CLÁUDIO LUIZ URSINI (OAB 154908/SP)

Processo 0007124-30.2001.8.26.0477 (477.01.2001.007124) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Joao Rodrigues 
Coutinho e outro - Vito Rolim de Freitas e outros - Providencie o requerente a impressão, instrução e o encaminhamento do 
mandado de registro e averbação de usucapião. - ADV: SUELI MARIA BEZERRA DE MORAES (OAB 171004/SP), ELISANGELA 
FERNANDES GONÇALVES (OAB 245809/SP), ABRAHAO ISRAEL PITKOWSKI (OAB 66782/SP), SEVERIANO FERREIRA DE 
MELO FILHO (OAB 94169/SP), SIMONE REGINA MUNIZ DA CUNHA (OAB 259491/SP), TALITA AUGUSTO DE OLIVEIRA (OAB 
289417/SP), SIMONE ALVES CUSTÓDIO SIMONATO (OAB 191073/SP), SORAIA VIVOT MONTE GUTIERREZ (OAB 206281/
SP), SORAYA MICHELE APARECIDA ROQUE RODRIGUES (OAB 115704/SP)

Processo 0007167-54.2007.8.26.0477 (477.01.2007.007167) - Monitória - Moinho Pacífico Indústria e Comércio Ltda - 
PROVIDENCIE O AUTOR A RETIRADA DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA QUE SE ENCONTRA DISPONÍVEL NO SISTEMA 
SAJ PARA IMPRESSÃO, EM (10) DEZ DIAS, INSTRUINDO-A COM AS CÓPIAS NECESSÁRIAS, COMPROVANDO SUA 
DISTRIBUIÇÃO EM IGUAL PRAZO. - ADV: FABIANO LISBOA DE ARAUJO (OAB 252622/SP), HENRIQUE VON ANCKEN 
ERDMANN AMOROSO (OAB 259553/SP)

Processo 0007461-14.2004.8.26.0477 (477.01.2004.007461) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Felix e Mota 
Veiculos Ltda Me - Joao Spolon Arvoredo - Vistos. Ante a certidão retro, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: FLORISE 
MAURA DE LIMA (OAB 113105/SP), SANDRO EDMUNDO TOTI (OAB 158383/SP)

Processo 0007600-82.2012.8.26.0477 (477.01.2012.007600) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Paulo Sergio Pereira - Cia Brasileira de Distribuição Loja 1753 - Vistos. Fls. 227: ciente. No mais, aguarde-se os esclarecimentos 
do perito judicial. Int. - ADV: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP), MARCELO DE ABREU CUNHA 
(OAB 297822/SP), MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP)

Processo 0008547-05.2013.8.26.0477 (047.72.0130.008547) - Procedimento Ordinário - Bancários - Banco Ibi Sa Banco 
Multiplo e outro - ciência do e-mail juntado, facultada sua manifestação no prazo legal - ADV: CLEIBER ABEDALA (OAB 238006/
SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 
139961/SP)

Processo 0008760-50.2009.8.26.0477 (477.01.2009.008760) - Monitória - Cheque - Adailton Novais Silva - Vistos. Fls. 
142/142vº: Havendo informação de que o inventário dos bens deixados pelo requerido não foi extinto, mas somente arquivado 
por falta de andamento, deverá o polo passivo ser ocupado pelo Espólio de Nikolaos Dennis Deonas, representado por seu 
inventariante. Providencie o autor a alteração do polo passivo da ação, nos termos supra, devendo informar a qualificação e 
endereço do inventariante para citação, no prazo de 10 (dez) dias. No mais, defiro a expedição da certidão, nos termos do artigo 
615-A do CPC, com relação ao veículo informado às fls.87/88. Providencie o requerente a impressão e instrução da certidão 
expedida (fls.140), para averbação do imóvel. Int. - ADV: MAURÍCIO RENE BAÊTA MONTERO (OAB 183446/SP)

Processo 0008904-24.2009.8.26.0477 (477.01.2009.008904) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - Maria 
Aparecida Pereira de Souza - Jair Rodrigues Pereira - Vistos. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento da 
execução, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo supra “in albis”, certifique-se, aguardando-se no arquivo, manifestação da 
parte interessada. Int. - ADV: NILTON DE SOUZA (OAB 80624/SP), LUILÇO JOAQUIM DA SILVA FILHO (OAB 188844/SP)

Processo 0008976-94.1998.8.26.0477 (477.01.1998.008976) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Instituto 
Nacional de Previdencia Social - Vistos. Fls. 361/365: Expeça-se em favor do autor, mandado de levantamento referente ao 
depósito de fl. 364. Concedo ao exequente o prazo de 10 (dez) dias para requerer o que de direito, especialmente quanto a 
eventual saldo devedor remanescente. No silêncio, certifique-se e tornem conclusos para extinção da execução. Int. - ADV: 
ANGELA MARIA DE BARROS GREGORIO (OAB 204590/SP), IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO (OAB 45351/SP), 
WAGNER OLIVEIRA DA COSTA (OAB 126191/SP), MONICA BARONTI MONTEIRO BORGES (OAB 125429/SP), ANTONIO 
CESAR BARREIRO MATEOS (OAB 110407/SP), FLÁVIO AUGUSTO CABRAL MOREIRA (OAB 178585/SP), MAURO FURTADO 
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DE LACERDA (OAB 78638/SP)
Processo 0009079-76.2013.8.26.0477 (047.72.0130.009079) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 

Edificio Oasis - PROVIDENCIE O AUTOR, A INSTRUÇÃO E IMPRESSÃO DA CARTA PRECATÓRIA, DISPONÍVEL NO SISTEMA 
SAJ, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, DEVENDO COMPROVAR SUA DISTRIBUIÇÃO EM IGUAL PERÍODO. - ADV: EDUARDO 
DE MATTOS (OAB 47670/SP)

Processo 0009599-07.2011.8.26.0477 (477.01.2011.009599) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - B V Financeira S A CFI - Giolianno dos Prazeres Antonio - Ciência da baixa da restrição de fls 59. - ADV: ELIZETE 
APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)

Processo 0010207-68.2012.8.26.0477 (477.01.2012.010207) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação 
/ Ameaça - Lourdes Valentino Viscondi e outros - Mara Gertrudes Duarte - Fls. 152/157: Diante do certificado às fls. 190, defiro 
vista dos autos pelo prazo de cinco dias. Fls. 158/189:Mantenho a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos. - ADV: 
OLAVO MACHADO (OAB 51874/SP), ANDREIA CALLYANE TRANZILLO DOS SANTOS (OAB 198926/SP)

Processo 0010579-17.2012.8.26.0477 (477.01.2012.010579) - Procedimento Ordinário - Erro Médico - Nicolas Hideki 
Nakamura Mendes e outro - Unimed de Santos Cooperativa de Trabalhos Medicos - ciência do ofício juntado, facultada sua 
manifestação no prazo legal - ADV: GILBERTO BISKIER (OAB 115150/SP), ANSELMO MUNIZ FERREIRA (OAB 303933/SP), 
RENATA MARTINS (OAB 244015/SP), WALTER DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 205935/SP), DÉBORA TRIVELATO DE PAULA 
(OAB 160649/SP)

Processo 0010967-37.2000.8.26.0477 (477.01.2000.010967) - Procedimento Ordinário - Propriedade - Prefeitura da Estancia 
Balnearia de Praia Grande 107900 - Fls. 172: Defiro o pedido de concessão de prazo de cinco dias. Decorrido o prazo supra, 
certifique-se nos autos e arquivem-se. - ADV: CLAUDIO CESAR CARNEIRO BARREIROS (OAB 95640/SP), LUIZ ALBERTO 
VIEIRA NASCENTE (OAB 27342/SP)

Processo 0011374-33.2006.8.26.0477 (477.01.2006.011374) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Onofre 
Maurilio de Souza - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Ciência às partes do retorno dos presentes autos. Diante do 
teor do v. Acórdão, manifeste-se o autor, em termos de prosseguimento, no prazo legal. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - 
ADV: MAURO LUCIO ALONSO CARNEIRO (OAB 17410/SP), MAURO FURTADO DE LACERDA (OAB 78638/SP)

Processo 0011448-29.2002.8.26.0477 (477.01.2002.011448) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Boqueirao Empreendimentos e Participacoes Ltda 101302 - Maria Olga Sandoval Menoncello e outro - ciência do ofício juntado, 
facultada sua manifestação no prazo legal - ADV: ROBERTO MOHAMED AMIN JUNIOR (OAB 140493/SP), RICARDO COLLET 
DE BARROS TOLEDO (OAB 126153/SP), CLÁUDIO LUIZ URSINI (OAB 154908/SP), ROBERTO MASCHIETTO (OAB 47525/
SP)

Processo 0011731-03.2012.8.26.0477 (477.01.2012.011731) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Colegio 
Recanto Educacional Sc Ltda - Redesigno a audiência de conciliação para o dia 29/04/2015, às 14:30 horas. ADITE-SE o 
mandado de fls. 58/59 para integral cumprimento, anotando-se que faculto ao sr. Oficial de justiça diligenciar aos feriados, finais 
de semana e durante o horário noturno, nos termos do art. 172, § 2º, CPC. - ADV: MARCOS RIBEIRO MARQUES (OAB 187854/
SP)

Processo 0011777-31.2008.8.26.0477 (477.01.2008.011777) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Edificio 
Charles Dantas Forbes - Antonio Jose dos Santos e outro - ROMEO ORANJE D AGOSTINI - Vistos. O processo corre desde 
o ano de 2008, não tendo os réus cumprido suas obrigações com o pagamento da condenação, mesmo após o trânsito em 
julgado. Houve penhora do bem e arrematação, ao que evidentemente era devida a imissão dos arrematantes na posse do 
imóvel, conforme decisões não recorridas. Não tendo os executados providenciado a desocupação voluntária do imóvel, mesmo 
tendo conhecimento do andamento da presente ação, da penhora do imóvel, da arrematação e da determinação de expedição 
de mandado de entrega da posse, bem obrou o oficial de justiça ao cumprir a ordem judicial entregando a posse do imóvel 
ao arrematante e relacionando os bens móveis que o guarneciam. Deste modo, mostra-se absolutamente despropositada 
a manifestação de fls. 254/259. Expeça-se mandado de restituição dos bens móveis relacionados no auto de fls. 246 aos 
executados, que deverão providenciar os meios necessários para transporte de seus bens. Sem prejuízo, manifeste-se o 
exequente quanto a satisfação do seu crédito, também no prazo legal. Eventual silêncio será entendido como estando satisfeita 
a obrigação. Decorrido os referidos prazos sem manifestação, certifique-se e tornem conclusos para extinção da execução. Int. 
- ADV: REGINA RODRIGUES DE MELO SANTOS (OAB 177362/SP), EDUARDO DE MATTOS (OAB 47670/SP), JULIO CÉSAR 
CARVALHO OLIVEIRA (OAB 272919/SP)

Processo 0012145-35.2011.8.26.0477 (477.01.2011.012145) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Zoya Rabinotz Formigoni - 
Vistos. Diante do interesse da União no feito, do disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal e do teor da Súmula 150 
do STJ, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Justiça Federal em São Vicente. Int. - ADV: RENE NUNES 
CHRISTILLI (OAB 120160/SP)

Processo 0012180-73.2003.8.26.0477 (477.01.2003.012180) - Procedimento Ordinário - Manoel Jose Guimaraes da Silva 
99103 - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Ciência às partes quanto ao retorno dos presentes autos. Diante da decisão 
proferida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, aguarde-se por 10 (dez) dias eventual manifestação da parte 
interessada. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: ANTELINO ALENCAR DORES (OAB 18455/SP), FLÁVIO AUGUSTO 
CABRAL MOREIRA (OAB 178585/SP)

Processo 0012640-60.2003.8.26.0477 (477.01.2003.012640) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - 
Manoel Francisco da Silva 108103 - Instituto Nacional de Seguridade Social Inss - MANDADO DE LEVANTAMENTO EXPEDIDO, 
DISPONIVEL EM CARTÓRIO PARA RETIRADA. - ADV: MARINEY DE BARROS GUIGUER (OAB 152489/SP), ARMANDO 
FERNANDES FILHO (OAB 132744/SP), EDUARDO AVIAN (OAB 234633/SP)

Processo 0012903-29.2002.8.26.0477 (477.01.2002.012903) - Procedimento Sumário - Ato / Negócio Jurídico - Helvecio 
Barboza Nascimento - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - ciência do ofício juntado, facultada sua manifestação no prazo 
legal - ADV: VALTER TAVARES (OAB 54462/SP), MÁRCIA DE PAULA BLASSIOLI (OAB 202501/SP)

Processo 0012934-15.2003.8.26.0477 (477.01.2003.012934) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material 
- Abdiel Eurico da Silva e outros - Intersul Transporte e Turismo S A - Vistos. Designo audiência de instrução, debates e 
julgamento para o dia 07 de maio de 2015, às 14:45 horas. Rol de testemunhas em cinco dias, nos termos do art. 407 do CPC, 
sob pena de preclusão. Int. - ADV: DJACI ALVES FALCÃO NETO (OAB 304789/SP), MARCOS ANTONIO FALCÃO DE MORAES 
(OAB 311247/SP), ORLANDO TEIXEIRA MARQUES JUNIOR (OAB 42378/SP)

Processo 0013035-37.2012.8.26.0477 (477.01.2012.013035) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Gisele 
Pereira dos Santos - ciência do ofício juntado, facultada sua manifestação no prazo legal - ADV: LUZIA CRISTHINA DE OLIVEIRA 
(OAB 299676/SP)

Processo 0013121-08.2012.8.26.0477 (477.01.2012.013121) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
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Fiduciária - Banco Bradesco Financiamento S A - Vistos. Fls. 70/73: Desentranhe-se e adite-se o mandado de fls. 43 para 
integral cumprimento no endereço informado, com os benefícios do art. 172, § 2º, do CPC. Int. - ADV: LUIS FERNANDO DE 
CASTRO (OAB 156342/SP)

Processo 0013146-21.2012.8.26.0477 (477.01.2012.013146) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material 
- Arthur Ludgren Tecidos Sa Casas Pernambucanas - Vistos. Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o 
próximo dia 14 de maio de 2015, às 14:00 horas. Rol de testemunhas em cinco dias, nos termos do art. 407 do CPC, sob pena 
de preclusão. Int. - ADV: ROBSON COSTA NOREIKA (OAB 277343/SP), RICARDO MAGALHAES PINTO (OAB 284885/SP), 
GUSTAVO RINALDI RIBEIRO (OAB 287057/SP)

Processo 0013245-25.2011.8.26.0477 (477.01.2011.013245) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Construção e Comercio de Imoveis M F P Ltda - 1.Fls. 517/529: Ciência à requerida, facultada manifestação no prazo de cinco 
dias. 2.Fls. 530/533: Anote-se. 3.Fls. 534/616: Ciência ao autor, facultada manifestação no prazo de cinco dias. - ADV: SAMIRA 
SILOTI (OAB 264038/SP), CLEBER GONÇALVES COSTA (OAB 184304/SP), GISELE BARRETO BRITO (OAB 263032/SP)

Processo 0013398-63.2008.8.26.0477 (477.01.2008.013398) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
Edificio Conjunto Residencial Mercurio - Melhor compulsando os autos, verifico que a medida é desnecessária, nos termos do 
Enunciado nº 7 da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, de forma que o advogado nomeado continua vinculado ao 
processo, mesmo após a expedição da certidão de honorários. Assim sendo, reconsidero parcialmente o despacho de fls. 109, 
para facultar ao exequente a indicação de bens à penhora, juntando documentos que identifiquem seus titulares, ou requeira o 
bloqueio de ativos financeiros, fornecendo cálculo atualizado da dívida e o recolhimento das custas pertinentes, nos termos do 
Prov. CSM 2195/14 (R$ 12,20 por CPF/CNPJ e por medida a ser realizada - guia FEDTJ, cód. 434-1). - ADV: PRISCILA KISLIUS 
RODRIGUES (OAB 197151/SP), MARCELO VALLEJO MARSAIOLI (OAB 153852/SP)

Processo 0013487-28.2004.8.26.0477 (477.01.2004.013487) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Elza 
Talala dos Santos - Ciência ao exequente da pesquisa de fls. 147 (TRE informa endereço do executado à R. Pedro A. Cabral, 
445, Aviação, Praia Grande/SP). - ADV: HELON RODRIGUES DE MELO FILHO (OAB 54774/SP)

Processo 0014187-62.2008.8.26.0477 (477.01.2008.014187) - Procedimento Ordinário - Administração - Iracy Gonçalves 
Menezes - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Ciência às partes, do retorno dos autos. Aguarde-se em cartório, por 
10 (dez) dias. Após, nada sendo requerido, ao arquivo. Int. - ADV: EDUARDO AVIAN (OAB 234633/SP), ANTELINO ALENCAR 
DORES (OAB 18455/SP), ALVARO MICHELUCCI (OAB 163190/SP)

Processo 0014550-49.2008.8.26.0477 (477.01.2008.014550) - Reintegração / Manutenção de Posse - Cooperativa 
Habitacional dos Bancários de São Paulo Bancoop - Marcelo Francisco da Silva e outro - MANDADO DE LEVANTAMENTO 
EXPEDIDO, DISPONIVEL EM CARTÓRIO PARA RETIRADA. - ADV: ALEXANDRE CESTARI RUOZZI (OAB 120662/SP), 
CARMEN LYGIA DIAS DE PADUA YAZBEK (OAB 128716/SP), CRISTIAN COLONHESE (OAB 241799/SP), ARNALDO LEONEL 
RAMOS JUNIOR (OAB 112027/SP)

Processo 0015394-67.2006.8.26.0477 (477.01.2006.015394) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Comercio 
Varejista de Derivados de Petroleo Brasil 500 Ltda - Roberto Bacarine e outro - Vistos. Fls. 316/318: Defiro a penhora sobre 
o imóvel indicado pelo exequente (fls. 319/323). Lavre-se o termo. Nomeio como avaliador Valter Ishida. Arbitro os honorários 
provisórios em R$ 900,00. Depósito em cinco (5) dias. Com o depósito, intime-se o sr(a) expert a dar início aos trabalhos. Laudo 
em trinta (30) dias. Int. - ADV: LUIZ ALO JUNIOR (OAB 214569/SP), SANDRO EDMUNDO TOTI (OAB 158383/SP)

Processo 0015586-58.2010.8.26.0477 (477.01.2010.015586) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
Edificio Saveiro - Vistos. Manifeste-se o exequente sobre os valores levantados, no prazo de cinco dias, consignando-se que 
o silêncio será interpretado como satisfeita a obrigação com a conseqüente extinção do feito. Int. - ADV: FÁBIO FERREIRA 
COLLAÇO (OAB 167730/SP)

Processo 0016734-36.2012.8.26.0477 (477.01.2012.016734) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Naphtali Bueno de 
Camargo e outro - ciência do ofício juntado, facultada sua manifestação no prazo legal - ADV: ADEMAR PEREIRA DE FREITAS 
(OAB 67873/SP)

Processo 0017602-53.2008.8.26.0477 (477.01.2008.017602) - Execução de Título Extrajudicial - Transação - Cia de 
Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp - Vistos. Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento da 
execução, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo supra “in albis”, certifique-se, aguardando-se no arquivo, manifestação da 
parte interessada. Int. - ADV: SERGIO ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/SP), CLAUDIA ANDRADE DE ANDRADE (OAB 
210175/SP), CELSO TEIXEIRA MENEZES (OAB 229029/SP), FABIANA FIDELIS LEAL ROSSMANN (OAB 190928/SP), MARIA 
LUCILA MELARAGNO MONTEIRO (OAB 77227/SP)

Processo 0017786-09.2008.8.26.0477 (477.01.2008.017786) - Execução de Título Extrajudicial - Alimentos Brasileiros Ltda 
- Indefiro o pedido de expedição de ofícios, tendo em vista a disponibilização dos sistemas de pesquisa “on line” INFOJUD 
e BACENJUD. Ademais, faculto ao exequente, no prazo de cinco dias, indicar bens para arresto, juntando documentos que 
identifiquem seus titulares, ou requerer bloqueio de ativos financeiros, providenciando o recolhimento das custas pertinentes 
(R$ 12,20 por CPF/CNPJ e por medida a ser realizada - guia FEDTJ, cód. 434-1) e a juntada de cálculo atualizado da dívida. - 
ADV: RODRIGO AUGUSTO PIRES (OAB 184843/SP)

Processo 0017787-91.2008.8.26.0477 (477.01.2008.017787) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Alimentos 
Brasileiros Ltda - Vistos. Fl. 192: Para fins de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud, cumpra a exequente, de 
forma integral, o despacho de fl. 189, providenciando o cálculo atualizado da dívida, no prazo de cinco (5) dias. Int. - ADV: 
RODRIGO AUGUSTO PIRES (OAB 184843/SP)

Processo 0017845-60.2009.8.26.0477 (477.01.2009.017845) - Execução de Título Extrajudicial - Transação - Erica Queiroz 
de Oliveira - Fls. 128/130: Anote-se. Diga o exequente, no prazo de cinco dias, sobre o pagamento da dívida. Saliento que o 
silêncio será interpretado como cumprimento da obrigação. - ADV: MARIA LUCILA MELARAGNO MONTEIRO (OAB 77227/SP), 
CELSO TEIXEIRA MENEZES (OAB 229029/SP), SERGIO ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/SP), SILVIA VASCONCELOS 
ANTUNES DE CARVALHO (OAB 117056/SP)

Processo 0018799-72.2010.8.26.0477 (477.01.2010.018799) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Wilson 
Antonio Corsino - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Fls. 143/144: Defiro. Expeça-se o ofício almejado. - ADV: ENZO 
SCIANNELLI (OAB 98327/SP), JOSE ABILIO LOPES (OAB 93357/SP), EDUARDO AVIAN (OAB 234633/SP)

Processo 0019567-61.2011.8.26.0477 (477.01.2011.019567) - Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional) - Maria 
Cleide dos Santos - ciência do ofício juntado, facultada sua manifestação no prazo legal - ADV: KARINA MARTINS DE BARROS 
(OAB 249159/SP)

Processo 0019828-89.2012.8.26.0477 (477.01.2012.019828) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Bruno Cunha dos 
Santos - Loja Marabraz Sa - Vistos. Ciência às partes do retorno dos autos. Após, aguarde-se a decisão do Agravo de Despacho 
Denegatório de Recurso Especial interposto. Int. - ADV: OMAR ISSAM MOURAD (OAB 247982/SP), PAULO RODRIGUES FAIA 
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(OAB 223167/SP), ADRIANA RODRIGUES FARIA (OAB 246925/SP)
Processo 0020136-96.2010.8.26.0477 (477.01.2010.020136) - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação 

/ Ameaça - Jorge Peres - Vania Maria da Silva Gomes - Fls. 250: Tendo em vista que o autor ainda não regularizou sua 
representação processual, arquivem-se os autos. - ADV: SERGIO RICARDO FONTOURA MARIN (OAB 116305/SP), ANDRE 
LUIZ MOREIRA DIEGO (OAB 290507/SP)

Processo 0020697-23.2010.8.26.0477 (477.01.2010.020697) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Bv Financeira 
S A Crédito Financiamento e Investimento - A princípio, diga a exequente, no prazo de cinco dias, sobre o valor depositado às 
fls. 330, salientando que o silêncio será interpretado como concordância com o mesmo. - ADV: CARLOS EDUARDO NICOLETTI 
CAMILLO (OAB 118516/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP), THAIS CRISTINA DA SILVA (OAB 238746/
SP), GERSON GARCIA CERVANTES (OAB 146169/SP)

Processo 0020744-60.2011.8.26.0477 (477.01.2011.020744) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Ronaldo Ribeiro da Silva - Cartório Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Dis Solemar e outro - 
Defiro. Expeça-se o ofício solicitado pelo MP. - ADV: MARCIO CHRYSTIAN MONTEIRO BESERRA (OAB 197125/SP), CLAUDIO 
DOS SANTOS (OAB 27928/SP)

Processo 0020795-42.2009.8.26.0477 (477.01.2009.020795) - Procedimento Ordinário - José Ubirajara Alves - Instituto 
Nacional Seguridade Social (inss) - ciência do ofício juntado, facultada sua manifestação no prazo legal - ADV: ARMANDO 
FERNANDES FILHO (OAB 132744/SP), ALVARO MICHELUCCI (OAB 163190/SP), RACHEL DE OLIVEIRA LOPES (OAB 
208963/SP)

Processo 0021359-55.2008.8.26.0477 (477.01.2008.021359) - Procedimento Ordinário - Lucilene Gomes Santos - Centro 
Atacadista Barao Ltda e outro - MANDADO DE LEVANTAMENTO EXPEDIDO, DISPONIVEL EM CARTÓRIO PARA RETIRADA. 
- ADV: JOSÉ ROBERTO DE CARVALHO (OAB 199011/SP), JOÃO ANTONINO DE SOUZA FILHO (OAB 189933/SP), DANIELA 
DIAS FREITAS (OAB 153837/SP), ENNIO THOMAZ (OAB 14974/SP), ANDRÉ HALIM EL NESS (OAB 235953/SP), MARCIO 
BRITTO COSTA (OAB 199923/SP)

Processo 0022153-71.2011.8.26.0477 (477.01.2011.022153) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
Edificio Aulus Plautius - Vistos. Cumpra o autor, de forma escorreita, a decisão de fl. 70, no prazo de cinco (5) dias. No silêncio, 
intime-se o autor, via correio, a dar andamento ao feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção, nos termos do artigo 267, 
inciso III do Código de Processo Civil. Int. - ADV: MARCO ANTONIO ESTEVES (OAB 151046/SP)

Processo 0022458-21.2012.8.26.0477 (477.01.2012.022458) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Valter do Carmo de Deus 
e outro - ciência do ofício juntado, facultada sua manifestação no prazo legal - ADV: ANDRÉ LUIS LESSA (OAB 263329/SP), 
HUMBERTO REIS CHAVES (OAB 162288/SP)

Processo 0023588-51.2009.8.26.0477 (477.01.2009.023588) - Produção Antecipada de Provas - Provas - Engenharia Bonfim 
& Miranda Comercio e Engenharia Ltda - Vistos. Ante a certidão retro, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: DANIELA DIAS 
FREITAS (OAB 153837/SP), MARCO ANTONIO ESTEVES (OAB 151046/SP)

Processo 0023785-98.2012.8.26.0477 (477.01.2012.023785) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
Residencial Oceanico - Ronaldo Jose de Souza e outro - MANDADO DE LEVANTAMENTO EXPEDIDO, DISPONIVEL EM 
CARTÓRIO PARA RETIRADA. - ADV: ERINEIDE DA CUNHA DANTAS (OAB 143992/SP), CLAUDIO CANDIDO LEMES (OAB 
99646/SP)

Processo 0025111-30.2011.8.26.0477 (477.01.2011.025111) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Real Leasing 
Sa Arrendamento Mercantil - Fls. 97/109: Providencie o executado, no prazo de cinco dias, o recolhimento das custas de 
mandato e substabelecimentos. Sem prejuízo, diga a exequente, no prazo de dez dias, sobre a exceção de pré-executividade. 
- ADV: LUCAS REZENDE ALAVER (OAB 296023/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP), GERSON GARCIA 
CERVANTES (OAB 146169/SP)

Processo 0025557-48.2012.8.26.0590 (590.01.2012.025557) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Carlos 
Alberto Oliveira de Almeida - Instituto Nacional de Seguro Social Inss - Fls. 141: Ante a expressa concordância da executada 
(fls. 139/140), expeça-se o necessário. - ADV: CAROLINA PEREIRA DE CASTRO (OAB 202751/SP), RICCARDO SCATENA 
JUNIOR (OAB 289926/SP)

Processo 0025593-41.2012.8.26.0477 (477.01.2012.025593) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Aymoré Crédito Financiamento e Investimento Sa - Vistos. Fls. 63/64: Para as diligências requeridas, providencie o 
peticionário o recolhimento do valor de R$ 12,20, por sistema e CPF/CNPJ a ser consultado, nos termos do Provimento CSM 
n.º 2.195/2014, devendo ser recolhido na Guia FEDT, código 434-1, no prazo de cinco (5) dias. Int. - ADV: PAULO EDUARDO 
MELILLO (OAB 76940/SP)

Processo 0025980-56.2012.8.26.0477 (477.01.2012.025980) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Edilson 
Carlos Maciel - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - ciência do ofício juntado, facultada sua manifestação no prazo legal - 
ADV: CAROLINA PEREIRA DE CASTRO (OAB 202751/SP), LUIZ CLAUDIO JARDIM FONSECA (OAB 215263/SP)

Processo 0026159-24.2011.8.26.0477 (477.01.2011.026159) - Monitória - Itaucard Sa - Vistos. Manifeste-se o exequente em 
termos de prosseguimento da execução, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo supra “in albis”, certifique-se, aguardando-se 
no arquivo, manifestação da parte interessada. Int. - ADV: ANTONIO CEZAR RIBEIRO (OAB 69807/SP)

Processo 0026223-97.2012.8.26.0477 (477.01.2012.026223) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
Edificio Arpoador - Vistos. Fls. 53: defiro. Considerando que a requerida permanece internada no Hospital Beneficiência 
Portuguesa em São Paulo-SP, depreque-se a realização de laudo a que alude o art. 218 do Código de Processo Civil, devendo 
o autor fornecer o endereço para cumprimento da medida. Int. - ADV: JOSÉ CLAUDIO BAPTISTA (OAB 155720/SP), PAMELLA 
GABRIEL BAPTISTA (OAB 299706/SP)

Processo 0026602-38.2012.8.26.0477 (477.01.2012.026602) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
Jeans Martiliano Ferreira - Vistos. INTIME-SE o(a) requerente, Jeans Martiliano Ferreira, para que no PRAZO de 48 horas dê 
andamento ao feito, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 267, parágrafo primeiro, do Código de Processo 
Civil. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como carta de intimação. - ADV: ANDREA RIBEIRO FERREIRA RAMOS 
(OAB 268867/SP)

Processo 0028772-80.2012.8.26.0477 (apensado ao processo 0001674-33.2006.8.26) (processo principal 0001674-
33.2006.8.26) (477.01.2006.001674/2) - Cumprimento de sentença - Cooperativa Econ e Crédito Mútuo Médicos e Prof Nível 
Superior Saúde Litoral Pta Unicred - Sandra Mara de Loyola - MANDADO DE LEVANTAMENTO EXPEDIDO, DISPONIVEL EM 
CARTÓRIO PARA RETIRADA. - ADV: LUIS FERNANDO NADOLNY LOYOLA (OAB 12001/PR), MARCELO NICOLOSI FRANCO 
(OAB 152127/SP), CELESTINO VENANCIO RAMOS (OAB 35873/SP)

Processo 0030058-93.2012.8.26.0477 (047.72.0120.030058) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - 
Inadimplemento - Eduardo Demarchi - Maria Ines Soares Nunes - Fls. 159/163 e 164/167: Pedido prejudicado, ante a certidão de 
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fls. 157. Intime-se a executada, através de seu patrono, pela imprensa oficial, a pagar voluntariamente a dívida (R$ 12.677,26 
- outubro de 2014), no prazo de 15 (quinze) dias, contado da publicação do presente despacho. Havendo depósito, dê-se 
ciência ao credor se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, anotando-se que o seu silêncio implicará na concordância com o 
depósito efetuado e na extinção da execução. Caso não concorde com o valor depositado (depósito parcial) ou decorrido o 
prazo sem pagamento, deverá o exequente elaborar requerimento de bloqueio de ativos financeiros, instruindo-o com memória 
de cálculo acrescida de multa de 10% sobre o saldo (artigo 475-J, § 4º, do CPC), BEM COMO deverá o(a) autor(a), nos termos 
do Comunicado nº 170/2011 do Conselho Superior da Magistratura e de acordo com o Provimento CSM 2195/14, recolher 
as custas de serviço de impressão de documentos relativos a pesquisas INFOJUD e BACENJUD, no valor de R$ 12,20, por 
solicitação, referente a cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado, recolhidos na Guia do Fundo Especial de Despesas do TJSP 
(FEDTJ), informando-se o código 434-1 (Impressão de Informações do Sistema INFOJU/BACEN/RENAJUD), ou indique bens à 
penhora, juntando documentos que identifiquem os seus titulares. Apresentado requerimento de bloqueio de ativos financeiros 
com memória do cálculo e recolhimento das custas pertinentes, providencie a serventia o necessário, via “on-line”, junto ao 
BACEN, para bloqueio e transferência a este Juízo de ativos financeiros. Realizado o bloqueio e a transferência, manifeste-se o 
credor, bem como intime-se a devedora para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 dias (artigo 475-J, § 1º, do CPC). 
- ADV: ROSE MARIE GRECCO BADIALI (OAB 56214/SP), IERE TUPINAMBA ALVES PEREIRA (OAB 81178/SP)

Processo 0030419-13.2012.8.26.0477 (047.72.0120.030419) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
Edificio Manhattan Flat Service - PROVIDENCIE O AUTOR A RETIRADA DO ADITAMENTO DA CARTA PRECATÓRIA 
EXPEDIDA, EM (10) DEZ DIAS, INSTRUINDO-A COM AS CÓPIAS NECESSÁRIAS, COMPROVANDO SUA DISTRIBUIÇÃO EM 
IGUAL PRAZO. - ADV: RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI (OAB 253443/SP)

Processo 0030420-95.2012.8.26.0477 (047.72.0120.030420) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
Edificio Manhattan Flat Service - PROVIDENCIE O AUTOR A RETIRADA DO ADITAMENTO DA CARTA PRECATÓRIA 
EXPEDIDA, EM (10) DEZ DIAS, INSTRUINDO-A COM AS CÓPIAS NECESSÁRIAS, COMPROVANDO SUA DISTRIBUIÇÃO EM 
IGUAL PRAZO. - ADV: RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI (OAB 253443/SP)

Processo 0093525-90.2005.8.26.0477 (477.01.2005.093525) - Procedimento Ordinário - Paulo Roberto dos Santos - 
Prefeitura da Estancia Balnearia de Praia Grande - Vistos. Ciência às partes e ao MP, do retorno dos autos. Aguarde-se em 
cartório, por 10 (dez) dias. Após, nada sendo requerido, ao arquivo. Int. - ADV: EDMILSON DE OLIVEIRA MARQUES (OAB 
141937/SP), JOSE HENRIQUE COELHO (OAB 132186/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO RENATO ZANELA PANDIN E CRUZ GANDINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL VIVIANE APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0034/2015

Processo 1011276-50.2014.8.26.0477 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Agostinho Vieira de Souza - Vistos. Recebo 
a petição de fls. 57, como desistência da ação para os fins do artigo 158, parágrafo único do C.P.C.HOMOLOGO a desistência 
requerida pelo autor para que produza seus jurídicos e legais efeitos. JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do 
mérito, nos termos do art. 267, inciso VIII, do CPC. Tendo o autor requerido a desistência da ação e não se vislumbrando 
interesse na interposição de recurso, determino a certificação do trânsito em julgado. Oportunamente, anote-se a extinção e 
arquivem-se os autos. P. R. I. C. - ADV: EVELYNE CORREA BUSCHI (OAB 290580/SP)

Processo 1011276-50.2014.8.26.0477 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Agostinho Vieira de Souza - Certifico e 
dou fé que, nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o(s) seguinte(s) ato(s) 
ordinatório(s): PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA Aos , faço pública em cartório a r. sentença de fls. 58. Eu,______, escrevente, 
subscrevi. REGISTRO DE SENTENÇA Certifico e dou fé que a r. sentença de fls. 58 foi devidamente registrada no Sistema SAJ. 
Nada Mais. Praia Grande, . Eu,________, escrevente, subscrevi. CUSTAS PROCESSUAIS ( ) Custas recolhidas a fls._________
_____________________. ( )Custas de apelação (preparo) no valor de R$ _____________. ( ) Custas processuais a recolher no 
valor de________________. ( ) Custas de procuração a recolher no valor de R$___________. Não há custas (Justiça Gratuita). 
(X)Isento de custas. Praia Grande, Eu,________, escrevente, subscrevi. CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO Certifico e dou 
fé que a r. sentença de fls. 58 transitou em julgado em 04 de fevereiro de 2015. Praia Grande, . Eu, ________, escrevente, 
subscrevi. - ADV: EVELYNE CORREA BUSCHI (OAB 290580/SP)

3ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CÂNDIDO ALEXANDRE MUNHÓZ PÉREZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RENATA VALÉRIA DIAS TEIXEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0044/2015
Processo 0000009-35.2013.8.26.0477 (047.72.0130.000009) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Marco Aurelio Teixeira 

Juliao - Sandra Regina Sebastiao - Fica intimada a parte ativa para, em querendo, manifestar-se dos documentos juntados 
à(s) página(s) 349-482, em 05 dias (art. 398 do CPC). - ADV: GUSTAVO TOURRUCOO ALVES (OAB 297775/SP), JOAQUIM 
MOREIRA FERREIRA (OAB 52015/SP), FERNANDO FABIANI CAPANO (OAB 203901/SP)

Processo 0000221-32.2008.8.26.0477 (477.01.2008.000221) - Procedimento Ordinário - Pagamento - Companhia Piratininga 
de Força e Luz Cpfl - Olavo Cardoso Costa - Excepcionalmente, diante das diligências infrutíferas realizadas, defiro o pedido 
de citação por edital. Assim, em 30 (trinta) dias, elabore a serventia a respectiva minuta, com observância do disposto no art. 
232 do Código de Processo Civil. Elaborada, prossiga-se com intimação da parte para publicação na forma do art. 232, III, do 
Código de Processo Civil ou, em caso de assistência judiciária, com publicação no DJE (art. 232, § 2º, CPC). - ADV: ADRIANA 
CRISTINA BERNARDO DE OLINDA (OAB 172842/SP), JOSEMAR ANTONIO GIORGETTI (OAB 94382/SP)

Processo 0000222-41.2013.8.26.0477 (047.72.0130.000222) - Procedimento Ordinário - Adimplemento e Extinção - Juliana 
Santos Andrade - Happy Day Formaturas Ltda Me - Vistos. Fl. 67: Primeiramente, deverá o autor juntar certidão simplificada da 
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JUCESP referente à sociedade-ré (disponibilizada inclusive no site: www.jucesponline.sp.gov.br), a fim de averiguar-se a atual 
situação cadastral, se houve encerramento irregular das atividades ou falência, seus sócios e endereços. Prazo de 10 (dez) 
dias. Na inércia, intime-se a parte autora, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar andamento ao feito no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. - ADV: PATRÍCIA PEREIRA CASTILHO (OAB 214602/
SP)

Processo 0000324-05.2009.8.26.0477 (477.01.2009.000324) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Assim, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com 
fundamento no artigo 267, VIII, do Código de Processo Civil, arcando o autor com eventuais custas e despesas processuais. - 
ADV: RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA (OAB 165046/SP), NATALIA MENEGUIT DE CARVALHO (OAB 155473/RJ)

Processo 0000467-52.2013.8.26.0477 (047.72.0130.000467) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Inadimplemento - Willi Fazzio - Vistos.A relação ex locato, celebrada em 2008, se extinguiu. O locatário é falecido e o imóvel 
locado, como apurado em duas oportunidades por Oficial de Justiça, foi abandonado, servindo, em sua parte externa, de 
abrigo para moradores de rua. Não há mais, diante desses fatos supervenientes, necessidade de despejo, nem tampouco de 
prosseguimento da ação, tendo desaparecido o interesse de agir, na modalidade necessidade da tutela. Assim é que, estando 
o bem desocupado, o autor, como proprietário, pode retomar a posse por meios próprios. Acerca do interesse de agir, convém 
lembrar que deflui do binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, sendo certo que se encarta no aspecto da 
utilidade a escolha correta do procedimento adequado à pretensão deduzida. Ausente o interesse de agir, impositiva a extinção 
do processo sem resolução do mérito (TJ-PB; Proc. 200.2003.007081-3/003; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. João A. Silva; 
DJPB 17/08/2011). portanto, configurada tal situação no caso, dou por extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 
267, vi, do código de processo civil. deixo de impor verba sucumbenciais por não ter havido citação. oportunamente, ao trânsito 
em julgado, arquivem-se os autos. P. R. I. - ADV: LINGELI ELIAS (OAB 96916/SP)

Processo 0000535-66.1994.8.26.0477 (477.01.1994.000535) - Desapropriação - Desapropriação - Prefeitura da Estancia 
Balnearia de Praia Grande - Antonio Domingues e outro - Vistos. 1. Fls - 444 - Nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906/94 que dispõe 
sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, a ação de cobrança dos honorários do advogado prescreve 
no prazo de 05 (cinco) anos contados da data do trânsito em julgado da sentença que os fixar. 2. A execução pretendida pela 
parte ativa está prescrita, e não tendo esta apresentado valores remanescentes da execução, conforme despacho de fls. 429 
e 436, considero satisfeita a execução. 3. Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a presente fase de 
cumprimento de sentença, fazendo-o com fundamento no artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Com o trânsito em 
julgado, arquivem-se os autos com as comunicações e anotações de praxe. P. R. I. - ADV: ELIANA MARIA VERTA LUDUVICE 
GASPARINI (OAB 77418/SP), KATIA DA CONCEICAO MOREIRA (OAB 62827/SP)

Processo 0000784-02.2003.8.26.0477 (477.01.2003.000784) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Evialis do Brsasil Nutrição Animal Ltda - Vistos. Forme-se o segundo volume dos autos a partir de fls. 203. Fls. 232-235: 
Promova a serventia a pesquisa via INFOJUD visando a obtenção de endereços dos sócios. Efetivada a pesquisa, manifeste-
se a parte ativa, em 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento No silêncio, intime-se-a, via imprensa e na pessoa do(a) 
advogado(a), a dar andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. 
- ADV: ANDRÉ BARABINO (OAB 172383/SP)

Processo 0000784-02.2003.8.26.0477 (477.01.2003.000784) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Evialis do Brsasil Nutrição Animal Ltda - Vista dos autos ao autor para manifestar-se, no prazo de 10 dias, sobre a juntada do 
resultado da pesquisa junto ao INFOJUD. - ADV: ANDRÉ BARABINO (OAB 172383/SP)

Processo 0000787-78.2008.8.26.0477 (477.01.2008.000787) - Monitória - Cheque - Instituto Educacional de Praia Grande 
Ltda - Vistos. Fl. 139: já houve a providência e já diligenciados os endereços encontrados. Assim, Manifeste-se a parte ativa, 
em 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento. No silêncio, intime-se-a, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar 
andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Int. - ADV: JOSÉ ESTEBAN 
DOMINGUES LISTE (OAB 164666/SP), ALVARO DOS SANTOS ALVES BARRETO (OAB 236702/SP)

Processo 0001011-26.2002.8.26.0477 (477.01.2002.001011) - Procedimento Ordinário - Sindicato dos Trabalhadores Munic 
da Estancia Baln de Praia Grande - Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
o pedido formulado nesta ação (art. 269, I, CPC). Condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, 
no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com atualização monetária desde esta data e juros de mora de 1% (um por cento) 
ao mês desde a citação. Suportará ainda o requerido, vencido, as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, de 
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.P. R. I. Valor do Preparo R$ 1.139,04. - ADV: ANTELINO ALENCAR DORES 
(OAB 18455/SP), LUIZ FERNANDO CASTRO REIS (OAB 128875/SP)

Processo 0001107-94.2009.8.26.0477 (477.01.2009.001107) - Monitória - Unibanco União de Bancos Brasileiros S A - 
Vistos. Promova a serventia a pesquisa via INFOJUD visando a obtenção de endereços da parte passiva. Efetivada a pesquisa, 
manifeste-se a parte ativa, em 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento e quanto aos endereços encontrados às fls. 109-
111. No silêncio, intime-se-a, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento.. Intime-se. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)

Processo 0001107-94.2009.8.26.0477 (477.01.2009.001107) - Monitória - Unibanco União de Bancos Brasileiros S A - Vista 
dos autos ao autor para manifestar-se, no prazo de 10 dias, sobre a juntada do resultado da pesquisa junto ao INFOJUD. - ADV: 
JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP)

Processo 0001125-96.2001.8.26.0477 (477.01.2001.001125) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
Edificio Thiago - Lut Intermediação de Ativos e Gestão Judicial - Vistos. Fls. 269-270: aguardem-se as providências ou 
manifestação em termos de prosseguimento, por 10 dias. No silêncio, intime-se-o, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), 
a dar andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Int. - ADV: TULIO 
BRAGA DE CASTRO (OAB 302512/SP), SUELI RHORMENS (OAB 86719/SP)

Processo 0001155-05.1999.8.26.0477 (477.01.1999.001155) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Odelcio Soares - - Ana Maria Morales Soares - Intime-se a parte ativa a dar andamento ao feito, no prazo 
de 48:00 horas, sob pena de extinção - artigo 267, III e parágrafo 1º do C.P.C.. - ADV: JOSE CLAUDIO GALIAZZI (OAB 107755/
SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/
SP), EDLAINE APARECIDA CHIAPPO (OAB 212139/SP), MÁRIO FERREIRA DA SILVA (OAB 209322/SP)

Processo 0001215-80.1996.8.26.0477 (477.01.1996.001215) - Execução de Título Extrajudicial - Banco do Brasil Sa - Ivan 
Motta - Vistos. 1. Recebo em seus regulares efeitos o recurso interposto pela parte ativa, pois tempestivos. 2. Após ou na 
inércia, certificando-se, subam os autos à Superior Instância, com as homenagens deste Juízo, para eventual conhecimento dos 
recursos interpostos. Intime-se. - ADV: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), JOAO CARLOS DE LIMA 
JUNIOR (OAB 142452/SP), EDILSON JOSÉ MAZON (OAB 161112/SP)



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2507

Processo 0001308-33.2002.8.26.0477/01 (apensado ao processo 0001308-33.2002.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Despesas Condominiais - Condominio Conjunto Residencial Portal do Sol - Mauro Palhares - - Jose Claudio Salvador de Araujo 
- Vistos. 1. Fl. 256: O r. Despacho de fl. 253 foi devidamente publicado, conforme certidão de fl. 254. 2. Fls. 258: O Embargos 
de Declaração foi devidamente apreciado, conforme r. Decisão de fl. 237, publicada em 27/03/2014 (fl. 238). 3. Diante do 
não cumprimento do acordo, manifeste-se a parte exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 10 (dez) dias. 4. 
No silêncio, intime-se a parte ativa, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar andamento ao feito no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. - ADV: CLÁUDIO LUIZ URSINI (OAB 154908/SP), 
JOSÉ CLAUDIO BAPTISTA (OAB 155720/SP), MARIO DE PAULA MACHADO (OAB 76500/SP)

Processo 0001338-82.2013.8.26.0477 (047.72.0130.001338) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Wanderley 
Machado Diogo - - Narileide Silva e Diogo - Rodrigues Gonçalves Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Vistos. Forme-se o 
segundo volume dos autos a partir de fls. 200. Após, tornem conclusos para saneamento do feito ou eventual prolação de 
sentença, e para decisão na impugnação em apenso. Intime-se. - ADV: ANTONIO DOS SANTOS ALVES (OAB 95495/SP), 
FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA PAULINO (OAB 229452/SP), FÁBIO LUIZ LORI DIAS FABRIN DE BARROS (OAB 229216/
SP)

Processo 0001338-82.2013.8.26.0477 (047.72.0130.001338) - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - Wanderley 
Machado Diogo e outro - Rodrigues Gonçalves Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Vistos. Fl. 235: diga o autor quanto às 
alegadas tratativas de acordo ou especifique provas, em 10 dias. Após ou no silêncio, uma vez que a ré já reiterou seu pedido 
de provas, tornem para saneador ou sentença. Int. - ADV: FÁBIO LUIZ LORI DIAS FABRIN DE BARROS (OAB 229216/SP), 
FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA PAULINO (OAB 229452/SP), ANTONIO DOS SANTOS ALVES (OAB 95495/SP)

Processo 0002174-94.2009.8.26.0477 (477.01.2009.002174) - Reintegração / Manutenção de Posse - Claudia Regina 
Ahrens - Vistos. Não havendo, aparentemente, nada a prover, tornem ao arquivo, com as formalidades de praxe. Int. - ADV: 
FERNANDO DE OLIVEIRA (OAB 248860/SP), SANDRO RICARDO ULHOA CINTRA (OAB 199111/SP), MARIA RAQUEL 
PINHEIRO ROSSETO ARRAVAL (OAB 237624/SP)

Processo 0002181-04.2000.8.26.0477 (477.01.2000.002181) - Despejo por Falta de Pagamento - Espécies de Contratos 
- Espólio de Salim Elias - - Gilberto Simão Elias - - Lisa Elias - - Elizabeth Elias Micheletti - Vista dos autos ao autor para 
manifestar-se, no prazo de 10 dias, sobre a juntada do resultado da pesquisa junto ao INFOJUD que encontra-se guardado na 
pasta de documentos sigilosos em cartório. - ADV: FABIO COMITRE RIGO (OAB 133636/SP)

Processo 0002658-46.2008.8.26.0477 (477.01.2008.002658) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Centro 
Educacional e Cultural de Praia Grande Ltda - Providencie a parte ativa, no prazo de cinco (05) dias, a complementação do 
recolhimento das guias de diligencia do oficial de justiça, no importe de R$ 50,16 (Provimento CG nº 28/2014, disponibilizado no 
DJE 28/10/2014), a fim de que se expeça o mandado pertinente, sob pena de extinção do processo (artigo 267, IV, do Código 
de Processo Civil). - ADV: JOSÉ ESTEBAN DOMINGUES LISTE (OAB 164666/SP), ANA LUCIA MOURE SIMÃO CURY (OAB 
88721/SP), DANIELA GARCIA MÉHRINGER AZEVEDO CUNHA (OAB 230721/SP)

Processo 0002839-23.2003.8.26.0477 (477.01.2003.002839) - Procedimento Ordinário - Erro Médico - Elisangela Aparecida 
do Nascimento - Hospital Sao Paulo - Vistos. 1. Intimem-se as partes, pela imprensa, da designação de data para a realização 
da perícia. 2. Intime-se pessoalmente o periciando, para comparecimento com pelo menos 30 (trinta) minutos de antecedência. 
O mandado deverá ser instruído com cópia do ofício do IMESC. 3. No mais, certifique a serventia eventual decurso de prazo 
da parte ativa para cumprimento do despacho de fls. 260. Intime-se. - ADV: LIDIA VALERIO MARZAGAO (OAB 107421/SP), 
MONICA PINHO MONTEIRO DE CASTRO (OAB 122556/SP)

Processo 0002839-23.2003.8.26.0477 (477.01.2003.002839) - Procedimento Ordinário - Erro Médico - Elisangela Aparecida 
do Nascimento - Hospital Sao Paulo - Ciência às partes, pela imprensa, de que ficou designada a data do exame pericial da 
parte ativa para o dia 29/06/2015, às 08:30 horas, à Rua Barra Funda, 824 - Barra Funda - Capital, deverá comparecer com o 
documento de identificação original e com foto, carteira de trabalho e material de interesse médico-legal. - ADV: LIDIA VALERIO 
MARZAGAO (OAB 107421/SP), MONICA PINHO MONTEIRO DE CASTRO (OAB 122556/SP)

Processo 0002898-69.2007.8.26.0477 (477.01.2007.002898) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Wilson Fuoco - - Maria 
Valeria Toledo Fuoco - Tochio Yamauti - - Olga Yamauti - Vistos. Há notícia do falecimento, também, do correquerido Toshio (fl. 
244) Assim, deverão os autores juntar certidão de óbito do correquerido e comprovar se houve de abertura de Inventário, com 
relação a ambos, por certidão do Distribuidor Cível e, em caso positivo, comprovar, através de certidão de objeto e pé, o estágio 
do processo, constando o inventariante (se a ação estiver em andamento), ou herdeiros (se o Inventário estiver encerrado). 
Outrossim, quanto a eventual inventariante ou herdeiros, deverá(ão) ser qualificado(s), indicados os endereços e recolhidas as 
custas para citação. Permanecerá o feito suspenso por 01 (um) ano, ao final do qual deverá ser dado o regular andamento ao 
feito. Intime-se. - ADV: DANIELE CRISTINA DA SILVA (OAB 195510/SP), MARIANA LIMA MARTINS (OAB 263158/SP)

Processo 0003162-42.2014.8.26.0477 (processo principal 0001352-66.2013.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença 
- Locação de Imóvel - Rosemeire Aparecida Rascio - - Rogerio Tadeu Rascio - - Eliane Castro Natal Rascio - - Irma Polete 
Rascio - Severiano Alves Teixeira Neto - - Alvares e Bellotto Ltda Me - Comprove a parte ativa, em 10 (dez) dias, o recolhimento 
das custas de impressão de documento - Cód. 434-1, referente à busca de informações junto ao sistema Bacenjud (R$12,20 - 
doze reais e vinte centavos - por cada CPF - Provimento CSM 1864/11 e Comunicado 170/11). Se o caso, apresentar o cálculo 
atualizado do débito. - ADV: MATHEUS APARECIDO ROSCHEL CONRADO (OAB 228145/SP), CLAUDISTONHO CAMARA 
COSTA (OAB 77759/SP)

Processo 0003293-22.2011.8.26.0477 (477.01.2011.003293) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Vitor 
Aparecido Cheli - Karem Biondi da Silva - Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE o pedido formulado nesta ação, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil. Decreto a resolução 
contratual, determino a reintegração do autor na posse do veículo e condeno a requerida à perda, em favor do autor, do 
montante pago por conta do contrato, pela depreciação e pelo uso do bem. No mais, pela sucumbência majoritária da requerida, 
suportará ainda as despesas processuais e honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 900,00 (novecentos reais), 
condicionada a exigibilidade das verbas ao disposto no art. 12 da Lei de Assistência Judiciária, anotando-se o deferimento 
do benefício. Valor do preparo R$ 175,11. - ADV: ERIKE MARCOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA (OAB 271723/SP), THYAGO 
GARCIA (OAB 299751/SP)

Processo 0003338-89.2012.8.26.0477 (477.01.2012.003338) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Milton 
Fonseca de Oliveira - Janaina Cristina Ferreira - - Lidiane Packer - Ciente do arrolamento. Preservados os termos da decisão de 
fls. 111, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 28 de maio de 2015, 16h30. A testemunha deverá ser 
trazida pela parte interessada, independentemente de intimação. - ADV: SILENI COSTA DE QUEIROZ BARBOSA (OAB 122875/
SP), KARINA BIANCA PAIVA ISIDIO DOS SANTOS (OAB 226595/SP), THYAGO GARCIA (OAB 299751/SP)

Processo 0004574-81.2009.8.26.0477 (477.01.2009.004574) - Usucapião - Joelson Gouveia Vicente - Vistos. Promova 
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a serventia a pesquisa via INFOJUD visando a obtenção de endereços da parte passiva. Efetivada a pesquisa, manifeste-
se a parte ativa, em 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento No silêncio, intime-se-a, via imprensa e na pessoa do(a) 
advogado(a), a dar andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento.. Intime-se. 
- ADV: FRANCISCO MOZART CIARLINI SOBRINHO (OAB 282108/SP)

Processo 0004574-81.2009.8.26.0477 (477.01.2009.004574) - Usucapião - Joelson Gouveia Vicente - Manifeste-se a parte 
ativa, em 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento, conforme determinado na r. decisão de fls. 111, tendo em vista a 
pesquisa INFOJUD realizada. Providencie ainda, o CNPJ da parte passiva indicada na carta de citação de fls. 64 (Imobiliária 
Ribeiropolis) para pesquisa Infojud. - ADV: FRANCISCO MOZART CIARLINI SOBRINHO (OAB 282108/SP)

Processo 0004747-08.2009.8.26.0477/01 - Cumprimento de sentença - Condomínio - Condomínio Edifício Atobás - 
Moeda Forte Empreendimentos Ltda - Vistos. Diante de inércia certificada, intime-se a parte ativa, pelo correio, no endereço 
da procuração (art. 238, p.u., CPC), para dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e 
arquivamento. Int. - ADV: MARCO ANTONIO ESTEVES (OAB 151046/SP), LUCAS GARCIA UGEDA (OAB 272142/SP), JOSE 
ROBERTO UGEDA (OAB 62548/SP)

Processo 0004781-41.2013.8.26.0477 (047.72.0130.004781) - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Antonio Serafim 
Gomes - Banco Santander - Banespa Sa - Vistos. 1. Recebo em seus regulares efeitos o recurso interposto pela parte ativa, pois 
tempestivos. 2. Intime-se a parte contrária para ofertar contra-razões, dentro do prazo legal. 3. Após ou na inércia, certificando-
se, subam os autos à Superior Instância, com as homenagens deste Juízo, para eventual conhecimento dos recursos interpostos. 
Intime-se. - ADV: LUCIANA ARAUJO CARVALHO (OAB 150630/SP), ENZO SCIANNELLI (OAB 98327/SP), JOSE EDGARD DA 
CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), JOSE ABILIO LOPES (OAB 93357/SP)

Processo 0005217-97.2013.8.26.0477/01 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Nadir Aparecida Mattei Gerbelli - 
Adriana de Lima Gato Alves - Vistos. Fls. 68-71: a petição já foi apreciada. Cumpra, o credor, a decisão de fl. 62, agora em 05 
dias. Após o prazo concedido, caso permaneça o feito paralisado por mais de 30 dias, intime-se a parte ativa, pelo correio, no 
endereço da procuração (art. 238, p.u., CPC), para dar andamento ao feito em 48 horas, sob pena de extinção (artigo 267, III e 
parágrafo 1º do C.P.C). - ADV: SERGIO BARELLA (OAB 229298/SP)

Processo 0005364-60.2012.8.26.0477/01 - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Fabrizzio de Paoli - - 
Patricia Bamban de Paoli - Ines Reis dos Santos - Vistos. 1. Com a publicação da presente decisão fica a parte devedora intimada 
para, 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito indicado pela parte credora (R$ 8.963,66). 2. Fica consignado que, 
decorrido o aludido prazo sem o pagamento, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, prosseguindo-
se com a realização de penhora de bens e avaliação (art. 475-J, “caput”, parte final, e § 1º). 3. O não pagamento ensejará, 
ainda, a incidência de honorários advocatícios (cf. STJ, REsp 1054561 / SP, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, j. 03/03/2009), 
estabelecidos desde logo em 10% (dez por cento) sobre o valor do principal, acrescido dos encargos da mora e da multa. 
Intime-se. - ADV: RICHARDSON DE SOUZA (OAB 140181/SP), ARY CARLOS ARTIGAS (OAB 93139/SP)

Processo 0006010-22.2002.8.26.0477 (477.01.2002.006010) - Procedimento Ordinário - Direitos e Títulos de Crédito - Visa 
Vigilancia e Seguranca Sc Ltda - Vistos. Comprove o autor a protocolização da carta precatória expedida, no prazo suplementar 
de 05 (cinco) dias. No silêncio, intime-se-o, por intermédio de seu patrono, pela imprensa, a dar andamento ao feito em 48:00 
horas, pena de extinção. Int. - ADV: ANTONIO SERGIO FARIA SELLA (OAB 55980/SP)

Processo 0006284-97.2013.8.26.0477 (047.72.0130.006284) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - 
Associaçao dos Proprietarios de Unidades do Condominio Edificio Santa Rita de Cassia - Lucius Egydio - Intime-se a parte 
ativa a dar andamento ao feito, no prazo de 48:00 horas, sob pena de extinção - artigo 267, III e parágrafo 1º do C.P.C.. - ADV: 
DANIELE CRISTINA DA SILVA (OAB 195510/SP)

Processo 0006360-29.2010.8.26.0477 (477.01.2010.006360) - Reintegração / Manutenção de Posse - Santander Leasing S 
A Arrendamento Mercantil - Vistos. Diante de inércia certificada, intime-se a parte ativa, pelo correio, no endereço da procuração 
(art. 238, p.u., CPC), para dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Int. - 
ADV: ELIANA ESTEVÃO (OAB 161394/SP)

Processo 0006414-39.2003.8.26.0477 (477.01.2003.006414) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Nicholas 
Administracao - Condominio Edificio Nicholas - Vistos. 1. Com a publicação da presente decisão fica a parte devedora intimada 
para, 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito indicado pela parte credora (R$ 28.633,73). 2. Fica consignado que, 
decorrido o aludido prazo sem o pagamento, será aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito, prosseguindo-
se com a realização de penhora de bens e avaliação (art. 475-J, “caput”, parte final, e § 1º). 3. O não pagamento ensejará, 
ainda, a incidência de honorários advocatícios (cf. STJ, REsp 1054561 / SP, 1ª Turma, Min. Francisco Falcão, j. 03/03/2009), 
estabelecidos desde logo em 10% (dez por cento) sobre o valor do principal, acrescido dos encargos da mora e da multa. 
Intime-se. - ADV: HERBERT HILTON BIN JÚNIOR (OAB 190957/SP), RENATA ALÍPIO (OAB 184468/SP), FÁBIO FERREIRA 
COLLAÇO (OAB 167730/SP)

Processo 0006713-98.2012.8.26.0477 (477.01.2012.006713) - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Sulamerica 
Companhia de Seguros Saúde Sa - Providencie a patrona da parte ativa, em 05 dias, o número do RG e CPF para expedição do 
Mandado de Levantamento Judicial. - ADV: ALBERTO MARCIO DE CARVALHO (OAB 299332/SP), RIVA NEVES (OAB 127334/
SP)

Processo 0006718-62.2008.8.26.0477 (477.01.2008.006718) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - 
Brasterra Empreendimentos Imobiliarios Ltda - Manifeste-se a parte ativa, em 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento, 
tendo em vista a pesquisa INFOJUD realizada. - ADV: JOANA VALENTE BRANDÃO PINHEIRO (OAB 260010/SP), MARCELO 
DOMINGUES RODRIGUES (OAB 92566/SP), ROGERIO LUIZ CUNHA (OAB 150191/SP), HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO NETO 
(OAB 157407/SP)

Processo 0007168-29.2013.8.26.0477 (047.72.0130.007168) - Procedimento Ordinário - Adjudicação Compulsória - Jose 
Carlos Rodrigues Ribeiro - - Regina Cordeiro Ribeiro - Maria Celeste Constant - - Espólio de JOÃO ROSA QUIELE - - Assis 
Carvalho da Silva - Vistos. Fl. 81: indefiro o ofício à SIEL por não se prestar à finalidade pretendida. Manifeste-se a parte ativa, 
em 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento. No silêncio, intime-se-a, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar 
andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. - ADV: CLAUDIA 
REGINA CORDEIRO RIBEIRO (OAB 213635/SP)

Processo 0007310-33.2013.8.26.0477 (047.72.0130.007310) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Maria Jose dos Santos Apolinario - Guerra Litoral Imoveis - - Lilian de Fatima Guerra - - Natache Barboti de Vasconcelos - - 
Edmilson Almeida da Silva Dias - Ciência ao autor das respostas encaminhadas em virtude de distribuição do alvará expedido 
(fls. 106, 108, 110 e 112), aguardando-se manifestação pelo prazo de cinco (05) dias. - ADV: MARIANA MARTUCCI BERTOCCO 
COELHO (OAB 255346/SP), TIAGO JORGE REZENDE (OAB 224848/SP)

Processo 0007487-07.2007.8.26.0477 (477.01.2007.007487) - Execução de Título Extrajudicial - Coisas - Hsbc Bank Brasil 
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Sa Banco Multiplo - Andre T Pellante Me - - Andre Tomas Pellante - Vistos. 1. Fl. 122: Manifeste-se a parte ativa, no prazo de 
dez dias, em termos de efetivo prosseguimento, visto que a petição de fl. 122 não apresentou pedido. 2. No silêncio, intime-se-a, 
via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
extinção e arquivamento. Intime-se. - ADV: JULIO CESAR GARCIA (OAB 132679/SP)

Processo 0007488-79.2013.8.26.0477 (047.72.0130.007488) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Fabio Anderson Gaspar Me - - Fabio Anderson Gaspar - Vistos. 1. Fls.41: Para a busca junto ao Bacen, 
por ora, aguarde-se, devendo a parte ativa, primeiramente, comprovar a tentativa de obtenção de informações do réu através 
das entidades que prescindem de autorização judicial para tanto. Prazo: 30 (trinta) dias. 2. Decorrido, tornem conclusos. Intime-
se. - ADV: PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 
68723/SP)

Processo 0007596-89.2005.8.26.0477 (477.01.2005.007596) - Usucapião - Propriedade - Teresa de Jesus Baccili - 
Providencie a parte ativa, no prazo de cinco (05) dias, o recolhimentos das custas para pesquisa junto ao INFOJUD, deverá ser 
recolhido R$ 12,20, por CPF, sob a guia 434-1 (provimento CSM nº 2.195/2014). Apresente também o CPF com os 11 (onze) 
dígitos de Anita Beate Dorotea Goralski, Henrique Goralki, Helga Maria Arnhold Simões, Sebastião Ribeiro Simões, Werner 
Arnhold, Gabriela Arnhold, Hans Eduardo Arnhold e Edith Arnhold, tendo em vista que não é possível realizar a pesquisa Infojud 
sem o CPF completo. - ADV: ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA (OAB 187288/SP), CIBELE BACCILI RIBEIRO LIGGIERI 
(OAB 196423/SP)

Processo 0007732-96.1999.8.26.0477 (477.01.1999.007732) - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - Condominio 
Conjunto Residencial Hugo Strelow Edif Hugo Junior - Espolio de Antonio Lamartine Failla - Intime-se a parte ativa a dar 
andamento ao feito, no prazo de 48:00 horas, sob pena de extinção - artigo 267, III e parágrafo 1º do C.P.C.. - ADV: ANDRE LUIZ 
TRONCOSO (OAB 97672/SP), MARIO ANTONIO STELLA (OAB 182839/SP), STELLA MARIS MARTINEZ VASSOLER (OAB 
275954/SP)

Processo 0007975-93.2006.8.26.0477 (477.01.2006.007975) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez 
Acidentária - Edmilson Pereira da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Regularize a parte ativa sua substituição 
processual. Para tanto, aguarde-se por 60 (sessenta) dias a apresentação de certidão de objeto e pé do respectivo inventário 
indicando a qualificação do inventariante ali nomeado e a eventual ausência de expedição do formal de partilha, bem como do 
instrumento de mandato constando como outorgante o espólio da autora representado pelo inventariante nomeado, sob pena 
de nulidade. Com o cumprimento do acima determinado, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: FLÁVIO AUGUSTO CABRAL 
MOREIRA (OAB 178585/SP), ANTELINO ALENCAR DORES (OAB 18455/SP), EDUARDO AVIAN (OAB 234633/SP), IZABEL 
CRISTINA COSTA ARRAIS ALENCAR DORES (OAB 99327/SP)

Processo 0008266-06.2000.8.26.0477 (477.01.2000.008266) - Procedimento Ordinário - Retificação de Área de Imóvel 
- Prefeitura Municipal de Praia GRande - Vistos. Não havendo, aparentemente, nada a prover, tornem ao arquivo, com as 
formalidades de praxe. Int. - ADV: ANA BEATRIZ GUERRA CAMPEDELLI (OAB 76080/SP), SANDRO EDMUNDO TOTI (OAB 
158383/SP)

Processo 0008481-30.2010.8.26.0477 (477.01.2010.008481) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Associação Educacional do Litoral Santista Aelis - Rosangela Campos de Souza Nunes - Vistos. 1. Fls. 81/82: Defiro vista a 
parte executada pelo prazo de 5 (cinco) dias. 2. A fim de que se possa aferir a real necessidade do benefício da gratuidade, 
promova a parte passiva a juntada das três últimas declarações de ajuste de imposto de renda, bem como, a seu critério, de 
outros documentos que evidenciem a situação afirmada, sendo que na hipótese de apresentação de declaração de isento, 
apresente-se relação de suas contas bancárias e seus bens imóveis e veículos. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. - ADV: FABÍOLA 
BRANDÃO GONÇALVES (OAB 183853/SP), RONALDO MANZO (OAB 139205/SP), CELIO DIAS SALES (OAB 139191/SP), 
MARIANA REZEK MORUZZI (OAB 269924/SP), PAULO HENRIQUE AZEREDO (OAB 117383/MG)

Processo 0008587-84.2013.8.26.0477 (047.72.0130.008587) - Procedimento Ordinário - Direitos / Deveres do Condômino 
- Cristiano Santos Donadelli - Condominio Edificio Augustus I - Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO 
IMPROCEDENTE o pedido formulado nesta ação (art. 269, I, CPC). Imponho à parte ativa, vencida, as custas, despesas 
processuais e honorários advocatícios, de R$ 1.000,00 (mil reais), fixados por equidade, condicionada a exigibilidade das 
verbas ao disposto no art. 12 da Lei de Assistência Judiciária. - ADV: FABRICIA IARA SILVA DOS SANTOS (OAB 274491/SP), 
LEANDRO JUNQUEIRA MORELLI (OAB 173231/SP)

Processo 0009153-77.2006.8.26.0477 (477.01.2006.009153) - Execução de Título Extrajudicial - Coisas - Sociedade 
Visconde de Sao Leopoldo - Adriana Zacarias - - Zuleica Ribeiro Zacarias - Vistos. 1. Fl. 143: Ausente demonstração de fato novo 
que denotasse modificação do resultado da ordem anteriormente efetivada, indefiro, por ora, a pretensão de protocolização de 
nova ordem de bloqueio de valores perante o sistema BacenJud. 2. Manifeste-se a parte ativa no prazo de dez dias em termos 
de prosseguimento. 3. No silêncio, intime-se-a, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar andamento ao feito no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. - ADV: LUCIANA VAZ PACHECO DE CASTRO 
(OAB 163854/SP)

Processo 0009233-31.2012.8.26.0477 (477.01.2012.009233) - Execução de Título Extrajudicial - Direitos e Títulos de Crédito 
- Mr Avaliações e Pericias de Engenharia Sociedade Simples Ltda - Condominio Residencial D Ouro Viii - Vistos. Fls. 92/93: fica 
intimado, o executado, para regularizar a representação processual e para depósito do débito remanescente, conforme cálculos 
de fls. 92-96, no valor de R$ 437,35 (Setembro/2014), devidamente atualizado, em três dias, sob pena de penhora. Int. - ADV: 
WALMIR PEREIRA MODOTTI (OAB 156356/SP)

Processo 0009341-41.2004.8.26.0477 (477.01.2004.009341) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Sociedade Visconde de Sao Leopoldo - Vista dos autos ao autor para manifestar-se, no prazo de 10 dias, sobre a juntada 
do resultado da pesquisa junto ao INFOJUD que encontra-se guardado na pasta de documentos sigilosos em cartório. - ADV: 
ROBERTO CHIBIAK JUNIOR (OAB 240672/SP)

Processo 0009445-18.2013.8.26.0477 (047.72.0130.009445) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Editora Mont 
Serrat Ltda - Vistos. A tentativa de bloqueio, a título de arresto, é prematura, pois realizada somente uma diligência citatória 
frustrada. Embora o art. 653 do Código de Processo Civil autorize a medida, deve ser interpretado juntamente com o art. 654, 
que já prevê, na sequencia, citação por edital do devedor. Ao passo que esta forma de citação, como se sabe, é excepcional, 
demandando tentativas infrutíferas de localização para citação pessoal, com esgotamento dos meios disponíveis. Nessa 
conformidade, indefiro o postulado e determino, a princípio, a pesquisa de endereço do devedor junto ao sistema INFOJUD, 
aproveitando-se, se o caso, o recolhimento da taxa já efetivado a fls. 70. Com a resposta nos autos, intime-se a parte ativa a 
dizer em termos de prosseguimento. Oportunamente, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: MARCOS FERNANDES DE ANDRADE 
(OAB 133941/SP)

Processo 0009445-18.2013.8.26.0477 (047.72.0130.009445) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Editora Mont 
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Serrat Ltda - Manifeste-se a parte ativa, em 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento, tendo em vista a pesquisa INFOJUD 
realizada. - ADV: MARCOS FERNANDES DE ANDRADE (OAB 133941/SP)

Processo 0009459-36.2012.8.26.0477/01 - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais - Condominio Edificio Fabio 
Henrique - Ricardo Martins Santana - Vistos. 1. Para a busca pretendida, deverá o próprio autor oficiar ao IIRGD, no prazo de 10 
(dez) dias, solicitando que as informações prestadas sejam encaminhadas a este Juízo, fazendo constar os dados dos autos do 
processo aos quais serão elas juntadas. 2. No silêncio, intime-se a parte ativa, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a 
dar andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. - ADV: RENATA 
SANTOS FERREIRA WOLSKI (OAB 253443/SP)

Processo 0009634-30.2012.8.26.0477 (apensado ao processo 0004859-60.1998.8.26) (477.01.2012.009634) - Embargos à 
Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Instituto Nacional do Seguro Social - Nilzo Agripino de Lucena - Ante o 
exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado nestes embargos (art. 
269, I, CPC). Determino a redução do crédito exequendo, com a exclusão dos juros moratórios, que terão incidência conforme 
fundamentação. No mais, pela sucumbência recíproca e equivalente, deixo de impor verbas. Valor do preparo R$ 1.268,11 - 
ADV: MELISSA AUGUSTO DE A. ARARIPE (OAB 14791/CE), MAURO LUCIO ALONSO CARNEIRO (OAB 17410/SP)

Processo 0009772-36.2008.8.26.0477 (477.01.2008.009772) - Monitória - Espécies de Contratos - Associação Protetora da 
Infancia Provincia de São Paulo - Valeria Regina Costa - Vistos. 1. Citada por edital, a parte devedora não constituiu patrono 
nos autos, tendo incorrido em revelia. 2. Assim, nos termos do art. 322, “caput”, do Código de Processo Civil, aplicável à fase de 
cumprimento da sentença (cf. TJ-SC; AI 2009.032177-4; Sombrio; 3ª Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Marco A. Gastaldi 
Buzzi; DJSC 27/10/2009), o feito deve prosseguir sem novas intimações. 3. Aguarde-se, pois, pelo prazo de 15 (quinze) dias. 4. 
Decorrido sem o pagamento, apresente a parte credora nova memória de cálculo, com a incidência da multa de 10% (dez por 
cento) e honorários advocatícios fixados no mesmo patamar (10%), prosseguindo-se com a realização de penhora de bens e 
avaliação (art. 475-J, “caput”, parte final, e § 1º). Intime-se. - ADV: NATALIA BEZAN XAVIER LOPES TRENCH (OAB 272964/
SP), RICARDO LONGO (OAB 177621/SP)

Processo 0009885-48.2012.8.26.0477 (477.01.2012.009885) - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - Condominio 
Edificio Pacifico - Luiz Fernando Mori - - Cristina Mori Nunes Ferreira - - Marcia Mori - Vistos. 1. Com a publicação da presente 
decisão fica a parte devedora intimada para, 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito indicado pela parte credora (R$ 
7.962,67). 2. Fica consignado que, decorrido o aludido prazo sem o pagamento, será aplicada multa de 10% (dez por cento) 
sobre o valor do crédito, prosseguindo-se com a realização de penhora de bens e avaliação (art. 475-J, “caput”, parte final, e 
§ 1º). 3. O não pagamento ensejará, ainda, a incidência de honorários advocatícios (cf. STJ, REsp 1054561 / SP, 1ª Turma, 
Min. Francisco Falcão, j. 03/03/2009), estabelecidos desde logo em 10% (dez por cento) sobre o valor do principal, acrescido 
dos encargos da mora e da multa. Intime-se. - ADV: LITSUCO SATO (OAB 95412/SP), ELIANA MENESES DE OLIVEIRA (OAB 
170540/SP)

Processo 0010023-93.2004.8.26.0477 (477.01.2004.010023) - Execução de Título Extrajudicial - Sinedesi Ribeira Lara - 
Viviane Tirolla de Almeida - Vistos. 1. Fl. 124: Melhor analisando, indefiro o pedido de fls. 105/110 visto que a pessoa jurídica não 
faz parte do pólo passivo da execução. 2. Assim, manifeste-se a parte ativa, no prazo de dez dias, em termos de prosseguimento. 
3. No silêncio, intime-se-a, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. - ADV: SERGIO RIVERA DE LARA (OAB 197185/SP), PRISCILA 
KISLIUS RODRIGUES (OAB 197151/SP)

Processo 0010077-15.2011.8.26.0477 (477.01.2011.010077) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Cfi - Assim, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 
267, VIII, do Código de Processo Civil, arcando o autor com eventuais custas e despesas processuais. - ADV: ANA PAULA Z. 
TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)

Processo 0010381-29.2002.8.26.0477 (477.01.2002.010381) - Cumprimento de sentença - Condominio Edificio Amanda - 
Rodrigues Goncalves Empreendimento Imobiliarios Ltda - Vistos. Para os fins pretendidos no requerimento de fls. 62, apresente 
o exequente matrícula atualizada do imóvel que pretende ver constrito, no prazo de dez (10) dias, apresentando, ainda, memória 
de cálculo atualizada. Decorrido “in albis” o prazo concedido, intime-se-o, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar 
andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Intime(m)-se. - ADV: LUCIA 
RIENZO VARELLA (OAB 55418/SP), MARCO ANTONIO ESTEVES (OAB 151046/SP)

Processo 0010651-19.2003.8.26.0477 (477.01.2003.010651) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
Associacao Educacional do Litoral Santista Aelis - Fernanda Assis de Oliveira - - Joelma Aparecida de Paiva - Vistos. Promova 
a a zelosa serventia a pesquisa das três últimas declarações de imposto de renda do(s) executado(s) via INFOJUD, as quais 
deverão ser guardadas em pasta própria. Efetivada a pesquisa, dê-se ciência e vista das declarações ao credor, se regular a 
representação processual, o qual deverá manifestar-se em termos de prosseguimento, indicando bens passíveis de constrição, 
se houver, no prazo de 30 dias, contados da intimação do resultado da pesquisa. Quanto a pesquisa RENAJUD, para a busca 
pretendida, deverá o próprio autor oficiar ao CIRETRAN, solicitando que as informações prestadas sejam encaminhadas a este 
Juízo, fazendo constar os dados dos autos do processo aos quais serão elas juntadas. No silêncio, intime-se a parte ativa, 
via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
extinção e arquivamento. Intime-se. - ADV: RENATA UCCI (OAB 101079/SP), PAULO HENRIQUE AZEREDO (OAB 117383/
MG), FABÍOLA BRANDÃO GONÇALVES (OAB 183853/SP), RONALDO MANZO (OAB 139205/SP), CELIO DIAS SALES (OAB 
139191/SP)

Processo 0010651-19.2003.8.26.0477 (477.01.2003.010651) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - 
Associacao Educacional do Litoral Santista Aelis - Fernanda Assis de Oliveira e outro - Vista dos autos ao autor para manifestar-
se, no prazo de 10 dias, sobre a juntada do resultado da pesquisa junto ao INFOJUD que encontra-se guardado na pasta de 
documentos sigilosos em cartório. - ADV: RENATA UCCI (OAB 101079/SP), RONALDO MANZO (OAB 139205/SP), CELIO DIAS 
SALES (OAB 139191/SP)

Processo 0010670-25.2003.8.26.0477 (477.01.2003.010670) - Usucapião - Jose Domingos Zini 6903 - - Wilma Salomoni 
Zini - Empresa Bandeirantes de Administracao Ltda - - Hermelindo Sales Pimenta - - Leo Seabra Serapiao - - Armando Tozzi 
- Ciente do arrolamento. Preservados os termos da decisão de fls. 381, designo audiência de instrução, debates e julgamento 
para o dia 21 de maio de 2015, 14h00. Na oportunidade, serão ouvidas as testemunhas Ana Célia e Sheila, que deverão ser 
intimadas. Quanto à testemunha Angela, expeça-se carta precatória. - ADV: LUIZ CLAUDIO LOTUFO AGUIAR (OAB 127035/
SP), RICHARD COSTA MONTEIRO (OAB 173519/SP), MUNIR SOUBHIA (OAB 40580/SP), CARLOS ANTONIO DE CAMPOS 
PUPO (OAB 4503/SP)

Processo 0010745-15.2013.8.26.0477 (047.72.0130.010745) - Procedimento Ordinário - Bancários - Moises Alves de Souza 
- Itaucard Arrendamento Mercantil - Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
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o pedido formulado nesta ação (art. 269, I, CPC), unicamente para declarar a rescisão contratual, autorizando a restituição 
do veículo arrendado pelo autor, ao requerido. Pela sucumbência recíproca e em proporções equivalentes, deixo de impor 
verbas esse título. Valor do Preparo R$ 764,65. - ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP), CHARLES TADEU 
AMARAL (OAB 300248/SP)

Processo 0011346-07.2002.8.26.0477/01 - Cumprimento de sentença - Despesas Condominiais - Conjunto dos Bancarios 
Praia Grande - Concivil Empreiteira de Mao de Obra - Vistos. 1. Fls. 237: Para análise do pedido, apresente o exequente 
certidão atualizada emitida pelo CRI, do imóvel indicado para penhora, no prazo de 10 (dez) dias. 2. No silêncio, intime-se a 
parte ativa, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e arquivamento. Intime-se. - ADV: ERINEIDE DA CUNHA DANTAS (OAB 143992/SP)

Processo 0011426-87.2010.8.26.0477 (477.01.2010.011426) - Execução de Título Extrajudicial - Coisas - Sind Trab Com Hot 
e Sim de Santos Baixada Sant Litoral Sul e Vale do Ribeira Sinthoress - Vistos. Promova a serventia a pesquisa via INFOJUD 
visando a obtenção de endereços da sócia da requerida. Efetivada a pesquisa, manifeste-se a parte ativa, em 10 (dez) dias, em 
termos de prosseguimento. No silêncio, intime-se-a, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar andamento ao feito no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento.. Intime-se. - ADV: MARCELO BATISTA SILVA (OAB 
199436/SP)

Processo 0011426-87.2010.8.26.0477 (477.01.2010.011426) - Execução de Título Extrajudicial - Coisas - Sind Trab Com Hot 
e Sim de Santos Baixada Sant Litoral Sul e Vale do Ribeira Sinthoress - Manifeste-se a parte ativa, em 10 (dez) dias, em termos 
de prosseguimento, tendo em vista a pesquisa INFOJUD realizada. - ADV: MARCELO BATISTA SILVA (OAB 199436/SP)

Processo 0012160-72.2009.8.26.0477 (477.01.2009.012160) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - 
Condominio Edificio Timor - Manoel Solanas Perez - - Afonso Ambrosio - - Domingos Schierazi - Vistos. Para os fins pretendidos 
no requerimento de fls. 124-125, apresente o exequente matrícula atualizada do imóvel, no prazo de dez (10) dias. Decorrido 
“in albis” o prazo concedido, intime-se-o, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar andamento ao feito no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Intime(m)-se. - ADV: JOSÉ ANTONIO BENAVENT CALDAS (OAB 
205296/SP), LUIZ NICOMEDES DA SILVA (OAB 72305/SP)

Processo 0012192-77.2009.8.26.0477 (477.01.2009.012192) - Procedimento Ordinário - João Batista Mota - Alexandre dos 
Santos Lima Me - Ciente do arrolamento. Preservados os termos da decisão de fls. 89, designo audiência de instrução, debates 
e julgamento para o dia 21 de maio de 2015, 14h40. As testemunhas serão conduzidas ao ato pela parte interessada. - ADV: 
ISMAEL CAMACHO RODRIGUES (OAB 113594/SP), MARCOS RIBEIRO MARQUES (OAB 187854/SP)

Processo 0012317-45.2009.8.26.0477 (477.01.2009.012317) - Monitória - Erinalda Pereira de Lima - Rogerio da Costa - 
Diante do requerimento da parte, nos termos e para os fins do art. 125, IV, do Código de Processo Civil, designo audiência de 
tentativa de conciliação para o dia 02 de junho de 2015, 14h00. Na oportunidade, não havendo acordo, deliberar-se-á sobre 
o prosseguimento. Ficam partes e advogados intimados com a publicação da presente no DJE. - ADV: MARA CRISTINA DE 
SIENA (OAB 98220/SP), JOELMA DE OLIVEIRA MENEZES TEIXEIRA (OAB 125969/SP)

Processo 0012612-48.2010.8.26.0477/01 (047.72.0100.012612/1) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Centro Educacional e Cultural de Praia Grande Ltda - Edson Antonio de Camargo - Vistos. 1. Fls. 97: Inicialmente, 
deve ser apresentada memória de cálculo devidamente atualizada. 2. No mais, em atenção ao requerimento, anota-se que a 
penhora de veículos demanda a sua efetiva apreensão, até porque já podem ter sido alienados sem o registro da alienação no 
órgão de trânsito. 3. Nesse sentido, manifeste-se a parte ativa em 10 (dez) dias, postulando o que de direito, eventualmente 
expedição de mandado para os fins pretendidos. Intime-se. - ADV: ANA LUCIA MOURE SIMÃO CURY (OAB 88721/SP), JOSÉ 
ESTEBAN DOMINGUES LISTE (OAB 164666/SP)

Processo 0012919-70.2008.8.26.0477 (477.01.2008.012919) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Finasa S A - Intime-se a parte ativa a dar andamento ao feito, no prazo de 48:00 horas, sob pena de extinção 
- artigo 267, III e parágrafo 1º do C.P.C.. - ADV: SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS (OAB 157721/SP)

Processo 0013177-17.2007.8.26.0477 (477.01.2007.013177) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Adalberto Messina - Intime-se a parte ativa a dar andamento ao feito, no prazo de 48:00 horas, sob pena de extinção 
- artigo 267, III e parágrafo 1º do C.P.C.. - ADV: RENATA ALÍPIO (OAB 184468/SP), HERBERT HILTON BIN JÚNIOR (OAB 
190957/SP)

Processo 0013680-38.2007.8.26.0477 (477.01.2007.013680) - Monitória - Pagamento - Raio de Luz Distribuidora de Frios 
e Laticínios de Praia Grande Ltda - Intime-se a parte ativa a dar andamento ao feito, no prazo de 48:00 horas, sob pena de 
extinção - artigo 267, III e parágrafo 1º do C.P.C.. - ADV: JOSÉ ANTONIO CANIZARES JUNIOR (OAB 177110/SP)

Processo 0013718-11.2011.8.26.0477 (477.01.2011.013718) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - 
Marcio Halem Lopes - Alair Bruno Alves Belidio e outro - Vistos. Tratando-se de execução de contrato de locação, de rigor 
a incidência de juros de mora a partir do vencimento da obrigação. Assim, homologo o cálculo “1” de fls. 101. Expeça-se 
mandado de levantamento do valor depositado nos autos, em favor da parte credora. No mais, manifeste-se a parte ativa, em 
termos de prosseguimento, requerendo o que de direito. Intime-se. - ADV: CLEOMAR PIMENTEL PINHEIRO (OAB 138789/SP), 
ANTONOGILDO DE OLIVEIRA MACIEL (OAB 146972/SP), AURELIO CARLOS RAMALHO CAMARA (OAB 59192/SP)

Processo 0013718-11.2011.8.26.0477 (477.01.2011.013718) - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - Marcio 
Halem Lopes - Alair Bruno Alves Belidio e outro - Providencie a parte ativa a retirada do Mandado de Levantamento Judicial nº 
21/2015, em 05 dias. - ADV: AURELIO CARLOS RAMALHO CAMARA (OAB 59192/SP), CLEOMAR PIMENTEL PINHEIRO (OAB 
138789/SP)

Processo 0014645-45.2009.8.26.0477 (477.01.2009.014645) - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Manoel de Souza 
Varella - - Cacilda Carvalho de Souza Varella - Catarina Ridovits da Silva - - Salatiel Gonçalves da Silva - Vistos. Providencie a 
parte ativa, no prazo derradeiro e improrrogável de 30 (trinta) dias, a certidão de objeto e pé ou certidão negativa do inventário, 
a fim de dar efetivo prosseguimento ao feito. Silente, intime-se a parte ativa por intermédio de seu patrono, pela imprensa, a dar 
andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: ADRIANA APARECIDA REZENDE 
(OAB 291632/SP), THIAGO BELLEGARDE PATTI DE SOUZA VARELLA (OAB 165732/SP)

Processo 0015350-72.2011.8.26.0477 (477.01.2011.015350) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Panamericano Arrendamento Mercantil S A - Vistos. Diante de inércia certificada, intime-se a parte ativa, pelo correio, 
no endereço da procuração (art. 238, p.u., CPC), para dar andamento ao feito em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 
extinção e arquivamento. Int. - ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP)

Processo 0015688-46.2011.8.26.0477 (477.01.2011.015688) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Safra Sa - Intime-se a parte ativa a dar andamento ao feito, no prazo de 48:00 horas, sob pena de extinção - 
artigo 267, III e parágrafo 1º do C.P.C.. - ADV: CELSO MARCON (OAB 260289/SP)

Processo 0016074-18.2007.8.26.0477 (477.01.2007.016074) - Monitória - Obrigações - Banco Itau Sa - Fabrica de Lajes 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2512

e Materiais para Construção Gomes & Silva Ltda - - Jocelino Silva Amorim - - Luiz Miguel dos Santos Nogueira - Vistos. Fl. 
224: reporto-me à decisão de fl. 213.Manifeste-se a parte ativa, em 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento. No silêncio, 
intime-se-a, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob 
pena de extinção e arquivamento. Int. - ADV: VALERIA GONCALVES (OAB 99401/SP), MARCUS VINICIUS GUERREIRO DE 
CARLOS (OAB 184896/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0016614-61.2010.8.26.0477 (477.01.2010.016614) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Lucimara Cristiane Pinheiro Tartaglione Matos - Instituto Nacional Seguridade Social Inss - Fica intimada a parte ativa para, em 
querendo, manifestar-se dos documentos juntados à(s) página(s) 107-113, em 05 dias (art. 398 do CPC). - ADV: CAROLINA 
PEREIRA DE CASTRO (OAB 202751/SP), EDUARDO AVIAN (OAB 234633/SP), ARMANDO FERNANDES FILHO (OAB 132744/
SP)

Processo 0016948-27.2012.8.26.0477 (477.01.2012.016948) - Procedimento Ordinário - Extravio de bagagem - Luiz Persigo 
- Tam Linhas Aéreas Sa - Manifeste-se a requerida acerca da contraproposta apresentada pelo autor a fls. 174/175, no prazo de 
dez (10) dias. - ADV: REGINALDO FERREIRA BACHINI CARREIRA (OAB 278440/SP), FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP)

Processo 0018264-75.2012.8.26.0477/01 - Cumprimento de sentença - Responsabilidade do Fornecedor - Incepa 
Revestimentos Ceramicos Ltda - Construelo de Praia Grande Construçoes e Planejamentos Ltda - Vistos. 1. Com a publicação 
da presente decisão fica a parte devedora intimada para, 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito indicado pela parte 
credora (R$ 2.000,00). 2. Fica consignado que, decorrido o aludido prazo sem o pagamento, será aplicada multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor do crédito, prosseguindo-se com a realização de penhora de bens e avaliação (art. 475-J, “caput”, 
parte final, e § 1º). 3. O não pagamento ensejará, ainda, a incidência de honorários advocatícios (cf. STJ, REsp 1054561 / SP, 
1ª Turma, Min. Francisco Falcão, j. 03/03/2009), estabelecidos desde logo em 10% (dez por cento) sobre o valor do principal, 
acrescido dos encargos da mora e da multa. Intime-se. - ADV: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI (OAB 25430/PR), NORMA 
ELIZABETH PINHEIRO (OAB 191560/SP)

Processo 0018918-33.2010.8.26.0477 (477.01.2010.018918) - Procedimento Ordinário - Condominio Edificio Hawaii - Vista 
dos autos ao autor para manifestar-se, no prazo de 10 dias, sobre a juntada do resultado da pesquisa junto ao INFOJUD. 
Apresente também, o CPF de Izabel Albizzu Sanches a fim de que se realize a pesquisa Infojud em nome da requerida. - ADV: 
ERINEIDE DA CUNHA DANTAS (OAB 143992/SP)

Processo 0019020-89.2009.8.26.0477 (477.01.2009.019020) - Procedimento Sumário - Obrigações - Armando Dias da Costa 
- Vistos. Promova a zelosa serventia a pesquisa via INFOJUD visando a obtenção de endereços da parte passiva. Efetivada a 
pesquisa, manifeste-se a parte ativa, em 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento. No silêncio, intime-se-a, via imprensa 
e na pessoa do(a) advogado(a), a dar andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e 
arquivamento.. Intime-se. - ADV: RUY MENDES DE ARAUJO FILHO (OAB 115912/SP)

Processo 0019020-89.2009.8.26.0477 (477.01.2009.019020) - Procedimento Sumário - Obrigações - Armando Dias da Costa 
- Manifeste-se a parte ativa, em 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento, tendo em vista a pesquisa INFOJUD realizada. - 
ADV: RUY MENDES DE ARAUJO FILHO (OAB 115912/SP)

Processo 0019112-72.2006.8.26.0477 (477.01.2006.019112) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Jose Carlos de Oliveira Silva - Banco Hsbc Sa e outro - Vistos. Promova a serventia a pesquisa via INFOJUD visando a 
obtenção de endereços da parte passiva. Efetivada a pesquisa, manifeste-se a parte ativa, em 10 (dez) dias, em termos de 
prosseguimento No silêncio, intime-se-a, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar andamento ao feito no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento.. Intime-se. - ADV: LUIZ GONZAGA FARIA (OAB 139048/SP), 
MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP), JULIANA MARIA DE BARROS FREIRE (OAB 147035/SP)

Processo 0019112-72.2006.8.26.0477 (477.01.2006.019112) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Jose 
Carlos de Oliveira Silva - Banco Hsbc Sa e outro - Manifeste-se a parte ativa, em 10 (dez) dias, em termos de prosseguimento, 
tendo em vista a pesquisa INFOJUD realizada. - ADV: MARCO ANTONIO LOTTI (OAB 98089/SP), JULIANA MARIA DE BARROS 
FREIRE (OAB 147035/SP), LUIZ GONZAGA FARIA (OAB 139048/SP)

Processo 0019310-36.2011.8.26.0477 (477.01.2011.019310) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Gilnei Salles 
dos Santos - Banco Itaú Sa - Vistos. 1. Recebo em seus regulares efeitos o recurso interposto pela parte passiva, pois tempestivos. 
2. Intime-se a parte contrária para ofertar contra-razões, dentro do prazo legal. 3. Após ou na inércia, certificando-se, subam 
os autos à Superior Instância, com as homenagens deste Juízo, para eventual conhecimento dos recursos interpostos. Intime-
se. - ADV: ROBERTA BARROS LUCENA DANTAS (OAB 148004/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), ALESSANDRA 
KATUCHA GALLI (OAB 260286/SP)

Processo 0020180-81.2011.8.26.0477 (477.01.2011.020180) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - B V Financeira Sa Cfi - Juvenildo de Souza Lima - Vistos. 1. Fl. 90: A pesquisa BACENJUD já foi efetuada às fls. 
46/48. 2. Assim, manifeste-se a parte ativa, no prazo de dez dias, em termos de prosseguimento. 3. No silêncio, intime-se-a, via 
imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção 
e arquivamento. Intime-se. - ADV: FRANCISCO CLAUDINEI M DA MOTA (OAB 99983/SP), CRISTINA ELIANE FERREIRA DA 
MOTA (OAB 192562/SP), ANA PAULA Z. TOLEDO BARBOSA DA SILVA FERNANDES (OAB 268862/SP)

Processo 0020188-29.2009.8.26.0477 (477.01.2009.020188) - Monitória - Cheque - Campagro Comércio de Produtos 
Agropecuarios Ltda - Para o fim colimado, apresente a parte ativa, no prazo de cinco (05) dias, duas (02) cópias do demonstrativo 
atualizado do débito, sob pena de extinção e arquivamento. - ADV: LUCIANO RODRIGUES JAMEL (OAB 185297/SP)

Processo 0021793-39.2011.8.26.0477 (477.01.2011.021793) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - André 
Luiz Seiffer - - Lúcia Vara Pires - - Ordonio Cesar de Souza - - Roseli Ribeiro das Neves Souza - - Edison Godogno José - - Celia 
Rita Mauricio - Fernando Ferreira Lima - - Duzolina Andolfato - Fica intimados os reús-recorrentes para, em 05 dias, apresentar 
a respectiva guia com código de barras referente à taxa de porte de remessa e retorno de fls. 131, sob pena de se julgado 
deserto o recurso. - ADV: RENATA MARIA MACEDO (OAB 160553/SP), CLAUDIO CANDIDO LEMES (OAB 99646/SP)

Processo 0023013-43.2009.8.26.0477 (477.01.2009.023013) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação 
- Luis Paulo da Cunha Gomes Estevam - Vistos. 1. Em resposta ao ofício de fl. 49, encaminhe os documentos de fls. 55/56, 
informado que o nome do correntista é ANTÔNIO MATOS RIBEIRO, Agência 519, conta 2016839. - ADV: AYRTON MENDES 
VIANNA (OAB 110408/SP), THIAGO RAMOS VIANNA (OAB 279419/SP)

Processo 0023278-11.2010.8.26.0477 (477.01.2010.023278) - Procedimento Ordinário - Arrendamento Mercantil - Nelson 
Pereira Serrão - Santander Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Diante da composição amigável a que chegaram as partes, 
HOMOLOGO o acordo reduzido a termo, JULGANDO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 
269, III, c.c. 598, ambos do Código de Processo Civil. - ADV: LUCAS REZENDE ALAVER (OAB 296023/SP), ALEXANDRE 
ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP)

Processo 0024339-67.2011.8.26.0477 (477.01.2011.024339) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
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Andrade e Silva Empreendimentos Educacionais Ltda Me - Vista dos autos ao autor para manifestar-se, no prazo de 10 dias, 
sobre a juntada do resultado da pesquisa junto ao INFOJUD que encontra-se guardado na pasta de documentos sigilosos em 
cartório. - ADV: MARCOS RIBEIRO MARQUES (OAB 187854/SP)

Processo 0025384-77.2009.8.26.0477 (apensado ao processo 0007747-60.2002.8.26) (processo principal 0007747-
60.2002.8.26) (477.01.2002.007747/1) - Cumprimento de sentença - Rosa Maria Gonzalez de Sousa - Rosana Guerreiro Soares 
- Vistos. Tendo em vista o retro certificado, manifeste-se o autor, no prazo de cinco (05) dias, pronunciando-se em termos 
de prosseguimento. Decorrido “in albis” o prazo concedido, intime-se-o, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar 
andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Int. - ADV: RUBENS FUGAZZA 
(OAB 128959/SP), RUI TRENCH DE ALCANTARA SANTOS (OAB 254129/SP)

Processo 0025673-10.2009.8.26.0477 (apensado ao processo 0092920-47.2005.8.26) (processo principal 0092920-
47.2005.8.26) (477.01.2005.092920/1) - Cumprimento de sentença - Antonia Magalhaes da Costa - Rogéria Caetano Fernandes 
Automóveis Epp - Vistos. Tendo em vista o retro certificado, manifeste-se o autor, no prazo de cinco (05) dias, pronunciando-se 
em termos de prosseguimento. Decorrido “in albis” o prazo concedido, intime-se-o, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), 
a dar andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e arquivamento. Int. - ADV: ADEMAR 
NUNES DE CRISTO (OAB 25540/PR), MICHELA PEREIRA DE QUEIROZ (OAB 284256/SP), KARINA MARTINS DE BARROS 
(OAB 249159/SP), MARCOS ANTONIO DA SILVA (OAB 256028/SP)

Processo 0026250-80.2012.8.26.0477 (477.01.2012.026250) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Hedwig Zipf 
- Vistos. Não havendo, aparentemente, nada a prover, arquivem-se, com as formalidades de praxe. Int. - ADV: JOSE LUIZ DE 
OLIVEIRA (OAB 260765/SP)

Processo 0027114-55.2011.8.26.0477 (apensado ao processo 0011757-40.2008.8.26) (processo principal 0011757-
40.2008.8.26) (477.01.2008.011757/1) - Cumprimento de sentença - Centro Educaional e Cultural de Praia Grande Ltda - Ana 
Maria Rodrigues Alves - Vistos. Com a publicação desta decisão pela imprensa oficial, fica a parte executada intimada a indicar 
bens passíveis de penhora (art. 652, § 3º e 4º, do Código de Processo Civil), em 5 dias, sob pena de aplicação de multa (arts. 
600, IV, e 601 do mesmo diploma legal) Intime-se. - ADV: WINSTON MEDEIROS HENRIQUE (OAB 187222/SP), ANA LUCIA 
MOURE SIMÃO CURY (OAB 88721/SP), JOSÉ ESTEBAN DOMINGUES LISTE (OAB 164666/SP)

Processo 0027392-56.2011.8.26.0477 (apensado ao processo 0013149-78.2009.8.26) (processo principal 0013149-
78.2009.8.26) (477.01.2009.013149/1) - Cumprimento de sentença - Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo 
Sabesp - Sergio Rodrigues - 1. Fl. 77: Ausente demonstração de fato novo que denotasse modificação do resultado da ordem 
anteriormente efetivada, indefiro, por ora, a pretensão de protocolização de nova ordem de bloqueio de valores perante o 
sistema BacenJud. 2. Promova, a serventia, a pesquisa das três últimas declarações de imposto de renda do(s) executado(s) 
via INFOJUD, as quais deverão ser guardadas em pasta própria. Efetivada a pesquisa, dê-se ciência e vista das declarações 
ao credor, se regular a representação processual, o qual deverá manifestar-se em termos de prosseguimento, indicando bens 
passíveis de constrição, se houver, no prazo de 30 dias, contados da intimação do resultado da pesquisa. 3. No silêncio, intime-
se-a, via imprensa e na pessoa do(a) advogado(a), a dar andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena 
de extinção e arquivamento. 4. Para a busca pretendida junto ao Detran, deverá o próprio autor oficiar, solicitando que as 
informações prestadas sejam encaminhadas a este Juízo, fazendo constar os dados dos autos do processo aos quais serão elas 
juntadas. Intime-se. - ADV: MARIA LUCILA MELARAGNO MONTEIRO (OAB 77227/SP), CLAUDIA ANDRADE DE ANDRADE 
(OAB 210175/SP), SERGIO ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/SP)

Processo 0027392-56.2011.8.26.0477 (apensado ao processo 0013149-78.2009.8.26) (processo principal 0013149-
78.2009.8.26) (477.01.2009.013149/1) - Cumprimento de sentença - Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp 
- Vista dos autos ao autor para manifestar-se, no prazo de 10 dias, sobre a juntada do resultado da pesquisa junto ao INFOJUD 
que encontra-se guardado na pasta de documentos sigilosos em cartório. - ADV: CLAUDIA ANDRADE DE ANDRADE (OAB 
210175/SP), MARIA LUCILA MELARAGNO MONTEIRO (OAB 77227/SP), SERGIO ALEXANDRE MENEZES (OAB 163767/SP)

Processo 0027687-93.2011.8.26.0477 (apensado ao processo 0011031-95.2010.8.26) (processo principal 0011031-
95.2010.8.26) (477.01.2010.011031/1) - Cumprimento de sentença - Condominio Edificio Palacio Nardina Bragante - Michel 
Spiro Macris - - Bernardete Youssef Macris - Diante da composição amigável a que chegaram as partes, HOMOLOGO o acordo 
reduzido a termo, JULGANDO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 269, III, c.c. 598, 
ambos do Código de Processo Civil. - ADV: DEVANEY MARCOS DA SILVA (OAB 313990/SP), ERINEIDE DA CUNHA DANTAS 
(OAB 143992/SP), PRISCILA FIGUEROA BREFERE (OAB 282218/SP)

Processo 0030291-90.2012.8.26.0477 (047.72.0120.030291) - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Conjunto 
Maria Augusta Condominio Primavera - Manoel Pereira Almeida - - Meiriane de Oliveira Sousa - Vistos. 1. Fl. 57: A citação por 
edital é medida excepcional e somente se justifica quando esgotados os meios ordinários para a localização da parte passiva. 
2. Assim, cumpra a parte ativa o determinado na r. Decisão de fl. 51, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias. 3. No silêncio, 
intime-se a parte ativa pelo correio, a dar andamento ao feito no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção e 
arquivamento. Intime-se. - ADV: JOSE CARLOS FRANCEZ (OAB 139820/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CÂNDIDO ALEXANDRE MUNHÓZ PÉREZ
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL RENATA VALÉRIA DIAS TEIXEIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0045/2015
Processo 0000874-87.2015.8.26.0477 (processo principal 1009409-22.2014.8.26) - Cumprimento de sentença - EDIFICÍO 

PRINCIPAL - Sandra Roseli Andrade - Sandra Roseli Andrade - Manifeste-se o exequente, em 10 (dez) dias, sobre o teor da 
petição do executado, em que postula a aplicação do artigo 745-A, §1º do C.P.C, bem como sobre o depósito já realizado. Prazo: 
05 (cinco) dias. - ADV: SANDRA ROSELI ANDRADE (OAB 71217/SP), RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI (OAB 253443/
SP)

Processo 0012793-10.2014.8.26.0477 (processo principal 1000867-15.2014.8.26) - Impugnação de Assistência Judiciária - 
Condomínio - Condomínio Edifício Málaga - DAVI NUNES DA SILVA - - Antonio Claudio da Silva Reis - - Suenilson José da Silva 
- - Maria Cecilia de Castro - - João Batista da Silva - - Lazaro Donizetti de Lima e outro - Vistos. 1. A presente impugnação deve 
ser rejeitada, na medida em que, como se depreende da inicial, ancorou-se unicamente na suposta insuficiência da declaração de 
pobreza para determinação do estado de miserabilidade, sem invocar qualquer elemento concreto a descaracterizar a situação. 
2. A declaração é admitida pela orientação pretoriana, e no caso específico, à míngua de outros elementos, deve prevalecer. 3. 
O impugnante, por sua vez, deixou de se desincumbir do ônus de demonstrar a possibilidade dos impugnados suportarem os 
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ônus processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. 4. Anote-se, ainda, que: “para o deferimento da gratuidade judiciária 
não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta do requerente, sendo que a aparente condição econômica privilegiada 
não afasta o direito ao benefício, se ausente prova que evidencie a atual possibilidade financeira de ingressar em juízo, sem 
prejuízo do sustento próprio ou da família, ante a insuficiência de recursos disponíveis para tanto” (TAMG - AP 0359942-0 - 
Uberlândia - 3ª C.Cív. - Rel. Juiz Maurício Barros - J. 08.05.2002). 5. Assim, REJEITO a impugnação. 6. Sem sucumbência. 7. 
Prossiga-se nos autos principais. - ADV: VIVIANE VENANCIO DE SOUZA (OAB 320497/SP), ROBSON DE OLIVEIRA MOLICA 
(OAB 225856/SP), RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI (OAB 253443/SP)

Processo 1000013-84.2015.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
MARCELO DA SILVA DE CAIRES - Vistos. Diante do comprovante de negativação trazido aos autos, expeça-se ofício ao 
Serasa, com urgência, em cumprimento à liminar concedida a fls.44. Intime-se. - ADV: ANDRÉA DIAS POLI (OAB 262331/SP)

Processo 1000058-88.2015.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - MARIA JOSÉ DE BARROS 
SANTOS - Vistos. DEFIRO a prioridade processual à parte ativa - Estatuto do Idoso, anotando-se. No mais, expeça-se, 
com urgência, o mandado de citação. Intime-se. - ADV: VERA LUCIA BARRIO DOMINGUEZ (OAB 126171/SP), ARMANDO 
FERNANDES FILHO (OAB 132744/SP)

Processo 1000070-05.2015.8.26.0477 - Monitória - Cheque - LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA - Vistos. Diante dos 
documentos colacionado aos autos, DEFIRO a gratuidade judiciária à parte ativa, anotando-se O exame superficial da prova 
escrita expressa o grau de plausibilidade referente ao fato afirmado, permitindo identificar a presunção envolvendo a relação 
de direito material entre as partes, o que determina a expedição do mandado de injunção para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
proceder ao pagamento da quantia especificada na petição inicial, hipótese em que ficará desobrigado(a) dos encargos de 
sucumbência; advertindo-o(a), ainda, a respeito da preclusão e imediata constituição do título executivo judicial, caso permaneça 
inerte. Igualmente, será informado(a) de que, no mesmo prazo, poderá apresentar embargos ao mandado monitório. Intime-se. 
- ADV: KARINA GEREMIAS GIMENEZ (OAB 269226/SP)

Processo 1000074-42.2015.8.26.0477 - Monitória - Cheque - LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA - Vistos. A inicial comporta 
emenda, pois deixou a parte ativa de atender os pressupostos do artigo 282, do C.P.C., notadamente quanto à qualificação da 
parte passiva no que tange, ao menos, o seu domicílio e residência. Assim, emende-se a inicial, concedendo, para tanto, o prazo 
de 10 (dez) dias. Fornecido o endereço, conclusos para admissão da exordial e outras providências. Na inércia, certificando-se, 
tornem para o indeferimento da inicial. Intime-se. - ADV: KARINA GEREMIAS GIMENEZ (OAB 269226/SP)

Processo 1000111-69.2015.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Transporte Terrestre - KADU GARBO LOCADORA LTDA 
ME - Vistos. 1. Tendo em vista a natureza jurídica da pessoa que ocupa o polo passivo da ação, denota-se que a competência 
para conhecer do presente feito é da Vara da Fazenda Pública desta comarca. 2. Assim, com a publicação da presente decisão, 
remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor Local, com urgência, a fim de que o feito seja redistribuído àquela Vara. Intime-se. 
- ADV: MARCUS VINICIUS DE PAULA SOUZA (OAB 117524/SP)

Processo 1000263-20.2015.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - COSTA E PERES EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA - Vistos. Fls.26-27: Acolho. Cite-se o(a) requerido(a) para os termos da ação em epígrafe, advertindo-se 
do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a resposta. Intime-se. - ADV: JURANDIR FRANÇA DE SIQUEIRA (OAB 192608/
SP), PIERO DE SOUSA SIQUEIRA (OAB 284278/SP)

Processo 1000472-86.2015.8.26.0477 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - cardivanda 
silva meneses e outro - Recebo a emenda, dando por regular a petição inicial. A ação se processará como manutenção na 
posse, com pedido de liminar. Observe a serventia. No mais, quanto à tutela urgente, deve ser concedida de plano. Isso porque, 
ao que se extrai da farta documentação acostada aos autos, os autores ocupam o imóvel de há muito, ao passo que a origem 
da posse e sua natureza somente serão elucidados por completo quando da instrução. De outra parte, assentada a necessidade 
de ação para a retomada do imóvel, deve-se assegurar, os autores, a permanência no bem, até eventual determinação judicial 
em contrário. Defiro, pois, a manutenção dos autores na posse do imóvel. Cite-se e intime-se o requerido, observado o rito 
ordinário. - ADV: DAMIÃO HENRIQUES CAVALCANTE SANTOS (OAB 313436/SP)

Processo 1000499-69.2015.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
SOLEMAR - Vistos. 1. A experiência local tem demonstrado não contribuir para a célere conclusão do litígio a adoção, em 
ações de cobrança em geral do rito sumário, apesar do disposto no art. 275, I e II, “b” e “d”, do Código de Processo Civil. 2. 
Por outro lado, embora o rito processual seja de ordem pública, a jurisprudência nacional tem entendido que, quando adotado 
o rito ordinário em substituição, rito que outorga mais faculdades aos participantes do processo judicial, não se configura 
qualquer nulidade. Como já teve oportunidade de expressar o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é possível a alteração do 
rito sumário pelo ordinário, que possui ampla fase cognitiva, não identificado prejuízo para a defesa” (STJ RESP 200200157023 
PE 4ª T. Rel. Min. Aldir Passarinho Junior DJU 12.11.2007). 3. Anote-se que não altera essa situação a circunstância de não 
se realizar, no início do processamento, a audiência de tentativa de conciliação. A composição poderá ser tentada nos termos 
do art. 331 do Código de Processo Civil ou, eventualmente, no início da audiência de instrução, debates e julgamento, nos 
moldes do art. 448 do mesmo codex. Assim, com base no exposto, determino o processamento da presente pelo rito ordinário, 
promovendo a serventia as anotações e comunicações de estilo. 4. No mais, cite-se a parte passiva, para representação de 
resposta em 15(quinze) dias (art. 297, CPC), sob pena de, não o fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos afirmados 
na inicial (art.319, CPC). Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ERINEIDE DA CUNHA DANTAS (OAB 
143992/SP)

Processo 1000566-34.2015.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Condomínio Edifício Márcio 
Shigueo - Vistos. 1. A experiência local tem demonstrado não contribuir para a célere conclusão do litígio a adoção, em ações de 
cobrança em geral do rito sumário, apesar do disposto no art. 275, I e II, “b” e “d”, do Código de Processo Civil. 2. Por outro lado, 
embora o rito processual seja de ordem pública, a jurisprudência nacional tem entendido que, quando adotado o rito ordinário 
em substituição, rito que outorga mais faculdades aos participantes do processo judicial, não se configura qualquer nulidade. 
Como já teve oportunidade de expressar o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é possível a alteração do rito sumário pelo 
ordinário, que possui ampla fase cognitiva, não identificado prejuízo para a defesa” (STJ RESP 200200157023 PE 4ª T. Rel. 
Min. Aldir Passarinho Junior DJU 12.11.2007). 3. Anote-se que não altera essa situação a circunstância de não se realizar, no 
início do processamento, a audiência de tentativa de conciliação. A composição poderá ser tentada nos termos do art. 331 do 
Código de Processo Civil ou, eventualmente, no início da audiência de instrução, debates e julgamento, nos moldes do art. 
448 do mesmo codex. Assim, com base no exposto, determino o processamento da presente pelo rito ordinário, promovendo 
a serventia as anotações e comunicações de estilo. 4. No mais, cite-se a parte passiva, para representação de resposta em 
15(quinze) dias (art. 297, CPC), sob pena de, não o fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos afirmados na inicial 
(art.319, CPC). Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: PAMELLA GABRIEL BAPTISTA (OAB 299706/SP), 
JOSÉ CLAUDIO BAPTISTA (OAB 155720/SP)
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Processo 1000575-93.2015.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Aluísio Severo do 
Nascimento Neto - Vistos. DEFIRO a gratuidade judiciária à parte ativa, anotando-se Cite-se o(a) requerido(a) para os termos 
da ação em epígrafe, advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a resposta. Intime-se. - ADV: ARACELLY 
PEREIRA DO CARMO (OAB 291009/SP)

Processo 1000580-18.2015.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
RESIDENCIAL A ILHA PRAIA HOME RESORT - Vistos. 1. A experiência local tem demonstrado não contribuir para a célere 
conclusão do litígio a adoção, em ações de cobrança em geral do rito sumário, apesar do disposto no art. 275, I e II, “b” e “d”, 
do Código de Processo Civil. 2. Por outro lado, embora o rito processual seja de ordem pública, a jurisprudência nacional tem 
entendido que, quando adotado o rito ordinário em substituição, rito que outorga mais faculdades aos participantes do processo 
judicial, não se configura qualquer nulidade. Como já teve oportunidade de expressar o Colendo Superior Tribunal de Justiça, 
“é possível a alteração do rito sumário pelo ordinário, que possui ampla fase cognitiva, não identificado prejuízo para a defesa” 
(STJ RESP 200200157023 PE 4ª T. Rel. Min. Aldir Passarinho Junior DJU 12.11.2007). 3. Anote-se que não altera essa situação 
a circunstância de não se realizar, no início do processamento, a audiência de tentativa de conciliação. A composição poderá 
ser tentada nos termos do art. 331 do Código de Processo Civil ou, eventualmente, no início da audiência de instrução, debates 
e julgamento, nos moldes do art. 448 do mesmo codex. Assim, com base no exposto, determino o processamento da presente 
pelo rito ordinário, promovendo a serventia as anotações e comunicações de estilo. 4. No mais, cite-se a parte passiva, para 
representação de resposta em 15(quinze) dias (art. 297, CPC), sob pena de, não o fazendo, serem considerados verdadeiros 
os fatos afirmados na inicial (art.319, CPC). Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ROMARIO DIAS 
MARTINS (OAB 283820/SP), EVERTON CARLOS CORREIA CASAGRANDE (OAB 279547/SP)

Processo 1000586-25.2015.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - Condomínio Edifício Residencial 
Rio Paiva V - Vistos. 1. A experiência local tem demonstrado não contribuir para a célere conclusão do litígio a adoção, em 
ações de cobrança em geral do rito sumário, apesar do disposto no art. 275, I e II, “b” e “d”, do Código de Processo Civil. 2. Por 
outro lado, embora o rito processual seja de ordem pública, a jurisprudência nacional tem entendido que, quando adotado o rito 
ordinário em substituição, rito que outorga mais faculdades aos participantes do processo judicial, não se configura qualquer 
nulidade. Como já teve oportunidade de expressar o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é possível a alteração do rito sumário 
pelo ordinário, que possui ampla fase cognitiva, não identificado prejuízo para a defesa” (STJ RESP 200200157023 PE 4ª T. 
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior DJU 12.11.2007). 3. Anote-se que não altera essa situação a circunstância de não se realizar, 
no início do processamento, a audiência de tentativa de conciliação. A composição poderá ser tentada nos termos do art. 331 
do Código de Processo Civil ou, eventualmente, no início da audiência de instrução, debates e julgamento, nos moldes do art. 
448 do mesmo codex. Assim, com base no exposto, determino o processamento da presente pelo rito ordinário, promovendo 
a serventia as anotações e comunicações de estilo. 4. No mais, cite-se a parte passiva, para representação de resposta em 
15(quinze) dias (art. 297, CPC), sob pena de, não o fazendo, serem considerados verdadeiros os fatos afirmados na inicial 
(art.319, CPC). Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: EVERTON CARLOS CORREIA CASAGRANDE 
(OAB 279547/SP), ROMARIO DIAS MARTINS (OAB 283820/SP)

Processo 1000592-32.2015.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Condomínio em Edifício - Condomínio Edifício Residencial 
Praia de Copacabana - Vistos. 1. Em sede de análise da inicial, verifica-se que a mesma não veio instruída com os documentos 
que comprovam o recolhimento das taxas judiciárias. 2. Assim, no prazo de 30 dias, providencie o autor o recolhimento das 
custas iniciais (Código DARE-SP - 230-6 - VALOR: R$ 106,25), bem como da taxa de mandato judicial (Código DARE-SP - 
304-9 - VALOR: 2% sobre salário mínimo vigente na Capital do Estado), sob pena de cancelamento da distribuição. 3. No 
mesmo prazo, providencie ainda o recolhimento das custas postais para citação do requerido, no valor de R$ 15,00, sob pena 
de extinção do processo. 4. Com os recolhimentos, tornem conclusos, para eventual recebimento da inicial. 5. No silêncio, 
conclusos para extinção. Intime-se. - ADV: EVERTON CARLOS CORREIA CASAGRANDE (OAB 279547/SP), ROMARIO DIAS 
MARTINS (OAB 283820/SP)

Processo 1000599-24.2015.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CAPRI 
E FLORENÇA - Vistos. 1. Em sede de análise da inicial, verifica-se que a mesma não veio instruída com os documentos que 
comprovam o recolhimento das taxas judiciárias. 2. Assim, no prazo de 30 dias, providencie o autor o recolhimento das custas 
iniciais (Código DARE-SP - 230-6 - VALOR: R$ 106,25), bem como da taxa de mandato judicial (Código DARE-SP - 304-9 - 
VALOR: 2% sobre salário mínimo vigente na Capital do Estado), sob pena de cancelamento da distribuição. 3. No mesmo prazo, 
providencie ainda o recolhimento das custas postais para citação do requerido, no valor de R$ 15,00, sob pena de extinção 
do processo. 4. Com os recolhimentos, tornem conclusos, para eventual recebimento da inicial. 5. No silêncio, conclusos para 
extinção. Intime-se. - ADV: ANGELICA VERHALEN ALBUQUERQUE (OAB 301939/SP)

Processo 1000603-61.2015.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CAPRI 
E FLORENÇA - Vistos. 1. Em sede de análise da inicial, verifica-se que a mesma não veio instruída com os documentos que 
comprovam o recolhimento das taxas judiciárias. 2. Assim, no prazo de 30 dias, providencie o autor o recolhimento das custas 
iniciais (Código DARE-SP - 230-6 - VALOR: R$ 106,25), bem como da taxa de mandato judicial (Código DARE-SP - 304-9 - 
VALOR: 2% sobre salário mínimo vigente na Capital do Estado), sob pena de cancelamento da distribuição. 3. No mesmo prazo, 
providencie ainda o recolhimento das custas postais para citação do requerido, no valor de R$ 15,00, sob pena de extinção 
do processo. 4. Com os recolhimentos, tornem conclusos, para eventual recebimento da inicial. 5. No silêncio, conclusos para 
extinção. Intime-se. - ADV: ANGELICA VERHALEN ALBUQUERQUE (OAB 301939/SP)

Processo 1000610-53.2015.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Despesas Condominiais - EDIFICIO RESIDENCIAL RIO 
D’OURO II - Promova o autor, em 30 dias, o complemento do recolhimento da taxa judiciária, (Guia DARE-SP - Código 230-6), 
sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC). Valor R$ 5,55. - ADV: RENATA SANTOS FERREIRA WOLSKI (OAB 
253443/SP)

Processo 1000635-66.2015.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Defeito, nulidade ou anulação - Pedro de Andrade - Vistos. 
1. Fls. 38-41: Anote-se nos autos a interposição de agravo retido. 2. Deixo de intimar a parte contrária, tendo em vista a 
ausência de citação até o presente momento, e mantenho tal como lançada a decisão agravada por seus próprios fundamentos, 
aguardando-se a expedição do mandado. Intime-se. - ADV: ANDRÉA CRISTINA SEBASTIÃO DA SILVA (OAB 177008/SP)

Processo 1000711-90.2015.8.26.0477 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Fiat S/A - 
Vistos. 1. Fls. 25: Anote-se. 2. No mais, tendo em vista que a petição foi protocolizada em data anterior à publicação certificada 
a fls.24, republique-se a decisão de fls.23 em nome do patrono indicado. Intime-se. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 
JUNIOR (OAB 308730/SP)

Processo 1000720-52.2015.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Maria Albertina Saraiva Mos - Vistos. 
Ciente da documentação apresentada. O contrato que beneficia a requerente não foi acostado na íntegra, não se vislumbrando, 
porém, no material, cláusula excludente do tratamento pretendido. A questão, pois, deverá ser aprofundada quando da instrução. 
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De outra banda, diante da agressividade da doença e da demonstração documental da necessidade do tratamento recusado, 
imperiosa se mostra a concessão pretendida, sendo evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A jurisprudência, 
anote-se, não discrepa: “O plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento 
está alcançado para a respectiva cura. Se a patologia está coberta, no caso, o câncer, é inviável vedar a quimioterapia pelo 
simples fato de ser esta uma das alternativas possíveis para a cura da doença. A abusividade da cláusula reside exatamente 
nesse preciso aspecto, qual seja, não pode o paciente, em razão de cláusula limitativa, ser impedido de receber tratamento com 
o método mais moderno disponível no momento em que instalada a doença coberta” (STJ, RESP 668216/SP, Rel. Min. Carlos 
Alberto Menezes Direito, 3ª T., j. 15/03/2007). Defiro, pois, a antecipação. Determino que a requerida, em 10 (dez) dias, forneça 
autorização para o tratamento de que necessita a autora (pág. 08, in fine), sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos 
reais). Cite-se e intime-se a requerida, observando-se o rito ordinário. - ADV: ROBERTO DE SOUZA ARAUJO (OAB 97905/SP), 
MARCELA DOS SANTOS ARAUJO (OAB 335349/SP)

Processo 1000763-86.2015.8.26.0477 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S A - Vistos. Fls.15: Anote-se. No mais, tendo em vista que a petição de renúncia foi protocolizada anteriormente à 
publicação certificada a fls.14, republique-se a decisão de fls.13. Intime-se. - ADV: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR 
(OAB 45445/PR)

Processo 1000942-20.2015.8.26.0477 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Itau Unibanco 
S/A - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no art. 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu 
para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 05 (cinco) 
dias, contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e para apresentar 
defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo 
autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do art. 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficarão 
consolidadas, desde logo, em favor da parte ativa, a posse e a propriedade plena do bem (art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). 
A apreensão do veículo deverá ser acompanhada da apreensão de seus documentos. No mais, conforme o disposto na Lei nº 
13.043/14, que deu nova redação ao art. 2º do DL nº 911/69, cópia da presente servirá como ofício ao DETRAN, para fins de 
inserção de restrição judicial na base de dados do RENAVAM do seguinte veículo: Marca/modelo MERCEDES BENZ/AXoR 
1933 S (NACIONAL), Ano: 2013, Placa CSK7359, Chassi 9BM958207DB928500, Cor BRANCA, Renavam 993437311 , devendo 
constar a ordem de busca e apreensão. Intime-se. - ADV: MÁRCIO AYRES DE OLIVEIRA (OAB 32504/PR), EDUARDO JOSE 
FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)

Processo 1000990-76.2015.8.26.0477 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Guilherme Quaiatti - Vistos. 1. A 
fim de que se possa aferir a real necessidade do benefício da gratuidade, uma vez que o objeto da ação trata-se de imóvel de 
veraneio, conforme informado na peça inicial, promova a parte ativa a juntada das três últimas declarações de ajuste de imposto 
de renda, bem como, a seu critério, de outros documentos que evidenciem a situação afirmada, sendo que na hipótese de 
apresentação de declaração de isento, apresente-se relação de suas contas bancárias e seus bens imóveis e veículos. Prazo: 
10 (dez) dias. 2. Alternativamente, poderá a parte ativa promover os recolhimentos devidos. 3. No silêncio, aguarde-se por 30 
(trinta) dias, na forma do art. 257 do Código de Processo Civil, tornando conclusos após para a providência tratada nesse artigo. 
Intime-se. Praia Grande, 09 de fevereiro de 2015. - ADV: HELON RODRIGUES DE MELO FILHO (OAB 54774/SP)

Processo 1000996-83.2015.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Reivindicação - Norma Siqueira Navarro - Vistos. A 
antecipação de tutela deve ser indeferida, na medida em que ausente requisito legal. Com efeito, a comprovação da titularidade 
dominial sugere a existência do fumus boni iuris. Formalmente, ao que tudo indica, a autora é mesmo proprietária do imóvel. 
Sem embargo, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação, a justificar a concessão da tutela, que é 
drástica. Conveniente, pois, a prévia oitiva da parte passiva, após o que poderá ser a tutela reavaliada. Indefiro a antecipação. 
Cite-se a parte passiva, observado o rito ordinário. Intime-se. - ADV: MAURÍCIO HEITOR ROSSI DE CASTRO E SILVA (OAB 
207429/SP)

Processo 1001012-37.2015.8.26.0477 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - AYMORÉ 
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA - Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no art. 
3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do 
financiamento com encargos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, 
com a redação da Lei nº 10.931/04), e para apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob 
pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do art. 285 do 
Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficarão consolidadas, desde logo, em favor da parte ativa, a posse e a propriedade 
plena do bem (art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). A apreensão do veículo deverá ser acompanhada da apreensão de seus 
documentos. No mais, conforme o disposto na Lei nº 13.043/14, que deu nova redação ao art. 2º do DL nº 911/69, cópia da 
presente servirá como ofício ao DETRAN, para fins de inserção de restrição judicial na base de dados do RENAVAM do seguinte 
veículo: Marca FORD, Modelo ECOSPORT FREESTYLE 1.6, Ano 2013/2014, Cor VERMELHA, Combustível GASOLINA, Placa 
FMC1284, Chassi 9BFZB55P1E8877924, devendo constar a ordem de busca e apreensão. Intime-se. - ADV: FLÁVIA CUNHA 
SEABRA MORAIS (OAB 177683/SP), SERAFIM AFONSO MARTINS MORAIS (OAB 77133/SP)

Processo 1001030-58.2015.8.26.0477 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Wilson Luiz Costa - Vistos. 1. O 
não atendimento do determinado no art. 282, II, do Código de Processo Civil é realmente possível em certas demandas, dentre 
as quais as possessórias, porém somente quando inalcançável a identificação das pessoas que devem ocupar o pólo passivo. 
Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “em caso de ocupação de terreno urbano por milhares de pessoas, é inviável 
exigir-se a qualificação e a citação de cada uma delas” (4ª Turma, Resp 154.906-MG, rel. Min. Barros Monteiro, j. 4.5.04, não 
conheceram, v.u.), justificando-se, em certas hipóteses, até a citação por edital. 2. No caso dos autos, contudo, tal situação 
não ocorre, não havendo notícia de ocupação de grandes proporções. Além disso, a parte tem possibilidade, ainda que não 
tenha condições de fornecer nomes, de indicar o número de pessoas, o sexo e outras características que possam permitir a 
identificação, registrando-se não ser do Oficial de Justiça tal função. 3. Outrossim, o valor da causa, consoante a sistemática 
do C.P.C., deve corresponder, à míngua de regra específica, ao valor do proveito econômico buscado com a ação, que no caso 
concreto, tem por escopo a recuperação da posse de bem imóvel. 4. Assim, promova-se a emenda pertinente, em 10 (dez) dias, 
sob pena de indeferimento da inicial. 5. Comprove-se, ainda, em 30 (trinta) dias, o recolhimento do complemento das custas 
iniciais, atentando-se ao novo valor dado à causa, sob pena de cancelamento da inicial. 6. Após, conclusos, com urgência. 
Intime-se. Praia Grande, 10 de fevereiro de 2015. - ADV: RANGEL BORI (OAB 243055/SP)

Processo 1004381-73.2014.8.26.0477 - Notificação - Obrigações - FABIO DE ALMEIDA CURCINO e outros - CERTIDÃO - 
MANDADO CUMPRIDO POSITIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 477.2014/035725-0 
dirigi-me ao endereço indicado e aí sendo notifiquei, Marta Alves Braga que ciente de tudo, exarou sua assinatura. - ADV: 
MARIA TEREZA DOS SANTOS (OAB 40106/SP)
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Processo 1004381-73.2014.8.26.0477 - Notificação - Obrigações - FABIO DE ALMEIDA CURCINO e outros - Vistos. 1. Diante 
do retro certificado, providencie o autor, no prazo de 30 dias, a impressão do presente feito, através da consulta processual no 
sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos do artigo 1273 das N.S. C.G.J. 2. Decorrido o prazo acima, com ou sem o 
cumprimento do item “1”, promova a serventia a extinção dos autos digitais, bem como o seu arquivamento, independentemente 
de nova intimação. Intime-se. - ADV: MARIA TEREZA DOS SANTOS (OAB 40106/SP)

Processo 1004514-18.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Bancários - J.S.L. - I. - Ciência à parte ativa da juntada 
dos documentos de fls. 58/62, facultada a manifestação no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: ALESSANDRA KATUCHA GALLI (OAB 
260286/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1005370-79.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Pecunia S/A - Tendo em vista 
que o valor da diligência tem por base a UFESP, deverá a parte ativa, em 05 (cinco) dias, comprovar a diferença faltante dos 
valores já recolhidos, ou seja, R$3,33 (tres reais e trinta e três centavos) , sob pena de extinção do processo. - ADV: CLAUDIA 
FABIANA GIACOMAZI (OAB 98072/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 71318/SP)

Processo 1006637-86.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos 
S.A. - Vistos. 1. Fls.49: Para a homologação pretendida, apresente-se o acordo noticiado ou, alternativamente, poderá pedir 
a desistência da ação. Prazo: 10 (dez) dias. 2. Após, tornem conclusos, com urgência. Intime-se. - ADV: FERNANDO LUZ 
PEREIRA (OAB 147020/SP), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP), LUIS FERNANDO DE CASTRO (OAB 156342/
SP)

Processo 1008311-02.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
RAPHAEL SANTANA DOS SANTOS - Nextel Telecomunicação Ltda - Providencie a parte ativa a retirada do Mandado de 
Levantamento Judicial nº 23/2015, em 05 dias. - ADV: ANDERSON HERNANDES (OAB 170341/SP), GUSTAVO GONÇALVES 
GOMES (OAB 266894/SP)

Processo 1008716-38.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Usucapião Extraordinária - Aparecida Moreira Alves - 
Vistos. Cumpra-se o item “4” de fls. 40. Intime-se. - ADV: COSMO DE LEMOS CARVALHO (OAB 312505/SP)

Processo 1008785-70.2014.8.26.0477 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - THOMAZ ALVES BARBOSA - Walmir 
de Tal - Acolho a emenda, dando por regular a inicial. Retifique-se o pólo passivo da ação, que deverá ser ocupado, apenas, 
por “Walmir de Tal”. Providencie a serventia o necessário. Sem prejuízo, afigurando-se imprescindível, designo audiência de 
justificação prévia para o dia 03 de março de 2015, 16h00, consignando que as testemunhas, até 03 (três), deverão ser trazidas 
pela parte ativa, sem intimação. Cite-se a parte passiva, com as cautelas de praxe. O prazo para resposta, conforme o art. 930, 
parágrafo único, do Código de Processo Civil, fluirá da intimação da decisão que apreciar a tutela urgente. - ADV: LUIZ CARLOS 
DE CARVALHO (OAB 93167/SP)

Processo 1009064-56.2014.8.26.0477 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO 
ITAUCARD S A - Vistos. Fls.64-73: Expeça-se novo mandado, com urgência, atentando-se a serventia ao endereço indicado 
bem como à pessoa indicada como depositário. Intime-se. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), CARLA 
CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP)

Processo 1009341-72.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Energia Elétrica - Mila Carolina da Silva - 
Companhia Piratininga de Força e Luz - Vistos. 1. Fls. 92-95: Anote-se nos autos a interposição de agravo retido. 2. Intime-se a 
parte contrária a fim de que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias. 3. Após, ou no silêncio, certificando-se, tornem conclusos, 
com urgência, para eventual reforma da decisão agravada. Intime-se. - ADV: NATALIA BEZAN XAVIER LOPES TRENCH (OAB 
272964/SP), MARCIO LOUZADA CARPENA (OAB 46582/RS)

Processo 1009541-79.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Práticas Abusivas - Adinaldo Martins - ROSALI CRISTINA 
MENDES - Adinaldo Martins - Vistos. Fls. 151-155: Prejudicado, tendo em vista que considera-se data da publicação o primeiro 
dia útil subsequente à data da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico. Em termos de prosseguimento, depreque-se a 
inquirição das testemunhas arroladas a fls. 156-157, expedindo-se o necessário. Oportunamente, a fim de se evitar a inversão 
da prova, será determinada expedição de carta precatória para inquirição das testemunhas arroladas pela parte passiva. Intime-
se. - ADV: OSVALDO TEIXEIRA MENDES FILHO (OAB 106161/SP), ADINALDO MARTINS (OAB 108657/SP), OSWALDO 
TEIXEIRA MENDES (OAB 79113/SP)

Processo 1010440-77.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Itau Unibanco S/A - Vistos. 1. Fls.35: 
Esclareça a parte ativa o pedido de desentranhamento. 2. Sem prejuízo o valor da diligência do Sr. Oficial de Justiça deverá 
equivaler ao total de R$63,75. Assim, em 05 (cinco) dias, improrrogáveis, promova-se o recolhimento da diferença pertinente, 
sob pena de extinção do feito. Int.. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 1011406-40.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - EDIFICIO RESIDENCIAL 
PORTAL DO SOL - Vistos. Fls.56: A carta de citação já foi expedida, estando com os correios. Assim, aguarde-se. Int.. - ADV: 
CELSO ANTONIO FERNANDES JUNIOR (OAB 223668/SP)

Processo 1011412-47.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - EDIFICIO RESIDENCIAL 
PORTAL DO SOL - Vistos. Fls.52: A carta de citação já foi expedida, estando com os correios. Assim, aguarde-se a citação. Int.. 
- ADV: CELSO ANTONIO FERNANDES JUNIOR (OAB 223668/SP)

Processo 1012953-18.2014.8.26.0477 - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Francisco Camilo Nunes - Recebo a 
emenda, dando por regular a petição inicial. Promova a serventia as retificações necessárias, quanto aos nomes dos litigantes. 
No mais, trata-se de interdito possessório, com pedido de liminar. Afigurando-se imprescindível, designo audiência de justificação 
prévia para o dia 10 de março de 2015, 16h00, consignando que as testemunhas, até 03 (três), deverão ser trazidas pela parte 
ativa, sem intimação. Cite-se a parte passiva, com as cautelas de praxe. O prazo para resposta, conforme o art. 930, parágrafo 
único, do Código de Processo Civil, fluirá da intimação da decisão que apreciar a tutela urgente. - ADV: ÁLVARO MIRANDA 
RAMIREZ (OAB 134014/RJ)

Processo 1013006-96.2014.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Fatos Jurídicos - CLUBE ATLÉTICO TRÊS CORES - Vistos. 
Defiro o sobrestamento do feito pelo prazo pretendido. Findo o prazo, quedando-se inerte a parte ativa, tornem para extinção. 
Intime-se. - ADV: DAVID ALEXANDRE DA COSTA PESSOA (OAB 185620/SP)

Processo 4000217-48.2013.8.26.0477 - Procedimento Sumário - Inadimplemento - José Cespedes - Instituto Nacional da 
Seguridade Social - INSS - Fls.130: Anote-se. No mais, aguarde-se a juntada do mandado. Int.. - ADV: CAROLINA PEREIRA DE 
CASTRO (OAB 202751/SP), ARMANDO FERNANDES FILHO (OAB 132744/SP)

Processo 4001435-14.2013.8.26.0477 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Gravex Comercial Importadora e 
Exportadora LTDA - Tendo em vista que o valor da diligência tem por base a UFESP, deverá a parte ativa, em 05 (cinco) dias, 
comprovar a diferença faltante dos valores já recolhidos, ou seja, R$3,33 (tres reais e trinta e três centavos) , sob pena de 
extinção do processo. - ADV: EDUARDO ALVES FERNANDEZ (OAB 186051/SP), PAULA DE CÁSSIA FERREIRA BOZZEDA 
(OAB 277101/SP)
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Processo 4002750-77.2013.8.26.0477 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - FAZENDA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FABIANA ROSA e outros - Vistos. Trata-se de ação versando sobre interesse de 
incapaz. Nesse caso, necessária é a atuação do Ministério Público no feito (art. 82, I, CPC). Assim, abra-se vista ao MP. Com 
a manifestação, tornem conclusos. Intime-se. - ADV: RODRIGO FARAH REIS (OAB 290343/SP), MARIA LUIZA DE OLIVEIRA 
CUSTODIO (OAB 116094/SP)

Processo 4004847-50.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Reivindicação - BANCO ECONOMICO S/A - EM 
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - Vistos. Acolho o aditamento. Anote-se. Cite-se, com as advertências de estilo. Intime-se. - 
ADV: CLAUDIO JOSÉ DE CARVALHO (OAB 187091/SP)

Processo 4004922-89.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Alienação Fiduciária - AGUINALDO CRUZ DOS SANTOS 
- BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento do valor 
depositado nos autos, em favor do depositante. Oportunamente, em nada mais sendo requerido, arquivem-se, observadas as 
formalidades legais. Intime-se. - ADV: ADJAIR SANCHES COELHO (OAB 273415/SP), ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 
SCATIGNA (OAB 68723/SP)

Processo 4006014-05.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - ELEGÂNCIA COM 
BRANCO LTDA ME - Vistos. 1. Fls.101-102: A parte ativa não é beneficiária da justiça gratuita. Assim, é seu dever, quando 
da distribuição da deprecata, de instruí-la com os documentos necessários ao seu processamento. 2. Assim, INDEFIRO a 
providência, cabendo à parte interessada providenciar o protocolo da petição inicial junto ao Juízo deprecado, via fac-símile ou 
pelo protocolo integrado. 3. Concedo o prazo de 10(dez) dias, para a comprovação das providências determinadas. Intime-se. - 
ADV: CRISTIANE MARQUES ROSA NEUMANN (OAB 162726/SP)

Processo 4006880-13.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - IVAN MONZINHO DA SILVA PONTES 
- PAULO SERGIO ROMÃO - Vistos. 1. Fls. 94: Defiro o requerimento do nobre Perito. 2. Assim, com a publicação da presente, 
ficam as partes intimadas quanto à data da perícia agendada pelo expert, para 08/05/2015, às 15h30min. Quanto ao local, 
deverá ser informado pelas partes, devendo estas entrarem em contato com o perito com antecedência mínima de dez dias 
contados da data da perícia. 3. Facultam-se às partes, manifestação nos autos, no prazo de 30 dias. 4. No silêncio, aguarde-se 
a realização da perícia. 5. Oportunamente, conclusos. Intime-se. - ADV: IVETE ALEXANDRE DO NASCIMENTO (OAB 238375/
SP), CAIO BARBOZA SANTANA MOTA (OAB 326143/SP)

Processo 4007166-88.2013.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Despesas Condominiais - CONDOMINIO EDIFICIO 
PRESIDENTE COSTA E SILVA - AGUINALDO XAVIER - Vistos. 1. Certifique a serventia, com urgência, o alegado. 2. Após, 
tornem conclusos para apreciação da petição retro juntada. Intime-se. - ADV: VALERIA DE CASTRO GONÇALVES (OAB 164295/
SP), FABIO DA SILVA ROXO (OAB 321409/SP), ANDRÉ LUIZ ROXO FERREIRA LIMA (OAB 156748/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRAIA GRANDE EM 04/02/2015

PROCESSO :0001890-76.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR : J.P.
INFRATOR : M.F.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001891-61.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR : J.P.
INFRATOR : G.G.M.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001892-46.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1370/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
INDICIADO : Wellington Aparecido Gomes
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001893-31.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1366/2015 - Praia Grande
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : REVALDAVIO MOURA GUIMARÃES FILHO
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001838-80.2015.8.26.0477
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900039/2013 - Praia Grande
AUTOR DO FATO : O.P.C.

PROCESSO :0002907-84.2014.8.26.0477
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900042/2014 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
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AUTOR DO FATO : V.V.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :3003887-14.2013.8.26.0477
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900573/2013 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : R.A.V.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0003284-55.2014.8.26.0477
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
BO : 900115/2014 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : A.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001849-12.2015.8.26.0477
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900716/2014 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : E.P.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001901-08.2015.8.26.0477
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 312/2014 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001850-94.2015.8.26.0477
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900699/2014 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.C.M.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001851-79.2015.8.26.0477
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900018/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : V.G.C.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001902-90.2015.8.26.0477
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 323/2014 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001852-64.2015.8.26.0477
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900053/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : F.T.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001903-75.2015.8.26.0477
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 02/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001904-60.2015.8.26.0477
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 06/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
INDICIADO : G.M.S.J.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001853-49.2015.8.26.0477
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CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900064/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : M.G.P.R.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001896-83.2015.8.26.0477
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900037/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : S.L.L.M.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001895-98.2015.8.26.0477
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900038/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.J.S.V.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001894-16.2015.8.26.0477
CLASSE :CRIMES AMBIENTAIS
BO : 536/2015 - Praia Grande
AUTOR : Justiça Pública
DECLARANTE : JOSE ADRIANO AQUINO DE LIMA
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001908-97.2015.8.26.0477
CLASSE :REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
REPRESENTANTE : M.R.A.O.
ADVOGADO : 265674/SP - Josué Cordeiro Alípio
REPRESENTADO : F.T.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001972-10.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 46/2015 - Santos
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : WILSON DE ALMEIDA ANDRADE
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001857-86.2015.8.26.0477
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 172/2014 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : E.M.R.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001858-71.2015.8.26.0477
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 3/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001859-56.2015.8.26.0477
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 171/2014 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001860-41.2015.8.26.0477
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 169/2014 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001982-54.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 175/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
RÉU : W.R.S.J.
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VARA :1ª VARA CRIMINAL

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRAIA GRANDE EM 05/02/2015

PROCESSO :0001861-26.2015.8.26.0477
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 181/2014 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : R.A.D.C.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001987-76.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1395/2015 - Praia Grande
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : Felipe da Silva Reis
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001989-46.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1378/2015 - Praia Grande
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : JAIME DE SOUZA JUNIOR
ADVOGADO : 265546/SP - Gilberto Andriguetto Junior
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001986-91.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1397/2015 - Praia Grande
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : Irineu Sabino
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001988-61.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1399/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
INDICIADO : LUIZ FELIPE PEREIRA SANTANA
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001862-11.2015.8.26.0477
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 192/2014 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001863-93.2015.8.26.0477
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 191/2014 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : L.B.R.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001994-68.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 48/2015 - Santos
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : CLAYTON TAVARES DE ANDRADE
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002005-97.2015.8.26.0477
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 3672/2014 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
INFRATOR : K.A.C.O.C.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002006-82.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 1303/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : Y.P.J.
VARA :1ª VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0002007-67.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 1303/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : W.P.R.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002008-52.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 1881/2014 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
INFRATOR : M.A.F.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002020-66.2015.8.26.0477
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
AUTOR : J.P.
INFRATOR : A.F.B.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001976-47.2015.8.26.0477
CLASSE :REPRESENTAÇÃO CRIMINAL/NOTÍCIA DE CRIME
REPRESENTANTE : D.S.F.
ADVOGADO : 288267/SP - Iris Cristina de Carvalho
REPRESENTADO : P.C.A.T.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001966-03.2015.8.26.0477
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900002/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : L.M.B.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002027-58.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 1402/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATORA : J.S.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002029-28.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 1404/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : W.A.P.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001967-85.2015.8.26.0477
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900004/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002031-95.2015.8.26.0477
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 881/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : J.V.L.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001968-70.2015.8.26.0477
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900006/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : R.S.V.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002032-80.2015.8.26.0477
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 900027/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
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INFRATOR : W.S.A.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002034-50.2015.8.26.0477
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 938/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : D.S.P.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001970-40.2015.8.26.0477
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900170/2014 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : R.A.Q.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002035-35.2015.8.26.0477
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 900020/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : M.B.A.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001971-25.2015.8.26.0477
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900176/2014 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : M.A.M.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0001995-53.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO)
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.F.N.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRAIA GRANDE EM 06/02/2015

PROCESSO :0002063-03.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1418/2015 - Praia Grande
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADA : TAYNA APARECIDA MONTEFORTE
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002064-85.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1408/2015 - Praia Grande
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : Henrique Polli Felix
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002066-55.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1405/2015 - Praia Grande
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : CAIO CAMARGO DA SILVA
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001794-95.2014.8.26.0477
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900032/2014 - Praia Grande
AUTOR : Justiça Pública
AUTORA DO FATO : KARINA ALVES NORONHA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :0002908-69.2014.8.26.0477
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900044/2014 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : S.S.S.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
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PROCESSO :0002065-70.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1425/2015 - Praia Grande
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : ISMAEL LUCAS SANTOS DO NASCIMENTO
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002067-40.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1404/2015 - Praia Grande
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : Jonathan Honorio de Andrade Pereira
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0000480-34.2015.8.26.0266
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 3803/2014 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
INFRATOR : R.W.A.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001990-31.2015.8.26.0477
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 900029/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : F.C.M.G.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

PROCESSO :3002012-36.2013.8.26.0565
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
PORT : 240/2013 - Sao Caetano do Sul
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : A APURAR
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0088540-25.2010.8.26.0050
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 1430/2010 - 1º Distrito Policial - Sé - São Paulo
AUTOR : Justiça Pública
DECLARANTE : DESCONHECIDO IP 1430/2010
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :3002560-85.2013.8.26.0266
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
EXEQTE : J.P.
EXECTDO : F.A.S.C.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002136-72.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 195/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
RÉU : R.A.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRAIA GRANDE EM 09/02/2015

PROCESSO :0002140-12.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1524/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
INDICIADO : REINALDO LIMA GOMES
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002145-34.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 919/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : F.O.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL
AVERIGUADO : M.V.S.C.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002196-45.2015.8.26.0477
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CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 1459/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : H.T.L.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002197-30.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 1494/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : G.A.G.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002190-38.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1460/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
INDICIADO : Alexandro Jose da Silva
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002191-23.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1463/2015 - Praia Grande
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : RAIMUNDO CARDOSO DA SILVA
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002199-97.2015.8.26.0477
CLASSE :PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL
BO : 1537/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : R.F.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002189-53.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1459/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
INDICIADO : Igor Rodrigues da Silva
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002200-82.2015.8.26.0477
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 1028/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : K.C.O.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002192-08.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1472/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
INDICIADO : Rodrigo da Costa Silva
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002188-68.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1446/2015 - Praia Grande
AUTOR : J.P.
INDICIADO : Cleiton Bezerra de Souza
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002193-90.2015.8.26.0477
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1476/2015 -

1ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO CARLOS COSTA PESSOA MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANDRE LUIZ FERNANDES MARQUES
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0082/2015
Processo 0016014-98.2014.8.26.0477 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação Qualificada - Justiça Pública - 

EDSON JOSE DO NASCIMENTO - - CESAR AUGUSTO NASCIMENTO DA SILVEIRA - - DILIELSON JERÔNIMO DOS SANTOS 
e outros - Vistos. Preliminarmente, nos termos do art. 384, §2º, do CPP, intimem-se os defensores constituídos dos réus, 
no prazo de 05 (cinco) dias, para manifestação acerca do aditamento à denúncia de fls. 118/122. Quedando-se inertes os 
defensores, abra-se vista à Defensoria Pública. - ADV: LUCIMEIRY PIRES DE AVILA NOGUEIRA (OAB 155753/SP), DANIEL 
ISIDIO SILVA (OAB 182897/SP), SABRINA SANTANA DANTAS (OAB 196552/SP), EDNEY ALVES SIQUEIRA (OAB 199961/SP), 
CELSO RICARDO JUNIOR (OAB 309108/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO CARLOS COSTA PESSOA MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANDRE LUIZ FERNANDES MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0080/2015
Processo 0011714-11.2005.8.26.0477 (477.01.2005.011714) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Quadrilha ou Bando 

- Amilton Santos de Souza - - Dilza Barreto Ferreira - - Lincoln Rodrigues Borges Filho - - José Edmar de Souza Jr - - Adilson 
Santos de Souza - - Carlos Eduardo Menezes - - Vagner Oliveira Torres - - André Claudio de Souza e outros - Intime-se a Defesa 
para que apresente contrarrazões de apelação dentro do prazo legal, consignando-se que, em caso de nova omissão, será 
designado outro defensor para o ato - ADV: ALEX SANDRO OCHSENDORF (OAB 162430/SP), KARINA BIANCA PAIVA ISIDIO 
DOS SANTOS (OAB 226595/SP), CARLOS WAGNER GONDIM NERY (OAB 252519/SP), GILBERTO ANDRIGUETTO JUNIOR 
(OAB 265546/SP), CARLOS VINICIUS DE CASTRO (OAB 308597/SP)

Processo 0012073-58.2005.8.26.0477 (477.01.2005.012073) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Esbulho possessório - 
Myke Diego da Silva e outros - Intime-se a Defesa da expedição de Carta Precatória para a Comarca de Aparecida/SP visando à 
inquirição da testemunha Nilson - ADV: ELOI SANTOS DA SILVA (OAB 140961/SP), SALOMÃO REISMANN (OAB 213050/SP)

Processo 0016431-22.2012.8.26.0477 (477.01.2012.016431) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Felipe 
Lima Doria da Silva - Para oitiva das testemunhas faltantes, que deverão ser intimadas nos endereços informados pelo M.P., 
designo audiência de instrução e julgamento para o dia 14/04/2015, às 13:40 horas, intimando-se o acusado, seu defensor e as 
testemunhas, deprecando-se caso necessário. - ADV: ELAINE APARECIDA DE ABREU ANTUNES (OAB 240114/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO CARLOS COSTA PESSOA MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANDRE LUIZ FERNANDES MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0079/2015
Processo 0011823-78.2012.8.26.0477 (477.01.2012.011823) - Inquérito Policial - Furto Qualificado - Justiça Pública - Fabio 

Frederico Dalla Piaggi - - Bruno Fernandes Silva - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28/04/2015, às 13:00 
horas, intimando-se o acusado, seu defensor e as testemunhas tempestivamente arroladas, deprecando-se caso necessário. 
- ADV: ALEXANDRE DO AMARAL SANTOS (OAB 183521/SP), RICARDO GUIMARÃES AMARAL (OAB 190320/SP), THIAGO 
CAPPARELLI MUNIZ (OAB 189697/SP), LUIZ FERNANDO LOPES ABRANTES (OAB 183575/SP), ALESSANDRA KATUCHA 
GALLI (OAB 260286/SP)

Processo 0089414-63.2005.8.26.0477 (477.01.2005.089414) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Paz 
Pública - J.P. - N.D.G. - - F.B.S. - - A.P.A. - - N.S.V.F. - - A.M.F. - - F.R. - Foram deprecadas, à Comarca de Santos, as inquirições 
das testemunhas de acusação. - ADV: JOAQUIM HENRIQUE A DA COSTA FERNANDES (OAB 142187/SP), JONATAS DE 
SOUSA NASCIMENTO (OAB 250142/SP), VICTOR NAGIB AGUIAR (OAB 261831/SP), ROBSON DA SILVA CARDEIRA (OAB 
242868/SP), CLEIBER ABEDALA (OAB 238006/SP), ELIAS ANTONIO JACOB (OAB 164928/SP), ALEX SANDRO OCHSENDORF 
(OAB 162430/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO CARLOS COSTA PESSOA MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANDRE LUIZ FERNANDES MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0084/2015
Processo 0011714-11.2005.8.26.0477 (477.01.2005.011714) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Quadrilha ou Bando - 

Justiça Pública - Lincoln Rodrigues Borges Filho e outros - Marcelo Ponciano e outros - Intime-se a defesa para que apresentem 
contrarrazões de apelação dentro do prazo legal, consignando-se que, em caso de novas omissões, serão designados outros 
defensores para o ato. - ADV: LUIZ ANTONIO GOUVEA E SOUSA (OAB 211121/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO CARLOS COSTA PESSOA MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANDRE LUIZ FERNANDES MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0081/2015
Processo 0005665-36.2014.8.26.0477 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - Justiça Pública - Vitor 

Gabriel Sebastião e outro - Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06/04/2015, às 16:40 horas, intimando-se 
o acusado, seu defensor e as testemunhas tempestivamente arroladas, deprecando-se caso necessário. Deprecada a oitiva da 
vítima Claudemir para uma das varas criminais da comarca de Santana do Parnaíba/SP. - ADV: MYLENNA PIRES MARTINS 
(OAB 308781/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO CARLOS COSTA PESSOA MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANDRE LUIZ FERNANDES MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0085/2015
Processo 3010185-22.2013.8.26.0477 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - ELITON SUZART PEREIRA e 

outro - Fica o Ilmo. Defensor intimado para a apresentação das alegações finais do processo em epígrafe. - ADV: RONALDO 
GUILHERMINO DA SILVA (OAB 165048/SP)

2ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ALEXANDRE BETINI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MIGUEL MIRANDA ROMAN JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0008/2015
Processo 0000184-12.2014.8.26.0536 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - Humberto Paulo Sanches 

Barsanti - Vistos. Não estando presentes qualquer das situações previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia, porque 
lastreada em fundamento de fato e de direito. Para melhor organização e manuseio dos autos, forme-se o apenso de antecedentes 
criminais do(s) réu(s), instruindo-se com folha de antecedentes, pesquisa de distribuição, bem como com as certidões dos feitos 
constantes. Expeça-se mandado/precatória de citação, a fim de que o(s) acusado(s) ofereça(m) resposta no prazo de 10 dias, 
por meio de advogado devidamente habilitado. Advirta-o(s) de que no silêncio, a sua defesa será promovida pela Defensoria 
Pública do Estado. Transcorrido o prazo in albis, abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação obrigatória 
da resposta em igual prazo. Constituído defensor, intime-o nos termos do parágrafo anterior. Cobre-se a vinda dos laudos 
requisitados pela Autoridade Policial. - ADV: ANDRÉ CENEDESI (OAB 236717/SP)

Processo 0000219-69.2014.8.26.0536 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Luiz dos Santos Damaceno Junior 
- Vistos. Não estando presentes qualquer das situações previstas no art. 395 do CPP, recebo a denúncia, porque lastreada 
em fundamento de fato e de direito. Para melhor organização e manuseio dos autos, forme-se o apenso de antecedentes 
criminais do(s) réu(s), instruindo-se com folha de antecedentes, pesquisa de distribuição, bem como com as certidões dos feitos 
constantes. Expeça-se mandado/precatória de citação, a fim de que o(s) acusado(s) ofereça(m) resposta no prazo de 10 dias, 
por meio de advogado devidamente habilitado. Advirta-o(s) de que no silêncio, a sua defesa será promovida pela Defensoria 
Pública do Estado. Transcorrido o prazo in albis, abra-se vista dos autos à Defensoria Pública para apresentação obrigatória 
da resposta em igual prazo. Constituído defensor, intime-o nos termos do parágrafo anterior. Cobre-se a vinda aos autos dos 
laudos solicitados pela autoridade policial. No mais, defiro o requerido no item 4 de fls. 27. Providencie-se. - ADV: CARLOS 
WAGNER GONDIM NERY (OAB 252519/SP)

Processo 0000246-18.2015.8.26.0536 - Auto de Prisão em Flagrante - Receptação Qualificada - Adelmo Alves e outros 
- Trata-se de pedido de liberdade provisória em favor de Adelmo Alves. O acusado foi preso em flagrante durante plantão 
judiciário em 30 de janeiro de 2015 sob a imputação de que na data dos fatos estava desmanchando um veículo de origem ilícita 
para transposição das peças desse bem para um outro automóvel adquirido num leilão. De acordo com boletim de ocorrência, o 
acusado ofereceu R$ 6.000,00 aos policiais para que não fosse realizado qualquer registro sobre o fato. Da análise do prontuário 
trazido aos autos da comunicação em flagrante é possível extrair que o acusado Adelmo responde a outros processos também 
pela prática de receptação. Ademais o acusado Adelmo sequer comprovou possuir residência fixa ou exercer ocupação lícita. O 
pedido de liberdade provisória, embora firmado por advogado, não veio acompanhado de instrumento de procuração. A custódia 
cautelar do acusado Adelmo deve ser mantida, como garantia da ordem pública, preservação da instrução criminal e aplicação 
da lei penal. Até porque, o crime de receptação fomenta e financia outros inúmeros crimes que assolam a sociedade. Assim já 
se decidiu: “HABEAS CORPUS RECEPTAÇÃO Prisão em flagrante convertida em preventiva Impetração buscando a revogação 
da prisão ou fixação de outras cautelares menos gravosas Impossibilidade Lavratura do ato de prisão em flagrante que observou 
aos ditames legais e constitucionais Paciente reincidente Crime grave que fomenta a prática de outros ilícitos penais Decisão 
devidamente fundamentada Necessidade da segregação para garantia da ordem pública Insuficiência de cautelares menos 
gravosas Condições pessoais favoráveis que, por si só, não afastam a necessidade da prisão preventiva Descabimento de 
considerações acerca de eventual regime a ser imposto, em caso de condenação Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem 
denegada.” (TJ-SP HC 2180856-37.2014.8.26.0000 Relator(a): Des. Camilo Léllis Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal 
Data do julgamento: 16/12/2014 Data de registro: 19/12/2014) “Habeas Corpus” Receptação Pretensa atipicidade da conduta 
Análise profunda da prova Via inadequada Prisão em flagrante convertida em preventiva Decisão que se sustenta Ausência 
de elementos a indicarem irregularidade Residência fixa e ocupação lícita não demonstradas Antecedentes por outros crimes 
de maior gravidade Garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal que prevalece sobre o interesse individual Exegese 
do art. 312 do CPP Precedentes dessa Corte Ordem denegada” (TJ-SP HC 2059964-02.2014.8.26.0000 Relator(a): Des. Ivan 
Sartori Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal Data do julgamento: 29/07/2014 Data de registro: 01/08/2014) Pelo 
exposto, indefiro o pedido formulado em favor do acusado Adelmo Alves. Intime-se o defensor a regularizar sua representação 
processual no prazo de 5 dias. - ADV: EDNEY ALVES SIQUEIRA (OAB 199961/SP)

Processo 0000569-06.2015.8.26.0477 (processo principal 0000004-93.2014.8.26) - Recurso em Sentido Estrito - Furto 
Qualificado - MARCOS ANTONIO RANGEL PEREIRA - Recebo o recurso interposto, porque tempestivo. Abra-se vista dos autos 
à defesa para apresentação de contrarrazões no prazo legal. - ADV: GUILHERME AUGUSTO GEISEL (OAB 152469/SP)

Processo 0001479-33.2015.8.26.0477 - Carta Precatória Criminal - Interrogatório (nº 3000099-67.2013.8.26.0355 - JD 2ª 
VARA JUDICIAL COMARCA DE MIRACATU/SP) - Justiça Pública - Ramon Severiano Gloria - Para o ato deprecado designo o 
dia 28/05/2015 às 14:20 horas. Providencie o necessário. Comunique-se. - ADV: FRANCISCO HAKUJI SIOIA (OAB 90387/SP)

Processo 0001608-38.2015.8.26.0477 - Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) - Ameaça - L.C.Q.M. - Vistos. 
Razão assiste ao Ministério Público em seu parecer. O caso é de indeferimento. Deveras, ressentem os autos de indícios 
aptos a dar suporte às alegações trazidas pela vítima, não havendo previsão legal de designação de audiência de justificativa 
na seara criminal. Os fatos e documentos trazidos pela Autoridade Policial foram produzidos de maneira unilateral e não há 
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indicativos robustos de que as medidas pretendidas sejam imprescindíveis. Ademais, além de temerária a concessão da medida 
nessa situação, possibilita à vitima mulher, de maneira célere e cômoda, lograr êxito na expulsão do companheiro ou marido 
indesejado do lar conjugal, o que acaba incentivando a utilização da lei não para a proteção de sua integridade, mas sim para 
“resolução” rápida das pendências conjugais. A ofendida, em casos desse jaez, tem duas opções, ou ingressa com a ação 
cautelar no âmbito das Varas de Família e para poder produzir prova em audiência, ou terá que levar à Autoridade Policial, ao 
menos, uma nesga de prova a respeito do alegado para ter sua pretensão acolhida. Com efeito, indefiro o pedido. No mais, 
aguarde-se a distribuição do inquérito por 90 dias para apensamento do presente feito. Distribuído, providencie-se o necessário 
para o apensamento. Não distribuído, cobre-se. - ADV: ADRIANA TAKAHASHI DE ANDRADE (OAB 254220/SP)

Processo 0001617-97.2015.8.26.0477 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0003507-34.2013.8.26.0609 
- VARA CRIMINAL) - Justiça Pública - Adailton da Conceição Silva - Para o ato deprecado designo o dia 28/05/15 às 14:10 
horas. Providencie o necessário. Comunique-se. - ADV: ELI ANDERSON DERLI CORREA (OAB 332995/SP)

Processo 0001989-46.2015.8.26.0477 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - JAIME DE 
SOUZA JUNIOR - Vistos. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória formulado 
por Jaime de Souza sob o fundamento de que o réu é primário, bons antecedentes, com residência fixa e ocupação lícita. 
Conforme se extrai dos elementos coligidos até o momento, o réu foi preso em flagrante no dia 04 de fevereiro de 2015 e 
durante abordagem policial foram encontradas em seu bolso nove pedras de crack. Em seu veículo foram encontrados diversos 
medicamentos de uso controlado, com algumas caixas abertas e outras fechadas, além de outras pedras de crack. No total 
foram apreendidas 24 (vinte e quatro) pedras de crack (auto de exibição e apreensão de fl. 13). A defesa sustenta que o 
acusado é professor universitário no sudoeste do Estado da Bahia, que possui mestrado e doutorado em química, bem como 
possui apartamento de veraneio nesta comarca. Juntou documentos quanto à sua ocupação profissional. Há indícios de autoria 
e prova da materialidade delitiva. Não há por ora elementos capazes de afastar os indícios da prática de tráfico ilícito de 
entorpecentes, especialmente diante da quantidade apreendida, o modo como estavam acondicionadas e a inexistência de 
fundamentos plausíveis por ora a pautar a alegação de utilização para consumo próprio, uma vez que a análise das questões 
que envolvem o mérito da demanda dependerá de dilação probatória. O delito de tráfico ilegal de entorpecentes imputado ao 
réu é de extrema gravidade, equiparado a hediondo, que atormenta a população, abalando a tranquilidade social em afronta à 
ordem pública. Embora não ostente antecedentes criminais, a manutenção da custódia cautelar é permitida quando presentes 
prova da materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da 
instrução criminal e ou para assegurar a aplicação da lei penal. É o caso destes autos. Vejamos: Ementa: Habeas Corpus. 
Tráfico de drogas Prisão em flagrante convertida em preventiva Decisão que se sustenta Ausência de elementos a indicarem 
irregularidade Presunção relativa de veracidade do ato administrativo consubstanciado no flagrante não afastada Garantia da 
ordem pública e de aplicação da lei penal que se sobrepõe ao interesse individual Exegese dos arts. 312 e 313, I, do CPP 
Precedentes Ordem denegada TJ-HC 2169481-39.2014.8.26.0000 Relator(a): Ivan Sartori Comarca: Guariba Órgão julgador: 
4ª Câmara de Direito Criminal Data do julgamento: 04/11/2014 Data de registro: 06/11/2014 EMENTA: “Habeas Corpus” Tráfico 
de entorpecentes Prisão em flagrante convertida em preventiva Decisão que se sustenta Ausência de elementos a indicarem 
irregularidade Presunção relativa de veracidade do ato administrativo consubstanciado no flagrante não afastada Garantia da 
ordem pública e de aplicação da lei penal que se sobrepõe ao interesse individual Exegese dos arts. 312 e 313, I, do CPP 
Excesso de prazo na formação da culpa não configurado Ausência de desídia do juízo Razoabilidade Precedentes Pretensão 
a prisão domiciliar Necessidade Paciente presa por tempo considerável e que deu à luz no cárcere Inteligência do art. 318, III, 
do CPP Ordem concedida em parte.” (TJ-SP Habeas Corpus nº 2128578-59.2014.8.26.0000 Relator(a): Ivan Sartori Comarca: 
Serrana Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal Data do julgamento: 23/09/2014 Data de registro: 26/09/2014) Por outro 
lado, a tese de defesa de ser o réu primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não é suficiente para 
levar à revogação da decretação da custódia preventiva. Permanecem incólumes os fundamentos que desencadearam a prisão 
preventiva do réu, os quais ficam mantidos. Pelo exposto, indefiro o pedido. - ADV: HERBERT HILTON BIN JÚNIOR (OAB 
190957/SP), GILBERTO ANDRIGUETTO JUNIOR (OAB 265546/SP)

Processo 0007390-36.2009.8.26.0477 (477.01.2009.007390) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Rogerio 
Siqueira Lima - Intime-se a defesa para apresentação de memoriais no prazo legal. - ADV: JOAQUIM HENRIQUE A DA COSTA 
FERNANDES (OAB 142187/SP)

Processo 0008494-87.2014.8.26.0477 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
J.P. - David William Ferreira da Silva e outro - Intime-se a defesa, para que se manifeste acerca do contido às fls. 16. - ADV: 
CONSUELO PEREIRA DO CARMO CAETANO (OAB 262348/SP)

Processo 0009057-81.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - Murilo Paulino Costa 
- - Nilo Caetano Medeiros - Preliminarmente, intime-se o defensor do réu Nilo a regularizar sua representação processual, no 
prazo legal. No mais, perquirindo-se as informações coligidas nos autos, verifico não ser o caso de absolver sumariamente o 
réu, nos termos do art. 397 do CPP. Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 01/04/2015, às 13:45 
horas; Providencie-se o necessário. Advirtam-se as partes de que os debates deverão ser apresentados de forma oral na data 
aprazada, bem como que a ausência ao referido ato pode caracterizar abandono, cujo consectário é a aplicação do disposto no 
art. 265, do CPP. Eventual impedimento, por motivo imperioso, deverá ser provado documentalmente e comunicado previamente. 
Por fim, com o intuito de preservar a unidade da audiência preconizada pela reforma do Código de Processo Penal e, por 
conseqüência, a razoável duração do processo, no referido ato somente serão deferidas diligências cuja necessidade se origine 
de circunstâncias ou fatos apurados na instrução (art. 402). As demais diligências não requeridas quando do oferecimento da 
denúncia ou da apresentação da resposta à acusação serão consideradas preclusas. - ADV: THAÍS GOMES DE SOUSA (OAB 
181935/SP), ALEXANDER NEVES LOPES (OAB 188671/SP), NIVALDO BUENO DA SILVA (OAB 312661/SP)

Processo 0010646-45.2013.8.26.0477 (047.72.0130.010646) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - F.H.S.B. - 
Diante da homologação do laudo psiquiátrico, abra-se vista às partes para ratificação ou retificação de seus memoriais, no prazo 
de 05 dias, iniciando pelo Ministério Público, e depois para o defensor. - ADV: SILVIO JOSE SAMPAIO JUNIOR (OAB 132728/
SP)

Processo 0010646-45.2013.8.26.0477 (047.72.0130.010646) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - F.H.S.B. - 
Intime a defesa, para ratificação ou retificação de memoriais. - ADV: SILVIO JOSE SAMPAIO JUNIOR (OAB 132728/SP)

Processo 0010988-22.2014.8.26.0477 - Procedimento Ordinário - Roubo - Rafael Bodnachuk Silva - Vistos. Trata-se de 
pedido de concessão de liberdade provisória em virtude de excesso de prazo para formação da culpa. O réu foi denunciado pela 
prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, bem como no artigo 244-B, “caput” da Lei 8.069/90, por 
duas vezes. A demanda teve início em agosto p.p., houve necessidade de expedição de carta precatória para oitiva da vítima, 
foram apresentados pedidos de concessão de liberdade provisória, procedimentos que demandam maior dilação probatória. 
Além disso, a audiência de instrução está designada para o próximo dia 08 de abril de 2015. Os prazos processuais são 
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frutos da criação jurisprudencial, não tendo caráter peremptório. Sua superação não implica na automática concessão de 
liberdade ao réu. No presente caso, não há que se falar em constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para o término da 
instrução processual. A análise do excesso de prazo deve ser feita à luz da razoabilidade justificada pelas circunstâncias do 
caso concreto, não apenas pela soma aritmética dos prazos processuais previstos em lei. O trâmite processual vem ocorrendo 
de forma regular, não havendo que se imputar a este Juízo eventual atraso na sua conclusão. Não podemos olvidar, ainda, de 
que o crime imputado ao réu é grave e atormenta a sociedade, sendo insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 
319 do Código de Processo Penal, mantendo-se a necessidade da prisão preventiva do acusado. Assim já se decidiu: EMENTA: 
“Habeas Corpus. Relaxamento da prisão cautelar. Excesso de prazo na formação da culpa. Excesso de prazo. Inocorrência. 
Dilação justificada frente as particularidades da espécie. O prazo de conclusão do juízo de culpa não deve resultar de mera 
soma aritmética, mas sim deve ser aferido de acordo com as particularidades do caso em concreto. Precedentes do C. STJ. 
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.”. TJ-SP HC 0036992-72.2014.8.26.0000, J. 21/08/2014, Data de 
registro: 25/08/2014 Desemb. Rel. Alcides Malossi Junior; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. EMENTA: “Habeas 
corpus”. Pretendida liberdade provisória. Roubo bi-qualificado. Excesso de prazo. Período que não é matemático, fatal ou 
peremptório. Mera criação jurisprudencial que pode ser dilatada, em face aos acontecimentos de cada caso. Incompatibilidade 
da liberdade para casos graves. Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado. Garantia da ordem pública e da aplicação 
da lei penal preservadas. Precedentes fortes na jurisprudência. Irrelevância da existência de endereço certo, primariedade, 
bons antecedentes e ocupação lícita. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.”. HC 0188393-89.2012, J. 18/12/12, Desemb. 
Rel. Luis Soares de Mello. Além disso, o réu impetrou “habeas corpus” em duas ocasiões distintas e até a presente data não há 
notícia de julgamento de tais medidas constitucionais. A matéria, então, encontra-se pendente de apreciação perante a Superior 
Instância. Pelo exposto, indefiro o pedido. - ADV: JULIANO PONSONI DOS SANTOS (OAB 327867/SP), FLAVIA DOS SANTOS 
(OAB 271735/SP)

Processo 0018490-80.2012.8.26.0477 (477.01.2012.018490) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Igor Gonçalves 
- Ante o exposto, condeno IGOR GONÇALVES no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias 
de reclusão em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 14 dias-multa, o unitário no mínimo legal. Poderá apelar em 
liberdade. - ADV: LUIZ CRUZ FERNANDES (OAB 215641/SP)

Processo 0019193-84.2007.8.26.0477 (477.01.2007.019193) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Claudio 
Pereira Rodrigues Junior e outros - Eduardo Jose Altafim e outros - Intimação do defensor constituído do deferimento do pedido 
de vista dos autos, fora de cartório. - ADV: JOÃO CARLOS PEREIRA FILHO (OAB 249729/SP)

Processo 0028146-95.2011.8.26.0477 (477.01.2009.023077/00/01) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Juliano 
César Ferrarezi Zomignani - - Juliano César Ferrarezi Zomignani - Intimação das defensoras constituídas sobre a expedição de 
carta precatória à Comarca de São Paulo, para inquirição da vítima e testemunha - ADV: SOLANGE SUELI PINHEIRO (OAB 
218357/SP), THAIS HELENA DOS SANTOS (OAB 220058/SP)

Processo 3000771-97.2013.8.26.0477 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - C.L.B.F. 
- - E.R.S. - - S.S.L. - - M.D.C. - - J.C.T.J. - - G.K.D. - ALEIR HENRIQUE FERREIRA - Proc. 1287/13 Vistos. Defiro o pedido da 
defesa do corréu Claiton (fls. 1143/1145) para redesignar a audiência de instrução em continuação, debates e julgamento para 
o dia 11 de agosto de 2015, às 13:45 horas. Expeçam-se mandados de intimação e ofícios requisitórios dos Policiais Civis, 
testemunhas arroladas pela acusação, lotados na Comarca de Praia Grande e cartas precatórias para oitiva das testemunhas 
lotadas em outra Comarca, neste caso, solicite-se aos Juízos Deprecantes designação de audiência para data posterior à 11 
de agosto de 2015. Certifique a serventia se todos os endereços constantes nos autos foram diligenciados na tentativa de 
intimar o corréu Sandro Soares de Lima. Após, tornem conclusos para deliberação. Tendo em vista que a defesa do corréu João 
Carlos Tavares não apresentou os endereços das testemunhas Leonardo dos Santos e Cleber Almeida Silva dentro do prazo 
fixado, torno preclusa a prova. Intimem-se os réus, observando-se o comprometimento da defesa do corréu Ericon (fl. 1043) 
em apresenta-lo independente de intimação, sob as penas da lei. Diante da justificativa apresentada a fls. 1090/1091, revogo 
a aplicação da multa à Dra. Márcia Regina Leite (fl. 1045). Anote-se o novo endereço da testemunha Alteir Henrique Ferreira 
indicado a fl. 1092. Oportunamente, designarei audiência de instrução em continuação para oitiva das testemunhas arroladas 
pela defesa residentes nesta Comarca e determinarei a expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas residentes 
fora da terra. Por fim, atenda-se o requerido pelo Ministério Público a fl. 117. - ADV: WILLIAM CLAUDIO OLIVEIRA DOS 
SANTOS (OAB 167385/SP), KARINA MARTINS DE BARROS (OAB 249159/SP), MARCOS ANTONIO DA SILVA (OAB 256028/
SP), GILBERTO ANDRIGUETTO JUNIOR (OAB 265546/SP), PAULO ROBERTO DE CASTRO (OAB 281409/SP), MARCIA 
REGINA LEITE (OAB 287159/SP), THIAGO TINOCO ALVES (OAB 289976/SP)

Processo 3007385-21.2013.8.26.0477 - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - 
Evanira Maria dos Santos e outro - Intime-se a defesa da ré Evanira para apresentação de memoriais no prazo legal. - ADV: 
REGIS LUIZ ALMEIDA (OAB 152524/SP), JUACI ALVES DA SILVA (OAB 11540/RJ)

Processo 3009049-87.2013.8.26.0477 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Roger Luiz da Silva Pereira e outro - 
Defiro o requerido a fls. 47 do 3º apenso. Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 16/04/2015, às 16:40 
horas; Providencie-se o necessário. - ADV: RUBIA ELIAS CIASCA (OAB 286347/SP)

Processo 3009248-12.2013.8.26.0477 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas - 
J.A.L. e outro - Intimação da defensora constituída para que apresente os memoriais dentro do prazo legal. - ADV: ANA PAULA 
SILVA BORGOMONI (OAB 251230/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO LUCIANO SALES DO NASCIMENTO

ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDA RAMOS ANTONIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0022/2015

Processo 0000286-85.2012.8.26.0477 (477.01.2012.000286) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Elvira Gonsalez Zanpieri - Bv Financeira Sa Credito Financiamento e Investimento - Vistos. Fls. 116/117: expeça-
se ofício ao Detran/Ba, somente para verificação de eventual restrição. Fls.120/121: aguarde-se a resposta do oficio supra 
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mencionado. Oportunamente, tornem. Int. - ADV: MARCELINO PIRES DE ARAUJO (OAB 58639/SP), CATARINA OLIVEIRA DE 
ARAUJO COSTA (OAB 301805/SP)

Processo 0000305-86.2015.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Marta Maria Pereira Camillo 
- Banco Bonsucesso S.A. - Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. A petição inicial deve 
ser indeferida de plano. Conforme prevê art. 3º, inciso I do diploma legal acima mencionado, o Juizado Especial Cível tem 
competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas, entre 
outras, as cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo, reduzindo-se pela metade quando ausente advogado. Pois 
bem. Analisando o caso em apreço, observa-se que, além de se pleitear indenização em montante igual ao teto estabelecido em 
lei, pede-se ainda a restituição de todos os valores pagos indevidamente, de maneira que o efetivo interesse econômico da parte 
desborda do limite acima mencionado, considerando-se que a pretensão condenatória também deve ser aquilatada pelo valor 
da obrigação ou contrato. Ademais, cabia a parte autora apresentar no pedido os valores a serem restituídos, dando liquidez ao 
pedido condenatório. Não se desconhece que o parágrafo 3º da Lei dos Juizados preconiza que a opção pelo procedimento nela 
contemplado importará renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido no dispositivo, excetuada a hipótese de conciliação. 
Obtempera-se, no entanto, que valores da causa e crédito são conceitos que não se confundem. É possível a renúncia ao 
derradeiro, mas não ao outro. O valor da causa no sistema do Juizado não pode superar vinte ou quarenta salários mínimos, se 
há ou não assistência de advogado, e deve ser mensurado no momento da propositura da ação. Nada obsta, no entanto, nos 
termos da parte final do aludido parágrafo, que, mesmo renunciando-se ao crédito excedente na petição inicial, com indicação 
correta do valor da causa, proceda-se à conciliação em audiência abrangendo-se sua totalidade. Ultrapassado o teto legal, de 
rigor o indeferimento da petição inicial por ausência de pressuposto processual. Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Maria 
do Carmo Honório, ao comentar os arts. 14 a 17 da Lei dos Juizados, na obra Juizados Especiais Cíveis, coordenada por Jorge 
Tosta: “Não se pode confundir o valor da causa com o valor do crédito. O demandante pode renunciar ao crédito excedente ao 
limite estabelecido de 20 ou 40 salários mínimos, conforme haja ou não assistência de advogado, nos termos do art. 3º, § 3º da 
Lei nº 9.099/95, e não ao valor da causa expressamente previsto na lei, que é pressuposto processual, cuja ausência dá ensejo 
à extinção do processo. Constatada a falta do pressuposto processual, conforme já mencionado, o juiz deve indeferir a petição 
inicial, ressalvando ao autor o uso das vias ordinárias para o exercício do seu direito” (ob. cit. p. 68, Elsevier Editora Ltda., 
2010). Levando-se em conta os pedidos deduzidos, não há dúvida de que o valor da causa na verdade supera o limite legal. 
Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, o que faço com supedâneo no art. 267, I e IV, do Código 
de Processo Civil e art. 3º da Lei nº 9.099/95. Havendo requerimento do autor, defiro o desentranhamento dos documentos 
acostados à inicial, intimando-o que, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, os mesmos 
serão destruídos (PROV. CSM 1679/2009). Ao trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. OBS 
: Em caso de recurso deverá ser recolhida custa de preparo que corresponderá à soma das parcelas previstas nos incisos I e II 
do art. 4º da Lei 11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP’S para cada parcela (Custas de preparo mínimo: R$ 1.200,00. Porte de 
remessa: R$ 32,70). - ADV: ROBERTO CARNEIRO COSTA FILHO (OAB 266080/SP)

Processo 0000365-59.2015.8.26.0477 - Despejo - Despejo para Uso Próprio - JOANA APARECIDA LUIZ - Maria Vieira da 
Silva - Conciliação Data: 25/03/2015 Hora 14:20 Local: Conciliação - Prédio Anexo Fórum de Praia Grande Situacão: Pendente 
- ADV: MARCELA DOS SANTOS ARAUJO (OAB 335349/SP), ROBERTO DE SOUZA ARAUJO (OAB 97905/SP)

Processo 0000517-10.2015.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - WALTER CESAR NUNES 
COUTO - Nelson Parisi Filho - Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Verifica-se da inicial que o 
valor atribuído à causa e equivalente à pretensão deduzida ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, instituído no 
art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, sendo este Juízo incompetente para julgar este feito. Assim, JULGO EXTINTO o processo, 
sem análise do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Havendo requerimento do autor, defiro o 
desentranhamento dos documentos acostados à inicial, intimando-o que, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em 
julgado desta sentença, os mesmos serão destruídos (PROV. CSM 1679/2009). Ao trânsito, arquivem-se os autos, observadas 
as formalidades legais. P.R.I.C. OBS : Em caso de recurso deverá ser recolhida custa de preparo que corresponderá à soma 
das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP’S para cada parcela (Custas de 
preparo mínimo: R$ 1.016,38. Porte de remessa: R$ 32,70). - ADV: JOANA PRISCILA PENNA GUERREIRO MASSOTI (OAB 
279573/SP)

Processo 0000518-92.2015.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - LAVINA DE CARVALHO 
MORENO - - José Domingo Moreno Ricci - CREDICARD S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO - - ITAU 
UNIBANCO HOLDING S.A. - Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. O feito comporta pronta 
extinção. Isso porque, conforme bem explicita o §1º, do art. 301, do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência 
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda pendente de julgamento final. Conforme pesquisa junto ao Sistema 
Informatizado do Tribunal de Justiça, o autor ingressou, neste Juízo através do processo nº 0015436-38.2014, visando a 
condenação do réu ao ressarcimento do valor indevidamente pago em dobro, assim como a condenação em danos morais, 
também objeto do presente feito. Pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem análise do mérito, com fundamento no art. 267, 
inciso V, do Código de Processo Civil. Havendo requerimento do autor, defiro o desentranhamento dos documentos acostados 
à inicial, intimando-o que, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, os mesmos serão 
destruídos (PROV. CSM 1679/2009). Ao trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. OBS : Em 
caso de recurso deverá ser recolhida custa de preparo que corresponderá à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 
4º da Lei 11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP’S para cada parcela (Custas de preparo mínimo: R$ 378,15. Porte de remessa: 
R$ 32,70). - ADV: KARLA HELENE RODRIGUES VAZ (OAB 211794/SP)

Processo 0001586-77.2015.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - WALDIR 
FERREIRA DO NASCIMENTO - BANCO ITAUCARD S A - Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 
A petição inicial deve ser indeferida, nos termos do art. 14, parágrafo único do diploma legal acima mencionado e, como 
corolário, extinto o processo sem apreciação do mérito, com base no art. 267, I, do Código de Processo Civil. O art. 14 da Lei 
dos Juizados contempla os requisitos da petição inicial no microssistema, dispondo, no que interessa ao caso em apreço, a 
necessidade de se indicar o objeto (§ 1º, inc. III), com autorização para se formular pedido genérico quando não for possível 
determinar, desde logo, a extensão da obrigação (§ 2º). A regra, conforme se extrai do ditame legal, é a liquidez do pedido, 
admitindo-se, como exceção, pretensão genérica, apenas em caso de imediata impossibilidade, por ocasião do ajuizamento da 
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demanda, de se definir a extensão da obrigação, anotando-se, nesse particular, que, mesmo assim, até a decisão final, é preciso 
que seja delimitada, mercê do óbice em se prolatar sentença ilíquida, consoante art. 38, parágrafo único. No caso concreto, no 
entanto, atento à premissa fática descrita pelo requerente, mormente porque representado por profissional habilitado, verifica-se 
que desde logo poderia ter indicado o valor do débito a ser declarado desconstituído, o que não fez. Nem se cogite de emenda 
à petição inicial. Ao contrário do que muitos sustentam, não há campo nos procedimentos afetos ao Juizado Especial Cível para 
a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Isso porque, a Lei 9.099/95 criou um microssistema totalmente alheio ao 
procedimento comum, tanto é assim que, em caso de incompetência, extingue-se o processo, não se admitindo a redistribuição 
à Justiça Comum (art. 51, II), mercê da total incompatibilidade de rito. O Juizado Cível é revestido de especialidade tal que a 
lei de regência não previu, de forma genérica, em caso de omissão, a incidência substitutiva da legislação processual ordinária, 
também não se podendo inferir que o fez tacitamente. Isso porque apenas nos arts. 30, 51, 52 e 53 remeteu o intérprete de 
forma expressa ao Código de Processo Civil, o que seria despiciendo fazer caso a busca do regramento comum fosse possível 
em qualquer situação. A esse respeito, vale trazer à colação excerto do voto proferido ela eminente Min. Nancy Andrighi, na 
Reclamação 4.461 RJ, publicado no DJ de 30/06/2010. “Não obstante a jurisprudência desta Corte estar firmada no sentido de 
que o recolhimento do preparo a menor não é causa automática de deserção, essa orientação não aborda especificamente a 
aplicabilidade do art. 511, § 2º, do CPC no âmbito dos juizados. Dessarte, a presente reclamação não merece conhecimento, 
pois o acórdão proferido pelo Colégio Recursal não ofendeu súmula ou jurisprudência dominante deste Tribunal Superior. 
Ademais, considerando a especialidade de que é revestido o Juizado Especial Cível, a Lei 9.099/95 não previu, de modo geral, 
a aplicação subsidiária do CPC. A Lei dos Juizados Especiais Estaduais, quando permitiu a aplicação do CPC, assim o fez 
expressamente nos arts. 30, 52 e 53. O primeiro dispositivo cuida dos tipos de resposta do réu, quando manda processar a 
exceção de suspeição ou impedimento do Juiz na forma da legislação em vigor; o segundo e o terceiro determinam a aplicação, 
na execução de sentença e de títulos executivos extrajudiciais, no que couber, do disposto no CPC”. Conforme muito bem 
observado pela ilustre relatora, importante também destacar que “...a Lei 9.099/95, nas disposições finais do Capítulo III que 
trata dos Juizados Especiais Criminais autorizou, expressamente, a aplicação subsidiária do CPP. Todavia, no que concerne 
aos Juizados Especiais Cíveis, a norma de aplicação subsidiária não foi mencionada nas Disposições Finais do Capítulo 
II, podendo-se inferir que se buscou manter afastada a sua Incidência”. Inadmissível, mercê do que até então se analisou 
determinar-se a emenda da petição inicial, não contemplada no microssistema, para se indicar o valor do débito a ser declarado 
desconstituído, mormente em razão da clareza do art. 14, § 1º, inc. III e § 2º da Lei dos Juizados e por estar o requerente 
representado por profissional habilitado. Sucessivas emendas, em procedimento que deve iniciar de forma escorreita e no 
qual não se admite incidente algum, justamente para se alcançar a tão almejada celeridade e resolução rápida dos conflitos de 
interesse, apenas causam imbróglio e descaracterizam o rito especialíssimo. Pelo exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por 
consectário, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do mérito, o que faço com supedâneo no art. 267, I, do Código de 
Processo Civil. Havendo requerimento do autor, defiro o desentranhamento dos documentos acostados à inicial, intimando-o 
que, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, os mesmos serão destruídos (PROV. CSM 
1679/2009). Ao trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. OBS : Em caso de recurso deverá 
ser recolhida custa de preparo que corresponderá à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, 
sendo no mínimo 5 UFESP’S para cada parcela (Custas de preparo mínimo: R$ 484,96. Porte de remessa: R$ 32,70). - ADV: 
IVAN MARQUES LUIZ (OAB 190225/SP)

Processo 0001762-56.2015.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - LEDA SILVEIRA SANTOS 
RODRIGUES DA CRUZ - TELEFONICA BRASIL S/A - Vistos. Havendo discussão acerca da própria existência do débito que 
gerou a inclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a prudência recomenda seja esta 
suspensa até o julgamento do mérito, momento em que os fatos estarão suficientemente esclarecidos. Assim, CONCEDO a 
antecipação dos efeitos da tutela, nos termos requeridos, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros do SCPC, 
em relação ao débito descrito na inicial, até o final julgamento da lide. Expeça-se o necessário. No mais, cite-se e intime-se 
a ré para audiência de conciliação que ora designado para o dia 08/04/2015, às 16:00h, a ser realizada no CEJUSC (Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos) - Prédio Anexo do Fórum de Praia Grande. Int. - ADV: LIGIA GOMES DOS SANTOS (OAB 
288321/SP)

Processo 0001784-17.2015.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação - FERNANDO OLIVEIRA SILVA 
- BANZAY REPORTAGENS FOTOGRAFICAS - Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. A petição 
inicial deve ser indeferida, nos termos do art. 14, parágrafo único do diploma legal acima mencionado e, como corolário, extinto 
o processo sem apreciação do mérito, com base no art. 267, I, do Código de Processo Civil. O art. 14 da Lei dos Juizados 
contempla os requisitos da petição inicial no microssistema, dispondo, no que interessa ao caso em apreço, a necessidade de se 
indicar o objeto (§ 1º, inc. III), com autorização para se formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, 
a extensão da obrigação (§ 2º). A regra, conforme se extrai do ditame legal, é a liquidez do pedido, admitindo-se, como exceção, 
pretensão genérica, apenas em caso de imediata impossibilidade, por ocasião do ajuizamento da demanda, de se definir a 
extensão da obrigação, anotando-se, nesse particular, que, mesmo assim, até a decisão final, é preciso que seja delimitada, 
mercê do óbice em se prolatar sentença ilíquida, consoante art. 38, parágrafo único. No caso concreto, no entanto, atento à 
premissa fática descrita pelo requerente, mormente porque representado por profissional habilitado, verifica-se que desde logo 
poderia ter indicado o valor do débito a ser cancelado, o que não fez. Nem se cogite de emenda à petição inicial. Ao contrário 
do que muitos sustentam, não há campo nos procedimentos afetos ao Juizado Especial Cível para a aplicação subsidiária do 
Código de Processo Civil. Isso porque, a Lei 9.099/95 criou um microssistema totalmente alheio ao procedimento comum, tanto 
é assim que, em caso de incompetência, extingue-se o processo, não se admitindo a redistribuição à Justiça Comum (art. 51, 
II), mercê da total incompatibilidade de rito. O Juizado Cível é revestido de especialidade tal que a lei de regência não previu, 
de forma genérica, em caso de omissão, a incidência substitutiva da legislação processual ordinária, também não se podendo 
inferir que o fez tacitamente. Isso porque apenas nos arts. 30, 51, 52 e 53 remeteu o intérprete de forma expressa ao Código de 
Processo Civil, o que seria despiciendo fazer caso a busca do regramento comum fosse possível em qualquer situação. A esse 
respeito, vale trazer à colação excerto do voto proferido ela eminente Min. Nancy Andrighi, na Reclamação 4.461 RJ, publicado 
no DJ de 30/06/2010. “Não obstante a jurisprudência desta Corte estar firmada no sentido de que o recolhimento do preparo a 
menor não é causa automática de deserção, essa orientação não aborda especificamente a aplicabilidade do art. 511, § 2º, do 
CPC no âmbito dos juizados. Dessarte, a presente reclamação não merece conhecimento, pois o acórdão proferido pelo Colégio 
Recursal não ofendeu súmula ou jurisprudência dominante deste Tribunal Superior. Ademais, considerando a especialidade 
de que é revestido o Juizado Especial Cível, a Lei 9.099/95 não previu, de modo geral, a aplicação subsidiária do CPC. A Lei 
dos Juizados Especiais Estaduais, quando permitiu a aplicação do CPC, assim o fez expressamente nos arts. 30, 52 e 53. O 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2532

primeiro dispositivo cuida dos tipos de resposta do réu, quando manda processar a exceção de suspeição ou impedimento do 
Juiz na forma da legislação em vigor; o segundo e o terceiro determinam a aplicação, na execução de sentença e de títulos 
executivos extrajudiciais, no que couber, do disposto no CPC”. Conforme muito bem observado pela ilustre relatora, importante 
também destacar que “...a Lei 9.099/95, nas disposições finais do Capítulo III que trata dos Juizados Especiais Criminais 
autorizou, expressamente, a aplicação subsidiária do CPP. Todavia, no que concerne aos Juizados Especiais Cíveis, a norma 
de aplicação subsidiária não foi mencionada nas Disposições Finais do Capítulo II, podendo-se inferir que se buscou manter 
afastada a sua Incidência”. Inadmissível, mercê do que até então se analisou determinar-se a emenda da petição inicial, não 
contemplada no microssistema, para se indicar o valor do débito a ser cancelado, mormente em razão da clareza do art. 14, § 
1º, inc. III e § 2º da Lei dos Juizados e por estar o requerente representado por profissional habilitado. Sucessivas emendas, 
em procedimento que deve iniciar de forma escorreita e no qual não se admite incidente algum, justamente para se alcançar 
a tão almejada celeridade e resolução rápida dos conflitos de interesse, apenas causam imbróglio e descaracterizam o rito 
especialíssimo. Pelo exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por consectário, JULGO EXTINTO o processo sem apreciação 
do mérito, o que faço com supedâneo no art. 267, I, do Código de Processo Civil. Havendo requerimento do autor, defiro o 
desentranhamento dos documentos acostados à inicial, intimando-o que, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em 
julgado desta sentença, os mesmos serão destruídos (PROV. CSM 1679/2009). Ao trânsito, arquivem-se os autos, observadas 
as formalidades legais. P.R.I.C. OBS : Em caso de recurso deverá ser recolhida custa de preparo que corresponderá à soma 
das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP’S para cada parcela (Custas de 
preparo mínimo: R$ 212,50. Porte de remessa: R$ 32,70). - ADV: ANA PAOLA NUNES FERREIRA LUCATO (OAB 134709/SP)

Processo 0001805-90.2015.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Marisa Coghetto Andozia 
- Itau Unibanco S/A - Vistos. Ausentes os pressupostos legais, quais seja, a verossimilhança das alegações, INDEFIRO o 
pedido de antecipação da tutela. No mais, cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação que ora designado para o dia 
08/04/2015, às 14:20h, a ser realizada no CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos) - Prédio Anexo do Fórum de 
Praia Grande. Int. - ADV: ANDRESA ARAUJO SILVA (OAB 324251/SP)

Processo 0001806-75.2015.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Marisa Coghetto Andozia - 
Banco Panamericano S/A - denominação alterado para BANCO PAN S/A - Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da 
Lei nº 9.099/95. Verifica-se da inicial que a pretensão deduzida ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, instituído 
no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, sendo este Juízo incompetente para julgar este feito. Assim, JULGO EXTINTO o processo, 
sem análise do mérito, com fundamento no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. Havendo requerimento do autor, defiro o 
desentranhamento dos documentos acostados à inicial, intimando-o que, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em 
julgado desta sentença, os mesmos serão destruídos (PROV. CSM 1679/2009). Ao trânsito, arquivem-se os autos, observadas 
as formalidades legais. P.R.I.C. OBS : Em caso de recurso deverá ser recolhida custa de preparo que corresponderá à soma 
das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP’S para cada parcela (Custas de 
preparo mínimo: R$ 945,60. Porte de remessa: R$ 32,70). - ADV: ANDRESA ARAUJO SILVA (OAB 324251/SP)

Processo 0001828-36.2015.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Raimundo Ribeiro dos Santos 
- TELEFONICA BRASIL S/A - Vistos. Ausentes os pressupostos legais, quais seja, a verossimilhança das alegações, INDEFIRO 
o pedido de antecipação da tutela. No mais, cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação que ora designado para o 
dia 08/04/2015, às 14:35h, a ser realizada no CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos) - Prédio Anexo do Fórum de 
Praia Grande. Int. - ADV: CHYARA FLORES BERTI (OAB 212913/SP)

Processo 0001830-06.2015.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos de Consumo - Francisca Adriana 
de Oliveira - CLARO S/A - Vistos. Havendo discussão acerca da própria existência do débito que gerou a inclusão do nome da 
autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a prudência recomenda seja esta suspensa até o julgamento do mérito, 
momento em que os fatos estarão suficientemente esclarecidos. Assim, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela, nos 
termos requeridos, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros da SERASA, em relação ao débito descrito na 
inicial, até o final julgamento da lide. Expeça-se o necessário. No mais, cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação 
que ora designado para o dia 08/04/2015, às 14:50h, a ser realizada no CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos) - 
Prédio Anexo do Fórum de Praia Grande. Int. - ADV: SIDNEY AUGUSTO DA SILVA (OAB 235918/SP)

Processo 0002040-28.2013.8.26.0477 (047.72.0130.002040) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de 
Fazer / Não Fazer - Dayane Santos Barbosa - Cobex Cobranças Ss Ltda - Vistos. Diga o autor em termos de prosseguimento, 
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Oportunamente, tornem. Int. - ADV: VIVIAN LOPES DE MELLO (OAB 
303830/SP), JULIANA OLIVEIRA SANTOS (OAB 238665/SP), MARCELO DAL SECCO SAKAMOTO (OAB 221252/SP)

Processo 0002358-11.2013.8.26.0477 (047.72.0130.002358) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Camila 
Aguilar Marques Lozano - Banco Itauleasing Sa - Vistos. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: 
TANIA MIYUKI ISHIDA RIBEIRO (OAB 139426/SP), CLAUDIO CANDIDO LEMES (OAB 99646/SP)

Processo 0002890-82.2013.8.26.0477 (047.72.0130.002890) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Paolo Minuto - Darius Xerxes Carvalho de Souza - Vistos. Manifeste-se o autor sobre fls. 44/46 e 49/63 , em cinco 
dias, sob pena de extinção. Int. Fls. 44/46 ( BacenJud - Total bloqueado : R$ 0,00 ), Fls. 49/63 ( Documentos ). - ADV: GISELDA 
GOMES DE CARVALHO (OAB 125536/SP), JARBAS DE SOUZA (OAB 66110/SP), JOÃO PAULO SILVA ROCHA (OAB 263060/
SP), LEANDRO BARBOSA SOUSA (OAB 262406/SP)

Processo 0003903-58.2009.8.26.0477 (477.01.2009.003903) - Execução de Título Extrajudicial - Títulos de Crédito - Jose 
Salvador Belotto Junior - Moacir Antonio Cordeiro - Sergio de Miranda Vitor - Vistos. Indefiro a expedição de mandado de 
levantamento, uma vez que não foram efetuados bloqueios, bem como indefiro a pesquisa perante o renajud, tendo em vista 
já ter sido efetuada, conforme fls. 204/205. No mais, diga o autor em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, 
sob pena de extinção. Oportunamente, tornem. Int. - ADV: CLAUDIO CANDIDO LEMES (OAB 99646/SP), IZILDA DOURADO 
CARNIO (OAB 143189/SP), MARIANA MARTUCCI BERTOCCO COELHO (OAB 255346/SP)

Processo 0004817-49.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
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CARLA SANTANA CARRERA - DIVICOMADMINISTRADORA DE BENEFICIOS - - UNIMED SANTOS - Vistos. Primeiramente, 
mantenho a decisão de fls. 190 por seus próprios fundamentos. No mais, aguarde-se a solução do agravo interposto. Int. - ADV: 
GILBERTO BISKIER (OAB 115150/SP), RICARDO SORDI MARCHI (OAB 154127/SP), MARIANA DENUZZO (OAB 253384/SP), 
ANA CIBELE DE MENEZES MATIAS (OAB 291525/SP), JULIANA FERREIRA ALVES LAPA (OAB 307710/SP)

Processo 0005132-77.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Valdemar Florentino dos 
Santos - ISABEL LOURENÇO DA SILVA - Valdemar Florentino dos Santos - Vistos. Primeiramente, mantenho a decisão de fls. 
42 por seus próprios fundamentos. No mais, aguarde-se a solução do agravo interposto. Int. - ADV: LUIZ ANTONIO DE CASTRO 
JUNIOR (OAB 296172/SP), VALDEMAR FLORENTINO DOS SANTOS (OAB 127452/SP)

Processo 0005491-95.2012.8.26.0477 (477.01.2012.005491) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de 
Trânsito - Jose Santana de Jesus - Total Fleet Sa - - Claudio Estevão Komuves - Certifico e dou fé que ,em cumprimento ao 
determinado à fl. 135, EXPEDI MANDADO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL de nº 45/2015, em favor do(a) corréu Cláudio, 
referente ao depósito de fl. 88, e, também EXPEDI MANDADO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL de nº 46/2015, em favor do(a) 
corréu Total Fleet, referente ao depósito de fl. 124, arquivando-os em pasta própria desta serventia, motivo pelo qual encaminho 
os autos para intimação das partes favorecidas para retirá-los no prazo de 05 dias - ADV: RICHARD PAES LYRA (OAB 228761/
SP), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB 169709/SP), ARLETE APARECIDA ZANELLATTO DOS SANTOS (OAB 
143819/SP), GUSTAVO GONÇALVES GOMES (OAB 266894/SP), SELMA DOS SANTOS (OAB 322036/SP)

Processo 0005528-54.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - CRISTINA JASPONTE SILVA 
- BANCO SANTANDER ( BRASIL ) S/A - Vistos. Primeiramente, mantenho a decisão de fls. 118 por seus próprios fundamentos. 
No mais, inexiste notícia acerca da concessão de efeito suspensivo ao agravo interposto até a presente data. Assim, apresente 
a autora cálculo do débito, acrescido da multa prevista no art. 475-J, do CPC. Oportunamente, tornem. Int. - ADV: GERSON 
GARCIA CERVANTES (OAB 146169/SP), HORACIO DOS SANTOS (OAB 43312/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 
158697/SP)

Processo 0006182-46.2011.8.26.0477 (477.01.2011.006182) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos - 
Maurilio José de Barros - Companhia Piratininga de Força e Luz Cpfl - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento em favor do 
autor, referente ao depósito de fls. 147, intimando-o para retirada. Oportunamente, ao arquivo. Int. - ADV: ADRIANA TAKAHASHI 
DE ANDRADE (OAB 254220/SP), RICARDO SOARES CAIUBY (OAB 156830/SP), PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO 
(OAB 138990/SP)

Processo 0006829-36.2014.8.26.0477 (apensado ao processo 0010772-42.2006.8.26) - Embargos de Terceiro - Posse - 
SALVADOR PEREIRA SANCHES - HENRIQUE SETEMBRINO DOS SANTOS - - WAGNER RIBEIRO GOMES AUTOMÓVEIS - - 
BANCO VOTORANTIM BV CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - Manifeste-se o autor, no prazo de cinco dias, 
sob pena de extinção, sobre certidão de oficial de justiça. CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, 
Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 477.2014/039198-9 dirigi-me ao endereço indicado, onde não localizei 
o nº 210, tendo em vista que do nº 168, passa para o nº 234. Me dirigi ao nº 1.198, onde encontrei o local fechado. Indaguei a 
vizinha Sra. Joelma, informou que o local é alugado para festa e que aparece alguém no local esporadicamente, motivo pelo 
qual DEIXEI de CITAR o Sr. WAGNER RIBEIRO GOMES AUTOMÓVEIS. Devolvo o presente em Cartório, aguardando novas 
determinações. O referido é verdade e dou fé. Praia Grande, 07 de dezembro de 2014. - ADV: GONÇALO BATISTA MENEZES 
FILHO (OAB 248150/SP), CATARINA OLIVEIRA DE ARAUJO COSTA (OAB 301805/SP), LIGIA GOMES DOS SANTOS (OAB 
288321/SP), VICTOR HUGO CONCEIÇÃO COUTINHO (OAB 255362/SP), RAFAEL PEREZ SÃO MATEUS (OAB 243125/SP), 
GIOLIANNO DOS PRAZERES ANTONIO (OAB 241423/SP)

Processo 0006933-62.2013.8.26.0477 (047.72.0130.006933) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Willian 
Domingos dos Santos - Banco Pecunia Sa - Vistos. Arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: 
ANDRÉ LUÍS RODRIGUES TRENCH (OAB 158700/SP), HELIELTHON HONORATO MANGANELI (OAB 287058/SP), RINALDO 
FONTES (OAB 111875/SP)

Processo 0007390-65.2011.8.26.0477 (477.01.2011.007390) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Nelson Martins Franco - Dinhauto Comércio de Veículos Ltda (univesa) - - Marcelo Souza - - Aparecida de Oliveira 
Souza - Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Diante do teor de fls. 175, JULGO EXTINTA a presente 
ação, por inexistência de bens do devedor, nos termos do art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95. Havendo requerimento do exequente, 
defiro o desentranhamento dos documentos acostados à inicial, intimando-o que, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do 
trânsito em julgado desta sentença, os mesmos serão destruídos (PROV. CSM 1679/2009). Após o trânsito, expeça-se certidão 
de crédito e arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Sem sucumbência nesta Instância. P.R.I.C. OBS : Em 
caso de recurso deverá ser recolhida custa de preparo que corresponderá à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 
4º da Lei 11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP’S para cada parcela (Custas de preparo mínimo: R$ 212,50. Porte de remessa: 
R$ 32,70). - ADV: EVERSON ALMEIDA SANTOS (OAB 195194/SP), ADAO DA COSTA (OAB 96925/SP)

Processo 0008344-09.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - WAGNER DOS SANTOS 
VIEIRA - - ANTONIO BASILIO LEITE - MARIA ROSELY GONÇALVES FLECK - - PAULO ALBUQUERQUE NETO - Vistos. 
Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 29/04/2015, às 10:30h, a ser realizada no 1º andar do Prédio Principal 
do Fórum. Providencie a serventia o necessário. Int. - ADV: CHYARA FLORES BERTI (OAB 212913/SP), FABIO MOTTA (OAB 
292747/SP)

Processo 0009077-09.2013.8.26.0477 (047.72.0130.009077) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de 
Água - Alfa Maria dos Santos - Companhia de Sanemanto Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp - Vistos. Diga o autor em 
termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Oportunamente, tornem. Int. - ADV: ANA 
PAULA DA COSTA BARROS LIMA (OAB 177214/SP), THIAGO ALVES LAUREANO (OAB 207898/SP), MARCOS ANTONIO DA 
SILVA AMORIM (OAB 227419/SP), JULIANA VALERIO DOS SANTOS COSTA (OAB 245847/SP)

Processo 0009634-59.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Eduardo 
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Dias dos Santos - CASA DAS MOTOS - Conciliação Data: 08/04/2015 Hora 15:05 Local: Conciliação - Prédio Anexo Fórum de 
Praia Grande Situacão: Pendente - ADV: ALESSANDRA KATUCHA GALLI (OAB 260286/SP)

Processo 0011313-65.2012.8.26.0477 (477.01.2012.011313) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Jose 
Douglas Souza da Silva - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Vistos. Traga o autor os comprovantes de pagamentos de 
fls.104, 126 e 127, os quais se encontram inelegíveis, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: WAGNER 
SOUZA DA SILVA (OAB 300587/SP)

Processo 0011411-21.2010.8.26.0477 (477.01.2010.011411) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sustação de 
Protesto - Francis Rubira Martinatti - Cral Cobrança e Recuperação de Ativos Ltda - Certifico e dou fé que deixo de expedir 
Mandado de Penhora e Avaliação para os endereços indicados as fls. 126, tendo em vista que, conforme relação apresentada 
pelo juízo deprecado a fls. 124, a ré não exerce mais suas atividades nestes endereços, devendo o autor manifestar-se em 
termos de prosseguimento, em 05 dias, sob pena de extinção. - ADV: MARCELO GUIMARAES DA ROCHA E SILVA (OAB 25263/
SP), MAURÍCIO DA ROCHA E SILVA (OAB 186084/SP)

Processo 0011949-36.2009.8.26.0477 (477.01.2009.011949) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Espólio de João de Mendonça Perestrelo - Washington Pastore Liberati - Fica o autor INTIMADO para se MANIFESTAR 
acerca do certificado pela Sra. Oficial de Justiça a fls. 108 (“que deixei de dar cumprimento ao mandado nº 477.2014/037717-0, 
em face de não haver especificações do referido imóvel penhorado e, ainda por haver dúvidas para a sua localização, bem 
como esta oficiala não tem conhecimentos técnicos para efetiva avaliação, motivo pelo qual devolvo o presente solicitando 
o acompanhamento do autor e de um perito”), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. - ADV: CRISTIANE LOPES 
NUNES BONFIM (OAB 203402/SP), SANDRA VALERIA ANDRADE CATAO (OAB 133663/SP)

Processo 0012212-78.2003.8.26.0477 (477.01.2003.012212) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Francisca de 
Jesus - Antonio Candido de Farias - Certifico e dou fé que , em cumprimento ao determinado a fl. 113, ante a petição de fl. 115, 
DESENTRANHEI o(s) documento(s) de fl. 08/19, sendo que os documentos de fls. 14/16 consistem em cheques emitidos pelo 
réu, sacados contra o Banco Itaú, ag. 2974, conta 5243-9, datados de 10/12/2002 (valor R$340,00 - cheque nº DL-166935), 
03/12/2002 (valor R$ 380,00 - cheque nº DL-166932) e 18/11/2002 (valor R$720,00 - cheque nº CY-221492), arquivando-o(s) 
em pasta própria desta serventia, motivo pelo qual encaminho os autos para intimação do(a) autor(a) para retira-lo(s) no prazo 
de 05 dias, sob pena de extinção. - ADV: RENATO GUERRA DO ROSARIO (OAB 116106/SP), IDALINA ISABEL DE SOUZA 
PICAZO GARCIA (OAB 108499/SP)

Processo 0012344-52.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - FERNANDA 
PEREIRA DE OLIVEIRA - PEPSICO INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA - Vistos. Conheço dos embargos, porém não lhes 
dou provimento. Isso porque, a sentença analisou todos os fundamentos relevantes para o caso concreto, acrescentando-se 
tratar-se de réu revel. No mais, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. Pelo exposto, NEGO 
PROVIMENTO aos embargos. Int. - ADV: LUCIMEIRY PIRES DE AVILA NOGUEIRA (OAB 155753/SP), KLAUS EDUARDO 
RODRIGUES MARQUES (OAB 182340/SP), JOSE LUIZ MATTHES (OAB 76544/SP)

Processo 0013212-30.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
Marissol Santos Lima - Nova Casas Bahia - - ELECTROLUX - Vistos. Manifeste-se a ré Eletrolux sobre fls. 30, em cinco dias. 
Oportunamente, tornem. Int. Fls. 30 ( Certidão da autora informando que a ré não cumpriu o acordo de fls. 12, pois tinha 30 
dias daquela data para lhe entregar uma geladeira como acordado. Todavia, lá pelo dia 21 ou 22.11, um funcionário de entrega 
da ré, compareceu à sua residência e trouxe uma geladeira menor e totalmente diferente daquela descrita a fls. 12. A autora 
se recusou a recebê-la. O rapaz disse que iria trocar o produto e voltaria, não retornou naquela data, nem voltou até hoje. A 
autora não quer mais o produto (a geladeira). Agora, quer a aplicação de multa pelo inadimplemento da obrigação e seu dinheiro 
de volta. Pede deferimento ). - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), MARCELO TOSTES DE 
CASTRO MAIA (OAB 63440/MG)

Processo 0014817-16.2011.8.26.0477 (477.01.2011.014817) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Sérgio Antonio da Silveira Nunes - Alan Vieira Ventapane - - Nádia Rodrigues - Vistos. Fl. 59: Indefiro diante do certificado 
a fl. 57. Apresente o autor o endereço onde podem ser localizados os bens ou outros bens passíveis de constrição no prazo 
de 05 dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: ROMARIO DIAS MARTINS (OAB 283820/SP), EVERTON CARLOS CORREIA 
CASAGRANDE (OAB 279547/SP)

Processo 0015452-70.2006.8.26.0477 (477.01.2006.015452) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de 
Serviços - Claudio Candido Lemes - Thereza Carolina Pinto da Fonseca - - Morgana Fonseca de Freitas - Vistos. Diga o autor 
em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Oportunamente, tornem. Int. - ADV: LUIZ 
FERNANDO CASTRO REIS (OAB 128875/SP), CLAUDIO CANDIDO LEMES (OAB 99646/SP)

Processo 0016581-32.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ERIKA 
RODRIGUES - Oi TNL - Vistos. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 28/04/2015, às 14:40h, a ser realizada 
no 1º andar do Prédio Principal do Fórum. Providencie a serventia o necessário. Int. - ADV: VALDÊNIA PEREIRA DE SOUZA 
(OAB 258325/SP)

Processo 0016749-34.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Lucia da Conceição de Souza 
Pires Diz - BANCO BRADESCO S/A - - Negresco Sa Crédito Financiamento e Investimentos - Vistos. Designo audiência de 
instrução e julgamento para o dia 29/04/2015, às 11:00h, a ser realizada no 1º andar do Prédio Principal do Fórum. Providencie 
a serventia o necessário. Int. - ADV: JULIANA VALERIO DOS SANTOS COSTA (OAB 245847/SP), THIAGO ALVES LAUREANO 
(OAB 207898/SP), EDGAR FADIGA JUNIOR (OAB 141123/SP)

Processo 0018032-92.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Benedito Estevão da Silva 
- Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A- Embratel - Vistos. Diante da informação de fls. 25 e comprovante de fls.26, 
torno prejudicado o pedido de tutela antecipada. No mais, aguarde-se a audiência designada. Int. - ADV: DENILTO MORAIS 
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OLIVEIRA (OAB 238996/SP)

Processo 0018515-25.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Oduvaldo Marat Casanova 
Junior - CLARO S/A - Conciliação Data: 25/03/2015 Hora 15:05 Local: Conciliação - Prédio Anexo Fórum de Praia Grande 
Situacão: Pendente - ADV: CAROLINA YONAMINE (OAB 334491/SP)

Processo 0019515-70.2008.8.26.0477 (477.01.2008.019515) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - Ulisses 
Sousa Melo - Josemar Jesus de Souza - Vistos. Diga o autor em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 
pena de extinção. Oportunamente, tornem. Int. - ADV: EDUARDO KLIMAN (OAB 170539/SP), GRAZIELE DE PONTES KLIMAN 
(OAB 234013/SP)

Processo 0021735-02.2012.8.26.0477 (477.01.2012.021735) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde 
- Cassia Antonia Ribeiro dos Santos - Iguamed Assistencia Medica Ltda - Vistos. Traga a autora cópia do cálculo do débito para 
servir de contrafé, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Após, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 
Não sendo localizados bens, tornem para apreciação de fls.92. Int. - ADV: ROMÁRIO MOREIRA FILHO (OAB 159433/SP)

Processo 0022769-17.2009.8.26.0477 (477.01.2009.022769) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Manoel Messias da Conceição Filho - Fiat Geniali Distribuidora de Veículos Ltda - - Banco Itaú Sa - Vistos. Diga o autor 
em termos de prosseguimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Oportunamente, tornem. Int. - ADV: 
HELOÍSA HELENA OLIVEIRA DOS SANTOS ZANNIN (OAB 110077/SP), MONICA DI GREGORIO (OAB 129350/SP), MARCELO 
DAL SECCO SAKAMOTO (OAB 221252/SP), LEONOR MESTRE ALVES (OAB 225758/SP), KLEBER ROBERTO CARVALHO 
DEL GESSI (OAB 144029/SP)

Processo 0026866-55.2012.8.26.0477 (477.01.2012.026866) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Antonio Roberto Perez - - Eliana Mazalo Perez - Valmir Guilherme Franz - Vistos. Traga o autor aos autos a matrícula 
atualizada dos imóveis indicados à penhora, no prazo de 05 dias. Oportunamente, tornem. Int. - ADV: VALERIA DE CASTRO 
GONÇALVES (OAB 164295/SP)

Processo 3000574-45.2013.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Luzineide da Cruz Barbosa - AVON COSMÉTICOS - Vistos. Manifeste-se o autor sobre o depósito de fls. 98, em 
cinco dias. Oportunamente, tornem. Int. Fls. 98 ( Deposito judicial efetuado, em 05/11/2014, no valor de R$ 3.494,04, pela ré ). - 
ADV: JOAO GUILHERME MONTEIRO PETRONI (OAB 139854/SP), ADRIANA CAPPI DA ROCHA TONIA (OAB 266492/SP)

Processo 3002177-56.2013.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - HELENA MOREIRA - TELEMAR 
NORTE LESTE S/A - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento em favor do réu, nos termos requeridos as fls. 110/111, 
referente ao depósito de fls. 97, intimando-o para retirada. Oportunamente, ao arquivo. Int. Mandado de levantamento judicial 
expedido, no aguardo de sua retirada pelo réu. - ADV: PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO (OAB 111264/SP), ARNALDO 
LEONEL RAMOS JUNIOR (OAB 112027/SP), FABIANA DE ALMEIDA CHAGAS (OAB 169510/SP), GLAUCIA BEVILACQUA 
(OAB 228615/SP)

Processo 3003615-20.2013.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - JULIO CESAR PIRES 
NERY - CLARO S/A - Vistos. Manifeste-se o autor sobre o depósito de fls.85, em cinco dias. Oportunamente, tornem. Int. Fls. 
85 ( Deposito judicial efetuado, em 23/10/2014, no valor de R$ 16.350,44, pelo reu ). - ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS 
ROSENTHAL (OAB 146752/SP), RUI TRENCH DE ALCANTARA SANTOS (OAB 254129/SP), NATALIA BEZAN XAVIER LOPES 
TRENCH (OAB 272964/SP)

Processo 3003689-74.2013.8.26.0477 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Evandro Leandro Mendes - 
VANILDE GONZAGA DOS SANTOS - Vistos. Fls. 339: aguarde-se o julgamento do colégio recursal. No mais, remetam-se os 
autos ao colégio recursal, com as cautelas de praxe. Int. - ADV: SARAH LIA SAIKOVITCH DE ALMEIDA (OAB 166452/SP), 
THYAGO GARCIA (OAB 299751/SP), MARLENE PANTRIGO DE OLIVEIRA BALTAZAR (OAB 300461/SP)

Processo 3006781-60.2013.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - JAQUELINE 
FELIX DOS REIS - LOJAS MARISA - - Prodent Assistencia Odontologica Ltda - Vistos. Diante da declaração do documento 
juntado a fls. 147/148, defiro ao(à) autor(a) os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Assim, recebo o recurso do(a) 
autor(a) de fls. retro apenas no seu efeito devolutivo. Intime-se a parte contrária para apresentação de contra-razões, no prazo 
legal. Após, remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal, com as cautelas de estilo. Int. - ADV: RICARDO BLAJ SERBER (OAB 
231805/SP), DANIELA ARICÓ HAUSCH (OAB 234350/SP), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB 247319/SP), ISABEL 
CRISTINA SANJOANEIRA FERNANDES (OAB 258160/SP), DECIO JOSE SOUSA FILHO (OAB 351105/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO JOÃO LUCIANO SALES DO NASCIMENTO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FERNANDA RAMOS ANTONIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0023/2015

Processo 0000887-86.2015.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Jefferson Luiz de Santana 
Bueno - BANCO ITAUCARD S A - Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Para análise do pedido de gratuidade de 
justiça, traga o autor aos autos seus comprovantes de rendimentos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. 
Havendo requerimento do autor, defiro o desentranhamento dos documentos acostados à inicial, intimando-o que, no prazo de 
90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, os mesmos serão destruídos (PROV. CSM 1679/2009). Ao 
trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Quando de eventual recurso inominado, deverá a requerida 
ser CITADA para apresentação de contra-razões. P.R.I.C. OBS : Em caso de recurso deverá ser recolhida custa de preparo que 
corresponderá à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP’S para 
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cada parcela (Custas de preparo mínimo: R$ 212,50. Porte de remessa: R$ 32,70). - ADV: VIVIAN LOPES DE MELLO (OAB 
303830/SP)

Processo 0001005-62.2015.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Claudinei da Motta Ferreira 
- BANCO VOLKSWAGEN S/A - Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido. Para análise do pedido de gratuidade de 
justiça, traga o autor aos autos seus comprovantes de rendimentos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. 
Havendo requerimento do autor, defiro o desentranhamento dos documentos acostados à inicial, intimando-o que, no prazo de 
90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, os mesmos serão destruídos (PROV. CSM 1679/2009). Ao 
trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Quando de eventual recurso inominado, deverá a requerida 
ser CITADA para apresentação de contra-razões. P.R.I.C. OBS : Em caso de recurso deverá ser recolhida custa de preparo que 
corresponderá à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP’S para 
cada parcela (Custas de preparo mínimo: R$ 212,50. Porte de remessa: R$ 32,70). - ADV: CELIA LUSTOSA GROBMAN (OAB 
90869/SP), PEDRO LUSTOSA GROBMAN ALVES ZACARIAS (OAB 337682/SP)

Processo 0001133-15.1997.8.26.0477 (477.01.1997.001133) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Lindete Maria de Castro Menezes - Construtora e Incorporadora Jocafra Ltda - - Jose Carlos Frassini - - Walkíria Bortolotto 
Frassini - Vistos. Manifeste-se o exequente sobre o bem adjudicado as fls. 231, em cinco dias. Decorridos, tornem para extinção. 
Int. - ADV: CEZAR ELVIN LASO (OAB 247615/SP), HERMINIA PRADO LOPES ALTAFIN (OAB 107163/SP), LUIZ FLAVIO 
MARTINS DE ANDRADE (OAB 16878/SP), SANDRO EDMUNDO TOTI (OAB 158383/SP)

Processo 0001476-20.2011.8.26.0477 (477.01.2011.001476) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - José Marcos 
Jorge - Janaína Teixeira Pires - - Gérson Gonçalves da Conceição - Fica o autor INTIMADO a se manifestar sobre o certificado 
as fls. 104/108, de que não foi possível localizar os réus nos endereços diligenciados, pelo motivo de os mesmos terem mudado 
ou serem desconhecidos, bem como em termos de prosseguimento, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de extinção. - ADV: 
ROMARIO DIAS MARTINS (OAB 283820/SP), EVERTON CARLOS CORREIA CASAGRANDE (OAB 279547/SP)

Processo 0002379-50.2014.8.26.0477 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Elda Josiane Proenca 
Schibelski Me - ANDRÉ FERIGATTI DE OLIVEIRA ME - Certifico e dou fé que, nesta data, efetuei pesquisa via sistema INFOJUD 
e RENAJUD, não logrando êxito em localizar novo endereço da ré, conforme telas que ora seguem. - ADV: THYAGO GARCIA 
(OAB 299751/SP)

Processo 0003158-05.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - 
VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA - MPL SUPERMERCADO E SOCIEDADE LTDA - Vistos. Fls. 90/91: a multa é devida nos 
termos do Enunciado 38 do E. Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais, vazados nos seguintes termos: “Caso 
o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa, não o efetue no prazo de quinze dias, contados do trânsito em julgado, 
independentemente de nova intimação, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10%” . Assim, 
indefiro o requerido. No mais, certifique a serventia o decurso para apresentação de embargos e intime-se a autora a se 
manifestar em termos de prosseguimentos. Oportunamente, tornem. Int. - ADV: CAMILO GOMES DE MACEDO (OAB 44544/
RS), MARIO DE FREITAS MACEDO FILHO (OAB 14630/RS)

Processo 0003690-13.2013.8.26.0477 (047.72.0130.003690) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento 
de Energia Elétrica - Karina Otiai - Companhia Piratininga de Força e Luz Cpfl - Certifico e dou fé que expedi Mandado de 
Levantamento de nº. 108/2015, em favor da ré, em atenção ao r. Despacho de fls. 165, quanto ao depósito de fls. 158, no 
valor de R$ 2.216,50, devendo o advogado da ré retirar o Mandado de Levantamento ora expedido do cartório. - ADV: CAMILO 
FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP), JOSUÉ CORDEIRO ALÍPIO (OAB 265674/SP), MARCELO 
ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP)

Processo 0004308-21.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Jose Augusto Cruz Junior - 
Banco do Brasil S.A. - Vistos. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por JOSÉ AUGUSTO CRUZ JUNIOR em face de BANCO 
DO BRASIL S.A. Dispensado relatório nos termos da lei 9.099/95. O feito está maduro para decisão de mérito. A legislação 
consumerista fora criada para equilibrar as relações entre consumidor e fornecedor, tudo porque o consumidor sempre estará 
em posição de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. Dessa forma deve o fornecedor responsabilizar-se pelos danos 
causados em virtude da natureza de sua atividade, é a teoria do risco empresarial, vez que quando se disponibiliza produto ou 
serviço no mercado, está assegurando que o produto ou serviço são de qualidade, ou seja, não trarão malefícios de qualquer 
espécie. Nesse bojo, caberá a responsabilidade objetiva, uma vez que o mínimo esperado de uma empresa é o inicio e término 
de uma relação com segurança, requisitos ausentes no caso dos autos. O autor comprova que possuía um vinculo com a 
instituição financeira, mas que foi devidamente interrompido, conforme notificação da própria empresa em fls. 19, mesmo assim 
teve seu nome negativado (fls. 17). A parte requerida contestou por peça genérica, apenas argumenta que a conduta da ré 
está em conformidade com a lei e sendo assim não havia defeito no serviço. A meu ver, o consumidor que recebe notificação 
confirmando o cancelamento, seguido de negativação de seu nome, caracteriza defeito na prestação do serviço, dessa maneira 
aplica-se o disposto no art. 14, CDC. Cumpre ressaltar fato da instituição não se manifestar exatamente sobre o fato, e ainda 
deixou transcorrer o prazo para apresentação de documento probatório do débito requerida às fls. 33. Intuitivo que a inclusão 
do nome em cadastro restritivo, a cobrança indevida e a necessidade de ingressar em Juízo para solução de tal problema 
geram constrangimento que justifica a indenização de danos morais. Quanto ao direito do pagamento em dobro, por tratar-se 
de relação consumerista, aplica-se o parágrafo único do art. 42, lei 8.78/90: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem 
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso , acrescido de correção monetária e juros 
legais, salvo hipótese de engano justificável.” Considerando que a vulnerabilidade do autor não alcança o conjunto probatório 
ao seu dispor, e assim sendo, não trouxe aos autos a comprovação do pagamento do débito. E, no que pertine ao dano moral, 
tem-se que sua ocorrência é inquestionável, eis que o autor teve, pelos motivos expostos, seu nome anotado de forma indevida 
no SCPC (fls. 17), em decorrência de débito originado por cobrança indevida. Quanto ao dano, aliás, não é demais lembrar que, 
em casos como o dos autos, independe de comprovação pelos meios ordinários, pois são de todos conhecidos os efeitos do 
registro em cadastro de inadimplentes que, afora a ofensa à honra subjetiva, praticamente impossibilita a obtenção de crédito 
na praça, atingindo também a honra objetiva. Nesse sentido: “A indevida inscrição em cadastro de inadimplente, bem como 
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o protesto do título, geram direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 
reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, de outro lado, 
ser fixado sem excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito” (STJ RESP 457734 MT 4ª 
T. Rel. Min. Aldir Passarinho Junior DJU 24.02.2003). Pois bem, Yussef Said Cahali, preleciona com primazia: “Dano moral, 
portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física - dor 
sensação, como a denomina Carpenter - nascida de uma lesão material; seja a dor moral - dor sentimento, de causa imaterial” 
( in Dano e Indenização, São Paulo , Editora Revista dos Tribunais, 1980, p.07) É certo que houve uma lesão tamanha a ponto 
de causar aborrecimento e um real constrangimento à autora, sobre isso o art. 5º inciso X da nossa constituição dispõe: X - 
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação; Ainda sobre o tema o código civil dispõe: Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 
186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Quanto ao patamar a ser fixado, Maria Helena Diniz tece que à 
reparação por danos morais, o dinheiro não desempenha função de equivalência, como no dano patrimonial, porque não se 
pode avaliar economicamente valores dessa natureza, por isso, tem, concomitantemente, a função satisfatória e a pena. Se a 
responsabilidade civil constitui uma sanção, não há porque não se admitir o ressarcimento do dano moral, misto de pena e de 
compensação. Portanto, há danos cujo conteúdo não é o dinheiro, nem uma coisa comercialmente redutível a dinheiro, mas a 
dor, a emoção, a afronta, a aflição física ou moral, ou melhor, a sensação dolorosa experimentada pela pessoa. O dano moral 
que se traduz em ressarcimento pecuniário não afeta “a priori” valores econômicos, embora possa vir a repercutir neles. Verifico 
que, em que pese a existência dos alegados danos, restou exorbitado o valor de pagamento da importância de R$ 15.000,00 
(quinze mil) para reparação dos danos morais. Isso porque a relevância e o significado da situação fática apresentada não 
autorizariam o autor a fixá-los na envergadura em que o fez. Mostra-se justo e razoável a fixação da indenização no valor de 
R$ 6.000,00 (seis mil reais). Tenho a meu sentir, que o valor estabelecido irá desestimular comportamentos semelhantes do 
requerido. O mais não pertine. Ante o exposto e por tudo o que mais consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE 
a presente ação para condenar BANCO DO BRASIL S.A ao pagamento de indenização por danos morais causados à JOSÉ 
AUGUSTO CRUZ JUNIOR, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigidos a contar da propositura desta. 
Bem como declaro declarar inexigível o débito ali apontado, da mesma forma retire-se o nome da requerente do cadastro de 
devedores. PRIC OBS : Em caso de recurso deverá ser recolhida custa de preparo que corresponderá à soma das parcelas 
previstas nos incisos I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP’S para cada parcela (Custas de preparo: R$ 
273,50. Porte de remessa: R$ 32,70). - ADV: MARINA PASSOS DE CARVALHO PEREIRA FIORITO (OAB 221702/SP), PAULA 
RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB 178033/SP)

Processo 0005286-32.2013.8.26.0477 (047.72.0130.005286) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Raquel Costa Vaz - Banco do Brasil Sa - Certifico e dou fé que ,em cumprimento ao determinado à fl. 118, EXPEDI 
MANDADO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL de nº 105/2015, em favor do(a) PATRONO NOMEADO da autor(a), arquivando-o em 
pasta própria desta serventia, motivo pelo qual encaminho os autos para intimação da parte favorecida para retira-lo no prazo de 
05 dias - ADV: TIAGO JORGE REZENDE (OAB 224848/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA 
(OAB 113887/SP)

Processo 0005297-95.2012.8.26.0477 (477.01.2012.005297) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização 
por Dano Moral - Alessandra Montoni Skibicki - Unimed Paulistana - - Prime Administradora de Saúde Coletiva Por Adesão - 
Vistos. Expeça-se mandado de levantamento em favor da autora, referente ao depósito de fls. 286, intimando-a para retirada. 
Oportunamente, ao arquivo. Int. Certifico e dou fé que expedi Mandado de Levantamento de nº 104/15, em favor do(a) AUTORA 
ALESSANDRA MONTONI SKIBICKI, atuando em causa própria, em atenção ao r. despacho/sentença de fls. 296, quanto ao 
depósito de fls. 286, no valor de R$ 7.884,92, devendo tal mandado de levantamento ser retirado de Cartório pela autora, em 
causa própria. - ADV: RICARDO MONTU (OAB 195451/SP), ALESSANDRA MONTONI SKIBICKI (OAB 216129/SP), FABIO 
ALVES MAROJA GARRO (OAB 252406/SP), RICARDO MARFORI SAMPAIO (OAB 222988/SP)

Processo 0005492-32.2002.8.26.0477 (477.01.2002.005492) - Outros Feitos não Especificados - Despesas Condominiais - 
Condomínio Edifício Miami Beach - Francisco Alves dos Anjos - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento em favor do perito, 
referente ao depósito de fls. 222, intimando-o para sua retirada. Arbitro os honorários definitivos em R$ 2.200,00. Intime-se o 
exequente para efetuar o depósito do valor complementar. Sobre o laudo de fls. 236/251, manifeste-se o requerido, em cinco 
dias. Oportunamente, tornem. Int. Certifico e dou fé que ,em cumprimento ao determinado à fl. 252, EXPEDI MANDADO DE 
LEVANTAMENTO JUDICIAL de nº 106/2015, em favor do(a) PERITO, arquivando-o em pasta própria desta serventia, motivo 
pelo qual encaminho os autos para intimação da parte favorecida para retira-lo no prazo de 05 dias - ADV: EVERTON CARLOS 
CORREIA CASAGRANDE (OAB 279547/SP), ROMARIO DIAS MARTINS (OAB 283820/SP)

Processo 0005637-68.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
AMANDA SAYONARA W PEREIRA - CASAS BAHIA (VIA VAREJO S/A) - - ACER BRASIL LTDA - - AGP TECNOLOGIA EM 
INFORMATICA DO BRASIL ACER - Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Diante do que dos 
autos consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas partes a fls. 45, para que produza seus regulares efeitos e, 
em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, inciso III, do Código de Processo 
Civil. Intime-se a parte ativa de que deverá comunicar à Secretaria do Juizado o efetivo cumprimento da obrigação, até cinco 
dias após o vencimento da única ou última prestação, sob pena de ser destruído o processo, arquivando-se a ficha memória. 
Havendo requerimento da autora, defiro o desentranhamento dos documentos acostados à inicial, intimando-o que, no prazo 
de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, os mesmos serão destruídos (PROV. CSM 1679/2009). 
Ao trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. OBS : Em caso de recurso deverá ser recolhida 
custa de preparo que corresponderá à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, sendo no 
mínimo 5 UFESP’S para cada parcela (Custas de preparo mínimo: R$ 212,50. Porte de remessa: R$ 32,70). - ADV: MARCELO 
TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 63440/MG), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA (OAB 272633/SP)

Processo 0006062-37.2010.8.26.0477 (477.01.2010.006062) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de 
Energia Elétrica - Michel dos Santos - Cpfl Companhia Piratininga de Força e Luz - Certifico e dou fé que ,em cumprimento ao 
determinado à fl. 144, EXPEDI MANDADO DE LEVANTAMENTO JUDICIAL de nº 107/2015, em favor do(a) RÉU, arquivando-o 
em pasta própria desta serventia, motivo pelo qual encaminho os autos para intimação da parte favorecida para retira-lo no 
prazo de 05 dias - ADV: CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP), MARCELO ZANETTI GODOI 
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(OAB 139051/SP)

Processo 0007042-23.2006.8.26.0477 (477.01.2006.007042) - Outros Feitos não Especificados - Corretagem - Wagner 
Gomes Bispo - Jaqueline Terezinha Plates - Vistos. Esclareça o autor o requerido as fls.131vº, uma vez que na planilha do 
cálculo apresentado as fls. 118, não houve abatimento do valor penhorado as fls.77, no prazo de cinco dias, sob pena de 
extinção pelo cumprimento da obrigação e refererido valor ser levantado em favor da requerida. Oportunamente, tornem. Int. - 
ADV: MARIA LUIZA DE OLIVEIRA CUSTODIO (OAB 116094/SP), MARIO CUSTODIO (OAB 114492/SP)

Processo 0007678-08.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Corretagem - MARISA MARQUES 
PEREIRA - PRAIA & CIA IMÓVEIS - - FABIO NEVES VENDRAMEL - - SIMONE DIAS BORIELO - Vistos. MARISA MARQUES 
PEREIRA, ajuizou ação de cobrança, em face PRAIA CIA IMÓVEIS, FÁBIO NEVES VENDRAMEL e SIMONE DIAS BORIELO, 
alegando, em síntese, que exerce a profissão de corretora de imóveis, encontrando-se regularmente inscrita no Creci, tendo 
firmado contrato verbal com os réus referente a venda de um imóvel, levada a termo. Pede a autora que os requeridos sejam 
condenados a pagar os honorários de corretagem, sob o montante de 6%, com juros e correção monetária até a data do 
efetivo pagamento. Devidamente citados para audiência de conciliação, está que restou infrutífera. Foi ouvida uma testemunha, 
arrolada elos réus. As partes mantiveram suas pretensões. É o breve relatório do necessário. Fundamento e Decido. A ação 
deve ser julgada improcedente. As alegações da autora são inconsistentes. Não houve por parte da requerente a comprovação 
de que ajustou contrato verbal com os réus. Pelo contrário, em audiência, a própria autora reconheceu que assinou o contrato 
na qualidade de compradora. Neste sentido também foi o depoimento da única testemunha ouvida. O objeto da corretagem, 
é o resultado de um serviço e não a conduta propriamente dita. Não é pelo fato da autora ser corretora que há o que se falar 
em remuneração, quando no caso em tê-la, foi pessoalmente no local de trabalho dos réus e ofereceu imóvel para venda, na 
qualidade de proprietária . Ensina Silvio de Salvo Venosa: “Na corretagem, um agente comete a outrem a obtenção de um 
resultado útil de certo negócio. A conduta esperada é no sentido de que o corretor faça aproximações entre um terceiro e um 
comitente. A mediação exaurida com a conclusão de um negócio entre estes, graças à atividade do corretor. Quanto discutimos 
a atribuição a que o corretor faz jus, importante é exatamente fixar que a conclusão do negócio tenha decorrido exclusivamente 
dessa aproximação. Nesse sentido, Carvalho Neto ( 1991: 15) define: “ Mediação, pois, é a interferência feliz de um terceiro, 
feita sobre promessas de recompensas entre duas ou mais pessoas, levando- as a concluir determinado negócio.”A mediação é 
vantajosa para o comitente, porque ele poupa tempo e o desgaste de procurar interessados no negócio”. Do que se viu, não se 
faz necessária compensação condicional da requerente. Ademais não houve comprovação por parte da autora de que contratou 
com os réus, mesmo que verbalmente, a divisão da corretagem, enquanto que os réus apresentaram documento, onde a autora 
assina como proprietária, o que foi ratificado pela mesma, quando em audiência. No mais, relativamente ao pleito declaratório, 
tem-se que, pelos motivos já indicados, não se justifica a pretensão da requerida. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 
a presente ação, tudo nos termos do artigo 269 inciso I do CPC. Deixo de condenar a parte sucumbente ao pagamento das 
custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. O prazo de recurso, a ser interposto por advogado, é de 10 (dez) 
dias contados da ciência da sentença, devendo o preparo ser recolhido nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, 
independente de intimação (artigo 42, § 1º da Lei nº 9.099/95). Nos termos do art. 72, “a”, “b” e “c” do Provimento nº 1.670/09 
do Conselho Superior da Magistratura, de 17/09/20009, o preparo recursal, a ser recolhido em até 48 horas após a interposição 
do recurso, corresponderá a 1% do valor da causa, cujo mínimo não pode ser inferior a 5 (cinco) UFESPs, além de outros 2% 
do valor da causa ou da condenação conforme as hipóteses dos autos, respeitados também o mínimo de 5 (cinco) UFESPs”. 
P.R.I.. - ADV: JAVAN MENDONÇA BESERRA JUNIOR (OAB 216292/SP)

Processo 0007779-84.2010.8.26.0477 (477.01.2010.007779) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de 
Energia Elétrica - Rosalva Dias dos Santos - Companhia Piratininga de Força e Luz - Vistos. Fls. 158: ciência à autora. No mais, 
certifique o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Int. Fls. 158 - (Petição da ré informando que cumpriu integralmente a 
sentença e requerendo a extinção do processo.) - ADV: CAMILO FRANCISCO PAES DE BARROS E PENATI (OAB 206403/SP), 
MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP), SERGIO LUIZ ROSSI (OAB 66737/SP)

Processo 0008339-84.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - ALICE ALVES VILAR - LUIZA CRED SA SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 
Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Diante do que dos autos consta, HOMOLOGO, por 
sentença, o acordo firmado pelas partes a fls. 23, para que produza seus regulares efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO 
o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte ativa de 
que deverá comunicar à Secretaria do Juizado o efetivo cumprimento da obrigação, até cinco dias após o vencimento da única 
ou última prestação, sob pena de ser destruído o processo, arquivando-se a ficha memória. Havendo requerimento da autora, 
defiro o desentranhamento dos documentos acostados à inicial, intimando-o que, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do 
trânsito em julgado desta sentença, os mesmos serão destruídos (PROV. CSM 1679/2009). Ao trânsito, arquivem-se os autos, 
observadas as formalidades legais. P.R.I.C. OBS : Em caso de recurso deverá ser recolhida custa de preparo que corresponderá 
à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP’S para cada parcela 
(Custas de preparo mínimo: R$ 212,50. Porte de remessa: R$ 32,70). - ADV: PAULO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA (OAB 
321775/SP)

Processo 0009319-51.2002.8.26.0477 (477.01.2002.009319) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Despesas 
Condominiais - Condominio Edificio Saint Germain - Jorge Lopes - Vistos. Intime-se o autor da penhora “on line” realizada as 
fls.221/224, a qual restou infrutífera. No mais, esclareça o autor o requerido as fls. 218, uma vez que não há expectativa de 
crédito em favor do réu, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Oportunamente, tornem. Int. - ADV: ANDREIA AFONSO 
ROSA (OAB 178680/SP), TANIA MARIA CAVALCANTE TIBURCIO (OAB 106085/SP)

Processo 0009848-21.2012.8.26.0477 (477.01.2012.009848) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Dirceu Causo Filho - Banco Abn Amro Real Sa - - Marecar Veiculos - Vistos. Inicie-se a execução. Intime-se a ré 
MARECAR para cumprir a obrigação de fls. 101/102, no prazo determinado, sob pena de pagamento da multa diária arbitrada. 
Int. - ADV: GERSON GARCIA CERVANTES (OAB 146169/SP), THIAGO NOGUEIRA DE LIMA (OAB 237407/SP), GHAIO CESAR 
DE CASTRO LIMA (OAB 140189/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP)

Processo 0010373-32.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Jose Ortiz 
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- BANCO BRADESCO S/A - Manifeste-se o autor acerca da guia de depósito de fls. 57 (realizado em 30.01.2015, no valor de 
R$ 1.077,49), no prazo de 05 dias, ficando a expedição do mandado de levantamento na dependência de determinação judicial. 
- ADV: FABIO PEREIRA DE LUCENA JUNIOR (OAB 242991/SP), RICARDO RIBEIRO DE LUCENA (OAB 47490/SP), TALITA DE 
CASSIA CASSAB (OAB 326857/SP)

Processo 0010756-10.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - DANIELA FERNANDES 
TORRES - BANCO BRADESCO S/A - Manifeste-se o autor acerca da guia de depósito de fls. 68 (realizado em 30.01.2015, no 
valor de R$ 12.720,00), no prazo de 05 dias, ficando a expedição do mandado de levantamento na dependência de determinação 
judicial. - ADV: CELIO VIEIRA TICIANELLI (OAB 262345/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP), CELSO VIEIRA 
TICIANELLI (OAB 135188/SP), EVANDRO MARDULA (OAB 258368/SP)

Processo 0011030-71.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - ADELIDIO DO NASCIMENTO 
- BANCO BRADESCO S/A - Certifico e dou fé que expedi Mandado de Levantamento de nº. 111/2015, em favor do autor/
exequente, em atenção a r. Sentença (acordo) de fls. 34 e quanto ao depósito de fls. 37, no valor de R$ 1.050,00, devendo o 
advogado do credor retirar o Mandado de Levantamento ora expedido do cartório. - ADV: BRUNO LOBO VIANNA JOVINO (OAB 
262341/SP), AGRA PRISCILA TAVOLONI (OAB 332086/SP), MARYSTELLA CARVALHO FERREIRA (OAB 341071/SP)

Processo 0011106-95.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - CAIO 
MARCIO DE OLIVEIRA IDARGO - MARCIO MENEZES DE ANDRADE - - EDSON MARTINS CERQUEIRA - Vistos. Mantenho a 
decisão de fls. 48. A ausência do autor que ensejou a extinção do feito se deu à audiência designada para o dia 04/12/2014, à 
qual o autor e seu patrono encontravam-se devidamente cientes, conforme fls. 43. Int. - ADV: REGINALDO FERREIRA BACHINI 
CARREIRA (OAB 278440/SP)

Processo 0011704-54.2011.8.26.0477 (477.01.2011.011704) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Jorge Henrique Prestes - Companhia Brasileira de Distribuição Extra Supermercados - Manifestar-se o exequente acerca de 
depósito efetuado pelo devedor, ficando a expedição de mandado de levantamento na dependência de determinação judicial. - 
ADV: BENEDITO DE SOUZA FIRMINO JUNIOR (OAB 268872/SP), PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/
SP), MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 175513/SP)

Processo 0013801-22.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Simone dos Santos 
Costa - MACHADO ENGENHARIA - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento em favor da autora, referente ao depósito de 
fls. 22, intimando-a para retirada. Oportunamente, ao arquivo. Int. Certifico e dou fé que expedi Mandado de Levantamento de 
nº 099/15, em favor do(a) autora, em atenção ao r. despacho/sentença de fls. 36, quanto ao depósito de fls.22, no valor de R$ 
1.132,23, devendo a autora retirar o mandado de levantamento expedido de Cartório. - ADV: AMADEU ALEXANDRE ESTEVES 
(OAB 182109/SP)

Processo 0013814-21.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Telma 
Maria de Lima Tavares - PHILCO ELETRONICOS S/A - - B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO - Vistos. Primeiramente, 
regularize a ré Philco sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, tornem para homologação. Sem prejuízo, 
dê-se baixa na audiência de conciliação designada a fls. 46. Int. - ADV: JEFFERSON LINS VASCONCELOS DE ALMEIDA (OAB 
22718/PR)

Processo 0013839-83.2004.8.26.0477 (477.01.2004.013839) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de 
Trânsito - André Lima Santos Shingai - Natanael Marcos Romão - Certifico e dou fé que, nesta data, efetuei pesquisa via sistema 
RENAJUD, logrando êxito em localizar 02 veículos em nome do réu, conforme telas que ora seguem. - ADV: RENATA ALÍPIO 
(OAB 184468/SP)

Processo 0015662-48.2011.8.26.0477 (477.01.2011.015662) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Anderson do Reis Avelar - - Maria dos Prazeres Santos Reis Avelar - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo Sabesp - Certifico e dou fé que expedi Mandado de Levantamento de nº 103/15, em favor do(a) RÉ SABESP, em nome do 
advogado indicado a fls. 171 (Dr. Marcos Antonio da Silva Amorim, OAB/SP 227.419), em atenção ao r. despacho/sentença de 
fls. 166, quanto parte do depósito de fls. 151 (total de R$9299,83), no valor de R$ 735,16, devendo tal mandado de levantamento 
ser retirado de Cartório pelo patrono da ré. - ADV: MARCOS ANTONIO DA SILVA AMORIM (OAB 227419/SP), LEONARDO 
SAMAMEDE (OAB 219854/SP)

Processo 0015934-42.2011.8.26.0477 (477.01.2011.015934) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Lucyana 
Reverte de Oliveira - Banco Santander Sa - Certifico e dou fé que expedi Mandado de Levantamento de nº. 113/2015, em favor 
do réu, em atenção ao r. Despacho de fls. 130, quanto ao depósito de fls. 87, no valor de R$ 686,90, devendo o advogado do 
credor retirar o Mandado de Levantamento ora expedido do cartório. - ADV: GERSON GARCIA CERVANTES (OAB 146169/SP), 
ALEXANDRE ROMERO DA MOTA (OAB 158697/SP)

Processo 0016025-30.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Aluisio Severo do Nascimento 
Neto - Banco Itau S/a - - Itau Unibanco S/A - Certifico e dou fé que , em cumprimento ao determinado a fl. 37/39 , ante a petição 
de fl. 42, DESENTRANHEI o(s) documento(s) de fl. 14/36, arquivando-o(s) em pasta própria desta serventia, motivo pelo qual 
encaminho os autos para intimação do(a) autor(a) para retira-lo(s) no prazo de 05 dias - ADV: ARACELLY PEREIRA DO CARMO 
(OAB 291009/SP)

Processo 0016523-29.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Felipe Gonçalves Deak 
- TIM CELULAR S/A - Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Diante do que dos autos 
consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas partes a fls. 29, para que produza seus regulares efeitos e, em 
consequência, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, inciso III, do Código de Processo 
Civil. Intime-se a parte ativa de que deverá comunicar à Secretaria do Juizado o efetivo cumprimento da obrigação, até cinco 
dias após o vencimento da única ou última prestação, sob pena de ser destruído o processo, arquivando-se a ficha memória. 
Havendo requerimento do autor, defiro o desentranhamento dos documentos acostados à inicial, intimando-o que, no prazo de 
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90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, os mesmos serão destruídos (PROV. CSM 1679/2009). Ao 
trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. OBS : Em caso de recurso deverá ser recolhida 
custa de preparo que corresponderá à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, sendo no 
mínimo 5 UFESP’S para cada parcela (Custas de preparo: R$ 604,76. Porte de remessa: R$ 32,70). - ADV: REGINALDO 
FERREIRA BACHINI CARREIRA (OAB 278440/SP), AMANDA CAIANE GIABARDO (OAB 335374/SP)

Processo 0016676-62.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - Solange Pereira 
Santos - Qualicorp - Administração e Serviços Ltda - Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. A 
ausência injustificada do autor à audiência implica a extinção do feito, inexistindo nos autos qualquer comprovação acerca de 
sua impossibilidade de comparecimento. Assim, JULGO EXTINTO o feito, sem análise do mérito, com fundamento no art. 51, 
inciso I, da Lei nº 9.099/95. Havendo requerimento do autor, defiro o desentranhamento dos documentos acostados à inicial, 
intimando-o que, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, os mesmos serão destruídos 
(PROV. CSM 1679/2009). Ao trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Custas pelo autor. P.R.I.C. 
OBS : Em caso de recurso deverá ser recolhida custa de preparo que corresponderá à soma das parcelas previstas nos incisos 
I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP’S para cada parcela (Custas de preparo mínimo: R$ 212,50. Porte 
de remessa: R$ 32,70). - ADV: SERGIO BERMUDES (OAB 17587/RJ)

Processo 0016686-09.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - Daniel Augusto dos 
Santos Andrade Reis - Qualicorp - Administração e Serviços Ltda - Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 
9.099/95. A ausência injustificada do autor à audiência implica a extinção do feito, inexistindo nos autos qualquer comprovação 
acerca de sua impossibilidade de comparecimento. Assim, JULGO EXTINTO o feito, sem análise do mérito, com fundamento 
no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Havendo requerimento do autor, defiro o desentranhamento dos documentos acostados 
à inicial, intimando-o que, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, os mesmos serão 
destruídos (PROV. CSM 1679/2009). Ao trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Custas pelo autor. 
P.R.I.C. OBS : Em caso de recurso deverá ser recolhida custa de preparo que corresponderá à soma das parcelas previstas nos 
incisos I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP’S para cada parcela (Custas de preparo mínimo: R$ 212,50. 
Porte de remessa: R$ 32,70). - ADV: SERGIO BERMUDES (OAB 17587/RJ)

Processo 0016737-20.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Grace Bianca Gomes da Cunha - Companhia Piratininga de Força e Luz - Vistos. Dispensado relatório nos 
termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Diante do que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas partes 
a fls. 55, para que produza seus regulares efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, 
nos termos do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte ativa de que deverá comunicar à Secretaria 
do Juizado o efetivo cumprimento da obrigação, até cinco dias após o vencimento da única ou última prestação, sob pena de 
ser destruído o processo, arquivando-se a ficha memória. Havendo requerimento da autora, defiro o desentranhamento dos 
documentos acostados à inicial, intimando-o que, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, 
os mesmos serão destruídos (PROV. CSM 1679/2009). Ao trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 
P.R.I.C. OBS : Em caso de recurso deverá ser recolhida custa de preparo que corresponderá à soma das parcelas previstas nos 
incisos I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP’S para cada parcela (Custas de preparo: R$ 434,40. Porte 
de remessa: R$ 32,70). - ADV: VALTER MATTA (OAB 96865/SP)

Processo 0016760-63.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Adriano 
Ialongo Rodrigues - Pet Shop Banhos e Caprichos - Estética Animal - - Luiz Henrique Gonzaga - - Sybelle de Andrade - 
Adriano Ialongo Rodrigues - Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Diante do que dos autos 
consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas partes às fls. 38, para que produza seus regulares efeitos e, em 
consequência, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, inciso III, do Código de Processo 
Civil. Julgo extinto em relação aos requeridos Pet Shop Banhos e Caprichos e Luiz Henrique Gonzaga, nos termos do Art.267, 
inciso VIII, do CPC. Intime-se a parte ativa de que deverá comunicar à Secretaria do Juizado o efetivo cumprimento da obrigação, 
até cinco dias após o vencimento da única ou última prestação, sob pena de ser destruído o processo, arquivando-se a ficha 
memória. Havendo requerimento do autor, defiro o desentranhamento dos documentos acostados à inicial, intimando-o que, 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, os mesmos serão destruídos (PROV. CSM 
1679/2009). Ao trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. OBS : Em caso de recurso deverá 
ser recolhida custa de preparo que corresponderá à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, 
sendo no mínimo 5 UFESP’S para cada parcela (Custas de preparo: R$ 600,00. Porte de remessa: R$ 32,70). - ADV: ADRIANO 
IALONGO RODRIGUES (OAB 307515/SP), ALESSANDRA KATUCHA GALLI (OAB 260286/SP)

Processo 0016795-23.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - Aurora Soares da Costa - NET Serviços de Comunicação S/A - Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 
38 da Lei nº 9.099/95. Diante do que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas partes a fls. 23, 
para que produza seus regulares efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, nos termos 
do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte ativa de que deverá comunicar à Secretaria do Juizado o 
efetivo cumprimento da obrigação, até cinco dias após o vencimento da única ou última prestação, sob pena de ser destruído 
o processo, arquivando-se a ficha memória. Havendo requerimento do autor, defiro o desentranhamento dos documentos 
acostados à inicial, intimando-o que, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, os mesmos 
serão destruídos (PROV. CSM 1679/2009). Ao trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. OBS 
: Em caso de recurso deverá ser recolhida custa de preparo que corresponderá à soma das parcelas previstas nos incisos I e 
II do art. 4º da Lei 11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP’S para cada parcela (Custas de preparo mínimo: R$ 212,50. Porte de 
remessa: R$ 32,70). - ADV: ALEXANDRE FONSECA DE MELLO (OAB 222219/SP)

Processo 0016834-20.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Assinatura Básica Mensal - Ricardo 
Correia dos Santos - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A- Embratel - - CLARO S/A - Vistos. Dispensado relatório nos 
termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Diante do que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas partes 
às fls. 23, para que produza seus regulares efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, 
nos termos do art. 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte ativa de que deverá comunicar à Secretaria 
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do Juizado o efetivo cumprimento da obrigação, até cinco dias após o vencimento da única ou última prestação, sob pena de 
ser destruído o processo, arquivando-se a ficha memória. Havendo requerimento do autor, defiro o desentranhamento dos 
documentos acostados à inicial, intimando-o que, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, 
os mesmos serão destruídos (PROV. CSM 1679/2009). Ao trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 
P.R.I.C. OBS : Em caso de recurso deverá ser recolhida custa de preparo que corresponderá à soma das parcelas previstas 
nos incisos I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP’S para cada parcela (Custas de preparo: R$ 307,68. 
Porte de remessa: R$ 32,70). - ADV: NUBIA NASCIMENTO (OAB 317208/SP), MONICA PORTO PROTAZIO (OAB 319045/SP), 
ERILEUDA SOARES FERREIRA (OAB 348843/SP)

Processo 0016860-18.2014.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - João 
Neponis de Oliveira Filho - Nova Kristal Móveis e Projetos - Vistos. Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. 
Diante do que dos autos consta, HOMOLOGO, por sentença, o acordo firmado pelas partes às fls. 27, para que produza seus 
regulares efeitos e, em consequência, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, inciso III, do 
Código de Processo Civil. Intime-se a parte ativa de que deverá comunicar à Secretaria do Juizado o efetivo cumprimento da 
obrigação, até cinco dias após o vencimento da única ou última prestação, sob pena de ser destruído o processo, arquivando-se 
a ficha memória. Havendo requerimento do autor, defiro o desentranhamento dos documentos acostados à inicial, intimando-o 
que, no prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, os mesmos serão destruídos (PROV. CSM 
1679/2009). Ao trânsito, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. OBS : Em caso de recurso deverá 
ser recolhida custa de preparo que corresponderá à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º da Lei 11.608/03, 
sendo no mínimo 5 UFESP’S para cada parcela (Custas de preparo: R$ 654,00. Porte de remessa: R$ 32,70). - ADV: JOAQUIM 
DARCY BAPTISTA SIMÕES (OAB 245632/SP), WALTER CAMPOS MOTTA JUNIOR (OAB 112101/SP)

Processo 0019258-06.2012.8.26.0477 (477.01.2012.019258) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Espécies de Títulos 
de Crédito - Eliete Schmidt Carmona Alcaraz - Vistos. Razão assiste ao embargante. Compulsando os autos, verifica-se não ter 
havido efetiva intimação da autora acerca do despacho de fls. 71. Assim, anulo o feito a partir da sentença de fls. 75. Anote-se. 
No mais, intime-se a autora para manifestação acerca do certificado pelo Sr. Oficial de Justiça a fls. 70 (não observou qualquer 
invasão à primeira vista, tendo a árvore seu tronco fixado cerca de 20 metros do muro divisório entre os litigantes, não havendo 
raízes aparentes e os ramos não ultrapassam o referido muro), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Int. Certifico e 
dou fé que nesta data, TORNO NULA A R. SENTENÇA DE FLS. 38, em cumprimento ao r. Despacho de fls. 86. - ADV: ESTELA 
JOÃO GABRIEL MORICZ (OAB 107121/SP)

Processo 0020873-65.2011.8.26.0477 (477.01.2011.020873) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer 
/ Não Fazer - Maria Benedita de Sousa Guimarães - Cruz Azul de São Paulo - Vistos. Manifeste-se a autora sobre o depósito de 
fls. 876, em cinco dias. Oportunamente, tornem. Int. Fls. 876 - (Depósito Judicial efetuado pelo réu, em 30/12/2014, no valor de 
R$ 1.763,98) - ADV: MARIA MANUELA FERREIRA DA FONSECA (OAB 195407/SP), MATILDE REGINA MARTINES COUTINHO 
(OAB 88494/SP), JOSÉ ANTONIO BENAVENT CALDAS (OAB 205296/SP)

Processo 0023944-46.2009.8.26.0477 (477.01.2009.023944) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Eliana da Silva 
Rondon - Irai Nardi Paonessa - Fica a autora INTIMADA a apresentar o cálculo atualizado com sua respectiva cópia para servir 
de contrafé, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de extinção. - ADV: DANILO PEREIRA (OAB 184631/SP)

Processo 0024611-27.2012.8.26.0477 (477.01.2012.024611) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade 
Civil - Fabio Comitre Rigo - Banco do Brasil Sa - Vistos. Manifeste-se o sobre fls. 160, em cinco dias. Oportunamente, tornem. Int. 
Fls. 160 - (Depósito judicial efetuado pelo réu, em 01/12/2014, no valor de R$ 486,67) - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO 
(OAB 34248/SP), FABIO COMITRE RIGO (OAB 133636/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP)

Processo 0025688-08.2011.8.26.0477 (477.01.2011.025688) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade 
ou anulação - Maria Eleuza de Lima - Banco Cruzeiro do Sul Sa - Vistos. Intime-se a autora a vir retirar a certidão de crédito, 
após arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Int. - ADV: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB 
128341/SP), RITA DE CASSIA DA SILVA (OAB 87753/SP), SERGIO ROBERTO RAMOS (OAB 216682/SP)

Processo 3003553-77.2013.8.26.0477 (apensado ao processo 0001819-45.2013.8.26) (processo principal 0001819-
45.2013.8.26) - Cumprimento Provisório de Sentença - Carmem Gilda Catena - Banco Itau - Certifico e dou fé que nesta Carta 
de Sentença, de nº 202/13-1, o recurso inominado ofertado pela réu Banco Itaú, a fls. 253/272 (referente a sentença de fls. 
242/243 - referente a execução da multa, publicada no DJE em 13.10.2014, conforme fls. 248), É TEMPESTIVO, sendo que 
o réu recolheu devidamente as custas de preparo e porte de remessa dos autos, no prazo legal (fls. 273/277, protocolado em 
27.10.2014). Certifico mais que anotei no Sistema Informatizado o nome da advogada indicada a fls. 273. CERTIFICO POR 
FIM QUE os autos aguardam a intimação do patrono da autora, Dr. Rogerio Boggian, OAB nº 263.230, para oferecimento de 
contrarrazões de recurso, no prazo de 10 dias. Após, os autos serão encaminhados a conclusão, conforme determinado a fls. 
251. - ADV: CRISTHIANE ANTINARELLI GUIMARAES (OAB 354397/SP), ANALURDES DA SILVA SANTOS (OAB 313718/SP), 
ROGERIO BOGGIAN (OAB 263230/SP)

Processo 3004992-26.2013.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido - Dieime Rodrigues 
Martins Paso - Maria Edina de Freitas - Certifico e dou fé que o recurso do réu de fls. 170/190 é TEMPESTIVO, bem como que 
as custas e porte de remessa foram devidamente recolhidos, razão pela qual encaminho os autos para intimação do(a) autor(a) 
para apresentação de contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: ROBSON DE OLIVEIRA MOLICA (OAB 225856/SP), 
FABIO ESPANHOL DANTAS (OAB 219336/SP), VITOR CARLOS VITORIO DO ESPIRITO SANTO (OAB 222203/SP), SERGIO 
LUIZ ROSSI (OAB 66737/SP)

Processo 3005542-21.2013.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - MICHELLE DA SILVA LIETO 
ALVES - BANCO ITAULEASING S.A - Pelo exposto, IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade, observando-se o que 
se definiu no tocante ao direcionamento da verba penhorada. Sem verba de sucumbência. P.R.I.C. OBS : Em caso de recurso 
deverá ser recolhida custa de preparo que corresponderá à soma das parcelas previstas nos incisos I e II do art. 4º da Lei 
11.608/03, sendo no mínimo 5 UFESP’S para cada parcela (Custas de preparo mínimo: R$ 212,50. Porte de remessa: R$ 32,70). 
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- ADV: LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO (OAB 241999/SP), FERNANDA CHRISTINA ALVAREZ LORENZO (OAB 229795/SP)

Processo 3008157-81.2013.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Carla Calheta Lopes - H S 
B C BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO - - TRANS VIP - Vistos. Comprove a autora a efetiva protocolização do agravo 
mencionado a fls. 120. No silêncio, arquivem-se os autos. Int. - ADV: JÉSSICA BERNARDO MONTEIRO (OAB 206447/SP), 
ACACIO FERNANDES ROBOREDO (OAB 89774/SP), RENATA KAREN DOMINGUES (OAB 168375/SP), PAULO HENRIQUE 
SANTOS (OAB 257490/SP), DIEGO REGINATO OLIVEIRA LEITE (OAB 256887/SP)

Processo 3008278-12.2013.8.26.0477 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Bancários - Jamil Issa Neto - Itau Unibanco 
S/A - Vistos. Homologo o acordo de fls. 184/185. Expeça-se mandado de levantamento referente ao depósito de fls.187, em favor 
do autor, intimando-o a vir retira-lo. Oportunamente, ao arquivo. Int. Certifico e dou fé que expedi Mandado de Levantamento 
de nº. 112/2015, em favor do autor/exequente, em atenção ao r. Despacho de fls. 194, quanto ao depósito de fls. 187, no valor 
de R$ 15.182,00, devendo o advogado do credor retirar o Mandado de Levantamento ora expedido do cartório. - ADV: PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), THYAGO GARCIA (OAB 299751/SP)

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO CARLOS COSTA PESSOA MARTINS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANDRE LUIZ FERNANDES MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0083/2015
Processo 0004477-08.2014.8.26.0477 - Processo de Apuração de Ato Infracional - Latrocínio - J.L.O. - Ante o exposto, 

ACOLHO a presente representação formulada em face de J.L.O., e, em consequência, aplico-lhe, em razão da prática do ato 
infracional descrito no art. 157, § 3º, segunda parte, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, a medida socioeducativa de 
INTERNAÇÃO, por prazo indeterminado, mediante relatórios trimestrais a serem elaborados pelo setor técnico competente, 
podendo o adolescente participar de atividades fora das dependências da unidade em que estiver custodiado. Requisite-se vaga 
definitiva ao adolescente. Custas nas formas da lei. P.R.I.C. - ADV: ADRIANO NEVES LOPES (OAB 231849/SP)

Processo 0004707-50.2014.8.26.0477 - Mandado de Segurança - Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento 
oficial de ensino fundamental - S.T.M.C. - S.M.E.M.P.G. - Verifica-se que a decisão proferida em sede de Instância Superior não 
alterou os termos da sentença deste Juízo. Havendo parte assistida pela assistência judiciária, deverá ser expedida certidão de 
honorários em favor do douto causídico, observando-se o valor máximo legal nesta fase. A seguir, arquivem-se os autos, com 
as cautelas de praxe. Ciência ao Ministério Público. Int. Praia Grande, data supra. - ADV: GABRIELA GOTARDI ALVES (OAB 
160655/SP), PHELIPE AURIEMA VILELA (OAB 199887/SP)

Processo 0008950-37.2014.8.26.0477 - Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder Familiar - Abandono Material - 
M.P.E.S.P. - L.V.L. e outro - Fls 121: anotem-se os dados quanto ao novo patrono constituído pelo requerido, bem como quanto 
a renúncia da anteriormente constituída (fls. 125). Defiro vista dos autos ao novo patrono, fora de Cartório, pelo prazo de 05 
dias. Aguarde-se, no mais, a devolução da precatória expedida para citação pessoal da requerida, bem como resposta aos 
oficios expedidos visando a localização desta. - ADV: RENATA ALÍPIO (OAB 184468/SP), HERBERT HILTON BIN JÚNIOR (OAB 
190957/SP)

Processo 0013198-46.2014.8.26.0477 - Mandado de Segurança - Matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento 
oficial de ensino fundamental - J.V.B. - E.S.S.M.E.C.P.G. - Isto posto, tendo em vista que a vaga em escola municipal, para o 
4º ano do ensino fundamental, postulada pela parte autora já fora concedida pela impetrada antes mesmo do ajuizamento da 
demanda, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 267, inc. VIII do CPC, dada a perda de objeto. 
Sem sucumbência. - ADV: WHELLITON AUGUSTO SILVA (OAB 327373/SP), CARLOS EDUARDO TAVARES (OAB 274002/SP)

Processo 0017730-63.2014.8.26.0477 - Guarda - Colocação em família substituta - V.A.A. - - W.K.R. - Manifeste-se a 
advogada dos autores quanto à certidão de folhas 41. - ADV: PAULA DAMIANA DE OLIVEIRA LIMA (OAB 156272/SP)

Processo 1002952-71.2014.8.26.0477 - Adoção c/c Destituição do Poder Familiar - Adoção Nacional - E.F. e outro - Vistos. 
I Nos termos do disposto no art. 331, § 3° do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito. II Inexistem preliminares e 
prejudiciais a serem apreciadas. III Fixo como pontos controvertidos: a) configuração de hipótese ensejadora da perda do poder 
familiar em relação a ambos os réus; b) melhor interesse das crianças; c) preenchimento de requisitos legais para adoção pelos 
requerentes. IV Com base no objeto litigioso determino a realização de estudo social e psicológico em relação às crianças, 
autores e réus. Determino ainda a realização de audiência de instrução para tomada de depoimento pessoal das partes e oitiva 
de testemunhas, que deverão ser arroladas pelas partes em 10 (dez) dias, sob pena de preclusão da oportunidade probatória. 
Designo a audiência para o dia 06/maio/2015, às 13:30hs. V Intimações e diligências necessárias. - ADV: ADILMA RAMOS DOS 
SANTOS (OAB 169765/SP), CECÍLIA FAOUR COUTINHO DA SILVA (OAB 271109/SP)

Processo 1005493-77.2014.8.26.0477 - Adoção - Relações de Parentesco - F.C.L. e outro - Recebo a petição de fls. 21/23 
como aditamento à inicial. Promova-se alteração competente quanto ao assunto da ação, para nele constar tratar-se de Adoção 
de criança. Intime-se também a patrona da requerente para que junte aos autos a regularização da representação processual, 
em relação ao co-autor. Sem prejuízo, expeçam-se oficios de praxe, visando a localização da genitora, cuja filiação encontra-se 
indicada no documento acostado a fls.12 - ADV: ROSANGELA PATRIARCA SENGER (OAB 219414/SP)

Processo 1011380-42.2014.8.26.0477 - Adoção - Adoção de Maior - D.E.B. e outro - Defiro o prazo de mais dez dias para 
emenda à inicial. Int. - ADV: SUSANA APARECIDA SOUSA PIRES (OAB 140274/SP)

Processo 1011690-48.2014.8.26.0477 - Guarda - Família - G.J.S. e outro - Trata-se de pedido de guarda, formulado em 
relação a adolescente que atualmente conta com 12 anos. Verifica-se, dessa forma, não se tratar de situação dentre aquelas 
indicadas na Recomendação 08/2012 do Conselho Nacional de Justiça na Recomendação 08/2012, que veda concessão de 
guarda provisória a pessoa que não está previamente incluída em Cadastro de Adoção. A inicial dá conta que a menor encontra-
se sob a guarda de fato dos autores, tendo a Promotoria de Justiça sido favorável a concessão de guarda provisória Assim, 
considerando que a guarda provisória somente irá regularizar situação fática já existente, considerando que tal guarda poderá ser 
revista a qualquer tempo a pedido das partes, e considerando ainda o parecer ministerial favorável, DEFIRO a guarda provisória 
de K.S.M. aos autores, pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias). Lavre-se o respectivo termo de compromisso. 
Promova-se, no mais, a citação dos requeridos. Não sendo conhecido seu endereço, expeçam-se ofícios de praxe, visando sua 
localização - ADV: SANDRA VALERIA ANDRADE CATAO (OAB 133663/SP)
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Processo 4000211-41.2013.8.26.0477 - Guarda - Guarda - V.V.S. - Intime-se as partes a fim de que indiquem, em 05 dias, as 
provas que pretendem produziar. Após, tornem conclusos. - ADV: LILIAN REGIANE DOS SANTOS SOUZA (OAB 225954/SP)

Petições Iniciais não Distribuídas

COMARCA DE PRAIA GRANDE
OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL

PETIÇÕES INICIAIS NÃO DISTRIBUÍDAS

PROTOCOLOS DIGITAIS CANCELADOS NOS TERMOS DO PARECER  DA EGRÉGIA CORREGEDORIA GERAL DE 
JUSTIÇA Nº 1119/2012-J PROFERIDO NO PROCESSO Nº 2012/00162620

Petições encaminhadas por equívoco pelos operadores do Direito a Comarca de Praia Grande:
Ações dirigidas a Varas não digitais (Juizado Especial Cível, feitos administrativos afetos a Corregedoria Permanente dos 

Cartórios Extrajudiciais ou Varas Criminais), ou a Varas digitais de outras Comarcas do Estado, petições intermediárias, ou 
documentos desprovidos de petição inicial.

NÚMERO DO PROTOCOLO CLASSE ASSUNTO ADVOGADO OAB UF
1000871-18.2015.8.26.0477 Pedido de Providência Retificação de Registro Civil Rúbia Elias Ciasca 286347 SP

PRESIDENTE BERNARDES
Cível

1ª Vara

PRESIDENTE BERNARDES-SP
ÚNICA VARA JUDICIAL
JUIZ DE DIREITO  GABRIEL MEDEIROS.
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JULIO TAKAHIRO KUMASAKA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0032/2015

Processo 0000082-27.2015.8.26.0480 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco SA - 
Sobre o mandado cumprido negativo juntado aos autos, manifeste-se o exequente, no prazo legal. (CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 480.2015/000219-6 dirigi-me 
ao Cartório de Registro de Imóveis local onde fui informada de que a pesquisa junto a registro de matriculas pertencentes aos 
executados somente é efetivada através de oficio judicial ou pagamento de taxas. Ante o exposto devolvo o presente para os 
devidos fins. O referido é verdade e dou fé.Presidente Bernardes, 05 de fevereiro de 2015.) - ADV: ARNALDO MALFERTHEMER 
CUCHEREAVE (OAB 70810/SP)

Processo 0000084-12.2006.8.26.0480/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Jose 
da Silva - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - 1 Expeça-se alvará para levantamento do depósito efetuado nos autos. 2 
No mais, aguarde-se a comprovação do pagamento da importância devida à autora. - ADV: EDNEIA MARIA MATURANO (OAB 
135424/SP), VALERIA DE FATIMA IZAR D DA COSTA (OAB 117546/SP)

Processo 0000087-83.2014.8.26.0480 - Divórcio Litigioso - Casamento e Divórcio - E.S.S. - J.S.S. - NOTA DE CARTÓRIO: 
Ciência ao(à) peticionário(a) de fls. 70 (Dr. Danilo Alves Galindo - OAB/SP 195.511) de que houve o desarquivamento dos autos, 
aguardando-se manifestação em cartório por 10 (dez) dias, ficando deferida eventual carga mediante as anotações de praxe. 
Decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo. - ADV: VINICIUS DA SILVA RAMOS (OAB 121613/SP), 
RUBENS DUARTE (OAB 149507/SP), DANILO ALVES GALINDO (OAB 195511/SP)

Processo 0000134-23.2015.8.26.0480 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - M.R.L.O. - 
G.S.O. - Ante a alegação do pagamento do débito alimentar, sobre o prosseguimento do feito, manifeste-se a exequente. Após, 
ao Ministério Público. - ADV: ANDREIA APARECIDA DA COSTA (OAB 320994/SP), MARIA FERNANDA FÁVERO DE TOLEDO 
(OAB 233770/SP)

Processo 0000137-32.2002.8.26.0480 (480.01.2002.000137) - Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural - Banco do 
Brasil S/A - Agência de Pres. Bernardes - Sandra Cristina Barreto Teles e outros - Ciência ao(à) peticionário(a) de fls. 155/156 
(Banco do Brasil S/A) de que houve o desarquivamento dos autos, aguardando-se manifestação em cartório por 10 (dez) dias, 
ficando deferida eventual carga mediante as anotações de praxe. Decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao 
arquivo. - ADV: CARLOS ALBERTO DESTRO (OAB 139281/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), DANILO ALVES GALINDO 
(OAB 195511/SP)

Processo 0000146-37.2015.8.26.0480 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Veronica de 
Cassia Francisquetti e outros - Providenciem os exequentes o recolhimento do valor das diligências do sr. Oficial de Justiça. - 
ADV: JOSE PAULO DIAS DA SILVA (OAB 25442/PR), CLAUDIO EVANDRO STEFANO (OAB 28512/PR), JOSE PAULO DIAS DA 
SILVA (OAB 25442/PR), JOSE PAULO DIAS DA SILVA (OAB 25442/PR)
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Processo 0000182-55.2010.8.26.0480 (480.01.2010.000182) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Nossa Caixa - 
Sebastião Cavalcante da Silva - NOTA DE CARTÓRIO: Ciência ao(à) peticionário(a) de fls. retro (Dr. Paulo Roberto Joaquim dos 
Reis - OAB/SP 23.134) de que houve o desarquivamento dos autos, aguardando-se manifestação em cartório por 10 (dez) dias, 
ficando deferida eventual carga mediante as anotações de praxe. Decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao 
arquivo. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ROBERTO XAVIER DA SILVA (OAB 77557/SP)

Processo 0000206-44.2014.8.26.0480 - Inventário - Inventário e Partilha - Tereza Pecin de França - LUZIA PECIN ALVES DA 
SILVA e outros - Concedo à inventariante o prazo de 10 dias para instruir os autos com os documentos faltantes como certificado 
em fls. 319/320. - ADV: ANA PAULA ORLANDO JOLO (OAB 227431/SP), MARCOS ANTÔNIO SOARES (OAB 164568/SP), 
ADRYANNE CRISTHINY GHIZZI (OAB 339319/SP), EURICO RAMOS AMORIM NETO (OAB 321889/SP)

Processo 0000223-46.2015.8.26.0480 - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - Gislaine dos Santos 
Maia - Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do recurso, fiscalizando a 
serventia. Int. - ADV: EDNEIA MARIA MATURANO (OAB 135424/SP)

Processo 0000225-16.2015.8.26.0480 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - Silvana de Paula Pereira 
- Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do recurso, fiscalizando a serventia. 
Int. - ADV: EDNEIA MARIA MATURANO (OAB 135424/SP)

Processo 0000235-60.2015.8.26.0480 - Procedimento Ordinário - Salário-Maternidade (Art. 71/73) - Marcia Aparecida de 
Matos - Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se o julgamento do recurso, fiscalizando a 
serventia. Int. - ADV: EDNEIA MARIA MATURANO (OAB 135424/SP)

Processo 0000239-97.2015.8.26.0480 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
SA - Considerando que o endereço informado pertence a outra Comarca, indefiro o pedido formulado. - ADV: MARCIO JEAN 
HIROSHI IWATA (OAB 237618/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 0000285-57.2013.8.26.0480/02 (apensado ao processo 0000285-57.2013.8.26) - Cumprimento de sentença 
- Pagamento - João Elvo Vieira - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Ante o teor da manifestação retro, sobre o 
prosseguimento do feito, manifeste-se o exequente. - ADV: CARLOS MOURA DE MELO (OAB 156632/SP), DANILO ALVES 
GALINDO (OAB 195511/SP)

Processo 0000292-78.2015.8.26.0480 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Jair Aparecido Diniz - Vistos. 
Concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Oficie-se ao INSS solicitando informes sobre a 
existência de dependentes habilitados em nome da falecida, com prazo de 30 (trinta) dias para resposta. - ADV: EDILSON 
CARLOS DE ALMEIDA (OAB 93169/SP)

Processo 0000293-63.2015.8.26.0480 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - N.D.P. - 
Vistos. Concedo à exequente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anote-se. Cite-se o devedor dos termos da inicial 
entregando-lhe cópia como contrafé, intimando-o para, no prazo de 03 (três) dias, comprovar o pagamento do valor executado 
(devidamente atualizado e acrescido das prestações que se vencerem ao longo da demanda) ou justifique a impossibilidade do 
pagamento, sob pena de prisão. Assim, a fim de dar efetividade à presente execução, determino que, decorrido o prazo para 
pagamento sem comprovação nos autos de que o fez ou apresentação de justificativa, expeça-se mandado de prisão, com 
prazo de 60 (sessenta) dias. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Ciência ao M.P. - ADV: DENISE FAGUNDES 
CUBATELLI (OAB 201917/SP)

Processo 0000320-46.2015.8.26.0480 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Luciano de Lima Rosa 
- Vistos. Primeiro, determino que o autor recolha as custas processuais em 10 (dez) dias, porque não demonstrou por dados 
concretos ser merecedor dos benefícios da justiça gratuita como determina o artigo 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal 
que tem a seguinte redação: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos”. Assim vem decidindo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo conforme precedentes abaixo: “AGRAVO 
DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e o diferimento de custas pleiteados 
pelo agravante Admissibilidade Ausência de prova concreta e inequívoca de necessidade de cunho financeiro para suportar 
os ônus da demanda Não demonstrada a hipossuficiência econômico-financeira, ainda que momentânea, da agravante 
Caso que não se enquadra nas hipóteses do artigo 5º e incisos, da Lei Estadual 11.608/2003 Agravo não provido” (TJSP, AI. 
994.09.276133-7, Rel. Des. Sebastião Carlos Garcia j.04.03.2010). “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AÇÃO DE COBRANÇA 
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA ADVOGADO NÃ0-CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRESUNÇÃO E 
INDÍCIOS CONTRÁRIOS AO ESTADO DE POBREZA QUE ALEGA AUSÊNCIA DE PROVA DO ESTADO DE MISERABILIDADE 
RECURSO IMPROVIDO. Dispõe o artigo 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal que ‘O Estado prestará assistência jurídica 
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Assim, quanto a advogado, pela profissão que exerce, há 
evidente presunção e indícios contrários ao estado de pobreza que alega. Cabia-lhe fazer prova concludente de sua condição 
de impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família” (TJSP, AI nº 990.10.042600-1, 
Rel. Dês. Luiz de Carvalho, j. 03.03.2010). “AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência Judiciária Gratuita (lei nº 1.060/50). 
Indeferimento. Possibilidade O Juiz pode examinar as circunstâncias do caso concreto. Profissão, valor da causa e custas 
processuais. Na hipótese não se justifica a concessão de aludida benesse, mormente a inexistência de provas da condição de 
hipossuficiências do pleiteante. Juntada apenas da declaração de pobreza não é prova substancial para aferição da alegada 
situação de penúria Ademais, o agravante contratou advogado particular para defender seus interesses e exerce profissão 
laborativa, dados esses a indicar inconsistência na alegação de eventual prejuízo para o sustento próprio ou de sua família. 
Mantença da r. decisão agravada. Recurso Improvido” (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 621.275.4/7-00). Ademais, o que se 
tem nos autos é que o autor contratou advogado para sua defesa, em que pese ser esta comarca atendida pelo convênio entre 
a OAB/SP e a DPE. Assim, o não cumprimento desta implicará em extinção de plano do processo, a não ser que o autor recolha 
as custas processuais (distribuição, taxa previdenciária e diligências do Oficial de Justiça), no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: 
JELIMAR VICENTE SALVADOR (OAB 140969/SP)
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Processo 0000344-74.2015.8.26.0480 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - C.R.S.S. - 
Vistos. Concedo à exequente o prazo de 10 (dias) para que forneça a qualificação completa do executado, conforme dispõe o 
inc. II, do art. 282, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial, com fundamento no art. 267, inc. I, do 
CPC. - ADV: ELDER BATISTA DE OLIVEIRA (OAB 286113/SP)

Processo 0000403-96.2014.8.26.0480 - Procedimento Ordinário - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico - Rodrigo Felix Ferreira 
- Encaminhem-se os autos à Superior Instância. - ADV: CASSIA DE LURDES RIGUETTO (OAB 248710/SP), CAROLINA JULIEN 
MARTINI DE MELLO (OAB 158132/SP), JULIANA CRISTINA LOPES (OAB 189590/SP), RAUL ROBERTO IWAKI SOARES DE 
MELLO (OAB 172956/SP)

Processo 0000622-12.2014.8.26.0480 - Embargos de Terceiro - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 
- Josane Aparecida Parron Gardenal Teles - Diante da certidão de fls. 73, aguarde-se em cartório por 180 dias. Nada sendo 
requerido em relação à execução dos consectários sucumbenciais, algo próximo de R$ 6.000,00, arquivem-se os autos, com as 
anotações necessárias. - ADV: CARLOS ALBERTO DESTRO (OAB 139281/SP)

Processo 0000624-79.2014.8.26.0480 (apensado ao processo 0000895-88.2014.8.26) - Embargos à Execução Fiscal - 
Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens - Renato Gregorio de Castro e outro - União - Fazenda Nacional 
- Tempestivamente interposto, recebo o recurso de apelação em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte contrária para 
oferecimento de contrarrazões. Com o seu oferecimento ou decorrido o prazo, após, revisados, remetam-se os autos ao E. 
Tribunal Regional Federal 3ª Região para a apreciação do recurso interposto. - ADV: ELIZABETH MARIANO MORAIS (OAB 
149320/SP), MARCOS ROBERTO CANDIDO (OAB 238363/SP)

Processo 0000693-87.2009.8.26.0480 (480.01.2009.000693) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Railton Miranda Correia - Atlantico Fundo de Investimento - Ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão, 
requerendo o autor vencedor o que entender de direito, manifestando-se, inclusive, a respeito dos depósitos efetuados nos 
autos. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), DANILO ALVES GALINDO (OAB 195511/SP)

Processo 0000854-29.2011.8.26.0480 (480.01.2011.000854) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material 
- Francisco Kenji Moriki e outro - Valter Massao Nakashima - Considerando que houve a arrematação do bem penhorado, 
aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento de embargos, certificando-se a respeito de sua interposição oportunamente. 
- ADV: EDUARDO NAUFAL (OAB 46300/SP), EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL (OAB 84362/SP), RAFAEL PINHEIRO (OAB 
164259/SP)

Processo 0000959-06.2011.8.26.0480 (480.01.2011.000959) - Execução de Alimentos - Alimentos - A.L.J.B.S. - S.A.F.S. - 
Concedo ao exequente o prazo de 5 dias para prestar o esclarecimento requerido na manifestação ministerial retro. Prestados 
os esclarecimentos, dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público. - ADV: CRISTIANE EIKO MAEKAWA MARTINS (OAB 
195979/SP), ROBERLEI SIMAO DE OLIVEIRA (OAB 144578/SP), JULIANO MARTINS COSTA (OAB 318667/SP)

Processo 0001033-65.2008.8.26.0480 (480.01.2008.001033) - Procedimento Sumário - Raimundo Nonato da Silva - Banco 
Itau Sa - NOTA DE CARTÓRIO: Ciência ao(à) peticionário(a) de fls. retro (Dra. Márcia Galdiks Gardim - OAB/SP 145.799) de 
que houve o desarquivamento dos autos, aguardando-se manifestação em cartório por 10 (dez) dias, ficando deferida eventual 
carga mediante as anotações de praxe. Decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo. - ADV: DANIEL 
TOLEDO FERNANDES DE SOUZA (OAB 260502/SP), MARCO ANTONIO COLENCI (OAB 150163/SP), MARCIA GALDIKS 
GARDIM (OAB 145799/SP)

Processo 0001290-51.2012.8.26.0480 (480.01.2012.001290) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51) 
- Vera Luzia Gardim Milhorança - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - NOTA DE CARTÓRIO: Ciência ao(à) peticionário(a) 
de fls. 142 (Dra. Edneia Maria Maturano - OAB/SP 135.424) de que houve o desarquivamento dos autos, aguardando-se 
manifestação em cartório por 10 (dez) dias, ficando deferida eventual carga mediante as anotações de praxe. Decorrido o prazo 
sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo. - ADV: VALERIA DE FATIMA IZAR D DA COSTA (OAB 117546/SP), EDNEIA 
MARIA MATURANO (OAB 135424/SP), GUSTAVO AURÉLIO FAUSTINO (OAB 264663/SP)

Processo 0001396-23.2006.8.26.0480/01 - Cumprimento de sentença - Aposentadoria por Invalidez - Guilhermina Caires 
Silva - Inss Instituto Nacional de Seguro Social - Aguarde-se o julgamento definitivo do embargos mencionados na certidão 
retro. - ADV: RAFAEL PINHEIRO (OAB 164259/SP), VALERIA DE FATIMA IZAR D DA COSTA (OAB 117546/SP)

Processo 0001416-38.2011.8.26.0480 (480.01.2011.001416) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Auto 
Posto Beletato Ltda - Expeça-se carta precatória como requerido retro, devendo o exequente providenciar sua impressão 
pelo E-SAJ para a devida distribuição instruindo-a com as cópias necessárias. - ADV: HEVELINE SANCHEZ MARQUES (OAB 
286169/SP)

Processo 0001568-23.2010.8.26.0480 (480.01.2010.001568) - Procedimento Ordinário - Marcos Rogerio Teixeira Ramos - 
Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos. Em razão do trânsito em julgado do acórdão, requeira o autor vencedor o que 
de direito em 15 dias. Nada sendo requerido, aguarde-se em cartório por 180 dias, arquivando-se os autos na sequência, com 
as anotações necessárias. - ADV: FABIO LOPES DE ALMEIDA (OAB 238633/SP), SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI (OAB 
227753/SP)

Processo 0001606-11.2005.8.26.0480 (480.01.2005.001606) - Procedimento Ordinário - Nelson da Silva - Inss Instituto 
Nacional do Seguro Social - Ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão, requerendo o autor, parcialmente 
vencedor, o que entender de direito. - ADV: RAFAEL PINHEIRO (OAB 164259/SP), VINICIUS DA SILVA RAMOS (OAB 121613/
SP)

Processo 0001609-58.2008.8.26.0480 (480.01.2008.001609) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Rural - 
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Banco do Brasil SA - Maria Jose Ferreira de Aquino - Os cálculos elaborados pelo credor em fls. 205/207 e 212/213 apontam o 
saldo devedor no montante de R$ 3.965,26 até o dia 19/11/2014. No dia 21/1/2015, a devedora efetuou o depósito no montante 
de R$ 4.029,74. Assim, indefiro o pedido formulado em fls. 218 pelo Banco exequente que deverá apresentar o cálculo atualizado 
do débito até o dia 20/1/2015, requerendo a extinção do feito ou seu prosseguimento, se caso. - ADV: PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), ELDER BATISTA DE OLIVEIRA (OAB 286113/SP)

Processo 0001749-53.2012.8.26.0480 (480.01.2012.001749) - Execução Fiscal - Taxa Judiciária - Roque Fernandes Redivo 
- Cumpridas as determinações lançadas na sentença proferida e, após as devidas anotações, arquivem-se os autos. - ADV: 
MARCO ANTONIO DE MELLO (OAB 210503/SP), RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA (OAB 200103/SP), PABLO FELIPE 
SILVA (OAB 168765/SP), AUREO MANGOLIM (OAB 113708/SP)

Processo 0001781-68.2006.8.26.0480 (480.01.2006.001781) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Inss Instituto Nacional de Seguro Social - Ante o teor da petição retro, remetam-se os autos para a manifestação do Instituto 
requerido. - ADV: VALERIA DE FATIMA IZAR D DA COSTA (OAB 117546/SP), ROBERLEI SIMAO DE OLIVEIRA (OAB 144578/
SP)

Processo 0001885-50.2012.8.26.0480 (480.01.2012.001885) - Inventário - Inventário e Partilha - Maria Antonia Cerqueira 
Pecin - Sonia Cerqueira Pecin Menna Barreto e outro - Faculto à inventariante o prazo de 20 dias para a comprovação do 
recolhimento dos impostos relativos aos últimos cinco anos (ITR, se imóvel rural e cadastro no CCIR) bem como do recolhimento 
do ITCMD ou juntada de declaração de isenção nos termos do Decreto Estadual 46.655/02, certidão negativa de débitos relativos 
a tributos federais, estaduais e municipais e demais documentos necessários. - ADV: LUIZ ANTONIO GALIANI (OAB 123322/
SP), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP), LUIS EDUARDO TANUS (OAB 80782/SP), MARIA LAURA 
D’ARCE PINHEIRO DIB (OAB 94358/SP), FERNANDA SILVA GALIANI DELTREJO (OAB 262055/SP)

Processo 0002050-97.2012.8.26.0480/01 - Cumprimento de sentença - Aposentadoria por Invalidez - Diego Aparecido 
Osorio - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. 1 - Ante a implantação do benefício (fls. 119) e o pagamento do 
principal e da verba honorária (fls. 215/216), JULGO EXTINTA a execução na forma do artigo 794, inciso I, do CPC, certificando-
se o trânsito em julgado nesta. 2 - Expeça(m)-se o(s) competente(s) alvará(s), para levantamento do(s) depósito(s) efetuado(s) 
nos autos, certificando-se o(a) autor(a), se caso. 3 - Aguarde-se o efetivo pagamento. 4 - Com a comprovação do pagamento, 
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: LUCIANA DOMINGUES IBANEZ BRANDI (OAB 
161752/SP), VALERIA DE FATIMA IZAR D DA COSTA (OAB 117546/SP)

Processo 0002180-58.2010.8.26.0480/01 - Cumprimento de sentença - Pagamento - Nilton Cesar Rocha - Banco Aymore 
Financiamentos Sa - Fls. 376/381: Anote-se que o feito encontra-se em fase de execução do julgado. Intime-se o devedor 
para, no prazo de 15 dias, realizar o pagamento integral do crédito, nos termos consubstanciados na petição de fls. 376/381, 
no montante de R$ 2.482,50. Escoado o prazo acima sem pagamento, haverá o credor, então, de apresentar a este Juízo a 
memória discriminada e atualizada de seu crédito, acrescido do valor da multa correspondente a 10% do total devido (art. 475-J, 
“caput”, do CPC), bem como 10% sobre o valor do principal, a título de honorários advocatícios da fase de execução. Outrossim, 
caso se noticie o não pagamento da dívida, requeira o exequente o que entender de direito para o prosseguimento do feito. - 
ADV: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO (OAB 221386/SP), IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 0002321-14.2009.8.26.0480 (480.01.2009.002321) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Bradesco Sa - Marcelo Augusto Cruz Motta - Para possibilitar o cumprimento da diligência requerida, apresente o 
exequente o cálculo atualizado do débito. - ADV: DANILO ALVES GALINDO (OAB 195511/SP), VIDAL RIBEIRO PONCANO 
(OAB 91473/SP)

Processo 0002490-25.2014.8.26.0480 - Divórcio Consensual - Dissolução - W.B.F. e outro - Certifico e dou fé que o presente 
feito de encontra-se arquivado na caixa 1988/2014, devendo o subscritor providenciar o recolhimento da taxa de desarquivamento 
no valor de R$ 13,30 (Cód. 206 -2 - Guia FEDTJ) por volume. - ADV: FABIO LOPES DE ALMEIDA (OAB 238633/SP)

Processo 0002555-20.2014.8.26.0480 (apensado ao processo 0002556-05.2014.8.26) - Execução de Título Extrajudicial 
- Cheque - Marcio Lopes Magro - Valdemir Nicoletti e outro - Aguarde-se por 30 dias. Após, sobre o prosseguimento do feito, 
manifeste-se o exequente independentemente de nova intimação, sob pena de arquivamento do feito. - ADV: RENATO MAURILIO 
LOPES (OAB 145802/SP), JOSÉ WAGNER BARRUECO SENRA FILHO (OAB 220656/SP), JOSE WAGNER BARRUECO SENRA 
(OAB 25427/SP), GERALDO CESAR LOPES SARAIVA (OAB 160510/SP)

Processo 0002570-86.2014.8.26.0480 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - E.V.S. - M.C.G.S. - Concedo ao 
recorrente o prazo de 5 dias para a comprovação do recolhimento do valor das despesas de porte de remessa e retorno dos 
autos, sob pena de deserção e não seguimento do recurso, a despeito do recorrente ser beneficiário da assistência judiciária, 
tendo em vista que o pagamento de referidas despesas não se incluem nos benefícios da gratuidade, consoante o disposto 
na Lei Estadual nº 11.608/2003 e Provimento nº 833/2004 do E. Tribunal de Justiça. Tal determinação decorre do fato de 
que o preparo em si (taxa judiciária) corresponde a uma receita do Estado pela manipulação do processo, enquanto que o 
porte de remessa é o custo de despesa para a movimentação dos autos. - ADV: JOICE BARROS DUARTE (OAB 266026/SP), 
FERNANDO BARBIERI BRANDI (OAB 184352/SP)

Processo 0002573-41.2014.8.26.0480 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - L.A.S. - Vistos. 
Realmente a certidão de fls. 32vº comprova ocultação do devedor de sorte que determino a expedição de mandado de prisão 
em seu desfavor, conforme parte final de fls. 26, anotando o débito informado às fls. 38. Cópia deverá ser encaminhada para 
a Delegacia de Polícia de Campo Grande-MS informando o endereço do executado. Aguarde-se o cumprimento do mandado. - 
ADV: MEIRE CRISTINA ZANONI (OAB 144252/SP)

Processo 0002781-25.2014.8.26.0480 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Francisca de Almeida Pina - Concedo 
à autora o prazo de 10 dias para instruir os autos com os documentos faltantes como especificado na certidão retro. - ADV: 
ELISANGELA BATISTA VIUDES BARBOSA (OAB 251263/SP)
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Processo 0002843-65.2014.8.26.0480 - Procedimento Ordinário - Busca e Apreensão - Patrícia Bresqui de Souza - Luiz 
de Paula Pereira - Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes quais provas pretendem 
produzir, em 03 dias, justificando sua necessidade, sob pena de preclusão. Int. - ADV: ALINE BERNARDI (OAB 141500/SP), 
CARLOS TOSHIHICO MIZUSAKI (OAB 33296/SP)

Processo 0003085-05.2006.8.26.0480 (480.01.2006.003085) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Sueli da 
Silva Pereira Gregorio - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Ante o teor da certidão retro, aguarde-se a solução definitiva 
dos embargos interpostos. - ADV: LUCIANA DOMINGUES IBANEZ BRANDI (OAB 161752/SP), VALERIA DE FATIMA IZAR D DA 
COSTA (OAB 117546/SP)

Processo 0003409-14.2014.8.26.0480 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ilidio Franzini Junior - 
Banco Itaucard SA - Mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se informes acerca do julgamento do 
agravo interposto. - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), FABIO LOPES DE ALMEIDA (OAB 238633/SP)

Processo 0003839-10.2007.8.26.0480 (480.01.2007.003839) - Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural - Banco do 
Brasil Sa - Ana Paula Martins Redivo Amaral e outro - Concedo aos executados o prazo de 5 dias para esclarecer a divergência 
dos endereços apontada na certidão lançada em fls. 330. - ADV: DANILO ALVES GALINDO (OAB 195511/SP), PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0004033-63.2014.8.26.0480 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R.P.N.D. - 
R.N.D. - Sobre o teor da petição retro, esclareça a exequente se houve a quitação das prestações vencidas, inclusive àquela a 
ser paga no dia 10/1/2015. Após, ao Ministério Público. - ADV: DANILO ALVES GALINDO (OAB 195511/SP), EURICO RAMOS 
AMORIM NETO (OAB 321889/SP)

Processo 0004068-23.2014.8.26.0480 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - S.L.L. - 
Esclareça a exequente acerca do pagamento da prestação vencida no mês de janeiro/2015, requerendo o que entender de 
direito para o prosseguimento do feito. - ADV: FERNANDO BARBIERI BRANDI (OAB 184352/SP)

Processo 0500073-42.2014.8.26.0480 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Município de 
Presidente Bernardes - Mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se informes acerca do julgamento 
do agravo interposto. - ADV: JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP), ROBERLEI SIMAO DE OLIVEIRA (OAB 144578/
SP)

Processo 0500082-04.2014.8.26.0480 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Município de 
Presidente Bernardes - Concedo ao recorrente o prazo de 5 dias para a comprovação do recolhimento do valor das despesas de 
porte de remessa e retorno dos autos, sob pena de deserção e não seguimento do recurso. Tal determinação decorre do fato de 
que o preparo em si (taxa judiciária) corresponde a uma receita do Estado pela manipulação do processo, enquanto que o porte 
de remessa é o custo de despesa para a movimentação dos autos. - ADV: JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP), 
ROBERLEI SIMAO DE OLIVEIRA (OAB 144578/SP)

Processo 0500086-41.2014.8.26.0480 - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano - Município de 
Presidente Bernardes - Mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos. Aguarde-se informes acerca do julgamento 
do agravo interposto. - ADV: JOCELINO JOSE DE AZEVEDO (OAB 69438/SP), ROBERLEI SIMAO DE OLIVEIRA (OAB 144578/
SP)

Processo 3001741-88.2013.8.26.0480 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Roseli Alves Lopes - 
Encaminhem-se os autos ao INSS para se manifestar acerca do laudo de fls. 80/88, apresentando proposta de acordo se assim 
entender, tudo no prazo de 30 dias. Após, intime-se a autora para se manifestar em 10 dias. - ADV: CESAR AUGUSTO DE 
ARRUDA MENDES JUNIOR (OAB 149876/SP)

Criminal

1ª Vara

PRESIDENTE BERNARDES-SP
ÚNICA VARA JUDICIAL
JUIZ DE DIREITO  GABRIEL MEDEIROS.
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JULIO TAKAHIRO KUMASAKA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0033/2015

Processo 0000605-73.2014.8.26.0480 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - E.C.B. - 
Dê-se nova vista dos autos ao Ministério Público para manifestar-se sobre a destinação da substância entorpecente apreendida, 
nos termos da determinação contida em fls. 109. - ADV: EDILSON CARLOS DE ALMEIDA (OAB 93169/SP)

Processo 0001167-19.2013.8.26.0480 (048.02.0130.001167) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado 
- Murilo Felipe Ferreira Santos - Aguarde-se por 30 dias. Após, oficie-se, solicitando informes acerca do cumprimento dos 
mandados de prisão expedidos, com prazo de 30 dias para resposta. - ADV: ELLISSON DA SILVA STELATO (OAB 220392/SP), 
CAIO VINICIUS DIAS BUARRAJ (OAB 322330/SP)
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Processo 0002855-50.2012.8.26.0480 (480.01.2012.002855) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Favorecimento da 
prostituição ou outra forma de exploração sexual - Douglas Beluzzo - - Marilza Aparecida Marena - Recebo o recurso interposto 
em fls. 648. Intime-se a defesa para ofertar suas razões no prazo legal. Após, ao Ministério Público para oferecimento das 
contrarrazões. No mais, aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões ao recurso ministerial, certificando-
se oportunamente. - ADV: JOAO SANCHEZ POSTIGO FILHO (OAB 57877/SP), MARIA AUGUSTA GARCIA SANCHEZ (OAB 
276819/SP)

Processo 0003008-93.2006.8.26.0480 (480.01.2006.003008) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato - Juliano 
Monteiro de Oliveira - - Marcos Ferreira e outros - Aguarde-se como determinado em fls. 2424. - ADV: LUIS EDUARDO TANUS 
(OAB 80782/SP), FELLIPE MAKARI MANFRIM (OAB 343731/SP), RONALDO MALACRIDA (OAB 248351/SP), MARCELO 
MANFRIM (OAB 163821/SP), VINICIUS DA SILVA RAMOS (OAB 121613/SP), LUCAS CARDIN MARQUEZANI (OAB 292043/
SP)

Processo 0003838-25.2007.8.26.0480 (480.01.2007.003838) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Fé 
Pública - Abel Pacheco de Andrade e outro - Fls. 1231/1232: Defiro mediante recibo nos autos. Concedo à peticionária o prazo 
de 5 dias para comprovar o recolhimento da taxa devida à Carteira Previdenciária. No mais, prossiga como determinado em fls. 
1228. - ADV: FABIANA MENDES DOS SANTOS (OAB 198170/SP), TACIANA JUSFREDO PINTO CARRICONDO (OAB 243615/
SP), PATRÍCIA GALINDO DE GODOY CAZAROTI (OAB 203432/SP), ANDREA ANTUNES FERRARI (OAB 189746/SP)

Processo 1010730-77.2014.8.26.0482 - Providência - Obrigação de Fazer / Não Fazer - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO - VITÓRIA DE FRANÇA BANCI, menor impúbere, representada por sua genitora, ajuizou ação de obrigação 
de fazer com pedido liminar em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, afirmando que é portador de 
“INTOLERÂNCIA A PROTEÍNA DO LEITE”, necessitando, assim, “do medicamento FÓRMULA LÁCTEA DE SOJA, 240 ml, 3X 
ao dia, uso contínuo”. Aduz que pleiteou a obtenção do produto na via administrativa, não obtendo sucesso. Diz que o produto é 
de suma importância e urgência, sendo indispensável o tratamento para se evitar o agravamento de seu quadro médico. Juntou 
documentos de fls. 23/46. Liminar deferida às fls. 55/vº. Citada, a requerida apresentou a contestação de fls. 67/76, sustentando, 
em síntese, a improcedência da ação. As partes foram intimadas acerca da pretensão da produção de novas provas (fls. 98), 
nada sendo pleiteado (fls. 102 e fls. 104). Decido. Esclareça a autora o cumprimento da liminar por parte da requerida, no prazo 
de 05 dias. Após, tornem conclusos para prolação de sentença, ficando indeferida a produção da prova pericial pleiteada pelo 
Ministério Público, posto que sequer a ré assim requereu e já há documentação suficiente em relação ao estado de saúde da 
requerente. Int. - ADV: JULIANA CRISTINA LOPES (OAB 189590/SP), FABIO LOPES DE ALMEIDA (OAB 238633/SP)

PRESIDENTE EPITÁCIO
Criminal

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DAIANE THAÍS SOUTO OLIVA DE SOUZA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO ROBERTO VERGANI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0051/2015
Processo 0014007-24.2014.8.26.0481 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado - A.D.A. e outro - Intimação 

do defensor para apresentar a resposta à acusação, nos termos e prazos dos artigos 396 e 396-A do CPP. - ADV: BRENNO 
MINATTI (OAB 265237/SP)

10/02/2015
1ª. Vara Judicial/SP. Dra. THAIS MIGLIORANÇA MUNHOZ CLAUSEN, Juíza de Direito da 1ª. Vara Judicial de Presidente 

Epitácio, Autos de EXECUÇÃO CRIMINAL Nº 1132.230, JP X ILDO ANTONIO CRESCENCIO DE DEUS. Intime-se o sentenciado 
e a defesa para que comprove os requisitos dos artigos 112/114 da LEP. Intime-se. Advogado Dr. AUGUSTO RIBEIRO MARINHO, 
OAB/SP 293.785 E DR. OTÁVIO RIBEIRO MARINHO, OAB/SP 217.365.

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO THAIS MIGLIORANÇA MUNHOZ CLAUSEN
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ISABEL BANAR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0055/2015
Processo 0000494-52.2015.8.26.0481 - Guarda - Antecipação de Tutela / Tutela Específica - M.J.S.O. - J.P. - J.C.O. - - A.L.S. 

- Feito nº 214/15 Vistos. Melhor compulsando os presentes autos observo que a adolescente MARIELE LIMA DE OLIVEIRA 
não se encontra em situação de risco ou abandono e tampouco sofrendo violência, maus tratos ou abusos. O processamento 
e julgamento dos presentes autos deve ocorrer perante a Vara Judicial Cível pelos seguintes fatos e fundamentos adiante 
perfilhados O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 148, ao fixar a competência da Justiça da Infância e da 
Juventude e enumerar em seus incisos as ações que nela devam tramitar, em seu parágrafo único estabelece “ Quando se 
tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do artigo 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o 
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fim de: a) conhecer de pedidos de guarda e tutela; b) conhecer de ações de destituição do pátrio poder, perda ou modificação 
da tutela ou guarda; c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento; d) conhecer de pedidos baseados em 
discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder; e) conhecer a emancipação, nos termos da lei civil, 
quando faltarem os pais; f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros 
procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesse de criança ou adolescente; g) conhecer de ações de alimentos; 
h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento de registros de nascimento e de óbito. Portanto, nessas ações, 
quando se tratar de criança ou adolescentes e desde que nas hipóteses do artigo 98, a competência é da Justiça da Infância 
e da Juventude. Ocorre que o artigo em questão estabelece que: “As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I por ação ou omissão da sociedade ou 
do Estado; II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; III em razão de sua conduta. De se ver, pois, que na Justiça 
da Infância e da Juventude devem tramitar as ações enumeradas pelo artigo 148 desde que os direitos criança e ao adolescente 
reconhecidos nesta Lei estejam sendo ameaçados ou violados, ou seja, que estejam elas sofrendo violência, maus tratos, 
abusos ou em situação de risco ou abandono, o que não é o caso destes autos, de vez que pelo que se depreende da leitura 
da exordial não se vislumbra direitos ameaçados ou violados em relação à adolescente MARIELE LIMA DE OLIVEIRA, além do 
que não está ela em situação de risco ou abandono e tampouco sofrendo violência, maus tratos ou abusos. Face o exposto e 
considerando não ser este Juízo o competente para o processamento e julgamento dos presentes autos, determino sejam os 
mesmos redistribuídos ao Juízo de Uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-se. Anote-se. - ADV: DANIEL SEBASTIAO DA 
SILVA (OAB 57671/SP)

Processo 0000603-66.2015.8.26.0481 - Guarda - Liminar - Y.V.S.D. - F.S.D. - - E.G.S.D. - Feito nº 256/15 Vistos. Melhor 
compulsando os presentes autos observo que as crianças YKARO GABRIEL DOS SANTOS DALEFFI e KAUAN DOS SANTOS 
DALEFFI não se encontram em situação de risco ou abandono e tampouco sofrendo violência, maus tratos ou abusos. O 
processamento e julgamento dos presentes autos deve ocorrer perante a Vara Judicial Cível pelos seguintes fatos e fundamentos 
adiante perfilhados O Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo 148, ao fixar a competência da Justiça da Infância e 
da Juventude e enumerar em seus incisos as ações que nela devam tramitar, em seu parágrafo único estabelece “Quando se 
tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do artigo 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o 
fim de: a) conhecer de pedidos de guarda e tutela; b) conhecer de ações de destituição do pátrio poder, perda ou modificação 
da tutela ou guarda; c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento; d) conhecer de pedidos baseados em 
discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do pátrio poder; e) conhecer a emancipação, nos termos da lei civil, 
quando faltarem os pais; f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros 
procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesse de criança ou adolescente; g) conhecer de ações de alimentos; 
h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento de registros de nascimento e de óbito. Portanto, nessas ações, 
quando se tratar de criança ou adolescentes e desde que nas hipóteses do artigo 98, a competência é da Justiça da Infância 
e da Juventude. Ocorre que o artigo em questão estabelece que: “As medidas de proteção à criança e ao adolescente são 
aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: I por ação ou omissão da sociedade ou 
do Estado; II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; III em razão de sua conduta. De se ver, pois, que na Justiça 
da Infância e da Juventude devem tramitar as ações enumeradas pelo artigo 148 desde que os direitos criança e ao adolescente 
reconhecidos nesta Lei estejam sendo ameaçados ou violados, ou seja, que estejam elas sofrendo violência, maus tratos, 
abusos ou em situação de risco ou abandono, o que não é o caso destes autos, de vez que pelo que se depreende da leitura 
da exordial não se vislumbra direitos ameaçados ou violados em relação às crianças YKARO GABRIEL DOS SANTOS DALEFFI 
e KAUAN DOS SANTOS DALEFFI, além do que não estão em situação de risco ou abandono e tampouco sofrendo violência, 
maus tratos ou abusos. Face o exposto e considerando não ser este Juízo o competente para o processamento e julgamento 
dos presentes autos, determino sejam os mesmos redistribuídos ao Juízo de Uma das Varas Cíveis desta Comarca. Intime-se. 
Anote-se. - ADV: LUCIMARA MARIA BATISTA DAVID (OAB 323571/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUÍZA DE DIREITO THAIS MIGLIORANÇA MUNHOZ CLAUSEN
ESCRIVÃ JUDICIAL ISABEL BANAR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0058/2015

Processo 0013451-22.2014.8.26.0481 - Procedimento ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - F.P.M.E.T.P. e outro 
- Decisão: “Oficie-se ao senhor Prefeito Municipal de Presidente Epitácio(SP), requisitando que sejam regularizados os 
repasses financeiros junto à entidade de acolhimento Associação Comunitária Lar Aconchego, conforme Termo de Compromisso 
mencionado em fls. 35. Oficie-se ao Conselho Tutelar deste município e comarca para que providencie uma cópia da certidão 
de nascimento do menor A.T.A., para que seja juntada aos autos, bem como para que diligencie e apresente eventual termo de 
guarda legal do menor em pauta à avó materna, Srª MARLI ALVES. Em observância ao Provimento nº 32 do E. CNJ, bem como ao 
artigo 859 das NSCGJ, desde já designo audiência concentrada para o dia 29 de maio de 2015, às 16h00. Oficie-se à Prefeitura 
do Município determinando a disponibilização de locomoção para os profissionais do Setor Técnico da Entidade de Acolhimento, 
bem como para a criança e outras eventuais pessoas que tiverem de comparecer à audiência. Nessa oportunidade, a equipe 
técnica da Instituição de Acolhimento deverá trazer, se o caso, novo PIA, que será analisado pelo Setor Técnico e Ministério 
Público na própria audiência. Providencie a serventia o que for necessário para a realização da audiência. Oficie-se ao Juízo de 
Direito da Vara da Infância e Juventude da comarca de Presidente Venceslau(SP), em aditamento à carta precatória expedida a 
fls. 28 para que fique constando que deverá ser feito estudo psicossocial ( estudo social e avaliação psicológica). Int. Presidente 
Epitácio, 28 de janeiro de 2015.” - ADV: FABRICIO KENJI RIBEIRO (OAB 110427/SP), MARCIO TERUO MATSUMOTO (OAB 
133431/SP), VALERIA GOMES PALHARINI (OAB 155823/SP)

PRESIDENTE PRUDENTE
Cível
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Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE EM 06/02/2015

PROCESSO :0001848-12.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Gabriel de Luccas Ruiz
RECLAMADO : ACER DO BRASIL LTDA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001849-94.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : PAULO CÉSAR LIMA
RECLAMADA : Caroline Orbolato Ribeiro Lopes
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001850-79.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : LUIS CESAR SAITO SANTOS
RECLAMADO : Terra Nova Rodobens Inc. Imob. - Presidente Prudente I - SPE Ltda.
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001858-56.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : JOSE ANTONIO DE SOUZA
RECLAMADO : TELEFONICA BRASIL S/A
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001431-42.2015.8.26.0482
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento SA
ADVOGADO : 115665/SP - Marco Antonio Crespo Barbosa
REQDO : LEURIY SCORSOLINE
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001474-76.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : E.C.F.
ADVOGADO : 182253/SP - Elaine Cristina Filgueira
REQDO : H.B.B.M.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001428-87.2015.8.26.0482
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : WILLIAM HENRIQUE MOREIRA DIAS
ADVOGADO : 210991/SP - Wesley Cardoso Cotini
REQDO : CARBARR VEICULOS LTDA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001434-94.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MARCIA CRISTINA MARCONDES
ADVOGADO : 148785/SP - Wellington Luciano Soares Galvao
REQDO : ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA.
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001435-79.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : HELENA GARCIA SALVATO
ADVOGADO : 325388/SP - Flávia Giancursi Formágio Telles
REQDO : ESTADO DE SÃO PAULO
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001436-64.2015.8.26.0482
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
EXEQTE : K.K.S.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
EXECTDO : A.P.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001372-54.2015.8.26.0482
CLASSE :CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO
REQTE : L.A.R.
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ADVOGADO : 338777/SP - Thaissa Ribeiro Casado
REQDO : M.S.N.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001373-39.2015.8.26.0482
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : PRUDENMAX COMERCIAL LTDA.
ADVOGADO : 240426/SP - Tatiane Cristina Brandi Gimenez
EXECTDO : ANTONIO MUNIZ DE ANDRADE
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001437-49.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Elidia Francisca da Silva Bueno
ADVOGADO : 205621/SP - Lidiangela Esvicero Paulillo
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0001899-23.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Roger Ribeiro Cardoso
RECLAMADA : ELISANGELA DE SOUZA MARQUES RIBEIRO
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001374-24.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : DAYANE KATIA MIRANDA
ADVOGADO : 52881PR - JUNIOR DA SILVA COUTO
REQDA : CYNTHIA NASCIMENTO MALDONADO
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001438-34.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.D.S.N.
ADVOGADO : 102280/SP - Marcelo Flávio José de S Cezário
REQDO : A.P.B.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001375-09.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : VALDENIR APARECIDO BETTIO
ADVOGADO : 233916/SP - Rogerio Monteiro de Pinho
REQDO : Lider Alimentos do Brasil S/A (em recuperação judicial)
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001439-19.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Marilene Maria de Jesus
ADVOGADO : 325388/SP - Flávia Giancursi Formágio Telles
REQDO : Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001441-86.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : AURORA MYASAKI ARAKI
ADVOGADO : 325388/SP - Flávia Giancursi Formágio Telles
REQDO : Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001443-56.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : JOÃO LEITE DE BARROS
ADVOGADO : 325388/SP - Flávia Giancursi Formágio Telles
REQDO : ESTADO DE SÃO PAULO
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001447-93.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : EDILSON PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO : 325388/SP - Flávia Giancursi Formágio Telles
REQDO : ESTADO DE SÃO PAULO
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001452-18.2015.8.26.0482
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CLASSE :RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
REQTE : S.C.A.
ADVOGADO : 311458/SP - Emerson Egidio Pinaffi
REQDO : M.C.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001454-85.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : P.F.
ADVOGADO : 102280/SP - Marcelo Flávio José de S Cezário
REQDO : A.P.B.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001461-77.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Dalvina Dias Pereira
ADVOGADO : 345154/SP - Rodrigo Braga Saraiva
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001462-62.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : R.J.S.N.
ADVOGADO : 102280/SP - Marcelo Flávio José de S Cezário
REQDO : A.P.B.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001463-47.2015.8.26.0482
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : I.B.F.
ADVOGADO : 172156/SP - Leandro Ricardo dos Santos Ferreira
REQDO : O.F.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001464-32.2015.8.26.0482
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : B.F.B.
ADVOGADO : 118988/SP - Luiz Carlos Meix
REQDO : R.F.B.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001465-17.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Fatima Luiza Rodrigues da Silva
ADVOGADO : 265275/SP - Daniele Capeloti Cordeiro da Silva
REQDO : Art e Artes Estudio Fotografico Ltda Me
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001466-02.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : O.O.S.
ADVOGADO : 102280/SP - Marcelo Flávio José de S Cezário
REQDO : A.P.B.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001467-84.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Orestes Jurca
ADVOGADO : 304758/SP - Fabio Rogerio da Silva Santos
REQDO : Banco Itaucard SA
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001471-24.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Marco Aurelio Cipola Eireli Epp
ADVOGADO : 249539/SP - Regina Cardoso Machado Casati
REQDO : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001376-91.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : WALDOMIRO TEIXEIRA DE CARVALHO JÚNIOR
ADVOGADO : 233916/SP - Rogerio Monteiro de Pinho
REQDO : Lider Alimentos do Brasil S/A
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VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001472-09.2015.8.26.0482
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : MARIA IVETE ARRAIS
ADVOGADO : 143767/SP - Fatima Antonia da Silva Batalhoti
IMPTDO : GERENTE DO BANCO ITAUCARD S.A.
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001378-61.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : GUMERCINDO FERNANDES DA SILVA
ADVOGADO : 233916/SP - Rogerio Monteiro de Pinho
REQDO : Lider Alimentos do Brasil S/A
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001475-61.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ANTÔNIO NEGRE
ADVOGADO : 102280/SP - Marcelo Flávio José de S Cezário
REQDO : A.P.B.
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001381-16.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Thiago Cardoso Fragoso MEI
ADVOGADO : 353960/SP - Bruno Alves Camarotti
REQDO : RENATO ISHIKAWA SANTOS
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001477-31.2015.8.26.0482
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : C.T.M.
ADVOGADO : 313322/SP - Juliano Rocha da Costa E Silva
IMPTDO : P.M.P.P.
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001382-98.2015.8.26.0482
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : C.A.B.R.V.
ADVOGADO : 338777/SP - Thaissa Ribeiro Casado
REQDO : E.A.V.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001487-75.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Antonio de Almeida Filho
ADVOGADO : 210262/SP - Vander Jonas Martins
REQDO : BANCO PAN S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001386-38.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : FLAVIO KIYOKICHI KUWAHARA
ADVOGADO : 294664/SP - Willian Lima Guedes
REQDO : Banco Santander Brasil SA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001900-08.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Admilson Ilario dos Reis
REQDO : Carlos Henrique Gomes de Souza
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001492-97.2015.8.26.0482
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : C.A.O.
ADVOGADO : 333457/SP - Klaus Philipp Lodoli
REQDO : L.A.B.
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001496-37.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : D.A.A.C.
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ADVOGADO : 189372/SP - Alexandre da Silva Carvalho
REQDO : F.P.M.P.P.
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001388-08.2015.8.26.0482
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Marcelo Fernandes
ADVOGADO : 201693/SP - Evandro Miralha Dias
EXECTDO : DHUO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001394-15.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Patrícia Gonçalves de Barros
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001396-82.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Patrícia Gonçalves de Barros
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001398-52.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Neusa Maria Silva Albas
ADVOGADO : 304248/SP - Marcia Soely Pardo Gabriel
REQDO : SPPREV-SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001400-22.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Rosimeire Rodrigues da Silva
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001401-07.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Rosimeire Rodrigues da Silva
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001402-89.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Sebastião Maximo da Silva
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001403-74.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Ana Josefa Moreno Tavares
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001404-59.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : AURELIO GIMENEZ
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001405-44.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : AURELIO GIMENEZ
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA
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PROCESSO :1001406-29.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Antonio Stadel
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0001903-60.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Elza Marize Buzzi Me
RECLAMADO : João Gabriel Silva Zago
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001904-45.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : NILVA MARIA DE OLIVEIRA
REQDO : CLINICA DENTARIA MAFFEI
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0001908-82.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Gilmar dos Santos Machado
RECLAMADA : Telefônica Brasil SA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001508-51.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : R.H.B.
ADVOGADO : 304758/SP - Fabio Rogerio da Silva Santos
REQDO : A.R.L.
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001393-30.2015.8.26.0482
CLASSE :CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQTE : R.F.T.
ADVOGADO : 338777/SP - Thaissa Ribeiro Casado
EXECTDO : M.A.T.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0001913-07.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : LEILA MARIA GONÇALVES CAMERA
REQDA : Rubia Rafaela Deniz
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0001912-22.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : VICENTINA PEREIRA NUNES TOME
RECLAMADO : TIM CELULAR S/A
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001915-74.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Leonardo Luiz da Silva
RECLAMADO : SP-Soc/Top Kids Produções Art
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001914-89.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Anderson Soares Davino
RECLAMADO : Bernadete
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001520-65.2015.8.26.0482
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Fiat SA
ADVOGADO : 308730/SP - José Carlos Skrzyszowski Junior
REQDA : LUCIA CANDIDO DA SILVA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001523-20.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Maria Célia Maldonado de Souza
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
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REQDO : Entidade de Previdência Municipal - Prudenprev
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001407-14.2015.8.26.0482
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 135068/SP - Sirvaldo Saturnino Silva
EXECTDA : EDNA GUIMARÃES DA SILVA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001916-59.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Satie Shibayama
RECLAMADO : Marcelo Simão
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001525-87.2015.8.26.0482
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : E.H.N.J.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo
ALIMENTANTE : J.P.J.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0001918-29.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Ana Lucia de Oliveira Rodenas
RECLAMADA : Telefônica Brasil SA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001415-88.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Osvaldo Pereira da Silva
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001417-58.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : ANTONIO APARECIDO CARVALHO
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0001919-14.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : NEUCY MARA MARENGO
REQDO : Ar & Box Vidraçaria e Ar Condicionado
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001418-43.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Marcos José da Silva
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001419-28.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Fernando Duela
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0001920-96.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Iraty Dantas Faucz
RECLAMADA : Tais Tiemi Tanikawa
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001420-13.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Claudinei Soares Macambira
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
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VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001421-95.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Celso Cardoso Ferreira
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0001922-66.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Ana de Oliveira Rodenas
RECLAMADO : Caiuá Distribuição de Energia S/A
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001422-80.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Celso Cardoso Ferreira
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001408-96.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Elder Franco
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001423-65.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Cláudio Henrique Torres dos Santos
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001411-51.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : André Luis Graciano Ximenes Silva
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001412-36.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Helton Peruchi Fernandes
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001414-06.2015.8.26.0482
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : JOÃO ASSEF
ADVOGADO : 274171/SP - Pedro Henrique Soterroni
EXECTDA : JAQUELINE PONTES DO NASCIMENTO
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001413-21.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Osvaldo Pereira da Silva
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001425-35.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Neide Ferreira Mathias
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001427-05.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Neide Ferreira Mathias
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ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001429-72.2015.8.26.0482
CLASSE :MONITÓRIA
EXEQTE : JOSÉ DE OLIVEIRA BARCELOS
ADVOGADO : 311458/SP - Emerson Egidio Pinaffi
EXECTDO : JOÃO JOSÉ FERREIRA
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001424-50.2015.8.26.0482
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
ADVOGADO : 135068/SP - Sirvaldo Saturnino Silva
EXECTDO : SERGIO ANTONIO PACHELLA
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001430-57.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MARIA JOSEFA DA SILVA MAGNEZI
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001432-27.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : MARILURDES SOARES
ADVOGADO : 261812/SP - Stella Janaina Almeida Catussi Tofaneli
REQDO : Electrolux do Brasil S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001433-12.2015.8.26.0482
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : M.A.C.
ADVOGADO : 311309/SP - Luiz Guimarães Molina
REQDO : L.F.A.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0001924-36.2015.8.26.0482
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Izaura Monteiro Boni
EXECTDO : José Roberto Soares da Silva
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001445-26.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Anderson Arvelino de Lima
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001440-04.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ANDERSON RODRIGO GUARDACHONI
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001442-71.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : MARIA EUGÊNIA ISMAEL SHISHIDO
ADVOGADO : 351693/SP - Victor Jose Martins Santos
REQDO : MARMORARIA E SERRALHERIA PRUDENTÃO LTDA ME
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001444-41.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : JOÃO ASSEF
ADVOGADO : 274171/SP - Pedro Henrique Soterroni
REQDA : JACQUELINE PONTES DO NASCIMENTO
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001446-11.2015.8.26.0482
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CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGDA : Marcia Regina Neves Silva Nascimento
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001448-78.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : DEISE LUCIA DA SILVA
ADVOGADO : 128783/SP - Adriana Mazzoni Maluly
REQDO : LOJAS MARISA S/A
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001455-70.2015.8.26.0482
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Bon Mart Frigorifico Ltda
ADVOGADO : 161645/SP - Luiz Fernando da Costa Depieri
EXECTDO : R.P. da Silva Casa de Carnes ME
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001449-63.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : AUTO POSTO RODOTRUCK PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
ADVOGADO : 243039/SP - Matheus Inagaki Delfim Camargo
REQDO : R ZAUPA TRANSPORTES
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001450-48.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : JOÃO BATISTA DOS SANTOS ELIAS
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001451-33.2015.8.26.0482
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Bon Mart Frigorifico Ltda.
ADVOGADO : 161645/SP - Luiz Fernando da Costa Depieri
EXECTDO : Minimercado Duda Eireli ME
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001456-55.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : EDVALDO CAVALCANTE
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001453-03.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : LUCIANO SILVEIRA ROBERTO
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001460-92.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : JOÃO ASSEF
ADVOGADO : 274171/SP - Pedro Henrique Soterroni
REQDO : YEPES LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001468-69.2015.8.26.0482
CLASSE :ARROLAMENTO COMUM
INVTANTE : ERMÍNIA SANCHES CARAVALHAL
ADVOGADO : 83993/SP - Marcia Regina Sonvenso Ambrosio
HERDEIRO : ANTONIO CARAVALHAL SANCHES
ADVOGADO : 83993/SP - Marcia Regina Sonvenso Ambrosio
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
AUTHERANÇA : MANOEL CARAVALHAL TOLEDO
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001457-40.2015.8.26.0482
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Bon Mart Frigorifico Ltda
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ADVOGADO : 161645/SP - Luiz Fernando da Costa Depieri
EXECTDO : Erika Marcia Romano da Costa ME
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001469-54.2015.8.26.0482
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL
REQTE : A.T.C.M.
ADVOGADO : 317702/SP - Caio Crepaldi Martins

PROCESSO :1001459-10.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : EDUARDO MACGYVER DE OLIVEIRA MIGUEL
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001458-25.2015.8.26.0482
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : AUTO POSTO RODOTRUCK PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
ADVOGADO : 243039/SP - Matheus Inagaki Delfim Camargo
REQDA : JOSEANE GONÇALVES
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001473-91.2015.8.26.0482
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : SEBASTIÃO ORBOLATO GONÇALVES
ADVOGADO : 265875/SP - Rinaldo Calixto Santos
REQDA : Orasilia Orbolato Balotari
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001476-46.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : LUCIMARA RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO : 284168/SP - Hélio Ferreira de Melo
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001470-39.2015.8.26.0482
CLASSE :ARROLAMENTO SUMÁRIO
INVTANTE : S.Q.
ADVOGADO : 305532/SP - Lais de Oliveira Bortoloci Maciel
HERDEIRO : R.Q.
ADVOGADO : 305532/SP - Lais de Oliveira Bortoloci Maciel
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
INVTARDA : J.L.M.Q.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001172-47.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ALBERTO VICHOSK DA SILVA
ADVOGADO : 159947/SP - Rodrigo Pesente
REQDO : LOJAS AMERICANAS S/A.
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1017683-57.2014.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : BENTO ALVES RIBAS
ADVOGADO : 144578/SP - Roberlei Simao de Oliveira
REQDO : FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1017690-49.2014.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : RUBENS TRIVES
ADVOGADO : 144578/SP - Roberlei Simao de Oliveira
REQDO : FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001529-27.2015.8.26.0482
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
ADVOGADO : 76940/SP - Paulo Eduardo Melillo
REQDO : RICARDO CACCIATORI BERTAO
VARA :2ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1001530-12.2015.8.26.0482
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : N.M.M.
ADVOGADO : 317044/SP - Bruno Vinicius Cordeiro Martins
REQDA : S.S.M.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001532-79.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : HERCULES FERNANDO ELIAS
ADVOGADO : 275050/SP - Rodrigo Jara
REQDO : SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SCPC)
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001533-64.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : NORIVAL LOURENZI
ADVOGADO : 234028/SP - Luciana Shintate Galindo
REQDO : EDVAL LOURENZI
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1000320-23.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : MANOEL CLAITON DA SILVA
ADVOGADO : 140969/SP - Jelimar Vicente Salvador
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001541-41.2015.8.26.0482
CLASSE :TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO
REQTE : W.C.L.C.
ADVOGADO : 77501/SP - Norberto Miguel Tofano
REQDO : J.R.L.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001537-04.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : MÔNICA TOLOMEI CASSIMIRO
ADVOGADO : 202578/SP - André Luiz de Macedo
REQDO : BANCO SANTANDER S/A
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001538-86.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Irineu Amado de Oliveira
ADVOGADO : 327590/SP - RAFAEL GIMENES GOMES
REQDO : ESTADO DE SÃO PAULO
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1000326-30.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : CICERO DOS SANTOS
ADVOGADO : 140969/SP - Jelimar Vicente Salvador
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001539-71.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : MAURO DOMINGOS
ADVOGADO : 279784/SP - Thiago da Cunha Bastos
REQDO : RETIFICA MOTORPRESS LTDA-ME
VARA :5ª VARA CÍVEL

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE EM 09/02/2015

PROCESSO :0001930-43.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CELIA KIOMI YAGUINUMA FRANCISCO
RECLAMADO : ZF BIJOUTERIAS E BRINDES
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001547-48.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE : Neide Delfavero
ADVOGADO : 253361/SP - Marcelio de Paulo Melchor
REQDO : Banco do Brasil S/A
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001931-28.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Jose de Souza Neves
RECLAMADO : DORNEL FRANCEISCO NUNES
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001548-33.2015.8.26.0482
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : Elias Soares
ADVOGADO : 297164/SP - Emerson Almeida Nogueira
REQDO : Banco Cetelem S/A
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001549-18.2015.8.26.0482
CLASSE :EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
ALIMENTADO : J.P.S.S.
ADVOGADO : 212758/SP - Haroldo de Sá Stábile
REQDO : A.V.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001550-03.2015.8.26.0482
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : Maria do Carmo da Silva
ADVOGADO : 297164/SP - Emerson Almeida Nogueira
REQDO : Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.a.
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001551-85.2015.8.26.0482
CLASSE :EXIBIÇÃO
REQTE : Maria do Carmo da Silva
ADVOGADO : 297164/SP - Emerson Almeida Nogueira
REQDO : Metlife Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001552-70.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Eunice Lourenço Simonato
ADVOGADO : 21921/SP - Eneas Franca
REQDO : Nalu Comercio de Frios Ltda Me
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001553-55.2015.8.26.0482
CLASSE :TUTELA E CURATELA - NOMEAÇÃO
REQTE : M.M.P.
ADVOGADO : 335620/SP - Edmilson Barbosa de Araujo
REQDA : M.A.M.B.M.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000327-15.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : LUIZ CARLOS CAVALETTI SUDATTI
ADVOGADO : 140969/SP - Jelimar Vicente Salvador
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001554-40.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Luiz Serafim de Oliveira
ADVOGADO : 286155/SP - Gleison Mazoni
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001555-25.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Claudinei Rodrigues de Oliveira
ADVOGADO : 188343/SP - Fábio Augusto Venâncio
REQDO : Banco Bradesco SA
VARA :4ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :0001948-64.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : MARIA DORALICE ANGELO DE DEUS
RECLAMADA : Telefônica Brasil SA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001556-10.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Mauricio de Paula Junior
ADVOGADO : 284168/SP - Hélio Ferreira de Melo
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001557-92.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Leonardo Gava
ADVOGADO : 284168/SP - Hélio Ferreira de Melo
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001558-77.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : M.S.T.F.
ADVOGADO : 184338/SP - Érika Maria Cardoso Fernandes
REQDO : B.
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001559-62.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Valdeir Ali Arminio
ADVOGADO : 284168/SP - Hélio Ferreira de Melo
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001542-26.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Mara de Souza Aguiar
ADVOGADO : 278479/SP - Elizeu Antonio da Silveira Rosa
REQDO : C & A Modas Ltda
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001545-78.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Caroline Junqueira de Padua Stabile
ADVOGADO : 324865/SP - Caroline Junqueira de Padua Stabile
REQDO : C & A Modas
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0001954-71.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Maria Edna de Campos Calixto
RECLAMADO : LG Eletronics do Brasil Ltda
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001561-32.2015.8.26.0482
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
ALIMENTADO : C.V.T.A.F.
ADVOGADO : 287119/SP - Lilian Rodriguez de Souza
ALIMENTANTE : M.V.F.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001564-84.2015.8.26.0482
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : L.P.C.
ADVOGADO : 338777/SP - Thaissa Ribeiro Casado
REQDO : P.S.C.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0001955-56.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Adelmo Calu da Silva
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :0001957-26.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Cezar Augusto Vizer
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001566-54.2015.8.26.0482
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : Renata Soares de Souza
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
IMPTDO : Presidente da Mesa Coordenadora do Processo Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de Presidente 

Prudente - CMS/PP
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0001958-11.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Jesus Carlos Mei
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001956-41.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : ELISABETE FERREIRA DE SOUSA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001959-93.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : Luciana Alves de Oliveira
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001960-78.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : João Ademir Fantucci
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001571-76.2015.8.26.0482
CLASSE :DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA
REQTE : Miguela Pique Rojas Galante
ADVOGADO : 123322/SP - Luiz Antonio Galiani
REQDO : Wilson Norio Hisano
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001961-63.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : ADELSO FRANCISCO DA CRUZ
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001963-33.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : ELISANGELA GALDINO DE PAULA DA SILVA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001967-70.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Joao Alves Martins
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001962-48.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : CICERO LOPES DA SILVA SOBRINHO
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001966-85.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : Lucilene Nogueira de Lima
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :0001964-18.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : Maria de Lourdes Rodrigues Sposito
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001968-55.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : ELISANGELA LEAL DE OLIVEIRA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001969-40.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : João Tarcizo Liberal
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001972-92.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Maria Helena Lima Fortes
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001973-77.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : ENI KENUPP
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001975-47.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : JOHN LENNON PACHECO DE ARAUJO
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001971-10.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Cintia Francisca da Silva
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001979-84.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Maria Inez de Freitas
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001978-02.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : ENOCH CANUTO DO NASCIMENTO
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001976-32.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Lucineide dos Santos Oliveira
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001977-17.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Jose Carlos da Conceição
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001980-69.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Claudemir Aparecido dos Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001974-62.2015.8.26.0482
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CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Adriano Bezerra da Silva
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001981-54.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : ERIKA APARECIDA DE SOUZA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001982-39.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Maria Irma Blasek de Jesus
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001983-24.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Jose Carlos de Oliveira
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001984-09.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : Luis Augusto da Silva
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001988-46.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Jose Carlos Vieira
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001987-61.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Claudemiro dos Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001986-76.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : AIRES ALVES PEDROSA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001989-31.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Luis Carlos Dionizio
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001478-16.2015.8.26.0482
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : L.R.N.Q.
ADVOGADO : 220191/SP - Josiane Costa Araujo
REQDO : D.F.L.F.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0001990-16.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : José Eduardo Guevara
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001479-98.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Jefferson Tacio Rodrigues Lopes
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001991-98.2015.8.26.0482
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CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Claudia Nascimento Becegato Pereira
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001480-83.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Juliano Patricio Rodrigues
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001992-83.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Alexandre Alves da Costa
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001993-68.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Luiz Antonio do Nascimento
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001995-38.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Jose Gabriel Sampaio de Jesus
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001481-68.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Jose Milton Rossi
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001996-23.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Gabriel Cardoso dos Santos Vilas Bôas
RECLAMADO : Banco Bradesco SA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001997-08.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Cleide Analia Bravo
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001482-53.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : João Lucas Oliveira Malaquias
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001999-75.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : LUIZ FIGUEIREDO DA SILVA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001483-38.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Johnny Miranda Abe
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0001998-90.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : ALEXANIA TELES FERRAZ
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :0002000-60.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : José Luiz Freitas dos Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002001-45.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Luiz Gonzaga da Silva Neto
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0001985-91.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : ERMOZINA DE OLIVEIRA MONTEIRO
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002003-15.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Jose Manoel da Silva
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001484-23.2015.8.26.0482
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : D.A.S.S.
ADVOGADO : 338777/SP - Thaissa Ribeiro Casado
REQDO : W.S.P.S.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0002004-97.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : LUZIA CRISTINA NESPOLO CORREA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001485-08.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : André Luis Lopes Rodrigues
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002005-82.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Jose Ricardo Vieira
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002006-67.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : FATIMA DE CAMPOS
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002008-37.2015.8.26.0482
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Luciano Ros Mansano
EXECTDO : Vanderlei Soares
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001486-90.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Luis Henrique Colnago Guazi
ADVOGADO : 105683/SP - Leo Eduardo Ribeiro Prado
REQDO : Santa Aparecida Transportadora Turistica Ltda Me
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0002011-89.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : Marilene Reis
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VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002009-22.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Luzia Silva Camilo Rodrigues
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002010-07.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Jose Roberto de Araujo
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002012-74.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : FERNANDO CESAR ESCHEVANDO
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002013-59.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : José Roberto Omodei
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002015-29.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : MÁRIO MARQUEZI
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002014-44.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : FRANCISCO MARIANO DOS SANTOS
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002017-96.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : JOSE SOARES DE MELO
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002016-14.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Macário da Luz
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002018-81.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : JOSELINO CORREIA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002020-51.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : MANUEL DIAS DA SILVA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001488-60.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Aziel de Souza Lopes
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002022-21.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : Márcia Aparecida Teixeira
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :0002021-36.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : JOSIE APARECIDA MENEZES DE FRANCA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002025-73.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Júlio César Scarso
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002024-88.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : Cleusa Mendonça de Brito
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002026-58.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Marcia Martins Martim
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002023-06.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : Marlene Alves da Costa
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002027-43.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Jurandir Theodoro
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002028-28.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Marcio Rodrigo Mioto
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002038-72.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Marli Aparecida Lourenco
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002036-05.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Leda Maria da Silva
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002037-87.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Cosmo Damião da Silva Paulino
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002035-20.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : ANA LUCIA VIANA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002039-57.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Leonardo Dart dos Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002040-42.2015.8.26.0482
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CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Mauro Menoci
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002041-27.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : LILIANE DA CRUZ DELI COLLI
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002043-94.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Cristiana Gonçalves Polidoro
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002045-64.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : MARCOS ALVES DE FREITAS
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002047-34.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002046-49.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : Neusa Maria Santana Xavier
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002049-04.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Maria Anete de Almeida
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002052-56.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Maria Aparecida Alves dos Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002054-26.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Nilce Rodrigues de Souza
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002042-12.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Anderson Calvo
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002053-41.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Aparecido Albertini Ribas
REQDO : Banco Itaucard SA
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0002055-11.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Maria Aparecida Araujo
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002057-78.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
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RECLAMADA : Nilza de Carvalho Leite
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002056-93.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : GUIOMAR PEREIRA DOS SANTOS
RECLAMADO : Car Way Telecomunicações Ltda
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002059-48.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : MARIA APARECIDA DE MELLO
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002061-18.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Maria Aparecida de Moura
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002063-85.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Maria Aparecida Gonçalves
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002060-33.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : MATILDE MARIA DE ANDRADE MARACCI
RECLAMADO : LEONEL MASETTI CALDEIRA ME
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002073-32.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Cassio Duilio da Silva Ferreira
RECLAMADO : José Ronaldo dos Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002075-02.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Maria Aparecida Pereira Branco
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002082-91.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Maria Aparecida Soares Silva
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002074-17.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : ANDRE A. PEREIRA DE BRITO
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002084-61.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Maria Benedita de Souza
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002085-46.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : MARIA CLEUSA DA SILVA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002083-76.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Omar Barcelos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :0002089-83.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : Maria da Penha Correia da Silva
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002088-98.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Marcelo Aparecido de Souza Carvalho
RECLAMADO : SET SAÚDE SISTEMA INTEGRADO MÉDICO HOSPITALAR LTDA-ME
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001586-45.2015.8.26.0482
CLASSE :AÇÃO CIVIL PÚBLICA
REQTE : Ministério Público do Estado de São Paulo
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0002090-68.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Alessandra Miranda de Almeida
RECLAMADO : TIM CELULAR S/A
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001588-15.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Maria Jose da Silva
ADVOGADO : 236693/SP - Alex Fossa
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001489-45.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Matheus Passianoto de Giuli
ADVOGADO : 112891/SP - Jaime Lopes do Nascimento
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001490-30.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Eduardo Tsuneo Gondo
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002050-86.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Cristiano Soares da Silva
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002092-38.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Marcelo Buscioli Tenorio
RECLAMADA : Cerâmica Elizabeth Sul Ltda
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001491-15.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Carmem Dias Nunes
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001493-82.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Emilia dos Santos Almeida
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001494-67.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE : Guilherme Junior Sanches Santana
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002094-08.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Daiane Cristina dos Santos Torquato
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002093-23.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : Angela Maria Moreira Amorim
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001495-52.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Edson Gonçalves dos Santos
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002096-75.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : João Teles da Silva
REQDO : Bv Financeira Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Ii
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001497-22.2015.8.26.0482
CLASSE :INTERDIÇÃO
REQTE : R.R.M.
ADVOGADO : 292405/SP - Ghivago Soares Manfrim
REQDO : F.R.N.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001498-07.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Fábio Ferreira da Silva
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002095-90.2015.8.26.0482
CLASSE :HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO
REQTE : P.B.R.R.
REQDO : J.P.
VARA :VARA DO JÚRI E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

PROCESSO :0002098-45.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Damiana Leite dos Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001499-89.2015.8.26.0482
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Disan Comércio de Bebidas e Alimentos Ltda.
ADVOGADO : 266585/SP - Cesar Fernando Ferreira Martins Macarini
EXECTDO : F P de Lima Junior Bar Eirele  Me (Bar do Juninho)
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002100-15.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Maria das Gracas dos Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002099-30.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Pedro Caetano Mansim
RECLAMADO : Kleiton
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)
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PROCESSO :0002101-97.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : DEBORA VIEIRA DE SOUZA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001500-74.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Instituição Casa dos Velhos de Tupã
ADVOGADO : 209679/SP - Robson Marcelo Manfré Martins
REQDA : Adriana Oliveira Martins da Silva Weiller
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002102-82.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : MARIA DE LOURDES DA SILVA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001501-59.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Juliana Andrade Vicentin
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001502-44.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Francisco Claudio Moreira
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002103-67.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Antonio Alves Siqueira
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002105-37.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : GENESIS DA SILVA MANGUEIRA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002104-52.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Denis Carlos Dias
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001503-29.2015.8.26.0482
CLASSE :INVENTÁRIO
INVTANTE : J.J.N.
ADVOGADO : 332139/SP - Catarina Mariano Rosa
INVTARDO : A.M.B.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0002106-22.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Antonio Aquilino da Silva
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001504-14.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Andressa Fernanda Correia
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001505-96.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE : Fernando Mota Nunes
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001506-81.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Alexandre Alves da Silva
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002108-89.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : Genivaldo de Souza Bispo
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001507-66.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO SUMÁRIO
REQTE : Regina de Oliveira
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002109-74.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : APARECIDA KOVASCS DOS SANTOS
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001509-36.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Alexandre Felix da Silva Santos
ADVOGADO : 281476/SP - Rafael Lucas Garcia
REQDO : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA
VARA :3ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002110-59.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Denise Paiva da Silva
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002111-44.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Germano Cortez Moreira
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001510-21.2015.8.26.0482
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : V.R.B.
ADVOGADO : 303245/SP - Pedro Thiago Braz da Costa
REQDO : C.A.B.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0002112-29.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : GILSIMARA VIEIRA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002113-14.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : EDILENE APARECIDA DE SOUZA
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001511-06.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Marcelo Francisco da Silva
ADVOGADO : 272143/SP - Lucas Pires Maciel
REQDO : Anderson R Z Clemente Madeireira Me (Madeireira Cambuy)
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VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001512-88.2015.8.26.0482
CLASSE :ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80
REQTE : Kaline da Silva Soares
ADVOGADO : 208114/SP - Junior Antonio de Oliveira Gulim

PROCESSO :0002114-96.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : Aparecida Rodrigues de Oliveira
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001513-73.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Marcia Andreia Videira
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0002115-81.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Orlando da Silva Brandão
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002116-66.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Gilson Daniel Martins
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001514-58.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Luiz Eduardo Cardoso
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001515-43.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Paulo Sérgio da Silva Santos
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0002118-36.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : BEATRIZ APARECIDA DA CONCEIÇÃO DIAS
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002119-21.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Osvaldo dos Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001516-28.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Paulo Sérgio da Silva Santos
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0002120-06.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Maria Ângela de Fátima Almeida Bressan Silva
RECLAMADO : Lucimara Aparecida Pimentel
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001517-13.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Paulo Sérgio da Silva Santos
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ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0002122-73.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Oswaldo de Oliveira Bosquet
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001518-95.2015.8.26.0482
CLASSE :USUCAPIÃO
REQTE : Isabel de Almeida Silva
ADVOGADO : 212741/SP - Edson Aparecido Guimarães
REQDO : Olimpio Nunes da Silva
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002121-88.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Brasilino Rafael Filho
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001519-80.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Michele Rakilane Martins
ADVOGADO : 227533/SP - Wellington Cazaroti Pazine
REQDO : Graneleiro Transporte Rodoviário Ltda
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001591-67.2015.8.26.0482
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : Danilo Gomes da Silva
ADVOGADO : 317044/SP - Bruno Vinicius Cordeiro Martins
IMPTDO : Diretora da 14ª Ciretran de Presidente Prudente/SP
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0002123-58.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : CARLITO DO NASCIMENTO
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :0002124-43.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Edeilza da Fonseca Araujo Domingos
RECLAMADO : TNL PCS S/A
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001590-82.2015.8.26.0482
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : V.L.
ADVOGADO : 290349/SP - Samira Monayari Magalhaes da Silva
REQDA : C.D.L.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0002127-95.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : Daniele Monteiro Francisco
RECLAMADO : Empresa de Transportes Coletivo Presidente Prudente Ltda (TCPP)
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001521-50.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Cláudio Henrique Torres dos Santos
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001522-35.2015.8.26.0482
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Juarez da Silva Novaes
ADVOGADO : 348385/SP - Bruno Voltarelli Evangelista
REQDO : Marcelo dos Santos
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VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002129-65.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : JOCILENE APARECIDA ICHIDA DA SILVA - ME
RECLAMADO : Editora Pesquisa e Industria Ltda
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001524-05.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Adriana Cristina Prado Roma
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001526-72.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Andréia Maria de Jesus
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo

PROCESSO :0003191-08.2014.8.26.0311
CLASSE :MANDADO DE SEGURANÇA
IMPTTE : ALESSANDRA TOSCHI
ADVOGADO : 259000/SP - José Cesar Pedrini
IMPTDO : CHEFE DO NUCLEO DE INFORMAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE PRESIDENTE 

PRUDENTE
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0002130-50.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Paulo Sergio dos Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001528-42.2015.8.26.0482
CLASSE :DIVÓRCIO CONSENSUAL
REQTE : S.A.S.F.
ADVOGADO : 999999/DP - Defensoria Pública do Estado de São Paulo

PROCESSO :1001527-57.2015.8.26.0482
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : V.A.S.
ADVOGADO : 128674/SP - Jose Antonio Galdino Goncalves
REQDA : S.M.P.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :0002132-20.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Marcelo Ferreira de Almeida
REQDO : Oederson Cardoso dos Santos
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001531-94.2015.8.26.0482
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Banco Bradesco SA
ADVOGADO : 65254/SP - Rubens Cardoso Bento
EXECTDO : Marins e Vidal Transportes Ltda
VARA :5ª VARA CÍVEL

PROCESSO :0002133-05.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADA : Regina Celia Machado Martin
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001534-49.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Adriana Cristina Prado Roma
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001535-34.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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REQTE : Juliana Rizzo Gerbasi
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :0002134-87.2015.8.26.0482
CLASSE :RECLAMAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL
RECLAMANTE : CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
RECLAMADO : Reginaldo Ubirajara dos Santos
VARA :CEJUSC (PRÉ-PROCESSUAL)

PROCESSO :1001536-19.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Jucilene Piovan
ADVOGADO : 161674/SP - Luzimar Barreto de França Junior
REQDO : Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001546-63.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Tania Maria Araujo
ADVOGADO : 339381/SP - Edivany Rita de Lemos Maldaner
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001540-56.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : José Luis de Souza Peretti
ADVOGADO : 60794/SP - Carlos Roberto Sales
REQDO : Nilton Franco de Oliveira
VARA :1ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001543-11.2015.8.26.0482
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : E.S.P.
ADVOGADO : 136528/SP - Vanessa Leite Silvestre
REQDA : C.S.R.P.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001544-93.2015.8.26.0482
CLASSE :INVENTÁRIO
INVTANTE : P.S.
ADVOGADO : 36832/SP - Ceciliano Jose dos Santos
INVTARDA : E.S.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001560-47.2015.8.26.0482
CLASSE :DIVÓRCIO LITIGIOSO
REQTE : A.R.G.
ADVOGADO : 338777/SP - Thaissa Ribeiro Casado
REQDA : S.S.G.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001562-17.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : A D Refrigeração e Ar Condicionado Eireli
ADVOGADO : 351219/SP - Luis Felipe Carneiro Maluly
REQDO : Lanchonete Petisco Ltda
VARA :VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :1001563-02.2015.8.26.0482
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : R.S.B.
ADVOGADO : 338777/SP - Thaissa Ribeiro Casado
REQDO : G.A.C.B.
VARA :1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1001565-69.2015.8.26.0482
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Madeireira Ipiranga Ltda
ADVOGADO : 252269/SP - Igor Luis Barboza Chamme
EXECTDA : Ana Clara Maganino Ambrósio
VARA :2ª VARA CÍVEL
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PROCESSO :1001567-39.2015.8.26.0482
CLASSE :EMBARGOS À EXECUÇÃO
EMBARGTE : Girotti e Chagas Ltda-me
ADVOGADO : 83993/SP - Marcia Regina Sonvenso Ambrosio
EMBARGDO : Derco Comercio e Representação de Produtos Alimentícios Ltda
VARA :2ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001568-24.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Maria Ferreira dos Santos
ADVOGADO : 128783/SP - Adriana Mazzoni Maluly
REQDA : ROSÂNGELA DOS SANTOS
VARA :4ª VARA CÍVEL

PROCESSO :1001569-09.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Edvar da Costa Galvão Filho
ADVOGADO : 210478/SP - Fábio Cezar Tarrento Silveira
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

PROCESSO :1001570-91.2015.8.26.0482
CLASSE :ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68
REQTE : L.J.L.
ADVOGADO : 338777/SP - Thaissa Ribeiro Casado
REQDO : T.L.
VARA :2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

PROCESSO :1000348-88.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : ZULEICA FERNANDES GARCETE
ADVOGADO : 140969/SP - Jelimar Vicente Salvador
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :VARA DA FAZENDA PÚBLICA

1ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO LOMBARDI CASTILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARLEI PASOTI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0031/2015
Processo 0006694-09.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 1001483-72.2014.8.26) (processo principal 1001483-

72.2014.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - HSBC BANK BRASIL SA 
- Banco Múltiplo - OSWALDO TORELLI JUNIOR - - PORFIRIO DE SOUZA NETO - - NILSON GLAUCIO BONILLO - - ARMANDO 
LOPES - - CLAUDIO TENORIO LEAO CAVALCANTI - Vistos. Em que pesem as novas determinações sobre a impossibilidade 
da realização de conta por funcionário do Cartório Distribuidor e, tendo em vista, que nestes autos já foi elaborada conta 
por funcionário do Distribuidor, encaminhem-se os autos aquele setor tão-somente para que esclareça sobre as divergências 
apontadas pelo credor (fls. 318/320), ratificando ou retificando as contas apresentadas (fls. 285/315). Intimem-se. - ADV: FATIMA 
APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA (OAB 119384/SP), LUIZ RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), LUCAS PIRES MACIEL 
(OAB 272143/SP), FERNANDO SACCO NETO (OAB 154022/SP), LUCIA DA COSTA MORAIS PIRES MACIEL (OAB 136623/
SP)

Processo 1000216-31.2015.8.26.0482 - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - PAULINO FRANCISCO 
DA SILVA - ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA. - Ciência do ofício (depósito) juntado às fls. 18, facultada manifestação do 
autor em 05 (cinco) dias. - ADV: MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S CEZÁRIO (OAB 102280/SP), FLÁVIO ALBERTO CEZÁRIO 
(OAB 29523/SP)

Processo 1000288-18.2015.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - COOPERATIVA DE 
POUPANÇA E CREDITO MUTUO DOS EMPRESARIOS E PROFISSIONAIS LIBERAIS DO OESTE PAULISTA - SICOOB OESTE 
PAULIS - MARIA VALDEREZ DA SILVA ALVES - - JULIO LEITE DE BARROS - Fica a exequente intimada para recolher, em 
cinco dias, o valor de R$ 6,66 à título de complementação da depósito do numerário necessário à diligência do oficial de justiça. 
- ADV: DAYANE IDERIHA DE AGUIAR (OAB 331301/SP), CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO (OAB 140621/SP), 
JURANDIR ANTONIO CARNEIRO (OAB 129884/SP)

Processo 1000416-38.2015.8.26.0482 - Cautelar Inominada - Práticas Abusivas - ARC LOGÍSTICA E ALIMENTOS LTDA. 
- Caiuá Distribuição de Energia S/A - 1) Recebo em embargos por tempestivos e os acolho parcialmente. Observo que a 
decisão que deferiu a liminar não delimitou o período de consumo discutido nestes autos. Supro a omissão. Necessário que 
fique constando que a requerida fica impedida de cortar o fornecimento de energia elétrica tão somente em relação as contas 
que se venceram antes da data em que a autora tomou posse da empresa em recuperação judicial (01.10.2014). No mais, fica 
mantida e decisão como lançada. 2) Sobre a contestação, diga autora. - ADV: ANA PAULA MARTINS ALEIXO (OAB 275273/SP), 
SILVINO JANSSEN BERGAMO (OAB 159819/SP), MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP)

Processo 1000419-27.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - GILSON GOMES 
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DA SILVA - LUCIANO MIRANDA SALUSTRIANO - Providencie a Serventia as pesquisas no sistema Siel, objetivando informações 
sobre o atual endereço da parte acionada. Com ela, vista à parte autora para manifestação, em cinco dias. Int. - ADV: RODRIGO 
PESENTE (OAB 159947/SP)

Processo 1000419-27.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - GILSON GOMES 
DA SILVA - LUCIANO MIRANDA SALUSTRIANO - Intimação do exequente para manifestar-se ante o resultado do siel: Rua 
Maria Trindade de Jesus, 185- conj. Hab. Ana jacinta, Pres. Prudente-SP. - ADV: RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP)

Processo 1000680-55.2015.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito, 
Financiamento e Investimento SA - GIVALDO OLIVEIRA SANTOS - Por ora, aguarde-se o cumprimento e devolução do mandado 
retro expedido. Int. - ADV: CHARLENE MORANDI (OAB 64910/PR), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP), JAYME 
FERREIRA DA FONSECA NETO (OAB 270628/SP)

Processo 1001045-12.2015.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - COOPERATIVA DE CRÉDITO 
DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO PARANAPANEMA - SICOOB CREDIVALE - LUIZ ANTÔNIO PEREIRA FONTANELLI - Carta 
precatória à disposição da parte exequente para impressão pelo site do Tribunal de Justiça e posterior distribuição. - ADV: 
MARCIO MASSAHARU TAGUCHI (OAB 134262/SP), TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/SP)

Processo 1001186-31.2015.8.26.0482 - Cautelar Inominada - Sustação de Protesto - Alex Sandro Poiato Muniz - Ronauld de 
Araujo Gusmão - Tome-se por termo a caução oferecida, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: VALDEMAR DE SOUZA 
MENDES (OAB 37924/SP)

Processo 1001376-91.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - WALDOMIRO TEIXEIRA DE CARVALHO 
JÚNIOR - Lider Alimentos do Brasil S/A - Vistos. Cite-se a(o) ré(u) advertindo-se do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a 
defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de 
Processo Civil. Intime-se. - ADV: ROGERIO MONTEIRO DE PINHO (OAB 233916/SP)

Processo 1001392-45.2015.8.26.0482 - Imissão na Posse - Imissão - Marcos Vinicius Furlanetto Poletto - Edson Domingos 
Dias - - RENATA CRISTINA SOBRAL DIAS - Vistos. A digitalização dos documentos que acompanham a petição inicial de fls. 
32/36 é de má qualidade e não permite a sua visualização. Determino a regularização, no prazo de 05 dias, com nova digitalização 
dos documentos com melhor resolução. Intime-se. - ADV: VICTOR GABRIEL NARCISO MATSUNAGA (OAB 272774/SP)

Processo 1001428-87.2015.8.26.0482 - Exibição - Medida Cautelar - WILLIAM HENRIQUE MOREIRA DIAS - CARBARR 
VEICULOS LTDA - Vistos. 1) Concedo os benefícios da assistência judiciária. Anote-se. 2) Não se vislumbra, na hipótese, a 
possibilidade da parte autora sofrer dano irreparável ou de difícil reparação se tiver que aguardar o desfecho final da ação 
para alcançar a providência jurisdicional solicitada. Assim, INDEFIRO a liminar. 3) Cite-se, ficando a parte requerida advertida 
do prazo de 5 (cinco) dias para apresentar defesa (CPC, art. 357 c.c. 359,I), sob pena de serem presumidos como aceitos e 
verdadeiros os fatos alegados na inicial, da qual segue cópia em anexo, nos termos do “caput” do artigo 359 e da segunda 
parte do artigo 285 do Código de Processo Civil, in verbis: não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como 
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. - ADV: WESLEY CARDOSO COTINI (OAB 210991/SP)

Processo 1001453-03.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - LUCIANO SILVEIRA ROBERTO - Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - Vistos. 1. O feito seguirá pelo rito ordinário que, além de não causar qualquer 
prejuízo às partes, mostra-se mais célere e possibilita maior ampla defesa. 2. CITE-SE a(o) ré(u) para os termos da ação em 
epígrafe, cuja cópia da inicial segue em anexo, ficando advertida(o) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob 
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. 3. Defiro os benefícios da assistência judiciária. 4. Sem prejuízo, determino que a autora, no prazo de 10 dias, junte nova 
digitalização do documento de fls. 18/19 com melhor resolução. Intime-se. - ADV: RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP)

Processo 1001457-40.2015.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Bon Mart Frigorifico Ltda - Erika 
Marcia Romano da Costa ME - Vistos. 1) Cite(m)-se, mediante carta precatória, marcado prazo de 30 dias para comprovação do 
cumprimento. 2) Fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da divida atualizada, que serão reduzidos pela metade no 
caso de integral pagamento da dívida no prazo de três dias (artigo 652-A parágrafo único do CPC). 3) Depreque-se, no mesmo 
ato: a) advertência aos devedores de que poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça, com incidência de multa de 
até 20% do valor do débito atualizado, no caso de, intimados, indicarem bens à penhora que não atendam a ordem prevista no 
artigo 655 do CPC. b) cientificação de que, independentemente de penhora e no prazo de 15 dias poderão apresentar embargos 
ou requerer o pagamento parcelado do débito. Intime-se. - ADV: LUIZ FERNANDO DA COSTA DEPIERI (OAB 161645/SP)

Processo 1001473-91.2015.8.26.0482 - Monitória - Obrigações - SEBASTIÃO ORBOLATO GONÇALVES - - MARIA ELZA 
GONÇALVES - Orasilia Orbolato Balotari - - Altair de Cássio Balotari - - Silvia Regina Avansini Botta Balotari - - Adilson Balotari 
- - Edneia Gabriela Pedroso Balotari - Vistos. Conforme se observa dos documentos juntados aos autos verifica-se não ser 
comum o pedido ou a causa de pedir desta com a da ação anteriormente ajuizada, de modo que inexiste prevenção deste Juízo 
a justificar a distribuição por dependência. Assim, proceda-se a redistribuição de forma livre, fazendo-se as devidas anotações. 
Intime-se. - ADV: RINALDO CALIXTO SANTOS (OAB 265875/SP)

Processo 1001492-97.2015.8.26.0482 - Exibição - Liminar - C.A.O. - L.A.B. - Vistos. 1) Concedo os benefícios da assistência 
judiciária. Anote-se. 2) Não se vislumbra, na hipótese, a possibilidade da parte autora sofrer dano irreparável ou de difícil 
reparação se tiver que aguardar o desfecho final da ação para alcançar a providência jurisdicional solicitada. Assim, INDEFIRO 
a liminar. 3) Cite-se, ficando a parte requerida advertida do prazo de 5 (cinco) dias para apresentar defesa (CPC, art. 357 
c.c. 359,I), sob pena de serem presumidos como aceitos e verdadeiros os fatos alegados na inicial, da qual segue cópia em 
anexo, nos termos do “caput” do artigo 359 e da segunda parte do artigo 285 do Código de Processo Civil, in verbis: não sendo 
contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor. Intime-se. - ADV: KLAUS 
PHILIPP LODOLI (OAB 333457/SP)

Processo 1001500-74.2015.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Pagamento - Instituição Casa dos Velhos de Tupã - Adriana 
Oliveira Martins da Silva Weiller - Vistos. Para audiência de conciliação, designo o dia 09 de abril de 2015, às 15h00 sendo 
obrigatório o comparecimento das partes que, na hipótese de transigirem, poderão estar representados por prepostos. O(A) 
advogado(a) do(s) autor(es) providenciará o comparecimento, independentemente de intimação. Cite(m)-se e intime(m)-se o(s) 
réu(s) para comparecer(em) pessoalmente à audiência que se realizará neste Fórum, no endereço acima citado, ou nela fazer-
se representar por preposto no caso de transigir, com poderes para tanto, oportunidade em que, frustrada a conciliação, poderá 
apresentar a defesa que tiver por escrito ou oralmente, através de advogado regularmente constituído, sob pena de serem 
presumidos verdadeiros os fatos alegados na inicial. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: ROBSON 
MARCELO MANFRÉ MARTINS (OAB 209679/SP)

Processo 1001532-79.2015.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - HERCULES FERNANDO 
ELIAS - SERVIÇO CENTRAL DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SCPC) - Vistos. 1) Analisado o caso, ainda que em fase cognição 
sumária, é de se ver que as argumentações expendidas na inicial têm estribo, os documentos colacionados aos autos dão 
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conta da existência dos fatos alegados. É certo, ainda, que se a parte autora tiver que aguardar o deslinde desta demanda, 
poderá sofrer danos irreparáveis ou de difícil reparação. Assim, presentes os requisitos legais, CONCEDO a tutela antecipada 
pleiteada e, por consequência, determino que a parte requerida promova a baixa do nome da parte autora de seus cadastros no 
prazo de 72 horas contadas a partir da ciência deste despacho, tudo sob pena de multa diária que fixo no importe de R$ 500,00 
(quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2) Cite-se e intime-se, com as advertências legais, para apresentação 
de resposta em 15 (quinze) dias. 3) Com contestação, à réplica em 10 dias. 4) Concedido os benefícios da assistência judiciária 
gratuita. Intime-se. - ADV: RODRIGO JARA (OAB 275050/SP)

Processo 1002094-25.2014.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Rescisão / Resolução - SODEMCO SOCIEDADE DE 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES DO OESTE PAULISTA LTDA - GILMENDES ALVES MARTINS - HOMOLOGO, para 
que produza seus jurídicos legais efeitos de direito, o acordo firmado pelas partes. Aguarde-se, no arquivo, o seu implemento. 
Int. - ADV: FERNANDA VIEIRA MARTINS FERREIRA (OAB 239050/SP)

Processo 1003254-85.2014.8.26.0482 - Monitória - DIREITO CIVIL - ASSOCIAÇÃO PRUDENTINA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA-APEC - Bruna Bernanrdino Silva - HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de 
direito, a desistência formulada e, em conseqüência, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com fundamento no art. 267, 
VIII, do CPC. Também homologo a desistência do prazo recursal. Certifique a Serventia o trânsito em julgado. Recolhidas 
eventuais custas em aberto e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: LUCILENE FRANÇOSO 
FERNANDES SILVA (OAB 161727/SP)

Processo 1003650-62.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - REAL CENTER TECNOLOGIA 
DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA - GABRIEL HENRIQUE C. DE OLIVEIRA - - CHEVROAUTO COMERCIO DE 
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - Ciência ao autor sobre a juntada do ofício de fls. 99, facultada a manifestação em 05 (cinco) dias. 
- ADV: JOÃO PAULO SIMÃO LISBOA (OAB 303743/SP)

Processo 1003650-62.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - REAL CENTER TECNOLOGIA 
DE ATIVOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA - GABRIEL HENRIQUE C. DE OLIVEIRA - - CHEVROAUTO COMERCIO DE 
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - Ciência ao autor sobre a juntada do ofício de fls. 99, facultada a manifestação em 05 (cinco) dias. 
- ADV: JOÃO PAULO SIMÃO LISBOA (OAB 303743/SP)

Processo 1004045-54.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Transação - Marcel Soares Grosso - Crispa 
Engenharia e Construção - Vista para manifestação da parte interessada sobre certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça 
lançada às fls. * - ADV: GHIVAGO SOARES MANFRIM (OAB 292405/SP)

Processo 1004115-71.2014.8.26.0482 - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Ministério Público do Estado de São Paulo 
- PORTO DE AREIA ARUÁ LTDA. - ME - Vistos. Para audiência de conciliação designo o dia 09 de abril de 2015, às 14h40. 
Intimem-se. - ADV: MARCELO GOMES DE OLIVEIRA NÉIAS (OAB 164960/SP)

Processo 1005085-71.2014.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Geny Alves de Souza - Banco 
Mercantil do Brasil S.A - Certifique a Serventia o trânsito em julgado da sentença proferida à fls. 25. Providencie a Serventia o 
cancelamento do mandado de levantamento judicial retro expedido. Após, expeça-se outro, consoante pleiteado na petição de 
fls. 35 e arquivem-se os autos em definitivo, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: MAYCON LIDUENHA CARDOSO 
(OAB 277949/SP), RODNEY DA SANÇÃO LOPES (OAB 263512/SP), LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), 
FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP)

Processo 1005263-20.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Petrobrás Distribuidora S/A - BR - 
AUTO POSTO AMERICANA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA - - PAULO ARRUDA CAMPOS - - CÁSSIA VICALDI MINATTI 
- Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de Justiça noticiando que não obteve êxito na localização do requerido, Sr. Paulo de 
Arruda Campos, fica o autor, na pessoa de seu advogado, devidamente intimado para, em 10 (dez) dias, informar ao Juízo o 
atual paradeiro da parte requerida, sob pena de ser extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do Art. 267, III e § 
1º, do CPC. - ADV: ALICE LINARES DE OLIVEIRA SCANDELAI (OAB 351473/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA 
(OAB 123199/SP), MARIANTONIA MÜZEL CASTELLANO (OAB 17408/SP)

Processo 1005546-43.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - MARILENA DIAS 
BARBOSA - Banco Fiat SA - Ciência às partes da baixa dos autos. Cumpra-se o V. Acórdão, requerendo a parte interessada 
o que entender de direito, em cinco dias. No silêncio, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: 
MARCIO JEAN HIROSHI IWATA (OAB 237618/SP), ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), IVAN ALVES DE 
ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 1005584-55.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - LIANE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO LTDA - Regina Bastos da Silva - Fica a exequente intimada para recolher, em cinco dias, o numerário devido ao 
oficial de justiça para cumprimento do mandado (R$ 113,91) - ADV: SILVIO LUIS DE SOUZA BORGES (OAB 98925/SP)

Processo 1005800-16.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - IVONE GUTIERRES - Omar Abou 
Murad - - Lucas Fernando Pontalti Krasucki - Vistos. Para audiência de instrução, debates e julgamento designo o dia 07 de abril 
de 2015, às 14h00. Intimem-se. - ADV: LETÍCIA YOSHIO SUGUI (OAB 161609/SP), TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/
SP), ANTONIO ZIMERMANN NETTO (OAB 70047/SP), MARISA REGINA AMARO MIYASHIRO (OAB 121739/SP)

Processo 1007357-38.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Geraldo Lemes - Banco 
Panamericano S.A - Venham-me cls. o incidente em apenso para extinção. Int. - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), 
ILAN GOLDBERG (OAB 241292/SP), MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP)

Processo 1008765-64.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Elia Ferreira dos Santos 
- Banco Itaucard SA - Vistos. 1. Partes legítimas e bem representadas e não havendo preliminar a ser decidida, dou o feito 
por saneado. 2. Alega o banco que houve regular contratação, mas não junta o contrato. Determino, pois, que o requerido 
junte, no prazo improrrogável de 30 dias, o acenado contrato, bem como cópia de eventuais documentos utilizados no ato da 
contratação. Referido prazo é mais que suficiente para prática de qualquer ato administrativo ou judicial. No mesmo prazo, 
deverá o requerido apresentar em Cartório o “CD” onde consta a gravação dos contatos com a autora (fls. 78/79). Intime-se. - 
ADV: NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 1009379-69.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Supermercados Oliveira & Cia 
Ltda. - BANCRED S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - BANCRED S.A. - CRÉDITO FEITO - Intime-se a 
parte autora para se pronunciar sobre o expediente colacionado às fls. 245/285, em cinco dias. Int. - ADV: LUCAS DE MELLO 
RIBEIRO (OAB 205306/SP), CARLOS NARCY DA SILVA MELLO (OAB 70859/SP), MARCUS VINICIUS TOLIM GIMENES (OAB 
321130/SP)

Processo 1010928-17.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S.A. - 
SOLANO FERREIRA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - - Nésio A. S. Ferreira - Tendo em vista a certidão lançada à fls. 213, 
intime-se o Banco credor para se pronunciar, em cinco dias. Cumpra-se o ato ordinatório de fls. 214. Int. - ADV: MARCEL 
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SANT’ANA DO PRADO (OAB 322496/SP), PAULO AFONSO DE MARNO LEITE (OAB 36246/SP)
Processo 1011599-40.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Marcante e Amarilha Ltda - M.A. 

Agrícola Ltda. - Fica a exequente intimada para depositar o numerário necessário à diligência do oficial de justiça, referente à 
dois atos, observando-se que existe um saldo de R$ 13,59 de diligência anterior não consumida. - ADV: CLEIRY ANTONIO DA 
SILVA ÁVILA (OAB 6090MS)

Processo 1011862-72.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - ATILIA AUGUSTO DE 
MEDEIROS - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Requisitem-se a realização de perícia ao IMESC - Núcleo 
de Descentralização Medicina Legal de Presidente Prudente - 5ª RAJ. Oficie-se. Arbitro os honorários do perito em R$ 431,44 
(quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos, intimando o Instituto requerido para depósito em cinco dias, nos 
termos do art. 8º, § da Lei n. 8.620/1993. Quesitos do Juízo: A) Sofre o autor de alguma doença? B) Essa doença é reversível? 
C) A doença tem relação com a atividade laboral exercida por ele? D) Tem o autor capacidade de exercer atualmente a atividade 
que exercia? E) Se incapaz, a incapacidade é temporária ou permanente? F) Há possibilidade de melhora do quadro pelo tempo 
de tratamento? Aprovo os quesitos formulados pela autora (fls. 08/09). Aprovo os quesitos do requerido e os acolho como sendo 
do Juízo (fls. 73/75). Faculto as partes a indicação de assistentes técnicos, no prazo de 10 dias. Designada data para início 
dos trabalhos dê-se ciência às partes. Com a juntada do laudo digam. Intime-se. - ADV: ANTONIO ROMUALDO DOS SANTOS 
FILHO (OAB 24373/SP)

Processo 1012587-61.2014.8.26.0482 - Despejo - Despejo por Denúncia Vazia - Mário Luiz Cestari - NATALIA XAVIER 
DA SILVA - - Maicon Cleiton da Silva - - Maria de Lourdes Silva - Conforme termo de fls. 176, o autor já retirou as chaves do 
imóvel litigioso. Assim, nada a prover. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos, em definitivo. Int. - ADV: 
NAYARA MARIA SILVERIO DA COSTA DALLEFI (OAB 290313/SP), DANIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO (OAB 241170/SP), 
CHRISTIANE MARCELA ZANELATO ROMERO (OAB 233873/SP)

Processo 1012851-78.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Benice Nunes - Banco Itaú BMG 
S.A - INTIMAÇÃO do banco requerido, para se manifestar nos autos em atendimento ao r. Despacho de fls.65, tendo em vista 
que a publicação anterior não constou o nome de seu procurador, o qual foi regularizado nesta data no sistema. - ADV: MAYCON 
LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP), PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 173477/SP)

Processo 1012871-69.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel - FERNANDO CERQUEIRA 
LIMA - MARIANA FERREIRA SANTOS - - ALMIR AMARO DOS SANTOS - - ROSELI GOMES FERVENÇA SANTOS - - JOSÉ 
CARLOS DOS SANTOS - Vista a exequente para certidão negativa do oficial de justiça que deixou de proceder a penhora. - 
ADV: FABIANA PEREIRA ALVES PIMENTA (OAB 194196/SP), POLIBIO ALVES PIMENTA JUNIOR (OAB 193896/SP)

Processo 1013289-07.2014.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - INSTITUIÇÃO PAULISTA 
ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REGIÃO ADIMINISTRATIVA OESTE - ANTONIO CORDEIRO DA 
SILVA SOBRINHO - Libere-se a pauta de audiências. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos de direito, a desistência formulada e, em conseqüência, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com fundamento 
no art. 267, VIII, do CPC. Também homologo a desistência do prazo recursal. Certifique a Serventia o trânsito em julgado. 
Recolhidas eventuais custas em aberto e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: ADELIANA 
SAMPAIO DA SILVA (OAB 192529/SP), JOCYMAR BAYARDO VALENTE (OAB 79503/SP), WILSON ROBERTO CREMONESE 
(OAB 77671/SP)

Processo 1013431-11.2014.8.26.0482 - Nunciação de Obra Nova - Direito de Vizinhança - SÉRGIO RICARDO LINARES - - 
IVANILDA MARIM LINARES - Celso Dantas Righeti - - LIENI BALTHAZAR RIGHETI - Vistos em saneador. 1) De se reconhecer 
a ilegitimidade passiva de Lieni Balthazar. Os documentos trazidos com a contestação - escritura de pacto antenupcial com 
separação total de bens e a certidão de casamento - permitem concluir que a requerida não tem nenhuma responsabilidade 
na construção do imóvel discutido nestes autos (fls. 85/87). De rigor, assim, a exclusão da requerida LIENI BALTHAZAR do 
polo passivo desta ação, com fundamento no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil. Contudo, não cabe a fixação de 
honorários em relação a parte excluída porque a questão trazida na contestação é daquelas que não permiti o conhecimento 
prévio do autor. Promova o Cartório as retificações necessárias. A preliminar de falta de interesse processual deve ser rejeitada, 
pois na sua fundamentação há nítida confusão de institutos jurídicos que levam à extinção da ação com questões que levam 
à improcedência do pedido. 2) Para audiência de conciliação designo o dia 25 de fevereiro de 2015, às 14h00. Sem prejuízo, 
deverá o requerido juntar aos autos cópia da Lei Municipal n. 114/2001, para direcionar eventual perícia a ser realizada. - ADV: 
ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO (OAB 189372/SP), MARCELO AGAMENON GOES DE SOUZA (OAB 124949/SP)

Processo 1013854-68.2014.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Perdas e Danos - TRANSPITT TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS LIMITADA - JÉLIS ARENAS PIMENTEL - Vistos. Fls. 67/68. Indefiro. A parte autora postulou expressamente o 
depoimento pessoal da requerida (fls. 07), bem como comprovou o recolhimento das custas para intimação pessoal (fls. 81/82). 
2. Sem delongas, providencie o Cartório a intimação pessoal da requerida conforme postulado pela autora (fls. 82). Intimem-se. 
- ADV: ITAMAR JOSE PEREIRA (OAB 133174/SP), ANTENOR MORAES DE SOUZA (OAB 88740/SP), JOSELITO FERREIRA 
DA SILVA (OAB 124937/SP)

Processo 1013997-57.2014.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - NILTON 
MANTOVANI - Banco do Brasil SA - Ciência do ofício (depósito) juntado às fls. 33, facultada manifestação do autor em 05 (cinco) 
dias. - ADV: SAULO CESAR SARTORI (OAB 274202/SP)

Processo 1014163-89.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - Juliana de Oliveira Silva Granzoto - - 
CLAYTON DUARTE GRANZOTO - Dalva Cristina Marques Passos - - HOSPITAL E MATERNIDADE POLICLIN DA CIDADE DE 
TAUBATÉ - SP - Vistos. 1) Fls. 388/399. A necessidade da realização da perícia na forma apontada pela requerida será analisada 
oportunamente. 2) Fls. 390. Em relação a denunciação à lide, com razão a requerida. Observo que ofertou denunciação à lide 
juntamente com a contestação e o pedido não foi analisado (fls. 330/333). Acolho a denunciação da lide, com fundamento no 
artigo 70, III, do Código de Processo Civil, devendo a denunciante providenciar a citação da denunciada, no prazo previsto no 
artigo 72 e seus parágrafos, sob pena de prosseguir somente contra si o processo. Cite-se denunciada NOBRE SEGURADORA 
DO BRASIL para contestar, no prazo de 15 dias, intimando-se-a desde já que a audiência de instrução, debates e julgamento 
se dará no dia 23 de março de 2015, às 14h30. Indefiro o pedido de suspensão da audiência de instrução porque a indicação 
de provas segue o disposto na lei (art. 407 do CPC) e a necessidade da realização da prova pericial será analisada após a 
audiência de instrução. - ADV: ROPERTSON DINIZ (OAB 216677/SP), LUIZ CARLOS MARIANO DA SILVA (OAB 152608/SP), 
MARCELO AGAMENON GOES DE SOUZA (OAB 124949/SP)

Processo 1014249-60.2014.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - CÁSSIA 
APARECIDA FESCINA CLIVATI - - MARCIA REGINA PINHEIRO - - Idalestro Barbosa - - VALDETE SOUZA BISPO - - KIOKA 
OSHIAI - - SUELI APARECIDA FERRUZZI - BANCO DO BRASIL S/A - Sobre a exceção de pré-executividade retro colacionada, 
intime-se a parte credora para pronunciamento em cinco dias. Réplica, no mesmo prazo. Após, cls., para decisão. Int. - ADV: 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2585

LUCIA DA COSTA MORAIS PIRES MACIEL (OAB 136623/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), FATIMA 
APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA (OAB 119384/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), LUCAS PIRES MACIEL (OAB 272143/
SP)

Processo 1014591-71.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Osmair Sandro Lolli - Da 
Gente Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. e outro - Vista à parte autora para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, 
sobre a certidões (sem cumprimento e cumprimento negativo) do Sr. Oficial de Justiça lançadas às fls. 32/33. - ADV: RAFAELA 
FEDATO GIMENES (OAB 327592/SP)

Processo 1015581-62.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Cartão de Crédito - Rodrigo Gomes Mafra - Banco 
Santander Brasil SA - - Mastercard Brasil Ltda. - INTIMAÇÃO do Banco Santander Brasil S/A, para efetuar o pagamento das 
custas, no valor de R$304,26, cod. 230-6, guia dare, no prazo de sessenta dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. - ADV: 
FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), TELMA CECILIA TORRANO (OAB 284888/SP), VANESSA GUAZZELLI BRAGA 
(OAB 284889/SP), GABRIEL TOMAZ MARIANO (OAB 298395/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)

Processo 1015746-12.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - O.O.S. - A.P.B. - Ciência 
do ofício (depósito) juntado às fls. 101, facultada manifestação do autor em 05 (cinco) dias. - ADV: MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE 
S CEZÁRIO (OAB 102280/SP), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP)

Processo 1015746-12.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - O.O.S. - A.P.B. - Determino 
à Serventia que tome as providências que forem necessárias perante o CEJUSC, a fim de ser agendada a audiência de tentativa 
de conciliação. Intimem-se. - ADV: MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S CEZÁRIO (OAB 102280/SP), PAULO EDUARDO D ARCE 
PINHEIRO (OAB 143679/SP)

Processo 1015803-30.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - M.N.R. - A.P.B. - Ciência 
do ofício (depósito) juntado às fls. 76, facultada manifestação do autor em 05 (cinco) dias. - ADV: MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE 
S CEZÁRIO (OAB 102280/SP), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP)

Processo 1015849-19.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - A.P. - A.P.B. - Ciência do 
ofício (depósito) juntado às fls. 94, facultada manifestação do autor em 05 (cinco) dias. - ADV: MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S 
CEZÁRIO (OAB 102280/SP), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP)

Processo 1015849-19.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - A.P. - A.P.B. - Determino à 
Serventia que tome as providências que forem necessárias perante o CEJUSC, a fim de ser agendada a audiência de tentativa 
de conciliação. Intimem-se. - ADV: PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP), MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S 
CEZÁRIO (OAB 102280/SP)

Processo 1016291-82.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - VANESSA APARECIDA ARIGONI 
FERRARI - JOSÉ RICARDO BUENO - HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, 
o acordo firmado pelas partes e, em conseqüência, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com fundamento no art. 269, III, 
do CPC. Também homologo a desistência do prazo recursal. Certifique a Serventia o trânsito em julgado. Recolhidas eventuais 
custas em aberto, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P.R.I. - ADV: RUFINO DE CAMPOS (OAB 
26667/SP), ADRIANO JANINI (OAB 197554/SP), JOSE MARCELO BUENO (OAB 175244/SP), LUCIANE GALINDO CAMPOS 
BANDEIRA (OAB 113423/SP)

Processo 1017054-83.2014.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - HERMES 
SEVERINO DA SILVA - Banco do Brasil SA - INTIMAÇÃO do exequente para se manifestar sobre o comprovante de depósito 
judicial juntado no valor de R$ 20.173,56 - ADV: MARCIO NOGUEIRA BARHUM (OAB 150018/SP), JACQUELINE DE PAULA 
SILVA CARDOSO (OAB 288278/SP)

Processo 1017298-12.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - AUTO ESCOLA 
RAPHAEL LTDA. - ME - DANIEL CONCEIÇÃO - Indefiro o pedido formulado às fls. 27/28, por contrariar o disposto no Art. 652 
do CPC. Providencie a parte autora o cumprimento do ato ordinatório de fls. 24, sem mais demora. Int. - ADV: JOSÉ ANTONIO 
MORENO LOPES (OAB 223426/SP)

Processo 1017302-49.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - AUTO ESCOLA 
RAPHAEL LTDA. - ME - ALUIZIO CRISTALDO ARANDA - Indefiro o pedido formulado às fls. 29/30, por contrariar o disposto no 
Art. 652 do CPC. Cumpra o credor o ato ordinatório de fls. 26. Int. - ADV: JOSÉ ANTONIO MORENO LOPES (OAB 223426/SP)

Processo 4000307-41.2013.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - GILMAR ANTONIO PAZOTE - 
PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS - Decreto a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, consoante requerido na petição 
retro colacionada, o qual começará a fluir a partir do quinto dia após a intimação deste despacho, devendo a parte credora 
manifestar-se ao término desse período, independentemente de intimação. Na inércia, arquivem-se os autos, observadas as 
formalidades legais. Int. - ADV: FERNANDA SILVA GALIANI DELTREJO (OAB 262055/SP), LUIZ ANTONIO GALIANI (OAB 
123322/SP)

Processo 4001216-83.2013.8.26.0482 - Reintegração / Manutenção de Posse - DIREITO CIVIL - Banco Santander Brasil 
SA - Rubens Vergilio - Vista à parte autora para manifestação sobre a devolução da carta precatória, fls. 114/125, prazo de 05 
(cinco) dias. - ADV: DEBORA GUIMARAES BARBOSA (OAB 137731/SP)

Processo 4001297-32.2013.8.26.0482 - Busca e Apreensão - Liminar - BANCO FIBRA S/A - ARTHUR HENRIQUE DA SILVA 
BOIGUES - Fica a autora intimada para depositar o numerário necessário à diligência do oficial de justiça (3 UFESP’s), em cinco 
dias. - ADV: JOAO FLAVIO RIBEIRO (OAB 66919/SP)

Processo 4002752-32.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Gislaine Martins Gonçalves - TIM 
CELULAR S/A - Ciência do ofício (depósito) juntado às fls. 249, facultada manifestação do autor em 05 (cinco) dias. - ADV: 
ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 234190/SP), AQUILES GONÇALVES (OAB 186719/SP)

Processo 4005676-16.2013.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - DANIELA DA 
SILVA HAIDAMUS - Banco do Brasil SA - A parte devedora já foi intimada para satisfazer a obrigação inicialmente determinada. 
Assim, nada a prover em relação à petição retro colacionada. Requeira a parte credora o que entender de direito, em cinco dias. 
Int. - ADV: MARIA INEZ MOMBERGUE (OAB 119667/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 4005897-96.2013.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Rescisão / Resolução - Eugênia Maria Rodrigues de 
Oliveira - JOZIENE DE SANTANA SANTOS - - VITOR AFONSO DOS SANTOS CRUZ - Intime-se a autora, pessoalmente, para 
regularizar sua representação processual, em cinco dias, sob pena de extinção da ação, sem resolução do mérito. Int. - ADV: 
LEANDRO BAPTISTA VALLONE (OAB 315943/SP), ANGELA APARECIDA DE SOUZA MAGALHÃES (OAB 230709/SP)

Processo 4006616-78.2013.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni SA - 
Crédito, Financiamento e Investimento - JOAO ROBERTO DE SOUZA - Com o recolhimento das custas devidas , defiro as 
diligências necessárias perante o sistema RENAJUD, a fim de ser bloqueados o licenciamento, a transferência e a circulação 
do veículo litigioso, consoante pleiteado na petição retro colacionada. Com ela, vista à parte credora para pronunciamento, 
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em cinco dias. Int. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 
328945/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO CARLOS EDUARDO LOMBARDI CASTILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARLEI PASOTI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0032/2015
Processo 0001939-05.2015.8.26.0482 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 1009263-55.2014.8.26.0032 - 2ª Vara Cível) - 

Colégio Extensão de Araçatuba S/C Ltda - Flávio Faustino Bezerra - Vista dos autos à parte exequente a fim de apresentar, em 
10 (dez) dias, o comprovante de pagamento da taxa de distribuição, bem como apresentar o título a que se refere o comprovante 
apresentado, referente à despesa com diligência do oficial de justiça. (Conta dos Oficiais de Justiça da Comarca de Presidente 
Prudente - SP: Banco do Brasil, Agência 6609-5 (ou 5867-X), Conta 950.001-4). - ADV: FERNANDO FERRAREZI RISOLIA (OAB 
147522/SP)

Processo 0003800-12.2004.8.26.0482 (482.01.2004.003800) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de 
Crédito - Terry Francoise Boretti - Miguel de Oliveira - Banco Sudameris Brasil Sa - Requeira a parte credora o que entender de 
direito, no prazo de cinco dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 
86111/SP), LAMARTINE MACIEL DE GODOY (OAB 46310/SP), THIAGO APARECIDO DE JESUS (OAB 223581/SP), LUCIA DA 
COSTA MORAIS PIRES MACIEL (OAB 136623/SP), LUCAS PIRES MACIEL (OAB 272143/SP)

Processo 0004519-33.2000.8.26.0482 (482.01.2000.004519) - Cumprimento de sentença - Expropriação de Bens - M.L.F. 
- A.A. - M.P.P. e outro - S. - D.M.G. - Daniel Mendes Gava - Nos termos do art. 265, I, do CPC, suspendo o curso do processo 
até o cumprimento pelos interessados do disposto no art. 1.055 e seguintes do mesmo “Codex”. Int. - ADV: ANTONIO CHAGAS 
CASATI (OAB 75907/SP), DANIEL MENDES GAVA (OAB 271204/SP), RUBENS AVELANEDA CHAVES (OAB 33711/SP), 
EDUARDO RIBEIRO PAVARINA (OAB 241604/SP), ALESSANDRA ERCILIA ROQUE (OAB 165910/SP), ROGÉRIO APARECIDO 
SALES (OAB 153621/SP), IDEMAR JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR (OAB 129453/SP)

Processo 0007156-15.2004.8.26.0482 (482.01.2004.007156) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Aparecido Francisco Alves - A providencia pleiteada na petição 
retro colacionada já fora solucionada às fls. 90, sendo que o ofício com a finalidade de desbloquear o veículo objeto da lide junto 
ao órgão competente, encontra-se a disposição para impressão no sítio do Tribunal de Justiça. Observadas as formalidades 
legais, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: NEUSA MARIA CANDIDO (OAB 29044/SP), LILIAM APARECIDA DE JESUS 
DEL SANTO (OAB 221678/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 0008377-86.2011.8.26.0482 (482.01.2011.008377) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Via Japan Ltda 
- Cvc Steel Estruturas Metálicas Ltda Me - Decreto a suspensão da execução. Aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: 
STEFANO RODRIGO VITORIO (OAB 174691/SP), DEIRDRE A. SERRA FERNANDES (OAB 12463/MS)

Processo 0008377-86.2011.8.26.0482 (482.01.2011.008377) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Via Japan Ltda 
- Cvc Steel Estruturas Metálicas Ltda Me - Em que pesem as ponderações retro colacionadas, mantenho a decisão exarada 
às fls. 103, tal como lançada. Requeira o exequente o que entender de direito, no prazo de cinco dias. No silêncio, aguarde-se 
provocação no arquivo. Int. - ADV: STEFANO RODRIGO VITORIO (OAB 174691/SP), DEIRDRE A. SERRA FERNANDES (OAB 
12463/MS)

Processo 0009439-35.2009.8.26.0482 (482.01.2009.009439) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez 
Acidentária - Manoel Messias de Araújo - - Geni Araújo de Oliveira - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Intime-se o INSS 
para, no prazo improrrogável de trinta dias, apresentar conta de liquidação para fins de execução. Apresentada a conta, intime-
se a autora. Int. - ADV: AUDREY AQUILINO (OAB 145544/SP), ANA CAROLINA AQUILINO MEDEIROS COUTO (OAB 302357/
SP)

Processo 0009439-35.2009.8.26.0482 (482.01.2009.009439) - Procedimento Sumário - Aposentadoria por Invalidez 
Acidentária - Manoel Messias de Araújo - - Geni Araújo de Oliveira - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - Vista à parte 
autora sobre a conta de liquidação apresentada pelo INSS às fls. 258/264, manifestação em 05 (cinco) dias. - ADV: ANA 
CAROLINA AQUILINO MEDEIROS COUTO (OAB 302357/SP), AUDREY AQUILINO (OAB 145544/SP)

Processo 0011552-20.2013.8.26.0482 (048.22.0130.011552) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários 
- Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Paranapanema - Sicoob Credivale - Paulo Eduardo Ricci - - Luiz 
Carlos Dorna - Manifeste-se a parte credora sobre a petição retro colacionada, no prazo de cinco dias. Int. - ADV: TERUO 
TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/SP), JOSE ANTONIO VOLTARELLI (OAB 130969/SP), MARCIO MASSAHARU TAGUCHI 
(OAB 134262/SP)

Processo 0012719-72.2013.8.26.0482 (048.22.0130.012719) - Embargos à Execução - DIREITO CIVIL - Célia das Dores de 
Souza Vasconcelos - Danyelle Louizhe Sanvezzo Paiola - Fls. 232: Aguarde-se a realização da audiência designada às fls. 224. 
Intimem-se. - ADV: WILSON PAIOLA (OAB 49104/SP), GUSTAVO ALTINO FREIRE (OAB 281195/SP), DIORGINNE PESSOA 
STECCA (OAB 282072/SP)

Processo 0012719-72.2013.8.26.0482 (048.22.0130.012719) - Embargos à Execução - DIREITO CIVIL - Célia das Dores 
de Souza Vasconcelos - Danyelle Louizhe Sanvezzo Paiola - Ciência à embargada da juntada de petição e documentos de fls. 
236/260. No mais, aguarde-se a realização da audiência designada às fls. 224. Int. - ADV: DIORGINNE PESSOA STECCA (OAB 
282072/SP), WILSON PAIOLA (OAB 49104/SP), GUSTAVO ALTINO FREIRE (OAB 281195/SP)

Processo 0014470-02.2010.8.26.0482 (482.01.2010.014470) - Execução de Título Extrajudicial - Brf Brasil Foods Sa - Eder 
Henrique Pitarelli Me - Observadas as formalidades legais, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: LUCYANNA JOPPERT 
LIMA LOPES (OAB 24484/PR), JULIO CESAR GOULART LANES (OAB 285224/SP)

Processo 0017621-39.2011.8.26.0482 (482.01.2011.017621) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Instituição 
Paulista Adventista de Educação e Assistencia Social - - Instituição Paulista Adventista de Educação e Assis Social Região 
Administrativa Oeste - Lilian Christian de Carvalho Rubini - Giuliano Mestriner Barbosa - Tendo em conta a inércia da parte 
devedora em indicar bens passíveis de penhora, aplico-lhe a multa de 10% sobre o valor do débito. Providencie a parte credora 
a vinda para os autos de novo demonstrativo atualizado do débito, com a incidência da verba ora aplicada, requerendo o que 
entender de direito, para o normal prosseguimento do feito, em cinco dias. Int. - ADV: ADELIANA SAMPAIO DA SILVA (OAB 
192529/SP), EMERSON MESTRINELLI FERREIRA (OAB 195998/SP), WILSON ROBERTO CREMONESE (OAB 77671/SP), 
JOCYMAR BAYARDO VALENTE (OAB 79503/SP)

Processo 0017621-39.2011.8.26.0482 (482.01.2011.017621) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - Instituição 
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Paulista Adventista de Educação e Assistencia Social - - Instituição Paulista Adventista de Educação e Assis Social Região 
Administrativa Oeste - Lilian Christian de Carvalho Rubini - Giuliano Mestriner Barbosa - Autos com vista à parte exequente para 
manifestar-se, em cinco dias, ante a petição de fls.159. - ADV: JOCYMAR BAYARDO VALENTE (OAB 79503/SP), EMERSON 
MESTRINELLI FERREIRA (OAB 195998/SP), ADELIANA SAMPAIO DA SILVA (OAB 192529/SP), WILSON ROBERTO 
CREMONESE (OAB 77671/SP)

Processo 0019758-67.2006.8.26.0482 (482.01.2006.019758) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Banco 
Bradesco Sa - Cremag Com Representações Máquinas Agrícolas Ltda - - Walder Tassi - - Sandra Lessa Peliceo Tassi - Decreto 
a suspensão da execução. Aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: ROGÉRIO APARECIDO SALES (OAB 153621/SP), 
NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO (OAB 238706/SP)

Processo 0020538-31.2011.8.26.0482 (482.01.2011.020538) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação 
- Anderson Renato Nogueira Adorno - Tamires Bezerra Ribeiro - - IRISNALDO BRILHANTE DE FARIAS - Por ora, providencie 
a Serventia as pesquisas no sistema SIEL, objetivando informações sobre o atual endereço da parte acionada Tamires Bezerra 
Ribeiro. No mais, aguarde-se por 90 dias o cumprimento e devolução da carta precatória retro expedida. Decorrido o prazo 
acima, manifeste-se a parte credora, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: WILTON BOIGUES CORBALAN TEBAR (OAB 
307841/SP), RODOLFO MARQUES DA SILVA (OAB 242870/SP), JOSE HENRIQUE LIGABO (OAB 300362/SP), PEDRO 
CARRION BUZETTI (OAB 349734/SP)

Processo 0020538-31.2011.8.26.0482 (482.01.2011.020538) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação - 
Anderson Renato Nogueira Adorno - Tamires Bezerra Ribeiro - - IRISNALDO BRILHANTE DE FARIAS - Ciência ao autor sobre 
a juntada do resultado da pesquisa SIEL de fls. 169 (Rua Emílio Genaro, 684, casa, Vila Alegrete, Martinópolis/SP), facultada a 
manifestação em cinco dias. - ADV: PEDRO CARRION BUZETTI (OAB 349734/SP), JOSE HENRIQUE LIGABO (OAB 300362/
SP), WILTON BOIGUES CORBALAN TEBAR (OAB 307841/SP), RODOLFO MARQUES DA SILVA (OAB 242870/SP)

Processo 0022663-69.2011.8.26.0482 (482.01.2011.022663) - Procedimento Ordinário - Cheque - Eliano Alves Guimarães - 
Rosely Maria de Matos - Vista ao autor para manifestação sobre a certidão negativa do oficial de justiça. ( deixou de constatar 
e penhora bens da devedora por não localiza-la). - ADV: ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO (OAB 189372/SP), KAMILA 
MONTEIRO DE ALMEIDA (OAB 297287/SP)

Processo 0022663-69.2011.8.26.0482 (482.01.2011.022663) - Procedimento Ordinário - Cheque - Eliano Alves Guimarães 
- Rosely Maria de Matos - CIÊNCIA à parte exeqüente do resultado NEGATIVO da pesquisa BACENJUD, ficando a mesma 
INTIMADA para promover o andamento da execução, nos termos do r. despacho que deferiu referida diligência. - ADV: KAMILA 
MONTEIRO DE ALMEIDA (OAB 297287/SP), ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO (OAB 189372/SP)

Processo 0022663-69.2011.8.26.0482 (482.01.2011.022663) - Procedimento Ordinário - Cheque - Eliano Alves Guimarães 
- Rosely Maria de Matos - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em 
cumprimento ao mandado nº 482.2014/061059-5 dirigi-me ao endereço mencionado na avenida Cel.Marcondes,3355-UNIMED e 
consultando junto ao RH e Departamento Pessoal fui informado que a executada Sra.Rosely Maria de Matos ali não trabalhava 
e nem era encontrável e assim deixei de Intimá-la e devolvo o presente mandado em cartório para os devidos fins. O referido é 
verdade e dou fé. Presidente Prudente, 27 de novembro de 2014. - ADV: ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO (OAB 189372/SP), 
KAMILA MONTEIRO DE ALMEIDA (OAB 297287/SP)

Processo 0022663-69.2011.8.26.0482 (482.01.2011.022663) - Procedimento Ordinário - Cheque - Eliano Alves Guimarães 
- Rosely Maria de Matos - Vista ao autor para manifestação em cinco dias sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 134. - 
ADV: KAMILA MONTEIRO DE ALMEIDA (OAB 297287/SP), ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO (OAB 189372/SP)

Processo 0022663-69.2011.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - Eliano Alves Guimarães - Rosely Maria de Matos 
- 1- Por ora, defiro a realização da pesquisa via internet pelo sistema BACEN JUD 2, conforme requerido às fls. 107, ficando 
desde já autorizada a transferência para conta judicial de eventual valor bloqueado, caso em que a respectiva quantia será 
considerada penhorada, independentemente de novo despacho, lavratura de termo ou qualquer outra formalidade. 1.1- No caso 
do item anterior (conversão do bloqueio), sem prejuízo da transferência para conta judicial, será a devedora intimada na forma 
do artigo 652, § 4º, do Código de Processo Civil, para oferecer (impugnação / embargos) no prazo legal. 1.2- A serventia também 
fica autorizada a protocolar ordem de desbloqueio de eventual excesso ou de valor irrisório, assim considerado aquele cuja 
quantia não seja suficiente para pagamento das custas da execução (CPC, artigo 659, § 2º). 2- Na hipótese de restar frustrada 
a diligência ora autorizada, providencie a Serventia as pesquisas pleiteadas perante o sistema ARISP. Int. - ADV: ALEXANDRE 
DA SILVA CARVALHO (OAB 189372/SP), KAMILA MONTEIRO DE ALMEIDA (OAB 297287/SP)

Processo 0022663-69.2011.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - Eliano Alves Guimarães - Expeça-se mandado de 
intimação da parte devedora, a fim de indicar ao Juízo, no prazo de cinco dias, quais são e onde se encontram bens passíveis 
de penhora, sob pena de multa de 10% do valor do débito exequendo, corrigido. Int. - ADV: KAMILA MONTEIRO DE ALMEIDA 
(OAB 297287/SP), ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO (OAB 189372/SP)

Processo 0022663-69.2011.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - Eliano Alves Guimarães - Rosely Maria de Matos - 
Fls. 136: Indefiro. Nos termos do artigo 283, do CPC, compete única e exclusivamente ao credor a produção das provas que 
entender cabíveis. Esgote o credor os meios necessários para localização da executada ou de seus bens, tendo em vista a 
existência de meios de pesquisa eletrônica perante os órgãos públicos, instituições financeiras e de telefonia (alvará), detentoras 
de cadastros. Assim sendo, requeira o que entender de direito, dentro do prazo de cinco dias. Int. - ADV: ALEXANDRE DA SILVA 
CARVALHO (OAB 189372/SP), KAMILA MONTEIRO DE ALMEIDA (OAB 297287/SP)

Processo 0023034-96.2012.8.26.0482 (482.01.2012.023034) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Julio Cezar Fornazari - - Julio Cezar Fornazarime - Decreto a suspensão do processo pelo prazo de 
quarenta e cinco dias consoante requerido na petição retro colacionada, o qual começará a fluir a partir do quinto dia após 
a intimação deste despacho. Decorrido o prazo, concedo carga dos autos pelo prazo improrrogável de 15 dias, o qual é por 
demais suficiente para a prática de qualquer ato processual. Int. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 0023145-22.2008.8.26.0482 (482.01.2008.023145) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Patricia Peregrino Nogueira - - Emerson Cavalcanti Nogueira Junior - Nos termos do art. 265, I, do CPC, 
suspendo o curso do processo até o cumprimento pelos interessados do disposto no art. 1.055 e seguintes do mesmo “Codex”. 
Int. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 0023147-89.2008.8.26.0482 (482.01.2008.023147) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Emerson Cavalcanti Nogueira Junior - - Patricia Peregrino Nogueira - Decreto a suspensão do processo 
pelo prazo de quarenta e cinco dias consoante requerido na petição retro colacionada, o qual começará a fluir a partir do quinto 
dia após a intimação deste despacho. Decorrido o prazo, concedo carga dos autos pelo prazo improrrogável de 15 dias, o qual é 
por demais suficiente para a prática de qualquer ato processual. Int. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 0023299-30.2014.8.26.0482 (processo principal 0014173-92.2010.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de 
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Sentença - Alexandre Pedro Salomão Nahas - - GRAZIELA DONINHO BROLEZZI NAHAS - Vicente Augusto Batista Paschoal - 
Vicente Augusto Batista Paschoal - Sobre a certidão de Cartório retro colacionada, manifeste-se o impugnante no prazo de cinco 
dias. Int. - ADV: VICENTE AUGUSTO BATISTA PASCHOAL (OAB 32153/SP), NILTON ARMELIN (OAB 142600/SP)

Processo 0023440-88.2010.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - Arrendamento Mercantil - Valdemir de Souza Guedes 
- Banco Itaúleasing Sa - Decreto a suspensão da execução. Aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: FRANCISCO DUQUE 
DABUS (OAB 248505/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), RENATO COSTA QUEIROZ (OAB 153584/SP)

Processo 0023440-88.2010.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - Arrendamento Mercantil - Valdemir de Souza Guedes 
- Banco Itaúleasing Sa - Tendo em conta a inércia da parte devedora em cumprir a obrigação retro determinada, aplico-lhe a 
multa de 10% sobre o valor do débito, bem como da verba honorária. Providencie a parte credora a vinda para os autos de novo 
demonstrativo atualizado do débito, com a incidência da verba ora aplicada, bem como da honorária retro arbitrada e, após a 
complementação de recolhimento das custas devidas (Prov. CSM nº 2.195/2014, publicado no D.J.E. de 08/08/2014), defiro a 
realização da pesquisa via internet pelo sistema BACEN JUD 2, ficando desde já autorizada a transferência para conta judicial 
de eventual valor bloqueado, caso em que a respectiva quantia será considerada penhorada, independentemente de novo 
despacho, lavratura de termo ou qualquer outra formalidade. No caso do item anterior (conversão do bloqueio), sem prejuízo 
da transferência para conta judicial, será o devedor intimado na forma do artigo 652, § 4º, do Código de Processo Civil, para 
oferecer (impugnação / embargos) no prazo legal. A serventia também fica autorizada a protocolar ordem de desbloqueio de 
eventual excesso ou de valor irrisório, assim considerado aquele cuja quantia não seja suficiente para pagamento das custas da 
execução (CPC, artigo 659, § 2º). Na hipótese de restar frustrada a diligência ora autorizada intime-se a parte exequente para 
promover o andamento do feito em 30 dias, sob pena de suspensão do andamento da execução (CPC, 791, III), hipótese em que 
os autos serão remetidos ao arquivo no aguardo de provocação, independentemente de novo despacho. Int. - ADV: RENATO 
COSTA QUEIROZ (OAB 153584/SP), FRANCISCO DUQUE DABUS (OAB 248505/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 0023969-10.2010.8.26.0482 (482.01.2010.023969) - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Daisy Aredes 
Nabas - - Claudio Luís Nabas - Adilton Nascimento dos Santos - 1- Após a juntada do demonstrativo atualizado do débito, defiro 
a realização da pesquisa via internet pelo sistema BACEN JUD 2, ficando desde já autorizada a transferência para conta judicial 
de eventual valor bloqueado, caso em que a respectiva quantia será considerada penhorada, independentemente de novo 
despacho, lavratura de termo ou qualquer outra formalidade. 1.1- No caso do item anterior (conversão do bloqueio), sem prejuízo 
da transferência para conta judicial, será o devedor intimado na forma do artigo 652, § 4º, do Código de Processo Civil, para 
oferecer (impugnação / embargos) no prazo legal. 1.2- A serventia também fica autorizada a protocolar ordem de desbloqueio 
de eventual excesso ou de valor irrisório, assim considerado aquele cuja quantia não seja suficiente para pagamento das custas 
da execução (CPC, artigo 659, § 2º). 2- Na hipótese de restar frustrada a diligência ora autorizada intime-se a parte exequente 
para promover o andamento do feito em 30 dias, sob pena de suspensão do andamento da execução (CPC, 791, III), hipótese 
em que os autos serão remetidos ao arquivo no aguardo de provocação, independentemente de novo despacho. Int. - ADV: 
JACQUELYNE GARCIA VIDOTTO DA CUNHA (OAB 184709/SP), ALESSANDRA MORENO DE PAULA FIDELIS (OAB 138274/
SP), SILMARA APARECIDA SANTOS GONÇALVES (OAB 164715/SP), MAURÍCIO RAMIRES ESPER (OAB 203449/SP)

Processo 0025166-97.2010.8.26.0482 (482.01.2010.025166) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário 
- Banco Itau Sa - Elenita Aparecida da Costa - - Elenita A da Costa & Cia Ltda Me - Por ora, providencie a parte credora a 
intimação pessoal da executada relativo à penhora realizada via sistema Bacen Jud. Int. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE 
(OAB 103587/SP)

Processo 0027406-64.2007.8.26.0482 (482.01.2007.027406) - Procedimento Ordinário - André Aparecido José - 
Telecomunicações de São Paulo Telesp - Observadas as formalidades legais, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: GEORGE 
WASHINGTON TENORIO (OAB 25685/SP), THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), LUCIANO MARCOS CORDEIRO 
PEREIRA (OAB 139913/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP), ELIAS AUGUSTO DE LIMA FILHO (OAB 
230184/SP), DANIEL ALVES FERREIRA (OAB 140613/SP)

Processo 0027492-64.2009.8.26.0482 (482.01.2009.027492) - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Felipe 
Farias Gomes - Banco Santander Brasil Sa - Satisfeito o julgado, declaro a extinção do feito e o encerramento do processo 
com a efetiva prestação da tutela jurisdicional reclamada na inicial. Pagas eventuais custas em aberto, façam-se as devidas 
anotações, inclusive de cadastro na base de dados do sistema de informação quanto à extinção deste processo e observadas as 
formalidades legais, arquivem-se. Intimem-se. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), LUIZ CARLOS MEIX (OAB 
118988/SP), ROBERTO DE SOUZA CRUZ (OAB 269287/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP)

Processo 0027765-72.2011.8.26.0482 (482.01.2011.027765) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Ricardo 
Maciel da Silva - Banco Itau Sa - Ciência do expediente (planilha de débitos judiciais e depósito) juntado às fls. 169/172, 
facultada manifestação do autor em 05 (cinco) dias. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), JOAO FLAVIO 
RIBEIRO (OAB 66919/SP)

Processo 0027891-88.2012.8.26.0482 (482.01.2012.027891) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços 
- Diego Ferreira Russi - Maisa Camargo de Melo - Tendo em vista que os editais para realização do leilão eletrônico são 
publicados via Internet, com ampla divulgação, aguarde-se pela realização das praças. Int. - ADV: DIEGO FERREIRA RUSSI 
(OAB 238441/SP)

Processo 0028130-29.2011.8.26.0482 (482.01.2011.028130) - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Aurea Aparecida 
Alves Vieira - Unimed Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Nos termos do art. 265, I, do CPC, suspendo o curso do processo 
até o cumprimento pelos interessados do disposto no art. 1.055 e seguintes do mesmo “Codex”. Int. - ADV: MARCOS LAURSEN 
(OAB 158576/SP), LUCAS DIEGO LAURSEN TUPONI (OAB 339456/SP), FLAVIO LUIS BRANCO BARATA (OAB 126018/SP), 
VICTOR FLAVIO MARTINEZ FRANCO (OAB 226776/SP), RUBIA CRISTINA SORRILHA (OAB 278853/SP)

Processo 0028130-29.2011.8.26.0482 (482.01.2011.028130) - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - Aurea Aparecida 
Alves Vieira - Unimed Cooperativa de Trabalho Médico Ltda - Por ora, publique-se e aguarde-se o cumprimento do despacho 
exarado às fls. 242. Int. - ADV: RUBIA CRISTINA SORRILHA (OAB 278853/SP), LUCAS DIEGO LAURSEN TUPONI (OAB 
339456/SP), MARCOS LAURSEN (OAB 158576/SP), FLAVIO LUIS BRANCO BARATA (OAB 126018/SP), VICTOR FLAVIO 
MARTINEZ FRANCO (OAB 226776/SP)

Processo 0029192-75.2009.8.26.0482 (482.01.2009.029192) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco 
Bradesco Sa - Jurene Marcia Santos Ribeiro - Decreto a suspensão da execução. Aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: 
NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 0029732-21.2012.8.26.0482 (482.01.2012.029732) - Procedimento Sumário - Obrigações - R Alves de Oliveirame 
- Marcos Roberto R Vasconcelos - Após o recolhimento das custas devidas (Prov. CSM nº 2.195/2014, publicado no D.J.E. de 
08/08/2014), defiro a realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD, objetivando informações cadastrais junto à Delegacia da 
Receita Federal, para fins de localização do paradeiro da parte acionada. Com a resposta, vista à parte interessada. Int. - ADV: 
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RUBENS DE AGUIAR FILGUEIRAS (OAB 111065/SP)
Processo 0030103-24.2008.8.26.0482 (482.01.2008.030103) - Procedimento Ordinário - DIREITO CIVIL - Adriana de 

Carvalho Leite Correia - Wilson Roberto Guerra Aguiar Júnior - Antes de apreciar o pedido de penhora do veículo, verifico 
constar restrição sobre o aludido bem, sendo necessário que a parte credora traga aos autos demonstrativo cadastral emitido 
pelo órgão de trânsito com vistas a identificar a(s) instituição(ões) financeira(s) em favor da(s) qual(ais) há o gravame do(s) 
veículo(s). Int. - ADV: CHRISTOPHER REZENDE GUERRA AGUIAR (OAB 203028/SP), THIAGO APARECIDO DE JESUS (OAB 
223581/SP), DANIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO (OAB 241170/SP), CHRISTIANO FIGUEIREDO MARINI (OAB 192245/
SP)

Processo 0031268-04.2011.8.26.0482 (482.01.2011.031268) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Ademir 
José Gonçalves da Rocha & Cia Ltdame - Jose Mastrangelli Neto - Manifeste-se a parte autora, na pessoa de seu patrono, 
para requerer o que entender de direito em prosseguimento, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação em caso 
de inércia. Mantida a inércia intime-se a parte autora pessoalmente para promover o regular andamento do feito no prazo de 
quarenta e oito hora, sob pena de extinção da ação. Int. - ADV: CESAR AUGUSTO HENRIQUES (OAB 172470/SP)

Processo 0031630-69.2012.8.26.0482 (482.01.2012.031630) - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação 
/ Embargos à Execução - José Carlos Batista da Silva Empresa Individual - Ana Cláudia de Oliveira Rodrigues - Anote-se no 
sistema informatizado e na autuação que o processo encontra-se na fase de cumprimento de sentença. Após, intime-se a parte 
devedora Ana Cláudia de Oliveira Rodrigues, na pessoa de seu patrono, para satisfazer a obrigação no prazo de 15 dias, sob 
pena de multa de 10% sobre valor do débito corrigido. Não satisfeita a obrigação como determinado acima, desde já arbitro a 
verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor integral do débito exequendo. Int. - ADV: SAMUEL SAKAMOTO (OAB 
142838/SP), AMANCIO DE CAMARGO FILHO (OAB 195158/SP)

Processo 0031928-95.2011.8.26.0482 (processo principal 0003822-12.2008.8.26) (456.01.2008.003822/5) - Cumprimento 
de sentença - Retifica Realsa Ltda - Antenor Theotonio Junior - Aguarde-se por 90 dias o cumprimento e devolução da carta 
precatória retro aditada. Decorrido o prazo acima, manifeste-se a parte credora, em termos de prosseguimento. Int. - ADV: 
ADRIANO MARCOS SAPIA GAMA (OAB 163356/SP), RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP), DANILO TOCHIKAZU MENOSSI 
SAKAMOTO (OAB 262033/SP)

Processo 0033018-07.2012.8.26.0482 (482.01.2012.033018) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Carlos Ferreira 
Serra - Jorge Galvão Vanso - Decreto a suspensão do processo pelo prazo de vinte dias consoante requerido na petição retro 
colacionada, o qual começará a fluir a partir do quinto dia após a intimação deste despacho, devendo a parte credora manifestar-
se ao término desse período, independentemente de intimação. Na inércia, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 
legais. Int. - ADV: TATIANA YUMI HASAI (OAB 249544/SP), ANDRE SHIGUEAKI TERUYA (OAB 154856/SP)

Processo 0033720-50.2012.8.26.0482 (048.22.0120.033720) - Procedimento Ordinário - Seguro - Alaide Aparecida Badaró 
de Souza - - José Valcir de Souza - Caixa Seguros Sa - Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso de 
apelação interposto pela parte autora, nos efeitos devolutivo e suspensivo. Vista à parte contrária para contrarrazões, no prazo 
legal. Com ou sem elas, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, Seção de Direito Privado, para a 
superlativa apreciação, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: JORGE ANTONIO PEREIRA (OAB 235013/SP), MARIA 
APARECIDA DA SILVA SARTORIO (OAB 150165/SP), ALDIR PAULO CASTRO DIAS (OAB 138597/SP), RENATO TUFI SALIM 
(OAB 22292/SP)

Processo 0033950-92.2012.8.26.0482 (048.22.0120.033950) - Monitória - Cheque - Flavio do Carmo Junior & Cia Ltdame 
- Karine Marques Barbosa - Após o recolhimento das custas devidas (Prov. CSM nº 2.195/2014, publicado no D.J.E. de 
08/08/2014), defiro nova realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD, objetivando informações cadastrais junto à Delegacia 
da Receita Federal, para fins de localização do paradeiro da parte acionada. Com a resposta, vista à parte interessada. Int. - 
ADV: MARCO ANTÔNIO GOULART (OAB 179755/SP)

2ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SILAS SILVA SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WARLEI LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0035/2015
Processo 0009306-17.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 4003971-80.2013.8.26) (processo principal 4003971-

80.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - Amancio de Camargo Filho - Banco Itaucard SA - 
Amancio de Camargo Filho - Autorizo o executado Banco Itaucard S/A a proceder o levantamento do valor depositado em conta 
judicial (fls. 42). Expeça-se MLJ. Quanto a satisfação de seu crédito, manifeste-se o exequente no prazo de 5 (cinco) dias. (Guia 
de levantamento à disposição do executado). - ADV: AMANCIO DE CAMARGO FILHO (OAB 195158/SP), PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0010554-18.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 4001201-17.2013.8.26) (processo principal 4001201-
17.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Edvaldo Brandini Machado - - Murilo de Oliveira 
Machado - José Carlos Popim - - Jessica Fernanda Popim - Feitas essas considerações, JULGO IMPROCEDENTE a presente 
impugnação à penhora formulada por JOSÉ CARLOS POPIM e JÉSSICA FERNANDA POPIM em face de EDVALDO BRANDINI 
MACHADO e outro, e mantenho a constrição sobre a quantia de R$ 695,76 (fls. 14). Expeça-se em favor dos exequentes o 
mandado competente, para fins de levantamento do dinheiro penhorado. Não há custas ou despesas processuais a serem 
pagas. Entretanto, condeno os executados ao pagamento da verba honorária, a qual arbitro em R$ 600,00 (seiscentos reais), 
observados os limites da Lei n° 1.060/50. Int. - ADV: DANIEL FRANCO DA COSTA (OAB 185193/SP), WELLINGTON CAZAROTI 
PAZINE (OAB 227533/SP), EWERSON SILVA DOS REIS (OAB 249331/SP), WILTON BOIGUES CORBALAN TEBAR (OAB 
307841/SP), PEDRO CARRION BUZETTI (OAB 349734/SP)

Processo 0010554-18.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 4001201-17.2013.8.26) (processo principal 4001201-
17.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - Edvaldo Brandini Machado - - Murilo de Oliveira 
Machado - José Carlos Popim - - Jessica Fernanda Popim - Certifico e dou fé que expedi guia de levantamento judicial sob nº 
55/2015, no valor de R$ 695,76, conforme depósito de fls. 14, deixando-a à disposição dos exequentes, em cumprimento à r. 
decisão de fls. 39/40. - ADV: DANIEL FRANCO DA COSTA (OAB 185193/SP), WELLINGTON CAZAROTI PAZINE (OAB 227533/
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SP), EWERSON SILVA DOS REIS (OAB 249331/SP), WILTON BOIGUES CORBALAN TEBAR (OAB 307841/SP), PEDRO 
CARRION BUZETTI (OAB 349734/SP)

Processo 0014433-33.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 4002567-91.2013.8.26) (processo principal 4002567-
91.2013.8.26) - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Ricardo Toshio Kuniyoshi - Marcos Aparecido Maqueia - - Antonio 
Maqueia - - Maria das Graças Maqueia - 1 - Concedo aos executados o benefício da gratuidade de justiça, o que faço com 
fundamento no “caput” do art. 4º, da Lei nº 1060/50. Insira-se no sistema informatizado a tarja respectiva. 2 - Os executados 
compareceram espontaneamente aos autos, ficando suprida a intimação da penhora que recaiu sobre os valores depositados 
em conta judicial (fls. 38/41 e 42/43). 3 - Ficam os executados cientificados de que poderão impugnar a Execução no prazo 
de 15 dias, contados da publicação deste despacho pelo DJE. - ADV: LUIZ ANTONIO GALIANI (OAB 123322/SP), RICARDO 
ANTONIO SOARES BROGIATO (OAB 94925/SP)

Processo 0017035-94.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 1001540-90.2014.8.26) (processo principal 1001540-
90.2014.8.26) - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - CAROLINA SILVERIO DE OLIVEIRA SIOLI - IRACI CRISTINA 
GONÇALVES, - Determino seja a executada intimada a indicar a este Juízo, no prazo de cinco (5) dias, onde se encontram 
os bens sujeitos à execução, bem como comprovar sua propriedade e, ainda, a abster -se de qualquer atitude que dificulte ou 
embarace a realização da penhora, nos termos do art. 656, § 1º do CPC. Deverá ainda ser advertida de que o descumprimento 
da ordem será considerado ato atentatório à dignidade da justiça (art. 600, incisos II, III e IV, do CPC), sendo passível a 
aplicação de multa de até 20% do valor atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou 
material, sendo que referida multa se reverterá em proveito da credora e poderá ser exigível nesta execução (CPC, art. 601). 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: JOÃO PAULO SIMÃO 
LISBOA (OAB 303743/SP)

Processo 0021904-03.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 1001032-47.2014.8.26) (processo principal 1001032-
47.2014.8.26) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Walter Afonso - - Rosália Maria Dellapiazza 
Afonso - Banco Santander Brasil SA - - Zurich Santander Seguros Brasl Seguros S/A - Recolha o(a)(s) ré(u)(s), no prazo de 10 
(dez) dias, a taxa judiciária, no valor de R$ 135,38 (fls. 22), sob pena de inscrição do débito na dívida ativa do Estado. - ADV: 
PAULO HENRIQUE RAMOS BORGHI (OAB 94458/SP), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB 247319/SP)

Processo 0026557-48.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 1012983-38.2014.8.26) (processo principal 1012983-
38.2014.8.26) - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Banco do Brasil SA - CRISTIANE DA SILVA GOMES - - JORGE 
MARQUES DE AQUINO - - GILSON DIAS DA SILVEIRA - A regra contida no art. 475-M do Código de Processo Civil dita que 
“a impugnação não terá efeito suspensivo, podendo o juiz atribuir-lhe tal efeito desde que relevantes os seus fundamentos 
e o prosseguimento da execução seja manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta 
reparação”. Entendo como relevantes os fundamentos invocados pelo impugnante e que a continuidade da Execução poderá 
lhe causar dano de difícil ou incerta reparação, motivo pelo qual recebo a presente impugnação para discussão, com suspensão 
do processo de Execução. Certifique-se naqueles autos. Vista aos impugnados para apresentação de resposta no prazo de 
15 (quinze) dias. - ADV: CLAUDIO EVANDRO STEFANO (OAB 28512/PR), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 
123199/SP)

Processo 1000008-47.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - ORLANDO CARDOSO DE SOUZA - Generalli do 
Brasil Companhia Nacional de Seguros - Vistos. Cite-se o(a) requerido(a) para os termos da ação em epígrafe, advertindo-se do 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a resposta. Intime-se. - ADV: WELLINGTON CAZAROTI PAZINE (OAB 227533/SP), 
DANIEL FRANCO DA COSTA (OAB 185193/SP), EWERSON SILVA DOS REIS (OAB 249331/SP)

Processo 1000018-91.2015.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Seguro - LEONICE MEDEIROS DE LIMA - Seguradora Líder 
dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - 1 - Concedo a autora o benefício da gratuidade de justiça, o que faço com fundamento no 
“caput” do art. 4º, da Lei nº 1060/50. Insira-se no sistema informatizado a tarja respectiva. 2 - Por ocasião de outro ajuizamento 
deverá o i. patrono da autora observar o disposto no art. 9º, IV, alínea c, da Resolução nº 551/2011, do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, no sentido de que a correta formação do processo eletrônico é responsabilidade do Advogado ou 
procurador, que deverá nomear os documentos de acordo com a listagem disponibilizada no sistema informatizado. 3 - Cite-se. 
- ADV: RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP)

Processo 1000110-69.2015.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SERGIO ANTONIO MILANI - 
LUCIO ALBERTO CARDOSO ALVAREZ - Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. 
Determino a expedição do mandado de citação para possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 3 (três) 
dias, sob pena de penhora. Arbitro os honorários de advogado em 10% sobre o valor em execução (CPC, art. 20, § 3.º), com a 
advertência de que esta verba será reduzida pela metade na hipótese de integral pagamento no prazo supramencionado (CPC, 
art. 652-A, par. ún.), assegurada a possibilidade de alteração, secundum eventum litis, no julgamento dos eventuais embargos à 
execução. Advirto que eventual insucesso na concreta tentativa de localização do devedor deverá ser certificado (CPC, art.652, 
§ 5.º), para que, havendo patrimônio, seja efetuado o arresto ex officio, na forma do artigo 653 do Código de Processo Civil. 
O edital deve conter a advertência do prazo de 3 dias para pagamento e de 15 dias para oferta de embargos à execução. Não 
efetuado o pagamento pelo devedor citado, o oficial de justiça procederá, de imediato, à penhora de bens e avaliação, lavrando-
se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, o executado. Caso não encontre bens, ou estes sejam 
insuficientes para a garantia da execução, o oficial intimará o executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar quais são e 
onde se encontram os bens passíveis de penhora, observados os requisitos do parágrafo único, do artigo 668, do Código de 
Processo Civil. Ressalto que a inatividade injustificada do devedor enseja aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 
o valor em execução (CPC, art. 600, IV). É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do devedor acerca 
de eventual composição amigável. O executado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da 
juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, art. 738). 
No caso de embargos manifestamente protelatórios, o devedor sujeitar-se-á ao pagamento de multa de até 20% sobre o valor 
em execução (CPC, art. 740, par. ún.). O reconhecimento do crédito do exeqüente e o depósito de 30% do valor em execução 
(incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja admitido 
o pagamento do saldo remanescente em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês (CPC, art. 745-A). - ADV: ROBERTO DE SOUZA CRUZ (OAB 269287/SP), LUIZ CARLOS MEIX (OAB 118988/
SP)

Processo 1000110-69.2015.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - SERGIO ANTONIO MILANI - 
LUCIO ALBERTO CARDOSO ALVAREZ - Certifico e dou fé que deixo, por ora, de expedir os mandados de citação e penhora em 
razão de não haver saldo de diligências para tanto (Citação + Penhora = 2 diligências). Providencie o exequente o recolhimento 
da complementação das diligências devidas ao Oficial de Justiça, no valor de R$ 60,42 (PROVIMENTO CG Nº 28/2014, 
disponibilizado no DJE de 28/10/2014, em vigor desde 03/11/2014), no prazo de 5 dias. - ADV: ROBERTO DE SOUZA CRUZ 
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(OAB 269287/SP), LUIZ CARLOS MEIX (OAB 118988/SP)
Processo 1000125-38.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - NARCIZO PEREIRA PAES - PAULO 

SERGIO SOARES - - FF RIBEIRO E CIA LTDA - 1 - Para apreciação do pedido de gratuidade processual formulado pelo autor, 
deverá juntar declaração, sob as penas da lei civil e penal, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, ou seja, de que é pobre na acepção jurídica do termo (art. 4º. 
da Lei 1060/50), inclusive declarando os rendimentos que aufere e bens que possui, incluindo imóveis, veículos e aplicações 
financeiras, sob pena de indeferimento do benefício que se pleiteia. Prazo: 10 dias. Lembro, por oportuno, que já não prevalece 
mais o entendimento de que para obtenção do benefício da gratuidade de justiça basta a simples declaração de pobreza do 
interessado, devendo estar devidamente comprovada a condição de “necessitado”, referida na Lei 1060/50. 2 - O rito a ser 
adotado é o sumário. Por isso, faculto ao autor emendar a petição inicial, no prazo de 10 (dez) dias, com observância ao 
disposto no art. 276, do Código de Processo Civil. - ADV: EMERSON EGIDIO PINAFFI (OAB 311458/SP)

Processo 1000190-33.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - JOSÉ HÉLIO VIEIRA 
DOS SANTOS - ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA. - 1 - Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, o que 
faço com fundamento no “caput” do art. 4º, da Lei nº 1060/50. Insira-se no sistema informatizado a tarja respectiva. 2 - Indefiro, 
por ora, o pedido de concessão de liminar, pois não foi demonstrada a presença de um dos requisitos legais para tanto, qual 
seja, o periculum in mora. Com efeito, o autor não expôs a motivos que a levaram a concluir pela urgência da medida pleiteada 
(apresentação de extratos dos ultimos cinco anos), deixando, inclusive, de especificar em que consistiria eventual dano ou 
prejuízo caso a tutela jurisdicional buscada venha a ser concedida ao final do processo, ou até mesmo incidentalmente. 3 - Cite-
se, com as advertências legais. 4 - Não há motivo para tramitação do processo em segredo de justiça. Providencie a Serventia 
a retirada da tarja respectiva. - ADV: MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S CEZÁRIO (OAB 102280/SP)

Processo 1000232-82.2015.8.26.0482 - Embargos de Terceiro - Posse - Manoel Sebastião Teixeira - - Rosa Inalda Teixeira - 
Banco do Brasil SA - CIÊNCIA à parte AUTORA de que a(s) PARTE(S) RÉ(S) ofereceu(ram) contestação(ões), ficando por esta 
INTIMADA a apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
SP), MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO (OAB 83993/SP)

Processo 1000256-13.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - EDISON NUNES 
FONSECA - ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA. - 1 - Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, o que faço 
com fundamento no “caput” do art. 4º, da Lei nº 1060/50. Insira-se no sistema informatizado a tarja respectiva. 2 - Indefiro, 
por ora, o pedido de concessão de liminar, pois não foi demonstrada a presença de um dos requisitos legais para tanto, qual 
seja, o periculum in mora. Com efeito, o autor não expôs a motivos que a levaram a concluir pela urgência da medida pleiteada 
(apresentação de extratos dos ultimos cinco anos), deixando, inclusive, de especificar em que consistiria eventual dano ou 
prejuízo caso a tutela jurisdicional buscada venha a ser concedida ao final do processo, ou até mesmo incidentalmente. 3 - Cite-
se, com as advertências legais. 4 - Não há motivo para tramitação do processo em segredo de justiça. Providencie a Serventia 
a retirada da tarja respectiva. - ADV: MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S CEZÁRIO (OAB 102280/SP)

Processo 1000289-03.2015.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - Danilson Barboza Scarmagnani - Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-
lei nº 911/69 e determino a busca e apreensão do veículo marca Volkswagen, modelo Saveiro CL/Summer 1, ano 2001, cor 
prata, placas CSE-6253, entregando-o ao representante legal do autor. Cumprida a medida liminar, cite-se o réu para pagar a 
integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no prazo de 5 (cinco) dias contados do 
cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 
(quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia 
que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, 
a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69). Servirá o presente, por cópia 
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)

Processo 1000289-03.2015.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia 
S/A - Danilson Barboza Scarmagnani - Certifico e dou fé que deixei, por ora, de encaminhar a decisão mandado para a central 
de mandados uma vez que a diligência recolhida não corresponde ao valor de 3 ufesps. O autor fica intimado para recolher a 
diferença no valor de R$ 3,33. - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)

Processo 1000303-84.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - MARILEIDE DA SILVA 
MACEDO - ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA. - 1 - Concedo a autora o benefício da gratuidade de justiça, o que faço 
com fundamento no “caput” do art. 4º, da Lei nº 1060/50. Insira-se no sistema informatizado a tarja respectiva. 2 -Retire-se 
do sistema informatizado a tarja relativa a segredo de justiça, visto que o caso em exame não se enquadra em nenhuma das 
hipóteses previstas no art. 155 do CPC. 3 - Indefiro, por ora, o pedido de concessão de liminar, pois não foi demonstrada a 
presença de um dos requisitos legais para tanto, qual seja, o periculum in mora. Com efeito, a autora não expôs os motivos que 
a levaram a concluir pela urgência da medida pleiteada (apresentação de extratos dos ultimos cinco anos), deixando, inclusive, 
de especificar em que consistiria eventual dano ou prejuízo caso a tutela jurisdicional buscada venha a ser concedida ao final 
do processo, ou até mesmo incidentalmente. 4. Cite-se, com as advertências legais. - ADV: MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S 
CEZÁRIO (OAB 102280/SP)

Processo 1000332-37.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ODIRLEI BARBOSA 
RODRIGUES - A.P.B. - 1 - Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, o que faço com fundamento no “caput” do 
art. 4º, da Lei nº 1060/50. Insira-se no sistema informatizado a tarja respectiva. 2 - Indefiro, por ora, o pedido de concessão de 
liminar, pois não foi demonstrada a presença de um dos requisitos legais para tanto, qual seja, o periculum in mora. Com efeito, 
o autor não expôs a motivos que a levaram a concluir pela urgência da medida pleiteada (apresentação de extratos dos ultimos 
cinco anos), deixando, inclusive, de especificar em que consistiria eventual dano ou prejuízo caso a tutela jurisdicional buscada 
venha a ser concedida ao final do processo, ou até mesmo incidentalmente. 3 - Cite-se, com as advertências legais. 4 - Não 
há motivo para tramitação do processo em segredo de justiça. Providencie a Serventia a retirada da tarja respectiva. - ADV: 
MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S CEZÁRIO (OAB 102280/SP)

Processo 1000332-71.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ILIDIO RIBEIRO DA 
SILVA - Itaú Unibanco S.A. - Recolha o(a)(s) ré(u)(s), no prazo de 10 (dez) dias, a taxa judiciária, no valor de R$ 106,25 (fls. 
115), sob pena de inscrição do débito na dívida ativa do Estado. - ADV: LUÍS HENRIQUE HIGASI NARVION (OAB 154272/SP), 
IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 1000425-34.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - COOPERATIVA DE 
CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO VALE DO PARANAPANEMA - SICOOB CREDIVALE - INTEGRAL ENGENHARIA ELETRICA 
LTDA - - Alex Neder Gomes - - ZILDA NEDER GOMES - 1 - Expeça-se carta precatória, com prazo de 90 dias para cumprimento, 
deprecando seja constatado se o imóvel penhorado (fls. 152) encontra-se ocupado e, em caso positivo, por quem e a que título. 
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A carta precatória estará disponível na internet para que a exequente providencie sua impressão, assim como dos documentos 
que devem instruí-la (CPC, art. 202, II), não havendo necessidade de retirada do documento junto a Serventia. 2 - Fls. 157: 
Defiro. Lavre-se auto de penhora. - ADV: MARCIO MASSAHARU TAGUCHI (OAB 134262/SP), TERUO TAGUCHI MIYASHIRO 
(OAB 86111/SP), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR (OAB 214264/SP)

Processo 1000763-08.2014.8.26.0482 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- GLOBAL MASTER EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA EPP - - LUIZ CARLOS LIMA - - Mariza Galdioli Borges - Itaú 
Unibanco S.A. - V I S T O S. 1. Trata-se de embargos opostos por GLOBAL MASTER EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS 
LTDA, LUIZ CARLOS LOMA e MARIZA GALDIOLI BORGES LIMA à execução intentada pelo BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A. Os 
embargantes buscam desconstituir o título executivo. 2. Conforme exposto pela própria petição inicial, a empresa embargante 
intentou no dia 03.06.2013 ação judicial de revisão de contratos com pedido de tutela antecipada em face da instituição 
embargada [autos nº 884/13], em trâmite perante esta vara, sendo que ambas as demandas (revisional e embargos) têm o 
mesmo contrato como objeto relativamente à causa de pedir. 3. Ainda nessa perspectiva, observo que embora já tenha havido 
julgamento da aludida ação revisional [Autos nº 884/13], cuja sentença foi inserida nestes autos (fls. 831/840), houve interposição 
de recurso de apelação por parte da autora, de sorte que os autos foram remitidos ao Tribunal de Justiça, encontrando-se ainda 
pendente de apreciação pelo juízo ad quem. Portanto, não houve trânsito em julgado da matéria. 4. Por outro lado, destaque-
se que a execução não é nula, tendo em vista que o título contém os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, os 
quais não são atingidos pela simples propositura da ação revisional. 5. Também não há que se falar em litispendência, pois 
os pedidos são claramente distintos, visto que a ação revisional tem por objetivo o reconhecimento das abusividades contidas 
nas cláusulas de todos os contratos firmados entre as partes, enquanto os presentes embargos visam o reconhecimento do 
excesso de execução. Não bastasse isso, na ação revisional intentada figura como parte autora somente a empresa titular do 
contrato, enquanto nos presentes embargos os devedores solidários também fazem parte do polo ativo. Sendo assim, vislumbro 
inexistente a tríplice identidade prevista no § 2º do artigo 302 do CPC. 6. Há, em verdade, conexão entre as demandas, porém 
os processos não foram reunidos em tempo hábil para decisão conjunta. Assim, nesse cenário de caracterização de evidente 
prejudicialidade, impõe-se a aplicação do disposto no art. 265, IV, “a”, do CPC. A propósito, o Egrégio Tribunal de Justiça de 
São Paulo assentou o seguinte entendimento: “Embargos à execução - ação revisional pendente de julgamento - inexistência 
de litispendência em relação à ação revisional de contrato - conexão - determinação de suspensão dos embargos, diante das 
mesmas matérias discutidas em ação revisional, pendente de julgamento - art. 265, IV, “a” do Código de Processo Civil - recurso 
provido para esse fim” (Ap. Cível n. 0039801-37.2010.8.26.0562, 7ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des. Coutinho 
de Arruda, j. 04.11.2014, dje. 05.11.2014). “Embargos à Execução - Suspensão do processo em razão de prejudicialidade 
externa Art. 265, IV, “a”, CPC - Ação Revisional com a mesma causa de pedir remota, qual seja, a análise da Cédula de Crédito 
Bancário celebrada entre as partes. Prejudicial que impede e vincula o julgamento de outras questões. Caso sejam revistos os 
encargos cobrados pelo banco, a liquidez da obrigação na ação de execução restará afetada. Inviável o prosseguimento da 
execução e, de conseguinte, dos embargos até o trânsito em julgado da ação revisional. Suspensão do processo em virtude 
da prejudicialidade externa, até o julgamento da ação revisional de contrato bancário. Recurso Provido” (Ap. Cível n. 0012347-
42.2012.8.26.0003, 23ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 12.11.2014, dje. 14.11.2014). 7. Ante o exposto, 
determino a suspensão dos presentes embargos até o trânsito em julgado da ação revisional [Autos nº 884/13]. 8. Não obstante, 
o processo de execução deve prosseguir regularmente [4005478-76.2013.8.26.0482], visto que os presentes embargos foram 
recebidos sem efeito suspensivo (fls. 724) e também porque não há notícia de concessão de alguma liminar no âmbito da 
ação revisional. Traslade-se cópia desta decisão para autos de n. 4005478-76.2013.8.26.0482 [digital]. Int. - ADV: FERNANDO 
BARBIERI BRANDI (OAB 184352/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIA ELISA PERRONE 
DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP)

Processo 1000924-18.2014.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Seguro - JOSÉ EUDES DA SILVA - Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT SA - 1 - Recolha a ré, no prazo de 10 dias, a contribuição previdenciária relativa a juntada de 
procuração/substabelecimento. Na inércia, comunique-se por oficio a falta do recolhimento à OAB, Subseção desta cidade e a 
Carteira de Previdência dos Advogados. 2 - Intime-se o Perito a manifestar-se sobre a impugnação formulada pelo autor (fls. 
129/131), no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), ANGELICA CAMPAGNOLO 
BARIANI FERREIRA (OAB 246943/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP)

Processo 1001421-32.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco SA - 
Indústria Comércio e Exportação de Capotas Jordão LTDA - EPP - - EDIVALDO VENTURIM JORDÃO - - MARIA FERNANDA 
BONI JORDÃO - 1 - Expeça-se mandado de penhora e avaliação dos veículos descritos no documento de fls. 43. 2 - Para 
apreciação do pedido de levantamento do valor penhorado, certifique a Serventia a atual situação do processo de Embargos 
a Execução nº 1004379-88.2014. - ADV: ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE (OAB 70810/SP), LUCIO ANTONIO 
MALACRIDA (OAB 51247/SP)

Processo 1001421-32.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco SA - 
Indústria Comércio e Exportação de Capotas Jordão LTDA - EPP - - EDIVALDO VENTURIM JORDÃO - - MARIA FERNANDA 
BONI JORDÃO - Vistas dos autos ao exequente para: manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de 
penhora e avaliação. - ADV: LUCIO ANTONIO MALACRIDA (OAB 51247/SP), ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE 
(OAB 70810/SP)

Processo 1002573-18.2014.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - FRANÇA 
ENGENHARIA LTDA. - Telefônica Brasil SA - 1 - Anote-se no sistema informatizado a evolução da fase de conhecimento para 
cumprimento de sentença. 2 - Autorizo a exequente a proceder o levantamento do valor incontroverso depositado em conta 
judicial pela executada (fls. 256). Expeça-se MLJ. 3 - Por este despacho fica o(a) executado(a) TELEFÔNICA BRASIL S/A 
cientificado(a), na pessoa de seu(ua) Advogado(a) da propositura do pedido de execução do título judicial, bem como intimado(a) 
a efetuar o pagamento do débito - R$ 2.194,49 - que deverá ser atualizado na data do efetivo pagamento, no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de incidir na multa prevista no art. 475-J do CPC. 4 - Diante da informação prestada pela executada 
(fls. 261) no sentido de ter providenciado o cancelamento do serviço PDTI e dos débitos, bem como a baixa dos cadastros, 
manifeste-se a exequente, ante o pedido de fls. 269, item “1.1”, se ainda persistem as cobranças. - ADV: JOSE EDGARD DA 
CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), GABRIEL DE CASTRO GUEDES 
(OAB 331359/SP)

Processo 1002778-47.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - 
Ministério Público do Estado de São Paulo - Vitório Yoshio - - Mary Emy Yoshio Goto - - Alexandre Cagnin - Fls. 438: ciência as 
partes, com urgência. A ciência a assistentes técnicos eventualmente indicados é de responsabilidade da parte que o indicou. 
- ADV: DIEGO FERREIRA RUSSI (OAB 238441/SP)

Processo 1002778-47.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - 
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Ministério Público do Estado de São Paulo - Vitório Yoshio - - Mary Emy Yoshio Goto - - Alexandre Cagnin - Intime-se o perito 
para que esclareça a data correta para a realização da perícia, tendo em vista que nos autos há duas petições informando datas 
e horários distintos. Com a resposta, dê-se ciência às partes, com urgência. Int. - ADV: DIEGO FERREIRA RUSSI (OAB 238441/
SP)

Processo 1002985-46.2014.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Espécies de Contratos - Francisco do Nascimento Nunes-
EPP - LUCIANO BERNARDO MENEZES - O endereço obtido através da pesquisa pelo sistema Siel (fls. 83) já foi diligenciado e 
não encontrado o réu. Como última tentativa de localização de seu paradeiro, proceda-se pesquisa através do sistema Bacenjud. 
Antes, porém, providencie o autor o recolhimento da taxa judiciária (Prov. CSM 1864/2011), no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: 
PABLO FELIPE SILVA (OAB 168765/SP)

Processo 1004073-22.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Giselia Leal Pereira - Banco Daycoval S.A - 
Recebo o recurso de apelação interposto pelo réu (p. 82) nos efeitos suspensivo e devolutivo. Vista a autora para oferecimento 
de contrarrazões no prazo legal. Após, não havendo questões incidentes, remetam-se os autos a Instância Superior, com as 
nossas homenagens. - ADV: SARITA MEDEIROS CALVO (OAB 314436/SP), MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/
SP), FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/SP)

Processo 1004733-16.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Maria de Lourdes Leite do Carmo - Banco 
Finasa BMC S/A - O réu apresentou em 15/12/2014 boleto para quitação do financiamento com vencimento para o dia 14/06/2014, 
não possibilitando, assim, o pagamento. Concedo-lhe mais cinco dias de prazo para emitir e apresentar novo boleto, com 
previsão de vencimento em data não inferior a 10 dias. - ADV: MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP), EVANDRO 
MARDULA (OAB 258368/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 1004822-39.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - SAMUEL CABRAL TEIXEIRA - Seguradora Líder 
dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - 1 - Por este despacho fica o(a) autor(a) intimado(a), na pessoa de seu(ua) Advogado(a), 
a comparecer ao exame pericial designado junto ao NGA 34 - Perito Dr. Oscar Haruo Higa, no dia 02 de março de 2015, às 11:00 
horas, à Av. Coronel José Soares Marcondes, nº 2.357 - Rampa 3 - Térreo - Presidente Prudente. 2 - O(a) autor(a) deverá estar 
munido(a) de documento de identificação, Carteira Profissional, exames complementares (raio-x e exames laboratoriais), além 
de atestados médicos que possam auxiliar no diagnóstico e servir de subsidio na elaboração do laudo pericial. 3 Tendo em vista 
que a intimação está sendo realizada na pessoa do(a) Advogado(a), não há necessidade de intimação pessoal da parte. 4 A 
cientificação dos assistentes técnicos eventualmente indicados é de responsabilidade da parte que indicou e não da Serventia. 
5 Também por este despacho fica a ré cientificada, na pessoa de seu Advogado, da designação do exame pericial. - ADV: JOSE 
ANTONIO GALDINO GONCALVES (OAB 128674/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP)

Processo 1004938-45.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - LIANE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA - Alex Antônio Rodrigues - Indefiro o pedido de penhora formulado às fls. 54, visto que o executado ainda não foi citado. 
Manifeste-se a exequente em termos de prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Na inércia, aguarde-se provocação no 
arquivo. - ADV: SILVIO LUIS DE SOUZA BORGES (OAB 98925/SP)

Processo 1005070-05.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Serviços Profissionais - IRACEMA LIMA BECKNER 
- ROGERIO BASTOS DE MENDONÇA - Mapfre Seguros - CIÊNCIA à parte AUTORA de a Denunciada ofereceu(ram) 
contestação(ões), ficando por esta INTIMADA a apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: PAULO AFFONSO 
CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP), PABLO FELIPE SILVA (OAB 168765/SP), MAURICIO MARQUES DOMINGUES 
(OAB 175513/SP), MÔNICA MAIA DO PRADO (OAB 186279/SP)

Processo 1005480-63.2014.8.26.0482 - Monitória - Cheque - PRO TEMPER VIDROS LTDA - JEFERSON DA SILVA ANDRADE 
- Por ora determino apenas pesquisa de endereço do réu através dos sistemas Infojud (Receita Federal) e Siel (Justiça Eleitoral). 
Fica, entretanto, a realização do ato condicionada ao recolhimento da taxa judiciária prevista no Prov. CSM 1864/11, no prazo 
de 05 (cinco) dias. Com a comprovação do recolhimento, providencie-se a elaboração da minuta de requisição de informações. 
Se positiva a resposta com informação de novo endereço, adite-se o mandado de citação para integral cumprimento ou, se for 
o caso, expeça-se carta citatória. Se negativa, intime-se a parte autora para manifestação em 5 (cinco) dias. - ADV: VLADIMIR 
LOZANO JUNIOR (OAB 292493/SP), ADALBERTO GODOY (OAB 87101/SP)

Processo 1005576-78.2014.8.26.0482 - Monitória - Cheque - JADER GOMES CHAVES - EPP - ANDREIA DA SILVA - Aguarde-
se o cumprimento da carta precatória por mais trinta dias. - ADV: RONALDO PEREIRA DE ARAUJO (OAB 272199/SP)

Processo 1005737-88.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - GEORGELLE PAULA RUMIN FERRAZ - 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - 1 - Por este despacho fica o(a) autor(a) intimado(a), na pessoa de 
seu(ua) Advogado(a), a comparecer ao exame pericial designado junto ao NGA 34 - Perito Dr. Oscar Haruo Higa, no dia 13 
de abril de 2015, às 11:00 horas, à Av. Coronel José Soares Marcondes, nº 2.357 - Rampa 3 - Térreo - Presidente Prudente. 
2 - O(a) autor(a) deverá estar munido(a) de documento de identificação, Carteira Profissional, exames complementares (raio-x 
e exames laboratoriais), além de atestados médicos que possam auxiliar no diagnóstico e servir de subsidio na elaboração do 
laudo pericial. 3 Tendo em vista que a intimação está sendo realizada na pessoa do(a) Advogado(a), não há necessidade de 
intimação pessoal da parte. 4 A cientificação dos assistentes técnicos eventualmente indicados é de responsabilidade da parte 
que indicou e não da Serventia. 5 Também por este despacho fica a ré cientificada, na pessoa de seu Advogado, da designação 
do exame pericial. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI 
FERREIRA (OAB 246943/SP)

Processo 1005869-48.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - EDSON 
FERNANDO NATÃ FORTUNATO - MRV Engenharia e Participações S/A - - Imobiliária Sistema - Feitas essas considerações, 
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida por EDSON FERNANDO NATÃ FORTUNATO em face de MRV 
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e de IMOBILIÁRIA SISTEMA, o que faço para: (a) condenar as rés, em regime de 
solidariedade, a restituir ao autor o valor concernente à comissão de corretagem, com atualização monetária (Tabela Prática 
do TJSP) desde cada desembolso e com juros moratórios (1% ao mês) incidentes desde a citação; (b) afastar a aplicabilidade 
da cláusula que impõe a retenção de 8% do valor do contrato, na hipótese de resolução do contrato, fixando-se que aludida 
retenção será de 8% sobre o valor pago pelo promitente comprador. Diante da sucumbência em maior proporção para o autor, 
condeno-o a pagar 2/3 das custas e das despesas processuais, assim como os honorários advocatícios da parte contrária, 
fixados equitativamente em R$ 2.000,00, na forma do art. 20, § 4º, do CPC. As obrigações processuais impostas ao autor ficam 
submetidas aos limites da Lei nº 1.060/50. Caberá às rés o pagamento de 1/3 das custas e das despesas processuais, bem 
como os honorários advocatícios da parte contrária, estabelecidos em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 
20, § 3º, do CPC. Fica admitida a compensação dos honorários advocatícios, com base no enunciado 306, da Súmula do STJ. 
Preparo: R$ 1.871,46. - ADV: AMANCIO DE CAMARGO FILHO (OAB 195158/SP), MILTON FABIO PERDOMO DOS REIS (OAB 
117802/SP), RICARDO SORDI MARCHI (OAB 154127/SP), FABIANA BARBASSA LUCIANO (OAB 320144/SP)

Processo 1005904-08.2014.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - EVERALDO SOARES FERREIRA 
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- - EVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda. - - Transportes Rodoviários 
Apucarana - Acolho a denunciação a lide formulada pela corré TRANSPORTES RODOVIÁRIOS APUCARANA LTDA-ME em face 
de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A, qualificada a fls. 103. Averbe-se no sistema informatizado oficial. 
Cite-se a denunciada, com as advertências legais, (CPC, art. 285 e 319), por carta com aviso de recebimento. Suspendo o curso 
do processo principal (CPC, art. 72). - ADV: FERNANDA BORGES BARRETO (OAB 65531/PR), DIORGINNE PESSOA STECCA 
(OAB 282072/SP), ELAINE CRISTINA DA CUNHA MELNICKY (OAB 129559/SP), LUÍS FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS 
(OAB 65666/PR)

Processo 1006072-10.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Antonia da Graça Guimarães Lopes 
- Banco Bradesco Financiamentos S.A - *INTIMAÇÃO do réu para no prazo de dez (10) dias efetuar o recolhimento das custas 
finais no valor de R$ 106,25, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa do Estado. - ADV: MAYCON LIDUENHA CARDOSO 
(OAB 277949/SP), VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP)

Processo 1006112-89.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Moacir Pires da Silva - Banco 
Bradesco Financiamentos S.A - Providencie o autor nova remessa dos documentos de fls. 108/110, tendo em vista que os 
mesmos foram enviados com a resolução incorreta observar a normas estabelecidas no Manual do Peticionamento Eletrônico 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fls. 04 (disponível no site do Tribunal). - ADV: VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 
91473/SP), MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP)

Processo 1006309-44.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - ANDERSON DOS SANTOS 
CAVALLO - GOLDFARB 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - Feitas essas considerações, JULGO EXTINTA, sem 
resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VI, do CPC, a pretensão deduzida pelo autor com relação à suspensão da 
cobrança da taxa de condomínio e, no mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida por ANDERSON 
CAVALLO DOS SANTOS em face de GOLDFARB 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, que faço para: (a) condenar a 
ré a reembolsar ao autor o valor que ele despendeu a título de Comissão de Corretagem, com atualização monetária (Tabela 
Prática do TJSP) desde cada desembolso e com juros moratórios (1% ao mês) a partir da citação, tudo a ser quantificado na fase 
oportuna por cálculo aritmético; (b) determinar que a ré recalcule o débito do autor, reduzindo-se o valor original da cobrança a 
título de Pró-Soluto Repasse, de R$ 10.250,00 para a quantia de R$ 5.644,19, sem prejuízo dos encargos moratórios previstos 
contratualmente, tudo a ser quantificado na fase oportuna. Concedo a tutela antecipada para que a ré promova a entrega das 
chaves do imóvel objeto do contrato de compra e venda celebrado pelas partes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de incidência 
de multa diária, que fixo em R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e abstenha-se de incluir o nome do autor no rol 
de inadimplentes relativamente aos débitos considerados indevidos por esta sentença. A sucumbência é recíproca, motivo pelo 
qual condeno as partes a pagar as custas, as despesas processuais, e os honorários advocatícios da parte contrária, que fixo 
em 10% do valor atribuído à causa, ex vi do art. 20, § 4º, do CPC, admitida a compensação destes honorários. As obrigações 
processuais impostas ao autor ficam, porém, submetidas ao regime da Lei 1.060/50. Preparo: R$ 206,47. - ADV: JOAO CARLOS 
DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), LIGIA LILIAN VERGO (OAB 225761/SP)

Processo 1006590-97.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - J.P.N. - C.O.B. 
- - I.C.S. - - E.F. - Se suficiente os valores recolhidos pelo autor, expeça-se mandado para citação dos réus. Caso não seja 
suficiente, certifique a Serventia e intime-se para complementação no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE 
(OAB 194399/SP)

Processo 1006590-97.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo - J.P.N. - C.O.B. - - 
I.C.S. - - E.F. - Certifico e dou fé que que deixo de expedir, por ora, o mandado de citação, por ser insuficiente o valor recolhido 
GRD às fls. 48, (está em desacordo com o provimento CG nº 28/2014), devendo o autor providenciar. Nada Mais. - ADV: IVAN 
ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 1006708-73.2014.8.26.0482 - Monitória - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S.A. - TEIXEIRA & CASTILHO LTDA 
- ME - - ERICA CRISTIAN TEIXEIRA CASTILHO - Ciência à parte autora/credora do resultado negativo da diligência do Oficial 
de Justiça, ficando, por esta intimado para se manifestar no prazo de 05 (cinco dias). - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE 
(OAB 103587/SP)

Processo 1006900-06.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - NELBRA 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ANA RITA CRUZ DA SILVA - Defiro o pedido formulado pelo(a) exequente (p. 77) e 
decreto a suspensão do processo por 60 dias. Após o decurso do prazo de suspensão, independentemente de novo despacho, 
intime-se o(a) exequente, por seu(ua) Advogado(a) a requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. Na inércia, 
aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: WILLIAN ROBERTO VIANA MARTINEZ (OAB 185408/SP)

Processo 1007452-68.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Reginaldo Pedro Nogueira - Banco 
Bradesco Financiamentos S.A - Providencie o réu nova remessa dos documentos de fls. 141/143 tendo em vista que os mesmos 
foram enviados com a resolução incorreta observar a normas estabelecidas no Manual do Peticionamento Eletrônico do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo fls. 04 (disponível no site do Tribunal). - ADV: MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 
277949/SP), VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP)

Processo 1008040-75.2014.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Seguro - WELLINGTON MONTEIRO DELLICOLLI - 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - 1 - Por este despacho fica o(a) autor(a) intimado(a), na pessoa de 
seu(ua) Advogado(a), a comparecer ao exame pericial designado junto ao NGA 34 - Perito Dr. Oscar Haruo Higa, no dia 06 
de abril de 2015, às 11:00 horas, à Av. Coronel José Soares Marcondes, nº 2.357 - Rampa 3 - Térreo - Presidente Prudente. 
2 - O(a) autor(a) deverá estar munido(a) de documento de identificação, Carteira Profissional, exames complementares (raio-x 
e exames laboratoriais), além de atestados médicos que possam auxiliar no diagnóstico e servir de subsidio na elaboração do 
laudo pericial. 3 Tendo em vista que a intimação está sendo realizada na pessoa do(a) Advogado(a), não há necessidade de 
intimação pessoal da parte. 4 A cientificação dos assistentes técnicos eventualmente indicados é de responsabilidade da parte 
que indicou e não da Serventia. 5 Também por este despacho fica a ré cientificada, na pessoa de seu Advogado, da designação 
do exame pericial. - ADV: ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA (OAB 246943/SP), RENATO TADEU RONDINA 
MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 1008329-08.2014.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Seguro - HÉLIO SOUZA DE SOBRAL - Seguradora Líder 
dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - Recolha o(a)(s) ré(u)(s), no prazo de 10 (dez) dias, a taxa judiciária, no valor de R$ 
113,99 (fls. 138), sob pena de inscrição do débito na dívida ativa do Estado. - ADV: DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), 
INALDO BEZERRA SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP), ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA (OAB 246943/SP)

Processo 1008391-48.2014.8.26.0482 - Monitória - Espécies de Contratos - INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR 
- MARCOS VIEIRA DA SILVA - Feitas essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nos 
embargos ao mandado monitório e o faço para constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor do INSTITUTO 
METODISTA DE ENSINO SUPERIOR e contra MARCOS VIEIRA DA SILVA, no valor de R$ 2.154,09 em abril de 2014, incidindo, 
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na sequência, atualização monetária (Tabela Prática do TJSP) e juros moratórios de 1% ao mês. A sucumbência é recíproca, 
mas o réu decaiu em maior parte de sua pretensão defensiva, motivo pelo qual o condeno a pagar as custas, as despesas 
processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 
20, § 3º, do CPC, guardados os limites da Lei nº 1.060/50. Preparo; R$ 100,70. - ADV: PATRICIA ROCHA ALVES DA SILVA (OAB 
188144/SP), NAHANA ARQUES DE OLIVEIRA (OAB 347059/SP), ALEXANDRE VENTURA DE OLIVEIRA (OAB 230146/SP)

Processo 1008459-95.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - REGINA MARA 
GONÇALVES ZAGO - Bradesco Vida e Previdência S.A. - HOMOLOGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e 
legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes (p. 123/125) e JULGO EXTINTA a presente ação com fundamento no artigo 
269, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada esta em julgado, averbe-se a extinção e recolhidas eventuais custas, 
arquivem-se. Custas pelo réu. Custas a serem recolhidas: R$ 1.371,67. - ADV: VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 31464/
SP), MARIDALVA ABREU MAGALHAES ANDRADE (OAB 144290/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP)

Processo 1008743-06.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Sônia Cristina da Silva 
- Banco Santander Brasil SA - Sobre os documentos apresentados pelo réu (fls. 101/115), manifeste-se a autora em 5 (cinco) 
dias. - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), ADRIANA MAZZONI MALULY (OAB 128783/SP), RICARDO NEVES 
COSTA (OAB 120394/SP)

Processo 1009108-60.2014.8.26.0482 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- L.C.B.M.B. - Banco Bradesco SA - Recebo o recurso de apelação interposto pela embargante (p. 158/159) apenas no efeito 
devolutivo. Vista ao embargado para oferecimento de contrarrazões no prazo legal. Após, não havendo questões incidentes, 
remetam-se os autos a Instância Superior, com as nossas homenagens. - ADV: MARIA CAROLINA MANCINI (OAB 277690/
SP), ARNALDO MALFERTHEMER CUCHEREAVE (OAB 70810/SP), JULIANO VIGILATO GUIRO (OAB 174558/SP), ANTENOR 
ROBERTO BARBOSA (OAB 169409/SP), GILBERTO LUIZ CANOLA JUNIOR (OAB 314616/SP), TARCISIO MARRA (OAB 
334716/SP), MARCO ANTÔNIO GOULART (OAB 179755/SP)

Processo 1009644-71.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Prescrição e Decadência - Helena Polo Pecerili - Juliano 
Vagner Furini - Ciência à parte autora/credora do resultado negativo da diligência do Oficial de Justiça, ficando, por esta intimado 
para se manifestar no prazo de 05 (cinco dias). - ADV: THIAGO APARECIDO DE JESUS (OAB 223581/SP)

Processo 1009682-83.2014.8.26.0482 - Monitória - Cheque - SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE FEIJÓ LTDA 
- FABIO BARBOSA DA SILVA - Através dos sistemas Infojud e Siel, proceda-se consulta quanto ao endereço do réu. Fica, 
entretanto, a realização do ato condicionada ao recolhimento da taxa judiciária prevista no Prov. CSM 1864/11, no prazo de 
05 (cinco) dias. Com a comprovação do recolhimento, providencie-se a elaboração da minuta de requisição de informações. 
Se positiva a resposta com informação de novo endereço, adite-se o mandado de citação para integral cumprimento ou, se for 
o caso, expeça-se carta citatória. Se negativa, intime-se a parte autora para manifestação em 5 (cinco) dias. - ADV: EDSON 
APARECIDO GUIMARÃES (OAB 212741/SP)

Processo 1010142-70.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil 
SA - SOMA ADMINISTRADORA DE CREDITOS LTDA - - Vivian Pereira de Miranda - Adite-se o mandado de citação para 
integral cumprimento, observando-se o endereço informado às fls. 61. Defiro, o bloqueio on line de ativos financeiros em nome 
das executadas, pelo sistema BacenJud, limitado ao valor da execução. Fica, entretanto, a realização do ato condicionada ao 
recolhimento da taxa judiciária prevista no Prov. CSM 1864/11 e apresentação de cálculo atualizado do débito, no prazo de 05 
(cinco) dias. Com a comprovação do recolhimento da taxa judiciária e apresentação do cálculo, providencie-se bloqueio on line, 
nos termos do Comunicado nº 004/2004 da Presidência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, havendo êxito 
no bloqueio, requisite-se desde logo a transferência do valor à conta judicial. Sendo irrisório o valor bloqueado, deverá desde 
logo ser feito o seu desbloqueio. Com a juntada do respectivo comprovante de bloqueio emitida pelo sistema Bacenjud, fica 
dispensada a lavratura do termo de penhora/arresto, nos termos do Comunicado SPI nº 19/2011 (Processo CPA nº 2009/52535). 
- ADV: ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)

Processo 1010142-70.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil 
SA - SOMA ADMINISTRADORA DE CREDITOS LTDA - - Vivian Pereira de Miranda - Certifico e dou fé que deixo de aditar, por 
ora, o mandado por falta de guia de diligência recolhida (prov. 28/2014), devendo o autor providenciar. Outrossim, fica o autor 
intimado do ATO ORDINATÓRIO abaixo praticado. (x) INTIMAÇÃO da parte autora, do resultado da pesquisa BACENJUD - fls. 
63/66 - (frutífera no valor de R$ 211,18), para manifestação no prazo de cinco (5) dias. - ADV: ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 
163411/SP)

Processo 1010142-70.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil SA - 
SOMA ADMINISTRADORA DE CREDITOS LTDA - - Vivian Pereira de Miranda - (x) Intimação da parte autora, para providenciar o 
recolhimento de guia de diligência - GRD, para expedição do mandado/aditamento (citação e penhora), por estar em desarcordo 
com o provimento CG nº 28/2014. - ADV: ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)

Processo 1010546-24.2014.8.26.0482 - Exibição - Medida Cautelar - Maico de Barros - Banco Santander Brasil SA - Feitas 
essas considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida por MAICO DE BARROS em face de BANCO SANTANDER 
S/A, o que faço para impor ao réu a exibição dos documentos listados na petição inicial no prazo de 05 dias, contados do trânsito 
em julgado, sob pena de busca e apreensão, sem prejuízo de na ação principal, conforme o caso, reputarem-se verdadeiros os 
fatos cuja prova se pretende produzir por meio dos documentos. Por ter dado causa ao ajuizamento desta demanda, condeno 
o réu a pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, que fixo, por equidade, 
em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. P.R.I.C. Preparo: R$ 100,70. - 
ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP), ADRIANA APARECIDA ALVES 
MARTINS DE FREITAS (OAB 197546/SP), MATHEUS OCCULATI DE CASTRO (OAB 221262/SP)

Processo 1010568-82.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - PRUDENMAT 
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA. - ITAMAR GALVÃO FRANCISCO E CIA. LTDA. - Ciência à parte autora/credora do 
resultado parcialmente negativo da diligência do Oficial de Justiça, ficando, por esta intimado para se manifestar no prazo de 05 
(cinco dias). - ADV: CLAUDIA VINCOLETTO (OAB 145682/SP)

Processo 1010604-27.2014.8.26.0482 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - João 
Resende - JULIO UEJIMA - - MARCIA ANDREA LOPES - Feitas essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
a pretensão deduzida por JOÃO RESENDE em face de JULIO EUJIMA e MARCIA ANDREA LOPES, para o fim de: (a) declarar 
rescindido o contrato de locação firmado pelas partes; (b) decretar o despejo dos réus, fixando o prazo de quinze (15) dias 
para desocupação voluntária do imóvel, nos termos do artigo 63, § 1º, “b”, da Lei 8.245/91; (c) condenar os réus ao pagamento 
do montante apontado no demonstrativo de débito (fls. 09), referentes aos aluguéis e ao IPTU vencidos até o ajuizamento, 
excluindo do montante os valores cobrados a título de honorários advocatícios e de custas processuais, devendo este débito 
ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do ajuizamento da ação; (d) 
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condenar os réus ao pagamento de idênticas verbas que se vencerem até a data da efetiva desocupação do imóvel, devendo 
estas ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora também de 1% (um por cento), a partir do vencimento 
de cada obrigação. O valor do débito deverá ser quantificado em fase oportuna, mediante simples cálculos aritméticos, na 
forma acima fixada. Expeça-se mandado de levantamento atinente aos valores depositados pelo autor a título de caução para 
cumprimento liminar. A sucumbência é recíproca e o autor decaiu de parte mínima de sua pretensão, motivo pelo qual condeno 
os réus, solidariamente, a pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, que fixo 
em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 20, § 3º, e artigo 21, p. único, ambos do CPC. As obrigações processuais 
impostas aos réus ficam, porém, submetidas ao regime da Lei 1.060/50. Preparo: R$ 459,98. (Guia de levantamento à disposição 
do autor) - ADV: AYRTON FERREIRA (OAB 169771/SP), ANTONIO CARLOS RODRIGUES (OAB 72526/SP), MARIA FERNANDA 
ARAUJO RODRIGUES (OAB 320187/SP)

Processo 1010709-04.2014.8.26.0482 - Embargos à Execução - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - Fazenda do 
Estado de São Paulo - Alfredo Vasques da Graca Junior - Alfredo Vasques da Graca Junior - Feitas essas considerações, 
JULGO PROCEDENTES os embargos que a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO move em face de ALFREDO 
VASQUES DA GRAÇA JÚNIOR, o que faço para, reconhecendo o excesso de execução, homologar o cálculo apresentado pela 
embargante, cuja data base é março de 2014. Por força da sucumbência, condeno o embargado a pagar as custas, as despesas 
processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, que fixo, equitativamente, em 10% sobre o valor atualizado da 
causa (dos embargos), nos termos do art. 20, § 4º, do CPC. Preparo: R$ 327,90. - ADV: ALFREDO VASQUES DA GRACA 
JUNIOR (OAB 126072/SP), SERGIO NOGUEIRA BARHUM (OAB 68094/SP)

Processo 1010813-93.2014.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - DIOCESE 
DE PRESIDENTE PRUDENTE - HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo - Aguarde-se nova manifestação por 30 (trinta) dias, a 
contar desta data. - ADV: LUIZ ANTONIO GALIANI (OAB 123322/SP), FERNANDA SILVA GALIANI DELTREJO (OAB 262055/
SP)

Processo 1010917-85.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - PAULO ROBERTO FERNANDES JUNIOR - 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - Complemente a ré, no prazo de 10 (dez) dias, o recolhimento da taxa 
judiciária, no valor de R$ 18,67 (fls. 150), sob pena de inscrição do débito na dívida ativa do Estado. - ADV: CELSO DE FARIA 
MONTEIRO (OAB 138436/SP), ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA (OAB 246943/SP)

Processo 1011144-75.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - ANA DE OLIVEIRA - ATHIA PLANOS 
DE BENEFÍCIOS LTDA - Nos termos do art. 331 do CPC designo audiência de conciliação para o dia 30 de março de 2015, às 
14h00. Ficam as partes intimadas, na pessoa de seus Advogados, a comparecerem ao ato ou se fazer representar por preposto 
com poderes para transigir. - ADV: PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP), MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S 
CEZÁRIO (OAB 102280/SP)

Processo 1011192-34.2014.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
SA - JACQUELINE TERIN KAWANO DE OLIVEIRA - Desentranhe-se e adite-se o mandado de busca e apreensão para integral 
cumprimento, com as benesses do art. 172, §2º, do CPC. Se necessário, fica o Oficial de Justiça autorizado a proceder 
ao arrombamento do local onde eventual for encontrado o veículo, devendo proceder com as cautelas necessárias. - ADV: 
FRANCIANE SERRANO GAMERO (OAB 307585/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), MATHEUS OCCULATI DE CASTRO 
(OAB 221262/SP)

Processo 1011192-34.2014.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
SA - JACQUELINE TERIN KAWANO DE OLIVEIRA - Certifico e dou fé que deixo de aditar, por ora, o mandado, por ser 
insuficiente o saldo de guia de diligência - GRD (13,59), devendo o autor providenciar o recolhimento da diferençado valor atual 
R$ 63,75. Nada Mais. - ADV: FRANCIANE SERRANO GAMERO (OAB 307585/SP), MATHEUS OCCULATI DE CASTRO (OAB 
221262/SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 1011280-72.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Maria Sabina de Jesus - Banco 
Panamericano S.A - Feitas essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por MARIA SABINA DE JESUS 
em face de BANCO PANAMERICANO S/A, o que faço para impor ao réu a obrigação de disponibilizar à autora as condições 
para liquidação antecipada do contrato de empréstimo consignado nº 303165818-4, mediante redução dos juros futuros, ficando 
reconhecido que o réu já cumpriu tal obrigação. Torno definitiva a tutela antecipada. Não obstante a ausência de resistência por 
parte do réu, mas considerando-se o princípio da causalidade, deve o réu arcar com o pagamento das custas, das despesas 
processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, que fixo, equitativamente, em R$ 600,00, ex vi do art. 20, § 4º, do 
CPC. P.R.I.C. Preparo: R$ 106,25. - ADV: MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA 
(OAB 113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 1011286-79.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Pedro Martinho de Sousa - Sul 
Financeira S.A - 1 - Oficie-se ao INSS determinando a cessação dos descontos no benefício do(a) autor(a), sob nº 115.158.921-4, 
em relação ao(s) contrato(s) de empréstimos da modalidade consignada, firmado(s) com o réu, sob nº(s) 22-44212/13001. O 
oficio estará disponível na Internet para ser impresso pelo(a) interessado(a), não havendo necessidade de retirada do documento 
junto a Serventia. 2 - Regularizados os autos, voltem conclusos para julgamento. - ADV: MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 
277949/SP), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES (OAB 91045/MG)

Processo 1011290-19.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - João Jose da Costa - Banco 
Bradesco Financiamentos S.A - Certifico e dou fé que expedi o mandado de levantamento n. 15/15, no valor de R$ 600,00 em 
favor do Dr. Maycon Cardoso. - ADV: VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP), MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 
277949/SP)

Processo 1011290-19.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - João Jose da Costa - Banco 
Bradesco Financiamentos S.A - *INTIMAÇÃO para o réu efetuar o pagamento das custas finais, no valor de R$ 106,25, no prazo 
de dez dias, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa do Estado. - ADV: VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP), 
MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP)

Processo 1012243-80.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Cartão de Crédito - ABRAHÃO BUENO - - MARGARET 
FERREIRA BUENO - Itaú Unibanco S.A. - - Banco Itaucard SA - - Itau Seguros S/A - 1 - Fls. 126/129: ciência a parte autora, 
facultada manifestação em 5 (cinco) dias. 2 - Fls. 134/137: ciência aos réus, facultada manifestação em 5 (cinco) dias. 3 - Diante 
do falecimento do co-autor Abrahão Bueno, decreto a suspensão do processo (CPC, art. 265, I) e determino a parte autora que 
promova a devida substituição processual, no prazo de 30 (trinta) dias. - ADV: ÉRIKA MARIA CARDOSO FERNANDES (OAB 
184338/SP), ADAMS GIAGIO (OAB 195657/SP)

Processo 1012272-33.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - VANDERLI PIO DE 
ARRUDA - ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTOS - Sobre os novos documentos apresentados pelo réu (fls. 77/82 e 
85/112), manifeste-se o autor no prazo de cinco dias. Int. - ADV: PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP), NIVALDO 
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FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP)
Processo 1012368-48.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - LIANE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA. - ANDRESSA SILVA DE LIMA - - MARIA NUNES DE ARAÚJO - Diante da certidão do Oficial de Justiça 
(fls. 43), manifeste-se a exequente em 5 (cinco) dias. - ADV: SILVIO LUIS DE SOUZA BORGES (OAB 98925/SP)

Processo 1012415-22.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Práticas Abusivas - ALEX RODRIGO COUTINHO - Banco 
Santander Brasil SA - Recolha o réu, no prazo de 10 dias, a contribuição previdenciária relativa a juntada de procuração/
substabelecimento. Na inércia, comunique-se por oficio a falta do recolhimento à OAB, Subseção desta cidade e a Carteira de 
Previdência dos Advogados. Após voltem conclusos para julgamento ou deliberações. - ADV: BERNARDO BUOSI (OAB 227541/
SP), RENATO CAVANI GARANHANI (OAB 310504/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 1012771-17.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - JOÃO DANTE BIZELLI - - NEUZA 
MARIA PACHELLA BIZELLI - BANCO DO BRASIL S/A - Recolha o réu, no prazo de 10 dias, a contribuição previdenciária relativa 
a juntada de procuração/substabelecimento. Na inércia, comunique-se por oficio a falta do recolhimento à OAB, Subseção desta 
cidade e a Carteira de Previdência dos Advogados. Após voltem conclusos para julgamento ou deliberações. - ADV: ADRIANO 
ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), CIBELLY NARDÃO MENDES (OAB 191264/SP)

Processo 1012938-34.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cunha Pardo Veículos 
Ltda. EPP - Luciellyn Regina Carneiro Cruz - Defiro, o bloqueio on line de ativos financeiros em nome da executada, pelo 
sistema BacenJud, limitado ao valor da execução (p. 41). Sendo irrisório o valor bloqueado, deverá desde logo ser feito o seu 
desbloqueio. Com a juntada do respectivo comprovante de bloqueio emitida pelo sistema Bacenjud, fica dispensada a lavratura 
do termo de penhora/arresto, nos termos do Comunicado SPI nº 19/2011 (Processo CPA nº 2009/52535). Após, intime(m)-se 
da constrição a executada, na pessoa de seu advogado, se estiver(em) representado(s) nos autos e, caso não esteja(m), a 
intimação deverá ser pessoal. Na hipótese de restar infrutífero o bloqueio, deverá o exeqüente ser intimado, independentemente 
de novo despacho, para que se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias. - ADV: ROGÉRIO APARECIDO 
SALES (OAB 153621/SP)

Processo 1012938-34.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cunha Pardo Veículos Ltda. 
EPP - Luciellyn Regina Carneiro Cruz - Vistas dos autos ao exequente para: manifestar-se, em 05 dias, considerando o resultado 
negativo da tentativa de bloqueio de valores través do sistema Bacenjud (fls. 46/47). - ADV: ROGÉRIO APARECIDO SALES 
(OAB 153621/SP)

Processo 1013936-02.2014.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Seguro - CAIO RODRIGO BULHÕES SANTOS - Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - HOMOLOGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o 
acordo celebrado pelas partes (p. 62/63) e JULGO EXTINTA a presente ação com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código 
de Processo Civil. Transitada esta em julgado, aguarde-se em cartório o cumprimento do acordo celebrado. - ADV: ANGELICA 
CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA (OAB 246943/SP), DARCIO JOSE DA MOTA (OAB 67669/SP), INALDO BEZERRA SILVA 
JUNIOR (OAB 132994/SP)

Processo 1014524-09.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - GERCINO ROSALINO DA SILVA 
- A.P.B. - Nos termos do art. 331 do CPC designo audiência de conciliação para o dia 15 de abril de 2015, às 14h00. Ficam as 
partes intimadas, na pessoa de seus Advogados, a comparecerem ao ato ou se fazer representar por preposto com poderes 
para transigir. Int. - ADV: MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S CEZÁRIO (OAB 102280/SP), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO 
(OAB 143679/SP)

Processo 1014960-65.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - ANA 
CLAUDIA HUNGRIA DE OLIVIERA - FIDC - Recolha o réu, no prazo de 10 dias, a contribuição previdenciária relativa a juntada 
de procuração/substabelecimento. Na inércia, comunique-se por oficio a falta do recolhimento à OAB, Subseção desta cidade 
e a Carteira de Previdência dos Advogados. Após voltem conclusos para deliberações. - ADV: GIZA HELENA COELHO (OAB 
166349/SP), LUIZ GUSTAVO AMADO JORGE (OAB 195642/SP)

Processo 1015089-70.2014.8.26.0482 - Exibição - Liminar - RUBENS PENHA - BV Financeira SA Crédito, Financiamento 
e Investimento - CIÊNCIA à parte AUTORA de que a(s) PARTE(S) RÉ(S) ofereceu(ram) contestação(ões), ficando por esta 
INTIMADA a apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: DANIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO (OAB 241170/
SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 1015332-14.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - JESUS ANTÔNIO FILHO 
- ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA. - Vistos em Saneador. Não há falar-se em carência da ação, por falta de interesse 
de agir, porque o presente ajuizamento não exige o esgotamento da via administrativa, bem como a discordância dos valores 
justifica o prosseguimento da ação. 2. No entanto, é caso de acolhimento da arguição de prescrição trienal, suscitada na 
resposta (fls. 42/43), haja vista que o autor pretende a restituição de valor que entende cobrado a maior pela parte requerida, 
devendo, assim, ser observado o prazo previsto no art. 206, § 3º, IV, CC (“ a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem 
causa”). 3. Nesse raciocínio, reconheço a prescrição trienal, ficando limitada a restituição de eventual valor cobrado em excesso 
aos três anos anteriores ao ajuizamento da ação (12 de setembro de 2014). 4. Não vislumbrando qualquer irregularidade na 
inicial, bem como na relação processual estabelecida e na tramitação da ação, dou o feito por saneado. 5. Assim, visando 
o aperfeiçoamento da decisão futura e diante da discordância do autor com o valor depositado pela ré (R$ 191,41 - fls. 82), 
determino que, no prazo de dez dias, apresente cálculo do valor de seu crédito, relativos ao triênio anterior ao ajuizamento da 
presente (11.11.2014), em observância a prescrição trienal ora reconhecida, sob pena de se reputar correto o depósito realizado 
pela ré. 6. Intimem-se. - ADV: PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP), MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S 
CEZÁRIO (OAB 102280/SP)

Processo 1015745-27.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - EDNA MARIA DA SILVA 
ALVES - ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA. - CIÊNCIA à parte AUTORA de que a(s) PARTE(S) RÉ(S) ofereceu(ram) 
contestação(ões), ficando por esta INTIMADA a apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: MARCELO FLÁVIO 
JOSÉ DE S CEZÁRIO (OAB 102280/SP), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP)

Processo 1015801-60.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ALVIMAR CARDOSO DOS 
SANTOS - ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA. - CIÊNCIA à parte AUTORA de que a(s) PARTE(S) RÉ(S) ofereceu(ram) 
contestação(ões), ficando por esta INTIMADA a apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: MARCELO FLÁVIO 
JOSÉ DE S CEZÁRIO (OAB 102280/SP), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP)

Processo 1016010-29.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Direito de Vizinhança - DORIVAL IRINEU DA SILVA FILHO 
- JOSE CLAUDIO RODRIGUES ROCHA - Expeça-se mandado para citação, como pleiteado na petição de fls. 33/34. Autorizo o 
cumprimento do(s) mandado(s) com as prerrogativas do art. 172, §2º, do CPC. - ADV: MARIA LUIZA ALVES COUTO TONDATI 
(OAB 92875/SP), EDGARD APARECIDO DE OLIVEIRA (OAB 92874/SP)

Processo 1016638-18.2014.8.26.0482 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel - 
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ANGELO BOKATO BRAMBILA - OCTACÍLIO FERREIRA DA SILVA - - ANTONIO DE SOUZA FREIRE - - VALDECI LEITE DO 
PRADO - Ciência à parte autora/credora do resultado negativo da diligência do Oficial de Justiça, ficando, por esta intimado 
para se manifestar no prazo de 05 (cinco dias). - ADV: FABIANA PEREIRA ALVES PIMENTA (OAB 194196/SP), POLIBIO ALVES 
PIMENTA JUNIOR (OAB 193896/SP)

Processo 1016962-08.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - PAULO HENRIQUE 
GUARDACIONI - ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA. - Anote-se na autuação a interposição por parte do autor, do recurso 
de agravo de instrumento (p. 43) contra o despacho proferido na página 29. Deixo de me manifestar em sede de juízo de 
retratação, tendo em vista que concedi ao autor os benefícios da gratuidade processual, consoante despacho de página 42. - 
ADV: MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S CEZÁRIO (OAB 102280/SP)

Processo 1017710-40.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do Brasil SA - Renata 
Fernandes Santos Nardo Me - - Aparecida Terezan Nardo - - Jair Nardo - Citem-se com as advertências legais, por carta com 
aviso de recebimento. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), MIRELA DE BRITO UEKITA (OAB 268192/SP)

Processo 1017752-89.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Regina Mendes Barros - Aymoré 
Crédito, Financiamento e Investimento SA - Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, visto que a autora recolheu as custas 
processuais. Cite-se com as advertências legais, por carta com aviso de recebimento. - ADV: RICARDO NEVES COSTA (OAB 
120394/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 1017752-89.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Regina Mendes Barros - 
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento SA - CIÊNCIA à parte AUTORA de que a(s) PARTE(S) RÉ(S) ofereceu(ram) 
contestação(ões), ficando por esta INTIMADA a apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: FLÁVIO NEVES 
COSTA (OAB 153447/SP), IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)

Processo 1017806-55.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - DAIANE NUNES SOARES - PORTO SEGURO 
CIA DE SEGUROS GERAIS - 1 - Concedo a autora o benefício da gratuidade de justiça, o que faço com fundamento no “caput” 
do art. 4º, da Lei nº 1060/50. Insira-se no sistema informatizado a tarja respectiva. 2 - Cite-se. - ADV: FABIANA DE ALMEIDA 
PAGANELLI GUIMARÃES (OAB 241607/SP)

Processo 1017815-17.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - LEANDRO DUARTE DE OLIVEIRA - Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - Concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça, o que faço com fundamento 
no “caput” do art. 4º, da Lei nº 1060/50. Insira-se no sistema informatizado a tarja respectiva. Apesar de a presente ação dever 
ser processada pelo rito sumário, por expressa disposição legal, a experiência diária vivenciada por este Juízo em processos 
análogos, tem demonstrando a inviabilidade da composição civil, porquanto, em todas as audiências já realizadas não houve 
sucesso na tentativa de conciliação. Assim hei por bem determinar a conversão do rito desta ação para o ordinário, porquanto, 
tal medida não acarreta qualquer prejuízo às partes, que poderão, a qualquer momento, noticiar celebração de acordo ou 
requerer designação de audiência para tal fim. A conversão ora determinada não acarreta nulidade do processo. Nesse sentido, 
tem decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo caso de se destacar o seguinte julgado: “A jurisprudência do TJ 
acolhe o entendimento no sentido de que inexistindo prejuízo para a parte adversa, admissível é a conversão do rito sumário 
para o ordinário”. (REsp nº 62.318/SP, rela Min. Waldemar Zveiter). Cite-se. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI 
(OAB 115762/SP), FABIANA DE ALMEIDA PAGANELLI GUIMARÃES (OAB 241607/SP)

Processo 1017815-17.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - LEANDRO DUARTE DE OLIVEIRA - Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação (art. 
326 ou 327 do CPC). - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), FABIANA DE ALMEIDA PAGANELLI 
GUIMARÃES (OAB 241607/SP)

Processo 1017816-02.2014.8.26.0482 - Monitória - Compra e Venda - COOPAVIL - Cooperativa Agroindustrial do Vale do 
Ivinhema Ltda. - Lider Alimentos do Brasil S/A - Recolha a autora a taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 
cancelamento da distribuição. - ADV: ILSON CHERUBIM (OAB 8251/MS)

Processo 4000838-30.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Direito de Imagem - ANA PAULA VALVERDE GONÇALVES 
- HDI SEGUROS S/A - Cumpra-se integralmente o determinado no despacho de fls. 185. O valor depositado em conta judicial 
pela ré permanecerá depositado até solução definitiva da lide. - ADV: MARCELIO DE PAULO MELCHOR (OAB 253361/SP), 
ANGELICA LUCIA CARLINI (OAB 72728/SP), MARIA PAULA DE CARVALHO MOREIRA (OAB 133065/SP)

Processo 4001163-05.2013.8.26.0482 - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - IVANIR ANTONIO ROSSI 
- ELIZABETH COSER OBERLANDER - - ELZA MARIZE BUZZI - Vistas dos autos ao autor para: manifestar-se, em 10 dias, 
sobre a contestação (art. 326 ou 327 do CPC). - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP), 
RICARDO CAOBIANCO (OAB 128069/SP)

Processo 4002086-31.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - ELZA DOS SANTOS - 
CLARO S/A - Feitas essas considerações, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida por ELZA DOS SANTOS em face de 
CLARO S/A, o que faço para: (a) declarar, em relação à autora, inexistente e inexigível o débito de R$ 948,03 cobrado pela 
ré; (b) condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de indenização por dano moral, com correção monetária (Tabela 
Prática do TJSP) e com juros moratórios de 1% ao mês, tudo incidente desde a data da sentença, momento em que se liquidou 
o dano. Em razão da sucumbência, condeno a ré a pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 
da parte contrária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ex vi do art. 20, § 3º, do CPC. Preparo: R$ 140,00. - ADV: 
FRANCISCO FERNANDES (OAB 239331/SP), CIBELY DO VALLE ESQUINA SANTOS (OAB 205853/SP), JULIANA GUARITA 
QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP)

Processo 4004798-91.2013.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco SA - 
IMPERIAL COMÉRCIO E ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA. - ME - - MARIA CLÁUDIA SOLDA - Aguarde-se o cumprimento da 
carta precatória por mais trinta dias. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 4005062-11.2013.8.26.0482 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - JOÃO 
CARLOS MARCONDES - TERESINHA URUÊ - 1. Fls. 232/234 e 241/244: não há nestes autos execução provisória, porquanto 
sequer foi proferida sentença por este Juízo. Há, sim, determinação a fls. 229 para o cumprimento da tutela antecipada 
concedida a fls. 145/146, para o que não se fixou caução alguma. Frise-se, ademais, que o objeto da presente ação consiste na 
reintegração de posse do autor, não havendo nenhuma relação com levantamento de dinheiro ou expropriação de bens, sendo 
de todo desnecessária a prestação de garantia. 2. Adite-se o mandado de reintegração de posse para cumprimento da decisão 
de fls. 145/146, ficando autorizado o arrombamento do imóvel descrito na inicial. Int. - ADV: EDUARDO NAUFAL (OAB 46300/
SP), ROGÉRIO APARECIDO SALES (OAB 153621/SP)

Processo 4006614-11.2013.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni SA - 
Crédito, Financiamento e Investimento - MARCOS ROGERIO FERNANDES - Revogo a suspensão decretada pelo despacho 
de fls. 83. HOMOLOGO, por sentença, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas partes (p. 
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87/88) e JULGO EXTINTA a presente ação com fundamento no artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil. Através do 
sistema Renajud, proceda-se o desbloqueio do veículo. Porém, antes de tal providência, recolha o interessado a taxa judiciária 
(Prov. CSM 1864/11), no prazo de 5 (cinco) dias. Transitada esta em julgado, aguarde-se em cartório o cumprimento do acordo 
celebrado. Decorrido o prazo para cumprimento do pacto e nada sendo reclamado em trinta (30) dias, ficam as partes cientes de 
que será averbada a extinção e o processo será arquivado independentemente de nova intimação. - ADV: TATIANE CORREIA 
DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 4006859-22.2013.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - GILSON GOMES DA SILVA 
- CHEIRO VERDE COMERCIO DE MARMITEX LTDA ME - - SOLANGE APARECIDA JOVIAL CITOLINO - As executadas 
concordaram com a proposta formulada pelo exequente. Sendo assim, aguarde-se por 10 (dez) dias a juntada aos autos da 
petição de acordo. - ADV: RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP), JOSE RENATO WATANABE (OAB 145860/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SILAS SILVA SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WARLEI LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0024/2015
Processo 0000263-33.1989.8.26.0482 (482.01.1989.000263) - Desapropriação - Desapropriação por Utilidade Pública / DL 

3.365/1941 - Prefeitura Municipal de Presidente Prudentesp - Irio Zuntini - - Dayse Ritilha Torelli Zuntini - - Antonio Donha Raime 
- - Edna Figueira Donha - Carlos Alberto Destro e outro - Sobre o pedido de levantamento formulado pelos réus Antonio Donha 
Reime e sua esposa, manifestem-se os corréus Irio Zunini e sua esposa. - ADV: REGINA CELIA ZOLA (OAB 262744/SP), JOAO 
EMILIO ZOLA JUNIOR (OAB 89900/SP), EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL (OAB 84362/SP), SILAS PINTO (OAB 49905/
SP), EDUARDO NAUFAL (OAB 46300/SP), CARLOS ALBERTO DESTRO (OAB 139281/SP), PEDRO ANDERSON DA SILVA 
(OAB 119400/SP)

Processo 0000319-26.2013.8.26.0482 (048.22.0130.000319) - Monitória - Contratos Bancários - Banco Santander (brasil) 
Sa - Hélio Izaltino da Silva - - Prudente Truck Center Ltda - 1. Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos. 
2. Acrescento à fundamentação da sentença a circunstância de que os embargantes, ao fim e ao cabo, saíram derrotados em 
grande parte da pretensão defensiva deduzida nos embargos, mesmo diante da falsidade da assinatura, visto que o julgador 
considerou a existência do contrato e também do débito pendente, razão pela qual não se poderia tachar o autor de litigante de 
má-fé. Então, não houve má-fé alguma por parte da instituição financeira, a qual fez cobrança regular de um crédito existente e 
ainda não pago. 3. Sendo assim, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração apenas para acrescentar a fundamentação 
acima, sem qualquer alteração na conclusão da sentença embargada. 4. Anote-se no registro da sentença. - ADV: ADRIANO 
JANINI (OAB 197554/SP), ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP), ANDREA MARQUES DA SILVA (OAB 230309/SP), 
RUFINO DE CAMPOS (OAB 26667/SP)

Processo 0000418-30.2012.8.26.0482 (482.01.2012.000418) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Domingos de 
Souza Carvalho - José Maurício Giacometti Me - Por este despacho fica a parte autora intimada do desarquivamento dos autos. 
Aguarde-se manifestação por 30 dias e, decorrido tal prazo sem manifestação, retornem os autos ao arquivo (item 128.5, Cap. 
II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo). Desde já fica autorizada a retirada dos 
autos em carga pelo prazo de dez (10) dias. - ADV: FÁBIO ALESSANDRO DOS SANTOS ROBBS (OAB 161446/SP), SUELI 
FERRON (OAB 117331/SP)

Processo 0000434-96.2003.8.26.0482 (482.01.2003.000434) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Posto Zap 
Presidente P’rudente Ltda - Lucimeire Almeida das Flores - Através do sistema RenaJud, proceda-se pesquisa quanto a existência 
de veículos de propriedade da devedora. Caso existam veículos, providencie-se, no mesmo ato, o bloqueio de transferência. 
Fica no entanto o cumprimento da determinação condicionado ao recolhimento pela parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, da 
taxa judiciária prevista no Provimento CSM nº 1864/2011. Da resposta obtida intime-se o credor para se manifestar em cinco 
dias. - ADV: NATALI WEIGAND (OAB 198826/SP), RENATO ANTONIO PAPPOTTI (OAB 145657/SP), RODRIGO PESENTE 
(OAB 159947/SP)

Processo 0001378-20.2011.8.26.0482 (482.01.2011.001378) - Cumprimento de sentença - Cheque - Ivan Alves de Andrade 
- Maria Nice B Hattori - - Daniel Akinaga Hattori - Concedo ao credor o prazo de cinco dias para providenciar a complementação 
da taxa judiciária recolhida às fls. 104, devendo observar quantidade de CPF’s pesquisados e de pesquisas, bem como para 
prestar informações acerca do cumprimento da deprecata de fls. 92. Assim cumprido o parágrafo acima defiro que pelo sistema 
RenaJud, proceda-se pesquisa quanto a existência de veículos de propriedade dos executados, bem como pelo sistema 
InfoJud, solicite-se à Receita Federal cópias de suas últimas declarações de renda e bens e, ainda, que se faça o bloqueio on 
line de ativos financeiros em nome destes, pelo sistema BacenJud, limitado ao valor da execução (fls. 103). Providenciem-se 
as minutas de requisição de informações e ao bloqueio on line, nos termos do Comunicado nº 004/2004 da Presidência do E. 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, havendo êxito no bloqueio, requisite-se desde logo a transferência do valor à 
conta judicial. Sendo irrisório o valor bloqueado, deverá desde logo ser feito o seu desbloqueio. Com a juntada do respectivo 
comprovante de bloqueio emitida pelo sistema Bacenjud, fica dispensada a lavratura do termo de penhora/arresto, nos termos 
do Comunicado SPI nº 19/2011 (Processo CPA nº 2009/52535). Após, intime(m)-se da constrição os executados, na pessoa de 
seu advogado, se estiver(em) representado(s) nos autos e, caso não esteja(m), a intimação deverá ser pessoal. Na hipótese de 
restar infrutífero o bloqueio, e sobre as respostas obtidas pelos sistemas RenaJud e InfoJud, deverá o exeqüente ser intimado, 
independentemente de novo despacho, para que se manifeste em termos de prosseguimento, no prazo de 05 dias. - ADV: JOSE 
THEOPHILO FLEURY NETTO (OAB 10784/SP), JOSE THEOPHILO FLEURY (OAB 133298/SP), IVAN ALVES DE ANDRADE 
(OAB 194399/SP)

Processo 0001580-94.2011.8.26.0482 (482.01.2011.001580) - Procedimento Sumário - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Maria 
Aparecida Donade - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 267: nada a deliberar, visto que a verba honorária já vem 
sendo executada no processo em apenso (0022109-32.2014). - ADV: JULIANA BACCHO CORREIA (OAB 250144/SP), MARCIA 
CRISTINA SOARES NARCISO (OAB 109265/SP), VICTOR GABRIEL NARCISO MATSUNAGA (OAB 272774/SP)

Processo 0002406-33.2005.8.26.0482 (482.01.2005.002406) - Monitória - Associação Prudentina de Educação e Cultura 
Apec - Damaris Stela Gusmão de Souza - Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 
celebrado pelas partes (fls. 137/138) e suspendo o processo na forma do art. 792 do Código de Processo, pelo prazo necessário 
ao seu cumprimento. Aguarde-se em cartório o cumprimento do acordo. Para desbloqueio do veículo, providencie a credora, 
primeiramente, o recolhimento da taxa judiciária prevista no Prov. CSM 1864/11, no prazo de cinco dias. Assim que recolhida 
a taxa, providencie-se desde logo a minuta de desbloqueio do veículo pelo sistema RenaJud (fls. 123). Decorrido o prazo para 
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cumprimento do pacto, intime-se a exequente, independentemente de novo despacho, a informar a este Juízo quanto ao seu 
cumprimento. O silêncio será interpretado como adimplemento da obrigação por parte da executada com a conseqüente extinção 
da Execução, independentemente de nova intimação. - ADV: LUCILENE FRANÇOSO FERNANDES SILVA (OAB 161727/SP), 
STELIO MARCELINO AMARAL GUSMAO (OAB 52860/SP), MARCELO FARINA DE MEDEIROS (OAB 276435/SP)

Processo 0003769-50.2008.8.26.0482 (482.01.2008.003769) - Mandado de Segurança - Tempo de Serviço - Paulo Ernesto 
Brogiatto - Diretora Técnica de Serviço da Secretaria de Estado da Saúde - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Fls. 
371/372: Ciência à parte exequente acerca das informações sobre o processamento do Ofício Precatório expedido nos autos 
que foi inserido no mapa orçamentário de credores do exercício de 2016. Após, aguarde-se o pagamento do débito. - ADV: 
AUREO MANGOLIM (OAB 113708/SP), ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP), ROSANGELA APARECIDA XAVIER 
(OAB 141085/SP)

Processo 0003785-62.2012.8.26.0482 (482.01.2012.003785) - Busca e Apreensão - Alienação Fiduciária - Bv Financeira 
Sa Credito, Financiamento e Investimento - Anderson Luis da Silva - Através do sistema SIEL, proceda-se consulta quanto ao 
endereço do réu (fls. 109). Fica, entretanto, a realização do ato condicionada ao recolhimento da taxa judiciária prevista no 
Prov. CSM 1864/11, no prazo de 05 (cinco) dias. Com a comprovação do recolhimento, providencie-se a elaboração da minuta 
de requisição de informações. Da resposta obtida intime-se a parte autora para manifestação em 5 (cinco) dias. - ADV: MARLI 
INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0005471-21.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 0006455-15.2008.8.26) (processo principal 0006455-
15.2008.8.26) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Bonita de Guarulhos Transporte 
e Turismo Ltda - Erasmo Domingos Ribas - - Luiz Antonio Pereira de Oliveira - Para apreciação do pedido formulado pela 
exequente às fls. 39/41, concedo-lhe o prazo de cinco dias para: a) indicar o local onde o veículo indicado à penhora poderá ser 
encontrado e, b) recolher a da taxa judiciária prevista no Prov. CSM 1864/11, para bloqueio do mesmo no sistema RenaJud. - 
ADV: GUILHERME LINO DE PAULA PIRES (OAB 333427/SP), LUCAS MATHEUS MOLINA (OAB 329364/SP), WALDIR SERRA 
MARZABAL JUNIOR (OAB 45784/PR), NATACHA FERREIRA NAGAO PIRES (OAB 199679/SP)

Processo 0005870-50.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 0006455-15.2008.8.26) (processo principal 0006455-
15.2008.8.26) - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Lucas Matheus Molina - - Guilherme Lino de Paula Pires - 
- Natacha Ferreira Nagao Pires - Erasmo Domingos Ribas - Lucas Matheus Molina - - Guilherme Lino de Paula Pires - - Natacha 
Ferreira Nagao Pires - Para apreciação do pedido formulado pelos exequentes às fls. 22/24, concedo-lhes o prazo de cinco 
dias para indicarem o local onde o veículo indicado à penhora poderá ser encontrado. - ADV: LUCAS MATHEUS MOLINA (OAB 
329364/SP), WALDIR SERRA MARZABAL JUNIOR (OAB 45784/PR), NATACHA FERREIRA NAGAO PIRES (OAB 199679/SP), 
GUILHERME LINO DE PAULA PIRES (OAB 333427/SP)

Processo 0006455-15.2008.8.26.0482 (482.01.2008.006455) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Maria Bonita 
de Guarulhos Transporte e Turismo Ltda - Luiz Antonio Pereira de Oliveira - - Erasmo Domingos Ribas - Comprove o Advogado 
renunciante, subscritor da petição de fls. 438, haver cumprido o disposto no art. 45 do CPC. Prazo: 10 dias. - ADV: NATACHA 
FERREIRA NAGAO PIRES (OAB 199679/SP), WALDIR SERRA MARZABAL JUNIOR (OAB 45784/PR), LUCAS MATHEUS 
MOLINA (OAB 329364/SP), GUILHERME LINO DE PAULA PIRES (OAB 333427/SP)

Processo 0006608-43.2011.8.26.0482 (482.01.2011.006608) - Mandado de Segurança - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias - Lara Barbosa Aranda - Chefe do Núcleo de Informações do Posto Fiscal da Deleg Reg Tributária de Pres Prudente 
- Ciência às partes da baixa dos autos. Aguarde-se por seis meses, a contar da data do trânsito em julgado do v. acórdão, eventual 
pedido de cumprimento do título executivo judicial, nos termos do disposto no artigo 475-J, § 5º, do CPC. Na inércia, aguarde-
se provocação no arquivo. - ADV: SERGIO NOGUEIRA BARHUM (OAB 68094/SP), MARIA CELIA FERNANDES CASTILHO 
GARCIA (OAB 226934/SP), VANESSA KOMATSU (OAB 238729/SP), REGINA CELIA TESINI GANDARA (OAB 228816/SP)

Processo 0007537-81.2008.8.26.0482 (482.01.2008.007537) - Procedimento Ordinário - Anderson Aparecido Pirondi - 
Telesp Celular Vivo Sa - Aguarde-se o julgamento do Agravo de despacho denegatório de recurso especial, devendo os autos 
permanecer intactos na serventia sem a prática de atos processuais. - ADV: IGOR LUIS BARBOZA CHAMME (OAB 252269/
SP), LUIS FERNANDO ZAUHY GARMS (OAB 238149/SP), DANIEL ALVES FERREIRA (OAB 140613/SP), PAULO ROBERTO 
ESTEVES (OAB 62754/SP)

Processo 0008571-81.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 0019350-66.2012.8.26) (processo principal 0019350-
66.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - Auxílio-Doença Acidentário - Sivaldo Alves Berto - Instituto Nacional do Seguro 
Social Inss - Tendo ocorrido o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos dos embargos (fls. 25), expeçam-se os 
respectivos RPVs em favor do autor e de seu patrono, consoante cálculo proferido a página 08 dos embargos. - ADV: EWERSON 
SILVA DOS REIS (OAB 249331/SP)

Processo 0008841-47.2010.8.26.0482 (482.01.2010.008841) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Nossa Caixa Sa - Maria Isabel Boigues Machado - Ante o extrato da carta precatória juntado pela serventia a fls. 166/167, 
aguarde-se por mais 90 dias a devolução da carta precatória. Int. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/
SP)

Processo 0009767-04.2005.8.26.0482 (482.01.2005.009767) - Monitória - Espécies de Títulos de Crédito - Posto Zap 
Presidente Prudente Ltda - Ademar Ernane Bandeira Júnior - Informe o credor, em cinco dias, a data de nascimento do devedor 
e o nome de sua genitora, bem como providencie o recolhimento da taxa judiciária prevista no Prov. CSM 1864/11. Assim que 
informados os dados acima e recolhida a taxa respectiva, defiro que por por intermédio do sistema SIEL proceda-se consulta 
quanto ao endereço do executado, elaborando-se a minuta de requisição de informações. Da resposta obtida intime-se a parte 
autora para manifestação em 5 (cinco) dias. - ADV: RENATO ANTONIO PAPPOTTI (OAB 145657/SP), RODRIGO PESENTE 
(OAB 159947/SP), THIAGO APARECIDO DE JESUS (OAB 223581/SP), ROBSON HIROYUKI SUMITA (OAB 233218/SP)

Processo 0009783-79.2010.8.26.0482 (482.01.2010.009783) - Procedimento Ordinário - Américo Martins de Oliveira - Banco 
Itaú Sa - Ciência às partes da baixa dos autos. Aguarde-se por seis meses, a contar da data do trânsito em julgado do v. 
Acórdão, eventual pedido de cumprimento do título executivo judicial, nos termos do disposto no artigo 475-J, § 5º, do CPC. Na 
inércia, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: ALEXANDRE CEZAR MONTEIRO (OAB 219779/SP), JOSE MARTINS (OAB 
84314/SP)

Processo 0010166-23.2011.8.26.0482 (482.01.2011.010166) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Kelly Katiany Cuba - - 
Lourdes Marly Consensqui Cuba - - Osvaldo Cuba - Fabio Capuci - Coloque-se a tarja correspondente à atuação obrigatória do 
Ministério Público nestes autos. Sobre a manifestação da Fazenda Pública Municipal, e documentos a ela anexados, manifestem-
se as partes, no prazo de cinco dias. Após, vista ao representante do Ministério Público. - ADV: PEDRO ANDERSON DA SILVA 
(OAB 119400/SP), JAILTON JOAO SANTIAGO (OAB 129631/SP), LUCIANO MARCOS CORDEIRO PEREIRA (OAB 139913/
SP), LUIS AUGUSTO CUISSI (OAB 301145/SP), LUIS GUSTAVO MARANHO (OAB 245222/SP)

Processo 0010607-24.1999.8.26.0482 (482.01.1999.010607) - Ação Civil Pública - Improbidade Administrativa - Ministerio 
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Publico do Estado de Sao Paulo - Mauro Bragato - Defiro o pedido formulado pelo(a) autor e decreto a suspensão do processo 
por 180 dias. Após o decurso do prazo de suspensão, independentemente de novo despacho, intime-se o(a) autor, por seu(ua) 
Advogado(a) a requerer o que entender de direito, no prazo de 05 dias. - ADV: ALFREDO VASQUES DA GRACA JUNIOR (OAB 
126072/SP)

Processo 0010739-27.2012.8.26.0482 (482.01.2012.010739) - Procedimento Ordinário - Propriedade - Irineu Ferraz 
da Costa - Akira Komuro - Fls. 69/70: Indefiro o pedido formulado pelo autor pelos mesmos motivos já expostos às fls. 60. 
Concedo à parte autora, por derradeiro, mais dez dias de prazo para que promova a devida habilitação dos herdeiros do réu, 
por intermédio de incidente que deverá tramitar em apartado, porém apensos a estes autos, no qual serão efetuadas as citações 
dos habilitados (CPC, art. 1055 e seguintes). Na inércia, tornem os autos conclusos. - ADV: CARLOS ALBERTO ARRAES DO 
CARMO (OAB 113700/SP)

Processo 0011831-40.2012.8.26.0482 (482.01.2012.011831) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Icone Sc 
Comercial Exportadora e Importadora Ltda - Garage 86 Comercial Automotiva Ltda Me - Por este despacho fica a executada 
intimada, na pessoa de seu advogado, a indicar a este Juízo, no prazo de cinco (5) dias, onde se encontram os bens sujeitos à 
execução, bem como comprove sua propriedade e, ainda, a abster-se de qualquer atitude que dificulte ou embarace a realização 
da penhora, nos termos do art. 656, § 1º do CPC. Deverá a executada ser advertida de que o descumprimento da ordem será 
considerado ato atentatório à dignidade da justiça (art. 600, incisos II, III e IV, do CPC), sendo passível a aplicação de multa 
de até 20% do valor atualizado do débito, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material, sendo que 
referida multa se reverterá em proveito do credor e poderá ser exigível nesta execução (CPC, art. 601). Expeça-se mandado 
de intimação. - ADV: IGOR LUIS BARBOZA CHAMME (OAB 252269/SP), LUIS EDUARDO MASCARENHAS (OAB 52340/PR), 
RENATO BOSSO GONÇALEZ (OAB 262457/SP), CARLOS ALBERTO BARROSO DE FREITAS (OAB 290912/SP)

Processo 0012077-70.2011.8.26.0482 (482.01.2011.012077) - Procedimento Ordinário - José Ananias Barbosa - Banco 
Cacique Sa - Diante do pedido do autor, requerendo que o Banco Cacique S/A apresente o demonstrativo de pagamento das 
parcelas do contrato de financiamento, manifeste-se o réu, no prazo de dez dias. - ADV: MAURICIO IMIL ESPER, IVAN ALVES 
DE ANDRADE (OAB 194399/SP), ALESSANDRA MORENO DE PAULA FIDELIS (OAB 138274/SP)

Processo 0012567-97.2008.8.26.0482 (482.01.2008.012567) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Regiane Payão - - Regiane Payão Me - Fls. 227: Defiro vista dos autos ao credor, fora de cartório, pelo 
prazo de 15 (quinze) dias, mediante carga em livro próprio. Nesse mesmo prazo deverá o credor manifestar-se em termos de 
prosseguimento da execução. Na inércia aguarde-se provocação no arquivo. * - ADV: MATHEUS MOTA DE POMPEU (OAB 
265000/SP), NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 0015231-62.2012.8.26.0482 (482.01.2012.015231) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Luciano Vieira - Banco Bradesco Financiamentos Sa - CIÊNCIA às partes do(s) documento(s) juntados às fls. 121/147, bem 
como INTIMADAS para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/
SP), IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 0016094-91.2007.8.26.0482 (apensado ao processo 0013205-67.2007.8.26) (482.01.2007.016094) - Procedimento 
Ordinário - Contratos Bancários - Conectel Teleinformática Ltda - Unibanco União de Bancos Brasileiros Sa - Cumpra-se o 
determinado a fls. 452, devendo os autos aguardar intactos decisão final do recurso especial. - ADV: ADRIANO ARAUJO DE 
OLIVEIRA (OAB 153723/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), VIVIAN PATRÍCIA SATO YOSHINO 
(OAB 172172/SP)

Processo 0016776-70.2012.8.26.0482 (482.01.2012.016776) - Monitória - Espécies de Contratos - Hsbc Bank Brasil Sa 
Banco Múltiplo - Onaide Cottini Felix - Como alertado no despacho proferido às fls. 267, o prazo concedido para as partes 
arrolarem testemunhas é preclusivo. Em audiência, a ré dispensou a oitiva das testemunhas que arrolou, tendo a desistência 
sido homologada (fls. 274/275). Na mesma audiência foi deliberada a oitiva da senhora Daiane Biggo como testemunha do juízo. 
Apesar do que foi alegado pela ré em sua petição de fls. 286/287, em nenhum momento da ata de audiência constou que Maria 
Célia Christofano também seria inquirida como testemunha do juízo, razão pela qual mantenho o indeferimento de sua oitiva. 
Para inquirição de Dayane Suellen Briggo (endereço às fls. 286vº), designo o dia 30 de março de 2015, às 16h30. Intime-se por 
Oficial de Justiça. Fls. 292vº: anote-se. Ciência ao Ministério Público. - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), 
ANTONIA REGINA SPINOSA (OAB 75166/SP), VANESSA MEDEIROS MALACRIDA SILVA (OAB 181018/SP), RENATA MOÇO 
(OAB 163748/SP)

Processo 0018207-42.2012.8.26.0482 (482.01.2012.018207) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Gil Espírito Santo Alves de Souza - Diante do pedido de 
substituição do pólo ativo da ação formulado pela Renova Companhia Securitizadora de Crédito Financeiros S/A, manifeste-se 
a autora Bv Financeira S/A, no prazo de cinco dias, sob pena de deferimento do pedido. - ADV: GUSTAVO RODRIGO GÓES 
NICOLADELI (OAB 319501/SP), DARIO BRAZ DA SILVA NETO (OAB 254878/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/
SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), RODRIGO FRASSETTO GOES (OAB 326454/SP)

Processo 0018360-27.2002.8.26.0482 (482.01.2002.018360) - Cumprimento de sentença - Compra e Venda - Prontomed 
Produtos Cirurgicos Ltda - Prefeitura Municipal de Pauliceia - Marcos Tadeu Gaiott Tamaoki - Marcos Tadeu Gaiott Tamaoki - 
Homologo o cálculo de fls. 228. Expeça-se ofício requisitório de pequeno valor ao Município de Paulicéia/SP, que deverá efetuar 
o pagamento através de depósito judicial. - ADV: MARCIA RIBEIRO COSTA D’ARCE (OAB 159141/SP), JOSE ROBERTO 
DE SOUSA (OAB 24665/SP), MARCOS TADEU GAIOTT TAMAOKI (OAB 94349/SP), PATRICIA CAROLINE DE SOUZA (OAB 
248274/SP)

Processo 0018701-09.2009.8.26.0482 (482.01.2009.018701) - Procedimento Ordinário - Seguro - Antonio Rosa de Oliveira - 
- Antonio Francisco dos Santos Neto - - Aparecida Moreira Munhoz - - Aparecida Zampoli Pedrini - - Aristeu Moura Lanza - - José 
Vicente de Lima - - Leonice Arf - - Arnaldo Aparecido Pinto - - José Walter Negrão - Sul America Companhia Nacional de Seguros 
Gerais Sa - Caixa Economica Federal Caixa e outro - Aguarde-se o julgamento do recurso de agravo interposto pela CEF contra a 
decisão de fls. 818/825. - ADV: NELSON LUIZ NOUVEL ALESSIO (OAB 61713/SP), MARIO MARCONDES NASCIMENTO (OAB 
7701/SC), ANTONIO BENTO JUNIOR (OAB 63619/SP), ILZA REGINA DEFILIPPI (OAB 27215/SP), FERNANDA ONGARATTO 
DIAMANTE (OAB 243106/SP), PAULO CESAR SOARES (OAB 143149/SP), PEDRO LUIS MARICATTO (OAB 269016/SP)

Processo 0020745-25.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 0006084-80.2010.8.26) (processo principal 0006084-
80.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - Interpretação / Revisão de Contrato - José Carlos Bacher - Banco Abn Amro Real 
Sa - Autorizo o autor a proceder ao levantamento do valor relativo a seu crédito e que se encontra depositado em conta judicial 
fls. 12. Expeça-se guias de levantamento. Quanto à satisfação de seu crédito, manifeste-se o autor no prazo de 5 (cinco) dias. - 
ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 0020745-25.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 0006084-80.2010.8.26) (processo principal 0006084-
80.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - Interpretação / Revisão de Contrato - José Carlos Bacher - Banco Abn Amro Real 
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Sa - Certifico e dou fé que expedi guia de levantamento judicial sob nº 66/2015, no valor de R$ 1.371,71, referente ao depósito 
de fls. 12, deixando-a à disposição do(s) exequente(s). - ADV: JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), IVAN ALVES DE 
ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 0020939-93.2012.8.26.0482 (482.01.2012.020939) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Vadilson dos Santos - 
Deolinda Loureiro da Cruz - - Américo da Cruz - - Emilia Loureiro de Mattos - - Manoel de Mattos - - José Claro - - Clara Loureiro 
- - Caixa Econômica Federal - Ciência às partes da vinda destes autos da Justiça Federal. Manifeste-se o autor, requerendo o 
que entender de direito, no prazo de cinco dias. - ADV: VADILSON DOS SANTOS (OAB 210537/SP)

Processo 0021145-44.2011.8.26.0482 (482.01.2011.021145) - Procedimento Sumário - Locação de Imóvel - Francisco 
Massau Fukuyu - Maria Aparecida Stuchi Felipe - - Eduardo Felipe - - Silvana Messias Camore - - Vanderlei Camore - Ciência ao 
autor de que foi expedido o ofício para a 3a Vara Federal, ficando o autor intimado para providenciar a impressão do ofício pela 
internet e comprovar nos autos o protocolo do ofício no prazo de 5 dias. - ADV: FERNANDA SILVA GALIANI DELTREJO (OAB 
262055/SP), LUIZ ANTONIO GALIANI (OAB 123322/SP)

Processo 0022107-62.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 0006644-22.2010.8.26) (processo principal 0006644-
22.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - Contratos Bancários - Nilda Costa - Banco do Brasil Sa - Informe o banco executado, 
no prazo de cinco dias, a que título efetuou o depósito de fls. 11 (comprovante bancário às fls. 7), tendo em vista que a petição 
de fls. 9/10 é omissa neste ponto. - ADV: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/
SP), NELSON SENNES DIAS (OAB 108304/SP)

Processo 0022109-32.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 0001580-94.2011.8.26) (processo principal 0001580-
94.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Maria Aparecida Donade - Instituto Nacional do Seguro 
Social Inss - Diante da concordância do executado (fls. 10), expeça-se RPV. - ADV: MARCIA CRISTINA SOARES NARCISO 
(OAB 109265/SP), JULIANA BACCHO CORREIA (OAB 250144/SP), VICTOR GABRIEL NARCISO MATSUNAGA (OAB 272774/
SP)

Processo 0025802-97.2009.8.26.0482 (482.01.2009.025802) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Dauto Almeida Campos Filho e outro - Por este despacho fica o exequente intimado do desarquivamento 
dos autos. Aguarde-se manifestação por 30 dias e, decorrido tal prazo sem manifestação, retornem os autos ao arquivo (item 
128.5, Cap. II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo). Desde já fica autorizada 
a retirada dos autos em carga pelo prazo de quinze (15) dias. - ADV: RENATA RODRIGUES SALVATO (OAB 226248/SP), 
MATHEUS MOTA DE POMPEU (OAB 265000/SP), NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 0026273-50.2008.8.26.0482 (482.01.2008.026273) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Paranapanema - Sicoob Credivale - Joaquim Aparecido de Lima - - Denilson 
Aparecido de Lima - 1 - Promova a Serventia a intimação do executado da retificação da penhora de fls. 143, por intermédio de 
seu Advogado, emitindo-se para tanto ato ordinatório. 2 - Antes de proceder a intimação do condômino MARCOS ANTONIO DE 
LIMA, determino a pesquisa quanto ao endereço de sua esposa, senhora Sueli Menezes de Lima, através do sistema Infojud. 
Providencie a credora o recolhimento da taxa respectiva, no prazo de 5 (cinco) dias. 3 - Expeça-se carta precatória para intimar 
da retificação da penhora a esposa do executado, senhora Ivanice Tenório Cavalcante, observando-se os endereços informados 
às fls. 370/371, com prazo de 30 dias para cumprimento. A carta precatória estará disponível na internet para que a exequente 
providencie sua impressão, assim como dos documentos que devem instruí-la (CPC, art. 202, II), não havendo necessidade 
de retirada do documento junto a Serventia. - ADV: TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/SP), MARCIO MASSAHARU 
TAGUCHI (OAB 134262/SP), LUIZ FERNANDO BARBIERI (OAB 62540/SP)

Processo 0026273-50.2008.8.26.0482 (482.01.2008.026273) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Paranapanema - Sicoob Credivale - Joaquim Aparecido de Lima - - 
Denilson Aparecido de Lima - ATO ORDINATÓRIO: INTIMAÇÃO da RETIFICAÇÃO DE PENHORA E DEPÓSITO, de fls. 143, 
DA PENHORA REALIZADA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO: (X) Por este ato ordinatório fica o executado DENILSON 
APARECIDO DE LIMA, intimado na pessoa do seu advogado da retificação de penhora e depósito, de fls. 143, que recaiu sobre 
o seguinte bem IMÓVEL objeto da matrícula nº 488, do S.R.I. da Comarca de Pirapozinho-SP, para o fim de que a constrição 
recaia sobre 12,084 alqueires do imóvel objeto da matrícula nº 488, do S.R.I. Da Comarca de Pirapozinho-SP, a saber: Um imóvel 
rural, denominado “Estância São Benedito”, com área de 20,124 alqueires de terras, ou seja, 48,70008 hectares, destacado da 
Fazenda Guarani e Santa Anésia, situado no município de Sandovalina, da comarca de Pirapozinho-SP., de propriedade do 
executado Denilson Aparecido de Lima, brasileiro, pecuarista, casado com Ivanice Tenório Cavalcante de Lima, dispensado sua 
inteira descrição face ao disposto no artigo 2º da Lei 7.433/85. Ficando nomeado depositário do bem o respectivo executado 
proprietário do bem acima. Fica ainda CIENTIFICADO de que tem o prazo de 15 (quinze) dias para embargar a execução. - 
ADV: MARCIO MASSAHARU TAGUCHI (OAB 134262/SP), LUIZ FERNANDO BARBIERI (OAB 62540/SP), TERUO TAGUCHI 
MIYASHIRO (OAB 86111/SP)

Processo 0028840-54.2008.8.26.0482 (482.01.2008.028840) - Depósito - Depósito - Omni Sa Crédito, Financiamento e 
Investimento - Adelson Vitor dos Santos - Por este despacho fica a autora intimada do desarquivamento dos autos. Aguarde-
se manifestação por 30 dias e, decorrido tal prazo sem manifestação, retornem os autos ao arquivo (item 128.5, Cap. II, das 
Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo). Desde já fica autorizada a retirada dos autos em 
carga pelo prazo de dez (10) dias. - ADV: LILIAM APARECIDA DE JESUS DEL SANTO (OAB 221678/SP), DANILO TOCHIKAZU 
MENOSSI SAKAMOTO (OAB 262033/SP), WILLIAN LIMA GUEDES (OAB 294664/SP), CELIO PAULINO PORTO (OAB 313763/
SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 0029497-54.2012.8.26.0482 (482.01.2012.029497) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Lorraina Fernanda Izidoro Martins - - Alice Del Castilho Pereira dos Santos - - Rosangela Maria de Souza - Indústria e Comércio 
de Bebidas Funada Ltda - Intimação da parte ré para que efetue o recolhimento no valor de R$ 65,40, referente porte de remessa. 
- ADV: FERNANDO HENRIQUE CHELLI (OAB 249623/SP), MURILLO FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA MARQUES (OAB 
255549/SP), LEANDRO MARTINS ALVES (OAB 250151/SP), VALDEMIR DA SILVA PINTO (OAB 115567/SP)

Processo 0030336-84.2009.8.26.0482 (482.01.2009.030336) - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Lisnet Motta Rodrigues 
Alves - - Eline dos Santos - Banco do Brasil Sa - Tendo em vista que já houve o pagamento das verbas de sucumbência nos 
autos do cumprimento de sentença em apenso, expeça-se guia de levantamento do valor depositado a fls. 162 em favor do 
banco réu. Após, calcule a serventia as custas do processo e intime-se o réu a efetuar o recolhimento, no prazo de dez dias, 
sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa do Estado. No silêncio, expeça-se a respectiva certidão. Recolhidas as custas, 
anote-se a extinção e arquivem-se os autos. - ADV: FABIO MAZETTI (OAB 264818/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), 
MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)

Processo 0030336-84.2009.8.26.0482 (482.01.2009.030336) - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - Lisnet Motta 
Rodrigues Alves - - Eline dos Santos - Banco do Brasil Sa - Certifico e dou fé que expedi o mandado de levantamento n. 65/15, 
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no valor de R$ 1.000,00 em favor do Banco do Brasil - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON 
(OAB 114904/SP), FABIO MAZETTI (OAB 264818/SP)

Processo 0030480-24.2010.8.26.0482 (482.01.2010.030480) - Procedimento Ordinário - Bancários - José Manoel da Silva 
- Banco Santander (brasil) Sa - Ciência às partes do julgamento definitivo do agravo em recuso especial. Aguarde-se por seis 
meses, a contar da data do trânsito em julgado do v. Acórdão (fls. 226), eventual pedido de cumprimento do título executivo 
judicial, nos termos do disposto no artigo 475-J, § 5º, do CPC. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: RICARDO 
NEVES COSTA (OAB 120394/SP), ELIZEU ANTONIO DA SILVEIRA ROSA (OAB 278479/SP), RODRIGO JARA (OAB 275050/
SP), HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP), RAPHAEL NEVES COSTA (OAB 225061/SP), FLÁVIO NEVES 
COSTA (OAB 153447/SP)

Processo 0031555-69.2008.8.26.0482 (482.01.2008.031555) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Elizabeth Paula Silva - Laercio Steccame - - Laercio Stecca - Vista dos autos ao exequente para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre o resultado negativo do mandado de avaliação do bem imóvel penhorado (fls. 493: 
CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 482.2014/064072-9 dirigi-me ao endereço constante 
neste e aí sendo deixei de proceder a Avaliação do imóvel penhorado em virtude de ser informada pelo requerido Laercio, e 
constatado por essa oficial, que a residência é de Alvenaria há mais de 20 anos, e conforme o artigo 475-j §2º do CPC, essa 
Oficial não possui conhecimentos técnicos para proceder a avaliação de imóveis. Assim sendo, devolvo o presente mandado 
para as devidas providências.). - ADV: DIORGINNE PESSOA STECCA (OAB 282072/SP), JOSUE CARDOSO DOS SANTOS 
(OAB 26976/PR), GUSTAVO ALTINO FREIRE (OAB 281195/SP)

Processo 3008153-29.2013.8.26.0482 (apensado ao processo 0000931-32.2011.8.26) (processo principal 0000931-
32.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - Honorários Advocatícios - Eduardo da Silva Akashi - Departamento de Estradas e 
Rodagem do Estado de São Paulo - Sobre o depósito judicial realizado pelo executado em 19/12/14, no valor de R$ 760,14 (fls. 
33), manifeste-se o credor no prazo de cinco dias. A parte exequente, ao pedir o levantamento, é responsável pela regularidade 
da representação processual. Isto é, a procuração deve ser válida e o crédito deve ser de titularidade da parte exequente, sem 
qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo, na forma dos arts. 682, CC, e 43, CPC. Para o levantamento, deve trazer 
descrição individualizada dos valores a serem levantados (principal e verba de sucumbência) e esclarecer se o depósito nos 
autos é suficiente à satisfação da execução, ficando ciente que, quanto a esta informação, seu silêncio implicará na extinção da 
execução, independentemente de nova intimação, bem como fornecer o CPF (em caso de autores ou advogados) ou CNPJ (em 
caso de sociedade de advogados) da parte favorecida pelo levantamento. Oportunamente, com o decurso do prazo ou juntada 
da manifestação da parte, voltem conclusos. - ADV: FABIO MAZETTI (OAB 264818/SP), LUIS DENUNCIO MARCHIZELLI (OAB 
84898/SP)

Processo 3011190-64.2013.8.26.0482 (apensado ao processo 0025329-77.2010.8.26) (processo principal 0025329-
77.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Fazer / Não Fazer - João Oliveiro Bonfim - - Fernando Jorge Salomão 
- - Leopoldo Dobler Filho - - Antonio Marques da Silva - - Elias Carbonari - - Sivaldo da Silva Rodrigues - - Elves Soares de Lima 
- - Nelson Sanches Teixeira - - Nildo Ferreira do Nascimento - - Antonio Spolaor - - Clóvis Turini - - Osvaldo Moreno Munhoz - - 
Edivá da Silva Santos - - Miguel Martins Tosta - - Saturnina Alves da Cunha - - Roberto Rodrigues - São Paulo Previdência do 
Estado de São Paulo Spprev - Diante do pedido dos exequentes (fls. 41/42), manifeste-se a executada, em cinco dias. - ADV: 
NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP), THIAGO MACHADO PRESTIA (OAB 240193/SP), LUCIANO DE TOLEDO 
CERQUEIRA (OAB 150759/SP), ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP), SANDRA YURI NANBA (OAB 110316/SP), 
ANA FLAVIA MAGOZZO DOS SANTOS (OAB 289620/SP), CLAUDIO GUABIRABA MOREIRA (OAB 295817/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SILAS SILVA SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WARLEI LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0025/2015
Processo 0000772-50.2015.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Benefícios em Espécie - Elias Pereira da Silva - Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS - Cite-se o réu, o qual deverá ser advertido do prazo de 60 (sessenta) dias para resposta, sob 
pena de serem presumidos como aceitos e verdadeiros os fatos alegados na inicial, da qual segue cópia em anexo, nos termos 
da segunda parte do artigo 285 do Código de Processo Civil, in verbis: “não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos 
pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor.” Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se 
na forma e sob as penas da Lei. Int. - ADV: CLAUDIO DE OLIVEIRA (OAB 153389/SP)

Processo 0001855-82.2007.8.26.0482 (482.01.2007.001855) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Nauside Braz da Cruz - - Eva Maria de Oliveira Alves - - Maria Helena Santos da Silva - - Irene Aprilli de Souza - - Marli Dalva 
Costa - - Divanete Conceição dos Santos Ferrer - - Elita de Castro Fernandes Silva - - Doralice Soares Guilherme - - Palmira 
de Oliveira Souza - - Rosa da Silva Camargo - - Janete de Oliveira Chaves Pontes - João Luiz Rubira Martins - João Victor 
Gonçalves Rubira - Concedo aos exequentes o prazo de cinco dias para requererem o que de direito para a regular intimação 
pessoal do devedor acerca da penhora realizada nos autos. - ADV: JAQUES DOUGLAS DE SOUZA (OAB 139902/SP), 
ERICSSON JOSÉ ALVES (OAB 207291/SP), APARECIDO DE CASTRO FERNANDES (OAB 201342/SP), MARCO ANTONIO 
BARONI GIANVECCHIO (OAB 172006/SP), ALEX SILVA (OAB 238571/SP)

Processo 0002057-59.2007.8.26.0482 (482.01.2007.002057) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Cesar Filitto - Felizatti & Estácio Sc Ltda - - Maria Aparecida Felizatti - - Luis Mario da Graça Estácio 
- Vista dos autos ao exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre os resultados negativos dos mandados 
de intimação dos executados Luis Mário da Graça Estácio e Maria Aparecida Felizatti, respectivamente (fls. 244: CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 482.2014/064091-5 dirigi-me ao endereço mencionado, mas não 
consegui localizar o procurado. É desconhecido no endereço. No nº 106 existem sete casas destinadas a aluguel, e são de 
alta rotatividade. Os vizinhos, fora da viela do nº 106, também dizem não se lembrar do procurado. O referido é verdade e dou 
fé.; e fls. 246: CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 482.2014/064090-7 dirigi-me à cidade 
de Álvares Machado, e aí sendo, DEIXEI DE INTIMAR a requerida, tendo em vista que inexiste a rua Caetes naquela cidade, 
inclusive não consta no Mapa Oficial da Cidade, conforme informações obtidas na Prefeitura Municipal. O referido é verdade e 
dou fé.). - ADV: CIBELLY NARDÃO MENDES (OAB 191264/SP), LEONARDO SEABRA CARDOSO (OAB 196053/SP), ADRIANA 
MIYOSHI COSTA MARTINHON (OAB 227258/SP)

Processo 0002426-53.2007.8.26.0482 (482.01.2007.002426) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Edgar Hidetoshi Oshika - - Clarice Mayumi Oshika Fujita - - Toshiko Shimakawa Oshika - Cesp Companhia Energética de São 
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Paulo - Municipio de Caiuá - Fls. 736/737: Ciência aos exequentes acerca das informações sobre o processamento do Ofício 
Precatório expedido nos autos que foi inserido no Mapa Orçamentário de Credores do exercício de 2016. Após, aguarde-se o 
pagamento do débito. - ADV: JORGE DURAN GONCALEZ (OAB 137783/SP), ANDRE LUIZ ESTEVES TOGNON (OAB 139512/
SP), LETÍCIA YOSHIO SUGUI (OAB 161609/SP), TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/SP)

Processo 0003270-61.2011.8.26.0482 (482.01.2011.003270) - Depósito - Depósito - Fundo de Investimento em Direitos 
Creditórios não Padronizados PCG - Brasil Multicarteira - Claudio Sergio Brito de Oliveira - Fls. 156: Indefiro a expedição de 
ofício à SERASA porque a referido órgão já foi oficiado (fls. 126), tendo sido, inclusive, o endereço por ele fornecido, diligenciado 
negativamente (fls. 155). Resta ainda que diante da certidão de fls. 154 o réu não se encontra em lugar incerto e não sabido. 
Assim sendo, concedo ao autor o prazo de dez dias para requerer o que de direito para o regular prosseguimento da ação. - 
ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), DARIO BRAZ 
DA SILVA NETO (OAB 254878/SP)

Processo 0003523-78.2013.8.26.0482 (048.22.0130.003523) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Dalila de Mello Guazzi - - Jorge Guazzi - Marcos Antonio Bezerra - - Marcia Xavier Bezerra - 1. Em razão do que se decidiu no 
agravo de instrumento, aguarde-se pelo julgamento da ação de consignação em pagamento. Depois de trinta dias da publicação 
deste despacho, promova-se nova pesquisa no andamento da ação consignatória (fls. 198/200). - ADV: FERNANDA SILVA 
GALIANI DELTREJO (OAB 262055/SP), LUIZ ANTONIO GALIANI (OAB 123322/SP), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS 
NUNES (OAB 341458/SP)

Processo 0004381-12.2013.8.26.0482 (048.22.0130.004381) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Omni Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Claudio Marcos Gomes da Silva - Defiro, parcialmente, o pedido 
formulado pelo(a) autor (fls. 110) e decreto a suspensão do processo por 90 dias. Após o decurso do prazo de suspensão, 
independentemente de novo despacho, intime-se o(a) a parte autora, por seu(ua) Advogado(a) a requerer o que entender de 
direito, no prazo de 05 dias, observando, especialmente, a certidão do Oficial de Justiça, lançada às fls. 106, informando que o 
réu está atualmente residindo no Estado do Pará. - ADV: DENISE VAZQUEZ PIRES (OAB 221831/SP)

Processo 0004927-09.2009.8.26.0482 (482.01.2009.004927) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Oeste Cestas 
Comércio de Cestas Básicas Ltda Epp - Hélio Casarotti - Ante o extrato da carta precatória, juntado pela serventia a fls. 
299, aguarde-se por mais trinta dias, o cumprimento e a devolução da carta precatória. Int. - ADV: DANIEL DOMINGOS DO 
NASCIMENTO (OAB 241170/SP), THIAGO APARECIDO DE JESUS (OAB 223581/SP)

Processo 0005332-06.2013.8.26.0482 (048.22.0130.005332) - Cumprimento de sentença - Obrigação de Entregar - Mauricio 
Ramires Esper - Pgseguro Internet Ltda - - Viajeurbano - CIÊNCIA à parte autora do(s) documento(s) juntados às fls. 295/306, 
bem como INTIMADA para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. - ADV: MAURÍCIO RAMIRES ESPER (OAB 203449/SP), 
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS (OAB 128998/SP)

Processo 0007574-35.2013.8.26.0482 (048.22.0130.007574) - Monitória - Contratos Bancários - LIVORNO FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - Evandro Carlos Tosta Me - Regularize-se os autos 
em apenso. Diante da concordância do Banco Santander (Brasil) S/A (fl.S 173) com o pedido de substituição do polo ativo, 
defiro o pleito formulado às fls. 144/171, e admito no polo ativo da ação LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. Retifique-se no sistema, imprimindo-se nova etiqueta. Recolha o exequente, no prazo 
de 10 dias, a contribuição previdenciária relativa a juntada de procuração/substabelecimento. Na inércia, comunique-se por 
oficio a falta do recolhimento à OAB, Subseção desta cidade e a Carteira de Previdência dos Advogados. Após a publicação 
deste exclua-se do SAJ o nome do(s) Advogado(s) do banco substituído. Concedo ao exequente o prazo de cinco dias para se 
manifestar, requerendo o que de direito para o regular prosseguimento da ação. - ADV: PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS 
(OAB 252569/SP)

Processo 0008284-89.2012.8.26.0482 (482.01.2012.008284) - Monitória - Cheque - Caiado Veículos Ltda - Tendo decorrido 
“in albis” o prazo para o(a) executado(a) impugnar a penhora, manifeste-se o exequente, no prazo de cinco dias. - ADV: 
ROGÉRIO APARECIDO SALES (OAB 153621/SP), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO (OAB 238706/SP)

Processo 0009906-77.2010.8.26.0482 (482.01.2010.009906) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Andorinha Transportadora Ltda - R G Transportes Ltda Me - Roselaine Ferreira Geronimo da Silva - Ciência à exequente de que 
a deprecata enviada ao Juízo da Comarca de Assis-SP, com a finalidade de penhora, avaliação, remoção e intimação, retornou 
com diligência parcialmente negativa (cf. fls. 277 - penhorou a camionete Fiat Strada, porém deixou de penhorar o GM Astra por 
não tê-lo encontrado. Deixou de proceder à remoção do bem penhorado, por não estar presente o representante da exequente), 
ficando intimada para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: VALDEMIR DA SILVA PINTO (OAB 115567/SP), DANILO 
MASTRANGELO TOMAZETI (OAB 204263/SP), VALMIR DA SILVA PINTO (OAB 92650/SP), BRUNO ARTERO VILELA (OAB 
342948/SP)

Processo 0010492-46.2012.8.26.0482 (482.01.2012.010492) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Jafé Comércio 
de Pneus e Produtos Automotivos Ltda - Leila Aparecida Ferreira Me - Nestes autos houve tentativas de localização de bens 
do executado para penhora, não se obtendo sucesso. Por isso pleiteou o exequente a desconsideração da personalidade 
jurídica da executada. A executada está inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo como empresário individual (fls. 
16), estando disciplinada a matéria nos artigos 966 e seguintes do Código Civil, os quais tratam do conceito de empresário, 
a constituição, funcionamento e encerramento da firma. Não há distinção de patrimônio entre a firma individual e a pessoa 
física do titular, podendo a execução atingir seus patrimônios, que se confundem, sem necessidade de ser desconsiderada 
a personalidade jurídica daquela. Nesse sentido, julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Agravo de 
instrumento. Ação de cobrança. Pedido de bloqueio do veículo indeferido tendo em vista não haver nos autos desconsideração 
da personalidade jurídica. Inadmissibilidade. Empresário individual. Patrimônio da pessoa física que se confunde com a da 
firma individual. Desnecessidade de desconsideração da personalidade jurídica. Constrição que pode atingir o patrimônio da 
pessoa física. Bloqueio de transferência do veículo alienado fiduciariamente. Admissibilidade. Medida que visa resguardar o 
direito do credor, coibindo eventual transação não permitida legalmente. Recurso provido.” (AI nº 0041365-83.2013.8.26.0000 
- rel. Des. Ruy Coppola - j. 21/3/2013). “Penhora. Incidência sobre bens ou ativos financeiros da empresa da qual o agravado 
é titular. Possibilidade. Inexistência de distinção entre a firma individual e a pessoa física do comerciante. Firma individual ou 
microempresa que não tem personalidade jurídica diversa da personalidade de seu titular. Agravado que, citado, não efetuou 
o pagamento do débito, tampouco ofertou bens a penhora. Agravante que diligenciou perante diversos órgãos, não tendo 
encontrado qualquer bem de propriedade do agravado. Agravo provido.” (AI nº 0457660-38.2010.8.26.0000, rel. Des. José 
Marcos Marrone, J. 02/02/2011). Diante do exposto, considerando que o patrimônio da empresa individual Leila Aparecida 
Ferreira ME se confunde com o de sua sócia titular, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado 
pela exequente. Manifeste-se a exequente, no prazo de cinco dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: JOSÉ 
ANTONIO MORENO LOPES (OAB 223426/SP)
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Processo 0010587-76.2012.8.26.0482 (482.01.2012.010587) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Credito, Financiamento e Investimento - Flavio Maluly Filho - Aguarde-se por seis meses, a contar 
da data do trânsito em julgado, eventual pedido de cumprimento do título executivo judicial, nos termos do disposto no artigo 
475-J, § 5º, do CPC. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), 
ADRIANA MAZZONI MALULY (OAB 128783/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0010752-65.2008.8.26.0482 (482.01.2008.010752) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação 
- Dinah Ferraz Vitelli Depieri - - Luiz Antonio Depieri - Incorporadora Agra - Tornem os autos ao arquivo. - ADV: JOAO CARLOS 
DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), VIVIANE PATRICIA 
SCUCUGLIA LITHOLDO (OAB 165517/SP)

Processo 0011283-49.2011.8.26.0482 (482.01.2011.011283) - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Acidentário - Simone 
Alves da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 225: ciência à autora. (Juntada de ofício oriundo da previdência 
Social, informando que foi efetuada a implantação do benefício em nome de Simone Alves da Silva. Espécie: 92/6090176188, 
data de início do benefício: 29/05/2012, data de início do pagamento: 01/12/2014. Renda mensal: R$ 622,00. - ADV: MARCIA 
RIBEIRO COSTA D’ARCE (OAB 159141/SP), MURILO NOGUEIRA (OAB 271812/SP), VALERIA DE FATIMA IZAR D DA COSTA 
(OAB 117546/SP)

Processo 0011785-56.2009.8.26.0482 (482.01.2009.011785) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Maria Zuleide 
de Oliveira - Seguradora Líder dos Consórcios Dpvat - Daniel Aparecido Valerio - Ciência às partes da baixa dos autos. Aguarde-
se por seis meses, a contar da data do trânsito em julgado do v. acórdão (fls. 357), eventual pedido de cumprimento do título 
executivo judicial, nos termos do disposto no artigo 475-J, § 5º, do CPC. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: 
LEANDRO MARTINS ALVES (OAB 250151/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), LUIZ CARLOS 
LIMA DE JESUS (OAB 147422/SP), MURILLO FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA MARQUES (OAB 255549/SP), MÁRCIO 
AUGUSTO BARREIROS GARCIA (OAB 17369/PR)

Processo 0011791-63.2009.8.26.0482 (482.01.2009.011791) - Procedimento Ordinário - Seguro - Aliston Fernando 
Cremonezi - Seguradora Líder dos Consórcios Dpvat - Ciência às partes da baixa dos autos para apreciação do recurso adesivo 
de fls. 208/218. Recebo o recurso adesivo interposto pelo autor nos mesmos efeitos do recurso de apelação interposto pela ré. 
Vista à ré para oferecimento de contrarrazões no prazo legal. Após, não havendo questões incidentes, remetam-se os autos 
a Instância Superior, com as nossas homenagens. - ADV: LEANDRO MARTINS ALVES (OAB 250151/SP), DARCIO JOSE DA 
MOTA (OAB 67669/SP), MURILLO FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA MARQUES (OAB 255549/SP), INALDO BEZERRA 
SILVA JUNIOR (OAB 132994/SP)

Processo 0013253-16.2013.8.26.0482 (048.22.0130.013253) - Procedimento Sumário - Seguro - Antônio Silva Dias - 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat - Oficie-se ao NGA solicitando a indicação de Perito e o agendamento de 
exame pericial, instruindo o ofício com cópia da petição inicial e dos quesitos eventualmente apresentados pelas partes, bem 
como os quesitos deste juízo formulado a fls. 24. - ADV: JOSE ANTONIO GALDINO GONCALVES (OAB 128674/SP)

Processo 0013739-40.2009.8.26.0482 (482.01.2009.013739) - Execução de Título Extrajudicial - Banco Bradesco Sa - 
Becegato e Becegato Representações Sc Ltda - - Wagner Oliveira Becegato - - Claudia de Fátima Pelissari - Fls. 44: Defiro 
vistas dos autos ao exequente, fora de Cartório, pelo prazo de 15 dias. No mesmo prazo deverá se manifestar em termos de 
prosseguimento da ação. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 0013920-02.2013.8.26.0482 (048.22.0130.013920) - Procedimento Ordinário - Duplicata - Máquinas Danly Ltda - 
New Car do Brasil Comércio de Peças e Acessórios Ltda Me - Tendo decorrido “in albis” o prazo para o(a) executado(a) efetuar o 
pagamento do débito, manifeste-se o exequente, no prazo de cinco dias. Decorrido o prazo, aguarde-se manifestação por mais 
trinta dias. No silêncio aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: GISELE DA SILVA BELARDINELLI (OAB 187770/SP)

Processo 0015144-77.2010.8.26.0482 (482.01.2010.015144) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú 
Unibanco Sa - Natal Rafael - - Oeste Print Gráfica e Editora Ltda Epp - Façam-se, desde logo, as exclusões solicitadas às 
fls. 553. Após, aguarde-se por mais dez dias manifestação do exequente dando regular andamento ao processo. Na inércia, 
aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP), JOSE ANTONIO GALDINO 
GONCALVES (OAB 128674/SP)

Processo 0016896-79.2013.8.26.0482 (048.22.0130.016896) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Pecúnia Sa - Anderson 
da Silva Sobral - CIÊNCIA à parte autora do resultado negativo da diligência do Oficial de Justiça, ficando, por esta intimada 
para se manifestar no prazo de 5 dias. CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que 
em cumprimento ao mandado nº 482.2015/001226-7 dirigi-me ao endereço, e aí sendo, DEIXEI DE CITAR o requerido, tendo 
em vista que se trata de pessoa desconhecida, resiodindo no local atualmente a Sra. Regina. O referido é verdade e dou fé. 
Presidente Prudente, 27 de janeiro de 2015. - ADV: LUIS GUSTAVO BUOSI (OAB 165025/SP)

Processo 0017639-26.2012.8.26.0482 (482.01.2012.017639) - Procedimento Sumário - Prestação de Serviços - S.C.M.P.P. - 
M.A.H. - - M.N.R. - Defiro o pedido de fls. 156/157. Expeça-se carta precatória com prazo de 60 dias para cumprimento. - ADV: 
DANILO HORA CARDOSO (OAB 259805/SP)

Processo 0017833-26.2012.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - Osvaldo Cardoso - Banco Finasa Bmc Sa - Esclareça 
o exequente seu petitório de fls. 182/188 visto que a execução da sentença já foi proposta (fls. 70) estando os autos aguardando 
manifestação do credor acerca do parecer técnico contábil apresentado pelo executado (fls. 180) para o que, concedo-lhe o 
prazo, adicional, de cinco dias. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 0018042-58.2013.8.26.0482 (048.22.0130.018042) - Exibição - Medida Cautelar - Glaubert Ferreira Barbosa - 
Banco do Brasil Sa - Ciência às partes da baixa dos autos. Aguarde-se por seis meses, a contar da data do trânsito em julgado 
do v. acórdão, eventual pedido de cumprimento do título executivo judicial, nos termos do disposto no artigo 475-J, § 5º, do CPC. 
Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), NEI CALDERON (OAB 
114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)

Processo 0018209-75.2013.8.26.0482 (apensado ao processo 0007574-35.2013.8.26) (processo principal 0007574-
35.2013.8.26) (048.22.0130.018209/1) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 
Bens - Marisa Regina Amaro Miyashiro - - Teruo Taguchi Miyashiro - Evandro Carlos Tosta Me - (x) Intimação da parte autora 
para manifestar-se nos autos no prazo de cinco (5) dias, tendo em vista o decurso do prazo de suspensão do processo (fls.29). 
- ADV: TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/SP), MARCIO MASSAHARU TAGUCHI (OAB 134262/SP), MARISA REGINA 
AMARO MIYASHIRO (OAB 121739/SP)

Processo 0018678-24.2013.8.26.0482 (048.22.0130.018678) - Monitória - Prestação de Serviços - Centro Educacional Mello 
& Mello Ss Ltda - Maria Elisete Soares de Castro Mesquita - Ciência às partes da baixa dos autos. Diante da improcedência da 
ação, averbe-se o nome da ré no sistema oficial do Tribunal de Justiça. Após, aguarde-se por seis meses, a contar da data do 
trânsito em julgado do v. acórdão (fls. 98), eventual pedido de cumprimento do título executivo judicial, nos termos do disposto 
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no artigo 475-J, § 5º, do CPC. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: VANDER JONAS MARTINS (OAB 210262/
SP), LIGIA LILIAN VERGO (OAB 225761/SP), ANDREIA APARECIDA DA COSTA (OAB 320994/SP)

Processo 0018955-74.2012.8.26.0482 (482.01.2012.018955) - Execução de Título Extrajudicial - Mútuo - Empresa de 
Distribuição de Energia Vale Paranapanema Sa - Edilson Luiz Lopes Rojas - Retornem os autos ao arquivo. - ADV: ANTENOR 
MORAES DE SOUZA (OAB 88740/SP), LUIZ FERNANDO DE AQUINO (OAB 266960/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 
FILHO (OAB 126504/SP)

Processo 0019001-97.2011.8.26.0482 (482.01.2011.019001) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - José de 
Carvalho Oliveira - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimo - Ciência às partes da baixa dos autos. Aguarde-se 
por seis meses, a contar da data do trânsito em julgado do v. acórdão, eventual pedido de cumprimento do título executivo 
judicial, nos termos do disposto no artigo 475-J, § 5º, do CPC. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: ELIZEU 
ANTONIO DA SILVEIRA ROSA (OAB 278479/SP), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), CELSO DE 
FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), RODRIGO JARA (OAB 275050/SP)

Processo 0019001-97.2011.8.26.0482 (482.01.2011.019001) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - José de 
Carvalho Oliveira - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimo - Diante do certificado a fls. 187, providencie a ré, 
no prazo de dez dias, a regularização da sua representação processual. - ADV: RODRIGO JARA (OAB 275050/SP), JOSE 
EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), ELIZEU ANTONIO 
DA SILVEIRA ROSA (OAB 278479/SP)

Processo 0019045-87.2009.8.26.0482 (482.01.2009.019045) - Execução de Título Extrajudicial - Compra e Venda - Liane 
Materiais de Construção Ltda - Margarida Jesus do Nascimento - Para apreciação do pedido de fls. 178, determino à exequente 
que, no prazo de cinco dias, providencie o cálculo atualizado do débito e recolha a taxa judiciária respectiva (taxa judiciária 
prevista no Prov. CSM 1864/11). - ADV: SILVIO LUIS DE SOUZA BORGES (OAB 98925/SP)

Processo 0020463-94.2008.8.26.0482 (482.01.2008.020463) - Procedimento Ordinário - Patente - Indústria e Comércio de 
Bebidas Funada Ltda - Refrigerantes Marajá Sa - Aguarde-se o julgamento final do recurso de Agravo de Despacho Denegatório 
de Recurso Especial, devendo os autos permanecer intactos sem a prática de atos processuais. - ADV: SONIA CARLOS 
ANTONIO (OAB 84759/SP), AQUILES GONÇALVES (OAB 186719/SP), SANDRERLI FERREIRA NERY (OAB 3564/MT)

Processo 0023424-37.2010.8.26.0482 (482.01.2010.023424) - Procedimento Ordinário - Leoci Ersse Alves - Omni Sa 
Crédito, Financiamento e Investimento - Ciência às partes da baixa dos autos. Aguarde-se por seis meses, a contar da data do 
trânsito em julgado do v. Acórdão, eventual pedido de cumprimento do título executivo judicial, nos termos do disposto no artigo 
475-J, § 5º, do CPC. Na inércia, aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO (OAB 152305/
SP), IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 0023825-41.2007.8.26.0482 (482.01.2007.023825) - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - 
Gazetti e Pinto Advogados Associados - Antonio Eduardo Lista - - Irene Lista - - Espólio de Ana Rosa Pinheiro Lista - - Salvador 
Lista - - Domingos Lista Sobrinho - Defiro o pedido de fls. 1051/1052. Oficie-se. O oficio estará disponível na Internet para ser 
impresso pelo interessado, não havendo necessidade de retirada do documento junto a Serventia. - ADV: MARCO ANTONIO 
DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI (OAB 113573/SP), REJANE CRISTINA SALVADOR (OAB 165906/SP), ANA ROSA LISTA (OAB 
297056/SP)

Processo 0024140-25.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 0011283-49.2011.8.26) (processo principal 0011283-
49.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - Auxílio-Doença Acidentário - Simone Alves da Silva - Instituto Nacional do Seguro 
Social Inss - CITE(M)-SE o(a)(s) devedor(a)(s) para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue em 
anexo, ficando advertido(a)(s) do prazo de 30 (trinta) dias para opor(em) embargos nos termos do artigo 730 do Código de 
Processo Civil, sob pena de ser requisitado por este Juízo o pagamento por intermédio do Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, o qual será efetivado na ordem de apresentação do precatório e à conta do respectivo crédito. Servirá 
a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. - ADV: MARCIA RIBEIRO COSTA 
D’ARCE (OAB 159141/SP), MURILO NOGUEIRA (OAB 271812/SP), VALERIA DE FATIMA IZAR D DA COSTA (OAB 117546/
SP)

Processo 0025605-45.2009.8.26.0482 (482.01.2009.025605) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda 
- Maria Aparecida Mendonça Simões - Constrix Engenharia e Comercio Ltda - - Imovix Empreendimentos Imobiliários Ltda 
- Aguarde-se o julgamento final do recurso de Agravo contra Despacho Denegatório de Recurso Especial e Extraordinário, 
devendo os autos aguardar intactos, consoante fls. 1456. - ADV: RENATA DE CARVALHO MORISHITA (OAB 145656/SP), 
VIVIANE PATRICIA SCUCUGLIA LITHOLDO (OAB 165517/SP), CLEBIO WILIAN JACINTHO (OAB 206090/SP), PAULO 
HENRIQUE RAMOS BORGHI (OAB 94458/SP), CESAR SAWAYA NEVES (OAB 143621/SP)

Processo 0029140-45.2010.8.26.0482 (482.01.2010.029140) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Auto Peças 
Prudencar Ltda Me - Morita & Marins Transportes Ltda - - Julio Takeo Morita - - Sergio de Oliveira Martins - Tendo em vista que 
os Avisos de recebimento foram recebidos por pessoa estranha à relação processual, manifeste-se o exequente no prazo de 
10 dias. Int. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), RENATA NIEDO DE LACERDA (OAB 227050/SP), EDNA 
MARQUISELI (OAB 193579/SP)

Processo 0030141-31.2011.8.26.0482 (482.01.2011.030141) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - José Eustáquio Silva - Aguarde-se por mais 10 (dez) 
dias a manifestação da autora. Na inércia , intime-se a dar regular andamento ao processo, no prazo de 48 horas, sob pena 
de extinção (CPC, art. 267, inc. III). - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE 
(OAB 112409/SP)

Processo 0035775-71.2012.8.26.0482 (048.22.0120.035775) - Depósito - Alienação Fiduciária - Banco Santander Brasil Sa 
- Osvaldo Foglia Junior - Buscando no sistema Projudi do Estado do Paraná uma cópia legível da certidão de fls. 107 não foi 
possível como se vê às fls. 109/112. Assim sendo, diante da devolução da deprecata expedida às fls. 96/97 determino ao autor 
que se manifeste em termos de prosseguimento da ação no prazo de cinco dias. Outrossim, no mesmo prazo, se possuir, instrua 
os autos com cópia legível da certidão lançada pelo senhor Oficial de Justiça (fls. 107). - ADV: ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 
163411/SP)

Processo 3003592-59.2013.8.26.0482 (apensado ao processo 0003080-40.2007.8.26) (processo principal 0003080-
40.2007.8.26) - Cumprimento de sentença - Fernando Roberto Chiebao - Fazenda Pública do Município de Presidente Prudente 
- 1 - Cumpra-se o determinado no item 1 do despacho de fls. 26. 2 - Já houve determinação para a executada cumprir a 
obrigação de fazer (fls. 26). Informe o exequente se chegou a verificar junta a ré se o carnê de IPTU já está disponível. 3 - O 
levantamento de valores depositados nos autos principais deve ser objeto de requerimento específico naqueles autos, como já 
mencionado no despacho de fls. 26. - ADV: REGINA CELIA TESINI GANDARA (OAB 228816/SP), MARIA CELIA FERNANDES 
CASTILHO GARCIA (OAB 226934/SP), SILVANA RUBIM KAGEYAMA (OAB 117054/SP)
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JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SILAS SILVA SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WARLEI LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0036/2015
Processo 1002090-85.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigações - ADRIANO MOREIRA DOS REIS - Comercial 

Têxtil Medina Ltda - Certifico e dou fé haver expedido edital, deixando à disposição para impressão, contendo 3.334 caracteres, 
no valor de R$ 500,10. Nada Mais. - ADV: JOSE GILBERTO BROCHADO (OAB 150000/SP)

Processo 1002090-85.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigações - ADRIANO MOREIRA DOS REIS - Comercial 
Têxtil Medina Ltda - (x) Intimação da parte autora da expedição do edital, deixando à disposição para impressão, contendo 
3.334 caracteres, no valor de R$ 500,10. Nada Mais. - ADV: JOSE GILBERTO BROCHADO (OAB 150000/SP)

Processo 1002090-85.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigações - ADRIANO MOREIRA DOS REIS - Comercial 
Têxtil Medina Ltda - (x) INTIMAÇÃO da parte AUTORA, para providenciar a publicação do edital, na imprensa local, no prazo 
previsto em lei. - ADV: JOSE GILBERTO BROCHADO (OAB 150000/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SILAS SILVA SANTOS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL WARLEI LOPES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0037/2015
Processo 3004499-34.2013.8.26.0482 - Carta Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens 

(nº 0422/2008 - Vara Cível) - Camilo Distribuidora Comercial de Alimentos Ltda - Apito Alimentos Ltda. - 1.Diante da manifestação 
da credora lançada às fls. 52 informando que não foi possível publicar o edital de fls. 49/50 em tempo hábil, declaro prejudicadas 
as hastas públicas designadas para os dias 30/01/2015 e 20/02/2015. 2. Novamente nomeio a MaisAtivo Intermediação de 
Ativos Ltda (“SUPERBID JUDICIAL”), empresa gestora do sistema de alienação judicial eletrônica, para realizar a venda do(s) 
bem(ns) penhorado(s) nos autos em epígrafe, com a divulgação e captação de lances em tempo real, através do Portal da rede 
Internet www.superbidjudicial.com.br, ferramenta devidamente habilitada perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo. 3. Nos termos do artigo 31 do Provimento CSM nº 1625/2009, que disciplina o Leilão Eletrônico tal como determinado 
pelo art. 689-A, parágrafo único, do CPC, fica designado o dia 06/03/2015 para o início da 1ª hasta pública, onde serão captados 
lances a partir do valor da Avaliação. 4. Não havendo lance superior à importância da Avaliação nos três dias seguintes ao início 
da 1ª hasta, seguir-se-á sem interrupção o 2º Pregão que se estenderá por no mínimo 20 dias e se encerrará em 27/03/2015, às 
17:00 horas. No 2º Pregão não serão admitidos lances inferiores a 60% do valor da avaliação e a alienação se dará pelo maior 
lanço ofertado. 5. Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem da hasta, fornecendo todas 
as informações solicitadas e requeridas pelo Provimento. 6. Pela Imprensa Oficial, ficam as partes intimadas das datas, locais 
e forma de realização das hastas públicas. 7. Tratando-se de processo executório, competirá à parte exeqüente providenciar a 
publicação dos editais legais, observado o prazo, que não poderá ser inferior a 10 dias da data estipulada para início da hasta. 
8. Fica decidido que o arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o(s) bem(ns), exceto os 
decorrentes de débitos fiscais e tributários, conforme o art. 130, parágrafo único, do CTN, além da comissão do leiloeiro fixada 
em 5% sobre o valor do lance vencedor. 9. Valendo este despacho como ofício, autorizo os funcionários da Superbid Gestor 
Judicial, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar o(s) 
bem(ns) penhorado(s), cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados, designando-se datas para 
as visitas, além de providenciar a extração de cópia dos autos e de fotografias do(s) bem(ns), para inseri-lo(s) no portal do 
Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das suas características, que serão vendidos no estado em que 
se encontram. - ADV: ROGÉRIO APARECIDO SALES (OAB 153621/SP), JUCILANE GOUVEIA DOS SANTOS CAMILO (OAB 
44468/PR), IVO DE JESUS DEMATEI GRÉGIO (OAB 19519/PR), MURILO MORENO GREGIO (OAB 61589/PR)

3ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO PAULO GIMENES ALONSO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ANTONIO CARLOS AGOSTINHO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0038/2015
Processo 0000685-36.2011.8.26.0482 (482.01.2011.000685) - Monitória - Cheque - Marcel Leonardo Cerávolo - Marcia 

Lucia Silva Ferron - Defiro o pedido de fls. 188/189 e concedo mais trinta dias de prazo para que o credor informe nos autos o 
atual endereço da devedora. Int. - ADV: ROGÉRIO APARECIDO SALES (OAB 153621/SP), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA 
MACEDO (OAB 238706/SP)

Processo 0000755-97.2004.8.26.0482 (482.01.2004.000755) - Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Liquidação - Pincéis Atlas Sa - A M J J C Comércio de Tintas Ltda Me - Prefeitura 
Municipal de Sandovalina e outro - Antonio Rodrigues Maia e Jandira Maia - Não havendo saldo suficiente na conta judicial para 
satisfação de todos os créditos da União, necessário que o i. Procurador atenda especificamente o item 3 do despacho de fls. 
1100, indicando precisamente para qual das execuções fiscais indicadas a fls. 1061/1063 pretende que o saldo da conta judicial 
objeto do extrato de fls. 1026/1027 seja transferido, apontando o respectivo auto de penhora. Deverá o i. Procurador cumprir 
a deliberação na forma aqui determinada, porque não compete ao juízo o recolhimento de guias préviamente expedidas, como 
pretendido. 3. Prazo: 10 (dez) dias. Int. - ADV: GERALDO CESAR LOPES SARAIVA (OAB 160510/SP), IRONDE PEREIRA 
CARDOSO (OAB 112639/SP), JULIO CESAR FERREIRA (OAB 113659/SP), EDUARDO HENRIQUE MOUTINHO (OAB 146878/
SP), PATRÍCIA MONTEIRO AVELANEDA CHAVES DE ARAUJO (OAB 175393/SP), JULIANA RESENDE CARDOSO PIVA (OAB 
187601/SP), RUFINO DE CAMPOS (OAB 26667/SP), RUBENS AVELANEDA CHAVES (OAB 33711/SP), VILMA MARIA DA 
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SILVA TOLENTINO BORGES (OAB 85976/SP), EMIR ALFREDO FERREIRA (OAB 139590/SP)
Processo 0000831-43.2012.8.26.0482 (482.01.2012.000831) - Procedimento Ordinário - Mútuo - Francisco do Nascimento 

Nunes Epp - Regiane Teixeira Barbosa - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, 
que em cumprimento ao mandado nº 482.2014/065251-4 dirigi-me ao endereço mencionado na rua Orozimbo Costa,133 e deixei 
de proceder a penhora e avaliação por não encontrar e localizar a referida motocicleta objeto da penhora porque a executada 
Sra.Regiane Teixeira Barbosa ali já não reside a muito tempo e a Sra.Vera Lúcia da Silva que atualmente ali reside desconhece 
o paradeiro da mesma e assim devolvo em cartório para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Presidente Prudente, 28 
de janeiro de 2015. - ADV: PABLO FELIPE SILVA (OAB 168765/SP), EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL (OAB 84362/SP)

Processo 0001146-52.2004.8.26.0482 (482.01.2004.001146) - Execução de Título Extrajudicial - Nagai, Molina & Cia Ltda 
- Mario Sergio Braz - Defiro o pedido de fls. 66 e autorizo vista dos autos, mediante carga, pelo prazo de dez dias. Se nada for 
requerido, voltem os autos ao arquivo. Int. - ADV: EDWIGES LOPES SIMONSEN NEVES BAPTISTA (OAB 53078/SP)

Processo 0001201-51.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 0011685-33.2011.8.26) (processo principal 0011685-
33.2011.8.26) - Incidente de Falsidade - Indenização por Dano Moral - Alessandra Esperidião de Oliveira Silva - Flávio César 
Chaves Fernandes - - Clínica de Cirurgia Plástica J F Sc Ltda - 1. Defiro o pedido de fls. 60/61. Intime-se o i. perito para que 
apresente o laudo pretendido pela autora. 2. Prazo: 30 (trinta) dias. Int. - ADV: MARA REGINA ANANIAS GODOY (OAB 270517/
SP), SIRVALDO SATURNINO SILVA (OAB 135068/SP), RAUL CANAL (OAB 137192/SP), FABIANA MANCUSO ATTIÉ GELK 
(OAB 250630/SP), SANDRO MARCOS GODOY (OAB 126189/SP)

Processo 0001379-05.2011.8.26.0482 (482.01.2011.001379) - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Rogério 
Rodrigues Mariano - Eudimar Vieira Fidalgo Veiculos Me - - Banco Omni Sa - Defiro o pedido de fls. 131. Expeça-se carta 
de citação na forma requerida, devendo a serventia observar o atual endereço da requerida Maria das Dores Neves. Int. - 
ADV: EDUARDO PENA DE MOURA FRANÇA (OAB 138190/SP), MATHEUS ASSAD JOÃO (OAB 249502/SP), IVAN ALVES DE 
ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 0001862-55.1999.8.26.0482 (482.01.1999.001862) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Isabel 
Ros Manzano Ferreira - Multitoc Equipamentos Telefonicos Ltda - - Pruden Factoring Fomento Mercantil Ltda - - José Erivaldo 
Gomes Porangaba - Defiro o pedido de fls. 390/391. Desentranhe-se e adite-se o mandado de reforço de penhora de fls. 
380/387 para cumprimento, devendo a serventia observar o endereço correto do executado. Depois, encaminhe-se à central de 
mandados. Int. - ADV: EDUARDO POYATO (OAB 88185/SP), ADAIL CARDOZO (OAB 37925/SP), HIGÉIA CRISTINA SACOMAN 
(OAB 110912/SP), MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO (OAB 83993/SP)

Processo 0002238-84.2012.8.26.0482 (482.01.2012.002238) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Cirlene 
Gonzaga Navarro - Espólio de Maria Nilza Rebis - - Marta Aparecida Horacio - - Everton Luis de Aguiar Borges Gomes - Ciência 
a exequente acerca da devolução da carta precatória parcialmente cumprida (o oficial de justiça encarregado da diligências 
citou pessoalmente o Espólio de Maria Nilza Rebes, representada pela inventariante Márcia Regina Horácio Birto, tendo deixado 
de promover a penhora em bens livres da executada, uma vez que a mesma informou ao oficial naquela ocasião que seu 
advogado havia interposto embargos à execução na comarca de Presidente Prudente). Int - ADV: MARIA JOSE CREPALDI 
GANANCIO LIBERATI (OAB 345078/SP), CAROLINA GALVES DE AZEVEDO (OAB 209012/SP), WILSON DONIZETI LIBERATI 
(OAB 161221/SP)

Processo 0003080-30.2013.8.26.0482 (048.22.0130.003080) - Cumprimento de sentença - Prestação de Serviços - Instituto 
Metodista de Ensino Superior - Vilma Rampazo Farina - Promova a serventia as anotações necessárias no sistema informatizado 
para constar a evolução de classe do processo para a fase de cumprimento de sentença, com emissão de nova etiqueta 
identificadora de nova classe. Antes de apreciar o pedido de fls. 91, deve a credora juntar aos autos demonstrativo do débito 
atualizado, com inclusão da verba honorária arbitrada, custas e despesas processuais, bem como o recolhimento da taxa devida 
(R$ 12,20 para cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado - Cód. 434-1 - Guia do Fundo de Despesas do TJSP -FEDTJ, “impressão 
de informações do Sistema Infojud/Bacenjud/Renajud/Serasajud”).. Em seguida, tome o Escrivão Judicial providências para 
bloqueio on line de valor suficiente para pagamento do débito, nos termos do Comunicado n. 004/2004 da Presidência do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Com a notícia do bloqueio, promova a serventia a solicitação de transferência do 
valor bloqueado para conta judicial à ordem e disposição deste juízo, liberando-se eventual excesso. Se houver retardamento na 
transferência (mais de trinta dias), oficie-se Banco do Brasil S/A solicitando informações. Se for frustrada a tentativa de bloqueio 
on line de valores em contas bancárias, por falta de ativos financeiros, dê-se ciência de tal ocorrência a credora. Em seguida, 
aguarde-se por trinta dias a indicação de bens para penhora. Se nada for requerido, aguarde-se provocação no arquivo. Se 
houver bloqueio de valor ínfimo pelo Banco Central, certifique-se e proceda-se o comando de desbloqueio, porque tal não 
justifica a efetivação da penhora, incidindo na hipótese o disposto no § 2º do artigo 659 do Código de Processo Civil. Int. - ADV: 
HUGO LEONARDO PIOCH DE ALMEIDA (OAB 232988/SP), ROBERTO ALVES DA SILVA (OAB 94400/SP)

Processo 0003398-13.2013.8.26.0482 (048.22.0130.003398) - Cumprimento de sentença - Obrigações - Iolanda Sartorelli 
Cordeiro - Banco Bradesco Sa - Ciência às partes de que o processo retornou a esta instância, com certidão de que o V. 
Acórdão de fls. 146/147, que acolheu os embargos infringentes, transitou em julgado em 05.11.2014. Ante o resultado do 
julgamento (improcedência do pedido), promova a serventia a averbação pertinente através do sistema informatizado. Depois, 
remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe, uma vez que condicionada a execução da sucumbência imposta a 
fls. 49/56 ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade. Int. - ADV: 
IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP)

Processo 0004874-04.2004.8.26.0482 (482.01.2004.004874) - Execução de Título Extrajudicial - Seguro - Lucas Cardoso 
Silva - Companhia de Seguros do Estado de Sao Paulo Cosesp - Execução por quantia certa fundada em contrato de seguro 
em que as partes divergem sobre o saldo da dívida, em face do que foi realizada a perícia contábil de fls. 219/224 (esclarecida 
a fls. 239/240; 2º v.), com a qual concordou o credor (fls. 229 e 242; 2º v;), mas foi impugnada pela seguradora executada (fls. 
231/234 e 244/245; 2º v.). D e c i d o: 1. Não procedem as objeções da seguradora manifestadas a fls. 231/234 e 244/245 (2º v.), 
sendo caso de aprovação do laudo de fls. 219/224 (2º v.). 2. Conforme delineado no despacho ordinatório de fls. 170 (1º v.), a 
dívida tem que ser calculada na forma determinada no v. acórdão de fls. 152/158 (1º v.), deduzidos os depósitos judiciais feitos 
nos autos (fls. 39, 51 e 109; 1º v.), a partir dos quais o crédito é atualizado automaticamente pelos rendimentos da conta judicial. 
Para adequada apuração do saldo determinei ainda que fosse observado o levantamento parcial de fls. 112 (1º v.) e a majoração 
da verba honorária determinada nos embargos (fls. 170; 3º parágrafo; 1º v.). Verifica-se que o i. perito, no bem elaborado 
laudo, pautou-se exatamente por aquele despacho ordinatório, não havendo excesso a ser glosado. O valor correspondente ao 
segundo depósito (R$ 17.176,03; fls. 51 1º v.) foi sim deduzido do saldo apurado pelo i. perito, como se vê da planilha de fls. 
224 (2º v.), bastando observar que na data em que foi feito aquele depósito o saldo da dívida era de R$ 21.783,85 e foi reduzido 
para R$ 4.607,82. O perito ainda prestou os esclarecimentos de fls. 239/240 (2º v.), apontando inclusive equívoco da executada 
quanto ao termo inicial dos juros, circunstância a mais a indicar que não procedem suas objeções. Pelo exposto, aprovo o laudo 
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pericial de fls. 219/224 (2º v.), que define adequadamente o saldo da dívida objeto desta execução. Após o trânsito em julgado, 
expeçam-se as guias na forma sugerida pelo i. perito (fls. 222 e 223 2º v.). Depois de satisfeita integralmente a obrigação, o 
saldo que restar na conta apontada a fls. 223 (2º v.) será restituído à executada. Int. - ADV: ROGÉRIO ALVES VIANA (OAB 
196113/SP), JOSE ROBERTO FELIPE (OAB 103253/SP), IVETE DE ANDRADE FELIPE (OAB 155711/SP)

Processo 0005706-22.2013.8.26.0482 (048.22.0130.005706) - Procedimento Ordinário - Pagamento em Consignação - 
Lincoln Maximiliano de Barros Macarini - Sicredi Centro Oeste Sp - - Paulo Francisco Brogiatto - CERTIDÃO - MANDADO 
CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficiala de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 482.2014/063013-8 dirigi-me 
à Rua Eufrásio Toledo, 233, nesta cidade, onde deixei de citar Paulo Francisco Brogiatto porque não o encontrei, tendo sido 
informada pela Sra. Nadir, funcionária na residência, que o mesmo se mudou para São Paulo há aproximadamente um ano, não 
sabendo informar seu endereço. Assim sendo, devolvo o mandado em Cartório para fins de direito. O referido é verdade e dou 
fé. Presidente Prudente, 26 de janeiro de 2015. - ADV: DENISE FERNANDA RODRIGUES MARTINHO CAIXETA (OAB 126091/
SP), ANA ROSA MARQUES CROCE (OAB 108973/SP)

Processo 0005899-37.2013.8.26.0482 (048.22.0130.005899) - Cumprimento de sentença - Auxílio-Acidente (Art. 86) - Rafael 
Santana dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Promova a serventia as anotações necessárias no sistema 
informatizado para constar a evolução de classe do processo para a fase de cumprimento de sentença, com emissão de nova 
etiqueta identificadora de nova classe. Ciência às partes de que o processo retornou a esta instância, com certidão de que o V. 
Acórdão de fls. 135/138, que deu parcial provimento ao recurso oficial e negou provimento ao recurso autárquico, transitou em 
julgado em 28.10.2014. Depois, aguarde-se por dez dias a instauração da fase de cumprimento da sentença pela parte que tiver 
interesse. Se nada for requerido, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: JAIME TRAVASSOS SARINHO (OAB 27820/
PE), GUSTAVO AURÉLIO FAUSTINO (OAB 264663/SP), MARCIA RIBEIRO COSTA D’ARCE (OAB 159141/SP)

Processo 0006972-44.2013.8.26.0482 (048.22.0130.006972) - Cumprimento de sentença - Obrigações - José Maria Alves 
Godinho - Unimed de Presidente Prudente Cooperativa de Trabalho Médico - Promova a serventia as anotações necessárias no 
sistema informatizado para constar a evolução de classe do processo para a fase de cumprimento de sentença, com emissão 
de nova etiqueta identificadora de nova classe. Ciência às partes de que o processo retornou a esta instância, com a r. decisão 
monocrática de fls. 378/380, que homologou a desistência do recurso principal da ré, e não o conheceu por perda do objeto, não 
se conhece também do adesivo do autor, e determinou o retorno dos autos à Vara de origem. Informe o credor, em cinco dias, 
se com os depósitos judiciais feito pela devedora seu crédito foi integralmente satisfeito. Se nada for informado, o crédito será 
considerado satisfeito e o processo será julgado extinto. Int. - ADV: KATIA CHRISTINA ELIAS GOMES PIRES (OAB 172090/SP), 
VICTOR FLAVIO MARTINEZ FRANCO (OAB 226776/SP), FLAVIO LUIS BRANCO BARATA (OAB 126018/SP)

Processo 0008258-14.2000.8.26.0482 (482.01.2000.008258) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - 
Mario Jorge Chaparro - Parmalat Brasil Sa Indústria de Alimentos - - Zircônia Participações Ltda - Dr Alfredo Luís Kugelmas 
- Para adequada apreciação do pedido de fls. 737/738, esclareça o autor, e comprove, que providencias tomou nos autos da 
recuperação judicial da empresa Parmalat, promovendo a juntada de cópia de seu pedido e da decisão que eventualmente 
recebeu naqueles autos, bem como demonstre, por meio de certidão, o encerramento da recuperação judicial de referida 
empresa, bem como que o crédito objeto deste processo não foi satisfeito nos autos da recuperação. Int. - ADV: PEDRO 
LUIS MARICATTO (OAB 269016/SP), MANOEL RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB 302550/SP), FERNANDO DENIS 
MARTINS (OAB 182424/SP), ALFREDO LUIZ KUGELMAS (OAB 15335/SP), JORGE ROBERTO AUN (OAB 41961/SP)

Processo 0008597-16.2013.8.26.0482 (048.22.0130.008597) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
- Locação de Imóvel - João Fernando Egea - Douglas Jacinto de Souza - Defiro o pedido de fls. 78 e concedo mais quarenta 
e cinco dias de prazo para que o credor atenda ao item 2 do despacho de fls. 77. Int. - ADV: BRUNO BRAVO ESTACIO (OAB 
292701/SP), MARIANGELA SILVEIRA (OAB 278112/SP), FABIANE FERREIRA DE MORAES (OAB 326923/SP)

Processo 0008745-61.2012.8.26.0482 (482.01.2012.008745) - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Banco 
Finasa Sa - Daniela Silva Ramos - CERTIDÃO - MANDADO SEM CUMPRIMENTO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que deixei 
de dar cumprimento ao mandado nº 482.2014/060934-1, posto que a executada não reside no endereço declinado no mandado. 
O referido é verdade e dou fé. Presidente Prudente, 22 de janeiro de 2015. - ADV: FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (OAB 
206339/SP), MARCELO DAL SECCO SAKAMOTO (OAB 221252/SP), JULIANA OLIVEIRA SANTOS (OAB 238665/SP)

Processo 0009522-80.2011.8.26.0482 (482.01.2011.009522) - Procedimento Ordinário - Telefonia - Carlos Roberto de Souza 
- Wagner Gomes Ferreira - Aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida a fls. 144, por mais sessenta dias. Int. - 
ADV: LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP), CLELIA DOS SANTOS SILVA (OAB 276282/SP)

Processo 0009893-44.2011.8.26.0482 (482.01.2011.009893) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Fundo de 
Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema - Não Padronizado - Diva Salete Dalle Vidove - - Dalle 
Vedove & Gonçalves Veiculos - Antes de deliberar sobre o pedido de fls. 288, feito pela credora, deverá indicar onde os veículos 
poderão ser localizados para efetivação da constrição. Int. - ADV: LUIZ GASTAO DE OLIVEIRA ROCHA (OAB 35365/SP), 
FERNANDO ANTONIO FONTANETTI (OAB 21057/SP), MARCIA CRISTINA SOARES NARCISO (OAB 109265/SP), VICTOR 
GABRIEL NARCISO MATSUNAGA (OAB 272774/SP)

Processo 0010132-68.1999.8.26.0482 (482.01.1999.010132) - Procedimento Ordinário - Banco do Brasil Sa - Sergio Luiz 
Ferruci - INDEFIRO o pedido de fls. 79/96 porque o salário é impenhorável (art. 649, IV, do CPC).Nesse sentido: “Agravo 
de instrumento ação de execução pretensão de reforma da decisão que indeferiu requerimento de desbloqueio de ativos 
financeiros decisão que realizou penhora sobre valor recebido pelo agravante a título de salário cabimento ativos financeiros 
de natureza salarial e, por isso, impenhoráveis. Inteligência do art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil recurso provido 
nesta parte. (AI nº 990.10.484284-0, Rel. Des. Walter Fonseca, TJSP, de 30.03.2011)”. Aguarde-se por trinta dias indicação 
de bens passíveis de penhora. Se nada for requerido, aguarde-se provocação no arquivo. Int - ADV: ALYNE CHRISTINA DA 
S MENDES FERRAREZE (OAB 136920/SP), ELAINE CRISTINA FILGUEIRA (OAB 182253/SP), MÔNICA MAIA DO PRADO 
(OAB 186279/SP), ADILSON NASCIMENTO DA SILVA (OAB 227424/SP), ANTONIO CHAGAS CASATI (OAB 75907/SP), JOÃO 
EDUARDO MARTINS PERES (OAB 259520/SP)

Processo 0010156-23.2004.8.26.0482 (482.01.2004.010156) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco do Brasil Sa - Ananias Ferreira de Souza - Manifeste-se o banco autor sobre os termos da certidão de fls. 137, 
lançada pelo oficial de justiça encarregado da diligência (o oficial de justiça deixou de apreender a motocicleta, uma vez que não 
não conseguiu encontrá-la no endereço indicado nos autos, e segundo informações de vizinhos, ninguém conhece o requerido). 
Int. - ADV: VIDAL RIBEIRO PONCANO (OAB 91473/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 0010367-44.2013.8.26.0482 (048.22.0130.010367) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Escola de 
Educação Profissional do Instituto Educacional de Presidente Prudente Sc Ltda - Jose Mauro Agenor - - Jose Mauro Agenor 
- ME - Defiro o pedido de fls. 277/278. Anote-se o substabelecimento de fls. 279 para constar das futuras intimações a outra 
advogada, Dra. Evdokie Wehbe, que passa a patrocinar os interesses da autora no processo. Manifestem-se as partes, em dez 
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dias, sobre o laudo complementar de fls. 280/282. Autorizo a divisão deste prazo, metade para cada parte, para viabilizar a 
retirada dos autos do cartório, iniciando-se pela i. advogada da autora, constante do substabelecimento acima mencionado. Int. 
- ADV: ANDREIA APARECIDA DA COSTA (OAB 320994/SP), VANDER JONAS MARTINS (OAB 210262/SP), EVDOKIE WEHBE 
(OAB 165559/SP)

Processo 0010397-79.2013.8.26.0482 (048.22.0130.010397) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco 
Bradesco Financiamentos Sa - Ranerio Luz de Melo - Ciência ao banco autor acerca da devolução da carta precatória sem 
cumprimento (o oficial de justiça deixou de citar o requerido, uma vez ele é pessoa totalmente desconhecida no endereço 
indicado nos autos). Int. - ADV: ANDRÉ NIETO MOYA (OAB 235738/SP), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA (OAB 
53612/PR)

Processo 0010776-50.1995.8.26.0482 (482.01.1995.010776) - Procedimento Ordinário - Condomínio - Corema Comercio e 
Representacoes de Maquinas Agricolas Ltda - Maria de Souza Linares - - Jose Linares - Defiro o pedido de fls. 198 e concedo 
mais dez dias de prazo para que a autora comprove nos autos o depósito judicial relativo aos honorários do perito avaliador, 
que fluirá a partir da publicação deste despacho no DJE. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO DA SILVA GARCIA (OAB 74592/
SP), ROGÉRIO APARECIDO SALES (OAB 153621/SP), HEDIO GODOY (OAB 43239/SP), RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA 
MACEDO (OAB 238706/SP), JOSE STRAZZER (OAB 113988/SP), ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA (OAB 167713/SP)

Processo 0011306-10.2002.8.26.0482 (482.01.2002.011306) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
/ Execução - Associação Prudentina de Educação e Culturaapec - Adriana de Oliveira Onozato - - Paulo Guenhiti Onozato - - 
Sebastiana de Oliveira Onozato - Aguarde-se resposta ao ofício expedido a fls. 264, por mais trinta dias. Int. - ADV: HELOISA 
HELENA BAN PEREIRA PERETTI (OAB 123623/SP), LUCILENE FRANÇOSO FERNANDES SILVA (OAB 161727/SP), MARCELO 
FARINA DE MEDEIROS (OAB 276435/SP)

Processo 0011943-72.2013.8.26.0482 (048.22.0130.011943) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Finasa Bmc Sa - Wesley de Souza Nogueira - Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal de suspensão do 
processo. - ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), HUDSON JOSE RIBEIRO (OAB 150060/SP)

Processo 0013487-66.2011.8.26.0482 (482.01.2011.013487) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Planam Forros 
e Divisorias Ltda - Nilson Sebastião Nogueira Fabricio - Defiro o pedido de fls. 184, ressalvando que é de responsabilidade da 
parte a indicação, caso a constrição venha a afetar direitos de terceiros, devendo a serventia observar que a constrição deverá 
recair sobre os veículos apontados no extrato de fls. 182, obtidos através do sistema Renajud. Expeça-se mandado de penhora 
e avaliação e cumpra-se, dando ciência ao oficial de justiça da sobredita petição. Intime-se. - ADV: JULIANO STEVANATO 
PEREIRA (OAB 238666/SP), ALDO JOSE BARBOZA DA SILVA (OAB 133965/SP), IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/
SP), MUNIR CHEDID SILVA (OAB 211126/SP)

Processo 0013882-58.2011.8.26.0482 (482.01.2011.013882) - Cumprimento de sentença - Ivete Fernandes Neto - Douglas 
Taffarel da Silva Oliveira - Promova a serventia as anotações necessárias no sistema informatizado para constar a evolução 
de classe do processo para a fase de cumprimento de sentença, com emissão de nova etiqueta identificadora de nova classe. 
Ciência às partes de que o processo retornou a esta instância, com certidão de que o V. Acórdão de fls. 74/76, que negou 
provimento ao recurso, transitou em julgado em 07.11.2014. Depois, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe, 
uma vez que condicionada a execução da sucumbência imposta a fls. 51/53 ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, 
tendo em vista que o requerido é beneficiário da gratuidade. Int. - ADV: HUGO LEONARDO PIOCH DE ALMEIDA (OAB 232988/
SP), MARCELIO DE PAULO MELCHOR (OAB 253361/SP)

Processo 0015538-16.2012.8.26.0482 (482.01.2012.015538) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Hugo dos Santos Teixeira - Banco Itaúcard Sa - Ciência às partes acerca da r. decisão monocrática de fls. 117/121, que julgou 
procedente o conflito negativo de competência suscitado pelo juiz da Comarca de Mirante do Paranapanema, para decidir que é 
competente para julgar a causa o juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente. Depois, voltem os autos conclusos 
para prosseguimento. Int. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), ADRIANA DE LIMA CARDOZO (OAB 305760/
SP), JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 0016443-55.2011.8.26.0482 (482.01.2011.016443) - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Valéria 
Santos Phelippe - - Rogério de Souza Phelippe - Banco Bradesco Sa - Defiro em parte o pedido de fls. 656, concedendo ao 
banco devedor vista dos autos, mediante carga, por 10 (dez) dias. Int. - ADV: ANTONIO RULLI NETO (OAB 172507/SP), NEIDE 
SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP), RENATO ASAMURA AZEVEDO (OAB 271284/SP), AILTON CESAR FAVARETTO (OAB 
307516/SP), JACKSON PEARGENTILE (OAB 145694/SP), FERNANDO CARVALHO BARBOZA (OAB 251028/SP), MATILDE 
DUARTE GONCALVES (OAB 48519/SP)

Processo 0017931-50.2008.8.26.0482 (482.01.2008.017931) - Procedimento Ordinário - Francisco Assis Bezerra - Maria de 
Lourdes Bezerra Pereira - - Fabiola Adriana Bezerra - 1. Para exame do pedido de adjudicação e das objeções de fls. 225/227, 
necessário que o imóvel seja avaliado. 2. Para avaliar o imóvel nomeio o Sr. Alberico Peretti Pasqualini, independentemente 
de compromisso. 3. Sendo a parte interessada beneficiária da assistência judiciária gratuita, a título de adiantamento, oficie-se 
à Defensoria Pública Regional de Presidente Prudente solicitando o depósito dos honorários, com observância dos termos da 
Deliberação CSDP nº 56, de 11.01.2008. Int. - ADV: WALTER MARTINS DA ROCHA (OAB 42852/SP), MARCOS ANTONIO DE 
CARVALHO LUCAS (OAB 161335/SP)

Processo 0018435-22.2009.8.26.0482 (482.01.2009.018435) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Bradesco Sa - Leandro Miranda Salustriano - Defiro o pedido de fls. 137 e concedo vista dos autos, mediante carga, pelo 
prazo de vinte dias. Se nada for requerido, voltem os autos ao arquivo. Int. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP), 
DARIO WATARU ICHIBASSI (OAB 301595/SP)

Processo 0018452-19.2013.8.26.0482 (048.22.0130.018452) - Cumprimento de sentença - Interpretação / Revisão de 
Contrato - Glaucy Irene Pereira - Panamericano Sa - Defiro parcial o pedido de fls. 175. Anote-se o substabelecimento de 
fls. 176 para constar das futuras intimações pelo DJE. Depois, cumpra a serventia o despacho de fls. 173, arquivando-se os 
autos, feitas as anotações e comunicações pertinentes, conforme ficou deliberado na decisão de fls. 163, parte final. Int. - ADV: 
JOSE SANDRO DA COSTA (OAB 349147/SP), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP), JONATHAN DA SILVA 
CASTRO (OAB 277910/SP), FÁBIO CEZAR TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/SP), EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB 
211075/SP)

Processo 0018670-47.2013.8.26.0482 (048.22.0130.018670) - Monitória - Cheque - Supermercado Nagai de Prudente Ltda 
- Wagner Costa de Almeida - As cartas expedidas para citação do devedor foram entregues para outras pessoas (fls. 56-v e 57). 
Assim, informe a autora, em cinco dias, em qual dos endereços pretende que seja tentada a citação pessoal dele, através de 
carta precatória. Int. - ADV: EDWIGES LOPES SIMONSEN NEVES BAPTISTA (OAB 53078/SP)

Processo 0019981-25.2003.8.26.0482 (482.01.2003.019981) - Ação Civil Pública - Enriquecimento ilícito - Prudenco Cia 
Prudentina de Desenvolvimento - Maria Cristina Morata Paes de Souza Húngaro - - Olívio Hungaro - - Fernando César Húngaro 
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- - Marcos Roberto Hungaro - - Virtual Engenharia Ltda - Defiro o pedido de fls. 650/651. Após o recolhimento da taxa devida 
(R$ 12,20 para cada CPF ou CNPJ a ser pesquisado - Cód. 434-1 - Guia do Fundo de Despesas do TJSP -FEDTJ, “impressão 
de informações do Sistema Infojud/Bacenjud/Renajud/Serasajud”). Promova a serventia, pelo sistema INFOJUD, a solicitação 
de remessa a este juízo das últimas declaração de bens apresentadas pelos sócios executados Olívio Húngaro e Maria Cristina 
Morata Paes de Souza. Int. - ADV: CHRISTIANO FERRARI VIEIRA (OAB 176640/SP), CESAR SAWAYA NEVES (OAB 143621/
SP), VICENTE OEL (OAB 161756/SP), FERNANDO FAVARO DO CARMO PINTO (OAB 102617/SP), STEFANO RODRIGO 
VITORIO (OAB 174691/SP), SILVIO LUIS DE SOUZA BORGES (OAB 98925/SP), REGINA FLORA DE ARAUJO (OAB 73543/
SP), ÉRIKA MARIA CARDOSO FERNANDES (OAB 184338/SP)

Processo 0022153-56.2011.8.26.0482 (482.01.2011.022153) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
Bradesco Sa - Flávio Fernando Ferreira de Lima - - Barbara Aparecida Esteves de Lima - - F F Ferreira de Lima Me - Defiro o 
pedido de fls. 150 e autorizo vista dos autos, mediante carga, pelo prazo de quinze dias. Se nada for requerido, aguarde-se 
provocação no arquivo. Int. - ADV: NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP)

Processo 0022682-41.2012.8.26.0482 (482.01.2012.022682) - Cumprimento de sentença - Interpretação / Revisão de 
Contrato - Roberto Domingos Júnior - Banco Panamericano Sa - Promova a serventia as anotações necessárias no sistema 
informatizado para constar a evolução de classe do processo para a fase de cumprimento de sentença, com emissão de nova 
etiqueta identificadora de nova classe. Ciência às partes de que o processo retornou a esta instância, com certidão de que o 
V. Acórdão de fls. 135/148, que deu parcial provimento ao recurso. Depois, aguarde-se por dez dias a instauração da fase de 
cumprimento da sentença pela parte que tiver interesse. Se nada for requerido, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: 
EVANDRO VLASIC CAMPELLO (OAB 211075/SP), IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 0024152-78.2010.8.26.0482 (482.01.2010.024152) - Depósito - Alienação Fiduciária - Omni Sa Credito, 
Financiamento e Investimento - Pedro Alves Braga - Defiro o pedido de fls. 170 e decreto a suspensão do processo pelo prazo 
de vinte dias, que fluirá a partir do protocolo do pedido (23.01.21015). Int. - ADV: DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 
328945/SP), TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP)

Processo 0025054-12.2002.8.26.0482 (482.01.2002.025054) - Procedimento Ordinário - Cheque - Pp Administradora 
e Incorporadora Ltda - - São Carlos Empreendimentos e Participações Sa - Rubens Delorenzo Barreto - - Nara de Farias 
Henriques Barreto - Defiro parcialmente o pedido de fls. 400 e aditado a fls. 402. Tome-se por termo a penhora dos imóveis (1/6 
dos imóveis de propriedade dos executados, matriculados sob os nºs. 15.122, 15.123, 15.124 do 1º SRI de Presidente Prudente, 
matriculado sob ns. 37.482 e 37.483 do 2º SRI de Presidente Prudente), observando-se os demais termos do artigo 659 do 
CPC. Após a lavratura do termo, intimem-se os devedores, pela imprensa, na pessoa de seu i. advogado, que será por este 
ato constituído depositário, nos termos §5º do art. 659 do CPC da penhora. Como os devedores tem advogado constituído nos 
autos, suficiente a intimação pela imprensa, especialmente porque a execução deve se processar pelo modo menos gravoso 
ao devedor. Após o cumprimento do item 2, a serventia deverá solicitar a averbação da constrição nos termos do art. 1º do 
Provimento n° 030/2011, da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, pelo sistema on line. Int. - ADV: 
ALESSANDRA AZEVEDO (OAB 167393/SP), DENISE PEREIRA TORRES (OAB 141507/SP), PAULO ROBERTO SATIN (OAB 
94832/SP), WESLEY CARDOSO COTINI (OAB 210991/SP), DERCILIO DE AZEVEDO (OAB 25925/SP)

Processo 0025211-67.2011.8.26.0482 (482.01.2011.025211) - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / 
Planos Econômicos - Aristides Pereira Lopes - Banco Itaúcard Sa - Promova a serventia as anotações necessárias no sistema 
informatizado para constar a evolução de classe do processo para a fase de cumprimento de sentença, com emissão de nova 
etiqueta identificadora de nova classe. Ciência às partes de que o processo retornou a esta instância, com certidão de que o V. 
Acórdão de fls. 124/130, que negou provimento ao recurso. Ante o resultado do julgamento (improcedência do pedido), promova 
a serventia a averbação pertinente através do sistema informatizado. Depois, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas 
de praxe, uma vez que condicionada a execução da sucumbência imposta a fls. 89/93 ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 
1.060/50, tendo em vista que o autor é beneficiário da gratuidade. Int. - ADV: MÁRCIO AYRES DE OLIVEIRA (OAB 32504/PR), 
EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP), ALESSANDRO JORGE DE OLIVEIRA (OAB 217564/SP)

Processo 0028338-47.2010.8.26.0482 (482.01.2010.028338) - Cumprimento de sentença - Carolina Costa Petry Sandoval 
Suarez - Destilaria Paranapanema Sa - Sobre os termos do ofício de fls. 243/244, proveniente da Coordenadoria de Biodiversidade 
e Recursos Naturais - Núcleo Regional de Presidente Prudente, manifestem-se as partes em dez dias, observando-se que o 
prazo é comum e fluirá em cartório. Depois, para o mesmo fim, dê-se vista dos autos ao MP (2ª Promotoria de Justiça - Meio 
Ambiente). Int. - ADV: FREDERICO GIOVANINI GONCALVES (OAB 270688/SP), MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO 
GAZZETTI (OAB 113573/SP), JULIO CESAR MORAES MANFREDI (OAB 22219/SP), ENRICO SCHROEDER MANFREDI (OAB 
219528/SP), CLAUDIA REGINA DE OLIVEIRA (OAB 217716/SP), SOPHIA GIOVANINI GONÇALVES (OAB 176166/SP), JOAO 
BAPTISTA MIMESSE GONCALVES (OAB 141630/SP)

Processo 0029438-42.2007.8.26.0482 (482.01.2007.029438) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - Juarez 
Franzini - Instituto Nacional do Seguro Socialinss - Execução de sentença de crédito de benefício acidentário iniciada a fls. 
156/161, atacada por embargos dirimidos pela sentença copiada a fls. 172/174, com base na qual o credor ofereceu os cálculos 
de fls. 185/188, impugnados pelo INSS sob alegação de excesso de cobrança, porque elaborados em desacordo com a súmula 
vinculante nº 17 do STF (fls. 191 e vº), estando a resposta do credor a fls. 194/195. Decido: Não procede a objeção do INSS 
apresentada a fls. 191 e vº, certamente derivada de equívoco de seu i. procurador, porque o pagamento ainda não foi requisitado, 
não tendo sequer iniciado o período contemplado na Súmula Vinculante nº 17 do STF, que assim dispõe: Durante o período 
previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 
Na fase de liquidação, o crédito tem que ser atualizado, cessando a incidência de juros somente a partir da data da inscrição do 
precatório, na linha do seguinte precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo que se ajusta como uma luva ao caso tratado 
nestes autos: EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. JUROS DE MORA INCIDÊNCIA CONTINUIDADE DE 
APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA, ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A AUTARQUIA 
SOMENTE NÃO É CONSIDERADA EM MORA A PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO 
OU O TÉRMINO DO EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER PRIMEIRO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO E. STF. Não há 
incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do 
efetivo pagamento ou término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro. A contrário sensu, deve haver incidência de juros 
no período compreendido entre a data da conta e a da inscrição do precatório (Apelação nº 0006439-78.2004.8.26.0554, da 
Comarca de Santo André, em que foi relator o Desembargador Dr. Valdecir José do Nascimento 16ª Câmara de Direito Público 
do Tribunal de Justiça de São Paulo). Pelo exposto, rejeito a impugnação de fls. 191, do INSS, e aprovo o cálculo de fls. 
185/188, apresentando pelo credor. Requisite-se o pagamento, observada a modalidade pertinente aos créditos de pequeno 
valor, comunicando-se o DEPRE. Int. - ADV: PATRICIA SANCHES GARCIA HERRERIAS (OAB 43349/PR), MAURICIO TOLEDO 
SOLLER (OAB 112705/SP), PAULO CESAR SOARES (OAB 143149/SP), RONNY JEFFERSON VALENTIM DE MELLO (OAB 
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164590/SP), GUSTAVO AURÉLIO FAUSTINO (OAB 264663/SP), BRUNO RIBELATO VINHA (OAB 323681/SP)
Processo 0031246-43.2011.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Aparecido José Sobral - Íris 

Maria Velasco Fernandes Christovam - - Jair Machado Alves - Ciência ao credor acerca da devolução da carta precatória 
sem cumprimento (o oficial de justiça deixou de promover a penhora de bens livres da devedora, uma vez que não conseguiu 
localizá-los). Aguarde-se a fluência do prazo para que o credor atenda ao item 1 do despacho de fls. 267. Int. - ADV: JOSÉ 
GERALDO SANCHES (OAB 183876/SP), CRISTIANE EMY MURAMATSU (OAB 212920/SP)

Processo 0031246-43.2011.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Aparecido José Sobral - Íris 
Maria Velasco Fernandes Christovam - - Jair Machado Alves - Recebo a impugnação de fls. 296/297 (art. 475-L, do Código de 
Processo Civil), com suspensão da execução de sentença. Intime-se o credor para manifestação em dez dias. Int. - ADV: JOSÉ 
GERALDO SANCHES (OAB 183876/SP), CRISTIANE EMY MURAMATSU (OAB 212920/SP), ALESSANDRA ZAMORA (OAB 
308963/SP)

Processo 0031796-04.2012.8.26.0482 (482.01.2012.031796) - Cumprimento de sentença - Interpretação / Revisão 
de Contrato - Thiago de Paula Almeida - Banco do Brasil Sa - Promova a serventia as anotações necessárias no sistema 
informatizado para constar a evolução de classe do processo para a fase de cumprimento de sentença, com emissão de nova 
etiqueta identificadora de nova classe. Ciência às partes de que o processo retornou a esta instância, com certidão de que o V. 
Acórdão de fls. 213/215, que deu provimento ao recurso, transitou em julgado em 29.10.2014. Uma vez que não existe verba 
sucumbencial sujeita á exequente, arquivem-se os autos, feitas as anotações e comunicações pertinentes. Int. - ADV: JELIMAR 
VICENTE SALVADOR (OAB 140969/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP)

4ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELAINE CRISTINA LEITE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0049/2015
Processo 1000085-90.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - APARECIDO 

CANDIDO MAFRA - BV Financeira SA Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Cumpra-se o último parágrafo da 
deliberação de fls. 97 dos autos. Int. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), IVAN ALVES DE ANDRADE 
(OAB 194399/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 1000933-77.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - KATIA LARA DA SILVA - Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT SA - Vistos. Aprovo os quesitos formulados pela seguradora requerida às fls. 105. Ante o acima 
certificado e considerando-se o tempo transcorrido, reitere-se o ofício expedido a fls. 107 dos autos, para solicitar ao NGA-
34 a designação de data para a realização de perícia e avaliação médica na autor, em atendimento à decisão de fls. 99/101. 
Int. - ADV: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP), ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA (OAB 
246943/SP)

Processo 1001007-34.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - SILVANIA MARTINS GIALDI - 
Banco Volkswagen SA - Vistos. Certifique se o recurso de apelação interposto às fls. 83/91 foi protocolado no prazo legal. 
Após, voltem-me conclusos. Int. - ADV: DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (OAB 31618/SP), CAROLINA GALVES DE 
AZEVEDO (OAB 209012/SP)

Processo 1001050-68.2014.8.26.0482/01 - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Banco do Brasil SA - ALZIRA MARIA DA SILVA RAMOS - Vistos do processado. A instituição financeira demandada 
impugnou o cumprimento de sentença pleiteado por Alzira Maria Da Silva Ramos, conforme as razões especificadas com 
detalhes. A requerente Alzira Maria Da Silva Ramos foi devidamente intimada via imprensa (certidão de fls.46 dos autos) e, nos 
termos da petição de fls. 47/63 dos autos, responderam ao teor da impugnação em tela. Passo a fundamentar e decidir. Não é o 
caso de falar-se em limitação subjetiva da sentença de mérito prolatada na ação civil pública que teve curso no juízo da 6ª Vara 
Da Fazenda Pública da Capital, de modo que a preliminar em tela deve ser rejeitada por este magistrado. Tratando-se de ação 
civil pública, após o trânsito em julgado da sentença, todos aqueles que demonstrarem que foram lesados pela conduta do 
banco requerido, podem promover a liquidação do julgado em seu domicílio. Justamente em razão do especificado no paragrafo 
anterior, não é o caso de falar-se em suspensão da presente demanda, que nada mais é do que o cumprimento da sentença 
prolatada pelo juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital em ação Civil Pública proposta pelo IDEC Instituto 
Brasileiro De Defesa Do Consumidor. Ademais, tem-se que, nos termos do REsp nº 1.391.198/RS, do Egrégio Superior Tribunal 
de Justiça (relator Ministro Luis Henrique Salomão), a sentença exequenda possui abrangência nacional. Além disso, a 
exequente (ora impugnada) Alzira Maria Da Silva Ramos não pode ser declarada parte ilegítima para figurar no polo ativo da 
demanda executiva, visto que não há qualquer disposição expressa na sentença ou no v. acórdão quanto ao alcance da decisão 
prolatada no feito executivo, de forma que a execução do julgado não está restrita apenas aos associados do IDEC Instituto de 
Defesa do Consumidor. Não comprovou o demandado que, quando de propositura da ação coletiva, tenha sido exigida a 
apresentação da relação dos associados do IDEC em favor de quem a demanda estaria sendo proposta. Assim deve ser em 
respeito ao princípio constitucional de amplo acesso ao Poder Judiciário, que seria inobservado caso a requerente Alzira Maria 
Da Silva Ramos fosse impedida de executar a sentença de mérito prolatada na ação coletiva, sem contar que ninguém está 
obrigado à associar-se a qualquer entidade. Do mesmo modo, a preliminar pertinente à necessidade de proceder-se ao prévio 
procedimento de liquidação por artigos, nos termos do art. 475 N do CPC, deve ser igualmente rejeitada por este juízo. Isto 
porque a postulante Alzira Maria Da Silva Ramos comprovou a condição de correntistas do banco executado através dos 
respectivos extratos bancários, no qual consta o valor depositado na data do plano objeto da ação civil promovida pelo IDEC e, 
ainda, juntou documentos de identificação, possibilitando que seja realizado mero cálculo para apuração das quantias devidas, 
na forma apontada na sentença transitada em julgado. Tem-se ainda que a instituição financeira demandada ofereceu 
impugnação, arguindo toda matéria defensiva, de forma que estão preservados os princípios do contraditório e do devido 
processo legal. Finalmente, tem-se que a fixação da verba honorária na fase executória decorre justamente da hipótese de 
resistência pela instituição financeira requerida (ora impugnante), inclusive através da propositura de impugnação, de modo que 
a questão em tela será definida após o julgamento do mérito deste incidente. A propósito das questões preliminares aqui 
decididas, oportuno destacar o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que primorosamente equacionou 
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idêntica questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública proposta por IDEC 
contra HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo. Débito consolidado no montante apontado na inicial. CERCEAMENTO DE DEFESA 
Indeferimento da perícia contábil. Prova despicienda. Elementos trazidos aos autos suficientes para formar o convencimento do 
julgador. Certeza quanto aos fatos da causa apresentados pelas partes que formam a convicção do magistrado. Necessidade de 
meros cálculos com a incidência de índices conhecidos para delimitar o quantum debeatur. ILEGITIMIDADE ATIVA Coisa julgada. 
Questão molecular dirimida com o trânsito em julgado da ação civil pública. Possibilidade conferida a todo o poupador que 
demonstre que foi lesado pela conduta do Banco a dar início à liquidação do julgado em seu domicílio. Desnecessidade de 
demonstração do vínculo associativo. Legitimidade ativa concorrente de herdeiros e espólio. COMPETÊNCIA - Sentença com 
efeito erga omnes para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. Faculdade da parte na escolha do local onde promoverá 
a liquidação. Possibilidade de se processar tanto no domicílio do liquidante, quanto na localidade em que tramitou a ação 
condenatória. ILEGITIMIDADE PASSIVA Não restou comprovado que os valores relativos aos depósitos de caderneta de 
poupança foram excluídos da transferência do ativo. Responsabilidade exclusiva assumida inclusive pelas obrigações relativas 
às contas de poupança. Precedentes jurisprudenciais. PRESCRIÇÃO Inocorrência do decurso de vinte anos para a propositura 
da ação de cognição. Execução individual, precedida de habilitação do crédito, que não superou o lustro prescricional. 
CÁLCULOS apresentados em sede de liquidação. Diferenças existentes nos cálculos das partes que têm como fator 
preponderante o “dies a quo” dos juros de mora. CORREÇÃO MONETÁRIA - Cabimento de juros remuneratórios e correção 
monetária, a ser realizada de acordo com a Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São 
Paulo das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos e até o efetivo pagamento, sendo irrelevante a data de 
encerramento da conta. JUROS MORATÓRIOS Os juros moratórios devem ser contados a partir da citação na Ação Civil Pública 
no percentual de 0,5% ao mês até 10 de janeiro de 2003 e 1% a partir de 11 de janeiro de 2003. Recurso desprovido. Prejudicada 
a análise do pedido de efeito suspensivo. (Agravo de Instrumento nº 0194500-52.2012.8.26.0000, da Comarca de São Paulo - 
38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva). A instituição financeira 
demandada (ora impugnante) trouxe ainda questões pertinentes ao montante pecuniário a ser repassado à postulante (ora 
impugnado) Alzira Maria Da Silva Ramos, em especial no tocante à quantia principal e ao cômputo dos encargos (juros moratórios 
e remuneratórios, além da correção monetária). Para análise da questão especificada no parágrafo anterior, e considerando-se 
a divergência dos litigantes em relação aos valores pecuniários do crédito, nomeio como perito do juízo o contador Carlos 
Alberto Da Silva Correa, que deverá definir o saldo credor da requerente (ora impugnada) com observância do seguinte critério: 
a) Até a data do ajuizamento do presente pedido de cumprimento de sentença (30.05.2014) o saldo da conta de poupança da 
autora deverá ser atualizado pelos mesmos critérios de atualização das cadernetas de poupança, observado o percentual de 
42,72% referente ao IPC de fevereiro de 1989, fixado no v. acórdão referido na certidão carreada a fls. 13/25 dos autos. Em 
outros termos: a diferença deverá ser tratada como se aquele valor estivesse depositado na conta de poupança até a data do 
pedido de cumprimento da sentença. Assim tem que ser em face da natureza contratual das aplicações. Por ocasião do cálculo 
deverão ser considerados o índice indevidamente expurgado no mês de fevereiro/1989 (Plano Verão), ou seja, 42,72%, conforme 
pacificado pela jurisprudência, inclusive do STJ, especialmente nos Recursos Especiais nº 1.107.201/DF (2008/0283178-4) e nº 
1.147.595/RS (2009/0128515-2), em que foi relator o Ministro Sidnei Beneti. b) A partir da data do ajuizamento deste pedido de 
cumprimento de sentença, a correção monetária deve ser contada com base na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, tendo em vista a natureza judicial da cobrança inaugurada com o ajuizamento (art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81). c) Juros 
legais a partir da data em que o Banco demandado foi citado na fase de conhecimento da ação civil pública (21.06.1993), nos 
termos do recurso Especial nº 1.370.899/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti. d) O cálculo deverá ter como termo final o depósito 
judicial de fls. 66 dos autos (apenso), que fez cessar a mora, observando-se que a partir dali aos créditos serão automaticamente 
acoplados os rendimentos da conta judicial. Arbitro os honorários do ilustre perito em R$ 800,00 (oitocentos reais), a serem 
depositados pela instituição financeira impugnante no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de, em não o fazendo, ser homologado 
o cálculo apresentado pela postulante (ora impugnada) Alzira Maria Da Silva Ramos. Fica ainda concedido aos litigantes o 
prazo comum de 10 (dez) dias para elaborarem quesitos e, eventualmente, indicarem assistentes técnicos. Int. - ADV: MARCOS 
ANTONIO MARIN COLNAGO (OAB 147425/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE BAGGIO (OAB 109631/SP)

Processo 1001103-15.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigações - ANDRÉ F. J. M. TELES - ME - CAIXAS OFF 
ROAD - - LUCAS LEITE DA CONCEIÇÃO - - VINICIUS NOGUEIRA DE CAMPOS - Vistos do processado. Recebo a petição 
de fls. 72/74 dos autos como emenda à exordial. Petição inicial em ordem. Satisfeitos os requisitos especificados nos artigos 
282 e 283 do CPC. Por ora, os elementos carreados à exordial não tornam provável a narrativa lançada pela requerente na 
petição inicial, razão pela qual inviabiliza-se a imediata concessão da liminar satisfativa de caráter cominatório. A conclusão 
em tela decorre do fato de que, considerando-se os elementos por ora carreados ao feito, este magistrado não vislumbra o 
juízo de probabilidade acerca da narrativa lançada pela requerente no sentido de que a demandada praticaria concorrência 
desleal através da divulgação de produtos fabricados pela autora em seu site e nas paginas do Youtube e do Mercado Livre, nos 
termos especificados com detalhes. Na realidade, tem-se que a petição inicial não se encontra acompanhada de documentos 
imprescindíveis para ao fim de tornar provável a narrativa lançada pela empresa requerente, sendo que os elementos pro ora 
carreados ao feito tornam meramente verossímil a versão exposta pela autora, que não basta para concessão da liminar de 
caráter satisfativo. Aliás, há de ponderar-se que, dada a natureza da narrativa exposta pela m postulante na petição inicial, 
eventual necessidade de produzir prova pericial não pode ser excluída por este juízo, o que torna ainda mais manifesta a 
necessidade de aguardar o teor da contestação a ser oferecida pela demandada. Logo, é o caso de aguardar-se o deslinde do 
feito e o teor da contestação a ser oferecida pela empresa requerida para o fim de reanalisar o pleito liminar em tela, de modo a 
verificar a existência ou não de probabilidade em relação à narrativa exposta pela autora na petição inicial e que embasa o pleito 
de concessão da tutela jurisdicional antecipada. Diante de todo o exposto, INDEFIRO, por ora, a liminar satisfativa pleiteada 
pelo requerente na petição inicial. No mais proceda-se à citação da empresa demandada para contestar a presente demanda 
no prazo legal, devendo constar no mandado as advertências dos artigos 285 e 319 da lei adjetiva. Intime-se. - ADV: BRUNO 
VOLTARELLI EVANGELISTA (OAB 348385/SP)

Processo 1001375-09.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - VALDENIR APARECIDO BETTIO - Lider 
Alimentos do Brasil S/A (em recuperação judicial) - Vistos. Cite-se a requerida para contestar a presente demanda no prazo 
legal de 15 (quinze) dias, devendo constar as advertências dos artigos 285 e 319 do CPC. Int. - ADV: ROGERIO MONTEIRO DE 
PINHO (OAB 233916/SP), ADALBERTO GODOY (OAB 87101/SP)

Processo 1001388-08.2015.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Marcelo 
Fernandes - DHUO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. - ME - - GIULIANO MAZETI - Vistos. Comprove o 
exequente a renda mensal e patrimônio que possui, juntando cópia da última declaração de imposto de renda, no prazo de 05 
(cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido atinente ao recolhimento das custas para o final da ação, como requerido a 
fls. 05. Int. - ADV: EVANDRO MIRALHA DIAS (OAB 201693/SP)
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Processo 1001429-72.2015.8.26.0482 - Monitória - Cheque - JOSÉ DE OLIVEIRA BARCELOS - JOÃO JOSÉ FERREIRA 
- Vistos. Comprove o requerente a renda mensal e patrimônio que possui, juntando cópia da última declaração de imposto de 
renda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido atinente à assistência judiciária gratuita. Int. - ADV: 
EMERSON EGIDIO PINAFFI (OAB 311458/SP)

Processo 1001440-04.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - ANDERSON RODRIGO GUARDACHONI - 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - Vistos. Comprove o requerente a renda mensal e patrimônio que 
possui, juntando cópia da última declaração de imposto de renda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do 
pedido atinente à assistência judiciária gratuita. Int. - ADV: RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP)

Processo 1001451-33.2015.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Bon Mart Frigorifico Ltda. - Minimercado 
Duda Eireli ME - Vistos. Cite-se, observados os requisitos legais. Fixo os honorários advocatícios em favor do procurador da 
credora em 20% (vinte por cento) do valor do débito, que serão reduzidos à metade em caso de integral pagamento da dívida, no 
prazo de 03 (três) dias (art. 652-A do CPC). Expressamente autorizado, se necessário for, o cumprimento com as prerrogativas 
do artigo 172 do CPC. Int. - ADV: LUIZ FERNANDO DA COSTA DEPIERI (OAB 161645/SP)

Processo 1001456-55.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - EDVALDO CAVALCANTE - Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT SA - Vistos. Providencie o autor nova digitalização de sua procuração, no prazo de 05 (cinco) dias, 
pois ilegível. Ainda e no mesmo prazo, comprove a renda mensal e patrimônio que possui, juntando cópia da última declaração 
de imposto de renda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido atinente à assistência judiciária gratuita. 
Int. - ADV: RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP)

Processo 1001481-68.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - Jose Milton Rossi - Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT SA - Vistos. Comprove o requerente a renda mensal e patrimônio que possui, juntando cópia da 
última declaração de imposto de renda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido atinente à assistência 
judiciária gratuita. Int. - ADV: RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP)

Processo 1001490-30.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - Eduardo Tsuneo Gondo - Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT SA - Vistos. Comprove o requerente a renda mensal e patrimônio que possui, juntando cópia da 
última declaração de imposto de renda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido atinente à assistência 
judiciária gratuita. Int. - ADV: RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP)

Processo 1001501-59.2015.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Seguro - Juliana Andrade Vicentin - Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT SA - Vistos. Comprove a requerente a renda mensal e patrimônio de seu cônjuge, juntando 
cópia da última declaração de imposto de renda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido atinente à 
assistência judiciária gratuita. Int. - ADV: RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP)

Processo 1001506-81.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - Alexandre Alves da Silva - Seguradora Líder dos 
Consórcios do Seguro DPVAT SA - Vistos. Comprove o requerente a renda mensal e patrimônio que possui, juntando cópia da 
última declaração de imposto de renda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido atinente à assistência 
judiciária gratuita. Int. - ADV: RAFAEL LUCAS GARCIA (OAB 281476/SP)

Processo 1001542-26.2015.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Mara de Souza Aguiar - 
C & A Modas Ltda - - BANCO BRADESCARD S/A - - Banco Bradesco SA - Vistos. Defiro a gratuidade processual em favor 
da requerente. Insira a tarja correspondente nos autos. Anoto o rito ordinário. A requerente ajuizou ação declaratória de 
inexigibilidade c/c indenização por danos morais sem apresentar, todavia, o pedido declaratório, razão pela qual deverá a autora 
providencia à emenda da exordial, e isto para o fim de apresentar o pedido de modo especificado e detalhado, sob pena de, em 
assim não o fazendo, indeferir-se a petição inicial e extinguir o feito sem análise do mérito. Int. - ADV: ELIZEU ANTONIO DA 
SILVEIRA ROSA (OAB 278479/SP), RODRIGO JARA (OAB 275050/SP)

Processo 1001555-25.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Claudinei Rodrigues de 
Oliveira - Banco Bradesco SA - Vistos. Comprove o requerente a renda mensal e patrimônio que possui, juntando cópia da 
última declaração de imposto de renda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido atinente à assistência 
judiciária gratuita. Int. - ADV: FÁBIO AUGUSTO VENÂNCIO (OAB 188343/SP)

Processo 1002615-67.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Francisco Carlos dos Santos - Omni 
SA - Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Homologo, para que produza seus regulares efeitos, o acordo celebrado 
às fls. 150/153 dos autos da Ação Revisional de Contrato, que FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS move em face de OMNI 
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Diante do acordo, fica prejudicado o julgamento do recurso de apelação 
interposto pelo requerente. Oportunamente, arquivem-se, observadas as cautelas legais. Int. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE 
(OAB 194399/SP), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (OAB 265023/SP)

Processo 1003212-36.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Comercial 
Chuveirão das Tintas Ltda. - MARIO LUIZ CESTARI FILHO - CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO NEGATIVO CERTIFICO 
eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 482.2014/018186-4, e decorrido o prazo legal e não sendo feito 
o pagamento do débito, dirigi-me novamente ao endereço informado e aí sendo deixei de proceder à penhora em bens do 
executado por não localizar bens livres e desembaraçados para garantia da presente execução, quando INTIMEI o executado 
do prazo de cinco dias para indicá-los, sob pena de multa de até 20% do valor da causa, se constatada omissão (art.600 e 601 
do CPC). O referido é verdade e dou fé. Presidente Prudente, 06 de maio de 2014. - ADV: ANDRE SHIGUEAKI TERUYA (OAB 
154856/SP), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (OAB 148751/SP), BRUNA VIOTTO BIONDO (OAB 331247/SP)

Processo 1003212-36.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - Comercial 
Chuveirão das Tintas Ltda. - MARIO LUIZ CESTARI FILHO - O valor das custas finais a serem recolhidas pelo requerido 
importa em R$106,25 - valor mínimo legal 5 UFESP, no prazo de 5 dias, sob pena de inscrição da dívida. - ADV: ALEX SANDRO 
SARMENTO FERREIRA (OAB 148751/SP), ANDRE SHIGUEAKI TERUYA (OAB 154856/SP), BRUNA VIOTTO BIONDO (OAB 
331247/SP)

Processo 1003393-37.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - ADEMIR 
BLASECHI - - MARIA MADALENA SILVA BLASECHI - Banco Santander Brasil SA - Vistos. Cumpra-se o último parágrafo da 
sentença de fls. 170 dos autos. Int. - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/
SP), SERGIO RICARDO MIGUEL DE SOUZA (OAB 103522/SP)

Processo 1003462-69.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Candido Joaquim dos Santos - 
Banco Santander Brasil SA - Vistos. Certifique se os recursos de apelação interpostos às fls. 193/202 e 206/217 dos autos 
foram protocolados no prazo legal, bem como se o preparo às fls. 203/205 foi recolhido corretamente. Em sendo insuficiente o 
recolhimento, intime-se a apelante para complementação em 48 (quarenta e oito) horas. Oportunamente, voltem-me conclusos. 
Int. - ADV: VERUSKA CRISTINA DA CRUZ COSTA (OAB 336833/SP), LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/
SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), GIOVANA CARLA FONSECA GALOTI (OAB 145859/SP), RICARDO NEVES 
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COSTA (OAB 120394/SP)
Processo 1003521-57.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - THALLITA SIMÕES BALBINO 

- EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPOSTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - Vistos. Especifiquem as partes 
as provas que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão, informando sobre 
a possibilidade de acordo em audiência de conciliação. Int. - ADV: LUIS ALBERTO BENATTI CARMONA (OAB 246585/
SP), RODOLFO MOREIRA ZIGGIATTI (OAB 327913/SP), WILSON GUILHERME DOS SANTOS (OAB 301768/SP), FABIO 
RODRIGUES DE ARAUJO NETO (OAB 262786/SP), PAULO AUGUSTO RAMOS DOS SANTOS (OAB 303789/SP), IVAN ALVES 
DE ANDRADE (OAB 194399/SP), LUIZ ANTONIO TAVOLARO (OAB 35377/SP)

Processo 1003573-53.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
WALTEIR DE OLIVEIRA COSTA - Losango Promoções de Vendas Ltda - Vistos do processado. Inexistem preliminares a serem 
analisadas por este juízo. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Dou o feito por saneado. Fixo como 
ponto controvertido da demanda a análise acerca da viabilidade ou não das pretensões lançadas pelo requerente Walteir De 
Oliveira Costa na exordial, no caso, a declaração da inexistência de débito para com a acionada e a condenação da instituição 
financeira requerida em efetuar-lhe o pagamento de verba indenizatória por danos morais, e isto em razão dos fatos narrados na 
petição inicial, o que foi rechaçado pela demandada através da contestação de fls. 32/40 dos autos. Através da petição inicial, 
o requerente Walteir De Oliveira Costa relatou que acabou por ter conhecimento de que a demandada teria providenciado o 
lançamento dos seus dados em órgão cadastral, e isto em razão do contrato 0200692640928. Argumentou a conduta ilícita 
praticada pela instituição financeira requerida, visto que não se verificaria a existência do débito em tela, de modo que não 
se justificaria a restrição cadastral providenciada em seu desfavor. Ao final, mencionou que a conduta ilícita praticada pela 
instituição financeira requerida teria importado em lesão na sua esfera moral, de modo a justificar a fixação em seu favor da 
correspondente verba indenizatória. Por sua vez, tem-se que a instituição financeira requerida, através da contestação de fls. 
32/40 dos autos, precisou que teria firmado com o requerente o contrato discriminado na exordial, verificando-se, inclusive, a 
assinatura do autor Walteir De Oliveira Costa no correspondente instrumento. Ponderou a existência de saldo devedor relativo ao 
contrato em tela, o que justificaria a restrição cadastral providenciada em desfavor do postulante. Declinou, em prosseguimento, 
que não teria praticado conduta ilícita no caso em questão, razão pela qual mostra-se inviável a fixação em favor da autora 
de verba indenizatória por danos de cunho moral. Mencionou igualmente que o evento narrado na exordial não se mostra 
apto para o fim de afetar a esfera moral do autor, importando em mero aborrecimento inerente ao cotidiano. Por último, trouxe 
considerações acerca do montante pecuniário a ser fixado em favor da autora a título de ressarcimento por lesões de cunho 
moral. Assim sendo, tem-se que a presente demanda deve ser dirimida através das seguintes questões: a) precisar a existência 
ou não de vinculo obrigacional entre os litigantes, mais precisamente ao contrato de nº 0200692640928; b) aferir a existência 
ou não de conduta ilícita por parte da instituição financeira requerida ao providenciar a restrição cadastral em desfavor do 
autor, nos termos mencionados na petição inicial e rechaçados pela acionada na contestação de fls. 32/40 dos autos; c) definir 
se eventual conduta ilícita da instituição financeira requerida importou ou não em lesão da esfera moral do autor e, por fim, 
d) especificar o montante da verba indenizatória por lesão de cunho moral a ser eventualmente repassada pela instituição 
financeira demandada ao requerente. Dada a natureza das questões controvertidas, mostra-se imprescindível a realização de 
prova pericial grafotécnica em juízo, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal. Há de precisar-se que, nos termos 
acima especificados, uma das controvérsias existentes fulcra-se em definir se os litigantes celebraram ou não o contrato de 
abertura de crédito nº 0200692640928.Por consequência, tem-se que a prova pericial grafotécnica mostra-se imprescindível 
para o deslinde da controvérsia em questão, visto que acabará por definir se a assinatura lançada no documento de fls. 66/68 
dos autos partiu ou não Observo que a produção da prova pericial em tela foi pleiteada pela instituição financeira requerida 
(fls. 65/66 dos autos), razão pela qual, nos termos do artigo 33 da lei adjetiva, deverá arcar com a verba honorária do ilustre 
perito. Designo como perito o Dr. Nelson Dos Santos e arbitro seus honorários provisórios em R$ 600,00 (seiscentos reais). 
Intime-se a instituição financeira requerida para o fim de providenciar o deposito em juízo da verba honorária especificada no 
paragrafo anterior, sob pena de, em não o fazendo, precluir-se a produção da prova técnica em tela, com o acolhimento da 
narrativa lançada pelo autor na exordial Fica concedido aos litigantes o prazo comum de 10 (dez) dias para elaborar quesitos 
e indicar assistentes técnicos. Desde logo, tem-se que o ilustre Perito deverá mencionar a este juízo se a assinatura lançada 
no contrato nº 0200692640928 é oriunda ou não do autor Walteir De Oliveira Costa. Sem prejuízo, proceda-se a intimação da 
instituição financeira requerida para apresentar no oficio judicial o contrato de abertura de crédito nº 0200692640928, e isto 
no lapso temporal improrrogável de 15 (quinze) dias, de modo a viabilizar a realização da pericia grafotécnica. Considerando-
se que a pericia grafotécnica é a única prova relevante ao deslinde do feito, mostra-se desnecessário especificar a inversão 
do ônus probatório, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da lei 8.078/90, até porque a instituição financeira demandada deverá 
providenciar a exibição no oficio judicial do documento pertinente ao contrato de nº 0200692640928 supostamente celebrado 
com a instituição financeira demandada. Providencie a serventia ao necessário. Intime-se. - ADV: PAULO VITOR VALERIANO 
DOS SANTOS (OAB 142619/MG), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 1003935-55.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Enriquecimento sem Causa - EDIMILSON ALVES DA 
CRUZ - - Leandra Luisa de Oliveira Cruz - ROBERTO APARECIDO MANCUZO SILVA JUNIOR - - CAROLINA ZOCCOLARO 
COSTA MANCUZO - Vistos. Homologo, para que produza seus regulares efeitos, o acordo celebrado às fls. 171/172 dos autos, 
e em consequência, JULGO EXTINTA a Ação de Cobrança, que EDMILSON ALVES DA CRUZ e LEANDRA LUÍSA DE OLIVEIRA 
CRUZ movem em face de ROBERTO APARECIDO MANCUZO SILVA JÚNIOR e CAROLINA ZOCCOLARO COSTA MANCUZO, 
com fundamento no artigo 269, Inciso III, do CPC. Arquivem-se os autos, observadas as cautelas legais. P.R.I. - ADV: GUSTAVO 
LUZ BERTOCCO (OAB 253298/SP), RENATO CAVANI GARANHANI (OAB 310504/SP)

Processo 1004040-32.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - ROSANA 
MARIA CANAZA CANINI - EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - Vistos. 
Cumpra-se o determinado no último parágrafo da sentença de fls. 71/80 dos autos. Ante o trânsito em julgado da sentença, 
manifeste-se o interessado. Oportunamente, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, observadas as cautelas legais. Int. 
- ADV: RODOLFO MOREIRA ZIGGIATTI (OAB 327913/SP), FABIO RODRIGUES DE ARAUJO NETO (OAB 262786/SP), IVAN 
ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 1004165-97.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Aristides Pereira Lopes - Banco 
Finasa BMC S/A - Vistos. Homologo, para que produza seus regulares efeitos, o acordo celebrado às fls. 72/73 e fls. 79/82 dos 
autos, e em consequência, JULGO EXTINTA a Ação de Obrigação de Fazer, que ARISTIDES PEREIRA LOPES move em face de 
BANCO FINASA BMC S/A, com fundamento no artigo 269, Inciso III, do CPC. Homologo a desistência do prazo recursal. Defiro 
o levantamento do valor depositado em conta judicial, conforme informativo de fls. 71 dos autos, correspondente aos honorários 
advocatícios. Certifique-se sobre custas, intimando-se, a seguir, a instituição bancária para o devido pagamento, no prazo 
de 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição da dívida. Oportunamente, recolhidas as custas e com a juntada do comprovante de 
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levantamento, arquivem-se os autos, observadas as cautelas legais. P.R.I. - ADV: RODNEY DA SANÇÃO LOPES (OAB 263512/
SP), GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP), MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP)

Processo 1004202-27.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - ALMIR 
SILVA DE OLIVEIRA - BANCO PAN S/A - Vistos. Certifique se o recurso de apelação interposto às fls. 157/177 foi protocolado 
no prazo legal, bem ainda se o preparo recolhido às fls. 178/180 foi recolhido de forma correta. Em sendo insuficiente o 
recolhimento, intime-se a apelante para complementação em 48 (quarenta e oito) horas. Sem prejuízo, comprove a requerida o 
valor da taxa relativa à juntada do instrumento de mandato de fls. 181/182, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de expedição 
de ofício à OAB. Oportunamente, voltem-me conclusos. Int. - ADV: FELICIANO LYRA MOURA (OAB 21714/PE), LUZIMAR 
BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP)

Processo 1004324-40.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - PAULO ALVES DE 
ALMEIDA - BV Financeira SA Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Certifique se o recurso de apelação interposto 
às fls. 126/135 dos autos foi protocolado no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Int. - ADV: ANGELICA CRISTINA DOS 
SANTOS (OAB 295796/SP), ERIC EMERSON ARRUDA (OAB 260124/SP)

Processo 1004436-09.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - HÉLIO 
DA SILVA SANTOS - Banco Bradescard S/A - Vistos. Certifique se o recurso de apelação interposto às fls. 133/137 dos autos foi 
protocolado no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Int. - ADV: MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO (OAB 83993/SP), 
BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 1005312-61.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Matilde Marcelino Almodi - Banco 
Daycoval S.A - Vistos. Cumprida a obrigação de fazer imposta na sentença, defiro o levantamento do valor pecuniário depositado, 
conforme informativo de fls. 76 dos autos, em favor do subscritor de fls. 79. Certifique-se sobre o valor da taxa judiciária, 
intimando-se a instituição bancária para pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido, expeça-se certidão para inscrição da 
dívida. Oportunamente, arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Int. - ADV: FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 
134719/SP), RODNEY DA SANÇÃO LOPES (OAB 263512/SP), MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP)

Processo 1006973-75.2014.8.26.0482 - Exibição - Medida Cautelar - MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA - Banco Bradesco 
SA - Vistos. Cumpra-se o último parágrafo da decisão de fls. 142. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/
SP), MÔNICA MAIA DO PRADO (OAB 186279/SP), ELAINE CRISTINA FILGUEIRA (OAB 182253/SP)

Processo 1007242-17.2014.8.26.0482 - Monitória - Contratos Bancários - Itaú Unibanco S.A. - AUTO POSTO ALKIMOS 
LTDA - - Silvio Cesar de Oliveira - - JOSÉ LAERCIO CANUTO - Vistos. Fls. 106 dos autos: defiro. Expeçam-se cartas precatórias 
nos endereços fornecidos para novas tentativas de cumprimento. Int. - ADV: LUIZ RICARDO ALVES COSTA (OAB 332255/SP), 
PAULO AFONSO DE MARNO LEITE (OAB 36246/SP), MARCEL SANT’ANA DO PRADO (OAB 322496/SP)

Processo 1007244-84.2014.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BANCO PAN 
S/A - RINALDO FERNANDES GALLI - Vistos. Fls. 39 dos autos: defiro. Adite-se o mandado de busca e apreensão e citação para 
novas tentativas de cumprimento no atual endereço fornecido. Fica expressamente autorizado o cumprimento do mandado com 
as prerrogativas do artigo 172 do CPC. Int. - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 1007479-51.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - LAVA JATO PRL DE 
PRUDENTE LTDA. - ME - Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda - 1- Manifeste-se a requerente acerca da contestação carreada 
às fls. 49/55 dos autos, fazendo-o no prazo de 10 (dez) dias; 2- Providencie, a parte requerida, o recolhimento das custas 
referente à procuração de fls 90/93, bem como do substabelecimento de fls. 94 dos autos no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 
de expedição de ofício à OAB. - ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 173524/RJ), VANESSA RAMIRES LIMA 
HASEGAWA (OAB 339543/SP), ANA MARIA RAMIRES LIMA (OAB 194164/SP), KAREN BADARO VIERO (OAB 270219/SP), 
BRIGIDA BERNARDO REVEILLEAU (OAB 313034/SP)

Processo 1007994-86.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - José Benedito da Costa - 
Luiz Antonio de Godoy - - Rubens Evandro de Godoy Peretti - Vistos. Traga o requerido Luiz Antonio de Godoy, no prazo de 05 
(cinco) dias, o documento “principal” da guia DARE recolhida a fls. 68, uma vez que constou apenas o documento “detalhe”, 
conforme o Provimento CG 33/2013 que diz: “ O contribuinte deverá gerar um Documento Principal para cada Documento 
Detalhe do DARE-SP, vedado o pagamento simultâneo de mais de um débito (artigo 1.093, parágrafo segundo do Provimento 
CG 33/2013”, sob pena de expedição de ofício à OAB. Comprove o requerido Rubens Evandro de Godoy Peretti a renda mensal 
e patrimônio que possui, juntando cópia da última declaração de imposto de renda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 
indeferimento do pedido atinente à assistência judiciária gratuita. Sem prejuízo, manifeste-se o autor sobre as contestações 
de fls. 69/71 e 72/82, no prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: EMERSON DE OLIVEIRA LONGHI (OAB 113373/SP), CARLOS 
EDUARDO DE GODOY PERETTI (OAB 266583/SP), DELCIDES DE ALMEIDA (OAB 61899/SP), ALVARO FERRI FILHO (OAB 
23409/SP)

Processo 1008987-32.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - Laurides 
Marcela de Souza - MULTICLICK BRASIL PUBLICIDADE LTDA - Vistos. Fls. 35/36 dos autos: defiro. Expeça-se nova carta de 
citação nos endereços fornecidos e na forma requerida a fls. 36, para integral cumprimento da decisão de fls. 28/29. Int. - ADV: 
IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 1009250-64.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - FERNANDA RODRIGUES 
DE SOUZA - GOLDFARB 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - - Goldfarb Incorporações e Construções S/A - - PDG 
REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - - AVANCE NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - Diante de todo o 
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de conhecimento proposta por FERNANDA RODRIGUES 
DE SOUZA em desfavor de GOLDFARB 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.; GOLDFARB INCORPORAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES S/A; AVANÇO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, 
e assim o faço para os fins que se seguem: a)acolher o pleito da postulante Fernanda Rodrigues De Souza para o fim de declarar 
a nulidade das cláusulas do contrato firmado entre os litigantes que estipulam a cobrança da comissão de corretagem e do 
repasse de correção monetária na planta; b)acolher o pleito da postulante Fernanda Rodrigues De Souza para o fim de condenar 
solidariamente as requeridas a efetuarem-lhe a restituição de modo simples dos montantes pecuniários por ele dispendidos a 
título da comissão de corretagem e do repasse na planta, este último a partir da data de 31.07.2013, com o acréscimo de correção 
monetária, tomando-se como parâmetro a tabela do Egrégio Tribunal de Justiça/S.P, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos 
os encargos computados a partir das datas de cada um dos desembolsos; c) acolher o pleito da postulante Fernanda Rodrigues 
De Souza para o fim de condenar de modo solidário as requeridas a efetuarem-lhe o ressarcimento dos valores pecuniários 
mensais por ela dispendidos a título de aluguel, e isto a partir da data de 31.07.2013 e até 25.10.2013, com o acréscimo de 
correção monetária, tomando-se como parâmetro a tabela do Egrégio Tribunal de Justiça/S.P, e juros moratórios de 1% ao mês, 
ambos os encargos computados a partir das datas de cada um dos desembolsos; d) rejeitar o pleito da postulante Fernanda 
Rodrigues De Souza consistente na condenação das requeridas a efetuarem-lhe o pagamento de verba indenizatória por danos 
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de cunho moral; e) rejeitar o pleito da postulante Fernanda Rodrigues De Souza consistente na condenação das requeridas a 
efetuarem-lhe o reembolso dos montantes pecuniários por ela quitados a titulo dos honorários contratados. Por consequência, 
declaro extinto o presente feito com julgamento do mérito, conforme o teor do artigo 269, inciso I, da lei adjetiva. Considerando-
se que a demandada sucumbiu na maior parte das questões controvertidas, condeno-a ao pagamento das custas processuais 
suportadas pela autora (fls. 180/185 dos autos), além de honorários dos patronos da postulante Fernanda Rodrigues De Souza, 
que arbitro em 20% sobre o valor das condenações pecuniárias acima especificadas e devidamente atualizadas (itens b e c do 
dispositivo). P.R.I.C. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA (OAB 285497/
SP), GLEISON MAZONI (OAB 286155/SP)

Processo 1010138-33.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander 
Brasil SA - SOMA ADMINISTRADORA DE CREDITOS LTDA - - Vivian Pereira de Miranda - Vistos. Fls. 51 dos autos: defiro. 
Promova a serventia ao aditamento dos mandados de citação, penhora e avaliação para novas tentativas de cumprimento 
nos atuais endereços fornecidos, devendo a executada Soma Administradora de Creditos Ltda ser citada na pessoa de seus 
representantes legais indicados a fls. 51. Antes, porém, comprove a exequente o valor do numerário ao Oficial de Justiça, no 
prazo de 05 (cinco) dias. Fls. 52: comprove a exequente o valor de R$ 12,20 (doze reais e vinte centavos), para cada CPF ou 
CNPJ a ser pesquisado, que deverá ser recolhido em guia do Fundo de Despesas do TJSP (FEDTJ), informando-se o código 
434-1 “Impressão de Informações do sistema INFOJUD/BACENJUD/RENAJUD (Provimento CSM nº 2.195/2014)”. Int. - ADV: 
ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP)

Processo 1010286-44.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - TEREZA JESUS ALMEIDA 
ORBOLATO - HOTEL & RESORT IBEROSTAR LTDA. - Vistos. Regularize o nome da requerida - fls. 52. Ante o teor da certidão 
de fls. 65 dos autos, manifeste-se a autora, no prazo de 5 (cinco) dias. Int. - ADV: IBSEN NOVAES JUNIOR (OAB 14734/BA), 
HAROLDO DE SÁ STÁBILE (OAB 212758/SP), CARLA REGINA SYLLA (OAB 158636/SP)

Processo 1010385-14.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - ILDECLEPSON 
DAMASO DE OLIVEIRA - Banco Itaucard SA - Vistos. Certifique se o recurso de apelação interposto às fls. 174/189 dos autos foi 
protocolado no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Int. - ADV: EGBERTO HERNANDES BLANCO (OAB 89457/SP), IVAN 
ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), ALEXANDRE MARQUES 
SILVEIRA (OAB 120410/SP)

Processo 1011183-72.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Maria Cristina Alexandre - Banco 
Cacique S.A - Vistos. Certifique se o recurso de apelação interposto às fls. 78/89 dos autos foi protocolado no prazo legal, bem 
ainda se o preparo de fls. 90 foi recolhido de forma correta. Em sendo insuficiente o recolhimento, intime-se a apelante para 
complementação em 48 (quarenta e oito) horas. Oportunamente, voltem-me conclusos. Int. - ADV: MAURICIO IMIL ESPER 
(OAB 44435/SP), MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP)

Processo 1011724-08.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - WELLINGTON CARLOS MARQUES DOS 
SANTOS - Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - Vistos em saneador. A preliminar pertinente à falta de 
pressuposto processual, sustentada pela seguradora requerida em sua contestação de fls. 49/73 dos autos, deve ser rejeitada 
por este juízo, senão vejamos. Ao contrário do relatado pelo ilustre Patrono da demandada, não há como falar-se na ausência 
de documento essencial para a propositura da demanda, no caso, o laudo de exame de corpo de delito elaborado pelo IML. 
Observo que o documento discriminado pela demandada não se mostra de fundamental importância para o fim de embasar 
o pleito de cunho material lançado na exordial e possibilitar o pleno exercício do devido processo legal e contraditório por 
parte da acionada, conforme o teor do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna de 1988. Cabe ponderar que o postulante 
trouxe narrativa clara e precisa acerca do seu pleito de cunho material, discriminando, inclusive, os fatos que embasam a sua 
pretensão, o que possibilitou o pleno exercício do devido processo legal e contraditório por parte da demandada, conforme se 
pode verificar pela sólida e consistente contestação de fls. 49/73 dos autos. Ademais, a legislação em vigor não exige uma 
prova específica e formal no tocante à pretensão buscada pelo autor, razão pela qual o laudo de exame de corpo de delito 
não se mostra imprescindível para o fim de possibilitar-se a propositura da presente demanda. Na realidade, resta claro e 
evidente que os fatos que embasam a pretensão do autor mostram-se aptos de serem provados por outras vias que não 
necessariamente o documento detalhado na contestação (laudo de exame de corpo de delito), o que afasta a viabilidade de 
acolher-se a preliminar em tela. Ressalto, inclusive, que, dada a natureza da questão fática controvertida, mostra-se manifesta 
a realização de prova pericial médica em juízo, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, e isto para o fim de 
aferir eventual incapacidade do postulante, o que, por si só, atesta a ausência de imprescindibilidade do laudo de exame de 
corpo de delito. Há de ponderar-se ainda para o fato de que o postulante providenciou à juntada dos documentos de fls. 21/44 
dos autos, relacionados, respectivamente, ao acidente automobilístico e aos danos físicos que teria suportado, o que basta 
para viabilizar o processamento do feito, até porque possibilita-se à demandada o pleno exercício dos princípios constitucionais 
do devido processo legal e do contraditório. De outra seara, tem-se que a regra especificada no artigo 5º, “caput” e parágrafo 
quinto, da Lei 6.194/74 atesta a necessidade do documento especificado pela demandada (laudo de exame de corpo de delito) 
para o pagamento da verba indenizatória na seara administrativa, de modo que não vincula o magistrado na formação do 
seu convencimento, que decorre da livre apreciação do contexto probatório a ser produzido em juízo, conforme o disposto no 
artigo 131 do CPC. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Dou o feito por saneado. Fixo como ponto 
controvertido da demanda a análise acerca da viabilidade ou não do pleito de cunho material lançado pelo postulante em sua 
peça inaugural, no caso, a condenação da demandada em efetuar-lhe o pagamento de verba indenizatória decorrente do seguro 
DPVAT, dadas as razões expostas na exordial, o que foi rechaçado pela requerida através da contestação de fls. 49/73 dos 
autos. Através da petição inicial, o postulante sustenta que teria sido vítima de um acidente automobilístico que lhe ocasionou 
lesões de natureza grave e incapacidade para o exercício das atividades laborativas, justificando-se a fixação em seu favor de 
verba indenizatória oriunda do seguro DPVAT, nos termos da Lei 6.194/74. Arguiu que não recebeu a indenização devida, de 
modo a justificar a propositura do feito em tela. Por sua vez, tem-se que a seguradora requerida, através da contestação de 
fls. 49/73 dos autos, impugnou o pleito de cunho material lançado na exordial, sustentando que não teria restado comprovada 
a invalidez permanente suportada pelo autor, em razão do suposto acidente automobilístico, o que inviabilizaria o acolhimento 
do pedido indenizatório. Ponderou ainda para a necessidade de realizar-se prova pericial médica no caso em questão. Trouxe, 
ao final, considerações acerca dos juros moratórios e da correção monetária, além da verba honorária. Assim sendo, tem-se 
que a presente demanda deve ser dirimida através de análise das seguintes questões; a) definir a existência ou não de lesões 
físicas suportadas pelo autor e se elas decorrem eventualmente de acidente automobilístico; b) analisar se as lesões em tela 
importam ou não em incapacidade ao postulante para o exercício de atividade laborativa que lhe assegure o sustento e definir 
a correspondente extensão e c) precisar o valor da verba indenizatória a ser eventualmente repassado pela requerida ao autor. 
Dada a natureza das questões fáticas controvertidas, viabiliza-se a produção de prova oral e pericial em juízo. A prova oral 
mostra-se necessária para o fim de analisar-se a questão fática relativa ao acidente automobilístico envolvendo o postulante. 
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Por outro lado, a prova pericial consiste em avaliação médica no requerente, mostrando-se essencial para o fim de definir 
as lesões por ele suportadas e a correspondente extensão no tocante ao exercício de atividade laborativa que lhe assegure 
o sustento. No caso em tela, a prova pericial médica foi requerida por ambos os litigantes, razão pela qual, segundo a regra 
consagrada no artigo 33, “caput”, a verba honorária do perito deveria ser arcada pelo requerente. Todavia, no caso em tela, o 
postulante é beneficiário da assistência judiciária gratuita, de modo que a perícia em tela deverá ser realizada pelo NGA-34. 
Oficie-se para o fim de requisitar-se data para a realização da perícia e avaliação médica no autor. Com a comunicação a este 
juízo da data designada, proceda-se à intimação do autor para comparecer ao NGA-34 e também dos patronos dos litigantes. 
Observo que as partes já apresentaram quesitos relativos à questão fática a ser dirimida através da prova pericial (fls. 15 e 
72/73). Concedo 05 (cinco) dias de prazo às partes para, querendo, indicarem assistentes técnicos. A audiência de instrução 
será designada oportunamente, após a conclusão da prova pericial. Intime-se. - ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 
138436/SP), ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA (OAB 246943/SP)

Processo 1011947-58.2014.8.26.0482 - Monitória - Prestação de Serviços - BRUNO VOLTARELLI EVANGELISTA - ME - 
MARGARETE DOS SANTOS PINHEIRO - Vistos. Cite-se, observados os requisitos legais e anotando que uma vez cumprido o 
mandado, ficará a requerida isenta de custas e honorários advocatícios (artigo 1102-C, § 1º do CPC). Conste no mandado que 
decorrido o prazo sem o pagamento do débito e constituído o título executivo judicial, aguardar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias 
para pagamento voluntário, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) do total do débito consignado (art. 475-J do 
CPC). Sem prejuízo, comprove a requerente o recolhimento da taxa relativa à juntada da procuração de fls. 35, no prazo de 05 
(cinco) dias. Decorrido, oficie-se à OAB. Int. - ADV: BRUNO VOLTARELLI EVANGELISTA (OAB 348385/SP)

Processo 1012523-51.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - APARECIDO DE SOUZA JUNIOR - Itaú Unibanco 
S.A. - Vistos. Retifique-se o nome da contestante - fls. 48. Sobre a contestação e documentos apresentados, manifeste-se 
o autor, no prazo legal de 10 (dez) dias. Em igual prazo, comprove a requerida o recolhimento da taxa previdenciária. Int. - 
ADV: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), VICTOR JOSE 
PETRAROLI NETO (OAB 31464/SP)

Processo 1012574-62.2014.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
SA - SIZARA MARA MORENO MALDONADO GODOI - Vistos. Homologo, para que produza seus regulares efeitos, o acordo 
celebrado às fls. 57/58 dos autos, e em consequência, JULGO EXTINTA a Ação de Busca e Apreensão, que BANCO ITAUCARD 
S/A move em face de SIZARA MARA MALDONADO GODOY, com fundamento no artigo 269, Inciso III, do CPC. Homologo a 
desistência do prazo recursal. Arquivem-se os autos, observadas as cautelas legais. P.R.I. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/
SP), VINICIUS JOSE DUTRA PEREIRA (OAB 329685/SP)

Processo 1012649-04.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - JANAINA APARECIDA 
PERES VIANNA - SAGAE ORGANIZAÇAO DE EVENTOS LTDA - ME - 1 - vista à requerente para se manifestar em réplica sobre 
a contestação de fls. 60/76 e documentos de fls. 85/92, no prazo de 10 (dez) dias. 2 - comprovar a requerida o recolhimento do 
valor relativo ao instrumento de mandado juntado a fls. 77, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de expedição de ofício à OAB 
comunicando o fato. Nada Mais. - ADV: LUCAS PIRES MACIEL (OAB 272143/SP), JOSE CARLOS DIAS NETO (OAB 16663/
PR), LUCIA DA COSTA MORAIS PIRES MACIEL (OAB 136623/SP)

Processo 1012829-20.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - APARECIDO JOSE GONÇALVES - 
Banco do Brasil SA - Vistos. Comprove a requerida o recolhimento da taxa relativa à juntada da procuração e substabelecimento 
de fls. 108/110, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido, oficie-se à OAB. Sem prejuízo, sobre a contestação de fls. 85/107 dos 
autos, manifeste-se o autor em 10 (dez) dias. Int. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI CALDERON 
(OAB 114904/SP), ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB 168735/SP)

Processo 1013294-29.2014.8.26.0482 - Monitória - Cheque - ALIESON LICHARDE FRANCISQUINI - Elite de Prudente 
Comércio de Veículos Ltda. - Vistos. Devidamente intimado para o recolhimento das custas, o requerente não o fez, razão pela 
qual, indefiro a inicial e, com fundamento no artigo 257, combinado com os artigos 284, parágrafo único e 267, IV da mesma 
legislação, JULGO EXTINTA, sem apreciação de mérito, a presente Ação de Monitória ajuizada por ALIESON LICHARDE 
FRANCISQUINI em face de ELITE DE PRUDENTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Oportunamente, ao Cartório do Distribuidor 
para o cancelamento da distribuição. P.R.I. - ADV: JOÃO PAULO SIMÃO LISBOA (OAB 303743/SP)

Processo 1014241-83.2014.8.26.0482 - Monitória - Prestação de Serviços - FUNDAÇÃO MIRIM DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, EDUCACIONAL E PROFISSIONAL DO ADOLESCENTE DE PRESIDENTE PRUDENTE - B.E. TURESSO - ME nome 
fantasia SIGMA INFORMÁTICA - Vistos. Nos exatos termos do artigo 4º da Lei 1060/50, defiro o benefício da assistência 
judiciária em favor da requerente. Anote-se. Cite-se, observados os requisitos legais e anotando que uma vez cumprido o 
mandado, ficará a requerida isenta de custas e honorários advocatícios (artigo 1102-C, § 1º do CPC). Conste no mandado que 
decorrido o prazo sem o pagamento do débito e constituído o título executivo judicial, aguardar-se-à o prazo de 15 (quinze) dias 
para pagamento voluntário, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) do total do débito consignado (art. 475-J do 
CPC). Int. - ADV: SILVIA DUARTE DE OLIVEIRA COUTO (OAB 115071/SP)

Processo 1014313-70.2014.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Seguro - ELINALDO BATISTA NASCIMENTO - Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - Vistos. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do autor, nos 
termos do artigo 4º da Lei nº 1060/1950. Insira a tarja correspondente no sistema informatizado. Considerando que a causa 
levanta hipótese improvável de conciliação, inclusive de eventual necessidade de produção de prova pericial, imprimo o rito 
ordinário. Tal medida não acarreta qualquer prejuízo às partes, que poderão, a qualquer momento, noticiar celebração de acordo 
ou requerer designação de audiência para tal fim. Cite-se, pelo correio, para contestar a presente demanda no prazo de 15 
(quinze) dias, devendo constar as advertências dos artigos 285 e 319 do CPC. Int. - ADV: ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI 
FERREIRA (OAB 246943/SP)

Processo 1014320-62.2014.8.26.0482 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Inadimplemento - CDM 
Comércio de Vidros Ltda. - Martha Rose da Silva Araújo - Comprove a Requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento das 
custas, no importe de R$ 109,36 (cento e nove reais e trinta e seis centavos). - ADV: VANESSA KRASUCKI BERNARDI (OAB 
129972/SP)

Processo 1014358-74.2014.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos - ALBERTO 
CHEDID - Banco do Brasil SA - Vistos. Comprove o requerente a renda mensal e patrimônio que possui, juntando cópia da 
última declaração de imposto de renda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido atinente à assistência 
judiciária gratuita. Int. - ADV: ALBERTO CHEDID FILHO (OAB 313435/SP)

Processo 1014364-81.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Ocimar Vagner Lolli - Da 
Gente Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. - - HAMILTON NABAS BEZERRA - Intimado o autor para complementação da 
diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$227,82. - ADV: RAFAELA FEDATO GIMENES (OAB 327592/SP)

Processo 1014462-66.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Santander Brasil 
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SA - FABIO ESTÁCIO DE MORAES TRANSPORTES - ME - - FABIO ESTÁCIO DE OLIVEIRA - Vistos. Citem-se, observados 
os requisitos legais. Fixo os honorários advocatícios em favor do procurador da credora em 20% (vinte por cento) do valor 
do débito, que serão reduzidos à metade em caso de integral pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias (art. 652-A do 
CPC). Autorizo o cumprimento dos mandados, se necessário for, com os benefícios do artigo 172 do CPC. Int. - ADV: BRUNO 
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP)

Processo 1014467-88.2014.8.26.0482 - Monitória - Cheque - ALIESON LICHARDE FRANCISQUINI - Carlos Victor Emilio 
Correa - Vistos. Defiro a gratuidade processual em favor do autor. Insira a tarja correspondente nos autos. Cite-se, observados 
os requisitos legais e anotando que uma vez cumprido o mandado, ficará o requerido isento de custas e honorários advocatícios 
(artigo 1102-C, § 1º do CPC). Conste no mandado que decorrido o prazo sem o pagamento do débito e constituído o título 
executivo judicial, aguardar-se-á o prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário, sob pena de aplicação de multa 
de 10% (dez por cento) do total do débito consignado (art. 475-J do CPC). Int. - ADV: RAFAEL DE CASTRO GUEDES (OAB 
279382/SP), JOÃO PAULO SIMÃO LISBOA (OAB 303743/SP)

Processo 1016819-19.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - CRIALT - 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. - AGROFÉRTIL - ANA ILZA GARCIA ALVES - - ARMANDO 
ALVES JUNIOR - - JANAÍNA SORIANO D’INCÃO ALVES - - ALEXANDRE LUIZ GARCIA ALVES - Vistos. Cite-se, por carta 
precatória, observados os requisitos legais. Fixo os honorários advocatícios em favor do procurador da credora em 20% (vinte 
por cento) do valor do débito, que serão reduzidos à metade em caso de integral pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) 
dias (art. 652-A do CPC). Sem prejuízo, expeça-se certidão como requerido às fls. 93 dos autos. Int. - ADV: PAULO RENATO 
MATEUS PERES (OAB 193953/SP)

Processo 4000238-09.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Usucapião Extraordinária - Jair Felício da Silva - - Cecília 
Martins da Silva - Aparecida de Sousa Santos - - espolio de Sebastião Cândido de Sousa - - Luiz Marcos de Souza - - Leonilda 
Camargo de Souza - - Regina Marta de Sousa - - Sidnei Marcos de Souza - - MEIRE APARECIDA DE SOUSA LOURENÇO - - 
EDILSON ANTÔNIO LOURENÇO - - JUNIOR MARCOS DE SOUSA - - Joaquim Marcos de Souza - - ROSANGELA MARIA LARA 
DE SOUSA - - Silvio Marcos de Souza - - LUCIANA TRICOTE DE SOUSA - - Rodrigo Marcos de Sousa - - Sérgio Marcos de 
Sousa - - Joana Rosilda de Oliveira Sousa - - Sandra Cicera Goncalves Ribeiro - - SANDY KARINE RIBEIRO SOUSA - - CÍNTIA 
CAROLINA RIBEIRO DE SOUSA - - SUSAN CARLA RIBEIRO DE SOUSA - Vistos. Dê-se vista ao Ministério Público. Int. - ADV: 
RAFAEL MENDONÇA DAVES (OAB 318132/SP), GUILHERME PRADO BOHAC DE HARO (OAB 295104/SP), RUFINO DE 
CAMPOS (OAB 26667/SP), LUCIANE GALINDO CAMPOS BANDEIRA (OAB 113423/SP)

Processo 4000677-20.2013.8.26.0482 - Monitória - Cheque - EDGAR YOSHIO SAWA - EVELICE GUTIERRE CARNELOS - 
Vistos. Diante do decurso do prazo para pagamento da dívida, manifeste-se o autor, no prazo de 5 (cinco) dias, em termos de 
prosseguimento. Int. - ADV: AMILTON BARREIRA DOS REIS (OAB 295169/SP)

Processo 4000987-26.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - JW COMERCIO DE VIDROS 
LTDA - Edmilson Alves da Cruz - Vistos. Manifeste-se o vencedor, requerendo o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, diante 
do trânsito em julgado da sentença. Int. - ADV: BRUNA CASTELANE GALINDO (OAB 311068/SP), JOSE FRANCISCO GALINDO 
MEDINA (OAB 91124/SP), LUCIANA SHINTATE GALINDO (OAB 234028/SP), ALBERTO CHEDID FILHO (OAB 313435/SP)

Processo 4001897-53.2013.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Itaú Unibanco S.A. - Equipe 
Presidente Prudente Ltda Me - Vistos. Homologo o pedido de desistência da ação formulado a fls. 75 dos autos e, com lastro 
no art. 267, VIII do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação de Execução de Devedor Solvente que ITAÚ 
UNIBANCO S/A move em face de EQUIPE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA ME. Homologo a desistência do prazo recursal. 
Arquivem-se os autos, observadas as cautelas legais. P.R.I. - ADV: ALEXANDRE MARQUES SILVEIRA (OAB 120410/SP), 
MARCIO JEAN HIROSHI IWATA (OAB 237618/SP), CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP), PAULO CESAR 
MEDEIROS EYZANO (OAB 272353/SP)

Processo 4001925-21.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Inadimplemento - Caiua Distribuicao de Energia S A - 
VERA LUCIA VIEIRA LIMA MUNIZ - Vistos. Certifique se o recurso de apelação interposto às fls. 103/114 foi protocolado no 
prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Int. - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), CAMILA 
SVERZUTI FIDENCIO (OAB 147000/SP), WILTON BOIGUES CORBALAN TEBAR (OAB 307841/SP), PAULA RODRIGUES DA 
SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 4002031-80.2013.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco Bradesco SA - 
FRANCISCA DE OLIVEIRA PASSOS FURLANETTI - Comprove a Executada, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento das 
custas no importe de R$ 1.825,96 (Um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme certificado às 
fls. 80, sob pena de inscrição do débito na dívida ativa. - ADV: TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), CARLA REGINA 
SYLLA (OAB 158636/SP), ANDRESSA CAVALCA (OAB 186718/SP), JOÃO VICTOR ALEIXO DAMASCENO DE OLIVEIRA 
PASSOS (OAB 313082/SP)

Processo 4002951-54.2013.8.26.0482 - Produção Antecipada de Provas - Provas - RICHARD LOURENÇÃO PEREIRA - - 
RENATA RODRIGUES ALESSI DE SOUZA LOURENÇÃO PEREIRA - VALÉRIO JÚNIOR FERREIRA - - ALESSANDRA RAMOS 
RODRIGUES FERREIRA - - JOSÉ MARCATO - Vistos. Prossiga-se na ação de conhecimento, arquivando-se estes autos, com 
as cautelas de praxe. Int. - ADV: VALDEMIR DA SILVA PINTO (OAB 115567/SP), CARLOS CÉSAR MESSINETTI (OAB 161324/
SP), EDSON APARECIDO GUIMARÃES (OAB 212741/SP), FERNANDA YUMI SATO (OAB 308828/SP), GLEISON MAZONI 
(OAB 286155/SP), FERNANDO HENRIQUE CHELLI (OAB 249623/SP)

Processo 4003841-90.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Seguro - MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - Seguradora 
Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT SA - Vistos. Ante o acima certificado e considerando-se o tempo transcorrido, reitere-se 
o ofício expedido a fls. 124 dos autos, para solicitar ao NGA-34 a designação de data para a realização de perícia e avaliação 
médica no autor, em atendimento à decisão de fls. 113/116. Int. - ADV: ANGELICA CAMPAGNOLO BARIANI FERREIRA (OAB 
246943/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI (OAB 115762/SP)

Processo 4004878-55.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - JOSÉ 
LUIZ VERLI JUNIOR - - MARCIA REGINA DE OLIVEIRA - CLARO S/A - Diante de todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 
a presente ação de conhecimento proposta por JOSÉ LUIZ VERLI JÚNIOR e MARCIA REGINA DE OLIVEIRA em desfavor 
de VIVO S/A e, por consequência, declaro extinto o feito em tela com julgamento do mérito, nos termos do especificado no 
artigo 269, inciso I, da lei adjetiva. Dada a sucumbência dos requerentes, condeno-os ao pagamento das custas processuais 
suportadas pela demandada (fls.55/56 dos autos) e honorários do patrono da empresa requerida, que arbitro em 20% sobre 
o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no artigo 20, parágrafo quarto, do diploma processual civil. A atualização 
da causa, para o fim de fixação da verba honorária, importa em correção monetária, tomando-se como parâmetro a tabela 
do Egrégio Tribunal de Justiça/S.P, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos os encargos computados a partir da data de 
prolatação desta sentença. Por serem os requerentes beneficiários da assistência judiciária gratuita, ficarão, por ora, isentos do 
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pagamento das verbas de sucumbência, situação esta que se tornará definitiva se não advir modificação em seus respectivos 
patrimônios no lapso temporal improrrogável de 05 (cinco) anos, conforme o teor do artigo 12, caput, da Lei 1060/50. P.R.I.C. - 
ADV: JULIANA GUARITA QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), MARCELIO DE PAULO MELCHOR (OAB 253361/SP)

Processo 4005155-71.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - JESUINO ALVES VIANA - UNIMED DE 
PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - Vistos. Cumpra-se o último parágrafo da decisão de fls. 
192 dos autos. Int. - ADV: ROGÉRIO ALVES VIANA (OAB 196113/SP), RUBIA CRISTINA SORRILHA (OAB 278853/SP), VICTOR 
FLAVIO MARTINEZ FRANCO (OAB 226776/SP), FLAVIO LUIS BRANCO BARATA (OAB 126018/SP)

Processo 4006485-06.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez Acidentária - Amélia Yoshie 
Ossugui - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Manifeste-se a requerente, postulando o que de direito, no prazo 
de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: MARCIA CRISTINA SOARES NARCISO (OAB 109265/SP)

Processo 4006490-28.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Sistema Financeiro da Habitação - Adauto Marquini - - 
MARCIA REGINA VALERIA MARQUINI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI 
- Vistos do processado. Fls. 282/286 dos autos. Recebo os presentes embargos de declaração, visto que propostos no prazo 
legal. No mérito, todavia, nego-lhes provimento. Isto porque, ao contrário do relatado pelos embargantes, a decisão interlocutória 
de fls. 273/279 dos autos não se mostra maculada por omissão, contradição ou obscuridade. Na realidade, este magistrado 
saneou o feito e fixou os ponto controvertidos da demanda relatando a necessidade de ser produzida prova pericial contábil. Do 
mesmo modo, este magistrado relatou as razões pelas quais atribuiu aos requerentes (ora embargantes) o ônus de arcar com 
o pagamento dos honorários provisórios do perito nomeado por este juízo. Deve-se destacar que, conforme o teor da petição 
de fls. 267 dos autos, os postulantes (ora embargado) pleitearam expressamente pela produção da prova pericial contábil, o 
que igualmente verificou-se em relação à instituição demandada. Ademais, tem-se que, no caso em testilha os postulantes (ora 
impugnantes) não pleitearam a inversão do ônus probatório razão pela qual a questão em tela sequer foi analisada por este 
juízo na decisão saneadora na decisão de fls. 273/279 dos autos, de modo que não se justifica impor à instituição financeira 
requerida o ônus de arcar com os honorários provisórios do perito com fulcro na regra especificada no artigo 6º, inciso VIII, da lei 
8.078/90. Destaco que, na realidade, os embargantes pleiteiam a modificação do teor da decisão interlocutória de fls. 273/279 
dos autos, sendo que os embargos de declaração não se mostram a via processual apta para tanto. Ante ao exposto, NEGO 
PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração e mantenho a decisão interlocutória de fls. 273/279 dos autos em seus 
estritos termos. P.R.I.C. - ADV: MARCIO FEREZIN CUSTODIO (OAB 124313/SP), CIBELLY NARDÃO MENDES (OAB 191264/
SP), JOSE FRANCISCO SIQUEIRA NETO (OAB 69135/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO LEONARDO MAZZILLI MARCONDES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELAINE CRISTINA LEITE
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0050/2015
Processo 0008169-97.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 0001032-06.2010.8.26) (processo principal 0001032-

06.2010.8.26) - Cumprimento de sentença - Veículos - Rodrigo Pesente - Special Motors Comercial Ltda - Rodrigo Pesente 
- Vistos. Ante o valor depositado pela devedora (R$1.528,87 -fls. 09), que contou com a concordância do credor (fls. 12), 
declaro satisfeito integralmente o crédito exequendo, e, com lastro no art. 794, inciso I, combinado com o art. 795, ambos do 
Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença da verba honorária sucumbencial ajuizado 
por RODRIGO PESENTE em face de SPECIAL MOTORS COMERCIAL LTDA. Expeça-se guia de levantamento, em favor do 
credor, do valor depositado nos autos (fls. 09). Desentranhe-se a petição de fls. 13, juntando-a nos autos em apenso, e, após, 
tornem aqueles autos conclusos. Após, ao arquivo, com as cautelas usuais e providências de praxe. Publique-se. Registre-se 
e intimem-se. Presidente Prudente, 04 de dezembro de 2014. CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO Juíza de Direito Auxiliar. 
(Foi expedido mlj 55/2015 em favor do credor) - ADV: RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP), DANIEL QUADROS PAES DE 
BARROS (OAB 132749/SP)

Processo 0009815-16.2012.8.26.0482 (482.01.2012.009815) - Monitória - Pagamento - Marta Hernandes Silveira - Marlene 
Zola Ferreira - Vistos do processado. A preliminar de indeferimento da petição inicial, sustentada pela requerida Marlene Zola 
Ferreira em sede de embargos ao mandado monitório, deve ser rejeitada por este juízo. Isto porque a regra especificada no 
artigo 268, caput, da lei adjetiva alcança tão somente demanda idêntica àquela extinta com fulcro no artigo 267 do diploma 
processual civil. Na hipótese em tela, não se verifica a propositura de demanda idêntica, eis que a requerente (ora embargada) 
ajuizara ação de execução por quantia certa em desfavor da acionada (ora embargante), com pedido manifestamente distinto 
do lançado neste feito, de caráter monitório. Logo, justifica-se a rejeição da preliminar em questão, sendo que as verbas de 
sucumbência fixadas pelo juízo da 5ª Vara Cível local na ação de execução por quantia certa deverão ser cobradas através da 
via judicial apta para tanto. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Dou o feito por saneado. Fixo o 
ponto controvertido da demanda a análise acerca da viabilidade ou não da pretensão lançada pela embargante Marlene Zola 
Ferreira, no caso, a extinção da demanda monitória proposta em seu desfavor pela requerente Marta Fernandes Silveira, dada a 
narrativa exposta na petição de fls. 35/40 dos autos, o que foi impugnado pela embargada às fls. 67/69 dos autos. Nos termos da 
petição de fls. 35/40 dos autos, a embargante sustentou a manifesta nulidade dos cheques que embasam a pretensão monitória 
da requerente (ora embargada). Relatou, em síntese, que os cheques em tela foram por ela assinados em branco e repassados 
à embargada para pagamento de contas ou realização de compras, dado o vinculo de confiança entre elas existente. Narrou que 
a requerente (ora embargada), agindo de má-fé, preencheu os cheques nos valores de R$ 50.000,00 e R$ 30.000,00, de modo 
que requereu a sustação das cártulas em testilha, sendo que uma delas, inclusive, foi restituída por insuficiência de fundos. 
Por sua vez, tem-se que a postulante (embargada), nos termos da petição de fls. 67/69 dos autos, impugnou a pretensão da 
embargante relatando que os cheques foram emitidos em razão de empréstimo que realizou à requerida que não foi por ela 
quitado. Assim sendo, tem-se que a presente demanda deve ser dirimida através de análise acerca da viabilidade ou não da 
pretensão lançada pela requerida em sede de embargos ao mandado monitório, no caso, a extinção do feito em tela em razão 
da nulidade dos cheques discriminados na exordial, dadas as razões especificadas na petição de fls. 35/40 dos autos, e que 
foram impugnadas às fls. 67/69 dos autos. Dada a natureza da questão fática controvertida, viabiliza-se a produção de prova 
oral em juízo, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal. A prova oral é de fundamental importância para o fim 
d e dirimir a ocorrência ou não do evento suscitado pela demandada (ora embargante) na petição de fls. 35/40 dos autos e 
que busca justificar a extinção da demanda monitória. Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o próximo 
dia 18 de março de 2015, às 15:00horas. Intimem-se pessoalmente as litigantes para comparecerem ao ato processual em 
tela a fim de serem-lhes tomados os respectivos depoimentos pessoais, devendo constar do mandado as advertências do 
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artigo 343, paragrafo segundo, da lei adjetiva. Sem prejuízo, as litigantes poderão arrolar testemunha a serem ouvidas na 
audiência em questão, desde que assim o façam até o lapso temporal máximo de 15 (quinze) dias que antecedem à realização 
do ato processual em tela. Por último, buscando obter elementos de manifesta importância ao deslinde da causa, oficie-se à 
Secretária da Receita Federal requisitando que seja remetido a este juízo cópia da declaração de rendimentos da postulante 
(ora embargante) pertinente à declaração do imposto de renda relativo ao ano de 2008, e que foi apresentado em 2009. O 
documento discriminado no paragrafo anterior deverá permanecer arquivado em pasta própria do oficio judicial, sendo dado 
vista as litigantes para manifestarem-se acerca do seu conteúdo no lapso temporal de 5 (cinco) dias. Providencie a serventia 
ao necessário. Int. - ADV: FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP), JOAO EMILIO ZOLA JUNIOR (OAB 89900/SP), 
REGINA CELIA ZOLA (OAB 262744/SP), MARIA TEREZA PELLOSI FILIPINI (OAB 261722/SP)

Processo 0009815-16.2012.8.26.0482 (482.01.2012.009815) - Monitória - Pagamento - Marta Hernandes Silveira - Marlene 
Zola Ferreira - Ante a certidão de fls. 93, comprovem, os interessados, o pagamento das diligencias ao Sr Oficial de Justiça ou 
das despesas de postagem para intimação pessoal. - ADV: FERNANDO FERRARI VIEIRA (OAB 164163/SP), REGINA CELIA 
ZOLA (OAB 262744/SP), JOAO EMILIO ZOLA JUNIOR (OAB 89900/SP), MARIA TEREZA PELLOSI FILIPINI (OAB 261722/SP)

Processo 0010325-58.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 0001389-49.2011.8.26) (processo principal 0001389-
49.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - Bancários - Vilson Schenfeid - Banco Omni Sa - Manifeste-se o credor, no prazo de 
5 (cinco) dias, acerca da certidão de decurso de prazo de fls. 11 (Fls. 11: decorreu o prazo sem que o devedor comprovasse o 
pagamento do débito.) - ADV: ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA (OAB 68723/SP), IVAN ALVES DE ANDRADE 
(OAB 194399/SP), PAULO EDUARDO DIAS DE CARVALHO (OAB 12199/SP)

Processo 0011893-17.2011.8.26.0482 (482.01.2011.011893) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Jucelia 
Avelina Rocha de Oliveira - Prefeitura Municipal de Santo Expedito - Ante o teor da certidão de fls. 223, intime-se o Sr. Perito 
para designação de nova data, intimando-se, as partes, oportunamente. Intimem-se. - ADV: EVERTON DE SOUZA TREVELIN 
(OAB 304311/SP), JULIANO MARTINS COSTA (OAB 318667/SP), LUCAS CARDIN MARQUEZANI (OAB 292043/SP)

Processo 0011893-17.2011.8.26.0482 (482.01.2011.011893) - Procedimento Ordinário - Adicional de Insalubridade - Jucelia 
Avelina Rocha de Oliveira - Prefeitura Municipal de Santo Expedito - O perito judicial designou o dia 27/02/2015, às 08hs00min 
para início dos trabalhos, tendo com local de encontro a av Barão dório Branco, 321 Santo Expedito - SP, de onde partirá para o 
local da perícia. - ADV: LUCAS CARDIN MARQUEZANI (OAB 292043/SP), EVERTON DE SOUZA TREVELIN (OAB 304311/SP), 
JULIANO MARTINS COSTA (OAB 318667/SP)

Processo 0013610-98.2010.8.26.0482 (482.01.2010.013610) - Procedimento Ordinário - Direito de Vizinhança - Condomínio 
Residencial Edifício ouro Branco - João Augusto de Souza Restaurante Epp - Gilberto Notario Ligero - - Adriana Aparecida 
Giosa Ligero e outro - Gilberto Notario Ligero - - Adriana Aparecida Giosa Ligero - - Gilberto Notario Ligero - - Adriana Aparecida 
Giosa Ligero - Vista dos autos à partes para se manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) dias, acerca dos pareceres 
técnicos divergentes de fls. 1704/1718, 1719/1728 e 1729/1737. - ADV: LUIZ FERNANDO DA COSTA DEPIERI (OAB 161645/
SP), MARCELO AGAMENON GOES DE SOUZA (OAB 124949/SP), GILBERTO NOTARIO LIGERO (OAB 145013/SP), ADRIANA 
APARECIDA GIOSA LIGERO (OAB 151197/SP), GUIOMAR GOES (OAB 194396/SP), LEONARDO YUJI SUGUI (OAB 197816/
SP), HELIO MARTINEZ (OAB 78123/SP), ANA BEATRIZ IWAKI SOARES DE MELLO (OAB 282020/SP)

Processo 0025867-87.2012.8.26.0482 (482.01.2012.025867) - Recuperação Judicial - Empresas - Goydo Implementos 
Rodoviários Ltda Me - Soluções em aço Usiminas - - Zurlo Implementos Rodoviarios Ltda - - Manetoni Distribuidora de Produtos 
Siderurgicos Impo e Exp Ltda - - Hayes Lemmerz Industria de Rodas Sa - - Automolas Equipamentos Ltda - - Banco Bradesco Sa 
- - Mocdrol Hidraulica Ltda - - Banco Santander Brasil Sa - - Açovisa Industria e Comercio de Ações Especiais - - Itaú Unibanco 
Sa - - Gerdau Aços Longos Lsa - - Medalmetalurgica Dalla Lana Ltda - - Mm Componentes para Implementos Rodoviarios Ltda 
- - Lapefer Comercio e Industria de Laminados Ltda - - Hsbc Bank Brasil Sa Banco Multiplo - - Voestanpine Meincol Sa - - White 
Martins Gases Industriais Ltda e outros - Marinaldo Muzi Villela - DELSOFT SISTEMAS LTDA - - CINDUMEL IND METAIS E 
LU0MINADOSLTDA - - METALURGICA VALENÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros - Vistos. Fls. 1299 dos autos: 
Informe-se nos termos solicitados, pelo Juízo da 5ª Vara Federal De Presidente Prudente-SP. Fls. 1326 dos autos: Anote-se. 
Fls. 1380 dos autos: Manifeste-se a recuperanda e, em sequência, o ilustre administrador judicial, no prazo sucessivo de 5 
(cinco) dias, cada um deles. Fls. 1414/1417 dos autos: Manifeste-se o administrador judicial, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, 
conclusos. Int. - ADV: MYLTON MESQUITA (OAB 9197/SP), JOSE CARLOS DE MORAES (OAB 86552/SP), MARINALDO MUZY 
VILLELA (OAB 68633/SP), ANTONIA LOCATELLI (OAB 66941/SP), DANILO HORA CARDOSO (OAB 259805/SP), DALILA 
GALDEANO LOPES (OAB 65611/SP), JORGE ANTONIO DANTAS SILVA (OAB 255381/SP), GILBERTO SAAD (OAB 24956/
SP), FERNANDO ROGÉRIO MARCONATO (OAB 213409/SP), ITALO RENO DIAS DE OLIVEIRA (OAB 266362/SP), RENATA 
SOBRAL COSTA (OAB 294939/SP), DANILO FERREIRA MACHADO (OAB 295648/SP), JANE MARCIA BULGARELLI (OAB 
8542/SC), RICARDO FEITOSA DE ARAUJO (OAB 15843/PR), DANIEL BERINGHS KIRCHNER (OAB 19047/SC), SABRINA 
BERNARDI (OAB 16031/SC), PATRICIA MARIA DUSEK (OAB 79137/RJ), NILSON DOS SANTOS ALMEIDA (OAB 128845/
SP), MILTON SAAD (OAB 16311/SP), RICARDO BERNARDI (OAB 119576/SP), NOEMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ (OAB 
122124/SP), JOSE ANTONIO GALDINO GONCALVES (OAB 128674/SP), ALEXANDRE MAZZAFERO GRACI (OAB 137114/
SP), MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP), MARCELO GALVÃO DE MOURA (OAB 155740/SP), VANDERLEI LUIS 
WILDNER (OAB 158440/SP), JOSÉ RICARDO BACARO BOSCOLI (OAB 185661/SP), ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/
SP), NEIDE SALVATO GIRALDI (OAB 165231/SP), ROGÉRIO JOSÉ DE LIMA (OAB 173071/SP), JOSÉ ANTENOR NOGUEIRA 
DA ROCHA (OAB 173773/SP), BRUNO DELGADO CHIARADIA (OAB 177650/SP), EDUARDO FERRAZ CAMARGO (OAB 
183837/SP), DANIELA NALIO SIGLIANO (OAB 184063/SP)

5ª Vara Cível

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO ELORZA BARBOSA DE MORAES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0017/2015
Processo 0000755-87.2010.8.26.0482 (482.01.2010.000755) - Procedimento Sumário - Seguro - Arineu Favero - Seguradora 

Lider dos Consorcios Dpvat - Vistos. Defiro o pedido de fls. 186. Expeçam-se os necessários mandados de levantamento por 
se tratar de valor incontroverso. Int. - ADV: THATIANE CARVALHO (OAB 226297/SP), RENATO TADEU RONDINA MANDALITI 
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(OAB 115762/SP)
Processo 0001128-84.2011.8.26.0482 (482.01.2011.001128) - Cumprimento de sentença - Beloni Auto Peças Ltda Me - 

Morita & Marins Transportes Ltda - ciência acerca da informação BACEN JUD - ADV: DIORGINNE PESSOA STECCA (OAB 
282072/SP), GUSTAVO ALTINO FREIRE (OAB 281195/SP)

Processo 0001829-11.2012.8.26.0482 (482.01.2012.001829) - Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural - Banco do 
Brasil Sa - Bechara Saab - - Clenildes Oliveira Magalhães - - Jorge Nesralah Saab - - Nisrallah Georges Saab - ciência acerca 
da informação BACEN JUD, referente aos vários endereços pesquisados. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA 
(OAB 123199/SP), DOUGLAS VINICIUS DOS SANTOS (OAB 27334/PR), DOUGLAS VINICIUS DOS SANTOS (OAB 308311/
SP)

Processo 0001861-50.2011.8.26.0482 (482.01.2011.001861) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados Pcg Brasil Multicarteiras - - Banco Santander (brasil) Sa - 
Manoel Francisco da Silva - - Manoel Francisco da Silva Confecções Me - Certifico e dou fé haver arquivado em pasta própria 
a informação oriunda da Delegacia da Receita Federal - INFOJUD, estando o mesmo à disposição do autor para consulta em 
cartório. - ADV: ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP), TOSCA MARTINEZ PAZ (OAB 294838/SP), LUCIANA PEREZ 
GUIMARÃES DA COSTA (OAB 18588/PR)

Processo 0003333-18.2013.8.26.0482 (048.22.0130.003333) - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Serv 
Festa Avenida Locação de Materiais para Festas Ltdame - Maria Cristina Belonce - ciência acerca da informação BACEN JUD, 
pesquisa negativa. - ADV: MARIA CAROLINA MANCINI (OAB 277690/SP)

Processo 0003865-26.2012.8.26.0482 (apensado ao processo 0030734-60.2011.8.26) (482.01.2012.003865) - Embargos à 
Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Rogério de Almeida - - Rogério de Almeida Refrigeração 
Me - Unibanco União de Bancos Brasileiros Sa - Vistos. ROGÉRIO DE ALMEIDA REFRIGERAÇÃO - ME e ROGÉRIO DE 
ALMEIDA opõem EMBARGOS À EXECUÇÃO que lhe move o UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, objetivando 
o recebimento da quantia de R$ 54.989,57 (cinquenta e quatro mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete 
centavos) representada por Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Financiamento de Capital de Giro de n.º 30981 - 
0183458785, firmado em 01 de abril de 2010. Alegam inicialmente que a penhora realizada é nula. Afirmam que o veículo Ford/
Pampa L, ano 1995/1995, placa AFC 8486, de cor branca, está alienado ao Banco Aymoré Credito Financeira e Investimentos 
S/A e em nome de Nilson Rogério de Lima Sampaio, mas na posse dos executados; que a motocicleta Honda CG 125, ano 
2006/2006, de placa KAJ-9434 de propriedade do embargante também está alienado ao Banco Finasa. Sustentam quanto a 
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor requerendo a revisão das cláusulas que afrontam a lei, alegando serem 
empresário microempresa e pessoa física; que o contrato emitido pelo banco traz em seu bojo lançamentos ilegais com juros 
que ultrapassavam os limites da lei; que os documentos que possuem não permitem colocar de forma explícita o valor dos juros 
cobrados, e nem de saber quantos e quais os outros empréstimos firmados com o Banco, requerendo a exibição de todos os 
contratos, inclusive os já quitados, além de extratos correspondentes as contas correntes desses. Sustentam quanto ao termo 
inicial da correção monetária e juros. Alegam que os juros reais não poder ultrapassar o percentual de 1% ao mês; que não é 
permitida a capitalização dos juros, invocando o artigo 4º do Decreto 22.626; que é vedado o anatocismo e que o embargado 
vem reiterando a prática de cumular a correção monetária com comissão de permanência; que a comissão de permanência só é 
devida, podendo ser cobrada pela via executiva, se prevista no contrato ou pacto adjeto, não podendo cumular-se com a 
correção monetária. Por fim requerem o levantamento da penhora ante a impossibilidade e ilegitimidade acima descrita. 
Requerem a procedência dos embargos. Requerem ainda a exibição dos extratos correspondentes as contas bancárias dos 
embargados. O MM. Juiz determinou que os embargos fossem aditados, atribuindo valor à causa, bem como para instruir 
adequadamente os embargos, juntando cópias das peças relevantes da execução, o que foi devidamente cumprido. O MM. Juiz 
recebeu os embargos e concedeu o efeito suspensivo. O embargado apresentou impugnação aos embargos sustentando que os 
embargantes não são consumidores; que o obtiveram créditos para o incremento de sua produção, visando lucro da empresa. 
Alegou que não se vislumbra no presente contrato qualquer ilegalidade na cobrança de comissão de permanência. Quanto ao 
pedido de nulidade da penhora realizada afirmou que conforme disposição expressa no artigo 6º do CPC, ninguém poderá 
pleitear direito de terceiros. Alegou ainda que os juros cobrados pelo Banco embargado são aqueles autorizados pelo Banco 
Central e estão dentro dos parâmetros utilizados pelo Mercado Financeiro; que o contrato indica claramente a taxa de juros que 
incidiriam sobre o valor da dívida; que no ato da celebração do negócio e da tomada de crédito pelos embargantes, foram 
aceitas todas as cláusulas, tendo se beneficiado do crédito concedido para o fomento de sua atividade; que não limite de juros; 
que foram aplicados juros compatíveis com as taxas aplicadas pelo mercado financeiro. Alegou que a pretensão dos embargantes 
na realização de perícia é desnecessária e protelatória. Sustentou que os embargantes não negam que devem; que não 
cumpriram a determinação do artigo 739-A, § 5º do CPC; que o crédito do embargado é líquido, certo e exigível; que não há 
excesso de execução. Finalmente requereu a improcedência dos embargos e o prosseguimento da execução. A audiência de 
tentativa de conciliação resultou infrutífera. Propostas de acordo foram rejeitadas. O MM. Juiz requisitou informações junto 
Banco Finasa e Banco Aymoré. Respostas fls. 103 e 114. Com este relatório, passo a DECIDIR. Os embargos comportam 
julgamento antecipado, porquanto a discussão é predominantemente de direito e não reclama a produção de provas em 
audiência. Quanto a impenhorabilidade de veículos alienados fiduciariamente. Com efeito, os embargantes comprovaram que o 
veículo penhorado Ford Pampa encontra-se alienado fiduciariamente junto ao Banco Aymoré com crédito cedido à RECOVERY 
DO BRASIL (fls. 114). Sendo assim, os devedores tem apenas a posse direta de tal veículo que é de propriedade do credor 
fiduciante, não integrando o patrimônio do devedor que é depositário e possui mera expectativa do direito de propriedade. É 
cediço que “O bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado, pois não é propriedade do devedor. Muito embora seja 
proprietário resolúvel e possuidor indireto, dispõe o credor fiduciário das ações que tutelam a propriedade de coisas móveis.” 
(RSTJESP 164/137). E, como observa PAULO RESTIFFE NETO na sua obra Garantia Fiduciária, 2a edição, pág. 130: “Em 
conseqüência, não pode incidir, por exemplo, penhora sobre a coisa em execução contra o fiduciante. Este não é proprietário do 
bem, mas apenas possuidor, com responsabilidade de depositário. Possui apenas o direito atual à posse direta e expectativa de 
direito futuro à reversão, em caso de pagamento de totalidade da divida garantida, ou ao eventual saldo excedente, em caso de 
mora propiciadora da excussão por parte do credor. Logo, qualquer penhora só poderia eficazmente recair sobre eventuais 
direitos do fiduciante”. Portanto, a penhora pode recair apenas sobre os direitos que o requerido detém sobre o veículo, 
observando-se que tais direitos serão adquiridos apenas após a extinção da dívida, quando o bem passará a ser propriedade do 
devedor fiduciante. Ademais, enquanto não se extinguir o contrato de alienação fiduciária, o bem continua na posse do 
impugnado, que deverá figurar como fiel depositário com as responsabilidades daí decorrentes. Assim, a penhora deve ser 
retificada para que recaía sobre os “direitos” do devedor fiduciante, o que é plenamente possível, conforme o disposto no art. 
655, XI, do CPC, nestes termos: “Art. 655. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XI - outros direitos.” 
Assim é caso de se acolher parcialmente os embargos para modificação da penhora levada a efeito nos autos principais, 
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alterando-se para os direitos do devedor fiduciante sobre o veículo Ford Pampa. No que se refere a motocicleta Honda também 
penhorada, de acordo com informações do credor fiduciante (fls. 103) o contrato já foi liquidado, de modo que a motocicleta 
encontra-se livre para ser penhorada, não obstante ainda conste em seu documento que está com restrição em razão da 
alienação fiduciária. Quanto ao mérito, as matérias enfocadas pelos executados, ora embargantes são unicamente de direito e 
destituídas de fundamentos fáticos e legais. A toda evidência, os argumentos não se apoiam no direito. Verifica-se que os 
embargantes não contestam a dívida e sua origem, porém, discordam dos critérios adotados pelo banco quanto aos cálculos da 
dívida, apontando vícios que entendem insuperáveis e buscam recálculo da dívida. Neste aspecto, os embargos não comportam 
conhecimento, a vista de que os embargantes não cumpriram o disposto no § 5º do artigo 739-A, do Código de Processo Civil, 
com apresentação de memória do cálculo que entendem deverem. A rigor, o debate pretendido com os embargos é unicamente 
teórico, porquanto os embargantes não juntaram nenhuma prova material ou documental que permitisse inferir sobre eventual 
irregularidade do débito provado pela cédula de crédito bancário e demonstrativos que a acompanham. Se, não bastasse a 
ausência de requisitos básicos de admissibilidade, os argumentos dos embargantes apesar de conteúdo jurídico e bem exposto 
não encontra respaldo fático e legal a ponto de desconstituir o crédito que representa o contrato de cédula de crédito bancária. 
A execução encontra-se aparelhada em cédula de crédito bancário, título de crédito extrajudicial, com conteúdo de sanção legal 
e eficácia executiva. O contrato, revestido de todas as formalidades legais (Lei 10.931/2004), foi expressamente firmado pelos 
devedores, ora embargantes, contendo todos os requisitos essenciais que a transforma em título de crédito, na forma do artigo 
585, II, do Código de Processo Civil. O artigo 28 da referida Lei: “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e 
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em 
planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º”. A Segunda Seção do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Resp n.º 1283621, definiu que a cédula de crédito bancário é, em abstrato, título 
executivo extrajudicial representativo de operações de crédito de qualquer natureza. O entendimento pode colocar um freio na 
interpretação restritiva que as instâncias ordinárias têm dado às inovações da Lei 10.931/04, que criou o instrumento, e influir 
diretamente na cobrança de milhares de devedores do cheque especial e do crédito rotativo dos cartões. O relator do recurso no 
STJ, Ministro Luis Felipe Salomão, explicou que não cabe questionar se, em abstrato, a cédula é título executivo, mesmo que 
decorra diretamente de contrato de abertura de crédito, seja rotativo ou cheque especial. O que deve ser investigado, em 
concreto, é se a cédula reúne os requisitos legais para sua emissão e execução da dívida basicamente, a adequada demonstração 
contábil do valor utilizado pelo cliente. A decisão restringiu a hipótese de contestação da exequibilidade da cédula de crédito 
bancário “a eventuais questionamentos acerca do preenchimento das exigências legais alusivas à demonstração clara e precisa 
dos valores utilizados pelo devedor, bem como aos métodos de cálculo realizados pelo credor”, critérios estes definidos na Lei 
10.931. Conforme a jurisprudência, explicou o Ministro Salomão, o contrato de abertura de crédito em conta corrente, em si, não 
revelava obrigação líquida e certa assumida pelo cliente, e não poderia o credor, à revelia do assentimento do devedor, criar 
título executivo “terminado” unilateralmente, com a impressão de extratos bancários ou elaboração de planilhas. Com o intuito 
de validar as práticas bancárias que antes não encontravam eco nos tribunais, o legislador agiu pela via própria e editou a Lei 
10.931, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade à cédula de crédito bancário, “seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo 
devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente”. A cédula de crédito bancário surge com 
natureza jurídica explicitamente enunciada. É título de crédito (art. 1º), da espécie promessa de pagamento (art. 4º, II), qualifica-
se como título executivo extrajudicial (art. 3º) tem como relação jurídica subjacente (causa) operação de crédito de qualquer 
modalidade (art. 1º) e consubstancia obrigação líquida (art. 3º) de pagamento em dinheiro em favor de instituição financeira ou 
de entidade a esta equiparada, integrantes, estas, do Sistema Financeiro Nacional (art. 1º)” .  Assim, a cédula de Crédito 
Bancário será o título e a Planilha de Cálculo lhe conferirá a capacidade de trazer em si própria a certeza de poder dar curso ao 
pagamento ou à cobrança de um exato valor fundado em obrigação existente e bem dimensionada. Como se sabe, a cédula de 
crédito bancário representa financiamento e de suas cláusulas e preenchimento percebe-se todos os elementos para definir 
uma relação de crédito e débito, encargos, acréscimos, taxas e garantias, conhecidos previamente pelos contraentes. A cédula 
de crédito comercial como título de crédito contém a promessa incondicional do devedor pagar ao credor, no vencimento, a 
soma dela mencionada com os acréscimos pactuados. A Cédula de Crédito Bancário de fls. 31/38, no valor de R$ 60.000,00 
[sessenta mil reais] estipulou juros remuneratórios pré-fixados de 3,60% ao mês e taxa efetiva anual de 52,86%, capitalizados, 
prazo de 19 (dezenove) meses). Com a inicial da execução, o Banco exeqüente demonstrou que a tomadora do financiamento 
deixou de honrar o contrato. O credor demonstrou na inicial, aritmeticamente em conta gráfica o débito da devedora, contendo 
especificação quanto aos lançamentos, tornando assim líquido o título de crédito (fls. 41). O financiamento foi para capital de 
giro à emitente. Nada nos autos autoriza a assertiva da inicial dos embargos de que o empréstimo foi para quitação de saldo 
devedor em conta corrente. Os embargantes aludem que o empréstimo foi para quitação de saldo devedor e não apresentam 
nenhum documento demonstrativo da existência de saldo devedor em conta corrente. Pela via embargos do devedor pretendem 
que o banco exibam documentos, para análise e proceder eventual revisão da conta corrente , com afastamentode encargos 
abusivos, que os embargantes sequer denominam ou enumeram na inicial. A cédula de crédito bancário é clara em fixar que o 
financiamento é para capital de giro da empresa embargante. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 
financeiras (Súmula n° 297 do STJ), no entanto, sua aplicação não implica no acolhimento de todas as teses defendidas pela 
embargante. No âmbito processual civil vigente prevalece o sistema da persuasão racional, exigindo que o autor não basta 
alegar, há de provar os fatos tidos como constitutivos de seu direito. É certo que o consumidor pode se beneficiar do sistema de 
inversão probatória. O princípio da inversão do ônus da prova se faz quando verossímeis as alegações do autor ou quando for 
ele hipossuficiente, considerando-se este último requisito não somente a hipossuficiência econômica mas principalmente a 
técnica, isto é, a dificuldade de acesso às informações necessárias para o esclarecimento da pretensão ou para a realização da 
prova. A inversão do ônus probante não significa, porém, que basta ao consumidor assacar contra o prestador de serviços ou 
fornecedor de bens, a prática de atos ilícitos e exigir que a empresa prove o contrário. Necessário que a assertiva tenha uma 
base factual, um indício de veracidade, e principalmente que o autor aponte as provas que pretende demonstrar, solicitando a 
aplicação do princípio legal para que a parte contrária, detentora das informações necessárias ou que disponha de maiores 
recursos, tenha que arcar com os ônus da prova. No caso em questão, salutar era que os embargantes tivessem juntado um 
mínimo de provas a indicar que o empréstimo fora para quitação de saldo devedor. Nada juntaram. Não se vislumbra a hipótese 
de vício de consentimento ao contratar com o banco, pois os embargantes tinham pleno conhecimento sobre as condições do 
contrato e de que os bancos cobram altos encargos daqueles que utilizam seus financiamentos, inclusive juros capitalizados 
mensalmente, previstos no contrato e autorizados por Lei. Irrelevante é o fato de o banco ter se valido de um contrato padrão, 
pois é certo que este foi conveniente aos embargantes quando utilizou o crédito colocado à sua disposição. Não há onerosidade 
excessiva nem lesão enorme, pois não está configurada prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação 
oposta, não existindo desvantagem exagerada a uma das partes capaz de causar desequilíbrio apto a ensejar a nulidade do 
contrato. Os embargantes não explicaram porque praticaram a operação questionada, nem porque aceitaram as condições do 
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negócio, mesmo quando entendiam haver irregularidades em relação aos encargos pactuados. A pretensão de discutir nuances 
contratuais após ter usufruído do valor disponibilizado pelo banco mostra-se conveniente aos interesses da parte, com o 
propósito de diminuir a dívida conscientemente contraída. No caso, configurado está que o valor do investimento feito pelos 
embargantes e a remuneração do capital investido devem ser absorvidos integralmente pelas contraprestações e demais verbas, 
de modo que tem a financeira credora direito de receber o crédito de forma justa e não há como olvidar aquilo que as próprias 
partes deliberaram. As cominações foram inseridas no contrato contando com permissão legislativa. A capitalização mensal dos 
juros foi pactuada entre as partes, conforme consta na cláusula 3.1.1 [fls. 33]. É possível verificar que sobre o valor total do 
crédito incidirão juros anuais efetivos, que decompostos constituem a taxa mensal capitalizada de 3,60%. Os juros ora 
estabelecidos já estão calculados e integrados ao valor da parcela devida no vencimento. Assim, permite-se a capitalização de 
juros autorizada pelo artigo 28, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 10.931/04, desde que conste de forma clara e expressa no 
contrato, cláusula que permita ao consumidor o pleno conhecimento dos encargos a que se comprometeu. Todo o conteúdo do 
contrato era de prévio conhecimento dos embargantes. As dificuldades resultantes de interpretação do contrato não podem ser 
discutidas após a extinção da obrigação. O momento correto para discussão de cláusulas era antes da celebração e assinatura 
do contrato. As eivas que possibilitam a anulação do contrato são aquelas definidas em lei e devem ser denunciadas no momento 
adequado. Na hipótese, a executada celebrou o contrato e pagou quatro parcelas programadas, o que demonstra sua plena 
concordância com os termos contratuais. O contrato estipulou pagamentos em prestações de quantidade certa e valor fixo, 
considerando que a taxa de juros é pré-fixada, constando a taxa mensal e a taxa anual real com capitalização. A partir do 
momento em que o devedor aceita os valores deixa de haver iniqüidade ou abuso do credor, mas apenas temeridade do devedor, 
que contrata sem ter meios suficientes para pagar. Os juros foram previamente combinados pelas partes contraentes, não 
cabendo após pagamento parcial da avença, o devedor pretender rediscutir as taxas pactuadas. Não há previsão legal que 
estabeleça limite na taxa de juros. Esta segue a lei do mercado, não só a nível nacional, mas a disponibilidade de dinheiro no 
mercado mundial. Os juros convencionados com base no artigo 591 do Código Civil são legais e compatíveis com a realidade 
econômica do país, sendo que as Instituições Financeiras não estão sujeitas aos limites das disposições do Decreto n.º 
22.626/33, quanto aos juros aplicáveis nas suas operações de crédito, diante da Lei 4.595/64 e súmula n.º 596 do Supremo 
Tribunal Federal, principalmente levando-se em conta que o empréstimo foi concedido com recursos próprios e livres do banco 
financiador. O contrato de financiamento a consumidor final, celebrado com instituição do sistema financeiro não está sujeito às 
limitações do Decreto n.º 22.626/33. A captação de recursos pela Instituição Financeira se dá no mercado financeiro, de modo 
que as taxas incidentes e pactuadas pelas partes são as de operações bancárias usuais, com taxas diárias difundidas por toda 
a imprensa e conhecidas pública e notoriamente. Súmula 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% 
ao ano, por si só, não indica abusividade”. Ao tempo da assinatura do contrato, a taxa de juros era conhecida do requerido e 
pelas cláusulas contratuais era previsível e perfeitamente possível visualizar a forma de cômputo dos juros. O contrato é claro a 
respeito, o capital será remunerado pela taxa combinada previamente pelas partes e em caso de inadimplência, incide os juros 
moratórios e multa contratual. O contrato foi pactuado, com prazo previamente estipulado para liquidação da dívida, valor 
mensal e com os juros pré-fixados, que não sofreram alteração no decorrer do contrato. Os juros foram calculados e imbutido na 
prestação devida no vencimento, de uma só vez. Capital mais juros formam o montante do financiamento. Ainda que se 
reconheça que houve capitalização de juros, pois os juros incidira mensalmente sobre os juros incorporados ao saldo devedor. 
Contudo, no caso dos autos, a capitalização mensal de juros não é irregular. Isso porque a Medida Provisória n° 1.963-17/2000 
(reeditada sob o n° 2.170/36), admite expressamente a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados após 
a sua vigência. Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO 
INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de juros excederem 
o limite de 12% ao ano, por si, não implica abusividade; impõe-se sua redução, tão-somente, quando comprovado que 
discrepantes em relação à taxa de mercado para operações da mesma espécie. II - Nas operações realizadas pelas instituições 
financeiras permite-se a capitalização dos juros na periodicidade mensal quando pactuada, desde que celebradas a partir da 
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). III - O entendimento predominante neste Tribunal é no sentido de que é 
lícita a cobrança dos juros moratórios até o limite de 12% ao ano, desde que pactuados. Agravo improvido”. (AgRg no REsp 
879.902/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJ 01/07/2008). “Direito processual 
civil. Bancário. Agravo no recurso especial. Contrato de financiamento com garantia fiduciária. Disposições de ofício. 
Capitalização mensal. Mora. - Está firmado no STJ o entendimento segundo o qual é inviável a revisão de ofício de cláusulas 
consideradas abusivas em contratos que regulem relação de consumo. Ressalva pessoal. - Nos contratos bancários celebrados 
após à vigência da Medida Provisória n° 1.963-17/2000 (reeditada sob o n° 2.170/36), admite-se a capitalização mensal de 
juros, desde que pactuada e após sua publicação que foi em 31/03^2009:Não basta o ajuizamento de ação revisional para a 
descaracterização da mora. Precedentes. Negado provimento ao agravo no recurso especial”.(AgRg no REsp 824.847/RS Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16.05.2006, DJ 05.06.2006 p. 285). “COMERCIAL. CONTRATO 
DE MÚTUO. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições 
financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ - Súmula n° 297). 2. CAPITALIZAÇÃO DE 
JUROS. Nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória n° 1.963-17, de 2000, a capitalização mensal dos juros é 
exígivel, se ajustada. Agravo regimental não provido”.(AgRg no Ag 705.498/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 16.03.2006, DJ 10.04.2006 p. 184). “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 11 E 18 DA 
MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.925-5. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5o, CAPUT; 37, CAPUT, E 62, TODOS DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. Os dispositivos em referência, ao atribuírem aos órgãos de trânsito o registro de 
ônus reais sobre veículos automotivos de qualquer espécie, não ofendem as normas constitucionais indicadas. Os requisitos de 
relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não 
cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Entendimento assentado na jurisprudência do 
STF. Medida cautelar indeferida”. (STF - ADI-MC 2150/DF - Distrito Federal - Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade - Relator Ministro limar Galvão - Julgamento 23/03/2000). O inciso I, do parágrafo § 1o, do art. 28, da Lei 
n° 10.931/04, permite a pactuaçao na Cédula de Crédito Bancário dos juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de 
sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes 
da obrigação. Assim, na cédula de crédito bancário, o anatocismo é permitido expressamente pela Lei n° 10.931/04. Nada 
impede, pois, a capitalização de juros, ainda que ela tenha realmente existido, eis que o contrato entre as partes foi celebrado 
em abril de 2010, após o início da vigência da referida medida provisória. A Medida Provisória n° 1963-17/2000, reeditada sob 
n° 2172-32, em 23/08/2001 continua a produzir efeitos jurídicos, eis que possível vício de inconstitucionalidade ainda não foi 
reconhecido e declarado, via ação direta, pelo órgão competente, no caso, o Egrégio Supremo Tribunal Federal. Nessa seara, a 
capitalização de juros é admitida plenamente pelo ordenamento jurídico pátrio tendo sido, inclusive, objeto de Medida Provisória, 
a qual encontra-se em plena vigência, editada pela última vez em 23.08.2001, e até os dias atuais o STF não a declarou 
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inconstitucional. A remansosa jurisprudência do STJ entende que esta vem autorizada pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001 
para os contratos firmados depois de 31 de março de 2000, desde que pactuada. O contrato de financiamento, objeto de ação 
de revisão, foi firmado após tal data e prevê capitalização mensal de juros na cláusula intitulada “Encargos Pré-fixados “, razão 
pela qual é de permitir-se sua cobrança. Uma taxa de juros pré-fixada indica que o valor dos juros da operação já está fixado no 
momento em que a operação é fechada. É nesse sentido, aliás, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como 
se observa nos seguintes precedentes: “PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL AGRAVO REGIMENTAL - CONTRATO 
BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO - CELEBRAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170- 36/2001 - 
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - ART 4o DO DECRETO 22.626/33 - LEI 4.595/64 - SÚMULA 596/STF - INAPLICABILIDADE 
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 
CABIMENTO - DESPROVIMENTO. 1 - Este Tribunal já proclamou o entendimento de que, nos contratos firmados por instituições 
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, anteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente 
reeditada sob o n.° 2.170-36/2001), ainda que expressamente pactuada, é vedada a capitalização dos juros, somente admitida 
nos casos previstos em lei, quais sejam, nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial, inocorrentes, na presente hipótese 
(art. 4o do Decreto n. 22.626/33 e Súmula n.° 121-STF). In casu, cuida-se de contrato de empréstimo/financiamento de bens e 
serviços firmado em dezembro de 1996, sendo, portanto, inaplicável o disposto na citada medida provisória. Precedentes (REsp 
n°s 629.487/RS e 525.557/RS, AgRg REsp n°s 494.735/RS e 595.136/RS). 2 - No que tange ao CDC (Código de Defesa do 
Consumidor), esta Corte tem entendido que é aplicável às instituições financeiras. Incidência da Súmula 297 do STJ. Precedentes 
(AgReg no REsp 494.115/RS e 630.957/RS). 3 - Igualmente, consolidada a admissibilidade da compensação de honorários 
advocatícios em casos de sucumbência recíproca. Precedentes (AgRg REsp n°s 628.549/RS, 554.709/RS e 628.868/RS). 4 
Agravo Regimental conhecido, porém, desprovido.” (AgRg no REsp. n° 541.021/RS, j . 18.11.04, v.u., 4a T., Rel. Min. Jorge 
Scartezzini, DJ 17.12.04 p. 558). “AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. 
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. MP 2.170-36. - É permitida a capitalização mensal nos contratos bancários celebrados a partir de 
31.03.2000 (MP 1.963-17, atual 2.170-63), desde que pactuada.” (AgRg no AG 562.712/RS, j . 30.11.04, v.u., 3a T., Rel. Min. 
Humberto Gomes de Barras, DJ 17.12.04 p. 523). Igualmente: AgRg no REsp. n° 609.257/RS, j . 07.10.04, v.u., 4a T., Rel. Min. 
César Asfor Rocha, DJ 17.12.04 p. 572; AgRg no REsp. n° 543.115/RS, j . 18.11.04, v.u., 4a T., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 
17.12.2004 p. 559; AgRg no REsp. n° 556.124/RS, j . 18.11.04, v.u., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 17.12.04 p. 560; AgRg no 
REsp. n° 522.783/RS, j . 18.11.04, v.u., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 17.12.04 p. 556. A assunção da dívida está perfeitamente 
caracterizada, não cabendo a controvérsia levantada pela embargante, quanto a demonstrativos falhos e inexigibilidade do 
título. A única vinculação do contrato com a conta corrente é a liberação do valor do empréstimo em conta corrente e o débito 
das parcelas do financiamento. Lançamentos em conta corrente da embargante, efetuados pelo banco e não impugnada pelo 
correntista em prazo razoável, deve prevalecer a presunção iuris tantum sobre o assentimento da operação bancária. Os 
embargantes entabulou com o banco embargado operações de crédito ao longo do tempo e durante o período houve plena 
concordância com todos os lançamentos efetivados. Bastou o estado confessado de inadimplência, para se voltar contra a 
situação já consolidada, com o propósito de anular contrato. Não se verifica excesso e/ou cobrança abusiva de encargos pré-
fixados. O banco embargado exige apenas o valor que foi negociado livremente pelas partes. Não há cobrança de comissão de 
permanência, de modo que prejudicado este tópico alegado pela embargante. O valor financiado sofreu o acréscimo dos juros 
previamente pactuado e o valor foi dividido em parcelas fixas. O banco calculou as parcelas vencidas e as que venceram 
antecipadamente. Recalculou os juros, abatendo os juros que seriam pagos futuramente, bem com os valores que a autora já 
pagara e apurou o saldo devedor. Não houve incidência em nenhum momento de comissão de permanência. O banco incluiu 
unicamente as parcelas que não foram pagas. Do valor apurado, incidiu correção monetária e juros de mora. Os juros de mora 
obedeceram a Súmula 379 do STJ: “Nos contratos bancários regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser 
convencionados até o limite de 1% ao mês”. O IOF decorre de imposição legal, imposto sobre operações financeiras, que é 
paga pelo mutuário, contratante da operação bancária. No caso dos autos, as verbas inseridas pelo banco encontram-se 
previstas no contrato de CDC, o que não espelha nenhuma abusividade, nem surpresa ao contraente. A menção numérica a 
tarifas incidentes no contrato é suficiente para caracterizar contratação expressa. Esse é o entendimento firmado pela Segunda 
Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria de votos. A decisão ocorreu no julgamento de recurso especial sob o 
rito dos repetitivos, estabelecido no artigo 543-C do Código de Processo Civil. (Resp. 973827 Rel. Min. Isabel Galotti). Ademais 
aplica-se a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.518/07, do BACEN, de 06.12.2007, disciplina a cobrança de tarifas 
pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. Assim, se não há proibição legal para a cobrança das taxas questionadas, e não há demonstração de vantagem 
exagerada, não há que se falar em abusividade na cobrança de tais valores, que foram previamente pactuados, constando 
expressamente do contrato assinado entre as partes. E é essa a hipótese vertente, pois conforme devidamente discriminado 
nas cláusulas e condições do contrato de financiamento, aludidas verbas tiveram finalidade precípua de ressarcimento de 
despesas decorrentes da prestação de serviços e aos custos de comercialização do financiamento. Logo, porque são verbas 
discriminadas e previstas no contrato como acessórias à consecução do negócio de financiamento atrelado ao ato da venda e 
compra de veículo, sem caracterização da abusividade alegada, não se vê afronta ao artigo 46 do CDC, devendo prevalecer sua 
cobrança. Em consequência, não há nenhuma quadra de direito substancial que alicerce a restituição de valores pretendida 
pela embargante e muito menos recálculo de valores pelo banco e revisão do contrato. Quanto a liquidez, a lei considera que a 
cédula de crédito, qualquer que seja a sua espécie, já é “promessa de pagamento” (Dec.-Lei nº 167, art. 9º; Dec.-Lei nº413, art. 
9º, MP n.º 2.160-25, art. 1.º) e que, após a utilização do crédito, configura, para o financiador, “título líquido, certo e exigível” 
(Dec.-Lei nº 167, art. 10; Dec.-Lei nº 413, art. 10; MP nº 2.160-25, art. 3º). A utilização do crédito aberto, portanto, é o negócio 
subjacente que justifica o título de crédito, existente em qualquer das cédulas em exame, título que, sem embargo de suas 
peculiaridades, apresenta “as características e prerrogativas das cambiais. Embora represente uma abertura de crédito e não 
um mútuo previamente consumado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre proclamou que: “a cédula de crédito 
industrial não é título abstrato, mas promessa de pagamento com garantia real, constituída contratualmente”. Em execução da 
cédula industrial, os acessórios juntamente com o principal constituem a dívida líquida e certa, nos termos do art. 10 do Dec.-Lei 
413, de 1969 e do Dec.-Lei 911, de 1969. De regra, quem exibe o título, é credor do valor nele constante. Essa presunção 
decorre da própria natureza do título. Se o devedor vier a alegar que emitiu o título mas não recebeu o dinheiro do empréstimo, 
aí sim será admissível a produção de provas. Não havendo negativa do débito, o título vale por si só. Não paira dúvida de que o 
título em questão se trata de um título de crédito extrajudicial que, conforme legislação pertinente, acresceu-se aos títulos 
executivos estabelecidos no artigo 585 do Código de Processo Civil. A Cédula de Crédito Bancário trata-se de uma promessa de 
pagamento em dinheiro, representativa de qualquer modalidade de operação bancária ativa, seja abertura de crédito, mútuo, 
financiamento, desconto, constitui um título executivo que enseja ação de execução e não de conhecimento. Ressalta-se, ainda, 
que a liquidez que embasa a executividade do título decorre tanto da menção de valor certo no próprio documento como de 
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extrato de conta corrente bancária ou planilha de cálculos emitidos pelo banco/credor, após o inadimplemento da promessa” . 
Enfim, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, 
seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos de conta corrente. 
Em sede de doutrina, outrossim, reconhece-se a liquidez da cédula de crédito bancário, se preenchidos e observados os 
requisitos formais do título, tal como previsto na lei. A cédula de crédito bancário surge com natureza jurídica explicitamente 
enunciada. É título de crédito (art. 1º), da espécie promessa de pagamento (art. 4º, II), qualifica-se como título executivo 
extrajudicial (art. 3º) tem como relação jurídica subjacente (causa) operação de crédito de qualquer modalidade (art. 1º) e 
consubstancia obrigação líquida (art. 3º) de pagamento em dinheiro em favor de instituição financeira ou de entidade a esta 
equiparada, integrantes, estas, do Sistema Financeiro Nacional (art. 1º)” . Assim, a cédula de Crédito Bancário será o título e a 
Planilha de Cálculo lhe conferirá a capacidade de trazer em si própria a certeza de poder dar curso ao pagamento ou à cobrança 
de um exato valor fundado em obrigação existente e bem dimensionada. Desta forma, o pedido tal como formulado não comporta 
acolhimento, a vista de que trata de matérias já rejeitadas pelo Judiciário local e pelos Tribunais Superiores, com entendimento 
majoritário quanto a impossibilidade de rever contratos bancários em que os juros são pré-fixados e principalmente limitá-los a 
patamar diverso que foi convencionado em contrato, atendendo conveniências unilaterais da parte interessada. O contrato foi 
livre e previamente pactuado e no viola os princípios legais, daí a sua eficácia e consequentemente a exigibilidade dos encargos 
que prevê. Os embargos do devedor caracterizam-se como ação incidental autônoma de eficácia constitutiva negativa, ou seja, 
visa desconstituir o crédito exeqüendo, mas diante da insuficiência dos argumentos aduzidos pelos embargantes para tal fim, 
sobrevive a força executiva do título e a obrigação assumida. A correção monetária e os juros de mora incidem a partir do 
vencimento do título, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO 
parcialmente os embargos unicamente para retificar a penhora do veículo Ford Pampa, que deve recair somente sobre direitos 
do devedor fiduciário. Outrossim, JULGO IMPROCEDENTES OS EMBARGOS opostos por ROGERIO DE ALMEIDA 
REFERIGERAÇÃO ME e ROGÉRIO DE ALMEIDA quanto a impenhorabilidade da motocicleta Honda, bem como sobre o mérito 
dos embargos quanto a dívida, reconhecendo hígida a cédula de crédito bancário e em conseqüência determino o prosseguimento 
da EXECUÇÃO ajuizada por UNIBANCO UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, nos autos principais. Os embargantes 
decaíram da maior parte do pedido, de modo que responderão pela sucumbência. Arcarão com as custas, despesas processuais 
e verba honorária que fixo em 10% (dez por cento) do valor da dívida, objeto da Execução. Publique-se, registre-se e intime-se. 
- ADV: JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (OAB 103587/SP), EDSON FREITAS DE OLIVEIRA (OAB 118074/SP)

Processo 0003865-26.2012.8.26.0482 (apensado ao processo 0030734-60.2011.8.26) (482.01.2012.003865) - Embargos à 
Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Rogério de Almeida - - Rogério de Almeida Refrigeração 
Me - Unibanco União de Bancos Brasileiros Sa - Fls. *: Cálculo do Valor do Preparo para caso de Recurso (art. 511 do CPC 
c/c Provimento nº 01/95 c/c Lei nº 11.608 de 29/12/2003): R$ 1.303,07 (um mil, trezentos e três reais e sete centavos), a ser 
recolhido em guia própria; devendo também, além da importância supra, ser recolhido através de guia própria o valor referente 
às despesas com o porte de remessa e retorno no valor de R$-32,70 (trinta e dois reais e setenta centavos) POR VOLUME DE 
AUTOS (artigo 1º do Provimento nº 833/2004). - ADV: EDSON FREITAS DE OLIVEIRA (OAB 118074/SP), JOSE QUAGLIOTTI 
SALAMONE (OAB 103587/SP)

Processo 0005611-55.2014.8.26.0482 (processo principal 0002305-83.2011.8.26) - Cumprimento de sentença - Honorários 
Advocatícios - Vander Jonas Martins - - Maria Vanda de Araujo - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vander Jonas 
Martins - - Maria Vanda de Araujo - Certifico e dou fé que deixei de instruir o ofício requisitório expedido em razão de que o autor 
forneceu apenas uma cópia autenticada dos documentos relacionados na certidão de fls. 24. Falta ainda uma cópia de cada um 
dos documentos já que referida certidão pedia o fornecimento de duas cópias de cada. Assim, apresente o autor mais uma cópia 
autenticada de cada um dos documentos. - ADV: MARIA VANDA DE ARAUJO (OAB 269921/SP), DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 
72977/SP), ROSANA MARTINS KIRSCHKE (OAB 120139/SP), VANDER JONAS MARTINS (OAB 210262/SP)

Processo 0005728-80.2013.8.26.0482 (048.22.0130.005728) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - Cooperativa de Crédito Rural Vale do Paranapanema Credivale - Gervásio Zandonadi - Certifico e dou fé haver 
arquivado em pasta própria a informação oriunda da Delegacia da Receita Federal - INFOJUD, estando o mesmo à disposição 
da autora para consulta em cartório. - ADV: TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/SP), MARCIO MASSAHARU TAGUCHI 
(OAB 134262/SP)

Processo 0006090-24.2009.8.26.0482 (482.01.2009.006090) - Cumprimento de sentença - Cheque - Gerson Bertolini - Ivone 
de Jesus Ferreira Oliveira - - Sandro Ferreira de Oliveira - ciência acerca da informação BACEN JUD - ADV: ADRIANA MAZZONI 
MALULY (OAB 128783/SP), TATIANA CRISTINA DALARTE ALMEIDA (OAB 241265/SP)

Processo 0006619-77.2008.8.26.0482 (482.01.2008.006619) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Silvana Gomes da Silva 
- Cleusa Rodrigues Soares - - Maria Aparecida Rodrigues Soares - Companhia Prudentina de Desenvolvimento Prudenco - 
Vistos. Defiro o pedido de fls. 348. Cite-se a requerida, via postal, observando-se o endereço fornecido na sobredita petição. 
Int. - ADV: JANAINA CRISTINA OLIVEIRA LOPES SAMOGIM (OAB 262079/SP), MATHEUS ASSAD JOÃO (OAB 249502/SP), 
ÉRIKA MARIA CARDOSO FERNANDES (OAB 184338/SP), VICENTE OEL (OAB 161756/SP)

Processo 0006984-29.2011.8.26.0482 (482.01.2011.006984) - Monitória - Duplicata - Auto Técnica Presidente Ltda - Nilson 
Rodrigues Ribeiro - ciência acerca da informação BACEN JUD - ADV: EMMANUEL DA SILVA (OAB 239015/SP)

Processo 0008837-05.2013.8.26.0482 (048.22.0130.008837) - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Itaú Unibanco 
Sa - Sandra Regina Martins - Certifico e dou fé que em cumprimento a determinação verbal do Sr. Escrivão Judicial, Carlos 
Roberto da Silva Pereira e de acordo com fls. 85/87, haver efetuado as devidas anotações acerca do julgamento definitivo do 
Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão de fls. 67, ao qual foi negado provimento ao recurso. Nada Mais - ADV: 
SIMONE DA SILVA THALLINGER (OAB 91092/SP)

Processo 0008837-05.2013.8.26.0482 (048.22.0130.008837) - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Itaú Unibanco 
Sa - Sandra Regina Martins - ciência ao autor acerca da informação prestada pelo BACEN JUD - ADV: SIMONE DA SILVA 
THALLINGER (OAB 91092/SP)

Processo 0008837-05.2013.8.26.0482 (048.22.0130.008837) - Cumprimento de sentença - Inadimplemento - Itaú Unibanco 
Sa - Sandra Regina Martins - Ciência às partes acerca da juntada do ofício de fls. 95/100, recebido do Detran.SP. - ADV: 
SIMONE DA SILVA THALLINGER (OAB 91092/SP)

Processo 0009093-50.2010.8.26.0482 (482.01.2010.009093) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
Mercantil - Safra Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Transcom Transportes Ltda Me - Vistos. Defiro o parcialmente o pedido 
de fls. 268. Expeça-se carta precatória à comarca de Araçatuba, devendo o autor comprovar sua distribuição, no prazo de 
quinze (15) dias, contados da retirada. Int. - ADV: MAURÍCIO JOSÉ JANUÁRIO (OAB 158027/SP), MILTON JORGE CASSEB 
(OAB 27965/SP)

Processo 0009093-50.2010.8.26.0482 (482.01.2010.009093) - Reintegração / Manutenção de Posse - Arrendamento 
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Mercantil - Safra Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Transcom Transportes Ltda Me - Certifico e dou fé que deixei de expedir 
carta precatória para a Comarca de Araçatuba pois não logrei êxito em encontrar o endereço informado pelo autor de onde o 
bem possa estar, tanto no sistema SAJ quanto no site dos correios. Informe o autor o endereço completo com CEP de onde o 
bem em questão se encontra. - ADV: MILTON JORGE CASSEB (OAB 27965/SP), MAURÍCIO JOSÉ JANUÁRIO (OAB 158027/
SP)

Processo 0009795-59.2011.8.26.0482 (482.01.2011.009795) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - 
Cooperativa de Credito Mutuo dos Cirurgiões Dentistas Sicredi Oeste Sp - Marcio Lopes da Silva - ciência acerca da informação 
BACEN JUD - ADV: ANA ROSA MARQUES CROCE (OAB 108973/SP)

Processo 0010033-10.2013.8.26.0482 (apensado ao processo 0007099-79.2013.8.26) (048.22.0130.010033) - Procedimento 
Ordinário - Rescisão / Resolução - José Oliveira Brasil - Vera Lúcia dos Santos - Vistos. JOSÉ OLIVEIRA BRASIL propõe AÇÃO 
DE RESCISÃO DE CONTRATO cumulada com PERDAS E DANOS contra VERA LÚCIA DOS SANTOS alegando que vendeu à 
requerida o veículo da marca Dodge D, ano/modelo 1980, placas BWK - 7345 de Pirapozinho/SP, mediante Contrato de Venda 
e Compra sob Cláusula de Reserva de Domínio, preço de R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais), mediante 
entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quitada no ato; R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em cheque de emissão da compradora, 
Banco Itaú S/A, agência 8176, conta corrente n.º 16528-3, para o dia 20/12/2012; e mais 12 (doze) parcelas no valor de R$ 
1.200,00 (hum mil e duzentos reais) cada uma, todas representadas por cártulas de emissão da requerida. Ressalta que a 
requerida não honrou os pagamentos e as cártulas foram devolvidas pelas alíneas 11 (onze), 12 (doze) e 31 (trinta e um); que a 
requerida deixou de cumprir com a contraprestação avençada; que está usufruindo o bem; que requerida foi constituída em 
mora; que foi ajuizada medida cautelar de busca e apreensão, deferida pelo MM Juiz e cumprida no dia 10 de abril de 2013. 
Alude que a requerida se utilizou do veículo sem tomar os devidos cuidados; que devido ao mau uso do veículo, foram danificados 
ou substituídos os dois pneus dianteiros; que o estado de conservação dos pneus existentes é péssimo; que constatou a 
ausência do pneu estepe e da bateria, a carroceria de madeira do lado direito e o assoalho da carroceria estão quebrados; as 
portas não estão funcionando; que os vidros das portas e o tanque de combustível se encontram avariados; que um galão 
plástico no interior do veículo está sendo usado como reservatório. Sustenta que devido ao mau uso, necessário reforma para 
restituir o veículo ao estado em que se encontrava, orçado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); que terá de suportar 
as despesas. Requer a procedência da ação, para declarar rescindido o contrato de compra e venda sob cláusula de reserva de 
domínio firmado entre as partes; condenar a requerida na reparação dos danos causados ao veículo, e a multa de 10% (dez por 
cento) referida na cláusula 6 (seis) do mencionado contrato. Por fim, postula pela condenação da requerida ao pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios. A requerida foi citada e não ofereceu contestação. O autor manifestou-se, 
reiterando o pedido de procedência. O MM Juiz solicitou informações junto ao Juízo da Comarca de Pirapozinho e junto a 
Ciretran de Pirapozinho. As respostas foram juntadas aos autos (fls. 53/54, 58/61, 65/124). Em apenso consta Medida Cautelar 
de Busca e Apreensão feito n.º 0007099-79.2013.8.26.0482 movida por JOSÉ OLIVEIRA BRASIL contra VERA LÚCIA DOS 
SANTOS com os mesmo fatos da ação principal, em que pretende a busca e apreensão do bem descrito na ação principal 
(veículo da marca Dodge D, ano/modelo 1980, cor amarelo, Renavam 347614191, chassi n.º T041674, placas BWK 7345 de 
Pirapozinho/SP), com pedido de liminar. O MM Juiz concedeu a liminar. Foi lavrado o Auto de Busca e Apreensão e Depósito, e 
a requerida foi citada (fls. 28/29). A requerida ofereceu contestação, arguindo preliminarmente ilegitimidade ativa, sob alegação 
de que as tratativas de compra do veículo se deram com Benedito Aparecido Thomaz. Suscitou ainda em sede de preliminar 
impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, aludiu que seu marido Renato da Silva Soares entabulou o contrato de compra e 
venda com Benedito Aparecido Thomaz, para a aquisição do veículo; que Benedito Aparecido Thomaz recebeu de entrada a 
importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em dinheiro, e as cártulas; que ficou acertado que o vendedor deveria entregar o 
documento “Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo” do ano de 2012; que o documento que o vendedor entregou 
está em nome de Rosinei Rodrigues Martines. Ressaltou que deixou de pagar as parcelas, porque o vendedor não lhe entregou 
o documento atualizado; que o veículo teve que ficar parado na rua em frente sua residência, sem poder sair, por falta de 
documento. Asseverou que pagou a segunda cártula, vencida em 10 de novembro de 2012; que o vendedor Benedito Aparecido 
Thomaz desapareceu; que o veículo em questão já era objeto de outra demanda, movida por Rosinei Rodrigues Martines, em 
trâmite na Comarca de Pirapozinho/SP (Processo n.º 685/2005); que verificou também que referido veículo também é objeto de 
penhora na esfera trabalhista. Alegou que o reconhecimento da assinatura do autor (pessoa estranha à relação comercial) só se 
dera no dia 20 de fevereiro de 2013, ou seja, após quatro meses da assinatura da requerida (05/10/2012). Sustentou que o 
autor, em conluio com Benedito Aparecido Thomaz, ludibriaram a requerida. Postulou pelo acolhimento das preliminares. No 
mérito, pugnou pela improcedência da ação, condenando o requerente em litigância de má-fé, e ao pagamento das verbas de 
sucumbência. O autor apresentou réplica, aduzindo que as tratativas foram feitas com Benedito Aparecido Thomaz, que 
intermediara a negociação entre requerente e requerida; que Benedito Aparecido Thomaz é corretor de veículos. Impugnou as 
preliminares. No mérito, reiterou os termos da petição inicial. Com este relatório, passo a DECIDIR. Julgo antecipadamente as 
ações apensadas, uma vez que a matéria em discussão é unicamente de direito. A preliminar de ilegitimidade ativa não comporta 
acolhimento, considerando o teor do documento de fls. 9/11 em que o figura como vendedor o autor e como compradora a 
requerida. O pedido é juridicamente possível, em razão de que a demanda envolve bem patrimonial, fundada em inadimplemento 
contratual. O fato de a inicial ter mencionado artigos do Código Civil já revogado não torna a pretensão impossível, porquanto 
cabe ao Juiz a aplicação da lei ao caso fático. A pretensão do autor é viável no âmbito processual e de direito material. Trata-se 
de ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, por inadimplemento contratual por parte da requerida, apenso a 
medida cautelar de busca e apreensão. Consta que as partes entabularam contrato particular de compromisso de compra e 
venda de veículo automotor, caminhão Dodge 950 diesel, ano/modelo 1980, cor amarelo, placa BWK-7345, pela importância de 
R$ 24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais), cujo pagamento se deu mediante entrega a vista de cinco mil reais e o 
restante dividido em cheques de emissão da requerida. Consta que cheques foram devolvidos sem pagamento, um por 
insuficiência de fundos (alínea 11 e alínea 12), outro pela alínea 31 e outro pela alínea 28. A inicial da medida cautelar veio 
instruída adequadamente, com o contrato entre as partes e os cheques devolvidos. Nos moldes que dispõe o contrato, cumpria 
a requerida Vera Lucia dos Santos honrar com os pagamentos programados, o que não aconteceu. O inadimplemento contratual 
por parte da requerida ficou patenteado nos autos, não somente pela farta documentação demonstrativa da situação irregular, 
bem como pela sua confissão, ao admitir que condicionava os pagamentos a entrega de documento do veículo. A relação 
contratual ficou demonstrada pelo contrato de fls. 9/11 dos autos de medida cautelar, firmado pelas partes, em que a requerida 
reconhece que o veículo encontra-se em nome de terceira pessoa e com restrição judicial. Na ação principal a requerida não 
contestou, tornando-se revel e portanto sujeita às conseqüências jurídicas da revelia, notadamente o reconhecimento do débito 
declarado na inicial. Na medida cautelar apresentou contestação em que admite seu inadimplemento contratual e tenta 
condicionar o pagamento das cártulas por ela emitidas a entrega da documentação do veículo, situação que não foi estabelecida 
no contrato entre as partes. Ao contrário, ressaltou-se que o veículo encontrava-se pendente de restrição judicial e a transferência 
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somente se operaria com a liberação da restrição. Em nenhum momento estabeleceu-se como condição para se efetuar os 
pagamentos parcelados, a entrega da documentação. A compradora tinha pleno conhecimento e ciência da situação que envolvia 
o veículo, de modo que nada justificava a falta de pagamento. Com a falta de pagamento, surge o direito de o vendedor em 
retomar o bem móvel, com cláusula de que a propriedade só se transferiria com o pagamento integral do preço. Como o preço 
não foi pago, justificava-se o ajuizamento da medida cautelar, que merece a procedência, tanto quanto a principal, com a 
rescisão do contrato e confirmação da propriedade em favor do autor. Desta forma, em face do inadimplemento, a rescisão do 
contrato se mostra imperativa, mesmo porque a hipótese de falta de pagamento foi inserida no contrato como causa de rescisão 
do pacto. Rescinde-se o contrato, voltando ao status quo ante, com a posse e propriedade do veículo em favor do autor. A 
requerida responde pela multa prevista no item 6 (fls. 09) respondendo por dez por cento das parcelas que não foram pagas. Em 
relação aos danos materiais, o autor estimou na inicial os danos, sem contudo apresentar orçamentos ou documento que 
atestasse os danos. Ademais, o autor não comprovou os gastos extraordinários que teve que suportar ante o inadimplemento da 
requerida. De qualquer forma, a certidão da Oficial de Justiça (fls. 28 medida cautelar) relata a situação do veículo, com vários 
danos, o que certamente influenciará no valor de mercado do bem. Consoante contrato, o autor está liberado para revender o 
veículo, de modo que os valores que a requerida pagou a título de entrada compensa-se com os danos constatados no veículo. 
Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTES as ações ajuizadas por JOSÉ OLIVEIRA BRASIL 
contra VERA LÚCIA DOS SANTOS e em conseqüência dou por rescindido o contrato particular entre as partes (fls. 9/11), por 
inadimplemento contratual por parte da requerida, tornando definitiva a posse e propriedade em favor do autor do veículo da 
marca Dodge D, ano/modelo 1980, placas BWK 7345 de Pirapozinho/SP. Outrossim, condeno a requerida ao pagamento da 
pena de multa quanto as parcelas que não foram pagas, no percentual de dez por cento e a perda do que pagou em compensação 
com os danos causados ao veículo. Condeno à requerida a suportar as custas e despesas do processo, bem como pagar verba 
honorária que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se - ADV: CARLA REGINA 
SYLLA (OAB 158636/SP), HAROLDO DE SÁ STÁBILE (OAB 212758/SP)

Processo 0010033-10.2013.8.26.0482 (apensado ao processo 0007099-79.2013.8.26) (048.22.0130.010033) - Procedimento 
Ordinário - Rescisão / Resolução - José Oliveira Brasil - Vera Lúcia dos Santos - Cálculo do Valor do Preparo para caso de 
Recurso (art. 511 do CPC c/c Provimento nº 01/95 c/c Lei nº 11.608 de 29/12/2003): R$-527,43 (quinhentos e vinte e sete 
reais e quarenta e três centavos), a ser recolhido em guia própria; devendo também, além da importância supra, ser recolhido 
através de guia própria o valor referente às despesas com o porte de remessa e retorno no valor de R$-32,70 (trinta e dois 
reais e setenta centavos) POR VOLUME DE AUTOS (artigo 1º do Provimento nº 833/2004) - ADV: CARLA REGINA SYLLA (OAB 
158636/SP), HAROLDO DE SÁ STÁBILE (OAB 212758/SP)

Processo 0010268-74.2013.8.26.0482 (048.22.0130.010268) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Laerte 
Alves Macedo - José Roberto Rodrigues Junior - VISTOS LAERTE ALVES MACEDO propõe AÇÃO DE RESCISÃO DE 
CONTRATO cumulada com OBRIGAÇÃO DE FAZER contra JOSÉ ROBERTO RODRIGUES JÚNIOR alegando que foi contratado 
pelo requerido para construção de uma casa na Estância Maranata, com endereço na Estrada Fazenda Pagador, Km 08, Jardim 
Aeroporto, Presidente Prudente, pela importância de R$ 11.000,00 (onze mil reais), mediante entrega de um veículo Gol, ano 
1986, cor branca, placa BZD 6310, pelo valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e o restante a ser pago em duas parcelas de R$ 
2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), conforme o andamento da obra. Sustenta que o requerido pagou apenas o valor 
de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais); que além disso, o requerido atribuiu ao veículo valor irreal; que o valor 
de mercado (Tabela Fipe) do mencionado carro é de R$ 4.574,00 (quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais). Sustenta que 
no decorrer da obra, o requerido passou a exigir a realização de outras obras, que não estavam previstas no contrato, com o 
que acabaria despendendo maior tempo, e como o autor não concordou, houve discussão entre as partes, com a paralisação da 
obra. Assevera que posteriormente, por diversas vezes o autor entrou em contato com o requerido, tentando composição para o 
término da obra, e para receber o documento do veículo, mas o requerido se tornou inflexível, proibindo o autor de entrar no 
local da obra até mesmo para retirar suas ferramentas. Alude que foi realizado no local mais de 80% (oitenta por cento) da obra 
prevista, o que implica em R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), e mais dois dias de serviço para limpeza da área, a R$ 
150,00 (cento e cinquenta reais) cada dia, totalizado a importância a receber de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais). Alude que 
os cheques que o requerido emitiu em pagamento foram devolvidos por falta de fundos. Requer a procedência da ação, para o 
fim de declarar a rescisão do contrato de empreitada firmado entre as partes, bem como seja o requerido condenado a entregar 
o certificado de propriedade do veículo Gol, ano 1986, cor branca, placa BZD 6310 ao autor, ou pagar o valor devido de R$ 
5.350,00 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais), pelos serviços realizados no local, além das verbas de sucumbência. Postula 
que caso o autor se recuse a entregar o documento do veículo, que seja expedido Alvará Judicial autorizando a transferência do 
veículo para seu nome. O requerido ofereceu contestação, arguindo preliminarmente litispendência com a reconvenção 
encartada nos autos digitais n.º 4002744-55.2013 (rescisão contratual cumulada com reintegração de posse cumulada com 
indenização por perdas e danos). No mérito, aduziu que, com relação ao valor do veículo, ambas as partes concordaram com o 
valor atribuído; que se trata de prestação de serviços. Asseverou que o requerente não realizou os serviços, descumprindo o 
contrato, abandonando a obra, após ter recebido todo o valor contratual, e inutilizou materiais; que construiu telhado sem caída, 
a água não escorria do telhado; que cometeu na execução dos serviços erros grosseiros; que foram entregues ao requerente 
cópias da chaves da propriedade, não sendo verídica a informação de que foi impedido de entrar na obra. Ressaltou que não 
está inadimplente, que todas as parcelas da dívida foram quitadas. Postulou pelo acolhimento da preliminar. No mérito, pugnou 
pela improcedência da ação, condenando o autor em litigância de má-fé. O autor apresentou réplica, reiterando seus argumentos. 
O MM Juiz saneou o feito, reconhecendo a conexão com a ação que tramita pela via digital, com polos invertidos. Consta a 
existência de ação digital promovida por JOSÉ ROBERTO RODRIGUES JÚNIOR que propõe AÇÃO DE RESCISÃO 
CONTRATUAL cumulada com REINTEGRAÇÃO DE POSSE e INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS contra LAERTE ALVES 
MACEDO alegando que firmou contrato de prestação de serviços com o requerido, para concluir obra (reforma geral) em imóvel 
residencial, pela importância de R$ 11.000,00 (onze mil reais) pelos serviços prestados. Assevera que a título de sinal do 
contrato, foi entregue antecipadamente um veículo de marca Gol, pelo valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), e que 
se encontra na posse do requerido; que posteriormente também foi entregue ao requerido, a título de adiantamento do 
pagamento, a importância de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) em espécie; que foi avençado que o documento 
do veículo ficaria retido, até a conclusão integral dos serviços. Alude que as obras tiveram início em dezembro de 2012, e o 
prazo estipulado de entrega findaria em janeiro/2013. Sustenta que o requerido não cumpriu sua parte no contrato, deixando de 
comparecer por muitos dias ao serviço, e abandonou definitivamente a obra no início do mês de abril/2013; que não foi prestada 
justificativa para ausência e abandono da obra; que o requerido já recebeu o valor integral do contrato (sinal/veículo e 
posteriormente adiantamento em dinheiro), sendo que o requerente adimpliu o contrato integralmente; que frente o 
inadimplemento do requerido, foi instado a devolver o veículo ou o equivalente em dinheiro, mas o requerido recusou-se a 
devolver o carro. Ressalta que a obra foi abandonada na sua fase inicial, sem condições mínimas de habitação, e terá que ser 
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totalmente refeita; que foram elaborados boletins de ocorrência e houve perícia da Polícia Científica, com elaboração de laudo; 
que apenas 20% (vinte por cento) do assentamento do piso interno, que foi deixado sem rejunte, pode ser aproveitado; que o 
requerido recebeu mais do que o contratado (R$ 11.250,00); que detém a posse ilícita, injusta e de má-fé do veículo dado como 
sinal. Aduz que o laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil constatou que 80% (oitenta por cento) da obra não foi concluída, 
em razão da imperícia do contratado, ocasionando perda de todo material a ele entregue para execução dos serviços; que a má 
execução dos serviços, em especial do telhado, causou afundamento da laje, mofo no telhado e paredes; que a má escolha dos 
materiais ocasionou na necessidade de substituição de todo madeiramento, telhas e sustentação do telhado, devendo o 
requerido ser condenando em perdas e danos, cujos valores devem ser apurados em perícia judicial ou ter por parâmetro o 
laudo da perícia técnica da Polícia Judiciária, que indica o valor total de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil e oitocentos reais), 
referente ao custo da obra. Requer liminarmente a reintegração na posse do veículo mencionado, entregue ao requerido como 
sinal de pagamento do contrato de prestação de serviços. No mérito, postula pela procedência da ação, para rescindir o contrato 
de prestação de serviços firmado entre as partes e reintegrar definitivamente o autor na posse do veículo; que o requerido seja 
condenado ao ressarcimento dos prejuízos que causou ao imóvel, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), valor do contrato, 
retirados os 20% (vinte por cento) de sua execução que pôde ser aproveitada; que o requerido seja condenado ao pagamento 
de perdas e danos referente ao veículo, impondo-se o pagamento de diárias referentes ao uso do bem, no total de R$ 22.500,00 
(vinte e dois mil e quinhentos reais). Por fim, requer a condenação do requerido ao pagamento das verbas sucumbenciais. O 
MM Juiz deferiu o pedido liminar, reintegrando o autor na posse do veículo, que deverá permanecer como caução nos autos, e 
o autor como depositário. O requerido ofereceu contestação, asseverando os mesmos argumentos expostos na ação que tramita 
pelo meio físico. Postulou pela revogação da liminar, e no mérito, pela improcedência da ação, condenando o autor aos ônus 
sucumbenciais. O requerido ofereceu reconvenção, aduzindo os mesmos argumentos erigidos em contestação. O autor/
reconvindo apresentou réplica e contestação à reconvenção, reiterando seus argumentos. O MM Juiz saneou o feito, 
reconhecendo a litispendência da reconvenção com a ação física (n.º 0010268-74.2013.8.26.0482). Julgou extinta a reconvenção 
ofertada por LAERTE ALVES MACEDO. A instrução do feito digital ocorreu no processo físico, por ser antecedente e em face a 
conexão das ações (Processo n.º 0010268-74.2013.8.26.0482), sendo os termos transladados para este feito. Em audiência de 
instrução e julgamento foi tomado o depoimento pessoal do autor, e ouvidas duas testemunhas do autor e uma testemunha do 
requerido. O MM Juiz encerrou a instrução, abrindo vista às partes para oferecimento de memoriais. Com este relatório, passo 
a DECIDIR. Cuida-se de ações conexas de rescisão de contrato de prestação de serviços de construção, com polos invertidos e 
pedidos contrários. A presente ação ajuizada pelo construtor tramita pelo meio físico e há ação semelhante promovida pelo 
proprietário que tramita pelo meio digital. A instrução se deu no feito físico. A sentença será no processo físico, devendo ser 
transladada cópia para o processo digital. O construtor Laerte Alves Macedo alega que realizou os serviços para que foi 
contratado e outros que não estavam no contrato; que há saldo a receber no valor de R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais) 
e pretende receber de volta suas ferramentas que ficaram na obra. Em sentido contrário, o proprietário José Roberto Rodrigues 
Junior alega que o construtor recebeu todo o valor previsto no contrato e abandonou a obra. Alega que a parte dos serviços 
realizados pelo construtor ou pedreiro, apresenta-se inaproveitável e lhe causou prejuízos, em face a inutilização de material e 
danos ao imóvel. Busca receber de volta o veículo que entregou ao empreiteiro como sinal de pagamento e receber indenização 
pelos danos no imóvel. As partes celebraram contrato de prestação de serviços (fls. 10) de mão de obra de construção de uma 
casa no local denominado Estância Maranata com endereço na Estrada Fazenda Pagador, Km. 0,8, Jardim Aeroporto, em que 
fixaram duas etapas de serviço: (1º fase = o telhado, parede lateral e central do telhado ou oitão e rebocar, fazer o madeiramento 
e colocar as telhas) e (2ª fase = colocar 7 portas e 13 janelas, contra piso da sala, das 3 áreas externas e queimar o piso, 
azulejar os 3 quartos e 2 banheiro, 1 close e cozinha, fazer a cobertura das áreas externas, deixar pronta todo o encanamento). 
Fixaram valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), mediante pagamento de entrada com a entrega de veículo Volkswagen no valor 
de R$ 7,000,00 (sete mil reais) e duas parcelas de R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais) ficando em haver R$ 
1.000,00 (hum mil reais) a ser descontado em serviços posterior no imóvel. O contrato foi assinado em 15 de novembro de 2012 
e não especificaram prazo para cumprimento do contrato. A questão controversa do presente feito refere-se à prestação dos 
serviços realizados pelo construtor ao proceder à reforma e ampliação do imóvel do proprietário tal qual pactuado no instrumento 
de fls. 10, no qual se dispôs que o construtor a fornecerá mão de obra especializada para a execução e gerenciamento da obra. 
Insta consignar que o contrato celebrado entre as partes litigantes é aquele por meio do qual “uma das partes de se obriga a 
executar, por si só, ou com auxílio de outros, mas em dependência ou subordinação, determinada obra, ou a prestar certo 
serviço, e a outra a pagar o preço global ou proporcional ao trabalho realizado” (Contratos, Arnaldo Rizzardo, 7a Edição, Rio de 
Janeiro, Forense, 2008, p. 629). Portanto, evidencia-se que a obrigação constituinte do contrato tal como a e empreitada 
qualifica-se como obrigação de resultado, na qual o objeto prestacional se exaure apenas com a apresentação da obra, tal qual 
combinado entre os contratantes. Incontroverso nos autos que o veículo foi entregue ao empreiteiro, bem como houve pagamento 
do valor de R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais). Considerando que o valor do veículo foi estipulado no contrato 
por R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), houve pagamentos pelo proprietário em favor do construtor ou pedreiro na ordem 
de R$ 11.250,00 (onze mil e duzentos e cinquenta reais), o que permite compreender que o proprietário adimpliu sua parte no 
contrato. O construtor alega que o motivo do rompimento do contrato foi o fato de que o proprietário lhe exigiu obras além das 
previstas no contrato e não lhe pagou o total prometido, além de ter lhe enganado com a entrega do veículo, por valor superior 
ao de mercado. As provas dos autos permite a conclusão de que o construtor não adimpliu integralmente o contrato. Na inicial, 
o construtor ou pedreiro admite que cumpriu oitenta por cento do contrato. Alega que se desentendeu com o proprietário em 
razão deste exigir obras que não estavam previstas no contrato. A assertiva do construtor não encontra embasamento probatório 
nos autos e diverge dos termos do contrato estabelecido entre as partes. Basta mera conferência para se constatar que o preço 
da mão de obra de construção foi estabelecida em onze mil reais, ao passo que o total dos pagamentos atingiria o montante de 
doze mil reais, havendo saldo de mil reais que seria descontado em momento posterior, em serviços posteriores no imóvel. 
Verifica que o ajuste contratual entre as partes, não obstante redigido de forma simplória, estabeleceu que poderia surgir novas 
obras no imóvel, tanto que o proprietário já se dispôs a pagar mil reais a mais para futura compensação e desconto. A alegação 
do construtor de que foi enganado com o valor do veículo entregue a título de pagamento parcial da mão de obra não merece 
acolhida. As partes de comum acordo deliberaram quanto ao valor do veículo. Considerando que o construtor aceitou o valor do 
veículo e isto em data antecedente ao início da obra, não pode depois de utilizar o veículo por vários meses, como admite em 
seu depoimento pessoal (fls. 226/227) pretender rediscutir o preço de mercado do veículo. Caberia a ele na assinatura do 
contrato se precaver e verificar o preço de mercado do veículo. Nos autos trouxe dados quanto ao valor de mercado do veículo 
pelo preço FIPE, precaução esta que deveria ter tido antes da assinatura do contrato. Ademais, preço Fipe é mero parâmetro. 
Os veículos possuem preços em decorrência do mercado local e de acordo com sua conservação interna, externa e motor, bem 
como quilometragem e pintura. A rigor são vários itens que influenciam o preço de um veículo. O preço Fipe é uma média no 
mercado a nível estadual e pode variar de região para região. Invariavelmente o preço Fipe se apresenta inferior ao valor de 
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mercado real. De acordo com o contrato estabelecido entre as partes, é certo que o construtor ou pedreiro comprometeu-se a 
uma atividade e à entrega de um resultado concluído. Segundo sua própria versão exposta na inicial do processo físico, cumpriu 
apenas oitenta por cento da obra, quando se desentendeu com o proprietário e a obra cessou. Não obstante a singeleza do 
contrato entre as partes, aplica-se ao caso a hipótese do artigo 625 do Código Civil, de modo que o construtor ou pedreiro só 
poderia suspender a obra nas hipóteses legais. O construtor não produziu prova a demonstrar que não concluiu a obra por culpa 
do proprietário. Em sentido contrário, o proprietário produziu prova material nos autos, inclusive com perícia elaborada pela 
Polícia Técnica demonstrativa de que a obra foi concluída em oitenta por cento do prometido e que a parte concluída apresentava-
se inaproveitável, com erros técnicos de construção, perda e inutilização de material, exigindo que as obras já realizadas fossem 
refeitas. Relembre-se que o contrato de empreitada ou de construção configura obrigação de resultado estando o empreiteiro ou 
construtor ou pedreiro responsável pela obra, em princípio, obrigado a entregar a obra nos moldes contratados. O proprietário 
trouxe prova material, perícia realizada por perito do Instituto de Criminalistica (fls. 100/120). Consta da perícia: “O prédio em 
construção possuía características inerentes a finalidade residencial, com área construída de carca de 160m² de área coberta 
ao fundo”. (fls. 106). Do exame (fls. 107/114): “Quando do exame constatou-se que o prédio em construção fora edificado acima 
do nível do terreno, tendo-se observado que o mesmo estava sendo ampliado e reformado. 1 Internamente o prédio objeto 
apresentava-se rebocado com cerca de 15% do piso e revestimento cerâmico assentados, notadamente nos dormitórios e 
banheiros, ainda não rejuntados. 2 A forração, composta de laje do tipo forro, possuía vestígios de infiltrações com oxidação da 
armação metálica em todo a sua extensão. 3 As janelas encontravam-se assentadas, contudo 7 janelas das 14 achavam-se não 
requadradas. 4 A cobertura do prédio propriamente dita era composta por vigas de sustentação de madeira, mediando 4,6 cm 
por 11,0 cm de secção, sendo as peças serradas e da espécie eucalipto. A armação de madeira sustia folhas de telhas em 
fibrocimento do tipo “super onda”, com 6,0 mm de espessura. Por ocasião da perícia constatou flexionamento (empenamento) 
das vigas de sustentação das telhas, qúe podem ocasionar trincas nas mencionadas peças, com comprometimento da 
capacidade de vedação e escoamento hídrico. Além disso, as extremidades das vigas não são adequadamente protegidas pelas 
telhas (o beiral possui, em média, 25 cm) o que expõem a madeira às intempéries e consequentemente, aso ataques de pragas. 
Foram ainda constatados vãos na junção das duas águas da cobertura, isto devido a ausência de peças de vedação da cumeeira, 
o que propicia a entrada d’água, fazendo com que haja acúmulo do líquido na laje forro e ocorrência de infiltrações que 
ocasionaram os danos mostrados nas fotografias anteriores. 5 A área ao fundo e o alpendre à frente e à direita, cobertos por 
telhas cerâmicas do tipo “francesa” apresentava a estrutura de sustentação da cobertura confeccionada em madeira, com 
vigamento de secção de 4 por 9,8 cm e percentual de inclinação de 20% (abrigo ao fundo) e 29% (alpendre). As vigas em 
questão encontravam-se fletidas, tendo-se observado em algumas peças a existência de trincas que sobremaneira comprometiam 
a resistência. Ainda com relação a qualidade da cobertura, há que se mencionar á má qualidade das telhas cerâmicas utilizadas, 
que permitiam a infiltração de água, evidenciada pelas manchas de cor laranja, que denunciam a dissolução do óxido de ferro 
pela água. Além da qualidade questionável (grau de absorção elevada), a inclinação inadequada das coberturas (pouco 
inclinadas) diminui a velocidade de escoamento, facilitando também a absorção. 6 A impermeabilização das paredes é 
inadequada, pois permite percolação hídrica”. Nas respostas aos quesitos (fls. 115/120), asseverou o perito: Resposta ao 
quesito “b” fls. 115/116: “Houve deterioração de peças da cobertura (vigas e telhas) e da laje, tanto por infiltrações de água 
como por inadequação de materiais, com o telhas cerâmicas de má qualidade e pelas de madeira da estrutura da cobertura 
frágeis devido ao dimensionamento inadequado (secção deveria ser 16 por 6 cm e não 9,8 por 4,0 cm)”. Resposta ao quesito “e” 
fls. 116: “Se a construção fosse retomada para a fase em que se encontra, sem a correção das irregularidades mencionadas, 
restariam: 50% da instalação de registro e torneiras; 100% instalação de louças; 100% de portas internas; 100% de instalação 
elétrica; 100% do arremate da cobertura com colocação de capas e remates de cumeeira; 100% de calçadas ao redor; 80% do 
assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos; 100% de rejunte de pisos e revestimentos cerâmicos; 100% preparação para 
pintura; 100% da pintura. Porém se as anomalias relatadas forem corrigidas os percentuais seriam os seguintes: 50% da 
instalação de registros e torneiras; 100% instalações de louças; 100% de portas internas; 100% de instalação elétrica; 100% da 
estrutura da cobertura do prédio, alpendre e abrigo, com substituição integral das pelas de madeira; 100% da cobertura com 
substituição das telhas cerâmicas e incremento de 8 folhas de fibrocimento; 100% da cobertura com colocação de capas e 
remates de cumeeira; 100% de calçadas ao redor; 80% de assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos; 100% de rejunte 
de pisos e revestimentos cerâmicos; 100% de preparação para pintura; 100% pintura. Na resposta ao quesitos “b” fls. 118: “A 
cobertura do abrigo ao fundo apresenta somente 20% de inclinação e quando deveria ser de no mínimo 30%. Além disso, 
conforme mencionado anteriormente, as vigas de madeira utilizadas, devido as dimensões da secção, não proporcionavam a 
resistência adequada, o que causa flexionamento e provável perda de eficiência futura”. Na resposta ao quesito “d” fls. 118: “As 
torneiras, quando da perícia, achavam-se a cerca de 1,1 metros acima do piso, no entanto, nos banheiros, observou-se que 
haviam emendas nos dutos onde as torneiras deviam ser instaladas entre 1,6 e 1,7 metros de altura, indicando que as mesmas 
encontravam-se instaladas a esta altura, inicialmente. Já os registros achavam-se instalados acima de 1,8 me do solo. As 
torneiras devem ser instaladas entre 0,9 a 1,2 metros de altura, como se vê, no presente caso, estão fora das especificações 
(NBR 5626), as alturas de instalações das torneiras acima de 1,3 ergonometricamente inviável, pois impossibilita o acesso a 
indivíduos de pequena estatura”. Na resposta ao quesito “e” fls. 118: “Os bocais para instalação dos valos sanitários encontram-
se a distâncias que variam entre 50 a 60 cm das paredes, quando deveria ser de 26 cm”. Na resposta ao quesito “f” fls. 119: “O 
piso cerâmico foi assentando, parcialmente, nos dormitórios e apresentava-se sem rejuntamento. Ressalta-se que o contra piso 
achava-se regularizado, isto internamente, o que não acontecia no alpendre e abrigo ao fundo”. Na resposta ao quesito “j” fls. 
119/120: “Devem ser refeitas as estruturas de sustentação da cobertura do prédio, abrido ao fundo e alpendre frontal, com 
substituição das peças de madeira por outras de dimensões adequadas, bem como a total substituição das telhas cerâmicas, 
pelos motivos mencionados no capítulo anterior. A resistência a esforços mecânicos na laje forro deve ser melhor avaliada, pois 
os danos causados estruturalmente pela percolação hídrica, podem ter sido de tal grandeza que mesmo o reforço com vigas 
invertidas, talvez não se mostrem suficientes a lhe prover a resistência e estabilidade requerida. Vale salientar que o beiral do 
prédio deve ser ampliado, para no mínimo 70 cm. Finalmente, há que se mencionar a deficiência na impermeabilização das 
paredes, que mostram-se com mofos e bolores. Assim, fez necessária a remoção do reboco até a altura de 1,0 metro e aplicação 
de impermeabilizante e confecção de novo reboco com impermeabilizante adequado”. O proprietário contratou engenheiro para 
avaliar a edificação (fls. 122/158) que concluiu: “Conclui-se que em relação a mão de obra contratada para a realização dos 
serviços conforme discriminado em contrato, levando-se em consideração os serviços de retiradas e demolições, para que 
sejam refeitos de acordo com as normas, faltam aproximadamente 80% dos serviços a serem realizados para o término do 
referido contrato”. É certo que houve rompimento de fato do contrato entre as partes, em momento que a obra ainda não estava 
terminada. Isto é fato que as próprias partes admitem nos autos. O construtor não conseguiu provar a contento que a causa do 
rompimento do contrato foi por culpa do proprietário que lhe exigiu obras além do previsto no contrato e não lhe pagou pelo que 
construiu. A prova material demonstra que o proprietário havia pago ao construtor a totalidade do montante ajustado. O que 
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ficou bem demonstrado por provas produzidas pelo proprietário foi a má execução do contrato pelo empreiteiro, construtor ou 
pedreiro. Provou-se por perícia que parte da construção encontrava-se incompleta e parte do que já havia sido construído 
apresentava defeitos insanáveis e que exigiam serem demolidos e reconstruídos. Nesse diapasão, o construtor não cumpriu 
com sua obrigação de resultado. Não atingiu a meta a que se comprometeu a erigir e reformar o imóvel residencial. Desta feita, 
cabe ao construtor a responsabilidade por eventuais vícios oriundos de falhas na execução dos serviços, tendo em vista que 
nessa modalidade contratual o devedor somente será exonerado da obrigação mediante a entrega da obra em perfeitas 
condições, respeitados os critérios de qualidade e segurança que razoavelmente pode se esperar de um imóvel, caracterizando 
verdadeira obrigação de resultado. Anotam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (“Código Civil 
Comentado”, 7ª ed., Editora RT, 2009, pág. 643) que: “A obrigação do empreiteiro não se limita ao comportamento diligente e 
honesto do devedor. Exige, também, que ele realize a obra combinada. Esta deve ser considerada entregue e a obrigação 
cumprida, quando atender razoavelmente às expectativas do credor”. Desrespeitados tais padrões, restará configurado o 
inadimplemento, surgindo para o contratante o direito de ver-se ressarcido por eventuais perdas e danos. Ensina RUI STOCO 
(“Tratado de Responsabilidade Civil”, 8ª Ed., Editora RT, 2011, pág. 598) que: “Da responsabilidade contratual do construtor só 
se libera cumprindo fielmente o contrato ou demonstrando que a sua inexecução total ou parcial deveu-se a caso fortuito ou 
força maior ou culpa exclusiva do contratante. Fora dessas hipóteses sujeitarse- á à indenização devida (Hely Lopes Meirelles. 
Direito de Construir cit., 4. Ed., 1983, p. 234). O fato de terceiro, segundo nos parece, não será causa de exculpação. Impõe-se 
ao contrário responder pelo dano, com direito de regresso contra o terceiro. O descumprimento do contrato ocorre, segundo 
Iolanda Moreira Leite: a) quando o profissional não executa a obra, sendo essa uma forma de inexecução própria, absoluta e 
total, ou quando executa defeituosamente a obra, sendo esta uma forma de inexecução imprópria (In: Yussef Said Cahali 
[coord.]. Responsabilidade civil do construtor. Responsabilidade Civil. 2. Ed. São Paulo: Ed. RT, 1988, p. 140). Enfatiza Carlos 
Roberto Gonçalves que a “obrigação que o empreiteiro de construções assume é uma obrigação de resultado. Assim deve ele 
garantir ao dono da obra, nos termos do contrato, a solidez desta e a sua capacidade para servir ao destino para que foi 
encomendada” (ob. Cit., 8. Ed., 2003, p. 408). Constatada a ocorrência de danos em virtude da má execução dos serviços de 
construção, o construtor ou pedreiro tem o dever de repará-los. Sabe-se que a responsabilidade técnica pela segurança e 
perfeição da obra é intransferível do profissional ao proprietário. O construtor é o especialista, o proprietário o leigo. Este 
contrata o especialista para a reforma e ampliação. Se, o resultado é danoso, com defeitos na obra, a responsabilidade só pode 
ser debitada ao construtor, diga-se por responsabilidade objetiva. Como os serviços não forem corretamente prestados, é de 
rigor que o pleito indenizatório quanto aos prejuízos materiais, seja acolhido. Conforme ensina Arnaldo Rizzardo sobre o contrato 
de empreitada, aplicável na espécie: “o pagamento depende do êxito do trabalho, ao contrário da locação de serviços, em que 
nem sempre é garantido o êxito da obra, como sucede relativamente ao atendimento do médico ou do advogado”. (Contratos, 7a 
Edição, Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 630). O proprietário pagou ao construtor e este não cumpriu a contento sua obrigação. 
Na parte que construiu, o fez com má qualidade, surgindo diversos defeitos na construção que a tornam inaproveitável. Deixou 
ainda de cumprir várias outras obrigações e partes da construção. Assim, surge o direito do construtor reaver o que já pagou ao 
construtor, notadamente quanto ao veículo, objeto da tutela antecipada no feito digital, que se torna definitiva, voltando a 
propriedade do veículo para o contratante José Roberto Rodrigues Junior, bem como o direito de receber pelos danos que o 
construtor causou no imóvel na ordem de R$ 9.000,00 (nove mil) que equivale a parte aproveitável da construção erigida pelo 
construtor. Comprovada a precariedade dos serviços contratados, deverá o construtor ressarcir o proprietário pelos valores 
despendidos. Perda do veículo e do valor de nove mil reais. No que se refere a diárias de utilização do veículo, o pedido do 
proprietário não comporta acolhimento, considerando que a questão não foi objeto de contrato, bem como o fato de o veículo ter 
sido deliberadamente entregue ao construtor como meio de pagamento. Somente após a rescisão formal do contrato seria 
possível o proprietário exigir reparação de danos pela posse indevida do veículo. No mais, o veículo foi dado em pagamento 
como entrada do contrato de prestação de serviços de construção. O bem móvel entrou no negócio como parte de pagamento, 
ou seja, como dinheiro. Rescindido o contrato e retomado o veículo, não há fundamento para que o proprietário do veículo cobre 
diárias de aluguel do requerido pelo uso do veículo. Não há previsão legal e não é caso de enriquecimento ilícito, porquanto, 
não se observa que a posse do veículo, diga-se por pessoa não habilitada, de acordo com o depoimento de fls. 226/227 possa 
caracterizar ato ilícito compensatório com indenização. A situação era litigiosa e não proporcionou ao proprietário exigir do 
construtor diárias de aluguel pela utilização indevida do veículo. Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, julgo 
parcialmente PROCEDENTE a ação que tramita pelo meio físico aforada por LAERTE ALVES MACEDO unicamente para 
declarar rescindindo o contrato de fls. 10 com o requerido JOSÉ ROBERTO RODRIGUES JUNIOR. Julgo improcedente o pedido 
de obrigação de fazer e indenização, considerando que o culpado pelo rompimento do contrato foi o construtor, o autor LAERTE 
ALVES MACEDO. Outrossim, julgo parcialmente PROCEDENTE ação que tramita pelo meio digital promovida por JOSÉ 
ROBERTO RODRIGUES JUNIOR e o faço para declarar rescindido o contrato e condeno o requerido LAERTE ALVES MACEDO 
a indenizar o autor mediante devolução do veículo entregue como pagamento (Volkswagen Gol, placas BZD-6310) descrito na 
inicial, bem como indenizar o autor no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) corrigido desde o ajuizamento da ação e com juros 
de mora a partir da citação. Torno definitiva a tutela antecipada de fls. 102/103 (autos digitais), de reintegração de posse do 
veículo Volkswagen Gol, placas BZD-6310 (fls. 18 autos digital), que fica liberado da caução. Julgo improcedente o pedido do 
autor JOSÉ ROBERTO RODRIGUES JUNIOR quanto a diárias de aluguel do veículo. O construtor JOSÉ ROBERTO RODRIGUES 
JUNIOR decaiu da maior parte de seu pedido e ação e foi vencido na ação que tramita pelo meio digital. Assim, arcará com a 
sucumbência de ambas as ações. Responderá pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios os quais arbitro 
em 15% (quinze por cento) do valor que foi condenado na ação digital. Translade-se cópia dessa sentença para o feito digital n.º 
4002744-55.2013.8.26.0482. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: JOÃO RODRIGUES DE ALMEIDA (OAB 168355/SP), 
MURILO NOGUEIRA (OAB 271812/SP), MARIZA CRISTINA MARANHO NOGUEIRA (OAB 209325/SP)

Processo 0010268-74.2013.8.26.0482 (048.22.0130.010268) - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Laerte 
Alves Macedo - José Roberto Rodrigues Junior - Fls.271: Cálculo do Valor do Preparo para caso de Recurso (art. 511 do CPC 
c/c Provimento nº 01/95 c/c Lei nº 11.608 de 29/12/2003): R$ 117,57 (Cento e dezessete reais e cinquenta e sete centavos), a 
ser recolhido em guia própria. - ADV: MARIZA CRISTINA MARANHO NOGUEIRA (OAB 209325/SP), MURILO NOGUEIRA (OAB 
271812/SP), JOÃO RODRIGUES DE ALMEIDA (OAB 168355/SP)

Processo 0010642-66.2008.8.26.0482 (482.01.2008.010642) - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Banco 
Santander Sa - Sérgio Paulo do Carmo Alves - Itapeva II Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizados - ciencia acerca da informação bacen jud, de fls. 822/826. - ADV: RAFAEL ANTONIO BOUTOS DE OLIVEIRA 
(OAB 188385/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR (OAB 131443/SP), 
JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), HEITOR EVARISTO FABRICIO COSTA (OAB 23569/SP)

Processo 0011753-12.2013.8.26.0482 (048.22.0130.011753) - Cumprimento de sentença - Locação de Imóvel - Antonio 
Valter Geminiano - Fabio Henrique de Souza - ciência acerca da informação BACEN JUD - ADV: LUCIANO MARCOS CORDEIRO 
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PEREIRA (OAB 139913/SP)
Processo 0012038-68.2014.8.26.0482 - Habilitação - Substituição da Parte - Via Japan Ltda. - Marile Emília de Almeida 

Boscoli - - Éber de Almeida Boscoli - - Maricene de Almeida Boscoli - Vistos. Defiro pedido da parte. O Oficial de Justiça deve 
discriminar na certidão os horários em que tentou a citação. Assim, o ato deve ser renovado, devendo a parte arcar com as 
despesas de diligência. Atente-se para as finalidades do artigo 227 do CPC. Defiro pedido para citação via AR. Proceda-se. - 
ADV: DEIRDRE A. SERRA FERNANDES (OAB 12463/MS), GABRIEL ASSEF SERRANO (OAB 15389/MS)

Processo 0012038-68.2014.8.26.0482 - Habilitação - Substituição da Parte - Via Japan Ltda. - Marile Emília de Almeida 
Boscoli - - Éber de Almeida Boscoli - - Maricene de Almeida Boscoli - Certifico e dou fé haver deixado de encaminhar novamente 
a carta de citação a herdeira Maricene de Almeida Boscoli tendo em vista que o autor não efetuou o recolhimento da taxa de 
despesa postal. Deverá o autor proceder ao recolhimento de 01 (uma) taxa de despesa postal (AR+MP) - ADV: GABRIEL ASSEF 
SERRANO (OAB 15389/MS), DEIRDRE A. SERRA FERNANDES (OAB 12463/MS)

Processo 0014031-25.2009.8.26.0482 (482.01.2009.014031) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Lumière Veículos 
Ltda - Sidnei Foglia Me - ciencia acerca da informação bacen jud - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(OAB 999999/DP), VICTOR ALEXANDRE ZILIOLI FLORIANO (OAB 164791/SP)

Processo 0015712-93.2010.8.26.0482 (482.01.2010.015712) - Cumprimento de sentença - Espécies de Contratos - Hsbc 
Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - Novo Rumo Transportes Rodoviários Ltdame - ciencia acerca da informação bacen jud - ADV: 
GIOVANA DEVITO DOS SANTOS (OAB 224559/SP), RUBENS ZAMPIERI FILARDI (OAB 212835/SP), FABIANA CRISTINA 
MENCARONI GIL (OAB 208092/SP), JORGE DONIZETI SANCHEZ (OAB 73055/SP)

Processo 0016216-31.2012.8.26.0482 (482.01.2012.016216) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Banco 
Mercantil do Brasil Sa - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema I I - Não Padronizado - 
Maria das Graças da Silva - ciencia acerca da informação bacen jud, de fls.129/132. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS 
REIS (OAB 23134/SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP)

Processo 0016388-36.2013.8.26.0482 (048.22.0130.016388) - Monitória - Cheque - Supermercados Luzitana de Lins Ltda 
- Maria do Rosario Almeida - Vistos. Defiro o pedido de fls. 92. CITE-SE, via postal, observando o novo endereço indicado. Int. 
- ADV: EDWIGES LOPES SIMONSEN NEVES BAPTISTA (OAB 53078/SP)

Processo 0016460-23.2013.8.26.0482 (048.22.0130.016460) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Welvis 
Moraes Zanotti - Banco Hsbc Bank Brasil Sa Banco Múltiplo - Ciência às partes acerca da juntada do ofício recebido do Serasa 
Experian. - ADV: FLORIANO APARECIDO ZANOTI (OAB 107160/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 0016615-41.2004.8.26.0482 (482.01.2004.016615) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Moral - 
Leanara Regina Gasqui Domingos (rep Psua Genitora) - - Flávio Márcio Gasqui Domingos (rep Psua Genitora) - Jose Aparecido 
da Silva - ciencia acerca da informação bacen jud - ADV: WILSON CESAR RASCOVIT (OAB 121141/SP), JOAO BATISTA 
HERNANDES TEIXEIRA (OAB 136891/SP), MURILLO FABRI CALMONA (OAB 348473/SP)

Processo 0016973-59.2011.8.26.0482 (482.01.2011.016973) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Djalma Gomes Ferreira - José Macena da Silva Filho - - Jb Caminhões - Ciência as partes acerca da carta precatória devolvida 
pela comarca de Maringá - PR, juntada às fls. 308/316 dos autos. - ADV: MARCIA SOELY PARDO GABRIEL (OAB 304248/SP), 
MARIA AUGUSTA GARCIA SANCHEZ (OAB 276819/SP), LUIZ FERNANDO BARBIERI (OAB 62540/SP)

Processo 0017161-86.2010.8.26.0482 (482.01.2010.017161) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Liane Materiais de Construção Ltda - Mauro Vicente Dias - ciencia acerca da informação bacen jud 
- ADV: SILVIO LUIS DE SOUZA BORGES (OAB 98925/SP)

Processo 0018635-97.2007.8.26.0482 (482.01.2007.018635) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Small Distribuidora 
de Derivados de Petróleo Ltda - Valéria Krummenauer - - Lauro Milbradt - ciencia acerca da pesquisa RENAJUD - ADV: ADIRSON 
DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR (OAB 128515/SP)

Processo 0021591-13.2012.8.26.0482 (482.01.2012.021591) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Thiago de Rezende Garcia - Vistos. Defiro o pedido de fls. 93. Desentranhe 
e adite-se o mandado para integral cumprimento no endereço nele constante, devendo o autor contatar o oficial de justiça bem 
como lhe fornecer os meios necessários para cumprimento do mandado. Int. - ADV: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES 
(OAB 278281/SP)

Processo 0021591-13.2012.8.26.0482 (482.01.2012.021591) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Bradesco Financiamentos Sa - Thiago de Rezende Garcia - Certifico e dou fé, haver deixado de desentranhar 
e aditar o mandado de busca, apreensão e citação de fls. 84/91, por ora, em cumprimento ao r. Despacho de fls. 95, tendo em 
vista não constar dos autos, o recolhimento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 03 UFESP - ADV: CRISTIANE 
BELINATI GARCIA LOPES (OAB 278281/SP)

Processo 0022287-20.2010.8.26.0482 (482.01.2010.022287) - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Marco 
Antonio Couto Luciano - Rodomáquinas Comércio de Peças e Serviços Ltda - ciência acerca da informação BACEN JUD - ADV: 
RODRIGO JARA (OAB 275050/SP), ELIZEU ANTONIO DA SILVEIRA ROSA (OAB 278479/SP)

Processo 0022760-11.2007.8.26.0482 (482.01.2007.022760) - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - Luciano 
Vioto - Erandir Rafael de Lima - - Vicente Soares Mota - ciencia acerca da pesquisa RENAJUD - ADV: DORIVAL ALCANTARA 
LOMAS (OAB 107234/SP), REINALDO VIOTTO FERRAZ (OAB 59083/SP), LUCIANA PINHEIRO ARRAES (OAB 88320/SP)

Processo 0028748-37.2012.8.26.0482 (482.01.2012.028748) - Monitória - Duplicata - Liane Materiais de Construção Ltda 
- Angelo Luiz Bertazzome - ciência acerca da informação BACEN JUD - ADV: SILVIO LUIS DE SOUZA BORGES (OAB 98925/
SP)

Processo 0028929-38.2012.8.26.0482 (482.01.2012.028929) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Santander Brasil Sa - Bula Representações Comerciais Ss Ltda - - Sérgio Luiz Carnelossi - ciência acerca da informação 
BACEN JUD - ADV: ORESTES BACCHETTI JUNIOR (OAB 139203/SP)

Processo 0029073-80.2010.8.26.0482 (482.01.2010.029073) - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato 
- Edgar Aparecido Ferreira - Dibens Leasing Sa Arrendamento Mercantil - Certifico e dou fé, haver recebido o presente autos do 
Tribunal de Justiça de São Paulo. Certifico mais haver recortado e juntado aos autos a capa de autuação da Instância Superior, 
ficando dispensada a inversão das capas com desmontagem de todo o processo, conforme Comunicado CG nº 270/2014 de 
11/03/2014. Nada Mais. - ADV: ANA MARIA RAMIRES LIMA (OAB 194164/SP), EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/
SP)

Processo 0029271-25.2007.8.26.0482 (482.01.2007.029271) - Monitória - Jackson Rici Boscoli - Valdir Ramos de Carvalho - 
ciência acerca da informação BACEN JUD - ADV: MARCIO ADRIANO CARAVINA (OAB 158949/SP), REGINA CELIA MANFRIN 
(OAB 233792/SP)

Processo 0030831-60.2011.8.26.0482 (482.01.2011.030831) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Tuper 
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Distribuidora de Escapamentos Sa - Comercial e Importadora Vila Nova Ltda Epp - Vistos. Expeça-se a Carta Precatória na 
forma requerida à fl.104, devendo a i. Patrona da exequente comprovar a distribuição da mesma, no prazo de quinze (15) dias, 
contados da retirada. Int. - ADV: DÁRIO PRADA (OAB 24406/SC), PAULA DE LOURDES MONTAGNA (OAB 18617/SC)

Processo 0030831-60.2011.8.26.0482 (482.01.2011.030831) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Tuper 
Distribuidora de Escapamentos Sa - Comercial e Importadora Vila Nova Ltda Epp - Certifico e dou fé haver expedido carta 
precatória a comarca de Candido Mota, cópia a seguir, estando à disposição do exequente para retirar em cartório - ADV: 
DÁRIO PRADA (OAB 24406/SC), PAULA DE LOURDES MONTAGNA (OAB 18617/SC)

Processo 0031250-17.2010.8.26.0482 (apensado ao processo 0023336-43.2003.8.26) (processo principal 0023336-
43.2003.8.26) (482.01.2003.023336/4) - Cumprimento de sentença - Silvio Roberto da Silva Advogados Associados - AUTO 
POSTO ESTRELA DE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA - ciencia acerca da pesquisa RENAJUD - ADV: LUIZ ALEXANDRE 
DE FERREIRA RAMOS (OAB 155971/SP), LUÍS FERNANDO AMANCIO DOS SANTOS (OAB 156295/SP), IRIO SOBRAL DE 
OLIVEIRA (OAB 112215/SP)

Processo 0031893-09.2009.8.26.0482 (482.01.2009.031893) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
Ricardo Liuyti Takigawa - Construtora América Presidente Prudente Ltda - - América Negócios Imobiliários Sc Ltda - - Madalena 
Kazuco Tsuruta - - Osvaldo Buchler Junior - - Luiz Isper - - Ibraim Isper - - Cláudio Tsutomu Tarumoto - - Jose Isper - - Guilherme 
Aroca - Ao Requerente para se manifestar acerca do recebimento de Aviso de Recebimento devolvido com a informação de 
“Ausente” nas três tentativas de entrega. Prazo 05 (cinco) dias. - ADV: ANA LUCIA THEOPHILO RIBEIRO DA SILVA (OAB 
156888/SP), CHRISTIANO FERRARI VIEIRA (OAB 176640/SP), ALEX ADRIAN DE MELLO PALEY (OAB 119371/SP), ZENAIDE 
SILVEIRA SAVIO (OAB 123708/SP)

Processo 0032339-07.2012.8.26.0482 (482.01.2012.032339) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco 
Itaúcard Sa - Paulo Sérgio Donega Rodrigues - ciencia acerca da informação bacen jud, de fls. 105/106. - ADV: LUIZ FELIPE 
PERRONE DOS REIS (OAB 253676/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0032363-35.2012.8.26.0482 (482.01.2012.032363) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-
Padronizados PCG-Brasil Multicarteira - Jussara Redressa - Vistos. Ante a cessão noticiada às fls. 72, promova a serventia 
as anotações pertinentes, para ficar constando no pólo ativo da presente ação o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I, em substituição ao Banco Santander S/A. . devendo também ser emitida nova 
etiqueta de autuação. 2. HOMOLOGO, para que produza os seus efeitos legais, a desistência manifestada pelo autor a fls. 
70, e JULGO EXTINTO o presente processo, com fundamento no art. 267, inciso VIII, do C.P.C.. P.R.I. - ADV: ALEXANDRE 
PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0040715-26.2005.8.26.0482 (482.01.2005.040715) - Cumprimento de sentença - Cheque - Indústria Mineradora 
Pagliato Ltda - Marisa Marques dos Santos - ciência acerca da informação BACEN JUD - ADV: PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA 
SOBRINHO (OAB 77881/SP), PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO (OAB 165727/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO SÉRGIO ELORZA BARBOSA DE MORAES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL CARLOS ROBERTO DA SILVA PEREIRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0018/2015
Processo 1000110-06.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Espécies de Contratos - Edvino José Pereira - GOLDFARB 

12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - Ciência às partes: ( X ) acerca do julgamento do agravo de instrumento, fl. 
299/324 - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)

Processo 1000232-19.2014.8.26.0482 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - Banco Itaucard SA - ROSELI DE 
OLIVEIRA SOUZA - Vistos. Defiro o pedido de fls. 66. Aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: EDUARDO JOSE FUMIS 
FARIA (OAB 225241/SP), MARCIO AYRES DE OLIVEIRA (OAB 32504/PR)

Processo 1000730-18.2014.8.26.0482 - Busca e Apreensão - Propriedade Fiduciária - BV Financeira SA Crédito, 
Financiamento e Investimento - OSWALDO LUIZ BRANDAO - Ciência ao autor acerca do bloqueio do veículo realizado via 
RENAJUD e juntado às fls. 53. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 1002178-26.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Edivaldo Bispo de Souza - Banco 
Panamericano - Vistos. Aguarde-se mais cinco dias o cumprimento do despacho de fls. 64. Advirta-se o autor que o não 
pagamento do boleto, acarreta a perda do objeto da ação. Int. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 113887/SP), NEI 
CALDERON (OAB 114904/SP), MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP)

Processo 1002375-78.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - SANDRA 
MARA DE OLIVEIRA NUNES - BANCO PAN S/A - Vistos. SANDRA MARA DE OLIVEIRA NUNES propõe AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO cumulada com REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS contra 
BANCO PANAMERICANO S/A referente a dívida de cartão de crédito com o Banco Cruzeiro do Sul, sucedido pela instituição 
bancária requerida; que sua empregadora Prefeitura Municipal de Presidente Prudente desconta valores mensalmente na folha 
de pagamento. Alega que não existe dívida de cartão de crédito; que houve contrato de empréstimo consignado. Alega que está 
sofrendo descontos em seus vencimentos, por suposto débito de cartão de crédito. Requer a antecipação da tutela, determinando 
a imediata suspensão da retenção havida nos salários da requerente, oficiando-se à Prefeitura Municipal de Presidente Prudente 
para que se abstenha de efetuar o referido desconto. No mérito, postula pela procedência da ação, declarando a inexistência da 
dívida cobrada, condenando a requerida a reparar os danos morais sofridos pela autora, além de restituir à autora as parcelas 
indevidamente retidas na folha de pagamento da autora. Postula exibição do contrato de financiamento ou empréstimo assinado 
pela requerente, ou qualquer documento que legitime a cobrança, com sua assinatura, além dos extratos de todo o período, 
desde a assinatura do suposto empréstimo. O MM Juiz deixou para apreciar o pedido de antecipação de tutela após formada a 
relação processual. O banco requerido ofereceu contestação, alegando que foi decretada a liquidação extrajudicial do Banco 
Cruzeiro do Sul S.A. pelo Banco Central; que não houve incorporação do Banco Cruzeiro do Sul pelo Banco Panamericano, 
apenas a aquisição da carteira de cartões de crédito consignado. Sustentou que não houve qualquer desconto indevido, 
tampouco qualquer conduta que ensejasse danos à moral da autora; que não há nos autos qualquer prova a corroborar as 
assertivas da autora; que não restou configurado o dano moral. Ressaltou que não houve má-fé de parte do banco requerido. 
Postulou pela improcedência da ação. A autora apresentou réplica, reiterando seus argumentos. A audiência de tentativa de 
conciliação resultou infrutífera. O MM Juiz solicitou informações junto a Prefeitura Municipal. Resposta juntada às fls. 142/158. 
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Autora alegou que firmou contrato de empréstimo consignado em folha, e que somente após a entrega do cartão e seu uso é 
que o autor teve ciência de que se tratava de um contrato de cartão de crédito, com desconto mínimo em folha de pagamento 
(usando ou não o crédito). Reiterou o pedido de procedência da ação. A requerida não se manifestou. Com este relatório, passo 
a DECIDIR. Conheço desde logo da presente ação, haja vista que a matéria em discussão é unicamente de direito, não reclama 
a dilação probatória. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, alegando a autora que não contratou e nem 
recebeu o cartão de crédito do banco requerido, mas vem sofrendo descontos em seus vencimentos pela Prefeitura Municipal. 
Cumula o pedido declaratório com finalidade de rescindir a avença com indenização por danos morais. Pelo ofício enviado pela 
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente (fls. 142/158) é possível divisar que o Município de Presidente Prudente firmou 
convênio com o Banco Cruzeiro do Sul para fornecimento de Cartão Consig Card aos seus servidores. Basicamente um cartão 
de crédito para débito em conta vencimento. O servidor autorizou o desconto em folha de pagamento, com a finalidade de 
amortização do saldo devedor, gerado pela utilização do cartão. O banco informa a Municipalidade do valor da parcela a ser 
descontado em folha de pagamento, sendo que o valor máximo a ser descontado de cada servidor é de até 10% (dez por cento) 
de seus vencimentos. Na hipótese de os gastos excederem esse limite, boleto é gerado e enviado ao servidor para quitação a 
parte. A questão central da presente lide, reside na alegação da autora, servidora municipal, de que as despesas com a utilização 
do cartão de crédito já foram solvidas, mas vem sofrendo descontos mensais no valor máximo do limite, dez por cento de seus 
vencimentos, a título de pagamento de verba indevida. O banco requerido foi inserido no polo passivo em razão de que consoante 
informação prestada pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, os descontos de valores em folha de pagamento dos 
servidores foram repassados inicialmente ao Banco Cruzeiro do Sul e posteriormente para o Banco Panamericano. A informação 
oficial de compra da carteira de “cartão de crédito consignado” pelo Banco Panamericano não aponta que tenha havido sucessão 
empresarial a ponto do terceiro assumir todos os encargos devidos pelo devedor destes autos e não mais existir a personalidade 
jurídica do Banco Cruzeiro do Sul. Ao contrário, este continua atuando em fase de liquidação e neste ponto permanecem os 
obstáculos impostos pela disposição do art. 18, alínea a, da Lei nº6.024/74. A notícia é de responsabilização tão somente na 
carteira de “cartão de crédito consignado” exatamente o caso dos autos. O convênio celebrado entre Banco Cruzeiro do Sul e 
Prefeitura Municípal de Presidente Prudente alude ao “Cartão de Crédito Consig Card”. A responsabilidade do Banco 
Panamericano é evidente pois foi ele quem lançou e recolheu os valores consignados na folha de pagamento do autor mediante 
o convênio com a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente e impondo inegáveis prejuízos que devem ser recompostos. O 
banco requerido arrematou a carteira de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul, que se encontra em liquidação 
extrajudicial. Essa arrematação foi um negócio legal, pois foi feita em leilão promovido pelo Banco Central. Assim, houve 
continuidade do contrato anterior da autora, apenas com a sucessão do banco anterior pelo banco requerido. Quanto ao mérito, 
basicamente, a autora aduz que os descontos efetuados em sua folha de pagamento são indevidas, em razão de que já pagou 
as despesas com sua utilização, negando, portanto, a utilização do crédito consignado. O banco requerido em sua contestação 
não nega os fatos. A defesa não atacou e/ou impugnou os fatos aduzidos na inicial. Se o demandado não ataca os pontos 
relevantes e cruciais da inicial, admite como verídicos e verdadeiros, notadamente que o cartão de crédito não foi entregue e 
nem utilizado pela servidora. Nesse aspecto, a relação contratual efetivamente não ficou comprovada nos autos e a questão era 
de fácil solução, pois bastaria o banco requerido comprovar que disponibilizaram o crédito consignado em conta da autora, mas 
quedou-se inerte. A dúvida pendente é que a autora nega a utilização do cartão de crédito para obter empréstimo consignado, 
ao passo que o banco nada provou quanto a origem e legalidade desse eventual crédito e principalmente a origem e legalidade 
dos descontos mensais. Em face a presunção que milita em favor do consumidor, está obrigada a financeira requerida, por 
princípio da inversão probatória a provar suas alegações, devendo juntar os documentos que se referem a solicitação e a 
disponibilização do empréstimo consignado em nome da autora mediante utilização do cartão magnético (Cartão de Crédito 
Consig Card). Ao banco requerido caberia demonstrar que houve as compras pelo autor, a forma ocorrida e a existência de 
débitos em aberto. A empresa requerida nada provou nesse sentido. A prova estava a cargo do banco requerido. No caso 
concreto, é plenamente aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as atividades desempenhadas 
pelas instituições financeiras inserem-se no conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei n° 
8.078/90: “§ 2° - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de 
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. Nesse sentido 
também a Súmula n°297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete: “O Código de Defesa do Consumidor 
é aplicável às instituições financeiras”. A atividade desenvolvida pelo banco enquadra-se perfeitamente nos termos da legislação 
acima citada, como prestação de serviços, que coloca no mercado consumidor o dinheiro e demais serviços que presta, a todos 
que necessitam. Desta forma, vale assinalar que o ônus da prova competia exclusivamente ao banco requerido, conforme 
estabelece o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, e de acordo com o artigo 14 e parágrafos, do 
mesmo diploma legal, a responsabilidade do fornecedor por fato do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso 
comprovada a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No presente 
caso, nota-se que o banco omitiu-se quanto à comprovação de que de fato as operações ditas irregulares foram efetuadas pela 
autora, fato este que o banco poderia provar visto que possui os meios necessários para tanto, mas preferiu manter-se silente. 
Nesse diapasão, o banco requerido não cuidou de produzir prova convincente. Apenas insiste na retórica. A insistência chega a 
esbarrar na conduta prevista no artigo 17 do Código de Processo Civil. A relação jurídica entre as partes decorrente do contrato 
de consumo. Assim, a presente lide, cuja origem remonta dessa relação, deve ser analisada à luz da Lei n.º 8.078/90, Código de 
Proteção e Defesa do Consumidor. A responsabilidade do banco requerido, como prestador de serviços, é, inclusive, de caráter 
objetivo, consoante se infere do disposto no artigo 14 do CDC. A jurisprudência tem consagrado a aplicação da regra disposta 
no artigo 39, III, da Lei 8.078/80 (Código do Consumidor) para inibir excessos de casas comerciais, supermercados, bancos e 
outros, em disponibilizar cartões, senhas, créditos, revistas, que podem ser direcionadas para endereços diversos ou terceiros 
que venham a provocar consumo indesejado pelo usuário inadvertido. A mesma tese aqui se aplica. Assim, o que interessava a 
questão era a prova a cargo do banco requerido, quanto ao pedido, utilização e concessão do empréstimo consignado em nome 
da autora, com débito em aberto. Como o requerido nada provou nesse sentido, a cobrança é indevida. Impõe-se, concluir pela 
inviabilidade da cobrança, porque os descontos em folha de pagamento do servidor foi sem base legal. O cartão de crédito foi 
entregue, utilizado pelo servidor para compras que já foram solvidas. A existência de débitos em aberto, empréstimo consignado 
e tarifa mensal a ser pago pelo servidor não ficaram provadas. Neste aspecto factível o pedido para reconhecer inexistente a 
dívida, bem como compelir o banco requerido a devolver os valores indevidamente debitados em sua folha de pagamento. O 
banco deve cancelar o contrato, o cartão de crédito e proceder a devolução dos valores indevidamente debitados. No que se 
refere a indenização por danos morais, o pedido deve ser julgado improcedente, vez que não houve comprovação pela autora 
de quais dissabores de origem extraordinária foram gerados a ele em razão da quebra de contrato, já que a mesma aderiu de 
forma voluntária à emissão do cartão de crédito e, assim, o dano deve ser agregado a um sofrimento extraordinário para ser 
indenizado moralmente. Evidente que o prejuízo da servidora se restringiu aos danos materiais. Basta verificar que os descontos 
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persistiram por vários meses, sem que houvesse qualquer alteração na vida social, psicológica ou moral da autora. Não há 
prova nos autos, sequer, que em decorrência dos fatos narrados na inicial houve abalo de crédito a autora, pois não há 
comprovação de inserção de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito ou qualquer outro tipo restrição. Por esses motivos, 
os danos morais são improcedentes. Sendo assim, pelos documentos acostados com a petição inicial e tendo em vista a revelia 
técnica do banco requerido, restam parcialmente procedentes os pedidos formulados. Ante o exposto, e por tudo o que mais dos 
autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por SANDRA MARA DE OLIVEIRA NUNES contra 
BANCO PANAMERICANO S/A., nos termos do artigo 269, inciso II do Código de Processo Civil para: determinar o cancelamento 
definitivo do contrato e do Cartão de Crédito Consig Card emitidos em nome do autor, declarando inexigível qualquer débito 
decorrente de tal cartão e que esteja pendente, bem como determinar que BANCO PANAMERICANO S/A restitua à autora 
SANDRA MARA DE OLIVEIRA NUNES os valores que foram descontados em folha de pagamento, devidamente atualizados 
desde a data do desconto e com juros de mora a partir da citação. Considerando os fatos que se tornaram incontroversos na 
tramitação do feito, concedo a tutela antecipada, para que o banco restitua os valores indevidamente descontados nos 
vencimentos da autora, independentemente do trânsito em julgado. Comunique-se a Prefeitura Municipal de Presidente 
Prudente. Outrossim, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Considerando a sucumbência recíproca 
das partes, arcarão, em igual parte, com o pagamento de custas processuais e cada qual os honorários advocatícios de seus 
Patronos. Anote-se que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: EVANIA 
VOLTARELLI (OAB 167522/SP), LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP)

Processo 1002375-78.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - SANDRA 
MARA DE OLIVEIRA NUNES - BANCO PAN S/A - Cálculo do Valor do Preparo para caso de Recurso (art. 511 do CPC c/c 
Provimento nº 01/95 c/c Lei nº 11.608 de 29/12/2003): R$-185,74 (cento e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), a 
ser recolhido em guia própria; - ADV: LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP), EVANIA VOLTARELLI (OAB 
167522/SP)

Processo 1002516-97.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigações - Maria Jacira Tonetto Colnago - Banco 
Bradesco Financiamentos S/A - Vistos. Instada a se manifestar se o valor levantado quita o débito a parte interessada manteve-se 
inerte, do que se depreende que o débito foi quitado. Em face disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, e o faço com fundamento 
no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas usuais 
e providências de praxe. P. R. I. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), MAYCON LIDUENHA CARDOSO 
(OAB 277949/SP)

Processo 1003549-25.2014.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
SA - SONIA CARDOSO DE MOURA ROSARIO - Vistos. 1. Defiro o pedido de fl.48. Promova o autor o recolhimento da taxa para 
pesquisa no valor de R$12,20. Prazo: Dez (10) dias. 2. Após, tome o Diretor de Serviço as providências para requerer junto ao 
RENAJUD, para solicitar o bloqueio do veículo objeto da presente ação. 3. Com as informações dê-se vista ao autor. Int. - ADV: 
EDUARDO JOSE FUMIS FARIA (OAB 225241/SP)

Processo 1003972-82.2014.8.26.0482 - Exibição - Medida Cautelar - Doris dos Santos - Itaú Unibanco S.A. - - Banco Itaú 
Unibanco S/A - Vistos. Esclareça o credor o pedido de fls. 82, visto que os autos já se encontra extintos. Prazo: Cinco (05) dias. 
Havendo inércia, extinga e arquivem-se os autos. Int. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 1004250-83.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - DORIVAL 
PAZZINE FILHO - Embrasystem - Tecnologia em Sistemas, Importação e Exportação LTDA - Vistos. 1. Recebo nos efeitos 
devolutivo e suspensivo, o recurso de apelação interposto pelo autor a fls. 123/131. 2. Intime-se para contrarrazões no prazo 
legal. Int. - ADV: FILIPE AUGUSTO BUENO DOS SANTOS (OAB 318968/SP)

Processo 1005332-52.2014.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Cooperativa de 
Econ Credito Mútuo Prof Área Saúde Peq Emp Microemp da Região Centro Oeste- Sicredi Centro Oeste - Carlos Victor Emilio 
Correa - Vistas dos autos ao autor para: (x) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado negativo do mandado de busca e 
apreensão/citação, fl. 82. - ADV: ANA ROSA MARQUES CROCE (OAB 108973/SP)

Processo 1005548-13.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - MAYCON RODRIGO 
KLEBIS - BV Financeira SA Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Dê ciência às partes acerca do retorno destes autos. 
Após, aguarde-se manifestação por trinta (30) dias. Fluído o prazo, se nada for requerido, aguarde-se provocação no arquivo. 
Int. - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP), IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), MARCO HENRIQUE 
LEMOS (OAB 159261/SP)

Processo 1005676-33.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ANA RODRIGUES 
DE SOUZA - SALÃO DE BELEZA ESPAÇO FAMA - Vistos Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais 
proposta por cliente contra salão de beleza, em razão de serviços defeituosos que ocasionou danos as sobrancelhas da autora. 
A preliminar de decadência não comporta acolhimento, considerando em se tratando de ação de reparação de danos, ainda 
que pelo consumidor contra o prestador de serviços, o prazo é do artigo 27 do CDC, ou seja, de cinco anos. Defiro a produção 
de prova testemunhal. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13 de abril de 2015, às 15:30 horas. Int. - ADV: 
DANIELE FARAH SOARES (OAB 277864/SP), ADILSON RÉGIS SILGUEIRO (OAB 189154/SP)

Processo 1005676-33.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ANA RODRIGUES DE 
SOUZA - SALÃO DE BELEZA ESPAÇO FAMA - haver expedido carta de intimação para as testemunhas do(a) autor(a), (Sonia, 
Alana e Simone, fls.36), enviando aos Correio. Certifico mais haver expedido mandado de intimação para depoimento pessoal 
da requerida(fls.35), enviando à Central de Mandados para cumprimento pelo oficial de justiça. Certifico mais e finalmente haver 
deixado de expedir carta às testemunhas da requerida por pertencerem a outra comarca - ADV: ADILSON RÉGIS SILGUEIRO 
(OAB 189154/SP), DANIELE FARAH SOARES (OAB 277864/SP)

Processo 1006583-08.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - JOÃO SANDOVETE ALCANFOR 
- Banco de Crédito e Varejo S.A - Converto o julgamento em diligência. Apresente o autor o comprovante de quitação do 
empréstimo consignado em referência. Prazo: 10 (dez) dias. - ADV: MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP), PAULA 
RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 1006994-51.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Zenira Teofila Ribeiro - Banco 
Panamericano S.A - Ciência ao autor acerca do documento juntado às fls 66. - ADV: MARCELO OLIVEIRA ROCHA (OAB 
113887/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP), MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP)

Processo 1007041-25.2014.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
SA Crédito, Financiamento e Investimento - Espólio de Vilmar Jorge Ferreira Ataide - Vistos. Ante o comparecimento espontâneo 
do requerido, dou por suprida sua a citação. Manifeste-se a autora acerca da Contestação de fls. 50/53. Prazo: Dez (10) dias. 
Após, voltem conclusos. Int. - ADV: ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 
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155574/SP), MIGUEL ARCANGELO TAIT (OAB 56118/SP)
Processo 1007148-69.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - SINEZIO DE SOUZA - 

FLORISVALDO FERNANDES SILVA - Vistos. 1. Recebo o rol de testemunhas apresentado pelo autor as fls.120/122. 2. Ciência 
à parte contrária. 3. Expeça-se mandado de intimação. 4. Aguarde-se a audiência designada a fls. 114. Int. - ADV: WILTON 
BOIGUES CORBALAN TEBAR (OAB 307841/SP), APARECIDO DE CASTRO FERNANDES (OAB 201342/SP)

Processo 1007212-79.2014.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito, 
Financiamento e Investimento SA - OLGA ANGELICA DOS SANTOS - Vistos. Intime-se o autor para promover regular andamento 
ao feito. Prazo: Dez (10) dias. Int. - ADV: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 94243/SP), JAYME FERREIRA DA FONSECA 
NETO (OAB 270628/SP)

Processo 1007282-96.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - Regina Aparecida de Almeida 
- TIM CELULAR S/A - Visto etc., ... Em preparação ao despacho saneador e/ou julgamento antecipado da lide, especifiquem 
as partes, as provas que pretendem produzir, justificando-as, bem como, manifestem-se sobre o interesse em realização de 
audiência de tentativa de conciliação. Prazo: Dez (10) dias. Int. - ADV: ANA MARIA RAMIRES LIMA (OAB 194164/SP)

Processo 1007354-83.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Antonio Robles - Banco Daycoval 
S/A - Ciência às partes acerca das informações de fls. 63/64, oriundas do INSS. - ADV: SARITA MEDEIROS CALVO (OAB 
314436/SP), MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP), FERNANDO JOSE GARCIA (OAB 134719/SP)

Processo 1007632-84.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Erro Médico - MARIA ELIZABETH PIRES - KAORU 
NISHIDA - Vistos. Visando esclarecimento de situação fática, o requerido deverá esclarecer sobre documentos de fls. 252/287, 
radiografias com datas dos anos de 2013 e 2014, que foram juntadas com a contestação. Prazo cinco dias. Int. - ADV: RODRIGO 
PESENTE (OAB 159947/SP), PAULO JOSÉ CASTILHO (OAB 161958/SP)

Processo 1007712-48.2014.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni SA - 
Crédito, Financiamento e Investimento - EDISON DE OLIVEIRA - Ciência ao autor acerca das informações do RENAJUD de fls. 
66 - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 1007712-48.2014.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni SA - 
Crédito, Financiamento e Investimento - EDISON DE OLIVEIRA - Vistos. Tendo em vista o pedido de fl.69, reitere a ondem de 
desbloqueio junto ao RENAJUD, independentemente de novo recolhimento. Int. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA 
(OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 1007712-48.2014.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Omni SA - 
Crédito, Financiamento e Investimento - EDISON DE OLIVEIRA - Ciência ao autor acerca das informações do RENAJUD de fls. 
72. - ADV: TATIANE CORREIA DA SILVA SANTANA (OAB 321324/SP), DANIELA FERREIRA TIBURTINO (OAB 328945/SP)

Processo 1008450-36.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Ivan Rodrigues Silva - Banco BGN 
S.A - Vistos. Digam as partes sobre cumprimento da tutela antecipada e pagamento dos boletos. Int. - ADV: MAYCON LIDUENHA 
CARDOSO (OAB 277949/SP), LUIZ ANTONIO TOLOMEI (OAB 33508/SP)

Processo 1008794-17.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Acidentário - AILSON ANICETO DOS 
SANTOS - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - Vistos. Em preparação ao despacho saneador e/ou julgamento antecipado 
da lide, especifiquem as partes, as provas que pretendem produzir, justificando-as, bem como, manifestem-se sobre o interesse 
em realização de audiência de tentativa de conciliação. Prazo: Dez (10) dias. - ADV: MAURICIO TOLEDO SOLLER (OAB 
112705/SP), ANA CAROLINA PINHEIRO TAHAN (OAB 213850/SP)

Processo 1008804-61.2014.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Itaucard 
SA - ANTONIO DA CRUZ - Vistos. Renove-se a intimação do autor para promover o recolhimento da taxa para pesquisa on line. 
Prazo: Dez (10) dias. Int. - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP), VINICIUS JOSE DUTRA PEREIRA (OAB 329685/SP)

Processo 1008962-19.2014.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Responsabilidade Civil - VALTER LUIZ FONTALVA JUNIOR 
- ANDRESSA MADERAL SANTOS - - Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. - Vistos. Instada a se manifestar se o acordo foi 
integralmente cumprido a parte interessada manteve-se inerte , do que se depreende que o ajuste foi cumprido. Em face disso, 
JULGO EXTINTO O PROCESSO, e o faço com fundamento no artigo 794, inciso II, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 
em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas usuais e providências de praxe. P. R. I. - ADV: VICTOR JOSE PETRAROLI 
NETO (OAB 31464/SP), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP), LUIS OTAVIO RIBEIRO PRADO (OAB 117603/
SP), LEO EDUARDO RIBEIRO PRADO (OAB 105683/SP)

Processo 1009034-06.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Revisão do Saldo Devedor - ROSALVO ALVES 
MANGANARO - BV Financeira SA Crédito, Financiamento e Investimento - VISTOS ROSALVO ALVES MANGANARO propõe 
AÇÃO REVISIONAL contra BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando que firmou com a 
requerida contrato de crédito direto ao consumidor, no valor de R$ 26.036,82 (vinte e seis mil, trinta e seis reais e oitenta e dois 
centavos), com prazo de financiamento de 60 (sessenta) meses, valor das parcelas de R$ 748,76 (setecentos e quarenta e oito 
reais e setenta e seis centavos), mensais e consecutivas. Ressalta que apurou mediante pericia a existência da capitalização 
mensal de juros, pelo sistema de amortização francesa, conhecido como Tabela Price. Sustenta que há no contrato a cobrança 
da comissão de permanência e sua cumulação com juros de mora e multa de 2%. Requer a antecipação da tutela, autorizando 
que o requerente a depositar nos autos o valor incontroverso das parcelas, R$ 70,33, calculado com a repetição do indébito na 
forma simples, afastando os efeitos da mora. No mérito, requer a procedência da ação, para o fim de reconhecer incidentalmente 
a inconstitucionalidade do artigo 5.º da Medida Provisória n.º 2.170-36/01; declarar nula a forma de capitalização mensal de 
juros; determinar o recálculo do contrato, retirando o anatocismo, para ser declarada como devida a quitação do contrato, 
calculado com a repetição do indébito na forma dobrada, com a restituição do valor de R$ 7.694,91 (sete mil, seiscentos e 
noventa e quatro reais e noventa e um centavos); que seja expurgada do contrato a aplicação da Tabela Price; declarada nula a 
cumulação da comissão de permanência, com juros moratórios e multa moratória. Por fim, requer a condenação do banco 
requerido a suportar o pagamento das verbas sucumbenciais. O MM Juiz indeferiu o pedido de antecipação de tutela. O banco 
requerido ofereceu contestação, arguindo prescrição das parcelas 1 a 11. Quanto ao pedido revisional, alegou que o autor anuiu 
com todos os termos do contrato no momento da contratação; que não há abusos e nem cláusulas contrárias ao ordenamento 
jurídico; que deve ser respeitado o princípio do “pacta sunt servanda”; que os pagamentos efetuados estão em conformidade 
com o pactuado; que não há onerosidade excessiva nos juros contratados; que não há limitação de juros para Instituições 
Financeiras; que é legal a capitalização de juros; que a cobrança da comissão de permanência é legítima. Postulou pela 
improcedência da ação, condenando o autor aos consectários da sucumbência. O autor apresentou réplica, reiterando seus 
argumentos. Com este relatório, passo a DECIDIR. A lide comporta julgamento antecipado, considerando que a discussão é 
predominantemente de direito e não reclama a produção de provas em audiência, mesmo porque as partes instruíram o feito 
com elementos já suficientes para esclarecimento da demanda. A preliminar de mérito da prescrição não comporta acolhimento, 
considerando que em se tratando de prestação sucessiva e continuada, de natureza contratual, a prescrição só se inicia com o 
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vencimento da ultima prestação. (STJ, REsp 1.292.757, Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.08.2012). (STJ, AgRg no REsp nº 
802.688, Rel.Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 28.11.2006). No TJ/SP (AI nº 025815-73.2012.8.26.0000, Rel. Des. Ronnie Herbert 
Barros, j. 08.05.2013 e Ap. Nº 0011248-27.2012.8.26.0071, Rel. Des. Miguel Petroni Neto, j. 21.05.2013). Trata-se de ação 
revisional de contrato, sob fundamento de que o contrato de financiamento bancário contém juros capitalizados mensalmente, o 
que não é permitido por lei e onerou demasiadamente a obrigação do autor, gerando prestações com incidência de encargos 
ilegais e contrários ao Código de Defesa do Consumidor. A pretensão do autor de rever o contrato comporta parcial acolhimento. 
O pedido do autor é expresso no sentido de que os juros aplicados ao contrato de financiamento de 2,00% ao mês devem ser 
calculados de forma simples, sem capitalização e somente sobre o valor do financiamento. A taxa praticada e definida no 
contrato é de 2,00% ao mês de forma simples, mas com juros anuais de 26,82% e custo efetivo total CET de 38,78% ao ano se 
insere no parâmetro estabelecido prévia e pré-fixado, aceito pelo autor. No que concerne ao percentual de juros que compõe o 
Custo Efetivo Total CET, cuida-se de taxa que inclui todos os custos pagos pela pessoa física na contratação de operações de 
crédito, no caso CDC. No cômputo da CET incluiu-se os pagamentos autorizados a título de Tarifas (R$ 193,00 Tarifa de 
Avaliação e R$ 509,00 Tarifa de Cadastro), Pagamentos a Terceiros (R$ 1.975,89), Registro do contrato/Gravame (R$ 91,42), 
Seguro (R$ 806,37) e IOF (R$ 461,14). Assim, o valor financiado e que consta claramente do contrato foi de R$ 26.036,82 (vinte 
e seis mil, trinta e seis reais e oitenta e dois centavos). O financiamento foi em prestações fixas, onde sabidamente os juros já 
são calculados de início e diluídos ao longo do prazo ajustado, portanto não havendo incidência de novos juros sobre aqueles já 
vencidos. Assim, não há capitalização de juros. A financeira aplicou ao contrato o Sistema Francês de Amortização (Tabela 
Price) que não implica capitalização, pois dentro deste método, cada prestação possui uma parte de juros e outra de amortização 
do capital principal. Assim, em cada período (mês) considerado, parte de cada prestação paga os juros do saldo devedor 
“zerando-o” e a outra parte restante dela é responsável pela “amortização” do saldo devedor. No período subseqüente, os juros 
serão novamente contados, mas somente sobre o “capital amortizado”, diminuindo-se, portanto os juros, e assim sucessivamente. 
A tabela price é legal para este tipo de contrato, consoante reconheceu o TJ/SP: “CIVIL ARRENDAMENTO MERCANTIL JUROS 
CONTRATOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS INEXISTÊNCIA DE TETO FIXADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - NÃO 
INCIDÊNCIA DA LEI DE USURA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CAPITALIZAÇÃO 
MENSAL TABELA PRICE ANATOCISMO INOCORRÊNCIA - ILEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 
COM CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL SÚMULAS 30 E 294, STJ. 1. Admite-se a revisão 
das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade esteja cabalmente 
demonstrada, o que, todavia, não ocorreu no caso em análise. 2. Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do 
Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. 3. A utilização da tabela 
price nos contratos bancários não caracteriza anatocismo. 4. Admite-se a cobrança de comissão de permanência, desde que 
não cumulada com a correção monetária, juros remuneratórios ou de mora, multa ou com qualquer encargo moratório. 5. 
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - APL: 00094216020128260562 SP 0009421-60.2012.8.26.0562, 
Relator: Artur Marques, Data de Julgamento: 11/03/2013, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2013). A 
doutrina financeira de Carlos Pinto Del Mar (Aspectos Jurídicos da Tabela Price, Ed. Jurídica Brasileira, 2001, p. 40”, define a 
Tabela Price: “A Tabela Price nada mais é do que um sistema de amortização, que tem como característica o fato de reunir uma 
subparcela de amortização e outra subparcela de juros, de tal forma que a soma dessas duas parcelas, ou seja, o valor total das 
parcelas, durante todo o período, seja uniforme. Daí que, quando se pretender amortizar um empréstimo em parcelas constantes, 
compreendendo amortização de juros, a qualquer taxa, o sistema será inevitavelmente o da tabela Price, eis que a matemática 
não conhece outro método que apresente prestações constantes. O que é proibido, em determinadas circunstâncias é cobrar 
juros dos juros, e não de realizar uma operação matemática qualquer, calculando a juros compostos. Isto deve ser entendido 
inicialmente para evitar alguns absurdos como os que vêm atualmente, proclamando que é ilegal a Tabela Price pelo fato de 
esse basear-se no conceito de juros compostos. O sistema da Tabela Price existe para se calcular prestações constantes. Se a 
utilização desse sistema é feita de modo que resultem juros dentro dos limites legais, não há qualquer ilegalidade. Realmente 
dizer que o sistema da tabela Price é ilegal por adotar o critério de juros compostos é uma aberração.” O STJ já se manifestou 
sobre a licitude da tabela Price: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CORREÇÃO 
MONETÁRIA. MARÇO/ABRIL DE 1990. IPC. TAXA REFERENCIAL. TABELA PRICE. LEGALIDADE. (...).” (AgRg no Ag 707.143/
DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010). Reconhecendo-se a 
legalidade de aplicação da tabela price, prejudicado o pedido quanto a declaração incidental de inconstitucionalidade da medida 
provisória que permite a capitalização de juros. E utilizando a Calculadora do Cidadão do BACEN, verifica-se que caso aplicado 
juros de 2,00% ao mês, conforme previsão do contrato de financiamento, a prestação mensal seria de R$ 749,03 (setecentos e 
quarenta e nove reais e três centavos). No caso, a prestação mensal paga pelo autor foi de R$ 748,76 (setecentos e quarenta e 
oito reais e setenta e seis centavos), valor menor, portanto. Assim, quanto a afastar os juros capitalizados e diminuir o valor da 
prestação, o pedido não merece guarida. Os juros ora estabelecidos já estão calculados e integrados ao valor das parcelas. No 
caso dos autos, as verbas inseridas pelo banco encontram-se previstas no contrato de CDC, o que não espelha nenhuma 
abusividade, nem surpresa ao contraente. A menção numérica a tarifas incidentes no contrato é suficiente para caracterizar 
contratação expressa. Esse é o entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por maioria 
de votos. A decisão ocorreu no julgamento de recurso especial sob o rito dos repetitivos, estabelecido no artigo 543-C do Código 
de Processo Civil. (Resp. 973827 Rel. Min. Isabel Galotti). O contrato estipulou pagamentos em prestações de quantidade certa 
e valor fixo, considerando que a taxa de juros é pré-fixada, constando a taxa mensal e a taxa anual real e o custo efetivo total. A 
partir do momento em que o devedor aceita os valores deixa de haver iniqüidade ou abuso do credor, mas apenas temeridade 
do devedor, que contrata sem ter meios suficientes para pagar. Atente-se que o autor pagou parte do contrato, o que deixa bem 
evidente que concordou com as cláusulas contratuais, dentre elas, os juros, na formação do montante a ser resgatado em 
prestações. Os juros foram previamente combinados pelas partes contraentes, não cabendo após pagamento da avença, o 
devedor pretender rediscutir as taxas pactuadas. Os juros foram calculados e embutidos nas prestações de uma só vez. Capital 
mais juros formam o montante do financiamento, dividido pelas 60 (sessenta) prestações. Portanto, pelo fundamento invocado 
pelo autor não há como revisar o valor da prestação. Em relação as tarifas, não houve reclamação do autor. De qualquer forma, 
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) analisando reclamações referente a decisões de Colégio Recursal (REsp 1251331 e REsp 
1255573) decidiu, por meio de recurso repetitivo, quais as taxas e tarifas que os bancos podem cobrar. Por unanimidade, os 
ministros da 2ª Seção consideraram legal a cobrança de determinadas tarifas, exigidas pelas instituições financeiras para cobrir 
custos com pesquisas e informações sobre a situação financeira do cliente, bem como outras tarifas de operação do 
financiamento. Aplicável nas instâncias inferiores a técnica de extensão da eficácia da decisão conclusiva está previsto no 
artigo 543-C do CPC que se fundamenta na aplicação harmônica dos princípios da duração razoável do processo, da isonomia 
e da segurança jurídica, que evita decisões contraditórias e consubstancia aplicação igualitária do Direito, tendo em vista a 
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função do STJ de auniformização interpretativa da lei federal efetivada pelo STJ. O efeito vinculante do pronunciamento definitivo 
do STJ sobre a questão de direito objeto do recurso especial representativo da controvérsia alcança o órgão de jurisdição 
ordinária recorrido que deve aplicá-lo aos recursos especiais repetitivos suspensos, exceto em relação às matérias diferenciadas 
às quais ficam resguardadas garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Com a decisão dos recursos 
repetitivos, o presente julgamento deve seguir os parâmetros oferecidos pelo STJ.  Podem as partes convencionar o pagamento 
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o 
aos mesmos encargos contratuais”. Na espécie, foram incluídos no valor total do contrato, o IOF e Tarifas. Consoante decisão 
do STJ com efeito repetitivo e alcance para as instâncias inferiores, a cobrança de tarifa de cadastro TC é possível pelas 
instituições financeiras, na primeira contratação com o cliente. No caso, não há provas de que a contratação em tela tenha sido 
em continuação a outros contratos. Assim, prevalece o entendimento de que foi a primeira contratação, de modo que o banco 
pode exigir a TARIFA DE CADASTRO. O IOF é devido por lei. Com relação a tarifa de avaliação do bem, cuidando-se de veículo 
usado é possível a cobrança do encargo uma vez que, sem a devida avaliação, impossível a liberação do financiamento. Assim, 
todas as taxas e tarifas incluídas no CET, cujos pagamentos foram autorizados pelo mutuário são legais e compõem o montante 
financiado. Com relação à cobrança da comissão de permanência, não há prova de que tenha havido sua cobrança. O próprio 
laudo pericial juntado pelo autor não demonstra ter havido a alegada cumulação de comissão de permanência com outros 
encargos (fls. 47). Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a presente ação revisional 
aforada por ROSALVO ALVES MANGANARO contra BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, 
mantendo o contrato tal como entabulado, mediante previsão no contrato dos juros autorizados por Lei, e pela aplicação da 
Tabela Price, não se verificando abusividade e nem capitalização. O autor responderá pelas custas, despesas processuais e 
verba honorária que fixo em R$ 724,00 [setecentos e vinte e quatro reais], nos termos do § 4º do artigo 20 do Código de 
Processo Civil. Anote-se que é beneficiário da assistência judiciária. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: ALEXANDRE 
PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP), GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 
194399/SP)

Processo 1009066-11.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - URBANO FERNANDES - Marcelo 
Assis Lage - - TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE - Vistos Cuida-se de ação de indenização fundada em agressão 
física que o autor teria suportado por ação dolosa do primeiro requerido e omissão do segundo requerido, por responsabilidade 
objetiva. A defesa do primeiro requerido é no sentido de que houve atos agressivos iniciais e mau comportamento por parte 
do autor. O segundo requerido alude não ter culpa pelo evento e que a responsabilidade é subjetiva. Não há preliminares. A 
questão de mérito se restringe ao entrevero físico entre as partes e exige a dilação probatória, para exame da situação fática e 
de direito que envolve o caso de desavença física entre sócios do clube requerido. Não cabe discussão nestes autos quanto a 
questão disciplinar entre sócio e clube. Defiro a produção de prova testemunhal. Designo audiência de instrução e julgamento 
para o dia 16 de abril de 2015, às 15:30 horas. Sem prejuízo, considerando que a defesa do primeiro requerido aludiu a hipótese 
de existência de câmeras de vigilância no clube requerido, intime-se o Tenis Clube a informar se o evento foi gravado e mantido 
em arquivo. Int. - ADV: THIAGO BOSCOLI FERREIRA (OAB 230421/SP), RODRIGO DE ASSIS SISCOUTTO (OAB 269542/SP), 
JELIMAR VICENTE SALVADOR (OAB 140969/SP), LUIZ PAULO JORGE GOMES (OAB 188761/SP), GIMBERTO BERTOLINI 
NETO (OAB 128916/SP)

Processo 1009066-11.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade Civil - URBANO FERNANDES - Marcelo 
Assis Lage - - TÊNIS CLUBE DE PRESIDENTE PRUDENTE - haver expedido mandado de intimação para as testemunhas do(a) 
autor(a), (Sr. Jair e Sr. José Roberto), à testemunha do requerido (Sr. Ednei), e mandado de intimação ao requerido Tênis Clube, 
enviando à Central de Mandados para cumprimento pelo oficial de justiça. Certifico mais haver expedido mandado de intimação 
para depoimento pessoal dos requeridos, enviando à Central de Mandados para cumprimento pelo oficial de justiça. Certifico 
mais e finalmente haver deixado de expedir mandado de intimação para depoimento pessoal do autor e às testemunhas (Sr. 
Álvaro e Sr. Amadeu) do requerido “TÊNIS CLUBE”, por não haver diligências do oficial de justiça depositadas nos autos - ADV: 
GIMBERTO BERTOLINI NETO (OAB 128916/SP), JELIMAR VICENTE SALVADOR (OAB 140969/SP), LUIZ PAULO JORGE 
GOMES (OAB 188761/SP), RODRIGO DE ASSIS SISCOUTTO (OAB 269542/SP), THIAGO BOSCOLI FERREIRA (OAB 230421/
SP)

Processo 1009776-31.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Heleno Raimundo da Silva - BV 
Financeira S.A - Converto o julgamento em diligência. Apresente o autor comprovante de quitação dos boletos de fls. 44/45. 
Prazo: 10 (dez) dias. - ADV: CARLOS EDUARDO NICOLETTI CAMILLO (OAB 118516/SP), ALEXANDRE ROMERO DA MOTA 
(OAB 158697/SP), MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP)

Processo 1009810-06.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Miriam Rodrigues da Silva - Banco 
Itaú BMG S.A - Acolho o pedido de fls.76/77. Analisando os autos, verifico que realmente a petição de acordo constante de 
fls.47/49, consta como requerido Banco BMG S/A., o qual não integra a lide, vez que que no presente feito figura no polo passivo 
o BANCO ITAÚ BMG S/A. Assim, torno sem efeito a petição de fls.47/49 bem como torno nula nula a Sentença Homologatória 
de fls.75, e determino o regular andamento do feito. Promova a Serventia as anotações pertinentes. Após, voltem conclusos. 
Int. - ADV: MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 1009810-06.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Miriam Rodrigues da Silva - Banco 
Itaú BMG S.A - Certifico e dou fé, em cumprimento ao r. despacho de fls. 79/80 e a determinação verbal do escrivão judicial 
haver efetuado a anotação acerca da nulidade da sentença homologatória de fls. 75. Nada Mais. - ADV: EDUARDO CHALFIN 
(OAB 241287/SP), MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP)

Processo 1010237-03.2014.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Companhia de 
Crédito, Financiamento e Investimento RCI Brasil - LUIS BOMPANI BARREIRO - Vistos. Em preparação ao despacho saneador 
e/ou julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, justificando-as, bem como 
manifestem-se sobre o interesse em audiência de tentativa de conciliação. Int. - ADV: EDIR BATISTA DE OLIVEIRA (OAB 
297146/SP), SERGIO SCHULZE (OAB 298933/SP)

Processo 1010467-45.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Ataide Neres da Silva - Sul Financeira 
S.A - Vistos. Ataide Neres da Silva propõe AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER contra Sul Financeira S.A alegando que é 
aposentado(a) do INSS e celebrou com a requerida contrato(s) de empréstimo(s) na modalidade consignada, contrato(s) de nº 
22-44548/13001, os quais foram consignados em seu benefício do INSS n.º 114.085.961-4. Alude que no mês de junho/2014, 
procurou o banco requerido para quitação antecipada; que não recebeu qualquer resposta do banco requerido; que sabe que 
o banco requerido recebeu a solicitação em 25/07/2014 , mas não atendeu o pedido. Requer a antecipação da tutela, para o 
fim de a requerida ser obrigada a encaminhar os boletos de pagamento antecipado do(s) empréstimo(s) consignado(s) de n.º 
22-44548/13001, com redução de juros contados do dia 30/07/2014 (data em que venceu o prazo de encaminhar o boleto), e 
após o pagamento, que seja determinado o encerramento do contrato junto ao INSS. No mérito, postula pela procedência da 
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ação, tornando definitiva a liminar concedida, para, após a emissão dos boletos e realizado o pagamento, declarar quitado(s) 
o(s) contrato(s) de empréstimo consignados de n.º 22-44548/13001, com as devidas informações ao INSS. Por fim, requer a 
condenação do banco requerido ao pagamento das verbas de sucumbência. O MM Juiz deferiu o pedido de tutela antecipada, 
para o fim de que a instituição requerida providenciasse os cálculos e emitisse os boletos bancários para liquidação antecipada 
do(s) empréstimo(s) em favor do(a) autor(a), no prazo de quinze dias. O banco requerido apresentou contestação, arguindo 
preliminarmente falta de interesse de agir; que o autor não fez uso de formulário próprio para solicitação do saldo devedor. No 
mérito,aduziu que cumpriu sem qualquer resistência a decisão liminar. Postulou que fosse dada por atendida a determinação 
para apresentação dos boletos, com a consequente extinção da presente ação, isentando o banco requerido dos ônus 
sucumbenciais, bem como da aplicação de multa diária. Ressaltou que não houve resistência quanto à apresentação dos 
documentos; que em momento algum se negou a exibi-los, não havendo que se falar em pretensão resistida. O(A) autor(a) 
apresentou réplica, aduzindo que o banco requerido se negou a cumprir administrativamente a obrigação, devendo responder 
pela sucumbência. Reiterou os termos e pedidos da petição inicial. O autor juntou o comprovante de quitação do empréstimo 
consignado, tendo sido oficiado ao INSS para baixa do débito. Ofício recebido às fls. 68/71. Com este relatório, passo a 
DECIDIR. A lide comporta julgamento antecipado, porquanto a discussão é unicamente de direito e não reclama a produção de 
provas. Reconhece-se o legítimo e incontroverso direito do(a) autor(a), apoiado no parágrafo 2º do artigo 52 do CDC. Cumpre 
ressaltar que o pleito tem fundamento no fato de que o(a) autor(a) firmou o(s) contrato(s) de empréstimo(s) consignado(s) em 
folha de pagamento de benefício previdenciário para quitação em parcelas. Com o decorrer do tempo, o(a) autor(a) pretendia 
quitá-lo(s) antecipadamente e se deparou com a demora do banco requerido em fornecer os meios para tanto. A questão foi 
resolvida com a concessão de tutela antecipatória, com informações nos autos de que o banco disponibilizou ao(à) autor(a) os 
boletos para quitação, de modo que a ação de obrigação de fazer perdeu seu objeto, em razão de que a providência pretendida 
pelo(a) autor(a) já foi cumprida pelo banco requerido. A própria instituição requerida apresentou manifestação, informando 
quanto ao cumprimento da obrigação, juntando os boletos para liquidação antecipada. O banco responde por sucumbência, em 
razão de que poderia ter atendido a questão a nível administrativo, sem que o(a) autor(a) ingressasse em Juízo. Ante o exposto 
e tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação de obrigação de fazer proposta por Ataide Neres da Silva 
contra Sul Financeira S.A, para condená-la na obrigação de fazer consistente na emissão de boletos para liquidação antecipada 
do(s) empréstimo(s) consignado(s) nº 22-44548/13001, o que já foi executado pela requerida, perdendo a ação seu objeto. 
Não obstante o cumprimento da obrigação pelo banco requerido e a perda do objeto da ação em sede de tutela antecipada, 
ressalta-se que a questão era de fácil providência no âmbito administrativo, mas o(a) autor(a) foi obrigado(a) a ingressar em 
Juízo para ver atendida sua pretensão e seu direito de obter os meios para liquidação antecipada do(s) empréstimo(s). Assim, 
o banco requerido deverá responder pela sucumbência. A financeira requerida responderá pelas custas, despesas processuais 
e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) nos termos do § 4º do artigo 20 
do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. - ADV: MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES (OAB 
91045/MG), MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP)

Processo 1010467-45.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Ataide Neres da Silva - Sul 
Financeira S.A - Cálculo do Valor do Preparo para caso de Recurso (art. 511 do CPC c/c Provimento nº 01/95 c/c Lei nº 11.608 
de 29/12/2003): R$-101,05 (cento e um reais e cinco centavos), a ser recolhido em guia própria; - ADV: MAYCON LIDUENHA 
CARDOSO (OAB 277949/SP), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHÃES (OAB 91045/MG)

Processo 1010828-62.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - PL Iluminação e Decoração 
Ltda - Klaxon Importação, Distribuição e Comércio de Artigos para Iluminação Ltda - Visto etc., ... Em preparação ao despacho 
saneador e/ou julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, as provas que pretendem produzir, justificando-as, bem 
como, manifestem-se sobre o interesse em realização de audiência de tentativa de conciliação. Prazo: Dez (10) dias. - ADV: 
LUCAS LINARES DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 252148/SP), LEONARDO RAMOS PINTO (OAB 45379/PR)

Processo 1011216-62.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Jose Clebio Faquinha - Banco Itaú 
BMG S.A - Visto etc., ... Em preparação ao despacho saneador e/ou julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, 
as provas que pretendem produzir, justificando-as, bem como, manifestem-se sobre o interesse em realização de audiência de 
tentativa de conciliação. Prazo: Dez (10) dias. - ADV: MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP), EDUARDO CHALFIN 
(OAB 241287/SP)

Processo 1011216-62.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Jose Clebio Faquinha - Banco Itaú 
BMG S.A - Certifico e dou fé, que compulsando os autos verifiquei que as anotações acerca do Agravo de Instrumento nº 
2169803-59.2014 de fls. 69/81, já foram efetuadas pela serventia às fls. 59, em cumprimento ao r. despacho de fls. 58. Nada 
Mais. - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP)

Processo 1011333-53.2014.8.26.0482 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Despejo para Uso 
Próprio - NILZA DO CARMO BRAGA SARAIVA - Reinaldo Tendolo - Vistos. Tendo em vista que o AR de fls. 29 não foi assinado 
pelo destinatário, a fim de evitar a futura alegação de nulidade da citação, manifeste-se o autor. Prazo: Dez (10) dias. Int - ADV: 
GUILHERME PRADO BOHAC DE HARO (OAB 295104/SP), RODRIGO BRAGA SARAIVA (OAB 345154/SP)

Processo 1011632-30.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Maria do Carmo Feitosa da Costa 
- Banco Itaú BMG S.A - Visto etc., ... Em preparação ao despacho saneador e/ou julgamento antecipado da lide, especifiquem 
as partes, as provas que pretendem produzir, justificando-as, bem como, manifestem-se sobre o interesse em realização de 
audiência de tentativa de conciliação. Prazo: Dez (10) dias. - ADV: EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), MAYCON LIDUENHA 
CARDOSO (OAB 277949/SP)

Processo 1011746-66.2014.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Indenização por Dano Moral - Michael Henrique Lima 
Costa - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - Vistos. Manifeste-se o autor acerca da devolução do AR de fls. 29, com a 
informação de que o requerido “mudou-se”. Prazo: Dez (10) dias. Int. - ADV: HIGÉIA CRISTINA SACOMAN (OAB 110912/SP)

Processo 1012396-16.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Sergio Luiz Coradini Bassi - Banco 
Itaú BMG S.A - Vistos Acolho o pedido de fls.106/107. Analisando os autos, verifico que realmente a petição de acordo constante 
de fls.102/102, consta como requerido Banco BMG S/A., o qual não integral à lide, vez que que no presente feito figura no 
polo passivo o BANCO ITAÚ BMG S/A. Assim, torno sem efeito a petição de fls.102/103, bem como torno nula nula a Sentença 
Homologatória de fls.105, e determino o regular andamento do feito. Promova a Serventia as anotações pertinentes. Após, 
voltem conclusos. Int. - ADV: PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 173477/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), MAYCON 
LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP)

Processo 1012396-16.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Sergio Luiz Coradini Bassi - Banco 
Itaú BMG S.A - Certifico e dou fé haver efetuado as devidas anotações no sistema SAJ acerca da ANULAÇÃO da sentença de fl. 
105, conforme determinação retro. Nada Mais. - ADV: PAULO ROBERTO VIGNA (OAB 173477/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 
241287/SP), MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP)
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Processo 1012396-16.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Sergio Luiz Coradini Bassi - Banco 
Itaú BMG S.A - Vistos. Desacolho o pedido de fls.111/112, em razão de que a Sentença homologatória foi tornada nula, conforme 
se verifica da decisão de fl.109. No mais, aguarde-se a publicação da decisão de fl.109 e certidão de fl.110. Int. - ADV: PAULO 
ROBERTO VIGNA (OAB 173477/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP), MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/
SP)

Processo 1014093-72.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Prudencio Manoel de Brito - Banco 
Pan S.A - Vistos. Em preparação ao despacho saneador e/ou julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, as provas 
que pretendem produzir, justificando-as, bem como, manifestem-se sobre o interesse em realização de audiência de tentativa 
de conciliação. Prazo: Dez (10) dias. - ADV: MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 
241287/SP)

Processo 1015212-68.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Responsabilidade do Fornecedor - WANDER CAVALCANTE 
MARRERA - TSI Tecnologia Support Informática Ltda-ME - Vistos. Manifeste-se o autor acerca da Contestação de fls. 43/50. 
Prazo: Dez (10) dias. Após, voltem conclusos. Int. - ADV: ALEXANDRE LUPETTI VIRGILIO (OAB 155457/SP), ANDERSON 
LUIZ FIGUEIRA MIRANDA (OAB 171962/SP), DAVI ULISSES BATISTA DE MESQUITA (OAB 222844/SP), JOSE APARECIDO 
CUSTODIO (OAB 310940/SP)

Processo 1015342-58.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Quitação - Odete Inacio Ferreira - Cia Regional de 
Habitações de Interesse Social - CHRIS - - Caixa Administradora FCVS - Vistos. Manifeste-se o autor acerca da Contestação 
de fls. 45/56. Prazo: Dez (10) dias. Após, voltem conclusos. Int. - ADV: SILVANA APARECIDA GREGÓRIO (OAB 194452/SP), 
VALDECIR ANTONIO LOPES (OAB 112894/SP)

Processo 1015515-82.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Patente - STEELBRAS ANTENAS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA - KIDASEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA - Vistos. Manifeste-se o autor acerca da 
Contestação de fls. 109/122. Prazo: Dez (10) dias. Após, voltem conclusos. Int. - ADV: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI (OAB 
175215/SP), SONIA CARLOS ANTONIO (OAB 84759/SP)

Processo 1015515-82.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Patente - STEELBRAS ANTENAS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA - KIDASEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA - Vistos. Analisando os autos, verifico que houve 
imperfeição na digitação do item “1” da decisão de fl.103, em razão de que no presente feito não foi postulada concessão 
dos benefícios da gratuidade. Assim, torno sem efeito item ‘1” da decisão de fl.103, em razão de o presente feito trata-se de 
matéria paga. Anote-se. No mais, aguarde-se a publicação e atendimento ao despacho de fl.145. Int. - ADV: JOÃO JOAQUIM 
MARTINELLI (OAB 175215/SP), SONIA CARLOS ANTONIO (OAB 84759/SP)

Processo 1015528-81.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - SARITA FERREIRA 
DA SILVA - Itaú Unibanco S.A. - A autora deverá juntar aos autos o contrato objeto da ação revisional, visto que o documento 
de fls. 29 é instrumento de renegociação ao contrato firmado. Prazo: 10 (dez) dias. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 
194399/SP)

Processo 1015570-33.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Itaú Unibanco S.A. - ELIANE 
BARBOSA LIMA - Vistos CITE-SE o(a,s) executado(a,s) para, no prazo de 03 (três) dias, pagar(em) a dívida no valor indicado 
na inicial, que deverá ser atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios da parte exequente 
arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme pedido inicial, cuja cópia segue anexa 
e faz parte integrante deste. Caso o(a,s) executado(a,s) efetue(m) o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários 
advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 652-A, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 2. No prazo para embargos, 
reconhecendo o crédito do(a) exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive 
custas e honorários de advogado, o(a,s) executado(a,s) poderá(ão) requerer autorização do Juízo para pagar(em) o restante do 
débito em até 06 (seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um 
por cento) ao mês (Art. 745-A do Código de Processo Civil). O não pagamento de quaisquer das prestações implicará, de pleno 
direito, o vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, imposta ao 
executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedação à oposição de embargos (art. 745-A, 
§ 2º do Código de Processo Civil). 3. Não efetuado o pagamento, nem o parcelamento, munido da segunda via do mandado, o 
oficial de justiça procederá, de imediato, à PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, 
lavrando-se o competente auto, intimando-se o executado de tais atos na mesma oportunidade e efetivando-se o depósito 
na forma da lei. Caso não sejam localizados bens, o(a,s) executado(a,s) deve(m) ser intimado(a,s) a indicá-los em 05 (cinco) 
dias, sob pena de multa de até 20% do valor da causa, se constatada omissão (arts. 600 e 601 do Código de Processo Civil). 
4. PRAZO PARA EMBARGOS: 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação (artigo 738 do 
Código de Processo Civil). Int. - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 1015570-33.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Itaú Unibanco S.A. - ELIANE 
BARBOSA LIMA - Ciência ao autor acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 42 e Auto de Penhora de fls. 43. - ADV: CARLA 
CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/SP)

Processo 1015619-74.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - JOSE CARLOS DA SILVA - BANCO 
ITAU BMG CONSIGNADO S/A - Ante os fatos expostos, concedo ao(à) autor(a) os benefícios da Justiça Gratuita. Cuida-se de 
ação de obrigação de fazer, consistente em compelir a instituição financeira a emitir boleto(s) para liquidação antecipada de 
contrato(s) de empréstimo consignado. A pretensão do(a) autor(a) vem abalizada em meio permissivo legal, artigo 52, § 2º do 
CDC e Instrução Normativa n.º 28 do INSS. O(a) autor(a) solicitou administrativamente a liquidação antecipada junto ao banco 
requerido, que se manteve inerte. Assim, considerando a verossimilhança das alegações, a relevância dos fatos expostos e a 
prova trazida aos autos, acolho o pedido liminar de tutela antecipada com o fim específico de obrigar a instituição financeira 
a emitir boleto ao(à) autor(a) para liquidação antecipada do(s) contrato(s) de empréstimo(s) consignado(s) n. 546.805.399; 
543101804 e 233.810110. A medida atende ao pedido do(a) autor(a), com o objetivo antecipado de exercer direito previsto 
em lei e evitar prejuízos irreparáveis e/ou de difícil reparação. Assim sendo, concedo a tutela antecipada para o fim de que a 
empresa requerida BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A providencie os cálculos e emita boleto para liquidação antecipada em 
favor do(a) autor(a) JOSE CARLOS DA SILVA, CPF n.º 462.298.338-91, referente ao(s) contrato(s) nº 546.805.399; 543101804 
e 233.810110, com prazo de 15 (quinze) dias a contar da citação. A partir do décimo quinto dia, caso persista a desídia do 
banco, responderá por multa cominatória diária, no valor de R$ 200,00 [duzentos reais]. Expeça-se o competente mandado. 
Após, cite-se a requerida, com as advertências de praxe. Intimem-se. - ADV: RODNEY DA SANÇÃO LOPES (OAB 263512/SP), 
EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 1015635-28.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - MARIA DO CARMO LIMA 
DA SILVA - ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA. - Visto etc., ... Em preparação ao despacho saneador e/ou julgamento 
antecipado da lide, especifiquem as partes, as provas que pretendem produzir, justificando-as, bem como, manifestem-se sobre 
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o interesse em realização de audiência de tentativa de conciliação. Prazo: Dez (10) dias. - ADV: MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S 
CEZÁRIO (OAB 102280/SP), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP)

Processo 1015648-27.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro - MELINA 
ZAMPIERI DE ALMEIDA - HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA - - HYUNDAI CAOA MOTOR DO 
BRASIL LTDA - Vistos Indefiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, em razão de que o estado declarado pela autora 
é incompatível com a situação demonstrada por documentos O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido 
àqueles que não podem suportar os valores necessários para participação no processo, sem que tais gastos prejudiquem seu 
próprio sustento ou de sua família. Com efeito, nos termos do artigo 4º, da Lei nº 1060/50, “a parte gozará dos benefícios da 
assistência judiciária mediante simples afirmação, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 
de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. É de se observar, porém, que a presunção de impossibilidade de arcar 
com as custas processuais é apenas relativa, demandando maiores esclarecimentos em havendo elementos que indiquem o 
contrário. Entretanto, a Constituição de 1988 mitigou essa presunção de hipossuficiência do litigante pela simples declaração 
permitindo que se exigisse dos interessados na gratuidade processual a comprovação de sua insuficiência de recursos. Isso 
porque, o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal afirma que serão beneficiários da assistência jurídica gratuita aqueles que 
comprovarem insuficiência de recursos, não bastando a simples declaração do requerente. No caso em apreço, a autora se 
declara como hipossuficiente, porem se qualifica como Fisioterapeuta e pelo próprio objeto do processo, é possível divisar que 
a autora detém recursos para arcar com as taxas judiciárias de valor módico, considerando que adquiriu veículo automotor, com 
valor superior à R$40.000,00 (Quarenta Mil Reais), com pagamento à vista. A presunção de pobreza, portanto, é elidida em face 
da realidade fática inferida dos autos e da ausência de documentos que demonstrem a insuficiência de recursos do requerido. 
Assim, promova a autora o recolhimento das custas iniciais, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de extinção. Int. - ADV: 
FRANCISLAINE DE ALMEIDA COIMBRA (OAB 286151/SP)

Processo 1015658-71.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ALQUINES MODESTO 
DE ARAÚJO - ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA. - Visto etc., ... Em preparação ao despacho saneador e/ou julgamento 
antecipado da lide, especifiquem as partes, as provas que pretendem produzir, justificando-as, bem como, manifestem-se sobre 
o interesse em realização de audiência de tentativa de conciliação. Prazo: Dez (10) dias. - ADV: MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE 
S CEZÁRIO (OAB 102280/SP), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP), FLÁVIO ALBERTO CEZÁRIO (OAB 
29523/SP)

Processo 1015739-20.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - DIRCE BONETI MARQUES 
- ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA. - Vistos. Manifeste-se o autor acerca da Contestação de fls. 43/57. Prazo: Dez (10) 
dias. Após, voltem conclusos. Int. - ADV: MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S CEZÁRIO (OAB 102280/SP), PAULO EDUARDO D 
ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP)

Processo 1015744-42.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - T.S.S. - A.P.B. - Vistos. 
Manifeste-se o autor acerca da Contestação de fls. 38/53. Prazo: Dez (10) dias. Após, voltem conclusos. Int. - ADV: MARCELO 
FLÁVIO JOSÉ DE S CEZÁRIO (OAB 102280/SP), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP)

Processo 1015769-55.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Maria Rodrigues Silva - Banco 
Bradesco Financiamentos S.A - Vistos. Manifeste-se o autor acerca da Contestação de fls. 26/31. Prazo: Dez (10) dias. Após, 
voltem conclusos. Int. - ADV: MELISSA ZORZI LIMA VIANNA (OAB 340642/SP), MAYCON LIDUENHA CARDOSO (OAB 277949/
SP)

Processo 1015800-75.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - REINALDO PICCINIM 
- ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA. - Vistos. Manifeste-se o autor acerca da Contestação de fls.35/48 . Prazo: Dez 
(10) dias. Após, voltem conclusos. Int. - ADV: FLÁVIO ALBERTO CEZÁRIO (OAB 29523/SP), MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S 
CEZÁRIO (OAB 102280/SP), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP)

Processo 1015805-97.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Marivaldo Souza Santos 
- ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA. - Vistos. Manifeste-se o autor acerca da Contestação de fls. 30/43. Prazo: Dez (10) 
dias. Após, voltem conclusos. Int. - ADV: MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S CEZÁRIO (OAB 102280/SP), PAULO EDUARDO D 
ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP)

Processo 1015811-07.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - LOURDES DE OLIVEIRA 
VIEIRA - ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA. - Vistos. Manifeste-se o autor acerca da Contestação de fls. 30/43. Prazo: 
Dez (10) dias. Após, voltem conclusos. Int. - ADV: PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP), FLÁVIO ALBERTO 
CEZÁRIO (OAB 29523/SP), MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S CEZÁRIO (OAB 102280/SP)

Processo 1015835-35.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - ALEXANDRINA MARIA 
MARCININO - ATHIA PLANOS DE BENEFÍCIOS LTDA. - Vistos. Manifeste-se o autor acerca da Contestação de fls. 30/43. 
Prazo: Dez (10) dias. Após, voltem conclusos. Int. - ADV: MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE S CEZÁRIO (OAB 102280/SP), PAULO 
EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP)

Processo 1016427-79.2014.8.26.0482 - Cautelar Inominada - Medida Cautelar - GIULIANO CHIMATTI BERNA - CREMONE 
MOTONÁUTICA LTDA. - Vistos. Dê ciência à requerida acerca dos acréscimos de fls.86/88 (art. 398 do CPC). Após, voltem 
conclusos. Int. - ADV: WAGNER ANTONIO CASSIMANO (OAB 190116/SP), LEANDRO RODRIGO DA SILVA (OAB 286208/SP)

Processo 4000430-39.2013.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
SA Crédito, Financiamento e Investimento - SILVIA OLIVEIRA CARRISCAR - Vistos. O pedido de substituição do polo ativo 
formulado pela teceira RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A., às fls.81/83, não tem 
como ser atendido, em razão de que no presente feito figura no polo ativo da presente ação a BV FINANCEIRA. No mais, 
prossiga o regular andamento do feito. Int. - ADV: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI (OAB 319501/SP), RODRIGO 
FRASSETTO GOES (OAB 326454/SP)

Processo 4000430-39.2013.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
SA Crédito, Financiamento e Investimento - SILVIA OLIVEIRA CARRISCAR - Vistos. Antes de deliberar acerca do pedido de 
fl.103, promova a autora o depósito de diligência do Oficial de Justiça. Int. - ADV: GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI 
(OAB 319501/SP), RODRIGO FRASSETTO GOES (OAB 326454/SP)

Processo 4000430-39.2013.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
SA Crédito, Financiamento e Investimento - SILVIA OLIVEIRA CARRISCAR - Vistos. Defiro o pedido de fls. 105. Anote-se. No 
mais aguarde-se a publicação bem como atendimento a determinação de fls.104. Int. - ADV: RODRIGO FRASSETTO GOES 
(OAB 326454/SP), GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI (OAB 319501/SP)

Processo 4000561-14.2013.8.26.0482 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
SA Crédito, Financiamento e Investimento - JOSUE DE SOUZA MONTEIRO - Vistos. Considerando que a petição de fl.73 
encontra-se desacompanhada do comprovante de depósito nela constante, renove a intimação da autora para efetuar o depósito 
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do Oficial de Justiça, observando-se que o valor foi alterado para 03 UFESPs. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA 
(OAB 150793/SP)

Processo 4000852-14.2013.8.26.0482 - Protesto - Liminar - Fabricio Antonio P F Santos - LUIS EDUARDO SUSSI ANDRADE 
- - VALDIR COELHO DE SOUZA - Vistos. Anote-se o novo endereço informado à fl.58. Após o recolhimento da taxa referente às 
despesas postais, promova a Serventia o novo envio da carta de citação do co-requerido. Oportunamente, será dado vista ao 
autor para se manifestar acerca das respostas apresentadas. Int. - ADV: JULIO CYRO DOS SANTOS DE FARIA (OAB 263077/
SP), ALEXANDRE FRANÇA PESSÔA (OAB 10556/MS)

Processo 4000852-14.2013.8.26.0482 - Protesto - Liminar - Fabricio Antonio P F Santos - LUIS EDUARDO SUSSI ANDRADE 
- - VALDIR COELHO DE SOUZA - Certifico e dou fé haver efetuado as devidas anotações no sistema SAJ acerca do novo 
endereço do requerido Valdir Coelho, conforme determinação retro. Nada Mais. - ADV: JULIO CYRO DOS SANTOS DE FARIA 
(OAB 263077/SP), ALEXANDRE FRANÇA PESSÔA (OAB 10556/MS)

Processo 4001467-04.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - DANIEL CARLOS 
FERREIRA - Banco Itaucard SA - Vistos. Dê ciência às partes acerca do retorno destes autos. Após, aguarde-se manifestação 
por trinta (30) dias. Fluído o prazo, se nada for requerido, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: LUÍS HENRIQUE 
HIGASI NARVION (OAB 154272/SP), IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 4002329-72.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - BARBARA OLIVEIRA 
CAVALCANTI - V.MUCHIUTT VEICULOS E PEÇAS LTDA - haver expedido mandado de intimação das testemunhas arroladas 
pelo(a) requerido(a) aos (Sr(a) Edson e Diego), encaminhando à Central de Mandados para cumprimento pelo Oficial de Justiça. 
Certifico mais haver expedido carta precatória à comarca de Pirapozinho/SP para inquirição da testemunha arrolada pelo 
requerido estando à disposição para impressão pelo sistema e comprovação de distribuição em 15 (quinze) dias - ADV: JOSE 
FRANCISCO GALINDO MEDINA (OAB 91124/SP), FABBIO SERENCOVICH (OAB 295992/SP)

Processo 4002582-60.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - RODRIGO APARECIDO DOS SANTOS 
- - ROSÂNGELA CRISTINA ZAMPIERI - GOLDFARB 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - Vistos. 1. Recebo nos efeitos 
devolutivo e suspensivo, os recursos de apelação interpostos às fls.275/285 e fls.286/304, respectivamente pelos autores e pela 
requerida. 2. Intimem-se para contrarrazões recíprocas no prazo legal. 3. Após, se não houver incidente a ser dirimido nesta 
instância, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado, com nossas honrosas homenagens. 
Int. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), CLAUDENIR PINHO CALAZANS (OAB 221164/SP)

Processo 4003360-30.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - WANDERSON FERNANDES CARNEIRO 
- - ANA PAULA SILVA CARNEIRO - GOLDFARB 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - Vistos. WANDERSON 
FERNANDES CARNEIRO e ANA PAULA SILVA CARNEIRO, qualificados na inicial, ajuizaram ação declaratória de nulidade de 
cláusula contratual c.c indenização por danos materiais e morais e com pedido de tutela antecipada, em face da GOLDFARB 12 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, alegando terem adquirido junto a ré imóvel em empreendimento imobiliário pelo valor 
de R$ 95.963,77, entretanto, afirma ter sido surpreendida com a cobrança de valor intitulado “C. M. Repasse na Planta, cujo 
valor inicial era de R$ 4,12 elevando-se, posteriormente, a R$ 400,00. Sustentam que a referida cobrança, bem como o 
acréscimo que esta sofreu, são ilegais e incompatíveis com o dever geral da boa-fé objetiva e da informação correta, vinculando 
a oferta inicial. Requerem, liminarmente, a concessão de tutela antecipada para que os requerentes possam depositar 
mensalmente em juízo as parcelas denominadas “C.M. Repasse na Planta” e cominação de multa diária pela não entrega do 
imóvel dentro do prazo previsto em contrato, a procedência da ação, sendo considerada ilegal a cobrança da taxa denominada 
“C. M. Repasse na Planta”, condenando-se a ré à devolução, em dobro, do indevidamente pago, ao pagamento de indenização 
por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e materiais (lucros cessantes) em montante referente aos alugueis que a autora 
desembolsou desde julho de 2013 até a entrega do imóvel, bem como, aos benefícios da justiça gratuita (fls. 01/23). Com a 
inicial vieram os documentos de fls. 24/102. Pedido de tutela antecipada indeferida a fls. 106. Citada a fls. 118, a requerida 
apresentou contestação (fls. 121/157), alegando preliminarmente a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário, juntamente 
com a CEF, vez que os autores pleiteiam a restituição de valores pagos a título de evolução de obra, sendo parte ilegítima 
quanto a devolução de tais valores ou do pago a título de corretagem, bem como a incompetência da justiça comum. Aduz que, 
as estipulações do contrato foram livremente pactuadas, não evidenciando a superioridade de uma das partes e não se tratando 
de cláusulas abusivas. Alega que o contrato firmado deve ser cumprido, e que este previa que a atualização do saldo devedor 
ocorreria através de INCC, afirmando que as parcelas de correção monetária repasse na planta decorrem do contrato de 
financiamento bancário, não havendo que se falar em indenização, e nem em devolução dos valores pagos, pugnando então 
pela improcedência dos pedidos iniciais. Juntou os documentos de fls. 158/175. Impugnação à contestação a fls. 178/186. É o 
relatório. DECIDO. A referida taxa de repasse não está prevista no “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra de 
Bem Imóvel para Entrega Futura e outros Pactos”, ferindo o dever de informação, ainda mais que se revelou abusiva, importando 
em ônus superveniente e excessivo à adquirente, que sequer tinha condições de compreendê-la. Ademais, o contrato foi firmado 
sob a égide de Política Pública Habitacional (submetido ao Programa “Minha Casa, Minha Vida”, do Governo Federal), devendo 
atentar-se para a função social atinente à questão. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE COBRANÇAS EXCESSIVAS. 
IMÓVEL ADQUIRIDO COM FINANCIAMENTO PELO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. IDENTIFICAÇÃO DE 
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE “CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE REPASSE DO FINANCIAMENTO NA PLANTA” AO 
ADQUIRENTE. ITBI INCIDENTE POR OCASIÃO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS 
RÉS. (Apelação Cível Nº 70051216612, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 
Julgado em 26/03/2013). Assim, indevida a cobrança de parcela denominada C.M Repasse na Planta, devendo ser devolvida 
mas na forma simples, por não ter a conduta das requeridos incidido na hipótese do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 
No mesmo sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA DE PARCELA 
DENOMINADA “C.M. REPASSE NA PLANTA”. CONTRATO QUE NÃO OBSERVA O DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. 
DEVOLUÇÃO DA FORMA SIMPLES. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (Recurso Cível Nº 71004533410, Segunda Turma 
Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 02/10/2013). Por outro lado, o 
atraso na entrega do imóvel é passível de indenização por lucros cessantes. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E 
VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA. 
CLÁUSULA PENAL. PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE....3.- O promitente comprador, em caso de atraso na 
entrega do imóvel adquirido pode pleitear, por isso, além da multa moratória expressamente estabelecida no contrato, também 
o cumprimento, mesmo que tardio da obrigação e ainda a indenização correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do 
imóvel durante o período da mora da promitente vendedora. 4.- Recurso Especial a que se nega provimento. (STJ - REsp nº 
1.355.554-RJ) Assim, não há controvérsia acerca da entrega que era prevista para 31/12/2012 (fls. 33) e incorreu a requerida 
em mora, não cabendo qualquer prorrogação em razão da alegada ocorrência de escassez de mão-de-obra e materiais. Tais 
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riscos são perfeitamente previsíveis e até, de certa forma, inerentes à sua atividade. Não configuram caso fortuito e nem força 
maior, mas sim tentativa das rés em imputar o ônus do negócio ao consumidor. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO. Atraso na 
entrega de imóvel adquirido na planta. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Dificuldade de obtenção de mão de obra e 
ocorrência de fortes chuvas no período de obras que constituem risco do negócio, integrando a obrigação assumida. 
Inadimplemento caracterizado. Danos materiais. Lucros cessantes. Pagamento de aluguel no período em que o autor já deveria 
se encontrar na posse do imóvel. Indenização de rigor. Sentença confirmada. Recurso desprovido. (TJSP - Apelação nº 0009495-
17.2012.8.26.0562). Tendo como data limite para entrega do imóvel dia 31 de dezembro de 2012 (fls. 33), e com a prorrogação 
de 180 dias, deveria ter sido entregue em julho de 2013, o que não ocorreu, uma vez que, verificando-se a fls. 175, o imóvel foi 
entregue apenas em 11 de dezembro de 2013. Assim, considerando-se a mora na correspondente entrega do imóvel, caracterizou 
inadimplemento contratual da requerida, sendo, portanto, devidos os lucros cessantes (“o que razoavelmente deixou de lucrar”, 
no texto na norma do art. 402 do CC) em razão de a autora não poder exercer os direitos inerentes a propriedade do imóvel em 
face do inadimplemento contratual por parte da ré. Pois bem, a praxe comercial é de que o aluguel seja estipulado em 0,5% 
sobre o valor do imóvel. E à vista da inexistência de demonstração do valor atual de mercado do bem, razoável considerar-se o 
valor pago na planta. Quanto ao dano moral, consigno que a mera mora ou inadimplemento contratual por si só não o induz, pois 
os danos morais somente podem ser reconhecidos quando há ofensa à dignidade da pessoa humana e aos seus direitos de 
personalidade, e apenas excepcionalmente em casos de descumprimento contratual. Os prejuízos suportados pela autora não 
configuram danos morais, porque reparáveis a título de danos materiais. Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c indenização por danos materiais e morais com pedido 
de tutela antecipada ajuizada por WANDERSON FERNANDES CARNEIRO e ANA PAULA SILVA CARNEIRO em face de 
GOLDFARB 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA para o fim de: a) Considerar-se ilegal a cobrança da taxa denominada 
C. M. Repasse na Planta, e CONDENAR a requerida a DEVOLVER aos autores os valores pagos a este título, na forma simples, 
incidindo correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês desde os desembolsos; 
b) CONDENAR a requerida ao pagamento aos autores a título de lucros cessantes no valor do aluguel em 0,5% sobre o valor do 
imóvel e à míngua de demonstração do valor atual de mercado do bem seja considerado o valor pago na planta, desde julho/2013 
até a entrega do imóvel a ser apurado em liquidação de sentença, incidindo correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal 
de Justiça e juros de mora de 1% ao mês ambos desde julho/2013, de acordo com sucessivos desembolsos, até o efetivo 
pagamento. c) Afastado o dano moral, nos termos da fundamentação da sentença. Decaindo os autores de menor parte do 
pedido, arcará a requerida com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da 
condenação. P. R. I. - ADV: CLAUDENIR PINHO CALAZANS (OAB 221164/SP), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/
SP)

Processo 4003360-30.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Compra e Venda - WANDERSON FERNANDES CARNEIRO 
- - ANA PAULA SILVA CARNEIRO - GOLDFARB 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - Fls. *: Cálculo do Valor do Preparo 
para caso de Recurso (art. 511 do CPC c/c Provimento nº 01/95 c/c Lei nº 11.608 de 29/12/2003): R$ 427,97 (quatrocentos e 
vinte e sete reais e noventa e sete centavos), a ser recolhido em guia própria. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 
142452/SP), CLAUDENIR PINHO CALAZANS (OAB 221164/SP)

Processo 4003596-79.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Defeito, nulidade ou anulação - Célia Baccaro dos 
Santos - MARA SILVIA BARBOSA DA COSTA - Vistos. Dê ciência às partes acerca do retorno destes autos. Após, aguarde-se 
manifestação por trinta (30) dias. Fluído o prazo, se nada for requerido, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: DENIZE 
MALAMAN TREVISAN LARGUEZA (OAB 191334/SP)

Processo 4005568-84.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Planos de Saúde - ANTONIO DONIZETI JUSTINO - 
UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - Vistos. 1. Recebo o recurso de apelação 
interposto pela requerida, as fls. 241/271, com relação ao mérito, em ambos os efeitos e com relação ao objeto da tutela 
antecipada, somente no efeito devolutivo (art. 520, inciso VII do CPC). 2. Intime-se para contrarrazões no prazo legal. 3. Após, 
se não houver incidente a ser dirimido nesta instância, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, Seção de Direito 
Privado, com nossas honrosas homenagens. Int. - ADV: FLAVIO LUIS BRANCO BARATA (OAB 126018/SP), VICTOR FLAVIO 
MARTINEZ FRANCO (OAB 226776/SP), BRUNA CASTELANE GALINDO (OAB 311068/SP)

1ª Vara da Família e Sucessões

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO FERNANDO FLORIDO MARCONDES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JALDIR DA SILVA SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0046/2015
Processo 0001296-47.2015.8.26.0482 - Carta Precatória Cível - Diligências (nº 1015986-83.2014.8.26.0196 - 1ª Vara 

de Família e das Sucessões) - I.V.O. - E.P.O. - Vistos. 1- Extraiam-se cópias do mandado de prisão, encaminhando-as às 
autoridades policiais (DIG e 18º BPMI), para cumprimento, ressaltando que qualquer informação deverá ser direcionada ao juízo 
deprecante. 2- Em seguida, devolva-se ao juízo deprecante. Int. - ADV: FRANCISCO BORGES DE SOUZA (OAB 66715/SP)

Processo 0001792-76.2015.8.26.0482 - Carta Precatória Cível - Diligências (nº 0003181-39.2014.8.26.0480 - Juízo de Direito 
da Vara Única da Comarca) - Lilia Kimura - Unimed de Presidente Prudente -Cooperativa de Trabalho Médico - Vistos. A presente 
carta precatória foi extraída de ação, cuja matéria não é de competência desta vara especializada (família e sucessões). Diante 
disso, determino o envio destes autos ao Cartório Distribuidor local para redistribuição a uma das Varas Cíveis desta comarca, 
observando-se as formalidades legais. Int. - ADV: LUIS EDUARDO TANUS (OAB 80782/SP)

Processo 0002501-29.2006.8.26.0482 (482.01.2006.002501) - Inventário - Inventário e Partilha - Vinicius Renan de Oliveira 
Bressan - - Barbara Lais de Oliveira Bressan - - Caio Henrique de Oliveira Bressan - - Carla Beatriz de Oliveira Bressan - 
Glenio Francisco de Camargo Oliveira - Alvaro Francisco de Oliveira - MUNICÍPIO DE SANTO EXPEDITO - Vistos. 1- Ante a 
ausência de impugnação (fls. 1136 e 1146), julgo boas as contas prestadas, relativas à venda do imóvel rural denominado “Sitio 
Novo Horizonte”, ao senhor José Camilo Lanza de Oliveira, e desapropriação amigável efetivamente pelo Município de Santo 
Expedito-SP, respectivamente, pelos valores de R$330.000,00 e R$265.000,00), depositados em conta judicial. 2- Manifeste-
se o inventariante, em termos de prosseguimento do inventariante, requerendo o que entender de direito, isto dentro do prazo 
de 10 (dez) dias. Int. - ADV: CARLA BAGLI DA SILVA TOSATO (OAB 211732/SP), ROBERTO XAVIER DA SILVA (OAB 77557/
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SP), JAEME LUCIO GEMZA BRUGNOROTTO (OAB 248330/SP), GISLAINE CASONI GUEDES (OAB 232208/SP), PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), VALERIA CRISTINA MACHADO AMARAL BRUGNOROTTO (OAB 300574/
SP), PAULA CHRISTINA FLUMINHAN RENA (OAB 122802/SP), DANIEL DE SOUZA (OAB 150587/SP), ROBERTA BAGLI DA 
SILVA (OAB 156160/SP), RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP), ANGELO JOSE CORRÊA FRASCA (OAB 172138/SP), ALINE 
SANTOS VANDERLEY PERUCHI (OAB 197003/SP), EVERTON DE SOUZA TREVELIN (OAB 304311/SP), JULIANO MARTINS 
COSTA (OAB 318667/SP), JAEME LUCIO GEMZA BRUGNOROTTO (OAB 35071/PR), JAEME LUCIO GEMZA BRUGNOROTTO 
(OAB 35071/PR)

Processo 0002805-96.2004.8.26.0482 (482.01.2004.002805) - Interdição - Capacidade - M.P.E.S.P. - P.M. - INTIME(M)-SE 
o curador dativo, por mandado, para que no prazo de 10 (dez) dias, preste contas do exercício da curatela do período de julho 
a dezembro de 2014, observando que deverá ser ajuizada por dependência a este juízo, por meio de peticionamento eletrônico, 
nos termos da Resolução nº 551/2011, atentando-se quanto ao código da classe nº 45 código do assunto principal nº 7657 das 
Tabelas Processuais Unificadas do Conselho Nacional de Justiça. Int. - ADV: FABIO IMBERNOM NASCIMENTO (OAB 148930/
SP), FÁBIO LUIZ STÁBILE (OAB 157426/SP)

Processo 0003409-81.2009.8.26.0482 (482.01.2009.003409) - Interdição - Capacidade - T.B. - M.C.M. - Vistos. 1- Fls. 
1161/1167: Cadastre no sistema e na autuação os nomes dos advogados do curatelado, certificando como de praxe. 2- Defiro 
vista dos autos aos causídicos subscritores do petitório de fl. 1161, pelo prazo de 10 (dez) dias. Int. - ADV: EDMILSON BARBOSA 
DE ARAUJO (OAB 335620/SP), ROBERTO XAVIER DA SILVA (OAB 77557/SP), COSME LUIZ DA MOTA PAVAN (OAB 45860/
SP), CARLA BAGLI DA SILVA TOSATO (OAB 211732/SP), FRANCISCO LOZZI DA COSTA (OAB 333021/SP), ROBERTA BAGLI 
DA SILVA (OAB 156160/SP)

Processo 0004315-32.2013.8.26.0482 (048.22.0130.004315) - Inventário - Inventário e Partilha - Fazenda Pública do Estado 
de São Paulo - Ana Eloisa Tomba - Wilson Tomba - Vistos. Fl. 116: Defiro. Oficie-se ao INSS, consoante pleiteado, fixando o 
prazo de 15 dias para resposta. Int. - ADV: JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO (OAB 73876/SP)

Processo 0004801-17.2013.8.26.0482 (048.22.0130.004801) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - M.V.M. - M.A.M. - Vistos. Fls. 102/105: Oficie-se ao juízo deprecado, solicitando o cumprimento do mandado de 
prisão expedido contra o executado, já que ainda permanece saldo devedor no valor de R$3.167,92. Instrua com cópias de fls. 
99/101, 102/105 e 106 e deste despacho. Cumpra-se com urgência. Int. - ADV: PHENELOPE CARVALHO DE ALMEIDA (OAB 
231049/SP)

Processo 0005857-85.2013.8.26.0482 (048.22.0130.005857) - Interdição - Tutela e Curatela - Alexandre Magalhães - 
Lourdes Zelinka Magalhães - INTIME(M)-SE o curador, por mandado, para que no prazo de 10 (dez) dias, preste contas do 
exercício da curatela do período junho a novembro de 2014, observando que deverá ser ajuizada por dependência a este juízo, 
por meio de peticionamento eletrônico, nos termos da Resolução nº 551/2011, atentando-se quanto ao código da classe nº 45 
código do assunto principal nº 7657 das Tabelas Processuais Unificadas do Conselho Nacional de Justiça. - ADV: IZENIO DE 
OLIVEIRA SANTOS (OAB 132139/SP)

Processo 0005975-32.2011.8.26.0482 (482.01.2011.005975) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade 
- Adriane Alice Tatsusa Takahashi - Adriano Hajime Bonora - - Leandro Mitsusaki Harada Bonora - - Tayro Augusto Harada 
Bonora - - Talys Naomi Harada Bonora - Vistos. Fls. 290/291: Defiro. Transitada em julgado a sentença, expeça-se mandado de 
averbação, consoante pleiteado. Finalmente, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais. Int. - ADV: VICTOR 
GABRIEL NARCISO MATSUNAGA (OAB 272774/SP), JULIANA BACCHO CORREIA (OAB 250144/SP), MARIA BUENO DO 
NASCIMENTO (OAB 149824/SP), MARCIA CRISTINA SOARES NARCISO (OAB 109265/SP)

Processo 0006003-34.2010.8.26.0482 (482.01.2010.006003) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - S.A.C. - C.B. - Vistos. Ante o acima certificado, reitere-se o ofício de fl. 266, fixando o prazo de 
10 (dez) dias para cumprimento, sob pena de cometimento de crime de desobediência à ordem judicial. Int. - ADV: PATRÍCIA 
LACERDA FRANCO CAMARGO (OAB 200264/SP), RENATA CARDOSO CAMACHO DIAS (OAB 198846/SP)

Processo 0008133-89.2013.8.26.0482 (048.22.0130.008133) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B.L.M. - 
S.L.M. - Vistos. Fl. 128: Expeça-se mandado de levantamento judicial em favor da requerente. Após, aguarde-se resposta do 
ofício copiado à fl. 133, por 20 (vinte) dias. Int. - ADV: ALEX FOSSA (OAB 236693/SP), WILSON LUIS LEITE (OAB 226314/SP)

Processo 0009029-35.2013.8.26.0482 (048.22.0130.009029) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Marcia Camargo 
Bonfim - Antonio Messias da Silva - Instada a dar regular andamento ao feito, a requerente quedou-se inerte, impondo-se, 
destarte, a extinção anormal do feito. Posto isso e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a presente ação, o 
que faço com fundamento no artigo 267, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, isentando a requerente do pagamento das 
custas processuais, por ser merecedora da gratuidade processual que ora defiro. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 
PRI. - ADV: DANIEL MARTINS ALVES (OAB 291032/SP)

Processo 0010221-71.2011.8.26.0482 (482.01.2011.010221) - Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa - Tutela e Curatela - 
M.P.E.S.P. - O.A.S.F. - INTIME(M)-SE a curadora, por mandado, para que no prazo de 10 (dez) dias, preste contas do exercício 
da curatela do período de julho a dezembro de 2014, observando que deverá ser ajuizada por dependência a este juízo, por 
meio de peticionamento eletrônico, nos termos da Resolução nº 551/2011, atentando-se quanto ao código da classe nº 45 
código do assunto principal nº 7657 das Tabelas Processuais Unificadas do Conselho Nacional de Justiça. - ADV: RAQUEL 
MORENO DE FREITAS (OAB 188018/SP)

Processo 0010735-53.2013.8.26.0482 (048.22.0130.010735) - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - L.A.S.S. - E.S.S. - Vistos. 1- Fls. 95/98: Defiro, por ora, os pleitos contidos nos itens “b” e “c” de fl. 98. Providencie a 
serventia. 2- Quanto ao pleito de nomeação de curador, será analisado após as respostas do determinado no parágrafo anterior. 
Int. - ADV: DANIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO (OAB 241170/SP), THIAGO APARECIDO DE JESUS (OAB 223581/SP)

Processo 0011177-58.2009.8.26.0482 (482.01.2009.011177) - Interdição - Capacidade - Mauro Pereira da Silva - Maria 
Tereza de Mendonça Silva - INTIME(M)-SE a curadora, por mandado, para que no prazo de 10 (dez) dias, preste contas do 
exercício da curatela do período janeiro a dezembro de 2014, observando que deverá ser ajuizada por dependência a este juízo, 
por meio de peticionamento eletrônico, nos termos da Resolução nº 551/2011, atentando-se quanto ao código da classe nº 45 
código do assunto principal nº 7657 das Tabelas Processuais Unificadas do Conselho Nacional de Justiça. - ADV: CARMENCITA 
APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA (OAB 108976/SP), CARLOS AUGUSTO FARAO (OAB 139843/SP), APARECIDO DE CASTRO 
FERNANDES (OAB 201342/SP), LUIS EDUARDO FARAO (OAB 145140/SP)

Processo 0011345-94.2008.8.26.0482 (482.01.2008.011345) - Inventário - Inventário e Partilha - Angelina Moreira Peres 
do Nascimento - Abel Moreira Peres - - ANTÔNIO MOREIRA VARGAS - - JOSE PERES MOREIRA - - Maria Peres Cardoso 
- - Carmello Moreira Peres - - Sebastião Moreira Peres Vargas - - João Moreira Peres - - APARECIDA MOREIRA PERES 
MAZZARO - - Natal Moreira Vargas - - GENESIO ASSUNÇÃO MOREIRA VARGAS - José Peres Vargas - - Maria Moreira Vargas 
- Vistos. 1- Fls. 1324/1378: Indefiro o pedido do herdeiro de Abel Moreira Peres, uma vez que a transferência de numerário para 
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conta judicial vinculada em outro processo decorre do cumprimento de ordem judicial (penhora no rosto dos autos), de modo 
que eventual questionamento quanto ao pagamento do credor há de ser formulado no processo em que ordenada a penhora. 
2- O documento encartado às fls. 1379/1382 refere-se ao processo de Inventário nº 0031267-82.2012.8.26.0482, dos bens 
deixados por Manoel Simão da Silva, que tramitou neste juízo, devendo por isso ser desentranhado e juntado àquele feito, 
observadas as formalidades legais. 3- Oficie-se ao E. Juízo da Segunda Vara Cível local, encaminhando cópia do despacho 
de fls. 1314/1315 e desta decisão. 4- Cumpra a serventia a parte final do despacho de fls. 1314/1315, tornando-me conclusos 
juntamente com o processo nº 482.01.2002.035796. Int. - ADV: JAILTON JOAO SANTIAGO (OAB 129631/SP), LEO EDUARDO 
RIBEIRO PRADO (OAB 105683/SP), LUIS OTAVIO RIBEIRO PRADO (OAB 117603/SP), JOAO LUIZ MARTINS RUBIRA (OAB 
126112/SP), SIRVALDO SATURNINO SILVA (OAB 135068/SP), VALDEMAR TARIFA NAVARRO (OAB 38995/PR), VALDEMAR 
TARIFA NAVARRO (OAB 38995/PR), THAIS MEDEIROS PEREIRA HONAISER (OAB 317249/SP), LUIS GUSTAVO MARANHO 
(OAB 245222/SP), RODRIGO PESENTE (OAB 159947/SP), JAQUES DOUGLAS DE SOUZA (OAB 139902/SP)

Processo 0012197-79.2012.8.26.0482 (482.01.2012.012197) - Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - L.E.O.N. - L.H.F.N. - Vistos. Expeça-se mandado de levantamento judicial dos valores depositados às fls. 275 
e 284. Após, aguarde-se o depósito da próxima parcela. Int. - ADV: FABIO LOPES DE ALMEIDA (OAB 238633/SP), KARINA 
SATIKO SANTELLO AKAISHI DE MATTOS (OAB 180233/SP)

Processo 0013193-09.2014.8.26.0482 - Carta Precatória Cível - Estudo Psicológico (nº 0000972-72.2014.8.26.0553 - Vara 
Única) - Douglas dos Santos Magalhães - MICHAELA SAYURI HIROTUKA - Vistos. Fl 48: Cadastre os endereços informados, 
certificando como de praxe. Enviem os autos ao Serviço Técnico Judiciário (Assistente Social e Psicólogo), para cumprimento 
do ato deprecado. Laudo em 20 (vinte) dias. Int. - ADV: JOSE RICARDO DE MELLO SANCHEZ LUTTI (OAB 221229/SP)

Processo 0015885-15.2013.8.26.0482 (048.22.0130.015885) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - Carlos Eduardo Gatto Ferreira - Carlos Santana Ferreira - Fl.92: Sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça 
de fl.92, certificando que deixou de proceder a citação do Sr. Carlos Santana Ferreira, manifeste-se o autor no prazo de 5 (cinco) 
dias. - ADV: MAYCON ROBERT DA SILVA (OAB 214597/SP)

Processo 0015936-60.2012.8.26.0482 (482.01.2012.015936) - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - 
A.R.R.C. - A.S.S. - Sobre a certidão do oficial de justiça que deixou de intimar o requerido A.S. de S. para audiência no 
dia 24/03/2015, manifeste-se seu i. patrono em cinco dias. - ADV: JAIR GOMES ROSA (OAB 180800/SP), TATIANA DESCIO 
TELLES SILVA (OAB 219977/SP), MARCELO MANUEL KUHN TELLES (OAB 263463/SP)

Processo 0016257-61.2013.8.26.0482 (048.22.0130.016257) - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.C.C. - S.C.F. - Vistos. 
1- Anote-se no cadastro do réu o endereço de seu empregador (fl. 161). 2- Expeça-se carta precatória objetivando a citação 
e intimação do réu dos alimentos provisórios fixados em R$300,00, devidos a partir da citação. O Oficial de Justiça deverá 
diligenciar no endereço do empregador do réu e, caso não encontre naquele endereço, deverá solicitar do empregador o 
endereço residencial do demandado, a fim de possibilitar a efetivação do ato deprecado. 3- Intime-se a autora para informar, em 
10 (dez) dias, o número da conta e agência bancária para fins de recepção da pensão alimentícia. 4- Uma vez informado, oficie-
se ao empregador do réu para que proceda à imediata implantação do desconto mensal da pensão alimentícia, depositando na 
conta indicada pela autora, bem como requisite informação acerca dos 6 (seis) últimos vencimentos auferidos pelo réu. Prazo 
para resposta: 10 (dez) dias. Int. - ADV: TAMARA BELO GUERRA (OAB 313816/SP), LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB 
308519/SP)

Processo 0017270-95.2013.8.26.0482 (048.22.0130.017270) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 
Atualização - P.H.F.M. - R.G.M. - Vistos. 1- Fls. 119/121, 140/142 e 143: A) Autorizo o exequente a levantar o valor depositado em 
conta judicial (fl. 137). Expeça-se mandado de levantamento. B) Oficie-se à Caixa Econômica Federal, requisitando a imediata 
transferência do saldo existente na conta do FGTS, em nome do executado (fl. 126), para conta judicial no Banco do Brasil 
S/A., agência 5867-X. Prazo para resposta: 5 (cinco) dias. Encaminhe-se por Oficial de Justiça. C) Oficie-se ao empregador 
do alimentante, requisitando a imediata implantação do desconto mensal da pensão alimentícia (fl. 08), na folha de pagamento 
do funcionário, ora executado, depositando na conta indicada (fl. 141). Prazo para resposta: 10 (dez) dias. CUMPRA-SE COM 
URGÊNCIA. Int. (guia à disposição) - ADV: TALITA FERNANDEZ (OAB 265052/SP), MATHEUS ASSAD JOÃO (OAB 249502/
SP)

Processo 0018882-68.2013.8.26.0482 (048.22.0130.018882) - Inventário - Inventário e Partilha - Iraci da Silva Machado - 
Carlos Miraldo de Sousa Cruz - Bruno Machado de Sousa Cruz - Vistos. Fls. 410/414: Defiro. Expeça-se alvará autorizando a 
inventariante a levantar a importância de R$657,97, depositado na conta corrente nº 42618-0, agência 0097, em nome do autor 
da herança, devendo prestar contas da destinação do numerário, dentro do prazo de 30 (trinta) dias. Int. (alvará à disposição) - 
ADV: NATALIA TAVES PIRES (OAB 119628/SP), RODRIGO MACEDO (OAB 143375/SP), DONIZETE VIANA (OAB 309151/SP)

Processo 0019727-28.1998.8.26.0482 (482.01.1998.019727) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Amelia Duque 
Estrada Daniotti - Ayrton Daniotti - Vistos. Fls. 80/84: Vista à Fazenda Pública Estadual para manifestar acerca do imposto causa 
mortis recolhido, isto em 10 (dez) dias. Int. - ADV: CESAR SAWAYA NEVES (OAB 143621/SP)

Processo 0020321-85.2011.8.26.0482 (482.01.2011.020321) - Inventário - Inventário e Partilha - Corina Taveiros Armelin 
- Luiz Armelin Junior - Mauricio Imil Esper e outro - Vistos. 1- Regularize a serventia o cadastro deste processo, excluindo o 
advogado renunciante e incluindo os advogados constituídos pelo herdeiro Luiz Armelin Filho, consoante anunciado no petitório 
retro juntado. 2- Aguarde-se a audiência de conciliação designada na Prestação de Contas. Int. - ADV: LUCIANA D’ARCE 
ROPELLI (OAB 261681/SP), ANA PAULA ARMELIN (OAB 221144/SP), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/
SP), FABIANA DE SOUZA PINHEIRO (OAB 150132/SP), GUSTAVO PAULA DE AGUIAR (OAB 194646/SP), MARIA IZABEL 
SOUZA MALTEMPI (OAB 293855/SP), GABRIEL ATTAB THAME (OAB 265321/SP), FABIO YUDI ORIKASSA (OAB 265305/SP), 
JOSE EDUARDO D’ARCE PINHEIRO (OAB 263917/SP), LUCIANO DE SOUZA PINHEIRO (OAB 16069/SP), THIAGO JOSE DE 
SOUZA BONFIM (OAB 256185/SP), MARIA LAURA D’ARCE PINHEIRO DIB (OAB 94358/SP), REGINA CARDOSO MACHADO 
CASATI (OAB 249539/SP), LUCAS LINARES DE OLIVEIRA SANTOS (OAB 252148/SP), LUIS FERNANDO TREVISAN (OAB 
229505/SP), HELIO MARTINEZ JUNIOR (OAB 92407/SP), MAURICIO IMIL ESPER, HELIO MARTINEZ (OAB 78123/SP)

Processo 0021310-67.2006.8.26.0482 (482.01.2006.021310) - Inventário - Inventário e Partilha - Fabio Luis Stabile - Antônio 
Alves Queiroz - Ismael Aparecido Ribeiro - Vistos. Fls. 681/682: Ante o certificado à fl. 689, bem como o parecer favorável do 
Ministério Público (fl. 691), autorizo o espólio, representado pelo inventariante dativo, a vender o imóvel situado na Vila Verinha, 
nesta cidade, intermediada por imobiliária, depositando judicialmente, no mínimo, o valor de R$44.000,00, já descontado os 
honorários do corretor que por ventura alienar o bem. Expeça-se alvará com o prazo de 90 (noventa) dias. Prestação de contas 
em 10 (dez) dias, contados da utilização do alvará. Int. (alvará à disposição) - ADV: JAIR GOMES ROSA (OAB 180800/SP), 
FÁBIO LUIZ STÁBILE (OAB 157426/SP), JULIO CESAR MORAES MANFREDI (OAB 22219/SP)

Processo 0021396-87.1996.8.26.0482 (482.01.1996.021396) - Inventário - Inventário e Partilha - Milza Regina Fedato 
Pinheiro de Oliveira - Marcos Francisco de Oliveira - Vistos. Fls. 363/369: Defiro as cessões de direitos hereditários manifestado 
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pela meeira e o herdeiro Luís Henrique Pinheiro de Oliveira e sua esposa, em favor do herdeiro Marco Aurélio Pinheiro de 
Oliveira. Designe a serventia dia e hora para lavratura dos respectivos termos, devendo comparecer ao ato os cedentes, cônjuge 
e cessionário. Int. (13/02/2015, às 15:00 horas). - ADV: SAMUEL SAKAMOTO (OAB 142838/SP), MILZA REGINA FEDATTO 
PINHEIRO DE OLIVEIRA (OAB 310786/SP)

Processo 0023619-47.1995.8.26.0482 (482.01.1995.023619) - Inventário - Inventário e Partilha - Ricardo Pinto Martins - 
Jose Pinto Martins - - Pedrina Francisca de Lima Martins - Neusa Maria de Andrade Martins e outros - HOMOLOGO, por 
sentença, para que surta os seus jurídicos efeitos, a partilha amigável acima mencionada, dos bens deixados pelo falecimento 
de JOSÉ PINTO MARTINS e PEDRINA FRANCISCA DE LIMA MARTINS, via de conseqüência, adjudico aos nela contemplados 
seus respectivos quinhões, ressalvados erros, omissões e eventuais direitos de terceiros. Após o trânsito em julgado, expeça-se 
o formal de partilha, bem como mandado de levantamento em favor da herdeira Elaine Pinto Martins (fl. 524). Após, arquivem-se 
os autos. P.R.I. - ADV: CELIO ROBERTO DUARTE (OAB 141436/SP), FELICIO SYLLA (OAB 189547/SP), ALAN JANIAL (OAB 
208050/SP), ANTONIO DOS SANTOS HORTA NETO (OAB 238941/SP), MATHEUS ASSAD JOÃO (OAB 249502/SP), SALPI 
BEDOYAN (OAB 131939/SP)

Processo 0025956-47.2011.8.26.0482 (482.01.2011.025956) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - R.V.J. 
- M.A.S. - Vistos. Fls. 130/131: Intime-se, por mandado, a senhora I M D J, guardiã provisória do menor, ora requerente, para que 
no prazo de 15 (quinze) dias, compareça perante a Defensoria Pública Estadual (Dr. Matheus Assad João), a fim de regularizar 
a representação processual do requerente, bem como promover o incidente de habilitação processual dos sucessores de Maria 
Alves dos Santos, requerida, de modo a possibilitar a regular tramitação desta ação. Int. - ADV: ADAIR SOARES WEDY (OAB 
130954/SP), MATHEUS ASSAD JOÃO (OAB 249502/SP)

Processo 0026713-36.2014.8.26.0482 - Carta Precatória Cível - Diligências (nº 3001792-65.2013.8.26.0168 - 2ª Vara 
Judicial) - E.R. - D.B.M. - Vistos. Sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 117 (deixou de intimar a testemunha 
Fernando Coimbra, uma vez que foi informado pelo Dr. Áureo Mangolim, Procurador do Estado, de que no endereço declinado 
no mandado funciona a PGE e que a pessoa indicada é desconhecida naquele local), manifestem-se as partes, em 5 (cinco) 
dias. Pena: devolução da carta precatória, sem cumprimento. Int. - ADV: RAIMUNDO PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR (OAB 
194691/SP), ROGERIO PEREGRINA TORRES (OAB 309905/SP)

Processo 0027139-19.2012.8.26.0482 (482.01.2012.027139) - Outras medidas provisionais - Família - C.V.M. - J.B.M. - 
Sobre o laudo de exame pericial de avaliação psiquiátrica de fl.120 dos autos, manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) 
dias. - ADV: ROSIMEIRE DIANA RAFAEL (OAB 191308/SP), PEDRO THIAGO BRAZ DA COSTA (OAB 303245/SP), LUIZ 
GUIMARÃES MOLINA (OAB 311309/SP)

Processo 0029545-13.2012.8.26.0482 (482.01.2012.029545) - Prestação de Contas - Exigidas - Inventário e Partilha - Maria 
Genoveva Armelin - Luiz Armelin Júnior - Vistos. 1- Regularize o cadastro deste processo quanto aos nomes dos advogados 
constituídos procuradores do herdeiro Luiz Armelin Filho, certificando como de praxe. 2- Diante do manifestado pelas partes 
(fls. 563 e 565/566), marco audiência de conciliação para o dia 19 de março de 2015, às 13:30 horas. 3- Os patronos das partes 
deverão providenciar o comparecimento de seus constituintes à audiência, independentemente de intimação. Int. - ADV: PAULO 
EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP), TERUO TAGUCHI MIYASHIRO (OAB 86111/SP), MARIA LAURA D’ARCE 
PINHEIRO DIB (OAB 94358/SP), HELIO MARTINEZ (OAB 78123/SP), LETÍCIA YOSHIO SUGUI (OAB 161609/SP), HELIO 
MARTINEZ JUNIOR (OAB 92407/SP), THIAGO JOSE DE SOUZA BONFIM (OAB 256185/SP)

Processo 0029947-75.2004.8.26.0482 (482.01.2004.029947) - Procedimento Ordinário - Revisão - P.H.B.S. - P.F.S. - Fls. 
369/377: Sobre a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, manifeste-se a exequente pelo prazo 
de cinco(05) dias. - ADV: LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB 308519/SP)

Processo 0030517-17.2011.8.26.0482 (482.01.2011.030517) - Cumprimento de sentença - Constrição / Penhora / Avaliação 
/ Indisponibilidade de Bens - Rosângela Maria Bertucchi Bazan - Alirion Gasques Bazan - Vistos. Fl. 197: Defiro. Oficie-se à 
Caixa Econômica Federal, requisitando informação acerca de saldo em contas do FGTS/PIS, em nome do executado. Prazo 
para resposta: 10 (dez) dias. Int. - ADV: MARCELO PINTO DE CARVALHO (OAB 253369/SP), MARCO ANTÔNIO GOULART 
(OAB 179755/SP)

Processo 0030710-76.2004.8.26.0482 (482.01.2004.030710) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
L.A.L. - A.H.C.C. - - S.R.C.B. - Vistos. Acolho o requerimento do Ministério Público de fl. 770, e determino seja oficiado ao 
Laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, da UNESP de Araraquara-SP, indagando se o novo convênio com a 
Defensoria Pública já fora formalizado e, caso positivo, fica requisitada a realização da perícia com o material genético das 
partes, que se encontram à disposição daquele laboratório, sob custódia do IML desta cidade. Prazo para resposta: 15 (quinze) 
dias. Int. - ADV: RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO (OAB 238706/SP), CAMILA JUNQUEIRA FIGUEIREDO GOUVEIA 
(OAB 173738/SP), ROGÉRIO APARECIDO SALES (OAB 153621/SP), RICARDO CAOBIANCO (OAB 128069/SP), ROBERTO 
ARAUJO MARTINS (OAB 243588/SP)

Processo 0033167-03.2012.8.26.0482 (482.01.2012.033167) - Procedimento Ordinário - Guarda - E.M.P. - W.S.C. - Vistos. 
Acolho o requerimento do Ministério Público retro lançado. Oficie-se ao juízo deprecante, solicitando informação acerca do 
cumprimento da carta precatória. Int. - ADV: MARCELO APARECIDO RAGNER (OAB 161865/SP), WILTON BOIGUES 
CORBALAN TEBAR (OAB 307841/SP), LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB 308519/SP), LUIZ GUIMARÃES MOLINA 
(OAB 311309/SP)

Processo 0033405-22.2012.8.26.0482 (482.01.2012.033405) - Inventário - Inventário e Partilha - Alethea Fernandes 
Lemos Negrão - Luiz Fernando Rodrigues Negrao - Eraldo Alfaro - Vistos. Nos termos do artigo 125, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 15 de abril de 2015, às 14:00 horas. Deverão os patronos das partes 
providenciar o comparecimento de seus constituintes à audiência independente de intimação pessoal. Int. - ADV: CRISTINA 
LUCIA PALUDETO PARIZZI (OAB 109053/SP), COSME LUIZ DA MOTA PAVAN (OAB 45860/SP), GABRIEL DE CASTRO 
GUEDES (OAB 331359/SP), RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA RAGAZZI (OAB 245890/SP)

Processo 0033572-39.2012.8.26.0482 (482.01.2012.033572) - Procedimento Ordinário - União Estável ou Concubinato - 
Marisa Rodrigues da Silva - Carlos Norberto Perazzo - Vistos. 1- Fls. 188/189, 192 e 196/197: Verifico que, embora tenha 
sido determinado fosse oficiado à CDHU (item 6 de fl. 173), a serventia assim não procedeu. Diante disso, determino, em 
cumprimento ao determinado à fl. 173, item 6, seja oficiado à CDHU, comunicando que o imóvel localizado na Rua Nivaldo 
Zorzatto de Almeida, nº 12, Bloco B, apartamento 21, 1º andar, lote 24, bairro São José, em Álvares Machado-SP, em razão 
de acordo firmado entre as partes, ficará pertencendo ao filho do casal, Derik Gabriel Silva Perazzo, gravado com usufruto à 
requerente, que assumirá o pagamento das parcelas vincendas do financiamento que recaiu sobre ele. Prazo para resposta: 
20 (vinte) dias. Instrua com cópias de fls. 11, 20/43 e 175/177. Encaminhe-se com aviso de recebimento. Int. - ADV: RINALDO 
CALIXTO SANTOS (OAB 265875/SP), LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB 308519/SP)

Processo 0043867-53.2003.8.26.0482 (482.01.2003.043867) - Inventário - Inventário e Partilha - Lucia da Costa Morais 
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Pires Maciel - Jose Pascoal Pires Maciel - Henrique Pires Maciel e outros - Vistos. Fls. 721/726: Defiro. Expeça-se novo alvará, 
consoante pleiteado, colocando à disposição da parte interessada. Após, retornem os autos ao arquivo. Int. (alvará à disposição) 
- ADV: KAMILA MONTEIRO DE ALMEIDA (OAB 297287/SP), NUNGESSES ZANETTI JUNIOR (OAB 279376/SP), LUCIA DA 
COSTA MORAIS PIRES MACIEL (OAB 136623/SP), LUCIANA DE SOUZA RAMIRES SANCHEZ (OAB 150008/SP), SHEILA 
DOS REIS ANDRÉS VITOLO (OAB 197960/SP), LUCAS PIRES MACIEL (OAB 272143/SP), MONICA KIM (OAB 278376/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO CIBELE CARRASCO RAINHO NOVO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL JALDIR DA SILVA SOARES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0047/2015
Processo 1000112-39.2015.8.26.0482 - Inventário - Inventário e Partilha - M.S.O. - A.C.S.G. - Vistos. HOMOLOGO, por 

sentença, para que surta seus jurídicos e regulares efeitos, a desistência da ação manifestada pela requerente à fl. 12, e o faço 
nos termos do artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Arcará a requerente com o pagamento das custas e despesas 
processuais, observados os limites da lei nº 1.060/50. Nos termos do artigo 503 do Código de Processo Civil, certifique o trânsito 
em julgado na data de hoje e, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: VINICIUS TEIXEIRA 
PEREIRA (OAB 285497/SP), LUCAS VINICIUS FIORAVANTE ANTONIO (OAB 334225/SP), GLEISON MAZONI (OAB 286155/
SP)

Processo 1000725-59.2015.8.26.0482 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - G.S.X.S. - - G.S.X.S. - G.X.S. - 
Vistos. Defiro ao(à) autor(a) os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Estando provada a relação de parentesco 
(fl. 44/45), fixo os alimentos provisórios a favor do(a) autor(a) em um terço (1/3) do salário mínimo nacional vigente, devidos 
pelo réu a partir da citação. Para a audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 05 de maio de 2015, às 13:30 
horas. Cite-se e intime-se o réu por CARTA PRECATÓRIA, fazendo-se as advertências legais. O(a) advogado(a) da autor(a) 
deverá providenciar o comparecimento de seu/sua constituinte à audiência acima designada, independentemente de intimação 
pessoal. As partes poderão arrolar até três testemunhas, que deverão comparecer à audiência, independentemente de intimação. 
Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado. A ausência do(a) 
autor(a) importará em arquivamento do processo e a do réu ou de seu advogado, em confissão e revelia. As audiências deste 
Juízo realizam-se no seguinte endereço: Av. Coronel José Soares Marcondes, nº 2.201, Vila Euclides, Presidente Prudente-SP, 
CEP 19013-050. Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: GILBERTO FERNANDES BRITO JUNIOR (OAB 334191/SP)

Processo 1001095-38.2015.8.26.0482 - Inventário - Inventário e Partilha - JOSEFA MARIA DA SILVA RODRIGUES - 
ROSANGELA RODRIGUES REIS - - BENEDIVO RODRIGUES REIS JUNIOR - - JERSON RODRIGUES DOS REIS - - RAQUEL 
DA SILVA RODRIGUES - - ROSA MARIA RODRIGUES RIBEIRO - Benedivo Rodrigues Reiz - Vistos. 1- Defiro à inventariante 
e aos herdeiros os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 2- O Enunciado 54 do I Encontro de Juízes das Varas 
de Famílias e Sucessões do Interior Paulista, realizado em novembro de 2006, preconiza que: “Com vistas à desburocratização 
dos procedimentos, mesmo no processo de inventário tradicional, desnecessário é o formal compromisso do inventariante, 
o qual defluirá da própria investidura resultante da nomeação não recusada em prazo a ser definido pelo Juiz”. Portanto, 
nomeio inventariante, independentemente do compromisso legal, o cônjuge sobrevivente, Sr(a). JOSEFA MARIA DA SILVA 
RODRIGUES, cuja investidura ocorrerá automaticamente, se não manifestada a recusa dentro do prazo de 5 (cinco) dias, 
contados da publicação desta decisão no Diário da Justiça Eletrônico. 3- Apresente o(a) inventariante: Certidão do Colégio 
Notarial do Brasil acerca de eventual testamento deixado pelo de cujus; Cópia da certidão de casamento da inventariante e 
do “de cujus”; Cópias das certidões de casamento dos herdeiros Rosangela e Benedivo Júnior, com a averbação do divórcio; 
Cópia da certidão de casamento da herdeira Rosa Maria; Cópia do RG e CPF da herdeira Raquel, digitalizados na forma 
colorida, consoante disposto na pág. 4 do “Manual do Peticionamento Eletrônico”, disponível no site do Eg. Tribunal de Justiça, 
tendo em vista que os documentos de fl. 19 estão ilegíveis; Cópia do CPF da herdeira Rosa Maria, digitalizado na forma 
colorida, consoante disposto na pág. 4 do “Manual do Peticionamento Eletrônico”, disponível no site do Eg. Tribunal de Justiça, 
tendo em vista que o documento de fl. 20 está ilegível; Cópia do CPF do falecido, digitalizado na forma colorida, consoante 
disposto na pág. 4 do “Manual do Peticionamento Eletrônico”, disponível no site do Eg. Tribunal de Justiça, tendo em vista 
que o documento de fl. 22 está ilegível; Primeiras declarações (artigo 993 e seus incisos do CPC), acompanhadas de toda 
a documentação comprobatória relativa à propriedade dos bens; Certidões negativas (receita federal em nome do falecido; 
tributos imobiliários relativos aos imóveis; certidões negativas relativas à pessoa jurídica débitos municipal, estadual e federal); 
Os lançamentos fiscais dos imóveis; Plano de partilha à semelhança do disposto no artigo 1.025 do CPC, por instrumento 
público ou particular; Recolhimentos dos tributos e cópia do protocolo junto à Secretaria da Fazenda de São Paulo, referente à 
declaração e recolhimento do ITCMD; 4- Aguarde-se o cumprimento deste pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Int. - ADV: MARCO 
AUGUSTO SCOBOZA GULIN (OAB 196069/SP)

Processo 1001165-55.2015.8.26.0482 - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA 
- JUNIOR SIQUEIRA DE CAMARGO - - LEANDRO JOSÉ SIQUEIRA DE CAMARGO - - LISELMA SIQUEIRA DE CAMARGO 
KOMURO - Josefa Siqueira de Camargo - Vistos. 1- Defiro ao inventariante e aos herdeiros os benefícios da assistência 
judiciária gratuita. Anote-se. 2- Nomeio inventariante, independentemente do compromisso legal, o(a) requerente Sr(a). 
MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA. 3- Apresente o(a) inventariante: Certidão do Colégio Notarial do Brasil acerca de eventual 
testamento deixado pela de cujus; Esclarecer se o seu estado civil é o de casado ou de solteiro, diante da divergência contida 
na petição de fl. 01 e no documento de fl. 12; Na hipótese de ser solteiro, o inventariante deverá juntar aos autos cópia da 
sua certidão de nascimento; na hipótese de ser casado, deverá juntar aos autos cópia da sua certidão de casamento, bem 
como regularizar a representação processual de sua esposa aos autos, juntando sua procuração e cópia de seus documentos 
pessoais (RG e CPF), digitalizados na forma colorida; Juntar aos autos cópias das certidões de nascimento do herdeiros Júnior 
e Leandro, a fim de comprovar o estado civil de solteiro; Juntar aos autos cópia da certidão de casamento da herdeira Liselma; 
Regularizar a representação processual do marido da herdeira Liselma, juntando aos autos sua procuração e cópia de seus 
documentos pessoais (RG e CPF), digitalizados de forma colorida; Juntar aos autos cópia da certidão de casamento da falecida; 
Juntar aos autos cópia do RG e CPF da falecida, digitalizados de forma colorida; Juntar aos autos cópia da certidão de óbito 
do marido da falecida (Sr. Luiz Benedito de Camargo); Certidão Negativa Federal em nome da falecida; Plano de partilha à 
semelhança do disposto no artigo 1.025 do CPC, por instrumento público ou particular, qualificando corretamente a autora da 
herança, os herdeiros filhos e seus respectivos cônjuges, descrevendo os bens a serem partilhados, determinando o valor de 
cada quinhão e os pagamentos; Recolhimentos dos tributos e cópia do protocolo junto à Secretaria da Fazenda de São Paulo, 
referente à declaração e recolhimento do ITCMD; 4- Aguarde-se o cumprimento deste pelo prazo de 60 (sessenta) dias. No 
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silêncio, tornem-me conclusos para extinção (artigo 267, inciso IV, c.c. artigos 1.031 e 1.032, todos do Código de Processo 
Civil). Int. - ADV: LUIS FELIPE CARNEIRO MALULY (OAB 351219/SP)

Processo 1001196-75.2015.8.26.0482 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.S.T.S. - U.N.S. - Vistos. Defiro ao(à) autor(a) os 
benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Designo audiência de tentativa de reconciliação ou conversão para via 
amigável para o dia 28 de maio de 2015, às 13:30 horas. Cite-se e intime-se o(a) ré(u) por CARTA PRECATÓRIA, advertindo-o 
do prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da audiência caso não se realize acordo, para apresentar a contestação, sob 
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo 
Civil. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Av. Coronel José Soares Marcondes, nº 2.201, Vila Euclides, 
Presidente Prudente-SP, CEP 19013-050. O(a) advogado(a) da autor(a) deverá providenciar o comparecimento de seu/sua 
constituinte à audiência acima designada, independentemente de intimação pessoal. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. - 
ADV: OLIVIA ZANFOLIN CONSOLI (OAB 349068/SP), NELSON MANCINI BRANDOLIZ (OAB 345124/SP), THAISSA RIBEIRO 
CASADO (OAB 338777/SP), TAMARA BELO GUERRA (OAB 313816/SP), BEATRIZ CIABATARI SILVESTRINI TIEZZI DI SERIO 
DIAS (OAB 307222/SP)

Processo 1001217-51.2015.8.26.0482 - Alvará Judicial - Família - M.K.F. - - T.I.F. - - E.N.F. - - M.F. - - P.M.F. - Vistos. 
Concedo aos requerentes o prazo de 10 (dez) dias para juntarem aos autos a certidão negativa (ou positiva) de dependentes 
habilitados à pensão por morte em nome do falecido, a ser emitida pelo INSS, sob pena de indeferimento da inicial (art. 283 e 
284, parágrafo único, do CPC). Atendida a deliberação acima, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Int. - ADV: COSME 
LUIZ DA MOTA PAVAN (OAB 45860/SP), CRISTINA LUCIA PALUDETO PARIZZI (OAB 109053/SP)

Processo 1001299-82.2015.8.26.0482 - Sobrepartilha - Inventário e Partilha - MILENE ARANTES ABE REZINI - ROBERTO 
AFONSO REZINI - Vistos. 1- Diante do contido à fls. 08 e 85, defiro à inventariante e à herdeira menor os benefícios da assistência 
judiciária gratuita. Anote-se. 2- Ainda, diante da existência de herdeira menor (fls. 10), anote-se a participação obrigatória do 
Ministério Público nestes autos (menu “Andamento”, submenu “Pendências e Prazos”). 3- O Enunciado 54 do I Encontro de 
Juízes das Varas de Famílias e Sucessões do Interior Paulista, realizado em novembro de 2006, preconiza que: “Com vistas à 
desburocratização dos procedimentos, mesmo no processo de inventário tradicional, desnecessário é o formal compromisso do 
inventariante, o qual defluirá da própria investidura resultante da nomeação não recusada em prazo a ser definido pelo Juiz”. 
Portanto, mantenho a viúva MILENE ARANTES ABE REZINI no cargo de inventariante, independentemente do compromisso 
legal, cuja investidura ocorrerá automaticamente, se não manifestada a recusa dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados da 
publicação desta decisão no Diário da Justiça Eletrônico. 4- Apresente o(a) inventariante: Certidão do Colégio Notarial do Brasil 
acerca de eventual testamento deixado pelo de cujus; Regularizar a representação processual da herdeira menor, juntando aos 
autos sua procuração (menor impúbere representada por sua genitora); Primeiras declarações (artigo 993 e seus incisos do 
CPC), retificando o nome da inventariante para o de casada (MILENE ARANTES ABE REZINI), consoante documento de fl. 18 
e retificando o endereço do imóvel (foi mencionado que o imóvel objeto da sobrepartilha situa-se no município de Penápolis-
SP - fls. 04 e 05, entretanto, situa-se no município de José Bonifácio-SP - fls. 94/ 97); Certidão negativa federal em nome do 
falecido; Plano de partilha à semelhança do disposto no artigo 1.025 do CPC, por instrumento público ou particular; qualificando 
corretamente o autor da herança, a viúva meeira e a herdeira filha, descrevendo o bem a ser partilhados, determinando o valor 
de cada quinhão e os pagamentos; Recolhimentos dos tributos e cópia do protocolo junto à Secretaria da Fazenda de São 
Paulo, referente à declaração e recolhimento do ITCMD. 5- Aguarde-se o cumprimento deste pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 
6- Eventual necessidade de expedição de carta precatória para avaliação do imóvel será apreciada posteriormente. 7- Atendidas 
as deliberações acima, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Int. - ADV: ALVARO DE ALMEIDA SILVA (OAB 263785/SP)

Processo 1001300-67.2015.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - A.Z.P. - E.A.L. - Vistos. Defiro ao(à) autor(a) 
os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Concedo à requerente o prazo de 10 (dez) dias para juntar aos 
autos atestado médico recente acerca do estado de saúde do requerido e a necessidade da internação compulsória. Pena: 
Indeferimento da inicial (art. 283 e 284, parágrafo único, do CPC). Int. - ADV: FERNANDA RODRIGUES ORSOLINI (OAB 
241194/SP), LUCIANO MARCOS CORDEIRO PEREIRA (OAB 139913/SP)

Processo 1001319-73.2015.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - S.Y. - T.Y. - Vistos. Defiro ao requerente os benefícios 
da justiça gratuita. Anote-se. Defiro, também, prioridade na tramitação do processo (Estatuto do Idoso). Anote-se. Ante o 
constante dos autos, nomeio o requerente como curador provisório do(a) interditando(a), mediante compromisso, a ser prestado 
em 5 (cinco) dias. Designo o interrogatório do(a) interditando(a) para o dia 04 de março de 2015, às 10:30 horas, que será 
realizado na residência da interditanda. Cite-se e intime-se, devendo o Oficial de Justiça descrever pormenorizadamente as 
condições e o estado em que encontrar o interditando. O prazo para impugnação ao pedido é de 05 (cinco) dias contados da 
data do interrogatório. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Avenida Coronel José Soares Marcondes, 
2201, sala Descrição da Sala da Audiência Selec. \<\< Nenhuma informação disponível \>\>, Vila Euclides. Servirá o presente, 
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: JAQUES DOUGLAS DE 
SOUZA (OAB 139902/SP)

Processo 1001322-28.2015.8.26.0482 - Inventário - Inventário e Partilha - M.H. - M.A.H. - - M.A.H. - - A.E.H.O. - J.H. - 
Vistos. 1- Defiro aos requerentes os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 2- Concedo aos requerentes o prazo 
de 10 (dez) dias para: a-) aditarem a inicial, esclarecendo o que de direito com relação à alegada união estável do falecido 
com a Sra. Miyoko Suzuki (fl. 03), tendo em vista que ela é a pessoa indicada para ser nomeada como inventariante, diante do 
contido no art. 990, inc. I, do CPC (deverão incluí-la nas primeiras declarações, regularizando sua representação processual 
ou requererem sua nomeação como inventariante e sua intimação para apresentar as primeiras declarações); b-) regularizarem 
sua representação processual nos autos, juntando as respectivas procurações, tendo em vista que os documentos de fls. 04/07 
estão sem assinaturas; c-) regularizarem as declarações de hipossuficiência, tendo em vista que os documentos de fls. 08/11 
estão sem assinaturas; d-) regularizarem a representação processual da esposa do herdeiro Mário, Sra. Maria Angela Rotta 
Hieda, juntando cópia da certidão de casamento, bem como sua respectiva procuração; e-) juntarem aos autos cópia da certidão 
de casamento do falecido, com a averbação do divórcio; e f-) juntarem aos autos cópia do RG e CPF do falecido, digitalizados 
na forma colorida, consoante disposto na pág. 4 do “Manual do Peticionamento Eletrônico”, disponível no site do Eg. Tribunal de 
Justiça. Pena: Indeferimento da inicial (art. 283 e 284, parágrafo único, do CPC) 3- Com relação à nomeação de inventariante 
e a apresentação dos demais documentos necessário para processamento do inventário, aguarde-se o cumprimento das 
deliberações acima. Após, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: GUILHERME PRADO BOHAC DE HARO (OAB 295104/SP)

Processo 1001348-26.2015.8.26.0482 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - M.P.N. - G.M.N. - - M.M.N. - - 
M.M.N. - Vistos. Defiro ao(à) autor(a) os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Não vislumbro, em uma cognição 
sumária, a presença dos requisitos do artigo 273 do CPC, razão pela qual a antecipação da tutela será analisada por ocasião da 
audiência abaixo designada. Para a audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 14 de abril de 2015, às 14:00 
horas. Cite-se e intime-se o réu. O(a) advogado(a) da autor(a) deverá providenciar o comparecimento de seu/sua constituinte 
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à audiência acima designada, independentemente de intimação pessoal. As partes poderão arrolar até três testemunhas, que 
deverão comparecer à audiência, independentemente de intimação. Na audiência, se não houver acordo, poderá o réu contestar, 
desde que o faça por intermédio de advogado. A ausência do autor importará em arquivamento do processo e a do réu ou de 
seu advogado, em confissão e revelia. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Av. Coronel José Soares 
Marcondes, nº 2.201, Vila Euclides, Presidente Prudente-SP, CEP 19013-050. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: MARIA FERNANDA 
ARAUJO RODRIGUES (OAB 320187/SP)

Processo 1001384-68.2015.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - J.A.S. - O.S.S. - Vistos. 1- Defiro ao(à) autor(a) os 
benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 2- Concedo ao requerente o prazo de 10 (dez) dias para juntar aos autos 
os seguintes documentos: a-) cópia do seu RG e CPF, digitalizados na forma colorida, consoante disposto na pág. 4 do “Manual 
do Peticionamento Eletrônico”, disponível no site do Eg. Tribunal de Justiça, tendo em vista que o documento de fl. 09 está 
parcialmente ilegível; b-) cópia do RG e CPF da requerida, digitalizados na forma colorida, consoante disposto na pág. 4 do 
“Manual do Peticionamento Eletrônico”, disponível no site do Eg. Tribunal de Justiça, tendo em vista que o documento de fl. 07 
está parcialmente ilegível; e c-) cópia da certidão de casamento da requerida. 3- Sem prejuízo do acima deliberado, diante da 
idade da requerida (fl.07), do atestado médico de fl. 08 e ante a relevância dos fatos afirmados na inicial, nomeio liminarmente 
o(a) autor(a) para servir de CURADOR(A) PROVISÓRIO(A) do(a) requerido(a), mediante compromisso nos autos, a ser prestado 
no prazo de 05 (cinco) dias, devendo o(a) i. advogado(a) do(a) autor(a) providenciar o comparecimento do(a) Sr(a). JOSÉ 
ALBERTO DA SILVA em cartório para lavratura do termo de Curador(a) Provisório(a). 4- Consoante informado na inicial, o(a) 
interditando(a) possui idade avançada e estado de saúde debilitado, reclamando a intervenção de terceiro para a prática de atos 
civis. Assim, antes de se proceder ao interrogatório, determino que o senhor Oficial de Justiça compareça ao local onde ele/ela 
se encontra com a finalidade de se fazer à constatação a respeito dos fatos, ou seja, atual estado de saúde do(a) interditando(a) 
e se é possível sua locomoção para comparecimento em juízo a fim de ser interrogado(a). 5- Servirá a presente decisão como 
MANDADO DE CONSTATAÇÃO, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO do(a) requerido(a), o (a) qual deverá ser cientificado(a) e advertindo(a) 
de que tem o prazo de 5 (cinco) dias, contados da juntada do mandado aos autos digitais, para, querendo, ofertar impugnação 
ao pedido vestibular. No mesmo prazo, poderá, também, oferecer quesitos e indicar assistente técnico, se desejar. 6- Fixo o 
prazo de 5 (cinco) dias para o autor(a), querendo, oferecer quesitos e indicar assistente técnico. 7- Dê-se vista dos autos ao i. 
representante do Ministério Público para, querendo, ofertar quesitos e indicar assistente técnico. 8- Após o decurso dos prazos 
assinalados (impugnação, indicação de assistentes técnicos e oferta de quesitos), solicite da Administração deste fórum, por 
e-mail: prudenteadm@tjsp.jus.br, o agendamento da perícia, que deverá ocorrer na residência do(a) interditando(a), observando-
se o Comunicado CG nº 786/2013 de 17/07/2013 e as regras contidas no ofício nº 222/2013-drc, datado de 29/07/2013, oriundo 
da Diretoria de Serviço de Administração Geral deste Fórum, assunto: “Agendamento de Perícias - Processo Eletrônico”, 
constando o número do processo, nome da pessoa a ser periciada, local da perícia, tipo da perícia, parte beneficiária da 
assistência judiciária gratuita, bem como que, por ocasião da resposta/designação da perícia, deverá ser informado o e-mail do 
perito nomeado, para possibilitar o envio de senha para acesso aos autos digitais. 9- Designada a data da perícia e indicado 
o Perito Médico Psiquiatra, determino à serventia a geração de senha para possibilitar o acesso do perito aos autos digitais 
e o seu envio por e-mail, juntamente com os quesitos e a designação da data encaminhada pela Diretoria de Serviço de 
Administração Geral deste Fórum, informando que o prazo para envio do laudo pericial é de 10 (dez) dias, contados da data da 
realização da perícia, o qual deverá ser digitalizado em formato PDF e encaminhado ao e-mail do cartório (prudente1fam@tjsp.
jus.br) 10- Apresentado o laudo pericial, estando a contento, informe à Administração deste fórum, por e-mail: prudenteadm@
tjsp.jus.br, informando “o nome do periciando, o número do processo, a data da perícia, o tipo de perícia, o nome do Perito e que 
a perícia foi realizada a contento”, para que seja anotado perante ao DIR o pagamento da perícia efetuada. 11- Após, intimem-se 
as partes para manifestação acerca do laudo pericial, no prazo de 05 (cinco) dias.. 12- Em seguida, vista ao Ministério Público. 
13- Postergo a análise da necessidade de designar o interrogatório do(a) interditando(a) para após a apresentação do laudo 
médico e manifestação das partes. 14- Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. 15- Cumpra-se na forma e sob 
as penas da Lei. Intime-se. - ADV: RAPHAEL DE OLIVEIRA CARLOS (OAB 241276/SP), SAMANTHA DE LIMA GONÇALVES 
MACHADO (OAB 308330/SP)

Processo 1001391-60.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.H.F.A. - - M.R.A. - T.T.F.F. - Vistos. 1- Defiro 
ao(à)guar autor(a) os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. 2- Concedo aos requerentes o prazo de 10 (dez) 
dias para: a-) esclarecerem e comprovarem o grau de parentesco com a criança, tendo em vista que alegam ser “tios-avós” 
da menor, entretanto no documento de fl. 26 consta que a menor é neta de “Maria Helena Ferreira”, nome de solteira da 
requerente (fl. 25); portanto, esclarecerem se a requerente Maria Helena é a avó materna da menor; e b-) esclareceram se 
a genitora da menor poderá ser encontrada nos endereços e telefones indicados nos documentos de fls. 28 e 33. 3- Sem 
prejuízo do acima deliberado, antes de apreciar o pedido de guarda provisória, servindo o presente, por cópia digitada, como 
MANDADO DE CONSTATAÇÃO, determino ao Sr. Oficial de Justiça que dirija-se ao endereço dos requerentes, acima indicado, 
e promova a constatação se o(a) menor Esther Vitória Farias, nascido em 14/10/2014, Brasileiro, natural de Presidente 
Prudente-SP, mãe Thamires Tercília Ferreira de Farias, encontra-se efetivamente em companhia dos requerentes, lavrando-se 
auto circunstanciado. 4- Expeça-se folha de rosto. 5- Após a juntada do mandado, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 
Intime-se. - ADV: THAISSA RIBEIRO CASADO (OAB 338777/SP), NELSON MANCINI BRANDOLIZ (OAB 345124/SP), OLIVIA 
ZANFOLIN CONSOLI (OAB 349068/SP)

Processo 1001530-12.2015.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - N.M.M. - S.S.M. - Vistos. Concedo ao requerente 
o prazo de 10 (dez) dias para: a-) aditar a inicial, esclarecendo e comprovando seu grau de parentesco com a requerida; b-) 
aditar a inicial, esclarecendo e comprovando o patrimônio que a requerida possui; e c-) juntar aos autos cópia da certidão de 
casamento da requerida. Pena: Indeferimento da inicial (art. 283 e 284, parágrafo único, do CPC). Int. - ADV: BRUNO VINICIUS 
CORDEIRO MARTINS (OAB 317044/SP)

Processo 1001553-55.2015.8.26.0482 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - M.M.P. - M.A.M.B.M. - Vistos. 1- 
Trata-se de ação de substituição de curador com pedido de tutela antecipada, onde se pretende a substituição da curadora MARLI 
APARECIDA MELONI BONGIOVANNI MARTINS do cargo de curadora do Sr. MÁRIO CÂNDIDO DE MATTOS, nomeando-se em 
seu lugar a requerente, Sra. MIRIAM MIRANDA PADOVAN. 2- Anote-se na capa do processo nº 0003409-81.2009.8.26.0482 - 
Ação de Interdição - número de ordem 350/2009 (processo que tramita na forma física) a vinculação com este processo digital, 
consoante Comunicado SPI nº 119/2012, certificando ali a propositura desta ação (processo nº 1001553-55.2015.8.26.0482 - 
Ação de Substituição de Curador), sob a forma de tramitação digital. 3- Certifique na Ação de Remoção de Curador - Processo 
1007559-15.2014.8.26.0482, o ajuizamento desta ação (processo nº 1001553-55.2015.8.26.0482 - Ação de Substituição de 
Curador), sob a forma de tramitação digital. 4- Nesta ação, que tramita na forma digital, anote-se no menu “Retificação de 
processos”, aba “Outros números e observação”, a vinculação com o processo físico nº 0003409-81.2009.8.26.0482 - Ação 
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de Interdição - número de ordem 350/2009 e com o processo digital nº 1007559-15.2014.8.26.0482 - Ação de Remoção de 
Curador, bem como certifique-se nesta ação a vinculação com o processo físico e com o processo digital acima mencionados. 
5- Finalmente, no menu “Andamento”, submenu “Pendências e prazos”, anote-se a ocorrência nos 03 (três) processos. 6- 
Apense-se ao processo nº 1007559-15.2014.8.26.0482 - Ação de Remoção de Curador, fazendo-se as devidas anotações no 
sistema SAJ/PG5 (menu “Andamento”, submenu “Apensamento/desapensamento”). 7- No mais, concedo à requerente o prazo 
de 10 (dez) dias para: a-) aditar a inicial, incluindo a atual curadora no pólo passivo da presente ação e requerendo o que de 
direito para sua citação (art. 1.195 e 1.196 do CPC), bem como instruindo o pedido com a guia de diligência do Sr. Oficial de 
Justiça necessária para a realização do ato citatório; b-) comprovar, através de documentos, o alegado grau de parentesco 
com o interditado (alega ser sobrinha do interditado); c-) aditar a inicial, relacionando o patrimônio (bens e rendimentos) que o 
interditado possui, comprovando documentalmente. Pena: Indeferimento da inicial (art. 283 e 284, parágrafo único, do CPC). Int. 
- ADV: EDMILSON BARBOSA DE ARAUJO (OAB 335620/SP), FRANCISCO LOZZI DA COSTA (OAB 333021/SP)

Processo 1002347-13.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Guarda - L.R.C.A. - D.A.M.D. - Ainda, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação de modificação de guarda cc regulamentação de visitas ajuizada por LUIS 
RICARDO CASTANHA ATENCIA em face de DANIELLE APARECIDA MORATO DALLEFI, nos termos do artigo 269, inciso I, do 
Código de processo Civil e, por conseqüência, CONCEDO a guarda do filho das partes, o menor Luis Otávio Dallefi Atencia à 
genitora, podendo o genitor exercer seu direito de visitas nos moldes determinados na fundamentação da presente sentença. 
Por conta da sucumbência recíproca, cada parte arcará com as verbas honorárias de seus respectivo patrono, que arbitro em 
R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 20, § 4º do Código de processo Civil, além do pagamento, cada qual, de 50% 
das custas e despesas processuais, observados os limites da Lei nº 1.060/50, por serem as partes beneficiárias da assistência 
judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: ALINE 
SANTOS VANDERLEY PERUCHI (OAB 197003/SP), DENIZE MALAMAN TREVISAN LARGUEZA (OAB 191334/SP)

Processo 1002901-45.2014.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.B.N.N. - 
V.N.J.N. - Ciência às partes acerca da certidão exarada no juízo deprecado da comarca de Ivinhema-MS, juntada à fl.78. - ADV: 
SARA EL KADRI DA SILVA (OAB 145525/SP), CARMENCITA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA (OAB 108976/SP)

Processo 1003826-41.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - H.M. - A.S.R.M. - Ante o 
exposto e do mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação negatória de paternidade ajuizada por 
HENRIQUE MAZZI em face de AYLA SANTANA RIBEIRO MAZZI, e o faço com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, 
que arbitro em R$ 700,00 (setecentos reais), guardados os limites previstos na Lei nº 1.060/50, eis ser beneficiário da Assistência 
Judiciária Gratuita. Após o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: TAMARA 
BELO GUERRA (OAB 313816/SP), CARLA REGINA SYLLA (OAB 158636/SP), BEATRIZ CIABATARI SILVESTRINI TIEZZI DI 
SERIO DIAS (OAB 307222/SP), WILTON BOIGUES CORBALAN TEBAR (OAB 307841/SP), LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO 
(OAB 308519/SP), LUIZ GUIMARÃES MOLINA (OAB 311309/SP)

Processo 1008609-76.2014.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - A.B.L. - M.I.C. - Vistos. Fls. 96/97: Defiro. Informe, 
por telefone, ao senhor perito, Dr. Antonio César P. Scombati e a administração deste fórum, de que a perícia deverá ser feita na 
residência da interditanda, Rua José Carlos Franco de Carvalho, 575, fundos, nesta urbe, certificando como de praxe. Cumpra-
se com urgência. No mais, aguarde-se a apresentação do laudo e cumpra-se o item “09 e 10” da deliberação de fls. 75/76. Int. 
- ADV: CATARINA MARIANO ROSA (OAB 332139/SP)

Processo 1009752-03.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Guarda - Carlos Roberto Alderico - APARECIDA QUITERIA 
BARBOSA - Sobre a contestação de fls.78/80, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias. - ADV: BEATRIZ CIABATARI 
SILVESTRINI TIEZZI DI SERIO DIAS (OAB 307222/SP), MATHEUS ASSAD JOÃO (OAB 249502/SP), TAMARA BELO GUERRA 
(OAB 313816/SP), THAISSA RIBEIRO CASADO (OAB 338777/SP), NELSON MANCINI BRANDOLIZ (OAB 345124/SP)

Processo 1011805-54.2014.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - C.K.F. - F.M.K. - Ficam as partes intimadas acerca 
da designação da perícia que será realizada no dia 24/02/2015, às 11:30 horas, a cargo do Dr. Paulo Roberto Pinto, e será 
realizada na residência da requerida. O i. patrono das partes informará às partes acerca da perícia designada, independente de 
intimação pessoal. Caso opte pela intimação pessoal, deverá recolher o valor da respectiva diligência do sr. Oficial de Justiça. - 
ADV: DANILO MASTRANGELO TOMAZETI (OAB 204263/SP)

Processo 1013739-47.2014.8.26.0482 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - C.A. - K.T.A. - Vistos. Defiro ao(à) 
autor(a) os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. Recebo a petição de fls. 23 como emenda da inicial. Anote-
se. Não vislumbro em uma cognição sumária a presença dos requisitos do artigo 273 do CPC, de modo que a antecipação 
dos efeitos da tutela jurisdicional será analisada por ocasião da audiência abaixo designada. Para a audiência de conciliação, 
instrução e julgamento, designo o dia *, às * horas. Cite-se e intime-se a ré. O(a) advogado(a) da autor(a) deverá providenciar 
o comparecimento de seu/sua constituinte à audiência acima designada, independentemente de intimação pessoal. As partes 
poderão arrolar até três testemunhas, que deverão comparecer à audiência, independentemente de intimação. Na audiência, 
se não houver acordo, poderá o réu contestar, desde que o faça por intermédio de advogado. A ausência do autor importará 
em arquivamento do processo e a do réu ou de seu advogado, em confissão e revelia. As audiências deste Juízo realizam-se 
no seguinte endereço: Av. Coronel José Soares Marcondes, nº 2.201, Vila Euclides, Presidente Prudente-SP, CEP 19013-050. 
Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se na forma e sob as penas da 
Lei. Int. Intime-se. - ADV: TIAGO TADASHI GOTO DAKUZAKU (OAB 321210/SP)

Processo 1015194-47.2014.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - H.P.N. - L.C.N. - Ficam as partes intimadas acerca da 
designação da perícia que será realizada no dia 20/02/2015, às 11:45 horas, a cargo do Dr. Leandro de Paiva, e será realizada 
na sala de perícias médicas deste Fórum. - ADV: TEDDY CARLOS RIBEIRO NEGRÃO (OAB 171986/SP)

Processo 1015502-83.2014.8.26.0482 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.A.C. - M.C.J.C.J. - Vistos. Verifico que as fls. 46/47 
foi expedido carta precatória objetivando a citação e intimação do demandado no endereço declinado às fls. 02 (São José dos 
Campos-SP), sendo que não há notícias acerca de seu cumprimento, assim, consulte pelo sistema informatizado e ou oficie-se, 
com o intuito de obter informações acerca de ser cumprimento. Fls. 95/99: Diante da concessão do efeito suspensivo ao agravo 
de instrumento interposto, restabeleço, a priori, a concessão da gratuidade processual à autora. Anote-se. Constato que a carta 
precatória expedida às fls. 89 para a Comarca de Ponta Grossa-Pr, objetivando a citação e intimação do réu não foi retirada e, 
diante do efeito suspensivo atribuído ao agravo, delibero, seja expedida nova carta precatória, constando “assistência judiciaria 
gratuita” e visando não prejudicar a audiência designada para o dia 04/03/2015, às 13:30 horas, seja encaminhada via e-mail 
àquela comarca. Instrua-se com as peças necessárias (inicial, procuração e despachos). Cumpra-se com urgência. Int. - ADV: 
JAIR EDUARDO DE PAULA (OAB 336841/SP)

Processo 1016340-26.2014.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - I.M.S. - Valdecir 
da Silva - Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, pratiquei o seguinte ato ordinatório: Certifico e dou fé que, em 30 de Janeiro de 
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2015, decorreu “in albis” o prazo de três (3) dias, sem que o requerido, devidamente citado (fl. 22), comprovasse o pagamento 
do débito, ou apresentasse justificativa, razão pela qual intimo a parte autora, por intermédio de sua advogada, pelo DJE, a se 
manifestar nos autos, requerendo o que de direito, no prazo de cinco (5) dias. Nada Mais. - ADV: NAYARA MARIA SILVERIO DA 
COSTA DALLEFI (OAB 290313/SP)

Processo 1017118-93.2014.8.26.0482 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.A.M.S. - N.N.S. - Sobre a certidão negativa do 
sr. Oficial de Justiça de fl.45, manifeste-se a requerente, com urgência, tendo em vista que há audiência designada para o dia 
19/03/2015. - ADV: NELSON MANCINI BRANDOLIZ (OAB 345124/SP), BEATRIZ CIABATARI SILVESTRINI TIEZZI DI SERIO 
DIAS (OAB 307222/SP), TAMARA BELO GUERRA (OAB 313816/SP), THAISSA RIBEIRO CASADO (OAB 338777/SP), OLIVIA 
ZANFOLIN CONSOLI (OAB 349068/SP)

Processo 1017445-38.2014.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - R.F.S. - A.M.S. 
- Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, por conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação de execução de 
alimentos ajuizada por RODRIGO FERNANDES DA SILVA ajuizou a presente ação de execução de alimentos em face de 
ANTÔNIO MARQUES DA SILVA, e o faço com fundamento nos artigos 267, inciso I c.c 284, caput e parágrafo único e 295, inciso 
VI, todos do Código de Processo Civil. Arcará o exequente com o pagamento das custas e despesas processuais, observados 
os limites da Lei nº 1.060/50. Após o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. P.R.I. - ADV: 
VANDER JONAS MARTINS (OAB 210262/SP), ANDREIA APARECIDA DA COSTA (OAB 320994/SP)

Processo 1017618-62.2014.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - J.S. - S.A.S. - Ficam as partes intimadas acerca da 
designação da perícia que será realizada no dia 20/02/2014, às 12:30 horas, a cargo do Dr. Leandro de Paiva, e será realizada 
na residência do requerido. - ADV: LUCIANA ANDREIA COUTINHO OROSCO PLAÇA (OAB 245864/SP), LUANA CRISTINA 
COUTINHO OROSCO PLAÇA (OAB 277272/SP)

Processo 1017638-53.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 4004472-34.2013.8.26) - Oposição - Guarda - L.F.O. - R.B.O. 
- - J.R.S.S. - - J.A.O. - Vistos. Recebo a petição de fls. 28/30 como aditamento da inicial, incluindo no polo passivo da demanda 
Juliana Aparecida Ortega. Anote-se. Nos autos em apenso (Feito n. 4004472-34.2013.8.26.0482), os corréus Rosilda e José 
foram localizado para a citação nos endereços de fls. 151 e fls. 176, destarte, cadastre-se aqueles endereços nestes autos, 
certificando como de praxe. Após, expeça-se mandado de citação para os termos da inicial, observando-se o disposto no artigo 
57, do Código de Processo Civil. Com relação a corré Juliana Aparecida Ortega, defiro, tão somente, a pesquisa no sistema 
INFOJUD/TRE/SIEL, atentando-se para tanto aos dados de fls. 12. Sendo frutífera a localização de endereços deliberada no 
paragrafo supra, expeça-se o necessário para a citação. Não obtendo êxito, intime-se a parta ativa para no prazo de (5) cinco 
dias requerer o que de direito. Int. - ADV: NELSON MANCINI BRANDOLIZ (OAB 345124/SP), VERA LÚCIA BUENO JUSTINO 
(OAB 177256/SP), LUCIO ANTONIO MALACRIDA (OAB 51247/SP), BEATRIZ CIABATARI SILVESTRINI TIEZZI DI SERIO 
DIAS (OAB 307222/SP), TAMARA BELO GUERRA (OAB 313816/SP), THAISSA RIBEIRO CASADO (OAB 338777/SP), OLIVIA 
ZANFOLIN CONSOLI (OAB 349068/SP)

Processo 4001287-85.2013.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - C.V.S.P. - 
R.A.P. - Nos termos do art. 162, § 4º, do CPC, preparei para remessa ao Diário da Justiça Eletrônico o seguinte ato ordinatório: 
Certifico e dou fé, que em 06 de Fevereiro de 2015 decorreu “in albis” o prazo de cinco (5) dias sem que a parte exequente 
atendesse ao comando judicial de fls. 109/110, apresentando demonstrativo de débito atualizado. Certifico mais, que, em 
cumprimento ao Comunicado CG nº 1307/2007, item 11: “Constatado que o autor não promoveu por mais de trinta dias os atos 
e diligências que lhe competem, o cartório providenciará a sua intimação pelo DJE. Mantida a inércia, o autor será intimado, por 
mandado ou por carta, para suprir a omissão em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo (art. 267, III, § 
1º, do CPC).” faço remessa ao Setor de Publicação para intimação da parte autora, por intermédio de seu advogado, pelo DJE, 
a fim de que promova regular andamento do processo no prazo de trinta (30) dias, nos termos do regimento supra mencionado. 
Nada Mais. - ADV: MARCIA REGINA SONVENSO AMBROSIO (OAB 83993/SP), CHRISTIANE MARCELA ZANELATO ROMERO 
(OAB 233873/SP)

Processo 4003690-27.2013.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Causas Supervenientes à Sentença - I.G.S. - M.A.S.S. - 
Vistos. Ante a não localização do exequente para sua intimação pessoal (fl. 122), converto o julgamento em diligência, a fim de 
que seja expedido edital de intimação para que dê andamento ao feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Decorrido in 
albis o prazo, tornem-me os autos conclusos. Int. - ADV: EDGAR MACIEL FILHO (OAB 171444/SP)

Processo 4004472-34.2013.8.26.0482 (apensado ao processo 4003666-96.2013.8.26) - Procedimento Ordinário - Guarda 
- R.B.O. - J.R.S.S. - - J.A.O. - L.F.O. e outro - Vistos. 1- Conforme decisão de fls. 102/103, terceiro paragrafo foi tornada nula 
a citação com relação ao corréu José Roberto de Souza, no entanto, às fls. 88 e fls. 172 o ilustre advogado Dr. Lúcio Antônio 
Malacrida peticionou em nome daquele, sem juntar instrumento procuratório. 2- Destarte, concedo o prazo de (10) dez dias para 
regularizar a representação processual e juntar a taxa devida. 3- Constato que as fls. 102/103 e fls. 144/145 foi determinado a 
intimação da autora pelo DJE e pessoalmente através de sua patrona, para manifestar acerca do interesse de aditar a inicial 
com o intuito de incluir a Sra. Cintia (irmã por parte de pai da menor), no entanto, o senhor oficial de justiça certificou às fls. 
176 que o imóvel estava fechado, com placa de “aluga-se”. 4- Portanto, determino seja expedido mandado para a intimação 
pessoal da autora acerca da deliberação lançada às fls. 144/145, item “02”, no prazo de (10) dez dias. 5- Assiste razão à ilustre 
representante do Ministério Público em sua manifestação de fls. 281, porquanto não houve a efetiva citação da corré Juliana 
Aparecida Ortega, que segundo certidão lançada às fls. 214 esta se encontra em lugar incerto e não sabido. 6- Diante de que 
nos autos da oposição em apenso, Feito n. 1017638-53.2014.8.26.0482, foi deliberado a consulta de eventual endereço da corré 
Juliana, assim, aguarde-se aquela pesquisa e, em sendo frutífera, atualize-se o cadastro deste feito e após o cumprimento do 
item 4 desta deliberação ou o decurso do prazo sem cumprimento, tornem os autos conclusos. Int. - ADV: VERA LÚCIA BUENO 
JUSTINO (OAB 177256/SP), NELSON MANCINI BRANDOLIZ (OAB 345124/SP), TAMARA BELO GUERRA (OAB 313816/SP), 
BEATRIZ CIABATARI SILVESTRINI TIEZZI DI SERIO DIAS (OAB 307222/SP), LUCIO ANTONIO MALACRIDA (OAB 51247/SP)

Processo 4005637-19.2013.8.26.0482 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - P.R.S.R. - M.M.R. - Manifestem-
se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do depoimento da testemunha arrolada pelo autor Aline Schiavão de Almeida, 
conforme transcrição da inquirição em fls. 219/221. - ADV: ANDRE SHIGUEAKI TERUYA (OAB 154856/SP), BRUNA VIOTTO 
BIONDO (OAB 331247/SP), FERNANDA CRUZ FABIANO (OAB 268048/SP), WAGNER LUIZ FARINI PIRONDI (OAB 105594/
SP), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (OAB 148751/SP), DANILO RODRIGUES FERREIRA (OAB 290544/SP)

2ª Vara da Família e Sucessões

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
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JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO GESSE.
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA LÚCIA DOS SANTOS FERREIRA MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0082/2015
Processo 1000620-82.2015.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.S.C. - A.L.C. - Concedo 

ao executado os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Manifeste-se o credor acerca da contestação apresentada. - ADV: 
ROBERTO DE SOUZA CRUZ (OAB 269287/SP), MARIA ISABEL SILVA DE SÁ (OAB 159647/SP), LUIZ CARLOS MEIX (OAB 
118988/SP)

Processo 1000846-87.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Guarda - F.A.S. - Vistos. Flauberto Alves da Silva, 
consubstanciado pelo documento de fls. 18/21, ajuizou a presente ação em face de Yasmim Aparecida Santana da Silva Viana 
e Augusto Cirillo Pereira por intermédio da qual pleiteia regularizar a guarda e o direito/dever de visitas de Eloá Vitoria Cirillo 
Viana da Silva. Em sede de liminar, bateu-se pelo deferimento da guarda provisória da menor. No entanto, em pesquisa realizada 
no Sistema de Automação da Justiça - SAJ, verificou-se que Yasmin Aparecida Santana da Silva ajuizou ação de Busca e 
Apreensão da menor. Trata-se do processo nº 10001063-33.2015, cujo trâmite se dá perante a Egrégia 1ª Vara da Família e 
das Sucessões desta Comarca e no qual foi designado audiência de justificação prévia para o dia 11 de fevereiro p.f. A conexão 
entre as ações (esta e aquela) é inconteste, de modo que aquele Juízo está prevento, por exercer a “vis attractiva”, sendo ele o 
competente para conhecer e decidir todas as questões pertinentes à guarda da menor Eloá Vitória Cirillo Viana da Silva. Assim, 
determino sejam os presentes autos remetidos, incontinenti, ao cartório Distribuidor local para a necessária redistribuição por 
dependência à 1ª Vara da Família e das Sucessões da Comarca de Presidente Prudente. Procedam-se às devidas e pertinentes 
anotações. Int. - ADV: ALINE CRISTINA FERREIRA DE PAULA (OAB 313661/SP)

Processo 1001416-73.2015.8.26.0482 - Arresto - Medida Cautelar - F.C. - Não obstante o nome que o autor atribuiu a esta 
demanda o que se depreende da inicial é que sua pretensão é a de obter autorização judicial para a separação de corpos, sob 
o fundamento de tal situação já se encontrar de fato consolidada, pois sua esposa se dirigiu à cidade de São Paulo para lá 
passar alguns dias com seus filhos, já maiores de idade, e não mais voltou. Quer ainda que seja determinado o bloqueio de 
conta bancária conjunta que é mantida em agência do Banco Santander Brasil S.A. e de cartões de crédito, estes na posse 
da requerida, também vinculados à aludida instituição financeira. Porém, para que essas pretensões possam ser apreciadas 
será necessário que o autor emende a inicial para o fim de esclarecer quando a autora teria deixado a casa em que vivem e se 
dirigido para a cidade de São Paulo, bem como se ela pretende ou não voltar para esta cidade de Presidente Prudente. É que, 
em princípio, não nos é dado afirmar, dado ao conteúdo da lacônica inicial, que ela haja empreendido tal viagem com o intento 
de ficar na cidade de São Paulo. Não estaríamos, portanto, como dito pelo autor, consolidando uma mera situação de fato. Se é 
verdade que os desentendimentos entre um casal podem dar azo à separação de corpos, não é menos verdade que ao apreciar 
pedido desse jaez, mormente em sede de liminar, incumbe ao órgão do Judiciário verificar quem, dentre as partes, terá maior 
facilidade de acomodação fora da casa que lhes serve de lar comum. Por isso incumbirá ao autor esclarecer, diga-se uma vez 
mais, quando sua mulher deixou o lar comum e se eventualmente é ou não pretensão dela voltar para esta cidade de Presidente 
Prudente e, por extensão à casa em que com ele vive (ou viveu). Há também de esclarecer os limites do cartão e/ou cartões 
de crédito que se encontram com a requerida, porque eventual excesso somente poderá ser verificado, tendo em mira os fatos 
narrados na inicial, à luz dessa informação. - ADV: NELSON SENNES DIAS (OAB 108304/SP)

Processo 1005562-94.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.C. - L.L. - ANTE O 
EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a presente demanda de investigação de paternidade que MARTA CORREIA move em face 
de LÍDIO LOPATA (art. 269, I, do CPC), para o fim de DECLARAR a existência de parentesco paterno-filial entre a autora e o 
requerido. Expeça-se, oportunamente, mandado de averbação ao Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais em que a 
autora foi registrada para que faça constar nos respectivos assentos o patronímico de seu pai, bem como o nome dos avós 
paternos. A requerente passar a se chamar: MARTA CORREIA LOPATA. O requerido arcará com o pagamento das custas e 
despesas processuais e também com o pagamento da verba honorária, que, com fulcro nas regras do art. 20, § 4º, do Código 
de Processo Civil, fixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). - ADV: GUSTAVO TEODORO PERES (OAB 244770/SP), 
FRANCISCO LOZZI DA COSTA (OAB 333021/SP), EDMILSON BARBOSA DE ARAUJO (OAB 335620/SP)

Processo 1008506-69.2014.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - A.C.V.S. - 
J.M.R.V.F. - Vistos. Fls. 43: anote-se e aguarde-se o decurso do prazo legal para apresentação da justificativa. Para apreciar o 
pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a executada deverá esclarecer concretamente qual a sua renda mensal. 
Int. - ADV: ILDETE DE OLIVEIRA BARBOSA (OAB 209899/SP), NIVALDO FERNANDES GUALDA JUNIOR (OAB 208908/SP)

Processo 1009496-60.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - M.H.S.S. - MANIFESTEM-
SE AS PARTES SOBRE O RESULTADO DO EXAME DE DNA - ADV: MARIA ISABEL SILVA DE SÁ (OAB 159647/SP)

Processo 1012076-63.2014.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - M.C.S.N. - FICAM AS PARTES CIENTIFICADAS DE 
QUE FOI AGENDADO EXAME PERICIAL PSIQUIÁTRICO PARA O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015, ÀS 11H45MIN, NO SETOR 
TÉCNICO DO FÓRUM LOCAL. - ADV: RINALDO CALIXTO SANTOS (OAB 265875/SP)

Processo 1012732-20.2014.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - S.L.T. - ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE 
a presente ação e, por consequência, DECRETO a interdição de ANA AILA LEAL TRIGO, esclarecendo tratar-se de interdição 
total, de modo que a interditada está impedida de praticar, por si só, todo e qualquer ato da vida civil (artigo 1.772, do Código 
Civil), e nomeio SUZIMARI LEAL TRIGO para servir-lhe de curadora. A curadora deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, prestar 
compromisso definitivo por meio de termo firmado nos autos, expedindo-se a certidão correspondente. Cumpram-se as 
disposições contidas no artigo 1.184, do Código de Processo Civil e artigo 9º, inciso III, do Código Civil. Desnecessária a 
prestação de caução, porque o único bem da requerida é de raiz, de modo que a curadora não poderá aliená-lo sem autorização 
judicial. Em atendimento Comunicado nº 1.302/2013, publicado no DJE de 25/10/2013, páginas 12/13, oficie-se aos Cartórios 
Eleitorais desta Comarca, dando conta da decretação da interdição de Ana Aila Leal Trigo. Custas na forma da lei. P. R. e 
Intimem-se. - ADV: CLAUDIA MOREIRA VIEIRA (OAB 271113/SP)

Processo 1013305-58.2014.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - C.A.B. - MANIFESTEM-SE AS PARTES SOBRE O 
LAUDO PERICIAL. - ADV: ANA MARIA RAMIRES LIMA (OAB 194164/SP)

Processo 1016405-21.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - Fernanda Veiga - 
MANIFESTE-SE A PARTE INTERESSADA ACERCA DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA DANDO CONTA DE QUE NÃO 
INTIMOU A TESTEMUNHA VALDIR JOSÉ DOS SANTOS PORQUE ELE NÃO RESIDE NO LOCAL. - ADV: BEATRIZ CIABATARI 
SILVESTRINI TIEZZI DI SERIO DIAS (OAB 307222/SP), OLIVIA ZANFOLIN CONSOLI (OAB 349068/SP)

Processo 4004132-90.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - I.T. e outro - A.R.O.S. - 
J.R.F.C. - Jose Roberto Fernandes Castilho e outro - Após a comprovação do recolhimento das taxas necessárias, expeça-se 
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formal de partilha, como requerido a fls. 543/544. - ADV: JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO (OAB 73876/SP), LUIZ 
MARI (OAB 124600/SP), ADRIANO JANINI (OAB 197554/SP), RUFINO DE CAMPOS (OAB 26667/SP), IRIO SOBRAL DE 
OLIVEIRA (OAB 112215/SP)

Processo 4004862-04.2013.8.26.0482 - Divórcio Consensual - Família - A.A.O.B. - M.H.B. - O novo valor dos alimentos, 
reajustado pela correção do salário mínimo federal, é devido a partir do mês de fevereiro de 2015. Assim, a requerente deverá 
aguardar o depósito dos alimentos deste mês para verificar ser houve a sobredita correção ou não. Intimem-se e aguarde-
se por 05 (cinco) dias. Decorrido tal prazo, no silêncio, tornem os autos ao arquivo. - ADV: MARCELO FLÁVIO JOSÉ DE 
S CEZÁRIO (OAB 102280/SP), BEATRIZ CIABATARI SILVESTRINI TIEZZI DI SERIO DIAS (OAB 307222/SP), LIGIA MARIA 
LARIO FRUCTUOZO (OAB 308519/SP), JOSÉ CECILIO BOTELHO (OAB 313316/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO GESSE.
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA LÚCIA DOS SANTOS FERREIRA MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0083/2015
Processo 0000485-29.2011.8.26.0482 (482.01.2011.000485) - Divórcio Consensual - Dissolução - N.A.F.F. e outro - Vista à 

exequente. - ADV: LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB 308519/SP)
Processo 0001630-52.2013.8.26.0482 (048.22.0130.001630) - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / 

Atualização - G.K.O.A. - C.A.A. - Intime-se o devedor, na pessoa de seu ilustre patrono, para comprovar o pagamento do 
débito apontado a fls. 185/187, em 03 (três) dias, sob pena de prisão civil. Int. - ADV: GIOVANE MARCUSSI (OAB 165003/SP), 
GIOVANA DEVITO DOS SANTOS (OAB 224559/SP), BRUNO STAFFUZZA CARRICONDO (OAB 294339/SP)

Processo 0001730-07.2013.8.26.0482 (048.22.0130.001730) - Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha - Cássio Silva 
Rêgo e outro - Vistos. Fls. 103: concedo o prazo suplementar de vinte dias para o recolhimento integral do ITCMD. Int. - ADV: 
EDUARDO ANDRADE BISPO (OAB 285060/SP), EVERTON DE SOUZA TREVELIN (OAB 304311/SP)

Processo 0003613-23.2012.8.26.0482 (482.01.2012.003613) - Execução de Alimentos - Alimentos - B.K.S.M. - A credora 
levantou referido valor e requereu a expedição de ofícios a fim de localizar bens de propriedade do devedor, bem como a 
realização de nova penhora “on line”. Estas tentativas de garantia do Juízo malograram. A exequente nada mais pleiteou. Com 
fundamento no artigo 461, §5°, do Código de Processo Civil, e artigo 19, caput, da Lei 5.478/68, determinou-se a inclusão do 
nome do executado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito (SERASA e SCPC) tendo por base a dívida em execução. 
Tendo em vista o silêncio da credora, remetam-se os autos ao arquivo provisório para aguardar oportuna manifestação. Proceda-
se às devidas anotações. - ADV: LEANDRO MARTINS ALVES (OAB 250151/SP), BRUNO NICHIO GONÇALVES DE SOUZA 
(OAB 277021/SP), JULIANA COSTA LAGO (OAB 255966/SP), MURILLO FERNANDO DOS SANTOS FERREIRA MARQUES 
(OAB 255549/SP)

Processo 0006369-08.2012.8.26.0481 (481.01.2012.006369) - Inventário - Inventário e Partilha - Camila Acosta Smaniotto - 
- Bruna Acosta Smaniotto - Aguarda-se a indicação de peças e o recolhimento das guias necessárias para a expedição do formal 
de partilha. - ADV: LILIAN REIKO NAGAY (OAB 106225/SP), RENISSON TANTIN RAGIOTTO (OAB 47650/PR)

Processo 0007709-47.2013.8.26.0482 (048.22.0130.007709) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução 
- Paulo da Silva Meirelles - Nos autos há informação acerca do endereço de trabalho do devedor, o que impossibilita, por ora, 
a realização da citação ficta requerida. Expeça-se ofício à empregadora do executado (fls. 158) para requisitar informações 
acerca do endereço dele, bem como acerca do local onde efetivamente trabalha. Encaminhe-se o ofício Aviso de Recebimento. 
- ADV: LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB 308519/SP)

Processo 0012158-92.2006.8.26.0482 (482.01.2006.012158) - Separação Consensual - Dissolução - L.M.S. e outro - 
Vistos. Dê-se ciência do desarquivamento dos autos à i. advogada subscritora da petição de fls. 228 e que o feito permanecerá 
à disposição em cartório por 30 (trinta) dias. Defiro a carga requerida. Prazo: 10 (dez) dias. Após esse prazo, no silêncio, 
independentemente de conclusão e novo despacho, retornem os autos ao arquivo. Int. - ADV: MILZA REGINA FEDATTO 
PINHEIRO OLIVEIRA (OAB 30003/PR), REGINA CLÁUDIA VIEIRA CASSIANO (OAB 22582/GO)

Processo 0012859-14.2010.8.26.0482 (482.01.2010.012859) - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - 
P.M.S. - M.C.S. - Vistos. A matéria arguida na impugnação de fls. 92/95, reclama dilação probatória. Designo audiência de 
instrução e julgamento para o dia 04 do mês de março p.f., às 09h30min. Às partes incumbirá depositar o rol de testemunhas até 
10 (dez) dias antes da audiência, sob pena de preclusão (art. 407 do CPC). Int. - ADV: VERUSKA CRISTINA DA CRUZ COSTA 
(OAB 336833/SP), VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA (OAB 285497/SP), LUCAS VINICIUS FIORAVANTE ANTONIO (OAB 334225/
SP), JULIANA CLAUDINA DOS SANTOS COTTINI (OAB 227325/SP)

Processo 0013210-79.2013.8.26.0482 (048.22.0130.013210) - Inventário - Inventário e Partilha - Alessandra de Lima 
Menezes - Claudio de Lima Menezes e outro - José Luiz de Menezes - A renúncia, principalmente a translativa, como se dá no 
presente caso, constitui-se na verdade em uma doação. Doação é uma liberalidade do titular do direito ou bem doado. Não cabe 
ao Judiciário tomar providências tendentes a influir na vontade do herdeiro para que ele doe ou não seus direitos hereditários. 
Portanto, incumbe aos interessados tomar todas as providências necessárias para levar a efeito a prefalada renúncia, a qual 
pode ser feita por escritura pública ou por termo nos autos. Em sendo assim, intime-se a inventariante para juntar a escritura 
comprovando a renúncia translativa dos demais herdeiros, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, ou fazer com que eles 
compareçam no cartório, no mesmo prazo, para assinar o termo de renúncia. Caso não haja a renúncia, ela deverá, em igual 
prazo, refazer a partilha, dividindo a herança em três partes iguais. Deverá, ainda, recolher o ITCMD. Caso não tome essas 
providências será destituída do encargo. Int. - ADV: RENÊ ROBSON FALCÃO DE MORAIS (OAB 247852/SP), FILIPE AUGUSTO 
BUENO DOS SANTOS (OAB 318968/SP)

Processo 0014081-51.2009.8.26.0482 (482.01.2009.014081) - Separação Litigiosa - Dissolução - M.E.S. - J.V. - Dê-se 
ciência do desarquivamento dos autos ao i. advogado subscritor da petição de fls. 174 e que o feito permanecerá à disposição 
em cartório por 30 (trinta) dias. Defiro a carga requerida. Prazo: 10 (dez) dias. Após esse prazo, no silêncio, independentemente 
de conclusão e novo despacho, retornem os autos ao arquivo. - ADV: LEONARDO SEABRA CARDOSO (OAB 196053/SP), 
RONALDO MALACRIDA (OAB 248351/SP)

Processo 0015332-75.2007.8.26.0482 (482.01.2007.015332) - Sobrepartilha - Inventário e Partilha - A.P.D. - Manifeste-se a 
inventariante acerca das informações oferecidas pelo TRT 15ª Região, referente ao processo 00225900-03.2008.5.15.0026 (fls. 
130). - ADV: FERNANDA RODRIGUES ORSOLINI (OAB 241194/SP)

Processo 0023057-52.2006.8.26.0482 (482.01.2006.023057) - Arrolamento de Bens - Inventário e Partilha - Eliezer da Silva 
- Cibely do Valle Esquina - Vistos. Em atenção à certidão supra exarada, intime-se o inventariante para, no prazo suplementar 
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e improrrogável de dez dias, comparecer em cartório e retirar o Formal de Partilha que está à sua disposição. Decorrido esse 
prazo, no silêncio, encaminhem-se os autos ao arquivo, observadas as formalidades legais. Int. - ADV: CIBELY DO VALLE 
ESQUINA SANTOS (OAB 205853/SP), PATRÍCIA GALINDO DE GODOY CAZAROTI (OAB 203432/SP)

Processo 0025022-94.2008.8.26.0482 (482.01.2008.025022) - Interdição - Capacidade - J.V.S. - Intime-se o ilustre patrono 
a curadora para firmar a petição de fls. 423/759. Após, tornem-me novamente os autos conclusos. - ADV: MARIZA CRISTINA 
MARANHO NOGUEIRA (OAB 209325/SP), MARIA HELENA VIDEIRA FERREIRA (OAB 118051/SP)

Processo 0026436-20.2014.8.26.0482 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Adailton José Bispo dos 
Santos e outros - Vistos. Oficie-se ao INSS - Instituto Nacional de Seguro Social para solicitar informações acerca da natureza, 
bem como saldo do benefício nº 21/109.888.476-8 de titularidade de Celestino Bispo dos Santos, falecido aos 26 de novembro 
de 2011 e que em vida portava o CPF nº 153.410.148-98. Int. - ADV: LUCAS DIEGO LAURSEN TUPONI (OAB 339456/SP), 
MARCOS LAURSEN (OAB 158576/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO GESSE.
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA LÚCIA DOS SANTOS FERREIRA MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0085/2015
Processo 0001851-64.2015.8.26.0482 (apensado ao processo 1015828-43.2014.8.26) (processo principal 1015828-

43.2014.8.26) - Exceção de Incompetência - Regulamentação de Visitas - M.I.N. - Trata-se de exceção de incompetência 
apresentada nos autos da ação de regulamentação de visitas. Assim, SUSPENDO o andamento da ação pré-falada. Procedam-
se às devidas anotações no SAJ e na pauta de audiências. Dê-se vista dos autos ao excepto-requerente. Prazo: 10 (dez) dias. 
Após, dê-se vista dos autos ao ilustre representante do Ministério Público. - ADV: THAISSA RIBEIRO CASADO (OAB 338777/
SP), GUSTAVO ALTINO FREIRE (OAB 281195/SP), DIORGINNE PESSOA STECCA (OAB 282072/SP), CAIQUE MONTANHOLI 
BUENO (OAB 338551/SP)

Processo 1000201-62.2015.8.26.0482 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - T.M. e outro - Vistos. Intimem-
se os requerentes para que juntem, no prazo de dez dias, Certidão de Existência/Inexistência de Dependentes Habilitados na 
Previdência Social em nome de Carlos Antonio Muraro, sob pena de extinção dos autos. No mais, aguarde-se resposta do ofício 
expedido a fls. 20. Int. - ADV: GUILHERME MASOCATTO BENETTI (OAB 307594/SP)

Processo 1000624-22.2015.8.26.0482 - Divórcio Consensual - Dissolução - A.B.S. e outro - Vistos. Recebo a petição de fls. 
16/18 como aditamento à inicial. Procedam-se às anotações pertinentes no SAJ para fazer constar o valor correto da causa: 
R$ 12.000,00. Para ratificação do pedido, designo o dia 27 do mês de fevereiro p.f., às 10h, promovendo-se as diligências 
necessárias. Dê-se ciência ao representante do Ministério Público. Int. - ADV: RENATO CESAR BANHETI PRUDENCIO (OAB 
351662/SP)

Processo 1001148-19.2015.8.26.0482 - Divórcio Consensual - Dissolução - M.F.C. e outro - Vistos. Recebo a petição de fls. 
15 como aditamento à inicial. Concedo aos requerentes os benefícios da Justiça Gratuita. Dê-se vista dos autos ao representante 
do Ministério Público. Int. - ADV: DIOMARA TEIXEIRA LIMA ALECRIM (OAB 322751/SP)

Processo 1001478-16.2015.8.26.0482 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.R.N.Q. - Vistos. Para apreciar o pedido de 
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a requerente deverá esclarecer concretamente qual a sua renda mensal, bem 
como juntar cópia de sua última declaração de bens. Int. - ADV: JOSIANE COSTA ARAUJO (OAB 220191/SP)

Processo 1006648-03.2014.8.26.0482 - Inventário - Inventário e Partilha - Cristiane Rinaldo Chouery Vilela - Vistos. Intime-
se o inventariante para apresentar suas últimas declarações, ocasião em que poderá emendar, aditar ou complementar as 
primeiras. Int. - ADV: ANTONIO ZIMERMANN NETTO (OAB 70047/SP)

Processo 1009634-27.2014.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - J.C.L. - Indefiro o pedido apresentado a fls. 77, 
uma vez que a complementação dos honorários periciais não se deu em demasia, nem é capaz de acarretar prejuízo à parte. 
Aguarde-se, portanto, a comprovação deste recolhimento pelo prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo acima especificado, o 
requerente deverá esclarecer se existem bens em nome da interditanda, se ela possui alguma outra fonte de renda e declarar 
tudo que ela lhe deva (artigo 1.751, do Código Civil). - ADV: NILSON GRIGOLI JUNIOR (OAB 130136/SP)

Processo 1009984-15.2014.8.26.0482 - Inventário - Inventário e Partilha - WALDA CORREA RANGEL e outros - Jose 
Roberto Fernandes Castilho - Jose Roberto Fernandes Castilho - Homologo a renúncia ao prazo recursal. Cumpra-se a sentença 
proferida em seus ulteriores termos. - ADV: JOAO BATISTA MOLERO ROMEIRO (OAB 123683/SP)

Processo 1012701-97.2014.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - I.R.S. - P.C.S. - ANTE 
O EXPOSTO, DECRETO A PRISÃO CIVIL de PAULO CÉSAR DA SILVA pelo prazo de 60 (sessenta) dias, fazendo-o com 
fundamento no artigo 733 do Código de Processo Civil, observando, todavia, que ele poderá se livrar solto se pagar de uma 
só vez a importância de R$ 1.164,38 (um mil e cento e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), bem como se também 
efetivar o pagamento das prestações alimentares que se vencerem no curso do processo, ou seja, daquelas que se vencerem a 
partir do quinto dia útil do mês de março de 2015. O valor de cada prestação corresponde a 51,47% do salário mínimo federal. 
Expeça-se mandado de prisão civil. - ADV: HAROLDO TIBERTO (OAB 119209/SP), RINALDO CALIXTO SANTOS (OAB 265875/
SP)

Processo 1012980-83.2014.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO - 
A.R.S. - Manifeste-se o(a) Exequente acerca da devolução negativa da carta precatória (fls. 24/36). - ADV: JAIR GOMES ROSA 
(OAB 180800/SP)

Processo 1013528-11.2014.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - M.G.S. - Concedo 
ao devedor os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Para apreciação da Impugnação é necessária a garantia do Juízo, o 
que ainda não ocorreu no presente caso. Nesse sentido, é a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A garantia 
do juízo é pressuposto para o processamento da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 475-J, § 1º, do CPC). É que, 
como esse dispositivo prevê a impugnação posterior à lavratura do auto de penhora e avaliação, conclui-se pela exigência de 
garantia do juízo anterior ao oferecimento da impugnação. Tal exegese é respaldada pelo disposto no inciso III do art. 475-L 
do CPC, que admite como uma das matérias a ser alegada por meio da impugnação a penhora incorreta ou avaliação errônea, 
que deve, assim, preceder à impugnação. O Min. Relator salientou que, vistas tais regras em conjunto, observa-se que a 
impugnação ofertada pelo devedor não será apreciada antes do bloqueio de valores do executado que, eventualmente, deixar 
de indicar bens à penhora, como forma de garantir o juízo. Mas, caso o devedor prefira não esperar a penhora de seus bens ou 
mesmo o bloqueio de seus ativos financeiros, deve, para tanto, efetuar o depósito do valor exequendo, para, então, insurgir-se 
contra o montante exigido pelo credor. Precedente citado: REsp 972.812-RJ, DJe 12/12/2008. REsp 1.195.929-SP, Rel. Min. 
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Massami Uyeda, julgado em 24/4/2012.” Assim, aguarde-se a garantia do Juízo. - ADV: TAMARA BELO GUERRA (OAB 313816/
SP), OLIVIA ZANFOLIN CONSOLI (OAB 349068/SP), NELSON MANCINI BRANDOLIZ (OAB 345124/SP), THAISSA RIBEIRO 
CASADO (OAB 338777/SP), BEATRIZ CIABATARI SILVESTRINI TIEZZI DI SERIO DIAS (OAB 307222/SP), EMERSON ALMEIDA 
NOGUEIRA (OAB 297164/SP)

Processo 4005484-83.2013.8.26.0482 - Inventário - Inventário e Partilha - Daniela Samico Guilliod Oliva - Izabela Vitória 
Zanetti Guilliod - A inventariante deverá comparecer perante à Delegacia Regional Tributária a fim de serem geradas as guias 
de recolhimento de ITCMD, conforme manifestação da Procuradoria Estadual. Prazo: 05 (cinco) dias. - ADV: RAFAEL ARAGOS 
(OAB 299719/SP), NILSON GRIGOLI JUNIOR (OAB 130136/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO GESSE.
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA LÚCIA DOS SANTOS FERREIRA MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0086/2015
Processo 1000806-08.2015.8.26.0482 - Prestação de Contas - Exigidas - Tutela e Curatela - R.J.O. - Desse modo, nos 

termos do artigo 1.757, parágrafo único, JULGO BOAS as contas apresentadas. Dê-se ciência ao Dr. Promotor de Justiça. 
P.R.Int. - ADV: JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO (OAB 301306/SP)

Processo 1000812-15.2015.8.26.0482 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - S.A.S. - Vistos. Concedo ao 
requerente os benefícios da Justiça Gratuita. Designo audiência de conciliação e instrução para o dia 09 do mês de março 
p.f., às 15h, promovendo-se as diligências necessárias. Cite-se o requerido e intimem-se as partes, com as advertências 
legais, esclarecendo ao autor que o seu não comparecimento implicará arquivamento do processo. No caso de não obtida a 
conciliação, deverá ser apresentado contestação ao pedido (a contestação, bem como os documentos que a instruírem, deverão 
ser apresentados eletronicamente, conforme as disposições de peticionamento eletrônico contidas na Resolução 551/2011 e 
na Portaria 8441/2011, até o início da audiência acima designada), sob pena de revelia e confesso; designando-se em seguida 
audiência em continuação para instrução e julgamento da causa, onde as partes deverão comparecer acompanhadas de seus 
testemunhas, independentemente de intimação. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Avenida Coronel 
José Soares Marcondes, 2201, Vila Euclides. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob 
as penas da Lei. Intime-se. - ADV: GILSON NAOSHI YOKOYAMA (OAB 190012/SP)

Processo 1001075-47.2015.8.26.0482 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - L.L.S.S. - Vistos. Concedo à 
requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. A obrigação dos avós em prestar alimentos é supletória e subsidiária. 
Não há elementos nos autos revelando que a mãe não possui condições de arcar sozinha com as despesas necessárias à criação 
da filha. Outrossim, não há nenhum dado indicando quais as reais possibilidades dos avós e inexiste elementos esclarecendo se 
a alimentante, órfã de pai, recebe pensão por morte. Por tais razões, deixo de arbitrar, por ora, os alimentos provisórios. Essa 
matéria será reexaminada após o contraditório. Designo audiência de conciliação e instrução para o dia 05 do mês de março 
p.f., às 13h, promovendo-se as diligências necessárias. Citem-se os requeridos e intimem-se as partes, com as advertências 
legais, esclarecendo à autora que o seu não comparecimento implicará arquivamento do processo. No caso de não obtida a 
conciliação deverá ser apresentado contestação ao pedido (a contestação, bem como os documentos que a instruírem, deverão 
ser apresentados eletronicamente, conforme as disposições de peticionamento eletrônico contidas na Resolução 551/2011 e na 
Portaria 8441/2011, até o início da audiência acima designada), sob pena de revelia e confesso; designando-se em seguida, 
audiência em continuação, para a instrução e julgamento da causa, onde as partes deverão comparecer acompanhadas de 
suas testemunhas, independentemente de intimação. Dê-se ciência ao representante do Ministério Público. As audiências deste 
Juízo realizam-se no seguinte endereço: Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Vila Euclides. Servirá o presente, 
por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO (OAB 999999/DP)

Processo 1001372-54.2015.8.26.0482 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - L.A.R. - Vistos. 
Concedo ao requerente os benefícios da Justiça Gratuita. CITE-SE a requerida, ficando advertida do prazo de 15 (quinze) dias 
para apresentar resposta, sob pena de não o fazendo, serem consideradas verdadeiras as alegações do requerente deduzidas 
na inicial. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: 
THAISSA RIBEIRO CASADO (OAB 338777/SP), TAMARA BELO GUERRA (OAB 313816/SP)

Processo 1006602-14.2014.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - E.S.S.R.M.M.S. - Manifeste-se o 
exequente acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, de seguinte teor: “...Efetuei a penhora do valor de R$ 3.223,39 em que 
figura como titular E.S. Certifico mais e finalmente que dirigi-me à Rua Sebastião Rodrigues de Souza, Floresta do Sul-SP, onde 
deixei de intimar do inteiro teor deste, E.S., haj vista que não logrei êxito encontrar na referida rua o numeral 931; diligenciei em 
algumas residências no local, ninguém conhece o executado...” - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
(OAB 999999/DP)

Processo 1006820-42.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - D.M.S. - Y.M.M.B. - ANTE 
O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação negatória de paternidade ajuizada por DIEGO MARCIAL DA SILVA em 
face de YAGO MIGUEL MARCIAL BOSSO. VENCIDO, o requerente arcará com o pagamento das custas, despesas processuais 
e da verba honorária, a qual fixo 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Observo, entretanto, que essas verbas 
somente poderão ser exigidas se ele perder a condição de beneficiário da justiça gratuita. - ADV: FERNANDA RODRIGUES 
ORSOLINI (OAB 241194/SP), FABIANA YAMASHITA INOUE (OAB 241757/SP), ELLIM FERNANDA SILVA FERRAREZI (OAB 
251264/SP)

Processo 1008160-21.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.P.G.C. - A.P.G.C.J. - 
Deste modo, determino que seja oficiado ao IMESC para requisitar nova data para coleta de material genético das partes, nos 
termos da decisão de fls. 45/46, observando-se que o exame deverá ser realizado só com o material genético do suposto pai e 
suposto filho. Aprazada a data, expeça-se mandado de intimação das partes, observando-se que Vanessa Aniele dos Santos, 
mãe do réu, deverá ser conduzida coercitivamente, a fim de levar a criança Alex Paulo Gonçalves Caetano Júnior ao local da 
prova técnica, para que ele se submeta aos trabalhos periciais. Observo que Vanessa só fornecerá o material, caso queira. 
Expeça-se o necessário. Dê-se ciência ao Dr. Promotor de Justiça. - ADV: SILMAR FRANCISCO SOLÉRA (OAB 191466/SP)

Processo 1015706-30.2014.8.26.0482 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - A.P.S. - Vistos. Cite-
se a requerida, com as advertências legais. O prazo para resposta é de 15 (quinze) dias, sob pena de não o fazendo, serem 
considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial. Expeça-se o necessário. Intime-se. - ADV: FÁBIO AUGUSTO 
VENÂNCIO (OAB 188343/SP)
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Processo 1015862-18.2014.8.26.0482 - Divórcio Litigioso - Dissolução - J.A.S.D. - W.T.D. - Inexistem vícios e/ou 
irregularidades a serem sanados. As partes são legítimas e estão bem representadas. O processo, pois, está em ordem, mas 
reclama dilação probatória. Defiro a prova documental já produzida, assim como a feitura de prova técnica, esta consistente 
em exame psicossocial. Por ora, as únicas cabíveis na espécie. Estabeleço que os pontos fáticos controvertidos da lide se 
restringirão em saber: (a) a quem dentre os demandantes se deve atribuir a guarda dos filhos comuns e como esta será 
exercida, se em sua modalidade compartilhada ou exclusiva; (b) quais os efetivos interesses e direitos do menor quanto ao 
pedido de guarda (c) como será regulado o direito-dever de visitas a ser levado a efeito pelo genitor não guardião ou por aquele 
que não detiver sua guarda física; (d) quais as necessidades dos menores e quais as possibilidades do devedor dos alimentos; 
(e) Como serão compartidos os bens comuns. Remetam-se os autos ao Setor de Perícias para que sejam apontados local, dia 
e horário para a realização de estudo psicossocial a que as partes e seu filho devem se submeter. A necessidade ou não de se 
realizar audiência de instrução e julgamento será aferida oportunamente, depois da juntada aos autos dos respectivos laudos 
de estudos social e psicológico. Incumbirá ao requerido, no prazo de cinco (05) dias juntar aos autos cópia do contrato de 
financiamento do veículo VW Polo a que se refere (fls. 98). Intimem-se e dê-se ciência ao Dr. Promotor de Justiça. Presidente 
Prudente, 06 de fevereiro de 2015. - ADV: ANTONIO CHAGAS CASATI (OAB 75907/SP), JULIANA CLAUDINA DOS SANTOS 
COTTINI (OAB 227325/SP)

Processo 1016175-76.2014.8.26.0482 - Divórcio Litigioso - Casamento - Y.P.T.S. - M.A.S. - Concedo ao requerido os 
benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se. Manifeste-se a autora acerca da contestação apresentada. Prazo: 10 (dez) dias. - ADV: 
MAYCON ROBERT DA SILVA (OAB 214597/SP), ERIC PALADINO TUMITAN (OAB 10683BM/S), CLARISMUNDO CORREIA 
VIEIRA (OAB 148431/SP)

Processo 1017046-09.2014.8.26.0482 - Inventário - Inventário e Partilha - Orlinda de Souza Ferrari - Vistos. Intime-se a 
inventariante para, no prazo de dez dias, esclarecer se os genitores do autor da herança são pessoas falecidas. Em caso 
positivo, deverá juntar cópia das certidões de óbito. Em caso negativo, a inventariante deverá retificar suas declarações, no que 
concerne ao rol de herdeiros e ao plano de partilha. Int. - ADV: BEATRIZ CIABATARI SILVESTRINI TIEZZI DI SERIO DIAS (OAB 
307222/SP), TAMARA BELO GUERRA (OAB 313816/SP)

Processo 1017620-32.2014.8.26.0482 - Divórcio Litigioso - Família - R.C.S. - N.C.S. - Vistos. Fls. 14/16: recebo a petição 
como aditamento à inicial, devendo a serventia proceder às anotações pertinentes no SAJ para fazer constar o valor correto da 
causa: R$ 50.400,00 e a conversão da presente ação para divórcio consensual. Sem prejuízo disso, intimem-se os requerentes 
para disponibilizar novamente os documentos copiados a fls. 18, tendo em vista que estão ilegíveis. Dê-se vista dos autos ao 
representante do Ministério Público. Int. - ADV: WILLIAN ROBERTO VIANA MARTINEZ (OAB 185408/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE DIREITO EDUARDO GESSE.
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA LÚCIA DOS SANTOS FERREIRA MARQUES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0087/2015
Processo 1000593-02.2015.8.26.0482 - Divórcio Litigioso - Dissolução - L.C.B.S. - Vistos. Concedo à requerente os 

benefícios da Justiça Gratuita. Designo audiência prévia de tentativa de conciliação para o dia 05 do mês de março p.f., às 
14h30min, intimando-se as partes para comparecimento. Oficie-se à fonte pagadora do requerido (Centro de Despesas de 
Pessoal da Polícia Militar) para solicitar informações acerca dos três últimos vencimentos mensais, seja a que título for (salários, 
adicionais, gratificações, horas extras etc). Sob minha fiscalização, pelo Sistema de Informatização Infojud requisitar cópia das 
03 últimas declarações de bens apresentada pelo requerido. Cite-se o requerido, com as advertências legais. O prazo para 
resposta, de 15 (quinze) dias, terá início a partir da audiência, caso infrutífera a conciliação. Dê-se ciência ao representante do 
Ministério Público. O advogado do autor deverá providenciar o comparecimento de seu constituinte. As audiências deste Juízo 
realizam-se no seguinte endereço:Avenida Coronel José Soares Marcondes, 2201, Vila Euclides. Servirá o presente, por cópia 
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: EDSON APARECIDO GUIMARÃES 
(OAB 212741/SP)

Processo 1000700-46.2015.8.26.0482 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - P.A.A. - ANTE O EXPOSTO, 
defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada deduzido pelo autor, para o fim exclusivo de isentá-lo, doravante, de sua 
obrigação alimentar em relação a seus filhos, mantendo essa obrigação, no entanto, em relação à pessoa de sua ex-mulher, 
com a observação que doravante e até que se profira ao julgamento definitivo deste processo os alimentos a ela devidos serão 
descontados da folha de pagamento do requerente no importe de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos por mês, 
compreendendo-se como tal os valores que aufere mês a mês depois de efetivados tão somente os descontos obrigatórios. O 
requerente se qualificou na inicial como aposentado e se refere ao fato de os descontos relativos aos alimentos devidos a seus 
filhos e à sua ex-mulher incidirem sobre os salários e/ou vencimentos relativos a seus dois empregos (cf. fls. 02). E dos termos 
da composição que celebraram perante a E. Primeira Vara da Família e das Sucessões de Presidente Prudente se determinou 
a expedição de ofícios à Fazenda Pública Estadual e a um laboratório particular de análises clínicas. Todavia, o requerente 
não esclareceu se sua aposentadoria abrange a ambas as atividades que exercia ou se apenas em relação a uma delas se 
aposentou. Assim, o ofício para que cessem os descontos dos alimentos devidos aos filhos dos requeridos até ordem contrária 
deste Juízo, assim como para que os alimentos a que a correquerida MARIA ELZA DE MELO seja majorado, é necessário que 
indique as pessoas jurídicas a quem se deve endereçá-los. Aguarde-se, pois, que o autor preste esses esclarecimentos para, 
em seguida, ser expedido o respectivo ofício. Designo audiência de conciliação e instrução para o dia 05 do mês de março p.f., 
às 13h30min, promovendo-se as diligências necessárias. Citem-se os requeridos e intimem-se as partes, com as advertências 
legais, esclarecendo ao autor que o seu não comparecimento implicará arquivamento do processo. No caso de não obtida a 
conciliação, deverá ser apresentado contestação ao pedido (a contestação, bem como os documentos que a instruírem, deverão 
ser apresentados eletronicamente, conforme as disposições de peticionamento eletrônico contidas na Resolução 551/2011 e na 
Portaria 8.441/2011, até o início da audiência acima designada), sob pena de revelia e confesso; designando-se em seguida 
audiência em continuação para instrução e julgamento da causa, onde as partes deverão comparecer acompanhadas de seus 
testemunhas, independentemente de intimação. As audiências deste Juízo realizam-se no seguinte endereço: Avenida Coronel 
José Soares Marcondes, 2201, Vila Euclides. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob 
as penas da Lei. Intime-se. - ADV: CESAR FERNANDO FERREIRA MARTINS MACARINI (OAB 266585/SP)

Processo 1000807-90.2015.8.26.0482 - Prestação de Contas - Exigidas - Tutela e Curatela - R.J.O. - Desse modo, nos 
termos do artigo 1.757, parágrafo único, JULGO BOAS as contas apresentadas. Dê-se ciência ao Dr. Promotor de Justiça. 
P.R.Int. - ADV: JOÃO VITOR MOMBERGUE NASCIMENTO (OAB 301306/SP)
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Processo 1000877-10.2015.8.26.0482 - Alvará Judicial - Lei 6858/80 - Levantamento de Valor - Marco Antonio Kodama 
Gilson e outro - “Ficam as partes intimadas do resultado da pesquisa BacenJud juntada a fls. 20/21” - ADV: THIAGO CRISTIANO 
GENSE (OAB 242125/SP)

Processo 1001399-71.2014.8.26.0482 - Inventário - Inventário e Partilha - FRANCISCO PEDRO DA SILVA - Josefa Pedro 
da Silva Hoffmann e outros - Fazendo uso dos sistemas Infojud (Receita Federal) e Siel (TRE-SP), sob minha fiscalização, 
requisitem-se informações acerca do endereço da coerdeira Dabada Karina Silva Canuto (fls. 17). Sem prejuízo disso, oficie-
se ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo para, de igual forma, requisitar informações acerca do endereço dela. 
Acostadas as informações, dê-se nova vista dos autos ao inventariante. - ADV: ERIC CEOLIN LOPES (OAB 205869/SP)

Processo 1001549-18.2015.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.P.S.S. - Vistos. A 
sentença que ora se pretende executar foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Família e das Sucessões desta Comarca (processo 
nº 1296/2010). À vista disso, aquele Juízo está prevento, sendo o competente para conhecer e julgar esta demanda. Assim, 
determino a remessa deste processo ao Cartório Distribuidor local para a necessária redistribuição, por dependência, à Egrégia 
1ª Vara da Família e das Sucessões desta Comarca, procedendo-se às devidas anotações e observando-se as formalidades 
legais. Int. - ADV: CARLA REGINA SYLLA (OAB 158636/SP), HAROLDO DE SÁ STÁBILE (OAB 212758/SP)

Processo 1004309-71.2014.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.K.O.T. e outro - 
C.A.C.T. - Intime-se o devedor, na pessoa de seus ilustres patronos, para apresentar em cartório o original do recibo acostado 
a fls. 72, como já determinado a fls. 114/115. Prazo: 05 (cinco) dias. - ADV: BEATRIZ CIABATARI SILVESTRINI TIEZZI DI 
SERIO DIAS (OAB 307222/SP), LÍDIA APARECIDA CORNETTI (OAB 193606/SP), JOSÉ LEMES SOARES NETO (OAB 203572/
SP), LIGIA MARIA LARIO FRUCTUOZO (OAB 308519/SP), TAMARA BELO GUERRA (OAB 313816/SP), THAISSA RIBEIRO 
CASADO (OAB 338777/SP)

Processo 1005763-86.2014.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Expropriação de Bens - B.G.L.S. - G.E.S. - Assim, 
HOMOLOGO o pedido deduzido a fls. 65/69, no que concerne à desistência da presente ação, para que produza seus regulares 
efeitos jurídicos e em consequência JULGO EXTINTA esta ação de execução de alimentos movida por BEATRIZ GATTI LANZA 
SANTOS em face de GUSTAVO EDUARDO DOS SANTOS, o que faço com fundamento no artigo 569, Código de Processo 
Civil. Esclareço que os demais pedidos contidos no acordo acima referido serão apreciados nas ações pertinentes. Custas pela 
credora, somente sendo possível exigi-las se revogados os benefícios da Justiça Gratuita. Passada em julgado esta decisão 
e preparados os autos, comunique-se a extinção e arquivem-se. Dê-se ciência ao ilustre representante do Ministério Público. 
P.R.Int. - ADV: PAOLA SILVA DE VECCHI (OAB 226713/SP)

Processo 1008363-80.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - Elizabeth Francisca de 
Souza - Cumpra-se a sentença de fls. 125/126 e seus ulteriores termos. - ADV: THAISSA RIBEIRO CASADO (OAB 338777/SP)

Processo 1008473-79.2014.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - W.G.L. - W.L.G. 
- Vistos. Para que produza seus regulares efeitos jurídicos, HOMOLOGO, com fundamento no artigo 792 do Código de Processo 
Civil, o acordo formulado pelas partes, consubstanciado nas cláusulas e condições estabelecidas na petição de fls. 114/115 
acostada a estes autos de Execução de Alimentos, para o fim de suspender esta execução até o fim do prazo por ela avençado. 
Por consequência, SUSPENDO O DECRETO DE PRISÃO do alimentante e DETERMINO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ 
DE SOLTURA. Decorrido o prazo para o cumprimento do acordo e nada sendo reclamado em trinta dias, ficam as partes 
devidamente intimadas de que o processo será extinto independentemente de nova intimação. Dê-se ciência ao Ministério 
Público. Intimem-se e aguarde-se. - ADV: FLORENTINO KOKI HIEDA (OAB 119456/SP), CAROLINE ABUCARMA CARRION 
(OAB 290755/SP), LUCAS DIEGO LAURSEN TUPONI (OAB 339456/SP)

Processo 1009967-76.2014.8.26.0482 - Tutela e Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - A.P.S. - ANTE O EXPOSTO, 
JULGO PROCEDENTE o presente pedido de interdição aforado por ANTONIO PINHEIRO DE SOUZA e, por consequência, 
DECRETO a interdição de THALYS FELIPE DE SOUZA, esclarecendo tratar-se de interdição total, de modo que o interditado 
está impedido de praticar, por si só, todo e qualquer ato da vida civil (art. 1.772 do CC). NOMEIO o requerente curador do 
interditado. O curador deverá prestar compromisso definitivo por meio de termo firmado nestes mesmos autos. Cumpram-se 
as disposições contidas no art. 1.184 do Código de Processo Civil e art. 9º, III, do Código Civil. Desnecessária a prestação de 
caução, porque o requerente é pessoa idônea e o requerido não possui bens patrimoniais passíveis de dilapidação. Custas na 
forma da lei. - ADV: JOSE BUENO (OAB 70164/SP)

Processo 1011793-40.2014.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - C.S.G. - Manifestem-se as partes acerca do laudo 
técnico de fls. 77/78. Prazo: 05 (cinco) dias. Atendida esta determinação ou decorrido o prazo para tanto, dê-se vista dos autos 
ao Dr. Promotor de Justiça. - ADV: RICARDO GABRIEL DE ARAUJO (OAB 337874/SP)

Processo 1012457-71.2014.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Obrigação de Entregar - K.N.C. - “Vista ao credor acerca 
do resultado da pesquisa de endereço juntado a fls. 54/58” - ADV: MERCIA REGINA GONÇALVES DOS SANTOS BARRETTO 
(OAB 349713/SP), JOÃO PAULO SIMÃO LISBOA (OAB 303743/SP), RAFAEL DE CASTRO GUEDES (OAB 279382/SP), MEIRE 
ELEN DIAS FRANCISCANO (OAB 351974/SP)

Processo 1014337-98.2014.8.26.0482 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Casamento - A.S. - Vistos. Cuida-se 
de pedido de Conversão de Separação Judicial em Divórcio ajuizado por Andréia Santana em face de Gilson Zabine de Lima. 
Precedendo a ela e envolvendo as mesmas partes, porém em polos invertidos, já foi ajuizado ação idêntica (processo 1012979-
98.2014). A conexão de ambas as ações (esta e aquela) é inconteste. Assim, determino seja a presente ação apensada aos 
autos do processo 1012979-98.2014 para julgamento simultâneo. Ato contínuo, tornem-me conclusos naqueles autos. Int. - 
ADV: DORIVAL ALCANTARA LOMAS (OAB 107234/SP)

Processo 1014543-15.2014.8.26.0482 - Interdição - Tutela e Curatela - D.S.G.C. - ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE 
o presente pedido de interdição aforado por DIVA SILVA GOMES CORRÊA e, por consequência, DECRETO a interdição de LUIZ 
ANTONIO GOMES CORRÊA, esclarecendo tratar-se de interdição total, de modo que o interditado está impedido de praticar, 
por si só, todo e qualquer ato da vida civil (art. 1.772 do CC). Torno definitivos os efeitos da tutela antecipada concedida 
em favor da requerente (art. 520, VII, do CPC). NOMEIO a requerente curadora do interditado. A curadora deverá prestar 
compromisso por meio de termo firmado nestes mesmos autos. Cumpram-se as disposições contidas no art. 1.184 do Código de 
Processo Civil e art. 9º, III, do Código Civil. Desnecessária a prestação de caução, porque a requerente é pessoa idônea e seu 
casamento com o interditado foi realizado sob o regime da comunhão universal de bens (fls. 09). Por esses mesmos motivos fica 
a autora dispensada da prestação de contas (art. 1.783 do CC). Custas na forma da lei. - ADV: JAKELYNE ANTONINHA GENTIL 
FERNANDES (OAB 305696/SP)

Processo 1016190-45.2014.8.26.0482 - Execução de Alimentos - Valor da Execução / Cálculo / Atualização - J.P.V.S. e outro 
- Ante o exposto, JULGO EXTINTA esta ação de execução de alimentos movida por JOÃO PEDRO VIDAL DOS SANTOS, NICK 
VIDAL DOS SANTOS em face de ELISEU RAMOS DOS SANTOS, o que faço com fundamento no artigo 794, inciso I, Código 
de Processo Civil. Passada em julgado esta decisão e preparados os autos, comunique-se a extinção e arquivem-se. Custas na 
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forma da lei. - ADV: LUCIANA CLAUDIA DA SILVA LIMA (OAB 142126/SP)
Processo 4002913-42.2013.8.26.0482 - Inventário - Inventário e Partilha - ABDIAS JOSÉ DA SILVA - Jose Roberto Fernandes 

Castilho - Jose Roberto Fernandes Castilho - Por sentença, para que produza seus regulares efeitos jurídicos, homologo a 
partilha apresentada a fls. 167/190, relativa aos bens deixados pelos falecidos Pedro José da Silva, Maria da Conceição Aguiar, 
descritos nestes autos de arrolamento. Adjudico em favor dos herdeiros Abdias José da Silva, Alcebíades José da Silva, Eurica 
da Conceição Silva Camargo, Cosme José da Silva, Fidelcino da Silva, Stélio Luiz Silva, Miguel José da Silva, Olegário da Silva, 
Adélia da Conceição dos Santos, Célia da Silva, Nélio Severo, Nelito da Silva, Celso Severo da Silva, Coralino José da Silva, 
contemplados na partilha, o seu respectivo quinhão, de tudo ressalvando-se erros, omissões e eventuais direitos de terceiros. 
Transitada esta sentença em julgado e preparados os autos (com a extração de cópias), expeça-se Formal de Partilha e, então, 
comunique-se a extinção do feito observadas as formalidades legais. Dê-se ciência à Fazenda Pública Estadual. Custas na 
forma da Lei. P.R.Int. - ADV: JOSE ROBERTO FERNANDES CASTILHO (OAB 73876/SP), LUIS GUSTAVO MARANHO (OAB 
245222/SP)

Processo 4003787-27.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Reconhecimento / Dissolução - L.A.B.Z. - L.P.N. e outros 
- Designo audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 18 do mês de março p.f., às 09h. Proceda-se às devidas 
anotações. Intimem-se as partes e testemunhas tempestivamente arroladas. Dê-se ciência ao Dr. Promotor de Justiça. - 
ADV: JOÃO PEDRO AMBROSIO DE AGUIAR MUNHOZ (OAB 333047/SP), ALÉSCIO ARTIOLLE (OAB 111111/MS), ALÉSCIO 
ARTIOLLE (OAB 6345/MS), BEATRIZ CIABATARI SILVESTRINI TIEZZI DI SERIO DIAS (OAB 307222/SP), MATHEUS ASSAD 
JOÃO (OAB 249502/SP), MARIA CELESTE AMBROSIO MUNHOZ (OAB 194424/SP), JOSE PEREIRA FILHO (OAB 169417/
SP)

Processo 4006493-80.2013.8.26.0482 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.D.S. - T.G. - Vistos. Da leitura da petição inicial 
e documento de fls. 09, abstrai-se que o autor pretende, na verdade, a conversão da separação judicial em divórcio, já que 
as partes estão separadas judicialmente por força de sentença proferida pelo Egrégio 3º Ofício Cível desta Comarca (feito nº 
de ordem 1299/1974). Pois bem. ARMINDO DAMASCENO DE SOUZA ajuizou a presente ação de Conversão de Separação 
Judicial em Divórcio em face de TEREZA GAMARRA, alegando em síntese que por força da sentença proferida pelo Juízo da 
3ª Vara Cível desta Comarca de Presidente Prudente operou-se a dissolução da sociedade conjugal que existia entre eles. 
Pediu a citação da requerida e a procedência da ação para o fim de ser decretado o divórcio. A inicial foi devidamente instruída 
com os documentos necessários à propositura da ação. A requerida, citada por Edital, devidamente representada por Curador 
Especial, contestou por negativa geral (fls. 74/76). Ouvido, o representante do Ministério Público declinou de sua participação 
no presente processo (fls. 85). É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de ação de conversão de separação judicial em 
divórcio. Nenhum dos argumentos expendidos pelo autor revela necessidade de dilação probatória. É caso, pois, de julgamento 
antecipado da lide. O artigo 226, parágrafo 6º, da Constituição Federal estatuía: “O casamento civil pode ser dissolvido pelo 
divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em Lei, ou comprovada separação de fato por 
mais de dois anos.” Entretanto, com as modificações que lhe foram introduzidas pela Emenda Constitucional nº 66, de 14 de 
julho de 2010, o referido dispositivo constitucional passou a ter a seguinte redação: “Artigo 226 ... Parágrafo 6º: - O casamento 
pode ser dissolvido pelo divórcio”. Como se vê, o único requisito necessário para o divórcio, atualmente, é a existência do 
casamento válido. Não há mais nenhum outro. Em suma: para se divorciar basta estar casado e que qualquer dos cônjuges 
manifeste a inequívoca pretensão de se divorciar e, no meu sentir, hoje, o divórcio constitui-se num direito potestativo dos 
cônjuges, que pode ser exercitado em conjunto ou unilateralmente, por cada um deles. Vale dizer: é possível nos dias atuais, 
logo após a celebração do matrimônio, os cônjuges ou um deles, sair da casa de casamento e ajuizarem ação de divórcio, com 
êxito. Registre-se que, para o divórcio-conversão é necessário tão só que tenha ocorrido, previamente a dissolução jurídica da 
sociedade conjugal, a qual, como é sabido, não põe fim aos vínculos matrimoniais. Neste particularizado caso, o casamento 
ocorreu no dia 30 de dezembro de 1970 e a dissolução da sociedade conjugal no ano de 1975. Veja-se a propósito o documento 
de fls. 09. Encontram-se, pois, preenchidos os requisitos para a decretação do divórcio indireto (casamento válido e dissolução 
jurídica da sociedade conjugal), de modo que o acolhimento da pretensão deduzida na inicial é de rigor. Oportuniza dizer que a 
requerida não ofereceu resistência à pretensão deduzida pelo autor. Ante o exposto, com fundamento no artigo 226, parágrafo 
6º, da Constituição Federal, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Emenda 66/2010, JULGO PROCEDENTE a 
presente ação e, por consequência, DECRETO o divórcio de ARMINDO DAMASCENO DE SOUZA e TEREZA GAMARRA, 
pondo fim a todos os vínculos matrimoniais existentes entre eles. Transitada esta sentença em julgado, expeça-se mandado 
para ser averbado o divórcio no Cartório de Registro Civil onde os divorciandos convolaram núpcias (fls. 09). Os interessados 
arcarão com as custas e despesas processuais, observando-se que tais verbas só serão exigidas se eles perderem a condição 
de beneficiários da Justiça Gratuita. Preparados os autos, comunique-se a extinção e arquivem-se, observadas as formalidades 
legais. P. R. I. e arquivem-se. - ADV: LUIZ CARLOS MEIX (OAB 118988/SP), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (OAB 999999/DP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE EM 06/02/2015

PROCESSO :0001852-49.2015.8.26.0482
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 146/2015 - Alvares Machado
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : P.G.L.P.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001681-92.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO)
OF : 235/2010 - São Paulo
REQTE : J.P.
REQDA : M.R.N.R.E.
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VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001853-34.2015.8.26.0482
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1356/2015 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : M.C.P.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001847-27.2015.8.26.0482
CLASSE :CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
QUERELANTE : A.R.S.
ADVOGADO : 189154/SP - Adilson Régis Silgueiro
QUERELADA : T.C.B.M.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001921-81.2015.8.26.0482
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1386/2015 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : J.A.M.
ADVOGADO : 277021/SP - Bruno Nichio Gonçalves de Souza
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001926-06.2015.8.26.0482
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 19/2015 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : W.N.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE PRUDENTE EM 09/02/2015

PROCESSO :0002030-95.2015.8.26.0482
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1432/2015 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
INDICIADO : A.A.M.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001934-80.2015.8.26.0482
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1478/2015 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
INDICIADO : G.M.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001935-65.2015.8.26.0482
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1480/2015 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
INDICIADO : J.P.B.V.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001936-50.2015.8.26.0482
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1510/2015 - Presidente Prudente
AUTOR : Justiça Pública
INDICIADO : JOÃO MANOEL DO NASCIMENTO CONSTANTINO
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002029-13.2015.8.26.0482
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1414/2015 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
INDICIADA : T.O.M.A.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002031-80.2015.8.26.0482
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1431/2015 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
INDICIADO : L.F.P.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0001595-24.2015.8.26.0482
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 942/2014 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002032-65.2015.8.26.0482
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1429/2015 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
INDICIADO : M.M.F.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002033-50.2015.8.26.0482
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1457/2015 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
INDICIADO : E.M.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001596-09.2015.8.26.0482
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 23/2014 - Santo Expedito
AUTOR : A.M.S.
DECLARANTE : J.P.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0002034-35.2015.8.26.0482
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 1470/2015 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
INDICIADO : R.M.L.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001597-91.2015.8.26.0482
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 22/2014 - Santo Expedito
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : J.A.V.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001598-76.2015.8.26.0482
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 44/2014 - São Paulo
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.L.O.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001599-61.2015.8.26.0482
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 1362/2014 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.

PROCESSO :0002107-07.2015.8.26.0482
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 112/2014 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.

PROCESSO :0001600-46.2015.8.26.0482
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 27/2015 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : O.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001601-31.2015.8.26.0482
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 946/2014 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : M.N.J.
VARA :3ª VARA CRIMINAL
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PROCESSO :0001602-16.2015.8.26.0482
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 944/2014 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : C.C.S.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001603-98.2015.8.26.0482
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 934/2014 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : J.R.G.
VARA :3ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001923-51.2015.8.26.0482
CLASSE :PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO MP (PEÇAS DE INFORMAÇÃO)
OF : 17/2015 - Bauru
REQTE : J.P.
AVERIGUADO : J.S.I.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001605-68.2015.8.26.0482
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 937/2014 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : T.R.C.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001607-38.2015.8.26.0482
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 949/2014 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : L.A.M.S.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001609-08.2015.8.26.0482
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 945/2014 - Presidente Prudente
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : G.A.L.
VARA :1ª VARA CRIMINAL

PROCESSO :0001610-90.2015.8.26.0482
CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL
IP : 314/2014 - São Paulo
AUTOR : J.P.
DECLARANTE : A.F.M.
VARA :2ª VARA CRIMINAL

1ª Vara Criminal

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL
JUIZ(A) DE DIREITO ANTONIO ROBERTO SYLLA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA EUNICE BISPO CAMARA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0018/2015
Processo 0000669-43.2015.8.26.0482 - Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - W.R.R.B. - 

INDEFIRO o pedido de Liberdade Provisória e, consequentemente, MANTENHO a decisão proferida as fls. 30/33. - ADV: SARA 
RODRIGUES DA SILVA (OAB 312427/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MICHEL FERES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL HELIO BERGAMASCO JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0043/2015
Processo 0000138-54.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Marcos Valério Pereira da 

Silva - Telefônica Brasil SA - Fls. 17. Vistos. Defiro. Anote-se. No mais, aguarde-se o retorno do aviso de recebimento da carta 
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citatória. - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)
Processo 0010378-39.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos Bancários - Banco Bradesco SA 

- Vistos. Não obstante a prolação da sentença de mérito, em se tratando de direitos disponíveis, nada impede a homologação 
do acordo. Nesse sentido: “Em se tratando de direitos disponíveis, nada obsta que as partes estabeleçam convenção entre si, 
dispondo diversamente sobre o que está contido em sentença transitada em julgado” (RJTJSP 124/279). Por isso, HOMOLOGO, 
por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos de direito, o acordo firmado pelas partes às fls. 102/103 e, com 
fundamento legal no artigo 269, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO os presentes autos. Concordes, certifique-se 
o trânsito em julgado. Intime-se o(a) requerente para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre o alegado cumprimento 
do acordo firmado entre as partes (fls. 106/107), sob pena de presunção do seu cumprimento. Na inércia da parte, façam-se 
todas as anotações e comunicações necessárias remetendo-se, posteriormente, o presente feito à fila de processos arquivados 
(extintos) do sistema do TJ/SP. Publique-se, intime-se. - ADV: GLAUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP)

Processo 0017765-08.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Planos de Saúde - ELITON MARCOS 
DOS REIS - Oeste Saúde - Vistos. À parte autora para manifestação em réplica no prazo de 10 dias, o que deverá ser feito 
através de advogado para melhor garantia da ampla defesa e contraditório à luz da matéria objeto dos autos. Intimem-se. - ADV: 
MIGUEL ROBERTO ROIGE LATORRE (OAB 91259/SP)

Processo 1000265-09.2014.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes - 
CARLOS ALBERTO DE CAMPOS - OI TELEFONIA - Vistas dos autos ao autor para: (x ) informar, em 05 dias, o novo endereço 
do réu, sob pena de extinção do processo . - ADV: EMERSON ALMEIDA NOGUEIRA (OAB 297164/SP), LUIZ GUIMARÃES 
MOLINA (OAB 311309/SP)

Processo 1000875-40.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - M.R.P. - B. 
- Vistos. Concernente ao pedido de antecipação de tutela, a situação fática que ora se apresenta bem como a documentação 
anexa não expressam a presença dos requisitos legais aptos à concessão da liminar pleiteada, neste momento. Com efeito, a 
tutela antecipada somente deve ser concedida mediante a presença de prova inequívoca do direito pleiteado e, a despeito das 
argumentações lançadas não há como se dar guarida a tal pretensão em sede de cognição sumária. Nessa toada, deve-se ter 
em vista que os fatos colacionados demandam maior instrução, sem embargo dos documentos juntados, os quais, ressalte-se, 
não traduzem qualquer dos requisitos necessários à concessão initio litis da tutela antecipatória do provimento final. Desta 
forma, ante tal fundamentação o pedido de antecipação da tutela formulado será apreciado após a juntada de contestação. 
Cite-se para apresentação de resposta desde já, no prazo de 15 (quinze) dias (contados da efetiva intimação), sob pena de 
revelia. Outrossim, considerando-se que o acordo traz as seguintes vantagens: Preservação das relações; Maior rapidez e 
agilidade na conclusão através da antecipação do encerramento do processo Na sentença, se um ganha o outro perde. Já no 
acordo, ninguém perde e todos ganham; Redução do desgaste emocional; Redução do custo financeiro; Garantia de privacidade 
e de sigilo; Ciência imediata do resultado do processo; No mesmo prazo para a resposta, deverá a parte ré informar se há 
disposição de sua parte em colaborar para o desate consensual da lide, formalizando, assim, algum tipo de acordo. Em caso 
positivo designar-se-á audiência de conciliação com o fito de se depurar eventuais propostas trazidas pelas partes. Int. - ADV: 
CAROLINE JUNQUEIRA DE PADUA STABILE (OAB 324865/SP)

Processo 1001537-04.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - MÔNICA 
TOLOMEI CASSIMIRO - BANCO SANTANDER S/A - Vistos. Para apreciação do pedido de tutela antecipada, deverá a autora 
juntar aos autos os extratos bancários legíveis dos meses de dezembro/2014, janeiro e fevereiro/2015. Após, tornem conclusos. 
Int. - ADV: ANDRÉ LUIZ DE MACEDO (OAB 202578/SP)

Processo 1001545-78.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Caroline 
Junqueira de Padua Stabile - C & A Modas - Caroline Junqueira de Padua Stabile - Vistos. Primeiramente, há que se considerar 
que o débito da presente será objeto de discussão, pendendo, neste momento, de apreciação judicial acerca de sua existência 
e exigibilidade. Ademais, a cobrança indevida certamente traz ônus à parte autora e por conseguinte privações muitas vezes 
irreversíveis, à vista, inclusive, da própria condição sócio-econômica alvitrada e dos transtornos ocasionados àqueles que detêm 
seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente. A restrição ao crédito parcelado representa apenas um deles, fato este 
que praticamente não comporta reparação e justifica a pronta atuação do Poder Judiciário. Aí o perigo da demora na prestação 
jurisdicional. Assim, ante tal fundamentação e a teor do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, defiro a liminar pleiteada 
determinando, por conseguinte, que a parte ré se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos cadastros das instituições 
públicas e privadas de proteção ao crédito, tais como SERASA e SCPC, ou qualquer outro meio de restrição de crédito aos 
serviços de proteção até decisão judicial em contrário, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 9.000,00. No mais, 
cite-se para apresentação de resposta desde já, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia. Outrossim, considerando-
se que o acordo traz as seguintes vantagens: Preservação das relações; Maior rapidez e agilidade na conclusão através da 
antecipação do encerramento do processo Na sentença, se um ganha o outro perde. Já no acordo, ninguém perde e todos 
ganham; Redução do desgaste emocional; Redução do custo financeiro; Garantia de privacidade e de sigilo; Ciência imediata do 
resultado do processo; No mesmo prazo para a resposta, deverá a parte ré informar se há disposição de sua parte em colaborar 
para o desate consensual da lide, formalizando, assim, algum tipo de acordo. Em caso positivo designar-se-á audiência de 
conciliação com o fito de se depurar eventuais propostas trazidas pelas partes. Int. - ADV: CAROLINE JUNQUEIRA DE PADUA 
STABILE (OAB 324865/SP)

Processo 1001888-11.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Compra e Venda - JOSÉ PAULO TONHÃO 
- NEWTON RUBENS DA SILVA ROMEIRO - Vistos. Fl. 66/68: ciente. Cumpra-se, com urgência, o determinado à fl. 61. Int. - 
ADV: MARIA FERNANDA ARAUJO RODRIGUES (OAB 320187/SP), CIBELLY NARDÃO MENDES (OAB 191264/SP)

Processo 1001898-55.2014.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Compra e Venda - JOSÉ PAULO TONHÃO - NEWTON 
RUBENS DA SILVA ROMEIRO - Vistos. Fl. 71/73: ciente. Cumpra-se, com urgência, o determinado à fl. 63. Int. - ADV: CIBELLY 
NARDÃO MENDES (OAB 191264/SP)

Processo 1004000-50.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
MARIELI MORAES TOMASELLI - GOLDFARB 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - Vistos. Enquanto a parte ré aduz 
que a entrega das chaves não é feita à parte autora por conta do suposto inadimplemento demonstrado na planilha de fls. 
350/351, esta última alega ser devedora somente de 2 parcelas (fls. 363). Desta feita, tornem à parte autora para que em 10 
dias comprove documentalmente o pagamento das parcelas mencionadas a fls. 350/351 sob as penas do CPC 359. Após tornem 
conclusos. Intime-se. - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), WAGNER ANTONIO CASSIMANO (OAB 
190116/SP)

Processo 1005996-83.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - LEANDRO 
FERNANDES DA SILVA - FABIANA DOS SANTOS MARCIANO - Vistos. Diante da natureza da causa, à luz dos fatos relatados 
e do espírito ínsito ao sistema do juizado especial cível designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento 
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na forma preconizada na Lei 9.099/95 para o dia 11 de março de 2015, às 15h00 a ser realizada na sala de audiências do JEC 
(sala 51, 1º andar, edifício do fórum local). Eventuais testemunhas por conta das partes. Observação: antes de eventual colheita 
da prova será tentada a solução consensual da lide. Para tanto deverão as partes e seus respectivos advogados conversarem 
previamente e por óbvio em tempo hábil para a elaboração de propostas para que compareçam à audiência já com eventuais 
alternativas para o desate amigável da ação, a fim de que não seja prejudicado o ato pelo fato da parte não haver nem sequer 
pensado em possibilidades de desate do processo através de um acordo. Intimem-se. - ADV: ELIZABETH KALAF (OAB 33580/
SP), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS NUNES (OAB 341458/SP)

Processo 1006517-28.2014.8.26.0482 - Cumprimento de sentença - Acidente de Trânsito - MARLON ANTUNES BENITES 
- JEAN CARLO FERREIRA - - PAULO SERGIO LOURENÇO ME - Vistas dos autos ao autor para: (X ) informar, em 05 dias, o 
novo endereço do réu, sob pena de extinção do processo. - ADV: MURILO NOBREGA CAMPOS (OAB 336797/SP)

Processo 1007475-14.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Clodoaldo Gianetti 
Fazzano Neto - - Camila Aparecida Bellini - Jeniffer Grabowski Giroto - Vistos. I- CITAÇÃO Nos termos do artigo 52, inciso 
IV, da Lei nº 9.099/95, fica dispensada nova citação. Comunique-se ao Distribuidor em cumprimento ao Provimento 11/2003. 
Providencie a serventia no sistema SAJ a evolução da classe do processo. Intime-se a parte executada pessoalmente ou na 
pessoa de seu patrono (se tiver advogado constituído) para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito (R$ 690,00), sob 
pena de multa no percentual de 10% (art. 475-J do CPC). II- TÉRMINO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS Findo o prazo 
de 15 (quinze) dias, atualize a serventia o débito incluindo a multa de 10%, e proceda a penhora “on line”. Caso não conste 
nos autos o CNPJ ou CPF do(a) executado(a), intime-se o(a) exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informá-lo, ou, 
no mesmo prazo, indicar bens à penhora, sob pena de extinção. Sendo negativa a penhora “on line”, expeça-se mandado 
de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, de propriedade do(a,s) devedor(a,es), 
lavrando-se o competente auto e efetivando-se o depósito na forma da lei; podendo a penhora recair sobre eventual bem 
indicado pelo(a)(s) exequente(s). Não sendo encontrados bens para garantia do débito, CONSTATE o Sr. Oficial de Justiça 
os bens que guarnecem a(s) residência(s) do(a)(s) executado(a)(s), lavrando-se o auto circunstanciado (art. 659, parágrafo 
3º do CPC), penhorando-se, se tratar de bens penhoráveis, conforme relação de bens considerados penhoráveis por este 
juízo, que deverá acompanhar o mandado, intimando o(a)(s) devedor(a)(es)(s) de que poderá(ao) oferecer embargos no prazo 
de 15 (quinze) dias os quais somente poderão versar sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à 
revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação (como 
pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição), desde que superveniente à sentença (artigo 52, IX, da Lei n. 
9.099/95). III- DEVEDOR NÃO LOCALIZADO Se não for(em) encontrado(a)(s) o(a)(s) executado(a)(s) intime(em)-se o(a)(s) 
exequente(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se nos autos, indicando o endereço do (a)(s) executado(a)
(s) advertindo-o de que, no silêncio, o feito será julgado imediatamente extinto, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 
9.099/95 aplicado analogicamente. IV- DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS Se não for(em) encontrado(a)(s) o(a)(s) bem(ns) para 
penhora, intime(em)-se o(a)(s) exequente(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se nos autos, indicando bens 
passíveis de penhora, advertindo-o de que, no silêncio, o feito será julgado imediatamente extinto, nos termos do artigo 53, 
parágrafo 4º da Lei 9.099/95. Ressalto que as intimações referidas nos itens IV e V poderão ser feitas na pessoa do advogado 
do(a)(s) exequente(s), caso assim representado nos autos, no próprio mandado. V MUDANÇA DE ENDEREÇO Cientifiquem-
se as partes de que qualquer mudança de endereço ocorrida no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se 
eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação, nos exatos termos do parágrafo 
2º do artigo 19, da Lei nº 9099/95. VI ARTIGO 172, PARÁGRAFO 2º, CPC. Faculto ao Sr. Oficial de Justiça a requisição de 
força policial para efetivação das diligências supramencionadas, caso necessário, devendo o Oficial de Justiça justificar a 
necessidade, lavrando-se, de tudo, minuciosa certidão, ficando deferido ainda, os benefícios contidos no art. 172, parágrafo 
2º, do CPC. VIII- RETIRADA DE DOCUMENTOS Fica(m) exequente(s) e executado(a)(s) cientes de que o(s) documento(s) que 
instruir(em) os autos poderão ser restituídos, até o prazo de 90(noventa) dias após o trânsito em julgado da sentença; decorrido 
o prazo, os autos e documento(s) serão destruídos, nos termos do artigo 636 da NSCGJ. Int. - ADV: RENATA SOBRAL COSTA 
(OAB 294939/SP)

Processo 1007631-02.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Títulos de Crédito - NORBERTO 
DONADI - Oswaldo Luiz Brandão Júnior - Vistas dos autos ao autor para: (x) manifestar-se, em 05 dias, sobre o resultado 
negativo do mandado penhora (fls.33). - ADV: LEANDRO FRANCISCO DA SILVA (OAB 317949/SP)

Processo 1008292-78.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Contratos de Consumo - MARCOS 
PURÍSSIMO DA CUNHA - Telefônica Brasil SA - VISTOS. Dispensado relatório nos termos do artigo 38, da Lei nº 9099/95. 
FUNDAMENTO E DECIDO. Julgo antecipadamente a lide nos precisos e exatos termos do inciso I, do art. 330 do Código de 
Processo Civil. Primeiramente, fica rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, uma vez que se trata de causa de menor 
complexidade, haja vista que a petição inicial foi instruída com os documentos necessários ao deslinde do processo, revelando-
se desnecessária dilação probatória complexa o que, em tese, excluiria a competência deste Juizado Especial Cível. O autor 
alega em síntese que é cliente da empresa ré. Aduz que realizou diversos acordos para quitação de débito, mas a ré não enviava 
as faturas conforme o prometido. Menciona ainda que não obstante os acordos a ré suspendia unilateralmente o fornecimento 
dos serviços. Diante de tais fatos requer repetição de indébito, indenização material e moral. Em sede de contestação a ré 
alega preliminarmente a incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia. No mérito alega que o 
autor possui débitos em aberto e que os acordos foram anulados dado a inadimplência do autor. Aduz ainda que os serviços 
encontram-se em funcionamento. No mais, impugna os pedidos de indenização material e moral e requer a improcedência da 
ação. Pois bem. Tendo em vista tratar-se de relação de consumo, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor é 
objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, cabia a ré demonstrar que os fatos não se deram 
como narrados na inicial, entretanto, não trouxe nenhum elemento probatório a demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo 
ou extintivo do direito do autor. De outra via, a documentação encartada aos autos pelo autor embasa sua pretensão e lhe 
confere verossimilhança, em especial os documentos de fls. 13/26 que evidenciam que a ré não forneceu os serviços conforme 
o pactuado, ou seja, não foram disponibilizados de forma adequada conforme determina o CDC. Com relação ao pedido de 
repetição de indébito, melhor sorte não assiste ao autor se não a rejeição de seu pleito, é que conforme dispõe o artigo 42, 
parágrafo único do CDC o consumidor fará jus a esta verba quando pagar quantia indevida e, no caso em foco, em princípio a 
cobrança não foi indevida, uma vez que ainda que de forma inadequada, houve a prestação de serviços. Referente aos danos 
materiais, estes deverão ser ressarcidos, no entanto, tão somente os que foram comprovados documentalmente. Assim deverá 
a ré restituir ao autor o valor de R$ 151,25 referente aos gastos com internet (fl. 164) e o valor de R$ 88,00 referente aos gastos 
com recargas de celular (fl. 171). Pertinente aos danos morais a reprovabilidade da conduta da ré basta para condená-la no 
pagamento dessa verba. Com efeito, seu descaso para com o consumidor, os transtornos, aborrecimentos, dissabores, flagrante 
tentativa em dissuadir o consumidor simplesmente a aceitar sua conduta (seja pelo cansaço seja pelo passar do tempo) e a 
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absoluta falta de amparo pós-venda (em que pese sua evidente responsabilidade para tanto) são fatores que lhe impõe o dever 
de reparar o autor por tais ofensas. Portanto, há configuração do dano in re ipsa, vale dizer, da própria coisa e, nesse particular, 
da própria conduta da ré, que agiu com má-prestação do serviço, não cumprindo voluntariamente com os seus deveres na 
relação de consumo, ensejando a reparação pecuniária a título de reprovação e para prevenir eventuais abusos de sua parte. O 
quantum da indenização, por sua vez, para que viabilize uma justa compensação à vítima e sirva de medida preventiva de novas 
condutas lesivas pelo agressor, deve guardar relação com a extensão do dano, a capacidade financeira das partes e o grau 
de culpa do responsável pela lesão. E, examinando todas as alegações e provas constantes dos autos, entendo suficiente a 
condenação em R$ 5.000,00, como meio de compensar já que a reparação integral, em casos de dano moral, é impossível, pois 
inviável o retorno ao status quo ante a dor sofrida e impor à ré um desembolso capaz de desestimulá-la de semelhante conduta. 
Isto posto, por esses fundamentos e pelo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação 
aforada por MARCOS PURISSIMO DA CUNHA em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., e o faço para condenar a ré a pagar ao 
autor a importância de R$ 239,25 (duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos) corrigida monetariamente a partir 
da propositura da ação, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, estes a contar da citação, bem como condeno a ré ao 
pagamento de indenização moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros 
moratórios de 1% ao mês ambos a contar da publicação da sentença, a ser realizado mediante depósito de em conta bancária a 
ser informada pelo autor junto ao cartório desta especializada, servindo o comprovante de depósito como prova de quitação. Por 
fim, confirmo os efeitos da tutela antecipada concedida às fls. 31/33. Sem custas ou honorários, face à regra do art. 55, da Lei 
n.º 9.099/95. Outrossim, o pedido de assistência judiciária gratuita deverá ser indeferido em face do disposto no art. 5o, inciso 
LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que o Estado prestará assistência judiciária aos que “comprovarem” insuficiência 
de recurso e, a jurisprudência vem orientando no sentido de que a necessidade é presumida, mas relativa, de sorte que se pode 
exigir a comprovação. P.R.I (preparo R$ 227,85). - ADV: THAIS DE MELLO LACROUX (OAB 183762/SP), RODRIGO GOMES 
DA SILVA (OAB 343072/SP), HELDER MASSAAKI KANAMARU (OAB 111887/SP)

Processo 1009017-67.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade do Fornecedor - MARIO 
SERGIO CASTALDELLI - Goldfarb 12 Empreendimento Imobiliário Ltda - - Goldfarb Construtora e Incorporadora - - PDG 
REALTY SA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - Vistos. Relatório dispensado por permissivo legal. Fundamento 
e decido. A sentença atenderá aos reclamos emergentes de concisão e objetividade em prol de uma eficiente resolução da 
causa e em detrimento de discussões teóricas e impertinentes a esta senda. Admite-se o julgamento antecipado eis que a prova 
a ser produzida teria natureza documental. E os documentos, como se sabe, devem acompanhar os postulados iniciais, exceto 
aqueles documentos considerados novos, (CPC, art. 397). Não sendo este o caso dos autos, impõe-se o julgamento antecipado 
(CPC, art. 330, I). A preliminar de ilegitimidade passiva não procede, porque quem se associa para planejar, construir e vender 
unidades residenciais integrantes de conjunto habitacional responde solidariamente pelas obrigações derivadas do 
empreendimento, pouco importando a fragmentação do contrato e os diferentes rótulos que tenham sido dados ao negócio. 
Ademais, a ré ostenta legitimidade passiva ad causam inclusive para a pretensão à repetição da comissão de corretagem, na 
esteira de precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (Ap. Cível nº 0026981-04.2011.8.26.0577, 7ª Câmara de Direito 
Privado; Ap. Cível nº 0008289-20.2012.8.26.0577, 10ª Câmara de Direito Privado). Tampouco se há falar em incompetência 
deste juízo e/ou deslocamento da causa para a justiça federal: a um, porque o valor da causa reflete o benefício patrimonial 
postulado que não é o valor do imóvel e o qual se encontra dentro do valor de alçada desta especializada; a dois, descabida a 
pretensão de incluir a CEF na lide já que os fatos que embasam os direitos postulados decorrem de conduta das rés e não da 
instituição financeira, a qual, justamente por isso, não ostenta pertinência subjetiva na ação. No mérito, sem delongas passa-se 
à análise das diferentes verbas postuladas. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Quanto à verba cobrada a título de comissão de 
corretagem, a tese da parte autora comporta acolhimento porquanto compete a quem delibera construir conjunto habitacional 
contratar os corretores que se encarregarão de anunciar e de promover a venda das unidades que compõem o conjunto. Desta 
forma, a obrigação de pagar a comissão de corretagem é do titular do empreendimento e não dos adquirentes das casas, 
porque o empreendedor não pode transferir aos consumidores encargos de sua atividade econômica. Neste sentido: “Apelação 
Cível Comissão de Corretagem Aproximação dos contraentes. Negócio concretizado Quantia devida Magistrado Destinatário 
das provas Cerceamento de defesa não configurado Intermediação para a venda de imóvel Celebração de compromisso de 
compra e venda Negócio concretizado Proficuidade na aproximação das partes Comissão de corretagem devida Recurso 
desprovido” (TJSP, Ap. Cível nº 0039242-80.2010.8.26.0562, 26ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 
15.02.2012). Assim, os valores pagos a título de Comissão de Corretagem serão repetidos, sem que se possa falar em restituição 
dobrado daquilo que fora cobrado indevidamente, uma vez que não está demonstrada a má-fé (Súmula 159, STF). ALUGUÉIS. 
As rés também estão obrigadas a reembolsar ao autor os aluguéis que ele despendeu em razão do retardamento na entrega do 
imóvel, mas não a partir da data final da tolerância de 180 prevista contratualmente (observando-se para a definição dos valores 
os documentos de fls. 117/125). Em verdade, a parte autora viu-se obrigada ao desembolso do aluguel porque o imóvel não lhe 
foi entregue na data aprazada, o que configura dano passível de reparação na inteligência do art. 389 do Código Civil, verbis: 
“Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices 
oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. Não há que se cogitar de força maior porque o prazo de 180 
dias de prorrogação para entrega da obra era mais do que suficiente para superar qualquer adversidade que pudesse implicar 
em atraso do empreendimento, sem contar que nenhum fato concreto foi apontado que pudesse ser acolhido como excludente 
da responsabilidade. C.M. REPASSE NA PLANTA. No que tange à cobrança “CM Repasse na Planta” tal justamente se refere à 
incidência da correção monetária sobre os valores parceladamente liberados pela CEF. É o que se observa no item H subitens 
h.1 e h3 do quadro resumo do ‘Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel para Entrega Futura (fls. 36/40), e item 
3.3.2 do referido instrumento (fls. 41/64). De outra sorte o E. TJSP vem decidindo que tal modalidade de reajuste das parcelas 
não é abusiva, não consubstanciando um plus ao preço total do imóvel, mas apenas um meio de recomposição do valor aquisitivo 
da moeda. Neste sentido: “COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA Incorporação - Ação de indenização por danos morais e 
materiais - Alegação de atraso na entrega da unidade e de que o contrato, por abusivo, redundou em cobrança a maior de 
determinados valores - Atraso, contudo, que não se verificou - Imóvel concluído dentro do prazo de carência de 180 dias previsto 
em contrato. Prorrogação admissível, que não se mostra abusiva. Precedentes - Contrato que, de mais a mais, não contém as 
ilegalidades mencionadas - Imóvel adquirido em financiamento pelo método do crédito associativo - Valor financiado, ainda que 
inexigível dos adquirentes antes da entrega, foi repassado durante a obra, pelo agente financeiro, à construtora - Cabimento, 
assim, da incidência de correção monetária sobre tais repasses (cláusula “CM repasse na planta”), sem configurar obrigação 
iníqua - Correção monetária, aliás, que não é plus que se incorpora ao valor, senão evita o minus de sua corrosão pela inflação 
- Comissão de corretagem, outrossim, que foi paga em separado, e que não foi identificada como sinal ou princípio de pagamento, 
segundo alegam os apelantes - De outro lado, a cobrança antecipada, pela instituição financeira, de juros remuneratórios, deve 
ser em face dela discutida, e eventual prestação de contas da construtora quanto às despesas administrativas, registrais e 
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tributárias deve lhe ser proposta pela via adequada Por fim, os danos morais, fundados em abusividade contratual e em atraso 
das obras inexistentes, são igualmente indevidos Ação improcedente - Recurso improvido” (Apelação nº. 0015751-
97.2012.8.26.0554, TJSP 1ª Câmara de Direito Privado, j. em 07.05.2013). Também: “COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA 
- Ação de revisão de cláusula contratual de compromisso de venda e compra - Reajuste das parcelas pelo INCC intitulado “CM 
repasse na planta” durante a construção do imóvel até a expedição do habite-se ou entrega das chaves prevalecendo o que vier 
primeiro, e após pelo IGPM/FGV - Abusividade da cláusula não reconhecida, pois não caracteriza obrigação iníqua ou obtenção 
de vantagem exagerada pela vendedora. RECURSO ADESIVO - Dano moral não evidenciado - Ausência de ofensa a honra 
subjetiva das autoras - Pedido de devolução em dobro improcedente ante a comprovação da regularidade da cobrança da 
correção sobre as parcelas por conta da aquisição do bem contencioso - Sentença reformada - Ônus da sucumbência invertidos 
- Recurso da ré provido e desprovido o recurso adesivo das autoras” (Apelação nº. 0175239-29.2011.8.26.0100, TJSP 7ª Câmara 
de Direito Privado, rel. Des. Mendes Pereira, j. em 05.12.2012). E: “Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais de 
compra e venda de bem imóvel e repetição de indébito. Alegação de abusividade na cobrança de correção monetária pelo INCC, 
incidente sobre as parcelas gradualmente liberadas pela CEF, até a expedição do habite-se. Alegação de pagamento em 
duplicidade. Sentença de improcedência devidamente fundamentada. Motivação do decisório adotado como julgamento em 
segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ. Recurso desprovido” (Apelação nº. 0022457-22.2011.8.26.0008, TJSP 5ª Câmara 
de Direito Privado, rel. Des. Edson Luiz de Queiroz, j. em 20.02.2013). Desta feita, improcedente o pedido de restituição ou 
reparação material por verba paga pela parte autora a título de “CM Repasse na Planta”. PROMOÇÃO KIT LINHA BRANCA. A 
parte ré alega que não entregou os bens constantes desta promoção porque a parte autora estaria inadimplente, e o faz sem 
razão. Com efeito, o extrato de fls. 318 juntado pela por ela própria demonstra que não houve e não há qualquer parcela em 
atraso. Desta feita, procedente o pedido de condenação da parte ré no pagamento do valor referente aos bens objetos dessa 
promoção (até pela maior facilidade no cumprimento desta determinação judicial), adotando-se o sugerido pela parte autora eis 
que consentâneo com o valor médio de mercado. DANOS MORAIS. Não se há falar em imposição de indenização para reparação 
de danos morais porque o fato objeto da demanda (descumprimento de contrato) não tem, em princípio, o condão de gerar esta 
modalidade de dano, tratando-se de situação que se insere dentre os contratempos corriqueiros da vida, não exigindo, salvo 
situação extraordinária, que evidentemente não é o caso dos autos, a imposição desta modalidade de indenização, na linha do 
seguinte precedente do STJ: “CIVIL DANO MORAL O inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos 
patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. Recurso 
especial não conhecido” (STJ RESP 201414 PA 3ª T. Rel. p/o Ac. Min. Ari Pargendler DJU 05.02.2001 p. 00100). Esta modalidade 
de indenização somente é devida quando há alteração, para pior, dos sentimentos afetivos de uma pessoa, que por isso devem 
ser considerados lesados em seus aspectos subjetivos, e nenhuma das peculiaridades autorizadoras da imposição deste tipo de 
indenização se acha nos autos. Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não pode ser alçado ao 
patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas 
aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (STJ, Resp 714611/PB, Rel. Min. César Asfor Rocha, 4ª Turma, j. 
12/09/2006). Ante todo o exposto e que mais destes autos consta julgo parcialmente procedente esta Ação de Reparação de 
Danos Materiais e Morais que MARIO SERGIO CASTALDELLI promove em face de GOLDFARB 12 EMPREENDIMENTO 
IMOBILIÁRIO LTDA, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES para o fim de: 1. Condenar as rés, solidariamente, a reembolsar ao autor o valor que ele despendeu a título de 
comissão de corretagem (R$ 3.772,00), com correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação e juros legais contados 
da data da última citação, observada a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo para cálculo dos débitos judiciais; 2. 
Condenar as rés solidariamente a reembolsar ao autor os aluguéis que ele despendeu em razão do retardamento na entrega do 
imóvel (R$ 3.580,00), a partir de 30.04.2013, quando se expirou o prazo de 180 dias de prorrogação previsto pelas partes, até a 
data da entrega do imóvel (10.12.2013), com correção monetária e juros legais contados a partir da data de cada desembolso, 
igualmente com observância da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo para cálculo dos débitos judiciais, e, 
finalmente, 3. Condenar as rés solidariamente a pagar ao autor o valor de R$ 1.500,00 referente ao descumprimento de ter-lhe 
entregue o “KIT LINHA BRANCA”, também com correção monetária a partir da data do ajuizamento da ação e juros legais 
contados da data da última citação, observada a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo para cálculo dos débitos 
judiciais. Sem condenação nas verbas da sucumbência por não se alvitrar má fé na conduta da parte perdedora. Custas ex lege. 
P. R. I. (preparo R$ 492,01). - ADV: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP), RODRIGO PESENTE (OAB 159947/
SP), FABIO ROGERIO DA SILVA SANTOS (OAB 304758/SP)

Processo 1009364-03.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Mônica Maia do Prado - 
Telefônica Brasil SA - Mônica Maia do Prado - Vistos. Expeça-se, de imediato, mandado de levantamento em favor da parte 
autora. Na sequência, intime-se-a para retirada em cartório, no prazo de cinco dias. Em igual prazo, deverá manifestar-se sob 
pena de presunção da quitação do débito. Int. (GUIA DE LEVANTAMENTO 89/2015) - ADV: MÔNICA MAIA DO PRADO (OAB 
186279/SP), PAULA RODRIGUES DA SILVA (OAB 221271/SP)

Processo 1009548-56.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - T.H.O.L. - 
E.L.A.C.C.S.E. - Vistos. Diante da natureza da causa, à luz dos fatos relatados e do espírito ínsito ao sistema do juizado especial 
cível designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento na forma preconizada na Lei 9.099/95 para o dia 11 
de março de 2015, às 15h30 a ser realizada na sala de audiências do JEC (sala 51, 1º andar, edifício do fórum local). Eventuais 
testemunhas por conta das partes. Observação: antes de eventual colheita da prova será tentada a solução consensual da 
lide. Para tanto deverão as partes e seus respectivos advogados conversarem previamente e por óbvio em tempo hábil para a 
elaboração de propostas para que compareçam à audiência já com eventuais alternativas para o desate amigável da ação, a fim 
de que não seja prejudicado o ato pelo fato da parte não haver nem sequer pensado em possibilidades de desate do processo 
através de um acordo. Intimem-se. - ADV: ANTONIO CHAGAS CASATI (OAB 75907/SP), ROSANE COSTA GUIMARÃES (OAB 
292136/SP), VERONICA DE ABREU DIAS MARTINS (OAB 308856/SP)

Processo 1010230-11.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - A.C.F. - 
E.B.A.V.T. - Amancio de Camargo Filho - Vistos. Apesar de tempestivo o recurso interposto, o valor recolhido a título de preparo 
foi feito a menor. Diante do exposto, julgo deserto o presente recurso, com fundamento no artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95. Int. 
- ADV: GABRIEL HERNANDEZ COIMBRA DE BRITO (OAB 71530/RS), AMANCIO DE CAMARGO FILHO (OAB 195158/SP)

Processo 1010782-73.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - EDY 
CARLOS PEREIRA ROCHA - Banco Bradesco SA - Vistos. Recebo o recurso, apenas no efeito devolutivo. Contrarrazões já 
apresentadas. Remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal. - ADV: RENATO RUIZ ROCHA (OAB 155998/SP), GLAUCIO 
HENRIQUE TADEU CAPELLO (OAB 206793/SP)

Processo 1011557-88.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - DIRCEU ALVES LEAL - 
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KOREMOTOR VEÍCULOS LTDA. - - ALTERNATIVA VEÍCULOS LTDA - VISTOS. Dispensado relatório nos termos do artigo 38, 
da Lei nº 9099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação está no caso de ser julgada extinta, sem apreciação do mérito (o que se 
faz até por máxima de experiência já que a quantidade de peças a serem trocadas, a complexidade e a natureza dos problemas 
relatados estão a exigir prova pericial a fim de se comprovar se realmente os defeitos (em especial os relacionados à ao motor 
e seus componentes anexos) são originais de fábrica ou decorrentes de má utilização do veículo. Com efeito, estabelece o 
artigo 3º da Lei nº 9099/95 que este juízo é competente para as causas cíveis de menor complexidade. Denota-se que no 
processo haverá a necessidade de perícia por engenheiros mecânicos para análise dos fatos tratados na inicial. É o que se 
extrai do cotejo do serviço feito - retífica do motor com a necessidade de se esclarecer a causa fez com que o motor viesse 
a apresentar novos problemas após os serviços prestados pela parte ré (o que pode acontecer por várias razões tais como 
superaquecimento, falta de óleo no cárter, desgaste natural de algumas peças, e/ou falta de manutenção do usuário do veículo, 
como menciona a parte ré). Com efeito, enquanto a parte ré insinua que o problema decorre de falta da correta manutenção que 
deveria ter sido dada ao motor a parte autora se conduz em sentido contrário, ou seja, de que houve má prestação de serviços 
da empresa pela qual o veículo passara anteriormente para a troca de peças e retífica do motor, de modo que em se tratando de 
perícia complexa, este Juizado não possui competência para o desate da lide. Ad instar que problemas mecânicos de somenos 
comportam, de regra, análise em sede de juizados especiais. Mas como acima já delineado os problemas mencionados pela 
parte autora transbordam a possibilidade de conhecimento e conclusão segura do direito sem a realização de prova pericial 
(cumprindo ressaltar que prova testemunhal evidentemente não seria bastante a concluir com a imprescindível segurança acerca 
dos motivos que geraram os problemas no veículo da autora, pelo que o processo não ostenta condição de trâmite por esta 
vara). Aliás, assim entende a jurisprudência, verbis: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AVARIA 
EM MOTOR DE VEÍCULO DENTRO DO PERÍODO DE GARANTIA. NEGATIVA DE COBERTURA DA GARANTIA POR CULPA 
EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1) O 
JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA E A ELE CABE DECIDIR SOBRE O BINÔMIO UTILIDADE E NECESSIDADE DAS PROVAS 
A SEREM PRODUZIDAS PARA SOLUÇÃO ADEQUADA DA LIDE. NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, TAL VALORAÇÃO 
PODE RESULTAR NA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 51, INC. II, DA 
LEI Nº 9.099/95. 2) CONSTATADA A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR, NA MODALIDADE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, A INCOMPETÊNCIA 
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA LIDE SE DESCORTINA. 3) RECURSO PROVIDO. 
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO” (TJ-DF - ACJ: 
47446820118070006 DF 0004744-68.2011.807.0006, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 
08/05/2012, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 11/05/2012, DJ-e Pág. 314) 
Ademais, preleciona Ricardo Cunha Chimenti, in Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis, 2ª ed., p. 32: “Por outro lado, 
quando a solução do litígio envolve questões de fato que realmente exijam a realização de intrincada prova, após a tentativa de 
conciliação o processo deve ser extinto e as partes encaminhadas para a Justiça Comum. É a real complexidade probatória que 
afasta a competência dos Juizados Especiais.” Assim, ainda que haja entendimento em sentido oposto, o fato é que a ampliação 
da dilação probatória em sede de Juizados Especiais contraria os princípios inerentes a sua presteza e funcionalidade e o 
igualariam a uma Vara Cível comum. Desta forma, o sistema do JEC funciona de forma mais célere, justamente dadas as 
limitações que a Lei nº 9.099/95 impõe e porque só permite o trâmite de questões de menor complexidade, caso contrário, 
estar-se-ia caindo na Vara comum e transformando um instituto que funciona razoavelmente bem em uma Vara Cível com todas 
as suas vicissitudes. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo e o faço com fundamento nos artigos 3º e 51, II, ambos da 
Lei nº 9099/95 c.c. artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, face a regra do artigo 55, 
da Lei nº 9099/95. Transitada em julgado, aguarde-se provocação do interessado por 90 (noventa dias), inclusive quanto ao 
interesse de restituição dos documentos que juntou aos autos e, decorrido esse prazo, destruam-se os autos, após elaboração 
de ficha memória, na forma do item 21.1.1 do Provimento nº 806/03 do E. Conselho Superior da Magistratura. P. R. I. (preparo 
R$ 297,91). - ADV: JULIO CESAR MORAES MANFREDI (OAB 22219/SP), MARCELO AGAMENON GOES DE SOUZA (OAB 
124949/SP)

Processo 1011651-36.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - FRANCISCA 
PEREIRA DE SOUZA - BANCO BRADESCO S/A - Vistos. Diante da certidão de fl. 114, JULGO DESERTO o recurso inominado 
interposto pela parte requerente, assim o faço, com fulcro no artigo 42, parágrafo 1º, da Lei n.º 9.099/95. Homologo para que 
produza os seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso apresentado pela parte requerida, tudo nos termos 
do artigo 501 do Código de Processo Civil. No mais, expeça-se, de imediato, mandado de levantamento em favor da parte 
autora. Na sequência, intime-se-a para retirada em cartório, no prazo de cinco dias. Em igual prazo, deverá manifestar-se sob 
pena de presunção da quitação do débito. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), ROBERTO ARAUJO 
MARTINS (OAB 243588/SP)

Processo 1011651-36.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - FRANCISCA 
PEREIRA DE SOUZA - BANCO BRADESCO S/A - Vistos. Nos termos do artigo 193, VI, das NSCGJ, anote-se a interposição do 
recurso de agravo de instrumento. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Por medida de cautela e bom 
senso, aguarde-se por 30 dias a decisão quanto ao pedido de efeito suspensivo. Feito isso, tornem conclusos para deliberações. 
Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), ROBERTO ARAUJO MARTINS (OAB 243588/SP)

Processo 1011693-85.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - EDSON 
SATIRO DOS SANTOS - GOLDFARB 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - Vistos. Relatório dispensado por permissivo 
legal. Fundamento e decido. A sentença atenderá aos reclamos emergentes de concisão e objetividade em prol de uma eficiente 
resolução da causa e em detrimento de discussões teóricas e impertinentes a esta senda. Sem delongas, ao tempo em que 
houve a inscrição do nome da parte autora junto ao cadastro de inadimplentes a verba cuja legalidade da cobrança é objeto 
de análise judicial era, em tese, devida, vez que prevista contratualmente. Aliás, não cabe neste processo a discussão da 
legalidade dessa cobrança ou não já que tal é objeto dos autos 4002906-50.2013.8.26.0482 em trâmite perante a 4ª vara 
cível local. Vale dizer, quando a parte ré promoveu a inscrição pelo atraso do pagamento dessa verba assim o fez fulcrada 
em cláusula contratual. Sobreveio a sentença nos autos acima mencionados declinando a ilegalidade dessa cobrança. Dessa 
sentença houve recurso da ora parte ré o qual foi recebido no duplo efeito. Vale dizer, a decisão que considera a cobrança ilegal 
encontra-se suspensa por força do efeito suspensivo conferido ao recurso assacado da sentença que embasa o pleito inicial 
destes autos. Corolário lógico, improcedente o pedido já que não há decisão judicial vigente declarando a ilicitude da cobrança à 
luz dos efeitos conferidos quando do recebimento do recurso interposto pela ré na esteira acima explicada. Ante todo o exposto 
e o que mais destes autos consta julgo improcedente esta ação. Outrossim, julgo extinto o processo com fundamento no CPC 
269, I. Sem condenação nas verbas da sucumbência por não se alvitrar má fé na conduta da parte perdedora. P.R.I. (preparo 
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R$ 458,55). - ADV: GLEISON MAZONI (OAB 286155/SP), VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA (OAB 285497/SP), JOAO CARLOS DE 
LIMA JUNIOR (OAB 142452/SP)

Processo 1013066-54.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Responsabilidade Civil - Fernando Gitahy 
Zeni - UNINASSAU - SER EDUCACIONAL S.A / FACULDADE MAURICIO DE NASSAU - Vistos. Em que pese a intempestividade 
da contestação, por ora, intime-se a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre contestação e documentos 
encartados às fls. 44/108. Após tornem conclusos. Int. - ADV: HAROLDO TIBERTO (OAB 119209/SP), THIAGO RODRIGUES 
DOS SANTOS (OAB 25448/PE)

Processo 1013514-27.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Marina 
Sandoval Gonçalves - TAM - Linhas Aéreas S/A - VISTOS. Dispensado relatório nos termos do artigo 38, da Lei nº 9099/95. 
FUNDAMENTO E DECIDO. Desnecessária maior instrução face aos documentos colacionados, ex vi do artigo 330, I da lei 
de ritos. Alega a autora que contratou a ré para realizar o transporte de Buenos Aires/Argentina para São Paulo, cujo voo 
estava previsto para o dia 26/09/2014, às 22h45, porém, acabou decolando por volta de 01h30 do dia 27/09/2014. Aduz que 
além do atraso na decolagem, a sua bagagem com todos os seus pertences pessoais e presentes foram extraviados, sendo 
devolvidos aproximadamente 05 (cinco) dias depois, razão pela qual ajuizou a presente ação, pleiteando indenização moral. 
Em sede contestatória a ré alega que o atraso no voo ocorreu em virtude de problemas operacionais, no entanto, o serviço foi 
prontamente restabelecido em tempo hábil, haja vista que o atraso não perdurou por tempo excessivo. Aduz que quanto ao 
extravio temporário da bagagem da autora, prontamente realizou as medidas necessárias para solucionar a questão, uma vez 
que devolveu alguns dias após. Assim, requer a improcedência da ação. Pois bem. É ponto incontroverso nos autos o contrato 
de transporte pactuado entre as partes, bem como o extravio temporário da bagagem da autora, conforme documentado a fls. 
13/15 dos autos. No entanto, em que pese a autora ter suportado algum transtorno tal se limitou ao mero descumprimento 
legal limitado ao contexto que se formou e sem maiores consequências, uma vez que a bagagem foi extraviada no retorno 
da autora ao Brasil, e devolvida em um prazo razoável de aproximadamente cinco dias e sem nenhum dano. Em verdade, e 
com o devido respeito à honra, dignidade e sentimento pessoal da autora, não se há como dar guarida à colocação de que 
a ré causou-lhe prejuízo de sorte a ser indenizada. Isto porque o dano moral somente deve ser caracterizado quando for 
atingido o direito de personalidade, causando, em consequência, tormentos que vão além do mero dissabor, aborrecimento 
e irritação, e esses não restaram comprovados. Nada obstante a discussão da ré acerca de sua responsabilidade o fato é 
que o transtorno gerado pela situação não se enquadra em hipótese necessária a se tornar indene. É verdade que todo e 
qualquer direito deve ser preservado, mas, ao que se conclui, não há dano a ser indenizado. Não se pode taxar toda e qualquer 
conduta potencialmente danosa como passível de indenização sob pena de se conduzir ao absurdo. Viver em sociedade impõe 
dissabores, constrangimentos e contrariedades normais e inerentes ao convívio social desde o início dos tempos. Dentre eles, 
o mencionado dissabor supostamente suportado pela autora. Que certamente os deixa contrariada, mas não se mostra apto 
a ensejar o pagamento de verba indenizatória posto não trazer qualquer consequência que efetivamente abale sua moral. 
Hodiernamente, dada a crescente demanda pela prestação de serviços impõe aos consumidores, às vezes, a efetiva prestação 
de forma não 100% eficiente. Não significa que tudo o que resultar ineficiente gere o dever de indenizar sob pena de se alcançar 
uma situação insustentável. A espera em uma fila, a eventual falta de educação de um funcionário, um caixa eletrônico que não 
funciona, enfim, situações semelhantes causam dissabor, mas nem sempre se configuram em fato que impõe ao consumidor 
transtorno tal que mereça reparo. Isto posto, por esses fundamentos e pelo mais que dos autos consta julgo improcedente a 
presente ação aforada por MARINA SANDOVAL GONÇALVES contra TAM LINHAS AEREAS S/A, e julgo extinto o processo 
nos termos do artigo 369, I, do CPC. Sem custas ou honorários face à regra do art. 55, da Lei n.º 9.099/95. P.R.I.C (preparo R$ 
897,39). - ADV: FELLIPE MAKARI MANFRIM (OAB 343731/SP), FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP)

Processo 1013681-44.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - JOSE 
ALVES FERREIRA - TIM CELULAR S/A - Vistos. Relatório dispensado por permissivo legal. Fundamento e decido. Em verdade 
após análise mais aprofundada dos autos vê-se que a ação não ostenta condições de procedibilidade neste foro e comarca de 
Presidente Prudente. Note-se que a parte autora não reside nesta urbe e nem mesmo nesta comarca. Aliás, reside longe dela. 
Note-se também que o mesmo escritório de advocacia ajuizou somente nesta comarca mais de 70 ações todas elas constando 
como parte autora pessoa que não reside nesta comarca, o que, de per si, já causa espécie para dizer o mínimo. E mais: 
este mesmo escritório ajuizou grande quantidade de ações semelhantes em várias outras comarcas do interior tais como São 
José do Rio Preto, Campinas, Santos, Limeira e outras (totalizando, neste momento, mais de 400 ações). Volvendo às ações 
ajuizadas somente nesta comarca o que se conclui diante da “avalanche” de ações de autores residentes em cidades outras 
que não às pertencentes à esta comarca é uma evidente tentativa de burla à regra de competência diante do permissivo da Lei 
9.099/95, artigo 4º, I. Com efeito, tal permissivo legal no sentido de possibilitar que a ação seja proposta em qualquer local onde 
haja filial de uma empresa visa facilitar o acesso do autor à justiça trazendo como pressuposto o fato de que no local onde o 
autor resida exista uma filial para o caso de um problema referente à uma prestação de serviço ou aquisição de um produto de 
um fornecedor de grande porte e presente em todo o território nacional ou até mesmo no exterior, a fim de se evitar que a parte 
autora tenha que se deslocar de sua cidade de residência para outra somente por conta da necessidade de ajuizar uma ação 
judicial na cidade-sede de eventual empresa/ré. Diante desse raciocínio mostra-se despida de qualquer lógica fática ou jurídica 
que uma pessoa opte por ajuizar uma ação em localidade diversa da qual reside se a lei lhe possibilita que a ação seja proposta 
em seu próprio local de residência (no caso, o mesmo advogado ajuizou mais de 70 e em todas elas a parte autora não reside 
nesta comarca, fator indicativo não de uso de um direito, mas claramente do abuso dele). Isto leva à perplexidade. A lógica é 
a facilitação do acesso à justiça e com absoluta estranheza o advogado ajuíza a ação em local mais difícil em detrimento do 
mais fácil (a fim de que seja visualizado isso imagine-se o deslocamento da parte autora até esta comarca somente para uma 
audiência de tentativa de conciliação, caso em que sua ausência implica na extinção do processo). E mais: ao ajuizar a ação 
nesta comarca quando poderia tê-lo feito na própria comarca de residência da parte autora o advogado está “escolhendo” o 
foro e juízo e com isso ferindo de morte o princípio do juiz natural à luz do tanto quanto acima fundamentado em evidente 
desvirtuamento da regra de competência na esteira supra declinada. Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta julgo 
extinta esta ação sem apreciação do mérito com fundamento no CPC 267, IV c.c. Lei 9.099/95, 51, II e III (contrario sensu). 
Revogo desde já quaisquer efeitos de eventual tutela antecipada nos autos. Se o caso, oficie-se pelo necessário. Custas ex 
lege. P. R. I. C. (preparo R$ 912,62). - ADV: RENATO RUIZ ROCHA (OAB 155998/SP), ANTONIO RODRIGO SANT ANA (OAB 
234190/SP)

Processo 1014977-04.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de 
Inadimplentes - GILBERTO LUIZ DO NASCIMENTO - EMBRATEL S/A - Vistos. HOMOLOGO o acordo formulado entre as partes, 
para que surta os seus jurídicos e legais efeitos e, com fundamento legal no artigo 269, III, do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, que GILBERTO LUIZ DO NASCIMENTO move em face de EMBRATEL S/A. 
Concordes, certifique-se o trânsito em julgado. Após, aguarde-se o decurso do prazo para cumprimento. Publique-se, intime-se. 
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- ADV: CLAUDIO HENRIQUE MANHANI (OAB 206857/SP), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES (OAB 98709/SP)
Processo 1017518-10.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Rodrigo 

Manoel Carlos Cilla - MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA - Vistos. Cite-se para apresentação de resposta desde já, no 
prazo de 15 (quinze) dias (contados da efetiva intimação), sob pena de revelia. Outrossim, considerando-se que o acordo 
traz as seguintes vantagens: Preservação das relações; Maior rapidez e agilidade na conclusão através da antecipação do 
encerramento do processo; Na sentença, se um ganha o outro perde. Já no acordo, ninguém perde e todos ganham; Redução 
do desgaste emocional; Redução do custo financeiro; Garantia de privacidade e de sigilo; Ciência imediata do resultado do 
processo; No mesmo prazo para a resposta, deverá a parte ré informar se há disposição de sua parte em colaborar para o 
desate consensual da lide, formalizando, assim, algum tipo de acordo. Em caso positivo designar-se-á audiência de conciliação 
com o fito de se depurar eventuais propostas trazidas pelas partes. Int. - ADV: NELSON MANCINI BRANDOLIZ (OAB 345124/
SP)

Processo 1017521-62.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Euclides 
Marinheiro dos Santos - Caiuá Distribuição de Energia S/A - Vistos. Cite-se para apresentação de resposta desde já, no prazo 
de 15 (quinze) dias (contados da efetiva intimação), sob pena de revelia. Outrossim, considerando-se que o acordo traz as 
seguintes vantagens: Preservação das relações; Maior rapidez e agilidade na conclusão através da antecipação do encerramento 
do processo; Na sentença, se um ganha o outro perde. Já no acordo, ninguém perde e todos ganham; Redução do desgaste 
emocional; Redução do custo financeiro; Garantia de privacidade e de sigilo; Ciência imediata do resultado do processo; No 
mesmo prazo para a resposta, deverá a parte ré informar se há disposição de sua parte em colaborar para o desate consensual 
da lide, formalizando, assim, algum tipo de acordo. Em caso positivo designar-se-á audiência de conciliação com o fito de se 
depurar eventuais propostas trazidas pelas partes. Int. - ADV: DANIELE CAPELOTI CORDEIRO DA SILVA (OAB 265275/SP)

Processo 1017578-80.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cheque - DANIEL CEZAR ZERBINATTI - 
ANA CRISTINA SOARES OLIVEIRA - Vistos. I CITAÇÃO Cite-se o(a,s) executado(a,s), via oficial de justiça, para efetuar(em) o 
pagamento do débito representado pelo(s) título(s) executivo(s) extrajudicial(is) - que instrui a inicial -, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de penhora e avaliação, facultando-se-lhe a indicação de bem para penhora. II - PROPOSTA DE PARCELAMENTO 
DO DÉBITO No mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 
do valor em execução, o executado poderá requerer autorização do juízo para pagar o restante do débito em até 06 (seis) 
parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês. O 
não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e o prosseguimento 
do processo, com o imediato início dos atos executivos com imposição ao executado de multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor das prestações não pagas e vedação a oposição de embargos. III- DA PENHORA, AVALIAÇÃO E CONSTATAÇÃO Não 
efetuado o pagamento nem requerido o parcelamento, proceda-se à PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 
para a satisfação da dívida, de propriedade do(a,s) devedor(a,es), lavrando-se o competente auto e efetivando-se o depósito 
na forma da lei; podendo a penhora recair sobre eventual bem indicado pelo(a)(s) exeqüente(s). Não sendo encontrados bens 
para garantia do débito, CONSTATE o Sr. Oficial de Justiça os bens que guarnecem a(s) residência(s) do(a)(s) executado(a)(s), 
lavrando-se o auto circunstanciado (art. 659, parágrafo 3º do CPC), penhorando-se, se tratar de bens penhoráveis, conforme 
relação de bens considerados penhoráveis por este juízo, que deverá acompanhar o mandado, intimando o(a)(s) devedor(a)
(es)(s) de que poderá(ao) oferecer embargos em posterior audiência a ser designada por este Juízo. IV- DOS EMBARGOS À 
EXECUÇÃO Garantido o juízo, o executado será oportunamente intimado da audiência de tentativa de conciliação e do prazo 
para o oferecimento de embargos (art. 53, § 1º, da LJE) nos próprios autos da execução, dispensada distribuição, uma vez que 
esse sistema tem regras próprias, pois a não constrição judicial dará ensejo à extinção do processo (art. 53, § 4º da Lei 9099/95). 
V- DEVEDOR NÃO LOCALIZADO Se não for(em) encontrado(a)(s) o(a)(s) executado(a)(s) intime(em)-se o(a)(s) exeqüente(s), 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se nos autos, indicando o endereço do (a)(s) executado(a)(s) advertindo-o 
de que, no silêncio, o feito será julgado imediatamente extinto, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95. VI- DA 
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS Intime(em)-se o(a)(s) exeqüente(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se 
nos autos, indicando bens passíveis de penhora, advertindo-o de que, no silêncio, o feito será julgado imediatamente extinto, 
nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95, uma vez que todas as providências para localização de bens foram 
esgotadas. Fica esclarecido que pedido de ofício a órgãos tais como Detran, Cartório de Registro de Imóveis, Receita Federal, 
dentre outros, visando a localização de bens serão indeferidos, pois tais providências podem ser supridas pelo exeqüente. 
Ressalto que as intimações referidas nos itens IV e V poderão ser feitas na pessoa do advogado do(a)(s) exeqüente(s), caso 
assim representado nos autos, no próprio mandado. VII- REQUERIMENTOS DO CREDOR Requerimento de expedição de 
ofícios a órgãos públicos visando localização do ocupante do pólo passivo será indeferido por afrontar os princípios norteadores 
do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis, insculpidos no artigo 2º da Lei nº 9099/95, mormente o da celeridade. Não localizado 
e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias (supra mencionado), o feito será extinto, devendo o interessado recorrer à justiça 
comum, até porque não se admite citação por edital nesta justiça especial. VIII MUDANÇA DE ENDEREÇO Cientifiquem-se as 
partes de que qualquer mudança de endereço ocorridas no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as 
intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação, nos exatos termos do parágrafo 2º do artigo 
19, da Lei nº 9099/95, inclusive para eventual reconhecimento de depositário infiel e decretação de sua prisão civil. IX ARTIGO 
172, PARÁGRAFO 2º, CPC Faculto ao Sr. Oficial de Justiça a requisição de força policial para efetivação das diligências 
supramencionadas, caso necessário, devendo o Oficial de Justiça justificar a necessidade, lavrando-se, de tudo, minuciosa 
certidão, ficando deferido ainda, os benefícios contidos no art. 172, parágrafo 2º, do CPC. Expirado o prazo para cumprimento 
do mandado e havendo diligência a ser realizada, deverá o oficial requerer em Cartório prazo suplementar para cumprimento, 
isso sem devolver o mandado, o que desde já fica deferido. X APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO Intime-se a parte 
exequente para apresentar em cartório o título de crédito que instrui a inicial até o momento da extinção do feito. Int. - ADV: LEO 
EDUARDO RIBEIRO PRADO (OAB 105683/SP), CINTHIA SÃO JOÃO MENDONÇA GENEROSO (OAB 317064/SP), AILTON 
ROGERIO BARBOSA (OAB 282008/SP)

Processo 1017581-35.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - DANIEL CESAR ZERBINATTI - YEPES 
LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI - Vistos. I CITAÇÃO Cite-se o(a,s) executado(a,s), via oficial de justiça, para efetuar(em) o 
pagamento do débito representado pelo(s) título(s) executivo(s) extrajudicial(is) - que instrui a inicial -, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de penhora e avaliação, facultando-se-lhe a indicação de bem para penhora. II - PROPOSTA DE PARCELAMENTO 
DO DÉBITO No mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 
do valor em execução, o executado poderá requerer autorização do juízo para pagar o restante do débito em até 06 (seis) 
parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês. O 
não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e o prosseguimento 
do processo, com o imediato início dos atos executivos com imposição ao executado de multa de 10% (dez por cento) sobre o 
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valor das prestações não pagas e vedação a oposição de embargos. III- DA PENHORA, AVALIAÇÃO E CONSTATAÇÃO Não 
efetuado o pagamento nem requerido o parcelamento, proceda-se à PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 
para a satisfação da dívida, de propriedade do(a,s) devedor(a,es), lavrando-se o competente auto e efetivando-se o depósito 
na forma da lei; podendo a penhora recair sobre eventual bem indicado pelo(a)(s) exeqüente(s). Não sendo encontrados bens 
para garantia do débito, CONSTATE o Sr. Oficial de Justiça os bens que guarnecem a(s) residência(s) do(a)(s) executado(a)(s), 
lavrando-se o auto circunstanciado (art. 659, parágrafo 3º do CPC), penhorando-se, se tratar de bens penhoráveis, conforme 
relação de bens considerados penhoráveis por este juízo, que deverá acompanhar o mandado, intimando o(a)(s) devedor(a)
(es)(s) de que poderá(ao) oferecer embargos em posterior audiência a ser designada por este Juízo. IV- DOS EMBARGOS À 
EXECUÇÃO Garantido o juízo, o executado será oportunamente intimado da audiência de tentativa de conciliação e do prazo 
para o oferecimento de embargos (art. 53, § 1º, da LJE) nos próprios autos da execução, dispensada distribuição, uma vez que 
esse sistema tem regras próprias, pois a não constrição judicial dará ensejo à extinção do processo (art. 53, § 4º da Lei 9099/95). 
V- DEVEDOR NÃO LOCALIZADO Se não for(em) encontrado(a)(s) o(a)(s) executado(a)(s) intime(em)-se o(a)(s) exeqüente(s), 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se nos autos, indicando o endereço do (a)(s) executado(a)(s) advertindo-o 
de que, no silêncio, o feito será julgado imediatamente extinto, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95. VI- DA 
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS Intime(em)-se o(a)(s) exeqüente(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se 
nos autos, indicando bens passíveis de penhora, advertindo-o de que, no silêncio, o feito será julgado imediatamente extinto, 
nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95, uma vez que todas as providências para localização de bens foram 
esgotadas. Fica esclarecido que pedido de ofício a órgãos tais como Detran, Cartório de Registro de Imóveis, Receita Federal, 
dentre outros, visando a localização de bens serão indeferidos, pois tais providências podem ser supridas pelo exeqüente. 
Ressalto que as intimações referidas nos itens IV e V poderão ser feitas na pessoa do advogado do(a)(s) exeqüente(s), caso 
assim representado nos autos, no próprio mandado. VII- REQUERIMENTOS DO CREDOR Requerimento de expedição de 
ofícios a órgãos públicos visando localização do ocupante do pólo passivo será indeferido por afrontar os princípios norteadores 
do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis, insculpidos no artigo 2º da Lei nº 9099/95, mormente o da celeridade. Não localizado 
e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias (supra mencionado), o feito será extinto, devendo o interessado recorrer à justiça 
comum, até porque não se admite citação por edital nesta justiça especial. VIII MUDANÇA DE ENDEREÇO Cientifiquem-se as 
partes de que qualquer mudança de endereço ocorridas no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as 
intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação, nos exatos termos do parágrafo 2º do artigo 
19, da Lei nº 9099/95, inclusive para eventual reconhecimento de depositário infiel e decretação de sua prisão civil. IX ARTIGO 
172, PARÁGRAFO 2º, CPC Faculto ao Sr. Oficial de Justiça a requisição de força policial para efetivação das diligências 
supramencionadas, caso necessário, devendo o Oficial de Justiça justificar a necessidade, lavrando-se, de tudo, minuciosa 
certidão, ficando deferido ainda, os benefícios contidos no art. 172, parágrafo 2º, do CPC. Expirado o prazo para cumprimento 
do mandado e havendo diligência a ser realizada, deverá o oficial requerer em Cartório prazo suplementar para cumprimento, 
isso sem devolver o mandado, o que desde já fica deferido. X APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO Intime-se a parte 
exequente para apresentar em cartório o título de crédito que instrui a inicial até o momento da extinção do feito. Int. - ADV: LEO 
EDUARDO RIBEIRO PRADO (OAB 105683/SP), CINTHIA SÃO JOÃO MENDONÇA GENEROSO (OAB 317064/SP), AILTON 
ROGERIO BARBOSA (OAB 282008/SP)

Processo 1017583-05.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - DANIEL CESAR ZERBINATTI - 
EMANUELLE PINHEIRO DE SOUZA - Vistos. I CITAÇÃO Cite-se o(a,s) executado(a,s), via oficial de justiça, para efetuar(em) o 
pagamento do débito representado pelo(s) título(s) executivo(s) extrajudicial(is) - que instrui a inicial -, no prazo de 03 (três) dias, 
sob pena de penhora e avaliação, facultando-se-lhe a indicação de bem para penhora. II - PROPOSTA DE PARCELAMENTO 
DO DÉBITO No mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 
do valor em execução, o executado poderá requerer autorização do juízo para pagar o restante do débito em até 06 (seis) 
parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês. O 
não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e o prosseguimento 
do processo, com o imediato início dos atos executivos com imposição ao executado de multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor das prestações não pagas e vedação a oposição de embargos. III- DA PENHORA, AVALIAÇÃO E CONSTATAÇÃO Não 
efetuado o pagamento nem requerido o parcelamento, proceda-se à PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 
para a satisfação da dívida, de propriedade do(a,s) devedor(a,es), lavrando-se o competente auto e efetivando-se o depósito 
na forma da lei; podendo a penhora recair sobre eventual bem indicado pelo(a)(s) exeqüente(s). Não sendo encontrados bens 
para garantia do débito, CONSTATE o Sr. Oficial de Justiça os bens que guarnecem a(s) residência(s) do(a)(s) executado(a)(s), 
lavrando-se o auto circunstanciado (art. 659, parágrafo 3º do CPC), penhorando-se, se tratar de bens penhoráveis, conforme 
relação de bens considerados penhoráveis por este juízo, que deverá acompanhar o mandado, intimando o(a)(s) devedor(a)
(es)(s) de que poderá(ao) oferecer embargos em posterior audiência a ser designada por este Juízo. IV- DOS EMBARGOS À 
EXECUÇÃO Garantido o juízo, o executado será oportunamente intimado da audiência de tentativa de conciliação e do prazo 
para o oferecimento de embargos (art. 53, § 1º, da LJE) nos próprios autos da execução, dispensada distribuição, uma vez que 
esse sistema tem regras próprias, pois a não constrição judicial dará ensejo à extinção do processo (art. 53, § 4º da Lei 9099/95). 
V- DEVEDOR NÃO LOCALIZADO Se não for(em) encontrado(a)(s) o(a)(s) executado(a)(s) intime(em)-se o(a)(s) exeqüente(s), 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se nos autos, indicando o endereço do (a)(s) executado(a)(s) advertindo-o 
de que, no silêncio, o feito será julgado imediatamente extinto, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95. VI- DA 
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS Intime(em)-se o(a)(s) exeqüente(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se 
nos autos, indicando bens passíveis de penhora, advertindo-o de que, no silêncio, o feito será julgado imediatamente extinto, 
nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95, uma vez que todas as providências para localização de bens foram 
esgotadas. Fica esclarecido que pedido de ofício a órgãos tais como Detran, Cartório de Registro de Imóveis, Receita Federal, 
dentre outros, visando a localização de bens serão indeferidos, pois tais providências podem ser supridas pelo exeqüente. 
Ressalto que as intimações referidas nos itens IV e V poderão ser feitas na pessoa do advogado do(a)(s) exeqüente(s), caso 
assim representado nos autos, no próprio mandado. VII- REQUERIMENTOS DO CREDOR Requerimento de expedição de 
ofícios a órgãos públicos visando localização do ocupante do pólo passivo será indeferido por afrontar os princípios norteadores 
do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis, insculpidos no artigo 2º da Lei nº 9099/95, mormente o da celeridade. Não localizado 
e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias (supra mencionado), o feito será extinto, devendo o interessado recorrer à justiça 
comum, até porque não se admite citação por edital nesta justiça especial. VIII MUDANÇA DE ENDEREÇO Cientifiquem-se as 
partes de que qualquer mudança de endereço ocorridas no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as 
intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação, nos exatos termos do parágrafo 2º do artigo 
19, da Lei nº 9099/95, inclusive para eventual reconhecimento de depositário infiel e decretação de sua prisão civil. IX ARTIGO 
172, PARÁGRAFO 2º, CPC Faculto ao Sr. Oficial de Justiça a requisição de força policial para efetivação das diligências 
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supramencionadas, caso necessário, devendo o Oficial de Justiça justificar a necessidade, lavrando-se, de tudo, minuciosa 
certidão, ficando deferido ainda, os benefícios contidos no art. 172, parágrafo 2º, do CPC. Expirado o prazo para cumprimento 
do mandado e havendo diligência a ser realizada, deverá o oficial requerer em Cartório prazo suplementar para cumprimento, 
isso sem devolver o mandado, o que desde já fica deferido. X APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO Intime-se a parte 
exequente para apresentar em cartório o título de crédito que instrui a inicial até o momento da extinção do feito. Int. - ADV: LEO 
EDUARDO RIBEIRO PRADO (OAB 105683/SP), CINTHIA SÃO JOÃO MENDONÇA GENEROSO (OAB 317064/SP), AILTON 
ROGERIO BARBOSA (OAB 282008/SP)

Processo 1017584-87.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - DANIEL CESAR ZERBINATTI - JOÃO 
SIVIERO MARIA JUNIOR - Vistos. I CITAÇÃO Cite-se o(a,s) executado(a,s), via oficial de justiça, para efetuar(em) o pagamento 
do débito representado pelo(s) título(s) executivo(s) extrajudicial(is) - que instrui a inicial -, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de penhora e avaliação, facultando-se-lhe a indicação de bem para penhora. II - PROPOSTA DE PARCELAMENTO DO 
DÉBITO No mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, o executado poderá requerer autorização do juízo para pagar o restante do débito em até 06 (seis) parcelas 
mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês. O não 
pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e o prosseguimento do 
processo, com o imediato início dos atos executivos com imposição ao executado de multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor das prestações não pagas e vedação a oposição de embargos. III- DA PENHORA, AVALIAÇÃO E CONSTATAÇÃO Não 
efetuado o pagamento nem requerido o parcelamento, proceda-se à PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 
para a satisfação da dívida, de propriedade do(a,s) devedor(a,es), lavrando-se o competente auto e efetivando-se o depósito 
na forma da lei; podendo a penhora recair sobre eventual bem indicado pelo(a)(s) exeqüente(s). Não sendo encontrados bens 
para garantia do débito, CONSTATE o Sr. Oficial de Justiça os bens que guarnecem a(s) residência(s) do(a)(s) executado(a)(s), 
lavrando-se o auto circunstanciado (art. 659, parágrafo 3º do CPC), penhorando-se, se tratar de bens penhoráveis, conforme 
relação de bens considerados penhoráveis por este juízo, que deverá acompanhar o mandado, intimando o(a)(s) devedor(a)
(es)(s) de que poderá(ao) oferecer embargos em posterior audiência a ser designada por este Juízo. IV- DOS EMBARGOS À 
EXECUÇÃO Garantido o juízo, o executado será oportunamente intimado da audiência de tentativa de conciliação e do prazo 
para o oferecimento de embargos (art. 53, § 1º, da LJE) nos próprios autos da execução, dispensada distribuição, uma vez que 
esse sistema tem regras próprias, pois a não constrição judicial dará ensejo à extinção do processo (art. 53, § 4º da Lei 9099/95). 
V- DEVEDOR NÃO LOCALIZADO Se não for(em) encontrado(a)(s) o(a)(s) executado(a)(s) intime(em)-se o(a)(s) exeqüente(s), 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se nos autos, indicando o endereço do (a)(s) executado(a)(s) advertindo-o 
de que, no silêncio, o feito será julgado imediatamente extinto, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95. VI- DA 
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS Intime(em)-se o(a)(s) exeqüente(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se 
nos autos, indicando bens passíveis de penhora, advertindo-o de que, no silêncio, o feito será julgado imediatamente extinto, 
nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95, uma vez que todas as providências para localização de bens foram 
esgotadas. Fica esclarecido que pedido de ofício a órgãos tais como Detran, Cartório de Registro de Imóveis, Receita Federal, 
dentre outros, visando a localização de bens serão indeferidos, pois tais providências podem ser supridas pelo exeqüente. 
Ressalto que as intimações referidas nos itens IV e V poderão ser feitas na pessoa do advogado do(a)(s) exeqüente(s), caso 
assim representado nos autos, no próprio mandado. VII- REQUERIMENTOS DO CREDOR Requerimento de expedição de 
ofícios a órgãos públicos visando localização do ocupante do pólo passivo será indeferido por afrontar os princípios norteadores 
do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis, insculpidos no artigo 2º da Lei nº 9099/95, mormente o da celeridade. Não localizado 
e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias (supra mencionado), o feito será extinto, devendo o interessado recorrer à justiça 
comum, até porque não se admite citação por edital nesta justiça especial. VIII MUDANÇA DE ENDEREÇO Cientifiquem-se as 
partes de que qualquer mudança de endereço ocorridas no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as 
intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação, nos exatos termos do parágrafo 2º do artigo 
19, da Lei nº 9099/95, inclusive para eventual reconhecimento de depositário infiel e decretação de sua prisão civil. IX ARTIGO 
172, PARÁGRAFO 2º, CPC Faculto ao Sr. Oficial de Justiça a requisição de força policial para efetivação das diligências 
supramencionadas, caso necessário, devendo o Oficial de Justiça justificar a necessidade, lavrando-se, de tudo, minuciosa 
certidão, ficando deferido ainda, os benefícios contidos no art. 172, parágrafo 2º, do CPC. Expirado o prazo para cumprimento 
do mandado e havendo diligência a ser realizada, deverá o oficial requerer em Cartório prazo suplementar para cumprimento, 
isso sem devolver o mandado, o que desde já fica deferido. X APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO Intime-se a parte 
exequente para apresentar em cartório o título de crédito que instrui a inicial até o momento da extinção do feito. Int. - ADV: LEO 
EDUARDO RIBEIRO PRADO (OAB 105683/SP), CINTHIA SÃO JOÃO MENDONÇA GENEROSO (OAB 317064/SP), AILTON 
ROGERIO BARBOSA (OAB 282008/SP)

Processo 1017591-79.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - DANIEL CESAR ZERBINATTI 
- JACQUELINE PONTES DO NASCIMENTO - Vistos. I CITAÇÃO Cite-se o(a,s) executado(a,s), via oficial de justiça, para 
efetuar(em) o pagamento do débito representado pelo(s) título(s) executivo(s) extrajudicial(is) - que instrui a inicial -, no prazo 
de 03 (três) dias, sob pena de penhora e avaliação, facultando-se-lhe a indicação de bem para penhora. II - PROPOSTA DE 
PARCELAMENTO DO DÉBITO No mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta 
por cento) do valor em execução, o executado poderá requerer autorização do juízo para pagar o restante do débito em até 06 
(seis) parcelas mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês. 
O não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e o prosseguimento 
do processo, com o imediato início dos atos executivos com imposição ao executado de multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor das prestações não pagas e vedação a oposição de embargos. III- DA PENHORA, AVALIAÇÃO E CONSTATAÇÃO Não 
efetuado o pagamento nem requerido o parcelamento, proceda-se à PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 
para a satisfação da dívida, de propriedade do(a,s) devedor(a,es), lavrando-se o competente auto e efetivando-se o depósito 
na forma da lei; podendo a penhora recair sobre eventual bem indicado pelo(a)(s) exeqüente(s). Não sendo encontrados bens 
para garantia do débito, CONSTATE o Sr. Oficial de Justiça os bens que guarnecem a(s) residência(s) do(a)(s) executado(a)(s), 
lavrando-se o auto circunstanciado (art. 659, parágrafo 3º do CPC), penhorando-se, se tratar de bens penhoráveis, conforme 
relação de bens considerados penhoráveis por este juízo, que deverá acompanhar o mandado, intimando o(a)(s) devedor(a)
(es)(s) de que poderá(ao) oferecer embargos em posterior audiência a ser designada por este Juízo. IV- DOS EMBARGOS À 
EXECUÇÃO Garantido o juízo, o executado será oportunamente intimado da audiência de tentativa de conciliação e do prazo 
para o oferecimento de embargos (art. 53, § 1º, da LJE) nos próprios autos da execução, dispensada distribuição, uma vez que 
esse sistema tem regras próprias, pois a não constrição judicial dará ensejo à extinção do processo (art. 53, § 4º da Lei 9099/95). 
V- DEVEDOR NÃO LOCALIZADO Se não for(em) encontrado(a)(s) o(a)(s) executado(a)(s) intime(em)-se o(a)(s) exeqüente(s), 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se nos autos, indicando o endereço do (a)(s) executado(a)(s) advertindo-o 
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de que, no silêncio, o feito será julgado imediatamente extinto, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95. VI- DA 
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS Intime(em)-se o(a)(s) exeqüente(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se 
nos autos, indicando bens passíveis de penhora, advertindo-o de que, no silêncio, o feito será julgado imediatamente extinto, 
nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95, uma vez que todas as providências para localização de bens foram 
esgotadas. Fica esclarecido que pedido de ofício a órgãos tais como Detran, Cartório de Registro de Imóveis, Receita Federal, 
dentre outros, visando a localização de bens serão indeferidos, pois tais providências podem ser supridas pelo exeqüente. 
Ressalto que as intimações referidas nos itens IV e V poderão ser feitas na pessoa do advogado do(a)(s) exeqüente(s), caso 
assim representado nos autos, no próprio mandado. VII- REQUERIMENTOS DO CREDOR Requerimento de expedição de 
ofícios a órgãos públicos visando localização do ocupante do pólo passivo será indeferido por afrontar os princípios norteadores 
do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis, insculpidos no artigo 2º da Lei nº 9099/95, mormente o da celeridade. Não localizado 
e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias (supra mencionado), o feito será extinto, devendo o interessado recorrer à justiça 
comum, até porque não se admite citação por edital nesta justiça especial. VIII MUDANÇA DE ENDEREÇO Cientifiquem-se as 
partes de que qualquer mudança de endereço ocorridas no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as 
intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação, nos exatos termos do parágrafo 2º do artigo 
19, da Lei nº 9099/95, inclusive para eventual reconhecimento de depositário infiel e decretação de sua prisão civil. IX ARTIGO 
172, PARÁGRAFO 2º, CPC Faculto ao Sr. Oficial de Justiça a requisição de força policial para efetivação das diligências 
supramencionadas, caso necessário, devendo o Oficial de Justiça justificar a necessidade, lavrando-se, de tudo, minuciosa 
certidão, ficando deferido ainda, os benefícios contidos no art. 172, parágrafo 2º, do CPC. Expirado o prazo para cumprimento 
do mandado e havendo diligência a ser realizada, deverá o oficial requerer em Cartório prazo suplementar para cumprimento, 
isso sem devolver o mandado, o que desde já fica deferido. X APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO Intime-se a parte 
exequente para apresentar em cartório o título de crédito que instrui a inicial até o momento da extinção do feito. Int. - ADV: LEO 
EDUARDO RIBEIRO PRADO (OAB 105683/SP), CINTHIA SÃO JOÃO MENDONÇA GENEROSO (OAB 317064/SP), AILTON 
ROGERIO BARBOSA (OAB 282008/SP)

Processo 1017599-56.2014.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - DANIEL CESAR ZERBINATTI - CARLOS 
ANTONIO LOPES DA PAZ - Vistos. I CITAÇÃO Cite-se o(a,s) executado(a,s), via oficial de justiça, para efetuar(em) o pagamento 
do débito representado pelo(s) título(s) executivo(s) extrajudicial(is) - que instrui a inicial -, no prazo de 03 (três) dias, sob 
pena de penhora e avaliação, facultando-se-lhe a indicação de bem para penhora. II - PROPOSTA DE PARCELAMENTO DO 
DÉBITO No mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exeqüente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, o executado poderá requerer autorização do juízo para pagar o restante do débito em até 06 (seis) parcelas 
mensais, corrigidas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês. O não 
pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e o prosseguimento do 
processo, com o imediato início dos atos executivos com imposição ao executado de multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor das prestações não pagas e vedação a oposição de embargos. III- DA PENHORA, AVALIAÇÃO E CONSTATAÇÃO Não 
efetuado o pagamento nem requerido o parcelamento, proceda-se à PENHORA e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem 
para a satisfação da dívida, de propriedade do(a,s) devedor(a,es), lavrando-se o competente auto e efetivando-se o depósito 
na forma da lei; podendo a penhora recair sobre eventual bem indicado pelo(a)(s) exeqüente(s). Não sendo encontrados bens 
para garantia do débito, CONSTATE o Sr. Oficial de Justiça os bens que guarnecem a(s) residência(s) do(a)(s) executado(a)(s), 
lavrando-se o auto circunstanciado (art. 659, parágrafo 3º do CPC), penhorando-se, se tratar de bens penhoráveis, conforme 
relação de bens considerados penhoráveis por este juízo, que deverá acompanhar o mandado, intimando o(a)(s) devedor(a)
(es)(s) de que poderá(ao) oferecer embargos em posterior audiência a ser designada por este Juízo. IV- DOS EMBARGOS À 
EXECUÇÃO Garantido o juízo, o executado será oportunamente intimado da audiência de tentativa de conciliação e do prazo 
para o oferecimento de embargos (art. 53, § 1º, da LJE) nos próprios autos da execução, dispensada distribuição, uma vez que 
esse sistema tem regras próprias, pois a não constrição judicial dará ensejo à extinção do processo (art. 53, § 4º da Lei 9099/95). 
V- DEVEDOR NÃO LOCALIZADO Se não for(em) encontrado(a)(s) o(a)(s) executado(a)(s) intime(em)-se o(a)(s) exeqüente(s), 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se nos autos, indicando o endereço do (a)(s) executado(a)(s) advertindo-o 
de que, no silêncio, o feito será julgado imediatamente extinto, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95. VI- DA 
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS Intime(em)-se o(a)(s) exeqüente(s), para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se 
nos autos, indicando bens passíveis de penhora, advertindo-o de que, no silêncio, o feito será julgado imediatamente extinto, 
nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 9.099/95, uma vez que todas as providências para localização de bens foram 
esgotadas. Fica esclarecido que pedido de ofício a órgãos tais como Detran, Cartório de Registro de Imóveis, Receita Federal, 
dentre outros, visando a localização de bens serão indeferidos, pois tais providências podem ser supridas pelo exeqüente. 
Ressalto que as intimações referidas nos itens IV e V poderão ser feitas na pessoa do advogado do(a)(s) exeqüente(s), caso 
assim representado nos autos, no próprio mandado. VII- REQUERIMENTOS DO CREDOR Requerimento de expedição de 
ofícios a órgãos públicos visando localização do ocupante do pólo passivo será indeferido por afrontar os princípios norteadores 
do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis, insculpidos no artigo 2º da Lei nº 9099/95, mormente o da celeridade. Não localizado 
e decorrido o prazo de 15 (quinze) dias (supra mencionado), o feito será extinto, devendo o interessado recorrer à justiça 
comum, até porque não se admite citação por edital nesta justiça especial. VIII MUDANÇA DE ENDEREÇO Cientifiquem-se as 
partes de que qualquer mudança de endereço ocorridas no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se eficazes as 
intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação, nos exatos termos do parágrafo 2º do artigo 
19, da Lei nº 9099/95, inclusive para eventual reconhecimento de depositário infiel e decretação de sua prisão civil. IX ARTIGO 
172, PARÁGRAFO 2º, CPC Faculto ao Sr. Oficial de Justiça a requisição de força policial para efetivação das diligências 
supramencionadas, caso necessário, devendo o Oficial de Justiça justificar a necessidade, lavrando-se, de tudo, minuciosa 
certidão, ficando deferido ainda, os benefícios contidos no art. 172, parágrafo 2º, do CPC. Expirado o prazo para cumprimento 
do mandado e havendo diligência a ser realizada, deverá o oficial requerer em Cartório prazo suplementar para cumprimento, 
isso sem devolver o mandado, o que desde já fica deferido. X APRESENTAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO Intime-se a parte 
exequente para apresentar em cartório o título de crédito que instrui a inicial até o momento da extinção do feito. Int. - ADV: LEO 
EDUARDO RIBEIRO PRADO (OAB 105683/SP), CINTHIA SÃO JOÃO MENDONÇA GENEROSO (OAB 317064/SP), AILTON 
ROGERIO BARBOSA (OAB 282008/SP)

Processo 4003768-21.2013.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Fiança - Jussara Estevam - Ademilson Viana - - 
Osvaldo Klebis Junior - Intimação da parte autora para manifestar-se acerca da certidão do Senhor Oficial de Justiça de fls retro, 
no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: MAISA DE OLIVEIRA RODRIGUES (OAB 278802/SP), JUNIOR ANTONIO DE OLIVEIRA 
GULIM (OAB 208114/SP), VINICIUS ALVES DE ALMEIDA VEIGA (OAB 196574/SP)

Processo 4004900-16.2013.8.26.0482 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - CARLOS FERREIRA SERRA - 
Dulcelino Pereira de Araújo Júnior - Fls. 76/77: defiro. Decreto a suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo sem 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2672

manifestação, o processo será extinto, por força do artigo 53, § 4ª, da Lei 9.099/95. Outro pedido de suspensão do processo 
será indeferido por afrontar os princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 
mormente o da celeridade. Int. - ADV: BRUNA VIOTTO BIONDO (OAB 331247/SP), ANDRE SHIGUEAKI TERUYA (OAB 154856/
SP)

Processo 4005138-35.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - Renato 
César Banheti Prudêncio - GRUPO UNIESP - UNIÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO - Vistos. 
I- CITAÇÃO Nos termos do artigo 52, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, fica dispensada nova citação. Comunique-se ao Distribuidor 
em cumprimento ao Provimento 11/2003. Providencie a serventia no sistema SAJ a evolução da classe do processo. Intime-se 
a parte executada pessoalmente ou na pessoa de seu patrono (se tiver advogado constituído) para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, pagar o débito (R$ 35.563,48), sob pena de multa no percentual de 10% (art. 475-J do CPC). II- TÉRMINO DO PRAZO 
DE 15 (QUINZE) DIAS Findo o prazo de 15 (quinze) dias, atualize a serventia o débito incluindo a multa de 10%, e proceda a 
penhora “on line”. Caso não conste nos autos o CNPJ ou CPF do(a) executado(a), intime-se o(a) exequente para, no prazo de 
15 (quinze) dias, informá-lo, ou, no mesmo prazo, indicar bens à penhora, sob pena de extinção. Sendo negativa a penhora “on 
line”, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, de propriedade 
do(a,s) devedor(a,es), lavrando-se o competente auto e efetivando-se o depósito na forma da lei; podendo a penhora recair 
sobre eventual bem indicado pelo(a)(s) exequente(s). Não sendo encontrados bens para garantia do débito, CONSTATE o Sr. 
Oficial de Justiça os bens que guarnecem a(s) residência(s) do(a)(s) executado(a)(s), lavrando-se o auto circunstanciado (art. 
659, parágrafo 3º do CPC), penhorando-se, se tratar de bens penhoráveis, conforme relação de bens considerados penhoráveis 
por este juízo, que deverá acompanhar o mandado, intimando o(a)(s) devedor(a)(es)(s) de que poderá(ao) oferecer embargos 
no prazo de 15 (quinze) dias os quais somente poderão versar sobre: a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu 
à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação 
(como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição), desde que superveniente à sentença (artigo 52, IX, da 
Lei n. 9.099/95). III- DEVEDOR NÃO LOCALIZADO Se não for(em) encontrado(a)(s) o(a)(s) executado(a)(s) intime(em)-se o(a)
(s) exequente(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se nos autos, indicando o endereço do (a)(s) executado(a)
(s) advertindo-o de que, no silêncio, o feito será julgado imediatamente extinto, nos termos do artigo 53, parágrafo 4º da Lei 
9.099/95 aplicado analogicamente. IV- DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS Se não for(em) encontrado(a)(s) o(a)(s) bem(ns) para 
penhora, intime(em)-se o(a)(s) exequente(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar(em)-se nos autos, indicando bens 
passíveis de penhora, advertindo-o de que, no silêncio, o feito será julgado imediatamente extinto, nos termos do artigo 53, 
parágrafo 4º da Lei 9.099/95. Ressalto que as intimações referidas nos itens IV e V poderão ser feitas na pessoa do advogado 
do(a)(s) exequente(s), caso assim representado nos autos, no próprio mandado. V MUDANÇA DE ENDEREÇO Cientifiquem-
se as partes de que qualquer mudança de endereço ocorrida no curso do processo deverá ser comunicada, reputando-se 
eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação, nos exatos termos do parágrafo 
2º do artigo 19, da Lei nº 9099/95. VI ARTIGO 172, PARÁGRAFO 2º, CPC. Faculto ao Sr. Oficial de Justiça a requisição de 
força policial para efetivação das diligências supramencionadas, caso necessário, devendo o Oficial de Justiça justificar a 
necessidade, lavrando-se, de tudo, minuciosa certidão, ficando deferido ainda, os benefícios contidos no art. 172, parágrafo 2º, 
do CPC. Int. - ADV: CLAUDIO JOSE PALMA SANCHEZ (OAB 145785/SP), EMERSON TADEU KUHN GRIGOLLETTE JUNIOR 
(OAB 212744/SP), BRUNO STAFFUZZA CARRICONDO (OAB 294339/SP)

Processo 4005961-09.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação - 
GUILHERME PEREIRA VOLTARELLI - SILVIA REGINA DA ROCHA  ME (NOME FANTASIA  BAHIA CELULARES) - Vistos. 
HOMOLOGO o acordo formulado entre as partes, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos e, com fundamento legal 
no artigo 269, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução do mérito, que GUILHERME 
PEREIRA VOLTARELLI move em face de SILVIA REGINA DA ROCHA - ME (NOME FANTASIA - BAHIA CELULARES) . 
Concordes, certifique o trânsito em julgado, procedam às anotações e comunicações necessárias, após, à fila de arquivamento. 
P.R.I. - ADV: JAEME LUCIO GEMZA BRUGNOROTTO (OAB 248330/SP), VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA (OAB 285497/SP), 
JOSE MAGI STUQUI JUNIOR (OAB 11884/MS)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO MICHEL FERES
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL HELIO BERGAMASCO JUNIOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0042/2015
Processo 0000183-58.2015.8.26.0482 - Carta Precatória Cível - Atos executórios (nº 0800347-85.2013.8.12.0114 - 1ª 

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca) - Antonio Ochiuto Netto - Francisco Martins Cardoso - - ROBERTO 
MARTINS CARDOSO - Vistos. 1 - Nomeio a MaisAtivo Intermediação de Ativos Ltda. (“SUPERBID JUDICIAL”), empresa gestora 
do sistema de alienação judicial eletrônica, para realizar a venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos em epígrafe, com 
divulgação e captação de lances em tempo real, através do Portal da rede internet www.superbidjudicial.com.br, ferramenta 
devidamente habilitada perante o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nos termos do artigo 31 do Provimento CSM 
Nº 1625/2009 que disciplina o Leilão Eletrônico tal como determinado pelo art. 689-A, parágrafo único do CPC, fica designado 
o dia 18 de março de 2015, para o inicio da realização do Único leilão, nos termos do Enunciado nº 79 (XXIX-Fórum Nacional 
dos Juizados Especiais). Serão captados lances a partir do valor da Avaliação, e sem interrupção e se encerrará no dia 10 de 
abril de 2015, às 14:00 horas, dando-se a alienação pelo maior lanço ofertado acima da avaliação. Os interessados deverão 
cadastrar-se previamente no portal para que participem da hasta, fornecendo todas as informações solicitadas e requeridas pelo 
provimento. Pela imprensa oficial, ficam as partes intimadas das datas, locais e forma de realização do leilão. Caso não esteja 
representada nos autos por advogado, deverá ser intimada pessoalmente. Em sendo caso, competirá ao exequente providenciar 
a publicação dos editais legais observando o prazo, que não poderá ser inferior a 05 dias da data estipulada para início da hasta 
(art. 687, do CPC). Fica decidido que o arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, 
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130, parágrafo único do CTN, além da comissão do leiloeiro 
fixada em 5% sobre o valor do lance vencedor. Valendo este despacho como ofício, autorizo os funcionários da Superbid Gestor 
Judicial, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar o bem 
penhorado, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados, designando-se datas para as visitas, 
além de providenciar a extração de cópia dos autos e de fotografias do(s) bem(ns) para inseri-lo(s) no portal do Gestor, a fim de 
que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, que serão vendidos no estado em que se encontram. 
Oficie-se ao juízo deprecante. Cumpra-se. Int. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
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CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA - ADV: THIAGO ANDRADE SIRAHATA (OAB 16403/MS)
Processo 0003574-89.2013.8.26.0482 (048.22.0130.003574) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - 

Edy Thomas Barbalho Tomazini - Rocovery do Brasil Consultoria Ltda - Vistos. O recurso interposto pela parte requerente 
é tempestivo, contudo não foi recolhido o valor do preparo. Posto isso, com fundamento no artigo 42, § 1º, da Lei 9.099/95, 
JULGO DESERTO o recurso inominado interposto. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Intimem-se as partes para, 
caso queiram, desentranhar os documentos instrutores do(a) pedido/contestação (com exceção dos instrumentos de mandatos), 
no prazo de 90 (noventa dias) dias, cientificando-as de que decorrido este prazo, os mesmos serão inutilizados, nos termos 
do artigo 636 das Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após, anote-se a extinção e aguarde-se o decurso do prazo para 
destruição dos autos. Int. - ADV: VANDER JONAS MARTINS (OAB 210262/SP), MARIA VANDA DE ARAUJO (OAB 269921/SP), 
ANDREIA APARECIDA DA COSTA (OAB 320994/SP), GIZA HELENA COELHO (OAB 166349/SP)

Processo 0004369-03.2010.8.26.0482 (482.01.2010.004369) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida 
em Cadastro de Inadimplentes - Nelson Zanchi Tavares - Martins Pneus Prudente Ltda - Vistos. Diante do resultado da pesquisa 
Bacenjud (fl.193), intime a parte exequente para, no prazo de dez (10) dias requerer o que de direito, sob pena de extinção. 
Deverá ainda ser cientificada que em caso de silêncio, o processo será imediatamente julgado extinto, nos termos do artigo 
53, §4º da Lei n.º 9.099/95; bem como de que, se extinto o processo, terá o prazo de noventa (90) dias, para desentranhar os 
documentos instrutores do pedido, sendo que, decorrido este prazo, os mesmos serão inutilizados (artigo 636 das Normas de 
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça). Int. - ADV: THIAGO APARECIDO DE JESUS (OAB 223581/SP), VINÍCIUS DE BARROS 
MENDONÇA (OAB 227083/SP), DANIEL DOMINGOS DO NASCIMENTO (OAB 241170/SP), LUIS GUSTAVO MARANHO (OAB 
245222/SP), BRUNO EMILIO DE JESUS (OAB 278054/SP), JOSE ANTONIO GALDINO GONCALVES (OAB 128674/SP)

Processo 0005121-48.2005.8.26.0482 (482.01.2005.005121) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Telefonia - Joanete 
de Souza Dias - Telefonica Telecomunicações de São Paulo Sa - Vistos. Havendo receio de grave lesão, acolho o pedido 
do excipiente e concedo efeito suspensivo à execução em questão. Intime-se a excepta/autora para, no prazo de 15 dias, 
querendo, manifestar-se. Na sequência, tornem os autos conclusos para deliberações. Int. - ADV: EDMAR LEAL (OAB 97832/
SP), EDUARDO COSTA BERTHOLDO (OAB 115765/SP)

Processo 0006936-02.2013.8.26.0482 (048.22.0130.006936) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações - 
Regina dos Santos Manini - Crefisa Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Recebo o recurso apresentado pela parte 
requerida, apenas no efeito devolutivo. Intime-se o(a) autor(a) para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo legal. Com 
ou sem manifestação supra, remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal. Int. - ADV: DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES 
(OAB 162539/SP), IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP), CAROLINA DE ROSSO AFONSO (OAB 195972/SP)

Processo 0010145-13.2012.8.26.0482 (482.01.2012.010145) - Cumprimento de sentença - Fornecimento de Energia 
Elétrica - Caiuá Distribuição de Energia S A - Renato Godoy Largueza - Vistos. Fl. 372/373: defiro e anote-se. Providencie-se o 
necessário. Anoto, por oportuno, que a parte credora deverá ter mais cautela no cumprimento dos prazos, evitando-se assim, 
pedidos desta natureza (expedição de nova guia). No mais, verifique a serventia se foram expedidos todos os mandados de 
levantamento em favor da autora. Caso negativo, prossiga-se conforme determinação de fl. 324. Sem prejuízo, intime-se a parte 
autora para, em 5 dias, manifestar-se sob pena de presunção da quitação do débito e consequente extinção do feito (794,I 
CPC). Int. (guia n. 87/2015). - ADV: RONAN PAPOTTI BONILHA (OAB 271159/SP), DENIZE MALAMAN TREVISAN LARGUEZA 
(OAB 191334/SP), CAMILA SVERZUTI FIDENCIO (OAB 147000/SP), MARCELO ZANETTI GODOI (OAB 139051/SP), JOSE 
EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO (OAB 126504/SP), ANTENOR MORAES DE SOUZA (OAB 88740/SP)

Processo 0011041-22.2013.8.26.0482 (048.22.0130.011041) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Terezinha Leonardo Araujo - Telefônica Brasil Sa Vivo - Vistos. À vista da certidão de fl. 172 (parte assistida por patrono do 
convênio da Defensoria Pública), defiro à parte autora os benefícios das gratuidade processual. Anote-se. No mais, recebo 
o recurso apresentado pela parte requerida, apenas no efeito devolutivo. Intime-se o(a) autor(a) para, querendo, apresentar 
as contrarrazões no prazo legal. Com ou sem manifestação supra, remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal. Int. - ADV: 
LEANDRO BAPTISTA VALLONE (OAB 315943/SP), WILTON BOIGUES CORBALAN TEBAR (OAB 307841/SP), BEATRIZ DIAS 
PINAFFI (OAB 304623/SP), LUIZ OTAVIO BOAVENTURA PACIFICO (OAB 75081/SP)

Processo 0013704-75.2012.8.26.0482 (482.01.2012.013704) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Fatima Regina 
Tavares Silva Tiezzi - Luciana Medeiros Di Colla - Fls. 76/79: os bens relatados pelo oficial de justiça são em sua grande maioria 
impenhoráveis, sendo que sobre alguns é até possível se falar em penhorabilidade, porém, ainda assim, não alcançariam nem 
de longe o valor da dívida, tornando a execução conturbada e inócua. Assim, por ora, deixo de analisar o pedido de penhora 
dos imóveis que guarnecem a residência do executado. Por fim, buscando-se a execução menos gravosa ao executado, sem 
descuidar, contudo, da busca pela sua efetivação, proceda-se a pesquisa pelo sistema RENAJUD. Em sendo positiva, determino 
o bloqueio do(a) licenciamento/transferência do(s) veículo(s) em nome da parte devedora a fim de garantir a presente execução. 
Com a resposta, conclusos. Int. (pesquisa RENAJUD, fls. 81). - ADV: VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA (OAB 285497/SP), LUCAS 
VINICIUS FIORAVANTE ANTONIO (OAB 334225/SP)

Processo 0014810-09.2011.8.26.0482 (482.01.2011.014810) - Cumprimento de sentença - Cobrança de Aluguéis - Sem 
despejo - Ivaldina de Grandi Gimenes - Maria Judith Deo Rodrigues - Vistos. À vista da tempestividade (fl.188), bem como da 
garantia do Juízo (fl.195), recebo os embargos à execução (fl.134/138) para discussão. Intime-se a parte contrária (exequente/
autora) para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 15 dias. Na sequência, tornem os autos conclusos para deliberações. 
Int. - ADV: WILSON MARCOS MANZANO (OAB 172266/SP), EDMIR GOMES DA SILVA (OAB 121439/SP), WILSON PAIOLA 
(OAB 49104/SP)

Processo 0018151-72.2013.8.26.0482 (048.22.0130.018151) - Cumprimento de sentença - Indenização por Dano Material - 
Antonio Garcia de Souza - Jose Ailton Ferreira Penteado - Vistos. Fl. 82: ciente. Considerando-se a citação válida no processo 
de conhecimento, considero o executado intimado da penhora, nos termos do artigo 19, §2º, da Lei n.º 9.099/95. Aguarde-se 
pelo prazo de 15 dias, contados desta data, para eventual apresentação de embargos à execução. Decorrido o prazo supra, 
certifique-se e intime-se a parte exequente para, em 5 dias, requerer o que de direito em termos de prosseguimento do feito, sob 
pena de extinção. Int. - ADV: MARIA DA PENHA NASCIMENTO (OAB 144594/SP), PAULO SERGIO LOPES (OAB 286298/SP)

Processo 0019241-81.2014.8.26.0482 - Carta Precatória Cível - Atos executórios (nº 0001489-14.2013.8.26.0456 - JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL) - Valdir Alves da Silva - - Welligton Geyer da Silva - Waldemar Escudero Martins - - Paulo Cezar dos Santos 
Martins - Vistos. Diante da certidão do z. escrevente (fl.41), intime-se a parte ré (na pessoa de suas patronas - que deverão ser 
devidamente cadastradas no banco de dados do TJSP) para, em 5 dias, informar ao Juízo o atual paradeiro de sua testemunha 
(fl.39) ou requerer o que de direito, sob pena de imediata devolução da carta precatória ao Juízo Deprecante. Int. - ADV: 
LUCIANA DE SOUZA RAMIRES SANCHEZ (OAB 150008/SP), RODRIGO DE ASSIS SISCOUTTO (OAB 269542/SP)

Processo 0023724-62.2011.8.26.0482 (482.01.2011.023724) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização 
por Dano Moral - Salomão Rodrigues de Oliveira - Telefonica Telecomunicações de São Paulo - Vistos. Fl.150: façam-se as 
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anotações necessárias no banco de dados do TJSP. Expeça-se, de imediato, mandado de levantamento em favor da parte 
autora. Na sequência, intime-se-a para retirada em cartório, no prazo de cinco dias. Em igual prazo, deverá manifestar-se sob 
pena de presunção da quitação do débito. Int. (GUIA DISPONÍVEL SOB N 88/2015) - ADV: JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO 
FILHO (OAB 126504/SP), FABIO RIVELLI (OAB 297608/SP), EDUARDO LUIZ BROCK (OAB 91311/SP), ROBERTA BAGLI DA 
SILVA (OAB 156160/SP), CARLA BAGLI DA SILVA TOSATO (OAB 211732/SP), ROBERTO XAVIER DA SILVA (OAB 77557/SP)

Processo 0028925-69.2010.8.26.0482 (482.01.2010.028925) - Cumprimento de sentença - Renilda Terezinha Monteiro 
- Centro Estadual de Educação Tecnologica Paula Souza - Vistos. Fl. 196/199: ciência à parte autora. Considerando-se o 
apostilamento levado a efeito à fl. 197/199, intime-se a Fazenda Pública para, no prazo de 10 dias, apresentar o cálculo do valor 
que entende devido. O que pretende o Juízo, adotando a “execução invertida”, é tão somente a solução rápida da questão, isso, 
com base nos princípios norteadores do Juizado Especial Cível. Com a juntada da planilha de débito, vista à parte autora e, 
então, conclusos para deliberações. Int. - ADV: NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP), THIAGO MACHADO PRESTIA 
(OAB 240193/SP), LUCIANO DE TOLEDO CERQUEIRA (OAB 150759/SP), ANA FLAVIA MAGOZZO DOS SANTOS (OAB 
289620/SP)

Colégio Recursal
INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO

Nº 0001327-11.2013.8.26.0491 - Recurso Inominado - Rancharia - Recorrente: Goldfarb 12 Empreendimento Imobiliário 
Ltda - Recorrido: Paulo Henrique Bolque - Magistrado(a) Sérgio Elorza Barbosa de Moraes - Por maioria de voto, foi dado 
parcial  provimento ao recurso, vencido o Relator sorteado. Acordão com  terceiro Juiz.  (Para eventual interposição de recurso 
extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 163,80 na Guia de Recolhimento da União - GRU, do tipo ‘Cobrança’ - Ficha 
de Compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e o valor referente a porte de 
remessa e retorno em guia FEDTJ, código 140-6, no Banco do Brasil S.A. ou internet, conforme tabela “D” da Resolução nº 543 
do STF, de 13 de janeiro de 2015 e Provimento nº 831/2004 do CSM) - Advs: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR (OAB: 142452/
SP) - TAMAE LYN KINA MARTELI BOLQUE (OAB: 158969/SP)

Vara da Fazenda Pública
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO DARCI LOPES BERALDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO NOTARIO LIGERO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0078/2015
Processo 1000105-47.2015.8.26.0482 - Mandado de Segurança - Pessoas com deficiência - MANOEL MIGUEL DA SILVA - 

Chefe do Núcleo de Serviços Especializados do Posto Fiscal da Delegacia Regional Tributária de Presidente Prudente - Vistos. 
Defiro o pedido da Fazenda Pública Estadual de pág. 87 (assistente litisconsorcial). Anote-se. Após, tornem conclusos para 
decisão. Int. - ADV: VANESSA KOMATSU (OAB 238729/SP), SERGIO NOGUEIRA BARHUM (OAB 68094/SP)

Processo 1000126-23.2015.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - SÔNIA REGINA 
MACARINI - Diretor da 14ª CIRETRAN de Presidente Prudente/SP - Vistos. Petição de págs. 44/47: Defiro. Anote-se, sem 
a intervenção do Ministério Público. Após, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: AURELIANO PIRES VASQUES (OAB 
151464/SP)

Processo 1000168-72.2015.8.26.0482 - Mandado de Segurança - Sistema Nacional de Trânsito - NELSON ROBERTO 
BUGALHO - CHEFE DA 14ª CIRETRAN DE PRESIDENTE PRUDENTE - Vistos. Petição de págs. 60/61: Defiro. Anote-se, sem 
a intervenção do Ministério Público. Após, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: DENIZE ARAUJO SILVA PAVARINA (OAB 
227522/SP)

Processo 1000169-57.2015.8.26.0482 - Mandado de Segurança - Sistema Nacional de Trânsito - Francisco Martins Netto - 
CHEFE DA 14ª CIRETRAN DE PRESIDENTE PRUDENTE - Vistos. Petição de págs. 49/50: Defiro. Anote-se, sem a intervenção 
do Ministério Público. Após, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: DENIZE ARAUJO SILVA PAVARINA (OAB 227522/SP)

Processo 1000380-30.2014.8.26.0482 - Ação Civil de Improbidade Administrativa - Dano ao Erário - Ministério Público do 
Estado de São Paulo - Milton Carlos de Mello e outros - Vistos. Sobre o teor das contestações, manifeste-se o Ministério Público. 
Int. - ADV: GERALDO CESAR LOPES SARAIVA (OAB 160510/SP), EDINALDO PEREIRA DE VASCONCELOS (OAB 159118/
SP), RENATO MAURILIO LOPES (OAB 145802/SP), JOAO BAPTISTA MIMESSE GONCALVES (OAB 141630/SP)

Processo 1000507-31.2015.8.26.0482 - Mandado de Segurança - Atos Administrativos - Hélio Matinho Leite - Delegado 
de Polícia da 8ª Corregedoria Auxiliar de Presidente Prudente-SP - Vistos. Petição de págs. 183/184: Defiro. Anote-se, sem a 
intervenção do Ministério Público. Após, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: HENRIQUE BARALDI TAVARES DE MELLO 
(OAB 341274/SP), LUCIO FLAVO MORENO (OAB 323853/SP)

Processo 1000639-88.2015.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - RAFAEL 
BRANDAO DA CRUZ - Diretor(a) da 14ª Ciretran de Presidente Prudente/SP - Vistos. 01) Concedo ao impetrante os benefícios 
da JUSTIÇA GRATUITA. Anote-se. 02) Considerando o cargo que ocupa a autoridade impetrada e a Secretaria à qual presta 
serviço, deverá a serventia observar que a Fazenda Pública Estadual é a pessoa jurídica à qual se acha vinculada a autoridade 
impetrada, isso para os fins do artigo 6º, caput, e 7º, II, da Lei 12.016/09. 03) Da liminar postulada: A liminar será apreciada após 
prestadas as informações, mesmo porque mandado de segurança tem desfecho célere, não havendo risco de dano de difícil 
reparação pelo aguardo da sentença. 04) Notifique-se a autoridade coatora a prestar suas informações, no prazo de 10 (dez) 
dias (art. 7º, I, da Lei 12.016/09), nos termos de praxe. Atribuo à autoridade impetrada a providência prevista no inciso II do art. 
7º da Lei nº 12.016/2009, ou seja, dar ciência da impetração à Procuradoria do Estado, enviando àquele órgão cópia da petição 
inicial, o que constará expressamente do ofício. 05) Depois de prestadas as informações, vista ao Ministério Público para 
manifestação. Int. - ADV: RAPHAEL DE OLIVEIRA CARLOS (OAB 241276/SP), SAMANTHA DE LIMA GONÇALVES MACHADO 
(OAB 308330/SP)

Processo 1000640-73.2015.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - EDVALDO 
BALBINO DA SILVA - Diretora da 14ª Ciretran de Presidente Prudente/SP - VISTOS. 1 - Da liminar postulada: Autoriza-se a 
concessão da pretendida tutela antecipada. De fato a autuação é muita antiga (2005), datando de uma década, querendo 
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parecer não mais ostentar força para impedir a renovação da CNH do autor. Muito tempo se passou desde então, não parecendo 
ser razoável que ainda tenha, tão antiga infração, força de obstar a renovação da CNH, podendo ser caso de reconhecimento de 
prescrição dos efeitos da autuação, de violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade ou mesmo afronta à previsão 
constitucional de direito fundamental, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII). 
Concedo, assim, a TUTELA ANTECIPADA para retirar como óbice à renovação da CNH do autor a autuação declinada pelo 
impetrante. 2 - Notifique-se a autoridade coatora para cumprimento da liminar concedida, bem como a prestar suas informações, 
no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei 12.016/09), nos termos de praxe. Atribuo à autoridade impetrada a providência 
prevista no inciso II do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, ou seja, dar ciência da impetração à Procuradoria do Estado, enviando 
àquele órgão cópia da petição inicial, o que constará expressamente do ofício. 3 - Depois de prestadas as informações, vista 
ao Ministério Público para manifestação. Expeça-se o necessário, com urgência. Int. - ADV: RAPHAEL DE OLIVEIRA CARLOS 
(OAB 241276/SP), SAMANTHA DE LIMA GONÇALVES MACHADO (OAB 308330/SP)

Processo 1000641-58.2015.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - CRISTIANO 
RIBEIRO DE JESUS - Diretora da 14ª Ciretran de Presidente Prudente/SP - Vistos. Petição de págs. 60/61: Defiro. Anote-se, 
sem a intervenção do Ministério Público. Após, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: RAPHAEL DE OLIVEIRA CARLOS 
(OAB 241276/SP)

Processo 1001351-78.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - ROGÉRIO VITOR DE SOUZA 
- ME - Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo - Detran/SP - Vistos. 1 Determino o apensamento da 
ação cautelar nº 1015630-06.2014 à estes autos. Proceda a Serventia às anotações pertinentes. 2 - Cite-se o réu, com as 
advertências legais (CPC, arts. 285 e 319), por carta precatória com o prazo de 90 (noventa) dias para cumprimento. Int. - ADV: 
ROBERTO DE OLIVEIRA RAMOS (OAB 285470/SP)

Processo 1001399-37.2015.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - HEITOR 
APARECIDO DO NASCIMENTO - DIRETORA DA 14ª CIRETRAN DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP, - Vistos. Junte o autor cópia 
do auto de infração. Int. - ADV: SAMANTHA DE LIMA GONÇALVES MACHADO (OAB 308330/SP), RAPHAEL DE OLIVEIRA 
CARLOS (OAB 241276/SP)

Processo 1001496-37.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria/Retorno aoTrabalho - D.A.A.C. - F.P.M.P.P. 
e outro - Vistos. Promova a parte autora a juntada nestes autos, da cópia do laudo produzido na perícia realizada pela requerida 
em que comprova a capacidade laboral da autora. Int. - ADV: ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO (OAB 189372/SP)

Processo 1001523-20.2015.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Tratamento da Própria Saúde - Maria Célia Maldonado de 
Souza - Entidade de Previdência Municipal - Prudenprev - VISTOS. 01) Concedo à parte autora os benefícios da assistência 
judiciária gratuita. Anote-se. 02) Do pedido de tutela antecipada: Em casos tais, quando há cassação do afastamento por auxílio 
doença por decisão administrativa, estribado em avaliação médica (pág. 24), não se concede, num comentário em tese, a tutela 
antecipada, posto tratar-se de ação ordinária, podendo depender, eventualmente, de prova pericial, recomendando-se prudência 
em se antecipar efeitos de eventual provimento final. Para deferimento de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido 
inicial exige-se, primordialmente, o convencimento da verossimilhança da alegação, baseada em prova inequívoca, e o fundado 
receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, caput, CPC). Emprestando lição de Humberto Theodoro Júnior, 
sobre o que se deve entender por prova inequívoca quando da análise da tutela antecipada, “é inequívoca, em outros termos, 
a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, 
caso pudesse ser a causa julgada desde logo” (apud in “Curso de Direito Processual Civil Brasileiro”, vol. II, Editora Forense, 
23a edição, 1999, p 611/612). Neste caso, impera, neste primeiro momento, o laudo médico copiado em pág. 24. Indefiro, então, 
o pedido de tutela antecipada. 03) Cite-se a ré, por mandado, com as advertências legais (CPC, arts. 285 e 319). Int. - ADV: 
LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP)

Processo 1001591-67.2015.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - Danilo Gomes 
da Silva - Diretora da 14ª Ciretran de Presidente Prudente/SP - Vistos. 01) Concedo ao impetrante os benefícios da assistência 
judiciária gratuita. Anote-se. 02) Considerando o cargo que ocupa a autoridade impetrada e a Secretaria à qual presta serviço, 
deverá a serventia observar que a Fazenda Pública Estadual é a pessoa jurídica à qual se acha vinculada a autoridade impetrada, 
isso para os fins do artigo 6º, caput, e 7º, II, da Lei 12.016/09. 03) Notifique-se a autoridade coatora a prestar suas informações, 
no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, da Lei 12.016/09), nos termos de praxe. Atribuo à autoridade impetrada a providência 
prevista no inciso II do art. 7º da Lei nº 12.016/2009, ou seja, dar ciência da impetração à Procuradoria do Estado, enviando 
àquele órgão cópia da petição inicial, o que constará expressamente do ofício. 04) Depois de prestadas as informações, vista ao 
Ministério Público para manifestação. Int. - ADV: BRUNO VINICIUS CORDEIRO MARTINS (OAB 317044/SP)

Processo 1002822-66.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Tempo de Serviço - ROSA APARECIDA DE OLIVEIRA 
- FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Posto isto e por tudo o mais que dos autos constam, JULGA-SE 
PROCEDENTE a ação para condenar a requerida a averbar o tempo de serviço prestado em condições especiais pela autora, 
nos termos do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, aplicando-se ao caso as regras do art. 57, da Lei nº 8.213/91. A Fazenda 
Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, por força do art. 6º da Lei Estadual 11.608/03. Condeno a 
requerida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, na forma do § 4º do artigo 20 do CPC, em R$ 1.000,00 (um 
mil reais), atualizado monetariamente a contar da publicação desta sentença, mesmo marco para a incidência de juros de mora, 
na ordem de 0,5% ao mês. Julgo extinta a ação, em primeiro grau de jurisdição e com apreciação do mérito, nos termos do 
artigo 269, I, do CPC. P. R. I. C. - ADV: DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP), FÁBIO CEZAR TARRENTO SILVEIRA (OAB 
210478/SP)

Processo 1003317-13.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Pagamento em Consignação - VIP OUTDOOR & PAINÉS 
S/S LTDA EPP - Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro - Nessa linha de entendimento, tem-se que o critério para 
definição da incidência de ICMS ou ISS nestes casos não é a predominância da atividade desenvolvida, mas a lista de serviços 
expressamente previstos na Lei Complementar n. 116/2003. Se o serviço envolvido na operação estiver compreendido nessa 
lista, incide o ISS, caso contrário, incide o ICMS, sendo certo que se reconhece o caráter publicitário da atividade do autor. É 
o alcance que se possa chegar nesta ação declaratória, somente para essa reafirmação em tese, deixando-se para eventual 
tributação objetiva a discussão pelo contribuinte, como em, por exemplo, embargos à execução. Logo, em tese, é possível a 
incidência do ISS, com a condicionante destacada. Com relação ao pedido no item “d” de pág. 26 da inicial, julgo-o improcedente. 
Assim reconhecido, é caso de extinção da ação, com julgamento de mérito (art. 269, I, CPC). Indevido, pelo veredicto, verba de 
sucumbência. P.R.I.C. - ADV: SERGIO NOGUEIRA BARHUM (OAB 68094/SP), THIAGO BOSCOLI FERREIRA (OAB 230421/
SP), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DE ALMEIDA (OAB 112046/SP)

Processo 1003618-57.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - MARIA 
DE ARAÚJO PORTELA DA SILVA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Justificado o descumprimento 
parcial no fornecimento do suplemento por parte da requerida, bem como, comprovando esta a sua regularização (fls. 147/148 e 
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documentos de fls. 149/162) prejudicado o pedido de fls. 125/125 e 138/139. Int. - ADV: DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/
SP), FERNANDA SILVA GALIANI DELTREJO (OAB 262055/SP), LUIZ ANTONIO GALIANI (OAB 123322/SP)

Processo 1004310-56.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - JOANA APARECIDA DE JESUS CELIS 
e outro - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE e outro - 01) Com relação ao requerido MUNICÍPIO DE PRESIDENTE 
PRUDENTE, julgo a ação improcedente, julgando extinto processo, em primeiro grau de jurisdição e com apreciação do mérito, 
nos termos do artigo 269, I, do CPC. 02) Com relação ao requerido CARLOS ROBERTO POLEGATO, julgo extinta a ação, em 
primeiro grau de jurisdição e sem apreciação do mérito, fazendo-o com fulcro no artigo 267, IV e XI, do CPC. Custas na forma da 
lei (assistência judiciária pág. 58). P.R.I.C. - ADV: LIDIA MUNHOZ DA SILVA (OAB 284203/SP), GHIVAGO SOARES MANFRIM 
(OAB 292405/SP), CASSIA CRISTINA DE PAULA BRAGATO (OAB 124414/SP)

Processo 1005983-84.2014.8.26.0482 - Ação Civil Pública - Concessão / Permissão / Autorização - SINDICATO DOS 
TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIÃO - FAZENDA PÚBLICA 
DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - Vistos. Petição de pág. 497: Intime-se como requerido. Int. - ADV: CASSIA 
CRISTINA DE PAULA BRAGATO (OAB 124414/SP), LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP), AMADIS DE 
OLIVEIRA SÁ (OAB 205563/SP)

Processo 1007112-27.2014.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - JADERSON 
RICARDO GOMES - Diretor da 14ª CIRETRAN de Presidente Prudente/SP - VISTOS. Defiro a prorrogação de prazo pedida. Int. 
- ADV: AURELIANO PIRES VASQUES (OAB 151464/SP), DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP)

Processo 1007426-70.2014.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - WALDEMAR 
THEOPHILO SILVA - Diretor da 14a CIRETRAN de Presidente Prudente/SP - Vistos. Dê-se ciência ao impetrante sobre o teor 
do ofício e documentos juntados (págs. 46/48). Int. - ADV: AURELIANO PIRES VASQUES (OAB 151464/SP), DIRCE FELIPIN 
NARDIN (OAB 72977/SP)

Processo 1007474-29.2014.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - Multa Cominatória / Astreintes - FLORÍSIO FARIA - 
Diretor Técnico do Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente - DRS-XI - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO - Julgo, então, improcedente a execução de sentença. No mais, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, pelo cumprimento 
da obrigação, fazendo-o com fulcro no artigo 794, I, do CPC. P.R.I.C. - ADV: HERICA DE FATIMA ZAPPE MARTINS (OAB 
334201/SP), SERGIO NOGUEIRA BARHUM (OAB 68094/SP), VANESSA YOSHIURA (OAB 326969/SP)

Processo 1008440-89.2014.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - WELLINGTON 
JÚNIOR DIAS DE SOUZA - Chefe da 14 ª Ciretran de Presidente Prudente - Vistos. Petição de págs. 49/50: Defiro. Anote-se, 
sem a intervenção do Ministério Público. Após, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: DENIZE ARAUJO SILVA PAVARINA 
(OAB 227522/SP)

Processo 1008924-07.2014.8.26.0482 - Mandado de Segurança - Concurso Público / Edital - QUÉZIA DE AGUIAR SANTANA 
- Prefeito Municipal de Presidente Prudente e outro - Vistos. Acolho o pedido de págs. 178/179 e, com fundamento no art. 267, 
inciso VIII, do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente mandado de segurança impetrado por QUÉZIA DE AGUIAR 
SANTANA em face do PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE e da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DE PRESIDENTE PRUDENTE. Comunique-se à autoridade impetrada. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, anotando-
se. P.R.I.C. - ADV: IVAN OLIVEIRA DE SOUZA (OAB 328194/SP)

Processo 1009414-29.2014.8.26.0482 - Ação Civil Pública - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ministério Público do Estado 
de São Paulo - - JOSE LINO DE BARROS - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Por conta do comunicado a fls. 104, 
aguarde-se pelo prazo de 15 (quinze) dias manifestação das partes. Int. - ADV: NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/
SP)

Processo 1011199-26.2014.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - JOSE ANTONIO 
BAZETI - 14 ª CIRETRAN DE PRESIDENTE PRUDENTE - Vistos. Petição de págs. 41/42: Defiro. Anote-se, sem a intervenção 
do Ministério Público. Após, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: DENIZE ARAUJO SILVA PAVARINA (OAB 227522/SP)

Processo 1011489-41.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Geraldo Francisco do 
Nascimento - Estado de São Paulo - Vistos. 01) Fls. 63/64: Diante do fornecimento comprovado pela requerida (fls. 73/78), 
prejudicado o pedido. 02) Manifeste-se o autor a teor da contestação apresentada. Intime-se. - ADV: NEIVA MAGALI JUDAI 
GOMES (OAB 99169/SP), ANDRE FANTIN (OAB 275628/SP)

Processo 1013979-36.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Atos Administrativos - EVERTON ALEX LEITE CAMARGO 
- ESTADO DE SÃO PAULO - Sobre a contestação, manifeste-se a parte contrária no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: NEIVA 
MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP), PEDRO CARRION BUZETTI (OAB 349734/SP)

Processo 1014336-16.2014.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Crédito Tributário - FUKUHARA HONDA & CIA LTDA. - 
Fazenda do Estado de São Paulo - Sobre a contestação, manifeste-se a parte contrária no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: 
CARLOS AUGUSTO FARAO (OAB 139843/SP), SERGIO NOGUEIRA BARHUM (OAB 68094/SP)

Processo 1014510-25.2014.8.26.0482 - Ação Civil Pública - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Ministério Público do Estado 
de São Paulo - - Maria Inês Drimel dos Santos - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Tendo em vista a excepcionalidade 
do caso e a urgência que se impõe, bem como o contido no documento de fls. 65, defiro à requerida um prazo adicional de 10 
(dez) dias para o fornecimento do medicamento pleiteado. Intime-se. - ADV: NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP)

Processo 1015714-07.2014.8.26.0482 - Mandado de Segurança - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 
- Dagoberto César Montrezol - Chefe do Núcleo de Informação do Posto Fiscal da Delegacia Regional Tributária de Presidente 
Prudente - SP - Vistos. Defiro o pedido da Fazenda Pública Estadual de pág. 87 (assistente litisconsorcial). Anote-se. Após, 
tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: SERGIO NOGUEIRA BARHUM (OAB 68094/SP), MILTON FABIO PERDOMO DOS 
REIS (OAB 117802/SP)

Processo 1015717-59.2014.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - ROSIMEIRE DE 
MARGE KLEBIS - Diretor da 332ª CIRETRAN de Álvares Machado/SP - Vistos. Petição de págs. 38/39: Defiro. Anote-se, sem 
a intervenção do Ministério Público. Após, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: AURELIANO PIRES VASQUES (OAB 
151464/SP)

Processo 1015724-51.2014.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - CARLOS 
EDUARDO SILVEIRA - Diretor da 14ª CIRETRAN de Presidente Prudente/SP - Vistos. 1 - Defiro o pedido do DETRAN/SP 
Departamento Estadual de Trânsito de pág. 37 (assistente litisconsorcial). Anote-se. 2 - Págs. 40/43: Defiro. Anote-se, sem 
a intervenção do representante do Ministério Público. Após, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: SANDRO MARCELO 
PARIS FRANZOI (OAB 227753/SP), AURELIANO PIRES VASQUES (OAB 151464/SP)

Processo 1015865-70.2014.8.26.0482 - Mandado de Segurança - Pessoas com deficiência - MAFALDA GESTINARI CORAZZA 
- CHEFE DO POSTO FISCAL DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE PRESIDENTE PRUDENTE e outro - Vistos. 1 - 
Defiro o pedido da Fazenda Pública Estadual de pág. 102 (assistente litisconsorcial). 2 - Págs. 105/108: Defiro. Anote-se, sem 
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a intervenção do representante do Ministério Público. Após, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: DAYANE IDERIHA DE 
AGUIAR (OAB 331301/SP), JURANDIR ANTONIO CARNEIRO (OAB 129884/SP), CARLOS RENATO GUARDACIONNI MUNGO 
(OAB 140621/SP)

Processo 1016002-52.2014.8.26.0482 (apensado ao processo 1017395-12.2014.8.26) - Protesto - Medida Cautelar - LUIZ 
CARLOS NESTA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Sobre a contestação, manifeste-se a parte contrária no 
prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: VERUSKA CRISTINA DA CRUZ COSTA (OAB 336833/SP), LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA 
JUNIOR (OAB 161674/SP), SERGIO NOGUEIRA BARHUM (OAB 68094/SP)

Processo 1016325-57.2014.8.26.0482 - Mandado de Segurança - Abuso de Poder - Paulo Roberto Índio do Brasil - Presidente 
da Mesa Coordenadora do Processo Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde de Presidente Prudente e outro - Vistos. 
Embargos de declaração de págs. 284/295 e 297/299: Os embargos devem ser rejeitados, não se verificando na sentença 
omissão ou contradição. Não se ignora prestarem-se os embargos para o aprimoramento da sentença. Nada há, porém, a se 
acrescentar à sentença. Assim, rejeito os embargos de declaração em estudo. Intimem-se. - ADV: PATRICIA GONÇALVES 
DIAS FERREIRA (OAB 339755/SP), APARECIDO INÁCIO FERRARI DE MEDEIROS (OAB 97365/SP), MOACIR APARECIDO 
MATHEUS PEREIRA (OAB 116800/SP), MONICA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS (OAB 341891/SP)

Processo 1016350-70.2014.8.26.0482 - Mandado de Segurança - Pessoas com deficiência - JOSÉ ONESTALDO ALFARO 
- Chefe do Núcleo de Informações da Delegacia Regional Tributária de Presidente Prudente - Por todo exposto e considerando 
o mais que dos autos, JULGO PROCEDENTE o presente Mandado de Segurança. Por conseguinte, CONCEDO A ORDEM 
POSTULADA, no sentido de que o Estado, representado pela autoridade coatora, forneça autorização de isenção de IPVA 
para o veículo do impetrante. Transmita-se, via ofício, o inteiro teor desta sentença à autoridade coatora, nos termos do artigo 
11 da Lei 1.533/51. Com o decurso do prazo para a interposição de recursos voluntários, subam os autos à Superior Instância 
para o reexame necessário (art. 12, par. único - Lei 1.533/51). Indevida verba honorária. P. R. I.C. - ADV: SERGIO NOGUEIRA 
BARHUM (OAB 68094/SP), MARCIA RIBEIRO COSTA D’ARCE (OAB 159141/SP)

Processo 1017171-74.2014.8.26.0482 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar - MARIA APARECIDA 
OLIVEIRA PEREIRA - Diretor Técnico do Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente (DRS-XI) - Vistos. Como já 
colocado quando da análise da concessão da liminar, houve inércia da requerida em atender ao determinado por este Magistrado. 
Agora, vem, a destempo, revelando descaso ao comando judicial, comunicar o agendamento determinado, do qual foi intimado 
em 17.12.2014, tendo sido reiterada sua intimação em 27.01.2015. Logo, indefiro a realização da consulta agendada. Ciência. - 
ADV: HERICA DE FATIMA ZAPPE MARTINS (OAB 334201/SP)

Processo 1017176-96.2014.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - ADILSON 
GONÇALVES PEREIRA - Diretor da 14ª CIRETRAN de Presidente Prudente/SP - Vistos. 1 - Defiro o pedido da Fazenda Pública 
Estadual de pág. 43 (assistente litisconsorcial). Anote-se. 2 - Sobre as informações e documentos juntados (págs. 27/41), 
manifeste-se o impetrante no prazo de 05 (cinco) dias. 3 - Págs. 46/49: Defiro. Anote-se, sem a intervenção do representante do 
Ministério Público. Int. - ADV: NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP), AURELIANO PIRES VASQUES (OAB 151464/
SP)

Processo 1017461-89.2014.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - LUCIANA LEAL 
DE SOUZA - Diretor da 14ª CIRETRAN de Presidente Prudente/SP - Vistos. Petição de págs. 29/30: Defiro. Anote-se, sem 
a intervenção do Ministério Público. Após, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: AURELIANO PIRES VASQUES (OAB 
151464/SP)

Processo 1017634-16.2014.8.26.0482 - Mandado de Segurança - Sistema Nacional de Trânsito - PEDRO PEREIRA DA 
SILVA - DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO e outro - Por todo exposto e considerando o mais que dos autos, JULGO 
PROCEDENTE o presente Mandado de Segurança. Por conseguinte, CONCEDO A ORDEM POSTULADA, no sentido de que o 
Estado, representado pela autoridade coatora, forneça autorização de isenção de IPVA para o veículo do impetrante. Transmita-
se, via ofício, o inteiro teor desta sentença à autoridade coatora, nos termos do artigo 11 da Lei 1.533/51. Com o decurso do 
prazo para a interposição de recursos voluntários, subam os autos à Superior Instância para o reexame necessário (art. 12, 
par. único - Lei 1.533/51). Indevida verba honorária. P. R. I.C. - ADV: MURILLO FABRI CALMONA (OAB 348473/SP), SERGIO 
NOGUEIRA BARHUM (OAB 68094/SP)

Processo 1017741-60.2014.8.26.0482 - Mandado de Segurança - CNH - Carteira Nacional de Habilitação - MAURICIO 
BOHAC FERREIRA DA ROSA - Diretor da 14a CIRETRAN de Presidente Prudente/SP - Logo, JULGO IMPROCEDENTE o 
presente Mandado de Segurança, denegando a ordem postulada. Indevida verba de honorária (art. 25 da Lei nº 12.016/09). P. 
R. I. C. - ADV: AURELIANO PIRES VASQUES (OAB 151464/SP), SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI (OAB 227753/SP)

Processo 4000694-56.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Camilla Cristina Barbosa 
Rodrigues - FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - Logo, JULGA EXTINTA A AÇÃO, em primeiro 
grau de jurisdição e sem apreciação do mérito, nos termos do artigo artigo 267, VI, do CPC. Custas na forma da lei (assistência 
judiciária pág. 35). P. R. I. - ADV: ADRIANO JANINI (OAB 197554/SP), RUFINO DE CAMPOS (OAB 26667/SP), SONIA CRISTINA 
DIAS SOUSA (OAB 117865/SP)

Processo 4003012-12.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Averbação / Contagem de Tempo Especial - JOSÉ 
ROBERTO FERNANDES e outro - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Posto isto e por tudo o mais que 
dos autos constam, JULGA-SE PROCEDENTE a ação para condenar a requerida a averbar o tempo de serviço prestado em 
condições especiais pelo autor, nos termos do art. 40, § 4º, da Constituição Federal, aplicando-se ao caso as regras do art. 57, 
da Lei nº 8.213/91. A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, por força do art. 6º da Lei 
Estadual 11.608/03. Condeno a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, na forma do § 4º do artigo 20 
do CPC, em R$ 1.000,00 (um mil reais), atualizado monetariamente a contar da publicação desta sentença, mesmo marco para 
a incidência de juros de mora, na ordem de 0,5% ao mês. Julgo extinta a ação, em primeiro grau de jurisdição e com apreciação 
do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC. P. R. I. C. - ADV: JOÃO HENRIQUE DA SILVA ECHEVERRIA (OAB 322442/SP), 
DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP)

Processo 4003727-54.2013.8.26.0482 - Procedimento Sumário - Acidente de Trânsito - Ieda Maria Vilella Altafini e outros - 
Departamento de Estradas de Rodagem - DER e outro - Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE 
a presente ação, para o fim de JULGAR IMPROCEDENTE a ação com relação ao requerido DER e JULGAR PROCEDENTE a 
ação com relação a requerida USINA CALIFORNIA LTDA, condenando-a a pagar aos autores, a título de indenização por dano 
moral, a importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), importância que seguirá atualizada monetariamente a partir da 
publicação desta sentença (pela tabela prática do Tribunal de Justiça), mesmo marco para a incidência de juros de mora, na 
ordem de 1,0% ao mês. Adotei o marco da publicação da sentença para a correção do valor e aplicação de juros de mora por 
ter sido definido o valor do dano moral com a presente sentença. Não se tendo um valor pré-definido do dano moral, sujeito ao 
arbitramento judicial. Somente com a definição do valor é que se pode impor ao devedor à mora. Ainda, CONDENO a requerida 
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USINA CALIFORNIA LTDA no pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da 
autora, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Pela sucumbência dos autores em relação ao requerido DER, 
condeno-os ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). JULGO EXTINTA a fase 
de conhecimento do processo, em primeiro grau de Jurisdição e com resolução do mérito, fazendo-o com fulcro no artigo 269, 
inciso I do Código de Processo Civil. P.R.I.C. - ADV: NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP), LUCAS LINARES DE 
OLIVEIRA SANTOS (OAB 252148/SP), PAULO EDUARDO D ARCE PINHEIRO (OAB 143679/SP), PAULA CRISTINA GOMES 
(OAB 193456/SP)

Processo 4006729-32.2013.8.26.0482 - Procedimento Ordinário - Tempo de Serviço - MARLI DOS SANTOS - FAZENDA 
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Posto isto e por tudo o mais que dos autos constam, JULGA-SE PROCEDENTE a 
ação para condenar a requerida a averbar o tempo de serviço prestado em condições especiais pela autora, nos termos do art. 
40, § 4º, da Constituição Federal, aplicando-se ao caso as regras do art. 57, da Lei nº 8.213/91. A Fazenda Pública é isenta 
do pagamento das custas e despesas processuais, por força do art. 6º da Lei Estadual 11.608/03. Condeno a requerida ao 
pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, na forma do § 4º do artigo 20 do CPC, em R$ 1.000,00 (um mil reais), 
atualizado monetariamente a contar da publicação desta sentença, mesmo marco para a incidência de juros de mora, na ordem 
de 0,5% ao mês. Julgo extinta a ação, em primeiro grau de jurisdição e com apreciação do mérito, nos termos do artigo 269, I, 
do CPC. P. R. I. C. - ADV: FÁBIO CEZAR TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/SP), NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/
SP), JONATHAN DA SILVA CASTRO (OAB 277910/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO DARCI LOPES BERALDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO NOTARIO LIGERO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0079/2015
Processo 1000186-93.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios 

- JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO - Vistos. Versa a causa sobre a 
revisão e pagamento das diferenças havidas em virtude do percentual aplicado na RN-08 e RN-28, nos anos de 2009 à 2011. 
O autor não instruiu a inicial com a planilha de cálculo, dos valores pleiteados. Assim sendo, nos termos do artigo 284 do 
CPC, determino que a parte autora emende a inicial, promovendo: 1) juntada de planilha de cálculo, discriminando as parcelas 
vencidas, respeitando a prescrição quinquenal, bem como das vincendas, para os fins do disposto no artigo art. 2º, § 2º, da Lei 
nº 12.153/2009; 2) declinar o valor pretendido na condenação (parcelas vencidas), tornando líquido o pedido (pag. 17, itens I e 
II); 3) indicação do valor exato da causa (parcelas vencidas e vincendas). 4) juntada de cópia do último holerite, para análise da 
justiça gratuita. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Int. - ADV: ROBERLEI SIMAO DE OLIVEIRA (OAB 
144578/SP)

Processo 1000187-78.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
LORISVALDO LIMA DOS SANTOS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO - Vistos. Versa a causa sobre a 
revisão e pagamento das diferenças havidas em virtude do percentual aplicado na RN-08 e RN-12, nos anos de 2009 à 2012. 
O autor não instruiu a inicial com a planilha de cálculo, dos valores pleiteados. Assim sendo, nos termos do artigo 284 do 
CPC, determino que a parte autora emende a inicial, promovendo: 1) juntada de planilha de cálculo, discriminando as parcelas 
vencidas, respeitando a prescrição quinquenal, bem como das vincendas, para os fins do disposto no artigo art. 2º, § 2º, da Lei 
nº 12.153/2009; 2) declinar o valor pretendido na condenação (parcelas vencidas), tornando líquido o pedido (pag. 15, itens I e 
II); 3) indicação do valor exato da causa (parcelas vencidas e vincendas). Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da 
inicial. Int. - ADV: ROBERLEI SIMAO DE OLIVEIRA (OAB 144578/SP)

Processo 1000628-93.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Medicamentos - Euridice 
de Oliveira - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Fls. 160: Diante da excepcionalidade do caso, concedo dilação de prazo 
na ordem de 10 (dez) dias. Fls. 161: Prejudicado o pedido ante a decisão supra. Int. - ADV: HERBERT MARTINS (OAB 105159/
SP), DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP)

Processo 1000893-61.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tempo de Serviço - Neuza Joana de 
Souza - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. 01) Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária 
gratuita. Anote-se. 02) Depreende-se do objeto da ação que a designação de audiência de conciliação é ato inócuo, razão 
pela qual, deixo de designar audiência de conciliação. 03) Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009, dispõe que 
a ré deverá ser intimada da audiência de conciliação com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final para 
apresentar a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa e, para evitar supressão do prazo mínimo para 
resposta do ente público, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida apresente contestação. 04) Cite-se e intime-
se. 05) Delibero apreciar o pedido de antecipação dos efeitos de tutela após a juntada da contestação. - ADV: EDIVANY RITA DE 
LEMOS MALDANER (OAB 339381/SP)

Processo 1001129-13.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
SANDRA LUCIA BORTOLI - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Para melhor análise do pedido de 
Assistência Judiciária Gratuita, promova a parte autora à juntada de cópia do seu último holerite. Int. - ADV: FÁBIO CEZAR 
TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/SP)

Processo 1001159-48.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação de Incentivo - ROSANA 
MARGARETH DRAGUETA DE OLIVEIRA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. Para melhor análise do 
pedido de Assistência Judiciária Gratuita, promova a parte autora à juntada de cópia do seu último holerite. Int. - ADV: FÁBIO 
CEZAR TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/SP)

Processo 1001189-83.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral - RENATO 
FERNANDO SILVA GONÇALVES - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. 01) Depreende-se do objeto da 
ação que a designação de audiência de conciliação é ato inócuo, razão pela qual, deixo de designar audiência de conciliação. 
02) Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009, dispõe que a ré deverá ser intimada da audiência de conciliação 
com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final para apresentar a documentação de que disponha para o 
esclarecimento da causa e, para evitar supressão do prazo mínimo para resposta do ente público, concedo o prazo de 30 (trinta) 
dias para que a requerida apresente contestação. 03) Delibero apreciar o pedido de antecipação dos efeitos de tutela após a 
juntada da contestação. 04) Cite-se e intimem-se. - ADV: JOSÉ RUBENS SANCHES FIDELIS JUNIOR (OAB 258749/SP)

Processo 1001195-90.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Piso Salarial - PEDRO ANTONIO - 
Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente - Vistos. 01) Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária 
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gratuita, bem como da prioridade na tramitação do feito (CPC, art. 1.211-A). Anote-se. 02) Depreende-se do objeto da ação 
que a designação de audiência de conciliação é ato inócuo, razão pela qual, deixo de designar audiência de conciliação. 
03) Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009, dispõe que a ré deverá ser intimada da audiência de conciliação 
com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final para apresentar a documentação de que disponha para o 
esclarecimento da causa e, para evitar supressão do prazo mínimo para resposta do ente público, concedo o prazo de 30 (trinta) 
dias para que a requerida apresente contestação. 04) Cite-se e intime-se. 05) Delibero apreciar o pedido de antecipação dos 
efeitos de tutela após a juntada da contestação. - ADV: VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA (OAB 285497/SP), LUCAS VINICIUS 
FIORAVANTE ANTONIO (OAB 334225/SP), GLEISON MAZONI (OAB 286155/SP)

Processo 1001211-44.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
NILZA COSTA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. 1 - A autora reside em 
Rosana e trabalha na cidade e comarca de Mirante do Paranapanema (págs. 01 e 40). Justifique o ajuizamento da ação nesta 
comarca, posto que pode ter havido violação ao princípio do juiz natural. 2 Intime-se ainda, o subscritor da petição inicial para 
que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize a representação processual, mediante a juntada da procuração. Int. - ADV: VINICIUS 
DA SILVA RAMOS (OAB 121613/SP), FABIO LOPES DE ALMEIDA (OAB 238633/SP)

Processo 1001222-73.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Transporte Terrestre - APARECIDO LIMA 
- Jandaia Transportes e Turismo Ltda. e outro - VISTOS. 01) Concedo à parte autora os benefícios da assistência judiciária 
gratuita. Anote-se. 02) Depreende-se do objeto da ação que a designação de audiência de conciliação é ato inócuo, razão pela 
qual, deixo de designar audiência de conciliação. 03) Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009, dispõe que a ré 
deverá ser intimada da audiência de conciliação com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final para apresentar 
a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa e, para evitar supressão do prazo mínimo para resposta do 
ente público, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida apresente contestação. 04) Citem-se e intimem-se. 05) 
Delibero apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela após a juntada da contestação. - ADV: FLÁVIA GIANCURSI 
FORMÁGIO TELLES (OAB 325388/SP)

Processo 1001326-65.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - EVA DE 
AZEVEDO LEITE - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Sendo assim e presentes que se acham os requisitos 
legais do artigo 273, inc. I, do CPC, DEFIRO a medida antecipatória dos efeitos da tutela jurisdicional pleiteada na exordial, 
para o fim de determinar a ré, através da Direção Regional de Saúde (DRS-XI), que forneça gratuitamente à senhora EVA DE 
AZEVEDO LEITE o aparelho de uso contínuo “PESSÁRIO TIPO ANEL, PROVÁVEL NÚMERO 7” e os medicamentos “DILTIAZEN 
60 MG e DISMONINA 450 mg/HESPERIDINA50 mg”, sob a devida prescrição médica. Como se trata somente de concessão 
de tutela antecipada, o fornecimento deverá ser por prazo indeterminado, sendo certo que, na sentença, delimitar-se-á um 
prazo ao cabo do qual se deverá renovar a prescrição, evitando-se, assim, que se eternize o fornecimento sem reavaliações. 
Em caso de descumprimento da medida, incidirá multa diária em favor do autor no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até 
o limite acumulável de sessenta diárias. Considerar-se-á a requerida em mora após 20 (vinte) dias da intimação da Direção 
Regional de Saúde (DRS-XI). Assegurado o direito da autora com a concessão da tutela antecipada, faculto à ré submeter a 
autora a uma avaliação por um profissional de sua rede pública de saúde, para se confirmar, ou não, a pertinência da prescrição 
(eventual indicação de outro medicamento para a mesma finalidade) e necessidade de continuidade. Oficie-se com urgência à 
Direção Regional de Saúde (DRS-XI) desta cidade determinando o fornecimento dos suplementos no prazo fixado supra. 03) 
Depreende-se do objeto da ação que a designação de audiência de conciliação é ato inócuo, razão pela qual, deixo de designar 
audiência de conciliação. 04) Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009, dispõe que a ré deverá ser intimada da 
audiência de conciliação com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final para apresentar a documentação de 
que disponha para o esclarecimento da causa e, para evitar supressão do prazo mínimo para resposta do ente público, concedo 
o prazo de 30 (trinta) dias para que a requerida apresente contestação. 05) Cite-se e intimem-se. - ADV: LUCIANA CLAUDIA DA 
SILVA LIMA (OAB 142126/SP)

Processo 1001344-86.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação Incorporada / Quintos e 
Décimos / VPNI - Aparecida Geny Fortes - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Analisando os autos, observo que 
os valores constantes no pedido e valor da causa divergem das planilhas. Esclareça a parte autora. Int. - ADV: JULIANA COSTA 
LAGO (OAB 255966/SP)

Processo 1001390-75.2015.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Transporte Terrestre - Emílio de Lima - 
Fazenda Pública do Município de Presidente Prudente - SP - VISTOS. 1 - Concedo à parte autora os benefícios da assistência 
judiciária gratuita. Anote-se. 2 - Do pedido de tutela antecipada: Deve-se conceder a tutela antecipada. Coloca o autor que 
estuda em escola própria, para pessoas com determinado grau de deficiência mental, qual seja, o Núcleo TTere, necessitando 
do transporte público para frequentar as aulas. O pedido vem instruído satisfatoriamente, preenchendo os requisitos do artigo 
273 do CPC. CONCEDO, então, em sede de tutela antecipada, o direito à gratuidade dos serviços de transporte coletivo 
urbano, nos termos da Lei Municipal nº 6.213/2004, isso, ressalte-se, em caráter provisório. 3 - Depreende-se do objeto da 
ação que a designação de audiência de conciliação é ato inócuo, razão pela qual, deixo de designar audiência de conciliação. 
4 - Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009, dispõe que a ré deverá ser intimada da audiência de conciliação 
com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final para apresentar a documentação de que disponha para o 
esclarecimento da causa e, para evitar supressão do prazo mínimo para resposta do ente público, concedo o prazo de 30 (trinta) 
dias para que a requerida apresente contestação. 5 - Cite-se e intimem-se. Expeça-se o necessário, com urgência. - ADV: 
ALESSANDRA ZAMORA (OAB 308963/SP)

Processo 1003310-21.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação Incorporada / Quintos e 
Décimos / VPNI - MARIA APARECIDA MINGRONE MARAGNO - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - Sobre a 
contestação, manifeste-se a parte contrária no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: SUELI APARECIDA GAZONE VASQUES DA 
GRAÇA (OAB 123601/SP), LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP)

Processo 1003446-18.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações Estaduais Específicas - 
Agnaldo Aparecido Braga - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Sobre a contestação, manifeste-se a parte contrária 
no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP), DANIEL DEPERON DE MACEDO (OAB 
184618/SP), CLOVIS MORAES BORGES (OAB 223239/SP)

Processo 1004099-20.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Cristina Anas 
Miranda da Silva - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio - Sobre a contestação, manifeste-se a parte contrária no prazo de 
05 (cinco) dias. - ADV: DIEGO FERNANDO CRUZ SALES (OAB 339376/SP), CARLOS ROBERTO SALES (OAB 60794/SP), 
LEANDRO LÚCIO BAPTISTA LINHARES (OAB 228670/SP)

Processo 1005052-81.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Índice da URV Lei 8.880/1994 - MARTA 
CRISTINA SANTANA CELESTINO - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Sobre a contestação, manifeste-se a parte 
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contrária no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: OLLIZES SIDNEY RODRIGUES DA SILVA (OAB 263182/SP), NEIVA MAGALI 
JUDAI GOMES (OAB 99169/SP), DANILO ALVES GALINDO (OAB 195511/SP)

Processo 1005158-43.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Índice da URV Lei 8.880/1994 - MARIA 
GENOCI DO CARMO - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - Sobre a contestação, manifeste-se a parte contrária no prazo de 05 
(cinco) dias. - ADV: FABIO LOPES DE ALMEIDA (OAB 238633/SP), VINICIUS DA SILVA RAMOS (OAB 121613/SP)

Processo 1005244-14.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Índice da URV Lei 8.880/1994 - ANDREIA 
CRISTINA PEREIRA DE BRITO - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Sobre a contestação, manifeste-se a parte contrária 
no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP), CARLOS ROBERTO DA SILVA (OAB 
203071/SP)

Processo 1005256-28.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- EROTIDES BARTOLOMEU DE TOLEDO APOSTOLO - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Sobre a contestação, 
manifeste-se a parte contrária no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: HENRIQUE BARALDI TAVARES DE MELLO (OAB 341274/
SP), SERGIO NOGUEIRA BARHUM (OAB 68094/SP), LUCIO FLAVO MORENO (OAB 323853/SP)

Processo 1005468-49.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
CARLOS ALBERTO BRANCO - FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - Sobre a contestação, manifeste-se a parte contrária no prazo 
de 05 (cinco) dias. - ADV: JELIMAR VICENTE SALVADOR (OAB 140969/SP), DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP)

Processo 1005719-67.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação Incorporada / Quintos e 
Décimos / VPNI - SELMA CRISTINA TELLES PEREIRA - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - Sobre a contestação, 
manifeste-se a parte contrária no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: RENATA GALINDO ORTEGA G ABEGAO (OAB 129359/SP), 
LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP)

Processo 1005721-37.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
José Roldão Lacerda - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Sobre a contestação, manifeste-se a parte contrária no prazo 
de 05 (cinco) dias. - ADV: DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP), LUCIO FLAVO MORENO (OAB 323853/SP), HENRIQUE 
BARALDI TAVARES DE MELLO (OAB 341274/SP)

Processo 1005731-81.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios 
- HELENICE APARECIDA SCARELLI CAMARINI - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE - Sobre a 
contestação, manifeste-se a parte contrária no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: SUELI APARECIDA GAZONE VASQUES DA 
GRAÇA (OAB 123601/SP), LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP)

Processo 1005784-62.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
ADINALVA TREVISAN - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - Sobre a contestação, manifeste-se a parte contrária no 
prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: MARIA JOELMA LEITE BRAVO (OAB 332267/SP), RENATA GALINDO ORTEGA G ABEGAO 
(OAB 129359/SP)

Processo 1005813-15.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Descontos Indevidos - ANTONIO DE 
SOUZA JAIME - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Sobre a contestação, manifeste-se a parte contrária no prazo de 05 
(cinco) dias. - ADV: NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP), VINICIUS DA SILVA RAMOS (OAB 121613/SP)

Processo 1006225-43.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
GABRIEL HENRIQUE SANTIAGO SILVA - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Sobre a contestação, manifeste-
se a parte contrária no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: MAURO FERREIRA DE MELO (OAB 242123/SP), NEIVA MAGALI JUDAI 
GOMES (OAB 99169/SP), HÉLIO FERREIRA DE MELO (OAB 284168/SP)

Processo 1006402-07.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
Mauro Ferreira de Melo - São Paulo Previdência - Sobre a contestação, manifeste-se a parte contrária no prazo de 05 (cinco) 
dias. - ADV: NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP), HÉLIO FERREIRA DE MELO (OAB 284168/SP)

Processo 1006462-77.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
Lindaura Gertrudes dos Santos Goes - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Sobre a contestação, manifeste-se a parte 
contrária no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: CARLOS ROBERTO DA SILVA (OAB 203071/SP), DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 
72977/SP)

Processo 1006469-69.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
MARLY DE SOUZA SANTOS - São Paulo Previdência - Sobre a contestação, manifeste-se a parte contrária no prazo de 05 
(cinco) dias. - ADV: CARLOS ROBERTO DA SILVA (OAB 203071/SP), DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP)

Processo 1007343-54.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
ROSELI DA PENHA BORGES - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Sobre a contestação, manifeste-se a parte 
contrária no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: FÁBIO CEZAR TARRENTO SILVEIRA (OAB 210478/SP), DIRCE FELIPIN NARDIN 
(OAB 72977/SP)

Processo 1009424-73.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
MARIA ANGELA CABRERA CRISTOFANO - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Sobre a contestação, manifeste-se a 
parte contrária no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI (OAB 227753/SP), JULIANA COSTA 
LAGO (OAB 255966/SP)

Processo 1010884-95.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
FLORENTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Dê-se ciência à parte autora 
acerca da manifestação da Fazenda Estadual e documentos juntados (págs. 89/94). Após, tornem conclusos para decisão. Int. 
- ADV: FRANCISLAINE DE ALMEIDA COIMBRA (OAB 286151/SP), NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP)

Processo 1010885-80.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - ROSA 
ELISA PIVOTTO BESSEGATO - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Dê-se ciência à parte autora acerca da 
manifestação da Fazenda Estadual e documentos juntados (págs. 82/87). Após, tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: 
FRANCISLAINE DE ALMEIDA COIMBRA (OAB 286151/SP), DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP)

Processo 1012591-98.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
ANTONIO RAMOS - ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. 01) Foi concedida a tutela antecipada determinando à requerida que 
submetesse o autor, conforme prescrição médica, à “CIRURGIA DE CATARATA, SOB ANESTESIA GERAL EM AMBOS OS 
OLHOS “, isso na data de 20.10.2014. Decorreu-se mais de três (03) meses daquela decisão. Ficou a requerida alertada quanto 
à possibilidade de sequestro de valores em prol do autor a viabilizar a sua realização. Ainda, observo que mesmo intimada a se 
manifestar nos autos prestando informações a respeito do descumprimento da tutela concedida, quedou-se inerte a requerida, 
conforme certificado a fls. 88. Portanto, determino à requerida, por meio do DRS XI, que no prazo improrrogável de três (03) 
dias, cumpra a tutela concedida, sob pena de pronto bloqueio de valores. Oficie-se ao DRS-XI, encaminhando-se por meio de 
oficial de justiça, instruindo-se o ofício com cópia da decisão de fls. 44/47 e cópia desta decisão. 02) Diante do acima colocado, 
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apresente o autor, no mesmo prazo, orçamento particular da cirurgia concedida, viabilizando assim eventual sequestro de 
valores. Int. - ADV: PEDRO CARRION BUZETTI (OAB 349734/SP), NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP)

Processo 1015815-44.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - AYRES 
ARI BERGUERAND FILHO - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e outro - Vistos. Na eventualidade de se 
proceder ao bloqueio de valores para compra particular do medicamento aqui pleiteado, apresente o autor, no prazo de 10 (dez) 
dias, 03 (três) orçamentos. Int. - ADV: DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP), FÁBIO ALESSANDRO DOS SANTOS ROBBS 
(OAB 161446/SP)

Processo 1017790-04.2014.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - GISELE 
FRANCELINE LOPES DE SENA - ESTADO DE SÃO PAULO - Vistos. 1) Fls. 42: Considerando-se a excepcionalidade do caso, 
gestante com perigo de trombose, concedo a dilação do prazo por 10 (dez) dias. 2) Manifeste-se a parte autora a teor da 
contestação apresentada. Int. - ADV: MURILLO FABRI CALMONA (OAB 348473/SP), DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/
SP)

Processo 4005237-05.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação Incorporada / Quintos e 
Décimos / VPNI - MARIA APARECIDA FERREIRA DA ROCHA - MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - Sobre a contestação, 
manifeste-se a parte contrária no prazo de 05 (cinco) dias. - ADV: ALESSANDRA ERCILIA ROQUE (OAB 165910/SP), LUZIMAR 
BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP)

Processo 4005750-70.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - CARLOS 
CESAR MEMARE - IAMSPE  INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Vistos. Intime-se a 
requerida a se manifestar sobre o cálculo apresentado (págs. 112/113), não se necessitando de citação na forma do artigo 730 
do CPC. Comentado sobre a execução regida pela Lei 12.153/09, discorre o autor Fernão Borba Franco que “é dispensada a 
citação, bastando que se submeta a contraditório, evidentemente indispensável, o cálculo de atualização, quanto menos para 
prevenir eventual erro material ou mesmo de critério de conta” (Juizados Especiais da Fazenda Pública, Campus Jurídico, 2012, 
pág. 115). Uma vez reconhecido o valor, será caso de expedição de ofício requisitório, de competência do juízo de primeiro 
grau, a propósito como reconhecido em recente julgado. Confira-se: “ (...) III - A Lei 12.153/2009 em seu art. 13 permite ao juiz, 
desatendida a requisição judicial, determinar o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão. IV - Recurso 
provido em parte” (TJSP, 7ª Câmara de Direito Público, Rel. Guerrieri Rezende, Ag. 0248695-21.2011.8.26.0000, j. 06.02.2012, 
r. 10.02.2012). No corpo desse julgado lê-se que “quanto a competência para ordenar o sequestro de rendas públicas, as Leis 
10.259/2001 e 12.153/2009 (dispõem sobre os Juizado Especial Federal e Juizado Especial da Fazenda Pública), nos casos de 
obrigações de pequeno valor, autorizam o juiz de 1ª Instância a expedir o ofício requisitório para o pagamento do débito e, em 
caso de descumprimento, a expedir o mandado de sequestro”. Prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: JOAO BATISTA ARAGAO 
NETO (OAB 68757/SP), MARCO ANTONIO COLENCI (OAB 150163/SP)

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ(A) DE DIREITO DARCI LOPES BERALDO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ROBERTO NOTARIO LIGERO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0080/2015
Processo 0000635-39.2013.8.26.0482 (048.22.0130.000635) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação 

Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI - Mariana Martins Lopes - - Maria Clarice Soares - - Elda Mara Celestino - - Daniela 
Fernanda de Santana - Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Por todo exposto e considerando o mais que dos autos 
consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, fazendo-o para o fim de determinar que haja recálculo da 
vantagem do biênio previsto no artigo 125 da LOM, nos termos definidos nesta sentença, logo devendo incidir também sobre 
“Abono da Lei nº 6.913/2009”, o “13º salário” e o “Adicional de 1/3 de férias”, julgo, no mais, improcedente o pedido de incidência 
do biênio sobre o abono de aniversário e o adicional de insalubridade. Condeno a requerida, ademais, ao pagamento das 
diferenças pecuniárias havidas, respeitando-se prescrição quinquenal. Para fins de correção monetária, a contar de quando 
deveriam ter ocorrido os pagamentos, de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e juros de mora, na ordem de 
0,5% ao mês, a contar da citação. Sem custas ou honorários, face a regra do art. 55, da Lei n.º 9.099/95. JULGO EXTINTO o 
procedimento em primeiro grau de jurisdição, com resolução de mérito, fazendo-o com fulcro no artigo 269, inciso I do Código 
de Processo Civil. P. R. I. C.-obs. sentença do juizado. - ADV: LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP), 
SILVANA RUBIM KAGEYAMA (OAB 117054/SP)

Processo 0001188-86.2013.8.26.0482 (048.22.0130.001188) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Rosa Lenice Bonillo de Francisco - São Paulo Previdência do Estado de São Paulo Spprev - Vistos. 
1 Recurso Inominado de págs. 108/126: Considerando versar a condenação somente sobre obrigação de pagar quantia certa, 
recebo o recurso em ambos os efeitos, isso por força do art. 13 da Lei 12.153/09. 2 Intime-se o recorrido para contrarrazões, 
dentro do prazo legal. 3 Após, com ou sem manifestação do recorrido, remetam-se os autos ao Egrégio Colégio Recursal. Int. 
- ADV: ANA FLAVIA MAGOZZO DOS SANTOS (OAB 289620/SP), DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP), LUCIANO DE 
TOLEDO CERQUEIRA (OAB 150759/SP)

Processo 0004168-06.2013.8.26.0482 (048.22.0130.004168) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de 
Medicamentos - Alice Felicci Pereira - Estado de São Paulo - Vistos. Petição e documentos de páginas 339/341: Dê-se ciência à 
parte autora. Int. - ADV: NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP), FERNANDO HENRIQUE CHELLI (OAB 249623/SP)

Processo 0004403-07.2012.8.26.0482 (482.01.2012.004403) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Regina Augusta de Campos - Fazenda Pública do Município de Presidente Prudente - Vistos. 1) 
Petição de fls. 234: Não é caso de se remeter os autos ao Supremo Tribunal Federal para reanálise, posto que já apreciado o 
recurso extraordinário. Competirá à parte requerida peticionar diretamente ao STF sobre o que entender ter direito. 2) Ciência 
às partes de que o processo retornou a esta instância, com certidão de que o V. Acórdão, que negou provimento ao recurso, 
transitou em julgado. 3) Proceda a serventia às devidas anotações com relação à mudança de fase processual da presente ação 
(execução de sentença). 4) Nos termos do art. 12 da Lei nº 12.153/2009, oficie-se à requerida determinando o cumprimento 
da obrigação de fazer imposta na sentença, confirmada em grau de recurso conforme v. acórdão referido. Instrua-se o ofício 
com cópia das decisões. 5) Para fins de expedição de ofício requisitório, posicione o Dr. Patrono da parte autora o valor da 
condenação da requerida, bem como da verba honorária, para execução na forma do artigo 13 da Lei nº 12.153/2009. Int. - ADV: 
ROBERTA BAGLI DA SILVA (OAB 156160/SP), CARLA BAGLI DA SILVA TOSATO (OAB 211732/SP), ROBERTO XAVIER DA 
SILVA (OAB 77557/SP), RENATA GALINDO ORTEGA G ABEGAO (OAB 129359/SP)

Processo 0005144-13.2013.8.26.0482 (048.22.0130.005144) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e 
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Adicionais - Maria Angela Oliveira de Sá Rubini - Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Vistos. Manifeste-se a parte 
autora, em querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o teor da petição da requerida (pág. 86/88). Int. - ADV: LUZIMAR 
BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP), ALESSANDRA ERCILIA ROQUE (OAB 165910/SP)

Processo 0006318-91.2012.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - Sistema Remuneratório e Benefícios - Dimar 
Reis de Almeida - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Cumpra-se o despacho de fls. 163, item 3, parte final, 
encaminhando-se o ofício à Diretoria Regional de Ensino de Presidente Prudente. Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para o 
cumprimento da obrigação de fazer. Int. - ADV: ROBERTO XAVIER DA SILVA (OAB 77557/SP), DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 
72977/SP), ROBERTA BAGLI DA SILVA (OAB 156160/SP)

Processo 0007202-86.2013.8.26.0482 (048.22.0130.007202) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação 
Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI - Ana Nanami Abe - Fazenda Pública do Municipio de Presidente Prudente - Vistos. 1) 
Petição de págs. 117: Proceda-se a Serventia às devidas anotações para que passe a constar, em futuras intimações pelo Diário 
da Justiça Eletrônico, o nome da nova advogada da autora, constituída no termo de substabelecimento de pág. 118. 2) Após, 
tornem conclusos para decisão. Int. - ADV: ALESSANDRA ERCILIA ROQUE (OAB 165910/SP), RAFAELA RIBEIRO ROCHA 
(OAB 318792/SP), GABRIEL ALVES ITAME (OAB 321910/SP)

Processo 0010142-24.2013.8.26.0482 (048.22.0130.010142) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação 
Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI - Neide Isabel Pereira Gomes - Fazenda Pública do Municipio de Presidente Prudente 
- Por todo exposto e considerando o mais que dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação, fazendo-o para o fim de 
determinar que haja recálculo da vantagem do biênio previstos no artigo 125 da LOM, nos termos definidos nesta sentença, 
logo devendo incidir também sobre o o “Adicional de Insalubridade”, e o “Abono da Lei nº 6.913/2009”. Condeno a requerida, 
ademais, ao pagamento das diferenças pecuniárias havidas, respeitando-se a prescrição quinquenal. Para fins de correção 
monetária, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, 
e juros de mora, na ordem de 0,5% ao mês, a contar da citação. Sem custas ou honorários, face a regra do art. 55, da Lei n.º 
9.099/95. JULGO EXTINTO o procedimento em primeiro grau de jurisdição, com resolução de mérito, fazendo-o com fulcro 
no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. P. R. I. C.-obs. sentença do juizado. - ADV: SUELI APARECIDA GAZONE 
VASQUES DA GRAÇA (OAB 123601/SP), ROBERTA BAGLI DA SILVA (OAB 156160/SP), CARLA BAGLI DA SILVA TOSATO 
(OAB 211732/SP), ROBERTO XAVIER DA SILVA (OAB 77557/SP)

Processo 0011061-47.2012.8.26.0482 (482.01.2012.011061) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Adão Apolinario Luz - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Vistos. Manifeste-se a requerida, 
no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o teor da petição de fls. 82/83. Int. - ADV: NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP), 
HAROLDO DE SÁ STÁBILE (OAB 212758/SP), CARLA REGINA SYLLA (OAB 158636/SP)

Processo 0011413-68.2013.8.26.0482 (048.22.0130.011413) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação 
Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI - Cleonice Gomes Bueno Germiniani - Fazenda Pública do Municipio de Presidente 
Prudente - Por todo exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 
ação, fazendo-o para o fim de determinar que haja recálculo da vantagem do biênio previsto no artigo 125 da LOM, nos termos 
definidos nesta sentença, logo devendo incidir também sobre “Abono da Lei nº 6.913/2009”, a “Carga Suplementar Fixa”, o 
“13º salário” e o “Adicional de 1/3 de férias”, julgo, no mais, improcedente o pedido de incidência do biênio sobre o abono 
de aniversário. Condeno a requerida, ademais, ao pagamento das diferenças pecuniárias havidas, respeitando-se prescrição 
quinquenal. Para fins de correção monetária, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, de acordo com a Tabela 
Prática do Tribunal de Justiça, e juros de mora, na ordem de 0,5% ao mês, a contar da citação. Sem custas ou honorários, face a 
regra do art. 55, da Lei n.º 9.099/95. JULGO EXTINTO o procedimento em primeiro grau de jurisdição, com resolução de mérito, 
fazendo-o com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. P. R. I. C.-obs. sentença do juizado. - ADV: SILVANA 
RUBIM KAGEYAMA (OAB 117054/SP), LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP)

Processo 0011785-17.2013.8.26.0482 (048.22.0130.011785) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação 
Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI - Antonia Maria Braz - Fazenda Pública do Municipio de Presidente Prudente - Por todo 
exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, fazendo-o 
para o fim de determinar que haja recálculo da vantagem do biênio previsto no artigo 125 da LOM, nos termos definidos nesta 
sentença, logo devendo incidir também sobre “Abono da Lei nº 6.913/2009”, a “Carga Suplementar Fixa”, o “13º salário” e 
o “Adicional de 1/3 de férias”, julgo, no mais, improcedente o pedido de incidência do biênio sobre o abono de aniversário. 
Condeno a requerida, ademais, ao pagamento das diferenças pecuniárias havidas, respeitando-se prescrição quinquenal. Para 
fins de correção monetária, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, de acordo com a Tabela Prática do 
Tribunal de Justiça, e juros de mora, na ordem de 0,5% ao mês, a contar da citação. Sem custas ou honorários, face a regra 
do art. 55, da Lei n.º 9.099/95. JULGO EXTINTO o procedimento em primeiro grau de jurisdição, com resolução de mérito, 
fazendo-o com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. P. R. I. C.-obs. sentença do juizado. - ADV: SUELI 
APARECIDA GAZONE VASQUES DA GRAÇA (OAB 123601/SP), LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP)

Processo 0011797-31.2013.8.26.0482 (048.22.0130.011797) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação 
Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI - Celiane Regina Lage - Fazenda Pública do Municipio de Presidente Prudente - Por 
todo exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, fazendo-o 
para o fim de determinar que haja recálculo da vantagem do biênio previsto no artigo 125 da LOM, nos termos definidos nesta 
sentença, logo devendo incidir também sobre “Abono da Lei nº 6.913/2009”, a “Carga Suplementar Fixa”, o “13º salário” e 
o “Adicional de 1/3 de férias”, julgo, no mais, improcedente o pedido de incidência do biênio sobre o abono de aniversário. 
Condeno a requerida, ademais, ao pagamento das diferenças pecuniárias havidas, respeitando-se prescrição quinquenal. Para 
fins de correção monetária, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, de acordo com a Tabela Prática do 
Tribunal de Justiça, e juros de mora, na ordem de 0,5% ao mês, a contar da citação. Sem custas ou honorários, face a regra 
do art. 55, da Lei n.º 9.099/95. JULGO EXTINTO o procedimento em primeiro grau de jurisdição, com resolução de mérito, 
fazendo-o com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. P. R. I. C.-obs. sentença do juizado. - ADV: SUELI 
APARECIDA GAZONE VASQUES DA GRAÇA (OAB 123601/SP), LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP)

Processo 0013424-70.2013.8.26.0482 (048.22.0130.013424) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tempo de Serviço 
- Shirlene Domingos Pereira - Fazenda Pública Municipal de Presidente Prudente - Vistos. 1 - Recurso Inominado de págs. 
108/115: Considerando versar a condenação somente sobre obrigação de pagar quantia certa, recebo o recurso em ambos os 
efeitos, isso por força do art. 13 da Lei 12.153/09. 2 Intime-se o recorrido para contrarrazões, dentro do prazo legal. 3 Após, 
com ou sem manifestação do recorrido, remetam-se os autos ao Egrégio Colégio Recursal. Int. - ADV: LUZIMAR BARRETO DE 
FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP), SONIA CRISTINA DIAS SOUSA (OAB 117865/SP)

Processo 0013425-55.2013.8.26.0482 (048.22.0130.013425) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Tempo de Serviço 
- Edna Jayme - Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Por todo exposto e considerando o mais que dos autos consta, 
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JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, fazendo-o para o fim de determinar que haja recálculo da vantagem 
do biênio previsto no artigo 125 da LOM, nos termos definidos nesta sentença, logo devendo incidir também sobre “Abono da 
Lei nº 6.913/2009”, a “Carga Suplementar Fixa”, o “13º salário” e o “Adicional de 1/3 de férias”, julgo, no mais, improcedente 
o pedido de incidência do biênio sobre o abono de aniversário. Condeno a requerida, ademais, ao pagamento das diferenças 
pecuniárias havidas, respeitando-se prescrição quinquenal. Para fins de correção monetária, a contar de quando deveriam ter 
ocorrido os pagamentos, de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e juros de mora, na ordem de 0,5% ao mês, a 
contar da citação. Sem custas ou honorários, face a regra do art. 55, da Lei n.º 9.099/95. JULGO EXTINTO o procedimento em 
primeiro grau de jurisdição, com resolução de mérito, fazendo-o com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. 
P. R. I. C.-obs. sentença do juizado. - ADV: LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP), HENRIQUE TOLEDO 
CESAR DE M QUELHO (OAB 107487/SP)

Processo 0015139-50.2013.8.26.0482 (048.22.0130.015139) - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - Ian 
Batista Ferraz - Estado de São Paulo - Manifeste- se o autor sobre o r. despacho de fls 42 ítem 2 - ADV: LUCAS PIRES MACIEL 
(OAB 272143/SP), LUCIA DA COSTA MORAIS PIRES MACIEL (OAB 136623/SP), SERGIO NOGUEIRA BARHUM (OAB 68094/
SP)

Processo 0016823-78.2011.8.26.0482 (482.01.2011.016823) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Material - Rodrigo Zampoli Pereira - Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso - Vistos. Por ora, aguarde-se por mais 
30 (trinta) dias, o julgamento do recurso noticiado às páginas 195. Int. - ADV: MARCIA REGINA SANTANA DUARTE (OAB 3194/
MT), RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA (OAB 302569/SP)

Processo 0017217-17.2013.8.26.0482 (048.22.0130.017217) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificação 
Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI - Agenor Scheroli - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. 1 - Recurso 
Inominado de págs. 118/123: Considerando versar a condenação somente sobre obrigação de pagar quantia certa, recebo 
o recurso em ambos os efeitos, isso por força do art. 13 da Lei 12.153/09. 2 Intime-se o recorrido para contrarrazões, dentro 
do prazo legal. 3 Após, com ou sem manifestação do recorrido, remetam-se os autos ao Egrégio Colégio Recursal. Int. - ADV: 
MAURO FERREIRA DE MELO (OAB 242123/SP), NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP), HÉLIO FERREIRA DE 
MELO (OAB 284168/SP)

Processo 0017490-64.2011.8.26.0482 (482.01.2011.017490) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e 
Adicionais - Nelson Cardozo de Oliveira - - Fátima Lúcia Andrade Mio - universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho 
Unesp - Vistos. Intime-se a requerida para que no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o apostilamento da obrigação de fazer. Int. 
- ADV: LUCIANO DE TOLEDO CERQUEIRA (OAB 150759/SP), LUIZ FERNANDO BARCELLOS (OAB 79181/SP), ANA FLAVIA 
MAGOZZO DOS SANTOS (OAB 289620/SP)

Processo 0018344-87.2013.8.26.0482 (048.22.0130.018344) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Atos Administrativos 
- Fábio Rocha - Fazenda do Estado de São Paulo - Vistos. Intime-se o requerente para caso queira, desentranhe os documentos 
instrutores do pedido, cientificando-o ainda, que decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, os presentes autos serão 
inutilizados, nos termos do art. 1º do Provimento CSM nº 1958/2012. Findo o prazo, proceda-se as devidas anotações quanto 
à extinção e posterior destruição dos autos. Int. - ADV: FABIO LOPES DE ALMEIDA (OAB 238633/SP), RODRIGO MANOEL 
CARLOS CILLA (OAB 200103/SP)

Processo 0018829-58.2011.8.26.0482 (482.01.2011.018829) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Valéria Cristimara Berno e outros - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Manifeste-
se a requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o teor da petição e documentos de fls. 178/182. Int. - ADV: LUCIANO 
DE TOLEDO CERQUEIRA (OAB 150759/SP), NEIVA MAGALI JUDAI GOMES (OAB 99169/SP), ANA FLAVIA MAGOZZO DOS 
SANTOS (OAB 289620/SP)

Processo 0020738-38.2011.8.26.0482 (482.01.2011.020738) - Outros Feitos não Especificados - Arcílio Pomin - Unesp 
Universidade Estadual Paulista júlio de Mesquita Filho - Vistos. 1-Dado o tempo decorrido (fls.138), cumpra a requerida a 
determinação de fls.132, item 2. 2- Dê-se ciência à parte autora da manifestação e documento de fls.138/139. Int. - ADV: MARCO 
ANTONIO COLENCI (OAB 150163/SP), RODRIGO CHAVARI DE ARRUDA (OAB 209680/SP), LUIZ FERNANDO BARCELLOS 
(OAB 79181/SP), MAISA TONIN LEÃO LAPERUTA (OAB 236417/SP), BRUNA RODRIGUES ROCCO (OAB 297712/SP)

Processo 0020740-08.2011.8.26.0482/01 - Cumprimento de sentença - Clodoaldo José dos Santos - Unesp Universidade 
Estadual Paulista júlio de Mesquita Filho - Vistos. Petição de fls.124: Dado o decurso do tempo, cumpra-se o despacho proferido 
às fls.121. Int.-obs. teor de fls 124 “...requerer a concessão do prazo suplementar de 20 dias ....” - ADV: MARCO ANTONIO 
COLENCI (OAB 150163/SP), LUIZ FERNANDO BARCELLOS (OAB 79181/SP), RODRIGO CHAVARI DE ARRUDA (OAB 209680/
SP)

Processo 0023135-36.2012.8.26.0482 (482.01.2012.023135) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Adriane Simone Santana Santos - Fazenda Pública do Municipio de Presidente Prudente - Por 
todo exposto e considerando o mais que dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação, fazendo-o para o fim de determinar 
que haja recálculo da vantagem do biênio previstos no artigo 125 da LOM, nos termos definidos nesta sentença, logo devendo 
incidir também sobre o “Adicional de 65%”, o “Adicional de Insalubridade”, a “Gratificação de Gerência” , e o “Abono da Lei nº 
6.913/2009”. Condeno a requerida, ademais, ao pagamento das diferenças pecuniárias havidas, respeitando-se a prescrição 
quinquenal. Para fins de correção monetária, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, de acordo com a Tabela 
Prática do Tribunal de Justiça, e juros de mora, na ordem de 0,5% ao mês, a contar da citação. Sem custas ou honorários, 
face a regra do art. 55, da Lei n.º 9.099/95. JULGO EXTINTO o procedimento em primeiro grau de jurisdição, com resolução 
de mérito, fazendo-o com fulcro no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. P. R. I. C.-obs. sentença do juizado. - ADV: 
ROBERTA BAGLI DA SILVA (OAB 156160/SP), ROBERTO XAVIER DA SILVA (OAB 77557/SP), SONIA CRISTINA DIAS SOUSA 
(OAB 117865/SP)

Processo 0024860-94.2011.8.26.0482 (482.01.2011.024860) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Cleuza 
Costa Huerta Morabito - Município de Presidente Prudente e outros - Vistos. 1 - Dê-se ciência às partes do v. Acórdão de fls. 
365/372, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto. 2 - Ante a manifestação da requerente (fls. 
377) e inércia dos requeridos (fls. 378), oficie-se ao IMESC (Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - Rua 
Barra Funda nº 824, Barra Funda, São Paulo - Capital, CEP 01152-000) solicitando a indicação de médico e designação de data 
e horário para a realização da perícia, o qual deverá ser instruído com as cópias necessárias. Fixo um prazo de 30 (trinta) dias, 
a partir da realização da perícia, para apresentação do laudo médico. Int.-obs.: oficio nº181/2015 expedido em 03.02.2015.-
obs.: Mandado de Levantamento expedido conf. r despacho de fls 330. - ADV: SILVANA RUBIM KAGEYAMA (OAB 117054/
SP), MARIA CELIA FERNANDES CASTILHO GARCIA (OAB 226934/SP), REGINA CELIA TESINI GANDARA (OAB 228816/
SP), VANESSA KOMATSU (OAB 238729/SP), FERNANDO HENRIQUE CHELLI (OAB 249623/SP), HELENA DOS SANTOS 
GRANJEIA MUNHOZ (OAB 78692/SP), GILIATH PELLEGRINO (OAB 137515/SP), VALDEMIR DA SILVA PINTO (OAB 115567/
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SP)
Processo 0027247-82.2011.8.26.0482 (482.01.2011.027247) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 

Remuneratório e Benefícios - Ivone Abbade dos Santos - Fazenda Pública do Municipio de Presidente Prudente - Vistos. 1) 
Petição de fls. 216: Não é caso de se remeter os autos ao Supremo Tribunal Federal para reanálise, posto que já apreciado o 
recurso extraordinário. Competirá à parte requerida peticionar diretamente ao STF sobre o que entender ter direito. 2) Ciência 
às partes de que o processo retornou a esta instância, com certidão de que o V. Acórdão, que negou provimento ao recurso, 
transitou em julgado. 3) Proceda a serventia as devidas anotações com relação à mudança de fase processual da presente ação 
(execução de sentença). 4) Nos termos do art. 12 da Lei nº 12.153/2009, oficie-se à requerida determinando o cumprimento 
da obrigação de fazer imposta na sentença, confirmada em grau de recurso conforme v. acórdão referido. Instrua-se o ofício 
com cópia das decisões. 5) A sentença é líquida (valor definido), carecendo somente de atualização. 6) Intime-se a parte 
autora a fazer tal atualização, bem como a posicionar o valor da verba honorária, para execução na forma do artigo 13 da Lei 
nº 12.153/2009, e posterior expedição de ofício requisitório. Int. - ADV: ALESSANDRA ERCILIA ROQUE (OAB 165910/SP), 
ROBERTA BAGLI DA SILVA (OAB 156160/SP), ROBERTO XAVIER DA SILVA (OAB 77557/SP)

Processo 0029751-27.2012.8.26.0482 (482.01.2012.029751) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Lauro Eiji Tiba - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. 1 - Recurso Inominado de 
págs. 128/136: Considerando versar a condenação somente sobre obrigação de pagar quantia certa, recebo o recurso em 
ambos os efeitos, isso por força do art. 13 da Lei 12.153/09. 2 Intime-se o recorrido para contrarrazões, dentro do prazo legal. 3 
Após, com ou sem manifestação do recorrido, remetam-se os autos ao Egrégio Colégio Recursal. Int. - ADV: VIVIAN PATRÍCIA 
SATO YOSHINO (OAB 172172/SP), DIRCE FELIPIN NARDIN (OAB 72977/SP)

Processo 0035793-92.2012.8.26.0482 (048.22.0120.035793) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações e 
Adicionais - Rita de Cássia Vano Oliveira - Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Vistos. Sobre o teor da petição (fls. 
84/86), manifeste-se a parte autora, em querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA 
JUNIOR (OAB 161674/SP), ALESSANDRA ERCILIA ROQUE (OAB 165910/SP)

Processo 0035892-62.2012.8.26.0482 (048.22.0120.035892) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Gratificações 
Municipais Específicas - Lucy Osuze Ferreira Amada Domingues - Fazenda Municipal de Presidente Prudente - Vistos. Sobre 
o teor da petição (fls. 75/76), manifeste-se a parte autora, em querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. - ADV: LUZIMAR 
BARRETO DE FRANÇA JUNIOR (OAB 161674/SP), SILVANA RUBIM KAGEYAMA (OAB 117054/SP)

Processo 3002052-73.2013.8.26.0482 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema Remuneratório e Benefícios - 
Zelia Maganino Gomes - FAZENDA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE - Por todo exposto e considerando 
o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, fazendo-o para o fim de determinar 
que haja recálculo da vantagem do biênio previsto no artigo 125 da LOM, nos termos definidos nesta sentença, logo devendo 
incidir também sobre “Abono da Lei nº 6.913/2009”, a “Adicional de Nível Universitário 65%”, o “13º salário” e o “Adicional de 1/3 
de férias”, julgo, no mais, improcedente o pedido de incidência do biênio sobre o abono de aniversário. Condeno a requerida, 
ademais, ao pagamento das diferenças pecuniárias havidas, respeitando-se prescrição quinquenal. Para fins de correção 
monetária, a contar de quando deveriam ter ocorrido os pagamentos, de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça, 
e juros de mora, na ordem de 0,5% ao mês, a contar da citação. Sem custas ou honorários, face a regra do art. 55, da Lei n.º 
9.099/95. JULGO EXTINTO o procedimento em primeiro grau de jurisdição, com resolução de mérito, fazendo-o com fulcro no 
artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. P. R. I. C.-obs. sentença do juizado. - ADV: LUZIMAR BARRETO DE FRANÇA 
JUNIOR (OAB 161674/SP), PEDRO ANDERSON DA SILVA (OAB 119400/SP)

PRESIDENTE VENCESLAU
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE VENCESLAU EM 09/02/2015

PROCESSO :0000756-93.2015.8.26.0483
CLASSE :AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE : H.C.S.

PROCESSO :0000758-63.2015.8.26.0483
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Silma Loise Cappi Cordeiro
ADVOGADO : 213743/SP - Luciana Bareia Barbosa
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000761-18.2015.8.26.0483
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Sidney Dall Acqua Me
REQDO : Lucas Fernando de Oliveira Saldanha
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000762-03.2015.8.26.0483
CLASSE :AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE
REQTE : G.S.A.
REQDO : L.C.G.
VARA :3ª VARA
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PROCESSO :0000778-54.2015.8.26.0483
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Carlos Henrique Dias Souza
ADVOGADO : 134621/SP - Carlos Alberto Toro
REQDO : Helio Marco Batista
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000774-17.2015.8.26.0483
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Ricardo Alves de Oliveira
ADVOGADO : 292023/SP - Christiano Carrasco Rainho
REQDO : Fazenda Pública do Estado de São Paulo
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0000777-69.2015.8.26.0483
CLASSE :EMBARGOS DE TERCEIRO
EMBARGTE : Dezolina Viotto Caldeira
ADVOGADO : 134119/SP - Jose Roberto Benedito de Jesus
EMBARGDO : Ataide dos Santos
ADVOGADO : 122789/SP - Mauricio Hernandes
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000773-32.2015.8.26.0483
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Paulo Victor dos Santos
ADVOGADO : 292023/SP - Christiano Carrasco Rainho
REQDO : Caixa Beneficiente da Polícia Militar do Estado de São Paulo Autarquia Estadual
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000781-09.2015.8.26.0483
CLASSE :PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
REQTE : Antonio Edvan de Lima
ADVOGADO : 122476/SP - Patricia Lopes Feriani da Silva
REQDO : Instituto Nacional do Seguro Social
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000784-61.2015.8.26.0483
CLASSE :AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
REQTE : A.E.T.

PROCESSO :0000785-46.2015.8.26.0483
CLASSE :ARROLAMENTO SUMÁRIO
REQTE : Joaquim Fiuza Vieira
ADVOGADO : 172086/SP - Cristiane Oliveira Garcia Bosso
AUTHERANÇA : Maria Conceição Vieira
VARA :1ª VARA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO THOMAZ CORRÊA FARQUI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELY GODOY CIABATTARI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0037/2015
Processo 0000440-51.2013.8.26.0483 (048.32.0130.000440) - Depósito - Alienação Fiduciária - Fundo de Investimentos em 

Direitos Creditórios Não Padronizados PCG - Brasil Multicarteira - Zilda Messias da Silva - Providencie o autor o seguinte: a) 
retirada do edital em Cartório ou via internet www.tj.sp.gov.br, comprovando duas publicações na imprensa local; b) comprovar 
o recolhimento da taxa de publicação do edital no DO no valor de R$ 185,70, Guia do FEDTJ código 435-9, no prazo de 5 dias. 
- ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP), ALEXANDRE PASQUALI PARISE (OAB 112409/SP)

Processo 0000535-81.2013.8.26.0483 (048.32.0130.000535) - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - Marcos 
Antonio Bernabé & Cia Ltda - Helder Manoel da Costa - Autos com vista ao exequente para: manifestar-se, em 05 dias, sobre 
o cumprimento do acordo, ficando advertido que o silêncio será interpretado como concordância tácita com a quitação e a 
extinção e arquivamento do processo - ADV: ADELINO CARDOSO (OAB 172343/SP), OTACÍLIO ROBERTO PINTO JÚNIOR 
(OAB 169877/SP)

Processo 0000570-70.2015.8.26.0483 - Carta Precatória Cível - Depoimento (nº 0000734-54.2015.8.26.0024 - 2ª Vara 
Judicial) - S.A.B. - T.E.B. e outro - Para o ato deprecado designo o dia 31 de março de 2015, às 15h15min. Intimem-se, requisite-
se a apresentação do réu que se encontra preso, comunicando ao Juízo deprecante. Int. - ADV: LUIZ CARLOS VANZELLI (OAB 
147824/SP)

Processo 0000586-24.2015.8.26.0483 - Carta Precatória Cível - Citação (nº 0010295-26.2014 - 2ª Vara Judicial) - Conselho 
Regional de Serviço Social Cress da 9ª Região - Eliana Aparecida Sanches Lippi - Para cumprimento da Carta Precatória 0010295-
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26.2014.8.26.0481 (vosso número), distribuída à 1ª Vara da Comarca de Presidente Venceslau sob o nº 586-24.2015.8.26.0483 
(controle nº 192/2015), o exequente deverá providenciar a comprovação do recolhimento da diligência do Oficial de Justiça para 
citação do executado no valor de R$ 63,75, no prazo de 30 dias, sob pena de devolução da Carta Precatória. - ADV: MOACIR 
APARECIDO MATHEUS PEREIRA (OAB 116800/SP)

Processo 0004233-03.2010.8.26.0483 (483.01.2010.004233) - Monitória - Contratos Bancários - Ativos S/A - Securtizadora 
de Créditos Financeiros - Rubens Gonçalves Marin e outros - Obs: Ciência ao autor da expedição de ofício ao Banco do Brasil 
solicitando a restituição de diligências de oficial de justiça, no valor de R$ 13,59. - ADV: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS 
REIS (OAB 23134/SP), CARLINE CRISTINA MARIN (OAB 313886/SP), ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO (OAB 214880/SP)

Processo 0004241-38.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - A.C.M. - C.S.J. - JULGO 
IMPROCEDENTES os pedidos formulados por A.C.M. contra C.S.J. Como ônus da sucumbência, a autora arcará com as custas 
e despesas processuais, corrigidos desde os desembolsos, e com os honorários advocatícios que ora fixo em R$ 400,00, 
guardados os limites da Lei n. 1060/50, porquanto a autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita. P. R. I. - ADV: 
RODRIGO DE OLIVEIRA (OAB 313963/SP), PATRICIA LOPES FERIANI DA SILVA (OAB 122476/SP)

Processo 0004790-82.2013.8.26.0483 (048.32.0130.004790) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - Itaú 
Unibanco Sa - Minersal Indústria e Comércio de Sal Mineralizado Ltda e outros - Tendo em vista o disposto nos artigos 655, 
inciso I, e 655-A, ambos do Código de Processo Civil, DEFIRO o requerimento da credora para determinar a inclusão da 
penhora online, no sistema BacenJud, de depósito ou aplicação financeira em nome do(a) devedor(a), no limite do crédito de R$ 
492.298,92. Da penhora efetivada, intime-se o(a) executado(a), inclusive do cálculo apresentado pelo exequente. Se houver a 
penhora de valores ínfimos, desde já defiro a liberação. Int. Obs: Ciência às partes sobre a penhora em ativos financeiros do(s) 
executado(s), no valor total de R$ 20.356,49, podendo o(s) executado(s) oferecer(em) impugnação no prazo de 15 dias. - ADV: 
MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), 
ANTONIO ROLNEI DA SILVEIRA (OAB 167713/SP)

Processo 0005042-51.2014.8.26.0483 - Monitória - Nota de Crédito Comercial - Auto Posto Venceslau Ltda - Nunes & Froes 
Construtora Ltda Epp - Para a oitiva das testemunhas arroladas pelo autor a fls. 605, debate e julgamento, designo o dia 26 
de março de 2015, às 13h30min. Intimem-se. Int. OBS: Para cumprimento do ato, o autor deverá comprovar o recolhimento da 
diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 127,50, no prazo de 05 dias, ou informar o juízo se as testemunhas comparecerão 
independentemente de intimação. - ADV: PATRICIA LOPES FERIANI DA SILVA (OAB 122476/SP), DJALMA MARTINS DE 
MATOS FILHO (OAB 84057/SP), ALCEU PAULO DA SILVA JUNIOR (OAB 153069/SP)

Processo 0006013-36.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Tratamento da Própria Saúde - Maria Eloisa Cordeiro 
Caetano - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - - São Paulo Previdência Spprev - Vistas dos autos à autora para: 
manifestar-se, em 10 dias, sobre a contestação protocolada tempestivamente a fls. 74/94, no prazo de 10 dias - ADV: CARLOS 
MOURA DE MELO (OAB 156632/SP), ALEX SILVA (OAB 238571/SP)

Processo 0006028-05.2014.8.26.0483 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Rosimeire Aparecida Bareia Fidelis - ALZIRA 
ROSA DE LIMA e outros - Para citação da ré IZAURA ROSA DOS SANTOS ROLIM, fica o(a) autor(a)) intimado(a) a informar seu 
endereço completo. - ADV: ROSELI OLIVA (OAB 83811/SP)

Processo 0006528-76.2011.8.26.0483 (483.01.2011.006528) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Pedro Gonzales 
Sanches - André Ferreira Melo - Manifestem-se os autores em termos de prosseguimento do feito no prazo de 05 dias. Recado: 
decorreu o prazo de 15 dias de sobrestamento do andamento do feito - ADV: IRAELI ANDRADE DO NASCIMENTO LOPES 
(OAB 218525/SP), JOSE MINIELLO FILHO (OAB 110205/SP), THIAGO FERNANDES RUIZ DIAS (OAB 264064/SP), JAIR LUIZ 
DO NASCIMENTO (OAB 20279/SP)

Processo 0006717-20.2012.8.26.0483 (483.01.2012.006717) - Ação Civil Pública - Estatuto do Idoso - Ministério Público do 
Estado de São Paulo - Sebastião de Freitas - A ação com pedido de medida protetiva aos idosos, com o afastamento do filho 
do lar foi julgada procedente, com a liminar devidamente cumprida. Com o julgamento do recurso a sentença foi mantida e o 
Ministério Público (autor), requereu fosse oficiado ao CREAS comunicando o resultado do julgamento. Encaminhados os autos 
ao Ministério Público, nada foi requerido. Arquivem-se os autos com baixa no SAJ. Ciência ao Ministério Público. Int. - ADV: 
IRACEMA DE JESUS DAURIA ODIOCHE (OAB 64259/SP)

Processo 0007035-32.2014.8.26.0483 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
SA Crédito, Financiamento e Investimento - Admilson Cesar Scalao - Diante do reajuste das Diligências do Oficial de Justiça 
a partir de 01/2015, providencie a parte autora, no prazo de 05 dias, o complemento da diligência no valor de R$ 3,33. OBS: 
Diligência no valor de R$ 63,75. - ADV: GUSTAVO PASQUALI PARISE (OAB 155574/SP)

Processo 0007181-73.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Davi Eugenio Palmeiras - Fazenda Publica do Municipio de Presidente Venceslau - Ante a concordância do 
Ministério Público (fls. 40), homologo a desistência e, com fundamento no artigo 267, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 
JULGO EXTINTA a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por DAVI EUGÊNIO PALMEIRAS contra o MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE VENCESLAU, sem resolução do mérito. Em consequência, REVOGO a liminar. Autorizo o desentranhamento 
dos documentos que instruem a petição inicial e entrega ao autor, sem traslado. Concordes, certifique-se o trânsito em julgado e 
arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Em razão do deslinde da ação não há custas a serem recolhidas pelo 
autor. P.R.I.C. - ADV: DANIELA PAIM TAVELA (OAB 190907/SP), EDINÉIA SANTANA GREGATI (OAB 322369/SP)

Processo 0007335-33.2010.8.26.0483 (483.01.2010.007335) - Procedimento Ordinário - Exoneração - M.M.R.S. - V.O.S. 
- Ciência às partes da baixa dos autos e cumpra-se o V. Acórdão. Considerando o fato de que o réu é beneficiário da justiça 
gratuita, arquivem-se os autos com baixa no SAJ. Arbitro os honorários advocatícios em 30% do valor previsto para esta 
espécie de ação, na tabela do Convênio DPE/OAB. Expeçam-se certidões. Int. - ADV: CARLOS ALBERTO PINTADO DURAN 
CARBONARO (OAB 173261/SP), PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO (OAB 204346/SP), REGINALDO BERALDO DE 
ALMEIDA (OAB 260237/SP)

Processo 0007343-68.2014.8.26.0483 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Gilmar de 
Almeida Sanches - Banco do Brasil SA - Vistas dos autos ao exequente para: manifestar-se, em 10 dias, sobre a impugnação 
protocolada tempestivamente a fls. 67/101, no prazo de 10 dias - ADV: FABIANA CANO RODRIGUES (OAB 169197/SP), 
AROLDO BARBOSA PACITO (OAB 170904/SP), JACQUELINE CARDOSO VILLAS BÔAS GARCIA FAUSTINO (OAB 349267/
SP), DIEGO AMARAL MUSSATO (OAB 305670/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP)

Processo 0007574-95.2014.8.26.0483 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - L.O.F.B. - R.R.B.J. 
- 1 . Citado (fls. 22), o executado deixou transcorrer o prazo previsto no artigo 733, conforme certificado a fls. 23. O exequente 
requereu a prisão do executado (fls. 24). Manifestação do Ministério Público a fls. 25. 2 . Ante o exposto, com fundamento 
no artigo 733, § 1º, do Código de Processo Civil, DECRETO a prisão civil do executado R.R.B.D.J., por 30 dias. Intime-se o 
exequente para apresentar cálculo atualizado da dívida. Após, expeça-se mandado de prisão, consignando nele o período e o 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2687

valor da pensão devida. 3. Em seguida, aguarde-se por 60 dias pela efetivação da prisão do executado. Ciência ao Ministério 
Público. Int. OBS: Fica o exequente intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar cálculo atualizado da dívida, no 
prazo de 05 dias. - ADV: ROSELI OLIVA (OAB 83811/SP)

Processo 2000047-20.1998.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - Maria Rita Lucio - Instituto 
Nacional do Seguro Social Inss - Em fase de execução o INSS apresentou o cálculo de fls. *. Do cálculo de atualização da dívida 
relativa a honorários advocatícios, já estabelecidos em embargos, o INSS foi intimado para se manifestar, informou a fls. 187 
sua ciência acerca do referido cálculo, mas permaneceu silente, conforme certificado a fls. 188.. Homologo, pois, o cálculo de 
fls. 185. Concordes, certifique-se o trânsito em julgado. Requisite-se o pagamento. Com o depósito, expeça-se alvará e tornem 
conclusos para a extinção da execução. Int. - ADV: PATRICIA LOPES FERIANI DA SILVA (OAB 122476/SP)

Processo 3000273-80.2013.8.26.0483 - Cumprimento de sentença - Cheque - Treliart Armação Treliçada Ltda - JM 
Construtora Souza & Brito Ltda Me - - Aparecido de Souza - Vistas dos autos a exequente para se manifestar, no prazo de 05 
dias, sobre o extrato juntado a fls.59/60, demonstrando que não foi penhorado nenhum valor da conta bancária do executado. - 
ADV: SIDNEI ALZIDIO PINTO (OAB 24924/SP), RENATA ANGÉLICA MOZZINI SILVA PINTO (OAB 206112/SP)

Processo 3003976-19.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do Brasil S.A. - Kinoshita 
e Freitas Ltda e outros - Ciência ao(s) executado(s), com possibilidade de manifestação no prazo de 5 dias, sobre os extratos 
bancários de fls. 110/118, apresentado(s) pelo exequente. - ADV: DANILO HORA CARDOSO (OAB 259805/SP), TATIANA 
MIGUEL RIBEIRO (OAB 209396/SP), EDSON FREITAS DE OLIVEIRA (OAB 118074/SP), MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE 
BAGGIO (OAB 109631/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DAIANE THAÍS SOUTO OLIVA DE SOUZA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL KENNEDY FERNANDO PAIXÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0028/2015

Processo 0000149-17.2014.8.26.0483 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
SA Crédito, Financiamento e Investimento - Maria José dos Santos Cavalari - Vistos. A mora está comprovada nos autos. 
Assim, defiro a liminar de BUSCA E APREENSÃO do veículo descrito na petição inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do 
Decreto-lei nº 911/69. Cumprida a liminar, CITE-SE o réu para pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores 
apresentados e comprovados pelo credor fiduciário na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, e 
apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme 
cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde 
logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá 
o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Autorizo que as diligências sejam 
realizadas na forma do artigo 172, § 2º, do CPC. Intime-se. (Obs.: Para fins de cumprimento do mandado deverá a requerente 
providenciar o recolhimento das diligências do sr. oficial de justiça). - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), 
MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP)

Processo 0000250-54.2014.8.26.0483 - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - HSBC Bank Brasil S/A 
- Banco Múltiplo - Cicero Goncalves Cotta - - Carlos Augusto Batata Silva - OBS 1: MANIFESTE-SE O EXEQUENTE acerca 
das restrições ON-LINE de fls. 138/139. OBS. 2: CIÊNCIA ÀS PARTES de que encontra-se arquivado em pasta própria deste 
Cartório, sob nº de ordem S.F. nº 305 (CÍCERO GONÇALVES COTTA), ANO-CALENDÁRIO 2012/2013, EXERCÍCIO 2013/2014, 
à disposição para consulta. - ADV: PAULO SERGIO ZAGO (OAB 142155/SP)

Processo 0000362-43.2002.8.26.0483 (483.01.2002.000362) - Procedimento Ordinário - Tempo de serviço - Osmar do 
Carmo - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Obs.: Autos desarquivados em cartório. Os autos permanecerão em cartório 
pelo prazo de 30 (trinta) dias, após, nada sendo requerido, retornarão ao arquivo. - ADV: OTACÍLIO ROBERTO PINTO JÚNIOR 
(OAB 169877/SP), ALMIR ROGÉRIO PEREIRA CORRÊA (OAB 219290/SP), MARIELE NUNES MAULLES (OAB 191015/SP), 
FERNANDO ONO MARTINS (OAB 224553/SP), GUSTAVO AURÉLIO FAUSTINO (OAB 264663/SP)

Processo 0000450-27.2015.8.26.0483 - Divórcio Litigioso - Dissolução - R.A.S.P. - M.A.P. - Foi agendado o dia 18/03/2015, 
às 10:50 horas, para a realização da AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, a qual se realizará no CEJUSC - CENTRO 
JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, sito à Praça Santo Antônio nº 37 (ao lado da Igreja Santo Antônio 
de Lisboa) - ADV: CARLOS HUMBERTO MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 206220/SP)

Processo 0000460-71.2015.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Guarda - R.D.J.L. - M.F.D. - Vistos. 1-Defiro ao autor os 
benefícios da assistência judiciária gratuita. 2- Por ora, antes de apreciar o pedido liminar, expeça-se mandado de constatação, a 
fim de verificar se a criança realmente está residindo em companhia do autor. 3-Cite-se a requerida. 4-Ao SAPS para realização 
de estudo social na residência do autor. Int. - ADV: CRISTIANE OLIVEIRA GARCIA BOSSO (OAB 172086/SP)

Processo 0000568-03.2015.8.26.0483 (apensado ao processo 0007612-10.2014.8.26) (processo principal 0007612-
10.2014.8.26) - Impugnação ao Valor da Causa - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Jose Luiz Conde 
Oberlaender - - Yara Ribeiro Oberlaender - Patricia Frizarin Cipriano - Vistos. Manifeste-se a embargante/impugnada sobre 
a impugnação ao valor dado à causa. Int. - ADV: PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO (OAB 204346/SP), RODRIGO 
LEMOS ARTEIRO (OAB 224332/SP)

Processo 0000588-33.2011.8.26.0483 (483.01.2011.000588) - Cumprimento de sentença - Medida Cautelar - Ademar 
Sartorelli - Banco do Brasil Sa - Vistos. Ante a liquidação do débito, JULGO EXTINTA a presente execução para cumprimento 
de sentença, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado autorizando o levantamento 



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2688

do valor depositado. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Custas, pelo(a) executado(a). P . R . I . - ADV: RENATO 
OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), EDILSON CARLOS DE 
ALMEIDA (OAB 93169/SP)

Processo 0000588-33.2011.8.26.0483 (483.01.2011.000588) - Cumprimento de sentença - Medida Cautelar - Ademar 
Sartorelli - Banco do Brasil Sa - Solicite-se ao Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente, as providências 
necessárias no sentido de que determine ao banco/depositário que o saldo existente na conta judicial nº 1500125215730 seja 
transferido para conta judicial à disposição deste Juízo. Informe-se que a solicitação se prende ao fato de que o depósito 
foi efetuado equivocadamente para aquele r. Juízo, conforme cópias que seguem. Feita a transferência, desde já, autorizo a 
expedição de mandado de levantamento. - ADV: RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/SP), FLAVIO OLIMPIO 
DE AZEVEDO (OAB 34248/SP), EDILSON CARLOS DE ALMEIDA (OAB 93169/SP)

Processo 0000631-28.2015.8.26.0483 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.P.S.S. - K.F.S. - 
FEITO Nº 2015/000200 Vistos. Concedo ao(à) exequente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se o devedor para 
que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito de R$ 401,17 (que será devidamente atualizado e acrescido das pensões que se 
vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. 
Autorizo que as diligências sejam realizadas na forma do artigo 172, § 2º, do CPC. Servirá o presente, por cópia digitada, como 
mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Oficie-se à empregadora do alimentante para que, doravante, efetue os 
descontos da pensão alimentícia na forma do acordo copiado às fls. 10. Intime-se. - ADV: AROLDO BARBOSA PACITO (OAB 
170904/SP)

Processo 0000637-35.2015.8.26.0483 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - N.S.A. - C.B.A. - 
CITE-SE o devedor para que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito de R$ 735,58 (devidamente atualizado e acrescido das 
pensões que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de efetuá-lo, 
sob pena de prisão. Concedo ao(à) autor(a) os benefícios da assistência judiciária gratuita. - ADV: DIEGO DURAN GONÇALEZ 
DE FACCIO (OAB 328547/SP)

Processo 0000639-05.2015.8.26.0483 - Procedimento Sumário - Auxílio-Doença Previdenciário - Valdirene Pereira Leme dos 
Santos - Instituto Nacional do Seguro Social - Vistos. Concedo ao(à) autor(a) os benefícios da Lei nº 1.060/50. Necessária se 
mostra a produção de provas no âmbito do contraditório judicial, mormente a pericial, a fim de que o Estado-juiz forme convicção 
em sentido contrário àquela presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, eis que a incapacidade laborativa 
do(a) autor(a) é matéria controversa, sendo, portanto, descabida a antecipação dos efeitos da tutela nesta fase processual. 
Assim, ausente a prova inequívoca do direito invocado, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se. Int. - 
ADV: CLAUDIO MARCIO DE ARAUJO (OAB 262598/SP)

Processo 0000679-84.2015.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - Ivaneide Caetano do 
Nascimento - Br Veículos - Vistos. Concedo ao(à) autor(a) os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se, ficando 
o(a) requerido(a) advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Servirá o presente, por cópia 
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Autorizo que as diligências sejam realizadas na forma do 
artigo 172, § 2º, do CPC. Intime-se. - ADV: RAFAEL BARUTA BATISTA (OAB 251353/SP)

Processo 0000697-08.2015.8.26.0483 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - J.S.M.N. - F.A.N.F. 
- FEITO Nº 2015/000218 Vistos. Concedo ao(à) exequente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite-se o devedor 
para que, em 3 dias, efetue o pagamento do débito de R$ 809,14 (que será devidamente atualizado e acrescido das pensões 
que se vencerem ao longo da demanda) ou comprove que já o fez ou ainda justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena 
de prisão. Autorizo que as diligências sejam realizadas na forma do artigo 172, § 2º, do CPC. Servirá o presente, por cópia 
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: PATRICIA LOPES FERIANI DA SILVA 
(OAB 122476/SP)

Processo 0000702-30.2015.8.26.0483 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco Santander 
Brasil SA - Edson Facholi - - Edson Facholi - Vistos. A mora está comprovada nos autos. Assim, defiro a liminar de BUSCA E 
APREENSÃO do veículo descrito na petição inicial, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei nº 911/69. Cumprida 
a liminar, CITE-SE o réu para pagar a integralidade da dívida, entendida esta como os valores apresentados e comprovados 
pelo credor fiduciário na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar, e apresentar defesa, no prazo 
de 15 (quinze) dias, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, 
nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, 
a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69), oficiando-se. Servirá o presente, por cópia 
digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Autorizo que as diligências sejam realizadas na forma do 
artigo 172, § 2º, do CPC. Intime-se. (OBS.: O requerente deverá entrar em contato com a Central de Mandados para o integral 
cumprimento da medida). - ADV: ALEXANDRE YUJI HIRATA (OAB 163411/SP), PRISCILA KAKAZU ASSATO (OAB 304431/SP)

Processo 0000723-11.2012.8.26.0483 (483.01.2012.000723) - Cumprimento de sentença - Nota Promissória - Estevam Peres 
- Marcia Cristina Machado de Souza Santos - Vistos. Ante a notícia do falecimento do exequente, suspendo o andamento deste 
processo nos termos do artigo 265, inciso I, do Código de Processo Civil. Aguarde-se a habilitação dos eventuais herdeiros, por 
30 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: MIGUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA FLORA (OAB 103410/
SP), PATRÍCIA PEREIRA PERONI TANAKA (OAB 194255/SP), MARIA ANTONIETA DE CARVALHO E SILVA (OAB 294387/SP)

Processo 0000917-74.2013.8.26.0483 (048.32.0130.000917) - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / 
Execução - D.F.A.S. - P.C.S. - (Obs.: Manifeste-se o exequente tendo em vista que decorreu o prazo legal sem que o requerido, 
citado por edital, efetuasse o pagamento do débito, comprovasse que já o fez ou justificasse a impossibilidade de efetuá-lo). - 
ADV: CARLOS HUMBERTO MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 206220/SP)

Processo 0001098-41.2014.8.26.0483 - Cumprimento de sentença - Duplicata - Eletro Força Comércio de Materiais Elétricos 
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Ltda - Milton A Salzedas Panorama Me - Tente-se o bloqueio via Bacenjud. Restando positivo, providencie-se a transferência 
dos valores para conta judicial (penhora “on line”). Desnecessária a lavratura de termo. “Com o depósito judicial do valor integral 
da dívida, a constituição da penhora é automática, independente da lavratura do respectivo termo (STJ-3ª T., REsp 590.560, rel. 
Min. Nancy Andrighi, j. 14.12.04, não conheceram, v.u., DJU 1.2.05, p.546). No mesmo sentido: RJTJERGS 256/154. Intime-se 
o executado da penhora. Após, tornem os autos conclusos para deliberações. (Obs: valor bloqueado: R$ 147,66. Manifeste-se o 
exequente.) - ADV: ANDRE LUIZ SOUZA TASSINARI (OAB 143388/SP)

Processo 0001223-09.2014.8.26.0483 - Cumprimento de sentença - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos 
Automotores - Sakae Orikasa - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - OBS 1: CIÊNCIA A EXEQUENTE acerca do ofício de 
fls. 129. OBS 2: MANIFESTE-SE O EXEQUENTE acerca da petição de fls. 131/136. - ADV: CARLOS MOURA DE MELO (OAB 
156632/SP), MARIA LIA PINTO PORTO (OAB 108644/SP), VITOR HUGO NUNES ROCHA (OAB 241272/SP)

Processo 0001529-75.2014.8.26.0483 - Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça - Carolina 
Franco - Edna Maria Torriani - (OBS.: Vistas dos autos ao autor para manifestar-se, em 05 dias, sobre o andamento ao feito 
que se encontra paralisado há mais de 30 dias). - ADV: IRIO SOBRAL DE OLIVEIRA (OAB 112215/SP), LUCIANA YOSHIHARA 
ARCANGELO ZANIN (OAB 230212/SP)

Processo 0002008-20.2004.8.26.0483 (483.01.2004.002008) - Cumprimento de sentença - Benefícios em Espécie - Jose 
Milton Goncalves - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - FEITO Nº 2004/000047 Vistos. Processe-se a execução para 
cumprimento de sentença. Providencie a serventia as anotações necessárias, fazendo a evolução de classe no sistema 
informatizado. Cite-se o(a) executado(a) nos termos do artigo 730 do CPC. Int. - ADV: ALDIR GUEDES SORIANO (OAB 184265/
SP), GUSTAVO AURÉLIO FAUSTINO (OAB 264663/SP)

Processo 0002730-10.2011.8.26.0483 (483.01.2011.002730) - Procedimento Ordinário - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Sandra Pereira dos Santos - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Vistos. Ante a liquidação do débito, JULGO EXTINTA a 
presente execução para cumprimento de sentença, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça(m)-
se alvará(s) autorizando o levantamento do(s) valor(es) depositado(s). Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Há isenção 
de custas. P . R . I . (obs. : Alvará à disposição) - ADV: GUSTAVO AURÉLIO FAUSTINO (OAB 264663/SP), ADEMIR SOUZA DA 
SILVA (OAB 199703/SP)

Processo 0003606-28.2012.8.26.0483 (483.01.2012.003606) - Cumprimento de sentença - Averbação / Contagem de Tempo 
Especial - Luiz Missao Horie - Fazenda Pública Estadual - Vistos. Ante a liquidação do débito, JULGO EXTINTA a presente 
execução para cumprimento de sentença, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se mandado 
autorizando o levantamento do valor depositado. Comunique-se ao E. Tribunal. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 
Há isenção de custas. P . R . I . Obs: Mandado de levantamento à disposição - ADV: JELIMAR VICENTE SALVADOR (OAB 
140969/SP), JULIANA CRISTINA LOPES (OAB 189590/SP)

Processo 0003941-13.2013.8.26.0483 (048.32.0130.003941) - Cumprimento de sentença - Aposentadoria Especial (Art. 
57/8) - José Henrique Vieira - Inss Instituto Nacional do Seguro Social - - Fazenda Pública Municipal de Presidente Venceslau 
- - Instituto de Previdência Municipal de Presidente Venceslau Ipreven - Vistos. Manifestem-se as partes sobre os novos 
cálculos apresentados pelo exequente às fls. 471/473. Int. - ADV: MAURICIO TOLEDO SOLLER (OAB 112705/SP), CLAUDIO 
JUSTINIANO DE ANDRADE (OAB 121387/SP), SHEILA MARYELEN LEMES RAINHO (OAB 191068/SP), RAPHAEL VINHOTO 
MUCHON (OAB 247842/SP), CHRISTIANO CARRASCO RAINHO (OAB 292023/SP)

Processo 0004405-71.2012.8.26.0483 (483.01.2012.004405) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Eletro Força 
Comercio de Materiais Eletricos Ltda - D S de Freitas Epp - Requisitem-se as duas últimas declarações de imposto de renda 
do(s) executado(s) pelo sistema INFOJUD, desde que o(a) exequente providencie o recolhimento da taxa devida. Prazo: 5 dias. 
Int. - ADV: ANDRE LUIZ SOUZA TASSINARI (OAB 143388/SP)

Processo 0005309-23.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Requisição para tratamento de sua saúde, em regime 
ambulatorial, hospitalar ou domiciliar - M.R.S. - P.L.S. - Vistos. A certidão de fls. 71 informa que o requerido está internado no 
Hospital Bezerra de Menezes em Presidente Prudente. Esclareça a autora a respeito. Após, vista ao Dr. Promotor de Justiça. 
Int. - ADV: MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA GALVÃO (OAB 181925/SP), MIGUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA FLORA (OAB 
103410/SP)

Processo 0005871-03.2012.8.26.0483 (483.01.2012.005871) - Procedimento Ordinário - Anulação de Débito Fiscal - 
Conselho Particular Presidente Venceslau da Sociedade São Vicente de Paulo - Fazenda Pública Municipal de Presidente 
Venceslau - Vistos. Intime-se a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU, na pessoa do sr. Prefeito 
Municipal, ou quem as suas vezes fizer, para que, no prazo de 5 (cinco dias), informe sobre as providências tomadas para 
pagamento do ofício requisitório expedido às fls. 185, cuja cópia segue em anexo. Autorizo que as diligências sejam realizadas 
na forma do artigo 172, § 2º, do C.P.C. - ADV: CLAUDIO JUSTINIANO DE ANDRADE (OAB 121387/SP), RAFAEL ANTONIO 
BOUTOS DE OLIVEIRA (OAB 188385/SP), MARCO ANTÔNIO RIBEIRO (OAB 97344/SP)

Processo 0006921-06.2008.8.26.0483 (483.01.2008.006921) - Depósito - Depósito - Aymoré Crédito Financiamento e 
Investimento Sa - Reginaldo Nunes Dairez - Vistos. O v. Acórdão de fls. 134 deu provimento ao recurso da autora, condenando 
o réu à entrega do valor equivalente ao do bem financiado, no prazo de 24 horas, afastada a possibilidade de prisão civil, com 
a observação de que o valor equivalente ao do bem deve ser entendido como o valor atual de mercado ou o saldo devedor em 
aberto, o que for menor; e ainda, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 
advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Dessa forma, cabe à autora promover a execução 
para cumprimento do julgado, apresentando o cálculo atualizado e discriminado do débito nos termos do que foi decidido neste 
processo. Aguarde-se por 10 dias. No silêncio, aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: FERNANDO FERRARI VIEIRA 
(OAB 164163/SP), JOÃO ROBERTO COELHO PACHECO (OAB 202623/SP)

Processo 0007112-41.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Índice da URV Lei 8.880/1994 - Dulce Mara Villa Leite 
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- Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. 1. Deixo de analisar a preliminar de incompetência do Juizado Especial 
para análise da causa, visto que os autos tramitam, desde o início, junto à Vara Comum. 2. A matéria atinente à prescrição de 
fundo de direito será analisada no momento da prolação de sentença nestes autos. Isso porque, deve ser levado em conta no 
caso concreto a matéria discutida, que é objeto de repercussão geral, reconhecida nos autos do RE 561.836 RG/RN, recurso 
que, inclusive, foi recentemente julgado, cuja ementa passo a transcrever: “Direito monetário. Conversão do padrão monetário: 
Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência 
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da 
lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do 
índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real 
em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 
decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao 
do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 
168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 
servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação 
temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum 
na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 
remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não 
há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda 
que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual 
obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 
montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma 
legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 
8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente 
provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão 
de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro 
lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter 
tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.” (negritei). Adianto 
que no momento da prolação de sentença será analisada a questão que versa sobre a reestruturação na carreira da servidora 
autora. 3. Tecidas essas considerações, tem-se por certo que “in casu” a audiência, nos termos do artigo 331 do Código de 
Processo Civil, resta esvaziada, por ser notório que a Fazenda Pública, bem como as Autarquias vinculadas a cada esfera de 
Poder não realizam acordos em casos tais. Pressupostos processuais e condições da ação em ordem. Defiro a produção de 
prova documental e pericial. Concedo a prazo de dez dias para apresentação de quesitos e de indicação de assistente técnico. 
Para realização dos trabalhos nomeio a pessoa de Álvaro Barbosa dos Santos, que deverá responder aos quesitos a serem 
apresentados no prazo legal, bem como aos seguintes quesitos do Juízo: A)- Deverá o Sr. perito apurar o eventual saldo 
devedor em razão da conversão dos vencimentos dos servidores por conta da modificação da moeda (de cruzeiros reais para 
URV), ocorrida no dia 01 de março de 1.994, desconsiderando-se a inflação da época; B)- Na hipótese de existência de saldo 
devedor, qual percentual deixou de ser aplicado, tendo como parâmetro os critérios estabelecidos pela Lei Federal nº 8.880/94; 
C)- Seja efetuado cálculo da eventual diferença apurada, levando-se em conta o prazo prescricional de cinco anos retroativos à 
propositura da presente demanda; D) Considerando a V. Decisão proferida nos autos do RE 561.836 RG/RN, acima transcrita, 
deverá o Sr. Perito, apresentar, também, além do cálculo geral, um cálculo específico, levando em conta os parâmetros de 
atualização acima determinados, do período compreendido entre 09.10.2009 a 1º.07.2010 (data em que a LCE 1.111/2010 
passou a produzir efeitos). Intime-se o perito para que estime seus honorários. Feito isso, intime-se a parte autora para que 
deposite o valor estimado pelo Sr. Perito, em cinco dias. Com a apresentação do laudo, intimem-se as partes para manifestação 
no prazo de 10 dias, tornando conclusos para sentença. Int. - ADV: REGINALDO BERALDO DE ALMEIDA (OAB 260237/SP), 
CARLOS MOURA DE MELO (OAB 156632/SP), PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO (OAB 204346/SP)

Processo 0007147-74.2009.8.26.0483 (483.01.2009.007147) - Cumprimento de sentença - Ivo Silva de Oliveira - Estado de 
São Paulo - Vistos. Considerando que o ofício requisitório foi expedido em 19/08/2014, portanto há mais de 5 (cinco) meses, 
e somente agora a Fazenda Estadual traz aos autos a notícia de que ele não estava instruído com as cópias necessárias, 
concedo mais 30 (trinta) dias para que a FAZENDA DO ESTADO faça o respectivo pagamento. Int. - ADV: CARLOS MOURA 
DE MELO (OAB 156632/SP), ADRIANA DA SILVA PEREIRA DURAN (OAB 180899/SP), SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI 
(OAB 227753/SP)

Processo 0007157-45.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Guarda - F.D.S.S. - N.A.S. - (OBS.: Manifeste-se o 
requerente sobre o laudo de fls. 38/42). - ADV: LAÍS FERNANDA DA SILVA RAYS (OAB 323365/SP)

Processo 0007212-98.2011.8.26.0483 (483.01.2011.007212) - Cumprimento de sentença - Auxílio-Doença Previdenciário - 
Jose Carlos Marques da Silva - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Vistos. Ante a liquidação do débito, JULGO EXTINTA 
a presente execução para cumprimento de sentença, nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se 
mandado autorizando o levantamento do valor depositado. Comunique-se ao E. Tribunal. Transitada em julgado, arquivem-se 
os autos. Há isenção de custas. P . R . I . (Obs.: Mandado de levantamento à disposição) - ADV: JULIANA CRISTINA LOPES 
(OAB 189590/SP), JELIMAR VICENTE SALVADOR (OAB 140969/SP), SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI (OAB 227753/
SP), ANDERSON GYORFI (OAB 293776/SP)

Processo 0007612-10.2014.8.26.0483 - Embargos à Execução - Nulidade / Inexigibilidade do Título - Patricia Frizarin 
Cipriano - Jose Luiz Conde Oberlaender - - Yara Ribeiro Oberlaender - Vistos. Manifeste-se a embargante sobre a impugnação 
apresentada. Int. - ADV: PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO (OAB 204346/SP), RODRIGO LEMOS ARTEIRO (OAB 
224332/SP)

Processo 0007634-68.2014.8.26.0483 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - E.C.B.B. - M.R.B. 
- Vistos. Ante a liquidação do débito, JULGO EXTINTA a presente execução nos termos do artigo 794, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Transitada em julgado, expeça-se certidão de honorários ao(s) advogado(s) nomeado(s) às fls. 04, nos termos 
do Convênio DPE/OAB e arquivem-se os autos. Há isenção de custas. P . R . I . - ADV: DÉBORA PORTEL FURLAN REDÓ DE 
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ALMEIDA (OAB 276410/SP), MARINA MOSCARDI FLORA (OAB 280051/SP)

Processo 0008004-47.2014.8.26.0483 - Carta Precatória Cível - Depoimento (nº 0006976-18.2012 - 2ª VARA CÍVEL) - 
Benvenho Empreendimentos Imobiliários Ss Ltda - Metalúrgica Aço Forte Ltda Me - Vistos. Expeça-se mandado para intimação 
da testemunha, desde que depositadas as diligências do Oficial de Justiça. Autorizo que as diligências sejam realizadas na 
forma do artigo 172 § 2º do CPC. Int. - OBS: DEVERÁ SER DEPOSITADO DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA - ADV: ALEX 
SANDRO SARMENTO FERREIRA (OAB 148751/SP), ANDRE SHIGUEAKI TERUYA (OAB 154856/SP), JOSE ANTONIO DA 
SILVA GARCIA (OAB 47600/SP), TATIANA YUMI HASAI (OAB 249544/SP), ANGELO JOSE CORRÊA FRASCA (OAB 172138/
SP)

Processo 0008077-87.2012.8.26.0483 (483.01.2012.008077) - Execução de Título Extrajudicial - Cédula de Crédito 
Bancário - Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento - Sergio Bispo de Andrade - Vistos. Suspendo o andamento 
do processo nos termos do artigo 791, III, do CPC. Aguarde-se provocação no arquivo. Int. - ADV: MARLI INACIO PORTINHO 
DA SILVA (OAB 150793/SP), FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP)

Processo 0008454-87.2014.8.26.0483 - Monitória - Financiamento de Produto - Banco Itaucard SA - Brasilino Nunes da Silva 
- Assim, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, inciso IV, do Código de 
Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se estes autos. P . R . I . C . OBSERVAÇÃO: O apelante deverá providenciar o 
recolhimento do valor de R$ 1.111,14 a título de preparo na Guia DARE - SP, Cód. 230-6-, bem como o recolhimento da taxa de 
despesas com o porte de remessa e retorno, no valor de R$ 32,70, POR VOLUME, na Guia de Recolhimento FEDTJ - Banco do 
Brasil SA, Código 110-4 (1 Volume). - ADV: ERIC GARMES DE OLIVEIRA (OAB 173267/SP), NELSON PASCHOALOTTO (OAB 
108911/SP)

Processo 0008746-72.2014.8.26.0483 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - E.V.B.S. - C.S.S. - - D.W.S. - Vistos. 
1)Recebo a petição de fls. 25, como aditamento à inicial. 2)Providencie a serventia as anotações necessárias para constar no 
pólo passivo da ação D.W.D.S., genitor da autora. 3)Mantenho, no mais, a decisão de fls. 11. 4)Cite-se e intime-se o requerido 
da fixação dos alimentos provisórios, que são devidos a partir da citação, bem como da audiência de conciliação designada 
e que o prazo para contestação começará a fluir daquela data. Int. - ADV: PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO (OAB 
204346/SP)

Processo 0009059-33.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Interpretação / Revisão de Contrato - Thiago Marques 
dos Santos - BV Financeira SA Crédito, Financiamento e Investimento - Vistos. Providencie o autor, no prazo de 10 dias, cópia 
da petição inicial do processo nº 0008416-75.2014.8.26.0483 - feito nº 2442/2014, bem como o original da procuração e da 
declaração de pobreza, sob pena de extinção. Anoto que para o ajuizamento de novas ações não mais será admitida a juntada 
de cópia de procuração e da declaração de pobreza. Int. - ADV: IVAN ALVES DE ANDRADE (OAB 194399/SP)

Processo 0009126-95.2014.8.26.0483 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Cooperativa Agrária de 
Cafeicultores do Sul de São Paulo - Denison Costa de Amorim Filho - - Isabel Tenório de Amorin - OBS: MANIFESTE-SE O 
EXEQUENTE acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, A QUAL SEGUE TRANSCRITA: CERTIDÃO - MANDADO CUMPRIDO 
NEGATIVO CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que, em cumprimento ao mandado nº 483.2015/000424-4, dirigi-me, nesta 
comarca e cidade, à Rua Duque de Caxias, n.º 1400, por volta das 15:00 h de hoje, quando DEIXEI DE CITAR o executado 
DENISON COSTA DE AMORIM FILHO, em virtude do mesmo ali não mais residir, segundo informação do porteiro Jerônimo, o 
qual dissera ainda que ele dali se mudou há mais de um ano, não sabendo de seu paradeiro. Diante do exposto, faço devolução 
do mandado à SADM para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. - ADV: RAFAEL MORALES CASSEBE TÓFFOLI (OAB 
213970/SP)

Processo 0009146-86.2014.8.26.0483 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - F.G.N.O. - 
E.N.J. - (Obs.: Manifeste-se o exequente tendo em vista que decorreu o prazo legal sem que o/a requerido/a efetuasse o 
pagamento do débito). - ADV: DANILO VITOR SEGURA DE OLIVEIRA (OAB 282064/SP)

Processo 0011128-14.2009.8.26.0483 (483.01.2009.011128) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Auto Posto Lençoni 
Ltda - Raphael Augusto Silva de Carvalho - Banco Abn Amro Real Sa - Solicito as providências necessárias no sentido de 
informar a este Juízo, no prazo de 10 dias, qual o saldo devedor do contrato de mútuo, nº 103386025446, celebrado entre essa 
instituição e Raphael Augusto Silva de Carvalho, CPF: 297.931.288-60, RG: 32575898, onde o devedor e sua esposa deram em 
alienação fiduciária o imóvel objeto da matrícula nº 9.523 do SRI local. OBS: OFÍCIO À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. - ADV: 
DAIANA PEREIRA BELAZ (OAB 251255/SP), VALDEMIR DA SILVA PINTO (OAB 115567/SP), FÁBIO FERREIRA MORONG (OAB 
164692/SP), TAÍS VANESSA MONTEIRO (OAB 167647/SP), VALMIR DA SILVA PINTO (OAB 92650/SP), DALILA GALDEANO 
LOPES (OAB 65611/SP), TARCISIO CORREA JUNIOR (OAB 228787/SP), FERNANDO HENRIQUE CHELLI (OAB 249623/SP)

Processo 0011415-74.2009.8.26.0483 (483.01.2009.011415) - Execução Fiscal - ICMS/ Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias - Fazenda do Estado de São Paulo - P S Baruta Pneus Me - - Paulo Sergio Baruta - Vistos. Ante o resultado do 
agravo de instrumento, que considerou impenhorável o numerário bloqueado em conta salário do devedor, expeça-se mandado 
de levantamento autorizando o EXECUTADO a fazer o levantamento dos valores depositados às fls. 203/205. Após, arquivem-
se estes autos. Int. (OBS.: MANDADO DE LEVANTAMENTO À DISPOSIÇÃO DO EXECUTADO). - ADV: SERGIO NOGUEIRA 
BARHUM (OAB 68094/SP), CARLOS MOURA DE MELO (OAB 156632/SP), ELCIO DE PAULA SOUZA FILHO (OAB 198414/
SP), MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA FLORA (OAB 47485/SP)

Processo 3001807-59.2013.8.26.0483 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
SA Crédito, Financiamento e Investimento - Eduardo Xavier Bezerra - OBS: DEVERÁ O AUTOR providenciar o RECOLHIMENTO 
do numerário necessário as diligências do Sr. Oficial de Justiça PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO MANDADO EXPEDIDO as 
fls. 62. - ADV: FRANCISCO BRAZ DA SILVA (OAB 160262/SP), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA (OAB 150793/SP), DARIO 
BRAZ DA SILVA NETO (OAB 254878/SP)

Processo 3003963-20.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - B.L.A. - D.C.S.J. - Ante o 
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exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para declarar que B.L.A., representado 
por A.A.M., é filho de D.C.S.D.J., e condenar este a pagar àquele, a título de alimentos, a quantia mensal correspondente a 20% 
de seus vencimentos líquidos, ressalvados apenas os descontos obrigatórios por lei, inclusive sobre o décimo terceiro, devidos 
desde a citação, com correção monetária e juros moratórios na base legal. Em caso de desemprego, fica a pensão estabelecida 
em 20% do salário mínimo nacional. Em razão da presente, B.L.A. passará a chamar-se B.L.A.D.J., tendo como avós paternos 
J.A.D.J. e Z.S. Presentes os requisitos legais, antecipo a tutela no tocante à obrigação alimentar, determinando que o requerido 
passe a pagar imediatamente a pensão ao autor. Expeça-se o necessário para a abertura de conta e ofício para desconto em 
folha. Com o transito em julgado, expeça-se mandado de averbação e, nada sendo requerido, arquivem-se os autos, com as 
cautelas e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Presidente Venceslau, 04 de fevereiro de 2.015. - ADV: 
MARCOS ROBERTO ANDRADE MORAIS (OAB 263958/SP), ROBERTO SATO AMARO (OAB 115694/SP)

Processo 3004133-89.2013.8.26.0483 - Cumprimento de sentença - Provas - Rogerio de Souza Flávio - Banco Santander 
Brasil SA - (Obs.: Manifestem-se as partes sobre o ofício do Banco do Brasil informando o depósito feito pelo Banco Santander 
no valor R$869,66 em 04/02/2015). - ADV: FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/
SP), ILZANETE JOYCE REX FLAVIO (OAB 197751/SP)

3ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO TAMARA PRISCILA TOCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIANE SILVA NAPONOCENO LÍRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0049/2015
Processo 0000163-64.2015.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Guarda - J.P. e outro - D.A.S. e outro - Vistos etc. 

Processe-se em segredo de Justiça. Defiro os benefícios da gratuidade processual. Anote-se, inclusive no sistema SAJ. Tarjem-
se os autos. Pretende a parte autora o deferimento liminar da guarda provisória da neta em seu favor. Ouvido o Ministério 
Público, apresentado parecer contrário ao deferimento da liminar. Não há nos autos qualquer documento que traga ao menos 
indício de que a criança esteja hoje morando com os avós, ora autores. Inexistindo prova do alegado, indefiro assim o pedido 
em apreço, qual seja, o de deferimento da guarda provisória. Servindo esta como mandado, CITEM-SE os requeridos sobre 
os termos da ação e para apresentar resposta em 15 dias, observadas as advertências e formalidades legais, podendo o Sr. 
Oficial de Justiça fazer uso das prerrogativas contidas no § 2º do artigo 172 do C.P.C. Sem prejuízo disso, desde já se remetam 
os autos ao SAPS para realização de estudo psicossocial com o grupo social envolvido. Autorizo a permanência dos autos 
naquele setor por 02 (dois) dias para tomada de apontamentos. Relatório em 30 (trinta) dias, contados da data designada 
para a primeira entrevista. Ficam desde já autorizadas eventuais intimações solicitadas para realização de entrevistas. Com 
a apresentação de resposta, ou decorrido o prazo para tanto, e apresentado o laudo do estudo psicossocial, vista às partes, 
oportunidade em que, independentemente de nova ordem, deverão manifestar eventual interesse na produção de outras provas, 
sob pena de preclusão, anotando-se que pedidos genéricos serão indeferidos e que o interesse na produção de prova oral deve 
vir acompanhado do necessário rol, sob igual pena de preclusão. Servirá a presente decisão mandado. - ADV: ANA CRISTINA 
MARCONDES JOÃO RAMOS (OAB 172135/SP), LUCIANA KOBAYASHI (OAB 153399/SP)

Processo 0000254-57.2015.8.26.0483 - Alvará Judicial - Levantamento de Valor - Maria Anunciada Colombo e outros - 
Hermenegildo Colombo - Vistos. Defiro a gratuidade processual aos requerentes. Anote-se. SERVINDO ESTE COMO OFÍCIO, 
determino ao Gerente da Agência abaixo indicada que informe a este Juízo se HERMENEGILDO COLOMBO, inscrito no CPF/
MF sob n° 132.716.958-49, possui saldo em contas bancárias, encaminhando ao Juízo extrato que noticie eventual depósito 
mantido em referido banco, bem como informe se eventuais numerários estão sujeitos à bloqueio ou constrição, ou então se 
estão vinculados a algum processo judicial. Sem prejuízo, haja vista o interesse de Rosalina Gonçalves Bezerra na lide, pois 
convivente em união estável com o falecido, conforme informado, deverão os requerentes emendar a inicial para inclui-la no 
polo ativo da demanda. Prazo: 10 (dez) dias. - ADV: LUCIANA BAREIA BARBOSA (OAB 213743/SP)

Processo 0000257-12.2015.8.26.0483 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - A.L.C.S. - 
J.P.C.S. - Servindo esta como precatória, após lançado o respeitável cumpra-se pelo Juízo Deprecado, CITE-SE o réu nos 
termos do que acima se fez constar, informando a este Juízo quando da ocorrência do ato citatório. - ADV: ILZANETE JOYCE 
REX FLAVIO (OAB 197751/SP)

Processo 0000451-12.2015.8.26.0483 - Conversão de Separação Judicial em Divórcio - Dissolução - J.C.A. e outro - Vistos. 
Inicialmente, esclareçam os autores se há filhos comuns ainda menores. Afirmativa a resposta, deverão trazer ao processo 
as condições estabelecidas quando da separação e sentença correlata. Prazo: 10 dias, sob pena de indeferimento da inicial. 
Intime-se. - ADV: CARLOS HUMBERTO MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 206220/SP)

Processo 0000455-49.2015.8.26.0483 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.G.V. - Vistos. A fim de se verificar a necessidade 
de intervenção do Ministério Público, decline o autor, em dez dias, se da união adveio o nascimento de filho/s ainda menor/es. 
Intime-se. - ADV: RAFAEL BARUTA BATISTA (OAB 251353/SP)

Processo 0000472-85.2015.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Irredutibilidade de Vencimentos - Zulene do Nascimento 
- Vistos. A presunção de pobreza emergente da declaração apresentada não é absoluta, conforme se depreende do exame 
do disposto no artigo 4º da Lei número 1060/50. O juiz não está obrigado, portanto, a aceitar sem questionar, a alegação de 
pobreza feita para obtenção de gratuidade processual. O preceito constitucional emerge claro: o Estado prestará assistência 
jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV). Estabeleceu-se, assim, o ônus 
processual na demonstração da pobreza. Os interesses da parte estão sendo defendidos por advogado contratado, diante 
do que é incongruente concluir que o pagamento das custas e despesas processuais possam trazer algum prejuízo à sua 
subsistência. O advogado particular não dispensa seus honorários, ainda que tenha sido contratado com a cláusula ad êxito. 
Se o advogado que assina a inicial recebeu, ou receberá, honorários da pessoa que o contratou, por qual motivo essa mesma 
pessoa não pode suportar as despesas do processo e eventual condenação dos honorários do advogado da parte contrária? 
Não há lógica para discriminação. Nesse sentido os julgados proferidos pelo Egrégio Primeiro Tribunal de alçada Civil do Estado 
de São Paulo nos Agravos de Instrumento nº 979.836-5 em 11 de dezembro de 2000 e 1.075.019-1 de 13 de março de 2002, 
bem como pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo nos Agravos nº 257.725-4/3 em 17 de setembro de 2002 e 276.135-
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4/0-00 de 25 de fevereiro de 2003. O estado de pobreza no Brasil está muito aquém da capacidade econômica do autor, que 
recebia já em agosto de 2014 quantia superior a R$ 5.000,00 (fls. 41). Também não foram descritos fatos concretos dos quais 
decorresse uma suposta insuficiência de recursos. Como somente se provam fatos concretos, individualizados no tempo e no 
espaço, não foi feita a prova a que alude o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República. Com isso, não se justifica a 
concessão do benefício almejado. Isto posto, indefiro o pedido de assistência judiciária, devendo a autora efetuar o preparo da 
causa, no prazo de 30 dias, sob pena de extinção. Intime-se. - ADV: ORLANDO SOBOTTKA FILHO (OAB 88005/SP)

Processo 0000515-22.2015.8.26.0483 - Homologação de Transação Extrajudicial - Guarda - M.A.F. e outro - Vistos. Processe-
se em segredo de Justiça. Defiro os benefícios da gratuidade processual. Anote-se, inclusive no sistema SAJ. Pretendem 
as autoras o deferimento liminar da guarda provisória da criança Carlos Henrique de Assis Freitas em favor da requerente 
Rosangela de Assis Freitas. Ouvido o Ministério Público, apresentado parecer contrário ao deferimento da liminar. Não há 
nos autos qualquer documento que traga ao menos indício do “periculum in mora” hábil a justificar o deferimento da tutela 
antecipada. Inexistindo prova do alegado, indefiro assim o pedido em apreço, qual seja, o de deferimento da guarda provisória. 
Outrossim, tratando-se a ação de direitos indisponíveis (guarda de menor), necessário que se emende a inicial a fim de incluir 
no polo passivo da demanda a genitora do infante, ante a necessidade desta em integrar a lide. Prazo para atendimento: 30 
dias, sob pena de extinção do processo, conforme o caso. Intime-se. - ADV: JULIANE CANO RODRIGUES SCALON MAGRO 
(OAB 236656/SP)

Processo 0000715-29.2015.8.26.0483 - Mandado de Segurança - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de 
Medicamentos - Lucinéia Ribeiro de Sousa - Vistos. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lucinéia Ribeiro de Souza 
em face da Secretaria de Saúde do Município de Presidente Venceslau/SP. Aduz, em síntese, que necessita do medicamento 
Clexane 40mg, 4MI por dia, nome genérico do medicamento TRAMADOL, pelo prazo de 90 dias. Requer a concessão liminar 
da segurança pleiteada. Inicialmente, observa-se que a impetrante renova seu pedido, já formulado anteriormente nos autos do 
mandado de segurança nº 0008294-62.2014.8.26.0483 - Ordem n.º 2659/2014, desta 3ª Vara Judicial, o qual foi julgado extinto, 
sem resolução do mérito, ante ao indeferimento da inicial. Denota-se, ainda, que não apresenta qualquer documento diferente 
daqueles que apresentou naqueles autos. Deste modo, assim como no processo supracitado, a inicial destes autos merece 
reparos. O receituário médico de fls. 19, não apresenta a respectiva data em que foi emitido. Assim, deverá a autora emendar 
a inicial, no prazo de 05 dias, apresentando o receituário pertinente e atualizado. Deverá juntar, ainda, a última declaração de 
imposto renda e extrato bancário dos últimos três meses, para aferição de incapacidade financeira. Por fim, deverá regularizar a 
representação processual, destacando a informação contida no documento de fls. 22, em que informa ser a autora representada 
por sua mãe. Emendada a inicial e regularizada a representação processual, tornem os autos ao Ministério Público, em seguida, 
conclusos para decisão. Intime-se. - ADV: SUELI SILVA DE AGUIAR SOUZA (OAB 179766/SP)

Processo 0000865-69.1999.8.26.0483 (483.01.1999.000865) - Execução de Título Extrajudicial - Banco do Brasil Sa - 
Vistos. Acolho o pedido do exequente e, com fulcro no artigo 791, III, do Código de Processo Civil (... quando o devedor não 
possuir bens penhoráveis), suspendo o curso da presente ação. Aguarde-se provocação no arquivo. Intime-se. - ADV: PAULO 
ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP), MARIA ELISA PERRONE DOS REIS TOLER (OAB 178060/SP), MIGUEL 
FRANCISCO DE OLIVEIRA FLORA (OAB 103410/SP), PATRICIA LOPES FERIANI DA SILVA (OAB 122476/SP)

Processo 0001075-95.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Promoção - Ketlhen Goularte de Azevedo - Estado de São 
Paulo - Vistos. Manifeste-se o Ministério Público em alegações finais. Após, tornem-me conclusos para sentença. Intime-se. - 
ADV: CARLOS MOURA DE MELO (OAB 156632/SP), MARIA ANTONIETA DE CARVALHO E SILVA (OAB 294387/SP)

Processo 0001417-87.2006.8.26.0483 (483.01.2006.001417) - Procedimento Ordinário - Benefícios em Espécie - Antonio 
Miranda da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - os autos encontram-se com vista ao autor para manifestação sobre 
calculo apresentado. - ADV: GUSTAVO MIGUEL GORGULHO (OAB 159690/SP), FERNANDO COIMBRA (OAB 171287/SP)

Processo 0001911-05.2013.8.26.0483 (048.32.0130.001911) - Execução Fiscal - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de 
Serviço - União - Decasa Açucar e Alcool Sa - Vistos. Tendo em vista a decretação da falência da empresa executada, em 
obediência ao disposto na decisão proferida nos autos nº 0007013-13.2010.8.26.0483 no que toca à suspensão de todas as 
ações ou execuções contra a falida (empresa), nos termos do artigo 99, V, da Lei n.º 11.101/05, ressalvadas as hipóteses 
previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 6º da mesma Lei, determino que se aguarde a apresentação da relação de credores a ser 
consolidada nos autos da Falência (0007013-13.2010), com o que voltem estes autos conclusos para ulteriores deliberações. 
Suspensa assim a ordem de avaliação do imóvel que, em verdade, será avaliado dentro dos autos da falência, por empresa 
técnica especializada. Comunique-se o Sr. Perito via e-mail. - ADV: MIGUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA FLORA (OAB 103410/
SP)

Processo 0002449-25.2009.8.26.0483 (483.01.2009.002449) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Borrachas Vipal 
S A - Beloni Recauchutadora Ltda - Vistos. 1. Sem olvidar que o dinheiro é o primeiro dos bens na gradação legal, DEFIRO 
o requerimento do credor para inclusão de penhora on-line, no sistema BACENJUD, de depósito ou aplicação financeira em 
nome do executado BELONI RECAUCHUTADORA LTDA, CNPJ 51.391.563/0001-99, até o limite do crédito, R$ 990.488,56. 
2. Havendo bloqueio de valor irrisório, tal será imediatamente liberado, por não garantir o juízo, bem como não justificar a 
movimentação do Poder Judiciário e eventuais providências bancárias. Fica desde já definido como valor insignificante, para 
o caso, quantia inferior a R$ 3.000,00. 2.1. Negativa a resposta à ordem de bloqueio, ou havendo liberação de valor irrisório, 
intime-se a exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento do feito. 3. Havendo bloqueio de valor não-irrisório, 
de imediato será ordenada a transferência para conta judicial. Desnecessária a lavratura de termo de penhora (Comunicado SPI 
19/2011). 3.1. Ordenada a transferência, intime-se o executado da penhora, para, querendo, se opor à constrição no prazo de 15 
(quinze) dias. Intime-se. (Nota de CArtório - PESQUISA COM RESUTLADO NEGATIVO - Autos com vista ao exequente). - ADV: 
SANDRO ALCÂNTARA SIQUEIRA GOMES MATTOS (OAB 104196/MG), SERGIO FERNANDO AMATA (OAB 28114/MG), JOSE 
ANTONIO VOLTARELLI (OAB 130969/SP), MARIA EGLAIZE PINHEIRO C. SILVA (OAB 86412/MG)

Processo 0003143-18.2014.8.26.0483 - Interdição - Tutela e Curatela - A.S.L. e outro - H.S.L. - os autos encontram-se com 
vista às partes para manifestação sobre laudo pericial, devendo declinar eventual interesse na produção de outras provas. - 
ADV: JOAO NUNES NETO (OAB 108580/SP), REINALDO CESAR GOMES DE OLIVEIRA (OAB 234052/SP)

Processo 0003469-12.2013.8.26.0483 (048.32.0130.003469) - Execução de Título Extrajudicial - Obrigação de Fazer / 
Não Fazer - José Gonçalves Laço - Vistos. Proceda-se ao registro da penhora junto ao órgão competente (CRI/ARISP - on 
line), fazendo-se constar tratar-se o exequente de parte beneficiária da gratuidade processual. Na sequência, dê-se vista ao 
Ministério Público, a fim de que se manifeste sobre a peça ora apresentada pelo executado. Intime-se. - ADV: JAIRO LAUSE 
VILLAS BOAS (OAB 68105/SP)

Processo 0003529-82.2013.8.26.0483 (048.32.0130.003529) - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - A.L.C.S. - 
J.P.C.S. e outro - fica o advogado nomeado (Dr.Antonio Carlos), intimado de todo o processado e para que apresente resposta 
no prazo legal. - ADV: NELSON ARCANGELO (OAB 150643/SP), ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO (OAB 
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80530/SP)
Processo 0003769-37.2014.8.26.0483 - Usucapião - Usucapião Ordinária - Antônio Manoel dos Santos e outro - Ficam as 

partes intimadas que foi designada pelo perito nomeado a data de 18/02/2015, às 14:00 horas, em frente ao local objeto da 
perícia, para início dos trabalhos. - ADV: GUSTAVO MIGUEL GORGULHO (OAB 159690/SP)

Processo 0003885-92.2004.8.26.0483 (483.01.2004.003885) - Execução Fiscal - Dívida Ativa - Caixa Economica Federal 
Cef - Waldomiro Colombo - Vistos. Acolho o pedido da credora, Caixa Econômica Federal, e determino o retorno dos autos ao 
arquivo, sem baixa na distribuição, nos termos do artigo 20, da Lei 10.522/02. Providencie a serventia o necessário. - ADV: 
SONIA COIMBRA (OAB 85931/SP), JOÃO HENRIQUE GUEDES SARDINHA (OAB 241739/SP)

Processo 0004768-29.2010.8.26.0483 (483.01.2010.004768) - Monitória - Cédula de Crédito Bancário - Itaú Unibanco Sa - 
Júlio César Aparecido dos Santos e outro - Vistos. Recolhida a taxa necessária à pesquisa requerida, tornem para apreciação 
do pedido do exequente. No silêncio, cumpra-se o determinado a fls. 256, parte final. Intime-se. - ADV: DANIELA PAIM TAVELA 
(OAB 190907/SP), MARCELO MORATO LEITE (OAB 152396/SP), ANA LUZIA DE CAMPOS MORATO LEITE (OAB 170710/SP)

Processo 0005351-43.2012.8.26.0483 (483.01.2012.005351) - Execução de Título Extrajudicial - Compromisso - Rodolfo 
Walter Seddig - Luiz Carlos Dorna e outros - Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho - Vistos. Fls. 114/115: Já demonstrado em 
outra oportunidade o interesse na causa. Assim, inclua-se no sistema informatizado como terceiro interessado. Cumpra-se, no 
mais, a decisão de fls. 105, parte final. - ADV: ADRIANA DA SILVA PEREIRA DURAN (OAB 180899/SP), JOAO CARLOS T DE 
CARVALHO JUNIOR (OAB 121388/SP)

Processo 0005705-97.2014.8.26.0483 - Usucapião - Usucapião Extraordinária - Roberta Aparecida de Assis Godeis e outros 
- Vistos. Regularizadas as incorreções apontadas pelo Oficial de Registro de Imóveis (fls. 52/53 e 64), recebo as emendas de 
fls. 58/60 e 69. Anote-se. Citem-se a(s) pessoa(s) em cujo(s) nome(s) está transcrito o imóvel e os confinantes, pessoalmente 
(por mandado), e por edital com prazo de 20 (vinte) dias os réus em lugar incerto e os eventuais interessados consoante art.942 
CPC. Antes, porém, aguarde-se a devolução do mandado de citação, haja vista a possibilidade de alguns dos confinantes não 
serem encontrados e serem incluídos no edital a ser expedido. Anote-se que devem ser considerados como válidos a planta e 
o memorial de fls. 75/76. Encaminhem-se, via postal, cópias da inicial e dos documentos que a acompanham à União, Estado 
e Município a fim de que manifestem eventual interesse na demanda. Com relação a todas as diligências acima, deverá o 
autor comprovar o recolhimento das diligências de oficial de justiça e taxa de postagem, bem assim apresentar a quantidade 
de cópias necessárias (inclusive par envio às Fazendas Públicas, que devem conter cópia da planta e memorial descritivo). 
Expeça-se o que se faz possível diante dos recolhimentos promovidos e cópias até então apresentadas. Aguarde a Serventia os 
recolhimentos faltantes e cópias para elaboração dos demais expedientes. Apresentem os autores, com relação a si, certidão 
do distribuidor cível (existência ou inexistência de ações petitórias ou possessórias com relação ao(s) promovente(s) e seu(s) 
antecedente(s) na posse/propriedade do imóvel). Esta diligência se faz necessária para se verificar a existência de posse 
mansa e pacífica. Intime-se. - ADV: JOAO CARLOS T DE CARVALHO JUNIOR (OAB 121388/SP)

Processo 0006752-48.2010.8.26.0483 (483.01.2010.006752) - Usucapião - Usucapião Ordinária - CDHU - Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - Vistos. Rol de testemunhas apresentado pelo autor com 
a inicial. Em cinco dias manifeste-se em termos de prosseguimento do feito, apresentando, em especial, a minuta de edital 
para citação, que deverá ser enviado ao Ofício de Justiça por meio do endereço eletrônico venceslau3@tjsp.jus.br. Na inércia, 
cumpram-se as Normas da Corregedoria Geral de Justiça no que toca à inação da parte. Intime-se. - ADV: ADRIANA DA SILVA 
PEREIRA DURAN (OAB 180899/SP), ADAUTO PASSOS JUNIOR (OAB 14592/SP), JOSE CANDIDO MEDINA (OAB 129121/
SP)

Processo 0006784-14.2014.8.26.0483 (apensado ao processo 0001911-05.2013.8.26) - Embargos à Execução Fiscal - Efeito 
Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução - Decasa Açucar e Alcool Sa em Recuperação Judicial - União - Vistos. A fim 
de deliberar acerca do mérito destes embargos, que discutem a própria existência da dívida, inscrita em desfavor de empresa 
da qual se decretou a falência no último dia 22, delibero que tenham trâmite, independentemente da avaliação do imóvel que 
serve de garantia ao Juízo, porquanto a avaliação determinada nos autos da execução não será aqui realizada, mas sim nos 
autos da falência, por empresa técnica especializada. Postas estas considerações, recebo os embargos para processamento. À 
embargada, para impugnação no prazo legal. - ADV: MIGUEL FRANCISCO DE OLIVEIRA FLORA (OAB 103410/SP), PATRÍCIA 
PEREIRA PERONI TANAKA (OAB 194255/SP)

Processo 0006976-44.2014.8.26.0483 (apensado ao processo 0000684-14.2012.8.26) - Embargos à Execução - Valor da 
Execução / Cálculo / Atualização - Selma Goes Borges Silva - Vistos. Tendo em conta a ausência de Profissional a servir na 
comarca como Contador do Juízo, necessário que se nomeie Perito Contador, a fim de que auxilie tecnicamente o Magistrado 
para decisão sobre os cálculos apresentados. Para realização dos trabalhos, nomeio perito o Sr. Durval Leite Júnior. Arbitro seus 
honorários em R$ 200,00, nos termos da Resolução 547/2007. Oportunamente requisitem-se os honorários junto ao sistema 
próprio da Justiça Federal. Com a vinda dos cálculos do experto, às partes para manifestação e, então, tornem para decisão. 
Intime-se. - ADV: JOAO NUNES NETO (OAB 108580/SP)

Processo 0007054-38.2014.8.26.0483 - Divórcio Litigioso - Dissolução - A.P.C.D. - R.T.D. - HOMOLOGO o acordo firmado 
em audiência, para que produza seus regulares efeitos legais e, assim, nos termos do artigo 269, inciso III, do Código de 
Processo Civil, uma vez apreciado o mérito, JULGO EXTINTO este processo. Concordes, o trânsito em julgado ocorre nesta 
data. Desnecessária a certificação. Anote-se no sistema SAJ. Em favor do advogado do requerido expeça-se certidão de 
honorários. Conveniente salientar a todos os interessados a importância de guardarem consigo cópias das peças processuais 
(inclusive ofício de indicação da OAB, tratando-se de advogado/s nomeado/s), de forma a evitar dissabores futuros em eventual 
necessidade de desarquivamento do feito, enviado ao arquivo geral do Estado (RECALL). Assim sendo, determino que se 
aguarde por 30 dias em cartório eventual consulta dos autos e/ou extração de cópias, após o que, arquive-se, observadas as 
formalidades legais. P.R.I. - ADV: RAFAEL BARUTA BATISTA (OAB 251353/SP), MARCOS ROBERTO ANDRADE MORAIS 
(OAB 263958/SP)

Processo 0007273-51.2014.8.26.0483 - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - Locação de Imóvel 
- Wilson José Zacarias da Silva e outro - Vistos. À vista da inércia do exequente, dou por cumprido o acordo homologado nos 
autos. Conveniente salientar a todos os interessados a importância de guardarem consigo cópias das peças processuais, de 
forma a evitar dissabores futuros em eventual necessidade de desarquivamento do feito, enviado ao arquivo geral do Estado 
(RECALL). Assim sendo, determino que se aguarde por 30 dias em cartório eventual consulta dos autos, após o que, arquive-se, 
observadas as formalidades legais. Intime-se. - ADV: RAFAEL BARUTA BATISTA (OAB 251353/SP)

Processo 0007281-28.2014.8.26.0483 - Execução de Alimentos - Liquidação / Cumprimento / Execução - B.L.A.F.D.P. - 
Vistas dos autos ao autor para: ( X ) manifestar-se sobre a devolução da carta precatória sem cumprimento (endereço não 
localizado). - ADV: AMANCIO DE CAMARGO FILHO (OAB 195158/SP)

Processo 0007436-02.2012.8.26.0483 (483.01.2012.007436) - Execução de Título Extrajudicial - Liquidação / Cumprimento 
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/ Execução - Carmem da Silva Arfeli e outro - Ante todo o exposto, REJEITO “IN TOTUM” os pedidos formulados pelos 
executados, determinando o prosseguimento dos autos. Por entender que a presente consiste em mero incidente de execução, 
deixo de condenar os executados ao pagamento de honorários advocatícios (VI Encontro Nacional dos Tribunais de Alçada, 
Súmula 24; RSTJ 26/425; RT 478/196; 492/178; 501/142; 599/92; JTA 47/169; 48/36; RF 253/340). Manifeste-se o representante 
do Ministério Público em prosseguimento. P.R.I.C. Presidente Venceslau, 28 de janeiro de 2015. - ADV: FLAVIO AUGUSTO 
VALERIO FERNANDES (OAB 209083/SP), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR (OAB 214264/SP), RAFAEL MORTARI 
LOTFI (OAB 236623/SP)

Processo 0008285-71.2012.8.26.0483/01 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Marco 
Antonio Colenci - Ricardo Luis do Amaral Me - - Ricardo Luis do Amaral - Vistos. Acolho o pedido do exequente e, com fulcro no 
artigo 791, III, do Código de Processo Civil (... quando o devedor não possuir bens penhoráveis), suspendo o curso da presente 
ação. Aguarde-se provocação no arquivo. - ADV: MAURICIO HERNANDES (OAB 122789/SP), MARCO ANTONIO COLENCI 
(OAB 150163/SP), AMAURI CESAR DA SILVA DIAS (OAB 189451/SP)

Processo 0008949-34.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Exoneração - J.L.S. - Vistos. Fl. 37: Defiro a representação 
do autor por sua genitora, eis que há procuração nos autos para tanto (fl. 21). Aguarde-se a audiência de tentativa de conciliação 
já designada nos autos. Intime-se. - ADV: ROSELI CRISTINA GÓES (OAB 318818/SP)

Processo 0010385-67.2010.8.26.0483 (483.01.2010.010385) - Execução Contra a Fazenda Pública - Aposentadoria Especial 
(Art. 57/8) - Aparecido Oliveira da Silva - Vistos. Tendo em vista o pagamento do débito, nos termos do artigo 794, I, do Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação em fase de cumprimento de sentença. Servindo esta decisão como ALVARÁ, 
determino ao Gerente da Agência do Banco do Brasil, ou que as vezes fizer, que entregue, no prazo de até 72 horas, ao/à: - 
Senhor/a APARECIDO OLIVEIRA DA SILVA, CPF/MF: 144.132.788-60, a importância de R$ 21.604,09 (vinte e um mil, seiscentos 
e quatro reais e nove centavos), inclusive juros e correção monetária, sem dedução de IRRF, referente ao PRECATÓRIO/RPV nº 
20140073929, depositada na conta nº 3800129368575, em data de 27/01/2015. Conveniente salientar a todos os interessados a 
importância de guardarem consigo cópias das peças processuais, de forma a evitar dissabores futuros em eventual necessidade 
de desarquivamento do feito, enviado ao arquivo geral do Estado (RECALL). Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 
observadas as formalidades legais. P.R.I.C. - ADV: ANDRE LUIZ SOUZA TASSINARI (OAB 143388/SP)

Processo 3002070-91.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Ato / Negócio Jurídico - Reinaldo dos Santos - Banco 
Santander Brasil SA e outro - Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial por 
REINALDO DOS SANTOS em face de “BANCO SANTANDER S/A” e “CENTER CREDIT”, para: a) DETERMINAR a exclusão 
do nome e débitos do requerente junto aos registros das requeridas e cadastro de inadimplentes referente ao contrato de nº 
0054010032003-00-0152, , no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária de R$ 200,00, 
limitando-se a R$ 3.000,00; b) CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a indenizar o autor por danos morais na quantia 
de R$ 13.560,00, quantia essa que deverá sofrer incidência de correção monetária pela Tabela Prática e juros de mora de 12% 
ao ano, ambos desde a data desta sentença. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, com fulcro 
no artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Sucumbentes, condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas 
processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, §3º 
do Código de Processo Civil. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Presidente Venceslau, 28 de janeiro de 2015. Nota 
de Cartório:Taxa de Preparo através de Guia DARE-SP Código 230-6 no valor de R$ 297,85 e Porte de Remessa FEDT. Código 
110-4 no valor de R$ 32,70. - ADV: TUFY NICOLAU JUNIOR (OAB 224373/SP), FLÁVIO NEVES COSTA (OAB 153447/SP), 
RICARDO NEVES COSTA (OAB 120394/SP)

Processo 3002635-55.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Empréstimo consignado - Osvino Aparecido da Silva - 
Banco do Brasil Sa - Vistos. Fls. 96: Defiro. Proceda a Serventia ao cancelamento da guia, gerando novo expediente, fazendo 
constar do mandado o nome do advogado que assina a peça em apreço. Com a retirada da guia, se aguarde por 30 dias em 
cartório eventual consulta dos autos, após o que, inexistindo outros requerimentos, arquive-se, observadas as formalidades 
legais. Transcurso o prazo de sessenta dias sem a retirada da guia, proceda a Serventia ao cancelamento do expediente, 
juntada e certificação nos autos, que deverão ser encaminhados ao arquivo, a fim de que aguardem oportuna provocação. 
Intime-se. - ADV: SHEILA MARYELEN LEMES RAINHO (OAB 191068/SP), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 
140055/SP)

Processo 3003824-68.2013.8.26.0483 - Monitória - Cheque - Pinheirão Master Supermercado Ltda - Vistos. Defiro o prazo 
requerido (10 dias). Após, manifeste-se o requerente independentemente de nova intimação. Int. - ADV: LUCIANA BAREIA 
BARBOSA (OAB 213743/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PRESIDENTE VENCESLAU EM 
09/02/2015

PROCESSO :0000753-41.2015.8.26.0483
CLASSE :AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 000/2015 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INDICIADO : R.G.C.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000748-19.2015.8.26.0483
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 029/2015 - Presidente Venceslau
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : L.C.L.
VARA :2ª VARA
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PROCESSO :0000749-04.2015.8.26.0483
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 030/2015 - Presidente Venceslau
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : M.D.F.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0000750-86.2015.8.26.0483
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 031/2015 - Presidente Venceslau
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : T.B.T.
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0000751-71.2015.8.26.0483
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 032/2015 - Presidente Venceslau
AUTOR : J.P.
AUTOR DO FATO : A.F.S.
VARA :1ª VARA

PROCESSO :0000752-56.2015.8.26.0483
CLASSE :TERMO CIRCUNSTANCIADO
TC : 034/2015 - Presidente Venceslau
AUTOR : J.P.
AUTORA DO FATO : C.A.S.
VARA :2ª VARA

PROCESSO :0001100-09.2014.8.26.0322
CLASSE :EXECUÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS
BO : 328/2014 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : L.M.C.
ADVOGADO : /SP - VALERIA DA SILVA
VARA :3ª VARA

PROCESSO :0000776-84.2015.8.26.0483
CLASSE :BOLETIM DE OCORRÊNCIA CIRCUNSTANCIADA
BO : 1214/2014 - São Paulo
AUTOR : J.P.
INFRATOR : J.L.C.
VARA :3ª VARA

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO THOMAZ CORRÊA FARQUI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELY GODOY CIABATTARI
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0039/2015
Processo 0000350-43.2013.8.26.0483 (048.32.0130.000350) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Willian Xavier 

Carvalho e outro - Ante a informação de fls. 248, cancelo a audiência designada a fls. 237. Dê-se baixa na pauta. Expeça-se 
carta precatória para interrogatório do réu. Tendo em vista que a requisição para apresentação do réu foi encaminhada ao CPP 
de Pacaembu (fls. 248), oficie-se, cancelando a requisição. Com o retorno da carta precatória, vistas às partes pelo prazo igual 
e sucessivo de cinco dias para apresentem alegações finais em memoriais escritos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. - ADV: 
ADRIANA DA SILVA PEREIRA DURAN (OAB 180899/SP)

Processo 0000608-82.2015.8.26.0483 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 3001208-90.2013 - Vara 
Única) - Carlos Aparecido de Oliveira - Para o ato deprecado (oitiva de testemunha) designo o dia 31 de março de 2015, às 
14h45min. - ADV: JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA JUNIOR (OAB 140375/SP), JESUALDO EDUARDO DE ALMEIDA (OAB 
161450/SP)

Processo 0000675-47.2015.8.26.0483 - Carta Precatória Criminal - Inquirição de Testemunha (nº 0004380-14.2012.8.26.0627 
- Vara Única) - J.J.S. - Para o ato deprecado (oitiva de testemunha) designo o dia 10 de março de 2015, às 13h30min. - ADV: 
PEDRO MANOEL DE ANDRADE FILHO (OAB 264002/SP)

Processo 0004384-61.2013.8.26.0483 (048.32.0130.004384) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Colaboração com 
Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas - Sueli Bezerra da Silva - Fica a Defesa 
intimada para apresentar seus memoriais escritos, no prazo de 05 dias. - ADV: DEYSE LUCIANA DE LARA (OAB 178363/SP), 
JULIANA DE ARAUJO ALONSO MIRANDOLA (OAB 286195/SP)

Processo 0007234-54.2014.8.26.0483 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - C.F.S. - 
Aguarde-se a realização da audiência designada a fls. 65 que deverá se dar neste Juízo. Na audiência será deliberado acerca 
do pedido de fls. 69. Intimem-se. - ADV: JOÃO CARVALHO DE FARIAS (OAB 175377/SP)
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Processo 0008075-49.2014.8.26.0483 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito - Nataly Martins dos 
Santos - A defesa preliminar de fls. 60/64 em resposta à acusação não arguiu quaisquer preliminares ou exceções, sendo que 
as alegações lançadas a respeito das provas coligidas nos autos e negativa da autoria, confundem-se com o mérito, dependem 
da instrução probatória e serão analisadas por ocasião da prolação da sentença. Enfim, não trouxe aos autos elementos 
que habilitem este Magistrado a absolver sumariamente a ré NATALY MARTINS DOS SANTOS, de acordo com as hipóteses 
consagradas no artigo 397, do Código de Processo Penal, prosseguindo-se os autos em seus subsequentes termos. Designo 
audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, para o dia 26 de março de 2015, às 14h50min. Expeça-se o 
necessário. Intimem-se. - ADV: ISABELA BATATA ANDRADE (OAB 301106/SP)

Processo 2000033-02.1999.8.26.0483 - Inquérito Policial - Estelionato - J.E.A.J. - Conforme já determinado a fls. 213, 
façam-se as anotações necessárias no sistema SAJ referentes ao presente feito, certificando-se. Ato contínuo, façam-se as 
comunicações necessárias referente ao desfecho dos presentes autos, haja vista que conforme petição de fls. 215 e folha 
de antecedentes de fls. 217/219, ainda não há registro, ao menos no I.I.R.G.D. , do referido desfecho dos autos. Aguarde-se 
por sessenta dias, após retire-se novamente folha de antecedentes, tendo havido as devidas complementações nos registros, 
retornem os autos ao arquivo. Expeça-se o necessário. Intimem-se. - ADV: JOÃO DIAS PAIÃO FILHO (OAB 198616/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO DAIANE THAÍS SOUTO OLIVA DE SOUZA
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL KENNEDY FERNANDO PAIXÃO
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0029/2015

Processo 0000068-30.1998.8.26.0483 (483.01.1998.000068) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155) - 
Cristiane Aparecida Alves - Vistos. O delito que está sendo imputado a ré prescreve em 08 (oito) anos (artigo 155, caput, c. c 
o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) e conforme se vê no cálculo de fls. 102, operou-se a prescrição da pretensão 
punitiva, como reconheceu o Dr. Promotor de Justiça em sua manifestação de fls. 108. Ante o exposto e o que mais dos autos 
consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da denunciada CRISTIANE APARECIDA ALVES, pela ocorrência da prescrição da 
pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. P. R. I. C. - ADV: MARCELO FERRARI TACCA (OAB 102745/SP)

Processo 0004160-89.2014.8.26.0483 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - C.J.S. - Vistos. Fls. 
132/134 - Dê-se vista ao Ministério Público pelo prazo de três dias. Após, intime-se a defesa a se manifestar no mesmo prazo. 
Int. Obs.: Autos com vistas à defesa. - ADV: ADEMIR SOUZA DA SILVA (OAB 199703/SP)

Processo 0005754-56.2005.8.26.0483 (483.01.2005.005754) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Justiça Pública 
- Celso Lima Correia - Vistos. O delito que está sendo imputado ao réu prescreve em 04 (quatro) anos (artigo 331 do Código 
Penal) e conforme se vê no cálculo de fls. 99, operou-se a prescrição da pretensão punitiva, como reconheceu o Dr. Promotor 
de Justiça em sua manifestação de fls. 106. Ante o exposto e o que mais dos autos consta, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE 
do denunciado CELSO LIMA CORREIA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, IV, do 
Código Penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. C. - ADV: PATRICIA LOPES 
FERIANI DA SILVA (OAB 122476/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO THOMAZ CORRÊA FARQUI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL FRANCISCO NEI GUEDES
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0026/2015
Processo 0000014-05.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço - Daniel Abib Salomão 

Oliva - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Os autos se encontram com vista ao autor para se manifestar quanto ao ofício 
informando o apostilamento. - ADV: RAFAEL BARUTA BATISTA (OAB 251353/SP), RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA (OAB 
200103/SP)

Processo 0000302-84.2013.8.26.0483 (048.32.0130.000302) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Maria de Lourdes de Souza - Município de Presidente Venceslau - Vistos. 1. Certifique a serventia 
o trânsito em julgado da sentença. 2. Analisarei o exposto na petição de fls. 239/241, levando em conta o interesse público 
subjacente, para o fim de verificar se há ou não valor devido em favor da autora, agora que o processo se encontra em fase 
de liquidação/cumprimento de sentença, não havendo nisto qualquer ofensa à coisa julgada. A contratação de pessoal sem 
concurso público é medida excepcional e temporária visto que a regra geral é a prevista no artigo 37, II, da Constituição 
Federal, que determina a forma de investidura em cargo ou emprego público mediante concurso público. Ainda quando se trata 
de contratação ilegal/inconstitucional tem direito o prestador de serviços ao ente público de se ver remunerado, adotando-se 
para tanto o salário daquele que ocupa regularmente a função. Isto é inquestionável. No caso dos autos, a Lei Complementar 
048/2005 garante, em seu art. 7°, “caput”, que a remuneração do pessoal contratado será fixada nos contratos, observando-se 
a tabela de vencimentos vigente aplicável aos servidores do Quadro do Magistério, quando existir o paradigma. O seu parágrafo 
único dispõe que não se consideram as vantagens de natureza individual. Assim, durante a vigência do contrato de trabalho 
temporário, sendo ele legal ou não, tem direito o trabalhador a receber do órgão público o mesmo que o seu paradigma. Trata-se 
de contraprestação. No caso específico dos autos o Decreto que regulamenta estas contratações garante este direito. Assim, na 
verdade, a revisão de aumentos fundada na garantia de progressão geométrica que pretende a autora, deverá levar em conta 
o recebimento de eventuais diferenças decorrentes da não aplicação de aumentos que tenham sido concedidos aos efetivos do 
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quadro de magistério que se encontram no nível I e que porventura não lhe tenham sido repassados. Isto porque, na verdade, 
como temporária, permaneceu sempre no nível I da Tabela de Vencimentos, razão pela qual a não aplicação da forma correta 
de aumentos (progressão geométrica) aos que estavam em níveis mais elevados, no período constante da inicial, apesar de 
reconhecida na sentença proferida nestes autos, não reflete em seus vencimentos, dada a forma de sua contratação. Desse 
modo, nada é devido à autora, sendo o valor obtido na liquidação do julgado igual a zero. Oportunamente, arquivem-se. Int. - 
ADV: ADEMIR SOUZA DA SILVA (OAB 199703/SP), CLAUDIO JUSTINIANO DE ANDRADE (OAB 121387/SP)

Processo 0000315-15.2015.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Irredutibilidade de Vencimentos - Petronilia Baldocchi 
Martins - FEITO Nº 2015/000036. Vistos. 1 - Diante da manifestação da requerente de fls. 43, desentranhe-se a declaração de 
pobreza de fls. 09, que deverá permanecer em pasta própria, à disposição da parte autora. 2- Por ora, afigura-se ato inócuo 
a designação de audiência de conciliação. 3- Considerando que o artigo 7º, da Lei nº 12.153/2009, dispõe que a ré deverá 
ser intimada da audiência de conciliação com antecedência mínima de trinta (30) dias, oportunidade final para apresentar a 
documentação de que disponha para o esclarecimento da causa e para evitar supressão do prazo mínimo para resposta do ente 
público, concedo prazo de trinta (30) dias para que a requerida apresente contestação. 4- Intime-se a requerida para, nos termos 
do artigo 9º da Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009, fornecer a documentação de que disponha para o esclarecimento da 
causa, em especial os comprovantes de pagamento relativos ao PRÊMIO INCENTIVO efetuado nos meses de dezembro/2010, 
ano inteiro de 2011 e os meses de outubro a dezembro de 2012, conforme postulado pela autora à fls. 07, como pedido liminar 
de exibição de documento, que ora defiro. Prazo: 30 dias. 5- Cite-se e intime-se. - ADV: LUZIA SCARCELLI MORE BORGES 
(OAB 243967/SP)

Processo 0000462-75.2014.8.26.0483 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Hanny Paula 
Weichold - Banco do Brasil Sa - FEITO Nº 2014/000069 Vistos. Expeça-se mandado de levantamento, em favor da parte autora, 
do valor depositado à fls. 28, ou seja, R$3.450,62, bem como, intime-se a parte interessada do pagamento realizado, mediante 
carta com aviso de recebimento. Após, dê-se vista à procuradora da autora para que informe se houve ou não o pagamento dos 
honorários de sucumbência fixados no venerando Acórdão de fls. 131 do agravo em apenso, requerendo o que for de direito e 
pertinente. Int. - ADV: ARNOR SERAFIM JUNIOR (OAB 79797/SP), LEONETE PAULA WEICHOLD BUCHWTZ (OAB 246030/
SP)

Processo 0000465-98.2012.8.26.0483 (483.01.2012.000465) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Cristiane Batista de Oliveira - Fazenda Publica do Estado de Sao Paulo - FEITO Nº 2012/000030 
Vistos. Diante da concordância do/a requerente Cristiane Batista de Oliveira, HOMOLOGO O CÁLCULO apresentado por Fazenda 
Publica do Estado de Sao Paulo às fls. 317/320, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se o necessário para 
requisição dos valores devidos. Com a juntada do comprovante de depósito, expeça-se mandado de levantamento e comunique-
se ao DEPRE (apenas para os casos de RPV), nos termos da portaria TJ nº 8622/2012, bem como, intime-se a parte autora 
do pagamento do valor que tem direito (não intimar caso seja apenas honorários de sucumbência), arquivando-se os autos em 
seguida, observadas as cautelas de praxe. Int. - ADV: LUZIA SCARCELLI MORE BORGES (OAB 243967/SP), NILTON CARLOS 
DE ALMEIDA COUTINHO (OAB 245236/SP), RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA (OAB 200103/SP)

Processo 0000696-57.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Diárias e Outras Indenizações - Edson Aparecido Carvalho 
e outro - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FEITO Nº 2014/000108 Vistos. Diante da concordância do/a requerido/a 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, HOMOLOGO O CÁLCULO apresentado pelo/a requerente Edson Aparecido Carvalho 
e Evandro Aparecido Carvalho às fls. 189/193, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se o necessário para 
requisição dos valores devidos. Com a juntada do comprovante de depósito, expeça-se mandado de levantamento e comunique-
se ao DEPRE (apenas para os casos de RPV), nos termos da portaria TJ nº 8622/2012, bem como, intime-se a parte autora 
do pagamento do valor que tem direito (não intimar caso seja apenas honorários de sucumbência), arquivando-se os autos em 
seguida, observadas as cautelas de praxe. Int. Pres.Venceslau, 22 de janeiro de 2015. - ADV: CARLOS MOURA DE MELO (OAB 
156632/SP), RAFAEL BARUTA BATISTA (OAB 251353/SP)

Processo 0001167-73.2014.8.26.0483 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento - Elias Gonçalves Teixeira - 
Mario Eugenio Roman Junior - Ciência às partes do ofício do banco Itaú de fls. 71/72 com possibilidade de manifestação em 05 
dias. - ADV: EDER LUIS ANICIAS DA SILVA (OAB 294519/SP), LEIRSON HENRIQUE MACHADO RICARDO (OAB 326259/SP)

Processo 0001564-35.2014.8.26.0483 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - Tânia Cristina Silva Fabiano - 
FEITO Nº 2014/000240 Vistos. Fls. 41: Defiro o postulado pela parte autora e suspendo o curso da ação até o dia 10/03/2015. 
Decorrido o prazo da suspensão, manifeste-se a exeqüente informando se houve ou não a quitação do débito, requerendo o que 
for pertinente. Int. - ADV: DÉBORA PORTEL FURLAN REDÓ DE ALMEIDA (OAB 276410/SP)

Processo 0001703-84.2014.8.26.0483 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo 
- Alexander Jose Gomes Conehero - Alexander Jose Gomes Conehero - Manifeste-se a parte autora quanto ao retorno da 
precatória e a certidão - mandado cumprido negativo - de fls. 41. - ADV: ALEXANDER JOSE GOMES CONEHERO (OAB 148989/
SP)

Processo 0001735-60.2012.8.26.0483 (483.01.2012.001735) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Luiz Fernando Turatti de Araujo - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FEITO Nº 
2012/000130 Vistos. Diante da concordância do/a requerido/a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, HOMOLOGO O 
CÁLCULO apresentado pelo/a requerente Luiz Fernando Turatti de Araujo à fls. 363, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos. Expeça-se o necessário para requisição dos valores devidos. Com a juntada do comprovante de depósito, expeça-se 
mandado de levantamento e comunique-se ao DEPRE (apenas para os casos de RPV), nos termos da portaria TJ nº 8622/2012, 
bem como, intime-se a parte autora do pagamento do valor que tem direito (não intimar caso seja apenas honorários de 
sucumbência), arquivando-se os autos em seguida, observadas as cautelas de praxe. Int. Pres.Venceslau, 23 de janeiro de 
2015. - ADV: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA (OAB 200103/SP), AROLDO BARBOSA PACITO (OAB 170904/SP), FABIANA 
CANO RODRIGUES (OAB 169197/SP)

Processo 0001914-28.2011.8.26.0483 (483.01.2011.001914) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Thiago Gonçalves dos Santos - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Manifeste-se a parte 
autora quanto a petição e documento de fls. 215/216. - ADV: CHRISTIANO CARRASCO RAINHO (OAB 292023/SP), JULIANA 
CRISTINA LOPES (OAB 189590/SP), SHEILA MARYELEN LEMES RAINHO (OAB 191068/SP)

Processo 0002015-94.2013.8.26.0483 (048.32.0130.002015) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Irredutibilidade 
de Vencimentos - Joel Alves Ribeiro - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FEITO Nº 2013/000150 Vistos. Diante da 
concordância do/a requerente Joel Alves Ribeiro, HOMOLOGO O CÁLCULO apresentado por Fazenda Pública do Estado de 
São Paulo às fls. 223/225, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se o necessário para requisição dos valores 
devidos. Com a juntada do comprovante de depósito, expeça-se mandado de levantamento e comunique-se ao DEPRE (apenas 
para os casos de RPV), nos termos da portaria TJ nº 8622/2012, bem como, intime-se a parte autora do pagamento do valor 
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que tem direito (não intimar caso seja apenas honorários de sucumbência), arquivando-se os autos em seguida, observadas 
as cautelas de praxe. Int. - ADV: LUZIA SCARCELLI MORE BORGES (OAB 243967/SP), RAPHAEL VINHOTO MUCHON (OAB 
247842/SP), JULIANA CRISTINA LOPES (OAB 189590/SP)

Processo 0002591-87.2013.8.26.0483 (048.32.0130.002591) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por 
Dano Material - Donizete Palmeira dos Santos - Departamento de Estradas e Rodagem Der - Int. a parte autora a retirar 
mandados de levantamento expedidos. - ADV: ADRIANA DA SILVA PEREIRA DURAN (OAB 180899/SP), JULIANA CRISTINA 
LOPES (OAB 189590/SP), DIEGO DURAN GONÇALEZ DE FACCIO (OAB 328547/SP)

Processo 0002646-72.2012.8.26.0483 (483.01.2012.002646) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Roosevelt Roberto Paixão - Fazenda Publica do Estado de São Paulo - FEITO Nº 2012/000264 
Vistos. Diante da concordância do/a requerido/a Fazenda Publica do Estado de São Paulo, HOMOLOGO O CÁLCULO 
apresentado pelo/a requerente Roosevelt Roberto Paixão às fls. 261/262, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Expeça-se o necessário para requisição dos valores devidos. Com a juntada do comprovante de depósito, expeça-se mandado 
de levantamento e comunique-se ao DEPRE (apenas para os casos de RPV), nos termos da portaria TJ nº 8622/2012, bem 
como, intime-se a parte autora do pagamento do valor que tem direito (não intimar caso seja apenas honorários de sucumbência), 
arquivando-se os autos em seguida, observadas as cautelas de praxe. Int. Pres.Venceslau, 29 de janeiro de 2015. - ADV: 
RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA (OAB 200103/SP), RICARDO MARTINS ZAUPA (OAB 196542/SP), ADRIANA DA SILVA 
PEREIRA DURAN (OAB 180899/SP)

Processo 0002844-41.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Descontos Indevidos - Sandra Maria Cristina da Costa - 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FEITO Nº 2014/000443 Vistos. Diante da concordância do/a requerido/a Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo, HOMOLOGO O CÁLCULO apresentado pelo/a requerente Sandra Maria Cristina da Costa às 
fls. 111/112, no valor de R$7.192,77, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se o necessário para requisição 
dos valores devidos. Com a juntada do comprovante de depósito, expeça-se mandado de levantamento e comunique-se ao 
DEPRE (apenas para os casos de RPV), nos termos da portaria TJ nº 8622/2012, bem como, intime-se a parte autora do 
pagamento do valor que tem direito (não intimar caso seja apenas honorários de sucumbência), arquivando-se os autos em 
seguida, observadas as cautelas de praxe. Int. Pres.Venceslau, 26 de janeiro de 2015. - ADV: FABIANA CANO RODRIGUES 
(OAB 169197/SP), CARLOS MOURA DE MELO (OAB 156632/SP), AROLDO BARBOSA PACITO (OAB 170904/SP)

Processo 0003785-88.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço - Marcio Braun - Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo - PROCESSO Nº 2014/000564 Fls. 140: Defiro à FESP o prazo e 30 dias para que atenda 
ao ofício copiado à fls. 122. Sem prejuízo da determinação anterior, apresente a parte autora o cálculo do valor que entende 
devido, nos termos enunciados na sentença e venerando Acórdão. Int. - ADV: CARLOS MOURA DE MELO (OAB 156632/SP), 
ADRIANA DA SILVA PEREIRA DURAN (OAB 180899/SP)

Processo 0003952-42.2013.8.26.0483 (048.32.0130.003952) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Elias Alves 
da Silva Me - FEITO Nº 378/2013. Vistos. Fls. 55: Expedido mandado para intimação do executado ELSON DOS SANTOS 
RODRIGUES em endereço fornecido nos autos, onde não foi encontrado pessoalmente por motivo de mudança de domicílio e 
não comunicado este Juízo, o § 2º do artigo 19 da Lei n. 9.099/95 autoriza se tenha como eficaz a intimação da sentença de 
fls. 55. Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos após as anotações e cautelas de praxe. Int. - ADV: AROLDO 
BARBOSA PACITO (OAB 170904/SP), FABIANA CANO RODRIGUES (OAB 169197/SP)

Processo 0004538-45.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço - Clodoaldo Colchesque - 
Fazenda Publica do Estado de São Paulo - Ciência às partes do ofício de fls. 152. - ADV: FABIANA CANO RODRIGUES (OAB 
169197/SP), RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA (OAB 200103/SP)

Processo 0004545-37.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço - Milton Rodrigues Filho 
- Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FEITO Nº 2014/000667 Vistos. Diante da concordância do/a requerido/a Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo, HOMOLOGO O CÁLCULO apresentado pelo/a requerente Milton Rodrigues Filho às fls. 
130/131, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se o necessário para requisição dos valores devidos. Com a 
juntada do comprovante de depósito, expeça-se mandado de levantamento e comunique-se ao DEPRE (apenas para os casos 
de RPV), nos termos da portaria TJ nº 8622/2012, bem como, intime-se a parte autora do pagamento do valor que tem direito 
(não intimar caso seja apenas honorários de sucumbência), arquivando-se os autos em seguida, observadas as cautelas de 
praxe. Int. Pres.Venceslau, 26 de janeiro de 2015. - ADV: FABIANA CANO RODRIGUES (OAB 169197/SP), AROLDO BARBOSA 
PACITO (OAB 170904/SP), SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI (OAB 227753/SP)

Processo 0004545-37.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço - Milton Rodrigues Filho - 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Ciência às partes do ofício da Croeste de fls. 153. - ADV: SANDRO MARCELO PARIS 
FRANZOI (OAB 227753/SP), FABIANA CANO RODRIGUES (OAB 169197/SP), AROLDO BARBOSA PACITO (OAB 170904/SP)

Processo 0004609-47.2014.8.26.0483 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Nota Promissória - Antonia Jucineide 
Mareco MI - PROCESSO Nº 2014/000680 Vistos. Fls. 46: O peticionado já se encontra deferido às fls. 38 e 39. Int. - ADV: 
JULIANE CANO RODRIGUES SCALON MAGRO (OAB 236656/SP)

Processo 0004833-82.2014.8.26.0483 - Execução de Título Extrajudicial - Prestação de Serviços - Eder Luis Anicias da Silva 
- Eder Luis Anicias da Silva - PROCESSO Nº 2014/000714 VISTOS. Ante a inércia do/a devedor/a em apresentar embargos, 
HOMOLOGO para que produza seus devidos e legais efeitos o AUTO DE ADJUDICAÇÃO de fls. 48. Expeça-se mandado de 
entrega do/s bem/ns adjudicado/s, devendo o/a exeqüente entrar em contato com o Oficial de Justiça e fornecer os meios 
necessários para o cumprimento do mandado. Int. - ADV: EDER LUIS ANICIAS DA SILVA (OAB 294519/SP)

Processo 0005765-41.2012.8.26.0483 (483.01.2012.005765) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Vera Lucia Welzel Oliva Hondo - Fazenda do Estado de São Paulo - Manifeste-se a FESP quanto a 
petição de fls. 274/275. - ADV: ADRIANA DA SILVA PEREIRA DURAN (OAB 180899/SP), SANDRO MARCELO PARIS FRANZOI 
(OAB 227753/SP)

Processo 0005915-51.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Claudio Cristino 
Braga - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se a FESP quanto a petição de fls. 87/88. - ADV: SANDRO 
MARCELO PARIS FRANZOI (OAB 227753/SP), ADRIANA DA SILVA PEREIRA DURAN (OAB 180899/SP)

Processo 0006014-21.2014.8.26.0483 - Carta Precatória Cível - Objetos de cartas precatórias/de ordem (nº 0003849-
54.2006 - Juizado Especial Cível e Criminal) - Antenor Oliani - FEITO Nº 2014/000885 Vistos. Fls. 30: Manifeste-se o credor 
sobre o auto de leilão positivo, onde consta que houve lance R$100.000,00. Fls. 31/33: Dê-se ciência ao leiloeiro, via e-mail, 
da petição e cópia do acordo juntada pelo credor, ficando, por ora, suspenso o leilão. Int. - ADV: JONAS GELIO FERNANDES 
(OAB 71387/SP)

Processo 0006166-69.2014.8.26.0483 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Interpretação / Revisão de Contrato - 
Rufino Oliveira da Cunha - Banco Pecunia - FEITO Nº 2014/000901 Vistos. Expeça-se mandado de levantamento, em favor 
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da parte autora, do valor depositado à fls. 56, ou seja, R$3.649,19, bem como, intime-se a parte interessada do pagamento 
realizado, mediante carta com aviso de recebimento. Ante o cumprimento voluntário da sentença pelo/a requerido/a, determino o 
arquivamento dos autos após as anotações e cautelas de praxe. Int. Pres.Venceslau, 03 de fevereiro de 2015. - ADV: RUBERLEI 
DIAS RAFACHO (OAB 158898/SP), BERNARDO BUOSI (OAB 227541/SP), FABIO ANDRE FADIGA (OAB 139961/SP)

Processo 0006250-70.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Aposentadoria - Luiz Oliveira da Silva - Instituto de 
Previdência Municipal de Presidente Venceslau Ipreven - PROCESSO Nº 2014/000916 Vistos. Digam as partes se pretendem a 
produção de outras provas. Int. - ADV: SHEILA MARYELEN LEMES RAINHO (OAB 191068/SP), RAPHAEL VINHOTO MUCHON 
(OAB 247842/SP), CHRISTIANO CARRASCO RAINHO (OAB 292023/SP)

Processo 0006568-53.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Fornecimento de Medicamentos - Aurelio Cardoso de 
Souza - Fazenda Publica do Municipio de Presidente Venceslau - - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEITO 
Nº 2014/000955 Vistos. Regularize a parte autora sua petição de fls. 87/91, ante a ausência de assinatura de sua procuradora. 
Int. - ADV: CLAUDIO JUSTINIANO DE ANDRADE (OAB 121387/SP), EDINÉIA SANTANA GREGATI (OAB 322369/SP), JULIANA 
CRISTINA LOPES (OAB 189590/SP)

Processo 0007103-50.2012.8.26.0483 (483.01.2012.007103) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Anderson da Silva Ferreira - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se a parte 
autora quanto a petição e documento de fls. 269/270. - ADV: ADRIANA DA SILVA PEREIRA DURAN (OAB 180899/SP), JULIANA 
CRISTINA LOPES (OAB 189590/SP)

Processo 0007230-17.2014.8.26.0483 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Tiago 
Augusto de Oliveira - Claro Sa - Ciência à parte autora quanto a petição e documentos de fls. 31/33. - ADV: JULIANA GUARITA 
QUINTAS ROSENTHAL (OAB 146752/SP), EDINÉIA SANTANA GREGATI (OAB 322369/SP)

Processo 0007660-66.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Irredutibilidade de Vencimentos - Emely Barros Palmiro - 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - PROCESSO Nº 2014/001079 Vistos. Fls. 110/122: Recebo o recurso interposto por 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, nos efeitos devolutivo e suspensivo, este por força do artigo 2º-B da Lei 9.494/97. 
Intime-se o/a recorrido/a para, querendo, através de advogado, apresentar as contra-razões, no prazo de dez (10) dias. 
Apresentada as contra-razões ou não, remetam-se estes autos ao Egrégio Colégio Recursal. Certifique-se o eventual trânsito 
em julgado para o/a recorrido/a. Int. - ADV: RAFAEL BARUTA BATISTA (OAB 251353/SP), CARLOS MOURA DE MELO (OAB 
156632/SP)

Processo 0007935-83.2012.8.26.0483 (483.01.2012.007935) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Luiz Carlos Tuci Junior e outro - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FEITO Nº 2012/000884 
Vistos. Apresente a parte autora o cálculo do valor que entende devido, nos termos enunciados na sentença e venerando 
Acórdão. Int. - ADV: ADRIANA DA SILVA PEREIRA DURAN (OAB 180899/SP), RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA (OAB 
200103/SP)

Processo 0008079-86.2014.8.26.0483 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Acidente de Trânsito - Ana Aparecida 
Luiz dos Santos Abegão - FEITO Nº 2014/001141 Vistos. Fls. 49: Informe o procurador da parte autora o atual endereço de 
sua cliente, a qual não foi encontrada por motivo de mudança de endereço. Fls. 58: Concedo o prazo de dez (10) dias para 
a requerente informar o atual endereço da parte contrária, independentemente de nova intimação, sob pena de extinção nos 
termos do artigo 53, § 4º (1ª) figura, da Lei n. 9.099/95. Int. - ADV: EDER LUIS ANICIAS DA SILVA (OAB 294519/SP)

Processo 0008155-81.2012.8.26.0483 (483.01.2012.008155) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Prestação de 
Serviços - André Luiz Souza Tassinari - Terezinha Moura Tassinari e outro - FEITO Nº 2012/000806 Vistos. Manifeste-se o credor 
sobre o auto de penhora e avaliação de fls. 167, indicando um depositário para assumir o encargo atinente ao bem penhorado. 
Int. - ADV: FRANCISCO ORFEI (OAB 108465/SP), ANDRE LUIZ SOUZA TASSINARI (OAB 143388/SP)

Processo 0008429-74.2014.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Marcos Cardoso 
Agneli - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - (Os autos encontram-se com vista à parte autora para se manifestar 
quanto à(s) preliminar(es) juntada(s) pela parte requerida na contestação.) - ADV: RAFAEL BARUTA BATISTA (OAB 251353/
SP), CARLOS MOURA DE MELO (OAB 156632/SP)

Processo 0008483-45.2011.8.26.0483 (483.01.2011.008483) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Edson Jeracino da Silva - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FEITO Nº 2011/000392 
Vistos. Arquivem-se os autos, na forma determinada à fls. 202. Int. - ADV: SHEILA MARYELEN LEMES RAINHO (OAB 191068/
SP), CHRISTIANO CARRASCO RAINHO (OAB 292023/SP), JULIANA CRISTINA LOPES (OAB 189590/SP)

Processo 0009807-70.2011.8.26.0483 (483.01.2011.009807) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Sistema 
Remuneratório e Benefícios - Pedro Augusto Hammerschmidt - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se a parte 
autora quanto a petição e documentos de fls. 279/288. - ADV: CHRISTIANO CARRASCO RAINHO (OAB 292023/SP), NILTON 
CARLOS DE ALMEIDA COUTINHO (OAB 245236/SP), SHEILA MARYELEN LEMES RAINHO (OAB 191068/SP), RODRIGO 
MANOEL CARLOS CILLA (OAB 200103/SP)

Processo 0010467-30.2012.8.26.0483 (483.01.2012.010467) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Empregado Público 
/ Temporário - Aline Gomes Pereira - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - PROCESSO Nº 2012/001164 Vistos. Fls. 
254: Defiro, aguarde-se manifestação da FESP. Int. - ADV: CHRISTIANO CARRASCO RAINHO (OAB 292023/SP), SHEILA 
MARYELEN LEMES RAINHO (OAB 191068/SP), JULIANA CRISTINA LOPES (OAB 189590/SP)

Processo 3000326-61.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço - Eduardo de Carvalho - 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FEITO Nº 2013/000584 Vistos. Diante da concordância do/a requerido/a Fazenda 
Pública do Estado de São Paulo, HOMOLOGO O CÁLCULO apresentado pelo/a requerente Eduardo de Carvalho às fls. 152/154, 
para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se o necessário para requisição dos valores devidos. Com a juntada 
do comprovante de depósito, expeça-se mandado de levantamento e comunique-se ao DEPRE (apenas para os casos de RPV), 
nos termos da portaria TJ nº 8622/2012, bem como, intime-se a parte autora do pagamento do valor que tem direito (não intimar 
caso seja apenas honorários de sucumbência), arquivando-se os autos em seguida, observadas as cautelas de praxe. Int. Pres.
Venceslau, 23 de janeiro de 2015. - ADV: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA (OAB 200103/SP), ADRIANA DA SILVA PEREIRA 
DURAN (OAB 180899/SP)

Processo 3000466-95.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço - Nilson Fernando Arruda 
Zulato - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FEITO Nº 2013/000607 Vistos. Diante da concordância do/a requerente 
Nilson Fernando Arruda Zulato, HOMOLOGO O CÁLCULO apresentado por Fazenda Pública do Estado de São Paulo às fls. 
204, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se o necessário para requisição dos valores devidos. Com a 
juntada do comprovante de depósito, expeça-se mandado de levantamento e comunique-se ao DEPRE (apenas para os casos 
de RPV), nos termos da portaria TJ nº 8622/2012, bem como, intime-se a parte autora do pagamento do valor que tem direito 
(não intimar caso seja apenas honorários de sucumbência), arquivando-se os autos em seguida, observadas as cautelas de 
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praxe. Int. - ADV: ADRIANA DA SILVA PEREIRA DURAN (OAB 180899/SP), RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA (OAB 200103/
SP)

Processo 3001133-81.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço - Carmen Aparecida 
Baruta - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - PROCESSO Nº 2013/000695 Vistos. Oficie-se à ao Departamento Regional 
de Saúde encaminhando cópia da exordial, da sentença, do venerando Acórdão e da certidão de trânsito em julgado, para as 
providências necessárias ao cumprimento do ali decidido, na forma do artigo 12 da Lei 12.153/2009. Diante da concordância 
da parte ré (fls. 266), HOMOLOGO O CÁLCULO apresentado pela parte contrária às fls. 236/259, nos valores de R$10.749,65 
(principal) e R$1.074,96 (honorários de sucumbência), para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se ofício RPV 
(requisição de pequeno valor), instruindo-o com cópia do referido cálculo e das cópias pertinentes. Int. Pres.Venceslau, 26 de 
janeiro de 2015. Daiane Thaís Souto Oliva de Souza Juiza de Direito - ADV: RODRIGO MANOEL CARLOS CILLA (OAB 200103/
SP), LEONETE PAULA WEICHOLD BUCHWTZ (OAB 246030/SP)

Processo 3001364-11.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Laerte Cacefo 
- Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FEITO Nº 2013/000726 Vistos. Homologo, para que produzam seus devidos 
efeitos, o cálculo de fls. 198 e a renúncia manifestada pela parte autora às fls. 191/193, atinente ao excedente do limite de 
pagamento da RPV, que atualmente corresponde à 1.135,2885 UFESP, para que o/a Fazenda Pública do Estado de São 
Paulo possa efetuar o pagamento, no valor de R$22.864,71. Expeça-se o necessário para requisição dos valores devidos, 
ou seja, R$22.864,71 (principal) e R$6.801,67 (honorários de sucumbência). Efetuado o pagamento, expeça-se mandado de 
levantamento e comunique-se ao DEPRE (apenas para os casos de RPV), nos termos da portaria TJ nº 8622/2012, bem como, 
intime-se a parte autora, pessoalmente, do pagamento realizado, arquivando-se os autos em seguida, observadas as cautelas 
de praxe. Int. - ADV: JULIANA CRISTINA LOPES (OAB 189590/SP), JELIMAR VICENTE SALVADOR (OAB 140969/SP)

Processo 3002077-83.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço - Victor Lucas Rodrigues 
de Jesus - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Manifeste-se a parte autora quanto a petição e ofício comprovando o 
apostilamento. - ADV: RAFAEL BARUTA BATISTA (OAB 251353/SP), JULIANA CRISTINA LOPES (OAB 189590/SP)

Processo 3002721-26.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Edivaldo Rocha do 
Nascimento - SUCEN SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS - (Os autos encontram-se com vista à parte autora 
para se manifestar quanto à(s) preliminar(es) e os documentos juntados pela parte requerida na contestação.) - ADV: JOSE 
MANOEL PIRAGIBE CARNEIRO JUNIOR (OAB 29715/SP), SUELI SILVA DE AGUIAR SOUZA (OAB 179766/SP)

Processo 3002750-76.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Adicional por Tempo de Serviço - Irines Fernandes dos 
Santos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FEITO Nº 2013/000971 Vistos. Diante da concordância do/a requerido/a 
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, HOMOLOGO O CÁLCULO apresentado pelo/a requerente Irines Fernandes dos 
Santos às fls. 126/128, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Expeça-se o necessário para requisição dos valores 
devidos. Com a juntada do comprovante de depósito, expeça-se mandado de levantamento e comunique-se ao DEPRE (apenas 
para os casos de RPV), nos termos da portaria TJ nº 8622/2012, bem como, intime-se a parte autora do pagamento do valor 
que tem direito (não intimar caso seja apenas honorários de sucumbência), arquivando-se os autos em seguida, observadas as 
cautelas de praxe. Int. Pres.Venceslau, 21 de janeiro de 2015. - ADV: RAFAEL BARUTA BATISTA (OAB 251353/SP), RODRIGO 
MANOEL CARLOS CILLA (OAB 200103/SP)

Processo 3003183-80.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Maria Aparecida 
Zanutto - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Os autos se encontram com vista ao autor para se manifestar quanto 
a petição e apostilamento de fls. 188/189. - ADV: JULIANA CRISTINA LOPES (OAB 189590/SP), LUZIA SCARCELLI MORE 
BORGES (OAB 243967/SP)

Processo 3003322-32.2013.8.26.0483 - Execução de Título Extrajudicial - Nota Promissória - José Reinaldo Nobre Cavalari 
- Manifeste-se o autor tendo em vista a devolução do AR com a observação: “mudou-se” - ADV: TIAGO TADASHI GOTO 
DAKUZAKU (OAB 321210/SP), TAMIRIS RODA CAETANO DOS SANTOS (OAB 339791/SP)

Processo 3004317-45.2013.8.26.0483 (apensado ao processo 3002610-42.2013.8.26) - Embargos à Execução - Valor 
da Execução / Cálculo / Atualização - Fazenda Publica do Municipio de Presidente Venceslau - Ana Claudia Oliveira Pereira 
Ferreira - FEITO Nº 2013/001181 - em apenso ao 949/2013 Vistos. Fls. 129: Concedo o prazo de 48 horas para que a parte ré 
apresente o depósito judicial ou, no mínimo, a nota de empenho do valor do débito de R$589,64, sob pena de comunicação 
ao Ministério Público para apuração de eventual responsabilidade. Int. Pres.Venceslau, 06 de fevereiro de 2015. Daiane Thaís 
Souto Oliva de Souza Juiza de Direito - ADV: PATRICIA LOPES FERIANI DA SILVA (OAB 122476/SP), CLAUDIO JUSTINIANO 
DE ANDRADE (OAB 121387/SP)

Processo 3004730-58.2013.8.26.0483 - Procedimento Ordinário - Descontos Indevidos - Antonio Augusto da Silva - Fazenda 
Pública Estadual - Ciência do expediente de fls. 123/125 e da informação de fls. 126/127. - ADV: JULIANA CRISTINA LOPES 
(OAB 189590/SP), JELIMAR VICENTE SALVADOR (OAB 140969/SP)

Colégio Recursal
TURMA RECURSAL  28ª Circunscrição Judiciária de Presidente Venceslau

JUIZ PRESIDENTE  DR. THOMAZ CORREA FARQUI

RECURSO INOMINADO Nº: 320/14
ORIGEM: 0004737-04.2013.8.26.0483  JEC DE PRESIDENTE VENCESLAU/SP
RECORRENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU
ADVOGADO DR: CLAUDIO JUSTINIANO DE ANDRADE  OAB/SP 121.387
RECORRIDO: JOSÉ MARCOS TOITO DE LIMA
ADVOGADO DR: SHEILA MARYELEN LEMES RAINHO  OAB/SP 191.068; CHRISTIANO CARRASCO RAINHO  OAB/SP 

292.023
JUÍZA DE 1º GRAU: DRª. TAMARA PRISCILA TOCCI
JUIZ RELATOR: DR. RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Despacho de fls. 351: Compulsando os autos, denota-se que os agravos de instrumento interposto atacou decisão que não 
admitiu o recurso extraordinário. Processado tal recurso, os autos foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, dele 
retornando com a decisão proferida a fls. 347/348, a qual negou seguimento ao recurso. Decisão esta que foi publicada no 
Diário de Justiça Eletrônico no dia 07/11/2014, tendo transitado em julgado em 19/11/2014, tudo conforme certidão carreada a 
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fls. 350. À vista disso, cientifiquem-se as partes do resultado deste agravo, com a possibilidade de manifestação, querendo, no 
prazo de 05 dias. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e remeta-se ao juizado de origem, após as anotações e 
cautelas de praxe. Int.

Infância e Juventude
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA
JUIZ(A) DE DIREITO TAMARA PRISCILA TOCCI
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL ELIANE SILVA NAPONOCENO LÍRIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0050/2015
Processo 0000171-97.2014.8.26.0411 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Internação sem atividades externas - 

W.S.M. - Ciência à defesa do relatório apresentado pelo CREAS local de fls.147/151. - ADV: DENIZE APARECIDA PIRES (OAB 
145348/SP)

Processo 0006436-93.2014.8.26.0483 - Execução de Medidas Sócio-Educativas - Prestação de serviços à comunidade - 
G.S.S. - Ciência à defesa do relatório apresentado pelo CREAS local de fls. 47/51. - ADV: MANOEL BATISTA DE LIMA (OAB 
55999/SP)

Processo 3001046-28.2013.8.26.0483 - Medidas de Proteção à Criança e Adolescente - Acolhimento Institucional - F.S.S. 
- - A.F.G.P. - - A.S.S. - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada nesta ação para o fim de determinar o 
afastamento das crianças M. E. G. P. dos S., M. G. dos S. e B. L. S. do convívio com sua genitora Amaitê Fernanda Garcia 
Pereira e deferir a guarda definitiva destes em favor da avó materna Sra. Valdenice Garcia Pereira, com a qual já estão acolhidos, 
devendo os genitores das crianças (Fabio Souza dos Santos e Alessandro dos Santos Sena) acompanharem o desenvolvimentos 
dos filhos, conforme consenso familiar. Como medida de proteção, determino a expedição de ofícios ao CREAS e ao Conselho 
Tutelar desta cidade, bem como a participação do SAPS deste Juízo, para que acompanhem o desenvolvimento das crianças 
e o exercício da guarda pela avó materna. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o termo de guarda por prazo 
indeterminado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as anotações necessárias. P.R.I.C. Presidente Venceslau, 30 de 
janeiro de 2015. - ADV: ANDREIA LUISA STAQUECINI (OAB 130225/SP), MARCO AURÉLIO DE OLIVEIRA GALVÃO (OAB 
181925/SP), ROBERLEI CANDIDO DE ARAUJO (OAB 214880/SP)

PROMISSÃO
Cível

Distribuidor Cível

RELAÇÃO DOS FEITOS CÍVEIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PROMISSÃO EM 06/02/2015

PROCESSO :0000385-29.2015.8.26.0484
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Sebastiana Cardoso da Silva
ADVOGADO : 259355/SP - Adriana Germani
REQDO : Banco de Crédito e Varejo S/A - BCV
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000386-14.2015.8.26.0484
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : Sebastiana Cardoso da Silva
ADVOGADO : 259355/SP - Adriana Germani
REQDO : Banco BMG
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000389-66.2015.8.26.0484
CLASSE :MONITÓRIA
REQTE : Andre Ribeiro dos Santos Isolamentos Térmicos- ME (Real Istermica Isolamentos Térmicos)
ADVOGADO : 126873/SP - Hamilton Caceres Pessini
REQDO : Servosilva Montagens e Construção Ltda-ME
VARA :2ª VARA JUDICIAL

PROCESSO :0000403-50.2015.8.26.0484
CLASSE :PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
REQTE : EDILSON CHAVES PAPPIS
REQDO : VALDOMIRO LEOPOLDINO ROSA
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

PROCESSO :0000402-65.2015.8.26.0484
CLASSE :EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
EXEQTE : Auto Posto Bola Branca Branca I Ltda EPP
ADVOGADO : 297852/SP - Pedro Luis Menti Sanchez
EXECTDO : Natanael Dias de Araújo-ME
VARA :JUIZADO ESPECIAL CÍVEL



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

Disponibilização: quarta-feira, 11 de fevereiro de 2015 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte II São Paulo, Ano VIII - Edição 1825 2703

PROCESSO :0000404-35.2015.8.26.0484
CLASSE :BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
REQTE : Banco Pan S/A
ADVOGADO : 349147/SP - Jose Sandro da Costa
REQDO : Laércio Firmino de Oliveira
VARA :1ª VARA JUDICIAL

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL

JUIZ DE DIREITO - EDSON LOPES FILHO
ESCRIVÃO JUDICIAL - WELLINGTON DE OLIVEIRA QUADRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0030/2015

Processo 0000126-68.2014.8.26.0484 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- Allan Machado Jorge - Luiz Guilherme de Oliveira Machado - Fls. 61: Face ao contido na certidão do Oficial de Justiça de fls. 
60 (...DEIXEI DE INTIMAR o embargante, este não foi encontrado(a). Segundo informações não reside no local. Moradores do 
endereço indicado e vizinhos não souberam precisar seu atual paradeiro. Apenas informaram que mudou-se há algum tempo 
para outra comarca, GETULINA/SP...), depreque-se para intimação do embargante da data da audiência designada, observando-
se o endereço de fls. 07. - ADV: SILVIO MASSAO HINO (OAB 109707/SP), ADENILSON ANTONIO MAZZI (OAB 53822/SP)

Processo 0000173-13.2012.8.26.0484/01 (apensado ao processo 0000173-13.2012.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Obrigações - Solange Aparecida Borba de Seixas - Vistos. Fls. 86/87: Intime-se a devedora, na pessoa de seu procurador, na 
forma requerida pelos credores, para o pagamento da dívida (R$770,92), no prazo de quinze dias, contado da presente decisão 
no D.J.E., sob pena de multa de 10% do valor da condenação (artigo 475-J do CPC). Decorrido o prazo, prossiga-se com 
penhora e avaliação, anotando-se que a impugnação somente será admitida após a penhora ou garantia do Juízo. Intimem-se. 
- ADV: SOLANGE APARECIDA BORBA DE SEIXAS (OAB 225884/SP)

Processo 0000222-49.2015.8.26.0484 - Carta Precatória Cível - Intimação (nº 3002850-73.2013.8.26.0081 - 2ª Vara) - 
Cooperativa Agricola Mista de Adamantina - Carlos Alberto Albuquerque - Espólio e outro - Fls. 03: Vistos. Oficie-se ao Juízo 
Deprecante para que intime o interessado para comprovar o recolhimento das custas processuais (distribuição e diligência do 
Sr. Oficial de Justiça), no prazo de 30 dias ou informe se a parte é beneficiária da justiça gratuita. No silêncio, devolva-se ao 
Juízo Deprecante com as nossas homenagens, anotando-se. Se beneficiária da Justiça Gratuita, cumpra-se, servindo esta de 
mandado e devolva-se. Comunique-se o Juízo Deprecante. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. 
Intime-se. - ADV: ADALBERTO GODOY (OAB 87101/SP), VLADIMIR LOZANO JUNIOR (OAB 292493/SP)

Processo 0000245-92.2015.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Medida Cautelar - Iracy Amadeo Vilar - Renuka do Brasil 
- Fls. 31: Vistos. Estão presentes os pressupostos que qualificam a produção antecipada de provas como necessária, pelo que 
defiro o pedido. Nomeio para perícia o(a) engenheiro(a) ANÍSIO GHIRO DA COSTA, intimando-o para estimar a remuneração no 
prazo de dez dias. Assinalo o prazo de trinta dias para a entrega do laudo. Determino a citação do(s) réu(s) para acompanhar(em) 
a prova pericial, com advertência das partes para o prazo de 05 (cinco) dias para indicar(em) assistente técnico e apresentar(em) 
quesitos. - ADV: GLAUCIA MARIA SILVA ANTUNES FERREIRA (OAB 166771/SP)

Processo 0000247-96.2014.8.26.0484 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - BV Financeira 
S/A Crédito, Financiamento e Investimento - Adriano Luiz da Costa Souza - Fls. 48: Vistos. Tendo em vista as tentativas 
infrutíferas para citação pessoal, defiro a citação editalícia do executado, devendo a Serventia providenciar a respectiva minuta, 
nos termos da já apresentada pelo autor (fl. 47). Após, intime-se o exequente para que providencie o pagamento, nos termos 
do Provimento nº 1688/2009, do Conselho Superior da Magistratura, publicado no DJE do dia 02/09/2009, em consonância com 
o disposto no art. 2º, parágrafo único, inciso I da Lei Estadual nº 11.608/2003. Int. - ADV: FERNANDO LUZ PEREIRA (OAB 
147020/SP), MOISES BATISTA DE SOUZA (OAB 149225/SP)

Processo 0000287-44.2015.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Guarda - M.G. - - W.C.G.S. - Fls. 25: Vistos. Defiro ao (à) 
autor(a) os benefícios da Assistência Judiciária e nomeio o(a) Dr(a) Pedro Luis Menti Sanchez para defender seus interesses. A 
fim de se colher melhores elementos para apreciação do pedido liminar, remetam-se os autos ao Setor Técnico para realização 
de estudo social. Após, ao M.P. Int. - ADV: PEDRO LUIS MENTI SANCHEZ (OAB 297852/SP)

Processo 0000333-33.2015.8.26.0484 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Banco do Brasil 
S/A - Robson Duran - Fls. 28: Vistos. Comprovada a mora, defiro a liminar, com fundamento no artigo 3º, caput, do Decreto-lei 
nº 911/69. Cite-se o réu para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), no 
prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a redação da Lei nº 10.931/04), 
e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação da medida, sob pena de presunção de verdade do fato 
alegado pelo autor, tudo conforme cópia que segue em anexo, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Sem o 
pagamento, ficam consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do Decreto-
lei nº 911/69). Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. 
- ADV: JOSE SANDRO DA COSTA (OAB 349147/SP)

Processo 0000588-06.2006.8.26.0484 (484.01.2006.000588) - Execução de Título Extrajudicial - Cheque - Pedreira Ubarana 
Ltda - Depósito de Materiais Básicos para Construção Brasil de Promissão Ltdaepp - LANCE CONSULTORIA EM ALIENAÇÕES 
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JUDICIAIS ELETRONICAS LTDA - Fls. 179: Fls. 177/178: Face à juntada da guia de recolhimento da diligência do Sr. Oficial 
de Justiça, expeça-se o competente mandado de remoção, nos termos do r. despacho de fls. 174. - ADV: ADRIANO PIOVEZAN 
FONTE (OAB 306683/SP), MAURICIO MARQUES DO NASCIMENTO (OAB 54973/SP), ANTONIO CÍCERO DONIANI (OAB 
238940/SP), CAROLA BIGATÃO NASCIMENTO (OAB 180790/SP)

Processo 0000593-67.2002.8.26.0484 (484.01.2002.000593) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Methodos 
Consultoria e Projetos Sc Ltda - Municipio de Promissao - Fls. 154: Intime-se o requerente para que junte o demonstrativo 
atualizado do débito, no prazo de 10 (dez) dias, tendo em vista que a última atualização se deu em setembro/2011 e os autos 
encontravam-se arquivados. Após, expeça-se o mandado para citação do requerido, nos termos do art. 730 do CPC. - ADV: 
MARTA ARACI CORREIA PEREZ SOUZA (OAB 120240/SP), JOÃO ANSELMO SANCHEZ MOGRÃO (OAB 211232/SP), DARIO 
SIMOES LAZARO (OAB 22339/SP)

Processo 0000772-25.2007.8.26.0484 (484.01.2007.000772) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco Nossa 
Caixa Sa e outro - Nílson Inácio de Lima Júnior - Fls. 148: Vistos. Fls. 146/147: Primeiramente, providencie a Serventia as 
devidas anotações no sistema para que conste no polo ativo o Banco do Brasil S/A, tendo em vista a incorporação ocorrida em 
relação ao Banco Nossa Caixa S/A. Outrossim, intime-se o autor para que se manifeste, expressamente, sobre o pedido de 
audiência de conciliação proposta pelo requerido, tendo em vista a existência de outros feitos em trâmite perante este Juízo (fls. 
138, item “d”). Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), ADENILSON ANTONIO MAZZI (OAB 
53822/SP)

Processo 0000786-96.2013.8.26.0484 (048.42.0130.000786) - Procedimento Ordinário - Abrigo em entidade - Ilda Dias - 
Sidnei Pereira - Fls. 96: Vistos. Em face da notícia da internação do requerido (vaga nº 1364) em 10/12/2014, oficie-se ao 
Thereza Perlatti de Jaú solicitando informações acerca do tratamento que vem sendo dispensado, bem como seja encaminhado 
relatório da equipe médica, no prazo de 30 dias. Outrossim, informe-se que eventual alta só poderá ser autorizada por este 
Juízo e mediante novo exame pericial que o justifique. Sem prejuízo, manifeste-se a autora em prosseguimento, requerendo 
o que for de seu interesse. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: MARIA INES 
FERRARESI (OAB 159264/SP)

Processo 0000941-12.2007.8.26.0484 (484.01.2007.000941) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Ana Elena 
Batista Peres - All América Latina Logistica do Brasil Sa - Fls. 377: Diante da devolução da carta precatória de fls. 334, com 
cumprimento positivo, intimem-se as partes para apresentar os memoriais pelo prazo igual e sucessivo de 10 dias, iniciando-se 
pela autora, tudo conforme determinado às fls. 338/339. - ADV: LUIS ROBERTO TORRES (OAB 144312/SP), AXON LEONARDO 
DA SILVA (OAB 194125/SP), RICARDO JOSÉ SABARAENSE (OAB 196541/SP), HÉLIO GUSTAVO BORMIO MIRANDA (OAB 
153418/SP)

Processo 0001375-88.2013.8.26.0484 (048.42.0130.001375) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
V.E.M. - F.H.N. - Fls. 37: Em face da certidão supra, manifeste-se a autora requerendo o que for de seu interesse. - ADV: 
CARLOS AUGUSTO CARDOSO (OAB 45602/SP)

Processo 0001392-27.2013.8.26.0484 (048.42.0130.001392) - Procedimento Ordinário - Abrigo em entidade - Cleonice 
Rodrigues dos Santos de Araujo - Município de Promissão e outro - Fls. 56: Vistos. Fls.54, manifeste-se a requerente. Prazo:10 
dias. Int. - ADV: EVILASIO FRANCO DE OLIVEIRA NETO (OAB 255727/SP)

Processo 0001433-91.2013.8.26.0484 (048.42.0130.001433) - Procedimento Ordinário - Antecipação de Tutela / Tutela 
Específica - A.L.A.T. e outro - E.F.S. - Fls. 63: Vistos. Especifiquem as partes se pretendem comprovar os fatos alegados em 
inicial e contestação com outras provas, se tem interesse na audiência de conciliação ou se concordam com o julgamento 
antecipado, atentando-se para quanto segue. O despacho que determina a especificação das provas que se façam necessárias, 
enseja o efetivo esclarecimento pelas partes ao Juízo da necessidade e pertinência do prolongamento do processo com a fase 
instrutória. Assim, devem as partes justificar porque pretendem ouvir testemunhas na audiência e que fatos pretendem provar 
com isso; o porquê do depoimento pessoal das partes; se o caso, qual prova pericial pretende ver produzida e porque. O direito 
de provar os fatos alegados é constitucional e deve ser respeitado. Contudo, se há determinação para que as partes esclareçam 
a sua pertinência, essa deve ser atendida, sob pena de indeferimento. Em caso de prova testemunhal, determino desde já a 
apresentação do referido rol a fim de melhor adequar a pauta de audiências ao númerode testemunhas arroladas pelas partes. 
Tal medida visa evitar atrasos nas audiências subsequentes, gerando maior conforto para as partes e advogados. Concedo o 
prazo de 5 dias para tanto. Int. - ADV: CLAUDIO HENRIQUE MANHANI (OAB 206857/SP), CARLOS CESAR PIROLLO (OAB 
57261/SP), MARCELO MOREIRA SALINA FERNANDES (OAB 289367/SP)

Processo 0001435-27.2014.8.26.0484 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - D.B.A.S. - F.A.S. - Fls. 58: Vistos. 
Nomeio o Dr(a) Cláudio Henrique Manhani para defender os interesses do requerido. Intime-o de todo o processado e da 
audiência de conciliação designada para o dia 04/03/2015, às 14:00 h. Intime-se. - ADV: PEDRO TEIXEIRA (OAB 274174/SP), 
CLAUDIO HENRIQUE MANHANI (OAB 206857/SP)

Processo 0001440-59.2008.8.26.0484 (484.01.2008.001440) - Execução Fiscal - Contribuições - Fazenda Nacional - 
Benedito Brito dos Santos - Fls. 73: Vistos. Considerando-se o decurso de prazo para o executado apresentar embargos, 
embora devidamente intimado através de seu procurador, oficie-se à instituição financeira para que que providencie a conversão 
do depósito judicial em renda da União, conforme requerido, comunicando este Juízo, devendo o ofício ser instruído com cópia 
da petição de fls. 55/56 e ofícios de fls. 69/71. Sem prejuízo, manifeste-se o exequente em prosseguimento, requerendo o que 
for de seu interesse. - ADV: VERA SILVIA GRAMA POMPILIO MORENO (OAB 127435/SP), WILLIAN FERNANDO DA SILVA 
(OAB 167040/SP), CRISTIANE DE BARROS SANTOS (OAB 256493/SP)

Processo 0001500-95.2009.8.26.0484 (484.01.2009.001500) - Depósito - Alienação Fiduciária - Fundo de Investimento Em 
Direitos Creditórios Não Padronizados Pcgbrasil Multicarteira - José Luiz da Silveira Epp - Fls. 90: Nos termos do comunicado 
1.307 da CGJ (independentemente de despacho): Tendo em vista as informações obtidas junto ao sistema “Bacenjud”, deverá 
o(a) autor(a), dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias. - Fls. 86: Vistos. Defiro o pedido de localização do atual 
endereço do(a)(s) requerido(a)(s), bem como de seu representante legal, que será protocolizado junto ao sistema BACENJUD, 
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oportunamente. Com o resultado da diligência, intime-se o(a) autor(a) para manifestação. Int. - ADV: LUCIANA BERRO (OAB 
255589/SP), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO (OAB 166822/SP), MARCELO TESHEINER CAVASSANI (OAB 
71318/SP), DANIEL BARBOSA MAIA (OAB 32483/PR), IDAMARA ROCHA FERREIRA (OAB 14153/PR)

Processo 0001541-62.2009.8.26.0484 (484.01.2009.001541) - Execução de Alimentos - Alimentos - R.T.S.O. - E.C.R.O. - 
Fls. 130: Face à certidão supra (CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo legal e o executado não se manifestou sobre o r. 
despacho de fls. 128, embora devidamente intimado através de seu procurador (fl. 129).), manifeste-se a exequente em termos 
de prosseguimento. Após, dê-se vista ao Ministério Público. - ADV: HÉLIO HENRIQUE DE BARROS DUENHAS (OAB 166994/
SP), HÉLIO GUSTAVO BORMIO MIRANDA (OAB 153418/SP)

Processo 0001621-89.2010.8.26.0484 (484.01.2010.001621) - Retificação de Registro de Imóvel - Retificação de Área de 
Imóvel - José Domingos Pereira e outro - Alvina dos Santos Lamonato e outros - Fls. 85: Face à certidão do Sr. Oficial de Justiça 
de fls. 84 (CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que... me dirigi ao endereço indicado e, lá estando, após as formalidades legais, 
DEIXEI de citar a Sra. MIRTES LAMONATO em razão de não tê-la encontrada. CERTIFICO ainda mais que em contato com 
a sobrinha de Mirtes, Sra. Nerli (residente na Rua Verano Piromali, Jardim das Oliveiras), esta informou que a confrontante 
faleceu em 2007 e que o imóvel foi vendido para o Sr. Ednilson Gomes (irmão do Dr. Edmar Gomes), residente em Goiânia-
GO.), manifestem-se os requerentes em termos de prosseguimento, requerendo o que for de seus interesses. - ADV: DARIO 
SIMOES LAZARO (OAB 22339/SP), MARIA INES FERRARESI (OAB 159264/SP)

Processo 0001706-12.2009.8.26.0484 (484.01.2009.001706) - Outros Feitos não Especificados - Aposentadoria por 
Invalidez - Maria de Lourdes Astolphi - Inss, Instituto Nacional do Seguro Social - Fls. 84: Vistos. Fls. 81/83: Considerando-se 
a petição/documentos juntados, reconsidero a decisão de fl. 76. Entretanto, antes de designar nova audiência de instrução e 
julgamento, manifeste-se a autora, expressamente, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 75, tendo em vista a notícia 
de falecimento da testemunha PAULO APARECIDO DE OLIVEIRA. Após, voltem-me. Int. - ADV: ELISANGELA BRAGA DA 
COSTA (OAB 280771/SP), RONALDO SERON (OAB 274199/SP), OSWALDO SERON (OAB 71127/SP)

Processo 0001713-96.2012.8.26.0484 (484.01.2012.001713) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - 
Aparecida Ferreira da Silva - Instituto Nacional do Seguro Social Inss - Fls. 160: V. Recebo a apelação de fls. 142/159, em seus 
regulares efeitos. Às contrarrazões. Processe-se. Anoto, desde já, que o recurso é adequado e tempestivo, com motivação 
e isento do recolhimento das custas. As partes são legítimas e assiste interesse ao recorrente. Portanto, com a juntada das 
contrarrazões e presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, remetam-se os autos ao EGRÉGIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com as homenagens e respeito deste Juízo. 
Int. - ADV: HÉLIO GUSTAVO BORMIO MIRANDA (OAB 153418/SP)

Processo 0001718-21.2012.8.26.0484 (484.01.2012.001718) - Procedimento Sumário - Seguro - Cassandro Augusto 
de Oliveira Ferreira - Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro Dpvat Sa - Fls. 145/158: Diante do exposto, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a ré ao pagamento da importância equivalente a 12,5% de 40 salários 
mínimos, tomando-se por base o salário mínimo nacional vigente à época do sinistro, montante que será atualizado desde 
então e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação. Dessa quantia, deverá ser abatido o valor já recebido pelo autor 
de forma administrativa. Tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará com as custas que despendeu e verba 
honorária de seu patrono, já operada a compensação e observando-se que o autor é beneficiário da justiça gratuita. (PREPARO 
- VALOR DA TAXA JUDICIÁRIA: R$276,56 E PORTE DE REMESSA/RETORNO POR VOLUME: R$32,70 - TOTAL R$309,26) - 
ADV: CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB 138436/SP), ROBERTA DIAS FERRAZ PENA (OAB 327240/SP)

Processo 0001718-84.2013.8.26.0484 (048.42.0130.001718) - Monitória - Cheque - Amigãolins Supermercado Ltda - Simone 
Ferreira Gonçalves - Fls. 34: “Tendo em vista que decorreu o prazo e não houve manifestação do requerente em relação ao ato/
ordinatório de fl.32. Aguarde-se por mais dez (10) dias. No silêncio, aguarde-se eventual provocação em arquivo.” - ADV: TANIA 
REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP), ANGELICA DE CASSIA COVRE (OAB 295797/SP)

Processo 0001839-20.2010.8.26.0484 (484.01.2010.001839) - Ação Civil Pública - Incorporação Imobiliária - Ministério 
Público do Estado de São Paulo - Prefeitura Municipal de Promissão e outros - Fls. 388: Vistos. Considerando-se o fato que a 
parte autora representa o interesse coletivo e, por óbvio não dispõe de numerário para o pagamento dos honorários periciais, 
determino que o Município de Promissão promova o depósitos dos honorários periciais que arbitro em R$2.000,00, no prazo de 
30 dias. Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para a designação de data para o início dos trabalhos. Int. - ADV: SILVIO 
BONADIO (OAB 21100/SP), DARIO SIMOES LAZARO (OAB 22339/SP), DÁRINCA MICHELAN SIMÕES (OAB 167069/SP), 
CLAUDIO HENRIQUE MANHANI (OAB 206857/SP)

Processo 0001926-68.2013.8.26.0484 (048.42.0130.001926) - Procedimento Ordinário - Honorários Advocatícios - Élide 
Craveiro Salvio e outros - Haydn Rodrigues Torres - Fls. 69: Face à certidão supra (Certifico e dou fé que decorreu “in albis” o 
prazo para oferecimento de contestação pelo requerido, embora citado pessoalmente conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça 
de fls. 68.), manifestem-se os requerentes em termos de prosseguimento, requerendo o que for de seus interesses. - ADV: IEDA 
CLAUDIA CRAVEIRO SALVIO (OAB 173371/SP), JOSÉ AFONSO CRAVEIRO SALVIO (OAB 212085/SP)

Processo 0002045-68.2009.8.26.0484 (484.01.2009.002045) - Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural - Banco 
Nossa Caixa Sa - Elizeu Calixto Ferreira e outro - Fls. 84: Vistos. 1. Tendo em vista que o valor constrito é irrisório (R$24,72), 
será realizado a ordem de desbloqueio dos valores encontrados oportunamente. 2. Outrossim, em prosseguimento, requeira 
o(a) exequente o que for de seu interesse, no prazo de 20 dias, sob pena de arquivamento da presente. 3. Int. - Fls. 81: Vistos. 
1.Nesta data protocolei minuta de bloqueio de valores. 2.Aguarde-se a resposta. Int. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE 
NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0002057-77.2012.8.26.0484 (484.01.2012.002057) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Itau Unibanco Sa - Vandemberg de Jesus Luiz - Fls. 111: Sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 110, 
manifeste-se o autor, no prazo de 05 dias. (...CERTIFICO, eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
484.2014/006037-7, me dirigi à Rua Alberto Guerra, nº. 61, Jardim Primavera e à Rua Sebastião Fedel, nº. 130, Jardim Morumbi, 
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ambas nesta cidade e, lá estando, após as formalidades legais, DEIXEI de proceder a apreensão do veículo marca FIAT/UNO 
MILLE 1.0, ano/modelo 1999/1999, cor verde, placas CWF 8222, em razão de não tê-lo encontrado nos endereços mencionados 
acima. CERTIFICO ainda mais que no primeiro endereço fui informado pelas moradoras Beatriz e Rosicleide que lá residem há 
1 ano e não conhecem o requerido e no segundo endereço fui informado pelo próprio Vandemberg que o veículo objeto desta 
ação foi vendido e que desconhece o seu atual paradeiro...) - ADV: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (OAB 248970/
SP), SONIA MENDES DE SOUZA (OAB 91262/SP), MARCIO JEAN HIROSHI IWATA (OAB 237618/SP), PAULO ROBERTO 
JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 0002141-49.2010.8.26.0484 (484.01.2010.002141) - Depósito - Depósito - Bv Financiera Sa Crédito, Financiamento 
e Investimento - Lideni de Jesus Santana - Fls. 80: Sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 79, manifeste-se o autor, 
no prazo de 05 dias. (...CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 484.2014/007854-3 dirigi-me 
ao endereço indicado e lá estando DEIXEI DE CITAR a requerida LIDENI DE JESUS SANTANA visto que esta não reside no 
local. No endereço fui atendido pelo morador George Massaki Shiraishi que afirmou ali residir há oito anos e desconhecer a 
requerida...). - ADV: GIULIO ALVARENGA REALE (OAB 270486/SP)

Processo 0002143-19.2010.8.26.0484 (484.01.2010.002143) - Despejo por Falta de Pagamento - Locação de Imóvel - 
Thisato Hajime - Odilon Pinheiro Lopes e outros - Fls. 91: Vistos. Face ao silêncio do procurador do autor quanto ao despacho 
de fl. 88, embora devidamente intimado através do DJE e a diligência negativa para intimação pessoal do autor no endereço 
indicado na inicial, aguarde-se provocação do(a) procurador(a) do(a) autor(a), em Cartório, por 30 dias, para que dê o regular 
impulso processual, bem como para que cumpra o artigo 238, parágrafo único, parte final, do CPC (“... cumpre às partes atualizar 
o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva”), sob pena de extinção. Int. - ADV: RODRIGO 
DA CRUZ WANDERLEY (OAB 181230/SP), ALLISSON HENRIQUE GUARIZO (OAB 242725/SP), IVAN MENDES PARRA (OAB 
95431/SP), LIBIANE MEZA GOMES RIBEIRO (OAB 266039/SP), MARIA LAURA FERREIRA CARMO (OAB 290627/SP)

Processo 0002242-81.2013.8.26.0484 (apensado ao processo 0001433-91.2013.8.26) (048.42.0130.002242) - Tutela e 
Curatela - Nomeação - Tutela e Curatela - E.F.S. - J.G.F.A. - Fls. 62: Vistos. Fls. 61: Cumpra-se o despacho proferido no feito em 
apenso (Proc. 339/2013). Outrossim, providencie a Serventia a inclusão do nome do Procurador da autora neste feito, junto ao 
feito em apenso (Proc. 339/2013) para regular intimação dos despachos lá proferidos. Int. - ADV: MARCELO MOREIRA SALINA 
FERNANDES (OAB 289367/SP)

Processo 0002357-39.2012.8.26.0484 (484.01.2012.002357) - Procedimento Ordinário - Guarda - M.N.M. - C.A.M. e outros 
- Fls. 93/95: Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela autora 
e, em conseqüência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do artigo 269, I, do Código de 
Processo Civil, atribuindo à requerente M. DAS N.M. a guarda dos netos L.C.M.R.DA S., N.E.M.R.DA S., M.W.L.M.R.DA S. e 
L.M.M. Lavre-se, com urgência, o termo de guarda e responsabilidade. Arbitro os honorários da patrona da autora e Curadora 
Especial em 100% do valor previsto na tabela do convênio DPE-OAB-SP. Deixo de condenar os requeridos no pagamento das 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por serem as partes beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito 
em julgado da presente decisão, expeçam a certidão de honorários e arquivem-se os autos. P.R.I. e C. - ADV: CRISTIANE 
MOREIRA DE LIMA (OAB 179869/SP), MARIA INES FERRARESI (OAB 159264/SP)

Processo 0002795-07.2008.8.26.0484/01 (apensado ao processo 0002795-07.2008.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Honorários Advocatícios - Banco Sudameris Sa - Ma Mercado da Cunha Transportes Me - Fls. 312: Vistos. Em face do silêncio 
da empresa devedora, aplico à mesma a multa de 10% sobre o valor da dívida. Expeça-se o competente mandado de penhora 
e avaliação, conforme já determinado, devendo o exequente apresentar o demonstrativo atualizado do débito, incluindo a multa 
arbitrada, e providenciar o recolhimento das diligências do Sr. Oficial de Justiça. Outrossim, se procedida a penhora, intime-se a 
executada da constrição, advertindo-a de que, querendo, poderá oferecer impugnação no prazo de quinze (15) dias (Art. 475-J, 
§1º do CPC. Int. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), BRUNA MARIANA PELIZARDO (OAB 321357/
SP), GUILHERME MORENO MAIA (OAB 208104/SP)

Processo 0003442-31.2010.8.26.0484 (484.01.2010.003442) - Procedimento Ordinário - Pensão por Morte (Art. 74/9) - 
Benedita Dias Machado - Inss, Instituto Nacional do Seguro Social e outro - Fls. 163: Vistos, etc... Em face da petição de fls. 
162 e documentos de fls. 158/159, nos termos do artigo 794, I do CPC, JULGO EXTINTA a presente Procedimento Ordinário 
- Pensão por Morte (Art. 74/9) - (Execução de Sentença), movida por Benedita Dias Machado em face de Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS e Outro. Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: MARCELO MIRANDA ROSA 
(OAB 230219/SP), HÉLIO GUSTAVO BORMIO MIRANDA (OAB 153418/SP)

Processo 0003575-10.2009.8.26.0484 (484.01.2009.003575) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - 
V.G.A. - M.C.O. - Fls. 142: Fls. 128/141: Sobre o laudo pericial oriundo do IMESC, manifestem-se as partes. - ADV: JOÃO 
ANSELMO SANCHEZ MOGRÃO (OAB 211232/SP), ADRIANO CAZZOLI (OAB 178542/SP)

Processo 0003615-55.2010.8.26.0484 (484.01.2010.003615) - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - José Pereira - 
Inss, Instituto Nacional do Seguro Social - Fls. 129: “Manifestem-se as partes face aos depositos de fls.126/128; -valor da autora 
- R$ 27.696,78. - valor honorários advocatícios - R$ 2.769,95 - valor da perita -R$ 201,22.” - ADV: FERNANDO APARECIDO 
BALDAN (OAB 58417/SP), LAIS BITENCOURT BAPTISTA PEREIRA (OAB 331440/SP)

Processo 0003792-29.2004.8.26.0484 (484.01.2004.003792) - Procedimento Ordinário - Direito de Vizinhança - Aparecido 
José de Souza - Botecocombr Ou Bar do Araujo - Fls. 357: Vistos. Fls. 355: Observo que houve equívoco quando da expedição 
do ofício de fls. 320/v, posto que se trata de requisição reserva de honorários periciais. Assim, oficie-se à DPE para cancelamento 
da reserva referente ao ofício expedido em 18/07/2014, bem como para que proceda a liberação dos honorários já reservados 
anteriormente (fl. 259), tendo em vista o trabalho já realizado pelo expert, encaminhando-se as cópias necessárias pare 
esclarecimentos quanto ao ocorrido. Após, voltem-me para sentença. Int. - ADV: HÉLIO GUSTAVO BORMIO MIRANDA (OAB 
153418/SP), ADRIANO CAZZOLI (OAB 178542/SP), RODRIGO LUCIANO SOUZA ZANUTO (OAB 198855/SP)

Processo 0003801-88.2004.8.26.0484/01 (apensado ao processo 0003801-88.2004.8.26) - Cumprimento de sentença 
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- Contratos Bancários - Banco do Brasil Sa - Ana Carolina da Cunha Taira - Fls. 31: Sobre a certidão do Sr. Oficial de 
Justiça, manifeste-se o(a) exequente. (CERTIDÃO - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 
484.2014/008089-0 me dirigi ao endereço indicado e, lá estando,deixei de intimar a executada retro por não tê-la encontrado, 
sendo que fui informado pela residente, senhora Neiva que ali não reside desconhece a mesma, não logrando êxito junto aos 
vizinhos. O referido é verdade e dou fé). - ADV: WILLIAN FERNANDO DA SILVA (OAB 167040/SP), FLAVIO OLIMPIO DE 
AZEVEDO (OAB 34248/SP), MILENA PIRÁGINE (OAB 178962/SP), RENATO OLIMPIO SETTE DE AZEVEDO (OAB 180737/
SP)

Processo 0004065-61.2011.8.26.0484 (484.01.2011.004065) - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação 
Fiduciária - Banco Panamericano Sa - Celso Paranhos - Fls. 62: Fls. 61: Sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça, manifeste-
se o(a) autor(a)(es). (CERTIDÃO - CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 484.2015/000537-9 
me dirigi ao endereço indicado e, lá estando, deixei de dar integral cumprimento por não ter encontrado o requerido, sendo 
informado pelo atual residente, senhor Waldir que o requerido foi o residente anterior, não sabendo informar seu endereço. O 
referido é verdade e dou fé). - ADV: JOSE MARTINS (OAB 84314/SP)

Processo 0006589-04.2013.8.26.0438 - Procedimento Ordinário - Pagamento Indevido - Jessina Rosa Costa - Bv Financeira 
Sa Crédito Financiamento e Investimento - Fls. 65: Vistos, etc. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 
efeitos, o acordo entabulado a(s) fls. 62/64 e, em decorrência, JULGO EXTINTA a presente ação de Procedimento Ordinário 
- Pagamento Indevido, que Jessina Rosa Costa move em face de Bv Financeira Sa Crédito Financiamento e Investimento 
fundamento no artigo 269, III do CPC. Em face da ocorrência da hipótese prevista no parágrafo único do artigo 503 do Código de 
Processo Civil, certifique a Serventia o trânsito em julgado, arquivando-se os autos oportunamente. P.R.I. C. - ADV: GRACIELLE 
RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS (OAB 23134/SP)

Processo 3000049-42.2013.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Rural (Art. 48/51) - Carlos Felipe - Instituto Nacional do 
Seguro Social - INSS - Fls. 98: Vistos. Considerando-se o decurso de prazo para recurso contra a sentença proferida, oficie-se 
ao INSS para que implemente o benefício em favor do(a) autor(a) acima qualificado(a), instruindo com cópia da petição inicial, 
sentença e certidão de trânsito em julgado. Outrossim, comunicada a implantação e, considerando-se o disposto no ofício nº 
PROCSACT/INSS nº 21.221.0/94/2007, intime-se o requerido, pessoalmente, com urgência, para promover a apuração dos 
valores atrasados. Int. - ADV: MARIA INES FERRARESI (OAB 159264/SP)

Processo 3001368-45.2013.8.26.0484 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymoré Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A - Christian Robert de Paula - Fls. 167: Vistos. Compulsando os autos constata-se que o 
autor não está devidamente representado nos autos, tendo em vista que o procurador que assinou a petição inicial não juntou o 
instrumento de mandato de procuração. Outrossim, até a presente data não foi juntada aos autos o original do termo de acordo 
conforme cópia juntada às fls. 161/162, bem como referido termo não se encontra assinado pelo procurador do autor (Dr. Jayme 
Ferreira da Fonseca Neto - OAB/SP 270.628), o qual também não possui instrumento de mandato ou substabelecimento. Desta 
forma, manifeste-se o autor em prosseguimento, atentando-se quanto à regularização de sua representação processual. Prazo: 
10 dias. Int. - ADV: ALLAN APARECIDO GONÇALVES PEREIRA (OAB 280253/SP), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA (OAB 
94243/SP)

2ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA JUDICIAL
JUIZ(A) DE DIREITO MARIANA SILVA RODRIGUES DIAS
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL PAULO SÉRGIO GARCIA DE SOUZA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0024/2015

Processo 0000051-29.2014.8.26.0484 - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Ferrragens São Carlos Ltda - Fls. 
166/173: sobre a devolução da carta precatória que informa que foi realizada a penhora no rosto dos autos, manifeste-se o 
exequente em prosseguimento. - ADV: RAFAEL AUGUSTO BARBOSA DE SOUZA (OAB 240177/SP)

Processo 0000069-50.2014.8.26.0484 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Ayako 
Yokosawa Kobayashi Fuzin e outros - Vistos. Tratam-se de Embargos de Declaração com efeito infringentes apresentados por 
AYAKO YOKOSAWA KOBAYASHI FUZIN E OUTROS, visando a integração da decisão de fls. 257/266. Alega a embargante, em 
apertada síntese, que a referida sentença encontra-se eivada de contradição, vez que da fundamentação consta o arbitramento 
de honorários no importe de R$ 1.000,00 e, ao final, o arbitramento no importe de R$ 800,00. Aduz, ainda, que os honorários 
advocatícios arbitrados em sede de ação coletiva não fora incluído nos cálculos apresentados na inicial. Este, em síntese, o 
relatório. São embargos declaratórios sob o fundamento da contradição. De acordo com o Código de Processo Civil, cabem 
embargos de declaração sempre que houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição (inciso I); ou quando for 
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal (inciso II). Entretanto, assiste parcial razão à embargante. 
Com efeito, a decisão embargada, por um lapso, deixou de observar que os os honorários advocatícios arbitrados em sede de 
ação coletiva não foram incluídos pelos exequentes, ora embargantes, nos cálculos acostados à inicial. Esta conclusão conduz 
inexoravelmente à rejeição da impugnação apresentada pelo executado. Entretanto, não assiste razão à embargante quanto a 
fixação dos honorários em valores diversos na fundamentação e no final da decisão. É que a verba honorário fixada no início 
da fase de cumprimento de sentença não se confunde com aquela fixada quando do acolhimento da impugnação. E, como a 
finalidade primordial dos embargos declaratórios é afastar obstáculos que impeçam a fiel execução do julgado e óbices à sua boa 
compreensão, ACOLHO os embargos opostos para declarar a decisão de fls. 257/266 e, como consectário, retificar a parte final: 
“Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado. Não há verbas de sucumbência consoante entendimento 
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.134.186-RS). (...) Transitada 
em julgada a presente decisão, expeça-se mandado de levantamento em favor do exequente do valor correspondente ao débito 
remanescente.” No mais, persiste a decisão tal como lançada, inexistindo outras contradições ou omissões a serem sanadas. 
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Intimem-se as partes, observando-se o disposto no artigo 538, caput, do Código de Processo Civil. - ADV: CARLOS CESAR 
PIROLLO (OAB 57261/SP), FATIMA APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA (OAB 119384/SP)

Processo 0000127-19.2015.8.26.0484 - Exibição - Medida Cautelar - Idamaris Dias de Souza - Diante dos documentos 
apresentados, concedo à autora os benefícios da justiça gratuita. De início, saliento que o pedido de exibição deverá ser 
processado de conformidade com os artigos 355 e seguintes, do Código de Processo Civil. É que o artigo 845, do Código 
de Processo Civil, que trata da medida cautelar de exibição, manda aplicar, quanto ao seu procedimento, os artigos 355 e 
seguintes, do mesmo diploma legal. Ainda, INDEFIRO a liminar pleiteada, porquanto os documentos acostados à inicial não 
fazem prova da verossimilhança das alegações da requerente, de forma que desatendidos os requisitos do artigo 804, do 
Código de Processo Civil. No mais, cite-se o réu para apresentar resposta, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 357, Código de 
Processo Civil). - ADV: ANDRE LUIS FABIANI MAESTRELLI (OAB 274540/SP)

Processo 0000175-12.2014.8.26.0484 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Maria Isabel 
Puga Gasparini e outros - Vistos. Cumpra-se e publique-se a decisão de fls. 117/126. Por oportuno, retifico a menção de quais 
folhas destes autos consta o valor incontroverso - onde se lê fls. 36, leia-se fls. 90 (fls. 125). No mais, quanto ao pedido formulado 
às fls 129, aguarde-se o trânsito em julgado da decisão proferida às fls. 117/126. Intimem-se. - ADV: HÉLIO GUSTAVO BORMIO 
MIRANDA (OAB 153418/SP), LARISSA NOGUEIRA GERALDO CATALANO (OAB 128522/SP)

Processo 0000208-65.2015.8.26.0484 - Embargos à Execução - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução 
- Araçatuba Comércio Importação e Exportação Ltda - Vistos. Trata-se de ação de Embargos À Execução - Efeito Suspensivo 
/ Impugnação / Embargos à Execução movida por ARAÇATUBA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA em face 
de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL. Verifica-se que pretende a autora insurgir-se contra Execução de 
Sentença, regida pelo artigo 475, J, do CPC (fls. 19). Ao autor caberia manifestar sua contrariedade através de impugnação, 
conforme determina o artigo 475, J, parágrafo primeiro, do mencionado código. Deste modo, inviável o prosseguimento do feito 
pela inobservância da forma processual adequada à pretensão. Portanto, JULGO EXTINTO o presente feito, por ausência de 
pressuposto de constituição regular do processo, nos termos do artigo 267, IV, do CPC. Tratando-se de curador especial, deverá 
o peticionário, manifestar-se nos autos da execução nº 0000115-49.2008.8.26.0484. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 
autos. P.R.I. C. - ADV: HEITOR ALVES PINHEL (OAB 284167/SP)

Processo 0000254-88.2014.8.26.0484 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - L.S.T. - J.T. - Vistos, 
etc. Em face do pagamento noticiado (fls. 135/136) e concordância do(a) Representante do Ministério Público (fls. 149), JULGO 
EXTINTA a presente ação de Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer, com fundamento no artigo 794, I, do 
CPC. Considerando o trabalho desenvolvido e nos termos do convênio celebrado entre a DPE/OAB, arbitro os honorários do(s) 
defensor(es) dativo(s) em 100% do valor da tabela. Nos termos do parágrafo único, do artigo 503, do Código de Processo Civil, 
certifique a Serventia o trânsito em julgado, expedindo-se a(s) competente(s) certidão(ões) de honorários bem como mandado 
de levantamento do valor depositado às fls. 146 em favor da autora, intimando-a para a retirada. Após, arquivem-se os autos, 
com as anotações de estilo. P.R.I. C. - ADV: STELLA MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 290685/SP), MARIA HERMOGENIA DE 
OLIVEIRA (OAB 82058/SP)

Processo 0000261-56.2009.8.26.0484 (484.01.2009.000261) - Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural - Banco 
Nossa Caixa Sa - Sebastião Luiz Ferreira e outro - A petição de fls. 112/114 apresenta o valor do débito atualizado, porém não 
apresenta pedido específico para o deslinde do feito. Assim, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o exequente requeira o 
que for de seu interesse. Decorrido o prazo, se nada for providenciado, intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), pessoalmente, bem 
como, seu(ua)(s) procurador(a)(es), através de publicação, para dar(em) o devido impulso processual no prazo de 48 horas, 
sob pena de extinção. Nada sendo requerido, certifique-se, retornando conclusos para decisão. Int. - ADV: JOSÉ ESDRAS 
MARQUES DE OLIVEIRA (OAB 171470/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0000263-50.2014.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Perdas e Danos - Antonio Tenorio Calvacanti - Itau Vida 
e Previdencia S.a - Fls. 144: defiro a expedição do mandado de levantamento do valor depositado às fls. 136, em benefício do 
autor. Tarjem-se os autos pela prioridade do idoso. Manifeste o autor se dá por satisfeito o seu crédito. No silêncio, arquivem-se 
os autos, com as anotações de praxe. Int. - ADV: DANIELA BENES SENHORA HIRSCHFELD (OAB 171674/SP), MARIA INES 
FERRARESI (OAB 159264/SP)

Processo 0000292-66.2015.8.26.0484 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - E.A.B. - Em face da indicação 
de fls. 08, nomeio o Dr. Antônio Cícero Doniani para a defesa dos direitos da Autora. CITE-SE(M) a(o)(s) ré(u)(s) acima 
qualificada(o)(s), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte 
integrante, ficando advertida(o)(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) defesa, sob pena de serem presumidos 
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. - ADV: ANTONIO 
CÍCERO DONIANI (OAB 238940/SP)

Processo 0000309-73.2013.8.26.0484 (048.42.0130.000309) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer 
- B.G.A.L. - Vistos. Fls. 68: defiro, expedindo-se mandado para que o Sr. Oficial de Justiça constate e relacione os bens que 
guarnecem a residência do executado. Sobre o ofício da Caixa Econômica Federal (fls. 70/74), manifeste-se a exequente. - 
ADV: RONALDO TOLEDO (OAB 181813/SP)

Processo 0000310-87.2015.8.26.0484 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - A.J.C.P. - VISTOS. JUÍZO 
DEPRECADO: Juízo de Direito da Comarca de PONTE SERRADA-SC - Rua 03 de Maio, nº 460 - Centro - CEP 89683-000 - 
PONTE SERRADA/SC Concedo ao(a) autor(a) os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e nomeio o(a) Dr(ª). Gabriela 
Viana Salvador para defender seus interesses. CITE-SE(M) o(a)(s) executado(a)(s) acima qualificada(o)(s), para os termos da 
ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, para que o executado pague 
o débito (pensão alimentícia em atraso), no prazo de 03 (três) dias, que deverá ser atualizado na data do pagamento, incluindo-
se as prestações que se vencerem até o momento do efetivo pagamento, ou, no mesmo prazo, provar que o fez ou justificar 
a impossibilidade de fazê-lo, SOB PENA DE PRISÃO, nos termos do artigo 733, § 1.º do C.P.C. Defiro o benefício do artigo 
172 do Código de Processo Civil. Servirá a presente decisão, por cópia assinada digitalmente, como CARTA PRECATÓRIA. 
Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao 
cumprimento desta. - ADV: GABRIELA VIANA SALVADOR (OAB 317850/SP)

Processo 0000319-59.2009.8.26.0484 (484.01.2009.000319) - Outros Feitos não Especificados - Aposentadoria por Invalidez 
- Dalvina Gonçalves - Fls. 70: intime-se as partes da data da perícia retro designada dia 10/03/2015, às 10 horas junto ao Centro 
Cardiológico, sito na Rua Gentil Moreira, nº 361 - Promissão/SP. - ADV: LUCIANO MARCELO MARTINS COSTA (OAB 243963/
SP)

Processo 0000327-26.2015.8.26.0484 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Fixação - B.G.S.S. - VISTOS. Defiro ao(à) 
autor(a) os benefícios da assistência judiciária e nomeio o(a) Dr(a) Larissa Maria Roz Martins Manhani, para defender seus 
interesses. Designo audiência preliminar de conciliação para o próximo dia 25 de março de 2015, às 11:00 horas. Cite-se a 
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parte requerida e intime-se o(a) autor(a). Advirta a parte requerida que deverá comparecer à audiência acompanhada de seu 
Advogado. Caso sua renda for inferior a 3(três) salários-mínimos, ou não tiver condições de contratar advogado sem prejudicar 
a subsistência da sua família, deverá comparecer à Subseção da OAB-SP local para solicitar a indicação de um Defensor 
Dativo, até 10(dez) dias antes da audiência acima designada. Na audiência, se não houver acordo, será designada audiência 
de instrução e julgamento. Arbitro os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo nacional, que deverá ser pago no prazo 
de 30 dias após a citação diretamente à representante legal do autor, mediante recibo. - ADV: LARISSA MARIA ROZ MARTINS 
MANHANI (OAB 292040/SP)

Processo 0000328-11.2015.8.26.0484 - Regulamentação de Visitas - Regulamentação de Visitas - A.M.S. - Vistos. Defiro 
ao(à) autor(a) os benefícios da Assistência Judiciária e nomeio o(a) Dr(a) Heitor Alves Pinhel para defender seus interesses. 
Designo audiência preliminar de conciliação para o próximo dia 25 de março de 2015, às 11h30min. Cite-se e intimem-se, ficando 
o(a) Réu advertido do prazo de 15(quinze) dias para apresentar a defesa, sob pena de serem presumidos como verdadeiros 
os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285 do Código de Processo Civil. Anote-se que o prazo para a contestação 
fluirá a partir da data da audiência designada. Esclareça à parte requerida que deverá comparecer à audiência acompanhada 
de seu Advogado. Caso sua renda for inferior a 3(três) salários-mínimos, ou não tiver condições de contratar advogado sem 
prejudicar a subsistência da sua família, deverá comparecer à Subseção da OAB-SP local para solicitar a indicação de um 
Defensor Dativo, até 10(dez) dias antes da audiência acima designada. - ADV: HEITOR ALVES PINHEL (OAB 284167/SP)

Processo 0000334-62.2008.8.26.0484 (484.01.2008.000334) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Material - 
Manoel Lúcio de Azevedo - Ilton Luis de Camargo e outro - Fls. 149/156: ciência às partes sobre o ofício da Prefeitura Municipal, 
para que manifestem-se em prosseguimento. - ADV: SONIA YURIKO NAKANO DE TOLEDO (OAB 90098/SP), JOSÉ HIGOR 
CANTIERI COSTA (OAB 264516/SP)

Processo 0000339-74.2014.8.26.0484 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Flávio Tomeo 
Hagui e outros - Indefiro, por ora, o pedido de levantamento do valor apontado às fls. 209, aguardando-se decisão nestes autos. 
Publique-se o ato ordinatório de fls. 207. Forme-se o 2º Volume dos autos. Int. - ADV: FATIMA APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA 
(OAB 119384/SP), CARLOS CESAR PIROLLO (OAB 57261/SP)

Processo 0000346-32.2015.8.26.0484 - Exibição - Liminar - Ana Mirian de Santana - Vistos. Em face do documento copiado 
às fls. 21, concedo ao Autor os benefícios da justiça gratuita. De início, saliento que o pedido de exibição deverá ser processado 
de conformidade com os artigos 355 e seguintes, do Código de Processo Civil. É que o artigo 845, do mesmo Codex, que trata 
da medida cautelar de exibição, manda aplicar, quanto ao seu procedimento, referidos artigos. Ainda, INDEFIRO a liminar 
pleiteada, porquanto os documentos acostados à inicial não fazem prova da verossimilhança das alegações do Autor, de forma 
que desatendidos os requisitos do artigo 804, do Código de Processo Civil. No mais, cite-se o réu para apresentar resposta, no 
prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 357, Código de Processo Civil, e intime-se o autor a providenciar o recolhimento 
da taxa de mandato, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de comunicação à SPPREV para providências cabíveis. Servirá a 
presente, por cópia assinada digitalmente, como CARTA DE CITAÇÃO, ficando, ainda, ciente de que o recibo que a acompanha 
valerá como comprovante de que esta citação se efetivou. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Intime-se. - ADV: FAUEZ 
ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 0000348-02.2015.8.26.0484 - Exibição - Liminar - Marcelo Cardoso Vieira - VISTOS. Como é cediço, insuficiente 
a mera declaração de miserabilidade para a concessão do benefício de gratuidade judiciária. Senão vejamos. A Constituição 
Federal, no artigo 5º, inciso LXXIV, assegurou assistência jurídica integral e gratuita a ser prestada pelo Estado àquele que 
comprovar insuficiência de recursos. Ainda que o artigo 4º, caput, da Lei 1.060/50 estabeleça que para gozar do benefício basta 
a simples afirmação, é certo que o texto constitucional é posterior e hierarquicamente superior a esta lei. Em razão disso, não 
está o magistrado adstrito a simples declaração de pobreza para a concessão do mencionado benefício. Ante o exposto, intime-
se a parte autora para apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, prova documental da alegada pobreza (holerites, declaração de 
Imposto de Renda, cópias da CTPS ou qualquer outro documento idôneo), em especial cópia legível da fls. 15 da CTPS do 
Autor, sob pena de indeferimento do pedido. - ADV: FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 286137/SP)

Processo 0000371-45.2015.8.26.0484 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - E.F.A.N. - Vistos. Defiro 
ao(à) autor(a) os benefícios da Assistência Judiciária e nomeio o(a) Dr (a) José Higor Cantieri Costa, para defender seus 
interesses. CITE-SE o(a) devedor(a) acima qualificado(a), para os termos da ação em epígrafe, cuja cópia da petição inicial 
segue anexa e desta passa a fazer parte integrante, ficando advertido(a) do prazo 3 (três) dias para efetuar o pagamento do 
débito no valor de R$R$ 422,93 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS), devidamente 
atualizado e acrescido das pensões que se vencerem ao longo da demanda, mediante depósito na conta informada na petição 
inicial, comprove que já o fez ou, ainda, justifique a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão. Providencie a serventia 
cópia da decisão que estipulou o valor da pensão alimentícia. - ADV: JOSÉ HIGOR CANTIERI COSTA (OAB 264516/SP)

Processo 0000542-12.2009.8.26.0484 (484.01.2009.000542) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Nossa Caixa Sa - Tendo em vista a pesquisa via sistema RENAJUD não retornou resultados, ao autor/exequente para 
que requeira o que for de seu interesse, nos termos do despacho de fls. 96. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA 
(OAB 123199/SP)

Processo 0000565-21.2010.8.26.0484 (484.01.2010.000565) - Execução Fiscal - Conselhos Regionais e Afins (Anuidade) 
- Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo Corensp - Wanderlei Aparecido Chagas - Antes de analisar a petição de 
fls. 152, à serventia para que efetue pesquisa quanto ao andamento do Agravo remetido ao E. Tribunal Regional Federal da 3ª 
Região, especificamente em quais efeitos foi recebido. Int. - ADV: CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS (OAB 163564/SP), SILVIO 
BONADIO (OAB 21100/SP), FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA (OAB 218430/SP)

Processo 0000919-17.2008.8.26.0484 (484.01.2008.000919) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Neiva 
Aline dos Santos Nery - Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil para: a) DECLARAR inexistentes os débitos provenientes do contrato 
firmado entre as partes, descrito na inicial; b) CONDENAR as corrés Solange Aparecida Dias ME e Sul Financeira S/A Crédito, 
Financiamentos e Investimentos, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora a título 
de danos morais, com juros legais de mora de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, ambos com incidência a partir desta data (data do arbitramento); d) CONFIRMAR a liminar 
concedida às fls. 23, oficiando-se ao SPC e SERASA para exclusão definitiva do nome da autora de seu banco de dados, em 
face do débito aqui discutido, anotando-se no ofício o nome completo de todas as rés, a fim de se cumprir o determinado na 
integralidade. Ainda, proceda a Zelosa Serventia à retificação do nome da corré Sul Financeira S/A Crédito, Financiamentos e 
Investimentos na autuação e distribuição. Face à sucumbência, condeno as corrés Solange e Sul Financeira ao pagamento das 
custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 
condenação, nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil, e atualizados desde esta data até o efetivo pagamento 
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pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. P.R.I.C. - ADV: JOSE ANTONIO ISSA (OAB 25295/
SP), MORGANA TALITA TRONCO (OAB 237251/SP), AXON LEONARDO DA SILVA (OAB 194125/SP), RENATA DE CARVALHO 
MACEDO ISSA LEAO (OAB 168435/SP), CLAUDIA JULIANA MACEDO ISSA SANDRI (OAB 145007/SP), MARCELO RAYES 
(OAB 141541/SP)

Processo 0000919-80.2009.8.26.0484 (484.01.2009.000919) - Outros Feitos não Especificados - Aposentadoria por Invalidez 
- José Pedro da Silva Filho - Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, com resolução de mérito, nos termos 
do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o réu a conceder aposentadoria por invalidez ao autor, 
com proventos integrais, desde a data do laudo pericial apresentado em juízo (11/11/2013), cujo valor será apurado nos termos 
da legislação em vigor, observando-se a prescrição quinquenal. Destaco que os valores eventualmente pagos ao autor, após a 
data acima (11/11/2013), na esfera administrativa, deverão ser compensados por ocasião da execução do julgado. Quando do 
julgamento das ADI 4357 e 4425, o Colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da expressão “índice 
de remuneração básica da caderneta de poupança”, estabelecida pelo artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação alterada pelo 
artigo 5º, da Lei 11.960/09. Assim fazendo, a Corte Suprema apenas ‘’retirou’’ o indexador considerado insuficiente para repor 
a perda inflacionária, deixando campo aberto à estipulação do novo indexador. No entanto, o Colendo Superior Tribunal de 
Justiça, em julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.270.439/PR, em 26 de junho de 2013, passou 
a adotar o IPCA (índice de preços ao consumidor amplo) no tocante à correção monetária, porquanto “melhor reflete a inflação 
acumulada no período e serve de norte seguro para a atualização das condenações impostas à Fazenda Pública”. Com relação 
aos juros de mora, nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 937.528/RJ), aplica-se a taxa 
de 0,5% (meio por cento) a partir de 24/08/2001, data da publicação da Medida Provisória nº 2180-35, inclusive após o advento 
da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei 9.494/97. Assim, esta julgadora, em uma análise mais detida 
acerca do assunto e considerando o princípio da segurança jurídica, passou a seguir o entendimento adotado pelos Tribunais 
Superiores. Deste modo, sobre o valor da condenação, incidirá correção monetária pelo IPCA, desde a data em que o benefício 
deveria ter sido pago até o mês em que se efetivar o pagamento, e juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação. Custas 
e honorários advocatícios pela ré, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Considerando 
o preenchimento dos requisitos do Artigo 273 do Código de Processo Civil, concedo a antecipação dos efeitos da tutela para 
determinar à ré que proceda ao imediato pagamento do benefício aqui concedido. Ocorrido o trânsito em julgado desta decisão, 
arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. P. R. I.C. - ADV: ADRIANA GERMANI (OAB 259355/SP)

Processo 0000987-88.2013.8.26.0484 (048.42.0130.000987) - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
M.D.M.C. - Efetivada a transferência (fls. 75), com a juntada da guia de depósito bancário, intime-se o executado para que se 
manifeste. No silêncio, expeça-se mandado de levantamento em benefício da exequente. Int. - ADV: MAURICIO ANTONIO DA 
SILVA (OAB 146079/SP)

Processo 0001012-67.2014.8.26.0484 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Ademir José 
Araújo e outros - Banco do Brasil S/a - Vistos. Indefiro, por ora, o pedido de levantamento do valor apontado às fls. 237, 
aguardando-se decisão nestes autos. Em face do silêncio do(a) procurador(a), INTIME(M)-SE a(s) pessoa(s) acima indicada(s), 
pessoalmente, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas dê o regular impulso processual, sob pena de extinção. - 
ADV: CARLOS CESAR PIROLLO (OAB 57261/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), FATIMA 
APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA (OAB 119384/SP)

Processo 0001097-29.2009.8.26.0484 (484.01.2009.001097) - Outros Feitos não Especificados - Lucas Nogueira Bajo - 
Pesque & Pague Paraíso da Pesca Ltda Me - Vistos. Tendo em vista a decorrência do prazo do acordo entabulado entre as 
partes às fls. 64, manifeste-se o exequente se houve seu integral cumprimento. No silêncio, voltem-me para extinção, nos 
termos do artigo 794, I, do CPC. Int. - ADV: MARCELO MOREIRA SALINA FERNANDES (OAB 289367/SP), RODOLFO MENDES 
RODRIGUES DE CAMPOS (OAB 266081/SP)

Processo 0001183-97.2009.8.26.0484 (484.01.2009.001183) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Banco Safra 
Sa - Publique-se o despacho retro. Ainda, tendo em vista as informações obtidas junto ao sistema BACENJUD, ao autor/
exequente para que requeira o que for de seu interesse. Endereços obtidos: a) Avenida João Alfredo Rodrigues Manzano, 
nº 265, bairro Jardim Paraíso, CEP 1630000, em Penápolis/SP; b) Estrada Cruz do Avanhandava, nº 54, bairro CECAP, CEP 
1630000, em Penápolis/SP; c) Rua Álvaro Elpídio Gonçalves Salvador, nº. 462, bairro Nova Esperança, CEP 16370-000, em 
Promissão/SP (mesmo endereço informado na inicial). - ADV: NELSON PASCHOALOTTO (OAB 108911/SP)

Processo 0001186-76.2014.8.26.0484 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.C.N.S. - Vistos. À exequente para que apresente 
planilha atualizada do débito. Com a apresentação, voltem-me para eventual decreto prisional. Int. - ADV: ELAINE APARECIDA 
CARRER (OAB 67729/SP)

Processo 0001292-72.2013.8.26.0484 (048.42.0130.001292) - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - 
Maria de Lurdes Bezerra Curiel - Ricardo Barbosa Rigato - Vistos. A preliminar arguida em contestação pelo corréu RICARDO 
BARBOSA RIGATO (fls. 58) confunde-se com o mérito e será apreciada por ocasião da sentença. Diante da nova denominação, 
retifique-se o polo passivo para MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, anotando-se na distribuição e na autuação. Partes legítimas 
e bem representadas, não havendo nulidades ou irregularidades a serem supridas, dou o feito por SANEADO, deferindo a 
produção de provas úteis e tempestivamente requeridas. Designo audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 26 de 
maio de 2015, às 14h45min, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas que forem arroladas, nos termos do artigo 407, 
do CPC, devendo apresentar o rol, no prazo de 20 dias, a partir da publicação desta decisão no DJE, sob pena de preclusão da 
prova. Int. - ADV: PAULO AFFONSO CIARI DE ALMEIDA FILHO (OAB 130053/SP), MAURICIO MARQUES DOMINGUES (OAB 
175513/SP)

Processo 0001333-78.2009.8.26.0484 (484.01.2009.001333) - Execução de Alimentos - Alimentos - G.H.A.B. - A.H.P.B. 
- Vistos. Certidão supra: cobre-se informação da Delegacia de Polícia local acerca do cumprimento do mandado de prisão 
expedido em desfavor de André Henrique Pastor Borba, RG 30.238.291 SSP/SP, CPF 259.423.058-89, datado de 18/09/2013, 
anotando-se prazo de 10 dias para resposta. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: 
ALLISSON HENRIQUE GUARIZO (OAB 242725/SP), MERCIO AUGUSTO MIRANDA (OAB 23831/SP)

Processo 0001503-74.2014.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Restabelecimento - Jose Mazia - Manifeste-se o(a) 
autor(a) sobre a contestação de fls. 69/80, no prazo de dez dias (Art. 326 e 327 do CPC). - ADV: RONALDO TOLEDO (OAB 
181813/SP)

Processo 0001718-50.2014.8.26.0484 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Almir Ferreira 
e outros - Banco do Brasil S/A - Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para DETERMINAR ao exequente o 
recálculo do débito, afastando-se a verba honorária arbitrada na sentença coletiva e incluindo a aqui fixada. Sucumbente em 
maior parte, condeno o banco-executado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes 
últimos fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, e atualizados desde 
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esta data até o efetivo pagamento pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sem prejuízo, 
AUTORIZO, desde logo, a expedição de mandado de levantamento em favor dos exequentes, restrito ao valor incontroverso 
(fls. 220), eis que, a nosso ver, não há impeditivo legal. Decorrido o prazo recursal e apresentados os cálculos nos termos aqui 
determinados, expeça-se mandado de levantamento em favor do exequente do valor correspondente ao débito remanescente 
e do quantum exigido a maior em favor do banco-executado. Após, tornem-me conclusos para extinção do feito, na forma do 
artigo 794, inciso I, do Código de Processo Civil. Intimem-se. - ADV: FATIMA APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA (OAB 119384/SP), 
CARLOS CESAR PIROLLO (OAB 57261/SP), NEI CALDERON (OAB 114904/SP)

Processo 0001795-35.2009.8.26.0484 (484.01.2009.001795) - Procedimento Ordinário - Contratos Bancários - Banco do 
Brasil Sa - Tendo em vista a certidão supra (Certifico que, até a presente data, o autor não juntou aos autos a planilha atualizada 
do débito do réu, apesar de devidamente intimado para tanto.), dê-se nova vista para que promova o regular andamento 
processual, sob pena de arquivamento. - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0001914-20.2014.8.26.0484 - Procedimento Sumário - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Manoel Carlos Encinas - 
Companhia Paulista de Força e Luz - Sem prejuízo de eventual julgamento no estado, digam as partes, no prazo comum de 10 
(dez) dias, se pretendem a produção de provas, especificando-as e justificando-as. Em igual prazo, deverá a ré manifestar-se 
quanto ao pedido de parcelamento da dívida (fls. 45, último parágrafo). - ADV: ALESSANDRA ARANTES NUZZO ALVES (OAB 
263752/SP), MARCIO LOUZADA CARPENA (OAB 291371/SP)

Processo 0002111-82.2008.8.26.0484 (484.01.2008.002111) - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - I.G.L. 
- Fls. 101/105: sobre a contestação apresentada pelo réu, ao autor, para réplica. Prazo: 10 dias (art. 326 e 327 do CPC.). Anote-
se que o réu é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. - ADV: MARCELO MOREIRA SALINA FERNANDES (OAB 289367/
SP), ANA PAULA DOMINGUES MAZZI (OAB 241591/SP)

Processo 0002356-54.2012.8.26.0484 (484.01.2012.002356) - Procedimento Sumário - Rural (Art. 48/51) - Jose Braz Arzani - 
VISTOS. Fls. 134/135: o cálculo já se encontra homologado (fls. 130). Fls. 137/138: apresentado o contrato, observe à serventia 
quando da expedição dos alvarás. Dê-se ciência ao requerido da decisão de fls. 130. Após, decorrido prazo de eventual recurso, 
cumpra-se o 2º parágrafo da decisão de fls. 130. Int. - ADV: IDALINO ALMEIDA MOURA (OAB 113501/SP)

Processo 0002381-96.2014.8.26.0484 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - B.G.A.L. - Tendo em 
vista ter decorrido o prazo para pagamento das parcelas mencionadas às fls. 48/49, informe a exequente se houve o integral 
cumprimento do avençado. Int. - ADV: RONALDO TOLEDO (OAB 181813/SP)

Processo 0002406-12.2014.8.26.0484 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Carlos Eduardo 
Vargas Chamon e outros - Vistos. Indefiro, por ora, o pedido de levantamento do valor apontado às fls. 171. Intimem-se os 
exequentes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se acerca da impugnação e documentos de fls. 144/169. Int. - ADV: 
CARLOS CESAR PIROLLO (OAB 57261/SP), FATIMA APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA (OAB 119384/SP)

Processo 0002417-41.2014.8.26.0484 - Interdição - Tutela e Curatela - A.H.K. - Intimem-se a partes, da perícia retro 
designada, devendo, a requerida, comparecer na Policlínica, sito na Avenida Silvano Faria, 195, Centro, Promissão-SP, no dia 
03/03/2014, às 15:30 horas. Anote-se no Mandado a necessidade de estar acompanhada por familiares e munida de documentos 
pessoais (RG e Cartão SUS). - ADV: DANIEL MASSAHIRO YOSHIDA (OAB 278063/SP)

Processo 0002454-44.2009.8.26.0484/01 (apensado ao processo 0002454-44.2009.8.26) - Cumprimento de sentença - 
Damaris Ribeiro Cavalcante - Rodrigo Veículos - Manifeste-se o autor, em termos de prosseguimento, sobre o auto de penhora 
lavrado pelo Sr. Oficial de Justiça e sua certidão de fls. 126/128. - ADV: RODRIGO APPARÍCIO MEDEIROS (OAB 191055/SP), 
ANTONIO CÍCERO DONIANI (OAB 238940/SP)

Processo 0002473-84.2008.8.26.0484 (484.01.2008.002473) - Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários - 
Banco Nossa Caixa Sa - Artur Aquino Campos - Vistos. Fls. 110, defiro. Suspendo o curso da presente execução, remetendo-
se os autos ao arquivo, nos termos do artigo 791, III, do CPC, com as anotações de praxe. Int. - ADV: ALLISSON HENRIQUE 
GUARIZO (OAB 242725/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP)

Processo 0002475-54.2008.8.26.0484 (484.01.2008.002475) - Execução de Título Extrajudicial - Crédito Rural - Banco Nossa 
Caixa Sa - Fls. 124/129: manifeste-se o(a) Autor(a) sobre a devolução da carta precatória e a certidão do Sr. Oficial de Justiça 
que deixou de cumprir o mandado por não localizar o(a) requerido(a). - ADV: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 
123199/SP)

Processo 0002524-56.2012.8.26.0484 (484.01.2012.002524) - Execução de Alimentos - Obrigação de Entregar - H.A.E.F. 
e outro - Vistos. Certidão supra: oficie-se solicitando-se informações, com a possível urgência, acerca do cumprimento do 
mandado de prisão expedido em 08/10/2014, em desfavor de ADAUTO APARECIDO FERNANDES, RG 40.248.406, residente 
no Assentamento Noiva Lourdes, lote 02, Borebi. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - 
ADV: HÉLIO GUSTAVO BORMIO MIRANDA (OAB 153418/SP)

Processo 0002571-69.2008.8.26.0484 (484.01.2008.002571) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - 
Marilene Garcia e Garcia - Vistos. Alterado o artigo 4º, da Resolução 541, de 18 de janeiro de 2007 pelo convênio nº 079/2013, 
datado de 02/12/2013, entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a União Federal e a Justiça Federal de São 
Paulo; deverá a serventia requisitar os honorários periciais arbitrados, de imediato, via internet, com base no referido convênio. 
Aguarde-se a apresentação das contrarrazões. Após, cumpra-se o despacho de fls. 79. Int. - ADV: LUCIANO MARCELO 
MARTINS COSTA (OAB 243963/SP)

Processo 0002656-45.2014.8.26.0484 (apensado ao processo 0000460-05.2014.8.26) (processo principal 0000460-
05.2014.8.26) - Exceção de Incompetência - Dissolução - V.A.L.S. - A.P.S. - Ciência ao(à) Sr.(a) Advogado(a) nomeado em 
decorrência do Convênio de Assistência Judiciária firmado entre a Defensoria Pública do Estado (DPE) e a Seccional de São 
Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP), que a certidão de honorários encontra-se disponível para impressão no site 
do Tribunal de Justiça. - ADV: FERNANDA MOLINA DE CARVALHO STANÇA (OAB 235447/SP), JOSE CARLOS BORGES DE 
CAMARGO (OAB 67751/SP)

Processo 0002790-82.2008.8.26.0484 (484.01.2008.002790) - Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança - 
Inadimplemento - Silvio Massao Hino - Publique-se o despacho de fls. 75. Tendo em vista o bloqueio (transferência) do veículo 
HONDA/CG 150 TITAN ESD, placas DYM-7442, UF:SP, de propriedade de Gilberto, via sistema RENAJUD, ao autor/exequente 
para que requeira o que for de seu interesse, nos termos do despacho de fls. 75. Fls. 75: Tendo em vista a decisão de fls. 
67 e o recolhimento da respectiva taxa (fls. 74), ao Sr. Escrivão Judicial para a efetivação da ordem de bloqueio no sistema 
Renajud, quanto à transferência. Manifeste-se o autor, em prosseguimento, requerendo o que for de seu interesse. Se nada 
for providenciado, intime(m)-se o(a)(s) autor, pessoalmente, bem como, seu (ua) (s) procurador (a) (es), através de publicação, 
para dar(em) o devido impulso processual no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. - ADV: ADRIANO CAZZOLI (OAB 
178542/SP)

Processo 0002832-29.2011.8.26.0484 (484.01.2011.002832) - Procedimento Ordinário - Rural - Agrícola/Pecuário - João 
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Villar Garcia e outro - Agropav Agropecuária Ltda e outro - Ciência às partes acerca da baixa dos autos e da certidão de 
digitalização dos autos. Aguarde-se decisão do Agravo de Despacho Denegatório de Recurso Especial. Int. - ADV: RICARDO 
JOSÉ SABARAENSE (OAB 196541/SP), JOSE CARLOS PINTO FILHO (OAB 279303/SP), GLAUCIA MARIA SILVA ANTUNES 
FERREIRA (OAB 166771/SP), ROGÉRIO SILVA FONSECA (OAB 166448/SP), ANA LUISA PORTO BORGES (OAB 135447/SP)

Processo 0002935-07.2009.8.26.0484 (484.01.2009.002935) - Procedimento Ordinário - Protesto Indevido de Título - José 
Carlos Lopes Bregeiro - Expedida a Certidão de Dívida Ativa, intime-se a exequente para que proceda à sua retirada, em 10 
dias. Após, arquivem-se os autos, nos termos do despacho de fls. 144. - ADV: MARIA HERMOGENIA DE OLIVEIRA (OAB 
82058/SP)

Processo 0003041-66.2009.8.26.0484 (484.01.2009.003041) - Usucapião - Usucapião Extraordinária - M.F.G.O. - J.V.S. e 
outros - Fls. 94/105: manifestem-se as partes sobre o Laudo pericial juntado aos autos, em prosseguimento. - ADV: LAZARO 
ROSA DA SILVA (OAB 117070/SP), LEANDRO MARQUES PARRA (OAB 225754/SP)

Processo 0003095-66.2008.8.26.0484 (484.01.2008.003095) - Procedimento Ordinário - Aposentadoria por Invalidez - Joana 
Souza da Silva - V. Recebo a apelação de fls. 73/78, em seus regulares efeitos. Às contrarrazões. Processe-se. Anoto, desde 
já, que o recurso é adequado e tempestivo, com motivação e isento do recolhimento das custas. As partes são legítimas e 
assiste interesse ao recorrente. Portanto, com a juntada das contrarrazões e presentes os pressupostos objetivos e subjetivos 
de admissibilidade recursal, remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, com as homenagens e respeito deste Juízo. Int. - ADV: LUCIANO MARCELO MARTINS COSTA (OAB 243963/
SP)

Processo 0003214-17.2014.8.26.0484 - Divórcio Litigioso - Dissolução - M.M.M. - Em que pese a cota ministerial retro, diante 
da regular citação, intime-se o requerido para que se manifeste sobre o pedido de desistência apresentado pela requerente às 
fls. 29, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de concordância tácita. Servira o presente despacho, por cópia digitalizada, como 
MANDADO. - ADV: JOSÉ HIGOR CANTIERI COSTA (OAB 264516/SP)

Processo 0003271-74.2010.8.26.0484 (484.01.2010.003271) - Usucapião - Usucapião Ordinária - Alice Fátima da Silva Vilela 
- Vistos. Partes legítimas e bem representadas, não havendo nulidades ou irregularidades a serem supridas, dou o feito por 
SANEADO, deferindo a produção de provas úteis e tempestivamente requeridas. Designo audiência de instrução e julgamento 
para o próximo dia 02 de junho de 2015, às 14h45min, ocasião em que serão inquiridas as testemunhas que forem arroladas, 
nos termos do artigo 407, do CPC, devendo apresentar o rol, no prazo de 20 dias, a partir da publicação desta decisão no DJE, 
sob pena de preclusão da prova. Int. - ADV: SILVIO MASSAO HINO (OAB 109707/SP), ANA PAULA RIBAS CAPUANO (OAB 
130284/SP)

Processo 0003286-77.2009.8.26.0484 (484.01.2009.003286) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Gerdau Aços 
Longos Sa - N R de S Cestari Suprimentos Epp - Fls. 152/153: tendo em vista as informações obtidas junto ao sistema RENAJUD, 
em relação ao veículo GM/S10 EXECUTIVE D, Ano 2008, modelo 2009, Placa EEQ0128, que já se encontra com restrições em 
alienação fiduciária, ao exequente, para que se manifeste em prosseguimento. - ADV: DALILA GALDEANO LOPES (OAB 65611/
SP), MARCELO MIRANDA ROSA (OAB 230219/SP)

Processo 0003301-80.2008.8.26.0484 (484.01.2008.003301) - Procedimento Ordinário - Rescisão do contrato e devolução 
do dinheiro - Banco Nossa Caixa Sa e outro - Vistos. Defiro a suspensão requerida às fls. 201 pelo prazo de 10 dias. Decorridos, 
manifeste-se o autor/exequente, requerendo o que for de seu interesse. Forme-se o 2º volume. Int. - ADV: NEI CALDERON 
(OAB 114904/SP), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA (OAB 123199/SP), GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 
257654/SP)

Processo 0003314-79.2008.8.26.0484 (484.01.2008.003314) - Procedimento Ordinário - Prestação de Serviços - Celso Ferrari 
Promissãome Cerofe Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento - Prove Pneus Auto Center - Vistos. Por primeiro, em face 
do contido no segundo parágrafo da certidão supra (... que decorreu além do prazo de 10(dez) dias e o Autor não providenciou 
o pagamento do remanescente dos honorários do Perito, conforme determinado às fls. 181, embora devidamente intimado 
através de seu Procurador (fls. 182), expeça-se a certidão para que o Perito, Roberto Gradella Ferreira Pinto, receba seu crédito 
pela via pertinente, intimando-o pessoalmente para a retirada. No mais, recebo a apelação de fls. 167/178, em seus regulares 
efeitos. Às contrarrazões. Processe-se. Anoto, desde já, que o recurso é adequado e tempestivo, com motivação e isento do 
recolhimento das custas. As partes são legítimas e assiste interesse ao recorrente. Portanto, com a juntada das contrarrazões 
e presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, remetam-se os autos ao EGRÉGIO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I 25ª a 36ª Câmaras, com as homenagens e respeito 
deste Juízo. Int. - ADV: IEDA CLAUDIA CRAVEIRO SALVIO (OAB 173371/SP), PAULO SERGIO SPONTON MANHANI (OAB 
182952/SP), ERIKA GUIMARÃES PRADO JANEIRO (OAB 241370/SP)

Processo 0003693-83.2009.8.26.0484 (484.01.2009.003693) - Reintegração / Manutenção de Posse - Posse - Maria Eliza 
Dinalli Flowler e outro - Luis Berto Barbosa Cardoso e outro - Ciência às partes acerca da baixa dos autos. Manifestem-se os 
vencedores (autores) em prosseguimento, requerendo o que for de seu interesse, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo e, sem 
manifestação, arquivem-se os autos. Int. - ADV: ARNALDO TAKAMATSU (OAB 50115/SP), MARTA ARACI CORREIA PEREZ 
SOUZA (OAB 120240/SP), JOÃO ANSELMO SANCHEZ MOGRÃO (OAB 211232/SP)

Processo 0003709-37.2009.8.26.0484 (484.01.2009.003709) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação 
- Murillo da Silva Casa Grande e outro - Tendo em vista o(s) resultado(s) negativo(s) da(s) pesquisa(s) junto ao sistema 
BACENJUD, ao autor/exequente para que requeira o que for de seu interesse. - ADV: CRISTINE SOSA ROSSI (OAB 61539/RS), 
LEANDRO MARQUES PARRA (OAB 225754/SP), MARCO TULIO DE OLIVEIRA AGUZZOLI (OAB 59326/RS)

Processo 0003709-37.2009.8.26.0484 (484.01.2009.003709) - Consignação em Pagamento - Pagamento em Consignação 
- Murillo da Silva Casa Grande e outro - Tendo em vista o(s) resultado(s) negativo(s) da(s) pesquisa(s) junto ao sistema 
BACENJUD, ao autor/exequente para que requeira o que for de seu interesse. - ADV: LEANDRO MARQUES PARRA (OAB 
225754/SP)

Processo 0003724-06.2009.8.26.0484 (484.01.2009.003724) - Inventário - Inventário e Partilha - Gilberto Aparecido 
Mantovani - Vistos. Fls. 59/60: considerando que não houve descrição dos bens que serão inventariados e o tempo decorrido da 
certidão de fls. 37, solicite certidão de objeto e pé dos feitos que tramitam pela 1ª Vara Judicial, no prazo de 10(dez) dias, a fim 
de instruir o presente feito. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. Intime-se. - ADV: JOÃO ANSELMO 
SANCHEZ MOGRÃO (OAB 211232/SP), MARTA ARACI CORREIA PEREZ SOUZA (OAB 120240/SP)

Processo 0004069-93.2014.8.26.0484 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Exoneração - J.C.S.L. - Vistos. Diante dos 
documentos apresentados concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, tarjando-se o feito. Cite-se o(a) requerido(a) com 
as advertências legais, ficando advertido(a) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de serem 
presumidos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, nos termos do artigo 285, do Código de Processo Civil. - ADV: 
JULIANA FRATA MASSIMO (OAB 311118/SP), RENAN DRUDI GOMIDE (OAB 266982/SP)
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Processo 0004091-98.2007.8.26.0484 (484.01.2007.004091) - Procedimento Ordinário - Promessa de Compra e Venda - 
José Carlos Pereira da Silva - Fls. 248, indefiro, uma vez que os cálculos não demandam conhecimento técnico ou critérios 
e índices dominados por profissionais específicos, sendo meros cálculos aritméticos. Retorno-lhe o prazo de dez (10) dias 
para apresentação da planilha. Encaminhem-se o ofício de fls. 250, retificando-se o endereço. Int. - ADV: FABIANO MORENO 
BICUDO (OAB 110321/SP), ANDRE LUIS FABIANI MAESTRELLI (OAB 274540/SP)

Processo 0004178-10.2014.8.26.0484 - Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 - Revisão - R.S.S. - VISTOS. Fls. 19/20: sem 
comprovação da alegada pobreza indefiro os benefícios da justiça gratuita, devendo o autor providenciar o recolhimento das 
custas processuais, no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 257, do CPC). Intime-se. - ADV: 
CARLOS CESAR PIROLLO (OAB 57261/SP)

Processo 0004201-53.2014.8.26.0484 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - S.V.G.S. - A.A.S. - 
Vistos. O réu foi devidamente citado e, ainda assim, não vem pagando as pensões vencidas. Não justificou de forma convincente 
o motivo pelo qual persiste a inadimplência. Desse modo, secundado pela manifestação do Ministério Público, DECRETO A 
PRISÃO CIVIL do executado Aldair Alves de Sousa pelo prazo de 30 dias, condicionando a liberdade ao pagamento das pensões 
vencidas como determina a Súmula 309, do STJ. Expeça-se mandado de prisão, encaminhando-o para cumprimento. Intimem-
se. - ADV: CRISTIANE MOREIRA DE LIMA (OAB 179869/SP), JOÃO ANSELMO SANCHEZ MOGRÃO (OAB 211232/SP)

Processo 0004271-70.2014.8.26.0484 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - B.C.S. e outros - E.O.S. 
- Fls. 39/56: sobre a justificativa apresentada, manifeste-se os exequentes. Após, vista ao Ministério Público. - ADV: RENATO 
LUCHIARI (OAB 124607/SP), ADRIANA GERMANI (OAB 259355/SP)

Processo 0004273-16.2009.8.26.0484 (484.01.2009.004273) - Procedimento Sumário - Seguro - Sandra Batista Ferreira 
Pereira e outros - Bradesco Vida e Previdência Sa - VISTOS. Em face dos documentos juntados às fls. 183; 186/187, dos 
esclarecimentos prestados às fls. 196/197 bem como do parecer favorável do Ministério Público (fls. 200), JULGO BOAS as 
contas prestadas. Portanto, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Int. - ADV: MARTA ARACI CORREIA PEREZ 
SOUZA (OAB 120240/SP), LUIZ EDUARDO MORAES ANTUNES (OAB 68511/SP), VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (OAB 
31464/SP), JOÃO ANSELMO SANCHEZ MOGRÃO (OAB 211232/SP), DANILO CÉSAR SIVIERO RÍPOLI (OAB 194629/SP), 
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB 130291/SP)

Processo 0004509-31.2010.8.26.0484 (484.01.2010.004509) - Procedimento Ordinário - Acidente de Trânsito - Kerolyn 
Samella Campanholi Silva e outros - Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por KEROLYN SAMELLA CAMPANHOLI 
SILVA E OUTROS, visando à integração da decisão de fls. 286/298. Alegam os embargantes, em apertada síntese, que o 
decisum encontra-se eivado de contradição, vez que determina que sobre o valor da condenação incidam correção monetária 
e juros de mora a contar da data do fato e, em seguida, que estes correrão a partir da citação. Este, em síntese, o relatório. 
São embargos declaratórios sob o fundamento da contradição. De acordo com o Código de Processo Civil, cabem embargos 
de declaração sempre que houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição (inciso I); ou quando for omitido ponto 
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal (inciso II). Assiste razão ao embargante. No caso em análise, na sentença 
proferida, por um lapso, constou do parágrafo 4º, da folha 297, parte final do enunciado: “a partir da citação”. Assim, ACOLHO 
os embargos opostos para, como consectário, retificar o tópico: “Sobre os valores descritos nos itens “c” supra deverá incidir 
correção monetária, segundo a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e juros de mora de um 
por cento ao mês, ambos a contar da data do fato, nos termos do artigo 398, do Código Civil e Súmilas 43 e 54, do Colendo 
Superior Tribunal de Justiça”. No mais, persiste a sentença tal como lançada, inexistindo outras contradições ou omissões a 
serem sanadas. Intimem-se as partes, observando-se o disposto no artigo 538, caput, do Código de Processo Civil. - ADV: 
HÉLIO GUSTAVO BORMIO MIRANDA (OAB 153418/SP)

Processo 0005125-64.2014.8.26.0484 - Exibição - Liminar - Ivani dos Santos Lima - Crediare S/A - Manifeste-se o(a) autor(a) 
sobre a contestação de fls. 27/38 no prazo de dez dias (Art. 326 e 327 do CPC). Intime-se o requerido para o recolhimento 
da taxa de mandato judicial. - ADV: MARIO FERNANDO VALENTE COLOMBO (OAB 89949/RJ), FAUEZ ZAR JUNIOR (OAB 
286137/SP)

Processo 0005701-04.2007.8.26.0484 (484.01.2007.005701) - Execução de Título Extrajudicial - Duplicata - Auto Posto 
Sakamoto Ltda - Vistos. Em face do contido na certidão supra (Certifico e dou fé que decorreu além de 30 dias e o executado 
não se manifestou sobre o pedido de levantamento do valor depositado às fls. 90, embora pessoalmente intimado (fls. 95)), 
expeça-se mandado de levantamento em favor do exequente, intimando-o para retirada. No mais, apresente o exequente 
planilha de débito atualizada. Após, considerando que há taxa recolhida nos autos, tornem os autos para protocolamento do 
pedido de penhora on line junto ao sistema BacenJud. Com o resultado da diligência, intime-se o(a) exequente para requerer o 
que for de seu interesse, no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, se nada for providenciado, intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 
pessoalmente, bem como seu (ua) (s) procurador (a) (es), através de publicação, para dar(em) o devido impulso processual no 
prazo de 48 horas, sob pena de extinção. Nada sendo requerido, certifique-se, retornando conclusos para decisão. Int. - ADV: 
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIATO (OAB 115092/SP)

Processo 0005818-92.2007.8.26.0484 (484.01.2007.005818) - Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano 
- Município de Promissão - Vanir Avelar - Vistos. Em face do contido na certidão supra (certifico e dou fé que até a presente 
data não houve informação quanto ao pagamento do crédito requisitado às fls. 41), oficie-se ao Exequente/executado para que, 
no prazo de 10 (dez) dias, informe a este Juízo sobre o cumprimento da requisição de pagamento de crédito de pequeno valor, 
sendo o valor R$459,64 a ser pago, datada de 11/12/2012. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO. 
Intime-se. - ADV: DARIO SIMOES LAZARO (OAB 22339/SP), JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA (OAB 200345/SP)

Processo 3000005-23.2013.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Rescisão / Resolução - Rogério Marcussi e outro - 
Primeiramente, ao autor, para que regularize sua petição de fls. 233/242 apondo sua assinatura. - ADV: ANDRÉA MOZER 
BISPO DA SILVA (OAB 165882/SP), AXON LEONARDO DA SILVA (OAB 194125/SP), HÉLIO GUSTAVO BORMIO MIRANDA 
(OAB 153418/SP)

Processo 3000116-07.2013.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Indenização por Dano Moral - Munícipio de Promissão 
- Nos termos do artigo 523, § 2º, do CPC, manifeste(m)-se o(a)(s) autor(a)(es) acerca do agravo retido. Apresentado o atual 
endereço da autora (fls. 133), anote-se e intime-se para audiência designada às fls. 121. - ADV: DARIO SIMOES LAZARO (OAB 
22339/SP), LUCAS DE MELLO PALMA E SILVA (OAB 251465/SP), JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA (OAB 200345/SP)

Processo 3000690-30.2013.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Investigação de Paternidade - V.S.R.B. - L.C.C. - Manifeste-
se o autor, em prosseguimento, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça com o seguinte teor: “[...] não localizando nos mapas 
e guias desta comarca a Rua Silvestre de Farias, indicada no mandado, dirigi-me à Rua Silvano de Faria, nesta cidade, porém 
não logrei êxito em localizar o número 315, indicado no mandado. Sendo assim, deixei de intimar a testemunha José Roberto 
Garcia por não o ter encontrado. CERTIFICO mais que dirigi-me ao bairro Barreirinho, onde dirigi-me a duas propriedades 
denominadas Nossa Serra Aparecida, onde fui atendido pelos moradores Alan Roberto, Sandra Vitória, Maria Carmelina da 
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Silva e Renato Conti, porém todos declararam desconhecer a testemunha Carlos Roberto. Ante ao exposto, deixei de intimar 
a testemunha Carlos Roberto. “. - ADV: RONALDO TOLEDO (OAB 181813/SP), ANA CLAUDIA CORREA SOARES MANCO 
DUENHAS (OAB 233571/SP)

Processo 3000823-72.2013.8.26.0484 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária - Aymore Crédito, 
Financiamento e Investimento S/A - Vistos. Homologo, por sentença, para os fins do artigo 158, parágrafo único, do Código de 
Processo Civil, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência manifestada a fls. 83 e, em decorrência, JULGO 
EXTINTA a presente ação de Busca e Apreensão Em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária, com fundamento no artigo 
267, VIII, do CPC. Oficie-se ao SERASA e ACEP, comunicando-se a extinção dos autos, bem como solicitando a exclusão de 
eventual restrição, em relação ao objeto desta ação. Providenciei o desbloqueio junto ao RENAJUD (fls. 80). Nos termos do 
parágrafo único, do artigo 503, do CPC, certifique a serventia o trânsito em julgado e, cumprido o parágrafo anterior, arquivem-
se os autos, com as anotações de praxe. P.R.I. C. - ADV: GIOVANA DE SOUZA SANTOS BRITO (OAB 277207/SP), ADRIANO 
CASACIO (OAB 228513/SP), FABIO FRASATO CAIRES (OAB 124809/SP)

Processo 3000938-93.2013.8.26.0484 - Execução de Alimentos - Obrigação de Fazer / Não Fazer - N.G.A.S. - Fls. 54: 
cite-se no endereço informado, com as advertências legais, nos termos da decisão de fls.14. - ADV: NATHALIE MARQUES DE 
MORAES (OAB 295131/SP)

Processo 3002017-10.2013.8.26.0484 - Cumprimento de sentença - Liquidação / Cumprimento / Execução - Carlos Eduardo 
Mendes Cardim e outros - Fls. 183: já expedido o mandado de levantamento (fls. 180). Aguarde-se apresentação de eventual 
recurso da decisão de fls. 170/179. Int. - ADV: FATIMA APARECIDA ZULIANI FIGUEIRA (OAB 119384/SP), ADRIANO ATHALA 
DE OLIVEIRA SHCAIRA (OAB 140055/SP), CARLOS CESAR PIROLLO (OAB 57261/SP)

Processo 3002155-74.2013.8.26.0484 - Inventário - Sucessões - Ivonete Aparecida dos Santos - HOMOLOGO, por sentença, 
para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha de fls. 02/05 e 83 dos bens deixados pelo falecimento de IVANIR 
RODRIGUES DOS SANTOS, nestes autos de Inventário ajuizados por IVONETE RODRIGUES DOS SANTOS. Ficam ressalvados 
os eventuais direitos de terceiros. Nos termos do artigo 503, parágrafo único, do Código de Processo Civil, certifique-se o 
trânsito em julgado desta decisão e expeça-se o competente formal de partilha. Fixo verba honorária do(a) Patrono(a) dativo(a) 
do(a) Autor(a) (fls. 06) no valor de 100% da tabela específica vigente, expedindo-se certidão. Por fim, com as cautelas usuais, 
arquivem-se os autos. P.R.I.C. - ADV: SILVIO BONADIO (OAB 21100/SP)

Criminal

Distribuidor Criminal

RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO DE PROMISSÃO EM 06/02/2015
PROCESSO : 0000401-80.2015.8.26.0484
CLASSE : AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
CF : 0/2015 - Promissao
AUTOR : J.P.
INDICIADO : M.C.B.
VARA : 2ª VARA JUDICIAL

1ª Vara

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA JUDICIAL

JUIZ DE DIREITO - EDSON LOPES FILHO
ESCRIVÃO JUDICIAL - WELLINGTON DE OLIVEIRA QUADRA
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS
RELAÇÃO Nº 0029/2015

Processo 0000403-84.2014.8.26.0484 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito - J.P. - G.C.A.F. - Fls. 
64: VISTOS. A resposta escrita não trouxe elementos suficientes para a absolvição sumária do denunciado, em nenhuma das 
alternativas indicadas no artigo 397 do CPP. A denúncia obedeceu ao disposto no art. 41 do CPP, descrevendo os fatos e suas 
circunstâncias. Há indícios de autoria e de materialidade, motivos pelos quais mantenho o despacho que recebeu a denúncia, 
de fl. 41. A tese defensiva, de cunho meritório, será mais bem apreciada quando da sentença. Designo audiência de instrução 
e julgamento para o dia 07 de abril de 2015, às 15 horas e 30 minutos. Tendo em vista que o réu constituiu defensor, oficie-se à 
subseção da OAB/SP local, solicitando o cancelamento da indicação de fl. 50. Providencie a Serventia a juntada das certidões 
criminais constantes da F.A. (apenso), se o caso. Intimem-se e requisitem-se. - ADV: JOSAN NUNES (OAB 255963/SP)

Processo 0000803-40.2010.8.26.0484 (484.01.2010.000803) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções 
Penais - J.P. - S.P.D. - Fls. 183: Vistos. Tendo em vista as tentativas infrutíferas para intimação pessoal, defiro o requerimento 
do Ministério Público e determino a editalícia do sentenciado, com o prazo de 60 dias, na forma do artigo 392, IV e §1º do CPP, 
devendo a Serventia providenciar a respectiva minuta. Int. - ADV: ELIDIO CATARDO (OAB 132909/SP)

Processo 0000861-43.2010.8.26.0484 (484.01.2010.000861) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples - 
Justiça Pública - Alexandre Pereira da Silva e outro - Fls. 865: VISTOS. Em face do documento de fls. 863 e, secundado pela 
manifestação Ministerial, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE a punibilidade do(a) acusado (a) MOACIR FRANCISCO DA PAZ 
LOPES, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código Penal. Considerando o trabalho desenvolvido e nos termos do convênio 
celebrado entre a OAB/DPE, arbitro os honorários do defensor dativo em 100% do valor da tabela. Transitada esta em julgado, 
expeça-se a competente certidão de honorários. Outrossim, defiro o pedido constante da cota Ministerial de fl. 858, oficiando-se 
à Delpol para tentativa de localização da testemunha Alex Sandro dos Santos Oliveira. P.R.I.C. - ADV: NELZELY NORMA DE 
CAMPOS DIAS (OAB 74230/SP), JOSÉ CARLOS GOMES DA SILVA (OAB 200345/SP)
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Processo 0001254-02.2009.8.26.0484 (484.01.2009.001254) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Leve - J.P. - 
J.A.N.S. - Fls. 153: Vistos. Cumpra-se integralmente o despacho de fl. 146. Após, arquivem-se os autos. Intime-se. - Fls. 146: 
VISTOS. Ciência às partes acerca da baixa dos autos. Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, os quais fixo no 
valor de 30% da tabela DPE-OAB/SP vigente. Por fim, façam-se as anotações e comunicações usuais, arquivando-se os autos. 
Int. - ADV: ANTONIO TADEU BONADIO (OAB 120963/SP)

Processo 0001282-62.2012.8.26.0484 (484.01.2012.001282) - Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desobediência - 
J.P. - V.C.R. - Fls. 119: VISTOS. Recebo o recurso de apelação interposto pelo(a) Ministério Público (fls. 112/118), posto que 
cabível e tempestivo. Intime-se o recorrido para apresentação de resposta escrita, no prazo de 10 dias (art. 82, § 2º, Lei nº 
9099/95). Em seguida, remetam-se os autos ao E. Colégio Recursal de LINS/SP, com as cautelas de estilo. Int. - ADV: JOSÉ 
CARLOS GOMES DA SILVA (OAB 200345/SP)

Processo 0001386-83.2014.8.26.0484 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica - J.P. - 
S.B.G. - Fls. 50: VISTOS. A resposta escrita não trouxe elementos suficientes para a absolvição sumária do denunciado, em 
nenhuma das alternativas indicadas no artigo 397 do CPP. A denúncia obedeceu ao disposto no art. 41 do CPP, descrevendo 
os fatos e suas circunstâncias. Há indícios de autoria e de materialidade, motivos pelos quais mantenho o despacho que 
recebeu a denúncia, de fl. 31. A tese defensiva, de cunho meritório, será mais bem apreciada quando da sentença. Defiro o 
requerimento da defesa, oficiando-se ao Hospital Geral de Promissão para que envie a este Juízo cópia do prontuário e de 
todos os procedimentos efetuados no réu, quando de seu internamento até sua alta hospitalar. Designo audiência de instrução e 
julgamento para o dia 07 de abril de 2015, às 13 horas e 30 minutos. Providencie a Serventia a juntada das certidões criminais 
constantes da F.A. (apenso), se o caso. Intimem-se e requisitem-se. - ADV: CARLOS AUGUSTO CARDOSO (OAB 45602/SP)

Processo 0001863-82.2009.8.26.0484 (484.01.2009.001863) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito 
- Justiça Pública - Alex Sandro Miranda de Jesus - Fls. 186: VISTOS. Ciência às partes acerca da baixa dos autos. Arbitro os 
honorários ao defensor dativo em 30% da tabela DPE-OAB/SP vigente, expedindo-se certidão. Expeça-se guia de recolhimento, 
formando-se o procedimento para a execução da pena, remetendo-o à V.E.C. competente ou tratando-se de novo executado ou 
aquele com penas declaradas extintas, digitalize a guia de recolhimento, juntamente com as peças contidas no artigo 467, das 
N.S.C.G.J., remetendo-as ao DEECRIM competente, nos termos do Comunicado C.G. Nº 1082/2014; Elabore-se o cálculo da 
pena de multa (originária e/ou substitutiva), dando-se vista às partes. Int. - ADV: STELLA MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 290685/
SP)

Processo 0002240-77.2014.8.26.0484 - Carta Precatória Criminal - Realização de Audiência (nº 3000696-13.2013.8.26.0104 
- Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Foro de Cafelândia/) - J.P. - U.R.B. - Fls. 29: Vistos. Fls. 25: Comprove 
a agente USINA RENUKA DO BRASIL S/A que providenciou a recuperação do dano ambiental, conforme consta do termo de 
audiência preliminar, juntando aos autos o competente laudo a ser elaborado pelo Centro Técnico Regional de Fiscalização de 
Bauru - SP, para fins de devolução da deprecata ao Juízo de origem. Int. - ADV: LUÍS HENRIQUE FERREIRA (OAB 167006/
SP)

Processo 0002507-54.2011.8.26.0484 (484.01.2011.002507) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Leve - Justiça Pública - 
Paulo Martins Pereira e outro - Fls. 173/176: DECIDO. Ante o acima exposto, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de 
Processo Penal, ABSOLVO os réus PAULO MARTINS PEREIRA e MICHEL ANDRADE PEREIRA. Custas conforme a lei. P.R.I.C. 
- ADV: TANIA MARIA LIMA CAPELLANES (OAB 95468/SP), STELLA MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 290685/SP)

Processo 0002638-58.2013.8.26.0484 (048.42.0130.002638) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado - 
J.P. - A.N.B. - Fls. 159/160: DECIDO. Ante o acima exposto, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, 
ABSOLVO o réu ARIOVALDO NEVES BORGES. Custas conforme a lei. P.R.I.C. - ADV: MARCELO MIRANDA ROSA (OAB 
230219/SP)

Processo 0002779-14.2012.8.26.0484 (484.01.2012.002779) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Lesão Corporal - J.P. 
- C.A.V.S. - Fls. 100: Vistos. Recebo o recurso defensivo interposto, pois cabível e tempestivo. Cumpra-se o disposto no artigo 
600 do CPP, intimando-se as partes. Com as razões e contrarrazões, determino: a) a expedição de certidão de honorários, cujo 
valor fixo em 70% do valor da tabela específica vigente; b) a anotação no rosto dos autos das datas de prescrição pela pena 
aplicada, que terá seu termo em 01/02/2018; c) a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado Seção de Direito 
Criminal, com as cautelas de estilo. Int. - ADV: ADRIANA GERMANI (OAB 259355/SP)

Processo 0003262-83.2008.8.26.0484 (484.01.2008.003262) - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo - Justiça 
Pública - Otávio Junior dos Santos - Fls. 252: VISTOS. Homologo o cálculo de fl. 245 para que surta seus jurídicos e legais 
efeitos. Depreque-se à Comarca de Penápolis-SP, a intimação do sentenciado supramencionado, acerca do cálculo da pena 
de multa imposta nos autos em epígrafe, cuja cópia segue anexa, bem como para que efetue o pagamento da multa, ou peça a 
alguém para que o faça, no valor de 8,97 UFESP’s (R$ 180,62), no prazo de 10 (dez) dias, na agência do Banco do Brasil, conta 
nº 139.521-1, agência nº 1897-X, em favor do Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo, portando o documento “Cadastro 
de Pessoas Físicas - CPF”, devendo apresentar o recibo no cartório da 1ª Vara Judicial de Promissão para comprovação do 
pagamento, sob pena de inscrição em dívida ativa e alertando-o da possibilidade de parcelamento. Servirá o presente despacho, 
por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-
se determinar as diligências necessárias ao cumprimento desta. Intime-se. - ADV: RENATO LUCHIARI (OAB 124607/SP)

Processo 0003547-37.2012.8.26.0484 (484.01.2012.003547) - Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas 
e Condutas Afins - ALAN CÉSAR DE SOUZA VENEZES - Fls. 211: VISTOS. Ciência às partes da baixa dos autos. Extraia-se 
cópia do v. Acórdão e das certidões de trânsito em julgado, remetendo-as à VEC competente; Expeça-se certidão de honorários 
ao Patrono dativo, ora fixados em 30% da tabela específica vigente; Após as anotações e comunicações usuais, arquivem-se os 
autos. Int. - ADV: MARIA LAURA FERREIRA CARMO (OAB 290627/SP)

Processo 0003673-19.2014.8.26.0484 (apensado ao processo 0001559-49.2010.8.26) (processo principal 0001559-
49.2010.8.26) - Insanidade Mental do Acusado - Crimes contra a Ordem Tributária - J.P. - L.C.O. - Fls. 06: Vistos. Nomeio 
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como perita a DRA. STELLA BENEZ BRANDÃO, sob compromisso. Já agendada a perícia a fl. retro, intime-se o paciente para 
comparecimento. Lavre-se o Termo de Compromisso de Perito e, após a intimação do réu, remetam-se os autos à POLICLÍNICA, 
na Av. Silvano Faria nº 195, centro, nesta cidade de Comarca. Intime-se. - ADV: CARLOS AUGUSTO PARREIRA CARDOSO 
(OAB 170508/SP)

Processo 0003700-07.2011.8.26.0484 (484.01.2011.003700) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Contravenções Penais 
- Justiça Pública - Marcos Rodrigo Lima - Vistos. Aguarde-se a devolução da precatória expedida. Int. - ADV: STELLA MARTINS 
DE OLIVEIRA (OAB 290685/SP)

Processo 0003700-07.2011.8.26.0484 (484.01.2011.003700) - Ação Penal - Procedimento Sumário - Contravenções Penais 
- Justiça Pública - Marcos Rodrigo Lima - Fls. 104/105: DECIDO. Ante o acima exposto, com fundamento no artigo 386, VII, 
do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu MARCOS RODRIGO LIMA . Custas conforme a lei. P.R.I.C. - ADV: STELLA 
MARTINS DE OLIVEIRA (OAB 290685/SP)

Processo 0005152-86.2010.8.26.0484 (484.01.2010.005152) - Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples 
- Justiça Pública - Everton da Silva de Lima - Fls. 266: VISTOS. Cota fl. 263: defiro. Depreque-se à Comarca de Indaiatuba 
a inquirição da vítima supramencionada, cumprindo-se o artigo 222, “caput”, do CPP, consignando que as partes deverão 
diligenciar, caso queiram, no juízo deprecado, acerca da data a ser designada, na forma da Súmula 273 do Superior Tribunal de 
Justiça. Com a juntada da deprecata devidamente cumprida, tornem-me os autos conclusos para designação de audiência de 
instrução, debates e julgamento em continuação. Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como CARTA PRECATÓRIA. 
Rogo a Vossa Excelência que após exarar o seu respeitável “cumpra-se”, digne-se determinar as diligências necessárias ao 
cumprimento desta. Intime-se. - ADV: RENATO LUCHIARI (OAB 124607/SP)

Processo 0005171-53.2014.8.26.0484 - Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins - J.P. - A.S.B. - Fls. 65: 
Vistos. Ante o parecer favorável do M. Público, defiro o pedido da autoridade policial, autorizando a incineração da substância 
entorpecente apreendida nos autos, reservando-se amostra necessária à preservação da prova, na forma do § 3º, do artigo 50, 
da Lei nº 11.343/2006. Comunique-se a autoridade policial, inclusive para observância do contido no § 5º do citado artigo e Lei, 
servindo esta de OFÍCIO. Intime-se. - ADV: MARCELO MIRANDA ROSA (OAB 230219/SP)

Processo 3000750-03.2013.8.26.0484 - Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto - Justiça Pública - GABRIEL WILSON 
QUINATO MENDES - Fls. 102: VISTOS. Cota de fl. 100: defiro, intimando-se a vítima no endereço informado. Designo audiência 
de instrução, debates e julgamento, em continuação, para o dia 08 de abril de 2015, às 14 horas e 30 minutos. Providencie 
a Serventia a juntada das certidões criminais constantes da F.A. (apenso), se o caso. Intimem-se e requisitem-se. - ADV: 
CLAUDIO HENRIQUE MANHANI (OAB 206857/SP)

Processo 3000800-29.2013.8.26.0484 - Ação Penal - Procedimento Sumário - Violência Doméstica Contra a Mulher - Justiça 
Pública - Cesar Samuel da Silva Maximiano - Fls. 139: Vistos. Em face da condenação a que foi apenado o réu e tempo em 
que ficou preso em prisão preventiva, bem como a manifestação do Representante do Ministério Público, JULGO EXTINTA 
A PUNIBILIDADE do sentenciado Cesar Samuel da Silva Maximiano, pelo cumprimento da pena. Se o caso, efetue-se as 
comunicações necessárias, após o trânsito em julgado desta decisão, arquivando-se. P.R.I.C - ADV: RENATO LUCHIARI (OAB 
124607/SP)

Juizado Especial Cível
JUÍZO DE DIREITO DA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
JUIZ(A) DE DIREITO EDSON LOPES FILHO
ESCRIVÃ(O) JUDICIAL MARIA AUGUSTA DE Q.PEREIRA CALÇAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

RELAÇÃO Nº 0035/2015
Processo 0001113-41.2013.8.26.0484 (048.42.0130.001113) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Pagamento Indevido 

- Noel Inácio de Souza - Banco Bradesco Sa - Intime-se o autor a se manifestar nos autos em 5 dias, tendo em vista retorno do 
colégio recursal, juntada de petição e guia(R$ 286,07). - ADV: GRACIELLE RAMOS REGAGNAN (OAB 257654/SP), BRUNO 
HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP)

Processo 0001289-83.2014.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Paulo Gonçalves 
Pereira - Fazenda do Estado de São Paulo - Oficie-se nos termos da Lei 12.153/2009. - ADV: EDVALDO MOREIRA CEZAR 
(OAB 219329/SP), LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO (OAB 76643/SP)

Processo 0001290-68.2014.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Segundo Gambeta 
Terruel - Fazenda do Estado de São Paulo - Oficie-se nos termos da Lei 12.153/2009. - ADV: LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO 
(OAB 76643/SP), EDVALDO MOREIRA CEZAR (OAB 219329/SP)

Processo 0001309-11.2013.8.26.0484 (048.42.0130.001309) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Jeferson Aparecido Leite Júnior - Bv Financeira Sa Crédito, Financiamento e Investimento - Intime-se o exequente a se 
manifestar nos autos em 5 dias, tendo em vista retorno do colégio recursal, juntada de petição e guia(R$ 503,28). - ADV: LUIZ 
RODRIGUES WAMBIER (OAB 291479/SP), RONALDO TOLEDO (OAB 181813/SP)

Processo 0001321-88.2014.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Sandra Helena 
Mendonca dos Passos - Fazenda do Estado de São Paulo - Oficie-se nos termos da Lei 12.153/2009. - ADV: EDVALDO 
MOREIRA CEZAR (OAB 219329/SP), MARIA DO CARMO ACOSTA GIOVANINI (OAB 102723/SP)

Processo 0001602-44.2014.8.26.0484 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Material - Rodrigo 
do Carmo Garcia - Assistência Médico Hospitalar São Lucas S/C Ltda - DECIDO Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 
pedido. Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I do CPC. 
Sem custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do disposto no artigo 55 da lei 9.099/95. Fica deferido o 
desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, no prazo de 15 dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de 
destruição juntamente com os autos. P.R.I.C. Valor do preparo: R$ 212,50 Valor do porte de remessa: R$ 32,70 - ADV: AXON 
LEONARDO DA SILVA (OAB 194125/SP), TANIA REGINA SANCHES TELLES (OAB 63139/SP)

Processo 0002187-96.2014.8.26.0484 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - 
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Anderson Mansano de Oliveira - Itaú Seguros S/A - DECIDO. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 
parte autora e CONDENO a parte requerida indenizar a título de danos morais a quantia de R$ 3.000 (três mil reais), corrigidos 
monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde a publicação da sentença em 
cartório, bem como com a incidência de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da data em que se tornarem exigíveis. 
JULGO EXTINTO o processo, com base no artigo 269, IV, do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 206, §1º, II, 
do Código de Processo Civil. A parte vencida deverá efetuar o pagamento do valor da condenação no prazo de 15 dias a 
contar do trânsito em julgado da sentença, independentemente de nova intimação, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 
condenação, nos termos do art. 475-J do CPC. Sem custas e honorários nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 
P.R.I.C. Valor do preparo: R$ 346,11 Valor do porte de remessa: R$ 32,70 - ADV: RODRIGO LUCIANO SOUZA ZANUTO (OAB 
198855/SP), EDUARDO CHALFIN (OAB 241287/SP)

Processo 0002313-49.2014.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - João Bosco Nunes 
dos Santos - Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Oficie-se, nos termos da Lei 12.153/2009. Int. - ADV: ROBERTO 
MENDES MANDELLI JUNIOR (OAB 126160/SP), PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP)

Processo 0002680-73.2014.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - Fátima Goretti 
Rodrigues de Souza - Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro - DECIDO. Nestes termos, JULGO PROCEDENTE o 
pedido formulado pelo(a) autor(a), com fundamento no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, e CONDENO as partes 
requeridas a incluir no cálculo do Adicional por Tempo de Serviço - Quinquênios e da Sexta Parte da parte autora a vantagem 
pecuniária denominada prêmio de incentivo, instituída pela Lei Estadual nº 8.975/94 e alterações posteriores, fazendo-se o 
devido apostilamento e, ainda, ao pagamento das diferenças decorrentes do recálculo das prestações vencidas, respeitada 
a prescrição quinquenal, bem como das prestações vincendas até a data do efetivo apostilamento do direito, com correção 
monetária a contar de quando deveria ter ocorrido os pagamentos e juros de mora a contar da citação. A sentença não está 
sujeita ao recurso de ofício em face do disposto no artigo 11, da Lei n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009. JULGO EXTINTO 
o procedimento em primeiro grau de jurisdição, com resolução de mérito, fazendo-o com fulcro no artigo 269, inciso I do Código 
de Processo Civil. Sem custas, honorários ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 55 da lei 9099/95. P.R.I.C. Valor 
do preparo: 1% do valor da causa + 2% do valor da condenação, respeitando-se o mínimo de 5 UFESP para cada parcela e 
porte de remessa 32,70 por volume. - ADV: LUIZ ARNALDO SEABRA SALOMAO (OAB 76643/SP), ANA CAROLINA IZIDORIO 
DAVIES (OAB 202574/SP), PRISCILA ROGERIA PRADO (OAB 251466/SP)

Processo 0003448-67.2012.8.26.0484 (484.01.2012.003448) - Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos 
- Ediel Bazan Gonçalves - Banco Finasa Bmc Sa - Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 
parte autora e DETERMINO a devolução pela parte requerida da quantia cobrada a título de “Serviços Corresp. Não Bancário” 
e “Pagamentos Serviços Terceiros” no contrato indicado na inicial, desde que efetivamente paga pela parte autora, com 
amortização sobre saldo remanescente, se houver, com correção monetária pelos índices da Tabela Prática do E. Tribunal 
de Justiça a contar do ajuizamento e juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação. Com relação às demais tarifas e 
despesas JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora. Consequentemente, JULGO EXTINTA a fase de conhecimento 
com resolução do mérito, com fulcro no artigo 269, inciso I do CPC. A parte vencida deverá efetuar o pagamento do valor da 
condenação no prazo de 15 dias a contar do trânsito em julgado da sentença, independentemente de nova intimação, sob pena 
de multa de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 475-J do CPC. Não há condenação nas custas e verbas 
da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. P.R.I.C. - ADV: BRUNO HENRIQUE GONCALVES (OAB 131351/SP), 
RONALDO TOLEDO (OAB 181813/SP)

Processo 0003819-60.2014.8.26.0484 - Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigação de Fazer / Não Fazer - Leandro 
Soares Pereira da Silva - Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda - - Super Pagamentos e Administração de Meios Eletrônicos 
Ltda (“Conta Super”) - DECIDO. Posto isto, e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 
inicial e CONDENO as partes requeridas a entregar ao autor o valor de R$ 229,90 (duzentos e vinte e nove reais e noventa 
centavos) referente ao brinde promocional adquirido no prazo de 10 dias úteis após o trânsito em julgado desta, sob pena de 
multa diária no valor de R$ 30,00 em caso de descumprimento, limitados a R$ 1.000,00, devidamente atualizados e com a 
incidência de juros de 0,5% ao mês desde o ajuizamento, e a lhe pagarem indenização a título de danos morais no importe de 
R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde 
a publicação da sentença em cartório, bem como com a incidência de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar da data 
em que se tornarem exigíveis. Consequentemente, JULGO EXTINTA a fase de conhecimento com fundamento no artigo 269, 
inciso I, do Código de Processo Civil. A parte vencida deverá efetuar o pagamento do valor da condenação no prazo de 15 dias 
a contar do trânsito em julgado da sentença, independentemente de nova intimação, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 
condenação, nos termos do art. 475-J do CPC. Sem custas e honorários nesta fase, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 
P.R.I.C. Valor do preparo: R$ 212,50 Valor do porte de remessa: R$ 32,70 - ADV: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA (OAB 
173524/RJ), FABIANO BACELAR PEIXOTO (OAB 110014/RJ), KAREN BADARO VIERO (OAB 270219/SP), JOÃO EDUARDO 
MARTINS PERES (OAB 259520/SP), BRIGIDA BERNARDO REVEILLEAU (OAB 313034/SP)

Processo 0004092-10.2012.8.26.0484/01 - Cumprimento de sentença - Sistema Remuneratório e Benefícios - Roseli Teixeira 
dos Santos - Estado de São Paulo - Intime-se o exequente a se manifestar nos autos em 5 dias, tendo em vista juntada de 
petição. - ADV: JOAO BOSCO SANDOVAL CURY (OAB 95272/SP), ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR (OAB 126160/
SP), LUIZ GUSTAVO BOIAM PANCOTTI (OAB 173969/SP)

Processo 3001008-13.2013.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Remuneração - Creusa Paes - Fazenda Público do Estado 
de São Paulo - Oficie-se, nos termos da Lei 12.153/2009. - ADV: HÉLIO GUSTAVO BORMIO MIRANDA (OAB 153418/SP), 
ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR (OAB 126160/SP)

Processo 3002230-16.2013.8.26.0484 - Procedimento Ordinário - Sistema Remuneratório e Benefícios - João Luiz Bernardo 
- Fazenda do Estado de São Paulo - Oficie-se, nos termos da Lei 12.153/2009. - ADV: EDVALDO MOREIRA CEZAR (OAB 
219329/SP), ROBERTO MENDES MANDELLI JUNIOR (OAB 126160/SP)
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5ª Vara Cível  1177
2ª Vara da Família e das Sucessões  1193
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Criminal  1197
1ª Vara Criminal  1197
3ª Vara Criminal  1198
Execuções Criminais  1199
Colégio Recursal  1201
Vara da Fazenda Pública  1202
MARTINÓPOLIS  1213
Cível  1213
1ª Vara  1213
MATÃO  1221
Cível  1221
Distribuidor Cível  1221
1ª Vara Cível  1223
2ª Vara Cível  1229
3ª Vara Cível  1241
Criminal  1249
Distribuidor Criminal  1249
1ª Vara Criminal  1250
MAUÁ  1252
Cível  1252
2ª Vara Cível  1252
3ª Vara Cível  1261
4ª Vara Cível  1268
5ª Vara Cível  1278
Criminal  1312
1ª Vara Criminal  1312
2ª Vara Criminal  1312
MIGUELÓPOLIS  1312
Cível  1312
1ª Vara  1313
Criminal  1318
1ª Vara  1318
MIRACATU  1318
Cível  1318
1ª Vara Cível  1318
2ª Vara Cível  1324
Juizado Especial Cível  1324
MIRANDÓPOLIS  1325
Cível  1325
Distribuidor Cível  1325
2ª Vara  1326
Criminal  1334
Distribuidor Criminal  1334
1ª Vara  1334
2ª Vara  1335
Juizado Especial Cível  1335
MIRASSOL  1337
Cível  1337
2ª Vara  1337
3ª Vara  1344
Criminal  1347
1ª Vara  1347
Juizado Especial Cível  1351
Juizado Especial Criminal  1359
FORO DISTRITAL DE NEVES PAULISTA  1360
Cível  1360

1ª Vara  1360
Criminal  1368

1ª Vara  1368
MOCOCA  1368
Cível  1368
2ª Vara  1368
Criminal  1370
1ª Vara  1371
2ª Vara  1371
MOGI DAS CRUZES  1374
Cível  1374
Distribuidor Cível  1374
1ª Vara Cível  1378
2ª Vara Cível  1399
3ª Vara Cível  1413
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4ª Vara Cível  1427
Criminal  1450
Distribuidor Criminal  1450
Juizado Especial Cível  1453
Colégio Recursal  1458
Vara da Fazenda Pública  1474
Petições Iniciais não Distribuídas  1475
FORO DISTRITAL DE BRÁS CUBAS  1475
Cível  1475

Distribuidor Cível  1475
1ª Vara  1475
2ª Vara  1480

FORO DISTRITAL DE GUARAREMA  1483
Cível  1483

1ª Vara  1483
MOGI-GUAÇU  1492
Cível  1492
Distribuidor Cível  1492
1ª Vara Cível  1496
2ª Vara Cível  1512
3ª Vara Cível  1531
Criminal  1532
Distribuidor Criminal  1532
Juizado Especial Cível  1533
MOGI-MIRIM  1541
Cível  1541
Distribuidor Cível  1541
1ª Vara  1543
2ª Vara  1550
3ª Vara  1586
Criminal  1594
Distribuidor Criminal  1594
3ª Vara  1595
Juizado Especial Cível  1595
Colégio Recursal  1602
FORO DISTRITAL DE ARTUR NOGUEIRA  1602
Cível  1602

Distribuidor Cível  1602
1ª Vara  1610

Criminal  1614
Distribuidor Criminal  1614

FORO DISTRITAL DE CONCHAL  1616
Cível  1616

1ª Vara  1616
MONGAGUÁ  1625
Cível  1625
Distribuidor Cível  1625
1ª Vara  1626
2ª Vara  1631
Criminal  1635
Distribuidor Criminal  1635
1ª Vara  1635
2ª Vara  1636
Juizado Especial Cível  1637
MONTE ALTO  1644
Cível  1644
Distribuidor Cível  1644
1ª Vara  1646
2ª Vara  1649
3ª Vara  1654
Criminal  1660
1ª Vara  1660
2ª Vara  1660
Juizado Especial Cível  1660
FORO DISTRITAL DE PIRANGI  1669
Cível  1669

Distribuidor Cível  1669
Criminal  1674

Distribuidor Criminal  1674
MONTE APRAZÍVEL  1676
Cível  1676
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Distribuidor Cível  1676
1ª Vara  1677
2ª Vara  1682
Criminal  1686
Distribuidor Criminal  1686
Juizado Especial Cível  1687
FORO DISTRITAL DE MACAUBAL  1689
Cível  1689

Distribuidor Cível  1689
1ª Vara  1689

Criminal  1691
Distribuidor Criminal  1691

MONTE AZUL PAULISTA  1691
Cível  1691
1ª Vara  1691
MONTE-MOR  1700
Cível  1700
MORRO AGUDO  1700
Cível  1700
1ª Vara  1700
Criminal  1712
1ª Vara  1712
NHANDEARA  1712
Cível  1712
1ª Vara  1712
NOVA GRANADA  1728
Juizado Especial Cível  1728
NOVO HORIZONTE  1737
Cível  1737
Distribuidor Cível  1737
Criminal  1740
Distribuidor Criminal  1740
1ª Vara  1740
FORO DISTRITAL DE ITAJOBI  1742
Cível  1742

Distribuidor Cível  1742
1ª Vara  1743

Criminal  1745
Distribuidor Criminal  1745

NUPORANGA  1745
Criminal  1746
1ª Vara  1746
OLÍMPIA  1746
Cível  1746
Distribuidor Cível  1746
2ª Vara  1749
3ª Vara Cível  1759
Criminal  1764
Distribuidor Criminal  1764
1ª Vara  1766
Juizado Especial Cível  1766
ORLÂNDIA  1772
Cível  1772
Distribuidor Cível  1772
1ª Vara  1773
2ª Vara  1781
Criminal  1789
Distribuidor Criminal  1789
1ª Vara  1790
Juizado Especial Cível  1791
OSASCO  1794
Cível  1794
Distribuidor Cível  1794
1ª Vara Cível  1817
2ª Vara Cível  1824
4ª Vara Cível  1830
5ª Vara Cível  1841
6ª Vara Cível  1851
7ª Vara Cível  1854
1ª Vara da Família e Sucessões  1863
2ª Vara da Família e Sucessões  1863
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3ª Vara da Família e Sucessões  1871
Criminal  1875
Distribuidor Criminal  1875
Júri  1880
Execuções Criminais  1880
Colégio Recursal  1881
1ª Vara da Fazenda Pública  1881
2ª Vara da Fazenda Pública  1885
OSWALDO CRUZ  1887
Cível  1887
1ª Vara  1887
2ª Vara  1896
Criminal  1899
Distribuidor Criminal  1899
Juizado Especial Cível  1899
OURINHOS  1905
Cível  1905
1ª Vara Cível  1905
3ª Vara Cível  1934
Criminal  1938
2ª Vara Criminal  1938
Juizado Especial Cível  1939
Colégio Recursal  1959
Infância e Juventude  1959
PALESTINA  1960
Cível  1960
1ª Vara  1960
Criminal  1968
1ª Vara  1968
Juizado Especial Cível  1969
PALMEIRA D´OESTE  1970
Cível  1970
1ª Vara  1970
Juizado Especial Cível  1974
PALMITAL  1976
Cível  1976
Distribuidor Cível  1976
1ª Vara  1976
2ª Vara  1979
Criminal  1985
Distribuidor Criminal  1985
1ª Vara  1985
PANORAMA  1986
Cível  1986
2ª Vara  1986
PARAGUAÇÚ PAULISTA  1999
Cível  1999
1ª Vara  1999
2ª Vara  2000
3ª Vara  2001
Criminal  2004
2ª Vara  2004
3ª Vara  2005
PARAIBUNA  2006
Cível  2006
1ª Vara  2006
PATROCÍNIO PAULISTA  2009
Cível  2009
Distribuidor Cível  2009
1ª Vara  2011
Criminal  2017
Distribuidor Criminal  2017
1ª Vara  2017
Juizado Especial Cível  2018
PAULO DE FARIA  2019
Cível  2019
1ª Vara  2019
PEDERNEIRAS  2021
Cível  2021
1ª Vara  2021
2ª Vara  2027
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Criminal  2030
1ª Vara  2030
PEDREIRA  2031
Cível  2031
2ª Vara  2031
Criminal  2037
2ª Vara  2037
Infância e Juventude  2037
Anexo Fiscal I  2037
PENÁPOLIS  2038
Cível  2038
1ª Vara  2038
2ª Vara  2043
4ª Vara  2048
Criminal  2052
1ª Vara  2052
2ª Vara  2053
Juizado Especial Cível  2054
PEREIRA BARRETO  2058
Cível  2058
Distribuidor Cível  2058
1ª Vara  2059
2ª Vara  2063
Criminal  2067
Distribuidor Criminal  2067
2ª Vara  2068
PERUÍBE  2068
Cível  2068
2ª Vara  2068
PIEDADE  2075
Cível  2075
Distribuidor Cível  2075
1ª Vara  2076
2ª Vara  2085
Criminal  2090
Distribuidor Criminal  2090
2ª Vara  2090
Infância e Juventude  2091
PILAR DO SUL  2092
Cível  2092
1ª Vara  2092
Criminal  2095
1ª Vara  2095
Juizado Especial Cível  2096
PINDAMONHANGABA  2097
Cível  2097
Distribuidor Cível  2097
2ª Vara  2100
3ª Vara  2103
Criminal  2109
Distribuidor Criminal  2109
1ª Vara  2111
Anexo Fiscal I  2113
PIRACAIA  2114
Cível  2114
1ª Vara  2114
2ª Vara  2122
Criminal  2124
1ª Vara  2124
Juizado Especial Cível  2125
PIRACICABA  2130
Cível  2130
Distribuidor Cível  2130
1ª Vara Cível  2153
2ª Vara Cível  2159
3ª Vara Cível  2182
4ª Vara Cível  2194
6ª Vara Cível  2218
1ª Vara da Família e Sucessões  2242
2ª Vara da Família e Sucessões  2246
3ª Vara da Família e Sucessões  2248
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Criminal  2256
Distribuidor Criminal  2256
1ª Vara Criminal  2268
2ª Vara Criminal  2269
Júri  2270
Juizado Especial Cível  2272
Colégio Recursal  2289
Infância e Juventude  2301
Vara da Fazenda Pública  2302
Petições Retidas  2314
FORO DISTRITAL DE RIO DAS PEDRAS  2314
Cível  2314

1ª Vara  2314
PIRAJU  2315
Cível  2315
Distribuidor Cível  2315
1ª Vara  2318
2ª Vara  2324
Criminal  2329
Distribuidor Criminal  2329
2ª Vara  2330
Juizado Especial Cível  2334
Infância e Juventude  2335
PIRAJUÍ  2337
Cível  2337
1ª Vara  2337
Criminal  2344
1ª Vara  2344
PIRAPOZINHO  2345
Cível  2345
1ª Vara  2345
PIRASSUNUNGA  2349
Cível  2349
1ª Vara  2349
2ª Vara  2353
3ª Vara  2361
Criminal  2363
2ª Vara  2363
Colégio Recursal  2365
PIRATININGA  2366
Cível  2366
1ª Vara  2366
PITANGUEIRAS  2388
Juizado Especial Cível  2388
POÁ  2390
Cível  2390
1ª Vara Cível  2390
Criminal  2394
1ª Vara Criminal  2394
2ª Vara Criminal  2394
FORO DISTRITAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS  2394
Cível  2394

1ª Vara  2395
2ª Vara  2401
3ª Vara  2407

Criminal  2411
2ª Vara  2411

Anexo Fiscal  2412
POMPÉIA  2413
Cível  2413
1ª Vara  2413
PORANGABA  2416
Cível  2416
1ª Vara  2416
Criminal  2418
1ª Vara  2418
Juizado Especial Cível  2419
Juizado Especial Criminal  2421
PORTO FELIZ  2422
Cível  2422
Distribuidor Cível  2422
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1ª Vara  2423
2ª Vara  2430
Criminal  2431
Distribuidor Criminal  2431
1ª Vara  2431
Infância e Juventude  2431
PORTO FERREIRA  2434
Cível  2434
Distribuidor Cível  2435
1ª Vara  2436
2ª Vara  2444
Criminal  2453
Distribuidor Criminal  2453
1ª Vara  2453
2ª Vara  2454
Juizado Especial Cível  2455
Infância e Juventude  2457
Setor das Execuções Fiscais  2457
PRAIA GRANDE  2460
Cível  2460
Distribuidor Cível  2460
1ª Vara Cível  2489
2ª Vara Cível  2498
3ª Vara Cível  2505
Criminal  2518
Distribuidor Criminal  2518
1ª Vara Criminal  2525
2ª Vara Criminal  2527
Juizado Especial Cível  2529
Infância e Juventude  2542
Petições Iniciais não Distribuídas  2543
PRESIDENTE BERNARDES  2543
Cível  2543
1ª Vara  2543
Criminal  2547
1ª Vara  2547
PRESIDENTE EPITÁCIO  2548
Criminal  2548
1ª Vara  2548
2ª Vara  2548
PRESIDENTE PRUDENTE  2549
Cível  2549
Distribuidor Cível  2550
1ª Vara Cível  2581
2ª Vara Cível  2589
3ª Vara Cível  2607
4ª Vara Cível  2612
5ª Vara Cível  2621
1ª Vara da Família e Sucessões  2643
2ª Vara da Família e Sucessões  2651
Criminal  2658
Distribuidor Criminal  2658
1ª Vara Criminal  2661
Juizado Especial Cível  2661
Colégio Recursal  2674
Vara da Fazenda Pública  2674
PRESIDENTE VENCESLAU  2684
Cível  2684
Distribuidor Cível  2684
1ª Vara  2685
2ª Vara  2687
3ª Vara  2692
Criminal  2695
Distribuidor Criminal  2695
1ª Vara  2696
2ª Vara  2697
Juizado Especial Cível  2697
Colégio Recursal  2701
Infância e Juventude  2702
PROMISSÃO  2702
Cível  2702
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Distribuidor Cível  2702
1ª Vara  2703
2ª Vara  2707
Criminal  2714
Distribuidor Criminal  2714
1ª Vara  2714
Juizado Especial Cível  2716
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